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 ជំ�បសួរចំេពះបង�បសប៊ូននិង�កមជំនុំេនះ �គឺជ—អភយ័ឯកសិទធិដ៏
អ�ច រយ�ស់ស�មបខ់ញុ ំកនុងករ�តឡបម់ក�នបរ័�ឌីណូម�ងេទ ត។

កែន�ងេនះបនកត�់�ករចងចដំអ៏�ច រយជេ�ចនកលពីមុន។ េហយែដលលឺថ
អនកបនមក សួសុខទុកខេ ទីេនះ េហយរស់េ ដម៏នឥទធិពល េតេហតុអ�ី �ពិតជ
េធ�ឲយអនកមន�រមមណ៍រកី�យែដល�ពះអមច ស់បនដឹកនេំយងពីផ�ូវេនះ កលពី
ប៉ុនម នឆន មុំន។
2 ខញុ ំកំពុងែតអងគុយកែន�ងចត�ន មុនេនះ េហយពយយមចងចពីំ�ពឹត�ិករណ៍
មយួែដលេកតេឡង។ មនអនក�សី អុី�កស់�នប់នេធ�ជអនកបកែ�បរបស់ខញុ ំ
េ �� ងំឡង ់ កនុងយុទធនករេ �� ងំឡង។់ េហយនងបនមកកែន�ង�ន
េ េពលខញុ ំបំរងុនឹងចកេចញ។ េហយនងនិយយថ “អនកជសេម�ងស�មប់
�� ងំឡង។់” េហយខញុ ំឆងល់ថេតអនក�សីអុី�កស់�នរ់ស់េ ជុំវញិទីេនះឬ។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ នងនឹងមនិមនវត�មនេ យបេ់នះេទេមលេ  េប�មខញុ ំគិត?
អនក�សី េម ៉អុី�កស់�ន ់េហយគតម់កពី�បេទស�� ងំឡង។់
3 បនទ បម់កអ�ីែដលគួរឲយកតស់មគ ល់មយួេទ តែដលបននមំកនូវករចងចំ
របស់ខញុ ំ គឺអនករតតុ់តូចមន កេ់ កនុងេភជនីយ�� នមយួែដលខញុ ំញុំ កែន�ងេ ែកបរ
េនះ ពួកេគេ �ថស�� គរ �នល័់រ។ ខញុ ំេជ ថ� �តវ ឥឡូវេនះ។ េហយ ស�ី
តូចមន កប់ន…ខញុ ំកំពុងអធិ�� នជមយួនង។ នងមន…នង ជនរតូីចដ�៏សស់
�� ត ប៉ុែន�នងមនិែមនជ�គី�ទ នេទ។ ខញុ ំបនអេ ជ ញនងមកកិចច�បជំុ។ េហយ
នងបនបតប់ងកូ់នរបស់នង េហយខញុ ំេជ ថប�ីរបស់នង ពួកេគបនែបកបក់
គន ។ េហយេយងកំពុងអធិ�� នថ នងនឹងរមួរស់ជមយួនឹង�� មរីបស់នង ឬក៏
ពួកេគនឹងរមួគន ។ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តឆងល់ថេតនរតូីចេនះ�ចមនវត�មនទីេនះ
េទ។ េឃញេទ? គឺ…
4 េហយបនទ បម់ក�ពឹត�ិករណ៍មយួេទ តបនេកតេឡង ជទរកតូចែដលបន
នមំកពីកែន�ង�មយួ �បែហលចមង យករេបកបរមយួៃថង។ េហយ�បន�� ប់
េហយ េ េផ�កកនុងៃដរបស់ម� យ។ េហយ�តវបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ។ េត
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េនះ…េតបុគគលេនះមនវត�មនេ ទីេនះែដរឬេទ? េហយ�មក ខញុ ំេជ ថ ពីរ
ដ�េឡងមកទីេនះ មក�មផ�ូវរហូតមកដល់ទីេនះ។ េហយម� យកំសតេ់នះបន
េបក�នេពញមយួយប ់ �ពមទងំឪពុក និងម� យតូចអងគុយេ ទីេនះ កន់
កូនតូចរបស់នង គួរឲយ�ណិត ែដលបន�� ប—់េ ែតរបូ�ង។ េហយខញុ ំបន
គិតថ “ជំេន ែបបេនះ” �បសិនេបខញុ ំគឺជមនុស��កពុ់តធំជងេគេ កនុងេ�កីយ
េនះ�ពះ�ទងនឹ់ងេលកកិត�ិយសដល់ជំេន ម� យមន កេ់នះ។

កនកូ់នតូចេនះេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ ែបបេនះេហយអធិ�� ន។ ទទួលបនភព
កកេ់ក� �ចបេ់ផ�មេរ ប�មះ បនេបកែភនកតូចរបស់�។ ខញុ ំ�បគល់�េ ម� យវញិ។
ដូេចនះ ពួកេគមកពីកែន�ង�មយួ។ ខញុ ំមនិគិតថពួកេគគឺជពួកេពនទីកុស េនះ
េទ។ ពួកេគ�គនែ់ត…ខញុ ំេជ ថពួកេគមកពី�កមជំនុំ�មយួប៉ុេនះ…ខញុ ំមនិដឹងេទ
េទះបីជពួកេគជ�គី�ទ នកេ៏�យ ឬកម៏និែមន។ កុំសួរពួកេគអី។ ខញុ ំសបបយចិត�
ខ� ងំ�ស់អំពីទរកតូចែដល�តវបននយំកមកឲយមនជីវតិម�ងេទ ត។

ចប�់ងំពីេពលេនះមកបង�បសប៊ូន មនទឹកេ�ចនបនធ� កចុ់ះេ ទេន�។
ប៉ុែន�េយងេ ែតបំេរ �ពះដែដលែដលេ ែតដែដលកលពីម�លិមញិ។ ៃថងេនះនិង
ជេរ ងរហូត។

5 �គនែ់តសម�ងឹេមលជំុវញិ េឃញបង�បស េលរយ៉ ខប ់ (Leroy Kopp)
អងគុយេ ទីេនះ។ �ជេលកដំបូងែដលខញុ ំបនេឃញគតអ់ស់រយៈេពលជយូរ។
[បង�បសមន កនិ់យយថ “គតគ់ឺជប៉ុល កបេ់ ទីេនះ។” - Ed។] ប៉ុល។
�តវេហយ។ េលរយ៉គឺជឪពុករបស់អនក។ �តវេហយ។[“េហយគត—់គតេ់
�បេទសរសុ�ុ ី េ យបេ់នះ ដូេចនះសូមអធិ�� នស�មបគ់ត”់] អូខញុ ំេអយ! �បេទស
រសុ�ុ។ីែមនេហយ ខញុ ំដឹងថ ទ�នដក៏� �នមន កេ់ ទីេនះ គតេ់ ទីេនះ
បេ�មរៃន�ពះម�ក��ត។ [“�តឹម�តវេហយ”] ដូេចនះ ខញុ ំពិតជសបបយចិត��ស់
ែដលបនមកទីេនះ េហយបនឮរដ�ម ន�ីវយ័េកមងេនះបននិយយថ គតប់ន
ទទួលករេបកសែម�ង�មរយៈេបសសកកមមែដលេយងមន ខណៈេពលែដល
េយងេ ទីេនះ។ �ជកររេំភបយ៉ងខ� ងំ!

េហយខញុ ំេជ ថ េ េពលេនះ េយងដឹងថមន…មនុស�ស�មបក់រេនះ េហយ
េយងនឹងមនិបង�ងយូ់រេពកេទ។ េយងចងចពិំធីអ�ច រយៃនករេ�បសឲយជ។
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6 បនទ បម់កខញុ ំយល់ថ មនបង—ប�ូន—�បសមន កេ់ ទីេនះ ជអនកជិតខង
េ ែកបេនះទទួខុស�តវយុទធនេ�បសជំងឺ បង�បសេលរយ៉ ែជនឃីនស៍ (Leroy
Jenkins។) ខញុ ំេជ ថ�តឹម�តវ។ ដូេចនះេហយខញុ ំអរគុណខ� ងំ�ស់ េ�យេជ
ទុកចិត�ថ�ពះអមច ស់បន�បទនពរដល់គត់ េហយបនេ�បសឲយគតនូ់វពិធីដ៏
អ�ច រយ អ�ច រយេនះ។ �…

ខញុ ំេអយ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថពិតជមនកិត�ិយស�ស់ េ យបេ់នះ ែដល
ចូលមកកនុង�កមជំនុំែបបេនះ។ ខញុ ំែតងែតមន�រមមណ៍ល�េ កនុង�ពះវ�ិរ ជជង
ខញុ ំេ កនុង�ល�បជំុទងំេនះ។ មនិមនអ�ី�បឆងំនឹង�ល�បជំុេទ។ ប៉ុែន�អនកដឹង
េទខញុ ំ…��ចជអបិយជំេន មយួ ឬខញុ ំ�គនែ់ត…�កដូ់ចជខញុ ំ ដូចជេសចក�ីពិត។
េឃញេទ? ពួកេគ…អនកចូលេ កនុង�ល�បជំុែដលជកែន�ងែដលមនករ�បយុទធ
�ប�ល់ កំែប�ង អ�ីេផ�ងេទ តកំពុងេកតេឡង វ ិ ញ ណ��កក�់កដូ់ចជពយរួេ
ជំុវញិពួកេគ។ ឥឡូវេនះ ��ចេមលេ ដូចជអបិយជំេន  ែត�មនិែមនដូេចន ះ
េទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកចូលមកកនុង�ពះវ�ិរអនក…ជធមម� �កមជំនុំពិត
ខងវ ិ ញ ណ ��កដូ់ចជអនក—អនកមន�រមមណ៍ថមនេសរភីពេ�ចនជង
ដូចជមន—មនអ�ីមយួ។ វត�មនៃន�ពះគឺេ ទីេនះ។ អនកដឹងេទ ��កដូ់ចជ
ខុសគន ។ ខញុ ំមនិដឹងថអគរេនះមន�បសិទធភិពប៉ុ�� េទ ប៉ុែន��ជកែន�ង�បជជន
�តវបន�បមូលគន ។ េ�ពះ មនុស�ដូចគន េ ឯកែន�ងេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េ េលដី
��កកទ់ងំេនះ។ �ចមនែតជខញុ ំេទគិតែបបេនះ។ប៉ុែន� េទះបីយ៉ង� ខញុ ំ
រកី�យែដលមនវត�មនេ យបេ់នះ។

7 េហយឥឡូវេនះេយងមនិចងប់ង�ងអ់នកឲយយូរេពកេទ ពីេ�ពះទស�និកជន
ឈរេ�ចន�ស់។ េហយេយងនឹងបន� េ យបៃ់ថងែស�ក េ កែន�ងេផ�ងេទ ត
េ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថកែន�ង�េនះេទ។ �េ ជិតទីេនះ។ [បង�បសមន ក់
និយយថ “�ល�បជុំអូេរន៉។” - Ed។] កែន�ង�? [“�ល�បជំុអូេរន៉។” -
Ed។] �ល�បជុំអូេរន៉ស�មបក់មមវធីិេ យបៃ់ថងែស�ក។ ខញុ ំ…េនះគឺចេន� ះ ខញុ ំកំពុង
និយយកនុងដំេណ រទស�នកិចច—ស�មបដំ់ណឹងល�របស់�កមធុរកិចច។ ែដលខញុ ំ
មនឯកសិទធិនិយយេ ជុំវញិពិភពេ�កស�មបព់ួកេគ។ ដូេចនះកេ៏ ទីេនះែដរ
មនមតិ�ជទី�ស�ញ់មន កប់នអេ ជ ញេយងេ ទីេនះ េហយេយងមនេសចក�ី
េ�តកអរែដលបនចូលរមួេ កនុង��តីេនះ។
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8 ឥឡូវេនះ មុននឹងេយងេបក�ពះគមពរី…ឥឡូវ នរ�ែដលមនកម� ងំខង
�ចឈ់ម�ចេបក��មរេប បេនះ។ េឃញេទ? ប៉ុែន���តវករ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេដមបេីបក�ពះបនទូលស�មបេ់យង េបកករយល់ដឹងរបស់េយងនិងបង� ញ
ពីបទគមពរី។ ខញុ ំេជ េល�ពះគមពរី។ ខញុ ំេជ ថ�ជ�ពះបនទូល�ពះ។ េហយខញុ ំេជ ថែផនដី
ឬមនុស�េ េលែផនដីនឹង�តវជំនំុជំរះៃថង�មយួេ�យ�ពះបនទូលេនះ។ ឥឡូវេនះ
��បែហលជចែម�ក�ស់។ ឥឡូវេនះមនភពខុសគន ជេ�ចនជមយួគំនិត
េនះ។
9 ខញុ ំបននិយយេ កនម់តិ�ភក�ិដេ៏�ម ះ�តងម់ន ករ់បស់ខញុ ំមនិែមនយូរប៉ុនម ន
េទគឺជអនកកតូលិក។ េហយគតប់ននិយយថ “�ពះនឹងជំនំុជំរះេ�កីយ
េ�យ�កមជំនំុកតូលិក។” �បសិនេបដូេចនះែមន េត�ពះវ�ិរកតូលិកមយួ�?
េឃញេទ? ដូេចនះ �បសិនេប�ទងជំ់នំុជំរះេ�យេមតូឌីសេនះ ចុះចំែណកឯពួក
បបទីសទវញិ? េឃញេទ? �បសិនេប�ទងជំ់នំុជំរះមយួេនះ មយួេផ�ងេទ ត�តវបន
បតប់ង។់ ដូេចនះមនករយល់�ចឡំេ�ចនេពកេ ទីេនះ។

ប៉ុែន�េយង�តវែតេ រក� េដមបរីក—រកេសចក�ីពិតរបស់េយង េហយ�ពះគមពរី
�បបថ់ �ពះនឹងជំនុំជំរះេ�កកិយេ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ�ទងគឺ់ជ
�ពះបនទូល។ យ៉ូ�នទី១ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូល
គងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូល�តឡបជ់
�ចឈ់ម េហយបនគងេ់ ជមយួេយង។” េហយេហេ�ពរ ១៣:៨ បន
និយយថ “�ទងេ់ ែតដែដល កលពីម�លិមញិៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។” េហយ
ខញុ ំេជ ថ�គឺជេសចក�ីពិត។ ឥឡូវ ខញុ ំេជ ជកថ់េ …
10 កលពីេដមដំបូងេឡយ�ពះ�ទងជ់�ពះដឥ៏តគណន។ �ទងគឺ់មនកំណត់
េហយ…ឬគម នែដនកំណត ់ ជជង។ េយងមនែដនកំណត។់ គំនិតរបស់�ទង់
គឺខ� ងំជង េហយេ កនុងគំនិតតិចតួចរបស់េយង មនិ�ចយល់ពី �បជញ ដ៏
អ�ច រយរបស់�ទងេ់ទ។ ប៉ុែន�េទះជយ៉ង� េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលអ�ីមយួ
��កដូ់ចជចែម�ក�ស់ចំេពះេយង។ កនុងករ�� ប�់ទងម់នបនទូលអ�ីមយួ
េ កនុង�ពះគមពរី ប៉ុែន���តវែតេកតេឡង។ ខញុ ំេជ ថ�ពះបនទូលរបស់�ទងនឹ់ងមនិ
រ�យបតេ់ឡយ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំេជ ថ�ពះ �ជបថេយងមនគំនិតតិចតួច
ែដលមនែដនកំណត ់ េយងមនិ�ចបកែ�ប�ពះបនទូលរបស់�ទង—់បនេទ គឺ�ទង់
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បក��យ�ពះបនទូលរបស់�ទងផ់ទ ល់។ �ទងម់និ�តវករអនកបកែ�បអ�ីេទ។ គឺ�ទង់
បនបក��យ�ពះបនទូលផទ ល់េ�យអងគ�ទង ់ េ�យករប ជ កព់ី�ពះបនទូលេនះ
េ កនុងរដូវកលរបស់�។

11 ខញុ ំេជ ថដូេចនះ �ពះ កលពីដំបូងេឡយ េ កនុងណូេអគឺជ�ពះបនទូលស�មប់
េ ៃថងេនះ ស�មប�់ររបស់�ទង។់

ឥឡូវេនះ ចុះមកេទ ត បនទ បម់ក ចូរមកកនម់៉ូេស។ ឥឡូវេនះ េ�កម៉ូេស
មនិ�ចយក�ពះបនទូលរបស់េ�កណូេអបនេទ។ គតម់និ�ចក�ងកប៉ល់
មយួេហយអែណ� តពួកេគេចញពី�សកេអសីុពទ ចុះទេន�នីលឬទឹកដីសនយ ជេដម។
�ររបស់គតម់និបនដំេណ រករេ ៃថងរបស់េ�កណូេអេទ។ េនះគឺជែផនកមយួ
ៃន�ពះបនទូល�ពះ ែដល�តវបនេបកសែម�ងឲយក� យជេសចក�ីពិតេ�យម៉ូេស។

ដូចគន  េត�ពះេយសូ៊វ�ចមនបនទូលរបស់េ�កម៉ូេសេទ។ េហយេ�ក…
លូេទ �ចមនិរក�ពកយៃន�ពះវ�ិរកតូលិក។ េវសលី គតម់និ�ចរក�
�ពះបនទូលរបស់លូទរ័។ េហយពួកេពនេទកុស� ពួកេគមនិ�ចយកពកយេមតូ
ឌីស។ ពួកេគ…េឃញេទ?

�កមជំនុំកំពុងរកីចេ�មន។ �មសមយ័នីមយួៗ ��តវបនែចកចយេ កនុង
�ពះគមពរីេ ទីេនះ។ ដូេចនះ �ពះ �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនេបកសែម�ង
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ�យករបង� ញ�និងបង� ញ�េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់ ែដល
បង� ញថ�គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទងផ់ទ ល់ េដមបផី�ល់ឲយេ ៃថងែដលបនសនយ។

12 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។ �ទងម់នបនទូលថ “េបសិនជអនកមនិេជ ដល់
ខញុ ំ សូមេជ ករែដលខញុ ំេធ�ចុះ” ពីេ�ពះ�បនផ�ល់សកខីកមមថ េត�ទងជ់អនក�
េឃញេទ �បសិនេបនរ�មន កប់ន�គ ល់បទគមពរី។

ឥឡូវេនះ �ទងប់នមកយ៉ងចែម�ក ចែម�កដូេចនះ ែដល�បជជនមនិចងេ់ជ
ដល់�ទង ់េ�យេ�ពះ “�ទងជ់មនុស� បនបេងកតអងគ�ទងជ់�ពះ។”

ដូេចនះ �ទងគឺ់ជ�ពះ េ កនុងស�� នជមនុស�។ “�ពះ�ទងគ់ងេ់ កនុង
�ពះ�គីសទ េហយេធ�ករផ�ះផ�េ�កិយជ៍មយួនឹង�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់។”
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“េហយគម នអនក��ចេធ�ករទងំេនះបន េ�យគម ន�ពះគងេ់
ជមយួនឹងេគបនេទ” ដូចេយងដឹងេហយថ នីកូេដមបននិយយដូេចន ះ។ គឺ
�កម�បឹក�សននិបតេជ អ ច ឹងែដរ។
13 ឥឡូវេនះ េយងដឹងេហយ ថ�ពះបនទួល…េបពួកេគបន�គ ល់�ពះបនទូល!
�ទងម់នបនទូលថ “េបសិនជអនកបន�គ ល់េ�កម៉ូេស អនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ ដបតិ
េ�កម៉ូេសបនែចងអំពីខញុ ំ។” េហយេយងេមល។ េបពួកេគបន�តឡបេ់ េមល
បទគមពរីវញិ េឃញថអ�ីែដល�ពះេមសីុ�តវេធ� េនះពួកេគបន�គ ល់�ទងេ់�យករ
េបកសែម�ងវញិ ែដលថ “�ពះអមច ស់ �មរយៈ�ពះ�គីសទ បនផ�ះផ�េ�កីយ
េ កនអ់ងគ�ទងផ់ទ ល់” េហយនយំកេសចក�ីសនយទងំអស់េនះគឺជ�ពះេមសីុ
ែដល�ទង�់តវេធ�។ �ពះេយសូ៊វបនកត�់�អំពី�ពះបនទូលេនះ េធ�ឲយ�ពះបនទូលេនះ
រស់េ សំ�បៃ់ថងេនះ
14 េហយខញុ ំេជ ថ�គឺជេរ ងដែដលៗែដលេយងរស់េ កនុងៃថងេនះ �ពះកត�់�
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ�យបង� ញពីអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�។
ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេនះគឺជៃថងៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ ជកែន�ងែដល�ពះេ មនុស�
ពីេ�កីយេនះ េចញពីជីវតិៃនអំេពបប មកជីវតិៃនករបេ�ម។ េហយេ កនុងៃថង
ែដល�ពះជមច ស់�ទងប់នបង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទងម់កពីេល ទីសំគល់
ដអ៏�ច រយនិងករអ�ច រយរមួដំេណ រជមយួពនកិ័ចចៃនៃថងេនះ។ េនះគឺជ…េ េពល
េភ� ងមុននិងេ�កយ�តវបនធ� កចុ់ះ រមួគន ។ េហយេយងដឹងថនឹងមនទីសំគល់
និងករដអ៏�ច រយ។ ែដល េ កនុងនិកយដអ៏�ច រយជេ�ចន េនះ�តវបនបិទ។

ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជអរគុណចំេពះករេបកទ� រទងំេនះែដលខញុ ំមន។ េដមបនឹីង
ចូលេ  េហយនិងករេបកសែម�ងផ�ល់ឲយដល់យុវជនដូចជ�គគង� លរបស់អនក
េ ទីេនះ។ េនះប�� លឲយពួកេគ…េ េពលខញុ ំចបេ់ផ�មចស់េហយ ខញុ ំដឹង
ថៃថងរបស់ខញុ ំគឺ�បប់ន េហយដឹងថយុវជនទងំេនះ�ចយក�រេនះ េហយ
េបសសំ�ត�េ ករយងមករបស់�ពះអមច ស់ េប�ទងម់និយងមកកនុងជំនន់
របស់ខញុ ំេទ។ ែដល ខញុ ំសងឃមឹថនឹងេឃញ�ទង។់ ខញុ ំទនទឹង�ល់ៃថងច�ំទង។់ រងច់ំ
រក�ខ�ួនឯងេ�ត មស�មបេ់ម៉ងេនះ។
15 ឥឡូវេនះចូរេយងនិយយេ កនអ់នកនិពនធ មុនេពលេយង�នេស វេ របស់
�ទង ់ចូរេយងបនេ�នកបលរបស់េយង។
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�ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ េយងសូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះ�ទង ់ ែដលមនជីវតិ
រស់េ យបេ់នះ ែដលបន�តឡបម់កទី�កងដអ៏�ច រយេនះ។ េ ទីេនះេ កនុង
េទសភពភនខំពស់និងេឃញ�ពិលនិងផក ពណ៌ទឹក�កច កំពុងរកីដុះ�លកនុងេពល
ែតមយួជមយួគន  ជពិភពដអ៏�ច រយែដល�ទងប់នផ�ល់ឲយេយងរស់េ  និងរេប ប
ែដលេយងេមលេឃញថមនុស�បនរខំនេហយ—និងបន�ប�ពឹត�កនុងេ�កិយ
េនះ �េធ�ឲយេយងខម ស់េអ នចំេពះខ�ួនឯង�ស់ �ពះវរបិ�េអយ។

េយងេ ទីេនះ េ យបេ់នះ េដមបពីយយមខិតខំ�បឹងែ�បង េដមបពីយយម
េធ�ឲយមនុស�េមលេរ ងដអ៏�ច រយេនះែដល�ពះបនេធ� េហយដឹងថមនអ�ីែដល
ធំជងេនះេទ ត។ សូមឲយេយងេមលេ  កន�់យបេ់នះ �ពះវរបិ�េអយ េ េពល
េយង�តឡបេ់ រក�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ហយ�ន។ េយង�ច�ន� �ពះវរបិ�
ប៉ុែន�សូមអនុ ញ តឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេបកសែម�ងដល់េយង�មរយៈករេបក
បង� ញ។ ដបតិេយងសូមកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

16 ឥឡូវេនះ អនកែដលចូលចិត�េដមបកីត�់� េហយ—និងេដមប�ីនបទគមពរី
ជមយួអនកដឹកន ំ ដូចែដលជធមម�ពួកេគបន�ន�។ េហយ��តវបនេ�ប
េ េពលែដលខញុ ំ…កលពីប៉ុនម នឆន មំុន ខញុ ំមនិចបំចស់រេសរបទគមពរីរបស់ខញុ ំ
េឡយ។ជេដម។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនវយ័ចំ�ស់បន�ិច�ងំពីេពលេនះមក។ េឃញេទ?
ខញុ ំេទបែតបនឆ�ងផុតៃមភ�បឆំន  ំ រយះេពលថមីៗេនះ គឺៃមភ�បឆំន មំកេហយ។ ដូេចនះ
�េធ�ឲយ��កកប់ន�ិច។ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ែតពយយមរក�អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំដឹងថ�តវេធ�
កនុង�ពះបនទូល�ទង ់រហូតដល់�ទងេ់ ខញុ ំ។

17 ឥឡូវេនះ ចូរេយង�តឡបេ់ កនគ់មពរី យ៉ូ�នជំពូក ១៤ ជបទគមពរី
ែដលេយងចង�់នេ ��តីេនះ េដមបគូីរពីបរបិទេនះ។ �ម�ពះហឫទយ័�ពះ។
េសទរែត�គបគ់ន �គ ល់ពីេរ ងេនះ។ ��កដូ់ចជមនេ�ចនដង េ�បកនុងពិធីបុណយ
សព។ មនេពលមយួែដលខញុ ំចងអ់ធិបបយ ពិធីបុណយសពស�មបដ់ល់េ�កីយ
េនះ។ សូមឲយ��� បេ់ហយេកតជថមីចុះ។ យ៉ូ�ន១៤:១ដល់៧ ខញុ ំេជ ថខញុ ំបន
េ ចំ�ំទីេនះ។

កំុឲយ ចិត�អនក�ល់គន ថបប់រមភេឡយ អនក�ល់គន េជ ដល់�ពះេហយ ចូរ
េជ ដល់ខញុ ំែដរ។
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េ កនុងដំ�កៃ់ន�ពះវរបិ�ខញុ ំ មនទីលំេ ជេ�ចន ពុំេនះ ខញុ ំបន
�បបអ់នក�ល់គន េហយ ខញុ ំេ េរ បកែន�ងឲយអនក�ល់គន ។

…េបខញុ ំេ េរ បកែន�ងឲយអនក�ល់គន  េនះខញុ ំនឹង�តឡបម់កវញិ នឹង
ទទួលអនក�ល់គន េ ឯខញុ ំ �បេយជនឲ៍យអនក�ល់គន បនេ កែន�ងែដល
ខញុ ំេ េនះែដរ។

…ឯកែន�ងែដលខញុ ំេ េនះអនក�ល់គន កដ៏ឹងេហយក�៏គ ល់ផ�ូវេ
ែដរ។

ថូម៉សទូល�ទងថ់ �ពះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំមនិដឹងជ�ទងយ់ងេ
ឯ�េទ ដូេចនះ េធ�ដូចេម�ចឲយេយងខញុ ំ�គ ល់ផ�ូវេ បន។

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ គតថ់ ខញុ ំជផ�ូវ ជេសចក�ីពិត េហយជ
ជីវតិ េបមនិមក�មខញុ ំ េនះគម នអនក�េ ឯ�ពះវរបិ�បនេឡយ

េបអនក�ល់គន បន�គ ល់ខញុ ំ េនះបន�គ ល់�ពះវរបិ�ែដរ អំពីេនះ
េ មុខ អនក�ល់គន ក�៏គ ល់ េហយបនេឃញ�ទងផ់ង។

សូមឲយ�ពះបែនថម�ពះពររបស់�ទងដ់ល់ករ�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយ
េយងនឹងេមល�ម�ងេទ ត េ កនុងេពលែដលេយងសិក� ខណៈែដលេយង�គនែ់ត
និយយេមេរ នតិចតួចដល់�កមជំនំុ។
18 កលពី�ង ចមញិ ខញុ ំេ យូម៉។ �រហី��ូ ែដលជផទះរបស់ខញុ ំឥឡូវេនះ។
ខញុ ំ—ខញុ ំ…េ េពលែដលខញុ ំេ ទីេនះ មុនេពលែដលខញុ ំរស់េ កនុងរដ�េជហ�័រ�នេ់វ ល
រដ� ឥ�� �� ។ េពលេនះខញុ ំបនេ កនុងរដ� �រសី��ូ េ�យនិមតិ�មយួែដល
ប ជូ នខញុ ំេ ទីេនះ កលពីប៉ុនម នឆន មំុន។ េហយេយងមនទីលំេ េ ទីេនះ
ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំមនិមន�កមជំនំុេ ទីេនះេទ។

បង�បស�គីន បង�បសរបស់េយងេ ទីេនះជមយួពួកេយង បនបេងកត
េ�ងឧេបសថែដល…ជកែន�ង�បជំុមយួៃន�ពះ ជ�ពះវ�ិរ�បជំុជន។ ពួកេគ
បនប ចូ លគន  េហយខញុ ំគិតថពួកេគទងំអស់គន បនចូលជមយួបង�បស�បក៊
និងជមយួបង�បសេ�គ លមរ៉ ទុកេចល�ពះវ�ិរេនះេ�យេបកទ� រ។ េហយ
បង�បសភរ�ីគីន មក—ពីរដ�តិច�ស់ បនេរ ចូលនិងយកកែន�ងេនះ ែដលមន
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ទំនកទ់ំនងជមយួេយង។ េយងមនេសចក�ីេ�តកអរ�ស់ ែដលដឹងថបង�បស
�គីនបនេបក�ពះវ�ិរេនះេឡងវញិ។
19 េហយកលពីយបម់ញិ បនអធិបបយេ កនុងយូម៉ ស�មបកិ់ចចករ
អនកជំនួញ�គី�ទ ន ខញុ ំបននិយយអំពី�បធនបទៃនករេលកេឡង។ ឥឡូវេនះ
��បែហល�ចជ�បធនបទចែម�កកនុងករនិយយកនុងចំេ�មពិ—ធីជបេ់ល ង
មយួ ប៉ុែន�មនុស��គបគ់ន ភគេ�ចនេ ទីេនះគឺជ�គីសទបរស័ិទ។ េហយេនះជវធីិ
ែដល�សថិតេ េលយុទធនករទងំេនះ ឬេ កនុង—កនុង�កមជំនំុ។ ខញុ ំ�ចនិយយ
បនថ “េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកក់នុងពួកេយងែដលជ�គី�ទ ន?” �បែហលជៃដ
ទងំអស់នឹងេលកេឡង។ អនកគឺជ�គី�ទ ន។ ដូេចនះេហយ េបេយងជ�គី�ទ ន
ខញុ ំគិតថ េយងគួរែតជូនដំណឹងជមុន។ េយងមនិចបំច�់ម នេទ។ េយង�តវ
ជូនដំណឹងអំពីអ�ីែដលទិសេ េយង�តវេធ�។
20 េហយខញុ ំចងនិ់យយេ យបេ់នះ។ េហយ�បធនបទេនះគឺជ:អ�ីែដល�តវ
េកតេឡង។ េហយឥឡូវេនះ និយយកលពីយបម់ញិ�បធនបទ ករេលកេឡង
ដូេចនះយបេ់នះខញុ ំចងនិ់យយអំពី�បធនបទេនះ ែដលខញុ ំ�ចចង�ជមយួគន
ជមយួ�រលិខិតយបចុ់ងេ�កយ។ ឥឡូវេនះ នឹងមនករេលកេឡង េយងដឹង
េហយ។ េនះេហយជេពលអនគត។
21 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ�ទងក់ំពុងែតមនបនទូល អំពី �ទងប់នយងេ េរ បចំ
កែន�ងស�មបេ់យងជមុន។ “កុំឲយចិត�អនក�ល់គន ថបប់រមភេឡយ។” ឥឡូវេនះ
�ទងប់ននិយយេ �សនយូ៍�។ េ�យបនទូលថ “ឥឡូវេនះ អនកបនេជ
ដល់�ពះេហយ ចូរេជ ដល់ខញុ ំែដរ។ ែដលអនកេជ ដល់�ពះ គឺេជ េលខញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” េឃញេទ? “េហយ �ពះ” េ កនុងពកយេផ�ងេទ ត “ខញុ ំនិង
�ពះបិ�ខញុ ំ គឺែតមយួេទ។ �ពះបិ�របស់ខញុ ំគឺគងេ់ កនុងខញុ ំ។ និងអ�ីែដលអនកេឃញ
ខញុ ំកំពុងេធ�� េនះមនិែមនខញុ ំេទ�ជ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ កនុងខញុ ំវញិ។ ែដល�ទង់
េធ�ករេនះ។”

