
ត�មងករគិតរបស់មនុស�

 អរគុណបង�បសម៉ន។់ ខញុ ំបនេឃញអនកនបំង�បសមន កម់ក។ សូម
�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ “ករទងំអស់�ចេធ�េ បន�គនែ់តេជ

ប៉ុេ�� ះ។” ចូរេយងអធិ�� ន។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ពិត�ស់េនះជបំណង�បថន របស់េយងេ យបេ់នះ
គឺ�គនែ់តេជ ។ ដូចែដលេយងបន�បមូលផ�ុ ំគន េ ទីេនះេ យបេ់នះ េ កនុងេ�ង
ឧេបសថ ែដល�ពះ�ទិតយេ ទិសខងលិច េយងអធិ�� នសូម�ទងអ់នុ ញ ត
ឱយេយងដឹងថេពលេវ�ជិតដល់េហយ�ពះ�ទិតយ�តវបនកំណតផ់ងែដរ េពល
ជិតអស់េហយ។ ៃថង�តវបនចំ�យឆង យ។ េហយេយងចថំេពលមយួែដល
�តវបនចំ�យ អនកេធ�ដំេណ រពីរនកចូ់លេហយ�ន កេ់ ជមយួពួកេគ។ េហយ
បនទ បម់ក�ទងប់នបង� ញអងគ�ទងឲ់យពួកេគ�គ ល់ េ�យពនយល់�ពះបនទូលរបស់
�ទងេ់ហយអនុ ញ តឱយពួកេគេមលេឃញអ�ីៗែដល�ពះ�គិស��តវរងទុកខ ទងំអស់
េនះជមុនសិន។
2 ដូេចនះេយងអធិ�� នថ ឱ�ពះជមច ស់េអយ ដូចជៃថងបនកន�ងេ�ចន
េហយែដល�ទងនឹ់ងចូលមកកនុងផទះរបស់េយង េហយរស់េ ជមយួេយង េហយ
ពនយល់ដល់េយងនូវ�ពះបនទូល �ពះអងគេអយ េយងចតទុ់កជកំណប�់ទពយពី�ទង់
ជអំេ�យេ កនុងចិត�របស់េយងដូេចន ះែដរ។ សូមឱយេយងកំុរលំង� សូមឱយ
េយងេគរព�េ�យអស់ពីដួងចិត�របស់េយងជនិចច។
3 េយងសូមអរគុណ�ទងច់ំេពះអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបអ់នកែដលេ
មនទីរេពទយេពល�ពឹកេនះ និងអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបកូ់ន�បសតូចរបស់
បង�បស េខប ែដលេហ បនិង�� ប ់ េហយឥឡូវេនះគតេ់ ទីេនះកនុងចំេ�ម
ម�ជនេ យបេ់នះ។ េតេយងគួរអរគុណ�ទងយ៉់ង� បិ�េអយស�មបក់រ
ទងំេនះ!
4 សូមផ�ល់មក�ពះជមច ស់េអយ េដមបឲីយេយង�ចដឹងថេតេយងគួរ
ថ� យករសរេសរអ�ីដល់�ពះអងគ។ េយង�គនែ់ត…�េលសពីករយល់ដឹងរបស់
េយងកនុងករថ� យករសរេសរដល់�ទង។់ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់េអយ សូមទទួលយក
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ដួងចិត�របស់េយងជដង� យ អរ�ពះគុណ ែដលពួកេយង�ស�ញ់�ទង។់ េហយ
េ េពលែដល—េយងចងេ់ធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ សូមបង� ញេយងពីអ�ីែដល�តវេធ�។
េយងទូលសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

អនក�ចអងគុយបន។
5 �យន័សួស�ីេ កន�់កមជំនំុដធ៏ំេ យបេ់នះ និងេ ខងេ�ក ែដល�� ប់
េ �មប�� ញទូរស័ពទ។ ពួកេគនិយយថពួកេគនឹងភជ ប�់បពន័ធម�ងេទ តេ
យបេ់នះ។

ខញុ ំសងឃមឹថ�បពនធរបស់ខញុ ំកំពុង�� បែ់ដរ។ ខញុ ំមនិបនទូរស័ពទេ គតេ់ទ
ដូេចនះខញុ ំនឹងខលេ គតប់នទ បពី់កមមវធីិេនះ។
6 េហយេយងមនកំណត�់�េ ទីេនះេ �ពឹកេនះថបង�បសេជកសុនបង-…
ឬកំពុងេធ�ជឪពុកេគកនុង�ថ នភពែបបេនះ ែដល�ច�បេសរេឡង បនគត់
�បែហលជ�តលបម់កផទះវញិេ ៃថងែស�ក។
7 កូន�បសតូចរបស់បង�បស េខប ែដលគតប់នខលេ ខញុ ំេ យប់
េផ�ងេទ ត ខញុ ំមនិដឹងថេតបង�បសេខប េ កនុងម�ជនឬអតេ់នះេទ ប៉ុែន�
កូន�បសរបស់គតឈ់ធឺងន។់

េហយេទបែតបនេកតេឡងគឺយ៉ូែសបនិងខញុ ំបនេ —បរបញ់ េ�ត មកេំភ�ង
តូច២២របស់ខញុ ំរចួ�ល់។ ខញុ ំបន�បបអ់នកទងំអស់អំពី�កលពីសប� ហ៍មុន។
េហយគតនឹ់ងក� យជអនកបរបញ់ពិត�បកដ។ ដូេចនះគតច់ងឱ់យ�បកដ េហយ
�បប�់គ រនិីង�រនូីវអ�ីែដលគតប់នេធ�។ េហយគតប់ន�បបខ់ញុ ំថ �តឡប់
មក…ខញុ ំបននិយយថ “អនកគួរែតឈប—់េហយ�បបប់ង�បស ជិនណូែមន
អំពី�។”

គតប់ននិយយថ “ឈបេ់ហយ�បបប់៊លីីជមុនសិន” បង�បសរបស់
គត។់

បនទ បពី់គតប់នបង� ញពីករបរបញ់យ៉ងល�ែដលគតប់នេធ� គតប់ន
និយយថ “ឥឡូវេចញពីេជងខញុ ំេ ” េឃញេទ?
8 េហយដូចែដលេយងបនេ ដល់ទីេនះ េហតុអ�ី ទូរស័ពទេ�ទ េហយ ប៊លីី
រតចូ់លសួរ…ខញុ ំបននិយយថ “��ចជករខលេ របស់អនកជំងឺ។” េហយ
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េយងេទបែតចូល េហយេនះគឺបង�បសេខប។ េហយេកមង�បសតូចេនះមន
ជំងឺរ�កទងសួត េហយធងនធ់ងរែដលមនឱកសតិចតួចកនុងកររស់េ ។ េហយ
�ពះអមច ស់បនពយបលគត។់ េហយេ យបេ់ផ�ងេទ តេគបននិយយថ គត់
កំពុងរងទុកខជមយួនឹងករឈចឺបម់យួចំនួន េ�ក វឌូបន�បបខ់ញុ ំ។ េហយ
េយងបនចកេចញយ៉ង�បញប ់ េហយខញុ ំ�គនែ់ត… និយយថ “េ�ក�សី
វឌូ �យឺតេពលេហយ ឥឡូវេម៉ង១០ ខញុ ំសង�យ័ពួកេគមនិឱយខញុ ំចូលេ មនទីរេពទយ
េទ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេឡងេ េលផទះេហយ�គនែ់តបិទទ� រ។” ខញុ ំកេ៏ឡង
េ អធិ�� ន។ េហយពួកេគនិយយថេកមង�បសតូចេនះសថិតេ កនុងចំេនម
ម�េនះែដរេ យបេ់នះ។ ដូេចនះេយងសូមអរគុណខ� ងំ�ស់ស�មបក់រេនះ។
េហយេយងសូមែថ�ងអំណរគុណ។
9 ឥឡូវេនះេយងនឹងបន�េ មុខេទ ត។ េយងមនិទនប់ន ឮេ េឡយេទ។ េប
បង�បសេឡអូេមសីុ េហយបង�សី េមសីុកំពុង�� ប ់ េយងមនិទនប់នឮពីឪពុក
អនកេ េឡយេទ។ េយងសងឃមឹថនឹងបនឮបន�ិចេទ ត អំពីសុខភពែដលគត់
កំពុងមន។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បកដថគតម់និអីេទ ដូេចនះេយងេជ ជកច់ំេពះ�ពះែដល
មន�គប�់ពះេច�� គឺជ�ពះ នឹងែថរក�បុរសជទី�ស�ញ់ែដលជអនកដកឹនំ
េជងចស់ៃនដំណឹងល�។
10 ឥឡូវេនះ អូ មនេរ ងជេ�ចនែដល�តវេធ� េហយមនេពលខ�ីេដមបេីធ��
ដូេចនះសូម�កកិ់ចចខិតខំ�បឹងែ�បងរបស់េយងទងំអស់នូវអ�ីែដលេយង�ចេធ�បន
ស�មប�់ពះអមច ស់របស់េយង។
11 ខញុ ំចុះមកមុនបន�ិច។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិធ� បម់ន�រមមណ៍ល�បែនថមេទ តែដរ។ ខញុ ំ
អស់កម� ងំ ពិតជអស់កម� ងំែមនែទន េហយខញុ ំបនេដកេ រេស លេនះ។ មនិ…
ខញុ ំមនិទនទ់ងំបនញំុ��រេពល�ង ចផង។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំបនចូលេ  េដក
េពញមយួរេស លែតម�ង។ ខញុ ំមន�រមមណ៍មនិល�េទែដលេដកេ ទីេនះ។ េហយ
បនទ បម់កខញុ ំ�តវែតអធិ�� ន េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ល��បេសរជងមុន។ េហយ
េ�កកេឡងេស� កសេម� កបំពករ់បស់ខញុ ំ េហយមក�ពះវ�ិរ។
12 ដូេចនះេយង—េយងេជ ជកេ់ល�ពះអមច ស់េយសូ៊វថ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់
ករខិតខំរមួគន េ យបេ់នះ កដូ៏ចជេ ទូទងំ�បេទសែដលេយងពយយមចូលរមួ
កនុងែផនករបូកយរបស់�ពះ�គីសទ ែដលខញុ ំបនទទួលសិទធិចិ ច ឹមេច មរបស់�ទង។់
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េហយខញុ ំនឹងេធ�ឱយបនល�បំផុតៃនចំេណះដឹងរបស់ខញុ ំ េ កនុងករផ�ល់ ��រ
�តឹម�តវែដលខញុ ំ�គ ល់ស�មបេ់ច ម។

េហយខញុ ំកំពុងរងច់យ៉ំងអនទះ�រនូវេពលេវ�ែដលេយង�ច�បមូលផ�ុ ំ
េ កែន�ងមយួ េហយផ�យអំពីេ�គះកចទងំ�បពំីរ និងរបងំ�បពីំរ និងែ�តផ�ុ ំ
ជេដម។ ពួក�េកតេឡង�តឹម�តវកនុងចេងក ម។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�នឹង
នេំយង�បែហលមយួសប� ហ៍ ដបៃ់ថងឬេ�ចនជងេនះ េដមបទីទួលបន�មរយៈ�
េ កនុងករ�បជំុមយួ េបេយង�ច។ គិតថ��គប�់គនេ់ហយ។

13 ឥឡូវ អនក�ល់គន ជេ�ចនកំពុងេធ�ដំេណ រពីឆង យ។ ខញុ ំេមលេ ទីេនះ េហយ
ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញកលពីេពលមុន ហ�ូងមនុស�េ តុកសុន។ េ�ក�សី
សុតេមន ខញុ ំេឃញបង�បស េ ហ�ដបនមកដល់េ�យសុវត�ិភព។ ខញុ ំបនេឃញ
គតេ់ កនុងអងគ�បជំុន�ពឹកេនះ។ េហយេ ទីេនះខញុ ំគិតថបង�បសដុនរែូឌលកំ
ពុងអងគុយេ ែកបរគត ់េ ទីេនះ យបេ់នះ។ រកី�យែដលបនជួបបង�បសដុន។
េហយជូេន  េតជូេន េ ទីេនះឬអត ់ឬគតេ់ �ពះវ�ិររបស់គត?់ ខញុ ំគិតថពួកេគ
កំពុង�� ប�់មទូរស័ពទេ �ពះវ�ិរយបេ់នះ។

ដូេចនះ បងប�ូនទងំអស់ េយងរកី�យែដលបនមកទីេនះជមយួពួកេយង
យបេ់នះ េហយេជ ថកនុង�ពះអមច ស់ៃថង�មយួ េយង េ េពលៃថងៃនជីវតិ�តវបន
ចប ់ េហយពន�ឺៃនជីវតិរែមង�� បរ់បស់េយងចបេ់ផ�ម�ស�បេ់ហយេ មុខ េយង
នឹងមនិខ� ចអំេព��កកេ់ទ ពីេ�ពះេយង�តវឆ�ង—កត…់

14 ខញុ ំេទបែតទទួលបនរបយករណ៍មយួេ កនអ់នក ែដលបន—មកពីរដ�…�
រសី��ូ េ ឯ�ពីសគត។ បង�បសខុកហគីន�តវបនេចញពីមនទីរេពទយ។ ដូេចនះ
េយងពិតជអរគុណស�មបេ់រ ងេនះ។ ល�។ �មនិអីេទ។ ដូេចនះេយងសូម
ែថ�ងអំណរគុណយ៉ង�ជលេ� ចំេពះេរ ងេនះ។ បង�សីេមសីុ ឪពុករបស់
អនកកំពុង�បេសរេឡងេហយឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ បនទ បពី់េយងបន
អធិ�� ន គតនឹ់ងមនិអីេទ។ ដូេចនះពួកេគ�ច�តវបនេគ�ម�ន ខញុ ំសងឃមឹថ
ដូេចន ះ េហយខញុ ំគិតថពួកេគេធ�អុីចឹង។ ដូេចនះេយងសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះ
បង�បសគឺ—ឥឡូវេនះ គឺល��បេសេឡងេហយ។ ដូេចនះេយងអរគុណ�ពះអមច ស់
ចំេពះ របស់ទងំអស់េនះ។
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15 មនសំេណ កលពីយបម់ញិ បង�បសជទី�ស�ញ់េ ទីេនះ ខញុ ំគិតថ
គត�់បែហលជមនិេ ជមយួេយងេ ៃថងេនះេទ។ បង�បសមន កម់កពីរដ�េកន
�គី បនទូរស័ពទមកខញុ ំអំពីកូន�សីរបស់គត។់ �កម�គ�រគួរឱយ�ស�ញ់ និង
—េកមង�សី�តវបនវះកត ់ម� យវយ័េកមងែដលមនជំងឺម�រកីេ ខងខនង។ ដូេចនះ
េយង—េយងអធិ�� នថ�ពះនឹងសេ ងគ ះ ស�ីវយ័េកមងេនះ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ� េប
េយង�គនែ់ត…

�កមជំនុំ េយងទងំអស់គន  ចូលរមួនិងអធិ�� នស�មបអ់នកទងំេនះ
�បជជនទងំអស់ ជមយួគន ។ េនះជអ�ីែដលេយង�តវេធ� គឺរបួរមួ។ ដូចរបូកយ
ែត១…

16 េហយកលែដលៃថងកនែ់តជិតេ ៗេហយផ�ូវកនែ់តចេង� ត េហយេយង
—េយងចងខិ់តេ ជិតគន ។ ខញុ ំ េយង�តវែតមកែតមយួ �ងកយែតមយួ។
េយង�តវែតរមួគន  បំេភ�ចអំេពបបរបស់គន េ វញិេ មកនិងភពខុសគន របស់
េយង េហយ�គនែ់តេ ជិតគន កនែ់តជិត ដូចែដលេយងេមលៃថងេនះខិតជិត
មកដល់េហយ។ �បមូលផ�ុ ំខ�ួនេយងទងំអស់គន  ជមយួឯកភពនិងចិត�ែតមយួ។
េហយេបបងប�ូន�បស�សី បនេចញពីផ�ូវ េទះយ៉ង� សូមកុំេធ�អ�ទីងំអស់
េ�កពីអធិ�� នស�មបម់នុស�េនះ េហយេ�យក�ី�ស�ញ់ ពិចរ�គន
េ វញិេ មកជនិចច។ កុំ—កុំេ�យនរ�មន កក់នុងចំេ�មអនកចកឆង យ
េឡយ។ េ ជមយួគន ។ េហយ េបអនក�ច បែនថមេ �ជនិចច �គបេ់ពល។

17 បង�បសេនវលី ខញុ ំបនទទួលសំេណ របស់អនកេ ទីេនះទកទ់ងនឹងបង�បស
�៉យ បង�បស ចច �៉យអងគុយេ ទីេនះ។ េយងរកី�យ�ស់បង�បស�៉យនិង
បង�សី�៉យ េ ទីេនះ… េអឌីតតូច ខញុ ំ…េ ៃថងមយួេពលេយងមកដល់ េយងចង់
មនកមមវធីិរលឹំកតិចតួចេ ទីេនះ។

ខញុ ំមនិបន�តឡបម់កវញិស�មបេ់អឌីតេ េពលនងបនេ ។ ប៉ុែន� បង
�សី�៉យ អនកចពីំក�ីសុបិន�ែដលនងមនកលពីពីរបីឆន មំុន។ េហយខញុ ំបន
�បបេ់ពលេនះ ខញុ ំនិយយថ “េអឌីតតូចនឹងមនិេ ជមយួពួកេយងយូរេទ”
េ�យ�រែត�ពះអមច ស់បន�បបរ់ចួេហយថនងនឹង ឆ�ងកតសុ់បិន�េនះ
ថនងមន។ េហយខញុ ំបនទទួលករបក��យពី� គឺថនងនឹងេ ជួប�ពះ។
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�បែហលជពីរឆន េំ�កយមក នងបនេ ជួប�ពះែមន។ ឥឡូវេនះកំពុងរងច់ប៉ំនិ
ងម៉ករ់បស់នងឆ�ងកតប់នទ តែ់ចក រ�ងជីវតិរែមង�� បនិ់ងអមតភព។
18 �ពះ�បទនពរដល់អនក។ ខញុ ំចងព់យយមជួបអនកភ� មៗ េបខញុ ំ�ច �ច។ ដូេចនះ
�ពះគងេ់ ជមយួអនកនិងេសលប៊ ីនិងអនក�ល់គន ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំបនេឃញ េសលប៊ី
េ �ពឹកេនះ ខញុ ំមនិ�បកដេទ។

អនកមនិ�ចេមលេឃញល�ពនេ់ពកេទេ ទីេនះ ពិ�នគឺធ� កចុ់ះដូចេនះ
េហយ�—ប ច ំងពន�ឺដូចេនះ។ អនក�ចេមលេឃញចំណុច ប៉ុែន�អនកមនិ�ច
េមលេឃញមនុស�បនចបស់េទ។
19 ឥឡូវេឆព ះេ �តងច់ំេពះ�ជ�រែតម�ង។ េនះជ�រែដលខញុ ំចង ់ �នពី
ជនគណន ១៩:៩ និងេអេភសូរ ៥:២៦។ េហយេបអនកជមនុស�ែដលរក�
កំណតេ់ហតុៃនអតថបទ ដូេចនះ េហតុអ�ី អនក�ចកត�់ចុះបន។
20 េហយឥឡូវចថំ េបេរ ងេនះ�តវបនថត…ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនិ�ច
េមលេឃញនរ�មន កេ់ទ។ បទ ែមនេហយ ខញុ ំេឃញបង�បសធរចូីលកនុង
—បនទបថ់តសំេលង។ េហយេបេរ ងេនះ�តវបនថត េ អនកដឹកន�ំមយួ
េ កែន�ង�មយួ េ េពល�មយួ េនះមនិសំេ េ េលករបេ�ង នរបស់
អនកេទ េហយកម៏និ�តវបនសំេ កេ ់ េច មរបស់អនកែដរ។ �រេនះនិងអ�ី
ៗេផ�ងេទ តៃន�រែដលខញុ ំនិយយ �តវបនដឹកនេំ កន�់កមជំនុំរបស់ខញុ ំ។
មនិែមនស�មប�់កមជំនុំរបស់អនកលុះ��ែតពួកេគចងទ់ទួល�។ ប៉ុែន��សំេ
េ កនម់នុស�ទងំេនះេ ទីេនះ។
21 អនកទិញវេីដអូទងំេនះ។ មនុស�េ ទូទងំពិភពេ�កទិញ�េហយ ចក�់។
ជេ�ចនដងែដលពួកេគសរេសរចូល។ េហយខញុ ំែតងែតនិយយេ កនព់ួកេគ េប
ពួកេគជសមជិកៃន�ពះវ�ិរខ�ះ “េមល�គគង� លរបស់អនក។”
22 ឥឡូវេនះ �គគង� ល ខញុ ំចងឱ់យអនកដឹងថ េនះ គឺស�មបែ់តខញុ ំប៉ុេ�� ះ ខញុ ំ
និយយេរ ងទងំេនះ។ េហយខញុ ំមនសិទធិេធ�ដូេចនះ ពីេ�ពះខញុ ំ�តវបនកំណតេ់�យ
�ពះ វ ិ ញ  ណបរសុិទធេដមបេីមលែថរក�េច មទងំេនះ។ េហយេវទនដល់ខញុ ំេប
ខញុ ំមនិ�បបព់ួកេគពីអ�ីែដលខញុ ំគិតថជេស ចក�ីពិត និងវធីិែដលខញុ ំគិតថ�មក។
ប៉ុែន��មនិែមនស�មបេ់�កិយឬ�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តេឡយ។ អនកេធ�អ�ីកេ៏�យ
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ែដល�ពះបនប ជ ឱយអនកេធ�។ ខញុ ំមនិ�ចេឆ�យស�មបអ់នក េហយអនកកម៏និ�ច
េឆ�យស�មបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន�េយងមន ក់ៗ �តវែតេឆ�យេ ចំេពះ�ពះ េដមបពីន័ធកិចចរបស់
េយង។ ដូេចនះ េបខញុ ំ�តវេឆ�យស�មបក់ិចចបំេរ ផ�យដំណឹងល�របស់ខញុ ំ ខញុ ំ�តវែត
ផ�ព�ផ�យ��មរេប បែដលខញុ ំេឃញ� �មរេប បែដល�បនបង� ញដល់ខញុ ំ។
ដូេចនះអនុ ញ តឱយេគ�គ ល់េ េពលេនះ។
23 ឥឡូវេនះេ កនុងជនគណន ១៩:៩ េយងចង�់នអតថបទេនះ ឬបទគមពរី
េនះ។

េនះ�តវឲយមន កែ់ដល�� ត េចញេ េកបេផះេគេនះ យក េ
�កទុ់កេ កែន�ង�� ត ខងេ�កទីដំេឡង�ត�ល ែផះេនះ�តវទុក
សំ�បព់ួកកូនេ អុី��ែអល… (េមលឥឡូវេនះ) េដមបនឹីងេធ�ជទឹក
ែញកជ�� ត េនះគឺជដង� យេ�ះបប

24 សូមកតស់មគ ល់ មនិែមនដល់អនក�ល់គន េទ “ចំេពះ�កមជំនុំៃនកូនេ របស់
អុី��ែអល ទឹកៃនករែញក។”

ឥឡូវេនះេ កនុងេអេភសូរ ជំពូក៥ េហយចបេ់ផ�មជមយួខទី២២ ។
ស�ី�ល់គន េអយ ចូរឲយចុះចូលចំេពះប�ីខ�ួន ដូចជចុះចូលនឹង

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

កជ៏�ពះអងគសេ ងគ ះដល់របូកយផង។
េហយដូចជពួកជំនំុចុះចូលនឹង�ពះ�គីសទជយ៉ង� េនះ�តវឲយ

�បពនធចុះចូលនឹងប�ីខ�ួន កនុង�គបក់រទងំអស់យ៉ងេនះែដរ។
បុរស�ល់គន េអយ ចូរ�ស�ញ់�បពនធខ�ួនដូចជ�ពះ�គីសទបន

�ស�ញ់ដល់ពួកជំនុំ េហយបន�បគល់�ពះអងគ�ទងជំ់នួសផង
ឥឡូវេនះេនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយឥឡូវេនះ។

