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 សូមអរគុណប�ូន�បសនីេវ ល។ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។

រកី�យ�ស់ ែដលបន�តឡបម់កេ�ងឧេបសថម�ងេទ ត�ពឹកេនះ។ សូម
និយយថ “អរណុសួស�ី” ដល់អនកទងំអស់គន ។ េហយខញុ ំេជ ថេនះនឹងជ ជៃថង
ដអ៏�ច រយមយួស�មបេ់យងទងំអស់គន េ —េ កនុងវត�មនៃន�ពះ អមច ស់ របស់
េយង។ េហយឥឡូវេនះខញុ ំ ទទួលបនេមេរ នមយួ�ពឹកេនះ។ ខញុ ំចងត់�មងេ់ កន់
េមេរ នេនះែតម�ង េ�យ�រែត�ជ…ខញុ ំគិតថ�ជករសំខន។់ េហយ�ជ…
េហយេដមបរីក�ហ�ូងមនុស�ពីករមនិសបបយចិត�េ�ពះអនកដឹងេហយថេយង �តវ
ឈរេ ជមយួគន ជយូរេទ ត។ ខញុ ំនឹងេ កនេ់មេរ នរបស់េយងែតម�ង។
2 េហយឥឡូវ េ កនុងយបេ់នះ ខញុ ំចងនិ់យយអំពីេមេរ នមយួគឺ អនកនផំ�ូវៃន
ជីវតិខញុ ំ។ េហយខញុ ំសងឃមឹថមនមនុស�ជេ�ចន �មែត�ចបន នឹងមនវត�មន
េ ទីេនះ សំ�បយ់បេ់នះ។ យ៉ង�មុញិ េបអនកមន�ពះវ�ិរផទ ល់ខ�ួន េយង
នឹង…ពិត�ស់ េយងចងឲ់យអនកេ កនុង�ពះវ�ិរ—របស់អនក។ េនះជតួនទី
របស់អនកកនុងករេ ទីេនះ ជកែន�ងែដលអនកបំេពញតួនទី េដមបឲីយពន�ឺរបស់អនក
បនែចងចងំេឡង។
3 ឥឡូវេយងេ ែតសងឃមឹថ �គបេ់ពលែដលអនកមកវញិ េយងនឹងមនបនទប់
បែនថមេទ តេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�េយងកំពុងែតមនប � ជមយួ� អូ គឺ�គបទី់កែន�ង។
�កម�បឹក�បនគស់កកយ�គបទី់កែន�ង។ េហយេគបនប ជូ នេ កែន�ងមយួ
ពួកេគនឹង�ពមជមយួ�រចួ េហយប ជូ ន�េ កែន�ងេផ�ងេទ ត េហយេគនឹង
បដិេសធ។ េហយេគនឹងប ជូ ន�មកវញិ េហយនឹង�ក�់េ ទីេនះ និង�តលប់
េ វញិ។ អូ េតេយងកំពុងមនេពលេវ�អ�ី! េតអនកដឹងេទ ��ងំ�ែតងែត�បឆងំ
នឹងករ�តឹម�តវជនិចច។ �គនែ់តចងចថំ អនកែតងែត�តវចំេពះ…
4 ខញុ ំបនឆងល់ថ េតអនកេ ឯ� េ ឯ�នតូនី។ ខញុ ំេឃញអនកបនជួបឪពុក
របស់អនក។ េហយខញុ ំបនេមលេ ឯ�កមជនុំ។ គតនិ់យយថអនកកំពុងែតអងគុយ
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េ ទីេនះ។ េយងរកី�យកនុងករមនអនក និង ឪពុករបស់អនកេ ទីេនះ ប�ូន�បស មី
�នូ មកពី ទី�កងញូយក៉។ សងឃមឹថនឹងបនេចញេ បរេទសេ កនុងេពលេនះ
ខញុ ំទទួបនករឈបសំ់�កេ រដូវស�ឹកេឈ�ជះ េ ខងេ�ក ញូយក៉េ កែន�ង
�មយួេ ខងេ�ក េប�ពះអងគសព��ពះទយ័។
5 េហយដូេចនះេយងរកី�យ�ស់សំ�បអ់នក�គបគ់ន ។ គឺថ—គឺថ�ល��ស់
ែដលអនកេ ទីេនះ។
6 េហយេយងមនេពលេវ�ដល៏�េ យបម់ុញិេនះ ឬកយ៉៏ងេ�ច�ស់ខញុ ំ
បនសបបយ។ ខញុ ំបន…[ពួកជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] “េហយេអ�យ
េ កនុង�ពះវ�ិរ។” េហយអនកែដរ…
7 េហយេ េពល�ពឹកេនះ េយងចងនិ់យយពីេមេរ នមយួ ឬបេ�ង នេបសិនជ
េយង�ច “សងេ់�ងឧេបសថដរ៏ស់ សង—់សងេ់�ងឧេបសថដរ៏ស់ែដលជ
កែន�ងែដល�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់គងេ់  មនុស�ល��គបល់កខណ៍ េ�ងឧេបសថ
ដរ៏ស់ៃន�ពះដរ៏ស់ �ទងគ់ងេ់ ។” េហយេប…
8 ខញុ ំយល់ថពួកេគមនចេ�ម ងល�ៗែដលកំពុងែតេ�ច ងេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិបន
ឮ�េទ។ េហយេ យបេ់នះខញុ ំនឹងពយយមមកឲយដល់ទីេនះ។ �បពនធរបស់ខញុ ំបន
�បបខ់ញុ ំពីជីវតិរបស់ប�ូន�បស �នេ់ហគន ខញុ ំេជ ថ េឈម ះរបស់គតគ់ឺមក—ពី េតនី
សីុ។ ឥឡូវគតប់នេ ទីេនះកលពីយបម់ុញិ។ ខញុ ំមនិបនេឃញគតេ់ទេ េពល
�ពឹកេនះ ែតខញុ ំគិតថគតពិ់តជេ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំចង�់� ប់
គតេ់�ច ងេ េពលយបេ់នះ េបសិនជ�ចសូមេ�ច ងបទ ចុះពីសិរលី��ទង់ ឬ �ទង់
ធំអ�ច រយ។ ខញុ ំចង�់� បប់ទនឹង។ េតមនប៉ុនម ននកច់ង�់� បប់�ូន�បស�នេ់ហគន?
[ពួកជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] អូ ខញុ ំ—ខញុ ំចូលចិត�ចេ�ម ង�ស់។ េហយ
ម�ី និយយថគតម់នសំេលងរបស់បុរស។ េហយ�បនរលឹំកខញុ ំពីប�ូន�បស
េបក៉េសទ គតក់ជ៏អនកចំេរ ងែដល េយងធ� បប់ន�គ ល់គតែ់ដរ។ េហយ ចុះពី
សិរលី��ទង់ និង �ទងធ់ំអ�ច រយ។ ខញុ ំេជ ថ ខញុ ំេ ែកបរគតឥ់ឡូវេនះ ពីេល…�
នឹងបនល�េឡងវញិ ប�ូន�បស �នេ់ហគន េ យបេ់នះ េតអនកនឹង េ បន�ឬេទ?
េតអនកនឹងេ បន� ឬកព៏យយមេ បន�សំ�បក់រថ� យបងគំយបេ់នះ? បទខញុ ំ—ខញុ ំ…
ល�កុំអី…ខញុ ំ�បបអ់នកពីេរ ងទងំេនះ េបេយង…ខញុ ំមនិចងឲ់យអនក�មន ករ់េងគ សចិត�
េនះេទ។ េហតុអ�ីមនិ�ច េបេយង�ច េ កនុងេពលរបស់ ��ទី�បពំីរ េ េពល
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ែដលេយងអធិបបយពីករេនះ សូមឲយអនកមកចូលរមួ។ ខញុ ំថតសំេលងទុក េហយ
អនកនឹងទទួលបន� �ទងធ់ំអ�ច រយ េហយនិង ចុះពីសិរលី��ទង់ េ កនុងេពលេនះ។
9 អូ េត�មនិែមនជេរ ងដអ៏�ច រយេទ ឬអីែដលបនបំេរ �ពះ? [ពួកជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉។”—Ed។] ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំនឹងេធ�អ�ីេទ េបខញុ ំមនិែមនជ�គី�ទ ន!…?…គឺ�
ពិតជល��ស់ែដលេយងជ�គី�ទ ន ខញុ ំដូចជមន�រមមណ៍ ចង ់េ�តចុះេឡង
េហយែ�សក ឲយអស់ពីសំេលងរបស់ខញុ ំ។ កនុងភពជ�គី�ទ ន សូមគិតពីករេនះ គឺ
ដូចមនយុថក ែដលបន�កជ់មយួនឹង�ពះ�គីសទ!
10 ខញុ ំដឹងថខញុ ំបនេ េឈម ះបុរសេនះខុស�ល់ដង។ េបមនិ S.T. ឬ T.S. ឬ
អ�ី�សេដ ង។ សុមេនរ ប�ូន�បសសុមេន។ គត…់ខញុ ំចងអ់រគុណគត ់ និង�បពនធ
ជទី�ស�ញ់របស់គត។់ ខញុ ំគិតថ គតប់នចំ�យេពល�បែហល�បមំយួ
ែខ េដមបសីរេសរ សមយ័កលៃន�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។ េហយឥឡូវេយងមន�
េ ទីេនះេ�យបនសរេសររចួជេ�សច សំ�បេ់រ បចំេធ�ជេស វេ សមយ័កល
ៃន�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។ ប�ូន�សីសុមេន េទះជអនកេ ទី� សូមឲយេយងបន
បងៃ់ថ�សំ�បក់រេធ��។ �មនករងរេ�ចន�ស់កនុងករេធ�។ េហតុអ�ីបនជ�
�កស់យ៉ងេនះ។ កនុងករ�នេស វេ េនះខញុ ំ�តវករេពល�បមំយួែខ េនះ�គនជ់
ករែដលយក�េចញពីកែសតប៉ុេ�� ះ េហយបនទ បម់កេធ��ម�ងេទ ត េ�យេធ�
ជេស វេ ។ េយងនឹងេរ បចំ�ឲយរចួ េហយជ ជូ ន�េ េបះពុមពភ� ម េ�ពះេយង
គិតថ�ជអ�ីែដលមនុស��គបគ់ន គួរែតមនឥឡូវេនះ េហយអនក�ចសិក��។
េហយប៊លីីេទបែតបនបង� ញខញុ ំ េពលែដលខញុ ំបនចូលមកវញិ ប៉ុនម ននទីមុនថ
— �—រចួជេ�សច—េហយសំ�បក់រេបះពុមព។ ដូេចនះប�ូន�សីេអយ េ�ងឧេបសថ
បងៃ់ថ�សំ�បេ់រ ងេនះ។ ខញុ ំមនិចងឲ់យអនកេធ��េ�យមនិបនអ�ីេនះេទ។ េហយ
—េហយ ឬកេ៏យង…េបេយងទទួលបនេស វេ េហយេយងលក�់ឲយបនកំៃរខ�ះ
ឬអ�ីខ�ះ េយងនឹង�កត់ៃម�េដមបឲីយអនកបនទទួលអ�ីខ�ះេ េពលែដលេគបនលក់
�េ តៃម��មយួ។ អនក�គនែ់តនិយយជមយួនឹង�កម�បឹក� គឺជ�កម�បឹក�
ទទួលបនទុកហិរញវតថុ ឬអនក�មន កក់នុងចំេនមពួកេគែដលេ ទីេនះ េនះពួកេគ
នឹងេ�ះ��យឲយអនក។ សូមឲយ�ពះ�បទនពរឲយអនកយ៉ងបរបិូរណ៌។
11 បង�បស និងបង�សី ឃីដ កំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ េ ម�ុ េំលខេរ ងទីមយួ
រយ គឺេ ែកបរនឹង។ េហយខញុ ំបនជួបគតម់ុនេនះ េហយគតប់ននិយយថ
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“េនះ�បែហលជ េពលចុងេ�កយេហយ ែដលខញុ ំនឹងបនជួបអនកប�ូន�បសប៊លីី។”
និយយថ “ខញុ ំកនែ់តចស់េហយ។”
12 ខញុ ំនិយយថ “ឱ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំមនិចងលឺ់បងនិយយយ៉ងេនះេទ។ អនកទងំពីរ
�កដូ់ចជេ�កឪពុក និងអនកម� យែដលមនចំ�ស់បន�ិចប៉ុេ�� ះ។” េយង
�ស�ញ់បង�បស និង បង�សីឃីដ។ គឺេយង�គបគ់ន �ស�ញ់។ េហយ�…
13 �មនអ�ីេកតេឡងសំ�បខ់ញុ ំេ េពល ែដលខញុ ំបនេឃញពួកគតេ់ដរេ កនុង
�ពះវ�ិរ េហយែដលពួកគតជ់ប�ី�បពនធវយ័ចំ�ស់យ៉ងេនះ។ េហយចូរគិត
េមលពួកគតប់នផ�យដំណឹងល��ងំពីខញុ ំមនិទនេ់កតមកេម�ះ៉។ េហយេនះគឺជ
ខញុ ំឥឡូវខញុ ំគិតថខញុ ំដូចជចស់ែដរេហយ។ ខញុ ំេរ បនឹងគិតថ ខញុ ំគួរែតប ឈបេ់ហយ។
ខញុ ំបនេឃញបង�បស និង បង�សីឃីដចូលមក “សូមថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះ!
�េលលូយ៉!” ខញុ ំនិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំេ សុខសបបយ�ស់។” បទេ�ក។
បនេឃញពួកគត ់ពួកគតពិ់តជបនេលកទឹកចិត�េយងខ� ងំ�ស់!
14 រចួអនកនឹងដឹងថ ជិតដល់�យុប៉ុនខញុ ំេហយ េហយេ ែតចុះេ ទី�ល។ ចូរ
មកេ េពល�ពឹកេនះ េហយសំុេស វេ  េបសិនជេគ�ចយកេស វេ  ទងំេនះ
េ លក។់ ចងប់នកែសតសំេលង េដមបឲីយេគ�ចេ ខងេ�ក ន�ំពលឹងមក
ឲយដល់�ពះេ�យអធិ�� ន�មកែសតសំេលងេនះ ែដលពួកគតម់ន�យុជិត
មយួរយឆន េំ េហយ។ ឥឡូវឯ� “�� បទងំពីរ” របស់ឯង ែដលេយងបន
និយយកលពីយបម់ុញិ? បទ។ ខញុ ំចបេ់ផ�មគិតថ “េតរបស់ខញុ ំេ ឯ�?”
េ េពលែដលគតនិ់យយ—ថម�លិមុញិ។ េតអនក�យុប៉ុនម ន បង�សីឃីដ?
[បង�សីឃីដនិយយថ “ខញុ ំ�យុែបត៉សិបមយួ។”—Ed។] ែបត៉សិបមយួ។ េតអនក
�យុប៉ុនម ន បង�បសថម? [បង�បសឃីដនិយយថ “ែបត៉សិបពីរ។”] ែបត៉សិប
មយួេហយនិងែបត៉សិបពីរ េហយេ ែតេ�ប�� បរបស់គតប់ន�េធ�ករេទ ត។
15 មនអ�ីមនិទំនងេកតេឡងេ  អូហីយ៉ូ ែដលបង�សីឃីដបនដឹងពីករែដល
ទូរស័ពទេ�ទេ៍ ឯផទះ។ ពីៃថងមុនគតប់នេតេ  េហយកូនែងត៉តូច គឺជេកមង�សី ខញុ ំ
េជ ថ�បនេកត េហយេពះេវ នេ ខងែផនកមខ ងរបស់�។ [បង�សីឃីដនិយយ
ថ “េប� កេនម។”—Ed។] េប� កេនម េ េ�កខ�ួន កូនេនះ។ េហយ
�គេពទយមនិដឹង�តវេធ�អ�ីជមយួ� េហយគតម់នករភយ័ខ� ចកនុងករវះកត។់
េយងបនអធិ�� ន។ [“វះកតរ់ចួេហយ ប�ូន�បស �បន� ំេហយ�ក�់ចូលវញិ
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ពីេ�ពះេគនិយយថ ‘�មនិ�ចរស់េទ តបនេទ។’ េហយេគបន�កេ់ពះេវ ន
េនះចូលវញិ។”] �កេ់ពះេវ នចូលវញិ ជមយួនឹងករវះកត ់េហយ េបេទះ�មនិ
�ចរស់។ [“គម ន�ចក។”] គម ន�ចក េហយសំ�ប—់សំ�ប…់ពីរនធគូថ សំ�ប�់�រ
ឲយបនកន�ងបតេ់ ។ េហយបង�សីឃីដេតេ ម�ងេទ ត។ េយងបនអធិ�� ន
ម�ងេទ ត េហយឥឡូវ�មន�ចកធមម�មយួ។ េហយគតេ់ ទីេនះ ជទីបនទ ល់
រមួទងំ�គេពទយផងែដរ។ េឃញេទ? េនះជទីបនទ ល់ែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ
�ពះ�ទិករ! េឃញេទេតអ�ីខ�ះែដល��ងំពយយមេធ�? ចងផ់� ចជី់វតិរបស់កូន
េនះ។ រចួេហយេមល រចួខញុ ំេជ ថ ស�ីមន កេ់នះនឹងមកឯ�ពះជមច ស់។ [“នងបន
�តលបម់កឯ�ពះវញិេ នឹងផទះរបស់ខញុ ំែតម�ង។”] ចូរមកឯ�ពះជមច ស់។ បង�សី
ឃីដបននគំតម់កឯ�ពះ�គីសទវញិ គឺបនទ ប ់ ពីករអ�ច រយេកតេឡងេលកូនរបស់
គត។់

16 ខញុ ំបនទទួលករេ ពី កលីហ�ូញ៉កលពីម�លិមុញិ មនប�ូន�បសជ
អនកដឹកនេំ ទីេនះ ខញុ ំធ� បប់នេ ជមយួេ េពលែដលខញុ ំេ  កលីហ�ូញ៉
ប៉ុនម នឆន មំុន។ េ របស់គតេ់កតមកជមយួ—ជមយួបនួ…សនទះបីបិតជិត
េ កនុងេបះដូងរបស់�។ េហយខញុ ំបន�បបពី់េរ ងេនះដល់គត។់ ខញុ ំនិយយថ
“�ពះែដល�ចបេងកតអនកដៃទ េហយ�ចេធ��បន ក�៏ចនឹងពយបលេ របស់
អនកបនែដរ។” �គនែ់ត�បបេ់កមងតូចេនះថកុំបកទឹ់កចិត�។

17 េហយកូនេកមងេនះកេ៏ កនុងករជួបជំុេនះែដលេ េពលែដលខញុ ំេ  កលី
ហ�ូញ៉កលពីដប�់បបីំឆន មំុន ឥឡូវ�បនកន�ងេ អស់រយៈេពលដប�់បមំយួឆន ំ
េហយ។ េហយខញុ ំបនេ កលីហ�ូញ៉។ េហយេគ…ករជួបជុំេនះបនបះ៉ពល់ចិត�
េកមង�បសេនះរហូត…េ េពលែដលេគមនកូន េហយកូនេនះបនេកតេហយ
េហយេគបនេឃញថមនអ�ីមនិ�សល �មនពណ៌េខ វ េហយេគពយយមសប់
ប ចូ លអុកសីុែសន េហយនឹងអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយ�េមលេ �កដូ់ចជមនិ
�ច�ទ�ំទបន រចួ�គេពទយកប៏នពិនិតយេមល េហយបនរកេឃញថមនសនទះ
បី ែដលបនបិទេបះដូងរបស់�ជិត។ មនិមនអ�ីេបកបនេទ េមល គឺ—មនែត
សនទះមយួេទែដលកំពុងេ�ត។ េហយគតប់នេ  ឪពុករបស់គតនិ់យយថ
“េ�កប៉េតេ បង�បស�បន�ភំ� ម។ �បបគ់តថ់…‘�គនែ់តសូម�ពះ �គីសទ។
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�ទងនឹ់ងេធ��។’” �តវេហយ។ ឱ ខញុ ំេអយ! េនះជឥទធិពល អ�ីែដលពួកេគេឃញេមល
េយងបននិយយកលពីយបម់ុញិ។ ករ�តឹម�តវេ កនុងេពលដ�៏តឹម�តវ។
18 ល� េយងបន�និយយេទ តេនះនឹងមនិទទួលបនេមេរ នេទ េយង
មនិបនេទ? �ដូចជ�សទប�់ស�បេ់ េពល�ពឹក�ពលឹម �នឹងកនែ់ត�កស់
�មែដល�ចេ បន អនកដឹងេទ េហយ�គបទ់ងំអស់រមួប ចូ លគន ។ េយងមន
ភពរកី�យ�ស់ែដលបនជួប�បជំុែបបេនះ។ បទេ�ក។
19 ដូេចនះ ឥឡូវសូមេយងសួរខ�ួនឯង េហយចបេ់ផ�មេ េលេមេរ នរបស់េយង
ឥឡូវ។ េ �បែហល…ខញុ ំមនិដឹងថេតអនក�ចេឃញ�ឬកអ៏តេ់ េលក� េខ ន
េខម ។ �បែហលេបខញុ ំ�តលប�់ដូចេនះ មយួែភ�ត េហតុអ�ី �ចេមលេឃញេហយ
ឥឡូវេនះ អនកខ�ះ…[ប�ូន�បសេអដ�ក  “Doc” �បន�និំយយ “ចងម់ន�ន មេ
េល�?”—Ed។] និយយថមុចិ? [“អនកចងប់ន�ន មេ េល�?”] បទ អតេ់ទ ខញុ ំ
មនិគិតថឥឡូវេទ Doc។ �បែហលជេពលបន�ិចេទ ត។ [“េ េលឥដ�េនះ ខញុ ំ�ច
�ក�់ន មេ េល�។”] បទ េយងនឹង—េយងនឹង េធ��េ េពលែដលខញុ ំបន…
មន�ន មមយួេ ទីេនះ? �តវេហយ។ �គនែ់ត�តលបពី់េល�។ អនកែដលេ ខង
េនះេមលេឃញេទ? េមលេឃញេទ? េបសិនជអនកេមលេឃញសូមេលកៃដេឡង
េបអនកេមលេឃញក� រេខ នេនះសូម�ន�េ ទីេនះ។ េទ។ �តវេហយ។សូម�ក់
�ន ម។ ឥឡូវេ េពលែដលពួកេគកំពុងែតេ�ត មខ�ួនឲយេហយសំ�ប…់
20 ខញុ ំបនចបេ់ផ�មយឺតេ �ពឹកេនះ ឬ េទ េទ ប៉ុនម នដប�់បនំទីមុនេនះ។ េហយ
ដូេចនះ េយងនឹងយកេពលេវ�របស់េយងឥឡូវ េ�ពះអនកមនិចង�់បញបេ់ពកេទ។
េ េពលែដលអនក�បញបេ់ពក េនះអនកនឹងេភ�ចនូវអ�ីែដលអនកចងនិ់យយ។ ឥឡូវ
ខញុ ំបន�� បក់ែសតសំេលងេ ៃថងមយួ ដូចែដរខញុ ំបន�បបអ់នក�ល់គន េហយថ ខញុ ំ
ខម ស់ខ�ួនឯងខ� ងំ�ស់ មនិែមននឹងអ�ីែដលខញុ ំនិយយេនះេទ ប៉ុែន� កលែដល
ខញុ ំនិយយេនះ �េល នេពកេហយ �គឺជភពធុញ�ទនជ់ទីបំផុត។ ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថកំពុងរងច់។ំ �…
21 ខញុ ំ—ខញុ ំបនេឃញកលពីៃថងមុន េ កែន�ងែដលេគេរ បនឹងេធ�ជសួនសត� គឺ
េ ចំ ចំនុចក�� ល ល�ីសវលី េនះ។ េហយេ�កេ�បន ខញុ ំេជ ថ�ពិតជ
េ ទីេនះ បនជូនលុយមយួ�នដូ�� ដល់សួនសត�។ ល�េបសិនជខញុ ំមនលុយ
េនះ ខញុ ំេធ��ឲយេ ជកែន�ងសត�ខច តខ់ច យ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិេជ េលករបេងកត�ទងសត�
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ដូេចនះេទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត…ខញុ ំេដរេ កនុងសួនសត� េហយេមលសត�ដក៏ំសត ់ ដូចជ
ខ� ឃមុ ំ េ� និងសត�េផ�ងេទ ត េដរចុះេដរេឡង េ កនុង�ទងអស់មយួជិវតិ អនកេឃញ
េទ។ �េធ�ឲយអនកមន�រមមណ៍មនិល�។ ចុងប ចបព់ួកេគ�តវបនចបេ់�យ�កម
មនុស�ែដលមន�បជញ ជងពួកេគ។ េឃញេទ? េហយពួកេគបនចប�់ េហយ
បនឃុំឃងំ�។
22 េហយខញុ ំគិតអំពី: វ ិ ញ ណ��កក�់េធ�េរ ងេនះ។ �យកមនុស�ដម៏នតៃម�
ែដលនឹង��ចច់រទីកែន�ងអ�ច រយនិង ទី�លរបស់�ពះ និង—និងេរ ងអ�ី�សេដ ងនឹង
េហយ�កេ់គេ កនុងគុកៃន និកយ ឬេគលលទធិ ឬអ�ីមយួ េហយចងគតេ់ កនុង
េនះ។ េហយមនកែន�ង���កកជ់ងកែន�ងេនះេ េទ ត។
23 េហយខញុ ំមនិចូលចិត�សួនសត�េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជសត�ទងំេនះ
ែដរ គឺេ េពល ែដលេយង�តវបនេគចប ់េហយកំពុងែតេរ បំ�ស់ អនកដឹង—ដឹងពី
វធីិកនុងករេចញ េហយេធ�អ�ីមយង៉។
24 ឥឡូវមុនេពលែដលេយងចូលដល់�ពះបនទូលរបស់�ពះ សូមេយងជួប
អនកនិពនធៃន�ពះបនទូលជមុនេ�យេ�នកបលចុះេហយអធិ�� ន។
25 ឱ �ពះបិ�ែដលគងេ់ នគរ�នសួគ ៌ េយងបនជួបជំុគន េ េវ��ពឹកេនះ
ជថមីម�ងេទ តកនុង�ពះនម�ពះ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ជបុ��ដខ៏ពងខ់ពស់របស់�ទង។់
�ពះបនយកនិស�យ័ជមនុស� េហយយងមកេលែផនដីេនះ េដមបជីដង� យធួន
ៃនអំេពបបរបស់េយងេហយបនសុគតេដមបេីយង េ�យភពសុចចរតិរបស់�ទង់
កនុងករែដលេយងមនបបេ េឡយបន�បជ់�គបល់កខណ៍េ កនុង�ទង។់ េយង
មកេ�យ�រភពថ េយងមនិ�� តស�ំេទ�ពះអងគេអយ។ គម នអ�ីែដលេ ថ
ល�េ កនុងេយងេទ។ េហយេយង�គបគ់ន េ កនុងគុកដធ៏ំមយួ។ មនិថេយងឈរ
េ ទីកែន�ង� គឺេយងេ កនុងគុក។ គម នន�មន ក�់ចជួយគន បន។ ែត�ពះ
េ�យេសចក�ីេម�� ករ�ុគម នទីប ច បរ់បស់�ទង ់ បនយងមកេហយេបកទ�
ៃនគុកេនះ ឲយេយងមនេសរភីព។ ឥឡូវេយងមនិែមនេ កនុង�ទងេទ តេទ។
េយងមនិែមនេ កនុងសួនសត�របស់េ�កីយេ៍នះេទ តេទ ប៉ុែន�ឥឡូវេយងមន
េសរភីព។ េយងេ ខងេ�ក។
26 អូ េតេយង�ស�ញ់�ទង ់ េហយសេសរ�ទងយ៉់ង�! េតេយង�ចេដរ
េ កនុងទី�លដអ៏�ច រយៃនេសចក�ីសនយរបស់�ទងប់នយ៉ង� េហយបនេឃញ
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�េបកបង� ញេ ពីមុខេយង! េហយេ�យែភនករបស់េយងផទ ល់ បនេឃញ�ពះ
ដគ៏ងេ់ អស់កលប បង� ញរបូអងគ�ទងេ់ ចំេពះ មុខេយងពិតៗ ដូច�ទងេ់ធ�េ
សមយ័ពួកេ��ចស់ៗែដរ។ �តវដឹងថពួកេគបនសំ�កជមយួករធនថ
េ ៃថងមយួេយងនឹងបន�តលបម់កវញិ បនទ បពី់បនប ចបជី់វតិេនះេ  េ ៃថង
ៃនកររស់េឡងវញិ រហូតដល់ជីវតិអស់កលបែដលមនិេចះពុករលួយ។ របូកយ
េយងនឹងមនិេចះចស់។ េហយេយងមនិេចះ�� បេ់ឡយ។ េហយេយងនឹងមនិេចះ
ឃ� នេឡយ។ េហយេយងនឹងមនិចងប់នអ�ីេឡយ។ ប៉ុែន�េយងនឹងេដរជមយួ
�ទង។់ េយងចងឮ់�ទងម់នបនទូលថ “ចូរឯងចូលមកកនុងេសចក�ីអំណររបស់
�ពះអមច ស់របស់ឯងមក ែដលបនេរ បចំទុកឲយឯង�ងំែតពីេដមកំេណ តែផនដី
មកេម�ះ៉។” មុនេពលែដលអំេពបបមនេ កនុងេ�កីយេ៍នះ េត�ទងប់នេរ បចំ
ពិធីេនះយ៉ង� ដូចជសំ�ប�់� ំ និង នង េអ� េដមបកំុីឲយេយងមនជមង ឺ ឬ
មនប � ។ េហយឥឡូវ�ទងប់នេរ បចំសំ�បេ់យង េហយ�ទងប់ន�ជបថេយង
មក។ អំេពបបេធ�ជរនងំដធ៏ំ ែតឥឡូវអំេពបបបនតំរវូយកេចញ េ�យ�រ
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ។ ឥឡូវេយងកំពុងែតតំរងេ់ ទឹកដីសនយ េ�យ
�ពះបនទូលសនយរបស់�ទង ់ែដលជអស់កលបជនិចច។

27 សូម�ទង�់បទន�ពះពរេយងឥឡូវ�ពះបិ�េអយ ែដលេយងនឹងសិក�
�ពះបនទូល�ទង។់ េយងចងដឹ់ងថេតេយងគួរក� យជមនុស��បេភទ� េដមបឲីយ
បនេឡងេ ទីេនះ។ ជួយេយងេ ៃថងេនះ េ ��េនះ ែដលេយងមន
�គបេ�ង នដអ៏�ច រយជជំនួយេយង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដល�ទងនឹ់ងយងមក
បង� ញរបូអងគ�ទងដ់ល់េយងេ�យ�ពះបនទូល�ទង។់ ដបតិេយងសូមេ�យេ
�ពះនម�ទង ់និង សិរលី��ទង។់ �ែមន៉។

28 ឥឡូវជដំបូងខញុ ំចងឲ់យអនកទងំអស់គន េបកេ  កនុង�ពះគមពរីេព�តសែខ�ទីពី
េ ជំពូកទីមយួ។ ខញុ ំចង�់នចំែណកៃនអតថបទ�ពះគមពរីេនះ េព�តសែខ�ទីពីរ េ
ជំពូកទីមយួ។ េហយឥឡូវសំ�បអ់នកែដលមនេខម ៃដ និង �ក�ស់…

29 េហយខញុ ំេជ ថខញុ ំ�តវបន�បបេ់ េពល�ពឹកេនះថ—ថេពលខ�ះងកកបល
ខញុ ំេចញពីទីេនះ �េធ�ឲយកែសតថតសំេលងរ�ករ់អលួ។ ខញុ ំពិតជមនិចងេ់ធ��
េទ។ េហយខញុ ំេជ ថ េពលខ�ះេបេយងេ�ះ��យកនុងករយក េម�ក—សំ�ញ់
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េហយចង�េ េលពី�នេនះ។ មនិថអនកេ ទី�េនះេទ េនះ�មនិមនប �
អ�ីេឡយ។ �នឹងល��គប�់គន ់សំ�បជំុ់វញិ េ�យមនេម�កេ េលពិ�ន។
30 េហយឥឡូវេ េពលែដលខញុ ំកំពុងនិយយ េហយេបអនកបនទ បពី់ករថ� យបងគំ
ឬចង ់ �ចគូររបូៃនេ�គងេ ទីេនះ។ រចួេហយខញុ ំក�៏តវ�យអតថបទេ ទីេនះែដរ។
ខញុ ំនឹងយកែដកេគល េហយ�ក�់េ ខងមុខេនះ េបអនកចងេ់ធ��េ េពល
�មយួ។ សូមឲយឆបប់ន�ិចេ រេស លេនះ េដមបឲីយេយងបនងយយល់។
31 ឥឡូវេយងបនមកដល់ ��ទី�បពីំរ។ េយងេទបែតបនចប់ សមយ័កលៃន
�ពះវ�ិរទងំ�បពីំរ។ េហយ�ពះ�ជ�រេនះគឺករបេ�ង នអំពី ករចងមនុស�េ
ខងកនុង ែដលនឹង�តវេ�ះមកវញិេ�យ�រ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េហយនឹង�តវេ កនុងយុគសមយ័ៃន�ពះវ�ិរេនះ គឺជ�ពះវ�ិរដេ៏ អស់កលប
បនទ បពី់ករប ចបៃ់ន��េនះ។ ឥឡូវេយងដឹងថេយងមនែ�ត�បពីំរ េ�គះកច
�បពំីរ និងដបតូច �ពមទងំអ�ីៗេផ�ងេទ ត ែដលេយងបនយកចូល េ េពល
ែដលេយងេ ជមយួ។ ែតេយងរងច់ឲំយមនបនទបែ់ថមេទ ត េដមបឲីយមនុស�បន
អងគុយ។
32 ឥឡូវ េហយខញុ ំគិតថ�នឹងចងចំកែន�ង ែដលខញុ ំរពឹំងទុក។ ខញុ ំមនិគិតថគូ
គេ�មងឆ�ឹងេនះេទ ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ ខញុ ំបនេ ជមតិ�ជិតសនិតរបស់ខញុ ំេឈម ះ ខូក
េ េកន�គី។ ខញុ ំបនចុះេ  គឺដូចជមយួៃថងេទ ត េដមប�ីបមញ់កំ�បក មុនេពល
ប ចបរ់ដូវកល។ េហយខញុ ំបនេ េលកំ�តេ់ឈមយួជមយួមតិ�ខញុ ំ ឆលីឈរ
េ ទីេនះេហយរ ៉ដូនីប�ូនគតែ់ដរ។ ខញុ ំមនិបនេឃញកំ�បកេទសូមបែីតមយួ។ ខញុ ំ
គិតថខញុ ំបនេធ�ឲយ�ភយ័េហយរតអ់ស់េ េហយ េ េពលែដលខញុ ំបនែ�សកេ
េលកំ�តេ់ឈេនះ។ េនះជអ�ីែដលេកតេឡងមកេលខញុ ំ េកមង�បស និង—និង
ប�ូន�សី នីលី និង ម៉ហគី េហយេ េពលែដលខញុ ំបន�បបអ់នកេ ៃថង�ទិតយ េពល
ែដលខញុ ំេ ដល់បន�។ េនះគឺជអ�ីែដលបនមកឯខញុ ំេ កនុង�ពះ�ជ�រែដលខញុ ំ
នឹងអធិបបយ។ េហយេតអនកែដលេ េសសសល់ នឹងចងេ កនុង�យ៉ង�!
េហយ អូ ខញុ ំចូលចិត��។ មន—ពិត — វ ិ ញ ណដ៏ពិតៃនករែ�សកខងេលេនះពី
េលកំ�តេ់ឈ។
33 ដូេចនះឥឡូវ សូមេយង�នឥឡូវ េព�តសែខ�រទីមយួ ឬ…េព�តសែខ�រទីពីរ ឬក៏
ចំែនកមយួៃនជំពូកទីមយួ។
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សំបុ�តរបស់េព�តស ជ�វក័របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មកដល់
អស់អនកែដលបនទទួលេសចក�ីជំេន ដ�៏បេសរជមយួេយង េ�យ
េសចក�ី សុចចរតិៃន�ពះ និង �ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទៃនេយង:

34 ខញុ ំចូលចិត�នូវអ�ីែដលបនសរេសរេ ទីេនះ ពីេ�ពះេមេរ នរបស់ខញុ ំេ �ពឹកេនះ
គឺជេសចក�ីជំេន ។ េឃញេទ? សូមឲយខញុ ំបន�នម�ងេទ ត។ សូមចូលជិតនិង
�� ប។់

េ�កេព�តស ជ�វក័របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ មកដល់អស់អនកែដល
បនទទួល—បនទទួល េសចក�ីជំេន ដ�៏បេសរ…េ�យេសចក�ីសុចចរតិ
ៃន�ពះ… �ពះអងគសេ ងគ ះនិង �ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទៃនេយង:

35 សំគល់ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនទទួលេសចក�ីជំេន េនះ េហយខញុ ំបង� ញ
�េ ដល់ពួកេគ ែដលបនទទួលដូចេសចក�ីជំេន ដ�៏បេសរ។” ខញុ ំចង…់�មនិែមន
សំ�បពិ់ភពេ�កខងេ�កេទ។ គឺសំ�ប�់កមជំនុំវញិ េឃញេទ ជអនកែដលេ កនុង
�ពះ�គីសទ។

�ពះគុណ និង េសចក�ីសុខ�ន� បនចំេរ នេឡងដល់អនក�មមរយៈ
ចំេណះដឹងរបស់�ពះ និង (�មរយៈ) �ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអមច ស់ៃន
េយង។

�សប�មឫទធិអំ�ចរបស់�ទងែ់ដលបន�បទនដល់េយងនូវអ�ី
ៗទងំអស់…ឫទធិអំ�ចរបស់�ទងប់ន�បទនមកេយង�គបក់រ
ទងំអស់ឥឡូវេនះ នូវអ�ីែដល ជជីវតិ…ភពជ�ពះ �មចំេណះដឹង
របស់�ទង ់ែដលបនេយងមកសិររីងុេរ ង និង គុណធម:៌

ជកែន�ងែដលេយង�តវបនឲយេ …បន�បទនមកេយងនូវ
�ពះគុណយ៉ងអ�ច រយ េហយ និង េសចក�ីសនយដ�៏បេសរ: ែដល
េ�យ�រ�(េសចក�ីសនយ)េយងនឹងបនជែផនកៃននិស�យ័ជ�ពះ…

36 ឥឡូវសូមេយងចូលកនែ់តសីុជំេ ែថមេទ ត។ មនិែមនអធិបបយេទេ �ពឹក
េនះ គឺជករបេ�ង នវញិ។ “និស�យ័ៃនភពជ�ពះ។” សូមឲយខញុ ំបន�នេ កនុងខ
ទីបនួម�ងេទ តឥឡូវ េដមបកំុីឲយអនករលំង�។ “ែដលេយងបន�តវ�បទនឲយ…”
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ែដលេ�យេសចក�ីទងំេនះ �ទងប់ន�បទនទងំេសចក�ីសនយដធ៏ំ
បំផុត: េហយវេិសសផង មកេយង�ល់គន  ( េសចក�ីសនយទងំេនះ)
េដមបឲីយអនក�ល់គន បនចំែណកៃននិស�យ័�ពះ េ�យ�រេសចក�ីជំេន
េនះឯង េ�យបនរចួពីេសចក�ីពុករលួយេ កនុងេ�កិយេ៍នះែដលជ
េសចក�ីបង៉�បថន ។

37 េមល “ពិភពេ�ក” េយងបនរចួផុត�េហយឥឡូវ។ គតប់ននិយយករ
េនះដល់�កមជំនុំ។ េហតុេនះេហយបនេយងេ ទីេនះ�ពឹកេនះ គឺេដមបែីស�ងរក
ផ�ូវ េហយេតអ�ីែដល�ពះចងប់ន។ គម នន�មន កេ់ ទីេនះ ែដល�ស�ញ់�ពះ
ែតចងឲ់យ—ចងឲ់យបនដូចជ�ពះ�គីសទេនះេទ។ េហយឥឡូវ�បនបង� ញេ
ទីេនះ។ �គប�់គី�ទ នទងំអស់! ខញុ ំគឺជទ�នចស់មន កប់៉ុេ�� ះ។ ចូរ�កេឡក
េមលបង�បស និង បង�សីឃីដ ទីេនះ ពួកគត�់បែហលជអនកែដលចស់
ជងេគេ កនុងបនទបេ់នះ។ ប៉ុែន�េបខញុ ំសួរគតថ់ “េតអ�ីជបំណងចិត�របស់អនក?” �
�បកដជ “ឲយបនេ ជិត�ពះ។” េពលែដលអនកេរ នអំពី�ពះ�គីសទ គឺមនអ�ីេ កនុង
�ទងែ់ដលមនក�ី�ស�ញ់ខ� ងំ អនកនឹងពយយមឲយបនចូលេ កនុង�ទង។់
38 សូមអធយ�ស័យករនិយយែបបេនះ។ ខញុ ំបន�បបភ់រយិខញុ ំេ ទីេនះមនិយូរ
ប៉ុនម ន នង…ទងំពីរនកក់នែ់តចស់េហយ េហយខញុ ំនិយយេ កនន់ងថ
“េតអូន�ស�ញ់បងដូចែដលអូន�ស�ញ់ពីមុនេទ?”

នងនិយយថ “ខញុ ំពិតជ�ស�ញ់។”
39 េហយខញុ ំនិយយថ “អូនដឹងេទថបង�ស�ញ់អូនខ� ងំេពក រហូតដល់ចង់
េលបអូនទុក េដមបឲីយេយងបនជថមីម�ងេទ ត។”
40 ឥឡូវែដលស�័យគុណនឹងមយួរយ�ន េយងអនករកេឃញថអស់អនកេជ
ែដលបន�ស�ញ់�ពះ�គីសទ ចងចូ់លេ កនុង�ទង ់ពីេ�ពះ�ជេសចក�ី�ស�ញ់។
េហយេ ទីេនះ�ទងនឹ់ងបង� ញេយង េ�យេសចក�ីសនយរបស់�ទង ់ េយងនឹងជ
អនករមួចំែណកេ កនុង និស�យ័ៃនភពជ�ពះរបស់�ពះ�គីសទ។ របូកយមនិអមតៈ
មយួេនះេតេយង�ចជអនករមួចំែណកបនយ៉ងេមច៉។
41 ខញុ ំ�ចនឹងនិយយអ�ីខ�ះេ ទីេនះ។ េហតុផលែដរខញុ ំេជ …ឥឡូវមនអនកខ�ះ
បនេធ�ឲយខញុ ំខុសទងំ�សង េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម ន។ ខញុ ំបនទទួលសំបុ�តពី
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សមគមអនកបេ�មពន័ធកិចចមយួែដលបននិយយថ ខញុ ំេជ ថមន…“េយងជៃដគូ
ខង�ពលឹងវ ិ ញ ណ។ េហយេយង�តវែតចកេចញពីទីេនះ េទះបីេយងមនិែមន
ជៃដគូរខងវ ិ ញ ណជមយួគន  េដមបេីរ បករជមយួអនកេផ�ងេទ តែដល�តវជគូរ
របស់េយង។” ឱ ខញុ ំេអយ!
42 ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំមនិមនកំហុសេ េលេរ ងែបបេនះេទ។” ខញុ ំែតងែត�បឆងំ
នឹង�។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិេជ ករហនឹងេទ។ មនិេជ ែមន។ ខញុ ំេជ ថ�ពះ�បទនគូរឲយខញុ ំ។
េនះជករពិត។ េហយេយងក� យជែផនកមយួៃនគន នឹងគន ។ �តវ�ស់។ េហយ
សំ�បប់ុរសកនុងករេរ បករេគគួរែតគិតពី� សិក��។
43 មនយុវជនមន កប់នសួរខញុ ំេ ៃថងមយួថ “បង�បស�បន� ំ េតអនកគិតថខញុ ំ
គួរែតេរ បករជមយួនឹង ស�ី មយួេនះ-ឬ-មយួេនះ?”

ខញុ ំនិយយថ “េតអនកបនគិតពីនងប៉ុនម នេហយ?”

គតនិ់យយថ “ឱ ខញុ ំេអយ ខញុ ំ �គនែ់ត�ស�ញ់នង។”

ខញុ ំនិយយថ “�ស់េហយេបអនកមនិ�ចរស់បនេបគម ននងេទេរ បករ
ជមយួនងេ អ ច ឹង ែតេបអនក�ចរស់បនេបគម ននង អនកមនិគួរេទ។ ដូេចនះ េប
�នឹងសម� បអ់នក អនកគួរែត—គួរែតេរ បករជមយួនងេ ” ខញុ ំនិយយ។ េហយអ�ី
ែដលខញុ ំចង�់បបគ់ត ់គឺថេបអនក�ស�ញ់នងខ� ងំ!
44 ឥឡូវ គឺឥឡូវេនះមុនេពលែដលអនកេរ បករ �គបយ៉់ង�នឹងល� េហយនឹង
ល��បេសរ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេរ បករេហយេនះ�គបទ់ងំអនទ ក ់ និង
ករ�កលបង ៃនជីវតិនឹងចូលមកដល់។ េនះគឺជេពល ែដលអនកគួរែតឋតិកនុង
ក�ី�ស�ញ់ ែដលអនក�ចយល់ពីគន េ វញិេ មក។ េ េពលែដលអនកខកចិត�
ជមយួនង ឬ នងខកចិត�ជមយួអនក េនះអនកទងំពីរនឹង�ចយល់ចិត�គន ។
45 េនះគឺជវធីិមយួជមយួនឹង�ពះ�គីសទែដរ។ េឃញេទ? េយង�តវែត�ស�ញ់
�ទងជ់ខ� ងំ រហូតដល់េពលែដលេយងសូមអ�ីមយួ េហយេប�ទងម់និ�បទន�
មកេយងេទ �នឹងមនិេធ�ឲយរេងគរេនះេទ។ េឃញេទ? េឃញេទ? េហតុអ�ី? េហយ
មនផ�ូវែតមយួែដលេយង�ចេធ�� គឺ�តវក� យជចំែណកៃននិស�យ័ជ�ពះរបស់
�ទង ់ េនះអនកនឹងបនយល់ពីេហតុែដល�ទងម់និ�បទន�ដល់អនក។ “ជចំែណក
ៃននិស�យ័ជ�ពះរបស់�ទង។់”
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46 េហយសូមេមលមកទីេនះ “េហយែដលបនរចួផុតពីេសចក�ីពុករលួយរបស់
េ�កិយេនះ ែដលេកតេឡងពីេសចក�ីបំណង�បថន ។” ចូរេគចេចញពី�! េមលេត
សំ�បអ់នក�? �សំ�ប�់កមជំនុំ ជអនកេ កនុង�ពះ�គីសទ បន�តវដំេកងេលស
ពីេសចក�ីទងំេនះ។ មនិែមនគតប់នេលកខ�ួនេឡងេនះេទ ែតគឺជ�ពះ�គីសទេទ
ែដលបនេលកគតេ់ឡងវញិ។
47 សំ�បប់ងប�ូន�បស�សីមកពី�គបព់ណ៌សមបរុ ែដលមនវត�មនេ ទីេនះ
�ពឹកេនះខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឲយអនក�មន កម់នេ�គះថន កេ់នះេទ។ ប៉ុែន�េ កនុងករ�បជំុ
កលពីមុនេនះ ខញុ ំមនិបនដឹងថខញុ ំបននិយយ�េ េលេ�ងឧេបសថេទឬេទ។
ខញុ ំបន�បប�់ជេ�ចនកែន�ង។ មនប�ូន�សីែសបកេខម មន កន់ិយយថ “េតខញុ ំ�ច
មនទីបនទ ល់ ឬ ករប ច កប់ន�ិចបនេទ?”

