
េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�បទនមកស�មបអ់�ី?

 អនកេឃញេទ បង�បសេនវលិេជ េលករ�កៃ់ដេលអនកឈ។ឺ
ខញុ ំេឃញថខញុ ំបនទទួលសំណួរពីរបី។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងេមល�ទងំេនះេ

យបែ់ស�ក េ�ពះខញុ ំមនិមនេពលេមលពួក�េ យបេ់នះស�មបអ់នកេទ �បែហលជ
េ េល�រកលពីយបម់�លិមញិ។ ឥឡូវេនះ េបអនក�មនចមងល់េល�រ�
មយួ �គនែ់ត�កជ់សំណួរមយួយប ់ខញុ ំ�ចេឆ�យបនេ យបប់នទ ប។់
2 ឥឡូវេនះ យបៃ់ថងែស�កខញុ ំចងែ់ស�ងរក ឬមន អនកដឹកនមំយួចំនួន �បសិនេប
�ចេធ�បន �បសិនេបមនិមន បុរស ឬ ស�ីល�� ែដលេយង�ចេ បន
េ េពល�តវករ េនះេ កនុង�ពឹត�ិករណ៍េនះ…

េ យបៃ់ថងែស�កេយងចបេ់ផ�ម បនទ បពី់�� ប�់រចប ់ ដល់ករ�កៃ់ដ
េល និងស�មប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយបនទ បម់ក នឹងមន… អនកមន
ឯកសិទធិ�ន កេ់ ទីេនះ�បសិនេបអនកចង ់ េ េពញៃថងឈបស់�មក �បសិនេប�
ចំ�យេពលយូររហូតដល់�� ប។់ េហយបនទ បម់ក—េបមនិអ ច ឹងេទ េបអនក
ចងេ់ ផទះខ�ួនឯង េហតុអ�ី ពួកេយងនឹងសបបយចិត� �បសិនេបអនកបនេ កែន�ង
មយួែដលអនក… �គនែ់តមនិដឹងថ�តវេ �…

េយងចងទ់ទួលអនកបេ�ម�ពះមយួចំនួន និងេលខរបស់ពួកេគ �បសិនេប
ពួកេគជអនកចមង យ េលខរបស់ពួកេគ កែន�ងែដលពួកេគ�ន កេ់  ែដលេយង
�ចទទួលពួកេគភ� មៗ េហយទទួលមយួ�គ�រេ កនុងផទះមយួ េហយមយួ
�គ�រេ កនុងផទះមយួេទ ត ែដលពួកេគ�ចផ�ល់ឱយអនកនូវករែណន ំ អនកែដល
នឹងែស�ងរកពរជយ័ដអ៏�ច រយេនះែដលេយងកំពុងនិយយអំពីបុណយ�ជមុជេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
3 យបម់ញិេយងនិយយពី “េត�ជអ�ី។” េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? េហយ
េយងបនរកេឃញថ ��គនែ់តអំពីអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះបនសនយនឹងេយង។
អូហូ។ េ កនុង�េយងបនរកេឃញអ�ីែដល�កមជំនុំរបស់�ពះ�តវករ។ េយងបនរក
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េឃញថ�ជ�� ជ�ពះកំ�ន�ចិត� ជក�ីស�មក និងេសចក�ីអំណរ និងសុខ�ន�
និងកររស់េឡងវញិ។ េហយអ�ីៗទងំអស់ែដល�ពះបនសនយចំេពះ�កមជំនំុ
របស់�ទង ់គឺសថិតេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
4 េហយឥឡូវេនះ យបេ់នះ េយងចងអ់ធិបបយ ឬនិយយបន� បេ�ង ន…
ខញុ ំមនអតថបទ�បែហលបី ឬបនួសន�ឹកេ ទីេនះ ឬបទគមពរីេ េល� ែដលកនុង
េនះ… យបម់ញិខញុ ំបនទុកចមងល់ខ�ះរបស់ខញុ ំមក�កេ់ ទីេនះ េហយខញុ ំមនិបន
ទទួល�េទ។ េហយខញុ ំេទបែត�តវឆ�ងកតឱ់យល�បំផុតែដលខញុ ំ�ចេធ�បនេ ៃថងេនះ
ជមយួនឹងបទគមពរី។ ឥឡូវេនះ និងៃថងែស�ក…យបេ់នះ េយងកំពុងបេ�ង នអំពីៈ
េតអ�ីជេគលបំណងរបស់�ពះកនុងករប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? េត�ស�មបអ់�ី?
េប�អ�ច រយយ៉ងេនះ េតេហតុអ�ីបនជ�ពះប ជូ នមក?
5 អ ច ឹង េ យបែ់ស�ក េយងចងនិ់យយជមយួ៖ េត�ស�មបអ់នកេទ?
េហយេតអនកទទួល�បនេ�យរេប ប�? េហយេតអនកដឹងេ�យរេប ប�
េ េពលែដលអនកទទួលបន�?

េហយបនទ បពី់ េយងបនឆ�ងកតេ់រ ងេនះ េ�យមនបទគមពរី ពនយល់�
េ�យបទគមពរី េ�យេ�បបទគមពរី ស�មបអ់�ីៗទងំអស់ េពលេនះ អស់អនក
ែដលែស�ងរក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេចញមក។ េហយបនទ បម់កខញុ ំសងឃមឹថ
កររកីផុសផុលគឺចបពី់េពលេនះតេ  េដមបបីន� ដំេណ រេ  េពលេនះេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
6 ឥឡូវេនះ េ�យ�រេ យបៃ់ថងែស�ក មនុស�ជេ�ចន�ច�ន កេ់ បនទបក់នុង
�ពះវ�ិរបនមយួសនទុះ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�បសិនេបេយង�ចទទួលអនកបេ�ម
�ពះជេ�ចន និងមនុស�ទងំេនះែដលមនបទពិេ�ធនក៍នុងករដឹកនមំនុស�
ឱយទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបេីលកទឹកចិត�ពួកេគ ឱយចូលេ កនុងផទះជមយួ
— ស�ីនិងប�ីរបស់នង ឬ—ឬជមយួនរ�មន កែ់ដលកំពុងែស�ងរក�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េនះ�តវបនែណនយ៉ំងល�អំពីអ�ីែដល�តវេធ�។

�បសិនេបអនក�គនែ់តផ�ល់េលខទូរស័ពទឬ�សយ�� នរបស់អនកេ កន់
�គគង� ល យបេ់នះឬយបៃ់ថងែស�ក។ �គនែ់តឲយ�េ បង�បសេនវលិ េនះ�
នឹងជួយេយងឲយជួបជំុគន ។ �គនែ់តផ�ល់េលខទូរស័ពទរបស់អនកែដលេយង�ច
ទកទ់ងអនកបន។ េហយបនទ បម់កនិយយថ “ខញុ ំនឹង�ចរកេពល េហយ
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�បសិនេបេយង…អនកចង�់កខ់ញុ ំេ កនុងផទះ។” �បសិនេប�ជ— ស�ីមន កែ់តមន កឯ់ង
បនទ បម់កេយង�ចប ជូ ន ស�ីមន ក ់េឃញេទ េ ជមយួ ស�ីេនះ។ េហយ េបេ ផទះ
ែដលមនបុរសនិង�បពនធគត ់េហតុអ�ី គឺេយង�ចចតអ់នកដឹកនឱំយេ ។

េហយេយងនឹងរកី�យែដលមនអនកមកសហករ េ�ពះខញុ ំដឹងថអនក�គបគ់ន
ចប�់រមមណ៍ េលេរ ងេនះ េនះចបំចប់ំផុត។ េហយចថំ “�ពះអងគែដលសេ ងគ ះ
�ពលឹងពីកំហុសរបស់ខ�ួន បន�គបបងំអំេពបបជេ�ចន។” េឃញេទ? េហយ
កូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទកំពុងេ�សកឃ� ន។ នងកំពុងែតជួបទុកខលំបក េដមប ី
ស�មលជកូនរបស់�ពះ។

7 េហយឥឡូវេនះ េ យបេ់នះ មុនេពលែដលេយង�នបទគមពរី សូមឲយេយង
េ�នកបលបន�ិចស�មបក់រអធិ�� ន។ េហយមុនេពលេយងអធិ�� ន អនកនឹង
េ�នកបល េតអនកមនសំេណ អ�ីេទ? �គនែ់តេលកៃដេឡង េហយនិយយថ
“�ពះអងគេអយ ទូលបងគំេលកៃដេឡង។ ទូលបងគំមនត�មវករ។ ទូលបងគំអធិ�� ន
សូម�ទងជ់ួយទូលបងគំ ឱ�ពះអមច ស់េអយ។” សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់
អនក�ល់គន ។ �ទងេ់មលេឃញៃដរបស់អនក។ េទវ�បនទទួលយកសំេណ របស់
ពួកេគ។

8 េហយ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ឥឡូវេយងមកជិត�ទងម់�ងេទ តេ�យ
ករអធិ�� ន។ ែដល មនិមនករេង ងឆងល់ថករអធិ�� នបនេធ�េឡង
េ កនុងចំេ�មកូនរបស់�ពះេ យបេ់នះ េ កែន�ងតូចមយួេនះ េហយ
បទចេ�ម ងទងំេនះ�តវបនេ�ច ងេឡង េហយេយងបនេលកទឹកចិត�េ�យ
អំណរនិងសបបយេ�យករសរេសរតេមកង�ពះ។

9 �វឌីបននិយយថ េ�កនឹងចូលមកកនុង�កមជំនំុៃនពួកបរសុិទធ េហយ
េបកបង� ញករេសនសំុរបស់េ�ក។ េហយយបេ់នះ មនៃដជេ�ចន។ �បែហលជ
ខញុ ំ�ចនិយយបនថ ែបត៉សិបភគរយៃនអនកែដលកំពុងអងគុយេ កនុងអគរេនះ
េ យបេ់នះ េលកៃដេឡងសំណូមពរ។ �ពះអមច ស់េអយ បង� ញថ េយងមនិ�ច
េ េ�យគម ន�ទងប់នេទ។ េយង�តវែតមន�ទងពី់មយួៃថងេ មយួៃថង។ �ទងគឺ់ជ
ជីវតិរបស់េយង េសចក�ីអំណររបស់េយង សុខភពរបស់េយង កម� ងំ�ទ�ទងរ់បស់
េយង ករ�ន កេ់ របស់េយង មកួរបស់េយង ជែខលរបស់េយងពីស�តវ។
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េហយេយង�គនែ់តមនិ�ច�បយុទធនឹងសមរភូមៃិនជីវតិេនះេ�យគម ន�ទង់
បនេទ។ �នឹងមនិ�ចេ រចួេទស�មបព់ួកេយងកនុងករេធ�� េហយេយង�តវ
ពឹងែផ�កេល�ទងទ់ងំ�សង។ ដបតិ េយងដឹងថេយងកំពុងេដរកតទឹ់កដីដេ៏ខម
ងងឹត និងគួរឲយសេង�គ។ េ �គបទិ់សទីខម ងំស�តវបនេ�មពទ័ធេយង េ�យ
�កអ់នទ ក ់ និងលបច។ំ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ផ�ូវរបស់េយងខញុ ំ េពរេពញេ�យ
អនទ ករ់បស់ខម ងំស�តវ េធ�េ�យេយងពិបកចិត�។
10 េហយេយង កដឹ៏ងែដរ ថ េ ទីប ច បេ់យងមន�ជលងភនដំែ៏វង ែដល
មន�សេមលេ ថមរណៈេដមបេីដរកត។់ ឱ�ព ះអមច ស់េអយ េតអនក�នឹង
កនៃ់ដេយងដូេចនះ? េយងចង�់គ ល់�ទងឥ់ឡូវេនះ �ពះអមច ស់។ េយងចងដឹ់ងថ
�ទងម់នៃដរបស់េយង េហយេយងបនចបៃ់ដរបស់�ទង ់ ឱយេយង�ចមនករ
ធនថេ េពលែដលេយងមកដល់េពលដអ៏�ច រយចុងេ�កយៃនជីវតិរបស់េយង
អនកែដលចូលេ កនុងទ� រេនះែដលេ ថេសចក�ី�� ប ់ ែដលេយង�ចនិយយ
ជមយួនឹងពួកបរសុិទធពីបុ�ណថ “ខញុ ំ�គ ល់�ទងេ់�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
របស់�ទង ់ េហយខញុ ំដឹងថេពល�ទង�់�ស់េ  ខញុ ំនឹងេចញពីចំេ�មមនុស�
�� ប។់”
11 ឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�ជ�ពះ េយងខញុ ំនឹងអធិ�� នសូមឲយ�ទង�់បទនពរដល់
ករេសនសំុរបស់េយង និងករជួបជំុរបស់េយង។ សរេសរដំេកងដល់�ពះបនទូល
របស់�ទង។់ េហយ�បសិនេបទូលបងគំនិយយអ�ីែដលខុសនឹង�ពះបនទូលរបស់�ទង់
ឬឆនទៈរបស់�ទង ់�ទងេ់ ែតមនអំ�ចបិទមត ់ដូចជ�ទងប់នេធ�េ កនុងរងូេ�
កលែដល�នីែយល៉មនវត�មន។ េហយេយងអធិ�� ន�ពះអមច ស់េអយ �ទង់
នឹងេបក�តេច កនិងេបះដូងេ យបេ់នះ និង េធ�ឱយពួកេគេ�សកឃ� ន។ សូមឲយ
ពួកេគេ�សកខ� ងំរហូតដល់េគងមនិលកឬ់ស�មកបន ពី�គបក់ែន�ង រហូតដល់
�ពះដជ៏ជំនួយបនមក។
12 េយងេជ ថេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ េ កនុង�សេមលៃន
ករយងមករបស់�ទង។់ េហយេនះជអ�ីែដល�រទងំេនះ�តវបនែណនំ
�ពះអមច ស់េអយ។ �ស�មប�់បជពលរដ� �តវ�បយត័ន�បែយង។ េហយ�បែហលជ
យបេ់នះ េយង�គនែ់តដកសំបកេចញ ឥឡូវ�ក�់េ េលេកអីអងគុយ និយយ
ថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំជកែន�ងទទួល�ពះអងគ។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
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�ទងយ់ងមកេលទូលបងគំ។ សូនយៃឆនទូលបងគំ េហយឲយទូលបងគំ�ម�ពះទយ័
�ទង។់ ទូលបងគំនឹងលះបងចិ់ត� កម� ងំរបស់ទូលបងគំ ទងំអស់ េដមបបីុព�េហតុ
របស់�ពះអងគ។”
13 �ពះអមច ស់េអយ សូម�� ប។់ េយងមនិមកទីេនះេដមបេីមលេទ េ យបែ់ដល
មនេភ� ងធ� កេ់នះ។ េយងមនិេ ទីេនះេ�យគម នកែន�ងេផ�ងេទ ត�តវេ េនះ
េទ។ េយងេ ទីេនះស�មបេ់គលបំណងដធ៏ំ ពិសិដ� និងបរសុិទធេ កនុងចិត�របស់
េយង េពលគឺ េដមបចូីលេ ជិត�ទង ់េ�យដឹងថ�ទងប់នសនយ�បសិនេបេយង
នឹងចូលេ ជិត�ទង ់�ទងនឹ់ងចូលមកជិតេយងែដរ។ េហយេនះជមូលេហតុែដល
េយងេ ទីេនះ។ អនក�ែដលមកេ�យេ�សកឃ� នអនកេនះនឹងមនិឃ� នេទ ត
េឡយ។ “មនពរេហយអនក�ែដលេ�សកឃ� នេសចក�ីសុចរតិ” �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ “ដបតិពួកេគនឹងបនែឆ�ត។” េហយ�បសិនេបេយងសំុនំបុង័ េយង
នឹងមនិបនទទួលដំុថមេឡយ។ េយងមនករធនេនះ។ េហយេបេយងសំុ�តីក៏
មនិបនពស់ែដរ។ ប៉ុែន� �ពះជ�ពះវរបិ�ៃនេយងនឹងចិ ច ឹមេយងេ�យម៉�
ៃន�ថ នសួគ ៌ �ពះបនទូល�ទង ់ និង�ពះវ ិ ញ ណ�ទងែ់ដលេធ�កំណត�់�អំពី�ទង។់
សូមេឆ�យតបនឹងករអធិ�� នរបស់េយង �ពះអមច ស់េអយ និងករេសនសំុរបស់
េយង ដូចជេយងកំពុងរងច់�ំទងេ់ទ ត។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយង
អធិ�� ន។ �ែមន៉។
14 ឥឡូវេនះ អនកែដលកតប់ទគមពរីទងំេនះចុះ េបអនកនឹង�តឡបជ់មយួខញុ ំេ
យ៉ូ�នម�ងេទ ត ជំពូកទី ១៤។ េយងចងច់បេ់ផ�មេ ជំពូកទី១៤ៃនយ៉ូ�ន។
េហយសូមចបេ់ផ�ម�បែហល១៤ខ គឺយ៉ូ�ន១៤:១៤ េហយ�គនែ់ត�នែផនក
ៃនបទគមពរីេនះប៉ុេ�� ះ។ ឥឡូវេនះ េ កនុងេរ ងេនះ អនកនឹងេឃញបរបិទជេ�ចន
ែដលខញុ ំចងនិ់យយេ យបេ់នះ។
15 េហយ�តវចថំ អនកែដលមនគមពរីអក�រ�កហម �ជពណ៌�កហម។ �ជ
�ពះបនទូលែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងផ់ទ ល់បនមនបនទូល ដូេចនះេហយ េយង�ច
េជ ជកប់នថ �នឹងក� យជដូចែដល�ទងប់នមនបនទូល។ “ៃផទេមឃនិងែផនដី
នឹងកន�ងផុតេ  ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ទងនឹ់ងមនិរ�យបតេ់ឡយ។”

ឥឡូវេនះេយងនឹង�នពីខទី១៤ៃនជំពូកទី១៤។
េបអនក�ល់គន នឹងសូមអ�ី េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ េនះខញុ ំនឹងសំេរចឲយ។



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

េនះជករសនយដម៏នពរ!
េបអនក�ល់គន �ស�ញ់ខញុ ំ ចូរកន�់មប ញត�របស់ខញុ ំចុះ។
េនះខញុ ំនឹងទូលសូមដល់�ពះវរបិ� េហយ�ទងនឹ់ង�បទន�ពះដជ៏

ជំនួយ១អងគេទ ត មកអនក�ល់គន  ឲយបនគងេ់ ជមយួ េ អស់កលប
េរ ងេ

គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិត ែដលេ�កីយទ៍ទួលពំុបន េ�ពះ
មនិេឃញ…
ឥឡូវេនះ អនកែដលនឹងកំពុង�នគមពរីភ��កិច នឹងេឃញ�េ ទីេនះ

មនិ…េឃញមនអតថនយ័ “េដមបយីល់ដឹង។” “ដបតិពិភពេ�កមនិយល់ពី�ទង់
េទ។” េនះជករពិត�ស់។ សូមឱយខញុ ំ�នម�ងេទ តឥឡូវេនះ។

គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃនេសចក�ីពិត ែដល…េសចក�ីពិត ែដលេ�កីយ៍
ទទួលពំុបន េ�ពះមនិេឃញេហយមនិ�គ ល់�ទងេ់�ះ ែតអនក�ល់គន
�គ ល់�ទង់ (នរ�? អនកលួងេ�ម។) ដបតិ�ទងគ់ងជ់មយួ ឥឡូវេនះ
(បចចុបបននកល)…កនឹ៏ងសណ�ិ តេ កនុងអនក�ល់គន ែដរ។
េត�គឺជអ�ី? អនកលួងេ�មដែដល។

ខញំុ្មនិេចលអនក�ល់គន ឲយេ កំ�ពេទ ខញុ ំ…
អនក�ដឹង។ “ខញុ ំ” គឺជសព�នមផទ ល់ខ�ួន។

…ខញុ ំនឹងមកឯអនក�ល់គន វញិ។
បន�ិចេទ ត េ�កីយនឹ៍ងែលងេឃញខញុ ំ ែតអនក�ល់គន នឹង…េឃញខញុ ំ

វញិ េហយេ�យេ�ពះខញុ ំរស់ េនះអនក�ល់គន នឹងរស់ែដរ។
េ ៃថងេនះ អនក�ល់គន នឹងដឹងថ ខញុ ំេ កនុង�ពះវរបិ�ខញុ ំ អនក�ល់គន ក៏

េ កនុងខញុ ំ េហយខញុ ំេ កនុងអនក�ល់គន ែដរ។
�នឹងក� យជចំណុចក�� លៃនគំនិតរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�េយងនឹង�នឱយឆង យ

បន�ិច។ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�ន�ម�ងេទ តឥឡូវេនះ។
េ ៃថងេនះ (ជៃថងធំ ជៃថងជំនុំជំរះ) េ ៃថងេនះ អនក�ល់គន នឹងដឹងថ

ខញុ ំេ កនុង�ពះវរបិ�ខញុ ំ អនក�ល់គន កេ៏ កនុងខញុ ំ េហយខញុ ំេ កនុងអនក�ល់គន
ែដរ។
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អនក�ែដលមនប ញត�របស់ខញុ ំ េហយកន�់ម គឺអនកេនះ
េហយែដល�ស�ញ់ខញុ ំៈ ឯអនក�ែដល�ស�ញ់ខញុ ំ េនះ
ជទី�ស�ញ់ៃន�ពះវរបិ�ខញុ ំេហយ ខញុ ំនឹង�ស�ញ់អនកេនះែដរ ក៏
នឹងសំែដងខ�ួនឲយអនកេនះ�គ ល់ផង។

យូ�ស (មនិែមនអុី�ក រយី៉ុត) គតទូ់ល�ទងថ់ �ពះអមច ស់េអយ
េតេកតមនេហតុដូចេម�ច បនជ�ទងនឹ់ងសំែដងមកឲយេយងខញុ ំ�គ ល់
�ទង ់ែតមនិឲយេ�កីយ�៍គ ល់ផង?

េនះេហយជកុសមុស “លំ�បេ់�កិយ។” �បសិនេបអនកមនករ�ន
តិចតួចេ ទីេនះ អនកនឹងសមគ ល់េឃញ។ របស់ខញុ ំគឺ “g” េហយ�និយយថ
េ ទីេនះ “កុសមុស ឬ�បពន័ធេ�កិយ។” េនះេហយជ�កមជំនំុ េហយអ�ីៗ
េផ�ងេទ ត។

…េតេកតមនេហតុដូចេម�ច បនជ�ទងនឹ់ងសំែដងមកឲយេយងខញុ ំ
�គ ល់�ទង់ ែតមនិឲយ េ�កីយ�៍គ ល់ផង? េត�ទង�់ចេធ��បន
យ៉ងេមច៉?

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេឆ�យថ េបអនក��ស�ញ់ខញុ ំ អនកេនះ
នឹងកន�់មពកយខញុ ំៈ (�ែមន៉) េនះ�ពះវរបិ�ខញុ ំនឹង�ស�ញ់អនកេនះ
េហយេយងនឹងមកឯអនកេនះ កនឹ៏ង�ងំទីលំេ  េ ជមយួែដរ។

អនក�ែដលមនិ�ស�ញ់ខញុ ំ េនះមនិកន�់មពកយខញុ ំេទៈ…

�ចរក�ពកយរបស់ពួកជំនុំ។ ប៉ុែន� ចូររក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់ អនកេឃញ
េទ។

…ឯពកយែដលអនក�ល់គន ឮ េនះមនិែមនជពកយខញុ ំ គឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះវរបិ� ែដល�ទងច់តឲ់យខញុ ំមកេទេត។

ខញុ ំ�បបេ់សចក�ីទងំេនះ ដល់អនក�ល់គន  កំពុងែដលេ ជមយួគន
េ េឡយ។

ែត�ពះដជ៏ជំនួយ គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដល�ពះវរបិ�នឹងចត់
មក េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ �ទងនឹ់ងបេ�ង នអនក�ល់គន  ពី�គបេ់សចក�ី
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ទងំអស់ កនឹ៏ងរឭំកពី�គបទ់ងំេសចក�ី (េនះគឺជ �ពះបនទូលរបស់
�ទង)់ ែដលខញុ ំបន�បបដ់ល់អនក�ល់គន ែដរ។
េត�ពះបនប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកកនុងេគលបំណងអ�ី? សូម�ទង់

បែនថម�ពះពររបស់�ទងេ់ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
16 �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “េ ៃថងេនះ អនក�ល់គន នឹងដឹងថ ខញុ ំេ កនុង
�ព ះបិ� េហយ�ព ះបិ�គងេ់ កនុងខញុ ំ េហយអនកគឺជ…ខញុ ំេ កនុងអនក េហយអនក
េ កនុងខញុ ំ។” ឥឡូវេនះ �បសិនេបេយងនឹងនិយយេរ ងេនះ…
17 ឥឡូវេនះ សូមចថំ េរ ងេនះនឹងមនេ េលកែសត។

អនកជំនួញ�គី�ទ នមន ក ់ េចញពីល�ីសវលិ បនទូរស័ពទមកខញុ ំមយួរយៈមុន។
េហយគតប់ននិយយថ “�ជករ�ម៉ស់មយួ ប៊លីី ែដល�រទងំេនះ
ដូចែដលអនកបននិយយកលពីយបម់ញិ មនិបនេ ដល់បនួមុនឺនកេ់ ទីេនះ
េទ ជំនួសឲយមនុស�មយួរយ�សិប ឬពីររយ បីរយនកេ់ េ�ងឧេបសថតូច
របស់អនក។”
18 ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក កនុងរយៈេពល�បមំយួែខចបពី់េពលេនះេ
�បសិនេប�ពះេយសូ៊វេ េសង ម ពិភពេ�កទងំមូលនឹងឮេរ ងេនះ។” េឃញេទ?

