
េហេ�ពរ ជំពូកបី

 អរណុសួស�ី មតិ�ទងំ�យ។ �ជឯកសិទធិមយួកនុងករមកទីេនះេ �ពឹកេនះ
កនុងករបេ�ម�ពះអមច ស់។ េហយេយងសងឃមឹនិងទុកចិត�ស�មបេ់ពលេវ�

ដអ៏�ច រយេនះ។

2 ខញុ ំេទបែត�តលបម់កពី…អ�ីែដលេយងធ� បេ់ ថករយិល័យឌីកុន ែដល
ឥឡូវេនះអនកថតសំេឡង េទបែតកំពុងនិយយជមយួនរវីយ័េកមងមន កនិ់ងម� យ
របស់នងែដលេ ទីេនះ េឡងមកពី ជូេល ត រដ� អុីលីណយ។ េហយខញុ ំ�គនែ់ត
គិតពីអ�ីែដលជផលៃន�ពះគុណរបស់�ពះចំេពះេកមង�សីេនះ។ ភគេ�ចនៃនពួក
េយងេ ទីេនះ�គ ល់នង។ នងជ—អនកេញ នេ�គ ង�សវងឹមយួ�បេភទែដល
ធងនធ់ងរ។ េហយខញុ ំមនិែដលទទួលបនេរ ងចបស់�ស់េទរហូតដល់�ពឹកេនះ ពី
រេប បែដលនងបនចុះពីេវទិក។ �ពះអមច ស់បនេបកសែម�ងដល់នងនូវអ�ី
ែដលខុសនិងអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ េហយនងបនចុះពីេវទិក ទងំយំនិងអរ
សបបយេ�យ�រ�ពះបនជួយសេ ងគ ះនងពី—ផនូររបស់មនុស��បមកឹ។ េហយ
នង…មន ស�ីមន កប់នេដរមករកនងេហយចបេ់ផ�មយំខញុ ំេជ ថ េនះគឺកូន�សី
របស់នង ជអនកេញ នថន ។ំ េហយអនកដឹងេទ េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់
េកមង�សីេនះ�តវបនេគេ  (ខញុ ំេជ ថ េ យបប់នទ ប ់ រ ៉េូស� �តវបនេគេ
ឬ?) េហយេកមង�សី ពីអនកេញ នថន  ំ បនជសះេសប យ។ េហយនងនិង�� មី
កំពុងផ�យដំណឹងល�។ េហយ—និង—មកេមលនរតូីចគួរឱយ�ស�ញ់ដូចជ រ ៉ូ
េស�េហយ�គនែ់ត�សស់�� ត! េហយឥឡូវេនះ នងគួរឱយេគរព�ស់ នង
បនទទួល…មន�រមមណ៍ថមនករេ េ កនុងចិត�របស់នង។ ប៉ុែន� េ�យ
ដឹងពី�ពះគមពរីអំពី�គអធិបបយ ស�ី េឃញេទ នងដឹងថ�ជអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយ
�ពះជមច ស់កំពុងននំងចូលេ កនុងគុកនិងេរ ង�៉វនន េដមបផី�ល់ទីបនទ ល់។

3 �អ�ច រយ�ស់េដមប—ីេដមប—ី�គ ល់ េដមបែីស�ងរក�ម�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់។ េពលខ�ះេយងមន�រមមណ៍មយួ ប៉ុែន�េយងចងយ់ក�រមមណ៍េនះ
ឱយ�េកតេឡង �បសិនេបអនកមនិេមលេទ �រក�នឹងយក�រមមណ៍េនះ េហយ
បំែប�ង�េ ជអ�ីមយួ។ ប៉ុែន� ដ�ប�េយងេ កនុង�ពះគមពរី េនះេយង�តឹម�តវ
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អនកេឃញេទ េយងកំពុងេដរយ៉ង�តឹម�តវ�ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះអមច ស់។
4 ដូេចនះេហយខញុ ំេជ ថ—ទីបំផុតរ ៉េូស�នឹងែបេ េធ�េបសកកមមេ កែន�ង
�មយួ េ�ពះ�េមរកិមនិចងប់នដំណឹងល�េទ។

អនកដឹងេហយ។ េយងក�៏បែហលជទទួល�គ ល់ែដរ ថ �បជជន អងគ
គ�ូ-�កសុ់នេនះ�តវបនប ចប។់ ហនឹងេហយ។ គម នដំណឹងល�េទ តេទែដល
�េមរកិនឹងទទួលបន។ អូ អនកទទួលបនករតសូ៊មយួចំនួនឥឡូវេនះ េហយ
បនទ បម់ក។ ប៉ុែន� ដូចជដំណឹងល� �ចបេ់ហយ។ េហយអនកកម៏និ�ចអធិបបយ
េ ពួកេគែដរ មនិ�ចនិយយជមយួពួកេគបនេទ។ ពួកេគនឹងមនិេជ អ�ី
ទងំអស់។ េឃញេទ? ពួកេគ�គនែ់តមនគំនិតរងឹចេចសរបស់ពួកេគ េហយ
ពួកេគបនកំណត។់

េហយេរ ងបនទ បស់�មប�់បជជតិេនះគឺករជំនុំជំរះ។ នងកនឹ៏ងមន�
ែដរ។ ��ចប�� លមកពីជំងឺធ� កទឹ់កចិត�។ ��បែហលជ�មរយៈ�គបែ់បក
បរមណូ។ ��ចឆ�ងកតេ់�គះកចធំ ជំងឺ ឬអ�ីមយួ ប៉ុែន� នងេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់
េហយ។ �មកដល់េហយ។ �បព់នដ់ង�បព់ននឹ់ងធ� កចុ់ះ។
5 េយងឆ�ងកតក់លពីម�លិមញិ បង�បស ហ�ែបល៊និងខញុ ំេ …េហយ
បង�បស វ ៉ឌូចុះេ�កមេ រដ�េកន�គី ែដលជកែន�ងែដលេយងបនេ បីៃថង
េហយឆ�ងកតគ់េ�មងលំេ �� នមយួ។ បង�បសហ�ែបល៊បននិយយថ
“�គម ន…” ខញុ ំេភ�ច។ “មនុស�េសទរែតទងំអស់កនុងគេ�មងេនះ មនិសូមបែីតេ
�ពះវ�ិរ�មយួផង។”
6 អនកសួរពួកេគអំពី�។ “េយងមនទូរទស�ន។៍ េនះេហយជរេប បែដលេយង
ែស�ងរកករកំ�ន�។” េឃញេទ? េនះជ�កបបកិរយិរបស់�េមរកិ។ េឃញ
េទ? “េយងមនទូរទស�ន។៍ េយងមនលុយេ�ចន។ េយងមន�ន�� ត មនផទះ
�� ត។ េតេយង�តវករអ�ីជមយួ�ពះអមច ស់? េយងមនិ�តវករ�េទ។” េនះជ
ឥរយិបទរបស់េទ។
7 អំពី�សននិងេសចក�ីសេ ងគ ះែតមយួគតែ់ដលេយងមន េហយេសចក�ី
�ស�ញ់ គឺសថិតកនុងចំេ�មមនុស�ែដលេគរព�ពះពិត�បកដ។ អនកដឹង
េទ �ពះគមពរីបននិយយថ �នឹងេកតេឡង។ [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] អូ-ហូ។ អនក�ន�ពះគមពរី ខញុ ំបនឮអនកែ�សកថ “�ែមន៉” េហយ
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អនកអធិបបយេ ទីេនះ។ ហនឹងេហយ �តវេហយ។ េសចក�ី�ស�ញ់នឹងេ
ឆង យ�ស់ េ ៃថងចុងេ�កយ ក�ី�ស�ញ់ែតមយួគតនឹ់ងេ សល់ នឹងេ ចេន� ះ
អនកេរ ស�ងំៃន� ស�របស់�ពះ។ “ឪពុកទស់នឹងម� យ ម� យទស់នឹងឪពុក េហយ
កូនទស់នឹងឪពុកម� យ និងអនកេផ�ង�បឆងំនឹងគន េ វញិេ មក។” េហយ
េសចក�ី�ស�ញ់ែតមយួគតនឹ់ងេ សល់ គឺ�គនែ់តជអនកេ�ជសេរ ស �គនែ់ត
ជអនកេរ ស�ងំប៉ុេ�� ះ។ ពកយ “េរ ស�ងំ” �មកពីពកយ “េ�ជសេរ ស” មនុស�
ែដល�ពះបនេ�ជសេរ ស។
8 េហយេ េពលែដលរ ៉េូស�កំពុងដក�សងេ់រ ងមក�បបខ់ញុ ំេ កនុងបនទបេ់នះ
មយួរយៈមុនេនះ ខញុ ំ�គនែ់តគិត ថ េ យបេ់នះ នងបននិយយអ�ីមយួបន
េកតេឡង។ េហយ�យ៉ងេមច៉ េពលថ េពញមយួជីវតិរបស់នង េ េពលែដល
នងក� យជដូចអនកេញ ន�� មនិ�ច គម នអនកេសពេ�គ ង�សវងឹអនមកិេទ
�គេពទយបនួនកេ់បះបងន់ង គម នអ�ី�ចេធ�បនេទ េហយេធ�យ៉ងេមច៉ ចបពី់
េពលេនះ មនអ�ីមយួចូលមក។
9 ឥឡូវេនះនងមនិសូវមនែភនកដូចេគេទ។ នងគឺជនរវីយ័េកមង ដ�៏សស់�� ត
មន កែ់ដលមន�យុ�មសិបបីឆន  ំ េហយនឹងឆ�ងកត�់បែហលៃមភពីរ �គនែ់ត
ជរេប បែដល�ពះបនេធ�ស�មបន់ង អ�ីែដល�ទងប់នេធ� និងរេប បែដលនង
េមលេ ខុសគន ។ េហយ ប៉ុែន�ខញុ ំបននិយយថ “រ ៉េូស� មុនេពលពិភពេ�ក
�តវបនបេងកតេឡង �ពះបនែតង�ងំអនកេ េពលេនះ។” បទ ែមនេហយ។
េឃញេទ? �តវេហយ។ េហយេ េពលែដលេ�ក ប៊លីី ប៉ូលែដលមនវយ័
ចំ�ស់តូចេ ខងេ�កយេនះ កែន�ងែដលគតអ់ងគុយ កំពុងរញុកតអធិ�� ន
ដល់មនុស�េ យបេ់នះ េតគតដឹ់ងតិចតួចប៉ុ�� ថគតក់ំពុងផ�ល់កតអធិ�� ន
ដល់អនក�។

េត�មនិអ�ច រយេទឬ រ ៉េូស�?
[បង�សី រ ៉េូស� �គីវហ�ីតនិយយថ “បង�បស �បណ� ំ ខញុ ំឆងល់ថេប

�កមជំនំុ�ចអធិ�� នឱយ �ពះដឹកនេំយងបន េត�ទងរ់ងឹមបំ៉ុនន ។”—េអដ។]
�ែមន៉។ សូម�ពះ�បទនពរអនក រ ៉េូស�។ ខញុ ំ�បកដថេយងនឹងេធ��បន។

នងចងឲ់យ�កមជំនុំអធិ�� នសំុឲយ�ពះដឹកននំង។ េនះេហយ េធ��មៃដែដលមនិ
ផ� ស់ប�ូររបស់�ទង។់ អូ �ល��ស់។
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10 មនសំេណ ដលំ៏បកមយួ�កេ់ ចំេពះមុខខញុ ំ េ �ពឹកេនះ។ �គឺអំពីអនកខ�ះ
ែដលជម�េសដ�ីមនលុយេ�ចនៗសេមប ម ែដលចងផ់លិតេ ទីេនះេ  ល�ី
សស�ីល រដ� េកន�គីេហយសងេ់�ងឧេបសថែដលមនតៃម��ប�ំនដុ�� រដល់
ខញុ ំ។ ប៉ុែន�មនអ�ីមយួេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំបននិយយថ “ចបំន�ិច អនកមនិែមនជ
�គគង� លេទ។” េឃញេទ? ដូេចនះ េហយ លុយ�ប�ំនដុ�� រចបស់ជនឹង�ក
សម។ ឥឡូវ�តវេ រករ�� ភបិល បងៃ់ថ���វសីគី និងរបស់ែបបេនះ ប៉ុែន�ចង់
យក�េ �កេ់លេ�ងឧេបសថស�មប�់ព ះអមច ស់។ ប៉ុែន�ខញុ ំសងឃមឹថ�េ េល
អនកបេ�មរបស់�ពះមយួចំនួនែដលនឹងេធ�…និងករបេ�ម�ពះមយួចំនួន។ ប៉ុែន� េនះ
គឺ�ប�ំនដុ�� រែដលសម�សបេពលេនះ។ គិតេ េមលថ េតេ�ងឧេបសថអ�ី
ែដលនឹង�តវសង។់

េឃញផក រកីយ៉ងេមច៉ែដរ រ ៉េូស�? ប៉ុែន�មនអ�ីមយួេ �តងេ់នះែដល
និយយខុសគន ។ េឃញេទ? េឃញេទ? អ�ីមយួេ ទីេនះ។
11 េយងចូលមកកនុងេ�ងឧេបសថដតូ៏ច ចំ�ស់មយួេនះ េហយអនក�ល់គន ជ
ជនចែម�ក។ ែមនេហយ េនះ�ចជកែន�ងដអ៏�ច រយមយួេ �ជងេនះ អនកមនិដឹង
េទថ មនុស�ចង�់ងសងក់ែន�ងេនះេហយបេងកត�។ ប៉ុែន�េនះជវធីិែដលេយង
ចូលចិត�។ េឃញេទ េនះជវធីិែដលេយងចូលចិត�។ កែន�ងអងគុយចស់ែដលេយង
កំពុងអងគុយេ ទីេនះ គឺជ—កែន�ងអងគុយេដមចស់េចញពីេ�ងឧេបសថេ
ទីេនះ បនឆ�ងកតទឹ់កជំននេ់ហយអែណ� តេឡង។
12 �ពះគមពរីរបស់ខញុ ំបនេបកដូចេនះេ េលេវទិក។ �បនជបនឹ់ងពិ�នេហយ
ចុះមកវញិេ�យមន�ពះបនទូលេ េល� “េយងជ�ពះអមច ស់បន��ំ។ អញ
នឹងេ��ចទឹកទងំយបទ់ងំៃថង ែ�កងមនអនកខ�ះដក�េចញពីៃដអញ។” រេប ប
ែដលេយងែចវេ េលកំពូលរបស់�េ�យសគី េ ទីេនះ។ េហយនងចុះមកវញិ
េកអីផ� ស់ប�ូរេ កែន�ងរបស់ពួកេគ។ អ�ីែដលពួកេគ�តវេធ�គឺជូត�េចញេហយបន�
េទ ត។ េឃញេទ? េឃញេទ? ដូេចនះ េនះ�គនែ់តជវធីិែដលេយងចូលចិត� ជ
កែន�ងែដល�ជមនុស��ម ញ  កែន�ងធមម� និងជ�ពះអមច ស់ដអ៏�ច រយ។ �
ែមន៉។
13 ឥឡូវេនះ ៃថងេនះ េយងមនខ�ះ េយងេទបែតចបេ់ផ�មចូលែ�កមេនះ អនកដឹងេទ
បនទ បពី់—ទឹកេ�ះេគ�តវបនដកេចញ េហយ�គនែ់តមនែ�កម។ េហយ�តវចំ
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ថ ��តវចំ�យទឹកេ�ះេដមបផីលិតែ�កម អនកដឹងេទ។ េនះ—ែ�កមគឺជមតិក
ៃនទឹកេ�ះេគ។
14 ដូេចនះេយងបនេ កនុងចំ�តថ់ន កទី់១ ទី២ េហយេយងនឹងប ចបេ់ កនុង
ទី៣ េហយចបេ់ផ�មេ កនុងជំពូកទី៤ ៃន�ពះគមពរីេហេ�ពរដរ៏ងុេរ ង។ េហយ អូ
ករបេ�ង នៃនេស វេ េនះ! េយង�ចេ ជមយួ�ស�មប ់ មយួខ ស�មបបី់ែខ
េហយ�គនែ់តបង� ញថ�ពះគមពរីទងំមូលភជ បេ់ �គបខ់គមពរីេ កនុង�ពះគមពរី។ េត
អនកធ� បគិ់តដល់េរ ងហនឹងេទ? គម នខគមពរីមយួែដលអនក�ច�ក�់មមៃដរបស់អនក
បនេទ ប៉ុែន�អ�ីេ  គឺេ�យ�ពះគុណ និងជំនួយពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះេយង
�ចភជ បេ់�កុបបត�ិេ នឹងវវិរណៈេ�យផទ ល់េ កនុង�។
15 មនិមនអក�រេផ�ងេទ តែដលសរេសរេ កែន�ង�ែដល�ចេធ�បនេនះ
េទ។ និងគណិតវទិយ និងភូម�ិ ស� �ម�គបម់េធយបយ។ មនិមនេស វេ
កនុង�ពះគមពរីសរេសរដូច�ពះគមពរីេទ…េលេ�កេនះមនិមនេស វេ �មយួេទ
ខញុ ំមននយ័ថ សរេសរដូច�ពះគមពរី។ មនិមនេ�ះ។ េលខៃន�ពះគមពរីគឺមនភព
សុខដុមឥតេខច ះ សូមបែីតជំពូក និងវណ� យុត�ិ និងអ�ីៗទងំអស់ គឺល�ឥតេខច ះ។
គម នេស វេ េផ�ងេទ ត អនកមនិ�ច�នជំពូកមយួេចញពី�េ�យមនិឆ�ងកត់
ខ�ួន�វញិេទ។ ប៉ុែន�មនិមនករឆ�ងមយួេ កនុង�ពះគមពរីទងំមូលេទ។ េហយ�តវ
បនសរេសរេ�យមនុស�ជេ�ចន មនុស�ជេ�ចន េហយ�បរ់យ �បរ់យ និង
�បរ់យឆន េំផ�ងពីគន  េ�យមនិដឹងមយួចំែណក…មន កស់រេសរ�េ ទីេនះ េហយ
មន កេ់ទ តសរេសរ�េ ទីេនះ េហយមន កេ់ទ តសរេសរ�េ ទីេនះ។ េ េពលែដល
��តវបនបេងកតេឡងជមយួគន  �បនបេងកត�ពះគមពរីរបស់�ពះ។ េហយគម ន
មយួផទុយពីមយួេទ តេទ េហយ គម ន មនិែមនគណិតវទិយ ឬភូម�ិ ស�េទ។ អ�ី
េផ�ងេទ តៃន�ពះគមពរី អ�ី�គបយ៉់ង េលខ អ�ី�គបយ៉់ងដំេណ រករជមយួគន យ៉ង
ល�ឥតេខច ះ។ េនះមនិែមនជករបំផុសគំនិតេទ ខញុ ំមនិដឹងេទ េតអនកនឹងេ អ�ីេ
ជករបំផុសគំនិត? ខញុ ំរកី�យ�ស់ចំេពះ�ពះគមពរីចស់ ែដលមនពរ។
16 ពួកេគខ�ះបននិយយថ “េតអនកជកតូលិក? ឬ�បេតស�ង?់”

ខញុ ំបននិយយថ “មនិែមនមយួ�ទងំអស់។ ខញុ ំេជ �ពះគមពរី។” �តវេហយ។
ខញុ ំេជ �ពះគមពរី េហយខញុ ំរកី�យែដលេយងេ ែតមនេសរភីពកនុងករផ�ព�ផ�យអំពី
គមពរីេ កនុង�បជជតិេនះ។ អូ �អ�ច រយ�ស់។
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17 ឥឡូវេនះេយងនឹងសិក�ពី�។ េហយឥឡូវេនះ េយងនឹង�តឡបម់កវញិ
េ កនុងគមពរីេហេ�ពរ េហយចបេ់ផ�មេ�យជំពូកទី៣។ េហយេយងបនចកេចញ
េ ខទី១៥។ េហយឥឡូវេនះអនកទងំអស់គន …

18 ខញុ ំបនេឃញនរ�មន កក់តស់មគ ល់ បន�ិចមុន េពលខញុ ំេលកែវន៉��ន
េស វេ របស់ខញុ ំ។ មនិែមនថែភនកខញុ ំ�ស�ងំេទ ប៉ុែន�ខញុ ំមន�យុែសសិបឆន េំហយ។
ខញុ ំ�ច�ន�េ ទីេនះ ជធមម� ប៉ុែន�ខញុ ំ�ច�ន�កនែ់ត�បេសរជមយួែវន៉�។
េហយពួកេគបនេធ�ែវន៉��នេស វេ មយួគូឱយខញុ ំែដលខញុ ំចងេ់�ប េ�ពះខញុ ំ�ច
�ន�បនល� និងេល នជងមុន។ េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំមនស�មបព់ួកេគ។
ឥឡូវេនះេ កនុង…

19 ដំបូង េយងចងប់ន�វ�របន�ិច េ�ពះ�បែហលជមនមនុស�ចែម�កខ�ះ
កនុងចំេ�មេយង ែដលមនិបនេរ សយកែផនកដំបូងៃនគមពរីេហេ�ពរ។

