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 សូមអរគុណបង�បសេនវលី។ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរអនកែដរ។ េហយ
អរណុសួស�ី ថន ក�់ពះគមពរីទងំអស់គន ។ េហយ�ពឹកេនះអនក�ល់គន មន

�រមមណ៍យ៉ង�? ខញុ ំសងឃមឹ មនិអីេទ។ �ែមន៉។ េយងដូចជ…េនះជ
ករជូនដំណឹងខ�ីមយួ ែដលេយង�តវនិយយថ េយងនឹងេ ទីេនះេ �ពឹក
េនះ េ�យ�រែតខញុ ំមនិមន…គេ�មងដំេណ រករេ �េ េឡយេទ�គនែ់ត
មនិដឹងជេពលែដលខញុ ំនឹងេចញ។ េហយេនះគឺជេពលែដលបនេ�គងេឡង
ស�មបរ់យៈេពល�បមំយួែខបនទ ប ់ អ ច ឹង ខញុ ំគិតថ េយងនឹងមនកមមវធីិល�
ជងេ �ពឹកេនះ េ�ពះ�នឹងមនេពលខ�ះមុនេពលែដលខញុ ំ�តលបម់កម�ងេទ ត
�មែដលខញុ ំដឹង �បែហលជរដូវស�ឹកេឈ�ជះេនះ។

2 េហយខញុ ំនឹង…េយងនឹងចកេចញឥឡូវេនះកនុងសប� ហ៍ខងមុខេនះេ ប៊ី
យូម៉ុនរដ�តិច�ស់ កែន�ងែដលេយងចបេ់ផ�មេ ទីេនះេ សប� ហ៍េ�កយ
េហយឆ�ងកតក់រ�បជំុរយៈេពល�បបំីឬដបៃ់ថងេ ទីេនះ ជមយួនឹងសមគម
ៃន—ឯក�ជយនិង�ពះវ�ិរេផ�ងៗ។ �ពិតជ�តវបនឧបតថមភេ�យ�ពះវ�ិរេឈម ះ
នម�ពះេយសូ៊វ េ  ប៊យូីម៉ុនឋតិច�ស់។ ែដលជកែន�ងែដលេយងមនកិចច�បជំុ
ដអ៏�ច រយកលពីេពលមុន ភ� មៗបនទ បពី់របូភពេនះ�តវបនថត។ េហយពួកេគ…
ខញុ ំដឹងថពួកេគេបក�គបង�ឹកេ ទីេនះ ជមយួ ខញុ ំេជ ថ �គបង�ឹកៃមភ�បពីំរ…ឬ
រថេភ�ងែដលមន�គបង�ឹកៃមភ�បពីំរេ េល� មក�បជំុេ ប៊យូីម៉ុន។ ទីេនះជ
កែន�ងែដលអភបិល�កងមនកបនួដែង��មដងផ�ូវ េហយពួកេគទងំអស់គន ។
មនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ ប៊យូីម៉ុន េហយេយងនឹង�តលបម់កវញិេ សប� ហ៍
េ�កយ។ េហយបនទ បម់កកំពុងទនទឹងរងច់េំ  �ន ែអនតូនីយូ ប៉ុែន�នឹងមនិមន
េពលេវ��គប�់គនស់�មប�់េទ េលកែតេ េពល�តឡបម់កវញិ។

3 េហយេយងេចញពីទីេនះេ ផុននិក ឡូសេអនជឺេលស រហូតដល់ឡុងប៊ចិ។
េហយបនទ បម់កេយង�តឡបម់កវញិ េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័�តឡបេ់ េឆនរ
ខងេកត �តឡបេ់ រដ�េវ ជីនន និងខរ ៉លីូ�ខងតបងូ។ �តលបម់ក ប�ូមងីតុន អុី
លីនរ័វញិ។ េហយពីទីេនះេ វទិយល័យ�នតិច កលពីសប� ហ៍មុនកនុងែខេម�
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�កមធុរៈកិចចដំណឹងល�។ េហយបនទ បម់កខញុ ំចកេចញពីទីេនះេ ភគខងេជងរដ�
កូឡំុប៊រីបស់អងេ់គ�ស េឡងេ ���ក  េហយេ ទីេនះរហូតដល់ែខមថុិន។
េហយបនទ បម់ក េយងសងឃមឹថនឹងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។
4 ករអធិ�� នបនទ បម់ក�បសិនេបករេសុបអេងកតរបស់…ែដលខញុ ំបនជបព់នធ
េល�បកច់ំណូលមយួរយៈ អំពី�ពះវ�ិរេ ទីេនះ នឹង�តវប ច បេ់ េពលេនះ។
េហយបនទ បម់កេយងនឹង…ខញុ ំនឹង�ចេ េ�ក�បេទសបន �បសិនេប��ចគឺេ
ែខមថុិន ែដលនឹងេធ�ឱយ��តឹម�តវស�មបទ់�ីប� ហ�ិក ស�មបែ់ខមថុិន កកក�
និងសី� កនុង—េ � ហ�ិក។ ដូេចនះ ខញុ ំពិតជ�តវករករអធិ�� នរបស់អនក។
5 េហយេយងកំពុងែស�ងរកករយងមករបស់�ពះអមច ស់។ របស់ទងំអស់
េនះ “េប�ជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់” េឃញេទ។ េយងមនិដឹងេទ �ទង់
�ច…ទងំេនះមនិែមនដឹកនពិំត�បកដេទ េយង�គនែ់តទទួលបនករអេ ជ ញ
ទងំអស់រមួគន  េហយអធិ�� នេ េល� ទូលសូម�ពះអមច ស់ថ “េតេយងគួរេ
ផ�ូវមយួ�?” េហយ—េហយ�កដូ់ចជ អ ច ឹង ខញុ ំមនិទុក�េចលេ�យខ�ួនឯង
េទ ខញុ ំទុកឱយអនកេផ�ងគិតអំពី� អធិ�� នេល�។ េហយបនទ បម់កេយងទងំអស់គន
�កដូ់ចជមន�រមមណ៍ថបននេំ ទិសខងលិច ខងតបងូនិងភគខងលិច
េ េពលេនះ។ ដូេចនះ េយងមនករអេ ជ ញេ ជុំវញិខ�ួន ដូេចនះេយងេទបែត
ចបេ់ផ�មភ� ម។ េហយកែន�ងដំបូងបនធ� កេ់លេបះដូងរបស់ខញុ ំគឺ ប៊យូីម៉ុនឬ �ន
ែអនតូនីយូ។ ដូេចនះ េយងេមល� េហយេយងមនករអេ ជ ញេ កែន�ងទងំពីរ។
និង…
6 េយងបនទទួលករេ ទូរសពទមយួេ ទី�កងបូមុន។ េហយេ�យ�រ
ពួកេគមន�ពះវ�ិរែសសិបពីរេ កនុងកិចចសហ�បតិបត�ិករ ៃន�កមេពនទីកុស�
ជេដម េយងបនគិតថជមយួនឹង�ល�បជំុធំមយួ�ជករ�បេសរជងករផ�ល់
ឱយពួកេគ �បែហលដបៃ់ថងជំនួសឱយករេ កែន�ងនីមយួៗមន ក�់បៃំថង។ ខញុ ំគិតថ
េបអនក�កក់�� លែបបេនះ �ល�ជង។ បនទ បម់ក មន—មនុស�ខ�ះខតេ�ចន
េ ជុំវញិបូមុននិងចុះេ�កមែផនកេ�បងៃនរដ�តិច�ស់េ ទីេនះ ដូេចនះេហយ េយង
រពឹំងថនឹងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួេ បូមុន។
7 េហយ ឥឡូវេនះ េយងមនិែដលពយយមេ កែន�ងែដលមនមជឈមណ� លធំៗ
និងកែន�ងធំៗេនះេទ។ ប៉ុែន�េយងពយយមេ �មែដល�ពះអមច ស់នឹងនេំយង
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េ  េទះបីជតូចឬធំយ៉ង�កេ៏�យ �តឹមែត�ពះអមច ស់ដឹកន។ំ ឥឡូវេនះ
េ េពល�មយួ គត�់ចផ�ល់ឱយេយងនូវករេ ទូរស័ពទមក�បេទសម៉េសដូ
េន េហយេយងនឹងចកេចញពីទី�ល�គបេ់ពលស�មបអ់�ីែដល�ទងនឹ់ងេ េយង
ឲយេធ� េ �គបទី់កែន�ង។

8 េហយេយង�បកដជបនរកី�យនឹងេពលេវ�ៃនករ�បកបជំុវញិ�ពះបនទូល
ៃន�ពះជមយួនឹងអនក�គបគ់ន ជមនុស�ល�។ ខញុ ំទុកចិត�ថ អនកនឹងេ�ម ះ�តង់
ឥឡូវេនះ េហយមក�ពះវ�ិរ េហយេគរព�មករបេ�ង នៃន�ពះគមពរី �មរយៈ
បង�បសដក៏� �នរបស់េយងេ ទីេនះ បង�បសេនវលីែដលខញុ ំសូមែណនយ៉ំង
េគរពកនុងនមជអនកបេ�មរបស់�ពះជមច ស់ េហយបន�េ មុខកនែ់តសីុជេ�
ជមយួ�ពះ េហយខញុ ំសបបយចិត�ខ� ងំ�ស់ស�មបេ់រ ងេនះ។

9 េហយ�កមជំនុំតូច ខញុ ំសូម�ស់េត នអនក កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វឱយ
រកីចេ�មនេ កនុង�ពះគុណៃន�ពះ រក�ខ�ួនអនកឱយសថិតេសថរនិងសម�ងឹេឆព ះេ កន់
កល់�៉រ�ីគបេ់ពលេវ� យកឫសៃនេសចក�ីជូរចតេ់ចញពីចិត�និង�ពលឹងរបស់អនក
េដមបឲីយ�ពះជមច ស់េ�បអនក�គបេ់ពលេវ�។ �បសិនេបអនកធ� បម់ន�រមមណ៍ថ
ចងេ់ធ�អ�ីមយួ ឬករេបកសែម�ង ឬអ�ីមយួមករកអនកេ�យចែម�ក អ�ីមយួកំពុងយយី
ឬអ�ីមយួ �តវ�បយត័ន! ��ងំមនលបចិកលនិងជំនញ�មែដល��ចេធ�បន។
េឃញេទ? �ក�់ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយពិេ�គះជមយួ�គគង� ល
របស់អនក។ េឃញេទ?

10 េហយអនកេឃញអំេ�យទនេផ�ងៗែដលកំពុងលូនចូលកនុង�ពះវ�ិរ និង
�បតិបត�ិករៃនអំេ�យទនទងំេនះ។ មុនេពលអនកអនុ ញ តឱយ�េ �បតិបត�ិ
ករ និងេធ�អ�ីៗ ជដំបូង…មន�រមមណ៍ថ�សងកតេ់លចិត�របស់អនក…ឥឡូវេនះ
ខម ងំស�តវពិតជជំនញែមន។ េឃញេទ? េហយេនះជអ�ីែដលេធ�ឲយ�កមជំនុំ
�សកទឹ់កែភនក�ល់េពល គឺជអំេ�យទនពិតែដលដំេណ រករខុស។ េឃញ
េទ? អ�ីមយួែដល�ពះកំពុងពយយមេធ� េហយដំេណ រករខុស �នឹង�គនែ់ត
—�នឹង�ម ញ… មនិ�តឹមែតេធ�ឲយអនកឈចឺបប់៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��នឹងែហក
�កមជំនំុទងំមូល។ េឃញេទ? សូមពិេ�គះជមយួ� យក�េ និង�មរយៈ
�ពះគមពរី បនទ បម់ក�កលបង� េហយេមលថេត�ជ�ពះឬអត។់ �គនែ់តបន�
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ករ�កលបង�េហយពយយមេមលថេត�ល�ឥតេខច ះេ កនុងបនទ តនិ់ង�តឹម�តវ
ជមយួ�ពះបនទូលឬេទ។ បនទ បម់កអនកមនិអីេទ េឃញេទ។
11 ដ�ប��ពះបនទូលបននិយយថ�នឹងេ ទីេនះ នឹងដំេណ រករវធីិ
ជក�់កេ់នះ ចូរេ ជមយួ�។ កុំចុះេចញ េទះអនក�េធ�ែបប� េមលេ
�កពិ់ត�បកដប៉ុ�� ។ �បសិនេប�មនិឆ�ុះប ច ំងេ កនុងបទគមពរីពីេ�កុបបត�ិ
រហូតដល់វវិរណៈេទ ចូរទុក�ឱយេ ែត�េ ។ កុំេឆ� តឱកសអី េយងសថិតេ ៃថង
ចុងេ�កយែដល��ងំកំពុងែតេបកបេ ឆ ត�មែដល��ចេធ�បន។
12 អតេ់ទសឱយខញុ ំផង�បសិនេបខញុ ំពយយមយកដំែណងេ �� យ ខញុ ំមនិែមន
ជេ �� យេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមន�រមមណ៍ចំេពះអនកដូចែដលប៉ុលបននិយយេ
ទីេនះម�ងអំពី�កមជំនំុរបស់គត។់ “អនកគឺជផក យេ កនុងមកុដរបស់ខញុ ំ។” េពលខញុ ំ
ឆ�ងកតទឹ់កដីេ�តយមខ ង មកជួបអនកកនុង�ថ នភពដរ៏ងុេរ ងេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនកឈរ
េ ទីេនះឱយភ�ដូឺចផក យេ កនុងមកុដរបស់ខញុ ំ។ េឃញេទ? េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យអនក
េ ទីេនះ ខញុ ំចងេ់ ទីេនះ។
13 េហយខញុ ំចងចេំ កនុងករនិមតិ�របស់ខញុ ំ េ េពលខញុ ំបនេឃញវត�មនរបស់
�ពះអមច ស់ ឬ�បជជនរបស់�ទងេ់ កនុងទឹកដីដរ៏ងុេរ ងេនះេ ទីេនះ ខញុ ំ�កេឡក
េមលជំុវញិ ខញុ ំបន�បបព់ួកេគ…េហយពួកេគបន�បបខ់ញុ ំថ �ទងនឹ់ងជំនុំជំរះខញុ ំ
ជមុន េ�យ�រដំណឹងល�ែដលខញុ ំផ�យ។ ខញុ ំបននិយយថ “ដូចែដលប៉ុល
បនអធិបបយ!”
14 េហយមនុស��ប�់ននកប់នែ�សកថ “េយងស�មកេល�!” េឃញេទ?
សូមេមល។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឱ់យ�ក� យជដូេចនះ។ េហយេយងនឹងជួបេ ទីេនះេ
ៃថង�មយួ។
15 េហយ�ពះមនិែដលចតប់ង�បសេនវលីនិងខញុ ំឲយេធ�ជេ �� យេទ មនិែមន
ទល់ែតេ�ះ។ េយង�គនែ់តជបងប�ូនរបស់អនកប៉ុេ�� ះ អនកេឃញេទ អនកបន
បង� តប់េ�ង នេ កនុងដំណឹងល�។ ដូេចនះសូមេធ�ករទងំអស់គន ។
16 េហយេពលខ�ះ�បសិនេប—�បសិនេប�បតិបត�ិករអ�ីមយួ�តវេ  ឬ—ឬ
និយយអ�ីមយួអំពី� េ ចុះឬអ�ីមយួេ េលលំ�បលំ់េ�យេនះ េហយអនក
ែដលទទួលបនអំេ�យទនេនះបដិេសធ� សូមច…ំ បដិេសធ� ចំ
ថអំេ�យទនេនះមនិ�តឹម�តវេទ។ �មនិែមនជ�ពះ�ងំពីដំបូងេឡយ។
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�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែតងែត�បងេ�ប បជនិចចស�មបក់រែកត�មវ ដែ៏ផ�មែល�ម និង
បនទ បខ�ួន មនឆនទៈ។ សូមេមល។ េបេ�កកឈរេហយនិយយថ “ខញុ ំនឹងេធ�
��មរេប ប�កេ៏�យ” អនកដឹងពីរេប បែដលេពលខ�ះ…សូមចថំ វ ិ ញ ណ
�កអឺត�កទមមនិែមនជរបស់�ពះេទ។ េឃញេទ? េហតុអ�ីបនជយកមកជំនួស
េ េពលអ�ីៗទងំអស់ ែផនដីទងំមូល េពរេពញេ េ�យសិរលី�ៃន�ពះ អនកេឃញ
េទ អំ�ចពិតរបស់�ពះ។ េហតុអ�ីបនជេយងយកអនកជំនួស? ឥឡូវេនះេយង
យឺតេពលេហយ ប៉ុែន� ចូរចថំ �ពះគមពរីបនែចងថ គតនឹ់ងចូលមកដូចជ…
លបចិកលេ�ចន�មែដល��ចេធ�បន េហយេបកបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំេប�ច។
េឃញេទ?
17 េហយឥឡូវេនះ េពលខ�ះេយងគិតថេយងជអនកេរ ស�ងំ េហយខញុ ំសងឃមឹថ
េយងែមន ប៉ុែន� ចូរេយងេ �តងជ់បនឹ់ង�ពះគមពរី។ េហយេប�គបយ៉់ង�តវនឹងបទ
គមពរី េហយកនុងលំ�បលំ់េ�យបទគមពរី ករនយំកសិរលី�ដល់�ពះនិងកិត�ិយសៃន
�កមជំនំុ ជេដម បនទ បម់ក េយងដឹងថ �គឺជរបស់�ពះ ពីេ�ពះ�ពះគមពរីបន
គ�ំទ�។ ប៉ុែន��គនែ់ត�ទឹស�ីរបស់េយងមនិគ�ំទ�េទ �នឹងមនិេធ�អ�ីល�េទ �នឹង
ធ� កចុ់ះ។
18 ដូេចនះេបមនអ�ីមកបះ៉ពល់េយង េទះបីជ��កដូ់ចជពិតយ៉ង� េប
មនិ�តឹម�តវ មនិែមនជគមពរីេទ ចូរកមច ត�់ឥឡូវេនះ េ�ពះេ ទីេនះ—មនអនក
ពិត�បកដកំពុងរងច់ ំអនកេឃញេទ។
19 ដូេចនះ សូមអធិ�� នឥឡូវេនះ។ េហយជនិចចកល និងអ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ�
ចូរអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ េ�ពះឥឡូវេនះេយងកំពុងេធ�េបសស
កកមមជេលកចុងេ�កយ �មគំនិតរបស់ខញុ ំ។ ឥឡូវេនះេយងេ …
20 េហយសូមចថំ េរ ងដអ៏�ច រយកំពុងេកតេឡង �មនិ�តវបនេគ�គ ល់
កនុងចំេ�មពិភពេ�ក។ �ពះេយសូ៊វបនយងមក រស់េ  េ�យទិវងគត និង
លះបង ់ េហយបន�តឡបេ់ កនុងសិរលី�វញិ េហយមនុស��ប�់ននកម់និែដល
ដឹងអ�ីេ�ះអំពី�។ េឃញេទ? �មនិែមនជផក  អ�ច រយ ធំ �ជ “�ទងយ់ងមក
ឯ�ទងវ់ញិ” េឃញេទ។ េហយ…“អនក�ែដលមន�តេច ក ចូរឲយអនកេនះ�� ប់
េសចក�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណមនបនទូលេ កនព់ួកជំនំុទងំ�យចុះ។” មនិេ
ខងេ�ក “េ �ពះវ�ិរ។” �គឺជ�កមជំនំុែដលទទួលបនករអ�ងនេ េនះ។
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21 ខញុ ំធ� បគិ់តខុសពីេរ ងេនះ រហូតដល់ៃថងមយួ �ទងម់នបនទូលមកកនខ់ញុ ំ ឱយខញុ ំ
�តឡបេ់ កនុង�ពះបនទូល េហយគិតអំពីរេប បែដលេ��ទងំអស់បននិយយ
េ េពលែដលយ៉ូ�នបនមក បននិយយថ “កែន�ងខពស់នឹង�តវេធ�ឲយទប
េហយកែន�ងទបកេ៏ធ�ឲយខពស់ែដរ។” េហយេត�ពះេច�� របស់�ពះនឹងដំេណ រករ
យ៉ង�! េហយ—េនះ…“ភនទំងំអស់នឹងេ�តដូចេច មតូចៗ េហយស�ឹកេឈ
នឹងទះៃដ។” ែមនេហយ ែដលេមលេ �កដូ់ចជ អ�ីមយួពិតជនឹងេកតេឡង។
េឃញេទ? េហយេ េពលែដល�េកតេឡង េតមនអ�ីេកតេឡង? មតិ�មន កេ់ចញពី
ទីរេ��ថ ន �បែហលជពុកចងក ដុះេពញខ�ួន េហយែសបកេច មចស់មយួរុជុំំវញិ
គត។់ េ ទីរេ��ថ នមនិមនភពងយ�សលេទ។ គតប់នេ ទីេនះ�ងំពី
គត�់យុ�បបំនួឆន  ំ េហយគតម់ន�យុ�មសិបឆន េំហយ។ ចូរេដរេចញ
ពីទីរេ��ថ ន េដរេចញមក �បកសអំពីករែ�បចិត� ឈរកនុងភកលុ់តជងគង់
�បែហលជេ េល�ចងំទេន�យរ័�ន។់ េហយេនះេហយជេពលែដលកែន�ងខពស់
�តវបនបនទ ប េហយកែន�ងទបបនេឡងខពស់។ េឃញេទ? �ជ…
22 អនក�តវែតមនករយល់ដឹងខងវ ិ ញ ណ។ សូមចថំ �ពះមនិែដលេធ�និង
មនិែដលសព��ពះហឫទយ័េឡយ េ េលែផនដីេនះ រស់េ កនុងភពអ�ច រយ។
�ទង�់បឆងំនឹង�។ �ទងនឹ់ងមនិែដល…�រដអ៏�ច រយនឹងមនិែដលមក “េធ�ឱយ
ធំអ�ច រយដូេចនះេហយដូេចនះ និងដូេចនះេហយ…” �មនិេធ�ែបបេនះេទ។ អនកបេ�ម
របស់�ទងម់និេធ�ករែបបេនះេទ។ ភពអ�ច រយ និងសិររីងុេរ ងរបស់�ទងគឺ់េ
ខងេល។
23 ម�លិមញិ ឬពីរៃថងមុន េចញេ រដ�េកន�គីេឡងេ រដ� េកន�គីជមយួ
មតិ�ល�របស់ខញុ ំ គឺបង�បសែបង៊វដូ មនប៉ូលីស�សីមន កឈ់រេ ទីេនះ េហយគត់
និយយថ “េកមង�បស េអយ េយងបនថយេលប ន” បននិយយថ “នងកច
�ស់។”
24 េហយខញុ ំបននិយយថ “បទ យល់�ពម។” ខញុ ំបននិយយថ “េ េពល
ែដលជតិ�សនម៍យួេ ដល់កែន�ងមយួែដលមនមនុស��ប�់ននកម់នករ
ងរេធ� េហយពួកេគ�តវែតយក ស�ី បេងកតប៉ូលីស េហយប ជូ នពួកេគេ ទីេនះ
និងអនកជិះកងនិ់ងអ�ីៗដូចេនះ �ជ�ន ម�ប�កដ់ធ៏ំមយួេលជតិ�សន៍
េយង។” នងមនករងរេ�ចនដូចជ—ដូចជទន�យបនចូលកនុងេ�បងរអិំល។
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េឃញេទ? ��គនែ់ត—��គនែ់ត—�គនែ់តមនិែមនជកែន�ងរបស់នង។ េហយខញុ ំ
បននិយយថ “ធ� បរ់ខំនខញុ ំខ� ងំ�ស់ ែតឥឡូវខញុ ំចបេ់ផ�មនឹកេឃញ ‘េហតុអ�ី
កំុឆងល់អី េនះគឺជ—េនះមនិែមនជនគររបស់េយងេទ េយងមនិែមនជរបស់
េ�កីយេ៍នះេទ។’” ពួកេគមន…អនក…

25 េហតុអ�ីបនជ ស�ី ( ស�ីរបស់េយង) មនិេស� កសំេល កបំពករ់បស់ពួកេគ
—សកខ់�ី ករតុបែតងមុខ និងរ ៉កុវលិវល់ និងអ�ីៗទងំអស់េនះ? េហតុអ�ីបនជ
មនុស�េ �ពះវ�ិរធមម�និងេធ�អ�ីៗ សូមគិត “�តវេហយ។” េហតុអ�ី? �…ពួកេគ
—ពួកេគជជនជតិ�េមរកិ ពួកេគជជនជតិ�េមរកិ មន�ម រតី�េមរកិ។ េយង
មនិែមនជជនជតិ�េមរកិេទ េយងជ�គី�ទ ន។ ពួកេយងរស់េ …វ ិ ញ ណរបស់
េយងគឺេ កនុង��ច�កមយួេផ�ងេទ ត។ �បសិនេបវ ិ ញ ណរបស់េយងជរបស់
ផងនគរេនះ េនះេយងនឹងថ� យបងគំេ�យរបស់ទងំេនះ បនទ បម់ក េយងនឹង
ថ� យបងគំចេ�ម ងអសុេ�ះទងំអស់េនះ េហយថ� យបងគំបទចេ�ម ងរ ៉កុនិងវលិវល់
ទងំអស់េនះ។ “�ទពយសមបត�ិរបស់អនកេ ទី� ចិត�អនកេ ទីេនះ។” េហយ
�ទពយសមបត�ិរបស់េយងគឺេ ខងេល។ ដូេចនះ េយងនឹងេ នគរមយួ។

26 េនះមនិែមនជផទះរបស់េយងេទ េយង�គនែ់តមក�ន កេ់ ទីេនះេដមបនីំ
ពលរដ�េផ�ងេទ តេចញពីភពងងឹត។ េហយចូលេ កនុងទី�កងមយួ េហយ
�បែហលជខញុ ំេធ�យុទធនករទូទងំទី�កង �គនែ់តភជួរ�ស់មយួសប� ហ៍ ឬដបៃ់ថង
ប៉ុេ�� ះ ស�មប�់ពលឹងដម៏នតៃម�មយួេ ទីេនះ មយួ អងគុយេ ទីេនះ។

27 អនក�ចនិយយថ “កិចច�បជំុេនះបនេជគជយ័យ៉ង�តចះ�តចង ់ �បំ
ពនន់កប់នមកដល់�សនៈ” �បែហលជមនិមននរ�មន កប់នសេ ងគ ះេទ
មនិែមនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេទ។ េឃញេទ? េហយ�បែហលជមន…អនក
�បែហលជគិតថេ ទីេនះ “មនែតមនុស�ពីរនកម់កដល់�សនៈ” ប៉ុែន�មយួ
កនុងចំេ�មពួកេគ�ចជេ�គ ងអលងក រពិត។ េយង�គនែ់តេឃញេ កនុងែ�ពក។
�ពះ�ទងេ់រ សយក�តី �ទង�់ជបថ មយួ�ជ�តីនិងមយួ�មនិែមន។

28 ដូេចនះ េមល េយង�គនែ់តអធិបបយប៉ុេ�� ះ។ េហយ�តវចថំ អនកកំពុង
េធ�ដូចគន េ កនុងេ�ងឧេបសថេនះ។ ប៉ុែន�សូមចងចេំរ ងេនះជនិចច “េច មរបស់ខញុ ំ
�គ ល់សំេឡងរបស់ខញុ ំ។” េហយសំេឡងៃន�ពះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
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29 ខញុ ំគិតពីៃថងមុនថេតមនុស�ទងំេនះនិយយថមនិែដលមនយ៉ង�…
និកយជក�់កៃ់ន�កមជំនំុនិយយថ “ករពយបលដេ៏ទវភពមនិ�តឹម�តវេទ។
គម ននរ�មន ក�់តវបនផ�ល់ឱយនូវអំេ�យទនៃនករពយបលដេ៏ទវភពេទ
េលកែតប៉ុលឬ�វក័ទងំដបពី់រនកេ់ កនុងបនទបខ់ងេល។ ពួកេគ�តវបនផ�ល់
អំេ�យទនៃនករពយបលដេ៏ទវភព េហយេនះជអ�ីទងំអស់។ េនះបន
េ�ះ��យ�។”
30 ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �មរយៈ��ងដអ៏�ច រយេនះ ែដលបង�បស វលីី េ
ទីេនះ បន�បឹងែ�បងយ៉ងខ� ងំស�មបព់ួកេយង ែខ�តូចៗេនះបនឆ�ងកត់
�កមជំនុំទងំអស់។ ខញុ ំឆងល់ថេតនិកយដូចគន េនះនិយយអ�ីខ�ះអំពី�បវត�ិ� ស�
ៃន�ពះវ�ិរ អំពីអុីរេីន សអំពីអនកបរសុិទធម៉ទីន? េហយទុកករបុគគលទងំេនះចុះ
�មសមយ័កល�បរ់យឆន េំ�កយមរណភពរបស់�វក័ និយយភ�ដៃទ
េហយបនេ�បសអនកជំងឺ េហយេ�បសមនុស��� ប ់ េហយេធ�ករអ�ច រយ គឺ
�កមជំនុំទងំមូល។ ឆងល់ថចុះពួកេគវញិយ៉ងេមច៉ េបមនែត�វក័?
31 េឃញថ�ចេង� តប៉ុ�� ? ពួកេគមនិមនករយល់ដឹងខងវ ិ ញ ណ
េទ ហនឹងេហយ។ េឃញេទ “េគខ� ក!់ េគ�� បក់នុងអំេពបបនិងកររលំង!”
អំេពបបមននយ័ថ “ករមនិេជ ។” អ�ីកេ៏�យែដលមនិេជ គឺជអំេពបប។
�បសិនេបមតិ�មន កទ់ទួលបន—នមែដល ែវង (ៃនឌីឌី ពីរដងអិល ភេីអចឌី
អិលអិល ឌី។) េហយនិយយថ “គម នករពយបលដេ៏ទវភព ឬពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ” បុរសេនះបន�� បេ់ កនុងអំេពបប។ គត់
�បែហលជ�ចពនយល់ពី�ថក៌ំបងំ�គប�់បេភទេ កនុង�ពះគមពរី ប៉ុែន�ជីវតិរបស់
គត ់ (ទីបនទ ល់របស់គត)់ បង� ញថគតប់ន�� បេ់ហយ។ គតប់ន�� បក់នុង
អំេពបប និងអំេពរលំងេ�ពះគតជ់មនុស�មនបប។
32 អំេពបបគឺជករមនិេជ ។ នរ�មន កគ់ួរែត… បប �មនិ�ប�ពឹត�អំេព
ផិតកបត ់ និងជកប់រ ី និង�េំលងេទ—និងបន�ដូចេនះ។ េនះមនិែមនជអំេពបប
េទ េនះជលកខណៈៃនករមនិេជ ។ ប៉ុែន�—អនកេជ …មនិថមនុស��បសេនះ
មនិផឹក�� មនិជកប់រ ី មនិេធ�េរ ងទងំេនះ មនិែដលនិយយពកយ��កក�់
ែតងែតេគរពប ញត�ិទងំដប�់បករ គតេ់ ែតជមនុស�មនបបដេ៏ខម  េឃញេទ
គតម់ន�នៈដូចេគែដរ។ �បសិនេបគតប់ដិេសធអ�ីមយួៃនអំ�ចៃន�ពះ េនះ
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គតជ់មនុស�មនបប! ពកយថបប គឺ “ករមនិេជ ។” ឥឡូវេនះ អនក�គនែ់តរក
េឃញថ េត��តវឬអត។់ អនកែដលមនិេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ គត់
គឺជមនុស�មនបប េហយមនិ�ចចូលេ កនុង�ពះ�ជ�ច�កៃន�ថ នសួគ៌
បនេទ។

33 ឥឡូវេនះ អូ ខញុ ំគិតថ�ពឹកេនះយក�មក�កេ់លខ�ួនខញុ ំ�ម�ពះហឫទយ័របស់
�ពះអមច ស់ �មរយៈប ញត�ិៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ឲយចុះមកឯេ�ងឧេបសថ
ម�ងេទ ត េហយ�បែហលជទុកអនក�ល់គន ពីរឬបីេម៉ង។ ប៉ុែន�ខញុ ំចងប់ ច ប់
េស វេ វវិរណៈជំពូកទី៤ មុនេពលខញុ ំេ ។ េហយឥឡូវេនះខញុ ំសងឃមឹថ�មនិគួរ
ឱយធុញ�ទនស់�មបអ់នក ខញុ ំសងឃមឹថ�—�ជសិរលី�ស�មបអ់នក។ ខញុ ំសងឃមឹថ �
ជអ�ីែដលនឹងេធ�ឱយអនកល� និងជួយអនកេ ៃថងខងមុខ។

34 េហយឥឡូវេនះ�បែហលជ…ខញុ ំបន�បបប់៊លីីឱយចុះមកទីេនះេ �ពឹក
េនះ េហយឱយេចញបណ័� អធិ�� ន �បសិនេបមនមនុស�ែប�កមុខ�មយួ
េ កនុងចំេ�មេយង េ�យ�រែតេយងនឹង�តវចកេចញ េហយ…ឥឡូវេនះ
េហយខញុ ំមនិដឹងថេពល�េយងនឹង�តលបម់កវញិេទ។ �ពះ�ទង�់ជបេរ ងេនះ។
េហយខញុ ំចង…់គិតថ�បែហលជកិចច�បជំុចុងេ�កយ�បសិនេប… េហយេ េពល
ែដលគតប់នេ ខញុ ំេឡង—�បែហលេម៉ង�បបំនួេហយនិយយថ “ប៉ មន
មនុស�ខ�ះេ ទីេនះ�តវករករអធិ�� ន។ ខញុ ំបនសួរពួកេគ ប៉ុែន�” បននិយយថ
“គឺជមនុស�—គឺជអនកែដលមក�ពះវ�ិរ�គបេ់ពលឬ។”

35 ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង សូមកុំទនឲ់យកតអធិ�� ន�មយួ េឡយ េឃញ
េទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េ�ពះមនុស�…�បសិនេបេយងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ
េ �ពឹកេនះ េយងនឹងេ មនុស�េឡងមកអធិ�� នស�មបព់ួកេគ។” ប៉ុែន�ខញុ ំបន
និយយថ “�បសិនេប�—គឺជអនកែដលមកឯេ�ងឧេបសថែដលេយង�គ ល់…
មនិចបំចេ់ទ ខញុ ំចងប់នមនុស�ែប�កមុខ។”

