
េអែដនរបស់��ងំ

 ចូរេយងឱនកបលចុះ។

�ពះអងគជទី�ស�ញ់ េយងសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះ�ទងេ់ យប់
េនះចំេពះឱកសេនះ េដមបមីកម�ងេទ តេ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េដមបជីួបស�តវរបស់េយងែដលជស�តវរបស់�ទងេ់ ទីេនះេ េលសមរភូមិ
ជមយួនឹង�ពះបនទូល េដមបេីដញ�េចញពីចំេ�ម�បជជនរបស់�ទង ់ េដមប ី
ឱយពួកេគ�ចេមលេឃញ��តីេនះ �ពះអមច ស់េអយ ជពន�ឺៃនដំណឹងល�។ ខញុ ំ
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បែភនកេយងជមយួឱសថែភនកេនះ ែដល�នឹងេបកនូវ
េសចក�ីពិត េហយេយងនឹងចកេចញពីទីេនះេ�យនិយយកនុងចិត�េយងថ “េត
ចិត�របស់េយងមនិែដលេឆះេ កនុងខ�ួនេយងេពល�ទងម់នបនទូលជមយួពួកេយង
េ �មផ�ូវេទឬ?” ពយបលអនកឈនិឺងអនកែដលរងទុកខ។ េលកទឹកចិត�អនកធ� កទឹ់ក
ចិត�។ េលកៃដទនេ់ខ�យែដលពយរួចុះ។ សូមឲយេយងេមលេ ករយងមករបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ែដលេយងេជ ថជិតមកដល់េហយ។ េយងសូមករេនះេ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

សូមអងគុយចុះ។

2 ខញុ ំនឹងពយយមនិយយយ៉ងខ�ីេ យបេ់នះ ពីេ�ពះខញុ ំដឹងថមនមនុស�ជ
េ�ចនបនមកពីែផនកេផ�ងៗគន ៃន�បេទស េដមប…ីស�មបក់មមវធីិឬ�ន កេ់ បន�
អនកខ�ះេហយ�តវ�តឡបេ់ វញិ �បែហល�តឡបេ់ វញិឆង យ។ េហយខញុ ំសូម
អរគុណ។ �ពឹកេនះខញុ ំចងលឺ់បង�បសេនវលីផទ ល់។ េហយខញុ ំបនឮគតេ់�ចនដង
េហយខញុ ំមនិែដលលឺគតម់�ង�េទេ�កពីខញុ ំ េកតសរេសរគត។់ ប៉ុែន�េ �ពឹក េនះ
�រែដលទនេ់ពលេវ� ខញុ ំដឹងថខញុ ំមនករនមំុខរបស់�ពះអមច ស់េដមប�ី� បេ់
�ពឹកេនះ។ ល��ស់! េហយខញុ ំេឃញថ េហតុអ�ីបនជអនកចូលចិត�មក�� បគ់ត់
ែដរ។ េហយគតនឹ់ងល�ជនិចច ពិត�ស់ ខញុ ំ�� បគ់ត។់

3 ខញុ ំបនពយយម�មចបសំ់ភសនរ៍បស់ខញុ ំេ ៃថងេនះ េពល�ពឹកនិងរេស ល
េនះ។ ខញុ ំេ ែតមនមនុស�ជេ�ចន ជេ�ចន ជេ�ចន�តេ ។ េហយខញុ ំ…
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4 ដូចែដល ខញុ ំេជ ថ េនះគឺ េជ�ត �បបដ់ល់េ�កម៉ូេសេ េពលមយួថ “�
េ�ចនស�មបអ់នក�ស់។” ដូេចនះ េយងមនបងប�ូនជេ�ចនេ ទីេនះេលប �
របស់អនក។ េហយពួកេគមន ក់ៗ សុទធែតមនភព�សបចបប ់ េហយពួកេគជរបស់
ល�ែដល�តវយកចិត�ទុក�ក។់ េហយខញុ ំសូមែណន�ំគគង� លរបស់េយង បង�បស
ម៉ននិ់ងអនកដឹកនេំផ�ងេទ តៃនេសចក�ីជំេន របស់េយងេ ទីេនះ។ អនក�ចេ
ឯពួកេគ។ ពួកេគនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ�។ មនុស�មយួចំនួនកូនៗរបស់
ពួកេគេរ បករ ឬអ�ីែដលខុស។ េហយបុរសទងំេនះ�ចជួយអនកដូចគន នឹង—អនក
េផ�ងេទ តែដរ េ�ពះពួកេគជអនកបេ�មៃន�ពះ�គីសទ។ េហយេ រកពួកេគ េហយ
ខញុ ំ�បកដថពួកេគនឹង—ពួកេគនឹងេ�យអនក ជំនួយែដលអនក�តវករ។ ខញុ ំមនិ�ច
េ ដល់ពួកេគទងំអស់េទ។ មនេ�ចន�ស់�គបទី់កែន�ងែដលអនកេ ។ ពួកេគ
�គនែ់តរក�បងគរខពស់និងខពស់ជងេនះ អនកេឃញេទ។ េហយ—េហយអនកចងេ់
ឯពួកេគមន ក់ៗ  ប៉ុែន�អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុងអធិ�� នឥតឈបឈ់រ
ថ �ពះជមច ស់នឹងេធ�� យ៉ងល�ស�មបអ់នក។
5 ឥឡូវ យបេ់នះ េយងចងេ់ េមលបទគមពរីេហយ�នមយួចំែណក ៃនបទគមពរី
េចញពីេ�កុបបត�ិជំពូកទី៣ េហយ�គនែ់តេយង�តឡបម់កវញិបន�ិចចំេពះេរ ង
ខ�ះែដលេយងបននិយយកលពីមុន េហយេមលថេត�ពះអមច ស់េយសូ៊វនឹង
ផ�ល់ឱយេយងបន�ិចបែនថមេទ តនូវអ�ែីដលេយងចងដឹ់ងថេពល�េយងេចញេ
េ�ក។ ខញុ ំអធិ�� ន—អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេធ�។

ឯពស់ជសត�េចះឧបយកល េលសជងអស់ទងំសត�ៃ�ព ែដល
�ពះេយហូ�៉ដជ៏�ពះ�ទងប់នបេងកត។ �និយយេ កន់ ស�ីថ េត �ពះ
មន�ពះបនទូល�មមនិឲយអនកបរេិភគែផ�េឈ�េ កនុងសួនចបរ
ែមនឬ?

ស�ីេឆ�យតបថ េយងបរេិភគអស់ទងំែផ�េឈេ កនុងសួនចបរបន:

ែត�តងេ់ដមេឈ១ែដលេ ក�� លសួនចបរេនះ �ពះ�ទងម់ន
�ពះបនទូលថ កុំឲយបរេិភគែផ�េនះេឡយ ែថមទងំកំុឲយពល់បះ៉ផង
ែ�កងេ��� ប។់

រចួពស់កនិ៏យយេ ស�ីថ អនកមនិ�� បជ់ពិតែមនេទ:
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ដបតិ�ពះ�ទង�់ជបថ េ ៃថង�ែដលអនកបរេិភគ េនះែភនកអនកនឹង
បនភ�េឺឡង េហយអនកនឹងបនដូចជ�ពះែដរ �ពមទងំដឹងករខុស�តវ
ផង។

កល ស�ីបនេឃញថ ែផ�េឈេនះបរេិភគបន កជ៏ទីគបដ់ល់
ែភនក េហយជេដមែដលលមមគួរនឹងចងប់ន េដមបឲីយបន�បជញ េនះ
នងកយ៏កែផ�មកបរេិភគ �ពមទងំែចកឲយដល់ប�ីែដរ គតក់ប៏រេិភគ
�ម។

េនះ��បែ់តែភនករបស់អនកទងំ២បនភ�េឺឡង េហយេគដឹងថខ�ួន
េ ជ��កត កយ៏កស�ឹក�� មកក� ស់ េធ�ជ�ប�បប់ុឹង។

6 សូម�ពះអមច ស់បែនថមនូវ…�ពះពររបស់�ទងដ់ល់ករ�ន�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ ឥឡូវេនះខញុ ំចងយ់កអតថបទេ យបេ់នះេចញពីេនះ េហយេ ថ: េអែដន
របស់��ងំ។ និយយេរ ងេដមបន�ិចអំពីេអែដនរបស់��ងំ។ �ភជ បេ់ នឹង
េរ ងកលពីយបៃ់ថង�ទិតយមុន ខញុ ំេជ អុីចឹង េ េពលែដលខញុ ំកំពុងនិយយេ កន់
អនកេ ទីេនះ អំពីត�មងករគិតរបស់មនុស� និងរសជតិបុរសបរសុិទធ។
7 េហយេពលខ�ះករបង� ញេរ ងេដមទងំេនះនេំយងេ ដល់អ�ីមយួ �េធ�េ�យ
េយងសិក� េហយ�កអ់នកឱយ�ន�ពះបនទូល។ េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំចងេ់�យ
�កមជំនំុរបស់ខញុ ំេធ�។ “មនុស�នឹងមនិរស់េ េ�យនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ
�គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះឧស�របស់�ពះ។” ដូេចនះសូម�ន�ពះបនទូល
សិក��។ េហយសិក��េ�យែភនករបស់�ពះ េដមបផី�ល់ករយល់ដឹងដល់ប ញ
របស់អនកពីរេប បែដលេយងគួរែតរស់េ បចចុបបននេនះ។
8 ឥឡូវេនះមកេ យបេ់នះ�គនែ់តេដមបនិីយយេ កនអ់នកថ “ខញុ ំ�ចេធ�
េរ ងេនះឬេរ ងេនះ…”
9 ខញុ ំចូលចិត�និយយជមយួ�បជជន កដូ៏ចជខញុ ំចងេ់ ផទះជមយួអនក�ល់គន
េ យបេ់នះផង។ ខញុ ំ…�ពះ�គ ល់េសចក�ីពិត។ ខញុ ំចងេ់ េ ផទះជមយួអនក�ល់គន
—េហយញុំ—ញុំ��រេពល�ពឹកជមយួអនក។ េហយ—េហយ—េហយ
េចញេ េ�កនិងបរបញ់កំ�បកជមយួអនកេ ៃថងែស�កេពលរេស ល ែមនេទ។
ខញុ ំ—ចងេ់ធ�� ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេទ។ េហយខញុ ំ�គនែ់តចូលេ ផទះ េហយ
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អងគុយ និងនិយយជមយួអនក អងគុយេល�ន�លបនទ បពី់កមមវធីិ េហយនិយយ
ជមយួអនកមយួែភ�តអំពីប � របស់អនក សុខុមលភពនិងអំពី�ពះ។ ខញុ ំចងេ់ធ�
ដូេចនះ។ បុរសនិង ស�ីេ ទីេនះ �ពះដឹងថខញុ ំចងេ់ធ�ដូេចនះ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេទ។
េឃញេទ មនដូចជករ—ទញនិងសំពធ។

10 េហយ—េហយេ កនុងសមយ័កលភយ័ខ� ចែដលេយងកំពុងែតរស់េ េនះ…
េហយខញុ ំគឺជមនុស�ភយ័ ខ�ួនខញុ ំ។ ៃថងេនះខញុ ំមនគំនិតបេងកតអ�ីមយួ “ខញុ ំេទបនឹង
េធ��” េហយៃថងែស�ក�េ ឆង យពីខញុ ំមយួ�នម៉យ។ មនអ�ីមយួបនកតរ់ចួ
េធ�ករេនះេហយេនះ។ េហយអនកមនេពលពយយមរក�ទឹកចិត�របស់អនកេ�យ
េ ជមយួគន ។

11 ប៉ុែន�សមទិធិផលសំខនរ់បស់ខញុ ំគឺផ�យដំណឹងល��មរយៈ�កមជំនំុ និង
េធ�អ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេដមបនីកិំត�ិនមដល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ៃថងេនះ
ខណៈេពលែដលខញុ ំេ េលែផនដីនិងេពលេវ�ែដលខញុ ំេ សល់េ េលែផនដី។ ខញុ ំ
មក—ពយយមនិយយេ កនអ់នកែដល�ចជួយអនកបន អ�ីមយួ។ ខញុ ំ បនសិក�
បនទ បពី់ខញុ ំបនេ ផទះេ �ពឹកេនះ។ “េតខញុ ំ�ចនិយយអ�ីេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់
នឹងជួយ�បជជនទងំេនះ?”

12 �� ប�់រដម៏នអំនចេ �ពឹកេនះ…បង�បស េនវលី បននេំយង អំពី…
ខញុ ំគិតថ�អ�ច រយ�ស់ េតគតប់ននិយយថ “េវជជបណ�ិ តនឹងេធ�េ�គវនិិចឆយ័
ករណីេនះ ប៉ុែន�បុរសែដលមកជមយួចនេពញេ�យមជុលគតប់នចក�់ចូល។”
ដូេចនះខញុ ំគិតថេនះពិតជ—ករបង� ញគួរឱយ�ស�ញ់។ ខញុ ំបនគិតអំពីេរ ងេនះ
“េសរ ៉មូ បនទ បពី់ករណីេនះ�តវបនេគេធ�េ�គវនិិចឆយ័។” េនះជេរ ងល��ស់។

13 ខញុ ំចងនិ់យយជមយួអនកអ�ីមយួេដមបនីអំ�ីមយួមកបំភ�ដឺល់អនកនូវេសចក�ី
សនយរបស់�ពះស�មប�់គេនះ។ េឃញេទ? អ�ីមយួ ែដលមនិែមនជអ�ី១ែដល
នរ�មន កេ់ផ�ងេទ តេ កនុងៃថងេផ�ងេទ តេនះេទ ប៉ុែន� អ�ីែដល…េហយេពល…
េរ ងរបស់ពួកេគគឺមនិអីេទ េយងទងំអស់គន សំេ េ េរ ងទងំេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
គិតថខញុ ំនឹងពយយមនយំកអ�ីមយួេ កនគ់ំនិតអនក ជមយួនឹងបទគមពរីទងំេនះ
ខញុ ំបនសរេសរេ ទីេនះ ែដលនឹងបំភ� ឺ អនកដឹងេទ េធ�ឱយអនកជទ�ន�បេសរជង
េ កនុងវស័ិយែដលអនកកំពុង�បយុទធឥឡូវេនះ េដមបេីរ នពីកលលបចិរបស់ស�តវ
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ដូេចនះអនក�ច��ងំបនអ�ី�គបយ៉់ង មុនេពលែដល�េ ដល់អនក េឃញេទ។ េនះ
ជេរ ងសំខនគឺ់េរ ន េដមបរីក�—ករ�យេចញពីអនក �មែដលអនក�ចេធ�បន។
14 ឥឡូវេនះ ចូរេយងេមលេរ ងដែ៏សញងខ� ច…ពីរបីនទី េរ ងដែ៏សញងខ� ចេនះ
អំេពបបែដលេយងកំពុងរស់េ សព�ៃថងេនះ។ ខញុ ំមនិេជ ថមនៃថងែដលខញុ ំធ� បប់ន
�នេ កនុង�បវត�ិ� ស�េទ… មនៃថងដែ៏សញងខ� ចខ� ងំគឺករេប តេប នេ េពល
ែដលកូនរបស់�ពះ�តវបនេគសម� បេ់ េលៃដទងំអស់។ ប៉ុែន�េដមបេីមលេឃញ
ករេបកបេ ឆ តរបស់ស�តវ េយងមនិែដលមនៃថង�ដូចៃថងេនះែដលេយង
កំពុងរស់េ េឡយ។ �ជៃថងែដលមនលបចិបំភនប់ំផុត។ េហយេ េពលែដល
ខញុ ំេឃញថ�នមំកនូវករេនះ �គី�ទ ន�តវែតមនែថមេទ តេ េល�មមេជងរបស់
គតស់ព�ៃថងេនះជងគតធ់� បម់នេ កនុងសមយ័�េផ�ងេទ ត។
15 ឥឡូវេ កនុងៃថងៃនករេប តេប នរបស់រ ៉មូមក�កមជំនំុ �គី�ទ នបនេធ�ខុស
គតប់នចូលេ កនុងសេង� ន េហយ�តវបនសត�េ�សីុ ឬអ�ីមយួដូចេនះ
េ េពលែដលពួកេគរកេឃញថគតជ់�គី�ទ ន ស�មបទី់បនទ ល់របស់គត។់
ប៉ុែន��ពលឹងរបស់គត�់តវបនសេ ងគ ះពីេ�ពះគតជ់មនុស�បរសុិទធ េជ េ�យ
គម នករផិតកបតេ់ កនុង�ពះ េហយបនេបះ��ទីបនទ ល់របស់គតជ់មយួឈម
របស់គត ់ េ�យអំណរ។ ដូចជសរៃសឈម ែវន៉រលុងឬ�បេ�ងកនុងខ�ួនរបស់
គត ់ េហយឈមបនហូរេចញពីគេត់េហយែ�សកេឡង ជមយួជំេន េ�ម ះ�តង់
ពិត�បកដ េហយនិយយថ “សូមទទួលវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េអយ!”
16 ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ ភពឆ� តៃវរបស់�រក�ឥឡូវ បនេធ�ឱយមនុស�េជ ថពួកេគជ
�គី�ទ នេ េពលពួកេគមនិែមនផងេនះ។ េនះេហយជប � ។ អនកមនិចបំច់
េបះ��េទ…�—ជៃថងែដលមនលបចិកលជង�ពីមុន ជជងេពលែដលអនក
�តវបិទ��ជីវតិ—របស់អនកេ�យទីបនទ ល់របស់អនក។ �រក�បន�កអ់នទ ក់
កលលបចិែដល��ចេធ�េ បន…�ជអនកេបក�បស់។ េហយ�ពះេយសូ៊វបន
មនបនទូល�បបេ់យងេ កនុងម៉ថយ២៤ ថេតៃថងេនះែដលេយងរស់េ នឹង
េ ជយ៉ង� កនុងៃថងែដលេបកបេ ឆ តបំផុតែដលមនិធ� បរ់ស់េ  “ជិតដល់
េហយនឹងបេ ឆ តអនកែដល�ពះជមច ស់បនេ�ជសេរ សេបសិនជ�ចេ�យ�
េបកបេ ឆ តបន។”



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

17 ឥឡូវចូរេយងេ�ប បេធ បបទគមពរីខ�ះៗឬបទទំនយែដលបននិយយេ កនុង
�ពះគមពរីស�មបៃ់ថងេនះ និងេ�ប បេធ ប�ជមយួនឹងៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ ។

18 េ កនុងធីម៉ូេថទី២ជំពូក៣ េយងេរ នពីេរ ងេនះ ែដលេ��បននិយយថ “�
នឹងមកដល់េ ៃថងេនះែដលមនុស�នឹងវេង�ងនឹង�� ខ� ងំ�់ស�ញ់ករសបបយ
ជង�ស�ញ់�ពះជមច ស់េ េទ ត។” េ�ប បេធ បឥឡូវេនះ�តឹមែតមយួែភ�ត។
េយងមនិ…េយង�គនែ់តសេងខប�េទ េ�ពះេយងមនិមនេពលេ�ចនែដល�តវ�ន
�េទ េយងគួរែតយក�េ  ប៉ុែន� �គនែ់តគូស� ដូេចនះអនក�ចេមលេឃញេ េពល
ែដលអនកេ ដល់ផទះនិងសិក��។ “ងបង់ល់នឹងអំ�ច �ស�ញ់ករសបបយ
ជង�ស�ញ់�ពះ។ បំផ� ញករ�ពមេ�ព ង អនកេចទ�បកនម់និពិត អនកែដលមនិ
ចូលចិត�និងអនកែដលេមលងយេសចក�ីល�។” “�ពះវ ិ ញ ណបនមនបនទូលយ៉ង
ចបស់ថករទងំេនះនឹងេកតេឡងគឺេ ៃថងចុងេ�កយ។” េនះេហយជៃថងេនះ ករ
ទស�ទយនិយយេ កន�់។