េដមបឲីយ�ទងប់នែញកពួកជំនុំេចញជបរសុិទធ េ�យបន�ង
សំ�តនឹងទឹក គឺជ�ពះបនទូល

25 ឥឡូវេនះ អតថបទតិចតួចេ យបេ់នះ េបខញុ ំគួរែតេ �ថអតថបទមយួ។ េហយ
ខញុ ំេជ ថមនុស�េ ទីេនះ និងេ េ�ក�� ប�់មទូរស័ពទផងែដរ នឹងមនិយកចិត�
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ទុក�កេ់ហយគិតកនុងនយ័�បមថេនះេទ។ េទះបីជ េដមបយីកអតថបទដូចេនះ �
�� បេ់ គួរេ�យស�បេ់ខពម�ស់។ �បធនបទែដលខញុ ំកំពុងេ�ប ស�មបយ់ប់
េនះគឺៈត�មងករគិតរបស់មនុស�។ �� បេ់ ដូចជែប�កខ� ងំ�ស់ស�មប់
�បធនបទ ស�មបអ់នកដឹកនែំដល�បឆងំនឹងករជកប់រ ី នឹង�តវយកអតថបទ
ដូចេនះ ត�មងករគិតរបស់មនុស�។ �បនេកតេឡងថ េពល�ពឹក១េ េពល
ែដលខញុ ំបនេ បរបញ់កំ�បក។
26 េបអនកេ េ�កវទិយ—ុរលកវទិយ ុ ឬេលអុីនធឺណិត ទូរស័ពទ �ចេឃញ
ករបេ ចញមតិេល�កមជំនំុេនះ េ េពលខញុ ំ�បកសអតថបទរបស់ខញុ ំ អនកនឹង
អស់សំេណ ច។ ត�មងករគិតរបស់មនុស�។
27 ែមនេហយ �បនេកតេឡងេ កែន�ងែដលពួកេទវ�របស់�ពះអមច ស់បន
េលចមកេ �ពឹកមយួ េហយសត�កំ�បក�តវបនេគ�បបថ់មន។ អនកទងំអស់គន
ចេំទេ េពលែដល�បនេកតេឡង។ េហយ េ កំពូលភនែំដលខញុ ំកំពុងឈរផងែដរ
គឺជកែន�ងែដល…មុនេពលអធិបបយ សមយ័កល�កមជំនំុទងំ�បពីំរ បរបញ់
�ពឹកមយួមុនេពលៃថង។ ខញុ ំបនគិតថ…�ពះ�ទិតយកំពុងែតរះេឡង �បែហលជ
េម៉ងបនួេ េពល�ពឹក។ ខុសពីធមម� ខញុ ំបនេឃញពន�ឺេនះ េហយខញុ ំបនងក
ជំុវញិ េហយមនេជងចេងក ងមស៧ ឈរេ ទីេនះេ េលកំពូលភន ំ ែដលដូច
ឥនធនូមយួកំពុងែតរះេឡង�មបំពង ់និងករផ�ល់េចញ។
28 ភ� មេនះ�ពះអមច ស់េយសូ៊វបនេលចមកជួបេយង។ េហយបនទ បម់កខញុ ំ
បនលឺសំេលងមយួែដលនិយយថ “�ពះេយហូ�៉ៃនស ញ ចស់គឺជ�ពះេយសូ៊វ
ៃនស ញ ថមី។” េហយ�ទងេ់ ទីេនះ បនទ បម់ក បង� ញឱយដឹងពីេជងចេងក ង
ម ស�បពំីរេនះ។ បនទ បម់កកតស់មគ ល់ករេនះ។ េតមនប៉ុនម នអនកេ ចំ
អតថបទេនះ? ខញុ ំបនសរេសរ�េ ខងេ�កយ�បអប—់ៃន�បអប—់ែដលខញុ ំមនកនុង
េ�េ ៉ របស់ខញុ ំ។ “�ពះេយហូ�៉ៃនស ញ ចស់គឺជ�ពះេយសូ៊វៃនស ញ ថមី។” �ពះ
េ �ថ នសួគដឹ៌ងថេនះជករពិត។
29 េ េពលែដលខញុ ំបនឆ�ងកតក់ែន�ងែដល�ទងប់នបង� ញឱយខញុ ំេឃញបន�ិច
េ�កយមកេទ ត អំពីសត�កំ�បក។
30 បនទ បម់កេ េពលែដលខញុ ំបនេ មតិ�ល�របស់ខញុ ំ ែជកមរ័ពីរបីែខេ�កយ
មក េដមបសួីរ េ េពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�មអធិបបយពីសមយ័កល�កមជំនុំទងំ៧
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គឺវវិរណៈ១។ េហយ�ទងប់នឈរ ពណ៌សេ ជុំវញិ សករ់បស់�ទងគឺ់ដូចជ
េ�មេច ម។ េត�ទង ់ មន�យុ�មសិបបីឆន  ំ េហយនិងមនពណ៌សទងំអស់?
េហយបង�បសមរ័ ជមនុស�ពូែកខងវបបធម ៌ សុភពបុរស�គី�ទ ន និងជ
អនក�បជញ ល� មន កែ់ដលខញុ ំ�គ ល់ េហយគតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ�ំ
េនះគឺជ�ពះេយសូ៊វបនទ បពី់�ថ នភពដរ៏ងុេរ ងរបស់�ទង។់ េនះជរេប បែដល
�ទងម់នឥឡូវេនះ។” ប៉ុែន�ករេនះមនិព ញ កខ់ញុ ំេទ។ េហយខញុ ំបនបន�អធិ�� ន
រហូតដល់ៃថងមយួ…
31 មុនេពលខញុ ំចបេ់ផ�មសមយ័កល�កមជំនុំទងំ៧ ខញុ ំមនិ�ចចូលេ ជំពូកដំ
បូង�តង់ៗ េទ។ េតេធ�ដូចេម�ចឱយបុរសមន ក ់�យុ�មសិបបីឆន  ំបនរស់េឡងវញិ
េ កនុងរបូកយែតមយួែដលពួក�វក័ទទួល�គ ល់�ទង ់ �គ ល់ថ�ទងជ់អនក�
េហយេត�ទង�់ចមកឆង យយ៉ង� �បែហលជ�យុែបត៉សិបឬេកសិបឆន ំ
ជមយួនឹងេ�មេច មពណ៌សដអ៏�ច រយេ េលមុខនិងពុកចងក ររបស់�ទង ់ សដូច
�ពិល?
32 ខញុ ំបន�នេ កនុងគមពរី…�នីែយល៉ ជកែន�ងែដលគតប់នមក “ពីសមយ័
បុ�ណ សកស់ដូចេ�មេច ម។” បនទ បម់កខញុ ំបនេឃញពីៃថងៃនសមយ័បុ�ណ
េនះ។ �ទងគឺ់ជៃថងៃនសមយ័បុ�ណ ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត។ សូមេមល �គឺជនិមតិ�ស ញ មយួ បនទ ប។់

េហតុអ�ីបនជេ�មេច មពណ៌ស? េហយបនទ បម់កខញុ ំ… �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�កដូ់ចជ និយយមកខញុ ំអំពីរបូភពមយួែដលខញុ ំបនេឃញេ េពលមយួ របស់
េ �កមសមយ័បុ�ណ។ បនទ បម់កខញុ ំបនេ ឯ�បវត�ិ� ស� ខញុ ំបន�តលបេ់
រក�បវត�ិ�ពះគមពរី េហយរកេមល។ េហយេ �កមពីេដម ដូចជសងឃជនខ់ពស់េ
អុី��ែអល គត�់តវែតមនពណ៌័ស សរ�បេផះដូចេ�មេច មនិងពុកចងក រ ពីេ�ពះ
ពណ៌សេលគតប់ ជ កថ់គតជ់អនកមនសិទធិអំ�ចខពស់បំផុតរបស់េ �កម
េ អុី��ែអល។

េហយសូមបែីតេ សព�ៃថងេនះ និង�តឡបេ់ ពីរបីរយឆន មំុន �បែហលជពីរបី
រយឆន កំន�ងមកេហយ ឬ�បែហលជមនិដូេចន ះេទ េ េពលេ�កយ។ េ �កម
អងេ់គ�សទងំអស់ មនិថពួកេគេកមងឬ�យុប៉ុនម នេទ េ េពលពួកេគចូល
េធ�ករវនិិចឆយ័ ពួកេគពកស់កព់ណ៌ស េហយេដមបបីង� ញថគម នអំ�ច�
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េផ�ងេទ ត េ កនុងនគរេនះ េលសពីពកយរបស់ពួកេគេទ។ ពកយរបស់ពួកេគគឺជ
នគរចុងេ�កយ។ អ�ីែដលពួកេគនិយយ េនះេហយជអ�ីទងំអស់។

33 េហយឥឡូវ េនះ ខញុ ំបនេឃញករេនះ។ េ ទីេនះ�ទងប់នឈរេ ទីេនះ
េ េឡយ ជបុរសវយ័េកមង ប៉ុែន�មនសកព់កព់ណ៌ស។ �ទងជ់�ជញ ធរ េពញ
សិទធិបំផុត។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ េហយ�ទង ់កំពុងពកស់កព់ណ៌ស។

34 បនទ បម់ក េ�កយមកេទ តេ េពលែដលេយងឆ�ងកត ់ ករ—ករអធិបបយ
េហយេចញេ ទិសខងលិច េហយេ េពលែដលពួកេទវ�របស់�ពះអមច ស់
េលចេចញមក��ទងំ�បពីំរ េហយ�បនេឡងេ េល�កស (ែដលេយងមន
របូភពរបស់�េ ទីេនះនិងេ ទូទងំ�បេទស) េ ទីេនះ�ទងប់នឈរេ ទីេនះ
េ ែតមនសកព់កជ់មយួនឹងអំ�ចកំពូលេនះ។ �ទងជ់�បធន�កមជំនុំ។
�ទងជ់កបលៃន�ងកយ។ គន នអ�ីដូច�ទងេ់ �គបទី់កែន�ង។ “�ទងប់នេធ�អ�ីៗ
ទងំអស់េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ �ទងប់នេធ�អ�ីៗទងំអស់ស�មបអ់ងគ�ទងផ់ទ ល់
េហយេបគម ន�ទងគ់ម នអ�ីេកតេឡងេឡយ។” “�ទងម់នសិទធិអំ�ចទងំអស់
េ កនុង�នសួគនិ៌ងែផនដី” េហយអ�ីៗទងំអស់ជរបស់ផង�ទង។់ “េហយេ កនុង
�ទងរ់ស់េ កនុងភពេពញេលញៃន�ងកយរបស់�ពះ។” “េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ
េហយបន�តឡបជ់�ចឈ់ម កនុងចំេ�មពួកេយង។” េហយ�ទងគឺ់ជអនក
ែដលបន�ត�ត�ង�ថក៌ំបងំទងំអស់ៃនែផនករៃនេសចក�ីសេ ងគ ះទងំមូល
ែដលពយករនិីងអនក�បជញទងំអស់បននិយយ។ មនែត�ទងេ់ទែដលជអនកពក់
សកនិ់ងជ�ជញ ធរកំពូល។

35 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនឈប ់ េ េលភនេំ �ពឹកេផ�ងេទ ត េមលេ ដូចជមន
កំ�បកខ�ះកំពុងែតកតេ់ ទីេនះ។ េហយខញុ ំចបេ់ផ�មអងគុយចុះ។ េហយខញុ ំបន
េ ទីេនះមយួែភ�ត េ េពល ែដលគុេមព ត�តវបនខញុ ំកំេទចេចល និង�កមយ៉ង
ធំមយួជមយួនឹងធុងធំេទ�រដងេដរេចញ�មគុេមព តេ ទីេនះ េហយដូចជខ� ច
ៃថងរះេចញពីខញុ ំ។ ខញុ ំបនអងគុយចុះយ៉ងេល ន ខញុ ំខ� ចកនុងករផ� ស់ទី ខ� ចគតប់ញ់
ខញុ ំ។ េហយគុេមព តមនចលនេហយខញុ ំបន�សំងំេ េសង មែមនែទន។

36 កំ�បកមយួបនចបេ់ផ�មេឡងេ េលភន ំ េហយគតប់នបចេម ពីធុង
ទងំពីរេលខ�ួនគត។់ េហយដូេចនះគតប់នខក�េ  េហយកំ�បកបនធ� កចុ់ះ
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េ ឯភន។ំ ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំនឹងេ ឆង យ សំេលងទងំអស់េនះកំពុងែតបន�ឺេឡង។
គតដ់កកេំភ�ងេចញ។”

េហយខញុ ំបនចបេ់ផ�មចុះពីេលភន ំ េហយបុរសមន កប់នបញ់ចំពីមុខខញុ ំ។ �
បននខំញុ ំ�តឡបម់កវញិ�មផ�ូវ េនះ។ េហយខញុ ំបនចបេ់ផ�មេ ទីេនះចុះេ
�មផ�ូវមយួេផ�ងេទ ត េហយ �៉ហ�ល់ ២២ បនចបេ់ផ�មបញ់ េហយ�គប់
កេំភ�ងបនេ�ះពីេលខញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “និយយថ ខញុ ំសថិតេ កែន�ង��កក់
មយួ។”
37 ដូេចនះខញុ ំងកេ�កយចុះេ មតទ់េន�។ េហយខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំនឹងចុះេ
ទីេនះេហយ�កខ់�ួនរហូតដល់ពួកេគបនេធ�រចួ�ល់ ដូេចនះខញុ ំ�ចេចញេ បន។”
េហយ�មផ�ូវចុះេ�កម ខញុ ំបនគូរ…ករយកចិត�ទុក�ករ់បស់ខញុ ំ�តវបនទញឱយ
េមលេ ខង�� ំខញុ ំ។ េហយ ដូចខញុ ំបនេធ� េ ទីេនះមនក ចបប់រទីេទមយួជ
កែន�ងែដលមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនេបះេចល េ កនុងកររតទ់ងំអស់ៃន…
េ េពលសត�កំ�បកឆ�ងកតៃ់�ព។
38 េហយខញុ ំបនេរ សក ចបប់រមីយួេនះ េហយេមលេ … ខញុ ំមនិែដលេរ ស�
េនះេទ សូមនិយយម�ងេទ ត ខញុ ំេមលេ �។ ខញុ ំមនិបនេរ ស�េឡងេទ េ�ពះខញុ ំ
មនិចូលចិត�ក�ិនេនះ ែដល�តវចបេ់ផ�ម។ េហយខញុ ំេមលេ ទីេនះ េហយ�ជ
—�កមហុ៊នថន ជំកជ់ក�់កម់យួែដលខញុ ំគិតថខញុ ំមនិគួរេ េឈម ះពួកេគេទ ប៉ុែន�
អនកនឹងដឹង។ �បននិយយេ ទីេនះថ “ត�មងករគិតរបស់មនុស�និងរសជតិ
របស់បុរសជកប់រ។ី”

ខញុ ំបនេមលេរ ងេនះ េហយខញុ ំបនគិតថ “ត�មងករគិតរបស់មនុស�?” ខញុ ំ
គិតថ “េបបុរស�ចេចះគិតអ�ីទងំអស់ គតនឹ់ងមនិជកប់រទីល់ែតេ�ះ។ រេប ប
��ចជត�មងករគិតរបស់មនុស�? បុរសេចះគិតនឹងមនិជកប់រេីទ។” �តឹម�តវ
េហយ។
39 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនគិតថ “េតករបេ ឆ តេនះគឺជអ�ីេ !” ឥឡូវ �កមហុ៊ន
ថន ជំកេ់នះ�តវបនេគសនមតថ់ជជនជតិ�េមរកិ។ េហយ អូ េបេយងរស់េ
េដមបេីគលនេយបយរបស់េយង េយងនឹងេធ�ករេដមបជីួយគន េ វញិេ មក
េបេយងមន�រមមណ៍មយួស�មបអ់នកេផ�ងេទ ត។ េហយរេប បែដល�កពុ់ត
យ៉ង�ហន! មូលេហតុែដលខញុ ំមនិេ េឈម ះ�កមហុ៊នេនះ េ�ពះខញុ ំ�តវែត
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និយយេរ ង��កកអ់ំពីពួកេគ។ េហយរេប បមនុស�មន ក�់ច�កពុ់តបន េដមប ី
រកលុយបន?
40 បុរសេចះគិតមន កនឹ់ងមនិជកប់រេីទ។ ប៉ុែន�េត�ធរណៈជន�េមរកិងំបន
ប�ជយ័យ៉ងេមច៉បន ពួកេគគិតថេនះពិតជអ�ច រយែមន!
41 ឥឡូវេនះេមល អនកមនិ�ច អនកមនិ�ច…សួរនរ�មន ក ់ អនកវទិយ� ស�
អនកមនិ�ច…អនកមនិ�ចជកប់របីនេ�យមនិមនជរ័េទ។ េបមនែផ�ងតិចតួច
េចញមក�មរយៈេនះ េនះគឺជជរ័។ េហយេបអនកមនិមនែផ�ង�មយួ អនក
គម នជរ័េទ ែមនេហយ េហយអនកកគ៏ម នអ�ីែដរ។ អនក�តវបនទញឱយ�បឆងំនឹងេឈ
រងឹ។ ប៉ុែន�ដ�ប�អនកជកប់រ ីអនកកំពុងទញេ កនជំ់ងឺម�រកី ជតិនីកូទីន។
42 េបអនកបនេ ជមយួខញុ ំកលពីឆន មំុន ឬឆន េំ ខញុ ំេជ ថអ ច ឹង គឺេ ឯពិពរ័
ណ៌ពិភពេ�ក េ េពលែដលយូលេ�បន៊ណឺ និង ពួកេគទងំេនះបនេឡងេ
េធ�បទបង� ញ េហយអនកេឃញពួកេគយកបរេីនះ�កចូ់លអ�ីមយួ េហយទញ�
ឆ�ងកតដំុ់ថមែកវ។ េហយ�គេពទយេនះយក�បប់៊�ុក េហយ�កឡុក�េ េលេនះនិង
មនជតិនីកូទីនេចញពី� េហយ�ក�់េ េលែផនកខងេ�កយៃនកណ�ុ រពណ៌ស
េហយ�ក�់េ កនុង�ទង។ េហយេរ ង�ល់�បពំីរៃថងពួកេគបនន�ំេចញេ េ�ក។
េហយសត�កណ�ុ រគឺេពេពញេ េ�យជមងមឺ�រកីែដល�មនិ�ចេដរបន ពីជតិ
នីកូទីនេចញពីបរមីយួេដម។
43 បនទ បម់កគតនិ់យយថ “អនកដឹងេទ ពួកេគនិយយថអនក�ចឆ�ងកត់
�មត�មងមយួបន។” គតប់ននិយយថ “អនកមនិ�ចមនត�មងេទ…ត�មង
�មយួែដល�ចនឹងយកជតិនីកូទីនេចញ េហយយកែផ�ងេចញ” បន�បប់
ថ “េ�ពះអនកមនែផ�ង…មនជរ័េដមបបីេងកតជែផ�ង េហយ�ជជរ័េនះែដលផ�ល់
ឱយមនជំងឺម�រកី។”
44 េហយបនទ បម់កគតប់នេ  ទញ�ឆ�ងកតទឹ់ក េហយនិយយថ
“េពលខ�ះអនកគិតថអនក�ចេ�ចះ�បន។” បននិយយថ “�គបេ់ពល មនិថ
កែន�ង�ែដលអនកទញ�េចញេទ។” បននិយយថ “ពួកេគនិយយថ ‘ខញុ ំ
មនិ�សបចូលេទ’ �គនែ់ត�ក�់េ កនុងមតរ់បស់ពួកេគេហយេ�� ះ�េចញ។”
បនទ បម់កគតប់នយករបស់េនះេហយរេម ល� �ក�់េ េ�កមអ�ីមយួេ
ទីេនះ េហយបនបង� ញថ�េ ែតជម�រកី។ អ�ីខ�ះអនកកំពុងេធ�? េលប��តង់
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បំពងក់របស់អនក។ េឃញេទ? េហយមនិថអនកេធ��យ៉ងេមច៉េទ �េ ែត�� ប។់
េឃញេទ?
45 េហយកនុងករគិតថ�កមហុ៊ននឹងបេ ឆ តមនុស��គប�់គន ់ ឬពយយម
បេ ឆ តមនុស�របស់ខ�ួន។ �ដូចជសត��ម តែដលកំពុងរស់េ  ឆង យពី�បេភទ
របស់�។ កររកលុយ លកេ់សចក�ី�� ប—់ដល់�បេទសនិងេ កនយុ់វវយ័េកមងៗ។
េហយេចញេ សមរភូមេិហយ�� បស់�មបព់ួកេគជជងករលករ់បស់ដូចេនះ
េ�កមេលសមនិពិត “ត�មងករគិតរបស់មនុស� ប៉ុែន�រសជតិរបស់បុរសជកប់រ។ី”
អនក�តវែតមនែផ�ងេដមបទីទួលបនរសជតិ។ “រសជតិរបស់បុរសជកប់រ។ី”
46 េតមនុស�ធ� កចុ់ះយ៉ងដូចេម�ចេ ! ពួកេគជក�់។ ឥឡូវេនះ �គនែ់តស�មប់
បេ ឆ តអនកែថមេទ ត។ េឃញេទ �ជរបស់�រក�។ ពួកេគមនិខ�ល់ពីជីវតិរបស់
អនកេទ។ ពួកេគគម ន�រមមណ៍ស�មបអ់នកេទ។ ពួកេគលករ់បស់របរទងំេនះឱយអនក
�គនែ់តេមលអនក�� បប់៉ុេ�� ះ ដ�ប�ពួកេគបនលុយ។
47 ដូចជនេយបយនិងស ងគ ម។ ខញុ ំមនិេជ េលស ងគ មេទ។ ខញុ ំមនិេជ ថពួក
េយងទងំអស់ធ� បម់នស ងគ មេនះេទ។

ខញុ ំេជ េល��ច�កដអ៏�ច រយែដល�ពះជមច ស់�ទងក់ំពុងែតន ំ គឺអរយិធម៌
អ�ច រយែដលនឹង�តវបនបនទ បចុះេ េ�កមអំ�ចដអ៏�ច រយផទ ល់របស់�ទង ់ នឹង
ែលងមនស ងគ ម�មយួេទ តេហយ។ �បជជតិនឹងមនិេលកលំែពង�បឆងំ
�បជជតិននេទ។ ពួកេគទងំអស់នឹងមនសន�ិភព សន�ិភពអស់កលប
ជនិចច។
48 ដូេចនះអរយិធម�៌បេភទេនះនមំកនូវស ងគ ម។ េហយករេជ នេល នកនែ់ត
េ�ចនែដលេយងមនេ េ�កមេនះ នឹងមនស ងគ មកនែ់តេ�ចនែដលេយងមន។
ករពយយមេធ�ឱយមនភពសីុវល័ិយជង មយួេទ ត េហយសីុវល័ិយកនែ់តេ�ចន
េធ�ឱយមនស ងគ មកនែ់តេ�ចន។ េឃញេទ?
49 េហយេមលអ�ីែដលេ េ�កមអរយិធមេ៌នះ មនុស�មន កនឹ់ង�តវបន�កេ់ចញ
េរ ងដូចេនះ។ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដល�េធ� ��គនែ់តបេ ឆ តអនកប៉ុេ�� ះ
េធ� ឱយអនកទិញបរកីនែ់តេ�ចន។ ដបតិេបបុរសមន កជ់កប់រ…ីេហយ ខញុ ំេជ ថ�ជ
របស់�រក� េហយមនជតិនីកូទីនេ កនុងខ�ួនមនុស�មន ក ់ឬ ស�ីមន ក។់ េហយេប
បរមីយួេដមនឹងបំេពញនូវជតិនីកូទីន��កក ់ រហូតទល់ែតគតប់នទុកឱយអនក
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េ មន កឯ់ងេហយឈបប់ះ៉អនក ជមយួបរមីយួេដម។ េហយបនទ បម់កអនកយក
ត�មងមយួ�គនែ់តអនុ ញ តឱយមយួ ភគបីៃនែផ�ងេនះឆ�ងកតទី់េនះ បនទ បម់ក
មយួភគបីៃនជតិនីកូទីនឆ�ងកតទី់េនះ បនទ បម់កអនកនឹងជកប់របីីេដម ជំនួស
កែន�ងេនះ េហយអនកនឹងជកប់របីីកនុងមយួកែន�ង។

50 េឃញេទ ��គនែ់តជេ�គងករណ៍—ករេបកបេ ឆ ត ែដលជ
េ�គងករណ៍េដមបពីយយមលកប់រ។ី ពួកេគ�ចលកប់នេ�ចនជងវធីិែដល
ពួកេគ�ចេធ�េ�យ�គន ់ ែតអនុ ញ តឱយបុរសមន កជ់កប់រ ី �តងក់នុងបំពងរ់បស់
គតឬ់កនុងបររីបស់គត។់ ឥឡូវ េឃញេទ �ជរបស់�រក�។

