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 អរណុសួស�ី មតិ�ទងំ�យ។ �ជឯកសិទធិកនុងករេ ទីេនះ។ េហយ
—េហយេដមបបីំេពញករែណនដំអ៏�ច រយេនះពី�គគង� លរបស់េយង

�បកដជនឹង�តវករជីវតិពិត ែមនេទ? ដូេចនះ េយងកំពុងែតេលកតេមកង�ពះអមច ស់
ចំេពះអំ�ចពយបលដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ និងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង់
ែដល�ទងប់ន�បទនដល់េយងអស់ជេ�ចនឆន ។ំ

ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនេសចក�ី�បកសមយួចំនួនែដល�តវេធ�។ ទីមយួ េយង
បង�បស វដូ និងបង�បស រ ៉បូ៊សុឺន េហយេយងចងអ់រគុណអនកទងំអស់គន
ែដលអធិ�� នស�មបព់ួកេយង ស�មបក់រេធ�ដំេណ រ�បកបេ�យសុវតថិភព។
�ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ ែតបនួៃថងកន�ះ ខញុ ំេជ  េហយ�តលបម់កវញិេ�យ
សុវតថិភព។ �ពះអមច ស់បន�បទនពរដល់េយង។
506 ឥឡូវេនះ េយងកំពុង�បកសថ បង�បស �គ � ំ េសន លីងករ�បជំុរបស់
គត ់កំពុងបន� េ —ចុងៃនផ�ូវ �ពិក� ំេ …េ កនុងទី�កងេ ទីេនះ។ េហយេ
យបៃ់ថងពុធខងមុខេនះ…ៃថងែស�កខញុ ំចងច់កេចញ ស�មបពិ់ធីបុណយសពមយួ ខញុ ំ
នឹង�បកសកនុងេពលបន�ិចេទ តេនះ។ េយងនឹង�បបអ់នកេ យបៃ់ថងពុធ។ េយង
ចងេ់ ជតំ�ង េដមប ី េ ជួបបង�បស �គ �មំុនេពលគតបិ់ទកមមវធីិរបស់
គតេ់ ទីេនះ។ េហយេយងនឹងពយយមឲយ�កមជំនុំទងំមូលរមួគន  េបេយង�ច
េហយេ ជតំ�ងេដមបជីួប េដមបេី ជមយួបង�បស �គ �កំនុងកមមវធីិមយួ
របស់គត។់
507 េហយឥឡូវេនះេ រេស លេនះ—េ កែន�ងកបស់ព េ ឆលេឡសេថន គឺ
—េ�ក�សីខូលវនី ែដលធ� បម់ក�ពះវ�ិរេ ទីេនះជេ�ចនឆន កំន�ងេ  មន
�យុចិតសិបបនួឆន  ំ បនចកេចញពីជីវតិេនះកលពីម�លិមញិ េដមបេី េ ជ
មយួ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយពិធីបុណយសពរបស់នងនឹង�តវអធិបបយេ
ៃថងចន័ទ េ�យ េ�កេរវ៉រនិ មកិឃិននី ធ� បជ់�គគង� លៃន�ពះវ�ិរេមតូឌីសទ—េ
ែផហ�ូលតុន អស់រយៈេពលជេ�ចនឆន  ំ ែដលជមតិ�ផទ ល់របស់ពួកេគ។ េហយ
ខញុ ំនឹងជួយគតៃ់ថងចន័ទ េ  ខញុ ំេជ ថ�មនមយួភគ�មសិបេ —េ វ�ិរេ
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ឆលេឡសេថន រដ� ឥ�� ��។ និងមតិ�ភក�ិទងំអស់ៃន�គ�រ ខូលវនី
នឹង ខញុ ំដឹង គុណឥឡូវេនះ �គនែ់តជភពក� �នបន�ិច…ករចបៃ់ដគន ។ ដបតិ
េយងទងំអស់គន ដឹងថ�ជអ�ី េយងែដលបនចុះ �ម�ចកភន ំ ខ�ួនេយង េហយ
ដឹងពីអតថនយ័ៃនករបតប់ងម់តិ�មន ក។់ ដូេចនះេហយេយង…នងកំពុងេដកេ កនុង
—េ កនុង�ពះវ�ិរឥឡូវេនះ េ  ឆេឡសេថន រដ�ឥ�� ��។ �បសិនេប
អនកេឡងេ េ រេស លេនះ េនះ នឹង�តវបនេកតសរេសរពីសំ�ក�់គ�រ ខូ
លវនី យ៉ង�បកដ។ សមជិកជេ�ចនរបស់ពួកេគេ មនិទនម់កទីេនះេ េ�ង
ឧេបសថេ េឡយ។ ខញុ ំបនេរ បករ ប ចុ ះសព �ជមុជទឹក េ ជិត ផទះ�គ�រ
របស់េគ។ ដូេចនះេហយ េ�កេ ហគសុន ែដលធ� បជ់អនកជិតខងរបស់េយងេ
ទីេនះ គឺជអនកទទួលខុស�តវេ ទីេនះ។

508 េហយបនទ បម់កយបេ់នះ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ជកែន�ងែដល
េយងទុកេចលេ �ពឹកេនះ េយងនឹងពយយមយក�មកវញិេ យបេ់នះ េ កនុង
ករសិក�ដអ៏�ច រយេនះ ែដលេយងកំពុងសិក�េ េពលេនះ។ េហយបនទ បម់កខញុ ំ
គិតថេនះគឺជករ �បកស—ដូចខញុ ំ—ខញុ ំដឹងពីអ�ីែដលគួរេធ�។ េហយយបៃ់ថងពុធ
ខងមុខេនះ ឥឡូវេនះ េយងនឹង�បកសពីយបែ់ដលេយងនឹងេឡងេ េ ជមយួ
បង�បស �គ �។ំ

509 េហយេយង�� គមនជ៍នែប�កមុខទងំអស់េ កនុង�ចកទ� ររបស់េយង។
េហយេយងរកី�យែដលមនអនកេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ េហយអធិ�� នថ
�ពះជមច ស់នឹង�បទនពរអនក យ៉ងបរបិូរណ៍ េ ៃថងេនះស�មបក់រជួបជុំេនះ។

510 បង�បស ខុកេទបែតបន�បបខ់ញុ ំថ សេម� កបំពកស់�មប�់ក�់សយ�� ន
�ធរណៈមនិដំេណ រករល�េពកេទេ េពលេនះ។ ��បែហលជ �បែហលជ
េយងេ �ម�កសធតុ ភពេសមេ�ចនេ កនុងឧបករណ៍បំពងសេម�ងេ
ទីេនះ។ េហយពួក�មនិល�េពកេទ �ងំពីដំបូង ដូេចនះ��ចជមូលេហតុ។

511 ដូចែដលខញុ ំេឃញបង�សីមន ក ់ េ ទីេនះ ែដលខញុ ំ�គ ល់ គឺបង�សី �េហគន
�បយ ខញុ ំ…េនះមនិែមនជ—សីលធមល៌�េទ េដមបសួីរេរ ងេនះ ប៉ុែន�េតអនកបនឮពី
បង�បស �េហគន�បយេទ�ងំពីគតេ់ ទីេនះ? ខញុ ំចប�់រមមណ៍យ៉ងខ� ងំកនុង
ករ�� បពី់គតឱ់យបនឆប�់មែដលេយង�ចេធ�បន។ គតេ់ �បេទសស�ីស
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និង�ល�ឺមង៉ ់កនុងករ�បជំុេ ទីេនះជមយួបង�បស ថមម ីហុីកនិងប៉ុល កអុីន។
េបអនកធ� បលឺ់ បង�សីរស់ សូម�បបខ់ញុ ំភ� មៗ ឆប�់មែដល�ចេធ�បន។
512 ឥឡូវេនះ េ�ងឧេបសថតូចមនិមនសមជិកភពេទ ប៉ុែន�េយងមនករ
�បកប។ េយងគម នជំេន អ�ីេ�កពី�ពះ�គីសទ គម នចបបេ់�កពីេសចក�ី�ស�ញ់
គម នេស វេ េផ�ងេ�កពីគមពរីេទ។ េនះជេស វេ ែតមយួគតែ់ដលេយង�គ ល់
េហយជេរ ងែតមយួគតែ់ដលេយងដឹង ដូចែដលេយងមន។ េ េពលែដល
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សំ�តេយងពីអំេពបបទងំអស់ េនះេយង
មនករ�បកបនឹងគន េ វញិេ មក �គបគ់ន ។
513 ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញថ េ �ពឹកេនះ អនកខ�ះ�បែហលជបនឮបង�បស
អធិ�� ន។ េនះគឺជកតូលិក ដូេចនះ ឬពីមុនជកតូលិក។ េហយេយងមន
�បេភទមនុស�េផ�ងៗគន ទងំអស់មកទីេនះ។ េទបែតមនឯកសិទធិ មយួរយៈមុន
េដមបចីបៃ់ដបង�បស ែមន៉ណូនីត ែដលកំពុង�ន កេ់ ទីេនះ។ េហយពីពួក ែមន៉
ណូនីត ពីេមតូឌីសទ ពីបទីសទ និងកតូលិក ឬអនក�កេ៏�យ សូមឱយពួកេគ
មក។ េហយេយងសហករគន ជុំវញិពរជយ័ៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ វត�មន�ក� ី
�ពះេយហូ�៉និងមនុស��បេភទេផ�ងគន  ដូេចនះ ជនិកយេផ�ងៗគន ។
514 ខញុ ំធ� ប�់ស�ញ់ (ែមនេហយ ខញុ ំេ ែត) េ េ�កខងលិច។ ខញុ ំ�ស�ញ់
េសះនិងេគ។ ខញុ ំេទបែតបេងកតកសិ�� នមយួ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់�។ េហយ
េយងធ� បជ់ួបជំុគន  េហយខញុ ំនឹងេ ជមយួេគ។ េហយេយងមនរបងសំ�ញ់។
ខញុ ំមនិដឹងថេតអនកេ បូព៌�គ ល់អ�ីជរបងសំ�ញ់ ឬអត។់ �គឺជេពលែដល
អនក�កេ់គចូលេ កនុង—ៃ�ព េគមនរបងករពរកុំឲយរ�តេ់  អ�ីែដលេគេ ថ
ចូលកសិ�� នវញិ។ ពួក�បនសីុេ ម  ជកែន�ងែដលពួកេគ�េំ ម ស�មបទុ់ក
ចិ ច ឹម�េ រដូវរងរ។ េហយេឡងេលភន ំេគកម៏នរបងសំ�ញ់ ែដលពួក�បំែបក
ញីនិងេឈម ល ជេដម។ ��តវបនេគេ ថរបងសំ�ញ់។ ប៉ុែន�របងសំ�ញ់
សំខនគឺ់ជកែន�ងែដលអនុរក�ឈរេ េពលែដលេគ�កបីកំពុងឆ�ងកត។់
515 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ ជេ�ចនៃថង េ េលេកអីរបស់ខញុ ំ
េហយេមលពួក�ដូចែដលហ�ូងេគឆ�ងកត។់ មន�គបម៉់កយីេ�េផ�ងៗគន បន
ចូល។ មនខ�ះេ ថ ម៉ក “េព�ជ។” េហយពួកេគខ�ះបនេ ថ “បរ អិច” និង
មយួចំនួន…របស់េយងគឺ “�ទីពផត” អ�ីមយួដូចជនិមតិ�ស ញ កយរទឹធិេកមង�បស។
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អនកបនទ ប ់ខងេ�កម� គឺ “�ន�ទង ទួរគី” េ េលេសះ។ េហយពួកេគមនម៉ក
យីេ��គប�់បេភទ េដមប—ី�គ ល់ពីេគ�កបីពួកេគេពលេគបេណ� ញ�េចញ។
516 ឥឡូវេនះ អនុរក�មនិសូវចប�់រមមណ៍នឹងម៉កអ�ីែដលពួកេគមនេទ ប៉ុែន�េនះ
គឺជអ�ីែដល អនុរក�ចប�់រមមណ៍កនុងករេមល�� កេ កនុង�តេច ករបស់ពួកេគ។
អ�ី�គបយ៉់ងែដលបនចូលេ ទីេនះ មនិថម៉កអ�ីេនះេទ �តវែតជពូជេគ�ចដ់៏
ហមតច់ត។់ �មនិ�ចចូលេ ទីេនះបនេទ លុះ��ែត�ជពូជេគ�ច។់ �តវែត
ចុះប ជ ីភគហុ៊ន េបមនិអ ច ឹងេទគឺមនិ�ចឆ�ងកតប់នេទ។
517 ខញុ ំគិតថ េ ៃថងែដល�ពះអមច ស់យងមក �ទងនឹ់ងមនិយកចិត�ទុក�ក់
ចំេពះម៉កអ�ីែដលេយងពកេ់ទ ប៉ុែន��បសិនេបេយងទងំអស់គន បនេកតជថមី
ជ�គី�ទ ន។ �តវេហយ។ េនះជភគហុ៊នរបស់�ពះ�គីសទ។ ករេធ�េតស�ឈមនឹង
បង� ញថេយងទងំអស់គន ជ�គី�ទ ន។ េហយ�បសិនេបេយងនឹងេ ផ�ូវទីេនះ
េយងក�៏ចនឹងេធ�ែបបេនះេ ទីេនះែដរ។ េតអនកមនិគិតដូេចនះេទឬ? េនះេហយ
ជរេប បែដលេយងដឹងគុណចំេពះករ�បកបទងំអស់ពី�កមជំនុំេផ�ងៗគន ។
518 ឥឡូវេនះ េយងកំពុងសិក�េ កនុងេស វេ េហេ�ពរដម៏នពរេនះ។ បង�បស
មន កចូ់លចិត��ខ� ងំ�ស់ រហូតដល់គតប់នថតែខ��ត ់ េហយគតក់ំពុងេធ�
េស វេ បេ�ង នអំពីេរ ងេនះ។
519 ឥឡូវេនះេយងនឹងមកដល់ ឆប់ៗ េនះ ដល់ជំពូកទី១១។ េយងរពឹំងថនឹង
ចំ�យេពលរដូវរងេ េលអតថបទេនះេ ជំពូកទី១១។ ស�មបត់ួអងគនិមយួៗ
េនះ េយងចង�់តលបេ់ គមពរីវញិ េហយចងបទគមពរីទងំមូលជមយួគន ។ ខញុ ំនឹង
េធ��។ ខញុ ំេធ�េ កនុងែផនកខ�ះៃនជំពូកមុនទងំេនះ េដមបទីទួលបនេស វេ ទងំមូល
ចងភជ បគ់ន ។ ស�មប ់អនកេឃញេទ គមពរី�តវែតប ជ កេ់�យបទគមពរី។
520 ដូេចនះ េបមនករទស់គន �មយួ ែដលអនក�គតិថបទគមពរីផទុយគន  េនះ
ជកំហុស។ គម នបទគមពរី�ែដល�បឆងំនឹងបទគមពរី�េទ។ ភព—ភព
ផទុយគន គឺជកែន�ងែដល�បែហលជ�ផទុយពីវធីិរបស់េយងកនុងករេមល� ប៉ុែន��
មនិផទុយពីខ�ួន�េទ។ ខញុ ំបនេធ�កិចចបេ�មផ�យដំណឹងល�អស់រយៈេពលៃមភ�បឆំន ំ
មកេហយ េហយខញុ ំមនិែដល មនេពល�មយួ ែដលបនរកេឃញេរ ងមយួ
កនុង�ពះគមពរីែដលផទុយនឹងេរ ងអ�ីេផ�ងេទ តែដល�តវបនសរេសរេ កនុង�ពះគមពរី
េឡយ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តដឹងថ�មនិេ ទីេនះេទ។
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521 េហយសព�ៃថងេនះ េយងកំពុងសិក�កនុងជំពូកដម៏នពរបំផុតមយួៃនគមពរី
េហេ�ពរ ជំពូកទី៧។ េហយមនអនក�ែដលមនិមនគមពរី េហយចង�់មេយង
កនុងករ�ន េយងរកី�យនឹងនយំក�ពះគមពរីមកឱយអនក �បសិនេបអនក�គនែ់ត
េលកៃដេឡង។ ខញុ ំនឹងមនអនកចស់ទុំ នរ�មន កម់កទីេនះ េហយយកខ�ះ។ មន
នរ�មន កេ់លកៃដេ ខងេ�កយទីេនះ។ េហយសូមអរគុណបង�បស។ េហយ
�បសិនេបអនកចងប់នគមពរីមយួ �គនែ់តេលកៃដេឡង េហយពួកេគនឹងយកមក
ជូនអនក។
522 ឥឡូវេនះ ផ�ូវែតមយួគតែ់ដល�កមជំនុំ�ច�តវបន�ងេឡង ជផ�ូវ
ែតមយួគតែ់ដលមនុស��ចមនជំេន  មនិែមនេ�យនិកយរបស់គត ់ មនិែមន
េ�យករចូលរមួរបស់គតេ់ទ។ ប៉ុែន�ជំេន របស់គតម់និសថិតេ េល�ទឹស�ីៃន
គំនិតរបស់មនុស�មយួចំនួនេទ េ�ពះ� េ�ចនឬតិច ជរបស់មនុស�ទងំមូល។
ប៉ុែន�ផ�ូវែតមយួគតែ់ដលជំេន �ចរកេឃញកែន�ងស�មកដស៏ងបសុ់ខ គឺេ េល
�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបន និងមនិ�ចែកែ�បបន។ “េសចក�ី
ជំេន េកតមកេ�យករ�� ប ់េហយជករ�� ប�់ពះបនទូល។” េនះេហយជរេប ប
ែដល��តវករ។ េហយ—េហយេ េពលែដលជំេន �តវបន�� បនិ់ងទទួលយក
េនះ�បនេ�ះ��យជេរ ងរហូត។ គម នអ�ីែដល�ចផ� ស់ប�ូ�បនេទ តេឡយ
េទះបីមនអ�ីមក ឬេ កេ៏�យ។ គម នអ�ី�ចែកែ�បជំេន េនះបនេឡយ។ គិត
េមលេ ។ អនក�តវបនេបះយុថក  េហយអនកមនិមនករផ� ស់ប�ូរេទ តេទ កនុង
េវ� និងភពអស់កលបជនិចច។ អនក�តវបនេបះយុថក ជេរ ងរហូត “ស�មប់
�ពះជមច ស់ �មរយៈដង� យមយួ �ទងប់នបំេពញអស់កលបជនិចច អស់អនកែដល
�តវបន�បជ់បរសុិទធ ឬែដលបន��សេ ។”
523 េហយជំេន មនកែន�ងដអ៏�ច រយេ កនុង�គិ�ទ ន ែដលជជីវតិរបស់អនកេជ
ែដល��ចឈរែកបរផនូរភកឬ់ពីេលមឈូស ែដលជកែន�ងែដលទរកដម៏នតៃម�
ឬជទី�ស�ញ់បនឆ�ងផុតពីជីវតិេនះេ ឆង យ។ េហយេ�យសម�ងឹេមលយ៉ង
មុងឺម៉តៃ់នែភនកឥ នទី �ចសម�ងឹេ កន�់ទងែ់ដលមន�ពះបនទូលថ: “ខញុ ំជកររស់
េឡងវញិ និងជជីវតិ។” េហយេគេភ�ចេរ ងអតីតកល។ ពួកេគចុចេលស ញ ៃនករ
េ េ ទីខពស់។
524 ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល�ពះបនផ�ល់អំេ�យែបបេនះ េហយបនេធ��
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ជអំេ�យឥតគិតៃថ�ដល់មនុស�ទងំអស់។ េនះេហយជអ�ីែដល�កមជំនុំ�តវ
េធ�។ �កមជំនុមំនិមននយ័ថជនិកយ ឬអងគករេទ �មននយ័ថ “�កមមនុស�
ៃនអនកេជ  ែដល�តវបន�បមូលផ�ុ ំគន េ�កមករ�បកបៃន�ពះបនទូល។”

525 េហយេ កនុងករបេ�ង នដអ៏�ច រយេនះេ ទីេនះរបស់�វកប៉ុល េ កនុង
ៃផទខងេ�កយេ កនុងជំពូកពីមុនៗ គតប់នេ�ះ��យជពិេសសជមយួនឹង
�ពះកំពូលៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វេហយថជនរ�។ �ពះ�គីសទជ�ពះ បនបេងកត
េឡងេដមបឱីយមនុស��ចមន�រមមណ៍ពី�ទង ់ េហយបះ៉ពល់េ�យ�ទង ់ និង
—និងករ�បកបជមយួ�ទង។់ �ពះ�គីសទជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ជរបូកយែដល
�ពះជមច ស់គងេ់ កនុង “�ពះបនបេងកតជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�ម
េយង។” ធីម៉ូេថទី១ ៣:១៦ “ពិត�បកដជេសចក�ី�ថក៌ំបងំរបស់�សនៃន
េយង េនះ�ជលេ� �ស់ គឺែដល�ពះបនេលចមកកនុង�ចឈ់ម។”

526 �ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយបនយងចុះមក េហយ�តវបនបេងកតេឡង េ�យ
កររស់េ កនុង�ពះកយៃន�ពះ�ជបុ���ទង ់េ�យ�បកសនិងផ�ះផ�ពិភពេ�ក
ជមយួនឹង�ទងផ់ទ ល់។ �ពះគម នអ�ីេ�ះ…�ពះ�គិស�គឺគម នអ�ីេ�កពី�ទងជ់�ពះ
េទ—េហយ�ពះជមច ស់មនិែមនជអ�ីេ�កពី�ពះ�គីសទែដរ។ អនកទងំពីរបនរមួគន
បេងកតជរបូកយ�ពះ េធ�ឲយទបជងេទវ�បន�ិច េដមបឲីយ�ទងរ់ងទុកខ។ េទវ�មនិ
�ចរងទុកខបនេទ។ �ពះេយសូ៊វជេ�ងឧេបសថែដល�ពះគងេ់ ។