19 ឥឡូវេយង�នផងែដរេ កនុងវវិរណៈ…១៤ វវិរណៈ ៣:១៤ ជជង ែដល
ជ�គពួកជំនុំេ ឌីេស ែដលពួកជំនុំនឹងសថិតេ ៃថងចុងេ�កយេនះ។ េហយ�នឹង
និយយថ “�នឹងអងគុយេធ�ជ ស�ីេមម៉យេហយគម នេសចក�ី�តវករអ�ីទងំអស់។
�—�ជអនកមន េហយបនរកីចំេរ នែផនកសំភរៈ េហយមនិដឹងថពួកេគ�កី�ក
េវទន ខ� កែ់ភនក និង��កត េហយមនិែដល�គ ល់�េទ។” ឥឡូវ…សូមចថំ �ទង់
កំពុងែតនិយយេ កនព់ួកជំនំុសមយ័េនះ “ខ� ក�់�កត េហយមនិដឹងអ�ីេទ។”
ឃ� ចុងេ�កយេនះ ពកយចុងេ�កយគឺជអ�ីែដលេធ�ឱយ�គួរឱយចប�់រមមណ៍ខ� ងំ
�ស់។ ពួកេគគិតថពួកេគសុខសបបយ េពរេពញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ពួកេគ
បនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយ។ សមយ័កល�ពះវ�ិរេ ឌីេសគឺជ�គពួកជំនំុពួក
េពនទីកុស� ែដលជ�គពួកជំនុំចុងេ�កយ។ លូេធរមន�ររបស់គត ់ េវសលី
មន�ររបស់គត។់ េហយពួកេពនទីកុស�មន�ររបស់ពួកេគ។

20 �ក ៏ និយយ ែដរថ “េ�យេ�ពះអនកឧណ� ៗមនិទងំេក� មនិទងំ�តជក”់
�រមមណ៍ខងេ�ក គំនិតផ�ូវចិត�ៃនដំណឹងល� “ពីេ�ពះ” អនកបននិយយថ “អនក
គឺជផ�ូវេនះ ខញុ ំនឹងខជ កអ់នកេចញពីមតរ់បស់ខញុ ំ។” និយយមយ៉ងេទ ត �េធ�ឱយ�ទង់
ឈេឺពលេឃញ�ពះវ�ិរកនុង�ថ នភពេនះ។
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21 េហយចថំពួកេគបនេធ�ឱយ�ទងខ់ជ កគ់តេ់ចញ េហយ�ទងគឺ់េ ខងេ�កៃន
�កមជំនំុ ែដលកំពុងពយយមេដមប�ីតឡបេ់ ខងកនុង េ កនុងសមយ័�ពះវ�ិរ
េ ឌីេស��កក។់
22 �ពះៃនេ�កីយសព�ៃថងេនះ មនុស�ែដលេគរពបូជេ�កិយេនះសព�ៃថងេនះ
គឺជ��ងំ។ េហយមនុស�លងងេ់ខ� កនុងករថ� យបងគំ��ងំ ប៉ុែន��ជករែដល
��ងំែក�ងខ�ួនេធ�ជ�កមជំនំុ េឃញេទ ជ�កមជំនំុ។ ពួកេគថ� យបងគំ��ងំ
េ�យគិតថពួកេគកំពុងែតថ� យបងគំ�ពះ �មរយៈ�ពះវ�ិរ ប៉ុែន��ជរេប បែដល
��ងំបនេធ��។

“អូ” អនកនិយយថ “ប៉ុែន�ចបំន�ិច។ េយងផ�យ�ពះបនទូល។”
23 សូម�កេឡកេមលមកអតថបទខញុ ំវញិ េ យបេ់នះ។ ��ងំគឺជអនកែដលបន
ផ�យ �ពះបនទូលេ េអ�៉មុន “�ពះបនមនបនទូល” េឃញេទ។
24 �គឺជករបំភនែ់ផនកៃនបទគមពរីេនះែដលទកទ់ងនឹងៃថងេនះ។ �ទងនឹ់ង
េ�យអនកដឹងថអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�គឺល�ឥតេខច ះ។ �ទងនឹ់ងេ�យអនកដឹងអ�ី
ៗទងំអស់ែដលម៉ូេសបនេធ�គឺល�ឥតេខច ះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកយកករសនយ
ែដលពួកេគបនផ�ល់ឱយស�មបៃ់ថងេនះ េហយអនុវត��េ សមយ័មយួេផ�ងេទ ត។
េនះ�គនែ់តជអ�ីែដលគត�់តវេធ�េដមបឱីយ�បជជនេជ ថ�ែបបេនះ េហយេនះ
—គឺអុីចឹងេហយ។ តបតិ “អនកមនិ�ចយកពកយមយួេចញពី�ឬបែនថមពកយមយួ
េ �េទ។” ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលគតប់នេធ�។
25 មនុស� ថ� យបងគំ��ងំេ�យមនិដឹងខ�ួន េ�យគិតថពួកេគកំពុង
ថ� យបងគំ�ពះ ដូចែដលេយង�តវបន�ពមនេ�យករពយករណ៍ េ កនុង
ែថស�ឡូនីចទី២…សូម�នបទគមពរីេនះ ែថស�ឡូនិចទី ២ ជំពូកទី ២។ សូម
េបក�បន�ិច�បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បនភ� មៗ ខញុ ំចង�់ន�។ ខញុ ំេជ ថែថស�ឡូនិចទី
២ ខញុ ំមនបទគមពរីេ ទីេនះ ែចងថ:

ឥឡូវេនះ បងប�ូនេអយ េ�យេ�ពះ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះអមច ស់…
ៃនេយង �ទង�់តវយងមក េហយេយង�ល់គន �តវ�បជុំគន េ ចំេពះ�ទង់

26 ឥឡូវេនះ េឃញេទ “ករយងមករបស់�ពះអមច ស់េហយេយង�ល់គន �តវ
�បជំុេ ចំេពះ�ទង”់ �ពះជមច ស់នឹង�បមូលមនុស�របស់�ទងម់កឯ�ទងេ់ ៃថង



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

ចុងេ�កយ។ “ករជួបជុំរបស់�បជជនចំេពះ�ពះអមច ស់” មនិែមនចំេពះ�ពះវ�ិរ
េទ “ចំេពះ�ពះអមច ស់ ករ�បមូលផ�ុ ំរមួគន ជមយួ�ទង។់”

កុំឲយអនក�ល់គន ឆបម់នគំនិតរេវ រ�យ ឬ…ថប—់�ពយអ�ី េទះេប
េ�យ�រវ ិ ញ ណ�ឬពកយ…សំដី� ឬសំបុ�ត� ដូចជមកពី
េយងខញុ ំក�ី…ែដលថៃថងៃន�ពះអមច ស់ជិតដល់េហយេនះេឡយ។

កុំឲយអនក�បេ ឆ តអនក�ល់គន ជយ៉ង�ែដរ: ដបតិៃថងេនះមនិ
មកេឡយ ទល់ែតមនេសចក�ីធ� កចុ់ះមកជមុន េហយេនះជតួៃន
អំេពបប (“តួៃនអំេពបប” េឃញេទ អ�ីែដល�កំពុងេធ�) តៃួនអំេពបប
និងេបកសែម�ងជកូនៃនេសចក�ីហិនវនិស (េនះគឺយូ�ស េឃញេទ)

ែដលទស់ទទឹង េហយ េលកខ�ួនេឡង ខពស់េលសជងអស់ទងំអ�ី
ែដលេ ថ�ពះ ឬរបស់អ�ីែដលេគេគរព�បតិបត�ិផង ដល់េម៉�ះបនជ�
នឹងអងគុយេ  ដូចជ�ពះកនុងវ�ិរៃន�ពះ ទងំសំែដងខ�ួនថជ�ពះផង

27 ករេបកបេ ឆ តរបស់�កមជំនំុេ សព�ៃថងេនះ! េឃញេទ “កូនៃនេសចក�ីហិន
វនិស” �រក�។ “កូនៃនេសចក�ីវនិស” គឺជ�រក�។ បនទ បម់កមនុស�ថ� យបងគំ
��ងំេ ៃថងេនះ េ�យគិតថពួកេគកំពុងែតថ� យបងគំ�ពះ។ ប៉ុែន�ពួកេគកំពុង
ថ� យបងគំ��មរយៈេគលជំេន និកយែដលបេងកតេ�យមនុស� និងេគលជំេន
ែដលនមំនុស�ឱយេ ភពអ�ច រយបំផុត ៃនករេបក�បស់ែដលពិភពេ�ក
ធ� ប�់គ ល់។ មនិខ�ល់ថ �ពះបនទូល�ពះេ�ចនប៉ុនន ែដលបនសនយស�មបៃ់ថងេនះ
បនផ�យនិងបនបង� ញករពិត ពួកេគេ ែតមនិេជ ។ ពួកេគនឹងមនិេជ េទ។
28 អ ច ឹងេហតុអ�ី? េយងឆងល់ពីមូលេហតុ។ េហតុអ�ីបនជ�មនិ…
េហតុអ�ីបនជមនិមនពួកេគេជ ? េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ
�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីមយួេនះ�ទងនឹ់ងេធ� េហយ�ទងក់េ៏ធ�េហយពួកេគេ ែតែបរខនងពី�
េហយងកេចញពី�។ ដូចេអ�៉ដឹងថអ�ីែដល�ពះមនបនទូល �ពះនឹងេធ� ប៉ុែន�នង
បនែបរខនងរបស់នង េ េល� េដមប�ី� បនូ់វអ�ីែដល��តវនិយយ។
29 �គនែ់តចថំ េ កនុងសមយ័កលេផ�ងេទ ត�ែតងែតដូចគន ។ េ កនុង�គប់
សមយ័កល �ែតងែតមន��ងំពយយមបែង�រ�ពះបនទូលេនះេចញពីពួកេគ េធ�
ឱយពួកេគេមលេឃញសមយ័េផ�ងេទ ត។
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30 េឃញេទ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងមក េឃញេទ ��ងំសថិតេ កនុង
�កមរបស់�សនយូ៍� �គបេ�ង ននិងពួក�ចរយនិងបូជចរយ េ�យពយយម
�បបព់ួកេគេ�យកន�់ម�កឹតយវនិយ័េ�កម៉ូេស េ េពលែដល�ពះបនទូលបន
និយយេ ៃថងេនះ កូនមនុស�នឹង�តវបនបង� ញឱយេឃញ ថ�ទងនឹ់ងបង� ញ
អងគ�ទង។់ ដូេចនះពួកេគកំពុងែតពយយម ដ�ប�ពួកេគរក��សន និងេ
េលចបបរ់បស់េ�កម៉ូេស…េឃញេទគតប់នេធ�អ�ី? �ទងប់នពយយម�បប់
ពួកេគថ “ែផនកៃន�ពះបនទូលេនះគឺពិតជ�តឹម�តវេហយប៉ុែន�បុរសេនះមនិែមនជ
មនុស�ហនឹងេនះេទ។” េឃញេទេត�េបកបេ ឆ តយ៉ងដូចេម�ច? េនះេហយៃថង
េបក�បស់ពិត។

31 ឥឡូវ��ងំបនបេងកត��ច�ករបស់�េ �គេនះេ ែផនដី។ េនះជ
មូលេហតុែដល�េធ�� ពីេ�ពះ�ចងប់េងកតនគរផទ ល់ខ�ួនរបស់�។

32 កនុងនមជអនកជំនួញមន ក ់ ែដលមនិែមនជ�គីសទបរស័ិទ �នឹងេធ�ករងរ
ទងំអស់ ��ចេធ�ឱយអនកេមលេឃញអ�ីែដលខុស។ �បសិនេប�មន
—េគលបំណងនិងផលចំេណញផទ ល់ខ�ួនកនុងករេធ�ឱយអនកេធ�� េធ�ឱយអនកេឃញ
��មវធីិេនះ �នឹងបង� ញអនកនូវអ�ីៗ�គបយ៉់ងែដល��ចេធ�បននិងរក�អនក
េចញពីករពិតរបស់� េ�ពះ�មន�រមមណ៍ស�មបែ់តខ�ួន�ផទ ល់។ មនិថ�
កុហកនិងេបក�បស់អ�ីកេ៏�យឲយែត�ទទួលបនផលចំេណញផទ ល់ខ�ួន។

33 េនះេហយជមូលេហតុែដល��ងំបនេធ�ែបបេនះ។ េហយ�បនេធ�ករ
�មរយៈពន័ធកិចច �តវេធ�� ដូចែដល�ពះបនសនយថ�នឹងេធ�។ ឥឡូវេនះ �
បនចបេ់ផ�មេ�យ ករេបកបេ ឆ តខង�សនេ េអែដន េហយ�បនបន�
ចប�់ងំពីេពលេនះមក។

34 មនិែមនេ�យករេរ បចំ�កមកុមមុយនិស�មយួ�កមេទ។ ពួកកុមមុយនីស�មនិ
មនអ�ីទងំអស់េដមបេីធ�ជមយួេនះ។ �ជ�ពះវ�ិរែដលជកែន�ងែដលអនក�តវ
េមល េឃញេទ។ �មនិែមនជ—ពួកកុមមុយនិស�ែដលេបកបេ ឆ តអនកែដលបន
េរ ស�ងំេនះេទ។ �ជ�ពះវ�ិរែដលនឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំ។ េឃញ
េទ។ �មនិែមនជកុមមុយនិស�េទ។ េយងដឹងថពួកេគបដិេសធ�ពះ េហយពួកេគ
ជេម�បឆងំ�ពះ�គិស� �បកដ�ស់ �មេគលករណ៍ ប៉ុែន�ពួកេគមនិែមនជ
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េម �បឆងំ�ពះ�គិស�េទ។ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�គឺជ�សន �សននិង�ច
ដក�សងប់ទគមពរីនិងេធ�ឱយ�េមលេ �ម ញ�ស់។
35 ដូចែដល��ងំបនេធ��េ េដមដំបូង បនដក�សងស់ម�ទីងំអស់ “�ពះ
បនមនបនទូលថ ‘អនកមនិ�តវបរេិភគែផ�េឈទងំអស់េ សួនចបរេទ។’” េឃញ
េទ ដក�សង�់េចញ។
36 នងនិយយថ “ែមន េយង�ចបរេិភគេដមេឈទងំអស់េ កនុងសួនចបរ
ែតេដមេឈមយួេ ក�� លសួនចបរេ ទីេនះែដល�ពះមនបនទូលថមនិ�តវ
បរេិភគេឡយ សូមបែីតកុំបះ៉� េ�ពះេបេយងេធ�េ ៃថង� េនះេយងនឹង�តវ
�� ប។់”
37 �បននិយយថ “អូ! អនក�បកដជមនិ�� បេ់ទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នកពី
េហតុផល េហតុអ�ីបនជ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូេចនះពីេ�ពះ…” េឃញេទ
�គឺជអ�ី? �បនដក�សងស់ម�កីរពិតេនះ អនកេឃញេហយ។ �បននិយយថ
“�នឹងេបកែភនករបស់អនក េហយអនកនឹងដឹងល�និងខុស។ អនកនឹងដូចជ�ពះែដរ
�បសិនេបអនក�ចេធ��បន។”
38 េនះ�គនែ់តជអ�ីែដល�ចងេ់ធ� េហយេនះជអ�ីែដល�កំពុងពយយមេធ�េ
ៃថងេនះ។ មនករេបកបេ ឆ តខង�សន�ងំពីេដមដំបូងេ េអែដនេហយក៏
បន��ងំពីេពលេនះមក។ េ សមយ័អ�័ម�គឺជករេបកបេ ជ តមយួ។ េ
សមយ័ណូេអ�គឺជករេបកបេ ឆ តមយួេទ ត។ េ សមយ័�ពះេយសូ៊វគឺដូចគន ។
េហយឥឡូវេនះគឺដូចគន វធីិដូចគន ករេបកបេ ឆ តខង�សន!
39 ឥឡូវេនះ េយងនឹងកតស់មគ ល់ែផនដី េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទង់
�គប�់គង�។ ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ពះជមច ស់�ទង�់គប�់គង�…�សថិតេ
េ�កមករ�គប�់គងរបស់�ទង។់ បនទ បម់ក េ េពលែដល��ងំបនកនក់ប់
េ�យបដិេសធ�ពះបនទូល�ពះ។ �ពះជមច ស់មនេពលមយួែផនដីសថិតេ េ�កម
ករ�គប�់គងរបស់�ទង។់ �ទងប់នកំណត�់េ កនុងគន�ងរបស់�។ �ទងប់ន�ក់
�េធ�ឱយ�ដំេណ រករ។ �ទងប់នេធ�អ�ី�គបយ៉់ង មន�េ កនុងករ�គប�់គងរបស់
�ទង។់ ឥឡូវេយងេ�ប បេធ ប�ជមយួ បនទ បពី់��ងំបនកនក់ប�់។
40 ឥឡូវេនះ �ពះបនចំ�យេពល�បមំយួពនឆ់ន ។ំ �មនិបននឱំយយ�ទង់
យូរេទ ប៉ុែន��ទងច់ងឱ់យយូរ។ �បមំយួពនឆ់ន  ំ ពីេ�ពះេយង�តវបនបេ�ង នថ
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“មយួៃថងេ �ថ នសួគគឺ៌ ១០០០ឆន េំ េលែផនដី” េហយ�មនរយៈេពល៦ពន់
ឆន ឬំ�បមំយួៃថងែដល�ពះបនបេងកតែផនដី។ ឥឡូវេនះ �បនចំ�យេពល
�ពះ�បមំយួពនឆ់ន េំដមបបីេងកត� ��ំជមយួ�គបពូ់ជល�និងនយំកអ�ីៗ
�គបយ៉់ងេចញ�ម�បេភទរបស់�។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវែតេចញពី�បេភទរបស់�។
�គបពូ់ជទងំអស់របស់�ទងល់� េហយដូេចនះ��តវែតបេងកតផល�មពូជរបស់�។
�ពះជមច ស់បនចំ�យេពល�បមំយួពនឆ់ន ។ំ
41 ជចុងេ�កយ េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតអ�ីៗទងំអស់េហយ ទីបំផុតេយង
បនមកដល់…េ�យមនទី�ន កក់រក�� លៃនែផនដី េ កនុងកែន�ងដ�៏សស់
�� តមយួេ ខងេកតេអែដនែដលេ ថសួនចបរេអែដន។ �ពះបនបេងកត
ទី�ន កក់រក�� លពិភពេ�កេ កនុងសួនចបរេអែដន េ កនុង�បេទសេអហ�ុបី
េ ចុងខងេកតៃនសួនចបរគឺទី�ន កក់រក�� ល។
42 េហយេ កនុង�ថ នភពទងំមូល �ទងប់ន�កកូ់ន�បសនិងភរយិរបស់
បុ��របស់�ទង�់គប�់គងេល�ទងំអស់។ �តវេហយ។ េនះជអ�ីែដល�ពះបន
េធ�។ �ទងប់ន�កព់ួកេគ�គប�់គងេពញេលញ។ ពួកេគ�ចនិយយេ កនខ់យល់
េហយ�នឹងឈបប់កេ់បក។ ពួកេគនឹងនិយយេ កនេ់ដមេឈ េហយ�នឹង
ផ� ស់ពីទីេនះេ ទីេនះ។
43 សត�េ�និងែឆកចចកបនសីុចំណីជមយួគន  េហយកូនេច មបនេដកលក់
ជមយួពូកេគ។ គម នអំេព��កកេ់ទ។ �ជសន�ិភពល�ឥតេខច ះ ភពសុខដុម
ល�ឥតេខច ះ អ�ី�គបយ៉់ងេ កនុងភពល�ឥតេខច ះ េ េពលែដល�ពះជមច ស់មន
�េ េ�កមករ�គប�់គងរបស់�ទង។់ េហយសូម…កតស់មគ ល់ថ �ទងម់ន �ទង់
—�ទងម់នពិភពេ�ករបស់�ទង ់ �ទងម់ន�បតិបត�ិករទងំអស់។ �ទងម់នអ�ី
�គបយ៉់ងនឹងមកដល់។ អ�ី�គបយ៉់ងបរេិភគបែន� គម នអ�ី�� ប ់ គម នអ�ី�តវបំផ� ញ
គម នអ�ី�តវបងខូច។ គម នអ�ី…��គនែ់តល�ឥតេខច ះ។
44 េហយេ េលទងំអស់ �ទងប់ន�កកូ់នជទី�ស�ញ់របស់�ទង ់ កូន�បស
និងកូន�សី ប�ីនិង�បពនធ េដមប�ីគប�់គង�។
45 �ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័�ស់! “េហយ�ទងប់នស�មកពីកិចចករ
ទងំអស់របស់�ទង ់េ ៃថងទី�បពីំរ” េហយជៃថងបរសុិទធ ៃថងទី�បពីំរេនះជៃថងឈប់
ស�មកស�មប�់ទង។់
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46 េ�យ�រែត �ពះបនេមល�ទងំអស់ បនទ បពី់�ទងប់នចំ�យេពល
�បមំយួពនឆ់ន កំនុងករបេងកតនិងជួសជុល� េធ�ឱយ�ក� យជជីវតិ េហយ�កភ់នំ
េឡង និងេធ�ឱយភនេំភ�ងរញុភនេំឡងេល និងអ�ីែដលបនេកតេឡងេ កនុងករផទុះេនះ
ភពសងួត�េចញ េហយជួសជុល�ជវធីិែដល�ទងម់ន�។ េហយ�ជកែន�ង�� ត
មយួ។