51 ដូចែដលខញុ ំបនឈរេ ទីេនះសម�ងឹេមល� េហយគិតពីរ េប បែដល�
េបកបេ ឆ ត សំណួរបនមកដល់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំក�៏កេឡកេ េ�កយ េមលក ចប់
ម�ងេទ ត េហយខញុ ំ…�កដូ់ចជអ�ីមយួបននិយយមកខញុ ំ “ប៉ុែន�ពកយេ�� កគឺមនិ
អីេទ ‘ត�មងករគិតរបស់មនុស� រសជតិរបស់បុរសជកប់រ។ី’” �បនមកដល់
ខញុ ំថជករេបក�បស់េនះ កេ៏ កនុងធមមជតិែដលមនកនុងថន ជំក ់ គឺជអ�ីមយួ
ែដលសថិតេ េលលំ�បលំ់េ�យៃន�កមជំនុំនេពលបចចុ បបននេនះ េឃញេទ ករ
េបកបេ ឆ ត។

52 �បនមកដល់ពិភពេ�កទងំមូលបនក� យជករេបកបេ ឆ តដធ៏ំៃនអ�ី
ែដលជករពិតេហយអ�ីែដល�តវ។ េឃញេទ សូមបែីតេ កនុងនេយបយ និង
េ កនុងសងគម េ �� កនុងអ�ី�គបយ៉់ង �ក� យជករេបកបេ ឆ ត។

53 សំ�ញ់វយ័េកមងមន កប់ន�បបខ់ញុ ំេ ៃថងមយួថគតប់នចុះ េ ជំរុកំងទព័
េហយទ�នវយ័េកមងមន ករ់តជំ់វញិធុង។ សួត និង�កពះរបស់គត ់ ឬអ�ីកេ៏�យ
�ជរេបង។ េហយពួកេគបនេ ដល់មនទីរេពទយ ពួកេគមន�គេពទយ៣ ឬ៤ នក់
ឈរេ ទីេនះ េហយ�គបគ់ន ឈរជជួរ។ េហយទ�នពីរឬបីនកក់នេ់លក
មតិ�ភក�ិរបស់ពួកេគេឡង េហយគតក់�មនឹងដកដេង�ម… �ល់េពលែដលគត់
បនដកដេង�ម ឆ�ឹងជំនីរេនះនឹងជបនឹ់ង សួតរបស់គត ់ េហយ�នឹងេធ�ឲយគត់
ហូរឈមខងកនុង។ េហយពួកេគបនឱយយុវជនេនះឈរេ ទីេនះកនុងបនទ ត់
�តឡបេ់ ខងេ�កយៃនបនទ ត ់ និងបនឱយពួកេគ មយួចំនួនៃនពួកេគេ�យ
គម នអ�ីេ�កពី ឈ�ឺត េច ក ឬអ�ីមយួេផ�ងេទ ត។
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54 េហយ�បែហលជេពលែដលគតេ់�កកេឡងេ ទីេនះ មនវរេសនីយឯ៍ក
ខ�ះចូលមកជមយួកូនែដលមនកនទួល កូនតូចរបស់គតឬ់េកមង�សីរបស់គត់
មនកនទួលេ េលៃដរបស់គត។់ េហយពួកេគឈបជ់ជួរ េដមប�ីកកូ់នរបស់
វរេសនីយឯ៍កចូល េហយេកមង�បសេនះេកតរេបងធងនធ់ងរ ជិត�� ប។់ ហនឹងេហយ។
55 អូ េបវរេសនីយេ៍នះនឹងមន�រមមណ៍ពិត�បកដស�មបប់ងប�ូនរបស់គត់
ែដលេ កនុងជួរេនះ គតនឹ់ងនិយយថ “េកមងេនះ�ចរងច់បំន។ សូមយកបុរស
េនះ មកទីេនះេ�យបនេល ន សូមេធ�អ�ីមយួស�មបគ់ត!់”
56 ប៉ុែន�មន ក់ៗ ចងប់ង� ញអំ�ចរបស់ខ�ួន។ ឥឡូវ មនិែមនទងំអស់ ដូចេនះ
េទ ពួកេគមនិដូចេនះេទ។ ប៉ុែន�មនេ�ចនេពក�ស់ដូេចនះ។ មនពួកេគ
េ�ចន�ស់ដូេចនះ។ ប៉ុែន�បុរសមន ក ់ េរ ងែតមយួគតែ់ដលគតប់នគិត គឺ
កូន�បសតូចផទ ល់ខ�ួនរបស់គតែ់ដលមនកនទួលេ េលៃដ េហយមនិបនគិត
អំពីេកមង�បសគួរឱយ�ណិតែដលឈរេ ទី េនះ�គបខ�ួនេ េ�កមធុងមយួ ធុង
និង�បែហលជេកមង�បសេនះ�ចជួយសេ ងគ ះជីវតិរបស់គតេ់ ៃថង�មយួ
េ សមរភូម�ិបយុទធផង។ េឃញេទ ពួកេគមនិឈបគិ់តេទ គិតស�មបែ់តខ�ួន
េគប៉ុេ�� ះ។

“ត�មងករគិតរបស់មនុស�។”
57 ខញុ ំបនេមល� េហយខញុ ំគិតថ “�ដូចជ—អ�ីែដលនិកយៃថងេនះ �ពះវ�ិរ
ែដលេយងមន។” ពួកេគមន ក់ៗ មនត�មងផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនរ
�បេភទត�មងផទ ល់ខ�ួន។ ពួកេគឱយអ�ីែដលចូលមកេ កនុងនូវអ�ីែដលពួកេគចង់
និងអ�ីែដលមនិ�តវចូលមក អ�ីែដលពួកេគេ�ចះចូលនិង�តងេចញ �ម�បេភទ
ត�មងរបស់ពួកេគផទ ល់។ ពួកេគ�គនែ់តអនុ ញ តឱយអ�ីៗជេ�ចនៃនពិភពេ�ក
ចូលេ បំេពញចិត�អនកមនិេជ ែដលេ ទីេនះប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគនឹងយក�េទះបី
ពួកេគជអ�ីកេ៏�យ េបពួកេគមនលុយ។ ពួកេគនឹងយក�េទះ�ជអ�ីកេ៏�យ េប
�េពញនិយម។

ប៉ុែន�មនេរ ងមយួអំពី� អនកមនិ�ចចូល�ពះវ�ិរៃន�ពះដូចេនះបនេទ
មនិែមនជនិកយឥឡូវេនះេទ ខញុ ំមននយ័ពិត�បកដ �ពះវ�ិរៃនពិត�បកដ។
58 ដូច�កមហុ៊នថន ជំកស់ព�ៃថងេនះែដរ មនុស�ែដលចូលមក�ពះវ�ិរឬនិកយ
ទងំេនះ បននិយយថពួកេគមនរសជតិ េហយរសជតិេនះគឺជេស វេ
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ដល៏បលីបញរបស់ពិភពេ�ក។ និកយនីមយួៗមនត�មងផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ
េហយពួកេគេ�ចះយក�គី�ទ នពិតទងំអស់ែដលនិយយថ “�ែមន៉” េពល�
គតអ់ធិបបយ េហយនមំកនូវសក ់ �យ�យ �បមុខដូចេយេសបិលែដល
មនេ កនុង�បេទសេនះ ដ�ប�ពួកេគេពញនិយម។ “ដូេចនះ េហយ ដូេចនះ
មករក…��ភពយន�ែដលជមនុស�អ�ច រយមន ក។់” េនះជ�បេភទៃនត�មង
មយួែដលពួកេគេ�ប។ “និកយរបស់េយង។ ដូេចនះ េហយ ដូេចនះ�បធនធិបតីរ ឺ
ក—៏ឬវរេសនីយឬ៍នរ�មន កជ់កមមសិទធិរបស់និកយរបស់េយង។ េមលអ�ីែដល
ជ�បេភទៃនត�មងែដលពួកេគេ�ប? ជករពិត ជត�មងៃនពិភពេ�ក ជមនុស�
ៃនេ�កិយ។
59 មនុស�េគដឹងអ�ីែដលេគចងប់ន។ ដូេចនះេបពួកេគ�តវទទួលអ�ីែដលពួកេគ
ចងប់ន បនទ បម់កពួកេគនឹង�តវមន�បេភទៃនត�មងមយួ និង�គប�់គនៃ់ន
ពិភពេ�កនិយយ�មរយៈ េដមបបីំេពញរសជតិេ�កិយរបស់ពួកេគ។ “ត�មង
ករគិតរបស់មនុស� រសជតិរបស់បុរសជកប់រ។ី” ត�មងេ�កិយ�សនមយួ
និងរសជតិរបស់មនុស�េ�កិយ។
60 ពួកេគចងក់� យជអនកេជ ស៊ប។់ ពួកេគគិតថពួកេគ�តវែតជអនកេជ ស៊ប់
េ�យ�រែតពួកេគមន�ពលឹងមយួ។
61 េ េពលេយងមកដល់�បេទសេនះដំបូង អនកបនេឃញជនជតិឥ��
េគរពបូជ�ពះ�ទិតយនិងអ�ីៗេផ�ងៗេទ ត ពីេ�ពះ (េហតុអ�ី?) គតជ់មនុស�។
េយង�តលបេ់ ៃ�ពឆង យៃនទ�ីប� ហ�ិក េយងរកេឃញជនជតិេដម េគរពបូជ
អ�ីមយួ។ េហតុអ�ី? ពួកេគជមនុស� េហយពួកេគចងប់ន �តវែតថ� យបងគំ។
62 ដូេចនះមនុស� មនិថគតធ់� កខ់�ួនយ៉ង� គតេ់ ែត�គ ល់េ ទីេនះ
គឺជអ�ីមយួេ កែន�ង�មយួ។ ប៉ុែន�គតទ់ទួលបនរសជតិែបបេនះស�មប់
េ�កិយ គតម់និ�ចយកត�មង�តឹម�តវបនេទ។ គត�់តវែតមនត�មងែដល
ផលិតេ�យខ�ួនឯង។ ពួកេគមន ក់ៗ េធ��បេភទត�មងផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។
63 �កមហុ៊នបរនីីមយួៗ អតួពីអ�ីែដលពួកេគ�ចេធ�បន “ត�មងពិត�បកដ!
េនះគឺជត�មងល�បំផុត! ឈនមុខេគ!” េហយទងំអស់ដូចេនះ។ បននិយយ
ថ “រសជតិបនមកដល់” ឬអ�ីមយួ “ឈនមុខេគ។” អូ ស�មបភ់ពល�។
“ឈនមុខ?” េតមនអ�ីេ ចុងខងេ�កយ របស់�? ��បកដ ថបុរសគិតឬ
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ស�ីមនិេចះគិត។ ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលពួកេគនិយយ សម័ ញ បំផុតគឺេបកបេ ឆ ត
មនុស�។
64 ឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញ េ សមយ័របស់េយង ថមនុស�បនទទួល
រសជតិ។ េហយេហតុអ�ីបនជបុរសជកប់រ?ី គឺេដមបបីំេពញរសជតិ។ េត ស�ី
ជកប់រសី�មបអ់�ីេ ? បំេពញចិត�នឹងរសជតិ។
65 េហយបនទ បម់កេបសិនជ�កមជំនំុចងរ់កឱយបន �កមេជ ស៊ប ់ ពួកេគនឹង…
ឱយមនុស�េ ទីេនះ ពួកេគ�តវែតមនត�មង�បេភទជក�់កម់យួផ�ល់ឱយមនុស�
នូវរសជតិែដលពួកេគចងប់ន។ ដូេចនះេបពួកេគគម នរសជតិែដលពួកេគចងប់ន
េទ ពួកេគមនិចងជ់កប់រេីទ។ េហយេបពួកេគមនិ�ចទទួលភ�ករ់សជតិែដល
ពួកេគចងប់នេ កនុងជំេន េទ ពួកេគមនិេជ ស៊បេ់នះេទ។ ឥឡូវេនះ ដូចជធមម�
ដូចែដល��ច។
66 ស�ីែដលមនេខខ�ី សកខ់�ី�បមុខ េស� កពកសិ់ចសីុ ពួកេគចងប់ន
ដូចេនះ។ ពួកេគ�ស�ញ់ដូេចន ះ។
67 ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ �ពឹកេនះេហយេ �ពឹកៃថង�ទិតយមុនេ េលកង់
រញុេនះេ ពកក់�� លៃនកង ់ រកឺ�៏ពលឹងេ ខងកនុងេ ខងកនុង វ ិ ញ ណ។
រេប បែដលវ ិ ញ ណេ ខងេ�ក រ�ង�ពលឹងនិង�ងកយ �ច�តវបនចក់
េ�បង�ងំយ៉ងពិតជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េតអនកទងំអស់គន យល់េទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន”—េអឌី។]
68 ឥឡូវេនះេដមបេីធ��មេ កនុងករបន�ៃន�រេនះ �ពះៃនេ�កិយេនះអនកែដល
បនចកេ់�បង�ងំេ ៃថងចុងេ�កយ។ េ ខងេ�ក រង�ងក់�� លេនះ… រង�ង់
ទីមយួគឺ—�រមមណ៍របស់មនុស�។ រង�ងទី់ពីរគឺវ ិ ញ ណ នឹងឆនទៈ ឆនទៈផទ លខ�ួន
បំណង�បថន  ជេដម។ ប៉ុែន�េ ខងកនុងគឺ �ពលឹង �ពលឹងេនះ�តវបនតំរវូ
ទុកជមុន។

ដូេចនះពួកេគ�ចចកេ់�បង�ងំវ ិ ញ ណេនះេដមបេីធ�ឱយ�ងកយខងេ�ក
ចុះចូលនឹងវ ិ ញ ណ។ “ែត�ពលឹងែដលេធ�បប �ពលឹងេនះនឹង�តវ�� ប។់” �ពលឹង
ែដលបដិេសធ េ កនុងករមនិេជ  �ពះបនទូលរបស់�ពះ ែដលជែផនកមយួ ៃន�ពលឹង
ែដលនឹងអស់កលបជនិចច… ជនិចច។
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69 ខញុ ំេជ េលករ�� បអ់ស់កលបជនិចច ដូចខញុ ំេជ េល�នសួគអ៌ស់កលបជនិចច
ប៉ុែន�មនិែមននរកអស់កលបេទ។ គម នេរ ងដូចជនរកអស់កលបេទ។ គឺជករ�� ប់
អស់កលបជនិចចស�មបម់នុស�ែដល… ពួកេគភគេ�ចន ជ�សន េ េល
េ�កិយសព�ៃថងេនះ ែតងែត�� ប។់
70 “ ស�ីែដលរស់េ េ�យេសចក�ីរកី�យ” ជមយួនឹងសក�់យ�យនិង
�បមុខ “បន�� បេ់ពលនងេ រស់។” �ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។ េឃញ
េទ? េឃញេទ នង�ចជអនកេជ ស៊ប ់ ែតនងមនិែដលបនសេ ងគ ះេទ។ នង
មនចលនខងេ�ក។ នង�ចេ�ច ងេ កនុង�កមចេ�ម ង ឬនង�ច�េំ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណ នង�ចនិយយភ�ដៃទ េហយមនករសំែដងទងំអស់របស់
�ពះវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន�េលកែលងែត�ពលឹងេ ខងកនុងគឺជកូន�សីរបស់�ពះ េឃញ
េទ នង�តវបនបតប់ង ់មនិថអ�ីែដលនងបនេធ�េនះេទ។
71 ជនជតិអុី��ែអលទងំអស់ខងេ�កវ ិ ញ ណ មនេពញេ�យភពល�របស់
�ពះ និងរេប បែដលពួកេគេគរពដល់�ពះ ជេដម ប៉ុែន��មនិដំេណ រករេទ។ េ
ខងកនុងពួកេគមនិទទួល�គ ល់�ពះបនទូលេ�យខ�ួនឯងេទ។
72 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េនះអនកនឹងទទួលបន…
អនកជកូន�បសរបស់�ពះ េហយអនកែតងែតជកូនរបស់�ពះ េហយអនកែតងែត
នឹងក� យជកូនរបស់�ពះ។ គម នវធីិេដមបបីំែបក�េទ ពីេ�ពះ�ជ…អនកមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច។ េហយភពអស់កលបមនិែដលបនចបេ់ផ�ម កនឹ៏ងមនិប ចប់
េឡយ។
73 អូ ចំេពះ�ពះគុណៃន�ពះ ែដល�ទងនឹ់ង�បទនដល់េយងនូវករយល់ដឹង
�ថក៌ំបងំដអ៏�ច រយែបបេនះ! ដូចប៉ុលបននិយយេ ទីេនះ បែនថមេទ តេ កនុង
េអេភសូរ និយយពីប�ីនិង�បពនធ េហយនិយយថ “េនះជ�ថក៌ំបងំ” រេប ប
ែដល ស�ីគួរែតេគរព�� មរីបស់ពួកេគ។ សូមបែីតកែន�ងទីពីរ ែដលខញុ ំេជ ថគឺជ
�ពះគមពរីទងំមូល ករេគរពែដល�តវបនេគនិយយ។ បននិយយថ “ ស�ីែដល
បនេឃញនងេគរពប�ីរបស់នង េគរពប�ីនង។” បនទ បម់ក�� មគីួរែតរស់េ
ែបបេនះមុខ�បពនធរបស់គតថ់ភរយិរបស់គត�់ចេគរពគតជ់កូនរបស់�ពះ។
េហយេបគតម់និរស់េ ជីវតិែបបេនះេទ ែមនេហយ ពីេ�ពះ នងនឹងមនិេគរព
គតេ់ទ ពីេ�ពះនងដឹងថគតេ់កតពីអ�ី។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ជបុរសែដលគួរ
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ឱយេគរព េគរពនិង�� តស�ំ ជមយួភរយិនិងមុខ�គ�ររបស់គត ់ ជអនកបំេរ 
ពិត�បកដរបស់�ពះជមច ស់ ដូេចនះ ស�ី កូន និងទងំអស់គន  គួរែតេគរពអនកបំេរ ៃន
�ពះ េ�យេគរព។
74 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ។ ស�ី ពួកេគចងម់នសក�់យ�យ។ ពួកេគ
ចងេ់ស� កេខខ�ី �ប តុបែតងមុខ។ ឈុតប៊គីីនីតូចនិងរបស់ែដលពួកេគ—ែដល
ពួកេគពកស់ព�ៃថង ពួកេគចងេ់ធ�� េហយពួកេគេ ែតចងេ់ �ពះវ�ិរ។ អនក
េឃញថករចកេ់�បង�ងំេលវ ិ ញ ណ មនិែមនេល�ពលឹងេទ។ េឃញេទ?
75 និយយថ ចងក់� យជ�គ�ីទ នមន កេ់ហយកេ៏ធ�ករទងំេនះផង �គគង� ល
និយយថមនិអីេទ។ េបគតនិ់យយថមនិអីេទ “អនក�ចជសមជិកបន។
េឈម ះរបស់អនក�ចមនេ េលេស វេ ៃន�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ មនិអីេទ”
បនទ បម់កគតប់នឱយត�មងនិកយរបស់គតេ់�យសមនឹងរសជតិរបស់ ស�ី
េ�កិយ។ នង�ស�ញ់េ�កិយ នងចូលចិត�រសជតិរបស់�។ ដូេចនះគត់
មនត�មងស�មបន់ង ប៉ុែន�នងមនផ�ូវដែ៏វងឆង យពីករេធ�ជ ស�ីេចះគិត។ ប៉ុែន�
ចំេពះអនក។ េនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំបនរកេឃញអតថបទេនះ។
76 េទ នងមនិែមន—ជ ស�ីេចះគិតេទ។ េបនងកំពុងគិតនងនឹងដឹងថ
�ពះវ�ិរនឹងមនិវនិិចឆយ័នងេ ៃថងចុងេ�កយេឡយ។ �ពះវ�ិរគឺវនិិចឆយ័នង
ឥឡូវេនះេ�យសមជិកភពរបស់នង ភពេ�ម ះ�តងរ់បស់នងេ នឹងរង�ង់
ែដលនងជកមមសិទធិរបស់សងគម។ ពួកេគកំពុងវនិិចឆយ័នងឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន��ពះ
នឹងវនិិចឆយ័នងេ ៃថងចុងេ�កយ។ ដូេចនះនងមនិបនគិតេទ។
77 ដូចបុរសែដលជកប់រ ី គត�់ស�ញ់បរយ៉ីងខ� ងំរហូតដល់ករគិតរបស់
គតប់នសពឹកនឹងជតិនីកូទីន។ េហយបំណង�បថន របស់ ស�ីបនេធ�ឱយសពឹក
�សពនដ់ល់ករគិតរបស់នង រហូតដល់នងនឹងេធ�ករទងំេនះ��កក�់ស់
េ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះអមច ស់ េ�ពះនងចងេ់ធ�� �បំេពញចិត�នឹងរសជតិរបស់
ស�ីកនុងេ�កិយ។ ដូេចនះនងយកត�មង�ពះវ�ិររបស់េ�កីយេនះ នងេ �ម
រយៈ� ល� គម នអ�ីរខំនេទ។ បង� ញ…
78 ឥឡូវេយងេឃញថេ ទីេនះគឺជេសចក�ីពិត។ េហយ�គគង� លនិយយ
ថ “េនះ�តឹម�តវេហយ។ េយងមនិេថក លេទស ស�ីែដលេធ�ែបបេនះេទ។ �មនិអី
េទ។” មនបប�គប�់គនេ់ កនុង� េនះគឺ�មរយៈត�មងរបស់គត។់ បង� ញថ
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ពួកេគបនឆ�ងកតត់�មងេទវវទិយ។ េហយពួកេគទទួលបនរសជតិខងេទវ
វទិយ។ េហយពួកេគមនរសជតិខងេទវវទិយ។ ប៉ុែន��ពិតជមនិបនឆ�ងកត់
ត�មង�ពះេទ។ អតេ់ទ េ�ក។
79 ឥឡូវេនះ េបមនត�មងេទវវទិយស�មបអ់នកគិតេទវវទិយ និងមនត�មង
�ពះវ�ិរស�មបអ់នកគិតពី�ពះវ�ិរ គឺត�មងបរសី�មបអ់នកគិតពីបរ ី �តវែតមន
ត�មងពិត�បកដមយួេ កែន�ង�មយួស�មបអ់នកគិត។ េហយ�ពះមនត�មង
មយួេហយេនះជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ែញក ដបតិ�ជទឹកៃនករែញកស�មប់
អំេពបប។ ឥឡូវេនះ គឺជបុរសេចះគិតររឺសជតិរបស់បុរសដប៏រសុិទធ។
80 េហយេបបុរសមន កឆ់�ងកត�់បេភទៃនត�មងេ�កិយេនះ គត—់គតម់ន
រសជតិខងេ�កិយ។ េហយដូច�កមហុ៊នថន ជំក ់ គតក់នែ់តមនសមជិក
េ�ចនេ កនុង�កមជំនំុរបស់គតេ់�យជំរញុឱយពួកេគ�មរយៈត�មងេនះ។ េប
ពួកេគនិយយថ “មន ស�ីេ �ពះវ�ិរេ�ចនជងបុរសេ េទ ត។” ែដល�ច
គឺអ ច ឹង។ ឥឡូវេនះ ��ចជករពិតទងំអស់ េ េពលែដលនង�ចេ េហយ
េធ�អ�ីទងំអស់ែដលនងចង។់ ហនឹងេហយ។ នងនឹងេធ� នងនឹងចូលរមួជមយួ
អ�ីេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�នងបនឆ�ងកតត់�មង�ពះវ�ិរេនះ។ េបនងបនឆ�ងកត់
ត�មងរបស់�ពះ នងនឹងេចញមកខុសពីេនះ។ េឃញេទ? នងមនិ�ចឆ�ងកត់
�តងរបស់�ពះេហយេចញមកជមយួនឹងសក�់យ�យ។ នងមនិ�ចេធ�
បនេទ។
81 ឥឡូវេនះ�នឹងក� យជ—ជូរចតប់ន�ិចស�មបអ់នក�មន ក។់ ប៉ុែន�េ េពល
ែដលនងបនចបេ់ផ�ម�មរយៈត�មងរបស់�ពះ េហយ�និយយេ ទីេនះ
ស�មបព់ួកេគមនិឱយកតស់ក ់ បនទ បម់ក(អ�ី)នង�ន កេ់ ផទះមខ ងេទ ត។ េប
�បននិយយថ�ជអំេពបបស�មប់ ស�ីេធ�ែបបេនះ េហយ នងមនិសមនឹង
េធ�ែបបេនះេទ។

“េបនងចង”់ គតនិ់យយថ “នង�តវកតស់ករ់បស់នង។”
បន�ថ “េករ�ចុះ។” េហយបននិយយថ “េយងដឹងថេនះគឺជករខម ស់