527 �ពះគមពរីបនែចងថ េ កនុងជំពូកទី៧ ៃនកិចចកររបស់ពួក�វក ថ “េ�ង
ឧេបសថ និងដុត…�ពះអងគមនិ�ពមេធ�យ ញបូជ និងតង� យដុតេឡយ គឺ�ពះអងគ
បនេរ បចំរបូកយេ�យខញុ ំ។ េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ �ពះដខ៏ពស់បំផុត�ទងម់និ
គងេ់ កនុងេ�ងឧេបសថែដលេធ�េ�យៃដមនុស�េទ គឺ�ទងប់នេរ បចំរបូកយឲយ
ខញុ ំ” ថេ កនុងេ�ងឧេបសថឬរស់េ កនុងករ�បកបជមយួមនុស�។

528 �ពះអនុ ញ ត ដ�ប�េយងឆ�ងកតជំ់ពូកេនះេ ទីេនះ ឬ�មរយៈេស វេ
េនះ េយងចង�់តឡបេ់ យកគមពរីនងរស់ េហយបង� ញេ ទីេនះថ េត�ពះ
បនក� យជ�ចញ់តិេយងេ�យរេប ប� េដមបផី�ះផ�អនកែដលបតប់ង់
�តឡបេ់ កន�់ទងវ់ញិេ�យករ�បកប េហយក� យជេយងមន ក។់ �ពះេ�បស
េ�ះ�តវែតជ�ចញ់តិ េហយវធីិែតមយួគតែ់ដល�ពះ�ចក� យជ�ចញ់តិ
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និងេយង គឺេដមបកី� យជមនុស�មន កក់នុងចំេ�មពួកេយង។ ដូេចនះ �ទងម់និ�ច
ក� យជេទវ� េហយេធ�ជ�ចញ់តិនឹងមនុស�បនេឡយ។
529 កលពី�ង ចមញិ េពលខញុ ំកំពុងនិយយជមយួកូន�បសែដលខូចចិត� ជៃដគូ
របស់ម� យខញុ ំែដលេទបនឹងទទួលមរណភព បននិយយថ “អូ បង�បស ប៊លី ខញុ ំ
គិតថនងជេទវ�េ យបេ់នះ។”
530 ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ េអល។ នងនឹងមនិក� យជេទវ�េទ។ នងជ ស�ី
េ យបេ់នះ ដូចជ�ពះបនបេងកតនង េហយនឹងក� យជនងជនិចច មនិែដលជ
េទវ�េឡយ។” �ពះបនបេងកតេទវ�េហយ។ �ទងម់និែដលេធ�ឲយមនុស�ក� យជ
េទវ�េឡយ។ �ទងប់នបេងកតេទវ� និងមនុស�។ ដូេចនះ មនុស�នឹងមនិែមន
ជេទវ�េឡយ េហយេទវ�កម៏និែដលេធ�ជមនុស�ែដរ។ �ពះបនេធ�ឱយពួកេគ
ខុសគន ។
531 ឥឡូវេនះ េហយកនុង�ពះ�គីសទបនក� យជ�ចឈ់ម េដមបេី�ះេចញពី
ករដធ៏ំេនះហួសពីកែន�ងែដលមនុស�បនធ� កចុ់ះ។ េហយភពអមតៈេ�យ
អំេពបបបនចុះមក �ពះបនយងចុះមក េហយយករបូ�ងជមនុស� េហយ
បនក� យជមនុស�សនិទធ�ន លនឹងេយង េដមប�ីទង�់ច�ទ�ំទនឹងអំេពបប និង
េសចក�ី�� បរ់បស់េយង។
532 េហយេ កនុងរបូភពមយួែដលេយងកំពុងផ�ល់ឱយ េ កនុងេមេរ នមុន �គនែ់ត
ជ�បវត�បន�ិចដូេចនះអនកចំណូលថមីនឹងយល់។ �ពះអងគ េ េលផ�ូវេឡងេ កនក់ល់
�៉រ ី ដូចជេសចក�ី�� បប់នមកេល�ទង ់ េហយកំពុងេចមេ�មជំុវញិ�ទង ់ េហយ
ទីបំផុត�បនចក�់ទងរ់ហូតដល់�ទងសុ់គត។ �ទងសុ់គតរហូតដល់�ពះ�ទិតយ
ឈបភ់�។ឺ �ទងប់នសុគតរហូតដល់�ពះចន័ទ េហយផក យមនិផ�ល់ពន�ឺដល់ពួកេគ។
533 ដបតិ រេប បែដល�ទង�់តវេធ�ដូេចនះ េដមបេីបះយុថក ៃនេសចក�ី�� ប!់ េប�ទង់
ជមនុស�អមតៈ េប�ទងគ់ងេ់ កនុងភពជ�ពះ ឬេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ េសចក�ី
�� បម់និ�ច�គប�់គង�បនេទ។ ��តវែតក� យេ ជ�ចឈ់ម េដមបឲីយ�ទង់
�ចទទួលយក�ទនិចៃនេសចក�ី�� បប់ន។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទនិចឬសត�ល�ិត
�ខ ំ ម�ង�មុតេ�  �នឹងមនិមុតេទ តេឡយ។ គតទុ់ក�ទនិចេ កនុង�ច។់
េហយេនះជអ�ីែដល�ពះ�គីសទជ-…ឬ�ពះបនក� យជ។ �ពះ�គីសទបនគងេ់
កនុង�ចឈ់ម េដមប�ីទង�់ចេបះយុថក េ កនុង�ចឈ់មរបស់�ទងផ់ទ ល់ ែដល
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ជ�ទនិចៃនេសចក�ី�� ប។់ េហយេ េពលែដលេសចក�ី�� បប់នដកខ�ួនេចញពី
�ទងេ់ េឈឆក ង �បនបន�ល់ទុកនូវ�ទនិចរបស់� �មនិ�ចេធ�ចំេពះអនកេជ
បនេទ តេទ។ ��ចេធ�ឱយមនសំេឡងរខំន ��ចេធ�ឱយមនករភញ កេ់ផ�ល និង
ករគំ�មកំែហង ប៉ុែន��មនិ�ចទិចបនេទ។ �មនិមន�ទនិចេទ។

534 �វកប៉ុលដអ៏�ច រយ េ េលដងផ�ូវមរណៈរបស់គត ់ បនែ�សកេហយ
និយយថ: “ឱេសចក�ី�� បេ់អយ េត�ទនិចឯងេ ឯ�? េហយផនូរ េតជយ័ជំនះ
របស់អនកេ ឯ�? ប៉ុែន�សូមអរ�ពះគុណដល់�ពះែដលបន�បទនឲយេយង
មនជយ័ជំនះ�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជអមច ស់ៃនេយង ទងំករ�� ប ់ និងផនូរ
បនបតប់ងអ់ំ�ចរបស់�។”

535 ឥឡូវេនះ ៃថង�ទិតយមុន េយងបនថត “ករចកេចញពីេគលករណ៍ៃន
េគលលទធិរបស់�ពះ�គីសទ” េ កនុងជំពូកទី៦ េយង�នេនះថ “អនុ ញ តឱយេយង
បន�េ យ៉ងឥតេខច ះ។” េហយេយងបនរកេឃញថ មនុស�សព�ៃថងេនះេ កនុង
�ពះវ�ិរជេ�ចន រមួជមយួនឹងេ�ងឧេបសថ�បណ�និំងមនុស�េផ�ងៗគន
េយង�កេ់�ចនេពកេលករសិក�អំពីេគលករណ៍របស់�ពះ�គីសទៈ �ទងជ់ពូជ
របស់េ�កអ�័ប� ំ�ទងជ់ពូជររបស់េ�ក—ៃន ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ និងេ �បវត�
ពង�វ�រ។ ប៉ុែន� �ពះគមពរីបនែចងថ “ចូរេយងលះបងរ់បស់ទងំេនះេចញ េហយ
បន�េ កនភ់ពល�ឥតេខច ះ។”

536 ជដំបូង អនក�តវែត�គ ល់េគលលទធិ េហយបនទ បម់ក អនក�តវែតដឹងេរ ង
ទងំអស់េនះ �ទងម់នបនទូលថ ចូរេយង�កព់ួកេគមយួែឡក ពីកររស់េឡងវញិ
ៃនមនុស��� ប ់ ករ�កៃ់ដ ករ�ជមុជទឹក និងអតថបទែដល�� បទ់ងំអស់
របស់�ពះ។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ ពួកេគ—ពួកេគមនិមនជីវតិេ កនុង�េទ។
ប៉ុែន��កមជំនុំៃថងេនះ�គនែ់តេ រកេរ ងទងំេនះ។ “អូ េយងេជ េលអទិេទពៃន
�ពះ�គីសទ។” បទ។ �បកដ�ស់។ “េយងេជ េលពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។” បទ។
�បកដ�ស់។ “ករ�កៃ់ដេល។”

537 ប៉ុលបននិយយថ “េយងនឹងេធ�ករទងំអស់េនះ �បសិនេប�ពះអនុ ញ ត។
ប៉ុែន�េ ចំេពះមុខេរ ងទងំអស់េនះ សូមទុក�មយួែឡកសិន េហយបន�េ កន់
ភពល�ឥតេខច ះ។”
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538 ឥឡូវេនះ �ពះវ�ិរមនិ�ចល�ឥតេខច ះ�មរយៈអងគករបនេទ។ �េ ឆង យ
ពី�ពះ�គបេ់ពលេវ� ឬឆង យពីគន េ វញិេ មក។ េយងទញរបងំ េយងបំែបក
ខ�ួនេយង �កដូ់ចជមនិមនេសចក�ីជំេន ។ ប៉ុែន�េ េពលេនះ េ េពលែដល
េយងចកេចញពីេគលករណ៍ៃនេគលលទធិទងំេនះ �បសិនេបេយងបន�េ រក
ភពល�ឥតេខច ះ េនះរបស់តូចៗទងំេនះនឹងមនិមន�បេយជនេ៍�ចនេទ។

539 េយងចូលេ កនុងទំនកទ់ំនងមយួ េហយេយងរកេឃញថវធីិែតមយួគត់
ែដលេយង�ចមនភពល�ឥតេខច ះគឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។ បនទ បម់ក េយងរកេឃញ
េ�យករបេ�ង នកនុង�ពះគមពរី អំពីរេប បែដលេយងចូលេ កនុង�ពះ�គីសទ មនិែមន
េ�យករ�ជមុជទឹក មនិែមនេ�យករ�កៃ់ដេល មនិែមនេ�យករបេ�ង ន។
“ប៉ុែន�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ េយងទងំអស់គន �តវបន�ជមុជកនុងរបូកយ
ែតមយួ េហយក� យជឥតេខច ះ�មរយៈកររងទុកខរបស់�ទង។់” បនទ បម់ក េយង
េមលេ ខុសគន ។ េយងគិតខុសគន ។ េយងេធ�សកមមភពខុសគន ។ េយងរស់េ
ខុសគន ។ មនិែមនេ�យ�រ�ជកតព�កិចចឬេយងជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំ
េទ ប៉ុែន�េ�យ�រែត “េសចក�ី�ស�ញ់ែដល�ពះបនបង�ូរមកកនុងចិត�េយង
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ែដលេធ�ឲយេយងជជនរមួជតិៃន�ពះ�ជ�ច�ក
�ពះ បនទ បម់កមនិមននិកយឬឧបសគគេ កនុងេនះេទ។ េយងទងំអស់គន គឺជ
របូកយដអ៏�ច រយមយួ។

540 ឥឡូវេនះ េយងេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយ េដមបចូីលេរ នេពល�ពឹក កនុងេពល
បន�ិចេទ តេនះ។ មយួេទ តខញុ ំចងេ់ ដល់ទីេនះ េនះគឺថ ប៉ុលនិយយេ កនុង
េស វេ  ទី៧ ឬ ជំពូកទី៦ េយងរកេឃញេ ទីេនះថេយង�តវបនេធ�ឱយ
ល�ឥតេខច ះេ កនុង�ពះ�គីសទ។ បនទ បម់កេ កនុងខទី១៣ ៃនជំពូកទី៦ �គនែ់ត
ជ�បវត�តិចតួចប៉ុេ�� ះ។

ដបតិកល�ពះបនសនយនឹងេ�កអ�័ប� ំ េនះពីេ�ពះគម ន
អនក�ធំជង សំ�បឲ់យ�ទងប់នសបថេ�យអនកេនះេទ បនជ�ទង់
សបថេ�យ�ពះអងគ�ទងវ់ញិ

�ពះបនសបថេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ពីេ�ពះ�ទងម់និ�ចសបថេ�យអនក�
ែដលធំជងេនះ។
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541 ឥឡូវេនះេយងចង�់តឡបេ់ វញិ។ េ�ះេ ក�ទីបន�ិចសិន។ សូម
�តឡបេ់ កនគ់មពរីក�ទីវញិ េហយេបក ក�ទី ៣:១៦។ េហយេយងនឹង
�នេ ទីេនះបន�ិច អំពីអ�ីែដល�ទងប់នសបថេ�យ។

រឯីេសចក�ីសនយទងំប៉ុនម ន េនះបន�ងំនឹងេ�កអ�័ប�ំ
េហយនិងពូជេ�ក។ ែត�ទងម់និបនមន�ពះបនទូលថ និងពូជ
ទងំប៉ុនម ន ដូចជមនពូជ…ជេ�ចនេនះេទ គឺចំេពះពូជែត១វញិ គឺជ
�ពះ�គីសទ។

542 ឥឡូវេនះ េបអនកនឹងកតស់មគ ល់ សូម�ន�យ៉ងយកចិត�ទុក�កឥ់ឡូវ
ដូចែដលអនក�ន។

រឯីេសចក�ីសនយទងំប៉ុនម ន (ពហុវចនៈ) េនះបន�ងំនឹងេ�កអ័
�ប�ំ (ឯកវចនៈ) េហយនិងពូជេ�ក។

543 “អ�័ប�និំងពូជរបស់គត។់” ឥឡូវេនះ ពូជរបស់អ�័ប�មំនែតមយួ គឺ
�ពះ�គីសទ។ កនុងបុព�បទ អុី�ក។

ប៉ុែន�អ�័ប�មំនកូនេ�ចន។ គតម់នមយួមុនេពលគតម់នអុី�ក ែដល
បង� ញពីករខុសឆគង ពីភពមនិេជ របស់��៉ ែដលចងឲ់យ��យកកូន
េ�យគតិថនងចស់េពក េហយ�ពះេដមបេីជ ស�ងនិងេធ�ផ�ូវមយួេផ�ងេទ តពី
វធីិែដល�ទងប់នសនយថនឹងេធ��។
544 ប៉ុែន� �ពះរក�ករសនយរបស់�ទង។់ េទះបីជ��កដូ់ចជមនិសមេហតុផល
យ៉ង�កេ៏�យ �ពះ�តវមនកតព�កិចចចំេពះករសនយរបស់�ទង។់ េហយ�
�៉គិតថ�បែហលជនង�ចមនកូន�មរយៈ�� ឬ នង �ករ ជ ស�ី
បំេរ របស់នង េដមបមីនៃផទេពះ�មរយៈអ�័ប� ំ េហយនងនឹងយក�។ េហយ
េនះបនក� យេ ជអុីសម៉ែអល ែដលជបន� កនុង�ចឈ់ម �ងំពីេពលេនះ
រហូតដល់ឥឡូវេនះ។ េ ែតជបន� កនុង�ចឈ់ម េ�ពះពួក��៉បម់កពីទីេនះ
េហយពួកេគែតងែតេធ�ែបបេនះ។
545 ឥឡូវេនះ េ េពល�ែដលអនកមនិេជ �ពះបនទូលបក��យពកយរបស់
�ពះ េហយទទួលយកវធីិេផ�ងេទ ត �នឹងក� យជបន� េ កនុង�ចរ់បស់អនក
ពីទីេនះ។ អនកយកែតអ�ីែដល�ពះបននិយយប៉ុេ�� ះ។ �បសិនេប�ទងម់ន
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បនទូល េនះ�គនែ់តជអ�ីែដល�ទងម់ននយ័។ អូ សូម�បទនពរដល់�ពះនម
�ទង!់ �គនែ់តយក�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
546 មនិថពយយមរលំងអ�ីេទ ចូរនិយយថ “ែមនេហយ �ពិតជមនិមននយ័
ែបបេនះេទ។” �មននយ័�គនែ់តជអ�ីែដល�និយយ េ េពលែដល�ពះជមច ស់
េធ�ករសនយ។
547 ឥឡូវេនះ�បសិនេបេយងកតសំ់គល់យ៉ងយកចិត�ទុក�ក។់

…េនះបន�ងំនឹងេ�កអ�័ប� ំេហយនិងពូជេ�ក…

មយួគឺពូជ ឯកវចនៈ េហយមយួេទ តគឺករសនយ។ មនករសនយេ�ចនជង
មយួ េហយមនមនុស�េ�ចនជងមន កែ់ដលរមួប ចូ លកនុងពូជរបស់អ�័ប�។ំ
េឃញេទ? មនពូជែតមយួ ប៉ុែន�មនមនុស�ជេ�ចនៃនពូជេនះ។ េឃញេទ? ពួកេគ
មនិែមនមនែតអ�័ប�ែំតមន កឯ់ង ឬអុី�កែតមន កឯ់ងេទ។ ប៉ុែន�…�គឺជពូជ
របស់អ�័ប�ទំងំអស់។ ករសនយ�តវបនេធ�េឡងចំេពះពូជនីមយួៗៃនពូជ
េនះ។ អនកយល់�េទ?
548 ដូេចនះ េយងបន�� បក់នុង�ពះ�គីសទ �មបទគមពរី េយងទទួលយកពូជរបស់អ័
�ប� ំេហយទទួលមរតក�មករសនយ។ មនិែមនេ�យករចូលរមួកនុង�កមជំនុំ
ឬករបេងកតអតថបទែដល�� ប ់ ឬ—ឬ អ�ីជេដម។ ប៉ុែន� េ�យបនេកតមកពី
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទ េនះេយងជពូជរបស់អ�័ប� ំេហយជអនកទទួលមរតក
រមួជមយួ�ទងក់នុង�ពះ�ជ�ច�ក។
549 បនទ បម់កេយងបន��ន បនទ បម់កបន�ិចេទ តឥឡូវេនះ “�ពះេធ�ករសនយ។”
ឥឡូវេនះ ខទី១៧ ៃនជំពូកទី៦។

ដូេចនះចំែណកខង�ពះ ែដល�ទងម់ន�ពះហឫទយ័សង� ត
េលសេ េទ ត…

…�ពះ ែដល�ទងម់ន�ពះហឫទយ័សង� តេលសេ េទ ត
ចងសំ់ែដងឲយពួកអនក�គងេសចក�ីសនយទុកជមរដក បនេឃញ
�ពះទយ័សំេរចរបស់�ទងថ់ មនិេចះែ�ប�បលេឡយ េនះ�ទងក់ប៏ ចូ ល
ពកយសមបថដូេចន ះែដរៈ
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550 អូ សូមស�មកបន�ិចសិន។ “�ទងម់ន�ពះហឫទយ័សង� តេលសេ េទ ត។”
មនិែមនថ�ទង�់តវែតេធ�េនះេទ ប៉ុែន�េដមបេីធ�ឱយេរ ងេនះក� យជេរ ង�បកដ។

551 ឥឡូវេនះ េយងបនរកេឃញរចួេហយថ �ពះបនក� យជ�ចឈ់ម
គងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង រេប បែដល�ទងប់នសំែដងអងគ�ទងេ់ កន់
ពិភពេ�ក។ កល�ទង�់បទះេឃញ ស�ីកំផិត �ទងម់ន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំអត—់ខញុ ំ
មនិេថក លេទសអនកេទ។ េ ចុះ កុំេធ�បបេទ ត។” េពល�ទងប់នរកេឃញអនកជំងឺ
�ទងប់ន�ប�ពឹត��មរេប បែដល�ទងនឹ់ង�តវេធ� ដបតិ�ទងជ់�ពះ េហយ�ទងជ់�ទង់
—�ទងប់នពយបលអនកជំងឺ។ �ទងប់នេ�បសមនុស��� បឱ់យរស់េឡងវញិ។ �ទង់
បនអតេ់ទសបប។ មនិថពួកេគប៉ុនម ននក ់និងឈបេ់ជ ប៉ុ��  �ទងអ់តេ់ទស
ឱយេគ េបេគសុខចិត�មកេហយសំុ។

552 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ �បសិនេប�ពះបន�ប�ពឹត�េ េពល�មយួ
កនុងកលៈេទសៈ�មយួ េហយ�បសិនេបកលៈេទសៈដែដលេនះេកតេឡង
ម�ងេទ ត �ទង�់តវេធ�ជេលកទីពីរ ដូច�ទងប់នេធ�េលកទីមយួ ឬមនិដូេចន ះេទ
គឺ�ទងអ់យុត�ិធម។៌ េឃញេទ? េទះអនក�ប�ពឹត�អំេពបបយ៉ង�កេ៏�យ អនក
�ចនឹងដួលយ៉ង� �ទង�់តវ�ប�ពឹត�ចំេពះអនក ដូច�ទងប់នេធ�ចំេពះ ស�ីែដល
ដួល ឬមនិដូេចន ះេទ�ទង�់ប�ពឹត�ខុសកលេនះ។ �កបបកិរយិរបស់�ពះគឺជ
បុគគលរបស់�ទង ់ េហយអ�ីែដល�ទងម់នេ កនុង�កបបកិរយិរបស់�ទង�់បកស
អំពីបុគគលរបស់�ទង។់