ែខ��តទ់ងំេនះេ ជំុវញិពិភពេ�ក េឃញេទ េ ជុំវញិ។ ដូេចនះេហយ
េយងកំពុងបេ�ង នេ ទីេនះ �គនែ់តជអ�ីែដលេយងេជ ថជករពិត េហយអ�ី
ែដលេយងបនរកេឃញថ �ពះបនប ជ កថ់�ជករពិត។
19 ឥឡូវេនះ េគលបំណង អ�ីែដលជ—េតអ�ីជេគលបំណងរបស់�ពះកនុងករ
ប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ? ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមគូសចំ�ំចុះ យ៉ូ�ន ១៤ េ�យ
ចបេ់ផ�មេ ខទី១៤ េហយ�ន�មជំពូក េដមបជីមូល�� ន។ េគលបំណងរបស់
�ពះ េយងរកេឃញេ ទីេនះ កនុងករប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជេគលបំណង
មយួ ែដល�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់�ចគងេ់ កនុង�កមជំនុំរបស់�ទង ់ េហយបន�ែផនករ
របស់�ទង�់មរយៈ�កមជំនុំ។

េនះ �ពះជមច ស់គងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ េ�យបន�ែផនកររបស់�ទង�់មរយៈ
�ពះ�គីសទ។ េចញពី�ពះ�គីសទ ចូលេ កនុង�កមជំនុំ បន�កិចចកររបស់�ទង�់មរយៈ
�កមជំនំុ។
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20 ឥឡូវេនះ េយងដឹងពីអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងបនរកេឃញ
កលពីយបម់ញិថ �ជ�ពះ។

ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងគិតពី�ពះ ជ�ពះវរបិ� ជ�ពះេយសូ៊វបនមន
បនទូលអំពីទីេនះ �ពះវរបិ�របស់�ទង ់ �ពះ ជ�ពះ�ជបុ�� ដូចជ�ពះេយសូ៊វ
�ពះ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូចអ�ីែដលេយងេ �សព�ៃថងេនះ ឥឡូវេនះ េនះ
មនិមននយ័ថមនបុគគលបីេទ ឬ�ពះេផ�ងគន េទ។ �មននយ័ថមន�ពះែតមយួ
េ កនុងមុខងរបី។

សូមេយងនិយយដូេចនះ។ អ�ីែដល�ពះជមច ស់មនគឺ �ទងប់នចកចូ់លកនុង
�ពះ�គីសទ េ�យេ�ពះ�ទងេ់ ទេទខ�ួនឯង េហយចកចូ់លកនុង�ពះ�គីសទ។ “េហយ
�ពះ�គីសទគឺជភពេពញេលញៃនរបូកយរបស់�ពះ។” អ�ីែដល�ពះេយហូ�៉មន
�ទងប់នចកចូ់លកនុង�ពះ�គីសទ។

េហយអ�ីទងំអស់ែដល�ពះ�គីសទ�ទងប់នចកចូ់លេ កនុង�កមជំនុំ។ មនិែមន
េ កនុងបុគគលែតមយួេទ ប៉ុែន�ចូលេ កនុង�ងកយទងំមូល។ េ ទីេនះ ជកែន�ង
ែដលេយងមករបួរមួគន  េយងមនអំ�ច។ អ�ីទងំអស់ែដល�ពះជមច ស់មន គឺ
េ កនុង�ពះ�គីសទ។ េហយអ�ីៗទងំអស់ែដល�ពះ�គីសទមនគឺសថិតេ កនុងអនក។

“ដបតិ�ពះជមច ស់បនក� យជ�ចឈ់ម េហយបនគងេ់ កនុងចំេ�ម
ពួកេយង។” ធីម៉ូេថទី១ ជំពូក៣:១៦ េបអនកកត�់ចុះ “េបគម នករទស់ែទងគន េទ �
ថក៍ំបងំៃនករេគរព�បណិបត័ន�៍ពះជមច ស់គឺអ�ច រយ�ស់ៈ ដបតិ�ពះជមច ស់
បនសំែដងេ�យេឃញេ កនុង�ចឈ់ម េហយេយងមន�ទង។់ �ពះ ជ
�ពះេយហូ�៉ បនក� យជ�ចឈ់ម េហយបនេដរេ េលែផនដី េហយេយង
បនេឃញ�ទងនឹ់ងែភនករបស់េយង។”
21 អនកដឹងេទ េ កនុងជំពូកដូចគន ៃនយ៉ូ�ន១៤ភលីីពបននិយយថៈ
“�ពះអមច ស់េអយ សូមបង� ញេយងពី�ពះវរបិ� េនះ�នឹងបំេពញចិត�េយង។”
22 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំបនេ ជមយួអនកយូរេហយ ភលីីព េហយ
អនកមនិ�គ ល់ខញុ ំេទឬ? េពលអនក�ល់គន បនេឃញខញុ ំ អនក�ល់គន បនេឃញ
�ព ះបិ�។ េហយេហតុអ�ីបនជអនកនិយយមកកនខ់ញុ ំថ ‘សូមបង� ញេយងពី
�ពះបិ�’?” �ពះ�តវបនក� យជ�ចឈ់ម។
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23 ឥឡូវេនះ�គឺេ ទីេនះ។ �ពះវរបិ�គឺជ�ពះេលអនក េយងកំពុងនិយយ។
េយងមន�ងំពីអ�័មមក។ �ពះ ជ�ពះវរបិ� បនសណ�ិ តេលេ�កម៉ូេស និង
កូនេ អុី��ែអល េ កនុងបេងគ លេភ�ង។ បនទ បម់ក �ពះេ ជមយួេយង កនុង
�ពះ�គីសទ។ េដរជមយួេយង និយយជមយួេយង ញុំជមយួេយង េដកជមយួ
េយង។ �ពះគងេ់លេយង �ពះេ ជមយួេយង េហយឥឡូវេនះ�ពះជមច ស់េ កនុង
េយង។ គឺ�ពះទងំអស់ ចូលមកកនុង�ពះ�គីសទ។ �ពះ�គីសទទងំអស់បនយងមក
កនុង�កមជំនំុ។

េត�គឺជអ�ី? �ពះេធ�ករេ កនុងអនក។ កែន�ង�កេ៏�យេ កនុងពិភពេ�ក
ែដល�ទងច់ងេ់ អនក អនកេ ទីេនះ េហយេធ�ករេ កនុងអនក េដមបេីធ��ម�ពះទយ័
របស់�ទង។់ េតេយង�តវអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់យ៉ង�! �ពះជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ �តវបនប ជូ នមកកនុងេគលបំណងៃន�ពះែដលគងេ់ កនុង�កមជំនុំរបស់
�ទង ់ផ� ស់ប�ូរ�មសមយ័កលនីមយួៗ េ�យេធ��មឆនទៈដេ៏ទវភពរបស់�ទង។់
24 េ េពលែដលមនុស�េលងេសចនឹងអនក ពួកេគមនិេលងេសចនឹងអនក
េទ ពួកេគេសចចំអកចំេពះ�ទងែ់ដលបនចតអ់នកមក។ ដូេចនះ �ពះេយសូ៊វ
មន�ពះបនទូលថ “អនកមនពរេហយ េ េពលែដលមនុស�និយយ��កក់
�គបែ់បបយ៉ងមកេលអនក េ�យមនិពិត េ�យេ�ពះនមេយង។ អនកមនពរ
េហយ។” េហយម�ងេទ ត “អស់អនក�ែដលរស់េ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ នឹង
រងករេប តេប ន។”

ដបតិ េពល�ពះបនេបកសែម�ងឲយេគ�គ ល់�ទងក់នុង�ពះ�គីសទ េនះេគស�ប់
�ទង។់ េតអនក�ស�ប�់ទងជ់ងេគ? �កមជំនំុ។ �កមជំនុំស�ប�់ទង ់ ខ� ងំបំផុត។
ពួកេគស�ប�់ទងខ់� ងំជងស�ប—់អនក�បមកឹ។ ពួកេគស�ប�់ទងខ់� ងំជងមនុស�
ឯេទ តទងំអស់។ �គឺជពួកជំនំុែដលស�ប�់ទង។់ ដូេចនះ េហយ េ េពលែដលអនក
េឃញកុសមុស “លំ�បេ់�កិយ ពិភពេ�កែដលមនិ�គ ល់�ទង”់ មននយ័ថ
“�កមជំនុំ” ែដលេគេ ថ “មនិ�គ ល់�ទងេ់ទ។ �ទងប់នមកឯែផនដីរបស់�ទង់
េហយេគមនិបនទទួល�ទងេ់�ះ។”

“ប៉ុែន�អស់អនកែដលបនទទួល�ទង ់ េនះពួកេគ�តវបន�បទនអំ�ចឱយ
ក� យជកូន�ពះ ដល់អស់អនកែដលេជ េល�ពះនម�ទង។់” អូ ែដលេយង�តវ
�ស�ញ់�ទងេ់ហយថ� យបងគំ�ទង!់ េគលបំណងៃន�ពះ ចងប់នករ�បកប!
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25 ដូចជ’ មុនេពលេយងចកេចញពីអតថបទេនះ ចូរេយងេ�ប� េ សមយ័
នងរស់ កនុងចបបៃ់នករេ�បសេ�ះ េពល�អូមបីនចកេចញពី�សកេ
េ�យ�រកររងទុកខ និង�គលំបក។ នងបនចូលេ កនុង�សកម៉ូ�ប ់ ែដល
ជ�គី�ទ នមនិេក� មនិ�តជក។់ េ�យ�រែត ជនជតិម៉ូ�បម់កពីកូន�សីរបស់
ឡុត េហយេគេ ថអនកេជ  េហយ��យឡំគន ។ រចួប�ីក�៏� ប ់ េហយកូន�បស
ទងំពីរក�៏� ប។់ េហយេ �មផ�ូវេ ផទះ �អូម…ីនងរស់ និង �អូម ី េ
�មផ�ូវេ ផទះ របស់នង…កូន�ប��សីមន កេ់ឈម ះ អរ័ប៉។ នងបននិយយ
ថ នងនឹង�តឡបេ់ �បេទសរបស់នងវញិ េ កន�់ពះរបស់នង និងេ កន់
�ពះវ�ិររបស់នង និង�បជជនរបស់នងវញិ។ េហយ�អូមបីនពយយមយក
នងរស់�តឡបេ់ វញិ ប៉ុែន�នងបននិយយថ “�បជជនរបស់អនកគឺជ�បជជន
របស់ខញុ ំ។ �ពះរបស់អនកគឺជ�ពះរបស់ខញុ ំ។ អនក�� បេ់ ទីេនះ ខញុ ំនឹង�� ប។់ អនក�តវ
េគប ចុ ះេ ទី� ខញុ ំនឹង�តវេគប ចុ ះេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំនឹងមនិ�តលបម់កវញិ
េទ។”
26 េនះេហយជេពលែដលមនុស�មន កប់នេមលេឃញនិមតិ�។ កុំខ�ល់ពីអ�ីែដល
�បជជនរបស់នងនិយយ “អនកនឹងេ ទីេនះេដមបកី� យជមនុស�បរសុិទធ ឬអ�ី
មយួ។” េនះមនិមនអ�ីខុសគន ចំេពះនងរស់េទ។ មនេគលបំណងរបស់�ពះ
ែដល�តវបំេពញ។
27 េហយដូចែដលអនកកំពុងេ�សកឃ� នេ យបេ់នះស�មប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�ជអ�ីមយួេ កនុងអនក ែដលទញអនក េគលបំណងៃន�ពះេ កនុងជីវតិរបស់អនក
�តវែតបំេពញ ដូចនឹងនងរស់ែដរ។
28 េរ ងេនះគឺល��ស់! ខញុ ំមនិ�ចទុក�េចល សូមបមីយួែភ�ត។អនក�ល់គន
ដឹងពីចបបៃ់នករេ�បសេ�ះ េ េពលែដលេ�កបូអូស… អនកដឹងេរ ងែដល
នងរស់េរ សគួរ�សវេ ឯ�ល េហយបនទទួលករេពញចិត�ពីបូអូស។ េហយ
មុននឹងគត�់ចេរ បករជមយួនង គត�់តវេ�ះអ�ីៗទងំអស់ែដល�អូមី
បនបតប់ង។់ េហយមនុស�ែតមន កគ់តែ់ដល�ចេ�បសេ�ះករធ� កចុ់ះរបស់
�អូម ី កនុងចបបៃ់នករេ�បសេ�ះ គឺជ�ចញ់តិជិតសនិទធ �តវែតជញតិ
មុនេពលគត�់ចេ�ះ។ េហយេនះគឺជ�ចញ់តិជិតសនិទធបំផុតរបស់នង។
េហយគត�់តវេធ�ស ញ �ធរណៈ េ ខងេ�កេខ� ងទ� រ ឬករ�រភពជ
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�ធរណៈថគតប់នេ�បសេ�ះនូវអ�ីទងំអស់ែដល�អូមបីនបតប់ង។់
េ�កបូអូសបនេធ�ដូេចនះេ�យេ�ះែសបកេជងរបស់គតេ់ ចំេពះមុខពួក
ចស់ទុំ េហយបននិយយថ “�បសិនេបមនអនក�មន កេ់ ទីេនះែដលជកមម
សិទធរបស់�អូម ីេនះៃថងេនះខញុ ំបនេ�ះ�េហយ។”

29 េហយេនះជរេប បែដល�ពះបនេធ� េធ��មចបបរ់បស់�ទង។់ �ពះមនិ�ច
�បទនឲយអនកនូវចបបម់យួេដមបេីធ��ម េហយ�ទងក់េ៏ធ��មចបបម់យួេទ ត។
�ទងេ់ធ��មចបបរ់បស់�ទង។់ បនទ បម់ក �ពះ េដមបេី�ះពួកជំនុំែដលបតប់ង់
ពិភពេ�កែដលបតប់ង ់ ករបេងកតែដលបតប់ង។់ �ពះ ែដលមន�ពះវ ិ ញ ណ
គម នទីប ចប ់ េដមបេី�ះពូជមនុស�ែដលបតប់ង ់ �ពះអងគ�ទងប់នក� យេ ជ
ញតិជិតសនិត ជមនុស� ជ�ពះ�ជបុ�� ែដល�ទងប់នបេងកតកនុងៃផទៃននង
ម៉រ។ី េហយបនទ បម់ក �ទងប់នេធ�ទងស់ ញ  ឬទីបនទ ល់។ េ ខងេ�ក
ទ� រ�កងេយរ�ូឡឹម �ទង�់តវបនេលកេឡងេ ចេន� ះេមឃនិងែផនដី េហយ
សុគត េហយបនេ�ះអ�ីៗទងំអស់។ េហយេ កនុងករបង�ូរឈម �ទងប់ន
ែញក�កមជំនុំជបរសុិទធ ែដល�ទងផ់ទ ល់�ចរស់េ  និង�បកប និងទំនកទ់ំនង
ជមយួ។ ែដលបនបតប់ងក់ែន�ងៃនករ�បកបគន ពីសួនចបរេអែដន ជកែន�ង
ែដល�ពះជមច ស់យងចុះមកជេរ ង�ល់�ង ច េម៉ងេ �ពះវ�ិរ។

េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ? �ពះបនយងចុះមកកនុងភព�តជកៃ់នៃថងលិច
ៃន�ពះ�ទិតយ។ គម នអ�ីែដល�តវគិតេទេ េពល�ចបេ់ផ�មយប ់ មនុស�គិតអំពី
�កមជំនំុនិង�ពះ �គិ�ទ ន។ អនកេឃញ�ពះ�ទិតយលិច អនកដឹងថ�ពះ�ទិតយរបស់
អនកកំពុងលិច។

30 េហយេ េពល�ង ច �ទងយ់ងចុះមក�បជំុជមយួនឹងពួកេគ។ េហយេ
ទីេនះ �ទងប់នបតប់ងក់រ�បកបេនះ ពីេ�ពះអំេពបបនឹងមនិអនុ ញ តឱយ�ទង់
េធ�េនះេទ។

េហយ�ទង�់តវបនេកតជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង
េដមបឲីយ�ទង�់ច�តលបម់កជមនុស�វញិ េហយរស់េ ជមនុស� េហយឱយបុរស
មន កម់នភពរបួរមួជមយួនឹង�ទងម់�ងេទ ត េហយ�បគល់សិទធិែដល�ពះបន
�បទនមកគតវ់ញិ។ េនះជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។
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31 េនះជេគលបំណងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �គឺជ�ពះវរបិ� ម�ងេទ ត
�ពះជ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ កនុងអនក ដំេណ រករែផនកររបស់�ទង ់ េដមបបី ច ប់
ែផនករៃនករេ�បសេ�ះរបស់�ទង។់ េធ�ករ�មរយៈអនក េធ�ឱយអនកក� យជអនក
រមួករងរជមយួ�ទង ់ ផ�ល់ឱយអនកនូវកែន�ងមយួ ផ�ល់ឱយអនកនូវចំែណកមយួែដល
អនកបនធ� កចុ់ះ ស�មបប់ងប�ូន�បស�សីរបស់អនកែដលបនបតប់ង ់ ផ�ល់ឱយអនក
នូវ�ពះវ ិ ញ ណ និងេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទង ់ េដមបេី ចបអ់នកែដលបតប់ង់
ដូចែដល�ទងប់នេធ�េ កនុងសួនេអែដន។ “អ�័ម អ�័ម េតអនកេ ឯ�?”
េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ចំេពះបុរសឬ ស�ី។ េ េពលែដល�ចូលេ
កនុងេបះដូងរបស់ពួកេគ េហយយកកែន�ងរស់េ របស់� េនះមនករេ�សកឃ� ន
ចំេពះ�ពលឹងែដលបតប់ង។់

េនះជអ�ីែដលជប � កនុងករ�បជំុៃថងេនះ។ មនិមនករបះ៉ពី�ពះវ ិ ញ ណ
�គប�់គនេ់ កនុង� េដមបេី រក�ពលឹងៃនអនកបតប់ង ់និងអនកែដល�� បេ់នះេទ។
�កនែ់តបេងកតេឈម ះ ឬ�ពះវ�ិរ ឬអគរ ឬនិកយ ជំនួសឱយកមមវធីិែដលឈនះ
�ពលឹងែដលបតប់ង។់ �គួរឲយ�សូ�ស់! េយង�ចេ េល�បនេ�ចន។

�ពះបនចកអ់ងគ�ទងចូ់លេ កនុង�ពះ�គីសទ។ �តវេហយ។
32 �ពះ�គីសទបនចកអ់ងគ�ទងចូ់លេ កនុង�កមជំនុំ។ ដូេចនះ ឥឡូវេនះសូមេមល
“េ ៃថងេនះ អនក�ល់គន នឹងដឹងថ ខញុ ំេ កនុង�ព ះបិ� េហយអនក�ល់គន េ កនុង
ខញុ ំ េហយខញុ ំេ កនុងអនក។ េ ៃថងេនះអនកនឹងដឹង។” ដបតិ �គឺ េរ ងទងំមូល
គឺជែផនករមយួៃនករេ�បសេ�ះែដលនឹងធ� កចុ់ះ ថ�ពះ�ទងយ់ង�តឡបម់ក
គងេ់ កនុងទីលំេ ជមយួនឹង� ស��ទង ់ដូច�ទងប់នេធ�កលពីេដមមក។

ឥឡូវេនះ ដ�ប��ទងម់ន�កមជំនុំរបស់�ទងេ់ កនុងលកខខណ� ៃន
ករនិយយ មន�កមជំនំុរបស់�ទងេ់ កែន�ងមយួែដល�ទង�់ចបង�ូរចូល
េ�យខ�ួនឯង េហយ�ស�ញ់ និងប ចុ ះប ចូ ល និងករ�បកប េនះនឹងមកដល់
េអែដន។ �ទងនឹ់ងយក�កមជំនំុរបស់�ទង�់តឡបេ់ កែន�ងេនះ—�បនទុក�ទង់
េ ឯសួនេអែដនម�ងេទ ត ទីេនះជកែន�ងែដល�ធ� ក។់ ឥឡូវេនះ…េនះេហយ
ជកែន�ងែដល�បនចបេ់ផ�មដំបូងរបស់ខ�ួន ឬធ� កចុ់ះ។ មនកែន�ងែដល�នឹង
�តវបនយកមកវញិភ� មៗ ជមយួនឹង�ល់ករេ�បសេ�ះដ�៏� តស�ំ នពំួកេគ
េ កែន�ងេនះម�ងេទ ត។
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33 �កមជំនំុបនេ កនុងពិភពេ�កមយួរយៈមកេហយ។ េហយ�កមជំនុំ ពិត
�ស់ បនទ បពី់កំែណទ�មង ់ ៃនមយួពន�់បរំយឆន ៃំនយុគងងឹត… លូេធ
គឺជអនកកំែណទ�មងដំ់បូងេគែដលបនេចញមុខបនទ បពី់សមយ័ពួក�វក័។
េហយបនទ បម់កេ េពលែដលេ�កលូេធេចញមក �ពះបនេលកេឡងបន�ិចៃន
�ពះវ ិ ញ ណ េហយបនចក�់េចញមកេល�កមជំនុំ កនុងករ�បជ់សុចរតិ។ េហយ
បនទ បម់កេ កនុងៃថងៃនេវសលី �ទងប់នបង�ូរអងគ�ទងប់ន�ិចបែនថមេទ ត ចូលេ
កនុងករ�បជ់បរសុិទធ។ េហយេ េពលែដលសមយ័កនែ់តរកីធំេឡង ដល់េពល
ចុងេ�កយ �ពះជមច ស់បនបំេពញ�កមជំនំុរបស់�ទង។់ �គនែ់ត�កេឡកេមល
ជំុវញិ េហយរកេមលថេតេនះជករពិតឬអត។់
34 សូម�កេឡកេមលយុគសមយ័លូេធ អនកែដលបន�ន�បវត�ិ� ស� េមល
កររកីផុសផុលរបស់ពួកេគ និងអ�ីែដលពួកេគបនេធ�។ សូម�កេឡកេមលថេត
ករេ�កកេឡងរបស់េវសលី ធំជងេនះប៉ុ��  ពួកេគមនអំ�ចកនែ់តេ�ចន
ប៉ុែន�េ កនុងជនជតិភគតិច។ ចេំមលេ ៃថងបុណយទី៥០ េតផុសផុលេឡងែដល
ពួកេគមនេ េពលេនះ អសចរយ និងធំទូ�យយ៉ង�។
35 េ កន់ អនកមកៃថង�ទិតយរបស់េយង ផងែដរ ទស�នវដ�ីកតូលិក
ផ�ល់ករ�រភពថេពនទីកុស�បនបេងកតករែ�បចិត�េជ មយួ�ន�បែំសន
កនុងរយៈេពលមយួឆន  ំហួសពី�ពះវ�ិរដៃទទងំអស់រមួគន ។ កតូលិកបនផ� ស់ប�ូរ
បន�តឹមែតមយួ�នប៉ុេ�� ះ។ េ កនុងអនកទស�នៃថង�ទិតយ ផទ ល់របស់ពួកេគ
កែសតេនះេ ថ អនកមកៃថង�ទិតយ បនផ�ល់េសចក�ីែថ�ងករណ៍ថេពនទីកុស្
ដេលសពីពួកេគ។

េហយ សូមចថំ ករែ�បចិត�េជ របស់េពនទីកុស� គឺជករែ�បចិត�េជ ែដល
េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ េ កនុងភគតិច េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ េ េល
ចំេហ ងៃនផ�ូវេចញេ ទីេនះ ជមយួ—ហគី�ចស់។ េហយ ស�ីកម៏និ�ចទិញ
េ��មេជងមយួគូបនែដរ។ េដកេ េលផ�ូវរថេភ�ង េហយេរ សេពតកិន េហយ
េធ�នំបុង័ឲយកូន។ ប៉ុែន�េត�មកដល់អ�ី? �ពះវ�ិរែដលមនអំ�ចបំផុតេ
េលពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ មនិែមនេ កនុងែភនករបស់េ�កីយេ៍ទ ប៉ុែន�េ កនុង
�ពះេន�តៃន�ពះ ពីេ�ពះ�ទងប់ង� ញ�េ�យអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�ស�មបព់ួកេគ។
�ទងក់ំពុងចកអ់ងគ�ទងចូ់លេ កនុងពួកេគ េ�យចក�់ចូលេ កនុង។
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36 សូមកតស់មគ ល់នូវអ�ីែដលបនេកតេឡងឥឡូវេនះ �ពះបនចកអ់ងគ�ទងចូ់ល
េ កនុងពួកេគ។ ឥឡូវេនះ �កមជំនុំបនេ ដល់កែន�ងមយួ ពីលូេធ េវសលី េហយ
ករេងបេឡងវញិគឺេឆព ះេ េពនទីកុស� េហយឥឡូវេនះចូលេ កនុងយុគសមយ័
េនះ ែដលេយងកំពុងមកឥឡូវេនះ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន  �គនែ់តជ
ករបែនថមរបស់�ប៉ុេ�� ះ។ ឥឡូវេនះ េ េពលែដលពួកលូេធេរ ន�តឡបេ់
ទីេនះបនសេ ងគ ះ ពួកេគបនទទួលែផនកមយួៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េ េពល
ែដលពួកេមតូឌីសបន�បជ់បរសុិទធ េនះគឺជកិចចកររបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េឃញេទ �ជែផនកមយួៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “េគគម នេយងមនិបនល�ឥតេខច ះ”
�ពះគមពរីបនែចង។ េឃញេទ?
37 ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់ េ េពលែដលពន�ឺបនចបេ់ផ�មបំភ�េឺ ៃថងចុងេ�កយ
�ទងក់ំពុងទនទឹងរងច់េំយង ែដលជេរ ងដអ៏�ច រយពីេយង។ េ�យ�រែត
“កែន�ង�ែដលមនករទទួលេ�ចន គឺមនករទមទរេ�ចន។” ដូេចនះ �ទងនឹ់ង
ទមទរេយងេ�ចនជង�ទងទ់មទរពីពួកលូេធេរ ន ឬេមតូឌីស េ�យ�រែត
េយងេដរកនុងពន�ឺដខ៏� ងំមយួ ជមយួនឹងអំ�ចដធ៏ំជង ជមយួនឹងេច�� ដ៏
អ�ច រយជង…ជ—�ក�ដីអ៏�ច រយជងពួកេគមន។ ឥឡូវេនះ េយងមន�ក� ី
កនែ់តខ� ងំអំពីដំេណ ររស់េឡងវញិ។ េយងមនរបស់កនែ់តរងឹម ំ �បកដជងអ�ី
ែដលពួកេគមន។
38 ប៉ុែន��ដូចជខញុ ំបននិយយេ កនម់�វទិយល័យ លូេធេរ នកលពីមនិយូរ
ប៉ុនម នេនះ។

ពួកេគថ “េតេយងបនទទួលអ�ីខ�ះ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បុរសមន កប់ន�ដំំ�ំេពត។ ស�ឹកតូចៗដំបូង�ស់
មក េហយគតនិ់យយថ ‘សូមអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ស�មប—់ដំ�ំេពត!’
បន�េ េទ ត គតម់ន� ប៉ុែន�គតម់ន�ែតកនុងទ�មងដំ់បូងប៉ុេ�� ះ។ េ�យបន�
េ េទ ត �ក� យជសំបក។”

េហយរេំយលមយួេចញមកេ េល� ែដលជេមតូឌីស។
39 �បសិនេបអនកេមលធមមជតិ អនកនឹងេឃញ�ពះេធ�ករ។ មន�ថក៌ំបងំមយួ
េ ទីេនះ ែដលសូមបែីតេ ជមយួកិចចបេ�ម។ េឃញេទ? េនះ ករេមលពី
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ធមមជតិ េមលពីរេប បែដល�ដំេណ រករ សមយ័� និងេពល� អនក�ច
េឃញកែន�ងែដលអនកកំពុងរស់េ ។ េមលពីសមយ័កល។
40 ឥឡូវេនះ ពួកេមតូឌីស ពួក� ជរេំយល។ ពួកេគបន�កេឡកេមលេ
លូេធេរ នវញិ បននិយយថ “េយងបនទទួលករ�បជ់បរសុិទធ អនកមនិមនអ�ី
េ កនុង�េទ។”

េ�យបន�េ េទ ត ពីលំអងេនះ ពីេមតូឌីស េចញ�គបៃ់ន…េសន តេពត។
េនះគឺជេពនទីកុស�។

ហនឹងេហយ គឺជករ�បជ់សុចរតិ ដំ�កក់លមយួរបស់�។ ករែញក
ជបរសុិទធ ដំ�កក់លមយួេទ តៃន�។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដំ�កក់ល
មយួេទ តៃន� េពនទីកុស�។ លូេធ េវសលី េពនទីកុស�។
41 ឥឡូវេនះ េតេពនទីកុស�ជអ�ី? ខញុ ំ�បដូច� េ�ពះេពនទីកុស� �បននមំក
វញិ មនិែមនស�ឹកៃបតង មនិែមនរេំយលេទ ប៉ុែន�…

េពតមនិ�ចនិយយេ កនរ់េំយលបនេទ “ខញុ ំគម ន�បេយជនពី៍អនកេទ។”
ឬ រេំយលមនិ�ចនិយយេ កន—់ស�ឹក “ខញុ ំគម ន�បេយជនពី៍អនកេទ” េ�ពះ
ជីវតិដែដលែដលេ កនុងស�ឹកេធ�ជរេំយល។ ជីវតិដូចគន គឺេ កនុងរេំយលេធ�ឱយ
មនេសន ត។

េហយ�គឺជ�កមជំនុំលូេធេរ នែដលបនបេងកត�ពះវ�ិរេវសលី។ �ជ
�ពះវ�ិរេវសលីែដលបេងកតេពនទីកុស�។

ប៉ុែន�េពនទីកុស�េត�ជអ�ី? �គឺជករ�� រេឡងវញិនូវ�បេភទ�គបធ់ ញជតិ
ែដលបនចូលេ កនុងដីកលពីេដមដំបូង ករនយំកមកវញិនូវភពេពញេលញ
ៃនអំ�ចៃនៃថងបុណយទី៥០ �មរយៈពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េឃញេទ េ កនុងៃថងចុងេ�កយ។ អូ �ជេរ ងដអ៏�ច រយមយួែដល�តវេមល េជ  និង
សម�ងឹេមល។
42 ឥឡូវេនះេ កនុងសមយ័េនះែដលេយងកំពុងរស់េ  សមយ័េនះហួសពីេពន
ទ ីក ុស �។

េពនទីកុស�បន�ងំខ�ួនជអងគករនន េហយបនចបេ់ផ�មែក�ងបន�ំ
យ៉ងេ�ចនអំពីអងគករនន “េយងជេនះេហយេយងជេនះ។” េនះ�គនែ់តជ
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ធមមជតិប៉ុេ�� ះ។ អនក�គនែ់តមនិ�ចជួយ�បន។ �ជធមមជតិ។ ពួកេគនឹងេធ�
�។ �ជែផនករស�មបព់ួកេគេដមបេីធ��។

ប៉ុែន��កមជំនំុបនបន�េ មុខេទ ត។ �បនក� យេ ជធំជងមុន កនែ់ត
ខ� ងំ។ �ជករ�� រអំេ�យទន។

េហយ�បជជនេពនទីកុស�ជេ�ចនមនិេជ េលករពយបលដេ៏ទវភព
ករបេ�មរបស់េទវ� និងអំ�ចៃន�ពះ។ ពួកេពនទីកុស�ជេ�ចនេ ករ
និមតិ�ទងំេនះែដលខញុ ំេឃញថ “វ ិ ញ ណ��កក។់” អងគករជេ�ចននឹងមនិមន
អ�ីពកព់ន័ធនឹង�េទ េ កនុងេពនទីកុស�។ េឃញេទ េយងបនផ� ស់ប�ូរេលស
ពីេនះ។ ដូចេមតូឌីសេ ថ ពួកេពនទីកុស� “ឆកួត” ស�មបក់រនិយយភ�
ដៃទ។ ដូចលូេធេរ នេ ពួកេមតូឌីស “ឆកួត” ស�មបក់រែ�សក។ េឃញេទ?