េអ នស�មប់ ស�ីែដលេក�តេងល។” បននិយយថ “ចូរឱយនងមនរបស់�គប
េលកបលចុះ។” សករ់បស់នងជសេម� កបំពករ់បស់នង។ មនិែមនជមកួេទ
ស�ីេអយ។ សករ់បស់នងគឺស�មប�់គប �ពះគមពរីបនែចងថ។ �តវ។ បង� ញថ
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នងគឺជអនក��រតីមកពី�ពះអមច ស់។ សកែ់វង ដល់ ស�ី មននយ័ថ��
ែរត៉ចំេពះ�ពះអមច ស់។ ឥឡូវេនះ េយង ដឹងថេនះជករពិត។
82 ប៉ុែន�េយងេឃញថេបបុរសេចះគិត ែដលេគេ េ កនុងេ�កិយេនះ �ច
ជកប់របីនេហយេ ែតទទួលបនរសជតិ គតគ់ួរែតមន�រមមណ៍�គប�់គន់
េដមបដឹីងថគតក់ំពុងទទួលជរ័ពីថន ជំក។់ ប៉ុែន�មនែត អ�ីែដល�បនេធ� គឺលក់
គតប់ែនថមេទ ត េធ�ឱយគតទិ់ញបរកីនែ់តេ�ចន។
83 េហយត�មង�ពះវ�ិរទទួលបនសមជិកភពនិងអ�ីដូចេនះ េ េពល
ែដលពួកេគអនុ ញ តឱយពួកេគឆ�ងកតអ់�ីទងំអស់េហយេ ែតជកមមសិទធិរបស់
�ពះអមច ស់ ពួកេគទទួលបនសមជិកេ�ចនជង។ ចុះេបេយងេ �ពះវ�ិរយប់
េនះនិង�តងអនកទងំអស់គន េ�កពីអនកែដលជអនកបេងកតពួក�គី�ទ ន។ មនករអ
ធិបបយទេទៗជេ�ចនបុកនឹងជ ជ ំងយបេ់នះ �ជករពិត ពីេ�ពះ�បនឆ�ងកត់
ត�មង។
84 េហយេបខញុ ំមនបំណង�បថន មយួេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ េហយខញុ ំសងឃមឹថ
អនក�ល់គន �� បខ់ញុ ំមនេរ ងដូចគន  “�ពះជមច ស់ នខំញុ ំ�មត�មងរបស់�ទង។់” ដូច
�វឌីបននិយយថ “ចូរលបងលខញុ ំ េហយ�កខញុ ំេមល ថេបមនអ�ី��កកែ់ដរ
ឬេទកនុងខញុ ំ យក�េចញ�ពះអមច ស់។” េឃញេទ? ខញុ ំចងប់នត�មងរបស់�ពះ។ មនិ
ខ�ល់ពីេ�កិយេធ�អ�ី ឬ�កមជំនុំមនអ�ីេទ ខញុ ំចងក់� យជបុរសេចះគិតមន ក ់ គិតថ
អនក�ែដលខញុ ំនឹងឈរេ ៃថងមយួស�មបៃ់ថងជំនំុជ�មះ។
85 សូមកតស់មគ ល់ �កមហុ៊នថន ជំកេ់ធ��េដមបលីកប់រកីនែ់តេ�ចន �ពះវ�ិរេធ�
�េដមបទីទួលបនសមជិកេ�ចន។ ស�ីែដលមនសកខ់�ី េស� កខ�ី នឹង�តវចបប់ន
េ កនុងត�មងរប ស់�ពះ។ នងមនិ�ចឆ�ងកត�់បនេទ េ�យសកខ់�ី ពីេ�ពះ
�ពះគមពរីបនែចងថនងមនិគួរេធ��េទ។ នងបង� បក់បលរបស់នងេពលនង
េធ�។ េយងគួរែតដឹងអំពី�។ ប៉ុែន�នងេ �មរយៈ�ពះវ�ិរទងំអស់េ�យធមម�
ពួកេគេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំឈរេពលខ�ះ…
86 មនិសំេ ល់អនក�មន កេ់ទ។ ខញុ ំមនិែដលនិយយអំពីេរ ងផទ ល់ខ�ួនរបស់
មនុស��មន កេ់ទ ប៉ុែន��ជអំេពបបេ កនុង�ពះវ�ិរ។ អនកែថ�ង�បបខ់ញុ ំពីេរ ង
េនះ។ ខញុ ំមនិបននិយយថ “ក ញ េនះ-េហយ-េនះ គឺដូចេនះ-េហយ-ដូេនះ
ឬេ�កេនះ-និង-េនះឬ បូជចរយេនះ-និង-េនះគឺដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។” អតេ់ទ
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េ�ក។ ខញុ ំនិយយថអំេពបបគឺជបប។ េប�េ កនុង�គ �ររបស់ខញុ ំ �េ កនុងខញុ ំ
�សថិតេ កនុងនរ�កេ៏�យ �េ  ែត បប។ មនិែមនជបុគគលេទ ខញុ ំមនិនិយយ
�បឆងំបុគគលេទ។ ខញុ ំនិយយ�បឆងំនឹងអំេពបប។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ជខញុ ំឬអនក�
កេ៏�យ ចបេ់ផ�ម�មត�មងរបស់�ពះ អំេពបបនឹងប ឈបអ់នកេ ទីេនះ។

87 សូមកតស់មគ ល់។ ប៉ុែន� ស�ីែដលចងម់នសកខ់�ីនិងេស� កខ�ី ឬ�បមុខ
និងរបស់អ�ីេផ�ងេទ ត នង�ចឆ�ងកតត់�មងេពនទីកុស�យ៉ងងយ�សលដូច
ចំណិត មនិ ែមនជអ�ីេទ ��� បេ់ហយ។ េ�ពះ គត…់នងនិយយថ “ែមនេហយ
គម នករបងកេ�គះថន ក ់េ កនុងេនះេទ។”

“េបអនក�ស�ញ់េ�កិយឬរបស់េ�កិយេនះ គឺេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ
មនិេ កនុងអនកេទ។”

88 �មរយៈវ ិ ញ ណេនះ បនទ បម់កនង�ចទញចូលេ កនុង�ពលឹងរបស់
នង អ�ីែដលមនិែមនជរបស់�ពះនិង�បឆងំនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េបេនះជ
រសជតិេ កនុង�ពលឹង។ ��ចមក�មរយៈរសជតិ េមល ភ�ករ់សជតិ…��ច
ឆ�ងកតប់ន �មរយៈករគិតនិងេហតុផល “គម នេ�គះថន កអ់�ីេទកនុង�។ ខញុ ំមន
រសជតិ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�មនិអីេទ។” នង�ចចុះ�មរយៈ
េនះ េហយចូលេ កនុង�ពលឹងរបស់នង េប�ពលឹងរបស់នងគឺជ�បេភទេនះ។
បង� ញថនងមនិបនទញ�មរយៈត�មងរបស់�ពះេទ។

ប៉ុែន�េបនងមនសក�់យ�យ តុបែតងមុខ េស� កខ�ី េខ េមលេ ដូចជ
បុរស ទងំអស់េនះេហយែដលមនិធ� បម់នែដលេគេ ពួកេគ និយយពកយ
ទងំេនះ និងេធ�េរ ងទងំេនះ និងកររស់េ ស�មបេ់�កិយ នងនឹងឈប់
នងមនិ�ចឆ�ងកតទី់េនះបនេទ។ អតេ់ទ េ�ក។ �នឹងប ឈបន់ង�ងំពី
ដំបូង។

89 សូមកតស់មគ ល់ បុរសសម�ងឹេមលបបូរមត�់កហម�� តរបស់នងនិង
�បមុខ េខខ�ីនិង—ប៊គីីនី និងអ�ីែដលនងមន។ បុរសេចះគិតពិត�បកដនឹង
មនិេមលនងេទ។ ឥឡូវេនះ បុរសមន កែ់ដលជសមជិក�ពះវ�ិរនឹងេមលមក
នង សរេសរនង។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិខ�ល់ពីរេប បែដលនងេមលេ កនុងែភនក បុរសេចះ
គិតនឹងបែង�រកបលរបស់គតេ់ចញ។ េហតុអ�ី? គតប់នឆ�ងកតត់�មងរបស់�ពះ
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េហយគតដឹ់ងរេប បេមលេ នងគឺជអំេពផិតកបតេ់ កនុងចិត�របស់គត។់ គត់
មនិគិតថនង�� តេទ។

និយយថ “េតនងមនិែមនជរបស់�� តេទឬ!”
មនិែមនចំេពះគតេ់ទ។ នងេមលេ កខ�ក ់ េហយជេយសិបិលេវទនេ�គ

ម�កំ ចំេពះករគិតរបស់បុរស។ កូន�បសរបស់�ពះេមលមកនងេ�យភព
�ម៉ស់ចំេពះសូមបែីតជកមមសិទធិរបស់�កម�គ�រនង។ �តឹម�តវេហយ។ “េត
ជបង�សីខញុ ំដូចេម�ចបនែដលេធ�ដូចេនះ?”
90 េឃញេទ នងបនទញ�មរយៈត�មងមយួ េហយគតប់នឆ�ងកត់
មយួេផ�ងេទ ត។ គតនឹ់ងមនិគិតថនង�� តេទ។ �មនិែមនជស�មស់ស�មប់
បុរសេជ �ពះចងប់នេទ។
91 ចូរចថំ េពលមយួមុនេពល�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនក� យជ
ត�មង ដូចែដលេយងនឹងេ ដល់ពីរបីនទី “កូន�បសរបស់�ពះបនេមលកូន�សី
របស់មនុស�ថពួកេគជមនុស�ល��� តេហយយកេធ�ជ�បពនធរបស់ពួកេគេ ។”
�ពះជមច ស់មនិែដលអតេ់ទសេ�យេឡយ។ ជថមីម�ងេទ ត�បនេកតេឡង
េ កនុងករេដរកបនួរបស់អុី��ែអលនិង �ពះជមច ស់មនិែដលអតេ់ទសេ�យ
ពួកេគេឡយ។ ពួកេគមន ក់ៗ បន�� ប។់

ត�មងករគិតរបស់មនុស�!
ខញុ ំេចញពីករ�បជំុេ ទីេនះ �មនពួករកីគីឈរទីេនះេ ខងេ�កយ�ពះវ�ិរ

យបម់យួ និយយមកខញុ ំ �បែហលជ៣ឬ៤ឆន មំុន បននិយយថ “េហតុផលែដល
អនកនិយយដូេចន ះ េ�ពះអនកគឺជមនុស�ចស់។” បននិយយថ “ខញុ ំគិតថពួកេគ
េមលេ �សស់�� ត។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ�ច�សៃមបន” �គនែ់តរបូ�ងរបស់គត ់ អនក�ចេធ�
�បបពី់អ�ីែដលគតេ់មលេ ។ ខញុ ំបននិយយថ “សូមឱយខញុ ំ�បបអ់នកអ�ីមយួ។ េត
អនក�យុប៉ុនម ន?”

“�យុ�បែហលជ៣០ឆន ។ំ”
92 ខញុ ំបននិយយថ “េ េពលែដលខញុ ំមន�យុតិចជងអនក១៥ឆន ខំញុ ំគិត េរ ង
ដូចគន ។” �តវ។ េហយ�េ ែតកខ�ក!់
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93 ត�មងករគិតរបស់មនុស�! ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ េបគតប់នគិតេហយ
�តង�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ ត�មងរបស់�ពះ គតនឹ់ងមនិសំឡឹងេមលនងេទ។
គតនឹ់ងមនិគិតថនង�� តេទ។ គតនឹ់ងគិតថនងជេយេសបិល។ គត់
នឹងគិតេ ពីេ�កយបបូរមត�់កហមទងំេនះគឺមនចងកូមពុលែដលេធ�ឱយគត់
ឈចឺប។់ េហយ�ពះគមពរីបនែចងថ “ទ� ររបស់នងគឺជទ� រ�ននរក។ េហយ
បុរសមន កេ់ដរចូលេ កនុងពួកេគដូចេគែដល�តវេគសម� ប។់” មនត�មងករគិត
របស់មនុស�។
94 េតអនកចងប់នអ�ី? េ េពល ស�ីចុះមក�មផ�ូវេស� កពកដូ់ចេនះ េហយ
អនកជបុរសងកកបលរបស់អនក សម�ងឹេមលជំុវញិដូចេនះ អនកមនិេ�បត�មងបុរស
េចះគិតេទ។ ពីេ�ពះ េ េពលអនកេធ�� អនកកំពុងផិតកបត ់ដបតិត�មងបននិយយ
ថ “អនក�េមលេ ស�ីេហយមនចិត�េ�តក�ត�លចងប់នេនះបន�ប�ពឹត�
អំេពផិតកបតរ់ចួេហយ។” បែង�រកបលអនក។ បុរសេចះគិត។ េចញឆង យពីនង។
នងមនិែមន�� តេទ។ នងគឺជសត�ពស់ �តឹម�តវេហយ �សស់ដូចគន  េដរតួរ
ែតមយួ �ទនិចែតមយួ។ េចញឱយឆង យពីនង។
95 អូ! ែមនេហយ �ពះបនទូល�ពះគឺជត�មងរបស់បុរសេចះគិត។ អនក�ក៏
ដឹងែដរ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពលឹងអនក�តវបនេ�ចះ�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ េហយ�េធ�េ េពលែដលអនកចូលមក�ម�ពះ… េ េពលែដលត�មងករ
គិតរបស់មនុស�មក�មរយៈត�មងរបស់�ពះ �ផ�ល់ឱយគតនូ់វរសជតិជមនុស�
ដប៏រសុិទធ។ �តឹម�តវេហយ។ េពល�អនកមក�មរយៈត�មងរបស់�ពះ បនទ បម់ក
រសជតិរបស់អនកគឺជរសជតិដប៏រសុិទធរបស់មនុស�។ �បេងកតរសជតិរបស់បុរស
សុចរតិ។
96 ឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញរេប បែដលបនេធ�េ កនុង�បេភទមយួេ កនុង
�បេទសអុី��ែអល ស�មប�់កមជំនុំអុី��ែអលែតប៉ុេ�� ះ។ េនះេហយ
ជេហតុផល ែដលនិយយឥឡូវេនះ េបអនកដឹកនមំនិយល់�សបេលអ�ីែដល
បននិយយ។ េនះគឺស�មប�់កមជំនុំរបស់ខញុ ំែដល�ពះអមច ស់បន�បទនដល់
ខញុ ំ—េដមបផី�ព�ផ�យ។
97 សូមកតស់មគ ល់េ កនុងនិកខមនំ ១៩ ខញុ ំចងឲ់យអនក�ន�េពលអនកេ ផទះ
េពល�អនកមនេពលេ�ចនេទ ត។ េ េពលែដល ជនជតិអុី��ែអលបន
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េធ�បប ដំបូងេគបនយកេមេគ�កហមមយួែដលមនិែដលមននឹមេ េលក ច ឹងក
របស់�េ�ះ។ េនះមននយ័ថ�មនិែដលនឹមជមយួអ�ីទងំអស់។
98 េហយ��តវែតមនពណ៌�កហម។ ពណ៌�កហមជ—ពណ៌ដង� យធួនបប
មយួ។ អនកដឹងេទ វទិយ� ស�ដឹងថេបអនកយកពណ៌�កហមេហយេមលេ
�កហម េ �កហម �ពណ៌ស។ េមលេ �កហម េ �កហម �ស។ គតេ់មល�ម
ឈមពណ៌�កហមរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយអំេពបបពណ៌�កហមរបស់
េយងែ�បជសដូចសំឡី។ �កហម�មរយៈ�កហម។

េហយេគញីេនះ�តវបនសម� បេ់ េពល�ង ច េ�យ�កមជំនំុអុី��ែអល។

េហយមនឈមរបស់�ចំនួន៧ឆនូតៗេ េលមតទ់� រជកែន�ងែដល�កមជំនុំ
ទងំមូល�តវចូល �បេភទមយួៃនសមយ័កល�កមជំនុំទងំ�បពីំរ េ�យ�ពះ
េ�ហិត។
99 បនទ បម់កេគយកសព�េ ដុតេចល។ ��តវបនដុតជមយួែសនង ែសបក
េពះេវ ន និង�មកសត�។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺដុត រមួគន ។

េហយ��តវបនេរ សេ�យបុរសបរសុិទធេហយ�តវែត�កចូ់លកែន�ង�� តេ
ខងេ�ក�កមជំនុំ។ ដូេចនះ េបអុី��ែអល�ចេធ��បេភទេនះបន! �ពះបនទូលរបស់
�ពះមនិ�តវបនេ�បេ�យៃដកខ�កៃ់នករមនិេជ េទ។ �តវែតេធ�ជបុរស�� តស�ំ។
េហយេបគត�់� ត គត�់តវែតមក�មរយៈត�មងរបស់�ពះ។

បុរស�� ត ៃដ�� ត េហយ�តវរក�ទុកេ កែន�ង�� ត មនិែមនជកែន�ងែដល
េយេសបិល និងរគីី និងអ�ីេផ�ងេទ តចូលរមួេនះេទ យកកររបួរមួគន និងរបស់របរ
េផ�ងៗ េពលពួកេគកំពុងេ ជំុជមយួ�បពនធ និងប�ី និងករេ�ម កេ�គក�គបយ៉់ង
េ �និំងជបេ់ល ង និងពកស់ក�់យ�យ និងេស� កខ�ីនិងអ�ីេផ�ងេទ ត េហយ
េ ខ�ួនេគជ�គី�ទ ន។ �តវរក�ទុកេ កែន�ង�� ត េហយកនក់បេ់�យៃដ
�� ត។
100 េហយបនទ បម់កេ េពលែដលជនជតិអុី��ែអលបនេធ�បប េហយបន
ទទួល�គ ល់ថពួកេគបនេធ�ខុស បនទ បម់កពួកេគ�តវបនេ�បះេ�យេផះៃន
េគញីេនះ េលពួកេគ។ េហយេនះគឺជទឹកៃនករែញកេចញគឺជករបន�ទុធ
ស�មបអ់ំេពបប។
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101 សូមកតស់មគ ល់។ �េ ទីេនះ! េហយេ េពលជនជតិអុី��ែអល មុនេពល
ពួកេគ�ចមនករ�បកបកនុងករថ� យបងគំ ពួកេគដំបូងបង�ស់�តវឆ�ងកតទឹ់កៃន
ករែញក។ “ករ�បជ់សុចរតិេ�យជំេន  មកេ�យ ឮ េហយឮ�ពះបនទូល។”

បនទ បម់កពួកេគបនចូលេ កនុង�កមជំនុំេ េ�កមឆនូតទងំ៧ ជឈម
េដមបបីង� ញថមនអ�ីមយួបន�� បេ់ហយបនេ មុនពួកេគ ស�មបប់ប
ពួកេគ។ ពួកេគបនែញកេចញេ�យឮ �ពះបនទូល ទឹកែដលែញកេចញពីគន
បនទ បម់កចូលកនុងករ�បកបគន ។
102 កែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ពះជួបមនុស�េ ពីេ�កយលំ�បេ់នះ។ �ទងន់ឹង
មនិជួបគតេ់ កែន�ង�េផ�ងេទ តេទ។ �ទង�់តវែតមក�មលំ�បេ់នះ។
�ពះជមច ស់បនជួបជនជតិអុី��ែអលេ កែន�ងមយួ។

េហយ�ពះបនជួបអនកេ ៃថងេនះេ កែន�ងមយួ េហយេនះគឺេ កនុង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលែដលជទឹកៃនករែញកេចញពីគន ។
េហយ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង�់តវបនបង�ូរស�មបស់មយ័កល�កមជំនំុទងំ
�បពីំរ។ េហយបនទ បម់ក �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េយងចូលកនុងករ�បកបគន
ែដល�តវបនផ�ល់ឱយែត�កមជំនុំប៉ុេ�� ះ។ អូ! េត�ទងអ់�ច រយប៉ុ�� !
103 ឥឡូវេនះ េយងចងេ់មលេ េអេភសូរ ៥:២៦ ផងែដរ បននិយយថ “�
គឺជករ�ងទឹកេ�យ�ពះបនទូល” ជទឹកែដលែញកេចញពីគន ។ េត�បនេធ�អ�ី?
បនទ បម់ក ត�មងរបស់�ពះជមច ស់គឺជ�ពះបនទូល។ ទឹកៃនករែញកេចញ “ករ
�ងទឹក ៃនករែញកេចញ េ�យ�ពះបនទូល” ត�មងរបស់�ពះ។
104 បនទ បម់ក អនកមនិ�ចចូលមកកនុង�ពះ�គីសទ�មរយៈត�មង�ពះវ�ិរេទ។
អនកមនិ�ចមកេ�យត�មងនិកយឬត�មងេគលជំេន េទ។ មនែតត�មងមយួ
ប៉ុេ�� ះ ែដលអនក�ចចូលេ កនុងទីបរសុិទធេនះ ែដល�មរយៈ “ករ�ងទឹក
េ�យ�ពះបនទូល” �ពះបនទូលរបស់�ពះជត�មងករគិតរបស់មនុស�។
105 �ពះវ�ិរនឹងវនិិចឆយ័អនកេ ទីេនះថេតអនកជសមជិកដល៏� ឬមនិែមន។
ពួកេគនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវពិធីបុណយសពដល៏�មយួ និង�គបពកក់�� លទងេ់សចក�ី
�� ប ់ ប ជូ នក�មងផក ធំនិង—េហយេធ�អ�ី�គបយ៉់ងស�មបអ់នក។ ប៉ុែន�េ េពល
ែដល�ពលឹងរបស់អនក�បឈមមុខនឹង�ពះ ��តវែតមនជីវតិអស់កលបជនិចច។
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េហយេប�ជជីវតិអស់កលបជនិចច �ជែផនកៃន�ពះបនទូល។ េហយជពកយ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំមនិ�ចបដិេសធបនេទ…

ៃដខញុ ំផទ ល់មនិ�ចបដិេសធៃដខញុ ំបនេទ។ ែភនករបស់ខញុ ំមនិ�ចបដិេសធៃដ
បនេទ ឬេជង �មមេជង ឬែផនក�មយួរបស់ខញុ ំ។ ពួកេគមនិ�ចបដិេសធ
បនេទ។

េហយមនុស�ែដលមនិែមនជែផនកៃន�ពះបនទូល�ពះ ឬ ស�ី បដិេសធែផនក
�មយួៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ បនទ បម់ក ស�ី េ េពលអនកគិតថអនក�ច
មនសក�់យ�យេហយចូលមកកនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះ អនកខុសេហយ។
អនកេឃញ�េទ? អនកខុសេហយ អនកមនិ�ចមក�មរយៈត�មងរបស់�ពះបន
ជកែន�ងែដលអនកបន�ងេ�យទឹកៃន�ពះបនទូល។ បនទ បម់កអនកចូលេ ករ
�បកបេនះ។ អនកគិតថអនក�ច ប៉ុែន�អនកមនិ�ចលុះ��ែតមក�មរយៈ�ពះបនទូល
និង�គបច់ំនុចតូចៗ �គបទ់ងំ�ពះបនទូល�ពះ។ “មនុស�នឹងមនិរស់េ េ�យនំបុង័
ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�រស់េ�យ�រ�គប�់ពះបនទូលទងំអស់។” ��តវែតមក �មរយៈ
ករេ�ចះ ចូលមក។ េហយផ�ល់ឱយមនុស�សុចរតិរសនូវជតិរបស់មនុស� េនះ
េហយជអ�ីែដលគតក់ំពុងែស�ងរក កំពុងែស�ងរកអ�ីមយួ េដមបសំី�តគត។់
106 �ពះបនទូលេនះ ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជត�មងរបស់បុរសេចះគិត េហយ
� បេងកតរសជតិរបស់បុរសសុចរតិ។ េយងដឹងថជករពិត។ េ�ចះអំេពបប
ទងំអស់ៃនករមនិេជ េចញ។ គម នករមនិេជ េទ តេ េពលអនកឆ�ងកតក់រេ�ចះ
េ�ពះ�ជរសជតិរបស់អនកេជ ពិត។
107 អនកេជ ពិតចងប់នភព�តឹម�តវ េ�យមនិគិត។ គតម់និចងនិ់យយថ
“ែមនេហយ ខញុ ំជសមជិកេ កនុងជួរសងគម។ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរែដល
ធំជងេគ កនុងទី�កងេទ។” ខញុ ំមនិខ�ល់េទេប�ជេបសកមមេ កច�់ជង េប�ជ�ចស
ដុសេ កែន�ង� បុរសេចះគិតមន កដឹ់ងថគត�់តវែតជួប �ពះ។ េហយេ�យ
មនិគិតពីអ�ីែដល�កមជំនំុនិយយ ឬនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តនិយយ គតប់ន
មកេលលកខខណ� របស់�ពះ។ េហយល័កខខណ័� របស់�ពះជមច ស់គឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។

“ែមនេហយ” ពួកេគនិយយថ “�ពះបនទូល�ពះ។”
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�បកដ�ស់ ពួកេគទងំអស់េជ ថ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ប៉ុែន�អនក�ច
េ�ចះ�បនេទ? េតអនកនឹងអនុ ញ តឱយ ស�ីែដលមនសក�់យ�យឆ�ងកត់
ទីេនះេ�យរេប ប�? េតអនកេធ�បនយ៉ង�? េតអនកអនុ ញ តឱយមនុស�ឆ�ង
ចូលមកទីេនះេ�យមនិ�បកនខ់ជ បេ់គលជំេន បនយ៉ង�? េឃញេទ?