“�ពះ�ទងគ់ងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ ផ�ះផ�េ�កីយេ កនអ់ងគ�ទងផ់ទ ល់។”
22 �ងយ�សល�ស់សំ�បព់ួកយូ� ែដលបនបេ�ង នរចួេហយ �មរយៈ
ជំននម់ុន េដមបេីជ ថមន�ពះដអ៏�ច រយ ជំេន ដអ៏�ច រយ។ ប៉ុែន�េដមបគិីតថ�ពះបន
ចុះមក េហយ�តវបនបង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់�មរយៈមនុស�មន ក ់ ៃន�ពះ�ជបុ��
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�ទងគឺ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះគងេ់ កនុងរបូកយៃន�ចឈ់ម េនះគឺតិចតួចេពក
ស�មបព់ួកេគកនុងករ—កនុងករយល់។

ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះ អនកបនេជ ដល់�ពះេហយ ចូរេជ ខញុ ំផង
ែដរ។ ដបតិកនុងដំ�ករ់បស់�ពះបិ�ខញុ ំមនលំេ ជេ�ចន េហយខញុ ំេ េដមបេីរ ប
កែន�ងស�មបអ់នក។” ជីវតិរបស់�ពះេយសូ៊វ�តវបនប ចប ់េ េលែផនដី។

�ទងប់នបង� ញដល់មនុស� េហយបនបង� ញដល់ពួកេគ ថ�ទងគឺ់ជ
�ពះេយហូ�៉បនសែម�ងេ កនុង�ចឈ់ម េ�យទីសំគល់និងករអ�ច រយ
េហយនិងេសចក�ីេយងៃន�ពះគមពរី ែដល�ទងប់នសំេ េ េល�ទងផ់ទ ល់។
េហយ�ទងប់ង� ញថ�ទងជ់�ពះបនេលចមក។

ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលថ “េ េពលែដលអនកេឃញជីវតិរបស់ខញុ ំប ច ប់
េ េ�យេគលបំណង។ េហយខញុ ំនឹងេចញេ  េរ បចំកែន�ងមយួស�មបអ់នក។
ជកែន�ងរបស់ខញុ ំ។ កជ៏កែន�ងរបស់អនកផងែដរ” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលេ
សិស�របស់�ពះអងគថ: ជីវតិេនះមនិ�តវបនប ចបេ់ កនុងករ�� បេ់ទ។
23 ឥឡូវេនះ និយយថេនះគឺជអតថបទពិធីបុណយសព។ ចូរចថំេយង ករ
�� បប់នេរ បចំេ ចំេពះមុខេយង េហយេយងមនិដឹងថេត�ចមនខ�ះេទេ
អគរេនះេ យបេ់នះ នឹងេចញពីទីេនះទងំរស់កនុងជីវតិ�ងកយេនះ។ េនះេហយ
ជភពមនិ�បកដ�បជ។ �បនំទីពីេពលេនះ��ចជេរ ងេនះ យុវវយ័ែដលមន
សុខភពល� មនុស�វយ័េកមងេ កនុង�គរេនះ�ចជ�កសពមយួកនុងចំេ�ម
�បនំទីពីឥឡូវ។ េនះគឺជករពិត។ េហយម�ងេទ ត��ចេ កនុងរយៈេពល ៥
នទីចបពី់េពលេនះេ  េយង�ល់គន នឹងមនសិរលី�។ េយងមនិដឹងេទ។ េនះ
េហយជ�ន �ពះហសថរបស់�ពះ។ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ �ទងម់និដឹងេទ
អងគ�ទងផ់ទ ល់ េ េពលេនះនឹងេកតេឡង ប៉ុែន� “េនះសថិតេ កនុង�ពះហសថរបស់
�ពះវរបិ�ែតប៉ុេ�� ះ។”
24 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន� �ទងប់នេគ�បបព់ួកេគថ បនទ បពី់�� បេ់នះមនជីវតិ។
ពីេ�ពះ “ខញុ ំេ េរ បកែន�ង” េនះគឺ េដមបទីទួលពួកេគ ថេ ទីេនះ�ទងប់ន
និយយេ កនព់ួកេគ ថមនជីវតិ—បនទ បពី់ជីវតិេនះ�តវបនប ចប។់ េនះ
េហយអ�ីែដលជករលួងេ�មែដលបនផ�ល់ឲយេយងទងំអស់គន ដឹងថបនទ បពី់
ជីវតិេនះចបេ់ហយ មនជីវតិែដលេយងចូលេ ។ េហយដូចែដលអនកចស់េ
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ែដលបនក� យជករពិតចំេពះអនក។ េ េពលអនកចបេ់ផ�មេមលៃថងៃនជីវតិរបស់
អនក ជិតមកដល់េហយ បនទ បម់ក�ចបេ់ផ�ម អនកចបេ់ផ�មេ�ត មខិតកនែ់ត
ជិតេ�ត មខ�ួនស�មប�់ពឹត�ិករណ៍ដអ៏�ច រយេនះ។ �ជេពលឥឡូវេនះ…បន�ជីវតិ
ដូចគន េនះេ កនុងពិភពមយួេផ�ងេទ ត កែន�ងេផ�ងេទ ត។
25 កំេណ តរបស់អនកេ ទីេនះ�តវបនេរ បចំទុកជមុន។ ខញុ ំគិតថអនកេជ ែបប
េនះ។ �គបគ់ន ដឹងថកំេណ តរបស់េយង�តវបនេគេរ បចំទុកជមុន។ េតអនកដឹង
េទថរបូកយរបស់អនកេ ទីេនះមនិែដលមនេដមកំេណ តមកពីេទវកថឬគំនិត
េទ? អ�ី�គបយ៉់ងទងំអស់�តវបនេរ បចំទុកជមុនេ�យ�ពះ មុន�គឹះៃនេ�កីយ៍
ែដលមនេ ទីេនះ។ �ពះដអ៏ស់កលបបនដឹង។ េហយេដមបកី� យជ—ជអស់
កលប �ទង�់តវែតដឹងពីសត�ជេ�ចនែដលមនិធ� បម់នេ េលែផនដីេនះ េហយ
ប៉ុនម នដង�នឹង�ពិចែភនក។ េនះជករគម នទីប ច ប។់ េឃញេទ? អនក គំនិតតិចតួច
—តិចតួចរបស់េយងមនិ�ចយល់ពីអ�ីែដល អស់កលបមននយ័យ៉ង�េទ។
�ពះគម នទីប ច ប ់�ទង�់ជប�គបទ់ងំអស់។ ដូេចនះេហយ មនិមនអ�ី�ក�់ទងប់ន
េឡយ។
26 េបេយង�គ ល់�ពះបនទូលៃន�ពះ េនះេយងដឹងថេយងកំពុងរស់េ ទី�។
េយងដឹងពីេពលេវ�ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ េយងដឹងពីអ�ីែដលេ ខងមុខ។
េយងេមលអ�ីែដលេយងបនកន�ងផុត។ េហយ�ពះគមពរីៃន�ពះគឺជករេបកសែម�ង
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ករ�ប�ពឹត�របស់�ទង�់មរយៈយុគសមយ័ែដលមនេ កនុង
�ពះគមពរីៃនវវិរណៈ េហយបនទ បម់កករសនយរបស់�ទងែ់ដលនឹងមក។ ដូេចនះ
េសចក�ីសនយទងំអស់របស់�ទងគឺ់ពិត។ �ពះមនិ�ចនិយយអ�ីបន េ�យគម ន�
�តវបនប ជ ក។់ �ល់�ពះបនទូលែដល�ទងម់នបនទូល�តវែតេកតេឡង។ មុនេពល
�គឹះៃនេ�កិយ…
27 មនុស�មយួចំនួន�យប ចូ លេ�កុបបត�ិេឡង េ ទីេនះ េ េពលែដល
�ទងប់ននិយយថ “�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលម�ងេទ តេ�យ�ទងផ់ទ ល់”
អតេ់ទ អនក�គនែ់តយល់�ចលំប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ?

�ពះជមច ស់ �ងំពីដំបូង �ទងប់នមនបនទូលថ “ចូរឲយមន។ ចូរឲយមន។
ចូរឲយមន។” េ�កិយគឺ�គនែ់តងងឹត េ កនុងភពវកឹវរ។ សូមបេី េពល�ទង់
មនបនទូលថ “ចូរឲយមនពន�ឺេឡង” �បែហលជមន�បរ់យឆន មំុនមនពន�ឺ។



12 �ពះបនទូលជសេម�ង

ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងប់នមនបនទូល ��តវែតេកតេឡង។ ��តវែត�មផ�ូវ
េនះ។ េឃញេទ? េហយ�ទងប់នបនទូល�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �គបពូ់ជទងំេនះ
សថិតេ េ�កមទឹក។ េ េពល�ទងផ់តែ់ផនដីេនះ �គបពូ់ជេឡងមក។ អ�ីែដល
�ទងនិ់យយ�តវែតេកតេឡង។
28 �ទងម់នបនទូលថៈ �មរយៈពួកេ��។ ខញុ ំបននិយយេ កន�់កលពី
�ង ចមុញិ។ ដូចជ េយងយកេអ�យ គតប់ននិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីង
មនគភ”៌។ េតនរ�បនគិត ពីមនុស�មន កែ់ដលគិតកនុងចំេ�មមនុស� េដមប ី
និយយពកយដូចេនះ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគភ?៌” ប៉ុែន�េ�យ�រគត…់

េ��គឺជអនកឆ�ុះប ច ំងពី�ពះ។ គតប់នបេងកតេឡងេដមបគីតម់និ�ច
និយយពកយផទ ល់ខ�ួនរបស់គតេ់ឡយ។ ��តវែតជពកយរបស់�ពះែដល�ទងម់ន
បនទូល។ គតគ់ឺដូចជជអនកឆ�ុះប ច ំង េហយគតគឺ់ជអនកនពំកយរបស់�ពះ។

េហយដូេចនះ គតប់ននិយយថ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងមនគភ។៌” គត់
�បែហលជមនិ�ចយល់បនេទ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល�មរយៈ
គត។់ េ�យ�រែត�ទងប់នសនយថ “�ទងនឹ់ងមនិេធ�អ�ីេ�ះទល់ែត�ទងេ់បក
សែម�ងដល់អនកបំេរ របស់�ទងែ់ដលជេ��។” បនទ បម់ក េ េពលែដលគត់
បននិយយ រយៈេពល�បបំីរយឆន មុំនៗ ែដលកន�ងផុតេ ។ ប៉ុែន���តវែតេកត
េឡង។

េ ទីប ច ប�់ពះបនទូលរបស់�ពះែដលេបះយុថក េ កនុងៃផទៃន ស�ី�ពហមចរ ី
មយួ។ េហយនងមនៃផទេពះបេងកតេអម៉ញូែអល។ “ស�មបេ់យង កុមរ—មន ក់
គឺបនេកតមក ចំេពះេយង�ពះ�ជបុ���តវបន�បទនមក។ នមរបស់�ទង�់តវ
បនេគេ ថ ‘ទី�បឹក�’ ‘�ពះដអ៏�ច រយ’ ‘�ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព’ ‘�ពះវរបិ�
ដេ៏ អស់កលបជនិចច។’” េនះ�តវែតជរេប បេនះ ពីេ�ពះ�ពះជមច ស់�ទងម់ន
បនទូល�មរយៈមតៃ់នពួកេ��របស់�ទង។់ េហយ�ពះបនទូលទងំអស់របស់�ពះ
�តវបនបំេពញ។

ដូេចនះេយង ដឹងថ�ពះេយសូ៊វបនេ េរ បចំកែន�ង េ ទទួលមនុស�េដមប ី
�ទងផ់ទ ល់។ េតអនក�ជមនុស�េនះ ខញុ ំសងឃមឹថ�ជេយង េ កនុងចំេ�ម
ៃនមនុស�ទងំេនះេ យបេ់នះ។ េបសិនជមនិែមនអ ច ឹង សំ�ញ់ខញុ ំេអយ �ពះ
បនបេងកតវធីិ លកខខណ� មយួ ែដលអនក�ច�តវបនរមួប ចូ លេ កនុងេនះ េបអនក
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ចង។់ អនកមនសិទធិេសរភីពខងសីលធម។៌ អនក�ចេធ��មរេប បែដលអនកចង។់
ប៉ុែន�ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ េ កនុងេ�កីយេនះែដលនឹងមកដល់។
មនេ�កិយមយួែដល�តវមក។

29 ដូចជករេកតរបស់អនកេ ទីេនះ ខញុ ំបននិយយថ អនកបនេ�ត មខ�ួន
េហយ។ �ពះ�គ ល់ថអនកនឹងមនេ ទីេនះ។

េហយឥឡូវេនះអនកដឹងេទ សូមបែីតេរ ងែដលឪពុកម� យរបស់អនកបនេធ�
ឥឡូវេនះ។ មនុស�គិតថេនះមនិែមនជដំេណ រទស�នកិចចពីជំននម់យួេ
ជំននម់យួេទ ប៉ុែន��គឺអ ច ឹង។

30 េ កនុងគមពរីេហេ�ពរ ខញុ ំេជ ថ�បែហលជជំពូកទី៧។និយយថ ប៉ុលេ
ទីេនះជអនកនិពនធ ខញុ ំេជ ថ��តវ និយយេ េល—�ពឹត�ិករណ៍ដអ៏�ច រយែដល
បនេកតេឡងជមយួអ�័ប� ំែដលគតប់នថ� យដង� យមយួភគកនុងដប ់ដល់
មលីគីស�ដិគ េ េពលែដលគតប់នវលិ�តឡបម់កពីសំ�បេ់ស�ច។ េហយ
ឥឡូវេនះគតប់ននិយយថ “េលវសីថិតេ កនុងចេងកះៃនអ�័ប� ំ េ េពលែដល
គតប់នជួបមលីគីស�ដិគ ែដលមកពីសម� បរ់ងគ លៃនពួកេស�ច។” េហយគត់
បនគិតថ “េលវថី� យដង� យមយួភគកនុង១០ ផងែដរ ដ�ប�គតេ់ កនុងវង់
អ�័ប�”ំ ជជី�—ទួតដអ៏�ច រយរបស់គត។់

េហយ�ទងប់នេ េមលអំេពបបរបស់មនុស�េ េលកូនៗ—របស់ពួកេគ ពី
ជំននម់យួេ ជំននម់យួ ែដលមនិរក�ពកយរបស់�ទង។់ េឃញេទ?

31 អនក�ល់គន �តវបនេរ បចំទុកជមុនេ�យ�ពះ។ គម នអ�ីេកតេឡង
េ�យៃចដនយេទ ជមយួ�ពះ។ �ទង�់ជបទងំអស់អំពី�។ ��តវបនេរ បចំ
ទុកជមុន ស�មបម់នុស�ជេ�ចនជំនន�់តឡបម់កវញិ ដូេចនះអនក�ចេ ទីេនះ
យបេ់នះ។ េតអនកមនដឹងេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”- Ed ។]

�គនែ់តគិតថ អនក េ េពលមយួ…ខញុ ំនិយយម�ងេទ ត អនក េ េពលមយួ
គឺេ កនុងឪពុករបស់អនក េ កនុងែហ�នៃនឪពុករបស់អនក។ ឥឡូវេនះគតម់និបន
�គ ល់អនកេ េពលេនះ េហយអនកកម៏និបន�គ ល់គតេ់ េពលេនះែដរ។ ប៉ុែន�
អនកេឃញេទ បនទ បម់កអនក�តវបនេគ�កេ់ េលដីពូកកនុងសបនូរបស់ម� យ
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�មរយៈ�ពហ៍ពិពហ៍ដប៏រសុិទធ។ េហយបនទ បម់កអនកក� យជមនុស�មន ក់
ែដលសែម�ងេ កនុងរបូភពដូចជឪពុករបស់អនក បនទ បម់កមនករ�បកបគន ។
32 ឥឡូវេនះ រេប បែតមយួគតែ់ដលអនក�ចជកូន�បស កូន�សីរបស់�ពះ
េ�យ�រែតអនក�តវែតជ…�តវែតមនជីវតិអស់កលប។ េហយមនែតមយួទ�មង់
ៃនជីវតិអស់កលប េហយេនះគឺជជីវតិរបស់�ពះ។ មនែតទ�មងម់យួប៉ុេ�� ះ
ៃនជីវតិអស់កលបែដលជ�ពះ។ េ ទីេនះេដមបកី� យជកូនរបស់�ពះ អនក�តវែត
េ កនុង�ទងជ់និចច។ ែហ�នៃនជីវតិរបស់អនក ជីវតិខង�ពលឹងវ ិ ញ ណ េ យបេ់នះ
គឺេ កនុង�ពះ ជ�ពះវរបិ� មុនេពលែដលមនម៉ូេលគុល។ េឃញេទ? េហយអនកគឺ
គម នអ�ីេទ ប៉ុែន�ជពន�ឺៃនែហ�នៃនជីវតិែដលមនេ កនុង�ពះ ជកូនរបស់�ពះ។

ឥឡូវេនះអនក�តវបនបង� ញ បនទ បពី់�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នចូលមកកនុង
អនក េដមបជីពន�ឺៃនសមយ័េនះ។ អនកកំពុងបង� ញពីជីវតិរបស់�ពះេ កនុងអនកេ�ពះ
អនកគឺបុ��ឬបុ�តីៃន�ពះ។ ដូេចនះេហយ េតអនកទទួលបនអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយេទ?
[�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”] េឃញេទ? អនកកំពុងសថិតេ …អនកឥឡូវេនះបន
េធ� អនកកំពុងអងគុយេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ យបេ់នះ េ�យ�រែតកតព�កិចចរបស់អនក
គឺេដមបបីង� ញពី�ពះដល់�បជជតិេនះ និង�បជជនេនះ និងសងក តេ់នះ ែដលអនក
ទកទ់ង។

�គបទី់កែន�ងែដលអនកេ  �ពះដឹងថអនកនឹងេ ទីេនះេ�ពះអនក�តវែតជែផនក
មយួៃនែហ�នរបស់�ទង ់ឬ លកខណៈរបស់�ទង។់ អនក�តវែតេធ�។ េបអនកធ� ប ់េបអនក
បនទទួលជីវតិអស់កលបជនិចច េនះ�ែតងែតជជីវតិអស់កលបជនិចច។ េហយ
�ពះជមច ស់ មុនេពលមន�គឹះ ៃនេ�កីយ បនដឹងថអនកនឹងេ ទីេនះ។ េហយ
េ េពលែដលបនទូល ឬទឹក “ករ�ងសម� តេ�យទឹកៃន�ពះបនទូល” បនធ� ក់
មកេលអនក—��តវបនសែម�ងេ កនុងរបូកយមយួ។ ឥឡូវេនះអនកមនេសចក�ី
�បកបជមយួនឹង�ពះវរបិ�របស់អនក ជ�ពះ ដូចជអនកមនជមយួនឹងឪពុកេ
េលែផនដីរបស់អនក។ េឃញេទ? អនកគឺជពលរដ�ៃន�ពះម�ក��ត។ មនិែមនជ
ពលរដ�េទប៉ុែន�អនកជកូន�បសកូន�សីៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ េប�ជជីវតិអស់
កលបជនិចចសថិតេ កនុងអនក។

ឥឡូវេនះ េបសិនជ�អ ច ឹង �ពះេយសូ៊វគឺជភពេពញេលញៃន�ពះបន
សែម�ង។ �ទងគឺ់ជភពេពញេលញៃនរបូកយ�ពះ។ ដូេចនះ េ េពលែដល�ទង់
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យងមកេ េលែផនដីេនះេហយ�តវបនបង� ញេ កនុង�ចឈ់ម អនកបន
េ ទីេនះេ កនុង�ទងេ់ហយ ពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះបនទូល។ “កលេដមដំបូងមន
�ពះបនទូល។ �ពះបនទូលគងេ់ ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលជ�ពះ។ �ពះបនទូល�តវ
បន�តឡបជ់�ចឈ់ម េហយរស់េ កនុងចំេ�មេយង�ល់គន ។” �ពះបនទូល
បន�តឡបជ់�ចឈ់ម។ ដូេចនះ អនកបនេដរជមយួនឹង�ទង ់ េ េពលែដល
អនកេ ជមយួ�ទង ់ េពល�ទងម់ន�ពះជនមេ េលែផនដី។ អនកបនរងទុកខជមយួ
�ទងេ់ហយអនកបន�� បជ់មយួ�ទង។់ អនក�តវបនកបជ់មយួ�ទង។់ េហយ
ឥឡូវេនះអនកបនេងបេឡងជមយួនឹង�ទង ់ េហយបនសែម�ងគុណលកខណៈៃន
�ពះកំពុងអងគុយេ �ថ នសួគ ៌បនេលកេឡងរចួេ េហយ េ�បសឲយរស់េឡងវញិ
ជីវតិនិងករេរ បចំេ កនុង�ថ នសួគេ៌ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វវ។ អូ ពិតជមននយ័
�ស់ សព�ៃថងេនះ �កមជំនុំសព�ៃថង េនះមននយ័ខ� ងំ�ស់ចំេពះេយង េដមប ី
េមលេឃញខ�ួនេយង�កក់នុងជំហរកនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!
33 ឥឡូវេនះ េបេយងជគុណលកខណៈរបស់�ពះ េយងមនិ�ចរស់េ េ�យ
េគលលទធិបនេទ។ េយងមនិ�ចរស់េ េ�យនិកយេទ។ េយង�តវែតរស់
េ�យ�ពះបនទូល ពីេ�ពះកូន�កមុគឺំជែផនកមយួៃនកូនកេម� ះ ដូច�បពនធទងំអស់
គឺជែផនកមយួរបស់នង�� ម។ី ដូេចនះ េយង�តវែតជកូន�កមុរំបស់�ពះបនទូល។
េហយអ�ីែដលជកូន�កមុៃំន�ពះបនទូល? ករបង� ញៃនេម៉ងេនះ កូន�កមុ ំ មនិែមន
ជ�សនឬនិកយ�មយួ ប៉ុែន�កររស់េ របស់�ពះែដលជគុណសមបត�ិ
ៃនកររស់េ របស់�ពះ។ បង� ញដល់េ�កិយនូវគុណលកខណៈៃន�ពះេ កនុង
ករបេងកតកូន�កមុែំដលនឹង�តវបនបង� ញេ កនុងសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ
ឥឡូវេនះ។
34 េ�កម៉ទីនលូទរ័មនិ�ចបង� ញពីលកខណៈែដលេយងបនបង� ញេនះ
េទ។ ពីេ�ពះេនះគឺជអ�ីេ កនុងករចបេ់ផ�ម គឺកររស់េឡងវញិ ដូចជេពត ៃន
�សវ�លីែដលបនចូលេ កនុងដី។
35 ឥឡូវេនះ េយងដក�សង�់ម�ងេទ ត។ អនក�បែហលជ�នេស វេ េនះ
ែដល�ឡឺមង៉េ់លងេសច�កខ់ញុ ំ េហយនិយយថខញុ ំជអនក�ជលនិយមេលសេគ
ទងំអស់។ គតគឺ់ជ—មនុស�ែដល�បឆងំនឹងអ�ី�គបយ៉់ងែដលេ ថ�ពះ
េហយេលងេសចចំអកដល់�ពះផងែដរ។ េ�យនិយយថ “�ពះែដល�ចេបក
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សមុ�ទ�កហមេហយ” និយយថ “ចូរន�ំ ស�របស់�ទងេ់ចញេ  េហយបន
កំណតេ់�យ�ពះហស�របស់�ទងេ់�យ�មមៃដ ដឹកន ំ (�មរយៈយុគសមយ័
ងងឹត) មនុស�ទងំអស់េនះ�� បនិ់ងរងទុកខ េកមងតូចៗទងំេនះ�តវសីុេ�យសត�
េ�។”

36 អនកេឃញេទ កមមវធីិ—ទងំមូល �កមជំនុំទងំមូល �តវបន�ងសងេ់ឡង
េ េលករេបកសែម�ងរបស់�ពះ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ េ កនុងគមពរីម៉ថយ
ជំពូក១៦ “�ចឈ់មមនិបនបង� ញឲយអនកដឹងេទ ប៉ុែន��ពះវរបិ�ខញុ ំ ែដលគងេ់
�ថ នសួគ ៌ បនបង� ញករេនះដល់អនក។” េត�គឺជអ�ីេ ? ជករេបកបង� ញថ
�ទងជ់អនក�។ “េហយេ េលថម�េនះ ខញុ ំនឹងសង�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំេហយ�ចកទ� រ
�ននរកមនិ�ចឈនះ�បនេទ។” េឃញេទ?

ករេបកសែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ �គេនះ មនិែមនជអ�ីែដល�ទង់
គងេ់ �គេផ�ងេទ តេទ ជអ�ីែដល�ទងម់នេ េពលឥឡូវេនះ �ពះគមពរី
បនបង� ញ �កំពុងរកីលូត�ស់េ កនុងកូន�កមុ ំ េដមប�ីបកួត�បែជងយ៉ង
េពញេលញ។ ដូេចនះ េប�សវ�លីរបស់�ពះ�គីសទបនធ� កចុ់ះេ កនុងដីេនះ ដូេចនះ
កូន�កមុ�ំតវែតធ� កចុ់ះេ កនុងដី �មរយៈយុគសមយ័ងងឹត។ �គបែ់ដលធ� កេ់ល
ដី�តវែត�� ប ់ មនិអ ច ឹងេទ�មនិ�ចផលិតេ�យខ�ួនឯងបនេឡយ។ េហយ
�កមជំនុំដអ៏�ច រយែដល�ទងប់នបេងកតេឡងេ ៃថងបុណយទី៥០ េ�យករប ជូ ន
របស់�ពះដប៏រសុិទធ �តវទទួលរងករេធ�ទុកខរេហយចូលេ កនុងភពកខ�ក ់ ចូលេ
កនុងែផនដីសមយ័ងងឹត េដមបនីយំកេចញជថមីម�ងេទ តេ កនុងសមយ័របស់េ�
កលូទរ័ េហយេចញេ ភពេពញេលញៃនកូន�កមុរំបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មប់
ៃថងចុងេ�កយេនះ។ េឃញេទ? គម នផ�ូវ�េផ�ងេទ…

37 ដូេចនះេហយ កូន�កមុ ំេ �គេលកេឡង នឹងេចញមក។ េហយមនទងំអស់
ែដលបនេរ បចំទុកជមុនេ�យ�ពះ។ �ងំពីដំបូង �ទងប់ន�គ ល់មនុស�
�គបគ់ន  �គបទី់កែន�ង នរ�ែដលនឹងកំណត ់ ទងំអស់អំពី�។ ��តវបនេរ បចំ
ទុកជមុន។ �ពះបនដឹងថ�នឹងេ ទីេនះ។ េហយ—េហយេ េពល…ែដល�ទង់
បនបេងកតផ�ូវេនះ េដមបេី េពលែដលេយងេ ដល់ទីេនះ �ទងប់នេ េរ ប
កែន�ងស�មបេ់យង។ េហយេ េពលែដលេយងេ ដល់ទីេនះ �នឹង�តវបន
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េរ បចំដូចជយបេ់នះែដរបនេរ បចំ ដូចជេម៉ងេនះ�តវបនេរ បចំ។ បទ។ ករ
�ជបជមុនដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់បន�បប�់ទងទ់ងំអស់េ�យករដឹងជមុន។
38 �ទងម់នវត�មន�គបក់ែន�ងេ�យ�រ�ទងគ់ងេ់ �គបក់ែន�ងទងំអស់�ទង់
សព� ញូ ញ ណពីេ�ពះ�ទងម់នវត�មន�គបក់ែន�ង។ ដូេចនះ េ�យករដឹងមុនរបស់
�ទង…់ឥឡូវេនះ �ទងម់និ�ចដូចជខយល់េ េលែផនដី ដបតិ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ �ទង់
មនិែមនជេទវកថមយួ។ �ទងម់នរបូអងគ។ �ទងគ់ងេ់ ។ �ទងែ់ថមទងំរស់េ
កនុងផទះេទ តផង។ �ទងគ់ងេ់ កែន�ងមយួេ ថ�នសួគ។៌ ដូេចនះេហយ េ�យ
ភព�គបទី់កែន�ងនិងវត�មន�គបក់ែន�ងរបស់�ទង។់ ករដឹងសព��គបទ់ងំអស់
បនទ បម់ក�ទងគ់ងេ់ �គបទី់កែន�ងេ�យ�រែត�ទង�់ជប�គបទ់ងំអស់។
39 ឥឡូវេនះ អនក បនេកនេឡងពីកំេណ តរបស់អនក េ េពលែដលអនកបន
េកតនិងបនបង� ញេ កនុងេ�កិយេនះ។ �ពះ�ទង�់ជបថអនកនឹងេ ទីេនះ
េ េលែផនដីេនះ េហយអនកបនធំធត�់ងំពីកំេណ តរហូតដល់ភពចស់ទុំ។
�កដូ់ចជចំែលកដល់អនក េ កនុងភពជ ស�ីវយ័េកមងរបស់អនក �ងកយយុវវយ័
វយ័កូនេកមង ឥឡូវេនះ�កដូ់ចជពិត�បកដ។ អនកមនិ�ចយល់បនេទេ េពល
អនកគឺជកូនេកមង។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេ េពលអនកក� យជមនុស�េពញវយ័អនកចប់
េផ�មយល់ េហយរកេឃញថអ�ី�គបយ៉់ង�តវបនកំណតយ៉់ង�តឹម�តវ។ េហយ
អនក ពិតជយល់នយ័អ�ីមយួសំ�បអ់នកឥឡូវេនះ។
40 ដូេចនះ�េ កនុងកំេណ តខងវ ិ ញ ណរបស់អនក។ អនកេធ�អ�ីែដលអនកមនិយល់
េ េពលែដលអនកជទរកតូច មកេ េល�សន។ អនកថ� យជីវតិអនកដល់
�ពះ�គីសទ។ អនកេធ�េរ ងចែម�ក។ អនកឆងល់ថេហតុអ�ីបនជអនកេធ��។ ប៉ុែន�បនទ បពី់
ខណៈេនះ េ េពលែដលអនកចស់ទុំ ជ�គី�ទ នែដលចស់ទុំ េនះអនកបន
យល់។ េឃញេទ? មនអ�ីមយួេលកេឡង។ អនកេឃញមូលេហតុែដលអនកម
េធ��។ កំេណ តខងវ ិ ញ ណរបស់អនក! កំេណ តធមមជតិរបស់អនកសរេសរែផនក
ខងវ ិ ញ ណរបស់អនក។

