
អនកេទស

 …េ ទីេនះជថមីម�ងេទ ត េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយេដមប ី
�� បពី់កិចចករដអ៏�ច រយែដល�ទងប់នេធ�កលពីមុន។ េហយឥឡូវេនះេយង

ឈរ េ�យកររពំឹងកនុងករបេងកនជំេន របស់េយង េហយចកេ់�បង�ងំេយង ឲយ
េជ ថ អ�ីែដលបនេសនសំុេ យបេ់នះ នឹង�តវបន�បទនឲយ។ �ទង�់ជបមន ក់ៗ
កនុងចំ េ�មពួកេគ �គបអ់�ីែដលពួកេគបនេសនសំុ។ េហយេយងអធិ�� នស�មប់
ពួកេគ ជពិេសស�ពះអមច ស់េអយ អស់អនកែដលជិត�� ប។់ នមំកនូវសន�ិភព
ដល់ �ពលឹងពួកេគ �បសិនេប�មនិទនម់ន។ នកំរពយបលដល់�ងកយ របស់
ពួកេគ។ សូម�បទន�ពះអមច ស់េអយ។

2 សូមអរគុណដល់ករចូលរមួជមយួគន ។ េយង—េយងសូមអធិ�� ន �ពះ
អមច ស់េអយ ដល់ករជួប�បជំុគន អធិ�� នយបៃ់ថងពុធេនះ ដូចែដលេយងបន
ជួប �បជំុគន  េ�យដឹងថ�គបទី់កែន�ងែដលមនចបពី់ពីរនក ់ េឡងេ េនះ�ទង់
នឹង េ ជមយួេយង។ េហយទូលបងគំសូមដល់�ទង�់ពះអមច ស់េអយ ថ�ទងនឹ់ង
�ប ទន�ពះបនទូលរបស់�ទងដ់ល់ទូលបងគំេ យបេ់នះ។ ចូរ�បបេ់យងផងឱ�ពះ
អមច ស់េអយ! េហយេលកទឹកចិត�េយង ត�មងេ់យង េនះេយងនឹងដឹងពីវនិយ័ ខ�ួន
េយង ស�មបេ់ពលេវ�ដអ៏�ច រយេ ខងមុខ ដូចែដលេយងេជ ថ េយងជិត
ដល់ករយងមករបស់�ពះអមច ស់។

3 េយងសូមអរគុណចំេពះ�ទង ់ែដលមនុស�ឥឡូវចបេ់ផ�មែស�ងរកជំេន  ែដល
ជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគ។ េហយ�គ ល់ពីអតថនយ័ៃនជំេន ។ េហយដឹងសូមប ី
ែតគំនិតស�មបក់មមវធីិេ ខងមុខ េ�យេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីមយួ។ �ពះអមច ស់
េអយ! េយងកំពុងរងច់េំ�យ�បង�បយត័ន ដូចជសមយ័កលចស់ េ�យេជ
ថ េពលេវ�ជិតដល់េហយ េពលែដល�ទងនឹ់ង�គនែ់តេបកបង�ួចៃន�ថ នសួគ៌
េហយចកនូ់វករសនយែដល�ពះបនសនយ េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ។

4 ឥឡូវេនះេយងសូម�ទង�់ពះអមច ស់េអយ េដមប—ីេដមបគីងេ់ ជមយួ�គប់
ជតិ�សនទ៍ងំអស់ ៃថងេនះេយងលឺមនុស�េ�ចន�ស់េ �គបទី់កែន�ង ែដល
�តវករជំនួយ។ សូមជួយដល់សំេណ របស់ពួកេគ�ពះអមច ស់េអយ។ េហយេយង
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អធិ�� នេដមបេីមល�ពះហស�ដអ៏�ច រយៃន�ពះ េធ�ករេ ទូទងំពិភពេ�កកនុងចំ
េ�មអនកែដលកំពុងែស�ងរក េរ ងដអ៏�ច រយេនះ។
5 អតេ់ទសអំេពបបរបស់េយង។ �ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងអ់តេ់ទសេយងខញុ ំ
ផង េ�យ�ពះវ ិ ញ ណនិង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េដមបឲីយេយង�ចលតដំ់ខ�ួនេយង
ជអនកបំេរ ែដលេចះ�� បប់ងគ បេ់ហយ�� បប់ងគ បប់េ�មេ កនុង�ពះទយ័របស់�ពះ។
ចូរេយងចងចេំហយពយយមគិតេ កនុងចិត� អ�ីែដលពួក�គី�ទ នសមយ័េដមបន
េធ�។ េតមនុស�ែបប�ែដលេយង�តវជួប េបេយងជួបមនុស�ែដលបនទកទ់ង
ផទ ល់ជមយួ�ទង។់ មុខរបស់ពួកេគចបស់ជ�តវមនជំេន  និងអំណរយ៉ង�
ហន។ រេប បែដលជីវតិរបស់ពួកេគ �តវែតជ�ពះបនទូលែដលមន�ពះជនមរស់េ
�គនែ់តជ “សំបុ�តែដលបនសរេសរទុកឲយមនុស�ទងំអស់” ដូចែដលពួកេគ
បនេដរចូលកនុងចំេ�មមនុស�។ �ពះជមច ស់សូម�បទន�ម�ងេទ ត។
6 សូមឲយជីវតិរបស់េយង�តវបន�កម់កេល�ទង ់ ដូេចនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹង
រស់េ កនុងេយង េហយមនបនទូល�មរយៈេយង �ពះអមច ស់េអយ។ សូមឲយេយង
ចងចកំនុងគំនិតរបស់េយង ែដលេយងេដរ�មផ�ូវេហយជូតៃដជមយួេ�កិយ។
េយងមនិ�តវសនមតថ់ជអនកទងំេនះេទ។ េហយេយងេបះជំ�នេ មុខ េហយ
ផ�ល់កែន�ងដល់ពួកេគ�ពះអមច ស់េអយ េ កនុងទី�ងំ�តឹម�តវរបស់ពួកេគេ េល
ែផនដីេនះ។ េយងនឹងយកេកអីខងេ�កយ េ�យដឹងថេយងជ�បតិភូមកពី
ពិភពេ�កេផ�ងេទ ត។ េយងមននគរែដលបនចូលមកកនុងអំ�ច�ពះអមច ស់
។េហយេស�ចដអ៏�ច រយរបស់េយងនឹងឆបម់កដល់ េហយកនក់ប ់នគរទងំអស់
ែដលសថិតេ កនុងែដនរបស់�ទង។់ េហយ�ទងនឹ់ងេ�យ�ជយ េហយ េយងក៏
េ�យ�ជយជមយួនឹង�ទងេ់ េលែផនដីេនះមយួពនឆ់ន  ំ េហយេ ជមយួ �ទង់
ជេរ ងរហូត។
7 េ�យគិតពីចំណុចេនះ�ពះអមច ស់េអយ ឥឡូវេនះេយងរងច់ចំេម�យៃន
ករអធិ�� នរបស់េយង។ េយងសម�ងឹេ ករ�រភពរបស់េយង។ េបេយងបន
េធ�អ�ីមយួ បននិយយអ�ី ឬគិតអ�ីែដលផទុយេ នឹង�ពះហឫទយ័ដអ៏�ច រយរបស់
�ទង ់សូមឲយ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទសំ�តេយង។
8 សូមដឹកនេំយង �ពះអមច ស់េអយ ដូចជបង�សីបននិយយេ យបេ់នះ
អំពីនងនិង�� មរីបស់នងេដរេលផ�ូវកនុងរដ� ឈកីេ�គ  សូមនពំួកេគ �ពះអមច ស់
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ដជ៏�ពះេអយ េ កែន�ងែដល�ទង�់ចេ�បពួកេគ ថពួកេគ�ចជធនឹមៃនពន�ឺ ដល់
អនកដៃទែដលកំពុងេ កនុងភពងងឹត ែដលមនិ�គ ល់�ពះអមច ស់ េយសូ៊វ របស់
េយង។ ឥឡូវេនះេយងថ� យកិចច�បជំុេនះេ �ទង ់ េហយ�� ប�់ពះបនទូល ៃនករ
ែកត�មវរបស់�ទង ់ េដមបឲីយេយង�ចដឹងពីរេប ប េដមបេី�ត មខ�ួនស�មប ់ េម៉ងដ៏
អ�ច រយេនះ េយងសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

[បង�បសេនវលីបននិយយេ ចំណុចទេទៃនកែសត—Ed.]

�ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក។ សូមអរគុណបង�បស។
9 ខញុ ំមនករភញ កេ់ផ�លជខ� ងំចំេពះេរ ងេនះ។ ខញុ ំេ ផទះខញុ ំមន�រមមណ៍ថ េបខញុ ំ
ពិតជមនិ�តវេ កែន�ង�េទ បនទ ន ់ខញុ ំនឹងមន�រមមណ៍មនិល�េ�ះ។ ខញុ ំអងគុយ
េ ផទះ េហយមនិចូលមកករ�បជំុអធិ�� ន។ េហយខញុ ំ�កដូ់ចជធ� កចុ់ះ មនិ
គមបចីំេពះខ�ួនខញុ ំ និងសូមបែីត�កម�គ�ររបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�គនែ់តចូលមក េហយេធ�ឲយ
�តឹម�តវ។ េហយដូេចនះខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំនឹងចុះេ កនុងករ�បជំុអធិ�� ន”។ េហយ
នងមនិទងំមនេពល�គប�់គន ់ េដមបេី�ត មខ�ួនមកេទ ដូេចនះ នងមនិដឹងេទ
ថខញុ ំមក។
10 ដូេចនះខញុ ំរកី�យែដលបនឮទីបនទ ល់របស់បង�សីេ ទីេនះ បង�បស អំពីពន�ឺ
េ រដ�ករលីូន�ខងតបងូឬរដ�ករលីូន�ខងេជង េ កែន�ង�មយួ។ �គី
នេវ ល េតែមនេទ? [បង�សីមន កនិ់យយថ “អតេ់ទ ពីនភគខងតបងូ។”—Ed] ពី
នភគខងតបងូ។ ហនឹងេហយ។
11 បង�បសលីៃវយលី បនមកទីេនះេ ៃថងេនះ។ ខញុ ំបនេធ�បុណយ�ជមុជទឹក ឲយ
គតេ់ ៃថងេនះ េ កនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេ ទីេនះ ឲយេ ៃថងេនះ។ បង�បស លីៃវ
យលី អនកដឹងេទ េហយអនក�គប�់គងេ ទីេនះ បង�បសផកកឺថូម៉ស។ មន…
12 ខញុ ំចថំមនេពល—េពលមយួ ែដលបង�សីដូចជ�សេមល។ �ជករ
ប ជ កអ់�ច រយ�ស់បង�សី េ អ�ីែដល…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេពលខ�ះ នឹង
អនុ ញ ត ឲយេយងេ មុខេហយ�កលបងជំេន របស់េយង េដមបេីមលេហយ
�កលបងជំេន អនកដៃទ។ េ េពលអនកកំពុងសម�ងឹេមលេ�យផទ ល់នូវអ�មីយួ
េហយេឃញអ�ី មយួរចួនិយយពី�។ ែតអនកេផ�ងេទ តេមលមនិេឃញ�េទ ពួកេគ
កនិ៏យយថ �មនិេ ទីេនះេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន��េ ទីេនះ។
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13 ឥឡូវេនះ គម ននរ��ចេឃញពន�ឺែដលបនពយរួេ េលប៉ុលេឡយ។ ប៉ុែន�
�មនេ ទីេនះ។ គម ននរ�បនេឃញសត��ពប ែដលចុះមកពី�ថ ន សួគ៌
េទ។ េ កនុងពន�ឺេនះ េ កនុងែបបមយួ េហយពយរួេ េល�ពះេយសូ៊វ ប៉ុែន� យ៉ូ�ន
ខ�ួនឯងបនេឃញ។ ប៉ុែន��មនេ ទីេនះ។ េឃញេទ?
14 ដូេចនះេហយ េ េពលេ�កយមកខញុ ំបន�បបម់នុស�អំពីពន�ឺេនះ ដូចជ
បេងគ លេភ�ង គម ននរ�មន កច់ងេ់ជ េទ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ែភនកេមកនិកៃនកេម�៉
បនប ជ កពី់េប បែដល�មក។

រឯីវ ិ ញ ណ��កកគឺ់ងងឹត។
15 �ដូចជជីវតិរបស់េយងែដរ េយងជ�សេមល។ េហយេយងគឺ…េបេយងជ
ពន�ឺ កែន�ង�េបជីវតិេយងទបទ់ល់ជមយួនឹងពន�ឺៃនៃថងបន េយងកំពុងេដរេ
កនុងពន�ឺ។
16 �ដូចជអនកេមលេ េ�កេហយនិយយថ “ខញុ ំេមលេឃញ�ពះ�ទិតយ” េ
េពលៃថង។ អនក—អនកេឃញ�សេមលៃន�ពះ�ទិតយ។ �ជករឆ�ុះប ច ំងពី�ពះ
�ទិតយ។ �មនិែមនជ�ពះ�ទិតយខ�ួន�េទ ប៉ុែន��បង� ញថមន�ពះ�ទិតយមយួ។
�បង� ញថមន�ពះ�ទិតយ។
17 េហយឥឡូវេ េពលែដលខញុ ំេមល ដូចជអនកកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េ�យ
កំពុងេ�បកង� រ កំពុងនិយយគន េនះមននយ័ថអនកេ រស់ ប៉ុែន���គនែ់តជ
�សេមលៃនជីវតិប៉ុេ�� ះ។
18 ពីេ�ពះអ�ីទងំអស់�តវែតមនភពងងឹតេ កនុង� េដមបបីេងកតជ�សេមល។
េឃញេទ? ពីេ�ពះ�សេមល�តវមនភពងងឹតជេ�ចន និងពន�ឺជេ�ចនេដមប ី
បេងកតជ�សេមលមយួ។ េហយ�មនិទងំអស់ងងឹត ឬទងំអស់ជពន�ឺេឡយេប
�ងងឹតគឺងងឹតខ� ងំ។ េប�ភ� ឺ មនិមន�សេមលេឡយ។ ប៉ុែន�េប��តវបន�យ
ប ចូ លគន ភពងងឹត និងពន�ឺ �បេងកតជ�សេមលមយួ។
19 ដូេចនះេយងជ�សេមលៃនពន�ឺ។ ឥឡូវេនះអនកកំពុងែតឆ�ុះប ច ំងជីវតិពី
កែន�ង�មយួ។ េបអ ច ឹងែមន េហយជ�គី�ទ ន េនះគឺជ�សេមល�បង� ញថ
មនជីវតិែដលអនកមនិ�ច�� បប់នេទ ពីេ�ពះជីវតិេនះមនករ�� បេ់ កនុង
�។ េឃញេទ? ប៉ុែន��ជ�សេមលមយួ ពីេ�ពះអនកជសភវែដលផ� ស់ទីជមយួ
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សមតថភពែដលេមលេឃញ គិត មនចលន និងនិយយ �ពមទងំ ញ ណទងំ
�បៃំន�ងកយ។ ប៉ុែន�កនុងេនះែដរអនកកដឹ៏ងថពួកេគកំពុង�� ប។់ េហយមន
ប � េ�ចន។ អនកដឹងេទ��គនែ់តជ…�ជករឆ�ុះប ច ំង េឃញថមនជីវតិនិង
ករ�� ប�់យចូលគន ។
20 �ចឈ់ម�តវែត�� ប។់ ប៉ុែន�េបអនកកំពុងែតឆ�ុះប ច ំង�មរយៈជីវតិរែមង
�� បរ់បស់អនក ពន�ឺៃន�នសួគ ៌ បនទ បម់កអនកកំពុងឆ�ុះប ច ំងពីជីវតិអស់កលប
ជនិចច គឺ�ពះជមច ស់។ េហយេ េពលែដលអនក�� ប ់ អនកមនិ�ចេ កន ់ ពន�ឺ
េនះបនេទ េ�យ�រេនះជអ�ីែដលអនកបនឆ�ុះប ច ំង។
21 េបអនកសថិតេ កនុងពិភពងងឹត អនក�ចឆ�ុះប ច ំងពីករេនះ េហយអនក�ច េធ�
បន មនិែមនវធីិេផ�ងេទ តេទ ប៉ុែន�ជភពងងឹត។ េឃញេទ? ដូេចនះេយងសថិត កនុង
ករឆ�ុះប ច ំង។ ដូេចនះ េយងេឃញករេនះ។ េហយ�បកដ�ស់ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺ និង ជីវតិ ដូេចនះេហយបនជករ�� បឆ់�ុះប ច ំងភព
ងងឹត។
22 េហយេ ទីេនះពួកេគទងំពីរមន។ ែស�ក…េ ចុងសប� ហ៍េនះ �បែហលជ
ៃថង�ទិតយេនះេយងនឹងព�ងីករបូថតឲយធំដូេចនះ��ច�កេ់ េលផទ ងំប៉ណូ
បន។
23 កែន�ង ែដលរបូថតរបស់អនក េ ទីេនះ េ េលផទ ងំប៉ណូ។ ខញុ ំមនិដឹងេទថេត
អនកបនកតស់មគ ល់េឃញ�ឬអត។់ េហយបនទ បម់ក…

េហយ�បែហលមយួសប� ហ៍កន�ងេ  េ កនុង—កនុង�បេទស ចៃម
ក(Jamaica) ជ កែន�ងែដលខញុ ំបេ�មេបសសកមម…េយងប ជូ នែខ��តទូ់ទងំ
ពិភពេ�ក។ េហយ��ទងំ�បពំីរ �តវបន�តលបចូ់លេ …កនុងែដនដីៃន
�បេទសចៃមកវញិេ កនុងម�ៃផទ។ េហយ�ពិតជ�តលបម់កវញិេ ទីេនះេ
ពីេ�កយភនេំខ វ។ េហយពួកអនក�សកេនះ ជួនកលពួកេគមន—មនម៉សីុនថត
សំេលង ែដលេយងឲយពួកេគ េនះអនក�តវែត—ដូចជយីេ�វកី�ត�ចស់ ែដល
�តវែត�ក�ប�់ េហយឲយ—ឲយ�េលងដូេចន ះ។ បនទ បម់កេរ ង�ល់ពីរបីនទី ម�ង
�តវមននរ�មន ក�់ក�ប�់។
24 ឧបករណ៍េនះមន—មនកំ�ំងថមតិចតួច មនថម�បមំយួវ ៉លុ ឬកអ៏�ីមយួ
េផ�ងេទ ត ចកម៉់សីុនថតសេម�ង។ េហយពួកេគ—ពួកេគ�តវបនកំណត់
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ទងំអស់រមួគន  អំពី អ�ីេ ទីេនះេ យបេ់នះ �� ប�់�ទងំេនះ ខញុ ំេជ �។ េហយ
ខណៈេពលែដល ខញុ ំកំពុងនិយយ ពួក�បនសំគល់េឃញថមនបេងគ លេភ�ង
ចូលមកកនុងបនទបេ់ហយបនេធ�ចលនកែន�ងែដលឧបករណ៍ថតសំេលងេនះ
�ងំេ និង េហយកេ៏ េលកំពូលេនះ។ េហយពួកេគបនេចញេ យកកេម�៉
េហយថតយក របូភពរបស់�។ េហយដូចគន នឹងមយួេ ទីេនះ �បនពយរួេ
ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េយងកំពុងប�ងីក�ឲយធំ ដូេចនះេយង�ច�ក�់េលផទ ងំប៉ណូ
េ ទីេនះ ែដលអនក�ចេមលេឃញ�។
25 េយងមនអំណរគុណ�ស់ចំេពះ�ពះគុណរបស់�ពះ ែដលបននមំក
េយង…េយងចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ េ កនុងៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះេយង មន
េសចក�ីអំណរចំេពះេរ ងជេ�ចន។
26 ឥឡូវេនះខញុ ំគិតថ ខញុ ំនឹងេមលេ ទីេនះ េមលថ េតខញុ ំ�ចមនអតថបទខ�ះ
ឬមយួចំនួនែដលខញុ ំ�ចនិយយ។ ឬ�បេភទមយួចំនួន…ខញុ ំ�ចទញអតថបទ
មយួចំនួនែដលបនសរេសរេចញមក យ៉ង�កេ៏�យ �តឡបម់កទីេនះ េ កនុង
េស វេ ។ េបខញុ ំ�ចរកេឃញមយួ �បែហលជ�ពះអមច ស់នឹងផ�ល់ឲយខញុ ំនូវអ�ីមយួ
េដមបនិីយយ េ េពលេយង អធិ�� ន។

