
េហតុអ�ីបនជេយង
មនិែមនជនិកយ?

 ជឯកសិទធិែដលបន�តឡបម់កេលេវទិករម�ងេទ ត អវត�មន
�បែហលជ៣ែខមកេហយេប�មខញុ ំ�ម ន។ រដូវកលេនះកំ�បកពិបក

�ស់ ខញុ ំកដូ៏ចគន ែដរ។ អូ បនធូរ�រមមណ៍បន�ិចេ េទះឥឡូវេនះអនកមន�រមមណ៍
ថកំពុងេ កនុងកមមវធីិថ� យបងគុ ំកេ៏�យ។ េហយរពឹំងថនឹងចបេ់ផ�មេ សប� ហ៍
ខងមុខេនះជយបៃ់ថងពុធខងមុខេនះស�មបក់មមវធីិ—រកីផុសផុលេ ទីេនះ
េ កនុងេ�ងឧេបសថ។ េហយ�បសិនេប�ពះសព��ពះហឫទយ័ខញុ ំមន…�ពះអមច ស់
បនសនយនឹងខញុ ំនូវពន័ធកិចចថមីមយួ។ េហយេប�ទងស់ព��ពះហឫទយ័នឹងេធ�ដូេចនះខញុ ំ
សងឃមឹថនឹងចបេ់ផ�មកមមវធីិ—ថមីេ សប� ហ៍ខងមុខេនះ េ កែន�ងេនះេ ឯេ�ង
ឧេបសថជកែន�ងទីមយួ។
2 េហយ ខញុ ំមនិមនករ�បជំុែដលបនេ�គងទុកេនះេទ ប៉ុែន�មនែតអូ �� លី
និងនូែវលេសឡងស់�មបែ់ខមក�ខងមុខេនះ។ េហយបនទ បម់កបង�បស អូស
បន៊កំពុងែត�បជំុរមួគន ែដលខញុ ំបនសនយជមយួគតេ់ ទីេនះកលពីេពលមុនេ
តុល�រ ប៉ុែន�បន�ិចេ�កយមក ប៉ុែន�េយងមនិទនច់បស់ពីេរ ងេនះេ េឡយេទ។
3 េ�ក េជស ហ�ី ពិតជល��ស់ែដលបនចបៃ់ដរបស់អនក�រជថមី
ម�ងេទ ត េ ទីេនះ េហយកេ៏ដមប�ី� បកូ់ន�បសរបស់អនកេ�ច ងបទេនះ េហយ
អនកេលងេភ�ងផងែដរ។ ខញុ ំដូចជឪពុកនិងកូន។ េតអនកមនិចូលចិត�េទ? “ចិ ច ឹម
បីបចកូ់ន�មរេប បែដល�គួរែតេធ�។” េនះជករ�តឹម�តវេ�ក េហគនេធ អនក
—ដឹងេទ�ជករ�តឹម�តវស�មបអ់នកទងំពីរ។ “ចិ ច ឹមកូន�មរេប បមយួែដល
�គួរេ េហយេពលគតច់ស់េ �នឹងមនិចកេចញេទ” េហយេនះជករពិត។
មនេពលខ�ះគត�់ចចកេចញពី� ប៉ុែន��នឹងមនិចកេចញពីគតេ់ទ។ េឃញ
េទ? �—នឹងេ ជមយួគតជ់និចច។ ករបណ�ុ ះប�� លដំបូងនិងអ�ីែដលគត�់តវ
បនេលកេឡងេដមបេីធ� �—នឹងេ ជមយួគត។់ ឥឡូវេនះ គឺ…
4 ខញុ ំបនជួបបង�បស េជសហ�ីេ ទីេនះ េហយខញុ ំបននិយយថ “បង�បស េជ



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

សហ�ី…” ខញុ ំគិតថ អនកដឹងេទ ខញុ ំែតងែតរកី�យែដលបនេឃញបងប�ូនខញុ ំែដលបន
មកេលងខញុ ំ។ ប៉ុែន���តីែបបេនះស�មបប់ងប�ូនែដលមកេលងគតម់ក! េនះគឺជ
��តីៃនមនុស�ែដលមក�ត�លគឺមុនកមមវធីិរកីផុសផុលេនះ។ េនះជយប…់េយង
ចងយ់កយបេ់នះ និង�ពឹកែស�ក និងយបែ់ស�ក អ�ីែដលេយងេជ េ េ�ងឧេបសថ
េនះេដមប�ីតស់មម�ងេទ ត។ េយងមនជំេន ចែម�កចសៗខ�ះ ចែម�ក�ស់
ប៉ុែន�មនខ�ះេទ តែដលេយងរកេឃញេ កនុង�ពះគមពរីេនះ។ ពួកេគ�កដូ់ចជេ
ទីេនះទងំអស់។

5 េហយឥឡូវេនះ �បសិនេបនឹងមនបងប�ូន�បស�សី ែដលជកមមសិទធិរបស់
និកយជក�់កឬ់—ឬមនិយល់�សប �គនែ់តអងគុយេ យបេ់នះ េយងចងេ់�យ
អនកដឹងថអនក�តវបន�� គមនយ៉៍ងឥតេខច ះ។ េឃញេទ អនក�តវបន�� គមន៍
ដូចែដលអនក�ចេធ�បន។ ែតឥឡូវខញុ ំសងឃមឹ…េហយេយងេធ�ឱយ�� ត។ ដូេចនះ
�បសិនេប��កដូ់ចជអនកមនិយល់�សបនឹង� ឥឡូវេនះ អនកេធ�ដូចខញុ ំេធ�េ េពល
ែដលខញុ ំញុំនំបរ័រ។ី េហយេ េពលែដលខញុ ំកំពុងញំុនំ ឆរ័រែីដលជចំណូលចិត�
របស់ខញុ ំេនះ េ េពលខញុ ំ… េ េពលែដលខញុ ំញុំចំណិតខ�ះ �បសិនេបខញុ ំញំចំ�គប់
ខញុ ំមនិេបះចំណិតេនះេចលេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំេបះ�គបេ់ចលេហយបន�ញំុនំ។ ដូេចនះ ឬ
ចូលចិត�បរេិភគ�ចម់ន។់ ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន ចូលចិត��ចម់ន ់ េឃញ
េទ។ េហយេ េពលែដលអនកខចំំឆ�ឹង អនកមនិឈបេ់ទ អនក�គនែ់តេដរអងគ មជុំវញិ
ឆ�ឹងេហយបន�បរេិភគ�ចម់ន។់ ែមនេហយ េនះជវធីិែដលអនកេធ�េ យបេ់នះ
អ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយេ ទីេនះ អនកេទបែត…េ េពលែដលអនកបះ៉ចំអ�ីមយួ អនក
និយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិបន…ខញុ ំ�គនែ់តអងគុយេ កនុងេនះ ជ�ពះវ�ិរតូចមយួ
េ កនុងេគលលទធិ �បជុំបីបនទ ប។់ ពួកេគ�គនែ់ត�តស់មអ�ីែដលពួកេគ—ចងេ់ធ�
ប៉ុេ�� ះ ពួកេគេជ េហយេដរេល�”