36 េហយគតប់ននិយយថ គតេ់ចញមកទីេនះប៉ុនម ននទីមុនេពលែដល
គតប់នជួបខញុ ំឈរេ ទីេនះ បននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំបនែចកកត
អធិ�� នមយួចំនួន។” បននិយយថ “�គនែ់តប៉ុនម នសន�ឹកេ ទីេនះ ខញុ ំបនឲយ
កតអធិ�� ន។” បននិយយថ “អនក�ចេធ�អ�ីែដលអនកចងេ់ធ�។”
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37 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េយងនឹងេឃញពីរេប បែដល�រទកទ់ងគន
េមលកែន�ងែដលេយងេ  េហយបនទ បម់កេយងនឹងេ ។ ខញុ ំ…”
38 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ មនុស�ជេ�ចនចងប់នកតអធិ�� ន ប៉ុែន�”
បននិយយថ “ពួកេគគឺជមនុស�ែដលេ ទីេនះេ កនុង�ពះវ�ិរ។” េឃញេទ?
39 េយងដឹងថ�ពះជ�ពះ។ េហយ ខញុ ំេអយ �គនែ់តជេរ ងែដល�ទងេ់ធ�ប៉ុេ�� ះ!
េហតុអ�ី គឺ—ទូរសពទេ�ទ�គបេ់ពលេវ� ពីមនុស�េផ�ងៗ េពលខ�ះេរ ងតូច�ច និង
រេប បែដល�ពះេឆ�យតបករអធិ�� ន!
40 ខញុ ំឆងល់ថេត ស�ីតូចេនះឬប�ីរបស់នងេ ទីេនះមកពី ញូវ�ល់បននី េគនំ
កូនតូចែដលមនជំងឺរ�កសួតេ យបម់ញិ មកដល់ផទះខញុ ំ េម៉ង១២ ឬេម៉ង
មយួ? េ ទីេនះ មនិអីេទឬ។ េតទរកយ៉ងេមច៉ែដរ? [បង�បសមន កនិ់យយថ
“មនិអីេទ។”—េអដ។] ល� ល� មនិអីេទ។
41 �គនែ់តឱយខញុ ំបង� ញអនក េមលថ �ជអ�ីែដលអនកនឹងមនិដឹង �មនិបន�
េ េពល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល។ េ ហ�ដ សុតែមនប�ូន�បសដម៏នតៃម�
របស់េយង េ ហ�ដ ខញុ ំបនលឺគតនិ់យយ “�ែមន៉” មយួរយៈមុន ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ច
ដឹងថគតេ់ ទី�េទ។ េតគតេ់ ឯ�? េតគតេ់ ទីេនះេទ? េ ទីេនះ បង
�បសេ ហ�ដ សុតែមន។ េហយេដមបបីង� ញពីរេប បែដល��ម ញ…គតម់ន
មតិ�ភក័�ិមយួចំនួនមកដល់ ែដលជបង�បស វច៉ អុី�៉ន �មខញុ ំ�ម ន ខញុ ំមនិដឹង
េទ។ ពួកេគមនឈុតខ�ីៗេ ទីេនះ ពួកេគបនចកេ់�ទ� រ េហយ េ ហ�ដបនប
តេ់�រ។ េហយបនរក�គបទី់កែន�ង េហយរកមនិេឃញេ កែន�ង�េឡយ។
េហយបង�បសវច៉បនមកភ� មៗ។ ដល់ៃថងែដលគត�់តវមកដល់េហយរបស់របរ
រកមនិេឃញកូនេ�េ កែន�ង�េទ េទបគតទូ់រស័ពទេ ផទះ បននិយយថ
“បង�បស�បណ� ំេតកូនេ�េ ឯ�? េតេយងនឹងរកពួកេគេ ឯ�?”
42 ឥឡូវេនះ ��ចនឹងេធ�េ�យអនកមយួចំនួនមនករេង ងឆងល់ចំេពះបុរស
មន កែ់ដលសួរសំណួរែបបេនះ។ ែតចបំន�ិចសិន ចថំកូន�បសេជសីុេដររកេម�
ែមនេទ? “ដូេចនះ�បសិនេបខញុ ំមនអំេ�យទនកនុងៃដ ខញុ ំនឹងយក�មកបង� ញ…
សូមឱយេ េ�� េហយ�បែហលជគតន់ឹង�បបេ់យងពីកែន�ងែដលសត��
ទងំេនះេ ។” ចងចេំទ?
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43 េហយកលែដលគតក់ំពុងេដរ�មផ�ូវ ពួកគតប់នជួបេ��។ គតប់ន
និយយថ “អនកកំពុងែស�ងរកពួកសត��ឬ។” បននិយយថ “េ ទីេនះ អនក
�តលបេ់ ផទះវញិ” បននិយយថ “ពួកេគបន�តឡបម់កវញិរចួេហយ។” េត
��តវេទ?
44 ខញុ ំបនអធិ�� ន។ េ ហ�ដបនេដរេ យកកូនេ�។ េនះេហយជ�។ េឃញ
េទ?
45 បង�បស េអដ ដូលតុន េតអនកេ ឯ�? េត េអដ ដូលតុនេ ឯ�? ខញុ ំដឹង
ថគតេ់ ទីេនះ ខញុ ំបនេឃញគតម់យួសនទុះមុន។ អូ េ ខងេ�កយ…េ ទីេនះ
គឺគត។់ គតប់នលឺខញុ ំ�មរយៈ អុីនធឺខមឬ�បពន័ធ�សយ�� ន�ធរណៈ។
យបម់យួេទ តមនទូរស័ពទខលចូល េហយបង�បសេអដមនប � ធងនធ់ងរ។ ខញុ ំ
ចងជ់ួយគត។់ “អតេ់ទ” បននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តចងឱ់យអនកសូម�ពះ។” ខញុ ំបន
សំុ�ពះអមច ស់ឱយជួយគត។់ េហយៃថងបនទ ប�់បពនធរបស់គតប់នទូរស័ពទមក មន
អនកមកជួយសេ ងគ ះ។ �តវេហយ។ �តវេទបង�បសេអដ?
46 សូមេមល �ទងជ់�ពះ។ េនះេហយជអ�ីទងំអស់ �ទងជ់�ពះ។ សូមេមល
�ទង…់��គនែ់ត�គបេ់ពលជនិចចពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ កែន�ងមយួេ
កែន�ងមយួេទ ត។ មនិថមនប � អ�ីេទ �ទងជ់�ពះ។ េយងមនិេដរអតួពីេរ ង
ទងំេនះ េយងមនិគួរេធ�េទ។ កុំឱយៃដ�� ំឬៃដេឆ�ងដឹងថៃដ�� ំកំពុងេធ�អ�ី។ េយង
និយយ�កនុងចំេ�មខ�ួនេយង ប៉ុែន�េយងមនិបំផទុះេរ ងេនះេចញពីកែន�ង�
មយួេទ។ េ�ពះ�ជេមទនភពខ�ួនឯង ដូចជ “�ពះ�ចេធ��ស�មបម់នុស�មន ក់
ប៉ុេ�� ះ។” �ទងនឹ់ងេធ��ស�មបន់រ�មន ក—់ែដលនឹងេជ �ទង។់ �ជជំេន !
អ�ីកេ៏�យ—អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ់ធ� េទះជគំនិតរបស់អនកមនកេ៏�យ ចូរ
យក�េ ថ� យ�ពះ។ �ទង—់�ទង—់�ទង—់�ទងផ់�ល់អ�ីៗទងំអស់។ �តវេទ?
ដូេចនះ �ទងេ់ឆ�យតបនឹងករអធិ�� ន។ �ទងជ់…�ពះជបិ�ែដលេឆ�យតបនឹង
ករអធិ�� ន។
47 ឥឡូវេនះ ដូេចនះេ កនុង…ខញុ ំគិតថ បិទករ�បជំុចុងេ�កយេនះ េហយដូចជ
េយង…ដូចែដលេយងកំពុងេធ� ពួកេយងនឹង—េយង�បែហលជមនករ�បកបខ�ះ
េ េពល�បជុំចុងេ�កយ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ េហយ�បែហលជ
កនុងអំឡុងេពលៃនកិចច�បជំុ។ េយង�គនែ់តមនិដឹងថ �ទងនឹ់ងេធ�អ�ីេនះេទ។ ខញុ ំ
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ចូលចិត���មរេប បេនះ។ កុំកំណតអ់�ីែដលមនិ�បកដេនះេឡយ សូមឲយ�ទង់
េធ��មែដល�ទងច់ងេ់ធ�។
48 ឥឡូវេនះ សូមចូលេ ជំពូកទី៤ ៃនេស វេ វវិរណៈ េហយកំណតន់ឡិក។
49 [បង�បសមន កនិ់យយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអដ។] បទ។ បទ
បង�បស។ [បង�បសនិយយបន�។ កែន�ងទេទេ េលកែសត។] �បកដ�ស់
ខញុ ំេជ ។ ពិតជេជ ។
50 េ ទីេនះ បង�បស េវល៉ច អុី�៉ន ខញុ ំគិតថជគតែ់ដលអងគុយេ ទីេនះ។
េ�យខញុ ំ…ខណៈេពលែដលេយងកំពុងងកេ រក វវិរណៈ៤។
51 េនះមនិយូរប៉ុនម នអនកទងំអស់គន បនឮនិង�នេ កនុងឯក�រអំពី�កម
េនះេ ល�ីសស�ីលែដលលួចរថយន�ទងំេនះ នពំួកេគេ រដ�េកន�គីេ កែន�ង
�មយួ េល នែមនែទន។ េហយេ កនុងរដ�េកន�គីអនកមនិចបំចម់នេឈម ះេទ
ពួកេគនឹងេធ�ឱយអនកមយួេ កនុងរដ�េកន�គី។ ដូេចនះអនក�គនែ់ត…េរ ងែតមយួគត់
ែដលអនក�តវេធ�េដមបយីក�េ ទីេនះេហយលក�់។ ដូេចនះេគនឹងយករថយន�
ទងំេនះរតចូ់លេហយ�បពណ៌�ម�ងេទ ត េហយយករថយន�ទងំេនះេចញ
មកលកវ់ញិ។ អ�ីែដលអនក�តវមនគឺេលខប�ុករបស់អនកេហយពួកេគ—ពួកេគ
នឹងេធ�េឈម ះឱយអនក។ ដូេចនះេគយក�នេចញពីផ�ូវេហយេបករតចូ់ល�ងមយួ
កែន�ង �ផ� ស់ប�ូរេរ ងទងំអស់ េឃញេទ េហយ—េហយ�បពណ៌ និងអ�ីៗ
�គបយ៉់ង យក�េចញេហយលក�់។ មន�៉ែកតរបស់� េហយជពិេសសេ
ទូទងំសហរដ��េមរកិ និង—�អ�ច រយ�ស់េ កនុងរដ�េកន�គី។ ខញុ ំបន�ន
អតថបទមយួេ កនុងកែសតេនះមនិយូរប៉ុនម នអំពី�។
52 ែមនេហយ បង�បស អុី�៉ន ដម៏នតៃម� ចិត�ល� និង�កម�គ�ររបស់គត់
ែដលេបក�នពីម៉កុនរដ�ហ�កហ�ុ។ី មកទីេនះេរ ង�ល់ៃថង�ទិតយ េដមប�ី� ប់
ដំណឹងល�។ អូ េ�ម ះ�តងយ៉់ង� េហយជមតិ�ពិត! បនទ បម់កគតេ់ �ង
កេហ� មលីឡឺែដលជកែន�ងែដល…
53 ខញុ ំមនិេផ� តេលមលីឡឺេទ ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជគិតថពួកេគមន��រល�បំផុត
េ កនុងរដ� េកន�គី ល�ីសវលី េកន�គី េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ ដ�ប�…
ខញុ ំមនិមននយ័ថអនកផទះឯកជនែដលខញុ ំបនញុំេ ទីេនះេទ ឥឡូវេនះខញុ ំ
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មននយ័ថស�មប ់(អនកដឹងេទ) េ ខងេ�ក។ េហយខញុ ំកញំុ៏េ ទីេនះែដរ។ ខញុ ំ
�ចចិ ច ឹម�គ�រខញុ ំេ ទីេនះធូរៃថ�ជងខញុ ំ�ចចិ ច ឹមពួកេគេ ផទះ។ �តវេហយ។
54 ដូេចនះខញុ ំចូលេ ទីេនះ េហយបងអុី�៉នកចូ៏ល េហយេគឲយគតញំុ់អ�ីមយួ
េហយចត�នេ ទីេនះ។ េ េពលែដលគតេ់ចញមកេ�ក (ជមយួនឹង
សេម� កបំពកទ់ងំអស់របស់គត)់ និង�កម�គ�រនិងពួកេគទងំអស់គន  គតម់និ
មន�នឬអ�ីទងំអស់។ �បនបតអ់ស់េហយ។ អ ច ឹង មតិ�ដក៏ំសត ់ បង�បស
អុី�៉នគឺជមនុស�ដូចេយងទងំអស់គន ។ គតម់នមុខជំនួញតិចតួចេ ទីេនះ
គតេ់ធ�ករេលរថយន� ទិញកេមទចកមទនិីងជួសជុល�។ គតជ់បុរស�កី�ក េហយ
ចំ�យ�បករ់បស់គតម់កទីេនះ ពីេ�ពះគតេ់ជ េលដំណឹងល��បេភទេនះ។ ខញុ ំ
អធិ�� នសូម�ពះនឹងចតអ់នកន�ំរមន កចុ់ះេ ទីេនះ េដមបជីួយពួកេគចុះកនុង
�បេទសេនះ។
55 ឥឡូវេនះ បង�បសអុី�៉នេចញមក ដូេចនះគតម់និដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ គត់
បនជូនដំណឹងេ ប៉ូលិស េហយរកមនិេឃញ។ ដូេចនះ គតម់កដល់ផទះ គត់
និងបង�បសេ ហ�ដនិងពួកេគ េយងបនអងគុយកនុងបនទប ់េហយនិយយគន អំពីេរ ង
េនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ…” េនះេហយជរេប បែដលេយងេធ� េយង
បនអងគុយេ កនុងបនទប ់ ែស�ងរកអ�ីែដលេកតេឡង េហយបនទ បម់កេយងេ កន់
�ពះ។ ដូេចនះ េពលេយងទូលសូម�ព ះអមច ស់ “េដមបបីែង�របុរសែដលមនរថយន�
េនះ សូមបែង�រគតេ់ វញិ េហយប ជូ នគតេ់ កែន�ង�កេ៏�យ។”
56 ជធមម�ពួកេគរតព់ួកេគេ ជំុវញិ បូលលីង �គីនឬកែន�ង�មយួ យក
ពួកេគេចញពីកែន�ងេក� េ ទីេនះ អនកេឃញេទ ដូេចនះពួកេគ�ចេធ�បន…
រហូតដល់េគ�បពណ៌និងជួសជុលេឡងវញិ។ េនះគឺជរថយន�ដ�៏សស់�� ត ខញុ ំ
គិតថ�ថ នីយរ៍េទះេភ�ង។ េត�តវេទ បង�បស អុី�៉ន? �គឺជ—រេទះរញុ�ថ នីយ។៍
57 ដូេចនះ េហយអ�ីែដលបនេកតេឡង េយងបនចុះេ អធិ�� ន។ េហយ
—�ពះអមច ស់បនេធ�ជ�ក�ដីល់េយង �មនិអីេទ អ�ីៗកល៏�ែដរ។ ដូេចនះ េពលេនះ
�ពះេច�� របស់�ពះអមច ស់បនចូលមកជមយួេយង។ បង�បសអុី�៉នេចញេ
េ�ក េហយចបេ់ផ�ម នេំចញេ �មផ�ូវជក�់កម់យួ។
58 គត�់តលបម់កទីេនះេ េជហ�ឺ�នវ់លី។ រថយន�េនះ�តវបនលួចេ ល�ី
សវលី េ ទីេនះ�ក�់នរបស់គតច់តេ ទីេនះ េ�យ�គនែ់តចក�ំ់ង
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�គប�់គនេ់ដមបយីក�… អូ េចញពី� េដមបយីក�េ ជិតបូលលីង�គីនេហយ
�តលបម់កវញិ។ េគចុះពី�ន ឈប�់ន ទុកកូនេ�កនុងេនះ េទបេដរេចញ
េ ទុកេ ទីេនះ េ ទីេនះកនុងេជហ�ឺសុនវលីជកែន�ងែដលគត�់ចរកេឃញ�
មនិែមនល�ីសស�ីលេ ទីេនះេ េជស។ បនន�ំ�តឡបម់កវញិ។
59 អនកដឹងេទ �ពះអមច ស់�ចេធ�ឱយសត��� ប�� បប់ងគ ប�់ទង ់ �ទង�់ចេធ�
ឱយមនុស��� បប់ងគ ប�់ទង ់ �ទង�់ចេធ�ឱយខម ងំស�តវ�� បប់ងគ ប�់ទង។់ �ទង…់
បទ �ទងជ់�ពះ។ ទីេនះបនចត�នរបស់គតេ់�យមនិបនបតអ់�ីមយួេឡយ
�គនែ់ត�ំងកន�ះធុងប៉ុេ�� ះ ែដលគតជិ់តបនេ ដល់ បូលលីង�គីន េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវែតមនបនទូល “ែបរជុំវញិ! �តលបម់កវញិេហយយក�ន
េនះេ េជហ�ឺ�នវ់លី។ �ក�់តងេ់នះេ �មផ�ូវ េហយចត�េ ទីេនះ (េ�ពះ
ខញុ ំនឹងប ជូ នគតេ់ �មផ�ូវេនះ េហយេឡង�មផ�ូវេនះេដមបរីក�)។” េត�តវេទ
បង�បស វច៉? �តវេហយ។ េឃញេទ។
60 �ទងជ់�ពះ! �ទងត់បេឆ�យករអធិ�� ន បង�បស រយ៉។ �ទង�់គនែ់ត…េនះ
េហយ បង�បស ស�ុតេធ េនះ�គនែ់តជេរ ងដែដល �ទងប់នពយបលែឆកតូចរបស់
អនក។ េហយខញុ ំដឹងថ�ជសះេសប យ �ទងេ់ឆ�យតបនឹងករអធិ�� ន �ទងេ់ ែត
េធ�ករអ�ច រយ �ទងេ់ ែតជ�ពះ �ទងជ់�ពះជនិចច �ទងនឹ់ងជ�ពះជនិចច!

�ទង—់�ទងជ់�ពះេ េលដំបូលផទះ (េតមនអ�ី បង�បសេនះ
េ�ច ងេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរ?)

�ពះេ កនុងផទះបយ �ពះេចញេ េលកសិ�� ន
�ពះេ កនុងរថយន� �ទងជ់�ពះេ �គបទី់កែន�ង
�ទងជ់�ពះទងំអស់—�គបេ់ពលេវ� និង�មរយៈ

�ពះជមច ស់។
61 អូ អ�ច រយ�ស់! េយងនឹងចូលដល់ករអធិបបយមយួែភ�តេហយនឹង
មនិបនចូលេ កនុងេមេរ នេនះេទ តេទ។

មនិអីេទ ចូរេយងេ�នកបលបន�ិចស�មបក់រអធិ�� ន។
62 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគដ៌ម៏ន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ េយង�ស�ញ់
�ពះបនទូលដប៏រសុិទធរបស់�ពះអងគរហូតដល់ដួងចិត�េយងេឆះឆលួកនុងខ�ួនេយង
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េពលេយងដឹងថ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអងគយងចុះមកកនុងចំេ�មេយង េហយ
មន�ពះបនទូលមកកនេ់យង េហយដួងចិត�របស់េយងេឈងេ ចបយ់ក�។
េហយេយង�កបី់ដូចជមន�រមមណ៍ល�ចំេពះ� �ពះអមច ស់។
63 េហយេដមបដឹីងថកនុងេវ�ដង៏ងឹតេនះជកែន�ងែដលមនភព�ចបូក�ចបល់
ខ� ងំ… ដូចេ��បននិយយ “េ �គចុងេ�កយបង�ស់ នឹងមនទុរ ភកិ�” អ�ីមយួ
�មលំ�បលំ់េ�យ “មនិែមនស�មបន់ំបុង័និងទឹកេទ ប៉ុែន�ស�មបក់រ�� ប់
�ពះបនទូលពិតរបស់�ពះ។ េហយមនុស�នឹងេធ�ដំេណ រពីខងេកតេ ខងលិច
ខងេជងនិងខងតបងូ េដមបែីស�ងរក�ពះបនទូលពិតរបស់�ពះ។” �ពះបនទូល!
េត�ពះបនទូលជអ�ី? �ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះបនទូល “�ពះបនទូល បនេកតមកជ
�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។” េដមបេីឃញករេបក
សែម�ងៃន�ពះបនទូលពិតរបស់�ពះបនសែម�ងឲយេឃញ�មបទគមពរី េហយនឲំយ
�េកតេឡង េនះ រេប បែដលមនុស�នឹងេធ�ដំេណ រនិងែស�ងរក េហយនឹងភព
ប�ជយ័កនុងករែស�ងរក�។ បពិ�ត�ពះអងគជទី�ស�ញ់ េយងខញុ ំេ�តកអរ�ស់
ែដលេយងបនរកេឃញ�ទងក់ន�ងមក �ទងម់នតៃម�េ កនុងចិត�របស់េយង េហយ
េដមបេីមលថេយងមនិ�ចបូក�ចបល់បន�ិច�េទ។
64 បពិ�ត�ពះអងគ �ពះអងគមន�ពះបនទូលថ “អស់អនក�ែដល�គ ល់�ពះរបស់
ខ�ួន នឹងបនចំេណញេ ៃថងេនះ។” េហយេយងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េ�យ
េឃញករទងំអស់ែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលនឹងេកតេឡង �តវបនបង� ញយ៉ង
�តឹម�តវកនុងចំេ�មពួកេយង។ ពីទីសំគល់ដអ៏�ច រយ អពភូតេហតុែដលបនអនុវត�
េធ���មរេប បែដល�ទងប់នេធ�។ ដូចែដល�ទងម់នបនទូលថ “ដូចេ កនុងៃថងៃន
�កងសូដុំម េនះនឹងមនេពលបុ�តមនុស�យងមក។”
65 េហយ�ពះអមច ស់ �ទងប់នអនុ ញ តឱយេយង �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េឈងចបេ់ កនុង�ពះបនទូលេនះ េហយទទួលបនរបស់ពិតទងំេនះ េហយ
ចងពួក�េ កនុងកល់�៉រ ី �ម�ពះបនទូល េហយេឃញថេ កនុង�ទង ់ េយងមន
េសចក�ីេពញេលញ។ េហយ�ទពយសមបត�ិ និងពរជយ័ និងសិរលី�កចូ៏លេ រក
�ពះអងគែដលសក�ិសម អនកែដលមកេនះបនយកគមពរីេចញពីៃដ�� ំរបស់�ពះអងគ
ែដលគងេ់លបល�័ងក េហយ�ទងអ់ងគុយេ�យអងគឯង ដបតិ�ទង�់តវបនេគេធ�គុត
�ងំពីមុនកំេណ តពិភពេ�កមក។
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66 េយងនិយយអំពី�ទងេ់ �ពឹកេនះ �ពះបិ�។ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង
�បទនពរដល់ដួងចិត�របស់េយង។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ�ទងយ់ងេ កនុងចំេ�ម
េយង េហយ�បទនពរដល់េយង េហយព�ងឹងបទពិេ�ធនរ៍បស់េយង េហយ
េ�បសជំងឺេ ក�� លេយងខញុ ំ េហយ�បទនឲយេយងឈនះនូវ�ពះគុណ។

67 េហយ�ពះជមច ស់េអយ េពលែដលទូលបងគំេចញេ េធ�េបសសកកមម េដមប ី
�បឈមមុខនឹងស�តវ សូមឲយទូលបងគំដឹងថ ទូលបងគំ�តវបនជបឃំុ់េរ ង�ល់
េម៉ងេ�យករអធិ�� ន។ អូ! េមច៉ខញុ ំពឹងេយធភូមហិនឹង ស�តវចូលមកដល់
ែតដឹងថេយធភូមកិនជ់បេ់�ពះឪពុកម� យ េហយេកមង�បស និងេកមង�សី
�គី�ទ ន េកតជថមីជមយួនឹងបទពិេ�ធនថ៍មី មនុស�េ �ថ នសួគប៌នលុតជងគង់
អធិ�� ន “ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមរេំ�ះ!” េហយឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំសូម
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឱយេយងចូលេ កនុងជួររបស់ស�តវែដលេ ទីេនះ
េហយយកឈនះ�គប�់ពលឹងដម៏នតៃម�ែដលកំពុងរងច់។ំ �ពះអមច ស់េអយ ចូរេធ�
េហយនពំួកេគេចញពីភពងងឹតចូលេ កនុងពន�ឺ។ ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

68 ឥឡូវេនះ េ កនុងជំពូកទី៤ ៃនេស វេ វវិរណៈ។ េយងបនប ចបជំ់ពូកទី៣
េហយសូមឱយេយងេគរពេ�យករេគរព េហយខញុ ំនឹងពយយមមនិឱយអនកេ យូរ
េពកេទ។ ប៉ុែន�េ កនុងជំពូកទី៣ េនះ �កមជំនំុបនេលកេឡងថ េ េពលែដល
យ៉ូ�ន�តវបនេលកេឡង។ �កមជំនំុបនេលកេឡង េហយចប�់ងំពីេពលេនះ
មក �កំពុងភជ បជ់មយួនឹងអុី��ែអល រហូតដល់ករយងមកម�ងេទ ត។ េឃញ
អតថ់�យ៉ងេមច៉? មនុស�សព�ៃថង យ៉ងេមច៉ែដរ “អ�ីមយួែដលអ�ច រយនឹង
អ�ងនពិភពេ�កទងំមូល និងអ�ីៗទងំអស់។” េនះមនិ�សប�មបទគមព!ី
អតេ់ទ បទ។ េរ ងបនទ ប�់មលំ�បលំ់េ�យគឺករេ កន�់កមជំនំុ។ �នេ
សមយ័កល�កមជំនំុ អនកេឃញអ�ី…

69 ឥឡូវេនះ េរ ងេផ�ងេទ តទងំេនះែដលនឹងេកតេឡង គឺកនុងអំឡុងេពលៃន
ពិធីមងគលករ េ េពលែដល�កមជំនំុសថិតេ កនុងសិររីងុេរ ង។ �ពះ�តលបម់កវញិ
ជមយួនឹងករអ�ច រយដអ៏�ច រយេដមបសំីែដង ករអ�ច រយអន�រជតិនិងអ�ីៗជេ�ចន
េ�យជនជតិយូ� កំុចបំចេ់ �ពះវ�ិរអី។
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70 េ ជំពូកទី៣ ប ចបយុ់គសមយ័�កមជំនុំ។ �តវេហយ។ េហយសមយ័
�កមជំនំុេចញេ េ�កជមយួនឹងជនជតិភគតិចែដលេយងរកេឃញ…�គនែ់ត
�� បេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ន�រេនះម�ងេទ ត�ពឹកេនះ �េសទរែតែហកខញុ ំជដំុៗ
ទីកែន�ងនិង�កបបកិរយិរបស់�ពះ�គីសទេ ចុងប ចបៃ់នយុគសមយ័�កមជំនុំ
បនរកេឃញពីខទី២០ដល់ខទី២២ៃនវវិរណៈទី៣។ សូមគិតអំពី�ពះ�គីសទ េ
ចុងប ចប ់កែន�ងែដល�ទងគ់ងេ់ ! េត�ទងេ់ ឯ�េ ចុងប ចបៃ់នយុគសមយ័
�កមជំនំុ? េ ខងេ�ក�ពះវ�ិររបស់�ទង ់ �តវបនរញុេចញេ�យនិកយ និង
ជំេន ។ េត�កបបកិរយិរបស់�ទងជ់អ�ី? ពយយមចូលវញិ។ េនះជ�ថ នភព
គួរឲយ�ណិត!
71 បនទ បម់កេយងរកេឃញេ ទីេនះ “បនទ បពី់េរ ងទងំេនះ” គតប់នឮសំេឡង
មយួកំពុងនិយយេ កនគ់តេ់នះ… អូ េត�ជអ�ី? �ពះវ ិ ញ ណបនចកេចញពី
ែផនដី។ “បនទ បពី់េរ ងទងំេនះ” ចបេ់ផ�មជំពូកទី១ ឬ—ឬខទី១៖

េ�កយេនះមក ខញុ ំ�កេឡកេ េឃញមនទ� រ១ចំហ េ �ថ នសួគ…៌
72 វវិរណៈ ៤:១ បនទ បពី់�កមជំនំុបនេ បត ់ េនះ—ទ� រមយួបនេបកេឡង។
េហយេយងបនឆ�ងកតអ់�ីៗទងំអស់េនះ េហយបនរកេឃញថ េនះគឺជ
�ពះ�គីសទ ជទ� រ។ េហយសំេឡងដែដលែដលេដរេ ក�� លេជងចេងក ងមស
ទងំ�បពីំរ កជ៏សំេឡងដូចគន ែដល�ទងប់នឮេ �ថ នសួគថ៌ “េឡងមក
ទីេនះ។” យ៉ូ�នបនេឡងេ ។ �តំ�ងឱយ�កមជំនុំែដលឈនេ ដល់ករ
េលកេឡង។
73 យ៉ូ�នបនេឡងេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ េហយបនេលកយកេ �ថ នសួគ៌
េហយបន�បេមលេមល�គបក់រណ៍ទងំអស់ ែដល�ពះជមច ស់បនសនយ េហយ
មនបនទូលេ កនព់ួកសិស�ថ “ចុះេបគតេ់ ចខំញុ ំមកវញិ?” គតប់នេឃញ
ករយងមករបស់�ពះអមច ស់ និងអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ គតប់នេឃញេ េល
ែផនដីនូវអ�ីែដលនឹងេកតេឡងេ េលែផនដី ដល់ករេលកេឡងៃន�កមជំនំុ េហយ
�តវបនេគយកេឡងេ  េហយបង� ញពីករធ� កចុ់ះរហូតដល់ឆ�ងសហស�វត�រ។៍
អូ េត�មនិអ�ច រយេទឬ?
74 ឥឡូវេនះ េយងបនទុកគតក់លពីៃថង�ទិតយមុនេ ជំពូកទី៤ និងខទី៤។
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េ ពទ័ធជំុវញិបល�័ងកេនះ កម៏នបល�័ងក២៤េទ តៈ េហយខញុ ំេឃញ
អនកចស់ទុំ២៤នក ់ អងគុយេលបល�័ងកទងំេនះ ទងំេស� កពកស់
េហយមនមកុដមសេ េលកបល។

75 ឥឡូវេនះ េយងបនរកេឃញថ ទងំេនះគឺជមនុស�ចស់ទុំ។ ចស់ទុំ
មនិែដលអនុវត�ចំេពះេទវ� ឬសត��មយួេឡយ។ គឺជមនុស�ែដលបន
េ�បសេ�ះេហយ ជចស់ទុំ! េ�យ�រែតពួកេគ…បល�័ងក មកុដ និង
ករ�គប�់គងមនិ�តវបនេគសំេ េ េល េទវ�េទ។ ប៉ុែន�មកុដនិងបល�័ងក
ជេដម ទកទ់ងនឹងមនុស� េហយពួកចស់ទុំទងំេនះបនេឡង�គង�ជយ េហយ
េស� កពក ់ េហយអងគុយេលបល�័ងក។ េហយេយងបនរកេឃញ�េ េលែផនក
េផ�ងេទ តៃនបទគមពរី ថពួកេគជ�វក័ដបពី់រនក ់ េហយពួកេគជបុព�បុរស
ទងំដបពី់ររបូ។ ៃមភបនួនកៃ់នពួកេគែដលមននយ័ថ “ៃមភបនួ” �វក័ដបពី់រនក់
បុព�បុរសដបពី់រនក។់
76 េហយេយងបនរកេឃញ សូមបែីតទី�កងែដលចុះពី�ពះេចញពី�ថ នសួគ…៌
បនទ បពី់ែផនដីបនផទុះេហយ ទងំអស់បនរលតេ់ ជបំែណកៗ េហយគម ន
សល់អ�ីេ េលែផនដីេឡយ ែតជេផះភនេំភ�ង (ទងំេនះែដលេ សល់) នឹងមនិមន
សមុ�ទេទ តេទ។ សមុ�ទនឹងសងួត។
77 ដូចែដលខញុ ំកំពុងនិយយកលពីយបម់ញិេ កនន់រ�មន ក ់ ឬកល
ពីម�លិមញិេ កែន�ង�មយួ។ ែផនដីេពលមយួឈរេឡងែបបេនះ �តវេហយ
ជំុវញិ�ពះ�ទិតយមនកេ � េសមគន េឡងនិងចុះ។ េឡងេល�លទឹកកកអងេ់គ�ស អនក
�ចបំផទុះេ ទីេនះ�បរំយហ�ីត េហយរកេឃញបតៃដ។ �មកភ� មៗ បងកកពួកេគ
ដូចជទូរទឹកកកឥឡូវេនះ។ ដូចជករេខ�ះជតិទឹក របស់អនក ជេដម េហយ
ករបងកក និង�តជកជ់ងអនកបងកកែផ� ស�បឺរេី េទ ត េហយអ�ីៗ�បឆ់ន  ំ និង�ប់
ឆន  ំបន�ខងមុខ។ េឃញេទ? េនះគឺដូចគន េ សមយ័េនះ។ ភ� មៗេនះ មនករ
បំផ�ិចបំផ� ញទឹកជំននេ់ហយបនជនលិ់ចែផនដីទងំមូល។ េហយេ េពលែដល
�េកតេឡង ម�អំ�ច�តូមចិបនអ�ងន�េចញពីគន�ងរបស់� េហយ�កក
េហយនងេដកេ ទីេនះ។ េឃញេទ? ជីកចុះេហយអនកនឹង�ចរកេឃញពួក�
េ ជុំវញិតំបន�់កទិកនិងវតថុេផ�ងៗ េដមេ�ន តជេដម។ បង� ញថ�ធ� បរ់ស់េ
យ៉ង�សស់�� ត េរ បចំេឡង។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះបនវលិ�តឡបម់កវញិ។
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78 ឥឡូវេនះ ជកែន�ងែដលខញុ ំគិតថ�ពះមនទឹកេនះ េ េពលែដលេ�កុបបត�ិ
ចបេ់ផ�ម េ�កុបបត�ិទី១ “ែផនដីគម នរបូ�ង េហយទេទ េហយទឹកបនេ ដល់ទី
េ� ។ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនយងចុះមកេលទឹក េហយមន�ពះបនទូលថ ‘ចូរឱយ
មនពន�ឺ។’” េពលេនះ �ពះបនបំែបកដី និងទឹក ែដលបេងកតែផនដី។ ប៉ុែន�ែផនដី
ទងំមូល�តវបន�គបដណ� ប។់ ឥឡូវេនះ អ�ីែដល�ទងប់នេធ� គឺ�ទង�់គនែ់ត…
�មរយៈលំហ �ទង�់គនែ់ត…លំហគឺ… លំហេពរេពញេ�យអុី�ដែសន និង
អុកសីុែហ�នជេដម។ បនទ បម់ក �ទង�់គនែ់តេលក�េឡងពីេលែផនដី េហយ
ែញក�េចញ។ េពលេនះមនិមនសមុ�ទេ េលែផនដីេទ។ �ពះបនេ��ចទឹក
ែផនដី សូមបែីតេភ� ងកម៏និមនែដរ។ �ទងប់នេ��ចទឹក��មរយៈ�បភពទឹក និង
វតថុេផ�ងៗ �បពន័ធធ�� ស�។ បនទ បម់កេ េពលែដល�ទង…់េរ ងែតមយួគត់
ែដល�ទងប់នេធ�េ េពលេនះ…

79 េ េពលែដលមនុស�ផ�ុ ំ�េចញពីគន�ងរបស់� េចញេ មខ ង េតមនអ�ី
េកតេឡង? �បនេបះ�តឡបម់កវញិេ កនុង…កំេ ចុះេ ទីេនះ េហយ�តជក់
េ ទីេនះ។ េហយេក� និង�តជក ់ េតមនអ�ីេកតេឡង? មន�រមមណ៍ថ�េ
ទីេនះេ េលបង�ួចពួកេគឥឡូវេនះ េក� េ ទីេនះ និង�តជកេ់ ខងេ�ក។ េឃញ
េញសេទ? េហយេភ� ងគឺគម នអ�ីេ�កពីេញសេទ។ េហយទឹកគឺជេផះ។ េហយ
េ េពលេនះ…

80 ខញុ ំចូលចិត�បទេនះ៖

�ពះអងគបន�ក�់ពះហសថរបស់�ពះអងគ េ េល�លេ ម ។
�ក�់ពះហសថដអ៏�ច រយរបស់�ទងេ់ េលជួរ
�ព ះអមច ស់ �ទងប់នបង�ូរ�បភពទឹក
េឡងេ េលភនំ
ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមរក��ពះហសថដម៏នតៃម�របស់�ទង់

មកេលទូលបងគំ។

�ទងប់េងកតពពក បេងកតពពកែដលបេងកតេភ� ង
ពីេភ� ងបនេធ�ឱយមនសមុ�ទ
ពីសមុ�ទបននឱំយមនពពក
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ផ�ល់ឱយេយងនូវជីវតិដប៏របិូរណ៍
�ពះអងគកនែ់ផនដីនិងៃផទេមឃ �មប ជ របស់�ពះអងគ

�ព ះអមច ស់!
អូ សូមរក��ពះហស�ដម៏នតៃម�របស់�ទងម់កេលខញុ ំ។ (អូ

អ�ច រយ�ស់! �ពះៃន�ថ នសួគ។៌)
81 េពលេនះេ េពលដអ៏�ច រយេនះ �ែបរមកវញិែបបេនះ េហយ�ទងប់នេធ�ករ
សនយដល់េយង “អតម់នទឹកេទ តេទ ែតេលកេនះមនែតេភ�ង!” ជំនួសឱយករេបះ
�…ពួកេគបនេបះែផនដីេចញពី�ពះ�ទិតយ ពិត�ស់ ��តជក។់ �បសិនេបអនក
េបះ�េ កនុង�ពះ�ទិតយ �នឹងេឆះ។ េហយដូចជ�ទងប់ំផ� ញ�េ�យទឹក េហយ
�កធ់នូេ េលេមឃ �ទង ់ “នឹងមនិេធ��េទ តេទ” ឥឡូវេនះ �ទងប់នសនយថ�ទង់
នឹងេធ� “ដុត�!” ដូេចនះ អនក�ល់គន មកដល់ទីែដលអំេពបបនិងភព�សស់�� ត និង
ភពកខ�កទ់ងំអស់…
82 េហយមនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំបនជិះកត�់លេ ម ។ កលេ េកមង ខញុ ំធ� បគិ់ត យក
េស វេ �បវត�ិ� ស� និងភូម�ិ ស�របស់ខញុ ំ េហយគិតពី�លទំនបខងលិចដ៏
អ�ច រយ។ “ៃថង�មយួ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងរស់េ ទីេនះេ�យសុខ�ន�
េហយ�ង តក់ែន�ងែដលគម នអំេពបប េហយខញុ ំនឹងេដរ�ម�លែ�ស េហយខញុ ំនឹង
បរបញ់ដូចជនជតិឥ�� ។ េហយខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងរស់េ ទីេនះ ជីវតិដសុ៏ខ�ន�
េពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។” ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�គឺជ…បុរសែសបកសបនេ ទីេនះ។
មនុស�ែសបកសេ � បបេ ជមយួគត។់ គតគ់ឺជឃតករនិងជឃតករ
ដធ៏ំបំផុតរបស់មនុស�ទងំអស់េ េលែផនដី គឺជបុរសែសបកស។ គតជ់អនក
បដិេសធ�គបព់ណ៌សមបរុ!
83 េ កនុងកែសតមនិជយូរប៉ុនម នេទ (បង�បសធំ មកពី� ហ�ិក) ខញុ ំបនេឃញ
ែផនកមយួេ កនុងកែសតកលពីពីរសប� ហ៍មុន ខញុ ំេជ ថអ ច ឹង េហយគតប់ន
និយយថ…ពួកេគថ “�បសិនេបជនជតិ�េមរកិេ ែត�តវបនអនុ ញ តឱយេ
� ហ�ិក។ កនុងរយៈេពលដបឆ់ន ចំបពី់េពលេនះេ  សត�េ�� ហ�ិកដអ៏�ច រយនឹង
ផុតពូជទងំ�សង និងដំរ។ី” ជនកបតជ់តិបនបរបញ់េ �គបទី់កែន�ងែដលេគ
�ចេធ�បន។ របូភពបុរសមឌធំពីរនកក់ំពុងពយយមចបស់ត�េឈម លែដលរង
របសួេលកលី។ េមលេ ដូចជទឹកែភនកហូរេចញពីែភនក។ ពួកេគមនិចងប់ន…
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សត�េឈម លមនិចងឱ់យសត�ញី�� បេ់ទ។ េហយមន ក់ៗ កនច់ំេហ ង� ែបបេនះ កុំ
ឲយនងដួល…េ ដី។ �គនែ់តបញ់ជបំែណកៗ។ បុរសែដលបញ់ែបបេនះ មនិ
សមនឹងមនកេំភ�ងកនុងៃដេទ។ �តវេហយ។ អនកមនិមនភពេអ នខម ស�គប�់គន់
េដមបេី�ះ��យ�េទ។
84 ឥឡូវេនះ ពីរបីឆន មំុន ពយយម�បមញ់ ហ�ូងសត���  េ ផទះមតិ�ល�របស់ខញុ ំ
បង�បសរយ៉ រ ៉េូប៊សុន េហយពួកេគេ ខងេ�កយេនះ េ េពលែដលខញុ ំកំពុង
ដឹកនេំ រដ�ខូឡូ�៉ដូ។ ដឹងថេយងមនហ�ូងដល៏�។ េជហ�និងខញុ ំបនចិ ច ឹមពួក�
េ ទីេនះអស់ជេ�ចនឆន មំកេហយ �បែហលែបត៉សិបកបលកនុងហ�ូង�� ។ ពួកេគ
បនអនុ ញ តឱយបុរសេ ករយិល័យទងំេនះខ�ះេចញពីទី�កង ែឌនេវ េចញមក
ទីេនះេ�យេស� កេខខូវបយ៊ទងំេនះ េហយពកែ់សបកេជងែវង។ អនក�បមញ់
របស់ពួកេគ។ ហុឺ! េ ទីេនះពួកេគេឡងមកទីេនះ មយួ�កមជិះរថយន�ជីប និង
របស់របរដូចេនះ បន�តឡបម់កវញិេ កនុងទឹកដីរបស់េយងេ ទីេនះ។
85 េហយខញុ ំបនេដញឃ� លសត��� ទងំេនះឆ�ងកតភ់នពីំេ�កយពួកេគ �បែហល
មយួម៉យឬពីរម៉យេទ ត េហយពួកេគកឃ៏� ល�ម។ អនក�តវរក�គេម� ត� េគ
ចស់ធំនិងរបស់របរ �បសិនេបអនកមនិេធ�េទ អនកនឹងបំែបកហ�ូងរបស់អនក។ ពួកេគ
គឺដូចជករចិ ច ឹមេគ ឬអ�ីកេ៏�យ។ សត�ៃ�ពគួរែតដូចគន ចំេពះេយង។ �មនិែមន
ជេគលេ េទ។ េបចងប់ញ់ចំេគលេ  េគមនចមង យេចញពីទីេនះេដមបបីញ់
ពួកេគ។ �តវេហយ។ �ជេរ ងគួរឲយ�ម៉ស់ស�មបអ់នកកប�់ចែ់បបេនះ។ �ជ
អំេពបប �ជអំេពទុចចរតិ!
86 េហយខញុ ំបន�បច់ំនួនមយួរយៃមភបី�គបប់ញ់េចញពីកេំភ�ងយន� ដូចជ
បញ់េចញពី�ម របស់ពួកេគ។ េហយេ �ពឹកបនទ ប ់ បង�បសែបង៊វដូេ ទីេនះ
ជមយួខញុ ំ បនេឡងេលភន ំ ខញុ ំបន�បែ់�គែដលបង�ូរឈមចំនួនដប�់បបំនួ។
មនិដឹងអ�ីទងំអស់អំពីករបរបញ់ អនក�ចបញ់សត�ធំែបបេនះ អនក�ចនឹង
�យ�ឱយេ� លមមនឹងសម� ប�់បន។ េហយពួកេគ�គនែ់ត�បែលង “បុងំ បុងំ
បុងំ” បញ់មយួបនទ បម់កបញ់មយួេទ ត។ េហតុអ�ី ពួកេគនឹង�� ប។់ េហយ
អ�ីែដលនឹង…បនទ បពី់�គនេក� បនេកតេឡងកនុងខ�ួនេគេហយ េបអនករកេឃញថ
ពួកេគមនិ�សល េនះពួកេគនឹងខូចខតភ� មៗ េហយសត��ម ត សត�កន� ត និង
ពពួកសត�សីុ�ចេ់នះនឹងសីុ�។ ែ�គ�បបំនួែដលបង�ូរឈម េគធំ េជងែដលធំ
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េ ជុំវញិ េហយឈមហូរេចញពីេជងពីរែដល�តវេគ�យដូចជកេំភ�ងបញ់ចំ។
ពួកេគមនិគួរអនុ ញ តឲយអនកែដលកបតជ់តិែបបេនះ មនកេំភ�ងេ កនុងៃដេនះ
េទ។ �តវេហយ។ គតម់និមនសមតថភពកនក់េំភ�ងេទ។ អូ �ពិតជមនបប
�ស់ែដលេធ�ែបបេនះ។
87 ���កក�់ស់ ប៉ុែន�េនះជជនជតិ�េមរកិ។ ក�� �បជជនដ៏
មនតៃម�មកពី�បេទសក��! �បសិនេប�េមរកិេ ែតបន� ក��នឹង
ធ� កចុ់ះទបដូច�េមរកិ េ េពលេ�កយ។ េធ�ដំេណ រជំុវញិ�ពំែដនៃន�បេទស
ក���គបទី់កែន�ង េហយអនកទទួលបនបរយិកសែបប�េមរកិេនះ។
�េមរកិេនះជ�សីេពសយរបស់�បជជតិ។ េនះេហយជអ�ីែដលនងមន េហយ
នងនឹងកនែ់ត��កកជ់ងេពល�ៗទងំអស់។ នងមកដល់ទីប ចបេ់ហយ!
�ពះគមពរីនិយយអំពីេសចក�ីវនិសរបស់នង �បបព់ីរេប បែដលនងនឹងេ ជ
យ៉ង�។ �េមរកិៈ ទបអន ់ រលួយ កខ�ក ់ មនិល�។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
នងជ�បជជតិដអ៏�ច រយ។ នងបនយក�រដំណឹងល�។ េតអ�ីេធ�ឱយនង
ដូេចនះ? េ�យ�រនងបនបដិេសធ�រៃនដំណឹងល� េហយបនបដិេសធ
េសចក�ីពិត។ នងគួរឱយរនធត។់ នងមកេហយ កុំបរមភ។ ខញុ ំបនេឃញ�េ កនុងករ
និមតិ�ដូចជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់! មកដល់េហយ។ នងនឹងសងស�មប់
អំេពបបរបស់នង។
88 កលពីេពល�េមរកិជ�េមរកិ នងជ�បជជតិដអ៏�ច រយ។ ម�េសដ�ី
ែដលពិភពេ�ក�គ ល់�ងំពីអុី��ែអល គឺ�េមរកិ ប៉ុែន�នង�បកដជ
បំពុលខ�ួនឯងេហយឥឡូវេនះ។ នងបនបដិេសធ�រ។ នងមនិយកអ�ីេ�កពី
�គនែ់ត… ឥឡូវេនះនងមនខ�ួនឯងេហយ… អនក�ចដឹងថនងេ ឯ�
ឥឡូវេនះ។ �គបគ់ន ដឹងេហយថ េ កនុងករេបះេឆន តចុងេ�កយេនះ បង� ញពី
ជំហរខងវ ិ ញ ណរបស់នង។ អូ-ហូ។ នងមនិដឹងេទ។
89 ឥឡូវេនះ ពួកចស់ទុំទងំេនះអងគុយេលបល�័ងកជមយួនឹងមកុដរបស់គត។់
ឥឡូវេនះ ខទី ៥ េយងនឹងចបេ់ផ�ម៖

មនេផ�កបេនទ រ…េស ងសំេឡង…និងផគរ�នេ់ចញពីបល�័ងក១េនះ
មក ក៏មនចេងក ង៧េឆះេ ពីខងមុខ េនះគឺជវ ិ ញ ណទងំ៧របស់
�ពះ។
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90 អូ ខញុ ំចូលចិត��! ែមនអត?់ អូ ខញុ ំ�គនែ់តមន�រមមណ៍ថដូចជ�វរបស់ខញុ ំ
សមនឹងខញុ ំ អនកដឹងេទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត…េពលែដល…អូ! ខញុ ំមននយ័ថេ កនុង�វធំ
ខងវ ិ ញ ណ ជករពិត�ស់ អនកដឹងេហយ។ �តវេហយ។

91 “េចញពីបល�័ងក។” ចូរនិយយអំពីបល�័ងកេនះឥឡូវេនះស�មបព់ីរបីនទី។ េនះ
មនិែមនជបល�័ងកៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុេទ។ បល�័ងកៃនក�ីេម�� �តវបនប ចប ់គម ន
ក�ីេម�� េទ តេទ គឺគម នក�ីេម�� ។ េតេយងេ ជយ៉ង�…រេប បែដលកែន�ង
ជំនុំជំរះនឹងក� យជកែន�ងជំនុំជំរះរបស់�ពះ�គីសទ បល�័ងកជំនុំជំរះ ករជំនុំជំរះបល�័ងក
ស? េតនឹងមនេសចក�ីេម�� ករ�ុេទ? គម នេសចក�ីេម�� ករ�ុមយួែដល�តវ
ផ�ល់ឲយេឡយ។ េ បល�័ងកជំនំុជំរះ អនក�ចែ�សកបន “េសចក�ីេម�� ករ�ុ”
រហូតដល់អនកមនិ�ចែ�សកបនេទ តេទ េហយគឺថ អនក�បែហលជ�ចែ�សក
េឡងេ េល�កសកែន�ង�មយួ េ�ពះគម នេសចក�ីេម�� ករ�ុេទ តេទ។

92 ឥឡូវេនះជៃថងៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុ! ឥឡូវេនះ ចូរេយង�តលបេ់ កនុង
គមពរីស ញ ចស់េ ទីេនះបន�ិច េហយរកេមលថេតេសចក�ីេម�� ករ�ុគឺជ
អ�ី។ �តលបេ់�កយេមលថមនអ�ីេកតេឡងចំេពះបល�័ងកេនះ។ ជករពិត�ស់
បល�័ងកេនះគឺជ—កែន�ងជំនុំជំរះ។ េហយ…មូលេហតុែដលមនេសចក�ីេម��
ករ�ុសព�ៃថងេនះ គឺេ�យ�របល�័ងកេម�� េ�បះេ�យដង� យធួន។ ឈម!
េហយដ�ប�ឈមសថិតេ េលបល�័ងកជំនំុជំរះ េនះ�មនិែមនជករជំនំុជំរះ
េទ តេទ �គឺជេសចក�ីេម�� ករ�ុ េ�ពះអ�ីមយួបន�� បេ់ដមបសីេ ងគ ះករ
ជំនុំជំរះ។ �បសិនេបអនកេឃញ�និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉។”—េអដ។] ដ�ប�ឈមសថិតេ េលបល�័ងកេម��  បង� ញថមន
អ�ីមយួ�� បេ់ដមបទីបក់រជំនំុជំរះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�កមជំនំុ�តវបនេលកតេមកង
បល�័ងកេម�� បនក� យេ ជកែន�ងជំនំុជំរះ!