“មនិថ�ីេទប�ូន�សី សូមអេ ជ ញ។”
48 នងនិយយថ “ខញុ ំចងេ់ធ�ទីបនទ ល់េនះេដមបថី� យសិរលី�ដល់�ពះ។” នង
និយយថ “អនកដឹងេទខញុ ំ—ខញុ ំមនិជអ�ីែដលខញុ ំគួរែត” េហយនងនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនិបនក� យជអ�ីែដលខញុ ំចងក់� យ ប៉ុែន�” នងនិយយថ “មនេរ ងមយួ�បកដ
ថខញុ ំមនិែមនអ�ីែដលខញុ ំធ� បពី់មុន។” េឃញេទ? នងបនមកពីកែន�ង�មយួ។
នង�តវបនេលកេឡងេល។
49 េនះេហយជវធីិែដលេយងបនដឹងថេយងបនរចួពីេសចក�ី�� បេ់ហយ
មនជីវតិ។ េយងេមលេ កនុងរេ � ែដលេយង�តវបនយកេចញមក។ េឃញ
េទ? េយងមនិជអ�ីែដលេយងចងក់� យេទ េយងកម៏និែមនជអ�ីែដលេយងគួរែត
ក� យែដរ ប៉ុែន�េរ ងមយួែដលេយងដឹងគុណេនះគឺ េយងមនិែមនជអ�ីែដលេយង
ធ� បជ់។ �តវ�ស់។ េយងកំពុងែតេ េលផ�ូវ។
50 “េហយែដលបនរចួផុត ពីភពពុករលួយរបស់េ�កិយ។” បនរចួផុតគឺ
េសចក�ីបង�បថន  និង ភពពុករលួយរបស់េ�កិយ ៍ អនកេ េលរបស់ទងំអស់
េនះ។ ឥឡូវែដរ—ឥឡូវែដល�បេភទៃនមនុស�ែដលគតនិ់យយេ កន ់ គឺ
មនុស�ែដលបនរចួផុតពីករទងំេនះ េមលភពពុករលួយៃនេ�កិយ។

េហយេ�កពីេនះចូរឲយមនេសចក�ីឧស�ហ៍ េដមបឲីយេសចក�ីជំេន បន
េទ ង�តង ់េហយេសចក�ីេទ ង�តងប់នដំរះិ
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ឲយដំរះិបនេចះសងកតចិ់ត�…សងកតចិ់ត�បនខជ បខ់ជួន…ឲយេសចក�ី
ខជ បខ់ជួនបនេគរព�បតិបត�ិដល់�ពះ ឲយេសចក�ីេគរព�បតិបត�ិដល់�ពះ

បនេចះ�ប�់នគន ជបងប�ូន េយងឲយេសចក��ីប�់នគន ជបងប�ូន
បនេសចក�ី�ស�ញ់ែថមេទ ត។

51 ឥឡូវគតប់នឲយគំរ ូ ពីអ�ីែដលេយង�តវេធ� និង េចះេធ��។ ឥឡូវដូចែដលខញុ ំ
បននិយយ េយងទងំអស់គន ចងជិ់ត�ពះ។ េនះេហយជេហតុែដលខញុ ំេ�ជសេរ ស
�ពះ�ជ�រេនះេ �ពឹកេនះ េដមបឲីយ�កមជំនំុបន ដឹងថមនមនុស�កំពុង
េធ�ដំេណ រ។ ដបតិយបម់ុញិខញុ ំបននិយយថ “េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះរស់េ
េ�ក�កង?” ប៉ុនម នជេកសិបភគរយមកពីខងេ�ក�កង។ “េតមនប៉ុនម ននក់
មកពីចំងយមយួរយម៉ល?” េហតុអ�ីបនជ�េលសខញុ ំគិតថមនែតែបត៉សិប
ភគរយប៉ុេ�� ះ។ “េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះមក ពីចំងយ�បរំយម៉ល?”
េហយ�េសទរែត—ែតមយួភគបីៃនមនុស�ទងំអស់គន  បនមកពីមយួរយ និង
�បរំយម៉ល។ សូមគិតពីេរ ងេនះ គឺពីមនុស�េធ�ដំេណ រ។ មនុស�ទងំអស់េនះ
មនិែមនមក�ពះវ�ិរេដមបឲីយបនេឃញេនះេទ។ គម ន…អ�ីែដលពិភពេ�ក
ខងេ�ក�ចេមលេឃញថជកែន�ងល�េនះេទ។ ពួកេគគឺជមនុស�ធមម� �ក
េហយេស� កពកធ់មម�។ �មនិមនេភ�ងជតិ របស់អនកែតងខ�ួនដូចេទវ� គម ន
ខ�ុយ គម នពយណូ គម នបង�ួចកបចក់ ច កេ់ទ។ អនកនឹងមនករលំបកកនុងករ
រកេកអី ឬកក៏ែន�ងឈរែកបរជ ជ ំងផង។ ពួកេគមនិបនមកេដមបកីរទងំេនះ
េទ។ ប៉ុែន�ែដលេគមក ពីេ�ពះេ កនុងចិត�ពួកេគបនេឃញនូវភព�សស់�� ត
ែដរែភនកមនិ�ចេមលេឃញ។ គឺែភនកខងវ ិ ញ ណែដលបនភព�សស់�� តរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហតុេនះេហយេទបពួកេគមក។

52 ដូេចនះេ មុនៃថងែដលេយងមនករថ� យបងគំ ខញុ ំអធិ�� នជបជ់និចច។ េ ឯ
មតប់ង�ួច ខញុ ំលូកចូលកនុងេ�េ ៉ ខញុ ំ…�បប�់បពនធថ “េ �ពឹកេនះខញុ ំេ បរបញ់
កំ�បក។” េហយខញុ ំបន�កេ់ខម ៃដ និង �ក�ស់កនុងេ�េ ៉ ខញុ ំ។ កល�មនពន�ឺ
�គប�់គនសំ់�បេ់មល ខញុ ំនឹងអងគុយទល់នឹងេដមេឈេ កែន�ង�មយួ េលកៃដ
េឡងេ េលេមឃេហយនិយយថ “�ពះអងគេអយេតទូលបងគំ�ចេធ�អ�ីបនេ
ៃថងេនះ? េត�ទងនឹ់ង�បទនអ�ីដល់ទូលបងគំសំ�ប�់ ស��ទង?់”
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53 រចួេហយេ េពលខញុ ំបនបះ៉អ�ីមយួែដលបនេឆះ កេ៏ចញជយ៉ងដូចេនះ។
េ េពលែដល�ពះវត�មនកនែ់តជិត ខញុ ំចបេ់ផ�មដូចជលឺអ�ីមយួែដលេ ឆង យ
មនអ�ីដូចរេប បេនះ។ “ពីរគុណ និង ពីរ េសមរបនួ។” កនែ់តជិត “ពីរគុណ និងពីរ
េសមរបនួ។ ពីរគុណនិងពីរេសមរបនួ។ ពីរគុណ និងពីរេសមរបនួ។” [ប�ូន�បស�បន�ំ
និយយកនែ់តញបេ់ ៗ—Ed។] ម�ងេហយម�ងេទ តៗៗ ដូេចនះ។ េនះគឺជ�ពះវ
ត�មន�ទងក់ំពុងែតយងចូលមក។
54 ផចងគ់ំនិតេយង េហយបនទ បម់កេយងនឹងេចញពីខ�ួនេយង។ េនះនិមមតិនឹង
មក “ចូរេ កែន�ងេនះ- ឬ-កែន�ងេនះ េហយករេនះ-ឬ-ករេនះ។” េឃញេទ? គឺ�
ចបេ់ផ�មេ េពលែដលេយងពិចរ�អំពី�ពះ េ�កពីែផនដី ឆង យពីែផនដី គឺេ ទី
រេ��ថ ន សំ�បខ់�ួនអនក។
55 េហយ�ចបេ់ផ�មយក “ម�ងមយួៗ…”ខញុ ំនិយយថេលខ�កេ៏�យឬអ�ី
េផ�ងេទ តែដលយកជបន�បនទ ប ់ េចះែតចូលមក។ រចួេហយ�មកកនែ់តញប់
េ ៗ។ អនកអងគុយេ ទីេនះេហយេលកៃដអនកេឡង កុំនិយយអ�ីទងំអស់
�គនែ់តេលកៃដេ ឯេល។ ករដំបូងែដលេយងបនដឹងគឺថ ខ�ួនរបស់េយង
ទងំមូល�តវបនឆកយ់កេ បត។់ រចួេហយអនកនឹងេឃញនូវអ�ីែដល�ទងច់ងឲ់យ
អនកដឹង គឺបង� ញអនកពីអ�ីែដល និង�តវេកតេឡង។
56 េពលខ�ះេឡងមកជ�ន ម រហូតដល់�ន មមយួ រចួេហយ�ន មជេ�ចន។ �
មនិក� យេ ជនិមមតិេទ។ េហយ�ពះបនទូលបនចកប់ ចូ លគន ។ [ប�ូន�បស�បន
�បំនេគះបីដង—Ed។] ខញុ ំបនចបក់នេ់ខម ៃដខញុ ំវញិ េដមបកំុីឲយខញុ ំេភ�ច េហយ
កត�់ទុក។
57 េហយខញុ ំបនមកដល់ផទះេហយបនេមល�ម�ងេទ ត េហយបនសិក��។
េហយេពលខ�ះ�ដូចជ មនិមននយ័អ�ីេ�ះសំ�បខ់ញុ ំ េពលែដលខញុ ំេមល�ម�ង
េទ ត។ េហយបនទ បម់ក�គឺយ៉ងេនះ! គឺ�បនបះ៉េហយ�េ វញិម�ងេទ ត។ រចួ
ខញុ ំមនេស វេ  តូចមយួដូចេនះ េហយចបេ់ផ�មេធ�គំនូរ�ពងេឡង ឲយកនែ់តខ� ងំ
�មែដលខញុ ំ�ចេធ�េ បន នូវអ�ីែដល�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំគិតថ “�ពះអមច ស់
េអយ ទូលបងគំ េ ឯ�សនេដមប�ីបបព់ួកេគ។ ខញុ ំ…‘ចុះមក’។ ខញុ ំមនអ�ីមយួចំនួន
ឲយពួកេគ។” េនះេហយគឺវធីិែដល�បនមក។ គឺ�យ៉ងនឹងឯង។ រហូតដល់ទីមយួ
ែដល�ទងប់ន�បទនឲយខញុ ំ ខញុ ំមនិ�ចឲយ�េ អនក�បនេទ។
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58 ដូេចនះេ េលគំនូរេ�ព ងតូចមយួែដលខញុ ំកំពុងែតេមលេនះ។ េហយេ មុន
ដំបូង ែដរខញុ ំបនចបេ់ផ�ម ខញុ ំមនិយល់េ �តងច់ំនុចេនះេទ រហូតមកដល់ប៉ុនម ន
ៃថងមុនេនះែដលខញុ ំបនេ េលកំ�តេ់ឈេនះប៉ុេ�� ះ។
59 ឥឡូវពួកមនុស�ទងំេនះគឺ—គឺ…េព�តសបន និយយេ ទីេនះេតេយងេធ�
យ៉ង�ឲយបនក� យជចំែណកៃននិស�យ័ជ�ពះរបស់�ទង។់ ឥឡូវពួកេយង
�គបគ់ន កំពុងែតពយយមកនុងករឲយបនដូចជរបូអងគ�ទង។់
60 ឥឡូវែដលេយងបនេរ នរចួេហយនូវ��ទងំ�បពីំរ។ េហយេ េពលែដល
មនសូរសំេលងៃន��ទី�បពំីរេនះ ឬ ករេ�ះែលង…បងករេឡង េយងបនថ
��េនះគឺជអ�ី គឺេដមបេី�ះែលងពន័ធកិចច េដមបេី�ះែលង��ទងំ�បពំីរ។ េហយ
េយងនឹងបនេឃញ�េ េល�ក�ស់។ គឺជករេ�ះែលង�ពះ�ជ�រ គឺអ�ីែដល
េបះ��ដល់េយង។
61 កលពីៃថង�ទិតយមុនខញុ ំអធិបបយអំពី “កូនេ�រ។” េហយកូនេ�រេនះគឺ
េសចក�ីជំេន ។ េសចក�ីជំេន កនកូ់នេ�រ េហយកូនេ�រេនះគឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ េហយ�ពះ�គីសទគឺជទ� ។ េឃញេទ? ដូេចនះេសចក�ីជំេន គឺជបង�ួចៃន
�ពះបនទូល េហយនឹងេបកបង� ញនូវសិររីងុេរ ង និង ភពល� របស់�ពះ េ ដល់
�បជ� ស�របស់�ទង។់ េឃញេទ? ដូេចនះគឺជេសចក�ីជំេន ែដលមនកូនេ�រ
សំ�បេ់បក� េហយបង� ញ�។
62 ដូេចនះេ ៃថងេនះេយងពយយមកនុងករយកកូនេ�រដែដលេនះ េដមបេីបក
េ�រេ កនផ់�ូវែដលនឹងនឲំយេយងបនក� យេ ជ�គី�ទ នដឧ៏ស�ហ៍ េ កនុង
ភពដូចជ�ពះ េហយឲយបនក� យជេ�ងឧេបសថដរ៏ស់សំ�បឲ់យ�ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់គងេ់ ។
63 ចងច ំ �ពះសំែដងអងគ�ទងេ់�យវធីិបី។ េលកទីមយួ�ទងសំ់ែដងអងគ�ទង់
េ កនុងសរសរេភ�ង ែដល�តវបនេ ថជ�ពះបិ�។ េហយ�ពះដែដលេនះបន
បង� ញរបូអងគេ កនុងភពជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បនេកតមកជរបូ�ចែ់ដល�ទង់
បនបេងកត។ ទីបី�មរយៈករសុគតរបស់�ទង ់ �ទងប់ន�ងសម� ត�ពះវ�ិរ
ែដល�ទង�់ចគងេ់ បន។ គឺជ�ពះេ ពីេលេយង �ពះគងេ់ ជមយួេយង �ពះ
េ កនុងេយង គឺជ�ពះែតមយួ។
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64 េនះជមូលេហតុែដល�ទង�់តវបនេ ថ �ពះវបិ� �ពះ�ជបុ�� នងិ �ពះ
វ ិ ញណបរសុិទធ។ មនិែមនជ�ពះបីេនះេទ ែតគឺជចំែណកបីៃន�ពះែតមយួ។
គឺេគ�គនែ់តដឹងថ�មនេ កនុង�កម�បឹក�នីេស ប៉ុេ�� ះ េយងមនិមនករ
�ចលំេទែមនេទ? �តវេហយ។ មនិែមន�ពះបីអងគេទ។ មនុស�មនិ�ចយល់បន
ថេត�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កន�់ពះវរបិ�បនយ៉ង� េ�ពះែត�ទង ់ និង
�ពះវរបិ�គឺែតមយួ។ គឺថ�គបយ៉់ង�អ ច ឹង។ គឺ�គនែ់តេបក�ប៉ុេ�� ះ! ែមន។
េឃញេទ? គឺមនិែមន�ពះបីអងគេនះេទ។ បីមុខងរ! បីអងគ-…
65 េត�ជអ�ី? �ពះបនយកនិស�យ័ជមនុស�។ �ពះ�ទងច់ងឲ់យេយងថ� យបងគំ
�ទង។់ ពកយ�ពះមននយ័ថ “ជអ�ីមយួសំ�បថ់� យបងគំ។” េហយគឺជ�ពះែដរ
ពយយមកំណតឲ់យ�បជ� ស��ទង ់ េដមបឲីយ�ទងប់នទទួលនូវអ�ី ែដល�ទងប់េងកត
មនុស�មក។ �ទងម់និបនបេងកតអនកមកេ�កពីឲយក� យជកូន�បស�សីរបស់�ទង់
េទ។ េបេយងមនិបន� គឺមននយ័ថអនកបនខុសេគលេ េហយ។
66 េហយ “ខុស” ពកយថ អំេព-ប-ប មននយ័ថ “ខុសេគលេ ” ខុស
េគលេ ។ រចួេបខញុ ំកំពុងបញ់េ េលេគលេ មយួ តំរង�់គបច់ំរយៈចំងយ
�សិបយ៉ត េហយខញុ ំបញ់ យកកេំភ�ងខញុ ំមកេហយបញ់ េហយខញុ ំបញ់ខុស បនួ
ឬ �បអិំញ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង? កេំភ�ងរបស់�តវករែបរ។ មនអ�ីខុសេហយ។
េហយេបខញុ ំមនិបនមនជំេន េ េល�ពះេទ េហយេបខញុ ំមនិបនក� យជ�គី�ទ ន
េទ…�ពះបន�កអ់នកេ ទីេនះេដមបឲីយអនកបនក� យជ�គី�ទ ន។ េបេយងេ
ខងេ�កៃនកែន�ងមយួ �តលបម់កវញិេ កែន�ងេនះេទ ត។ េហយមនករ
ែតមយួប៉ុេ�� ះ ែដល�ចនអំនក�តឡបម់កវញិ គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ពះវ ិ

ញណបរសុិទធេ កនុង�ពះបនទូលនអំនកឲយ�តលបម់កវញិ េហយនអំនកឲយចូលមក
កនុងេគលេ ម�ងេទ ត។ �តវេហយ។
67 ឥឡូវេយងនឹងសិក�ពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េ�ក េសទផនបននិយយ
ថ េ កនុងកិចចករជំពូកទី៧ និង េ កនុង…សូមឲយេយងបន�ន�។ (និយយ
អំពីឥឡូវ គឺេយងនិយយអំពីេ�ងឧេបសថរបស់�ពះ។) ឥឡូវេ�ក េសទផននិ
យយថ…(ែដលរស់ �នឹងក� យជេ�ងឧេបសថរស់សំ�ប�់ពះដម៏ន�ពះជនម
គងេ់ ។) េ�កេសទផនបននិយយ េ កនុងកិចចករជំពូកទី៧ េហយខញុ ំេជ ថ
េយង…េ កនុងកិចចករជំពូកទី៧ ចបេ់ផ�មពី ខទី៤៤:
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រឯីេ�ងឧេបសថៃនេសចក�ីបនទ ល់ េនះបនេ ជមយួពួកពធយុេក
របស់េយង�ល់គន  េ ទីរេ��ថ ន ដូចជ�ពះបនបងគ បម់ក ឲយេ�ក
ម៉ូេសេធ��មគំរែូដលេ�កបនេឃញ។

ពួកពធយុេកេយងកប៏នទទួលមកតៗគន  េហយបននចូំលមកកនុង
�សក ជមយួនឹង…�ពះេយសូ៊វ កនុងកលែដលេគចបយ់កអស់ទងំ
នគររបស់ពួក�សនដ៍ៃទ ែដលបនបេណ� ញ ពីមុខពួកពធយុេកេយង
េចញ ដ�បដល់�ជហ�ួង�វឌី

រឯីហ�ួង�វឌីេនះ �ពះ�ទងស់ព��ពះហឬទយ័នឹង�ទង ់េហយេស�ច�ទង់
មន�ពះទយ័�បថន ចងរ់កទីលំេ សំ�ប�់ពះៃនយ៉កុប។

ែតហ�ួង�ឡូម៉ូនវញិ ែដរ�� ងសំ�កម់យួថ� យ�ពះ។

ប៉ុែន� ឯ�ពះដខ៏ពស់បំផុត�ទងម់និគងេ់ កនុង�ពះវ�ិរ ែដលៃដមនុស�
េធ�េនះេឡយ ដូចែដលេ��៉បនទយថ

�ថ នសួគជ៌បល�័ងកអញ េហយែផនដីជកំណល់កល់េជងអញ
�ពះជមច ស់មនបនទូលថ េតឯង�ល់គន នឹង�� ងសំ�ក�់ឲយអញ
ឬ កែន�ងឲយអញឈបសំ់�កបន?

68 ឥឡូវេ កនុង…ឥឡូវ “េ�ងឧេបសថ” គឺពិត�ស់ជកែន�ងែដលេយងនឹង
េ សំ�ក ឥឡូវទទួលបនភព�សស់ថ�  និងអ�ីេផ�ងេទ ត ដូចជសំ�កពីេគង ឬ
អ�ីេផ�ងេទ ត។ ឥឡូវកនុងេហេ�ពជំពូកទី១០ េហយេ កនុងខទី៥ �វក័ប៉ុលបន
េលក�មក។

េហតុេនះបនជកល�ទងយ់ងមកកនុងេ�កិយ ៍�ទងម់នបនទូលថ
“យ ញ  បូជ…(ជ�ពះ�គីសទ)…�ទងម់និចងប់នយ ញបូជ និង ដង� យ
េទ ែត�ទងប់នេរ បចំឲយរបូកយទូលបងគំវញិ:

69 េតអ�ីជេ�ងឧេបសថឥឡូវេនះ? ជរបូកយ �ពះ�ន កេ់ កនុងរបូកយ។
70 �ពះ�ទងធ់� បគ់ងេ់ ខពស់ េ េពលែដល�ទងយ់ងមកេ េលភន ំ េទះបីជ—
ជេគ ឬជេគ�គវកេ៏�យេបបះ៉េជងភនេំហយេនះនឹង�តវ�� ប។់ ដបតិ�ពះ�ទង់
បរសុិទធ។
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71 កលពីរេស លៃថងមុន េពលែដលេទវ�បនបងំមុខរបស់�ទង។់ េស�៉ភមី
ែដលមនមុខដប៏រសុិទធ ែដលមនិែដល�គ ល់ថេតអំេពបបជអ�ី េហយពួកេគ�តវ
បងំមុខ េ កនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះជមច ស់ បងំេជងកនុងហ�ូងមនុស�។
72 ឥឡូវ�ពះដប៏រសុិទធមនិេលកេទសឲយអំេពបប ដូេចនះគម នអ�ី�ចបះ៉ភនែំដល�ពះ
�ទងគ់ងេ់ បនេទ។
73 រចួ�ពះក� យជ�ចឈ់ម េហយរស់េ កនុងចំេ�មេយង េ កនុងរបូអងគៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជបុ���ទង ់និង ជ�ន �ពះហស��ទង។់ រចួេហយបុ�តេនះបន
�បទនរបូអងគ�ទង ់ េហយ�ពះេ�ហិត�ទងប់នខច យេចញ េដមបឲីយ�មរយៈ�ពះ
េ�ហិតេនះ េយងបនជីវតិវញិ។
74 �មរយៈ�ពះេ�ហិតេនះេយងបន�� ត។ េហយឥឡូវ ឈមរបស់េយង
ជីវតិរបស់េយងែដលបនមកេ�យចំណងខ់ងផ�ូវេភទ េហយនឲំយេយងមនជីវតិ
េ េលែផនដីេនះ។ �ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនសំ�តេយង ផ� ស់ប�ូរ
និស�យ័របស់េយង ែដលបន�បទនមកេយង នូវ�ពះវ ិ ញណបរសុិទធ េហយ
េយងបនរមួចំែណកេ កនុងនិស�យ័ជ�ពះរបស់�ពះ រចួេហយេយងបនក� យជ
កែន�ងែដល�ពះ�ទងគ់ងេ់ ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េ ៃថងេនះអនកនឹង
បនដឹងថ ខញុ ំេ កនុង�ពះបិ� េហយ�ពះបិ�េ កនុងខញុ ំ ខញុ ំេ កនុងអនក េហយអនក
េ កនុងខញុ ំ។” េឃញេទ?
75 ដឹងថេត�ពះ េ កនុងពួកជំនុំរបស់�ទង។់ �កមជំនុំឥឡូវគឺគួរែតទទួលតំែណង
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទបន�េបសកមមរបស់�ទង។់ “អស់អនក�ែដលេជ ដល់ខញុ ំ
ករអ�ីែដលខញុ ំេធ�េគក�៏ចេធ�បនែដរ េហយេ េពលបន�ិចេទ តេ�កិយនឹ៍ង
មនិបនេឃញខញុ ំេទ តេទ ែតអនកនឹងេឃញខញុ ំវញិដបតិខញុ ំេ ជមយួអនក គឺេ កនុង
អនក រហូតដល់ចុងបំផុតកលប។” េឃញេទ? េនះគឺជអ�ីែដល�តវបន�ករងររបស់
�ទង។់
76 ឥឡូវ�ពះឬក�៏ពះគមពរីបនែចងថ។ េ�កេសទផននិយយអំពី�ឡូម៉ូន
�ងសង�់ពះវ�ិរេឡង “េហយ�ពះដខ៏ពស់បំផុតមនិគងេ់ កនុង�ពះ វ�ិរែដលេធ�
េ�យៃដរបស់មនុស�េទ។ ‘�ថ នសួគជ៌បល�័ងគអញ េហយែផនដីជកំណល់កល់
បទេជងអញ។ េហយកែន�ង�ឲយអញឈបសំ់�កបន?’ ‘ែត�ទងប់នេរ បចំ
របូកយទូលបងគំវញិ។’” �ែមន៉។ អនកេ ទីេនះ។
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77 “ែត�ទងប់នេរ បចំរបូកយទូលបងគំវញិ។” �ពះ�ទងគ់ងេ់ កនុងមនុស�
ឆ�ុះប ច ំងរបូអងគ�ទងេ់ កនុងមនុស�េនះ។ ករថ� យបងគំយ៉ងល�! �ពះគងក់នុង
េយងែដលជេ�ងឧេបសថរបស់�ទង ់ �ពះេបកសំែដង។ អូ េតេយង�ចេ បន
យ៉ង�រហូតដល់េយងពិបកដកដេង�មេ ទីេនះពីកំេ ។ សំគល់�ពះកនុង
�គបេ់ពលេវ� ឆ�ុះប ច ំងរបូអងគ�ទងេ់ កនុងមនុស�។

78 គឺជ�ពះេ កនុងេ�កម៉ូេស។ ចូរេមលេ គតេ់កតជអនកដឹកន ំ �ពះ�គីសទ។
េ កនុងេពលែដលគតេ់កត មនករសម� បកូ់នេកមង ពយយមែស�ងរកគត់
ដូចគន នឹង�ពះ�គីសទែដរ។ េហយគត�់តវ—បនប ចូ ន គត�់តវបនប ជូ នេ េពល
េនះ ដូចអងគ�ពះ�គីសទែដរ។ គតជ់អនកឲយចបបដូ់ច�ពះ�គីសទែដរ។ េ�កម៉ូេស
បនេឡងេ ឯភនអំស់រយៈេពលែសសិបៃថង េហយបនទទួលបទប ញ តិ រចួបន
ចុះមក។ �ពះ�គីសទបនយងេ ទីរេ��ថ នអស់រយៈេពលែសសិបៃថង េហយ
បន�តលបម់កវញិេ�យមនបនទូលថ “អនកបនឮកលពីេដមេហយថ ‘ឯងមនិ
�តវកំផិតេឡយ។’ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយេ អនកថ អស់អនកែដលេមលេ ស�ីេហយមន
សំេរ បដំេរកចងប់ន េនះបន�ប�ពឹត�ិអំេពផិតនឹងនងេហយ។” េឃញេទ? �គប់
ទងំេរ ងខុសគន ទងំអស់គន េនះគឺ�ពះឆ�ុះប ច ំងពីរបូអងគ�ទង។់

79 េមលេ យ៉ូែសប បនេកតជកូនខង�ពះវ ិ ញ ណេ កនុងចំេ�មបងប�ូន
គត។់ ពួកេគទងំអស់គន ជមនុស�ល� េហយជេម�គ�រ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
យ៉ូែសបមក គឺគតខុ់សេគ។ គត�់ចេមលេឃញនិមមតិ េហយ�ចបក��យ
សុបិន េហយគត�់តវបនដំេកងឲយខពស់ជងបងៗ េ�យេ�ពះករេនះ។ េ�យ
េ�ពះកលែដល�ទងប់ន�កឲ់យគតេ់ធ�េ េលែផនដីេនះ បង�បសគតប់នស�ប់
គត។់ េឃញេទ? េហយ�គបក់រទងំអស់គឺបនចង�ុលេ េលេឈឆក ង។ េហយ
សូមេមលគត�់តវលកេ់�យ�បក�់មសិបកក ់ េ�យបងៗរបស់គត។់ �តវ
បនទំ�កេ់ កនុងរេ � ឲយ�� បេ់�យ�របងៗគត។់ �តវបនេលកពីរេ �
េហយបនេ អងគុយេ ខង�� ំៃនផេ�៉ន។ េហយគម នអនក�ែដល�ចមកឯ
ផេ�៉ន ជអនកែដល�គប�់គងពិភពេ�កេ សមយ័េនះបនេទ េ�កពី�មរយៈ
យ៉ូែសប។ គម នអនក��ចមក�ពះបនេទេ�កពី�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
េហយេ េពលែដលយ៉ូែសបចកេចញពី�ពះ�ជ�ងំ គឺមុនេពលែដលគត់
ចកេចញ មនសូរែ�ត េហយមនអនករត ់ រត�់មគត ់ “លុតជងគងចុ់ះ! េ�ក
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យ៉ូែសបមកេហយ!” មនិថអនកេ កែន�ង� េធ�ករងរអ�ី ករងររបស់អនកសំខន់
ប៉ុ��  អនក�តវែតលតជ់ងគងចុ់ះរហូតដល់យ៉ូែសបេ ដល់ទីេនះ។
80 េហយេ េពលែដលែ�តបនបន�ឺេឡង �គបទ់ងំជងគង�់តវលុតចុះ �គបទ់ងំ
អ�� តែថ�ង�បប។់ េពលែដល�ពះ�គីសទ ជយ៉ូែសបរបស់េយង បនលះេចល
សិរលី��ទងេ់ហយបនយ៉ងមក �គបទ់ងំករងររបស់ អនកែលងសំខនេ់ទ ត
េហយ។ �គបទ់ងំជងគង�់តវលុតចុះ េហយអ�� តែថ�ង�បបថ់�ទងគឺ់ជបុ��
ៃន�ពះ។ �តវេហយ។
81 អូ េតេយងេឃញ�ទងេ់ កនុង�វឌីយ៉ងេមច៉! េតេស�ច�វឌី ជេស�ចែដលេគ
មនិទទួល�គ ល់ េហយ�តវបនេគទំ�កពី់បល�័ងកយ៉ងដូចេម�ច េ�យបងប�ូន
�ទង ់ បុ�ត�ទងប់នអងគុយេ េលភនអំូលីវេ េពលែដល�ទងយ់ងេឡងេ កំពូល
ៃនភនអំូលីវ បន�កេឡកេមលមកទី�កងេយរ៉�ូឡឹម េហយ�ពះកែន�ង ដបតិពួកេគ
ជ� ស��ទង ់ ែដល�ទងប់នបំេរ េគ េហយបនបេ�ង នេគពី�ពះ េហយគឺជ� ស�
របស់�ទងែ់ដលបនទំ�ក�់ទង ់ េហយ�គែវងរបស់េល�ទង ់ និយយកំែប�ងពី
�ទង ់ េពលែដល�ទងច់បេ់ឡងេលភនកំ�៏តវបនេគបដិេសដ។ អូ េតបុ�តរបស់�ពះ
�គបល់កខណ៍យ៉ង� េ េពល�បបីំរយឆន េំ�កយមក មនេស�ចែដល�តវបន
បដិេសដេ�យ�រ� ស�របស់�ទងប់នអងគុយេ េលភន ំ េហយ�ពះកែន�ងនឹង�ក
ងេយរ៉�ូឡឹម កនុងភពជេស�ចែដល�តវេគបដិេសដ។
82 េត�គឺជអ�ី? �ពះបនឆ�ុះប ច ំងរបូអងគ�ទងេ់ កនុងេ�� គឺឆ�ុះប ច ំងរបូអងគ
�ពះ�គីសទ។
83 រចួេហយមនមន កប់នមក គឺជភពល�ឥតេខច ះរបស់�ពះ។ គឺជ�ពះ
េ កនុងចំេ�មេយង។
84 េហយ�ងំពីេពលេនះ �ទងប់នឆ�ុះប ច ំងរបូអងគ�ទងេ់ កនុង�កមជំនំុរបស់
�ទង ់ េ ែផនកខងេនះៃនកល់�រ។ី ដូេចនះអនកបនេឃញេហយថេយងពយយម
េដមបឲីយបនចូលមកកនុងសំ�កេ់នះ គឺេ�ងឧេបសថៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។
ឥឡូវមនមនុស�មយួចំនួន…
85 េយងសំគល់េ �តងេ់នះ �ទងម់នបនទូលថ “មុនដំបូងេយងមនេសចក�ី
ជំេន  េសចក�ីេទ ង�តង ់ដំរះិ បនេចះអតធ់មត ់បនខជ បខ់ជួន េសចក�ីល� ឬ បនេចះ
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េគរព�បតិបត�ិដល់�ពះ បនេចះ�ប�់នគន ជបងប�ូន។” �តវេហយ។ េចះ�ប�់ន
គន ជបងប�ូន េហយបែនថមេសចក�ី�ស�ញ់។ សូមឲយខញុ ំបន�ន�ម�ងេទ ត
េដមបឲីយអនកយល់�ទងំ�សងឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេយងនឹងចបេ់ផ�មេ ខទី៥។

េហយេ�យេហតុេនះបន�តវឲយអនក�ល់គន  បែនថមឲយមនេសចក�ី
ឧស�ហ៍ែដរ េដមបឲីយេសចក�ីជំេន បនេទ ង�តង ់ ឲយេសចក�ីេទ ង�តង់
បនដំរះិ

ឲយដំរះិបនេចះអតស់ងកត ់ឲយេសចក�ីអតស់ងកតប់នខជ បខ់ជួន ឲយ េសច
ក�ីខជ ប់ខជួនបនេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះ

ឲយេសចក�ីេគរព�បតិបតិ� បនេចះ�ប�់នគន ជបងប�ូន េហយឲយ
េសចក�ី�ប�់នគន  បនេសចក�ី�ស�ញ់ែថមេទ ត។

….ដបតិេបមនេសចក�ីទងំេនះចំេរ នេឡង កនុងចិត�អនក�ល់គន
េហយ េនះអនក�ល់គន មនិេ ទំេនរ ឬឥតផលខងឯដំេណ រ�គ ល់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ពះអមច ស់ៃនេយង�ល់គន េឡយ។

86 ឥឡូវេព�តសបនបេង�បអ�ីខ�ះដល់េយងេ ទីេនះ គឺជវធីិេដមបឲីយបន
េ ដល់ទីេនះ។
87 ឥឡូវខញុ ំចងនិ់យយយ៉ងដូេចនះថ មនមនុស�មយួចំនួនមនេសចក�ី
េទ ង�តង ់ដំរះិ �បជញ ករអតធ់ននិ់ងអ�ីេផ�ងេទ តែដលមនិចបំចស់�មប�់គី�ទ ន
េទ។ ឥឡូវេយង�គនែ់ត…េយងបេ�ង ន��ៃថង�ទិតយ។ េហយេនះជករពិត។
គឺមនមនុស�ែដលមនចំែនកៃន� េហយែដលមនិបនបង� ញថជ�គី�ទ ន។
ែតេនះមនិែមន…�នឹងមនិេធ�េនះេទ។ �ដូចជបក�ពីណ៌េខម េហយពយយម�ក់
េ�មេកង កេ េល�� បរបស់� េដមបឲីយបនក� យជេកង ក។ គឺ�មនែតទំ�ក់
ខ�ួនឯងប៉ុនេនះ។ �គួរែតេ ជបក�េីខម �បេសរជង។ េឃញេទ? េពលែដលគត់
ពយយមេធ�� េ�យមនិបនក� យជ�គី�ទ ន គឺថដូចជគម ន�បេយជនេ៍�ះ។
88 �ដូចជេដមៃសគូម ៉ ចងេ់ធ�ឲយដូចេដមែផ�េប៉មែដរ។ �មនិ�ចេ រចួេទ
េឃញេទ េទះបី�ជេដមេឈកេ៏�យ។ �មនិ�ចេធ�ឲយដូចជេដមេប៉មបនេទ។
89 �ដូចជ�ពយយមពកេ់�មេច ម ពយយមេធ�ជេច មដូេចនះែដរ េ េពល
ែដល�ពកេ់�មេច មឬក�៏។ អនកេឃញេទ �មនិ�ចបេងកតេ�មេច មបនេទ។
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�មនិ�ចេធ�បនេទ។ េ�មេច មគឺជអំេ�យទនសំ�បេ់ច ម មនិែមនសំ�ប់
�េទ។ ��ចនឹងពយយមេធ�កយវកិរឲយដូចជេច មប៉ុែន�េ ែតជ�ដែដល។
េឃញេទ?ដូេចនះ�និយយថ “ខញុ ំ�ចសីុដូចជេច ម។ ខញុ ំ�ចេធ�េនះដូចជេច ម។”
មនិថអនកេចះេធ�អ�ីកេ៏�យអនក�តវែតជេច មេដមបឲីយទទួលបនេ�មេច ម។
90 េហយសូមឲយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះបន�ិច។ េច មមនិបនបេងកតឲយមនេ�មេច ម
េនះេទ។ �មនេ�មពីេ�ពះ�គឺជេច ម។ មនមនុស�ជេ�ចនពយយមនិយយ
ថ “បទ ខញុ ំនឹងពយយមឲយបនល�។ ខញុ ំនឹងពយយមេធ�េរ ងេនះ។” កុំេធ�ឲយមនអ�ី
ឲយេ�ះ។ េទអនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ េច មមនិបនសំុ មនិបនគិតថនឹងមន
េ�មេនះេទ។ �មនេ�មពីេ�ពះ�គឺជេច ម។
91 េហយេ េពលែដលអនកជ�គី�ទ ន អនកនឹងមនផលែផ�ៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ អនក
មនិ—អនកមនិបេងកត�េនះេទ។ អនកមនិែមនពយយមបេងកត�េឡងេនះេទ។ អនក
ពយយម…កំុេធ�ឲយអនកក� យជអ�ីែដលមនិែមនជអនក។ អនក�គនែ់តក� យជអ�ី
ែដលអនកជ េហយ�នឹងេចះរក�ខ�ួន�េហយ។ េតអនកមនធ� បឮ់េគនិយយថ
“បទ ខញុ ំ�បបអ់នក។ ខញុ ំ…ខញុ ំបនចូលកនុង�ពះវ�ិរ។ ខញុ ំ—ខញុ ំគួរែតឈបកុ់ហក”់? អនក
កំពុងែតពយយមបេងកតអ�ីមយួេហយេ េពលេនះ។ អនកមនិ�ចេធ��បនេទ ដូេចនះ
មនិចបំចព់យយមេនះេទ �—មនិ—ខុសអ�ីនឹង�េធ�ខ�ួនឯងឲយមនេ�មេច ម
េនះេទ។ �មនិ�ចេធ�បនេទ។
92 ឬក�៏ម តពយយមសីុជមយួនឹងសត��ពប �ម តពយយម—�ម តពយយមឲយ
ក� យេ ជ�ពប។ សូមអនកពិចរ�ជមយួគន  ថមនែក�កមយួនិយយថ
“អនកដឹងេទខញុ ំជ�ពប” េហយបន�កេ់�មមយួចំនួននិយយថ “េឃញេទ ខញុ ំ
េមលេ ដូច…” េឃញេទ? គឺថ�មនិមន�ងដូចទល់ែតេ�ះ។ េនះគឺ—គឺជ
អនក�មន កែ់ដលអតួខ�ួនជអនកជំនញេលអ�ីមយួ ែត�មករពិតមនិេចះេ�ះ។
េមលអនកមនិ�ចេធ�ដូេចនះបនេទ។
93 អនកមនិ�ចនិយយថ “ឥឡូវសូមេមល ខញុ ំគួរែតមនេសចក�ីេទ ង�តង ់ដូេចនះ
ខញុ ំនឹងមនេសចក�ីេទ ង�តង។់ ខញុ ំគួរែតេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះ ដូេចនះនឹងមន
�។” េហតុអ�ីបនជអនកពយយមកនុងករពក�់� ប។ េបេទះជអនក�ច�កៃ់ដ
ដល់កេ៏�យ កអ៏នកមនិ�ច�កេ់�មឲយខុសសត�បនេឡយ។ េឃញេទ? �មនិ
�ចេ រចួបនេទ។ េហយ��គនែ់តប ជ កថ់ �គឺជបក�ែីដលេពញេ�យ
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ភពពុតតបតុែតប៉ុេ�� ះ។ េតអនក�ច�សៃមបនេទអំពីករែដលែក�កចស់មយួ
កបលចងប់ន�� បរបស់សត��ពប េ�យនិយយថ “េមលខញុ ំេនះគឺជសត�
�ពប”។? េឃញេទ? េហតុអ�ីបនជេយងដឹងថ�គឺជែក�ក។ េឃញេទ? េឃញ
េទ? �តវេហយ។ េយង�ចដឹងថ�គឺជែក�កបន។

94 ឥឡូវេនះែដរមេធយបយកនុងករពយយមេធ�—គឺេធ�ឲយក� យជ�គី�ទ ន។ អនក
មនិ�ចេធ��បនេទ។ េរ ងដំបូងែដលអនក�តវេធ� គឺ�តវែតបនេកតជថមី។ អនក
�តវែតផ� ស់ែ�ប។ េឃញេទ? េហយេ េពលែដលអនកផ� ស់ែ�ប េនះអនកនឹងបន
ក� យេ ជមនុស�ថមី។ ឥឡូវអនក�ចទទួលបនឥឡូវ។ េឃញេទ? ឥឡូវ អនក
មនិចបំចខ់�ល់អំពី�� បេនះេទ �នឹងេចះែថរក�ខ�ួន�េហយេ េពល—េ េពល
ែដលអនកបនេកតជថមី។ ពិតែមនេហយ។

95 ដូចអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ។ េបអនកយក—�ជកេហយចង��កឯ់កស�� ន
អនកេបកទូកពីេល� ឬកព៏ក�់វថូដូ�កេ់ េល� រចួ�បែលង�េ ខងេ�ក េនះ
នឹងេ ចូលកនុងរេ � ភកេ់ហយនេន លេ ទីេនះ។ េ�ពះ�មនអ�ីល�សំ�ប�់េនះ
េទ។ េ�ពះ�គឺជ�ជក។ េនះគឺជនិស�យ័របស់�។ ករនេន លគឺជនិស�យ័របស់
�។ អនកគឺ�គនែ់ត�តវផ� ស់ប�ូរធមមជតិរបស់�ប៉ុេ�� ះ េហយ(�)ករេផ�ងេទ ត�
នឹងមកេ�យខ�ួន�។

96 ឥឡូវសំគល់។ អនក�តវេកតជថមី េនះគឺជករផ� ស់ប�ូរ។ ��តវែតមនករ
ផ� ស់ប�ូរ។

97 អនកនិយយថ “បង�បស�បន� ំខញុ ំ�គ ល់ ស�ីមន កេ់ ទីេនះ េហតុអ�ីបនជ
គតម់និែដលេធ�អ�ីខុសេ�ះ។ នងគឺជ ស�ីដល៏�។ ឬបុរសេនះ-និង-បុរសេនះ
គតគឺ់ជមនុស�ល��ស់។ គតម់និែដលេធ�អ�ីេ�ះ។ អនកដឹងេទគតម់និ
ែដឬេធ�ឲយអនក�ភយ័ខ� ចេនះេទ។” េនះ�មនិែមនេរ ងមយួេនះេទ។ គត់
�បែហលជអនកជិតខងដល៏� ប៉ុែន�គតម់និែមនជ�គី�ទ នេទ លុះ��ែតគតប់ន
េកតជថមី។

98 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ទល់ែតអនកេនះបនេកតជថមី” �វក័យ៉ូ�ន
ជំពូកទី៣ថ “គតក់ម៏និ�ចេមលេឃញ�នសួគេ៌ឡយ។” ឥឡូវមននយ័ថ
េឃញ �មននយ័ថ “យល់។”
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99 អនកេមលេ �គបរ់បស់ទងំអស់េហយនិយយថ “ខញុ ំេមលមនិេឃញ�េទ។”
មននយ័ថអនកមនិយល់�េទ។