6 េហយ វធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ចេធ�េ�យមនុស�មន កេ់ជ � គឺជំរញុេ ផទះ
ឱយខ� ងំរហូតទល់ែតពួកេគដឹងថេនះជេរ ង�តឹម�តវ។ េនះជវធីិែតមយួគតែ់ដល
អនក�ចេធ��ជបប់ន។ ដូចមតិ�ខញុ ំមន កេ់�ក វឌូខញុ ំបនេ ជមយួ �បសិនេប
អនក�គនែ់តដំុ�ពកក់�� ល េហយក� រទងំអស់បត ់ ខយល់នឹងបកេ់បកធ� ក់
មនិខន។ ប៉ុែន�អនក�តវែតដំ�ឱយេ�  េដមបឱីយជបខ់� ងំ។ ដូេចនះឥឡូវេនះ�បសិនេប
ខញុ ំនិយយ�ងេឈ�យែបបេនះកនុងកែន�ងខ�ះៃនកែន�ងទងំេនះ េហយស�មបេ់ភញ វ
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េ ��តីេនះែដលកំពុងអងគុយ ខញុ ំមនិ—ខញុ ំមនិពយយមេបះអនកេចលេទ។ ខញុ ំកំពុង
ពយយមជំរញុេ �កមជំនុំេនះឱយរងឹមនូំវអ�ីែដលេយងេជ ។ ទងំអស់យល់ថ
ឥឡូវេនះល�ពិត�បកដសូមនិយយថ “�ែមន៉” [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន”—េអឌី។] �តឹម�តវ។ េនះ—េនះមនិអីេទ។ េហយឥឡូវេនះសូមដកករេនះ
េចញពីៃដរបស់ខញុ ំ។ េហយបនទ ប—់មក… ពួកេគគឺបនថត� ជេដម ែដល
េ េពលេ�កយ�បសិនេបពួកេគចងែ់ស�ងយល់អ�ីែដលេយងឈរ េហយអ�ីែដល
េយងឈរេលមូល�� នទងំេនះ ករថតសំេឡងនឹង�បបពី់�។ េហយបនទ បម់ក
េយងេធ��ឱយបនញឹកញប ់ ពីេ�ពះមនមនុស�ថមីចូលមកេហយ—េយងបន�
េ មុខេទ ត។ េហយឥឡូវេយងនឹងមនិ�ចចូលេ កនេ់គលលទធិ�ពះវ�ិរ
ទងំអស់េនះេទ ប៉ុែន��គនែ់តេធ�មយួចំនួនៃនពួកេគែដលេយងចងេ់ធ�—េដមប ី
និយយ។ េហយឥឡូវេនះ ជយបៃ់ថងពុធ េទះយ៉ង�ចបេ់ផ�ម…

7 ឥឡូវេនះ ៃថងចន័ទនិងៃថងអងគ រ ខញុ ំនឹងេ េដមបអីធិ�� នេរ បចំខ�ួន ស�មបក់មមវធីិ
ពយបល។ េហយអនក�ចទទួលទូរស័ពទឬកែន�ង�ែដលអនកចងប់ន និងនំ
អនក�មន កែ់ដលអនកចងឲ់យមក ស�មបក់ររកីផុសផុលខងមុខេនះ។ េហយ
�បបព់ួកេគថ មនិជ�បញបេ់ពកេទឥឡូវេនះ កុំមក និយយថ “ែមនេហយ
ឥឡូវេនះខញុ ំ នឹងរតេ់ េដមបបីនអធិ�� នស�មបយ់បេ់នះ។ េហយេ យប់
ៃថងែស�ក ទងំអស់…” អនកមនិចបំចេ់ធ��េទ។ អនកចូលមកេហយ�� បម់យួែភ�ត
េ�ពះេយង ចងយ់កេពលេវ�របស់េយងេហយ�ក�់ពះបនទូលេនះេ ជិត ថ
�រក� នឹងមនិមនបនទបតូ់ចមយួេដមបផី� ស់ប�ូរបនេឡយ។ េហយបនទ បម់ក
េពល� អនកអនុ ញ តឱយជំេន របស់អនករតដ់ល់ទីប ច ប ់ រហូតដល់អនកចបេ់ផ�ម
េជ  ដូេចនះចូរឱយ�ម រតីរបស់អនកេធ�សកមមភព បនទ បម់កជំេន របស់�ពះនឹងគ�ំទ
�។ េហយអនកនឹងបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត។ េឃញេទ?