47 គម នអ�ីដូចជ �នសួគដ៌អ៏�ច រយរបស់�ពះេទ! និង�យណូស័រអ�ច រយ និង
អ�ីេផ�ងេទ ត លូន�េលងេ សួនេនះ សត�ធំៗ គម នេ�គះថន កេ់ កនុងពួកេគ។
ពួកេគសុភព�ប�ដូចកូនេកមងតូច។ ពួកេគមនិមនអ�ីទងំអស់ េទ—គម នជំងឺ
គម នទុកខ�ពយ គម នជំងឺមយួ�េ�ះឬេមេ�គេ េលែផនដី។ អូកែន�ង�ហន!

48 បក�ដីអ៏�ច រយេចះែតេហរពីេដមេឈមយួេ េដមេឈមយួ េហយអ�័ម
�ចេ ពួកេគេ�យេឈម ះ េហយពួកេគនឹងេ�ះេឡងេល�ម របស់គត់
េហយ—សហករជមយួគត។់ េហយ អូ ពិតជកែន�ងដអ៏�ច រយ�ស់ែដល
�ពះជមច ស់មន!

49 េហយបនទ បម់កបនបេងកតលកខណៈមយួរបស់�ទងេ់ចញពីរបូកយរបស់
�ទង។់ �ពះមនលកខណៈេ កនុង�ងកយរបស់គត។់

50 ដូចជអនកគឺជគុណលកខណៈរបស់ឪពុកអនក។ េហយអនកសូមកតស់មគ ល់
អនកគឺេ កនុងជី� របស់ជី� របស់ជី�របស់អនក។ ប៉ុែន�េ កនុងេនះ និយយថ
េយងនឹងយក�ចុះដូចអនកនិងឪពុករបស់អនក។ ឥឡូវេនះ អនកមនិដឹងអ�ីទងំអស់
េ េពលែដលអនកេ កនុងឪពុករបស់អនក។ េមជីវតិៃនជីវតិេកតេចញពីបុរស។ បុរស
មនេកសិកឈម ស�ីមន—សុ៊ត ឥឡូវ ដូេចនះ េកសិកឈមមនជីវតិេ កនុង
�។ េហយេ េពលអនកេ កនុងឪពុករបស់អនក អនកពិតជមនិបនដឹងអ�ីេ�ះអំពី
�។ ប៉ុែន� វទិយ� ស�និង�ពះបនទូលរបស់�ពះបង� ញថអនកេ កនុងឪពុករបស់អនក
ប៉ុែន�អនកមនិបនដឹងអ�ីទងំអស់អំពី�។

51 ប៉ុែន�បនទ បម់កឪពុកចង�់គ ល់អនក។ េហយជមយួសហជីពមនទំនកទ់ំនង
ជមយួម� យ បនទ បម់កអនក�តវបន�គ ល់ឪពុកអនក។ ឥឡូវេនះ អនកគឺជ
គុណលកខណៈរបស់ឪពុកអនក។ អនកេមលេ ដូចជគត ់ េហយអនកមនចំែណក
ៃន�ងកយរបស់អនកែដលេមលេ ដូចឪពុករបស់អនក។
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52 េនះជរេប បែដល�ពះជមច ស់�ទងគ់ងេ់ �ងំពីេដមមក។ កូន�បស
ទងំអស់របស់�ពះ េហយ�គបប់ុ�តីរបស់�ពះជមច ស់គឺសថិតេ កនុង�ពះជមច ស់
�ងំពីដំបូងមក។ អនកមនិចងច�ំឥឡូវេនះ ប៉ុែន�អនកេ ទីេនះ។ �ទងប់នដឹង។
េហយ�ទងច់ងឲ់យអនកក� យជមនុស�ដូេចនះ�ទង�់ចទកទ់ងជមយួអនក និយយ
ជមយួអនក និង�ស�ញ់អនក េហយចបៃ់ដអនក។
53 េតអនកមនិចងប់នកូន�បសផទ ល់ខ�ួន…េតមនិែមនជៃថងដអ៏�ច រយេទឬែដល
កូន�បសរបស់អនក�តលបម់កផទះវញិេហយអងគុយញំជមយួអនក? េ េពលគត់
�តឡបម់កវញិ ពីសមរភូមឬិកែន�ងែដលគួរឱយភយ័ខ� ច រេប បែដលអនកនឹងេរ ប
��រេពល�ង ច អនកសម� បកូ់នេគែដលបំបន៉ ឬអ�ីកេ៏�យេរ បចំស�មបគ់ត!់
េនះជ�ចនិ់ងឈមរបស់អនក េហយគតេ់ កនុងអនក។ អនកមនិដឹងេទ េ េពល
េនះ ប៉ុែន�អនកដឹងថគតេ់ ទីេនះ។
54 េហយដូេចនះ �ពះជមច ស់�ទង�់ជបថេយងនឹងេ ទីេនះ ប៉ុែន�បនទ បម់ក �ទង់
បន�កេ់យងជ�ចឈ់ម ដូេចនះេយងនឹង�តវបនទកទ់ង។ េដមបឱីយ�ទង់
�ចទកទ់ង �ទងប់នក� យជមនុស�មន កដូ់ចពួកេយង េ េពលែដល�ទង់
បនក� យជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះផទ ល់ៃនករបង� ញរបស់
�ពះ។ ដូេចនះេនះជេគលបំណងរបស់�ពះ បង� ញពីលកខណៈរបស់�ទងេ់ កនុង
ករ�បកប។
55 េពលខញុ ំេ កនុងឪពុកខញុ ំ ខញុ ំមនិដឹងអ�ីទងំអស់។ ែតេពលខញុ ំក� យជកូន�បស
របស់គត ់ េហយបនេកតពីគត ់ ខញុ ំគឺជគុណលកខណៈែដលជែផនកមយួរបស់
ឪពុកខញុ ំ។ េហយអនកជែផនកមយួរបស់ឪពុកអនក។
56 េហយកនុងនមជកូនរបស់�ពះ េយងគឺជែផនកមយួៃនគុណលកខណៈរបស់�ពះ
េ កនុង�ទងប់នបេងកត�ចឈ់មដូចជ�ទងប់នេកតមកជមនុស�ែដរ ដូេចនះ
េយង�ច�បកបបនជមយួគន  ជ�កម�គ�ររបស់�ពះេ េលែផនដី។ េហយ
េនះគឺជេគលបំណងរបស់�ពះេ េដមដំបូង។ បទ។ េនះជអ�ីែដល�ពះសព�
�ពះហឫទយ័�ងំពីករចបេ់ផ�ម។
57 �ទងម់នអ�ីៗ�គបយ៉់ងេ�កមករ�គប�់គង។ េហយ�ទងប់នបែង�រមនុស�ចូល
េ កនុងសួនេអែដន �មសីលធមទូ៌េ �ចនិយយ ថ “កូន�បស�ជរបស់
អនក។”



14 �ពះបនទូលជសេម�ង

58 េតកែន�ងេនះ�� តយ៉ង�េ ! �ពះជមច ស់�ទងស់ព��ពះហឬទយ័�ស់
រហូតដល់�ទង�់តលបម់កវញិ េហយស�មកពីកិចចករទងំអស់របស់�ទង។់
េដមេឈទងំអស់មនិែដលបេងកតបន� េឡយ។ មនិមនែផ�បរ័�េចញពីេដមេឈ
បន� េឡយ។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺល�ឥតេខច ះ។ �គបទ់ងំអស់ល�ឥតេខច ះ។ �គបពូ់ជ
ទងំអស់ឥតេខច ះ។ អ�ីៗទងំអស់សថិតកនុង�ថ នភពល�ឥតេខច ះ។

59 បនទ បម់កេ េពលែដល�ទងយ់ងេ សំ�កបន�ិច ខម ងំស�តវរបស់�ទងក់៏
ចូលមកែដរ េបកបេ ឆ តេហយបនកនក់ប�់ េ�យបក��យខុសកមមវធីិ
របស់�ទងដ់ល់កូនេ របស់�ទង។់ េ េពលែដល�ទងប់នទុកចិត�េលកូនផទ ល់ខ�ួន
របស់�ទង ់ ដូចែដលអនកបនទុកចិត�េលកូន�សីរបស់អនក េ េពលែដលនង
េចញេ េ�កេ េពលយបជ់មយួបុរស េ េពលអនកទុកចិត�េលកូន�បសរបស់
អនក េ េពលែដលគត�់តវេ ជមយួេកមង�បសផឹកឬេកមង�បសជកប់រ។ី េឃញ
េទ �ទងប់ន�កក់រទុកចិត�េលកូន�បសរបស់�ទងថ់គតនឹ់ងមនិេធ�អ�ីខុសេទ
េហយនឹងរក��គបព់កយទងំអស់ែដល�ទងម់នបនទូល។ ប៉ុែន�ស�តវបនរអិល
ចូលេហយ។ ដូចែដលនឹងយកកូន�សីរបស់អនកេចញ េហយេធ�ខុសខ�ួនឯង។ ឬ
—ឬ ស�ីខ�ះនឹងយកេ ជមយួ កូន�បសរបស់អនក និងេរ ងែតមយួ។ េឃញេទ គត់
បនធ� កេ់ កនុង។ ស�តវរបស់�ពះបនចូលនិងបក��យ�ពះបនទូលខុសេ កន់
េអ�៉។

60 ឥឡូវេនះ គតប់នចុះ �បនកនក់បសួ់នចបរៃនេអែដនខ�ួនឯង។ �
បនកនក់ប�់។ េហយឥឡូវេនះ �មន�បមំយួពនឆ់ន ៃំនចបបេ់បកបេ ឆ ត
បេ ឆ ត�បជជនកូនរបស់�ពះ ដូចែដលគតប់នេធ�េ េពលេនះ។ ពីេ�ពះ
ពួកេគពឹងែផ�កេលសិទធិេ�ជសេរ សខងសីលធមេ៌�យេសរ ី គេឺធ�អ�ីៗែដលពួកេគ
�បថន ។ េហយេជ ថពួកេគនឹងេធ��តវឬេជ ទុកចិត�ពួកេគនឹងេធ��តវ បនទ បម់ក
ពួកេគបនមកជមយួនឹងទេង�ខុសនិងបនលកសិ់ទធិពីកំេណ តរបស់ពួកេគ ដូចេអ
�វបនេធ�ស�មបេ់�កិយ។ េហយ��ងំបនឈនះ េហយ�កប៏ន�គប�់គង
�។ េហយ�មនរយៈេពល�បមំយួពនឆ់ន េំដមបកី�ងេអែដនរបស់� ដូចជ
�ពះមន�បមំយួពនឆ់ន េំដមបនីេំអែដនរបស់�ទងេ់ ទីប ច ប។់ េហយេ�យករ
េបកបេ ឆ ត បេ ឆ ត�ពះបនទូល ឬមនុស�ឥឡូវេនះ បនបេងកតេអែដនផទ ល់ខ�ួន
របស់� េ ែផនដីេនះ េ កនុងអំេពបប។
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61 េអែដនរបស់�ពះ�តវបនបេងកតេឡងេ�យសុចរតិ។ េអែដនរបស់��ងំ
គឺបន�ប�ពឹត�អំេពបប េ�ពះ��ងំជអំេពបប។ �ពះជមច ស់សុចរតិ េហយ
��ច�ក�ទង ់ �តវបនបេងកតេឡងេ�យេសចក�ីសុចរតិ សន�ិភពនិងជីវតិ។
េហយករបេងកត��ងំសថិតេ កនុងអំេពបប និងអំេពបបខង�សន។
62 កតស់មគ ល់ពីរេប បែដល�បនេបកបេ ឆ ត ករេបកបេ ឆ តរបស់
�ដូចជ�បននិយយអុីចឹង។ �ទងប់នសនយថនឹងេធ�េរ ងេនះ។ េតមន
អនក�ដឹងេទ? សូមេយងេបកេ គមពរីេអ�យ អនកចងប់នបទគមពរីខ�ះៗ។
�បសិនេបអនក …ខញុ ំគួរែតដក�សងប់ែនថមេទ តពីពួកេគ។ សូមេបកេ គមពរីេអ�យ
ជំពូក ១៤មយួែភ�តេហយ �គនែ់តេមលអ�ីែដល��ងំបននិយយេ ទីេនះ
មយួែភ�ត។ េ កនុងគមពរីេអ�យ១៤ េយងនឹង�ន� េហយេមលអ�ីែដលអនកេនះ
បនេធ�។ េអ�យ ១៤ ចបេ់ផ�មពីខ ១២។

ឱ���បចៃំថង ជផក យ�ពឹកេអយ ន ៏ ឯងបនធ� កចុ់ះមកពីេលេមឃ
េហយ! ឯងែដលបនេផ�កអស់ទងំនគរឲយ�ប ឯងបន�តវកបរ់លំំ
ដល់ដីែដរហន៎!

ឯងបនគិតកនុងចិត�ថ អញនឹងេឡងេ ឯ�ថ នសួគ៌ អញនឹងដំេកង
បល�័ងកអញ ឲយខពស់ជងអស់ទងំផក យ (កូនេនះ)របស់�ពះ េហយអញ
នឹងអងគុយេលភនជំទី�បជំុជំនំុ…េ ទីបំផុតៃនទិសខងេជង:

អញនឹងេឡងេ ផុតទីខពស់ៃនពពក អញនឹងេលកខ�ួនឲយបនដូចជ
�ពះដខ៏ពស់បំផុត។

63 សូមេ�ប បេធ ប�តងេ់នះជមយួនឹងបទគមពរីេផ�ងេទ ត មយួរយៈមុន
េនះរេប បែដល�បននិយយថ “�អងគុយេ កនុង�ពះវ�ិរៃន�ពះជមច ស់
េលកតេមកងខ�ួនរបស់�ខពស់េលសអ�ីៗទងំអស់ែដលេ ថ�ពះ ដូេចនះ�ដូចជ
�ពះជមច ស់ �តវបនេគរពបូជដូចជ�ពះេ េលែផនដីែដរ។”
64 មន�ពះៃនេ�កីយេនះែដលខញុ ំបនផ�ព�ផ�យដល់អនកៃថង�ទិតយមុន។
សព�ៃថងេនះ�កំពុងេបកបេ ឆ ត គឺជេពលេវ�កបត ់ េពលេវ�ដរ៏នធតែ់ដល
េយងកំពុងរស់េ ។ េនះជេពលេវ�ដរ៏ងុេរ ងបំផុតៃនសមយ័កល ពីេ�ពះ
េយងកំពុង�បឈមមុខនឹងសហស�វត�រដ៍ធ៏ំម�ងេទ ត។ េយងកំពុង�បឈមមុខ
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េអែដនម�ងេទ ត។ ប៉ុែន�េ សមយ័េនះ �ល់ករេបកបេ ឆ តនិង�គបល់បចិកល
ែដល�ធ� បេ់�ប េហយ�ចបេ ឆ ត �បន�បមូលទងំអស់រមួគន និងព�ងឹងខ�ួនឯង
េហយចុះមកដូច�ពះ េហយ�កខ់�ួន�ផទ ល់ជំនួស�ពះជមច ស់ �សន និង�ច
ដក�សងប់ទគមពរីនិង�ច�បបអ់នកពីបទគមពរីដូចជ��ងំបនេធ�ចំេពះេអ�៉
េ កនុងសួនចបរេអែដនែដរ។ ប៉ុែន�ទុកកែន�ងមយួរបស់� គឺអ�ីទងំអស់ែដល��តវ
េធ� េធ�ឲយមនគម� តេនះ ែដលជកែន�ងែដលេគលលទធិពុលរបស់�រក��ចហូរ
ដូចជត�មងករគិតរបស់មនុស�អ ច ឹង ែដលេយងបននិយយេ យបម់ុន។

65 ឥឡូវ�និយយថ �នឹងេលកខ�ួនខពស់ជង�ពះដខ៏ពស់បំផុត �នឹងេ�ះេឡង
ខពស់េលពពកនិងផក យ េហយ�នឹងអងគុយេ ទីេនះដូចជ�ពះ និងខពស់ជង�ពះដ៏
ខពស់បំផុត។ េហយ�បនទទួលេជគជយ័កនុងករបំេពញភរកិចចករគំ�មកំែហង
របស់�។ �ពិតជទទួលបនេជគជយ័ដអ៏�ច រយកនុងករបំេពញភរកិចចរបស់� ករ
គំ�មកំែហងរបស់� េ�យមនុស�អនុ ញ តឱយ�ពនយល់ឆង យពី�ពះបនទូលរបស់
�ពះ េ �គបស់មយ័កល តៃម�ៃន�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះេ សមយ័កល
េនះ។ េនះជអ�ីែដល�បនេធ�។ េ �គបស់មយ័កល�បនពនយល់�ឆង យពី
�ពះបនទូល។