553 េហយេនះជរេប បែដលអនក�តវេធ� េ កនុង�កបបកិរយិរបស់អនកកនុងជីវតិ
�បបពី់អ�ីែដលជអនក។ ដូចែដលេយងបននិងឆ�ងកតេ់មេរ នមយួ ឬពីរមុនេនះ
មនុស�េមតូឌីសទចង�់បកសថ “េ េពលអនកែ�សក អនកទទួលបន�។” ពួក
េពនទីកុស�និយយថ “េពលអនកនិយយភ�ដៃទ អនកមន�េហយ។” អនក
អ�ងនបននិយយថ “េ េពលអនកញបញ័់រអនកទទួលបន�” ពួកេពនសីុលេវន
េន  អ�ងន។ េហយេយងដឹងថពួកេគខុសទងំអស់។ ជីវតិរបស់អនក�បកស�។
ភពជមនុស�របស់អនក�បកសថអនកជអ�ី។ បុរសមន ក�់តវបនេគ�គ ល់េ�យ
�ន ៃដរបស់គត ់េហយអ�ីកេ៏�យែដលជីវតិរបស់អនកបង� ញ។
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554 អនកធ� បលឺ់េរ ងចស់េពលថ “ជីវតិរបស់អនកនិយយឮខ� ងំ�ស់ ខញុ ំមនិ
�ច�� បឮ់ពកយរបស់អនកេទ។” ដូេចនះ អ�ីកេ៏�យែដលជអនក។ ជីវតិែដលអនក
រស់េ បង� ញថេតវ ិ ញ ណ�បេភទ�េ កនុងខ�ួនអនក។
555 េហយបនទ បម់កអនក�ចែក�ងបន�ំអ�ីែដលខុស ឬ ខញុ ំ�ចនិយយបនថ
ែក�ងបន�ំអ�ីែដល�តឹម�តវ។ អនក�ចែក�ងខ�ួនជ�គី�ទ ន។ ប៉ុែន� �នឹងមកដល់
េពលែដលភព�នតឹងនឹង�តវបន�កប់ន� បនទ បម់កេល� េហយនឹងបង� ញថ
អនកជអ�ី។ ែខ��ច�៉កគឺ់រងឹមខំ� ងំបំផុតែត�េខ�យបំផុតេ កែន�ងតំណរបស់�។
556 េ េពលែដល�ពះ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ�តវបនលបងួ �បង� ញថ�ទង់
ជអ�ី។ �បកដ�ស់។ េពលអនក�តវបនេគេធ�េតស� �នឹងប ជ កថ់អនកជអ�ី។
ជីវតិរបស់អនកែតងែតឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីែដលេ ខងកនុងអនក។ ម�ងេហយម�ងេទ ត �តវ
�បកដថអំេពបបរបស់អនកមនិ�ចរកេឃញអនកេទ។ េហយេនះជអ�ីែដលេយង
កំពុងពយយមនិយយ។
557 �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេ កនុង យ៉ូ�ន ៥:២៤ “អនក�ែដលឮ” មនិែមន
អនក�ែដលញបញ័់រេទ អនកែដលនិយយ អនកែដល…“អនក�ែដល�� ប់
�ពះបនទូលខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលប
ជនិចច េហយនឹងមនិមកដល់ទីជំនុំជំរះេឡយ ប៉ុែន��តវបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� ប់
េ កនជី់វតិ។”
558 �ជជំេន របស់អនក។ េហយជំេន របស់អនក ែដលបន�រភពេ�យ
បបូរមតរ់បស់អនក បង� ញឲយមនុស�ែដល�ច�� បឮ់ ប៉ុែន�ជីវតិរបស់អនកបន
េបកចំហេ ចំេពះមុខទងំអស់។ ដូេចនះ មនិថអនកពយយមេធ�ែបបេនះ និង
េធ�ែបបេនះប៉ុ�� កេ៏�យ �នឹងមនិមន�បសិទធភពេឡយ។ ��តវែតេ កនុងអនក។
េនះគឺជ�គបពូ់ជពិតៃនេរ ងទងំមូល។ ជំេន ផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកចំេពះ�ពះ�គីសទ
ែដលបនរស់េឡងវញិ ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនក ថ�ទងេ់ ខង�� ំ�ពះហស�
របស់�ពះ េដរតួជំនួសអនកេ �ពឹកេនះ ដូចែដលអនកកំពុងេធ�េ កនុងកែន�ងរបស់
�ទងចុ់ះេ ទីេនះកនុងនមជ�ក�។ី �ក�គឺីេធ�ជំនួសឱយនរ�មន ក ់ឈរស�មប់
អនកេធ�ជ�ក�។ី េហយេ េពលែដលជីវតិរបស់អនកឆ�ុះប ច ំងេ ទីេនះនូវអ�ីែដល
ទីបនទ ល់របស់អនកេ កនុង�ពះ�គីសទ �ឆ�ុះប ច ំងេ ទីេនះ េហយ�ឆ�ុះប ច ំងេ
ទីេនះ។ េហយ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ ដូចអ�ីែដល�ទងគ់ងស់�មបអ់នក ឆ�ុះប ច ំងទងំ
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េ ទីេនះ និងេ ទីេនះ។ ដូេចនះអនកគឺជ…េ�យ�រេសចក�ីជំេន របស់អនក េតអនក
បនសេ ងគ ះេហយ ែតមន កឯ់ង។ ដូេចនះ �រមមណ៍ �រមមណ៍ �រមមណ៍ អ�ីទងំអស់
មនិមនកែន�ងេ កនុង�េទ។ ឥឡូវេនះ មនិែមន…
559 ឥឡូវេនះ កុំគិតខុស ែដលខញុ ំមនិេជ េល�រមមណ៍ទងំេនះ។ ពិត�បកដ
�ស់។ ប៉ុែន�អ�ីែដលេយងកំពុងែតពយយមេធ�ដល់មនុស�សមយ័េនះ មនិែមនជ
�រមមណ៍េទ។ �រក�បនយករបស់ទងំេនះេហយចូលជមយួមនុស� អនុ ញ ត
ឱយពួកេគ�កេ់គលេ ដអ៏ស់កលបរបស់ពួកេគេល�រមមណ៍មយួ។ ែ�សកេ�៊
និយយេ�យភ�ដៃទ េ �កមជំនំុ�ល់ៃថង�ទិតយ េធ�ដូចជ�គិ�ទ នមន ក ់ េនះ
នឹងមនិមននរ�មន កេ់ ៃថងេនះេទ។ “េលកែលងែតមនុស�េកតជថមី។” េហយ
ជីវតិរបស់អនកឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីែដលអនកមនេ ខងកនុង េឃញេទ មនិែមន�រមមណ៍
របស់អនកេទ។
560 អនក�ចមនឈមកនុងៃដ អនក�ចនិយយេ�យភ�ដៃទ អនក�ច
ពយបលអនកជំងឺបន អនក�ចរកិំលភនេំ�យេសចក�ជំីេន របស់អនក េហយអនក
មនិទនម់នអ�ីេ េឡយេទ។ កូរនិថូសទី១ ១៣។ េឃញេទ? ��តវែតមនអ�ី
េកតេឡងេ�យកំេណ តែដលមកពី�ពះ េហយ�ពះជមច ស់នឹងនកំំេណ តថមីមក
កនុងអនក េហយផ�ល់ឱយអនកនូវចំែណកៃន�ទងផ់ទ ល់។ បនទ បម់កេទបមនេរ ង
ទងំេនះ។ អនកគឺជអនកបេងកតថមី។ “ខញុ ំផ�ល់ឱយពួកេគនូវជីវតិអស់កលបជនិចច។”
561 េយងបនឆ�ងកតព់កយថ “អស់កលប។” ជេរ ងរហូត “ចេន� ះៃនេពល
មយួ។” ភពអស់កលបជនិចច ជេរ ងរហូត េហយេរ ងរហូត ប៉ុែន�មនែតមយួ
គឺភពអស់កលបជនិចច។ េហយេយងរកេឃញថអនកទទួលបនជីវតិអស់កលប
ជនិចច េហយពកយេ កនុងភ��កិចគឺ ហ�ូ ែដលមននយ័ថ “ជីវតិរបស់�ពះ។”
េហយអនកទទួលបនែផនកមយួៃនជីវតិរបស់�ពះ ែដលេធ�ឱយអនកជកូនខងវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះ េហយអនកេ អស់កលបជនិចច ដូចជ�ពះដេ៏ អស់កលបជនិចច។ អនកគម ន
ទីប ច ប ់គម នកែន�ងឈបេ់ទ េ�ពះអនកគម នកែន�ងចបេ់ផ�ម។ អ�ីៗមនករចបេ់ផ�ម
មនទីប ចប ់េហយេបគម នករចបេ់ផ�មកគ៏ម នទីប ច បែ់ដរ។
562 រេប បែដលេយង�ស�ញ់�ពះបនទូលដម៏នតៃម�េនះ! រេប បែដល�គិ�ទ នគួរ
�តវបន�ងំេឡងកនុងេសចក�ីជំេន ែដលធ� បប់ន�បគល់ដល់ពួកបរសុិទធ េហយ
មនិ�តវេបះបងេ់ចល ពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ និងករចូលរមួ�កមជំនំុេផ�ង
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ៗេឡយ។ �កមជំនុំ�មន កែ់ដលអនកចងេ់ធ�ជកមមសិទធិគឺមនិអីេទ ដ�ប�អនក
ជ�គិ�ទ ន។ ប៉ុែន�ដំបូង�តវ�កេ់រ ងដំបូង ែដលជកំេណ តែដលេធ�ឱយអនកមន
ទំនកទ់ំនងជមយួនឹង�ពះ ខណៈែដល�ពះបនក� យជ�ចញ់តិជមយួអនក។

563 �ទងប់នក� យេ ជ�ចញ់តិ េដមប�ីទង�់ចេលកអនកេឡង។ មុនេពល
ែដល�ទង�់ចេ�បសអនកេឡង �ទង�់តវែតផ�ល់ឱយអនកនូវជីវតិអស់កលបជនិចច។
បនទ បម់ក �ពះ�តវក� យជ�ចញ់តិ យកេសចក�ី�� ប ់ េដមបេីលកអនកេឡង។
បនទ បម់ក អនក�តវែតក� យជ�ចញ់តិចំេពះ�ទង ់ េដមបចូីលេ ឯេសចក�ីរស់
េឡងវញិ។ េតអនកេឃញេទថ�ជអ�ី? ��គនែ់តជករេ�ះដូរប៉ុេ�� ះ។ �ពះបន
ក� យជអនក េដមបឱីយអនកក� យជ�ពះ។ េឃញេទ? �ពះបនក� យជែផនកមយួៃន
អនក ជ�ចឈ់ម េដមបឲីយអនក�ចបនេ�យ�ពះគុណរបស់�ទងក់� យជែផនកៃន
�ទង ់េនះជទងំអស់ េដមបមីនជីវតិអស់កលបជនិចច។

564 �គនែ់តជរបូភពដ�៏សស់�� តមយួ េហយ េយង�ស�ញ់�។

ឥឡូវេនះ ចំែណកខង�ពះ ែដល�ទងម់ន�ពះហឫទយ័សង� ត
េលសេ េទ ត…

565 មនិចបំចេ់ទ ប៉ុែន��ទងម់ន�ពះហឫទយ័។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល�ពះៃន
េយងសព��ពះហឫទយ័ ែមនេទ? េមល។ ចុះេប�ទង—់ចុះេប�ទងម់និអតធ់មត?់ េតអ�ី
ជផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណ? េសចក�ី�ស�ញ់ េសចក�ីអំណរ េសចក�ីជំេន  េសចក�ី
សុខ�ន� ករអតធ់មត។់ េនះជែផនកមយួៃន�ពះែដលេ កនុងអនក។ េហយ�ច
អត�់ទ ំ អត�់ទនឹំងបនទុកគន េ វញិេ មក។ អតេ់ទសឱយគន េ វញិេ មក ដូច
�ពះស�មបជ់�បេយជនរ៍បស់�ពះ�គីសទ អតេ់ទសឱយអនក។ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
េ កនុងអនកេធ�ឱយអនក�មរេប បេនះ។ េហយបនទ បម់កេ េពលែដល�ពះជមច ស់
គងេ់ េលែផនដីេនះ េហយបនក� យជអនក បនក� យជអំេពបប ែដល�ទង់
ទទួលយកអំេពបបរបស់អនក ទទួល�ស�មបអ់នក េហយេ�ះអនកស�មប�់។
�ពះ�ទងអ់តធ់មត ់េ�យអត�់ទនឹំងបនទុករបស់េយង។

566 េហយបនទ បម់ក�ទងជ់�ពះដល៏�។ �បសិនេបអនកចងេ់ធ� អ�ីមយួ�មវធីិរបស់
អនក អនកដឹងេទ �ពះ�ទងល់��គប�់គនេ់ដមបេីធ�េរ ងេនះ។ �ទងរ់កី�យ—េដមបេីធ�
ឱយអនកសបបយចិត�។ �ទងច់ង…់�ទង—់�ទងជ់េសចក�ី�ស�ញ់ េហយេសចក�ី
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�ស�ញ់ដអ៏�ច រយរបស់�ទង�់�ងំ�ទងម់និឱយចុះេចញកនុងេពល�មយួ េដមបឱីយ
អនកមនវតថុែដលអនកចងប់ន។

567 សូម�កេឡកេមលថូម៉ស បនទ បពី់កររស់េឡងវញិ។ ថូម៉សនឹងមនិេជ េទ។
អូ គតម់នកូនេ�ចន�ស់សព�ៃថងេនះ។ ប៉ុែន�ថូម៉សបននិយយថ “អតេ់ទ។
េទ។ ខញុ ំ�តវែតមនភស�ុ�ងខ�ះ។ ខញុ ំ�តវ�កៃ់ដេ �តងឆ់�ឹងជំនី�ទង ់េហយេ កនុង…
�មមៃដរបស់ខញុ ំេ ទីេនះេ កនុង�ពះហស�របស់�ទង ់មុនេពលែដលខញុ ំនឹងេជ �។ ខញុ ំ
ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកនិយយេទ។” សូមេមល គតប់នេចញពីលំ�បប់ទគមពរី
ទងំអស់ េ េពលេនះ។ អនក�តវែតេជ �។ ដូេចនះគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�តវែត
មនភស�ុ�ងមយួចំនួន េដមបបី ជ ក�់។”

568 េហយ�ពះេយសូ៊វបនេលចមក �ទងល់� “សូមអេ ជ ញមក ថូម៉ស �បសិនេប
េនះជអ�ីែដលអនកចងប់ន មកចុះ។ អនក�ចេធ��។”

569 េនះេហយជរេប បរបស់េយង។ េយងនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ
�តវនិយយភ�ដៃទ។ ទូលបងគ—ំទូលបងគំ�តវែតែ�សក។ ទូលបងគំបន…”

570 “អូ េ ចុះ ខញុ ំនឹងឱយអនកមន�។” គឺ�ទងល់�។

571 ដូេចនះ គត�់កៃ់ដេ �តងឆ់�ឹងជំនី�ទង ់រចួគតនិ់យយថ “អូ �ជ�ពះអមច ស់
របស់ខញុ ំ និងជ�ពះរបស់ខញុ ំ។”

572 �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះ ថូម៉ស អនកេជ លុះ��ែតអនកបនេឃញ។
ប៉ុែន�េតរង� នរ់បស់ពួកេគធំប៉ុ�� េ  ែដលគម នភស�ុ�ង េហយេ ែតេជ �!” អនក
េ ទីេនះ។ េនះេហយជកែន�ងែដលេយង�តវេ ដល់។ “េតរង� នធ់ំប៉ុ�� េ
ែដលេគមនិបនេឃញអ�ីេ�ះ ប៉ុែន�េ ែតេជ ។” �ជទេង�ៃនេសចក�ីជំេន  ែដល
េយងទទួលយក�។

573 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ទីសំគល់ែដលេដរ�មអនកេជ  ប៉ុែន�សូម�កអ់�ីមយួជមុន
សិន។ អនក�ចមនទីសមគ ល់ េ�យគម នស ញ េនះ។ ប៉ុលបននិយយថ
អនក�ចេធ�បន។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�ចនិយយេ�យេ�បភ�របស់
មនុស� និងេទវ� ប៉ុែន�េ ែតមនិជអ�ីេ�ះ។ ខញុ ំ�ចរកិំលភនេំ�យជំេន របស់ខញុ ំ។
េ ែតមនិជអ�ីេ�ះ។ ខញុ ំ�ចយល់�ពះគមពរី �មវធីិែដលខញុ ំ�ចដឹងពី�ថក៌ំបងំ



េហេ�ពរ ជំពូកទី�បមំយួ 3 17

ទងំអស់របស់�ពះ។ េ ែតគម ន�បេយជនអ៍�ីេ�ះ។” េឃញេទ េនះជអំេ�យ
ទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យគម ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
574 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះ។ �ពះជេសចក�ី�ស�ញ់ េសចក�ីអំណរ
េម�តីភព ករអតធ់មត ់ សបបរុស �ទ�ំទ។ េនះជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ េនះជ
អ�ីែដល�ពះបនេ�បសឲយរស់េឡងេ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់ �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណ
េនះ។
575 ឥឡូវេនះ “មនិមន�ពះហឫទយ័…”

…ខង�ពះ ែដល�ទងម់ន�ពះហឫទយ័សង� តេលសេ េទ ត
ចងសំ់ែដងឲយពួកអនក�គងេសចក�ីសនយទុកជមរដក…

…ខង�ពះ ែដល�ទងម់ន�ពះហឫទយ័…ចងសំ់ែដង…ឲយពួកអនក
�គង
េតនរ�ជអនក�គប�់គង? “េយងបន�� បក់នុង�ពះ�គីសទ យកពូជរបស់

អ�័ប� ំ េហយទទួលមរតក។” អូ េត�អ�ងនអត?់ េយងជអនកទទួលមរតក
ៃន�ជ�ច�ករបស់�ពះ �មរយៈេសចក�ីសនយ។ �ពះមនិចបំចស់បថេទ។
�ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ល�ឥតេខច ះ។ ប៉ុែន� �ទងក់ស៏បថេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ែដរ ដបតិ
គម នអនក�ធំជងេនះេទ។
576 ដូចជេយង�ន បន�ិចសិន ច�ំ� ប។់

…េសចក�ីសនយទុកជមរដក បនេឃញ�ពះទយ័សំេរចរបស់�ទងថ់
មនិេចះែ�ប�បលេឡយ េនះ�ទងក់ប៏ ចូ លពកយសមបថដូេចន ះែដរៈ

577 “ភពមនិែ�ប�បល” ែដលមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបន។ �ពះមនិ�ចផ� ស់ប�ូរ
បនេទ។ �ទង�់តវែតេ ដែដល។ េហយ�បសិនេប�ពះបនេ�បសមនុស�ឈឺ
មន ក ់ េនះ�ទងម់និ�ចែកែ�ប�កបបកិរយិរបស់�ទងប់នេឡយ។ �ពះអតេ់ទស
មនុស�មនបបមន ក ់ �សីេពសយមន ក ់ �ទងម់និ�ចផ� ស់ប�ូរ�កបបកិរយិរបស់
�ទងប់នេទ។ ភពមនិែ�ប�បល ករមនិផ� ស់ប�ូរៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះ
�ទងម់នបនទូលថ េ �តងក់ែន�ងមយួថ “េយងជ�ពះអមច ស់ែដលេ�បសជំងឺ
ទងំអស់របស់អនក។” �ទង�់តវេ ជមយួ� តបតិ�ទងគ់ម នកំណត។់ �ទងដឹ់ងដល់ទី
ប ច ប�់ងំពីេដមមក។
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578 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�ចនិយយបនថ “ខញុ ំនឹងេធ�េរ ងេនះ។” េហយ�ពះគមពរីបន
និយយថ េយងគួរែតនិយយថ “�បសិនេប�ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័។”
េ�ពះ ខញុ ំជមនុស�រែមង�� ប។់ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េពលខ�ះខញុ ំ�តវដកពកយរបស់ខញុ ំ
មកវញិ ប៉ុែន��ពះមនិ�ចយកមកវញិបនេទ។ �ទងជ់�ពះ។
579 េហយ�ទងប់នសំុែតេរ ងមយួប៉ុេ�� ះ “�បសិនេបអនក�ចេជ បន។” អូ!
“�បសិនេបអនក�ចេជ  អ�ីៗទងំអស់គឺ�ចេធ�េ បន។” “�បសិនេបអនក�ចេជ ”
គឺអស់េហយ។ “អនក�ល់គន  �បសិនេបអនក�ច” មនសំណួរ។ ប៉ុែន�មនិែមនជ
សំណួរែដលមនេ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ ពីេ�ពះ ភពមនិែ�ប�បលរបស់
�ទង ់�ទងម់និ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ អ�ច រយ�ស់!
580 ឥឡូវេនះ សូម�� ប ់ដូចែដលេយង�នចុះេ�កម។

េ�យ�រេសចក�ីទងំ២មុខេនះដម៏និេចះែ�ប�បល ែដលខងឯ
េសចក�ីទងំ២េនះ �ពះ�ទងកុ់ហកពុំបនេទ…
មនិ�ចេ រចួ! ភពមនិ�ចេ រចួ និងមនិ�ចែ�ប�បលបន គឺពកយដែដល

ៗ។ មនិ�ចផ� ស់ប�ូរ មនិ�ចផ� ស់ទីបន។ ��តវែតេ ដែដលជេរ ងរហូត។ មនិ
�ចផ� ស់ប�ូរ មនិ�ចែ�ប�បលនិងមនិ�ចេ រចួ។

េ�យ�រ េសចក�ីទងំ២មុខេនះដម៏និេចះែ�ប�បល ែដលខងឯ
េសចក�ីទងំ២េនះ �ពះ�ទងកុ់ហកពុំបនេទ…
“េយងមនេរ ងពីរ?” បទ។ ទីមយួ �ពះបនទូល�ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ�

�។ ទីពីរគឺជករសបថរបស់�ទងេ់ េល� �ទងនឹ់ងេធ��។ អូ ខញុ ំេអយ!
581 េតេយងគួរជមនុស��បេភទ�? េហតុអ�ីបនជេយង�តវេបះ និងរតេ់ចល
េហយទទួលយករបស់ៃនេ�កិយ េហយេធ�ដូច�គី�ទ នឆន  ំ ១៩៥៧ េនះ? េយង
ចងក់� យជ�បេភទចស់បុ�ណែដលយក�ពះ�ម�ពះបនទូល�ទង ់ េហយេ
របស់ែដលមនិមនមកដូចជមន។ “�បសិនេប�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលដូេចនះ
េនះេ�ះ��យ�។”
582 អ�័ប� ំ ែដលបន�គងេសចក�ីសនយដល់គត ់ និងពូជរបស់គត ់ គតេ់
របស់ែដលេមលមនិេឃញ ទុកដូចជរបស់េនះធ� បប់នេឃញេហយ។ េ�ពះ
�គឺជករសនយរបស់�ពះ េ�យដឹងថ�ពះមនិ�ចកុហកបនេទ។ �ទងប់ន
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សនយជមយួគត ់ េហយគតក់េ៏ជ េល�។ េហយដូចជេ�ចនឆន កំន�ងេ  េហយ
ករសនយ�កដូ់ចជកនែ់តឆង យ ចំេពះែភនកធមមជតិ �កនែ់តខិតេ ជិតអ័
�ប�។ំ
583 ជំនួសឱយភពទនេ់ខ�យ េហយនិយយថ “�បែហលជមនិមនេរ ងែបបេនះ
េទដូចជករពយបលេ�យ�ពះ។ �បែហលជខញុ ំេ -…�បែហលជមនិមនេរ ង
ែបបេនះេទ។ �បែហលជខញុ ំខុសកនុងគំនិតរបស់ខញុ ំទងំ�សង។” បនទ បម់ក �បង� ញ
ពីេរ ងមយួថ អនកមនិបនេកតជថមីេទ។ “ដបតិ�…”
584 េយងបនឆ�ងកតក់លពីៃថង�ទិតយមុន េ ជំពូកខងមុខបន�ិចេទ ត។ “ដបតិ
ឯពួកអនកែដលបនភ�មឺ�ង ទងំភ�កអ់ំេ�យទនៃន�ថ នសួគ ៌ កប៏នចំែណកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ រចួធ� កេ់ វញិ េនះគម នផ�ូវ�នឹងនឲំយេគែ�បចិត�ម�ងេទ ត
េទ។” េនះគម នផ�ូវេទ!