20 េតអនកជេ�ក�សី ខុកឬ អងគុយេ ទីេនះេ ចុងេ�កយ? បទ ខញុ ំពិតជ
រកី�យែដលបនជួបនង។ មុនេពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�ម ជទីបនទ ល់ចំេពះ
�ពះគុណៃន�ពះ។ េនះជ ស�ីមន កែ់ដលមនជំងឺម�រកីសីុៃផទមុខនង។ េនះជ
ម� យរបស់បង�សី វដូ។ េហយខញុ ំេ មឈី�ីគ នជ់មយួេជនីនិងេឡអូ េហយពួកេគ
ថតសំេលង។ េហយេ �មផ�ូវេ ផទះ �បពនធទូរស័ពទមកខញុ ំ ឬខញុ ំេ នង។ នង
បននិយយថ “េ អធិ�� នជបនទ នស់�មបេ់�ក�សី ខុក ម� យរបស់េ�ក
�សីវដូ េ�ពះជំងឺម�រកីកំពុងសីុៃផទមុខគត។់” បនសីុចូលែភនកមខ ងចុះដល់ឆ�ឹង
េស តចំេហ ងមុខ េហយេទប�ល�ល។ �គេពទយបនេធ�ករពយបលរចួេហយ
ែត�កនែ់ត��កក ់ េហយកនែ់ត�ល�លេឡង េ�ពះបន�កថ់ន មំយួចំនួន
េ កនុងេនះ។

21 េហយពួកេគបនននំងចុះេ  ែខមែបល៊ស�ីលរដ� េកន�គី រហូតដល់…ឬ ខញុ ំ
េជ ថ ែអកតុនរដ� េកន�គី រហូតដល់—េ  ល�ីសស�ីលេដមបពីយបល។

22 ដូេចនះេហយ េ�ក�សី វដូ ជេលកទីមយួែដលខញុ ំធ� បេ់ឃញនង ែដល
នង�តវបនេខទចខទ ។ំ ពីេ�ពះ ពិត�ស់ គឺ—នង—ម� យរបស់នង េហយ
�បកដ�ស់ថនងនឹងមន�រមមណ៍ធុញ�ទន។់ បនចូលេ កនុងបនទប ់េហយ
អធិ�� នឲយនង េ�យមនទំនុកចិត�ថ�ពះមនបនទូលថ�ទងនឹ់ងេឆ�យតបនឹង
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ករអធិ�� ន។ េហយពីរបីៃថងនងបនេចញ។ េហយឥឡូវេនះនងបនអងគុយេ
ទីេនះ។ ជមយួនឹង�ពះគុណដអ៏�ច រយ រេប បែដល�ទងប់នេធ�ស�មបន់ង។
23 េតអនកនឹងេ�កកឈរ? ខញុ ំមនិចងេ់ធ�—ជ—�ធរណៈ…េ ទី� េត
ម�រកីេ ឯ�? េបក—េ ែផនកមខ ងៃនមុខ េឃញេ ទីេនះ េ ែផនកមខ ងៃន
មុខរបស់នង ចុះេ ជុំវញិេនះ េ ថព ល់របស់នង េឡងេ ជំុវញិែភនករបស់នង។
េហយ�ពះបនពយបលនង។ េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ?
24 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះកលពីៃថង�ទិតយមុនបនេឃញអ�ីែដល
�ពះអមច ស់បនេធ�េ�យនិមតិ�មយួ? បុរសមន ក ់ ពិករទងំកយសមបទ ពិករ
ទងំែភនក អងគុយេ ទីេនះេ េលេកអីរញុ។ េហយមនអ�ីមយួេធ�ឲយខញុ ំឈចឺប់
េ េពលែដលបុរសចំ�ស់មន កេ់នះបននិយយថ “បង�បស �បណ�…ំ”
ខញុ ំេជ ថ�គឺជបង�បសមន កេ់នះេ ទីេនះ។ បននិយយថ “េធ�ដូចគន សំ�ប់
�បពនធខញុ ំ។” គតម់ន�បពនធេ ទីេនះែដលពិករ។ េបះដូងខញុ ំដូចជរ�អុីចឹង។
ខញុ ំ�បថន …ខញុ ំនឹងផ�ល់អ�ីមយួកនុងពិភពេ�ក�បសិនេបខញុ ំ�ច ប៉ុែន��មនិ�ចេទ…
�មនិ�កក់នុងអំ�ចរបស់ខញុ ំេទ។ ប៉ុែន���កេ់ េលអំ�ចរបស់ខញុ ំនិងអំ�ច
របស់អនក េដមបអីធិ�� នសំុឲយ�ពះេធ��។ គតម់ន�បពនធពិករ �� បៃ់ដ េមលេ
េជងខ�ិន។ េហយបុរសមន កេ់នះធងនធ់ងរជងនងឆង យ�ស់ េ�ពះនង�ច
េ�កកឈរ េហយេដរបនបន�ិច ប៉ុែន�បុរសមន កេ់នះមនិ�ចេធ�ដូេចនះបនេទ។
េហយ…ខួរកបល សរៃស�ប�ទតុលយភពសំខនប់នបត។់ ម៉យ៉ូស អនក
េផ�ងេទ តជេ�ចន បនេបះបងេ់ចលគត។់ េហយកតូលិកមន កប់នប ជូ នគត់
មកទីេនះ ែដលជ�គេពទយកតូលិក េហយកូន�បសរបស់គតគឺ់ជបូជចរយេ
េសនេមន�៉តេ់ ឯ េជសេសពរដ�ឥ�� ��។ ប៉ុែន�េនះជករ�ក�់គឹះស�មប់
កររស់េឡងវញិែដលេកតេឡងេ ខងេ�កម។
25 េពលគតេ់ងបេឡង គតនិ់យយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ច…” គតេ់មល រចួេពល
ថ “បទ ខញុ ំ�ច។” គតគិ់តថគតេ់មលមនិេឃញេទ អនកដឹងេទ។ េហយ
គតប់នេមលេ េល េហយ�គនែ់តេងបកបលរបស់គតេ់ឡង េហយេ ទីេនះ
គត�់ចេដរនិងេមលេឃញ េដរចុះ�ម�ចកេនះ េ�យខ�ួនឯង។ េហយពួកេគ
គឺជេ�បសប៊េីធេរ ន។ គតគឺ់ជអូស�ដូក។់ េហយនិយយ…អនកគិតថមនែត
េពនទីកុស�ឬ�បជជនបរសុិទធ�ចែ�សកបន អនក�ចឡំេហយ។ ពួកេគ�បកដជ
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�ចែ�សកបនខ�ះៗ េ េពលែដលពួកេគេឃញមនេរ ងែបបេនះេកតេឡង ឱប
គន េហយែ�សក។ េដរេ ខង�� ំនិងចុះ�មជេណ� រ រញុេកអីរញុរបស់គត ់ េដរ
េ�យមនតុលយភពសរៃស�ប�ទេចញពីកបលរបស់គត។់ គិតេមលេ ។ េដរ
ដូចអនកឬខញុ ំនឹងេដរែដរ។ អូ �ទងអ់�ច រយ�ស់។
26 ឥឡូវេនះ ប៉ុលបនសរេសរេស វេ េហេ�ពរ។ េហយេ កនុងករសរេសរជ
ភ�េហេ�ពរេនះ គតប់នសរេសរ�។ េហយមុននឹងគតស់រេសរេស វេ
ទងំេនះ េយងរកេឃញថ… ឥឡូវេនះ េយងេ …េនះជថន កេ់រ នៃថង�ទិតយ
េហយខញុ ំនឹងពយយមេមលេហយមនិចំ�យេពលយូរេទ។ េហយបនទ បម់ក
េយងនឹងមនកមមវធីិ េដមបបីន�ពួកេគេ យបេ់នះ េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័។
ឥឡូវេនះ េ កនុងេស វេ េហេ�ពរនិងសំបុ�តរបស់ប៉ុលែដលេ សល់…
27 េតប៉ុលជនរ�? គតគឺ់ជជនជតិេហេ�ពរដរ៏ងឹម ំ ជអនក�បជញ និងជ�គ
ដអ៏�ច រយៃនគមពរីស ញ ចស់។ េហយគត�់តវបនបេ�ង នេ�យបុរសពូែកបំផុត
មន កេ់ សមយ័របស់គត។់ មនអនក��បបខ់ញុ ំថគតេ់ឈម ះអ�ី។ កម៉�ល
ែដលជ�គដអ៏�ច រយបំផុតមន កេ់ សមយ័របស់គត។់ េហយប៉ុលបនឈរេ េជង
របស់កម៉�ល។
28 មនអ�ីមយួអំពី…កែន�ងែដលអនកេ  �កមជំនុំអ�ីែដលអនកេ  និងអ�ីែដល
�គបេ�ង នអនក។ េតអនកដឹងេទ? �—�មនអ�ីមយួេ កនុង�។ ដូេចនះ េយងគួរែត
ែស�ងរកអ�ីែដលល�បំផុតែដលេយង�ចរកបន ដូេចនះេយងកំពុងទទួលបនអ�ី
ែដលល�បំផុត មនិែមនេ�យ�រែត�ជករេសពគបនិ់ងអ�ីៗេទ ប៉ុែន�ជករ
បេ�ង ន�ពះគមពរីពិត�បកដ។
29 េមល មនេពលមយួែដលអុី��ែអលបនេចញេ កនុងទីរេ��ថ ន
ជមយួនឹងកងទព័ េហយពួកេគមន�តីវស័ិយ�បពំរីៃថង េហយពួកេគអស់ទឹក។
េហយពួកេគេហ បនឹងវនិសេ  េគនិយយថ “អូ េបមនេ��មន កេ់ ជិតហន!”
30 េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបននិយយថ “េយងមនេ ទីេនះ គឺេអ
លីេស។ គតប់នចកទឹ់កេលៃដរបស់េអលីយ៉។” េតេឃញសហកររីបស់គត់
េទ? កនុងនយ័េផ�ងេទ ត “េនះគឺជេអលីេសែដលមនទំនកទ់ំនងជមយួេអលី
យ៉។ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់គងេ់ ជមយួគត។់” អនកយល់េទ? គត�់តវ
បនបេ�ង នយ៉ង�តឹម�តវ។ េហយគតប់ននិយយថ “គតេ់ ទីេនះ។ ចូរ
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េយងចុះេ ពិេ�គះជមយួគត ់ េ�ពះ�គរបស់គតគ់ឺេអលីយ៉ េហយគតប់ន
ទទួលករបេ�ង នពីេអលីយ៉េ កនុងគត។់” េឃញអ�ីែដល�មនភពខុសគន េទ?
�បកដេហយ។ េយងចងប់នករបេ�ង ន។
31 ដូេចនះ ប៉ុលបនទទួលករបេ�ង នពីកម៉�ល។ េហយកម៉�លគឺជ
បុរសដអ៏�ច រយមន កែ់ដលបនេ�ជសេរ ស កនុងនមជអនក�បជញខ�ួនឯង េ េពល
ែដលករទងំអស់េនះចបេ់ផ�មៃន�កមជំនំុដំបូង គតប់ននិយយថ “កុំ�កៃ់ដ
េលេរ ងេនះ បងប�ូន។ �បសិនេប�មនិែមនជរបស់�ពះេទ េទះជយ៉ង�
�នឹងក� យេ ជឥត�បេយជន។៍ ប៉ុែន�េប�មកពី�ពះ េហយេយងតទល់នឹង�
េនះេយងនឹងេឃញថខ�ួនេយង�បឆងំនឹង�ពះ។” េឃញេទ គតម់នករបេ�ង ន
ល�ខ�ះ។
32 ប៉ុលបនេឡងមកេ�កមបុរសេនះ េហយគតប់នដឹងថប៉ុលជ�គដ៏
អ�ច រយ។ ដូេចនះ ៃថងមយួ ចិត�េ�ម ះ�តង ់េប តេប ន�កមជំនំុ នឹងចុះេ ចបព់ួកេគ។
33 ឥឡូវេនះសូមេលកយកដំ�កក់លតូចមយួេទ តពីប៉ុល ដូចែដលេយង
ទទួលបន�វ�ររបស់េយង។
34 េពលយូ�សដួល េ�យកររលំង េ�យករ�ស�ញ់�បក ់ និងអំនួតៃន
ជីវតិ គតប់នធ� កេ់ចញពី�ពះគុណ េហយេ កែន�ងរបស់គត។់ ពួកសិស�េពល
ថ “�តវែតមនដបពី់រនក។់” េហយ�កមជំនុំេ�យេសចក�ីៃថ�ថនូរទងំអស់ េដមប ី
បង� ញអនកពីអ�ីែដលជ�កមជំនំុ ជមយួនឹងភពៃថ�ថនូរ និងថមពលទងំអស់របស់
� �េ ែតខ�ីេទះចមង យ�ប�់នម៉យ ែដលល�បំផុតរបស់�។ ពួកេគថ “េយង
�តវេមលឱយចបស់ កនុងចំេ�មពួកេយង ែដលនឹងមកជំនួសតំែណង។” េហយ
ពួកេគបនេ�ជសេរ សេ�យករចបេ់ឆន តម៉តធ់ស។ ខញុ ំេជ ថម៉តធ់ស ឬម៉ត់
ធស។ ខញុ ំេជ ថ�គឺម៉តធ់ស។ េពល�ែដលេគេរ សយកគតេ់ហយ�កគ់ត់
ជមយួនឹងសិស�ទងំដបពី់ររបូ �ពមទងំដបម់យួរបូ ែដលបេងកតបនទងំដបពី់រ
នក ់គតម់និបនេធ�េរ ងមយួេទ។ េនះជេពលែតមយួគតែ់ដលេឈម ះរបស់គត់
�តវបនេគេលកេឡងកនុងបទគមពរី។ េនះគឺជ�កមជំនំុែដលេធ�ករេ�ជសេរ សរបស់
ខ�ួន។
35 ឥឡូវេនះពួកេគបនគិតថ “គតគឺ់ជសុភពបុរស។” គម នករសង�យ័។
“គតជ់បុរសដអ៏�ច រយមន ក។់ គតគ់ឺជអនក�បជញ។ គតឆ់� ត។ គតប់នទទួលករ
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អបរ់។ំ គតគឺ់ជមនុស�អ�ច រយ។ គតនឹ់ងជំនួសយូ�ស េហយេធ�ជមន ក់
កនុងចំេ�មេយង។”
36 ប៉ុែន�អនកដឹងេទ េពលខ�ះ�ពះជមច ស់បេងកតនូវអ�ីមយួ…�មគំនិតរបស់េយង
ជេ�មសលងងប់ំផុតមយួចំនួន។ ឥឡូវេនះ �ពះបនទតេឃញជនជតិយូ�ែដល
មន�ចមុះេខច េពរេពញេ�យកំហឹង �មែដលេឃញ េ�យមតរ់បស់គតេ់វ ច
េ មខ ង “ខញុ ំនឹងចុះេ ចបព់ួកេគទងំអស់។ ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងចបព់ួកេគ�កគុ់ក។
ខញុ ំនឹងេធ�េរ ងេនះ។” េនះជជេ�មសរបស់�ពះ។

អនកែដលេ សល់េរ សយកអនក�បជញនិងអនកករទូត។ េនះជជេ�មសរបស់
�កមជំនុំ។
37 េឃញេទ អនកមនិដឹងថអនក�េ ឯ�សនៈេទ។ អនកមនិដឹងថអនកេនះ
ជអនក�កំពុងេធ�ទីបនទ ល់ េ កនុងគុក ឬេ កែន�ង�េទ។ ��បែហលជ
េមលេ ដូចជមនុស�ឆកួត �តេច ករបស់គតខូ់ច �តបកែភនកេសយេឡង េហយ
ប៉ុែន�អនកមនិដឹងថអនកេនះជនរ�េទ។ អនក�គនែ់តេបះេឆន តរបស់អនក បន
េហយ ផ�ល់ឱយគតនូ់វ�ពះបនទូល។ �ពះជអនកេ�ជសេរ ស។
38 េហយ�ពះជមច ស់េ�ជសេរ សជនជតិយូ�ែដលមនចិត�ខពស់េនះ ឬ
េ�ជសេរ សគត ់ ជជង។ េ េលផ�ូវរបស់គតចុ់ះមក “ខញុ ំនឹងចុះេ ចបព់ួកេគ។
ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងបង� ញពួកេគពីអ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនដូចេនះ” េហយ�ពះជមច ស់
�គនែ់តទម� កគ់តចុ់ះេ ។

�ពះ�ទងម់នបនទូលថ “េនះជជេ�មសរបស់អញ េ ទីេនះ។”
39 េនះមនិែមនជេរ ងលងងេ់ទ ចំេពះ�កមជំនុំ? “េហតុអ�ីគតេ់ប តេប ន
�កមជំនុំ។ គតជ់មនុស�ខង�ចឈ់ម។” ប៉ុែន� �ពះ�ទង�់ជបនូវអ�ីែដលេ
ខងកនុងមនុស�។ េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ?
40 ដូេចនះប៉ុលមនបទពិេ�ធនម៍យួ។ េតបទពិេ�ធនអ៍នកេជ ប៉ុនម នេកតេឡង
េ�យករែ�បចិត�េជ ? �បកដ�ស់។ �បសិនេប�មនិមនេទ ខញុ ំនឹងសង�យ័
ពីករផ� ស់ែ�បេនះ។ ករែ�បចិត�េជ នមំកនូវបទពិេ�ធន។៍ េហយឥឡូវេនះអនក
មនិ�ចេធ�អ�ីបនេទ។ េពលខ�ះ��ចនឹងែ�សក។ េពលខ�ះ��បែហលជនិយយ
េ�យភ�ដៃទ។ េពលខ�ះ��ចនឹង�តវយំ។ េពលខ�ះ��ចនឹងថងូរ។ អនកមនិដឹង
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ថ�ជអ�ីេនះេទ ដូេចនះកុំពយយមយក�េ�ចនេពក។ េ�យ�រែតអនក�ល់គន បន
បង� ញថខុសេ កនុង� អនកេមតូឌីសទ និងអនកបទីសទ និងអនក��រនិ និង
េពនទីកុស�។
41 ខញុ ំេឃញមនុស�ែ�សកខ� ងំៗ�មែដលេគ�ចែ�សកបន េហយលួចមស
េចញពីេធមញអនក េបេគ�ច។ បទ ែមនេហយ។ ខញុ ំបនេឃញមនុស�និយយ
ភ�ដៃទដូចចកស់ែណ� កេលេគសងួត េហយ—និងេ�ម ះ�តងច់ំេពះេសចក�ីល�
ជមយួនឹងករទំពរថន ជំកេ់ មខ ងេទ តៃនមត ់ េហយកតប់ំពងក់របស់អនក
�បសិនេបពួកេគ�ចេធ��បន។ �តវេហយ។ ដូេចនះអ�ីែដលពួកេគគម ន…គម ន
ភស័�ុ�ង�ែដល�ចប ជ កប់នេឡយ មនែតជីវតិែដលមនុស�រស់េ
ប៉ុេ�� ះ។ “េ�យផលែផ�របស់េគ អនកនឹង�គ ល់េគ។”
42 ដូេចនះ េនះគឺ��ស័យេល�ពះ។ �ទងេ់ធ�ករេ�ជសេរ ស។ �ទងយ់ករបស់
ទងំេនះមកជមយួគន  េហយេនះជវធីិរបស់�។ ដូេចនះ �បសិនេបជីវតិរបស់
អនកេ�ប បេធ បនឹងផលែផ�ៃន�ពះគមពរី េនះអនកទទួលបនគំនិតល��ស់។
�បសិនេបវ ិ ញ ណរបស់អនកកំពុងេធ�កំណត�់�ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណ�ទង ់ ថ
អនកជបុ��បុ�តីៃន�ពះ េនះគឺជអនក… អំេព��កកច់ស់ទងំអស់បនរលតេ់
េហយអ�ីៗកប៏នក� យជថមី េហយអនកកំពុងរស់េ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់ េហយ
អនកបនទទួលេសចក�ីសុខ�ន� និង�ពះគុណជេដម េនះអនកបនខិតេ ជិត
�ពះ�ជ�ច�កេហយ។ ពីេ�ពះ ជីវតិែដលេ កនុងខ�ួនអនកគឺបេងកតជីវតិែបប
េនះ។ េឃញេទ?
43 �បសិនេបអនកនិយយ “អូ �េលលូយ៉ ខញុ ំបននិយយភ�ដៃទ។ �
េលលូយ៉!” េនះគម ននយ័អ�ីេទ។ េនះគម ននយ័េ�ចនេទ �បសិនេបអនកបនេចញពី
ទីេនះ េហយេលងហគី�ឬអ�ីមយួ។ េនះគម ននយ័សូមបែីតមយួ។ េទះបីជអនក
និយយភ�ដៃទ េទះជអនកែ�សក េហយរតេ់ឡងចុះ�ម�ចកផ�ូវ េហយយំ
រហូតដល់ដូចជអនកបនបកខទឹមប�ងំេនះ �គម ននយ័អ�ីមយួេឡយ សូមបែីតេរ ង
មយួ លុះ��ែតជីវតិ�បចៃំថង�តវបនរក�ទុកយ៉ងពិត�បកដ េ ជមយួ�។
44 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកេធ�េរ ងទងំេនះ បូកនឹងជីវតិេនះ “�ែមន៉” េនះ មនិ
អីេទ។ េនះជករល�។ ប៉ុែន�អនក�ចេធ�េរ ងទងំេនះេ�យមនិចបំចម់នជីវតិ
េនះ។
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45 ដូេចនះេហយ គម នករែ�សក អតម់នអ�ីដូចេនះជភស�ុ�ងេទ។ �ពះេយសូ៊វ
មន�ពះបនទូលថ “េ�យផលែផ�របស់េគ អនកនឹង�គ ល់េគ។” េហយផល
ៃន�ពះវ ិ ញ ណមនិែមននិយយភ�ដៃទេឡយ។ េនះមនិែមនជផលែផ�ៃន
�ពះវ ិ ញ ណេទ។ ករែ�សកមនិែមនជផលៃន�ពះវ ិ ញ ណេទ។ ករយំមនិែមន
ជផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណេទ។ ប៉ុែន� េសចក�ី�ស�ញ់ អំណរ េម�តីភព អតធ់មត ់ល�
សបបរុស េសចក�ីជំេន  ភពស�ូតបូត ភពអតធ់មត ់េនះជផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណ។
េឃញេទ? េនះេហយជផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ �តវេហយ។

46 ឥឡូវេនះ េហតុផលែដលេយងមនរបស់ទងំេនះ ពួកេគចូលចិត�បេងកត
អងគករ អនកេឃញេហយ។ “ែមនេហយ េយងនឹងមន�។ �បទនពរដល់�ពះ
ទងំអស់គន េជ េលវធីិែដលេយងេធ� េយងនឹងេ �មផ�ូវេនះ។ ទងំអស់េជ
ដូចេយងែដរ េយងនឹងេ �មផ�ូវេនះ។” ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទងស់ព��ពះហឫទយ័
ឲយមនុស�ទងំអស់ េ �មផ�ូវេនះ។

47 ឥឡូវេនះ ប៉ុល បនទ បពី់គតម់នបទពិេ�ធនេ៍នះេហយ គតគិ់តថ
េនះជបទពិេ�ធនដ៍អ៏�ច រយ។ ឥឡូវេនះ រេប ប…េ�ះ—េ�ះ—សូម
ដក�សងប់ទពិេ�ធនេ៍នះបន�ិច។ ប៉ុលកំពុងេធ�ដំេណ រេ �កង�ម៉ស េដមប ី
ចបម់នុស�ខ�ះេ ទីេនះ ពីេ�ពះដំណឹងល��តវបនខច តខ់ច យេ ទីេនះ។
ដំណឹងល�មននយ័ថ “ដំណឹងែដលរកី�យ។” ដូេចនះេហយពួកេគបនខច តខ់ច យ
េ ទីេនះ េហយមនុស�ជេ�ចនបនេ�កកេឡង េពរេពញេ�យេសចក�ី
�ស�ញ់ និងេសចក�ីអំណរ េហយ�ស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយ�បន
ខច តខ់ច យ�មផ�ូវេនះ។ ដូេចនះ ប៉ុលមនសំបុ�តមយួចំនួនពីសេម�ចសងឃ។ គត់
បននិយយថ “ខញុ ំនឹងចុះេ  េហយខញុ ំនឹងចបព់ួកេគ ទងំអស់គន ។”

48 ដូេចនះគតប់ននគំន គតម់យួ�កមជឆម  ំ ឆម �ំប�ទ ជទ�ន េ �ម
ផ�ូវែដលគតេ់ ។ េពលេគេដរ�មផ�ូវ េហយគតដឹ់ងថគតនឹ់ងេធ�អ�ី ភ� មៗេនះ
មនអ�ីេកតេឡង។ ភ� មៗេនះ មនពន�ឺដអ៏�ច រយមយួេ ចំេពះមុខគត ់ ពន�ឺដ៏
អ�ច រយ។ ឥឡូវេនះ �ភ�ដូឺច�ពះ�ទិតយ។ េនះជេរ ងចែម�កែដលេកតេឡង។ ពន�ឺ
ែចងចងំដល់ម�ងឹ ែភនករបស់គតេ់សទរែតេចញមកេ�ក។ េហយធ� កដ់ល់ដី។ េហយ
—គតេ់ដកេលដី េហយេងបមុខេឡង។
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49 �បែហលជមនបុរសដបឬ់ដប�់បនំកជ់មយួគត។់ េតមននរ�មន ក់
បនេឃញពន�ឺេនះេទ? អតេ់ទ េ�ក។ ប៉ុលបនេឃញ�។ �មនិ�តវបនេធ�េឡង
ឱយពួកេគេឃញ�េទ។ ដូេចនះ មនុស�ខ�ះ�ចេមលេឃញករេនះ កែន�ងែដល
អនកខ�ះេទ តេមលមនិេឃញ។ េឃញេទ? ដូេចនះ ប៉ុលបនេឃញពន�ឺេនះ រហូតដល់
េធ�ឲយគតង់ងឹតែភនក។ គតេ់មលមនិេឃញអស់រយៈេពលជេ�ចនៃថង �ជករពិត
ស�មបគ់ត។់ េហយគតម់និ�ចេមលបន…

េ�កយមក េ េពលែដលគតស់រេសរសំបុ�ត ែភនករបស់គតប់នរខំនគត់
យ៉ងខ� ងំ ចបពី់េពលេនះមក រហូតដល់គតស់រេសរអក�រធំៗ។ គតប់ន
និយយថ “េឃញថខញុ ំបនសរេសរអក�រធំៗេ អនក�ល់គន ។” គតេ់សទរែតេមល
មនិេឃញ។
50 គតជ់បគុ់ក េហយគតប់នសំុ�ពះេយហូ�៉ឲយគតជ់សះេសប យ។
េហយគតប់នពិេ�គះជមយួ�ទងបី់ដង។ ប៉ុែន� េត�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល
យ៉ង�? “�ពះគុណរបស់ខញុ ំគឺ�គប�់គនេ់ហយ ប៉ុល។”
51 ប៉ុលបននិយយថ “េពលេនះ ខញុ ំនឹងេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់ខញុ ំ។”
េ�យ�រែតគតប់ននិយយថ “េលកែលងែតខញុ ំនឹង�តវបនេលកតេមកងេលស
ពីករេបកសែម�ងដប៏របិូរណ៍ មនអនកន�ំររបស់�រក�មកឲយខញុ ំ ជបន� កនុង
�ច ់ ែដលេធ�ឲយខញុ ំឈ។ឺ” គតប់នធូរ��លមយួរយៈ េហយបនទ បម់កេគក៏
�តឡបម់កវញិ។

ប៊ូេហ�មននយ័ថ “បកេ់ បកម់ក។” ដូចជកប៉ល់េ េលសមុ�ទ អនកដឹងេទ
រលកបកេ់បក� េឃញេទ បកេ់បក។

េហយគតគឺ់ែបបេនះ គតនឹ់ង�បេសរេឡង េហយបនទ បម់កមន�ម�ង
េទ ត បនទ បម់ក កនែ់ត�បេសរេឡង រចួមន�ម�ងេទ ត។ គតប់ននិយយថ
“�ពះអមច ស់ េតមនេរ ងអ�ី �ទងម់និដកេរ ងេនះេចញពីទូលបងគំេទឬ?”
52 �ទងម់នបនទូលថ “�ពះគុណរបស់ខញុ ំគឺ�គប�់គនេ់ហយ ប៉ុល។ �គនែ់តបន�។”
�នឹងរក�…
53 �ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះ�បសិនេប—�បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តល�ឥតេខច ះ
េហយអ�ី�គបយ៉់ងគឺល�ឥតេខច ះ” បននិយយថ “េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេ
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កន�ងមក អូ ខញុ ំនឹងខឹងេហយនិយយថ ‘អនកេឃញេទ គម នប � អ�ីខុសជមយួ
ខញុ ំេទ។ �ពះអមច ស់ែថរក�ខញុ ំ បង�បស។ �េលលូយ៉!” េនះអនកនឹងមនភព
សុចរតិេ�យខ�ួនឯង។
54 �ពះ�តវែតផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីមយួ បន�ិចម�ងៗ េដមបឱីយអនកស�ូតបូតបន�ិច អនកដឹង
េទ។ �តវេហយ។ េធ�ឱយអនកដឹងថ�ទងជ់េម។ អូ េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ? បទ
ែមនេហយ �គនែ់តជសិរលី�!
55 ដូេចនះគត ់ប៉ុល េហតុអ�ី បនទ បពី់មនបទពិេ�ធន ៍ដអ៏�ច រយេនះ…
56 ឥឡូវេនះ �បសិនេបេរ ងេនះជនរ�មន កេ់ ៃថងេនះ ពួកេគបននិយយថ
“អូ �បទនពរដល់�ពះជមច ស់ �េលលូយ៉។ កូន�បស �ពះអមច ស់បនេធ�អ�ី
មយួស�មបខ់ញុ ំ! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!” ប៉ុែន�មនិែមនប៉ុលេទ គតគឺ់ជអនក�បជញ
�ពះគមពរី។
57 បទពិេ�ធនេ៍នះ�តវែត�បប់ ចូ លជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ បទ
ែមនេហយ។ �បសិនេប�មនិជបេ់ កនុង�ពះគមពរីទងំ�សង…មនិែមន�គនែ់ត
េមលទីេនះ និយយថ “អូ បទ េ ទីេនះ �េ ទីេនះ។ �បទនពរដល់�ពះ ខញុ ំបន
ទទួល�។” �-ហឺុ។ េនះមនិែមនជវធីិែដល�ពះ�បទនឱយេទ។
58 ��តវែតជ�ពះគមពរីទងំមូល ទងំអស់របស់�។ េ�ពះ អនក�ចេធ�បន…
មនុស�មនិេ�ម ះ�តងេ់�ប�ពះគមពរីេនះស�មបេ់ហតុផលរបស់ពួកេគេដមបជីែជក
ពិភក�។ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងយកបទគមពរីបន�ិចេ ទីេនះ �តឡបម់កទីេនះ េហយយក
មយួេទ តេ ទីេនះ ពយយមេធ�ឱយពួកេគចងភជ បជ់មយួគន  េហយ�ជមុខវជិជ ពីរ
េផ�ងគន ។ ដូេចនះ អនក�តវេធ�បទគមពរីេ�ប បេធ បនឹងបទគមពរី។
59 ដូចេអ�យបននិយយ ជំពូកទី២៨ “��តវែតជបនទ តេ់ េលបនទ ត់
បនទ តេ់ េលបនទ ត ់េ ទីេនះបន�ិច ទីេនះបន�ិច។” “កនភ់ជ បេ់ នឹងអ�ីែដលល�។”
េឃញេទ មនវធីិែដល�មកៈ បនទ តេ់ េលបនទ តេ់ េលបនទ ត ់�ពះបនទូលេ េល
�ពះបនទូល បទគមពរីេ េលបទគមពរី។ ��តវែតចង�កងជមយួគន ។ េនះេហយជ
មូលេហតុែដលខញុ ំគិតថ េ កនុងេមេរ នទងំេនះដូចែដលេយងកំពុងមនឥឡូវេនះ
�ជេរ ងដអ៏�ច រយមយួស�មប�់កមជំនំុ េ�ពះ�នពំួកេគេ កនក់ែន�ងែដលបទ
គមពរីទងំអស់ចងភជ បគ់ន ។ េហយបទពិេ�ធនរ៍បស់េយង�តវែតភជ បជ់មយួនឹង
បទគមពរីេនះ។ អូ! �បសិនេប�មនិែមនេទ េនះ�ខុសេហយ។
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60 េហយរេប បែដលខញុ ំបនេដរអស់ជេ�ចនឆន  ំ េ�យមនិដឹងថពន�ឺេនះជ
អ�ីែដលបន�យ�ប�រប៉ុលេនះេទ។ េពល� ពិភពខងេ�ក �ពះគមពរី…
�បជជន អនកអធិបបយពយយម�បបខ់ញុ ំថ “េនះជរបស់�រក�។ េហតុអ�ី អនក
នឹងក� យជ-�គទយ។ អនកនឹងក� យជអនកខងវ ិ ញ ណ។ កុំលងងជ់មយួេរ ងេនះ
អី ប៊លីី។ មនអ�ីមយួខុសជមយួេរ ងេនះ។ កុំេធ�ែបបេនះ េកមង�បស។ �ខុស។
េនះគឺជ�រក�។ ែមនេហយ កូន�បស អនកនឹងក� យជឧបករណ៍ផទុកធមម�។ អនក
នឹងក� យជអនកខងវ ិ ញ ណ �បសិនេបអនកេធ�ដូេចនះ។ អូ ទងំអស់េនះជរបស់
�រក�។ េនះេហយ—េនះគឺមនិ�តវេទ។” ប៉ុែន�េ េពល…ខញុ ំមនិចងផ់�យេរ ង
េនះេទ។
61 ប៉ុែន� េ �មផ�ូវចុះេ �កង�ម៉ស ប៉ុលមនិចងផ់�យ�េទ រហូតដល់គត់
ដឹងថ��តវឬអត។់ ដូេចនះ គតចុ់ះេ �សក��៉បអ់ស់រយៈេពលបីឆន  ំ េហយ
សិក�គមពរី។ �! េពលគតេ់ចញមក គតនិ់យយថ “ឥឡូវេនះសូមអ�ងន�
េចញពីខញុ ំ។”
62 គតដឹ់ងថគត�់តវែត�បឈមមុខនឹងពួកផរសីុិ។ គត�់តវ�បឈមមុខនឹង
ពួក�ឌូសីុ។ គត�់តវ�បឈមមុខនឹងពិភពេ�ក និងពិភព�សនដ៍ៃទ។
ដូេចនះេហយប៉ុល �ពះគមពរីេនះ�តវបនសរេសរ េស វេ េហេ�ពរេនះ�តវបនសរេសរ
ស�មបេ់គលបំណងេនះ។ គតក់ំពុងអ�ងនជនជតិេហេ�ពរទងំេនះ េហយ
យកគមពរីស ញ ចស់េនះ េហយបង� ញ�េ ទីេនះកនុងគមពរីស ញ ថមី។ “េនះគឺជ
�ពះ” គតប់ននិយយថ “េ ទីេនះ�គឺេ េល—េលេ��និងអ�ីៗទងំអស់។”
ចបេ់ផ�ម�តឡបេ់ ទីេនះវញិេ េដមដំបូង ជំពូកទី១ ែដលេយងមន “ឯ�ពះ
ែដលពីេដម �ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងពួកឰយុេក េ�យពួកេ�� ជេ�ចនដង
េ�ចនែបប។” េនះជរេប បែដល�ពះបននយំក�ររបស់�ទង ់ ែដល�តវបន
�កលបងេ�យ យូរមី ធូមមមី។ “ប៉ុែន�េ ៃថងេនះបនមនបនទូលមកេយង
�មរយៈ�ពះ�ជបុ���ទង ់ �ពះ�គីសទេយសូ៊វ” �កលបងេ�យ�ពះគមពរីរបស់
�ទង។់ អនកេ ទីេនះ។
63 ដូេចនះបទពិេ�ធនទ៍ងំេនះែដលពិភពេ�កនិយយថ “អូ �ជផ�ូវចិត�។
េហតុអ�ី គម ននរ�មន ក…់” េ េពលែដលេទវ�េនះបនេលចមក ពន�ឺេនះ
ចុះមកេលទេន� េ េពលែដលខញុ ំបនអធិបបយអំពីកររស់េឡងវញិជេលកដំបូង
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របស់ខញុ ំេ ទីេនះេ កច�់ជង េយងបន�ជមុជទឹកដល់មនុស�ទងំអស់េនះ…
ខញុ ំេជ ថ បង�បសហ��ីែមន អនក�បែហលជធ� បេ់ កនុង…ខញុ ំមនិដឹងថេតអនក
េ ទីេនះឬអតេ់នះេទ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះេ េពល—ពន�ឺបន
េលចេឡងេ េលទេន�េ េពលេនះ? េតមនអនកចស់េ ទីេនះេទ? បទ ពួកេគ
ខ�ះ។ េ េពលែដល�ចុះេ ទីេនះេ េលទេន�។
64 េហយពួកេគបននិយយថ “��គនែ់តជករបំភនអ់ុបទិកប៉ុេ�� ះ។”
េយងជេ�ចននកក់ំពុងឈរេមល� េហយេ ទេីនះ�ចុះមក។ េហយប៉ុនម ន
ឆន េំ�កយមក �ពះបនបង� ញ�េ�យែភនកេមកនិកៃនកេម�៉។ �ជករពិត។
65 “ែមនេហយេត—េត�ជេរ ង�បឌិតខ�ះ ឬេត�ជអ�ី—េនះ…?” អតេ់ទ
បទ។ េយងកំពុងយក�េ ទីេនះកនុង�ពះគមពរី េហយបង� ញអនក។ គឺជ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វដែដល។ �ទងេ់ធ�ដូចគន ។ សកមមភពរបស់�ទងគឺ់ដូចគន ។
អំ�ចរបស់�ទងគឺ់ដូចគន ។
66 សូមេមលកលពីៃថង�ទិតយមុនេ ទីេនះ។ ឯខញុ ំេដកេលែ�គ មនិែដលេឃញ
បុរសេនះកនុងជីវតិខញុ ំេទ។ េចញមកេហយនិយយថ “មនបុរសមន កេ់ ឯេ�ង
ឧេបសថ េហយគតម់នវយ័ចំ�ស់ សកព់ណ៌�បេផះ កបលមនពណ៌�បេផះ។
គតពិ់ករែភនក េហយគតម់និ�ចេដរបន។ គតេ់ េលេកអីរញុ។ បុរស
សកេ់ខម បនប ជូ នគតេ់ឡងមក េវជជបណ�ិ ត �កេ់គែមន បុរសសកេ់ខម  ជ
បុរសកតូលិក។ បនប ជូ នបុរសមន ក ់អងគុយេ ទីេនះ។ េហយ�ពះអមច ស់មន
�ពះបនទូលថ” េ�កកេឡង េដរេចញេ�យេមលេឃញ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ េត�
បនេធ�អ�ី? េនះគឺជេទវ�ដូចគន ។ �ពះអងគដែដលែដលបន�យេ�កប៉ុលចុះេ
េលផ�ូវចុះេ �កង�ម៉ស រស់េ កនុង�កមជំនុំរបស់�ទង ់ និង�បជជនរបស់�ទង់
សព�ៃថងេនះ។ �ជបទគមពរីេ�ប បេធ បនឹងបទគមពរី។ េនះជរេប បែដល��តវែត
មន។

អូ េយងមនអនកមនិេក� មនិ�តជក។់ េយងចូលេ កនុងេនះបនទ បពី់
េពលេនះ។
67 អូ េយងមនេរ ងេ� មយួេ ចំេពះមុខេយង �បសិនេបេយង�ចចូលេ
កនុង� ៃថងេនះ និងយបេ់នះ។ ឥឡូវេនះ�េទបែតចបេ់ផ�មចូលេ កនុងទឹកេ� ។
កែន�ង�…
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68 អនកដឹងេទ កលខញុ ំេ េកមង ខញុ ំធ� បម់ន�សះតូចមយួេ ខងេ�កយកែន�ង
េនះ េហយខញុ ំនឹងេចញេ ទីេនះ។ េហយពួកេយងទងំអស់គន  កូនតូចៗ នឹងចូល
េ ទងំ��កតកយ។ តូចៗ �បែហល�បមំយួ�បពំីរឆន ។ំ េហយេយង…ទឹកគឺ
េ� �បែហលហនឹង។ �មនិេលសពីជេ� �ជកៃ�ពេទ។ េហយខញុ ំមន�បអប�់ប៊ូេ
ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងបង� ញថខញុ ំ�ចមុជទឹកបន បិត�ចមុះរបស់ខញុ ំ េហយេ�តេចញ
េ ែបបេនះ។ េហយេពះតូចរបស់ខញុ ំនឹងបុកភក ់អនកដឹងេទ េហយ�នឹងរអិលេ
�គបទិ់សទី។ ខញុ ំបន�បបប៉់ខញុ ំថ ខញុ ំ�ចែហលទឹកបន។
69 គតប់នយកខញុ ំេ ទីេនះវញិេ ៃថងមយួ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងេ់ឃញ
អនកែហលទឹក។” ខញុ ំបនេ�តេចញពីទីេនះ អនកដឹងេទ េ�ះសំេល កបំពក់
របស់ខញុ ំ �ងដូចកណ�ូ បតូចមយួ។ េហយរតចុ់ះមកបុកនិងទឹក។ ខញុ ំចបេ់ផ�មបំែបក
ភកខ់ទ ត�គបផ់�ូវ។ េហយប៉ុបកំពុងែតអងគុយេ េលផ�ូវទឹកមយួ។ គតប់នអងគុយ
េ ទីេនះ េហយេមលខញុ ំពីរបីនទី។ បននិយយថ “ចូរេចញពីរនធទឹកេនះ េហយ
ងូតទឹកេ ផទះវញិ។” េឃញេទ?
70 ែមនេហយ េនះ�គនែ់តជវធីិមយួប៉ុេ�� ះ ពួកេយងខ�ះែដលេ ខ�ួនេយង
ថជ�គី�ទ ន។ េយង�រេលភក។់ �តវេហយ។ ដ�ប�អនក�តវបនេបះយុថក  “ខញុ ំ
ជេមតូឌីសទ។ ខញុ ំជេពនទីកុស�។ ខញុ ំជេ�ពសប៊េីធេរ ន។ ខញុ ំមនភស�ុ�ងមយួ ខញុ ំ
យល់េហយ។” អនកកំពុងលូនកនុងភក។់
71 ៃថងមយួខញុ ំេ ជមយួពូរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបនបន��បបគ់ត…់គតម់ន�យុ
�បែហលដប�់បដំប�់បមំយួឆន ។ំ េយងេ មតទ់េន�។ ខញុ ំបននិយយថ “ពូ�ក
ខញុ ំេចះែហលទឹក។” េហយខញុ ំកំពុងអងគុយេ េលខនងទូក អនកដឹងេទ មន�រមមណ៍ល�
និងសុវតថិភព។ គត�់គនែ់តយកៃដរញុខញុ ំចូលកនុងទឹកេ� �បែហលដបហ់�ីត។ �
ខុសគន េ េពលេនះ �ល់ករេ�ត ែ�សក ែដលអនកធ� បឮ់េ កនុងជីវតិរបស់
អនក។
72 ៃថង�មយួអនក�តវបនេគរញុេចញ អនកដឹងកនែ់តចបស់ថអនកកំពុងឈរ
េ ទី�។ បទ ែមនេហយ។ �បសិនេបអនក�គ ល់�ទង ់ េនះអនកនឹងក� យជ…
�គ ល់�ទងក់នែ់តចបស់។ �តវេហយ។

ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េយងចូលេ កនុងទឹកេ�  ទឹកេ� ។ កែន�ងែដល�នឹងេធ�ឱយអនក
លងទឹ់ក�បសិនេបអនក—�បសិនេបអនកមនិែមនជ �គី�ទ នល�-ធំធតេ់ឡង។
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73 កតស់មគ ល់�ពះបនទូល។ ប៉ុល បនរកេឃញដំបូង។ គតប់ន�តលបេ់ កនុង
គមពរីស ញ ចស់ េហយគតប់នរកេឃញេរ ងេនះ។ គតប់នេឃញបទពិេ�ធន៍
របស់គត ់យ៉ងពិត�បកដ។ “េតអ�ីេ ែដលបនេធ�ឲយខញុ ំដួល?”
74 �ជពន�ឺដធ៏ំមយួឈរេ ទីេនះ ចងំដូច�ពះ�ទិតយ ឈរេ ចំេពះមុខគត។់
�ទងម់នបនទូលថ “សុល សុល េហតុអ�ីបនជអនកេប តេប នខញុ ំ?”
75 គតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ �ពះអងគជនរ� ែដលទូលបងគំ
េប តេប នេនះ?”
76 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វ។”
77 “ខញុ ំគិតថ�ទងជ់—បុរសមន ក ់មន�ន មៃដ ែដលេគអះ�ងថកំពុងេលចមុខ
កនុងករ�បជំុឥឡូវេនះ ជមយួនឹង�� ក�ន មេ កនុងៃដនិង�ពះសិររបស់�ទង។់”
េទ អតេ់ទ មនិែមនរបូកយេនះ មនិែមនេ កនុងរបូកយេនះេទ។ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ�ទងគឺ់ជពន�ឺ។ សុល…
78 េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមកពី�ពះ។ ខញុ ំ
�តឡបេ់ រក�ពះវញិ។”
79 �ទងជ់េទវ�ែដលដឹកនកូំនេ អុី��ែអលកនុងពន�ឺេនះ កត�់មទី
រេ��ថ ន។ �ទងប់ន�តលបេ់ ជពន�ឺដែដលេនះ។ េហយប៉ុលបនេឃញ
�េចញពីគមពរីស ញ ចស់។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ�ពះេយសូ៊វ ជេទវ�ៃន
ករ�ងំស ញ ។”
80 េហយ�ទងប់នក� យជ�ចឈ់ម េដមបេី�ះេយង។ “មនិែមនជទ�មង់
េទវ�េទ” េយងរកេឃញេ កនុងជំពូកមុន េយងកំពុងសិក�។ “�ទងម់និែដលយក
ធមមជតិរបស់េទវ�េទ ប៉ុែន�ជពូជរបស់អ�័ប�”ំ េដមបឱីយេគ�គ ល់�ទង ់គឺមនុស�
�ចេមលេឃញ�ពះជមច ស់។ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹង�តលបេ់ �វញិ។”
81 េពលប៉ុលេឃញដូេចនះ គតក់និ៏យយថ “�បកដ�ស់ េនះគឺជ�ទង។់
េនះគឺជ�ទង។់”
82 េព�តសមនបទពិេ�ធមយួេ យបម់យួេពលគតក់ំពុងអធិ�� ន។ ពន�ឺ
ដែដលេនះចូលមកកនុងអគរ េបកទ� រពីមុខគត ់ េហយេចញេ �មផ�ូវ។ េហយ
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េព�តសគិតថគតក់ំពុងសុបិន។ គត�់តវបនចកេ់�បង�ងំ។ គតម់និដឹងថ
មនអ�ីេកតេឡងេទ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំេទបែតភញ កេ់ទ? ប៉ុែន�ខញុ ំេ ទីេនះេ
�មផ�ូវ។”
83 េហយគតប់នចុះេ ផទះរបស់ យ៉ូ�ន ម៉កុស។ េហយេកមង�សីតូចេនះ
បនេបកទ� រ ស�ីតូចមយួចំនួនេ ទីេនះ បនចូលរមួកនុងករ�បជំុអធិ�� ន។ មន
នរ�មន កក់ំពុងេគះទ� រ។ បនេបកទ� រ។ “អូ” នងបននិយយថ “េ ទីេនះគឺ
េព�តសឥឡូវេនះ។ អនកកំពុងអធិ�� នឲយគតេ់ចញពីគុក។ �ពះអមច ស់បនរេំ�ះ
គត។់”
84 “អូ” ពួកេគថ “បន�េ េទ ត។”

“ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមរេំ�ះគត!់”
85 “េហតុអ�ី” នងបននិយយថ “គតឈ់រេ មតទ់� រកំពុងេគះ។”

េព�តសេចះែត�ចន “សូមេ�យខញុ ំចូលេ ខងកនុងផង។”
86 “អូ” នងបននិយយថ “�គឺេព�តស។” សមយ័របស់ពួកេគ េ ែតមន
� គូររបរបន�ិច។ គ�មបតូចេ ទីេនះ អនកេលក�តឡបម់កវញិ េហយេមលេ
ខងេ�ក។ មុននឹងអនកអនុ ញ តឱយេភញ វរបស់អនកចូល អនក�តវដឹងថអនក�កំពុង
េគះទ� រអនក។ េ�យ�រពួកេគមនេចរ។ �បសិនេបអនកេបកទ� រ ពួកេគនឹង
សម� បអ់នក។
87 ដូេចនះពួកេគបនេបកទ� រ។ នងបននិយយថ “គឺេព�តស។”
88 ពួកេគថ “អូ! អូ គត�់� បេ់ហយ។ េនះជេទវ�របស់គតឈ់រេ ទីេនះ។
េឃញេទ? េហយកនុងរបូកយដរ៏ងុេរ ងរបស់គត ់អនកដឹងេទ គឺេតអូផនី។”
89 ចងចពីំរេប បែដលេយងយក� េព�ជដធ៏ំ រេប បែដល�ឆ�ុះប ច ំងពីពន�ឺ េត
��តលបេ់ ទីេនះេ�យរេប ប�? េនះ…“េ�ងឧេបសថេ េលែផនដីេនះ�តវ
រ�ំយ េយងមនកែន�ងមយួកំពុងរងច់េំហយ។”

េហយេគគិតថេព�តសបន�� ប ់ �កសពចស់េនះបនធ� កចុ់ះ េហយ
េគនឹងកប�់កនុងប៉ុនម នៃថងេ�កយ គតប់នចូលេ កនុងភពជេទវ�របស់គត ់ ឬ
សិររីងុេរ ងរបស់គត…់មនិែមន�ងកយរងុេរ ង ប៉ុែន�េ កនុងេតអូផនីរបស់គត់
�ងកយែដលបនេរ បចំរចួេហយ។ �មនិ�ចចបៃ់ដរបស់អនកបនេទ។ �គម ន
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ៃដេដមបចីប ់ ែបបេនះេទ ប៉ុែន��ជរបូភពមនុស��បស។ “ចុះមក េហយបន
េគះទ� រ។”
90 នងបននិយយថ “េទ។ គឺេព�តស។ គតឈ់រេ ទីេនះ។” គតេ់បកទ� រ
េហយេដរចូល។ េ ទីេនះគឺគត។់ ឥឡូវេនះ េព�តស�តវបនរេំ�ះេ�យពន�ឺ
េនះ។
91 ឥឡូវេនះ វធីិដូចគន ែដលេ េដមដំបូង…ែដលប៉ុល េ កនុង�កមជំនុំដំបូង
បនេឃញពន�ឺៃន�ពះែដលចងំមកេលប៉ុល ែដលជេរ ងដូចគន បនធ� កចុ់ះមក។
ឥឡូវេនះ មនុស��ចនិយយអ�ីកប៏ន ែត�មនិបនេធ�ឱយ��តវេទ។ ប៉ុែន�េ េពល
ែដល�ពះជមច ស់ប ជ កអ់�ីមយួ េនះកិចចកររបស់�បង� ញឱយេឃញ។ បនទ បម់ក
កេម�៉ប ជ កពី់�។ និងអ�ី�គបយ៉់ងែដលេយង…ែដល�ពះអមច ស់បនេធ� �តវបន
បង� ញយ៉ងពិត�បកដថ �ជ�ពះ �មរយៈបទគមពរី េ�យសកមមភពរបស់�
�មរយៈបទពិេ�ធន។៍ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងមនិ�� បេ់ទ។
92 សូមេមលេ ទីេនះកនុងេ�ងឧេបសថេនះ។ ឥឡូវេនះ ចូរចថំ អនកដឹងេរ ង
េនះេហយ។ េយងមនិចងប់នហ�ូងមនុស�េទ។ េយងកគ៏ម នកែន�ង�ក ់ ពួកេគ
ែដរ។ ប៉ុែន� េមលចុះ។ ករ�បជុំៃន�បេភទេនះ ជកែន�ងែដលេយងមកជមយួគន
ស�មបក់រេនះ គួរែតទកទ់ញទី�កងែដលដួលចុះ។ ប៉ុែន�ពួកេគបន�� ប់
េហយ។ ពួកេគពិតជ�� ប។់ ពួកេគមនែភនក ែតេមលមនិេឃញ។

អនកនិយយថ អនក “េហតុអ�ីបនជបង�បស �បណ� ំ មនិេ រក�គេពទយ
េហយែកែភនក?” គតម់និ�ចែកែ�បករេឃញែបបេនះបនេទ។
93 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “�បសិនេបអនក�គ ល់ខញុ ំ អនកនឹង�គ ល់ៃថង
របស់ខញុ ំ។” �ទងម់នបនទូលថ “ពួកផរសីុីខ� កេ់អយ! អនក�ចេមលេឃញៃផទេមឃ
ប៉ុែន�ស ញ ៃនេពលេនះ អនកមនិ�ចសមគ ល់បនេទ។”
94 េត�េ េល�កេ កបលអនកេទ? សូម�� ប។់ សូម�កេឡកេមលស ញ ែដល
េយងកំពុងរស់េ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ �មនិែមនខ�ះេទ…ខញុ ំ ខ�ួនឯង ខញុ ំ�គនែ់តជ
មនុស�មន ក ់មនិែមនសូមបែីតជ�គអធិបបយ កម៏និ�តវនិយយអ ច ឹងែដរ។ ខញុ ំគម ន
ករអបរ់អំ�ីេទ ែដលពិភពេ�កេ ថ “�គអធិបបយ។” េហយេយង�គនែ់តជ
ជន�កី�ក។ �កេឡកេមលអគរែដលេយងកំពុងេ ។ េមល�ពះវ�ិរ េ �ពឹកេនះ។
ប៉ុែន�េមលេ កែន�ងែដល�ពះគង។់ មនេរ ងមយួ។
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95 ម៉ូ�បឈ់រេ ទីេនះេ�យភពរងុេរ ងនិងស�មស់របស់គត ់ ប៉ុែន�មន
ជនជតិអុី��ែអលេ កនុង�ត�ល។ ប៉ុែន�េត�ពះេ ឯ�? េ ទីេនះមនកូន
តូចដវ៏សុិទធមយួ�កមចុះមក េធ�អ��ីគបយ៉់ងែដលខុស។ ប៉ុែន� ប�ម ប៊សី�ព
—របស់ពួកេគ បនប�ជយ័កនុងករេមលេឃញថមែដល�តវបន�យេនះ គឺពស់
លង�ិន ែដលជបេងគ លេភ�ងេនះ។ ែភនករបស់គតខ់� ក។់ គតម់និ�ចេមលេឃញ
�េទ។ គតប់ននិយយថ “ពួកេគ�គនែ់ត�សេម�សៃម។” ប៉ុែន��ទងគ់ងេ់
ទីេនះ។

96 សូមថ� យ�ពះពរ អូ �ទងេ់ ទីេនះ! �ពះ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េហយ�ទងក់ំពុង
េធ�ដូចគន នឹងករែដល�ទងប់នេធ�។ េហយ�ទងនឹ់ង -… េយងេ�ប បេធ បបទគមពរី
ជមយួបទគមពរី។ �ពះមនិែដល�បពណ៌�ពះអងគ�ទងនូ់វអ�ីដធ៏ំមយួ េ េលែផនដី
េនះេទ ប៉ុែន��ទងែ់តងែតគងេ់ កនុងចំេ�មមនុស��ម ញ  និង�បទប។ េហយ
�ទងគឺ់េ �ពឹកេនះ េ�យេធ�េរ ងដែដល។ បទគមពរីប ជ កអ់ំពី�។ កេម�៉ប ជ ក់
�។ ឥឡូវេនះ េហតុផលែដលខញុ ំសំេ េលរបូភពេនះ �មនិែមនេ�យ�រែតខញុ ំ
េ ទីេនះេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តជមនុស�មនបប សេ ងគ ះេ�យ�ពះគុណ ដូចអនក
ែដរ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំកំពុងពយយមនិយយ គឺ�ជវត�មនរបស់�ទងជ់មយួេយង។
េនះជេរ ងសំខន។់ ែមនេហយ �បសិនេប�ទងប់នបេងកតខញុ ំ—េអលីេសែដលបន
េកតមក េបអនកមនិមនជំេន េជ េទ �នឹងមនិេធ�ល�ដល់អនកេឡយ។

“�ទងយ់ងមកឯកែន�ង�ទង ់េគមនិបនទទួល�ទងេ់ទ។”

97 េនះេហយជមូលេហតុ េ ទីេនះេ កនុងទី�កងសព�ៃថងេនះ។ េហតុអ�ីបនជ
ខញុ ំ�ចចបេ់ផ�មករេងបេឡងវញិេ ទីេនះ េ កនុងអគរធំ ឬអ�ីមយួ អនកនឹងមនិ
�ចេធ�ឱយមនុស�ជេ�ចនេជ �បនេទ។ ពួកេគ�គនែ់តនឹងមនិេជ ។ ពួកេគមនិ
�ច។ ៃថងរបស់ពួកេគគឺចបេ់ហយ។

98 េមេរ នដែដលេនះ េ �ពឹកេនះ េ ទ�ីប� ហ�ិក �បែហលនឹងបេងកតបនមយួ
មុនឺ យ៉ងេ�ច�ស់ មយួមុនឺ�ពលឹងចំេពះ�ពះ�គីសទ កែន�ងែដលមនមនុស�
មនបបមន ក ់ មកទីេនះេ �ពឹកេនះ ឬអ�ីមយួ ខ�ះេជ ថយេ�កយ។ ភគេ�ចនៃន
ពួកេគ�គនែ់តសិតសកចុ់ះេឡង រហូតដល់�ប ចប។់ ហនឹងេហយ។
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99 ប៉ុែន�អ�ីែដលេយងកំពុងពយយមនិយយ គឺ បទគមពរីេ�ប បេធ បនឹងបទ
គមពរី។ ឥឡូវេនះ មនិថបទពិេ�ធនអ៍�ច រយប៉ុ�� េនះេទ លុះ��ែត�េ�ប បេធ ប
ជមយួបទគមពរី �គឺខុស។

យូរមី ធូមមមី េទះជេ��ល�យ៉ង�។ �បសិនេបគតនិ់យយេហយេភ�ង
មនិភ�េឺលយូរមី ធូមមមីេទគឺ�ខុស។ យល់សប�ិេឃញយ៉ង� េប�មនិភ�េឺលយូ
រមី ធូមមមី េនះខុសេហយ។

េ េពលែដលបព�ជិតភពេនះបនប ចប ់ �ពះជមច ស់បន�ក�់ពះគមពរី
របស់�ទងេ់ឡង។ ប៉ុលបននិយយថ “�បសិនេបេទវ�មកពី�ថ នសួគនឹ៌ងមក”
ក�ទី ១:៨ “េហយនឹងផ�យដំណឹងល��េផ�ងេទ ត េ�កពីអ�ីែដលបនផ�យ
ដល់អនករចួេហយ សូមឲយេគ�តវប�� �ចុះ។”
100 េទវ�មកពី�ថ នសួគប៌នមន�ប�សនេ៍ កនយ់៉ូ�នជអនកទទួលករ
េបកសែម�ង ែដលជ�ពះផទ ល់ថ “ខញុ ំ�ពះេយសូ៊វបនចតេ់ទវ�របស់ខញុ ំឲយេធ�ករ
ជំនំុជ�មះ ឬបង� ញករទងំេនះ។” �ទងម់នបនទូលថ “�បសិនេបនរ�មន កនឹ់ង
បែនថមពកយមយួេ � ឬយកពកយមយួេចញពី� ដូចគន េនះគឺចំែណកគត ់នឹង�តវ
ដកេចញពីេស វេ ជីវតិ។” េនះគឺជ�ពះគមពរី។
101 ដូេចនះេហយ បទពិេ�ធនទ៍ងំេនះ និងេរ ងទងំេនះ ែដលេយង�តវេកតេឡង
េ ទីេនះ �បសិនេប�មនិ�តវបនប ជ កេ់�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ �នឹង
ខុស។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ �នឹងខុស។ ដូេចនះ�គឺជបទគមពរី
ពិត�បកដ។ អូ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំជសមជិកៃនរបូកយដអ៏�ច រយរបស់
�ពះ�គីសទ។
102 ឥឡូវេនះ ចូរេយងេ ឥឡូវេនះ េយងចុះេ ឯេមេរ ន។ ឥឡូវេនះ េយងបន
ប ចបេ់ ទីេនះ ែដលជកែន�ងែដលគតប់ននិយយថ “េឃញថេយងមនចិត�
�ណិត�សូរ…” អតេ់ទ…ខញុ ំសំុេទស។ េនះគឺ ខញុ ំបនដក�សងជំ់ពូកទី១២។ ខញុ ំ
បន�ន� ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនសិក��េទ។ ខញុ ំ…
103 បង�បសនែមន �ន កេ់ ផទះខញុ ំេ ទីេនះ េហយគតដឹ់ងថខញុ ំេទបែតចូល
ម�លិមញិ េហយបង�បសគតដឹ់ង េ ទីេនះ ខញុ ំេទបែតចូល។ េពលែតមយួគត់
ែដលខញុ ំបន�នបទគមពរីចុះមក គឺបនអងគុយេ ទីេនះ ប៉ុនម ននទីមុនេនះ។
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�តវេហយ។ កុំសិក��អី ខញុ ំ�គនែ់តរងច់�ំពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បទន��មែដល
�ទងច់ង។់ �ទង�់ជបថមនុស�េនះេ ឯ�—េ កែន�ង� ែដល�តវែតមន
�។ ដូេចនះ�បសិនេបខញុ ំមនអ�ីមយួកនុងចិត�ខញុ ំនឹងនិយយ េនះ�ខុសេហយ។ ប៉ុែន�
�បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តអនុ ញ តឲយ�ទងេ់ធ� េនះ�ទងនឹ់ងយក�េ �តងក់ែន�ងែដល�
គួរេ ។ េឃញេទ? “កុំគិតពីអ�ីែដលអនកគួរនិយយេឡយ េ�ពះមនិែមនអនកែដល
និយយេទ គឺជ�ពះបិ�របស់អនកែដលគងេ់ កនុងអនក។ �ទងជ់អនកមនបនទូល
វញិ។”

104 ឥឡូវេនះ ជំពូកចុងេ�កយ ជំពូកមុន េយងបនឮេរ ងេនះ គឺថ “េនះេធ�
ដូចេម�ចឲយេយងរចួបន េបេយងេធ�សនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះដធ៏ំេម៉�ះ ែដល�ពះអមច ស់
បនចបេ់ផ�មផ�យមក រចួពួកអនកែដលឮ កប៏នប ជ កម់កេយង�ល់គន ែដរ?”
ករដូចគន ែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ� េដមបបីង� ញ ពួកេគដូចគន នឹងេកតេឡង
េ ទីេនះ◌ៈ េទវ�ៃន�ពះដូចគន  ករងរដូចគន  ភស�ុ�ងដូចគន  អ�ី�គបយ៉់ង
ដូចគន  អ�ី�គបយ៉់ងេ �មបេ�� យ ដំណឹងល�ដូចគន  �តឹម�តវជមយួនឹង
�ពះបនទូល។ “�បសិនេបេនះ�តវបនបេ�ង នេ�យ�ពះអមច ស់ បនប ជ កេ់�យ
ពួកសិស�របស់�ទងថ់េយងបនឮ” េ�កប៉ុលកដូ៏ចគន  “េនះេធ�ដូចេម�ចឲយេយង
រចួបន េបេយងេធ�សនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះដធ៏ំេម៉�ះ?”