66 េ ជំននណូ់េអ �បនពនយល់ថ�មនិ�ចេ រចួេទ គម នេភ� ងពីេលេមឃេទ
តបតិ “គម នេភ� ងធ� កេ់ ទីេនះេទ។” វទិយ� ស�ដអ៏�ច រយរបស់� ដំណឹងល�ែដល
�បនផ�យេ សួនចបរេអែដន! ��ចបញ់ឧបករណ៍ដល់�ន�ពះចន័ទ េហយ
ប ជ កថ់មនិមនសំេណ មេ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន��ពះ�ទងម់នបនទូលថនឹងមន
េភ� ងធ� កម់ក។ ប៉ុែន���ងំទទួលេជគជយ័ េហយបំពុលគំនិតរបស់មនុស�
េ�យករ��វ�ជវៃនវទិយ� ស�ថ “�មនិ�ច េ រចួេទ។” ប៉ុែន���តវបន
េ រចួ។ �ពះបនមនបនទូលថ�នឹង�តវបនេធ� េហយ �េកតេឡងេហយ។ �ទង់
បនេធ�។

67 ឥឡូវេនះ េ កនុងៃថង—ៃន�ពះេយសូ៊វ �បនេធ�េរ ងដូចគន ។ �បំពុលគំនិត
របស់ពួកេគម�ងេទ តេ�យករេបកបេ ឆ ត េឃញេទ ករបក��យខុស។
“�បសិនេបអនកជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយខញុ ំេមលេឃញអនកេធ�
អ�ីមយួអំពី�។”
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68 �ពះេយសូ៊វមនិបនតកស់�ុតចំេពះ�េទ។ �ទងម់និែដលេធ�េទ។ �ពះមនិែមន
ជត�ុកកំែប�ងេទ។ �ទងម់និចបំចេ់ឆ�យអ�ីែដល��ងំសួរេទ។ �ទងម់នែត…
�ពះេយសូ៊វបននិយយថ “មនេសចក�ីែចងទុកមកថ ‘អនកនឹងមនិរស់…មនុស�
នឹងមនិរស់េ េ�យ�រែតនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��គបទ់ងំ�ពះបនទូលទងំអស់
ែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះ។’” េឃញេទ �ទងម់និចបំចេ់លងេសចពី�េទ។
�ទងម់និចបំចេ់ធ�នំបុង័េទ។ �ទង�់ចេធ��បន ប៉ុែន��ទងប់នឮ�រក� ដូេចនះ�ទង់
មនិចបំច�់តវ�� ប�់ម�រក�េទ។
69 េហយជថមីម�ងេទ ត�ជអំេពបបខង�សនដូចជេ េដមដំបូងអ ច ឹង
ករេបកបេ ឆ ត។ េមលឥឡូវេនះ។ �មនិែមន�គនែ់តជអំេពបបចស់ករ
ផិតកបតនិ់ង�សវងឹ េហយេ�ប�ពះនមរបស់�ពះជឥត�បេយជនេ៍នះេទ។ មនិែមន
អ ច ឹងេទ។ អតេ់ទ។
70 អនកបនចេំទ ជេ�ចនឆន មំកេហយ អនកជេ�ចនេ ទីេនះ ពីេដម ចងចំ
េសចក�ីអធិបបយែដលខញុ ំបនអធិបបយេទ េលករ ខកចិត�េ កនុងករជំនុំជំរះ។
�សីេពសយនងនឹងមនិខកចិត�េ ទីេនះេទ។ នងដឹងកែន�ងែដលនង�តវេ ។
អនក�បមកឹនឹងមនិខកចិត�េទេ ទីេនះ។ អនកលួច អនកេលងែលបង អនកកុហក
អនកលួច គតនឹ់ងមនិ�តវខកចិត�េទ។ ប៉ុែន� មនុស�ែដលគិតថគត�់តវ េនះនឹង
មនករខកចិត�។
71 អនកេនះនិយយថ មកនិយយថ “�ពះអមច ស់ េតខញុ ំមនិបនអធិបបយ
ដំណឹងល�េទឬអី េតខញុ ំមនិបនេដញ�រក�េចញេ កនុង�ពះនម�ទងេ់ទឬអី?”
72 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ចូរេចញឆង យពី…អញេ  អនកែដល�ប�ពឹត�
អំេពទុចចរតិេអយ។ អញមនិែដល�គ ល់ឯងេទ។” មនករខកចិត� េឃញេទ ករ
េបកបេ ឆ តេនះ។
73 េនះជអ�ីែដលខញុ ំែតងែតមនិយល់…េនះជកែន�ងែដលខញុ ំមនិយល់។ មនិែមន
ខញុ ំចងខុ់សគន ពីេគេទ។ ខញុ ំមនិចងខុ់សគន េទ ែតខញុ ំ�តវមនភពេ�ម ះ�តង។់ ខញុ ំមន
�រមយួ េហយេនះ�តវែតេ កនម់នុស�។ េធ�ឱយមនករយល់�ចឡំយ៉ងខ� ងំ
កនុងចំេ�មមនុស�។ ពួកេគគិតថខញុ ំ�បឆងំនឹងអនក�ល់គន ។ ពួកេគ�គនែ់តដឹង
ថ ខញុ ំគឺស�មបអ់នក�ល់គន  េហយពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបនីពំួកេគនូវអ�ី
ែដលជករពិត ដូចែដល�បន�កេ់ កនុងេបះដូងរបស់ខញុ ំ និងវធីិែដលបនែចង
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េ កនុង�ពះគមពរីេ ទីេនះ។ េហយ�ពះបង� ញថេនះគឺជេសចក�ីពិត ដូេចនះមនិ
មនអ�ីេផ�ងេទ ត�ច�តវបនេធ�ចំេពះ�េទ។ ដូេចនះពួកេគ�តវេមល� ឬពួកេគេធ�
មនិបន។

74 េឃញេទ ពួកេគមនិចងេ់ឃញ�េទ ពីេ�ពះពួកេគបនលកសិ់ទធេគអស់េហយ
បនលកសិ់ទធិកំេណ តរបស់ពួកេគេ ឱយអងគករមយួចំនួន និកយមយួចំនួន
�កលបងសិទធកំេណ តរបស់ពួកេគ េដមបេី �ថ នសួគេ៌ េលមូល�� នៃន
អងគករមយួចំនួនៃន�សន ែដល��ងំជេមៃន�។ �ពះមនិែដលបនេធ�
�សនែដលបនេរ បចំ េហយមនិែដលេធ��េឡយ។ េហយពួកេគលកេ់
កែន�ងេនះ ពួកេគជ�កមមនុស�បក��យ�ពះបនទូល េហយនិយយថ�
មននយ័ថេនះេហយ �មននយ័ថេនះ។

75 �ពះមនិ�តវករអនកបក��យេទ។ �ទងេ់ធ�ករបក��យេ�យខ�ួនឯង។
�ទងម់និ�តវករនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តេដមប�ីបប�់ទងពី់រេប បេធ��េទ។ �ទងជ់
អធិបេតយយ។ �ទងប់ននិយយពីរេប បែដល�ទងនឹ់ងេធ�� េហយេនះជវធីិែដល
�ទង�់តវែតរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េ េពលែដល�ទងប់ននិយយថ “ទី
សំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់ពួកេគែដលេជ ” �ទងម់ននយ័ែតប៉ុនឹង។ អ�ីកេ៏�យ
ែដល�ទងប់នមនបនទូលនឹងេកតេឡង �ទងម់នបនទូល�នឹងេកតេឡងេ
�គចុងេ�កយេនះ ែដល�ទងនឹ់ងេធ�� េហយ�ទងប់នេធ��។ �ទងម់និចបំចសួ់រ
អនក�ថេត�ដល់េពលឬេ េនះេទ។ �ទងដឹ់ងថេពលនឹងដល់ េហយែផនករ
េនះជអ�ី។

76 ឥឡូវ��ងំ អនកេបកបេ ឆ តេនះបននិយយេ កនុងគមពរីម៉ថយ
២៤:២៤ បនេបកបេ ឆ តជេ�ចន។ ឥឡូវេនះ េយងេឃញថ�មរយៈកមមវធីិ
ដំណឹងល�ៃនចំេណះដឹង ករអបរ់�ំបេសរជងមុន �កមសីលធមខ៌ពស់ អរយិធមនិ៌ង
អ�ីៗេផ�ងេទ តរបស់� ជេដម ពង�កម់នុស�ែដលចងប់េ�ម�ពះេ�យេជ ករកុហក
របស់�។

77 េអ�៉មនិចងេ់ធ�ែបបេនះេទ ប៉ុែន��បនបង� ញដល់នងថ �បជញ មនេ�ចន
េ កនុង�។ នងមនិបនដឹងេទ។ នងចងដឹ់ង។ នងមនិបនយល់ ប៉ុែន�នងចង់
យល់។ េហយ�ពះបន�បបន់ងមនិឱយពយយមយល់។



េអែដនរបស់��ងំ 19

78 េតខញុ ំ�ចយល់អំពីេរ ងទងំអស់េនះយ៉ងដូចេម�ច? ខញុ ំមនិ�ចយល់ ពួកេគ
េទ។ ខញុ ំេជ ពួកេគ។ ខញុ ំមនិចបំចយ់ល់ពី�េទ។ �ពះជមច ស់ជជំេន  មនិែមនជ
ករយល់េទ។ េយង�គនែ់តេជ អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលប៉ុេ�� ះ។
79 ឥឡូវេនះ េ�ប បេធ បេអែដនរបស់�ពះេ នឹង��ងំឥឡូវេនះ បនទ បពី់
�បមំយួពនឆ់ន ៃំនករបំភនក់របក��យពិតៃន�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះ
េ កនស់មយ័កល។ សូមេ�ប បេធ ប�ឥឡូវេនះ េហយេមលកែន�ងែដល
េយងេ ដល់។ ដូចែដល�បនេធ�េ �កមជំនុំេ កនុង—េពលេវ�របស់
�ពះ�គីសទ កនុង�ពះេយសូ៊វ ែដលពយយម—យកកូនេ�ម ះ�តងរ់បស់�ពះេចញពី
ករ�គ ល់េសចក�ីពិត។ េនះគឺជ�ពះ។ �ពះជមច ស់បន�កកូ់ន�បសរបស់�ទង់
គុណលកខណៈរបស់�ទងក់នុងករ�បកបជមយួ�ទង ់េ�យឮ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
80 េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបឪពុករបស់អនក�បបអ់នក េហយអនកជកូន�បស
េ�ម ះ�តងច់ំេពះឪពុករបស់អនក េហយគតប់ន�បបអ់នកថ “កូន�បស! កុំេ�យ
កូនចូលេ កនុងទឹកេ ទីេនះ ែហលទឹកេនះ េ�យ�រែតមន�កេពេ កនុងទឹក
េនះ” េហយមតិ�មន ក�់តឡបម់កនិយយថ “ពិត�ស់ទឹក�� តដូចេនះមនិមន
�កេពេ កនុង�េទ?” ឥឡូវអនកនឹង�� បអ់នក�? �បសិនេបអនកជកូន�បសពិតអនក
នឹង�� បប៉់របស់អនក។
81 េហយកូន�បសឬកូន�សីពិត�បកដរបស់�ពះយក�ពះបនទូលរបស់�ពះជមុន
សិន។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនក�មន កនិ់យយអំពី�េទ ពួកេគ�តវយក�ពះបនទូល
របស់�ពះជមុនសិន។ “មនជតិពុលេ កនុងែពង” េហយពួកេគេជ �។
82 េ�យមនជំេន េល�គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �គបពូ់ជរបស់�ទង ់ បន
នមំកនូវភពបរសុិទធៃនេអែដន េសចក�ី�ស�ញ់និងជីវតិអស់កលបជនិចច។ េនះ
គឺជអ�ីែដលេអែដនែដល�ពះបនបេងកត គឺភពបរសុិទធ។ េហយ�បននមំកនូវ
េអែដនៃនភពបរសុិទធៃនេសចក�ី�ស�ញ់ ករយល់ដឹង ករឥតេខច ះនិងជីវតិអស់
កលប។ េនះគឺជអ�ីែដល�ពះកំពុងែត�ៈំ�ពះបនទូលរបស់�ទងជ់�គបពូ់ជរបស់
�ទង។់ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ�ិររបស់�ទងម់នេ ចុងប ចប ់�នឹងដូចគន ។
83 សូមកតស់មគ ល់ េនះគឺជគំនិតមយួ។ កុំេភ�ច�។ ខញុ ំនឹងេ រក�េផ�ងេទ ត
េ េពលេ�កយឬ�រេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ �ពះមន�ពះបនទូលថ “ចូរ
ឱយ�គបពូ់ជទងំអស់នមំកនូវ�បេភទផលរបស់�។” េតេនះជប ញត�ិរបស់�ពះ
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េទ? ឥឡូវេនះអ�ីែដលល�គឺជ�គអធិបបយ�មន ក ់ ឬអនកេផ�ងេទ តពយយមេធ�
ឱយ�ពះបនទូលេនះ និយយអ�ីមយួេផ�ង? េឃញេទ �គប�់ពះបនទូលរបស់�ពះគឺជ
�គបពូ់ជ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះថ “�គបពូ់ជ១�គប ់ អនក�ពសពូជបន
�ប�ពស។” ដូេចនះេបម៉កុស ១៦ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �នឹងេចញជ�បេភទ
របស់�។ េបម៉�គី ៤ គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �នឹងបេងកតេចញជផលរបស់
�។ េហយករសនយេផ�ងេទ ត�តវែតនមំកនូវ�បេភទផលរបស់�។

84 អនកេឃញេទ េឃញេទ��ងំេ ទីេនះេ កនុងករែក�ងបន�ំ? �កំពុង
ពយយមនិយយថ “�មនិែមនអ ច ឹងេទ។” េតអនកយល់ពី�េទ? េឃញេទ
��ងំនិយយថ “អូ! �មនិែមនស�មបៃ់ថងេនះេទ។ េនះ េនះ—គឺជ…
េពលេវ�េផ�ងេទ ត។ ែដលេនះ មនិមននយ័អ ច ឹងេទ។”

85 “�គប�់គបពូ់ជទងំអស់�តវែតេចញមក�មពូជរបស់�។” េនះេហយជ
រេប បែដល�ពះបនបេងកតេអែដនរបស់�ទង។់ េត��តវេទ?

86 េនះជវធីិែដល�ពះបេងកត�កមជំនំុរបស់�ទង ់ �គប�់ពះបនទូលទងំអស់�ម
�បេភទរបស់�! “មនុស�នឹងមនិរស់េ េ�យ�រនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ
�គបព់កយទងំអស់ែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះ។”

េឃញេទ? ��ងំ �នឹងយករបស់េផ�ងេទ ត ប៉ុែន��ពះមនបនទូលថ “�គប់
ពូជទងំអស់នឹងនផំលរបស់�។”

87 �បសិនេបករសនយបននិយយថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់ពួកេគ
ែដលេជ ” ឥឡូវ�កមជំនំុនិយយថ “ចូលរមួ�ពះវ�ិរ។ សូ�តេគលលទធិ។ �គ ល់
ពីេគលករណ៍�សន។”

េ កនុង�ពះគមពរីទងំមូលមនិមនេរ ងែបបេនះេទ។

88 ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់ពួកេគ
ែដលេជ  េ កនុងេឈម ះខញុ ំពួកេគនឹងេដញ�រក� ពួកេគនឹងនិយយភ�ថមី
�បសិនេប ពួកេគ�តវពស់ចឹកឬផឹកអ�ីពុល �នឹងមនិបងកអន��យដល់ពួកេគេឡយ
�បសិនេបពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជមងពឺួកេគនឹងបនជសះេសប យ។” េតនរ�ជ
មនុស�បដិេសធ�? េឃញេទ?
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89 “�គបទ់ងំ�គបពូ់ជនឹងបេងកតផលេចញមក។” �បសិនេបអនកជ�គបពូ់ជ
របស់�ពះ ជគុណលកខណៈែដលជកូនរបស់�ពះ េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺ
បង� ញកនុងអនក។ េឃញេទ? េហយបនទ បម់កេ េពលែដលអនកឮ �ពះបនទូលរបស់
�ពះ “េច មរបស់ខញុ ំលឺសំេលងខញុ ំ។ មនុស�ចែម�កមក ពួកេគមនិេដរ�មេទ។” អនក
យល់េទ? បនទ បម់ក “�គប�់គបពូ់ជទងំអស់េចញផលមក �ម�បេភទរបស់�។”
90 ឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញថ�ល់�គបពូ់ជែដលនមំកនូវផលរបស់�េ
ទីេនះ គឺគម នេសចក�ី�� បេ់ កនុងករថមីេទ…េ កនុងេអែដនេនះ។ �នឹងមនិ
មនករ�� បេ់ កនុងេអែដនថមីេនះេទ។ េឃញេទ គម នអ�ីេផ�ងេទ តេ�កពីភព
បរសុិទធ ភពបរសុិទធនិង ជីវតិអស់កលបជនិចច។
91 ឥឡូវេនះ េ�យ�រករមនិេជ េល�ពះបនទូលទងំអស់របស់�ពះ បននមំក
នូវ�គបពូ់ជភពមនិបរសុិទធេ កនុងសួនេអែដនរបស់��ងំ។ ឥឡូវេនះេយង
កំពុងចូលេ កនុងកែន�ងែដល��ងំ ដេណ� មយកបល�័ងកជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�
េ កនុង—េអែដនៃនែផនដី េអែដនៃនបប �សនែដលនឱំយខូច។ �បន
ចបេ់ផ�មមនិែមនេល “ខញុ ំជ��ងំេទ។ ខញុ ំគឺជ េទវ�ដអ៏�ច រយ។” េទ មនិែមន
េលករេនះេទ ែត�បងខូចដល់�ពះបនទូលរបស់�ពះវញិ។ េនះេហយជរេប បែដល
�បនននំគររបស់�េ �គបស់មយ័កល។ េហយឥឡូវេនះេ កនុងសមយ័កល
ែដលេបកបេ ឆ ត េហយេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប�ីគង�ជយ េ�យមនុស�របស់
�! �បនបេងកតប ញ េអែដនខ�ួន�ផទ ល់ ករអបរ់ ំេអែដនវទិយ� ស� ភព�តឹម�តវ
�គអធិបបយវទិយ� ស� �ពះវ�ិរវទិយ� ស� េទវវទីយ វទិយ� ស� អ�ី�គបយ៉់ង
គឺវទិយ� ស�។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺែផ�កេលចំេណះដឹង។ �ពះវ�ិរទងំមូល�តវបន
�ងសងេ់ឡងេលចំេណះដឹង។ �មនិ�តវបនែផ�កេលជំេន េទ។
92 មនេពលមយួខញុ ំបនេ ជួប�បជំុេ �ពះវ�ិររបស់បុរសមន ក។់ �គឺជ
�ល�បជុំដអ៏�ច រយេ ភគខងលិច។ បុរសល� េហយគតប់នបដិេសធេរ ង
ទងំេនះ ែដលេយងកំពុងនិយយអំពី។ ប៉ុែន�គតេ់ ែត…ខញុ ំចូលចិត�គត ់ បុរស
ល�ចំ�ស់។ េ េពលែដល�កមជំនំុរបស់គតប់នេចញេ …�បនអងគុយ
�បែហលជមនុស�៦០០០នក។់ េ េពល�កមជំនំុរបស់គតប់នេចញេ េ�ក
េពលរេស ល �បែហល�បពំនន់ក ់ ពួកេគសុទធែតជអនកមន�បជញ �ងៃវ។ ខញុ ំ
អងគុយេ ទីេនះ េហយបនេមលពួកេគ។