100 មនុស�មន កម់និ�ចយល់បនថេតេហតុអ�ីបនជមនុស�ែ�សក។
មនុស�មន កម់និ�ចយល់បនថេតេហតុអ�ីបនជភ�របស់មនុស�ផ� ស់ប�ូរ
េហយគត�់ចនិយយភ�ដៃទ។ មនុស�ខងឯ�ចឈ់មមនិ�ច
េមលេឃញថេតសិរលី��ពះ�ចនឹងមកឲយែភនកមនុស�េឃញបនជយ៉ង�
េហយែដលេគ�ចេមលេឃញនិមមតិ រចួ�ច�បប ់ ពីដំេណ រេរ ងេផ�ងៗ នឹងអ�ី
ែដលគួរេធ� �បបេ់គពីកលែដលនឹង�តវេកតេឡង និងេហតុករែដល�ចនឹងកន�ង
ផុត ដូចជអ�ីែដល�ពះអមច ស់បនេធ�សំ�បេ់យងេ យបម់ុញិ។ េឃញេទ? េឃញ
េទ? គំនិត—ខង�ចឈ់មពយយមេ�ះ��យ។ “ពិតែមនេហយ េតគត់
បនេធ�អ�ី? ឬេតគតក់ំពុងែតេ�បលបចិអ�ី? េតគតម់នេ�គ ងបំភនែ់ភនកអ�ី?” ែដល
េឃញមនុស�និយយភ�ដៃទ េគនឹងនិយយថ…េហយមនអនកខ�ះមកបកែ�ប
េហយ�បបេ់�យចំៗចំេពះសមជិក�មន កនូ់វអ�ីែដលេគបនេធ� េហយ និងអ�ី
ែដឬេគមនិគួរេធ�។ េឃញេទ? េឃញេទ? េគគិតថ�គឺជករេ�បលបចិ។ “គឺថមន
អ�ីេ  ចំក�� លេគ។”

101 េគមនិ�ចយល់បនេឡយលុះ��ែតេគបនេកតជថមី។ រចួេហយេ េពល
ែដលគតប់នេកតជថមី រចួគតប់នេ កនុងបនទ បៃ់នភពជបងប�ូន ពីេ�ពះគត់
ជមនុស�ែដលបនេកតជថមី។ អបិយជំេន ចស់ៗ កន�ងមក គំនិតសង�យ័ែដល
គតម់ន�តវបន�� ប។់ ឥឡូវគតគឺ់ជមនុស�ថមី។ ដូេចនះអនកបនេឃញេហយ
ថគតម់និចបំច�់កប់ែនថមអ�ីេនះេទឥឡូវេនះ ពីេ�ពះ��តវបនបែនថមេ�យ
ស�័យ�បវត�ិ។

102 សំគល់គត�់តវែតេកតជថមី។ េហយេ េពលែដលអនកេកតជថមី អនកមនិ
�ចេកតជថមីេ�យគម នេសចក�ីជំេន េនះេទ។ �តវេហយ។ ដូេចនះអនកបនេឃញ
េ គំនូស�ងរបស់ខញុ ំេនះ ខញុ ំមន�គឹះដំបូង េហយេសចក�ីជំេន គឺជ�គឹះៃនអ�ីៗ
ទងំអស់។ “ដបតិេបគម នេសចក�ីជំេន េទ េនះមនិ�ចេធ�ឲយ�ពះសព��ពះទយ័បន
េឡយ។ អនក�មកឯ�ពះ�តវែតេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ េហយ�ទងនឹ់ង�បទនរង� ន់
ដល់អស់អនក�ែដរែស�ងរក�ទងអ់ស់អំពីចិត�។” េឃញេទ? គត�់តវែត។ េហយ
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េ េពលែដលអនកសង�យ័�ពះគមពរី េពលអនកសង�យ័�ពះបនទូល ដ�៏តឹម�តវ គឺអនក
�តវេ ចដំល់េពលែដលអនកបនេជ �សិន។
103 េតអំេពបបគឺជអ�ី? ករមនិេជ ។ គឺ�មនធតុពីរែដល�គប�់គងេលមនុស�។
គឺមនទងំចំងល់ ឬជំេន  គឺមនមយួឬេផ�ងេទ ត។ អនកជកមមសិទធមយួែដល
មនអំ�ចេ េលជីវតិរបស់អនកេហយ។ គឺ��គនែ់តែផ�កេ េលថអនកមន
េសចក�ីជំេន ប៉ុនម ន េហយេតអនក�ចេឡងបនខពស់ប៉ុន�។
104 ប៉ុែន�ដំបូង�គឺ�តវែតជេសចក�ជំីេន ។សូមឲយខញុ ំឈរជ�គឹះឲយបន
បន�ិចេទ ត។ ឥឡូវេសចក�ីជំេន  គឺជអ�ីែដលអនក�តវែតេជ ។ ជំេន គឺជអ�ី…“េសចក�ី
ជំេន គឺជ�រធតុមយួែដលសងឃមឹបន។” គឺថអនកមន�រចួេ េហយេ េពល
ែដលអនកមនជំេន  ពីេ�ពះ�បង� ញកនុងេសចក�ីជំេន ។ “េសចក�ីជំេន គឺជ
�រធតុែដលសងឃមឹបន” េហេ�ពរ ជំពូកទី១១ េមល “ជភស�ុ�ង” េត�ជអ�ី?
េតជភស�ុ�ង�បេភទ�? ជភស�ុ�ងដប៏រសុិទធ។
105 ដូេចនះេ េពលែដលអនកនិយយថ “បង�បស�បន� ំ ខញុ ំេជ ថ�ពះអងគគឺជ
�ពះែដលពយបល។” ល� េបអនកេជ េលករេនះ េហយទទួល�ទងជ់អនកពយបល
របស់អនក េហយែដលមនិបនកុហក េហយេជ ពិតេ កនុងចិត�ថ េ�យ�រ�ន ម
របស់�ទងអ់នកបនជ �នឹងគម នអ�ីែដល�ចនអំនកេចញពីករេនះបនេឡយ។ �
គឺអ�ីែដលបនេ�ះ��យរចួេហយ។ ឥឡូវអនក�ចនឹងសងឃមឹថ េគចពីករេនះ
េគចពីករេនះ។ ប៉ុែន�េពលែដលអនកមនជំេន វញិ អនកនឹងបន�គ ល់� ពីេ�ពះ�
គឺជទីសំគល់។ អនកបនមន�រចួេ េហយ។ ខញុ ំធ� ប…់
106 េតប៉ុនម ននក ់ មនអនក�ខ�ះធ� បប់ន�� ប ់ អូ�ល់ រ ៉បឺូត េ �ពឹកេនះ
គឺេ េពលែដលគតអ់ធិបបយេ �ពឹកេនះ? ខញុ ំ—ខញុ ំបនឮគតនិ់យយពីអ�ី ឬ
អនក�មន កថ់ គឺមនេសចក�ីជំេន  េ េពលមនករអធិ�ថ នសំុឲយមនករ
េ�ះែលង េហយេនះគឺជករអធិ�� នេ�យេសចក�ីជំេន ៃនករេ�ះែលង។ គត់
និយយថ “សូមភជ បក់រទំនកទ់ំនងេ�យករបះ៉វទិយ ុ សូមភជ បទ់ំនកទ់ំនង
េ�យករបះ៉េលអ�ីមយួ េដមប…ី” បុរសេនះបនេធ�� គឺថ គតប់នឲយរបស់
មយួចំនួនេដមបឲីយពួកេគ�ច�កៃ់ដេល។ អ�ីខ�ះ អនកនិយយថ “ខញុ ំបន�េហយ
ឥឡូវេនះ ពីេ�ពះគត�់បបខ់ញុ ំឲយបះ៉វទិយ។ុ ខញុ ំមនេហយ។” េឃញេទ? ឥឡូវ�
�តវេហយ។ ប៉ុែន�េសចក�ីជំេន ដពិ៏តមនិចបំច�់តវករបះ៉របស់ទងំេនះេទ។ ឥឡូវ
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ខញុ ំមនិបនកតក់�ីប�ូន�បសអូ�៉ល់េទ គឺមនិេទ។ គតប់នេធ�ករងរដអ៏�ច រយ េហយ
គតគឺ់ជមនុស�របស់�ពះ េហយខញុ ំ—ខញុ ំពិតជបនយកចិត�ទុក�កជ់ខ� ងំដល់
ប�ូន�បសអូ�៉ល រ ៉បឺូត។ ��កកេ់ពកេហយេយងមនិបនឲយកនែ់តេ�ចនពី�។
107 ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំពយយមនិយយេនះគឺ គឺថេសចក�ីជំេន មនិ�តវករអ�ីេទ។
េឃញេទ? ជំេន គឺេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ដបតិេសចក�ីជំេន េកតពី “ករ
បះ៉”?េទ។ “េសចក�ីជំេន បនមកពីករឮ េហយគឺឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។” េនះ
ជ យុថក ។ �េ ទីេនះ។ េឃញេទ? េហយេសចក�ីជំេន  ដូចជអ�ីែដល�បន
និយយេហយ �គម ន�បែវងេនះេទ។ េសចក�ីជំេន គឺជឥឡូវ។ េសចក�ីជំេន គឺេ
ទីេនះ។ ឥឡូវេបមនន�មន ក…់
108 មនទរកតូចមយួេ ៃថងមយួ។ គឺជម� យមន កែ់ដលបង�សីឃីដនិងពួកេគ
បននិយយ ែដលមនេពះេវ នេ ខងេ�កេនះនឹងមនិមនរនធេ ចុងេពះេវ ន
េដមបឲីយ��រឆ�ងក់ត។់ ឥឡូវ ស�ីេនះបនឮពួកគតេ់ធ�ទីបនទ ល់ បនេជ ថេប
គតម់នទំនកទ់ំនង េហយខញុ ំបនអធិ�� នឲយទរកេនះ។ ឥឡូវេមល �ពះបន
�បទនឲយមនមនុស�…
109 ពួកេយងមយួចំនួនមនបទពិេ�ធនជ៍មយួ�ពះ យ៉ងពិ�បកដែមន—ែទន
ែដលេធ�ឲយ�ទងស់ព��ពះទយ័នឹងគងេ់ ទីេនះ ដូចេហយមនបនទូលនឹងប�ូន�បសនី
វលិ ឬអនក�មន កែ់ដលអនកជិតសនិទធជមយួ។ េហយេយងេ េពលខ�ះសូមឲយ
អនកទងំអស់េនះអធិ�ថ នឲយ។ េនះជអ�ីែដលេយង�គបគ់ន �តវេធ�។ រចួេហយ
េបេយងមនេសចក�ីជំេន េជ ថមន�បសឬក�៏សី ជអនកកប៏នែដរ អធិ�� នឲយ
េយង កំពុងែតនិយយេ កន�់ពះ េនះមននយ័ថេសចក�ីជំេន  េយង�តវបន
កនជ់ប។់ ��តវបនក� បជ់ប។់ ��តវបនរចួ�ល់។
110 េនះ ពួករ ៉មូបនេចញេ ជួប�ពះេយសូ៊វ។ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ— ខញុ ំ
មនិសក�ិសម នឹងឲយ�ទងម់កដល់ផទះរបស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំមនិ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិសក�ិសមេទ។
េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិ…ខញុ ំ—ខញុ ំមនិបន�បខ់�ួនឯងដូេចនះេទ។ ប៉ុែន�” និយយថ “កូនខញុ ំ�
ឈខឺ� ងំ�ស់។ សូម�ទង�់គនែ់តមនបនទូល េមល េនះ�នឹងមនជីវតិវញិ។”
111 េតេនះគឺជអ�ី? �បែវង�មនិ�ចផ� ស់ប�ូរអ�ីបនេទ។ េឃញេទ? ពីេ�ពះ�ពះ
�ទងម់នវត�មនគងេ់ �គបទី់កែន�ង។ េហយែដល�ទងម់ន �ពះវត�មន�គប់
ទីកែន�ង ែដលេធ�ឲយ�ទងគ់ងេ់ �គបទី់កែន�ងទងំអស់។ េឃញេទ? �ពះអងគ�ទង់
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អ�ច រយេ  �ឡឺមង៉ ់�� ងំឡង ់េហយេ � ហ�ិច េ នទីេនះ ែដល�ទងគ់ងេ់
ទីេនះ។ អូ! អនកកេ៏ ែដរ។
112 ដូេចនះឥឡូវគតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិសក�ិសមឲយ�ទង ់ មកេ�កមដំបូលខញុ ំេទគឺ
�គនែ់តមន�ពះបនទូល។” េត�គឺជអ�ី? េនះគឺជេសចក�ីជំេន របស់ជនជតិរ ៉មូមន ក់
េនះ។ គតប់នេជ �។

េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ចូរ�តលបេ់ វញិចុះ។ កូនអនកជេហយ។”
113 េហយគតប់នេធ�ដំេណ រពីរៃថង។ េហយេ ៃថងបនទ ប ់ ដបតិែដលគតប់ន
េ ផទះគតប់នជួបនឹងអនកបំេរ របស់គតក់ំពុងមក។ េហយពួកេគ និយយថ
“កូនរបស់េ�កេ រស់េទ។”
114 េហយជនជតិរ ៉មូេនះរេំភបចិត�រហូតដល់គតនិ់យយថ “េតេ េម៉ងប៉ុនម ន
ែដល�បន�បេសរេឡង? េ េពល�?”

គតនិ់យយថ “េ �បែហលេម៉ង១១ �មនករផ� ស់ប�ូរ។”
115 េហយជនជតិរ ៉មូេនះបនដឹងថគឺជេពល ែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ
“កូនរបស់អនករស់េហយ” េហយគតប់នេជ ។ �ែមន៉។
116 មនអំ�ច�គបទ់ងំអស់ មនវត�មនេ �គបទ់ងំអស់ េហយដឹង�គប់
ទងំអស់ពិតជ�ពះ។ ដូេចនះ េ េពលែដលេគបនេតទូរស័ពទ េហយនិយយថ
“អធិ�� ន!” េនះជទំនកទ់ំនង! េហយេសចក�ីជំេន របស់អនកនឹងន�ំពះមក។ េនះ
គឺជអ�ីែដលន�ំពះនិងេសចក�ីអធិ�� នជមយួគន  េ កនុងវ ិ ញ ណ។ ករអធិ�� ន!
េសចក�ីជំេន ប�ូរពីកែន�ងេនះេ កែន�ងេនះ។ �នមំកជមយួគន ។
117 “ចូរនិយយ�ពះបនទូល។ អ�ីខញុ ំចងឲ់យអនកេធ�គឺនិយយ�ពះបនទូលមក េហយ�គប់
ទងំអស់នឹងបន�បេសេឡង។” េឃញេទ�ទងម់និចបំចេ់ ទីេនះេទ “�គនែ់ត
មនបនទូលប៉ុេ�� ះ”។ េហតុអ�ី? �ពះ�ទងម់នវត�មន�គបទ់ងំអស់។ �ទង់
មនអំ�ច�គបទ់ងំអស់។ គឺ�ទងម់នអំ�ចពីេ�កយ�ពះបនទូល ដូចែដល
�ទងគ់ងេ់ ពីេលែផនដី ឬេ ទងំសងខង។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។ “េហយអ�ីែដលអនក
�តវេអ�េនះគឺ�គនែ់តនិយយ�ពះបនទូល” គតន់ិយយ។
118 េហយឥឡូវេសចក�ីជំេន េធ�កសរែដលេ សល់។ េសចក�ីជំេន េធ�ករែដឬេ
សល់។ ដូេចនះសំ�បជ់�គឹះ អនក�តវមនេសចក�ីជំេន ។ �គប�់គី�ទ នទងំអស់
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�គបអ់�ីែដលជអនក �គបទ់ងំអ�ីែដលអនកនឹងក� យជ គឺសថិតេ េលជំេន េ េល
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េនះេហយគឺជមូលេហតុែដលខញុ ំេជ េល�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ េឃញេទ?

119 ខញុ ំមនិ�ច�កេ់សចក�ីជំេន របស់ខញុ ំេ េលអ�ីេទ តបន។ េបសិនជខញុ ំនឹង�ក់
�េ េល�ពះវ�ិរ េត�ពះវ�ិរ�មយួែដលខញុ ំគួរែតេជ : កតូលិក លូធឺេរ ន េមតូ៉
ឌីស បបទី់សទ ឬកេ៏ពនទីកុស�? េតខញុ ំគួរេជ មយួ�? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ពួកេគ
ទងំអស់គន បនេ �ទ កេ់សទរ េហយនិងអ�ីេផ�ងេទ ត គឺជែខ�រ រមូល េហយនិងអ�ី
េផ�ងេទ ត។

120 ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំ�កេ់សចក�ីជំេន ខញុ ំេ េល�ពះបនទូល�ទង�់ជយុថក ។
គម ននរ��ចបក��យ�បនេទ។ �គឺជ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ។
រចួេហយខញុ ំេជ េលករេនះ។ េនះគឺជេរ ងធមម�។

121 �គេពទយតូចមនសុខុភពល�មន កែ់ដលេ កនុងទី�កងេនះជមតិ�ភត�ិរបស់ខញុ ំ
េឈម ះ េ�ក�គេពទយែស៊ម �ែឌរ៊។ េយងធំេឡងមកជមយួគន ។ អនកទងំអស់គន
�គ ល់ ែស៊ម។ េហយគតប់ននិយយមកខញុ ំ គតនិ់យយថ “ប៊លី…” បនទ បព់ី
និមមតិេនះបនមក បន�បបគ់តពី់កែន�ងែដលគត�់តវបេងកតកែន�ងរបស់គត់
េហយេត�មនរបូ�ងដូចេម�ច។ ឥឡូវចូរចូលេ ខងកនុង េហយសួរគតចុ់ះ
េតមនអ�ីែដលមនិែមនជករពិតឬេទ។ ពីរ ឬបីឆន មំុន គឺមុនែដល�បនេកតេឡង
បន�បបគ់តឲ់យដឹងពីកែន�ងែដល�នឹងេកត។ ខញុ ំបននិយយថ “អនកេសទរែតបន
បិទទី�កងេនះេ េហយ។” េហយ�មនិែមនេទ ប៉ុែន�អ�ីមយួរ�ងគតនឹ់ង� េហយ
េនះជកែន�ង�� រេឡងវញិ។ �គេពទយ�ែឌរបនទទួល ចំែណកេសសសល់
េហយជអនកលកថ់ន ។ំ ទងំអស់េហយ។ �គេពទយ �ែឌ គិតថេនះគឺជនិមមតិេនះ
េហយ។ េតកែន�ង�ែដលគតនិ់យយថ “�មនិទងំបនបះ៉េទអស់រយៈេពល
ៃមភ�បឆំន េំហយ។ ពីេ�ពះ�េ កនុងតុ�ករ”។

122 ខញុ ំនិយយថ “�គេពទយ�ពះបន�បទន�ឲយអនកេហយ ពីេ�ពះេ�យករ
បនទ បខ�ួនរបស់អនក។”

គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិល�េទ។”
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123 ខញុ ំនិយយថ “អនកជអេណ� ក។ អនកមនសំបកេ ពីខងេ�ក អនកេផ�ង�ច
នឹងេ អនកថជសំបកេ�គ មៗ ប៉ុែន�ធតុពិត អនកគឺជបុរសពិត។ ចូរេចញពីសនូក
េនះមក។” ខញុ ំនិយយថ “�ពះបន�បទន�មកឲយអនក។”
124 គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនិែដលសង�យ័អនកេទ ប៊លីី ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងសង�យ័ចំេពះ
ករេនះវញិ។”

ខញុ ំនិយយថ “ចូរេ ឯករយិល័យរបស់អនក។” េហយគតក់ប៏នេចញេ ។
125 េ �ពឹកបនទ បគ់តប់នេតមកខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំកក ជិតនឹង�� បេ់ហយ។”
126 ខញុ ំនិយយថ “េតមនេរ ងអ�ី?” គឺ�េ កនុងែខកកក�។ ខញុ ំនិយយថ “េត�
មនេរ ងអ�ី �គេពទយ?”
127 និយយថ “ខញុ ំបនទិញដីេនះេហយប៊លីី។ ពួកេគបន�បជំុគន យបម់ុញិេ
ទី�កងប៉ុសសទុន េហយខញុ ំបនទិញដីេនះេ �ពឹកេនះ ។”

និយយថ “ខញុ ំបន�បបអ់នកេហយ។”
128 ខញុ ំបនេ ខងេ�កមេនះ េ ៃថងមយួបននិយយជមយួគត ់ េ េពល
ែដល�គបក់េំភ�ងបនតំរងម់កមុខរបស់ខញុ ំ។ គតនិ់យយថ “ខញុ ំ�សៃមថ ខញុ ំ
បន�បបក់រេនះដល់មនុស��បព់នន់កែ់ដលមកទីេនះ ថយ៉ងេនះ។” េត�
គឺជអ�ី? ឥឡូវេ េពល ែដល�ពះមន�ពះបនទូលថយ៉ង� េនះករេនះ�តវែត
េកតេឡង។
129 កលពីរេស លម�លិមុញិមតិ�ភក�ិបនចូរមក។ ពួកេគបនឮពីនិមមតិមយួអំពី
សត�រមងំ ែដលមនែសនង�បែវង៤២អិញ េហយ និងសត�ខ� ឃមុ ំ ែដលមនកនទុយ
ពណ៌�បក។់ ខញុ ំមនិដឹងថមនមនុស�ប៉ុនម ននកម់កកនុងបនទបេ់នះេទ គឺេគមកចង់
េមល�។ ខញុ ំនិយយថ “េនះគឺជែមត៉ សូម�ស់ែសនងរបស់�។” គតប់នឮេគ�បប់
មុនែដរ�េកតេឡង។ េឃញេទ? េហតុអ�ី? េពលែដល�ពះមនបនទូលពីេរ ងអ�ីមយួ
�នឹងេកតេឡង។ េនះេហយជេហតុផលរបស់�។
130 ឥឡូវ េនះគឺជគំេ�ងករៃនករសេ ងគ ះរបស់�ពះ។ េហយេបនិមមតិរបស់គត់
បនេកតេឡងយ៉ងពិត�បកដ�មអ�ីែដលបននិយយ េហយ�កមជំនុំេ ទីេនះ
ដឹងថេនះគឺជេរ ង�តឹម�តវ រចួចុះ�ពះបនទូលវញិយ៉ងេមច៉ែដល។ េឃញេទ? េនះ
�ចបស់ជងនិមមតិេ េទ ត។ េបសិនជនិមមតិមនិបននិយយេ�យ�ពះបនទូលេទ
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េនះនិមមតិេនះគឺជករខុសឆគង។ ប៉ុែន��គឺជ�ពះបនទូល ទីមយួគឺ�ពះបនទូលគឺជ
�ពះ។ េឃញេទ? ដូេចនះ�ទងគឺ់ជ�ពះែដលមនវត�មនេ �គបទី់កែន�ង។ �ទងប់ន
មនបនទូលេ ទីេនះ េហយ�ទងប់នេធ�� ឲយេកតេឡងេ �បេទសក��។ �
ែមន៉។ េឃញេទ �ទងគឺ់�ពះែដលមនវត�មនេ �គបទី់កែន�ង។ �តវេហយ។

131 ទីមយួ អនក�តវែតបនេកតជថមី។ េហយេ េពលែដលអនកបនេកតជថមី
េហយ អនកនឹងមនេសចក�ីជំេន  អនកេជ េ េល�ពះបនទូល។ កនុងកលែដលអនក
មនិទនប់នេកតជថមីេ េឡយ អនកនឹង�បែកកនឹង�។ េបអនកជមនុស�ែដល
បំរងុនឹងេជ េ េល�សន—េហយ អនកមន—មន—ចំេណះរបស់មនុស�ថ
អនកគួរែតេធ�ករ�តឹម�តវ អនកនឹងមនិ�ច យល់�ពម�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះបន
េនះេទ។ អនកនងឹមនិេធ��ម�េទ។ អនក�តវែតឲយបនេកតជថមី។ េហយករែដល
បនឲយេកតជថមី�នឹងបេងកតឲយបននូវេសចក�ីជំេន ។ �តវេហយ។ េហយេ េពល
ែដលអនកមនេសចក�ីជំេន  គឺមយួេនះ ជំ-េន  ជំេន  រចួេហយអនកគឺឋតិេ កនុង
ដំ�កក់លៃនករលូត�ស់។

132 ឥឡូវមនមនុស�េ�ចនបនេ ឯ�សន េហយអធិ�ថ នេ�យនិយយ
ថ “�ពះអងគេអយ សូម�ទងអ់តេ់ទសឲយកូន។” េហយករ�ងសម� តដអ៏�ច រយ
ជេ�ចនេកតេឡងដល់ពួកេគ េហយនិងេរ ងអ�ីេផ�ងេទ ត។ រចួេហយអនក�ច
នឹងមនេពលេវ�ដល៏�នឹងេឡងេ ឯ�សនេហយែ�សក។ អនក�តលបេ់ វញិ
េហយនិយយ “សូមឲយ�បកបេ�យ�ពះពរ ខញុ ំទទួលបន�េហយ។” េទ អនក
េទបែតចបេ់ផ�មពីកែន�ងែដលអនក�ចនឹងលូត�ស់េឡង។ អនកមនិទនប់ន
េធ�អ�ីេ េឡយេទ។ េឃញេទ? ករែតមយួែដលអនកបនេធ�េនះគឺបនចបេ់ផ�ម
�គឹះរបស់អនក។

133 ឥឡូវអនកនឹង�តវេធ�ផទះ េហយអនកចក�់គឹះេ�យបននិយយថ “េកមង�បស
េអយ ខញុ ំបននងេហយ។” េឃញេទ? អនកមន�គឹះរបស់អនកេដមបេីធ�ផទះេ ពីេល។
ឥឡូវអនក�តវេធ�ផទះ។

134 ឥឡូវេនះជកែន�ងែដលអ�ីៗបនមក េ េពល�ពឹកេនះ េហយេយងនឹង
និយយពី�េ េពលឥឡូវេនះ។ �តវេហយ។ េធ�ផទះ �គឹះគឺជទីមយួ។ េតអ�ីគឺជ�គឹះ
របស់�គី�ទ ន? គឺជេសចក�ីជំេន េ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េនះេហយគឺជ�គឹះ
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របស់អនក។ េហយអនកនឹងបនលូត�ស់េឡង។ រចួេហយអនកនឹងបនចបេ់ផ�ម
េហយកប៏នបែនថមេ េល�គឹះមយួេនះ។
135 ឥឡូវេធ�ផទះ អនក�តវ�កអ់�ីៗេផ�ងទងំអស់ចូល។ បង�បស វ ៉តូ េហយនឹង
ជងេឈ និងជងសំណងម់យួចំនួនេ ទីេនះ�ច�បប ់ េយងអំពីករ�ងសង់
ផទះបន។ េឃញេទ? ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីរេប ប�ងសងផ់ទះខង�ពលឹងវ ិ ញ ណ
ជកែន�ងែដល�ពះ�ចគងេ់ បន។ �ទងច់ងគ់ងេ់ កនុងអនក។ �ទងច់ងឲ់យអនកបន
ដូចជ�ទង។់ �ទងច់ងឲ់យអនក�ចឆ�ុះប ច ំង គឺឆ�ុះប ច ំងអំពីរបូអងគ�ទង។់
136 អនកដឹងេទកលពីសមយ័េដម េ េពលែដលេគេធ�មស គឺមនិទនម់ន
�ប�បរ់�ំយេ េឡយេគបនយកមសេ ដំ េគដំមសេចញ ដំែដក �ព ន់
និងរបស់អ�ីៗេផ�ងេទ ត។ គឺថដំេហយដំេទ ត �តលប�់េ មខ ងេហយដំ�េទ ត។
ជនជតិឥ�� េ ែតេធ��រហូតដល់ឥឡូវេនះ គឺេគេ ែតដំ។ េតអនកដឹងេទថ
េគ�បបថ់មយួ�ជែដកបនេ កនុងេ�ហៈធតុទងំេនះ េហយនិងភក់
េ�ហៈ និងរបស់េផ�ងៗ កេមទចធ� កេ់ចញពី�? េ េពលែដលមន កែ់ដលអនកដំ
�ចេមលេឃញរបូរបស់គត ់ គឺដូចជេមលេ កនុងក ច ក។់ គឺ��� ត េហយថ�
ដល់អនកដំ�ចេមលរបូខ�ួនឯងេឃញ។
137 េនះគឺជអ�ីែដល�ពះ�ទងប់នេធ�។ �ទងប់នយកមសែដល�ទងប់នរកេឃញ
េ េលែផនដី េហយ�ទងប់នដំ�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែ�ប�ចុះេឡង ចុះេឡង
និងដំរហូតទល់ែត (�ទងទ់ទួលបន) �ទង�់ចទតេឃញរបូអងគ�ទង។់ [បង�បស
�បន�បំនទះៃដរបស់គតជ់េ�ចនដងេពលនិយយលបះេនះ—Ed។]
138 េហយេនះគឺអ�ីែដលេយងគួរែតេធ� គឺ�តវឆ�ុះប ច ំងពី�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ។
េហយឥឡូវគឺេយង�តវែតេធ�ករងររបស់�ទង។់ �ទងម់នបនទូលថ “អនកែដលេជ
ដល់ខញុ ំ…” យ៉ូ�នជំពូកទី១៤:៧ “អស់អនក�ែដរេជ ដល់ខញុ ំ ករអ�ីែដលខញុ ំេធ�េនះ
គតនឹ់ងេធ�ែដរ។” គឺអនកកំពុងែតចបេ់ផ�មឆ�ុះប ច ំងពីករងររបស់�ពះ�គីសទ។
139 ប៉ុែន�មនពួកេយងជេ�ចនែដលបនពយយម េធ�ករងររបស់�ពះ�គីសទមុន
េពលែដលមនករឆ�ុះប ច ំងរបស់�ពះ�គីសទេ កនុងរបូេយង។ ឥឡូវេនះេហយគឺ
ជប � ។ េយងបនរកេឃញថមនេរ ងដូេចនះេកតេឡង។ អនកដឹងេរ ងេនះ។ ខញុ ំ
ដឹងេរ ងេនះ។ េយងេឃញករជំពបេ់ជងេ �មផ�ូរ។ េយងរកេឃញកំេទចកំទី
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ែដលគរជដំុរបស់អនកដឹកន ំរបស់�គី�ទ ន គរពីេលគន េ �មផ�ូវ េនះគឺពីេ�ពះេគ
មនិេធ��ឲយបន�តឹម�តវ។
140 េនះេហយគឺជេហតុែដលខញុ ំេ ទីេនះ�ពឹកេនះ គឺេដមបបីេ�ង នដល់�កមជំនំុដ៏
តូចមយួេនះ េហយនឹងរបូខញុ ំផទ ល់ ថេតេយង�ចនឹងក� យជទីសំ�ករ់បស់�ពះ
ដម៏ន�ពះជនមរស់បនជយ៉ង�។ េតមនប៉ុនម នអនកចងប់នដូចជយ៉ងេនះ?
[ពួកជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] ជសំ�ករ់បស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់!
141 ឥឡូវេនះគឺជអ�ីែដលេយងេធ�។ េតទីមយួគឺជអ�ី? មនេសចក�ីជំេន  េហយ�តវ
េកតជថមី។ េនះគឺជករចក�់គឹះ។
142 រចួបនទ បពី់េយងចក�់គឹះេហយ ទីពីរគឺអនកបែនថមពីេល�គឹះរបស់អនក។ “បែនថម
ពីេលជំេន របស់អនក។” េព�តសនិយយេ ទីេនះ។ បែនថមពីេល…ទីមយួគឺ
អនកមនេសចក�ីជំេន  េហយអនក�តវបែនថមេសចក�ីេទ ង�តងេ់ េលេសចក�ីជំេន
របស់អនក។ េនះគឺជ�កេ�នមយួេទ ត។ ទីមយួគឺ�តវចក�់គឹះរបស់អនក គឺេសចក�ី
ជំេន ។ រចួសំ�បេ់សចក�ីជំេន របស់អនកបែនថមេសចក�ីេទ ង�តង។់
143 ឥឡូវ េ ទីេនះមនពួកេយងជេ�ចន�តវបនចញ់។ បទ អនកទងំអស់គន
បទ “បែនថមេសចក�ីេទ ង�តងដ់ល់េសចក�ីជំេន របស់អនក។” �មនិ�តឹមែត
មននយ័ថរស់េ កនុងជីវតិដប៏រសុិទធប៉ុណ�ឹ ងេទ អនកដឹងដូចជបុរស ឬក៏ ស�ី និងអ�ី
េផ�ងេទ ត។ �គឺមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េនះេទ។
144 �ពះគមពរីបនសំែដង េហយេយងបន�នេ កនុងកនគ់មពរីលូករ ែដល
បនសំែដងថ “េសចក�ីេទ ង�តងប់នេចញពី�ទង។់” �តវេទ? [ពួកជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—Ed។] េបសិនជេយងនឹង�តវដូចជ�ទង ់ គឺេយង�តវមន
េសចក�ីេទ ង�តង។់ េយង�តវមនេសចក�ីេទ ង�តងឲ់យដូច�ទង។់ គឺជចំេរ ងទីមយួ
ែដលខញុ ំបន�ស�ញ់ ែដលជបទទំនុកដំេកង ជបទមយួដអ៏�ច រយគឺ ឲយបន
ដូច�ពះេយសូ៊វ។ ពិត�ស់េបខញុ ំនឹងបនដូចជ�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំ�តវមនេសចក�ី
េទ ង�តង ់ េហយនឹងករបន� ែដល�ចបន�ពីខញុ ំេ ដល់មនុស�ដៃទ។ ពីេ�ពះ
“េសចក�ីេទ ង�តងប់នេចញពី�ទងេ់ ដល់មនុស�ទងំ�យ។” េសចក�ីេទ ង
�តង!់ េហយមុនេពលែដលអនក�ចឲយ�េចញបន ទល់ែតអនកមន�ជមុនសិន។
េបអនកមនិទនមន� េនះ�មនិ�ចេចញមកបនេទ។ �គម នអ�ីសំ�បេ់ចញមក
េនះេទ។
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145 េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងេបមនអនកខ�ះចងទ់ញេសចក�ីេទ ង�តងេ់ចញពីេយង
េហយលទធផលគឺ “រកេឃញភពមនិ�គប�់គន”់? េឃញេទ? េទ េទ គម នអ�ី
សំ�បដ់កេនះេទ។ មនអនក�មន កេ់មលមកេយងកនុងភពជ�គី�ទ ន េហយ
េ ៃថងែស�កបនេឃញេ ទីេនះដូចជអនកមនបប គឺថគម នេសចក�ីេទ ង�តង់
�គប�់គនសំ់�បដ់កបនេទ។ េឃញេទ? �តឹម�តវ។

146 េសចក�ីេទ ង�តង�់តវែតេ កនុងេយង។ រហូតដល់េពលែដលេយងមនភព
េទ ង�តង…់រចួេ េពលែដលេយងមនេសចក�ីេទ ង�តងពិ់ត េយង�ចបែនថម
�េ កនុងេសចក�ីជំេន របស់េយង។ េនះគឺជជ ជ ំងមយួេទ តៃន�គឹះ។ ឥឡូវ
ទីមយួអនក�តវមនេសចក�ីជំេន ។ េសចក�ីជំេន ែតមយួនឹងមនិ�ចេធ��បនេទ។
អនកមន…េព�តសនិយយថ “រចួេហយ�តវបែនថមេសចក�ីេទ ង�តងេ់ េលេសចក�ី
ជំេន របសអនក។” អនក�តវែតមនេសចក�ីេទ ង�តង ់ េដមបបីែនថម�េ េលេសចក�ី
ជំេន របស់អនក។

147 ឥឡូវ រចួ��បែហលជេហតុែដលអនកមនិមន�ពីេ�ពះមន�កមជំនុំជេ�ចន
បនបេ�ង នអនកថមនិចបំចម់ន�កប៏ន ឬកថ៏ៃថងរបស់�បនកន�ងផុតេ
េហយ។ “ពួកេគមនិចបំចម់ន�េនះេទ។ ករអ�ីែដលអនកគួរេធ�េនះគឺ�តវចូល
�ពះវ�ិរ។ ែមនេហយៃថងទងំេនះបនកន�ងផុតេហយ។”

148 េសចក�ីេទ ង�តង ់ េតមនអនកយល់េទថេតពកយថេសចក�ីេទ ង�តង់
មននយ័ថេមច៉េមលេហយេយង�តវែតមន�។ េបេសចក�ីេទ ង�តងប់នេចញពី
�ទងេ់ហយបនពយបល ស�ីែដលមនជមងេឺនះ គឺ�ទង�់តវករឲយមនេសចក�ី
េទ ង�តងដូ់ចគន េនះែដរសំ�ប�់កមជំនំុរបស់�ទង ់ ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជគំររូបស់េយង។
េហយែដល�ទងម់នេសចក�ីេទ ង�តង ់ ឲយេ មនុស�ទងំ�យ �ទងក់រ៏ពឹំងថ
េយងនឹងមនេសចក�ីេទ ង�តង ់ ឲយេ មនុស�ទងំ�យផងែដរ។ េហយេតអ�ីេ
ែដលេ េសចក�ីេទ ង�តង?់ េសចក�ីេទ ង�តងគឺ់ជ កំ�ំង ឬអំ�ច។

149 មនពួកេគមយួចំនួនមនិេជ េល�ពះេច�� របស់�ពះ។ ពួកេគនិយយថ “�
—�—� កន�ងផុតេ េហយ។ េរ ងែដលអនក�តវេធ� េនះគឺេធ�យ៉ង�ឲយែត
អនកមនេឈម ះេ កនុងេស វេ ជីវតិេ បនេហយ រចួមក�តវផ� ស់ប�ូរ ចកេ់�បង
�ងំ ឬ�ជមុជទឹក ឬេរ ងអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយេនះគឺជអ�ីែដលអនក�តវេធ�។”
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150 ប៉ុែន�េ ទីេនះ េព�តសបននិយយថ “បែនថមេសចក�ីេទ ង�តង”់ ឥឡូវ
េព�តសកំពុងែតនិយយពីករ�ងសងសំ់�ករ់បស់�ពះេឃញេទ គឺជ
�ពះវ�ិររបស់�ពះ េហយបនេធ��ឲយក� យេ ជកែន�ងមយួ។ េហយបនទ បពី់
អនកមនេសចក�ីេទ ង�តងអ់នក�តវមន…បនទ បពី់អនកមនេសចក�ីជំេន  អនក�តវ
មនេសចក�ី េទ ង�តងជ់មយួ�។ �តវេហយ។ �តវមនេសចក�ីេទ ង�តងសំ់�ប់
ពិភពេ�កទងំមូល។

151 ខញុ ំបនអធិបបយ�ពះបនទូលកលពីៃមភឆន មំុន ខញុ ំគិតថេ កនុងវវិរណះ។
េ�ក�គលីលី។ លីលីគឺជ�គគង� ល។ បនដក�សងពី់អតថបទែដល�ពះេយសូ៊វ
បនមនបនទូលកថ “ចូរពិចរ�អំពីផក ឈូក គឺពីករែដល�រកី និង�សេពន។
ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នក�ល់គន ថ ឯហ�ួង�ឡូម៉ូនកម៏និបនែតងអងគឲយដូចផក េនះ
ែដរ។”

152 ចូរ�កេលកេមលេ ឯផក �ពលឹត។ គឺ�បនដុះមកពីកនុង�មកសត�។ េហយ
េ �គបន់ទីទងំអស់គឺ�បនដុះេ េលែផនដី។ េឃញេទ? េហយេត�បនេធ�អ�ី
ជមយួនឹងេសចក�ីេទ ង�តងែ់ដល�បនដុះមក? �បនបេ ចញករេនះមកវញិ។
�បនបេងកតឲយមនករគយគនដ់ល៏� និងករេកតសេសរ។ �បនេបកសំបក
របស់�េឡងេដមបឲីយទឹកឃមុ ំ សំ�បឃ់មុ ំឲយមកទទួលចំែណករបស់�។ កុំរអ៊ូេឡយ។
គឺថ�មនករទងំេនះេដមបឲីយ�តលបេ់ វញិ។ េតនឹងមនេរ ងអ�ីេកតេឡងេបឃមុ ំ
បនមកេហយគម នទឹកឃមុ ំស�មបេ់�កប? ឃមុ ំតូចេនះនឹង�គវកីបលរបស់�េហយ
និយយថ “េតេនះគឺជផក �ពលឹតយ៉ងេមច៉នឹង?”

153 េបមនមនុស��មន កប់នមក េដមបឲីយទទួលបនេសចក�ីសេ ងគ ះ េហយ
បនមកឯ�ពះវ�ិរមយួែដរេជ ថៃថងករអ�ច រយបនកន�ងផុតេ េហយ?