93 អនកដឹងេទ េ កនុងគមពរីស ញ ថមីេ ទីេនះផងែដរ “និងទីជ�មក។” េនះេហយ
ជកែន�ងែដល—គណៈវនិិចឆយ័…កនុងទីសកក រៈ េ �កមអងគុយកនុងទីសកក រៈ។
ឥឡូវេនះ �សនៈជំនំុជំរះេ កនុងទីសកក រៈបនក� យេ ជែផ�ង។ េត�ជអ�ី?
ដូចភនសីុំៃណែដរ កតេ់ទស! េសចក�ីេម�� ករ�ុបនចកេចញពី—បល�័ងករបស់
�ពះ។ �ពះនឹងវនិិចឆយ័ពិភពេ�កេ�យគម នេម�� ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង?
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94 េរ ងែតមយួគតែ់ដល�ទងនឹ់ងទទួល�គ ល់េ ៃថងេនះ េត�ជអ�ី? ឈម។
េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលេធ�ឲយ�ពះឈបខ់ញ ល់។

95 អ�័មនិងេអ�៉បនេធ��វផយដល៏�ដូចេមតូឌីសទ បទីសទ េ�ពសប៊ធីីេរ ន
ឬេពនទីកុស��ចេធ�បន �បនបិទបងំភព��កតរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន��ពះ
�ទងទ់តេឃញ�មរយៈ� ដូេចនះ�ទងប់នសម� បអ់�ីមយួេហយយកែសបកែដល
�� បេ់ —ដណ� បេ់ល ពីសត�ែដលងបេ់ហយ�គប�។ ឈម�តវែតជំនួសកែន�ង
របស់�។ េនះបនេ ជបន់ឹង�ពះពិេ�ធរបស់�ទង ់ �ទងប់នេឃញឈម េហយ
បនដកខ�ួនេចញពី� េ�យេ�ពះមនអ�ីមយួបនេធ�ឲយមនជីវតិ។ �ពះេអយ!

96 គិតេ ! មនែត�ពះេ�ហិតប៉ុេ�� ះ ែដលប ឈប�់ពះ។ េហយមន
ឈមែតមយួគតែ់ដល�ទងនឹ់ង�តឡបម់កវញិ េហយេនះជ�ពះ�ជបុ���ទង់
ផទ ល់។ េពល�ទងេ់ឃញថេនះជឈមរបស់បុ�� �ទងន់ឹង�តឡបម់កវញិ។
េ�ពះេនះជអំេ�យទន…�ពះបន�បទនដល់�ពះ�ជបុ���ទង ់ េដមបេី�ះ
អស់អនកែដល�ទងប់នដឹងជមុន េហយ�ន�ំពះជមច ស់មកវញិពីករជំនំុជំរះ
របស់�ទង។់ ប៉ុែន�េ េពលែដលឈមេនះ�តវបនដកេចញ េហយអ�ីៗទងំអស់
ែដលបនដឹងមុនបន�តវេ ចូលកនុងរបូកយដវ៏េិសស។ �កមជំនំុរបស់�ទង�់តវ
បនេរ បចំជេ�សច េហយបនេលកេឡង បនទ បម់ក�ពះពិេ�ធរបស់�ពះបនមក
េល�បជជន។

97 អូ បង�បស មនិចងឈ់រេ ទីេនះេទ! ឲយខញុ ំឈរេ មុខកេំភ�ងយន� ឲយខញុ ំ
�តវកតជ់ដំុៗ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�តវបនេគេមលេឃញមយួអុីញ អនុ ញ តឱយមន
អ�ីេកតេឡង (ដូចពកយសមបថរបស់អនកជិះេសះៃនកូឡុំបឺស) សូមឲយេគពុះេពះ
ខញុ ំ េហយដុត�ព នធ់រ័ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តកនុងខ�ួនខញុ ំ េហយៃដនិងេជងរបស់ខញុ ំ�តវ
កតេ់ចល េទះយ៉ង�កេ៏�យ ប៉ុែន�កំុអនុ ញ តឱយខញុ ំឈរេ មុខករជំនំុជំរះ
បល�័ងកសេ ចំេពះ�ពះ។

98 អូ អនុ ញ តឱយខញុ ំយកបល�័ងកតូចេនះេ ទីេនះ េ ចំេពះបល�័ងករបស់�ពះ�គីសទ
េហយទទួលយក�ពះេ�ហិតរបស់�ទង។់ គម នអ�ីេ កនុងៃដខញុ ំេទ �ពះអមច ស់
េអយ!
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គម នអនក�េទ
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊វ។ (េនះជអ�ីទងំអស់ែដល

ខញុ ំដឹង។)

េនះជក�ីសងឃមឹ និងទីពឹងរបស់ខញុ ំ
េ�យេ�ពះឈមវេិសស�ពះេយសូ៊វ។

99 កំុឆងល់ថ េអដឌី េភរ ៉េូណត…បនបដិេសធបទចេ�ម ងរបស់គត។់ កល
គតជ់�គិ�ទ ន ជ�គិ�ទ នែដលរងឹរសូ ពួកេគមនិចងទិ់ញបទចេ�ម ងរបស់គត់
េទ។ ៃថងមយួគតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងសរេសរបទមយួ េហយៃថង�មយួ…
ែដលពួកេគនឹងទទួលបន។” (េហយមនុស�ចងប់នអ�ីែដលទំេនបជងេនះកនុង
បទចេ�ម ង�សន។) ៃថងមយួេ ទីេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនកន ់ េហយ
គតប់នចបប់៊ចិ េហយគតប់នសរេសរថ:

សូមសរេសរតេមកងេច�� ៃន�ពះនម�ពះេយសូ៊វ!
ចូរឱយេទវ��កបចុះ
េលកយក�ពះមកុដ
េហយឱយ�ទង�់គង�ជយជ�ពះអមច ស់។

ដបតិ�ពះ�គីសទ ជថមដរ៏ងឹម ំខញុ ំឈរេល
ដីេផ�ងេទ តទងំអស់គឺជខ�ចលិ់ច
ដីេផ�ងេទ តទងំអស់គឺជខ�ចលិ់ច។

100 មនិថជ�ពះវ�ិរ មនិថជមតិ� មនិថជស�តវ មនិថជជតិ�សន៍
មនិថជ�ទពយសមបត�ិ មនិថភព�ក ល�ឬអ�ីកេ៏�យ មូលេហតុេផ�ងៗសុទធែតជ
ខ�ចលិ់ច! េនះជេរ ងែតមយួ ទីបំផុត�នឹងេ ឆង យ។ ប៉ុែន�:

…�ពះ�គីសទ ជថមដរ៏ងឹមេំនះ ខញុ ំឈរម។ំ
ដីេផ�ងេទ តទងំអស់គឺជខ�ចលិ់ច។ (សូមចទុំក

កនុងចិត�។)
101 សូមចំ�ំ! សូមចូលេ កនេ់លវវីនិយ័១៦ េហយ�នេ ខងេ�កយ �ត
ឡបេ់ �បវត��ពះគមពរីឥឡូវេនះ េ កនុងចបបេ់លវវីនិយ័ េហយេមលេ ទីេនះៃន
េលវវីនិយ័—េលវវីនិយ័ ជំពូកទី១៦។ េហយចបេ់ផ�មេ�យខទី១៤ ៃនជំពូកទី១៦។
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អូ ខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត�ចំ�យេពលរបស់ខញុ ំេលេរ ងទងំេនះ ន�ំេចញ។ េលវវីនិយ័ទី
បនួ…ឬេលវវីនិយ័ ១៦:១៤។

េហយ�តវយកឈមេគេនះ េ េ�បះេ�យ�មមៃដេលែបក៉
ខងេកត ៃនទីសេន� សេ�បស (េ េលបល�័ងកេម�� ! េមល េយងនឹង
ចូលេ កនុង�បន�ិចេ�កយមក។)…ខងេកត…

102 កុំេភ�ចពកយេនះ។ “ខងេកត”! េត�ពះេយសូ៊វមកពី�? ខងេកតេ កនុង
ពពកៃនសិររីងុេរ ង។ េត�ពះ-�-ទិតយ រះេឡងពីទិស�? ខងេកត។ េត
�ពះ-បុ-��នឹងេ�កកេឡងេ ឯ�? ខងេកត។ េត�សនៈេម�� អងគុយ
េ ឯ�? េឆព ះេ ទិសខងេកត។ េហតុអ�ីបនជខញុ ំឲយអនក�ល់គន អងគុយ
ខងេកត? េហតុអ�ី? �សនៈេ ខងេកត។ េយងនឹងេឃញ�បន�ិច ថ��� ត
ប៉ុ��  ខញុ ំនឹងគូរ�េចញ។ ខញុ ំបនសំុឱយេ�ចន�មែត�ចេធ�េ បន េដមបយីក
កែសត និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េដមបមីនែផនទីទងំេនះកនុងរយៈេពលពីរបីនទី។
មនិអីេទៈ

…េ េ�បះ…េ�យ�មមៃដេលែបក៉ខងេកត ៃនទីសេន� ស
េ�បស ឯខងមុខទីសេន� សេ�បស ក�៏តវេ�បះឈមេ�យ�មមៃដ
អស់៧ដងែដរ។

103 អូ េត��� តអត?់ “�បពីំរដងេឆព ះេ ទិសខងេកត។” េត�គឺជអ�ី? �គ
�កមជំនុំទងំ�បពីំរនឹង�តវបន�គបដណ� បេ់�យ�ពះេ�ហិត។ �េលលូយ៉!
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺ�គប�់គនេ់ កនុង� ម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត និង�គបស់មយ័កល េដមបជីួយសេ ងគ ះមនុស�មនបប េ�បស
អនកជំងឺ�គប់ៗ របូ នអំពភូតេហតុ�គបែ់បបយ៉ង �គបទី់សំគល់េ�យេកតេឡង។
“�បពីំរដង” �តលបម់កវញិេ កនុងគមពរីស ញ ចស់ មយួពនប់នួរយេកសិប
ឆន មំុន�ពះ�គីសទយងមក។ គិតេ ! និមតិ�ស ញ  “�បពំីរដង…”

រចួេអរ ៉នុ�តវសំ�បព់ែពេឈម ល…ៃនដង� យេ�ះបបែដលថ� យ
សំ�បព់ួកជន េហយយកឈមនចូំលេ … ខងកនុង�ងំនន
ទងំេ�បះឈមពែពេនះដូចជបនេ�បះឈមេគេឈម លែដរ… គឺ
�តវេ�បះឈមេ េលទីសេន� សេ�បស េហយេ ខងមុខែដរៈ



វវិរណៈ ជំពូកបនួ វគគIII 27

ដូេចនះ នឹងបនេធ�ឲយធួននឹងទីបរសុិទធ េ�យេ�ពះ…េសចក�ី…
េសចក�ីេ�ម កេ�គករបស់ពួកកូនេ អុី��ែអល និងអស់ទងំ
េសចក�ី រលំងរបស់េគ គឺអស់ទងំបបែដលេគបន�ប�ពឹត�ទងំប៉ុនម នៈ
�តវឲយេធ�ដូេចន ះឲយបនធួននឹង�ត�លជំនំុ ែដលេ ជមយួនឹងេគ គឺ
េ ក�� ល—អស់ទងំេសចក�ីេ�ម កេ�គករបស់េគ។

104 េតី�ជអ�ី? “បល�័ងកេម�� ។” េតេពលេនះពួកេគេ ឯ�? េហយេ ខងកនុង
ហិបេនះជអ�ី? ជចបប។់ េហយចបប ់ ជករបំពនេលប ញ ត�ិ គឺ�តវ�� ប់
េ�យគម នក�ីេម�� ។ ប៉ុែន� េ�យ�រអនក�ចមនេម��  ឈម�តវ�កេ់ល
�សនៈ។ ពួកេគេ�បះបល�័ងកេម�� ។ េហយ�សនៈេម�� គឺជ�សនៈែដលអនក
លុតជងគងសំុ់េសចក�ីេម�� ។ �ពះ�មមនិេ�យេយងយក�ពី�កមជំនុំរបស់េយង
�សនៈសមយ័បុ�ណែដលមនុស��ចលុតជងគងអ់ង�រ�ពះស�មបេ់សចក�ីេម��
ករ�ុ។ េហយេសចក�ីេម�� ករ�ុគឺជបរបិូរ េហយហូរេចញពី�ពះេ�ហិត
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ឥឡូវេនះ ផងែដរ េនះគឺជេសចក�ីេម�� ករ�ុ។ េនះ
ជបល�័ងកេម�� ។

105 ប៉ុែន�អនកកតស់មគ ល់េឃញថេ ទីេនះ �មនិែមនជកែន�ងែដលមនក�ីេម��
េទ តបតិមន “េផ�កបេនទ រ និងផគរ�ន ់ និងសំេឡង។” មនិមនេផ�កបេនទ រនិង
ផគរ�នេ់ កនុងេសចក�ីេម�� ករ�ុ។ េនះជករជំនុំជំរះ។

106 ចូរេយងងកេ និកខមនំ ជំពូក១៩ៃននិកខមនំនិងខ១៦។ និកខមនំ ជំពូក១៩ ៃន
និកខមនំ េហយសូមចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី ១៦:

លុះដល់…

�� បអ់�ី…េពល�ពះេឡងេលភនសីុំៃណ:

លុះដល់�ពឹកេឡងៃថងទី៣ េនះកម៏នឮសូរផគរ…មនេផ�កបេនទ រ
និងពពកយ៉ង�កស់េ េល ភនំ �ពមទងំឮសូរផ�ុ ំែសនងយ៉ង
ខ� ងំៃ�កែលង (េតសំេឡងែ�តគឺជអ�ី? គឺជេទវ�។) រចួប�� ជន
ទងំ�យ…(�� ប!់)…ប�� ជន…ែដលេ កនុងទីដំេឡង�ត�ល
កញ័៏ររនធតទ់ងំអស់គន ។
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107 “ទីជំនំុជំរះ!” េវវ៉! ពួកេគបនេដរេចញពីទីេនះ េហយ�ពះបន�បទន
�ពះគុណដល់ពួកេគកនុងករេធ�ដំេណ រ ប៉ុែន�ពួកេគបនទមទរចបប។់ ពួកេគ…�ពះ
សព��ពះទយ័ឲយពួកេគរបួរមួ។ ពួកេគចងប់េងកតនិកយេចញពី� អ�ីមយួែដលពួកេគ
�ច�បែកកបន ជំនួសឱយករ�គនែ់តេធ��ម�ពះ េហយរស់េ េ�កមយុ�� ធិករ
របស់�ទង ់ េ�កមអំ�ចរបស់�ទង។់ �ពះគុណបន�បទនដល់េ�� �ពះគុណ
បន�បទនដង� យធួន (កូនេច ម) �ពះគុណបនផ�ល់អ�ីៗទងំអស់េនះេហយ ប៉ុែន�
ពួកេគចងប់នករវនិិចឆយ័ ពួកេគចងប់នអ�ីមយួែដលពួកេគ�ចេធ�បន។

108 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “�បមូលផ�ុ ំពួក�ជមយួគន  អញនឹង�បបព់ួកេគថ�ជ
អ�ី។ អញនឹងបង� ញពួកេគថ�ជអ�ី។” �ន! �� ប!់ េហយសំេឡងែ�តកប៏ន�ឺ
េឡងរហូតដល់កេ�កកែផនដី។ អនកេឃញអ�ីែដលជករវនិិចឆយ័េទ។ ខញុ ំមនិចងប់ន
�េទ។ សូមផ�ល់េសចក�ីេម�� ដល់ខញុ ំ!

109 [បង�បសេ ហ�ដ សុតែមនមន�ប�សនថ៍ “បង�បស �បណ�?ំ
—េអដ។] និង…[បង�បស�បណ�?ំ”] បទ? [“អ�ីហនឹង—េតបទគមពរីចុងេ�កយ
ែដលអនកបន�នឬ?”] េនះគឺជនិកខមនំ—េនះ—ជំពូកទី១៩ និងខទី១៦បង�បស
េ ហ�ដ។ និកខមនំ ១៩:១៦។

110 ឥឡូវេនះ សូមកតច់ំ�ំខទី១៧:

េនះម៉ូេសេ�កនេំគេចញពីទីដំេឡង�ត�លេ ជួប… (អូ! ខញុ ំចង់
ជួប�ទងេ់�យសន�ិភព មនិែមនដូេចន ះេទ។) េគឈរដំេរ បគន េ ទី
េជងភន។ំ (ផ�ូវខងេ�កយ។)

111 សូមចថំ ភនេំនះមនែខ�បនទ តជំុ់វញិ�។ េបេទះបីេគបះ៉ភនេំនះក�៏តវ�� ប់
េ ទីេនះ មនិ�ចមកកនុងវត�មន�ពះបនេឡយ។ និង�ពះ…“េហយម៉ូេសបននំ
�បជជនេចញ។”

112 ឥឡូវេនះ ខទី ១៨ ខបនទ ប:់

ឯភនសីុំ�យកហុ៏យែផ�ងេឡង…េពញទងំអស់ ដបតិ�ពះេយហូ�៉
�ទងយ់ងចុះមកេលភនគំងក់នុងេភ�ង …(�គនែ់តែផ�ងនិងេឆះដូច
ច ងក ន។)
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113 េត�ទងប់នយងចុះមកពីអ�ី? មនិែមនេ កនុងសិរលី�ៃនេសគី�េទ ប៉ុែន�
េ�យកំហឹងៃនករវនិិចឆយ័របស់�ទង។់

…ែផ�ងេនះហុយេឡងដូចជែផ�ងៃនគុកេភ�ង តួភនទំងំមូលក៏
កេ�កករេំពកយ៉ងខ� ងំ។ (បង�បស ខញុ ំមនិចងេ់ ទីេនះេទ!)

កលឮសូរែសនងកនែ់តតេនថនខ� ងំេឡង េនះម៉ូេសកទូ៏ល េហយ�ពះ
�ទងម់ន�ពះបនទូលេឆ�យតបមកេ�ក។ (ម៉ូេសបននិយយ មនិែមន
�បជជនេទ ពួកេគកំពុងញ័រញក)់។

�ពះេយហូ�៉—�ទងយ់ងចុះមកេលកំពូលភនសីុំ�យ �ទងម់ន
�ពះបនទូលេ ម៉ូេសពីេលកំពូលភនំ រចួម៉ូេសកេ៏ឡងេ ។

�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូល�បបថ់ ចូរឯងចុះេ �មដល់
ប�� ជន�ល់គន េ�យ�ចខ់ត ែ�កងេគរលំងចូលមកឯ�ពះេយហូ�៉
េដមបេីមល េនះនឹងមនគន ជេ�ចន�តវ�� ប។់

114 [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] មនុស�អងគុយេ ខងេ�កយ�ពះវ�ិរ
េហយេសច�កន់រ�មន កនិ់យយភ�ដៃទ ឬ�កំនុង�ពះវ ិ ញ ណ បនេ
�បមថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បិទ��ជេរ ងរហូត! “អនក�ែដលនិយយពកយ
ទស់នឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះនឹងមនិ�តវបនេលកែលងេទសេឡយកនុង
េ�កិយេនះ ឬកនុងេ�កខងមុខ។” កំុេមល�! េ ឱយឆង យពី� ឬទទួលយក�!
115 េយងទុកបទគមពរីេនះេចលល�ជង។ សូម�ន�េ េល អ�ីែដលេ សល់
របស់� សូមេមលអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។ េហយ�បជជនបននិយយថ “អូ
ម៉ូេស អនកនិយយ។ កុំឲយ�ពះនិយយេទ ត! េយងមនិចង ់ េយងមនិគួរសំុេធ�ែបប
ហនឹងេទ។” េឃញេទ? “សូមឲយអនកនិយយមកកនេ់យងខញុ ំវញិ េ�កម៉ូេស។ េប
�ពះមនបនទូល េយងទងំអស់គន នឹង�� ប។់” សូមេមល �ពះបនេធ�ជដង� យ
ធួន។
116 ឥឡូវេនះ “សំេឡងៃនបល�័ងក។” សូមចំ�ំេ កនុងបល�័ងកេនះ “េ មុខ
បល�័ងកគឺជផក យ�បពំីរ” សំេឡងៃនផក យ។ “សំេឡង” អនកេឃញេទ។ មន
េ�ចនេទ តេ កនុងវវិរណៈ៤េ ទីេនះ ឬ៥េយងរកេឃញ� “េហយេចញពីបល�័ងក
មនេផ�កបេនទ រ ផគរ�ន ់ និងសំេឡង។” មនិែមនសំេឡងែតមយួ “សំេឡង”
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ពហុវចនៈ។ េត�ជអ�ី? �ពះមនបនទូលេ កន�់កមជំនុំ េ�យឆ�ុះប ច ំងពីអងគ
�ទង�់មរយៈវ ិ ញ ណទងំ�បពំីរ។ េពលែដល�ពះចកេ់�បង�ងំពិតមនបនទូល
េនះជសំេឡងរបស់�ពះ! េដមបបីដិេសធ�គឺ�តវដកេជងចេងក ងេចញ។ េឃញេទ?
“សំេឡង” សំេឡងៃន�កមជំនុំទងំ�បពីំរ (េ ទីេនះេ េល�ជង) សំេឡងែដល
និយយេ�យផគរ�ន ់និងេផ�កបេនទ រ។
117 សព�ៃថងេនះពួកេគដូេចនះ “អ ច ឹង េយងមនិេជ េលករនិយយថ។ ‘នរក’
េ កនុងេវទិកេទ។” ឱ! ក�ីេម�� ! ហុឺ! េយង�តវករមនុស�របស់�ពះ ជមនុស�ែដល
មនិថយេ�កយ!
118 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន មនិ�ចេធ�ជ�គអធិបបយបនេទ ប៉ុែន�អនកបនទទួល
សំេឡង។ េហយ�បសិនេបអនកមនិ�ចអធិបបយេ មនុស�បន…�បសិនេប
អនកជអនកអធិបបយ អនក�តវបនេ េ កនេ់វទិកេដមបអីធិបបយ។ េបអនក
មនិែមនេទ អនកេ ែតជអនកអធិបបយ ប៉ុែន�រស់េ ែបបជករេសចក�ីអធិបបយ។
សូមឲយេសចក�ីអធិបបយរបស់អនកបនរស់េឡង េហយ�ជសំេឡងៃន�ពះ ែដល
នឹងនមំកនូវករតិះេដ លដល់អនកែដលបដិេសធ។ ពួកេគនិយយថ “គម ន
នរ�មន ក�់ច�ក�់មមៃដេលជីវតិរបស់គតប់នេទ។ ពួកេគមនសុភមងគល
រស់េ …ពួកេគ…�បសិនេបមនបុរសរបស់�ពះ េនះជបុរសឬ ស�ីេនះ។” េឃញ
េទ រស់េ ែបបជ�រដំណឹងល�របស់អនក។ កុំពយយមអធិបបយឱយេគ េបអនកមនិ
�តវបនេ ឱយេធ�ជ�គអធិបបយ។ អនក�តវ�យឡំគន យ៉ង�កេ៏�យ េហយ
រេញ៉រៃញ៉ េហយអនកនឹងេធ�ឲយមនុស��ចបូក�ចបល់ េហយអនកនឹងមនិដឹង… អ ច ឹង
អនកនឹង—អនកនឹងបំផ� ញពួកេគ និងខ�ួនអនកផងែដរ។ �គនែ់តរស់េ កនុង�ជយ�រ
របស់អនក!
119 �គអធិបបយ�តវបនេគេ ឲយផ�យ�ររបស់ខ�ួន េហយករ៏ស់េ ែដរ។ េប
អនកមនិ�ចរស់អ ច ឹងបនេទ េនះអនកឈបផ់�យ�េ ។ ប៉ុែន�អនក�តវែតរស់េ
កនុង�ជយ�ររបស់អនក។
120 មនិអីេទ េ ទីេនះជ “សំេឡង។” អូរេប បែដលេយង�តវករេ កនុងេជហ�ឺសុ
នវលី�បព់នសំ់េឡងរស់េ  ផគរ�នៃ់ន�ពះែដលបន�ឺេឡងេ�យភពែផ�មែល�ម
និងភពបរសុិទធភពបរសុិទធៃនជីវតិ ែដលមនិេ ហមង េដរជំុវញិែផនដីៃថងេនះ
េ�យគម នកំហុស។ បទ �គិ�ទ នពិត េនះជផគរ�ន�់បឆងំនឹងស�តវ។ �រក�
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មនិខ�ល់ថអនក�ចែ�សកខ� ងំប៉ុ��  �រក�មនិខ�ល់ថអនក�ចេ�តបនប៉ុនម ន
ឬអនក�ចេធ�� ឬែ�សកបនប៉ុនម នេទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលេធ�ឱយ�រក�ឈចឺបេ់នះគឺករ
េមលេឃញថជជីវតិដវ៏សុិទធ និងបរសុិទធែដលបនថ� យដល់�ពះ និយយអ�ីេ
គត ់េ គតព់កយែផ�មែល�ម�មែដល�ចេធ�បន េហយបន�េ មុខេទ ត។ អូ ខញុ ំ
េអយ! ែដលេបះគតេ់ ឆង យ េនះជផគរ�នែ់ដលអ�ងន�រក�។
121 ដូចជ “ែមនេហយ” អនកនិយយថ “�បសិនេបគត�់ចអធិបបយដូចជប៊ី
លី �គ � ំ ឬអូរល៉ រ ៉បូ៊តឺ ឬនរ�មន ក ់ ជ�គមិនដម៏នឥទធិពលមន ក ់ គតនឹ់ង
ក� យជ…” អូអតេ់ទ! េពលខ�ះ�រក��គនែ់តេសចចំអកចំេពះេរ ងេនះ។ �មនិ
យកចិត�ទុក�កេ់លេរ ងេនះេលសពីអ�ីេឡយ។ អនកមន�ទឹស�ីទងំអស់—�ទឹស�ី
ែដលអនកចងេ់ធ� និងករបណ�ុ ះប�� លថន កសិ់កខ ��ទងំអស់ េហយ�រក�
�គនែ់តអងគុយេសច។ ែតេពលេឃញជីវតិេនះ!
122 ចូរ�កេឡកេមលពួកសិស�ែដលេ ទីេនះ ជេកមងែដលឆកួតនឹងជំងឺឆកួត�ជក
កនុងៃថងេនះ េហយនិយយថ “េចញពីគតម់ក �រក�! េចញពីគតម់ក �រក�!
េចញពីគតម់ក �រក�!”
123 �រក�អងគុយេ ទីេនះនិយយថ “ឥឡូវេនះ ឯងមនិខម សខ�ួនឯងេទឬ?
ឥឡូវេនះអនកេឃញអ�ីែដលអនកកំពុងេធ�េទ? �ពះេយសូ៊វមនបនទូល�បបអ់នកថ
�ទងប់នបងគ បអ់នកឲយេ េដញខញុ ំេចញ។ គម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មអនក�ច
េធ�បនេទ។”
124 ប៉ុែន�បងប�ូនេអយ េពលេឃញ�ទងយ់ងមក មនមន កេ់ដរេ�យ�ង តេ់សង ម។
អូ-ហូ។ អូ ខញុ ំេអយ! �ទងម់និចបំចនិ់យយអ�ីេទ។ �រក�េនះបនភយ័ខ� ចរចួ
េ េហយ។ �ទងដឹ់ងថ��តវែតចកេចញ �តវេហយ េ�ពះមនជីវតិមយួមកដល់
មនិ�តឹមែតេសចក�ីអធិបបយប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ជជីវតិ។ បននិយយថ “េចញពី
គត។់” អូ ខញុ ំេអយ! េធ�បនេហយ! េសង ម�ង ត ់�ទងដឹ់ងពីអ�ីែដល�ទងក់ំពុងនិយយ
អំពី �ទងដឹ់ងពីអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�។
125 ឥឡូវេនះ “សំេឡង” សំេឡងែ�តទងំ�បពំរី ជសំេឡងៃនផក យទងំ�បពំីរ
អនកន�ំរទងំ�បពំីរ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេមលេ ទីេនះ៖

…និង…ចេងក ង�បពីំរ…េ មុខបល�័ងក ែដលជវ ិ ញ ណទងំ�បពំីរ
របស់�ពះជមច ស់។
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126 “ចេងក ង�បពីំរ។” ចូរគូរបន�ិចេ ទីេនះ បល�័ងក ទីសេ�� សេ�បស និង
�កមជំនុំ។ េហយេ ទីេនះគឺ (មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ �បមំយួ �បពំីរ) ផក យ
�បពីំរ ចេងក ង�បពីំរ អនកន�ំរ�បពីំរ វ ិ ញ ណ�បពីំរ មនិែមនមននយ័ទងំ�សង
ថ�ពះជមច ស់េ កនុងវ ិ ញ ណទងំ�បពំីរេនះេទ ប៉ុែន� “ករបង� ញ�បពំីរៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន ។”

127 េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ឯ�? េ ទីេនះេ េលបល�័ងក ែចងចងំេចញ
េ កនុងសមយ័�កមជំនំុនីមយួៗ។ សមយ័�កមជំនុេំនះកំពុងែតឆ�ុះប ច ំងពី
រេប បេនះ សំេឡងៃន�ពះ �ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត។ េឃញេទ �បពំីរ មន “សំេឡង។” “េហយចេងក ង�បពីំរ�តវេឆះ”
វ ិ ញ ណ�បពំីរ “ែដលជវ ិ ញ ណទងំ�បពំីររបស់�ពះជមច ស់។”

128 ចពីំរបី�ទិតយមុនែដលេយងបនេ េល� គឺេព�ជដធ៏ំ? ប៉ុែន���តវបន
កត�់មវធីិជេ�ចន េដមបឆី�ុះប ច ំងពីេភ�ងនិងពន�ឺពី�។ េនះេហយជវធីិ
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គឺជករចបេ់ផ�មៃនករបេងកតរបស់�ពះ” វវិរណៈ ១។ េត��តវ
េទ? េត�ពះ�តវបនបេងកតេឡងេ េពល�? �ទងគឺ់ជករចបេ់ផ�មៃនករបេងកត
របស់�ពះ។ េហយ�ពះគឺអស់កលបជនិចច។ េត��តវេទ? ប៉ុែន�េ េពលែដល
�ពះជមច ស់បនបេងកត…េ េពលែដលទរកតូចមយួែដលជគភេ៌ កនុងៃផទរបស់
ម� យែដលជ�ពហមចរ។ី េហយនងចបេ់ផ�មបេងកតេកសិកទងំេនះកនុងខ�ួន
នង េដមបបីេងកតកូនតូចេនះ េនះគឺជករចបេ់ផ�មៃនករបេងកតរបស់�ពះ “ដបតិ
�ពះជមច ស់បនក� យជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង េហយ
ក� យជេអម៉ញូែអល។ ‘�ពះេ ជមយួនឹងេយង’ ជករចបេ់ផ�មៃនករបេងកត
របស់�ពះ។”

129 បនទ បម់កេ កនុងេ�គ ងអលងក រដអ៏�ច រយេនះែដលមកពីធូលីដី…ពីេ�ពះ
�ទងប់នេធ�ពីធូលីដី។ េត��តវេទ? �ទងហូ់ប��រដូចខញុ ំ �ទងហូ់ប��រដូចអនក
ែដរ។ ែដលធូលីៃនរបូកយ �ទងក់� យជជតិកល់សយមូ ប៉ូ�សយមូ េ�បងឥនធនៈ
ពន�ឺេ�ហធតុ ប៉ុែន�េ កនុង�ទងគ់ងេ់ ជពន�ឺអស់កលបជនិចច។ មនិឆងល់េទថ
អនក�បជញនិយយេ កន�់�ថ “ែណនេំយងេ កនព់ន�ឺដល៏�ឥតេខច ះរបស់
អនក។”
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130 ពួកេគ�គនែ់តឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺៃនពន�ឺដល៏�ឥតេខច ះមយួ។ េហយេ ទីេនះ
�ទងគឺ់ជពន�ឺដល៏�ឥតេខច ះៃន�ពះ ជករចបេ់ផ�មៃនករបេងកតរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ
េ កនុងទីេនះមន�ទង…់
131 រេប បែដល�ទង�់ចឆ�ុះប ច ំងពីអងគ�ទង�់តឡបេ់ ឯផក យរបស់�ទងេ់
េលែផនដី បនទ បពី់អនក�បជញបនេឃញ�ទងេ់ �ថ នសួគ ៌ េហយពួកេគក� យជ
វ ិ ញ ណបេ�មេ ទីេនះេ េលែផនដី? “�ទង�់តវរបសួ (េព�ជធំកតេ់ចញ)
េ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង មន�ន មជេំ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់េយង
ករេ�ប ន�បេ ៃនសន�ិភពរបស់េយងេល�ទង ់ ជមយួនឹង�ន មរពំតេ់ល�ទង់
េយងបនជសះេសប យ។” េត�កំពុងេធ�អ�ី? ឆ�ុះប ច ំង!
132 អនក�ែដលអះ�ងថជអនកបេ�មរបស់�ពះ ែដលបដិេសធករពយបល
របស់�ពះ និងអំ�ចរបស់�ទង ់មនិបនទទួលពន�ឺរបស់�ទងពី់េព�ជេនះ មនិបន
ទទួលពន�ឺពីបល�័ងកេនះេទ។ េ�យ�រែត�ឆ�ុះប ច ំងពី�ទងដូ់ចគន កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតេ កនុងផក យ�បពីំរ និងយុគសមយ័�កមជំនុំ
ទងំ�បពីំរ។
133 អូ សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់! �ម នេមលថ�ជករសមរមយស�មប់
អនកបេ�មថ� យបងគំ�ពះពីេវទិក េ�យករអរ�ពះគុណ និងករសរេសរ និងកិត�ិយស
និងកម� ងំ។ អូ ៎ ពិតយ៉ង� េត�េធ�ឲយ�ពលឹងខញុ ំរេំភបចិត�រហូតដល់ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថខញុ ំ�ចែ�សកបន េហយរតេ់ហយេ�តឲយខពស់�មែដលខញុ ំ�ចេ�ត
បន េ�ពះមនអ�ីមយួេ កនុងខ�ួនខញុ ំ ែដលបនផ� ស់ប�ូរខញុ ំពីអ�ីែដលខញុ ំមន។ ខញុ ំ
មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំគួរក� យេទ ជអ�ីែដលខញុ ំចងក់� យេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវ
បនផ� ស់ប�ូរពីអ�ីែដលខញុ ំធ� បម់ន។ មនអ�ីេកតេឡង មនអ�ីេកតេឡង!
134 េហយឈរេ ទីេនះ េហយេមល�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបេនះ ែដលបកេ់បក
�គបព់យះុ! េ េពលែដលពួកេគពយយមដុត�ពះគមពរីនិងអ�ីៗទងំអស់ �បនេ
ដែដល េ�ពះ�បនែចងថ “ៃផទេមឃ និងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន��ពះបនទូល
របស់េយងនឹងមនិរ�យបតេ់ឡយ។”
135 េ ទីេនះេ ជិតទី�កងឈកីេ�គ ឥឡូវេនះ មន—�ពះគមពរីមយួ�កេ់ េល
េវទិកៃន�ពះវ�ិរមយួ។ �តឡបេ់ មុនស ងគ មេ�កេលកទីមយួ អនកផ�ព�ផ�យ
ដំណឹងល�មន កម់ន� េហយមតិ�មន កប់នែ�បចិត� េហយគតច់ងផ់�ល់ឱយអនក



34 �ពះបនទូលជសេម�ង

ផ�ព�ផ�យ�ពះគមពរីរបស់គតប់ននិយយថៈ “ខញុ ំមនិ�ចឱយអនកមយួេនះេទ ម� យ
របស់ខញុ ំបនឱយខញុ ំមយួេនះ។” បននិយយថ “ខញុ ំេពលខញុ ំេ ផទះខញុ ំនឹងេផញមយួេ
ឱយអនក។”

136 គតប់នចបេ់ផ�ម�តឡបម់កវញិឆ�ងកតស់មុ�ទ េហយន�មុជទឹករបស់
�ល�ឺមង៉ប់ន�យលុក—កប៉ល់េឡង។ ពួកេគមនិបនរកេឃញបំែណករបស់�
េទ។ េហយពីរឆន េំ�កយមក េពលចុះេ េឆនរសមុ�ទ េគបនេឃញ�បអបអ់ែណ� ត។
ពួកេគខ�ះគិតថ��ចជរបស់ែដលលិចទឹក ដូេចនះេហយ ពួកេគបនយក�បអប់
េចញមកេ�ក េហយេបក�េឡង មនមនុស�ពីរនកេ់ដរ�ម។ េហយេ កនុងេនះ
មនេរ ងែតមយួគតែ់ដលេ សល់គឺ�ពះគមពរីែដលគតក់ំពុងប ជូ ន�តឡបេ់ អនក
ផ�ព�ផ�យដំណឹងល�វញិ។ ��កេ់ េលេវទិកមយួេ ជិតទី�កង ឈកីេ�គ
កនុងៃថងេនះ កនុង�ពះវ�ិរេមតូឌីសទ។ “ៃផទេមឃ និងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន�
�ពះបនទូលរបស់េយងនឹងមនិរ�យបតេ់ឡយ។”

137 កំឡុងេពលទឹកជំននេ់ ទីេនះ កនុងឆន  ំ ១៩៣៧។ �ពះវ�ិរអុលតូចេនះ
េ េពលែដលមនភកជ់នព់ន�ិច និងអ�ីៗេផ�ងេទ តេ កនុងេនះ េយង�ចជិះ
ពីេល�េ ទីេនះ—េ កនុងទូកែចវ។ ទឹកជំននប់នេកនេឡង។ េហយេ យប់
េនះ េ េពលែដលខញុ ំបនអធិបបយពីដំណឹងល� េហយបនទុក�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ
�កេ់ េលេវទិក េ េពលែដលខញុ ំបនេ ផទះ ពយករណ៍ថទឹកជំនននឹ់ងមកដល់
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញគត�់ស់កមពស់ៃមភពីរហ�ីតេ េលផ�ូវ សពីងេ
ទីេនះ។”

138 បង�បសចំ�ស់ជីមៃវ�តេហយពួកេគេសច�កខ់ញុ ំ។ េ ចេំរ ងេនះ
បនេទ បង�បសចច? ខញុ ំបននិយយថ…គត—់គតប់ននិយយថ “អូប៊លីី
កនុងឆន ៨ំ៤ �មន�តឹមែត�បមំយួអុីញេ េលផ�ូវ សពីង។”

139 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញបុរសមន កចុ់ះពីេលេមឃ េហយយកដំបង
�ស់មយួ េហយបិទ�េ េលផ�ូវ សពីងនិយយថ ៃមភពីរហ�ីត។”