អស់អនក�ែដលេកតពី�ពះ េនះមនិែដល�ប�ពឹត�អំេពបបេទ
ពីេ�ពះពូជ�ពះេ កនុងអនកេនះឯង បនជពុំ�ចនឹងេធ�បបបន
េឡយ…

�គបពូ់ជៃន�ពះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ “េសចក�ីជំេន េកតមកេ�យករ
�� ប ់េហយជករ�� ប�់ពះបនទូល ‘យ ញបូជ�តវបនេធ�េឡង។ �ចបេ់ហយ។’”
585 ឥឡូវេនះ េបអនកេធ�ខុស �ពះនឹងឲយអនកសង�។ ប៉ុែន�េបអនកេធ�ខុស េ�យអនក
មនិបនេធ�េ�យសម័�គចិត�េទ។ ជំពូកទី១០ខទី៤៧ ខញុ ំេជ  “�បសិនេបេយងេធ�បប
េ�យេចតន បនទ បពី់េយងបនទទួលចំេណះដឹងអំពីេសចក�ីពិត។” ប៉ុែន�បនទ បពី់
អនកេកតជថមី អនកមនេសចក�ីពិត។ មនិែមនជចំេណះដឹងអំពី�េទ ប៉ុែន�អនកបន
ទទួលយកេសចក�ីពិត េហយ�បនក� យេ ជករពិត។ េហយអនកគឺជកូនរបស់
�ពះ ដបតិេពលេវ� និងភពអស់កលបជនិចច។ �ពះបនសបថថ�ទងនឹ់ងេធ��។
586 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ េល
�ពះអងគែដលចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយខញុ ំនឹងេលកគត់
េឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។ គតន់ឹងមនិមកកនុងទីជំនុំជំរះេឡយ។ គតប់នឆ�ងផុត
ពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។” ឥឡូវេនះជមយួនឹងករសបថដូចេនះ “�ពះ
សព��ពះទយ័ឲយេយងទទួល�។”
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587 ឥឡូវេនះ េមលអ�ីែដលគតនិ់យយេ ទីេនះ ប៉ុលកំពុងនិយយេ កន់
—�កមជំនុំរបស់គត។់

…�ពះ�ទងកុ់ហកពុំបនេទ េដមបឲីយេយង�ល់គន  ែដលបនរតម់ក
ចបក់នេ់សចក�ីសងឃមឹ…

មនិែមន “ែមនេហយ �បសិនេបពួកបទីសទមនិ�ប�ពឹត�ចំេពះខញុ ំបន�តឹម�តវ
េទ ខញុ ំនឹងេ ជួបពួកេមតូឌីសទ។” េឃញេទ?

…េដមប ីឲយេយង�ល់គន ែដលបនរតម់កចបក់នេ់សចក�ីសងឃមឹ
ែដល�កេ់ មុខេយង ទុកជទី�ជកេកនៈ

588 ឥឡូវេនះេ កនុងករ�នចុងេ�កយ។

េយងខញុ ំមនេសចក�ីសងឃមឹេនះ ទុកដូចជយុថក ៃន�ពលឹងដ៏
ជប�់បម់មំនួ…

េយងខញុ ំមនេសចក�ីសងឃមឹេនះ ករសបថរបស់�ពះជមច ស់
ទុកដូចជយុថក ៃន�ពលឹងដជ៏ប�់បម់មំនួ ែដលចូលេ
ខងកនុងៃន�ងំនន

589 េ�ះនិយយបន�ិចេ េល “�ងំនន។” េយងេធ�មនិបនល�េពកេទកលពីយប់
ៃថង�ទិតយមុន។
590 “េ ខងកនុង�ងំនន។” �ងំននគឺជ�ច។់ �ងំននគឺជអ�ីែដល��ងំេយង
ពីករេមលេឃញ�ពះ មុខទល់មុខ េ កនុង�កមជំនុំេនះ។ �ងំននគឺជអ�ីែដល
��ងំេយងមនិឱយេឃញេទវ�េ ទី�ងំរបស់ពួកេគេ �ពឹកេនះ ឈរែកបរេកអី។
�ងំននគឺជអ�ីែដល��ងំេយងមនិឱយេឃញ�ទង។់ េយង�តវបន�កខ់�ួនេ
ពីេ�កយ�ងំនន េហយ�ងំននេនះជ�ចឈ់ម។ េយងជបុ��បុ�តីៃន�ពះ
េយងេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ “េទវ�ៃន�ពះ�តវបនេបះជំរអំំពីេលអនកែដល
េកតខ� ច�ទង។់” េយងេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ �គបេ់ពលេវ�។ “ខញុ ំនឹងមនិ
ចកេចញពីអនក េហយខញុ ំកម៏និែដលេបះបងអ់នកែដរ។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនកជនិចច
រហូតដល់ទីបំផុតកលប។” ប៉ុែន��ងំននគឺជ�ចឈ់ម េនះេហយជអ�ីែដល��ងំ
េយងេចញពីវត�មនរបស់�ទង។់ ប៉ុែន��មរយៈ�ពលឹង �ពះវ ិ ញ ណ េ�យជំេន
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របស់េយង េយងដឹងថ�ទងក់ំពុងេមលេយង។ �ទងក់ំពុងឈរែកបរេយង។ �ទងេ់
ទីេនះឥឡូវេនះ។
591 េ �កងដូថន េ �ពឹកមយួ មនេ��ចស់មន ក�់តវកងទព័េ�មពទ័ធ
េហយអនកបេ�មរបស់គតក់េ៏ចញេ និយយថ “េ�កឪពុក �បេទសទងំមូល
�តវបនហុ៊ពទ័ធេ�យជនបរេទស។”
592 េ�កេអលីយ៉េ�កកេឡង េហយមន�ប�សនថ៍ “េហតុអ�ី កូនេអយ េយង
មនគន េ�ចនជងពួកេ ជមយួេគេ េទ ត។”
593 ែមនេហយ គតេ់បកែភនកេមលជំុវញិ។ គតម់និ�ចេមលេឃញអ�ីទងំអស់។
594 គតប់ននិយយថ “�ពះេអយ ទូលបងគំចងឱ់យ�ទងេ់បកែភនកគត ់ដក�ងំនន
េចញ។” េហយេ េពលែដល�ងំននធ� កពី់េលែភនករបស់គត ់ ជំុវញិេ��ចស់
េនះគឺជរេទះេឆះេ�យេភ�ង ភនទំងំមូលេពេពញេ�យរេទះេភ�ងនិងេទវ�។
ហនឹងេហយ។
595 អូ េពលេនះ េក�សីុ�ចនិយយបនថ “ខញុ ំ—ខញុ ំយល់ឥឡូវេនះ។” េឃញ
េទ �ងំននបនធ� កចុ់ះ។ មនកែន�ងែដលមនឧបសគគ។
596 �េ ទីេនះ។ សងកត�់ឱយតឹង។ �ងំននគឺជអ�ីែដល��ងំេយងពីកររស់េ
�មរេប បែដលេយងគួររស់េ ។ �ងំននគឺជអ�ីែដល��ងំេយងមនិឱយេធ�អ�ីែដល
េយងពិតជចងេ់ធ�។ �ពះបនក� យេ ជ�ងំនន�ចឈ់ម េហយ�ងំនន�តវ
បនែហកជពីរ។ េហយ�ពះបនក� យជ�ពះម�ងេទ ត េហយ�ទងប់នេលក
�ងំននែដល�ទង�់កខ់�ួនេ ខងកនុងេចញ។ េនះគឺជកររស់េឡងវញិរបស់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ករប ជ កដ់ល់េយងថ េ កនុង�ងំននេនះ ែដលឥឡូវេនះ
េយងកំពុង�កេ់ ខងកនុង េ�យេសចក�ីជំេន  េយងេជ � េហយទទួលយក�។
េហយេ េពលែដល�ងំននេនះ�តវបនែហកជពីរ ខញុ ំនឹងចូលេ កនុងវត�មនរបស់
�ទងជ់មយួនឹងករធនេនះ េ�យដឹងថ “ខញុ ំ�គ ល់�ទងេ់ កនុងអំ�ចៃនកររស់
េឡងវញិរបស់�ទង។់” េ េពលែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វយងមក �ងំននេនះនឹង
�តវេលកេឡងម�ងេទ ត �មរេប បដល៏�ឥតេខច ះ រហូតដល់ខញុ ំនឹងេដរនិងនិយយ
ជមយួ�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះនិងជ�ពះរបស់ខញុ ំ េ េពលែដល�ទង�់គង�ជយរបស់
�ពះបទ�វឌី។ េហយេយងនឹងរស់េ ជេរ ងរហូតេ កនុង�ងំននេនះបនទ បពី់�
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បនេធ�ល�ឥតេខច ះ ប៉ុែន��ងំននេនះមនអំេពបបេ កនុង�។ �មនិថ…កុំគិតពី
របូកយដរ៏ងុេរ ងេ េលែផនដីេនះ។ ��តវែត�� ប ់ ដូចគន នឹង�ពលឹងរបស់អនក�តវ
�� ប ់េដមបេីកតជថមី។

597 េ កនុងភពល�ឥតេខច ះ ករមនិបរេិភគ�ច ់ េហយករេធ�ែបបេនះ និងេធ�
ឱយ�ងកយល�ឥតេខច ះ អនកនឹងមនិមន�េឡយ។ េហយអនក�តវែតឈបេ់ធ�េនះ
េហយេធ�េនះ េហយេធ�េនះ េហយេធ�េនះ �ជចបប។់ េនះគឺជអនកចបប។់ េយង
មនិេជ េលទ�មងច់បបៃ់នេសចក�ីសេ ងគ ះេទ។ េយងេជ ថ េយងបនសេ ងគ ះ
េ�យ�ពះគុណ។ េហយ�មនិែមនជអនកេទ។ អនកមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ
�េទ។ �គឺជករេ�ជសេរ សរបស់�ពះែដលេធ��។ “គម ននរ��ចមករកខញុ ំបន
េឡយ េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំទញគតម់ក។” �តវេហយ។ េហយ�ទង…់
អ�ីទងំអស់ែដល�ពះេយសូ៊វមកេធ�គឺេដមបទីទួលនូវអ�ីែដល�ពះវរបិ�បនដឹង
ជមុន េហយបនកំណតទុ់កពួកេគជមុនមុនកំេណ តពិភពេ�កេដមបកី� យជ
បុ��បុ�តីរបស់�ពះ។ �ែមន៉។ “មនិែមនអនក�ែដលរត ់ ឬអនកែដលមនចិត�េទ
គឺជ�ពះែដលបង� ញេសចក�ីេម�� ករ�ុ។” �ពះែដលេធ��។ អនកមនិ�ចអតួ បន
ទល់ែតេ�ះ។ មនិមនេរ ងែដលអនកបនេធ�េទ។ �ពះជមច ស់បនសេ ងគ ះអនក
េ�យ�ពះគុណ។ មនិែមនអនកេទ ខ�ួនអនក។ េបអនកេធ� អនកមនអ�ីែដល�តវអតួ។
ប៉ុែន�អនកមនិមនអ�ី�តវអតួេទ។ �ល់ករសរេសរតេមកងគឺជរបស់�ទង។់ �គឺជ
�ទង។់ បនទ បម់ក �ទងនឹ់ង�បទនឱយអនកនូវក�ីសងឃមឹ “សបថេ�យពកយសមបថ
ភពមនិ�ចេ រចួស�មបកូ់នរបស់�ទងនឹ់ង�តវបតប់ង។់”

598 ឥឡូវេនះ ពួកេគទទួលបនករ�យដំពីករេធ�ខុស។ អនក�ចតអ�ីែដលអនក
បន�បេ�ពះ។ អនកយល់អត។់ កុំគិតថឥឡូវេនះអនក�គនែ់តេចញេ េហយ
េធ�បប េ �ប�ពឹត��ម�។ �បសិនេបអនកេធ� េហយមន�កបបកិរយិេនះ �
បង� ញថអនកមនិែដលបនេកតម�ងេទ តេទ។ អនកយល់េហយឬេ ? េបអនក
េ ែតមនចិត�ចងេ់ធ�ខុស េហយ�ប�ពឹត�កំហុស េនះអនកេ ែតខុស។ េឃញេទ?
“ដបតិ�ទងប់នល�ឥតេខច ះ អស់កលបជនិចច…េហយអស់អនកែដលេ េ�កមគមពរី
ស ញ ចស់ េ េ�កមៃថង�សបចបប ់ ផ�ល់ជូន�បចឆំន  ំ ជបន�បនទ ប ់ មនិ�ច
ដកបបេចញបនេទ។” ប៉ុែន� េពលេយង�កៃ់ដេល�ពះសិរ�របស់�ទង ់ េហយ
�រភពអំេពបបរបស់េយង េហយបនេកតជថមីៃន�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េយង
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ែលងមនអំេពបបេទ តេហយ។ អំេពបបបនកន�ងផុតពីអនក។ េនះគឺស�មប់
េពលេវ�និងភពអស់កលបជនិចច។

599 អនកនឹងេធ�ខុស។ អនកនឹងធ� កចុ់ះ។ អនកនឹងេធ�ខុសេ�យេចតន។ េពលខ�ះ
អនកនឹងេចញេ េ�ក េហយេធ�កិចចករេផ�ងៗ។ េនះមនិមននយ័ថអនកចញ់េទ។
េនះមននយ័ថអនកនឹងទទួលបនករែកត�មវ។

600 កូនតូចរបស់ខញុ ំ ជេ�ចនដង កូនៗរបស់ខញុ ំ នឹងេធ�អ�ីៗ។ កូនរបស់អនក ផង
ែដរ។ ថអនក…ពួកេគដឹងថ��បឆងំនឹងអនក—�បឆងំនិងចបបរ់បស់អនក។ េហយ
ពួកេគដឹងពីអ�ីែដល�តវរពឹំងេ េពលពួកេគេធ��។ ពួកេគនឹងទទួលបនករ�យដំ
ស�មប�់ េពលខ�ះកល៏�។ ប៉ុែន��េ ែតជកូនរបស់អនក។ ពិត�បកដ�ស់។

601 �មនិ�ចេ រចួេទែដលបុរសេនះេ ម�ងេទ ត េនះជអនកបនេកតពី
ជីវតិអស់កលបជនិចច។ �ពះមនិែមនជអនកែចកអំេ�យឥ�� េទ។ “អនក�
ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំមក អនកេនះមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច េហយនឹងមនិបនមកដល់ទីជំនំុជ�មះ ប៉ុែន��តវបនឆ�ងផុត
ពីេសចក�ី�� បេ់ ឯជីវតិ។ ខញុ ំនឹងេលកគតេ់ឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។” េនះជ
ករសនយរបស់�ពះ។

602 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកបន�និយយថ “អូ អ ច ឹងខញុ ំ�ចេធ�បន…” ខញុ ំែតងែត
េធ�អ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ�។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកជ�គិ�ទ ន អនកមនិចងេ់ធ�អ�ីខុសេនះេទ
ពីេ�ពះជីវតិេ ខងកនុងអនក មូល�� ន�គឹះបំផុត។ េបអនកចងេ់ធ�ខុស �បង� ញថ
ប � មនេ ទីេនះ។ “េតទឹកល�ីងនិងែផ�ម�ចមកពី�បភពទឹកដូចគន េ�យ
រេប ប�?”

603 ដូេចនះ អនកទងំអស់គន �តវបន�យឡំេ នឹង�រមមណ៍មយួចំនួន ឬអ�ី
ែដលអ�ច រយ-�រមមណ៍មយួេទ តៈ បំេភ�ច�េ ! �តឡបេ់ �សនៈេហយនិយយ
ថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមយកជីវតិែដលមនបបចស់របស់ទូលបងគំេ ឆង យ
េហយ�កទូ់លបងគំកនុង�ថ នភពដូចបំណង�បថន ទងំ�សង…”

“អនកែដលេកតមកពី�ពះ មនិ�ប�ពឹត�អំេពបបេឡយ។” �តវេហយ។ គតគ់ម ន
បំណងេធ�ដូេចនះេទ។
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604 �បកដ�ស់ �រក�នឹងចប�់េ ទីេនះ និងទីេនះ ប៉ុែន�មនិែមន
េ�យេចតនេទ។ �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ �រក�នឹងចបគ់ត ់ ឥឡូវ
និងេពលេនះ។ �បកដ�ស់ �នឹងេធ�។ �បនពយយមេបះអនទ កស់�មប់
�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង។ �បនេធ�ចំេពះម៉ូេស េហយចបគ់ត។់ �បនេធ�
ចំេពះេព�តស េហយចបគ់ត។់ �បនេធ�ចំេពះមនុស�ជេ�ចន ប៉ុែន�…េព�តស
ែថមទងំបដិេសធ�ទង ់ ប៉ុែន�េ�កយមក គតក់េ៏  េហយយំយ៉ងជូរចត។់ មន
អ�ីមយួេ ខងកនុងគត។់

605 េពលសត��ពបេចញពីទូក…ែក�កេចញេ េ�ក �ែ�សកេ�៊ជុំវញិ។ �េ កនុង
ទូកមនិអីេទ ប៉ុែន�េពល�េចញេ េ�ក ធមមជតិរបស់�ខុសែប�កពីេគ។ ��ចសីុ
�កសពស�ុយទងំអស់�មចិត��ចងប់ន េហយេពញចិត�។ េហតុអ�ី? �គឺជ
ែក�ក �ងំពីេដមមក។ �ជសត�តិរឆឆ ន។ �មនិល�េទ។ �ពុតតបតុែដលអងគុយេល
ែ�គជមយួសត��ពប គឺធំដូចសត��ពប។ ��ចេ�ះេហរបន�គបទី់កែន�ងែដល
សត��ពប�ចេ�ះេហរបន។ ប៉ុែន��ក�៏ចសីុ��រល�ដូចសត��ពបសីុែដរ។
េហយបនទ បម់ក��ចសីុ��ររលួយែដលសត��ពបមនិ�ចសីុបន។ ដបតិ
សត��ពបគឺជសត�ែដលមនិសីុ�យឡំគន េទ។ នងបនបេងកតមកែបបេផ�ង។
នងជសត��ពប។ េហយសត��ពបមនិ�ចរ�ំយ��រែដលរលួយបនេទ
េ�ពះ�មនិមនទឹក�បមត។់

606 េហយមនុស�ែដលេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ក� យជសត��ពបរបស់�ពះ
ជធមមជតិរបស់�ទង ់ ករផ� ស់ប�ូរ ករតុបែតងខ�ួន។ បទ ែមនេហយ។ អនក
�កវ់ ិ ញ ណរបស់—សត��ពបេ កនុងសត�ែក�ក �មនិែដលទំេ េលេ�គងឆ�ឹង
ែដលងបេ់ហយេនះេទ។ េប�បនចឹកេ�យអេចតន ��បកដជឆបេ់ចញ
ជមនិខន។ �មនិ�ច�ទ�ំទបនេទ។ េហយមនុស�ែដលេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះ គឺមនិ�ច�ទ�ំទបនេទ។ គត�់ចនឹងភ�េឺ កនុងបនទបម់យួេពល�
មយួ ប៉ុែន�គតនឹ់ងេចញពីទីេនះយ៉ងរហ័ស។ ស�ីមន ក�់ចនឹងលបងួគត ់ ឲយ
គតង់កេ�កយ ប៉ុែន�គតនឹ់ងែបរកបលមកវញិ។ គតនឹ់ងេចញពីទីេនះយ៉ង
េល ន។ េហតុអ�ី? គតជ់សត��ពប។ �តវេហយ។ អនកមនិ�ចេ េបក�បស
គតប់នេទ េ�ពះគតដឹ់ង។ “េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់សំេឡងរបស់ខញុ ំ េហយសំេឡង
របស់មនុស�ចែម�កពួកេគនឹងមនិ�មេទ។” �ទងជ់សត��ពប �ងំពីចបេ់ផ�ម
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ដំបូង។ មនអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ គឺជអ�ីែដលពិត�បកដែដលេបះយុថក េ
ទីេនះ។
607 េមលឱយជិតឥឡូវេនះ។ “�ពះបនសបថ។” អូ �…