ប៉ុែន� �គឺជករេចញមកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ រហូតដល់�ពះវ�ិរដអ៏�ច រយ
�តវបនបំេពញេឡង េហយបន�គវេីពញ �េលលូយ៉ ៃនអំ�ចដអ៏�ច រយ
ៃន�ពះដម៏ន�ពះេច�� ។ រហូតេពលេនះ �បនេ ដល់កែន�ងមយួរហូតដល់
កិចចករែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�គឺបង� ញខ�ួនឯងេ កនុង�កមជំនំុឥឡូវេនះ។ េយង
េ ជិតបេងកយ មតិ�េអយ។
43 សូមឲយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះ មយួនទី េដមបទីទួលបនអ�ីែដល�ពះ�ក់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុង�កមជំនំុ ផ�ល់ឱយអនកនូវ�បេភទមយួេផ�ងេទ តេដមបឱីយ
អនកដឹង។ �តលបេ់ កនុងគមពរីស ញ ចស់ េ េពលែដល—េកមង…

បុរសមន កេ់ធ�ផទះខ�ួនឯង។ គតទ់ទួលកូន�កមុរំបស់គត ់េនះជេរ ងដំបូង។
បនទ បម់កគតក់� យជបុរសដអ៏�ច រយ មន កដូ់ចជអងគករមយួ។ េនះ

ជករល�។
េរ ងបនទ បេ់កតមក មនកំេណ តេ ផទះេនះ។ េនះេហយជេពលែដល

�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េឃញេទ វ ិ ញ ណមយួេផ�ងេទ តបនចូលមក ែដលជ
កូន�បស។ កូនេនះ គតម់និេពញបនទុកេទ េហយកម៏និបនទទួលមរតកែដរ
ទល់ែតគតម់ន�យុជក�់ក។់ េហយគត�់តវែតប ជ ក ់ជមុនសិន។ បទ។

េហយបនទ បម់កពួកេគមនចបបៃ់នករសំុជកូនចិ ច ឹម។ ជូនចំេពះេ�កជ
អនកដឹកន ំ “ករ�កកូ់ន�បស” េនះជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយឥឡូវេនះ េឃញេទ
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េពលគតម់កដល់កែន�ងមយួែដលគតទ់ទួលយកជកូនចិ ច ឹម។ �ពះេយសូ៊វបន
េលកឧទហរណ៍ដ�៏សស់�� តមយួអំពី� េ េលភន។ំ
44 ដូចខញុ ំបននិយយថ �ពះនឹងមនិេ េ�កចបបរ់បស់�ទងេ់ដមបេីធ�អ�ីេឡយ។

�បសិនេបអនកមនអណ�ូ ងទឹកេ េលភនេំនះ ផ�ុ ំទឹកេពញ�កស េហយេ េល
ភនេំផ�ងេទ តេ ទីេនះ អនកមនដំ�ំកំពុងេឆះ អនក�ចឈរេ េលភនេំនះ និង
ែ�សក “អូ ទឹករតម់កេនះេហយមកេ��ចដំ�ំខញុ ំ! អូ ទឹក មកេ��ចដំ�ំខញុ ំ
េ !” �នឹងមនិែដលេធ�ដូេចនះេទ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកនឹងេធ�ករ�មចបបទ់ំនញ
អនក�ចេ��ចទឹកដំ�ំេនះ។
45 អនកមនមនុស�ឈេឺដកេ ទីេនះ ឬមនុស�មនបបេដកេ ទីេនះ ឬមនុស�
ែដលែ�បចិត� មនិ�ចេបះបងក់រផឹក�� មនិ�ចេបះបងក់រជកប់រ ី មនិ
�ចេបះបងត់��  និងអ�ីៗបន។ �បសិនេបអនក�គនែ់តេធ�ករ�មចបបរ់បស់
�ពះ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូលមកទីេនះ េនះគតម់និែមនជរបស់គត់
េទ តេទ។ គតនឹ់ងប ឈបេ់រ ងេនះ ពីេ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយកគតម់ក
ជំនួស។ ប៉ុែន� អនក�តវេធ�ករ�មចបបរ់បស់�ពះ ជចបបរ់បស់�ពះ។
46 ឥឡូវេនះ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ េ េពលែដលទរកេនះេកតមក ពួកេគ
បនេមល� េដមបេីមលពីរេប បែដល�មន�កបបកិរយិ និងចរកិឫកព។

េពលេនះឪពុក ជអនកជំនួញដពូ៏ែកមន ក ់ �បែហលជ�យុែសសិប ឬ
�សិបឆន  ំ គតម់និមនេពលបេ�ង នទរកេនះ ខ�ួនឯងេទ ដូេចនះគតប់ន
ទទួល… េ សមយ័ពួកេគអតម់ន��រដ�ដូចឥឡូវេនះេទ ដូេចនះពួកេគទទួល
បនអ�ីែដលេគេ ថ “�គបេ�ង ន” ឬ “អនកចិ ច ឹម” �គបេ�ង ន។ េហយ�គបេ�ង ន
មន កេ់នះគឺពូែកបំផុតែដលគត�់ចរកបន ដូេចនះគតនឹ់ងនិយយករពិត េហយ
�បបឪ់ពុកពីករពិត។
47 េហយបនទ បម់កេ េពលែដលេកមង�បសេនះឈនដល់�យុជក�់កម់យួ
និយយថ គតម់នភពចស់ទុំ។ �បសិនេបេកមង�បសេនះ�គនែ់តជជនកបត់
មនិល� មនិខ�ល់ពីមុខជំនួញរបស់ឪពុក អ�ីែដលគតប់នគិតគឺករែចចង ់ និង
រតជ់មយួ ស�ី ឬ—ឬផឹក�� េលងែលបង ឬករ�ប�ំងេសះ េកមង�បសេនះ
ែតងែតជកូន�បស ប៉ុែន�គតម់និ�តវបនេគ�កឱ់យទទួលមរតកពីឪពុករបស់គត់
ទងំអស់េនះេទ។
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ែតេបគតជ់កូនល� េហយគតេ់ធ�ជំនួញឪពុក េហយគតប់ង� ញថគត់
ជកូន�តឹម�តវ បនទ បម់ក ពួកេគមនពិធីមយួ។ េគនេំកមង�បសេនះេចញេ
�មផ�ូវ េហយបំពក�់វពណ៌ស េគ�កគ់តេ់ េលរនទ  េដមបឲីយអនក�កងទងំអស់
�ចេមលេឃញ។ េគេធ�ពិធីជបេ់ល ងនិងបុណយចេ�មន�ពះជនម េហយឪពុកក៏
េធ�ពិធីទទួលកូន។ គតប់នយកកូន�បសមកេធ�ជំនួញផទ ល់ខ�ួន េហយេពលេនះ
កូន�បសករ៏មួចំែណកេសមរជមយួឪពុក។ ពកយមយង៉េទ ត េបេ សមយ័េនះ
េឈម ះកូន�បសេ េលមូលបបទនប�័តកល៏�ដូចប៉ែដរ។
48 ឥឡូវេនះ េមលអ�ីែដល�ពះបនេធ�។ េ េពលែដល�ពះ�ជបុ�ត�ទង�់បសូត
មក �ទងប់នទុក�ទងឱ់យេ អស់រយៈេពល�មសិបឆន  ំ េ�យ�កលបង�ទង់
�កលបង�ទង។់ បនទ បម់ក �ទង�់បទនឲយ�ទងនូ់វករ�កលបងដលំ៏បកបីឆន ។ំ
េហយបនទ បម់កេ ចុងប ចបៃ់នករ�កលបងដលំ៏បក េពល�ទងប់នេឃញថ
�ពះ�ជបុ���ទង�់ចេធ�កិចចកររបស់�ពះវរបិ�បន ភនេំដមអូលីវ េស វេ លូក
�ទងប់ននេំព�តស យ៉កុប និងយ៉ូ�ន ជ�ក�បីីនកេ់ឡងេ េលកំពូលភនំ
េហយេ ទីេនះ�ពះជមច ស់បនអនុវត�ចបបៃ់នករសំុជកូនចិ ច ឹម។ �ទង…់េគ
េងបមុខេឡងេឃញ�ពះេយសូ៊វ េហយសេម� កបំពករ់បស់�ទងភ់�ដូឺចេផ�កបេនទ រ។
េហយដូចជពពក�គបបងំ�ទង ់ េហយមនសំេឡងេចញពីពពក មកថ “េនះ
គឺជកូនសងួនភញ អញ ជទីេពញចិត�អញ�ស់ ចូរ�� ប�់ទងចុ់ះ។ ខញុ ំនឹងអងគុយ
ចុះ េហយមនិមនអ�ី�តវនិយយេទ តេទ។ អ�ីែដល�ទងម់នបនទូលគឺជចបប ់ និង
េសចក�ីពិត។”
49 ឥឡូវេនះ �កមជំនំុបនមក�មរយៈ��ទងំេនះ។ នងបនេរ បករ
កលពយូីរយរ�ស់មកេហយ េហយក� យជនិកយ ជអងគករ។ ប៉ុែន�
អនកសមគ ល់េឃញថ កំេណ តបេងកតអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយឥឡូវេនះ �បន
េ ដល់កែន�ងមយួេ កន�់កមជំនុំេពន ទីកុស� ជមយួនឹងកំេណ តថមី �តវ
បន�កលបង និងេធ�េតស� េហយឥឡូវេនះ�មកដល់កែន�ងមយួ…�ពះមនិ
េ�ះ��យជមយួ�កមជំនំុ�គនែ់តជអងគករមយួេនះេទ។ �ទងម់និេ�ះ��យ
ជមយួ�កមជំនុំែដលជ—មនុស�មយួ�កមេនះេទ។

�ទងេ់�ះ��យជមយួ�កមជំនំុជបុគគល មន ក់ៗ  កនុង�កមជំនំុ។ េហយ
ឥឡូវេនះ�ដល់េពលមយួ…េហយ�មនិែមនជ�ថក៌ំបងំេទ េយងទងំអស់គន
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េឃញ�។ េ េពលែដលបុរសមន កប់ង� ញភស�ុ�ង េហយ�ពះ�ស�ញ់គត់
�ទងប់នយកគតេ់ កែន�ង�មយួស�មបអ់ងគ�ទង។់ េ ទីេនះេ ចំេពះមុខ
េទវ� �ទងេ់ធ�អ�ីមយួស�មបគ់ត។់ �ទងេ់លកគតេ់ឡងេ ទីេនះ កនុងវត�មន
របស់�ពះជមច ស់ េហយផ�ល់អំេ�យទនដល់គត ់ េហយបំេពញគត ់ េហយ
ប ជូ នគតេ់ចញ។ េនះជសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។
50 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន  ែដលបនសេ ងគ ះពួកលូេធេរ នែដលបនែញក
ពួកេមតូឌីស ជបរសុិទធ ែដលបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកដល់េពនទីកុស� ឥឡូវេនះ
កំពុងេរ បចំ�មលំ�បៃ់នករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េ េពលែដល
�នឹងមនឥទធិពលខ� ងំ �ងកយេនះនឹងចូលមកកនុង�កមេនះ កនុង�កមជំនុំ ែដល
នឹងទញពួកេគែដលេ សល់េចញពីផនូរ។ នឹងមនកររស់េឡងវញិ។ េនះេហយ
ជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? “េបគម នេយងេទ េគ
មនិ�ចេធ�េ�យល�ឥតេខច ះបនេទ។” ពួកេគបនរស់េ កនុងៃថងមយួ េ េ�កម
េនះ។ េយងរស់េ កនុងៃថងមយួេទ ត។

“េពលស�តវចូលមកដូចទឹកជំនន ់ ខញុ ំនឹង…�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះនឹងេលក
ស�ង�់រមយួ�បឆងំនឹង�។” េឃញេទ? េយងេ កនុងៃថងមយួឥឡូវេនះ…
51 �តលបេ់ ទីេនះ ពួកេគមនិឆ� តបនពកក់�� លដូចសព�ៃថងេនះេទ។
ពួកេគមនិ�ចបេងកត�គបែ់បកបរមណូ ឬរថយន�បនេទ។ ពួកេគមនិមន
វទិយ� ស� និងវតថុដូចេយងឥឡូវេនះេទ ប៉ុែន� និងេរ ង�ថក៌ំបងំ។ េដមបពីយយម
និយយថបុរសមន កប់នផ�ុ ំជមយួគន  េ�យធូលីខ�ះជេដម េហយយកករវភិគ
ខ�ះ េហយពយយមបង� ញ� េដមបបីេងកតឱយមនុស�មនភពមនិេ�ម ះ�តង។់

ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េពលេយង�តវករ� �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនេលកេឡងនូវ
ស�ង�់រមយួ។ េត�គឺជអ�ី? �ទងក់ំពុងចក�់ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ េពលេនះ
អស់អនកែដលស�មកេ ទីប ចុ ះសព ឬេ េ�កម�សនៈរបស់�ពះ ដូចបទ
គមពរីែចង ថកំពុងយំ “យូរប៉ុ��  �ពះអមច ស់េអយ? រយៈេពលប៉ុនម ន? េត
ឆង យប៉ុ�� េទ ត?” �ពះកំពុងរងច់ខំញុ ំនិងអនក។ �កមជំនំុកំពុងរងច់ខំញុ ំនិងអនក។
េពលេវ�ៃនកូនចិ ច ឹម េ េពលែដល�ពះ�ចចកចូ់លេ កនុងេយងនូវភព
េពញេលញរបស់�ទង ់ អំ�ចរបស់�ទង ់ កររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ េ េពល
ែដល�កមជំនុំ និង�ពះ�គីសទមនភពជិតសនិទធជមយួគន  រហូតដល់�ពះ�គីសទបន
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េលចមកកនុងចំេ�មពួកេយង េហយេ�បសមនុស��� ប ់ េហយេយងចូលេ
កនុងករេលកេឡងេ �ថ នសួគ។៏
52 ឥឡូវេនះេយងនឹងនិយយថ បង� ញបនទ បព់ីមយួរយៈ ថ�គនែ់តអស់អនក
ែដលេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេ កនុងករេលកេឡងេ �ថ នសួគ៏
េនះ។ “ដបតិអនក�� បែ់ដលេ សល់មនិបនរស់េ អស់រយៈេពលមយួពនឆ់ន ំ
េទ។” �តឹម�តវេហយ។ មនុស�ែដលេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណសុទធបនចូលេ កនុង
ករេលកេឡង។ ឥឡូវេនះ �ពះបន�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…
53 ខញុ ំមនបទគមពរីមយួេទ តេ ទីេនះ កនុងយ៉ូ�ន ១៤:១២។ េនះជបទគមពរី
ែដលេគ�គ ល់េ�ចនជមយួមនុស�ទងំអស់េ ឯេ�ងឧេបសថ។

�បកដែមន ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដលេជ េល
ខញុ ំ…

ឥឡូវេនះ កុំឱយពកយ “េជ ” �បេភទៃនករកំណតអ់នក�តឡបម់កវញិ។ េ កនុង
�កមជំនំុ ែដលនិយយថ “បទ ខញុ ំេជ ។ �បកដ�ស់ ខញុ ំេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
គឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” �រក�កេ៏ជ ដូចគន ែដរ។ េនះពិតែមន។ �ពះគមពរីបន
និយយថ�េជ ។

ប៉ុែន�បទគមពរីែចងេ កនុងយ៉ូ�នថ “គម នអនក��ចេ �ពះេយសូ៊វថ
�ពះ�គីសទបនេទ គឺមនែត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះ។” �មពិត អនកបន �ម
បទគមពរី…សូមឲយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះបន�ិចសិន មុនេពល�នចប។់ អនកមនិបន
ែ�បចិត�េជ េទទល់ែតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �តវេហយ។
54 អនកកំពុងេជ  “ដល់។” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមនបនទូលេ កនអ់នក េហយ
អនកបន�រភពជ�ធរណៈពី�ទង។់ �រក�មនេរ ងដូចគន ។ “ខញុ ំេជ ថ�ទងជ់
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” �រក�កដូ៏េចន ះែដរ។ ប៉ុែន� អនកកំពុងែតេដរេ រក�ទង។់

េ េពលែដលេព�តស�តវបនេ  និង�បជ់សុចរតិ េ�យេជ េល
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េហយេ កនុងយ៉ូ�ន ១៧:១៧ �ពះេយសូ៊វបនែញក
ពួកេគជបរសុិទធ�មរយៈ�ពះបនទូល តបតិ�ពះបនទូលគឺជេសចក�ីពិត។ េហយ�ទង់
គឺជ�ពះបនទូល។ យ៉ូ�នជំពូកទី១ និយយថ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល
េហយ�ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។ េហយ
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�ពះបនទូលបនក� យជ�ចឈ់ម េហយបន�ន កេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។”
�ទងជ់�ពះបនទូល ដូេចនះ�ទងប់នែញកពួកេគជបរសុិទធ។ �ទងម់នបនទូលថ
“�ពះបិ�” និយយេ កន�់ពះវ ិ ញ ណេ កនុង�ទង ់“ខញុ ំែញកេគជបរសុិទធ�មរយៈ
�ព ះបនទូល” �ទងផ់ទ ល់ េ�យ�កៃ់ដេលពួកេគ។ “�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ី
ពិត។” �គនែ់តនិយយថ�ទងម់ន េ កនុងៃផទៃន ស�ីមន ក ់ អូ �មនិ�ចេ រចួេទ
ែដល�ទងឱ់យេ ជអ�ីេផ�ងេ�កពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ េដមបបីង� ញ�ទង។់ “ខញុ ំែញក
ពួកេគ។”
55 �ទង�់បទនអំ�ចដល់ពួកេគ�បឆងំនឹងវ ិ ញ ណ��កក។់ ពួកេគបន
េចញេ េ�ក។ �ទងប់ន�កេ់ឈម ះពួកេគកនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។
េហយ�ទងក់ច៏តេ់គឲយេចញមក យ៉ូ�ន…ម៉ថយ ១០ េហយបន�បទន
អំ�ចឈនះេលវ ិ ញ ណ��កកដ់ល់េគ េដញវ ិ ញ ណ��កក ់ េហយេធ�ករ
ជេដម។ េហយពួកេគ�តឡបម់កវញិេ�យេ�តកអរ ថ “សូមបែីត�រក�កចុ៏ះចូល
នឹងេយងែដរ។”

�ទងម់នបនទូលថ “កុំអរសបបយេ�ពះ�រក�ចុះចូលនឹងអនក ប៉ុែន� ចូរអរ
សបបយ េ�យេ�ពះេឈម ះរបស់អនកេ កនុងេស វេ ។” េហយយូ�សេ ជ
មយួពួកេគ។ េមលថេតគត�់ចមកជិតប៉ុ�� ។ េឡង�មរយៈករ�បជ់សុចរតិ
ផ� ស់េ កនុងករ�បជ់បរសុិទធ។ ប៉ុែន�េតគតប់ង� ញពន�ឺរបស់គតេ់ ឯ�? េត
គតប់ង� ញខ�ួនឯងេ ឯ�? មុនៃថងបុណយទី៥០ គតប់នបង� ញពណ៌របស់
គត។់
56 េមលចុះ វ ិ ញ ណេនះនឹងមនភពបរសុិទធ និងបរសុិទធដូចែដល��ច
រហូតដល់�មកដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយពួកេគនឹងកត�់េចលេ ទីេនះ។
េនះេហយជវ ិ ញ ណេនះ (េតអនកមនិេឃញ�េទឬ?) េឡងេ  ជេម�បឆងំ�ពះ
�គិស�។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ពួកេគនឹងមនភពសនិទធ�ន លជមយួគន
េ ៃថងចុងេ�កយ �នឹងបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំ �បសិនេប�ចេធ�េ បន។” ប៉ុែន�
សូមចថំ ��គនែ់តជអនកេរ ស�ងំប៉ុេ�� ះែដលនឹងេឃញ�។

�ពះេ េ�យករេ�ជសេរ ស។ អនក មនិសបបយចិត�េទែដលអនកជមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគ? មនិែមនអនកេទ មនុស�េ ទីេនះយបេ់នះ ដឹងថមនអ�ីមយួ
េ កនុងេបះដូងអនក “ខញុ ំចងប់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេនះ។ ទូលបងគំចងប់ន�ទង់
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�ពះអងគេអយ េ កនុងចិត�ទូលបងគំ”? េនះគឺេ�យ�រ�ពះបន�កេ់ឈម ះអនក
េ េលេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច មមុនករបេងកតពិភពេ�ក។ �ទងម់នបនទូល
ដូេចនះ។

“គម នអនក��ចមករកខញុ ំបនេទ” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ
“េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំបនទញគតជ់មុន។ េហយអ�ីៗទងំអស់ែដល
មករកខញុ ំ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវជីវតិអស់កលបជនិចច។” េតជីវតិអស់កលបជ
អ�ី? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “ជីវតិអស់កលបជនិចច” យកពកយេនះ�កជ់ភ�
�កិច េហយ�និយយថ ស៊�។ូ ស៊�គឺូជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ “អស់អនកែដល
�ពះបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។ េហយទងំអស់ែដលមករកខញុ ំ ខញុ ំនឹង
�បគល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់គត ់ េហយខញុ ំនឹងេ�បសគតឱ់យរស់េឡងវញិេ
ៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំនឹងេធ��” �ទងែ់ចងដូេចនះ។ មនិែមនេទ �បសិនេបនិងអំពី�។ “ខញុ ំ
នឹង។ ទងំអស់ែដលមក េហយខញុ ំផ�ល់ជីវតិអស់កលប។” �ទងនឹ់ង�តវចិ ច ឹម ពីេ�ពះ
គតម់នជីវតិអស់កលប។ គត�់តវែតមក។ មនិ�ច�� បដូ់ចជ�ពះែដរ។
57 អូ មតិ�ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំមកពីជំុវញិ�បេទសេនះ និងេ កនុងទី�កងតូច
មយួេនះ �បសិនេបខញុ ំ�ច េ�យសំេឡងមនុស�របស់ខញុ ំ សូម�កក់នុងចិត�អនក
នូវ�រៈសំខនៃ់នករទទួលពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �នឹង
ក� យជករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយបំផុតែដលអនកមនិធ� បម់នេ កនុងជីវតិរបស់
អនក។ េដមបេីមលអ�ី…អនក�តវែតេធ��។

ខញុ ំសូមប ជ កឱ់យចបស់ ថ “អនកមនិទនប់នែ�បចិត�េទ។”
58 េព�តស�តវបនសេ ងគ ះ។ គតប់នេជ េល�ពះអមច ស់ េហយេដរ�ម
�ទង។់ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល�បបគ់តថ់គតជ់នរ� សូមឲយគតេ់ដរ�ម
�ពះអងគ។ �ទង�់បទនអំ�ចដល់គត�់បឆងំនឹងវ ិ ញ ណ��កក ់ េហយែញក
គតជ់បរសុិទធ។ ប៉ុែន�បនទ បពី់ករទងំអស់េនះ េហយក� យជអនកន�ំពះបនទូល
ដល់�កមមនុស� ដូចែដលពួកកតូលិកចងេ់ �ថ “ប៊សី�ពៃន�ពះវ�ិរ ឬ
សេម�ច ប៉ប” ឬអ�ីកេ៏�យែដលជ�បធន�កមជំនំុ។ ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន
បនទូលថ យបៃ់នករកបត�់ទង ់“េព�តសេអយ េតអនក�ស�ញ់ខញុ ំេទ?”

េហយគតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ �ទងដឹ់ងថ ទូលបងគំ�ស�ញ់
�ទងេ់ហយ។”
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បននិយយថ “ដូេចនះសូមផ�ល់ចំណីដល់កូនេច មរបស់ខញុ ំចុះ។” �ទងម់ន
បនទូលបីដង។

េហយេព�តសនិយយថ “�ទង�់ជបថទូលបងគំ�ស�ញ់�ទងរ់ហូតដល់
ទូលបងគំនឹងេ ជមយួ�ទង—់ដល់ទីប ច ប ់ េហយទូលបងគំនឹងេ ជមយួ�ទង់
រហូតដល់�� ប”់ ជេដម។
59 �ទងម់នបនទូលថ “មុនេពលមនរ់ងវបីដង អនកនឹង… មុនេពលមនរ់ងវ អនក
នឹងបដិេសធខញុ ំបីដង។” �ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន� េព�តសេអយ ខញុ ំបនអធិ�� ន
ស�មបអ់នក។” សូម�� ប។់ េនះមនិែមនទងំអស់េនះេទ។ “ខញុ ំបនអធិ�� ន
ស�មបអ់នក។ េហយបនទ បពី់អនកបនែ�បចិត�េជ េហយ សូមព�ងឹងបងប�ូនរបស់
អនក។”

“បនទ បពី់អនក�តវបនែ�បចិត�។” គតប់នែ�សក។ គត�់បែហលជបន� ំ
េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ គតប់នេធ��គបែ់បបយ៉ង ប៉ុែន�គតម់និទនប់នទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ េឡយេទ។ “បនទ បពី់អនកែ�បចិត�េជ េហយ សូមព�ងឹង
បងប�ូនរបស់អនក” �ជករពិត “អនុវត�ែផនកររបស់�ទង។់”
60 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមប ចបក់រ�ន យ៉ូ�ន ១៤:១២។ ឥឡូវេនះ េ កនុង
ជំពូកទី១៤និងខទី១២ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដ
ថ អនក�ែដលេជ …” េហយអនកមនិ�ចេជ បនេទ…“េជ េលខញុ ំ។” អនក�ច
េជ េល �ទង។់ េតមនប៉ុនម ននកយ់ល់? និយយថ “�ែមន៉។” [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
61 អនកចថំ េ កនុងកិចចករ១៩។ ខញុ ំស�បក់នុងករប ឈប�់េ ទីេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ
�គនែ់ត�តវនិយយ�ដូចែដល�មកដល់ខញុ ំ។ េ កនុងកិចចករជំពូកទី១៩ េ េពល
ែដល�គអធិបបយបទីសទេនះ ែដលជ—េមធវ ី េហយបនែ�បចិត� េហយគត់
បនអធិបបយ និងជួយសេ ងគ ះមនុស�។ េហយពួកេគមនេសចក�ីេ�តកអរជ
ខ� ងំ េ�យ�គនែ់តេ�តកអរ េហយែ�សកេឡង េ�យមនករ�បជុំ។ កិចចករ១៨
អគី័� និង�ពីសីុ� េយងបនេយងេ �កលពី�ង ចមុន េហយពួកេគបន
េ ជួបគត ់ ។ េហយេគដឹងថគតជ់មនុស�អ�ច រយ េហយគតជ់សិស�។
េហយគតក់ំពុងែតប ជ កេ់�យ�ពះគមពរីថ �ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ
េ�យ�គនែ់តដឹងពីពិធីបុណយ�ជមុជទឹករបស់យ៉ូ�នប៉ុេ�� ះ។ គតម់និទន់
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ដឹងពីពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ េឡយេទ។ ដូេចនះគតប់ន
និយយថ…

អគី័� និង�ពីសីុ� ជប�ី�បពនធ ជអនកេធ�តងតូ់ចៗ។ ែដលប៉ុលជអនកបេងកត
តងផ់ងែដរ។ េហយពួកេគបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�កមករបេ�ង នរបស់
ប៉ុល។ ពួកេគថ “េយងមនប�ូន�បសមន កែ់ដលមកដល់ទីេនះ។ ឱយគតនិ់យយ
ជមយួេយងបន�ិចអំពី�។”

កលេ�កប៉ុលេឡងមក�� បេ់�កអធិបបយ េ�យដឹងថេ�កជ
មនុស�អ�ច រយ េ�កកម៏ន�ប�សនថ៍ “េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�ងំពីអនកបនេជ ឬេទ?”

ពួកេគថ “េយងមនិដឹងេនះេទ…ថេតមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដរឬេទ។”

គតប់ននិយយថ “បនទ បម់កេ ជអ�ី” ឬពកយ�កិកពិតេ ទីេនះ “េតអនក
បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យរេប ប�?”

ពួកេគថ “េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹករចួេហយេ�យយ៉ូ�នបទីស្
ទ។”
62 ឥឡូវេមលអ�ីែដលប៉ុលបននិយយ។ ប៉ុលបននិយយថ “យ៉ូ�នពិតជ
បន�ជមុជទឹកដល់ករែ�បចិត� មនិែមនស�មបក់រផ� ចប់បេទ ប៉ុែន�ស�មបក់រ
ែ�បចិត� េ�យនិយយថេនះជអ�ីែដលអនកបនេជ ។”

េ េពលអនកទទួលយក�ពះ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក េនះ
អនកកំពុងេជ េល ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះមនិែមនជពិធី
បុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ បងប�ូនបទីសទជទីេគរពរបស់ខញុ ំ។ �
ខុសេហយ។

បង�បសមន កប់ននិយយមកខញុ ំកលពីៃថងមុនថ “បង�បស �បណ�”ំ
ឬមយួរយៈមុន ែខមុន គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ អ�័ប�បំន
េជ េល�ពះ េហយ��តវបន�បគ់តជ់សុចរតិ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ពិតេហយ។”

បននិយយថ “េតមនុស��ចេធ�អ�ីបនេ�ចនជងករេជ ?”
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63 ខញុ ំបននិយយថ “េនះេហយជអ�ីែដលមនុស��ចេធ�បន។ េនះជអ�ីែដល
គត�់ចេធ�បនេ ៃថងេនះ គឺេជ �ពះ។ ប៉ុែន� �ពះជមច ស់បន�បទនឲយគតនូ់វ
��ៃនករកតែ់សបក” ែដលេយងឆ�ងកតក់លពីយបម់ញិ “ជស ញ មយួែដលថ
�ទងប់នទទួលយកេសចក�ីជំេន របស់�ទងេ់ េល�ទង។់” េហយ ៃថងេនះ រហូតដល់
�ពះ…

អនកេជ េល�ទង ់ េ េពលអនកទទួលយក�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួន
របស់អនក។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះ�បទនឱយអនកនូវ��ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ទង់
បនេបះ��អនកេ កនេ់គលេ ដអ៏ស់កលបរបស់អនក។ ឥឡូវអនកបទីសទយ
ក�េ  េហយខញុ ំនឹងេ ជមយួអនកេ�យសុវតថិភពដអ៏ស់កលបជនិចច។ បទ
ែមនេហយ។ ពីេ�ពះ “ចូរកុំេធ�ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ�ពយ�ពះទយ័ ែដល
បនេ ចំ�ំអនករហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនកេឡយ។” អនកមនិ�តវ
បនេ ចំ�ំេ�យករេជ េល េនះេទ ប៉ុែន��តវបនេ ចំ�ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ េអេភសូរ ៤:៣០ “ចូរកុំេធ�ឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ�ពយ�ពះទយ័
ែដលបនេ ចំ�ំអនករហូតដល់ៃថងៃនករេ�បសេ�ះរបស់អនកេឡយ។” បន
េ ចំ�ំអនក េ េពលអនកបនទទួលករេពញចិត�ចំេពះ�ពះ េហយ�ទងប់ន
េ ចំ�ំអនកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

េនះេហយជដូេចនះ ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ “គម នអនក��ចេ
�ពះេយសូ៊វថ�ពះ�គីសទបនេទ គឺមនែត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះ។”

64 អនកនិយយថ “ខញុ ំេជ េ�ពះ�គគង� លនិយយដូេចនះ។” គតនិ់យយ�តវ
ប៉ុែន��មនិ�បប់ ចូ លអនកេទ។ “ខញុ ំេជ េ�ពះ�ពះបនទូលនិយយដូេចនះ។” េនះជ
ករ�តឹម�តវ ប៉ុែន�េនះមនិែមនស�មបអ់នកេទ �មនិ�បប់ ចូ លអនកេទ។

មេធយបយែតមយួគតែ់ដលអនក�ចនិយយថ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ�គីសទ
គឺជេពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកកនុងអនក េហយេធ�បនទ ល់ េហយ
េធ�បនទ ល់េ�យខ�ួន�ផទ ល់ “�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” េនះគឺជវធីិ
ែតមយួគតែ់ដលអនកដឹងពីកររស់េឡងវញិ គឺេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េធ�កំណត�់�។ “េ េពលែដល�ទងជ់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក �ទងនឹ់ង
ែថ�ងទីបនទ ល់អំពីខញុ ំ បង� ញដល់អនកនូវអ�ីែដលនឹងមក ចូរយករបស់ទងំេនះ ែដល
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ខញុ ំបននិយយមកកនុងករចងចរំបស់អនក។” អនកនឹងមនិែដលេឃញ�េ កនុង
��េទ។ េឃញេទ? �ទងនឹ់ងនយំករបស់ទងំេនះេ កនុងករចងចរំបស់អនក។
65 ឥឡូវេនះ េយងចង�់នបន�ិចបន�ួចេ កនុងបទគមពរីេនះឥឡូវេនះ
យ៉ូ�ន១៤:១២។

�បកដែមន ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ
េនះនឹងេធ�ករែដលខញុ ំេធ�ែដរ កនឹ៏ងេធ�ករធំជង…
ែដល ករបកែ�ប�តឹម�តវេ ទីេនះ “េ�ចនេទ ត” �បសិនេបអនកចងរ់កេមល

�។
…ធំជងករទងំេនះេ េទ ត ពីេ�ពះខញុ ំេ ឯ�ពះវរបិ�។

66 �បសិនេប�ទងេ់ ឯ�ពះវរបិ� េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងយងមក។ េត�
�តវេទ? បទគមពរីមយួេទ តបននិយយថ “េបខញុ ំមនិេ េទ �ពះដជ៏ជំនួយមនិមក
េទ។ ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំេ  ខញុ ំនឹងមកម�ងេទ ត េហយេ ជមយួអនកសូមបែីតេ កនុង
អនក។” េឃញេទ �ជ�ពះគងជ់មយួអនក។ េលអនក ជមុន ជមយួអនកេ កនុង
�ពះ�គីសទ េ កនុងអនកេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ជ�ពះេ កនុងអនក។
67 ឥឡូវេនះ “កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវេធ�ែដរ” មនិែមនជករងរេផ�ងេទ ត
េទ។ ប៉ុែន��ពះចងន់�ំពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក េដមបបីន�កិចចករដែដលែដល
�ទងក់ំពុងេធ�េ កនុង�ពះ�គីសទ។

ករងរេនះមនិសូវខ�ះខតប៉ុនម នេទេ សមយ័លូេធ។ េនះគឺជ�កមជំនំុរបស់
�ពះ។ �មនិែមន…�តវករបន�ិចេ កនុងសមយ័របស់េវសលី។

េ�យ�រែត “េ�កិយ” �ពះគមពរីបននិយយថ “នឹងកនែ់តេខ�យ កនែ់ត
ឆ� ត និងកនែ់ត��កក�់គបេ់ពលេវ�។” េយង…ពិភពេ�កកនែ់ត��កក់
េ ៗ…េយងដឹងេរ ងេនះ។ េហតុអ�ីបនជមនុស�េធ�េរ ងសព�ៃថងេនះ ែដលមយួ
រយឆន មំុន អនកមនិនឹក�ម នថមនមនុស���វេម�ះ៉។ “អំេព��កកក់នែ់តេ�ចន
េឡងៗ អំេព��កកក់នែ់ត��កក�់គបេ់ពល។” �ពះគមពរីបននិយយថ “កនែ់ត
េ�ចនេឡង។”
68 ដូេចនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបននឹងកំពុងេធ�ចលន។ មនដេង�មតិចតួច
ជមយួលូេធ។ ករ�យលុកបន�ិចបន�ួចៃន�ជមយួេវសលី េហយករ�យលុក
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កនែ់តសីុជេ� ជមយួនឹងេពនទីកុស� ឥឡូវេនះ ខយល់ដេង�ម និង�ពះវ ិ ញ ណ
បនេ ជដូចគន ។ នងកំពុងរបួរមួគន  េ�យនេំចញនូវករ�យ�ប�រដម៏ន
ឥទធិពលៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូច�ទងប់នេធ�េ ទីេនះវញិ �ទងប់នសំែដងនូវ
កិចចករដូចគន  ែដល�ទងប់នេធ�េ ទីេនះ ែដល�ទងប់នសំែដងឱយេឃញេ
ៃថងេនះ គឺជេរ ងដូចគន ។
69 សូមេមលអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលៈ “ខញុ ំ�បបអ់នក ជ�បកដថ
�ពះ�ជបុ��មនិ�ចេធ�អ�ីបនេឡយ េលកែលងែត�ទងទ់តេឃញ�ពះវរបិ�េធ�ជ
មុនសិន។ អ�ីែដល�ពះវរបិ�េធ� �ទងប់ង� ញ�ពះ�ជបុ��។ �ពះបិ�គងេ់ កនុងខញុ ំ។
�ទងេ់ធ�កិចចករ។” េឃញេទ?
70 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ េនះជេរ ងមយួេទ តែដលខញុ ំចងនិ់យយេ
ទីេនះ។ “ជ” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ដូច�ពះបិ�បន ចតខ់ញុ ំមក។ ជ”
ឥឡូវេនះេមល “ដូចជ�ពះបិ�បនចតខ់ញុ ំមក ដូេចនះ ខញុ ំចតអ់នក�ល់គន េ ។”
“ដូច�ពះបិ�…” េត�ពះបិ�បនចត�់ទងេ់�យរេប ប�? �ពះវរបិ�ែដលបន
ចត�់ទង ់យងចុះពី�ថ នសួគ ៌េហយគងេ់ កនុង�ទង។់

�ទងប់នេចញេ ។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំែតងែតេធ�អ�ីែដលគប�់ពះហឫទយ័
�ពះបិ�។” េឃញេទ? �ទងប់នេធ�នូវអ�ីែដល�ពះវរបិ�បង� ញ�ទងឲ់យេធ�។ “ខញុ ំមនិ
េធ�អ�ីេ�កែតពីបិ�របស់ខញុ ំបង� ញខញុ ំជមុនប៉ុេ�� ះ។” �ពះែដលចត�់ទងម់ក �ទង់
គងេ់ ខងកនុង�ទង។់ “េហយដូចែដល�ពះវរបិ�បនចតខ់ញុ ំមក េនះកដូ៏ចគន
ែដល�ពះវរបិ�បនចតខ់ញុ ំែដរ ដូេចនះខញុ ំចតអ់នក�ល់គន េ ។” េត�គឺជអ�ី? �ពះ
េ កនុងអនក បន� (អ�ី?) ករងរដូចគន  ដូចគន ។

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េនះ…អនក�េជ អនកែដលមនខញុ ំេ កនុងខ�ួន
គត ់គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អនក�ែដលេជ ែដលបនេឃញកររស់េឡងវញិ
របស់ខញុ ំរចួេហយ ចូរដឹងថខញុ ំេ កនុងអនកេនះ។ �ទងែ់ដលេ កនុងខញុ ំ �បសិនេប
អនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ ពកយរបស់ខញុ ំសថិតេ កនុងអនក�ល់គន ។”
71 ឥឡូវេនះអនកនិយយថ “ខញុ ំេ ជបន់ឹង�ពះេយសូ៊វ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចបស់ជមនិេជ
េលករពយបលដេ៏ទវភព។” េនះបង� ញថ�ទងម់និេ ទីេនះេទ។
72 “ខញុ ំេជ េល�ពះេយសូ៊វ កុំេជ េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ៃថងេនះ មនិដូចជពួកេគ
មន�េ ទីេនះេទ។” េនះបង� ញថ�ទងម់និេ ទីេនះេទ។
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73 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេធ�កំណតេ់ហតុៃន�ល់�ពះបនទូលែដល�បនែចង។
�ទងម់និែមនជអនកកុហកេទ។ �ទងម់និខ� ចនរ�ទងំអស់ឬ�ថ បន័�េទ។
�ទងម់និ�តវចុះចញ់នរ�េឡយ។ �ទងម់នបនទូល េហយបនទ បម់ក�ទងេ់ ជ
មយួ�។

�បសិនេបខពស់ េហយបំពុល និងអបរ់ ំ ឬដូចែដលេយងេ �ថ របូវទិយ
�បសិនេបពួកេគមនិចងទ់ទួល� “�ពះគឺ�ចេធ�ឱយថមទងំេនះបេងកតកូនដល់អ�័ប
�។ំ” �ទងនឹ់ងចប�់កមេកមងទំេនង និងេចរលួចឆក ់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយ
បេងកត។ �ពះ�ចេធ��បន េហយ�ទងក់ំពុងេធ��។ “�ពះគឺ�ចឱយថមទងំេនះ
បេងកតកូនដល់អ�័ប�។ំ” នរ�មន កនឹ់ងេធ�� ពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះ។
74 “េបអនក�ល់គន េ ជបនឹ់ងខញុ ំ េហយពកយរបស់ខញុ ំេ កនុងអនក ចូរសូមេនះអនក
នឹងបន” េ�ពះអនកកំពុងសូម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយ�ពះបនទូល�ទងជ់ជីវតិ។
និយយ�។ �បសិនេប�ពះមនបនទូល េហយអនក�បកដកនុងចិត�ថ�ទងម់នបនទូល
េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនកត�់��ពះបនទូលគឺ�តឹម�តវ បនទ បម់ក អនកេ ទីេនះ
េហយ បង�បស។ និយយ� �េ ទីេនះ។ “និយយេ កនភ់នេំនះ ‘�តវេរ េឡង’
កុំសង�យ័កនុងចិត� ប៉ុែន� ចូរេជ ថអ�ីែដលអនកបននិយយនឹងេកតេឡង។” មនិែមន
អនក�ល់គន ែដលនិយយេទ គឺជ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ កនុងអនក�ល់គន ។ �ទង់
េធ�ករនិយយ។ មនិែមនអនកនិយយេ ភនេំនះេទ គឺជ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់
កនុងអនក េ�យនិយយេ កនភ់នេំនះ។ ��តវែតផ� ស់ទី។ “ៃផទេមឃ និងែផនដី
ទងំអស់នឹងកន�ងផុតេ ” �ទងប់ន�ថ “ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំនឹងមនិ…ឬ
�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំនឹងមនិរ�យបតេ់ឡយ។” �បកដ�ស់ �មនិ�ចកន�ង
ផុតេ បនេទ។ �ពះបិ�!
75 ឥឡូវេនះ “ករងរែដលខញុ ំេធ�។” �ពះគងេ់ កនុង�កមជំនុំរបស់�ទង ់ េដមបបីន�
កិចចកររបស់�ទង។់ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងប់នប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ �ទងប់ន�ជប។ �ទង ់�ទង�់ជបថ �នឹងមនិ�ចេ រចួ �មនិ
�ចេធ�ដូេចន ះបនេទ ដូេចនះេបមនិដូេចនះេទ �ទង�់តវែតប ជូ ន។ �ពះវរបិ�បនចត់
�ពះ�ជបុ��មក ចូរ�កអ់�ីៗទងំអស់ែដលមនកនុង…បុ��េ កនុងអនក។ េហយ
កិចចករដូចគន ែដល�ទងប់នេធ� កិចចករដូចគន ែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ� េនះអនកនឹង
េធ�ផងែដរ �កមជំនុំ។
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េតអនកមនិចងេ់ធ�កិចចកររបស់�ពះេទឬ? [�កមជំនំុនិយយថ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ “េបអនកចងេ់ធ�កិចចកររបស់�ពះ ចូរេជ េលខញុ ំ។” េតអនកេជ េល�ទង់
េ�យរេប ប�? អនកមនិ�ចេធ��បនេទ រហូតដល់អនកទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។
76 ពីេ�ពះ គម នមនុស���ចនិយយថ �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះេឡយ។
អនកកំពុងនិយយអ�ីែដលអនកេផ�ងនិយយ។ “�ពះគមពរីបនែចងថ �ទងជ់
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ខញុ ំេជ �ពះគមពរី។” �តឹម�តវ។ “�ពះគមពរី�បបថ់ �ទងជ់
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ខញុ ំេជ �ពះគមពរី។ �គគង� លនិយយថ �ទងជ់�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ។ ខញុ ំេជ �គគង� ល។ ម៉កនិ់យយថ �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ខញុ ំេជ
ម៉ក។់ មតិ�របស់ខញុ ំនិយយថ �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ខញុ ំេជ មតិ�របស់ខញុ ំ។”

ប៉ុែន�វធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចនិយយបន �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ គឺ
េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក េហយេធ�កំណតេ់ហតុអំពីអងគ�ទង់
ផទ ល់។ េហយ ខញុ ំដឹងថ �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ “គម នមនុស���ច
េ �ពះេយសូ៊វថ ‘�ពះ�គីសទ’ បនេទ េលកែតេ�យមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”
ប៉ុេ�� ះ!
77 ហុឺ! គម នអនក�និយយេ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលេ ថ�ពះេយសូ៊វ
�តវប�� �េឡយ ឬនិយយថ�ទងគឺ់ជអ�ីមយួែដលេ ៃថងេនះ និងអ�ី
េផ�ងេទ តេ ៃថងេនះ។ េនះេធ�ឲយ�ទងទ់នេ់ខ�យ និងវេង�ង។ អតេ់ទ បទ។

�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ វ ិ ញ ណពិត
�មយួនឹងកត�់�អំពី�។ �តឹម�តវេហយ។
78 ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលថ “កិចចករទងំេនះែដលខញុ ំេធ� អនកក�៏តវេធ�”
យ៉ូ�ន ១៤:១២ ឥឡូវេនះកេ៏ធ�ករដែដល។

“អូ” ពួកេគនិយយថ “�កមជំនុំេធ�កិចចករធំជងសព�ៃថងេនះ។” េត�មរេប ប
�?

�ទងម់នបនទូលថ “ករងរែដលខញុ ំេធ�។”
“េនះ” ពួកេគនិយយ “ែមនេហយ េយងបនទទួលអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�

ទូទងំពិភពេ�ក េនះជកិចចករធំជង។”
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79 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ករងរែដលខញុ ំេធ�។” ឥឡូវេនះ េធ�ពួកេគ េធ��ជមុន
សិន រចួនិយយអំពីអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�។

80 ៃថងេនះ ធ� បនិ់យយេ ទីេនះមយួរយៈមុនអំពី ម�ម៉ត�់ន ់ គតប់ន
និយយថ “ម�ម៉តប់ន�� បេ់ហយ។”

“�តវេហយ គតេ់ កនុងផនូរ ប៉ុែន�ៃថង�មយួគតនឹ់ងេងបេឡងវញិ។”
គតប់ននិយយថ “�បសិនេបគតេ់ងបពីផនូរ ពិភពេ�កទងំមូលនឹងដឹង
កនុងរយៈេពលៃមភបនួេម៉ង។” គតប់ននិយយថ “អនក�ល់គន និយយថ
�ពះេយសូ៊វមន�ពះជនមរស់េឡងវញិពីរពនឆ់ន  ំ េហយមនិទនម់យួភគបីៃន
មនុស��គ ល់�េ េឡយេទ។”

េនះគឺេ�យ�រែតអនកបននិយយពីទស�នៈប ញ អំពី�។ អនកបន
និយយពីទស�នៈរបស់�� ឬករអបរ់។ំ

�បសិនេបទងំមូលេនះ �ពះវ�ិរដអ៏�ច រយៃន�ពះ �បក់តូលិក �បេត
ស�ង ់ ទងំអស់គន បនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ពិភពេ�កេនះនឹង�តវបន
ព�ងឹងេ កនុង�សន�គឹស� �នឹងមនិមនអ�ីដូចជកុមមុយនិស�េទ �នឹងមនិ
មនេរ ងដូចជករេឈ� ះ�បែកក ឬករ�បចណ័�  ឬភព��កក ់ ឬករស�បេ់ឡយ។
�ពះេយសូ៊វនឹងគងេ់លបល�័ងករបស់�ទង ់ េហយេយងនឹងេដរកត�់នសួគៃ៌ន�ពះ
ជមយួនឹងជីវតិអស់កលប រស់េ ជេរ ងរហូត រស់េឡងវញិកនុងរបូកយថមីរចួេហយ
េដរជំុវញិ មនិែដលចស់ មនិែដល�បេផះ មនិែដលឈ ឺ មនិែដលឃ� ន េដរកនុង
េសចក�ីអំណររបស់�ពះអមច ស់ និយយជមយួសត�។ េហយ អូ ជៃថងអ�ីេ ហន!
ប៉ុែន�េយងបនេធ�អ�ីេផ�ងេទ តេ�កពីអ�ីែដល�ទង…់

81 �ទងម់នបនទូលថ “ចូរេ កនុងេ�កិយទងំមូល េហយផ�យដំណឹងល�។”
េតដំណឹងល�ជអ�ី? “មនិែមនែត�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��មរយៈអំ�ច និង
ករបង� ញពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ករេធ�ឲយ�ពះបនទូលរបស់�ពះសែម�ងឲយេឃញ
គឺជដំណឹងល�។