គតប់ននិយយថ “អនក�គនែ់តរេំភប។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិរេំភបេទ! �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ!”
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140 សួរពួកេគថេតមនប៉ុនម នហ�ីតេ េលផ�ូវ សពីង។ ៃមភពីរហ�ីតេ េ—ជិតអុីញ!
យ៉ងចបស់�ស់។
141 េហយ�ពះគមពរីចស់េនះែដលជកែន�ងែដល��តវបនអធិបបយេ យប់
េនះ… នងចបេ់ផ�មមនេភ� ងធ� ក ់ ទឹកជំននហូ់រកតេ់ផ�ងៗ និងកត�់ពះវ�ិរ
ចស់េនះ… �សនៈអែណ� ត�តងេ់ឡងដល់ពិ�ន �ពះគមពរីេ �តងដ់ល់ពិ�ន
�ងសម� តេ ទីេនះេ�យទឹកទងំអស់ែដលេលក�េឡង។ �សនៈបន
េ �តងេ់ េល។ ពួកេគ�សកចុះមកភ� ម �គបក់ែន�ង�កេ់ កែន�ងដែដល េហយ
គមពរីក�៏កេ់ កែន�ងដែដលែដរ។ េហយទឹកទងំអស់េនះ េហយគមពរីេ ែតេបក
េឡង ជំពូកដែដលេ កែន�ងដែដល។
142 “�ថ នសួគ ៌ និងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់ខញុ ំនឹងមនិរ�យ
បតេ់ឡយ។”
143 �ពះគមពរីអែណ� តកនុងទឹកៃ�បអស់រយៈេពលពីរឆន េំ�យមនិបនលុបពកយេ
េល�េ�ះ! �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺពិត។ �ែមន៉។
144 ខញុ ំចបំនថ បង�បសចំ�ស់គឺបងជីមៃវ�តេពញចិត�នឹងេរ ងេនះ
�ស់ �ល់េពលែដលគតឈ់ៃឺដ… គតម់នប � ខ�ះជមយួគត ់ េពល
គតម់ន�យុ�បែហលចិតសិប�បឆំន  ំ គតឈ់សឺន� កឆ់�ឹង។ ករឈចឺបនឹ់ង
េ ឈចឺបេ់ ទីេនះ គតប់នរតយ់ក�ពះគមពរី េហយេបក�េឡង �ក�់េ
ទីេនះ ករឈចឺបម់យួេទ តេ ទីេនះ។ ខញុ ំមកដល់ទីេនះៃថងមយួ េហយគតម់ន
�ពះគមពរីជេ�ចនេ េលគត ់ ខញុ ំេមលមនិេឃញបង�បសជីមេឡយ គត�់គនែ់ត
មន�ពះគមពរីេពញខ�ួនគត!់ គតប់ននិយយថ “�ជករសនយរបស់�ពះ!” េនះ
េហយជ�។
145 “�ថ នសួគ ៌ និងែផនដីនឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់ខញុ ំនឹងមនិរ�យ
បតេ់ឡយ។”
146 នឹកចពីំមតិ�ចស់ធ� បម់កជួបខញុ ំ។ េហយខញុ ំមនិគិតេទថមនមនុស��មន ក់
េ ទីេនះ។ េហយខញុ ំធ� បជ់ួយគតប់ន�ិចែដរ អនកដឹងេទ េ�ពះគតច់ស់ េហយ
�តវករលុយ េហយគតនឹ់ងចុះមក។ គតប់ននិយយថ…ៃថងមយួខញុ ំេចញេ
ក�� ែបរមកេ�កេខ� ងទ� រ េហយគតនិ់យយថ “ប៊លីី កូន�បសរបស់ខញុ ំ
េអយ ៃថង�មយួអនកនឹង�តលបម់កវញិ េហយពូជីមចស់េនះនឹងមនិេដរេឡងេល
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ផ�ូវេនះេ ទីេនះេទ តេទ។” េនះជេលកចុងេ�កយ។ េពលខញុ ំេ ក�� ខញុ ំបន
ទទួលទូរេលខមយួ គតប់ន�� បេ់ ទីេនះេលៃដរបស់បង�សីម�៉គ ន។ គត់
គងំេបះដូង េហយេគនគំតេ់ចញេ មនទីរេពទយ �កេឡកេមលនងេហយគតក់៏
�� បេ់ ។
147 បង�សី ម�៉គ នេតនងេ ទីេនះេទ? ជធមម�នងចូលមក។ អនកទងំអស់គន
ដឹងេហយ។ ករណីម�រកីដធ៏ំមយួ ែដលេ មនទីរេពទយបទីសទ នងបន�� ប់
អស់រយៈេពលដប�់បពីំរឆន មំកេហយ។ េ េលគ�ីនិកេវជជ� ស�េ ទីេនះេ េល
កំណត�់� ៃន “�� បេ់�យជំងឺម�រកី” ដប�់បពីំរឆន មំុន។ នងរស់េ ៤១២
ណុបប�ុច �ែវនញូវ កំពុងែថទេំ មនទីរេពទយេ ទីេនះ។ ឱ �ពះគុណដអ៏�ច រយ ជ
សពទពីេ�ះ!
148 ជីមថម រ ៉េូប៊សុន ជេមធវេី ល�ីសស�ីល េហយេយងទងំអស់គន �គ ល់
ជីមថម។ េនះេហយជអ�ីែដលនឱំយគតេ់ជ េល�រេនះ គតប់នេឡងេ
ទីេនះ។ េហយឪពុករបស់គតគឺ់ជ�បធនបុគគលិកមន កេ់ ឯមនទីរេពទយ។ គត់
បនេឡងេ ពិនិតយេមលេទបដឹងថពិតជ�� បេ់�យជំងឺម�រកីឬអត ់ េហយក៏
�បគល់ខ�ួនឲយេ ផទះ។ េហយគិត�មែដលេគដឹងថនងបន�� បេ់ហយ។ េហយ
ឪពុករបស់គតប់នែស�ងរក� េហយ�ជករពិត។ េហយជីមថមបននិយយថ
“�ជករកុហក នងកំពុងអងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំ�ចនអំនកេ រកនង។”
149 អូ គត—់�ទងជ់�ពះពិត ែមនេទ? ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល�ទង�់ចពិនិតយេមល
កំហុសរបស់េយង ែមនេទ? េធ�ឱយេយង�ស�ញ់�ទងអ់ស់ពីចិត�។
150 បល�័ងក េផ�កបេនទ រ…អ�ី? “ចេងក ង�បពីំរ” ចេងក ង ឬផក យ�បពីំរេ ថ
“វ ិ ញ ណ�បពំីរ” មននយ័ថម៉នី-…ករបង� ញ�បពំីរៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ៃន
�កមជំនំុទងំ�បពីំរេ បល�័ងក�បពំីរៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុស�មប�់បជជន។ េ
ទីេនះពួកេគគឺ៖ �សនៈៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុចំនួន�បពីំរបល�័ងក�បពីំរ �ពះវ�ិរ
�បពីំរ ផក យ�បពំីរ។ ករបង� ញ�បពំីរ វ ិ ញ ណ�បពីំរ ចេងក ង�បពីំរ។ អូ! រេប ប
ែដល�ពះជមច ស់ល�ឥតេខច ះ! �ល់…
151 �កេ់ ទីេនះេ កនុងេលខៃន�ពះគមពរី េលខៃន�ពះគមពរីគឺជវតថុដល៏�ឥតេខច ះ
បំផុតែដលមនេ េលែផនដី។ អនកមនិ�ចមនកំហុសមយួពីេ�កុបបត�ិដល់
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វវិរណៈកនុងេលខៃន�ពះគមពរីេទ។ គម នអក�រមយួចំនួន�ែដលសរេសរថអនក�ច
រកេឃញកំហុសមុនេពលអនក�នខបី ប៉ុែន�មនិែមនេ កនុង�ពះគ…
152 ពួកេគបនពយយមអស់រយៈេពលជងពីររយឆន េំដមបបីែនថមឃ� មយួេ កនុង
ករអធិ�� នរបស់�ពះអមច ស់ឬដកឃ� មយួេចញពី�។ �អ�ច រយ�ស់! មនិ
�ចបែនថមឬយកចញបនេទ។ ពួកេគបនគិតថពួកេគនឹងេធ�ឲយករអធិ�� ន
�បេសរបន�ិច។ ពួកេគនឹងពយយមសិត�ចូលេ កនុង� េហយ�ក�់ចូលេ កនុង�
ឬយក�េចញពី� �មនិ�តឹម�តវ។ េឃញេទ �ល�ឥតេខច ះ! �គបវ់ធីិរបស់�ពះគឺ
ល�ឥតេខច ះ។
153 ដូេចនះ េយងមនិល�ឥតេខច ះ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ដូេចនះ ចូរអនក�ល់គន បន
�គបល់កខណ៍ ដូចជ�ពះវរបិ�េ �ថ នសួគ�៌ទង�់គបល់កខណ៍។” េតេយង�ចបន
យ៉ងេមច៉? �មរយៈ�ពះេ�ហិតដវ៏េិសសរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបបីំេភ�ចខ�ួន
េយង េហយ�គនែ់តរស់េ កនុង�ទង។់ ហនឹងេហយ។ េតមនតៃម�ប៉ុ�� !
154 មនិអីេទ ខទី៦ឥឡូវេនះ�បសិនេបេយងចូលេ កនុង�។ “ចេងក ង�បពីំរ។”

ឯេ ខងមុខបល�័ងកេនះ…មនសមុ�ទែកវ ដូចជែកវចរៃណៈ េហយ
េ ក�� លនឹងជំុវញិៃនបល�័ងកេនះ កម៏នតួមនជីវតិ៤ែដលមន
ែភនកេពញទងំមុខទងំេ�កយ។ (អូ ខញុ ំេអយ! េមលេនះ!)…កម៏នតួ
មនជីវតិ៤ែដលមនែភនក—េពញទងំមុខទងំេ�កយ… (ឥឡូវេនះ
ចបំន�ិច។)…ឯេ ខងមុខបល�័ងកេនះ…មនសមុ�ទែកវ ដូចជែកវចរ
ៃណៈ ឯេ ខងមុខបល�័ងកេនះ…កម៏នតួមនជីវតិ៤…ែដលមនែភនក
េពញទងំមុខទងំេ�កយ។

155 ឥឡូវេនះ “សមុ�ទែកវ។” អនកែដលនឹងេ …ខញុ ំ…េនះមនិែមនជនិមតិ�ស ញ
េ�ចនេទេ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំចងលុ់ប�េចលមយួនទី។ ឥឡូវេនះ េយងចងេ់រ នេ
ទីេនះបន�ិច។ សមុ�ទែកវ�តវបនតំ�ងេ កនុង�ពះវ�ិរចស់ ដបតិេ�កម៉ូេស
�តវបនបងគ បពី់�ពះឲយសង�់ពះវ�ិរេ េលែផនដី ដូចជគតប់នេឃញ�េ
េលេមឃ។ �គបគ់ន ដឹងេរ ងេនះ។ �តវេហយ។
156 េហយសូមឱយខញុ ំគូសបន�ិចេ ទីេនះ េ�យនិយយថ េនះគឺជហិបេ កនុង
គមពរីស ញ ចស់ មនិអីេទ េរ ងបនទ ប ់ �តវបនេ ថ “ទីបរសុិទធបំផុត។” េហយ
កែន�ងបនទ បេ់ ទីេនះគឺ�សនៈែដល�តវបនេគេ ថ “កែន�ងបរសុិទធ។” េហយ
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េ មុនេពលេ ទីេនះគឺ “សមុ�ទលង�ិន” ��តវបនេគេ ។ ពកយមយង៉េទ ត
ជកែន�ងបូជ…ដង� យ�តវបន�ង—�តវបន�ងសម� តេ ទីេនះ មុនេពល
ែដលពួកេគនចូំល…េ �សនៈ េ �សនៈលង�ិន ឬ�សនៈលង�ិន ែដលេគ
ដុតេ�គ ងបូជ។
157 ឥឡូវេនះេយងចងេ់មល�ឥឡូវេនះែដលជកែន�ងែដល…េត�េ ឯ�។
េហយឥឡូវេនះ—ឥឡូវេនះេ កនុងសមុ�ទៃនែកវ…គឺេ មុខបល�័ងក និងមុនទី
សកក រៈ។ �គនែ់ត…ចូរចថំ េជងចេងក ងមសទងំ�បពីំរែដល�កេ់ ទីេនះ
ដូចេនះ េហយចូលមកកនុងឡ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េនះេហយជពន�ឺែដល
ឆ�ុះប ច ំងពីទីសកក រៈមកដល់ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនក…អតេ់ទ អនកមនិ
ចបំចស់រេសរ�េទ លុះ��ែតអនកចង ់ប៉ុែន�េនះជ…ខញុ ំមនអ�ីេផ�ងេទ តេ ទីេនះ
ខញុ ំបនគូរេ�យខ�ួនឯង ែដលខញុ ំចងន់អំនកេ ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ េនះ�តវ
បនេគេ ថសមុ�ទលង�ិន �មនិធំេនះេទ ��តវបនេគកំណតទី់�ងំេ�ចនឬតិច
កនុង�ពះវ�ិរ។ ��តវបនេគ�កដូ់ចេនះ ទីេនះ ជសមុ�ទលង�ិន �ជ�ងែដលេធ�
ពីលង�ិន ែដលេគ�ងេ�គ ងបូជ។ មុនេពលយ ញបូជ�តវបនដុតឬទទួលយក
ពួកេគ�តវ�ងសម� ត។
158 អូ �មនិែមនជករអធិបបយេទឥឡូវេនះ េ�កបណ�ិ ត។ អូ! ែមនអត់
—មនិែមនអ ច ឹងេទ…��គនែ់ត�យខញុ ំ “�ងសម� តពួកេគ។” មុនេពលទទួល
យ ញបូជដល់ដល់�ពះ េនះ�តវ�ងសម� តជមុនសិន។ យ៉ងេមច៉? មនិែមនជ
�រមមណ៍េទ ប៉ុែន��តវបន�ងេ�យ�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ េយង�ច�តឡបេ់
រកកែន�ងែដល�គបេ�ង នជនជតិយូ�មន កេ់នះ…េ េពលែដលខញុ ំកំពុងអធិបបយ
អំពីទឹកៃនករែញកេចញេនះ សត�េគ�កហម ទឹកែដល�ងំេ  ពួក��តវបន
បេងកតជទឹកៃនករែញកេចញ។ េហយមុននឹងេយង�ចមករក�ពះជមច ស់េ�យ
េសចក�ីជំេន ពិត េនះ េយង�តវែតមកេ�យទឹកៃនករែញកេចញជមុនសិន។
បទ ែមនេហយ។ េតអនក�តវមកេ�យអ�ី? �ពះបនទូល!
159 អូ ចេំមលថខញុ ំ�ចនិយយបនឬអត…់អនក�ល់គន នឹងទទួលបន�។
ឥឡូវេនះ ចូរ�កេ់លករគិតខងវ ិ ញ ណរបស់អនក។ េ�ះមកួស ងគ មេចញ េហយ
គិតខងវ ិ ញ ណរបស់អនកឥឡូវេនះ េ�ពះមនអ�ីមយួមកដល់។ “�ងសម� តមុន
�ចយកេ ឯ�សនៈ” ដំបូង�តវ�ងសម� តេ�យទឹកៃនករែញកេចញ។
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160 ឥឡូវេនះ សូមងកមកកនេ់អេភសូរ ៥ យ៉ងរហ័សជមយួខញុ ំ េ�យ�គនែ់ត
កនក់ែន�ងរបស់អនក េហយ�តឡបេ់ វញិ បន�ិចេ�កយមក ដល់េអេភសូរជំពូកទី
៥ និងខទី ២៦៖

េដមបឲីយ�ទងប់នែញកពួកជំនុំេចញជបរសុិទធ េ�យបន�ង
សំ�តនឹង…(គតក់ំពុងនិយយអំពី �កមជំនុំ។)

161 សូមេមល ឥឡូវេនះ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�តឡបេ់ ឆង យជងេនះបន�ិច។ សូម
�តឡបេ់ ខទី ២១វញិ ខណៈែដលអនកកំពុងេមល៖

េហយទងំចំណុះគន េ វញិេ មក េ�យេសចក�ីេកតខ� ចដល់
�ពះ�គីសទ។

162 “ចំណុះគន ។” �កមជំនំុ សូមចុះចូលេ កន�់គគង� លរបស់អនក។ �គគង� ល
សូមចុះចូលេ កន�់កមជំនុំរបស់អនក។ �បសិនេប�កមជំនំុតូចមយួេ�កកេឡង កុំ
េ ខង�េឡយ ចូរ�កខ់�ួនឯងេ �កមជំនុំទងំមូល។ �កមជំនុំ �បសិនេប
អនកចបេ់ផ�មេ កនុង�កមជំនំុ សូម�កខ់�ួនអនកចុះចូលេ កន�់គគង� លរបស់អនក
េ�យេកតខ� ច�ពះជមច ស់។ េឃញេទ? បង�បសេអយ! ហុឺ!

ស�ី�ល់គន េអយ ចូរឲយចុះចូលចំេពះប�ីខ�ួន ដូចជចុះចូលនឹង
�ពះអមច ស់ែដរ (េ�ពះគតជ់មច ស់របស់អនក)។

163 មនុស��សីប៉ុនម ននកដឹ់ង? េនះពិតជ�តឹម�តវ។ �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ
េ េដមដំបូង។ �េ ែតជវធីិដែដល។

ស�ី�ល់គន េអយ ចូរឲយ ចុះចូលចំេពះប�ីខ�ួន ដូចជចុះចូលនឹង
�ពះអមច ស់ែដរ។

ដបតិប�ីជកបលៃន�បពនធ ដូចជ�ពះ�គីសទ�ទងជ់សិរ�ៃនពួកជំនុំែដរ
កជ៏�ពះអងគសេ ងគ ះដល់របូកយផង។

164 ប�ីកដូ៏ចគន ែដរ។ អនកទងំអស់គន ដឹងេហយថ អនកេរ បករេហយជមនុស�
េពញវយ័ ឬកូនែដលមន�យុ�គប�់គនេ់ដមបដឹីងពីដំេណ រជីវតិ។ �តវេហយ។

…ដូចជចុះចូលនឹង�ពះអមច ស់ែដរ។
ដបតិប�ីជកបលៃន�បពនធ ដូចជ�ពះ�គីសទ�ទងជ់សិរ�ៃនពួកជំនុំែដរ

កជ៏�ពះអងគសេ ងគ ះដល់របូកយផង។
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េហយដូចជពួកជំនុំចុះចូលនឹង�ពះ�គីសទជយ៉ង� េនះ�តវឲយ
�បពនធចុះចូលនឹងប�ីខ�ួន កនុង�គបក់រទងំអស់យ៉ងេនះែដរ។

បុរស�ល់គន េអយ ចូរ�ស�ញ់�បពនធខ�ួនដូចជ�ពះ�គីសទបន
�ស�ញ់ដល់ពួកជំនុំ េហយបន�បគល់�ពះអងគ�ទងជំ់នួសផង (កុំ
រត�់មនង! េបអនកេធ�ែបបេនះ អនកមនិសមេធ�ជប�ីេនះេទ �តវេហយ!)

េដមបឲីយ�ទង…់

�� ប!់ េ ទីេនះ ឥឡូវេនះ៖

េដមបឲីយ�ទងប់នែញកពួកជំនំុេចញជបរសុិទធ េ�យបន�ង
សំ�តនឹងទឹកគឺជ…[�កមជំនំុនិយយថ “�ពះបនទូល។”—េអដ។] ហុឺ!

165 បនទ បម់ក អនកថ� យបងគំ�គបរ់បូែដល�ចចូលេ កនុងករេនះ �តវែតមក
�មរយៈ�ពះបនទូល។ មនិអ ច ឹងនឹងមនេ�ចនេពកមក។ ខញុ ំេជ េលេរ ងខ�ីៗ “ម� យ
បន�� បយូ់រឆន មំកេហយ េហយនងកំពុងរងច់អំនកេ �ថ នសួគ”៌ �េធ�ប
នភ� មៗបនទ បពី់�ពះបនទូល�តវបនអនុវត�។ មនុស�ជេ�ចនមក�សនៈេ�ពះ
ពួកេគចងជ់ួបម� យេ �ថ នសួគ។៌ មនិអីេទ អនកគួរេធ�ែបបេនះ ប៉ុែន��មនិែមន
ជេហតុផលែដលអនកមក�សនៈេនះេទ។ អនកមក�សនៈ�រភពអំេពបប
របស់អនក េ�យ�រ�ពះ�គីសទបនសុគតជំនួសអនក េ�យ�រ�ពះបនទូល!
166 បនទ បម់ក ដង� យ�មយួែដលមនិបនមក�ម�ពះបនទូលេនះ គឺមនិ�ច
ទទួលយកបនេទ។ េត��តវេទ? (អូ បង�បស ខញុ ំស�បក់រនិយយែបបេនះ អូ
ខញុ ំស�បក់រនិយយ។ អតេ់ទសឱយខញុ ំេបខញុ ំនិយយ។) េនះេហយជមូលេហតុែដល
កិចចករ១៩ ឈរេ កនុង�ពះគមពរី “េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនក
បនេជ ឬេទ?”

ពួកេគថ “េយង…មនិដឹងថមន…”

បននិយយថ “បនទ បម់ក េតអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ
រេប ប�? េហតុអ�ីបនជអនកមនិចូលទីេនះ?”
167 ពួកេគមកផ�ូវេផ�ងេ�កពី�ពះបនទូល! បននិយយថ “អូ េយងបនឆ�ងកត់
របូមន� េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក…�មយ៉ូ�ន។”
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គតប់ននិយយថ “�នឹងមនិដំេណ រករេទ។ យ៉ូ�នបនេធ�បុណយ
�ជមុជទឹកែតេដមបែី�បចិត� មនិែមនស�មបក់រផ� ចប់បេឡយ។”
168 កលេគបនឮដូេចនះ ពួកេគកទ៏ទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ េហតុអ�ី? េ�យ
�ពះបនទូល! “�ងេ�យទឹកៃន�ពះបនទូល។” �ពះបនទូលបននិយយថ “�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!” អ�ីែដលបះ៉ពល់អ�ីេផ�ងេទ តេនះគឺមនិពិត!
169 ឥឡូវេនះ បង�បសដម៏នតៃម�របស់ខញុ ំេអយ ខញុ ំដឹងថេនះគឺមនកែសត
ផងែដរ។ ឥឡូវេនះ មនិែមនេ�យរេំភបេទ។ ខញុ ំសូមនិយយេនះេ�យេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះ េម៉ងបនខិតជិតដល់កែន�ងែដលខញុ ំមនិ�ចទុករបស់ទងំេនះ
បនេទ តេទ ជិតដល់ករយងមកេហយ។ េឃញេទ? “�ពះៃ�តឯកជរបស់�រក�!”
ខញុ ំនិយយថ �ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលដូេចនះ! រកេមលថេត�មកពី�។ �មកពី
�កម�បឹក�នីេស េ េពលែដល�ពះវ�ិរកតូលិកក� យជអនក�គប�់គង។ ពកយថ
“�ពះ�តីឯក” មនិ�តវបនេលកេឡងសូមបែីតេ កនុងេស វេ ទងំមូលៃន�ពះគមពរី។
េហយដូចជ�ពះបីអងគ េនះមកពីនរក។ មន�ពះែតមយួ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។
170 ឥឡូវេនះេតអនកនិយយយ៉ងេមច៉េពលេនះ “េតអនកេជ េទថមនុស�
ទងំអស់េនះ—េនះជ�ពះៃ�តឯកជនរក?” អតេ់ទ បទ។ ខញុ ំេជ ថពួកេគជ
�គី�ទ ន។ ប៉ុែន�េម៉ងជិតមកដល់េហយ បងប�ូនេអយ ជកែន�ងែដលពួកេគ
ខុសទងំ�សង។
171 �គបគ់ន  �គបទី់កែន�ង �គបេ់ពលេវ� ែដលចងនិ់យយេល�បធនបទេនះ មក
ខញុ ំ អនកបេ�ម�ពះ ប៊សី�ព �ចរយ អ�ីកេ៏�យែដលអនក�បែហលជ។ េហយេនះ�តវ
បនថតទុក នឹងេ ជំុវញិពិភពេ�ក។ ខញុ ំសំុេ�យក�ី�ស�ញ់ជបងប�ូន ស�មប់
អនក�ែដលឮខញុ ំកនុងែខ��តេ់នះជំុវញិពិភពេ�ក ែដលនឹងមករកខញុ ំ េហយ
បង� ញខញុ ំនូវអតថបទមយួៃនបទគមពរី ឬកថខណ� មយួកនុង�បវត�ិ� ស��មយួ
(េនះជ�បវត�ិ� ស�ពិត) កែន�ងែដលបុគគល�មន កប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
កនុង�ពះនមរបស់�ពះ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” រហូតដល់
ពួកេគេរ បចំជមយួ�ពះវ�ិរកតូលិក ខញុ ំនឹងផ� ស់ប�ូរេគលលទធិរបស់ខញុ ំ។ មនុស�
�គបរ់បូបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! េហយបងប�ូនដ៏
មនតៃម�របស់ខញុ ំេអយ ែភនករបស់អនក�តវបនខ� កច់ំេពះវតថុទងំេនះ។ សូម�ពះ
�បទនពន�ឺដល់អនក!
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172 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកមនបទគមពរីេដមបគី�ំទ� ខញុ ំនឹងែស�ងរកអនក ឬ
�� បក់រេ របស់អនក។ អនកគឺជ…អនក…េលសពីែខ��តេ់នះ អនកកំពុងេដរ
េ�យេចតនកនុងភពលងងេ់ខ� ខងវ ិ ញ ណ �បសិនេបអនកមនិជំទស់នឹងខញុ ំ។ េប
អនកចងដឹ់ងថអ�ីជពន�ឺ និងអ�ីជងងឹត ចូរសួរ�ពះ។ ចូរចថំ ខញុ ំនិយយដូេចនះគឺថ
េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់! �បសិនេបអនកេជ ថខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ទង…់
េហយ�បសិនេប�មនិ�សប�ម�ពះបនទូលេទ �នឹងខុស។ បនទ បម់ក �បសិនេប�
មនិ�សប�ម�ពះបនទូលេទ �ជកតព�កិចចរបស់អនកកនុងករមកត�មងខ់ញុ ំេចញ អូហូ
េមលថមនអ�ីេកតេឡង។ អូហូ។ �ជកំហុសមយួ!

173 ខញុ ំេជ ថ មនុស��បព់នន់កែ់ដលេជ េល�ពះបីអងគបនសេ ងគ ះ េ�ពះេគ
មនិដឹងពីភពខុសគន ។ េយងនឹងឈនដល់ករចុះេ�កមកនុង�រេនះ។

174 ឥឡូវេនះ កុំប ឈបែ់ខ��តរ់បស់អនក េហយេដរេចញពីផទះ បងប�ូនខង�តី
ឯក។ សូម�� បក់រេនះ។ ប៉ុែន�អនក�គនែ់តអងគុយពីរបីនទីប៉ុេ�� ះ។ អនកជំពក់
�េ�យខ�ួនឯង។ អនកជំពក�់ដល់�កមជំនំុរបស់អនក។ េឃញេទ? កុំប ឈបក់រ
យកែខ��ត ់�គនែ់តេ ជមយួ�។ ែស�ងរក��ម�ពះបនទូល េហយេមលថេត�
�តឹម�តវឬអត។់ �ពះគមពរីបននិយយថ “ប ជ កអ់�ីៗទងំអស់។”

175 ខញុ ំដឹងថ�មនិេពញនិយម �ពះេយសូ៊វកដូ៏េចន ះែដរ �រគឺែតងែត ែបបហនឹង។
អនក�ស�ញ់ខញុ ំ េពលខញុ ំមកេ�បសអនកជំងឺ និងអនករងទុកខ អនកបនគិតថ�អ�ច រយ
�ស់ ហ�ូងមនុស�យ៉ងេ�ចន េហយសង�់ពះវ�ិរ។ ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ
បនេធ�ករដូចគន េនះរហូតដល់ៃថងមយួែដល�ទង�់តវចុះេ រកេសចក�ីពិត។ េហយ
េ េពលែដល�ទងប់នេធ�អ ច ឹង សូមបែីតចិតសិបនកក់ប៏នែបរេចញពី�ទង។់
�ពះអងគែបរេ អនកទងំដបពី់រែដលេ សល់ េហយមន�ពះបនទូលថ៖ “េតអនកនឹង
េ ែដរេទ?”

េហយេព�តសបននិយយពកយគួរឱយកតស់មគ ល់េនះ “�ព ះអមច ស់េអយ េត
េយងនឹងេ រកអនក� ដបតិ�ព ះបនទូលរបស់�ទងែ់តមយួគត ់គឺអស់កលបជនចិច?”

176 េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះែតមយួគតគឺ់អស់កលបជនិចច! េហយែស�ងរកឱយ
ខញុ ំេ កែន�ង�ែដល�ពះធ� បម់ននរ�មន កប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនម “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”
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177 អនកេ កន ់ ម៉ថយ ២៨:១៩ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ” ែដលជកែន�ងែដលម៉ថយបនែចង “ដូេចនះ ចូរអនក�ល់គន េ បេ�ង ន
�គបជ់តិ�សន ៍ េ�យេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់េគកនុង�ពះនមៃន�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”? េហយអនក�កគិ៏តអ ច ឹងែដរ។ “�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” គឺជេឈម ះ �បង� ញថមនអ�ីមយួខុស
ជមយួនឹងករអបរ់រំបស់ពួកេគ។ (ឥឡូវេនះ ស�មបសិ់ស�ថន កទី់�បពំីរនិយយ
េរ ងេនះេ កនប់៊សី�ពែដលកំពុង�� បេ់រ ងេនះ។) �ពះវបិ�មនិែមនជនមេទ
�ពះ�ជបុ��កគ៏ម នេឈម ះែដរ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកគ៏ម នេឈម ះែដរ។ ពួកេគ
ជមុខងរ ែដលេ កន�់ពះនម (�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ)
ែដលគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

178 ចូរចថំ េនះមនិែមនជកំហឹងេទ ែដលនិយយេ�យេសចក�ី�ស�ញ់
និងករេគរពចំេពះ�ពះ េ�យក�ី�ស�ញ់ និងករពិចរ�ចំេពះ�ពះកយដ៏
េពញេលញៃន�ពះ�គីសទ េ កនក់ែន�ងែដលខញុ ំ�តវបនអេ ជ ញេ�យបងប�ូនខង
�ពះ�តីឯករបស់ខញុ ំ (និងទូទងំពិភពេ�ក) េដមបមីកផ�ព�ផ�យេ កនុង�កមជំនុំ
របស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិែដលេលកេឡងេពលខញុ ំេ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន េទ។
ខញុ ំចងក់� យជ…លុះ��ែតអនកសួរខញុ ំខ�ួនឯង េហយខញុ ំនឹងេ កន�់ពះវ�ិរជមយួ
អនក េហយនិយយជមយួអនកអំពីេរ ងេនះ។ ប៉ុែន� ចំេពះមុខ�កមជំនុំរបស់អនក �
នឹងជំរញុពួកេគ។ �ជកែន�ងរបស់អនកេដមបទីទួលបនករេបកសែម�ង េហយេ
បេ�ង នហ�ូងេច មរបស់អនក អនកគឺជអនកគង� លហ�ូងេច ម។ ខញុ ំកំពុងនិយយេ
កនអ់នកបេ�ម�ពះ េបមនិយល់ មកអងគុយែវកែញកជមយួគន ។ �ពះគមពរីបន
និយយថ “ចូរប ជ ក�់គបេ់រ ង េហយ�បកនខ់ជ បនូ់វអ�ីែដលល�។”

179 “សមុ�ទែកវ” កែន�ងែដលយ ញបូជ�តវបន�ងសម� ត…េហយេយង�តវ
បនេគ�ង… អូ កុំេភ�ចថ េយងនឹង�តលបម់ក�វញិេ េពលេ�កយ “�ង
េ�យទឹកៃន�ពះបនទូល។” បនទ បម់ក អនក�តវែត�� ប�់ពះបនទូល មុនេពលអនក
�ចចូលេ ទីេនះបន ពីេ�ពះមនែតវធីិមយួគតែ់ដលអនក�ចចូលេ ជិត�ពះ
េនះគឺេ�យជំេន ។ េត��តវេទ? “េសចក�ីជំេន េកតមកេ�យករ�� ប ់ ករឮ
�ពះបនទូល” �ងជ�មះមនសិកររបស់េយង។ មនិែមនជួបមនុស� មនិែមនជួប
ឪពុក មនិែមនជួបម� យ មនិែមនជួបកូន (�ជករពិត េយងនឹងេធ�ដូេចនះ) ប៉ុែន�េរ ង
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ដំបូងែដលេយង�តវមកគឺផ�ូវរបស់�ពះ។ េយងនឹង�តវបន�ងសម� តេពលេយង
ឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
180 េ�យជំេន េយងកំពុងេដរ។ �ពះគុណ “អ�ីែដល�ពះជមច ស់បនេធ�ស�មប់
អនក។” �តវេហយ។ អនកេជ េល�ពះជមច ស់ អនកេជ េល�ពះជមច ស់។ េហយ
េ េពលែដលអនកសំុេទស អនកបនអតេ់ទសរចួេហយ។
181 កលែដលខញុ ំកំពុងនិយយេ កនប់ង�បសមន កក់លពីម�លិមញិ មន
ភព�ចបូក�ចបល់បន�ិច េហយខញុ ំបននិយយថ “េមលចុះ បង�បសេអយ េប
អនកនិយយអ�ីែដលេធ�ឲយខូច�រមមណ៍�បពនធភ� ម កូន�ណិតនងភ� ម អនក
េ�ក�� យែដលអនកបនេធ�� អនកបនែ�បចិត�រចួេហយកនុងចិត�របស់អនក។
�តវេហយ។ ប៉ុែន�អនក�តវេ �បបន់ងអំពី�។ អនក�តវេ េហយនិយយថ ‘អូន
សម� ញ់ បង—បងសំុេទសែដលបងបននិយយដូេចនះ។” ឥឡូវេនះ េនះជ
រេប បែដល�េ ជមយួ�ពះ។
182 បុរសមន កនឹ់ងេ និយយថ “ខញុ ំេធ�ឱយនងខូច�រមមណ៍ កុំមនករ
ខុសឆគងអី ខញុ ំនឹង�បបន់ងថខញុ ំសំុេទស ប៉ុែន��មពិតខញុ ំមនិែមនេទ” អនកគឺជ
មនុស��កពុ់ត។ េឃញេទ? �តវេហយ។ េនះនឹងមនិ�តវបនទទួលេ�យ
�ពះេទ។
183 អនក�តវែតេ�ក�� យចំេពះអំេពបបរបស់អនក។ េពលែដលអនកដឹងថអនក
េ�ក�� យចំេពះអំេពបបរបស់អនក េហយបនទ បម់ក “ករែ�បចិត� េហយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រផ� ចប់បរបស់អនក
េហយអនកនឹងទទួលបនករអភយ័េទស ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េឃញេទ
�ម ញ  �ពះជមច ស់បនេធ�ឱយ��ម ញ។
184 េ ទីេនះ…េយងកតសំ់គល់េ ទីេនះេ កនុង “សមុ�ទែកវ” ��តវបន�បដូច
េ នឹង�គី�� ល់។ ឥឡូវេនះ សមុទយែកវ�តវបនតំ�ងេ�យ សមុ�ទលង�ិន។
េនះគឺជសមុ�ទែកវ េ �ថ នសួគ។៌ េ�កម៉ូេសបនេឃញ�ដូចជសមុ�ទែកវ
េហយបនបេងកតអ�ីែដលេ ថសមុ�ទ “សមុ�ទលង�ិន” �សនៈលង�ិន យ ញបូជ
លង�ិន…�សនៈលង�ិន ជជង។
185 េតអនកដឹងថលង�ិននិយយអំពីអ�ីេ កនុង�ពះគមពរី? ករជំនុំជំរះ។ គតប់ន
បេងកតសត�ពស់លង�ិន។ េតសត�ពស់មននយ័យ៉ង�? និមតិ�ស ញ សត�



វវិរណៈ ជំពូកបនួ វគគIII 45

ពស់មននយ័ថ “អំេពបបបនជំនុំជំរះរចួេហយ” េ កនុងសួនចបរេអែដន
េពល� “ែកងេជងរបស់អនកនឹងកិនកបលរបស់� កបលរបស់�នឹងចឹក
ែកងេជង។”
186 និងលង�ិនតំ�ងឱយ “ករជំនំុជំរះដេ៏ទវភព” �សនៈលង�ិន ជកែន�ង
ែដលយ ញបូជ�តវបនដុត �ងលង�ិន ែដល��តវបន�ងេ េ�យទឹកៃន
�ពះបនទូល។ េឃញេទ? ម៉ូ-…េអលីយ៉េ ជំននគ់តប់នេចញេ េមល េហយ
និយយថ “េមឃេមលេ ដូចជលង�ិន។” (ករជំនុំជំរះដេ៏ទវភពេល�បជជតិ
ែដល�តវបនបដិេសធ។) អូ ខញុ ំេអយ! លង�ិន!
187 ឥឡូវេនះេយងេ  “�ង។” េហយអនកបនកតស់មគ ល់េឃញថ ផក េភ�ងេនះ
ទេទ េហយថ� ដូច�គី�� ល់។ េហតុអ�ី? �ពះវ�ិរបនេ�ះរចួេហយ!
188 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ េយងកតស់មគ ល់បន�ិចេ�កយមក េ េពលែដល ពួក
បរសុិទធៃន�គទុកខេវទនេឡងមក េយងេឃញ�េពញេ�យេភ�ង។ េតអនកដឹងេទ…
េតអនកចង�់ន�េទ? សូមចូលេ កនវ់វិរណៈឥឡូវេនះ ជំពូកទី១៥ខទី២ េហយ
�នកែន�ងែដលេយងេឃញេភ�ងេឆះេនះម�ងេទ ត។ �តវេហយៈ

ខញុ ំកេ៏ឃញទីសំគល់១េទ តេទវ�…ទីសំគល់១េទ តេ
េលេមឃ (�តវេហយ។) គឺមនេទវ�៧ ែដលកនេ់សចក�ី…េវទន
ទងំ៧េ�កយបង�ស់ ដបតិេសចក�ីេឃរេឃរបស់�ពះបនសំេរច
េ�យេសចក�ីេវទនទងំេនះ។

ឥឡូវេនះ “កំហឹង” ៃន�ពះ។ េឃញេទៈ

រចួខញុ ំេមលេ េឃញដូចជសមុ�ទែកវ �យនឹងេភ�ងៈ (ឥឡូវ
េមល។) េហយពួកអនកែដលបនឈនះសត�េនះ និងរបូ� េហយ និងទី
សមគ ល់ េហយនិងេលខេឈម ះ�ផង េគឈរេលសមុ�ទេនះ ទងំ
កន…់សុ៊ងរបស់�ពះ�គបគ់ន ។

េគ េ�ច ងទំនុករបស់េ�កម៉ូេស ជបវបំេរ ៃន�ពះ…
189 អូ េតអនកេឃញេទ? “រយៈេពលទុកខ�ពយ។” អូ! េតអនក�បញបេ់ទ? [ចេម�យ
�កមជំនំុ “អតេ់ទ”—េអដ។] មនិអីេទ �� ប ់េយងកតសំ់គល់អ�ីមយួេ ទីេនះ។
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190 េតេយងមកេ�យរេប ប�? េយង�តវមក (�ពះវ�ិរ�សនដ៍ៃទេនះ)
ចំេពះ�ពះបនទូលេនះ សមុ�ទែកវ ទឹក ទឹកៃន�ពះបនទូល (េត�តឹម�តវេទ?)
ទទួល�គ ល់�ពះបនទូល�មវធីិែដល��តវបនសរេសរ។ បនទ បម់ក យ ញបូជ�តវ
បនទទួលេហយេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពីខងកនុង េ�យភ��ឺមរយៈ
ពន�ឺៃនយុគសមយ័េនះ។ ពីេនះ…េ ទីេនះ �េចញពីកែន�ងបរសុិទធ ចូលេ
កនុងទីេនះ េចញពីផក យចូលេ កនុងទីេនះ។ យល់េទ?
191 សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ េ ចុងប ចបៃ់នយុគសមយ័េនះ េ�កយ៉ូ�ន
េ េពលែដលគតប់នេឃញសមុ�ទលង�ិនេ ទីេនះ “ចបស់ដូច�គី�� ល់។”
េត�ជអ�ី? �ពះបនទូល�តវបនយកេចញពីែផនដី បនេលកេឡងកនុង�កមជំនំុ
េហយ�គឺ “ចបស់ដូច�គី�� ល់” មនិមនឈមេទ តេទ យុគសមយ័�កមជំនំុបន
ចបេ់ហយ។
192 ឥឡូវេនះ េ កនុង វវិរណៈ១៥ សំណល់ៃនពូជរបស់ ស�ី ែដលជពួកបរសុិទធៃន
�គទុកខេវទន ែដលបនឆ�ងកត�់គទុកខេវទន �តវបនេគរកេឃញ (េមល!) ឈរ
េ េលសមុ�ទេនះ។ េហយ�េពរេពញេ េ�យេភ�ង ឈម េភ�ង�កហមកំពុង
ហូរេចញ ជេភ�ងៃន�ពះ។ ពួកេគបនទទួលជយ័ជំនះេលសត���វ (រ ៉មូ) េល
េលខរបស់គត ់ េលអក�រៃនេឈម ះរបស់គត ់ និងេលរបូភពរបស់គត ់ (សហពន័ធ
�ពះវ�ិរ) េហយបនេចញមក។ េហយ�មរយៈករអធិបបយរបស់េ�កម៉ូេស
និងេ�កេអលីយ៉ េ��ពីររបូែដលនឹងបង� ញខ�ួនដល់ជនជតិអុ�ី�ែអលេដមប ី
ទញ… មនុស�មយួ�កមេនះ ពួកបរសុិទធកំឡុងេពលរងទុកខេវទន �តឡបម់កវញិ
េ កនុង�គេនះ ែដលនឹង�តវបនន ំមក…
193 េមល �កមជំនុំ�តវបនេលកេឡងឥឡូវេនះ ប៉ុែន��តវចថំ �បពនធគឺេ េល
បល�័ងក។ �គទុកខេវទន…រស់េ កនុងនគរ េចញមក េហយបននេំស�ចទងំអស់
�ពមទងំកិត�ិយស និងសិររីងុេរ ងរបស់េគចូលកនុង�កង។ េពលេយងចុះេ កនុង
វវិរណៈ ២២ េនះអនកនឹងេឃញ�។ �បសិនេបអនកសរេសរ�េចញេហយកន�់
េ េពលែដលេយងេ ដល់� អនកនឹងេឃញពីអតថនយ័របស់េយង។ េយងមនិ
មនេពលេដមបចីបយ់ករបស់តូចៗទងំអស់ េហយរតេ់ មកវញិេទ ប៉ុែន��តវ
បះ៉ចំណុចខពស់របស់�។ បនទ បម់កៃថង�មយួ �បែហល េប�ពះជមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័ េយងនឹងមនេពលេ�ចនេដមបនិីយយអំពី�។
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194 ឥឡូវេនះ ពួកបរសុិទធៃន�គទុកខលំបកទងំេនះែដលេកតេឡង បន
ឆ�ងកតទុ់កខេវទនជខ� ងំ។ (�កមជំនុំនឹងមនិឆ�ងកត�់គទុកខេវទនេទ! េតអនក
េឃញថពួកេគបនសថិតកនុងសិរលី�េហយឬេ ?) េហយេនះគឺជពួកបរសុិទធៃន
�គទុកខេវទន ជពួកបរសុិទធែដលមន…េ�ពះ�ជរបស់ខញុ ំនិងជកំហុសរបស់អនក
ពួកេគមនិែដលបនឮ�ពះបនទូលេទ។ �បសិនេបពួកេគបនឮ� េហយបដិេសធ�
ពួកេគនឹងបនេ នរក ពួកេគ�តវបនបេណ� ញេចញេ កនុងភពងងឹតខងេ�ក
េ�យ�រពួកេគបដិេសធ�ពះបនទូល។ ប៉ុែន��បសិនេបពួកេគមនិធ� បប់នឮ�េទ
�ពះជមច ស់គឺយុត�ិធម ៌�គទុកខេវទននឹងមកដល់ពួកេគ។