154 ដូចែដលេជកខូបននិយយថ។ បនចូលទីកនុង�ង��រមយួែដលមន
មនុីយយ៉ងធំ េហយដច៏បេ់ផ�ម�ន� ឆ�ឹងជំនី�ប�ក ់េហយមុខម�ូបេផ�ងេទ ត។
និយយថ “ខញុ ំនឹងយក ឆ�ឹងជំនី�ប�ក។់”

“បទ មុខម�ូបគឺសំ�បៃ់ថងកន�ងេ េទ។ េហយេយងមនិមន�េនះេទ តេទ។”



36 �ពះបនទូលជសេម�ង

155 េហយកប៏ន�កម់នុីយចុះ រចួកេ៏ដរេចញេ  េឃញេទ ��តវ�ស់ ពីេ�ពះ
េ ទីេនះមនិមនអ�ីសំ�បហូ់បេទ។ ដូេចនះអនកគួរែតេ �ង ��រ�ែដល
មន��រសំ�បហូ់ប។
156 េហយមនុស�ខងឯ�ពះវ ិ ញ ណក�៏តវករអ�ីសំ�បហូ់បែដរ។ េនះគឺជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ខញុ ំេជ ថ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលទងំអស់។

�ពះ�ទងម់នតុ��រជកែន�ងែដលពួកបរសុិទធរបស់�ទង់
�តវបនចំែអត

�ទងប់នអេ ជ ញអស់អនកែដល�ទងប់នេ�ជសេរ ស “ចូរមក
បរេិភគ។”

ជមយួនឹងនំម៉�របស់�ទង ់ គឺ�ទងប់នចំែអត �ទងប់ន
ផគតផ់គង ់�គបទ់ងំដំរវូកររបស់េយង

អូ ពិតជល��ស់ ែដលបនបរេិភគជមយួ�ពះេយសូ៊វ
�គបេ់ពល។

157 �តវេហយ។ បទេ�ក។ គតទ់ទួលបន�េហយ។ �កមជំនំុមន �កមជំនំុ
ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមគងេ់  ែដលបន�តវបេងកតមកជរបូអងគដ�៏គបល់កខណ៍របស់
�ទង ់�មរយៈ�ពះដំរះិរបស់�ពះ�គីសទ។ ឥឡូវ ឥឡូវអនក�តវមនេសចក�ីេទ ង�តង។់
158 ខញុ ំនិយយេទ តថ ជេរ ងទីមយួែដលអនកដឹង គឺថមនអនកខ�ះចូលចិត�ភព
មនេករ �េឈម ះ។ គតម់និែមនជមនុស�កំ�ញ់េនះេទ។ គតម់នេករ �េឈម ះ។
មុនេពលែដលគត�់ចបង� ញេករ មេឈម ះរបស់គតគឺ់ថគត�់តវែតមន�ជមុន
សិន។ មុនេពលែដលគត�់ចឲយទឹកឃមុ ំបនគត�់តវែតមនទឹកឃមុ ំជមុនសិន។
មុនេពលែដលគតគ់តប់ង� ញស�មស់គឺគត�់តវែតមន�ជមុនសិន។
159 មុនេពលែដលអនក�ចផ�ល់េសចក�ីេទ ង�តងអ់នក�តវែតមន�សិន។ ដូេចនះ
�តវបែនថមេ េលេសចក�ីជំេន របស់អនកនូវេសចក�ីេទ ង�តង។់។ �ែមន៉។ យល់
ឬេទ? េយង�ចេ ជមយួនឹងករេនះបនជយូរ ប៉ុែន�េពលេវ�របស់េយង
នឹងកន�ងផុតពីេយងេ ។ ចូរបែនថមនូវេសចក�ីេទ ង�តងេ់  េលេសចក�ីជំេន របស់
អនក។ ឥឡូវ ទីមយួគឺេសចក�ីជំេន  រចួេហយេសចក�ីេទ ង�តង។់
160 េហយទីបីអនកបែនថមដំរះិ។ ដំរះិ ឥឡូវេនះមនិែមនជដំរះិរបស់េ�កិយេនះេទ
ពីេ�ពះ�គឺជេសចក�ីចំកួតដល់�ពះវញិ ែតគឺជដំរះិែដលេចះវនិចឆយ័(អ�ី?) ខុសមក
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�តវ។ រចួេតអនកយល់យ៉ង� េ េពលែដលអនកមនដំរះិខង�គី�ទ នជមយួនឹង
េសចក�ីេទ ង�តង ់ និងេសចក�ីជំេន របស់អនក។ អនកនឹងកតេ់សចក�ីថ�ពះបនទូល
�តវ ឬខុស។ េហយេបេយង�ចទុកេគលជំេន �សនេ មខ ង េហយនឹង
កលែដលមនិេជ របស់េយង �គបទ់ងំករទងំអស់ែដលអនក�បកសថអនកបន
េធ� រចួអនកមនដំរះិ�ចយល់ដឹងថ�ពះមនិ�ចកុហកេឡយ។ “សូមឲយ�គបទ់ងំ
ពកយរបស់មនុស�គឺជករកុហក ែត�គបទ់ងំពកយរបស់អញគឺជ ពកយពិតវញិ។”
េឃញេទ? ឥឡូវអនកបនទទួលដំរះិ។ គឺជដំរះិដអ៏�ច រយ។ អនកមនិចបំចទ់ទួល
បន៤ឌី�គីពីសកលវទិយល័យ�េទ ឬកក៏រអ�ី�សេដ ងនឹងេនះ ប៉ុែន�េសចក�ី
េទ ង�តងទ់ងំេនះ គឺ�ពះបន�បទនមកឲយអនកទងំអស់គន  េហយ�កេ់យងេ
េល�គឹះ ៃនេសចក�ីជំេន របស់អនក េដមបឲីយអនកបនក� យជមនុស�ែដលរស់សំ�ប់
�ពះដពិ៏ត�បកដ។ បទេ�ក។
161 បែនថម បែនថមដំរះិ ពីេ�ពះគឺជដំរះិ ៃន�ពះបនទូល�ទង។់ អនក�តវែតេជ �
�មមេធយបយេនះ។ គឺថអនក�តវែតេជ េ ៃថងេនះថ…េហយទទួល� គឺថៃថងៃន
ករអ�ច រយមនិទនក់ន�ងផុតេទ។ ដំរះិែដល �ពះមនបនទូល គឺ�ពះ�ចេធ�បន។
162 េ�កអ�័ប�បំនេជ ករេនះ។ េហយេ េពលែដលគតម់ន�យុមយួ
រយឆន េំ េហយ គឺគតម់និបនេទរ េ េលភពែដលមនិេជ ថ�ពះបនទូលសនយ
របស់�ពះមនិ�ចសេ�មចេនះេទ។ េមល ថេត�ពះបនទូលេនះមនភពមនិទំនង
ជយ៉ង�? េនះគឺជបុរសែដលមន�យុមយួរយឆន េំ េហយ េហយកំពុងែត
រងច់ឲំយមនកូនែដលនឹងេកតេ កនុង�គ�ររបស់គត ់ ជមយួ និង ស�ី�យុ
េកសិបឆន ។ំ េឃញេទ? េសទរែត�សិបឆន េំ េហយ ែដលគតប់នរស់េ
ជមយួនង គឺ�ងំែត—ពីេ េកមងមកេម�ះ៉។ េហយេ េពលេនះ គតែ់លងមន
ចំណងផ់�ូវេភទេ េហយ។ េហយៃផទរបស់��៉កែ៏លងដំេណ រករេ េហយែដរ។
េហយ�គបទ់ងំេសចក�ីសងឃមឹបន�បសូនយេ េហយ គឺថធ� បម់នសងឃមឹ
ែដរ។ ប៉ុែន�គតេ់ ែតមនេសចក�ីសងឃមឹ គឺគតេ់ជ េលេសចក�ីសងឃមឹ ពីេ�ពះគត់
មនដំរះិថ�ពះ�ទងរ់ក��គបទ់ងំបនទូលសនយរបស់�ទងទ់ងំអស់។
163 ឥឡូវេ េពលែដលអនកមន�យ៉ងដូេចនះ រចួបែនថមេ កនុងេសចក�ីជំេន របស់
អនក។ េពលែដលមនេសចក�ីេទ ង�តងពិ់ត�តវបែនថម�េ កនុងេសចក�ីជំេន របស់
អនក។ េ េពលែដលអនក�ច េដរេ �មផ�ូវរស់េ  ដូចជ�គី�ទ នេធ�ដូចជ
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�គី�ទ ន គឺជឡ�គី�ទ ន ចូរបែនថមករទងំេនះេ កនុងេសចក�ីចំេន របស់អនក។
េ េពលែដលអនកមនដំរះិ…

164 អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទថ�ពះបនទូលេនះ �តឹម�តវ ឬេទ។
ឥឡូវេនះគឺកិចចករ២:៣៨ ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំគួរែតេធ�យ៉ង�ជមយួនឹង�ពះគមពរី
កិចចករ២៩:១៩។ ខញុ ំមនិដឹង។” �តវេហយ។ អនកកុំ—កុំបែនថមអ�ីទងំអស់ពីេ�ពះ
អនកមនិទនទ់ទួលបន�េ េឡយ។ េឃញេទ? េតអនកនឹង�តវេធ�អ�ី? ពីេ�ពះ
អនកមនិទនម់នដំរះិ�គប�់គនេ់ដមបឲីយបន�គ ល់�ពះ ែតគឺថ�ពះគមពមីនិែដល
�បឆងំនឹងខ�ួនឯងេទ។ សូមទុក�ឲយេ មយួកែន�ង។ សូមកុំនិយយអ�ីេទ តអំពី
�។ េឃញេទ? ទុក�ឲយេ មយួកែន�ង។

165 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនក�ចេមលេឃញថ �ពះគមពរីមនិែដល�បឆងំនឹង
ខ�ួនឯងេទ េនះអនក�ចនិយយថ អនក�ចេមលេឃញេ�យករេបកសំែដង
របស់�ពះ គឺថ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលែតងេឡង សុទធែតជ�ថក៌ំបងំទងំអស់
គឺមនែត�ពះដំរះិរបស់�ទងេ់ទែដល�ចេបកសំែដងបន រចួេហយេ េពលែដល
អនកទទួលបនេ�យនិយយ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ពះថ “�ែមន៉” បនទ បម់ក
បែនថម�េ កនុងេសចក�ីជំេន របស់អនក។

166 អូ អនកនឹងក� យេ ជមនុស�មន កដ់ល៏�េហយឥឡូវេនះ។ េឃញេទ? អនក
បនេឡងមកេហយ េឃញេទ។ ជមយួនឹងអ�ី? ជមយួនឹងេសចក�ីជំេន  រចួ
ជមយួេសចក�ីេទ ង�តង ់ រចួមកជមយួនឹងដំរះិ។ ចូរេមលថេត�បនបេងកតបុរស
េនះេឡងមក? េយង�ចេឃញថគម ន—គម នផ�ូវ�ែដល�ចេគចបនេទ។ េនះ
គឺជផ�ូវែដល�ចក� យេ ជដំ�ងរបូអងគ�ពះ�គីសទ។ បទ ពិតែមនេហយ។

167 េដមប ី វនិិចឆយ័ឲយ�គ ល់េសចក�ី�តឹម�តវ។ ឲយបន�គ ល់ករ�តវ និងករខុស
គឺេដមបឲីយេជ �ពះបនទូលរបសប�់ពះ។ ឲយបន�គ ល់ថេត�ខុស ឬ�តវ រេវ ងករ
បំេរ េគលទធិ ឬបំេរ ដល់�ពះ។ វនិិចឆយ័ឲយបន�គ ល់ថេត�ខុសឬ�តវ េតខញុ ំ�តវ
េកតជថម ី ឬខញុ ំ�គនែ់តចូល�ពះវ�ិរ។ រចួេហយអនកនឹងចបេ់ផ�ម។ យល់ថ
�តវេ េពលែដលអនកអធិបបយនិយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេ
េហយ។” �ពះបនទូលបនសំែដងថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ែតដែដលពីម�លិមុញិ
ៃថងេនះ និង ជេរ ងរហូត។” ឥឡូវេតមយួ�ែដលអនកនឹងេជ ?
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168 េពលអនកនិយយថ “ខញុ ំនឹងយក�ពះ។” ឥឡូវអនកមនិែមននិយយេដមបែីត
និយយេនះេទ “ខញុ ំ—ខញុ ំយក�ទង”់ គឺ�មកអំពីចិត�របស់អនក។ ប៉ុែន�អ�ីែដលេ កនុង
អនករញុ�ចនឲយេចញមក។ អនកដល់ចំនុចេនះេហយ។ េសចក�ីជំេន របស់អនក
និយយថ “ខញុ ំដឹងថ�ទងេ់ ែតដែដល។ �ែមន៉ ខញុ ំេធ�ទីបនទ ល់ថ�ទងេ់ ែត
ដែដល។ គម នអ�ីែដល�ចយក�ពីខញុ ំបនេទ។ ខញុ ំដឹងថ�ទងម់នពិត។” �ែមន៉។
រចួចូរបែនថមេ កនុងេសចក�ីជំេន របស់អនក។ ចូរ�ក�់េ េល�គឹះរបស់អនក។ ចូរ
េឡងមកឥឡូវ េឡងមកឯនគរ�នសួគរ៌បស់�ពះ។ ឥឡូវមនចំនុចមយួេហយ។
�តវេហយ។
169 ឥឡូវេរ ងបនទ ប ់ អនកអធិបបយនឹង�បបអ់នក េហយមនមនុស�ជេ�ចន
និយយថ “គឺ…ករទងំេនះែដរអនកបន�នេ កនុង�ពះគមពរី គឺ�សំ�បៃ់ថងេ�កយ
េនះេទ។ ឥឡូវខញុ ំនឹង�បបថ់េតេហតុអ�ី។ ពីេ�ពះេយងមនិ�តវករករទងំេនះេ
ៃថងេនះេទ។ េយងមនិ�តវករ�េទ។ េឃញេទ? េយងមនិគួរេទ។ េយងមនិគួរអនុវត�
ករទងំេនះេទគឺករពយបលែដលមកពី�ពះ។ េយងមនិអនុវត�ករនិយយភ�
ដៃទេ កនុង�កមជំនំុេដមបឲីយ�កមជំនុំេយងេដរ—�មផ�ូវ�តងេ់នះេទ។ េហយេយង
មនិេធ�យ៉ងដូចេនះេទ។”
170 េយងនឹងេ ដល់ចំនុចេនះ។ ខញុ ំមនបទគមពរីែដលនិយយអំពីេរ ងេនះេ
ទីេនះ េឃញេទ គឺថេតេយងគួរែតេធ�េហយ ឬេ ឥឡូវេនះ។
171 ប៉ុែន�គតប់ននិយយយ៉ងដូេចនះថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ។ េយងមនិគួរេធ��េ
ៃថងេនះេនះេទ។ េរ ងែតមយួែដលខញុ ំគិតថេយងគួរែតេធ�េនះគឺេធ�យ៉ង�េយង
�តវនិយយពកយឲយសមរមយេ ដល់ពួកជំនំុ។ េយងគួរែតេ ឲយេពទយវកិលចរតិ
េធ�េតសខួរកបលេយង េដមបឲីយេយងដឹងថេតេយង�ចនឹងបង� ញខ�ួន ឬេតកំរតិ
េចះដឹងៃនគំនិតរបស់េយងខពស់�ចេធ��បន ឬអត ់ េហយ—និងេរ ងេផ�ងៗដូច
ករទងំេនះ។ ខញុ ំគិតថ…េហយេយងមនពួកជំនុំដេ៏�ចនបំផុត។ េយងបនបេងកត
អងគកររបស់េយង។”
172 េយងមនិែមនបេងកតអងគករេនះេទ។ ខញុ ំមនិែមនេ ទីេនះេ  �ពឹកេនះេដមប ី
បេងកតអងគករេនះេទ។ �ពះមនិបនប ជូ នខញុ ំមកឲយបេងកតអងគករេទ។ �ពះ�គីសទ
បនប ជូ នខញុ ំឲយមក បេងកតឲយេធ�ឲយ�គបគ់ន មន ក់ៗ  បន�តលបដូ់ចជរបូអងគ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលេគ�ចនឹងជទីសំ�កដ់ម៏នអំ�ចេច��  និងជកែន�ង
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�ន ករ់បស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យ�រ�ពះបនទូល�ទង។់ េ�យ�រ�ពះបនទូល
េឃញេទ ក�ងបុគគលេ កនក់ែន�ងេនះ។ មនិែមនបេងកតអងគករេដមបភីព
អ�ច រយរបស់និកយេទ ប៉ុែន�គឺេធ�ឲយ�គបគ់ន បនក� យជកូន�បស�សីរបស់�ពះ។
េនះគឺគំនិតរបស់េយង។ េឃញេទ? េហយែថមេសចក�ីេទ ង�តងពី់េលេសចក�ីជំេន
របស់េយង និងែថមដំរះិពីេលេសចក�ីេទ ង�តងផ់ងរបស់េយង។ ឥឡូវអនកបន
មកដល់កែន�ងមយួេហយ។
173 ឥឡូវេ េពលែដលអនកចបេ់ផ�មនិយយ “គឺខញុ ំមនិចបំចទ់ទួលករេនះេ
ៃថងេនះេទ…” អនក�តវែត គឺ��តវែត។
174 �ពះគមពរីមនិ�ចកុហកបនេទ។ “េហយ�ពះគមពមីនិមនករបក��យ
ឯកជន�មយួេនះេទ”។ អនក�គនែ់តេជ េ �មអ�ីែដលបនែចងេ កនុង
�ពះគមពរីេនះេ បនេហយ។ េឃញេទ? អនក�តវែតមនេសចក�ីទងំេនះេ កនុង
ចិត�។ េហយមេធយបយែតមយួែដឬអនកមន� គឺ�តវែតមនដំរះិែដលេកតពី
�នសួគម៌ក។ េហយដំរះិែដលេកតពី�នសួគម៌កនឹងបង� ញថគម នអ�ីខុសឆគង
េ កនុង�ពះបនទូលេនះេទ។ េឃញេទ?
175 អនក�តវែតេជ  មនិែមនេធ�ជេជ េទ។ គម នអ�ីមយួេ កនុងេនះជេរ ងែដលេធ�ជ
េជ េនះេទ េឃញេទ េបអនកពយយមនិយយថ “ខញុ ំបនទទួល�េហយ។” កុំឲយ
ដូចជបក�េីខម ែដលពកេ់�មេកង កេនះេឡយ េឃញេទ ពីេ�ពះេ�មទងំេនះនឹង
�តវ�ជះេ វញិ។ �មនិែមនដុះមកេ�យធមមជតិេនះេទ។ គឺ��គនែ់តបិតពីេល
ប៉ុេ�� ះ។
176 ខញុ ំគិតពីអ�ីែដលេស�ច�វឌីបនមនបនទូលេ កនុងទំនុកដំេកងជំពូក ទី១ “គត់
នឹងបនដូចជេដមេឈែដលដុះេ �មមតទឹ់ក។” អនកដឹងេទករែដល�នំិង
ករែដល�កចុ់ះ ឬបិតគឺ�មនភពខុសែប�កពីគន ។ ដូចជេដមែសន ែដល��តវ
បនេគ�ចុំះ េទះជមនខយល់ជខ� ងំកេ៏�យកេ៏ដមេនះេ ែតឈរយ៉ងម។ំ រ ី
ឯេឈដតូ៏ចមយួែដលេ ទីេនះវញិអនកនឹងមនិបនដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេល
�េនះេទ។ �គម នឫស�។ �គម ន�គឹះេទ។ េឃញេទ?
177 ដូចជអនកខ�ះបនមកពីសិកខ �� ឬអ�ីមយួ េឃញេទ។ ឥតមន…“េ�ក
បណ�ិ តេនះ-ឬ-េនះបនែតង�ងំខញុ ំឲយេ កនុងពន័ធកិចចេនះ។” កុំេធ�ឲយ�ខុសគន ពីអ�ី
ែដលមន��ប។់
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178 �ពះ�គីសទបនបេងកតអនកឲយេ កនុង� េឃញេទ គឺេ�យ�រេសចក�ីជំេន របស់
អនក។ េឃញេទ? អនក�តវបនបេងកត�រជថមី េហយបនេកតេឡងេ កនុងេនះ។
េហយបនទ បពី់អនកបនេកតមកកនុង� េហយេនះគឺកលែដល�ពះ�ទងស់ព��ពះទយ័
ឲយអនកបែនថមេ េល�។ គឺ�គនែ់តបន�បែនថម�េទ ត។ ឥឡូវេយងនឹងចុះេ េ�កម
មយួបនទ តេ់ទ ត។
179 ឥឡូវនឹងមនអ�ីមយួេទ តពីេលដំរះិ េយង�ចនឹងនិយយអំពីដំរះិខង
ឯ�ពះ។ េឃញេទ? “េត�ពះគមពរីេ សមយ័េនះបនបតប់ងនូ់រវអតថនយ័េដម
េហយ ឬេ ?” េឃញេទ ពួកេគ មនមនុស�ជេ�ចន�បបអ់នកថ �ពះគមពរី
មនិបនមននយ័យ៉ងដូេចនះេទ។ េប�ពះបនទតេមលខញុ ំ េហយបនែណនំ
ខញុ ំេ េពលែដលខញុ ំបនេធ�ខុស េហយេបសិនខញុ ំគឺជកូនរបស់�ពះ �ទងនឹ់ងេធ�
យ៉ងដូចេនះ។ �ទងប់នេធ�ដល់េយងយ៉ងដូេចនះ គឺជបុ�� និង [គម នសំេឡង
េ កនុងកែសត—Ed។] បុ�តី។ េ េពលែដលអនកបនេធ�អ�ីខុស�ទងប់នែណនំ
អនក។ េហយែដល�ទងប់នយក�ពះទយ័ទុក�កនឹ់ងដល់េម�ះ៉ ែដល�ទង�់តវ
ទតេមលេយង េហយ�តវែណនេំយង ចុះេត�ទងនឹ់ងែថរក�នូវ�ពះបនទូលរបស់
ជងអំបលម៉នេ េទ ត េតមយួ�ជគំររូបស់េយង េហយមយួ�គឺជរបូអងគ
�ទង!់

កលពីេដមដំបូងេឡយមន�ពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលគងេ់
ជមយួ �ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។

េហយ…បនបេងកត�ចឈ់មមក េហយបនេ ជមយួេយង…
180 �ពះបនទូលគឺជករេបកបង� ញៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះគមពរីបនសំែដងយ៉ង
ដូេចនះថ �ពះ�គីសទ�ទងប់នសំែដងរបូអងគ�ទងេ់�យ�ពះបនទូល។ េហយេ េពល
ែដល�ទងប់នទតេមលេយង េ េពលែដលអនកបនេធ�ខុសេ នឹង�កឹតយវនិយ័
េហយ�ទងប់ន�កេ់ទសអនកចំេពះេរ ងេនះចុះេត�ទងនឹ់ងទតេមល េហយែថរក�
�កឹតយវនិយ័�ទងជ់ងអំបលម៉នេ េទ ត! �ែមន៉
181 បន�េទ តចុះេកមង�បស សូមកុំ�បបខ់ញុ ំពីេរ ងេនះ!
182 ខញុ ំេជ េ េល�ពះដំរះិៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះដំរះិៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
នឹងែតងែតប ចប�់ពះបនទូលរបស់�ពះេ�យពកយថ “�ែមន។” េ េពលែដល
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អនកទទួលបននូវេរ ងអ�ីមយួែដលផទុយេ នឹង�ពះគមពរី ចូរអនកអងគុយចុះេហយ
សិក�អំពី� េហយ�តវអធិ�� នឲយបនខ� ងំពីេរ ងេនះ។ េហយេរ ងទីមយួែដល
អនកដឹងេនះគឺថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតយងចូលមក។ មនិយូរប៉ុនម នអនក
នឹងបនេឃញថ�ចងជ់បគ់ន  េហយេនះអនកនឹងទទួលបន�។ េឃញេទ? េនះ
េហយគឺជដំរះិ។
183 មនពួកេគខ�ះនិយយថ “ឥឡូវ�ពះបនទូល�ទងសំ់ែដងថ �ទងេ់ ែតដែដល
�ងំពីម�លិមុញិ ៃថងេនះ េហយនិងអស់កលបជនិចច។”
184 េហយ�កមជំនុំបននិយយថ “េ កនុងេរ ងមយួចំនួន�ទងេ់ ដែដល។” អូ!
អូ! េយងមនិ�តវបំែបក�ពះបនទូលអ ច ឹងេទ។ េឃញេទ? បទ ទងំអស់គន អតេ់ទ។
គឺ�ទងេ់ ដែដល។ បទ បទ។
185 “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�ទងេ់ ែតដែដលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ េហយនឹងអស់កលប
ជនិចច។” គឺគម នអ�ីខុសេ កនុង�ទងេ់ទ។ �ទងម់ន�ពះជនមគងេ់ កនុងពួកជំនំុ
របស់�ទងេ់ហយបនេធ�ករដូចេដម។ “េ េពលបន�ិចេទ ត” ដូចែដលខញុ ំបន
េលកមកបន�ិចមុនេនះ “េ េពលបន�ិចេទ ត ពិភពេ�កនឹងែលងបនេឃញខញុ ំ
េទ ត ែតអនកនឹងបនេឃញខញុ ំវញិ។” ដបតិ�ទងប់នមនបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេ ជ
មយួអនក គឺេ កនុងអនករហូតដល់ចុងបំផុតកលប។” ម�ងេទ ត�ទងម់នបនទូលថ
“េហយកលែដលខញុ ំបនេធ�អនក�ល់គន កនឹ៏ងេធ�ែដរ។” ម�ងេទ ត�ទងម់នបនទូល
ថ “ខញុ ំនឹងជគល់ េហយអនកនឹងជែខនង។” ដបតិែដលែខនង�ចរស់បនេនះគឺ
េ�យ�រែតគល់។ អ�ីែដលេ កនុងគល់បន�តវបនបេ ចញមកេ�យ�រែខនង។
សិររីងុេរ ង! រចួ “�ពះ�គីសទ�ទងេ់ ែតដែដលពីម�លិមុញិ ៃថងេនះ េហយនឹងអស់
កលបជនិចច។” �បេងកតជីវតិៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
186 ដំរះិ មនិែមនខងេ�កិយេទ (េហតុផលរបស់�)។ អ�ីទងំអស់ែដលជ
គំនិតខងេ�កិយ េនះគឺជេហតុផលវញិ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�េសចក�ីជំេន
គម នេហតុផលេទ។ �ពះបនបង� ញឲយអនកបនេឃញអ�ីមយួពិត—ពិត ែដលនឹង
េកតេឡង ែដរ�គបទ់ងំអនកវទិយ� ស��ច�បបអ់នក�តឹមែតថ “�មនិេទ ង �
ក�៏ចនឹងមនិេកតេឡង។” េទះអនកនឹងេជ �ជយ៉ង�កេ៏�យ។ េឃញេទ?
បទ អនកទងំអស់គន ។ �គម នេហតុផលេទ។ �ពះគមពរីបនសំែដងថ “េយងបំបត់
មនិឲយមនេហតុផល។” េយងមនិ�តវេ�បេហតុផលជមយួនឹងេសចក�ីជំេន េនះ
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េទ។ េសចក�ីជំេន គម នេហតុផលេទ។ េសចក�ីជំេន �ប�ពឹត�។ េសចក�ីជំេន �បកន់
ខជ ប។់ េសចក�ីជំេន េ ែតបន�។ �មនិ�ចមនអនក�យកេ �បនេទ។
ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនក�និយយពីេនះ ពីេនះ ឬអនកដៃទ។ �នឹងមនិរេងគសូមបែីត
បន�ិច។ �នឹងេ ទីេនះឯង គឺច ំ ច ំ ច។ំ គម នអ�ីេធ�ឲយមនភពខុសែប�កេទ។ �
នឹងេ ទីេនះ។
187 �ពះបន�បបណូ់េអថ េរ ងេនះនឹង�តវេកតេឡង។ គតប់នេជ �។ េឃញ
េទ? �ពះបន�បបម់៉ូេសថ េរ ងទងំេនះនឹង�តវេកតេឡង។ គតប់នេជ �។
�ពះបន�បបដ់ល់�វក័របស់�ទងថ់នឹង “មនេរ ងមយួចំនួនេកតេឡង ចូរឲយ
េ ឯកែន�ងេធ�បុណយរលំងេហយរងច់។ំ” ពួកេគបនេ ទីេនះ។ បទេ�ក។
�តវេហយ។
188 ឥឡូវដំរះិ ឥឡូវមនិែមនដំរះិខងេ�កិយេ៍ទ ប៉ុែន�គឺជដំរះិៃន�នសួគវ៌ញិ។
ជដំរះិៃន�នសួគ ៌ េ េពលែដល�ពះអងគ គឺជ�បភពៃន�គបទ់ងំដំរះិទងំអស់
េហយ�ពះអងគគឺជ�ពះបនទូល រចួេហយេ េពលែដលអនកមនដំរះិពី�នសួគ ៌េនះ
អនកនឹងេជ េល�ពះបនទូល េហយអនកនឹងមនិមនេហតុផលអ�ីទងំអស់ េ�យេ�ពះ
�ពះបនទូល។
189 េហយករណីេនះែដល�កមជំនំុមន ឬកខ៏ញុ ំបនជួប។ េ េពលមយួមនបុរស
មន កប់នទ បប់នឮេហយក�៏បបខ់ញុ ំ។ និយយថ ខញុ ំបននិយយថ… “ពួកេគរក
មនិេឃញថមនអ�ីមនិ�តឹម�តវេនះេទ។” េហយដូេចនះពួកេគកច៏បេ់ផ�ម…
190 ខញុ ំនិយយថ “រចួេបគម នអ�ីខុសឆគងេទ េហតុអ�ីកអ៏នកមនិថយេចញ
ពីេ�កយខនងខញុ ំមក?” េឃញេទ? េឃញេទ? េហយខញុ ំកប៏ន�បបព់ួកេគអំពីបទ
គមពរីមយួចំនួន។
191 គតនិ់យយថ មនមនុស�ធំមន ក ់ មនកនប់រេី នឹងៃដ គតនិ់យយថ
“េ�ក �បន�ខំញុ ំគឺជសិស����ពះគមពរី។”

ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលឮយ៉ងដូេចនះ។”
192 គតនិ់យយថ “ឥឡូវខញុ ំចងដឹ់ងថេតអ�ីេ ែដលេ ថអបិយជំេន  អនក
បនយកៃថ�សំ�បក់ែន�ងៃដែដលអនកបនេផញរេ េ�ក គឺជអបិយជំេន តូចមយួ
ៃនករអធិ�� ន�កេ់ េលកែន�ងេនះ េហយបនេផញរ�េ  ‘�ក�តែ់ដលបន
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ចកេ់�បង�ងំ’ េហយអនកេ �ថ‘�ក�ត។់’” គតនិ់យយថ “េហយអនកបន
យកៃថ�ពី�។”

ខញុ ំនិយយថ “អតេ់ទេ�ក គម នបនយកៃថ�អ�ីេនះេទ។”
េហយគតនិ់យយថ “គឺថេ េលអបិយជំេន មយួេនះ។”

193 ខញុ ំនិយយថ “េ�កេ �ថជអបិយជំេន  ែតប៉ុនម ននទីមុនេនះេ�ក
�បបខ់ញុ ំថ េ�កគឺជសិស����ពះគមពរី។”

គតនិ់យយថ “បទ ែមន។”
194 ខញុ ំនិយយថ “ចូរ�បបខ់ញុ ំេ កនុងកិចចករ១៩:១១។” ដំរះិ! គឺគតប់នប�ូរ
�បធនបទ ពីេ�ពះមនិបនេចះ�េទ។ ខញុ ំនិយយថ “រចួចូរ�បបខ់ញុ ំេ កនុង
យ៉ូ�ន៥:១៤។” គតម់និ�ចេធ�បនេទ ត ខញុ ំនិយយថ “ចុះយ៉កុប៥:១៤។”
គតម់និ�ចេធ�បនេទ ត។ ខញុ ំនិយយថ “េតអនកេចះយ៉ូ�ន៣:១៦េទ?” េឃញ
េទ? ដំរះិ ជពិភពេ�កដឆ៏� ត! ែតេ េពល…
195 គតនិ់យយថ “ប៉ុែន�េ�ក�បន�អំនកកំពុងែតេ�ះ��យេរ ងេនះេ�យ
�ពះគមពរី។ ែតេយងេ�ះ��យេ�យចបបែ់ផនដីវញិ។”
196 ខញុ ំនិយយថ “េ�កេតចបបរ់បស់ែផនដីមនិែមន��ស័យេ�យ�ពះគមពរីេទ
ឬ? រចួេហយ�យុត�ិធម។៌” �ែមន៉! ចបស់�ស់។
197 ដំរះិមនិែមនខងេ�កិយេ៍ទ។ ដំរះិខងឯវ ិ ញ ណៃន�ពះបនទូលគឺដឹងពីអ�ីែដល
�ពះមនបនទូល េហយេធ�នូវអ�ីែដល�ពះមនបនទូល�តវេហយ។ រចួេបអនកមនករ
ទងំអស់េនះ េហយ�ចេជ �គបទ់ងំអស់ ែដរថ�ទងគឺ់េ ែតដែដលកនុង�គបេ់រ ង
ទងំអស់េហយអ�ីែដល�ពះបនទូលបនសំែដងគឺជករពិត េហយអនកបនប ចប់
�គបទ់ងំ�ពះបនទូលទងំអស់េ�យពកយថ “�ែមន៉។” �គឺ�តឹម�តវទងំអស់។ ចូរ
បែនថមរបស់ទងំអស់េនះេ កនុងេសចក�ីជំេន របស់អនកចុះ។ �តវេហយ។ បទ។
198 េបមនអនក�មន កច់ង�់បបអ់នកថ “�ពះគមពរីបនបតប់ងអ់ំ�ច
អស់េ េហយ។ �គម នអ�ីែដលេគេ ថ ករ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណេនះ
េទ។” គឺថកុំបែនថមេរ ងនឹង។ �នឹងមនិមនអ�ីេកតេឡងេនះេទ។ �នឹង�តវែត
ចញ់។ �ដូចជយកដីឥតមក�កេ់ េលដំុថម�នឹងមនិឈរេនះេទ។ គឺ�ពិតជ
នឹងដួលរលំ។
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199 បនទ បម់កមនុស�នឹង�បបអ់នក “�ពះគមពរីមនិ�ចទុកចិត�បនេទេ ៃថងេនះ។
ចូរអនក�បយត័នខ�ួនឥឡូវ។ ចូរអនកកុំេជ េរ ងហនឹងឲយេ�ះ។ �មនិែមន�ចជេរ ងពិត
េនះេទ។” អនកធ� បប់នឮេរ ងហនឹង�គបេ់ពលេ េហយ។ មនេគនិយយថ “អនក
មនិ�ចទុកចិត��ពះគមពរីេទ។” េប—េប អនកមនេរ ងេនះេ កនុងចិត�របស់អនក អនកកុំ
—កុំ ពយយមបែនថម�ពីេ�ពះ�េ មនិរចួេនះេទ។ �គរទងំមូលនឹង�តវរលំេ
ទីេនះ។
200 នងគួរែតបនបិតជបេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំចងម់ននយ័ថឲយេ
ជបជ់មយួ គឺជបយអរែដល�ចេបះ��បន។ េហយករដូចគន ែដរេបះ��
�…អនក�គ ល់ផ�ូវ…
201 ជរ័េកសូ៊រ�ងជគូប�ែតងែតនឹងជបជ់ងបំ�ស់អ៊ុត។ បំ�ស់ែដរជប់
េថរៗេ នឹងសំបកកងេ់�យេភ�ងអ៊ុតៗ េហយកលែដលអនកនឹងបនដឹងជដំបូង
េនះគឺ េ េពលែដលកងេ់នះេក� បន�ិច េហយវលិេល នបន�ិច េនះ�នឹងរ�យ
អស់។ បទ េ�ក។ េឃញេទ?
202 េហយេនះេហយគឺជប � របស់មនុស�ជេ�ចន េ សព�ៃថងេនះ។ ពួកេគ
ពយយម�កដំ់រះិរបស់េគេ េលដំរះិខងេ�កិយេ៍នះ គឺជមយួនឹងសំ�មចស់
បុ�ណ េហយេ េពលែដលប � មកដល់ “�បែហលជខញុ ំបនេធ�ខុស។” េឃញ
េទ? េហយខយល់កប៏កេ់  អនកនឹងបនធូរកនុងេពលប៉ុនម ននទី។ ករែ�សក និង
ករេ�ត-េឡង-ចុះរបស់អនកមនិ�ចជួយអ�ីដល់អនកបនេទ។ មនុស�ទងំ�យ
បនេឃញអនកេ កនុង�គហុ៊កេនះដែដល។ េឃញេទ? �តវេហយ។
203 ែតេបអនកេ ទីេនះជមយួនឹងកំេ �គប�់គនរ់បស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
រហូតដល់េពល ែដល�ទងេ់ធ�ឲយអនកនឹងបំពងេ់នះ បនក� យេ ជែតមយួ។ េនះ
េហយ។ អនកេហយនឹងបំពងប់នក� យេ ជែតមយួ។ េ េពលែដលអនកេ ែត
បន�រហូតដល់អនកនឹង�ពះបនទូលសនយរបស់�ទងប់នក� យជែតមយួ រចួចូរបែនថម
�េ េលេសចក�ីជំេន របស់អនកចុះ។ េបអនកមនិទនប់នក� យជែតមយួេទសូមកុំ
បែនថម �ឲយេ�ះ។

អនកនិយយថ “�ពះបនទូលមនិ�ចទុកចិត�បនេទ។” កំុពយយមបែនថម�។
204 អនកនិយយថ “េសចក�ីសនយេ ទីេនះ ករ�ជមុចេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គឺមននយ័សំ�ប ់ ែត�វក័ទងំ១២នកប់៉ុេ�� ះ” ដូចជអ�ីែដល�ពះវ�ិរ
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មយួចំនួននិយយេ ៃថងេនះ កុំបែនថម�អី។ េនះេហយគឺជ�គឹះរបស់ពួកេគ គឺថ�
បកែ់បកេខទចខទីទងំអស់។ េឃញេទ? ដូចជអ៊ូេស ស យបម់ុញិេ េពលែដល
គតប់នេឃញ�គឹះរបស់បុរសមន កែ់ដលគតប់នទុកចិត� មនសភពេខទចខទី
ែដល�តវបនកំេទចេ�យជមងខឺ�ង ់ �មនិែមនជករល�េទ។ ឥឡូវ “សំ�ប�់វក័
ទងំ១២នក ់គឺ�វក័ទងំ១២ប៉ុេ�� ះ។”
205 ខញុ ំបនចុះេ ឯប�ូន�បសែរក៉…ខញុ ំគិតថពួកេគបនមកវញិេហយេ កែន�ង
�មយួ។ េ យបម់យួមន�គអធិបបយមកេ េនះ ខញុ ំកំពុងែតអធិបបយ េហយ
�គគង� លបនួ �បនំកេ់ ជំុគន ។ េហយ�គអធិបបយមន កេ់ងបេឡងេហយបន
និយយថ “ឥឡូវខញុ ំចង�់បបអ់នកទងំអស់គន អំពីេរ ងខ�ះ អូខញុ ំគិតថអនក�ល់គន ជ
មនុស�ែដលមនសុខភពល�េទ។”
206 ខញុ ំនិយយថ ខញុ ំបន�បបម់នុស�មយួចំនួនថ “េនះ—េនះមន កែ់ដលអងគុយ
េ ទីេនះ។ ចូរេមល។”
207 ដូេចនះប�ូនេយក៉�ន ់ ជអនកអធិបបយថមីេថម ងបន�តលបពី់ករអធិបបយវញិ
េហយគតប់ននិយយថ…គឺបនអធិបបយអំពី�ពះគុណរបស់�ពះ។ ឱ ខញុ ំេអយ!
208 គតម់នករធុញថបនឹ់ងកររងច់។ំ គតប់នេឡងេ ខងេល េហយគត់
បនពយយមកនុងករែស�ងយល់។ “ឥឡូវខញុ ំចងនិ់យយថ បង�បស�បន�ំ
េ ទីេនះ ខញុ ំចង�់បបអ់នកថគតគឺ់ជអនក�បឆងំ�ពះ�គីសទ ។” េហយគតែ់តងែត
ចបេ់ផ�មយ៉ងដូេចនះជេរ ង�ល់យប។់
209 មន�គអធិបបយខ�ះចបេ់ផ�ម…ខញុ ំនិយយថ “សូមចមំយួែភ�ត។ ែតឥឡូវ
សំុកុំនិយយអ�ីឲយេ�ះប�ូន�បស។ គឺមនែតគតម់ន កឯ់ង េហយនឹងពួកេយង
ែតប៉ុេ�� ះ។” ខញុ ំនិយយថ “សូមឲយគតេ់ ែតឯងេ ឥឡូវេនះ។ គតប់នេធ�មុខ
�កខ់ញុ ំ។” ខញុ ំចងប់ន�េ�យខ�ួនខញុ ំជខ� ងំែដរខញុ ំមនិដឹងថនឹង�តវេធ�អ�ី។ េឃញេទ?
210 ដូេចនះគតប់ននិយយថ “េ�ក�បន�គំឺជ�ពះ�គីសទែក�ងក� យ។” េហយ
គតប់នបន�និយយពីអ�ីែដលអនក�ល់គន បនដឹងេ េហយ។ គតន់ិយយថ
“េ�ក�បន�បំននិយយថ មនករ�ជមុជេ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”
និយយថ “�ពះគមពរីបនសំែដងថគឺមនែតដបពី់រនកប់៉ុេ�� ះែដលបន�ជមុជ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” និយយអំពីរករេ�បសពី�ពះ “គឺមនែត�វក័ទងំ
ដបពី់រប៉ុេ�� ះែដលទទួលបនករពយបល។” គតន់ិយយថ “េយងនិយយ
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េ េពលែដល�ពះគមពរីមនបនទូល េហយ�ង តេ់ េពលែដល�ពះគមពរី�ង ត។់” ខញុ ំ
បនរងច់រំហូតទល់ែតគតប់នេចញពីទីេនះ�បែហលជកន�ះេម៉ង។
211 ខញុ ំនិយយថ “សំុចមំយួែភ�ត ខញុ ំបនកតទុ់កជេ�ចនេ ទីេនះ” ខញុ ំនិយយថ
“សូមទុកឱកសឲយខញុ ំបនេឆ�យខ�ះ។” េហយេ េពលែដលខញុ ំេឡងេ ដល់ខញុ ំគត់
និយយថ គត ់ ‘េ�កមន កេ់នះបននិយយថគតន់ិយយអ�ីែដល�ពះគមពរី
បនសំែដង” �កមជំនំុរបស់គតក់ប៏នេធ�យ៉ងដូេចនះែដរ ‘េហយបន�ង ត។់’
អនកទងំអស់គន គឺជ�ក�។ី ‘ែមន។’” ខញុ ំនិយយថ “ឥឡូវគតប់ននិយយ
ថ ‘មនែតដបពី់រនកប់៉ុេ�� ះែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។’ �ពះគមពរី
របស់ខញុ ំបនសំែដងថេ េលកទីមយួមនគន ចំនួនមយួរយៃមភនក។់” �ែមន៉! ចូរ
េបះេចលនូវដំរះិែបបេនះេចញេ  អនកបនេឃញេហយថគតប់ន ពយយម។
212 ខញុ ំនិយយថ “រចួខញុ ំ គិតថ�វក័ប៉ុលមនិបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ
ប៉ុែន�គតប់ននិយយថគតប់នទទួល។” េឃញេទ?
213 ខញុ ំនិយយថ “េ ខងកនុង…េ េពលែដលេព�តសបនចុះេ
អធិបបយដល់�សន�៍ម៉រ។ី ពួកេគ�តវបន�ជមុជទឹកេ�យេ �ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ គឺមនែត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ែដលមនិបនមកឯេគ។ េហយ
ពួកេគ�តវបនប ជូ នេ េហយមនេព�តសនិងយ៉ូ�នបនមកឯេគ េហយ
�កៃ់ដេលេគ រចួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកសណធិ តេលេគ។ ខញុ ំគិតថ
មនែតទងំដបពី់រេទ?”
214 ខញុ ំបននិយយថ “េ កនុងកិចចករ ១០:៤៩ េ េពលែដលេព�តសេ ពីេល
ដំបូលផទះ េហយបនេឃញនិមមតិថ ពួកេគបនទីឯកូនី�ស។ េ េពលែដល
េព�តសកំពុងែតនិយយពកយទងំេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណធិ តេលពួកេគ
ែដលបនឮ�ពះបនទូល។” ខញុ ំនិយយថ “�ពះគមពរីេ ែតមនបនទូលេ េឡយ។
េត�ពះវ�ិររបស់អនកេ ឯ�?” គឺថ�បន�តលបម់កដល់ពកយថ ��ចជ
ម�ងេទ តេហយ។ �តឹម�តវ�ស់។ េឃញេទ?
215 ខញុ ំនិយយថ “ករពយបលែដលមកពី�ពះ អនកនិយយថ ‘មនែត�វក័ទងំ
ដបពី់រប៉ុេ�� ះែដលទទួលបន។’ �ពះគមពរីបនសំែដងថ េ�កេសទផនបនេ
ឯ�សន�៍ម៉រ ី េហយបនបេណ� ញ�រក���ងំ េហយបនពយបលអនក
ែដលមនជមង ឺ េហយកម៏នេសចក�ីអំណរជខ� ងំដល់ទី�កងេនះ។ េហយគត់
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មនិែមនជមន កេ់ កនុងចំេនមអនកទងំដបពី់រេនះេទ។ គតក់ម៏និែមនជ�វក័
ែដរ។ គតគឺ់ជអនកដឹកន�ំសនមន ក។់” �ែមន៉។ �ែមន៉។
216 ខញុ ំនិយយថ “េហយ�វក័ប៉ុលកម៏និែមនជមន កក់នុងចំេនមអនកទងំដបពី់រ
ែដលបនេ បនទបខ់ងេលែដរ េហយគតក់ម៏នអំេ�យទនកនុងករពយបល
ែដរ។”
217 ខញុ ំនិយយ “គឺ�គនែ់តេមលពីអំេ�យទនៃនករពយបល! េហយ�បេមល
េមល�មសិបឆន េំ�កយគឺគតេ់ ែតេ ឯទី�កងកូរនិថុសដែដល េហយបនបន�
អំេ�យទនៃនករពយបលេ ដល់របូកយរបស់�ពះ�គីសទ។” ឱខញុ ំេអយ!
218 ឥឡូវដំរះិទងំ�យេនះែដលអនកបនេរ នពីេស វេ មយួចំនួន អនកគួរែត
េបះ�េចលេ កនុងធុងសំ�មេ ។ ចូរមកឯដំរះិមយួេនះវញិ េ េពលែដល�ពះ
មនបនទូលថ “�ទងេ់ ែតដែដល ពីម�លិមុញិ ៃថងេនះ និងអស់កលបជនិចច” �តវ
និយយថ “�ែមន៉។” បទ អនកទងំអស់គន  �មនិែមនសំ�បអ់នកទងំដបពី់រ
េទ គឺសំ�បទ់ងំអស់គន វញិ។ េ េពលែដលអនកមន—ជំេន ែបបេនះ គឺេ េពល
ែដលេសចក�ីជំេន របស់អនកប ចប�់ពះបនទូល�ទងេ់�យពកយថ “�ែមន៉” រចួចូរ
អនកនិយយថ “�តវេហយ” េហយចូរបែនថម�ចូលេ ។
219 ទីបនួ គឺថេយងនឹង�តវ�បញបប់ន�ិច ពីេ�ពះខញុ ំ…គឺ�មន�រមមណ៍ល�
ខ� ងំ�ស់កនុងករឈរេ ទីេនះ េហយនិយយអំពី�។ �ែមន៉។ [ប�ូន�បស
មន កនិ់យយថ“េយងទងំអស់គន ចូលចិត��ស់។”—Ed។]បទ។ ទីបនួ…
អរគុណ។
220 បែនថម “េសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�។” ឱ ខញុ ំេអយ! េយងបនមកដល់ចំនុច
អតស់ងកតចិ់ត�។ ឥឡូវទីមយួគឺអនកមនេសចក�ីជំេន  គឺ�តវែតមន�សំ�បជ់
ករចបេ់ផ�ម។ រចួេហយអនកបែនថមេសចក�ីេទ ង�តងពី់េលេសចក�ីជំេន របស់អនក
េប�គឺជេសចក�ីេទ ង�តងដ់�៏តឹម�តវ។ បនទ បម់កអនកបែនថមដំរះិ េប�គឺជដំរះិដ៏
�តឹម�តវ។ ឥឡូវអនកនឹង�តវបែនថមេសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�។
221 េសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត� មនិែមនមននយ័ថ “ឈបផឹ់ក��” េនះេទ។ អតេ់ទ
អតេ់ទ។ េសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�មនិមននយ័ថ ករប ឈបក់រផឹក��េទ មនិែមន
ដូចេនះេទ។ េនះគឺជករអតស់ងកតខ់ង�ពះបនទូលវញិ េសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�ខងឯ
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�ពះវ ិ ញ ណ។ េនះគឺ�គនែ់តជមយួេ កនុង ចំណងរ់បស់េ�កិយប៍៉ុេ�� ះ ប៉ុែន�គឺ
េយងនិយយអំពីេសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�ខងឯ�ពះវ ិ ញ ណវញិ។ េនះគឺមននយ័ថ
េតអនកេធ�យ៉ង�េដមបកីរពរ មនិឲយអ�� តរបស់អនកនិយយរេអចរអូចបន េត
អនក�ច�គប�់គងេល�រមមណ៍របស់អនកបនយ៉ង� េដមបកំុីឲយេ េពលែដលេគ
និយយអ�ីដល់អនក ករទងំេនះនឹង�តលបេ់ េគវញិ។ ឱ ខញុ ំេអយ!
222 �បសៗទងំអស់គន េអយពួកេយងជេ�ចននឹង�តវដួលចុះមុនេពលែដល
េយងនឹងចបេ់ផ�ម េតមនិែមនេទឬអី? េឃញេទ? រចួេហយេយងឆងល់ថ េត
េហតុអ�ីបនជ�ពះ�ទងម់និគងេ់ កនុង�ពះវ�ិររបស់�ទង ់ េហយេធ�ករករអ�ច រយ
ទងំ�យែដរពួកេគធ� បប់នេធ�។ បទ អនកទងំអស់គន  េឃញេទ?
223 ចូរបែនថមករទងំេនះ។ ចូរបែនថមេសចក�ីអតធ់មតស់ងកតចិ់ត�េ េល�។
អូ េសចក�ីអតធ់មតស់ងកតចិ់ត� គឺកលែដលេឆ�យេ�យសុភពេ េពលពកយ
គំេ�ះគំេរ យបននិយយមកអនក។ មនអនកខ�ះនិយយថ “អូ ពួកអនកបរសុិទធេ
ទីេនះ!” កុំេ�តមក�តៃ់ដ�វ មូលេជងេខរបស់អនក។ េឃញេទ? មនិែមន
យ៉ងដូេចនះេទ។ ប៉ុែន��តវនិយយេ�យេសចក�ី�ស�ញ់ៃន�ពះ េសចក�ីអតស់ងកត់
និងេសចក�ីសបបរុស។ េតេនះជអ�ីែដលអនកចងក់� យ ជែមនេទ? [ពួកជំនុំនិយយ
ថ “�ែមន៉”—Ed។] េ េពលែដលអនកកូរ� មនិែមនកូរមកវញិេទ។ សូមទុកឲយ
�ទងេ់ធ�ជគំររូបស់អនកវញិ។
224 េ េពលែដលេគនិយយថ “េបសិនជអនកជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែមន ចូរ
េធ�ឲយដំថមេនះក� យេ ជនំបុង័េ ” �ទង�់ចនឹងេធ��បន េហយបង� ញឲយេគ
េឃញថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ ប៉ុែន��ទងម់នេសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�។ េ េពលែដលេគ
េ �ទងថ់ “ប៊លិេហ�បប”់ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំអតេ់ទសដល់អនក។” េត�
�តវេទ? ពួកេគបនទញពុកចងក របស់�ទងម់យួៃដធំេហយបនេ�� ះទឹកមត�់ក់
�ទង ់េ�យនិយយថ “ចូរឯងចុះពីេលេឈឆក ងមក!”
225 �ទងម់នបនទូលថ “�ពះបិ�េអយសូម�ទងអ់តេ់ទសឲយេគ ពួកេគមនិបន
ដឹងថេគេធ�អ�ីេទ។”
226 េ េពលែដល�ទងទ់ទួលបនអំេ�យទន �ទង ់ ដឹង�គបកិ់ចចករទងំអស់
ដបតិេ កនុង�ទងម់នេពញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ពួកេគបនេឃញ�ទងេ់ធ�ករ
អ�ច រយ េ�យបន�បបម់នុស�ទងំ�យនូវអ�ីែដលពួកេគបនេធ�ខុស នឹងេរ ងអ�ី
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�សេដ ងេនះ។ ពួកេគបន�កក់នទមេ េល�ពះសិរ��ទងយ៉់ងដូេចនះ េ ជុំវញិ
�ពះេន�ត�ទង ់ េហយបន�យ�ពះេកះ�ទងនឹ់ងដំបង េ�យពកយថ “ែថ�ងទំនយ
ថអនក��យឯង។ េនះេយងនឹងេជ ឯង។” េឃញេទ? �ទងម់នេសចក�ីអត់
សងកតចិ់ត�។