ពីេ�ពះ ជំេន របស់អនកនឹងមនិេធ�េ�ចនេពកេទ។ �ម រតីរបស់អនក�តវែតេធ�
ចលនេ កនទ់ិសេ ែដលជំេន របស់អនកកំពុងេឆព ះេ  បនទ បម់កជំេន របស់
�ពះជមច ស់ េធ�ករ�មេ�កយ េហយប ជ ក�់ទងំអស់។ េឃញេទ? ប៉ុែន�
�បសិនេប�ជជំេន របស់អនក “អូ! ខញុ ំយល់េហយ!” េហយសូមបែីត�ម រតីរបស់អនក
�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ និយយថ “ខញុ ំឆងល់ថេត�នឹងមនឥទធិពលេលខញុ ំែដរឬេទ”
�មនិសេ�មចេទ។ េឃញេទ? ដូេចនះេយងចងេ់�យកមមវធីិេនះជកមមវធីិពយបលដ៏



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

ពិត។ េហយមុនេពលខញុ ំឱយនរ�មន ក ់ ចូលេ កនុងបនទបេ់ធ�កមមវធីិពយបលឬកមម
វធីិថមីេនះ ខញុ ំចងេ់�យពួកេគយល់ពីអ�ីែដលពួកេគកំពុងចូលេ ទីេនះ។ ដូេចនះ
�គនែ់តចងច ំេហយមកេលងេយង េហយេយងនឹងរកី�យែដលមនអនក។
8 ឥឡូវចថំ េ េពល�ពឹក េយងនឹងបន�េទ ត ជមយួេគលលទធិ�ពះវ�ិរ។
េហយេ យបៃ់ថងែស�កមនកមមវធីិដូចគន ។ ឥឡូវេនះ អនក�តវបន�� គមនឱ៍យមក
េហយ�គបគ់ន �ចមកបន។ េយងែតងែតរកី�យ ចងេ់ឃញ�គបគ់ន ។ ែតឥឡូវេនះ
យបេ់នះ គឺ�គនែ់តត�មងផ់�ូវឱយមនុស�េ កនេ់�ងឧេបសថេ ទីេនះ ែដល
—បនេលកេឡងេ កនុងេគលលទធិេនះ។ ស�មប ់ េ ឯ�លផ�យដំណឹងល�
េយង�គនែ់តយកមូល�� ន�គឹះពិត�បកដ ៃនេគលលទធិៃនបទគមពរីផ�យដំណឹង
ល�។ ប៉ុែន�េ ទីេនះេ េ�ងឧេបសថ េយងទទួលបនគំនិតផទ ល់ខ�ួននិងជំេន
ផទ ល់ខ�ួនរបស់េយងដូចជ—ជ—�ពះវ�ិរ េនះជអ�ីែដលេយង�តវឆ�ងកតេ់
យបេ់នះ។
9 េហយមុនេពលេយងេបក�ពះបនទូល�ពះពររបស់�ពះ េតេយង�ចឱនកបល
ចុះបនេទ ស�មបេ់ពលៃនករអធិ�� ន?
10 �ពះែដលមនឫទធ នុភពខ� ងំក� បំផុត និងមនឫទធ នុភពែដល�ងំពីមុន
កំេណ តែផនដីដំបូង �ពះអងគគឺជ�ពះ។ �ពះអងគមនិបនផ� ស់ប�ូរសូមបបីន�ិចេទ។
េហយេ េពលែដលមនិមន�តូមេដមបទីប�់ េហយមនិទនម់នេទ តែផនដី
គឺ�ទងេ់ ែតជ�ពះ។ �ទងគឺ់អស់កលប េហយពីអស់កលបជនិចច។ �ទងគឺ់ជ
�ពះ។ �ទងម់និែដលមនៃថងដំបូងេហយកម៏និមនៃថងប ច បៃ់នជីវតិែដរ។ �ទង់
នឹងេ ដែដល។ េហយ�ពះវរបិ�េអយ �ទងគ់ម នកំណតេ់ទ េហយេយងមនទី
ប ចប ់ បនទ បម់កេយងសំុេសចក�ីេម�� ករ�ុដេ៏ទវភព �ពះេអយ ែដលដឹងថ
វ ិ ញ ណរបស់េយងេនះគឺ�តវប ចូ លេ កនុងភពអស់កលបជនិចចេចញពីធតុេនះ
ចូលេ ភពអស់កលប។ ដូេចនះ�ពះអមច ស់េអយ េយងេ ទីេនះេដមបពិីនិតយេមល
ករសេ ងគ ះរបស់េយង េដមបេីមលពីរេប បែដលេយងកំពុងឈរេ ចំេពះមុខ
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយេដមបេីមលពីរេប បែដលេយងេធ� �តវបនសថិតេ
កនុងបទពិេ�ធនរ៍បស់េយង។ េតេយងកំពុងរស់េ កនុងអ�ីែដលគប�់ពះហឬទយ័
�ទងឬ់េ ? េតវ ិ ញ ណរបស់េយងបនកតទុ់កេ កនុងវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់ទ?
េហយេតករបេ�ង នរបស់េយងបនេធ�កំណត�់��ម�ពះគមពរីេនះេទ? េហយឱ
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�ពះវរបិ�េអយ សូមឲយទូលបងគំពិនិតយទងំពីរយ៉ងជិតសនិត េ កនុងកមមវធីិចំនួនបី
ខងមុខេនះ។ ផ�ល់��ពះអមច ស់េអយ។
11 សូម�បសិទធិពរដល់�គគង� លេ ទីេនះ �គជំនួយ អនកេជ ទងំអស់ មនុស�
ែដលមក�ពះវ�ិរេនះ។ �ងំពីខញុ ំេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ មនុស�ជេ�ចន ែដល
ខញុ ំមនិទងំ�គ ល់េឈម ះពួកេគផង ឬមកពីកែន�ង�ែដរ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងចបស់ថ �ទង់
ដឹងអំពីពួកេគ។ េហយេយង េ ទីេនះស�មបេ់គលបំណងែតមយួ យបេ់នះ
�ពះអមច ស់ េដមប�ីបកបជមយួ�ពះបនទូល។ េហយផ�ល់ឱយេយងនូវ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេ កនុងជីវតិរបស់េយង ែដលេយង�ចអងគុយេ�យសុខ�ន� និងេ�យ
េគរពេកតខ� ច�ពះ េហយពិនិតយេមលរបស់េយង រស់េ េ�យ�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ សូម�ទង�់បទន�ពះអមច ស់។
12 េហយេ កនុងអគរេនះ េ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ មនបងប�ូនរបស់
ទូលបងគំ មកពីកែន�ងខុសគន ៃន—ៃន�ពះវ�ិរ។ េហយ�ពះអមច ស់ ទូលបងគំ
អរគុណខ� ងំ�ស់ចំេពះពួកេគ បនេ ទីេនះេដមប�ីបកបគន ។ �បែហលជ
េយង�ចមនិយល់�សបេលេគលករណ៍តិចតួចៃនេគលលទធិ។ ប៉ុែន�េ កនុង
េគលករណ៍ដធ៏ំមយួេនះេយងកំពុងែតឈរ របួរមួបងប�ូនេ ជួរមុខ។ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ សូម—ព�ងឹងដល់េយងផង ចំណងមតិ�ភពនិង…ចំណង
ៃន�ពះគុណនិងេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ មកេលេយងយ៉ងបរបិូរណ៌។ ឥឡូវ
េ�យដឹងថ �ពះអមច ស់េអយ េនះជករងរេ�ចនេពកេហយ ស�មបម់នុស�មន ក់
ែដល�តវេធ� េ�ពះេយងមនករពិចរ�េ ទីេនះយបេ់នះ េគលេ ៃន�ពលឹង
ែដលជបជ់េរ ងរហូត។ ដូេចនះេយងអធិ�� នថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងនំ
េយងចូលេ កនុង�ពះបនទូល េហយនឹង�ក�់េហយពនយល់ពី� �មវធីិផទ ល់ខ�ួន
របស់�ទងច់ំេពះេយង េរ ងែដល�ទងច់ងឱ់យេយងដឹង។ សូមផ�ល់��ពះអមច ស់
េអយ។ បនទ បពី់បីេពល…េពលេវ�ៃនកមមវធីិ�តវបនប ចប ់ សូមឱយេយងេ
ជ�កមជំនុំែដលរងឹមេំហយរបួរមួគន  េដមប�ីកដ់ួងចិត�និង េគលបំណងរបស់
េយងទងំអស់គន  ជមយួបងប�ូន�បជពលរដ�ៃន�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ េហយ
ឈនេ មុខដូចេពលមុនៗ ។
13 ខញុ ំចងអ់រ�ពះគុណ�ពះអងគែដល�ទងគ់ងេ់ កនុងវត�មនៃនពួកជំនុំនិង—និង
�បជជនេ ទីេនះ ែដល�ទងប់នផ�ល់ឱយខញុ ំឥឡូវេនះជេ�ចនសប� ហ៍ ៃនករ
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ឈបសំ់�កដល៏�។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថអ�ច រយេ យបេ់នះេ�យ�រវត�មននិង
ពរជយ័របស់�ទង។់ ឱ�ពះជមច ស់េអយ! េយងអធិ�� នស�មបប់ង�បសេ
ទីេនះបង�បសរបស់េយងែដលនឹងេ េ�ក�បេទស វធីិចូលេ កនុងប�� �បេទស
ែដលងងឹត ពិបក ែដលជកែន�ងែដលជីវតិសថិតេ ជេគលេ ។ ឱ�ពះអមច ស់
េអយសូម�បទនពរដល់បង�បស េជស ហ�ីរបស់េយងេ េពលែដលគតេ់  និង
កូន�បសនិងភរយិរបស់គតេ់ហយសូមឱយគតប់នចេ�មនេឡង។ សូមឱយគត់
កតរ់នធ ឆ�ងកតភ់ពងងឹតរហូតដល់ពន�ឺៃនដំណឹងល�នឹងភ�ចឺងំដល់ទីឆង យ ឱ
�ពះវរបិ�េអយ សូម�� បទូ់លបងគំេយងខញុ ំសូមអង�រេ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយ
សូ៊វ�គីសទ �ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ �ែមន៉។

14 ឥឡូវ យបេ់នះ �នេ កនុងគមពរី តូចរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេទបែតបនកន�ងផុត�យុ
២៥ ឆន ថំមីៗេនះ។ េហយខញុ ំេ ែត�ច�ន�បន ប៉ុែន�� �ស�បប់ន�ិច។ ដូេចនះ
ខញុ ំមនែវន៉�មយួសំ�ប�់នេ េពលខញុ ំសិក� េហយខញុ ំនឹងេ�ប� េដមបេីមលថេត�
ដំេណ រករយ៉ងេមច៉សំ�បក់រេ�បដំបូងរបស់ខញុ ំ។

ឥឡូវេនះខញុ ំមន�បធនបទ ដូចេនះែដលថ “�តវែតជ�ពះវ�ិរ…” េរ ង
ជេ�ចនេបេយង�ចេ ដល់ពួកេគ។ មន កក់នុងចំេនមពួកេគថ “េហតុអ�ីបនជ
េគេ េយងថ�កមជំនុំ? េហតុអ�ីេយងមនិែមនជនិកយ? េហតុអ�ី—េហតុអ�ីេយង
េជ  េលសុវតថិភពដអ៏ស់កលបៃន�ពលឹងរបស់អនកេជ ? េហតុអ�ីេយងេថក លេទស
ស�ីអធិបបយ? េហតុអ�ីបនជេយងេធ�ពិធី�ជមុជទឹកេ�យករពន�ិច? េហយ
�ពះវ�ិរឆ�ងកត�់គេវទនឬ?” េហយមន�បធនបទជេ�ចនេ ទីេនះ ខញុ ំគិតថ
ខញុ ំមន១៥ឬ១៨ៃនពួកេគស�មបពី់របីយបប់នទ ប។់