195 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់បន�ិច។ ពួកបរសុិទធបន�ងេ�យ�ពះបនទូល
ែតមយួ េ�ពះ�ជ�សនៈដូចគន  �ជសមុ�ទែកវដូចគន  និងជ�ពះបនទូលែតមយួ។
វវិរណៈ ២:៥វវិរណៈ ១៥: (ឬជជង): ២ដល់:៥។ សូមចំ�ំ បន�ិច។ ឥឡូវេនះ
េយងមនិែដលយក�ពះបនទូលេ កនព់ួកេគេទ េនះេហយជមូលេហតុែដល
ពួកេគ—ពួកេគគឺែបបេនះ។ េយងមនិែដលយក�ពះបនទូលេ ឯពួកេគេទ េយង
នឹងទទួលខុស�តវ។ ដូេចនះ េយងនឹងមនិ�ចចប�់បជជនទងំអស់បនេទ
�កមជំនំុ (េ កនុងយុគសមយ័េនះ) នឹងមនិែដលបនទទួលេសចក�ីពិតេទ។
េ�យ�រែតពួកេគនឹងឆ�ងកត�់គទុកខេវទន ពួកេគមនិែមនជពួកបរសុិទធែដល
បន�� បេ់ វញិេ កនុង�គពួកជំនុំេនះេទ េ�យ�រែតគតប់ននិយយថ
“ពួកេគេចញពីទុកខេវទនជខ� ងំ” េហយទុកខេវទនជខ� ងំគឺេ ែតជអនគត
បនទ បពី់�កមជំនុំ�តឡបេ់ ផទះវញិ។

196 អូ! ហនឹងេហយ! អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�! សូម�� ប!់ េ�ះេ ឆង យបន�ិច ខញុ ំចងេ់ឃញ
ពកយែបប�ែដលេគបនឮ។ ឥឡូវេនះ សូមចបេ់ផ�មម�ងេទ តេ ខទី ២ ៃន
ជំពូកទី១៥។

រចួខញុ ំេមលេ េឃញដូចជសមុ�ទែកវ �យនឹងេភ�ងៈ េហយពួកអនក
ែដលបនឈនះសត�េនះ…និងរបូ�…េហយទីសមគ ល់របស់�…េលខ
េឈម ះ�ផង េគឈរេលសមុ�ទេនះ ទងំកន…់សុ៊ងរបស់�ពះ�គបគ់ន ។

197 ឥឡូវេនះ េមល ពួកេគមនិែដលបនចូលេ កនុង ប៉ុែន�ពួកេគបនឮ
�ពះបនទូល។ ពួកេគបនឮ�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ សូម�� ប ់េមលថេតេគលលទធិ
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�បេភទ�ែដលពួកេគបនឮ សូមេមលថេត�េ�ប បដូចនឹង�កមជំនុំឥឡូវេនះ
ឬអត។់

េគ េ�ច ងទំនុករបស់េ�កម៉ូេស ជបវបំេរ ៃន�ពះ (េនះគឺបនទ បពី់
េ�កម៉ូេសបនឆ�ងកត។់) និងទំនុករបស់កូនេច មថ ឱ�ពះអមច ស់
ជ�ពះដម៏ន�ពះេច�� បំផុតេអយ ករ�ទងសុ់ទធែតធំ េហយអ�ច រយ
(កូនេច មេនះជអនក�?) ឱេស�ចៃន�សនេ៍អយ ផ�ូវ�ទងសុ់ទធែត
សុចរតិ េហយពិត�តង។់

198 េឃញអ�ីែដលេគទទួល�គ ល់ថ�ទងជ់អ�ីេទ? មនិែមនជបុគគលទីបីេ កនុង
�ពះ�តីឯកេទ។ “�ពះអមច ស់ដម៏ន�ពះេច�� ជេស�ចៃនពួកបរសុិទធ!” �� ប!់ េតអនក
រចូ�ល់េហយឬេ ? ខទី៤៖

ឱ�ពះអមច ស់េអយ េតមនអនកឯ�ែដលមនិ�តវេកតខ� ចដល់�ទង់
(�ជអក�រធំ �ពះ-អ-មច -ស់ េអឡូហុីម) េតមនអនក…ឯ�ែដលមនិ
�តវេកតខ� ចដល់�ទង…់េហយសរេសរដំេកងដល់�ពះនម�ទង?់…

199 ពួកេគ�តវបន�ងេ�យទឹកដូចគន ែដលអនកកំពុង�តវបន�ងសម� ត
ឥឡូវេនះ េ�យបនឮ�ពះបនទូល និងេសចក�ីជំេន  និង�ពះេច�� ៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ។ �គឺជករេបកសែម�ងទងំមូលេ េដម
ដំបូង។ េរ ងទងំមូល�តវបនប ចបេ់ កនុងវវិរណៈៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទជនរ�
“�ពះបនក� យជ�ចឈ់មកនុងចំេ�មពួកេយង!”

…ករ�ទងសុ់ទធែតធំ េហយនមអ�ច រយ…

េតមនអនកឯ�ែដលមនិ�តវ…េកតខ� ចដល់�ទង?់ េហយ
សរេសរ…�ពះនម�ទង…់ដបតិមនែត�ទង១់ែដលបរសុិទធៈ �គបទ់ងំ
�សននឹ៍ងមក�កបថ� យបងគំេ ចំេពះ�ទង ់ ដបតិករសុចរតិរបស់
�ទង ់បនសំែដងមកឲយេឃញេហយ។

200 េ កនុងពកយេផ�ងេទ តៈ េយងេឃញអតថនយ័ៃនករមនិទទួល� ករជំនំុជំរះ
របស់អនកកំពុង�តវបនបង� ញឱយេឃញ។ ដូេចនះ េយងឈរេ ទីេនះ េយង�តវបន
�ងសម� តឥឡូវ េយង�តវបន�ងបនទ បពី់េយងបនឆ�ងកត�់គទុកខេវទន។
េយងបន�បកនជំ់ហរចំេពះ�ទងេ់ហយេយងបនេជ េល�ទង ់ េហយឥឡូវេនះ
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េយងឈរេ េលសមុ�ទែកវ េហយេយងមនកិត�ិយស និងេលកតេមកង�ទង ់ ជ
ករឆ�ុះប ច ំងពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង។់ េហយេទ នរបស់�ទងគឺ់ពិតេហយ
ករវនិិចឆយ័របស់�ទងគឺ់សុចរតិ។
201 អូ ខញុ ំេអយ! េយង�ចេ មយួសប� ហ៍េល�បធនបទេនះ។ “ពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េ�ះគូរអ�ីមយួេ ទីេនះ បន�ិចេទ ត ខញុ ំមនអ�ី
ែដលខញុ ំចងគូ់រ។ ឥឡូវេនះ េ�ះ…េហតុអ�ីបនជេយងមនិយក�េ កែន�ងែដល
េយងេ
202 ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយងកតសំ់គល់ េនះជរបូភពដអ៏�ច រយ។ ឥឡូវេនះ
ទីេនះជ�ពះដវ៏សុិទធ។ �តវេហយ។ ទីេនះជទីបរសុិទធ។ េហយេ ទីេនះគឺទីមយួ
មុននឹងេ ដល់ទីេនះ គឺ—សមុ�ទ។
203 មនិអីេទ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ េតេយងចូលេ ជិត�ពះេ�យ
រេប ប�? “េសចក�ីជំេន េកតេឡងេ�យករ�� ប ់ ករឮ�ពះបនទូលៃន�ពះ”
ែដល�តវបនឆ�ុះប ច ំងពីកែន�ងវសុិទធៃនបរសុិទធចូលេ កនុងអនកន�ំរៃន
សមយ័កល។
204 �តឡបម់កវញិ េហយេនះ…េ កនុង�ពះវ�ិររបស់�ឡូម៉ូន �ផ�ល់ករឆ�ុះ
ប ជ ំង េទ នទងំេនះបនឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺរបស់� ចូលេ កនុងឡលង�ិនេនះ។
ដូេចនះ េ ទីេនះ េទវ�ៃនយុគសមយ័�ពះវ�ិរកំពុងឆ�ុះប ច ំងេ កនុងទឹកថបុរស
េនះេ ទីេនះ ឆ�ុះប ច ំងពីេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ �ពះបនទូលរបស់�ទង់
ករវនិិចឆយ័របស់�ទង ់ �ពះនម�ទង។់ ទងំអស់�តវបនឆ�ុះប ច ំងេ ទីេនះ ែដល
ជកែន�ងែដលអនក�តវបនបំែបកេ�យេជ �។ េតអនកយល់េទ?
205 ចំ�ំថទីេនះ�សស់�� តប៉ុ��  ពួកេយងបននិយយគន េ ៃថងមុន។
េមលេ ទីេនះ េ ទីេនះ “េហតុេនះេហយបនជករ�បជ់បរសុិទធ សុចរតិ
េ�យជំេន ។” មនិអីេទ កែន�ងទីពីរ បនទ បពី់�ងរចួ “ែញកជបរសុិទធ។”
េហយបនទ បម់ក “េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ករ�បជ់សុចរតិ ករ�ប់
ជបរសុិទធ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! អនកេមលេឃញ�េទ? េត
�ររបស់�ទងយ៉់ង�? �បជ់សុចរតិេ�យករ�� ប ់ ករ�បជ់បរសុិទធគឺជ
អ�ីែដលអនកេធ� េហយចំេពះអ�ីែដលអនកបនេធ�េ�យដឹងគុណចំេពះករេនះ �ពះ
បនផ�ភជ បអ់នកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
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206 ឥឡូវេនះ ស�មបអ់នក ជបងប�ូនបទីសទរបស់ខញុ ំ ខញុ ំចងសួ់រអនកអំពីអ�ីមយួ។
អនកនិយយថ “េតអ�័ប��ំចេធ�អ�ីេទ តេ�កពីេជ �ពះ? េហយ�ពះជមច ស់បន
�កេ់ទសគតស់�មបភ់ពសុចរតិ។”

207 េនះជអ�ីែដលគត�់ចេធ�បន េ ទីេនះ គតេ់ជ �ពះ។ ប៉ុែន� �ពះជមច ស់
ែដលទទួលយកករេជ របស់គត ់ �ពះអងគ�បទន��ៃនករកតែ់សបកដល់គត់
េហយបនេ ចំ�ំគត ់ បង� ញថ�ពះជមច ស់�តវែត…បនទទួលយកជំេន
របស់គត។់ េហយ�បសិនេបអនក�បកសេសចក�ីជំេន េល�ពះ េហយមនិែដល�តវ
បនេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទេនះ…េអេភសូរ ៤:៣០ េបអនកចងក់ត់
ចុះ េអេភសូរ ៤:៣០ “កុំេធ�ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ�ពយ�ពះទយ័ ែដលបន
េ ចំ�ំអនក�ល់គន េឡយ!” េហយអនកមនិបនេ ចំ�ំេទលុះ��ែតអនកបន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

208 េត�មនរយៈេពលប៉ុនម ន? រហូតដល់កររស់េឡងវញិបនទ ប?់ “ដល់ករ
េ�បសេ�ះរបស់េយង គឺជៃថងេ�បសេ�ះ។” គម នវធីិេដមបេីគចេចញពី�េទ។
អនកមនិ�ចេ ឆង យពី�បនេទ េ�ពះ�នឹងមនិេ ឆង យពីអនកេទ។ េឃញេទ?
“ដបតិអនក�តវបនេ ចំ�ំរហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក។” “គម ន
អនគត គម នបចចុបបនន េ�គះថន ក ់ អតឃ់� ន េ�សកទឹក �� ប ់ ឬអ�ីេ�ះ �ច
បំែបកេយងេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ែដលមនកនុង�ពះ�គីសទេឡយ។”
ប៉ុលបននិយយថ “ខញុ ំេពញចិត�េរ ងហនឹង!” ហនឹងេហយ! អនកេ ទីេនះ អនក�តវ
បនេ ចំ�ំរហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនក។

209 ចំ�ំ �នឹងនឱំយមនរហូតដល់ចុង—កលពីៃថង�ទិតយកន�ងេ ម�ងេទ ត។
េតខញុ ំមនេពលេទ? ខញុ ំេទបែត…េមល េមលេនះ វ ិ ញ ណ…វ ិ ញ ណ �ពលឹង និង
របូកយ។ ែមនេហយ សូមេមលៈ �ងកយ �ពលឹង វ ិ ញ ណ។

210 ឥឡូវេនះ អនុ ញ តឱយខញុ ំលុប� េហយេធ�អ�ីមយួេ ទីេនះស�មបអ់នក។
ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងគូរអ�ីមយួេ ទីេនះ ខញុ ំមនិមនឱកសគូរ�កលពីៃថង�ទិតយមុន
ដូេចនះខញុ ំបនគូរ�មកទីេនះេ�យខ�ួនឯងេល�ក�សេល ងេនះ។ ខញុ ំចងប់ន�
ដូេចនះអនក�ចគូស�ចុះ េហយអនក�ចេឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័ ឥឡូវេនះ
ស�មបអ់នកេ�បេខម ៃដ។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជ�ងកយ េហយេនះគឺជ�ពលឹង។
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េហយេនះគឺជ (អក�រធំ វ-ិ ញ -ា-ណ) �ពះវ ិ ញ ណ ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
�តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េនះេហយជអ�ីែដលេយង�តវបនបេងកតេឡង។
211 �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់េ ទីេនះ កែន�ងបរសុិទធ ទីបរសុិទធបំផុត �សនៈ
េ ទីេនះ ទីបរសុិទធ េហយេ ទីេនះជសមុ�ទ—សមុ�ទ េនះេហយជកែន�ង
ែដលអនកឮ�ពះបនទូល “េសចក�ីជំេន េកតមកេ�យករ�� ប ់ ករឮ�ពះបនទូល”
សមុ�ទៃនករែញកេចញ សមុ�ទបំែបក។ ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់េរ ងេនះ។
ឥឡូវេនះ មន�ចកចូលែតមយួគត ់ េដមបចូីលេ ទីេនះ េហយេនះេហយជអនក
�តវមកទីេនះជមុនសិន។ េត��តវេទ?
212 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងម់នបនទប ់ខញុ ំនឹង�កេ់ ទីេនះ “េនះ—�ពហមចរ។ី” េ េពល…
ែដល “ពិធីមងគលករ” មយួេផ�ងេទ ត។ េឃញបុរសមន កចូ់លកនុងេនះេ ឯ
ពិធីជបេ់ល ង�ពហ៍ពិពហ៍ េហយគតម់ក�មផ�ូវេផ�ងេទ ត? ទីេនះជ
ទ� រ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំជទ� រ។” េហយតុមងគលករេនះ�ក់
េ ទីេនះេហយមនុស�អងគុយជំុវញិ េហយេ ទីេនះមនបុរសមន កេ់ ទីេនះ ែដល
មនិមនសំេល កបំពក ់ ៃន�ពហ៍ពិពហ៍េទ។ លុះេស�ចចូលមក �ទងម់ន
�ព ះបនទូលថ “េតអនកមកទីេនះេ�យរេប ប�មតិ�របស់ខញុ ំេអយ? េតអនក�ចចូល
ទីេនះេ�យរេប ប�?” �បង� ញថគតម់និបនចូលមក�មទ� រេនះេទ។ គត់
បនចូល�មបង�ួច ឬចូល�មផ�ូវេ�កយ ឬ�មរយៈលទធិឬនិកយមយួចំនួន។
គតម់និបនមក�មទ� រេទ!
213 េ�ពះ�មទិសចស់េគេ ែតមនេរ ងដែដល កូនកំេ�ះែដលនឹងេរ បករ
គតេ់ចញលិខិតអេ ជ ញ េហយបំពក�់វែវងដល់អនក�ល់គន ែដលគតប់ន
អេ ជ ញ។
214 អូ! េបះដូងខញុ ំវលិជំុវញិនិងវលិជំុវញិេពលខញុ ំគិត! “គម នអនក��ចមករកខញុ ំ
បនេឡយ េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំបនផ�ល់ករអេ ជ ញដល់គតជ់មុន
សិន េហយ�គបទ់ងំ�ពះបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។” េតេយង�តវបន
េគេ យ៉ងដូចេម�ច? គឺ�ងំពីមុនេពលបេងកតែផនដី េឈម ះរបស់េយង�តវបន
�កេ់ េលេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម េដមបេីមលេឃញពន�ឺ ទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េដរកនុង�។ េឈម ះរបស់េយង (េ េពលែដលកូនេច ម�តវបនសម� ប)់
�តវបន�កេ់ េលេស វេ  �សបេពលែដលេឈម ះរបស់កូនេច ម�តវបន�ក់
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េ ទីេនះ។ �ពះគមពរីបនែចងថ េយងបនេ ដល់មយួរយៈេ�កយមក។ “�
បនេបកបេ ឆ ត�គបគ់ន េ េលែផនដី េឈម ះរបស់េគមនិ�តវបនសរេសរេ កនុង
េស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម �ងំពីមុនកំេណ តែផនដីមកេម�ះ។”
215 ចំ�ំ �បសិនេបគត…់កូនកំេ�ះខ�ួនឯង េពលឈរេ មតទ់� រ។ េហយ
អនកេនះកយ៏កករអេ ជ ញមកនិយយថ “�េ ទីេនះ។”
216 “សូមអរគុណ។” �ទងប់នយកករអេ ជ ញមក�កេ់ ទីេនះ េហយពក�់វ
ធំមយួេដមបឱីយពួកេគេមលេ ដូចគន ។ ខញុ ំចូលចិត��! េឃញេទ? េ កនុងអំ�ច
ៃន�ពះេ កនុង�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ អនកមន អនក�ក អនកជបច់ំណង
អនកមនេសរភីព សមបរុេខម  ស េ�ន ត េល ង សុទធែតេមលេ ដូចគន  ដបតិពួកេគ�តវ
បនបំពកេ់�យ�ពះេច�� ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន ។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះ �បង� ញថគតម់និបនមក�មទ� រេទ។
217 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់េ ទីេនះ។ អូ �បសិនេបបុរសមន កព់យយមចូល
េ កនុងទីបរសុិទធបំផុត (មនអនកខ�ះ �គៃនគមពរីខ�ះ�បបខ់ញុ ំ) �បសិនេបនរ�មន ក់
ចបេ់ផ�មចូលេ កនុងទីបវសុិទធេនះ េ�យមនិបនចូលមកទីេនះ េនះគតប់ន
�� ប។់ កូន�បសរបស់េអរ ៉នុបនេឆះេភ�ងដច៏ែម�កេ ៃថងមយួ ែដលជេភ�ងៃន
និកយ (េពល�មនិែមនជេភ�ងនិកយ) េហយពួកេគបន�� បេ់ មតទ់� រ។
េត��តវេទ? ឬកូន�បសរបស់េអលី ខញុ ំេជ ថអ ច ឹង។ កូន�បសរបស់េ�កេអលី
បននពំួកេគចូល េ េពលែដល�តំ�ងឲយកូនរបស់េ�កេអរ ៉នុ ែដលជបូជ
ចរយ។
218 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ មនវធីិមយួេដមបចូីលេ កនុងរបូកយ។ េត�ងកយេនះ
�តវបន�គប�់គងេ�យរេប ប�? ឥឡូវេនះ េមលឱយជិតឥឡូវេនះ េហយអនក
េរ បចំេខម ៃដរចួ�ល់េហយ។ េនះជទ� រេ ខងេនះែដលចូលេ កនុង�ងកយ:
មយួ ពីរ បី បនួ �ប។ំ ឥឡូវេនះអនកបនគូរ? ឥឡូវេនះ �ចកទីមយួេ ទីេនះគឺៈ
េឃញេទ ធុំក�ិន �� បឮ់ និងភ�ករ់ស់ជតិ េហយបះ៉ ឬមន�រមមណ៍ (មយួ�
ែដល�ចងក់� យជ មនិសំខន)់។ ឥឡូវេនះ េនះជ�រមមណ៍េ កនុងខ�ួន។ េត��តវ
េទ? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? ញ ណ�បមំយួ�គប�់គង�ងកយ។ ឥឡូវេនះ
េយងមន�ពលឹងមយួ បនទ បពី់អនកឆ�ងកតេ់រ ងេនះ។ �រមមណ៍គឺខងេ�ក េនះជ
�បពន័ធខងេ�ក។
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219 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះមនមយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ�ប ំេ កនុង�ពលឹង។ ឥឡូវេនះ
អនកចងស់រេសរពួក�ចុះ? ទីមយួគឺករ�សេមល�សៃម ករ�សេម�សៃម។ ទីពីរគឺ
មនសិករ។ េហយទីបីគឺករចងច។ំ េហយទីបនួគឺជេហតុផល។ េហយទី�បគំឺក�ី
�ស�ញ់។

220 ឥឡូវេនះអនកទទួលបនទងំអស់េហយឬេ ? េបមនិទនេ់ទ �បបខ់ញុ ំ
ឥឡូវេនះ។ អនកកតព់ួកេគទងំអស់គន ? េមលេឃញ ភ�ក ់មន�រមមណ៍ ធុំក�ិន និង
�� បឮ់ �ងកយ េនះគឺជករេបកចំហដល់�ងកយ។

221 �ពលឹងគឺជករ�សេម�សៃម សតិសមបជ ញ ៈ ករចងច ំេហតុផល និងេសចក�ី
�ស�ញ់ គឺជវ ិ ញ ណ ឬលកខណៈដូចជវ ិ ញ ណ ។ េហយ�ពលឹងគឺជធមមជតិ
ៃនវ ិ ញ ណែដលមនេ ខងកនុង ពីេ�ពះ�ពលឹង�គនែ់តបេ ចញបរយិកសៃន
អ�ីែដលេ ខងកនុងអនកប៉ុេ�� ះ។ �យកកែន�ងៃនករ�បជ់បរសុិទធ �ពលឹងគឺ
កំណតេ់ កនុង�បេភទដូចគន េ ទីេនះ។ មនិអីេទ ឥឡូវេនះ �ល់…អនក�ល់គន
កត�់ទងំអស់? �តវេហយ។

222 ឥឡូវេនះ េ កន�់ចកទ� រេនះមនែតមយួ �ចកទ� រមយួ ែដល�តវបនេគ
េ ថ “ឆនទៈខ�ួនឯង។” អនកគឺជេមៃនអ�ីែដលចូលេ ទីេនះ។ េហយេត�េធ�អ�ី?
េតេនះជអ�ី? �ងកយ �តវែត�តវបន�ងសម� ត កនុង�ង បរសុិទធ េ ទីេនះ
េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ ទីេនះ េហយេនះក� យជកែន�ងជំនុំជំរះ
របស់�ពះម�ងេទ ត ជកែន�ងែដល�ពះជមច ស់គងេ់ កនុងចិត�របស់អនក េហយ
�បសិនេបអនកេធ�អ�ីខុស ចូរនិយយថ “អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំបនេធ�ខុសេហយ។”

223 អនកខ�ះនិយយថ “�មនិេថក លេទសខញុ ំេទេ�យ�គនែ់ត—កតស់កខ់�”ី
អនកជ ស�ី។ “�មនិេថក លេទសខញុ ំកនុង�បឬករតុបែតងមុខ ឬអ�ីកេ៏�យ។
�មនិេថក លេទសខញុ ំេទេប�គនែ់តេ �។ំ �មនិេថក លេទសខញុ ំកនុងករនិយយ
កុហកកនុងបំណងល�បន�ិចហនឹង។ �មនិេថក លេទសខញុ ំកនុងករេលងែលបងេ កនុង
ពិធីជបេ់ល ងរបស់ខញុ ំេទ។” អនកដឹងេទថេហតុអ�ី? អនកមនិមនអ�ី�តវេថក លេទស
េទ។ “�មនិបះ៉ពល់ដល់មនសិកររបស់ខញុ ំេទ។” អនកគម នមនសិករជងពស់មន
�តគកេទ។ ដូេចនះអនក�គនែ់ត…អនកគម នសតិសមបជ ញ ៈ គម នអ�ីែដលេធ�ឱយអនក
ឈចឺបេ់នះេទ។ អនកមកពីពិភពេ�កកិយ!



54 �ពះបនទូលជសេម�ង

224 ប៉ុែន� ខញុ ំសំុឲយអនកអនុ ញ តឲយ�ពះេយសូ៊វ�គីសទចូលមកទីេនះ េហយពយយម
េធ��ម�ង! បងប�ូន អនកនឹង�តវេគេថក លេទសយ៉ងខ� ងំែដលអនកនឹងថយេ�កយ
េហយ�គវកីបលពីេរ ងេនះ ដូចជខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះែដរ េ�ពះ�ទងប់រសុិទធ។
សូម�� ប ់ខញុ ំកំពុងដក�សងប់ទគមពរី “េបអនក�ស�ញ់េគនិងអ�ីៗជរបស់េ�កិយ
�េ�យ�រែតេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិមនេ កនុងអនកសូមបែីតបន�ិច។”
225 េត�យ៉ងេមច៉? ឆនទៈខ�ួនឯង។ េហតុអ�ីបនជអនកេ �ថ ‘ឆនទៈខ�ួនឯង
បង�បស �បណ�?ំ” េ�ពះ�េធ�ឲយមនុស��បស�សី�តឡបេ់�កយដូចអ�័មនិង
េអ�៉េ សួនេអែដន។ េ េលអ�ី? េដមេឈពីរេដម! ឆនទៈខ�ួនឯង េនះជេសចក�ី
�� ប។់ េនះជជីវតិ ឆនទៈខ�ួនឯង។ អសីលធម…៌ភន កង់រសីលធមឥ៌តគិតៃថ�! �ពះ
បន�កប់ុរសទីមយួ គឺអ�័មនិងេអ�៉ េ ទីេនះេលសិទធិេ�ជសេរ សខងសីលធម៌
េ�យេសរ។ី �ទង�់កអ់នកេ កែន�ងដូចគន ។ េហយមេធយបយែតមយួគតែ់ដល
អនក�ចជួសជុលេរ ងេនះេ ទីេនះ គឺឆនទៈផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក។ �េលលូយ៉!
ឆនទៈខ�ួនឯង! អនក�តវែតេធ��មឆនទៈរបស់�ពះ។ អនក�តវែតកមច តឆ់នទៈផទ ល់ខ�ួន
របស់អនក េដមបអីនុ ញ តឱយឆនទៈរបស់�ពះចូលមក េ�ពះេនះគឺជផ�ូវែតមយួគត់
ែដលនេំ ដល់េបះដូង។
226 អូ អនក�ចចូលរមួ�កមជំនុំ អនកបទីសទ និងេ�បសប៊េីធេរ ន។ េហយអនកេម
តូឌីសទនិង េភ ល�គីមហូលីេណស�ចចូលមក�បជ់បរសុិទធ។ ប៉ុែន�អនក�តវែត
េធ��មឆនទៈរបស់�ពះ ជងឆនទៈខ�ួនឯង េដមបអីនុ ញ តឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ចូលមកទីេនះ េដមបនីេំចញ។ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដល
េជ ។ កនុងនមអញ ពួកេគនឹងេដញ�រក�េចញ។ ពួកេគនឹងនិយយភ�ថមី។
ពួកេគនឹង�កៃ់ដេលអនកជំងឺ ឬហូបរបស់ែដលពុលមនិ�� ប ់ជេដម។ ទីសំគល់
ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលបនអនុ ញ តឲយឆនទៈរបស់េគក� យេ ជឆនទៈ
របស់េយង េហយកិចចករែដលខញុ ំេធ�េគកនឹ៏ងេធ�ែដរ។” ខញុ ំសងឃមឹថអនកមនិខកខន
�េទ។ មនឆនទៈកនុងករេធ��ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ េតអនកេឃញអ�ីែដលខញុ ំចង់
មននយ័េទ?
227 េមលេ ទីេនះ និយយអំពីទីបរសុិទធបំផុត គឺជចន។ េនះជេភ�ង េជង
ចេងក ង (មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ�បមំយួ �បពីំរ) នីមយួៗមនពន�ឺ។ េតពួកេគទទួល
បនពន�ឺរបស់ពួកេគេ ឯ�? េតពន�ឺរបស់ពួកេគឆ�ុះប ច ំងពី�េ ? �មនិ
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ឆ�ុះប ច ំងេ ទីេនះកនុង�ជងមយួអំពីនិកយមយួចំនួនេទ។ �ឆ�ុះប ច ំងេ ទីេនះ
ចំេពះ�ពះបនទូល! �ជទឹកៃនករែញកេចញ។ េវវ៉!
228 “ស�មបក់រែ�បចិត�និងករេលកែលងេទស” (លូក ២៤:៤៩) “�តវែតផ�យ
កនុង�ពះនម�ទងដ់ល់�គបជ់តិ�សន ៍ េ�យចបេ់ផ�មពី�កងេយរ�ូឡិម។” េត
ករែ�បចិត� និងករផ� ចប់ប�តវបនបេ�ង នេ �កងេយរ�ូឡិមយ៉ងដូចេម�ច?
ឆង យប៉ុ�� ? �គឺេដមបេី កនព់ិភពេ�កទងំមូល។ “ចូរែ�បចិត�” េព�តស
បននិយយេ កនុងកិចចករ ២:៣៨ “េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រផ� ចប់បរបស់អនក។” �រេនះគឺ�តវេ កន់
ពិភពេ�កទងំមូល េហយទីបំផុតនឹងមកដល់។ បនទ បម់កទីប ច បនឹ់ងមន
បនទ បពី់�រេនះបនេ ដល់ពិភពេ�កទងំមូល។
229 េតេជងចេងក ងទងំេនះឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺេ ទីេនះយ៉ងដូចេម�ច េ េលនិកយ
េមតូឌីសទ �ពីសប៊េីធេរ ន ឬ េពនទីកុស�? ពិតជមនិែមន!
230 �ឆ�ុះប ច ំងេ ទីេនះដូចជ “អញគឺ” មនិែមន “ខញុ ំបន។” មនិែមនមនុស�បី
ឬបនួនកេ់ផ�ងគន េទ ប៉ុែន��ពះែដលគងេ់ ទីេនះ ឆ�ុះប ច ំងពីអងគ�ទងេ់ចញេ
កន�់កមជំនំុនីមយួៗ។ �កេឡកេមលេ ទីេនះេហយេមលអ�ីែដលពួកេគបនេធ�
(េយង�គនែ់តឆ�ងកត�់បវត�ិ� ស�) ពួកេគបនឆ�ុះប ច ំងពី�ទង ់ ដូចជ�ទងជ់
�ទងែ់ដរ េហយដូចជ�ទងជ់និចច។
231 “�ទងេ់នះគឺ…” េ េពលែដលយ៉ូ�នបនេឃញ�ជេលកដំបូង គតប់ន
និយយថ “�ទងែ់ដលគងេ់  េហយនឹងយងមក �ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ ករបេងកត
�ពះជ�ល់��  និងអូេម�គ  ជករចបេ់ផ�មនិងជចុងប ចប។់” េនះជពន�ឺពិត
ែដល�តវឆ�ុះប ច ំង។ េតអនកេឃញ�េទ? �ែមន៉! េវវ៉!
232 បនទ បពី់េម៉ងដបពី់រ េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនទទួល…�� បេ់ហយ �បញបច់ម�ង
ចុះ។ ខញុ ំ�គនែ់តមនិចូលចិត�ទុកអនកយូរេពក ប៉ុែន�មនិដឹងថេពល�បនជួបអនក
ម�ងេទ តេទ។ េឃញេទ? េហយខញុ ំចងឱ់យអនកទទួលបន� មតិ�េអយ េនះគឺជជីវតិ។
ឥឡូវេនះ េមល ខញុ ំមនិមននយ័ថេ�យេ�ពះខញុ ំកំពុងនិយយេទ។ �បសិនេប
ខញុ ំ—�បសិនេបខញុ ំឆ�ុះប ច ំងពី�បេភទេនះ…បនទ បម់កខញុ ំ…អនក—អនកយល់ខុសពី
ចិត�ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិពយយមឆ�ុះប ច ំងេទ “អូ េនះ�គនែ់ត…អនកមនិជអ�ីេទ។” ខញុ ំមនិ
ពយយមេធ��េទ។ �បសិនេបអនកមនិទនប់នទទួលពន�ឺេទ ខញុ ំកំពុងពយយមចង�ុល
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អនកេ កនព់ន�ឺមយួេ ទីេនះ។ មនិែមនអនកេ ទីេនះេ េវទិកេនះេទ គឺជអនក
ែដលេ ទីេនះេ បល�័ងកេនះ។ េហយបល�័ងកេនះ�តវែតសថិតេ កនុងេបះដូងរបស់
អនក េនះអនកនឹងេឃញេរ ងដូចគន  ដូចែដល��តវបនឆ�ុះប ច ំងេ ទីេនះ។
233 េតេនះជអ�ីេ ទីេនះ? �ឆ�ុះប ច ំងពីេនះ។ េហយេនះគឺជ�ពះបនទូល។ �ង
េ�យទឹកៃន�ពះបនទូល េ�យ�ពះបនទូល �ងសម� ត (�មរយៈទឹកៃនករ
ែញកេចញ) ពីវតថុៃនេ�កិយ—េ�យ�ពះបនទូល។ �ពះបនទូលនិយយថ �ទង់
គឺេ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ និងជេរ ងរហូត។ �មនិនិយយថ “�ទងក់៏
ដូចគន េ សមយ័ៃថងបុណយទី៥០ �តឡបម់កកនុងពួកសិស� េហយ�គបនទ ប�់ទង់
បនផ� ស់ប�ូរ។” េទ �ទងេ់ ែតដែដល! េឃញេទ? អនកមនិ�ចេធ�ឱយ�និយយអ�ី
េផ�ងបនេទ។ េយង�ចេ េលេរ ងមយួកនុងចំេ�មេរ ងទងំេនះ�បេ់ម៉ង ប៉ុែន�
ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងទទួលបន�ឥឡូវេនះ។ �ពះបន��ស់េ អនក អនកនឹងទទួល
បន�។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំេជ ។ មនិអីេទ បទ។
234 ឥឡូវេនះ េត�ជអ�ី? ករ�បជ់សុចរតិ ករ�បជ់បរសុិទធ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពលឹង �ងកយ វ ិ ញ ណ ដូចគន ទងំអស់។ ឥឡូវេនះ
ចេងក ងកំពុងឆ�ុះប ច ំងពី�ពះបនទូល។ េត�ពះបនទូលពិតឆ�ុះប ច ំងពីអ�ី? េតចេងក ង
េនះនឹងេ ជយ៉ង� �បសិនេប�ទទួលបនករឆ�ុះប ច ំងពីសិរលី�របស់េសគី
�េនះ? �នឹងឆ�ុះប ច ំងពីសិរលី�របស់េសគី�។ េត��តវេទ?
235 �បសិនេបអនកបនចូលកនុងថន កសិ់កខ �� ពន�ឺរបស់អនក អនកនឹងឆ�ុះប ច ំង
ពីថន កសិ់កខ ��។ អនកបនទទួល�េ កនុងសិកខ ��េមតូឌីសទ អនកនឹង
ឆ�ុះប ច ំងពីេមតូឌីសទ។ អនកឆ�ុះប ច ំង! �បសិនេបអនកបនទទួល�េ កនុង
សិកខ ��េពនទីកុស� េនះអនកឆ�ុះប ច ំងពីលទធិេពនទីកុស�។ ប៉ុែន��បសិនេប
អនកទទួល�េ កនុងសិរលី�ៃន�ពះ ពីគេមព តៃ�ពែដលេឆះ…
236 េហតុអ�ី េ េពលែដលម៉ូេសេចញពីវត�មនរបស់�ទង ់ គត�់តវយកអ�ីមក
�គបមុខគត ់ ដូេចនះ �បជជនមនិ�ចេមលគតប់នេទ។ េត��តវេទ? គត់
េពរេពញេ�យអំ�ចៃន�ពះ។
237 េសទផន ជបុរសេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពយយមឃតគ់ត់
េហតុអ�ី �ដូចជពយយមពន�តក់នុងផទះេ ៃថងែដលមនខយល់បកខ់� ងំេ កនុងេភ�ង
�កេ់ភ�ងេចញពី�…េហយផទះ�តវេភ�ងេឆះេ ៃថងែដលមនខយល់បក។់ អូ ពួកេគ
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កនែ់តេ�ចន—េពលែដលពួកេគបនផ�ុ ំ�កនែ់តេ�ចន �កនែ់ត��កកេ់ ៗ។
េហតុអ�ី អនកមនិ�ចប ឈបគ់តប់ន។ េ�យផទ ល់ េ េពលែដលពួកេគ�ក់
គតេ់ មុខតុ�ករ�នេហរនិ �ពះគមពរីបននិយយថ “គតឈ់រេ ទីេនះ
េមលេ ដូចជេទវ�។”
238 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិគិតថ “េទវ�” �គនែ់តមននយ័ថគតគ់ឺជមនុស�មន ក់
ែដលកំពុងឈរេ ទីេនះ ប៉ុែន� េទវ�ដឹងចបស់ពីអ�ីែដលគតក់ំពុងនិយយ។
េទវ��កេ៏�យ ែដលជអនកន�ំរៃនយុគសមយ័�កមជំនំុ មនិចបំច់
�តឡបេ់ េមលអ�ីែដលសិកខ ��គិតេនះេទ។ គតដឹ់ងពីអ�ីែដល�ពះជមច ស់
មនបនទូលេ កនុង�ពះគមពរីរបស់�ទង ់ េហយអំ�ចែដលឆ�ុះប ច ំងេដមបបី ជ ក់
ថ�ទងគឺ់េ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ គតម់និខ� ច
េទ គតនិ់យយែតអ�ីែដលគតដឹ់ងថជករពិត។ េហយ�ពះែដលឈរេ ទីេនះ
គ�ំទ�េ�យមនទីសំគល់និងករអ�ច រយដូចគន  េហយជមយួនឹង�ពះបនទូល
ែតមយួ។ េនះជេទវ�!
239 េសទផនឈរេ ទីេនះ និយយថ “ខញុ ំដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។” បន
និយយថ “អនករងឹរសូេហយមនិកតែ់សបកកនុងចិត�និង�តេច ក អនកែតងែតតទល់
នឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដូចពួកដូន�ឯង េធ�អុីចឹង!” បននិយយថ “េតឪពុក
របស់អនក�ខ�ះែដលមនិបនសម� បេ់�� រចួសងផ់នូររបស់ពួកេគ?”
240 និកយអនក�ល់គន មយួ�ែដលមនិបនេធ�ដូចគន ? េឃញេទ? សង�់ពះវ ិ
�រជ ជ ំងសធំៗ និងកែន�ងប ចុ ះសព និងអ�ីៗេ ជំុវញិទីេនះ េហយបនទ បម់ក
និយយអំពី�ពះ! អនកគឺជអនកែដល�ក�់ទងេ់ កនុងកែន�ងប ចុ ះសព អនកគឺជអនក
ែដល�ក�់ទងក់នុងផនូរ។ េនះេហយជេរ ងែដល�ក�់ទងេ់ កនុងផនូរេ ទីេនះ គឺជ
�ពះវ�ិរធំពណ៌ស និកយ ពួកខងគណៈផរសីុី និងពួក�ឌូសីុ ែដល�ក�់ទង់
េ កនុងទីេនះ េហយបនទ បម់កពយយម�ងសងពិ់ធីរលឹំកដល់�។
241 ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ �ពះ�គីសទជ�ពះរស់។ �ទងម់និែមនជអ�ីែដល�� បេ់ទ
�ទងជ់�ពះ “បនរស់េឡងវញិេហយរស់េឡងវញិជេរ ងរហូត។” អូ បងប�ូនេអយ!
�បកដ�ស់! េត�េធ�អ�ី? �ឆ�ុះប ច ំងពីអ�ី? �ឆ�ុះប ច ំងពីទីេនះ េត�នឹងេ ជ
យ៉ង�? �នឹងេឡងវញិ-…េតអ�ីជករឆ�ុះប ច ំងពិតរបស់�ទង?់ បនទ បម់ក
េរ ងដំបូងែដល�នឹងឆ�ុះប ច ំង គឺ�ពះនម�ទង។់ េត��តវេទ? �នឹងឆ�ុះប ច ំង
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ពី�ពះនម�ទង។់ អ�ីែដលឆ�ុះប ច ំងបនទ បម់ក គឺជអំ�ចរបស់�ទង។់ េឃញអ�ី
ែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ? �ឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីៗទងំអស់ែដល�ទងម់ន។

242 ដូេចនះេបេនះគឺជករឆ�ុះប ច ំងេ កនស់មយ័េនះេ ទីេនះ អ�ី�គបយ៉់ង
ែដល�ទងម់នេនះ�ទងគឺ់េ ដែដល! េវវ៉ ថ� យសិរលី�! ថ� យសិរលី�! េត�គឺជអ�ី?
�ឆ�ុះប ច ំងពី�ទងែ់បបជ�ទង ់ដូចជ�ទង ់ដូចែដល�ទងជ់និចច េ�ពះ�មក�តងពី់
បល�័ងករបស់�ពះ �ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដែដលដូចនកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត �ពះែតមយួ អំ�ចដូចគន  សិរលី�ដូចគន  អ�ីៗទងំអស់ដូចគន ។ �ទងគឺ់
េ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ឳ បងប�ូនេអយ!