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

93 គតប់នអធិបបយ ជេសចក�ីអធិបបយល��ស់ ែដលមនុស�បនេរ បចំ។
េហយបនទ បម់កគតប់នសួរ �បសិនេបនរ�មន កច់ងទ់ទួលយក�ពះ�គីសទ
�គនែ់តេលកៃដេឡង។ េហយគម នអនក�មន កេ់លកៃដេឡងេទ។ េហយទីបំផុត
ស�ីមន កប់នេលកៃដេឡង។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះអនកគឺជ�គី�ទ ន
េហយ” េហយបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយគត។់ េហយបនទ បម់កេ េពលគត់
េចញេ េ�ក… គតប់នឧទទិសទរក េថបទរកនិងបនេធ�ករអធិ�� នេល�
េហយប ចបក់រ�បជុំ។
94 េ េពលែដល�កមជំនំុរបស់គតប់នេចញេ េ�ក គឺមនិអីេទ អនក�បជញ ជ
មនុសបនទទួលករអបរ់។ំ បនទ បម់កខញុ ំបនឈរេ មខ ង េដមបចីបៃ់ដបុរសេនះ
និងសូមជូនពរឱយ�ពះមនបន�កិចចករដូចែដលគតប់នេចញេ េ�ក។
95 េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេធ� េ ទីេនះមនហ�ូងមនុស�របស់ខញុ ំេ កនុង។
ពួកេគមនិ�ចអនុ ញ តឱយពួកេគចូល ខណៈេពលែដលហ�ូងមនុស�របស់គត់
គឺេ ទីេនះ។ សូមមកកែន�ងខញុ ំ អនកេ េលរេទះរញុ ជេណ� រយន� ពក�់វធំ
វេង�ង�ម រតី និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ េឃញភពខុសគន េទ? េនះេហយ។ េនះជេរ ង
ែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ េឃញេទ �មនអ�ីែប�ក។
96 េ េពល ែដលចំេណះដឹងវទិយ� ស�អនក�ចយល់បនដំណឹងល�េនះ គឹ
អនក “អនក�ែដលេជ េល�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងមនិ�តវេថក លេទសេឡយ” េឃញ
េទ។
97 ប៉ុែន� “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់ពួកេគែដលេជ ” េឃញេទ គតប់�ជយ័
កនុងករ�កេ់ កនុងេនះ េឃញេទ។ នងបនេជ េល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ នង�តវបន
សេ ងគ ះ �បសិនេបទីសំគល់ទងំេនះេដរ�មអនកេជ ។
98 “េហយអនកែដល�� បព់កយខញុ ំ” មនិ�តឹមែត�� បជ់មយួនឹង�តេច ករបស់គត់
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន� “យល់�។” �គបគ់ន �ចឮ�បន។ �សីេពសយ�ចឮ� េហយ
េ ែតជ�សីេពសយ េឃញេទ មនុស��បមកឹ�ចឮ�បន។ អនកកុហក�ចឮ�
េហយេ ែតជមនុស�កុហក។ ប៉ុែន� “អនក�ែដលយល់ពីពកយខញុ ំេហយេជ េល
�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំេ�យមក នឹងមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” ហនឹងេហយ
អនកេឃញេទ។
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99 េហយគម នអនក��ចេធ�អ�ីបនេលកែលងែត�ពះបនែតង�ងំគត់
ជមុន។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “គម ននរ�មន ក�់ចមកឯខញុ ំបនេទ
េលកែត�ពះវរបិ�ខញុ ំនេំគនិងអស់អនកែដល�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំ នឹងមក
ឯខញុ ំ។” �ែមន៉។ �ជអធិបេតយយភពទងំអស់ និងករដឹងជមុនអំពី�ពះ។ �ទង់
រស់េ មន កឯ់ងេហយគម ននរ��បប�់ទងអ់�ីែដល�តវេធ�េទ។
100 ឥឡូវេនះ េ�យករមនិេជ េ កនុងករមនិយក�ពះបនទូលទងំអស់របស់�ពះ
បននផំល�គបពូ់ជៃនករមនិេជ  មនិបរសុិទធ អំេពបប ករស�ប ់និងេសចក�ី�� ប់
អស់កលបជនិចច េ កនុងេនះែដលមនបបខងសមយ័កល�ពះវ�ិរ។ ឥឡូវ
អនកយល់េទ? េ ៃថងេនះ េពលេ�កិយទងំមូលគឺជ�សន! េតអនកដឹងេទ?
េ�កិយទងំមូលគឺជ�សន។ េហយេ កនុងសមយ័កល�សនេនះ�ពះវ ិ
�រធំៗេ �គបត់ំបន ់ អ�ី�គបយ៉់ង េរ ងទងំមូលវលិវលុេ កនុង��ងំេធ�ឱយេគ
ថ� យបងគំ។ េ ទីេនះ េ កនុង�ពះគមពរី។ �តវេហយ។ េហយេ កនុងប ញ េនះ ថន ក់
សិកខ ��េទវវទិយែដលនឱំយមនប ញ �ងៃវ �តវបនបណ�ុ ះប�� លអំពីរេប ប
និយយអ�ីែដល�តវេធ� និងរេប បេធ�ឱយពួកេគមន�រមមណ៍ េហយអ�ីៗទងំអស់
ដូចជចិត�វទិយ ៣ េ  ៤ ឆន េំដមបដឹីងពីរេប បេធ�េ�ះ��យជមយួគំនិតរបស់
បុរសមន ក។់ េឃញេទ�ជ…
101 វ ិ ញ ណរបស់�ពះមនិែមនជអ�ីែដល អនក បនេរ នេនះេទ។ �ជអ�ីែដល�តវ
បនត�មវទុកជមុនស�មបអ់នក េ�យ�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ។ បទពិេ�ធនរ៍បស់
អនកមនិ�ច�តវបនសិក�ឬបេ�ង នអនកេទ។ ��តវបនតំរវូទុកជមុនេ�យ�ពះ
ហសថរបស់�ពះនិងករដឹងមុនរបស់�ពះ។ �តវេហយ។
102 ឥឡូវេនះ �បននេំចញេ េអែដនដអ៏�ច រយេនះែដលពួកេគរស់េ  កនុង
�ពះវ�ិរេអែដនរបស់េ�កិយ។ ពួកេគទងំអស់គន កំពុងរបួរមួជមយួគន េ ឯ
�កម�បឹក��សនដធ៏ំ េហយនឹងមន�កមជំនំុពិភពេ�កទងំអស់ សថិតេ
េ�កមកបលែតមយួ ែដលជកែន�ងែដល��ងំនឹង�តវបនបន�ឺេឡង យ៉ង
ចបស់។
103 េហយករេ ចុងេ�កយនឹងេចញេ េដមបចីបយ់កកូន�កមុមំុនេពលែដល
នងចូលកនុងេនះ។ តបតិេបនងចូលកនុងេនះ នងនឹងយកស ញ សត�េនះ េហយ
�តវវនិស នងនឹងមនិ�ចចកេចញពី�បនេទ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល
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និយយថ “េចញមកកនុងចំេ�មពួកេគ មនុស�របស់ខញុ ំ” មុនេពលែដល�ចូលេ
កនុងគត ់េឃញេទ។ “េចញពីកនុងចំេ�មពួកេគ េហយែបកគន ។”

104 ឥឡូវេនះ ករស�បន់ិងេសចក�ី�� បនិ់ងករ�ចឆ់ង យពី�ពះ េ កនុងេអែដនេនះ
ត��  ភពកខ�ក ់ករវេង�ង�ម រតី (យ៉ង�?) េ�យ�ពស�គបពូ់ជខុស។

105 រឭំកខញុ ំពីនិមតិ�ែដលខញុ ំបនេឃញមុនេពលែដលខញុ ំបនជួបពួកេពនទីកុស�
មនុស�មន កែ់ដលនឹងេ ជំុវញិេ�កិយ េ កនុងពណ៌ស។ អនកបនឮខញុ ំនិយយ
ជេ�ចនដង។ េហយមន កប់នេដរ�ម�ទងេ់ ខងេ�កយ �គបពូ់ជៃនករមនិ
ចុះស�មង។

106 ប៉ុែន��បនឈនះ� េ�យយុត�ិធមេ៌ កនុងេអ�៉…េ កនុងសួនចបរេអែដន េ�យ
ត�� របស់េអ�៉ចំេពះអំេពបប ត�� ចំេពះេអ�៉គឺបប។ បនទ បម់ក �បសិនេប
េអ�៉ចងប់នចំេណះដឹង �ជអំេពបប។

107 េហយេ េពលែដលេយងចងប់នចំេនះដឹង ចងប់នបណ�ិ ត PH.D., LL.D.,
�ជអំេពបបកនុងករេធ�ដូេចនះ។ េនះគឺជេសចក�ីែថ�ងករណ៍ដរ៏ងឹម ំប៉ុែន�េនះគឺជ
េសចក�ីពិត។ មនិថេត�ខ� ងំប៉ុ��  �េ ែតជេសចក�ីពិត េឃញេទ។ �បថន
ចងប់នចំេណះដឹង ករយល់ដឹង!

108 េរ ងរបស់�គឺេ ៃថងេនះ េយងមនិពយយមបេងកត�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ កនុង
ចិត�របស់មនុស�េទ។ េយងកំពុងពយយមបេងកតខ�ួនឯង។ �កមជំនំុពយយមបេងកត
េគលលទធិៃន�ពះវ�ិរេ កនុងចិត�របស់មនុស�មន ក។់

109 េយង�តវបនប ជ េ�យបេងកត�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ប៉ុលបននិយយ
ថ “ខញុ ំមនិបនមករកអនកេ�យសំដីដទ៏កទ់ញរបស់មនុស�េទ យ៉ងេនះជំេន
របស់អនកនឹង�តវេ ជបនឹ់ងចំេណះរបស់មនុស� ប៉ុែន�ខញុ ំមកឯអនកេ�យអំ�ច
ៃនករសែម�ងពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបឲីយេសចក�ីជំេន របស់អនកពឹងែផ�កេល
�ពះជមច ស់។” ែមនេហយ។

110 មនុស�មនិ�តវបេងកតេ�យខ�ួនឯងេឡយ។ េយងរកេឃញ�កនុងចំេ�ម…
ទុកឱយ�ពះ េធ�អ�ីមយួស�មបម់នុស� េហយប ជូ នគតេ់ចញ អនកនឹងេឃញមនុស�
�គបរ់បូ ពយយមែក�ងបន�ំ�។ េឃញេទ ពួកេគកំពុងពយយមបេងកតខ�ួនឯង។
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មនុស��គបគ់ន  “ខញុ ំបនេធ�េរ ងេនះ។ ខញុ ំ ខញុ ំ របស់ខញុ ំ និកយរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ េនះ” បេងកត
ខ�ួនឯង។ េតេយងកំពុងផ�ព�ផ�យអំពីអ�ីែដលរបស់ខ�ួនេយងផទ ល់ឬនគរ�ពះ?

111 បេងកត�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ យកេចញពីករមនិេជ េហយបេងកត ��ច�ក
ៃន�ពះេ កនុងចិត�របស់មនុស�។ េហយ��ច�ករបស់�ពះមនិ�ច �ងសង់
កនុងចិត�មនុស�បនេទ លុះ��ែត�ពះប៉ុេនះ។ គតម់និ�ចបេងកត�េឡង
បនេទ…

112 េហយ ចថំ ែផនកេបកបេ ឆ តែដលមនុស�គិតថ��តឹម�តវ។ េឃញេទ។
“មនវធីិែដលេមលេ �តឹម�តវចំេពះមនុស�។” �ល់ប ញ �កដូ់ចជ�តឹម�តវ។

113 ដូចែដលខញុ ំបន�បបអ់នកពីរបី�ទិតយមុន េពលខញុ ំឈរែកបរទរក�� ប ់ េហយ
��ងំកំពុងែតឈរេ ទីេនះ េហយនិយយថ “មនឪពុករបស់អនកបន
�� ប ់េ េលៃដរបស់អនកេ យបេ់ផ�ងេទ ត។ មន�បពនធរបស់អនកេដកេ ទីេនះ
េ កនុង—កែន�ង�កស់ព េហយកូនរបស់អនកនឹងេ ។ េហយអនកបនសំុឱយ�ទង់
េឆ�យមកអនក េហយ�ទងប់នទញអនក…�ទងប់នទញ�សេមលចុះមកេលអនក។
ឥឡូវេនះ ែត�ទងជ់�ពះល� េហយអនកេ ែតនិយយថ�ទងជ់អនកពយបល។
េហយអនក អនកែដលកំពុងឈរេលអ�ីែដលអនកនិយយថ�តវ អនកខុសេហយ។”
អូ! �គបេ់ហតុផល ម�វទិយល័យចិត�� ស�ទងំអស់ �តវែតយល់�ពមថ�ជ
ករ�តឹម�តវ េហយ��តឹម�តវ�ស់។

114 �និយយ�តវេ េពលែដល�បន�បបេ់អ�៉ថ “ែភនករបស់អនកនឹងបនភ�ឺ
េហយអនកនឹងដឹង�តវខុស។ េហយអនកនឹងក� យជ�ពះ �មវធីិេនះ េ�យដឹង
�តវពីករខុស” ពីេ�ពះ�ពះមនិបនអនុ ញ តឱយពួកេគេមលេឃញពួកេគេ េឡយ
េទ ពួកេគ��កត។ ដូេចនះពួកេគ�ចដឹងពួកេគដឹង�តវពីអ�ីែដលខុស។ េហយ�
និយយ�តវ។ ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �ផទុយនឹង�ពះបនទូល�ពះ។

115 េហយដូេចនះេតថន កដឹ់កនេំ កនុងសិកខ �� េរ នេទវវទិយមនុស�បេងកត �
�កដូ់ចជ�តឹម�តវ ��ចជករយល់ដឹងដល៏�អំពីេរ ងេនះ ប៉ុែន��ខុស។