82 អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ�ទង�់ជប ថ �ទង�់តវែត
រស់េ កនុង�កមជំនំុរបស់�ទង។់
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ដូេចនះ �ទងប់នដឹងថ េយងនឹងមន��ប ញ ។ េហយអនកនឹងមនិែដល
ទទួលបន�េ កនុង��ប ញ វន�េឡយ។ ពួកេគនឹង�បឆងំនឹង�។ េ�ពះ អ�ី
ែដលេគដឹងគឺជករេរ នសូ�តរបស់មនុស�ឆ� ត ជំេន  ឬនិកយមយួចំនួនែដល
ពួកេគចងេ់ធ�—េដមបរីស់េ ។ ដូេចនះពួកេគនឹង—ពួកេគនឹង�ងំអនកេ កនុងេនះ
េហយេធ�ឱយអនកជសមជិកៃនរបូកយេនះ េហយ បង�បស ដក�សងេ់រ ងខ�ះមក
ឱយអនកេចញពីេគលលទធិែដល�កដូ់ចជ�ល�ឥតេខច ះ។ “�ពះវ�ិរបរសុិទធដ៏
អ�ច រយ ម� យ �ឈរជេ�ចនដង �ឈរជេ�ចនេផន។” �រក�កម៏ន ��តវបន
េគបេណ� ញេចញ ពី�គបទី់កែន�ង ែដលេ ទីេនះ េហយ�េ ែតបន�ដូចគន ។ បទ
ែមនេហយ។ អូ ពួកេគនឹងពយយមដក�សងេ់រ ងទងំេនះ។
83 ដូេចនះ �ពះេយសូ៊វបន�ជបថ �នឹងមនចលនប ញ ដអ៏�ច រយ ដូចេ ជំនន់
�ទងែ់ដរ ចូលេ �ងឆន ងំ និងចន និងេស� កសេម� កបំពក ់ បែង�រក�វ និងអ�ី
ៗ�គបយ៉់ងដូចេគេធ� អ�ីែដលខុសគន ទងំអស់េនះែដលពួកេគនឹងេធ�។ �ទង�់ជប
ថពួកេគនឹងេធ�ដូេចនះ �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះ�គនែ់តរងច់បំន�ិច។ ខញុ ំនឹង
មនិទុកអនកឱយេ ឯកេកេទ ខញុ ំមកម�ងេទ តេដមបេី ជមយួអនក។ ដូេចនះ” �ទងម់ន
បនទូលថ “កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកកនឹ៏ងេធ�ែដរ។”
84 េគលបំណងៃនករប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺស�មប�់ពះបន��មរយៈ
មនុស�មយួ�កម េដមបបីន�បង� ញពី�ពះដល់ពិភពេ�ក។ េនះជករពិត។
មនិែមនេ�យេគលលទធិមយួ មនិែមនេ�យនិកយេទ ប៉ុែន�េ�យអំ�ចៃនករ
រស់េឡងវញិរបស់�ទង ់េ�យេធ�ឲយ�ពះបនទូល�ទងពិ់ត េ�យទទួលយកករសនយ
របស់�ទង ់ េហយឈរេ មខ ងៃនមនុស�ភគតិច េហយេជ េល�ពះ េហយេមល
េមឃេខម រកិំល�តឡបម់កវញិ េហយ�ពះេច�� ៃន�ពះកចូ៏លមក�គប�់គងវញិ។ �
ែមន៉។ េនះជអ�ីែដល�ទងច់ងប់ន។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវ
បនប ជូ នមក។ េនះេហយជេគលបំណងែដល�ទងប់នប ជូ ន�មក។ េយង
ដឹងថ�ជអ�ីឥឡូវេនះ េហយេនះជមូលេហតុែដល�ទងប់នចត�់មក។
85 ដូេចនះ គម នឈម��ចេធ�ឲយមនុស�បរសុិទធបនេឡយ។ ខញុ ំមនិ�ច
ែញកអនកជបរសុិទធ េហយអនកកម៏និ�ចែញកខញុ ំជបរសុិទធបនែដរ េ�ពះេយង
ទងំពីរេកតមកបនទ បពី់កររមួេភទ។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វបន�បសូតមកេ�យគម ន
កររមួេភទ េនះជករ�តឹម�តវ ដូេចនះ�ពះេ�ហិត�ទងជ់អនកែញកជបរសុិទធ។
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េហយ�ពះបនយងចុះមក បេងកតរបូកយមយួ រស់េ កនុងេនះ េហយបង�ូរឈម
េនះ ស�មបក់រែញកជបរសុិទធ ែដលបនបេណ� ញេចញនូវកំហុសៃនអំេពបប
និងេសចក�ី�ម៉ស់យ៉ង�ចខ់ត។ បនទ បម់ក �មរយៈេសចក�ីជំេន  ជំេន េល
េនះ �ពះនឹងយងចុះមកកនុងរបូកយមនុស�េនះ េ�យករែញកជបរសុិទធៃន
េ�ហិតេនះ �កជ់ពូជអ�័ប� ំឱយគតេ់�យជំេន ។

86 េជ ថ�ពះេ�ហិតេនះនឹងមក ជ�ពះេ�ហិតដប៏រសុិទធ ែដលនឹងក� យជ
អពភូតេហតុដូចជឈមរបស់គត ់ បនេដរេ ទីេនះបនទ បពី់ “គត�់� ប។់”
េជ �ពះជមច ស់អស់រយៈេពលៃមភ�បឆំន  ំ គតម់ន�យុចិតសិប�បឆំន  ំ េហយ
េជ រហូតដល់គតម់ន�យុមយួរយ។ ��៉�យុហុកសិប�ប ំ េហយបនេជ
រហូតដល់នងមន�យុេកសិប។ “េហយគតជ់មនុស�ល�ដូចមនុស��� ប។់”

េហយ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “ដូេចនះ �បជជនមនិ�បកដថខកខន
េទ ចូរនគំតេ់ឡងេលភន ំេហយថ� យគតេ់ បូជ។”

87 េ�កមន�ប�សនេ៍ ពួកអនកបេ�មថ “អនកឈរេ ទីេនះជមយួសត��
េហយរងច់។ំ កូននឹងខញុ ំេ ថ� យបងគំ េហយកូននិងខញុ ំនឹង�តឡបម់កវញិ។” អូ េត
គតនឹ់ងេធ��េ�យរេប ប�?

អ�័ប�បំននិយយថ “ខញុ ំបនទទួលគតដូ់ចជមនុស�មន កែ់ដលមនជីវតិ
រស់ពី�� បវ់ញិ។ េហយខញុ ំដឹងថ�ពះអងគែដល�បទនគតម់កខញុ ំ ដូចជមនុស�មន ក់
ែដលបនរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ គឺ�ចេ�បសគតឲ់យរស់េឡងវញិបន �បសិនេប
ខញុ ំ�គនែ់តរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ រក� ខញុ ំរក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ទង�់ច
េ�បសគតឲ់យរស់េឡងវញិបន។”

88 និយយឥតេខច ះអំពី�ពះ�គីសទ! �ទងេ់ ទីេនះ។ េហយ�មរយៈេកសិក
ឈមេនះបនេចញមកនូវ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនចងភជ បេ់ កនុងរបូកយ
មយួែដលេ ថ�ពះេយសូ៊វ។ �ពះេ�ហិតេនះបនែញកជបរសុិទធនូវវធីិមយួ
េ�យេសចក�ីជំេន  េដមបេី អនកែដលបនេ�បសេ�ះ ឬជអនកេរ ស�ងំរបស់
�ពះ។ េហយេពលអនកបនទទួលយកេរ ងេនះ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនដក
យកអស់ទងំភព��កកេ់ចញពីអនក �ទងចូ់លេ  �ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់ េដមបេីធ��ម
�ពះហឫទយ័�ទង។់
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89 ចុះេ ទីេនះ មននយ័ថេ �� យគឺចបប់ន។ េហយមនុស�ចស់
េផ�ងេទ ត េ ទីេនះ កំពុង ែត េធ�ដូេចនះនិងដូេចន ះ េហយបុរសចំ�ស់េនះ
និយយអំពី� �បឆងំនឹង�។ បុរសមន កែ់ដលេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
នឹងឈរេ ចំេពះមុខ�។ �ែមន៉។
90 “េហយពួកេគបនយកចិត�ទុក�ក។់ ពួកេគលងង ់ េហយមនិបនេរ នសូ�ត
ប៉ុែន�េគបនយកចិត�ទុក�កថ់ពួកេគបនេ ជមយួនឹង�ពះេយសូ៊វ។” េនះ
េហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក។
91 អនកេន�ទវយ័ចំ�ស់មន កម់និ�ចសរេសរេឈម ះរបស់គតប់នេទ។ ប៉ុែន�
គតប់នឈរេ ទីេនះេហយនិយយថ “េតេយងនឹងេជ នរ� ជមនុស�ឬ
�ពះ?” �ែមន៉។ “សូមឲយអនក�ល់គន ដឹងថ េយងនឹងេ ែតផ�យកនុង�ពះនម
របស់ �ពះេយសូ៊វ។” ខញុ ំេអយ! គតដឹ់ងថ គត—់គតម់នផទះមយួេ ពីេល។
�តឹម�តវេហយ។ គតជ់អនកេធ�ដំេណ រ និងជអនកដំេណ រេ ទីេនះ។ គតក់ំពុង
ែស�ងរកទី�កងែដលនឹងមកដល់។

េតសងឃ�កពុ់តេនះមននយ័យ៉ង�ចំេពះគត?់ គតស់ថិតេ
េ�កមករ�គប�់គងៃន�ពះៃន�ថ នសួគ ៌ ែដលបនេ�បស�ពះ�ជបុ���ទង់
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ េហយបនបំេពញគតេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ែដលបនបេងកត
ៃផទេមឃ និងែផនដី។ ហនឹងេហយ។ គតម់និខ� ចគតេ់ទ។ អតេ់ទ បទ។ ករ
�� ប…់
92 េហតុអ�ីបនជេ េពលែដលពួកេគយកេសទផនចស់តូចេចញេ ទីេនះ
េហយនិយយថ “យក�មកវញិ!”

គតប់ននិយយថ “អនកមនកបលរងឹ េហយមនិកតែ់សបកកនុងចិត� និង
�តេច ក អនកែតងែតតទល់នឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដូចជឪពុករបស់អនកបនេធ�
ដូេចនះែដរ។”

ពួកេគថ “េយងនឹង�យអនកឱយ�� ប!់”
គតប់ននិយយថ “អនកមនិ�ចេធ��បនេទ�បសិនេបអនក…”
“េយងនឹងបង� ញអនកថេតេយងនឹងេធ��ឬអត!់” េហយេគចបយ់កដំុថមធំៗ

េហយចប�់យកបលគត។់
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93 គតេ់ងបមុខេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំេឃញ�ថ នសួគេ៌បក។ ខញុ ំេឃញ
ជេណ� រចុះមក។ ខញុ ំេឃញ�ពះេយសូ៊វឈរេ ខង�� ំៃដរបស់�ពះអងគ។” េហយ
�ពះគមពរីមនិបនែចងថគតប់ន�� បេ់ទ។ គតប់នេដកលក។់ អូ ខញុ ំេអយ!
ខញុ ំ�គនែ់តេឃញេទវ�ចុះមក េរ សគតេ់ឡងអ�ងនគតដូ់ចកូន ដូចជម� យ
រហូតដល់េដក។ អូ ខញុ ំេអយ! �បកដ�ស់។
94 េនះជេគលបំណងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះបន
ប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមក។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក េដមប�ីបទនអំ�ច
ដល់អនក។ ខញុ ំមនបទគមពរីមយួចំនួនេទ តេ ទីេនះ ចមំយួែភ�ត។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធយងមក េដមប�ីបទនអំ�ចដល់អនក។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែមន…អនក�ចរក
េឃញ ខញុ ំេ ឆង យេពកេហយ យបេ់នះ។

ផ�ល់ឱយអនកនូវអំ�ច អំ�ចេ កនុងករអធិ�� ន!
95 អនកយកមនុស�ែដលមនជីវតិល� ប៉ុែន�េគែតងែតចញ់។ “អូខញុ ំ�បបអ់នក…”
មនុស�ល� “អូ �បកដេហយ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះអមច ស់ បង�បស �បណ�។ំ”
ែតងែតចញ់េគ មនិែដលបនេឆ�យតបនឹងករអធិ�� នេឡយ។

អនកបំេពញ ស�ីតូចេនះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេពលមយួ េមលអ�ីែដល
េកតេឡង។ េ េពលែដលនងេ េ ចំេពះ�ពះនងមនិចញ់េឡយ។ នងមក
េ�យក� �នេ កនប់ល�័ងកៃន�ពះ េ�យេជ ។ នងមនសិទធិេ�យ�រនងជ
បុ�តីរបស់�ពះ េ�យកំេណ ត។

យកបុរសតូចេនះ កំ�កេពក េ �� យទតេ់ពញកែន�ង។ និយយថ
“រងច់បំន�ិចេ ទីេនះឥឡូវេនះ។” មនអ�ីមយួបនផ� ស់ប�ូរ េឃញេទ គតប់ន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ផ�ល់ឱយអនកនូវអំ�ច។ ជីវតិរបស់អនកេពរេពញ
េ�យអំ�ច។

�ផ�ល់ឱយអនកនូវអំ�ចកនុងករនិយយ។
96 េហតុអ�ី ខញុ ំេអយ មនុស�េនះែដលភយ័ខ� ច ែដលឈរេ ទីេនះ។ េព�តស
យ៉កុប យ៉ូ�ន លូក និងអនកឯេទ តទងំអស់។ ពួកេគបនចូលេ បនទប់
ខងេល េហយនិយយថ “អូ េយងមនិ�ចនិយយបនេទ។ ពួកេគេមលេ
ទីេនះ មនេវជជបណ�ិ តេនះនិងេនះេហយេ ទីេនះ។ មន�ពះ�គមយួ-េនះ-មយួ
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េនះជេដម។ អនកដឹងេទ គតម់នស ញ ប�តម�វទិយល័យចំនួនបនួ។ េតេយង
នឹង�បឆងំនឹងគតយ៉់ង�?” េព�តសបននិយយថ “អូ! ខញុ ំចថំបុរសមន ក់
េនះលក�់តីេ ៃថងមយួ។ គត ់ គតនិ់យយ េហយខញុ ំកម៏និដឹងថគតក់ំពុង
និយយអំពីអ�ីែដរ។ អូ ខញុ ំមនិ�ចឈរ�បឆងំនឹងគតប់នេទ។” ប៉ុែន�អ�ីែដល
បនេធ�…

“េតេយង�ចេធ�អ�ីបន បងប�ូន?”
“គតប់ននិយយថ ‘រងច់។ំ’”
“េយងបនមកទីេនះបនួៃថងេហយ។”
“�គនែ់តបន�រងច់។ំ”
“រយៈេពលប៉ុនម ន?”
“រហូតដល់។”
“េត�ទងម់នបនទូលថ �នឹង�តវេ ៃថងទី�បឬំ?”
“�ទងម់និែដលនិយយថរយៈេពលប៉ុនម នេទ។ �ទងប់ននិយយថ

‘រហូតដល់។’”
ែមនេហយ ពួកេគេ ែតរងច់។ំ រយៈេពលប៉ុនម ន? “រហូតដល់។” �បបំីៃថង

បនកន�ងផុតេ ។ “រហូតដល់។” �បបំនួៃថងបនកន�ងផុតេ ។ “រហូតដល់។”
េហយ េ ទីបំផុតេ េពលែដលៃថងបុណយទី៥០បនមកដល់យ៉ង

េពញេលញ ពួកេគទងំអស់េ នឹងកែន�ងែតមយួ េ កនុងករ�ពមេ�ព ង
ែតមយួ។

97 �ពះបនគងេ់ ពីេលពួកេគ េ កនុងពពកដេ៏ក� គគុក។ �ពះបនេដរជមយួ
ពួកេគេ េលែផនដី ឥឡូវេនះមនអ�ីេផ�ងេទ តនឹងេកតេឡង។ មនអ�ីមយួកំពុង
េ�ះ��យនឹងេកតេឡង។

…ពួកេគទងំអស់េ កនុងកែន�ងែតមយួ េ កនុងករ�ពមេ�ព ង
ែតមយួ។

រេំពចេនះកម៏នសំេឡងពេីលេមឃមក…ដូចជខយល់បកេ់បកខ� ងំ
�េពញបនទបែ់ដលពួកេគអងគុយ។
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…អ�� តេភ�ង…េ េល…ពួកេគ។

េតអ�� តេភ�ងជអ�ី? “ជែផនក។” ដូចជករនិយយរអ៊ូរទ ំ េតអនកធ� ប់
ឮអនក�និយយរអ៊ូរទេំទ? ពួកេគេ ែបបេនះ “អ៊ូ-អ៊ូ-អ៊ូ អូ អ៊ូ-អ៊ូ” េឃញេទ
េហយពួកេគមនិ�ចនិយយអ�ីបនេទ។ “បំែបកេចញ។” ដូចជអ�� តេភ�ង
មននយ័ថជអ�ីមយួ “បំែបក ែបកេចញ។” ពួកេគមនិបននិយយេទ។ ពួកេគ
មនិបននិយយេទ។ េគមនិបនេធ�អ�ីេទ �គនែ់តបន�ឺសំេឡង។

…អ�� តេភ�ង�កេ់លពួកេគ ដូចជេភ�ង។ (អូ ពួកេគមនិ�ច
ទបខ់�ួនបនេទ!)

រចួេគបនេពញជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធទងំអស់… (េវវ៉!)
98 េតមនអ�ីេកតេឡង? េចញេ �មផ�ូវរបស់ពួកេគ។ “េតេ�ក�គជូន
េ ឯ�? េតមតិ�េនះេ ឯ�? េហយប ញ យក�េនះេ ឯ�?”

“�ពះ�ទងគ់ងេ់លេយងជមយួនឹងេ�កម៉ូេស េ កនុងគុេមព តែដលកំពុង
េឆះ។ �ទងប់ន�បទននំម៉�ដល់េយងេ ទីខពស់។ �ទងេ់ដរជមយួេយងបី
ឆន �ំបមំយួ…បីឆន �ំបមំយួែខេ េលែផនដីេនះ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ �ទងេ់ កនុងខញុ ំ។ �
មនិែមនជខញុ ំេទែដលនិយយ �គឺជ�ទង។់ ខញុ ំដឹងថ�ទងជ់នរ� េហយខញុ ំដឹងថ
ខញុ ំជនរ�។ ខញុ ំមនិមនេទ តេទ គឺ�ទង។់”

នគំតម់កទីេនះ! ជនជតិអុី��ែអលេអយ េហយ…អនកែដល
រស់េ កនុង�សកយូ� ចូរ�បបអ់នក�ល់គន េ�យដឹង—�គ ល់អនក
េហយអនក�ល់គន ជ�គអធិបបយ និង�គបេ�ង នទងំអស់ ចូរ�� ប់
�មសំេឡងរបស់ខញុ ំ។

េវវ៉! ខញុ ំេអយ! អំ�ចៃនករអធិបបយ! អូ! “ទងំេនះមនិ�សវងឹេទ!” ទទួលយក
មនុស�ភគតិចេនះ មយួរយៃមភ ទល់នឹងមយួមុនឺ ឬេ�ចនជងេនះ។

…ដបតិអនកទងំេនះមនិែមន�សវងឹ ដូចជអនក�ល់គន គិត�ម នេនះេទ
េ�ពះេទបនឹងេម៉ង៩�ពឹកេ េឡយ។

ខញុ ំជអនកអធិបបយដំណឹងល�េពញេលញ។ ែត េនះគឺជ
េសចក�ីទំនយរបស់េ��យ៉ូែអលវញិ
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…ដល់ៃថងជនេ់�កយបង�ស់ អញនឹងចក…់�ពះវ ិ ញ ណអញ (េវវ៉)
េ េល�គបទ់ងំមនុស� េនះកូន�បសកូន�សី… អនកបនេឃញម៉រេី
ទីេនះ�កំនុង�ពះវ ិ ញ ណ េ�យនិយយភ�ដៃទ និងបន�េទ?…េល
�គបម់នុស�ទងំអស់ៈ…

…េ �គេនះ អញនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណអញ េ េលទងំពួក…
អនកបំេរ �បស�សីផង…

…ខញុ ំនឹងបង� ញទីសំគល់េ �ថ នសួគខ៌ងេល…េ េល
ែផនដីខងេ�កម…បេងគ លេភ�ង និងចំ�យៃនែផ�ងៈ

�ពះជមច ស់គងេ់ កនុង� ស�របស់�ទងេ់ េពលេនះ។ �ែមន៉។

“ចុះ ឥឡូវេនះ ឯងមនស ញ ប�តអីែដរ? េតអនកមកពី� ��អ�ី?”
99 “�មនិមនភពខុសគន េទេ េពលេនះ។” អូ គតច់បេ់ផ�មចកចូ់លកនុងបទ
គមពរី។

(�វឌីបនទយទុកជមុន!)…�ពះអមច ស់ែតងែតេ ចំេពះមុខ
ខញុ ំ…នឹងមនិ�តវរេងគរេឡយៈ

…េលសពីេនះេ េទ ត ចិត�របស់ខញុ ំរកី�យ េ�យ�រ…អ�� ត
របស់ខញុ ំបនេ�តកអរ

…�ទងនឹ់ងមនិទុក�ពលឹងខញុ ំេ កនុងនរក េហយកម៏និឱយ�ពះដវ៏សុិទធ
របស់�ទងរ់ងទុកខលំបក េដមបេីឃញអំេពពុករលួយែដរ។

…សូមឲយខញុ ំនិយយ េ កនអ់នកេ�យេសរអីំពីបុព�បុរស�វឌី…គត់
បន�� បទ់ងំកប ់េហយផនូររបស់គតេ់ ជមយួេយង…ៃថងេនះ។

ប៉ុែន�េ�យេ��…គតប់ន�បេមលេមលករយងមកៃន�ពះដ�៏តឹម�តវ។

…េហយសូមឲយអនក�ល់គន ដឹងថ �ពះបនបេងកត�ពះេយសូ៊វដូចគន
េនះ ែដលអនកបនឆក ងេ�យៃដ��កក់ ទងំ�ពះអមច ស់ និង�ពះ�គិស�។
(�ែមន៉!)

100 “បងប�ូន�បស�សី េតេយង�ចេធ�អ�ីេដមបបីនសេ ងគ ះ?”
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…បននិយយថ ចូរែ�បចិតត្ទងំអស់គន  េហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់ររចួពីបប របស់
អនក អនកនឹងទទួល អំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

ដបតិករសនយគឺស�មបអ់នក និងរបស់កូនៗអនក និងចំេពះពួកេគ
ែដលេ ឆង យ េទះបីជេ�ចន�មែដល�ព ះអមច ស់ ជ�ពះៃនេយង
�ល់គន នឹងេ ែដរ។ (�ែមន៉។)

101 ដ�ប��ពះមន�បជជន �ពះជមច ស់មន�កមជំនំុ �ពះជមច ស់បន
ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដរជមយួ�។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះបន�បទន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ប ញ នឹងេកនេឡង ែតងែតមន។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់មន
មនុស�ភគតិចេ កែន�ង�មយួ។ �ពះមន�កមជំនុំតូចមយួែដលនឹងបន�
េ ជមយួនឹងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបទីមទរពន�ឺ។
េហយពួកេគនឹងក� យជអនកែដល�មរយៈទីបនទ ល់របស់ពួកេគនឹងវនិិចឆយ័
ពិភពេ�ក។

េត�ពះគមពរីមនិបនថ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “មនពរេហយ អនកែដល
មនចិត�បរសុិទធ ពួកេគនឹងេឃញ�ពះ”? េហយមនិបននិយយថ “មនុស�សុចរតិ
ជពួកបរសុិទធ នឹងវនិិចឆយ័ែផនដី”? �បកដ�ស់។

ទីបនទ ល់របស់អនកេ ៃថងេនះ នឹងនមំកនូវករវនិិចឆយ័េទសទី�កងេនះ។
ទីបនទ ល់របស់េយងអំពីពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និង�ពះេច��
ៃន�ពះ ជជីវតិបរសុិទធ នឹងកតេ់ទស�កង។ េ េពលេនះ…
102 “អនកែដលមុនេគនឹងក� យជចុងេ�កយ។ អនកែដលចុងេ�កយនឹងក� យជ
មុន។” ខញុ ំនឹងមនិដឹងអ�ីទងំអស់អំពីែស៊នគីនិងម៉ូឌី េ កនុងកររស់េឡងវញិរបស់
ពួកេគ។ ពួកេគនឹងមនិដឹងអ�ីទងំអស់អំពីខញុ ំ េ កនុងមយួេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងឈរ
េ កនុងមយួេនះ េដមបផី�ល់ទីបនទ ល់ អនកកនឹ៏ងដូចែដរ។

េហយ�មរយៈេនះ េ�យករែបកែខញកៃនពន�ឺរបស់អនក និងពិធីបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និង�មរយៈជីវតិែដលអនកបនរស់េ  និង
កិចចករែដល�ពះជមច ស់បនេធ�េដមបបី ជ កថ់�ទងក់ំពុងេធ�ករេ ទីេនះ េហយ
ជមយួនឹងប ញ វន�របស់ពួកេគបនេដរេចញពី� ពួកេគនឹង�តវបនវនិិចឆយ័េ�យ
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ពួកបរសុិទធ។ ពួកេគ�តវបនវនិិចឆយ័រចួេហយ។ ពួកេគបនឆ�ងកត�់រចួេហយ។ អូ
ខញុ ំេអយ!