243 េ�ះេ ឆង យបន�ិច។ ឥឡូវេនះ សូមេលកយកខទី ៦ ែដលេ សល់មក
ខងេនះ ៃនជំពូកទី៤។ ខញុ ំបនទទួលេយបល់ខ�ះសរេសរចុះេ ទីេនះេលេរ ងេនះ
េហយខញុ ំចង�់បញបេ់ េបខញុ ំ�ច។ ឥឡូវ េនះ—េ សល់បនទ បព់ីអនកចកេចញពី
ជំពូកេនះ…បនទ បពី់េយងចកេចញពីខគមពរីេនះ ��គនែ់តបង�ិលេ�យនិយយថ
អ�ីែដលពួកេគបនេធ�។ ចេំមលថេតេយង�ចឆ�ងកតទី់េនះបនែដរឬេទ។

…មន…សមុ�ទែកវ…(ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេនះជអ�ី។) េហយេ
ក�� លនឹងជំុវញិៃនបល�័ងកេនះ …កម៏នតួមនជីវតិ៤ែដលមន…

244 ឥឡូវេនះ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលមន�ពះគមពរីែដលបនែកែ�បេឡងវញិ?
េ កនុងកំែណែដលបនែកែ�បរបស់អនក �និយយថ “សត�មនជីវតិ។” ែមនេហយ
ខញុ ំឆងល់ថ េតេស�ចែជមេ ទីេនះនិយយយ៉ងដូចេម�ច…គឺបនួ “សត�”? ែមនេហយ
ខញុ ំយករបស់ខញុ ំជភ��កិច—វចននុ�កម�កិច េហយ�តឡបេ់ កនុងវចននុ�កម
�ពះគមពរី េហយែស�ងរកអតថនយ័េនះ។ ឥឡូវេនះ េនះជអ�ី។ ឥឡូវេនះ សូម
កតស់មគ ល់យ៉ងយកចិត�ទុក�ក។់ ពកយែដលបនបកែ�បេ ទីេនះ ឥឡូវអនក
សមគ ល់�ចុះ ដូេចនះអនក�ចរកេមល�េឡងវញិផងែដរ េដមបឲីយ�បកដ។ សូមេមល
ខញុ ំចងឱ់យអនកសមគ ល់អ�ីែដលខញុ ំនិយយ និង…�បសិនេបអនក�ចនិងចងេ់ធ�។ មនិអី
េទ កំែណែដលបនែកស�មលនិយយថ “សត�មនជីវតិ” េ កនុង�។ ឥឡូវេនះ
េមល:

ក…៏មនតួមន…ជីវតិ៤ែដលមនែភនកេពញទងំមុខទងំេ�កយ។
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245 េហយ�បន�េ មុខេហយពិពណ៌នអំពី “សត�” ែដលេយងនឹងេ ដល់�កនុង
បន�ិចេទ ត។ ឥឡូវេនះ សត�េ ទីេនះ�តវបនតំ�ង។ េតអនកមនករ�នខ�ះ
កនុង�ពះគមពរីរបស់អនកែដរឬេទ េ —េ េលសត�? �បសិនេបអនកបន�ន សូម
ឆ�ងកតក់រ�នខ�ី។ ខញុ ំកតសំ់គល់ថេ�ក�គេពទយ សករេហ� លេ ទីេនះបន
គូសចំ�ំ�េ កនុងគមពរីរបស់គត។់ សត�មននយ័ថ �បនមកដល់ទីេនះ
និយយថ “តួមនជីវតិ។” អូ! ឥឡូវេនះ េមល។ ពកយ�កិកេ ទីេនះគឺ “ហ�តិ
អូពីរដង និងអឹម”…ឬ “ហ�តិ អូពីរដង និងអិន” �គឺជ “ហ�តិ អូពីរដង និងអិន។”
ឥឡូវេនះ េ កនុង—េ កនុងភ��កិច��តវបនេគេ ថហ�នូែដលមននយ័ថ
“សត�មយួ។”
246 ឥឡូវេនះ �មនិែមនដូេចន ះេទ…�បសិនេបអនកចង�់ន�ឥឡូវេនះ។ េយង
មនិមនេពលេទ។ ខញុ ំនឹង�ន� ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ច។ សូមកតវ់វិរណៈ ១១ ១៣
និង ១៧ចុះ។ ឥឡូវេនះ ែដលជកែន�ងែដលសត�គឺ ជំពូកេ កនុងវវិរណៈ ១១
១៣ និង១៧ �តវបនេគេ ថសត��មរេប បដូចគន  ប៉ុែន�សត�េ ទីេនះ ករ
បក��យគឺ “ធី-េអច-អុី-អរ-�យ-អូ-អិន” ធរយី៉ូន។ ពកយ ពកយ�កិកធរ ី
យ៉ូនែដលមននយ័ថ “សត�ៃ�ពែដលមនិេចះ�បសូនយ។” ធរយី៉ូនមននយ័ថ
“សត�ៃ�ពែដលមនិេចះ�បសូនយ។”
247 ប៉ុែន� ហ�នូមននយ័ “សត�មយួ” េឃញេទ “សត�មនជីវតិ (ហ�នូ) ចំនួនបនួ។”
មនិែមនជសត�ៃ�ពេទ។ “ៃ�ព” ធរយី៉ូន ប៉ុែន� “ហ�នូ ជសត�មនជីវតិ។”
248 េហយធរយី៉ូនគឺ “សត�ៃ�ព ៃ�ពៃផ�។” មយង៉េទ ត�បសិនេបអនកេមលជំពូក
ទី១១ “សត�ៃនទី�កងរ ៉មូ។” ជំពូកទី១៣ “សហរដ��េមរកិ។” ជំពូកទី១៧ “ទងំ
សហរដ��េមរកិ និងទី�កងរ ៉មូ” ៃន�កមជំនុំនិកយែដលប�ងបប�ងមជមយួ
�សនកតូលិក េធ�ឱយពួកេគក� យជអនកមនិែ�បចិត�េជ  និងគម នជំេន ចំេពះ
ដំណឹងល�។ េវវ៉! គម នជំេន !
249 “�បទនពរដល់�ពះជមច ស់ េយងមកពី�ពះវ�ិរេមតូឌីសទធំ បទីសទ េ�ប
សប៊ធីីេរ ន និកយេពនទីកុស�។ េយងដឹងពីអ�ីែដលេយងកំពុងនិយយ! គម ន
នរ�មន កដឹ់កន…ំនឹង�បបេ់យងេទ!” ហនឹងេហយ។ គម នជំេន ! ែ�បចិត�មនិបន!
មនិ�ស�ញ់�មធមមជតិ! អនកបំែបកបំបក!់ អនកេចទ�បកនម់និពិត! ខ�ះករ
អតធ់មតេ់�យខ�ួនឯង! េហយេមលងយអនកែដលល�! មនទ�មងៃ់ន…
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250 [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…ឆ�ងកត�់ឥឡូវេនះ។ េហយខញុ ំ�គនែ់ត
ចងែ់ហកេរ ងេនះជបំែណកៗឥឡូវេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ…ដូេចនះ�នឹងមនេ េលកែសត
េនះ េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ ប៉ុែន�េយងមនិមនេពលេដមបេីធ��េទ។ ឥឡូវេនះ អនក
យល់េហយ។ យល់ប៉ុនម ន? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន។”] េឃញេហយ ទងំេនះជ…

251 េតហ�នូ ហ�តិ អូពីរដង និងអិនជអ�ី? សត�មនជីវតិ។ ��ច�តវបនេគ
និយយថហ�នូ ហ�តិ អូពីរដង និងអិន។ េតអនកនឹងបេ ចញសេម�ង�េ�យ
រេប ប� “ហ�នូ”? “ហ�នូ” ខញុ ំនិយយ។

252 េហយធរយី៉ូន ធី-េអច-អុី-អរ-�យ-អូ-អិនគឺ ធរយី៉ូន េឃញេទ។ ដូេចនះ
មននយ័ថ “សត���វៃ�ពៃផ�។” េនះេហយជអ�ីែដលពួក�ជសត�…អនកយក
របស់អនក…យកវចននុ�កម�កិករបស់អនក េហយ�តឡបេ់ វញិភ� មៗ េហយេមល
ថេត�មនិែមនជពកយដូចគន េទ។ អនកេមលេ ទីេនះេហយេឃញ�។ យករបស់
អនក—យកេស វេ សិក�ភ��កិចរបស់អនក យក អឹមផទិក �យ�ឡុតរបស់
អនក។ ឥឡូវេនះ រកេមលថេត�ពិតអត ់ េនះជករពិត �មននយ័ថ “សត�
��វ” េ កនុង វវិរណៈ ១១ ១៣ និង—និង ១៧។

253 េហយេ ទីេនះេ កនុងវវិរណៈជំពូកទី៤ �មននយ័ថ “តួមនជីវតិ” មនិែមន
ជសត� ប៉ុែន���តវបនេគេ ថ “តួ” ប៉ុែន��មនិែមនេទ។ េរ ងដូចគន េ កនុង
េអេសគល ១:៨ ខ១ដល់:២៨ហនឹង។ �បែហលជចូលេ កនុង�បន�ិច។

�តវេហយ “សត���វ ែដលមនិែ�បចិត� ជសត�ៃ�ព។” ៃ�ពៃផ�!

254 ប៉ុែន�ទងំេនះគឺជ “សត�មនជីវតិ។” េតពួកេគជអ�ី? ពួកេគមនិែមនជេទវ�
េទ។ ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីមយួ សូម�នេ កនុង វវិរណៈ៥ េ ជំពូកទងំមូល។ វវិរណៈ៥
និងខ១១:

េនះខញុ ំេឃញ េហយ…កឮ៏សំេឡងេទវ�ជេ�ចន (“េទវ�”
ពហុវចនៈ) េ ជំុវញិបល�័ងក (“និង” គឺជករភជ ប។់) �ពមទងំតួ
មនជីវតិ…និងពួកចស់ទុំផង…
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255 េឃញេទ “និង” តំណរភជ ប។់ េឃញេទ? ពួកេគមនិែមនជេទវ� េហយក៏
មនិែមនជអនកចស់ទុំែដរ។ “តួមនជីវតិ” េ បល�័ងក។ អូ េតអនកមនិចូលចិត��េទ
ឬ? តួមនជីវតិ! ពួកេគមនិែមនជេទវ�េទ េ�ពះ�ប ជ កេ់ �តងេ់នះ េឃញេទៈ

…ខញុ ំេឃញ េហយ…កឮ៏សំេឡងេទវ�ជេ�ចនេ ជំុវញិបល�័ងក
�ពមទងំតួមនជីវតិ និងពួកចស់ទុំផង…

256 ឥឡូវេនះមនបី�បេភទេផ�ងគន េ ទីេនះ។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកទងំអស់គន ទទួល
បន�បពន័ធេនះេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងប់ង� ញអនក។ មនបី�បេភទ
េផ�ងគន  បី�បេភទេផ�ងគន  (ឥឡូវេនះ េឃញេទ។) េ ជំុវញិបល�័ងក។
257 េនះគឺជបល�័ងក។ ឥឡូវេនះ ទីមយួេ បល�័ងកេនះគឺជតួមនជីវតិបនួ។
េ�កពីេនះគឺអនកចស់ទុំៃមភ-បនួនក ់ (ដូចេនះ) អងគុយេលបល�័ងក េលពួកេគ
—បល�័ងករបស់ពួកេគ បល�័ងកតូចេ េ�កម។ េហយេ ជុំវញិេនះ គឺជ�កមេទវ�ដ៏
អ�ច រយេ ជុំវញិបល�័ងក។ េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័? ពួកេគមន ក់ៗ គឺខុសគន
េ វញិេ មក។ មនេទវ� េនះគឺជអនកចស់ទុំ េហយេ ទីេនះគឺជសត�
មនជីវតិ។
258 កំុទុក�េចល។ ចបំន�ិចសិន “សត�មនជីវតិ។” ចុះេបពួកេគមនិែមនជ
េទវ�វញិ េតពួកេគមនិែមនជមនុស�ែដលបនេ�ះេនះេទឬ? េតពួកេគជ
អ�ី? េតអនកចងដឹ់ងេទ? េនះជករបក��យរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំសងឃមឹថ��តឹម�តវ ខញុ ំ
េជ ថ�ដូេចនះ។ ពួកេគគឺជអនកយមរបស់�ពះៃនបល�័ងករបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ
េយងនឹងលុប�េចលបន�ិច។ ឥឡូវេនះ អនកេឃញេហយ ពួកេគគឺជ—ពួកេគ
មនិែមនជេទវ� ឬមនុស�េទ។ ពួកេគមនិែមនជសត�ៃ�ពេទ។ ពួកេគជសត�
“សត�មនជីវតិ។”
259 ឥឡូវេនះ េនះគឺជបល�័ងករបស់�ពះជមច ស់។ េហយទងំេនះគឺជឆម រំបស់
�ទង។់ ចូរេយង�ន�បន�ិច េហយែស�ងយល់កនុងរយៈេពលពីរបីនទី។ េឃញ
េទ ពួកេគជេទវ�របស់�ពះឬជអនកករពរបល�័ងករបស់�ទង ់ េហយពួកេគ… ចូរ
េយងចូល…�គនែ់ត—បន�ិចេទ ត សូមេ�យេយង�តលបេ់ េអេសគលវញិ។
ខញុ ំ—ខញុ ំមនេរ ងទងំេនះសរេសរេ ទីេនះ េហយខញុ ំ�គនែ់តមនិចូលចិត�ដក�សង�់
េ�យខញុ ំដឹងថេនះគឺជ…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] ចូរេយង�តលបេ់
េអេសគលជំពូកទី១ េហយសូមចបេ់ផ�មជមយួខទី១២ ដល់១៧ បន�ិចសិន។
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�គបគ់ន កេ៏�ះចំេ ខងមុខ…
260 ឥឡូវេនះ េយងនឹងេមលេ ប៉ុនម ននទីេទ ត…េហយអនកចងចខំទី៧េនះេ
ទីេនះ ឥឡូវេនះ រកេមលពួកេគេមលេ ដូចអ�ីេ ទីេនះ េ កនុងខទី៧ ៃនជំពូក
ដែដលៃនវវិរណៈ “ទងំបនួ។”

ឯតួទី១�សេដ ងនឹងសត�សិង� …តួទី២�សេដ ងនឹងសត�េគ…តួ
ទី៣មនមុខ…ដូចជ…មនុស� េហយតួទី៤�សេដ ង…នឹងឥ នទីែដល
េហរ…េហយតួទី៤�សេដ ង…នឹងឥ នទីែដលេហរ។

261 ឥឡូវេនះ េពលេអេសគលបនេឃញសិរលី�ៃន�ពះ គតក់េ៏ឃញដូចគន នឹង
ករែដលយ៉ូ�នបនេឃញ។ អនកចពីំៃថង�ទិតយមុនពីរេប បែដលេយងមន
“សិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់” េហយបនរបូភពែដល�ទងប់នថតជមយួ
េយងែដរឬេទ? េតអនកចេំទ? “សិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់” េរ ងដែដលែដល
េអេសគលបនេឃញ និងអ�ីែដលេ�កយ៉ូ�នបនេឃញ គឺៃថងេនះ។ េធ�ឲយ�ពះ
េយសូ៊វ�គីសទទ�ទងេ់ ដែដលដូចេ សមយ័េអេសគល េរ ងដែដលេ េលែផនដី
�ពះែតមយួែដលគងេ់ ជមយួេយងសព�ៃថងេនះ េ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត �ទងែ់ដលគងេ់  ែដលនឹង េហយនឹងមក �ចកចូលេ
�ពលឹង របូកយ និងវ ិ ញ ណ សមុ�ទលង�ិន (�ពះបនទូល) ែដលជអនកសម� តៃន
�ពលឹងេយង េហយបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េរ ងដែដលៗ េឃញេទ
គឺដូចគន !
262 ឥឡូវេនះ េមលេរ ងេនះ។ �តវេហយៈ

…កល��េ …េនះ កេ៏ …ឥឡូវ…េ  ទងំ៤មុខឥតែបរេ
ខង�េឡយ។

263 ពួកេគមនិ�ចែបរបនេទ។ �បសិនេបពួកេគេ �មផ�ូវេនះ �ដូចជមនុស�។
េ �មផ�ូវេនះ ដូចជឥ នទី េ �មផ�ូវេនះ គឺេ ដូចេគ េ �មផ�ូវេនះ េគេ ដូច
សត�េ�។ ពួកេគមនិ�ចថយេ�កយបនេទ! ពួកេគ�តវេ មុខ�គបទី់កែន�ងែដល
ពួកេគបនេ  គឺសត�នីមយួៗ។ ឥឡូវេនះ េតតួមនជីវតិមននយ័យ៉ង�កនុង
គមពរី? ជអំ�ច។ ែមនេហយ មននយ័ថ “អំ�ចមយួ។”
264 ឥឡូវេនះ:
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ឯភពៃនតួមនជីវតិទងំេនះ គឺេមលេ ដូចជរេងកេភ�ង េហយក…៏
ដូចជ…ចន�ុះេឆះ◌ៈ ែដលេ�ទលចុះេឡងេ ក�� លតួមនជីវតិ
ទងំេនះ ឯេភ�ងេនះកភ៏�ចឺងំ េហយមនេផ�កបេនទ រេចញពីេភ�ងេនះ
មក។

េនះជ�ពះ។ ពីេភ�ងបនេចញជពន�ឺ មនិែមនជពន�ឺេ�ហធតុេទ ឥឡូវេនះ
ពន�ឺដអ៏ស់កលប។

តួមនជីវតិទងំេនះ កេ៏�ះេ មកេហយ ែបរ (េ�ះេមល។)… តួ
មនជីវតិទងំេនះ កេ៏�ះេ មកេមលេ ដូចជេផ�កបេនទ រ។

កលខញុ ំកំពុងែតេមលតួមនជីវតិទងំេនះ ខញុ ំកេ៏ឃញកង១់ េ េលដី
ែកបរតួមនជីវតិទងំេនះ សំ�បម់ុខនិមយួៗ�គបទ់ងំ៤។

ភពនិងែបបែផនៃនកងទ់ងំេនះ…កេ៏មលេ ដូចជ…តបងូេបរ ី
លៈ កងទ់ងំ៤មន�ងដូចគន ៈ ឯភព និងស�� ន� កេ៏មលេ …
ដូចជកង១់េ កនុងកង១់េទ ត។

265 “េតនិមតិ�ស ញ អ�ីេ ទីេនះ បង�បស�បណ�?ំ េត�គឺជអ�ី?” �
មននយ័ថអនកយមទងំេនះ—អនកយមទងំេនះគឺជហិបរបស់�ពះ… េពល
េ�កេអេសគលេឃញពួកេគកំពុងេធ�ដំេណ រ ទងំកងវ់លិ ប៉ុែន�េពលែដល
យ៉ូ�នបនេឃញពួកេគ ពួកេគបនចូលេ កនុងទី�ងំ�តឹម�តវរបស់ពួកេគ
េ �ថ នសួគេ៌ហយ។ ហិបរបស់�ពះជមច ស់េ េលែផនដី បំ�ស់ទី�មរទះ
េ េពលែដលពួកេគយក�ពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ មននយ័ថ�សថិតេ
កនុងករេធ�ដំេណ រ ពួកេគបនយក�េ �មទីរេ��ថ ន និង�មផ�ូវចូលេ កនុង
�ពះវ�ិរបរសុិទធជេដម ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ��តវបនទទួលេហយ ពីេ�ពះសមយ័កល
�កមជំនំុបនចបេ់ហយ េហយ��តវបនទទួលេឡងកនុងសិរលី�។ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ�េ េសង ម េ �ថ នសួគ ៌ជមយួនឹងេទវ� និងអ�ីៗេ ជុំវញិ�។ េយង
បនរកេឃញពួកេគបនទ បពី់េពលែដលេ�ះមកុដេហយធ� កេ់លមុខពួកេគ េហយ
េលកតេមកង�ទង។់ េឃញេទ? �ជឆម រំបស់�ពះៃន�ពះវ�ិរបរសុិទធ ៃនហិប។
266 ឥឡូវេនះ សូមនឹកចពីំអនកយមហិបរបស់�ពះ ឬបល័ងកេម�� ករ�ុ។
ឥឡូវេនះ សូមចងច។ំ យ៉ូ�ន ប៉ុនម ននកេ់ឃញ ប៉ុនម ននកេ់ឃញ? គឺបនួ។ េត



64 �ពះបនទូលជសេម�ង

ប៉ុនម ន—េតគតប់នេឃញេទ? គតក់ប៏នេឃញតួមនជីវតិចំនួនបនួ ផងែដរ។
ឥឡូវេនះ េមល ពួកេគទងំពីរបនេឃញនិមតិ�ដូចគន ។
267 េហយបនួគឺជចំនួនែផនដី។ េតអនកដឹងេទ? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ
មុននឹងេយងចូលេ កនុងេនះ បនួជេលខែផនដី? �បកដ�ស់! ដូចជភ�
េហេ�ពរទងំបនួ…�ជែផនដី-…�ជចំនួនៃនែផនដី ៃន “កររេំ�ះ កររេំ�ះ។”
ឥឡូវេនះ ចូររក��េ កនុងចិត�របស់អនក “កររេំ�ះ” េ�ពះខញុ ំនឹង�យចូលកនុង�បន�ិច
ពិបកែមនែទន។ េឃញេទ “កររេំ�ះ!” ឥឡូវេនះ មនកូនៗ�សនេ៍ហេ�ពរបី
នកេ់ កនុងគុកេភ�ង ប៉ុែន�កូនទីបនួមក គឺជកររេំ�ះ។ ��រេ កនុងផនូរបីៃថង
ប៉ុែន�េពលអនកទីបនួមក គត�់តវបនសេ ងគ ះ។ បនួគឺជចំនួនរបស់�ពះ “កររេំ�ះ”
ដូេចនះ�បនបង� ញថ សត�ទងំេនះ�តវែតជអ�ីមយួេ េលែផនដី។
268 ខញុ ំសងឃមឹថឥឡូវេនះអនកមនិឃ� នេពកេទ។ ខញុ ំសងឃមឹថចំណងខ់ងវ ិ ញ ណ
របស់អនកគឺេលសជង—បន�ិចពីចំណងធ់មមជតិរបស់អនកឥឡូវេនះ។ េឃញេទ?
�តវេហយ។
269 ឥឡូវេនះ សូមចំ�ំ “ពួកេគមនែភនក” (េ េអេសគលេ ទីេនះ) “េ
ខងមុខនិងខងេ�កយនិងខងកនុង។” េ�ះ�ន�បន�ិច។ សូមេមល េ ទីេនះ។
អនកេឃញេ ទីេនះ ខញុ ំេជ ថពួកេគនិយយេ ទីេនះ “តួ” មុខបនួដូចឥ នទី និង�� ប
េពញេ�យែភនក េ ខងកនុង។ េមលេនះ◌ៈ

តមួនជីវតិទងំ៤េនះ មន�� ប៦�គបរ់បូ…
270 “េហយពួកេគបនេ�ះេហរ” ជេដម។ “េហយមនែភនក េពញ និង
ខងេ�កយ។” �និយយអំពីភពៃវឆ� តរបស់ពួកេគ។ ពួកេគបនដឹងថ�ជអ�ី
អ�ីែដល និងអ�ីែដលនឹងមកដល់ េ�ពះពួកេគេ ែកបរបល�័ងក ជិតរហូតដល់ពួកេគ
មនិែមនជមនុស�េទ។ អនកយម�ប�ទ ឬ មនិែមនឆម �ំប�ទ (អនកយម
�ពះវ�ិរ ដបប់នួមុនឺបនួពនន់ក។់) ប៉ុែន�េនះគឺជអនកយមបល�័ងកេម�� ករ�ុ
ឆម បំល�័ងក បល�័ងក េ ជបនឹ់ង�ពះជមច ស់ “តួមនជីវតិ” បនទ បម់ក�ពះ ឈរេ
ទីេនះ។ ភពៃវឆ� តរបស់ពួកេគ ពួកេគដឹងថអ�ីជអ�ីែដលនឹងមក។ ពួកេគមន
“ែភនកេពញខ�ួន” បង� ញពីអ�ីែដលពួកេគ�ចេមលេឃញ អ�ីែដលនឹង�តវមក។ “ែភនក
េពញ” ដឹងអ�ីៗទងំអស់ឥឡូវេនះ និង “ែភនកេ ខងេ�កយ” ែដលដឹងថជអ�ី។
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ែដលនឹង មកដល់ ឆ�ុះប ច ំង�មរយៈសមយ័ ពួកជំនំុ “�ទងែ់ដល គងេ់  នឹងមក
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ដែដលដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”
271 កនព់ួកេគឥឡូវេនះ។ េយងនឹងជំរញុេរ ងេនះកតចុ់ះ�មក� រេខ ន
កនុងរយៈេពលប៉ុនម ននទីេទ ត។ េមល�។ ឥឡូវេនះ បន�ិច។
272 បង� ញភពៃវឆ� តរបស់ពួកេគ េហយ�បង� ញថពួកេគដឹង ដឹង។ ពួកេគ
បនដឹងពីអនគត និងបចចុបបនន និងអតីតកល េហយទងំអស់អំពី�!
273 និង…ពួកេគមនិេចះេន យហត។់ ពួកេគមនិែដលអស់កម� ងំេទ។ ពួកេគមនិ
�ចទកទ់ងជមយួមនុស�បនេទ មនុស��ចអស់កម� ងំ។ ប៉ុែន�ពួកេគមនិេចះ
េន យហត ់ពួកេគបនេ�ច ង “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ! បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ!
បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ �ពះដម៏ន�ពះេច�� បំផុត! បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ!”
េពញមយួៃថង និងេពញមយួយប ់�គបស់មយ័កល។ “បរសុិទធ!”
274 សូម�តឡបេ់ វញិបន�ិចសិន។ ចូរ�តឡបេ់ វញិ ខញុ ំបនមនបទគមពរីមយួ
េ កនុងចិត� េអ�យ៦ ភ� មៗ។ ចេំមល! េអ�យបនេឃញដូចគន យ៉ង
�បកដ។
275 �ល់ករនិមតិ�របស់�ពះអមច ស់…េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំនិយយ។ �បសិនេប
ករនិមតិ�ែដលេយងមនសព�ៃថងេនះ មនិែមនជករនិមតិ�កនុងគមពរីេទ េនះ�ខុស។
�បសិនេបពួកេគឆ�ុះប ច ំង ឬ ករេបកសែម�ង�មយួែដលបង� ញដល់�ពះ ប៉ុែន�
អ�ីែដល�ទងែ់តងែតមន េនះគឺជករេបកសែម�ងខុស។ �កមជំនំុទងំមូល�តវបន
�ងសងេ់ េល� ម៉ថយ ១៧។
276 សូមេមល េអ�យ ជំពូកទី៦។ េ��វយ័េកមងរបូេនះបនពឹងេលៃដរបស់
េស�ចដល៏� េហយគតប់នទិញសេម� កបំពក�់� តៗ�គប�់បេភទ។ េហយគត់
គឺជេ�� េហយគតប់នេ �គបទី់កែន�ង… ប៉ុែន�ៃថងមយួេស�ចេ�យទិវងគត
ដូេចនះគត�់តវែតេធ�—គត�់តវែតផ� ស់ប�ូរស�មបខ់�ួនគត។់ ដូេចនះគតប់នចុះេ
�ពះវ�ិរេដមបអីធិ�� ន។ េ�យ�រគតច់បេ់ផ�មេចញពីកែន�ងរបស់េស�ចេ
ទីេនះ បនទ បម់ក េដមបទីទួល…េស�ចចស់ល�ជមនុស�បរសុិទធដល៏�។ ប៉ុែន�គត់
បនេចញេ េមលកររស់េ របស់�បជជន ដូេចនះគតក់ចុ៏ះេ កនុង�ពះវ�ិរ។
ឥឡូវេនះ សូម�� ប។់
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េ ឆន ែំដលេស�ចអ៊ូេស ស�ទងប់នសុគត េនះខញុ ំេឃញ�ពះអមច ស់
�ទងគ់ងេ់លបល�័ងកេ ទីខពស់ េហយបនដំេកងេឡង ឯរភំយ�ពះព ស�
�ទង�់យមកេពញកនុង�ពះវ�ិរ។

277 ថ� យសិរសួីស�ី! អ�ី “រភំយ�ពះព ស��ទង”់? េ ទីេនះគឺ “េទវ� បុគគល” រភំយ
�ពះព ស�ែដលេ ជប�់ទង។់ រភំយ�ពះព ស�មនអ�ីមកពីេ�កយ េឃញេទ?

…ឯរភំយ�ពះព ស��ទង�់យមកេពញកនុង�ពះវ�ិរ។
េហយេ ពីេល�ទងម់នពួកេសរភមីៈ េហយ�គបគ់ន មន�� ប៦ ក៏

បងំមុខ…េ�យ�� ប២ បងំេជងេ�យ�� ប២ េហយេ�ប២សំ�ប់
េហរ។

មយួបន�ឺេ កន១់ថ បរសុិទធ បរសុិទធ គឺ�ពះេយហូ�៉ៃនពួកពលបរ�ិរ
�ទងប់រសុិទធ ែផនដីទងំមូលមនេពញេ�យសិរលី�…ៃន�ទង។់

េហយ�កបទ� រកញ័៏រ េ�យសូរសំេឡងៃនេសរភមីែដលបន�ឺេនះ
េហយ�ពះវ�ិរបនេពញេ េ�យែផ�ង។

278 ខញុ ំេអយ! អូ ខញុ ំេអយ! េនះបង� ញថពួកេគមននិមតិ�គឺដូចគន េបះបិទេ នឹង
មនុស�មន ក់ៗ កនុងចំេ�មបុរសទងំេនះ។ “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ!” ពួកេគមនិ
េចះេន យហតទ់ងំយបទ់ងំៃថង “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ ដល់�ពះអមច ស់!”
279 សូម�តលបេ់ បន�ិចឥឡូវេនះ េដមប�ីបកដថេយងដក�សងម់តិ�ទងំេនះ
�តឹម�តវ។ ជេលកដំបូងែដលឆម ទំងំេនះ�តវបនេលកេឡង គឺេ កនុងេ�កុប ្
បត�ិ។ ឥឡូវេនះ សូមចថំ អ�ី�គបយ៉់ងែដលេយងអធិបបយបនមកពីេ�កុប ្
បត�ិដល់វវិរណៈ។ េពល�អនកចងសួ់រ �ចមកសួរខញុ ំបន។ េឃញេទ? ��តវែត
ជ�ពះគមពរីទងំមូល មនិែមន�គនែ់តជែផនកៃន�ពះគមពរីេនះេទ ពីេ�ពះ�ពះមនិ
ផ� ស់ប�ូរ! អ�ីែដល�ទងគ់ងេ់ កនុងេ�កុបបត�ិ �ទងគ់ងេ់ សព�ៃថងេនះ េហយ�ទង់
សថិតកនុងវយ័ក�� ល។ �ទងែ់តងែតដែដល! េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េ កនុងេ�
កុបបត�ិ េ េពលែដលេចរបូ៊នីទងំេនះ…េនះេហយជរេប បែដលខញុ ំមករកពួកេគ
ខញុ ំ�តវ�តលបេ់ រកអ�ីែដលពួកេគេ េដមដំបូង។
280 សូមងកេ េ�កុបបត�ិ ៣:២៤ បន�ិចសិន។ េ�កុបបត�ិ ជំពូកទី៣ និង
ខ២៤។ អនក�ស�ញ់�េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] មនិអីេទ។
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ឥឡូវេនះ ចូរចបេ់ផ�មពីខទី២២។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តចូលចិត�េរ ងេនះ! េនះជអ�ីែដល
ខញុ ំចង�់កេ់ ទីេនះ �គនែ់តបែនថមបន�ិច ប៉ុែន���ចនឹងេធ�បនេ�ចនទងំ�សងេ
ៃថង�មយួ។

រចួ�ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ…�ទងម់ន�ពះបនទូលថ េមល មនុស�បន
�តឡប…់ដូចជេយង១ែដរ…

281 ឥឡូវេនះ បងប�ូន�សីជទី�ស�ញ់ និងមនតៃម� និងជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ
េអយ (អនុ ញ តឱយខញុ ំ�ក�់ដូចេនះ។) កុំគិតថខញុ ំកំពុងឆ�ុះប ច ំងេល—ភព
េ�ម ះ�តង ់ និងភពទនភ់�ន ់ ជេ�គ ងអលងក រដម៏នតៃម�ៃនភពជ ស�ី។ ខញុ ំកំពុង
ពយយមបង� ញពីអ�ីែដល ស�ីេ ទីេនះ…េធ�! េហយចំេពះអនកេ េលែខ��ត់
ស�ីែដលនឹងកំពុង�� បែ់ខ��តេ់នះ ខញុ ំមនិពយយមេមលងយអនកេទ ខញុ ំ�គនែ់ត
ជអនកបំេរ របស់�ពះអមច ស់ េដមបនីពំន�ឺ។ ភពេថកទបបំផុតនិងអសីលធម៌
បំផុត និងកខ�កប់ំផុតេ េលែផនដីគឺមនុស��សីេ េពលែដលនងេធ���កក។់
េហយេ�គ ងអលងក រដម៏នតៃម�បំផុតែដលមនស�មបប់ុរស េ�កពីករសេ ងគ ះ
របស់គត ់ គឺជ ស�ីដល៏�មន ក។់ េហយខញុ ំនិយយេ កនម់នុស�ែដលេថកទប
អសីលធម ៌ កំរតិទប។ េហយខញុ ំនឹងបង� ញអនកេ ទីេនះ ខណៈេពលែដលេយង
េ េល� �គនែ់ត�ចបង� ញអនកពីមូលេហតុែដលខញុ ំ…ែដល�ពះគមពរីបេ�ង ន
ស�មប់ ស�ីមនិឱយេធ�ជអនកអធិបបយ �គគង� ល �គបេ�ង ន ឬអ�ីេផ�ងេទ តេ កនុង
�កមជំនំុ។ ឥឡូវេនះ�គនែ់ត�� បដូ់ចតេ ៈ

រចួ�ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ�ទង…់មន�ពះបនទូលថ េមល មនុស�បន
�តឡប…់ដូចជេយង១ែដរ (ឥឡូវេនះ �ទងម់និែដលមនបនទូលថ
ស�ីេនះបនក� យជមនុស�មន កេ់ឡយ “បុរសបនក� យជមន ក។់”)…
ទងំដឹងខុស�តវផង…( ស�ីេនះមនិបនដឹងខុស�តវេទ នង�តវបនេគ
បេ ឆ ត។ េតអនកេឃញេទ?)