116 េយងមនិចបំចយ់ល់ពី�េទ។ េយងេជ �េ�ពះ�ពះមនបនទូលអ ច ឹង េហយ�
ចបេ់ហយជេរ ងរហូត។ េរ ងទងំមូលេនះជវធីិ�តវេជ �។
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117 អូ រេប បែដលេអ�៉បនេ�ភចងប់នជបណ�ិ ត Ph.D., េឃញេទ ពីរេប ប
ែដលនងេ�ភចងប់នភពឆ� តជងអ�ីែដលនងមន!
118 ចូរកតស់មគ ល់ ដូចគន ប៉ុ��  បុរសនិង�បពនធរបស់េគ…ឥឡូវកតស់មគ ល់ ប�ី
�បពនធ ទងំពីរ��កត េ សួនេអែដន េអែដនរបស់�ពះ។
119 ខញុ ំនឹងប ចប។់ ខញុ ំបននិយយថខញុ ំបន�ពីរបីនទី។ េមល េមលឥឡូវ ជិត
ចបេ់ហយ។
120 េ�ប បេធ បេនះឥឡូវេនះ េតបុរសនិង�បពនធរបស់គតដូ់ចគន ប៉ុ��
ទងំ២នកក់នុងេអែដនរបស់�ពះជមច ស់ េ�យគម នសេម� កបំពក�់េ េល
ពួកេគេទ េហយពួកេគមនិបនដឹងេទ។ េហតុអ�ីពួកេគមនិ�គ ល់�? ដបតិពួកេគ
បនៃសបមុខ�គបេល ញ ណរបស់ពួកេគ ភព��កតេ�យរបងំបរសុិទធៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគ�ចេមលេ �តឹម�តវចំេពះគន  េហយពួកេគមនិបន
ដឹងថ ពួកេគេ ��កតេឡយ។ ពួកេគបន�គបបងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ៃនភពបរសុិទធ។ ពួកេគ�តវបនៃសបមុខ�គបេល។
121 របងំរបស់�ពះ េ ៃថងេនះ�ចេមល ែតមនិមនត�� ។ ពួកេគងកេចញ។ �
គឺជៃសបមុខបរសុិទធេឃញេទ ៃសបបរសុិទធ។ �ពះ�ទងម់ន�ពះេន�តរបស់ពួកេគ…
ពួកេគទងំពីរ មន កជ់បុរសនិងមន កេ់ទ តជ ស�ី េហយពួកេគមនិ�គ ល់��កតេទ
ពួកេគេ ��កតេ�ពះភពបរសុិទធរបស់�ពះជមច ស់បនេធ�េ�យែភនករបស់េគ
�គបបងំ។ សូមកតស់មគ ល់ �ពះជមច ស់បន�កម់នសិកររបស់េគពីអំេពបប
េ�យ�ពះដវ៏សុិទធ។
122 សងឃមឹថេយងមនេពលខ�ះេដមប�ីកេ់ េលេនះពីរបីនទី។ េមលេ
ទីេនះ “ែដលជអនក ថ� យបងគំម�ងេហយ” េហេ�ពរ “�តវបនេគសំ�ត េហយគម ន
មនសិកររបស់បបេទ តេឡយ។” អំេពបបបនកន�ងផុតពីគតេ់ហយ។
123 ខញុ ំបនឮបង�បស េនវលី និយយថ�ពឹកេនះ �បែហលជមននរ�មន ក់
សួរគតថ់េហតុអ�ីបនជខញុ ំមនិអធិបបយអំពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហតុអ�ីបនជ
ខញុ ំមនិេធ� េនះ។ �េ ទីេនះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជសកមមភពេ កនុងអនក។
�ជជីវតិមនិែមនជ�រមមណ៍េទ ជីវតិមនិែមនជ�បេភទភស�ុ�ងៃន�ចឈ់ម
េទ។ ប៉ុែន��គឺជបុគគលមន ក ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គិស�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
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បនសថិតេ កនុងចិត�អនកេដមបេីធ�េ�យអ�ីៗទងំអស់មនភពរស់រេវ ក �ពះបនទូល
ៃនសមយ័េនះ។ �តវេហយ។ េមល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងសកមមភពមនិែមន
កនុងករពនយល់េទ ប៉ុែន�េ កនុងសកមមភពអ�ីែដល�េធ�េយងេ �ម�ពះបនទូល។
124 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះបនទូលដប៏រសុិទធរបស់
�ពះ មនបុរសនិង ស�ី��កតេហយមនិបនដឹងេទ។ ជីវតិដអ៏�ច រយៃន�ពះបនទូល
�គបពូ់ជ �ពះបនទូល!
125 �ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “មនេដមេឈេ ក�� លសួនចបរ គឺជ
ស�ី។ េហយេ ក�� លសួនចបរគឺជេដមេឈេនះ កុំសូមបែីតបះ៉�។ ដបតិៃថង�
អនកបរេិភគេ ៃថងេនះអនកនឹង�តវ�� ប។់” ពួកេគ�តវបន�កក់ំបងំពី� មនិដឹង
អ�ីអំពី�េទ មនិ�៊នបះ៉�េទ។
126 ពួកេគបនបងំមុខដប៏រសុិទធ។ ពួកេគមនសុវតថិភពេ កនុងពន� របស់
�ពះ។ ពួកេគេ រស់។ ពួកេគគម នេសចក�ី�� បេ់ ជុំវញិពួកេគេទ។ �េលលូ
យ៉! ពួកេគមនភពល�ឥតេខច ះ �ស�ញ់គន េ វញិេ មក ជីវតិល�ឥតេខច ះជ
េរ ងរហូត។ ពួកេគមនករ�ស�ញ់ល�ឥតេខច ះ ករយល់ដឹងដល៏�ឥតេខច ះអំពី
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។ ពួកេគមន�ពះបនទូលរបស់�ពះេហយរក��។ េហយ
ពួកេគបនរស់និងមនសុវតថិភពេ កនុងសួនេអែដនរបស់�ពះេ�យគម នករ�� ប់
ទងំអស់េ ជុំវញិ។
127 បនទ បម់ក��ងំបនេធ�ឱយេអ�៉�� បដំ់ណឹងល�ៃនេទវវទិយរបស់� ែដលជ
ដំណឹងល� ៃនចំេណះដឹង ករអបរ់ខំពស់ �កមសីលធមខ៌ពស់ អរយិធម�៌បេសរជង
មុន ករអបរ់ខំពស់ជងេនះជេដម។ បនទ បម់កេ េពលែដល�…េ�យនងឈប់
�� ប ់ ចំេពះ�មយួនទី ចំេពះេហតុផលរបស់� (ែដលេយង�តវបនប ជ ឱយ
េដញេចញ) េ េពល�េ�យនង�� ប�់។
128 “ឥឡូវេនះ េមលេ េ ទីេនះ �ពះវ�ិរគឺដូេចនះ-េហយ-ដូេចនះ។ ��តវបន
បេងកតេឡងយូរេហយ។ េយងគឺជ�ពះវ�ិរចស់ជងេគមយួេ កនុង�បេទស។
អភបិល�កងកចូ៏លរមួែដរ។” ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ជអ�ីេទ េឃញេទ។ �បសិនេប�
�បឆងំនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ ចូរ�បឆងំនឹង��ចខ់ត។ េនះជស�តវរបស់
អនក។ អ�ីែដល�បឆងំនឹង�ពះបនទូល គឺជស�តវរបស់អនក។
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129 អ�ី�គបយ៉់ងស�មប�់ពះបនទូលគឺជបងប�ូនរបស់អនក។ �ទងជ់ែផនកមយួរបស់
អនក។
130 សូមកតស់មគ ល់ នងបនទញរបងំបរសុិទធេចញ េដមបេីមលថេតករ
រមួេភទពិតជអ�ី។ េ�ប បេធ បថអ�ីែដលត�� ពិតជនឹងេធ�។ នងទញរបងំ
េចញពីកែន�ងែភនករបស់នង គឺជរបស់បរសុិទធែដល�ពះបន�កេ់ េលែភនករបស់
នង។ នងចងប់នចំេណះដឹងេដមបដឹីងថ�ជអ�ី។ ដូេចនះនងទញរបងំេចញ
េឃញេទ េត�ជអ�ី។ នងបន�� ប�់រក� េហយកតស់មគ ល់កែន�ងែដល�ក់
នងចូល។
131 ពួកេគបនេធ�ដូចគន េ កនុងសមយ័កលនីមយួៗែដលែតងែតទទួលយកែផនក
ប ញ  េហយឥឡូវេនះបនក�ងនគររបស់��ងំ ចំេណះដឹង និង�គបពូ់ជ
របស់� ែដល�បន�ពសេហយបននេំ�កិយេ ជេអែដនៃនេសចក�ី�� ប។់
132 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ ឥឡូវេឃញេទកនុងវវិរណៈ ៣ ែដលជ�គពួកជំនំុ
េ ឌីេស។ អនកគិត�េ កនុងគំនិតរបស់អនក។
133 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ នងេអ�៉គឺជម�ក��តីរបស់��ងំ។ េឃញ
េទ ��ងំគឺជសត�ពស់ មុនេពលែដលអ�័មេ ដល់នង។ េឃញេទ? �តឹម�តវ
េហយ។ ដូេចនះ�កប៏េ ឆ តនង ដូេចនះ��ងំគឺជសត�ពស់ែដលជប�ីរបស់េអ
�៉មុន អ�័មបន�គ ល់។ េឃញេទ �បនេបកបេ ឆ តនង។ �ពះគមពរីបន
និយយថ�បនេធ� េហយនងបនដឹងថនង��កត។ េឃញេទ?
134 ឥឡូវេនះចូរេមលេ —�គពួកជំនុំេ ឌីេស។ នងេអ�៉កំពុងអងគុយដូច
ម�ក��តីរបស់��ងំ។ “នងជអនកមនេ កនុងេ�កិយ ខ� ក ់ ��កតម�ង
េទ ត និងមនិដឹង” �ដូចជេ កនុងសួនេអែដនរបស់�ពះអ ច ឹង។ ែតេពលេនះ
មនិែមនេ�យ�រៃសបមុខបរសុិទធគឺេ េលមុខរបស់នង ប៉ុែន�ៃសបត�� ។ ថ
នង បនយកៃសបបរសុិទធរបស់�ពះេចញ េហយពកៃ់សបមុខៃនចំេណះដឹង
ស�មបត់�� ។ េហយឥឡូវេនះនងមនៃសបត�� ែដលនងជមនុស� “ខ� ក”់
ែដលជអំេពបបេដម។ នង “��កត” េ �មផ�ូវ “េហយមនិដឹង�។” នងជ
�សីេពសយេ �មផ�ូវ។ ស�ីែដលមនេស� កខ�ីទងំេនះ េ ចំេពះ�ពះេន�តរបស់
�ពះគឺជ�សីេពសយេហយ “ មនិដឹងថខ�ួនេទ។”
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135 សូមកតស់មគ ល់ យក ស�ីរបស់េយង។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកចងេ់ឃញ
�ថ នភព�ពះវ�ិរកំពុងសថិតេ  េមលរេប បែដល ស�ីកំពុងេធ�។ នងែតងែត
តំ�ងឱយ�ពះវ�ិរ។ េ កនុងេអែដនរបស់��ងំ ៃនអំេពបបនិងករមនិេជ
�សនវេង�ង�ម រតី បងខូច��ច�ក។ ជំនួសឱយករទទួលយក�ពះបនទូល
របស់�ពះ ពួកេគបនេរ នសូ�តប ញ របស់មនុស�។ េហយជំនួសឱយករទទួលយក
�ពះវ�ិរ ពួកេគបនយកអងគករ េហយពួកេគនឹងន�ំមកេលកបលដធ៏ំមយួ។
136 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ បែង�រពីភពគម នេទស។ កុំខកខនេរ ង
េនះឥឡូវេនះ។ �ពះវ�ិរបនេ ជមយួនឹងៃសបត�� េនះេហយ។ សូម
កតស់មគ ល់អ�ីែដលបនេធ�ចំេពះនង។ �—ជករននំងពីភពគម នេទស
េ ជចំេណះដឹង។ េឃញេទ? ៃសបមុខបរសុិទធ នងមនិដឹងេទ ជមយួនឹងៃសប
ត��  នងគឺជចំេណះដឹង។ នងដឹងថ�រកី�យ។ នងដឹងថអ�ីែដល�េធ�
េឃញេទ។ �ជែផ�េឈែដលជេដមេឈគួរចងប់ន។ េធ�ឱយមន�បជញ ។ េឃញ
េទ? នង�តវេគបែង�ងេចញពីអនកមនិដឹងអ�ីេ ជចំេណះដឹង ពីភពបរសុិទធេ
កខ�កនិ់ងត��  និងពីជីវតិេ រកករ�� ប។់
137 នគរេនះ�តវែត�� ប។់ នគរេនះនឹង�តវ�� ប!់ �ពះៃនៃផទេមឃនឹងបំផ� ញ�ពី
ែផនដី។
138 សូមកតស់មគ ល់ េ កនុងករបងខូចេនះ �បនបំែផ�ងពីបុរសេ ជ ស�ីនិងពី
ស�ីេ ជបុរស “េហយអតដឹ់ងេទ។” ផលិតផលល��ស់ៃនេអែដនរបស់��ងំ
�បសិនេបអនកនឹងេមលផ�ូវេ ៃថងេនះ េ ឯមនុស�សមយ័ទំេនបរបស់េយង។
139 សូមកតស់មគ ល់ �គឺជេអ�៉ែដល��ងំបនេ�បេដមបេីធ�ឱយអ�័មេធ�បប
េ�យកំ�ំងៃនត�� របស់នង។ ឥឡូវេធ�ដូចគន  េ ៃថងេនះ។ សូមកតស់មគ ល់
សក�់យ�យ �បមុខ េស� កពកសិ់ចសីុ េឃញេទ េមលនងេធ�ែបបេនះ
េហយមនិដឹងថេរ ងទងំអស់េនះទស់នឹង�ពះបនទូល�ពះ។ េ កតស់ករ់បស់
នង េធ�ឱយនងក� យជ ស�ីែដលមនិសមរមយែដលជ�សីេពសយ។ ពកឬ់េស� ក
ខ�ីេធ�ឱយនង�ម៉ស់មុខ។ �កសំ់េល កបំពកសិុ់ចសីុេលនង េធ�ឱយនងជ
�សីេពសយ។ “េហយនងមនិដឹងេទ” មនិែមនេ�យ�រែតភពបរសុិទធៃន �ពះ
េ�ពះត�� របស់��ងំ។ នងប�� លឱយនង…នងប�� លឱយអ�័មរបស់
នង មនត�� រកែតនង។
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140 នងបនេ�ះសេម� កបំពកែ់ដល�ពះបនេស� កពកដ់ល់នង �តឡបម់ក
េ កនុងេអែដន ស�មបដំ់េណ ររបស់នងឆ�ង—កតទី់រេ��ថ នេនះ។ នងបន
យកពួកេគេចញ។ នងបនដកខ�ួនចុះ។ េ េពលែដល�ពះបនរុនំងេ េល
ែសបក នងចបេ់ផ�មេករសកប់ន�ិចបន�ួច�ល់េពល ឥឡូវេនះនង�តលបេ់
កែន�ងែដលនងេ គឺេ េដមដំបូង។
141 ឥឡូវេនះនងបនឲយអ�័មេស� កសេម� កបំពករ់បស់នង។ បុរសេស� កេខ
ខ�ី េមល-េ ចស់េហយេចញេ ទីេនះ ខញុ ំមនិគិតថមនភពជមនុស��បស
េ�ចនសំ�បគ់តេ់ទ។ គតគឺ់ជមនុស�េខទយេលសេគែដលខញុ ំ�គ ល់។ េឃញេទ?
េឃញេទ នងបនបងខូចអ�័មេដមបេីធ�ដូចជនង េឃញេទេស� កសេម� កបំពក់
កនុងរបស់នង។ នងបនេឃញអ�ីែដលនង�ចេធ�បនេ េពលនងេ�ះ
សេម� កបំពករ់បស់នងេចញទងំអស់ ប៉ុែន�េ ខងកនុងរបស់នង។ េនះជ
េខខ�ី។ ពិត�ស់េនះជសេម� កបំពកខ់�ីរបស់ ស�ី េហយអ�័មេ ទីេនះ ពក�់
ឥឡូវេនះ។ ែដលេយងេ �ម�ពះបនទូលេដមរបស់�ពះ “គឺជករគួរស�បេ់ខពម ស�ី
ែដលេស� កសេម� កបំពកប់ុរស េហយបុរសេស� កសេម� កបំពក់ ស�ី” �ពះបនទូល
េដម។ គិតេមលេ !
142 ឥឡូវេនះ គតេ់ស� កេខរបស់នងផងែដរ។ គត�់ចបចព់ួកេគចុះ�ក់
េ កនុងពួកេគ។ ទិដ�ភពេមលេ េធ�ឲយឈែឺដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេ កនុង
ជីវតិរបស់ខញុ ំ គឺជេកមងខ�ះែដលេ ទីេនះសព�ៃថងជមយួនឹងសកសំ់បុកឃមុ ំរបស់
ពួកេគ ដូចេនះនិងមនសកព់ណ៌ �សស់េឆតឆយ ជមយួ�បេភទផូស�័រអ�ីមយួ
និងសកព់ណ៌័របស់ពួកេគ េហយរញួរមូ�កញញ់ ដូចសំបុកឃមុ ំ។ អនកជេខទយ
ែមនែទន! �ជេរ ងគួរឱយខ� ចែដល�តវនិយយេចញពីតុអធិបបយ ប៉ុែន�ករជំនំុជំរះ
ចបេ់ផ�មពីដំ�ករ់បស់�ពះ។ អនកមនិដឹងថេតអនកគឺជបុរសឬ ស�ីេទ។ េហយខញុ ំ
យល់ថកងទព័សហរដ��េមរកិរបស់េយង នឹងេចញជបន�បនទ បក់នុងរយៈេពល
ខ�ី។ �តឹម�តវេហយ។ េឃញេទេតអ�ីេ ជភពចែម�កេនះ? �ជសេម� កបំពក់
របស់ ស�ី។ ពកស់ករ់បស់នង។
143 េ ៃថងេផ�ងេទ តខញុ ំបនេ ឯ �វដ៉ ចនសុ៊ន មនិែមនមយួេនះេទ ប៉ុែន�
មយួេ �មផ�ូវ។ េហយខញុ ំេទបែតអងគុយេ�យភពេង ងឆងល់។ េ ទីេនះមន
េកមង�បសតូចមន ក ់មតរ់បស់គតេ់បក។ េហយគតម់នសកេ់ខម េ ទីេនះ េហយ
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�បនសិតមកែបបេនះ។ េហយ�កម៉់សីុនមូរមយួ េហយមូរ�ជំុវញិ កំពូលៃន
ែភនករបស់គត ់ សំឡឹងេមលេ ែផនកខងេលៃនែភនករបស់គត។់ �បសិនេបខញុ ំ
ធ� បប់នេឃញករវេង�ង! េឃញេទ គតនឹ់ងមនិេជ េទ។ គត�់ចប ជ កប់ន
�បែហលជគតជ់បុរស ប៉ុែន��ម�ម រតីគតជ់�សី។ គតម់និដឹងអ�ីេ មខ ងៃន
ផទះែដលគតជ់កមមសិទធិ។ �តឹម�តវេហយ។ េតវេង�ងយ៉ង�!
144 េនះជអ�ីែដល��ងំេធ�។ �បនបំផ� ញ�បជជតិនន។ �បនបំផ� ញ
�ពះវ�ិរ។ �េធ�ឱយមនុស�វេង�ង�ម រតី។ �គឺជអនកេបកបេ ឆ តៃនេសចក�ីពិត
េដម។
145 �ពះបនបេងកតបុរសមន កជ់បុរស។ �ទងប់នបេងកត ស�ីមន កជ់ ស�ី។ េហយ
�ទងេ់ស� កពកឱ់យពួកេគខុសគន  េហយគតច់ងឱ់យពួកេគេ �មផ�ូវេនះេហយ
េធ��មវធីិេនះ មន កគឺ់ជមនុស��សីេហយមន កេ់ទ តគឺជបុរស។ �ទងប់នបំែបក
អ�័មេ កនុងសួនចបរេអែដន េហយបនេធ�ដូចេនះ បនែញកេអ�៉េចញពីគត។់
146 ឥឡូវនងពកស់ករ់បស់នង។ នងកតស់កដូ់ចគត ់ េហយគតព់យយម
េស� កពកដូ់ចនង។ េឃញេទ? នងេស� កសេម� កបំពកខ់ងេ�ករបស់គត់
េហយគតេ់ស� កសេម� កបំពកខ់ងកនុងរបស់នង។ ឥឡូវ �� បេ់ គួរេ�យ
ស�បេ់ខពម�ស់ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិមននយ័វធីិេនះេទ។ �ជេសចក�ីពិតៃនដំណឹងល�
ទងំ�សង។ �បសិនេបអនកមនិដឹង�េទ មនអ�ីខុសជមយួអនក អនកជមនុស�ខ� ករ់ ឺ
កម៏និែដលបនជួបេ �មផ�ូវ។ េហយនងគិត េហយគតគិ់តថ��តឹម�តវ ពួកេគ
កេ៏ កែន�ង�មយួជមយួគន ។