េតេ�យរេប ប�—ែដល�សម�សបនឹងអនក េ កនុងជីវតិេនះ េ េពល
អនកបនធំេឡង អ�ី�គបយ៉់ង�តឹម�តវ ពីេ�ពះអនក�តវបនបេងកតេឡងស�មប់
ករេនះ។ �មនិចែម�កេទឬ យបែ់ដលអនកបនេដរចូលេ កនុងេបសកកមម កិចច�បជំុ
តង ់ ឬពួកជំនុំតូចៗេ កែន�ងេនះ េហយជអ�ីែដល�គអធិបបយបនអធិបបយ
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េល�បធនបទ�មយួ េហយអនក�គនែ់តធ� កចុ់ះេ �សន? េឃញេទ? េឃញ
េទ? �ពះ�ទង�់ជប មុន�គឹះៃនេ�កីយ។៍ េឃញេទ? គឺ�—�កដូ់ចជចែម�ក
ស�មបអ់នក េហតុអ�ីអនកេធ��អ ច ឹង។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះអនកយល់ អនកដឹងពីអ�ីែដលបន
េកតេឡង។ �សម�សបនឹងអនកេ កនុងជីវតិេនះ េហយកម៏នេ កនុងជីវតិែដលនឹង
�តវមកែដរ។ េ�កីយេនះនិងជីវតិរបស់��ក—់ដូចជេ មុនេពលអនកចស់ទុំ។
អ�ី�គបយ៉់ង�កដូ់ចជេ ជមយួអនកយ៉ងរលូន។
41 ខញុ ំមនិេជ ថ—មនមនុស�មន កប់នេកតេឡងេ ទីេនះេ�យៃចដនយេទ។
ឥឡូវេនះ�គនែ់តគិតបន�ិចថ េ េពលែដលអនកមកដល់—េ�កិយេនះ អ�ី
�គបយ៉់ង�តវែតេ�ត មខ�ួនជេ�សចស�មបអ់នក ឬេ�ត មទុកជមុនស�មបអ់នក។
ខញុ ំេធ�មនិបនេសទរែតមនិយល់ពីរេប បែដលេយង�ចគិតថ�ពះ�ចេធ�បន �ច
េរ បចំអ�ីៗល� ៗ ទងំអស់េនះស�មបេ់យង…េយងមនិ�ចទុកចិត�េ កនុង�ទង។់
េនះេហយ េប�ទងប់ននេំយងចូលកនុងភពវកឹវរែដលេយងកំពុងែតសថិតេ កនុង
េពលេនះ េហយេរ បចំេរ ងដល៏�ៃនជីវតិស�មបេ់យងេ ទីេនះ េតេយង�ចេជ
ទុកចិត��ទងប់៉ុ�� េដមបេីរ ប�ទងច់ំេរ ងែដលនឹងមក សូមេមល ករដអ៏ស់កលប
ជនិចច! ��កដូ់ចជ ខញុ ំនិយយ �កដូ់ចចំែឡក�ស់។
42 េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិគិតថ�ថ នសួគជ៌កែន�ងែដលម� យរបស់ខញុ ំធ� ប�់បបខ់ញុ ំេទ។
ខញុ ំេជ ថ�កមជំនុំបនរកីចេ�មនពីេនះ។ េដមបគិីតពី� មយួរយឆន មំុន ឬពីររយឆន ំ
ខញុ ំគិតថអនកចស់េ�បេពលេវ�េដមបគិីតថមនុស�ទងំអស់ែដលបន�� បប់ន
េឡងេ �ថ នសួគេ៌ហយមនពិណមយួ េហយ—បនបេងកតេឡងេ េលពពក
េហយ—បនេលងពិណមយួ។ ឥឡូវេនះ ពួកេគបនដឹងថមនកែន�ងែដលមយួ
េ ថ�ថ នសួគ។៌ ប៉ុែន�ពួកេគ េបដូេចនះែមនេនះត ន�ីករទងំអស់នឹងមនេ េល
េយង អនកេឃញេទ។ ប៉ុែន�េយង…ប៉ុែន��—�មនិែមនជកែន�ងែបបេនះេទ។ �
មនិែមនេលងពិណ ទងំ�សងេទ។ ខញុ ំេជ ថ កុំេជ �ពះគមពរីបេ�ង នដូេចនះ។ ប៉ុែន�
េនះគឺជទស�នៈមយួែដលពួកេគមនពីមុនភពេពញេលញៃន�ពះបនទូលបន
ចូលមកកនុងអតថិភព ឬករេបកៃន���បពីំរ ែដលបនសនយដល់េយងេ �គេនះ
ែដលេយងនឹងយល់។

ខញុ ំេជ ថ�ថ នសួគគឺ៌ជកែន�ងពិត�បកដមយួ ដូចគន នឹងករេនះពិត�បកដ
ែដរ សូមេមល ដបតិ�ពះបនចបេ់ផ�មពួកេយងេ កនុងកររកីចំេរ នខងវ ិ ញ ណ
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របស់េយងេ កនុងកែន�ងេនះ។ េហយខញុ ំេជ ថ�ថ នសួគគឺ៌ជកែន�ងមយួែដល
ពិត�បកដដូចជកែន�ងេនះ ែដលេយងមនិេ ទីេនះអស់កលបជនិចច េហយ
�គនែ់តេ េលពពក។ េយងមនិ�គនែ់តេដញពិណរបស់េយង ស�មបទ់ងំអស់
—ពីទីេនះមនិធ� បម់ន។ ប៉ុែន�េយងនឹងេ កែន�ងពិត�បកដ ែដលជកែន�ងែដល
េយងនឹងេធ�េរ ង ែដលជកែន�ងែដលេយងនឹងរស់េ ។ េយងនឹងេ េដមបេីធ�ករ។
េយងនឹងរកី�យ។ េយងនឹងរស់េ ។ េយងនឹងមនជីវតិដអ៏ស់កលបជនិចច។
េយងនឹងេ �នសួគ។៌ ដូចជអ�័មនិងេអ�៉បនេធ� េហយរស់េ  េហយបរេិភគ
េហយរកី�យេ កនុងសួនចបរេអែដន មុនេពលែដលអំេពបបបនចូលមក េយង
សថិតេ េលផ�ូវរបស់េយង េ ទីេនះជថមីម�ងេទ ត �តឡបម់កវញិយ៉ង�តឹម�តវ។
អ�័មទីមយួ �មរយៈអំេពបប បននេំយងេចញេ ។ អ�័មទីពីរ �មរយៈ
េសចក�ីសុចរតិ នេំយងចូលមកម�ងេទ ត។ �ងសម� តេយងេហយនេំយង
�តឡបម់កវញិ។

43 អនកែដលយកករែសត�ជ�រៃន “យុត�ិកមម” ខញុ ំចងឲ់យអនកយក�។ េហយ
អនកទទួលកែសតេនះ ខញុ ំចងឲ់យអនកទទួលបន�។ ខញុ ំបននិយយេ េល�
កលពីេពលមុន។

44 សូមេមលពីរេប បែដលឪពុកម� យេ េលែផនដីរបស់អនក មុនេពលែដលអនក
មកទីេនះ មុនេពលពួកេគដឹងថអនកកំពុងែតមក េហយបនេ�ត មខ�ួនស�មបក់រ
មករបស់អនក។ �គនែ់តគិតពីេរ ងេនះឥឡូវេនះ ឪពុកម� យេ េលែផនដីរបស់
អនក។ ឪពុកម� យ េ េលែផនដីគឺ�គនែ់តជ�បេភទៃន�ពះវរបិ�ៃន�នសួគ។៌
“េបេយងដឹងពីរេប បផ�ល់អំេ�យល�ដល់កូនៗេយង េត�ពះវរបិ�ៃន�នសួគ៌
របស់អនក នឹងដឹងពីរេប បេដមបឲីយអំេ�យបនេ�ចនប៉ុ�� ដល់កូនេ �ទង”់
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលពកយទងំេនះ។ េឃញេទ?

ពួកេគបនេ�ត មខ�ួនជេ�សច។ ពួកេគបនេធ�កុនតូចមយួ ឬបនេធ�េខ
�វតូចៗ និងសំេល កបំពកតិ់ចតួចជេដម។ ពួកេគបនេ�ត មខ�ួនជេ�សច
អ�ី�គបយ៉់ងស�មបអ់នកកនុងករមកដល់ េរ បចំសូមបមីុនេពលអនកមកេ េល
ែផនដី។
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45 �ពះេយសូ៊វ�ទងប់នយងមកេដមបេីរ បចំករមកដល់របស់េយងេ ទីេនះ។
ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់។ “េ កនុងដំ�ករ់បស់�ពះវរបិ�ខញុ ំេនះមនទីលំេ
ជេ�ចន។” ឬសូម ឲយេយង…

ខញុ ំមនិមននយ័ថបែនថម�ពះបនទូលេទ ឬកដ៏កេចញពី�េទ េ�យេ�ពះេយង
មនិេធ�ដូេចនះេទ។ វវិរណៈ ២២ បននិយយថ “អនក�ែដលនឹងបែនថមពកយមយួ
ឬយកេចញេនះ។” ប៉ុែន�សូមអនុ ញ តឲយខញុ ំេធ�ឲយេរ ងេនះ មនិែមនជករបែនថមេទ
ប៉ុែន��គនែ់ត—េដមបបីង� ញពីចំណុច។

“េ កនុងដំ�កៃ់ន�ពះវរបិ�ខញុ ំមនទីលំេ ជេ�ចន។” ខញុ ំមនិេជ ថេ េពល
ែដលេយងេ ដល់�ថ នសួគេ៌យងនឹងក� យជ ដូចជមនុស��គបគ់ន េមលេ
ពិត�បកដដូចគន ។ ខញុ ំមនិេជ ថ—ទងំអស់គន នឹងមនែសបកសរ ឬេខម ឬ—តូចឬ
—ឬធំ—ឬដូចយក�ទងំអស់។

ខញុ ំេជ ថ�ពះជ�ពះៃនពូជេផ�ងៗ។ េ�កិយេនះបនបង� ញអ ច ឹង។�ទង់
ឲយមនភនធំំៗ និងភនតូំចៗ។ �ទងឲ់យមនទី�ល។ �ទងឲ់យមន�លខ�ច។់ �ទង់
បេងកតឲយមនករខុសៗ គន ពីេ�ពះ�ទងប់នបេងកត�មវធីិែដល�ទងច់ងប់ន។
េហយ�ទងប់នបេងកតរដូវកល។ រដូវេក�  រដូវរង រដូវផក រកី រដូវស�ឹកេឈ�ជះ។
�ទងប់នបេងកតរដូវកល។ �បង� ញថ�ទងជ់�ពះៃនពូជ។ �ទងប់នបេងកតពូជ
អនក។ មនុស�ខ�ះមនចិត��ចែណនពិត�បកដ។ េហយមយួចំនួន��វ និង
អនកេផ�ងេទ តគឺល� អនកេផ�ងេទ តសបបរុស។ េហយអនករកេឃញ�បេភទេផ�ងៗគន
ទងំអស់ៃនមនុស�េ នគររបស់�ទង។់ េឃញេទ?
46 េមលេ កនេ់ព�តស េហយវនិិចឆយ័គតេ់�យអនេ�ទ។ េឃញេទ? អន
េ�ទគឺថអនកអធិ�� នចមបងំ ជងគងរ់បស់គតលុ់តចុះ�គបេ់ពលេវ�។ េហយ
�វកេព�តសជមន កេ់ កនុងចំេ�មេភ�ងេឆះែដល—បនអធិបបយជេដម។
េហយ—េហយេ�កប៉ុលគឺជមនុស�ែដលមនចំេណះដឹងេ�ចនេទ ត ដូចជ…
ពួកេ�� ឬអ�ីមយួ េហយ�តឡបម់កវញិ។
47 េហយ េមល េ�កម៉ូេសបនសរេសរេស វេ បនួកបលដំបូង។ ៃន
ស ញ ចស់។ ដៃទេទ តែដលេ សល់គឺជចបប ់ េហយនិងពង�វ�ក��ត
�ពមទងំទំនុកដំេកង ជេដម េហយអ�ីែដលនរ�មន កប់នសរេសរអំពីពួក
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េ��។ប៉ុែន�ម៉ូេសបនសរេសរពី�កិតយវនិយ័ជេស វេ បនួកបលដំបូងៃន�ពះ
គមពរីៈ េ�កុបបត�ិ និកខមនំ េលវវីនិយ័ និងេចទិយកថ។
48 េហយបនទ បម់កប៉ុលបនសរេសរគមពរីស ញ ថមី។ �ជករពិត។ ម៉ថយ
ម៉កុស លូក និងយ៉ូ�ន បនសរេសរនូវអ�ីែដលបនេកតេឡង ជេដម។
ប៉ុែន�ប៉ុលបនែញកចបបនិ់ង�ពះគុណេចញពីគន  េហយ�ក�់េ កែន�ងរបស់�។
េឃញេទ? គតគឺ់ជអនកនិពនធស ញ ថមី។ �ទងប់ន�បទនឲយេយងនូវសំេណរៃន
េស វេ ស ញ ថមី កំណត�់ពះបនទូលរបស់�ពះេ កនុងលំ�ប។់

ឥឡូវេនះ កតស់មគ ល់ ជេ�ចន “លំេ ជេ�ចន” ផទះជេ�ចន�បេភទ។
49 ដូចជ ភនជំេ�ចន�បេភទែដរ។ ដូចជ ទេន�ជេ�ចន�បេភទ �តពងំ បឹង។
ពួក�េ ទីេនះេ េពលែដលអនកមកទីេនះ ជដំបូង ពីេ�ពះេសចក�ីសបបរុស
របស់�ពះវរបិ�ៃន�នសួគរ៌បស់អនកបន�កព់ួក�េ ទីេនះ។ ពីេ�ពះ មនុស�
ខ�ះចូលចិត�ភន។ំ មនុស�ខ�ះចូលចិត�ទឹក។ អនកខ�ះចូលចិត��លខ�ច។់ ដូេចនះ អនក
េឃញេទ អនកបនមក �ទងដឹ់ងថធមមជតិរបស់អនកនិងអ�ីែដលអនកនឹង�តវបន
ដូេចនះ�ទងប់នេធ��ដូចែដលអនក�ចរកី�យជមយួ�។ អូ! ខញុ ំគិតថ�ទងជ់បិ�ដ៏
អ�ច រយ�ស់ �ទង�់ជបថ�ទងប់នបេងកត�ដូចេនះ។

ខញុ ំរកី�យែដល�ទងប់នបេងកតភន។ំ ខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត�ភន។ំ ខញុ ំ…េហយខញុ ំ—ខញុ ំ
ចូលចិត��។ កែន�ង� អនកេផ�ងេទ ត “អូខញុ ំមនិ�ចឈរ…អូ �ទងច់បស់ជមន
�បអបច់កេ់�របស់�ទងេ់ ទីេនះ។” ែមនេហយ �ទងប់នចក�់េចញដូេចនះខញុ ំ
�ចរកី�យជមយួ�។ អនកេឃញេទ? ដូេចនះ បនទ បម់កនិយយថ “ខញុ ំចូលចិត�
តំបនទ់ំនប ជកែន�ងែដលខញុ ំ�ចេមលេឃញែវងឆង យ។” �បេសរ�ស់ ធមមជតិ
ពីរខុសគន  ទងំេយងជ�គី�ទ ន។

ប៉ុែន��ពះវរបិ�បនដឹងថអនកនឹងេ ទីេនះ េហយេរ បចំអ�ី�គបយ៉់ងស�មប់
អនកជេ�សចមុនេពលអនកមកដល់ទីេនះ។ �ែមន៉។ ករមកេលកទីមយួ របស់អនក
េ ទីេនះ �ទងប់នេ�ត មរចួ�ល់ស�មបអ់នកេ េពលអនកមកទីេនះ។ �មនិអ�ច រយ
េទឬ ែដលគិតអ�ីែដល�ទងប់នេធ�?
50 ឥឡូវេនះ ឥឡូវ ចូរចថំ ទងំេនះ�គនែ់តជអំេ�យខង�ចឈ់ម
ប៉ុេ�� ះ។ “ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេ�កម៉ូេស េ កនុងករកសងេ់�ងឧេបសថ
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េ កនុងទីរេ��ថ ន ឬេរ បចំ� គតប់ននិយយថគតប់នេធ�អ�ីៗទងំអស់
�មប ជ ែដលគតប់នេឃញេ �ថ នសួគ។៌” េឃញេទ? ដូេចនះ េរ ងេ េល
ែផនដី�គនែ់តបង� ញអ�ីែដលជេរ ងអស់កលបជនិចចប៉ុេ�� ះ។ េហយេបែផនដី
ែដលេយងរស់េ ៃថងេនះ អ�ច រយ�ស់ ដូចែដលេយងបន�ស�ញ់�។ េហយ
�ស�ញ់កររស់េ  និងខយល់ដកដេង�ម េមលផក និងអ�ីៗ េប—េបអ ច ឹង េបេនះ
ជករឆ�ុះប ច ំងមយួ អ�ីែដលបន�� បគឺ់ជករបង� ញមយួពីអ�ែីដលរស់អស់
កលបជនិចច។ េ េពលអនកេឃញេដមេឈ តសូ៊ទញ េបកបក ់ េហយពយយម
រស់េ �មននយ័ថមនេដមេឈរមយួេ កែន�ង�មយួែដលមនិចបំចេ់ធ�
ដូចេនះ។

េ េពលែដលអនកេឃញមនុស�មន កេ់ ទីេនះ កំពុងតសូ៊េដមបរីស់េ  នរ�
មន កេ់ កនុងមនទីរេពទយ ឬេ េលែ�គអនកជំងឺ ឬកនុងេ�គះថន កច់�ចរ តសូ៊ េហយ�តដ
ខយល់ �បទញ�បទង ់ និងយំេ�ក និងសែ�មកជីវតិ េត�មននយ័ថេមច៉? មន
កែន�ងមយួ េ កែន�ង�មយួ មនរបូកយែដលមនិតសូ៊និងែ�សកយំចំេពះេរ ង
េនះេទ។ េឃញេទ? �មនិេធ�អ ច ឹងេទ។
51 ឥឡូវេនះ ពួក�គឺជអំេ�យបេ�� ះ�សននចំេពះេយង ទងំអស់េនះ
�គនែ់តបង� ញថមនមយួែដលជកែន�ងែដលអស់កលបជនិចច។ េនះេហយ
ជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនេ េដមបេីរ បចំ ដអ៏ស់កលបស�មបេ់យង។ ឥឡូវេនះ
ពួកេគ�គនែ់តបង� ញពីអ�ីមយួធំជងៃន�បេភទដូចគន េនះ ពីេ�ពះទងំេនះគឺជ
�បេភទដូចគន ។
52 ឥឡូវេនះ ចូរចថំ �ពះគមពរីបនែចងថ “េបសិនជេ�ងឧេបសថេលែផនដី
ែដលជលំេ �� នរបស់េយង េប�វនិសេ  �តវបនរ�ំយ េយងមនមយួេទ ត
រងច់រំចួេហយ។

ដូចជទរកតូច �មន�ចដំុ់តូច េ កនុងម� យរបស់� �តវបនបង�ិលេហយ
កំេរ ក។ េហយ ប៉ុែន��គនែ់ត…េឃញេទ? េហយអនកសមគ ល់េឃញថ អនក�ចយក
ស�ី េបនងមនិ��កក ់ប៉ុែន�េ េពលែដលនងបនក� យជម� យ ខណៈេពលមុន
ែដលទរកេនះបនេកតមក មនេសចក�ីសបបរុសចំេពះ ស�ីេនះ។ េ ែកបរនង
ែតងែតមនអ�ីមយួ ែដលនងមនភពទនេ់ខ�យជង។ េហតុអ�ី? មនវ ិ ញ ណ
េទវ�តូចមយួរងច់ទំទួលរបូកយធមមជតិេនះ។ ដូចជេ េពលែដល�ជិតបន
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េកតមក ដេង�មៃនជីវតិចូលមកកនុង�។ េហយ�ពះផ�ុ ំដេង�ម�េ ទីេនះេហយ�
ក� យជ�ពលឹងរស់។ ឥឡូវេនះ �គនែ់តទរកេនះ�តវបនេកតមក បនទ បម់ក
របូកយខងវ ិ ញ ណគឺេ ទីេនះេដមបទីទួលបន។

េហយឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ងកយេនះធ� កចុ់ះេ ទីេនះ េ េលែផនដី
េនះ ដូចជទរក�តវបនទម� កចុ់ះមក កម៏ន�ងកយអមតៈមយួកំពុងរងច់េំដមប ី
ទទួលវ ិ ញ ណ�តឡបេ់ វញិេ�យខ�ួន�ម�ងេទ ត។ អូ! អ�ច រយ�ស់! េយង
មន េយង—េយងឥឡូវេនះេ កនុង�ពះ�គិសទេយសូ៊វ (�ែមន៉) ទរក េកមងតូច
កនុង�ពះ�គីសទ កូនរបស់�ពះរងច់កំរសេ ងគ ះេពញេលញ េ ករយងមករបស់
�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វរបស់េយង…េដមបទីទួលេយងេឡងេ ឯ�ទង ់ េ េពល
ែដល�ងកយេនះ ជីវតិរែមង�� ប ់េហយយកជីវតិអស់កលប។

53 របូ�ង និងអ�ីៗទងំអស់ែដល�ទងប់នេធ� បង� ញនូវអ�ីែដល�តវមក។ ដូចជ
របូកយផ�ល់ឲយអនកេ ទីេនះ ដូចជរបូកយេនះ ែដរ�ទងប់ន�បទនដល់អនកេដមប ី
រស់េ  �គនែ់តបង� ញថមនមយួេទ តែដល�បេសរជង មនិទនម់កេ េឡយ
េទ។ េឃញេទ? “េបេយង�ទ�ំទ ឬមនរបូកយៃនែផនដី េយងក�៏តវយករបូកយ
ៃន�នសួគែ៌ដរ” ែដលមនិមនអំេព��កកេ់ កនុងេនះែដល�តវមកេទ។ ឥឡូវេនះ
មនុស�មន កេ់នះជបអ់ំេពបប ជំងឺ េសចក�ី�� ប ់ទុកខ�ពយ។ ខញុ ំេទបែតបនបង� ញ
េ ទីេនះ មនិយូរប៉ុនម នេទ ករអធិបបយេ េល ករផ� ស់ប�ូរៃន�ពះបនទូលៃន�ពះ ពី
រេប បែដលថ—�ងកយេនះ �មនករ��កកេ់ កនុង�។

54 េហយអរយិធមស៌មយ័ទំេនបទងំអស់ែដលេយងរស់េ គឺជរបស់�រក�។
អនកមនិេជ េទឬ? �ពះគមពរីបនែចងថ េ�កិយេនះ �គបរ់�� ភបិល។ េយង
មនិចងេ់ជ េរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន��ពះគមពរីែចងយ៉ងចបស់អំពី� ថ�គបរ់�� ភបិល
�គបន់គរទងំអស់េ េលែផនដី �រក�ជមច ស់ េហយ�គប�់គងេ�យ�រក�។
�ពះេយសូ៊វ�តវបនលបងួេ�យ��ងំ េឡងេលកំពូល េហយបង� ញ�ទង�់គប់
ទងំនគរៃនេ�កីយ នឹងអ�ីេទ ត។ េហយ��ងំបនអះ�ងថពួកេគ ជរបស់
� េហយ�ពះេយសូ៊វមនិបនេឈ� ះ�បែកកជមយួ�េទ េ�ពះ�គឺជ�ពះៃនេ�កីយ
េនះ។ េឃញេទ? េហយ�បននិយយថ “ខញុ ំនឹងឲយពួកេគេ អនក េបអនកនឹងឱន
ចុះេហយថ� យបងគំខញុ ំ។” េឃញេទ? �ពយយមេដមបផី�ល់ពួកេគេ �ពះេយសូ៊វ។



24 �ពះបនទូលជសេម�ង

េ�យគម នករលះបង។់ េឃញេទ? �ជករចរចរមយួែដល�នឹងេធ�ជមយួ
�ទង។់

ប៉ុែន�េ�កិយបនេធ�បប។ ដូេចនះ ឈនួលៃនអំេពបបគឺជេសចក�ី�� បេ់ហយ
�ទង�់តវែត�� ប។់ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះបនេលចមកកនុង�ចឈ់ម
េទប�ទង�់ចទទួលករ�� បេ់ េលអងគ�ទងេ់ដមបេី�ះ។ គម នអ�ី�តលបម់កវញិ
េទ។ �មនិ�តវបនកំណតេ់ទ។ �ពិតជ�តវបនេ�ះេ�យឥតគិតៃថ�។ បំណុល
ទងំអស់�តវបង។់ �ជកមមសិទធិរបស់�ទងឥ់ឡូវេនះ។ េហយេយងគឺជ�បតិភូៃន
��ច�ករបស់�ទង ់ ែដលបនជួប�បជំុគន េ ទីេនះយបេ់នះ រមួគន កនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទជេស�ចៃនេយង េ កែន�ងសួគ។
55 ឥឡូវេនះ េ កនុងេ�កីយេនះែដលេយងរស់េ  កនុងករអបរ់េំនះ ខញុ ំចង់
បង� ញដល់អនក ករអបរ់ ំវទិយ� ស� អរយិធម ៌និងេរ ងទងំអស់េនះ ែដលដូចជ
សបបយរកី�យេ សព�ៃថងេនះ �ជរបស់�រក� េហយ�នឹង�តវវនិស។ អនក
និយយថ “បង�បស�បណ� ំ អរយិធមជ៌អ�ី?” បទ។ អរយិធមេ៌នះបនមក
េ�យ��ងំ។ េ�កុបបត�ិ៤ បនបង� ញ។ កូន�បសរបស់កអុីន សូមេមល,
បនចបេ់ផ�មអរយិធមេ៌នះ េ�យក�ងទី�កង និងសរ�ីងគ ជេដម។ េហយ
អរយិធមប៌នមកេ�យចំេណះដឹង។ ចំេណះដឹងគឺជអ�ីែដល�រក�បនលកេ់អ�៉
េ កនុងសួនចបរេអែដន ែដលប�� លឲយនងខទ បំំផ� ញ បទប ជ របស់�ពះ។

ដូេចនះ�នឹងមន�រយធមម៌យួេ កនុងេ�កិយែដលេយងនឹងេ  ប៉ុែន��នឹង
មនិែមនជ�បេភទ�រយធមែ៌បបេនះេទ ដបតិេ កនុង�រយធមេ៌នះេយងមន ជំងឺ ទុកខ
�ពយ េសចក�ីេ�សប��ល ករ�� ប ់ អ�ីៗេ កនុង�រយធមេ៌នះ ខុសឆគង។ ប៉ុែន�
េ កនុង�រយធមេ៌នះនឹងគម នអ�ីទងំេនះេទ។ េយងនឹងមនិ�តវករវទិយ� ស�។

វទិយ� ស�គឺជេរ ងចែម�កពីធតុពិត យ៉ង�កេ៏�យ។ េឃញេទ? អនក
បំែបកម៉ូេលគុលមយួ េដមបបីំែបក�តូម អេ ច ះ—េហយ—អេ ច ះ េដមបេីលកអនក
េឡង។ អនកយកេម កេំភ�ង បុកែបបេនះ េដមបសំី�បអ់�ីមយួ។ អនកយករថយន�។
េហយទញេ�បង�ំងេចញពីែផនដី និងសមភ រៈេចញពីែផនដី េដមបបីនធូរសរៃស
ដូេចនះ��ចបំផទុះបន។ េហយចុះេ �មផ�ូវេ េកសិបម៉យល៍កនុងមយួេម៉ង
េហយសម� បន់រ�មន ក។់ េឃញេទ? អូ គួឲយភយ័�ស់ �ចបល់គន  �បញប់
េឡង េយង�តែតវជំរញុ យកេចញ។ អូ! េឃញេទ? �ជរបស់�រក�។
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��ច�ករបស់�ពះនឹងមនិមនរថយន� យន�េ�ះ ឬអ�ីេផ�ងេទ តែដលជ
សមទិធិផលវទិយ� ស�េទ។ អតេ់ទ។ �នឹងមនិមនករអបរ់ ំទងំ�សងេទ។ �នឹង
�តវបនអបរ់ខំពស់បំផុត ែដលមនិ�ច�ម នដល់។ េឃញេទ? ករអបរ់ ំ អរយិធម៌
និងអ�ីៗទងំអស់េនះ មកពី��ងំ។

ឥឡូវេនះ អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េហតុអ�ីបនជអនក�ន�
អ ច ឹង?”
56 េឃញេទ គឺដូចជ េហតុអ�ីបនជខញុ ំេស� កពកេ់ េពលឥឡូវេនះ? េ កនុង
អរយិធមេ៌នះែដល�តវមក មុនដំបូង ពួកេគមនិ�តវករសំេល កបំពកេ់ទ។ ពួកេគ
មនៃសបមុខ�គបេល។ ពួកេគគម នេហតុផលេស� កពកេ់ទ ពីេ�ពះពួកេគមនិដឹង
ថពួកេគ��កត។ ឥឡូវេនះអនក…ឥឡូវេនះអនករកេឃញ ថ េ កនុងេពលេនះ
បនទ បម់ក ែដលេយងដឹងថេយង—េយង—េ —��កត េហយបបបនចងេ
ទីេនះ បនទ បម់កេយង�តវែតេស� កពក។់ ប៉ុែន��មនិដូេចនះេទ ពីេដមេឡយ។ េ
ទីេនះមនិែមនជអំេពបបេទ។ េឃញេទ?
57 ឥឡូវេនះ េរ ងដូចគន េនះែដរគឺេ កនុងរេប បៃនអរយិធម ៌ ទងំអស់គន ។ េយង
�ន េយងសរេសរ េយងេធ�េរ ងេនះ ប៉ុែន�មនិែដលបនែកត�មវេនះេទ។ កុំេធ�ឲយ
�ក� យជ�ពះរបស់អនក ដបតិមន�ពះៃនលទធិកុមមុយនិស�។ េឃញេទ? �ជមនិែមន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេឡយ។
58 �ពះេយសូ៊វ�គិសទេ�យេសចក�ជំីេន ។ មនិែមនជអ�ីែដលអនក�ចប ជ កពី់
វទិយ� ស�បនេទ ប៉ុែន�ជអ�ីែដលអនកេជ ។ ខញុ ំមនិ�ចប ជ ក�់បបអ់នក�មែបប
វទិយ� ស�បនេទ េ យបេ់នះ េ កនុងអគរេនះ ថមន�ពះមយួអងគ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹង
ថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ ប៉ុែន� េ�យេសចក�ីជំេន  បនប ជ កពី់�។

េ�កអ�័ប�មំនិ�ចបង� ញឲយអនក�ល់គន �មែបបវទិយ� ស�បនេទថ
គតនឹ់ងមនកូនជមយួ ស�ីេនះ េហយ�យុនងជិតមយួរយឆន េំហយ។ ប៉ុែន�
ជំេន របស់គតប់នប ជ កពី់�។ េឃញេទ? មនិ�តវករភស័�ុ�ងវទិយ� ស�េទ។
េហតុអ�ី…េហតុអ�ី េវជជបណ�ិ តនឹងនិយយថ “�ចស់េនះឆកួតេហយ េ ខងេ�ក
គតប់ននិយយថ គតន់ឹង—មនកូនេ�យ ស�ីេនះ។ គតម់ន�យុមយួរយ
ឆន េំហយ ឯនងមន�យុេកសិបឆន ។ំ” ប៉ុែន� អនកេឃញេទ �ពះជមច ស់�ទង់



26 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនបនទូលដូេចន ះ ដូេចនះ�មនិមនវទិយ� ស�េឡយ។ ��តវករក�ីជំេន  េដមបេីជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ មនិែមនវទិយ� ស�េទ។
59 ដូេចនះ ��េរ ននិងអ�ីេផ�ងេទ តេកតេឡង។ ទងំែដល �ពះ�ទងម់និែដល
មនបនទូលថ “ចូរេ េហយបេងកត��េរ ន” ឬសូមបែីត “មន���ពះគមពរី។”
អនកដឹងឬេ ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”] �ទងម់នបនទូលថ “�បកស
�ពះបនទូល។” �តឹម�តវ�ស់។ �បពន័ធអបរ់រំបស់េយងបននេំយងេចញឆង យពី
�ពះជជងអ�ីែដលខញុ ំធ� បដឹ់ង ែមនេហយ េចញឆង យពី�ពះ។ មនិែមន�ងសង់
��េរ ន មនទីរេពទយ ជេដម េនះគឺស�មបេ់�កិយនិងស�មប�់កមេនះ។
ប៉ុែន� ខញុ ំមនិមនអ�ី�បឆងំនឹងពួកេគេទ។ ពួកេគេលងែផនករបស់ពួកេគ ប៉ុែន�ថេ ែត
មនិែមនជថ។