ឥឡូវេនះេយងសថិតេ េ�កមកររពំឹងទុកស�មបៃ់ថង�ទិតយ។
27 ខញុ ំបននិយយេ កនុង�រ។ េហយេ ៃថង�ទិតយបនរក�ទុកអនកេ ទីេនះ
“េតេហតុអ�ីបនជអនកែ�សករកខញុ ំ? ចូរនិយយេ កនហ់�ូងមនុស�េហយេឆព ះេ
មុខ។”
28 ឥឡូវេនះ េ ៃថង�ទិតយគឺជកមមវធីិេ�បសជំងឺ ែដលអនកជំងឺ�តវបនអធិ�� ន
ឲយ។ ឥឡូវេនះ អនកេ ជុំវញិអនកជមង ឺ េហយចបស់ជមនមូលេហតុ េបសិនជ
អនកឈមឺនិបនជេ េពលែដលេយងអធិ�� នឲយពួកេគ។ េហយ ខញុ ំចងេ់បសិន
ជ�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ �គនែ់តមនេសចក�ីអធិបបយខ�ីមយួ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយផងែដរ។ ដូេចនះ ខញុ ំនឹងមនកមមវធីិពយបលមយួ េហយអធិ�� ន ស�មប់
មនុស�ទងំអស់។ េហយេ�ក ប៊លីលីប៉ុល ឬពួកេគមយួចំនួននឹងេ  ទីេនះ�ពឹក
ៃថង�ទិតយ �បែហលេម៉ង�បបំីេ េពលែដល�ពះវ�ិរេបកទ� រ េដមប ី ផ�ល់កត
ដល់�កមជំនំុេ េពលពួកេគចូលដល់ទ� រ ឬេ េពលែដលពួកេគចូលមកកនុង។
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29 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំចងព់យយម ខញុ ំេជ ថ�ពះអមច ស់បន�បទនមក យ៉ង�
ខញុ ំមនករយល់នូវមូលេហតុែដលមនមនុស�មយួចំនួន មនិ�តវបនពយ បល។
េហយខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថ�ជករខ�ះករយល់ដឹង។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថ �បែហលជេយង
នឹង និយយពី�េ �ពឹកៃថង�ទិតយ េប�ពះសព�ហឫទយ័។

30 ឥឡូវេនះកិចច�បជំុអធិ�� នេ យបៃ់ថងពុធគឺ�គនែ់តជករ�បជំុខ�ីប៉ុេ�� ះ
ែដលជកែន�ងែដលេយងជួបជំុគន  េហយអធិ�� ន ដូចែដលេយងមន និង
សហករជមយួគន ។

31 េពលខ�ះ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថមនេរ ងដអ៏�ច រយមយួែដលខញុ ំបនរកេឃញេ ៃថងេនះ។
គឺជកង�ះៃនភពេ�ម ះ�តងៃ់នអ�ីែដលេយងេជ ។ េឃញេទ? េឃញេទ? �បសិនេប
�ពះជមច ស់ េ កនុងៃថងៃនេ�ក ចនេវស�ី នឹងបនេធ�េ ៃថងេនះ អ�ីែដល�ទង់
បនេធ�េ ៃថងេនះ អ�ីែដល�នឹងបនេធ� េ កនុងៃថងរបស់េ�កម៉ធីនលូធឺឬ
េផ�ងេទ ត? ដូចអ�ីែដលេយងេឃញ�ទងេ់ធ� ទងំបនបង� ញេ�យ�កមជំនុំនិង
េ�យ �ពះវ ិ ញ ណ េហយេ�យវទិយ� ស� និង�គបច់លន �—�ជវតថុ�យែដល
�តវែត ទទួល�គ ល់។ េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះេ ទីេនះ�បកសពី� េហយ�បប់
�មុន េពល�េកតេឡង។ េហយបនទ បម់ក េធ�ចលន ទយទុក េហយបង� ញេរ ង
ែដល �ទងប់នមនបនទូល។ �នឹងេកតេឡងយ៉ងល�ឥតេខច ះ អ�ីែដល�ទងប់ន
មន បនទូល។ េហយេយងេ ែតអងគុយចុះ ដូចជធុញ�ទនដូ់ចជេង ងឆងល់។ “ល�
�ស់ ឆងល់ថេតេនះ�ចមននយ័អ�ីដល់ខញុ ំ? ឆងល់ថេត��ចមននយ័ ស�មប់
ែត—ែតពួកជំនុំ ទងំមូល។ ឬ—ឬឆងល់ថេតខញុ ំពិតជបនរមួប ចូ លេ  កនុងករេនះ
ឬេទ?” ខញុ ំគិតថេ �ពឹកៃថង�ទិតយ ខញុ ំនឹងពយយមេដមបនិីយយអំពី េគលករណ៍
ខ�ះៗ ែដល�ចបំភ�ដឺល់េយងបន�ិច។

32 ឥឡូវ យបេ់នះ ខញុ ំបនរកេឃញអ�ីមយួ�គនែ់តេបកេ កន�់េ ទីេនះ មុន
េពលខញុ ំចុះេ�កម។ ខញុ ំបនគិតថ “េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបបង�បស េនវ ី
លេបខញុ ំ ចងចុ់ះេ ទីេនះ គតនិ់យយថ ‘ចូរេ�កកេឡងេហយអធិបបយ’ េហយ
�គនែ់តអងគុយចុះ?” េឃញេទ? ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំគួរែតសរេសរបទគមពរីពីរបីទុក�បេសរ
ជង”។ ពីេ�ពះខញុ ំដឹងថគត ់ គតជ់បង�បសដគ៏ួរឲយ�ស�ញ់ េហយេយង
—េយងេពញ ចិត�ចំេពះគត។់
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33 មុននឹងេយងអធិ�� នេល�ពះបនទូល ខញុ ំចង—់ចង�់គ ល់បង�បស។ ខញុ ំមនិ�ច
សូមបែីតេ េឈម ះរបស់ពួកេគទងំពីរនកេ់ េពលេនះ។ ពួកេគេ ទីេនះ មតិ�ភក�ិ
របស់ខញុ ំ។ ពួក—ពួកេគគឺជពួកអនកបំេរ និងអនកផ�យដំណឹងល�េ កនុង េបសកកមម
េ ខងេ�ក។ ពួកេគបនឮ�រទងំេនះេ�យកែសត។ េហយសមជិកវយ័េកមង
ពីរនកេ់នះពួកេគខុសគន ពី�កមជំនុំនិកយ ។ េហយេកមង�បស មន កេ់នះគឺជ
មន កព់ួកេគចប�់រមមណ៍យ៉ងខ� ងំ រហូតទល់ែតគតចុ់ះចតេ  �កសុ់នថមីៗេនះ
េទបែតប ចបេ់ចញពី�បជំុ។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំេ កនុងករ�បកប��រ េពល�ពឹករបស់
�កមធុរកិចច។ េហយមតិ�វយ័េកមង មតិ�វយ័េកមងដល៏�ចុះមក។ េហយគត…់

34 ពួកេគមកពីកន�់ស។ េហយពួកេគមកទងំអស់េ ទីេនះស�មបខ់ញុ ំ
េរ បករឲយពួកេគ។ ខញុ ំសូមេកតសរេសរ។ េដមបគិីតថមនុស�ែដលេជ េល
ករអធិ�� នរបស់អនក�គប�់គនេ់ហយេជ ថ�ពះនឹងឮេហយេឆ�យ។ យុវវយ័
ចបេ់ផ�មេចញជីវតិដូចេនះ។ េហយេ េពលែដលពួកេគមកទីេនះេដមបខីញុ ំេរ បករ
ឲយពួកេគ កលពីម�លិមញិេដមបែីស�ងរកចបបេ់រ បករកនុងរដ�ឥ�� ��
េទះបីជ ករេធ�េតស�ឈមរបស់ពួកេគ �តវរងច់េំ ទីេនះ េ កនុងរដ� បីៃថងមុន
េពលពួកេគ�ចេរ បករបន។ ដូេចនះពួកេគមនិ�ចេរ បករ រហូតដល់�ពឹក
ៃថងសុ�ក។

35 េហយខញុ ំនឹងសួរបងប�ូនរបស់េយងេ ខងេ�កយថ េតគត�់ចេ�កកឈរ
េឡងេហយ�បបេ់យងថេតគតជ់នរ� េហយបង�សីដ�៏សស់�� តរបស់គត់
េ ទីេនះេហយនិងប�ូន�បសមន កេ់ទ ត។

36 [បង�បសនិយយថ “សូមអរគុណបង�បស�បណ�។ំ មនឯកសិទធិ
កនុង ករេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំជបង�បស រច៉ជរ័ អូេណល រស់េ កន�់ស
េធ�េបសសកមមជ�គផ�យដំណឹងល�េ�យ�បបពី់ ‘�ពះេយសូ៊វ បនសេ ងគ ះ
និងេ�បសឲយជេ�យេសចក�ីជំេន  �ពះេយសូ៊វ…?…’ ខញុ ំែតងែតេរ បចំ…?…
េនះ គឺជគូដណ�ឹ ងរបស់ខញុ ំប៉�ទីេស េ�បន។ េយងនឹងេរ បករេ ៃថងសុ�ក។ េនះ
គឺជ អនកផ�យដំណឹងល�និងជមតិ�រមួករងររបស់ខញុ ំ បង�បស រ ៉នូនី �ន់
េ ខងេ�កយ។ េហយេនះគឺជគូដណ�ឹ ងរបស់គត ់ ខរ ៉លូ…?…េហយេយង
សបបយចិត��ស់ែដលមនវត�មនេ ទីេនះយបេ់នះ។”—Ed.]
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37 សូមអរគុណេ�ចន�ស់។ េយងពិតជមនជូនពរដល់ឯកអគគរដ�ទូត
េកមងទងំេនះស�មបកិ់ចចកររបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ សូម�ពះ�បទនពរ។ជំរញុ
ពួកេគេ �មផ�ូវ។ េហយេ េពលខញុ ំកំពុងេង ងឆងល់រងច់កំរយងមកវញិរបស់
�ពះអមច ស់ េហយេឃញយុវជននិងយុវនរមីនេគលបំណងកនុងចិត� េដមប ីបេ�ម
�ពះ�គីសទ �េធ�ឲយខញុ ំរេំភប�ស់ សូមេមលពួកេគបនេលកេឡងដូចេនះ។ សូម
�ពះ អមច ស់�បទនពរអនក បងប�ូន�បស �សី។

38 ឥឡូវេនះចូរេយង�តឡបេ់ េស វេ តូចមយួ ែដលខញុ ំមនិែដលអធិបបយពី
មុនេឡយ េហយ�…ែតមយួជំពូកប៉ុេ�� ះ �ពះគមពរីភេីលម៉ូន។ េហយ�…

39 ខញុ ំជបែ់ខ�េអ ឡងប់ន�ិចបន�ួច េហយខញុ ំ—េហយខញុ ំមនែខ�មយួេ ជំុវញិេធមញ
ខងេ�កម េដមបរីក�ចំណុចពីរេ ខងេ�កយេ នឹងកែន�ង។ ខញុ ំ ខញុ ំជួនកល ខញុ ំ
មនិបេ ចញេឈម ះទងំេនះ�តឹម�តវេទ េ េពលខញុ ំដឹងថពួកេគជនរ�។ និង
េពលខ�ះខញុ ំមនិ�ចបេ ចញសេម�ងពួកេគបនេទេ�ពះខ�ះករសិក�។ ដូេចនះ “ភី
លីម៉ូន” មនមន កនិ់យយមកវញិេ ទីេនះ ែដលខញុ ំគិតថពិតជ�តឹម�តវៃនករ
បេ ចញសំេឡងរបស់�។

40 ឥឡូវេនះខទី១ ខញុ ំចងយ់កពកយមយួឬពីរពី�។

ប៉ុលជអនកេទសរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…

41 េហយេនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំចងេ់�បេ យបេ់នះជអតថបទមយួែដល
�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័គឺៈ អនកេទស។

42 ឥឡូវេនះអនកេសទរែតមនិ�ចនឹក�ម នដល់ ប៉ុលេផ� តអំពីខ�ួនគតជ់ អនក
េទស។ ជអនកេកតេ�យឥតៃថ� េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ប៉ុែន�គតេ់  ខ�ួនឯង
ថ “អនកេទស”។

43 េហយឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ េ េពលែដលគតប់ននិយយេ កន់
ពួកកូរនិថូស “ប៉ុលជ�វករបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” េ េពលមយួេផ�ងេទ ត
“ប៉ុលជបវបំេរ ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យនូវ�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ” េ េពលែដល
គតនិ់យយេ កនធី់ម៉ូេថ ខុសគន េទ ត។ ឥឡូវេនះេ េពលែដលគតប់ន
សរេសរមកកនភ់េីលម៉ូន គតប់ននិយយថ “ប៉ុលអនកេទសរបស់�ពះេយសូ៊វ
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�គីសទ” “ប៉ុលជ�វក” ខញុ ំចងអ់ធិបបយយបម់យួេ េលអតថបទេនះ។ “ប៉ុលជ
—ជអនកបំេរ ” អធិបបយេលអតថបទេនះ។ េហយបនទ បម់ក “ប៉ុលជអនកេទស” ។
44 ប៉ុែន�េ យបេ់នះ ��តវចំ�យេពល�បេ់ម៉ង េដមប�ីតិះរះិពិចរ� េរ ង
មយួ កនុង�បធនបទខញុ ំចងយ់កេ យបេ់នះ “ប៉ុលអនកេទស” និងយកកមមវតថុៃន
អនកេទស។