ស�ីនិយយថ “�េក� �ស់!”
147 �ប៉េឆឥ�� ចស់ែដលេ ខងេ�កនឹងេធ�ឱយអនកខម ស់ខ�ួនឯង។ កំេ
កនែ់តខ� ងំពួកេគេស� កពកក់នែ់តេ�ចនេដមបរីក�ពី�ពះ�ទិតយ េចញពីពួកេគ អូ
េធ�ឱយ�ែបកេញស ដូេចនះអនក�ចមនម៉សីុន�តជកដូ់ចែដលពួកេគេដរ។ េឃញ
េទ? ពួកេគឈរេ ខងេ�ក �ពះ�ទិតយ។
148 អនកមនិ�ចឈរបនេឡយ។ អនកនឹងពងែបកនិងរ�ក។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ
�ជអ�ីែដលអនកេ ថករអបរ់ខំពស់។ វទិយ� ស�ទំេនបបនផលិត�មក។ អូ ខញុ ំ
េអយ! នងេ ទីេនះគឺ “��កត” េ �សកេ ឌីេស “េហយមនិដឹងេទ។”
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149 នង��កតេ េអែដន។ េឃញេទ នគរទងំពីរដូចគន ? មយួគឺជរបស់
អំេពបបនិងេសចក�ី�� ប ់ មយួេទ តគឺជីវតិនិងេសចក�ីសុចរតិ។ េ ទីេនះនង
�តវបន�គបជមយួៃសបបរសុិទធ។ ពួកេគទងំពីរ��កត។ ពួកេគមនិបនដឹងេទ។
ពួកេគមនិបនដឹងអ�ីអំពី�េទ ពីេ�ពះពួកេគ�តវបនបងំមុខេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ពះ។
150 េហយេ ទីេនះពួកេគបនបងំមុខេ�យត��  េហយពួកេគ�កេឡកេមល
គន េ វញិេ មក… េមល អ�័ម�ចេមលនងេអ�៉ េហយមនិបនដឹងថនង
េ ��កតេទ។ ែតឥលូវេនះជមយួនឹងៃសបត��  នងមនិដឹងថនង��កតេទ
ែតនង��កតសថិតេ េ�កម�ងំននត��  េដមបេីធ�ឱយបុរសេមលនង។ �ជេរ ង
ែតមយួគតន់ង�ចេធ��បន។ អនកមនិេជ េទ ប៉ុែន�អនកេធ��យ៉ងេមច៉ េហយបុរស
សូមេមលេ ។ េហយគតប់នរកេឃញថអនកមនករទកទ់ញខ� ងំ�ស់
រហូតដល់គតចូ់លមក េហយេស� កសេម� កបំពករ់បស់អនកខ�ះេលខ�ួន។
151 អូអ�ីែដលជករបងខូច! សមយ័អីេហយ! េតេម៉ងប៉ុនម នេហយ…េត�
េបកបេ ឆ តយ៉ង�! អូ េរ ងទងំអស់េនះ “េហយមនិដឹង�េទ” វ ិ ញ ណ
ែដលបងខូចគឺេ កនុងមនុស�។ គត�់តវបនបងំមុខពីត�� របស់��ងំ េហយ
ស�ីេនះកដូ៏ចគន ែដរ។ �ជវ ិ ញ ណ��ងំកនុងសងគមដធ៏ំមយួេនះ។ េឃញេទ
ពួកេគមនិដឹងេទ ប៉ុែន�ពួកេគជអងគករមយួ។ ស�ីែដលេស� កខ�ីេលខ�ួន គឺជរបស់
អងគករមយួ។ បុរសេស� កពកែ់បបេនះ គឺសថិតេ កនុងអងគករ។ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនក
អក�រកតរ់បស់� B.S.S សងគមបងធំ�សី ដូេចនះេនះជអ�ីែដល�ជកមមសិទធរបស់
អងគភពេនះ។ េចញមកទីេនះ សងគមេខទយដធ៏ំជមយួពួកេស� កេខតូចៗ ពក់
េមលេ រេញរៃញ-េមលេ កខ�ក។់ ខញុ ំ—ខញុ ំ…
152 �គបគ់ន  ឥឡូវអនក�ចខុសពីខញុ ំ�តងេ់នះ ប៉ុែន�េនះគឺជករពិត។ អនក បន
វេង�ងបតេ់ហយមនិដឹង�េទ។ អនកមនិែមែន មនិ�ប�ពឹត�ិដូមមនុស�េទ តេទ។
េឃញេទ មកយ៉ងទនភ់�នដូ់េចនះ េហយកូន�បសរបស់ពួកេគ នឹងមនិមនអ�ីេ�ះ
បុរសនិង ស�ីផងែដរ។ ពួកេគជសងគម។ មនអងគករមយួ។ េហតុអ�ី? “ចនេ
ជបទ់� រផទះេយងេស� កេខខ�ីបន ចុះេហតុអ�ីខញុ ំមនិ�ច? លូ�ចងេ់�យខញុ ំេស� ក
ពីេ�ពះចនពក�់ េ ជបនឹ់ងផទះ។ េហយ �បសិនេប—សូ៊សីុែជន �ចពកព់ួកេគ
បន នងម៉ថែជន �ចពក�់បន ពួកេគឬសូ៊សីុលូ” ឬេឈម ះរបស់នងជអ�ី
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េឃញេទ។ េឃញេទ�ជសងគមមយួ។ �ជអងគករមយួ។ វ ិ ញ ណអនកជកមមសិទធិ
របស់� េហយអនកមនិដឹងេទ។
153 េហយ�បសិនេបេនះជដូេចនះ េហយេយងេមលេឃញថ�អ ច ឹង ដូេចនះេតអនក
ខ� កេ់ហយ។ អនកខ� កនឹ់ងនិកយទងំេនះែដល��ងំបនបំភនអ់នក។ េហយ�
ជករបែង�រៃន�ពះបនទូលេដមរបស់�ពះ និង��ច�ករបស់�ទងនិ់ងែផនកររបស់
�ទង ់ ស�មបកូ់នេ របស់�ទង។់ ��ងំបនបំភនម់នុស��បស�សី េ កនុងអ�ី
ទងំេនះ េហយពួកេគមនិដឹងេទ។ មនុស�វេង�ង!
154 ែលងជកូនរបស់�ពះេទ តេហយ! សកព់យរួេ េលមុខរបស់គតេ់ហយ
េស� កេខខ�ីេជង១គូ េដរចុះេឡង�មផ�ូវ កូនរបស់�ពះ ឌីកុនេ កនុង�ពះវ�ិរមយួ
�គគង� លេ តុអធិបបយ? េទ េនះមនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។ គតម់និែមន
មក�មរយៈត�មងករគិតរបស់�ពះ។ គតម់និ�តវេស� កសេម� កបំពក់ ស�ីេទ
�ទង�់បកដជមនិអនុ ញ តឱយនងេស� កសេម� កបំពករ់បស់បុរសែដរ។ េឃញ
េទ �មនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។ �ជកូន�បសរបស់��ងំនិងកូន�សីរបស់
��ងំ។ ពិបកនិយយ�ស់!
155 ��ងំបនទទួលេជគជយ័កនុងករបែង�រនិងកនក់បេ់�កិយេនះ េធ�ឲយ
មននគររបស់� មនុស��តវបនបំពក ់ េ�យសីលធមេ៌សរ ី េ�ជសេរ ស
េ�យខ�ួនឯងនូវ�បេភទជីវតិែដលពួកេគចងប់ន។ េហយេនះបង� ញថេតមនអ�ី
េ កនុងចិត�អនក។ េឃញេទ? សំេលងរបស់អនក…អនកដឹងថជអ�ី? សកមមភពរបស់
អនកនិយយខ� ងំៗ ជងសំេលងអនក។ អូ ហូ!
156 សូមឱយខញុ ំេ កនម់ន កេ់នះ។ េហយនិយយថ “អូ ខញុ ំ…េយងទងំអស់គន ជ
�គី�ទ ន។ េយងជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរ។” េហយមនឆនូតៗពយរួេ ករយិល័យ
របស់គតេ់ទ? ហឺ! �មនិមនអ�ីខុសែប�កពីអ�ីែដលគតប់ន�បបខ់ញុ ំេទ ខញុ ំនឹងដឹង
កនែ់តចបស់ អនកកដូ៏េចន ះែដរ។
157 សូមឱយ ស�ីនិយយថនងជ�គី�ទ ន ជមយួសកខ់�ី? អូ-ហ�ូ! អនកដឹង�បេសរ
ជងេនះ។ ហនឹងេហយ។ អនុ ញ តឱយនងនិយយថនងជ�គី�ទ ន េស� កខ�ី
�បមុខនិងករតុបែតងខ�ួននិងេខខ�ីេហយនិយយថនងជ�គី�ទ ន? អនកដឹង
ចបស់ជងេនះេ េទ ត។ �ពះបនទូលរបស់�ពះបេ�ង នអនក�បេសរជងេនះ។
�ពះបនទូលបនែចងថនងមនិ�ចេធ��បនេឡយ េ�ពះអនកជ�គី�ទ ន។ នងគឺ
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មនិេ�ម ះ�តងនិ់ងអ�ីៗទងំអស់។ េត�ពះនឹង�កភ់ពមនិេ�ម ះ�តងយ៉់ងដូចេម�ច?
េរ ងេ កនុង��ច�ករបស់�ទង?់ េទ មនិែមនទល់ែតេ�ះ។ អតេ់ទ។ ពួកេគ
ខ�ួនឯង បង� ញពីបំណង�បថន របស់ពួកេគ។
158 អនកមនិ�ចឲយ�ពបសីុជមយួ�ម តបនេទ មនិបនេទ។ សត��ពបមនិមន
�បមតេ់ទ។ �មនិ�ចបរេិភគចំណីចស់បនេទ។ �បសិនេប�ខរំបស់េនះែត
បន�ិច�នឹង�� បខ់�ួន េហយ�ដឹងេហយ។ ប៉ុែន�សត��ម ត�ចសីុអ�ីទងំអស់ ែដល�
ចង។់ េឃញេទ? �មន�បមតេ់�ចន។
159 ដូេចនះអនកនឹងេឃញ េនះជរេប បែដល�មនជមយួេ�កិយសព�ៃថងេនះ
“ពួកេគេ ��កត ខ� ក ់េហយមនិដឹងេទ។”
160 ��ងំបនេធ��េ�យេសចក�ី�បថន របស់ ស�ីខងចំេណះដឹង ខង
ផ�ូវេភទ ែដលនងបនេ�ជសេរ ស េ�យករេ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯង។ ឥឡូវ
ចូរកតស់មគ ល់ �គឺជេអ�៉ែដលនអំ�័មេ ខុស េហយ�គឺជ ស�ីែដលេ�ះ
សេម� កបំពករ់បស់នងេ ចំេពះមុខអ�័មមុនគតប់នេ�ះរបស់គត។់ េឃញ
េទ? �ជ ស�ី ជនិចច។ �ែតងែតជ ស�ី។ �េ ែតមនវធីិដូចគន ។
161 �ជ�កមជំនុំែដលនមំនុស�ឱយវេង�ង។ �ជ�ពះវ�ិរេឃញេទដឹកនមំនុស�
ែដលចងក់� យជកូនរបស់�ពះ។ �ជ ស�ី �កមជំនុំ។ មនិែមន�ពះគមពរី �ពះជមច ស់
ដបតិ�ពះគមពរីជបុរស។ អូយ “�ពះបនទូលបនក� យជ�ចឈ់ម” េហយេនះ
ជមនុស��បស។ េឃញេទ? �ពះគមពរីគឺជបុរស។ �ពះវ�ិរគឺជ ស�ី។ េឃញ
េទ? �មនិែមនជ�កមជំនុំេទ…�ពះគមពរីែដលដឹកនបំុរសេនះវេង�ង។ �ជ�កមជំនំុ
ែដលនឱំយគតវ់េង�ង។ �ជ�កមជំនុំែដលគតប់នេ  ��កតជមយួ មនិែមន
�ពះគមពរីេទ។ េឃញេទ? អតេ់ទ! �ពះគមពរី�បបថ់គត�់�កត។ ហនឹងេហយ។
162 ឥឡូវកតស់មគ ល់ ពីរេប បែដល េភទ ករចងប់នកររមួេភទ នងចងប់ន
ចំេណះដឹង េដមបដឹីងថេនះជអ�ី េហយេតែផ�េឈេនះល�ឬអត។់ េហយនងបន
េធ��។
163 �ពះជមច ស់នឹងយក�មកវញិេ ៃថង�មយួ េទះេ�យបុរសមន កក់េ៏�យ។
��តវបនចុះចញ់េ�យ ស�ីមន ក។់ ប៉ុែន���តវបនេ�ះេ�យបុរសមន ក។់ បុរស
ជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលជ�ពះបនទូល។
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164 េហយបនទ បម់កេត�ជអ�ីេ ? សូមកតស់មគ ល់ឲយចបស់។ េ ទីេនះមនិយូរ
ប៉ុនម នេទ ខញុ ំបនេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ។ ខញុ ំមន�បែហលបនួឬ�បទំំពរ័េទ ត
េ ទីេនះប៉ុែន�ខញុ ំ…ៃនបទគមពរីនិងអ�ីែដលខញុ ំចងេ់យង។ ប៉ុែន�សូម�� ប។់ សូម
ប ចប ់កនុងករនិយយេនះ។
165 សូមចថំ េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ ខញុ ំបនបេ�ង នអនកេ េលែ�ត ទី
�បពីំរបុណយៃនែ�តជេដម។ េហយខញុ ំបននិយយថ “មនពិធីបុណយៃថងទី�បបំី។”
ដូេចនះៃថងទី៧គឺជៃថងចុងេ�កយ េហយេធ�ជសហស�វត�រ។៍ ប៉ុែន�មនពិធីបុណយ
ៃថងទី�បបីំ ែដល �បសិនេប�ជៃថងទី ៨ េហយមនែត ៧ ៃថងេទ ែដលេធ�ឱយ�ក� យជ
ៃថងដំបូងម�ងេទ តសូម�តលបម់កៃថងដំបូង។ បនទ បម់ក បនទ បពី់សហស�វត�រច៍ប់
េហយបនទ បម់កនឹងមនសួនេអែដនែដល�តវបនបេងកតេឡងម�ងេទ ត។ នគរ�ពះ
ដអ៏�ច រយនឹង�តវដកហូតវញិ។ ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊វបនតយុទធ�ជមយួ��ងំ
េ កនុងសួនេហគតេសម៉ណីនេហយបនឈនះេអែដនែដលបនបតេ់  េដមប ី
េរ បចំេ �ថ នសួគ ៌េដមប�ីតឡបម់កវញិម�ងេទ ត េឡងេ �ថ នសួគ។៌ �ទងប់ន
និយយថ “កំុឲយអនក�ល់គន មនទុកខកង�ល់េឡយ។”
166 េ េពលែដល�ទងេ់ េលែផនដីេនះ�ទងម់នបនទូលថ “អនកគឺជពួកយូ�
េហយេជ េល�ពះ។ ឥឡូវ ខញុ ំដឹងថ ខញុ ំមនេឈម ះមនិល�។” �ទងប់ន�ថ។ “េហយ
ពួកេគនិយយថ ខញុ ំជេនះ និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន� អនកបនេជ េល�ពះ។
េហយដូចែដលអនកបនេជ េល�ពះ េហយេជ េលខញុ ំផង។” �ទងគឺ់ជ�ពះបនេបក
សែម�ង។ េឃញេទ? “េជ េល…”
167 “េ កនុងដំ�ក�់ពះបិ�ខញុ ំមនមនុស�ជេ�ចន…” ឬ “ េ កនុងេសដ�កិចច
�ពះវរបិ�ខញុ ំ េ កនុងែផនកររបស់�ពះបិ�ខញុ ំ គឺមនវមិនជេ�ចន។ ខញុ ំនឹងេ េរ បចំ
កែន�ង។” រកេមលថេត�មនរយៈេពលប៉ុនម ន: ដប�់បរំយម៉យល៍កេរ!៉ និយយ
ថេត�េ ទី�? �ទងប់នេ េរ បចំ�។ �ទងគឺ់ជអនកបេងកត។ �ទងប់នបេងកត
មសទងំអស់។ ផ�ូវមនតម� ភព។ �ទងគឺ់ជអនកបេងកត។ �ទងក់ំពុងបេងកតកែន�ង
មយួ។ េ កនុងវវិរណៈ ២១ �ទងម់នបនទូលថ “េហយខញុ ំយ៉ូ�ន បនេឃញទី�កង
ថមីគឺទី�កងថមីៃន�កងេយរ�ូឡិម ចុះពី�ថ នសួគម៌ក។”
168 “មនិមនសមុ�ទេទ តេទ។ េមឃដំបូងនិងែផនដីដំបូងបនកន�ងផុតេ
េហយ។” េតេមឃដំបូងរបស់េយងជអ�ី? គឺសហស�វត�រ។៍ េតអ�ីេ ជែផនដី
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ដំបូង? េតេនះឬ។ �នឹង�តវបនែកលម�។ �គនែ់តដូចជ��តវបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ�យណូេអេ កនុងៃថងែដលគតអ់ធិបបយ �តវបន�បជ់បរសុិទធេ�យ
�ពះ�គីសទដូចជ�ទងេ់�បះ�ពះេ�ហិតរបស់�ទងេ់ល� េហយ�តវបនែកលម�
យកេមជីវតិទងំអស់និងអ�ី�គបយ៉់ងេចញពី� េ កនុងករជួសជុលចុងប ចប់
ជមយួនឹងករ�ជមុជេ�យេភ�ង ែដលនឹងសម� ប�់ល់េ�គ �ល់ជំងឺ �គបទ់ងំ
ភពកខ�កែ់ដលធ� បម់នេ េលែផនដី។

169 នងនឹងផទុះេឡង េហយេចញមកជែផនដីថមី។ “េហយខញុ ំបនេឃញ�នសួគ៌
ថមីនិងែផនដីថមី។ េមឃដំបូងែផនដីដំបូងេនះ�តវបនកន�ងផុតេ េហយ េហយគម ន
សមុ�ទេទ តេទ។ េហយខញុ ំយ៉ូ�ន ខញុ ំបនេឃញទី�កងដប៏រសុិទធ �កងេយរ�ូឡិម
ថមីចុះមកពី�ពះេចញពី�ថ នសួគ។៌” េ ទីេនះ�ពះនឹងេ ជមយួគុណលកខណៈ
ពិតរបស់�ទង ់ កូន�បស�សី ជកែន�ងែដល�ទង�់ច�បកបជមយួេគកនុងភព
បរសុិទធ េហយែភនកេគេមលមនិេឃញអំេពបប�មយួ។ នឹងែលងមនបបេទ ត
េឡយ។

170 ចូរេយងខំ�បឹង កុំចញ់ករបេ ឆ ទកនុងសមយ័េនះេឡយ “ខំ�បឹងចូលេ �ចក
ទ� រ។”

171 “ដបតិអ�ីទងំអស់ែដលេ សល់នឹងក� យជអនក�ប�ពឹត�ខុសឆគង។” “អនក�
ែដល�កេឡកេមលេ ស�ីេដមបមីនត�� នឹងនងេនះបនផិតកបតជ់មយួនង
រចួេ េហយ។” ទងំអស់…ខងេ�កនឹងក� យជ ស�ីែដលមនេករ �េឈម ះ��កក។់
បុរសលបេីឈម ះ��កកជ់េដម។

172 េហយមនែតអនកែដល�តវបនេ�ះ េហយេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច មនឹងចូលេ មតទ់� រ។ ដូេចនះពយយម សំ�ញ់េអយ កំុចញ់េបកេ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ។

173 េនះគឺជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ។ មនុស��គបគ់ន មនលុយ។ អនក�ល់គន
�ចេធ�បនែបបេនះ េហយអនក�គបគ់ន �ចេធ�ែបបេនះ េហយលុយហូរ�គប់
វធីិ និងរថយន�ធំនិងអ�ីៗទងំអស់។ �នឹងមនិមនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
េ កនុងទី�កងេនះេទ។ េ ទីេនះមនិែមនជ�នមយួេ�គ ងេទ។ អតេ់ទ។ �
ខុសគន ទងំ�សងពីអរយិធម។៌ �នឹងក� យជអរយិធមម៌�ងេទ តែដលមនិែមនជ
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ចំេណះដឹង វទិយ� ស�េទ ប៉ុែន�អំពីភពគម នេទសនិងជំេន េល�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់។
174 ចូរេយងពយយមចូលេ កនុងេនះ។ ស�មបេ់គលបំណងទងំមូលរបស់ខញុ ំ
គឺ េដមបចូីលេ កនុងទី�កងេនះេ ៃថង�មយួ េហយ�គនែ់ត�កេឡកេមលេ
េ�កយជមយួខញុ ំ េឃញអនកទងំអស់គន ែហកបនួេ េពលេយងេ�ច ង “ពួកបរសុិទធ
េដរជកបនួ។” ខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះេ េពលែដលពួកបរសុិទធេដរកបនួចូលេ ។