េយង�ងសងម់នទីរេពទយ ែដលល�មនិធ� បម់ន េហយអនុវត�ជមយួថន ែំដល
េយងទទួលបន េហយមនុស��បព់នន់កប់ន�� បេ់ កនុងហនឹងជេរ ង�ល់ៃថង។
ប៉ុែន�អូ ខញុ ំេអយ េ កនុងនគរ�ពះគម នេសចក�ី�� បេ់ទ គម នេសចក�ីទុកខ�ពយេទ។ �
ែមន៉។ មនិមនេរ ងៃនេ�កិយទងំេនះេឡយ។ ប៉ុែន�េយងបនកន�ងផុតពីេរ ង
េនះ។ ចូលេ កនុងភពពិតៃន�ពះ ែដលជកែន�ងែដលេយងតសូ៊ខ� ងំ�ស់េដមប ី
ពយយមែស�ងរក។ �មរយៈវទិយ� ស�។ េហយវទិយ� ស�បែនថមេទ តែដល
េយងទទួលបន ករ�� បក់ក៏នែ់តេ�ចនេ េលខ�ួនេយង។ េយងកំពុង�បយុទធ
�បឆងំនឹងករចញ់ស ងគ មេ ទីេនះ ដូេចនះបែង�រ�េចញ។ េហយេ�យេសចក�ី
ជំេន  េជ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េ យបេ់នះ េហយទទួលយក
�ទង។់ គឺជ�ទងែ់តមយួ។
60 េតវទិយ� ស�េរ បចំអ�ីស�មបអ់នក? ករ�� បប់ែនថមេទ ត។ �តឹម�តវ។
ផក យរណបនិងអ�ី�គបយ៉់ងែដលេ ខងេល េហយនិងេរ ងទងំអស់េនះ េដមប ី
ព�ងយេសចក�ី�� បនិ់ងអ�ី�គបយ៉់ងេ ទូទងំែផនដី។ កុំេមលេ �។ បែង�រ
កបលអនកឲយខពស់ជងេនះ េឆព ះេ រក�ថ នសួគ។៌ រកេមលកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វ
បនកំណត ់ “េ េល�ពះហស��� ំៃន�ពះ” យបេ់នះ “ែដលមនិធ� បរ់ស់េ េដមបឲីយ
េយងបន�រភព” ពីអ�ីែដលេយងេជ  �ពះបនទូលរបស់�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត។
61 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ ជីវតិេនះមន�គបអ់ំេព��កក់ ដូេចនះេហយជីវតិ
ែដលនឹង�តវមក�នឹងមនិមនែបបេនះេឡយ។ មយួេនះមនចិត�េ�ភលន់
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ជំងឺ េហយ �� ប។់ ពីេ�ពះ �គឺជអ�ី? �មនិែមនជផទះែដល�ទងប់នយង
េ េរ បចំេនះេទ។ េនះគឺជមនទីរពយបលេ�គពិស។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ន
នកដឹ់ងថេតមនទីរពយបលេ�គពិសជអ�ី? [�កមជំនុំនិយយថៈ “�ែមន៉។”-
Ed។] �បកដ�ស់។ ជករ�បេសរ�ស់ េនះជអ�ីែដលអនកកំពុងរស់េ ។
មនទីរពយបលេ�គពិសគឺជកែន�ងែដលពួកេគបន�កអ់នកជំងឺទងំអស់ែដល
មនជំងឺ។ ែមនេហយ េនះេហយជអ�ីែដលអំេពបបបនេធ�ចំេពះេយង �ក់
េយងេ កនុងមនទីរពយបលេ�គពិសេ េលែផនដី។ េតអនក…ពួកេគមនិ�ពមឲយអនក
េផ�ងេទ តមកកនម់នទីរពយបលេ�គពិសេទ ពីេ�ពះមនេមេ�គ�គប�់បេភទកំពុង
េ�ះេហរេ ទីេនះ េហយ—េហយមនុស�នឹងឆ�ងេមេ�គទងំេនះេហយ—និង
មនជំងឺខ�ួនឯង។ េហយអំេពបបបននេំយងចូលេ កនុងមនទីរពយបលេ�គពិស
របស់�រក�។

62 អូ ប៉ុែន�មយួេទ ត�តវបនេគេ ថ “ដំ�ករ់បស់�ពះវរបិ�ខញុ ំ” “ខញុ ំនឹងេ
េហយេរ បចំកែន�ងស�មបអ់នក។ នអំនកេចញពីមនទីរពយបលេ�គពិសេនះេហយ
ប ជូ នអនកចូលេ កនុងដំ�កៃ់ន�ពះវរបិ�ខញុ ំ” �ែមន៉។ មនអនកមន នអំនក
េចញពីមនទីរពយបលេ�គពិសេ េលែផនដី។ �ទងប់នេ េរ បកែន�ងមយួកែន�ង
ដល៏�ឥតេខច ះ ែដលគម នអំេព��កក ់ គម នជំងឺ គម ន�យុ គម នករ�� ប ់ គម ន
េសចក�ី�� ប។់

�ជកែន�ងដល៏�ឥតេខច ះមយួែដលេ អនកឲយមនភពល�ឥតេខច ះ េហយអនក
�តវែតល�ឥតេខច ះេដមបេី ទីេនះ។ �ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថៈ “ចូរឲយអនក�ល់គន បនល�ឥតេខច ះ ដូចជ�ពះវរបិ�ៃន�នសួគ៌
�ទងក់ល៏�ឥតេខច ះែដរ។” �ល��ពះ�ជ�ច�កឥតេខច ះ ដូេចនះ��តវែតជមនុស�
ល�ឥតេខច ះមក។ េ�យ�រែត អនក�តវឈរេហយេរ បករជមយួ�ពះ�ជបុ��
�គបល់កខណ៍របស់�ពះ េហយអនក�តវែតជកូន�កមុដំឥ៏តេខច ះ។ ដូេចនះេតអនក
�ចេធ���មរយៈអ�ីេផ�ងេ�កពី�ពះបនទូលដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះែដលជ “ទឹក
ៃនករបំែបកែដល�ងេយងពីអំេពបបរបស់េយងបនេទ?” �ែមន៉។ �តឹម�តវ
�ស់។ �ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ចូរគិតពី� ដំណកឈ់ម �ពះបនទូល
ៃនេ�ហិត។ �ែមន៉។ �ពះេ�ហិត�ទង ់�ពះបនទូលៃន�ពះជេ�ហិតេដមប�ីង
សំ�តកូន�កមុ។ំ �ែមន៉។ ែមនេហយ។ នងឈរយ៉ងល�ឥតេខច ះ ស�ី�ពហមចរ ី
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មនិផិតកបត។់ នងមនិែដលេធ�បបេឡយ �ងំពីកែន�ងដំបូង។ �ែមន៉។ នង
បនជបេ់ កនុង�។ េឃញេទ?

គឺជផទះរបស់�ពះវរបិ�ែដល�ទងយ់ងេ េរ បចំ។
63 មន កេ់នះបនមកេ�យកររមួេភទ េហយពីករធ� កចុ់ះ េហយ�តវែតធ� កចុ់ះ
ជមយួករធ� កចុ់ះ។ មនិថអនកបះ៉េរ ងចស់យ៉ង�េទ េទះជយ៉ង�នង
នឹងធ� កចុ់ះ។ នងបនេធ�� ពីេ�ពះនង�តវវនិស េ�ពះ�ពះ�ទងម់នបនទូល
ដូេចនះ។ នង�តវបនប ចប។់ �ពះជមច ស់�ទងនឹ់ងបំផ� ញ�។ �ទងម់នបនទូល
ដូេចនះ។ �នឹងមនករផ�ះផ�រេរ ងទងំមូល។ េតអនកេជ េទ? [�កមជំនំុនិយយថៈ
“�ែមន៉។”- Ed។]

កលេដមដំបូង េ េពលែដលេ�កីយេនះបនេកតមក េ េពលែដល
�ពះបនទញទឹក�តឡបម់កវញិ ដំបូង ៃនែផនដី ដូចជ�ទងប់នេធ�ទឹកពីៃផទ
របស់ ម� យ មនេ�កិយេកត។ បទ។ េហយមនុស�ចបេ់ផ�មរស់េ េល
�េ េពលែដល�ពះបន�កព់ួកេគេ េលទីេនះ។ េហយបនទ បម់កពួកេគ
ចបេ់ផ�មេធ�បប។ េហយ�តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េ�យករ�ជមុជទឹក
េ កនុងៃថងរបស់េ�កណូេអ។ បនទ បម់ក�បន�បជ់បរសុិទធេ�យ�ពះេ�ហិត
របស់អនកបេងកតែដលបនធ� កម់កេល�។

េហយឥឡូវេនះជរេប បែដលអនកមក �មរយៈ�ងសម� ត េដមបេីជ �ពះ។
អនក�តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេដមបែី�បចិត� ឬស�មបក់រផ� ចប់បរបស់
អនក។ អនក�រភពអំេពបបរបស់អនកេ ចំេពះ េហយ�ទងប់នេលកែលងេទស
អនក។ េហយអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េដមបបីង� ញថអនកបន ទទួលករ
េលកែលងេទស �រភពេ កនម់នុស� េហយបង� ញដល់េ�កិយថអនកេជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទថ�ទងប់នសុគតស�មបអ់នក។ េហយអនក…�ទងប់នជំនួស
កែន�ងអនក េហយឥឡូវេនះអនកឈរេ កនុងកែន�ងរបស់�ទង។់ �ទងក់� យជអនក
េដមបឲីយអនក�ចក� យជ�ទង។់

បនទ បម់កអំ�ចដប៏រសុិទធៃន�ពះបនសំ�តទម� បទ់ងំអស់េចញពីជីវតិ
របស់អនក។ អនកធ� បជ់កប់រ ី ផឹក�� េធ�អ�ីែដលមនិ�តឹម�តវ និយយកុហក អ�ី
�គបយ៉់ង។ បនទ បម់កករ�ងសម� តៃន�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ចូលមកកនុងជីវតិរបស់អនកេហយយកអ�ីទងំអស់េចញពីអនក។ េបអនកនិយយអ�ី
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ែដលមនិខុសសូម�បញបនិ់យយថ “រងច់បំន�ិច។ ខញុ ំសូមេទស។ ខញុ ំមនិចង់
មននយ័ែបបេនះេទ ។” េឃញេទ? �រក�បនេរ បចំអនទ កម់យួេ ទីេនះ។
ប៉ុែន�អនកទទួលបន�ពះគុណេដមប�ីតឡបម់កវញិ េបអនកជ�គី�ទ នពិត�បកដចូរ
និយយថ “ខញុ ំខុស។” បទ។ ដូេចនះ ឥឡូវេនះ…

64 ឥឡូវេនះ េរ ងបនទ បែ់ដលអនកទទួល គឺជករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
និងេភ�ង។

ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់ េ េពលែដល�គ១ពនឆ់ន េំនះចបេ់ហយ �ពះ�ទង់
នឹង�បទនដល់េ�កិយេនះនូវករ�ជមុជេ�យេភ�ង។ �នឹងេធ�ឲយេរ ងទងំមូល
េកតេឡង។ េ�កេព�តសបននិយយថ “ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹង�តវេឆះ។”
េហយេរ ងេនះនឹងមនបុណយ�ជមុជេ�យេភ�ង ផ�ះផ�រេរ ងទងំមូល។ េហយ
បនទ បម់កនឹងមនៃផទេមឃថមីនិងែផនដីថម។ី េនះ ជេពលែដលកែន�ងេសចក�ី
សុចរតិ�ងំេ ។

េនះេហយជកែន�ងែដលេយងេ ។ េយងបនក� យេ ជមនុស� ែដល
រែមង�� ប ់ េពលេនះមនជីវតិអស់កលប។ េ េពល�ពះបនទូលៃន�ពះបំភ��ឺពលឹង
របស់េយង េហយេយងក� យជបុ��និងបុ�តីៃន�ពះ ែដលមនគុណលកខណៈែហ�
នៃន�ពះេ កនុងេយង េដមបេីធ�ជបុ��និងបុ�តីៃន�ពះវរបិ� េ �ថ នសួគ ៌ បន
ែ�សកថ “ឱ�ពះវរបិ�េអយ! �ពះជមច ស់ ជ�ពះៃនខញុ ំ េ កនុងដំ�កៃ់ន�ពះវរបិ�
ខញុ ំ។”

65 ឥឡូវេនះ េ�កីយចស់េនះ�តវែតធ� កចុ់ះ េ�យ�រែត�បនមក�មរយៈ
កររមួេភទ។ េហយ�មក�មរយៈករមនិ�� បប់ងគ ប ់ ពីេដមដំបូង។ េហយ
េយងបនេកតេ ទីេនះ�មរយៈកររមួេភទ �មរយៈករធ� កចុ់ះ េហយ��តវែត
�តលបេ់ វញិ�មវធីិដូចគន  េ ករធ� កចុ់ះ។ ប៉ុែន�មនមន កែ់ដល�ទងក់ំពុងេរ បចំ
ស�មបអ់នក ែដលមនិ�ចធ� កចុ់ះ េ�ពះ�ទងក់ំពុងេធ��ដូេចនះ។ “ខញុ ំេ …”

េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងេបសិនជេយង�តវេ កនុងរបូកយែបបេនះ? េតអនក
មនិសបបយចិត�េទឬអីែដលមនករ�� បេ់នះ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែម៉
ន។”-Ed។] ឥឡូវេនះេតមនិចែម�កេទឬ? ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ និយយថ ឧទហរណ៍…
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កលពីប៉ុនម នឆន មំុន ខញុ ំជេកមង�បសមន ក ់ េហយឥឡូវេនះខញុ ំជបុរសវយ័
ក�� ល។ ខញុ ំមនមតិ�ភក�ិមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ េ�កដុក េហយគតម់ន�យុ
េកសិបបីឆន  ំ កលពីពីរបីៃថងមុន។ សូមេមលគតឥ់ឡូវេនះ។ ែសសិបឬែសសិប
�បឆំន េំទ ត េនះេហយជខញុ ំ។ ឥឡូវបែនថម�យុែសសិបឆន េំទ តឲយគត។់ អនកនឹង
េ ទី�? មនែត…
66 ខញុ ំរកី�យែដលមនអ�ីមយួេដមបឲីយេយងេចញពីមនទីរពយបលេ�គពិសេនះ។
មនទ� រេបកចំហរ េហយ�េ ថករ�� ប។់ �ពះេយសូ៊វឈរេ កនុងទ� រេនះ។�
ែមន៉។ �ទងនឹ់ងដឹកនខំញុ ំ�មដងទេន�។ �ទងនឹ់ងនខំញុ ំឆ�ងកតទ់� រេនះ។ មនទ� រដ៏
អ�ច រយមយួឈរេ �តងេ់នះ េ ថេសចក�ី�� ប។់ េហយ�ល់េពលែដលេបះដូង
របស់អនកេ�តមយួ េនះជំ�នមយួែដលអនកខិតចូលេ ។ េហយៃថងមយួខញុ ំ
�តវែតមកទ� រេនះ។ អនក�តវែតមកទីេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលខញុ ំមកដល់ទីេនះខញុ ំមនិ
ចងក់� យជមនុស�កំ�កេទ។ ខញុ ំមនិចងែ់�សកេហយងកេចញេទ។ ខញុ ំចងចូ់ល
មកទ� ររបស់ខញុ ំ រុេំ�យសេម� កបំពកៃ់នេសចក�ីសុចរតិ របស់�ទង ់ (មនិែមនខញុ ំ
េទ) ។

�មរយៈករេនះខញុ ំដឹង ថ “ខញុ ំ�គ ល់�ទងេ់�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
របស់�ទង។់” េ េពលែដល�ទងប់ន��ស់េ ខញុ ំ នឹងេចញមកពីចំេ�មមនុស�
�� ប។់ េដមបេី ជមយួ�ទង ់ េចញពីមនទីរពយបលេ�គពិស។ េ កែន�ង�
ែដលរបូកយេនះ�ចនឹងធ� កចុ់ះ េហយ�គបទី់កែន�ងែដល��ចនឹងចុះចត ខញុ ំនឹង
េចញមកេ ៃថង�មយួ េ�ពះ�ទងប់នសនយនឹងខញុ ំ។ េហយេយងេជ ជក។់ បទ
ែមនេហយ។ �ទងប់នបេងកតអ�ីែដលមនិ�ចធ� កចុ់ះបន។
67 សូមកតស់មគ ល់អំពីរេប បែដលម� យ ែដលកំពុងរងច់េំ េលែផនដីសព�ៃថង
េនះ អំពីរេប បៃន�ងកយរបស់ម� យ�បថន ចងប់នអ�ីមយួ។ ខញុ ំកំពុងនិយយ ខញុ ំ
ទយេហយសងឃមឹ េ មនុស�េពញវយ័�គបគ់ន ែដលនឹងយល់។ ម� យ េ កនុង
កំេណ តៃនទរក េបមនអ�ីមយួខ�ះខតៃន�ងកយរបស់នង នងចបេ់ផ�ម
ចងប់នអ�ីមយួ។ រកេមលឪពុក…

ខញុ ំចថំេយង�តវបនចិ ច ឹម េចញពី�គ�រ�កី�កេហយ—េហយេយងមនិមន
េយងេសទរែតមនិមនអ�ីបរេិភគេពលេយងេ េកមង។ បងប�ូនជេ�ចនបនរងទុកខ
េរ ងដូចគន េនះ។
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ដូេចនះេ�យរេប ប� េ េពល មុនេពលទរក�តវេកតមក ម� យនឹង
ចងប់នអ�ីមយួ។ េហយឪពុក�គនែ់តឈរេ �ជងមខ ង េធ��គបយ៉់ងស�មប់
នង។ េឃញេទ? �ជរបស់នង �ងកយរបស់នង ជតិកល់សយមូជេដម
ៃន�ងកយរបស់នង និងវ�ីមនីែដលនង�តវករ។ ជូននី�តវបនបេងកតេឡង
សូមេមល េហយគត�់បថន ចងប់ន ម�ូប��រស�មបកូ់នែដលនឹងមកដល់។
េ�យរេប បេនះ ែដលឪពុកម� យ ពយយមេដមបទីទួលទរកែដលនឹងេកតមក
ជឥតេខច ះនិងសបបយរកី�យ�មែដល�ចេធ�បន។ សូមេមលពីរេប បែដល
ឪពុកម� យអនកនឹងេធ�ដូេចនះ? េ េពល�តវករអ�ីមយួ ម� យ�តវេធ�បនទ ល់អំពី�
េឃញេទ �បពន័ធរបស់នង�តវបនបេងកតេឡង។ អនកយល់េទ? [�កមជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉។”- Ed។] េនះេហយ រេប បែដល�តវករអ�ីមយួេ ទីេនះ េដមបកូីន
ែដលកំពុងមកដល់ គឺម� យ—ចបេ់ផ�មេ�សកឃ� នចំេពះេរ ងេនះ។

68 ឥឡូវ សូមឈបប់ន�ិចសិន។ េហតុអ�ីេយងមនកររស់េឡងវញិ? េហតុអ�ី
េយង�បមូលផ�ុ ំខ�ួនេយងជមយួគន ? េហតុអ�ីបនជខញុ ំែតងែតបេនទ សមនុស�?
េហតុអ�ីបនជខញុ ំេ អនកថ �សីេពនេទកុសដ្ “ឈបតុ់បែតងមុខ និងករ�ប
សករ់បស់អនក េហយេធ�អ ច ឹង?” េហតុអ�ីបនជខញុ ំនិយយែបបេនះ? េ�យ�រែត
រេប បចស់ៃនេពនេទកុសដ្មនិេធ�ែបបេនះេទ។ វធីិ�ពះគមពរីពិត�បកដមនិ�តវេធ�
ដូេចនះេទ។ អនកេស� កេខខ�ីទងំេនះនិងសំេល កបំពកែ់ដលជបទ់កទ់ងនឹងបុរស
េតអនកដឹងេទ�ពះគមពរីបននិយយដូេចន ះថ េនះគឺជករស�បេ់ខពមចំេពះ�ពះ?
[�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉” - Ed។] ប៉ុែន�េយងអនុ ញ តឲយ។ េហតុអ�ីបនជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�យំេ�ក? េ�ពះដឹងថមនអ�ីមយួខ�ះខតេ ទីេនះ។
េយង�តវែតសថិតេ កនុងទំរងៃ់ន�ពះេយសូ៊វ�ពះ�គីសទ។ េយង�តវែតជបុ��និងបុ�តី
ៃន�ពះ។ េយង�តវេធ�ដូចកូនរបស់�ពះ។

69 កលពីយូរយរមកេហយ េរ ងខ�ីមយួបនដំ�លថ។ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់
ពីបង�បសែសបកេខម មន កេ់ ខងេ�កយេនះ។ េ ភគខងតបងូពួកេគធ� បល់ក់
ទសករ។ េហយេនះ េ េពលែដលពួកេគមនទសករេ ទីេនះ េ េពលែដល
ទសភព គឺមុនេពលេសចក�ី�បកស ៃនករេ�ះ។ េហយពួកេគនឹងេ ទិញ
មនុស�ដូចជពួកេគ គឺដូចជអនកគួកេជរថយន�ែដលេ�បរចួេហយ។ ពួកេគមនវ ិ
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កយ័ប�័តៃនករលក ់ េហយលកម់នុស�ដូចជពួកេគ—េគេ�បរថយន�។ អនកបន
ទទួលវកិយ័ប�័តៃនករលកជ់មយួពួកេគ។

70 េ េពលែដលអនកទិញមន កម់កទិញ ជឈមួញក�� ល។ េហយគតនឹ់ង…
គតច់ងេ់ �ចំំករធំៗទងំេនះេហយទិញទសករេនះ។ េហយគតប់នចូល
មកចំករធំមយួែដលពួកេគមនទសករជេ�ចន េហយគតច់ងម់កេដមបេីមលថ
េតពួកេគមនមនុស�ប៉ុនម ននក។់ េហយពួកេគ�គបគ់ន េ ទីេនះ។ កំពុងេធ�ករ។
េហយពួកេគ—ពួកេគមនករេ�កេ ។ ពួកេគេ ឆង យពីផទះ។ ពួកេគមកពី
� ហ�ិក។

ពួកេគបននពំួកេគមកទីេនះ។ ឈមួញបននពំួកេគ េហយបនលកព់ួកេគ
ឲយេធ�ជទសករ ដូេចនះេហយពួកេគមនករេ�កេ ។ ពួកេគដឹងថពួកេគ
មនិបន�តលបេ់ ផទះម�ងេទ តេទ។ ពួកេគនឹងរស់េ េហយ�� បេ់ កនុងទឹកដី
េនះ។ េហយពួកេគមន ពួកេគ�តវ�យនឹងែខ�តីជញឹកញយ។ ពួកេគជ
�ទពយរបស់មច ស់ េហយគតប់នេធ�ជមយួពួកេគនូវអ�ីែដលគតច់ងេ់ធ�។ េហយ
ពួកេគ�គនែ់ត…េបគតច់ងស់ម� ប�់គតនឹ់ងសម� ប�់។ េហយេបគតអ់�ីកេ៏�យ
គត�់គនែ់តេធ��។ េនះគឺជទសភព ដូចជអុី��ែអលែដរ េហយ—េហយមន
�បជជតិជេ�ចនេទ ត�តវបននចូំលេ កនុងទសភព។ េហយពួកេគ�តវយក
ពួកេគេធ�ជអនកបំេរ �កី�ក។ ពួកេគ�គនែ់តបេ�ម។ ពួកេគបនយំេ�ក អនកដឹងេទ
�គបេ់ពលេវ� េហយេ�កេ ។

71 ប៉ុែន�ពួកេគបនកតស់មគ ល់េឃញថមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ជបវបំេរ មតិ�
វយ័េកមង គតម់ន�ទងរបស់គត ់កបលរបស់គត ់េឡងែបបេនះ។ មនិែដល�យ
គតេ់ទ។ មនិែដល�បបគ់តពី់អ�ីែដល�តវេធ�។ ដូេចនះឈមួញក�� លបននិយយ
ថ “ខញុ ំចងទិ់ញទសករេនះ។”

គតត់បថ “គតម់និែមនស�មបល់កេ់ទ។’

គតស់ងកតធ់ងនថ់ “ខញុ ំចងទិ់ញគត។់”

គតេ់ឆ�យថ “អតេ់ទ! គតម់និែមនស�មបល់កេ់ទ។”

សួរថ “េត�ជេ ែកៃនពួកេគែមនឬេទ?”
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គតេ់ឆ�យថ “អតេ់ទ។” បែនថមថ “គតម់និែមនជេ �� យេទ។ គតជ់
ខញុ ំបេ�ម។”

គតស់និ�� នថ “មនិអីេទ �បែហលជអនកឲយសីុខុសពី��រែដលអនកឲយ
ដល់អនកដៃទេហយ។”

អនកលកត់បថ “េទ។ ពួកេគបនញំុ��រេ ទីេនះ ទងំអស់គន ។”
អនកទិញសួរថ “េតអ�ីែដលេធ�ឲយេកមង�បសេនះមនភពខុសគន ខ� ងំពី

អនកដៃទេទ តកនុងពួកេគ?”
អនកលកប់ននិយយថ “េនះគឺជេរ ងមយួ។ េពលមយួខញុ ំកឆ៏ងល់ដូចគន ែដរ។

ប៉ុែន�មន កេ់នះមកពីកុលសមពន័ធ� ហ�ិក េហយេ � ហ�ិកឪពុករបស់គតគឺ់ជ
េស�ចកុលសមពន័ធ។ េហយ គតអ់េន� �បេវស�នច៍កឆង យពផីទះ។ គតេ់ធ�ខ�ួនឯង
ដូចជកូន�បសរបស់េស�ច។ គតដឹ់ងថ េ ទូទងំ�បេទស ែដលឪពុករបស់គត់
គឺជេស�ចៃនកុលសមពន័ធ។ េហយឥឡូវេនះគតេ់ធ�ខ�ួនដូចគន  េ�ពះគតដឹ់ងថគត់
ជកូន�បសរបស់េស�ច។”
72 អូ បងប�ូន�បស �សី អនកេហយនិងខញុ ំ េ កនុងេ�កីយែដលេយងរស់េ េនះ
ចូរេធ�ខ�ួនេយងជបុ��និងបុ�តីៃន�ពះ។ េយងជជនអេន� �បេវសនេ៍ ទីេនះ ប៉ុែន�
�កបបកិរយិរបស់េយងគួរែតេ �មបទប ញត�ិៃន�ពះ ែដលេយងជបុ��និង
បុ�តីៃន�ពះ។ ឥរយិបថរបស់េយង េយងគួរេធ�េហយ�ប�ពឹត�។ និងអ�ី�គបយ៉់ង
េយង�មអ�ីែដលចបបរ់បស់�ពះបន�ក។់

“េហយ�គឺជករស�បេ់ខពមមយួសំ�ប់ ស�ីែដលេស� កសេម� កបំពកជ់ប់
ទកទ់ញនឹងបុរស។” �ជករខុសឆគងនិងជអំេពបប “ែដលនងកតស់ក់
របស់នង” �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ “ជេរ ងមនិធមម�ស�មបន់ងសូមបែីត
អធិ�� ន។”

អនកនិយយថ “ចុះយ៉ងេមច៉វញិ?”
73 មនមនុស�មន កប់នមករកខញុ ំ ជអនកដឹកនដំល៏ប ី មនិយូរប៉ុនម នេទ។ បន
និយយថ “ប�ូន�បស�បណ� ំមកេនះ។ ខញុ ំចង�់កៃ់ដេលអនក។” បនបែនថមថ
“អនកនឹងបំផ� ញករងររបស់អនក។”

ខញុ ំសួរថ “ថេមច៉?”
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គតត់បថ “ែ�សកថឲយពួកេគែបបេនះ”
ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំកំពុង�បប…់”
ខញុ ំបន�ថ “ខញុ ំេជ អ ច ឹងេហយ។” បែនថមថ “ខញុ ំកជ៏�កម េពនេទកុស�ែដរ។ ខញុ ំ

េជ ថ ស�ីមនិគួរពកស់កខ់�ី មនិគួរ�បេម  ៉និងអ�ីែដលដូចជរេប បែដលពួកេគ
បនេធ� គូសមុខរបស់ពួកេគ។” សងកតធ់ងនថ់ “ពួកេគមនិគួរេធ�ដូេចនះេទ។ ប៉ុែន�”
គតនិ់យយថ “�ពះបនេ អនកឲយអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។”

ខញុ ំបននិយយថ “�ទងប់នេ ខញុ ំឲយអធិបបយពីដំណឹងល�” ហនឹងេហយ។
េហយគតនិ់យយថ “ខញុ ំេជ េលេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�” គតសួ់រខញុ ំថ “េតអនក

គិតែបបេនះេទ?”
ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយ។ េមលអ�ីែដលអនកមន កមមវធីិធំៗទងំអស់េនះ។

ទូរទស�ន ៍ និងអ�ីៗេផ�ងៗេទ ត។ ខញុ ំគម នអ�ីេទ ែត�ពះ�ទងនឹ់ងេឆ�យតប។” េនះជ
ករ�តឹម�តវ។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគម នអ�ី ែត�ពះ�ទងនឹ់ងេឆ�យ។”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ…អនកកំពុងបំផ� ញករងររបស់អនក”
ខញុ ំបនេឆ�យថ “�គបកិ់ចចករែដល�ពះបនទូលៃន�ពះនឹងបំផ� ញ េនះគួែត

បំផ� ញ។” េនះជករ�តឹម�តវ។ ពិត�ស់។ េនះពិត�បកដ�ស់។
គតនិ់យយថ “ែមនេហយ អនកកំពុងបំផ� ញ�”

74 ខញុ ំបននិយយថ “េតនរ�នឹង�បប�់បនទ បម់ក? េឃញេទ? នរ�មន ក់
�តវែតនិយយ�។ នរ�មន ក�់តវែតឈរចំេពះអ�ីែដលជេសចក�ីពិត មនិថ�ជ
អ�ីែដលឈចឺបេ់ទ។” េហយមតិ� ជ�គី�ទ ន ជមនុស�ែដលេជ ថេយងនឹងេ
�ថ នសួគ�៌ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធខ�ួនឯងនឹងប ជូ លេយងេ កនុង�ពះបនទូលៃន�ពះ។

គតប់ននិយយថ “អនកដឹងពីអ�ីែដលអនកគួរែតេធ�?” បែនថមថ “មនុស�េជ ថ
អនកជេ��” បន�ថ “អនកគួរែតបេ�ង ន ស�ីទងំេនះពីរេប បេដមបទីទួលអំេ�យ
ទនៃនទំនយ េហយនិងអ�ីែដលដូចេនះ អ�ីែដលអ�ច រយជនំួសឲយេរ ងតូច�ច
ទងំេនះ។”
75 ខញុ ំបននិយយថ “េតខញុ ំនឹងបេ�ង នពួកេគពីពិជគណិតេ េពលែដលពួកេគ
មនិបនសូមបែីតេរ នកខគយ៉ងដូចេម�ច? េ េពលែដលពួកេគមនិបនេធ�េរ ង
ធមម�ផងេនះ សូមេមល េរ ងធមមជតិ េតអនកនឹង�បបព់ួកេគនូវអ�ីែដលខពស់ជង
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េនះយ៉ងេមច៉?” េ េពលអនកមនិចបេ់ផ�មពី…អនកចងេ់ឡងេលកំពូលជេណ� រមុន
េពលែដលអនកឈនកដំំបូង។ េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកដួល។ េឃញ
េទ?