15 ដូេចនះខញុ ំកំពុងគិតេ យបេ់នះេដមបចីបេ់ផ�មជមយួ ��កដូ់ចជ�ពះអមច ស់
�កេ់ េលេបះដូងខញុ ំស�មប�់បធនបទេនះ…េហតុអ�ីបន េយងមនិែមនជ
និកយ? មូលេហតុេនះគឺ…ឥឡូវេនះេយងមនិមនអ�ីទងំអស់ �បឆងំនឹង
មនុស�ដៃទេទ តែដលជនិកយេឡយ។ េយងមនិមនអ�ី�បឆងំនឹងពួកេគ ប៉ុែន�
ខញុ ំចងព់នយល់ពីមូលេហតុែដលេយងមនិែដលចូលជមយួនិកយ។ ខញុ ំ�តវបន
ែតង�ងំេឡងេ កនុង�ពះវ�ិរបទីសទតូចមយួដូចែដលអនកបនដឹងេហយ។
េហយបទីសទមនិែមនជនិកយេទរហូតមកដល់េពលថមីៗេនះ ឥលូវេនះ�បន
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ក� យជនិកយជេ�ចនដូចពួកេគែដរ ប៉ុែន� មូលេហតុែដលេយងមនិែមនជ
និកយ…
16 ឥឡូវ េយងជអងគករ ជអងគករែដលបនកត�់�ទុក េ ទីេនះកនុង—កនុង
តុ�ករ ជអងគករមយួ ជ�កមមនុស� បនេរ បចំរមួគន េដមបថី� យបងគំ�ពះ�គីសទ
ប៉ុែន�េយងមនិែមនជនិកយេទ។ គម ននរ�មន ក�់តត��េលេយងេទ។ �
មនិែមនជនិកយេទ។ ��គន—់ែតជអងគករមយួែដលជករ�បកបកនុងចំេ�ម
អនកេជ ជ�គី�ទ ន។ មនុស�មកទីេនះេ �ពះវ�ិរ។ េហយបនក� យជផទះ
�កមជំនំុរបស់ពួកេគ េបពួកេគចងម់កដ�ប�ពួកេគរស់េ ។
17 េហយពួកេគ�ចមកទីេនះេហយមនិយល់�សបនឹងអ�ីៗែដលេយងបន
ផ�ព�ផ�យ។ មនិអីេទ។ អនកេ ែត ដ�ប�អនកជ �គី�ទ ន អនកបន�បកប េហយ
េបកដូចគន នឹងពួកេគែដរ។ េឃញេទ? េបខញុ ំបននិយយថខញុ ំេជ េលករ�ជមុជទឹក
េ�យ�ជមុជកនុងទឹក េហយអនកេជ ជកេ់លករេ�បះទឹកេហយបន�េ េល�ចូរបន�
េទ តចុះ ដូចគន នឹងេយងែដរេបេយងទងំពីរយល់�ពម។ េយង�បែហលជមនិ�ច
េមលេឃញ ែភនកទល់និងែភនក ដូចគន ។ ប៉ុែន�ដ�ប�អនកជបងប�ូន�បស�សីជ
�គី�ទ ន ករ�� គមនឥ៍តេខច ះ េឃញេទចំេពះអនក�ល់គន ។
18 ដូេចនះេយងមនិមននិកយ�មយួេទ ពីេ�ពះខញុ ំគិតអ ច ឹង និកយ�ច
បំែបកភពជបងប�ូនេចញ។ ពួកេគខ�ះនឹងនិយយថ “េយង មនិមនអ�ីែដល
�តវេធ�េ កនុងកមមវធីិរកីផុសផុលេនះេទ។ េនះគឺជករកមមវធីិរបស់េមតូឌីស។”
“ែមនេហយ េនះគឺបទីសទ។ េយងមនិពកព់ន័ធេទ…េយងជេមតូឌីស។ េយង
គម នអ�ី�តវេធ�ជមយួ�េនះេទ។” បងប�ូនេអយ េប�ពះ�គីសទគងេ់ កនុងេនះេយង
�តវ—េយង�តវេធ�ករេនះជមយួគន ។ េយង�តវែត�កចិ់ត�េយង…េនះ—េនះជ
របូកយរបស់�ពះ�គីសទ គឺ—កំពុងរងទុកខ។ េហយខញុ ំេឃញមនេ�ចនសព�ៃថងេនះ
េលទឹកដីេយង េតេយងរមួគន យ៉ងេមច៉បន… ឥឡូវេនះ �ពះ�គីសទមនិែដលបន
បេងកតឱយមននិកយ�មយួកនុង�ពះវ�ិរេឡយ។ ឥឡូវចូរឱយល�ែបបេនះចុះ។
19 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងសួរអនកេ យបៃ់ថងែស�ក េបមនចំនុចទងំេនះ អ�ីែដលអនក
ចងដឹ់ងដូចជ�បវត�ិមយួចំនួនែដលខញុ ំកំពុងដក�សង ់ ឬអ�ីមយួេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំមនិ
មនេពលេវ��គនែ់តេដមបបីង�ូរ� ខញុ ំនឹងមនិេ រក�បធនបទេផ�ងេទ ត េ�ពះ
អនក�ចចំ�យេពលេ�ចនសប� ហ៍េលេរ ង�បធនបទដែដលេនះ។ ប៉ុែន�េបអនក
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ចង�់គ ល់ទីកែន�ងអ�ីកេ៏�យ�គនែ់តសួរខញុ ំ េហយ�ក�់េ ទីេនះេ េល—េ េល
តុេហយខញុ ំនឹងទទួលរកចេម�យស�មបអ់នក។
20 ឥឡូវ និកយចស់ជងេគនិងជនិកយដំបូងបង�ស់ ែដលេយងធ� បម់ន
គឺជ�ពះវ�ិរកតូលិក។ េហយ��តវបនេរ បចំជងបីរយឆន បំនទ បពី់ករ�� ប់
របស់�វក័ចុងេ�កយ។ �តឹម�តវេហយ។ អនកនឹងទទួលបន�េ ឪពុកនីេស ន
ដំបូង េហយអនកនឹងទទួលបន�េ កនុង�ពះគមពរី សំេណររបស់យ៉ូេសហ�ឺស េហយ
អូ ភគេ�ចន—ៃន�បវត�ិវទូិដអ៏�ច រយ។ េឃញេទ? េហយដូចជេ �គ—មយួ…ៃន
សមយ័�ពះវ�ិររហូតមកដល់ករ�� បរ់បស់�វក័ចុងេ�កយ និងបីរយឆន េំទ ត
បនទ បពី់សមយ័ពួក�វក កម៏និមន�ពះវ�ិរនិកយែដរ។ កតូលិក គឺជនិកយ
ដំបូងបង�ស់ៃន�ពះវ�ិរ។
21 េហយពួកជំនំុ�បេតស�ងគឺ់ជនិកយែដលបនទញេចញជនិកយមយួ។
កំែណទ�មងេ់លកដំបូងបនមកគឺលូេធរបនទ បពី់លូេធរមកគឺហ�ងីលី បនទ ប់