105 ឥឡូវ ប៉ុលកំពុងែតនិយយែបបេនះដល់ទស�និកជនជភ�េហេ�ពររបស់
គត។់ ឥឡូវេនះ ពួកេគមនិមនម៉សីុនថតសំេឡងេទ ដូចជេយងមកដល់ទីេនះ
សព�ៃថងេនះ។ ប៉ុែន�េគមន�ចរយែដលកំពុង�ងំទីេនះ យក�ចុះ ដូចប៉ុលកំពុង
អធិបបយ។

េហយេនះជអ�ីែដល�េ ទីេនះ។ េយងកំពុងទទួលបន�េ�យអនកថត
ែខ��ត ់ េហយែខ��តទ់ងំេនះេ ជុំវញិពិភពេ�ក េឃញេទ េដមបបីង� ញថ
�គឺជករពិត។ ជំេន របស់េយងមនិឥត�បេយជនេ៍ទ គឺពិតជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ែដលបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ។ ឥឡូវេនះ េយងមនិ�តវេធ�ស�បែហសេឡយ។

106 ឥឡូវេនះ កុំេ ឆង យពី�កមជំនុំ ៃថងេនះ េហយនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំ
ចូលចិត�ចុះេ ទីេនះ។ ខញុ ំចូលចិត�ករេ�ច ង េហយមនុស�មនភពរសួ�យ
�កទ់កេ់ ជំុវញិ�ពះវ�ិរចស់តូចេនះ។” កំុេធ�ដូេចនះ។
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107 បងប�ូនេអយ សូមេ�យេបះដូងរបស់អនកក� យជអ�� តេភ�ង ចូរនិយយ
ថ “េ ទីេនះ ខញុ ំ�តវេធ�អ�ីមយួអំពីេរ ងេនះ។ ខញុ ំ�តវេចញេ េមលថេតខញុ ំ�ចជួយ
អនក�មន កប់នឬអត។់”
108 េហយកុំេចញេ េ�កេ�យនិយយថ “សូមថ� យ�ពះពរ េបអនកមនិែ�បចិត�
េទ អនកនឹង�តវវនិស។” អតេ់ទ។

េ េ�យសុភព�ប�។ “ចូរមន�បជញ ដូចសត�ពស់ គម នេ�គះថន កដូ់ច
សត��ពប។” េឃញេទ េនះជវធីិែដល�តវេ ។ ចូលេ ជិតបុគគលេនះ េបគត់
ចិ ច ឹមមន ់ និយយអំពីមន ់ មយួសនទុះ។ េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក អ�ែីដល
អនកដឹងជដំបូង អនកនឹងនិយយអំពី�ពះអមច ស់។ េបគតជ់កសិករ សូមនិយយ
ពីកសិ�� នរបស់គត។់
109 េបគតល់ករ់ថយន�និយយពីរថយន�របស់គតម់យួរយៈសិន “អនកមន�ន
�� តៗ�ស់បងប�ូន” អ�ីហនឹងជេដម។ េឃញេទ?
110 រហូតដល់អនកចបប់ន�ពះវ ិ ញ ណ េ េពលែដល�ពះបិ�មនបនទូលថ
“ឥឡូវេនះគឺជេពលេវ�េដមបចូីលេ ជិតគតអ់ំពី�ពលឹងរបស់គត។់”
111 អនក�ចបិទ�បន េឃញេទ “េនះជរថយន�ដល៏�។ អនកដឹងេទពីករដឹកជ ជូ ន
េទ ៃថងេនះ បនក� យជេរ ងដអ៏�ច រយ។ អូ រេប បែដល�បជជតិនន�តវបន
នមំកជិតគន ។ និង�កងននៃន�បជជតិេយងេ ជិតគន ។ មតិ�ភក័�ិ និងម� យ�ច
េ េលងជមយួគន បន។ អនកដឹងេទ �ជេរ ងដអ៏�ច រយែដលមនរថយន�ដូចអនក
កំពុងលក។់”
112 “បទ ែមនេហយ។ ��បកដ�ស់។ អូ-ហូ។” អនកដឹងេទ គតជ់កសីុ់�គ
របស់គត ់ឬអ�ីកេ៏�យ។ “ែមនេហយ ពួកេគ គឺជ�នដល៏�។”
113 “េតអនកធ� បគិ់តេទថមនុស�សមយ័េដមនឹងគិតយ៉ង��បសិនេបពួកេគ
បនេឃញេរ ងែបបេនះ?” បន�េធ�ែបបហនឹង អនកដឹងេទ។

មយួសនទុះេ�កយ និយយថ “បទ បទ �បកដ�ស់។”
114 “អនកដឹងេទ េរ ងមយួេទ តែដល�េធ� �នមំកនូវដូចែដលេយងមន ដូចជ
េ កនុងកររកីផុសផុល។ �បជជន�ចមកដល់ទូទងំ�បេទស បនយ៉ង
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ឆបរ់ហ័ស ស�មបក់រផុសផុល។” េឃញេទ អនកកំពុងេបកផ�ូវ �គបេ់ពល អនកដឹង
េទ។
115 �បសិនេបអនកមន�រមមណ៍ថមនអ�មីយួគងំផ�ូវ ឈប�់តងេ់នះ ផ� ស់ប�ូ
មកទីេនះ។ ដូច�គេពទយបននិយយេ ផុននិក បននិយយថ “ឱ�ពះអមច ស់
េអយ សូមបំេពញមតទូ់លបងគំេ�យពកយល� េហយអ�ងនទូលបងគំ េ េពល
ែដលទូលបងគំបននិយយ�គប�់គនេ់ហយ។” អនកេឃញេទ? បទ។ “រញុទូលបងគំ
េ េពលទូលបងគំនិយយ�គប�់គនេ់ហយ។”
116 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ េយងនឹងចបេ់ផ�មពីជំពូកទី១៥ ឬខ
ទី១៥ៃនជំពូកទី៣ យ៉ងយកចិត�ទុក�កឥ់ឡូវេនះ។

កំពុងែដលេ មនេសចក�ីថ េ ៃថងេនះ េបឯង�ល់គន …ឮសំេឡង
�ទង ់េនះកំុឲយ�ងំចិត�រងឹរសូ ដូចកល�គបះេបរេនះេឡយ

117 សូមេមលប៉ុលនិយយេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះេគនិយយថ “ៃថងេនះបនទ បពី់
យូរមកេហយ។” េយងនឹងចូលេ កនុង�បនទ បពី់មយួរយៈ គឺ “ៃថងេនះ យូរ�ស់
មកេហយ។” ចូលមកជំពូកបនទ ប ់“បនទ បពី់យូរ�ស់មកេហយ។”

…េ ៃថងេនះ េបឯង�ល់គន …ឮសំេឡង�ទង ់េនះកុំឲយ�ងំចិត�រងឹរសូ
ដូចកល �គបះេបរ េនះេឡយ ដូចជេ ៃថងែដលេគញុះញងនឹ់ង
�ពះ។

118 ឥឡូវេយង�នខបនទ ប។់
ចុះេតអនក�ែដលឮ រចួេកតបះេបរេនះ …

ឥឡូវេនះេតគតក់ំពុងនិយយអំពីអ�ី? ពីដំណឹងល�។
…េតមនិែមនជអស់អនក ែដលេ�កម៉ូេសបននេំចញពី�សក

េអសីុពទេទឬអី។
េតឯ�ទងគ់ន នក់ន ញ់នឹងអនក� េ រ�ង៤០ឆន េំនះ? េតមនិែមន

នឹងអស់អនកែដលបនេធ�បប ែដល�កសពរបស់េគបនដួល េ ទី
រេ��ថ នេទឬអី?

119 សូមឈបេ់ ទីេនះមយួនទី។ ករបះេបរ “េ េពលែដលពួកេគបះេបរ។”
ឥឡូវេនះ េត�ពះបនេធ�អ�ីខ�ះ? ឥឡូវេនះប៉ុលកំពុងពយយមនិយយ។ េត
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អ�ីេ នពំួកេគេចញពី�សកេអសីុប? េតជម៉ូេសឬ? េទ។ ម៉ូេសគឺជឧបករណ៍
�ចឈ់ម។
120 ឥឡូវេនះេយងមន�បវត�ិខ�ះេ ទីេនះ។ េយងចងេ់ �តងឥ់ឡូវេនះ។ េ េពល
ែដលេយងេ ដល់កែន�ងេនះ កនុងេពលប៉ុនម ននទីេទ ត អនកនឹង—អនកនឹងេឃញ
�។
121 ឥឡូវេនះ �ពះមន� ស�របស់�ទងជ់មយួនឹងករស�មកេ�យមនិ
េពញេលញ។ ពួកេគបនចុះេ �បេទសេអហ�ុបី។ ពួកេគបនេចញតួនទីរបស់
ពួកេគ។ ពួកេគេ េ�ក�សកកំេណ តរបស់ពួកេគ។ ពួកេគជមនុស�ចែម�ក និង
ជអនកេធ�ដំេណ រ េហយ�ពះជមច ស់�ទងន់ឹងនពំួកេគេចញពីកែន�ង�ន កេ់ េនះ
—េ �បេទសេអហ�ុបី រហូតដល់�បេទសកំេណ ត។
122 �បេភទៃនៃថងេនះ េយងមនិបនេ�ះ��យ។ េ ទីេនះ�មនិចំ�យេពល
យូរេទ។ េកមង�បសពិករៃដេលងថមម៉ប េកមង�សីតូចេលង ជមយួកូនតុកក� េរ ង
ដំបូងអនកដឹងេទ អនកមនសកស់កូវ េហយមន�ន ម�ជីវ�ជញ។ មនអ�ីមយួខុសេ
ទីេនះ។ េនះមនិែមនជផទះេទ។ េយងេ កែន�ងខុស។ េនះេហយជមូលេហតុ
ែដលេយងនិយយថេយងជអនកេធ�ដំេណ រ និងជជនចែម�ក។ មនអ�ីមយួបន
េកតេឡង។
123 ស�ីតូចមន កប់ននិយយថ �ពឹកេនះេ កនុងបនទប ់ រេប បែដលមនុស�េសច
�កន់ង េពលខ�ះ។ ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន� បង�សី ជទី�ស�ញ់ អនកមនិែមន
ជមនុស�កនុងចំេ�មពួកេគេទ។” េយងជមនុស�េផ�ងគន ។
124 កូន�សីតូចរបស់ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ េកមង�សីខ�ះបនេធ�េរ ងខ�ះែដលពួកេគ
បនេធ�។”
125 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន� ចូរេមលេ  កូនសម� ញ់” ពួកេគមនកំណត�់�
ទងំេនះរបស់ែអលវ ី េ�ពសលី ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិចងឱ់យពួកេគមនេ
កនុងផទះរបស់ខញុ ំេទ។”
126 នងបននិយយថ “ប៉ុែន� ប៉ ពួកេគជេកមង�សីដ�៏សស់�� ត។”
127 ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគ�បែហលជ�� ត។ ខញុ ំគម នអ�ី�តវនិយយ�បឆងំនឹង
េរ ងេនះេទ។ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួ គឺេយងខុសគន ពីេគ។ េយងខុសគន ។ មនិែមន
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េយងចងខុ់សេគេនះេទ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណែដលគងេ់ កនុងខ�ួនេយងបនេចញមក
ពីេនះ។ អនកគឺជពិភពមយួេផ�ងេទ ត។”
128 េពលខញុ ំេ � ហ�ិក ខញុ ំមនិ�ចស�មប�មពួកេគបនេទ—ពី—រេប បរស់េ
របស់ពួកេគ។ ពួកេគមនិេស� កពកអ់�ីេទ។ ពួកេគេ ��កត។ េហយេគេរ សរបស់
ែដលរលួយ មនេមេ�គកនុង� មកសីុ េទះជយ៉ង� �មនិខុសគន អីែដរ។
េឃញេទ?
129 េហយេនះគឺខុសគន ។ អនកដឹងេទ េពលមយួ េយងទងំអស់គន ធ� បែ់បបេនះ
ប៉ុែន�អរយិធមប៌ននេំយងមក េហយេធ�ឱយេយងខុសគន ។

េហយករែ�បចិត�េជ បនេកនេឡងេទ�ដង�ប�់ន។ េយងមនិចងប់នរបស់
រលួយៃនពិភពេ�កេទ តេទ។ �ពះ�គីសទបនេធ�ឲយេយងក� យជ�គិ�ទ ន ដូច
អរយិធមប៌នេធ�ឲយេយងក� យជមនុស��� តបត។ េហយសូមកតស់មគ ល់ មនិ
�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ប៉ុែន�េយងសនមតថេយងជអនកេធ�ដំេណ រ និងជជនចែម�ក។
េយងមនិែមនជរបស់េ�កិយេទ។ បនទ បម់ក អនកមនិចងេ់ធ�អ�ីជមយួេ�កិយ
េទ។ េហយេរ ងទងំេនះបនកន�ងផុតេ ។
130 ឥឡូវេនះ អុី��ែអលបនចុះេ កនុង�បេទសេអហ�ុបី។ ពួកេគមនិែមនជ
ជនជតិេអហ�ុបីេទ។ ជនជតិេអសីុបជករ�ម៉ស់ស�មបជ់នជតិេអសីុបែដល
�កៃ់ដេលសត�េច ម។ េហយអុី��ែអលជអនកគង� ល�។ េហយរេប បែដល�
�តវែតមនដល់ម៉ូេស បនទ បពី់ភព�ពេងយកេន�យៃនករេធ�ជជនជតិេអសីុប ជ
អនកចិ ច ឹមេគ។

េតអនកបនកតស់មគ ល់នូវអ�ីែដលផេ�៉នបនមន�ប�សនេ៍ កនយ់៉ូែសប
យ៉ង�េទ? “�ជេរ ងគួរឲយស�បេ់ខពម។” បននិយយថ “�បជជនរបស់
អនកជអនកគង� លេច ម។” េហយគម នសូមបែីតជនជតិេអសីុបមន ក�់ច�កៃ់ដេល
អនកគង� លេច មែដរ។ គតគឺ់ជមនុស�េផ�ងគន ។
131 េហយេនះជរេប បែដល�េ ជមយួ�គិ�ទ ន សព�ៃថងេនះ េ េពលែដល
គតប់នេកតជថមី។ មនិែមន…�ជេរ ងេ�ម កេ�គកស�មបគ់តក់នុងករេសពគប់
កែន�ងែដលមនុស�កំពុងផឹក��និងនិយយេរ ងកំែប�ងដក៏ខ�ក ់េហយ ស�ី��កត
កយ។ េហយជេរ ង�ល់… �គឺ—�ជភពកខ�ក។់ អូ សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់!
េយងជអនកេធ�ដំេណ រេ ទីេនះ។ េយងជមនុស�ចែម�កេ ទីេនះ។ វ ិ ញ ណបន
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ែ�បចិត� េហយេយងកំពុងែស�ងរកទី�កងែដល ស�ីមនិេស� កខ�ី។ េយងកំពុងែស�ងរក
ទី�កងមយួែដលពួកេគមនិមន�ង��េប ។ េយងកំពុងែស�ងរកទី�កងមយួ
ែដលរស់េ េ�យសុចរតិ។ ដូេចនះ េយងជអនកេធ�ដំេណ រ។
132 ដូេចនះ �ពះ�ទងយ់ងចុះមកកនុងដំុេភ�ងដធ៏ំ ដូចជ�ឡូ ធ� កចូ់លេ កនុង
គុេមព ត េហយចបេ់ផ�មបង� ញអងគ�ទងដ់ល់ម៉ូេសជមុនសិន។ េ�កម៉ូេសបន
និយយ…

អនកដឹងពីរេប បែដលេយងមនេមេរ នកលពីយបម់ុន រេប បេ េពលែដល
�ពះេយសូ៊វ�ទងគ់ងេ់ េលែផនដី �ទងម់នបនទូលថ “ែមនេហយ មុនេពលមន
េ�កម៉ូេស គឺមនខញុ ំ។” េនះគឺជ�ពះេយសូ៊វេ កនុងគុេមព តែដលេឆះេ កនុង
បេងគ លេភ�ង។ �គឺជ�ពះេយសូ៊វ ៃថងេនះ កដូ៏ចគន ។

េហយ�ទងប់នបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងបេងគ លេភ�ង េហយេ�កម៉ូេសបន
ទទួលបទពិេ�ធន។៍ គតចុ់ះេ �សកេអសីុប។ គតផ់�យដំណឹងល� ដំណឹងល�
និងទីសំគល់ និងករអ�ច រយ�ម�ទង។់ អនកយល់េទ? េរ ងដែដលេ ៃថងេនះ។
133 មនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេហេ�ពរេចញមក េដរកនុងពន�ឺ
ពួកេគ�តវបនដឹកនេំ�យបេងគ លេភ�ងដូចគន ។ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ
“កុំលបងួ�ពះេឡយ។”
134 េមលេនះ។ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�ន�។

េ ៃថងេនះ េបឯង�ល់គន …ឮសំេឡង�ទង ់ េនះកុំឲយ�ងំចិត�រងឹរសូ
េឡយ (សំេឡង�ទងម់នបនទូលនឹងចិត�អនក។) ដូចកល�គបះេបរ។
(េពលេគេធ�ឲយ�ទងខឹ់ង។)
សូម�� ប។់

ជកែន�ង ែដលពួកឰយុេកឯង�ល់គន  បនលបងអញ…
135 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថជនជតិអុី��ែអលបនេធ�ឲយ�ពះខឹងេ�យ
ករមនិេជ ? ពួកេគ បនត�ូញែត�រ ទងំ�សង។ �ពះបនយងចុះេ ទីេនះ។ េហយ
េ េពលែដលពួកេគទទួលបន…របស់ទងំអស់…េរ ងដំបូងពួកេគមនប � ។

េនះគឺជបេងគ លេភ�ងេ ពីេលពួកេគ។ ខញុ ំមនិដឹងថពួកេគទងំអស់គន
បនេឃញ� ឬអត។់ យ៉ងេ�ច�ស់ ម៉ូេសបនេឃញ�។ េហយ�សថិតេ
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ពីេលពួកេគ េហយពួកេគបនេមល�។ េហយេ េពលែដលពួកេគចុះមក…
និយយេ េបេគមនិេឃញ�េទ ខញុ ំមនិដឹងថេគេឃញឬអត។់ �បនេ មុន
ពួកេគ។ �ពះគមពរីបននិយយថ �េ ទីេនះ។
136 �បននិយយថ “ផក យបននមំុខអនក�បជញ។” គម ននរ�េឃញ�េ�កពី
អនក�បជញ។ �បនឆ�ងកត�់គបក់ែន�ងសេងកត។ ពួកេគ�បេ់ពលេវ�េ�យផក យ។
គម ននរ�មន កប់នេឃញ�េទ េ�កពីអនក�បជញ។ �គឺស�មបព់ួកេគេដមបេីមល�
េហយអនក�បជញគឺជអនកែដលផក យបនប ជូ នមក។
137 េហយបេងគ លេភ�ង�តវបនប ជូ នេ កនេ់�កម៉ូេស េហយេ�កម៉ូេស�តវ
បនប ជូ នេ កនកូ់នេ អុី��ែអល។ េហយេគ�តវេដរ�មម៉ូេស។ ពួកេគ�ច
េមលេឃញម៉ូេស េហយម៉ូេសបនេឃញពន�ឺ។

េ ទីេនះពួកេគបនេ ។ បនទ បម់កពួកេគកច៏កេចញ។ េពលេចញេ
ដល់សមុ�ទ�កហម។ េហយ អូ ពួកេគ—ពួកេគបនេឃញទីសំគល់ៃនករអ�ច រយ
និងអ�ីៗទងំអស់េនះេកតេឡង ខណៈេពលែដលពួកេគេ ែតចុះេ កនុង—េ កនុង
ទឹកដីចស់ៃន�បេទសេអហ�ុបី ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគបនេចញពីទីេនះកនុង
ករេធ�ដំេណ ររបស់ពួកេគ េទបែតបនែ�បចិត�េហយនេំចញមក។ បនទ បម់ក េរ ង
ដំបូងែដលអនកដឹង ពួកេគមនប � ។
138 �ពះចូលចិត�នអំនកចូលកនុងប � ។ �ទងចូ់លចិត��កប់ �  េហយេមលអ�ី
ែដលអនកនឹងេធ�អំពី�។ ដូេចនះ �ទង�់គនែ់តឈបេ់លសមុ�ទ�កហម េហយេរ ង
ដំបូងែដលអនកដឹង គឺបននពំួកេគេចញេ កែន�ងេនះ រចួចតផ់េ�៉នេ �មេគ។
េមលពីរេប បែដល�ពះចូលចិត�េធ��? �ទងចូ់លចិត�បង� ញអំ�ចនិងេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះ េហយ�ទង�់គនែ់តចូលចិត�បង� ញអនកថ
�ទងជ់នរ�។ �ែមន៉។