ចបេ់ផ�មពីខងេ�កម េហយេឡងេលេ �តងដូ់ចជ�ពះបននអំនក
េឡងេល។ េឃញេទ? េ�ះ��យជីវតិរបស់អនកេហយអនុវត��ម�គបទ់ងំ
�ពះបនទូល�ពះែដលបនែតង�ងំស�មបអ់នកេដមបេីធ�។
76 ឥឡូវេនះចូរគិតពីរេប បែដល�ពះ…េយងគួរែត�ប�ពឹត�ខ�ួនេយងឲយដូចជ
�គី�ទ ន។ ករ�ប�ពឹត�របស់េយងគួរដូច�គិ�ទ ន។ ពីេ�ពះ េយងគឺជជនបរេទស
េ ទីេនះ។ េនះមនិែមនជផទះរបស់េយងេទ។ អតេ់ទ។ េយង�គនែ់តបន�កេ់
ទីេនះ។ បេ�� ះ�សនន។ េយង�ល់គន �តវែតេចញេ  េ យបេ់នះ។
77 ឥឡូវេនះសូមគិត។ េប�ពះ កនុងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ មនម� យ
មុនេពលទរកតូចចបក់ំេណ តេឡង េ�សកឃ� នវ�ីមនីខ�ះ េហយពកយរបស់
ម� យនិយយេចញមក “ប៉ខញុ ំ—ខញុ ំ—ចងប់នកឡូប៉ូ ឬឪឡឹក។ ខញុ ំចងប់នអ�ីមយួ
េផ�ងេទ ត។” �េចញពី…េហតុអ�ី គតនឹ់ងេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលគត�់ចេធ�បន
េដមបបីន� ពីេ�ពះគតច់ងឲ់យកូនរបស់គតេ់កតមកល�ឥតេខច ះ េបសិនជ�ច។
េឃញេទ? េហយគតនឹ់ងេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលគត�់ចេធ�បន េដមបបីន�។
78 េតគត�់ចេធ�បនេ�ចនប៉ុ��  េដមបទីទួល�! �ទងជ់អនកបេងកត។ ឥឡូវេនះ
សូមគិតពីរេប បែដល�ទង�់ច េដមបេីរ បចំ�ងកយេយង េដមបរីស់េ ដូចជ
�ងកយដរ៏ងុេរ ងផទ ល់របស់�ទង ់ េបេយងចងរ់ស់េ ។ មនអ�ីមយួេ កនុងេយង
ែ�សកេ  េដមបរីស់េ ។ េហយមនអ�ីមយួេ កនុងេយងែដលនឲំយេធ�េរ ង
�តឹម�តវ។ បនទ បម់ក�ពះនឹងេ នរ�មន កម់កេវទិកឬេវទិកែដលនឹងអធិបបយ
ពីេសចក�ីពិត។ េហតុអ�ី? េឃញេទ? �បង� ញអនក។ បនទ បម់ក េបអនកពិតជកូន
របស់�ពះែមន អនកនឹងចបេ់ផ�មយំ “�ពះអងគេអយ សូមដកយក�េចញពីខញុ ំ។ កតខ់ញុ ំ
េចញពីេនះ។ យកករទងំេនះ ឆង យពីខញុ ំេ ។” េហតុអ�ី? �ចបំចស់�មបផ់ទះេ
�ថ នសួគរ៌បស់អនក ែដល�ទងប់នេ េរ បចំ។ អនក�តវែតក� យេ ជកូន�កមុៃំន
�ពះបនទូល�ពះ�គីសទ។
79 ខញុ ំបនអធិបបយពីរបីយបក់លពីមុនេ េលករថ� យយ ញបូជ េ កនុងៃថងៃន
ដង� យធួននឹងបប។ ខញុ ំបនអធិបបយែតេលចំណុចែដល�ពះ �កមជំនំុែដល�ពះ
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នឹងជួបមនុស�េ កនុង េហយកនុងេនះ �ទងម់នបនទូលថ ជកែន�ងែដល�ទងប់ន
�ក�់ពះនមរបស់�ទង។់ �ទងម់នបនទូលថ “�ទងនឹ់ងមនិជួបពួកេគេ កែន�ង
�េផ�ងេទ តេទប៉ុែន�កែន�ងែដលជទ� រែដលខញុ ំ�កេ់ឈម ះរបស់ខញុ ំ។” ឥឡូវេនះ
�ទងម់និបនជួបអនកេ កនុងទ� រេមតូឌីស ឬ�ចកទ� របបទីសទ ឬទ� រេពនេទកុស្
ដរបស់ពួកេគេទ។ ប៉ុែន��ទងប់ន�កេ់ឈម ះរបស់�ទងេ់ កនុង�ពះ�ជបុ���ទង។់
�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំបនមកកនុង�ពះនម�ពះវបិ�ខញុ ំ។”

នរ�កេ៏�យែដលមក េហយកូនេកមង�មកេ�យនម�ពះវបិ�។
គត…់ខញុ ំមក�មេឈម ះរបស់�បណ� ំ ពីេ�ពះឪពុករបស់ខញុ ំគឺជ�បណ�។ំ
េហយអនកមកេ កនុងេឈម ះរបស់អនកេ�យ�រែតេនះជេឈម ះរបស់ឪពុកអនក។

េហយ�ពះេយសូ៊វ �ពះ�ជបុ�� បនមកេ កនុង�ពះនម�ពះវរបិ�។ េហយ
�ទងម់នបនទូលថ�ទងប់ន�កេ់ឈម ះរបស់�ទង ់ “េ កនុង�ចកទ� រេនះែដលខញុ ំ
�កេ់ឈម ះរបស់ខញុ ំ េនះគឺជករថ� យយ ញបូជ” េហយេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
គឺជកែន�ងែតមយួគតែ់ដលអនកនឹងរកេឃញនូវករ�បកបនិងករថ� យបងគំ�ពះ។

អនកនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំ” េនះមនិេធ�េរ ងមយួ
�ខុសគន េឡយ។ អនក�តវែតេ កនុង�ពះ�គីសទ។

អនកបំេរ និកយមន ក ់េ យបេ់ផ�ងេទ ត បននិយយមកកនខ់ញុ ំថ “េ�ក�ប
ណ� ំ េមលេ ទីេនះ។ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ ‘អស់អនក�ែដលេជ ’
�ពះគមពរីបនែចងថ ‘អស់អនក�ែដលេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះេនះេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។’”
80 ខញុ ំនិយយថ “េត�ពះគមពរីមនិែចងេទថ គម ននរ�មន ក�់ចេ �ពះេយសូ៊វ
ជ�ពះ�គីសទបនេទ មនែត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?” េឃញេទ? អនកមនិ�ចេធ�ឲយ
�ពះគមពរីក� យជកុហកេឡយ។ ��តវែតចូលេ កនុងភព�តឹម�តវ។

ដូេចនះអនក�តវែតេកតជថមីម�ងេទ តេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធអនកែដលេធ�
បនទ ល់ េចញេ�យខ�ួនឯង អនកដឹងថ�ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។េហយ
បនទ បម់កេបសិនជអនក ជែផនកមយួ។ េបអនកជកូនរបស់�ពះ េ កនុង�ពះបនទូលៃន
�ពះ េតអនក�ចបដិេសធ�ពះបនទូលេ�យរេប ប�? េត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ច
េធ�ឲយអនកេជ េលេគលលទធិែដលអនក�តវែតេធ�អ�ីមយួដូចេនះេ េពលែដល�ពះគមពរី
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បននិយយអ�ីេផ�ងេទ ត? “េយង�តវែតចូលរមួកនុង�កមជំនំុ េហយេធ�ករេនះ ឬ
ករេនះ” េ េពលែដល�ពះគមពរី�បបអ់នកយ៉ងចបស់អំពីអ�ីែដល�តវេធ�? េឃញ
េទ? េហយបនទ បម់កេ េពលអនកេឃញ េហយអនកេ�តចូលេ កនុង� អនកនឹង
�តវេ ជមយួ�។ �គនែ់តរក�ដំេណ រេឆព ះេ មុខ េហយរកីចំេរ នេឡង។

ដូចជ—ដូចជ—េមេ�គែដលចូលមកកនុងសបនូរបស់ ស�ីមន កែ់ដលមន
សុ៊ត។ េហយបនទ បម់កេ េពលែដលសុ៊តចបេ់ផ�មលូត�ស់ និងចបេ់ផ�មនំ
យកេមេ�គ �មនិែមនជេមេ�គរបស់មនុស�េទ េហយជេមេ�គសត�ែឆក និងសត�
េគ។ ��ក�់គបេ់មេ�គរបស់មនុស�។

81 េហយេ េពលែដលកូនរបស់�ពះ េ េពលែដលបនតំរវូទុកជមុន…េនះ
ជពកយ��កកែ់ដល�តវេ�ប ប៉ុែន��ជ�ពះ។ េនះគឺជ�ពះគមពរីរបស់�ពះ។ ករ
ដឹងជមុនៃន�ពះ�ចកំណតទុ់កជមុន បនេធ�ឲយអ�ី�គបយ៉់ងដំេណ រករេដមប ី
កិត�ិនមរបស់�ទង។់ េ េពល�គបពូ់ជតំរវូទុកជមុន ែដលអនក�តវក� យជ េហយ
�ពះបនេ អនក េហយឥ នទីតូចៃន�គបពូ់ជេ ទីេនះឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះ �
នឹង�ងសងេ់ េលកំពូល ពកយមយួេ េលកំពូលមយួេផ�ងេទ ត េ េលកំពូល
មយួេផ�ងេទ ត។ �នឹងមនិ�យជមយួេគលលទធិ�មយួេទ។

82 សូមកតស់មគ ល់។ “េ កនុង�ចកទ� រទងំេនះ ជេរ ង�ល់ៃថង ពួកេគគួរញំុខូ
សឺថមី។ េ ទីេនះនឹងមនិមនតំែប�មយួកនុងចំេ�មពួកេគេឡយ អស់រយៈ
�បពំីរៃថង។” េតែមនេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”] ។ សមយ័កល�កមជំនុំ
ទងំ�បពំីរ �គេនះគម នអ�ី គម នដំែបរ គម នេគលលទធិ គម នអ�ីបែនថមេទ។ �
�តវែតជនំបុង័ឥតតំែបពិត។ “គម នដំែបរ�េ កនុងចំេ�មអនក�ល់គន េឡយ។”
�គនែ់តជដំែប �ពះបនទូលខ�ួនឯង គឺជែតមយួគត។់ េហយ�ពះបនទូលេនះគឺជ
�ពះ។ េហយ�ពះ�តឡបជ់�ចឈ់ម េ កនុងបុគគល�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលេនះ
គឺជ�ចកទ� រ។ “មន�ចកទ� រែដលខញុ ំបនជួប�ទង ់ េ កនុងករថ� យបងគំ េ េពល
អនកេធ��ម�ពះប ញត�ិទងំ�យៃន�ពះ។”

83 ដូេចនះេហយ េបសិនជបងប�ូន េ យបេ់នះ សូមមកនិយយថ “ខញុ ំសូម
ថ� យជីវតិរបស់ខញុ ំដល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” េហយអនកមនិែដលទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេទ។ សូមចូលមក។ អនក�តវែតេធ��។ អនក�តវែតរកីចេ�មន។ សំុ�ពះឲយ�ក់
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�ពះបនទូលេ េលកំពូល�ពះបនទូល ដូចេនះ រហូតទល់ែតអនកបនក� យជកំពស់
ៃនកូន�បសរបស់�ពះឬកកូ៏ន�សីរបស់�ពះ។

យកអ�ីៗកនុងេ�កិយ? យ៉ូ�នទី១និយយថ “េបអនក�ស�ញ់េ�កិយ ឬ
អ�ីៗេ កនុងេ�កីយេនះ េនះគឺេ�យ�រែតេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ មនិបន
េ កនុងអនកេឡយ។” អនក�តវបនបេ ឆ ត។ អនកបនទទួលេសចក�ី�ស�ញ់របស់
េ�កិយេ ទីេនះ េហយ�បនេបកបេ ឆ តអនក �រក�មន េ�យករ�កេ់
េលទីេនះ េហយបង� ញ។ េឃញេទ? អនកមនិ�ច…ែមនេហយ អនកមនិ�ចយក
�ពះបនទូល�ពះ�មយួេចញពី�ពះគមពរីបនេទ។

េតអ�ីែដលប�� លឲយមនអំេពបបដំបូង? មនិែមនេ�យ�គនែ់តជចំណុច
ដធ៏ំមយួកុហកេទ ប៉ុែន�េ�យ�រែតនងេអ�៉បនយល់ខុស េហយ�រក�បនេធ�
ដល់នង ពកយមយួ។ ពកយមយួម៉តប់នបំែបកែខ�សង� ក ់ េហយបនបដិេសធ
មនិយក�ពះបនទូលមយួ។ េនះគឺជករចបេ់ផ�មៃន�ពះគមពរី។

�ពះេយសូ៊វ�ទងប់នយងមកេ ក�� ល�ពះគមពរី។ �ទងម់នបនទូលថ
“មនុស�មនិរស់េ�យ�រនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ�ពះបនទូលទងំអស់ែដល
េចញមកពី�ពះឧសរបស់�ពះ។” េនះជ�ពះបនទូលទងំមូលរបស់�ពះ។ អនកេជ
ថេនះគឺជករេបកសែម�ងរបស់�ទង?់ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”] �ពះបនទូល
ទងំមូលរបស់�ពះ។

បនទ បម់កេ កនុងវវិរណៈ២២ �ពះេយសូ៊វបនមកឯយ៉ូ�ន េ េលេកះ
ប៉តម់៉ុស។ េហយ�ពះេយសូ៊វ “�ពះេយសូ៊វ�ទងប់នចតេ់ទវ�មកឯខញុ ំេដមបែីថ�ង
ទីបនទ ល់អំពីេរ ងទងំេនះ” េឃញេទ? “អនក�ែដលយកពកយមយួេចញពីេនះ ឬ
បែនថមពកយមយួេ � ខញុ ំនឹងយកចំែណករបស់គតពី់េស វេ ជីវតិ។”
84 មនិែមន�គនែ់តនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំ—ខញុ ំេជ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” េនះ�តឹម�តវេហយ។ បនទ បម់កបែនថមអ�ីែដលេសសសល់
េ េល�។ អនកនិយយថ “ខញុ ំបន�បជ់សុចរតិ។ ខញុ ំ�បគល់ៃដខញុ ំេ បំេរ ។ ខញុ ំ
េជ េល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” បនទ បម់កអនក�តវែតេកតជថម។ី អនក�តវែតេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េឃញេទ? �គនែ់តរក�បែនថមេទ ត េ េពលអនកបន�ដំេណ រ
េ ។ អនកកំពុងែតរកីលូត�ស់េ ជកំពស់ៃនបុ��និងបុ�តីៃន�ពះ។ ខញុ ំេអយ!
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�ពះ�ច េរ បចំេយង េហយផ�ល់ឲយេយងែដល�បថន ចងប់នេ កនុងជីវតិ
របស់េយង េយងចងេ់ឃញអ�ីមយួ។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននក ់ េ ទីេនះ
ប៉ុនម ននកច់ងប់ន�ពះបែនថមេទ ត? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”- Ed។]
េហតុអ�ីបនជ�បង� ញថមនេ�ចនជងេនះស�មបអ់នក។ េឃញេទ? អនក
កំពុងេ�សកឃ� ន�។ ករឈចឺបរ់បស់អនកកំពុងែតេកតេឡង។ េឃញេទ? អនក
�តវករបែនថមេទ ត ដូេចនះេយង�ចសបបយរកី�យ េហយមនេសរភីព និង
ល�ឥតេខច ះ។ េយង�តវែតេធ�។
85 ដូចជ ចំនុច—តូចៗ—ៃនជីវតិគឺជ…េ េលេដម�ទងៃន�ពះ ដូចជ េជមៃន
ជីវតិគឺេ កនង…េ េលេដម�ទងរបស់ម� យ។ �ពះកំពុងលូត�ស់ និងេ  េ
េហយ េដមបេីរ បចំកែន�ងស�មបព់ួកេយង កែន�ងដេ៏ អស់កលបជនិចចជមយួ
�ទង។់ មនិែមនជកែន�ងែដលមនមនទីរពយបលេ�គពិស ែដលមនេសចក�ី�� ប់
អំេពបប អំេពផិតកបត ់និងអ�ីែដលមនេ េ�កិយេ ទីេនះ។ េបចិត�របស់អនកេ
េលេនះ �បង� ញថ�មនិែដលមនទំនកទ់ំនងជមយួ�ពះេទ។ េឃញេទ? អនក
កំពុងេឆព ះេ ។ អនកទទួលបនករបំភនផ់�ូវចិត�។

អនក�គនែ់តចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរេហយនិយយថ “ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់េនះ។
ម� យរបស់ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់េនះ។” េនះ�ចជករពិតេ កនុងៃថងម� យរបស់
អនក។ ប៉ុែន�េយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងមយួេផ�ងេទ ត។
86 �ររបស់េវស�ីនឹងមនិែដល…គតម់និ�ចទទួលលូទរ័។ េ�កលូទរ័បនេជ
េ កនុងយុត�ិកមម ប៉ុែន�េ�កេវស�ីេជ េលករេធ�ឲយបរសុិទធ។ ពួកេពនេទកុស�ចូល
មកពួកេគមនិចូលមកជមយួ េគមនិទទួលយកយុត�ិកមម ឬករេធ�ឲយបរសុិទធេទ។
ពួកេគ �ជេពលេវ�ស�មបក់រ�� រេឡងវញិនូវអំេ�យ។ ឥឡូវេនះ េយងនឹង
េចញពីករេនះ។ េឃញេទ?

ដំ�កក់លទងំបីៃន—វល�ិនឹងមកដល់។ ដំបូង�មនតិចតួច គឺលូទរ័េឡង
មក ពីករែកែ�ប។ �តឹម�តវ។ េនះគឺជ�សេមលមយួ។ េមលេ ធមមជតិ។
�ពះជមច ស់េហយនិងធមមជតិេធ�េ កនុងនិរន�ភព េ�យ�រែត�ពះគឺេ កនុង
ធមមជតិ។ េឃញេទ? ករមកបនទ បគឺ់ រេំយលផក  លំអង ជំននេ់មតូឌីស។
បនទ បម់កពួកេពនេទកុស� អូ! ខញុ ំេអយ ពិតជល�ឥតេខច ះ�ស់ េឃញេទ
�គប�់សវ�លីេមលេ ដូចជ�សវ�លីល�ឥតេខច ះ �គប�់សវ�លី។ េបក
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�េឡងមក មនិេឃញមន�សវ�លីេ ទីេនះេទ។ �ជសំបក ែដលជន�
របស់� ប៉ុែន�ជីវតិកំពុងេធ�ករងរ។ េឃញេទ?
87 ពួកេគបន�តឡបម់កវញិេ ទីេនះេ កនុងសមយ័លូទរ័េហយបនទទួល
យកលូទរ័។ ជីវតិេនះមក�ម ប៉ុែន��បនេ េហយ�កជ់និកយ។ េរ ងដំបូង
ែដលអនកបនដឹង �គនែ់តក� យជនិកយែដលចុងប ចប�់តវដុត។ េឃញេទ?
�សេមលមយួបនកន�ងេ  គ�ឺគនែ់តជសំបក។ ពួកេគខ�ះេ ែតពយយម
េ កនុងេនះ កនុងសំបកចស់េនះ មនិ�គ ល់អ�ីេ�ះអំពី�ពះ េសចក�ី�� ប។់ ពួកេគ
និយយថ “ែមនេហយ េមល េយងជស�ឹក។ េយងគឺជេ�កលូទរ័។” េនះជ
ករពិត។ ប៉ុែន�រកេមលកែន�ង�េ េពលេនះ។ េឃញេទ?

“េយងគឺជេមតូឌីស”

េហយសូមបែីត “េយងជពួកេពនេទកុស�” ប៉ុែន�ចូរេមលពួកេពនេទកុស�
ចុះ �តជកេ់ហយផ�ូវករ�ទទួលបនប៉ុ��  រេប បែដល�គបគ់ន េដរេចញ។ េឃញ
េទ? �គឺជអ�ី? �ជសំបកៃនពូជពិត។ េឃញេទ? អនកដៃទទងំអស់េនះគឺជ
សំបក ប៉ុែន�បនចូលកនុងនិកយ។ េបអនកនិយយថ “ខញុ ំជពួកេពនេទកុស�” េនះ
មនិែមនមននយ័េទចំេពះ�ពះ ជងអនកនិយយថអនកគឺជរ ៉មូកតូលិក ឬ�សន៍
យូ�។ ឬអ�ីកេ៏�យែដលអនក�ច។
88 អនក�តវែតេកតមក គឺជជីវតិែដលចូលមក�មរយៈសំបកេនះ។ កុំេ
ជបនឹ់ងេដម។ កំុេ ជបនឹ់ង�គបពូ់ជ។ ចូរេចញេ កនុងែផនកដល៏�ឥតេខច ះ។
89 ឥឡូវ ចូរច ំ េហយ�ល់ករែកែ�បេឡងវញិែដលេយង�ល់គន មន លូទរ័
ជេដម េ កនុងបីឆន ែំដលពួកេគបនេរ បចំ។ េនះជករ�តឹម�តវ។ �គបក់ររកីផុស
ផុលបននអំងគករមយួកនុងរយៈេពលបីឆន ។ំ

សូមគិតពីរយៈេពលែដល�បនេកតេឡង អស់�បមណៃមភឆន  ំ េហយគម ន
អងគករ។ េហតុអ�ី? �ជ�គបពូ់ជ ែដលនឹងមក េ េ�កមសំបកអងក ម។ ដូចេនះ។
�កេ់ផ�កេចញ ឥឡូវេនះ��តវែត�កេ់ កនុងវត�មនៃន�ពះ�ជបុ�� េដមបចូីល
េ កនុង�គបពូ់ជដរ៏ងុេរ ងដូចជមយួែដលបនចូលេ ដំបូង។ វ�ិរពិតែដល
បនចុះេ  ដំបូង �តវបនមក�តឡបម់កវញិ�មរយៈ�សេមល េដមបេីចញមក
�ពះវ�ិរមយួេផ�ងេទ ត េ េពលែដលផ�មំកេដមបេី�ជសេរ ស�េឡង។ ជីវតិែដល
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បនធ� កចុ់ះេ កនុងេ�កលូទរ័ ជីវតិែដលបនធ� កចុ់ះេ កនុងេមតូឌីស ជីវតិ
ែដលបនធ� កចុ់ះេ កនុងពួកេពនេទកុស� នឹងចូលេ កនុង�គបធ់ ញជតិ។ �
នឹងចូលេ កនុង�គបធ់ ញជតិ េហយេចញេ  បេងកតជ�ងកយដឥ៏តេខច ះៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
90 ដូចជ�ពះ�ទិតយរះេឡង កនុងេវ�ៃថង។ អនកមនិ�ចេមលេ ធមមជតិេទ
េលកែត�ែថ�ងទីបនទ ល់ៃន�ពះ។ អនកមនិ�តវករសូមបែីត�ពះគមពរី េដមបដឹីងថមន
�ពះ។ ទរកតូចេកតមក ទរកេខ�យមន ក។់ េម៉ង�បែហល�បពីំរ ចបេ់ផ�មេ
��។ េម៉ងដបឬ់ដបម់យួ�េចញ។ េម៉ងដបពី់រេម៉ង�េពញកម� ងំរបស់ខ�ួន។
េម៉ងបីរេស ល�ចបេ់ផ�មចស់។ េម៉ង�បពំីរឬ�បបីំ �បមំយួ…�បឬំ�បមំយួ
េពលរេស ល នងចបេ់ផ�មឈប។់ ��� ប។់ េតេនះជទីប ច បរ់បស់�េទ? េទ។
�បនរស់េឡងវញិម�ងេទ តេ េវ��ពឹក។ ជីវតិ ករ�� ប ់ ករប ចុ ះ�ពះសព
េហយកររស់េឡងវញិ!
91 េមលស�ឹកែដលបនមកេ េលេដមេឈ។ �បនភជ បម់កជស�ឹកល�។
នេំចញជម�ប ់ បេ ចញែផ�របស់�។ បនទ បម់ក េរ ងដំបូងែដលអនកបនដឹង រដូវ
ស�ឹកេឈ�ជះបនមក �យ�ប�រ� ករ�� ប ់ រតចូ់លេ កនុងឫសេ កនុងដីម�ង
េទ ត។ េតេនះជទីប ច បរ់បស់�េទ? និទឃរដូវបនទ ប ់ នងមកម�ងេទ ត ែថ�ង
ទីបនទ ល់។ អូ! េនះេហយជជីវតិអចឆរយិ។

ប៉ុែន�បង�បស បង�សី េយងបនទទួលជីវតិអស់កលប។ េយងបនទទួល
ជីវតិអស់កលប�មរយៈអងគដអ៏�ច រយេនះែដលបនយងមក បនេចញេ �ច
េរ បចំ�ងកយេយង។ េហយករឈចឺបទ់ងំេនះែដលេយងមន ដូចជ ស�ី
មន�រមមណ៍េថក លេទសចំេពះអ�ីែដលអនកេធ� អនកជបុរសែដលជបេ់ ថន ក់
សិកខ ��េគលលទធិនិងអ�ីេផ�ងៗេទ ត អនកទងំអស់គន ចងនិ់យយថ “ខញុ ំ
—ខញុ ំសូ�តេគលលទធិេនះ។ ខញុ ំេធ�ែបបេនះ” ប៉ុែន�មនអ�ីមយួែដល�តឹម�តវេ កនុង
អនក េ េពលែដលអនកេឃញែភនកងងឹតបនេបកេឡង មនុស�ថ�ង—់…ខ� ក។់
េរ ងទងំអស់េនះែដលបនសនយ។ សូមេមល�ពះបនទូលបនអធិបបយេ កនុង
អំ�ចរបស់�។ សូមេមល ស�ីេពសយេ �មផ�ូវ បនេធ�ឲយ ស�ីមន ក។់ សូមេមល
—េមលអនក�បមកឹមន កែ់ដលេចញមកពីទីេនះ។ េហយក� យជពួកបរសុិទធដពិ៏ត
ៃន�ពះ។ របស់ខញុ ំ! េឃញេទ? មនអ�ីមយួជីវតិេ ទីេនះ។ េហយអនកចបេ់ផ�មមន
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�រមមណ៍ថ “ែមនេហយ ខញុ ំ�បែហលជមនិ�តវេធ�ែបបេនះេទ។” ប៉ុែន� សូមេមល
�ជអ�ី �គឺជអ�ីែដល�ងកយរបស់អនក�តវករ។ “មក”។ ប៉ុែន��ពះមនវ�ីមនី
េ ទីេនះស�មប�់គបទ់ងំរបូកយ។ �ពះេយសូ៊វបនេ េរ បចំកែន�ងទុកជមុន
េ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់។ បទ កូនតូច �បស�សីៃន�ពះ។
92 �ពះេយសូ៊វ�ទងប់នសំុែតមយួប៉ុេ�� ះ េ កនុងករអធិ�� នរបស់�ទង់
េ កន�់ពះវរបិ�។ អនកដឹងថេនះជអ�ី? គឺជករមយួបនទ បពី់ករថ� យ
យ ញបូជរបស់�ទង ់ ែដល�ទងប់នេធ�េ េលែផនដី ជីវតិែដល�ទងរ់ស់េ �មផ�ូវ
ែដល�ទងប់នេដរ។ �ទងប់នសូមស�មបេ់រ ងមយួ “កែន�ងែដលខញុ ំេ  ពួកេគ
ក�៏ចេ ែដរ។” �ទងប់នេសនសំុេសចក�ី�បកប។ េនះេហយជេរ ងែតមយួគត់
ែដល�ទងប់នសំុ�ពះវរបិ�េ កនុងករអធិ�� ន ភពជៃដគូជេរ ងរហូត។ េបអនក
ចង�់នេរ ងេនះេ កនុងគមពរីយ៉ូ�ន១៧ ខ ២៤។ េតេយងគួរ�បថន ចងប់ន�ទង់
ប៉ុ�� េ ? �បសិនេប�ទងច់ង…់

ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ េបអនកពិតជេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេនះ មននយ័
�គបយ៉់ងស�មបអ់នក។ េឃញេទ? �មនិែមនជេស វេ កបនួមយួចំនួនេទ។ អនក
មនិរស់កនុងចបបនិ់ងអ�ីេផ�ងៗេទ តេទ។ អនករស់េ េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ គឺជ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។
93 ខញុ ំែតងែតនិយយែបបេនះ។ កនុងនមជអនកផ�យដំណឹងល� ខញុ ំនឹងេ បរ
េទស។ ចុះេបខញុ ំន�ំបពនធរបស់ខញុ ំេ កនុង កូនៗរបស់ខញុ ំថ “ឥឡូវេនះេមលមកេណះ
កូនៗេអយ! �� បេ់ ទីេនះ េ�ក�សី�បណ�!ំ ខញុ ំជប�ីរបស់អនក។ អនកមនិ�តវ
មនប�ីេផ�ងេទ តេឡយ ខណៈេពលែដលខញុ ំេ បត។់ េបអនកមន ខញុ ំនឹងេជ ែសបក
អនកេ េពលខញុ ំ�តលបម់កវញិ?” អ៊ូហូ៊។ េឃញេទ?

ចូរ�ទ បេជងរបស់ខញុ ំថ “កូនេអយ! ចូរ�� បអ់�ីែដលខញុ ំនិយយផង!”

“បទហនឹងេហយ បទប៉ បទប៉ បទ។”

“េតេ�កអនុ ញ តេ�យខញុ ំបន�នឮ់អំេពទុចចរតិមយួែដរឬ? េឃញេទ?”
េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េតមនិែមនជផទះឬ?