ឥឡូវេនះចូរេយងឱនកបលចុះបន�ិច។
45 �ពះេយសូ៊វ�គីសទេអយ មនុស��គបរ់បូ�ចមនសមតថភពខង�ងកយ �ច
ទញទំពរ័ៃន�ពះគមពរីេនះ ប៉ុែន�មនែត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះ �ចបកែ�ប
�េ កនុងពន�ឺែដល��តវបនសំេ េ ។ េយងសូមឲយ�ទងយ់ងមក េហយជួយ
េយងឲយយល់ េនះជអ�ី ករពិត េ��អ�ច រយ ប៉ុល េហយបនេ ខ�ួនគតថ់ជ
“អនកេទស” សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េបកសែម�ងេរ ងេនះ ដល់េយង េពលេយង
រងច់េំ េល�ទង ់េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
46 ឥឡូវេនះខញុ ំ�ច�សៃមេឃញប៉ុល េ េពលែដលគតប់នសរេសរលិខិត
េនះ េ ភេីលម៉ូន រេប បែដលគតប់នអងគុយចុះេ កនុងគុក េ កនុងគុកងងឹត
ៃនទី�កង ជ—ជ—ជអនកេទស។ េហយគត�់ចដឹងយ៉ងចបស់ េ�យទី�ងំ
របស់គត ់ នូវអ�ីែដល�ពះបនទូលមននយ័យ៉ង�។ គត�់តវបនហុ៊ពទ័ធេ�យ
—េ�យ—របងំ។ គត—់គត�់ច�គនែ់ត�តវបនអនុ ញ តេ�យនរ�មន ក់
ឲយគតេ់  េ�យេសរបី៉ុេ�� ះ។ េហយគតប់នដឹងថអនកេទសគឺជអ�ី។ េហយ
បនទ បម់ក ខញុ ំេជ ថ—ថ�វកេនះ មននយ័តិចតួច…មនិនិយយពី�ថ នភព
បចចុបបននរបស់ គត�់តង់ៗ េទ ែដលក� យជអនកេទសខង—ខង�ចឈ់ម
អងគុយេ ទីេនះ—េ កនុងពនធនគរេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ជកថ់គតក់ំពុងែតសំេ
េ េល—េលធមមជតិ របស់គតេ់ល—េលវ ិ ញ ណរបស់គត ់ ឆនទៈរបស់គត់
ក� យជអនកជបគុ់កចំេពះ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
47 ឥឡូវេនះ េយងទងំអស់គន បនេកតមក មនេសរភីពកនុងករសេ�មចចិត�
�មបំណងែដលេយងចង។់ �ពះ�ទងស់េ�មចេធ�ដូេចន ះ។ េ�យេ�ពះ�ទង�់តវែត
�កម់នុស�ទងំអស់កនុងមូល�� នដូចគន  ឬ�ទងប់ន�កម់នុស�មន កខុ់សេ
េល…�ទង�់កម់នុស�ដំបូងេ េលមូល�� នខុសមយួែដល�ទងប់ន�កេ់ េល
សិទធិេសរភីពេពញេលញ។ េឃញេទ? ពិត�បកដ �ស់េ យបេ់នះ េយង
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ដូចជអ�័មនិងេអ�៉។ មនិមនភពខុសគន េទ។ ខុសនិង�តវបន�កេ់ ចំេពះ
មុខកនុងចំេ�មពួកេយង។ រស់និង�� បេ់យង�ចបេងកតជេ�មសខ�ួនឯងផទ ល់
េ�សចែតអនកេ�ជសេរ សចុះ។ េឃញេទ?
48 េនះគឺជវធីិែដលអ�័មនិងេអ�៉បនេធ� េហយេឃញ េហយ—េហយពួកេគ
បនេ�ជសជេ�មសខុស។ េហយឥឡូវេនះ េ�យេហតុេនះេគ�កពូ់ជមនុស�
ទងំអស់េ េ�កមករ�� ប ់ករពិនយ័ៃនករ�� ប។់
49 េហយបនទ បម់ក �ពះបនយងចុះមកេ កនុងែបបជមនុស� និងបនយក
ករ�� បេ់ហយបនបងពិ់នយ័ៃនករ�� បេ់នះថ…កិចចកររបស់�ទងគឺ់េដមបឲីយ
មនេសរភីព�ចេ េ�យឥតគិតៃថ�។
50 ឥឡូវេនះ េប�ទងប់នជួយពួកេយង េ�យមនិេ�បវធីិដូចគន ែដល�ទងប់ន
េធ� �កអ់�័មនិងេអ�៉ �គនែ់តទញេយង�មរយៈអ�ីមយួ បនទួលថ “ខញុ ំនឹង
សេ ងគ ះអនក មនិថេតអនកចងប់នសេ ងគ ះឬអតេ់នះេទ” មននយ័ថ�ទង ់ បន
�កអ់�័មនិងេអ�៉ឲយេ េលមូល�� នខុសឆគង អនកេឃញេទ។ ប៉ុែន�េយង មន ក់ៗ
�តវែតេ�ជសេរ សៃថងេនះរ�ងេសចក�ី�� បនិ់ងជីវតិ។ េយង�ចេធ��បន។
51 ដូចែដលខញុ ំបនសងគតធ់ងន ់ េបពន�ឺរបស់អនកនឹងបង� ញ េនះជីវតិរបស់អនកនឹង
ប ជ កច់បស់ថអនកេ ខង�។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកនិយយអ�ីេ ខង�េទ។
អ�ីែដលអនកេធ� �ល់ៃថង�បង� ញថអនកជនរ�។ អនកបនឮពកយចស់េពល
ថ “ជីវតិរបស់អនកឮរនទឺ ខញុ ំមនិ�ច�� បទី់បនទ ល់របស់អនកបនេទ។” េឃញេទ?
សកមមភពរបស់—របស់អនកឮខ� ងំ�ស់។
52 ខញុ ំែតងែតេជ េលករែ�សកនិងេ�តកេ ឆ ង។ ប៉ុែន�ខញុ ំែតងែតនិយយថ “កុំ
េ�តខពស់ជងកររស់េ របស់អនក ពីេ�ពះេ�កិយកំពុងែតសម�ងឹេមយអនក”
អនកេឃញេទ? អនក�តវែត�គនែ់តេ�ត�តឹមកំពស់ែដលអនករស់េ  េ�យ�រែត
នរ�មន កក់ំពុងសម�ងឹេមលអនក។ េហយឥឡូវេនះេ េពលែដល…
53 មនុស�មនិមក�ពះវ�ិរ។ ពួកេគ—ពួកេគភគេ�ចន �គនែ់តមនិេ
�ពះវ�ិរ។ េហយអនកខ�ះកនុងពួកេគ មនិបនមកែតជមនុស�េ�ម ះ�តង។់ ពួកេគ
េឃញអំេពពុករលួយជេ�ចនេ កនុងពួកជំនំុ រហូតដល់ពួកេគមនិចបំចអ់�ី
ទងំអស់ែដល�តវមក�ពះវ�ិរ។ េហយជញឹកញប ់ េយងកំពុងនិយយេ
េលផទះ គិតពីេរ ងេនះ អនកេសទរែតមនិ�ចបេនទ សពួកេគបន េឃញេទ ពីេ�ពះ
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ែត—េ�ពះែតអ�ីែដលេគ�ប�ពឹត�។ ពួកេគេ ខ�ួនឯងថជ�គី�ទ ន។ ពួកេគជថម
ជំពបដ់ធ៏ំ ែដលេ�កិយមន គឺបុរសនិង ស�ីែដលសែម�ងខ�ួនជ�គី�ទ ន ែតរស់
េ ខុសែប�កពីអ�ីែដលខ�ួនសែម�ង។ ពិត�បកដ�ស់។
54 ឥឡូវចំេពះករខកចិត�នឹងមកេ ឯទីជំនុំជំរះ។ ឥឡូវេនះ មនុស�មនបប
អនកែដលេសចចំអក អនកេលងែលបង អនកផិតកបត ់ គត—់គតនឹ់ងមនិខកចិត�
កនុងករ�� បក់រកតេ់ទសរបស់គត ់ ែដលថ “ចូលេ កនុងេភ�ងែដលេឆះដអ៏ស់
កលបេ ” គតន់ឹងមនិខកចិត�េទ។ ប៉ុែន�មតិ�ែដលពយយម�កប់ងំខ�ួនគត ់េ
ពីេ�កយ�កមជំនំុេនះ េកមង�បសនឹង�តវខកចិត�េ ៃថងជំនំុជំរះ។ េឃញេទ? ែដល
�បកសថជ�គី�ទ នែតរស់េ �មវធីិេផ�ងេទ ត។ �គួរែត�បេសរជង ស�មប់
គតេ់បគតម់និអះ�ងថជ�គី�ទ ន �ងំពីចបេ់ផ�មដំបូងេនះ េហយរស់េ
ខុសពីេគ។ ពីេ�ពះគតគ់ឺជថមជំពបដ់ធ៏ំស�មបេ់យង គឺស�មប�់ �� ចរយេនះ
ែដលនិយយថ គត—់គត—់គតជ់�គី�ទ នេហយរស់េ េផ�ងពី�គី�ទ ន។
55 ជនិចចកល កុំវនិិចឆយ័ជីវតិរបស់អនក�មអំ�ចប៉ុ��  ែដលអនក�ចេធ�ករ
អ�ច រយបន។ េហយេយងមនិវនិិចឆយ័ខ�ួនឯងេ�យ�រែតចំេណះដឹងែផនក�ពះ
បនទូលែដលអនកមន។ ប៉ុែន��តវវនិិចឆយ័េ�យខ�ួនឯង េ�យសម�ងឹេ េ�កយ
េហយទទួលយកប ជ ី�រេពភណ�  ៃនផលែផ�ែដលជីវតិែដលអនករស់េ សព�ៃថង
គឺបេងកតមក។ េឃញេទ?
56 ដូចែដលខញុ ំបនអធិបបយេពលមយួ េ ឯជំនួប�កមធុរៈកិចចឯហ�ូនិក �រ ី
សូ៊� ៃនករឆ�ុះប ច ំងពី�ពះេយសូ៊វ ែដលឆ�ុះប ច ំងពីជីវតិ�គី�ទ ន។ ខញុ ំ
បននិយយថខញុ ំបនេកតេ ទីេនះេ កនុងរដ� េកន�គី ជកែន�ងែដល�មន
លកខណៈេដមដំបូង។ ជពិេសសេ េពលែដលខញុ ំេ េកមង។ េហយេកមង�បសតូច
េនះមនិែដលមន—មន—មន—មនផទះដូចេយងមនេ ទីេនះេឡយ ជកែន�ង
ែដលេយងមននរ�ីសស់�� តជេ�ចន ែដល�ចេមល�មក ចក ់ �គបផ់ទះ េដមប ី
រក�សករ់បស់ពួកេគេ នឹងកែន�ងជេដម។ ប៉ុែន�គតម់នក ចក ់ តូចមយួ ែដល
ជបំែណកក ចក ់ ពយរួេ េលេដមេឈមយួេ ខងេ�ក ែដលជ កែន�ងេលងជ
កី�ករប�មង គឺជកែន�ងែដលម� យនិងឪពុករបស់គតប់ន�ង សម� តេហយ
ពួកេគបនេធ�សករ់បស់ពួកេគជេដម។ ពីបំែណកតូចៃនក ចក ់ ចស់េនះែដល
បនជះេលេដមេឈមយួ។
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57 និយយេ�យ�តងេ់  េនះជ�បេភទៃនផទះែដលេយងមន។ �គបគ់ន ចង់
េមលក ចក ់ េយងេកមងៗ េយង�តវយក�បអបម់យួេហយេ�កកេឡងេ េលេកអី
�ងសំ�ត។ េហយសម�ងឹេ បំែណក—ៃនក ចកម់យួេនះ ែដលខញុ ំបនេរ សពី
ធុង សំ�មខ�ួនខញុ ំផទ ល់។ េនះមនិែមនជរដ� េកន�គីេទ។ គឺេ ទីេនះេ កនុងរដ�
ឥ�� ��េឡងេ អ៊ុយទីកភកីេ ទីេនះ។
58 ឥឡូវេនះេកមងតូចេនះ មនិែដលបនេឃញខ�ួនគតផ់ទ ល់ដូចេនះេទ។
ដូេចនះគតម់កទី�កងេដមបេី េលងជីដូនរបស់គត។់ េហយេ …េ េលបនទប់
ទទួលេភញ វ េ�កយយមនផទះមយួែដលមនក ចកេ់ពញេ េលទ� រ។ ដូេចនះ
េកមង�បសតូចបនរតក់ត—់បនទបេ់នះកប៏នេឃញេកមង�បសតូចមន កេ់ ពីមុខ
គត។់ េហយ កំពុងែតរតែ់ដរ។ ដូេចនះគតគិ់តថគតគ់ួរែតឈបពី់របីនទី េហយ
េមលអ�ីែដលេកមងតូចេនះនឹងេធ�។ េហយេ េពលែដលគតឈ់បេ់កមង�បសេនះ
កឈ៏បែ់ដរ។ េ េពលគតង់កកបលរបស់គត ់ េកមង�បសតូចកប៏ន ងកកបល
ែដរ។ គតេ់អះកបល។ េកមង�បសតូចេនះកេ៏អះកបលដូច គតែ់ដរ។ ទីបំផុតគត់
េដរេ កនែ់តជិតេដមបសីេងកតេមល។ េហយគតប់ន ងក។ ម� យនិងជីដូនរបស់
គតេ់មលមកគត ់ជមយួនឹងករភញ កេ់ផ�ល។ បននិយយថ “េហតុអ�ីអនកម� យ
េអយ េនះេហយជខញុ ំ។”
59 ដូេចនះខញុ ំនិយយថ “េយងដូចគន ែដរកំពុងឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីមយួ”។ េឃញេទ?
ជីវតិ របស់េយង�តវបនឆ�ុះប ច ំង។
60 េហយឥលូវេនះ េបសិនជេយងរស់េ កនុងជំននរ់បស់េ�កណូេអវញិ េត
េយងនឹងកនខ់ង�? េតេយងនឹងកនខ់ង�េ ៃថងដអ៏�ច រយែដលណូេអ
បនរស់េ ? េតេយងនឹងកនខ់ង�េ ៃថងរបស់េ�កម៉ូេស? េតខង�
េ  កនុងៃថងៃនេអលីយ៉ជេ�� េ េពលែដលេ�កិយទងំមូល�តវបនលុងកនុង
ម�សមុ�ទដធ៏ំៃនរបស់ទំេនបៗ ដូចសមយ័ទំេនបេយេសបិល េហយលុបបំបត់
អនកបេ�មរបស់�ពះអមច ស់េ �មផ�ូវរបស់េ�កិយ? េហយពួកជំនុំនិងពួកសងឃ
ទងំអស់េ�ន�កបចំេពះមុខនង។ េតអនកនឹងកនខ់ងអនកមន�បជ�បិយភព
ឬកឈ៏រជមយួេ�កេអលីយ៉?
61 ឥឡូវេនះេ កនុងៃថងៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ េពលែដលេយងនឹងគិតពីមនុស�
ែដលមនិមន�បជ�បិយភពេនះ មនិបនេរ នសូ�តពីេ�កីយេ៍ទ ពួកេគគម ន
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សូមបធី� បេ់ឃញ��េរ ន េហយគម ន—គម នបទពិេ�ទធនសិ៍កខ ��។
េហយ—េហយបនទ បម់កបេងកតេឡងជមយួនឹងេឈម ះថ “កំេណ តខុសចបប”់។
េហយបនទ បម់ក េចញមកផ�យដំណឹងល�ែដលផទុយពីអ�ីែដលពួកេគ�តវបន
បេ�ង ន។ េហយ…េថក លេទសអនកដឹកននិំងអងគភពេផ�ងៗជេដម។

62 េហយអងគភពបនេធ�េសចក�ី—េសចក�ី—េសចក�ីែថ�ងករណ៍មយួ “�បសិនេប
នរ�មន កសូ់មបែីតេ �� បអ់�ីពីគតេ់ ថេ��េនះ នឹង�តវេដញេចញពីកនុង
���បជំុ” ែដលជ—អំេពបបរែមង�� ប។់ ពួកេគ�តវបនេគ�ប។់ ផ�ូវែតមយួ
គតែ់ដលពួកេគ�ចថ� យបងគំគឺេ េ�កមឈមៃនកូនេច ម។ ពួកេគ�តវែតមក
ថ� យយ ញបូជេនះ។ េហយ—េហយបនទ បម់ក ពួកេគែបរជេបះបង ់ េហយអ�ី
ែដលជេរ ងអ�ច រយេនះ។

63 េហយបុរសមន កេ់នះបន�ពេងយកេន�យដូចេនះ។ ែតគតប់នកនល់�ឥត
េខច ះជមយួបទគមពរី ប៉ុែន�មនិេ កនុងវធីិែដលពួកេគបន�គ ល់េទ។ េតអនកនឹង
�តវ កនខ់ង�? េឃញេទ? ឥឡូវេនះកុំ…ជីវតិរបស់អនកែដលរស់េ ឥឡូវេនះ
ឆ�ុះ ប ច ំងឥឡូវេនះ �គនែ់តជអ�ីែដលអនកនឹងេធ� បនទ បម់ក េ�យ�រែតអនក
េ  កនក់បជ់មយួវ ិ ញ ណដូចគន ។ េឃញេទ? េបអនកយកែផនកេនះឥឡូវេនះ
ជមយួពួកេគអនកចងប់នេធ��បនទ បម់ក។ េ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ែដល
មនេ កនុងអនកឥឡូវេនះ គឺេ កនុងមនុស�បនទ បម់ក។ េឃញេទ?

64 �រក�មនិែដលយកវ ិ ញ ណ�េ វញិេទ។ ��គនែ់តេចញពីមនុស�មន កេ់
មនុស� មន កេ់ទ ត។

65 �ពះ�ទងម់និែដលយក�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ វញិដូចគន ែដរ។ គឺេចញពី
មយួេ មយួ េផ�ងេទ ត។ េឃញេទ?

66 ដូេចនះវ ិ ញ ណខ� ងំក� េ េលេ�កេអលីយ៉បនមកេលេអលីេស ដូចគន  េ
េលេ�កយ៉ូ�នបទីសទជេដម។

67 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺេ េល�ពះ�គីសទ មកេលពួកសិស� ចុះមកេហយេ  ែត
េល�បជជន។ អនកេឃញេទ? �ពះមនិែដលយក�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ វញិេទ។

ដូេចនះេយង�ចេ មនករេ�ជសេរ សបន។
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68 េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិេឃញេ ទីេនះជកែន�ងែដលេ�កប៉ុលេ�ក�� យអ�ី
េនះេទ េហយនិយយថគតេ់�ក�� យគតជ់អនកេទស។ ប៉ុែន�គតក់ំពុង
និយយេ កនខ់�ួនឯង…ខញុ ំេជ ថប៉ុល ដូចែដលគតប់នសរេសរសំបុ�តេនះ ជ
មយួនឹងប៊ចិ េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប ជ ឲយគតស់រេសរករេនះ។ េនះ�បែហល
ជសូមបែីតយបេ់នះ ែដលេយង�ចដកេចញបរបិទៃនអតថបទរបស់េយង េដមប ី
បង� ញពីមូលេហតុែដលប៉ុលេធ�ែបបេនះ។ ពីេ�ពះ�ជបទគមពរី េហយបទគមពរី
គឺ អស់កលបជនិចច។ ខញុ ំេជ ថ ករអងគុយេ កនុងគុកចស់េនះ េហយគតប់ន
សរេសរេ កន�់កមករងររបស់គតេ់ ទីេនះ ជបងប�ូន�បសរបស់គតថ់ គត់
គឺជ “អនកេទសរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ”។ ដូេចនះគត�់ចបង� ញ�េ�យេឃញអ�ី
ែដល េ ជុំវញិគត។់ ឥឡូវេនះគតេ់ កនុងគុក ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលគត់
កំពុង ែតនិយយេទ អនក—អនកបំេរ ៃន�ពះ�គីសទែដលជអនកបំេរ មន កជ់មយួគត។់
គត ់ បននិយយថ គតគឺ់ជអនកេទសរបស់�ពះបនទូលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
មូល េហតុែដល�ពះ�គីសទគឺជ�ពះបនទូល។

69 េហយប៉ុលជអនក�បជញដអ៏�ច រយេ កនុងៃថងរបស់គត។់ គតម់នមហិចឆ�ធំ
�ស់។ គតគឺ់ជ—ជ—ជមនុស�ែដលបនទទួលករហ�ឹក�តពី់មនុស�។
ជមតិ�មយួែដលមនេឈម ះថកម៉�លែដលជមនុស�អ�ច រយ ជ�គបេ�ង ន
កនុងសមយ័គត ់ ��េរ នដអ៏�ច រយមយួែដលគតប់នេ សិក�។ ឧទហរណ៍
ដូចជ េយងនិយយថ វសីតុនឬ ប៉ុប ចន ឬ��មូល�� នធំៗ។ គត�់តវ
បនេគបេ�ង នថជ—ជ—ជអនកបំេរ �ពះបនទូល។ េហយគតម់នករ អបរ់លំ�
និងឆ� តៃវ េហយជេកមង�បសឆ� តេ�យមនមហិចឆ�ដធ៏ំមយួ �បែហល ជ
ៃថង�មយួ�ចក� យជបព�ជិតឬបូជចរយធំ ស�មប�់បជជនរបស់គត។់