�មនិែមនជរសជតិរបស់បុរសេចះគិតេទ។ េទ បុរសេចះគិតមន កនឹ់ងគិត
បុរសេចះគិតនឹងគិតពីរដងមុនេពលែដលគតចូ់លេ កនុងអ�ីមយួដូចេនះ។

108 សូមកតស់មគ ល់ �ពះបនទូលមនិ�ចបដិេសធខ�ួន�បនេឡយ។ េពលេនះ�
បំេពញចិត� េហយមនចំណង។់ េត�ជករចងប់នអ�ី? អ�ីែដលេធ�ឱយអនកចងប់ន
� េ កនុងកែន�ងដំបូង? េ�យ�រែតេ កនុង�ពលឹងរបស់អនកមន�គបពូ់ជ
តំរវូទុកជមុនគឺជីវតិអស់កលបជនិចច ែដល�កេ់ ទីេនះ ែតងែតេ ទីេនះ។
“ទងំអស់�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។ គម នអនក�នឹង�តវបតប់ង់
េឡយ។”

109 រសជតិរបស់បុរសេចះគិត េ េពលែដលបុរសេចះគិតមន កគ់តឮ់�ពះបនទូល
ៃន�ពះ “េច មរបស់ខញុ ំឮសំេលងខញុ ំ ជនចែម�កេ ពួកេគនឹងមនិេដរ�មេឡយ” េ
ទីេនះគឺជីវតិ េហយជីវតិភជ បជ់មយួជីវតិ។

អំេពបបភជ បជ់មយួអំេពបប េហយអំេពបបគឺ�កពុ់ត�ស់រហូតដល់
�គិតដូេចន ះថ��តវបនសេ ងគ ះេ េពលែដល�មនិបនសេ ងគ ះផង។ �េ កនុង
ជេ� ៃនករ�កពុ់ត។

110 សមជិក�កមជំនំុចងប់នត�មងនិកយដូេចនះពួកេគ�ចមន បំណង�បថន
ផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ េហយេ ែត�តវបនេគចតក់នុងថន កម់នុស� “�សន។”
អនកឮពួកេគ និយយថ “អូ គតជ់អនកកន�់សនយ៉ងល�។”

111 េ កនុងទ�ីប� ហ�ិក គឺេ ទីេនះៃថងមយួ េហយពួកេគបននិយយអំពីករ
ទងំេនះ េកមងខ�ះបននិយយអំពីចេ�ម ងរ ៉កុនិងចង� ក�់ទំងំេនះែដលេអលវសី
េ�ពសលីនិងពួកេគបនេ�ច ង ផតប់៊ូននិងរកីគី ណិលសុននិងពួកេគទងំអស់។
ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគគឺជ�កមឧទមេទ។”

េកមង�សីតូចខ�ះបននិយយថ “េហតុអ�ី គតក់ន�់សនខ� ងំេម�ះ។”
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112 ខញុ ំនិយយថ “គឺដូចយូ�សអុីចឹង។” ខញុ ំបននិយយថ “យូ�សទទួល
បនែត�បក�់មសិប។ ែអលវ ី េ�ពសលីទទួលបន�បកជ់េ�ចន�នដុ�� រ។”
េឃញេទ? “ពួកេគទងំពីរបនលកសិ់ទធិពីកំេណ តរបស់ពួកេគអស់េហយ។”
េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគមនិែមន…ជបំណុល��កកប់ំផុតែដល
�បេទសជតិទទួលបន។” េទះយ៉ង� ករបេ ឆ តដូចជត�មងបរ ី និកយ
ទងំេនះអនុ ញ តឱយសមជិកទងំេនះចូល។ ពួកេគមនិគួរ�តវ…គួរែតមនចបប់
មយួែដលពួកេគមនិ�ចេ�ច ងចំេរ ងអនកេជ បន។ �ជករ�បឆងំនឹង…គួរែត
�បឆងំនឹងចបបស់�មបព់ួកេគកនុងករេធ��។

ប៉ុែន�េរ ងទងំមូលបនក� យជគំនរៃនករ�កពុ់តដធ៏ំមយួ និងជកែន�ង
ែដលពួកេគកំពុងេ សព�ៃថង។ ែខ�ភពយន�ពិត-…[ចំណុចេ ទេទេលែខ��ត់
—េអឌី។] ស�មប�់ពលឹង និយយថ “េបអនក�ស�ញ់េ�កិយឬរបស់
ទងំ�យៃនេ�កិយ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិេ កនុងអនកេទ។”

113 េមល អនកមនិ�ច—អនកមនិ�ចនិយយថរ ៉កុនិងចង� ក�់ ំ ជរបស់
េ�កិយ…ឬមកពី�ពះ។ រ ៉កុនិងចង� ក�់គឺំជរបស់េ�កិយ។ �មយួៃនរបំ
ទងំេនះេហយ�តវបន�តង…យករបស់ ែដលកខ�កែ់ដល��កក ់ េហយជរបស់
េ�កីយ។ �ទងំអស់ៃនេ�កិយ។

អនកមនិ�ចនិយយបនថសក�់យ�យស�មប់ ស�ីគឺជរបស់�ពះ។
�ពះគមពរីនិយយថមនិែមនដូេចនះេទ �ជភពកខ�ករ់បស់េ�កិយ។ េហយេបអនក
�ស�ញ់ែតរបស់មយួៃនេ�កិយ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះគម នេ កនុងអនកេទ។
េឃញេទ?

114 េតេនះជអ�ីេ ? អ ច ឹង េតអ�ីទញ�? �មនអ�ីខងកនុងទញ។ �ពលឹង
កំពុងទញយកធនធនរបស់អនកពីខងេ�ក �មរយៈវ ិ ញ ណ ចូលេ កនុង
�ពលឹង។ េហយេប�ពលឹង�ស�ញ់េ�កិយ �បន�� បេ់ហយ។ ខញុ ំមនិខ�ល់
ថចកេ់�បង�ងំយ៉ង�េនះេទ�េ ទីេនះ េហយេតសុចរតិប៉ុន�េនះេទ�
គឺេ ទីេនះ េ ទីេនះ��� បេ់ហយ។ “តបតិអនក�ែដល�ស�ញ់េ�កិយឬអ�ីៗ
កនុងេ�កីយ ៍ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិេ កនុងខ�ួនគតេ់ទ” មនិខ�ល់ថគត់
េជ ប៉ុន�េនះេទ។
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115 ត�មងពិត គឺែបបហនឹង—នឹងកំណតេ់រ ងទងំអស់េចញ និងមនិនយំកអ�ីេ�ះ
េ�កពីេសចក�ីពិតៃន�ពះ បនទូល�ពះ ចូលកនុង�ពលឹងពិត។
116 ពួកេគដូចជេអ�វ ខងេ�កមនិអីេទ។ េអ�វកន�់សនេ ខងេ�ក។
េហយេ េពលនិយយអំពី�សន ��កដូ់ចជមនលកខណៈ�សន
េ�ចនជងេ�កយ៉កុប។ គត�់កដូ់ចជបុរសល�ជងយ៉កុប ប៉ុែន�េ ខងកនុង
គតប់ ជ កថ់គតជ់អ�ី។ គតជ់មនុស�ខង�សនែតខងេ�ក ែតករគិត
របស់គតម់និ�តវបន�តង។ គតម់និបនគិត�តឹម�តវពីសិទធិពីកំេណ តេនះេទ។
គត—់គតម់និគិតថមកពី�ពះេទ សិទធិកំេណ តមននយ័ថដ�ប��ពះមន
បនទូល�េកតេឡង។ េ ទីេនះ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំឃ� ន េត�មនអ�ីខុសគន ពី
សិទធិពីកំេណ តចស់? អនក�ចមន�េបអនកចងប់ន។” អូ ខញុ ំេអយ! េឃញេទ?

“ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ ខញុ ំល�ដូចអនកែដរ។ និកយរបស់ខញុ ំគឺដូចគន …េហតុអ�ី �ធំជង
េគបំផុតេ េលេ�ក។ ម� យរបស់ខញុ ំជកមមសិទធរបស់�។ ឪពុកខញុ ំជកមមសិទធិរបស់
�។ ទងំអស់េនះ េនះ និងេផ�ងេទ ត។ �គគង� លរបស់ខញុ ំបនទទួលករអបរ់។ំ
គតម់នអេ ច ះ-េហយ-អ ច ឹង។” ែដលេធ�ឱយគតឆ់ង យពី�ពះ។ េនះមនិែមនជត
�មងរបស់មនុស�េចះគិតេទ។

េប��ច េតេព�តស�ចថគតជ់អ�ី េ េពលគតម់និ�ចសរេសរេឈម ះ
របស់គតផ់ងេនះ? ប៉ុែន�គតប់នេ�ជសយកត�មងមនុស�េចះគិត។ សូម
កតស់មគ ល់។ អូ ខញុ ំេអយ!
117 េអ�វបនគិតថសិទធិចបងគម ននយ័អ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលេទ។ េនះ
គឺជភពខុសគន រ�ងជីវតិនិងេសចក�ី�� ប។់ ដូេចនះេហយ ដូចជេអ�៉និងដូចជ
យូ�សែដលបនលកសិ់ទធិកំេណ តរបស់ពួកេគ ស�មបក់រសកបស់កល់ៃនរសជតិ
របស់ចំេណះដឹងអំពីអរយិធម ៌ េនះជអ�ីែដលេអ�៉បនលកសិ់ទធិកំេណ តរបស់
នង។ នងបនលក�់ស�មបរ់សជតិវទិយ� ស�បន�ិចបន�ួច រសជតិរបស់េ�
កីយចំេណះដឹង �ពះវ�ិរល��បេសរ ថន កម់នុស�ល��បេសរ េ ៃថងេនះ �នឹង�តវ
បនេគេ ។ េឃញេទ?

យូ�សបនលកសិ់ទធិចបងរបស់គតក់នុងតៃម��បក�់មសិប និងបេងកត
ពីរបីដុ�� របែនថម។ “�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ�ចផ�ល់�បកែ់ខេ�យខញុ ំបនល�ជងេ
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ទីេនះ ខញុ ំនឹងែចកចយេ ទីេនះ។” េឃញេទ? “ដូេចនះ េបខញុ ំក� យជ�គអធិបបយ
ែមនេហយ…”
118 ពួកេគបននិយយថ “បង�បស�បណ� ំេយងេជ ថ�រគឺជេសចក�ីពិត
ប៉ុែន�េយងមនិ�ចទទួលយក�បនេទ។ េបេយងេធ� េហតុអ�ី េតេយងនឹងផ�យ�
េ ទី�?” ហឺ! េ�កិយ បងប�ូនេអយ េ កនអ់នកបតប់ង។់ �បកដ�ស់។
“គម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មបងប�ូន�ចគ�ំទខញុ ំេធ�បនេឡយ។” ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែមន
ែស�ងរកបងប�ូនគ�ំទខញុ ំេទ។ ខញុ ំកំពុងរក�ពះេយសូ៊វ�គីសទេដមបគី�ំទខញុ ំ ពីេ�ពះ�ទង់
បនឈរេ េល�។ �ទងគឺ់ជអនកែដលបននិយយ�។
119 េហយេ េពលែដលសិទធកំេណ តពិត ឈម បនេ�ចះេ�យ�ពះបនទូល �គប់
អំេពបបទងំអស់ េ�កីយ �កមជំនំុ និងនិកយ និងនិកយនិយម �តវបនទុក
េ ខងេ�ក។ ករអបរ់ ំអរយិធម ៌�ពះវ�ិរ និកយ �បពន័ធ អំេពបប�គប�់បេភទ�តវ
ទុកេ មខ ងេពលមនុស�យកត�មងករគិត របស់មនុស�េ កនុងករប៉ន�់បមណ
របស់�ពះ។
120 គម នអ�ីេ េសសសល់េទេ េពលែដលមនុស�ទញជីវតិរបស់គត—់�ម
ត�មងរបស់�ពះ សូមកតស់មគ ល់ េ ទីេនះជីវតិរបស់អនកបន�ចបូក�ចបល់នឹង
អំេពបប េ�យ�រែតអនក�តវបន “េកតេ កនុងអំេពបប មនរបូ�ងេ កនុង
អំេពទុចចរតិ មកកនុងេ�កិយនិយយកុហក។”

ខញុ ំនឹងនិយយអ�ីមយួ ដូចែដលបង�បសម៉កខុ់លុកធ� បនិ់យយ។ សូម
�� បខ់ញុ ំ។
121 េ េពលែដលអនកចូលមកកនុងេ�កិយេនះ អនកបនេកតមកេ កនុង
អំេពបប។ អនកមនិមនសូមបឱីកស�បយុទធផង។ អនក�តវបន “េកតេ កនុង
អំេពបបមនរបូ�ងេ កនុងអំេពទុចចរតិ មកដល់េ�កីយែដលនិយយកុហក”
េ កនុង�ម រតីផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក បំណង�បថន ៃនអំេពបប អនក�ស�ញ់អំេពបប
េ�ពះអនកបនេក តមកកនុងអំេពបប។ អនកមនិមនឱកសេទ។

ប៉ុែន�េ កនុងចិត�របស់អនក កែន�ង�មយួ េ ទីេនះ មនអ�ីមយួេ កនុងេនះ
ែដលចបេ់ផ�មទញ។ េបអនកដឹង �ជអ�ីមយួែដល�បបអ់នកថមន�ពះេ កែន�ង
�។ េហយអនក�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ បនទ បម់កអនកបនយក�ពះវ�ិរ អនក
បនទទួលយកគំនិតរបស់ពួកេគេ េពលែដលអនក�តវបនេគ�បប ់ ថ�បេសរ



32 �ពះបនទូលជសេម�ង

ជង បនទ ប ់ មកអនកមនិែដលេ�បត�មងករគិតរបស់មនុស�េទ។ ប៉ុែន�េ េពល
អនកេ�បត�មងរបស់�ពះែដលជត�មងករគិតរបស់មនុស� េ�យ�រែត “ត�មង
េផ�ងេទ តទងំអស់នឹងបតេ់  ែតពកយខញុ ំនឹងមនិបតេ់ឡយ។” េហយេ េពល
ែដលអនកយកត�មងរបស់�ពះេហយទញជីវតិ បំណ ង �បថន របស់អនក។ េបអនក
ទញបំណង�បថន របស់អនក�មរយៈត�មង�ពះ ែដលជត�ម ង របស់មនុស�េចះ
គិត គម នអ�ីេ សល់េ�កពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

122 ឥឡូវេនះេបអនកចងប់នភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �មនេ ទីេនះ។
េពល�ពលឹងរបស់អនកនឹងេ ជបជ់មយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ កនុង�គបក់រ
េគរព �បង� ញថអនកបនទញយកជីវតិរបស់អនក�មរយៈត�មងមនុស�េចះ
គិត ត�មងរបស់�ពះ។

123 សូមកតស់មគ ល់ េតេនះជត�មងរបស់�ពះឬ? គតប់ននិយយថ “េយង
�តវបន�ងេ�យទឹកៃន�ពះបនទូល។”

េហយេ េពលែដល�ពះ�បទនអ�័មនិងេអ�៉នូវចេ�មះ េ េអែដន �ទង់
មនបនទូលថ “េតអនកមនិបនទញទងំអស់េនះ ចូលមកទីេនះេទឬ។” ប៉ុែន�
��ងំបនទំលុស�បេ�ងេ កនុង� បននិយយថ “អូ �ែតបន�ិចេទ �មនិឈឺ
េទ។” មយួដំណកម់�ង �មរយៈ ��តវបនេគយកេ �កក់រ�� បចូ់លេ កនុង
ពូជមនុស�។

124 ហនឹងេហយ ��គនែ់ត�សបយកជតិនីកូទីន េហយកេ៏ចលេ

125 គម នអ�ីែដលេ សល់េ�កពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

126 េហយបនទ បម់កេនះបង� ញថេ កនុងអនកគឺជ�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុន
េ កនុងខ�ួនអនក ែដលេធ�េ�យអនកេ�សកឃ� នរក�ពះ។ “ទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�
បន�បទនមកខញុ ំ �ពះអងគបន�បទនខញុ ំេ�យេ�ះ ពួកេគបន�� បជ់មយួខញុ ំ
េ កល់�៉រ ី ពួកេគបនេលកេឡងជមយួខញុ ំេ កនុងកររស់េឡងវញិ អ�ីៗទងំអស់
ែដល�ពះអងគ�បទនមកខញុ ំ នឹងមករកខញុ ំ។ ពួកេគនឹង�កេ់ កនុង�ងកយ កែន�ង
េជង ៃដ �ចមុះ មត ់និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ពួកេគនឹង�តវ�កេ់ ទីេនះ។ េហយពួកេគ
នឹងមករកខញុ ំេ កនុងរដូវកលរបស់ពួកេគ។” អូ ខញុ ំេអយ!
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127 មនករ�តងដពិ៏ត�បកដៃនអំេពបបទងំអស់ៃនេ�កីយ និងេសចក�ី
�ស�ញ់ៃនេ�កីយេនះបន�� ប ់េហយ�ពលឹងេនះកំពុងទញេ េរ ងែតមយួ។
េ ទីេនះ កុំអី…កុំេភ�ច! កុំេភ�ច�។ អនកទងំអស់គន ែដល�� ប�់មទូរស័ពទទីេនះ
ទីេនះកំណត�់ចុះេ កនុងគំនិតរបស់អនក។ េ េពលមនុស�េចះគិតចបេ់ផ�ម
គិតថអនក�ែដលគតនឹ់ងឈរេល និងអ�ីែដលជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ េពល
ែដលគតច់បេ់ផ�មគិត បនទ បម់កេ េពលែដលគតទ់ញ�មរយៈេនះ គម នអ�ី
ែដល�ចេ ដល់�បនេទប៉ុែន�គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

េត�គឺជអ�ី? �ជេមជីវតិ ពូជ�ពះបនទូលពីេដមដំបូង ថអនកគឺេ កនុង�ពះ
�ងំពីដំបូង េ�យឈរេ ទីេនះទញ�គបពូ់ជៃនជីវតិ។ �គបពូ់ជគឺសថិតេ
កនុងចិត�របស់អនក េ�យករយកចិត�ទុក�កជ់មុន។ �េលលូយ៉! �គបពូ់ជមន
រចួេហយេ ទីេនះ េ�យករដឹងមុនរបស់�ពះ ែដលបនតំរវូទុកជមុន។ េហយ
េ េពល�ទញ�មនិ�ចទញអ�ីេ�កពី�ពះបនទូលេទ។

េហយបនទ បម់ក�ជរសជតិរបស់មនុស�េចះគិត មនុស�សុចរតិ មនុស�
បរសុិទធែដលេមលេឃញ�ពះគមពរី ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េតមនអ�ីេកតេឡងេ កនុងកែន�ងេនះ? �ពះបនទូល េនះ
គឺេ កនុងចិត�។ “ខញុ ំបន�ក�់ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ កនុងចិត�ខញុ ំ យ៉ងេនះខញុ ំនឹងមនិ
េធ�បបនឹង�ទងេ់ឡយ។”

េត�ជអ�ី េ េពល�គូរ�មរយៈ�ពះបនទូល? មនែតមយួេទែដលនឹងឆ�ងកត់
�ពះបនទូល េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះគឺជេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ច
ឆ�ង�ម�ពះបនទូល គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយត�មងមនុស�េចះគិតផ�ល់
ឱយមនុស�បរសុិទធនូវរសជតិមយួ។
128 បនទ បម់ក គតប់នភ�កអ់�ីែដលេ �ថ នសួគ។៌ គតប់នទទួល�ពះបនទូល
របស់�ពះេ កនុងចិត�របស់គត។់ គតប់នេឃញ�បង� ញេ ចំេពះមុខគត់
េហយ�ពលឹងគតទ់ងំមូលរុចូំលេ កនុង� េហយេ�កិយនិងអ�ីៗទងំអស់បន
�� បេ់ ជុំវញិគត។់
129 ត�មងករគិតរបស់មនុស� ៃនអនកេជ ស៊ប ់ េហយខញុ ំកំពុងគិតអំពីករេ�ចះ
អនកេជ ស៊បឥ់ឡូវេនះ។ េ េពលែដលត�មងករគិតរបស់មនុស�បនផ�ល់នូវ
រសជតិជមនុស�បរសុិទធ េមល �បំេពញរសជតិរបស់គត។់ គតេ់ឃញថ
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�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េ ទីេនះ។
ជួប�ទងេ់ មុខេយងេធ�ដូចគន នូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ� �បំេពញនូវរសជតិរបស់
មនុស�បរសុិទធនិងករគិតរបស់គត។់

130 គតដឹ់ងថគតប់នឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិេហយ។ េហយគត់
�ស�ញ់ េហយ—េហយ—េហយ��ស�ញ់ស�មបេ់�កិយ…ែដល�តវបន
ប ជ ក ់េហយចងប់ន�ពះបនទូលែដល�តវប ជ កនិ់ងេបកសែម�ង។ េ កនុងសមយ័
នីមយួៗគតរ់ងច់�ំ ដបតិគតជ់មនុស�បរសុិទធេហយគតម់នបំណងចងេ់ឃញ
�ពះ។ អនកេផ�ងេទ ត�គនែ់តចងចូ់លរមួ�ពះវ�ិរ។ បុរសេនះចងេ់ឃញ�ពះ។ គត់
មនិបនេឃញ�ទងជ់�កមៃនេគលលទធិេទ។ គតម់និបនេឃញ�ទងេ់ កនុងបំពង់
ធំសរ�ីងគ ឬ�ពះវ�ិរបរសុិទធ និងេឈឆក ងខពស់ ឬអនក�បជញបង�ឹកេហយជមយួនឹង
ក�វបតជំុ់វញិរបស់ពួកេគ គតម់និបនេឃញ�ទងេ់ កនុងេទវវទិយនិងខងវទូិ។
គតប់នេឃញ�ទងេ់ កនុងករេបកសែម�ងពី�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

ខញុ ំបនេឃញ�ទងេ់ កនុងេភ�ងរបស់�។

ែភនកខញុ ំបនេឃញសិររីងុេរ ងៃនករយងមករបស់
�ពះអមច ស់

�ទងក់ំពុងេដរេចញពីថងច់ស់ ជកែន�ងគបសងកត់
�ទងប់នេ�ះេចញនូវបនទុកដធ៏ងនេ់�យ�ពះបនទូលរហ័ស

របស់�ទង់
េសចក�ីពិតរបស់�ទងេ់ ែតបន�េដរេ មុខេទ ត។ (�នឹង

ដល់ទីប ចប។់ ែមនេហយ បទ។)

131 យល់អ�ីខញុ ំនិយយេទ? ត�មងមនុស�…ឬត�មងករគិតរបស់មនុស� មនុស�
ែដលចងឈ់រកនុងវត�មនៃន�ពះ។ អ�ីែដលជត�មងរបស់�ពះ? �ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ “ៃថង�ែដលអនកបរេិភគ េ ៃថងេនះអនកនឹង�តវ�� ប។់” កុំខ�ល់ពីអ�ី
ែដលកំពុងេកតេឡងេ ទីេនះ។ កុំយក�េ បនេហយ។ “�ងេ�យទឹកៃន
�ពះបនទូល” ត�មងរបស់មនុស�េចះគិត។ មនិែមនជនិកយេទ មនិែមនជលទធិ
�សន មនិែមនជ�កមជំនំុេទ មនិែមនជ�ពះវ�ិរេទ ប៉ុែន�ត�មងករគិតរបស់
មនុស� សំ�បអ់នកនឹង�តវបនវនិិចឆយ័េ�យ�ពះបនទូល។ មនុស�េចះគិតមន កនឹ់ង
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គិត ពីករេនះ។ មនុស�លងីេលង ឬរសជតិៃនេ�កិយ នឹង�គនែ់តយកអ�ីទងំអស់
ជំនួស។ េហតុអ�ី�តវជំនួសេ េពលមនរបស់មយួពិត�បកដ?
132 សូមគិត �គនែ់តគិតពី�មយួនទី។ ស�ីមន កនិ់យយភ�ដៃទ ជមយួសក់
�យ�យនិង�បបបូរមត ់ េហយបនទ បម់ក�ពះវ�ិរេ ែតរក�� ែដលេនះ
គឺជភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
133 ឬក�៏គអធិបបយពីថន កសិ់កខ ��ឬ���ពះគមពរីខ�ះៗ េ�យេ�ប
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក �ពះ�ត៝ីឯក ឬស�មបជមយួនឹង�ពះបនទូល ជេគលជំេន
មយួចំនួនឬនិកយខ�ះ។ េតេនះជត�មងករគិតរបស់មនុស�? មនិែមនជវធីិ
ែដលខញុ ំបនេឃញេទ បងប�ូនេអយ។ �គឺជមនុស�លងីេលងទញ�េ ែបបេនះ។
ហនឹងេហយ។ អនក�ច�សៃមថ? ជំនួសឱយករេ�ប�ពះបនទូលរបស់�ពះជត�មង
ស�មប�់ពលឹងរបស់គត ់ អនុ ញ តឱយគំនរ�សននិងនិកយចស់េ ពីេល
គតដូ់ចេនះ ជំនួសឱយករទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះស�មបត់�មងមយួ។
េហយបនទ បម់កគតក់ក៏ខ�កនិ់ងអនុ ញ តឱយពួកេគនគំតចូ់លេ កនុងេគលលទធិ
របស់មនុស� េធ�អ�ីៗ “េសទរែតបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំ” េហយមនិយកចិត�ទុក�ក់
េល�ពះបនទូល។