េហយប � របស់�គឺ េ ៃថងេនះ មនុស�និយយថ “អូ ៃថងរបស់ពួកេគកន�ង
ផុតេ េហយ។” េទ េត�ពះ�ចបង� ញអងគ�ទងេ់�យរេប ប� េ េពលែដល
អនក�តវបនបេ�ង នយ៉ងដូេចនះ? ប៉ុែន��ពះចូលចិត�បង� ញអងគ�ទង។់
139 កូនេ អុី��ែអលេដរកនុងពន�ឺមក។ េ�កម៉ូេស បន�េ មុខេទ ត។ ពួកេគេ
ទីេនះ។ “ឆបេ់ឡង។ េនះជវធីិ។ �ពះកំពុងេ ។ េយងេចញេ ។ េយងេ ឯ
ទឹកដីសនយ។”
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“�េលលូយ៉!” េ ទីេនះពួកេគទងំអស់គន បនែ�សក េហយេ�ត េហយ
មនេពលេវ�ល� អនកដឹងេទ។ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង គឺពួកេគបន
េមលេ េ�កយេហយនិយយថ “អូ េតធូលីេនះជអ�ី?”
140 មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេឡងេលភនមំយួ បននិយយថ “អូ! ��ស �
�ស! �ជទព័របស់ផេ�៉ន។”
141 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “េតអនកខ� ចអ�ីេម�ះ៉? េតអនកមនិេជ អ�ីែដលខញុ ំបនេធ�េ
ទីេនះេទឬ? េតអនក�ពយបរមភអំពីអ�ី? េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ឱយអញខឹង?”
142 េពលចុះដល់ទីេនះ េ�កម៉ូេសកេ៏ចញេ អង�រ�ពះ។ �ពះ�គនែ់តេបកសមុ�ទ
�កហម េហយពួកេគបនេដរឆ�ងកត។់ បិទខម ងំស�តវ។ េនះជរេប បែដល�ពះ
េធ�។ កុំភយ័ខ� ច។ កុំរជំួលេពកទងំអស់គន ។ មនិ�តវ�ចបូក�ចបល់។ អនកបះេបរ
និង�ពះ។
143 េត�ទងប់នេធ�អ�ី? េមលេ ដូចជ “ែមនេហយ េយងមនករ�កលបងដ៏
ធំមយួ �បទនពរដល់�ពះជមច ស់ ពួកេយងបនឆ�ងកត�់។ េយងនឹងមនិមន
េទ តេទ។ េយងេ េលផ�ូវរបស់េយងេ កនទឹ់កដីសនយ។” េហយ�ទងប់ននំ
ពួកេគេចញេ កនុង�លរេ��ថ ន ជកែន�ងែដលគម នទឹក។ េតអនក�ច�សៃម
បនេទ? �ពះ ជមយួនឹង—ជមយួនឹងមនុស�ដវ៏សុិទធ ែដលជមនុស�បរសុិទធ
របស់�ទង ់ បននពំួកេគេចញភ� មៗពីអនទ កេ់នះ បនទ បម់កយកពួកេគេចញពី
អនទ កេ់នះ េហយនពំួកេគេចញពីទីេនះជកែន�ងែដលគម នទកឹ។ េ េពលែដល
�ទង�់ចនពំួកេគេ កែន�ង�ែដលមនទឹក។ េហតុអ�ី �ទង�់ចបេងកតទេន�មយួ
�មដងផ�ូវបន �បសិនេប�ទងច់ង។់ �ទង�់ចបំែបកភនទំងំអស់ជេសចក�ីអំណរ
េ�យបង�ូរទឹក�សិបហ�ីតេល�កស �បសិនេប�ទងច់ង។់ �បកដ�ស់ �ទង់
�ច។ ប៉ុែន��បសិនេប�ទងេ់ធ�ែបបេនះ �ងយ�សលេពក។ អូ ខញុ ំចូលចិត��! សូម
ថ� យ�ពះពរដល់�ពះនម�ពះអមច ស់។
144 “េហតុអ�ីបនជ�ពះអនុ ញ តឱយេរ ងេនះេកតេឡង បង�បស �បណ�?ំ
េហតុអ�ីបនជ�ពះ…?”

�ពះកំពុងេធ�ដូេចនះ។ ទុកឱយ�ទងេ់ធ�។ �គនែ់តេដរេ ។ េនះជកិចចកររបស់
�ពះ។ “�ន មេជងរបស់មនុស�សុចរតិ�តវបនប ជ េ�យ�ពះអមច ស់។” បទ
ែមនេហយ។ េត�េធ�ឱយមនភពខុសគន អ�ី?
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145 “ខញុ ំបតលុ់យអស់េហយ បង�បស �បណ�។ំ” ែមនេហយ �បទនពរដល់
�ពះ េទះយ៉ង�កេ៏�យ។
146 “អូ ខញុ ំបនេធ�េនះ េហយេរ ងេនះបនេកតេឡង ខយល់ពយះុបនេបកបកផ់ទះ
របស់ខញុ ំ។”
147 �បទនពរដល់�ពះជមច ស់។ “�ព ះអមច ស់�បទនឲយ �ព ះអមច ស់ដកយកេចញ
សូម�បទនពរដល់�ព ះនមរបស់�ព ះអមច ស់។” �គនែ់តបន�េដរ។ �ជសិរលី�របស់
�ពះទងំអស់។ �ពះដឹងពីអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�។

ខ�ះឆ�ងកតទឹ់ក ខ�ះឆ�ងកតជំ់នន់
ខ�ះឆ�ងកតក់រ�កលបងយ៉ងេ�  ប៉ុែន�ទងំអស់�មរយៈ

�ពះេ�ហិត។
148 េនះជរេប បែដល�ទងដ់ឹកនពំួកេគ។ �តឹម�តវេហយ។ អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថខញុ ំ�ចឈបេ់ហយែ�សក។ េនះជរេប បែដល�ទងដ់ឹកនកូំនេ
ជទី�ស�ញ់របស់�ទង។់ អូ អនក�ច�គនែ់តមន�រមមណ៍…? ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
មនិែមនជអនកចិត�� ស�េទ ប៉ុែន� េតអនក�ចមន�រមមណ៍ថវ ិ ញ ណដគ៏ួរឱយ
�ស�ញ់ែដលកំពុងចកេ់លអគរេនះេទ? ចុះេបែភនកេយងេបកភ� មឥឡូវេនះ
េហយរកេមលអ�ីែដលកំពុងឈរេ ជំុវញិជ ជ ំងទងំេនះ េឡងេល និងចុះេ�កម
�ម�ចកផ�ូវ?
149 អូ េអលីេស េ �ពឹកមយួ េ េពលែដលេកមង�បសេនះខ� កដូ់ចែដលគត់
�ច គតប់ននិយយថៈ “សូម�កេឡកេមលជនជតិសីុរេី ទីេនះ។”

បននិយយថ “ប៉ុែន�មនកងទព័េ�ចនេទ តេ ជមយួេយង។”
បននិយយថ “ខញុ ំមនិេឃញនរ�មន កេ់ទ។”
បននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូមេបកែភនករបស់េកមង�បសេនះ។”

150 គតប់នេមលជំុវញិេ��ចស់េនះ េ ជុំវញិេនះ មនភនេំភ�ង េសះេភ�ង និង
រេទះពីេភ�ង។ គត�់តវបនផ� ស់ែ�បេ េពលេនះ។
151 គតប់ននិយយថ “េយងនឹងេចញេ �យេគឱយខ� ក។់” ពួកេគមននិមតិ�
ល�ឥតេខច ះដូចែដលពួកេគធ� បម់ន ប៉ុែន�ពួកេគខ� កេ់ ចំេពះគត។់ បន
និយយថ “េតអនកទងំអស់គន ែស�ងរកេអលីយ៉ឬ?”
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បននិយយថ “បទ។”
152 បននិយយថ “មកេណះ ខញុ ំនឹងបង� ញអនកពីកែន�ងែដលគតេ់ ។” េហយ
េនះគឺជគត ់ែដលដឹកនពំួកេគ។ ពួកេគមនិបនដឹងពី�េទ។
153 េនះជរេប បែដល�មនេ ៃថងេនះ។ �ពះ�គីសទគងេ់ ទីេនះ។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធគងេ់ ទីេនះ េ�យេធ�អ�ីែដល�ទងែ់តងែតេធ� េហយេ�កិយខ� កែ់ភនក
ចំេពះ�។ ពួកេគមនិ�គ ល់�េទ។ “អូ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងអំពី�េទ។ �គគង� លរបស់ខញុ ំ…”
ឱ មនុស�េថកទបេអយ! េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ? ពួកេគខ� កែ់ភនកចំេពះ
�។ ពួកេគមនិ�គ ល់�េទ។ �ពះកំពុងដឹកន។ំ
154 ឥឡូវេនះ ពួកេគេឡងមក ឆ�ងកត�់លរេ��ថ នៃនអំេពបប គម នទឹកេ
ទីេនះេទ។ �ពះបន�បទន�ទងំអស់។ អូ េហយេគបនរកេឃញ�សះទឹកមយួ
េគនិយយថ “េនះគឺជ�។” េហយពួកេគកម៏និ�ចភ�ក�់បនែដរ។ អូ �គួរឲយ
ខ� ច។ ខញុ ំេអយ �ជ—���កកជ់ង�ព នធ់រ័មយួរយដង។ េឃញេទ ដូចជពង
ទស�ុយ អនកដឹងេទ។ “អូ ខញុ ំេអយ! �ជេរ ងដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច។” �ជថន ពុំល។
ឥឡូវេនះេគេ ថជ ទីរេ��ថ នៃនអំេពបប។ េដមេ�ន តជេ�ចនដុះេ ទីេនះ
េហយរដូវផក រកីេពលេដមេ�ន តទងំេនះដុះេឡង។ បនទ បម់ក េ�កម៉ូេសបន
និយយថ “កំុ…”
155 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “េហតុអ�ីបនជពួកេគ? េហតុអ�ីបនជពួកេគ? េតេគ
បះេបរនិងអញេធ�អី? ែមនេហយ �បសិនេបខញុ ំេធ�េរ ងេនះវញិ េតខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីពី
�ថ នភពេនះ?”
156 �បសិនេប�ទងប់នយកអនកេចញពីជំងឺមយួ េត�ទងម់និ�ចយកអនកេចញពី
ជំងឺមយួេទ តេទឬ? �ទងប់នរេំ�ះអនកេចញពីប � មយួ េត�ទងម់និ�ចយកអនក
េចញពីប � មយួេទ តេទឬ? សេសរតេមកង�ពះ! �បសិនេប�ទងប់នដកខញុ ំេចញពី
អំេពបប �ទង�់ចយកខញុ ំេចញពីផនូរ។ �ទងជ់�ពះ។ េត�មនភពខុសគន េទ? បន�
េ េទ ត ចូរចេំមល�ទង។់
157 បននិយយថ “េបខញុ ំបិទសមុ�ទ�កហមពីេ�កយ េហយពន�ិចទឹកជនជតិេអ
សីុប េតខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីមយួអំពីទឹកេនះេទឬ? េតឯងេធ�ឱយអញខឹងេធ�អ�ី? អូ ករមនិ
េជ របស់អនក! ឯងេធ�ឲយអញខឹង េ�យ�រែតករមនិេជ ។”
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158 ឥឡូវេនះពកយេ ទីេនះ�តវបនេ�ប “បប” បះេបរ។ បេងកត…េហតុផល
ែដលេគេធ�� េគមនិេជ ។ ពួកេគមនិែដលេចញេ េ�កេហយបរបញ់សត�ែក�កេទ
ឥឡូវេនះ និងេរ ងែបបេនះ។ េគមនិែដលរតេ់ �មក�ជមយួ�បពនធអនកដៃទ
េទ េហយេចញេ និយយកុហក។ េនះមនិែមនជអ�ីែដលពួកេគកំពុងេធ�េនះ
េទ។ ប៉ុែន� េនះមនិែមនជអំេពបបេឡយ �ងំពីដំបូង។

159 កររស់េ កនុងអំេពផិតកបតម់និែមនជអំេពបបេទ។ ករជកប់រ ី ករទំពរ
ករផឹក�� ករេលងែលបង ករេជរ�បមថ ករសបថជេដម េនះមនិែមនជ
អំេពបបេឡយ។ េនះជលកខណៈៃនករមនិេជ ។ អនកេធ�ដូេចនះេ�ពះអនកជអនកមនិ
េជ ។ �បសិនេបអនកជអនកេជ  អនកមនិេធ�ដូេចនះេទ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ េល �ពះអងគ
ែដលបនចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” មនិែមននិយយថគត់
េជ េទ ែតពិតជេជ ! ហនឹងេហយ។ �យកភស�ុ�ងដំបូងរបស់អនកេ ឆង យ។
េឃញេទ? ឥឡូវេនះ អនកេ ទីេនះ។

អតេ់ទ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំេហយែ�សក។” អតេ់ទ “អនក�ែដល
ឮពកយខញុ ំេហយនិយយភ�ដៃទ។” េទ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំេហយមន
ឈមេ ៃដឬេ មុខ” ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ េនះមនិែមនេទ។

“អនក�ែដលឮពកយខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិ
អស់កលបជនិចច។ េហយនឹងមនិបនមកឯករជំនំុជ�មះេទ ប៉ុែន�បនឆ�ងផុតពី
េសចក�ី�� បេ់ ឯជីវតិ”

160 េតអំេពបបជអ�ី? ជករមនិេជ ។ អ�ីមយួតូច�ចេលកេឡង ជំនួសឱយករ
ចូលេ កនប់ទគមពរីេហយែស�ងយល់ថ េត�ពិតឬអត ់“អូ” អនកនិយយថ “ខញុ ំ…
េទ! សូមេមល េ ទីេនះ អនកេ ខងមុខ។ ខញុ ំនឹងបន�ជេ�ពប៊េីធេរ នដែដល េឃញ
េទ។” េ មុខ ខ� កែ់ភនក េហយអនកបះេបរនិង�ពះជមច ស់។

161 េ េពលែដល�ពះជមច ស់េធ�អ�ីមយួ �ទងរ់ពឹំងថ�បជជតិនឹងចបយ់ក�
បន។ ប៉ុែន�ផទុយេ វញិ “អនកដឹងេទ ែមនេហយ ខញុ ំមនិដឹងអំពី�េទ។” េឃញេទ?
�ទងរ់ពឹំងថ�បជជននឹងទទួលបន�។ េបអនកមនកង�ល់�គប�់គន ់ ចូរអងគុយ
ជមយួបទគមពរី។ ឆ�ងកត�់េហយែស�ងរក� ថយេ�កយេ មុខ េហយេមលថេត
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�បនេកតេឡងឬអត ់ �បសិនេប��តវបនពយករណ៍ថនឹងេកតេឡង។ ជេដម។
បនទ បម់កអនកនឹងទទួលបន�។ �ែមន៉។
162 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។

េ ៃថងេនះ េបឯង�ល់គន …ឮសំេឡង�ទង ់ េនះកុំឲយ�ងំចិត�រងឹរសូ
េឡយ ដូចកល�គបះេបរ េពលែដល�ពះជមច ស់ខឹងនឹងពួកេគ អនក
េឃញេទ។

ដបតិអនកខ�ះ េពលពួកេគបនឮ បនឮដំណឹងល�ែដលេ�កម៉ូេស
បនអធិបបយ េនះបនបះេបរៈ េទះជយ៉ង�កេ៏�យមនិែមន
អនកទងំអស់ែដលេចញពី�សកេអសីុបមកេ�យម៉ូេសេទ។

163 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថមនមនុស�ប៉ុនម ននក�់តវបនេគសេ ងគ ះ
េចញពីចេងក មដំបូងែដលេចញមក? ប៉ុនម ន? [មននរ�មន កនិ់យយថ
“ពីរ។”—េអដ។] ពីរ គឺ�តវ។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល�គ ល់េឈម ះរបស់ពួកេគ?
[“កែលប និងយ៉ូេស�។”] �តឹម�តវេហយ។ កែលប និងយ៉ូេស� ជមនុស�ែតពីរនក់
ប៉ុេ�� ះកនុងចំេ�មមនុស�ពីរ�ននក។់
164 �� បេ់រ ងេនះ។ “ប៉ុែន�គត…់” ខទី ១៧ ឥឡូវេនះ។

ប៉ុែន�គតេ់�កេ ជមយួអនកេនះែសសិបឆន ំ េ�យ�រែតករ
មនិេជ ។ េត�មនិែមនជមយួពួកអនកែដលបនេធ�បប េ�យករមនិ
េជ …?

165 យកវចននុ�កមមកេមលថេតអំេពបបមននយ័ដូចេម�ច។ យកវចននុ�កម
�ពះគមពរី។ �ជករមនិេជ ។ ករមនិេជ គឺ “អំេពបប។” “អនក�ែដលមនិេជ គឺ
�តវបនកតេ់ទសរចួេហយ” យ៉ូ�ន៤ េឃញេទបន “េថក លេទសរចួេហយ។”

…េ ៃថងែដលមនេសចក�ីលបងួេ កនុងទីរេ��ថ ន?
បនជអញសបថទងំកំហឹងថ��ល់គន មនិ�តវចូលេ កនុងេសចក�ី

សំ�ករបស់អញេ�ះេឡយ…
166 ករមនិេជ របស់អនក! អូ រេប បែដលខញុ ំនឹងមនិេ ដល់ជំពូករបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�
េមលចុះ េនះជអ�ីែដលជប � ស�មប�់បជជតិេនះ េ ៃថងេនះ។ ទីសំគល់និង
ករអ�ច រយបនឆ�ងកត�់បជជតិេនះ។ េតពួកេគេធ�អ�ី? បន�ែបរខនងរបស់ពួកេគមក
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េល�។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “អញនឹងសបថថអញនឹងមនិអនុ ញ តឱយពួកេគ
ចូលេ កនុងដីែដលពួកេគបនចបេ់ផ�មេទ។”
167 េតមនប � អ�ីខ�ះចំេពះ�ពះវ�ិរធំៗេ ៃថងេនះ? ករមនិេជ របស់ពួកេគបន
េធ�ឲយ�ពះខឹង។ �េលលូយ៉! �ទង�់ចយកថមទងំេនះមកបេងកតកូនដល់អ�័ប
�។ំ �ទងប់នពយយមផ�ល់ដំណឹងល�ដល់ពួកេគ េហយពួកេគបនេធ�ឱយចិត�
របស់ពួកេគរងឹ។ េគេគរពខ�ួនឯង េហយេគបេងកតនិកយតូចៗ “េហយេយងេជ
េលេរ ងេនះ េហយគម នអ�ីេផ�ងេទ តេទ” េហយ�ពះមនិ�ចចូលបនេទ។ េតពួកេគ
េ �តង�់សព�ៃថងេនះ? េ េ�ក�ពះនម�ពះ។
168 �កមដេ៏�ម ះ�តង ់ និងតូចរបស់�ពះកំពុងេធ�ដំេណ រយ៉ង�តឹម�តវ េ�យមន
ទីសំគល់ និងករអ�ច រយ។ �ទងក់ំពុង�កក់រេធ�េតស�ដល់ពួកេគ។ “កូន�បស
�ែដលចូលមកឯ�ពះមុនដំបូងេគ�តវែតមនករ�កលបង” បណ�ុ ះប�� ល
ពីកុមរ។
169 េរ ងតូចដំបូងបនេកតេឡង “អូ ែមនេហយ ែបប�បែហលជ គម នអ�ីស�មប�់
េទ។” អនកជកូនខុសចបប ់េហយមនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។
170 ដបតិកូនរបស់�ពះជពូជរបស់អ�័ប� ំ ែដលេ របស់ទងំេនះ ទុកដូចជ
មនិែមន “�ពះ�ទងម់នបនទូលថ” េហយ�គនែ់តបន�េ មុខេទ ត។ �ែម៉
ន។ មនិថមនអ�ីនិយយ ឬខុសគន េនះេទ ពួកេគបន�ដំេណ រេ មុខ េ
យ៉ង�កេ៏�យ។ “�ពះមនបនទូលដូេចនះ។”
171 ៃមភ�បឆំន ែំដលគតប់នរងច់ទំរកេនះ មនិថ�ផទុយយ៉ង�េនះេទ។
េហយគតប់នែញកខ�ួនគតេ់ចញពីអនកែដលមនិេជ  �ែមន៉ ដូេចនះគត�់ចេជ
បន។ អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំមន�រមមណ៍ថេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។

គិតេ ។ អនក�តវែតបំែបកខ�ួនអនកពីេគលលទធិៃនពិភពេ�កេនះ “ៃថងៃនករ
អ�ច រយរបស់ពួកេគបនកន�ងផុតេ េហយ។ មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ េនះជ
ករនិយម�ជល។” ែញកខ�ួនអនកេចញ។
172 �ពះគមពរីបននិយយថ “�ពះអមច ស់ មន�ពះបនទូលថ ចូរេចញពីចំេ�ម
ពួកេគ េហយែញកខ�ួនអនកេចញេ  េនះេយងនឹងទទួលអនក។” អ�ច រយ�ស់!
“អញនឹងទទួលឯង” បនទ បពី់ឯងបនែញកខ�ួនេចញ។ “អនកនឹងក� យជកូន
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របស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងក� យជ�ពះរបស់អនក។” ែញកខ�ួនឯងេចញ កុំទំ�កខ់�ួនជមយួ
អនកមនិេជ ។ �តវេហយ។
173 បុរសវយ័េកមងេរ បករ េរ បករជមយួេកមង�សីែដលមនិេជ  ឬេកមង�សីខ�ះ
េរ បករជមយួេកមង�បសែដលមនិេជ ។ កុំេធ�អ ច ឹង។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថគតគ់ួរឱយ
�ស�ញ់ប៉ុ�� េទ—េហយ ឬរេប បែដលនងគួរឱយ�ស�ញ់ និងអ�ីែដលែភនកធំ
ទងំេនះនងមន ពួកេគទងំអស់នឹងរ�យបតេ់ ៃថង�មយួ។ ប៉ុែន� បងប�ូន
េអយ �ពលឹងរបស់អនកនឹងេ ជេរ ងរហូត។ អនក�បយត័នអ�ីែដលអនកកំពុងេធ�។ នង
មនិែមនជអនកេជ ពិត�បកដ ឬកគ៏តជ់អនកេជ ពិត�បកដ កុំេលកខ�ួនឯងែបប
េនះអី។ េ ឱយឆង យពីេរ ងែបបេនះ។ �នឹងេធ�ឱយអនកមនប � េ �មផ�ូវ។
174 ឥឡូវេនះ សូម�� ប ់ខទី១៧។

េតឯ�ទង…់គន នក់ន ញ់នឹងអនក� េ រ�ង៤០ឆន េំនះ? េតមនិែមន
នឹងអស់អនកែដលបនេធ�បប ែដល�កសពរបស់េគបនដួល េ ទី
រេ��ថ នេទឬអី?