ពីហ�ងីលីមកខវនីេហយកម៏កជបន�បនទ បដូ់ចេនះ។ េហយចុះដល់កររកី
ផុសផុលរបស់េវសស�ី េហយបន�េ មុខេទ ត �ឡិច�នឌឺ់េខមែបល៊ ចនសមុី
ធ និងអ�ីែដលមនេទ ត េឃញេទ ចុះមក។ ចលនចុងេ�កយែដលេយងមនេ
េពលេនះគឺជដំ�កក់លេផ�ងៗគន  ៃនយុគសមយ័ េពនទីកុស� ។
22 េហយខញុ ំេជ ថ�ពះជមច ស់បនេ�ះ��យេ កនុងយុគសមយ័នីមយួៗ។
ប៉ុែន�េតអនកធ� បប់នកតស់មគ ល់េឃញេទ �គបេ់ពលែដល�ពះវ�ិរមយួប�ជយ័
េហយេ េពលែដលពួកេគចបេ់ផ�ម�កេ់ឈម ះ ពួកេគចបេ់ផ�មប�ជយ័េ េពល
េនះ? េហយេ េពល�ែដលពួកេគប�ជយ័�ពះមនិែដលេលក�ពះវ�ិរេនះ
ម�ងេទ តេឡយ។ �ទងត់�មងេ់ រកពូជពិត។ ឥឡូវេនះអនក�គនែ់ត…េបអនកចង់
ដឹងពី�បវត�ិអំពីេរ ងេនះេយង—�ចផលិត� ថ—េនះមនិែដលមនេ កនុង�បវត�ិ
� ស��ពះវ�ិរែដលមននិកយ�មយួ ែដលធ� កចុ់ះេហយមនករេងបេឡង
ម�ងេទ តេនះេទ។ បទីសទ េមតូឌីស �ពីសប៊េីធេរ ន លូេធេរ ន។ េទះបី�ជ
អ�ីកេ៏�យេ េពលែដលពួកេគដួល ពួកេគនឹងបតេ់ រហូត។ ឥឡូវ �តឹម�តវ
េហយ។ /ឥឡូវេនះ ខញុ ំ—ខញុ ំបន�បបអ់នកឥឡូវេនះ ចូរពក�់វ ពីេ�ពះែដលេយងេធ�
ឱយ�ជប។់ េឃញេទ? គម នសូមបែីតម�ង។ េ េពលមនុស�មន កេ់ចញមកជបុគគល
េហយបេងកតអងគករ�ពះវ�ិេនះេទ �បនចបេ់ផ�ម។
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23 �ពះជមច ស់េធ�ករផទ ល់ជមយួបុគគលមន ក់ៗ មនិែមនជមយួនិកយេទ។
មនិែដលមនសមយ័កល�ែដល�ពះេធ�ករជមយួនិកយេឡយ។ �ទង់
ែតងែតទកទ់ងជមយួបុគគលមន ក់ៗ ។ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ �ទងប់នេធ�ករ
ជមយួបុគគលមន ក់ៗ ។ េ កនុងគមពរីស ញ ថមី �ទងក់េ៏ធ�ករជមយួបុគគលែដរ។ េទះ
កនុងសមយ័�កេ៏�យ �ទងែ់តងែតទកទ់ងជមយួបុគគល េហយមនិែមនជ
និកយេឡយ។ ដូេចនះ េប�ពះជមច ស់មនិសថិតេ កនុងនិកយេទ េតខញុ ំមនអ�ីែដល
�តវេធ�ជមយួនិកយ? ឥឡូវេនះខញុ ំមនិនិយយអំពីមនុស�េ កនុងនិកយេនះេទ
និយយអំពីនិកយខ�ួន�ផទ ល់ ពីេ�ពះ� ស�របស់�ពះជមច ស់សថិតេ កនុងនិកយ
េនះ។
24 ឥឡូវេនះ�ពះជមច ស់មនិែដលអនុ ញ តឱយមនអ�ីេកតេឡងេទេលកែលងែត
�ទងប់នផ�ល់ករ�ពមនដល់�។ខញុ ំមនិេជ ថមនអ�ីែដល…
25 ឥឡូវេនះ ដូចជេយងមនប � ែដលេចញមកេ កនុង�ពះវ�ិរ ដូចជថមីៗ
េនះេយងមនមយួអំពីឈមនិងេ�បង។ ល។ េហយអនក�គ ល់សំបុ�ត “បង�បស
�បណ�ជំទី�ស�ញ់” ជេដម។ ប៉ុែន�េហតុផល ែដលខញុ ំបនឈរ�បឆងំនឹង
ករេនះ ពីេ�ពះ�មនិេ កនុង�ពះបនទូលេទ។ េហយេនះគឺជេហតុផលែដលខញុ ំ
�បឆងំនឹងនិកយ ពីេ�ពះ�មនិមនេ កនុង�ពះបនទូលេទ។ េហយ��តវែតមន
អ�ីមយួែដលេយង�តវែផ�កេលជំេន របស់េយង។ េបេយងមនិ�ចពឹងែផ�កេល
និកយមយួចំនួនបនេទ េយង�តវែផ�កេល� �ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ដបតិេនះគឺជ
�គឹះែតមយួគត ់គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
26 េហយេប�ពះបនទូលរបស់�ពះមនិនិយយពនិីកយេទ ប៉ុែន� និយយ�បឆងំ
នឹងនិកយ ដូេចនះេយង�តវនិយយជមយួ�ពះបនទូល។ េ�យមនិខ�ល់ពី ប៊សី�ប
នរ�និយយអ�ី នរ�គិតអី។ អ�ីែដលមនុស�លប ីៗ និយយ អ�ីកេ៏�យ េប�
មនិ�សប�ម�ពះបនទូលដូេចនះគឺ�ខុស។ េឃញេទ? ��តវែតជ�ពះបនទូល �តវែតជ
េរ ងចុងេ�កយ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះ�តវែតជ�ែមន៉ចុងេ�កយ។
27 ឥឡូវចូរចខំញុ ំមនិែមនជ�គី�ទ ន�គីសទ�សន (អនកយល់េហយ) េ កនុង
និកយេនះេទ។ មន�ពលឹង�បព់នេ់ កនុងនិកយទងំអស់េនះគឺជកូនរបស់
�ពះ។ ប៉ុែន�េដមបបីំែបកពួកេគ េហយបំែបកពួកេគ ខញុ ំ�បឆងំនឹង�។ េហយ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ�បឆងំនឹង�។
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28 េហយខញុ ំេជ ថមនិមនអី�ែដលមនេ កនុងទឹកដីសព�ៃថងេនះេទ មនិមនអី
ច ឹងេ េលដីេទ ប៉ុែន��ជអ�ី បនទយមកេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ខញុ ំេជ ថ