េយងខញុ ំមនេសចក�ីសងឃមឹេនះ ទុកដូចជយុថក ៃន�ពលឹង…ដ៏
ជប�់បម់មំនួ ែដលចូល—េ ខងកនុងៃន�ងំនន

608 “�ងំនន។” �ពះបនយងចុះមក �គបបងំេ�យ�ចឈ់ម។ េដមបេីធ�អ�ី?
េដមបបីង� ញអងគ�ទង។់ �ទង�់តវ�កខ់�ួន េ�ពះេយងមនិ�ចេឃញ�ទង។់ េហយ
�ទងប់ន�កេ់ ពីេ�កយ�ងំនន។ េហយ�ងំននជនរ�? �ពះេយសូ៊វ។
“មនិែមនជខញុ ំែដលេធ�ករេនះេទ �ពះបិ�របស់ខញុ ំ” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល។
“�ពះបិ�របស់ខញុ ំគងេ់ កនុងខញុ ំ។ ខញុ ំេធ�ករ។ �ពះបិ�េធ�ករ េហយខញុ ំេធ�កររហូត
មក។” េ ទីេនះ �ទងគឺ់ដូចជអនកែដលបិទបងំេ�យ�ងំនន េដរកនុង�ចឈ់ម
�ពះេអម៉ញូែអល ជ�ពះេ ជមយួេយង។ “�ពះគងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ េ�យ
ផ�ះផ�ពិភពេ�កជមយួអងគ�ទង។់” េ ទីេនះ�ទងក់ំពុងេដរជំុវញិ។
609 ឥឡូវេនះ �ទងប់នយងចុះមក េហយបនេធ�ពិធី�បជ់បរសុិទធ ឬករផ�ល់
ឬករថ� យយ ញបូជ ែដល�មរយៈករសុគតរបស់�ទងប់នផ�ល់ជូន បនបង់
តៃម�ៃនអំេពបប េដមប�ីទង�់ច�តលបម់កវញិេហយរស់េ កនុងេយង។ បនទ បម់ក
ជំេន ែដលេយងមនគឺ—គឺជជំេន ែដល�គបបងំ ឬជ�ងំននមនុស�។ ដូេចនះ
េយងមនិេមលអ�ីែដលេយងេឃញកនុង�ងំននេនះេទ។ �ងំននមនករអបរ់ ំ េហយ
�េធ�កិចចករនិងនិយយេរ ង�៉វ។ �ជេរ ងវទិយ� ស�។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
ដម៏ន�ពះជនមគងេ់ ទីេនះ េ របស់�ែដលមនិែមន មកដូចជមនែមន េប
�ពះជមច ស់មនបនទូលដូេចនះ។ មន�ងំននរបស់អនក។ េយងេ កនុង�ងំនន។
610 ឥឡូវេនះ ៃថង�មយួ �ទងនឹ់ងេលក�ងំននេនះេឡង មនិែមនេកតពី ស�ី
េ�យចំណងផ់�ូវេភទរបស់បុរសនិង ស�ីេនះេទ ប៉ុែន��ម�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ �ទង់
នឹងមនបនទូល េហយនងនឹងបនសេ�មច។ បនទ បម់កេយងនឹងមនរបូកយ
ដូចជ�ពះកយដរ៏ងុេរ ងរបស់�ទងផ់ទ ល់។ េយងនឹង�តវផតេ់ចញ ដូេចនះេយង�ច
និយយគន េ វញិេ មក ចបៃ់ដគន េ វញិេ មក។
611 ឥឡូវេនះ េពលេយងេចញពីទីេនះេ  មនេ�ងឧេបសថមយួ ជ�ទនំមយួ
�គនែ់តជរបូៃនមនុស� ែដលមនិញំុ មនិផឹក មនិេដក ភញ ករ់ហូត។ មនកែន�ង
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ែដលេយងេ ។ ប៉ុែន�ពួកេគកំពុងរងច់េំ េ�កម�សនៈេ�យយំ “�ពះអមច ស់
េអយ េតរយៈេពលប៉ុនម នេទ ត? រយៈេពលប៉ុនម នេទ ត?” េដមប�ីតលបម់កវញិ។
េ�ពះ ចងច់បៃ់ដគន េ វញិេ មក។ េគចងអ់ងគុយញុំអី េហយនិយយគន
េ វញិេ មក។ ពួកេគជមនុស�។ សូមេលកតេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់!
612 កល�ពះបេងកតមនុស��មរបូអងគ�ទងេ់ េដមដំបូង �ទងប់នបេងកតគត់
យ៉ងដូេចនះ។ �ទងប់ន�បកបនឹងគន េ វញិេ មក េ�យ�រេយង�គ ល់គន
េ វញិេ មក។ េយងចូលចិត�អ�ីែដល�ពះបនបេងកតេយង ពីេ�ពះេយង�តវ
បនបេងកតេឡងដូេចនះ។ េ កនុងករយងមកដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ អស់អនកែដល
េ�ត មខ�ួនជេ�សចនឹងមនយ៉ងេនះជេរ ងរហូត។ អមតៈ េយងនឹងឈរេ កនុង
របូ�ងរបស់�ទង។់ អូ! សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនមៃន�ពះ�គីសទ!
613 េហយឥឡូវេនះ េយងមនេសចក�ីសេ ងគ ះដេ៏�ម ះសម័�គរបស់េយង េ េពល
ែដលេយងទទួលយក�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួនរបស់េយង ជអនកពយបល
របស់េយង។ ទងំអស់េនះគឺជ�បកប់ំ�ច ់ ឬ ភគ�ភែដលបនបងេ់ល
េគលករណ៍ធន�៉បរ់ង។ �ែមន៉។ អនកបនដឹងេហយថអ�ីជេគលករណ៍
ធន�៉បរ់ង។ អនក�ចទញយកភគ�ភេ េល�រហូតដល់តៃម�មយួមកដល់។
�បកដ�ស់។ អនក�ចទញយកភគ�ភ។ េហយេយងកំពុងទញយក
ភគ�ភឥឡូវេនះ។ មនែត េរ ងេនះេទ េ េពលែដលេយងដកភគ�ភ
�បកប់ំ�ច�់តវបនបេងកតេឡងម�ងេទ ត។
614 ភន កង់រធន�៉បរ់ង មនម�ង បននិយយមកកនខ់ញុ ំថ “ប៊លីី ខញុ ំចងល់ក់
ករធន�៉បរ់ងខ�ះឱយអនក។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនរចួេហយ។” �បពនធខញុ ំេមលមកខញុ ំ។
615 ឥឡូវេនះ គម នអ�ី�បឆងំនឹងករធន�៉បរ់ងេទ។ ប៉ុែន�មនុស�មយួចំនួនគឺ
“ករធន�៉បរ់ងជន�កី�ក។” ដូេចនះ ពួកេគបនងកមក។ គតប់ននិយយថ…
616 �បពនធខញុ ំេមលមកខញុ ំ យ៉ងចែម�ក “េតអនកមនករធន�៉បរ់ងឬ?”
617 ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ។” នងមនិបនដឹងអ�ីទងំអស់អំពី�េទ។
618 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ ប៊លីី េតករធន�៉បរ់ង�បេភទ�ែដល
អនកមន?”
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619 ខញុ ំបននិយយថៈ

ករធនដម៏នពរ �ពះេយសូ៊វគឺជរបស់ខញុ ំ!
អូ អ�ីែដលជករទយទុកមុនៃនសិរលី�របស់�ពះ!
អនកទទួលមរតកៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ េ�ះេ�យ�ពះ
េកតពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ �ងកនុង�ពះេ�ហិតរបស់

�ទង។់
620 គតប់ននិយយថ “ល��ស់េ�ក ប៊លីី” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន��នឹង
មនិ�កអ់នកេ ទីេនះេ កនុងទីប ចុ ះសពេទ។”
621 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន��នឹងនខំញុ ំេចញ។ េនះជេរ ងសំខន។់” ខញុ ំមនិបរមភ
អំពីករេ ទីេនះ ខញុ ំបរមភពីករេចញពីទីេនះ។
622 េហយេ�យ�រខញុ ំមនករធន េ�យ�ពះៃនភពអស់កលបជនិចច ថ�ទង់
នឹងេ�បសខញុ ំឲយរស់េឡងវញិកនុងលកខណៈៃន�ពះ�ជបុ���ទង ់ េ ៃថងចុងេ�កយ
េនះ ខញុ ំនឹងេដរយ៉ងក� �ន េហយមនករលួងេ�ម និងជយុថក ៃន�ពលឹង ថ
ខណៈេពលែដលខញុ ំេ កនុង�ងំននេនះ មនអ�ីមយួែដលេមលមនិេឃញ អ�ីមយួ
ែដលេធ�ឱយខញុ ំេបះយុថក �បឆងំនឹងថមៃនយុគសមយ័។ េ េពលែដលទឹកេឡងនិង
កេ�កក �មនិមនអ�ីែប�កេទ។ �បសិនេបេសចក�ី�� ប ់េ�គះមហន��យ ឬអ�ីកេ៏�យ
�មនិបំែបកេយងេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះេទ។ យុថក របស់ខញុ ំកនេ់ កនុង
�ងំនន។ សូមឱយទឹកជំននេ់កនេឡង។ ឱយនងបកេ់បកចុះ។ សូមឱយមនុស�មនិ
េ�ម ះ�តងម់ក។ អនកេជ េកតជថមីមនយុថក ។ អនកមនិ�ចេមលេឃញ�មរយៈ
�ងំននេនះេ េឡយេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថយុថក របស់ខញុ ំេ ទល់នឹងថមៃនយុគសមយ័
េតនរ�ជអនកសនយថ�ទងនឹ់ងេ�បសខញុ ំេឡងេ ៃថងចុងេ�កយ។
623 កំុឆងល់ថេបអនកកំពុងតទល់នឹងេសចក�ី�� ប ់ េហយនិយយថ “េត�ទនិច
របស់អនកេ ឯ�? ផនូរេអយ េតជយ័ជំនះរបស់អនកេ ឯ�? ប៉ុែន�សូម
អរ�ពះគុណដល់�ពះែដល�បទនឲយេយងមនជយ័ជំនះ�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ជអមច ស់ៃនេយង។”

កែន�ងែដលទុកដូចជអនកនមំុខ…

អូ ខញុ ំេអយ! េយងនឹងមនិបនេមេរ នេទ។



28 េស វេ េហេ�ពរ

ជកែន�ងែដល…ជំនួសេយង�ល់គន  ទុកដូចជអនកនមំុខ

624 អនកនមំុខ។ េតអនកធ� បប់នកតស់មគ ល់េទេ សមយ័េ�កខងលិចពីេដម
(ជេ�ចនដងែដលខញុ ំបនឆ�ងកតផ់�ូវចស់។) អនកនមំុខ ឬកយរទឹធិ? េពលរថេភ�ង
រលត ់ �តវករទឹក �កមកយរទឹធិរតេ់ មុខ។ េហយគតប់នេឃញកុលសមពន័ធ
ៃនជនជតិឥ��  គតប់នឆ�ងកតព់ួកេគ។ េហយគតប់នេឃញកែន�ងែដល
មន�បភពទឹក។ គត�់បញប�់តឡបេ់ �បបេ់ ែករេទះេភ�ងថ “េឡងេសះ
ទងំអស់គន  ចូរមនចិត�ក� �នេឡង េ�ពះេ េលភនមំន�បភពទឹកដធ៏ំមយួ។”
គតជ់អនកនមំុខ។

625 េហយេ ទីេនះ ជអនកនមំុខ។ បុរសមន កធ់� ប�់តវបន�រក�ចបទ់ម� ក់
េ កនុងេភ�ង យ៉ងសេនធ សេ ធ  ប៉ុែន�មននរ�មន កយ់កសំបុកេភ�ងេចញ។
េនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ។ អនកនមំុខបនេ មុនេយង។ េហយ��ងំែដលឈរ
េ ទីេនះេ�យកនក់េំភ�ងយន� ចបេ់យងចុះ ែតងែតជបក់នុងភពជទសករ
េហយខ� ច�� ប។់ �ទងក់ំពុងករពរ�បភពទឹកេនះ។ �បកដ�ស់ គឺជ�ទង។់
�ទង�់តវបន�បគល់េបសសកកមមឲយ េ�យ�រេយងបនេធ�បប េហយ�តវបន
បេណ� ញេចញពី�។ ប៉ុែន��ពះ�គីសទ ជអនកនមំុខ បនចូលមកយកសំបុក។

626 ធ� ប�់� បប់ទចេ�ម ងចស់ពីេដម “កនប់នទ យចុះ ដបតិខញុ ំមកេហយ។”? កន់
បនទ យ គម នអ�ីេឡយ េ�ះយក�។ េយងមនិចងក់ន�់េទ តេទ។ �ពះ�គីសទបន
យកបនទ យ។ �េលលូយ៉! ទ� រេបកចំហ។ “មន�បភពទឹកមយួេបកេ កនុង
ដំ�ករ់បស់�ពះ កនុង�កង�វឌី េដមបសីម� តភពមនិបរសុិទធ។” អនកនមំុខរបស់
េយងបនចូលស�មបព់ួកេយង។

627 អនកនមំុខ �ទង�់បបេ់យងថ “មនកែន�ងមយួេ ឆង យពីេនះេ េទ ត ជ
កែន�ងែដលអនកមនិេចះចស់។” កែន�ងែដលមនិមន�ន ម�ជីវ�ជញ ែដលអនក
មនិចបំចេ់�បេ�គ ងតុបែតង េដមបេីធ�ឱយអនកេមលេ �� តស�មបប់�ីរបស់អនក។
អនកនមំុខបនបន�។ គម នកែន�ង�ែដលអនកចស់ េហយេន យហតន់ិងញ័រេនះ
េទ។ មនកែន�ងែដលអនកមនិែដលឈ។ឺ កែន�ងែដលទរកនឹងមនិែដលមន�គន។
កែន�ងែដលអនកនឹងមនិែដលេចញពកយកុហក ឬេធមញមនិែដល�ជះមយួ។ �េល
លូយ៉! អូ សូម�បទនពរដល់�ពះនម�ទង!់ �ទងប់នចូលេ  េហយជអមតៈ
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េយងនឹងឈរកនុងភពដូច�ទង ់ េ ៃថង�មយួ។ ផក យនិង�ពះ�ទិតយពួកេគនឹង
ភ�។ឺ ពិត�បកដ�ស់។ អនកនមំុខបនេ មុនេយង។

ជកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងប់នយងចូលេ  ជំនួសេយង�ល់គន
ទុកដូចជអនកនមំុខ េ�យ�ទងប់ន�តឡបជ់សំេដចសងឃ េ អស់
កលបជនិចច �មរេប បេ�កមុលិគីស�ែដក។

628 អនកនមំុខដអ៏�ច រយេនះបនេ មុនេយង េ�យបេងកតផ�ូវមយួ។ �ទងប់នមក
ពី�ពះវ ិ ញ ណ ជ�បភពទឹកដអ៏�ច រយៃនឥនទធនូរបស់�ពះ ែដលគម នេដមដំបូង ឬ
គម នទីប ច ប។់ �ទង ់ជ�ពះ ជេរ ងរហូត។

ករំសមីៃនពន�ឺេនះបនេចញេ ។ �ជរសមីៃនេសចក�ី�ស�ញ់ េនះេហយ ជ
ពណ៌�កហម។ ពណ៌បនទ បគឺ់ពណ៌េខ វ េខ វ ជភពពិត។ បនទ បម់ក បនទ បម់ក
គឺពណ៌េផ�ងេទ ត �មរយៈពណ៌ដល៏�ឥតេខច ះទងំ�បពីំរ ែដលជវ ិ ញ ណទងំ
�បពីំររបស់�ពះ ែដលេចញពី�បភពទឹកដអ៏�ច រយេនះ ឬេព�ជដអ៏�ច រយេនះ ែដល
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលអំពី។ េព�ជដអ៏�ច រយេនះ�តវបនៃចន េដមបឆី�ុះប ច ំង
ពីពណ៌ទងំេនះ។ �ពះបនក� យជ�ចឈ់ម េហយគងេ់ កនុងចំេ�ម
េយង េដមបឱីយ�ទង�់ចឆ�ុះប ច ំងពីភពល� និងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង់
េ កនុងចំេ�មពួកេយង �មរយៈអំេ�យ និងទីសំគល់ និងករអ�ច រយ។
ឥនទធនូដធ៏ំេនះបនក� យេ ជ េតអូផនី ែដលបេងកតកនុងរបូភពដូចជមនុស�
�ទងម់និែមនជមនុស�េទ �ទងម់និទនម់ន�ចឈ់មេ េឡយេទ �ទងជ់េត
អូផនី។
629 េ�កម៉ូេសបននិយយថ “ខញុ ំចងជ់ួប�ទង។់” �ពះបន�កគ់តេ់ កនុងថម។
630 េហយេពលែដល�ទងយ់ងកតេ់នះ �ទងក់ែ៏បរខនង។ េ�កម៉ូេសបន
និយយថ “�េមលេ ដូចជខនងរបស់មនុស�។”
631 អ ច ឹងេតមនអ�ីេកតេឡង? េ ៃថងមយួ េ ទីេនះ េ�កអ�័ប�កំំពុង
អងគុយកនុង�ត�លរបស់គត។់ េយងនឹងេ ដល់�េ យបេ់នះ។ េ េពលែដល
េ�កអ�័ប�កំំពុង�ន កេ់ កនុងតងរ់បស់គត ់�ពះជមច ស់បនយងមករកគត់
កនុងរបូកយ�ចឈ់ម។

“អូ” អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំគតគ់ឺជ…”
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632 េយងនឹងរកេឃញ�ទងេ់ ទីេនះជួបអ�័ប�មំុនេពលេនះ �មលំ�បរ់បស់
មុលិគីស�ែដក ជរបូកយៃន�ចឈ់ម ែដលជ�ពះ។ �បកដ�ស់ �
ែមន។ �ទងគឺ់ជ�ពះេ កនុង�ចឈ់ម។
633 អនកនិយយថ “អ ច ឹង បង�បស �បណ� ំេហតុអ�ីបនជ�ទង�់តវ�តលប់
មកវញិេហយមកចបក់ំេណ ត?”
634 �ទងម់និបនេកតេ េពលេនះេទ។ �ទងេ់ទបែត�តវបនបេងកតេឡង ជ
របូកយែដល�ទងគ់ងេ់ កនុង។ មុលិគីស�ែដកគឺជេស�ចៃន�ឡឹម ែដលជ
េស�ច�កងេយរ�ូឡិម ែដលជេស�ចៃនសន�ិភព ែដលមនិមនឪពុកឬម� យ ករ
ចបេ់ផ�មៃនៃថង ឬចុងប ចបៃ់នជីវតិេឡយ។

�ពះេយសូ៊វមនទងំឪពុកនិងម� យ េហយមនករចបេ់ផ�មៃនៃថងនិងទីប ច ប់
ៃនជីវតិ។ ប៉ុែន��ទង�់តវបនបេងកតេឡង “�មលំ�ប”់ ៃនមុលិគីស�ែដក ែដល
មនិមនករចបេ់ផ�មៃនៃថង ឬចុងប ចបៃ់នជីវតិ។
635 មុលិគីស�ែដកគឺជ�ពះផទ ល់។ មុលិគីស�ែដកគឺជ�ពះេយហូ�៉ ែដល
ជ�ពះែតមយួែដលបនជួបអ�័ប�បំ៉ុនម នឆន េំ�កយមក េ មុខ�ត�លរបស់
គត។់ ែបរខនងមករកគត។់ �ទងម់នបនទូលថ “េហតុអ�ីបនជ��៉េសច?”
�តវេហយ។ �ទងជ់អនកែដលឈរេ ទីេនះ េ�យេមលេ �កងសូដុំម។ អ�័ប
�បំនទទួល�គ ល់�ទង ់ ពីេ�ពះេ កនុង�ងំននរបស់គតជ់យុថក កនក់រសនយ
េនះ។ មនិែមនេ�យ�រគតម់ន�រមមណ៍ខ�ះេទ ប៉ុែន��ពះបនេធ�ករសនយ
ជមយួគត។់ េហយេ េពលែដលគតប់នទកទ់ងនឹងេមែដកដអ៏�ច រយេនះ
គតប់នដឹងថ�សថិតេ កនុង�ចឈ់មេនះ។
636 េដរេចញជមយួអ�័ប� ំ េ ទីេនះបន�ិច។ �ទងប់ន�បបអ់�័ប�។ំ បន
មនបនទូលថ “េឃញ�េទ ខញុ ំនឹងរក�របស់ទងំេនះពីអ�័ប� ំ េដមបេីមលថគត់
ជអនកទទួលមរតកៃនេ�កិយ? ខញុ ំ�គនែ់តនឹងមនិេធ��េទ។” ដូេចនះ “អ�័ប� ំខញុ ំ
នឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងេធ�េ េលផ�ូវរបស់ខញុ ំ។” េយងយក�េ យបេ់នះ “េ
ទីេនះេ �កងសូដុំម” និងអ�ីែដលពួកេគទងំអស់គន នឹងេធ�។ េហយេ េពលែដល
�ទងប់ន�បទនពរដល់អ�័ប� ំ េនះ�ទងប់ន�តឡបេ់ កនុងលំហ�កសម�ង
េទ ត។ បុរសមន កែ់ដលឈរេ ទីេនះេហយមនធូលីេលសេម� កបំពករ់បស់គត់
ជមនុស�។ េហយមនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះេទ �ទងេ់�យ�ចកូ់នេគែដលអ�័ប�ំ
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បនសម� ប ់េហយផឹកទឹកេ�ះេគេនះ េហយញុំនំដុតខ�ះ (នំបុង័េពតខ�ះ) េហយ
មនប៊េឺ េល�។ េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ រចួកែ៏�បក� យជេតអូផនី វញិម�ង
េទ ត។
637 េត�ជអ�ី? េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និយក�? �ទងម់និែដលបនេកតមកដូច
អនកនិងខញុ ំេទ។ ប៉ុែន��ទង�់តវែតេកតេ កនុង�ចឈ់ម ដូេចនះ�ទង�់ចកន�់ទនិច
េនះ។ េនះគឺជរបូកយែដលបនបេងកតេឡង។ េនះជរបូកយែដល�ទង់
�គនែ់តទញកល់សយមូនិងប៉ូ�សយមូេចញពីែផនដី េហយបនមនបនទូលថ
“េវវ៉” េហយបនចូលេ កនុង�។ េនះគឺជេរ ងដូចគន ែដលមុលិគីស�ែដកមន។
�ទងប់នឈនេជងចូលេ កនុងគត ់ េ កនុងរបូកយែដល�ទង�់ចេដរេចញ
ពីមុខគតេ់ េ�កម�ងំនន ែដលជ�ងំននៃនករបេងកតរបស់�ទងផ់ទ ល់ មនិែមន
ជ�ងំននៃនករបេងកតរបស់ ស�ី �មរយៈសបនូរបស់ ស�ី �មរយៈ—េកសិក
មនិែដលអ ច ឹងេទ។ ប៉ុែន��ទងប់នបេងកត� េហយបនឈនេ រក� េហយបន
និយយ�មលំ�ប់ៃនមុ ិលគីស�ែដក។
638 េតមុ ិលគីស�ែដកជនរ�?