ចូរេយងអធិ�� ន។
175 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ បិ�ៃន�នសួគ ៌ ដូចជេយងេឃញថជិតយបេ់ហយ
ករសនយកំពុងែតខិតជិតមកដល់េហយ។ េយងអធិ�� នសូម�ពះែដល�ទងនឹ់ង
�ក ់ េលដួងចិត�េយង ដូេចនះេយងនឹងមនិមនកំហុសអ�ីេឡយ។ �ពះអងគេអយ
សូមរក�មនសិករបរសុិទធរបស់េយង។ រក�ដួងចិត�របស់េយង �ពះអមច ស់េអយ
បងំមុខនិងែភនករបស់េយងពី របស់កនុងេ�កិយេនះ និងរបស់ែដលឥត�បេយជន៍
របស់េ�កីយ ពីភពឥត�បេយជនឲ៍យក� យជមនុស�ធំ។
176 មនិថពួកេគធំប៉ុ�� េទ �គបេ់ស�ច ក��ត មហិទធិឫទធិនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត�តវ
វនិស�បសូនយ េហយពួកេគនឹងមនិេងបេឡងកនុង…កររស់េឡងវញិេលកដំបូង
េឡយ។ ដបតិ��តវបនសរេសរថ “មនពរេហយបរសុិទធគឺជអនកែដលមន
ចំែណក េ កនុងកររស់េឡងវញិេលកទីមយួ ែដលេសចក�ី�� បទី់ពីរគម នអំ�ច
អ�ីេឡយ។” ឱ�ពះអងគេអយ! “េសចក�ី�� បទី់ពីរ” �� បខ់ងវ ិ ញ ណ “គម ន
អំ�ច។” េ�ពះគត�់តវបនេ�ះ!
177 ឱ�ពះអងគេអយ េដមបគិីតកនុងេវ�េនះ មន កនឹ់ង�តវេ សួរសុខទុកខមយួេទ ត
និង�តវចបយ់កេឡង។ “ពីរនកេ់ េលែ�គែត១ អញនឹងយកមយួទុកមយួ។ ពីរ
េ ឯ�ល អញនឹងយកមយួទុកមយួ។”
178 ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមជួយទូលបងគំេ�យបនបរសុិទធ—េ ចំេពះ�ពះភ័ ក�
របស់�ទង ់ មនិខ�ល់ថមនុស�គិតយ៉ងេមច៉ចំេពះេយងេហយអនកដៃ៏ទនិយយ
អ�ីេទ។ �ពះអមច ស់េអយ សូមឲយេយង�ល់គន បនបរសុិទធ…ករសនទនរបស់
េយងបរសុិទធ។ សូមឱយ��តវ�មរដូវកល�ពះបនទូលរបស់�ពះ សម�មរដូវកល
�ពះអងគេអយ ែដលគម នកំហុសែដលរកេឃញកនុងេយង។ េពលេយងសចច រ
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េ កនុងកំហុសរបស់េយងផទ ល់ែដល�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងឈរ
េ ចេន� ះេយងនិង�ពះជមច ស់ ែដលនឹងេមលេយង�មរយៈ�ពះេ�ហិតរបស់
�ពះេយសូ៊វ មនិ��ស័យេលភពសុចរតិរបស់េយងផទ ល់ឬេយងជនរ� អ�ីែដល
េយងបនេធ�េទ ប៉ុែន�េលគុណសមបត�ិរបស់�ទងែ់តមន កគ់ត។់ �ពះអមច ស់េអយសូម
�ទងជ់ួយ!
179 សូមកុំឱយនរ�មន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះេ យបេ់នះេហយបនឮ�រ
សូមកុំឱយកនុងចំេនមពួកេគ�តវបតប់ងេ់ឡយ �ងំពីេកមងរហូតដល់មនុស�ចស់។
�ច បំណង�បថន ដប៏រសុិទធស�មបែ់ត�ពះនិង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េយងមនិដឹង
ថេម៉ងប៉ុនម នេទ �ទង�់ចេលចមកឬេតេពល�ែដល�ទងេ់កះេ េយងេ�យ
េឆ�យេ ទីជំនំុជំរះេទ។ េយងមនិដឹងថេម៉ងប៉ុនម ន ែដល�ទង�់ច យកកតរបស់
េយងពីធុងេនះេទ និយយថ “�ជេពលេវ�មកដល់ផទះ។ អនក�តវេ េហយ។”
�ពះជួយេយង រក�ភពបរសុិទធ។ សូមផ�ល់�មក�ពះអមច ស់េអយ។
180 េយង�ចរស់េ រហូតដល់ករយងមករបស់�ពះអមច ស់ �បសិនេប�ច។
េយងេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលសថិតកនុងអំ�ចរបស់េយងេ�យក�ី�ស�ញ់និង
ករេយគយល់ ករយល់ដឹងថ�ពះជមច ស់កំពុងែតែស�ងរកេ�កិយ េ ៃថងេនះ
រកេច មែដលបតប់ង។់ េហយសូមឲយេយងនិយយជមយួពួកេគជមយួនឹង
ករអធិ�� ន�មេសចក�ី�ស�ញ់និង�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលេយង�ចរក
េឃញចុងេ�កយ ដូេចនះេយង�ច�តឡបេ់ ផទះវញិ េហយេចញពីសួនេអែដន
ចស់របស់��ងំេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ។
181 ទងំអស់េនះ�តវបនបេងកតេឡងេ�យែផ�កេលត��  និង ស�ី�សស់�� ត
ែដលេគេ ជមយួនឹងករផ�យពណិជជកមមរបស់ពួកេគេ េលេនះ “េយង
ផ�យពណិជជកមម េហយចងប់ន េកមង�បសមក �បេលៃផទមុខ េហយ�សី�� ត
ែដលមនេខខ�ី” េ េលវទិយនិុងទូរទស�នរ៍បស់េយង និង�គប�់បេភទៃនភពកខ�ក់
ែលបងនិង ហូលីវដូ សេម� កបំពកសិ់ចសីុភពកខ�ក�់គប�់បេភទស�មប់ ស�ី។
េហយ—និងបុរសវេង�ងនិងយកសេម� កបំពក់ ស�ីនិងកតស់កដូ់ច ស�ី េហយ ស�ី
ចូលចិត�ែបបបុរស។
182 ឱ�ពះអងគេអយ េតរនធតយ៉់ង�កនុងេពលែដលេយងកំពុងរស់េ ! អូ សូម
យងមក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ យងមក! សូមយងមក�ពះអមច ស់! សំ�តេយង
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េ�យ�ពះេ�ហិត។ យកភពកខ�កនិ់ងឧបយកលទងំអស់ឆង យពីេយង។ សូម
ឱយេយងរស់េ �ពះអមច ស់េអយ សូមឱយេយងរស់េ េ�កមឈម ជនិចច េ
ចំេពះ�ទង។់ �ជបំណង�បថន របស់េយងនិងករសចច រដេ៏�ម ះរបស់េយង។
183 សូម�ពះ�កេ់ េលដីេនះ…ឬអនកែដលេ េលតុយបេ់នះ កែន�ងែដល
ដំណឹងល��តវបនឮ។ �ពះអមច ស់េអយេ ទីេនះមនកែន�ងៃដែដលេ រកអនក
ឈនិឺងរងទុកខ។ សូមឱយករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន �ពះអមច ស់េអយ ធ� កចូ់ល
ដួងចិត�របស់េយងឥឡូវេនះ េ កនុងករេមលេឃញរបស់�ទង។់ បពិ�ត�ពះអមច ស់
េបមនអ�ីមនិ�� តកនុងេយង �ពះអមច ស់េអយ សូមយកេចញ…នេំយងេ វនិិចឆយ័
ឥឡូវេនះ េហយេយងសូមអង�រស�មបក់�ីេម�� ករ�ុ។ បង� ញឱយេយងដឹងពីអ�ី
ែដលេយងកំពុងេធ�ខុស �ពះអមច ស់េអយ ដូេចនះេយង�ចយក�ពះេ�ហិត េហយ
សំ�តេយង។ ពយបលមនុស�ឈទឺងំេនះឱយជពួកេគបន�បេស បិ�េអយ!
អ�ីកេ៏�យែដល�េ ដល់�គបទី់កែន�ងែដលពួកេគេ ។ សូមឱយ��តវបនដូេចនះ
�ពះវរបិ�។
184 ផ�ល់ឱយេយងនូវករេប�ជញ ចិត�េដមបបីេ�ម�ទង ់េហយ�ទងែ់តមយួ។ សូមផ�ល់ឱយ
�ពះអមច ស់េអយ។
185 ផ�ល់សុវតថិភពដល់មនុស�ជទី�ស�ញ់ទងំេនះែដលសថិតេ �មផ�ូវ
េ ផទះ។
186 សូមអរគុណចំេពះរេប បែដល�ទងប់នពយបលមនុស�។ េហយបង�សីេសវ
ហ�តេហយបង�បសេសវហ�តកូនរបស់គត ់ បនឈចឺបេ់ពលជិះកង ់ ទូលបងគំ
សូមអង�រ�ទង ់ ស�មបក់រេនះ មតិ�តូចជិះកង ់ ទូលបងគំសូមអង�រស�មបគ់ត់
�តវេហយ។ េយងសូមអរគុណ�ទងច់ំេពះករេ�បសអនកេផ�ងេទ ត ែដលេយង
បនសូមឱយជសះេសប យ។ “េហយេយងដឹងថអ�ីែដលេយងេសនសំុេយងទទួល
េ�ពះេយងមនទំនុកចិត�េល�ទងែ់ដលបនសនយ។”
187 សូម�ទង�់បទន�ពះគុណរបស់�ទង ់�ពះអមច ស់េអយនិងអតេ់ទសឱយេយងពី
អំេពបបរបស់េយង។ េយងសូមេ�យនូវ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
188 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? េតអនកេជ េល�ទងេ់ទ? េតអនកឈេឺហយធុញ�ទន់
នគររបស់��ងំេទ? េតអនកេជ ថ�កំពុងែតឈនដល់�គ១ពនឆ់ន េំទ
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�គ១ពនឆ់ន រំបស់�ទង ់ េ កនេ់អែដនរបស់�ទង?់ េតអនកេជ ថ��តវបនបេងកត
េឡងេ ៃថងេនះេទ?
189 េមល អ�ី�គបយ៉់ងគឺែផ�កេលប ញ ។ អ�ីៗទងំអស់�តវែតបនបង� ញ�មែបប
វទិយ� ស�មុនេពលពួកេគេជ ។
190 េហយអនកមនិ�ចបង� ញ�ពះជមច ស់�មវទិយ� ស�បនេឡយ។ អនក
�តវែតទទួលយក�ទង ់ េ�យេសចក�ីជំេន  “តបតិអនក�ែដលចូលមកឯ�ពះ�តវែត
េជ ថ�ទងជ់�ពះ និងផ�ល់រង� នដ់ល់អនកែដលែស�ងរក�ទង។់”
191 ឱ�ពះអងគេអយ ទូលបងគំមនិចងដឹ់ងអ�ីេ�កពី�ពះេ�ហិតរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេឡយ ែដលសំ�តទូលបងគំពីអំេពបប។ ខញុ ំមនិដឹងអ�ីេ�កពី
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ។ េហយដូចប៉ូលបននិយយពីមុន ដូេចនះខញុ ំនិយយេ យប់
េនះថ “អញមនិ�គ ល់កនុងចំេ�មឯងអនក�ល់គន  េលកែលងែត�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
បនសេ ងគ ះ េហយ�ទងែ់ដល�តវេគឆក ង។”
192 េនះជអ�ីែដលខញុ ំដឹងេដមប�ីបបអ់នក។ ថ �ពះគមពរីេនះ ខញុ ំេជ អស់ពីចិត�
(�បសិនេបខញុ ំ�គ ល់ចិត�ខញុ ំ) េដមបឥីតេខជ ះក� យជ�ពះបនទូលែដលមនិផិតកបត។់
េ�យករេនះខញុ ំរស់េ ។ េ�យករេនះខញុ ំឈរ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំមនជីវតិ
មយួមុនឺ ខញុ ំចង�់ក�់ទងំអស់ស�មប�់ពះបនទូលេនះ តបតិជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយខញុ ំមនិខ�ល់ថេតពួកេគពយយមបដិេសធយ៉ង� េត
វទិយ� ស�ពយយមនិយយថ មនិគួរេ�យទុកចិត�ជេដមយ៉ង� ស�មបខ់ញុ ំ
េរ ងែតមយួគតេ់ កនុងេ�កិយែដលខញុ ំ�ចេជ ទុកចិត�បនគឺ�ពះបនទូលេនះ។ �ទង់
ជរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ែមនេទ?
193 េបមនបបកនុងចិត�េបមនកំហុសកនុងចិត� េបមនអ�ីមយួ អធិ�� នឥឡូវេនះ
េហយសំុឱយ�ពះអភយ័េទសឱយអនក។ អនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំនឹងអធិ�� ន
ស�មបអ់នក។ សូម�ពះ�បទនពរអនកគឺជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។

រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

194 េតអនក�ស�ញ់គន េ វញិេ មកេទ? យ៉ូ�នបននិយយថ “កូនតូច
ៗេអយ! �តវ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។” “�តវ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក
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េ�ពះេសចក�ី�ស�ញ់�គបបងំអំេពបបជេ�ចន។” ឥឡូវេនះចូរេយងចបៃ់ដគន
េ វញិេ មក។

�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយង…

195 ឥឡូវសូម�បណីដល់គន េ វញិេ មក។ មនចិត�ល�ចំេពះគន ។ មន
ទំនកទ់ំនងល�ជមយួអនកជិតខង។ រក�ខ�ួនអនកឱយឥតេខច ះរហូតដល់�ពះេយសូ៊វ
យងមក។

…េជង
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

196 អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? េនះជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។ អនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ
ខញុ ំនឹងអធិ�� នឱយអនក។ ខញុ ំ�តវ�តលបេ់ តុកសុនឥឡូវេនះ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំអធិ�� ន
សូមឱយ�ពះសព��ពះហឫទយ័ �បទនពរអនកទងំអស់គន ។ ខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រពីទី
េនះេ �បេទសក��និង�តលបេ់ រដ�ខូឡូ�៉ដូ។ ជំុវញិ ជុំវញិ ជុំវញិ េមល។
រហូតដល់…

197 បង�បសតូនីេ ទីេនះ េហយេរ ងដអ៏�ច រយបនេកតេឡង។ �តវេ េ�កម
េវទីេគនេ រ ៉មូ ពួកេគកំពុងអំពវនវឱយមនកររកីផុសផុល ករ�បជុំ ស�មប់
ខញុ ំេដមបមីកទីេនះនិងេធ�កមមវធីិផុសផុលេ រ ៉មូ េ ទី�កងរ ៉មូ។ គត�់គនែ់ត
�តឡបម់កវញិ។ មនុស�ទងំអស់រមួគន ។ ពួកេគមនសេង� នដអ៏�ច រយេ ទីេនះ
មនមនុស��បព់នន់កនិ់ង�បព់នន់កេ់ហយពួកេគចងេ់�យខញុ ំមនកររកី
ផុសផុល។ ពួកេគចងេ់ឃញសិររីងុេរ ងរបស់�ពះអមច ស់េ កនុងពន័ធកិចច។ ខញុ ំមនិដឹង
េទ។ ខញុ ំ�តវអធិ�� នពីេល� េមលអ�ីែដល�ពះអមច ស់នឹង�បបខ់ញុ ំ។ អូ ខញុ ំេអយ! ចថំ
ចូរអធិ�� នទងំអស់គន ជមយួេយង។ េយងកំពុងេធ�ករ?

េយងកំពុងរងច់កំរមកដល់ៃនពរជយ័របស់េយងពី�ពះអងគ
សេ ងគ ះ

េមលចុះឥឡូវេនះេដម�� មនពណ៌ៃបតងេហយ
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ដំណឹងល�ៃន��ច�ករបស់�ទងប់នេ ដល់�គប់ៗ គន
កនុង�បេទស

េហយេយងជិតដល់ទីប ច បេ់ហយ។

198 េត�តវេទ?

បនទ បម់កេយងនឹង�� ប�់ររបស់�ទង ់េចញមកនូវ�ពះពរ
ឆប់ៗ េនះ�ទងយ់ងមកេ�យសិរលី� េដមប�ីបបដ់ល់

មនុស��គបគ់ន
ចូរភញ កឡ់់ង អនកបរសុិទធរបស់�ពះ! េហតុអ�ីេង ងឆងល់េពលទី

ប ច បជិ់តមកដល់េហយ
េ�ត មខ�ួនស�មបក់រេ ចុងេ�កយ។

199 នងនឹងេធ�ដំេណ រេ ទិសខងលិច េហយជិះ�តឡបេ់ វញិេ ៃថង�មយួ
សូមចងច។ំ នង�បកដជនឹងមក។ ហនឹងេហយ។ រហូតដល់េពលេនះ◌ៈ

ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
កូនែដលទុកខ�ពយលំបក
�ជអំណរនិងករលួងផ�ល់ឱយអនក
យក��គបទី់កែន�ងែដលអនកេ ។

នមវេិសស (នមវេិសស) អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស អូរពិេ�ះ�ស់! (ពិេ�ះ�ស់!)
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វឱនចុះ
លុតជងគង�់កបេ �ពះបទ�ទង់
េស�ចេលេស�ច�ថ នសួគេ៌យងេលកមកុដ�ទង់
េ េពលដំេណ ររបស់េយងចប។់

នមវេិសស អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
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នមវេិសស អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

200 េ ខចុងេ�កយេនះសូមេ�ច ងេ�យដួងចិត�បនទ បចុះ។
ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វជមយួ
ជែខលពីអនទ កទ់ងំអស់
េហយេពលករលបងួជំុវញិអនក (ទងំេនះជ��ច�ក

��ងំ េឃញេទ េឃញេទ។)
សូមដកដេង�មនមបរសុិទធកនុងករអធិ�� ន។

201 េនះជអ�ីទងំអស់។ បនទ បម់កេដរេចញេ ។ �ដំេណ រករ។ ខញុ ំបន
�កលបង�។ �គនែ់តេជ �ឥឡូវេនះ េ�ពះ�នឹងដំេណ រករ។ �គនែ់តដកដេង�ម
នូវ�ពះនមដប៏រសុិទធរបស់�ទងេ់ កនុងករអធិ�� ន។

…�ពះនម�ពះេយសូ៊វជមយួ
ជែខលពីអនទ កទ់ងំអស់
េពលករលបងួេ ជំុវញិអនក (េតអនកេធ�េមច៉?)
សូមដកដេង�មពី�ពះនមដប៏រសុិទធេនះេ កនុង

ករអធិ�� ន។ (ៃសបមុខនឹងមកេលមុខរបស់អនក។)
នមវេិសស (នមវេិសស!) អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស អូពិេ�ះ!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

202 សូមឱយេយងេ�នកបលរបស់េយងឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលខញុ ំសូម
បង�បស ប៊លីល័រ េ ខងេនះ មកេវទិកេនះ។ [បង�បស�បណ�ចំបេ់ផ�ម
េធ��មចង� ក់ �ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊េ ជមយួអនក—េអឌី។]

�គនែ់តដកដេង�មនូវ�ពះនមដប៏រសុិទធរបស់�ទងេ់ កនុង
ករអធិ�� ន។

203 សូមអនកមកប ចបក់មមវធីិរបស់េយង បង�បសប៊លីល័រ។ ប ច បេ់�យ
ករអធិ�� ន។
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(នមវេិសស!)
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស (នមវេិសស!) អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

204 ឥឡូវេនះជមយួនឹងកបលរបស់េយងបនឱនចុះ េហយចិត�របស់េយងបន
េ�នចុះែដរ។ បង�បសប៊លីល័រ មន កៃ់នសហកររីបស់េយងេ ទីេនះបង�បស េអ
សេថល ប៊ល័ីរ ជ�គី�ទ នល� បុរសេ�ម ះ�តង។់ ខញុ ំនឹងេ គតម់កប ចបក់មមវធីិ
យបេ់នះេ�យករអធិ�� ន។ សូម�ពះ�បទនពរ បង�បសប៊លីល័រ។ 
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