េ េពលែដលគត�់ចទញ�ពលឹងរបស់គត ់ េបមនអ�ីេ ទីេនះទញ
បន។ ប៉ុែន�េប�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុនេនះ… កុំខកខនេរ ងេនះ។ �បសិនេប
�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុនគឺគម នេ ទីេនះេទ �នឹងមនិទញឆ�ងកតទី់េនះេទ
េ�យ�រែត�នឹងទញស�មបប់ំណង�បថន របស់ខ�ួន។
134 េបមនុស�ជកប់រចីងប់នរសជតិរបស់មនុស�ជកប់រ ី េហយេបគតម់ន
កនេ់ឈ…ខញុ ំនិយយថ “េប ម�មមៃដរបស់អនក” េហយគតឈ់រេ ទីេនះេប ម
�មមៃដរបស់គត។់ [បង�បស�បណ�បឺំតេល�មមៃដរបស់គតេ់ដមបបីង� ញ
—េអឌី។]
135 េហតុអ�ី គតនឹ់ងនិយយថ “ល�េមលេហយ” េហតុអ�ី? រសជតិរបស់គតគឺ់
ស�មបជ់តិនីកូទីន។ ដូេចនះ គតម់និែមនជមនុស�េចះគិតេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�
អនកនិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំនឹងមនិេ ភ�ក ់អ�ីទងំអស់េទ។ ខញុ ំចងភ់�ករ់សជតិ…ខញុ ំចង់
ភ�ករ់សជតិថន ជំក។់ ខញុ ំអត ់ភ�ករ់សជតិហនឹងេទ។”
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136 ឱយមជុលេដរ�ក�ត១់េ គតេ់  េហយឱយគតជ់ ជ កេ់ល�។ េឃញេទ?
�បកដ�ស់ ទុកឱយគតេ់ប ម�េ ។ គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិភ�កអ់�ីទងំអស់” េត
អនកបឺត�ស�មបអ់�ី អ ច ឹង? អនកមនបំណងចងភ់�កជ់តិនីកូទីន។

េហយេ េពលែដលអនកកំពុងជ ជកេ់លេគលលទធិ�ពះវ�ិរ េហយអនកជ
ស�ី េ ែតពកស់ក�់យ�យ �បមុខ និងេស� កពកសិុ់ចសីុ។ េហយអនកជ
បុរសេមលេ ពួកេគ និងរបស់េផ�ងេទ តទងំអស់េនះ េហយយក��មជមយួ
អនក។ េត�ជអ�ី? េតមនអ�ីេ ទីេនះ? េ�កិយេ ែតសថិតេ ទីេនះ េហយ
អនកទទួលបនរសជតិ។ អនកកំពុងទញ�េដមបភី�ករ់សជតិ។
137 “ខញុ ំេ �ពះវ�ិរេនះ។ ពួកេគមនិែដល�កេ់ឈម ះវតថុេនះេទ។ ពួកេគមនិ
និយយអ�ីេ�ះពីេរ ងេនះ។ គម នរបស់ទងំេនះេទ គម នអ�ីទងំអស់ហនឹងបននំ
េឡងមកេឡយ។ �គគង� លរបស់េយងគឺគំនិតធំទូ�យជងេនះេ េទ ត។ េយង
មនិនិយយអ�ីៗដូចេនះេទ។” េត�គឺជអ�ី? អនកនឹងទទួលបនរសជតិៃនេ�កិយ
ែដលអនកកំពុងជ ជកស់�មប�់។ �តវេហយ!
138 ប៉ុែន� ស�ីេចះគិតមន កនឹ់ងមនិទទួលយក�បេភទៃនេរ ងេនះេទ។ នងដឹងថ
នង�តវែតបរសុិទធ។ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�ចទញេ �ពះបនទូលព
បនគឺជ�ពះវ ិ ញ ណ ជ�ពះេច�� ដខ៏� ងំក� េដមបបីេងកត�ពះបនទូលេ�យខ�ួនឯង
ែដលេ កនុងអនក រស់េ េដមបបីង� ញពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ សមយ័កលែដលអនក
កំពុងរស់េ ។ �េលលូយ៉! បង�បស េបេនះមនិែមនជករពិត ខញុ ំមនិដឹងថេត
េសចក�ីពិតេនះគឺអ�ីេទ។ ខញុ ំនឹងឆកួតេបេនះមនិែមនជករពិត។
139 គឺជ�ពះបនទូលខ�ួនឯងេ កនុងចិត�អនក ែដលបនតំរវូទុកជមុនេ ទីេនះ បន
ទញេចញ។ េហយ��យភយេចញពីេ�កិយេនះ។ �មនិចងប់នេទ។
ប៉ុែន�េ េពល�ទទួលបនេ ទីេនះេ កនុង�ពះបនទូល �ចបេ់ផ�មទញ។ េហយ
េ េពលែដល�គូរ�មរយៈ�ពះបនទូល �មនិ�ចមនអ�ីេ�កពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េដមបពីន� �ពះបនទូលេនះេទ។
140 បនទ បម់កករគិត ត�មងអនកេជ ស៊បគឺ់ជ�ពះបនទូល េហយ�បំេពញរសជតិ
បរសុិទធេនះគឺេ កនុងចិត�របស់គត។់ ត�មងករគិតរបស់មនុស� បុរសដវ៏សុិទធភ�ក់
សរសជតិ។ អូ ខញុ ំេអយ អ�ីែដលេយងកំពុងចូល!
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141 ជំនួសឱយករេ�បត�មងរបស់�ពះស�មប�់ពលឹងគត ់ គតប់នអនុ ញ តឱយ
��ងំេបកបេ ឆ តគតេ់�យនិកយឬេគលជំេន ខ�ះ ដូចជ�កមហុ៊នថន ជំក់
កំពុងបេ ឆ តអនកែដលជកប់រ។ី អនក�គនែ់តទទួលបនសមជិកបែនថមេទ ត គឺ
បនេហយ។

អូ ខញុ ំសូមបិទពីរបីនទីេ�យនិយយែបបេនះ។
142 ពួកខ� កេ់ ឌីេស! េតេយង�ចខ� កយ៉់ងដូចេម�ចេ ! ពួកខ� កេ់ ឌីេស
ែដលនមំុខមនុស�ខ� កៃ់នសមយ័េនះ សថិតេ េ�កមករេធ�ពុត េ េ�កមេគល
លទធិមនិពិត េ េ�កម លទធិែក�ងក� យ េ កនុងនិកយែដលខុស េ េ�កមេស វេ
េគលលទធិខុស។ អូ ពួកខ� កេ់ ឌីេស ដឹកនមំនុស�ខ� ក ់អនកទងំអស់គន កំពុង
ដឹកនឲំយធ� ករ់េ � !
143 ផ� ស់ប�ូរត�មងរបស់អនកយបេ់នះ អនកអធិបបយ។ កុំទញចូលជតិនីកូទីន
និកយចូលេ កនុង�បពន័ធរបស់អនក ៃនជំេន �សននិងេគលជំេន  ែដល
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនក�ែដលបែនថមមយួពកយេ �ឬយកមយួពកយ
េចញពី�។” េ េពលអនក�បប�់កមជំនុំរបស់អនកថ�ជករ�តឹម�តវស�មប់
ពួកេគ ជ ស�ី�តវេធ�ែបបេនះេហយបុរសទងំេនះ�តវេធ�ែបបេនះ េហយេរ ង
ទងំអស់េនះ និងេផ�ងេទ ត ដ�ប�ពួកេគេ ែតេ�ម ះ�តងនឹ់ងេរ ងេនះ េហយ
េធ�ែបបេនះ �និងរក�ជំេន និងវតថុទងំេនះ េតអនកមនិខម ស់នឹងខ�ួនអនកេទឬ?

“ពួកខ� កផ់រសីុី។” �ពះេយសូ៊វនិយយ។
144 េហយដូចែដល�ពះេយសូ៊វបនែ�សកថ “ពួកខ� កផ់រសីុី” ែដលជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងខ�ួនខញុ ំផទ ល់ ចិត�េ ��តីេនះែ�សក “ពួកខ� កេ់ ឌី
េស! េត�ពះជមច ស់នឹង�បទនកររកីផុសផុលដល់អនកយ៉ងដូចេម�ច! ែតឥឡូវ
េពលកំណតរ់បស់អនកបនមកដល់េហយ។ �យឺតេពលេហយ។ េតអនកេសចនិង
ចំអកដល់មនុស�ែដល�ពះបនប ជូ នមកឱយអនកយ៉ងេមច៉! ែតឥឡូវេពលេវ�
របស់អនកបនមកដល់។ អូ សហរដ��េមរកិ សហរដ��េមរកិ េត�ពះនឹង�កអ់នក
េ�កម�� បយ៉ង�—ដូចេមមន�់គបកូន�នឹង�� ប ែតអនក�ចេទ។” ឥឡូវ
សំេឡងេនះេធ�ដំេណ រពីេឆនរមយួេ េឆនរមយួ ពីខងេជងេ ខងតបងូ និងខងេកត
េ ខងលិច។ េត�ពះជមច ស់នឹង�កអ់នក�ល់គន យ៉ងេមច៉េ ! ឥឡូវេនះ
េពលេវ�របស់អនកបនមកដល់េហយ។
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145 �បជជតិកំពុងែបកបក។់ េ�កិយកំពុងែបកបកគ់ន ។ មយួ-ពន-់�បំ
រយកំ�តពី់� ែដលមនទទឹងបី-ឬបនួ-រយម៉យល៍ នឹងលិច មយួរយ…
ឬ�បែហលជែសសិបម៉យល៍ចុះចូលេ កនុងកំហុសដធ៏ំែដលេចញឆង យ
ៃថង�មយួ េហយរលកនឹងបញ់មកេលរដ� ៃនរដ� េកន�គី។ េហយេ េពល
�េកតេឡង �នឹងេធ�ឱយេ�កិយមនករភញ កេ់ផ�លយ៉ងខ� ងំ អ�ីៗទងំអស់េ
ពីេល�នឹងរ ជួ យ។
146 អូ �កខ់ញុ ំេ កនុងថមៃនសមយ័កល! �ពះេអយ សូមឱយខញុ ំ អនុ ញ តឱយខញុ ំ។
ដកដេង�មេលខញុ ំ �ពះអមច ស់។ វ ិ ញ ណៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ សូមដកដេង�ម
េលខញុ ំ។ សូមឱយខញុ ំយកត�មងរបស់�ពះេហយរស់េ េ�កមេនះ �ពះអមច ស់េអយ។
សូមឱយខញុ ំដកដេង�មខយល់បរសុិទធៃន �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�ជបចូលកនុងសួត
របស់ខញុ ំ េ កនុង�ពលឹងរបស់ខញុ ំ�ល់ៃថង យ៉ងេនះខញុ ំនឹងមនិេធ�បប�បឆងំនឹង�ទង់
េឡយ ឱ�ពះអមច ស់េអយ។ ដកដេង�មមកេលខញុ ំ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដកដេង�មេល
ខញុ ំ! ខញុ ំ…
147 សូមឱយខញុ ំ��ំពះបនទូលរបស់�ពះេ កនុងចិត�ខញុ ំ េហយមនេគលបំណងេ
ទីេនះខញុ ំនឹងមនិងកេ ៃដខង�� ំឬខងេឆ�ងេទនឹងេ ឱយឆង យពី� ប៉ុែន�ខញុ ំ
នឹងរស់េ េលេសចក�ីពិតចំេពះ��ល់ៃថងៃនជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ!
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃនជីវតិៃនខញុ ំ េដមបពី ញ ក�់ពះបនទូលទងំេនះមកខញុ ំ ែដលខញុ ំ�ច
បង� ញអំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទចំេពះអនកែដលជួបខញុ ំ េដមបេីមលអ�ីែដលេកតេឡង។
េនះជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។
148 អូ ខញុ ំេអយ! សូមកតស់មគ ល់ពីរេប បែដលពួកេគេធ�សព�ៃថងេនះេ កនុង
�ពះវ�ិរទងំេនះ។ ករចបម់នុសស�មរយៈត�មងនិកយទងំេនះ ចូល
េ កនុងែផនកខង�សន �កម�បឹក� េហតុអ�ី? េហតុអ�ី? ដបតិ�ផ�ល់ឱយពួកេគនូវ
បំណង�បថន ៃនចិត�របស់ពួកេគ ជអងគករ។ ពួកេគមនរសជតិស�មបអ់ងគករ។
ពួកេគនឹងេធ��។
149 �ល់េពលែដល�ពះបនប ជូ នពួកេគឱយផុសផុល េហយ ពួកេគ េតពួកេគបន
េធ�អ�ី? ពួកេគេរ បចំ�។ េត��តវេទ? ដូេចនះពួកេគមនត�មង�បេភទរបស់ពួកេគ
ពីេ�ពះពួកេគមនរសជតិឆង ញ់។ េហយឥឡូវេនះ�ពះជមច ស់នឹងផ�ល់ឱយពួកេគ
នូវបំណង�បថន របស់ពួកេគ រសជតិរបស់ពួកេគ។ �ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយពួកេគ…ពួកេគ
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កំពុងជំរញុចូលេ កនុង�កម�បឹក�ខង�សន េហយបនទ បម់កពួកេគទទួល
បនករភ�កៃ់នអងគករពួកេគ។ ពួកេគបនទទួល�។
150 អូ �កមជំនុំេ ឌីេស កុំចញ់េបកេ កនុងសមយ័េនះ េ�យករេបក�បស់
របស់ពួកេគេឡយ។ អូ! េពនទីកុស� អនកែដលបនចូលេ កនេ់ ឌីេស េហយ
អនកែដលជែផនកមយួៃនេ ឌីេស �កមជំនុំបន�� បេ់ហយ។ �មរយៈេមតូឌីស
បទីសទ និង េ�ពសប៊េីធេរ ន �គនែ់តជកបនួពិធី�សនប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�អនក
គឺជពួកេពនទីកុស�ែដល�ច េ ែតម�ងកនុងខណៈេពលែដលនិយយថ “�ែម៉
ន” ែដល�ចេលងេភ�ងបនេ�ចនេលេវទិក និងមន ស�ីសក�់យ�យ ស�ី� ំ
េ �គបទី់កែន�ង េហយេ ែតេជ េលករពយបលដេ៏ទវភព េត�ពះបនទទួលអនក
ប៉ុនម នដងេហយ ប៉ុែន�អនកបនយកត�មងមយួេផ�ងេទ ត ែដលជត�មងនិកយ។
េត�ពះបនទទួលអនកប៉ុនម នដងេហយ!
151 េត�បេ ឆ តយ៉ង�េ ! ម៉ថយ ២៤:២៤ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�
នឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។” េតអនកខិតជិតេ ដូចេអ�៉ប៉ុន�
េ�យបន�ល់ទុកនូវរបស់តូចមយួឬពីរែដលនឹងមនិទទួលេទ ពីេ�ពះអនកបន
េរ បចំេហយមនិ�ចទទួលបន។ េនះេហយទងំអស់��តវករ។ �គនែ់ត�ចយ
កេរ ងទងំមូលផងែដរ “េដមបឱីយមនករ�កអ់នចិ់ត�តិចបំផុត គឺមនេទស
ស�មបអ់នកទងំអស់គន ។” អូ!
152 េពនទីកុស� េពនទីកុស� ឆ�ងគំនិតរបស់អនក�មរយៈត�មងរបស់�ពះ
មនិែមនក�ីសុបិន�និកយរបស់អនកេទ េហយអនកនឹងេចញមកជមយួរសជតិ
បុរសដប៏រសុិទធបុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
153 េតអនក�ច�សៃមេ៉ឃញបុរសមន កែ់ដលឱយ�បពនធរបស់គតក់តស់កខ់�ី
េស� កេខខ�ី ឬេស� កសេម� កបំពកេ់ស�ង េហយនិយយថគតចូ់លមក�មរយៈ
ត�មងរបស់បុរសេចះគិត? េតអនក�ច�សៃមថ៉បុរសមន កក់ំពុងេធ�េរ ងែបបេនះ
េទ?
154 េតអនក�ច�សៃមពី៉�គគង� លឈរេ េលតុអធិបបយបនេទ ពីេ�ពះគត់
បនទទួលបងៃ់ថ�យ៉ងល�េ�យ�កមជំនុំមយួែដល�កគ់តេ់ ខងេ�កយ
េហយេ គតថ់ “បណ�ិ ត បង�បស បូជចរយ” េហយនគំតេ់ចញេ ចូលរមួ
ពិធីជបេ់ល ង�គប�់បេភទជកែន�ងែដលពួកេគ�យទឹកងូត និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
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េ េលេឆនរខ�ច។់ អនក�ច�សៃមថមន កេ់នះអះ�ងថគតម់ក�មរយៈត�មង
ករគិតរបស់មនុស�?
155 េហយ ស�ីខ�ះេ េលេវទិករ ជមយួនឹងរ ៉បូរបស់ពួកេគេ េលជងគងរ់បស់
ពួកេគ េហយេស� កយ៉ងតឹងរបឹេហយបង� ញ�គបទ់�មង ់ �គបច់លនពួកេគេដរ
និងសេម� កបំពកខ់ងកនុងបេ ចញ�មរ ៉បូរបស់ពួកេគ។ ដូចជ��កកដូ់ចជ
េស� កេខខ�ី ប៊គីីនី ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ អនកេពនទីកុស� ខ� ក ់ អនកអធិបបយេ ឌី
េស េត�ពះនឹងរងទុកខស�មបអ់នកយូប៉ុ�� េទ ត ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ចូរ…សូម�ពះ�ទង់
មន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុចំេពះែភនកខ� ករ់បស់អនក។ �ទង�់កថ់ន ែំភនកអនកេ
យបេ់នះ េដមបេីបកែភនករបស់អនក ែដលអនក�ចេមលេឃញ។
156 ដូចែដលខញុ ំបននិយយេ �ពកឹេនះ េយងសថិតេ កនុង�គេមលេឃញ
កំពូល។ មនិមនម�វទិយល័យបែនថមេទ តេ ខងេល ែដលអនក�ចផ� ស់ទី
េ ខងេ�ក េដមប�ីគ ល់។ អនក ពី�ចមុះរបស់អនក អនក�ចធុំក�ិន េចញពីបបូរមត់
របស់អនក អនក�ចនិយយបន ពីៃដរបស់អនក អនក�ចមន�រមមណ៍និងេឈង
ដល់ និងេជងរបស់អនកជេដម។ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចេ ឆង យជងែភនករបស់អនកេទ។
157 ម៉�គី៤បនមកដល់េហយ។ េមលេឃញ! “េហយ�នឹងជពន�ឺេ េពល
�ង ច។” អូ េដរេ កនុងពន�ឺ!

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ ជពន�ឺដអ៏�ច រយ
េនះេហយជកែន�ងែដលមនដំណកទឹ់កសេន� មៃនេសចក�ី

េម�� ។
ចងំបំភ�ជំុឺវញិខញុ ំទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជ�ពះបនទូល ជពន�ឺៃនេ�កិយ។

158 ែមនេហយ េ�ក។ ឆ�ងកត�់ អូ បង�បស េហយអនកនឹងេចញមកជមយួ
រសជតិរបស់មនុស�ដប៏រសុិទធ ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
159 អូ ស�ីេអយ �គនែ់តរលំងករគិតែបបទំេនបរបស់អនកអំពីសេម� កបំពក។់
រលំងករគិតែបបទំេនបរបស់អនក មុនេពលែដលអនកេចញេ េ�កេ �មផ�ូវមុខ
បុរស ស�ីវយ័េកមង ស�ីចំ�ស់ មុនេពលែដលអនកេចញេ េ�កេ �មផ�ូវជមយួ
សេម� កបំពករ់បស់អនកតឹងរបឹ�ស់ រញុេចញេ ខងេ�កយនិងខងមុខ។ ខញុ ំ
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មនិរះិគនេ់ទ។ ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក។ ខញុ ំឈរេ ចំេពះមុខមនុស�រស់និងមនុស�
�� ប ់េហយដឹងអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។ មុនេពលអនកចូល េហយដឹងថ�ងកយ
របស់អនកគឺជលំ�បដ់ពិ៏សិដ� ឬវណ� ៈពិសិដ�ែដល�ពះបន�បទនដល់អនក។ មុន
េពលអនកចូល�មផ�ូវ េស� កពកែ់បបេនះ សូមរលំងគំនិតរបស់អនក�មរយៈ
ករគិតត�មង ស�ី។ េហយអនុ ញ តចងចថំ “អនក�េមល អនកេហយចង់
េ�ភចងប់នអនក អនកបន�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតជ់មយួគតរ់ចួេហយ។” ច�ំ
បង�សី។
160 េហយ បង�បស មុនេពលអនកងកកបលរបស់អនកេដមបេីម លនង ករ
�កេឡកេមលជេលកទីពីរ ហុចគំនិតរបស់អនក�មរយៈត�មងករគិតរបស់
មនុស�។ អនកនឹងេចញមកជមយួនឹងរសជតិរបស់មនុស�បរសុិទធ េឃញេទ ករ
េធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ។
161 សូមកតស់មគ ល់ េបអនកហុចគំនិតរបស់អនក�មរយៈត�មង ស�ីេចះគិត អនក
នឹងេចញមកជមយួសេម� កបំពក់ ស�ីដប៏រសុិទធ។ �តវេហយ។ អនកនឹងេចញមក
បងប�ូន�បស ែដលេមលេ មនរបូ �ងដប៏រសុិទធ។ ឥឡូវេនះ ��គនែ់តជេរ ង
មយួ។

អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកេធ� �តវឆ�ងកត�់�មរយៈត�មងរបស់�ពះ េមលថេត�
�តវឬខុស។
162 អនកនឹងេចញមកជមយួនឹងសេម� កបំពក់ ស�ីដប៏រសុិទធ េ�យមនសកែ់វង
េស� កពកស់មរមយ សងប�់ង តនិ់ងបនទ បខ�ួន មនិេឡងនិង�យតប ់ និង�បយុទធគន
និង ជបន�បនទ ប។់ “វ ិ ញ ណសងបេ់សង ម និងសុភព�ប� ែដលជ�ទពយសមបត�ិ
ដអ៏�ច រយពី�ពះ។” �ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។

ឥឡូវេនះខញុ ំចងសួ់រអនកអ�ីមយួេ េលទឹកដីេនះ។ េយងនឹងេ ប ច បេ់ កនុង
ពីរបីនទីេទ ត។
163 ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយេយងទងំអស់គន  យបេ់នះ ពិនិតយេមលបំណង�បថន
របស់េយង េហយបនទ បម់កអនក�ចេមលេឃញេតត�មង�បេភទ�ែដល
អនកកំពុងេ�ចះ។ សូមពិនិតយ េយងមន ក់ៗ  េ ទីេនះនិងេ ទូទងំ�បេទស។
ពិនិតយេមលបំណង�បថន របស់អនក អ�ីែដលអនកចងប់នេ កនុងជីវតិ។ ពិនិតយេមល
េតអនកកំពុង�បយុទធេដមបអី�ី។ ពិនិតយេតអនកេ ទីេនះេដមបអី�ី។ ពិនិតយេតអនកេ
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�ពះវ�ិរស�មបអ់�ី។ អ�ីែដលេធ�ឱយអនក…�ល��ស់ែដលេ �ពះវ�ិរ ែតមនិ�តវ
េ �ពះវ�ិរែតប៉ុេ�� ះ។ េនះមនិែមនជួយសេ ងគ ះអនកេទ។ េឃញេទ? �គនែ់ត
ពិនិតយេមលែតប៉ុនម ននទី េហយនិយយថ “គឺជេគល បំណងរបស់ខញុ ំ…េត—ខញុ ំ
កំពុងទញយកត�មង �បេភទ�?”