រឯីេ�កមុលិគីស�ែដក េស�ច�កង�ឡិម (ែដលជ�កងេយរ�ូ
ឡិម) ជសងឃរបស់�ពះដខ៏ពស់បំផុតេនះ (�បកដ�ស់) ែដលបនេ
ជួបនឹងេ�កអ�័ប� ំ កនុងកលែដល�តឡបពី់�យបំផ� ញពួកេស�ច
វញិ កប៏ន�បទនពរដល់េ�ក

េហយេ�កអ�័ប�បំនយក១ភគកនុង១០ ពីរបស់ទងំអស់ជូន
េ�ក នមេស�ចេនះ េដមដំបូង��យថ េស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិ
(េសចក�ី�ស�ញ់ដអ៏�ច រយេនះ �ពះវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយេនះេ េដម
ដំបូង)… េស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិ…រចួមកជ…េស�ច�កង�ឡិម គឺថ
ជេស�ចៃនេសចក�ីសុខ�ន�

េ�កគម នម�បិ� គម នពង�វ�រេទ កគ៏ម នៃថងកំេណ ត ឬៃថង
�� បែ់ដរ…

639 េត�ជនរ�? �ទងគ់ម នៃថងកំេណ តេឡយ �ទងក់ម៏និ�� បែ់ដរ។ េគ
ជនរ�? �គឺជ�ពះ ជ�បកដ�ស់ ថគឺ ជ�សេមលដំបូងៃន
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�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ �បកដ�ស់។ ប៉ុែន��ទង�់តវមក�ម ស�ី �មលំ�បែ់ដល
អនកេកតមក�ម ស�ី។ េហយ�ទង�់តវែតយងមក�មផ�ូវែដលអនកមក េដមបនីអំនក
�តឡបេ់ រក�ទងវ់ញិ។ �េលលូយ៉!

�ពះគុណអ�ច រយ! ជសពទពិេ�ះ
ែដលេ�បសមនុស�ខ�ត ់ខ� កយ៉់ងដូចខញុ ំ!
ពីេដមបតប់ង ់ែតឥឡូវរកេឃញ េ�យ�ពះគុណ�ទង់
ខញុ ំខ� ក ់ែតឥឡូវខញុ ំេឃញ។

640 ខញុ ំយល់ពីអ�ីែដល�ទង�់តវេធ�។ �ពះបនក� យជខញុ ំ េដមបឲីយខញុ ំបនក� យជ�ទង់
េ�យ�ពះគុណ។ �ទងប់នយកអំេពបបរបស់ខញុ ំ េដមបឲីយខញុ ំបនជីវតិដេ៏ អស់
កលបជនិចច �មរយៈេសចក�ីសុចរតិរបស់�ទង។់ ខញុ ំមនិ�ចេ�ជសេរ សខ�ួនឯង
បនេទ។ ធមមជតិរបស់ខញុ ំគឺជមនុស�មនបប។ ខញុ ំមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ
�េទ។ ខញុ ំគឺ “េកតកនុងេ�កេនះ មនទ�មង�់�កក ់ មកកនុងេ�កែដលនិយយ
កុហក។” គម នសូមបែីត ឱកសមយួ គម នអ�ីេ�ះសូមបែីតបំណង�បថន ។
641 េតអនកនឹង�បប�់ជកថ� “ខុសេហយ ែដលសីុ��រកំពប”់ បនេទ? េមល
ថេត�នឹង�� បអ់នកប៉ុ�� ។ �បបស់ត�ែក�កថ� “ខុសេហយ ែដលសីុ�ចស់�ុយ”
េហយេមលអ�ីែដល�នឹង�បបអ់នកវញិ។ �បសិនេបគត�់ចនិយយបន�នឹងថ
“អនកគិតែតេរ ងផទ ល់ខ�ួនរបស់អនកឯងេ ។” ពិត�បកដ�ស់។
642 អូ ប៉ុែន��ពះគុណៃន�ពះែដលបនផ� ស់ប�ូរធមមជតិេនះ េហយផ�ល់ឱកសឱយខញុ ំ
�បថន ចងប់ននិងេ�សករក “េសចក�ីសបបរុសរបស់�ពះអងគ �បេសរជងជីវតិរបស់
ទូលបងគំ ឳ�ពះអងគេអយ។ ចិត�ទូលបងគំចង�់ម�ទង។់”
643 ហ�ួង�វឌីបននិយយថ “ឱ�ពះអងគេអយ �ពលឹងទូលបងគំេ�សករក�ទង់
យ៉ង�។”
644 �ពះបន�បទនឱយមនុស�េ�សកចង ់ថ� យបងគំ�ទង ់ �ស�ញ់ ែស�ងរក�ទង។់
ប៉ុែន�មនុស�បំភន�់េ�យករេ របស់�រក� េហយគតេ់ �មចំណងៃ់ន ស�ី
ករសបបយនិងរបស់េ�កិយ ពយយមបំេពញនូវករបេងកតដប៏រសុិទធេនះ ែដល
�ពះបន�កេ់ ខងកនុង េដមប�ីស�ញ់�ទង។់ គតប់ន�ក�់េ េលេរ ងៃន
ពិភពេ�ក។ ប៉ុែន� បងប�ូនេអយ េ េពលែដលគតប់នផ� ស់ប�ូរេហយ េហយ



េហេ�ពរ ជំពូកទី�បមំយួ 3 33

�បភពទឹកែដលមនសត�ល�ិតេ កនុងេនះ �គប�់បេភទៃន—ភពមនិ�ប�កតីេ កនុង
ធុងទឹក �តវបនសម� ត និងកំចតេ់ចញ េហយទឹកបរសុិទធរបស់�ពះ�តវបន�ក់
េ ទីេនះ អំេពបបមនិ�ចបះ៉�បនេឡយ។ �ែមន៉។

អូរេប បែដលខញុ ំ�ស�ញ់�ទង!់ រេប បែដលខញុ ំេគរព�ទង!់
ជីវតិរបស់ខញុ ំ ពន�ឺរបស់ខញុ ំ អ�ីៗទងំអស់របស់ខញុ ំ!
អនកបេងកតដអ៏�ច រយបនក� យជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េហយភពេពញេលញរបស់�ពះេ កនុង�ទង។់

ចុះពីសិរលី�របស់�ទង ់េរ ងែដលេ រស់
�ពះនិង�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំបនយងមក េហយ

�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះនមរបស់�ទង។់
េកតកនុងសនូកសត� ជជនចែម�ក
�ពះៃនទុកខ�ពយ ទឹកែភនកនិងភពេ�កេ ។

អូរេប បែដលខញុ ំ�ស�ញ់�ទង!់ រេប បែដលខញុ ំេគរព�ទង!់
ដេង�មរបស់ខញុ ំ ពន�ឺរបស់ខញុ ំ អ�ីៗទងំអស់របស់ខញុ ំ!

645 �ពះេអយ! េត�ទង�់ចេធ��េ�យរេប ប�? មនុស�បនពយយមសរេសរ
�។ មន កប់ននិយយថៈ

�បសិនេបសមុ�ទេពញេ�យទឹកេខម
េហយេ ម ទងំអស់េ េលែផនដីគឺជ�� ប�បករ
ៃផទេមឃទងំមូលជផទ ងំ�ក�ស
េហយមនុស�ទងំអស់ជេសម នសរេសរ
េដមបសីរេសរេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះខងេល

�ពះដអ៏�ច រយៃន�ថ នសួគប៌នក� យជ�ចឈ់ម េហយបនយកអំេពបប
របស់ខញុ ំេ !

េដមបសីរេសរេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះខងេល
េនះនឹងេធ�ឱយម�សមុ�ទសងួត
ឬេទះបីមន�ក�សទងំមូលកេ៏�យ
េទះបីជ�តសនធឹងពីេលេមឃមខ ងេ េមឃមខ ង។
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646 េហយេដមបេីធ�ឲយអនកទទួលមរតកៃនេសចក�ីសេ ងគ ះេនះជេសចក�ីសងឃមឹ
ដ�៏បកដមយួ �ទងប់នសបថេ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ថ �ទងនឹ់ងេ�បសេយងឲយ
រស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ �ទង�់បទនជីវតិអស់កលបជនិចច។ “េហយគម ន
អនក��ចដកពួក�េចញពីៃដខញុ ំបនេឡយ។” �ែមន៉។

ចូរអធិ�� ន។

647 េតអនកមនកំហុសែដលបនបងខូចេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងឬ់? េតអនកបន
េគចេចញពី�ពះដម៏ន�ពះពរ ជ�ពះដអ៏�ច រយែដលបនេធ�ឲយអនកក� យជអនកឬេទ?
េហយឥឡូវេនះអនកេ ទីេនះ �ពឹកេនះ កនុងជីវតិដែ៏វងឆង យ េហយ�ផ�ល់ឱយអនកនូវ
ឱកសមយួ។ េតអនកចងប់ន�រស់េ េទ? មនផ�ូវែតមយួគតេ់ដមបរីស់េ  គឺេជ
េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េបអនក េចញពីចិត�របស់អនក េជ ថ�ទងជ់�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ េហយទទួលយក�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនក េហយេជ ថ�ពះបន
េលក�ទងេ់ឡងស�មបក់រ�បជ់សុចរតិរបស់អនក �បសិនេបអនកចងទ់ទួលយក�
េ េលមូល�� នេនះ �ជរបស់អនកឥឡូវេនះ។

648 េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកេទ? �ពលឹងែដលមនិេចះែ�បចិត� ែដលចងែ់�បចិត�
េ �ពឹកេនះ និយយថ “សូមនឹកចខំញុ ំផង បង�បស �គអធិបបយ េពលេយងេ
អធិ�� ន។ ខញុ ំកធ៏� បប់�ជយ័ែដរ។ ខញុ ំបនចូលរមួ�ពះវ�ិរ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថខញុ ំ—ខញុ ំ
មនិែដលមនអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយេនះេទ។ ខញុ ំមនិែដលេកតពីវ ិ ញ ណេនះេទ
បង�បស �បណ�។ំ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនិបនទទួល�េ�ះ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំចងឲ់យ
អនកអធិ�� នឲយខញុ ំ ថ�ពះនឹង�បទនដល់ខញុ ំេ �ពឹកេនះ។” សូម�ពះ�បទនពរដល់
អនក េ�ក។ េតនឹងមនមន កេ់ទ តេទ? និយយថ “�ពះជមច ស់ សូមៃឆនខញុ ំនូវអ�ី
ែដល�ទងច់ងឱ់យខញុ ំក� យជ។ ទូលបងគំចងឱ់យ�ទងក់� យជ…ទូលបងគំចងច់ងឱ់យ�ទង់
ៃឆនទូលបងគំ�មអ�ីែដល�ទងច់ងប់ន។ ទូលបងគំបនបដិេសធេសចក�ី�ស�ញ់
របស់�ទង។់” �ពះ�បទនពរអនកកូន�បស។

649 បន�ិចេទ តេនះ។

េបជសមុ�ទេពញេ�យទឹកេខម
េហយេមឃជផទ ងំ�ក�សទរេទ
េប�� ប�បករមនេ�ចនដូចេ ម
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េហយមនុស�ទងំអស់ជេសម នសរេស
េនះេបសរេសរពីក�ី�ស�ញ់�ពះ
នឹងេធ�ឱយសមុ�ទរងីសងួត
ឬមន�ក�សទងំមូល
េទះបីជ�តសនធឹងពីេលេមឃមខ ងេ េមឃមខ ង។

ឳ ក�ី�ស�ញ់ៃន�ពះជមច ស់ បរសុិទធហូរេហ រ!
ខ� ងំប៉ុ�� !
�នឹងសូ៊�ទជំេរ ងរហូត
ចេ�ម ងពួកបរសុិទធនិងេទវ�។

650 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ពិតជកវែីដលសរេសរពកយទងំេនះ េ�ប បដូចជ
អនកេជ របស់�ទងជ់េ�ចននកេ់ទ ត ែស�ងរក ពយយមែស�ងរកពកយេដមបបីង� ញ
�។ េហយ�តវបនសរេសរេ កនុង�ពះគមពរី “មយង៉េទ ត េ�យ�រ�គអធិបបយ
េនះមន�បជញ  េទបេ�កែស�ងរកនិងកំណតព់កយជេ�ចន។” អូ រេប បែដល
ពួកេយងចងម់នអ�� ត និងពកយសពទែដលេយង�ចពនយល់ដល់មនុស�អំពីអ�ី
ែដល�ពិតជ ប៉ុែន��មនិ�ច�តវបនរកេឃញេ េលបបូរមតរ់ែមង�� បេ់នះេទ។
ភពអស់កលបជនិចច េ�យមនិសង�យ័ថេត�នឹងបង� ញ�ឬអត ់ រេប បែដល
�ពះជមច ស់ៃន�ថ នសួគ�៏ទងយ់ងមកែផនដី េដមបសីេ ងគ ះមនុស�មនបប �កី�ក
បតប់ង ់និងេវទន។
651 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំសូមអង�រ�ពះអងគ �មរយៈពកយែដលមនិែបងែចក
ឬពកយែដលេខទចខទ េំ �ពឹកេនះ ដូចែដលខញុ ំគួរនិយយ ថនរ�មន កប់នរក
េឃញសន�ិភពនិងករគបចិ់ត�ករលួងចិត�ដរ៏ងឹម ំ ជអនកែដលបនេភ សខ�ួន
េ �ជកេកន។ េហយសូមឲយ�ពលឹងរបស់ពួកេគេបះជំរដំល់ករសនយែដល�ពះ
បនសបថថ �ទងនឹ់ងេ�បសពួកេគេឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។ ៃដជេ�ចនបន
េលកេឡង កនុងអគរ េ ទីេនះកនុង�ពះពន� េនះ។ �ពះជមច ស់ �បទនឱយពួកេគ
នូវេសចក�ីសងឃមឹដម៏ុតមេំនះ ឥឡូវេនះ។ សូមឱយពួកេគេបះយុថក ទល់នឹងថមៃន
យុគសមយ័។ េទះជទឹកសមុ�ទេពេពញយ៉ង�កេ៏�យេហយរលកតូចរបស់
��ចេ�តបនកេ៏�យ កព៏ួកេគមនយុថក ែដរ គឺករសនយរបស់�ពះ។ ពួកេគ
�ន កេ់ ទីេនះ “�ពះបនែចងពី�។ �ទងម់និ�ចកុហកបនេទ។”
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652 “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ” ែដលខញុ ំបនពយយមអធិបបយេ �ពឹកេនះ
“េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំមក �ពះេយហូ�៉ មនជីវតិអស់កលបជនិចច
េហយនឹងមនិចូលមកកនុងទីជំនុំជ�មះេទ ប៉ុែន�បនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ ឯ
ជីវតិ។”
653 ឱ�ពះដអ៏ស់កលបេអយ សូម�បទនពរដល់អនកទងំេនះេ ៃថងេនះ។ េហយ
សូមឲយមនុស��គបរ់បូេ ទីេនះ ែដលមនិសថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត �ពលឹងរបស់
ពួកេគមនិែដលបនែ�បចិត�េ�ះ សូមេ�យ�េកតេឡងឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់។
�ទងេ់ធ�ករ�ថក៌ំបងំ។ �ជរបស់�ទងទ់ងំអស់។ ��តវបនេប�ជញ ចិត�ចំេពះ
�ទង។់ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទន�ដល់ពួកេគ ជីវតិអស់កលបជនិចច។
�បែហលជ ៃថង�មយួេ េល�ចងំមខ ងេទ ត ដូចជេយងចុះ�ម�ជលងភន ំេយង
�ចជួបគន េ ទីេនះ ែដលពួកេគមនិែដលនិយយថ “�េហយ” គម នេទ តេទ។

ៃថង�មយួេយងនឹងមកដល់ទេន�េ �គចុងេ�កយ
េ េពលែដលគំនិតចុងេ�កយៃនទុកខ�ពយបនកន�ងផុត

េ
នឹងមននរ�មន ករ់ងច់ែំដលនឹងបង� ញផ�ូវដល់េយង
ខញុ ំមនិ�តវឆ�ងកតទ់េន�យរ័�នម់ន កឯ់ងេឡយ។

នឹងមននរ�មន ក ់រងច់ែំដលនឹងបង� ញផ�ូវឱយខញុ ំ
ខញុ ំនឹងមនិ�តវឆ�ងទេន�យរ័�ន…់

654 អនកែដលមនសងឃមឹេនះ សូមេលកៃដេឡងេពលអនកេងបកបលេឡង។

ខញុ ំនឹងមនិមន…

ឥឡូវេនះ�គនែ់តថ� យបងគំ�ទង។់ �របនចបេ់ហយ។ េតអនកមនិ
សបបយចិត�េទឬ? �ពះបនសបថថ�ទងនឹ់ងមនិ…�ពះបនសបថថ�ទងនឹ់ងជួប
អនកេ ទីេនះ។

�ពះេយសូ៊វសុគតបបខញុ ំទងំអស់�តវបនេ�ះ
េ េពលែដលភពងងឹតខញុ ំ… (េតអនកនិយយអ�ី? សេម�ងេ�

ទបនបត។់) �ទងនឹ់ងរងច់ខំញុ ំ
ខញុ ំមនិ�តវឆ�ងកតទ់េន�យរ័�នម់ន កឯ់ងេឡយ។
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ជេរ យៗខញុ ំ�តវបនេគេបះបងេ់ចល េហយេន យហត…់

សូមថ� យបងគំ�ទងឥ់ឡូវេនះ។

…�កបី់ដូចជមតិ�របស់ខញុ ំបនេ េចលអស់

េតអនកធ� បប់ះ៉ចំកែន�ងហនឹងេទ?

ប៉ុែន�មនគំនិតមយួែដលេធ�េ�យខញុ ំសបបយចិត�… (ជក�ី
សនយអ�ី?) …េធ�ឱយេបះដូងរបស់ខញុ ំរកី�យ

ខញុ ំនឹងមនិចបំចឆ់�ងទេន�យរ័�ន…់
655 ឥឡូវេនះ កូនេ ៃនេសចក�ីសនយេនះ �គនែ់តថ� យបងគំ�ទងស់�មបក់រ
េធ��។

ខញុ ំមនិ�តវឆ�ងកតទ់េន�យរ័�នម់ន កឯ់ងេឡយ
�ពះេយសូ៊វសុគតបបខញុ ំទងំអស់�តវបនេ�ះ

េតមនអ�ីេកតេឡងឥឡូវេនះ?