…�ទងប់នសបថនឹងអនក�ថ ��ល់គន មនិ�តវចូល េ កនុងេសចក�ី
សំ�ក…

175 ពួកេគបនចបេ់ផ�ម ប៉ុែន� ពួកេគបនេឃញករអ�ច រយ ប៉ុែន�ពួកេគមនិែដល
បនេ ដល់ទឹកដីសនយេនះេទ។ មនែតេលខែដលបនេ�ជសេរ ស ែតពីរនក់
ប៉ុេ�� ះ បនចូលេ កនុងទឹកដីសនយ។
176 េតប៉ុលកំពុងេធ�អ�ី? គតក់ំពុងនិយយេ កនព់ួក�គី�ទ នឥឡូវេនះ “កុំឲយ
អនកអនុ ញ តឲយដំណឹងល�ដែដលេនះ ែដល�តវបនផ�យេ េពលេនះ េ កនុង
ទីសំគល់ និងករអ�ច រយ េហយបេងគ លេភ�ងបនដឹកនពំួកេគ េពលែដលេរ ង
ទងំេនះេកតេឡងម�ងេទ ត កុំឲយដួលេ េលផ�ូវេ�យមនិេជ  េ រកករសង�យ័
ដបតិ�កសពរបស់េគធ� កេ់ ទីរេ��ថ ន។”
177 ឥឡូវេនះេយងចូលមក ភ� មៗ។ េមលឱយជិត។

…ប៉ុែន�ចំេពះអស់អនកែដលមនិបនរស់េ ?

ដូេចនះ េយងេឃញថេគមនិគួរចូលេ�យ�រែតករមនិេជ េទ។
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�ទងេ់ �ថបបម�ងេហយ �ទងេ់ �ថករមនិេជ េលកេ�កយេទ ត។
ករមនិេជ គឺ “អំេពបប។” “ពួកេគមនិបនចូលេទ េ�យ�រែតករមនិេជ ។”

178 ពួកេគបនេឃញេ��េនះ គឺម៉ូេស។ ពួកេគបនេឃញអ�ីែដលគតប់នេធ�
បនេឃញអ�ីែដលគតប់ននិយយ។ �គឺជេសចក�ីពិត �ល់េពល េធ�ករយ៉ង
�តឹម�តវ កនុងេសចក�ីពិត។ បេងគ លេភ�ងេនះនឹងេលចេឡងេ ចំេពះមុខពួកេគ។
ពួកេគបនេមល�។ ពួកេគបនេឃញ�។

179 ប៉ុល ពយយមេដមបទីទួល េ�កយមក ចុះេ ទីេនះ បទពិេ�ធនែ៍ដលគត់
មន។ េឃញេទ? េ�យពយយមទកទ់ងបទពិេ�ធន ៍គតប់នេយង�េ កនុង
គមពរីស ញ ចស់។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េយងបនចូលេ កនុងេរ ងថមី គឺ
េ កន�់គេដមេឡយេនះ េ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ កលពីេដម �ពះអមច ស់បន
បង� ញមកពួកេគេ�យពួកេ�� ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�ទងប់ង� ញេ�យ�ពះ�ជបុ��
�ទង ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ។” េឃញេទ? េហយគតច់បេ់ផ�មយកបទពិេ�ធន ៍ និង
បង� ញពួកេគពីអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង រេប បែដលទីសំគល់និងករអ�ច រយ និងអ�ី
ៗ�គបយ៉់ង និងអ�ីែដលបនសរេសរ។

180 ឥឡូវេនះគតប់ននិយយថ “ពួកេគមនិបនចូលេទ េ�យ�រែតករមនិ
េជ ។” ពួកេគមនិេជ េទ។

181 “ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េយង េយងឈនេ កនស់មយ័េដមមយួ េហយកុំឲយចិត�អនក
រងឹរសូ។ កំុេធ�ដូចេគេ ៃថងែដលបះេបរ េពលេគបះេបរនិង�ពះ។” េតពួកេគបនេធ�
�េ�យរេប ប�? មនិែមនេ�យកររស់េ េ�យអសីលធមេ៌ទ។ អនុ ញ តឱយ
ខញុ ំកិនេរ ងេនះដល់អនក។

182 អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំេ �ពះវ�ិរ។” �តឹម�តវេហយ។
“ខញុ ំមនិែដលកុហកកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។” �មនិអីេទ។ “ខញុ ំមនិែដលលួចេទ។ ខញុ ំ
មនិែដលេធ�េនះ េនះ ឬេផ�ងេទ ត េទ។” េនះល��ស់។ េនះជេរ ងល�។ ប៉ុែន�
�េ ែតមនិែមនជអំេពបប។

183 អំេពបបគឺេ េពលែដល�ពះបង� ញអងគ�ទងេ់ហយអនកមនិេជ � អនកនឹងមនិ
�� ប�់េទ។
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184 “អូ” អនកនិយយថ “�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំមនិបេ�ង នែបបេនះេទ។” ដ�ប�
�ពះគមពរីបេ�ង ន� េហយ�ពះប ជ ក�់ េនះជេរ ង�តវេធ�។

ឥឡូវេមលបន�ិចសិន។ ឥឡូវេនះេយងនឹងចបេ់ផ�មឥឡូវេនះេ េលអ�ីែដល
ពិត�បកដ េ� ពិត�បកដ។ ឥឡូវេនះ ចូរ�កម់នសិកររបស់អនកេ កនុងេ�េ ៉
�វកករ់បស់អនករហូតដល់អនកេចញេ ខងេ�ក។
185 ឥឡូវេនះេមលយ៉ងយកចិត�ទុក�ក។់

េនះ�តវឲយេយង�ល់គន ខ� ចចុះ ែ�កង អនក�ល់គន �មយួ
េមលេ ដូចជេឈងេ មនិដល់…
សព�នមផទ ល់ខ�ួនរបស់គត ់នងឥឡូវេនះ។ អ�ី?

…ែ�កងអនក�ល់គន �មយួេមលេ ដូចជេឈងេ មនិដល់។
186 ឥឡូវេនះ ប៉ុលកំពុងពយយម�បបព់ួកេគ េ កនុងជំពូកមុន អំពីេរ ងទងំអស់
េនះ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះគតក់ំពុងពយយម�បបព់ួកេគថ�ជអ�ី។

អូ េយងមនេពលេ ? ខញុ ំ…�បែហលជេយងរងច់រំហូតដល់យបេ់នះ។ �
យឺតេហយ េយងនឹងមនកមមវធីិអធិ�� ន។ �បែហលជេយងចប�់េ យបេ់នះ
បនល�ជង េ�ពះ�ពិតជេពរេពញេ េ�យវ�ីមនី វ�ីមនីខងវ ិ ញ ណ។ មន
អ�ី�តវេធ�េ�ចន េហយខញុ ំរវល់េ រេស លេនះ។ “អនុ ញ តិឱយេយង…”

ដូេចនះែដលេ មនេសចក�ីសនយទុកមក េនះ �តវឲយេយង�ល់គន
ខ� ចចុះ…

187 ឥឡូវេនះ េតពួកេគបនសនយចំេពះទឹកដីែដលបនសនយ េ �សកេអសីុប
ឬ? េហយេ េពលែដល�ពះជមច ស់បនយងចុះមក េដមបេីធ�ឱយករសនយេនះ
ក� យជករពិត។ េហតុអ�ី �ពះបន�បបអ់�័ប��ំបរ់យឆន មំុន ថ�ទងនឹ់ងេធ��។
�ជបទគមពរី។
188 យ៉ូែសបបននិយយថ “កុំផ� ស់កែន�ងឆ�ឹងរបស់ខញុ ំពីទីេនះ រហូតដល់
អនក�ល់គន េ ដល់ទឹកដីសនយ េហយប ចុ ះសពខញុ ំេ ទីេនះជមយួនឹងបុព�បុរស
របស់ខញុ ំេផ�ងេទ ត។” េ�យ�រគតប់នដឹងថករេ�បសឲយរស់េឡងវញិនឹង
មកដល់ េពលែដល�ពះេយសូ៊វមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ ពីេ�ពះគតប់នដឹងនូវអ�ី
ែដលយ៉ូបនិយយ។ េឃញេទ?
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189 េ��មន ក់ៗ បនដឹងពីអ�ីែដលេ��មន កេ់ទ តបននិយយ េហយបនដឹង
ថវ ិ ញ ណរបស់ពួកេគគឺដូចគន ។ េហយពួកេគកំពុងេមល។ អូ បងប�ូនេអយ!
អូ េនះគួរែតអ�ងនេយងេចញពី�ថ នភពពិភពេ�ករបស់េយង។ ពួកេគបន
សម�ងឹេមល មនិេមលនូវអ�ីែដលមនុស�និយយេនះេទ គឺជអ�ីែដលពួកេ��បន
និយយ។ ពួកេគមន ក់ៗ កំពុងេមល។

190 អ�័ប�បំននិយយថ “សូមប ចុ ះសពខញុ ំេ ទីេនះ កែន�ងែដលេ�កយ៉ូប
�តវបនេគប ចុ ះ។” បននិយយថ “��៉ ខញុ ំនឹងទិញដីមយួដំុ។ េយងនឹង�តវកប់
េ ទីេនះ។”

191 អុី�កគឺជេ��មន ក ់ បនទ បពី់ឪពុករបស់គត។់ បននិយយថ “សូម
�� ប។់ កុំកបខ់ញុ ំេ កែន�ងេផ�ង មនិែមនេ �សកេអសីុបេទ ប៉ុែន� អនកនខំញុ ំ
�តឡបេ់ ទឹកដីសនយវញិ។ អនកកបខ់ញុ ំេ ទីេនះ។”

192 យ៉កុបបន�� បេ់ចញពីទឹកដីសនយ ប៉ុែន�បននិយយេ កនកូ់ន�បស
របស់គត ់ ែដលជេ�� ថ “អនកដឹងេទ យបម់យួេទវ�បនបះ៉ខញុ ំេ �តេគ ក។
ខញុ ំបនសពឹក�ងំពីេពលេនះមក។ មក �កៃ់ដរបស់អនកមក…” ឱ េសចក�ីេម�� !
“កូន�បសែដលជេ��របស់ខញុ ំ ខញុ ំចស់េហយ េហយខញុ ំងងឹតែភនក។ ប៉ុែន� ចូរ
�កៃ់ដដវ៏សុិទធរបស់អនក ែដលេធ�ជេ��េ�យខ�ួនឯង េហយ�កេ់លកែន�ង
ែដលេទវ�ពល់ៃដរបស់�ទង ់ េហយសបថចំេពះ�ពះៃន�ថ នសួគថ៌ អនកនឹងមនិ
ប ចុ ះខញុ ំេ ទីេនះេទ។”

193 សរេសរតំេកង�ពះ…េតអនកេឃញករេបកសែម�ងខងវ ិ ញ ណៃន�ពះបនទូល
េទ? េហតុអ�ី ពកក់�� លៃនពួកេគ ជិតេកសិបភគរយ មនិដឹងថគតក់ំពុង
និយយអំពីអ�ី។ ប៉ុែន�គតដឹ់ងថគតក់ំពុងនិយយអំពីអ�ី។ “សូម�កៃ់ដេ��
របស់អនកេ េលកែន�ងែដលេទវ��កៃ់ដរបស់�ទង។់ ខញុ ំធ� បជ់បុរសមឌធំ
រងឹបុឹង និងកំ�ក។ ប៉ុែន� �ទងប់នពល់ខញុ ំ េហយចប�់ងំពីេពលេនះមក ខញុ ំ
បនក� យជមនុស�សពឹក។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនក� យជក��ត�ងំពីខញុ ំពិករ �ងំពីខញុ ំផ� ស់
ប�ូររេប បេដរមក ខញុ ំបនក� យជក��ត។” បទ។ “�កៃ់ដរបស់អនកេ ទីេនះ។ សូម
សបថេ�យ�ពះៃន�ថ នសួគថ៌ អនកនឹងមនិប ចុ ះខញុ ំេ ទីេនះេទ។” េហតុអ�ី? គម ន
នរ�មន កដឹ់ងថគតក់ំពុងនិយយអំពីអ�ីេទ។ យ៉ូែសបបនដឹង។ គតប់ន
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និយយថ “យកខញុ ំេ កបេ់ ទឹកដីសនយ។” មនកែន�ងែដល�េ ។ �បកដ
�ស់។
194 េពលយ៉ូែសប�� ប ់ េ�កយមកប៉ុនម នឆន  ំ គតប់ននិយយថ “កុំកបខ់ញុ ំេ
ទីេនះ។ ប៉ុែន�អនកេមលឆ�ឹងខញុ ំេ េពលអនកេដរកត ់ េ�ពះៃថង�មយួអនកនឹងេចញពី
ទីេនះ។ េហយេពលអនកេ  ចូរយកឆ�ឹងខញុ ំេ ជមយួ។”
195 អនកេ ទីេនះ។ សូមឱយពិភពេ�កនិយយអ�ីែដលពួកេគចងនិ់យយ េហយ
េធ�អ�ីែដលពួកេគចងេ់ធ�។ សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះនម�ពះអមច ស់។ សូមរក�
ខញុ ំេ កនុង�ពះ�គីសទ �បសិនេបខញុ ំ�តវបនេគេ ថអ�ី ែដលជអនកនិយម�ជល ឬ
អនកសែម�ងភពបរសុិទធ។ ៃថង�មយួ�ទងនឹ់ងយងមក េហយអនកែដលេ កនុង
�ពះ�គីសទនឹងនមំកជមយួ�ទង ់ េ េពលែដល�ទងយ់ងមក។ �គឺជករពិត
ខងវ ិ ញ ណ ែដល�ត�ត�ងេ ទីេនះ េហយ��តវករចិត�ខងវ ិ ញ ណេដមប ី
ចប�់។ ស�មកេ េល� េពញមយួៃថង។ គិតេ ។ េទះបីជអនកេធ�េ�យគម ន
��រេពល�ង ចកេ៏�យ ចូរគិតពី�។
196 េហយយបេ់នះ េយងនឹងចូលេ កនុងកែន�ងស�មករបស់�ទង ់ ែដលេ
េសសសល់ េហយេមលថេតករសនយេនះជអ�ីេ ៃថងេនះ។ េតៃថងេនះជអ�ី?
�បសិនេប�ពះជមច ស់មនិបនមន�េ ទីេនះេ កនុង�ពះគមពរី េហយប ជ ក�់
�គឺេ ទីេនះឥឡូវេនះ េនះខញុ ំគឺជេ��ែក�ងក� យ។ េនះពតិជ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន��
េ ទីេនះ។ េតករស�មកេនះជអ�ី?
197 �ទងម់នបនទូលថៈ

ឥឡូវេនះ េនះ�តវឲយេយង�ល់គន …ខ� ចចុះ ែ�កង េសចក�ីសនយ
ចកេចញពីអនក�ល់គន ដូចជេឈងេ មនិដល់…

198 េហយ��តវែតជករសនយដូចគន ។ ��តវែតស�មកដូចគន ។ ��តវែតជ�ពះ
ែតមយួ។ ��តវែតជស ញ ដូចគន ។ ��តវែតជេរ ងដូចគន ។ ប៉ុែន�អនុ ញ តឱយេយង
ស�មក។ ឥឡូវេនះេត�ជអ�ី? សូម�ពះអមច ស់�បទន�មកេយង េ យបេ់នះ។

ខណៈេពលែដលេយងឱនកបលរបស់េយង។
199 សូមថ� យ�ពះពរ�ពះជមច ស់ មនែតភពអស់កលបជនិចចេទែដលនឹងបង� ញ
េរ ងដអ៏�ច រយែដលឥឡូវេនះេយងែចករែំលកជមយួគន ។ តិចតួច…
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មនមនុស�ជេ�ចនែដល�តវបនេគែតង�ងំេដមបផី�នទ េទស។ ដូចែដល
អនកបននិយយេ កនុងេស វេ យូ�ស េនះ “មនុស� ចស់ែដល�តវបនេគ
កតេ់ទសទុកជមុននឹងទទួលយក�ពះគុណៃន�ពះៃនេយង េហយែ�បក� យ�
េ ជភពេ�ភលន។់” េហយសព�ៃថងេនះ មនុស�ជេ�ចនកំពុងផ�យដំណឹង
ល� ែដលជ�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់ ែ�បក� យ�េ ជគេ�មងរកលុយ ករ
មន�ពះវ�ិរដធ៏ំអ�ច រយនិងមនុស�េ�ចនបំផុតេ កនុង��ៃថង�ទិតយ េ�យ
ទទួលយក�ពះគុណរបស់�ពះ េហយបែង�រ�េ ជភពលងងេ់ខ� ។ េហយ
ពិភពេ�កគឺខ� ក ់េហយេ ដូចជ�ជកខ� ក។់ ពួកេគមនិយល់េទ។
200 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេបកឱយេយងយល់។ សូមឲយករយល់ដឹងរបស់
េយងមនិដូចកូនេ កនុងេ�កេនះេឡយ។ ដបតិ�ទងប់នមនបនទូលកនុង�ពះបនទូល
�ទងថ់ “កូនេ ៃនេ�កិយេនះមន�បជញ ជងកូនៃនពន�ឺ។” កលពីេដមគឺដូេចនះ
“កូនេ របស់កអុីន” ក� យជអនកវទិយ� ស�ដអ៏�ច រយ។ ពួកេគក� យជអនកអបរ់ដំ៏
អ�ច រយ។ ពួកេគក� យជកមមករសមភ រៈ។ ពួកេគបនបន�េជ នេល នខង�សន
ប៉ុែន��តវបនេគេថក លេទស និងលងក់នុងករវនិិចឆយ័។ េហយ�កសពរបស់
ពួកេគកអ៏ែណ� តេលទឹក េហយ�ពលឹងរបស់ពួកេគបនេ �ននរក។
201 �ព ះេយសូ៊វយងេ មន�ព ះបនទូលេ េគ េពល�ពះអងគេ�យទិវងគត។
“េហយបនេ នរក េហយអធិបបយដល់�ពលឹងែដលជបគុ់ក ែដលមនិ
ែ�បចិត�េ�យករអតធ់មត ់ គឺេ សមយ័េ�កណូេអ” �ពះគមពរីបនែចង។ េហយ
�ពះជមច ស់�ទងប់នឈរេ េលែផនដី �ទងម់នបនទូលថ “ដូចេ ជំននេ់�ក
ណូេអែដរ កូនមនុស�នឹងមកដល់។”
202 ប៉ុែន�េយងកតសំ់គល់ “វង��តកូលរបស់េសត” មនុស��បទប ជបុរសពិត
របស់�ពះ មនិ�គ ល់របស់េ�កិយេ�ចនេពកេទ មនិខ�ល់ពីអ�ីៗកនុងេ�កីយេឡយ
គឺបនលះបងអ់�ីៗទងំអស់ េហយបនេជ �ពះ េហយក� យជេ�� និងជម
�បុរសកនុង�ពះ�ជ�ច�ក។ ខណៈអនកេផ�ងេទ ត ពិភព�សនេផ�ងេទ ត
េសចចំអកឱយពួកេគ េសចចំអកឱយពួកេគ។ ប៉ុែន�ដល់េម៉ងែដលទឹកជំនននិ់ង
ករវនិិចឆយ័មកដល់។
203 េនះគឺជករយងមករបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ រេប បែដលពួកេគបន
េសចនិងេសចចំអកចំេពះ�ទង ់ ខណៈេពលែដលពួកេគមន�សនផទ ល់ខ�ួន
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និង�ពះវ�ិរដអ៏�ច រយរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�ពួកេគបនេលងេសចនឹងផក យ�ពឹក
េហយពួកេគេសចឡក�ក�់ទង។់ ប៉ុែន�ពួកេគបនចូលេ កនុងករជំនុំជ�មះ។
េពលែដលេគរតេ់ �កងេយរ�ូឡឹម េគសីុកូនេ របស់ខ�ួន េ�យេ�ពះ
អតឃ់� ន េហយឈមរបស់េគេហ រេចញ�មទ� រផ�ូវេ េពលែដលេគដុតទី�កង
និង�ពះវ�ិរបរសុិទធ េហយ�ពលឹងរបស់េគបនធ� កេ់ កនុងនរក។
204 �ពះអមច ស់េអយ ពួកេយងេ ទីេនះម�ងេទ ត េ ៃថងទីបី។ េនះគឺជេពលេវ�
ៃនជីវតិ។ បីគឺជចំនួនៃនជីវតិ។ េហយេ ទីេនះ េយងេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សច
ស�មបក់រេលកេឡង។