282 ឥឡូវេនះ េ�កប៉ុលបននិយយថ “ខញុ ំមនិអនុ ញ តឱយ ស�ីបេ�ង ន ឬ
ឆកយ់កអំ�ច�មយួេឡយ ប៉ុែន�…ដបតិអ�័ម�តវបនបេងកតេឡងដំបូងេគ
បនទ បម់កេទបេអ�៉។ េហយអ�័មមនិ�តវបនបេ ឆ តេទ ប៉ុែន� ស�ីេនះេទេតែដល
�តវបនបេ ឆ ត។” ដូេចនះ នងមនិបនក� យជមន កក់នុង�ពះេទ។ នងមនិដឹង
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ខុស�តវអ�ីេទ នង�តវេគេបក�បស់។ េតអនកយល់េទ? េបអនកនិយយថ “�ែម៉
ន” ដូេចនះខញុ ំ…[�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]

…�ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ�ទង…់មន�ពះបនទូលថ េមល មនុស�បន
�តឡបដូ់ចជ…េយង១ែដរ ទងំដឹងខុស�តវផងៈ ឥឡូវ…ខ� ចែ�កង�
លូកៃដេ េបះែផ�ជីវតិសីុេទ ត េហយរស់ជេរ ង�បដ�បេ ៈ

ដូេចនះ �ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ…�ទងក់ប៏េណ� ញគតពី់សួនចបរេអែដន
េចញ ឲយេ ភជួរ�ស់ដីែដល�ទងប់នយកមកបេងកតគតេ់នះវញិ។

�ទងប់េណ� ញមនុស�េចញ េហយ�កេ់ចរបូ៊នីេ ខងេកតសួនចបរ
េអែដន និង�វ ែដលជអ�� តេភ�ង…េរ ែបរេ �គបទិ់ស េដមបនឹីង
រក�ផ�ូវេ ឯេដមជីវតិ (េមលេឃញសត�ទងំបនួេទ? មនែតផ�ូវបនួ
ប៉ុេ�� ះែដលអនក�ចេ បន េឃញេទៈ ខងេកត ខងេជង ខងលិច
និងខងតបងូ។ េចរបូ៊នីទងំេនះមន�វេភ�ងេ មតទ់� រសួន…) េដមប ី
រក�ផ�ូវេ ឯេដមជីវតិ។

283 េ�ពះ�បសិនេបមនុស�បនកនេ់ដមជីវតិ េនះគត�់ចរស់េ ជេរ ង
រហូត។
284 េហយេចរបូ៊នីទងំេនះ ែដល�តវបនេលកេឡងជេលកដំបូង�តវបនេគ�ក់
េ មតទ់� រខងេកតៃនសួនចបរ េ�យែបរេ ជបនួផ�ូវ។ ខញុ ំគួរែតេធ��ឱយខុសពី
េនះបន�ិច ខញុ ំមនិ�ចេធ�េ�យយុត�ិធម�៌មប ជ របស់�ពះនិងេរ ងែបបេនះេទ ប៉ុែន�
ខញុ ំ—ខញុ ំេទបែត…ដូេចនះអនកនឹងដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័។ មនសួនេអែដន។
េហយេនះជទ� រេ ទីេនះ េបកេឡងេ ទីេនះ េបកេចញ េហយេ ទ� រេនះ
មនេចរបូ៊នី។ េចរបូ៊នី! េហយ ចូរចថំ �មនិបននិយយថ “េចរបូ៊នីមយួេទ”
�បននិយយថ “េចរបូ៊នី។” េចរបូ៊នី�តវបនេគ�កេ់ ទីេនះេដមបកីរពរអ�ី?
េដមេឈៃនជីវតិ។ េនះជអ�ីែដលពួកេគ�តវករពរ គឺផ�ូវៃនេដមេឈជីវតិ។ ផ�ូវ េត
ផ�ូវជអនក�? [បង�បសមន កនិ់យយថ “�ពះេយសូ៊វ។”—េអដ។] េត��តវបន
ឆ�ុះប ច ំងពី�? ទីេនះជទីបរសុិទធ ទីេនះជេចរបូ៊នី។
285 ឥឡូវេនះ េមលចុះ កតទ់ងំអស់េនះចុះ។ េនះគឺជ�ពះដវ៏សុិទធ—បរសុិទធ…
ដវ៏សុិទធបំផុត បរសុិទធេលបរសុិទធ េនះជទីដប៏រសុិទធ េហយទីេនះជសមុ�ទ
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េហយទីេនះជេភ�ងេទ ន ទងំ�បពីំរែដលឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺពីទីេនះ េ ទីេនះ
កនុងទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ។ េឃញេទ? េតពួកេគឆ�ុះប ច ំង
ពីអ�ី? ពួកេគកំពុងយម និងឆ�ុះប ច ំងពីេភ�ងៃន�ពះជផ�ូវេ កនេ់ដមេឈ
ជីវតិ។ េឃញេទ �មនិ�ចមកពីទីេនះេទ ថន កសិ់កខ �� េ�ពសប៊េីធេរ ន ឬ
សិកខ ��េពនទីកុស� ��តវែតមកពីទីេនះ ឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺ។ �តវេហយ។
286 អនកកតស់មគ ល់ ទងំេនះ—េចរបូ៊នីទងំេនះ ែដលយ៉ូ�នបនេឃញ
េ ទីេនះ ចបស់ជចប�់រមមណ៍កនុងកររក�េដមេឈជីវតិ ដូេចនះពួកេគ�តវែត
ចប�់រមមណ៍េលមនុស�។ ឬ�នេ�កុបបត�ិ េ�យ�តលបេ់ េ�កុបបត�ិ
ម�ងេទ ត “ពួកេគបនរក�េដមេឈៃនជីវតិ ករពរ� ផ�ូវៃនជីវតិ។” ផ�ូវជីវតិ! ផ�ូវ
យ៉ងេមច៉ែដរ? �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំជផ�ូវេនះ។ ខញុ ំជនំបុង័ែដលមក
ពី�ពះពី�ថ នសួគ។៌ �បសិនេបមនុស�បរេិភគនំបុង័េនះ គតនឹ់ងរស់េ ជេរ ង
រហូត។” ឥឡូវេនះមនផ�ូវ�តលបេ់ េដមេឈជីវតិេនះ។ អនកយល់េទ?
287 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងប់ង� ញឥឡូវេនះ េហយេធ�ឲយ�បកដថ �ជ�សនៈ។
ឥឡូវេនះ �ចបស់ជមន�សនៈេ សួនចបរេអែដន។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពី
មូលេហតុ។ េតអនកេ ចទំងំកអុីន និងេអបិលមកទីេនះេដមបថី� យបងគំេទ?
ដូេចនះ េនះបង� ញថ �សនៈរបស់�ពះ�តវបនផ� ស់ទី េហយ�ងំេ ទីេនះេ
សួនេអែដន េហយផ�ូវែតមយួគតែ់ដល�តឡបេ់ េអែដនគឺេ�យ�សនៈ។ អនក
េ ទីេនះម�ងេទ ត សូមេមល �តលបេ់ េអែដន�មរយៈ�សនៈ។ េហយពួកេគ
�តវរក�ផ�ូវេនះេ ទីេនះ ករពរ� ែដលេគមនិ�ច�តឡបេ់ ទីេនះវញិបន
រហូតដល់�សនៈេនះ�តវបន�ប�កេ់�យឈម។
288 ឱ�ពះអងគេអយ មនុស�មនិ�ចេមលេឃញេទ? េមល គម នអ�ីេ�កពីឈមេទ!
�តវែតមនដង� យធួន បល�័ងកេម�� ករ�ុេ ទីេនះ �សនៈជំនុំជំរះេនះ�តវែត
ក� យជបល�័ងកេម��  េហយេ េពលែដល�សនៈេនះ �បសិនេបឈម�តវបន
េលក េ ៃថងជំនំុជំរះេនះ េភ�ងៃនកំហឹងរបស់�ពះនឹងឈរករពរេដមេឈេនះ
ម�ងេទ ត។ មនែតេរ ងមយួប៉ុេ�� ះែដលនឹងចូលេ កនុងទ� រេអែដនម�ងេទ ត គឺ
�មរយៈ�ពះេ�ហិតៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អនកេមលេឃញ�េទ?
289 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់។ ែមនេហយ ឥឡូវកអុីន…អូ េ ទីេនះកអុី
ន េហយេនះគឺជ េអបិល េអបិល។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េកមង�បសទងំពីរ
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េឡងមកេខ� ងទ� រេនះេដមបថី� យបងគំ។ េត��តវេទ? ដូេចនះ ��តវែតមន�សនៈ
របស់�ពះ។ េត��តវេទ? មុន�សនៈេនះ េគបនសង�់សនៈមយួេទ តជំនួស។
េនះជ�សនៈពិតរបស់�ពះជមច ស់ គឺេ កនុងចិត�របស់មនុស�។ បនទ បម់ក មន
�សនៈមយួេទ តេ ខងេ�កមេនះ ែដលតំ�ងឲយ�ពះដវ៏សុិទធបំផុតេ កនុងទី
សកក រៈ។
290 អូ! អូ! ខញុ ំមន�រមមណ៍ចងនិ់យយភ�ដៃទ។ អូ ខញុ ំេអយ ថ� យសិររីងុេរ ង…
េតអនកមនិេឃញ�ល�ឥតេខច ះេទឬ? �គនែ់តកតស់មគ ល់! អូ មូលេហតុែដលខញុ ំ
និយយែបបេនះេ�ពះខញុ ំមនិ�ចរកេឃញពកយ�គប�់គនក់នុង�គមភ�អងេ់គ�ស
ផទ ល់ខ�ួនេដមបបីង� ញពី�រមមណ៍របស់ខញុ ំបន។ េឃញេទ មនអ�ីែដល�តវ
បង� ញ។
291 ដូចជបង�បសរ ៉វូ ែដលជអនកករទូតរបស់�បធនធិបតី…អំពី�បធនធិបតី
បនួឬ�បេំផ�ងគន  គតប់ននិយយថ “អូ បង�បស�បណ� ំ យបម់យួ ខញុ ំ
មក�បជំុ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ី” គតប់ននិយយថ
“ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ។” េហយគតប់ននិយយថ “អូ” បននិយយថ “ខញុ ំ
�ស�ញ់�ពះអមច ស់អស់មយួជីវតិ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំធ� បជ់” (ខញុ ំគិតថ)
“�គី�ទ ន។” គតប់ននិយយថ “េហយខញុ ំគិតថខញុ ំ�គ ល់�ពះអមច ស់។” គតប់ន
និយយថ “េហយយបម់យួខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។” បន
និយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិចូលេ េ�យឥត�បេយជនេ៍ទ ប៉ុែន�” បននិយយ
ថ “ខញុ ំបនឮ�ពះបនទូលេចញមក។ អូ �ចបេ់ផ�មមក។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
ចបេ់ផ�មេដរេឡងចុះេ ខងេ�កតងេ់ដរេ មុខេ េ�កយ” និងបននិយយ
ថ “េ�យផទ ល់ខញុ ំមនិ�ចរងច់េំដមបេី ដល់ទ� រេនះ ខញុ ំលូនេ េ�កមេពល
េម៉ងេ េ �សនៈរចួករ៏តេ់ ដល់�សនៈ េហយដួលចុះ បននិយយថ
‘�ព ះអមច ស់េអយ ទូលបងគំជមនុស�មនបប!” េហយបននិយយថ “បនទ បម់ក
�ទងប់នបំេពញខញុ ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង។់”
292 េហយបននិយយថ “ខញុ ំ�ចនិយយបន�បបីំភ�េផ�ងគន ” េ�ពះគត់
ជអនកករទូត។ េឃញេទ? គតគឺ់ជ…គតេ់ កនុង…គត—់គតជ់—អនកករទូត
េ កន�់បធនធិបតី និង…ពីវដូរ ៉វូ វលីសុនចុះេ�កម។ គតជ់អនកករទូត
របស់�បធនធិបតីេយងមន ក់ៗ  អនកករទូតបរេទស�ចនិយយភ�បរេទស
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�មយួ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំដឹងចបស់�គបភ់�សរេសរែដលេគ�គ ល់
េ កនុងពិភពេ�ក។” ប៉ុែន�បននិយយថ “ខញុ ំេពញេ�យសិរលី� ខញុ ំមនិ�ចេ�ប
ពួកេគ�មយួេដមបសីរេសរ�ទងេ់ឡយ ដូេចនះ �ពះអមច ស់�បទនឲយខញុ ំនូវវតថុថមីមយួ
េចញពី�ថ នសួគ ៌េដមបសីរេសរតេមកង�ទង។់” អូ! អូ! ហនឹងេហយ។

293 “ករពរ�ចកទ� រេនះ។” កអុីននិងេអបិលមកទីេនះេដមបថី� យបងគំ។ ដូេចនះ �
ចបស់ជមន�សនៈែដលេគយម។ េត�តវេទ គឺេចរបូ៊នីទងំេនះ?

294 មយង៉េទ ត សូមកតស់មគ ល់ថ េនះជភស�ុ�ងមយួេទ ត។ កអុីន…េមល
�ពះគមពរីឥឡូវេនះ! ខញុ ំចងឱ់យអនកងកេ កនុង� ប៉ុែន��…មនិអីេទ អនកមន�េ កនុង
េ�កុបបត�ិ។ មនិអីេទ េមល។ កអុីនបនេចញេ  កអុីនបនេចញពីវត�មន
របស់�ពះអមច ស់ េចញពីទ� រេ សួនចបរ។ ដូេចនះ វត�មនរបស់�ពះអមច ស់�តវែត
េ �សនៈ េហយ�សនៈគឺេ មតទ់� រ។ ថ� យសិរលី�! អូ! �តវេហយ។ �ជទី
លំេ របស់�ពះ េ �សនៈរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ កអុីនបនេចញពីវត�មនរបស់
�ពះអមច ស់េចញពីកែន�ងេនះ។ េតអនកចងក់ត�់េទ? េ�កុបបត�ិ ៤:១៦ �បសិនេប
អនកចងក់ត�់ចុះ។ ឥឡូវេនះ អនកកត�់ទងំអស់េហយ េតអនកបនសរេសរចុះេហយ
ឬេ ?

295 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនអ�ីេផ�ងេទ តែដលខញុ ំចងគូ់រេ ទីេនះបន�ិច។ ខញុ ំ�គនែ់ត
សងឃមឹថគម ន�គបេ់ពត�េឆះឬអ�ីេ េលរបស់អនកេឡយ…ឥឡូវេនះ
សូមកតស់មគ ល់… ឲយេគផទុះ េនះមនិអីេទ ពួកេគនឹង�តវវនិសេទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។ េ�ះ—ចូរេយងគិតេ ទីេនះ េនះគឺ—េនះគឺជេរ ងេនះ—េនះ
ជករពិត។

296 ម៉ូេស�តវបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ ៌ េ�កម៉ូេសបនយកេចញពីែផនដី
េឡងេ �ថ នសួគ ៌ េហយបនេឃញ�សនៈរបស់�ពះ។ េត��តវេទ? ខញុ ំកំពុង
ពយយមប ជ កច់ំណុចរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយម
េធ� ែមនេទ? �តវេហយ។ គតប់នេឡងេ កនុងវត�មនរបស់�ពះជមច ស់។
េហយេ េពលែដលគតប់នចុះពីវត�មនរបស់�ពះជមច ស់ គតប់ននិយយ
ថ ម៉ូ-…�ពះបនមនបនទូល�បបម់៉ូេសថ “េធ�អ�ីៗទងំអស់េ េលែផនដីដូចគំរពីូ
�នសួគ។៌” េត��តវេទ? �តវេហយ។
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297 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលគតប់នេធ� េ េពលែដលគតប់នេធ�ហិបៃន
េសចក�ីស ញ  គតប់ន�កេ់ចរបូ៊នីពីរេដមបកីរពរហិប។ េឃញថ�ជអ�ី? �
ជ�ពះវ�ិរ…�ជ�សនៈ អនកយមបល�័ងក។ េ�កបនមន�ប�សនថ៍ េចរបូ៊ី
នទងំពីរ “ផលិត�េចញពីលង�ិន េហយ�ក�់� បបះ៉គន ែបបេនះ” េ�ពះេនះជអ�ី
ែដលគតប់នេឃញេ �ថ នសួគ។៌
298 េនះជអ�ីែដលយ៉ូ�នបនេឃញេ �ថ នសួគ ៌ េចរបូ៊នីទងំបនួេនះេ
�ជងទងំបនួៃនហិបៃនបល�័ងកេ �ថ នសួគ។៌ ពួកេគជអនកយមហិប។ េចរបូ៊នី
អនកយមេ បល�័ងកេម�� ។
299 េបអនកចង�់នបទគមពរីេនះ (េយងមនិមនេពលេ កនុង�េទ) សូម�ក់
និកខមនំ ២៥:១០ ដល់ខ២២។
300 ឥឡូវេនះ ពួកេគករពរបល�័ងកេម��  េ េពលែដល�ពះជមច ស់គងេ់ កនុង
សិររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ េតសិររីងុេរ ង�គី�េ ឯ�? េ បល�័ងកេម�� ។ េត�
�តវេទ? ពួកេគករពរសិររីងុេរ ងរបស់�គី�។ ហុឺម! េវវ៉! �� បទ់ងំអស់គន !
បនទ បម់ក�បង� ញថ�ល់សត�មនិ�ចមកទីេនះ េហយយករបស់េនះបនេទ។
អនក�តវែតេ�ត មខ�ួនមុនេពលអនកចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ទង។់
301 សូម�កេឡកេមលេអរ ៉នុ េ កនុងទ�មងរ់បស់គត។់ ពីមុន…ឥឡូវេនះ សូមចំ
ថ �កមជំនុំេ សមយ័េនះ មនិ�ចសូមបែីតចូលេ ជិត�េ�យគម នលកខណៈ
សមរមយ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលេអរ ៉នុចូលេ …េតគតចូ់លបនប៉ុនម នដង? មយួឆន ំ
ម�ង។ េតគតម់នែបបយ៉ងដូចេម�ច…? គត�់តវែតមនសេម� កបំពកជ់ក�់ក់
មយួ�តវបនេធ�េឡងេ�យៃដជក�់ក ់ ជ�បេភទៃនសេម� កបំពកពិ់េសស។
គត�់តវែតេស� កពកែ់បបេនះ។ គតម់នែផ�ទទឹមនិងកណ�ឹ ង ែដល�ល់េពល
េដរចូល “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ ដល់�ពះអមច ស់។” គតប់នចូលេ ជិតបល�័ងក
េម��  េ�យឈម។
302 េហយគត�់តវ�បេ�បងជក�់កម់យួេ�យទឹកអបែ់ដលេចញពីផក �
រ ៉នុ។ េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជផក កុ�បៃន�រ ៉នុ។ េហយសូមកតស់មគ ល់ថ ផក
កុ�បជរបស់ដ�៏សស់�� ត មនទឹកអបេ់ កនុងេនះ។ ប៉ុែន�មុនេពលែដល
ទឹកអប�់ចេចញមកបន ផក កុ�ប�តវកំេទច បនទ បម់កទឹកអប�់តវ�ចបច់
េចញពីផក កុ�ប។ �ពះេយសូ៊វ េ កនុងជីវតិរបស់�ទង ់ គឺជជីវតិដ�៏សស់�� ត
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បំផុតែដលមនិធ� បម់ន ប៉ុែន��ទងម់និ�ចេ ដូចេនះេទ េ�យ�រ�ទង�់តវ
ចកេ់�បង�ងំ�កមជំនុំរបស់�ទង ់ (េដមបចូីលេ ជិតភពបរសុិទធរបស់�ទង)់
ដូេចនះជីវតិរបស់�ទង�់តវបន�ចបចេ់ចញ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដល
បនសណ�ិ តេល�ទងគឺ់�កេ់ល�កមជំនុំ េហយ�ទងេ់ធ�ឱយ�ទងេ់ ដែដលដូច
កលពីម�លិមញិ េហយៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត គឺផក កុ�បៃន�រ ៉នុ ែដលជ
ទឹកអបរ់បស់�។ បុគគលែដលចូលេ កនុងទីបរសុិទធបំផុតេនះ �តវែត�តវបនចក់
េ�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដល។ េហយេ េពលគតេ់ដរ “បរសុិទធ
បរសុិទធ បរសុិទធ ដល់…” (មនិែមនេ�យមនសីុ�គ េ កនុងមតរ់បស់គតេ់ទ។)
“បរសុិទធ!” (មនិែមនេ�យ�រក�វេ ជំវញិកគតេ់ទ។) “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ”
េស� កពកក់នុងភពបរសុិទធៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ហុឺម! េតអនកអ�ច រយប៉ុ�� ! អូ!

303 ឥឡូវេនះ “បល�័ងកេម�� ។” ឥឡូវេនះ បល�័ងកេម�� គឺេ កនុងចិត� បល�័ងក
ែដលមនពន�ឺែចងចងំរបស់�ទង—់សិររីងុេរ ងរបស់�ទងេ់ កនុងកូនេ របស់�ទង់
ទងំអស់ សិររីងុេរ ងរបស់�គី�េ កនុងចិត�មនុស�។ េនះគឺជចិត�របស់
មនុស�។ េត��តវេទ? េតេនះជបល�័ងកេម�� ឬ? េតអនកចូលមកកនុងេនះេ�យ
រេប ប��មរយៈ�បពន័ធេផ�ងៗេនះ? �មរយៈឆនទៈខ�ួនឯង ឆនទៈខ�ួនឯង។
ចូលមកដល់ទីេនះ េហយឆ�ងកតេ់នះ េចញមកមនអ�ី? សិររីងុេរ ងៃន�
គី�។ អ�ី—េតសិររីងុេរ ង�គី�គឺជអ�ី? គឺជវត�មនរបស់�ពះ។ េហយ
េ េពលបុរសេដរ ឬ ស�ី គតក់ំពុងឆ�ុះប ច ំងពីសិរលី�របស់ �គី�។ គត់
មនិចូលេលងែលបងសីុសងេទ—េហយបន�េធ�� េហយេចញេ ទីេនះេហយ
បដិេសធ�ពះបនទូល។ មនិថមនុស�និយយយ៉ង�េទ គតប់ន�កចិ់ត�េល
េរ ងមយួគឺៈ �ពះ។ េហយ�បសិនេបគត�់តវបនេ ពី�ពះយ៉ងពិត�បកដ េនះ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនឆ�ុះប ច ំងពីអងគ�ទង�់មរយៈគតេ់�យសិរលី� �គី� េធ�
េរ ងដូចគន ែដល�ទងប់នេធ�េ ទីេនះ បង� ញដំណឹងល�ដូចគន  �បកស�ពះបនទូល
ែតមយួ �ពះបនទូលដែដល�តវបនបង� ញឱយេឃញកនុងករ�ស់ែវងដូចកលេនះ
ដូចែដល�េធ�េ ៃថងបុណយទី៥០ ��តវបន�ស់ែវងម�ងេទ ត។ អូ ខញុ ំេអយ!

304 “បល�័ងកេម�� ។” េអេសគលនិងយ៉ូ�នបនេឃញេរ ងដូចគន ។ ឥឡូវេនះ
សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ េយងជិតដល់ទីប ចបេ់ហយ េ បន�ិចេទ តេទ។
ឥឡូវេនះ េនះជកែន�ងែដលខញុ ំចងឱ់យអនកយល់អ�ីមយួ។ អូ សូមកុំខកខន! េតមន



74 �ពះបនទូលជសេម�ង

ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ េចរបូ៊នីទងំេនះជតួមនជីវតិ េហយមនិែមនជសត�?
ពួកេគគឺជ…លំ�បខ់ពស់ជង។
305 ឥឡូវេនះ េតេទវ�មនលំ�បខ់ពស់ជងមនុស� ឬលំ�បទ់បជង? មនិ
អីេទ បទ។ េតមយួ�ធំជងេគ ជកូនរបស់�ពះ ឬេទវ�? គឺ�ពះបុ��របស់
�ពះជមច ស់! េតមយួ�ែដល�ពះនឹង�� បជ់ង េទវ�ែដលឈរេ ចំេពះមុខ
�ទង ់ អង�រសំុអ�ីមយួ ឬមយួអនកទងំអស់គន អង�រ? អនកទងំអស់គន ! េមលចុះ
េ�ពះអនកជកូន�បស�សី។ ពួកេគគឺ—ពួកេគជអនកបេ�ម។ េឃញេទ? ពួកេគជ
អនកបេ�ម េហយអនកជកូន�បស�សី។ ដូេចនះេមលថអនកមនសិទធិអំ�ចអ�ី េយង
ខ� ចកនុងករេ�ប�។
306 ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនកកតស់មគ ល់េ ទីេនះ ��សស់�� ត�ស់។ អូ ខញុ ំេអយ!
សូមឲយខញុ ំចូលមកទីេនះ េហយរលំងចំណុចេនះមយួចំនួន េដមបខីញុ ំ�ចចុះដល់
ចំណុចេនះ។ យកេខម ៃដរបស់អនកកតឥ់ឡូវេនះ េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងឱ់យអនកគូស។
[បង�បស�បណ�គូំរេ េលក� រេខ ន—េអដ។] �បែហលជខញុ ំេធ��ឱយតូចជង
េនះបន�ិច។ ឥឡូវេនះ អុី��ែអលេ កនុងករេធ�ដំេណ ររបស់ពួកេគ េ េពលែដល
ពួកេគបនេបះជំរុ ំឥឡូវេនះេមលយ៉ងយកចិត�ទុក�ក ់ពួកេគបនេបះជំរុៈំ មយួ
ពីរ បី បនួ។ (អតេ់ទ េជ ថខញុ ំខុស។) មយួ ពីរ បី មយួ ពីរ បី មយួ ពីរ បី មយួ ពីរ
បី េនះជរេប បែដលពួកេគេបះជំរេំ ជុំវញិបល�័ងកេម�� ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងេហយ
អនកទងំអស់គន ដឹងេហយថ អនកបនេមល និង�នេ កនុងគមពរីស ញ ចស់។
307 ឥឡូវេនះ េ ខងេកត ខងេកត ខង�� ំេ �តងេ់នះ ខញុ ំនឹងកតចុ់ះ ដូេចនះ
អនក�បកដជយល់។ ខងេកត ខងេកតែតងជ�សកយូ�។ េនះគឺជ�ចកទ� រ
យូ-ដ-ា- យូ�។ និងជមយួយូ�…ជេមកុលសមពន័ធបីជមយួនឹងប�របស់
ពួកេគ។ កុលសមពន័ធបីែដលមនប�របស់ពួកេគ គឺប�របស់�សនយូ៍�។
អនកចថំ…េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលបនេឃញបទប ញត�ិដប�់បករ ប ញ ត�ិដប់
�បករ របស់េសសីុល េដមលី? �តវេហយ។ ឬអនកបន�ន�េ ទីេនះកនុងបទគមពរី
េហយេ កនុងបទគមពរីេ ទីេនះ ជជង មនយូ�េ ខងេកត។ �តវេហយ។
308 េ ខងលិច ចុះ�តងេ់នះ (ឥឡូវអនកកតចុ់ះ អនក�ន��តវ…�សថិតេ េល
និកខមនំ េហយដូចជពួកេគេចញមក។) គឺេអ�បអុីម េអ-�ប-អុីម។ េហយគតម់ន
កុលសមពន័ធបីជមយួនឹងប�របស់ពួកេគ។ មនិអីេទ េអ�បអុីម
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309 ឥឡូវេនះ េហយខងតបងូមនរេូបន រ-ូេប-ន មនកុលសមពន័ធបី និងប�
របស់ពួកេគ។

310 េហយខងេជងគឺ�ន ់�នម់នកុលសមពន័ធបី និងកុលសមពន័ធបីនិងប�របស់
ពួកេគ។ �តវេហយ។

311 ឥឡូវេនះ េនះជរេប បែដលពួកេគបនេបះជំរុ។ំ ឥឡូវេនះ ចូរចថំ ចូរេយង
�នេ កនុងបទគមពរីឥឡូវេនះ េដមបេីយងយល់�យ៉ងចបស់។ ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�ម
េឡងវញិេ ខទី៧ៈ

ឯតួ…ទី១�សេដ ងនឹងសត�សិង� តួទី២…�សេដ ងនឹងសត�េគ (ឬ
េគ�ទ វ) តទីួ៣មនមុខដូចជមនុស� េហយតទីួ៤…�សេដ ងនឹង…
ឥ នទីែដលេហរ។

តួមនជីវតិទងំ៤េនះ មន�� ប៦�គបរ់បូ កម៏នែភនកេពញខ�ួន
េ ជុំវញិ េហយទងំខងកនុងែដរៈ កេ៏ចះែតេពលពកយឥតឈបឈ់រ
ទងំយបទ់ងំៃថង ថ បរសុិទធ បរសុិទធ…បរសុិទធ គឺ�ពះអមច ស់ ជ�ពះ
ដម៏ន�ពះេច�� បំផុត ែដល�ទងគ់ងេ់ �ងំែតពីេដម កេ៏ ឥឡូវេនះ
េហយ�តវយងមកេទ ត។

កល�តួមនជីវតិទងំ៤េនះបនថ� យសិរលី� លប�ីពះនម និង
ពកយអរ�ពះគុណ ដល់�ពះអងគែដលគងេ់លបល�័ងកជ�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់អស់កលបជនិចច េរ ង�បដ�បេ រចួេហយ

េនះពួកចស់ទុំទងំ២៤នក ់ ក៏ទំ�កខ់�ួន�កបចុះ េ ចំេពះ
�ពះអងគែដលគងេ់លបល�័ងក ទងំថ� យបងគំដល់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់
អស់កលបជនិចច េរ ង�បតេ េនះ េហយក�៏កម់កុដ—ខ�ួនចុះថ� យ
េ មុខបល�័ងក េ�យទូលថ

ឱ�ពះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង�ល់គន េអយ �ទងគ់ួរនឹងទទួលសិរលី�…
កិត�ិនម…និង�ពះេច�� ៈ ដបតិ�ទងប់នបេងកតរបស់សព��រេពមក
េហយគឺេ�យបំណង�ពះហឫទយ័�ទងេ់ហយ…ែដលរបស់ទងំេនះ
បនេកតមក េហយមនេ ផង។
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312 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ អនកេមល។ េ េ�តយខងេកត—ខងេកតេឃញមុខែបប
�? �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់�គឺជសត�េ� តេ– េនះគឺជប�។ េនះគឺជ
—េនះគឺជស�ងប់�ររបស់យូ�។ េ�យ�រែត�ទង…់�ពះេយសូ៊វយងេចញពី…
ករពិត! េហយ�ទងគឺ់ជេ�ៃនកុលសមពន័ធយូ�។
313 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលធ� បេ់ឃញ�សីច�ក? �បិយមតិ�ជេ�ចនបនដឹង
េហយថ�ជអ�ី៖ ជផក យ។ េឃញេទ? េនះជគមពរីដំបូងរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះេត
�ចបេ់ផ�មពីអ�ី េលខដំបូងកនុង�សីច�ក តួេលខទីមយួ? ជ�ពហមចរ!ី េត��តវេទ?
េហយចុងេ�កយជអ�ី? េឡអូ សត�េ�។ ករយងមកជេលកដំបូង និងករយង
មកជេលកទីពីររបស់�ពះ�គីសទ �មរយៈទីេនះ។ ពួកេគឆ�ងកតជំ់ងឺម�រកី…ឬ
ឆ�ងកតយុ់គសមយ័គឺ�គនែ់តជកែន�ងែដល�ឆ�ងកត�់តី ែដលជសមយ័កល
ម�រកី េហយេយងរស់េ បនហនឹង។
314 េហយករកតស់មគ ល់េ ពី�៉មតីេ េពលែដលគតប់នសង�់េ សមយ័េអ
ណុក �ល់ថមគឺេ កនុងេនះ។ ពួកេគ�ច�ស់ែវងវតថុទងំេនះឱយបនចបស់�ស់
េហយ�បបពី់ស ងគ ម និងេរ ងនន។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺេពញេលញ ប៉ុែន�ថម�ជងយ៉ង
ឯក។ េហតុអ�ី? េតអនកកតស់មគ ល់េលវកិកយប�តដុ�� ររបស់អនកេទ? យក�េចញ
េហយេមល មកួបនបិទេហយ។ េហតុអ�ី? �មនិែដល�តវបនបិទេទ។ �ពះ�គីសទ
គឺជថម�ជងយ៉ងឯកែដល�តវបនបដិេសធ �ទងគឺ់ជថម�ជងយ៉ងឯកែដលេគ
បដិេសធ។ �ទងនឹ់ង�តលបម់កវញិឆប់ៗ េនះ។ េមលរេប បែដល�កមជំនំុេនះ
�តឡបេ់ ទីេនះកនុងយុគសមយ័លូេធ�៉ន ធំទូ�យេ ខងេ�កម បនទ បម់ក
ក� យជជនជតិភគតិច ជនជតិភគតិចបន�ិចម�ង បន�ិចម�ងរហូតដល់�ចុះមក
ភ� មៗ បនទ បពី់�ចកេចញពីយុគសមយ័េពនទីកុស� េនះកចុ៏ះមកកនថ់មនីមយួ
ៗេដមប�ីកម់កួេនះេ ទីេនះ �កមជំនំុែដលនឹងន�ំពះេយសូ៊វដែដលដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ល�ឥតេខច ះ�មែដល�ចេធ�េ បន!

ឥឡូវេនះ �ទងគឺ់ជេ�ៃនកុលសមពន័ធយូ�។
315 ឥឡូវេនះ អនក�ែដលធ� ប�់នគមពរីនឹងដឹងថេលខរបស់�នជ់អ�ី ឬអ�ី—អ�ី
ែដល�នម់ន… អូ ខញុ ំចងម់ននយ័ថអ�ី ែមនេហយ េត�នជ់អ�ី? របស់គត ់គត់
គឺជឥ នទី។ �តវេហយ។ គតគ់ឺជសត�ឥ នទី។ មននរ�មន កក់ំពុង�ន�ពះគមពរី។
គតគឺ់ជសត�ឥ នទី។
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316 ឥឡូវេនះ រេូបនគឺជបុរស។ គតគឺ់ជអនកទីមយួ ែដលជអនកេខ�យជងេគ
កនុងចំេ�ម�កម។ យ៉កុបមនិបននិយយ—េ កនុងេ�កុបបត�ិ៤៩េទ? “រេូបន
អនកគឺជកម� ងំដំបូងរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ដូចជទឹក អនកេឡងេល�ឡុងរបស់ខញុ ំ េហយ
េធ�ឲយេកអីខញុ ំេ ហមង” េហយបនរស់េ ជមយួ�បពនធចុងរបស់ឪពុកគត។់
េមល េនះជអំេពអសីលធមរ៌បស់មនុស�។ អនកេឃញេទ? ពួកសត�មនិមន
សីលធមេ៌ទ សត�េ�កគ៏ម នរបស់ទងំេនះែដរ។ ប៉ុែន�បុរសេនះរស់េ ជមយួ
�បពនធរបស់បុរសមន កេ់ទ តជេដម។ ដូច…េរ ងដែដលៗ អ�ីៗ�តវបនប ចប។់
317 ឥឡូវេនះ េនះចុះេ ទីេនះ េនះ�នគឺ់ជឥ នទី។ េហយេនះជមុខរបស់រេូបន។
េអ�បអុីមជេគ។ ឥឡូវេនះ អនកយល់របូភពេ ទីេនះេទ? េអ�បអុីម…ជវធីិ
ែដលពួកេគេបះជំរ ំមនេ កនុង�ពះគមពរី។
318 ឥឡូវេនះ េបអនកសេងកតេមល �នជ់េមកុលសមពន័ធបី យូ�ជេមកុលសមពន័ធបី
រេូបនជេមកុលសមពន័ធបី េហយេអ�បអុីមជេមកុលសមពន័ធបី។ បីគុណបនួគឺដបពី់រ
កុលសមពន័ធដបពី់រៃនអុី��ែអល។ សូមេមល �គបគ់ន ជមយួនឹងប�របស់ពួកេគ
ប�របស់ជនជតិយូ�ជសត�េ� ប�របស់រេូបន ជមនុស� ប�របស់េអ�បអុី
ម ជេគ។ ប�ៃន—ៃន—�នគឺ់ជសត�ឥ នទី។
319 ឥឡូវេនះ សូម�កេឡកេមលអ�ីែដលេ�កយ៉ូ�នបននិយយ “េហយមន ក់
មនមុខ…” េ�ះ�នឥឡូវេនះេមលថេត�មនិដូចេ �ថ នសួគេ៌ទៈ

…ឯតួទី១�សេដ ងនឹងសត�សិង� (យូ�)…តួទី២�សេដ ងនឹងសត�
េគ (េនះជេគ�ទ វ) …តួទី៣មនមុខដូចជមនុស� េហយតួ
ទី៤�សេដ ងនឹងឥ នទីែដលេហរ។

320 ពិត�បកដ�ស់ កុលសមពន័ធអុី��ែអលបនេបះជំរេំ ជំុវញិ យម ពួកេគ
ជអនកករពរសិទធិៃនហិបេ ែផនដី។ �េលលូយ៉! េតអនកេឃញអត?់
321 េ ទីេនះ! ក�ីេម��  ប-ល�័-ង-េម-��  “បល�័ងកេម�� ។” គម នអ�ី�ចមកពី�គប់
ទីកែន�ងជំុវញិេ�យមនិឆ�ងកតកុ់លសមពន័ធទងំេនះេទ។ ឆ�ងកតអ់�ី? សត�េ�
ឆ�ងកតម់នុស� ប ញ របស់មនុស� េហយឆ�ងកតក់រេធ�ករដូចេសះ ដូចជេគ ឬ
ឆ�ងកតឥ់ នទី ភពរហ័សរហួនរបស់�។ េឃញេទ? �ថ នសួគ ៌ ែផនដី េ ចេន� ះ
និងជំុវញិ។ អនកេឃញេទ ពួកេគជអនកយម។ េហយេ ពីេល�គឺជបេងគ ល
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េភ�ង។ បង�បសេអយ គម នអ�ីបះ៉បល�័ងកដេ៏ម�� េនះេ�យមនិមនករចូលេ
ជិត…
322 េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចចូលេ ជិត�គឺ�មរយៈឈម។ េអរ ៉នុបន
ចូលេ ទីេនះម�ងកនុងមយួឆន េំ�យឈម។ ឥឡូវេនះអនកេឃញ�េទ? ឥឡូវេនះ
េមល។ កបលកុលសមពន័ធនីមយួៗែដលយមបល�័ងកេម��  បល�័ងកេម�� ៃនគមពរី
ស ញ ចស់។ ឥឡូវេនះអនក�ល់គន បនកតចុ់ះ េហយឬេ ? ឥឡូវេនះ ជរបស់
ថមីមយួ បង�បស។ �� បេ់រ ងេនះ េហយេយងេ មុខេទ ត។ ឥឡូវេនះ ចូរចថំ
េនះគឺជឆម ៃំនគមពរីស ញ ចស់។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលបន�ន�កនុង�ពះគមពរី
អនកដឹងថ�តឹម�តវឬអត?់ េឃញេទ េនះគឺជឆម ៃំនគមពរីស ញ ចស់។
323 ឥឡូវេនះេយងកំពុងរស់េ កនុងសមយ័មយួេទ ត។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! អូ
ខញុ ំ�ស�ញ់សមយ័កលេនះ! ែមនអត?់ ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់មនអនកយម
បល�័ងកេម��  េ ៃថងេនះ។ េតអនកេជ េទ? េតេយងរកេឃញបល�័ងកេម�� េ ឯ�?
េ កនុងចិត�របស់មនុស�។ េត�មកដល់កនុងចិត�មនុស��តង�់? េ ៃថងបុណយ
ទី៥០ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ (ែដលជ�ពះ) ចូលមកកនុងចិត�មនុស�។
េត��តវេទ? ឥឡូវេនះ ចូរគូស�េ ទីេនះ េហយេ�ត មខ�ួនេដមបគូីរ��បសិនេបអនក
ចង។់ េពនទីកុស� េព-ន ខញុ ំនឹងសរេសរពកយេពនទីកុស�។ េនះគឺជ�សនៈៃន
បល�័ងកេម�� ករ�ុ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �កេ់ ទីេនះ…ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ី
ែដលេធ�ឱយ�កនែ់តសមរមយ ចូរសរេសរេ ទីេនះ “សត��ពប” ែដលមននយ័ថ…
បក� ី េឃញេទ។ មនិអីេទ អនកយមបល�័ងកេម��  ឥឡូវេនះ េត�ពះមនអនកយម
បល�័ងកេម�� ៃថងេនះេទ? ឥឡូវេនះ…ឥឡូវមកេមលថ��� តប៉ុ�� ។
324 ខញុ ំអងគុយៃថងមុនេឃញែបបេនះ េហយសទុះរតេ់ឡងេ ជំុវញិេកអី និយយថ
“ថ� យសិរសួីស�ី! សិរសួីស�ី! សិរសួីស�ី! សិរសួីស�ី! សិរលី�” ជុំវញិ ជុំវញិ។ ឆលី ខញុ ំ
នឹងេធ�េលសជងខញុ ំធ� បេ់ធ�េ កនុងៃ�ពេ េទ ត។ បង�សី ណិលលី �បសិនេបខញុ ំេធ�
ដូចេនះ អនកនឹងបេណ� ញខញុ ំេចញពីផទះរបស់អនកយ៉ងេល ន។ ហ៎? អូ ខញុ ំេទបែតមន
េពលដរ៏ងុេរ ង។ ឥឡូវេនះ េមលអ�ីែដលជរបស់� អ�ីែដល�ពះអមច ស់បនេធ�។
325 ឥឡូវេនះ ៃថងបុណយទី៥០ បនទ បពី់ៃថងបុណយទី៥០ បនសរេសរេស វេ
(អ�ី?) កិចចករៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ កិចច-ក-រ។ េត��តវេទ? េតកិចចករចបេ់ផ�ម
េ�យអ�ី ជេរ ងដបំូងែដល�តវចូលេ កនុងេសចក�ីសេ ងគ ះ? កិចចករ ២:៣៨។
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េនះគឺជចុងេ�កយ េ ជុំវញិ។ េត��តវេទ? “ពួកេគទងំអស់បនេពរេពញ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយចបេ់ផ�មនិយយភ�េផ�ងេទ ត។ េព�តស
កេ៏�កកេឡង េហយអធិបបយដល់ពួកេគ។ ពួកេគថ ‘េតេយង�ចេធ�អ�ីបន? េត
េយងនឹងចូលេ កនុងេនះេ�យរេប ប�?’ េ�កមន�ប�សនថ៍ កិចចករ
២:៣៨ ‘ចូរែ�បចិត� េហយឱយអនក�ល់គន ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”

326 ឥឡូវេនះ សូមចថំ �ពះមនអនកយមខ�ះស�មបេ់រ ងេនះ—ស�មបប់ល�័ងក
េម�� េនះ។ េតអ�ីេ ជបល�័ងកេម�� ែដលពួកេគយម? �តវេហយ។ ម៉-ថ ម៉ថយ
េ ខងេកត លូក លូក ម៉កុស និង យ៉ូ�ន។ េស វេ ដំណឹងល�ទងំបនួរបស់
ពួកេគប ជ កអ់ំពីគមពរីកិចចករែដលនឹងមកដល់ ពួកេគករពរ��គបទី់កែន�ងែដល
អនកចងេ់មល�។

327 ចូលកនុងមយួកណ�  យកែតមយួកណ�  េយងមនិមនេពលេទ។ ខញុ ំមនៃមភឬ
េ�ចនជងេនះេ ទីេនះ ប៉ុែន�សូមេលកយកមយួមកេល�បធនបទេនះស�មប់
េសចក�ីសេ ងគ ះ។ េតេយងនឹងមនេពលអធិ�� នេទ? អតេ់ទ �ដល់េម៉ង
មយួេហយ ដូេចនះខញុ ំគិតថេយងនឹងមនិមន�េទ លុះ��ែតអនកទងំអស់គន ចង់
អធិ�� នស�មបអ់នកឈ។ឺ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមន…ខញុ ំេទបែតមនេពលេ�ចន។ េឃញ
េទ? �តវេហយ។

328 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់! ម៉ថយ ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន េត�ជអ�ី?
េលខែផនដី ៃនដំណឹងល� េលខបនួ។ មនិអីេទ សូមចំ�ំ។

329 ឥឡូវេនះ ម៉ថយ ២៨:១៩។ ២៨ឥឡូវេនះ េនះេហយជកែន�ងែដលបងប�ូន
ខង�ពះ�តីឯកនឹងេ  ២៨:១៩។ �តវេហយ។ ម៉ថយ េ ែផនកចុងេ�កយៃន
ជំពូក បននិយយថ “ដូេចនះ ចូរេ បេ�ង ន�គបជ់តិ�សន ៍ េ�យេធ�បុណយ
�ជមុជទឹកដល់េគកនុង�ពះនមៃន�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ប៉ុែន�
េ ទីេនះមកជំុវញិៃថងបុណយទី៥០ េហយេព�តសបននិយយថ “ែ�បចិត� េហយ
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។”

330 មនអ�ីមយួខុសេ ទីេនះ។ “ម៉ថយ េតអនកជឆម ទំ� រខងេកតែមនេទ?”
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331 េត�ចកទ� រយ៉ងេមច៉ែដរ? �ចកទ� រជអ�ី? �ពះេយសូ៊វ។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ “�ចក�តងគឺ់ជ�ចកទ� រ។” េត��តវេទ? េត��បកប…េត��បកប
យ៉ងដូចេម�ច �ច-ក-ទ�  ឬ ផ�ូ-វ-�ត-ង-់? �ច-ក-ទ� មននយ័ថ “ទឹក” “ទឹកគឺជ
�ចកទ� រ។” េតអនកចូលមកេ�យរេប ប�? “ចូរទងំអស់គន ែ�បចិត� េហយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” េ�ះេ�ទ� រ។ បទ! េវវ៉!
332 “អូ ប៉ុែន� បង�បស�បណ� ំអនកមន ម៉ថយ ២៨:១៩ េ ទេីនះ។” េនះ
ពិតជ�តឹម�តវ។ “ប៉ុែន� ម៉ថយ េតអនកជអនកករពរ�ែមនេទ?”

“�បកដ�ស់ ខញុ ំជអនកករពរេពញេលញ។”
333 ឥឡូវេនះ សូមចូលកនុងម៉ថយ ១:១៨ េហយេមលនូវអ�ីែដល�និយយ េមល
ថេត�ករពរ—ករពរឬអត។់ សូមេមលថេតម៉ថយ ១:១៨ កំពុងករពរ
ម៉ថយ ១…28 និង កិចចករ ២:៣៨។ េមលថ�ករពរេទ!

រឯីកំេណ ត�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េនះបនេកតមកយ៉ងដូេចនះ◌ៈ…

“េនះជ�ពះជ�ពះវរបិ� �ពះជ�ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ពួកេគ
ពយយមនិយយ។

…កំេណ ត�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េនះបនេកតមកយ៉ងដូេចនះ◌ៈ គឺ…នង
ម៉� ម��ទង់ កលែដលយ៉ូែសបបនដណ�ឹ ងនងេហយ េនះនង
មនគភ ៌េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មុនែដលបនេ ជមយួគន ។

មយួ�? �កឱ់យពួកេគទងំពីរជមយួ!

េហយេនះគឺ…ទងំអស់…រចួ�ល់េហយ…េហយេមល…

ឯយ៉ូែសប ប�ីនង ជមនុស�សុចរតិ…គតម់និចងេ់បកេរ ងនងឲយេគ
ដឹងេទ បនជគតគិ់តែលងនងេចញេ�យសំងតវ់ញិ។

…��បែ់ត មនេទវ�ៃន�ពះអមច ស់ េលចមកពនយល់សប�ិ (អនកដឹង
េទ)។ �បបគ់តថ់ យ៉ូែសប ពូជហ�ួង�វឌីេអយ កំុឲយខ� ចនឹងយកនង
ម៉� ជ�បពនធអនកេឡយៈ ដបតិបុ�តែដលមកចបទ់ំៃផទនង េនះេកតពី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ (េមល?)