េ េពលែដលខញុ ំេឃញភពងងឹត �ទងនឹ់ងរងច់ខំញុ ំ
ខញុ ំមនិ�តវឆ�ងកតទ់េន�យរ័�នម់ន កឯ់ងេឡយ។

េពលខញុ ំមកដល់ទេន�…

អនក�ល់គន កំពុងមក។ មន�សេមលងងឹតធំមយួ�កេ់ ចំេពះមុខអនក។ �
ជទ� រធំ។ អនកនឹងចូលេ ទីេនះ ៃថងមយួកនុងចំេ�មៃថងទងំេនះ �បែហលមុនៃថង
ប ច ប ់�បែហលជមុនេពល�ពះវ�ិរបិទេ �ពឹកេនះ។ អនកេ ទីេនះ។ �ល់េពល
ែដលេបះដូងេ�ត អនកកនែ់តខិតជិតមយួជំ�ន។

ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំេឃញភពងងឹត �ទងនឹ់ងរងច់េំ
ទីេនះ

�ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងមក។ �ទងប់នសបថថ�ទងនឹ់ងេធ�។

បនទ បម់កខញុ ំនឹងមនិចបំចឆ់�ងទេន�យរ័�នែ់តមន កឯ់ងេទ។
656 ឱ�ពះអមច ស់ដម៏ន�ពះពរេអយ ចិត�េយង�ល់គន បនេពរេពញេ េហយ
�ពឹកេនះ ដល់េពលរតេ់ េហយ។
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657 េដមបគិីតអំពីេពលែដលជីពចរឈប ់ េហយគិ�នុប�� យិកចុចេខនយជំុវញិ
កបលរបស់អនក។ េហយៃដរបស់អនក អនកមនិ�ចេធ�ចលនបនេទ តេទ។ ៃដរបស់
អនកបនែ�បេ ជទឹកកក។ កូនៗរបស់អនក ម� យរបស់អនក មនុស�ជទី�ស�ញ់
របស់អនកកំពុងែ�សកយំ។ ទ� រធំេនះេបកេឡង។ �ទងនឹ់ងរងច់។ំ
658 ហ�ួង�វឌីបននិយយថ “�បសិនេបខញុ ំេធ�ែ�គរបស់ខញុ ំេ កនុងនរក េនះ�ទង់
នឹងេ ទីេនះ។” ខញុ ំនឹងមនិចបំចឆ់�ងកត�់ែតមន កឯ់ងេទ។ េពលែដលទឹកទេន�
ចបេ់ផ�មជះមកេលមុខេយង �ពះនឹងយកទូកសេ ងគ ះមកដឹកនេំយងឆ�ងកត់
�។ �ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�។ េ���វឌីមន�ប�សនថ៍ “ែមនេហយ
េទះជខញុ ំេដរកត�់ជលងៃនម�បេ់សចក�ី�� បក់េ៏�យ ខញុ ំនឹងមនិខ� ចេសចក�ី��កក់
�េឡយ។ ដបតិ�ទងគ់ងេ់ ជមយួខញុ ំ។ �ពនងេ់ហយនិងដំបងរបស់�ទង ់កំ�ន ្
ដចិត�ទូលបងគំ។”
659 �ពះអមច ស់េអយ ៃថងេនះ េយងមនេសចក�ីេ�មនស�រកី�យ�ស់ ែដល
េយងបន�បប់ ចូ លជអនកសនងមរតកៃនករសនយ។ សព�ៃថងេនះេយងមនជីវតិ
អស់កលបជនិចចេ កនុងខ�ួនេយង េ�យេ�ពះេយង�ស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េហយបនេជ េល�ទង ់េហយទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ទង ់និងករបេ�ង នរបស់
�ទង។់ េហយ�ទង�់បទនដល់េយង ជ��ៃនេសចក�ីជំេន របស់េយង �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ជ��ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ជំេន របស់េយងេ កនុងេយង�តវបន
េបះយុថក ។ េហយេទះបីជេយងេដរឆ�ងកត�់សេមលងងឹតជេ�ចនដងកេ៏�យ
កេ៏យងជំពបដ់ួលេ �មផ�ូវ ប៉ុែន�យុថក របស់េយងេ ែតរក�ជំហរ។ មនអ�ីមយួ
េ កនុងេនះ �កដូ់ចជកំពុងែតែណនេំ�យនិយយថ “បន�េ មុខេទ ត។
េយងកំពុងបន�។”
660 សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់ពួកេយង។ ពួកេយង�តវករ�ទង។់ រក�េយង
ឱយពិតនិងេ�ម ះ�តងរ់ហូតដល់េពលែដល�ទងយ់ងមកស�មបេ់យង េយងនឹង
សរេសរ�ទងឥ់តឈបឈ់រ�មរយៈសមយ័កលេនះ។ េហយេ ៃថងេនះេ េពល
ែដលេយងឈរេ េលែផនដី…េជងដម៏នពររបស់�ទងម់និែដលពល់ែផនដី
េឡយ។ េ ទីេនះ �ទងឈ់រេ េល�កស និងពួកបរសុិទធ េហយបនេ�បស
េ�ះពី�គបស់មយ័កល �មរយៈ�គនីមយួៗ ទីមយួ ទីពីរ ទីបី ទីបនួ ទី�បំ
ទី�បមំយួ និងទី�បពីំរ សុទធែតឈរេ ទីេនះ េស� កពកេ់�យេសចក�ីសុចរតិ
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របស់�ទង ់ េយងខញុ ំសូមថ� យមកុដដល់�ពះអងគជេស�ចៃនេស�ច និងជ�ពះអមច ស់
េល�ពះអមច ស់ េហយេ�ច ងបទេ�បសេ�ះទងំេនះ។ េបះដូងដក៏ំសតរ់បស់
េយងនឹងញបញ័់រ េពលេយងសម�ងឹេមល�ពះអងគែដល�ស�ញ់េយង េហយ
បន�បគល់អងគ�ទងស់�មបេ់យង។ កលែដលេយងមនិគួរឲយ�ស�ញ់និងជ
មនុស�មនបប �ពះ�គីសទបនសុគតេដមបឲីយេយង�ចបនសេ ងគ ះ។ េយងសូម
អរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះករេនះ �ពះវរបិ� កនុងនម�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។
661 អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? អូ េត�ទងពិ់តយ៉ង�។ េតអនកមនិ�គនែ់តមន
�រមមណ៍ថអនកចងេ់ �កៃ់ដឱបេ ជំុវញិ�ទងឬ់? េតអនកមនិចូលចិត��រេឡងេ
ពល់េជង�ទងេ់ទឬ អនកដឹងេទ?
662 អនកដឹងេទ ធ� បម់នមនុស�មយួចំនួនមកកមមវធីិរបស់ខញុ ំេ  ផុននិករ
ដ� �រហី��ូ និយយថ “ខញុ ំចងនិ់យយជមយួ�ទង។់ ខញុ ំចងនិ់យយថ
‘�ព ះអមច ស់ �ទង�់ស�ញ់ទូល បងគំេ េពលែដលផ�ូវរបស់ទូលបងគំរ�តេ់ ។’”
ខញុ ំ�គនែ់តចងនិ់យយ�ជមយួ�ទង ់ មុនេពលេយងឆ�ងកត។់ ខញុ ំ—ខញុ ំចងេ់ឃញ
�ទង។់ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តចងេ់ឃញ�ទង។់ េដមបយីល់ថខញុ ំនឹងមន�រមមណ៍
យ៉ង� ចិត�ដក៏ំសតរ់បស់ខញុ ំនឹងញ័រេ េពលខញុ ំេឃញ�ទងឈ់រេ ទីេនះ។
663 ខញុ ំែតងែតឆងល់ថ “ខញុ ំចងឮ់សំេឡងនិយយថ ‘អស់អនកែដលេន យ�ពយនិង
ផទុកធងន ់ចូរមករកខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងេ�យអនកស�មក។’”
664 ខញុ ំ�បែហលជមនិែដលឮពកយេនះដូចជ�ទងម់នបនទូលេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំចងឮ់
�ទងម់នបនទូលថ “េនះជៃថងចុងេ�កយ។ េធ�បនល� អនកបំេរ ដល៏� និងេ�ម ះ�តង់
របស់ខញុ ំ ឥឡូវេនះ សូមចូលេ កនុងេសចក�ីអំណររបស់�ពះអមច ស់ ែដលបនេរ បចំ
ស�មបអ់នក។” �ងំពីេពល�?
665 “ចប�់ងំពីអនកបនសេ ងគ ះ?” អតេ់ទ បង�បស។
666 “�ងំពីមុនកំេណ តពិភពេ�កមក េពលែដលខញុ ំបនេឃញអនក េហយបន
�គ ល់អនកជមុន េហយបនែតង�ងំអនកកនុងជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចច” អនក�តវ
បន�បទនពរេ េពលេនះ។ “អ�ីែដល�ទងប់នដឹងទុកជមុន �ទងប់នេ ។”
េត��តវេទ? “អ�ីទងំអស់ែដល�ទងប់នេ  �ទងប់ន�បជ់សុចរតិ។ អស់អនក
ែដល�ទងប់ន�បជ់សុចរតិ �ទងប់នេលកតេមកងេហយ។” អនកេ ទីេនះ។ �ទង់
�គ ល់េយង េ េយង �បេ់យង េហយេយង�តវបនេលកតេមកងជមយួ�ទងរ់ចួ
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េ េហយ េ ទីប ច បៃ់នពិភពេ�ក នឹងេ រករង� នរ់បស់េយង។ េតអនកមនិ
សបបយចិត�េទ? �បកដ�ស់ �នឹងេធ�ឱយអនក�ស�ញ់�ទង។់ េពលអនកមនិ�ច
ជួយខ�ួនឯងបន េហយ�ទងម់កទីេនះ េហយេធ��ស�មបអ់នក។
667 មនពរេហយអស់អនកែដលជបច់ំណង បង�សី េហគតធី។ “ដួងចិត�របស់
េយងេ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់�គី�ទ ន” ខណៈេពលែដលេយងមនករ�បកបគន
តិចតួចៃនករថ� យបងគំេ ទីេនះ បនទ បម់កេយងនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកឈ។ឺ
�ពះ�បទនពរអនក។ អនកែដលេលកៃដថ� យបងគំ�ពះ�គីសទេ �ពឹកេនះ ចូរែស�ងរក
កែន�ងថ� យបងគំ េហយបេ�ម�ទង។់
668 ឥឡូវេនះ ចូរេយងថ� យបងគំ�ទងឥ់ឡូវេនះ កនុងនមជ�កមជំនំុអនក�ល់គន
ជពួកេមតូឌីសទ ជ�កមជំនុំៃន�ពះ ជសភៃន�ពះ េ�បសប៊េីធ�ន លូេធ�ន
កតូលិក។ េ�ះេ�ច ងទងំអស់គន ។

សូមសរេសរដល់ចំណងែដលចង
េ េសចក�ី�ស�ញ់�គី�ទ ន
ករ�បកបគន ៃនចិត�សបបរុស
ដូចជេ ខងេល។

េ ចំេពះមុខបល�័ងករបស់�ពះវរបិ�េយង
េយងអធិ�� នយ៉ងខ� ងំ
ករភយ័ខ� ច ក�ីសងឃមឹ េគលេ របស់េយងគឺែតមយួ
ករលួងេ�ម និងករករយកចិត�ទុក�ករ់បស់េយង។

េពលេយងកតច់ំែណក
�ផ�ល់ឱយេយងនូវករឈចឺបខ់ងកនុង
ប៉ុែន�េយងនឹងេ ែតចូលរមួ… (េតេមតូឌីសទ បទីសទ និង

ទងំអស់ប៉ុនម ននក?់)
េហយសងឃមឹថជួបជថមី។

669 េត�មនិល�ស�មបអ់នក េទឬ? េ�ះងកមកចបៃ់ដគន ឥឡូវេនះ ខណៈែដល
េយងនឹងេ�ច ងម�ងេទ ត។

ពីមុន…
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ចបៃ់ដនរ�មន កេ់ ពីេ�កយអនក ពីមុខអនក ទងំសងខង។
…បល�័ងក
េយងអធិ�� នយ៉ងខ� ងំ
ករលួងេ�ម និងករយកចិត�ទុក�ករ់បស់េយង។
ឥឡូវេនះេ េពលែដលេយងកតច់ំែណក

េយងនឹង�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។
�ផ�ល់ឱយ…

ចងប់នកមមវធីិបន�េទ? េឃញេទ? េនះេហយជរេប បែដលេយងគិត។
…ករឈចឺបខ់ងកនុង
ប៉ុែន�េយងនឹងេ ែតចូលរមួេ កនុងចិត� (េ កនុងមយួ)
េហយសងឃមឹថជួបជថមី។

េបគម នេ ទីេនះេទ េ ៃថងដអ៏�ច រយេនះ េយងនឹងជួបគន ។
670 ឥឡូវេនះ �ពះបិ�េអយ សូមទទួលករថ� យបងគំរបស់េយងេ �ពឹកេនះ។
យក�ពះបនទូល េហយ��ំេ កនុងចិត�អនកេជ ។ សូមកុំឲយេគេបះេចល េហយ
េឡងចុះេ ៃថងែស�ក ប៉ុែន�សូមឲយ�ពះបនទូលទងំេនះរកេឃញកែន�ងស�មក
េ កនុងចិត�អនកេជ �គបរ់បូ។ េដមប�ីគ ល់េរ ងេនះ ថ “�ពះបនសបថេ�យពកយ
សមបថ េហយមនេរ ងពីរយ៉ងែដលមនិ�ចែកែ�បបន។ ភពមនិែ�ប�បលរបស់
�ពះជមច ស់ គឺថ�មនិ�ចេ រចួេទស�មប�់ទងក់នុងករកុហក េដមបឱីយអនកសនងៃន
េសចក�ីសេ ងគ ះេនះ�ចមនក�ីសងឃមឹដរ៏ងឹម ំខជ បខ់ជួន និង�បកដ ជយុថក េ កនុង
�ពលឹង។” េដមបដឹីងេ  ថ “�ពះបនសនយនឹងេយង េ�យសបថ។ មយួ ែដល
�ទងម់និ�ចកុហកបនេទ។ មយួេទ ត �ទងប់នសបថេ ពីេលេនះ ថ�ទងនឹ់ង
េ�បសេយងឱយរស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ េហយ�បទនជីវតិអស់កលបជនិចច
ដល់េយង។” េ�យដឹងថ “បនទ បពី់េយង�តវបនេ មក �ទងម់នបនទូលថ �ទង់
បន�គ ល់េយងមុនកំេណ តេ�កិយ េហយបនកំណតេ់យងទុកជកូនចិ ច ឹម
�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ�ទងប់ន�គ ល់េយងជមុន។ �ទងប់នេ
េយង។ េហយេ េពលែដល�ទងេ់ េយង �ទងប់ន�បេ់យងជសុចរតិ។” េយង
មនិ�ច�បជ់សុចរតិេ�យខ�ួនេយងបនេទ ដូេចនះ�ទងប់ន�បេ់យងេ�យករ
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េ�យទិវងគតៃន�ពះ�ជបុ���ទងផ់ទ ល់។ “អនកែដល�ទងប់ន�បជ់សុចរតិ �ទង់
បនេលកតេមកងេហយ។” �ពះបនទូលបននិយយរចួេហយ។ េហយេយង�គនែ់ត
េ េលផ�ូវរបស់េយង េធ�ដំេណ រ រកី�យេ េលផ�ូវរបស់េយងេ កនសិ់ររីងុេរ ង។

671 ផ�ល់ជំេន ដល់មនុស� េហយសូមឱយទម� បខ់�ះនិងរបស់ែដលចងជបនឹ់ង
មនុស� សូមឲយពួកេគរ�ស់េចញពីពួកេគេ �ពឹកេនះ េ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះេនះ
ជយុថក ៃន�ពលឹងេ�យខជ បខ់ជួន និង�បកដ។ សូមឲយពួកេគរ�ស់េចញពីទម� ប់
របស់ពួកេគ កំហឹងខ�ះរបស់ពួកេគ។ េហយេរ ងែដលធ� បម់ន…ដូចែដលប៉ុល
បននិយយេ កនុងែផនកបែនថមៃន�រកនុងរយៈេពលពីរបីៃថង “ចូរេយងទុកេចល
នូវ�ល់ទមងន ់ េហយអំេពបបែដលេធ�យ៉ងងយមកដល់េយង េដមបឱីយេយង�ច
រតេ់�យអតធ់មតនូ់វករ�ប�ំងែដលបនកំណតេ់ ចំេពះមុខេយង។ សម�ងឹ
េមលេ អនកនិពនធនិងអនកប ចបៃ់នេសចក�ីជំេន របស់េយង គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ែដល�តវបនលបងួ�គបែ់បបយ៉ងដូចេយងែដរ ប៉ុែន�េ�យឥតមនបប។” �ទង់
�តវបនអនុ ញ តឱយ�តវលបងួ ប៉ុែន��ទងម់និបន�� ប�់មករលបងួេឡយ។ េហយ
េយង�តវបនលបងួឲយេធ�បប ប៉ុែន�មនិែដល�� ប�់មេឡយ។ េ�យ�រែតជីវតិ
ែដលេ កនុងខ�ួនេយងគឺជយុថក ៃនទិសេ ដអ៏ស់កលបរបស់េយង េហយេយង
កន�់ពិសិដ�េ កនុងចិត�របស់េយង។

672 ឥឡូវេនះ មនមនុស�ជេ�ចនែដល��ងំបនេធ�ឱយរងទុកខេវទន។ េយង
កំពុងេរ បចំេដមបអីធិ�� នឲយពួកេគ �ពះបិ�។ សូមេ�យពួកេគ ដូចែដលពួកេគ
បនឆ�ងកតេ់ េ�កម�ពះបនទូលរបស់�ពះេ ៃថងេនះ…�ពះបនទូលដម៏នតៃម�
ែដល�តវបនអធិបបយ �ពះគមពរីេធ�បនទ ល់ េទវ�ៃន�ពះែដលឈរេ ជិត និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយ េលសពីអ�ីទងំអស់ កំពុងឈរេ ទីេនះ េដមប ី
ែថ�ងទីបនទ ល់ចំេពះ�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ េ េពលពួកេគ
ឆ�ងកតេ់�កម�ពះបនទូលសនយ េ �ពឹកេនះ សូមឲយពួកេគេចញពីទីេនះេហយបន
សុខ�ន�។ េដមបដីកដេងក ប េចញពីេកអីនិង—និងពូកែដលេគេដកេលេហយឱយ
បនជសះេសប យ។ សូម�បទនមក �ព ះអមច ស់។ សូមឲយពួកេគ�តឡបម់កវញិ
េ កមមវធីិបនទ បែ់ដលពួកេគ�តវបនអនុ ញ តឲយមក ឬេ �ពះវ�ិររបស់ពួកេគ
ផទ ល់ អរសបបយេ�យបង� ញនូវអ�ីែដល�ពះ�គីសទបនេធ�។ េនះេយងបេ�មេដមប ី
សិរលី�របស់�ទង ់កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
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673 ខញុ ំសំុេទសចំេពះករសនយែដលខញុ ំបនេធ� ថ�ពឹកេនះេយងនឹងចូលដល់
ជំពូកទី៧ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិចូលកនុង�េទ។ េហយេយង�តវទុកេពលបន�ិចេ ទីេនះ
—ដបតិេនះស�មបប់នទ តអ់ធិ�� ន។ េហយឥឡូវេនះ យបេ់នះ េប�ពះអមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័ េយងនឹងេលកយកជំពូកទី៧ េហយរកេមលថេតមុលិគីស�ែដក
េនះជនរ�។ ចងដឹ់ងប៉ុនម នចងដឹ់ង? អូ េយងនឹងចុះេ រក�ទងភ់� ម រកេមលឱយ
ចបស់ថ�ទងជ់នរ�។ េហយបទគមពរី�បបថ់�ទងជ់នរ�។ េឃញេទ?
674 េហយសកូេហ� លបននិយយថ�គឺជ “សងឃមន ក។់” េត��ចជសងឃេ�យ
មនិមនករចបេ់ផ�ម ឬទីប ច បេ់�យរេប ប�? អនកេឃញេទ �មនិែមនជ
សងឃេទ។ �គឺជមនុស� មុលិគីស�ែដក (េឈម ះមយួ) ជមនុស�។
675 ដូចជ មនិែមនមនិយកចិត�ទុក�កេ់ទ ប៉ុែន�វទិយ� ស��គី�ទ ននិយយថ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ “គំនិតមយួ។” េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ “�ទងជ់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េហយ�ទងគឺ់ជសព�នមផទ ល់ខ�ួន។ �គឺជមនុស� មនិែមន
ជគំនិតេទ។ �ជបុគគល។ �ចខ់ត។
676 េហយមុលិគីស�ែដកគឺជបុរស បុរសមន កែ់ដលមនិមនករចបេ់ផ�មៃន
ៃថង ឬចុងប ចបៃ់នឆន ។ំ គតម់និមនឪពុក ឬម� យ ឬពូជពង�េទ។ េហយេយង
នឹងរកេឃញថ�ទងជ់នរ� េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័េ យបេ់នះ េ�យ
�ពះបនទូល។ េតអនក�ស�ញ់�េទ? អូ! “�ពះបនទូល�ទងជ់ចេងក ងបំភ�ផឺ�ូវ និងេជង
ទូលបងគំ។” អូ!
677 ឥឡូវេនះ អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំខញុ ំមនិយល់ទងំអស់េទ។” ខញុ ំ
កម៏និែដលដឹងែដរ។
678 ប៉ុែន� មនេពលមយួ ខញុ ំបនអធិបបយេ រដ� េកន�គី។ េហយចំេពះអនកថមី
មយួចំនួន និងកតូលិក និងអនកេផ�ង។ ែដល�បែហលជមនិយល់ពីរេប បដ៏
�ជលេ�  និងសមបរូែបបៃនបទគមពរីេនះ។ ខញុ ំបនអធិបបយអំពីករពយបលដ៏
េទវភព។ េកមង�សីេជងទេទរតូចមយួបននមំក…នងមនិទន�់គប�់យុដប�់បំ
ឆន  ំ មនកូនតូច េហយ�មនជំងឺខ�ិន។ ខញុ ំបននិយយថ “ប�ូន�សី មនេរ ងអី
ជមយួកូន?”
679 បននិយយថ “�មនេរ ងខ�ះ។” នងមនិដឹងថ�តវនិយយថេមច៉េទ
ពិករ។ នងមនិដឹងថ�តវេ �ថជអ�ីេទ។
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680 េកមង�សីតូច�បែហលជមនិែដលមនែសបកេជងមយួគូកនុងជីវតិរបស់នង
ផង។ មនុស��បសមយួចំនួនសកែ់វងពយរួចុះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកេជ េទ?”
681 េហយពួកេគតូចៗ ែភនកពណ៌�បេផះសម�ងឹមកខញុ ំ។ នងបននិយយថ
“ចស។ ខញុ ំ�បកដជេជ ។”
682 ខញុ ំបនយកទរកតូច។ េហយខណៈែដលខញុ ំកំពុងអធិ�� នស�មប�់ �បន
ឈបក់ ន� ក។់ អូ-ហូ។ េហយ�បនេចញ េ េ�ក។
683 េ ៃថងបនទ ប ់ ខញុ ំបនេ បរបញ់សត�កំ�បកេ មខ ងភន។ំ ខញុ ំឮបុរសមន កអ់ងគុយ
េ ទីេនះនិយយគន  រអ៊ូរអ៊ូ។ េហយខញុ ំបនចុះេ�កម។ ខញុ ំបនបរបញ់សត�កំ�បក។
េគកំពុងែតនិយយពីខញុ ំ អងគុយេ ទីេនះ ទំពរថន ជំក ់និងេ�� ះទឹកមត ់ស�ឹកេឈ
បង�ុយ ដូចេនះ។ េហយពួកេគកំពុងនិយយ អំពីករ �បជុំកលពីយបម់ុន។ មន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគបននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញទរកេនះ។ ខញុ ំបនេ ទីេនះ
េ �ពឹកេនះ។ �មនិែមនក ន� កេ់ទ េ �ពឹកេនះ។” េឃញេទ? បននិយយថ
“េនះជករពិត។” េហយគតក់ំពុងេ�� ះទឹកមត។់
684 េហយពួកេគមនកេំភ�ងផទបនឹ់ងេដមេឈ ដូេចនះខញុ ំគិតថខញុ ំគួរបង� ញខ�ួនេទប
�បេសរ។ អនកដឹងេទ ពួកេគមនជេម� ះេ ទីេនះ ផងែដរ។ ដូេចនះ ខញុ ំបនេដរេឡង។
ខញុ ំបននិយយថ “អរណុសួស�ី បងប�ូន។”
685 អនកមឌធំមន កេ់នះ �កដូ់ចជកំពុងនិយយ គតទ់ំពរថន ជំកក់នុងមត់
របស់គត់ ែបបហនឹង េចញេ�កែបបហនឹង េហយមឌធំ កែវង។ េហយគតម់ន
មកួដធ៏ំមយួ បនទញចុះមកេលមុខរបស់គត។់ គតេ់មលជំុវញិេហយេឃញ
ខញុ ំ។ គតលូ់កៃដេ យកមកួេនះ រ�ស់� េចញេ េលបថន ជំកេ់នះ និយយ
ថ “អរណុសួស�ី អនុរក�។” េឃញេទ? បទេ�ក។ េគរព។ េហយេនះជ
ករ�តឹម�តវ។ គតធ់� បរ់ស់េ េល�េ�យរេប ប� ខញុ ំមនិដឹងេទ ប៉ុែន�គត់
បនេធ�។
686 ដូេចនះ យបប់នទ បម់ក �តឡបម់កវញិ កម៏នបុរសមន កេ់ ទីេនះចង�់បែកក
ជមយួខញុ ំបន�ិច។ គតប់នេ �ពះវ�ិរែដលមនិេជ េលករពយបលដេ៏ទវភព។
ដូេចនះ េនះជ�ពះវ�ិរេមតូឌីសទ �យេហ ល រដ� េកន�គី។ ដូេចនះគត—់គតប់ន
េ …គតក់ំពុងឈរេ ខងេ�ក។ គតម់នចេងក ងេ កនុងៃដរបស់គត។់ េហយ
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គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងនិ់យយអ�ីមយួ អនកអធិបបយ។ ខញុ ំមនិ�ចទទួលយក
បនេទ េ�ពះខញុ ំេមលមនិេឃញ។”
687 ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិ�ចេមលេឃញ�បនេទ?”
688 គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ។” បននិយយថ “ខញុ ំជមនុស�ឈ ឺ ខ�ួនឯង។
ប៉ុែន�” បននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តេមលមនិេឃញ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនករស់េ ឯ�?”
គតប់ននិយយថ “េ េលប៊កី េរណុ៉កខងេ�កយ។”
ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង េតអនកេ ផទះេ�យរេប ប�?”
គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំនឹងេដរេ ផទះ។”
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក�ចេឃញផទះរបស់អនកេទ?”
គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ េ�ក។”
ខញុ ំបននិយយថ “យបេ់នះងងឹត�ស់ មនពពកេ�ចន។”
គតប់ននិយយថ “បទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកេ ផទះេ�យរេប ប�?”
គតប់ននិយយថ “េ�យចេងក ងេនះ។”
ខញុ ំបននិយយថ “េគមមនិមនពន�ឺេពញផទះេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េតអនក