�កមជំនំុបន�េ មុខ ពិភពវទិយ� ស�ដអ៏�ច រយ �ពះវ�ិរសព�ៃថងេពរេពញ
េ�យអនកេជ ែដលសង�យ័។ �បម់ុនឺនកែ់ដលមនេឈម ះរបស់ពួកេគេ េល
េស វេ  បទ �ប�់ន េហយនឹងេសចចំអកចំេពះដំណឹងល� េហយនិយយថ
“ពួកេគមនិមនករអបរ់។ំ ពួកេគមនិដឹងេទ។”

�បែហលជដូេចន ះេហយ �ពះអមច ស់េអយ ប៉ុែន�អ�ីែដលេយងខ�ះខតកនុង
ករអបរ់ ំ �ទងប់នបេងកតេ�យ�ពះគុណ េ�យប ជូ នេទវ�ៃនពន�ឺរបស់�ទង់
េ�យបង� ញអំ�ចរបស់�ទង ់ ប ជ ក�់ពះបនទូលេ កនអ់នក�កី�ក និងមនិ
េចះអក�រដូចេយង។ ប៉ុែន�េយង�ស�ញ់�ទងច់ំេពះករេនះ េ�ពះ�ជ�ពះគុណ
ៃន�ពះែដលបនេធ� េហយេយងដឹងថេយងបនេកតមក។ េហយេយងមនិគួរឱយ
�ស�ញ់ទល់ែតេ�ះ។ េយងមនិគួរឱយ�ស�ញ់េពកេទ។ ប៉ុែន� េ�យ�ពះគុណ
�ទង ់ បនលូក�ពះហស�ដម៏នេម�� របស់�ទង ់ េហយបនេបកែភនកេឡង ដូច
�ពះេយសូ៊វបនអធិ�� នស�មបេ់យង ដូចេអលីយ៉បនេធ�ចំេពះេក�សីុ េពល
គតស់ម�ងឹេមលជំុវញិគត។់ េហយៃថងេនះ ែភនករបស់េយងបនេបក េហយេយង
េមលេឃញរបស់ៃន�ពះ េហយដឹងថេយងកំពុងេធ�ករងរេ េពលចុងេ�កយ។
េពលែដលៃថងរបស់�សនដ៍ៃទជិតចបេ់ហយ �ទងនឹ់ងយក�បជជនមយួស�មប់
�ពះនម�ទង។់ សូមឲយេយងរមួប ចូ លគន េ ទីេនះផង �ព ះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំ
សូមអង�រេ�យបនទ បខ�ួន។ េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយ�។
205 �បទនពរដល់ពួកេយង។ ជូនពរទស�និកជនតិចតួចេ �ពឹកេនះ។ ពួកេគ
�តវបនបេងកតេឡងពី�បេភទេផ�ងគន ៃន�សននិងជំេន  ប៉ុែន�សូមទុក�េចល
េ ៃថងេនះ �ពះជមច ស់។ េហយ�បែហលជពួកេគេមលេ �តងេ់ កល់�៉រ ី
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និយយថ “�ពះជមច ស់ បេងកតខញុ ំ េហយបេងកតខញុ ំ។ ខញុ ំដូចជ…” េ��និយយ
ថគតចុ់ះេ ផទះជងសមូន េដមបឲីយគត�់តវបនែបកបកនិ់ងេធ�េឡងវញិ។ ៃចន
និងសូនយេយងេហយេធ�ឱយេយងក� យជម៉ូដែដល�ពះនឹងទទួលេយង។ មនិថ
េយង�តវេធ�ក�មលឥដ�េ �ពះដំ�ករ់បស់�ពះអមច ស់េទ។ ខញុ ំចងេ់ធ�ជក�មល
ទ� រ ជជង�ន កេ់ កនុងតងជ់មយួមនុស���កក។់ េហយសូម�ទង�់បទន�ផង
�ពះអមច ស់។ សូមឲយពរេយងឥឡូវេនះ េហយរក�េយងឲយ�បទប។ សូមឲយចិត�
េយងេបកចំហ គំនិតេយងចបស់�ស់ចំេពះអ�ីៗៃន�ពះ ដបតិេយងទូលសូមកនុង
�ពះនម�ពះ�គីសទ។

206 េ�យករឱនកបលរបស់េយង ខញុ ំគិតថេតមននរ�មន កច់ង�់តវបនេគ
ចងចេំ កនុងពកយអធិ�� នេទ ស�មបេ់សចក�ីសេ ងគ ះៃន�ពលឹងរបស់អនក? េត
អនកនឹងេលកៃដអនកេហយជមនុស�មនបបេទ? សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់
អនក មតិ�វយ័េកមង។ នរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត? �ពះ�បទនពរអនក �តឡបម់កវញិ
េ ទីេនះ។ �ពះ�បទនពរអនក ស�ីេអយ។ នរ�មន កេ់ផ�ងេទ តចង�់តវបនេគ
ចងចេំ កនុងករអធិ�� ន ឥឡូវេនះស�មប�់ពលឹងរបស់អនក? សូម�ពះ�បទនពរ
អនកេ�យេលកៃដរបស់អនក។ េហយ�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក េហយអនកេ
ទីេនះ។ អ�ច រយ។ េតមនមយួេទ តេទ មុននឹងបិទ? ខញុ ំមន�រមមណ៍ថនឹងមន។
�ពះ�បទនពរអនក េ េ�កយេ ទីេនះ េ�ក េ ខងេ�កយ។

207 និយយថ ឥឡូវេនះេមល ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនក
គិតទល់ែតេ�ះេ�ពះ�ជេ�ងឧេបសថតូចេនះ។ ខញុ ំមនិចងឱ់យអនកគិត�
េ�យ�រែត�ជមនុស�េនះ។ េហយ�ពះដម៏ន�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុ កុំ
គិតថ�មកពីេទវ�ៃន�ពះអមច ស់មនរបូ�ទងថ់តជមយួខញុ ំ េហយខញុ ំ…និង—និង
អ�ីមយួៃនករេនះ េដមបេីធ��។ �ពះេអយ! �បសិនេបខញុ ំមន�រមមណ៍ែបបេនះ
េនះ បង�បស ខញុ ំ�តវេ �សនៈជជងសួរអនក។ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយែតប៉ុណ�ឹ ងេទ
ខញុ ំនិយយេនះ�មបទគមពរី េដមបឲីយអនក�ល់គន េឃញថេនះជករពិត។ �បសិនេប
ខញុ ំនិយយ� េហយេនះជអ�ីែដលមនចំេពះ� បន�ដូចជ�គអធិបបយ ឬអ�ី
េផ�ងេទ ត ឬ�មយួេផ�ងេទ ត ជករ �បេសរ�ស់ �នឹងខុសគន ។ ប៉ុែន�អនក
េឃញេរ ងេនះ �ពះ�ទងយ់ងមកវញិភ� មេហយប ជ កថ់�ជេសចក�ីពិត។ េឃញ
េទ? េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឲយ�ក� យជករពិត គឺ�ពះកំពុងបង� ញ�។ េហយ
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បនទ បម់ក មនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ប៉ុែន��ពះបនទូល�ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ងេធ��។
េ ទីេនះ �ទងក់ំពុងេធ��។
208 ឥឡូវេនះ េបអនកមនិេ �តឹម�តវ ចិត�របស់អនកមនិ�តឹម�តវចំេពះ�ពះេទ េត
អនក�គនែ់តេលកៃដេឡងបនេទ? និយយថ “អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។” មនិអីេទ
េ កែន�ងែដលអនកេ ។ �បែហលជ�បបំីឬដបន់កប់នេលកៃដេឡង ចងប់ន
េសចក�ីេម�� ករ�ុស�មប�់ពលឹងរបស់ពួកេគ។ េពលអនកេ�នកបល ឥឡូវអនក
អធិ�� ន។ សូមចថំ អនកគឺជមនុស�មន កែ់ដល�តវែ�បចិត�។ ខញុ ំសំុែតអនកប៉ុេ�� ះ
�ពះជមច ស់នឹង�ណិត។ ប៉ុែន�េនះជ�សនៈ �ពះជមច ស់បននអំនកេ កន់
កែន�ងមយួេ កនុងគំនិតរបស់អនក។ េនះជ�សនៈ។ េយងេជ ថនឹងមកដល់
�សនៈ �បកដ�ស់ ប៉ុែន��មនិដូេចន ះេទ—េនះមនិែមនេទ…�មនិអីេទ។ ប៉ុែន�
�សនៈពិតរបស់អនកគឺជកែន�ងែដល�ពះជមច ស់បនជួបអនក។ េហយ�ទងប់ន
ជួបអនកេ កែន�ងែដលអនកកំពុងអងគុយ។ េនះជ�សនៈរបស់អនក។
209 ឥឡូវេនះនិយយថ “�ពះជមច ស់េអយ េម�� ទូលបងគំជមនុស�មនបប។
េហយចបពី់ៃថងេនះតេ  �បសិនេប�ទងនឹ់ងជួយទូលបងគំ ទូលបងគំនឹងរស់េ
ស�មប�់ទង។់ ទូលបងគំនឹង—ទូលបងគំនឹងបេ�ម�ទង។់ ទូលបងគំមនិខ�ល់ថអនក�
និយយអ�ីេទ ទូលបងគំឈនេចញ េ �ពឹកេនះ។ ទូលបងគំកំពុងអធិ�� នេ
ទីេនះ េហយសូម�ទងដ់កវ ិ ញ ណដច៏ស់េនះេចញពីទូលបងគំ។ �ទងដ់កកំហឹង
េនះេចញពីទូលបងគំ។ ទូលបងគំដឹងថទូលបងគំមនិ�ចេធ�ដូចេនះេហយ�តវជមយួ
�ពះ។ េហយទូលបងគំមនករស�បេ់ កនុងចិត�។ ទូលបងគំពិតជ�ចែណន។ ទូលបងគំ
មនអំេព��កក។់ ទូលបងគំមនេនះ េនះ។ យក�េចញ�ពះអងគេអយ។ ទូលបងគំ
មនិចងក់� យជែបបេនះេទ។ សូមេធ�ឱយទូលបងគំែផ�មែល�ម និងបនទ បខ�ួន និង
ស�ូតបូត។ េធ�ឱយទូលបងគំទនភ់�ន។់ េធ�ឱយទូលបងគំជមនុស�ែបបេនះែដលទូលបងគំ
�ចឈនះអនកេផ�ងេទ តឱយ�ទង។់ អនុ ញ តឱយទូលបងគំេធ�អ�ីមយួស�មប�់ទងេ់ដមប ី
បង� ញពីករដឹងគុណេ កនុងជីវតិរបស់ទូលបងគំ។” េនះគឺជករអធិ�� នែដល
អនកអធិ�� នឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងអធិ�� នជមយួគន ។
210 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ពួកេគជរបស់�ទង។់ ពួកេគគឺជែផ�េឈៃន�រ�ពឹក
េនះ។ ពួកេគបនេលកៃដេឡង។ អ�ីមយួបនេធ�ឱយពួកេគេធ�ដូេចនះ។ ពួកេគ—ពួកេគ
បន�បឆងំនឹងចបបទ់ំនញែផនដី េ េពលពួកេគេលកៃដេឡង។ មនវ ិ ញ ណ
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េ កនុងពួកេគែដលបនេធ�ករសេ�មចចិត�។ ពួកេគបនេលកៃដេឡង ថពួកេគ
ទទួលយក�ពះែដលបេងកតពួកេគ។
211 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ទូលបងគំអធិ�� នសូមឱយ�ទង�់បទន
ពរដល់ពួកេគ េហយ�បទនជីវតិអស់កលបដល់ពួកេគឥឡូវេនះ។ គម នអ�ីែដល
ទូលបងគំ�ចេធ�បនេទ េ ពួកេគជំុវញិ�សនៈ �កព់ួកេគេ កនុងបនទបប់ែនថម
េធ�ករងរទងំអស់។ �—��តវករ�ទងេ់ដមបេីធ���ពះអមច ស់។ េយងមនិ�ច
េធ�េលសពីករផ�ព�ផ�យ�ពះបនទូលេនះេទ។ �ទងម់នបនទូលថ “េសចក�ីជំេន
េកតេឡងេ�យករ�� ប ់ ករឮ�ពះបនទូល ជ�ពះបនទូលៃន�ពះ។” ឥឡូវេនះ
េយងបនអធិបបយ�ពះបនទូល េហយពួកេគបនេលកៃដេឡង ថពួកេគបន
េជ �។ ឥឡូវេនះ សូម�បទនជីវតិអស់កលបជនិចចដល់ពួកេគ េ�ពះ�ទងប់ន
សនយថ�ទងនឹ់ងេធ��។ េបេគេលកៃដេ�យេ�ម ះ េគនឹងេចញពីអគរេ �ពឹក
េនះ ជ�គី�ទ នដែ៏ផ�មែល�ម ស�ូតបូត និង�បទប េ�យ�រ�ទងប់នសនយ។
េហយពកយរបស់�ទងម់និ�ចប�ជយ័បនេទ។ ទូលបងគំសំុ�េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះខញុ ំកំពុងេមល រងច់និំងចងប់ន
ស�មបទ់ី�កងដភ៏�េឺនះ យ៉ូ�នបនេឃញចុះមក។
េ កនុងទី�កងភ�េឺន…

ថ� យបងគំឥឡូវេន។
…ទី�កងគុជស
ខញុ ំមនវមិនមយួ ពិណ និងមកុដ
ឥឡូវេនះខញុ ំកំពុងេមល រងច់និំងចងប់ន
ស�មបទ់ី�កងដភ៏�េឺនះ យ៉ូ�នបនេឃញនិងចុះមក។

212 េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ? �របនចបេ់ហយ ឥឡូវេនះ។ េនះគឺជ
ករថ� យបងគំ។ េយងមនិមក�ពះវ�ិរេ�យ�គនែ់ត�� ប�់រេនះេទ។ េយងមក
ថ� យបងគំ។ បំេភ�ចមនុស�ែកបរខ�ួន។ �គនែ់តថ� យបងគំ�ទង។់ អូ! អ�ច រយ�ស់!
អ�ច រយ�ស់! �គនែ់ត�បប�់ទងេ់ កនុង…អនកមនិចបំច�់បប�់ទងខ់� ងំៗេទ។
�គនែ់ត�បប�់ទងក់នុងចិត�អនក “ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង�់ពះអមច ស់។ អតេ់ទសឱយខញុ ំពី
អំេពបបរបស់ខញុ ំ។” អូ ខញុ ំេអយ!
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…ទី�កងគុជពណ៌ស
ខញុ ំមនវមិនមយួ ពិណ និងមកុដ
ឥឡូវេនះខញុ ំកំពុងេមល រងច់នំិងចងប់ន
ស�មបទី់�កងសេនះ យ៉ូ�នបនេឃញនិងចុះមក។

213 �ពះវរបិ�ៃនេយងេអយ សូមទទួលេយងចុះ។ េយងកំពុងរងច់ ំ ដូចែដល
េយងកំពុង�� ប�់ពះបនទូល េ�យ�បថន ចងប់ន។ “ចិត�របស់េយងេ�សកទឹក
�ម�ទង ់ ដូចជក� នេ់�សករកេ�ជះទឹក។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ពលឹងរបស់េយង
េ�សកឃ� ននឹង�ទង។់” េ�យទនទឹងរងច់ ំ េ�យរងច់ដំល់េម៉ងែដល�ពះេយសូ៊វ
នឹងយងមក រងច់ដំល់េពលែដលេយងនឹង�តវេកះេ េឡងេលេមឃ។ មនិឈរ
េ ចំេពះមុខេ �កមកនុងករវនិិចឆយ័ ��តវបនេធ�កន�ងមក។ េយងបន�� បេ់
នឹងអ�ីៗៃនេ�កិយ េហយបនចូលកនុង�ពះ�គីសទ េហយ�ទងប់នទទួលករវនិិចឆយ័
របស់េយង។ �ទងគឺ់ជេមធវរីបស់េយងឥឡូវេនះ េ េកអីយុត�ិធម។៌ េមធវដីម៏ន
ពររបស់េយង ែដល�មករ�រភពរបស់េយង �ទងប់នអង�រករណីរបស់េយង
រហូតដល់េយងដឹងថេយងមនិសក�ិសម។ កនុងនមជបង�សីចស់ជទី�ស�ញ់
េ �ពឹកេនះ បននិយយេ កនុងទីបនទ ល់របស់នង េហយ�កក់ករ់បស់នង
ថ “�ងំពីខញុ ំមកទីេនះ ខញុ ំបនេរ នថ �មនិែមនជភពបរសុិទធរបស់ខញុ ំ �ជភព
បរសុិទធរបស់�ពះ។”
214 ពិតែមនេហយ �ពះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំបេ�ង នមនុស� គម នអ�ីល�ចំេពះ
មនុស�េទ គម នេរ ងមយួ�ល�េឡយ។ “េតមនុស�ជអ�ី បនជ�ទងយ់កចិត�
ទុក�កនឹ់ងេគ?” ប៉ុែន��ជ�ពះគុណរបស់�ពះែដលបនេលចមកដល់េយង។
េហយេយងទុកចិត�ែតេលគុណសមបត�ិរបស់�ទងប់៉ុេ�� ះ មនិែមនេ�យខ�ួន
េយងេទ។ េហយេយងខញុ ំថ� យបងគំ�ទង ់ ជ�ពះដប៏រសុិទធបំផុត ស�មបេ់សចក�ីល�
របស់�ទង ់ េដមបរីមួប ចូ លេយងខញុ ំេ កនុង�ជ�ច�កដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ កនុង
ែផនករដអ៏�ច រយរបស់�ទង។់ េយងទទួល�ទងក់នុងចិត�េយង េ�យេសចក�ីជំេន ។
េហយេ�យ�ពះគុណ េយងេជ ថ�ទងប់ន�បទន�ដល់េយងស�មបសិ់រលី�ៃន
�ពះ ស�មបក់របេ�ម�ពះ។
215 ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ សូមេ�បសអនកជំងឺ ដូចែដលពួកេគេឡងមក
អធិ�� នេ �ពឹកេនះ។ ចូរផ�ល់េសចក�ីអំណរដល់ពួកេគ ដូចពួកេគ�បថន ចងប់ន
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ជ។ សូមឲយពួកេគដឹងថ កររងទុកខេនះ�តវបន�កម់កេលពួកេគ គឺ�គនែ់តជ
េពលេវ��កលបងបន�ិចបន�ួចប៉ុេ�� ះ។ �ពះ�ជបអំពី�ទងំអស់។ �ទងប់នេធ�
�េដមបេីមលថេយងនឹងេធ�អ�ីអំពី�។ រេប បែដល�ពះ…សូមឲយពួកេគេដរេចញពីទី
េនះ េហយទមទរករងរែដលបនប ចប!់ អនក�ច…សូមកុំឲយពួកេគបះេបរ
និង�ទង ់ េ�យរតេ់ ទីេនះ និងទីេនះ និងចូល និងេចញ “ែមនេហយ ខញុ ំមនិដឹង
េរ ងេនះ េនះេទ។”
216 �ព ះអមច ស់េអយ សូមឲយពួកេគឈរ�តង ់ េពលថ “�ពះអមច ស់េអយ �ទង់
គឺជ�ពះែដលបនសេ ងគ ះទូលបងគំ។ �ទងគឺ់ជមន កែ់ដលបនេធ�េរ ងទងំេនះ
ស�មបទូ់លបងគំ។ ទូលបងគំេជ �ទង ់ េហយទូលបងគំេជ ជកេ់ល�ទង ់ ៃថងេនះ។”
េហយទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងនឹ់ង�បទនករេនះដល់�បជជន កនុង�ពះនម
�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។ 
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(Hebrews, Chapter Three)
ែផនកេស វេ េហេ�ពរ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី1ក ញ 1957 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
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