227 ឥឡូវេបអនកមនអ�ីយ៉ងដូចេនះ ចូរបែនថម�េ េលេសចក�ីជំេន របស់អនកចុះ។
េបអនកេ ែតមនិរងឹម ំេហយមរួេ ៉  េហយអនទះអែនទង និងេឆវឆវ រចួករទងំអស់
េនះេ ែតមន េនះអនកនឹងមនិ�ច…អនកមនិ�ចបែនថមករទងំេនះេទ ពីេ�ពះ�
នឹងមនិ�ចចូលគន បនេទ។ េឃញេទ? �មនិ�ចស�ិតជបគ់ន បនេទ។ អនកមនិ
�ចយកជរ័េកសូ៊មយួដំុមកភជ បជ់មយួនឹងែដកបនេនះេទ។ គឺ�មនិ�ចេ រចួ
េនះេទ។ េទគឺ��តវែតទន ់ េហយរ�ស់ដូចជេកសូ៊ែដរ។ េឃញេទ? េហយ
េ េពលែដលេសចក�ីជំេន  និងេសចក�ីអតស់ងកតរ់បស់អនកបនក� យដូចជេសចក�ី
អតស់ងកតៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដរ េនះ�នឹងបនស�ិតជបជ់មយួនឹង�ទង។់ អនក
បនបែនថមេ េល�េហយ។

េ េពលែដលេសចក�ីេទ ង�តងរ់បស់អនកបនដូចជេសចក�ីេទ ង�តងរ់បស់
�ទង ់េនះ�នឹងបែនថមមកេទ ត។

228 េ េពលែដលដំរះិរបស់អនកបនដូចជ�ពះដំរះិរបស់�ទង ់ “ទូលបងគំបនមក
េដមបេីធ�កររបស់�ទង�់ពះអងគេអយ។” េឃញេទ? េ�យ�រ�គបទ់ងំ�ពះបនទូល
របស់�ពះបិ� �ទងប់នយកឈនះអស់ទងំ�រក���ងំ។ េទះទងំៃផទេមឃ
និងែផនដីកន�ងបតេ់  ែត�ពះបនទូល�ទងនឹ់ងមនិកន�ងបតេ់ឡយ។ េឃញេទ?
េ េពលែដលអនកមនដំរះិយ៉ងដូចេនះ �នឹងបនស�ិតជបជ់មយួនឹងេសចក�ី
ជំេន របស់អនក។

229 េ េពលែដលអនកមនេសចក�ីអតស់ងកតដ់�៏តឹម�តវ ដូច�ទង ់ �នឹងបន
ស�ិតជបគ់ន ។ េបអនក�គនែ់តជមនុស�ែដលេជ ែតពកក់�� ល ឬមនេសចក�ី
អតស់ងកតែ់តពកក់�� ល “អូ ខញុ ំគួរែត�យ�េទ ែត—ែតយកល�មនិបចេ់ទ ពីេ�ពះ
េគនឹងកតេ់ឈម ះខញុ ំេ កនុងប ជ ីមនិខន។” េនះមនិែមនជេសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�
ែដល�ទងប់នមនបនទូលេនះេទ។ សូមកុំបែនថម� �មនិ�ចេ រចួេទ។ ែតេបសិន
អនក�ច អតេ់ទសដល់�គបម់នុស�ទងំអស់ឲយអស់ពីចិត�របស់អនក រក�េសចក�ី
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សុខ�ន�របស់អនកេហយឲយ�កន�ងបតេ់  េមល�នឹងបនស�ិតជប។់ អនក�ច
បែនថម�េ េលេសចក�ីជំេន របស់អនក។ េវវ៉!
230 គម នអ�ីឆងល់េទ�កមជំនំុខ�ី�ស់។ េត��តឹម�តវេទ? គម នអីឆងល់េទ។ ខញុ ំនឹង
និយយថ “�ពះគមពសំីែដងថ ចូរលនត់ួបប េហយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” េហយពួកអនកែដលេជ េល�ពះទងំបីដម៏មំនួមនិេជ េលករ
ទងំេនះេទ េគនិយយថ “គឺជអនក�បឆងំ�ពះ�គីសទពីមុន។ �ទងម់ន�ពះនម
ថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ គឺ�ទងជ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទែតប៉ុណ�ឹ ង។” ចូរេមល�បសៗ
ទងំអស់គន េអយ ខញុ ំមនិបនដឹងពីេសចក�ីអតស់ងកតរ់បស់អនកេ េពលឥឡូវេនះ
េទ។ េឃញេទ? ចុះេហតុអ�ីបនជអនកមនិនិយយថ “ចូរេយងឲយេហតុផលេរ ង
េនះជមយួគន  បង�បស�បន�។ំ ខញុ ំចង�់� បក់របក��យមយួេនះ”? េឃញ
េទ? រចួេហយចូរចុះមក�� ប�់ចុះ។ រចួេហយ��តវបន�ត�ត�ងេ នឹងមុខ
របស់អនកែតអនកបនេដរេចញ េយង—េយងនឹង�តលបម់កេរ ងនឹងវញិេ ប៉ុនម ន
នទីេទ ត កនុង “ភពជ�ពះ” េមល។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនក—េឆវឆវ េហយចង់
េ�តសំ�ប�់គបទ់ងំ�ថ នករទងំអស់ អូ-អូ េនះ—មនិែមនជ�េទ។ េឃញ
េទ? អនកេ មនិទនម់នេសចក�ីអតស់ងកតរ់បស់�ពះគមពរីេ េឡយេទ េ េពល
ែដលអនកេធ�យ៉ងដូេចនះ េតអនកនឹងេឆ�យបតវញិបនយ៉ង�។ រចួេបសិនជ
អនកមនករទងំអស់េនះេហយ អនក�ចបែនថម�េ េលេសចក�ីជំេន របស់អនកបន
េហយ។
231 រចួបនទ បម់ក ទីបនួ អនក�ចបែនថមករអតធ់មតេ់ េលេសចក�ីជំេន របស់អនក។
�ពះបនទូលសំែដងថ េបអនកមនេសចក�ីជំេន  “�បេងកតឲយមនេសចក�ីអតធ់មត”់។
េឃញេទ? ដូេចនះេនះគឺជករអតធ់មត។់ ឥឡូវេនះគឺជអ�ីែដលនឹងបេងកត�ពះដៃទេនះ
មក។ អនកបនដឹងេហយថ �ពះ�ទងម់នសមភ រះពិតសំ�ប�់គររបស់�ទង។់
232 ចូរេមលបងប�ូន�បស�សីេអយ េតមនអ�ីខ�ះេទ តែដលេយងមនិទនដឹ់ង?
េឃញេទ? ចូរេមលថេតេហតុអ�ីេហយេយងេ ឯ�? បទេ�ក។ េឃញ
េទ? េយងមនសិរលី� េហយេយងបនែ�សក ពីេ�ពះេយងមនេសចក�ីជំេន ។
ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងបនមកខងេ�កមេនះ �ពះមនិ�ចបេងកតអនកឲយមន�ង
យ៉ងដូចេនះបនេទ។ េឃញេទ? �ទងម់និ�ចេទ។ �ទងម់និ�ចេធ�ឲយេយង
បនដូចជកែន�ងេនះេទ។ េយងមនអ�ីៗេផ�ងទងំអស់េនះ។ េយងបនដួល
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ចុះេ�យ�រករទងំអស់េនះ។ េឃញេទ? �ទងម់និ�ចបេងកត�ពះវ�ិរ�ទង់
បនេទ។
233 អតធ់មតជ់មយួនឹងអ�ី? េតជេសចក�ីអតធ់មតែ់បប�? ទីមយួគឺ�តវមនករ
អតធ់មតជ់មយួនឹង�ពះ។ េបអនកមនេសចក�ីជំេន ដពិ៏ត អនកនឹងមនករអតធ់មតដ់៏
ពិតែដរ ពីេ�ពះេសចក�ីជំេន បេងកតឲយមនករអតធ់មត។់ េ េពលែដល�ពះបនទូល
អនកនឹងេជ ។ �តឹម�តវេហយ។ អនកមនករអតធ់មត។់
234 និយយ “ខញុ ំបនសូមឲយ�ទងព់យបលខញុ ំកលពីយបម់ុញិ ប៉ុែន�េ េពល�ពឹក
េឡងខញុ ំេ ែតឈដូឺចេដម។” ឱ ខញុ ំេអយ! េតជករអតធ់មត�់បេភទ�?
235 �ពះមន�ពះបនទូល�បបអ់�័ប� ំ េហយៃមភឆន េំ�កយសូមបែីតទីសំគល់មយួ
កគ៏ម ន។ ែតគតេ់ ែតេជ ។ គតម់នករអតធ់មតជ់មយួនឹង�ពះ។ អូ-អូ
236 �តវែត�ក�់ទងពី់មុខអនកជនិចច។ សូមឲយ�ទងជ់កែន�ងែដលអនកឆ�ងកត់
បនទ ប។់ អនកមនិ�ចនឹងរលំង�ទងប់នេទ ដូេចនះ�តវែត�ក�់ទងេ់ ពីមុខអនក។
“�ទងម់ន�ពះបនទូលយ៉ងដូេចនះ េនះ�េកតេឡងែមន។” េឃញេទ? ចូរ�ក�់ទង់
េ ពីមុខអនក។ �តវេហយ។
237 ណូេអមនករអតធ់មត។់ ែមន ណូេអមនករអតធ់មតដ់ពិ៏តរបស់�ពះ។ �ពះ
មនបនទូលថ “អញនឹងបំផ� ញែផនដីេនះនឹងទឹកេភ� ង” េហយណូេអ បន�បប់
ពីករទងំេនះអស់រយៈេពលមយួរយៃមភឆន ។ំ មនករអតធ់មតជ់េ�ចនេទ ត។
សូមបែីតសេន� មកគ៏ម ន�សកពី់េលេមឃមកែដរ គឺគម នអ�ីទងំអស់។ គឺដីេ ែតសងួត
ដូចេដម អស់រយកលមយួរយៃមភឆន  ំប៉ុែន�គតេ់ ែតមនករអតធ់មត។់

រចួ�ពះនឹង�កលបងករអតធ់មតរ់បស់អនក។�តវ�ស់។ �ពះនឹង
�កលបង។
238 បនទ បពី់�ទងប់ន�បបណូ់េអ ឥឡូវ�ទងម់នបនទូលថ “ណូេអ អញចងឲ់យ
ឯងបនចូលេ កនុងទូកធំ។ អញនឹងេធ�ឲយសត�ទងំ�យបនចូលេ កនុងេនះ
េហយអញ—អញចងឲ់យឯងបនចូលកនុង។ ចូរេឡងេ ឯទីខពស់ឥឡូវេដមបឲីយបន
េមល�មបង�ួចខងេល។ ឥឡូវអញចងឲ់យឯងចូលេ កនុងេនះ។ អញចងឲ់យឯង
�បបដ់ល់មនុស�ទងំអស់េនះថ ‘ៃថងែស�កអ�ីែដលខញុ ំបន �បបអ់ស់រយៈកលមយួ
រយៃមភឆន នឹំងេកតេឡង។’ ដូេចនះចូរឯងចុះេ េហយ�បបព់ួកេគ។”
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239 េតអ�ីេ ជទីសំគល់ទីមយួ? ណូេអបនចូលេ កនុងទូកធំ។ គឺមនិទនម់ន
េភ� ងេ េឡយេទ។ ណូេអបនេរ បខ�ួនរចួជេ�សច េហយបនពកទ់ងំ�វេភ� ង
េទ ត េហយនឹងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េដមបឲីយគត�់ចេមលមកេ�កបនយូរៗម�ង។
េ�ត មរចួេហយ។ ប៉ុែន�េ ៃថងបនទ ប…់
240 ខញុ ំេជ ថគត�់បកដជបន�បប�់គ�ររបស់គត�់ពមទងំកូន�ប�ររបស់
គត ់ េហយនឹងអស់អនកេផ�ងេទ តថ “ឱ ខញុ ំេអយ! េ ៃថងែស�កអនកនឹងបនេឃញ
អ�ីែដលអនកមនិែដលបនេឃញ។ ពីេ�ពះេ េលេមឃទងំមូលនឹង�តលបេ់ ជ
េខម ។ េហយនឹងមនផគ�ន ់ និងរនទះ។ �វដធ៏ំរបស់�ពះនឹង�តវហូតកតេ់ េល
ៃផទេមឃ។ �ទងនឹ់ង�កទ់ណ� កមមដល់មនុស�ទងំអស់េនះ ដបតិេគមនិបនេជ េ
អ�ីែដលេយងបន�បបអ់ស់រយៈ កលមយួរយៃមភឆន មំកេនះ។ ចូរចេំមលចុះ។”
េឃញេទ?
241 ពកក់�� លៃនអនកែដលេជ  អនកដឹងេទ េ ែកបរេនះេ�ះមនិទងំចូលមក
ផង អនកដឹងេទ។ អនក—អនកេ ែត�ចមន�អនកដឹងេទ។ ដូេចនះពួកេគ—ពួកេគ
�ចនឹងមកនិយយ “�បែហលជអ�ីែដល�ចស់េនះនិយយ�ចនឹង�តវ ដូេចនះ
េយងគួរែតេឡងេ េហយរងច់បំ៉ុនម នៃថងេមល ឬកច៏បំ៉ុនម នេម៉ងេ េពល �ពឹក
េ េមល។”
242 ៃថងបនទ បេ់�កពីមនពពកេខម  ែបរជៃថងបេ ចញពន�ឺដូចសព�មយួដង។ ណូេអ
បនេមលេ េ�កេហយនិយយថ “េហ ឥតមនពពកេទ។”
243 មនមន កេ់ឡងមកនិយយថ “អូ ខញុ ំដឹងេហយអនកគឺជមន កេ់ កនុងចំេនម
ពួកេគ។ អនកេឃញេទ គឺអនកេ ទីេនះ។”
244 “សំុអភយ័េទសេ�ក �បែហលជ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តភញ កេ់ផ�លែតប៉ុេ�� ះ
អនកដឹងេទ។ គឺ��គនយ៉់ងនឹងឯង �-�-�។”
245 ប៉ុែន�ណូេអគតម់នករអតធ់មត ់េ�យនិយយថ “េប�មនិមកេ ៃថងេនះេទ�
នឹងមកេ ៃថងែស�ក។” េហតុអ�ី? េ�ពះ�ពះមនបនទូលយ៉ងដូេចនះ។

“េត�ទងប់ន�បបអ់នកេ េពល� ណូេអ?”
246 “មយួរយៃមភឆន េំហយ ខញុ ំបនរងច់យ៉ំងយូរេហយ ដូេចនះគឺខញុ ំ�គនែ់តរងច់េំ
ទីេនះឥឡូវេនះ។” េឃញេទ? បន�ិចេ�កយមក…
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247 េយងបនេឃញថ �ទងប់នរងច់េំយងជយូរ�ស់ែដរ គឺរងច់�ំកមជំនំុ
របស់�ទងដូ់ចគន  ប៉ុែន�េពលេនះនឹងមកដល់។ េតអនកមនិខ�ល់ខ� យេទឬអី។ �ទង់
បនសនយេហយ។
248 រងច់អំស់េពលយ៉ងយូរ សំ�បក់ររស់េឡងវញិ។ នឹងមនេរ ងេនះ
េកតេឡង។ សូមកុំភយ័េឡយ ដបតិ�ពះ�ទងប់នសនយេហយ។ គឺ�គនែ់តរងច់ំ
េ�យករអតធ់មត។់ អនកបនេគងលកេ់ ែដរ មនិ…�បែហលជអនកនឹងសំ�ក
បន�ិចមុនេពលែដលេរ ងេនះេកតេឡង ប៉ុែន�អនកនឹងភញ កេ់ឡងេ េពលេនះ។ �ទង់
បនសនយ អនកេឃញេទ។ ករសំ�ក េឃញេទ គឺជករសំ�កៃនេសចក�ី�� ប់
អនកដឹងេទ។ អ�ីែដលេ ថករ�� បម់យួែភ�ត គឺ�គនែ់តជករសំ�កបន�ិច ឬ ជ
ករសំ�កជមយួនឹង�ពះ�គីសទ។ េ កនុង�ពះ�គីសទគម នអ�ីែដលេ ថ ជេសចក�ី
�� បេ់នះេទ។ ជីវតិេហយនឹងេសចក�ី�� បម់និ�ចេ ជមយួគន បនេទ។ េឃញ
េទ? េយង�គនែ់តសំ�កបន�ិចប៉ុេ�� ះ គឺជករសំ�កែដលមតិ�េយងមនិ�ចេ
េយងបន។ �ទងម់យួអងគគតែ់ដល�ចេ េយងបន។ យ៉ូបនិយយថ “�ទង់
នឹងេ ខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងេឆ�យនឹង�ទង។់” យ៉ូបបនសំ�កអស់រយៈេពលបនួពនឆ់ន ំ
េហយ។ កុំភយ័េឡយ �ទងនឹ់ង�ស់អនកេឡង។ កុំភយ័។ �ទង—់�ទងនឹ់ងេ ែត
រងច់។ំ
249 ណូេអបនរងច់។ំ ៃថងទីបនួបនកន�ងេ ។ គម នេភ� ងេ�ះ។ �មនិថ�ីេទ។ �
នឹងេកតេឡង។
250 ខញុ ំ�ចឮបនថ �បពនធរបស់ណូេអេ ែកបរ េហយនិយយថ “ប៉� េតអនក
ចបស់-…?”

“កុំនិយយយ៉ងដូេចនះ។”
251 គតម់នករអតធ់មត ់ ពីេ�ពះគតម់នេសចក�ីជំេន ។ បទ េ�ក។ គត់
មនេសចក�ីេទ ង�តង។់ គតម់នដំរះិែដលយល់ថ �ពះពិតជ�តឹម�តវ។ គត់
មនេសចក�ីអតស់ងកត។់ គតម់និបនេឆវឆយេ�យនិយយថ “ខញុ ំមនិបនដឹង
ថទងំអស់េនះគឺជអ�ីេទ។ េ ទីេនះខញុ ំបនបតប់ងនូ់វ�បជ�បិយភពរបស់ខញុ ំ។”
អតេ់ទ េទ “មនុស�ែលងខ�ល់ខ� យពីខញុ ំេទ តេហយ។ ខញុ ំនឹងេចញេ ឯេនះ េហយ
ចបេ់ផ�មជថមីម�ងេទ ត។” អតេ់ទៗ។ គតម់នករអតធ់មត។់ �ពះបនសនយ �ពះ
នឹងេធ��។ �ពះនឹងេធ��េ�ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចន ះ។
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252 េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញថកូន�បសរបស់គត ់ េដរេ ែកបរៗគតេ់�យ
និយយថ “ពុក មនដឹងេទ…” គតយ់កៃដមកអែង�លេ េលកបលែដលមន
សកព់ណ៌�បេផះដែ៏វងរបស់គត ់ េតអនកដឹងេទ។ េហយគតម់ន�យុដេ៏ មយួ
រយឆន េំហយ េហយបនអងគុយេ នទីេនះេ�យនិយយថ “ខញុ ំដឹងថអនកគឺជ
េម�គ�រដច៏ំ�ស់មន ក។់ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់ពុក ែតេត��ចេទែដលថ ពុកបន
�ចលំពីេរ ងអ�ីមយួ?”

“អូ េទ។ អតេ់ទៗ”
“េហតុអ�ី?”
“�ពះបនមនបនទូលយ៉ងដូេចនះ!”

253 “ល�េ�កពុកេអយេនះគឺៃថងទី�បមំយួេហយ ែដលេយងបនអងគុយេ េល
េនះ។ គឺបនអងគុយេ េលទូកចស់ ធំេហយសងួតមយួេនះ គឺេ �តងេ់នះ។ េហយ
េ ទីេនះគឺ�ងងឹតសូនយ ទងំេ ខងេ�ក និងខងកនុង។ េហយេយងបនេធ��
អស់រយៈេពលជេ�ចនឆន ។ំ េហយអនកបនអធិបបយ�បបេ់គរហូតទល់ែតសក់
បន�តលបេ់ ជពណ៌�បេផះ េហយកបលទំែពកេ េហយ។ េហយទីេនះ អនក
បនេឡងមកេ ទីេនះឥឡូវេនះ ពយយមនិយយថេរ ងេនះ-ជ-េរ ងេនះ។
េហយមនុស�ជេ�ចនបនេសចចំអក េហយបនគបែ់ផ�េបង៉េប៉ះមកេលជ ជ ំង
របស់ទូកធំ។ ចូរមកចុះេនះេហយគឺជអ�ីែដលពុកបនេធ�។ េហតុអ�ី ពុកដឹងេទ…”

“ចូរអតធ់មតេ់ឡង កូន�បស។”
“េតពុកចបស់េទ?”
“�នឹងមនេភ� ង!”
កូន�ប�ររបស់គតនិ់យយថ “ពុក េតពុកមនដឹងេទ…”
“�នឹងមនេភ� ង!”

254 “ប៉ុែន�េយងបនរងច់�ំអស់រយៈេពលជេ�ចនឆន េំ េហយ។ េយងបនេរ បចំ
េហយអនកបន�បបព់ួកេយងថ�នឹងមនេភ� ង កលពី�ទិតយមុន។ ពួកេយង
េ កនុងេនះេហយទ� ទងំអស់�តវបនបិត េហយេយងេដរចុះេដរេឡងេ ទីេនះ
េហយ�ពះ�ទិតយបនរះេឡង េហយលិចេ វញិដូចសព�មយួដង។”

“ប៉ុែន��នឹងមនេភ� ង!”
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“េតពុកដឹងបនយ៉ងេមច៉?”
“�ពះមនបនទូលយ៉ងដូេចនះ!”

255 ឥឡូវេបេយងមន�យ៉ងដូចេនះ ចូរបែនថម�ចុះ។ ែតេបេយងមនិមន
�យ៉ងដូចេនះេទ កុំ—កុំពយយមបែនថម�អី។ �មនិដំេណ រករេទ។ �កម៏និ
ដំេណ រករសំ�បក់រពយបលែដរ។ េហយ�កម៏និដំេណ រករេលអ�ីៗទងំអស់
េផ�ងេទ តែដរ។ េឃញេទ?��តវែតឲយសីុគន ជមយួនឹងវតថុែដល�នឹងស�ិតជមយួ
េនះ។ �តវេហយ។ �តវែតបែនថម�។ មនករអតធ់មតជ់មយួនឹងេសចក�ីសនយ
របស់�ពះ។ បទទងំអស់គន ។ ណូេអបនេជ េលករទងំេនះ។ េហយគតប់ន
មនករអតធ់មតជ់មយួនឹង�ពះអស់រយៈេពលមយួរយៃមភឆន ។ំ
256 ម៉ូេស មនករអតធ់មតជ់មយួនឹង�ពះ។ បទ អនកទងំអស់គន ។ “ម៉ូេស េអយ
អញបនឮសំែរករបស់�បជ� ស�អញ។ អញបនេឃញកររងទុកខេវទនរបស់
េគ។ អញនឹងចុះមករេំ�ះេគ គឺអញនឹងប ជូ នឲយឯងចុះេ ។”
257 េហយកម៏នភពខុសគន រ�ងគត ់ និង�ពះ េហយ�ពះបនបង� ញគតព់ី
សិរលី�របស់�ទងេ់�យបនទូលថ “អញនឹងេ ជមយួឯង។” េ េពលែដលគត់
បនេឃញសិរលី�របស់�ពះ េនះគតក់ម៏នេសចក�ីជំេន ភ� ម។

និយយ “េតឯងមនអ�ីេ នឹងៃដរបស់ឯង ម៉ូេស?”
គតនិ់យយថ “េឈ�ចត។់”
�ទងម់នបនទូលថ “ចូរេបះ�ចុះ។”
េហយ�កប៏ន�តលបេ់ ជពស់។ គតនិ់យយថ “ឱ ខញុ ំេអយ!” �ទងប់ន

ចបេ់ផ�ម…
258 មនបនទូលថ “ម៉ូេស ចូរឯងេរ ស�េឡងមក េបអញ�ចេធ��ឲយេ ជពស់
េនះអញក�៏ចេធ��ឲយេ ជរបស់េដមវញិបនែដរ។”
259 �! [បង�បស�បន�បំនទះៃដចំនួនបីដង—Ed។] �ែមន៉! េប�ពះ�ចឲយ
ខញុ ំមនជីវតិខង�ចឈ់ម េនះ�ពះក�៏ចឲយខញុ ំមនជីវតិខង�ពលឹងវ ិ ញ ណបន
ែដរ! េប�ពះ�ចឲយខញុ ំមនកំេណ តទីមយួ េនះ�ពះក�៏ចឲយខញុ ំមនកំេណ តទីពីរែដរ!
�ែមន៉! េប�ពះ�ចពយបលមយួេនះបន េ�យករពយបលដអ៏�ច រយ េនះ�ទង់
ក�៏ចនឹងេលសិរលី��ទងេ់ ៃថងចុះេ�កយែដរ។ �តវេហយ។
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260 “អញ�ចទំ�កដំ់បងេនះចុះ េហយ��តលបេ់ ជពស់ េហយអញក�៏ច
�តលប�់ឲយេ ជដំបងវញិបនែដរ។ ចូរចបក់នទុយរបស់�។”
261 ម៉ូេសបនលូកៃដេ េហយចប�់។ គឺ�ជដំបង។ េហយគតក់ច៏បេ់ផ�ម
បែនថមដំរះិេនះ។ េឃញេទ?

“េតៃដរបស់ឯងមនប � អ�ី ឥឡូវេនះ ម៉ូេស?”

“គម នអ�ីេទ។”

“ចូរ�ក�់េ េលេដម�ទង។”
262 “�តវេហយ។ ចុះ…” ពណ៌សជមយួជំងឺឃ�ង ់“ឱ �ពះអងគេអយទតមកៃដកូន!”

“�ក�់េ េល�ទវវញិេ  ម៉ូេស។”
263 គតក់ប៏ន�ក�់ដូេចនះ �កប៏ន�តលបេ់ ជ…គតក់ប៏នបែនថម�
យ៉ងដូចេនះ។ េមល បទ េ�ក។
264 គតចុ់ះេ ទីេនះ។ េហយភពខុសគន …គតប់នចុះេ ទីេនះ។ េចញ
មកពីទីេនះ េហយនិយយថ “�ពះដជ៏អមច ស់មនបនទូលថ ‘ចូរឲយ� ស�អញ
េចញេ ’ ផេ�៉នខញុ ំចងឲ់យអនកបនដឹងអំពីេរ ងមយួេនះ។ ខញុ ំមកទីេនះគឺជតំ�ង
របស់�ពះ។ អនក�តវែតេធ��មខញុ ំ។”
265 ផេ�៉នមនបនទូលថ “េធ��ម? េតអនកដឹងេទថេតអញគឺជអនក�? អញ
គឺជផេ�៉ន។ េតឲយអញេធ��មឯងែដលជទសករ?”
266 និយយថ “េប�ទងម់និេធ��មគឺមនែត�តវទទួលេទស។ �ទង�់ចេ�ជសេធ�
បនែតមយួគត ់នូវអ�ីែដល�ទងប់នេរ ស។” េហតុអ�ី? គតប់នដឹងថគតក់ំពុងែត
និយយអ�ី។ គតម់នពន័ធកិចចែដល�តវបំេពញ។ គឺគតប់នេ ទីេនះ។ គតប់ន
និយយជមយួ�ពះ។ គតម់នេសចក�ីជំេន ។ គតដឹ់ងថគតេ់ �តង�់។

“ឯងចងឲ់យអញេធ��មែមនេទ? េចញពីទីេនះេ !”

“ខញុ ំនិងបង� ញអនក”

“ចូរបង� ញខញុ ំនូវទីសំគល់មយួមក។”

គតប់នេបះដំបងចុះេ  េហយ�ក�៏តលបេ់ ជពស់។
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267 “េហតុអ�ី” �ទងម់នបនទូលថ “�គឺជេវទមន�េថកទបែតប៉ុេ�� ះ! ចូរមក
ទីេនះមយួែភ�ត។ មកទីេនះ យ៉េនស និងយ៉មេ�បស ចូរេបះដំបងរបស់ឯងចុះ។”
ពួកេគបនេបះ�ចុះេហយ�កប៏ន�តលបេ់ ជពស់។
268 និយយ “ឥឡូវ ឯងែដលេវទមន�េថកទប េហយបនមកឯអញ ជជនជតិ
េអសីុប ជេស�ចផេ�៉នៃន�បេទសេអសីុប។ េហយឯងបនមកទីេនះជមយួេវទ
មន�អន់ៗ  េហយនឹង ករឆពិនែភនក” អនកេចះទយគំនិតរបស់មនុស�។ ឯងយល់
ពីអ�ីែដលអញនិយយេទ។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកបន�ន�េហយ។ “កលែដលដឹងពី
គំនិតរបស់អនក�មន ក ់ ឬកេ៏រ ងអ�ីេផ�ងពីេនះ ែដរឯងមន េហយបនចុះមកឯ
ទីេនះ។” និយយថ “េយងក�៏ចេធ�នូវអ�ីែដលឯងបនេធ�ែដរ។”
269 េតម៉ូេសគឺជអ�ី? គតប់ននិយយថ“អូ េ�កផេ�៉ន ខញុ ំ—ខញុ ំសំុអភយ័េទស
េ�ក។ ខញុ ំនឹងេធ�ជទសកររបស់េ�ក។” អតេ់ទ េ�ក។
270 គតេ់ ឈរបន�េទ ត។ �ែមន៉។ គឺេ �តងេ់នះ។ �ពះបនមនបនទូេ�ថ
មនិឲយមនចមងល់អ�ីេ កនុងចិត�គតេ់ឡយ។ “ចូររក�េសចក�ីអំណររបស់ឯង។ អញ
នឹងបង� ញឲយឯងបនេឃញេរ ងខ�ះ។” េ េពលែដលអនកបនេធ�នូវអ�ីែដល�ទង់
បន�បបអ់នកឲយេធ�េហយ ែតយល់�ដូចជេរ ងែដលមនិ�តឹម�តវ ចូរឈរឲយមមំនួ
េហយមនករអតធ់មត។់
271 ម៉ូេសបននិយយថ “អនកដឹងេទេ េពលែដលខញុ ំែផ�កេ េល�គឹះមយួេនះ
គឺមនករអតធ់មតេ់ ទីេនះែដរ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តរងច់េំមលថ េត�ពះ�ទងនឹ់ងេធ�
យ៉ង�។”
272 េ ទីេនះ ពស់ចស់េនះបន�ចុះេឡង េហយ�ជលរគន េ វញិេ មក។ ករ
ដំបូងែដល អនកដឹងេនះគឺ ពស់របស់ម៉ូេស បន� “េគម េគម េគម” េហយេលប
ពស់ទងំពីរេផ�ងេទ តអស់េ ។ គតម់នករអតធ់មត។់

អស់អនកែដលរងច់ដំល់�ពះ�ពះអមច ស់ េនះនឹងបន
កំ�ំងជថមី។

ពួកេគនឹង�តវេហរេឡងេ េ�យ�� ប ដូចជសត�ឥ នទី។
េត��តវេទ? [ពួកជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—Ed។] េឃញេទ? បទ។

ពួកេគនឹងរតែ់តមនិហតេ់ឡយេហយេដរកម៏និេខ�យែដរ។
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េមល�គនែ់តរងច់�ំទង។់ មនករអតធ់មត។់ េឃញេទ? បទ េ�ក។
273 រចួជនជតិអុី��ែអលនឹង�តវនយំកេចញេ ។ ភពផទុយគន បនមកដល់
េហយម៉ូេសបនរងច់។ំ
274 រចួេហយគតប់នេ ដល់ទីរេ��ថ ន។ គឺ�មនចំងយ�បែហលបីឬបនួ
ៃថង ប៉ុេ�� ះកនុងករេធ�ដំេណ រ។ គឺ�មនចំងយ�តឹមែត ែសសិបម៉លែតប៉ុេ�� ះ
ពីកែន�ងែដលគតប់នឆ�ងកត ់ គឺជកែន�ងែដលគតនឹ់ង�តវឆ�ងកតម់�ងេទ ត។
ប៉ុែន�ម៉ូេសេ កនុងទីរេ��ថ ន បនរងច់អំស់រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ អតធ់មត។់
[បង�បស�បន�េំសច—Ed។ �ែមន៉។ �តឹម�តវេហយ។ គតប់នរងច់អំស់
រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ អូ! បទ អនកទងំអស់គន ។
275 េហយេយងកគ៏ួរែតមន ករអតធ់មតច់ំេពះគន េ វញិេ មកែដរ។ េឃញេទ?
េពលមយួ…េយងមនិ—មនភពអតធ់មតច់ំេពះគន េ�ះ។ េយងគិតថេយងគួរែត
បនដូចម៉ូេស។ ម៉ូេសមនករអតធ់មតច់ំេពះ�បជជន។ េមលេនះេហយគឺជអ�ី
ែដលពួកេគមនិ�ចរលំងបន។ េឃញេទ? េបអនកកំពុងែតពយយមកនុងករេធ�អ�ី
មយួ…
276 ដូចជអ�ីែដលខញុ ំពយយមយក�ពះ�ជ�រមកេ េលេ�ងឧេបសថ
េនះ េដមបឲីយបនដឹងថ �គបទ់ងំសមជិកៃនេ�ងឧេបសថបន
ក� យេ ជយ៉ងេនះ។ �គឺជេរ ងែដលមនិងយកនុងករេធ�េទ។ ខញុ ំពយយមកនុង
ករមនភពអតធ់មត ់ េនះគឺ�មសិបបីឆន េំហយ។ េឃញេទ? មនករអតធ់មត។់
ស�ីៗេ ែតកតស់កខ់�ី គឺ�េ ែតដែដលេទ។ ប៉ុែន��តវមនករអតធ់មត។់ េឃញ
េទ? �គនែ់តមនករអតធ់មត។់ រងច់។ំ �តវែត។ េបអនកមនិមនករទងំេនះេទ កុំ
ពយយមបេងកត�េ ទីេនះ។ �តវមនករអតធ់មត។់
277 សូមបែីតមយួដង ពួកបះេបរមយួ�កមែដលមនិមនភពអតធ់មត ់ បនេធ�ឲយ
ម៉ូេសេធ�ករមយួែដលខុសឆគង។ ប៉ុែន�ដល់េពលមយួ�ពះ�ទងម់និសព��ពះទយ័ នឹង
ទេង�របស់េគ។ �ទងប់នមនបនទូលថ “ចូរឯងែញកខ�ួនេចញេ ម៉ូេស អញនឹង
សម� ប�់កមមនុស�ទងំអស់េនះ េហយនឹងចបេ់ផ�មជថមី។”
278 គតប់ន�កបខ�ួនដល់ដីេហយនិយយថ “សូម�ទងកំុ់េធ�ដូេចនះអី។” ជ
អ�ីេ ? អតធ់មតជ់មយួនឹងមនុស�ែដលបនបះេបរ�បឆងំនឹងគត។់
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279 ខញុ ំឆងល់េតេយង�ចនឹងេធ�យ៉ងនឹងបនយ៉ង�? េបអនកមនិ�ចេទសំុកុំ
ពយយមបេងកតករេនះ ពីេ�ពះ�—�មនិ�ចផ� ស់ប�ូរអ�ីបនេទ អនកដឹងេទ។ េនះ
គឺជវធីិែដលវតថុទីមយួបនស�ិតជបេ់ េលករេនះ េហយេនះកជ៏វធីិែដល�គប់
ទងំរបស់ទងំអស់�តវស�ិតជបែ់ដរ។ េបអនកមនិែមនេទ អនកមនិចបំចម់កដល់
ចំនុចែដលជកែន�ងែដល�ពះគងេ់ េនះេទ េបអនកមនិទនម់នករអតធ់មត ់ ករ
អតធ់មតច់ំេពះគន េ វញិេ មក។ �តវេហយ។
280 កូនេ េហេ�ពរមនករអតធ់មត។់ ពួកេគមន�បកដែមន។ �ពះបនសនយ
នឹងេគេ�យបនទូលថ “ចូរឯងកុំ�កបថ� យបងគំចំេពះ�ពះដៃទ�េឡយ។” ប៉ុែន�
ពួកេគមនករអតធ់មត។់ និយយ “�ពះរបស់េយង�ចេធ�បន ែតេទះជយ៉ង�
កេ៏យងមនិថ� យបងគំដល់�ពះដៃទរបស់អនកែដរ។” ករអតធ់មត ់ េ�យបនដឹងថ
�ពះនឹងេ�បះពួកេគេ ៃថងចុងេ�កយម�ងេទ ត។
281 ជចុងេ�កយជីវតិមយួេនះមនិមននយ័ប៉ុនម នេទ។ េឃញេទ? �ពះនឹងេ�បស
ពួកេគវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។ ែតេបឲយេយងថ� យបងគំ�ពះដៃទេនះេយងមនិេធ�
�ចខ់ត។ ឥឡូវេយងនឹងឲយអ�ីែដលជរបស់េស�េ េស�វញិ ែតអ�ីែដល
េស�បនេ�ជ តែ�ជកដល់�ពះ េនះគឺ�ពះជទីមយួវញិ។
282 “�ពះមនបនទូល ‘ចូរឯងកុំថ� យបងគំរបូសំ�កេឡយ។’ េហយេយងនឹងមនិ
េធ��េឡយ។ �ពះរបស់េយង�ចនឹងសេ ងគ ះេយងបន។ េទះជ�ទងម់និកេ៏�យ
កខ៏ញុ ំេ ែតមនិថ� យបងគំ�ពះដៃទែដរ។”

និយយ “មនិថ�ីេទអ ច ឹងមនេ ទីេនះ។”
283 “មនិអីេទ” គតនិ់យយថ “អូ ខញុ ំទយថ នឹងមនេភ� ងជខ� ងំ េហយនឹង
�ក�់ទងំអស់េ េ�ក។” ប៉ុែន�កំុេធ�� �តវែតបន�ករអតធ់មត។់
284 េ �ពឹកែស�ក េពលែដលេគ�តវបនយកមកជំនំុជំរះ េ�យេស�ចេនប៊ូេកន�។
�ទងម់នបនទូលថ “បនេហយ េតអនកទងំអស់គន េ�ត មខ�ួននឹងចងចខំញុ ំជេស�ច
របស់អនកេហយឬេ ?”

“ពិត�ស់ សូមឲយ�ពះអងគមន�ពះជនមយឺនយូរ។”
“ឥឡូវចូរថ� យបងគំរបូសំ�ករ់បស់េយងេ ។”
“អូ អតេ់ទ។”
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285 “ល�អនកនឹង�តវេគដុត។ អនកទងំអស់គន គឺជអនក�បជញ។ អនកទងំអស់
ឆ� ត។ អនកបនក� យេ  ជជំនួយដធ៏ំរបស់េយង។ អនកបនក� យេ �ពះពរដ៏
ជតិ�សនរ៍បស់េយង។ េតអនកមនិយល់េទឬអី េយងមនិចងឲ់យអនកទងំអស់គន
េធ�ដូេចនះេទ? ែតខញុ ំ—ខញុ ំបន�បកសេហយ េហយ�កនឹ៏ង�តវស�មច�មនឹងែដរ។
េយងមនិចងេ់បះអនកទងំអស់គន ចូលេ កនុងេនះេទ។ ឱ អនកទងំអស់គន េអយ
េតមនេរ ងអ�ីេកតេឡងចំេពះអនក?”

286 “ខញុ ំដឹងថ �ដូចជមនិមនេរ ងអ�ីេនះេទ ប៉ុែន��ពះរបស់េយង�ចនឹងជួយ
េយងបន ប៉ុែន�េទះជយ៉ង�…” មនករអតធ់មត។់

287 ចបេ់ផ�មេដរេឡងេ �ម�ចក។ មន កេ់មលេ ឯមន កេ់ទ ត។ “�មនិថ�ីេទ។
�តវេហយ។” មនករអតធ់មត។់ េ េពលឈនមយួជំ�ន �ពះមនិបនគងេ់
ទីេនះ។ ឈនជំ�នទីពីរ �ពះមនិបនគងេ់ ទីេនះ។ ជំ�នទីបីជំ�នទីបនួ
ជំ�នទី�ប ំ គឺ�គនែ់តេ បន�េទ ត េហយ�ពះកេ៏ ែតមនិបនគងេ់ ទីេនះ។
េហយេគបនឈនេដរចូលកនុងឡេភ�ង។ ពួកេគមនករអតធ់មត។់ ប៉ុែន�គឺ�ទង់
គងេ់ ទីេនះ។ េឃញេទ? គឺមនេភ�ងលមមនឹង�ចដុតេឆះ�ច�កែ់ដលេ ៃដ
េហយនិងេជងេគប៉ុេ�� ះ។ រចួេហយេ េពល ែដលគតប់នេ ដល់ខងេ�កម
ៃនរេ � េនះ គឺ�ទងប់នគងេ់ ទីេនះ។ េឃញេទ? ពួកេគមនករអតធ់មត។់

288 �នីែញ៉លកដូ៏ចគន ែដរ។ គតម់នករអតធ់មត ់ ពិត�ស់។ គតប់ំរងុនឹង
ឈប ់អតេ់ទេ�ក។ េតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នេបកបង�ួចេឡងេហយអធិ�� ន
េទះជមនអ�ីេកតេឡងកេ៏�យ។ េនះគឺជអ�ីែដល�ពះសព��ពះហឫទយ័ឲយគត់
េធ�។ គតម់នករអតធ់មត។់ គតប់នរងច់�ំពះ េ�យបនដឹងថ �ទងរ់ក�េសចក�ី
សនយ�ទង។់ េគបនេបះគតចូ់លេ កនុងេ�ងេ� េ�យនិយយថ “សូមឲយេ�
សីុឯងេ ចុះ។”

289 គតនិ់យយថ “�មនិថ�ីេទ។” គតម់នករអតធ់មត។់ េហតុអ�ី? “ដបតិខញុ ំបន
រងច់�ំពះ�គបេ់ពលេវ�េ េហយ។ េហយេបខញុ ំ�តវរងច់បំ៉ុនម នពនឆ់ន េំទ ត ខញុ ំនឹង
រស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។ ដូេចនះគួរែតមនករអតធ់មត ់េហយរងច់។ំ”

290 �វក័ប៉ុលមនករអតធ់មត។់ គតពិ់តជមនករអតធ់មតែ់មន។ ចូរេមលពីអ�ី
ែដលគត�់តវេធ�។ និយយពីករអតធ់មត!់
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291 ចុះយ៉ងេមច៉វញិចំេពះអនកេពនទីកុស�? ឲយែតពួកេគមនេបស៉កកមម “ចំ
រហូត” េមល “រងច់រំហូតទល់ែតអនកបនេពេពញេ�យអំ�ច។” េត�
យូរប៉ុ�� ? ពួកេគមនិចបំចសួ់រថ េត�នឹងមនរយៈេពលប៉ុនម នេនះេទ? គឺ
ពួកេគ�គនែ់តមនចេម�យថ “ចរំហូត។”
292 ពួកេគបនេឡងេ ទីេនះេហយនិយយថ “�តវេហយ េកមងៗទងំអស់គន
�បែហលជដប�់បនំទីេទ ត �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ នឹងមកសណ�ិ តេលេយង េហយ
េយងនឹងមនពន័ធកិចចរបស់េយង។” ដប�់បនំទីកន�ងផុត គម នន�មន ក។់
មយួៃថងេ�កយមកកគ៏ម ន ពីរ បី បនួ�ប ំ�បមំយួ �បពំីរ។
293 ពួកេគមយួចំនួន�ចនឹងនិយយថ “េអ េតអនកមនិគិតេទថ េយងបនទទួល
�រចួេហយេនះ?”