ឥឡូវេនះចុះេបនងនិយយថ “ឥឡូវេនះ អនក�មរយៈហនឹង? ឥឡូវេនះ ខញុ ំចង់
�បបអ់នកអ�ីមយួ។ េ�ក�បណ� ំ ខញុ ំជ�បពនធេរ បករ�សបចបបរ់បស់អនក! អនក
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មនិ�តវមនមតិ�ភក�ិ�សីៗ�េផ�ងេទ តេទេ េពលែដលអនកេ  ដូចគន ” ឥឡូវេនះ
េត�មនិែមនជផទះេទឬ? ឥឡូវេនះ�នឹងមនអ�ីមយួ។

េយងមនិេធ�ដូេចនះេទ។ ខញុ ំ�ស�ញ់នង េហយនង�ស�ញ់ខញុ ំ។ េ េពល
នងដឹងថខញុ ំនឹងេ  នងដឹងថខញុ ំមនិេ េទេប�ពះអមច ស់មនិេ ខញុ ំឲយេ ។ េយង
�កបចុះេ�កមេ េលកំ�លឥដ� េហយយកកូនៗេ ជំុវញិ។ េយងអធិ�� ន។ ខញុ ំ
និយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេមលែថរក�ៃដគូរ និងកូនតូចរបស់ទូលបងគំ
ផង។” ពួកេគនិយយថ “�ពះអងគេអយ សូមែថរក�ប៉ប៉ េ េពលេយងេចញេ
ខណៈេពលែដលគតេ់ ។” េហយបនទ បម់កេ េពល�េយងេ …
94 ឥឡូវេនះ ចុះេបខញុ ំនឹងេធ�អ�ីខុសេ ទីេនះ? ចុះេបខញុ ំេធ�ដូេចនះ? បំពន េធ�អ�ី
ខុស? េហយខញុ ំបន�តឡបម់កវញិ ជួប�បពនធ�កី�កតូចរបស់ខញុ ំ ឈរេ ទីេនះ
េហយសម�ងឹេមលមុខ�ជញរបស់នង េហយសករ់បស់នងែ�បេ ជពណ៌�បេផះ
ខញុ ំបនេដរេឡងេហយនិយយថ “អូនសម� ញ់ បងចង�់បបអ់ូនេរ ងមយួ។ អូន
ដឹងេទថបង�ស�ញ់អូន។”

“�បកដ�ស់ ប៊លី អូនដឹងថបង�ស�ញ់អូន។”
95 “ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។ ខញុ ំបនយកេកមង�សីខ�ះមកផទះ។” ខញុ ំ—ខញុ ំ
និយយថ “អនកនឹងអតេ់ទសឲយខញុ ំឬេទ?” ខញុ ំេជ ថនងនឹង។ ខញុ ំពិតជេធ�បន។
ប៉ុែន�េតខញុ ំនឹងេធ�ដូេចនះេទ? េពលខញុ ំេមលេ  ឈរេ ទីេនះ េឃញសកព់ួកេគែ�បជ
ពណ៌�បេផះ េហយដឹងថនងបនឈរេ ចេន� ះខញុ ំនិង�ធរណជន េហយ
ខញុ ំដឹងថ�បពនធពិត�បកដជអ�ី េតខញុ ំ�ចេធ�បនេទ? ខញុ ំ—ខញុ ំសូ៊�� បជ់ជងករ
េធ�ទុកខដល់នង។ ខញុ ំនឹង។

េហយេបសិនដូេចន ះ ខញុ ំ�ស�ញ់ចូលចិត�ភរយិខញុ ំ េតខញុ ំ�ស�ញ់�ពះខ� ងំ
ជងេនះេ េទ តជក�ី�ស�ញ់�កេបេ៉ �ពះប៉ុ�� ! អូ ខញុ ំនឹងមនិេធ�ឲយ�ទង់
ឈចឺបអ់�ីេ�ះេឡយ។ ពិត�ស់មនិែមនេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ខញុ ំចង់
េធ�អ�ីៗទងំអស់ែដល�ទងច់ងឲ់យខញុ ំេធ�។ ខញុ ំចងេ់�ះ��យ�គបព់កយទងំអស់ែដល
�ទងប់នមនបនទូល មនិថេ�កិយនិយយអ�ីេទ។ ពួកេគ ពួកេគនឹងមនិេជ �
េទ។ ខញុ ំចងដឹ់ងអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូលឲយខញុ ំេធ�។ េហយេបខញុ ំខ�ះអ�ីមយួខញុ ំចងឲ់យ
�ទងេ់ធ��ចំេពះខញុ ំ។ េហយរស់ស�មប�់ទងរ់ក�ខ�ួនេយងពីេ�កីយ។
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96 �ងកយេ េលែផនដីចស់េនះបនទទួលរបស់ខ�ួន…អនុ ញ តឲយខញុ ំ�បប់
អនក។ �ងកយេ េលែផនដីេនះែដលអនកគិតេ�ចនពី� ដូចពួកហូលីវដូ។ េនះ
បនខិតចូលជិត។ �នឹងមនិមនេ�ចនេទ តេទ។ អនកចងច។ំ អនកបនឮទំនយ
េឃញេទ �ពះអមច ស់បនផ�ល់ឲយខញុ ំ “�នឹងេ េ�កម។” បទែមនេហយ។ ចំ�ំ។
�និងែបបេនះ។ អនកចែំតេមលេ ។ ឥឡូវេនះ �មនិែដល�បបខ់ញុ ំអ�ីខុស
េឡយ។ ខញុ ំនឹង�បប�់េ នរ�មន កែ់ដលចងនិ់យយ។ ខញុ ំមនិដឹងថេពល�
ឬកែន�ង�េទ ប៉ុែន�នងបនេធ�។ ករជំនំុជំរះកតក់�ី។ មនិមនករេ�បសេ�ះ
ស�មប�់េទ។ �បនកន�ងផុត។ េឃញេទ?
97 ឥឡូវេនះកតស់មគ ល់ករេនះ។ រស់ស�មប�់ទងរ់ក�ខ�ួនេយងពីេ�កីយ។
ឥឡូវេនះេមល។ អនកេមលទូរទស�នម៍នបងប�ូន�សីខ�ះេហយអនកចុះេ េ ទីេនះ
អនកចងប់ន ស�ីវយ័េកមង។ អនកេ េកមង។ ខញុ ំដឹង។ ប៉ុែន�អនកគឺជ�គី�ទ ន។ េឃញ
េទ? អនកខុសគន ។ អនកមនិចងេ់ធ�ដូចជេ�កិយ។ អនក�ស�ញ់េ�កិយ។ �
មនិែមនែតអនកែដលេកមងេទ។ អនកខ�ះចស់។ េឃញេទ? �បេសរ�ស់ េនះជអ�ី?
េឃញេទ? អនកេមលទូរទស�ន ៍ អនកចូលេ �ងេនះ អនកេឃញសំេល កបំពក់
ចស់ៗទងំេនះ ែដល ស�ីេស� កពក។់ េនះគឺជមនុស�ែដលមនិេគរព�ពះ។

េតអនកដឹងពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡងេ ៃថងជំនំុជំរះឬេទ? អនក�ចនឹងមនគុណ
ធមដ៌ល់ប�ីរបស់អនកដូចែដលអនក�ចេធ�បនែដរ ប៉ុែន�េ កនុងៃថងៃនករជំនុំជំរះអនក
នឹង�តវេឆ�យស�មបក់រ�ប�ពឹត�អំេពផិតកបត។់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនកែដល
េមលេ ស�ីេហយ�បថន ចងប់ននង េនះបន�ប�ពឹត�កំផិតជមយួនងរចួេហយ
េ កនុងដួងចិត�របស់គត។់” អនក��តវស�ីបេនទ ស? អនក។ េឃញេទ? អនកបន
បង� ញខ�ួនអនក ពួកេគេស� កខ�ី។

ស�ីមន កប់ននិយយមកកនខ់ញុ ំ កលពីេពលមុនថ “ខញុ ំមនិេស� កពកខ់�ី
េទ បង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំសូមអរគុណ�ពះអមច ស់ស�មបក់រេនះ។ ខញុ ំពក់
េស� កេខ។”
98 ខញុ ំបននិយយថ “េនះកនែ់ត��កក។់” េនះកនែ់ត��កក។់ �តឹម�តវ
េហយ។
99 អនកមនិ�ចទិញសំេល កបំពក ់ ពិបក ស�មប់ ស�ី។ នងនិយយថ ស�ី
មន កនិ់យយថ “ែមនេហយអនកនិយយ�តវ ‘អនកមនិ�ច។ អនកមនិ�ចទិញ�
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បនេទ។’” ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតលកទ់ំនិញនិងមនម៉សីុនេដរ។ េឃញេទ? ដូេចនះមនិ
មនេលសទងំេនះេទ។ េឃញេទ? េឃញេទ?

�បង� ញថ ប�ូន�សី។ ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក។ េហយខញុ ំគឺជបវបំេរ ដល់
�ពះ�គីសទ ែដលទទួលករេឆ�យេ របរ�លដីកស�មបអ់�ីែដលខញុ ំនិយយេ
យបេ់នះ។ េឃញេទ? អនកនឹងឈរមនកំហុស ៃនករផិតកបត ់ េ�យ�រែត
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះបនេចញពីចិត�របស់អនក។ អនកេ ែតេ �ពះវ�ិរ។
អនក�បែហលជេ ែត�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ អនកេ ែត�ចនិយយភ�ដៃទ
បន។ េហយេរ ងពួកេគគឺល� ប៉ុែន�េនះមនិែមនជ�េ េឡយេទ។ អតេ់ទ។
100 ចូរចថំ �ពះគមពរីបនែចងថ “េ ៃថងចុងេ�កយនឹងមន�ពះ�គិសទែក�ងក� យ”
មនិែមនជ�ពះេយសូ៊វេទ។ ពួកេគនឹងមនិឈរេ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន� “�ពះ�គីសទ
ែក�ងក� យ” អនកែដលបនចកេ់�បង�ងំែក�ងក� យ។ ពួកេគពិតជបនចកេ់�បង
�ងំ�ពះវ ិ ញ ណេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយេ ែតមនិពិត។ េឃញេទ? មន
ពីរ…
101 មនមនុស�បីនកក់នុងចំេនមអនក។ េ ខងេ�កគឺជរបូកយ។ អនកមន
ញណ�ប ំែដលអនកទកទ់ងផទះេ េលែផនដីរបស់អនក។ េ ខងកនុងគឺវ ិ ញ ណ។
មនញណ�បេំ ទីេនះ ក�ី�ស�ញ់និងមនសិករ ជេដម អនកទំនកទ់ំនង។
ប៉ុែន�ខងកនុងេនះគឺជ�ពលឹង។
102 សូមចថំ “េភ� ងធ� កចុ់ះមកេលមនុស�សុចរតិនិងមនុស�ទុចចរតិ” េភ� ងែដល
នឹងេធ�ឲយ�គប�់សវ�លីមយួដុះលូត�ស់កេ៏ធ�េ�យ�សែងដុះលូត�ស់ែដរ។
េឃញេទ? េត�គឺជអ�ី? េ ខងកនុងៃនពូជេនះគឺជលកខណៈធមមជតិ េហយ
ជធមមជតិបង� ញ បង� ញខ�ួន�ផទ ល់។ ��ចឈរេ ចំករដូចគន  េ ទីេនះ
ជមយួេ ម េនះ។ េ ម និង�សវ�លីឈរជមយួគន អរសបបយជខ� ងំ។កបល
របស់�ចុះ។ �េ�សកឃ� នទឹកេភ� ង។ េ េពលេភ� ងធ� កម់ក េ ម �ចែ�សក
ខ� ងំដូច�សវ�លីែដរ។ “ប៉ុែន�េ�យផលែផ�របស់ពួកេគអនកនឹង�គ ល់ពួកេគ។”
េឃញេទ?
103 �គី�ទ ន ខញុ ំ�បែហលជមនិេឃញអនកម�ងេទ តេទ។ សូមេមល ��បឆ់ន ំ
ចប�់ងំពីខញុ ំបនេ ទីេនះ។ �បែហលជមនិ�ចជួបអនកម�ងេទ តបនេទ។
បំេពញេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ សូមេមលេ កនុងក ច ក។់
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ដូចជេកមង�បសតូចេ េពលមយួ ែដរបនេចញេ េ�កេ កនុង�បេទស
មនិែដលេឃញក ចក។់ គតប់នមកផទះរបស់—មងីរបស់គត។់ គតប់ន
ចបេ់ផ�មេដរេបះជំ�ន។ គតប់នេឃញក ចកម់យួ េហយគតប់នេឃញ
េកមង�បសតូចមន កេ់ កនុងក ច ក។់ គតេ់ ែតបន�េដរេលង។ េហយ—េហយគត់
បកៃ់ដនិងេកមង�បសតូចេនះ េហយេកមងតូចេនះបកៃ់ដែដរ។ េហយគតប់នបន�
សម�ងឹេមល។ គតម់និែដលេឃញខ�ួនគតផ់ទ ល់កនុងក ច កេ់ទ។ ដូេចនះេ េពល
ែដលគតចូ់លេ ជិត គតប់ននិយយថ “ម៉ក ់េនះជខញុ ំ!”
104 េតអនកេមលេ េ កនុងក ច ករ់បស់�ពះយ៉ងដូចេម�ច? េត�ឆ�ុះប ច ំងពីបុ��
ឬជបុ��ៃន�ពះ? េតមនអ�ីមយួ ែដលអនកឮេទ? េត�េធ�ឲយអនកស�បប់ុរសមន ក់
ែដលនិយយពី�េទ? ឬ េតមនអ�ីែដលទញអនក និយយថ “ខញុ ំដឹងថបុរស
មន កេ់នះនិយយ�តវពីេ�ពះេនះេ កនុង�ពះគមពរី” េនះ េហយជវ�ីមនីែដល
�តវករស�មប�់ងកយេនះែដលបនែតង�ងំេឡងេដមបឲីយមនេ ទីេនះ ផទះ
មយួេផ�ងេទ តែដលនឹង�តវករេ េពលែដលអនកេ េ ទីេនះ។ េឃញេទ? “ផទះ
េនះេបេយងមនដីមយួ។”
105 ឥឡូវសូមចថំ េយងគិតេ�ចន�ស់ពីរបូកយេនះ។ េយងេស� ក
សេម� កបំពកជ់េ�ចនេ េល�។ េយងេធ�េរ ងជេ�ចន ែដល មនិចបំច ់ផ� ស់ប�ូរ
េហយផ� ស់ប�ូរេទ ត េរ ងទងំអស់េនះ។ េហយ—អូ!៎ �គនែ់ត�គបគ់ន ។

�គនែ់តអនុ ញ តឲយនរ�មន កច់បេ់ផ�មអ�ីមយួ។ អនកគូរជំ�នរបស់អនក
ពណ៌�កហមនិងេមលចននីសគូរពណ៌�កហមរបស់ពួកេគ។ អនកផ� ស់ប�ូរពីរ េឆ
វរ ៉េូលត (Chevrolet) េ ហ�ត (Ford) េហយពួកេគមនិ�ចឈរបនេទ។ �
ជេពលេវ�ផគូផគង។ អនកអនុ ញ តឲយ…អនកអនុ ញ តឲយ ស�ីមន កម់ក�ពះវ�ិរ
មនទងំមកួមយួចំនួនេ េល េមល ស�ី�គបគ់ន មន� ជពិេសសភរយិរបស់
�គគង� ល សូមេមល �គនែ់តេមលអ�ីេកតេឡង។ ឥឡូវេនះ គឺជករពិត។ េនះ
គឺជេសចក�ីពិត។ �ផគូរផគងេពលេវ�។ បងប�ូនេអយ �គួរែតជេពលេវ�ែដល
�តវគន ។ េហយពួកេគទងំអស់គន អ�ីៗគឺ—គឺស�មបេ់គលបំណងមយួ។

ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�វធំរបស់ខញុ ំផគុ ំេខរបស់ខញុ ំេទ។ េហយខញុ ំមនេពលលំបក។
ភរយិឬកូន�ប��សីខញុ ំ�តវ�បបខ់ញុ ំ �ក�៉តក់�បេភទ�ែដលខញុ ំគួពក។់ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
ខ�ល់ថេតពួកេគផគូផគងគន ឬអត ់ េទះបីជយ៉ង�។ ខញុ ំចងឲ់យបទពិេ�ធរបស់ខញុ ំ
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ផគូផគងនឹង�ពះបនទូល�ពះ។ េនះេហយជេរ ង មូលេហតុេនះេហយជកែន�ងែដលខញុ ំ
មនបំណងេដមបរីស់េ  មនិធ� កចុ់ះេ េល�ជងេ ែកបរចននីស ប៉ុែន�េ ឯសិរលី�
ែដលជកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងប់នយងេ េរ បចំកែន�ងេយង។ បទ េយង
ចងប់ន។ បទែមនេហយ។ រក�េចញពីទងំអស់េនះ។

106 កែន�ងចស់េ េលែផនដីេនះ អនកដឹងថ�គឺជអ�ី? �ងកយេនះគឺដូចជ
សេម� កបំពកច់ស់ែដលអនកពក�់វែដលអនកធ� បព់ក។់ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះអនកមន
មយួល��បេសរជងមុន អនកមនិេ�ប�េទ តេទ។ េតអនកនឹងេធ�អ�ី? អនកពយរួ�េ កនុងទូ
ពីេ�ពះអនកមនមយួល�ជង។ អនកមន�វ�បេសរជងមុន។ �ទនស់មយ័ជង�
មយួ ែដលអនកធ� បេ់ស� ក។ េតអ�ីេ ? �គឺជសេម� កបំពកេ់នះ។ អនកគឺជអនកេ
ខងកនុងេនះ។ សេម� កបំពកេ់នះបនេធ�អ�ី? �មនរបូភពរបស់អនក។េឃញេទ?
ប៉ុែន�អនកមនិ�តវករ�េទ តេទឥឡូវេនះ។ អនកបនពយរួ�។ េ េលសនួរ។

េហយេនះជរេប បៃន�ងកយចស់េនះ �មនរបូភពៃន�ថ នសួគ។៌ ប៉ុែន�
�មនិែមនជអនកេទ។ អនកសថិតេ ខងកនុងៃនរបូកយេនះ។ អនកគឺជ�ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះគឺេ ខងកនុងៃនរបូកយេនះ។ េនះេហយជអ�ីេធ�ឲយខងេ�កចុះចូល
េ�យ�រែតខងកនុង�តវបនទញ� នយំកេ កនុងបនទ តជ់មយួ�ពះបនទូល
របស់�ពះ ខងកនុងអនកេ�យខ�ួនឯង របូកយរបស់អនក។

របូកយេនះ�គនែ់តជសេម� កបំពកច់ស់ប៉ុេ�� ះ។ េហយៃថង�មយួ
េតអនកនឹងេធ�អ�ីដល់�? ដបតិអនក�គនែ់ត—េ កនុងសេម� កបំពកេ់នះមយួរយៈ
ប៉ុេ�� ះ។ េនះគឺដូចជសំេល កបំពកេ់ េលែផនដី �ងកយេនះ។ �ងកយ
—ពិត�បកដរបស់អនក គឺេ ខងកនុងៃនសេម� កបំពកច់ស់េនះែដលអនកេ ថ
វេីល ម�បណ� ំ ឬសូ៊សីុចូន ឬនរ�កេ៏�យ។ េឃញេទ? ៃថង�មយួ�នឹង
�តវពយរួេ �ល�បជុំចងចរំបស់អនកេ ែផនដី។ អនកនឹង�ក�់េ េលផនូរ េហយ
អនកខ�ះនឹង�កដំុ់ថមខងេលថ “េ ទីេនះ�គគង� លេបក�បស់អេ ច ះៗ ឬេ�ក
ចនអេ ច ះៗ ឬកអ៏េ ច ះៗ។” �នឹងកុហកេ ទីេនះជកររលឹំកពីអនក។ មនុស�
�គនែ់តបនេឃញអនកែបបេនះ។ េហយអ�ីែដលអនកមន គឺជអនកពិត�បកដ។
ប៉ុែន�សេម� កបំពកច់ស់ ខ�ួនឯង ��គនែ់តជ “របូភពៃន�នសួគប៌៉ុេ�� ះ។”
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អូ មនុស�េអយ េតអនកបនកកទុ់កមុនេដមបផី� ស់ប�ូរេខ�វឬ? េតអនកបន
េធ�ករកកស់�មប�់ថ នសួគឬ៌? ចថំអនក�តវែតមនករកក។់ អនកមនិ�ចចូល
បនេ�យគម នពួកេគ។

ខញុ ំកំពុងនិយយេ កនអ់នកេ កនុងភ�ទំេនបឥឡូវេនះអនកដឹងេទ។
�បសិនេបអនកេ ស�� គរនិយយថ “ខញុ ំបន…”
107 “េតអនកមនករកកទុ់កមុនេទ? ខញុ ំសំុេទស។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនបំេពញ”
អនកេចញេ�ក�តវរង េ�យ�រែតអនកប�ជយ័កនុងករកក។់

េហយេបសិនជអនកមកដល់ទីប ច បៃ់នដំេណ រជីវតិរបស់អនក េ�យគម នករ
កកម់ុន នឹងគម ននរ�មន កេ់ ទីេនះេដមបជីួបអនកេទ។ អនកនឹងចូលេ កនុងភព
អស់កលបជនិចចជកែន�ងែដលមនករែ�សក េហយយំេ�ក ខឹង សេងក តេធមញ។
អនក�តវែត។ អនកមនិ�ចចូលេ កនុងទី�កងបនេទ េ�យ�រែតអនកមនិបនកក់
មុន។ អនក�តវែតមនពួកេគ ចូលេ កនុងទី�កងែដលជកែន�ងែដល�ពះេយសូ៊វ
បនេ េដមបេីរ បចំកែន�ងស�មបអ់នក។ សូមចថំ អនក�តវែតមនករកកម់ុននិង
សេម� កបំពកៃ់នេសចក�ីសេ ងគ ះ។ អនកមនិ�ច។
108 េ កនុងគមពរីម៉ថយ ខញុ ំបន�នបទគមពរីេ ទីេនះ។ ខញុ ំកំពុងេមលបទគមពរី
ម៉ថយ…២២:១ដល់១៤ ខញុ ំមនិមនេពល�ន�េទ េ�ពះ�យឺតេពក។ ខញុ ំបន
និយយយូរេពក ដល់អនក។ ប៉ុែន�សូមចថំ េស�ចបនប ជូ នេចញេហយបនេធ�
��រេពល�ង ចមយួ។ �ទងប់នសម� បស់ត�ទងំអស់របស់�ទង ់ េហយ—បន
េ�ជសយកែតធត់ៗ និងអ�ី�គបយ៉់ង �ទងប់នេរ បចំ��រ�ង ចដអ៏�ច រយ។ េហយ
�ទងប់នប ជូ នេចញ េហយបនេដញៃថ�មនុស�ជេ�ចនឲយចូលមក។

មន កប់ននិយយថ “ែមនេហយ អនកដឹងេទ បនទ បម់កេទ ត ខញុ ំជកមមសិទធិ
របស់េនះ។” “េហយខញុ ំបន�េនះ” “ខញុ ំ�តវេ ឯកសិ�� នរបស់ខញុ ំ។” េហយមន កប់ន
េធ�េរ ងជេ�ចន។ េហយ�ទងប់នប ជូ នេ ម�ងេទ ត េហយពួកេគេធ�បបពួកេគ
យ៉ង��វ។ េហយេ ទីបំផុត…េនះគឺជជំននយូ់� �ពះេយសូ៊វ�ទងក់ំពុងែត
មនបនទូលសំេ ។ ពួកេគមនអ�ីេផ�ងេទ តែដល�តវេធ�។

បនទ បម់ក េ ទីបំផុត �ទងប់ ជូ នេ  “េហយនិយយថ…េ ។ �គនែ់ត
មនិ…�គនែ់តបងខំពួកេគឲយចូលមក េ �មផ�ូវខពស់ទប េហយេ �គបទី់កែន�ង
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េហយបងខំពួកេគឲយមក។” បនទ បម់ក ពួកេគបនកំណតថ់ផទះរបស់�ទងគឺ់ជ…
ពិធីជបេ់ល ងមងគលកររបស់�ទង�់តវបនកំណត។់ នឹងមនេភញ វេ ទីេនះ។

េហយបនទ បម់ក�ទងប់នរកេឃញមនុស�មន កេ់ ទីេនះេ�យគម ន
សំេល កបំពក�់ពហ៍ពិពហ៍េឡយ។ �ទងច់ងក់នជ់មយួេខ�វចស់។ េហយ
េមលេ អ�ីែដល�ទងប់ននិយយ។ “មតិ�េអយបនទ បពី់ខញុ ំបនអេ ជ ញអនកេ ពិធី
�ពហ៍ពិពហ៍របស់ខញុ ំេហយខញុ ំបនអេ ជ ញអនកនិងផ�ល់ឲយអនកនូវលិខិតអេ ជ ញ
ឲយមក!”
109 េហយេបអនកធ� បេ់ កនុងទិសេ  ែដលខញុ ំបនអធិបបយេ ទីេនះជេ�ចន
�រ េវ���រេពល�ង ចេនះេ ែតបន�េកតេឡង។ កូនកំេ�ះ ែដល គត់
មនេភញ វជេ�ចនែដល�តវទទួល។ �បែហលជ បង�បស កប ់�បែហលជអនកបន
េមល�េ កនុង�បេទសឥ�� ។ េឃញេទ? ពួកេគមនេភញ វេ�ចន�ស់ែដល�ទង់
នឹងសំុ។ និយយបនថ �ទងនឹ់ងសំុេភញ វ�មសិបនក។់

ឥឡូវេនះ កូនកំេ�ះ�តវផ�ល់�វផយឲយ។ �ទង�់តវែតផ�ល់ ដូេចនះេហយ
ពួកេគមនមនុស�ឈរេ មតទ់� រ។ េហយអនកេឡងមកជមយួលិខិតអេ ជ ញ
របស់អនក។ �ទងពិ់និតយលិខិតអេ ជ ញរបស់អនក េហយពកស់េម� កបំពកឲ់យអនក។
ពួកេគមយួចំនួនគឺជអនកមន េហយមយួចំនួនេទ តជអនក�កី�ក និងមយួចំនួន
ៃនពួកេគគឺខុសគន  ប៉ុែន�ពួកេគទងំអស់េមលេ ដូចគន េ េពលែដលពួកេគទទួល
បន�វទងំេនះ។ ពួកេគទងំអស់េមលេ ដូចគន ។

េហយអនក�តវែតដូចគន ។ អនកនឹងមនិ�តវបននិយយថ “ខញុ ំជេមតូឌី
សេ ទីេនះ។ ខញុ ំគឺជេ�បសប៊េីធេរ នេ ទីេនះ។” អូ ៎អតេ់ទ។ អនកមនិចូលអ ច ឹងេទ
េ កែន�ងដំបូង។ េឃញេទ?

េ�កអនក�តវែតចូលមក�មទ� រ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំគឺជទ� រហ�ូង
េច ម។”

“ខញុ ំគឺជពួកេពនេទកុស� ខញុ ំអេ ច ះ។ ខញុ ំអេ ច ះ។” េនះមនិមននយ័អ�ី
េឡយ។

អនកមក�មទ� រេនះ។ េហយេបអនកមក�មទ� រេនះ អនកនឹងទទួលបន
�វ។
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110 េហយបុរសមន កេ់នះ េ េពលែដលគតប់ននិយយថ “េតអនកចូលមក
ទីេនះេ�យរេប ប�? សម� ញ់េអយ?” េឃញេទ?

�បនបង� ញថគតប់នេឡងមក�មផ�ូវេផ�ងេទ ត េហយចូលមក�ម
បង�ួចមយួ មក�មផ�ូវេ�កយ ប៉ុែន�មនិែមន�មរយៈទ� រេទ មនិែមន�មរយៈទ� រ
េនះេទ �មផ�ូវែដល�ពះេយសូ៊វបនយងមក �មរយៈករលះបងអ់ងគ�ទង ់ថ� យ
អ�ីៗទងំអស់ដល់�ពះ េហយេដរេ កនភ់នកំល់�៉រេីហយ�តវឆក ងជមយួ�ទង។់
េហយរស់េឡងវញិម�ងេទ ត េហយពកសំ់េល កបំពករ់បស់�ទងនិ់ងករសុគតចំ
េពះអ�ីៗកនុងេ�កីយ។

111 “េបអនក�ស�ញ់េ�កីយ ឬេរ ងទងំ�យៃនេ�កិយ ៍ េនះេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះគឺមនិេ កនុងអនកេឡយ។” េឃញេទ? េបអនកេ ែតមន
េសចក�ី�ស�ញ់េ�កីយ ចងេ់ធ�ដូចេ�កិយ េហយេធ�ដូចេ�កិយ អនកកំពុង
ពយយម…អនក…េ េឡយ អនកេ កនុង�ពះវ�ិរ ប៉ុែន�េ ម េ កនុងបំណះជមយួ
�សវ�លី ែ�សកជមយួអនកេផ�ងេទ ត រកី�យជមយួអនកដៃទេទ ត។ �ពះពរ
ខងវ ិ ញ ណេ ចំេពះអនក។

អនកនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំទយ” ៃកផសកដូ៏េចន ះែដរ។ ប�មកេ៏ធ�
ដូេចនះែដរ។ េនះមនិមនអ�ីេ�ះ…

112 “ខញុ ំបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” េនះេ ែតមនិមន
អ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�។ េនះ�គនែ់តជកដូខង�ចឈ់មប៉ុេ�� ះស�មប់
អនក។

អំេ�យពិត�បកដគឺជ�ពលឹងខងកនុងរបស់អនក េមលថ �តវបនេកតពី
�ពះ េហយែដល�តត��េរ ងទងំមូលេ នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះនិងហឫទយ័ៃន
�ពះ។ េហយេ ទីេនះអនកធំេឡង េឃញេទ េហយអនកជកូន�បសនិងកូន�សីៃន
�ពះ។ អនកគឺជកូនរបស់�ពះ។ េហយេរ ងទងំេនះ េ េពលអនកមក…ដូចជម� យ
ែដរ េពលេនះអនកសថិតេ កនុងេពះេវ នៃនែផនដី ែដលកំពុងែតពយយមេចញមក។
អនកជកូនរបស់�ពះ េចញមកេហយអនកេឃញ�ពះបនទូលែចងថ “ខញុ ំគួរេធ�ែបបេនះ។
ខញុ ំគួរែតេកតជថមី។”
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“ែមនេហយ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរ” េនះមនិមននយ័អ�ីេឡយ។ េឃញ
េទ?

“ខញុ ំគឺជេមតូឌីស ម� យរបស់ខញុ ំ។” េនះជករល�ស�មបម់� យរបស់អនក។
113 “ែមនេហយ ខញុ ំគឺជពួកេពនេទកុស�។ ខញុ ំជកមមសិទធិ។” េនះ េបអនកមនិ�សប
ជមយួ�ពះបនទូលេទ េនះគឺមនអ�ីខុសេហយ។ េឃញេទ? បនទ បម់ក អនកេឃញ
េទ ឪពុកពិតរបស់អនកមនិែមនជ�ពះេទ។ េឃញេទ? េ�យ�រ ែតករចបេ់ផ�ម
ពិត�បកដេ កនុង�ពលឹងអនក មុនេពលទីេនះជវ ិ ញ ណ េនះគឺជ�ពលឹងរបស់
អនក។ �ពលឹងេនះមនិមកពី�ពះេទ បនទ បម់ក�មនិែមនពូជរបស់�ពះេទ។ អនក
�តវបនេគបេ ឆ ត។ អនកសថិតេ កនុងបំណះៃនេ ម េហយកត�់� ផលែផ�ៃនេ ម
េ�កិយេចញមក។ ករេធ�សកមមភពដូចជេ�កិយ �ស�ញ់េ�កិយ គឺ
េ�យ�រែតេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិេ កនុងអនកេទ។
114 េហយឥឡូវេនះនឹងមនអនកេរ ស�ងំែក�ងក� យេ កនុងៃថងចុងេ�កយ មនិែមន
�ពះេយសូ៊វែក�ងក� យេទ។ ពួកេគនឹងមនិឈរេ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន� អនកេរ ស�ងំ
“ែក�ងក� យ”។ ែដលបនចកេ់�បង�ងំ ែមនេហយ ពួកេគគឺជអនក�បឆងំ
�ពះ�គីសទ។ ពួកេគបនចកេ់�បង�ងំជមយួ�ពះវ ិ ញ ណ េដមបេីធ�ទីសំគល់
និងករអ�ច រយែដល�ពះ�គីសទបនេធ� ប៉ុែន�មនិត�មងេ់�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េឃញេទ?