103 ខញុ ំកំពុងនិយយអំពីអំ�ចៃនករអធិ�� ន អំ�ចៃនករអធិបបយ
អំ�ចស�មបជី់វតិបរសុិទធ។ �ែមន៉។ េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវ
េធ�។

104 អនកខ�ះេដរមក និយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំមនិ�ចឈបផឹ់កបនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តមនិ
�ចេបះបង�់េចលបនេទ។”

�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកគងេ់ កនុងអនក េដមបេីធ�ឲយអ�ីៗទងំអស់ែដលមនិ
�ចេនះេ ឆង យពីអនកបន។ �តវេហយ។ េធ�ឱយ ស�ីឈបក់តស់ក ់ េធ�ឱយពួកេគ
ឈបេ់ស� កេខខ�ី និងេខរបឹ។ គម នេលសេឡយ។ េធ�ឱយពួកេគឈបជ់កប់រ។ី អូ
បទ េនះេហយជអ�ីែដល�ស�មប ់េធ�ឱយអនកក� យជជីវតិបរសុិទធ។ �នឹងេធ��ម
ករែណនរំបស់�ពះគមពរី�ល់េពល។

105 ស�ីមន កនិ់យយថ “�េក� េពក ខញុ ំ�គនែ់ត�តវេស� កពកទ់ងំេនះ។ េធ�ឱយខញុ ំ
ឈកឺបល�បសិនេបខញុ ំទុកសករ់បស់ខញុ ំ។”

ប៉ុែន�គម នេលសអ�ីជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ �េ ទីេនះេដមបេីធ�ឱយ
�ដូេចនះ។ �នឹងេធ��ម�ពះបនទូលយ៉ងពិត�បកដ។ េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�តវេធ�។

�គឺជករេធ�ឱយអនកជបុរសបែង�រកបលរបស់អនកពីពួកេគជ ស�ី��កតកយ
ពកក់�� ល េហយឈបម់នត�� �មពួកេគ និងសមជិក�កមជំនំុ។ េនះជ
អ�ីែដល�តវេធ�។

106 �ជករឈបេ់ធ�ឱយអនកជកប់រ ី និងផឹក េហយក� យជ…ចងក់� យជករ
បញ់�ប�រដធ៏ំ។ �នឹងយក�េចញពីអនក។ �នឹងបនទ បអនកេ េពលែដលអនកេធ�
ដូេចនះ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �គឺស�មបជី់វតិបរសុិទធ។
�តវេហយ។ េធ�ឱយអនកឈបនិ់យយេដមេគ។ េធ�ឱយអនកឈបេ់លងេប រ បញ់ក� ម
និងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលអនកេធ�េ �ជងមខ ងៗ។
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�នឹងេធ�ឱយអនកឈបេ់ធ��មផ�ូវែដលអនកកំពុងេធ� េ�យរស់េ មនិេ�ម ះ�តង់
ចំេពះ�បពនធរបស់អនក។ េនះេហយជអ�ីែដល�នឹងេធ�។ �តឹម�តវេហយ។ �នឹង
ឈបេ់ធ�ឱយអនកចងេ់រ បករជមយួ�បពនធអនកេផ�ង។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។

េនះេហយជអ�ីែដល�គឺជ។ �គឺេដមបេីធ�ឱយអនករស់េ កនុងជីវតិដប៏រសុិទធ។
េនះេហយជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអំ�ចស�មប ់ “កំណតេ់សចក�ី
�ស�ញ់របស់អនកេលវតថុខងេល” កែន�ងែដល�ពះឈរេ …?…គំនិតរបស់
�ពះ�គីសទេ កនុងអនក។ អនកមនិ�ចជួយពីករេមលេឃញរបស់ទងំេនះ េ េពល
អនកេមលពួកេគ អនកែបរកបលរបស់អនក។ ហនឹងេហយ។ �គឺេដមបេីធ�ឱយអនក។
107 អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។ អូ ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចេធ��បន។”
�បកដ�ស់ អនកមនិ�ចេទ។

ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកស�មបេ់គលបំណងេនះ។ េនះេហយជ
អ�ីែដល�បនេធ�។ �មកេដមបយីក�េចញពីអនក ែដលសុទធែតជទម� បច់ស់ និងអ�ី
ែដលអនកកំពុងេធ�។

អតីតកលែដលរេសប សូមែញកខ�ួនអនកេចញ និយយថ “សូមថ� យ�ពះពរ
�ពះ ទូលបងគំជេមតូឌីស ទូលបងគំនឹងមនិមនអ�ីជបព់កព់ន័ធជមយួនឹងពួកអនក
បរសុិទធចស់េឡយ។” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេដមបយីក�េចញពីអនក។
108 “ខញុ ំជបទីសទ។ ខញុ ំជេ�ពសប៊េីធ�ន។ ខញុ ំនឹងមនិេ �កមដប៏រសុិទធចស់តូច
េនះេទ។” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេដមបយីក�ន មទងំអស់េចញពីអនក។
េនះេហយជអ�ីែដល�បនេធ�។ ��ងអនកេ កនុងឈម ដកអនកេចញ។ េនះ
េហយជអ�ែីដល�មកេដមបេីធ�។

�មកេដមបតី�មងអ់នកេឡង។ �ទងម់នបនទូលថ “េធ�ឱយកែន�ងេកង�តង។់”
េនះេហយជអ�ីែដល�មកេដមបេីធ� ត�មង�់េឡង។ “េធ�ឱយកែន�ងខពស់េ ជទប
េធ�ឱយភនទំងំអស់�កដូ់ចជកំពុង�ដូំចេច មេឈម លតូច េហយស�ឹកទងំអស់
កំពុងទះៃដ�កអ់នក។” [បង�បស�បណ� ំ ទះៃដបនួដង—េអដ។] បក�េី�ច ង
ខុសគន ។ ភពរកី�យបនបន�ឺេឡង។ មនិមនេលសេទ។ េនះេហយជអ�ីែដល�
មកេដមបេីធ�។ េនះគឺជេគលបំណងៃន�ពះែដលប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូេចនះ
អនកនឹងេធ�កិចចករទងំេនះ េដមបឱីយអនកេធ�ករេដរ�ម�ទង។់
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109 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�បបអនកេទ ប៉ុែន�ខញុ ំបន�បបអ់នកថ ខញុ ំេ ទីេនះេ�យ
ភពេ�ម ះ�តងប់ំផុត។ េដមបរីក�អនកយូរៗម�ង ខញុ ំនឹងេ�តេចញេ េលបនទ តម់យួ
កែន�ង េហយេ ជមយួនឹងេសចក�ីពិត ប៉ុែន�ករេ ទីេនះ េហយេធ��ែបបេនះ �
នឹងមនិេធ�ឲយអនកពិបកេពកេទ។
110 ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់បបអ់នកអ�ីមយួ។ េប�ពះគមពរីែចងថ ស�ីកតស់កខុ់ស េហយអនក
និយយថ អនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយបនទ បម់កកតស់ករ់បស់អនក
ខញុ ំឆងល់ថេតអនកមន�ពះវ ិ ញ ណឬអត។់ កុំខឹង �បសិនេប�េកតេឡង �េ ែត
បង� ញថមនស ញ មយួេទ ត�បឆងំនឹងអនក។
111 េប�ពះគមពរីែចងថ ស�ីេស� កសេម� កបំពកែ់ដលទកទ់ងនឹងបុរសជ
ករខុសឆគង េហយអនកពក�់វចស់តូចៗទងំេនះ េហយេខខ�ីេចញេ េលផ�ូវ
អនកជ ស�ីេពញវយ័េអយ! �ម នថកូនតូចនឹងអ�ី�គបយ៉់ង…េរ ង ែដលពួកេគេលង
ជមយួេកមង�បសតូចៗ និងរបស់របរេផ�ងៗ។ ប៉ុែន� សូមេមល េ េពលែដល
អនក—េ េពលអនកធំេឡង ស�ី�យុដប�់ប ំ ដប�់បមំយួ ដប�់បបីំឆន  ំ រហូតដល់
ក� យជជីដូនេចញេ ទីេនះេ េលផ�ូវ! េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ “�ជករ
ស�បេ់ខពមេ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់” ស�មប់ ស�ីពករ់បស់ទងំេនះ។ េហយ
អនកពក�់េទះយ៉ង�កេ៏�យ េហយនិយយថអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ? ខញុ ំឆងល់េពលខ�ះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេធ��ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ
េ កនសំ់បុ�តេនះ។

េហយ�គអធិបបយេ ពេី�កយេវទិក ែដលមនិមន�ពះគុណ�គប�់គនក់នុង
ករអធិបបយេនះ ខញុ ំសង�យ័ថគតប់ន�េហយ។ ពិតែមន! ែមនេហយ េនះជ
អ�ីែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
112 គឺេដមបឲីយទនដល់អនកអធិបបយ។ �គឺេដមបផី�ល់ភពបរសុិទធដល់�កម
មនុស�។ �គឺជករេរ បចំ�កមជំនំុឲយមនរេប បេរ បរយ។ �គឺេដមបនីមំកនូវករ
របួរមួៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ �គឺេដមបបី�ងបប�ងមេយងជមយួអំ�ច។ �គឺេដមប ី
ប�ងបប�ងមេយងជមយួនឹងេសចក�ី�ស�ញ់ជបងប�ូន។

ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកជេមតូឌីស បទីសទ េ�បសប៊ធីី�ន លូេធេរ ន
អ�ីកេ៏�យែដលអនកជ �បសិនេបេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែត១ជរបូកយែតមយួ េហយក� យជសមជិកៃន�ពះកយៃន
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�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មនិមន…មនិមនអ�ីបចចុបបនន គម នអនគតេទ ភពអតឃ់� ន ករ
េហវហត ់ គម នអ�ី�ចបំែបកេយងេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ជេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះ�គីសទ “េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ”
ពីេ�ពះេយងបនេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ �ងេ�យេ�ហិតរបស់
�ទង។់ េយងគឺជសុភវៈថមីមយួ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះបនមកេដមបេីធ�។ េនះ
េហយជអ�ីែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ បទ ែមនេហយ។ េនះេហយ។
113 ឥឡូវេនះ មនុស� េមលមកខញុ ំេ នឹងមុខ។ ៃដជេ�ចនបនេលកេឡង អនកមន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េឃញេទ �បកដជមន។ អូ ឥឡូវេនះខញុ ំ—ខញុ ំនឹងេ�តបន�ិច
េ ទីេនះ។ េនះ�តវបនថត។ ប៉ុែន�េយងនឹងទទួលបនេ�ចនេទ តេ យបែ់ស�ក។

�បសិនេបអនកនិយយថអនកបនទទួល� េហយមនកំហុសទងំេនះ ខញុ ំ
ឆងល់ថអ�ីែដលនអំនកេ ។ �ពះនឹងមនិនអំនកេចញពី�ពះបនទូលេទ។ �ទងនឹ់ងរក�
អនកជមយួនឹង�ពះបនទូល ពីេ�ពះេនះជចបបរ់បស់�ពះផទ ល់ ៃន�កមជំនំុរបស់
�ទង ់ស�មប�់បជជន�ទង ់ស�មប់ ស�ី និងស�មបប់ុរស។
114 “ែមនេហយ” និយយថ “�មនិបងកេ�គះថន កដ់ល់ខញុ ំកនុងករេធ�ែបបេនះ ឬែបប
េនះេទ។” អតេ់ទ? �ពះបនទូលនិយយថ�េធ�។

េហយ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ កនុងអនក �នឹងនអំនកេ កន់
�ពះបនទូល។ �នឹងមនិមនេលសេទ។ �ពះមនិែកែ�ប ឬេ�ះ�រេទ។ �ទងេ់ធ�ស ញ
សមគ ល់េហយអនក�ក�់។ ហនឹងេហយ។ េនះេហយជអ�ីែដល�េ ជមយួមនុស�
�គបគ់ន ។ អនកមក�មរេប បដូចគន ។
115 េព�តសបននិយយថ “ចូរែ�បចិត�ទងំអស់គន  ចូរទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�គបគ់ន  េដមបកីរផ� ចប់បរបស់អនក បនទ បម់ក អនកនឹង
ទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េឃញេទ? េនះេហយ។ េយង
�តវបះ៉បនទ តេ់នះ។
116 ឥឡូវេនះខញុ ំមនិមនបំណងេធ�ឱយអនកឈចឺបេ់ទ ខញុ ំ�ស�ញ់អនកខ� ងំ�ស់។
ប៉ុែន� បង�បស បង�សី េតអនកដឹងេទថ ជមយួ…ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវឈរេ ៃថង
ចុងេ�កយបង�ស់េ កនុងកររស់េឡងវញិេនះ ជមយួនឹងមនុស�ជំននេ់នះ េហយ
ផ�ល់គណនីស�មប�់ពះបនទូលេនះ? េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបង� ញករេនះ
េហយខញុ ំអធិបបយពី�េ ទីេនះ េតអនកនឹងឈរេ ទី�? េតអនកនឹងេ ជមយួ
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�េ�យរេប ប�? អនកមនិ�ចេធ��បនេទ មតិ�។ កុំ។ ឥឡូវេនះប ឈប�់។ អ�ី
ែដលអនកកំពុងេធ�េនះគឺខុស �តវប ឈប�់។

អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិ�ច។”

បនទ បម់ក អនកមនិទនម់នពកយ-�ចេ កនុងខ�ួនេ េឡយេទ។ េ េពល
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក �ទង�់បទនអំ�ចដល់អនកេលេ�កិយ។
េហយ�បសិនេបអនក…�� បអ់�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ “េបអនក�ស�ញ់េ�កិយ
ឬរបស់េ�កិយ េនះគឺេ�យ�រេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិសថិតេ កនុងអនក
េទ។” ឥឡូវេនះ មនិមនេលសអ�ីេទ។ �ទងប់នេធ�ឲយ�យ៉ង�ម ញ  េហយេយង
�តវែតឈនដល់ចំណុចេនះ។
117 ខញុ ំដឹងថអនកគិតថខញុ ំ��កក។់ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តេពញចិត�ឥឡូវេនះ។ េឃញេទ?
សូម�� ប។់ េនះជករពិត។ ឥឡូវមកដល់� បងប�ូន �សី។
118 សូមកុំឱយម�វទិយល័យប ញ វន�មយួចំនួនេ ជំុវញិេនះ�បបអ់នកថ “អូ �ជ
វតថុអព័ទចស់។”

�បសិនេប�ជអព័ទចស់ េនះ�ពះគឺជអព័ទចស់។ េហយេប�ពះជអព័ទចស់
េនះខញុ ំកដូ៏េចន ះែដរ។ �ែមន៉។ ខញុ ំចងេ់ធ�ដូច�ទង។់ េហតុអ�ី? �ពះវ ិ ញ ណ�ទង់
គងេ់ កនុងខញុ ំ ែដលេ�សកឃ� ន េ អ�ីៗគឺផទុយនឹង�ពះបនទូល…
119 �បសិនេប�បជជននិយយថ “�មនិអីេទស�មប ់ អូ �បសិនេបបុរសមន ក់
េលងេប រតិចតួចស�មបក់រសបបយ េហយ�គនែ់តេលងនីែកលមយួឬពីរ
ប៉ុេ�� ះ។ �មនិអីេទ។” �ពះមនិបនមនបនទូលេទ។
120 “អូ េបអនក�គនែ់តផឹកជតិ�សវងឹបន�ិចម�ង េហយ�សវងឹបន�ិចម�ងៗ។”

ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “េវទនដល់គត។់”
121 “អូ” អនកនិយយថ “មនិអីេទបង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំកតស់ក់
េ�យ�រេរ ងពិត។ ស�ីមន ក ់អនកដឹងេទ ស�ីដៃទឯេទ តកំពុងេធ��។” ខញុ ំមនិខ�ល់ថ
ស�ីឯេទ តេធ�អ�ីេទ។ ពួកេគមនិែមនជគំររូបស់អនក ឬពួកេគមនិែមនជេ �� យ
របស់អនក។ �បសិនេបអនកមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក អនកនឹងេធ��ម
ករែណនរំបស់�ទង ់េ�យមនិគិតពីអ�ីែដលមនុស�និយយអំពីអនកេឡយ។
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122 “បទ បង�បស�បណ� ំ �េក� �ស់ េហយខញុ ំ�គនែ់ត�តវេស� កសេម� ក
បំពកតូ់ចៗទងំេនះ។” នរកេក� ជងេនះេ េទ ត បង�សីសម� ញ់ ខញុ ំសូម�បប់
អនក។ េហយ—េហយកំុអ ច ឹង។ អនក�តវច។ំ

123 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងដឹកនអំនកេ កនេ់សចក�ីពិតជនិចច េហយ
េសចក�ីពិតរបស់�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ “ពកយរបស់ខញុ ំគឺជេសចក�ីពិត។ សូមឲយ
ពកយសម�រីបស់មនុស��គបរ់បូកុហក ប៉ុែន�សូមឲយពកយខញុ ំក� យជករពិត។”

េហយ�គនែ់តគិត “�គួរឱយស�បេ់ខពម។” េតអនក�ចគិតបនេទ?

124 េនះជពកយដ�៏�កកស់�មបអ់នកបេ�ម�ពះកនុងករនិយយ ប៉ុែន�ខញុ ំបនចូល
េ កនុងបនទបទឹ់កេ កែន�ងែដល… អនកនឹង�តវេដរថយេ�កយេចញេ  េសទរែត �
�គនែ់តដូេចនះ…និងវតថុកខ�កេ់ េលជ ជ ំង។ ខញុ ំគិត “េតមនុស�េ េលេ�កេនះ
ធ� កចុ់ះយ៉ង�?” េហយ�ស�ុយ! េហយេ េពលែដលខញុ ំេដរេ កែន�ងទងំេនះ
ខញុ ំបនគិតជញឹកញបថ់ “ក�ិនស�ុយអី!” ខញុ ំបន…េ ទីេនះ ខញុ ំកន�់ចមុះែបបេនះ
េដមប�ីងៃដ។ ខញុ ំខ� ចេពលខញុ ំកនកូ់នេ�ទ� រ ម�ងេទ ត �នឹងមនេមេ�គមកពី
វល� និងវតថុ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “អូ!”

125 ៃថងមយួ ឈរេ �កសយន�� ន កែន�ងមយួែដលខញុ ំេដរចូល ឬកែន�ង
ផ�ូវែដក។ ខញុ ំបនេដរចូលេ កនុងេនះ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “អូ ក�ីេម�� ។”

126 េហយមនអ�ីមយួនិយយមកខញុ ំថ “េនះជរេប បែដលពិភពេ�កមនក�ិន
ចំេពះ�ពះ។ �ជករស�បេ់ខពម។”

127 ខញុ ំគិតថេពលខញុ ំេឃញមនុស��សីេដរ�មផ�ូវ ទងំខ�ួនឯងេធ�ែបបហនឹង េហយ
េស� កពកស់េម� កបំពករ់បស់បុរស។ េនះេហយជអ�ីែដលេមលេ ចំេពះ�ពះ។
�ជករគួរស�បេ់ខពម ជអ�ីែដលេ�ម កេ�គក និងមនក�ិនស�ុយ េ ចំេពះ�ពះ។
េទះយ៉ង�កេ៏�យ នងនឹងេ �ពះវ�ិរេ ៃថង�ទិតយ េហយតុបែតងខ�ួន។

មនបុរសមន កចុ់ះេ  ផឹកសីុ េបក�បស់ �ស�ញ់លុយ េហយេបក�បស់
អនកជិតខង និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េដមបទីទួលបន�បកប់ែនថមបន�ិចបន�ួច េហយ
�ប�ពឹត�អំេពទងំេនះ េលងែលបង ជកប់រ ីផឹក�� េហយកុហក។ រចួេ �ពះវ�ិរ
េហយែថ�ងទីបនទ ល់។ ករគួរស�បេ់ខពម! ភពកខ�ក!់ េនះគឺជ�ពះវ�ិរប ញ ។
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128 និយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�កមជំនំុ។” បទ េហយ�តវ
អនុ ញ តឱយ�កមជំនំុេចញ ដប�់បនំទី ដូេចនះ ឌីកុន និងពួកេគទងំអស់�ច
ជកប់របីន េហយ�គគង� ល ផងែដរ មុនេពលអនក�ច�តលបេ់ �ពះវ�ិរវញិ។
�បបខ់ញុ ំេមល! ែញកខ�ួនេចញពីអ�ីែដលមនិ�� ត!
129 “េធ�ឱយខូច�ងកយ ខញុ ំនឹងបំផ� ញ�។” �ពះ�ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ�
�។ េហយសព�ៃថងេនះ ជងម�រកីេ េទ ត កំពុងបងកឱយមនុស�េកសិបភគរយ
ៃនអនក�� បេ់�យ�រជំងឺម�រកីបំពងក់ និងសួត ប�� លមកពីករជកប់រ។ី
“េធ�ឱយខូច�ងកយ ខញុ ំនឹងបំផ� ញ�។” ប៉ុែន�ពួកេគជបន់រកយ៉ងខ� ងំ វលិេ មុខ
ែបបេនះ េគមនិដឹងេទ។

េហយ�គអធិបបយខ�ះឈរេ េលេវទិកែដលមនស ញ ប�័តបនួ េចញពី
ម�វទិយល័យ ជកប់រ ី ខ�ួនឯង។ ខញុ ំសូម�បបអ់នកនូវអ�ីមយួ បង�បស។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវបនចតឲ់យេ បុរសនិង ស�ីេចញពីវតថុេនះ។ ែញកខ�ួន
េចញ!

ពកយថ �កមជំនុំ មននយ័ថ “បំែបកេចញ។” “ចូរេចញពីចំេ�មពួកេគ”
�ពះគមពរីបននិយយ។ “កុំបះ៉ពល់របស់មនិ�� តរបស់ពួកេគ េនះខញុ ំនឹងទទួល
អនក េហយអនកនឹងក� យជកូន�បសកូន�សីរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងក� យជ�ពះ
ស�មបអ់នក។” អូ! ខញុ ំមនិែមនមននយ័ថជមនុស���កកេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំមននយ័ថ
មនភពេ�ម ះ�តងនិ់ងករពិត។ បទ ែមនេហយ។ អូ �ជេរ ងគួរឱយខ� ច!
130 បុរសនិង ស�ី េតេយងឈរេ កែន�ង�? េតេយងេ ឯ�? េ�ះ
សូមឈប។់
131 េ យបេ់ផ�ងេទ ត ឆ�ងកតេ់កអីចស់តូចមយួេ កនុងបនទប ់ (េហយខញុ ំ�តវែត
បិទ) េកអីបតពី់រចស់បន�ិច។ េ�កយពីបនអធិ�ថ នបីបនួៃថងេហយ េទបខញុ ំ
ចូលេ កែន�ងែបបេនះ េដរជំវញិ េហយគិតថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ!” ខញុ ំបន
េ កែន�ងេនះរហូតដល់ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�យ៉ង�។ ខញុ ំបននិយយថ “�ពះ
េអយ េយងេ ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ។ េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំបនេធ�ស�បែហស។ ខញុ ំបន
ទូរស័ពទេ បន� េហយហត�់ស់ េហយមនិេធ��េទ។” ខញុ ំគិតថ ខញុ ំ�ចេមលេឃញ
�ពះជមច ស់របស់ខញុ ំកំពុងែតេង ងឆងល់េ ទីងងឹត េពល�ទងេ់ន យហតខ់� ងំ �ទង់
ពិបកេលកេជងមខ ងេ មខ ង ប៉ុែន��ទងម់និដូេចន ះេទ… ប ឈប់ ស�ីរបស់�អុី
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ន បនទ បម់កដបតិេកមង�បសែដលបននេំចញេ ទីេនះែដលបន�� ប ់ រហូត
ទល់ែត�ទង�់ចឆ�ងេ បះ៉នឹងែមកេឈ េហយេ�បកម� ងំតិចតួចែដលមនេ កនុង
�ទង ់េដមបេី�បសេកមង�បសេនះ។ “ែមនេហយ េតខញុ ំហតេ់ន យេ�យរេប ប�?
េតមនប � អ�ីជមយួខញុ ំ �ពះអមច ស់? េ ទីេនះខញុ ំគិតថ ‘អ ច ឹង ខញុ ំចស់េហយ។
ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។’”
132 មនេ�កម៉ូេស ជ�ពះដូចគន ែដលខញុ ំបេ�ម បនឈរេ ខងមុខ កនុង�យុ
មយួរយៃមភឆន ។ំ

មនកែលប ឈរេ �យុេកសិបឆន  ំ កន�់វកនុងៃដ េហយនិយយ
ថ “យ៉ូេស�បន�ក�់វេនះេ កនុងៃដខញុ ំ កលពីែសសិបឆន មំុន។” គតម់ន
�យុែបត៉សិបឆន ។ំ បននិយយថ “ខញុ ំជមនុស�ល�ដូចមនុស�សព�ៃថងេនះដូច
េពលេនះែដរ។” �ែមន៉។

ខញុ ំបននិយយថ “�ពះជមច ស់េអយសូម�ណិតេម�� ទូលបងគំផង។”
133 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េមលេ ទីេនះ ខញុ ំែតងែត…” េហយខញុ ំបន
យក�បពនធរបស់ខញុ ំ (�តឡបេ់ ទីេនះ) េ�យៃដ ឆ�ងកត�់ពះគមពរីេនះ និង�ពះគមពរី
តូចរបស់នង េហយខញុ ំបននិយយថ “អូនសម� ញ់ ខញុ ំគិតអវជិជមនេពក។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេថក លេទសខញុ ំេ កនុងខ�ួនខញុ ំ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគិតថ
ពួក�ជសត�កំ�បក។ ខញុ ំគិតពីេហតទីៃរេ៉ ខងេ�កយេនះ និងេកមង�បសតូចៗ។
ខញុ ំគិតអំពីអ�ីែដល�ពះបនេធ� េ�យបង� ញថ�ទងជ់�ពះ ែដល�ចបេងកត។” �
េលលូយ៉!