�ពះបនទូលរបស់�ពះផគតផ់គងអ់�ី�គបយ៉់ងែដលេយង�តវករេ ទីេនះកនុង�ពះបនទូល។
ចបពី់…ករចបេ់ផ�មរបស់េយងរហូតដល់ទីប ច ប ់ ��តវបនរកេឃញ�តឹម�តវ
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថេប�មនេ កនុង�ពះបនទូលរបស់
�ពះេនះ េយងគួរែត…�តវបនទយ។ េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះជករ�ពមន។
29 ឥឡូវេនះអនកមនិ�ន�ពះបនទូលរបស់�ពះដូចអនក�នកែសតេទ។ អនក�ន
�ពះបនទូល�ពះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពីេ�ពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ផទ ល់និយយ
�មរយៈ�ពះ�គីសទ។ �ពះ�គីសទអរ�ពះគុណ�ពះជមច ស់ែដល�ទងប់ន�ក ់ េរ ង
ទងំេនះេចញពីែភនករបស់ពួកអនក�បជញនិងអនក�បយត័ន�បែយង េហយនឹងបង� ញ
េ�យទរកេឃញ ពួកេគនឹងេរ ន។ ដូេចនះអនកេឃញេទ គម នវធីិ�ែដល�តវបន
អបរ់ ំ មនិែដលមនវធីិៃននិកយេឡយ។ មនែតមយួវធីិមយួប៉ុេនះេដមបេីរ នបន
គឺ�តវដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ េហយបទពិេ�ធនេ៍នះ អនក�តវែតសូ៊�ទំ
នឹង�ពះបនទូលេនះ។ េឃញេទ? បនទ បម់កអនកទទួលបន�។ េឃញេទ?
30 ដូចជេ េពលែដលេយងមកទីេនះ ប៉ុនម ននទីមុនេនះេយងកំពុងេធ�ករ
ជមយួមនុស�ែដលខ�ះ—ជ… ពួកេគខ�ះជខល់វនិ ខ�ះេទ តកនុងចំេ�មពួកេគ
មនអរម៉ូន�មេីន នេហយ—េផ�ងៗគន ។ ឥឡូវេនះ�មនជនិចចេទះបីអនកកត�់
តូចប៉ុ�� កេ៏�យ �មនពីរ�ជង។ �តវេហយ ចបស់�ស់។ េហយពួកេគទងំពីរ
ែតងមនចំនុចែដលជែជកគន ។ ប៉ុែន�ចំនុចសំខនៃ់នេរ ងេនះគឺេតេសចក�ីពិត
េ �តង�់? េនះជអ�ីែដលេយងកំពុងេឆព ះេ  ជកែន�ងេយងគិតថេ�យ
�ពះគុណៃន�ពះ េយងបង� ញអនកនូវេសចក�ីពិតរបស់�។ ឥឡូវេនះ សូមយក…
េហយេនះជកែន�ងែដលខញុ ំមន�កមជំនុំខ�ះ េគលលទធិបនសរេសរេចញ។
31 សូមេបក�ពះគមពរីរបស់អនកបន�ិចេទ តេនះ។ សូមេបកដល់វវិរណៈជំពូក ១
។ ឬវវិរណៈជំពូកទី ១៧ េដមបចីបេ់ផ�ម។ េហយសូមចបេ់ផ�ម�ន� េហយ
ែស�ងយល់ឥឡូវេនះនូវកែន�ងែដល�ពះវ�ិរទងំេនះបនចបេ់ផ�មេ កែន�ង�
េហយ—អ�ីែដលបនចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបន�ពមនទុកជមុន។ �
បន�ពមនពីមុនៃថងែដលេយង—េយងកំពុងរស់េ កនុង។ េហយឥឡូវេនះវវិរណៈ
ជំពូកទី ១៧េបអនកនឹងេបក។ ខញុ ំនិយយថ ទី ១៣ ខញុ ំមនិែមនមននយ័ថេនះេ
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េល… េយងទទួលបនបនទ បពី់មយួរយៈេពលេនះផងែដរ េនះគឺជករពយករណ៍
របស់សហរដ��េមរកិ។ ប៉ុែន�សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់