នងនឹង�បសូតបុ��១…េហយអនក�តវថ� យ�ពះនមថ េយសូ៊វ …
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ករទងំេនះ…េកតមក…េដមបឲីយបនសំេរចេសចក�ី…ែដល
�ពះអមច ស់�ទងម់ន�ពះបនទូល េ�យ�រេ��ថ…

េមល នង�ពហមចរនឹីងមនគភ…៌(េអ�យ ៩:៦)…នង�ពហមចរ ី
នឹងមនគភ៌ �បសូតបន…បុ��១ េហយ�ពះនមបុ�តេនះ�តវ
េ ថ…[�កមជំនំុនិយយថ “េអម៉ញូែអល។”—េអដ។]

334 េតគតក់រពរេទ? “�ពះវរបិ��ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”
�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �គនែ់តេនះ◌ៈ មុខងរេ េឈម ះ
មយួ។ ដូេចនះ អនកយមឈរេ ទីេនះ េដមបបី�មងទុក។ អនកយល់េទ? អូ ខញុ ំេអយ!
េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? �េ ទីេនះ! គតជ់អនកយម។
335 ឥឡូវេនះ េ�ះ…ខញុ ំមនមយួ�កមេទ តស�មបេ់សចក�ីសេ ងគ ះ យកអនក
េផ�ងេទ តមក។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�បសិនេបេយងនឹងមនបនទ តអ់ធិ�� នបន�ិច
�បែហលដបន់ទី េ�ះ�កលបងអ�ីេផ�ងេទ តេ ទីេនះបន�ិច។ សូមយកបទគមពរី
ខ�ះឥឡូវេនះ។ េតខញុ ំសរេសរេនះេ ឯ�? េ ទីេនះ។ �តវេហយ។
336 ឥឡូវេនះ ចូរេយងេមលថេតម៉ថយ េ ទីេនះឥឡូវេនះនឹងករពរ�ស�មប់
ករពយបលដេ៏ទវភព។ មនេខម ៃដនិងវតថុរបស់អនកឥឡូវេនះ េតអនកកំពុងសរេសរ
�េទ? មនិអីេទ។ េមលថេតម៉ថយបនែបងែចក…នឹងករពរ�។ សូមេមល
ម៉ថយ ១០:១។
337 េ�ះេមលថេតយ៉ូ�ន…�គនែ់តមយួឬពីរ ចូរេយងយកពីរ ឬមយួ ឬពីរៃនអ�ី
ែដលទងំេនះគឺ យ៉ូ�ន ១៤:១២ និង១៥:៧។
338 េមលថេតពួកេគកំពុងករពរករពយបលដេ៏ទវភពេ ជំុវញិបល�័ងកៃន�ពះ!
ម៉កុស ១៦ ម៉កុស ១១:២១ និង ២២។

លូក ១០:១ ដល់ ១២ និង លូក ១១:២៩ ដល់ ៣១។ េ�ះរតចូ់លខ�ះកនុង�
េតេគបនយម េមលថេតេគករពរសិទធិកនុងករពយបលដេ៏ទវភពេទ ដូចគន នឹង
ពួកយមទ� រទទួលបុណយ�ជមុជទឹក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ េយង�ចចូល�មរយៈ
ពួក�នីមយួៗបនេទ។ �តវេហយ។
339 ឥឡូវេយង�តឡបេ់ េមល ម៉ថយ ១០:១។ សូម�តឡបម់កវញិឥឡូវេនះ
ដូេចនះេយង… េហយបនទ បម់កេយងនឹងបិទេ កនុងេពល�បែហល�ប ំ ដបន់ទី
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េទ ត យ៉ងេ�ច�ស់េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័។ មនិអីេទ សូមេមល
ម៉ថយ១០ េមលថេត ម៉ថយករពរកិចចកររបស់ពួក�វកឬអត។់

340 េតអនកគិតែបបេនះេទ—ថ�ពះមនិបនករពរ�ពះបនទូល�ទងេ់ទឬ? ចេំមល
ថេតេគ សិង� មនុស� ឥ នទី េ ែតមនិឈរេ មតទ់� រទងំេនះេ េលែផនដី
ឥឡូវេនះេទឬ? េនះគឺជដំណឹងល� ដំណឹងល�ទងំបនួ។ េឃញេទ? េហយអនក
សមគ ល់េឃញថ �ល់ផ�ូវែដលពួកេគបនេ  ពួកេគេដរេ មុខ�តង។់ េគមនិ
ទស់ែទងគន េទ េគេ ជមយួគន េ វញិេ មក។ េឃញេទ? មយួេ ជមយួ
នឹងភពឆ� តៃវរបស់មនុស� មយួេទ តេ េ�យភពរហ័សរហួនរបស់ឥ នទី។
មន កេ់ទ តជ�គគង� ល…អនកផ�យដំណឹងល�មន ក ់េ�ះេហរដូចអនកផ�យដំណឹង
ល� េឃញេទ មន កេ់ទ តជ�គគង� ល មយួេទ តរងឹម ំ មន កេ់ទ តឆ� ត។ េឃញេទ
ករពរេ �គបទិ់សទី �ពះជមច ស់ករពរដំណឹងល��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ! េជ
ចុះ បងប�ូន! �តវេហយ។

341 ឥឡូវសូមេលកយក ម៉ថយ ១០:១។

កល�ទងប់នេ ពួកសិស�ទងំ១២នកម់កេហយ េនះក�៏បទន
ឲយេគមនអំ�ច…(ហឹុម!)

ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន េ បនទបខ់ងេល
ទងំអស់អធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ទង់
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយអំ�ចស�មបក់របេ�មបនមក
អ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបព់ួកេគេ ៃថងេនះ
�ទងនឹ់ងេធ�ស�មបអ់នកដូចគន
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

342 អូ េធ�ឱយទរកសងបប់ន�ិចឥឡូវេនះ �គនែ់ត�� ប ់ �� បេ់�យយកចិត�ទុក
�កៈ់

…េហយ�បទនអំ�ច�ចនឹងេដញ�រក�អេ�ច…
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343 �គគង� លជេ�ចន�គនែ់តអនុ ញ តឱយវ ិ ញ ណ��កក�់ន កេ់ កនុង�កមជំនុំ
របស់គត ់ ស�ីេស� កពកម់និសមយ សកមមភពមនិល� ពិធីជបេ់ល ង េហគមប៊ុនកូ
ករ� ំសុ៊ប��រ�គបេ់ពល…ឱ ក�ីេម�� !

…េហយនឹងេដញ�រក�អេ�ច និងេមល�គបទ់ងំជំងឺេ�គ និងជ�
ពិករទងំអស់ឲយបនជផង។

344 េឃញអនកយមអងគុយេ មតទ់� រេទ? ឆម ដំំណឹងល�េដមបបី�មងទុកេស វេ
កិចចករែដល�តវបនសរេសរ!
345 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនលឺ�គដអ៏�ច រយមន កក់លពីមនិយូរប៉ុនម នេទ បននិយយ
ថ…មន ក…់បុរសល�មន កប់នជួបគត ់ ចបៃ់ដបង�បសដល៏�មន ក។់ គតប់ន
និយយថ “ប៉ុែន�កិចចកររបស់�វក័គឺ�គនែ់តជ�កបខណ័� ស�មប�់កមជំនុំ
ប៉ុេ�� ះ។” ហុឺ! េ កនុងពកយេផ�ងេទ ត គតម់ន�កបខណ័� េ ទីេនះ េឃញ
េទ។ េ េពលេនះ កិចចកររបស់ពួក�វក័គឺេ ខងកនុង េហយដំណឹងល�ទងំេនះ
គឺជ�កបខណ័� េដមបរីក��រមួគន និងករពរ�។ សូមេមលពីរេប ប—េនះ—ចិត�
របស់មនុស��ចេធ�អ�បីន។ ខញុ ំបនគិតដូចគន �បសិនេប�មនិែមនស�មប�់ទង។់
េឃញេទ?
346 �កបខណ័�  េពនទីកុស�មនិែមនជ�កបខណ័� ៃនដំណឹងល�េទ។ ដំណឹងល�
ទងំបនួគឺជ�កបខណ័� េដមបគី�ំទៃថងបុណយទី៥០! បនទ បពី់ពួកេគបនបេងកត
�កបខណ័� េនះ បុណយៃថងទី៥០បនក� យជអតថិភព។ េត��តវេទ? ែដល�តវបន
សរេសរជេលកដំបូង គឺគមពរីកិចចករ ឬ គមពរីកិចចករ—ឬ�វក័? ពួក�វក័។
�ពះេយសូ៊វបនយងមកេធ�ករ េហយទយអំពីអ�ីែដលនឹងមក េហយម៉ថយ
ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន ឆម ទំងំបនួនកម់ក េហយកំពុងសរេសរអ�ី�គបយ៉់ង
ែដលពួកេគបនេឃញនិងេកតេឡង េ�យ�បប�់ដូចជ�អ ច ឹង រេប បែដល
�នឹងេកតេឡង អ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ ភ� មៗេនះ ពួកេគបនគូស�េ ជំុវញិ
េហយេ ទីេនះ �មក! �ែមន៉! ម៉ថយ ម៉កុស លូក និង យ៉ូ�ន គឺជ
�កបខណ័�  ឬករងរយមែដលករពរ�ប�ទសំខន ់ បល�័ងក ពរជយ័ៃថងបុណយ
ទី៥០។
347 មនិែមនជនិកយេពនទីកុស�េទ បងប�ូន �បស�សីេអយ ពួកេគ�តលប់
មកវញិេ ខងេ�កៃនេរ ងទងំមូល អ៊ូ-ហុឹម ឆង យជង�កមជំនុំដៃទេទ ត។ ពួកេគ
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េ ឆង យជង លូេធ�៉ន។ លូេធ�៉នបនរក�បនល�ជងពួកេគបន�ិច េហយ
�តឹម�តវ និងដូចសភពេដមេ�ចន។ ពិតជ�តឹម�តវ ែជន េ�ពះឥឡូវ ខញុ ំមនិបន
េឃញ�ពះេយសូ៊វេ ខងេ�ក�ពះវ�ិរលូេធ�៉ន ពយយមចូល ប៉ុែន�ពយយម…
េ�យ�រខញុ ំគិតថ�ទងម់និែដលេ កែន�ងដំបូងេឡយ។ ប៉ុែន��ទង—់�ទងេ់ កនុង
�ពះវ�ិរេពនទីកុស�េហយ�តវបនេគបេណ� ញេចញ។ �តវេហយ។

ឥឡូវេនះ ម៉ថយ ១០:១។
348 ឥឡូវេយងេ េមល យ៉ូ�ន ១៤:១២ េហយេមលថេត—�បសិនេប
—�បសិនេបយ៉ូ�ននឹងប�មងទុក េហយករពររបស់ដម៏នតៃម�ៃនៃថងទី៥០។
េ កនុងយ៉ូ�ន ជំពូកទី១៤ និងខទី១២ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថៈ

�បកដែមន ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ
េនះនឹងេធ�ករែដលខញុ ំេធ�ែដរ កនឹ៏ងេធ�ករធំជងករទងំេនះេ េទ ត
ពីេ�ពះខញុ ំេ ឯ�ពះវរបិ�។

349 អូ បង�បស �ចកទ� រេ ទីេនះ ជកែន�ងែដលឥ នទីអងគុយេ ទីេនះ អនកដឹង
េទថ េនះជកមមវធីិផ�យដំណឹងល� េ�ះដូចឥ នទី។ ភពរហ័សរហួន ចូរចូលេ
កនុងទឹកដីទំនយេ ទីេនះ អនកេឃញេហយ �ចេមលេឃញអ�ីៗ េហយ�បបពី់អ�ី
ែដលជអ�ីថ និងនឹងមកដល់។ េឃញេទ? អងគុយចយំមេ ទីេនះ និយយថ
“ករងរែដលខញុ ំេធ�!” េមលឥ នទីេនះ េឃញេទ។
350 េនះជសត�េ� អនកបេ�ម។ �ពះេយសូ៊វបន�បទនអំ�ចដល់ពួកេគ។
េហយ�ទងក់រពរ� �ទងក់រពរកិចចករ ២:៣៨។ �ទងគ់�ំទនងេ ទីេនះ គឺជ
សត�េ�។
351 េនះមកដល់ភពរហ័សៃនដំណឹងល� េ�យសត�ឥ នទីេនះ ថៈ “កិចចករ
ទងំេនះែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវេធ�ែដរ។ េលសពីេនះ អនក�តវេធ�” េ�ះេហរជំុវញិ
ពិភពេ�កជមយួ�! ដូចសត��ពបែដលទញយកកបលមតិ�រមួឈមេចញ
ឈម�ប�កដី់ ែ�សកថ “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធ ដល់�ពះអមច ស់” សម� ត
មនុស�ឃ�ង។់ បទ។
352 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនមយួេទ តេ ទីេនះ យ៉ូ�ន ១៥:៧។ ចូរេបកេ ជំពូក
ទី១៥ ខទី7ៈ
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េបអនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ េហយពកយខញុ ំ…(មនិែមនជពកយ
របស់ថន កសិ់កខ កមេទ)…ពកយខញុ ំេ ជបក់នុងអនក�ល់គន េនះចូរ
សូមអ�ី�មែត�បថន ចុះ េសចក�ីេនះនឹងបនសំេរចដល់អនក�ល់គន
ជមនិខន។

353 �តវេហយ? បនទ បម់ក ដំណឹងល�េនះបនករពរេ ទីេនះ។ ពរជយ័េពនទី
កុស�េនះ�តវបនករពរេ�យយ៉ូ�ននិងដំណឹងល�របស់គត ់ ��តវបនករពរ
េ�យ ម៉ថយ ែដលជដំណឹងល�របស់គត។់
354 ឥឡូវេនះ ចូរេយងចុះេ កនដំ់ណឹងល�បនទ ប ់ ម៉កុស ជំពូកទី ១៦រកេមល
ថេតម៉កុសបនករពរពរជយ័ៃថងបុណយទី៥០េនះឬអត។់ ម៉កុស ជំពូកទី១៦។
ឥឡូវេនះសូមចបេ់ផ�មេ ទីេនះ…បនទ បពី់…និយយអំពីកររស់េឡងវញិ។
ឥឡូវេនះ ចូរបន�រហូតដល់េយងឈនដល់—ខទី១៤ ៃនម៉កុស ១៦ៈ

េ�កយេនះមក �ទងសំ់ែដងមកឲយពួក១១នកប់នេឃញ កនុង
កលែដលកំពុងអងគុយេ តុ េហយ�ទងប់េនទ សេគ េ�យេ�ពះ
មនចិត�រងឹរសូ េហយមនិេជ ពីេ�ពះេគមនិបនេជ ដល់ពួកអនកែដល
េឃញ�ទង ់េ�កយែដល�ទងរ់ស់េឡងវញិេនះេទ។

355 ពួកេគមនិេជ អនកែដលពយយម�បបព់ួកេគនូវ�រេនះេទ។ េឃញេទ េនះ
ជរេប បែដល�មនសព�ៃថងេនះ។ មនុស�ែដលមន�ក�ពីី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�បជជនបននិយយថ “មនិសមេហតុផល ពួកេគជ�កមៃនពួកសែម�ងថ
បរសុិទធ។” េហយ�ទងប់នបេនទ សពួកេគេ�យ�រែតចិត�រងឹរសូរបស់ពួកេគ
េឃញេទ េហយករមនិេជ របស់ពួកេគ ែដលបន�គ ល់�ទងេ់ កនុងកររស់
េឡងវញិរបស់�ទង។់

�ទងផ់� េំគថ ចូរអនក�ល់គន េ េពញសព�កនុងេ�កីយទ៍ងំមូល
េហយផ�យដំណឹងល�ទួេ ដល់�គបម់នុស�ទងំអស់ចុះ។

356 អ�ី? េដមបអីធិបបយ…េនះ…មនដំណឹងល�ែតមយួគត ់ អនកយមបនួនក។់
“ផ�យដំណឹងល�េនះដល់�គបម់នុស�!” ឥឡូវេនះ ចូរចថំ �ទងក់ំពុងយកទងំ
អនកយមទងំបនួ (ម៉ថយ ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន) េឃញេទ “ផ�យដំណឹង
ល�ដល់�គបម់នុស�!”
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អនក�ែដលេជ  េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េនះនឹងបន
សេ ងគ ះ ែតអនក�ែដលមនិ�ពមេជ  េនះនឹង�តវេទសវញិ។ (េឃញ
េទ អនក�តវែតចូលកនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេ ទីេនះ។)

អនក�ែដលេជ  េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េនះនឹងបន
សេ ងគ ះ …ែតអនក�ែដលមនិ�ពមេជ  េនះនឹង�តវេទសវញិ។ (អូ
បងប�ូនេអយ សូមេជ  ចុះ!)

េហយ…(ភជ ប ់ េដមបចីង�បេយគែដលេ សល់ជមយួគន ។)… ទី
សំគល់ទងំេនះនឹងជប�់មអស់អនកែដលេជ …

357 ឥឡូវេនះ េមល ឥឡូវេនះ េតេមតូឌីសទនិយយយ៉ង�? “េបអនក�ច
ែ�សកបន បនរស់េ �សល។” ពួកបទីសទនិយយថ “�គនែ់តេជ  េហយ
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។” អនក�បកនខ់ជ បេ់�យប៊សី�ពនិយយថ “ឈរដូចប៊សី�
ពែបបេនះ េហយឱនចុះេពលកំពុង�នគមពរី។” កតូលិកនិយយថ “និយយ
ថ ‘សូមឱយម�បនដំេកងេឡង’” េពនទីកុស�និយយថ “ចូលរមួជមយួនិកយ
របស់េយងចុះ។ ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម ‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’” អនកេ ទីេនះ។ េឃញេទ?

ទីសំគល់ទងំេនះនឹងជប�់មអស់អនកែដលេជ  េ�យនូវ
េឈម ះខញុ ំ…(ហុឹម។ អតេ់ទ “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”
អំពីេរ ងេនះ។)… គឺថ េគនឹងេដញ�រក�េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ េហយនិង
េចះនិយយភ�ថមី

និងចបក់នព់ស់បន…ឬេបេគផឹកអ�ីពុល េនះមនិេធ�ឲយអន��យ
េទ េហយេគនឹង�កៃ់ដេលមនុស�ជំងឺឲយបនជផង។ (�ែមន៉! អូ
បង�បសេអយ!)

358 ឥឡូវេនះ សូម�តលបេ់ ខទី១១វញិ េហយបនទ បម់ក េយងេ�ត មរចួ�ល់
កនុងករប ចប។់ ម៉ថយ១១ េហយខញុ ំមន២០និង២១ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល។
ទងំអស់េនះគឺជ�ពះេយសូ៊វែដលមន�ពះបនទូល ឥឡូវេនះមនិែមនជអ�ីមយួ
កនុងចំេ�មពួកេគេទ ប៉ុែន�ជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊កំពុងមន�ពះបនទូល �គបគ់ន ។

ៃថងែស�កេឡង កលបន…េចញពីេបថនីមក េនះ�ទងក់ឃ៏� នៈ
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�ទងទ់តេឃញេដម�� ១ពីចំងយ…
359 េនះេហយជេពលែដល�ទង�់កប់�� �េដមេឈ (េនះគឺម៉ថយ ២១)។
ខញុ ំបន…១២ សូមអតេ់ទសឲយខញុ ំ។ ម៉កុស ១១:២១ និង ២២៖

េព�តសកនឹ៏កេឃញ េហយ ទូល�ទងថ់ េ�ក�គ េមលេដម�� ែដល
េ�ក�កប់�� � េនះេ�ក មស�ិត េ េហយ…

�ពះេយសូ៊វ �ទងេ់ឆ�យថ ចូរមនេសចក�ី ជំេន ដល់�ពះចុះ។ (េឃញ?)
ដបតិខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ (េពលេនះ �េ ខងកនុង)…េប

អនក�និយយេ ភនេំនះ ថចូរេរ េចញ ពីទីេនះេ ធ� កក់នុងសមុ�ទចុះ
េ�យឥតសង�យ័កនុងចិត� គឺ…េជ ជកថ់េសចក�ីអ�ីែដលខ�ួនថ នឹង
បនេកតមកពិត េនះនឹងបន…ដូច�បថន �គបជំ់ពូកទងំអស់។

360 កូន�បស �ចកទ� រខងតបងូករពរេ�យេគ។ េខ� ងទ� រខងេជងករពរ
េ�យសត�េ� ទ� រខងេជង…ខញុ ំមននយ័ថទ� រខងេកត។ េហយទ� រខងេជង�តវ
បនករពរេ�យឥ នទីេ�ះ យ៉ូ�ន ែដលជអនកផ�យដំណឹងល�។ បនទ បម់ក
�គេពទយេ ខងេនះ លូក ជបុរសេនះ។
361 ឥឡូវេនះ សូមេមលអ�ីែដលលូកនិយយ។ សូមយក លូក ជំពូកទី១-…
ខញុ ំេជ ថេយងមនលូក១០:១ ដល់១២ �គឺជ—�ជេបសសកកមម។ អនក
ទងំអស់គន ដឹងថ�ជអ�ី ប៉ុែន�…លូក ជំពូក១០ និងខ១ដល់ ១២។ មនិអីេទ
េយង�ចេ មុន េហយ�ន�ទងំអស់ ប៉ុែន�េយងនឹងមនិមនេពលេដមបេីធ��
េទ។ “េ �មផ�ូវរបស់អនក…” ខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មេ ខទី ៣ៈ

េ ចុះ◌ៈ េមល ខញុ ំេ�បអនក�ល់គន េ  ដូចជកូនេច ម េ ក�� ល
ហ�ូង�� ន។

កំុឲយយកកបូប ឬយម…
362 សូមេមល “កុំេ កនុងនមៃននិកយមយួចំនួន។ អនកេ �មែដលខញុ ំចត់
អនក។ េឃញេទ? កុំេ ជមយួករធនថអនកនឹងទទួលបនមយួមុនឺដុ�� រ
ស�មបក់ររកីផុសផុលេនះ �បសិនេបអនកមនិេធ�េទ កុំេ ។ អនកេឃញេទ។ េរ បចំ
យុទធនកររបស់អនក។” �ទងម់នបនទូលថ “េ កែន�ងែដលខញុ ំកំពុងប ជូ នអនក។”
េឃញេទ។
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កុំឲយយកកបូប ឬយម ឬែសបកេជងេឡយ…កកំុ៏ឲយគំនបអ់នក�
�មផ�ូវផង។

363 “កុំឈបេ់ហយនិយយថ ‘ខញុ ំនឹងេ េមលពីរេប ប…ទងំេនះកំពុងេធ�ជមយួ
គន …ទងំេនះេ�យរេប ប�…’ េ �តងក់ែន�ងែដលខញុ ំចតអ់នក។ កុំយកចិត�
ទុក�កច់ំេពះអនកេផ�ង។”

ឯផទះ� ែដលអនក�ល់គន ចូលេ  េនះមុនដំបូង�តវថ សូមឲយផទះ
េនះបនេសចក�ីសុខ�ន�។

…េបេ ផទះេនះ មនមនុស��ចូលចិត�នឹងេសចក�ីសុខ�ន�
េនះ…េសចក�ីសុខរបស់អនក�ល់គន  នឹងេ ជបនឹ់ងផទះេនះ េបគម ន
េទ េនះេសចក�ីសុខនឹង�តឡបម់កអនក�ល់គន វញិ។

េហយ�តវ �ន កេ់ ផទះេនះឯង (ជជង) ទងំទទួលបរេិភគរបស់អ�ី
ៗ ែដលេគឲយចុះ◌ៈ (ឥឡូវេនះ អ�ីៗទងំអស់េនះគឺអំពី “មនិបរេិភគ
�ចជ់េដម។” ឳ ខញុ ំេអយ! េឃញេទ?) ពីេ�ពះអនកែដលេធ�ករ េនះគួរ
នឹងបនឈនួលវញិ។ កំុឲយផ� ស់ពីផទះ១េ ផទះ១េឡយ។

364 េ ជមយួ ជូេណសៃថងេនះ ញុំ��រេពល�ង ច េហយេ ជមយួ—គូ
បនទ បេ់ ៃថងបនទ ប ់និងៃដគូបនទ បេ់ទ ត។ “អនក�ន កេ់ ទីេនះ!”

េពលែដលខញុ ំចូលរមួ�បជំុ អនកដឹងេទ ថេហតុអ�ីបនជខញុ ំ�ន កេ់ កនុង
ស�� គរ េហយ�ន កេ់ ទីេនះ េនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំែស�ងរកសន�ិភព។
េឃញេទ? កំុេចញពីផទះមយួេ ផទះមយួ!

ឯភូម�ិែដលអនក�ល់គន ចូលេ េហយេគ�កទ់កទ់ទួល េនះឲយ
ទទួលបរេិភគរបស់អ�ីៗ ែដលេគេលកមកឲយចុះ◌ៈ

ទងំេមលពួកអនកឈ—ឺកនុងភូមេិនះឲយជផង េហយ�បបេ់គថ
នគរ…�ពះជិតមកដល់អនក�ល់គន េហយ។

365 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ សូមឲយខញុ ំ�នខបនទ បៈ់

ែតភូម�ិែដលអនក�ល់គន ចូលេ  េហយេគមនិទទួលេទ េនះ
ចូរ េចញេ …ឯផ�ូវ…េហយ…និយយថ…
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ែន េទះទងំធូលីដីកនុងភូមអិនក�ល់គន ែដលជប—់េ េជងេយង
េនះេយង…(េ�ះេមលឥឡូវេនះ។)…េទះទងំ… េហយ…េទះទងំ
ធូលីដីកនុងភូមអិនក�ល់គន ែដលជបេ់ េជងេយង េនះេយងកជូ៏តេចញ
ទស់នឹងអនក�ល់គន ែដរៈ ប៉ុែន� �តវដឹងេសចក�ីេនះថ នគរ�ពះជិតដល់
េហយ។

ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ េ ៃថងជំនុំជំរះ �កងសូដំុមនឹង�ទបំនងយ
ជជងភូមេិនះ។

366 អូ បង�បស ជមយួនឹងករធនដម៏នពរេនះ! េបេគមនិេឃញ ទទួលអនក
ចូរែចញេ  �គនែ់តនិយយ “ែមនេហយ េបអនកមនិចងប់ន ខញុ ំ�គនែ់តជូតធូលីដី
េចញ េហយេ�ះែសបកេជងេចញេ ។” ពកយមយង៉េទ ត និយយថ “ខញុ ំមនិយកអ�ី
ទងំអស់ េបខញុ ំញុំអ�ីកេ៏�យ ខញុ ំនឹងេចញៃថ�ឲយអនក េហយេយងបន�េ េទ ត។” �ទង់
មនបនទូលថ “ែមនេហយ…” េហយ�គប�់កងទងំេនះែដលអនកបនេ េហយេគ
មនិបនទទួល ពួកេគមន ក់ៗ �តវបនលិចេហយបតេ់ ៃថងេនះ។ េហយទី�កងនី
មយួៗ—ទី�កងែដលទទួលពួកេគគឺសថិតេ រហូតដល់សព�ៃថង។ ហនឹងេហយ។
367 ឥឡូវេនះ មយួបែនថមេទ ត េហយបនទ បម់កនឹងប ចប។់ េ�ះេមលេយងចូល
ដល់ខ១០។ ១១:២៩ដល់៣១ លូក ១១:២៩ដល់ ៣១ បនទ បម់កេយងនឹងបិទ។
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�!

កលេ�ះមនមនុស��បជុំគន �ន�់បជ់ខ� ងំ…
368 េឃញេទ ខញុ ំបន…េតេនះជលូក លូក ១១:២៩? ែមនេទ ហនឹង ខញុ ំ�ម នថ
េនះ�ចជ�។ បទ:

កលេ�ះមនមនុស��បជុំគន �ន�់បជ់ខ� ងំ េហយ�ទងច់ប�់ងំ
មន�ពះបនទូលថ មនុស�ដំណេនះ��កក�់ស់ៈ េគរកែតទីសំគល់
េទ ែតគម ន…ទីសំគល់�…នឹង…បន�បទនមកេគ េ�កពីទី
សំគល់ៃនេ��យ៉ូ�សេឡយ។

ពីេ�ពះ ដូចជេ�កយ៉ូ�សជទីសំគល់ដល់មនុស�េ �កងនី
នីេវយ៉ង�…េនះកូនមនុស�កនឹ៏ងបនជទីសំគល់ ដល់មនុស�
ដំណេនះយ៉ងដូេចន ះែដរ។
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េ ៃថងជំនុំជំរះ ម�ក��តី�សកខងតបងូ នឹងឈរេឡង…ជំនំុជំរះ
មនុស�ដំណេនះ… េហយ នឹងកតេ់ទសឲយផងៈ ពីេ�ពះ�ពះនង
បនយងមកពីចុងែផនដី េដមបនឹីង�� បច់ំេណះហ�ួង�ឡូម៉ូន
េហយេមល េ ទីេនះមន១អងគដវ៏េិសសេលសជងហ�ួង�ឡូម៉ូន
េ េទ ត។

េ ៃថងជំនុំជំរះ មនុស�េ �កងនីនីេវ នឹងឈរេឡងជំនំុជំរះមនុស�
ដំណេនះ…េហយនិងកតេ់ទសឲយផងៈ ពីេ�ពះេគបនែ�បចិត�
េ�យ�រពកយេ�កយ៉ូ�ស�បេ  េហយេមលេ ទីេនះមន១អងគ
ដវ៏េិសស េលសជងេ�កយ៉ូ�សេ េទ ត។

369 េតខញុ ំកំពុងនិយយអ�ីឥឡូវេនះ? បិទប ចបេ់ហយ ខញុ ំ�គនែ់តទុក�េចល។
ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយពកយេនះេ�ពះខញុ ំទុកអនកយូរេពក។ េត�ទងម់នបនទូលអ�ី
េ ទីេនះ? “ៃថងមយួនឹងមកដល់ែដលនឹងមនមនុស���កកនិ់ងជំននែ់ដល
ផិតកបត”់ (ឥឡូវចងច!ំ)“នឹងែស�ងរកទីសំគល់។ េហយេនះជជំននដ់ទុ៏ចចរតិ
និងផិតកបត។់” េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ជំននេ់នះនឹងមនទីសំគល់មយួ។”
សូមេមលពីរេប បែដល�ទកទ់ងនឹង�ពះគមពរីែដលេ សល់ ែដលជទីសំគល់
របស់យ៉ូ�ស។ “យ៉ូ�សេ កនុងេពះ�តីបែឡនបីៃថងបីយប ់កូនរមនុស��តវែត
េ កនុងេពះ—ែផនដីបីៃថងនិងយបែ់ដរ។” េត�នឹងេ ជយ៉ង�? ទីសំគល់
ៃនកររស់េឡងវញិ។ េឃញេទ? ទីសំគល់ៃនករេ�បសឲយរស់េឡងវញិ នឹង
�តវេធ�េឡងកនុងជំននដ់ទុ៏ចចរតិនិងផិតកបត ់ េហយ��តវបនេធ�េ កនុងេស វេ
កិចចករ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ យងមកឯេព�តស យ៉កុប និង
យ៉ូ�ន និង�វក័ េហយពួកេគបនេធ�គមពរីកិចចករេនះ (�មនិែមនជទេង�របស់
�វក័េទ) �ជទេង�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេធ�ករេ កនុងពួក�វក។
370 �មនិែមនជបុរសេទេ ៃថងេនះ �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេធ�ករ
�មរយៈមនុស� ឬបុរស េមលេឃញេទ ថ�េធ�ករេនះ។ �មនិែមនជមនុស�
េទ បុរសេនះ�គនែ់តជកប៉ល់មយួប៉ុេ�� ះ សូមេមល ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជេ�បងែដលមនេ កនុងកប៉ល់េនះ។ េឃញេទ?
371 េហយេមលអ�ីែដលពួកេគបនេធ� ចូរេមលទីសំគល់ែដលពួកេគបនេធ�ពី
�ពះេយសូ៊វ។ ពួកេគ�តវែតយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ…ពួកេគ—េព�តស និង យ៉ូ�ន
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ជពួកលងង ់មនិបនេរ ន។ ប៉ុែន�ពួកេគ�តវយកចិត�ទុក�កច់ំេពះេរ ងហនឹង គឺពួកេគ
ធ� បេ់ ជមយួនឹង�ពះេយសូ៊វ! ពួកេគបនេធ�កិចចករែដល�ទងប់នេធ�។ ដូេចនះ
អនកេឃញ�ល់េស វេ េ កនុង�ពះគមពរី េរ ង�ល់…េស វេ ទងំបនួ ដំណឹងល�
ទងំបនួករពរពរជយ័បុណយៃថងទី៥០ជមយួនឹង�ល់បទគមពរីេដមបបី�មងទុកនូវ
អ�ីែដលពួកេគបននិយយ។ េហយឥឡូវេនះ កិចចកររបស់ពួក�វកប ជ កេ់
ៃថងេនះជមយួនឹងដំណឹងល�ទងំបនួ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ?

ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន េ កនុងបនទបខ់ងេល។
ទងំអស់អធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ទង់
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយអំ�ចស�មបក់របេ�មបនមក។
អ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបព់ួកេគេ ៃថងេនះ។
�ទងនឹ់ងេធ�ស�មបអ់នកដូចគន
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។
372 សូមឱយខញុ ំេ�ច ង�ៈ

ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំគន េ បនទបខ់ងេល
ទងំអស់អធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ទង់
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយអំ�ចស�មបក់របេ�មបនមក។ (េនះេហយជអ�ី

ែដលេយង�តវករេ ៃថងេនះ។)
អ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបព់ួកេគេ ៃថងេនះ។
�ទងនឹ់ងេធ�ស�មបអ់នកដូចគន
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។
មនុស�ទងំេនះ�បែហលជមនិេរ នេធ�ជ (មនិែមន…ដូច

េព�តស យ៉កុប និងយ៉ូ�ន។)
ឬអតួពីកិត�ិនមេ�កិយ
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ពួកេគទងំអស់គន បនទទួលពរៃថងបុណយទី៥០
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
េហយកំពុង�បបឥ់ឡូវេនះ ទងំឆង យទងំធំទូ�យ
អំ�ចរបស់�ទងគឺ់េ ែតដូចគន  (ដូចគន នឹង�)។
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន ក់

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

កនុងចំេ�មពួកេគ។

ឱបងប�ូនេអយ សូមមករក�ពះពរេនះ
េនះនឹងសំ�តចិត�របស់អនកពីអំេពបប
�នឹងចបេ់ផ�មសំេឡង-កណ�ឹ ងរកី�យ
េហយនឹងរក��ពលឹងរបស់អនកេ េលអ�� តេភ�ង
អូ �កំពុងេឆះេ កនុងចិត�ខញុ ំ
អូ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះនម�ទង់
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។

មន កក់នុង ចំេ�មពួកេគ។
ខញុ ំរកី�យែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�ម

ពួកេគ (�េលលូយ៉!)
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំ�ចនិយយថខញុ ំជមន ក់

កនុងចំេ�មពួកេគ។
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373 [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] �េបកបេ ឆ តមនុស�ជេ�ចន។
មន… មនុស�ជេ�ចនេ �មផ�ូវែដលេ �ពះវ�ិរ ជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំ
ពួកេគ�តវបនបេ ឆ តដូចជេអ�៉េ េដមដំបូង។ េគមនិដឹងពីអ�ីខុសគន េទ។

374 អូ មកយកេដមេឈជីវតិ! ឥឡូវេនះជំនួសឱយេចរបូ៊នី…ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងនិ់យយ
អ�ីមយួ។ ជំនួសឱយេចរបូ៊នីទងំេនះែដលករពរបល�័ងកេនះ ពួកេគបនេចញេ
ទីេនះេដមបែីស�ងរក ពយយមរកមនុស� ករពរពួកេគេ កនប់ល�័ងក ពយយមនំ
ពួកេគ�មទ� រ �តលបេ់ េដមេឈៃនជីវតិម�ងេទ ត េដមបេី�យពួកេគយក�េ ។
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិ ែដលមកពី�ពះេចញពី�ថ នសួគ។៌
អនក�ែដលបរេិភគ�ចឈ់មខញុ ំ េហយផឹកឈមខញុ ំនឹងមនជីវតិអស់កលប
ជនិចច េហយខញុ ំនឹងេ�បសគតឲ់យរស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។” �តវេហយ។ អូ
ខញុ ំសបបយចិត��ស់!

375 េតមនអនកជំងឺប៉ុនម ននកេ់ កនុងបនទប?់ េ�ះេមលៃដរបស់អនក េលកៃដ
េឡង។ មនិអីេទ។ មនប៉ុនម ន…េតេនះឬ…បន—េតខញុ ំយល់ពីប៊លីីេទ? េតគត់
េ ឯ�? េតគតប់នផ�ល់កតអធិ�� នេទ? េតអនក…? [កែន�ងទេទេ េល
កែសត—េអដ។] មនិអីេទ អនក�មន…[កែន�ងទេទេ េលកែសត។]

376 សូមេមល ផ�ូវេនះ ទងំអស់គន ។ ឥឡូវេនះ �ដូចជេពលែដល�មកេ េ�កម
សិរលី�េ ទីេនះ េឃញេទ។ េឃញេទ? េឃញេទ? �មកដល់…�ជពន�ឺេ ទីេនះ។
អនកកំពុងផ� ស់ទីេ ទីេនះ អនកេឃញេទ។ ឥឡូវេនះ េមល ��គនែ់ត—��គនែ់ត
ជករឆ�ុះប ច ំង េពលគឺ �គនែ់តជករឆ�ុះប ច ំងប៉ុេ�� ះ េឃញេទ។ �មនិែមន
ជពន�ឺេទ។ េនះជពន�ឺែដលពយរួេ ទីេនះ េមលេ ទីេនះេ ខង ស�ីេនះ។ ខញុ ំេទបែត
បនចប�់ េហយខញុ ំគិតថ�េលនរ�មន ក។់

377 ឥឡូវេនះ អនកេឃញមយួ េហយខញុ ំកំពុងេឃញពីរ។ មយួកនុងចំេ�មេនះគឺ
ធមមជតិ េហយមយួេទ តគឺអ�ច រយ។ មនបុរសមន កអ់ងគុយខងេ�កេ ទីេនះ �ម
ែខ�បនទ តេ់នះសម�ងឹេ រកពន�ឺេនះ។ �បន�យ�ប�រគត។់ គតម់កពីសីុមរ័
ឥ�� ��េហយគតប់ន…មនជំងឺ�ចស់រៃសឈមខួរកបល។ �បសិនេប
អនកេជ  �ពះជមច ស់នឹងពយបលអនកពីជំងឺ�ចស់រៃសឈមខួរកបលេនះ។ �
ែមន៉! ចូរេជ ឥឡូវ!
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378 េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�េទ? េបសិនជ�ព ះអមច ស់ ជ�ពះែដលបេងកត
ៃផទេមឃ និងែផនដី �ទងនឹ់ងអនុ ញ តឲយខញុ ំេធ�អ�ីមយួ េដមបបី ជ កដ់ល់អនកថ
ជ�ពះ េតអនកនឹងេជ េ�យអស់ពីចិត�? របស់អនក—�ថ នភពរបស់អនកគឺជ
ជំងឺសរៃស�ប�ទែដលបងកេឡងេ�យ—េ�យ—អស់រដូវ។ េតអនកេជ ថ�ពះនឹង
ពយបលអនកេទ? អនកកម៏និែមនមកពីទីេនះែដរ។
379 [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…េតប � របស់អនកគឺជអ�ី?
េហយេ�យេធ�ដូេចនះ គឺ�ទងនឹ់ងេ�បសអនកឲយបនជ? [កែន�ងទេទេ េល
កែសត។]… �ចេធ�ឱយអនកជសះេសប យ េ�ពះ�មនិែមនជអនកែដលចងឱ់យបន
ជេនះេទ �គឺជកូន�បសរបស់អនក។ េឃញេទ? គតេ់ រដ� េវ ជីនេន ។ េតអនកេជ
ថខញុ ំ�ច�បបអ់នកពីអ�ីែដលជប � ចំេពះគត ់ េ�យជំនួយពី�ពះេទ? គតម់ន
ដំេ ។ �តវេហយ។ េហយមនេរ ងមយួេទ តជប � ជមយួគត ់គឺគតម់និបន
សេ ងគ ះេទ។ េហយអនកកំពុងអធិ�� នស�មបគ់ត។់ ឥឡូវេនះ េ�ក�សី ប
កេគអនក�តលបេ់  �ំេមេសត េហយេជ េ�យអស់ពីចិត�េទ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
នឹងេធ�ឱយគតជ់សះេសប យ។ [កែន�ងទេទេ េលកែសត។]…?…េធ�ឱយអនកជ
សះេសប យ អនកទទួលយក�ទងជ់�ពះពយបលរបស់អនក? �បសិនេបអនក�ច…
[កែន�ងទេទេ េលកែសត។]…អនកពយបល។ ប៉ុលបននិយយម�ង…[កែន�ង
ទេទេ េលកែសត។]
380 ទស�និកជនែដលបន�� បេ់�យមនេចតនរហូតដល់េឡងមកដល់ទីេនះ
កនុងៃថងេនះ �ពះអមច ស់េអយ ឥឡូវេនះ ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមអង�រថ
�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ និងេសចក�ីល�របស់�ទងនឹ់ងសណ�ិ តេលពួកេគ។
381 មរ��ងំ ខញុ ំេចញអនកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេចញពីមនុស�
ទងំេនះ! ពួកេគេ ែត�� បដំ់ណឹងល�។ អនកមនិ�ចកនព់ួកេគេទ តេទ។ សូម
ឱយអំ�ចៃន�រក�ែដលចងមនុស�ទងំេនះចកេចញ! 
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