ខញុ ំបនគិត “�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ ឆន មំុន ‘ខញុ ំនឹងមនិចកេចញពីអនកេទ។ ខញុ ំ
នឹងមនិេបះបងអ់នកេឡយ។ គម ននរ�មន កឈ់រេ មុខអនក េពញមយួជីវតិ
របស់អនកេឡយ។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។ េហយេចញពីៃដៃនករយល់ដឹងេនះ �
នឹងមកដល់រហូតដល់អនកដឹងពី�ថក៌ំបងំៃនចិត�មនុស�។ បនទ បពី់េនះ �នឹង
េកនេឡងកនែ់តខពស់។’ មយួឆន េំ�កយមក ពិភពេ�កជំុវញិ គឺល�ឥតេខច ះ។ េនះ
មកេនះ ពន័ធកិចចដអ៏�ច រយេផ�ងេទ តេនះ ឆង យជង�េ េទ ត។”

ខញុ ំបននិយយថ “អូនសម� ញ់ ខញុ ំចបៃ់ដរបស់អនក។ �មរយៈជំនួយរបស់
�ពះ និង�ពះគុណរបស់�ពះ សូមកុំបេ�� យឱយខញុ ំមនភពអវជិជមនម�ងេទ ត
េឡយ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំេដរេឆព ះេ រកករេងបេឡងវញិេ ទីេនះេដមបអីធិបបយអ�ី



48 �ពះបនទូលជសេម�ង

ែដលមនិធ� បម់នពីមុនមក។ សូមឲយខញុ ំេ ទីេនះ េដមបែីញកខ�ួនជបរសុិទធជមុន
សិន េហយេធ�ផ�ូវស�មប�់បជជន ថអំេពបបរបស់ខញុ ំ ករេធ�ស�បែហសរបស់ខញុ ំ
�តវសថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត កំហុសរបស់ខញុ ំ�តវសថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត ថ
ខញុ ំ�ចេដរេចញេហយនិយយថ ‘មក�មខញុ ំចុះ មនុស�េអយ។’” �តឹម�តវេហយ។

ខញុ ំស�បេ់ពលេឃញមនុស��បសនិយយថ “អនកេ េធ��។” ខញុ ំចូលចិត�េឃញ
នរ�មន កែ់ដលនឹងដឹកនវំធីិេធ��។ បទ ែមនេហយ។
134 កន�ងមកេនះ េយងមនេភ�ងេឆះេ កនុងទី�កងេ ទីេនះ �កមហុ៊នេ�បងេប�៉�
បនឆបេឆះ។ ពួកេគមននយក�� នពន�តអ់គគីភយ័េជហ�ឺ�នវ់លិេ ទីេនះ។
េហយមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ ជមនុស�ល� មនិែដលធ� បជ់ួបមនេភ�ងធំែបបេនះេទ គត់
កំពុងេដរេ ទីេនះ និយយថ “េ�បះទឹកេ ទីេនះបន�ិចមក �បសៗ។ េ�បះទឹក
បន�ិចេ ទីេនះ។”

មកទីេនះមនក� កវលីេ ទីេនះ “ឌីង ឌីង ឌីង ឌីង” រតេ់ឡងេ ទីេនះ។
េហយគតប់ននិយយថ �បធនេភ�ងបនេ�តចុះ និយយថ “ចកទ់ឹកបន�ិច
េ ទីេនះ។ េគះបង�ួចេនះេ ទីេនះ។ ចកទឹ់កបន�ិចេ ទីេនះ។”
135 ប៉ុែន�ឆ�ងទេន�មកអនកពន�តអ់គគីភយ័ែដលបនទទួលករបណ�ុ ះប�� លពីល�ី
សស�ីល។ ទំពកនិ់ងជេណ� រដធ៏ំេនះមនិឈបេ់ទរហូតដល់�បធនបនេ ចុងៃន
ជេណ� រ។ េពលជេណ� រេឡង គតេ់ េលកបល។ េបះពូេ មុនេ ដល់ េហយ
េគះបង�ួច និយយថ “មកេណះ �បសៗ!” េនះេហយ។ េភ�ងបនរលតេ់ វញិ
កនុងរយៈេពលប៉ុនម ននទី។

មនិែមន “េ�បះទឹកបន�ិចេ ទីេនះ។ ចកទឹ់កបន�ិចេ ទីេនះ។” ទុកកនុងគំនិត
អនក អនកខ�ះជ�គអធិបបយៃនប ញ ទងំេនះ។
136 មក�ម! េ�ះេ ! ខញុ ំដឹងថ�ជករពិត។ ខញុ ំបនភ�ក ់និងបនេឃញ។ សូម
ថ� យសិរលី�! �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺ�តឹម�តវ។ �ពះជមច ស់�ទងល់�។ កុំពយយមេ
ទីេនះ �កលបងេ ទីេនះ ចូរេដរចូលេ កន�់ទង!់ �ទងេ់ ទីេនះ។ �គឺស�មប់
អនក។ �ពះបន�បទនអំ�ចរបស់�ទងដ់ល់�កមជំនុំរបស់�ទង។់ កុំចកេ់ឡងេ
ទីេនះ េហយចកេ់ឡង។ អនកនឹងមនិែដលេធ�អ�ីេ�ះ។ នមំុខ! �ែមន៉។ �� ! េវវ៉!
(មនិ�ចេមលេឃញ�មរយៈពួកេគេទ តេទ។)
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137 �ែមន៉! េតេយងនឹងេធ�អ�ី? មនុស�មន ក់ៗ ែដលអងគុយេ ទីេនះគឺេពរេពញេ
េ�យអ�ីមយួ។

បនទ បម់កខញុ ំនឹងបិទ �បែហលជ�តវែតបិទ បនទ បពី់េនះ។

អនកេពរេពញេ�យអ�ីមយួ។ អនកមនិ�ចអងគុយទីេនះេ�យមនិមនអ�ីមយួ
េពញេលញេទ។ អនកមនជីវតិេ កនុងអនក។ ជីវតិេនះ�គប�់គងអនក េហយជីវតិេនះ
�គប�់គងេ�យវ ិ ញ ណ។

ឥឡូវេនះ អនក�បែហលជេពញេ េ�យេ�កិយ េ�យ�ស�ញ់េ�កិយ
ឬរបស់េ�កិយ។ សូម�ពះេម�� ករ�ុដល់អនក។

អនក�បែហលជេពរេពញេ�យជំេន ពី�ពះវ�ិរខ�ះ ករអធិ�� នតិចតួចែដល
អនកនិយយ អនកគិតថ�នឹងអធិ�� នដល់មនុស��� បម់យួចំនួន ឬ—ឬេធ�ស ញ
មយួចំនួនេ េលអនក។ សូម�ពះេម�� ករ�ុដល់អនក។
138 េហយអនក�បែហលជេពញេ�យ�សន េហយ�កនែ់ត��កកេ់ េទ ត។
�តឹម�តវេហយ។ �តឹម�តវេហយ។ �ពះគមពរីបននិយយថ “េ ៃថងចុងេ�កយ
បង�ស់ ពួកេគនឹងកន�់សនយ៉ងខ� ងំ េ�យមនទ�មងៃ់នករេគរព�ពះ។
មនទ�មងៃ់នករេគរព�ពះ ប៉ុែន�បដិេសធនូវអំ�ចរបស់�ពះ◌ៈ ពីករងកេចញ
យ៉ងេនះ។”

េបអនកេពញេ�យ�សន អនកេវទនេហយ។ �គនែ់ត�សន
ហនឹងេហយ។ �បសិនេបអនកេពរេពញេ�យជំេន  អនកមនិដឹងថអនកកំពុងនិយយ
អំពីអ�ីេនះេទ។ េបអនកេពញេ�យេ�កិយ អនកជមនុស�ខ� ក។់
139 េហយបនទ បម់ក ម�ងេទ ត អនក�បែហលជេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ �ែមន៉។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកដូេចន ះ។ េហយ�បសិនេបអនកមនិែមនេទ ខញុ ំ
សងឃមឹថអនកបនេពញ។ េហយ�បសិនេបអនកេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េត
អនកបនអ�ី? អនកទទួលបនអំ�ច។ អនកបនទទួលក�ី�ស�ញ់។ អនកទទួល
បនភពសុខ�ន�។ “ភពសុខ�ន�របស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនក មនិដូចេ�កិយ
ែដលខញុ ំផ�ល់ឱយអនកេទ។” អនកមនសន�ិភព។ អនក�តវបនេ ចំ�ំ។ អនកមនទី
មគ ល់។ �ែមន៉។ អនកបនស�មក។ អនកមនអំណរែដលមនិ�ចនិយយបន
េហយេពរេពញេ�យសិររីងុេរ ង។ អនក�តវបនេបះយុថក ។ អូ ខញុ ំេអយ! េនះ
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េហយជអ�ីែដលអនកមនជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនកមន…េបអនកបន
េពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ “អនកបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ”
រងច់កំររស់េឡងវញិជទូេ េ ៃថងចុងេ�កយ។
140 េ កនុងពិភពេ�កខងមុខេនះ គឺ�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជអមច ស់ៃន
េយង េហយអនកែដលបនេឃញ�ទងយ់ងមកេ�យសិរលី� និងដម៏ហិម “សមុ�ទ
នឹងលះបងម់នុស��� ប។់” “របូកយែដលពុករលួយៃនអនកែដលេដកលកេ់ កនុង
�ទងនឹ់ង…”

“េដកេ កនុង�ទង។់” េតអនកចូលេ កនុង�ទងេ់�យរេប ប�? “េ�យ
�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ េយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជកនុងរបូកយ
ែតមយួ។”

“របូកយែដលពុករលួយៃនអស់អនកែដលេដកកនុង�ទងនឹ់ង�តវផ� ស់ប�ូរ េហយ
េធ�ដូចជរបូកយដរ៏ងុេរ ងរបស់�ទង ់ េ�យ�រ�ទង�់ច�តត���គបទ់ងំអស់
េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។”

“ខញុ ំបនលឺសំេលងពី�ថ នសួគ”៌ បននិយយថយ៉ូ�ន “បននិយយ
មកកនខ់ញុ ំថ ‘សរេសរ “មនពរេហយអនកែដលបន�� បែ់ដល�� បក់នុង
�ពះអមច ស់…”’” េតអនកនឹងចូលេ�យរេប ប�? “េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ េយង
�តវបន�ជមុជកនុងរបូកយ។” “‘“…ែដល�� បក់នុង�ព ះអមច ស់ ចបពី់េពលេនះ
តេ ។ ពួកេគស�មកពីករងរ។ េហយករងររបស់ពួកេគេធ��មពួកេគ។”’”
ហុឺម!

េនះេហយជអ�ីែដល�ទងប់នប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមក។ អូ ករធន
�បកបេ�យពរ �ពះេយសូ៊វគឺជរបស់ខញុ ំ! ខញុ ំេ កនុង�ទង ់ េហយ�ទងគ់ងេ់ កនុង
ខញុ ំ �ពះបិ�េ កនុង�ទង ់ េហយ�ទងេ់ កនុង�ពះវរបិ�។ េហយ�ពះវរបិ�េ កនុងខញុ ំ
េហយខញុ ំេ កនុង�ទង។់

�ពះេយសូ៊វជរបស់ខញុ ំ!
ឱ �ពះគុណដម៏នសិរលី�េអយ!
ខញុ ំជអនកទទួលមរតកៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ បងៃ់ថ�ពី�ពះ
េកតពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ េពល�ងកនុង�ពះេ�ហិត

របស់�ទង។់
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�ែមន៉។ ខញុ ំនឹងមនិជួញដូរ�េទ។ អូ ខញុ ំេអយ!

តបងូទទឹមនិងេព�ជទងំអស់ �បក ់និងមស
�ទពយសមបត�ិរបស់�ពះអងគមនេពញបរបិូណ៌ �ពះអងគ

មន�ទពយសមបត�ិ�បម់និអស់។

េ�ពះខញុ ំជកូនេស�ច!
ខញុ ំជកូនរបស់េស�ច!
ជមយួ�ពះេយសូ៊វជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
�ងំខញុ ំជកូនេស�ច!

141 �ែមន៉ �ែមន៉។ ខញុ ំនឹងមនិប�ូរ�េទ។ ខញុ ំនឹងមនិប�ូរ�េទ។ ខញុ ំមនបទគមព…ី
ពីរឬបីេទ ត

បនទ បម់ក េនះគឺជបទគមពរីមយួេទ ត។ េ េពល—េពលអនកេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះជអ�ីែដលអនកមន។ ដូេចនះេតអនកជអ�ី េ កនេ់�កិយ?
ជជនចែម�ក។ ខញុ ំដឹងថ�យឺត ប៉ុែន��មនិែដលយតឺេពលស�មបេ់រ ងេនះេទ។ ជន
ចែម�ក! អូ!

េយងជអនកដំេណ រេហយេយងជអនកដៃ៏ទេ ទីេនះ
េយងកំពុងែស�ងរកទី�កងែដលនឹងមកដល់
ទូកសេ ងគ ះនឹងមកដល់ឆប់ៗ េនះ
េដមប�ីបមូលេ�គ ងអលងក ររបស់�ទងេ់ ផទះ។

142 ខញុ ំ�ចឮទឹកហូរេ េលទេន�អូៃហយូ កលខញុ ំេ េកមងជ�គអធិបបយ �យុ
�បែហលៃមភពីរឆន  ំ េ�ច ងេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបនឮ េមលេឡងពីេលខញុ ំ េហយ
បនឮសំេឡងមយួនិយយថ “េមលេ េល។” មកេនះមនពន�ឺដធ៏ំែដលពយរួេ
ទីេនះ មកចុះមកេលខញុ ំ េហយនិយយថ “ដូចែដលេ�កយ៉ូ�នបទីសទ�តវ
បនចតឱ់យេ ដឹកនកំរយងមកជេលកដំបូងរបស់�ពះ�គីសទ អនកនឹងមន�រ
មយួែដលនឹងនមំុខករយងមកជេលកទីពីររបស់�ពះ�គីសទ។”

អូ េតខញុ ំ�ចេជ �េ�យរេប ប�? ប៉ុែន��បនេកតេឡងដូចគន ។ េហយ
យបេ់នះ េភ�ងេងបេឡងវញិកំពុងេឆះជំុវញិ និងជំុវញិេ�កិយ។ �កមជំនំុែដល
បនេ�បសេ�ះដអ៏�ច រយៃន�ពះបនេលកខ�ួននងេចញពីកែន�ងេនះ េហយ
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យុទធនករដអ៏�ច រយៃនករពយបល និងទីសំគល់ ករអ�ច រយ និងអពភូតេហតុ
ែដលបង� ញករយងមក។
143 អនកគឺជជនចែម�ក េហយអនកជមនុស�ចែម�ក។ អនកេធ�េរ ងចែម�កខុសពីអ�ី
ែដលអនកធ� បេ់ធ�។ អនកមនិេធ�ដូចែដលអនកធ� បេ់ធ�។ មនុស�…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េ េពលែដល�មកសណ�ិ តេលអនក េហយអនកបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
អនក�ពេងយកេន�យនឹងអ�ីៗរបស់េ�កិយ។ អនកមនិេអេពនឹងអ�ីែដលនឹងរខំនអនក។
អនកមនិេអេពនឹង�។ បនទ បម់កអនកក� យជ—សុភវៈែដលមនចរតិចែម�ក កូនទ
របូ��កកស់�មបព់ួកេគ ឥ នទីតូចែដលញស់េ េ�កមសំបុកេមមន ់ែដលខញុ ំបន
អធិបបយ េហយេ េពលែដលឥ នទីកយសំបុករបស់�។ អនកគឺជសុភវៈែដល
េមលេ គួរឱយអស់សំេណ ច ស�មបព់ួកេគ។

ប៉ុែន� អូ ខញុ ំេអយ េដរេឡងេលម�វថីិេស�ច! �ែមន៉។ អូ �ជផ�ូវេ កន់
�នសួគ។៌ េហយខញុ ំកំពុងេដរេលម�វថីិេស�ច។

និយយថ “�កេឡកេមលកូនទរបូដ�៏�កកេ់នះ។ េនះគឺជ�គអធិបបយ
ដវ៏សុិទធ។”
144 �គអធិបបយេមតូឌីសដល៏បលីបញមន កប់ននិយយេ កនប់ុរសមន កេ់
ៃថងេនះ េ ទី�កងល�ីសស�ីល បននិយយថ “ខញុ ំចងជ់ួយបង�បសប៊លីី ប៉ុែន�
អនកដឹងេទថខញុ ំនឹងេធ�អ�ី? ខញុ ំ�តវែតដកករបស់ខញុ ំេចញ។” អនកមនិបចដ់កកេមល
ខញុ ំេទ។

�ទងប់នបិទជីវតិរបស់�ទងស់�មបខ់ញុ ំ។ �ែមន៉!…?…�គនែ់តេដរេឡងេល
ម�វថីិេស�ចេនះ គឺអស់េហយ។ អូ ខញុ ំេអយ! េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ទង!់ េកតពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង!់ �ងកនុង�ពះេ�ហិតរបស់�ទង!់ �េលលូ
យ៉! រកី�យ�ស់!
145 េហយបនទ បម់កេរ ងមយួេទ ត េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ដូេចនះ? អនកេ ែត
ជមនុស� ប៉ុែន�េតអ�ីែដលេធ�ឱយអនកេធ��? គឺេ�យ�រែតអនកបនមក �ទង់
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងម់កពី�ថ នេល។ �ជ�ពះេ កនុងអនក។
146 េពលខញុ ំេ ទី�កងរ ៉មូ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញថ ពួកេគមន ក់ៗ មនវ ិ ញ ណ
រ ៉មុូងំ។ េពលខញុ ំេ �កិក ពួកេគទងំអស់គន មនវ ិ ញ ណ�កិក។ ខញុ ំបនេ �បេទស
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អងេ់គ�ស ពួកេគទងំអស់មន�ម រតីជអងេ់គ�ស។ េ េពលអនកេ កែន�ងនន
អនករកេឃញ…បនទ បម់កអនករកេឃញ�ម រតី�េមរកិ �គួរឱយរនធត។់
147 េ េពលែដលខញុ ំបនចូលេ កនុង កត�់ខូម របស់�ន �នែ់ជលឡូ
េ ទី�កងរ ៉មូ ពួកេគបនចុះេឈម ះេ ទីេនះ “សូមឱយ ស�ី�េមរកិងំ េស� ក
សេម� កបំពក ់េដមបេីគរពវ ិ ញ ណកខនធអនក�� ប។់” �ម រតី�េមរកិ។

េមលេគចុះពីយន�េ�ះ េហយេស� កពកតិ់ចៗ េហយ�គបគ់ន េ េមលពួកេគ
េហយមកេនះបវរក ញ �េមរកិ។ េនះជ�ម រតីរបស់�េមរកិ។ អនក�ច�បប់
កែន�ងែដលនងមកពី� េស� កពកេ់ឡង េកមង�បស េងយ�ចមុះចស់តូចដូច
សត�ែឆក�មពីេ�កយនង។ �តឹម�តវេហយ។ អូ បទ នងគឺជមយួ…នង នង
គឺ�េមរចិ បវរក ញ �េមរកិ េដរចុះមក អនកដឹងេទ េដរដូចេនះ។ េហតុអ�ី? នង
មន�ម រតី�េមរកិ។ ប៉ុែន� �ព ះេយសូ៊មន�ព ះបនទូលថ ៃថងេនះ �ទងប់នេធ�បនទ ល់
ទស់នឹង� េហយ�ទងម់ន�ព ះបនទូលថ “អនកមកពីែផនដីខងេ�កម។ ខញុ ំមកពី
ខងេល។”

េហយ�បសិនេបអនកមន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទេ កនុងអនក អនកមកពី�ថ ន
េល េនះអនកជមនុស�ចែម�កេ ទីេនះ។
148 ប៉ុែន�អនកទទួលបនធមមជតិៃនកែន�ងែដលអនកមកពី�។ េនះេហយជអ�ី
ែដលខញុ ំកំពុងពយយមនិយយ។ ជនជតិរ ៉មុូងំមន កម់កទីេនះ គតេ់អះកបល។
េហយជនជតិ�ឡឺមង៉ម់ន កម់កទីេនះ។ ជនជតិ�េមរកិេ ទីេនះ។ េហតុអ�ី?
អនកបនទទួលវ ិ ញ ណៃន�បេទសទងំេនះែដលអនកមកពី�។

េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយេយងខុសែប�កគន យ៉ងខ� ងំចំេពះេ�កិយ។ អនក
មកពីខងេល។ អនកបនេកត។ អនកគឺជ—អនកគឺជពលរដ�ៃន�ពះ�ជ�ច�ក
មយួេផ�ងេទ ត។ េតអនកេជ េទ? េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺេដមបេីធ�ឲយ
អនកក� យជពលរដ�ៃន�ពះ�ជ�ច�កៃន�ពះ។
149 េបអនកជពលរដ�ៃន�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ េតឲយអនក�ប�ពឹត�េធ�យ៉ង�?
ដូច�ពះជមច ស់េធ�េ កនុង�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ទងែ់ដរ។ ឥឡូវេនះ េត�ពះ�ទង់
េធ�អ�ីេ កនុង��ច�ករបស់�ទង?់ ភពបរសុិទធ េសចក�ីសុចរតិ ភពបរសុិទធៃន
ចិត� ភពបរសុិទធៃនគំនិត។ អំ�ច និងេសចក�ី�ស�ញ់ េ កនអ់នកបតប់ង់
ពយបលអនកជំងឺ េធ�អពភូតេហតុ េធ�កិចចករដអ៏�ច រយ។ បនទ បម់ក េ កនេ់�កិយ
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អនកេមលេ ដូចឆកួត េហយពួកេគនិយយថ “ពួកេគអតម់នកបលេទ។” េឃញ
េទ? ប៉ុែន�អនកគឺជពលរដ�ៃន�ពះ�ជ�ច�ក�ពះ។

150 ខគមពរីមយួបែនថមេទ ត �បសិនេបអនកចងស់រេសរ�ចុះ យ៉ូ�ន១២:២៤។
អនុ ញ តឱយខញុ ំដក�សង�់េ អនកភ� មៗ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ:

…េប�គប�់សវែដលធ� កចុ់ះេ ដី…មនិងបេ់ទ េនះកេ៏ ែតមនិ
�ចបេងកតផលជេ�ចនេឡងែដរ។

ឥឡូវេនះ េមល សុនទរកថប ចបម់យួឥឡូវេនះ។ េហយចថំ �ពិតជ
ករពិត…ឥឡូវេនះ ចំេពះអនកវញិ �ពិតជចបំច ់ និងចបំច�់ស់ និងបងខំ
និង�បញប ់ ែដលអនកទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឥឡូវេនះ។ ដបតិ �បសិនេប
អនកមនិេធ� េនះអនកមនិ�ចមកកនុងកររស់េឡងវញិបនេទ។ ឥឡូវេនះេមល។ �ពះ
មនិ�ចបំពនចបបរ់បស់�ទងប់នេទ។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ �ទងេ់ធ��មចបប់
របស់�ទង។់

151 ឥឡូវេនះ �គប—់�គប�់សវ�លី ឬេពត េយងនឹងយក ដូច�ពះេយសូ៊វ
មនបនទូលេ ទីេនះ។ ជករពិត�ស់ េពត—េពតមយួេ កនុង�ពះគមពរី ខញុ ំ
េទបែតបន�ន�ៃថងេនះ សំេ េលពូជ ឬ�គបពូ់ជ�មយួ ប៉ុែន� �សវ�លី
េ ម  �គបពូ់ជ ឬអ�ីកេ៏�យ �ជេពត។ ប៉ុែន�េ េពលែដលេពត�សវ�លីធ� ក់
ចូលេ កនុងដី ឥឡូវេនះ មន…េយងទងំអស់គន េ ទីេនះបនេឃញ ដឹងេរ ងេនះ
េកតេឡង។ �គប�់សវ�លី ឬ�គបេ់ពត �ចេមលេ ល�ឥតេខច ះ�មែដល�ច
េធ�បន េហយអនក�ក�់កនុងដី េហយេបេពតេនះ…

�មនជីវតិជេរ ងរហូត។ �នឹងធ� កចុ់ះេ ៃថងេនះ បន�ពូជេ�យខ�ួន�ផទ ល់
�តលបម់កវញិ េហយេឡងេលម�ងេទ ត េហយចុះមកវញិ។ �ជជីវតិជេរ ង
រហូត។

េបេពតេនះមនិមនជីវតិរស់េ កនុងេនះេទ េទះ��� តប៉ុ�� កម៏និដុះែដរ។
�នឹងេ កនុងដីេហយរលួយ ហនឹងេហយ។ មយួែផនកៃន� ជសមភ រៈ�ចេ�បស�មប់
ជជី និងវតថុេ កនុងដី។ ប៉ុែន�ដូចែដល�នឹងរស់ម�ងេទ ត �នឹងមនិមនជីវតិេនះេទ
លុះ��ែត�មនជីវតិជបក់នុង�។ �គបគ់ន បនដឹង។ អនក�គនែ់តមនិ�ច។
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152 �ចមនបុរសពីរនក ់ មន កជ់មនុស�ដូចគន  ទងំពីរេមលេ ដូចគន ។ មន ក់
�ចជមនុស�ល� គត�់ចេធ�ករល� គត�់ចេធ�ដូេចនះជេដម ប៉ុែន�េលកែលងែត
បុរសេនះមនជីវតិអស់កលបជនិចចេ កនុងគត ់ គតនឹ់ងមនិមនជីវតិរស់
េឡងវញិេឡយ។ គតម់និ�ចេធ�បន មនិមនអ�ី�តវរស់េឡងេទ។ គម នអ�ី
�ចនគំតេ់ឡងបនេទ គឺគម នជីវតិ។ ដូេចនះ អនកេឃញេទ ប�ូន�បស ប�ូន�សី
ជទី�ស�ញ់ េលកែលងែតមនុស�មន កប់នេកតជថមី គតគ់ម ន�បជញ �ចវលិ
មកកនុង�ជ�ច�កេនះបនេឡយ។ គតម់និ�ច។ “េលកែលងែតេពតេនះធ� ក់
ចូលកនុងដីេហយងប។់” �ទងក់ំពុងនិយយអំពីអងគ�ទង។់ ប៉ុែន��ទងម់ន មនិែមន
ជីវតិជករបន�ពូជេទ �ទងម់នជីវតិអស់កលបជនិចច េហយជីវតិែដល�ទងប់ន
�បទនដល់អនក េដមបឲីយអនក�ចមនជីវតិដូចគន ។
153 ឥឡូវេនះ េបអនកមនជីវតិមនុស� លមមនឹងរកិំលអនកេ កនត់��  “នងែដល
រស់េ េ�យរកី�យេនះបន�� បក់លនងេ មនជីវតិេ េឡយ” អនកមនិ
�ចេ�កកេឡងបនេទ។ អនក�បែហលជេកមង�សីែដលេពញនិយមបំផុតេ កនុង
�� អនក�បែហលជេកមង�សីែដលេពញនិយមបំផុតេ កនុងេហគមេប រកនុងសងគម
របស់អនក អនក�ចនឹងជ ស�ីែដលេស� កពកល់�បំផុតកនុង�បេទស អនក�ចនឹង
�� តបំផុត អនក�ចជអនក�ងសងដ់េ៏ឆនម អនក�ចនឹងក� យជនិមតិ�របូស�មប់
�� មរីបស់អនក អនក�ចជរបស់ទងំអស់េនះ ែដលអ�ច រយ�ស់ ប៉ុែន� បង�សី
ទល់ែតអនកមន�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធេ កនុងអនក ែដលជជីវតិអស់កលបជនិចច េ
ចុងប ចបៃ់នផ�ូវេនះ េទបអនកបនប ចប។់

េហយខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេមលេ ដូចេម�ច ឬថេរ ងទងំេនះមនលកខណៈែបប
� ឬមនិសូវេពញនិយម ឬេពញនិយមេនះេទ �� តឬ��កកប់៉ុ��  េបអនកមន
ជីវតិអស់កលបជនិចច េនះអនកនឹងរស់េ ជេរ ងរហូត។
154 េ េពលែដល�ពះចន័ទនិងផក យរលតេ់  េហយែផនដីបនយំ ចូលេ កនុង
ភន ំ និង�រេ��ថ ន េហយអ�ីៗទងំអស់មន អតម់ន �ែលងមនេទ តេហយ
ពិភពេ�កេនះដូចជេកមងេចះេដរេតះតះ ដូចមនុស��សវងឹមកផទះេ េពលយប់
េហយផក យមនិ�ពមបេ ចញពន�ឺ េហយធ� កពី់េលេមឃ េហយ�ពះចន័ទែ�បេ ជ
ឈម េហយ—�ពះ�ទិតយរះេឡង េហយ�កម់ុខ េពលេឃញកូនមនុស�យង
មក អនកនឹងភ�េឺឡងកនុងេសចក�ីសុចរតិៃន�ពះេយសូ៊វ �គីសទ េដមបេីចញពីផនូរកនុងនម
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ជ ស�ីវយ័េកមង និង�សស់�� ត េដមបយីកគូរបស់អនក េហយរស់េ ជេរ ងរហូត
និងជេរ ងរហូត និងជេរ ងរហូត េហយ�គបវ់យ័អស់កលបជនិចច អនកនឹងេ ែត
រស់េ ។ េនះេហយជអ�ីែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

�បសិនេបអនកមន�រមមណ៍ថទញតិចបំផុត កំុបែង�រ�េចញ។
155 េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជអ�ី? �ពះេ កនុងអនក។ េត�ស�មបអ់�ី? េដមបបីន�
កិចចកររបស់�ទងក់នុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង។់ េដមបនី�ំកមជំនុំរបស់�ទងម់ក
ជមយួគន  េដមបនី�ំកមជំនុំេ កនក់ែន�ងមយួេ ៃថងេនះ ឆង យហួសពីគមពរីលូេធ
េរ ន េមតូឌីស និងេពនទីកុស� ចូលេ កនុងកែន�ងស�មបកូ់នចិ ច ឹមនិង�ពះគុណ
ដរ៏ស់រេវ ក។ ថ េ េពលែដលែផនកៃន�កមជំនុំេនះ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណ
េធ�ករេ កនុង�កមជំនំុេ ទីេនះ �នឹងេលកេឡង េហយ�នឹងេចញមក នមំកនូវ
ករេ�បសេ�ះទងំអស់ែដលបនបះ៉នឹង�ពះវ ិ ញ ណេនះ។

លូេធេរ នែដលឈរេ ទីេនះជមយួនឹងពន�ឺទងំអស់ែដលពួកេគមនេ
កនុងករ�បជ់សុចរតិ ពួកេមតូឌីសែដលដួលេលឥដ� េហយេគេ�បះទឹក�កេ់ល
មុខ ពី�ពះវ ិ ញ ណ�យពួកេគ�មរយៈករែញកជបរសុិទធ េពនទីកុស�ទងំេនះ
ែដលពួកេគបនេដរេឡងចុះ�មផ�ូវ េហយេ ពួកេគ “អ�� តេ សួត” និង អូ
“េ ៗ” និង “េ កនុងភ�សត�កង ន” និងទងំអស់េនះ ពួកេគនឹងឈរេ កនុង
េសចក�ីសុចរតិ េ ចំេពះ�ពះភ ក�ៃន�ពះេ ៃថងេនះ ដូចជ�ពះគមពរីេនះឈរេ
ទីេនះ។ �បសិនេបអនកេជ ថខញុ ំជអនកបំេរ …អនកេ ខញុ ំថជេ��របស់�ទង ់ ខញុ ំមនិ
េ ខ�ួនឯងថអ ច ឹងេទ។ ប៉ុែន� សូមអនក�� ប ់ ខញុ ំកំពុង�បបអ់នកកនុង�ពះនមៃន
�ពះអមច ស់។ អស់អនកែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ �ពះនឹងនមំកជមយួ�ទងេ់ ឯក
រយងមករបស់�ទង ់ េ ឯកររស់េឡងវញិ េហយមនែតអនកែដលមនេ កនុង
�ពះ�គីសទប៉ុេ�� ះ។
156 េតេយង�ចចូលកនុង�ពះ�គីសទ េ�យរេប ប�?