70 គតម់នមហិចឆ�មយួ។ េហយបនទ បម់ក េដមបែីស�ងរកមហិចឆ�ដអ៏�ច រយ
គត�់តវបនទទួលករបណ�ុ ះប�� លេហយបនចំ�យេពលទងំអស់កនុង
ជីវតិរបស់គត ់ �បែហល�យុ�បបំីឬដបឆ់ន  ំ េ �មសិបឬ�មសិប�បំ
េ េពល គតប់ ច បម់�វទិយល័យនិងប ចបក់រសិក�។ េហយមនស ញ ប�ត
និងអ�ី�គប ់យ៉ង េហយបនឈរេ កនុងកែន�ងល� ជមយួពួកបព�ជិតសូមបែីតបូជ
ចរយ េ ទី�កងេយរ�ូឡិម គតប់នេចញប ជ ផទ ល់ខ�ួន បនសរេសរេហយបន
េជ  ទុកចិត�ជមយួនឹងសុលដអ៏�ច រយេនះថ “ចុះេ �កង�ម៉សេដមបរីកចបអ់នក
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ថ� យបងគំ�ពះផទុយពីអ�ីែដលគតប់ននិយយ េហយេដមបចីងពួកេគេហយ �ក់
ពួកេគេ កនុងគុក។” េបចបំចគ់តម់នប ជ ឲយសម� បប់ន�បសិនេប គតច់ង។់
គត�់ច…គតម់នមហិចច�ខពស់។
71 េហយឥឡូវេនះ អ�ីែដលគតប់នទទួលករបណ�ុ ះប�� ល �ពះ�ទងប់នយក
�េចញទងំអស់ពីគត។់ េឃញេទ? េហយអ�ីែដលជេគលបំណងរបស់គត ់និង
អ�ី ែដលឪពុកគតប់នចំ�យលុយស�មបគ់ត ់ និងមហិចឆ�របស់ឪពុកនិង
ម� យ របស់គត ់ សុទធែត�តវបនេគនយំកេ ឆង យពីគត ់ ពីេ�ពះែត—េ�ពះែត
�ពះមនអ�ីេផ�ងេទ ត។ ដូេចនះគតគឺ់ជអនកេទស មកពីេគលបំណងែដលេ កនុង
ជីវតិរបស់គត ់បនក� យជអនកេទសរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលជ�ពះបនទូល។
72 ផ�ូវេនះេ �កង�ម៉សបនប�ូរប៉ុល។ េដរចុះ�បែហលជេម៉ងដបម់យួ
េពលៃថង ែដលគត�់តវបន�យផច ល។ េហយគតប់នឮសេម�ងេនះនិយយ
ថ “សុលេអយេហតុអ�ីបនជអនកេប តេប នដល់ខញុ ំដូេចនះ?” េហយគតស់ម�ងឹ
េឡង។ េហយេមលេឡងដូចជ�សនយូ៍� ែដលដឹងថបេងគ លេភ�ងគឺជ�ពះ
�ពះអមច ស់ែដលបននកូំនេ អុី��ែអលពីេ�ពះគតដឹ់ងថេនះគឺជអ�ី។
73 សូមចងចថំ ជនជតិេហេ�ពរេនះនឹងមនិែដលេ អ�ីេ�ះថ “�ពះអមច ស់”
េទ។ អក�ធំនិយយថ �ពះ-អ-មច -ស់ េអឡូហុីម លុះ��ែតគត�់តវបន
េគ េពញចិត� េនះជអ�ីែដលគត�់តវបនបណ�ុ ះប�� លអនកសិក�។ េហយ
េ េពល ែដលគតេ់មលេឡង េហយគតប់នេមលេឃញេនះជពន�ឺបេងគ ល
េភ�ង ែដល បនដឹកន�ំ ស�របស់�ទង�់មទីរេ��ថ ន េហយគតប់ននិយយ
ថ “�ពះអមច ស់” េអឡូហុីម ែដលអក�រធំ �ពះ-អ-មច -ស់ “�ពះអមច ស់ជនរ�?”
74 េហយអ�ីែដលគួរឲយភញ កេ់ផ�លស�មបអ់នកេទវ� ស�េនះ បននិយយថ “ខញុ ំ
គឺ ជ�ពះេយសូ៊វ” ជបុគគលមន កែ់ដលអនក�បឆងំយ៉ងខ� ងំេនះ។ េតជ—ជករ
បង�ិលអ�ី! អូ! អូ! �ចបស់ជមនអ�ីេធ�ឲយបុរសមន កេ់នះភញ កេ់ផ�លជមនិខន ថ
អស់ទងំមហិចឆ�របស់គតែ់ដលគតម់ន េដមបែីស�ងរក កនុងេពលែតមយួ គត់
បនេធ�ទុកខបុកេមនញ។ មហិចឆ�របស់គតប់ននគំតេ់ —ឆង យពីេរ ង សំខន់
ែដលគតច់ងេ់ធ�។ េហយអ�ីែដលជករ—ភញ កេ់ផ�លដធ៏ំមនស�មប�់វក របូេនះ
េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំគឺជ�ពះេយសូ៊វ” គឺជមន កែ់ដល អនកបន
េធ�ទុកខបុកេមនញេនះ។ “េហតុអ�ីបនជអនកេប តេប នដល់ខញុ ំ?”
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75 ស�មងតូ់ចមយួេផ�ងេទ តែដលេយង�ចដក�សងេ់ ទីេនះ។ អនកេមល
េឃញ ដូចែដលពួកេគេលងេសច�ក�់កមជំនំុ ពួកេគមនិ�តឹមែតេលង េសច
�ក�់កមជំនំុែតមយួេនះេទ គឺពួកេគេលងេសច�ក�់ពះេយសូ៊វ។ “េហតុអ�ី បន
ជអនកេប តេប នដល់ខញុ ំ?” េតឲយប៉ុលេជ ដូចេម�ច េ�យអស់ពីប ញ របស់គត់
េជ ថ…ថ�កមែដលគតប់នេធ�ទុកខបុកេមនញគឺជ�ពះែដលគតអ់ះ�ងថគត់
កំពុងបេ�ម? ខញុ ំគិតថមនិចបំចប់ ជ កល់ម�តិេទ ខញុ ំគិតថេយងទងំអស់គន បន
ទទួលករបណ�ុ ះប�� លយ៉ងល��គប�់គន ់ េដមបដឹីងថអ�ែីដលខញុ ំមននយ័�តង់
ចំណុចេនះ។ េរ ងដែដលេនះកំពុងេកតេឡងសព�ៃថងេនះ។
76 ប៉ុល �មរយៈភពលងងេ់ខ� ែតគឺេ ែតឆ� តៃវ និងឆ� តជងអនក�សកកលី
េឡ ែដលមនិបនទទួលករអបរ់ ំ ែដលគតប់នេធ�ទុកខបុកេមនញ េហយេ កនុង
ករ បនទ បខ�ួនរបស់ពួកេគ បនទទួលយកបុរសេនះជ�ពះអមច ស់។ ប៉ុែន�ប៉ុល
េ កនុងករបេ�ង នដអ៏�ច រយរបស់គត ់ និងប ញ វន�របស់គត ់ មនិ�ចទទួលយក
បន។ េហយេតអ�ីែដលជករផ� ស់ប�ូររបស់គតេ់ េលផ�ូវេនះ។ េហយគត�់តវ
បនរងទុកខពិករែភនក ដូេចនះគតនឹ់ងមនិអនុវត��មេបសកកមមរបស់គត ់ ប៉ុែន��តវ
បនដឹកនចុំះេ  កែន�ងមយួេ �មផ�ូវែដលេគេ ថ�តងេ់ហយជផទះមយួ។
77 េហយបនទ បម់កេ��េ ទីេនះ េឈម ះថ��នន ស ជអនកេឃញកនុង
និមតិ�េហតុែដលគតម់ក េឃញកែន�ងែដលគតម់ក និងកែន�ងែដលគតប់ន
េចញេ  គតប់ននិយយថ “ប�ូន�បសសុល” �ពះអមច ស់បនេលចមកឲយអនក
េឃញេ េលផ�ូវចុះមក បនចតខ់ញុ ំេ�យខញុ ំបន�កៃ់ដេលអនក េហយអនកបន
េមលេឃញវញិ េហយ�តវបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ “។
78 សូមេមលកែន�ងែដលគតេ់ ។ េតអ�ីេ ជអ�ី ែដល��តវែតមនចំេពះ
ប៉ុល! េឃញេទ? អ�ីទងំអស់ែដលគត�់តវបនហ�ឹក�តេ់ដមបេីធ�គឺផទុយមកវញិ។
ដូេចនះឥឡូវេនះជមយួ—ជមយួនឹងករអបរ់ទំងំអស់ែដលគតម់ន គឺ��គនែ់ត
ឥត�បេយជនប៍៉ុេ�� ះស�មបគ់ត។់
79 ឥឡូវ គតប់នដឹងថគតម់នបទពិេ�ធនម៍យួ។ ដូេចនះេ ទីេនះគឺជ
េមេរ នល�ស�មបេ់យងថ បទពិេ�ធនែ៍តមយួមុខគឺមនិ�គប�់គនេ់នះេទ។ �
�តវែតមនបទពិេ�ធនេ៍បេយង�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ដូេចនះគត់
េមល េឃញេរ ងេនះ។ េហយដឹងថ�ជអ�ីមយួដអ៏�ច រយ ថមននរ�មន ក់
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េផ�ងេទ ត បនទទួល�មុនគត ់ គតប់នចំ�យេពលបីឆន និំង�បមំយួែខ
េ កនុងករចុះ មក—�លខ�ចេ់ ��៉ប ់មកយក—យក�ពះគមពរីេហយនឹងចុះេ
ទីេនះេដមបេី�ប បេធ បបទពិេ�ធនេ៍នះ េហយេមលថេត��តវ�មបទគមពរី
ឬេទ។

80 ឥឡូវ ចុះេបគតនិ់យយថ “ែមនេហយខញុ ំគិតថេនះ�គនែ់តជករបនថយ
បន�ិច” េហយបនបន�? “ខញុ ំនឹងេដរ�មប ញ របស់ខញុ ំ”?

81 ឥឡូវ គត�់តវែតជបគុ់កចំេពះអ�ី ែដលជអនកេទស។ ដូេចនះបនទ បពី់
េ�ប បេធ ប�និងេមលេឃញគម នអ�ីគួរឲយឆងល់ែដលគត�់ចសរេសរេស វេ
េហេ�ពរេ កនុង�បេភទែតមយួ។ េឃញេទ? បីឆន កំន�ះចុះេ ទីេនះ ជបេ់ កនុង
�ពះ បនទូល េហយែស�ងរកថ�ពះែដលបនេ គត�់តឡបម់កវញិ និងបនផ� ស់
ប�ូរ �គបប់ ញ របស់គត ់ផ� ស់ប�ូរ�គបអ់�ីែដលគតប់នហ�ឹក�ត�់�ប។់ អស់ទងំ
មហិចឆ�របស់គត ់ គឺបនលុបេចលេចញឆង យពីគត ់ េហយគតប់នក� យជ
អនកេទស។ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះេនះធំេធង េហយជ—ជករេបក សែម�ង
មយួែដលគតម់និ�ចេចញឆង យពី�។

82 េនះជបទពិេ�ធនពិ៍តៃនអនកេជ ពិត�បកដែដលបនជួប�ពះ។ អនក—អនក
�ចចូលមកភជ បជ់មយួអ�ីមយួែដលជករដអ៏�ច រយ ែដលអនក…អនកនឹង ជអនក
ជបេ់ទសពីអ�ីេផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? អនក—អនកចកឆង យពីអ�ី�គបយ៉់ង េដមប ី
�កឃំុ់ខ�ួនឯងេ ករេនះ។

83 ��តវបនសែម�ងេ េពលមយួែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “នគរ
�ថ នសួគគឺ៌ដូចជបុរសមន កែ់ដលទិញគុជខយង។ បនទ បម់កេពលគតប់ន រក
េឃញ គុជខយងដអ៏�ច រយ គតប់នលកអ់�ីៗទងំអស់ែដលគតម់ន េដមបបីន គុជ
មយួេនះ។”

84 េហយេនះជផ�ូវេ ទីេនះ។ អនក—អនកមនទស�នៈ�បជញ អនក—អនកមន
បទ—បទ—បទពិេ�ធនខ៍ងេទវ� ស�។ ប៉ុែន�េ េពលេវ�មយួមកដល់គឺ
េ េពលែដលអនក—អនក—អនកបនរកេឃញវតថុពិតអនក—អនក�គនែ់តលកអ់�ី�គប់
យ៉ងេផ�ងេទ ត េហយអនកភជ បខ់�ួនឯងេ កនុងករេនះ។
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85 ប៉ុលបនដឹងថ�គឺជអ�ី។ គត—់គតប់នរកេឃញថគត�់តវបនជបនឹ់ម
េ នឹងអ�ីមយួ។ ដូចជេយងបន�ក—់�ក—់�កេ់សះេ កនុងនឹមែតមយួ �
—�តវអូសអ�ីមយួ។ េហយប៉ុលបនដឹងបនទ បពី់បទពិេ�ធនេ៍នះ េហយបីឆន កំន�ះ
គតប់នសរេសរបទពិេ�ធនែ៍ដលគតម់ន ជមយួនឹង�ពះគមពរី គតប់នដឹង
ថ�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សគត ់ េហយបនទឹមគតេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បទពិេ�ធនែ៍ដលគតម់នេដមបទីញដំណឹងល�េ កនុងវត�មនៃន�សនដ៍ៃទ។
�ពះវ ិ ញ ណខ�ួនឯងបនទឹមគត។់

86 េហយៃថងេនះ កនុងនមជអនកបំេរ របស់�ពះ�គីសទ េយង�តវបនទឹមទពកជ់ប។់
េយងមនិ�ចេ បនេទ។ េយងចូលជបេ់ហយ ទឹមជមយួ�ពះបនទូល។ មនិថ
អ�ីែដលនរ�មន កនិ់យយ អនកទឹមជបជ់មយួ�។ មនអ�ីមយួអំពី� ែដលអនក
មនិ�ចចកឆង យពី�។ អនក�តវបនទឹមជមយួ� េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
ទឹមអនកេ កន�់ពះបនទូល។ មនិថនរ�មន ក ់ និយយអ�ី �ជ�ពះបនទូល។
េនះែតងែត�តវបនទពកជ់បជ់មយួ� �កជ់បនឹ់មជមយួ។ ចំេពះ�ពះបនទូល
�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណ គត�់តវបនទឹមជបេ់ហយ។

87 គតប់នេរ នេ —េ ខងេ�កយៃន�លខ�ច�់�៉បេ់នះ។ េ េពល
ែដល អ�ីទងំអស់របស់គត ់ និងបទពិេ�ធន ៍ មហិចឆ� �តវបនដកហូតនូវេរ ង
ទងំេនះ។

88 ឥឡូវេនះ េនះេហយជកែន�ងែដលេយងរកេឃញេ ៃថងេនះ ថេយង�តវបន
ដកហូតដំបូងេគ។ េហយមនុស�មនិចងដ់កហូតេទ។ បង�បសេមតូឌីសចង ់កន់
�មករបេ�ង នរបស់េមតូឌីស។ អ៊ូហូ៊។ បងប�ូនពួកបទីសទចងក់ន ់ ករបេ�ង ន
ពីបទីសទរបស់គត។់ េឃញេទ? ប៉ុែន� អនក�តវែតដកហូតអ�ី�គបយ៉់ង េហយ�តវ
េកតជថមីម�ងេទ ត។ ជថមី។ េហយចូរេចញពីទីេនះ េ ឲយ�ពះវ ិ ញ ណដឹកន។ំ អនក
មនិ�ចនិយយថ “ែមនេហយឥឡូវេនះឪពុករបស់ខញុ ំបននិយយ ថេ េពល
ែដលគតចូ់លមកកនុង�កមជំនំុគតប់នចបៃ់ដជមយួ�គគង� ល។ គតជ់សមជិ
កដេ៏�ម ះ�តងម់ន ក។់” �ចនឹងមនិអីេទស�មបក់រ�ប�ំងរបស់ គតប់៉ុែន�េយង
គឺជ�កមមយួេផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយង�តវែត�តលប ់ េ សមយ័
�ពះគមពរីស�មបៃ់ថងេនះ។
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89 ពួកសងឃក�៏តវបនជបនឹ់មែដរ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទពួកេគបន�តលបម់កវញិ
េ កនុង�បពន័ធ�គប�់គងមយួេទ ត ពួកេគ—ពួកេគប�ជយ័កនុងករេដរេចញពីនឹម
ចស់ មករកនឹមថមី។
90 េហយេរ ងដែដលេនះេយងរកេឃញេ ៃថងេនះ។ េយងបនចូលមកសមយ័
និកយដូចជេយងបនបង� ញ�មរយៈយុគសមយ័�ពះវ�ិរ �ពះគមពរីជេដម។
ប៉ុែន�េយងមកដល់ឥឡូវេនះ គឺសមយ័េសរែីដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ �ទង់
ចុះ មកេហយសំែដងអងគ�ទងផ់ទ ល់ េហយបេងកតអងគ�ទងផ់ទ ល់ែដលបនសេ�មច
េសចក�ីសនយទងំអស់ែដល�ទងប់នសនយ។ អូរខញុ ំេអយ! េនះគឺជេពលេវ� ដ៏
អ�ច រយ!
91 េហយគតប់នដឹងមយួេទ ត គតប់នដឹងថគតម់និ�ចេ កែន�ង។ ែដល
�តវបនេគទឹមនិងករេនះ ថគតនឹ់ងមនិ…ថគតប់នេធ�េនះេទ ប៉ុែន�គត—់គត់
ចងេ់ ។ គតដឹ់ងថមហិចឆ�ិរបស់គតប់នទញគតចូ់លកនុងចំេនមបងប�ូន
�បស�សីែដលជកែន�ងែដលគត�់តវបនអេ ជ ញឲយចូលមក ែតគត�់តវបន េគ
ជំរញុេ�យ�ពះវ ិ ញ ណឲយេធ�អ�ីេផ�ងេទ ត។ គតម់និែមនជគត ់េទ តេទ។
92 �បែហលជមនអនកខ�ះនិយយថ “បង�បសសុល បង�បសប៉ុលេយងចងឲ់យ
អនក មកទីេនះេ�យ�រេយងមន�ពះវ�ិរធំបំផុត។ េយងមន�កមជំនំុេ�ចនជង
េគទងំអស់។ ដង� យរបស់អនកនឹងេកនេឡងជេដម។”
93 ប៉ុែន��តវបន�កេ់ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ គតប់នគិតថ “ខញុ ំមនបង�បស
មន ក ់ េ ទីេនះ។ ខញុ ំចងេ់ េហយជួយសេ ងគ ះបង�បសេនះ េហយនគំតេ់
ឯ �ពះអមច ស់។” ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបន�កគ់តឲ់យេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។ គត់
គឺជ អនកេទស។ �តវេហយ។
94 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�ទងឲ់យេយង�ល់គន េធ�ជអនកេទសែបបេនះ ពី
មហិចឆ�របស់េយងផទ ល់។ េហយវនិិចឆយ័េយងផទ ល់និងរេប បៃនករគិតរបស់
េយងកនែ់ត�បេសរេឡង េដមបកី� យជអនកេទសរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ខញុ ំគិតថ
េនះគឺជពកយដអ៏�ច រយមយួថ “ខញុ ំជអនកេទសរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
95 េហយចូរចថំ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េឃញេទ? មនិថេគគិតអ�ីេទ �ជ�ពះ
បនទូល។ េឃញេទ? េបអនកជអនកេទសរបស់�ពះបនទូលែមន និកយមនិ�ចេធ�
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េ�យអនកចកេចញពី�បន។ �ជ—�ជ�ពះបនទូល។ អនក�គនែ់ត…អនកជអនក
េទសប៉ុណ�ឹ ងឯង។ អនក�តវែត�ប�ពឹត�ដូចែដល��ប�ពឹត�។
96 ឥឡូវេនះ គតម់និ�ចេ កែន�ងែដលគតច់ងប់នេទ េ�ពះ (េហតុអ�ី?)
�ពះវ ិ ញ ណ�មគត។់ អនកចេំទ ជេ�ចនេលកែដលប៉ុលបនពយយមេ កែន�ង
ខ�ះេ�យគិតថ “មនកែន�ងែដលខញុ ំ�ចមនកិចច�បជំុដអ៏�ច រយ” ប៉ុែន��ពះ វ ិ ញ ណ
នឹង�មគត។់ ឥឡូវេនះ េត�ប ជ កយ៉់ងចបស់ថប៉ុលជអនកជប ់េទសេហយ
ែមនេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”] អនកេទសរបស់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ ភជ ប់
ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ! អូ! ខញុ ំចូលចិត��។ អ៊ូហូ៊។
97 គត�់តវបនចងភជ ប ់ េ�យែខ�សង� កម់យួ េ�យ�ន មៃនេសចក�ី�ស�ញ់
េ េធ��ម�ពះហឫទយ័�ពះ។ គតជ់អនកេទស។ គតស់ថិតេ កនុងអនទ កម់យួៃន
េសចក�ី�ស�ញ់។ គតប់នេ កនុងនឹមជមយួ�ពះ�គីសទ។ គត�់ចចបក់ំហុស
េ�យគម នអ�ីេផ�ង។ គត�់តវបនេគផ�ភជ បជ់មយួនឹង�ទង។់ េហយកែន�ងែដល
អនកនមំុខេ  េនះជកែន�ងគត�់តវេ ែដរ។ មនិថ�លេ ម មនពណ៌ៃបតង
យ៉ង�េទេ ទីេនះឬែផនកេនះគត�់តវែតេដរ�មេមដឹកននិំងជមយួនឹម
េនះ។
98 អូយបេ់នះ េបេយង កនុងេ�ងឧេបសថ�បណ��ំចក� យជអនកេទស
ចំេពះភពអ�ម និយមនិងមហិចឆ�របស់េយងផទ ល់ សូមេយងថ� យខ�ួនេយងទងំ
�សងឲយបនទឹមជមយួ�ទង ់ មនិថេ�កិយែដលេសសសល់គិតអ�ី ឬេ�កិយ
េធ�អ�ី។ េយង�តវទឹមកនុងនឹមៃនេសចក�ី�ស�ញ់។ េយងជអនកេទស។ “េជងរបស់
ខញុ ំជបនឹ់ង�ពះ�គីសទដូេចនះ�នឹងមនិផ� ស់ទីេឡយ។ ែភនករបស់ខញុ ំជបនឹ់មដល់�ពះ
�គីសទរហូត ខញុ ំេឃញសមយ័ទំេនបទងំេនះេ េលផ�ូវ�ែបកបលខញុ ំេចញ។ ចិត�—ចិត�
របស់ខញុ ំគឺ ជបេ់ កនុងក�ី�ស�ញ់�ទង ់រហូតទល់ែតខញុ ំមនិ�ច�ស�ញ់េ�កិយ
េនះ េទ តេទ។ ឆនទៈរបស់ខញុ ំគឺទឹមជប�់ទង ់ រហូតទល់ែតខញុ ំមនិដឹងថេតមហិចច�
របស់ខញុ ំជអ�ី។ �គនែ់ត ‘េ កែន�ង�កេ៏�យែដល�ទងដឹ់កនខំញុ ំ ខញុ ំនឹងេដរ�ម
�ពះអមច ស់’ ខញុ ំនឹងក� យជ អនកេទស។” េឃញេទ?
99 ប៉ុលជអនកេទស �តឹម�តវ�ស់។ គតម់និបនេធ�អ�ីខុសេទ។ គត�់តវ
បនហ�ឹកហ�ឺនេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ម�ងេទ ត េដមបរីងច់�ំពះបនទូល។ ឥឡូវ
គត�់តវបនហ�ឹកហ�ឺន�មវធីិមយួ ប៉ុែន�—ប៉ុែន��ពះបនហ�ឹក�តគ់ត�់មវធីិ
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មយួេផ�ងេទ តឥឡូវេនះ។ គត�់តវបនហ�ឹក�តេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមប ី
រងច់�ំពះអមច ស់ មនិថគតម់នមហិចឆ�អ�ីេឡយ។
100 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹង មនជំនួយពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បង� ញអនកពីអ�ីមយួ។ េឃញ
េទ? ឥឡូវសូមេយងយកឧទហរណ៍មយួ។
101 ៃថងមយួ ប៉ុលនិងសីុ�សបនចុះេ �មផ�ូវេ កនុងទី�កងមយួ ែដលជ
កែន�ងែដលពួកេគកំពុង�បជំុកររកីផុសផុល។ េហយេកមង�សីតូចែដលមន�រក�
ចូលគតេ់ដរ�មគតពី់េ�កយទងំែ�សក។ េហយគម នអ�ីែដលគួរឲយឆងល់េទ ប៉ុែន�
អ�ីែដលប៉ុលបនេធ�គឺគតប់នដឹងថគតម់នសិទធិអំ�ចជ�វក ែដល�ច
បេនទ សវ ិ ញ ណ��កកេ់ចញពី ស�ីេនះបន។ ប៉ុែន�េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ?
គតប់នរងច់ពីំមយួៃថងេ មយួៃថងរហូតដល់រេំពចេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមន
បនទូលេ កនគ់តថ់ “ដល់េពលេហយ” ។
102 គតនិ់យយថ “វ ិ ញ ណេអយចូរេចញពីនងេ ”។ េឃញេទគតដឹ់ងពីករ
រងច់�ំពះអមច ស់។
103 េហយសព�ៃថងេនះមនមនុស�ជេ�ចនែដលខិតជិត�ពះបនទូល។ ពួកេគេចញ
េ េ�យមនមហិចឆ�មយួ។ េតមនកររកីផុសផុលប៉ុនម នដងបនចកេចញ
េ ផទះេ�យ�រែតេរ ងេនះ េ�យ�រែត�គផ�យដំណឹងល�មនិរងច់�ំពះអមច ស់
មនបនទូល អនកខ�ះនិយយថ “មកទីេនះ” េហយពួកេគ—ពួកេគេ េ�យ�រ
—ែតសមគមបន�បបថ់ “េ ”។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមនបនទូល
េផ�ង។ ប៉ុែន�មហិចឆ�របស់មនុស�ចងក់� យជបូជចរយឬ—ឬអ�ីមយួេផ�ងេទ តឬ
អនកចស់ទុំខ�ះឬ�គជនខ់ពស់ខ�ះឬអ�ីមយួនឹងទញគត ់ “អនក�តវែតេ ។” ែតគត់
ដឹង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលថ “ចូរេ ទីេនះ”។ េឃញេទ? គតប់នទឹម
ជប ់េ នឹងអងគភពរបស់គត។់ គតជ់អនកេទសរបស់អងគភព។
104 ប៉ុែន�េបសិនជគតប់នទឹមជមយួ�ពះ�គីសទវញិ េនះគតប់នដឹកនេំ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គត…់?…េឃញេទ? គត ់ជអនកជបេ់ទស។ កុំេធ�ឲយមន
ភពខុសគន ពីអ�ីែដលអនកេផ�ងេទ តនិយយ �ជ—�ជ—�ជលង�ិន ែដលឮខទរ
េហយ�នរ់ពំង។ គត�់� បែ់តសេម�ងរបស់�ពះប៉ុេ�� ះ េហយគត ់ និយយែត
េពល�ទងប់ ជ ។ គតម់និនិយយអ�ីទងំអស់។
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105 មនអនកខ�ះនិយយថ “អូ ៎ ហូ បង�បស ចន!” បង�បសរ ៉េូប៊ត ឬមនុស�ដ៏
អ�ច រយទងំេនះេ កនុងទឹកដីរបស់េយង សព�ៃថងេនះ ដូចជថមមហីិកឬ—ឬ—ឬ អូ
រលរ ៉បូ៊តឺឬ—ឬបង�បសថមមអីូសបន អនកអ�ច រយទងំេនះជ�គផ�យដំណឹងល�។
េបសិនជមនេគនិយយថ “មកទីេនះថមម។ី អនកគឺជមនុស�ដអ៏�ច រយៃន �ពះ។”
(អូ អូរល៉) “េហយខញុ ំ—ខញុ ំមន—ពូមន កេ់ដកេ ទីេនះ េហយ—បនចង។ េហយ
គត—់គតឈ់។ឺ ខញុ ំចងឲ់យអនកេឡងមក។ ខញុ ំេជ ថអនកមនកំ�ំងេដមបពីយបល
គត។់” េឃញេទ?