“មនមនុស�ជេ�ចននឹងមករកខញុ ំេ ៃថងេនះេហយនិយយថ ‘�ពះអមច ស់
េអយ! ខញុ ំបនទយេហយេដញ�រក�េ កនុង�ពះនម�ទង?់’”

�ទងម់នបនទូលថ “ចូរថយេចញពីអញេ ! អញមនិែដល�គ ល់ឯងេទ។”
“ខញុ ំជេ កនុងពួកែព�ពះទីកុស �ពះអមច ស់។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! ខញុ ំែ�សក។

ខញុ ំបននិយយភ�រដៃទ។ េហយខញុ ំបន�កៃ់ដេលអនកជមងេឺហយបនេ�បសឲយ
ពួកេគបនជ។ កប៏នេដញ�រក�។”

“ចូរថយេចញពីអញេ  អញមនិែដល�គ ល់ឯង�ល់គន េទ! អញមនិែដល
�គ ល់ឯងេទ។”
115 េមល េតខញុ ំចងម់ននយ័អ�ី? អូ េកមងតូចៗេអយ េតអនកមន�រមមណ៍�តវករ
វ�ីមនីអ�ីមយួេទ េ យបេ់នះ? មនរបូកយមយួកំពុងែតរងច់េំ ទីេនះ។ មន
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របូកយរងច់ទំទួល។ មនុស�េអយ កុំ�តវបេ ឆ តេឡយ។ កុំ�តវបេ ឆ ត។ �រក�
គឺជអនកបេ ឆ ត។ សូមបែីត—�វផយ អនក�តវែតពក�់។ ��តវែតមន។
116 ឥឡូវេនះេយងេ េពល�ង ច។ របូកយេ េលែផនដីឥឡូវេនះេ�ត មខ�ួន
ជេ�សច េហយេយងកំពុងេរ បចំេដមបចូីលេ កនុង�ថ នសួគ។៌ េហយេយង
ឥឡូវេនះមន�រមមណ៍ថមនករេ ដច៏ែម�ក របស់�ពះ េ ឯេអែដនដអ៏�ច រយ
េនះ។ េហយមុនេពលេយង�ចេកតេ ទីេនះ �ងកយតូចរបស់េយងយំ
ស�មបអ់�ីមយួែដល—ែដល�ចក� យជកុមររងទុកខេ ទីេនះ។ �ពះមនិមនករ
រងទុកខេវទនេ ទីេនះេឡយ។ ពួកេគមន ក់ៗ ត�មងជ់ួរយ៉ងល�ឥតេខច ះ កូន�កមុំ
ពិត�បកដ�ស់ដូចជកូនកំេ�ះ គឺជ�ពះបនទូលបនេបកសែម�ងេ កនុងរដូវ
កលរបស់�។ �ពះឲយ បងប�ូនទទួលបនេ យបេ់នះ កូនៗ �គបគ់ន ទងំអស់!
មន�ថ នសួគស៌�មបេ់ ។ មន�ថ ននរកែដល�តវេជ សឲយឆង យ។
117 ឥឡូវេនះ អនក�ល់គន ជេ�ចនដឹងថ�ពះអមច ស់បន�បទនឲយខញុ ំនូវនិមតិ�
ជេ�ចន។ �បព់ន។់ េរ ងដអ៏�ច រយ…ខញុ ំធ� បភ់យ័ខ� ចេសចក�ី�� ប។់ កលពីបី
ឆន មំុន អនកបនប ជូ នអនកជំនួញ�គី�ទ ន អតីតកល�ងំននៃនេពលេវ�។ ខញុ ំដឹង
ថខញុ ំ�បែហលជមនិ�ចរស់េ កនុង��តីេនះបនេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញអនក
ម�ងេទ តេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេ ទីេនះេទ ប៉ុែន�េនះគឺជករពិត។ ខញុ ំ—មនិដឹងថខញុ ំ
�តវេ �ថជនិមតិ�ឬ�ជអ�ី។

ថមីៗេនះ �ពឹកមយួ…ខញុ ំេទបែតបនេ�កកេឡង។ ខញុ ំមកពីកិចច�បជំុ។ េហយ
�បពនធខញុ ំកំពុងេដកេ ទីេនះ េដកលក។់ ខញុ ំនិយយថ “អូនសម� ញ់ េតអនកភញ ក់
ឬេ ?” នងេ ែតេដកលក។់ ខញុ ំដឹងថេយង�តវែតេ�កកេឡង េដមបេីរ បចំេកមងៗ
េ ��េរ ន។

េហយខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេឡងដូចេនះ េហយខញុ ំបននិយយថ
“ែមនេហយ និយយថ េតអនកដឹងេទថអនកមន�យុ�សិបឆន េំហយ? អនក
េបអនកនឹងេធ�អ�ីមយួស�មប�់ពះអមច ស់ អនកគួរែត�បញបេ់ឡង េ�ពះអនកមនិមន
េពលេវ�េ�ចនេទ តេទ។” ខញុ ំគិតថ “ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ�ចរស់េ េដមបេីមលករ
យងមករបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”

ខញុ ំែតងែតគិតទុកកនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ ថេ —េពលែដលេយង�� ប ់ ខញុ ំនឹង
េមលេឃញ ដូចជបងប�ូនេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងនិ់យយថ…“ែមនេហយ អនកបន
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អធិបបយេ កនុង�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ េ យបម់យួេ េលែផនដីេនះ េ�ក�បណ
� ំ។” ប៉ុែន� គត—់គតគឺ់ជវ ិ ញ ណ ខញុ ំមនិ�ចចបៃ់ដរបស់គត ់េ�យ�រែត
ៃដរបស់គតគឺ់េ កនុងផនូរ រលួយេ  េឃញេទ ខញុ ំ ដូចគន ែដរ។ ខញុ ំធ� បគិ់តដូេចនះ។

118 ប៉ុែន�េ �ពឹកេនះ េ េពល ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនអ�ីមយួមកេលខញុ ំ េហយខញុ ំ
គិតថ…ជធមម� ដូចជនិមតិ�មយួបនមកដល់។ េហយខញុ ំបនេមល េហយខញុ ំ
—ខញុ ំេមល។ ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំេអយ! េតេនះជអ�ី?” េហយខញុ ំសម�ងឹេមល ភនពំណ៌
ៃបតងធំៗ។ េហយ ស�ីេកមងៗបនមកពី�គបទី់កែន�ង េ�យ�បសិ់បពនន់ក់
�បព់នន់កនិ់ង�បែ់សននក។់ េហយពួកេគទងំអស់គន មក សកែ់វងដណ� បខ់នង
ខងេ�កយ ពករ់ ៉បូពណ៌ស េជងទេទរ ែ�សកថ “ប�ូន�បសរបស់េយង!”

119 ខញុ ំ—ខញុ ំបនគិតថ “េនះគឺជ ករចែម�ក។” ខញុ ំបនងក�តឡបម់កវញិេហយ
េមល។ េហយខញុ ំបនេផ�កេ ទីេនះ េហយមនភរយិរបស់ខញុ ំកំពុងេដកេ េល
ែ�គ។ េហយខញុ ំនិយយថ “ឥឡូវេនះ អនកដឹងេទ? ខញុ ំបន�� ប។់” ខញុ ំបននិយយ
ថ “េនះេហយជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ ខញុ ំបន�� ប”់ េហយខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំ�ចមនគងំេបះដូងឬអ�ីមយួ។ ខញុ ំ�� ប។់ មនរបូកយរបស់ខញុ ំ។” ខញុ ំ�តវ
បនេគ�កេ់ ទីេនះ ជមយួនឹងៃដរបស់ខញុ ំ�តឡបេ់�កយ ែបបេនះ ដូចជរងឹ។
ខញុ ំគិតថ “�មនិឆង យពីខញុ ំេទ។” េហយេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមល។ ខញុ ំគិតថ
“េនះេហយជ…ភរយិរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ េ ទីេនះ គឺអ�ី�គបយ៉់ង។ ទីេនះមន
�វរបស់ខញុ ំពយរួេ ទីេនះេ េលកំ�ល�ពំេ ទីេនះ។” េហយខញុ ំបនគិតថ: “ខញុ ំេ
ទីេនះ។”

120 ខញុ ំបន�កេឡកេមលជំុវញិម�ងេទ ត េហយ ស�ីទងំេនះបនមក។ េហយពួកេគ
បន…ខញុ ំសម�ងឹេមល េដរមក�មផ�ូវេនះ េហយមនបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។ អូ! ពួកេគ
ពិត�បកដ�ស់។ ពួកេគទងំអស់េមលេ ជមនុស�វយ័េកមង។ ពួកេគែ�សកថ
“បង�បសដអ៏�ច រយរបស់េយង!” អូខញុ ំមនិដឹងថ�តវគិតអ�ី។

121 ខញុ ំបនគិតថ “េនះគឺជករចែម�ក។” ខញុ ំបនេមល�តឡបម់កវញិ េហយខញុ ំ
មនិែមនជមនុស�ចស់។ ខញុ ំេ េកមង។ ខញុ ំបនគិតថ “េនះគឺជេរ ងចែម�ក។” ខញុ ំបន
គិតថ “េតេនះគឺជនិមតិ�?” ខញុ ំខ�ំមមៃដរបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “េទ។ �
មនិែមនជនិមតិ�ែបបេនះេទែដលខញុ ំមន។”
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122 បនទ បម់ក មនអ�ីមយួ ចបេ់ផ�មនិយយមកកនខ់ញុ ំេ ទីេនះ េហយនិយយ
ថ “អនកបនចូលមក ជមយួមនុស�របស់អនក។”

ខញុ ំបនគិតថ “ជមយួនឹង�បជជនរបស់ខញុ ំ? េតទងំអស់េនះគឺជ�បណ
�?ំ”
123 �ទងនិ់យយថ “អនកបនផ� ស់ែ�បចិត�ឲយពួកេគេជ ដល់�ពះ�គីសទ។” េហយ
ស�ីទងំេនះ…

អនកដឹងថខញុ ំែតងែតពិចរ� េ�យ�រែតពួកេគចងេ់ ខញុ ំ “អនកស�ប់
ស�ី” ប៉ុែន�ខញុ ំមនិែមនេទ។ េឃញេទ? មូលេហតុខញុ ំេជ ថ…ខញុ ំ—ខញុ ំ—មនិេធ�ដូចជ
អសីលធម ៌ មនិសមរមយ។ ខញុ ំចូលចិត� បងប�ូន�សីដពិ៏ត�បកដៃន�ពះ�គីសទ។ េប
�មវធីិេនះ មនិអីេទ។
124 ខញុ ំមន�ន មខ�ះេ េពលខញុ ំេ េកមង។ ខញុ ំដឹងពីេរ ងែដលបនេកតេឡង ែដល
ប�� លឲយខញុ ំែបបេនះ។ ប៉ុែន��—�ជ�ពះែដលបេងកត ជបសូ់នយខញុ ំស�មបេ់វ�
េនះ។ េឃញេទ?
125 ខញុ ំគិតថ បង�សីពិត�បកដមន ក ់មនិមនអ�ីែដលល�េនះេទ។ េប�ពះជមច ស់
�ចផ�ល់ឲយបុរសមន កល់��បេសរជងករសេ ងគ ះ �ទងផ់�ល់�បពនធឲយគត។់ េឃញ
េទ? ដូេចនះ េបសិនជ�ទង�់ច�បទនអ�ីឲយបន�បេសរជងេនះ �ទងនឹ់ងមនេធ�
�។ េហយបនទ បម់កចំនួនៃនពួកេគមនិេធ�ចរកិដូចជភរយិេ�ះ មនិេ�ម ះ�តង់
ចំេពះពកយសចច �ពហ៍ពិពហ៍ េហយប�ីរបស់ពួកេគដូចគន ។ អនកចថំ អនកនឹង
�តវចងភជ ប ់ នឹងជីវតិអនកដៃទ។ “អ�ីែដល�ពះបនចងេ េលែផនដី កប៏នចងេ
េល�ថ នសួគែ៌ដរ។” េឃញេទ?
126 េហយដូេចនះបនទ បម់ក—ខញុ ំបនេមលេឃញថ។ េហយ ស�ីទងំេនះបន
រតេ់ឡងមកេហយេបះៃដរបស់ពួកេគេ�បខញុ ំ េហយឱបខញុ ំ េហយេ ខញុ ំ
“បង�បស!” ឥឡូវេនះ គឺមន ស�ី ប៉ុែន�មនិ�ចមនអំេពបបេ កែន�ងេនះេទ។
េឃញេទ? ពួកេគជ ស�ី។ ប៉ុែន� សូមេមល េតអ�ីែដលេធ�ឲយេយងឥឡូវេនះ ស�ីជ
មយួនឹង�កេពញមយួ �កេពញញី និងបុរសមន កែ់ដលមន�កេពញបុរស ស�មប់
ចិ ច ឹមកូន។ េ ទីេនះ�នឹងមនិមនេទ។ ពួកេគទងំអស់គន នឹងមន�កេពញ
មយួ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងេ ែតមនេ កនុងសំណំុែបបបទ។ របូភពេ េលែផនដីែដល
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ពួកេគបន�កេ់ ទីេនះនឹងមនេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�មនិែដលមនអំេពបបេឡយ។
អនកទងំអស់គន ដូចគន ។ �នឹងមនិមនកុមរេកតេ ទីេនះេទ។ េឃញេទ? េនះ
ជករ�តឹម�តវ។ �នឹង�មវធីិេនះ។ េហយដូេចនះខញុ ំេមល េហយ ស�ីទងំេនះ។
127 េហយពួកេគបនេលកខញុ ំេឡង។ បងប�ូនទងំេនះបនេរ បចំខញុ ំេ កែន�ង
មយួ។ ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ែបបេនះ?”

គតប់ននិយយថ “េ េលែផនដីេនះអនកគឺជអនកដឹកន”ំ េហយនិយយ
—ថ “អនក…ទងំេនះគឺជមនុស�។”
128 េហយមន ស�ីមយួចំនួនបនមកេឡង។ នងនិយយថ “បង�បសដ៏
មនតៃម�។” ស�ីដ�៏សស់�� តបំផុត!

េ េពលែដលនងេដរឆ�ងកត ់ សេម�ងេនះបនឈប ់ េហយនិយយថ “េត
អនកមនិចងចនំងេទឬ?”

ខញុ ំបននិយយថ “េទ។”
បននិយយថ “អនកបនននំងេ �ពះ�គីសទ េ េពលែដលនងមន�យុ

េកសិបឆន ។ំ េឃញេទ? អនកមនិេឃញេហតុអ�ីបនជនងនិយយថ ‘បង�បសដ៏
មនតៃម�’”

ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េត—អនកេ …”
បននិយយថ “េទ។ េយងកំពុងរងច់េំ ទីេនះ។”
ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយ េបខញុ ំឆ�ងកត ់ខញុ ំចងេ់ឃញ�ពះេយសូ៊វ។”
បននិយយថ “អនកមនិ�ចេមល�ទងឥ់ឡូវេនះបនេទ។ េនះគឺជបទគមពរី

បនែចង ‘�ពលឹងេ េ�កម�សន។’ �ទងខ់ពស់ជងេនះបន�ិច។ ៃថង�មយួ�ទង់
នឹងយង�តឡបម់កវញិ។ េយង�តឡបេ់ ែផនដីវញិ។ េយងមនិបរេិភគឬផឹកេ
ទីេនះេទ។”
129 ខញុ ំនិយយថ “អនកមននយ័ថខញុ ំខ� ច�ែមនេទ? េហតុអ�ី េនះ…”

មនិមនពកយអ�ីនិយយពី�េទ សម� ញ់េអយ។ “�ល�ឥតេខច ះ” នឹងមនិ�ច
—មនិ�ចបះ៉បន “ដអ៏�ច រយ។” មនិមនវចននុ�កមភ�អងេ់គ�សែដលខញុ ំធ� ប់
ដឹង គម នពកយអ�ីទងំអស់ ែដល�ចបង� ញពីអ�ីពី�។ �េលសពីអ�ីែដលខញុ ំដឹង។
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�ទងេ់ ទីេនះ។ គម នជំងឺេទ គម នទុកខ�ពយ។ អនកមនិ�ច�� បប់នេទ។ អនកមនិ
�ចេធ�បបបនេទ។ �ល�ឥតេខច ះ ល�ឥតេខច ះ។ មតិ�េអយ អនកមនិ�តវ អនកមនិ�តវ
បតប់ង�់េទ។ ចងច។ំ

130 េហយេ េពលែដលខញុ ំជេកមង�បសតូច ខញុ ំបនេឃញនិមតិ�ៃន�ននរក កល
ជេកមង�បសតូច។ េហយអនកដឹងពីរេប បែដល ស�ី នេពលបចចុបបននេនះឬ ស�ី ( ស�ី
នឹងមនិេធ�េរ ងដូចេនះ) គូសែភនករបស់ពួកេគដូចជចចក ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ វតថុ
ពណ៌េខ វែដលសថិតេ េ�កមែភនករបស់ពួកេគ។ ខញុ ំបនេឃញ�។ ខញុ ំ�តវបនលិច។
កនុងនមជេកមង�បសតូច ខញុ ំ�តវេគបញ់ េហយខញុ ំកំពុងេដក �� ប ់ េ មនទីរេពទយ។
េហយខញុ ំដឹងជនិចចថមន�ពះ។

ខញុ ំចពីំករអធិ�� នដំបូងែដលខញុ ំធ� បព់យយមអធិ�� ន។ េរ ងែតមយួគត់
ែដលខញុ ំ�ចនិយយបន…ខញុ ំ—មនិែដល�បបពី់េរ ងេនះពីមុនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តមន
�រមមណ៍ថខញុ ំនឹង�បប�់ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំ�តវបនេគបញ់ េផ�កេ ទីេនះ �� ប់
េ កនុង�លមយួ។ េហយករអង�រែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចមនចំេពះ�ពះ ខញុ ំបន
និយយថ “�ទង�់ជបេទ �ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំមនិបន�ប�ពឹត�អំេពផិតកបតេ់ទ។”
េឃញេទ? កលេ ជ េកមង�បស �យុ�បែហល១៥ឆន  ំខញុ ំពយយមរស់េ ឲយបន
�តឹម�តវ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបនរស់េ �� ត” េហយេនះជអ�ីែដល
ខញុ ំ�ចនិយយបន។ េនះេហយជគុណសមបត�ិទងំអស់ ែដលខញុ ំ�ចនិយយ
ថ� យដល់�ទង។់

131 េហយបនទ បម់កេផ�កេ ទីេនះ បនទ បម់ក េ េពលែដល�គេពទយបនពិនិតយ
រចួេដរឆង យពីខញុ ំ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថខ�ួនខញុ ំលិចេ កនុងភពងងឹតអស់កលបជនិចច
េហយេមលេ ដូចជ។ ខញុ ំែ�សក�កប៉់ប៉ “អូប៉េអយជួយខញុ ំផង។” គម នប៉េ
ទីេនះេទ។ “ម៉ក ់ជួយខញុ ំផង។” មនិមនម៉កេ់ ទីេនះេទ។ “�ពះជួយខញុ ំផង។” េ
ទីេនះគម ន�ពះេ ទីេនះេទ។ ��គនែ់តជករ ឈចឺប ់ែដលគួរឲយរនធត�់ស់ អូ!
សុបិនដ�៏�កក ់ ករដុត េឆះ ែដលជ�ថ ននរក នឹងក� យជេសចក�ីរកី�យមយួ
េបបនេចញឆង យពីេនះ។ េហយធ� កចុ់ះេ ទីេនះ ខញុ ំបនគិតថ “អូខញុ ំេអយ!”
ម�ងេហយម�ងេទ ត ដូចេនះ។ ខញុ ំបនចូលេ កនុងកែន�ងមយួ ែផ�ងេហយងងឹត និង
ឈ។ឺ េហយអូ ដូចជ�រមមណ៍មយួ! �គឺជករ�� បេ់ េលខញុ ំ។
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េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញ ស�ីទងំេនះមករកខញុ ំ េ�យពួកេគគូសែភនក�ប
ដូចេនះ។ សូមចថំ �មនរយៈេពលែសសឹបឆន េំហយ កលពីមុន�បែហលជ
ែសសឹបឆន មំុន។ េ េហយពួកេគបនេ  “អូអូ! អូអូ! អូអូ!”

ខញុ ំនិយយថ “េតខញុ ំ�តវេ ទីេនះជេរ ងរហូតេទ?”

“អស់កលបជនិចច។”
132 ខញុ ំបននិយយថ “ឱ �ពះអងគេអយ េបសិនជ�ទងនឹ់ងឲយខញុ ំេចញពីទីេនះ ខញុ ំ
—នឹង—ខញុ ំមនិ�ម៉ស់ចំេពះ�ទងម់�ងេទ តេទ។ ខញុ ំនឹងមនិ�តវខម ស់េឡយ។ សូម
�ពះ �បទនឱកសឲយខញុ ំម�ងេទ ត។”

េរ ងដំបូងែដលអនកបនដឹងខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំ�តលបម់កវញិ។ េហយ
�គេពទយបន�ពយបរមភេ�ពះេបះដូងរបស់ខញុ ំបនេ�ត១៧ដងមយួនទី។ ខញុ ំបន
េធ�បប ឈមរបស់ខញុ ំទងំអស់េចញ េហយអ�ី�គបយ៉់ង�តវបន�កេ់ កនុងឈម
របស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនឆងល់ថៃថង�មយួែដលនឹងេកតេឡងែមនេទ?
133 �បែហលជពីរឆន មំុន េ េពលែដលខញុ ំផ� ស់េ េ តុកសុន ខញុ ំេ ជមយួ
�បពនធខញុ ំចុះេ េជសីុ.ែផនេណ។ ខញុ ំ�តវបនអងគុយេ ទីេនះែបបេនះ ជមយួកបល
ចុះេ�កម រងច់។ំ មូលេហតុ អនកដឹងពីរេប ប ែដល ស�ី េ�បេពលទិញយូរៗ។ េហយ
ខញុ ំ—ខញុ ំអងគុយេ ទីេនះ កបលរបស់ខញុ ំចុះដូចេនះ។ េហយជេណ� រយនថចុះមកដល់។
េហយេ ទីេនះ ស�ីមយួចំនួនេឡងមកជមយួ េ�យពួកេគកតស់ក ់ អនកដឹង
េទ ដូចជពួកេគបនេធ� ដូចេនះ។ មកជមយួែភនកែដល�បពណ៌។ េហយ
ពួកេគបននិយយភ�េអសបញ៉។ េហយេនះ។ �ទងំអស់ (ជនិមតិ�) បន
េកតេឡងជថមីម�ងេទ ត។ េ ទីេនះ� “អូអូ!”
134 បង�បស ប�ូន�សីេអយ សូមអនុ ញ តឲយខញុ ំ�បបដ់ល់េ�កអនកបងប�ូននូវ
អ�ីមយួ។ ��កដូ់ចជគួរឲយអស់សំេណ ចឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�អនកធ� បេ់ ទីេនះ។ �
ជេរ ងធងនធ់ងរ។ េតអនកមនិែដលេ ែបបេនះេទ។
135 ខញុ ំជ មនុស�ចស់ ជអនកបំេរ មន ក ់ែដលខញុ ំបនអធិបបយេ ជុំវញិពីភពេ�ក
មតិ�ភក�ិ�ប�់ននក ់ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវែតឈរជមយួអនកេ ទីេនះ។ េចញឆង យ
ពីេរ ងទងំ�យៃនេ�កិយ។ េហយេបមនអ�ីមយួេ កនុងអនក ែដលអនកេ ែត
ចងេ់ធ�សកមមភព�មវធីិែដលអនកេធ� េបអនកមនេរ ងរបស់េ�កិយេ កនុងអនក ចំ
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ថ អនកមនិែមនជរបស់�ពះ។ អនក�គនែ់តជសមជិក�ពះវ�ិរប៉ុេ�� ះ រហូតដល់
ករេ េនះ ករ��ស់េ យ៉ង�ជលេ� ។ េឃញេទ?

136 ដូចជ មុនេពលែដលមន�ពយេ េលខនង�តីមយួ ��តវែតមនទឹកស�មប់
គតេ់ដមបែីហល ទឹកជទីមយួ មនិអ ច ឹងគតម់និ�ចមន�ពយេទ។

មុនេពលែដលមន—េដមេឈមយួដុះេ េលែផនដី េនះ�តវែតមន ដីឬក៏
គម នេដមេឈដុះេ ទីេនះ។ េនះនឹងមនិមនេហតុផលស�មបេ់ដមេឈ និង
េដមបេីធ�ឲយ�រមួរស់។

137 មុនេពលមនករបេងកត ��តវែតមនអនកបេងកត។ “មនពរេហយអស់អនក
ែដលេ�សកឃ� នេសចក�ីសុចរតិ។” េឃញេទ? មនអ�ីមយួេ កនុងេយង។ អនកបន
េលកៃដរបស់អនកខណៈេពលមយួ “ខញុ ំចងប់ន�ពះបែនថមេទ ត។” េឃញេទ? មន
អ�ីែដល�តវករ។

េហយេបសិនជអនក�ស�ញ់េ�កីយ �មរេប បេនះ របស់ផងេ�កិយ
េ�កិយេឆព ះេ មុខអនកនឹងេ ែដរ េហយអនកនឹងដួលរលំ។ េឃញេទ? េចញ
មក។ អនកជបុ��និងបុ�តីរបស់េស�ច េស�ចមយួអងគ។ េធ�ជសុភពនរនិីង
សុភពបុរស។ េដរដូចជ�គីសទបរស័ិទ។ រស់េ ដូចជពួក�គី�ទ ន។ េធ�ដូចជ
�គី�ទ ន។ សូមចថំ ខញុ ំនឹងជួបអនកេ ឯ�លជំនុំជំរះ ជមយួចំណុចេនះ។
េឃញេទ?

138 េមលេ កនុងក ច ករ់បស់អនក េ យបេ់នះ េហយេមល។ “េតវធីិ�មយួែដល
ខញុ ំដឹកន?ំ េត�ពះេយសូ៊វបនេរ បចំកែន�ងសំ�បខ់ញុ ំ ជរបូកយ ែដរឬេទ? របូកយ
េនះល�ឥតេខច ះ។ �ងកយេនះេដរេ�យមនស�� បធ់ន ប។់ �ជកូន�បសឬ
កូន�សីមន កេ់ ចំេពះ�ពះ។ េហយខញុ ំចបក់ំេណ តឈចឺបេ់ ទីេនះ េដមបបីនេកត
េ កនុង�ងកយែដលេ ទីេនះ។ េបខញុ ំេ ែត�ស�ញ់េ�កិយ �បង� ញខញុ ំថ
(ខញុ ំមនិ) មន�ងកយេ ទីេនះេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តជសមជិកពួកជំនុំប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំ
មនិែមនជពូជៃន�ពះេទ។ ខញុ ំមនិែមនេទ។ �ទងម់និែមនជ�ពះវរបិ�ខញុ ំេឡយ។”

139 �ទងប់ននិយយថ “េបសិនជអនកមនិ�ចទទួលករ�កទ់ណ� កមម
បន” េនះគឺជអ�ីែដលអនកទទួលបនឥឡូវេនះ “បនទ បម់កអនកជកូនខិលខូ
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េហយ មនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។” េតមនិ�តឹម�តវេទឬ? [�កមជំនំុនិយយថ
“�តឹម�តវ។” - Ed។] េត�ពះគមពរីែចងែបបេនះ? [“�ែមន៉។”]

�បសិនេបអនកមនិ�ច�ទនឹំងករ�កទ់ណ� កមមរបស់�ពះ េ េពលអនកេឃញ
បទគមពរី�ស់អនកេឡង េហយអនកនិយយថ “អូ ខញុ ំមនិចងឮ់អ�ីទងំេនះេទ។ ខញុ ំ
ជ—�គី�ទ ន។ ខញុ ំេធ�…” ែមនេហយ។ េ មុខេទ ត។ េឃញេទ? �ជភស�ុ�ង
ជកែ់ស�ងមយួថអនកមនិែមនជកូនរបស់�ពះ។

ប៉ុែន�កូនពិត�បកដរបស់�ពះកំពុងែតឃ� ននិងេ�សក។ េហតុអ�ី? េបមន
អ�ីមយួេ កនុងដួងចិត�អនក �បបអ់នកថអនក�តវករ� េហយ��តវករេ ទីេនះ
បង� ញថមនអ�ីមយួែដលកំពុងរញុ�ចន កំពុងែតពយយមទញអនកេ ទីេនះ។
មន�ងកយេ ទីេនះ ែដលថមយួេនះគឺជ�បេភទមយួេ ទីេនះ។ េត
អនកកំពុងេ�ប�បស់មយួេនះស�មបអ់�ី េដមបេីលកតេមកងេ�កីយនិង�រក�
សំេល កបំពកនិ់ងរបស់េផ�ងៗ? េតអនកសម�ងឹេមលេ �ថ នសួគ ៌មនអ�ីមយួេ
ទីេនះ អនកកំពុងេលកតេមកង�ពះជមយួនឹងជីវតិរបស់អនក?

កនុងដំ�ករ់បស់�ពះបិ�ខញុ ំមនលំេ ជេ�ចនៈ េបមនិដូេចន ះេទ ខញុ ំ
�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ។ ខញុ ំនឹងេ េហយេរ បកែន�ងស�មប់
អនក�ល់គន ។

…េហយនឹងមកម�ងេទ ត េដមបទីទួលអនក�ល់គន ។ ថកែន�ងែដលខញុ ំ
េ  េនះអនក�ល់គន កេ៏ ជមយួនឹងខញុ ំែដរ។

140 អ�ីែដល�តវេកតេឡង។ េរ ងទងំេនះឥឡូវេនះ គឺ�គនែ់តស ញ ពីអ�ីែដលនឹង
�តវមក។

សូមឲយេយងអធិ�� ន។
141 ចូរគិតឲយមត៉ច់ត។់ េតអនកនឹង មតិ��គី�ទ នជទី�ស�ញ់េអយ? គិតឲយ
ែមនែទន បន�ិច។ សូមេយង�គនែ់តសងប�់ង តប់ន�ិច។ អនុ ញ តឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធមនបនទូល។

ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ�ទងប់នប ជូ នខញុ ំមកអនក�ល់គន គឺជពួកេពន
េទកុស� �ងំពីយូរយរមកេហយ។ េនះគឺជកូន�បសមន ករ់បស់អនកែដលបន
ក� យជ�គគង� លរបស់អនក បននិយយថ “បនមកបំេរ េបសសកកមម។” គត់
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បនេឃញ�ពះេយសូ៊វេបកែភនកមនុស�ខ� ក ់ �ទងម់នបនទូលថ “ចូរឲយបន”
“កបលទឹករលួយបនថយចុះ។” ខញុ ំេ ែតមនកមមវធីិពយបល។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹង
ថខញុ ំបនអធិ�� នស�មបម់នុស�ជេ�ចនែដលមនជំងឺធងនធ់ងរ។ ពួកេគបន
ជសះេសប យ។ �ពះអមច ស់បនេឆ�យតបករអធិ�� ន េហយេ�បសអនកជំងឺ។
ប៉ុែន� អនកដឹងេទ មនអនកខ�ះ ែដលបនទទួលករេ�បសឲយជ បន�� បេ់ហយ។
មនិថអនកមនជំងឺយ៉ង�េទ េបអនកបនជសះេសប យអនកកនឹ៏ង�តវ�� ប់
េទះជយ៉ង�។

ប៉ុែន��ពលឹងេនះ បង�បសដវ៏េិសសរបស់ខញុ ំេអយ �ពលឹងេនះ បង�សីដ៏
មនតៃម�របស់ខញុ ំេអយ េតអនកមនិគិតអំពី�ឥឡូវេនះេទ? េនះជេរ ងរហូត។ េប
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិេ ទីេនះេទ មនិមនអ�ីទញអនកេទ អនកនឹងមនិសំុ
�ពះថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមចបេ់ផ�មខញុ ំជថមី េ យបេ់នះ។ ទូលបងគំ�ស�ញ់
�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ។ ខញុ ំចង�់ស�ញ់�ទង។់ េហយអ�ីមយង៉េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ
បន�បបខ់ញុ ំថខញុ ំ�តវែតរស់េ ជិត�ទង។់ ខញុ ំចងម់កឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ
េហយេធ��?” េបមនុស�ឬបុគគលេនះសថិតេ កនុង�គរេនះឬេ�កពី�គរេនះ ខញុ ំ
សូមសួរអនក កនុងនមជអនកបំេរ របស់�ពះ�គីសទ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សូមឲយអនកឧនកបលចុះ េហយេលកៃដេឡងេ ចំេពះ�ពះេហយនិយយករេនះ
ថ “�ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូមទញនកូំនេ ជិត�ទង។់ ខញុ ំចងេ់ដរ�មអ�ីែដល
�ទងម់នេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង?់” េលកៃដេឡង។ ឥឡូវេនះ េ�យភព
េ�ម ះ�តងពិ់ត�បកដ។ �គនែ់តគិត។
142 ឥឡូវេនះ ពួកេគនិយយថ “អូខញុ ំបនេធ�េរ ងេនះ។ ខញុ ំបនែ�សកេឡង
�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំបននិយយភ�ដៃទ។ ប៉ុែន� សូមេមល មនអ�ីខ�ះខ�ះខត
េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេមលេ កនុងក ច កៃ់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះ ខញុ ំដឹងថមន
អ�ីមយួ។ ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំគួរែតេធ�។” េឃញេទ? េនះ
បង� ញថ អ�ីមយួ។

ឥឡូវេនះ េបអនក�ចេមលខ�ួនឯងេហយេឃញថអនកមនិបនត�មងជ់ួរ
ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយមនិមនអ�ីេ ទីេនះែដលនឹងប�� លឲយ
អនកេលកៃដរបស់អនក េនះអនកដឹងថមនអ�ីខុសឆគង។ អនកមន។ មន…ម� យ
ធ� បនិ់យយថ “អនកមនិ�ចយកឈមពីទឹកេនមេទ ពីេ�ពះគម នឈមេ កនុង
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េនះេទ។” េឃញេទ? ចូរគិតពី� ឲយែមនែទន។ េនះ�ចជឱកសចុងេ�កយ
របស់អនក។ �មសិប ែសសិប ៃដបនេកនេឡង កនុង�កមតូចេ ទីេនះ សូមបែីត
បព�ជិត។

143 សូមករេគរពដព៏ិត�បកដមយួឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ ចូរគិតពិចរ��តង់
ៗ។ “�ពះអងគជទី�ស�ញ់ ខញុ ំ�ច�តវ�� ប ់ េ យបេ់នះ េ កនុងេ�គះថន ក់
�មយួ។ ខញុ ំ�ច�� បេ់ កនុងករគងំេបះដូង។ េពល�ពឹកមយួៃថងេនះ ខញុ ំ�ច
ទូរស័ពទេ េវជជបណ�ិ ត េហយគតម់ក េហយជីពចខញុ ំកំពុង�យដំៃដរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេ
េហយ។ ខញុ ំកំពុងេគះថព ល់ខញុ ំ ែ�សកេ ថ ‘ឱ�ពះជមច ស់េអយ! ឱ�ពះអងគេអយ!
ឱ�ពះអងគេអយ!’” េឃញេទ? េបះដូងេនះកំពុងែតេធ�ករ�យចុងេ�កយ។ អនក
កំពុងចូលមក�មទ� រដអ៏�ច រយេនះ។ អនកនឹងមនិេចញមកេ�កេទលុះ��ែតអនក
បនេកតជថមីេ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ អនកនឹងមនិេចញមកេ�កេទលុះ��ែត
មនអ�ីមយួេ កនុងអនកបនទ បពី់អនកបនេកតពី�ពវ ិ ញ ណៃន�ពះ េ�សកឃ� ននិង
បន�េ ជមយួ�ពះ។ ��តវែតអ ច ឹង។ េឃញេទ? អនកគឺជកូនេ េលែផនដីកនុង
េពះេវ នៃនែផនដី េ ែតរងច់េំកតចូលេ កនុងនគររបស់�ពះ ជកែន�ងែដល�ទង់
យងេ េរ បចំរបូកយមយួេផ�ងេទ តស�មបអ់នក េនះជរបូកយល�ឥតេខច ះ។

ឥឡូវេនះចូរគិតឲយែមនែទន េហយអធិ�� នជមយួគន ។

144 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ដូចែដលខញុ ំដឹងថេនះគឺជទំពរ័ៃនេស វេ  ករកត�់�
ដអ៏�ច រយ! េយងបន�ជលចូលេ នឹងវទិយ� ស� �ពះអងគេអយ សូម�ស់េយង
េឡង ស�មបក់រពតិេដមបដឹីងថ�ល់ករផ� ស់ប�ូរែដលេយងបនេធ� េកតេឡងេ
ជំុវញិេ�កិយែដលជេពលែតមយួែដលេយងបេងកត�។ េយងបនដឹង�មរយៈ
ទូរទស�ន។៍ េយងដឹងថ �ពះវរបិ�េអយ ទូរទស�នេ៍នះមនិែមនជរបូភពពិត
េទ ��គនែ់តជប�� ញ—រញ័ំរចូលេ កនុងបំពងម់យួ ែដលេធ�ឲយមនរបូភព។
សូមបែីតពណ៌សំេល កបំពកែ់ដលេយងមនេ េល បង� ញ�មរយៈរលកេអេធ
រៃនខយល់ែដលរញ័ំរជុំវញិេ�កិយ។ បនទ បម់ក េតបងប�ូន�សីរបស់េយងេស� កពក់
េខ�វែបប� េធ�ចរកឹែបបហនឹង ផតេ់ម  កតស់កខ់�ី?