“េ�យេគលលទធិែតមយួែដលេយងទងំអស់គន �តវបនចូលរមួ”? អតេ់ទ។

“េ�យករចបៃ់ដែដលេយងទងំអស់គន �តវបនទញចូល”? េទ។

“េ�យទឹកែតមយួែដលេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។”?
េទ។
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ឬ “េ�យនិកយមយួែដលេយងទងំអស់គន �តវបនចូលជនិកយ”?
អតេ់ទ។

ប៉ុែន� “េ�យ…” កូរនិថូសទី១ ជំពូក១២:១៣ “េ�យវ ិ ញ ណែតមយួ”
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ “េយងទងំអស់គន …” េមតូឌីស
បទីសទ លូេធេរ ន េ�បសប៊េីធ�ន “ចូរេដរកនុងពន�ឺ ដូចជ�ទងេ់ កនុងពន�ឺ
េយងមនចំណងមតិ�ភពជមយួគន េ វញិេ មក េហយ�ពះេ�ហិតៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ សម� តេយងពីអំេពទុចចរតិទងំអស់។”
“េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ េយងទងំអស់គន �តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជ
របូកយែតមយួ េហយ�តវបនេធ�ជអនកទទួលយក�ពះគុណរបស់�ទង។់”
157 អនកមនិ�ចេ �ល�កមជំនុំជំរះបនេទ។ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ
េហយេជ ។” គម នអនក��ចេជ បនេទ លុះ��ែតគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ “េហយេជ េល�ទងែ់ដលបនចតខ់ញុ ំមក” េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនែថ�ងទីបនទ ល់អំពីកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ “មនជីវតិអស់កលប
ជនិចច េហយនឹងមនិចូលកនុងករជំនំុជំរះេឡយ គឺបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់
ឯជីវតិ។” អ�ី? អនកនឹងមនិចូល�លជំនុំជំរះេទ។ អនកនឹងមនិឈរេ បល�័ងកសស
�មបក់រវនិិចឆយ័េទ។

អនកជួបករវនិិចឆយ័របស់អនកេ ទីេនះ។ អនកបនឆ�ងកតក់រវនិិចឆយ័របស់អនក
េ េពលអនកបនឆ�ងកត ់ េហយនិយយថ “ខញុ ំមនិល�េទ េហយករេរ នរបស់ខញុ ំ
កម៏និល�ែដរ។ �ព ះអមច ស់េអយ សូមចូលមកកនុងទូលបងគំ េហយយកទូលបងគំ
េហយដឹកនទូំលបងគំផង។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលពិភពេ�កឆកួតេនះនិយយេនះ
េទ។ សូមដឹកនទូំលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ�ទង។់” �ទងជំ់នុំជំរះ
េ េពលេនះ។ វនិិចឆយ័ខ�ួនអនកថជមនុស�លងីេលងស�មប�់ពះ�គីសទ េហយេ កនុង
េសចក�ីសុចរតិរបស់�ទងេ់ ៃថងេនះ េយងនឹងឈរអមតៈេ កនុងរបូ�ងរបស់�ទង។់
158 ផ�ូវែតមយួគត។់ យ៉ងេមច៉? “េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ េយងទងំអស់គន
បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជរបូកយែតមយួ។” េហយេ េពលែដលអនកេ កនុង
របូកយេនះ ករវនិិចឆយ័បនវនិិចឆយ័រចួេហយពី�ងកយេនះ េហយអនកបន
ទទួលយក�ទងជ់ករសងៃថ�ៃនអំេពបបរបស់អនក។

អនកនិយយថ “ខញុ ំបនេធ��េហយ បង�បស�បណ�។ំ”
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បនទ បម់ក �បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយង�តឡបម់កវញិ េហយ
�បទន��ដល់អនកជទីសមគ ល់ េនះ�ពះវ ិ ញ ណនឹងនអំនកចូលេ កនុង�ពះ
កយៃន�ពះ�គីសទ។ អនកែបរ�តឡបេ់ ផ�ូវេផ�ង េហយអនកជសុភវៈថមីកនុង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ “អនកបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជ់ីវតិ។ េរ ងចស់បន
កន�ងផុតេ េហយ េហយអនកគឺជអនកថមីេ កនុង�ពះ�គីសទ!” �ែមន៉!
159 អូ សូមអនុ ញ តឱយខញុ ំប ចុ ះប ចូ លអនក បងប�ូន�គី�ទ នរបស់ខញុ ំ។ កុំអនុ ញ ត
ឱយកររស់េឡងវញិេនះឆ�ងផុតអនក។ អនក�តវែតទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េត�
គឺជអ�ី? �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ េត�ស�មបអ់�ី? េដមបដឹីកនអំនក ែណនអំនក បំេពញ
អនក ែញកអនកជបរសុិទធ េ អនកេចញ ចូលេ កនុង�កមជំនុំ។

េត�កមជំនំុជអ�ី េតពកយថ�កមជំនំុមននយ័ដូចេម�ច? “េ េចញ
បំែបកេចញ។” អូ េតខញុ ំ�ចយកេសចក�ីអធិបបយពី�ឥឡូវេនះេ�យរេប ប�!
“េ េចញ ែបកេចញ” ជនចែម�ក ឆង យពីេ�កិយ អនកេធ�ដំេណ រ និងជ
មនុស�ចែម�ក េ�យដឹងថេយងេ ទីេនះគម នទី�កងេ េលែផនដីែដលេយងចង់
រស់េ េទ។ អូ ខញុ ំេអយ!
160 ដូចអ�័ប� ំ អុី�ក និងយ៉កុប�ន កេ់ កនុង�ត�លកនុង�សក។ ពួកេគ
បន�បកសថពួកេគជអនកដំេណ រ និងជនចែម�ក ជពូជៃនអនកសនងមរតក ជ
អនកទទួលមរតកេ ទីេនះ។ ជបិ� ជអនកទទួលមរតក។ េយងជ�គបពូ់ជរបស់
ពួកេគ។ “េហយពួកេគកំពុងែស�ងរកទី�កងមយួែដលអនក�ងសងនិ់ងអនកបេងកត
គឺជ�ពះ។” �ែមន៉។ ពួកេគកំពុងែស�ងរក។
161 េហយសព�ៃថងេនះ ពូជរបស់ពួកេគេ ែតែស�ងរក�កងមយួមកដល់ េ�យ
និយយថ “ខញុ ំមនិចងស់�មបខ�ួនេ នឹងពិភពេ�កិយេនះេទ។ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�អ�ី
ជមយួពិភពេ�កិយេនះេទ។ ខញុ ំចងប់ន ខញុ ំកំពុងែស�ងរកទី�កងែដលបន
�ងសងប់នួ�ជង។ ខញុ ំកំពុងែស�ងរកទី�កងែដលមនជីវតិអស់កលបជនិចច ជ
កែន�ងែដល�ពះ�ទិតយមនិលិច កែន�ងែដលនឹងមនិែដលមនភពចស់ កែន�ង
ែដលនឹងមនិែដលមន�ន មេ�បះេ េលកូនេ�រ ឬផនូរេ េលភន។ំ ខញុ ំកំពុងែស�ងរក
ទី�កងេនះ ែដលជអនក�ងសងនិ់ងជអនកបេងកតគឺជ�ពះជមច ស់។”
162 មនវធីិែតមយួគតេ់ដមបែីស�ងរក�។ “មនថមមយួែដលកតេ់ចញពីភន ំ េ�យ
គម នៃដបនរេម លចូលេ កនុងពិភពេ�កិយ េហយ�យកេមទច�េចញ េហយ
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�ក� យដូចជ�សវ�លី…ឬអងក មេ េលក�មលឥដ�។” សូមឱយថមេនះ ជ
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ ថមែដលជំពបដ់ួលចំេពះពិភពេ�ក ថមៃនអំេពបប ថមេសច ថម
ែដលជំពបដ់ួលចំេពះពួកជំនុំ។ ប៉ុែន�ជថមដម៏នតៃម� និងជថមឡូេដស�ូនដល់
អនកេជ  ជថមៃនករធន ជថមៃនករស�មក។ អូ ខញុ ំេអយ!

ស�មក! ខញុ ំដឹងថខញុ ំបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។ �ពលឹងខញុ ំ
ស�មក។ អូ! “អនក�ល់គន ែដលេន យហត ់ និងមនបនទុកធងន ់ ចូរមកឯខញុ ំ ខញុ ំនឹង
ឲយអនកបនស�មកដល់�ពលឹងអនក។” “ជ—ស ញ ែដល�តវនិយយ��កក”់ បន
និយយពី—េ��ចំេពះម៉រ។ី �នងឹក� យជស ញ មយួ �បកដ�ស់ បទ។
ប៉ុែន��នឹងជករធន។ �នឹងក� យជក�ី�ស�ញ់។ �នឹងក� យជករេពញចិត�។
�នឹងក� យជអ�ីមយួែដលអនកដឹងថអនកបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។
163 ប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ កនុងនមជបងប�ូនរបស់អនក កនុងនមជអនកបេ�មរបស់អនក
កនុង�ពះ�គិស� សូមេ�យខញុ ំប ចុ ះប ចូ លអនកេ�យអស់ពីចិត�។ កុំបេ�� យឱយេរ ង
េនះហួសេលកបលរបស់អនក ឬេដរ�មអនក ឬេ េ�កមអនក។ ទទួលយក�េ
កនុងេបះដូងរបស់អនក េហយអនកនឹងក� យជមនុស�រកី�យេ េលែផនដី។

ខញុ ំមនិសនយថអនកនឹងទទួលបនមយួ�នដុ�� រេទ។ េទ បទ។ បង�បស
េឡអូ ខញុ ំគិតថមនករសនយេ�ចនេពកេហយឥឡូវេនះ “�នដុ�� រ” អ�ីែដល
អនកេផ�ងបននិយយ។ “�បសិនេបអនកក� យជ�គិ�ទ ន ជអនកមនមយួ�ន
ដុ�� ។” ខញុ ំមនិសនយអ�ីនឹងអនកេទ។

ខញុ ំសនយនឹងអនក េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចសនយអនកៈ េសចក�ីសេ ងគ ះ
របស់�ទង។់ �ពះគុណរបស់�ទងគឺ់�គប�់គនស់�មប�់ល់ករ�កលបង។ មនុស�
េ េពនទីកុស� ពួកេគមនិចងប់នអ�ីែដលខ�ួនមនេទ។ ឥឡូវេនះនិយយអំពី
ម�េសដ�ី? ពួកេគមនិចងប់នអ�ីែដលពួកេគមន បង�សីែអនជី។
164 ខញុ ំចងឮ់អនកនិងហគឺតទីេ�ច ង ចេ�ម ងៃនៃថងមយួ (េតនងេ ឯ�?) សប� ហ៍
�តឡបម់កផទះ ែដលជៃថងមយួកនុងចំេ�មៃថងេនះ។ ពួកេគជេ�ចនបនឆ�ងកត់
�ពំែដន�ងំពីេពលេនះមក។ អូ ខញុ ំេអយ!

ពួកេគមនិបនសំុរបស់អ�ច រយេទ។ ពួកេគមនិបនសំុលុយេទ។
េហតុអ�ីបនជេព�តសបននិយយថ “ខញុ ំគម ន�បកនិ់ងមសេទ ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំ
មន ខញុ ំនឹងឲយ�េ អនក។”
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េហយខញុ ំនិយយេ យបេ់នះ មតិ�ភក�ិេអយ។ េសចក�ីអំណរ េសចក�ី�ស�ញ់
ករធនែដលខញុ ំមនពី�ពះ�គីសទ និងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ ដូចជខញុ ំមន ខញុ ំ
ផ�ល់ជូនដល់អនក ខញុ ំសូមជូនដល់អនក កនុងនមជកូនរបស់�ពះ។

េហយអនកមកេហយេ ជបន់េឈឆក ង េប�ពះ�ទង�់�ស់េ អនក េហយ
កុំេ�កកេ �។ េពលអនកមកយបៃ់ថងែស�ក អនកចូលមកេ ទីេនះរហូតដល់
ចប ់ ឬេឡងមកេយងនឹងអធិ�� នេហយ�កៃ់ដេលអនក។ េ …េនះជលំ�ប់
ៃន�ពះគមពរី សូម�កៃ់ដេលពួកេគស�មប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយបនទ បម់ក
េយងនឹងេ  អនកេ ផទះរបស់អនក… េបេ ទីេនះ េបេ េពញមយួយប ់�ន កេ់
ៃថងបនទ ប ់�ន កេ់ ៃថងបនទ ប ់ឆ�ងកតៃ់ថងឈបស់�មក �ន កេ់ រហូតដល់ៃថងដំបូង
ៃនឆន  ំេហយបន��ន កេ់ រហូតដល់។
165 េនះ អ�ីកេ៏�យែដលេយងែណនអំំពីយបៃ់ថងែស�ក បង� ញអនកេ កនុង
�ពះគមពរីនូវអ�ីែដល�តវមក េនះនឹងមក។ េហយេ េពលែដល�មកដល់ េនះមនិ
មនវ ិ ញ ណ��កក�់គប�់គនេ់ កនុងទរណុកមមេទ…អនកដឹងថអនកបនឆ�ងផុតពី
េសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។ អនកគឺជសុភវៈថមីេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ កណ�ឹ ងរ ី
ក�យៃន�ថ នសួគនឹ៌ងបន�ឺេឡង។
166 បងអូថល ខញុ ំ�បបអ់នក ��គនែ់តេធ�ឲយអនកេឆះ។ េនះជ�បសចស់មន កែ់ដល
ជបង�បសរបស់ខញុ ំ ែដលជេកមងទំេនងេដរកនក់េំភ�ងែកបរខ�ួន រកេមលបុរស
មន កេ់ ជំុវញិ�ជង នរ�មន កេ់ដមបផី�ុខំួរកបលរបស់ពួកេគេចញ។ េហយមន
អ�ីេកតេឡង? ៃថងមយួគតប់នេមល េហយេជ េលជីវតិ។ េហយគតប់នេដរេ
មុខ។ គតប់នេដរ�មករ�បជុំរបស់ខញុ ំ។ េហយបុរស�កី�កែដលមន��រមនិ
�គប�់គន ់ េហយេដកកនុងគុេមព តែកបរ�ត�ល ទងំេ�សកឃ� ន។ េហយៃថងមយួ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក។ អូ បង�បស �បនផ� ស់ប�ូរអនក ែមនេទ? �នំ
ជីវតិ េហយយកេសចក�ី�� បេ់ ។ ករស�បប់នចកេចញេហយក�ី�ស�ញ់ចូល
មក។ អូ ខញុ ំេអយ! េសចក�ីខម ងំស�តវនិងជេម� ះទងំអស់បនធ� កេ់ ឆង យ ជីវតិថមី
ចូលមក។

សូម�កេឡកេមលទីេនះេ េពលអនកេផ�ងេទ ត េពលេផ�ងេទ ត អនកដៃទនិង
ឆ�ងកតទី់េនះ។ អូ កណ�ឹ ងៃន�ថ នសួគប៌ន�ឺេឡង! មតិ�េអយ គម នផ�ូវស�មបខ់ញុ ំកនុង
ករបង� ញ�េទ។
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167 ចូរ�� បចុ់ះ េដមបឲីយខញុ ំ�ចនឹងចកេចញពីករេនះ �បសិនេបអនកបនេជ
ទីបនទ ល់របស់ខញុ ំ កនុងនមជអនកបេ�មរបស់�ពះ�គីសទ េហយបនពយយមបង� ញ
អនកេចញពី�ពះគមពរីរបស់�ពះ �ជករ�តឹម�តវ។ េហយ�បសិនេបពកយរបស់ខញុ ំ
�កដូ់ចជចែម�កបន�ិចស�មបព់ួកេគអំពីេរ ងេនះ សូម�កេឡកេមលរបូភពេនះ
េ កនុងពិភពវទិយ� ស�។ ចូរេមលែផ�េឈ ែដលបេងគ លេភ�ងែដលនកូំនេ អុី
�� ែអល ចូរេមលែផ�ែដល�មន។ សូមេមលអ�ីែដល�េធ� អ�ីែដល��បប។់

�មនិែមនជខញុ ំេទែដលនិយយ �គឺជ�ទងែ់ដលនិយយ�មរយៈអនក អនក
េឃញេហយ។ �មនិែមនជខញុ ំេទែដលេឃញករនិមតិ� �គឺជ�ទងែ់ដលនិយយ
�មរយៈអនក។ �មនិែមនជខញុ ំេទែដលពយបលអនកជំងឺ �គឺជ�ទងែ់ដលេ កនុង
អនក ពយបលអនកជំងឺ។ �មនិែមនជខញុ ំេទែដលអធិបបយ។ ខញុ ំជមនុស�កំ�ក
ែដលថយេ�កយ េហយរតេ់ចញពីករគិតេនះ ប៉ុែន�គឺជ�ទងែ់ដលមនបនទូល
�ម។ ខញុ ំមនិ�គ ល់�ពះបនទូល ប៉ុែន��ទង�់ជប។ េនះេហយ។ េនះេហយជ�។
េនះេហយជអ�ីែដល�គឺជ។

េហយេ ទីេនះគឺ�ទង។់ េហយេទវ�ៃន�ពះដែដលេនះ គឺេ ទីេនះកនុងអគរ
េនះយបេ់នះ។ អូ េតខញុ ំ�ស�ញ់�ទងយ៉់ង�!
168 ឥឡូវេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលចងទ់ទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?
ពិនិតយេមលជីវតិរបស់េយង។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលមនិទនប់នទទួល េហយ
ចងទ់ទួល? េលកៃដេឡងនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ជេ� ៃនេបះដូង
របស់ខញុ ំ ខញុ ំចងទ់ទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” សូម�ពះ�បទនពរអនកេ �គប់
ទីកែន�ង។
169 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលបនទទួល� េហយចងេ់ ដូចែដលពួកេគ
បនេធ�េ កិចចករជំពូក៤ និងនិយយ “ឱ�ព ះអមច ស់េអយ �ព ះអមច ស់េអយ សូម
េលក�ពះហស�របស់�ពះអងគេឡងេដមបពីយបល េហយបង� ញទីសំគល់និងករ
អ�ច រយកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វជ�ពះបុ��ដប៏រសុិទធរបស់�ទង ់ េហយផ�ល់ឱយខញុ ំ
នូវេសចក�ីក� �ន និងេសចក�ី�ស�ញ់ទងំអស់ កនុងករនិយយ និងករបំេពញ
ថមី។”? បទ ទីេនះកជ៏របស់ខញុ ំែដរ។ �ពះជមច ស់�បទន�មកខញុ ំ។

ចូរេយងឱនកបលចុះ េ�យេ�ម ះសម័�គបំផុត មនុស�មន ក់ៗ កន់
បំណង�បថន របស់អនកេ កនុងចិត�។
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170 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងបិទករជួបជំុតូចេនះេ យបេ់នះ បនទ បពី់
ករ�បកបគន ជំុវញិ�ពះបនទូល និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ រេប បែដល�ទងប់ន
�បទនពរដល់េយង េហយចកេ់�បងៃន�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងដួងចិត�
េយង! មនអនកបេ�ម មនមនុស�េ ទីេនះ ែដល�គប�់សទបវ់ណ� ៈទងំេនះបន
ភ�កេ់ហយបនេឃញ�ពះអមច ស់ថល�។ េយងដឹងពីអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ឥឡូវេនះ ែដលជករសនយរបស់�ពះ។ �គឺជជីវតិដអ៏ស់កលបរបស់មនុស�ជ
េ�ចនែដលេជ ។
171 េហយេយងដឹងថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ែដលបនប ជូ នមកវញិ េហយ�ទងគ់ងេ់ កនុងេយងសព�ៃថងេនះ ។ ដូច�ពះជមច ស់
គងេ់ ពីេលេយង កនុងបេងគ លេភ�ង។ បនទ បម់ក�ទងប់នេដរជមយួេយង
េ កនុង…�ងកយមយួែដលេគេ ថេអម៉ញូែអល “�ពះេ ជមយួេយង”
េហយឥឡូវេនះ �ទងគ់ងេ់ កនុងេយង េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជ�ពះេ កនុង
េយង។ អូ!

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េ ៃថងេនះ អនកនឹងដឹងថ ខញុ ំេ កនុង�ពះបិ�
េហយអនកេ កនុងខញុ ំ េហយខញុ ំេ កនុងអនក។ អនកនឹងយល់ពី�េ ៃថងេនះ។ េ�ពះថ
អនកសថិតេ កនុងពិភពៃនភពងងឹត ដូចនិយយឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េ ៃថងេនះ អនក
នឹងយល់។”
172 ឱ�ពះវរបិ�េអយ �មនិ�ច�តវបនេធ�ឱយ�ម ញ  និងល�ឥតេខច ះេនះេទ
ពីេ�ពះេពលេនះ េយងមនិមនអ�ី�តវមនជំេន េឡយ។ ប៉ុែន�កិចចករទងំអស់
របស់�ពះ�តវបន�គប�់គងេ�យជំេន ។ េហយេ�យេសចក�ីជំេន េល�ពះបនទូល
របស់�ទង ់ េ កនុងភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលេយងដឹងគឺឥឡូវេនះ ខញុ ំ
សូមឲយ�គប�់ពលឹងែដលេ�សកឃ� នេ ទីេនះនឹងបនេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ អនកែដលមនិមន� េហយកំពុងេ�សកឃ� ន� សូមចងច…ំ េយងខញុ ំ
នឹងនិយយេ កនព់ួកេគថ �ពះជមច ស់េអយ ដូច�ទងម់នបនទូល “អនកមន
ពរេហយ េពលអនកេ�សកឃ� ន។ អនកនឹង�តវបនែឆ�ត។” េនះជករសនយ។
េហយ�កម៏នពរែដរែដលេ�សកឃ� ន។ អនកមនពរែដលបនដឹងថ�ពះបន
មនបនទូលមកកនអ់នក ដបតិ�បនែចងថ “គម ននរ��ចមករកខញុ ំបនេឡយ
េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំទញគតម់ុនប៉ុេ�� ះ។”
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173 េហយ�ពះអមច ស់េអយ អនកែដលធ� បជ់អតីតយុទធជនេ ទីេនះ ពួកេគ
េលកៃដេឡង។ ខញុ ំមនរបស់ខញុ ំ។ ឱ�ព ះអមច ស់េអយ សូម�បទនកម� ងំដល់េយងខញុ ំ
សូម�បទនឲយេយងខញុ ំនូវអំ�ចេដមបេីលក�ពះហស�របស់�ពះេយសូ៊វ ជបុ�ត
ដវ៏សុិទធរបស់�ទង។់ ទីសំគល់ និងករអ�ច រយ�ចនឹង�តវបនេធ� េដមបេី�យ
�ក� យជកិចចករដេ៏�  ែដលជកិចចករធំជងមនិធ� បម់ន។ ផ�ល់ឱយេយងនូវ
េសចក�ីក� �ន និងេសចក�ី�ស�ញ់ េដមបនិីយយេ កន�់បជជន។ សូម
�បទន�ពះអងគមច ស់។ សូមេ ជមយួនឹងេយងកនុង�គបក់រទងំអស់ េយងសូម
កនុង�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ។

174 េហយេ យបែ់ស�ក �ពះអមច ស់េអយ សូមមនខយល់បកេ់បកយ៉ងខ� ងំមក
ធ� កចូ់លេ កនុងអគរេនះ ថ�នឹងដូចជៃថងបុណយទី៥០មយួេទ ត។ �គឹះ�តវបន
�ក។់ អ�ី�គបយ៉់ងគឺរចួ�ល់។ េគ�តវបនេគសម� ប ់សត�ធត�់តវបនេគសម� ប់
េច ម�តវបនេគសម� ប ់ តុ�តវបនេរ បចំ េភញ វ�តវបនអេ ជ ញ។ ឱ�ពះអមច ស់
េអយ សូមប ជូ នៃថងបុណយៃថងទី៥០ េ យបែ់ស�ក ចូលេ កនុងអគរេនះ េហយ
បំេពញ�គប�់ពលឹងេ�យពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សូម�បទន
មក �ពះបិ�។ េយងសូម�េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

…េយងនឹងេរ នអ�ីៗជេ�ចន
េយងនឹងមនពិណែដលេធ�ពីមស
�បែហលមយួពនែ់ខ�
េយងនឹងេ�ច ង ែ�សក និង� ំ
កូនេច មនឹងជូតទឹកែភនក
េយងនឹងមនផទះមយួសប� ហ៍ៃនករ�តលបម់កផទះវញិដ៏

អ�ច រយ
មយួមុនឺឆន ដំំបូង។ (�ែមន៉!)

�ពះេ�ហិតដៃ៏ថ�ថ� ៃន�ពះ�ជបុ��របស់�ពះបនសម� ត
និងែញកជបរសុិទធ

មនុស�អ�ច រយស�មប�់ពះនម�ទង ់េហយពួកេគ�តវបនេគ
េ ថកូន�កមុ។ំ
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េទះបីេ ទីេនះ�តវបនេគ�ពេងយកេន�យ និងេមលងយ
កេ៏�យ ៃថង�មយួ �ពះអមច ស់នឹងនមំក

អនកែដលបនេ�ជសេរ សទងំេនះេ កនុងេខ� ងទ� រ េហយ�
មនតៃម�មនិធ� បម់ន… 



េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បទនមកស�មបអ់�ី? KHM59-1217
(What Was The Holy Ghost Given For?)

ែផនក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
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