េហយ�បែហលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងនិយយេ គតថ់ “មនិែមន
ឥឡូវេនះេទ”។
106 ប៉ុែន� ចំេពះមតិ�ភពរបស់បុរសេនះ កតព�កិចចរបស់�ទង�់តវេធ�ជមយួគត។់
េប�ទងម់និេធ�ដូេចនះេទ នឹងក� យេ ជស�តវរបស់មន កេ់នះ។ បុរសេនះនិយយ
ថ “ែមនេហយគតប់នេ ដូេចនះ-និង-ដូេចនះពយបលកូនេនះឬេកមង�បសេនះ។
ខញុ ំដឹង គតប់នេធ�។ េហយខញុ ំបនក� យជមតិ�ភក�ិរបស់គត�់បឆ់ន មំកេហយ
េឃញេទ េហយគតម់និែដលមកកែន�ងរបស់ខញុ ំេទ”។
107 ប៉ុែន�េបគត�់តវបន�មឃតេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិឲយេ វញិ គត់
មនិេ �បេសរជង េបគតប់នទឹមនឹង�ពះ។ មតិ�របស់គត ់គត�់ស�ញ់។ ប៉ុែន�
គតគ់ួរែតបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងករេ ទីេនះ ពីេ�ពះ�មនិេធ�អ�ី
ល�េទ យ៉ង�កេ៏�យ។ ខញុ ំមនបទពិេ�ធនជ៍ញឹកញប។់
108 ប៉ុែន�ប៉ុលបនរងច់ឲំយ�ពះវ ិ ញ ណ�បបគ់តព់ីអ�ីែដល�តវេធ�។ “រងច់ំ
�ពះវ ិ ញ ណ”។ បននិយយថ គតប់នឈរមយួយបអ់ធិបបយ។ េហយ គត់
បនេដរេចញពីទីេនះ។ គតប់នេឃញបុរសពិករ។ រេំពចេនះ�ពះវ ិ ញ ណ
មន�ពះបនទូលមកកនគ់តថ់ “ខញុ ំយល់…” េ�យរេប ប�? �មរេប ប
ដែដល ែដលគតយ់ល់ពួកេគនឹង�តវបនបំផ� ញេ េលេកះមយួ។ េឃញេទ?
“ខញុ ំយល់េឃញថអនកមនេសចក�ីជំេន េដមបទីទួលករពយបល។ ចូរេ�កកឈរ
េឡង។ �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនេធ�ឲយអនកជសះេសប យ។” េឃញេទ? ហនឹងេហយ។
គត—់គត ់ …គតប់នទឹម។ គត�់ចេធ�កមមវធីិរកីផុសផុលេ សប� ហ៍េនះ
េ�យគម នអ�ី េកតេឡង ប៉ុែន�គតប់នរងច់�ំពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល។
េឃញេទ? គតប់នជបនឹ់មនឹងករអំពវនវេនះ។
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109 ឥឡូវអនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំអនកកំពុងេថក លេទសអ�ីែដលអនក
បននិយយកលពីៃថង�ទិតយថអនកបនរងច់អំស់េហយ។”
110 ប៉ុែន�អនកចបំនេទ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបននិយយមកកនខ់ញុ ំ
េ េលផ�ូវេ�យបនទូលថ “ខញុ ំនឹងប ជូ នអនក�តឡបម់កវញិកនុងចំេ�មអនកជមងឺ
និង អនករងទុកខ។” េឃញេទ? គឺ�� បប់ងគ ប�់ម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �បកដ
�ស់។ ខញុ ំមនិេ េទទល់ែត�ទង�់បបខ់ញុ ំឲយេធ��។ ខញុ ំបនរងច់�ំពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់រហូត ទល់ែតខញុ ំបនទទួលពី�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះ�
ខុសគន ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះ�េធ�ឲយមនភពខុសគន ។ បទ។
111 គតប់នរងច់�ំពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ គត�់តវបន�កេ់ កនុង�ពះ
វ ិ ញ ណេដមបេីធ��មែតករប ជ របស់�ពះ េនះគតក់� យជអនកេទសរបស់�ពះ
េយសូ៊វ�គីសទ។ មតិ�េអយ េបេយង�គនែ់ត�ចក� យជអនកេទសេនះ!
112 ខញុ ំដឹងថ�េក� ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំចង�់កេ់ឈម ះពីរបីបែនថមេទ ត�បសិនេបអនក
�ច។ ខញុ ំមន�បែហល�បមំយួឬ�បបំីសរេសរចុះេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំចង់
យកេឈម ះែតមយួឬពីរប៉ុេ�� ះ។
113 ចូរេយងយកលកខណៈរបស់េ�កម៉ូេស។ គតប់នេកតមកជអនករេំ�ះ។
េហយគត—់គតប់នដឹងថគតប់នេកតមកជអនករេំ�ះ។
114 ប៉ុែន�មុនេពលែដលខញុ ំនិយយអំពីេ�កម៉ូេស ខញុ ំចងេ់លកយកអតថបទេនះថ
�ពះជមច ស់�ទងែ់តងែតយកនរ�មន ក ់ ែដលនឹងបំេរ �ទងយ៉់ងពិត�បក េដមប ី
េធ�ជអនកេទសរបស់�ទង។់ មនុស�មន កេ់នះ�តវែតលះបងម់ហិចឆ�ទងំអស់
ែដលគតម់ន គឺជ—គឺជអ�ីៗទងំអស់ ជីវតិរបស់គត ់ �ពលឹង �ងកយ ឆនទៈ
មហិចឆ� និងអ�ី�គបយ៉់ងេផ�ងេទ ត េហយក� យជអនកេទសេពញេលញមយួ
របស់�ពះ�គីសទែដលជ�ពះបនទូលេដមបបីំេរ �ពះ។
115 អនក�បែហលជ�តវេដរផទុយពីករជំនុំជំរះរបស់អនក។ �បែហលកនុងអងគភព
មយួ អនក�បែហលជគិតថពួកេគ�ចេលកអនកេឡងនិងផ�ល់ឲយអនកនូវអ�ីែដល
អ�ច រយែដលអនក�ចភ�ថឺ� ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលអនករកេឃញខ�ួនឯង? អនកនឹងេឃញថ
អនក�តវចញ់ េ�កយមក រហូតទល់ែត�ពះ�ចបនមនុស�ែដលចងក់� យជ
អនកេទសរបស់�ទង។់
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116 �ពះកំពុងែតែស�ងរកអនកេទស។ គតែ់តងែតេធ��។ អនក�បែហលជែស�ងរក�
�មរយៈ�ពះគមពរី។ មនុស�មន ក�់តវែតក� យជអនកេទសរបស់�ពះ�គីសទ�បឆងំនឹង
អ�ីទងំអស់។ ដូេចនះអនកមនិ�ចភជ បជ់មយួអ�ីបនេទ ប៉ុែន��ពះ�គីសទ សូមបែីតឪពុក
ម� យ និងបងប�ូន�បស កដូ៏ចជបងប�ូន�សី ប�ី �បពនធ �គបគ់ន ។ អនក�តវបនតភជ ប់
ែតជមយួ�ពះ�គីសទ េហយ�ទងែ់តមយួគត ់ េនះ�ពះ�ចេ�ប អនក។ េបមនិដល់
េពលេនះេទ អនកមនិ�ចេទ។

117 េចញេ េ�កេពលខ�ះ និយយេដមពីមនុស�។ េឃញេទ? ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុង
ពយយមេដមបឲីយអនកកតប់នថយករេនះ។ អនក�តវែតមនកែន�ងចបេ់ផ�មដូចជ
ជួនកលអំពវនវឲយ ស�ី�ទ បសកនិ់ងពក�់វទងំេនះនិងែថរក�វជិជ ជីវៈ�គី�ទ ន
របស់ពួកេគ។ និយយថ “េនះេហយជេរ ងតិចតួច”។ ែមនេហយអនក�តវែត
ចបេ់ផ�មេ កែន�ង�មយួ។ ដូេចនះ�តវចបេ់ផ�មេ ទីេនះជមយួ កខគ របស់
អនក។ េឃញេទ? និងកតប់នថយករសម�ងឹេ ខងេ�កិយ អ�ីកេ៏�យ េហយ
ក� យជអនកេទសរបស់�ពះ�គីសទ។ េហយបនទ បម់ក�គនែ់តរក� ករកត ់បនថយ
អ�ី�គបយ៉់ងរហូតដល់ទីប ចបប់នទ តចុ់ងេ�កយ�តវបនកតប់នថយ។ បនទ បម់ក
អនក—អនក…គឺជអនកេទស។ អនកនឹងសថិតេ កនុងករក� បរ់បស់�ទង។់ �ទងប់ន
ទទួលអនកេ កនុងករក� បរ់បស់�ទង។់

118 ឥឡូវេនះេ�កម៉ូេសបនដឹងថគតប់នេកតជអនករេំ�ះ។ គតប់នដឹង
ពីេរ ងេនះ។ េតអនកបនកតស់មគ ល់េទជមយួនឹងមហិចឆ�ែដល េ�កម៉ូេស
មន។ �គ ល់ម� យរបស់គតប់ន�បបគ់តេ់ ទីេនះ េ េពលែដល នងជែម៉
េ�ះរបស់គត។់