អនកបំេរ នឹងចូលេ �ទឹស�ីថន កសិ់កខ ��មយួចំនួន “េហយយកពកយ
របស់មនុស� ែដលេធ�េ�យ�បៃពណីរបស់ពួកេគ េធ�ឲយបទប ញត�ិរបស់�ពះគម ន
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�បសិទធភពេលមនុស� េ�យ�បៃពណីរបស់ពួកេគ” េ�យនិយយថ ពួកេគគួរែត
ជរបស់�កមជំនុំ ជអ�ីទងំអស់។

ឱ�ពះជមច ស់េអយ េតពួកេគដឹងេទថ�គបព់កយែដលេយង�ល់គន និយយ
�តវបនបង� ញេ�យវទិយ� ស�។ �សថិតេ េលកំណត�់�េទ? េហយ�
ចបេ់ផ�មេ េពលែដលេយងចបេ់ផ�មរស់េ េលែផនដីេនះ។ �ប ចបេ់ េពល
ែដលេយង�� ប ់េហយ��តវបន�កេ់ កនុង�ល់ប៊ុមរបស់�ពះ ែដលនឹង�តវចក់
ម�ងេទ តេ េពលជំនំុជំរះ។

េតេយងនឹងេគចយ៉ងដូចេម�ចពីករជំនំុជំរះរបស់�ពះ េបសិនជករេនះ
េកតេឡងយ៉ងចបស់�ស់េ ចំេពះមុខេយងេហយេយងបនេបក�ចុះ?

ឱ�ពះជមច ស់េអយ ពកយទងំេនះមនិែដល�� បេ់ឡយ។ ពួកេគបន�េ មុខ
េទ ត។ កំណត�់�នឹង�តវបនេលងេ ៃថងជំនំុជំរះ។ �ទងប់នេមលេឃញៃដ
ទងំេនះ �ពះវរបិ�េអយ! �នឹងេ ទីេនះេ ៃថងជំនុំជំរះផងែដរ។ េហយនិង អ�ី
ែដលចិត�របស់ពួកេគកំពុងគិត នឹងមនេ ៃថងជំនុំជំរះ។
145 ឥឡូវេនះ ឱ�ពះ វរបិ�េអយ ទូលបងគំសូមដល់�ទង ់កនុងនមជអនកបំេរ របស់
�ទង ់ ទូលបងគំអធិ�� ន សូមឲយ�ទងដ់កអំេពទុចចរតិទងំប៉ុនម នេចញពី�បជ� ស�
របស់�ពះអងគ។ អំេពទុចចរតិ : អ�ីែដលេយងដឹងថេយងគួរេធ�េហយមនិគួរេធ�។
�ពះបទ�វឌីមន�ជឱងក រថ: អំេពទុចចរតិេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ�ពះនឹងមនិេឆ�យតប
នឹងករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំអធិ�� ន សូម�ទង ់ទទួលយកអំេពទុចចរតិរបស់េយង
េ�យ�រែត�ពះបនទូលគឺក ចកឆ់�ុះរបស់�ទង ់ បង� ញេយងថេយងជកូន�បស
�សីបស់�ពះម�ក��ត។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងេ់ធ��េ
យបេ់នះ។
146 េហយេធ��សនេនះ េ�ពះ�សនបនេពរេពញេ េ�យមនុស�។
េហយេធ��សនេនះ េ កែន�ងែដលពួកេគកំពុងអងគុយ េធ�ឲយេបះដូងរបស់
ពួកេគក� យជ�សនៈ។ សូមឲយេ�កីយេនះចកេចញពី�គបទី់កែន�ងបងប�ូន
�បស�សីេ ទីេនះ។ េហយសូមឲយែហ�នៃនជីវតិ�ពះែដលេយងេទបែតនិយយ
អំពីគុណលកខណៈេនះ បនធ� កចុ់ះមកពី�ពះ។ េហយបនបង� ញេ ទីេនះេដមប ី
េគរពនិងសរេសរដំេកង�ពះ។ សូម�ពះបេណ� ញេ�កិយេចញពីេនះ។
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147 អនកេផ�ងេទ ត ខញុ ំមនិ�ចអធិ�� នបនេទ �ពះអងគេអយ ពីេ�ពះ “ជំងឺេនះ
េកតេឡងដល់�� ប”់ េហយគម នអ�ីែដលេធ�ឲយពួកេគផ� ស់ទីបនេឡយ។ ប៉ុែន�
អស់អនកែដល�ចផ� ស់ប�ូរនិងដឹងថ�ជករខុស សូមសម� តដួងចិត�របស់
ពួកេគនិង�ពលឹងពួកេគ េ យបេ់នះ �ពះបិ�េអយ។ េហយសូមឲយពួកេគបន
េពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់េហយេដរេ កនុងពន�ឺរបស់អនក។
148 សូម�បទនពរ ដល់�គគង� ល ដេ៏កមងខចី ែដលមនសុខភពល� និង�គគង� ល
ដខ៏� ងំេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ។ គតប់ននិយយ ថអ�ីែដលគតប់នេឃញ
�ទងេ់ធ�។ យុវវយ័េកមងេនះ ឱ�ពះជមច ស់េអយ! សូមឲយ�ពលឹងគតដូ់ចជេភ�ង
សូមផ�ល់� �ពះអមច ស់េអយ។ សូមឲយគតក់� យជគង� លពិត�បកដ បន�ជនិចច
�គបេ់ពលេវ� េដមបចិី ច ឹមហ�ូងេច មែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេធ�ឲយគតជ់
អនក�តត��។ សូម�បទន�ពះអមច ស់េអយ។ សូមឲយគតម់និបត�់� ំឬខងេឆ�ង
េទ គម នផ�ូវស�មបេ់គលលទធជំេន អ�ីេឡយ គម នអ�ីេផ�ងេទ តេទ ែត�ពះបនទូល
ែដលគម នករស�បេ់ខពមៃន�ពះ មកពីមតរ់បស់�ទង។់ �បទនពរដល់គត ់គតនិ់ង
មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់គត ់ និងពួកជំនំុតូចរបស់គតេ់ ទីេនះ។ សូម�ទង់
គងេ់ ជមយួពួកេគទងំអស់គន ។
149 ទូលបងគថំ� យចិត�ចំេពះ�ទងឱ់�ពះវរបិ�េអយ។ �គបពូ់ជ�តវបនេគ
�បេ�ពះ។ �ច�បនធ� កចុ់ះមកេលពូជែដល�តវបនែតង�ងំេឡង េដមប ី
ជីវតិនិងកររកីចំេរ ន ជពួក�គី�ទ នដខ៏� ងំក� ែដល�បជុំគន េ ទីេនះ និង�កមជំនុំ
េផ�ងេទ តែដលមកពីកែន�ងរបស់ពួកេគ។ សូម�បទន�ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំ
សូមថ� យ�ដល់�ទងេ់ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។

េហយ �ពះវរបិ� “�ទង�់តវបនរងរបសួេ�យេ�ពះអំេពរលំងរបស់េយង បន
រងរបសួអំេពទុចចរតិរបស់េយង ករ�យផច លៃនេសចក�ីសុខ�ន�របស់េយងគឺេល
�ទង។់ េហយេយងបនជសះេសប យេហយ។”
150 ខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរ�មរយៈទ� រ ប៉ុនម នឆន កំន�ងមកេនះ ស�ីដ�៏កី�ក។ េហយ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ េ កនុង�គ�ររបស់នង េរ ងដអ៏�ច រយបនេកតេឡង រេប ប
ែដល�ទងប់នសែម�ងអងគ�ទង!់ ទូលបងគំសូមអធិ�� ន ដល់�ពះ ចំេពះ ស�ីេនះ។
សូមដកអ�ីៗទងំអស់ែដលេ អតីតកល ៃនជីវតិ �ពះអមច ស់ េហយពយបលនង
េ យបេ់នះ។ �ពះអមច ស់េអយេតបនេទ? ននំងេ ឯ�ទង។់
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151 សូមេមល� កុមរតូចអងគុយេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ �តវករករពយបល
អនកដៃទេទ ត។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ�បសឲយពួកេគបនជ �ពះវរបិ�។
សូម�បទនពរ។ សូមឲយអំ�ចៃនករេ�បសឲយជដអ៏�ច រយរបស់�ទងប់នមក
េហយពយបលេយងទងំ�ពលឹងនិងរបូកយ។
152 េហយឥឡូវេនះ ដល់អនកែដលេ កនុង�កមជំនំុេ ទីេនះ ឬេ ខងេ�កែដល
�តវករករពយបល ខញុ ំចងឲ់យអនកេលកៃដេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំ�តវករករ
ពយបល បង�បស�បណ�។ំ” េមលេ ដូចជទងំអស់គន បនេធ�។ �តឹម�តវ។
េតអនកេជ ថខញុ ំជបវបំេរ របស់�ពះ�គីសទេទ? និយយថ “�ែមន៉” [�កមជំនំុ
និយយថ “�ែមន៉។”] បនទ បម់ក ខញុ ំចងឲ់យអនក�កៃ់ដេលមន កេ់ផ�ងេទ ត។
�គនែ់ត�កៃ់ដរបស់អនកេ េលគន េ វញិេ មក។ អនកបនេលកៃដេឡង ែដល
េ ខងកនុងឬខងេ�ក អនកេលកៃដរបស់អនក ថអនកបនអនកេជ េល�ពះ។

�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនមនបនទូលថ េបសកកមមចុងេ�កយរបស់�ទងច់ំេពះ
�កមជំនុំថ “ចូរេ �គបទ់ងំ�ស៍ េហយផ�យដំណឹងល�ដល់�គបម់នុស�
ទងំអស់។ ឲយេគេជ …អនក�ែដលេជ េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកអនកេនះ
នឹងបនសេ ងគ ះ។ អនកែដលមនិេជ នឹង�តវវនិស។ េហយទីសំគល់ទងំេនះ
នឹងេ �មពួកេគែដលេជ  េ កនុងេឈម ះរបស់ខញុ ំពួកេគនឹងេដញ�រក�។ ពួកេគ
នឹងនិយយភ�ដៃទ េបពួកេគ�តវពស់ចឹកឬផឹកអ�ីែដលពុលេនះនឹងមនិេធ�ឲយ
េ�គះថន កដ់ល់ពួកេគេឡយ ប៉ុែន� េបពួកេគ�កៃ់ដរបស់េ េលអនកជំងឺ ពួកេគនឹង
បនជ។” ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។ ចូរចថំ �ទងប់នមនបនទូល
ដូេចន ះ។ េនះ�តឹម�តវ។ �ទងនឹ់ងមនិនិយយេទ លុះ��ែតមននរ�មន ក�់ច
េធ��មពកយេនះបន។

ដូចជសបនូរបស់ម៉រ�ីចចបពូ់ជបនែដរ “ ស�ី�ពហមចរនឹីងេធ�មនៃផទេពះ។”
ដូចជេដមេ�ន តមយួែដល�ចបេងកតបនជេដមេឈអុកេ េលភនមំយួ។

�ពះបនទូលរបស់�ទង�់ចចកក់នុងេបះដូងរបស់អនកឥឡូវេនះ។ “ខញុ ំជអនកេជ
មយួរបូ �ពះអមច ស់េអយ។ បុរសឬ ស�ីមន កេ់នះែដលខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេល
ពួកេគកំពុងែតរងទុកខ។ ខញុ ំមនិអធិ�� នស�មបខ់�ួនខញុ ំ។ េ�យ�រែតពួកេគកំពុង
អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំកំពុងអធិ�� នស�មបន់ងឬស�មបគ់ត។់ េហយ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ សូម�ទងេ់�បសឲយគតជ់សះេសប យផង។ េហយខញុ ំជអនកេជ
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េហយឥឡូវេនះេយងបនជួប�បជំុគន ។ េយងេទបែត�តវបនបេ�ង នថេយង
េ ជមយួ�ពះ�គីសទ េ េពល�ទងប់នយងេ េលែផនដី ដបតិេយងជែផនកមយួ
ៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េយងបនរងទុកខជមយួ�ទង។់ េយងបនបង�ូរជមយួ
�ទង។់ េយងបន�� បជ់មយួ�ទង។់ េយង�តវបនេគកបជ់មយួ�ទង។់ េយង
បនរស់េឡងវញិជមយួ�ទង ់ េហយេយងកំពុងអងគុយេ �ថ នសួគជ៌មយួគន
េ កែន�ងេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ �ពះម�ក��តដអ៏�ច រយអងគុយេ ក�� ល
េយង េហយខញុ ំជកូន�បស�សីបស់េស�ចេនះ។ េហយខញុ ំបន�កៃ់ដេលកូន�បស
ឬកូន�សីរបស់េស�ច ែដលកំពុងអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ េហយខញុ ំកំពុងអធិ�� នឲយ
ពួកេគ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�ទងេ់ឆ�យតបនឹងករអធិ�� នរបស់ទូលបងគំ
េហយេ�បសកូន�បសកូន�សីរបស់�ពះអងគផង។”

សូមរមួគន  អធិ�� នឥឡូវេនះស�មបគ់ន េ វញិេ មក។
153 �ពះអមច ស់េយសូ៊វេអយ ទូលបងគំេយងខញុ ំចូលមកេ�យបនទ បខ�ួនេហយ
លនត់ួកំហុសរបស់ទូលបងគំ។ េយងមក �រភពថេយងសក�ិសមនឹងមន
ជំងឺ និងករ�� បនិ់ងទុកខ�ពយ ប៉ុែន�េយងកំពុងទទួលយកភព�� តស�ំរបស់
�ទងស់�មបអ់ំេពបបនិងជំងឺរបស់េយង។ េហយ េ យបេ់នះ កូន�បស�សី
ៃន�ពះទងំេនះ អងគុយេ ទីេនះ �� បឮ់�ពះបនទូលៃនករផ� ស់ែ�ប េហយបន
េលកៃដរបស់ពួកេគ េហយចងេ់ដរេ ជតិ។ ពួកេគបន�កៃ់ដេលគន េ េពលេនះ
េ�យ�រពួកេគេជ ដល់�ពះបនទូលពិតៃន�ទង។់ ពួកេគេជ ថឥឡូវេនះេយងរស់
េឡងវញិជមយួនឹង�ពះ�គីសទេ �ថ នសួគជ៌មយួ�ទង។់ ពួកេគបនចបៃ់ដគន
េ វញិេ មក។ អធិ�� នឲយគន េ វញិេ មក។

�ទងប់នមនបនទូលថ “ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះអនក
ជមង ឺ េហយ�ពះ�ទងនឹ់ងេលកគតេ់ឡង។ េបគតប់ន�ប�ពឹត�អំេពបប�មយួ
�ទងនឹ់ងអតេ់ទសេ�យគត។់ �រភពកំហុសរបស់អនកឲយគន េ វញិេ មក ចូរ
អធិ�� នឲយគន េ វញិេ មក េដមបឲីយអនក�ចជសះេសប យ។ ពកយអធិ�� ន
របស់មនុស�សុចរតិេនះពូែក�ស់។” ឱ�ពះជមច ស់ដអ៏ស់កលបេអយ សូម
�� បព់កយទូលអង�ររបស់អនកបំេរ របស់�ពះអងគ។

េហយឥឡូវេនះ�បនែចងម�ងេទ តថ “េបមនុស�� បនអំពវនវ
េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ នឹង�បមូលផ�ុ ំគន េហយអធិ�� ន ខញុ ំនឹង�� បឮ់” ឱ�ពះអងគេអយ
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សូម�� បេ់សចក�ីអធិ�� នរបស់� ស��ទងេ់ យបេ់នះ ពី�ថ នសួគ។៌ សូមប ជូ ន
�ពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកេលទស�និកជនេនះ ដូចជខយល់ដខ៏� ងំ។ េហយេយង
នមំនុស�ទងំេនះមកឯ�ទង�់ពះអងគេអយ។
154 ��ងំ ឯង�តវចញ់ហេហយ។ ឯងគឺជមនុស�ប�ជយ័។ �ពះេយសូ៊វ�គី
ស�បនដេណ� មយកពីឯងេ កល់�៉រ។ី ឯងគម នអំ�ចេទ។ ឯងប�ជយ័។
េយងកំពុងេ រក�ពះហស��ទងេ់ យបេ់នះ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ចូរេចញពីមនុស�េ ទីេនះ ឯងែដលជជំងឺចូរេចញេ ។ សូមេចញេ េហយ
េ�ះែលងេ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
155 �េលលូយ៉! សូមគិតពីសិរលី�ៃន�ពះ! សូមទទួលចេម�យរបស់អនក។ អនកេជ
ថ�ពះបនេឆ�យតបនឹងមនុស�ែដលអនកអងគុយេនះឬេទ? េតមនបងប�ូនប៉ុនម ន
នកេ់ជ �? េលកៃដេឡង។ [�កមជំនំុរកី�យ] �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ អូ ល��ស់!

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ…

េ�យៃដរបស់អនកេលកេឡងឥឡូវេនះ ចូរេ�ច ង�ថ� យ�ទង ់េ�យអស់ពីចិត�
របស់អនក។

េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន…

េតអនកយល់នយ័�េទ េ�យអស់ពីដួងចិត�របស់អនកឥឡូវេនះេទ?
156 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលមន�រមមណ៍ថ�ពះជមច ស់�ទងប់ន
អតេ់ទសចំេពះអំេពទុចចរតិរបស់អនក អ�ីែដលអនកបនេធ�? “េហយពីយបេ់នះតេ
ឪកូនេច មៃន�ពះខញុ ំសនយថនឹងេដរេ�យ�តង់ៗ ។ ខញុ ំនឹងេដរេ កនុងកិត�ិយសៃន
�ពះនមែដលខញុ ំ�តវបនេ ថជ�គី�ទ ននិងជីវតិដូច�ពះ�គីសទ។ ទូលបងគំនឹង
េលកៃដេឡង។ ខញុ ំលះបងខ់�ួនឯងជថមីេដមប�ីទងេ់ យបេ់នះ។ ខញុ ំនឹងេដរេ កនុង
ពន�ឺ។” �ែមន៉។

េយងនឹងេដរេ កនុងពន�ឺ ជពន�ឺដអ៏�ច រយ
សូមយងមក កែន�ងែដលទឹកសេន� មៃន�ពះគុណគឺភ�។ឺ
ភ�ទឺងំអស់េ ជុំ វញិេយង ទងំៃថងនិងយប់
�ពះេយសូ៊វគឺជពន�ឺៃនេ�កីយ។
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េយងនឹងេដរេ កនុងពន�ឺ ជពន�ឺដអ៏�ច រយ
�បនមកកែន�ងែដល មនទឹកសេន� ម…

ជកែន�ងែដល�ទងប់នេ េដមបេីរ បចំកែន�ងស�មបព់ួកេយង។

ភ�េឺ ជុំវញិេយង ទងំៃថងនិងយប់
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កីយ។

ចូលមក ពួកបរសុិទធ�បកសៃនពន�ឺ។
�ពះេយសូ៊វគឺជពន�ៃឺនេ�កីយ
េសចក�ីពិតនិងេសចក�ី�ណិត�សូរេ កនុង�ពះនម�ទង់
�ពះេយសូ៊វគឺជពន�ៃឺនេ�កីយ។

េតេយងនឹងេធ�យ៉ងេមច៉េ ?

េយងនឹងេដរេ កនុងពន�ឺ ជពន�ឺដអ៏�ច រយ។
មកកែន�ងែដល ទឹកសេន� មៃនេម�� ករ�ុភ�។ឺ
ភ�េឺ ជុំវញិេយងទងំៃថងនិងយប់
�ពះេយសូ៊វគឺជពន�ឺៃនេ�កីយ។

អូ េតអនកមនិមន�រមមណ៍ថអនកទងំអស់គន មន�រមមណ៍ល�េទឬអី?
[�កមជំនំុនិយយថ:“�ែមន៉”—Ed] អូខញុ ំេអយ! ចូរចបៃ់ដគន ដូចែដលេយងេ�ច ង
ម�ងេទ ត។

េយងនឹងេដរេ កនុងពន�ឺ ជពន�ឺដអ៏�ច រយ។
មកកែន�ង…(សូម�ពះ�បទនពរដល់បង�បស។)…

�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ
ភ�ទឺងំអស់េ ជុំវញិេយងទងំៃថងនិងយប់
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កីយ។

សូមេយងបិទែភនកេហយអ�ងន�ទង។់ [បង�បស�បណ�និំងពួកជំនុំនឹង
ចបេ់ផ�មបនទ បខ�ួនេ �ពះេយសូ៊វ ពន�ឺៃនេ�កីយ—Ed។] េយងនឹងេធ�ដូច
កូនេកមង។ េយងជកូនេកមង។
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អូ �ជពន�ឺដអ៏�ច រយ
េហយបនមកកែន�ងែដលមនទឹក សេន� ម ៃនេសចក�ីេម��

ករ�ុគឺភ�ឺ
អូចងំេ ជំុវញិេយង ទងំៃថងនិងយប។់
�ពះេយសូ៊វគឺជពន�ឺៃនេ�កីយ។

េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—Ed។]

េសចក�ីជំេន របស់ខញុ ំេមលេ រក�ទង់
កូនេច មៃនក�៉…

�គនែ់តបិទែភនកេហយេ�ច ង�។ ថ� យបងគំេ�យវ ិ ញ ណ។

�ពះអងគជ�ពះសេ ងគ ះ
សូម�� បខ់ញុ ំ េពលខញុ ំអធិ�� ន។
យកបបខញុ ំទងំអស់េចញ
ឱសូមឲយខញុ ំេចញពីៃថងេនះ
ទងំអស់ជរបស់�ទង!់

េពលែដលជីវតិខញុ ំងងឹតជីវតិ
េហយទុកខ�ពយ�ល�ល ជុំវញិ។
អូសូ៎មេធ�ជអនកដឹកនខំញុ ំ
េ�ះភពងងឹតេ ជៃថង
លុបករភយ័ខ� ចេចញ
សូមកុំេ�យខញុ ំវេង�ង
េចញពី�ទងេ់ឡយ។

157 អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�គនែ់តជមនុស�ចស់ប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំចូលចិត�…ខញុ ំគិតថ
េនះេហយជករែក�ងបន�ំថមី កតេ់ចញ ចង� កហ់កេ់�ត �យមយួ�នម៉យ
ល៍។ កំ�ពយចស់ែដលពួកេគបនសរេសរបទចំេរ ង សូម�ពះវ ិ ញ ណបនបះ៉
ប៊ចិេនះ ចបេ់ផ�មសរេសរ។ អូខញុ ំេអយ! ខញុ ំគិតពី េអឌី េភរេូណត និងពួកេគទងំអស់
ល��ស់! េហ�ននី �កសប៊:ី
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�ពះអងគសេ ងគ ះ សូមគងជិ់តបេងកយ!
កល�ពះអងគកំពុងែតេ�បសេគ សូមកុំេចលខញុ ំេឡយ។

158 មនេពលមយួពួកេគបនពយយមននំង។ នងមនិ—នងមនិបនេធ� ដូច
ពួកេពនេទកុស� ែអលវសី េ�ពសលី លកសិ់ទធរបស់នងស�មបភ់ពមមញឹក
ៃនក��ក។់ នង…មករកនងេហយចងឲ់យនងសរេសរបទចេ�ម ងខង
េ�កិយ។ នងបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិេធ��េ�យអត�់បេយជនេ៍ទ។”

បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកជមនុស�ខ� កែ់បបេនះ។ េ េពលអនក
េ ដល់�ថ នសួគ ៌េតអនកនឹងេ ជយ៉ងដូចេម�ច? អនក�គ ល់�ទងេ់ទ?”

នង�តឡបម់កវញិ េ�យបនេបកសែម�ង នងបននិយយថៈ

ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង ់ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង់
េហយបនសេ ងគ ះនឹងឈរកនុងវត�មនរបស់�ទង។់
ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង ់ខញុ ំនឹង�គ ល់ (េតេ�យរេប ប�?)
េ�យ�ន មែដកេគលកនុង�ពះហស��ទង។់…

េបមនិដូេចន ះេទ “េបខញុ ំមនិបនេឃញ�ទងេ់នះ ខញុ ំនឹងទទួល�រមមណ៍ពី
�ន ម�ពះហស�របស់�ទង។់”

ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង ់ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង់
េហយបនសេ ងគ ះនឹងឈរកនុងវត�មនរបស់�ទង។់
ខញុ ំនឹង�គ ល់�ទង ់ខញុ ំនឹង�គ ល់ (េតេ�យរេប ប�?)
េ�យ�ន មែដកេគលកនុង�ពះហស��ទង។់

159 េត�មនិបនេធ�ឲយអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទឬអី? េ េដមបេីរ បចំកែន�ងស�មប់
េយង! “េហយេបខញុ ំេ េរ បចំកែន�ងេហយ ខញុ ំនឹង�តលបម់កវញិេដមបទីទួលអនកេ
ឯខញុ ំ។”
160 េកមងតូចៗកំពុងែតរងករឈចឺបឥ់ឡូវេនះ សូម�� ប�់មបទប ញត�ិរបស់�ពះ
ម�ងេទ ត។ េហយ�គគង� ល េ ទីេនះ េបគម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មអនកបន
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេទ ទឹកបនេរ បចំរចួជេ�សច។ េហយ—និងសមជិកៃន
�ពះវ�ិរ ឬអ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ់ធ� ឬអ�ីកេ៏�យអនកេធ��។ អនកមនិបនទទួល
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បុណយ�ជមុជទឹក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះគឺជយបេ់ដមបទីទួល�។ េតអនក
មនិេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”-Ed។]

161 “អូ” អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ �យឺតេពលេហយ។ អនកបន
អធិបបយយូរេពកេហយ។”

េ�កប៉ុលបនអធិបបយេពញមយួយប ់ យបម់យួ �ពះបនទូលដូចគន េនះ។
េហយេកមងតូចមន ក…់បនធ� កពី់ជ ជ ំង េហយបន�� ប។់ េហយប៉ុលបន
ចកេ់�បង�ងំេ�យ�រដែដលេនះ �ករ់បូកយរបស់គតេ់ល�។ េហយ
ជីវតិបនវលិ�តឡបចូ់លកនុង�ម�ងេទ ត។ គតេ់ ែតជ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន
ៃថងម�លិមញិ និងជេរ ងរហូត។”

េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”] សូមឲយេយង
ជថមីម�ងេទ ត េលកៃដរបស់េយងេឡង “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់”

េតអនកេលងពយណូ៉េ ឯ�? េ ទីេនះ េបអនក�ច បង�សី គតជ់
នរ�។ ចបេ់ផ�មេលងេភ�ងឲយេយង េបអនក�ច។

េតមនមនុស�ប៉ុនម ននក�់ស�ញ់�ទង?់ �គនែ់តេលកៃដរបស់អនក។
និយយថ “ខញុ ំពិតជ�ស�ញ់�ទង។់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងេ់�យអស់ពីចិត�។ ខញុ ំ
�ស�ញ់�ទង។់”

162 ឥឡូវេនះចូរេយងេ�ច ង� ថ� យសិរលី�ៃន�ពះ។ ឥឡូវេនះេ�យែភនករបស់
េយងបិទៃដរបស់េយងេឡងេ �ថ នសួគ ៌ “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង”់
េយងថ� យបងគំ។ េ េពលែដលអនកអធិបបយ េ�យបង�ូរទឹកែភនក េហយទញដូច
ែបបេនះ។ េនះគឺជ�បទលមុខរបសួែដល�ពះេ�បសឲយជសះេសប យ។ “មន
បតៃដេ ហគី�ដ ស�មប�់ពលឹង។” ចូរេយងេ�ច ង�ឥឡូវេនះ។ េលងេភ�ងឲយ
េយង។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�យេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលកល់�៉រ។ី
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163 េហយេប…“មនុស�ទងំអស់នឹងដឹងថអនកជពួកសិស�របស់ខញុ ំែមន េ េពល
អនកមនេសចក�ី�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។” �តឹម�តវ�ស់។ េបេយងមនិ�ច
�ស�ញ់គន េ វញិេ មក ជមនុស�ែដលេយង�ចេមលេឃញ េតេយងនឹង
�ស�ញ់�ពះែដលេយងមនិ�ចេមលេឃញយ៉ងដូចេម�ច?

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់
164 [បង�បស�បណ�និំយយេ កនប់ង�បសមន កេ់ េលេវទិករ។] �ពះ
�បទនពរដល់អនក។ [បង�បសនិយយថ “ករមកទីេនះេ យបេ់នះគឺជ
កិត�ិយសពិត�បកដពី�ថ នសួគ។៌”] សូមអរគុណបង�បស។ [“�ពិតជល�។”]
ឥឡូវេនះខញុ ំគិតថ�កមជំនំុមន ក់ៗ �តវបនព�ងឹង។ េតែមនេទ? [“បទ។ ពិតែមន។”]
�ពះ�បទនពរដល់បង�បស។ ខញុ ំនឹងបែង�រ�កមជំនុំេ អនក។ �ពះ�បទនពរ
អនក។ 
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