េហយេបអនកមនិ�ច�ទ�ំទនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះបនេទ េហយ�ពលឹងអនក
នឹងមនិេធ�ដូេចន ះេទ បនទ បម់កមនអ�ីខុសេហយ។ ដបតិ�បង� ញរសជតិរបស់
អនក ជីវតិេនះ…េតជីវតិ�បេភទ�េ កនុងអនក។ េប�បរសុិទធ េចះពិចរ� មន
កិត�ិយស �នឹងេចញមក�មរេប បេនះ។ េប�មនិែមនេទ អនកនឹងទទួលបន
រសជតិេផ�ងេទ តេ កនុងខ�ួនអនក។ ពិតជ�តឹម�តវេហយ។

េហយេបរសជតិគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះនិងឆនទៈរបស់�ពះ បនទ បម់កអនក
ដឹងថមនអ�ីេ កនុងខ�ួនអនក អ�ីែដលទញរសជតិ។ បង� ញថអនកជែផនកមយួៃន
�ពះបនទូល។ �ពះបនទូលេនះគសឺថិតេ កនុងអនក ែដលទញេចញពី�ពះបនទូល។

164 េត�ទញយ៉ងេមច៉? �កំពុងទញ�មរយៈ�ពះបនទូល ពី េ�ពះ អនក ជែផនក
មយួៃន�ងកយរបស់�ពះ�គីសទេ សមយ័េនះ។ េហយេប�ពះបនទូលេនះេ កនុង
អនក � �ចេ�ចះបនែត�មរយៈ�ពះបនទូល �ពះវ ិ ញ ណែដលពេន� ន�ពះបនទូល
េនះគឺេ កនុងអនក។ េប�ពះបនទូលមនិ�ចរស់បន។ េនះជេហតុផល “ទងំអស់
ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។ េហយេបខញុ ំ�តវបនេលកេឡង ខញុ ំ
នឹងនមំនុស�ទងំអស់មកឯខញុ ំ។” េឃញេទ? េឃញេទ “�ពះវរបិ�” ជែផនកៃន
របូកយរបស់�ពះ�គីសទេ កនុងេ�កិយ ែដលបនតំរវូទុកជមុន បន�កេ់ កនុង
ចិត�។

165 មនុស��ែដលជ�គី�ទ នពិត�បកដ ែដលបនេកតជថមីេ ៃថងេនះ ដឹង
ចប�់ងំពីគតជ់េកមងតូច ឬេកមង�សីតូច ែដលមន អ�ីមយួេ កនុងអនកែដល
េ�សកឃ� នរក�ពះ។ េហយអនកបនពយយមចូលរមួ�ពះវ�ិរនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
�នឹងមនិដំេណ រករេទ។ េតី�ជអ�ី? �ជ�ពះបនទូលេនះ។ អនកកំពុង�បម៉ញ់
ត�មងមយួ។ េហយេ ៃថងមយួ�បនផទុះេឡងេ ចំេពះមុខអនក។ អនកបនេឃញ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េនះបំេពញចិត�
នឹងរសជតិ។ េឃញេទ?
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េ�ពះ ជីវតិគឺេ កនុងអនក។ េ�ចះ� េឃញេទ ជីវតិេ កនុងអនកកំពុងេ�ចះ។ �
—កំពុង�បបពី់អ�ីែដលអនកចងប់នេ ទីេនះ។ អនកកំពុងទញ។ អនកមនិ�ចទញ
បនេទ�មរយៈេនះេហយេនះនិងេផ�ងេទ ត។ អនក�តវែតរកត�មង�តឹម�តវេនះ
េ�ពះអនកគឺជមនុស�េចះគិតម ួយ។ េឃញេទ?
166 េបអនកជមនុស�េចះគិត អនក�តវបនតំរវូទុកជមុនឬេ�ចះ �ងំ…ពីមុន
កំេណ តេ�កិយ។
167 េហយេបអនកដឹកននិំកយឮពកយេនះ ខញុ ំសងឃមឹថគតនឹ់ងទទួលយក
ត�មងមនុស�េចះគិតេនះ េបគតជ់អនកដឹកននិំកយមយួ។ បនទ បម់កគតនឹ់ង
េបះេចលក ចបន់ិកយែដល�បកដជ�តវវនិស េ�ពះ�ជពកយរបស់មនុស�
និងទទួលយកពកយែដលជត�មងរបស់�ពះែដលមនិេចះ�បសូនយ េហយកម៏និ
�� បែ់ដរ េហយ�នឹង�កសមនឹងរសជតិរបស់បុរសដប៏រសុិទធ។ េហយដូចជ
យ៉កុប នឹងលះបងេ់�កិយនិងចំណងៃ់ននិកយឬ កិត�ិនម ថមនេ កនុង
េ�កិយ ែដលអនក�ចក� យជប៊សី�ព គណៈ�បធន ឬអនក�ចេធ�ជ�បធន
េ�ពសប៊េីធ ឬជ�គគង� លៃន�ពះវ�ិរដអ៏�ច រយមយួចំនួន។ អនកនឹងលះបងអ់�ី
�គបយ៉់ងែដលមន។ មនិដូចេអ�វេទ ែដលក� យជចំែណក ៃនេ�កិយ ប៉ុែន�
ដូចយ៉កុប អនកនឹងេ�យអ�ីៗទងំអស់ែដលអនកមន សិទធិពីកំេណ ត ត�មងរបស់
បុរសេចះគិតេនះ �នឹងផ�ល់ឱយអនកនូវរសជតិរបស់មនុស�បរសុិទធ។ េហយ�នឹង
បំេពញចិត�។ េហយ�នឹង�តវបនេពញចិត� េហយនឹងេធ�េ�យបរសុិទធជមយួនឹង
រសជតិដអ៏ស់កលបជនិចចៃនភពល�បរសុិទធរបស់�ពះ។
168 សូមចថំ ��ងំបនដេណ� មយករនធដំបូង�មរយៈគំនិតរបស់េអ�៉ ឬករ
គិតរបស់នង េដមបឱីយរសជតិៃន�បជញ និងចំេណះដឹងរបស់�ឆ�ងកត។់
169 ឥឡូវគិតពីេនះ។ ខញុ ំកំពុងប ចប។់ ��ងំបនដេណ� មរនធទីមយួបន េ�ពះ
អ�ីនង�ចទញបនគឺ�ពះបនទូល។ េនះគជឺ�ពះវ ិ ញ ណ�មរយៈ�ពះបនទូល
របស់�ពះ េ�ពះនងបននិយយ “ដ�ប�អនកដកដេង�ម�មរយៈត�មងេនះ
អនកនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។ ប៉ុែន�អនកដកដេង�មេចញេ ទីេនះ អនកនឹង�តវ�� ប។់”
េឃញេទ?
170 េហយ��ងំបននិយយថ “ប៉ុែន�អនកមនិដឹងអ�ីទងំអស់េ ទីេនះ។ ប៉ុែន�
អនកយករសជតិតិចតួចេ ទីេនះេហយបនទ បម់កអនកនឹងដឹង។ អនកនឹងដូចជ
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�ពះ។ េឃញេទ �ដឹង�តវនិងខុស។ អនកមនិដឹងេទ។ េហយេបអនក�គនែ់ត
ភ�ករ់សជតិបន�ិចេនះ។” េហយនងបនអនុ ញ តឱយ��យចេន� ះមយួេ កនុង�
�គនែ់តចេន� ះតូចមយួប៉ុេ�� ះ។
171 ឥឡូវអនកេឃញពីមូលេហតុែដលខញុ ំនិយយ… អនកនិយយថ “េហតុអ�ីបនជ
អនកមនិបេ�ង ន ស�ី និងរេប ប េតេធ�ដូចេម�ចេដមបទីទួលអំេ�យទននិងរបស់
េផ�ងេទ តដូេចនះ?”
172 ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក�ចបេ�ង នពួកេគេ�យពិជគណិតេ េពលែដល
ពួកេគមនិធ� បប់ន េរ នេអប៊សីុីផង?”

�បេ�ងតូចមយួ�នយំកអ�ីទងំអស់។ គតប់នយក�បជញ របស់េ�កិយ
េហយ េ េពល�បនេធ� �កំណតក់រ�� បដ់ល់�គ�រទងំមូល េ�យចងភ់�ក់
រសជតិៃន�បជញ ។
173 ឥឡូវេនះេមលេ ត�មង េហយពិត�ស់�បនបង� ញពីរសជតិរបស់
នង។ រសជតិរបស់នងគឺស�មបេ់�កិយ េនះជអ�ីែដលនងមន។ េនះ
េហយជអ�ីែដលសព�ៃថងេនះមន។ ពួកេគ�ស�ញ់េ�កីយនិ៍ងអ�ីៗកនុងេ�កីយ៍
េនះ េ�យទំរងេ់គរព�ម�ពះ ែតបដិេសធអំ�ចេនះ។ េឃញេទ ��ងំនឹង
អនុ ញ តឱយពួកេគនិយយភ�ដៃទ �នឹងេ�យពួកេគែ�សក �នឹងអនុ ញ ត
ឱយពួកេគមនកមមវធីិពយបលដេ៏ទវភព �នឹងអនុ ញ តឱយពួកេគេធ�េរ ងទងំអស់
េនះ។
174 �និយយថ “មនុស�ជេ�ចននឹងមករកខញុ ំេ ៃថងេនះ េហយ ‘�ពះជមច ស់
េអយ េតខញុ ំមនិេដញ�រក�េទឬ េតខញុ ំមនិបនេធ�អ�ីជេ�ចនេទឬ? េធ�ែបបេនះ’”
�ទងនឹ់ងនិយយថ “អញមនិសូមបែីត�គ ល់អនក អនកែដលេធ�អំេពទុចចរតិេអយ។”
េ េពលែដល�ពះបនទូលបន�កេ់ ចំេពះមុខអនកេហយអនកេ ែតេប មត�មង
ចស់ៃនេ�កិយ េឃញេទ បង� ញរសជតិេ កនុងចិត�។
175 �ពបមនិ�ចសីុ�ចស់�ុយបនេទ។ ពួកេគមនិ�ចសីុ�ប ន េទ។ ពួកេគ
គម ន�បមតេ់ទ។ សត�ែក�ក�ចសីុ�គបធុ់ ញជតិដូចសត��ពបេហយ�ច
សីុ�ចង់បដូ់ចជែក�ក េមល េ�ពះគតជ់មនុស�កំពុត។ ប៉ុែន�សត��ពបមនិ
�តវបនបេងកតេឡងដូចបក�ដីៃទេទ តេទ េហតុេនះេហយបនជ�ពះបនតំ�ង
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អងគ�ទងដូ់ចជសត��ពបចុះមក ពី�ថ នសួគ។៌ េឃញេទ? �មនិ�ចេទ—�មនិ
�ច�ទកំ�ិនស�ុយរបស់�ចង់បប់នេទ។ �មនិែមនជសត��ម តេទ។ េហតុផល
ថ �គម ន�បមតអ់�ីេទ។ �មនិ�ចរ�ំយ�បនេទ។ �នឹងសម� ប�់េប�សីុ�។

េហយសត��ពបមនិចបំចងូ់តទឹកេទ។ �ងកយរបស់សត��ពប�កេ់�បង
េចញពីខងកនុងែដលរក��ឱយ�� ត។ �គឺជជីវតិែដលមនេ កនុងសត��ពប។
�បេងកតេ�បងេ កនុង�ែដលរក�េ�មឱយ�� ត។ ដូេចនះគឺដូចជ�គី�ទ នមន ក។់
មនជីវតិមយួេ កនុងខ�ួនេគែដលេធ�េ�យេគ�� ត។ �ជត�មង។
176 អូ កតស់មគ ល់េឃញ! ឥឡូវេនះេមលគត…់េ ត�មង េហយអនកពិតជ�ច
េមលរសជតិរបស់អ�ីែដលពួកេគកំពុងេធ�េ ៃថងេនះ។
177 ចូរេមលេ កនុង�ពះវ�ិរទំេនបេនះ។ រកេមលេ កនុងត�មងរបស់ពួកេគ។ អនក
�ចេមលេឃញអ�ីែដលពួកេគ�ស�ញ់។ េឃញអ�ីែដលពួកេគបនទទួលេទ។
�ស�ញ់ េតពួកេគ�ស�ញ់អ�ី? ក ញ េ ឌីេសែដលេឆព ះេ កនក់រជំនុំជំរះ
របស់�ពះ។ ហនឹងេហយ។ េសចក�ី�ស�ញ់ ែដល�កមជំនុំ�ស�ញ់សព�ៃថងេនះ
គឺេ ឌីេស ែដលជអងគករដអ៏�ច រយ ករេរ បចំដអ៏�ច រយជេរ ងដេ៏ពញនិយម
មនុស�េស� កពកល់� មនវបបធមខ៌ពស់ េពញេ�យ�បជញ  េពញេ េ�យមរ
��ងំេ េ�កមករេបកបេ ឆ តរបស់ពួកជំនំុៃន�ពះ�គីសទ។ មនែតពកយមយួ
ប៉ុេនះែដល�ចនិយយបនគឺ “�បឆងំនឹង�ពះ�គីសទ។” ដបតិ អ�ីៗទងំអស់ែដល
�ពះ�គីសទបេ�ង ន ពួកេគទស់នឹងអ�ីៗទងំអស់េនះ។ �តឹម�តវ �គប�់គនេ់ហយ
ដូេចនះពួកេគ�ចេ ខ�ួនឯងបន។
178 ឥឡូវេនះេបអនកគឺជមនុស�េចះគិតេ យបេ់នះ េ ទីេនះនិងខងេ�កេ កនុង
ទឹកដីែដលជកែន�ងែដល�រេនះ�តវេចញេ  បំណងរបស់អនកនឹងក� យជ
រស�ពះគមពរី មនិែមនរសនិកយេទ ដបតិអនកនឹង�តវបនវនិិចឆយ័េ�យ�ពះគមពរី
�ពះបនទូលែដលខញុ ំេសនសំុឱយអនកេ�ចះ�ពលឹងអនក។ េហយេដមបបីដិេសធ�ពះបនទូល
របស់� េហយមនិអនុ ញ តឱយ�ព លឹងរបស់អនកឆ�ងកតព់កយមយួេនះេទ អនកនឹង
បនបដិេសធ។ “តបតិមនុស�នឹងមនិរស់ ដកដេង�ម េ�យនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុ
ែន� េ�យ �គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះ ជមច  ស់។”
179 �នឹង�តវបននយំកេ កនុងអនកែដលបនតំរវូទុកជមុន។ េហយេ េពល
ែដល�ពះអមច ស់ដកដេង�មមកេលអនក �ពះវ ិ ញ ណរប ស់�ទងនឹ់ងពេន� ន�ពះបនទូល
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េនះឱយក� យជករពិត េហយអនកនឹងេឃញថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដល
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង ជេរ ងរហូត។ អូ ខញុ ំេអយ!
180 ទុកេចលនិកយរបស់េ�កិយ ក ចប�់សន។ ទុកឱយ�េដកចុះដូច
ក ចបប់រេី កនុងៃ�ពេនះ។ ទុកឱយ�រលួយនិងស�ុយ។ �ជ—ត�មងខុស។ េហយ
យក�ពះបនទូល ែដលជ�ពះ�គីសទ ែដលផ�ល់ និងេ ដល់ និងករពររសៃន
ជីវតិអស់កលបជនិចច ដល់មនុស��គបគ់ន ែដលនឹងទទួលយក� ជីវតិអស់កលប
ជនិចច។
181 �ពះបនទូល េបអនក�តវបនតំរវូទុកជមុន អនកេឃញ�។ គម នផ�ូវ �ក�់ពីអនក
េទ។ អនកេមលេ ទីេនះេហយនិយយថ “េហតុអ�ី �ជេរ ងធមម�ពីមុខរបស់ខញុ ំ!
ខញុ ំេមល� េ ទីេនះ�គឺជ។ ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមល�។ ខញុ ំេឃញ�។ �េ ទីេនះ គឺជ
�ពះបនទូល។ �គបព់កយទងំអស់ មនែត�ពះបនទូល េ�យ�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះ។”
បនទ បម់កមនរសជតិៃនជីវតិអស់កលបែដលអនកចងប់ន។

េហយេ េពលែដលអនកដកដេង�ម�មរយៈេនះ េតមនអ�ី�ចេកតេឡង
�មរយៈេនះ ត�មងរបស់�ពះ? គម នអ�ីេ�កពី�ពះវ ិ ញ ណេទ។ គម នេ�កិយ
ទល់ែតេ�ះ គម នករមនិេជ  ទល់ែតេ�ះ។ �ជត�មងរបស់�ពះ។ េហយ
េ េពលអនកដកដេង�មឆ�ងកតេ់នះ គម នអ�ី�ចទទួល�មរយៈេនះប៉ុែន�ជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
182 ឥឡូវេនះអនកបនទទួលភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េឃញេទ បុរសដ៏
បរសុិទធមន ក ់ រសជតិរបស់ ស�ី។ ពួកេគចងរ់ស់េ ។ ពួកេគទទួលបនជីវតិអស់
កលបជនិចច។ េហយពីេ�ពះពកយេនះ�តវបនរលំងេ ពួកេគ ពួកេគរស់េ ។
ត�មងករគិតរបស់មនុស� និងរសជតិបុរសដប៏រសុិទធ។
183 កុំយកេ�កិយ ដូចជ�កមហុ៊នបរពីួកេគ េ េ�កមករេបកបេ ឆ ត ប៉ុែន�
យកត�មងបុរសេចះគិតពិត�បកដ។ េ�ចះដេង�មេនះែដលអនកដកដេង�ម ��រ
ែដលអនកញំុ អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកមន។ ដកដេង�ម��មរយៈ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ េហយអនកនឹងទទួលបនរសជតិជមនុស�បរសុិទធ។ ដបតិ�នឹងផលិតស�មប់
គត ់គឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង ជេរ ងរហូត។
184 េហយខញុ ំដឹងថេតេយងមនឬមនិមនកេ៏�យ…ខញុ ំេជ ថពួកេយងមន។
ប៉ុែន� េបេយងគម ន គឺមននរ�មន កេ់ េលេ�កិយសព�ៃថងេនះជែផនកៃន
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�ងកយរបស់�ពះ�គីសទ េហយ�នឹងរស់េ បនែតេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �គប់
ពកយទងំអស់ែដលេចញពីមត�់ពះស�មប�់គេនះែដលេយងកំពុងរស់េ កនុង
េពលេនះ។
185 េហយខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញកែន�ង�ែដលនិកយ…ពកយទងំេនះចបស់
�ស់កនុង�ពះគមពរី បននិយយថ�នឹងេកតេឡង េហយអ�ីែដលនឹងេកតេឡង
េ ទីេនះ េយងកំពុងរស់េ កនុង�ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញកែន�ងែដល�
�ចជអ�ីេផ�ងេទ តប៉ុែន�េនះ។
186 �កមជំនុំខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវែតឈរេ ជមយួអនកេ កនុងករជំនុំជំរះៃថង�មយួ។
ឆង យពីខញុ ំេដមប�ីបបអ់នកពីអ�ីែដលខុស ស�មប�់បជ�បិយភព។ ខញុ ំមនិចងប់ន
េទ។ េបខញុ ំមនបំណង�បថន  ខញុ ំ �គនែ់តជបំណង�បថន របស់មនុស� ខញុ ំនឹងយក
កេំភ�ងរបស់ខញុ ំេ ៃ�ពេហយសងផ់ទះរបស់ខញុ ំ េហយអនទ ក ់ ជីវតិេ សល់របស់ខញុ ំ។
ខញុ ំចស់េហយ ហតេ់ន យ គម នកម� ងំ េហយបកែ់បក។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចឈប់
បនេទ។ មនអ�ីមយួេ កនុងខញុ ំ កំពុងកិន។ េវទនដល់ខញុ ំ េបខញុ ំមនិ�បបក់រពិតនិង
ករពិតទងំមូល។ េវទនដល់ខញុ ំេបខញុ ំមនិឈរេ ទីេនះ រហូតដល់ដេង�មចុងេ�កយ
ៃន�ងកយបនចកេចញពីខញុ ំ។ ខញុ ំ�តវែតឈរេ�យមនិគិតពីអ�ីែដលនរ�មន ក់
េផ�ងេទ តនិយយ។ ខញុ ំទទួលខុស�តវចំេពះ�ពះ។
187 េហយខញុ ំេជ ថអ�ីែដលេយងកំពុងផ�ព�ផ�យគឺជេសចក�ីពិត។ មនិែមន
េ�យ�រែតខញុ ំកំពុងផ�ព�ផ�យ�េទ។ េទ បងប�ូន។ េទ េ�ក។ �ពះ �គ ល់ចិត�
ខញុ ំ។ រេប បែដលខញុ ំចង�់កេ់ កនុង�កមជំនុំនិង�� បក់រអធិបបយរបស់ពួកចក់
េ�បង�ងំ។ េត�ងយ�សលយ៉ង�ស�មបខ់ញុ ំ ពិតជប�� លឱយខញុ ំមនជីវតិ
អស់កលបដូចគន នឹងបុរសេ តុអធិបបយ។ ខញុ ំជចំែណករបស់�ដូចគន នឹងគត់
ែដរ។ ខញុ ំនឹងេ �នសួគដូ៌ចគន  មនសិទធិដូចគន ។ េត�ងយ�សលស�មបខ់ញុ ំ
កនុងករ�កេ់ចញេ ទីេនះ េហយមនិែមនយក�ន មជទំងំអស់�យដំ និង
បន�។ េត�ងយ�សលប៉ុ��  េចញេពញមយួយបេ់�យមនិេដក មយួេម៉ងកន�ះ
ឬពីរេម៉ងកន�ះ។ េបកចំបបេ់ពញមយួយបជ់មយួនឹងរបស់ែដលេកតេឡង។
រេប បែដលខញុ ំ�សលេធ� គឺយកកេំភ�ងរបស់ខញុ ំេ �ពឹកបនទ ប ់ ដំបងេន�ទរបស់ខញុ ំ
េហយេ េន�ទ�តីឬ�បម៉ញ់! ងយ�សល�ស់! បង�បស �បនធ� កចុ់ះ
យ៉ងេ�ចន។ សូម�ពះជមច ស់ជួយខញុ ំកុំឱយេបះបងេ់ចលតួនទីរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន��តវ
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ឈរេ�ម ះ�តងនិ់ងពិត�បកដ េហយបេងកតផលស�មបត់�មងករគិតរបស់មនុស�
ែដលនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវរសជតិជមនុស�បរសុិទធ។

188 ត�មងបុរសេចះគិត គឺជទឹក គឺទឹកៃនករែញក។ �គឺជករបន�ទុធពីអំេពបប
ែដលជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយបុរសេចះគិត បុរសែដលដងឹថគត�់តវឈរ
េ ចំេពះ�ពះ ដឹងថគត�់តវែតេឆ�យស�មប�់ល់�ពះបនទូលៃន�ពះគមពរី �នឹង
បំេពញចិត� រសជតិេនះគឺេ កនុងចិត�របស់អនក។ �ពះ�ចជួយេយងឱយទទួល�
ដូចែដលេយងេ�នកបលរបស់េយង។

189 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ មយួេម៉ងឬពីរេម៉ងបនកន�ងផុតេ  េហយ។
េពលេវ�បនផ� ស់ប�ូរឥឡូវេនះ។ �រេនះចូលេ កនុង�បវត�ិ� ស� េហយ��តវ
បនកត�់�ទុកកនុងេស វេ ។ េយងទងំអស់គន �តវេឆ�យឥឡូវេនះ ស�មបប់ �
េនះ�ល់ករផ� ស់ប�ូរែដលេយងបនេធ� �ល់ពកយែដលេយងបននិយយ �ល់
គំនិតបនឆ�ងកតគ់ំនិតរបស់េយង កំណត�់�េ ែតេលង។ េហយ�នឹងេលង
រហូតដល់ជីវតិបនចប ់េហយបនទ បម់កេយងនឹងេឆ�យេ ៃថងជំនុំជ�មះ។