119 គម នអីឆងល់ េ េពលែដលទរកតូចម៉ូេសេកតមកេនះ ម� យរបស់គតប់ន
និយយថ “អនកដឹងេទ ម៉ូេស េ េពល…ឪពុករបស់អនក ��៉ំម េហយនិង
ខញុ ំ បនអធិ�� នជនិចច។ េយងបនដឹងនិងេមលេឃញេ កនុង�ពះបនទូល �ជ
េពល ៃនអនករេំ�ះ�តវប ជូ នមក។ េហយេយងបនអធិ�� នថ ‘�ពះអមច ស់ជ�ពះ
េយងចងេ់ឃញអនករេំ�ះេនះ។’ េ ��តីេនះ �ពះអមច ស់បន�បបេ់យង េ កនុង
និមតិ� មយួថអនកនឹងេកតមកេហយអនកនឹងក� យជអនករេំ�ះ។ េយងមនិភយ័ខ� ច
បទ ប ជ របស់េស�ច។ េយងមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលេស�ចបននិយយេទ។ បនទ បម់ក
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េយង ដឹងថអនកបនេកតមកជអនករេំ�ះ។ ឥឡូវេនះម៉ូេសេយងបនដឹងពីករេនះ
េយង�ចនអំនកេឡងេ ។”
120 ឥឡូវសូមចងច ំ ពួកេគបនធ� កចុ់ះេ ទីេនះ រយះេពលបនួរយឆន េំ
�បេទសេអហ�ុបី។ េឃញេទ?
121 “េហយេយង—េយងចងន់អំនកេ —េ េរ ង�តឹម�តវ ករអបរ់�ំតឹម�តវ។ ដូេចនះ
ខញុ ំនឹងយកអនកេហយ�កអ់នកេ កនុងទូកតូចមយួ។ េហយបែណ� តអនកេចញេ កនុង
ទេន�នីល។ េហយចែម�ក ថចរន�ទឹកបនយកទូក តូចែដលបនហូរចុះ�មែខ�រ
ទឹកខ� តែ់ខ�ងេហយនេំ �តងជ់េ�ចនម៉យដឆ៏ង យនិងបនបតចូ់លេ កនុង�ងំ
របស់ផេ�៉ន ជកែន�ងែដល…កូន�សីរបស់ផេ�៉ន គឺជកែន�ង�ងងូតទឹករបស់
នង។ េហយខញុ ំដឹង—ខញុ ំដឹងថនង�តវករនរមីន កេ់ដមបចិី ច ឹមអនក។”
122 េហយេ សមយ័េនះ ពិត�ស់ពួកេគមនិមនដបទងំេនះេដមបចិី ច ឹម
ទរកេទ ដូេចនះនង�តវែតមន—មនែមេ៉�ះ។ ដូេចនះ…
123 “េហយម៉�មខញុ ំបនប ជូ ននងេ ។ េហយនងឈរេ ទីេនះ េហយនង
បននិយយថ ‘ខញុ ំ�គ ល់កែន�ងែដលខញុ ំ�ចរកែមេ៉�ះមន កប់ន’ េហយបនមក
រកខញុ ំ។ េហយម៉ូេស ទ� រទងំអស់�តវបនបិទ។ កូនជទី�ស�ញ់អនកមន�យុ
១៦ឆន  ំ េហយអនកនឹងក� យជកូន�បសរបស់ផេ�៉ន។ េហយៃថង�មយួអនកនឹង
ក� យេ ជអនករេំ�ះែដលនឹងនមំនុស�េចញពីទីេនះ” ។
124 មហិចឆ�របស់េ�កម៉ូេសបនចបេ់ផ�មេកនេឡង។ “ខញុ ំនឹងសិក�អនកម� យ
េអយ។ ខញុ ំនឹងសិក�អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។ អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំនឹងេធ�?
ខញុ ំនឹងេរ នពីរេប បេធ�ជទ�នមន ក ់ េហយខញុ ំនឹងដឹងពីរេប បយកមនុស�ទងំេនះ
េចញពីទីេនះ។ ខញុ ំនឹងក� យជអនកដឹកនដំអ៏�ច រយ ជអនក�តត��ដូេចនះខញុ ំនឹងដឹង ពី
រេប បែដល�តវេធ�។ េហយខញុ ំនឹង—យក�េចញ។ ខញុ ំនឹងទទួលបន Ph.D ឬ LL ។
ខញុ ំនឹងេធ��។”
125 ដូចជ “ឪពុកជីនីគី” េបអនកធ� បប់ន�នេស វេ របស់គត។់ �តឹម�តវ
េហយ។ “គតនឹ់ងរេំ�ះពួក�បេតស�ងទ់ងំអស់” អនកដឹងេទេហយគតប់ន
ក� យជមន កេ់�យខ�ួនឯង។ ដូេចនះេ�កបូជចរយដអ៏�ច រយេនះ េ�ចនឆន កំន�ងមក
េហយ “ឪពុកជីនីគី” អនកគួរែតបន�នេស វេ របស់គត ់ ។ ពួកេគេ គត់
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ថ េគេ គតថ់ “ឪពុក”។ ែតគត�់គនែ់តជបង�បសជីនីគីប៉ុេ�� ះ �ជ
អ�ី។ េយងមនិេ នរ�មន កថ់ “ឪពុក” េទ។ ដូេចនះេយងរកេឃញថ—ថ
េយង….គតនឹ់ង�ន�ពះគមពរី ដូេចនះគតគ់ួរែតេចញពីទីេនះ េហយបដិេសធមនិ
ទទួល �គ ល់ពួក�បេតស�ង ់ េហយេធ�ឲយ�ទងំអស់ជកតូលិក។ េហយេ េពល
ែដល គតប់នេ �ន�ពះគមពរី េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសណ�ិ តេល
គត។់ េហយគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបនទ បម់កគតប់ន
ក� យជមន ក ់េ កនុងចំេ�មពួកេគ។
126 ដូេចនះសូមកតស់មគ ល់អេ ច ះ គឺថេ�កម៉ូេស បនទទួលករហ�ឹកហ�ឺន
ទងំអស់។ េ�យ�រែតគត—់គតប់នដឹង។ គតម់នភពៃវឆ� ត មនករអបរ់ ំ
ខពស់មន�បជញ ! រហូតដល់គម ននរ�មន កេ់�ប បបន គតែ់ថម ទងំ�ចបេ�ង ន
ជនជតិេអហ�ុបីផងែដរ។ រហូតដល់គត�់ចបេ�ង នចិត�� ស� របស់ពួកេគ។
គត�់ចបេ�ង នឧត�មេសនីយ—៍របស់ពួកេគនូវអ�ីែដលេយធ�ច។ គតជ់
បុរសដ ៏ អ�ច រយមន ក។់ េហយមនុស�េកតខ� ចម៉ូេសេ�យ�រែតភព អ�ច រយ
របស់គត។់ អូដូចជ��របូករណ៍! របស់ខញុ ំ! គតគឺ់ជសងឃ�ជ�បែហល ដូចជ
ប៉ុប។ គតជ់មតិ�ដអ៏�ច រយមន ក។់ េហយគតគឺ់ជមនុស�ដអ៏�ច រយមន ក។់ េហយ
គតដឹ់ងថគតប់នេកតមកេដមបេីធ�កិចចករេនះ េហយបនហ�ឹក�តជ់មយួ
មហិចឆ�ដ ៏អ�ច រយេដមបេីធ��បន។
127 ដូចជៃថងេនះ។ ខញុ ំមនិនិយយេ អនកទទួលករបណ�ុ ះប�� ល េ
��េរ នទងំេនះេទ ខញុ ំមនិនិយយអីចឹងេទ…ដូចជពួកេគេ ទីេនះេ ភគ
ខងលិចឥឡូវេនះពួកេគនឹង�ងសង�់�េទវ� ស�មយួរយ-និង-�សិប
�នដុ�� រ។សូមេមលពួកេពនទីកុសមយួរយ-និង-�សិប-�នដុ�� ។
ស�មបខ់ញុ ំែដលគួរែតជអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�េ កនុងេបសកកមម។ េឃញេទ?
េឃញេទ? េឃញ េទ? ប៉ុែន�អ�ីកេ៏�យ េតពួកេគេធ�អ�ីេ េពលពួកេគេចញពីទីេនះ?
េតពួកេគគឺជអ�ី? ជ�កមរគីី។ ហនឹងេហយ។ េហយបនទ បម់កេនះគឺជរេប បែដល
ពួកេគេចញមក។ �ែតងែតមន អនកែដលសល់ េហយេនះជបនទ ត ់ ដូចគន ។
េឃញេទ?
128 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ េ េពលែដលេ�កម៉ូសកនុងករបណ�ុ ះប�� ល
ទងំអស់របស់គត ់េហយសព�ៃថងេនះជមយួនឹងករហ�ឹកហ�ឺនទងំអស់ �ចេធ�ជ
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អនក�តត��ដអ៏�ច រយ មនមហិចឆ�ខពស់ េតេយងនឹងេធ�អ�ី? មហិចឆិ� របស់េយងគឺ
ក� យដូចជអ�ីែដលេ�កម៉ូេសមន។ េឃញេទ?
129 �ពះអមច ស់មុនេពលែដល�ទង�់ចទទួលមនុស�មន កេ់ កនុង�ពះហស�របស់
�ទង ់ �ទង�់តវែតដកមហិចឆ�របស់គតេ់ចញ។ �ទង�់តវដកគតពី់ករហ�ឹកហ�ឺន
ទងំអស់របស់គត។់
130 គតប់នេចញេ េ�ក េហយគតប់នរេំ�ះ។ គតប់នសម� បជ់នជតិ
េអ ស�ុបីមន ក។់ េហយគត ់ េហយេ េពលែដលគតប់នេធ�ដូេចន ះ គតប់ន
រកេឃញ ថគតម់នកំហុស។ គតម់និ�ចេធ�ដូេចន ះបន។ �មនិែមនជវធីិេនះ
េទ។ េហយ�ពះ�តវនគំតេ់ចញេ �លរេ��ថ នជ�លខ�ច។់
131 អនកសមគ ល់េឃញេទ �ចែម�កបន�ិច ពីរេប បែដលបងប�ូនទងំេនះបន ទទួល
�រស�មបព់ួកេគ។ �ទងប់ននពំួកេគេ ទីរេ��ថ ន។
132 �ទងប់ននបំ៉ុលេ �លរេ��ថ ន េដមបហី�ឹក�តគ់ត ់ េដមប�ីបបគ់ត់
នូវអ�ី ទងំអស់េនះែដលជករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយគឺេចញេ �លរេ��ថ ន។
“ចូរេចញេ �លរេ��ថ ន”។ េហយគត�់ន កេ់ ទីេនះរហូតដល់�ពះជមច ស់
េ�បសឲយគតប់នសុចរតិ។
133 េហយសមយ័េ�កម៉ូេស �ទងប់ននគំតេ់ចញេ �លរេ��ថ ន។ រក�
គតអ់ស់រយៈេពលែសសិបឆន  ំ េហយបនយកគតេ់ចញពី�គបទ់ងំេទវ� ស�
របស់គត ់ មហិចឆ�របស់គត។់ អូ! េតេពល�ហន ែដលគត�់ចេមល េ
េ�កយេហយេមលេឃញគតប់�ជយ័។ េហយេយងេ យបេ់នះ គួរែតេធ�េរ ង
ដូចគន េ េពលែដលេយងេមលេឃញមហិចឆ�របស់េយង។
134 សូមេមលពីយុទធនករៃនករេ�បសឲយជេហយេមលថេត�ពះអមច ស់បន
េធ�អ�ីខ�ះពីរបីឆន កំន�ងមកេហយេដមបចីបេ់ផ�មេ�បសដល់អនកជមងជឺេដម។
135 អនក�គបគ់ន  �គបអ់ងគករ គឺពីេ�ពះ�មនិបនចូលមកកនុងអងគករ ពួកេគ�តវ
ែតមនអនកពយបល។ េតេយងបនេធ�អ�ីខ�ះ? េ�ះេមលបន�ិចសិន។ េយងបន
េធ�ដូចគន េនះែដរែដលេ�កម៉ូេសបនេធ�។ េយងបនេចញេ  េហយពយយម
យ៉ងខ� ងំេដមបេីធ�ករអ�ច រយ។ “ខញុ ំមនជំងឺមយួ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនឈមេ កនុង
ៃដរបស់ខញុ ំ” េហយបេងកតករអ�ច រយ។ េឃញេទ? េហយេតេយងបនទទួលអ�ី?
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មនុស�មយួចំនួនេ កនុងករតឹងែតងដូច ែដលបនែបកបកេ់ឡងេហយក� យ
េ ជអនក�បមកឹធមម�និងទទួលបនគំនិតរបស់ពួកេគ។ េហយពួកេគបនប�ូរ
�មផ�ូវ�តឡបេ់ វញិប ជ ពីេគលបំណងរបស់ពួកេពនទីកុស�តឡបេ់ េធ�ឲយ
អងគករនិងេរ ងជេ�ចនេទ ត។ េឃញេទ?
136 េតេយងបនេធ�អ�ីខ�ះ? សម� បជ់នជតិេអហ�ុបីមន ក។់ េនះជករ�តឹម�តវ។
េហយេយងបនពយយម។ េយងមនរបសួ។ េយងបនសង។ េយងបន ពលី
េ ទងំយបជ់យូរកនុងករអធិ�� នកិចច�បជំុរហូតដល់េយងមនិមនសេម�ង។
េហយ—ពយយមបេងកតអ�ីមយួ និងមនសងឃមឹេឡង និង�បេភទទងំអស់េនះ
េហយរកេឃញថ�ជករប�ជយ័ទងំ�សង។ េយង�តវករករវលិ�តឡបេ់
�ល ខ�ចវ់ញិ។ �តវេហយ។ ហនឹងេហយ។ ករប ងក បនិងករតសូ៊។ េហតុអ�ី
មនិ េបះបងេ់ចល? េនះេហយគឺជអ�ីែដលអនកគួរែតេធ� េឃញេទ �តឡបេ់ វញិ
េហយេបះបង។់ េហតុអ�ីេយងេធ�អ�ីែដលពួកេគបនេធ�ដូចគន  ដូចគន ែដលម៉ូេស
បនេធ�។ �មនិេធ�ឲយល�េទ។ បនទ បពី់រយៈេពលែសសិបឆន  ំ គតប់នជបេ់ទស
េ�យ �ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េតេយងពយយមេធ�អ�ី?
137 េ េពលែដល�ពះពរដអ៏�ច រយេចញមក និងករបង� ញទងំអស់េរ ងដអ៏�ច រយ
ទងំេនះែដល�ពះបន�បបេ់យងអំពី ថេយង�តវែតបនេកតជថមី និងរេប ប ែដល
េយង�តវែតទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះ េយ
សូ៊វ�គីសទ។ េហយេរ ងទងំអស់េនះ។
138 អនកេមល មនុស� ជំនួសឲយករេ ជប�់ពះបនទូល បនទឹមជមយួ�េតពួកេគ
េធ�អ�ី? ពួកេគបនចបេ់ផ�មេ�យ�ទឹស�ីនិកយរបស់ពួកេគផទ ល់។ ែដលបន
ប�ជយ័រចួេ េហយ េហយពយយមផលិតអ�ីមយួេដមបេីមលេ ដូចជេសចក�ី
ពិត។
139 ខញុ ំសូ៊កតផ់� ចេ់ ទីេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំ�បកដថអនកមន�បជញ �គប�់គន់
ដឹងអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�េហតុអ�ីបនជេមលេ អ�ីែដល�បន
េធ�។ គិតអំពី�។
140 េតេយងមនអ�េី យបេ់នះ? ប៉ុែន�ជ—ជ—ជ�បជជតិមយួែដល េពញ េ
េ�យករេរ បចំមនុស�ែដលបដិេសធមនិទទួល�គ ល់បទគមពរីរបស់�ពះ។ ែដល
នឹងេ ថ—ថ—ថជជីវតិៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលថ “�គឺជ—ជករយល់
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�ចឡំខងផ�ូវចិត�”។ ជបុគគលែដលបដិេសធមនិចូលមកកនុង�កមជំនុំរបស់ពួកេគ។
េហយពួកេគមនិអនុ ញ តឲយអនកនិយយពីពូជសត�ពស់សូមបែីតមយួម៉ត ់ ែដល
មនសុវតថិភពអស់កលបជនិចច ជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេបក សែម�ង
េហយបនបង� ញថជ�ពះបនទូល។ ខញុ ំបនេធ�ករជំទស់ បនទ បពី់ករជំទស់េនះ
បង� ញថ�ខុសស�មបខ់ញុ ំ។
141 េតពួកេគទទួលបនអ�ីខ�ះ? េរ ងដូចគន ែដលេ�កលូធឺមន អនកេ សល់
របស់ពួកេគ បនសម� បព់ួកេអហ�ុបី។ អ�ីែដល�តវ…េត�ជអ�ី? �បែហលជគត់
បនេធ�ឲយបុរសមយួចំនួនចបេ់ផ�ម…ឈបលួ់ចេគ ឬ�បែហលជរស់េ េ�ម ះ�តង់
ចំេពះ�បពនធរបស់គត។់ ប៉ុែន�េតអ�ីែដលអនកបនេធ�ឲយគតេ់ចញពីេនះ? សមជិក
�កមជំនុំ។ “មកចុះ មកចូលរមួ�កមរបស់េយង។” េឃញេទ?
142 បុរសែដល�� បេ់នះ គឺជេរ ងែដលគត�់ចចង�ុល�មមៃដរបស់គតេ់
ភពេជគជយ័ ៃនែសសិបឆន ៃំនករបណ�ុ ះប�� ល បុរសេអហ�ុបីេផ�ក េ ទីេនះ
រលួយនិង�� ប។់
143 េនះេហយជរេប បែដល�គឺជយបេ់នះ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលេយង�ច
ចង�ុលេ កររកីផុសផុលែដលបនឆ�ងកត ់(ែដលេគេ ថ) គឺជ�កមៃនពួកជំនំុ
សមជិកែដលមនិ�គ ល់�ពះេ�ចនជងពួកហ៊តថិនថុត នឹងដឹងអំពី��តីេអហ�ុបី។
�តវេហយ។ េនះនឹង�បបព់ួកេគអំពី�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ពួកេគនិយយថ “ខញុ ំ
មនិេជ ករេនះេទ”។ និយយថ “ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកនិយយេទ ខញុ ំមនិេជ �
េទ” េឃញេទ? េឃញេទ? េនះជេរ ងដ�៏�កកែ់ដល�តវចង�ុលបង� ញ ស�មប់
អស់ទងំករប ងក បនិងករតសូ៊ �ពមទងំអ�ី�គបយ៉់ងែដលេយង ទទួលបន។
144 �បែហលជេយង�ចចង�ុលេ ��េរ នធំមយួ ប៉ុែន��បន�� ប។់ េយង
�ចចង�ុលេ អងគភពមយួប៉ុែន��បន�� ប។់ �បនប ងក ប។ �ដូចជេរ ង ដំបូង
ែដលេយងដកេចញ។ “ដូចជសត��ជកមយួែដលចូលេ កនុង�ជរំបស់� េហយ ែឆក
�សីុកម�ួត�” េ េពលេយង�តលបេ់ វញិ។ ជនជតិេអហ�ុបីែដលបន�� ប។់
145 គម នករសង�យ័េទប៉ុែន�មនអនកខ�ះនិយយថ “ែមនេហយ ម៉ូេសេតអនកមនិ
មន�រមមណ៍េ�ចនស�មប�់បជជនេនះេទ? េពលអនក�តវបនេ ឲយេធ�ដូេចនះ” ជ
មនុស�ែដល�គ ល់ម៉ូេស េហយដឹងថគត�់តវបនេគេ ឲយេធ�ដូេចនះ។ “េហយ
េត…អនកបតប់ង�់រមមណ៍ស�មប�់បជជនេនះឬេទ?”
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“អតេ់ទ”។
146 “ែមនេហយេហតុអ�ីបនជអនកមនិេ ខងេ�ក េធ�ករេនះ? េហយេហតុអ�ី
បនជអនកមនិេចញមកទីេនះ �កលបងេធ�មយួេនះ? េហយេហតុអ�ីបនជអនក
មនិេ ជមយួអនកេផ�ងេទ ត?”
147 ម៉ូេសេ ខងេ�ក�តវបនដកហូតទងំអស់រហូតដល់គតម់នបទពិេ�ធន៍
េ គុមពៃ�ពេឆះេនះ ែដលបន�បកស�ពះបនទូល។ “េយងជ�ពះរបស់ អ�័ប� ំអុី
�កនិងយ៉កុប។ េហយអញចពំីករសនយរបស់អញ។ េហយអញបនចុះមក
េដមបរីេំ�ះពួកេគ។ អញនឹងប ជូ នឯងឲយេធ��។” េនះដល់េពលេហយ។
148 គតប់នេមលេឃញ�ពះបនទូល មនិែមនមហិចឆ�របស់មនុស� ឬេសចក�ី
បង៉�បថន របស់�បជជនេទ។ បនទ បម់កេតគតប់នក� យជអ�ី? គតម់និចង់
�បឈមមុខនឹងជនជតិេអហ�ុបីេទ តេទ។ គតម់និចង�់បឈមមុខនឹងេរ ងេនះ
េទ តេទ។ ប៉ុែន�គតប់នក� យជអនកេទស។ �ែមន៉។ ែសសិបឆន ៃំនកររត ់ ករ
ធ� កចុ់ះប៉ុែន�បនទ បម់កគតប់នក� យជអនកេទសេ កនុងៃ�ពែដលកំពុងេឆះ ម៉ូេស
ដម៏នអំ�ចេ�យអស់ពីប ញ របស់គត។់ គមពរីែចងថម៉ូេសជបុរសខ� ងំ ពូែក
េ កនុងពកយសម�ឬីេ កនុងទេង�េ កនុងសមយ័េអហ�ុបី។
149 ប៉ុែន�េមលអ�ីែដលអនកខងេទវ� ស�ដអ៏�ច រយបនេធ�េ កនុងវត�មនរបស់គុមព
បន� ែដលេឆះេនះ។ គត�់គនែ់ត�រភពភពទនេ់ខ�យរបស់គតប់៉ុេ�� ះ។
េ េពលែដលគតប់នេមលេឃញេគលបំណងពិតរបស់�ពះ គតប់ន�រភព
ថគតម់និ�ចេធ��បនេទ។ ប៉ុែន�គតប់នទទួលករបង�ឹកែផនកេទវ� ស� ទងំ
អស់ែដលពួកេគ�ចឲយគតប់នទទួលករបង� តប់េ�ង នេ កនុង��េរ នល�
បំផុតរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�េតគតប់នេធ�អ�ីេ េពលគត…់េឃញបេងគ លេភ�ង
ែដល ពយរួេ គុមពៃ�ពេនះ? បននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចសូមបនិីយយេ កន�់ទង់
បនេទ។ �ពះអមច ស់េអយ! េតខញុ ំជអនក� ែដលខញុ ំគួរែតក� យជ?” េឃញេទ?
150 “ចូរេ�ះែសបកេជងេចញេ ម៉ូេស។ អញចងនិ់យយេ កនឯ់ង។ ដកខ�ួន
េចញចុះសូមបែីតែសបកេជងរបស់ឯង។ អនក—អនកកំពុងសថិតេ េលដីម�ងេទ ត។
អញចងនិ់យយជមយួឯង។”
151 មនិ�ចសូមបែីតនិយយ។ េ ទីបំផុត អនកេទសែដលបនេ�ជសេរ ស
េ��ែដលបនេ�ជសេរ ស ដូចជប៉ុលែដរែដលបនេ�ជសេរ ស។ ម៉ូេស�តវបន
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េ�ជសេរ សជអនករេំ�ះ។ េហយបនទ បម់ក េ ទីបំផុត �ពះបនេ�ជសេរ សអនកជប់
េទសរបស់�ទងជ់អនកជបគុ់កដល់�ទង។់ អូ �េលលូយ៉! គត�់ចផ� ស់ ប�ូរ
បន�មែត�ពះបនទូលរបស់�ពះបនផ� ស់ប�ូរគត។់ “េតខញុ ំ�តវនិយយថអនក�
ជអនកប ជូ នខញុ ំ?”

“អញ។”

“េតខញុ ំនឹងេធ�ដូចេម�ច?”

“អញនងឹេ ជមយួឯង”។
152 “ែមនេហយ�ពះអមច ស់េអយដូចជ�ទងម់នបនទូលែមន។ ខញុ ំេ ទីេនះ។” អូខញុ ំ
េអយ! េនះគតគឺ់ជអនកេទស។
153 គត�់បឆងំនឹងករគិតដ�៏បេសររបស់គត។់ ឥឡូវេនះគត�់តវបនហ�ឹក�ត់
េដមបបី ជ កងទព័។ “េលក�វេឡង! តទល់!” ហ�ឹក�តេ់ដមបេី  “រេទះចំបងំ
�មលំ�ប ់លំែពងទងំអស់េបះេ មុខ! �បងេ�ប ប!” េនះេហយជរេប បែដល
គតនឹ់ងេ ។ េហយេនះគឺជករហ�ឹកហ�ឺនរបស់គត។់

ប៉ុែន�គតនិ់យយថ “េតខញុ ំនឹងេ�បអ�ី?”

�ទងម់នបនទូលថ “េតអ�ីែដលអនកមនេ កនុងៃដរបស់អនក?”
154 “េឈមយួ។” �ពះេធ�េរ ងគួរឲយអស់សំេណ ច�ស់េពលខ�ះ ស�មបគ់ំនិត
របស់មនុស�។ េឃញេទ? យកេឈេ កនុងៃដរបស់គត។់ ពយរួចុះេ�កម។ �យុ
ែបត៉សិបឆន ។ំ ភរយិរបស់គតេ់ េលសត��។ កូនេ េល�តគករបស់នង។
បន�ិចេនះ ៃដរញីរញ័រេយលេយគចុះេឡងកនេ់ឈមយួ។ កបលរបស់ គតប់ន
ងកេ់ឡង ដបតិគតម់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េហតុអ�ី? ទីបំផុតគតប់ន
េបះយុថក ។
155 គតគឺ់ជអនកេទស។ “ខញុ ំនឹងផ� ស់ទីេ េពលែដល�ពះបនទូលផ� ស់ទីខញុ ំ។ ខញុ ំ
នឹង�គនែ់តនិយយកែន�ងែដល�ពះបនទូលនិយយ។”

“េតអនកនឹងេ ទី�?”
156 “ខញុ ំមនម�េបសកកមមមយួ គឺឈរេ ចំេពះ�ពះេ ផេ�៉នេហយបង� ញ
ដល់�ទង ់េឈេនះែដល�ពះបនចតខ់ញុ ំេ ”។ �ែមន៉។
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“េតអនកនឹងេធ�អ�ីបនទ បពី់េនះ?”