“េទ េទ េទ េទ។” េនះេហយ។ េទ។ �តវេហយ។
294 “អនកគួរែតេចញមកេកមង�បស។” ��ងំនិយយថ “អនក—អនក—អនក
ទងំអស់គន បនទទួលនូវអ�ីែដលអនកចងប់នេហយ។ ចូរេចញេ  េហយចបេ់ផ�ម
ពន័ធកិចចរបស់អនកេ ។”
295 “េទ េទ េទ។” េយងមនិទនប់នទទួល�េ េឡយេទ។ ដបតិ�ទងម់នបនទូល
ថ ‘េនះនឹងមនអ�ីែដលនឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយៈ ខញុ ំនឹងនិយយជមយួនឹង
មនុស�ទងំអស់េនះេ�យពកយ�តដិត េហយនឹងភ�ដៃទ េហយេនះគឺអ�ី
េផ�ងេទ តែដលខញុ ំបននិយយ’ ចូរេមលេ កនុងេអ�យ២៨:១៩។” ែចងថ “េនះ
—េនះេហយគឺជ� អនក—អនកនឹងបនទទួល�េ េពលែដល…េហតុអ�ី េយងនឹង
បនដឹងេ េពលែដល�មក។ េយងនឹងបនដឹងេ េពលែដល�មក។ េយងនឹង
ដឹង� ‘ជេសចក�ីសនយរបស់�ពះបិ�។’” េ ទីេនះគតប់នរងច់អំស់រយៈេពល
�បបំនួៃថង។ រចួេហយេ ៃថងទីដប ់ “ពួកេយងបនេ ទីេនះ។” ពួកេគមនករ
អតធ់មតក់នុងកររងច់។ំ
296 ឥឡូវេបេយងមនករអតធ់មតែ់បបដូចេនះ បនទ បពី់�ពះបនសនយដល់អនក
េហយអនកបនេឃញេ កនុង�ពះគមពរី “េនះគឺជរបស់ខញុ ំ” រចួចូររងច់ចុំះ។ រចួ
េបអនកមនករអតធ់មត�់បេភទេនះ ចូរបែនថមេ េលេសចក�ីជំេន របស់អនកចុះ។
េហយចេំមលថេតអនក�ចេឡងបនដល់កំរតិ�ឥឡូវ? អនកកំពុងែតេឡង
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មកដល់ទីេនះេហយឥឡូវេនះ។ �តវេហយ ឯនឡិកៃដកម៏ន�ងមូលែដរ �តវេទ?
�តវេហយ�តវេហយ ចូរបែនថម�ចូលកនុងេសចក�ីជំេន របស់អនក។
297 ែតងែត�ក�់ទងេ់ ខងមុខេយងជនិចច េ�យចថំ គឺជ�ទងេ់ហយែដល
បនសនយ។ មនិែមនជខញុ ំេទែដលបនសនយ។ មនិែមនជ�គគង� លបនសនយ
ឬកប៏�ូន�បសនីេវ លេទ។ �កម៏និែមនជអនកផ�យដំណឹងល�ខ�ះបនសនយែដរ។
�កម៏និែមនជបូជចរ ឬកជ៏នលប�ីែដរ។ គឺគម នអនក�មន កេ់ េលែផនដី
េនះែដរ។ ែតគឺជ�ពះវញិែដលបនសនយមក េហយ�ពះ�ចនឹងសេ�មច�គបក់រ
ទងំអស់ែដល�ទងប់នសនយ។ �តវេហយ។ េបអនកមនេសចក�ីជំេន �បេភទេនះ
ែដលដឹងថ�ពះ�ទងប់នសនយ! និយយថ “បង�បស�បន� ំខញុ ំឈ។ឺ ខញុ ំ�តវករ
ករពយបលសំ�បក់រឈចឺបរ់បស់ខញុ ំ។” ទទួល�ចុះ េនះគឺជអំេ�យទនែដល
បន�បទនមកដល់អនក បទ អនកទងំអស់គន  េបអនក�ចេជ ។ “បទ” អនកនិយយ
ថ “ខញុ ំេជ ។” រចួចូរបំេភ�ច�ចុះ។ មនែតប៉ុណ�ឹ ង ប៉ុណ�ឹ ងចបេ់ហយ។ េឃញេទ?
298 មនករអតធ់មត ់ េបអនកមនករអតធ់មត។់ េបអនកមនិមនេទ អនកនឹង�តវ
េធ�ឲយេខទចេចញពី�គរេនះេចញេ េ�ក។ េឃញេទ �នឹងបំផ� ញករអ�ីែដល
េសះសល់ទងំអស់េចល មនិសល់សូមបែីតមយួ។ អនក�តវែតមន�។ កុំបែនថម
� ពីេ�ពះ�នឹង�ចឲយ�គររបស់អនករលំចុះ េបអនកមនិទនម់នករអតធ់មត ់ េប
អនកមនិទនម់នេសចក�ីេទ ង�តង ់ េដមបបីែនថមេ កនុងេសចក�ីជំេន របស់អនក ែដល
អនកបននិយយថអនកមន។ េហយេបអនកមនិទនម់នេសចក�ីជំេន េទ េហយ
ពយយមបែនថមេសចក�ីេទ ង�តងេ់ េល� េនះ�នឹងបំផ� ញេសក�ីជំេន របស់អនក។
េឃញេទ? អនកនិយយថ“សូមចមំយួែភ�តេនះ�បែហលជករយល់�ចលំេទ។
�បែហលជមនិែមនជ�ពះេទ។ �បែហលជេ េលេ�កេនះមនិមន�ពះេទ។”
េឃញេទ �នឹងបំែបកករទងំេនះេ ជពីរ។ េឃញេទ?
299 ប៉ុែន�េបអនកមនេសចក�ីជំេន ដពិ៏ត រចួចូរបែនថមេសចក�ីេទ ង�តងដ់ពិ៏តេ េល
�រចួេហយដំរះិដពិ៏ត រចួេហយេសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�ដពិ៏ត រចួេហយករខជ បខ់ជួនដ៏
ពិត។ េឃញេទ? អនកកំពុងែតេធ�ដំេណ រេឡង�មផ�ូវ�តឹម�តវ។ �តវេហយ។
300 ទី�បចូំរបែនថមករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះ។ អូខញុ ំេអយ! ករេចះេគរព
�បតិបតិ�ដល់�ពះ�តវបែនថម។ េតករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះមននយ័
ដូចេម�ច? ខញុ ំបនែឆកេមលវចននុ�កមបនួ�បេំហយ ែតមនិបនដឹងថេត�
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មននយ័ថយ៉ង�ែដរ។ ចុងេ�កយខញុ ំបនមកជួបប�ូន�បសេយ៉ ហ�ី េ ទីេនះ
េយងបនរក— េឃញនយ័របស់�េ កនុងវចននុ�កម។ ករេចះេគរព�បតិបតិ �
ដល់�ពះគឺមននយ័ថ “ឲយបនដូចជ�ពះ។” ឱ ខញុ ំេអយ! បនទ បពី់អនកមនេសក�ី
ជំេន េហយ េសចក�ីេទ ង�តង ់ ដំរះិ េសចក�ីអតធ់មតស់ងកតចិ់ត� ខជ បខ់ជួន រចួឲយបន
ដូច�ពះ។ ែវវ៉!
301 អនកនិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចេធ�ដូេចនះបនេទ បង�បស�បន�។ំ” អូ បទអនក
�ចេធ�បន។
302 សូមឲយខញុ ំបន�នបទគមពរីមយួចំនួន សំ�បអ់នកែតប៉ុនម ននទី ប៉ុេ�� ះ។
ម៉ថយ ៥:៤៨។ េយងនឹងយកខ មយួេនះេហយចេំមលថ�មននយ័យ៉�
ម៉ថយ ៥:៤៨ េហយនឹងេមលថេតេយងគួរែតឲយបនដូច�ពះឬយ៉ង�។
អនកដឹងេទ�ពះគមពរីបនសំែដងថ “អនកគឺដូចជ�ពះ” �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។
េហតុអ�ី? �គបទ់ងំេសចក�ីេទ ង�តង ់ �គបទ់ងំរបស់ទងំអស់ែដលេ កនុង�ពះ គឺ
េ កនុងេយង។ ម៉ថយ ៥:៤៨ “ចូរឲយអនក…”�ពះេយសូ៊វមនបនទូល�បសិទធពិរ។

ចូរឲយអនកទងំអស់គន បន �គ-ប-់ល-កខ-ណ៍ (អ�ីនឹង?)
�គបល់កខណ៍ ដូចែដល�ពះបិ�របស់អនក…ែដលគងេ់ �ថ នសួគប៌ន
�គបល់កខណ៍។

303 អនកបនមនផ�ូវេឡងមកទីេនះេហយឥឡូវ ពីមុនអនក�តវបន�បបឲ់យេធ��។
�គបទ់ងំករទងំអស់េនះ�តវែតបនបែនថមជមុនសិន។ រចួេហយេ េពលអនក
មកដល់ទីេនះ �ទងឲ់យអនកបនជ�គបល់កខណ៍ឥឡូវ ករេចះេគរព�បតិបត�ិដល់
�ពះ ជបុ�តធី� របស់�ពះ។ �តវេហយ ។ មនេរ ងប៉ុនម នែដលខញុ ំ�ចនិយយ
អំពី�!
304 ចូរេបកេអេភសូរ ជំពូកទី៤ េហយែស�ងរកេ កនុងកនគ់មពរីេអេភសូរ ែដល
បននិយយអំពីេរ ងេនះែដរ គថឺេតេយងនឹងេធ�—េតេយងនឹងេធ�យ៉ង�។ េអ
េភសូជំពូកទីបនួ េហយចបេ់ផ�មេ ខទី១២។ េអេភសូជំពូកទី៤ចបពី់ខទី១២។
�តវេហយ។ សូមចបេ់ផ�មេ កនុងខទី១១។

េហយ�ទងប់ន�បទនឲយអនកខ�ះេធ�ជ�វក័ ខ�ះជ�គអធិបបយ …
305 ចេំទកលពីយបម់ុញិ?កំុពយយមយកែន�ងរបស់អនកេផ�ងេឡយ។ េមល?
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…ខ�ះជ�គផ�យដំណឹងល�ខ�ះជ�គគង� ល…េហយខ�ះជ�គ
បេ�ង ន

306 “សំ�បភ់ព�គបល់កខណ៍របស់�ពះ”? េត��នយ៉ងេនះែមនេទ? [ពួកជំនុំ
និយយថ “អតេ់ទ។”—Ed។] េតជភព�គបល់កខណ៍ជអ�ី? [“ពួកបរសុិទធ។”] េត
ពួកបរសុិទធជអនក�? គឺជពួកអនកែដលបនែញ៉កេចញ។ �ែមន៉ គឺជមន ក់
ែដលបនចបេ់ផ�ម�ងំពីខងេ�កមេនះ។

…នឲំយពួកបរសុិទធរបស់�ពះបន�គបល់កខណ៍េឡង សំ�បេ់ធ� ពន័ធកិចច
(ពន័ធកិចចៃន�ពះ�គីសទ) េហយនឹង�� ងរបូកយ�ពះ�គីសទេឡង (�� ង
របូកយ�ពះ�គីសទេឡង �� ងេឡង) ទល់ែត…

ទល់ែតេយង�ល់គន បនរបួរមួគន  ខងឯេសចក�ីជំេន រចួជេ�សច
េហយ…បន�គ ល់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ដូចគន ទងំអស់ គឺដល់បន
េពញជមនុស� ជអនកធន (អូខញុ ំេអយ) េហយដល់ខន តកំពស់ៃនេស
ចក�ីេពេពញផង�ពះ�គីសទ:

307 “ភព�គបល់កខណ៍” �តវករករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះ។ អនក�តវែត
បែនថមករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះេ េលេសចក�ីជំេន របស់អនក។ េឃញេទ
គឺអនក ចបេ់ផ�ម ទីេនះ ជមយួភពេ�ម ះ�តង។់ រចួេហយអនកេ ដល់ករអតធ់មត់
សងកត ់ ចិត�។ រចួអនកេ ដល់េសចក�ីអតធ់មត។់ ឥឡូវអនកកំពុងែតេ កនុងករេចះ
េគរព �បតិបតិ�ដល់�ពះ។ ករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះ! ឱ ខញុ ំេអយ!
េពលេវ�របស់េយងកំពុងែតេដរេ មុខ។ ចូរេមល។ េតអនកដឹងេទថករេចះ
េគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះមននយ័ថេមច៉។ អនកបនេ�ច ងបទចំេរ ងមយួេនះ៖

ឲយបនដូច�ពះេយសូ៊វ ឲយបនដូច�ពះេយសូ៊វ
េ េលែផនដីខញុ ំចងឲ់យបនដូច�ទង់
អស់ទងំដំេណ រជីវតិរបស់ខញុ ំពីែផនដីេ សិរលី�
ខញុ ំសំុែតមយង៉គត ់គឺឲយបនដូច�ទង។់

308 ករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះេនះ។ េ េពលែដលគត�់តវបនេគទះ
េ ថព ល់មខ ង គតែ់បរមខ ងេទ តេ ដល់េគ។ េ េពលែដលមនេគនិយយពកយ
មនិល�ដល់គត ់ គតម់និតបត។ គតម់និតបតវញិ។ េឃញេទ? ភពដូចជ�ពះ
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ែតងែតែស�ងរកវតថុមយ៉ង “ខញុ ំនឹងេធ�អ�ីែដល�ពះបិ�សព��ពះទយ័ប៉ុេ�� ះ។” េឃញ
េទ? បទ េ�ក។ ែតងែតមនករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះ។ េឃញេទ?
309 បនទ បពី់អនកបនមកពីទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ េ ទីេនះ េ
ទីេនះ ឥឡូវអនកមកដល់ចំនុចៃនភពេពញេលញជកូនរបស់�ពះ។ ប៉ុែន�អនក
�តវែតមនមយួេនះ ែថមទងំអស់េនះ េហយអនកកម៏និ�ចចបេ់ផ�មបនែដររហូត
ទល់ែតមនមយួេនះ។
310 ឥឡូវចូរចងច ំ អំពីចបេខម ែដលពកេ់�មេកង ក។ សំុកុំេភ�ច�។ េឃញេទ?
សូមកុំពយយមបែនថម� រហូតទល់ែតអនកបនេកតជថមី។ ពីេ�ពះ�មនិ�ចេ រចួ
េហយ អនក—អនកកម៏និ�ចេធ�ឲយ�េ រចួបនែដរ។ �នឹងមកឯទី េនះ ឬកទី៏េនះ
េហយ�នឹងេខទចេ េ កែន�ង� មយួ។
311 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកបនមកដល់េ�កមេនះ ជសត��ពបែដលបនេកតជ
ថមីដពិ៏ត រចួេហយេយងមនិ�ចនឹងមនិបែនថមអ�ីេនះេទ។ �បែនថមមកអនក េមល�
នឹងមកឯអនក �តវេហយ មកដល់ភព�គបល់កខណ៍ឥឡូវេនះ។ �តវេហយ។
312 រចួេហយទី�បមំយួ ចូរបែនថម �ពះបនទូលបនសំែដងថ ករ�ស�ញ់គន
ជបងប�ូន…ករ�ប�់នគន ជបងប�ូន។ ឥឡូវមនអ�ីែដលល�មយួេ ទីេនះ គឺទី
�បមំយួ ទី�បពំីរ។ �តវេហយ។ បែនថមករ�ប�់នគន ជបងប�ូន។ �តវេហយ។
េ េពលែដលេយងបនមកដល់ទីេនះ ករ�ប�់នគន ជបងប�ូន សូម�កខ់�ួន
អនកផទ ល់េ េលករេនះ។ ឥឡូវអនកនិយយថ…
313 “បងប�ូនខញុ ំបនេធ�ខុសនឹងខញុ ំ” េព�តសនិយយ។ “េតខញុ ំគួរអតេ់ទសឲយេគេទ”
គតនិ់យយថ “�បពំីរដងកនុងមយួៃថង?”

គតនិ់យយថ “ចិតសិបគុណនឹង�បពីំរដង។” េឃញេទ?
314 ករ�ប�់នគន ជបងប�ូន។ ឥឡូវអនកបនដឹងេហយ េបមនបងប�ូន�មនិ
�សល សូមកុំអស់ករអតធ់មតនឹ់ងគតេ់ឡយ។ េឃញេទ? អតេ់ទ។ េឃញេទ? ចូរ
មនចិត�សបបរុសនឹងគត។់ េទះកនុងសភពយ៉ង�កេ៏�យ។
315 អនកខ�ះនិយយថមនិយូរប៉ុនម នេទ “េតអនក�ចេជ េរ ង អស់ទងំេនះបន
យ៉ងេមច៉ េហយ អនកខ�ះេ �កមជំនុំ�ពះជមច ស់ និង ភពែតមយួ?” រចួចូរបែនថម
ករ�ប�់នគន ជបងប�ូន។ េឃញេទ? េឃញេទ? សងឃមឹថេ ៃថង�មយួ�ច
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អតធ់មតនឹ់ងគត ់ អតធ់មតស់ងកតចិ់ត�នឹងគត ់ សូ៊�ទនំឹងគត ់ ឲយបនដំរះិពីអ�ីែដល
គតេ់ជ  ចងចថំ�គឺេ កនុងចិត�របស់គត ់ គឺជ េទ ង�តងេ់ កនុងអនក េដមបឲីយ
�ហូរេចញេ�យេសចក�ីសបបរុស េ�យសុភពដល់គត ់ មនសងឃមឹថេ
ៃថង�មយួ�ពះនឹងនគំតចូ់លមក។ េឃញេទ?
316 ករ�ប�់នគន ជបងប�ូន គឺជចំនុចទី�បពីំរ។ មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ�បមំយួ
�បពីំរ។ [បង�បស�បន�បំនេគះេលក� េខ នចំនួន�បពីំរដង—Ed។] េឃញ េទ
ទី�បពីំរ។ រចួេហយឥឡូវអនកកំពុងែតមក។
317 ចំនុចបនទ ប ់ រចួចូរបែនថមេសចក�ីសបបរុស ែដលជេសចក�ី�ស�ញ់។ េនះ
េហយគឺជករែដលធំជងេគបង�ស់។ េ ៃថង�មយួ េ កនុង�កមជំនំុ…
318 ឥឡូវេនះសូមឱយបនឮេ កនុងកែសតថតសំេលង នឹងេ ជអែង�ងតេ
អ�ីែដលខញុ ំនឹងនិយយឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិបនបេ�ង នករទងំេនះឲយដូចជេគល
លទធិេនះេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តចងប់ង� ញអនកថ �មរយៈករជួយរបស់�ពះ នូវ
អ�ីែដលជករពិតេនះ គឺថ�ពះគមពរីទីមយួែដល�ពះបនសរេសរេឡងគឺឆន កនុង
ៃផទេមឃ។ គឺ�ចបេ់ផ�មេឡងេ�យ ស�ី�ពហមចរ។ី �បនប ចបេ់ វញិជមយួនឹង
េ�េឈម ះ លីអូ។ េហយេ េពលែដលខញុ ំបនមកដល់��ទី�បមំយួ និង�បពីំរ អនក
នឹងបនដឹង េ េពលែដល��េផ�ងេទ ត�តវបនេបកេឡង េនះស ញ សំគល់
របស់សូឌីកនិយម េ ទីេនះគឺជម�រកីរបស់�តីែដលបនឆ�ងកត។់ េហយ
េនះគឺជេពលេវ�ៃនេ�គម�រកីែដលេយងបន និងកំពុងែតរស់េ �ល់ៃថង។
េហយករមយួេទ តែដល��េនះបេ ចញមក េនះគឺជេ�េឈម ះថ លីអូ គឺករ
�តលបម់កវញិជេលកទីពីររបស់�ពះ�គីសទ។ �ទងប់នយងមកេលកទីមយួ េ�យ
នង�ពហមចរ ី�ទងយ់ងមកេលកទីពីរគឺេ�េឈម ះលីអូ។ ខញុ ំនឹងនកំរេនះេ …
319 ឥឡូវខញុ ំមនិដឹងថេតខញុ ំមនេពលេទេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំនឹងេធ�ឲយបនល�បំផុត
�មែដល�ចេធ�េ បន េដមបបីង� ញអនកទងំអស់គន ថ ជំ�នេនះគឺេ �ម
របូពី�៉មតីគឺដូចេ នឹង �ពះគមពរីទីពីរែដល�ពះបនសរេសរ។ េអណុកបនសរេសរ
�េហយបន�ក�់េ កនុងពី�៉មតី។
320 េហយទីបី �ពះអងគែតងែតបន�គបល់កខណ៍ េ ទីបី រចួេហយ�ទងប់នបេងកត
�ពះបនទូល�ទងម់ក។
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321 ទីេនះ ឥឡូវេនះ ចូរច ំេ កនុងពី�៉មតី…ខញុ ំគិតថមនទ�ន េហយនិងរបស់
ជេ�ចនេ �បេទសេអសីុប។ ពី�៉មតីមនិមនដំបូលេ េល�េទ។ មនិែដលមន។
ដំុ—ដំុថមៃនករែដលមនិទទួល�គ ល់ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលេគមន ប៉ុែន�េ ែត…
322 េបអនកមន�បកដូ់�� រេ កនុងេ�េ ៉ របស់អនក ចូរអនកេមល�ក�សដូ��
រសហរដ��េមរចិ េ �ជងខង�� ំៃដ មនឥ នទីជមយួទងជ់តិ�េមរចិ។ េហយ
និយយថ �� “ៃនសហរដ��េមរចិ។” េ ែផនកមខ ងេទ ត�មនរបូពី�៉មតី
ជមយួនឹងថមចំ�កដ់ធ៏ំ រមួជមយួែភនករបស់មនុស�។ េ ខងនឹងបនសរេសរថ
“��យ៉ងអ�ច រយ។” ពិត�ស់ េប�គឺជ�បេទសដអ៏�ច រយេនះ េតេហតុអ�ីបនជ
��េនះមនិែមនជ��របស់�បេទសេនះេ វញិ? �ពះេធ�ឲយេគមនភស�ុ�ង�គប់
ទងំទី�ែដលេគបនេ ។
323 ខញុ ំបននិយយជមយួនឹង�គេពទយមន កេ់ េពលមយួ េហយគតប់នចំអកឲយ
ខញុ ំេ�យេ�ពះករែដលខញុ ំមនប � ផ� �យ ជមយួនឹងករពយបលដអ៏�ច រយ។
គតប់នឈរេ �មផ�ូវ េហយនិយយថ “េ�ក�បន� ំ អនក�គនែ់តេធ�ឲយ
មនុស�យល់�ចលំប៉ុេ�� ះ។” និយយ “គម នករពយបលអ�ីេ�កពីថន េំពទយេទ។”
324 ខញុ ំកប៏នែបរេ ឯគត ់ េហយបនេឃញស ញ មយួេ េល�នរបស់គត់
ែដលមនពស់រុជំុំវញិបេងគ ល។ ខញុ ំនិយយថ “អនកគួរែតយកស ញ េនះេចញពី
�នរបស់អនកេ  ពីេ�ពះស ញ េនះបនប ជ កថ់ �ពះជអនកពយបល។”
325 �គេពទយពិត�បកដគឺេជ េរ ងេនះ។ េគគឺជ�គេពទយេផ�សផ� ស់េនះេទ។ បទ
អនកទងំអស់គន ។ ពស់ែដលេ េលបេងគ លេឈ! ម៉ូេសបនេលកពស់េនះេឡង
េ េលបេងគ លេឈ�ទងម់នបនទូលថ “អញគឺជ�ពះែដលបនពយបលអស់ទងំ
ជំងឺរបស់ឯង។” េហយពួកេគបនេមលមកឯសត�ពស់េនះសំ�បក់រពយបល
របស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�េគបននិយយ�បឆងំនឹង� ផទុយេ វញិស ញ របស់ពួកេគ
ប ជ ក�់បឆងំនឹងេគវញិ។ េវវ៉!
326 េ ទីេនះ�បជជតិរបស់េយង បននិយយអំពីអ�ីែដលជរបស់ពួកេគ បេងកត
ជេរ ងកំែប�ងេ វញិ េហយលុយរបស់ពួកេគ របិូយបណ័� របស់ពួកេគ បនប ជ ក់
ថ ��ៃនពិភពេ�កទងំមូលគឺជ�ពះ។ េឃញេទ ែភនកមយួេ ខងេលេនះេទ គឺ
េ កនុង�ក�ស់�បកដុ់�� រ? េនះេហយគឺជ��ដអ៏�ច រយ។
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327 គឺ�មនិែដល�តវបន�កេ់ ពីេលពី�៉មតីេនះេទ។ ពួកេគកម៏និបនដឹងថ
េហតុអ�ី។ ដុំថមដច៏ំបង�តវបនេគបដិេសធ គឺជ�ពះ�គីសទែដលេលេគទងំអស់។
ប៉ុែន�េ ៃថង�មយួករទងំអស់េនះនឹងេកតមនេឡង។

328 ឥឡូវកនុងករបេងកតឲយមនេសចក�ីេទ ង�តង…់បេងកតនូវវមិនមយួេនះ បេងកត
នូវរបូសំ�កេនះ េឃញេទ គឺ�ចបេ់ផ�មេឡងេ�យដុំថមៃន�គឹះ េសចក�ីជំេន
េសចក�ីេទ ង�តង ់ ដំរះិ េសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត� ករអតធ់មត ់ ករេចះេគរព�ស�ញ់
�ពះ ករេចះ�ប�់នគន ជបងប�ូន។ ឥឡូវេត�បនេធ�អ�ី? រចួេហយគឺពួកេគកំពុងែត
រងច់ដំុំថមជេមកំពូលែដលជេសចក�ី�ស�ញ់ ដបតិ�ពះគឺជេសចក�ី�ស�ញ់។
េហយ�ទងគឺ់ជអនកែដល�គប�់គង េហយគឺ�ទងេ់ហយែដលជកំ�ំងៃនចំែណក
ទងំអស់េនះ។ �តវេហយ។ បទ េ�ក។

329 េ ខងកនុងេនះ គឺេ កនុងេនះ អនកេឃញេទខញុ ំេ ចំក�� លៃនករែដល
បនេធ�េ ទីេនះ េហយេនះគឺជរលកតូចមយួែដលបនមក។ េត�គឺជ
អ�ីេ ? គឺ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមក�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេឃញេទ។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសថិតេ ពីេលទងំអស់េនះ ផ�ផជ បក់រ
ទងំអស់េនះជមយួគន  បេងកត(អ�ី?) �កមជំនុំដ�៏គបល់កខណ៍សំ�បថ់មដជ៏េមដំបូល
កនុងករ�គបពីេលករទងំអស់េនះ។

330 េតមនអ�ីែដលបនេធ�រចួម�ងេទ ត? គឺ��តវបនេបកបង� ញេ កនុង
សមយ័កល�កមជំនុំទងំ�បពីំរ េហយនឹង�ពះ�ជ�ររបស់�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។

331 ចបេ់ផ�មម�ងេទ តពី�តងេ់នះ។ េត�កមជំនុំ�តវចបេ់ផ�មបេងកតេឡងេ �តង់
�? េត�កមជំនុំែដល�តវបនដឹកនេំ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដំបូង�តវបន
បេងកតេឡងេ ឯ�? េ�យ�វក័ប៉ុល េ ឯទី�កងេអេភសូរ ែដលជអនកែដល
បនបេងកតសមយ័កល�កមជំនុំេអេភសូរេ ទី�កងេអេភសូរ។

332 សមយ័កលទីពីរៃន�កមជំនុំគឺៃសមរ�។ “េសចក�ីេទ ង�តង។់” អុី�៉នុស គឺជ
វរិៈជនដអ៏�ច រយែដលបនបន�ដំណឹងល�របស់�វក័ប៉ុល។

333 សមយ័កល�កមជំនុំបនទ បគឺ់ េពករម៉ុស គឺជម៉ទីន។ ម៉ទីនគឺជវរិ:ជនដ៏
អ�ច រយែដលបនេ បន�។ ប៉ុល អុី�៉នុស ម៉ទីន។
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334 រចួេហយេ កនុងទីយ៉ទី�៉ ក� យមកជកូឡុមប។ េតអនកចែំដរឬេទ? េនះ
គឺជអ�ីែដលបនគូរេ ទីេនះ។ កូឡុមប។ បនទ បពី់កូឡុមប…សមយ័កល
ងងឹតកប៏នចូរមកដល់។
335 រចួមកកម៏ន�ឌីសែដលមននយ័ថេសចក�ី�� ប។់ លូធឺ។ �េលលូយ៉!
េតបនទ បម់កមនអ�ីេទ ត? េតមនអ�ីេកតេឡងបនទ បពី់�ឌីស លូធឺ?
336 រចួមកដល់ភ�ីេដភ ី“ភពដូចជ�ពះ។” ភពបរសុិទធរបស់េវស៉�ី! លូធឺនិយយ
ថ “មនុស�សុចរតិេ�យ េសចក�ីជំេន ែតមយួគត”់។ ករ�ងសម� តេ�យ
េវស៉�ី។
337 រចួមកកម៏កដល់េសចក�ី�ប�់នគន ជបងប�ូន�មរយៈេ ឌីេស។ េហយ
េយងកប៏នេជ េល�ពះ�ជ�រដអ៏�ច រយៃនករ�តលបម់កវញិជេលទីពីររបស់
េ�កេអលីយ៉ េ ៃថងចុងេ�កយ នឹងបំផ� ញែផនដីេនះេ ។
338 េនះេហយគឺជសមយ័កលៃន�កមជំនំុទងំ�បពីំរ នឹងជំ�នទងំ�បពីំរ។
�ពះ�ងសង�់កមជំនំុរបស់�ទងេ់ឡងមក ដូចជមនុស�មន កេ់�យភពផទ ល់ខ�ួន
សំ�បរ់បូអងគ�ទង។់ សិរលី� និងរទិធិបរមរីបស់�ពះ បនចុះមក�មរយៈេនះ េហយ
ផ�រភជ ប�់ជមយួគន ។ ដូេចនះពួកអនកែដលថខ�ួនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលបនេធ��មរេប បរបស់លូធឺ េធ��មរេប បរបស់េវស៉�ី និងករេផ�ងៗ េគ
មនិបនដឹងថពួកេគបននិយយអ�ីេនះេទ។ អនកបនេឃញេទពួកេគរស់េ
កនុងចំនុច មយួេនះ ៃន�កមជំនុំ។ េនះេហយគឺជរេប បែដលមនុស��ចមកដល់
ចំនុចខពស់េហយកប៏នធ� កេ់ វញិ។ ប៉ុែន�គឺជេរ ងពិតរបស់� គឺជករែដលេ ែត
បន�ឲយ�គរេនះ�ងសងេ់ឡងបន�េទ ត។ �ពះអមច ស់មនបនទូលថ “អញនឹង
�ងសងេ់ឡងវញិ”។
339 េតអនកមនចេំទេដមេឈកូន�កមុ?ំេតអនកមនចេំទ�ពះ�ជ�រអំពី េដមេឈ
កូន�កមុ?ំ ពួកេគបនសីុ� ែតគតប់នកត�់េចញ។ ពួកេគមនែមកធងៃន
និកយរបស់េគ ែតគតប់នកត�់េចញ។ ពួកេគបនបេងកត�កមជំនំុមយួេទ ត
គឺែមកធងៃននិកយរបស់របស់ពួកេគ គតប់នកត�់េចញ។ ប៉ុែន�ទឹកចិត�
ៃនេដមេឈេនះេ ែតបន�ដុះមក។ “េហយេ េពល�ង ចេឡងេនះនឹងមន
ពន�ឺ។” េឃញេទ?េនះគឺេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណយងមកជំនួស�ពះ�គីសទ។
�ពះេយសូ៊វបនយងមក េហយបន�ករ់បូអងគ�ទងេ់ ពីេលអស់ទងំ�កមជំនុំ
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េហយនឹង�ងសង�់កមជំនុំរបស់�ទងេ់ឡងជថមី ែដលជរបូកយរបស់�ទង។់
េ កនុងេនះគឺជរបូកយ។
340 េហយករែដល�ពះ�ទងេ់ធ�ឲយ�កមជំនុំរបស់�ទង ់ បនរកីចេ�មនជយ៉ង�
េនះ�ទងស់ព��ពះទយ័ឲយេយងបនរកីចេ�មនយ៉ងេនះែដរ។ �គបស់មយ័កលៃន
�កមជំនំុរមួគន មកជ�កមជំនំុដធ៏ំមយួ។ េឃញេទ?
341 ពួកេគទងំអស់េនះមនិតំរវូនូវអ�ីែដលជពួកេគេនះេទ។ ករេនះមនិតំរវូនូវ
អ�ីែដលជករេនះ េនះេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន��ទងប់នបេងកត�កមជំនុំ�ទងេ់ឡង
�មរេប បេនះែដរ។ �ទងប់នបេងកត—�កមជំនំុរបស់�ទងេ់ឡងដូចែដល�ទងប់ន
បេងកតមនុស�មកែដរ។ រចួេហយេ ទីេនះេព�តសបននិយយជមុនដំបូងទងំ
�បពំីរយ៉ង េសចក�ីជំេន  េសចក�ីេទ ង�តង ់ (េមល េឡងមកេហយ) ដំរះិ េសចក�ី
អតស់ងកត ់ ករអតធ់មត ់ ករេចះេគរព�បតិបតិ�ដល់�ពះ ករេចះ�ប�់នគន ជ
បងប�ូន េសចក�ីសបបរុសរចួ េហយគឺជេសចក�ី�ស�ញ់ៃន�ពះ។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ �ពះ�គីសទជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសនធិតេលអនក េ កនុងករ�ជមុជ
ដពិ៏តៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយអនកមន�គបទ់ងំ េសចក�ីេទ ង�តងទ់ងំេនះ
េ�យបនេបះ��េ េលអនក។ រចួេហយ�ពះ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េ កនុង�សន
ែដល�តវបនេ ថ�កមជំនុំ គឺជេ�ងឧេបសថៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមគងេ់ ។
342 េ េពលែដលមនុស�ទទួលបនករទងំអស់េនះរចួេហយ េនះ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធៃន�ពះនឹងយងមកសនធិតេលេគ។ មនិខ�ល់ថអនកនឹងេចះនិយយភ�
ដៃទ ឬកអ៏នកនិងមនអំេ�យទនអ�ីមយួអំពី�ពះ។ អនក�ចនឹងេធ�ដូេចនះបន។
ប៉ុែន�េបគម នេសចក�ីេទ ង�តងទ់ងំេនះ ឋតិេ កនុងអនក េនះអនកមនិេ កនុង
េសចក�ីពិតៃន�ពះ�គីសទ ឬេសចក�ីជំេន ដពិ៏តេទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលេសចក�ី
េទ ង�តងទ់ងំអស់េនះេ កនុងអនក េហយអនកបន�ក�់ចូលេ កនុងេសចក�ី
ទងំេនះរចួេហយ េនះអនកគឺជវមិនដរ៏ស់។ អនកគឺជរបូសំ�កដរ៏ស់ េហយ
�ចផ� ស់ទីបន។
343 ប៉ុែន�េតអនកដឹងេទ ពួក—ពួក�បជជតិទងំ�យ េគបន�កបថ� យបងគំដល់
របូ�ពះែក�ងក� យេហយនឹង�ពះែដលេកតពីករ�សេមល�សៃមរបស់ពួកេគ។ េហយ
េ កនុងករ�សេមល�សៃមរបស់ពួកេគ េគេជ ថ �ពះទងំេនះ�ចនិយយមករក
េគវញិ។ េនះេហយគឺករេជ �បជជតិនិយម។ េនះេហយគឺជករេជ ែបបអនក�កង
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រ ៉មូ។ ពួកេគថ� យបងគំ�គបទ់ងំ�វក័ទងំអស់ េហយនឹងរបស់េផ�ងៗេទ តផង
ែដរ។ េហយពួកេគមន�វក័សីុសីុ� គឺជំនងផទះ េហយនិង អ�ីៗ�សេដ ងនឹង
ករទងំអស់េនះ។ ពួកេគបនថ� យបងគំចំេពះករទងំអស់េនះ េហយទងំេជ
េ�យភព�សេមល�សៃម។៉ េតេនះ—េតេនះគឺជ�បេភទ�ពះពិតរេប ប�េ ។
344 ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងមនិមនករ�សេម�សៃម ប៉ុែន��កបថ� យបងគំដល់�ពះ
ដម៏ន�ពះ ជនគងេ់  ជេសចក�ីេទ ង�តងដ់រ៏ស់ ជដំរះិដរ៏ស់ ជករអតធ់មតដ់រ៏ស់
ជភពឲយបនដូច�ពះដរ៏ស់ ជរទិធិអំ�ចដរ៏ស់ ែដលបនមកពី�ពះដម៏ន�ពះជនម
គងេ់  ែដល�ទងប់នបេងកតមនុស�ដរ៏ស់ ឲយដូចរបូអងគដម៏ន�ពះជនមគងេ់ របស់
�ទង ់ េ�យភពជ�ពះរបស់�ទង ់ មនិែមនេ�យករ�សេមល�សៃមេ៉នះេឡយ។
េតគតេ់ធ�អ�ី? ដូចគន េ នឹងករែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងប់នេធ� េដរ�មផ�ូវែដល�ទង់
បនេដរ េធ�ករែដល�ទងប់នេធ�។ ពីេ�ពះ�មនិែមនជករ�សេម�សៃមេនះេទ។
គឺមនេសចក�ីពិតែដល�ចប ជ កប់ន។
345 េមលថេតខញុ ំមននយ័ថយ៉ងេមច៉? ចូរេមលអំពី េសចក�ីេទ ង�តងេ់នះ
សំភរៈ�ងសង ់ ទងំេនះ គឺជ�បេភទៃនអនកន�ំររបស់�កមជំនំុ ជមយួនឹង
សមយ័កលៃន�កមជំនំុយ៉ងមុចិ? ឥឡូវេ ៃថង�មយួខងមុខ េយងនឹងយក
�គបទ់ងំ�ពះបនទូលទងំអស់េនះ េហយនឹងសិក�� េហយនឹងបង� ញថ�ពិតជ
បនប ជ ក�់។ �គឺេ ជមយួគន ។ ពិត�ស់ េឃញេទ? អូខញុ ំេអយ! េត�អ�ច រយ
យ៉ង�េ  កនុងករែដលបនេឃញ គឺបនេឃញ—អ�ីែដល�នឹងេធ�។
346 ឥឡូវេនះគឺជដំ�កែ់ដល�ពះ�ទងគ់ងេ់  មនិែមនជ�គរដធ៏ំែដល
មនជួងធំមយួេ ពីេល េហយមនកជំេណ� រខពស់ៗ។ េឃញេទ? “ប៉ុែន�ឯង
�តវេរ បចំខ�ួនឯងសំ�បអ់ញ” ជរបូកយែដល�ពះ�ចគងេ់ បន �ពះ�ចេដរ
េ កនុងបន �ពះ�ចេមលេ កនុងបន �ពះ�ចមនបនទូលេ កនុងបន �ពះ�ច
េធ�ករេ កនុងបន។ �ែមន៉! គឺជឧបករណ៍ដរ៏ស់របស់�ពះ េហយ�ពះនឹងយង
េ�យ�ពះបទទងំគូររបស់�ទងេ់ កនុងអនក។ សិររីងុេរ ង! “�ន មេជងៃនពួកអនក
បរសុិទធរបស់�ពះគឺជករសព��ពះទយ័ដល់�ទង�់ស់” �ពះ�ទងយ់ងេ កនុង
ខ�ួនអនក។ “ដបតិឯងទងំអស់គន គឺជទីបនទ ល់ដរ៏ស់ សំ�បឲ់យមនុស��គបគ់ន បន
�ន។” េហយេបសិនជជីវតិែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេ កនុងអនកទងំអស់គន  េនះ
អនកនឹងមនជីវតិដូច�ពះែដរ។
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347 ដូចអ�ីែដលខញុ ំបនែតងែតនិយយេហយ។ ចូរយកែមករបស់េដមភចិ(peach
tree) េហយេបសិនជអនក�ច�ក�់�ំេ េលេដមេប៉មបន េនះ�នឹងឲយែផ�ម
កជែផ�ភចិមនិខន។ ពិត�ស់។ ��ចេ រចួ។ េបេទះជែមកេនះមន�ង
ជយ៉ង�កេ៏�យ ឲយែត��តវបន�េំ េលេដមេប៉ម ឬេដម�កេ៏�យ។
េឃញេទ? ចូរយកជីវតិរបស់�េចញពីេដមេប៉ម គឺយក�េចញទងំ�សង រចួេហយ
—បន��ំ រចួេហយបង�ូរ�រធតុទងំអស់របស់េដមភចិ�កេ់ េលេដមេប៉ម។
េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង? េនះ�នឹងមនិឲយជែផ�រភចិេទ តេទ។ េឃញេទ? អតេ់ទ
េ�ក។ �មនិ�ចេ រចួេទ។ េបសិនជជីវតិរបស់េដមភចិ�តវបនបង�ូរចូលេ
កនុងេដមេប៉ម េនះ�នឹងែលងមនែផ�រេប៉មេទ តេហយ។ �នឹងឲយែផ�រមកជភចិ
វញិ ពីេ�ពះមនជីវតិភចិេ កនុងេនះ។

348 យ៉ង�មុញិ េបអនកយកេយង េនះគម នអ�ីេទ គឺ�គនែ់តជេឃ� កៃ�ព
មយួែតប៉ុេ�� ះ េហយេយងគម ន�បេយជនអ៍�ីេទ ដបតិេយងបន�� បេ់ កនុង
អំេពបប នឹងេសចក�ីរលំងរចួេ េហយ។ គឺេយងទងំអស់គន ឋតិេ កនុង�ថ នភព
ែបបេនះទងំអស់គន ។ រចួេហយេយងខ�ួនឯង �ចថ� យបងគំខ�ួនឯង េ�យ
ថ� យខ�ួនឯង រហូតដល់េពល ែដល�ពះ�ទងយ់កែខនងរបស់�ទង ់ គឺជ�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ពីេ�ពះ “គឺគម ននម�េ េលែផដីេនះ ែដលមនុស��ចទទួល
បនេសចក�ីសេ ងគ ះេនះេឡយ” េហយបនបង�ូរជីវតិរបស់ផង�ពះ�គីសទមកកនុង
េយង។ រចួេហយេយងនឹងមនេសចក�ីជំេន �បេភទេនះគឺជេសចក�ីជំេន ែដល
�ពះ�គីសទមន។ េហយេសចក�ីជំេន របស់�ពះ�គីសទ មនិែមនែផ�កេ េល ពួកផ
�៉សីុ ឬពួក�ឌូសីុ នឹង េលករ�ងចន ឆន ងំ និងកំេស វរបស់េគេនះេទ។
�ែផ�កេ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ �ែមន៉ ដេ៏ម�ះ៉បនជ�ពះ�គីសទដជ៏�ពះបនទូល
�ពះបនទូលេនះឯង�តលបជ់�ចឈ់ម។ រចួេហយេ េពលែដលេយង�ច
ទទួលបនករផ� ស់ប�ូរេ�យ�ពះេច�� �ទង ់ ែដលេយងបន�� បេ់ កនុងគំនិត
របស់េយង េហយេសចក�ីជំេន របស់េយងក� យេ ជេសចក�ីជំេន ដពិ៏ត �េល
លូយ៉ រចួេហយជីវតិរបស់�ពះ�គីសទ�តវបនបង�ូរមកេលជីវតិេយង។ េនះេយងនឹង
ក� យេ ជមនុស�ដម៏នជីវតិរបស់�ពះ គឺជ�ពះដំ�កែ់ដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�ចប ជូ ន�ពះពរដ�៏តចះ�តចងរ់បស់�ទង ់ មកេលទីេនះេហយេយងគឺជរបូកយ
របស់�ពះ�គីសទ។
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349 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េត�មនិបនែចងទុកេទឬអី? ែដលអនកមក
េថក លេទសខញុ ំ ែដលខញុ ំេ ខ�ួនឯងថ ជកូនរបស់�ពះ។ េតមនិបនែចងេទឬអីថ
អនកទងំអស់គន គឺបុ�តធី�របស់�ពះ េតមនិែមនជចបបរ់បស់អនកែដលបនែចង
យ៉ងដូេចនះេទឬអី?” ដូចជម៉ូេស ដូចជេអលីយ៉ េហយដូចជេ��៉េផ�ងេទ ត
ែដលបនរស់េ ជិតដិតនឹង�ពះ រហូតដល់�ទងប់នសំែដងរបូអងគ�ទងេ់�យ�រ
េគ។ េហយែដលពួកគតប់ននិយយេនះមនិែមនជពួកេគេទគឺជ�ពះវញិ។ “ចូរ
ឯងកុំគិតពីអ�ីែដល�តវនិយយេឡយ ពីេ�ពះមនិែមនជឯងេទែដលនិយយ។
គឺជ�ពះបិ�េទែដល�ទងប់នគងេ់ កនុងអនក �ទងគឺ់ជអនកែដលមនបនទូលវញិ។”
ែដលគតនិ់យយេនះមនិែមន ជគតេ់ទ ពីេ�ពះគតប់ន�� បប់តេ់ េហយ។

350 េបសិនជអនក�� ប ់ េហយអនកយកឈមេចញពីមនុស� េហយអនកអបស់ព
គតទុ់ក។ អ�ីែដលជប � េនះគឺថមនពួកេគជេ�ចនមនិ�តវបនេគអបទុ់កេទ។
េ េពលអនកយកឈមេចញពីេគមក េនះគតនឹ់ង�� បប់តេ់ ។ េហយអ�ីែដល
អនកគួរែតេធ�មយួេទ តេនះគឺយកឈមេផ�ងមកប ជូ លឲយគត ់ េនះគតនឹ់ងបន
រស់េឡងវញិម�ងេទ ត។ អនកបនយកឈមរបស់គតេ់ចញ។

351 េហយឥឡូវេនះេយងបន�ក�់ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វចូលេ  េមល
េហយករេនះឯងបននមំកនូវ េសចក�ីជំេន របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េសចក�ី
េទ ង�តងរ់បស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ដំរះិៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េសចក�ីអតស់ងកតចិ់ត�
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ករអតធ់មតរ់បស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ភពដូចជ�ពះរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ករេចះ�ស�ញ់គន  ជបងប�ូនរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយនឹង
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ែដលជរបូអងគ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងគឺ់ជសិរ�ិរ
ែដល�គប�់គងេលអនក។ េហយេជងរបស់អនកបន�កេ់  េល�គឹះៃនេសចក�ីជំេន ។
�ែមន៉! �គប�់គងេ�យកបល យក…?…េនះេហយគឺជអនក។ េនះគឺជមនុស�
�គបល់កខណ៍របស់�ពះ េ េពលែដលគតទ់ទួលបនេសចក�ីេទ ង�តងេ់នះ។

352 រចួេហយ�ពះ�ទងគឺ់ជកូន�កមុែំដលជតំ�ងរបស់�កមជំនំុរបស់�ទង ់ គឺជ
ស�ី។ �ពះអងគគឺជកូន�កមុែំដលជតំ�ងរបស់�កមជំនំុរបស់�ទង។់ េហយរេប ប
ែដល�ទងប់នទទួលយកមន ក់ៗ ឲយបនក� យជកូនរបស់�ពះ កនុងករចូលេ ឯ
កូន�កមុជំយ៉ង� េនះ�ទងក់ប៏នយកកូនមុេំ កនុងសមយ័េនះយ៉ងេនះែដរ
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[បង�បស�បន�ទំះេលក� េខ នចំនួន�បពីំរដង—Ed។] រហូតដល់�ទងប់នយក
�កមជំនំុដ�៏គបល់កខណ៍របស់�ទងម់យួេនះមកដល់ទីេនះ។

353 េជងរបស់ខញុ ំេធ�ចលន។ េហតុអ�ី? ពីេ�ពះកបលរបស់ខញុ ំបននិយយដូេចនះ។
ឥឡូវ�មនិ�ចកំេរ កដូចជៃដរបស់ខញុ ំេនះេទ ពីេ�ពះ�គឺជេជងរបស់ខញុ ំ។ លូធឺ
មនិ�ចេធ�អ�ីែដលេយងបនេធ�េនះេទ ទងំពួកេមតូឌីសទកដូ៏ចគន  ពីេ�ពះពួកគឺជ
អ�ីមយួេផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? េជងកំេរ កពីេ�ពះកបលឲយកំេរ ក។ េហយកបលក៏
មនិែដលនិយយថ “ឥឡូវេជងេអយ ចូរឯងក� យេ ជៃដេ ។ �តេច កេអយ ចូរ
ឯងក� យេ ជែភនកេ ។” េឃញេទ?