190 ឱ�ពះអងគ ជអនកបេងកតៃផទេមឃនិងែផនដី ដអ៏�ច រយែដលេយងេជ  ទូលបងគំ
អធិ�� នស�មបម់នុស�េនះេ ៃថងេនះ។ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបខ់�ួនទូលបងគំ
ជមយួពួកេគ ថ�ពះ អមច ស់េយសូ៊វែដល�ទងន់ឹងកនត់�មងរបស់�ទង។់ េហយ
េបទូលបងគំកំពុងនិយយអ�ី ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ…េ កនុងចិត�ទូលបងគំ
មនិដឹងេទ។ ទូលបងគំអធិ�� នថេប�ខុសស�មបទូ់លបងគំកនុងករយក�ពះបនទូល
របស់�ទងេ់ហយេ�បដូចេនះ សូម�ទងអ់តេ់ទសឱយទូលបងគំស�មប ់�។

191 ប៉ុែន� �ពះអមច ស់ ទូលបងគំគិតថេ េពលែដល�ទងនិ់យយេ កនទូ់លបងគំ
េ ទីេនះកនុងៃ�ព �ទងដឹ់ងពីេពលេវ�េ េពល�ពឹក ��គនែ់តទូលបងគំមនិ�ច
េធ�ឱយទូលបងគំគិតបនេទ។ ទូលបងគំបនទទួលយក�ពី�ទង។់ ដូេចនះ �ពះវរបិ�
�ពះទូលបងគំបននិយយរចួេហយ។ េហយទូលបងគំអធិ�� ន សូម�ទងអ់នុ ញ ត
ឱយ�េ កនុងរេប បែដលទូលបងគំបនគិតថនឹងេ ជែបប� គឺថបុរសេចះគិត
េហយេបគតម់នករគិត�គប�់គន ់ គតនឹ់ងដឹងថគត�់តវែតឈរេ កនុងវត�មន
របស់�ពះ េហយគតនឹ់ងមនិយកអ�ីែដលបំពុលឬផទុយនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះចូល
េ កនុង�ពលឹងរបស់គតេ់ទ។
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192 េហយ �ពះបិ� េយងដឹងថ ដូចែដលទូលបងគំបនេ�ប បេធ ប�ជមយួ
អងគករនេពលបចចុបបននេនះ មនិែមនចងេ់ធ�ឱយខុសេគេទ�ពះអមច ស់េអយ។ �ទង់
នឹងវនិិចឆយ័ទូលបងគំ ៃថង�មយួ េចញពីចិត�ទូលបងគំ។ េហយទូលបងគំអធិ�� នថ
�ពះជមច ស់ �ទងនឹ់ងេឃញថ�មនិែមនខុសេគេទ ប៉ុែន��គឺជករេ�ម ះ�តង ់េដមប ី
ពយយមេ�ម ះ�តង ់ េ�យដឹងថទូលបងគំកនក់រេ�ះេ�យេ�ហិត�ទង ់ ពីេឆនរ
មយួេ េឆនរមយួ ឥឡូវេនះ េ កនុងៃដរបស់ទូលបងគំ។ េហយពួកេគភគេ�ចនបន
េជ េលរបយករណ៍េនះ។
193 េហយ�ពះៃន�ថ នសួគ ៏សូមកុំឲយនរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនបតប់ង់
េឡយ។ ទូលបងគំ�បកសពួកេគ�គបគ់ន  េហយកនត់�មងេ មុខពួកេគពី
អំេពបប ទឹកៃនករបំែបក ឈមរបស់�ពះេយសូ៊�គិស� �ពះបនទូលបនក� យជ
�ចឈ់ម។ ផ�ល់� �ពះអមច ស់េអយ។ េហយសូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ចក�់មរយៈករសនយទងំអស់ កនុង�ពលឹងរបស់េយង។ េហយសូមឱយេយង
េធ�ជតំ�ងៃនកររស់េ របស់កូន�កមុរំបស់�ពះេយសូ៊វ �គីសទ េ កនុងេពលេវ�
ៃនែភនក ៃនករេមលេឃញេ ពន�ឺេពល�ង ច ដបតិេយងបង� ញ�ដល់�ទងេ់ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន។
194 អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [អងគ�បជំុនិយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។] អនកេជ េទ?
[“�ែមន៉។”] ខញុ ំ េបខញុ ំនិយយអ�ីខុសេ�យនិយយថ “ត�មងករគិតរបស់មនុស�”
ខញុ ំមនិ�ចនិយយេទ តបនេទ។ ខញុ ំគម នករអបរ់េំទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�តវនិយយអ�ី
ែដលមកកនខ់ញុ ំប៉ុេនះ។ េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេឃញេផ�កេ ទីេនះ ខញុ ំបន
គិតថ “េតជបនទ តៃ់នករ�កពុ់តអ�ីេ !”

េហយមនអ�ីមយួបននិយយថ “ដូចជពួកជំនុំែដរ។”
195 ត�មងករគិតរបស់មនុស�! អូ ខញុ ំេអយ! �មនេ�ចនជងេនះេ េទ ត។
បុរសេចះគិតនឹងមនិេ�ប�ទល់ែតេ�ះ។ េឃញេទ? ពិតជមនិដូេចនះេទ។
េហយ�ចងប់នរសជតិរបស់មនុស�ជកប់រគឺី�តឹម�តវ េ�ពះគត�់តវែតមន
� បំេពញរសជតិរបស់គត។់ ប៉ុែន�បុរសេចះគិតពិត�បកដ ដឹងថ�ពលឹង
របស់គតនឹ់ងេ កនក់រជំនំុជំរៈនឹង�តងរសរបស់គត�់មរយៈ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ “ទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។” េហយគត់
នឹងរស់េ េ�យ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលហូរេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះ ែដលជ
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ទឹកៃនករបំែបកែដលបំែបកេយងពីអំេពបប។ ដបតិេពល�ឆ�ងកត�់ពះបនទូល
េយងេឃញថ�ជអំេពបបកនុងករមនិេជ ទុកចិត�េល� ដូេចនះេយងេជ �េហយ
តេ េទ ត។ �គឺជករែញកេចញពីអំេពបប។ អនក�ស�ញ់�ទង?់ [�កមជំនំុ
និយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។]

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់…

ចូរេលកៃដរបស់អនកេ កន�់ទងឥ់ឡូវ។

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនបងស់េ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

196 េត�ទងម់នបនទូលអ�ី? “មនុស�ទងំអស់នឹងដឹងថអនក�ល់គន ជសិស�របស់
ខញុ ំេពលអនក�ស�ញ់ ចូរ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។” ឥឡូវសូមចបៃ់ដរបស់
នរ�មន កេ់ពលេយងេ�ច ងម�ងេទ ត េហយនិយយថ “ខញុ ំ�ស�ញ់អនក
បង�បស ផងែដរ។”

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ…(េនះគឺេដមបឱីយអនកដឹងថ…)
…�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

197 ឥឡូវេនះ អនកចូលចិត�ត�មងករគិតរបស់មនុស�? [�កមជំនុំនិយយថ “�
ែមន៉”—េអឌី។] េ េពលែដលអនកេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវេដមបជូីតៃដជមយួេ�កិយ
ៃថងែស�ក បងប�ូន �បស�សី េតអនកមនត�មងមនុស�េចះគិតេហយឬេ ? េ េពល
ែដលបុរសេនះេ អនកថអនកបរសុិទធស៊ប ់ េតអនកេ�បត�មងមនុស�េចះគិតែដរ
ឬេទ? េ េពលែដលនរ�មន កនិ់យយអ�ីែដល��កក�់បឆងំនឹងអនក េត
អនកមនត�មងករគិតរបស់មនុស�ែដរឬេទ? េមល េធ�ល�ស�មបអ់ំេព��កក។់
អធិ�� នស�មបអ់នកទងំេនះែដលេ�បអនក និងែដលេប តេប នអនក េ�យអនក
ដកដេង�ម�មរយៈត�មងមនុស�េចះគិតេនះ។
198 េបអនក�ស�ញ់ែតអស់អនកែដល�ស�ញ់អនក ដូចេយងចបៃ់ដគន
េ វញិេ មក ែដលជទី�ស�ញ់េ កនុង�ពះអមច ស់ពិត ពិតជល��ស់ ប៉ុែន�
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េតអនក�ច �ស�ញ់មនុស�ែដលមនិេចះ�ស�ញ់បនែដរេទ? េនះជត�មង
បុរសេចះគិត។ េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណអំពី�ពះ�គីសទេ កនុងអនក �ស�ញ់អនកែដល
មនិ�ស�ញ់អនកបនទ បម់កអនកនឹងមនរង� នរ់បស់�ពះ។ ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េប
អនកេធ��ជកតព�កិចចអនកេ ែតគម នត�មងមនុស�េចះគិត…អនក�គនែ់តេឡងេ
វដ�ទីពីរេទ។ ប៉ុែន��មកពីចិត�របស់អនកថពិតជ�ស�ញ់គត ់បនទ បម់កអនកកំពុង
ដកដេង�ម�មរយៈត�មងមនុស�េចះគិត។ េហយ�បំេពញចិត�នូវរសជតិរបស់
មនុស�បរសុិទធ ែដលអនកបនដឹងកនុងចិត�អនកអតេ់ទសេ�យ�គបគ់ន  អ�ីៗទងំអស់
េទះបីមនេរ ងអ�ីេកតេឡងកេ៏�យ។ េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ?

…�ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី
េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ ជពន�ឺដអ៏�ច រយ
�មកកែន�ងទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
ចងំបំភ�ជំុឺវញិេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វ ជពន�ឺៃនេ�កិយ។
េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ េនះជពន�ឺដអ៏�ច រយ
េហយ�បនភជ បម់កកែន�ងែដលតំណកៃ់នេសចក�ីេម�� ភ�ឺ
អូ! ចងំបំភ�ជំុឺវញិេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។
ចូរមកពួកបរសុិទធៃនពន�ឺ សូមមក
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ
េពលេនះជួងៃន�ថ នសួគនឹ៌ងបន�ឺសំេឡងេឡង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។
អូ េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ �ជពន�ឺ�� ត�ស់
�មកកែន�ងទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
អូ! ចងំបំភ�ជំុឺវញិេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។

អនកចូលចិត�េទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន”—េអឌី។]
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អូ េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺេនះ �ជពន�ឺ�� ត�ស់
េហយ�មកកែន�ងទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
ចងំបំភ�ជំុឺវញិេយងទងំយបទ់ងំៃថង
េនះជ�ពះេយសូ៊វ ជពន�ឺៃនេ�កិយ។

ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់�!

ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង់
ឱកូនេច មេ កល់�៉រ ី
ឱ�ពះអងគសេ ងគ ះដេ៏ទវភព
ឥឡូវេនះសូម�� បខ់ញុ ំេពលខញុ ំអធិ�� ន
ទទួលយកអំេពបបខញុ ំទងំអស់… (�តងខញុ ំ �ពះអមច ស់

�មរយៈ�ពះបនទូល។)
អូ ឱយខញុ ំរចួពីៃថងេនះេ
ថ� យ�ទងទ់ងំ�សង!

�គនែ់តគិតអំពី� �មរយៈត�មង�ពះបនទូល “ទងំ�សង។”

េពលជីវតិខញុ ំកំពុងរតេ់លផ�ូវងងឹត។
េហយទុកខ�ពយ�ល�លជំវញិខញុ ំ
េធ�ជអនកែណនខំញុ ំ
េធ�ឱយងងឹតេ ជៃថង
លុបេចលករភយ័ខ� ចទុកខ�ពយេចញ
េហយកុំេ�យខញុ ំវេង�ងពី�ទង់
ឆង យពី�ទងេ់ឡយ។

[បង�បស�បណ�ចំបេ់ផ�មបនទរេសចក�ីជំេន របស់ខញុ ំសម�ងឹេមល�ទង—់េអ
ឌី។]

…ដល់ដួងចិត�ខញុ ំ
ែដលដួលសន�ប់
ឱេសចក�ីងងឹតនឹងេ ជៃថង
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េហយជូតទឹកែភនកទុកខ�ពយេចញ
អូ អនុ ញ តឱយខញុ ំពីៃថងេនះ
ថ� យ�ទងទ់ងំ�សង!

199 �ពះជទី�ស�ញ់ េយងចូលចិត�េ�ច ងេ កន�់ទង ់ តបតិ�បង� ញ
នូវ�រមមណ៍របស់េយង កររេំភប របស់�កមជំនុំេយងទងំមូល ដូចែដល
�ទងដ់កដេង�មមកេលេយង �ម�ពះបនទូលៃនជីវតិ។ េយងសូមអរ�ពះគុណ
�ពះជមច ស់។ េហយចំេរ ងេនះ សូមទទួលេយង �ពះអមច ស់េអយ? េនះេហយ
ជបំណង�បថន របស់េយង គឺ�តវ�តង�ម�ពះបនទូល�ពះអងគេអយ ចូរេដរ�ល់ៃថង
េ កនុងពន�ឺ ជពន�ឺៃនដំណឹងល�។

េហយបំេពញផ�ូវរបស់េយង�ល់ៃថងេ�យេសចក�ី�ស�ញ់
េ េពលេយងេដរជមយួសត��ពបសួគ៌
សូមឱយេយងេ ទងំអស់គន  ជមយួនឹងបទចេ�ម ងនិង

�ន មញញឹម
បំេពញផ�ូវរបស់េយង�ល់ៃថងេ�យក�ី�ស�ញ់។

200 ផ�ល់ឱយ� �ពះអមច ស់េអយ។ �បទនពរដល់េយងទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។
សូមឱយ�ពះគុណនិងេម�� ករ�ុរបស់�ទងម់កជមយួេយង។ សូមពយបលអនក
ឈនិឺងអនកែដលឈចឺបេ់ ពសេពញ�សក។
201 េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបប់ង�បសខុកហគិនយបេ់នះ ែដ ល �ទងប់ន
អនុ ញ តឱយគតច់កេចញ ពីមនទីរេពទយេដមបេី ផទះវញិ។ សូមអរគុណចំេពះរបស់
ទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ�រចួេហយ ស�មបក់ម� ងំផទ ល់របស់េយងែដលេយង
មន�រមមណ៍ថបនេលកេឡងេ េពលេនះ។
202 េយងសូមអរគុណ�ទងច់ំេពះករកតប់នថយ�រតិចតួចេ  យបេ់នះ
�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ—អតេ់ធ���តឹម�តវ ប៉ុែន�ទូលបងគំសូមអង�រ�ពះអមច ស់ថ �ទង់
នឹងេធ�ឱយ�េទេ កនុងករេមលេឃញរបស់មនុស� េដមបឱីយពួកេគ�ចេមលេឃញ
និងដឹងពីអតថនយ័របស់�។ ទទួលបនសិរលី�េចញពី� �ពះអមច ស់ េហយ�ចឱយ
េយងមនករយល់ដឹង េនះេបគម នអ�ីេផ�ងេទ ត ែដលេយង�តវរស់េ េ�យនំបុង័
ៃន�ពះ បនទូលរបស់�ពះែដលេ�ចះេចញពី�ពះជមច ស់ គឺស�មបែ់តកូនេ របស់
�ទងប់៉ុេ�� ះ។ �ជ�កមជំនំុែបកគន ។ មនិែមនមយួេផ�ងេទ តេទ។ �ស�មបែ់ត
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អនក ែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស ដូចជទឹកៃនេគ�កហម ករែញកេចញគឺស�មប់
�កមជំនុំអុី��ែអលែតប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះ �ពះវរបិ�េអយ េយងដឹងេហយ ថនំបុង័
គឺស�មបែ់តេច មប៉ុេ�� ះ។

“�មនិសមេទែដលខញុ ំយកនំបុង័របស់កុមរេ េបះេចលឱយែឆក” �ពះបនទូល
�ពះេយសូ៊វ។

េហយ ស�ីេនះបនតបវញិថ “ែមនេហយ �ពះអមច ស់ គឺជករពិត ប៉ុែន�ខញុ ំ
មនបំណងកនុងករទទួលយកកំេទច��រេនះ។”

េហយេ យបេ់នះេយងខញុ ំមន�រមមណ៍ដូេចនះ �ពះអមច ស់។ េយងចងប់នអ�ី
ៗទងំអស់ែដល�ទង�់ចផ�ល់ឱយ ឱ�ពះវរបិ�េអយ េយងខញុ ំកំពុងែតេ�សកឃ� ន
ចងប់ន�ទង។់

203 ជួយអនកេ�សកឃ� នរបស់េយងនឹងបនបំេពញ�មបំណង�បថន របស់េយង
ឲយ�គ ល់ ថ �ពះវរបិ� េយងចងម់នបំណង�បថន របស់មនុស�សុចរតិ។ េហយ
បុរសសុចរតិគឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេហយបំណង�បថន របស់�ទងគឺ់ចងេ់ធ��មឆនទៈ
�ពះវរបិ� ែដលជ�ពះបនទូល។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ! េយងសូម�េ កនុង�ពះនម
របស់�ទង។់ �ែមន។

សូមឱយេយងឈរឥឡូវេនះខណៈេពលែដលេយងេ�ច ងចេ�ម ងែដលប ចប់
កមមវធីិរបស់េយងៃន បទ ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វជមយួអនក។

204 េ ទូទងំកែន�ងឥឡូវេនះ េ កនុងកែន�ងែដល�របនេ យបេ់នះ សូម
េ�យ�ពះជមច ស់គងជ់មយួអនកឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងបនអធិ�� ន។
សូមេ�យអនក�ល់គន  េ ទីេនះខញុ ំសងឃមឹថអនករកី�យនឹង�� បេ់�ចនដូចែដល
ខញុ ំបនយក�មកដល់អនក។ េហយខញុ ំេជ ជកថ់�ពះនឹង�ក�់េ កនុងដួងចិត�របស់
អនក េហយផ�ល់ឱយអនកេធ�ករបក��យ�តឹម�តវេ �។

205 េហយអនកេ ទីេនះ េ កនុងម�ជនែដលមនកែន�ងៃដទងំេនះ�ក់
េ ទីេនះ ខញុ ំបន�កៃ់ដេលពួកេគ។ ខញុ ំអធិ�� នថ�ពះនឹងពយបល�គបគ់ន
កនុងចំេ�មអនក នឹងគម នមនុស�ឈ�ឺមយួកនុងចំេ�មេយងេទ អនកេឃញពីរ
េប បរបស់�ពះេឆ�យតបករអធិ�� នេយង។
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206 េ េពលែដលេយង�បមូលផ�ុ ំគន  “មនុស�ែដល�តវបនេ េ�យេឈម ះខញុ ំ
នឹង�បមូលផ�ុ ំគន េហយអធិ�� ន បនទ បម់កខញុ ំនឹងលឺពី�នសួគ។៌” �ទងប់នសនយ
ថនឹងេធ��។
207 ដូេចនះេយងមនិែបកបកគ់ន េទ។ េយង�គនែ់តជមនុស�មន ក ់ េយង
ទងំអស់គន មន�ពះ�គិស�េយសូ៊វែតមយួ។ េហយមន ក់ៗ អធិ�� នស�មប់
មន កេ់ទ ត អនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំដូចខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នក។ េហយ�ពះ�បទន
ពរដល់អនករហូតដល់េយងបនជួបអនកម�ងេទ ត។
208 េហយខញុ ំេជ ជកថ់អនកនឹងេ េថរ…អនកែដលរស់េ ជិតទីេនះ នឹងមក
�ត�លនិងមកេលងេ ទីេនះជមយួ�គគង� លដល៏�របស់េយងបង�បស េន
វលី។ គតន់ងឹេធ�ឱយអនកល� បង�បសម៉ននិ់ងមនុស�ល�ែដលពួកេគមនេ ទីេនះ
កនុងេ�ងឧេបសថ។
209 េបអនកេ ជិតបង�បសជូេន េជកសុនឬអនកេ សល់មយួចំនួនៃនពួកេគ
េ ទូទងំ�បេទស ញូវយក៉និងកែន�ងេផ�ងគន ែដលជកែន�ងែដលពួកេគទទួល
បនករ�បជំុ របស់ពួកេគេ ជុំវញិ�មរយៈ�រហី��ូនិងកលីហ�័រញ៉
សូមមកេលង�កមជំនំុទងំេនះេបអនកេ ទីេនះ។ េយងអធិ�� នថអនកនឹង
�តលបម់កវញិម�ងេទ តេហយ�គគង� លជួយអនកឱយ�គ ល់កនែ់តចបស់អំពី
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
210 �ពះ�បទនពរអនកឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងេ�ច ងបទចូរយក�ពះនម
�ពះេយសូ៊វជមយួអនក។

…�ពះនម�ពះេយសូ៊វជមយួ
កូនែដលមនទុកខ�ពយលំបក
�ជអំណរនិងករកំ�ន�ផ�ល់ឱយអនក

(េតអនកនឹងេ យ៉ងេមច៉?…�ទងនឹ់ង�កអ់នក…? …)
…អនកេ ។
នមវេិសស (នមវេិសស) អូ ពិេ�ះ�ស់! (អូ ពិេ�ះ

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

211 េមលេ �កមជំនុំេ យបេ់នះ េ�យេឃញបង�បស អីសថលប៊េីល
�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ បង�បសផលមរឺ និងជេ�ចនេទ តបង�បសេជធី និង
ជេ�ចនេទ ត ៃនអនកដឹកនែំដលឈរេ ជំុវញិេនះ ខញុ ំមនិ�ចេ េឈម ះពួកេគ
ទងំអស់បនេទ។ សងឃមឹថខញុ ំ�ចមនអនក�ល់គន  េឡងេ ទីេនះ េហយអនក
ទងំអស់គន ប ច ប�់កមជំនុំឬេធ�អ�ីមយួ។ អនកយល់ ែមនេទ? ខញុ ំ�គ ល់អនកមន
ចិត�ជ�គី�ទ នេហយដឹងថេយង�តវែត…រេប បែដលេយង—េតេយងយ៉ងេមច៉
េយងទងំអស់គន ជអងគែតមយួេ កនុង�ពះ�គិស�េយសូ៊វ។
212 ឥឡូវសូមចេំ ខបនទ បេ់ េពលែដលេយងេ�ច ង�ខណៈេពលែដល
បង�បសរបស់េយង ម៉ទីនេ ទីេនះនឹងប ចបក់នុងករអធិ�� ន។ េហយខញុ ំចង…់
េនះគឺជបង�បស េអ លម៉ទីន មកពី ខញុ ំេជ ថ មកពីរដ��កន�់សឬ—ឬ មី
សសួរ។ី [បង�បស អីលម៉ទីននិយយថ “មសីសួរ”ី—េអឌី។] មសីសួរ ីខង�� ំ
េលរដ��កន�់ស ែខ�មសីសួរេី ទីេនះ។ ពួកេគមន�ពះវ�ិរេ ទីេនះ។
213 េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញបង�បសមន កេ់ទ តមកពីទីេនះ ខញុ ំមនិចំ
េឈម ះគតេ់ទ �បវ៊រឺ។ គតប់នេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំគិតថគតេ់ ទីេនះ
េហយយបេ់នះ។ ែមនេហយ ខញុ ំបនេឃញគតឈ់រេ ទីេនះ បង�បស �បវ៊រឺ។ ខញុ ំ
បនសនយថមកេហយចូលរមួ�ពះវ�ិររបស់ពួកេគ ជេ�ចនដង។ ខញុ ំនឹងេ ដល់
ទីេនះ េ ៃថង�មយួេ�យជំនួយពី�ពះអមច ស់ដូចែដលខញុ ំ �ចេធ�បន។

ឥឡូវេនះខណៈេពលែដលេយងេ�ច ងខបនទ បេ់នះឥឡូវេនះ។

េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វឱនចុះ
លុតជងគងេ់ �ពះបទ�ទង់
េស�ចេលេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យង�ងំ�ទងេ់ឡង
េ េពលដំេណ ររបស់េយងប ច ប។់

សូមេ�ច ង�ឥឡូវេនះ។

េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វឱនចុះ
លុតជងគងេ់ �ពះបទ�ទង់
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េស�ចេលេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យង�ងំ�ទងេ់ឡង
េ េពលដំេណ ររបស់េយងប ច ប។់
នមវេិសស (នមវេិសស) អូពិេ�ះ�ស់! (អូ ពិេ�ះ

�ស់)
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌
អូ ចូរយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វេ ជមយួ
ជែខលពីអនទ កទ់ងំអស់។ (�� បឥ់ឡូវ)
អូ េ េពលេសចក�ីលបងួពទ័ធជំុអនក (អ�ីែដលអនក�តវែតេធ�?)
សូមដកដេង�មពី�ពះនមដប៏រសុិទធេនះេ កនុង

ករអធិ�� ន។
េឈម ះដអ៏�ច រយ អូែផ�មែល�ម!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
េឈម ះដអ៏�ច រយ អូែផ�មែល�ម!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
អូ នមវេិសស អូ នម�បេសរ
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស (�ជមុជទឹកេ កនុង� អធិ�� នេ កនុង�) អូ

ពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

បង�បសម៉ទីន។ [បង�បសម៉ទីនអធិ�� ន—េអឌី។] 
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