“�ទងនឹ់ងផ�ល់នូវកិចចករបនទ ប ់េ�កយពីខញុ ំេធ�ករេនះ”។
157 អនកេ ទីេនះ។ អនកមនែតេរ ងមយួេដមបេីធ�ជំ�នដំបូងយបេ់នះ ចុះចញ់
ក� យជអនកេទស។ កំុគិតពីខ�ួនឯងឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ ក� យជអនកជបេ់ទស។
158 ម៉ូេសបនក� យជអនកេទសមន ក ់ គតប់ន�រភពថគតម់និ�ចសូមបែីត
និយយ។ ជចុងេ�កយ េ េពលែដល�ពះបនទទួលគតេ់ កនុង�ពះហស� ែដល
ជកែន�ងែដលគត�់ចផ� ស់ទីែតជកែន�ងែដល�ពះរញុគត។់ ែដលជ កែន�ង
ែដល �ទងប់ន�បប�់ពះបនទូល។ គតប់នដឹងថ�គឺជ�ពះបនទូល។ បនទ បម់ក
គតប់ន�កខ់�ួនគតេ់ �ពះបនទូល។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទី េនះ�ពះ
ទញយកេ�កម៉ូេសេ �ម�ពះទយ័របស់�ពះ។
159 េនះគឺជេរ ងដែដលែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះប៉ុល។ �តវេហយ? [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន៉។” �ទងប់នទឹមប៉ុល។ តូចទប �ចមុះកំពិត ជពួកយូ� អូ
ជបណ�ិ ត Ph.D និងជLL.D បនសរេសរទងំអស់អំពីគត។់ ប៉ុែន��ទងម់ន
បនទូលថ “អញនឹងបង� ញដល់គតពី់អ�ីែដលគតនឹ់ងរងទុកខស�មប ់ �បេយជន៍
របស់�ពះ។” េឃញេទ? េហយគត…់
160 េហយបនទ បម់កប៉ុលអងគុយេ ទីេនះ េហយេឃញ�ពះបនទូល េហយេឃញ
ករេនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ បនទ បម់កគតប់នេលកៃដរបស់គតេ់ឡងនិងបនទឹម
ជបជ់មយួ�ទង។់ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះបនចបយ់កគតេ់ �ពះបនទូល។
“គតនឹ់ងយក�ពះនម�ទងេ់ �បបដ់ល់ពួក�សនដ៍ៃទ។” គតប់នេ ដូេចនះ។
161 “ម៉ូេស អញគឺជ�ពះៃនបុព�បុរសរបស់ឯង។ អញជ�ពះរបស់អ�ប�អំុី
�ក និងយ៉កុប។ អញបននឹកចេំសចក�ីសនយជមយួពួកេគ េហយេវ�ៃន
េសចក�ី សនយេនះគឺជិតដល់េហយ។ េហយអញបនេឃញទុកខេវទនរបស់� ស�
អញ។ អញបននឹកចកំរសនយេនះ។ េហយអញបនចុះមកេដមបទឹីមឯង។ អនក
យល់ ពីអ�ី�ពះបនទូលបននិយយេទ។ អញបនទឹមឯងឲយចុះេ ទីេនះ ទញអនក
េ�យអំ�ច ចុះេ ទីេនះេហយជួយរេំ�ះ� ស�អញ។ េហយយកដំបងេ ៃដ
របស់ ឯងេ ជ�ក�េី�ពះឯងនឹងេឃញករអ�ច រយេ�យ�រ�” �វឌីជមយួ
និងែខ�ដង�ក។់ េឃញេទ?
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162 ទឹមខ�ួនឯងេហយគតក់ប៏នចុះេ ។ ទីបំផុត�ពះអងគមនមនុស�មន កែ់ដល
ចុះចូលជមយួ�ទង ់ទឹមជមយួ�ទង ់េហយមនិ�ចផ� ស់ទីបនេលកែត�ពះបនទូល
របស់�ពះបនជំរញុគត។់ េបសិនជមនុស�នឹងេធ�ែបបេនះេ ៃថងេនះ! បនទ បម់ក
គតគឺ់ជអនកជបេ់ទសរបស់�ទង ់ជអនកជបេ់ទសៃនេសចក�ី�ស�ញ់ ែដល�តវ
បនជបនឹ់មេសចក�ី�ស�ញ់ ជមយួ—នឹង�ពះដូចប៉ុល�តវបនទឹមេឡង កនុង
ចំណង ៃនេសចក�ី�ស�ញ់ចំេពះ�ពះ។
163 ដូចជប៉ុល ពួកេគទងំពីរនកប់នហ�ឹកហ�ឺន�មរេប បដូចគន ។ ម៉ូេសបន
ហ�ឹកហ�ឺនអនកដឹងេទ េដមបរីេំ�ះពួកកូនេ អុី��ែអលេ�យអំ�ចេយធ។
ប៉ុលបនហ�ឹកហ�ឺនេដមបរីេំ�ះពួកេគេចញពីៃដរបស់ពួករ ៉មូ េហយផ�ល់េសរភីព
េ�យកម� ងំខង�សនដអ៏�ច រយរបស់គត ់ េ កនុងពិភពេ�កសមយ័េនះ។
េ េ�កម��េរ នដអ៏�ច រយៃនករបណ�ុ ះប�� លរបស់កម៉�ល។
164 េហយពួកេគទងំពីរបនេធ�ដំេណ រេ កនទ់ីរេ��ថ ន។ �តឡបម់កវញិជ
មនុស�ខុសពីមុន។ ពួកេគទងំពីរនកប់នេឃញបេងគ លេភ�ង។ េហយពួកេគ
ទងំពីរនកជ់េ��។ �តវេហយ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”។] ពួកេគ
ទងំពីរជេ��។ េហយពួកេគទងំពីរនកប់នឮសេម�ងេចញពីបេងគ លេភ�ង
ពិត�បកដ�ស់ ជអនករេំ�ះែដលបនមក។ ពួកេគេ ទីេនះ។ បនេ �ល
ខ�ចម់យួ។ ចកេចញពីផទះរបស់ពួកេគេហយេ �លខ�ចេ់ដមបែីស�ងរក។ ចក
េចញពី�បជជនរបស់ពួកេគ និងអ�ី�គបយ៉់ងេដមប ី ែស�ងរក�ពះហឫទយ័របស់
�ពះ។ េឃញេទ?
165 ពួកេគ�តវបនហ�ឹក�តក់នុងរេប បែតមយួ។ �ពះជមច ស់បនផ� ស់ប�ូរពួកេគ
�មរេប បេផ�ងេទ ត។ េហយពួកេគ�តវែតក� យេ ជអនកេទសេពញេលញ េដមប ី
មនិេធ�សកមមភព�មរេប បែដលពួកេគចងេ់ធ� ប៉ុែន�េដរតួ�មរេប បែដល�ពះ ចង់
ឲយពួកេគេធ�។ �ទងដូ់ចជពីម�លិមញិៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។
166 េតេយង�ចមនេពលដបន់ទីេទ តេដមបបីន�បនេទ? [បង�បសេនវលី
និយយថ “�ែមន៉”—Ed។]
167 ខញុ ំនឹង�បញបចូ់លតួអងគេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំេឃញមយួេ ចំេពះមុខខញុ ំ។ េឈម ះ
របស់គតគឺ់យ៉ូែសប។ គតគ់ឺជកូន�បសែដលបនេរ ស�ងំ។ គតល់�ឥតេខច ះ
�មរេប ប�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ គតប់នេកតជេ��។ គតក់ជ៏េ��ផងែដរ។
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េឃញេទ? េហយឥឡូវេនះគត�់ចេមលេឃញនិមតិ�។ េហយេ េពលែដល
គត ់ ជេកមង�បសតូចេ េឡយ គតប់នេឃញនិមតិ� េឃញខ�ួនឯងអងគុយេល
បល�័ងក េហយបងប�ូនរបស់គត�់កបសំពះគត។់ េឃញេទ? ប៉ុែន�សូមេមល។ គត់
បន ក� យជ…គតម់ន�រមមណ៍ថគតជ់បុរសដអ៏�ច រយ។ េឃញេទ? ពួកេគ
ទងំអស់…

168 ប៉ុែន�អ�ីែដល�ពះបនេធ�? �ទងប់នេធ�ដូចគន ែដរស�មបអ់នកែដលេ សល់។
ពីេ�ពះម៉ូេសជអនករេំ�ះ ប៉ុលគឺជអនករេំ�ះ េហយឥឡូវេនះយ៉ូែសបជអនក
រេំ�ះ។ �ទងប់នសេ ងគ ះ� ស�របស់�ទងព់ីករអតឃ់� ន។

169 េត�ពះជមច ស់�ទងេ់ធ�អ�ីដល់គត?់ �កគ់តេ់ កនុងពនធនគរ �កគ់ត�់តង់
េ ពនធនគរ។ ហនឹងេហយ។ សូមចថំគត�់តវបនលកេ់�យបងប�ូន�បសរបស់
គតេ់ េអហ�ុបី។ េហយពួកេគបនលកគ់តេ់ ប៉ូទីផរ។ េហយប៉ូទីផរកឲ៏យ
េសរភីពបន�ិចេ គត ់េហយេរ ងដំបូងអនកដឹងេទ គឺ�តវបនេគយកេចញពីគត។់
េហយេ ទីេនះគតអ់ងគុយេ កនុងគុកេហយែ�សកយំ ទួញេ�ក។ �ពះជមច ស់
�ទងប់នដក�េចញ។

170 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ ប៉ុែន��គបេ់ពលេ កនុងពនធនគរខញុ ំេជ ថ គត់
�ចេឃញនិមតិ�ថគតនឹ់ងអងគុយេលបល�័ងក េហយបងប�ូន�បសរបស់គតប់ន
លុតជងគងេ់�យេ�ពះគតដ់ឹងថអំេ�យរបស់គតម់កពី�ពះ។ េហយគតដឹ់ង
ថ��តវែតេកតេឡង។

171 េបសិនជេយង�ចរក�ករេនះេ កនុងគំនិតរបស់េយង េហយេបេយង�ម
�ពះបនទូលៃន�ពះ ថេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ�ទងនឹ់ងមន�ពះវ�ិរមយួ �ទងនឹ់ង
មនមនុស�។ េហយេរ ងទងំេនះែដល�ទងប់នសនយ�ទងនឹ់ងេធ�។ �ទងប់ន
មន បនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ� េហយេយងកំពុងរស់េ កនុងេពលេវ�េនះ។ េយង
េ ទី េនះ។ �ទង�់គនែ់តពយយមេដមបឲីយេយងក� យេ ជអនកេទសពិត�បកដ
ឥឡូវេនះេ ឲយជបជ់មយួ�ទង។់

172 អនកបនឮបទចេ�ម ងចស់ែដលអនកេ�ច ងថ “េហយបនទ បម់កខញុ ំបនបិទ
ជបជ់មយួ�ពះឬេទ”? ខញុ ំចងេ់ ជបនឹ់ង�ពះ។ ឥឡូវេនះ�ជកែន�ងែដលខញុ ំបន
គិត។ �តវបនបិទជបជ់មយួនឹង�ពះគម នអ�ីេផ�ងេទ តេទ េហយអនក�គនែ់តេធ�
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ចលនេ េពល�ពះជមច ស់មនបនទូលថឲយេធ�។ អនក�គនែ់តេធ�ដូចែដល �ពះ
បនមនបនទូល សូមេមលបនទ បម់កអនកបិទជបេ់ កនុង�ពះ។
173 ឥឡូវសូមចងច ំ គតក់ំពុងែតគិត។ គតក់ប៏នក� យជករប�ជយ័ទងំ
�សងចំេពះខ�ួនឯង។ ទងំអស់ែដលគតប់នដឹង ទងំអស់ែដលគតប់នយល់
និងអ�ី�គបយ៉់ងគតប់នក� យជករប�ជយ័ទងំ�សង។ �មនិដំេណ រករេទ។
គត�់តវបន�កេ់ េ�កម�ថ នភពមយួេ កែន�ង�ែដលគម ននរ�មន ក់
�� បគ់តេ់ទ។ គតជ់អនកេទស។ េឃញេទ? គត�់តវបន�កេ់ កនុង�ថ នភព
មយួែដលអនកមនិេជ នឹងមនិេជ ។ អនកដឹងពីអ�ី ែដលខញុ ំចងនិ់យយឬេទ? [�កមជំនំុ
និយយថ “�ែមន៉”—Ed។] ពន័ធកិចចរបស់គតគឺ់មនិ មនឥទធិពល។ �បជជន
បនងកកបលេចញ។ ពួកេគនឹងមនិយកចិត�ទុក�ក ់ ដល់គតេ់ កនុងគុកេទ។
េតកិចចបំេរ របស់គតនឹ់ងមន�បេយជនអ៍�ី? គត�់ច ឈរេ មតទ់� រពនធនគរ
េហយអធិបបយេ កនព់ួកេគ។ ពួកេគេដរចុះេឡង �មផ�ូវ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�
គតក់� យជអនកេទស។ េហយ�ពះជមច ស់បនរក� គតជ់អនកេទស រហូត
ទល់ែតកងប់នវលិេ ខង�� ំ។ បននិយយថ “េនះគឺជមនុស�របស់ខញុ ំ។”
សិរលី�! ប�ជយ័ទងំ�សង!
174 េ ទីបំផុត�ពះបនមកឯគតេ់ កនុងគុករបស់គត។់ ដូចជប៉ុល កដូ៏ចជ
អនកដៃទេទ តែដរ �ទងេ់លចមកឯពួកេគ។ េហយ�ទងប់នេ�បអំេ�យទនែដល
�ទងប់ន�បទនដល់គត។់ េដមបទីញគតេ់ចញពីទីេនះ។ េនះជករ�តឹម�តវ។
�ទងប់ននគំតេ់ចញពីគុករបស់គត។់ េតគតប់នេធ�អ�ី? ភ� មៗេនះេពល�ទង់
បននគំតេ់ចញពីគុក �ពះម�ក��តរបស់គតប់ន�បទនអំ�ចឲយគតេ់
ជំនិត�ទង។់ គត�់តវបនេគនមំកពីពនធនគរនិងបនផ�ល់អំ�ច។ រហូតដល់
អ�ីែដលគតប់ននិយយ�តវែតេកតេឡង។ �ែមន៉។
175 េ កនុងពនធនគររបស់គត ់ គតែ់តងែតចងចថំគតប់នេកតមកេដមប ី
េគលបំណង។ គតនឹ់ងអងគុយែកបរេស�ច។ អនកទងំអស់កនុងពួកេគនឹង�តវឱន
�កបចំេពះគត។់ និមតិ�របស់គតប់ន�បបគ់តដូ់េចនះ។ �ែមន៉។ ប៉ុែន�មុនេពល
និមតិ�របស់គត�់ច�តវបនបំេពញទងំ�សង គត�់តវែតក� យជអនកេទស។ �
ែមន៉។ េហយបនទ បម់កគតក់� យជអនក�គប�់គង។ េហយេ េពលែដលគត់
េចញពីផទះគុករបស់គត ់ េហយក� យជអនកជបេ់ទសៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ
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ែដលគត�់ចនិយយបនែតប៉ុេ�� ះ �ពះបន�កេ់ កនុងមតរ់បស់គតេ់ដមប ី
និយយបនទ បម់ក�ពះបនេធ�ករ�មរយៈគត។់
176 កតស់មគ ល់ថ េ�កម៉ូេសមនអំ�ច េដមបចីងពួកេ �� យរបស់ផេ�៉
ន �មទស�នៈផទ ល់ខ�ួនរបស់គត។់ “េបអនកនិយយេ កនភ់នេំនះថ ‘ចូររកំិល
េ ។’” គតម់នអំ�ចេដមបចីងពួកេ �� យរបស់េស�ចផេ�៉ន។ មនិថពួកេគ
ជ�គជំនួយឬកអ៏នកដឹកនឬំថ—េតពួកេគជអនកតំ�ងរដ�ឬកព៏ួក េគជនរ�
េទ។ គតនិ់យយថ “ខញុ ំចងអនក” េហយពួកេគ�តវបនចង។ េនះេហយ។ គត់
�ចេធ�បន �េ �មពកយរបស់គតផ់ទ ល់�មករសបបយរបស់គត។់ �ែម៉
ន។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!

អូខញុ ំ�ចមន�បែហលជបីនទីេទ ត ដូេចនះខញុ ំ�តវរក�ពកយរបស់ខញុ ំ។
177 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ គត—់គតប់នក� យជអនកជបេ់ទសដល់�ពះ
ពីអនកជបេ់ទសរបស់េ�កិយ។ ពី…ប៉ុលវធីិដូចគន ។ េហយម៉ូេសដូចគន  ពី
អនកេទសៃនគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់គតក់� យជអនកេទសរបស់�ពះ។ េហយេ
េពលែដលគតេ់ចញមក គតម់នអំ�ចរបស់�ពះ។ េហយេ េពលែដល គត់
ក� យជប៉ុល…េ េពលែដលគំនិតចស់ ៃនម៉ូេស គតប់នចុះចញ់េហយ បន
ដក�េចញ េហយគតប់នក� យជអនកជបេ់ទសៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ �គីសទ។
�ចផ� ស់ទី�គបទី់កែន�ង…

“អនកនិយយថ ‘�ពះ�គិស�’”។
178 “គតេ់គរព�ពះ�គីស�ធំជង�ទពយសមបត�ិ របស់េអហ�ុបី។” ដូេចនះគតគឺ់ជ
អនកេទសរបស់�ពះ�គីសទដូចជេ�កប៉ុលែដរ។
179 ចូរចថំពួកេគទងំបីនកគឺ់ជេ��។ េឃញេទ? េហយពួកេគ�តវបនដក
ហូតគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគេដមបកី� យជអនកជបេ់ទសដល់�ពះ�ម�ពះទយ័
និងផ�ូវរបស់�ពះ។
180 បនទ បម់កេយងចងច ំឥឡូវេនះ ថគតម់នអំ�ចចងភជ បេ់�យពកយខ�ួន
ឯង។ គតម់នអំ�ចេដមបរីេំ�ះេ កនុងពកយផទ ល់ខ�ួនរបស់គត។់ គត�់ចនិ
យយថ “ខញុ ំរេំ�ះឯងេ កនុង�ពះនមៃនេស�ចរបស់ខញុ ំ” �ែមន៉។ ផេ�៉ន បនយក
យ៉ូែសបេធ�ជកូន�បសរបស់គត។់
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181 �ពះ�គីសទបនយកអនកេទសៃនេសចក�ី�ស�ញ់េធ�ជកូន�បសរបស់�ទង។់
េហយ�ទងប់ន�បទនដល់ពួកេគនូវអំ�ចែដលជអ�ីែដល�ទងម់ន។ យ៉ូ�ន
១៤:១២ “អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ” េឃញេទ “កិចចករែដលខញុ ំេធ�គតក់នឹ៏ងេធ�
ែដរ។ េហយេលសជងេនះផង” ឥឡូវេនះ អនកជបេ់ទសៃនេសចក�ី�ស�ញ់
របស់�ពះ�គីសទ �ពះម�ក��តរបស់គតគឺ់ជ�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។ “ខញុ ំ�បប់
អនកជ �បកដថេបអនក�ល់គន ប ជ ឲយភនេំនះ ‘ចូរេរ េចញ’ េហយមនិសង�យ័
េ កនុងចិត�របស់ អនកប៉ុែន�េជ ថអ�ីែដលអនកបននិយយនឹងេកតមន េនះ
នឹងេកតេឡងែមន។ េបអនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងពកយខញុ ំ េហយពកយខញុ ំេ ជប់
អនក�ល់គន ។ េបសិនជអនក ជបនឹ់ងខញុ ំ” ពីេ�ពះ�ទងនិ់ង�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់
ដូចគន ។ “កលេដមដំបូងមន �ពះបនទូលេហយ�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ។
�ពះបនទូល�តវបន�តឡបជ់�ច ់ ឈមេហយបនរស់េ កនុងចំេ�មេយង។
ដូចគន កលពីម�លិមញិៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត! េបអនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ”
មនិែមនេ ទីេនះឬេ ទីេនះ។ “ចូរេ ជបន់ឹងខញុ ំេហយពកយរបស់ខញុ ំេ កនុងអនក
ចុះ។ េនះអ�ីែដលអនក នឹងសូម េនះនឹងបនសេ�មចឲយជកជ់មនិខន។” �ទង់
មនអំ�ច។
182 កតស់មគ ល់ មុនេពលែដលគតេ់ចញមក គត�់តវបននេំចញេហយេករ
េចញ។ មនេរ ងពីរបី�តវបនេករេចលមុនេពលគត�់ចជួបេស�ចរបស់គត។់
េឃញេទ?
183 អូ េពលខ�ះ�ពះ�ទងន់�ំ ស�របស់�ទងេ់ចញែបបដូេចន ះ េហយេករេចលេរ ង
មយួចំនួនៃនឆនទៈផទ ល់ខ�ួនពួកេគេចញ បង� ញពួកេគថពួកេគមនិ�ចេធ�អ�ី�ម
ចិត�ពួកេគចងេ់ធ�បនេទ។ អនកយល់អ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយេទ។ ពួកេគមនិែមន—
មនិែមនេ កនុងេសរភីពកនុងករេធ�អ�ីែដលពួកេគចងេ់ធ�េនះេទ។ មុនេពលពួកេគ
�ចចូលមកអំ�ចេពញេលញនិងជទសករ-េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ �គីសទ
ពួកេគ�តវេករេចលេហយបនទ បម់កបង� ញខ�ួន។ េពលខ�ះ�ទងប់នន ំពួកេគេ
ឯ�លខ�ចេ់ដមបេីធ�ែបបេនះេករឲយពួកេគ។ េហយបនទ បម់កន ំពួកេគេចញ ចក់
េ�បង�ងំឲយបំេពញេគលបំណងែដល�ទងប់នែតង�ងំឲយពួកេគេធ�។ េតយល់ខញុ ំ
នយ័អ�ីេទ?