354 ប៉ុែន��គបទ់ងំសមយ័កលទងំអស់ �ពះ�ទងប់ន�កក់រមយួេនះេ កនុង
�កមជំនំុរបស់�ទង ់ េហយប ជ កេ់�យបង� ញថ ទងំអស់គន បនទទួលករ
ទងំេនះេ�យេសមរភពគន ។ េហយករទងំេនះនឹងចបេ់កតេឡងេ េពល
ែដល�ប ចប ់ គឺ�កមជំនុំៃន�ពះនឹង�តវេលកេឡងេ េល�ថ នសួគ។៌ េហយករ
ទងំេនះនឹងចបេ់កតេឡងេ េពលែដល� ស�របស់�ទង ់ េ កនុង�កមជំនំុរបស់
�ទងនឹ់ង�តវបនេលកេឡងេ េល�កស។ សិររីងុេរ ង! េមលថេតខញុ ំមននយ័ជ
យ៉ង�? គឺអនកេ ទីេនះ។ េនះេហយគឺជេរ ងទងំមូល។

355 េ ទីេនះ មនមនុស�មន ក ់�វក័ប៉ុលបនចក�់គឹះ។ អុី�៉នុសចបេ់ផ�មចក់
ករទងំេនះ េ េល�។ អនកបនទ បម់កេទ តចកម់យួេនះ។ អនកបនទ បម់កេទ ត
ចកម់យួេនះ។ អនកបនទ បេ់ទ តមយួេនះ េហយមយួេនះ េហយមយួេនះ េហយ
េចះែតបន�ចុះមករហូតទល់ែតដល់សមយ័កលចុងេ�កយ។ ប៉ុែន�េត�គឺជអ�ី?
េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ។

356 �ពះវ ិ ញ ណែតមយួែដលគងេ់ កនុងខញុ ំមនបនទូលថ “ៃដេអយ ចូរឯង
េ�ះ��យេរ ងេនះចុះ។” �ពះវ ិ ញ ណដែដលេនះមនបនទូលថ “េជងេអយ ចូរ
ឯងេដរេ ។” េមលថេតខញុ ំមននយ័យ៉ង�?

357 រចួេហយ�គបរ់បូកយរបស់អនក�តវបនហុ៊បងំ និង�គប�់គងេ�យករ
ទងំេនះ ប៉ុែន��មនិ�ច�គប�់គងទងំ�សងបនេ េឡយេទ រហូតទល់ែត�ទ
ទួលបនទងំ�សងៃនភពេសមរគន េនះ។
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358 េតអនកធ� បប់នឮករទងំអស់េនះែដឬេទ? ឥឡូវសូមឲយខញុ ំ�បបអ់នកអំពីេរ ង
េនះមយួ។ េហយចូរបន�កនុងេសចក�ីពិត…ចូរេបក�តេច កសំ�ប�់� ប។់ េឃញេទ?
�ច�កដ់រ៏ងឹមបំំផុត េនះកប៏នភជ បេ់ឡងពីករភជ បដ់េ៏ខ�យបំផុតរបស់�ែដរ។
�តវេហយ �មនិែដលខ� ងំជងតំណរដេ៏ខ�យរបស់�េនះេទ។

359 មនិថករេនះរងឹមបំ៉ុ��  �តវេធ�េឡងរងឹមយ៉ំង� មយួេនះ�តវបន
េធ�េឡង េប�មនករភជ បែ់ដលេខ�យេនះ េនះេហយជកែន�ងែដល�នឹងបក់
េ ។ េហយ�មនិែដលខ� ងំជង តំណរដេ៏ខ�យេនះេទ។ [បង�បស�បន�ំ
ចងនិ់យយអំពីអ�ីែដលគតប់នគូរេ េលក� រេខ នមយួេនះ—Ed។] ឥឡូវេបអនក
បនទទួល េនះអនកនិយយថ អនកមនមយួេនះ មយួេនះ មយួេនះ អនកមនិ
មនមយួេនះ េនះេហយជកែន�ងែដល�បកែ់បក។ េបសិនជអនកមនមយួេនះ
េហយមនិមនមយួេនះេទេនះ�នឹងបតេ់ �តងេ់នះ។ អនកមនមយួេនះ េហយ
មនិមនមយួេនះ េនះ�នឹងបក។់ មយួេនះ េហយមនិមនមយួេនះ �នឹងបក។់
មយួេនះ េហយមនិមនមយួេនះ �នឹងបក។់ េឃញេទ? េបអនកមនិ…មនិ�ច
មនមយួេនះ េ�យមនិមនមយួេនះេទ។

360 ដូេចនះេ េពលែដលអនកបនចុះចូលរបូកយរបស់អនកទងំ�សង រចួមក
�ពះវ ិ ញ ណបនបង�ូរមក�មរយៈអនក នូវេសចក�ីេទ ង�តងទ់ងំអស់េនះ េហយ
បនទ បម់កអនកគឺជ�សនដរ៏ស់។ រចួេហយមនុស�បនេមលមកេ�យនិយយ
ថ “េនះេហយមនុស�ែដលេពេពញេ េ�យ េសចក�ីេទ ង�តង ់ ដំរះិ (គតេ់ជ
េ េល�ពះបនទូល) េសក�ីអតស់ងកត ់ករអតធ់មត ់ករេចះេគរពេកតខ� ច�ពះ ករេចះ
�ស�ញ់គន ជបងប�ូន េពរេពញេ�យេសចក�ី�ស�ញ់ ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េឃញេទ គតេ់ ទីេនះកំពុងែតេដរ។” េតេនះគឺជអ�ី? គឺជរបូកយែដរ អស់អនក
ែដលមនិេជ �ចេមលមក េ�យនិយយថ “េនះេហយគឺជ�គី�ទ ន។ មនបុរស
ឬក៏ ស�ីែដលបនដឹងពីអ�ីែដលពួកគតនិ់យយ។ អនកមនិងយនឹងរកមនុស�ែដល
េពញេ�យ េសចក�ីសបបរុស គួរឲយ�ស�ញ់ ជមនុស�េពញេ�យ�ពះដូចេនះ
េទ។” អនក�តវបនេបះ��រចួេហយ។ គឺជ��ែដលមនទងំសងខង។ េទះបីជ
អនកេ ឬ កអ៏នកមកវញិកេ៏�យគងែ់តអនកនឹងបនេឃញ��េនះដូចគន ។ េនះ
គឺជអនក។ េឃញេទ? េ េពលែដលមនបុរស ឬ ស�ី�ែដលទទួលបនករ
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ទងំអស់េនះ េនះថមដជ៏េមដំបូលនឹងយងចុះមក េហយេបះ��ឲយពួកេគ េ
កនុងនគរ�នសួគ ៌េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
361 រចួេហយ�ពះបនទូលបនមកពីទីេនះ េហយបនសំែដងខ�ួន�មរយៈ�គប់
ទងំរបស់មនជីវតិទងំអស់េនះ េមល េហយបនេធ�ឲយរបូកយដ�៏គបល់កខណ៍
មយួេនះក� យេ ជេ�ងឧេបសថរបស់�ពះដម៏ន�ពះជនមគងេ់  ជអនកែដល
េដរ េហយគឺជទីបនទ ល់រស់របស់�កម�គី�ទ ន។ អ�ីែដលជ�ពះ�គីសទ គឺជពួកេគ
ពីេ�ពះ�ពះជនមរបស់�ទងគឺ់េ ទីេនះ។ ពួកេគគឺេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េហយជីវតិរបស់
ពួកេគបន�� បេ់ហយ ក�៏តវបនបងំេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យ�រ�ពះ
េហយក�៏តវបនេបះ��េ ទីេនះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ កូរនិថូស ែខ�ទី១
ជំពូកទី១២។ �តវេហយ។ េឃញេទ? អនកបន�បខ់�ួនថ �� ប ់រចួេហយអនកបន
រស់េ�យខងឯេសចក�ីជំេន ។ រចួេហយេសចក�ីេទ ង�តងេ់ហយនិងេសចក�ីេផ�ង
ៗេទ តកេ៏ចះែតបែនថមមកេលអនក រហូតទល់ែតអនកក� យេ ជរបូកយដរ៏ស់របស់
�ពះដ�៏គបល់កខណ៍។ េត�អ�ច រយែដរឬេទ? [ពួកជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—Ed។]
362 រចួេហយ�ពះ�មរយៈករទងំេនះ កប៏នបេងកតេឡងនូវសមយ័កលៃន
�កមជំនំុទងំ�បពីំរ េដមបបីង� ញនូវជំ�នទងំ�បពីំរ ែដល�ទងប់នយកមក
កប៏នបេងកតបុគគលទងំអស់េ �មរបូអងគ�ទង ់ គឺ�ទងប់នបេងកត�កមជំនំុដ៏
េពញេលញរបស់�ទងេ់ �មរបូអងគ�ទង។់ េហយេ ៃថងែដល�ទងប់នរស់េឡង
ពីសុគតវញិេនះរបូអងគដ�៏គបល់កខណ៍របស់�ទងនឹ់ងបនេ�បសេឡង ឲយរស់េ
អស់កលបជមយួ�ទង ់ពីេ�ពះរបូកយេនះេហយគឺជកូន�កមុ។ំ េឃញេទ? េដមប ី
កតប់នថយ�គបទ់ងំសមយ័កល គឺ�គបស់មយ័កលែដលនឹង�តវមកដល់។
363 េហយ�តវចងចថំមនករតំរវូេផ�ងៗេទ ត។ មនចេំទនូវអ�ីែដល�វក័
ប៉ុលបននិយយេ កនុងេហេ�ពរជំពូកទី១១? សូមឲយខញុ ំបន�នសំ�បអ់នកបន�ិច
មុននឹងេយងប ចប ់ ែតប៉ុនម ននទីប៉ុេ�� ះ។ រចួេហយអនក…�គឺជអ�ីមយង៉ែដល
និងេធ�ឲយអនកមន�រមមណ៍ថ ចំែឡក េ េពលែដលខញុ ំ… �ល់េពលែដលខញុ ំបន
�ន�។ ខញុ ំនឹង�នេហេ�ពរជំពូកទី១១ េហយខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មេ កនុងខ ទី៣២។

មនអ�ីេទ ត េត�តវឲយខញុ ំនិយយអ�ីេទ ត? ដបតិគម នេពលេវ�នឹង
ែថ�ង�បបពី់េរ ងេគ�ន…ប�៉ក ់ េហយ…�ំសុន េហយ…ែយបថ…
�វឌី…េហយ�ំយូែអល…នឹងពួកេ��៉
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ែដលេ�យ�រេសចក�ីជំេន  េនះេគបនឈនះនគរដៃទ បន
សេ�មចករសុចរតិ បនទទួលេសចក�ីសនយ បនបិតម៉តសឹ់ង�

បនពន�តអ់ំ�ចេភ�ង បនរចួពីមុខ�វ បនមនកំ�ំងកនុង
ករែដលកំពុងែតេខ�យ ក�៏តលបជ់ពូែកកនុងចំបងំ…ទងំកំេទចពល
ទព័�សនដ៍ៃទផង

ពួក ស�ីបនទទួលមនុស��� បរ់បស់ខ�ួនមក េ�យរស់ពី�� ប់
េឡងវញិ….ខ�ះ�តវេគេធ�ទុកខេវទន ឥតទទួលករេ�បះេ�ះឲយរចួេឡយ
គឺេដមបឲីយបនរស់េឡងវញិែបប�បេសរជង។

364 េ ខងកនុងេនះ ។ េឃញេទ? [បង�បស�បន�ចំងនិ់យយអំពីគំនូរេ េល
ក� េខ នរបស់គត—់Ed។] �តវេហយ។

េហយខ�ះេទ ត�តវេសចក�ីលបងល…េ�យមនេគចំអក…ឲយទងំ
�យនឹង រពំត…់ក�៏ទទំងំជបច់ំណង…នឹងជបគុ់កផង

�តវេគេចលនឹងដំុថម លបងួ េហយ�រប�� ច ់ក�៏តវ�� ប…់នឹង�វ :
�តវេដររវមីរ�ម ទងំេស� កែសបកេច ម នឹងែសបកពែព �តវកំសតទុ់គត៌
�តវេគសងកត ់សងកិនេហយេធ�បប

(អូេតអនក�ែដលេធ�ឲយពិភពេ�កេនះមនិបរសុិទធ)…
365 ចូរេមលេ កនុងរង�ង�់កចកេ ទីេនះ េហយ�នកនុង�ពះគមពរីរបស់អនក។

…កេ៏ដររ�ត�់ពតេ់ កនុងទីរេ��ថ ន េហយេ ទីភន ំទងំេ កនុង

�ងេហយនឹងរងូកនុងដី េ�កិយម៍និគួរនឹងពួកអនកទងំអស់េនះ
េទ។

…ទងំេបមនេសចក�ីបនទ ល់ពីេគថ េគមនេសចក�ីជំេន កេ៏�យ…
366 េ ទីេនះ! [បង�បស�បន�ចំងនិ់យយអំពីគំនូរេ េលក� េខ នរបស់គត់
—Ed។]

…េសចក�ីបនទ ល់ពីេគថ េគមនេសចក�ីជំេន កេ៏�យ គងែ់តមនិបន
ទទួលេសចក�ី ែដលបនសនយេនះេទ: (េឃញេទ?)
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ដបតិ�ពះបនផគតផ់គងេ់សចក�ី�បេសរជងសំ�បេ់យង�ល់គន  េដមបមីនិ
ឲយអនកទងំេនះបន�គបល់កខណ៍េ�កពីេយងេឡយ។

367 អនកយល់�ឬេទ? មនុស�ទងំអស់ែដលបន�� បេ់ ទីេនះ ពួកេគពឹងែផ�ក
នឹងកំពុងែតរងច់េំយង។ ដូេចនះ�កមជំនុេំនះ �តវែតឲយបន�តលបម់កកនុងភព
�គបល់កខណ៍របស់ខ�ួន េដមបឲីយ�ចផ�ល់នូវកររស់េឡងវញិ។ េហយពួកេគេ
ពីេ�កម�ពលឹង េ ពីេ�កម�សន រងច់ឲំយ�កមជំនំុេនះបន�តលបម់កកនុងភព
�គបល់កខណ៍គឺេ េពលែដល�ពះ�គីសទយងមកវញិ។
368 េហយ�កមជំនុំេនះអនកបនេឃញេហយថ �កនែ់តតូចេ ៗេហយ។ [បង
�បស�បន�ចំងនិ់យយអំពីគំនូរេ េលក� េខ នរបស់គត—់Ed។] េនះគឺជអ�ី
ទងំអស់ែដលមុតខ� ងំជង ប៉ុែន��គនែ់តចងស់រេសរកតេ់ ទីេនះ េឃញេទ។ �
បនមករកចំនុចរមួមយួ។ រហូតទល់ែត�កមជំនុំែដលតូច បនក� យេ ជកែន�ង
ដូចេនះ គឺែដលមនពន័ធកិចចដូចមយួេនះគឺេ ខងេឆ�ងេនះ ពីេ�ពះេ េពលែដល
�ពះដជ៏េមដំបូលមកវញិ…
369 �មនេ�េ ៉ ដូចេ ទីេនះ ែដល�នឹងអងគុយេ �តងេ់នះ គឺេ ពីេល
ពី�៉មតី។ គឺ��គនែ់តមនិែមនជដំបូលែដលេ ពីេលប៉ុេ�� ះ។ �គឺជែគមមយួ
េហយគឺ��តវប ឈរេ ទីេនះ ពីេ�ពះ��សកទ់ឹក។

េហយេ េពលែដល�បនមកដល់�កមជំនំុេនះនឹង�តវែតស�មតិស�មងំ។
370 ករអស់ទងំ**េនះបនេធ�ឲយថមទងំ�យេ កនុងពី�៉មតីបន�កេ់ ពីេល
គន យ៉ងល�ែដលអនកមនិ�ចយក�មមុតមកកតេ់ កនុងចេន� ះរបស់�បន
េហយែដល�មនទមងន�់បសិ់បេ�នមក�កទី់េនះេទ។ ពួកេគមនិបនដឹងថេគ
�ង�េឡងជយ៉ង�េនះេទ។ ប៉ុែន�គឺ��តវបនេគក�ងេឡង។
371 េហយេ ខងេលេនះ េ េពលែដលគំរបៃ់នពី�៉មតីបនមកដល់ គឺជពី�៉មតី
ខ�ួនឯង ែដលជរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ នឹង�តវស�មងំ។ មនិែមន�គនែ់តសំ�ប់
េសចក�ីបេ�ង នេគលិទធិ ឬកអ៏�ីេផ�ងេទ តែដលេយងបនធ� បជ់ួប�បទះ។ គឺ�តវែត
ឲយបន�គបល់កខណ៍ដូចជ�ពះ�គីសទ រហូតដល់េពលែដល�ទងយ់ងមក េនះ
�ទងេ់ហយពន័ធកិចចមយួេនះនឹងបនទកភ់ជ បគ់ន ែតមយួ។ េឃញេទ? បនទ បម់ក
ករែដលនឹង�តវេលកេឡងេ េល�កសនឹងមកដល់ គឺជករ�តលបេ់ ផទះ
វញិ។
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372 ចូរេមលថេតេយងកំពុងែតរស់េ ទី� េ កនុងេ ឌីេស គឺេ េពល
ែដល�កមជំនំុមនករ��កកជ់ទីបំផុតែដលមនិែដលធ� បម់នពីមុន។ េ កនុង
�ពះគមពរីែដលេយងបនេឃញ េនះគឺជសមយ័កលៃន�កមជំនុំែដល�ពះ�ទង់
គងេ់ ខងេ�កៃន�កមជំនុំទងំេគះពយយមេដមបឲីយ�តលបចូ់លមកខងកនុង
វញិ។ េគលជំេន  និងនិកយបន�កឲ់យ�ទងេ់ ខងេ�ក�កមជំនំុរបស់�ទង។់
“ចូរេមលខញុ ំឈរេ នឹងមតទ់� ទងំេគះ េហយេបមនអនក�េ�សក េហយេបក
ឱយខញុ ំចូលេ  េនះខញុ ំនឹងបរេិភគជមយួនឹងអនកេនះ។” េឃញេទ? គឺេ ទីេនះ
េ កនុងសមយ័កល�កមជំនំុេនះ។ ពួកេគែតងែតបេណ� ញ�ទងេ់ចញេ ខងេ�ក
រហូតដល់េពលមយួេនះែដលេគបនបណ� ញ�ទងេ់ចញទងំ�សង។ ពួកេគមនិចង់
ឲយមនអ�ីនឹង�តវេធ�ជមយួនឹង�ទង។់

373 ឥឡូវអនកបនដឹងេហយថ េតេយងនឹងេដរេ ឯ�។ េទះេ េពល
ជិតប ចបស់មយ័កល�កមជំនុំ�អូឌីេស ែដលបនក� យេ ជេរ ងធមម�
រហូតដល់� េហយកតូលិកនិយម ែដលបនែបកគន េ �តងេ់នះ េហយបន
�តលបម់ករបួរមួគន  េហយបនបេងកតេ ជ�កមជំនុំដអ៏�ច រយមយួ។ ជមយួនឹង
សហពន័ធៃន�កមជំនំុដៃទេទ តែដលជកតូលិកនិយមដូចគន ។

374 គឺ�មនែតករខុសែប�កែតមយួប៉ុេ�� ះ េបសិនជេយង�ច នឹង�គ ល់�
េនះគឺជករ�បកបគន ។ េនះគឺជេរ ងែតមយួេ កនុងតំបនែ់ដល�គប�់គងេ�យ
សេម�ចសងឃែដល—ែដល—ែដល�ចប ឈប ់ �ពះវ�ិរកតូលិក នឹងនិកយ
�បេតស�ង�់ចែបកេចញពីគន  េនះគឺករ�បកបគន ។ �ពះវ�ិរកតូលិកនិយយ
ថ “េនះគឺជរបូកយ។” េហយ�កមជំនុំ�បេតស�ងនិ់យយថ “�គឺតំ�ងរបស់
របូកយ។” ពួកកតូលិកបនេធ�ឲយ�ក� យេ ជករ�បមូលផ�ុ ំ។ ករ�បមូលផ�ុ ំេនះ
គឺថ ពួកេគសងឃមឹថ�មរយៈករប�ងបប�ងមេនះេគនឹង�តវបនអតេ់ទសឲយ។
ែតឯខង�បេតស�ងវ់ញិ គឺេជ ថ េ�យ�រេសចក�ីជំេន  េហយបនអរ�ពះគុណ
ដល់�ពះកនុងករប�ងបប�ងម ែដលពួកេគ�ចទទួលបនករអតេ់ទស។ ពួក
�បេតស�ងនិ់យយថ “េយង�តវបនអតេ់ទសរចួេហយ។” ែតខងកតូលិក
និយយថ “េយងសងឃមឹថ េយងនឹង�តវបនអតេ់ទសឲយ។” ជករ�បមូល
ផ�ុ ំ និងករប�ងបប�ងម។ ពួកេគបនេ �ថ ជករ�បមូលផ�ុ ំ ែតេយងបន
េ ថ ជករ�បកបគន ។ ករ�បមូលផ�ុ ំគឺសងឃមឹថ�នឹងបនយ៉ងនឹងែមន។ ែត
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ករប�ងបប�ងមបនដឹងរចួេ  េហយថ�គឺពិតជយ៉ងេនះែមន េហយកប៏ន
អរ�ពះគុណសំ�បក់រទងំេនះ។ េឃញេទ?េហយេនះឯងគឺជេរ ងែតមយួែដល
ពួកេគមនិ�ចចុះសំរងុនឹងគន បន។ ពួកេគនឹងេធ��។
375 អូ �ពិតជមនរបូ�ង�� ត�ស់។ �នឹងរបួរមួគន  េដមបរីត…់�នឹង—�
នឹងរត�់គបទ់ងំ…ពិត�ស់�ពះបនទូលបនសំែដងយ៉ងេនះ “េហយសត�តិរចឆ ន
ទងំេនះកប៏នឲយអំ�ចរបស់�េ ដល់ ស�ីសំផឹង” េមល ពួកេគបនរបួរមួគន
េឡង។ េឃញេទ? គឺដូចជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនសំែដងពីអ�ីែដលេគនឹង�តវេធ�
េគពិតជយ៉ងដូចេនះែមនឥឡូវេនះ។ គឺ�មនេ កនុងករេដរដែង�រកបនួេ កនុង
�ទិតយេនះ។ េនះមនិែមនមននយ័ថ ខញុ ំមនគំនិត�បឆងំពួកអនកកតូលិកេទ
េហយកម៏និែមនពួកអនក�បេតស�ងែ់ដរ។
376 អនកទងំអស់គន ជពួកអនកេមតូឌីស និងពួកអនកបបទីសទ េហយនឹងពួក អនក
ទងំអស់គន ជេ�ចន ខងអនកែដលេជ ថមនករចកេ់�បង�ងំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
េ េពលែដល�កមជំនំុរបស់អនកបនមកចងជសហពន័ធៃន�កមជំនំុទងំ�យ
គឺេ េពលែដលកែន�ងប ចុ ះ�កសពរបស់សហពន័ធៃន�កមជំនំុយ៉ងធំ�តវបន
បេងកតេឡងេ ទី�កងញូវយក៉ េនះគឺ�ដូចគន េ សហរដ� និងអ�ីេផ�ងេទ តែដរ។ គឺ
ពួកេគពយយមប�ងបប�ងមពួកអនក�បេតស�ងទ់ងំ�យឲយេ ជែតមយួ។
377 ឥឡូវេនះពួកអនកកតូលិកមនភព�ងៃវ�ស់ េហយពួកេគនឹងនមំកនូវ
សេម�ចប៉ប យូ�៉ន ទីៃមភបី ឬទីៃមភពីរ េហយនឹងអ�ីែដលជគត។់ គតក់ំពុងែត
ពយយមេ�យចិត�សុភព�ប� កនុងករនេំសចក�ីជំេន របស់ពួកអនក�បេតស�ង់
និងពួកអនកកតូលិក ឲយក� យេ ជជំេន ែតមយួ គឺដូចជអ�ីែដល�ពះគមពរីបន
សំែដង េនះេគនឹងេធ�ដូេចនះែមន។ អនកេ ទីេនះេហយ។ េហយពួកអនក�បេតស�ងក់៏
ធ� កចូ់លេ កនុង អនទ ក ់និងរេ � របស់ពួកេគ។
378 េហតុអ�ី? េហតុអ�ី? ពីេ�ពះពួកេគមនិទទួលបនករទងំអស់េនះ េ េឡយ។
ដំរះិ “�ពះបនទូលគឺ�តឹម�តវ។” ករអតធ់មត់ “គឺអស់អនកែដលបនរងច់ដំល់
�ពះជមច ស់។” ចូរេមលថេតខញុ ំមននយ័យ៉ង�?
379 ដូចជអ�ែីដលសេម�ចសងឃៃន�ពះវ�ិរេមតូឌីសបននិយយកលពីៃថងមុន គឺ
េ េពលែដលពួកេគបនឆ�ងកតទី់េនះ។ េហយេតមនអនក�ខ�ះបន�គ ល់
េសចក�ីទងំេនះេទ េតអ�ីគឺជក�� ជំរញុទឹកចិត�ដល់ករេនះ កនុងករពយយមឲយ
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មនេសចក�ីអធិ�ថ ន�មយួេ កនុង�កមជំនំុ ឬេ កនុង��។ េហយកច៏ង…់
ខញុ ំគិតថេនះគឺជេសចក�ីអធិ�� នេ កនុងេស វេ របស់បុព�ជិត�មយួ ឬជេរ ង
អ�ីេផ�ងេទ ត េហយម�បិ�សិស�បនប�ឹង—ប�ឹង—��េនះ ពីេ�ពះពួកេគ
មនិទទួល�គ ល់េសចក�ីអធិ�� នេនះេ កនុង��របស់េគេទ។ េហយសេម�ច
សងឃេមតូឌីសែដលមនវយ័ចំ�ស់មន កេ់នះគឺជមនុស�ឆ� ត េហយគតប់ន
េ�កកឈរេឡងេ�យនិយយថ “�ពិតជខុសេហយ។” “�មនិ�តឹម�តវ�ម
រដ�ធមមនុ ញ េនះេទ” គតប់នចបឱ់កសេនះ។ គតនិ់យយថ “ដូចជអ�ីែដល
េ កនុង�កមជំនំុេមតូឌីសរបស់េយងែដរ” គតនិ់យយថ “េ កនុង�កមជំនុំេមតូ
ឌីសរបស់េយង” និយយថ “មនពួកជំនុំរបស់េយងជេ�ចន ែតងែតនិយយ
អំពីេរ ង��សវរបស់��ហួលីវ ៉ដូ ែតមន�បែហលេកសិប�បភំគរយៃនពួកេគក៏
េ ែតេមលេរ ងហូលីវ ៉ដូែដល។”

380 េត�មនប � អ�ីេ ? ពួកេគបនចកេចញពីទីេនះ ។ �តវ�ស់ពួកេគបន
ចកេចញពីទីេនះ។

381 ខញុ ំបននិយយេ កនុងបនទបេ់នះេ �តងេ់នះកលពីៃថងមុន ជមយួ—ជមយួ
—នឹងេមដឹកនៃំន�កមជំនុំនិកយេមតូឌីសដធ៏ំមយួ េ កនុងទី�កងហ�ល គឺជ
ពួកជំនំុែដលេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណមយួេ កនុងទី�កងេនះ។ ចូរបង� ញ
សមយ័កលេមតូឌីសែដលបនមកបនទ បពី់សមយ័កលរបស់េយងេ ទីេនះ
គឺពួកជំនំុេពនេតកុស�។ េហយគតប់ននិយយថ “េ កនុង អនកបរសុិទធល�ីស
ម៉សូរសី ពួកេគបនេធ�ករ��វ�ជវមយួអស់េពលប៉ុនម នបីេ បនួែខ េហយក៏
រកេឃញចេម�យ” បុរសេនះក�៏បែហលកំពុង ែតអងគុយេ ទីេនះេ ែថងេនះែដល។
ពិត�ស់គតគឺ់ជជង ែដលបន�ងសង�់គរេនះ េហយនឹងបនជួសជុល
�គរេនះឲយេយង។ េហយ�កមជំនំុេមតូឌីសេ មតផ់�ូវខងមុខេនះគឺជ�កមជំនំុ
របស់គត ់ េហយគត ់ និងប�ូន�បសលំុ គឺជ�គគង� លេ ទីេនះ។ ដូេចនះេហយ
ពួកេយងបនរកេឃញថ េ កនុងេនះ ខញុ ំេជ ថចិតសិបប៉ុនម នភគរយៃនពួក
េមតូឌីសែដលឋនិេ កនុងករ��វ�ជវេនះ។ េបេយង�មកររកេឃញរបស់
អនកបរសុិទធល�ីសបនបង� ញថមនប៉ុនម នជចិតសិបជងភគរយៃនពួកេមតូ
ឌីសបនជកប់រ ី េហយហុកសិប�បបីំភគរយៃនពួកេគផឹក��ជេភសជជះ។
ពួកអនកេមតូឌីស! េហយអ�ីែដលចំែលកេនះគឺេ េពលែដល�បបថ់ មនករ
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��វ�ជវ ឬកក៏រេ�ប បេធ បរ�ងបុរស និង ស�ី គឺ ស�ីែតងែតមនភគរយជង
ចិតសិបជនិចច េ េពលែដលបុរសមនភគរយ�តឹមែតជង�សិបប៉ុេ�� ះ។ គឺ
មន ស�ីជកប់រ ី េហយនិងផឹក��េ�ចនជងបុរសេ េទ ត។ ចិតសិបភគរយ គឺ
ចិតសិបភគរយជងៃន ស�ីែដលមនចំនួនេ�ចនជងបុរស។

382 ឥឡូវ េបសិនជេយង�តលបេ់ ឯេគលលទធិៃន�ពះគមពរីែដល េស� កពកខ់�ី
េហយកតស់កខ់�ី និង េរ ងអ�ីេផ�ងេទ ត េមលេត ស�ីែដលេគរពេកតខ� ច�ពះ �តវ
េគរពេកតខ� ច�ពះ េហយនិងមនភពបរសុិទធយ៉ង�? ជបេ់ល ងេលងែលបង
េហយនិងអ�ីេផ�ងេទ ត ករនិយយរេអចរអូច ករនិយយបប៉ចប់េប៉ច នឹងមនិ
�ចទបអ់�� តរបស់ពួកេគបន។ គឺជអ�� ត ែដលនិយយរេអចរអូច បប៉ច់
បេប៉ចចុះេឡងៗ។ ចុះចំេពះបុរសវញិ? ករេលងែលបង ករជបេ់ល ង ករេលង
កូនេ�គ ល េ ខងេ�ក េស� កពកម់យួកំ�តខ់�ួន េស� កសំេល កបំពកក់ខ�ក់
ជមយួនឹង ស�ីរបស់ពួកេគេ ខងេ�កេនះ។ គម នអីឆងល់េនះេទ!

383 េឃញេ�គងករដ�៏�កកែ់ដល�តវបនធ� កេ់ េលអនកអធិបបយ គឺជអនក
អធិបបយេ កនុងគុកេ េពល�ពឹកេនះេទ? បទ អនកទងំអស់គន ។ ខញុ ំមនិេជ
ថ បុរសមន កប់ន�ប�ពឹត�ដូចេនះេទ។ េត�បនេធ�អ�ីេ ? ប�ូន�បសេនះ…ខញុ ំ
មនិ�ចគិតអំពីករេនះេ�ះ…[អនកខ�ះនិយយថ “ែឌន ហគីលបឺត។”—Ed។]
ពិតេហយ។ ែឌន ហគលីបឺត គឺជអនកអធិបបយេ កនុងគុក។ េ េពលែដលបុរស
េនះបនចូលមកសម� បែ់ឌន កលពីប៉ុនម នែខមុន េហយឥឡូវេនះ�បពនធរបស់
គតជិ់តនឹងឆ�ងទេន�េ េហយ។ េ�យេ�ពះែឌនបន�� បេ់ េហយ េនះេគមនិ
�ចបង�ូរឈមរបស់គតចូ់លេ កនុងកូនរបស់គតប់នេទឥឡូវេនះ។ នងបន
និយយថ ែឌនបនចបរ់េំ�ភនង េហយេនះគឺរបស់នង…“េនះគឺជកូនរបស់
ែឌន។” ដូចជ…ខញុ ំែលងេជ េរ ងនឹង ជជងេរ ងែដលមនម់នេ�មេកង ក—េនះ
—េ េទ ត។ អតេ់ទេ�ក ខញុ ំេជ ថេរ ងេនះគឺជេរ ងមនិ ពិតេនះេទ។ ខញុ ំេជ ថ
ែឌន ហគីលបឺត គឺជកូនរបស់�ពះ។ េហយខញុ ំេជ ថ េនះគឺជេ�គងករ��កករ់បស់
��ងំេទ។

384 ដូចជករណីែដលេគបនេលកេឡង អំពីេសចក�ីអធិ�� នរបស់ពួកេគែដរ។
សេម�ចសងឃចំ�ស់ខងេមតូឌីសមយួេនះ ឆ� ត�គប�់គន�់ចនឹងែស�ងយល់
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បន។ េបសិនជគតប់ន េបេរ ងេនះបនេកតេឡង េនះ�នឹង�តវបន
េលកទឹកចិត�េ�យអ�ីេផ�ងែតប៉ុេ�� ះ។ �តវេហយ។

385 គឺដូចគន េ នឹងប � ៃនករសំេយគ េ ភគខងេជងែដរ �គឺជេរ ង
ែតមយួ។ ខញុ ំេជ ថ បុរស�តវែតេ�ះឲយមនេសរភីព។ ខញុ ំេជ ថជតិ�សន៍
មយួេនះេ�កកឈរេឡងេដមបេីសរភីព។ ខញុ ំមនិបេនទ សេ�កែខននឺឌី ែដល
បនប ជូ នទ�នេ េនះេទ េទះបីជ ខញុ ំ—មនិែមនជ “ឈមួញថមី” កេ៏�យ
េហយខញុ ំកម៏និែមនជអនក�ស�ញ់លទធិ�បជធិបេតយយេនះេទ។ ខញុ ំមនិែមនជអនក
�ធរណៈរដ�េទ ែតខញុ ំគឺជ�គី�ទ ន។ ដូេចនះខញុ ំ…ប៉ុែន�ខញុ ំមនិេជ េ េលករទងំេនះ
េទ។ ខញុ ំកម៏និេជ ថមនុស�ែសបកេខម គួរែតលកខ់�ួនេធ�ជទសករែដរ។ �—ធ� បជ់
បក�របប�ធរណះរដ�។ ប៉ុែន�ឈមរបស់េ�ក��ប�លីំងឃីនបនេធ�ឲយ
ពួកេគមនេសរភីព ដបតិគតគឺ់ជមនុស�របស់�ពះ។ ខញុ ំគិតថ ពួកេគគួរែតេ ឲយ
ជបជ់មយួនឹងបក�របស់ពួកេគ េបពួកេគនឹង�តវេបះេឆន ត។

386 ប៉ុែន�សំុឲយខញុ ំបន�បបអ់នកនូវេរ ងេនះមយួ ែដលេកមង�បសេនះបនមកទីេនះ
មនិែមនេ�យ�ែតេនះគឺជ��របស់�េនះេទ។ េកមង�បសេនះគឺជពលរដ�
មយួរបូ គឺគតជ់ជនជតិ�េមរចិកងំ។ េសរភីពគឺមនសំ�ប�់គបគ់ន ។ ពណ៌
ៃនែសបករបស់មនុស�មនិ�ចនឹងេធ�ឲយេគមនភពខុសែប�កអ�ីេនះេទ។ េយង
ទងំអស់គន …“�ពះ” មនបនទូលថ “ដបតិគឺេ�យ�រែតឈមរបស់មនុស�មន ក់
បនេធ�ឲយមនុស�ទងំអស់ជជតិ�សនែ៍តមយួ។” េយងទងំអស់គន គឺែតមយួ
េទ។ ប៉ុែន�េកមង�បសេនះគឺជទ�ន។ �គឺជទ�នេជងចស់។ �បន�បយុទធ
សំ�បអ់�ីែដល�តឹម�តវ។ �មនសិទធិេ ��េរ ន។ �តវេហយ។ ប៉ុែន�មន��
េ�ចន�ស់សំ�បឲ់យ�េ�ជសេរ ស។

387 េនះគឺជវតថុេនះឯង។ េបសិនជអនកេ ពីខងេ�កយ� េនះនិកយេ
សមយ័េនះ ែដលេ ខងេលេនះ ែដលបនេលកទឹកចិត��។ េហតុអ�ី? ពួកេគ
បនប�ូរេ�យពួកែសបកេខម  ែដលបនេបះេឆន តផ� ស់ប�ូរពី�ធរណះរដ�េ ជ
�បជធិបេតយយ េហយពួកេគបនលកសិ់ទធិរបស់េគេ�យ�រ�។ េនះគឺជេរ ង
ពិត។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិគងេ់ ទីេនះេទ…
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388 “ចូរឲយអស់អនក ែដលមន�បជញ ។” “ចូរឲយអស់អនក ែដលមនដំរះិ។” ពិត
�ស់។ គឺដូចជ�កមជំនុំមយួេនះ េ សមយ័េនះ បនលកខ់�ួនឯង។ េតអនកេមល
មនិេឃញេទថនឹងមនេរ ងអ�ីេកតេឡង?
389 ខញុ ំមនិខ�ល់េទ េបេទះបីេនះគឺជែខ��តសំ់េលង។ �គឺេ ទីេនះ។ អូ។ យ។
េត�មនប � អ�ី? អនកម� យចស់របស់ខញុ ំធ� បប់ននិយយថ “ចូរឲយបំណុលរបស់
��ងំ េ �វញិេ ។”
390 មនមនុស�មន កែ់ដលបនេធ�ករមយួែដល�ចដឹងបន េនះគឺជក ស�
េ ទីេនះ។ បទ អនកទងំអស់គន ។ គតប់នចុះេ ទីេនះ។ េហយពួកនយទុន
មនអស់ទងំ�ពនង ់ េហយនឹងអ�ីៗែដល… �គឺឋតិេ កនុងស�ង�់មស ដូចជ
សហរដ��េមរកិែដរ។ េតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់នទិញអស់ទងំបណ�័ ភគហុ៊ន។
គឺរកលុយ�ម�គបទ់ងំវធីិែដលគត�់ចេធ�េ បន។ បនទ បម់កេតគតេ់ធ�អ�ី
េទ ត? គតក់ប៏នែក�ងបន�ំ�ក�ស់�បក ់េហយបនប�ូរ�។ េហយក�៏កេ់ វញិ។
េនះេហយគឺជអ�ីែតមយួែដលជតិ�សនេ៍នះ�ចេធ�បន។
391 េតអនកមនបនឮពីែខ�ជីវតិ កលពី�ពឹកមុនេទ? េហតុអ�ី េតអនកមនដឹងេទថ
�ដូចគន េ នឹងករែដលអនកលកប់ណ័� ភគហុ៊នេ េលមស។ បណ�័ ភគហុ៊ន�តវ
បនយកេ េហយ។ េហយរ�� ភបិលេ សមយ័េនះកំពុងែតចយលុយេដមបអី�ី
សំ�ប�់បកព់នធ�រែដលេគបន�បមូលសំ�បែ់សសិបឆន េំ មុខេទ តេនះ។ ��តវ
បនេគេ�ប�បស់អស់េ េហយ។ េនះេហយគឺជែខ�ជីវតិ េ កនុងរដ��៉សីុនេ�ន
ឆ�ងកត�់បេទសទងំមូល។ ពនធ�រ ទងំអស់�តវបនេគេ�ប�បស់ កនុងករទិញ
ពីបរេទស។ ពិត�ស់ពួកេគ�គនែ់តបនឲយ�េ ែតប៉ុេ�� ះ។ េតអនកមនិេឃញ
េទឬអី? េនះេហយគឺជពួកេគ—គឺជអ�ីែដលេគនឹងេធ�។ េឃញេទ? េតេនះគឺជអ�ី?
ឥឡូវេប�បជជតិេនះបនដួលរលំករែតមយួែដល��ចេធ�បនេនះ គឺដួលរលំ។
ករែតមយួែដល��ចេធ�េ បនេនះ គឺករក�យ័ទន។់
392 េនះគឺជប � ែតមយួែដល�ចដឹងេ បន គឺប�ូររបិូយវតថុ។ ប៉ុែន�េគមនិែដល
េធ��េទ ទល់ែតមកដល់ករផគតផ់គងេ់ សមយ័េនះ។ �ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិកគឺជ
មច ស់ៃនមសរបស់ពិភពេ�ក។ េហយអ�ីែដលពួកេគនឹងេធ�េនះ គឺនឹងលក�់
េចញ “ពួកអនកមនទងំអស់េនះ” េហយក ៏ “ៃនពិភពេ�ក” ដូចែដល�ពះគមពរី
បនសំែដង។ េតពួកេគនឹងេធ�អ�ីមុនេពលែដលពួកេគ�តវបតប់ងេ់ ? យ៉ង�
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មុញិ�កមហុ៊នបរេី�បន និង�កមហុ៊នថន ជំក ់ វេីល ម�នេ់សទរែតទងំអស់ជ
កមមសិទធិរបស់ពួកកតូលិក។ េហយចំេពះេរ ងអ�ីេផ�ងពីេនះេទ ត េនះេតពួកេគ
នឹង�តវេធ�អ�ីេទ ត? ពួកេគនឹងទទួល�គ ល់� គឺពួកេគនឹងយកលុយពីទី�កងរ ៉មូ
រចួេហយនងនឹងលកសិ់ទធិពីកំេណ តរបស់នង។ េហយទី�កងរ ៉មូនឹងយកនង
េ ។ េហយឥឡូវពួកេគមន េគលនេយបយ�គប�់គនេ់ហយ គឺមន�គប�់គន់
េ កនុងចំេ�មេគ កនុងករបេងកត គណៈរដ�ម ន�ីរបស់គត។់ ចូរេមលពីអ�ីែដលេ�
កែឃនឺឌីកំពុងែតសូម។

393 េហយេ េពលែដលអនកបនេឃញករេនះកលពៃីថងមុនេនះគឺ�មនិ�តវ
មនករេបះេឆន តេទ តេទ។ េតករេបះេឆន ត�មន�បេយជនអ៍�ី? េ េពល
ែដលេគបន�ក�់េ េល�ក�ស េហយមនភស�ុ�ងេ មុខ�ធរណជន
េហយេគបនបដិេសដមនិ�ពមេធ�អ�ីចំេពះករទងំេនះ។ េ េពលែដលេគ�ច
បង� ញថ ម៉សីុន�តវបនបេងកតេឡង េ ទូទងំ�បេទស េហយេគបនេ�ជសេរ ស
េ�កែឃនឺឌីេ�យករេបះេឆន តែក�ងក� យ។ េត�ពះគមពរីមនិបនសំែដងថ �នឹង
មក ជមយួនឹងករេបក�បស់េទឬអី? ពិត�ស់ គឺជេសចក�ីកុហក�់គបយ៉់ង។
ឥឡូវខញុ ំមនិបន�បឆងំនឹងលទធិ�បជធិបេតយយ ឬក�៏ធរណៈរដ�េនះេទ ប៉ុែន�
ខញុ ំ�គនែ់តេលកយកេសចក�ីពិតែដលមនេ កនុង�ពះគមពរីមកែតប៉ុេ�� ះ។េត
ករេបះេឆន តនឹងមន�បេយជនអ៍�ី?ពួកេគបនដឹងេហយថ េតអនក�នឹងមក
េ ទីេនះ។

394 េតមនប៉ុនម ននកខ់�ះេ ច ំ កនុងករផ�ព�ផ�យេ �មទូរទស�ន ៍ ែដលមន
ស�ីពីរនកក់ំពុងែតេងបឈរេឡង? េហយមន កនិ់យយថ “ខញុ ំនឹងេបះេឆន តឲយ
េ�ក…។” ឬក៏ ស�ីខង�បេតស�ងនិ់យយថ “ខញុ ំនឹងេបះេឆន តឲយេ�កែឃនឺឌី។”

ពួកេគនិយយថ “េហតុអ�ី?”

395 និយយថ “ពីេ�ពះខញុ ំគិតថគតគឺ់ជមនុស�ែដលឆ� តជងេ�កនីកហ�និ។
គតនឹ់ងេធ�ឲយ�បេតស�ងក់នែ់ត�បេសរេឡង។”

396 រចួេហយគតនិ់យយថ “េនះគឺជ ស�ីខងកតូលិក។ ‘េតអនកនឹងេបះេឆន ត
ឲយអនក�?’”
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397 នងនិយយថ “ខញុ ំគឺជអនកកតូលិក ជរ ៉មូងំកតូលិក ជអនកដឹងគុណ
កតូលិក។” នងនិយយថ “េហយខញុ ំនឹងេបះេឆន តឲយេ�កនីកហ�និ។”

“េហតុអ�ី?”