េ េ�យរេប ប�?”
គតប់ននិយយថ “អូ ខញុ ំេដរ�មចេងក ង។”

689 ខញុ ំបននិយយថ “ហនឹងេហយ។ អនកបនទទួលពន�ឺៃនចេងក ងឥឡូវេនះ
េហយ�ល់េពលែដលអនកឈនេជងមកេនះ ពន�ឺនឹងបន�បង� ញេ ខងមុខអនក។
�បសិនេបអនក�គនែ់តបន�េដរ ពន�ឺនឹងបន�េ ជមយួអនក។”
690 េហយអនកេធ��េ �ពឹកេនះ អនកចងប់ន�ពះ�គីសទ ជសងឃដខ៏ពស់បំផុត ជ
អនកអន��គមស�មបជំ់ងឺ ឬជំងឺរបស់អនក ឬ�ពលឹងរបស់អនក។ អនក�បែហលជ
មនិយល់ពី�េទ។ េយងមនិ។ ប៉ុែន�េយង�តវបនប ជ ឱយ “េដរកនុងពន�ឺ ដូចជ�ទង់
េ កនុងពន�ឺ។” អនកេបះជំ�នមយួេ កនុងពន�ឺ។ េហយេ េពលែដលអនកទទួល
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បនពន�ឺជមយួអនក េនះពន�ឺនឹងភ�ដឺល់ៃថងដល៏�ឥតេខច ះ។ �នឹងរក�ផ�ូវេ ពីមុខ
អនក។

េហយេយងនឹងេដរេលផ�ូវធំចស់េនះ
�បបក់ែន�ង�ែដលខញុ ំេ
ខញុ ំចងេ់ធ�ជ�គិ�ទ នសមយ័េដម �ពះអមច ស់េអយ
ជងអ�ីែដលខញុ ំដឹង។

ធ� ប�់� បប់ទចស់េទ?

គម នអ�ីដូច�គិ�ទ នសមយ័េដមេឡយ
�គី�ទ ន�ស�ញ់េហយបង� ញ
េយងេដរេលផ�ូវធំចស់
េហយ�បប�់គបទី់កែន�ងែដលេយងេ
ខញុ ំចងេ់ធ�ជ�គិ�ទ នសមយ័េដម �ពះអមច ស់
ជងអ�ីែដលខញុ ំដឹង។

691 ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់�។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះេយងនឹងអធិ�� នស�មប់
អនកជំងឺ។ េយងមនិែមន…េយងមនិអះ�ងថេយង�ចពយបលអនកជំងឺបនេទ។
េបេយងេធ�បន េយងនឹង�បបអ់�ីមយួខុស។ អនកជំងឺទងំអស់េ ទីេនះបន
ជសះេសប យេហយ។ េនះេហយជអ�ីែដលបទគមពរីបននិយយ។ “�មរយៈ
�ន មរបសួរបស់�ទង ់េយងបនជសះេសប យ។” េត�តវេទ?

692 មនុស�មនបបទងំអស់ែដលេ ទីេនះ េបមននរ�មន ក ់ ជអនក
បនសេ ងគ ះ�ងំពី�ពះេយសូ៊វបនសុគតមក។ ប៉ុែន�េតអនកមនិែដល�� បេ់
ទីេនះកែន�ងែដលឱកសរបស់អនក�តវបន�កេ់ ចំេពះមុខអនកេទឬ េដមបចូីល
េ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ បនទ បម់កពយយមទទួលយក�។ ��តវបនបេងកត
េឡងស�មបេ់ពលេនះ។ ឥឡូវេនះអនក�តវែតទទួលយក�។ �បសិនេបអនកេ
ហួសពី�ពះេ�ហិត េនះអនកមនិមនអ�ីេ�កពី…អនក�តវបនជំនុំជំរះរចួេហយ
េ�យ�រអនក�តវបនជំនំុជំរះ�មរេប បែដលអនកបន�ប�ពឹត�ចំេពះដង� យធួន
ៃន�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េឃញេទ? អនកគឺជ…អនកជំនុំជំរះខ�ួនឯងេ
ទីេនះ។
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693 “ដូេចនះ �ទង�់តវរបសួេ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង េហយេ�យ�ន មរបសួ
របស់�ទង ់េយងបនជសះេសប យ។” ដូេចនះ គម នអ�ីែដលខញុ ំនឹងមន េដមបពីយបល
អនក។ គម នអ�ីែដល�កមជំនុំនឹងមន េដមបពីយបលអនកេឡយ។ អ�ីែដលេយង�ច
អធិ�� នបនែតមយួគតគឺ់ថជំេន របស់អនកនឹងមនិ�តវបនប�ជយ័ ថអនកនឹង
មក�សនៈេ �ពឹកេនះ េដមបទីទួល�ពះ�គីសទជអនកេ�បសអនក ដូចអនកបនេធ�
ស�មប�់ពះអងគសេ ងគ ះរបស់អនកែដរ។ េហយេ�យគម ន…�ពះេធ�ករអ�ច យ។
�ទងប់ង� ញស ញ ដអ៏�ច រយ។ មនុស�ខ� ក ់ថ�ង ់មនុស�លងង ់អ�ីៗទងំអស់�តវបន
េ�បសេ�យជេ ទីេនះេ ឯេ�ងឧេបសថ។ ប៉ុែន�េទះជមនឬអត ់ កេ៏យង
ទទួលយកែដរ។ ជេ�ចនដងេរ ងទងំេនះេកតេឡងេ�យករនិមតិ�។
694 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ�បែហលបី�ទិតយមុន ឬបនួ។ េ េពល
ែដលបុរសចូលមកទីេនះ ទងំពិករែភនក និងខ�ិន ឬអងគុយេលេកអីេ�យ
សរៃស�ប�ទគម នតុលយភព? េហយមុនេពលែដលខញុ ំេចញពីផទះ ខញុ ំបនេឃញ
គតេ់ កនុងនិមតិ�មយួ “ថនឹងមនបុរសមន កេ់ ទីេនះ សកេ់ខម  ែ�បេ ជ
ពណ៌�បេផះ។ ភរយិរបស់គតជ់ ស�ីែដលមនរបូ�ងគួរឱយទកទ់ញ �យុ
�បែហលហុកសិបឆន ។ំ នងនឹងមកយំ” េហយនងនឹងសួរខញុ ំ។ “េហយ
�តឡបម់កវញិ េហយអធិ�� នឲយប�ី។” គតប់នអងគុយេ ទីេនះ។
695 េហយខញុ ំចុះមក។ ខញុ ំបននិយយេ កនប់ងប�ូនរបស់ខញុ ំមយួចំនួនេ ទីេនះ
ថ “េមលេនះ។”
696 េហយេពលេយងចុះេ �សនៈ អនកេផ�ងេទ តបនអធិ�� ន។ េពលខញុ ំេ
អធិ�� ន ខញុ ំកេ៏ដរេ ភ� មេហយ�តឡបម់កទីេនះវញិ។ េហយ�បពនធរបស់គត់
កេ៏�កកេឡង េហយមក�មរេប បែដល�ពះអមច ស់បនមន�ពះបនទូលមក។
មនុស�កំពុងេមល េដមបេីមលថេត�នឹងេកតេឡងែបបេនះ។ �មនិែដលប�ជយ័
េឡយ។ េហយដូេចនះេ េពលែដលគតប់នេដរ…
697 មកែស�ងយល់ថ បុរសមន កេ់ឈម ះ ដុកទរ័ �កេ់ឃែមន បនចុះមកពីកនុង
ទី�កង ប៊តឺសី រដ� ឥ�� �� គឺជមនុស�មន កែ់ដលបនប ជូ នគតម់កទីេនះ។
ែដលជអនកកន�់សនកតូលិក េហយកូន�បសរបស់គតគឺ់ជបូជចរយ
េ កនុងវ�ិរេ ទីេនះេ េសន េម ន�៉ដ។ េហយេ�ក�កេឃែមនគឺជៃដគូ
បរបញ់របស់ខញុ ំ េហយគតប់នប ជូ នបុរសេនះមកទីេនះ។ េហយ�ពះអមច ស់
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បនបង� ញខញុ ំនូវបុរសសកេ់ខម មន កែ់ដលនឹងប ជូ នគតម់ក ប៉ុែន�ខញុ ំមនិដឹងថជ
នរ�េទ។
698 ខញុ ំបននិយយថ “េតេនះជេ�កបណឃតិ�កេ់ឃែមនេទ?”
699 គតប់ននិយយថ “ពិតេហយ។” េឃញេទ? េហយបនទ បម់កបុរសេនះ…
700 ខញុ ំបននិយយថ “េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” បនសូមេដរចុះ។
ខញុ ំបននិយយថ “េ�កបងេអយ េ�កកឈរេឡង។” ទងំពិករែភនក និងមនិ
�ច…គត…់គឺ—សរៃស�ប�ទតុលយភពបនបត។់ គតម់និ�ចទបខ់�ួន
ែបបេនះបនេទ។ េឃញេទ? េធ�ែបបេនះអស់ជេ�ចនឆន  ំ ធ� បេ់ ម៉យ៉ូសនិង
ជំុវញិហនឹង។ េហយ�គនែ់តអធិ�� នស�មបគ់ត ់ េហយេលកគតេ់ឡង។ េ
ទីេនះគតប់នេ េ�យ េដរកតប់ន។
701 ដំបូងគតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចេឃញអនកេទ។” បនទ បម់កគតប់ន
ែ�សកថ “បទ។ ខញុ ំ�ចេឃញ។” ែភនករបស់គតេ់បកេ ទីេនះ គតជ់អូស�ដូក់
�បពនធរបស់គត ់ជេ�បសប៊េីធ�ន។
702 មនុស�ខ�ះគិតែបបេនះ “េ�បសប៊េីធ�នកំុែ�សក េហយអូស�ដូក។់” អនក
គួរែត�� បព់ួកេគ។ �បកដ�ស់។ េគែ�សកេ�៊ឱបគន ។ �តឡបម់កវញិេហយ
យកេកអីរញុ េដរេចញចុះ�មជេណ� រ ដូចមនុស�ឯេទ តែដរ �ចេមលនិង
និយយនិង—អ�ីជេដម។
703 មនសំបុ�តពីគត ់ ឬករខលេ មក េ ៃថងមយួ។ ខញុ ំេជ ថ បង�បសខុ
កបនេ រកគត។់ បននិយយថ “ែភនករបស់គតម់ន�រមមណ៍ដូចេឆះ។”
ពិត�បកដ។ �ជសរៃស�ប�ទ សរៃស�ប�ទអុបទិកកំពុងលូត�ស់ េហយ
�តលបម់កមនជីវតិវញិ អនកដឹងេទ និងទទួលយកកែន�ងរបស់�។ ប�� ��តវ
បនដកេចញ។
704 េបអនកទុកឲយធមមជតិមនផ�ូវរបស់� េបគម នអ��ី�ងំធមមជតិេទ េនះ�នឹងេ
—�នឹងមនចលនេពញេលញ។ េបអនកយកែខ�រុជំុំវញិៃដបិទឈមរត ់ទីបំផុតៃដ
អនកនឹង�� ប។់ ឥឡូវេនះ េ�យ�រែតធមមជតិ �នឹងមនិអីេទ �បសិនេបអនក
�គនែ់តទុក�ឱយេ ែត�។ ប៉ុែន�អ�ីមយួបនរខំនដល់ធមមជតិ។ អ ច ឹងេបអនកេមល
មនិេឃញេទ �គម នផ�ូវឲយ�គេពទយចប�់េទ។ មនែតេរ ងពីរប៉ុេ�� ះែដលគត�់ច
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ដំេណ រករបនៈ អ�ីែដលគត�់ចេមលេឃញ អ�ីែដលគត�់ចមន�រមមណ៍។
េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលគត�់ចេធ�ករបនៈ អ�ីែដលគតេ់ឃញ និងអ�ីែដល
គតម់ន�រមមណ៍ដឹង។
705 �បសិនេបគតេ់មលមនិេឃញ េនះ�តវែតមន�ម រតី។ បនទ បម់ក មនេរ ង
ែតមយួគតែ់ដល�ចេធ�បន េរ ងមយួ�ចេកតេឡង។ េយងអធិ�� ន �ពះ�គីសទ
បេណ� ញប�� � បេណ� ញ�រក�េចញ េហយ�ចបេ់ផ�មធមម�វញិេហយ។
ជសះេសប យ េហយេនះជអ�ីែដលមនចំេពះ�។ “កនុងនមេយង ពួកេគនឹង
េដញ�រក�េចញ។” េត��តវេទ? �ជករសនយចំេពះ�កមជំនុំ។ �ជករសនយៃន
អំ�ច។ ជអ�ី? �គឺជវត�មនរបស់�ទងជ់មយួេយង។ ឥឡូវេនះ អ�ីែដលេធ�ឱយ
េយងល�ឥតេខច ះេ �ពឹកេនះ េធ�ករទងំេនះដូចែដល�ទងប់នេធ� គឺេ�យ�រ
េយងេ ែតេ កនុង�ងំនន។ េឃញេទ? ប៉ុែន�េយងមន�រមមណ៍ខ�ះេ ទីេនះ
ែដល�បបេ់យងថ “អូបទ។” េឃញេទ?
706 េហយេ េពលែដលអនកទទួលយកករពយបលរបស់អនក មនិថ�ងំនន
និយយអ�ីេនះេទ �គឺជអ�ីែដល�ពះបនទូល។ េឃញេទ? េនះេហយជ�។
េនះេហយជ�។ និង—េនះ—�ពះបនទូលែតងែតមនឥទធិពលេលអ�ីៗទងំអស់។
�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ!
707 �កេឡកេមល��៉ ៃផទនង�� ប ់ �យុេកសិបឆន េំហយ រស់េ ជមយួប�ី
�ងំពីនង�យុ�បែហលដប�់បមំយួ ឬដប�់បពំីរ គម នកូនេ�ះ។ អ�័ប��ំយុ
មយួរយ។ �ពះបនងកមកេហយឲយទរកេនះមក។ េឃញេទ? េ�យ�រែត
ពួកេគបនេជ ។ ពួកេគេ របស់ែដលមនិេឃញដូចជេឃញ។ ចូលេ �ពឹកេនះ
មតិ�េអយ។
708 េហយយបេ់នះ េយងរពឹំងថ…�បសិនេបអនកទងំអស់គន មកេលងជមយួ
េយង េយងរកី�យែដលមនអនកេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ េហយ�ពះជមច ស់
គងជ់មយួអនក។ េហយ�បសិនេបអនកេ កនុងទី�កងស�មបេ់ពល�ង ច េយង
រកី�យែដលមនអនកេ �ង ចេនះេ កនុងកមមេផ�ងេទ តៃន មុលិគីស�ែដក។
េហយបនទ បម់ក�បសិនេបអនកមនិបនមក េហយអនកមន�ពះវ�ិររបស់អនក
ផទ ល់ អនកេ �ពះវ�ិររបស់អនកផទ ល់ចុះ។ េនះេហយ—េនះគឺជមុខងររបស់
អនក។ �បសិនេបអនកជសមជិកៃន�កមជំនំុ អនកេ ទីេនះ។ េនះ�គនែ់តជ
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េ�ងឧេបសថតូចមយួែដលេយងជួបជំុគន េ ទីេនះ េហយមនករ�បកបនឹងគន
េ វញិេ មក។ ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ �បទនពរដល់អនក។
709 េហយបង�សី េហគតធីនឹងេលងបទចេ�ម ងឱយពួកេយង �គេពទយដអ៏�ច រយ
ឥឡូវេនះគឺេ ជិត។ េហយេតមនកែន�ង��តវអធិ�� នឬេទ? េលកៃដេឡង
អស់អនកែដលចងចូ់លមកកនុងជួរអធិ�� ន េដមប�ីកេ់សចក�ីជំេន របស់អនកចំេពះ
�ពះ�គីសទ។ �តវេហយ។ �បសិនេបអនកនឹងត�មងជ់ួរេ ែផនកមខ ងៃន�ពះវ�ិរេនះ
�បសិនេបអនកនឹងមក។ េហយេបេគនឹងដកេកអីចុះបន�ិច េហយបងប�ូន េបចងម់ក
ដូេចនះេយង�ចមនបនទបតូ់ចមយួេ ទីេនះ េហយ�ចនមំនុស�ចូលរមួ។ មក
ខងេនះ។
710 េហយេយងនឹងអធិ�� នឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងេ�ច ង។ េហយ
ខញុ ំនឹងសួរពួកចស់ទុំេ ទីេនះ អំពីនិកយ ឬ�កមជំនំុ�កេ៏�យ េទះជ�ជ
អ�ីកេ៏�យ �បសិនេបអនកេជ េលករពយបលដេ៏ទវភព េតអនកនឹងឈរេ ទីេនះ
ជមយួខញុ ំេ េលេវទិកេនះ េដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកឈែឺដរឬេទ? េយងនឹង
រកី�យែដលមនអនក។ និកយ�មយួ ឬគម ននិកយ ឬអ�ីកេ៏�យែដលអនកមន
េយងនឹងរកី�យែដលមនអនក។ េតអនក�គនែ់តមកឥឡូវេនះេដមបអីធិ�� ន?
េ�កកឈរេឡងជមយួខញុ ំ។

បង�បសេនវលី�បសិនេបអនកនឹងមកជមយួេ�បង។ 
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(Hebrews, Chapter Six 3)
ែផនកេស វេ េហេ�ពរ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 15 ក ញ 1957 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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