បងប�ូនេអយ េយងកំពុងេ �គចុងេ�កយេហយ។
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184 ចូរចថំ�ល់េពលេផ�ងេទ តទងំអស់អ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ �ទងែ់តងែតយក
មនុស�មន កេ់ េធ�ជអនកបំេរ របស់�ពះអងគ ចូរលះបងេ់ចលជំរករបស់ខ�ួនេ ។
គត�់តវែតលះបងអ់�ី�គបយ៉់ងែដលគតប់នដឹង បំេភ�ចទងំអស់ៃនករបណ�ុ ះ
ប�� លរបស់គត ់អ�ី�គបយ៉់ងេដមបដឹីងពី�ពះទយ័របស់�ពះេហយេធ��ម�ពះ។

185 គតម់និ�ចេដរ�មអ�ីែដលមនុស��តវេធ�េហយ�ពះដូចគន  កនុងេពលេវ�
ែតមយួ។ �ជករផទុយពីគន េ វញិេ មក។ អនកមនិ�ចេ ខងេកតនិង
ខងលិចបនេទកនុងេពលដំ�លគន ។ អនកមនិ�ចេ ខង�� ំនិងខងេឆ�ង
បនេទ។ អនកមនិ�ចេធ�បនល�និងខុសកនុងេពលែតមយួ។ អនកមនិ�ចេធ��ម
មនុស�និង�ពះកនុងេពលែតមយួ។ អតេ់ទ។ អនកេដរ�ម�ពះជមច ស់ឬកេ៏ដរ�ម
មនុស�។

186 ឥឡូវេនះេបសិនជអនកកំពុងេដរ�ម�ពះជមច ស់ េហយបនថ� យខ�ួនអនក
េ  �ពះបនទ បម់កអនកក� យជអនកជបេ់ទសរបស់�ពះេនះ របស់�ពះបនទូលេនះ
េ �ម�ពះហឫទយ័េនះ។ មនិថមនអ�ីេផ�ងេទ តនិយយេទអនកក� យជ—ជ
អនក េទសរបស់�។

187 សូម�� ប។់ េយងកំពុងេ �គចុងេ�កយ។ េហយខញុ ំសូមនិយយែបបេនះ
េ�យករេគរពនិងបនទ បខ�ួន ខណៈែដលពីរនទីចុងេ�កយ�តវបនអែណ� ត
េ ។ សូមេមល។ អ�ីែដល�ពះ ចំេពះគំនិតរបស់ខញុ ំនឹងេធ�េហយ�តវែតេធ� េហយ
នឹងេធ�េ ៃថងចុងេ�កយេនះគឺេដមបរីកឧបករណ៍ស�មបក់រ�បមូលផល។ �ទង់
�តវែតរកឧបករណ៍េដមប�ីយកំេទចកំ�លឥដ�។ កសិករ�មយួេ េពល
ែដល�ទងេ់ �បមូលផលរបស់�ទង ់ �ទងម់នឧបករណ៍េដមបេីធ�� ពិត�ស់
�ទង ់ �តវែតមនកបិំត�សចឬកអ៏�ីមយួែដលជឧបករណ៍មយួចំនួនេដមបបីច
�គបធ់ ញជតិ។ េហយ�ចតចំរតូែដលទំុ។

188 �ពះអងគេអយ សូម�កេ់យងេ កនុង�ពះហស�របស់�ទង។់ េធ�ឲយេយងក� យជ
ទសករៃនក�ី�ស�ញ់របស់�ទង។់ េ�បេយងស�មបឧ់បករណ៍េដមបនីយំកករ
សេ�មចចិត�េ ែផនដីេនះែដលមនអំេពបបនិងប�� � ែដលេយងកំពុង
រស់េ  កនុងជំននេ់នះ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលកលពីម�លិមញិៃថងេនះ
និងជេរ ងរហូត។
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189 ស�មបខ់ញុ ំផទ ល់ សូមឲយខញុ ំក� យជអនកជបេ់ទស។ �បសិនេបបងប�ូនរបស់ខញុ ំ
ទងំអស់�តលបម់កខញុ ំចុះេបមតិ�ទងំអស់របស់ខញុ ំងកមកខញុ ំ ខញុ ំចងក់� យជអនក
េទសរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទនិង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ែដលខញុ ំ�ចជប�់ម�ពះ
បនទូលរបស់�ទង ់ េ�យ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមបេីមលេឃញ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេធ�ឲយ�ពះបនទូលរបស់�ពះ�តវបនប ជ កេ់�យករដូចគន ែដល�ទងម់ន
បនទូលថនឹងេធ�។ ខញុ ំចងក់� យជអនកេទសៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

សូមឲយេយងអធិ�� ន។
190 ខញុ ំឆងល់�ស់ េ យបេ់នះ ជមយួកបលរបស់េយងឱនចុះ េបមហិចឆ�េនះ
ែដល េយងមន ៃនករេធ�អ�ីេផ�ងេទ តឬ�បែហលជអ�ីមយួែដលេយង�ចគិតថ
ជេរ ងអ�ម និយម ឆងល់ថេតេយងមនិ�ចែញក�េចញេ�យែឡកេទឬអី។
191 ខញុ ំឆងល់ថេបេកមង�បសមយួចំនួនេ ទីេនះយបេ់នះ េមលេ ជុំវញិនិយយ ថ
“ខញុ ំនឹងេធ�ជ េពលែដលខញុ ំធំេឡង ខញុ ំនឹងក� យជ អ�ីមយួ—អ�ីមយួឲយ�បកដ។” ឆងល់
ថ េបអនក�ចមន�រមមណ៍ពី�ពះទយ័របស់�ពះេធ�ករេ កនុងជីវតិរបស់អនក េហយ
និយយថ “េទ េទ។ អ៊ូហូ៊។ ខញុ ំ—ខញុ ំ…មហិចឆ�របស់ខញុ ំបនបតប់ងឥ់ឡូវេនះ។
តបតិប៉ុនម នៃថងចុងេ�កយ ៃថងេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបននិយយ មកកនខ់ញុ ំ។ ខញុ ំ
—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំចងថ់� យខ�ួនខញុ ំផទ ល់េ �ពះ េដមបេីធ�ជឧបបករណ៍ យ៉ងខ� ងំេ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ។”
192 េកមង�សីមយួចំនួនែដល�ចមនមហិចឆ�ៃនតួអងគ ស�ីល�មន កឬ់—ឬ�បែហល
ជក ញ តូចឬ�បែហលជៃថង�មយួបេងកត�ជីពជ��ហូលីវដូ ខញុ ំ—ខញុ ំឆងល់
ថ េបអនកមនិបន�កម់ហិចឆ�របស់អនកេ កនុងវត�មនៃន�ពះនិង�ពះបនទូល
របស់�ទងេ់ទ ចូរ�� បក់រេ របស់�ពះេ កនុងជីវតិរបស់អនក។ �ពះ�គ ល់អនកជ
នរ�។
193 ខញុ ំឆងល់ថេតនឹងមនអនកបំេរ យ៉ងជិតសនិទធឬអនកបំេរ មន កជ់កមមករនិេយជិត ឬ
កែន�ង�េ កនុង�ពះវ�ិរ។ ខញុ ំេទបែតចូលមកទីេនះមុនេនះបន�ិចប៉ុេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនិ�គ ល់មនុស�មយួភគបីៃនអនកអងគុយេ ទីេនះយបេ់នះផង ប៉ុែន�ខញុ ំ…ក� បៃ់ដ
ដតូ៏ចេនះ។ ខញុ ំឆងល់ថេបមននរ�មន កនិ់យយេ�យេចញពីចិត�ថ “ខញុ ំមនិខ�ល់
ពីអ�ីែដលនរ�និយយេឡយ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំជបវបំេរ របស់�ពះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ
នឹងអធិបបយ�ពះបនទូល�ទងេ់�យមនិខ�ល់ពីអ�ីេឡយ។ ខញុ ំមនិ ខ�ល់ពីអងគភព
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—របស់ខញុ ំទតខ់ញុ ំេចញេទ ខញុ ំេ ែតេ ជមយួនឹង�ពះបនទូលេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងេធ��។
ឆនទៈរបស់ខញុ ំគឺជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។ �ពះទយ័របស់�ពះគឺជ ឆនទៈរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ
នឹងក� យជអនកជបេ់ទសដល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ�យ�ពះគុណនិងជំនួយរបស់
�ទងខ់ញុ ំនឹងេធ��។

194 សូមគិតអំពី�េ េពលែដលេយងបនឱនកបលចុះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ន
នកប់នយកមហិចឆ�េនះេ យបេ់នះ? េតអនកនឹងេលកៃដេទ។ េនះជៃដរបស់
ខញុ ំផងែដរ។ ខញុ ំចុះចូលទងំអស់។ ជមយួនឹងកបលរបស់េយងបនឱនឥឡូវេនះ
យឺតៗដូចែដលអនកគិតពី� ជងេនះេ េទ តេ េពលអនកអធិ�� ន។

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
ថ� យ�ចដ់ល់�ពះអងគ
ថ� យទងំចិត�វ ិ ញ ណខញុ ំផង
ថ� យ�ចដ់ល់�ពះអងគ

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំ…

195 េតអនកពិតជចងម់ននយ័ចឹងែមនេទ? “ទូលបងគំចងក់� យជអនកជបេ់ទស។
ទូលបងគំ…

ទទួលទូលបងគំ�ពះអមច ស់េអយ។ នទូំលបងគំចុះេ ផទះរបស់ជងសមូនេ
យបេ់នះ។ កេមទចទូលបងគំទងំអស់េឡង េហយសូនម�ងេទ តចុះេ ទីេនះ”។

…ទងំចិត�វ ិ ញ ណខញុ ំផង
ថ� យ�ចដ់ល់�ពះអងគ។

196 �ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ ដូចែដលបទចេ�ម ងេ ែតបន�េលង ទូលបងគំបនគិត
េ�ចនជងទទួលបនផលចំេណញ ថខញុ ំ—ខញុ ំបនបំែបកេ េលបទចេ�ម ង េហយ
និយយេ កន�់ទង�់គនែ់តមយួែភ�ត។ េ េពលមនុស�កំពុងែតគិត “�គបទ់ងំ
អស់ខញុ ំថ� យ” �ពះវរបិ�េអយ! សូមឲយេយងេធ�េរ ងេនះ គឺជឱកសចុងេ�កយ
របស់េយងេដមបេីធ��។ សូមេយងមកេ�យេ�ម ះអស់ពីចិត� សូមយងចូលមកកនុង
តុរបស់�ពះអមច ស់ ដូចែដលសំេល កបំពក�់តវបន�ងសម� ត សម� ត�ពលឹង
សម� តឆនទៈ សម� តមហិចឆ� �គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ។
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197 េហយសូមអនុ ញ តឲយ�ពះយក�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ទឹមេយង�ល់គន េ�យ
�ពះបនទូល។ េហយសូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេលេយង េ េពលែដល
េយង ឮសេម�ងនឹមេ ជំុវញិចិត�របស់េយង “ពីយបេ់នះទូលបងគំយក�ទង ់ េធ��ម
បនទូល របស់�ទង។់ ឥឡូវេនះកុំគិតពីគំនិតផទ ល់ខ�ួនរបស់ឯង។ គិតពីគំនិតរបស់
អញ វញិ។ គិតពីឆនទៈរបស់អញ។ អញនឹងនឯំង”។ �ពះទទួល�នឹងក� យជ
បទពិេ�ធនម៍យួដល់េយង�គបគ់ន ។
198 េកមងៗទងំេនះអងគុយេ ទីេនះ។ ប�ីនិង�បពនធ និងមយួចំនួននឹងក� យជ�� មី
និង ភរយិ។ មនមនុស�ចស់អងគុយេ ទីេនះ អនកដឹកនបំនេ �មបេ�� យ
ផ�ូវ។ េហយ �ពះអមច ស់េអយ េ ទីេនះគឺបង�បសេនវលី ខញុ ំ �តវបនេឡងេ េល
ជេណ� រ។ ៃថងរបស់េយងកំពុងសថិតកនុងេលខេរ ងេហយ។ ជំ�នរបស់េយង�តវែត
�បង�បយត័នជងអ�ីែដលេយងបនេធ�។ េយងេមលកែន�ងែដលេយង េដរ។ េយង
មនិ�បកដថជេជង �ចឈ់មកំពុងនិយយ េយងធ� បម់ន។ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់
េអយ េ េពលែដលេយងេមលេឃញថជីវតិរែមង�� បក់ំពុងែតលិចបតេ់ហយ
គម នជំ�៊ន�មយួរបស់េយង�បកដចបស់ េ�យគម ន�ពះហស�របស់�ទងេ់ទ។
199 ឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់េអយ សូមទទួលេយង េត�ចេទ? សូមទទួលដួងចិត�
និងឆនទៈេយងេ កនុង�ពះហស�របស់�ទងផ់ទ ល់ េហយអនុ ញ តឲយេយងក� យជ
អនកេទសេ យបេ់នះចំេពះ�ពះបនទូល�ពះ�គីសទ។ សូមឲយេយងរស់េ ជជីវតិ
របស់�ពះេ ទីេនះ។ សូមឲយ ស�ីទងំេនះ ស�ីវយ័េកមងទងំេនះ េកមង�បស�សី
ទងំេនះ ថ� យជីវតិរបស់ពួកេគ�ពះអមច ស់េអយ។ េហយ ឲយមហិចឆ�របស់ពួកេគ
ក� យជមហិចឆ�េដមបបីេ�ម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយអនុ ញ តឲយពួកេយងក� យ
ជអនកេទសៃន�ពះគុណនិង�ពះហឫទយ័របស់�ទង។់ សូម�បទន�ពះអមច ស់។
200 �ជអ�ីែដលទូលបងគំដឹងថ�តវេធ��ពះអមច ស់េអយ។ ពកយេខទចខទ ទំងំេនះ
ទូលបងគំ—ទូលបងគំទុកចិត�ថ�ទងនឹ់ង�ក�់រមួគន �តឹម�តវ។ ប�� លឲយ�េក�
េ  ទីេនះ។ េហយមនុស�ចង�់� បប់៉ុែន��ពិតជេក� ។ េហយមនមនុស�ជេ�ចន
�តវេ ផទះនិងេ េធ�ករ�បញប។់ ប៉ុែន�សូមឲយ�គបពូ់ជទងំេនះសថិតេ កនុងចិត�
“អនកេទស”។
201 ចូរេ ផទះេហយនិយយ�បប�់បពនធថ…េ�ពះពួកេគនឹងេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់
េហយកនុងករចុះេ អធិ�� នេ រេស លេនះឬ�ង ចេនះ េ �ជងែ�គសម�ងឹេ
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មយួេផ�ងេទ តនិយយថ “សម� ញ់េអយេតមនអ�ីេ យបេ់នះ? េតេយងពិតជ
ក� យជអនកេទសដល់�ពះ�គីសទនិងឆនទៈរបស់�ទងឬ់កេ៏យងេធ�ករ�មរយៈឆនទៈ
របស់េយង?”
202 សូមឲយយុវជននិងយុវនរ�ីគបទី់កែន�ងជពិេសសអនកទងំេនះែដលបន ឮ
�រេ យបេ់នះសូមសួរខ�ួនឯងនូវសំណួរដូចគន ថ “េតខញុ ំមនឆនទៈចងក់� យជ
អនកជបេ់ទសេហយេបះបងេ់ចលជីវតិរបស់ខញុ ំឬេទ?”
203 “អនក�ែដលរក�ទុកជីវតិរបស់គតអ់នកេនះនឹងបតប់ងប់៉ុែន�អនក� ែដល
នឹងបតប់ងជី់វតិរបស់គតេ់�យ�រខញុ ំេនះនឹងរក�េឃញវញិ។” �ពះវរបិ�េអយ
េយងដឹងេហយថ ក� យជអនកជបេ់ទសរបស់�ទង ់ គឺលះបង ់ មហិចឆ�របស់
េយងផទ ល់ េហយនិងេសចក�ីបង៉�បថន របស់េយង េដមបែីស�ងរក �ទងេ់យង
មនជីវតិអស់កលប។ សូម�បទន�ពះអមច ស់េអយ។
204 មនែតេរ ងមយួែដលខញុ ំដឹង គឺ�តវថ� យ�ឥឡូវេនះចូលេ កនុង�ពះហស�របស់
�ទង ់ េហយ��ចក� យជែផ�ផក និងនយំកេចញឧបករណ៍ដអ៏�ច រយ—ដអ៏�ច រយ
េ ៃថងចុងេ�កយៃនករ�បមូលផល បុរសនិង ស�ី េកមង�បសនិងេកមង�សី ចូរថ� យ
ឆនទៈទងំ�សងេ �ពះទយ័របស់�ពះ េហយក� យជអនកជបេ់ទសៃន�ពះេយសូ៊វ
�គីសទចំេពះក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ�គីស�។ េយងទូលសូមេ កនុង�ពះនមរបស់
�ទង។់

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ

ចូរេយងេ�កកឈរេឡង។

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
ថ� យ�ចដ់ល់�ពះអងគ ខញុ ំ…?…

205 សូមេយងនិយយម�ងេទ តេ�យបិទែភនកេហយេលកៃដរបស់េយងេឡង។

�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
ថ� យទងំចិត�វ ិ ញ ណខញុ ំផង
�គបទ់ងំអស់ខញុ ំថ� យ
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206 ឥឡូវ េបសិនជេយងបនឱនកបលចុះ េហយមុននឹងចេ�ម ងៃនករចក
េចញបនប ចប។់ នយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊វជមយួនឹងអនក ខញុ ំនឹងសំុែបបេនះ
— ថបង�បសេ ទីេនះ…ខញុ ំេភ�ចេឈម ះរបស់គត។់ បង�សីែដលែថ�ងទីបនទ ល់
អំពី និមតិ�ៃនភពងងឹតមកសងគតែ់ដល�តវបនពយបល។ េហយចថំសម�ងឹ េ
េ�កយរបងំបនបត។់ េសចក�ីជំេន របស់នងបនេធ�ដូេចន ះ។ អនកបំែបកេយង
េ�យេសចក�ីអធិ�� ន ប�ូន�បស? េហយសំុពរជយ័របស់�ពះមកេលេយង។ 



អនកេទស KHM63-0717
(A Prisoner)

�រែដលេធ�េឡងេ�យ William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ រេស ល ៃថងពុធ ៃថងទី
17 កកក� 1963 េ េ�ងឧេបសថBranham, Jeffersonville, Indiana, U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវ
បនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមព
េ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ
សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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