398 និយយថ “ពីេ�ពះេ�កនីកហ�និនឹងក� យេ ជ�បធនតិបតីដ�៏បេសរ
ពីេ�ពះគតម់នបទពិេ�ធនេ៍ េលែផនកេនះេ�ចនជង។ គតយ់ល់អ�ីេ ែដល
េ ថ លទធិកុមមុយនីស�និយម។” ស�ីមន កេ់នះនិយយពកយមនិពិត។

399 ខញុ ំមន…គឺអ�ីែដលេគបនេ ថ េសចក�ីពិតៃនជំេន របស់េយង េស វេ ដ៏
ខពស់បំផុតរបស់កតូលិក�ចនឹងរកទិញបន។ េហយេ កនុងេនះបនសរេសរថ
“េបមនពកយថ កតូលិកកនុងសំបុ�ត េនះ�ពិតជនឹងរត�់ប�ចស់នឹង�បេតស�ង់
េហយ េបសិនជអនកខង�ពះវ�ិរកតូលិកេបះេឆន តឲយអនក�បេតស�ង ់េនះពួកេគ
នឹង�តវបេណ� ញេចញពីសមគមនៃ៍ន�កមជំនុំកតូលិករបស់ពួកេគ។”�តវ។“េហយ
េបមនអនកខង�ពះវ�ិរកតូលិកពីរអនក េ កនុងករយិល័យែតមយួ េនះេគនឹង
េ�ជសេរ ស អនកែដលដឹងគុណេ ដល់�កមជំនំុេដមរបស់ពួកេគ។”

400 ចូរេមល េតករែដលេគបនពយយមេធ�េនះ គឺជករេបក�បស់យ៉ង�?
ឲយលុយេ េដមបទិីញ។ េហតុអ�ី? ពួកេគកំពុងែតពយយមកនុងករបំែបក�េហយ។
េហយពួកេគបននឹងកំពុងេធ�� េ េពលែដលនង�តវបនែបកបក។់ េហយេត
េនះគឺជអ�ីេ ? �គឺឋតិេ កនុងស�ង�់មស។ េហយពួកអនកកតូលិកែដលមន
តំែណងខពស់ គឺជមច ស់ៃនមសរបស់ពិភពេ�ក។ [មនអនកខ�ះនិយយថ “មយួ
រយហុកសិប�បបីំ េកតដុ�� រ។”—Ed។] មយួរយហុកសិប�បបីំ េកតដុ�� រ។
អនកេ ទីេនះ។ ចូរេបះ�េ កនុងស�ង�់មសវញិេ  េហយអនកទងំអស់គន ែដល
ជមនុស� ចូរែថរក�ផទះរបស់អនក នឹងរបស់េផ�ងេទ ត ប៉ុែន�អនកគឺជកមមសិទធិរបស់
�កមជំនំុៃនពួកកតូលិកែដរ។ �បជជតិទងំមូលគឺជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំកតូ
លីក។ �គបក់រទងំអស់�តវបនចបចូ់លមកយ៉ងដូេចនះ គឺ�មរយៈរបិូយវតថុរបស់
េគ។ េត�ពះគមពរីមនិបនសំែដងដូេចនះេទឬអី? េនះេហយគឺជរបូភពែដល�ពះគមពរី
បនសំែដង�បបេ់យង។

401 អ�ីែដលខញុ ំពយយមនិយយេ ៃថងេនះបងប�ូនេអយ។ ពួកេគនឹងនិយយថ
“ករេនះនឹងេធ�ឲយ �កមជំនុំមនសភពធមម�។ �នឹងប�ងបប�ងមនិកយ�បេត
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ស�ង។់” �គឺជេរ ងល�សំ�បែ់ភនកពីធមមជតិ ប៉ុែន�សំ�បច់ំេណះដឹងៃនេ�កិយគឺ
ករេឆតលងងេ់ ចំេពះ�ពះប៉ុេ�� ះ។

402 “េហយ�តំេកង�ពះ�មរយៈ—ករអធិបបយលងងេ់ខ� េដមបសីេ ងគ ះអស់អនក
ែដលបតប់ង”់ �មរយៈតួនទី ែដល�ទងប់នអនុ ញ តិឲយមនេ កនុង�កមជំនំុ
របស់�ទងក់នុងករបេងកត�កមជំនុំេនះេឡងេ�យែផ�កេលករេសមរភពគន ៃនវ ិ ញ ណ
េហយមនិែមនែផ�កេលករទងំ�យែដលទកទ់ងេ េលែផនដីេនះ េនះ
េឡយ។

403 េព�តសនិយយថ “េហយេ�យេ�ពះអនកបនរចួផុតពីេសចក�ីពុករលួយ
ៃនែផនដី �មរយៈករចងប់ន�ទពយសមបត�ិ និងករចងប់នៃនេពលេវ�ដ៏
ធំ និងករបំេពញចំណង ់ និង ករហូប និងផឹក និងចំណងែ់ដលេយងមន។
អនកបនរចួផុតពីករទងំេនះ។ េហយឥឡួវអនកបនបេងកតឲយមនជីវភពៃន
កររស់េ ។ ខញុ ំចងនិ់យយករេនះជមយួនឹង�កមជំនំុ។” អនកេ ទីេនះ។ េតអនក
បន�ន�ែដរេទ? េតអនកយល់�ែដរេទ? េតអនកបនឮេ េពលែដល��តវបន
សរេសរម�ងេទ តេ កនុងេព�តសែខ�រទី២ែដរេទ? គឺ�គនែ់ត�� បនូ់វអ�ីែដលគត់
បននិយយេ ទីេនះ េត��តវបនសរេសរេឡងយ៉ងល�ប៉ុ��  េត—គតប់ន
េលកេឡងយ៉ង�។ �តវេហយ។ ចូរ�� បដ់ល់គតឥ់ឡូវេ េពលែដលគត់
និយយ។ �តឹម�តវ។

សំបុ�តសីុម៉ូន េព�តស ជបវបំេរ រ េហយជ�វក័របស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំេផញរមកពួកអនកែដល…ែដលបនទទួលេសចក�ីជំេន
ដវ៏េិសស �តវគន នឹងេយងខញុ ំែដរ េ�យេសចក�ីសុចចរតិៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ដជ៏�ពះ េហយជ�ពះអងគសេ ងគ ះៃនពួកេយងទងំអស់គន :

…សូមឲយ—�ពះគុណ នឹងេសចក�ីសុខ�ន� បនចំេរ នដល់
អនក�ល់គន ឲយបន�គ ល់�ពះ នឹង�ពះេយសូ៊វ ជ�ពះអមច ស់ៃនេយង

ដបតិ�ពះេច�� —ៃន�ពះបនផ�ល់ឲយេយង�ល់គន មន�គបរ់បស់
ទងំអស់…
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404 េតអនក�នឹង�តវទទួលបនែផនដី និងរបស់�គបទ់ងំអស់ជមរតក? [មន
អនកខ�ះនិយយថ “ពួកបរសុិទធ”—Ed។] ពិត�ស់។ “ខងឯជីវតិ…” �តវ
�ស់។ �តឹម�តវេហយ។

…ខងឯជីវតិ នឹងេសចក�ីេគរព�បតិបត�ិដល់�ពះ េ�យេយងបន
�គ ល់�ពះអងគ ែដល�ទងេ់ េយង�ល់គន មក េ�យ�រសិរលី� នឹង
�ពះគុណរបស់�ទង:់

ែដលេ�យ�រេសចក�ីទងំេនះ �ទងប់ន�បទនេសចក�ីសនយ
ដធ៏ំបំផុត េហយវេិសសផង…មកេយង�ល់គន  េដមបឲីយអនក�ល់គន
បនចំែណកនិស�យ័ៃន�ពះ េ�យ�រេសចក�ីសនយេនះឯង េ�យ
បនរចួពីេសចក�ីពុករលួយេ កនុងេ�កិយេ៍នះ(�� បក់រេនះ។) ែដល
េកតអំពីេសចក�ីបង៉�បថន ។

405 េសចក�ីបង៉�បថន ចំេពះ�បក ់ េសចក�ីបង៉�បថន សំ�បក់រែដលធំ េសចក�ី
បង៉�បថន សំ�បក់រលបេីឈម ះ ករទងំអស់េនះគឺជេសចក�ី�� បសំ់�បអ់នកេជ ។
េយងមនិខ�ល់េទ។ តង ់ឬកខ៏ទមតូច េហតុអ�ីបនជខញុ ំ�តវខ�ល់ រស់ឬក�៏� ប ់លិច ឬ
លង?់ ែតេនះគឺជេរ ងែដលខញុ ំេពញចិត�វញិ េនះគឺជនគរៃន�ពះ។ េបេទះបីខញុ ំរក�
ផទះរបស់ខញុ ំ េបេទះបីខញុ ំរក��កម�គ�ររបស់ខញុ ំ េបេទះបីខញុ ំរក�េសចក�ីទងំ�យ
េនះ សូមឲយខញុ ំបនរក��ពះ�គីសទ ែដលជេសចក�ីសងឃមឹៃនសិរលី�។
406 សូម�ពះអងគបេងកតខញុ ំេឡងេ កនុងករ េនះ។ សូមឲយ�ពះ�គីសទគឺជកបល
របស់ខញុ ំែដលេធ�ករ�មរយៈខញុ ំ។ េល�គឹះរបស់ខញុ ំ េសចក�ីជំេន របស់ខញុ ំ គឺេ កនុង
�ទង ់ សូមឲយេសចក�ីេទ ង�តង ់ ដំរះិ េសចក�ីអតស់ងកត ់ ករអតធ់មត ់ ករេចះេគរព
�បតិបត�ិដល់�ពះ នឹងករេចះ�ប�់នគន ជបងប�ូន បនេធ�ករេ កនុងខញុ ំ ឳ�ពះអងគ
េអយ េនះគឺជេសចក�ីអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិខ�ល់េទះបីជ�� ប ់ឬរស់ ឬលិច ឬ
ធ� កចុ់ះ េទះមននិកយ ឬគម ននិកយ មនមតិ� ឬគម នមតិ�កេ៏�យ។ សូមឲយករ
ទងំេនះបនេធ�ករេ កនុងចិត�ខញុ ំ សូមឲយេសចក�ីេទ ង�តងរ់បស់�ពះ�គីសទ �ពះដំរះិ
របស់�ទង ់ បនហូរចុះមក ែដលនឹង�ចេធ�ឲយខញុ ំមនសមតថភព�ចនឹងបេ�ង ន
ដល់អនកដៃ៏ទេទ តបន។
407 “ដបតិ�ពះបនចតឲ់យមន�កមជំនុំ �វក័ េ��៉ �គបេ�ង ន �គគង� ល នឹង
អនកផ�យដំណឹងល� ទងំអស់សំ�បេ់សចក�ី�គបល់កខណ៍ េហយនឹងនយំក�គប់
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ទងំេសចក�ីេទ ង�តងម់ក សំ�បេ់សចក�ី�គបល់កខណ៍ៃនករយងមកវញិៃនបុ��
ៃន�ពះ។” �គបទ់ងំថមអស់ទងំេនះ គឺជបំែនកៃនរបស់មយួ។ េនះគឺជបំែនករបស់
មយួេនះ។ �គបទ់ងំេសចក�ីេទ ង�តងទ់ងំអស់េនះគឺជរបស់ផង�ទង ់ េហយ��តវ
បន�ចចបង�ូរេចញេ�យ�រ�ទង ់មកេលពួកេគ។ �ែមន៉។

408 េនះគឺេម៉ងដបពី់រេហយ។ េត�េ ឯ�? �ែមន៉។ េតអនកទងំអស់គន
�ស�ញ់�ទងែ់ដរឬេទ? [ពួកជំនំុនិយយថ “�ែមន។”—Ed។] េតអនកេជ េរ ង
េនះេទ? [“�ែមន៉។”] កូនតូចៗេអយចូរ�� ប។់

409 បង�សីឃីតនិយយេ េពល�ពឹកេនះថ “ប�ូន�បសប៊លី ខញុ ំមនិដឹងថ ខញុ ំ�ច
នឹងបនជួបអនកម�ងេទ តឬេទ។” ករេនះដូចជសម� បខ់ញុ ំែដរ េឃញេទ? គត់
គិតថគតក់ំពុងែតចស់េហយ ពិតែមនគតច់ស់ែមន។ ខញុ ំអធិ�� នសូមឲយ�ពះ
បនរក�ឲយនងជយូរេ េទ តសំ�បប់ង�បសឃីដ។

410 សូមឲយខញុ ំបន�បបអ់នក េយងមនិដឹងថេយងនឹង�ចជួបគន ដល់េពល�
េនះេទ។ ខញុ ំកម៏និបនដឹងថ ខញុ ំ�ចនឹងេ ជមយួអនកបនយូរប៉ុ�� ែដរ។ �ពះ
�ចនឹងេ ខញុ ំពីែផនដីេនះេ ។ �ទងក់�៏ចនឹងេ ខញុ ំឲយេធ�ករងរេផ�ងេទ ត។
�ទង�់ចនឹង��ស់េ អនកេ កែន�ង�មយួ។ អនកមនិែដលដឹងេទ។ ែតចូរ
—រងច់ទំទួល�។ សូមកុំឲយករទងំេនះបនកន�ងផុតពីរេយងេឡយ។ ចូរចប់
យក�។

411 េនះគឺជអ�ីែដលមនេ កនុង�ពះគមពរី។ េនះេហយគឺជគំរៃូនរបស់ទងំអស់។
េហយេបសិនជខញុ ំមនេពលនឹងេធ��! អនកមនិ�ចេធ��េ កនុងរយៈេពលមយួៃថង
បនេទ។ អនកដឹងេរ ងេនះេហយ។ ប៉ុែន�មនិ�ចចង ករទងំអស់េនះឲយេ ជ
មយួគន បនេទ!

412 េមលេ េពល ែដលេយងបនឆ�ងកត�់ពះ�ជ�រមយួេនះេ ទីេនះ
អនកបនេឃញេហយពីអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេធ�េ �តងេ់នះគឺេ េល
ជ ជ ំង េតមនិែមនេទឬ? េតមនប៉ុនម ននកប់នេ ទីេនះ? [ពួកជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—Ed។] េឃញេទ? ពិត�ស់! សូមឲយេទវ�ៃន�ពះចុះមកេហយ
ទញយករបស់ដែដលេនះេ ។
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413 េឃញេទ �គឺជេរ ងពិត។ សូមកុំឲយ�េគចេចញពីអនកេឡយ។ កូនៗេអយ ចូរ
កន�់ឲយជប។់ កន�់ឲយជប។់ ចូរចងច ំ�តវបេងកតេសចក�ីជំេន របស់អនក េសចក�ី
េទ ង�តង ់ដំរះិ ករអតធ់មត!់
414 ឥឡូវេ ទីេនះខញុ ំគិតថ ខញុ ំមន�ក�សមយួសន�ឹកេ ទីេនះ េបខញុ ំមនិបនធ� ក់
េ កែន�ង�មយួេ េពលែដលខញុ ំកំពុងអធិបបយ។ �គឺេ ទីេនះ។ អរគុណ
�ស់ប�ូន�បស អរគុណខ� ងំ�ស់។ េបអនកចង—់េមល� េហយចេំមលេតេ
ទីេនះ ែដលអនក�ច…។ �បែហលជ�នឹង�តវជគូរ ែដលល�ជងមយួេនះែដល
អនក�ចនឹងកតច់ំលងពី�បន។ េហយខញុ ំនឹង�ក�់េ ទីេនះ េហយ—អនកនឹង�ច
េមល� រចួេហយនឹងបនសរេសរ�េឡង។
415 េហយខញុ ំចងឲ់យអនកយក�េ  េហយសិក�� េហយេ�ប បេធ ប� រចួេហយ
អនុវត��។ សូមកុំ�គនែ់តសិក�� េហយេ�ប បេធ ប�េឡយ ែតចូរអនុវត��ចុះ។ ចូរ
ឲយពិត�បកដនឹង�សំ�បខ់�ួនអនក។ កុំនិយយថ “ពិត�ស់ ខញុ ំរកី�យនឹង�� ប់
�ខ� ងំ�ស់។” ខញុ ំកធ៏� បែ់ដរ ប៉ុែន�ករែដល�� ប�់ និង ករទទួល�គឺជេរ ងពីរ
េផ�ងគន ។ េឃញេទ? េឃញេទ? �ខុសគន  េឃញេទ?
416 គឺមនលកខណៈសមបត�ិ�បពីំរយ៉ង កនុងករបេងកតនូវលកខណៈរបស់�ពះ។ គឺ
មនសមយ័កលៃន�កមជំនុំទងំ�បពីំរ ែដល�ពះបនន�ំកមជំនំុឲយបនមកកន់
លកខណៈសមបត�ិេនះ។ េហយ�ទងក់ម៏ន�ពះ�ជ�រ�បពីំរកនុងករអនុវត��។ គឺ
មន�បពំីរ �បពីំរ �បពីំរ។ េឃញេទ? េលខ�បពីំរ គឺ—ជេលខៃនករប ចប់
កិចចរបស់�ពះេហយេលខ៣គឺជេលខដ�៏គបល់កខណ៍របស់�ពះ។ ដូេចនះ គឺមនបី
និង �បពីំរៃនបី។ ដូេចនះ�មគណិត� ស� ខងែផនកវ ិ ញ ណ េ�យ�ពះបនទូល
របស់�ពះ េ�យបនទ ល់របស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ករទងំអស់េនះបនប ចប�់
ជមយួគន ។ ចូរេយងសិក��។
417 ចូរបែនថមឲយេសចក�ី ជំេន នូវេរ ងទងំេនះ េដមបឲីយេយង�ច នឹងមកដល់
លកខណៈេពញេលញរបស់�ពះ ែដលនឹង�តវរបួរមួគន េឡង ជមយួនឹងេសចក�ី
�ស�ញ់ៃន�ពះ េសចក�ីេកតខ� ចដល់�ពះ មនករេគរពគន យ៉ង�ជលេ�
េ កនុងចិត�ចំេពះគន េ វញិេ មក េសចក�ី�ប�់នគន ជបងប�ូន មនិមនភព
េថកទប គម នអ�ីទងំអស់េ�កពីភព�គបល់កខណ៍របស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េឃញេទ? រស់េ ជមយួគន  ចូរឲយក� យជ�គី�ទ ន។ េដរេ�យេសចក�ីជំេន ។
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ចូរឲយេសចក�ីេទ ង�តងរ់បស់�ពះបនហូរ�មរយៈអនក ចូរយកដំរះិៃន�ពះ េ េពល
ែដលមកដល់អ�ីមយួខុស អ�ីមយួ�តវ។ េ េពលែដល��ងំបនបង� ញអ�ីមយួ
ែដលមនិបនែចងេ កនុង�ពះគមពរី ចូរេដរេចញពី�េ ។ �តវេហយ។
418 ខញុ ំ�ចគិតបនអំពីពួក�វក័ទងំអស់ គឺេគមនិេធ�ដូចជេយងេទ។ ពួកេគ
គឺជមនុស� ែដលមនិសូវេចះនិយយប៉ុនម នេទ រហូតទល់ែតេគបនមកេល
តុអធិបបយ។ ពួកេគបនេដរចូល េហយកេ៏ធ�ករអ�ីែដលេគ�តវេធ� េហយក៏
េដរេចញេ វញិ។ បទ អនកទងំអស់គន  ពួកេគមនអំ�ច។ ពួកេគមនេសចក�ី
េទ ង�តង។់ ពួកេគមនិែដលេឈ� ះគន ជមយួមនុស��េឡយ។ ពួកេគដឹងថ
កែន�ង�ែដលេគគួរែតឈរ។ ទងំអស់េនះ ពួកេគដឹងថពួកេគេជ េលអនក�។
ពួកេគេ ែតបន�េដរេ កនុងវ ិ ញ ណរហូត។ េធ�ែតអ�ី…
419 ដូចជអ�ីែដលខញុ ំបននិយយកលពីយបម់ុន។ �គនែ់តករងកក់បលែតមយួ
ប៉ុេ�� ះែដល�ពះ�តវេធ� រចួេហយគម នអ�ី�ចប ឈបេ់គបនេឡយ។ ពួកេគ
មនិែដលមនសំនួរ េហយនឹងសិក� នឹងបេ ចញសំេលងហុឹមៗ នឹងខ�ល់ខ� យ
ដូចជេយង ថេតពួកេគគួរែតេធ�មយួេនះ ឬកម៏យួេនះ។ ពួកេគបនសេ�មច
ករទងំអស់ េទះជមនេរ ងអ�ីកេ៏�យ។ �គនែ់ត�ពះអងគយល់�ពមេនះកចិចករ
�តវបនប ចបក់នែ់តឆប�់មែដល�ចេធ�េ បន។ េហតុអ�ី? េតពួកេគ�ច
ដឹងយ៉ងេមច៉បនថ េនះគឺជករយល់�ពមរបស់�ពះេនះ? ពួកេគមនអស់ទងំ
េសចក�ីេទ ង�តងេ់ កនុងេនះ គឺគុណសមបត�ិទងំអស់េនះ។ េហយករងក�់ពះេកះ
ទីមយួរបស់�ពះេ�ប បេធ បជមយួនឹង�គបទ់ងំករបន�ិចបន�ួចៃនមយួេនះ េហយ
ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ពួកេគដឹងថ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ
េគកប៏នេចញេ ។ គឺមនិែដលខ�ល់ខ� យអំពីអ�ីេនះេទ។ េ េពលែដល�ពះមន
�ពះបនទូលពួកេគនឹងេចញេ ភ� ម។ េយងនិយយ…
420 �ពះមន�ពះបនទូលមកេយង េហយេយងនឹងនិយយថ “ពិត�ស់ ពិត
�ស់ ប ចប�់េ ។ េយងនឹងចេំមលថ េយង�ចរស់េ កនុងជីវតិេនះឬេទ។”
េរ ងទីមយួែដលអនកបនដឹងេនះគឺមនអនកខ�ះេធ�ឲយអនកមនិសបបយចិត�។ ពិត
�ស់ �បកដ�ស់ េនះគឺជវ ិ ញ ណ��កក។់
421 អនកគួរែតបនេឃញ�ពយយមមនិឲយខញុ ំមកចូលរមួេ កនុងករ�បជំុេ �ពឹក
េនះ។ អនកគួរែតមនេពលេវ�ដូចេនះ។ ឱ �ពះគុណេអយ! ខញុ ំ�តវែតត�ងំ
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េ េពល�ែដលខញុ ំរលឹំកអំពីករ�បជំុ។ េហយេបសិនជខញុ ំនឹង�តវអធិ�� នឲយអនក
ជមង ឺ េហយ េបមន�កំពុងែត�� បេ់�យមនិទនប់នសេ ងគ ះ េនះនឹងមន
អនកេតមកជង�មសិបដងកនុងេពលដបន់ទី គឺ�េចះែតឲយកនែ់តបនឆបេ់ដមប ី
��ងំខញុ ំពីករទងំេនះ។ “អូបង�បស�បន�អំនកគួរែតេធ�ករមយួេនះ។” ប៉ុែន�
មន�ពលឹងមយួេ បេងគ លខងេនះ។ �បកដ�ស់។ បទ។
422 កលពីយបម់ុន ខញុ ំ�តវបនេគេ េ កែន�ងមយួ។ ខញុ ំបននិយយជមយួ
បុរសវយ័េកមងមន កេ់ ទីេនះ ជកែន�ងែដលអនកេ ថ ផ�រទំេនបកលពីប៉ុនម ន
ឆន មំុន។ គតប់នក� យេ ជអនកេញ ន��។ ខញុ ំដឹងថេកមង�បសេនះ គឺជេកមង
ធមម�មន ក ់ ប៉ុែន��គឺអនកមនបប។ េហយម� យរបស់�កប៏នេ ដូេចនះែដរ។ ខញុ ំ
គិតថគត�់តវបនេគេ ឲយជួប �គេពទយប៉ុនម នដងែដរ។ ខញុ ំ…បនេ  េហយេគ
បនេ ថ ប៊លីី េហយ—រចួមកខញុ ំកទ៏ទួលបន�ពះ�ជ�រ។ េហយេ េពល
ែដលខញុ ំបនទទួល�ពះ�ជ�ររចួមក េ�យភពេ�ម ះ�តងនឹ់ងេសចក�ីពិត ខញុ ំ
មនិសូវែដលមនជំេ�ះជមយួនឹងេកមងេនះេទ តេទ។
423 េហយេ េពល ែដលបនេ ដល់ទីេនះ មនអនក�កមន កែ់ដលបន�គ ល់
ខញុ ំកលពីមុន។ េហយគតេ់ដកេ ទីេនះទងំបតប់ង�់ម រតី និងករយំែ�សក។
ឪពុករបស់គតព់យយមបេបសអែង�លគតេ់�យនិយយថ “សំណព�ចិត�។”
េហយបុរសេនះមន�យុ�សិប �បែហលជ�សិបមយួឆន េំហយ។ េហយ
និយយថ “សំណព�ចិត�” េនះ េហយ “េ េដកដែដល។” េហយគតក់ព៏យយម
េ�កកឈរេឡង។ ៃដែដលចស់របស់គត�់បែហលប៉ុន េនះ េ�បជំុវញិគត។់
េកមង�បសេនះមនម�រកីខ� ងំដល់េម�ះ៉ ែដលខ�ួនរបស់�េពញេ�យដុំរងឹៗ
ៃនម�រកី។ �គបទ់ងំសរ�ីងគរបស់�ទងំអស់េពរេពញេ�យេ�គម�រកី។
សូមបែីតឈមរបស់�កម៏នេ�គម�រកីែដរ គឺទងំអស់។ េហយេ ទីេនះ�
ពយយមេ�កកឈរេឡង េហយ�តវបនេគេលកេឡងយ៉ងដូេចនះ។
424 ខញុ ំបនយកៃដចង�ុល�បប�់េ�យនិយយថ “វ ៉ឌូ�ដ វ ៉ឌូ�ដ េនះគឺជបង�បស
�បន�។ំ”
425 ឪពុករបស់គតនិ់យយថ “េតឯង�គ ល់េទ? េនះគឺជបង�បសប៊លី។ វ ៉ឌូ �ដ
េនះគឺជបង�បសប៊លី។”

គតនិ់យយថ “ហឺ។ �។ ហឺ-�-�។” ដូចេនះ។



94 �ពះបនទូលជសេម�ង

426 េហយឪពុកមន កេ់នះបនេមលមកខញុ ំ េហយកនិ៏យយថ “ប៊លី េអយអនក
មកយឺតបន�ិចេហយ។”

ខញុ ំនិយយថ “មនិែដលយឺតេពកេនះេទ។ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះេហយ។” ខញុ ំមន
ចំបងំេទ តេហយ។
427 េហយេ េពលែដលមនេកមង�បសេផ�ងេទ តមកដល់ ែដលជអនកមនបប
ែដរេនះ េហយអនកទងំេនះគឺជបងប�ូនជីដូនមយួនឹង�។ ខញុ ំនិយយថ “េកមង
ទងំអស់គន  ពួកឯងេឃញេទ ចូរ�បងខ�ួនឲយេហយេ  ពីេ�ពះេ ៃថង�មយួ
ឯងទងំអស់គន នឹងដូច�ែដរ។ ឯងទងំអស់គន �តវែតចុះមកឯទីេនះ។ េឃញេទ?
�បែហលជមនិ—ែមនជំងឺម�រកីេនះេទ។ អនក�ចនឹងេកតមនប � អ�ីមយួេ
េលផ�ូវធំេនះ េហយហូរឈមេសទរែតនឹង�� ប ់ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ អនកនឹងបនទទួល
�។” េយងបននិយយេ កនព់ួកេគ។
428 ខញុ ំបនរងច់ឲំយ�ពះវ ិ ញ ណ�បបខ់ញុ ំនូវអ�ីែដល�តវេធ�បន�េទ ត។ រងច់ ំ ករ
ទីមយួេនះអនកដឹងេទ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ �ពះ�ទងប់នងក�់ពះេកះ�ទងថ់ “ចូរ
�កៃ់ដឯងេ េល�។”
429 ខញុ ំបនេដរជំុវញិេហយនិយយថ “អនកទងំអស់គន ចូរេ�នកបលចុះ។”
ពួកេគទងំអស់គន កប៏នេ�នកបលចុះ គឺមនពីរបីអនកេ កនុងេនះ។
430 ខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេ េលេគ។ ខញុ ំនិយយថ “�ពះជ�ពះអមច ស់េអយ
សូមឲយេកមងៗទងំអស់េនះបនដឹងនូវអ�ីែដលេគគួរែតេធ� ដបតិេគនឹង�តវជួប
ករទងំអស់េនះ។ �កំពុងែតជិត�� បេ់ហយ។ ��ងំមយួេនះបនេធ�ឲយេគ
មនរបសួ េហយេគជិត�� បេ់ហយ។ េហយគតប់នផឹក��ឲយ�� ប ់េហយគត់
កប៏នមកដល់ចំនុចេនះ។ ខញុ ំអធិ�� នសូមឲយ�ទងម់ន េសចក�ីេម�� ករ�ុដល់
គត”់។ េហយបនទ បពី់ខញុ ំបនអធិ�� នឲយគត ់ េ �ពឹកែស�កេឡងគតក់េ៏�កក
អងគុយេឡង េហយនិយយជមយួនឹងឪពុករបស់គត។់
431 បឺសទី រ ៉ចឺូ អនក�…បនេ ខញុ ំមកឯមនទីរេពទយមុនមុញិេនះ។ ខញុ ំបនេ
ទីេនះ បនទ បពី់ខញុ ំបនអធិបបយេ កនុងទី�កងមលីេថនជកែន�ងែដលេកមងតូច
ចចខតធឺ បនជពីជមង។ឺ អនកទងំអស់គន បនចកំរទងំេនះ។ េហយេ
ទីេនះ គឺេ េពលែដលបង�បស សមីតជអនកអធិបបយនិកយេមតូ៉ឌីសនិយយ
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ថ “េបសិនជមនអនក�មន កែ់ដលបន�ជមុជទឹកេ កនុងនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ចូរចកេចញពីេ�កមតងរ់បស់ខញុ ំេ ” ដូចេនះ។ េ ឯថតទឺនហ�ដមនករ�បជំុេ
ទីេនះ។ េហយចូរយកេទសខញុ ំេ �មអ�ីែដលអនក�ចគិតដល់។ ខញុ ំមនិនិយយអ�ី
សូមបែីតមយួមត ់ េហយកេ៏ដរេចញេ ។ ខញុ ំមនម�េបសកមមែដល�តវេធ�។ �ពះ
ជ�ពះអមច ស់បនេបកបង� ញឲយខញុ ំេឃញនិមមតិមយួ។អនកទងំអស់គន ចអំំពីនិមមតិ
មយួេនះ គឺអនកទងំអស់គន ។ ខញុ ំេជ ថអនកចបំន។ េតអនកមនច�ំេទ? [ពួកជំនំុក៏
និយយថ “�ែមន៉។”—Ed។] ពិត�ស់។ �តវេហយ។ េហយខញុ ំកប៏នេដរេ ឯ
ទីរេ��ថ នេនះ រចួកប៏នបរបញ់�។
432 ខញុ ំបនេ ឯ ថតទឺនហ�ដ។ េហយបង�បស ែ ហ�៉ហគ បនដឹង។ េយងបន
េ ឯទីេនះ េ�យមនិបនដឹងថនឹង�តវេធ�អ�ី។ ខញុ ំបនទិញ�ប៊ូមយួេកសៃថ�
មយួកក។់ ខញុ ំេរ បនឹងេចញេ ទីេនះ េហយអធិបបយេ េលកជំេណ� រ។ គត់
បននិយយថ គតន់ឹងេឡងេ ឯកំពូលភន ំ េហយនឹងេធ�ជំនួញមយួ។ ខញុ ំកប៏ន
េ ជមយួគត។់ េ ទីេនះមន�ពះវ�ិរបបទីសទធំេហយចស់មយួែដលេ
ទេទ។ �ពះបនមនបនទូលនឹងខញុ ំថ “ចូរឈបេ់ ទីេនះេហយ។”
433 ខញុ ំបននិយយថ “សូមទុកឲយខញុ ំេ ទីេនះចុះបង�បស ែ ហ�៉ហគ។” ខញុ ំបនឈប់
េ ទីេនះ េហយគតប់នេឡងេ ដល់ខងេល េហយ�តលបម់កវញិ។
434 ខញុ ំបនេ ដល់ទីេនះ េហយមនិ�ចេបកទ� បន។ ខញុ ំនិយយថ “�ពះអងគ
េអយេបសិនជ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េហយ �ពះអងគចងឲ់យខញុ ំចូលេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ
សូម�ទងប់នេបកទ� ឲយខញុ ំ។” ខញុ ំកប៏នអងគុយេ ទីេនះទងំពិចរ�។
435 កប៏នឮសំេលងអនកេដរេឡងមក េហយគតនិ់យយថ “េតអនកសុខ
សបបយេទ? ខញុ ំនឹង�បបអ់នក” និយយ “េតអនកចងចូ់ល�ពះវ�ិរែមនេទ?”

ខញុ ំនិយយថ “បទ េ�ក។”

គតនិ់យយថ “ខញុ ំមនកូនេ�េ ទីេនះ។”
436 ចបេ់ផ�មករ�បជំុ េ �ទិតយទីមយួដូចជគម នអ�ីេ�ះ។ េ យបទ់ីមយួេនះ
អនកចូលរមួទងំអស់គឺមនែតបង�បសែ ហ�៉ហគ និង�កម�គ�រប៉ុេ�� ះ។ ករដំបូង
អនកដឹងេទគឺ េ ៃថងចុងេ�កយៃន�ទិតយេនះ គឺេសទរែតគម នកែន�ងឈរេ�ះ សូមប ី
េ ទីធ� ខងមុខ។ កេ៏ ែតេច មេនះមនិទនប់នមកដល់េ េឡយ។ ប�ូន�បស
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ហល ែដលឥឡូវជ�គគង� លេ ទីេនះ កប៏នសេ ងគ ះេ េពលេនះែដរ។ ខញុ ំមនិ
�ចរកេឃញថ េតេច មេនះេ ទី�េទ។ មនិយូរប៉ុនម នេ ខងេ�ក�កមជំនំុ
ៃន�ពះ�គីសទគឺេ ខងេ�កមេជងភនេំនះ មនកុមរមីន ក�់យុ�បបំនួឆន  ំ និង�បបីំ
ែខេដកេ ទីេនះមនិ�ចកំេរ កបន។ គឺនងេ ទីេនះ។ អនកទងំអស់គន ដឹងេរ ង
េនះែដរ។ បទ េ�ក។
437 េ រេស លេនះ គឺេពលែដលប៊សឺទីរ ៉ចឺូ ជនយទ�នែដលមនមឌធំែត
េ�ះកេ�កះឈរេ ទីេនះ…ខញុ ំបនេដរេចញេ ទីេនះ។ េហយមនបង�បសសមី
ដ និងពួកគតម់យួ�កមឈរេ ទីេនះចេំសច�កខ់ញុ ំ េធ�កំែប�ងពីខញុ ំ កនុងកលែដល
ខញុ ំបនេធ�បុណយេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ខញុ ំបនេដរកតទឹ់កល�ក់ៗ ៃន
កែន�ងថតទឺនហ�ដ ជកែន�ងែដលេគបន…[គម នសំេលងេ កនុងកែសត—Ed។]
…េ េលែ�ពកតូចៗទងំេនះ េហយែ�សកយ៉ងខ� ងំ�មែដល�ចេធ�េ បន។
�គជំនួយមយួគូរបនេដរជមយួខញុ ំ។
438 ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំឈរេ ទីេនះ េ �ពឹកេនះ ជតំ�ងៃន�ពះបនទូលដប៏រសុិទធ
របស់�ពះ។” ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំបន�នេ កនុង�ពះគមពរី�តងក់ែន�ងែដលេព�តស
និយយថ ‘ចូរឲយអនកទងំអស់គន លនត់ួបបចុះ ចូរឲយបន�ជមុជទឹកេ�យេ
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សំ�បក់រអតេ់ទសបបរបស់អនក’”។ ខញុ ំបនងកេ
េហយបនឲយេស វេ េ �គជំនួយ�ពះវ�ិរមន ក។់
439 េដរេចញេ ទីេនះ ខញុ ំនិយយថ “អស់អនក�ែដល�តវករករផ� ស់ែ�បពី
អំេពបប គឺជេពលែដល�តវចុះចូល”។ បនេដរេ កនុងទឹកេនះ ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំ
គិតថ មនេទវ�កំពុងែតអងគុយេ េលែមកេឈទងំអស់េនះ េហយកំពុងែត
េមលមក”។ ឱ ខញុ ំេអយ! កនុងខណះេពលែដលខញុ ំបន�ជមុជទឹកឲយបនគន ពីរបីនក់
គន របស់គតទ់ងំេនះ មនទងំ�សីទងំ�បសបនែ�សកយ៉ងខ� ងំអស់ពីសំេលង
របស់េគ។ ខញុ ំបនេធ�បុ�ណ�ជមុជទឹកឲយគនីគន របស់គតទ់ងំអស់េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េតអនកមនដឹងេទ។ ខញុ ំមនរបូថតទងំេនះ។ គឺមយួេនះ។
440 េត�គឺជអ�ី? បែនថមេ កនុងេសចក�េីទ ង�តងរ់បស់អនក។ េឃញេទ? ចូរទុកឲយ
�េ ែតឯង។ �ពះ�ជបថ គួរែត�តវេធ�យ៉ង�។ �ពះ�ជបថ�ចេធ�ឲយ�កន�ង
ផុតេ បនយ៉ង�។ ចូរឲយេគនិយយអ�ីែដលេគចងេ់ធ�។ �មនិ�ចេធ�ឲយមនអ�ី
ែប�កេនះេទ។ �គនែ់តបន�េធ��ចុះ។
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441 ប៊សឺទីរ ៉ចឺូបនឈរេ ទីេនះ េហយេ េពលែដលគតប់នេឃញ កតក់៏
និយយថ “ដូេចនះខញុ ំនឹងេជ េលករទងំេនះេ�យអស់ពីចិត�របស់ខញុ ំ”។ េហយគត់
កប៏នចុះមកកនុងទឹកជមយួនឹង សំេល កបំពកដ់�៏� តរបស់គត ់ េហយកប៏ន
�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
442 កលពីរបីឬបនួឆន មំុនពួកេគបនេ ខញុ ំមកឯមនទីេពទយមយួេ ទី�កងញូ
�ល់បនី។េ ទីេនះគតក់ំពុងែតេរ បនឹង�� បេ់�យជមងមឺ�រកីែដលបន
កត�់ចរ់បស់គត។់ �គេពទយបននិយយថ គត�់ចរស់បន�តឹម�ពឹកែស�ក
ប៉ុេ�� ះ។ និយយថ “គតក់ំពុងែតជិត�� បេ់ហយ ។” និយយថ “ចូរមក
ឥឡូវេនះ។”
443 ខញុ ំបនេដរេ កនុងបនទបេ់នះ េហយខញុ ំកប៏នឈរេ ទីេនះទងំអធិ�� ន។
គតនិ់យយថ “ប៊លី មនឥនធនូមយួេ ជំុវញិផ�ូវខងនយេនះ”។
444 េហយខញុ ំកប៏នងកេ េមល។ ខញុ ំនិយយថ “ប៊សឺទី េនះគឺជករ�ងំស ញ ។
អនកនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។ ករ�ងំស ញ ៃន�ពះេ�ហិតបនសេ ងគ ះអនក ។”
445 ខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំពីេលគត ់ េហយនិយយថ “�ពះជអមច ស់េអយ េត
និមមតិៃនផ�ូវខងនយេនះ�ចនឹងប ជ កថ់�ទងគ់ងេ់ ទីេនះបនយ៉ង�។
េសចក�ីសុខ�ន�របស់�ពះអងគគឺ ‘ដបតិេ�យ�រ�ន មជរបស់�ទងេ់នះេយង
នឹងបនជសះេសប យ’”។ បន�កៃ់ដេលគត ់ េហយគតក់ប៏នជ រចួមកេយង
កប៏នប ជូ នគតេ់ ផទះវញិ។
446 េហយប៉ុនម នជបនួ�បឆំន ៃំនករ េធ�េន�ទចុះេឡងៗេ �មមតទ់េន� និង
េរ ងអ�ីេផ�ងេទ តែដលបនេកតេឡង។ េហយកែន�ងែដលម�រកីមនេ កនុង
បំពង�់�រេនះ កប៏ន�កិនេ  េហយកម៏នដំុពករ់ងឹមយួ។ �គេពទយេជងចស់
មន កេ់ កនុងេពទយេនះបន�បបអ់ំពីករពយបលេ�យកូែបត ែដល�ចពតយឺ់ត
�បន េដមបឲីយ��រ�ចធ� កប់នេ�ចនកនុងេពលែតមយួ។ គតម់នករលំបក
កនុងករញុំ��រេ�ចន គឺគត�់តវញំុ��រយឺតៗ។ េហយគតក់ប៏នេ េធ�ករ
វះកតេ់នះ។ ខញុ ំមនិបនដឹងថគតប់នេ ទីេនះ េនះេទ។
447 រចួេ េពលែដលេគបនវះកតគ់ត ់ �បនេធ�ឲយគត�់បកច ់ េហយនិង�ច់
សៃសឈម។ កប៏នេធ�ឲយ�� បម់យួចំេហ ងខ�ួនដូេចនះេ ។ េហយអ�ីែដលគត់
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�ចេធ�បនេនះគឺយំបនែតមយួចំេហ ងខ�ួន។ េហយគតម់នេខម ៃដដូចមយួ េនះ
េហយសរេសរថ “ហូរ ហូរ ហូរ។” េហយគតប់នពយយមសរេសរ ែត�សូមបែីតៃដ
ល�របស់គតក់ញ័៏រែដ។ ែផនកខងេឆ�ងៃនខ�ួនរបស់គត�់តវបន�� ប។់ េហយគត់
បនសរេសរ េ េលៃដរបស់គត ់ “�ពះេយសូ៊វសេ ងគ ះ១៩០០និងអ�ីេផ�ងេទ ត។”
ពួកេគេមលមនិយល់។
448 ដូេចនះឥឡូវេ េពលែដល�បពនធរបស់គតនិ់យយ “បង�បស�បន� ំ ខញុ ំ
មនិដឹងេទថគតច់ងម់ននយ័ថយ៉ងេមច៉”។
449 ខញុ ំនិយយថ “េ�ក�សី រ ៉ចឺូ អ�ីែដលគតច់ងម់ននយ័េនះគឺ
មន១៩០០ជងនកែ់ដលបនសេ ងគ ះ និងេធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ�យេ �ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ ទីេនះ។ េនះេហយគឺជៃថ�សង គឺគតែ់លងខ� ចេសចក�ី�� ប់
េហយ។”
450 ខញុ ំនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងរ់ក�ជីវតិរបស់គត។់ ខញុ ំអធិ�� ន
េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបឲីយ�ទងប់នរក�ជីវតិរបស់គត”់។ បន
�កៃ់ដេ េលគត។់ ករ�ចស់ៃសឈមបនចកេចញពីគត។់ ករ�បកច់
កប៏នឈប។់ េហយគតក់ប៏នេ�កកេឡងេ េលែ�គរបស់គត។់ េហយគតេ់
ខងេលេនះេធ�ទីបនទ ល់។
451 ចូរបែនថមេសចក�ីេទ ង�តងេ់ កនុងេសចក�ីជំេន របស់អនក បែនថមដំរះិេ កនុង
េសចក�ីេទ ង�តង ់ បែនថមករអតស់ងកតេ់ កនុងដំរះិ បែនថមករអតធ់មតេ់ កនុង
ករអតស់ងកត ់ បែនថមករេចះេគរព�បតិបត�ិដល់�ពះេ កនុងករអតធ់មត ់ បែនថម
ករេចះ�ប�់នគន ជបងប�ូនេ កនុងករេចះេគរព�បតិបត�ិដល់�ពះ បែនថម
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងករេចះ�ប�់នគន ជបងប�ូន រចួេហយ�ពះ�គីសទនឹង
យងមក។ ពីេ�ពះគឺ�គនែ់តេ ពីេ�កម�ពះអងគប៉ុេ�� ះ…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គឺជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដល�បទនមក�កមជំនំុ េដមបសំីែដងឲយ
េឃញេសចក�ីេទ ង�តងទ់ងំអស់េនះ។ ឱ ខញុ ំេអយ!

ឥឡូវេនះេម៉ងដបពី់រកន�ះេហយ។

ខញុ ំ�ស�ញ់…ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
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គឺេ �តងេ់នះ មុនេពលែដលអនកមនិែមនជអ�ីេ�ះ។
េហយចក-់…(េត�ទងប់នេធ�អ�ី?)…េសចក�ីសេ ងគ ះ
របស់ខញុ ំ េ េលេដមកល់�៉រ ី

េតខញុ ំខ� ចជយ៉ងេនះបនយ៉ង�? ពីេ�ពះ�ទងប់ន�ស�ញ់ខញុ ំមុន។
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�ពះ�ទងប់ន�ស�ញ់ខញុ ំមុន…(�មនេហតុរបស់�។)
�ទងប់នទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

452 ខញុ ំសូមសនយេ េពល�ពឹកេនះ េ�យអស់ពីចិត�របស់ខញុ ំថ គឺេ�យ�រករ
ជួយ និងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ ខញុ ំអធិ�� នថ ខញុ ំនិងែស�ងរក�ទង�់ង
�ល់ៃថងេ�យមនិឈបេ់ឡយ រហូតទល់ែតខញុ ំយល់ �គបទ់ងំេសចក�ីែដលតំរវូឲយ
មនេ កនុងរបូកយដតូ៏ចមយួេនះ គឺរហូតទល់ែតខញុ ំ�ចបង� ញអំពី�ពះ�គីសទដ៏
មន�ពះជនមគងេ់ ។ ដបតិ�ទងប់នក� យេ ជអនកមនបបដូចជខញុ ំ េដមបឲីយខញុ ំ
បនក� យេ ជ…មកឯភពសុចរតិៃន�ពះ ដូច�ទងែ់ដរ។ “�ទងប់នជំនួសកែន�ង
របស់ខញុ ំ �ពះេអយសូមឲយខញុ ំបនជំនួសកែន�ងរបស់�ទងវ់ញិឥឡូវ”។ ដបតិេនះេហយ
គឺជេហតុផលែដល�ទងសុ់គត។ េតមនប៉ុនម ននក ់ នឹងសនយករទងំអស់េនះ
បនេ�យេ កនុង�ពះគុណរបស់�ពះ? [ពួកជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed។]
េ�យកបលេ�នចុះ េហយេលកៃដេឡង។ “ខញុ ំ…”
453 ខញុ ំសចច �ពះអងគេអយ �កមជំនំុេនះបនសចច  “េសចក�ី�គបល់កខណ៍របស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ!”

េ�ពះ�ទងប់ន�ស�ញ់ខញុ ំជមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី 
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(The Stature Of A Perfect Man)

�រែដលេធ�េឡងេ�យ William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ពឹក ៃថង�ទិតយ ៃថងទី
១៤ តុ� ១៩៦២ េ  Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, U.S.A។ �ល់ករ
ខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យ ករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង
េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយ
េ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក ។
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