េទវ�១កនុងពួកទងំ៧េនះ ែដលកនច់នកេនទ ង៧ កម៏កនិយយ
មកខញុ ំថ … ចូរមកឯេណះ ខញុ ំនឹងបង� ញឲយអនកេឃញេទសៃន
�សីសំផឹងដធ៏ំ ែដលសថិតេ េលទឹកេ�ចន

32 ឥឡូវេនះសូមច ំ�� បេ់ �ដូចជ�ថក៌ំបងំ។ ឥឡូវេនះ ស�ីលបលីបញខង
ជំងឺ ឥឡូវេបេយងនឹងបេ�ង នេរ ងេនះអនក�តវរកនូវនិមតិ�ស ញ ទងំេនះមុនសិន
�មននយ័យ៉ងេមច៉។ ឥឡូវេនះ ស�ីមន ក់ េ កនុង�ពះគមពរីតំ�ងឱយ“�កមជំនុំ”
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថេយងគឺជកូន�កមុ?ំ �ពះវ�ិរគឺជកូន�កមុ។ំ

33 “មកទីេនះខញុ ំនឹងបង� ញអនកនូវករវនិិចឆយ័។” ឥឡូវេនះនឹងមនករជំនុំជំរះេល
�សីសំផឹងដធ៏ំែដលជ ស�ីមនិ�� ត អងគុយេលទឹកជេ�ចន។ ឥឡូវេនះ ស�ី គឺជ
និមតិ�របូៃន “�ពះវ�ិរ” េហយ ទឹកជនិមតិ�របូៃន “មនុស�។” ឥឡូវេនះេបអនកនឹង
សមគ ល់េឃញ� េឃញេទ េ ខ១៥ ខណៈេពលែដលអនកេ ទីេនះ ខទី ១៥
ជំពូកដែដល។

េទវ�ក៏�បបខ់ញុ ំថ ឯទឹកែដលអនកបនេឃញ ជកែន�ងែដល
�សីសំផឹងអងគុយេនះ គឺជ�បជជន…និងមនុស�…ផងទងំ�យ
�គប�់សន…៍�គបភ់�។ (េឃញេទ)

34 ឥឡូវេនះ �ពះវ�ិរដអ៏�ច រយេនះគឺជ ស�ីដអ៏�ច រយ ឥឡូវេនះសូមចងចថំ
នងគឺជ ស�ីែដល�តវបនេធ�ឱយខូច។ េហយេប ស�ីតំ�ងឱយ�ពះវ�ិរ (និង
�ពះវ�ិរ�ពះ�គីសទ គឺជកូន�កមុ ំ ជកូន�កមុបំរសុិទធ) បនទ បម់កេ ទីេនះគឺជ
ស�ីែដលមនិបរសុិទធ។ បនទ បម់ក ��តវែតជមនុស�មនិបរសុិទធែដលេធ�ពុត
ជកូន�កមុ។ំ េឃញេទ? ឥឡូវ េហយេតនងេធ�អ�ី? “នងអងគុយេល” ឬេ
េល មននយ័ថ “�តវមន ករ�គប�់គងេលែដនទឹកជេ�ចន។” និយយមយង៉េទ ត
នងមនអំ�ចឆ�ងកត�់គបជ់តិ�សន�៍គបភ់�និង�បជជន។ ស�ីេនះគឺជ
មនុស�ពូែក ។

ឥឡូវេនះ ែដលេស�ចៃនែផនដីបនេប�ជញ ចិត� ស�យសមន…់
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35 “ដបតិេស�ចទងំ�យេ ែផនដីបន�ប�ពឹត�អំេព�បសចកសីលធម៌
ខងផ�ូវេភទ។” បុរសអ�ច រយមន។ េតអនកនឹងេប�ជញ ចិត�យ៉ងដូចេម�ច? ករ
ស�យសមនជ់មយួ�ពះវ�ិរ? �ជអំេព�បសចកសីលធមខ៌ងវ ិ ញ ណ។
ខងវ ិ ញ ណ! េតអ�ីេ  ករស�យសមន?់ �ដូចជ ស�ីរស់េ មនិេ�ម ះ�តងនឹ់ង
ប�ីរបស់នង។ នងរស់េ ជមយួបុរសមន កេ់ទ តេពលនងមនប�ីេហយ។ េហយ
េនះ �ពះវ�ិរគឺកំពុងែតេធ�ពុតជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ រឯីនងវញិ បន�ប�ពឹត�
អំេពស�យសមនន់ឹងេស�ចៃនេ�កីយជមយួនឹងនងែដលមនិបរសុិទធ រស់េ
វជិជ ជីវៈមនិ�� ត។ អូ �េ� េហយ�សមបរូែបប។ ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់ពកយេនះ។
ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។

…ែដលេស�ចៃនែផនដីេនះបនេធ�ស�យសមន់ អនក�សកេ េល
ែផនដីបន�សវងឹនឹង��ៃនអំេព�បសចកសីលធមខ៌ងផ�ូវេភទរបស់
នង។

36 “��” របស់នងគឺជអ�ីែដលនងបនផ�ល់ឱយ េហយកររេំញចរបស់នង
“េយង�ល់គន ជ�ពះវ�ិរ! េយងបនទទួល�េហយ។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ
�គនែ់តគូរ�េ កនុងគំនិតរបស់អនក។ �តឹម�តវេហយ។ “ដូេចនះគតប់ន…”
37 ឥឡូវេនះ េទវ�បន�បបយ់៉ូ�នថ “ខញុ ំនឹងបង� ញអនកនូវករជំនុំជំរះេនះ
ែដលចូលមក�ពះវ�ិរដអ៏�ច រយេនះ” ឥឡូវេមល។

េទវ�េនះកន៏វំ ិ ញ ណខញុ ំេ ឯទីរេ��ថ ន េនះខញុ ំេឃញមន ស�ី
មន ក់ ជិះេ េលសត�សមបរុ�កហម…

38 �កហម េ កនុង�ពះគមពរី តំ�ងេ�យ “�ជវង�” ។ ពណ៌�កហម “�កហម”
និងសត�តំ�ងឱយ“អំ�ច។”

េតអនកមនបនកតសំ់គល់េទ សត�េនះបនេចញពីសមុ�ទែដលេ កនុង
វវិរណៈ១៣ ។ េហយេ េពលែដលអនកេឃញសត���វកំពុងែតេចញពីសមុ�ទ
មននយ័ថអំ�ចេនះ�តវបនេលកេឡងកនុងចំេ�ម�បជជន។

ប៉ុែន�េ កនុងវវិរណៈ ១៣ េ េពលែដលកូនេច មេនះេលចេចញមក គតក់៏
េចញពីែផនដី គម ន�បជជន សហរដ��េមរកិ។ ប៉ុែន�េ�កយមក គតម់នែសនង
ពីរ អំ�ចសីុវលិនិងខង�សន។ េហយបនទ បម់កគតប់នទទួលអំ�ច
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េហយនិយយដូចជនគបនេធ�េ ចំេពះមុខគត។់ ដូេចនះអនកេទបែតបន
គូសចំ�ំ� េយងកំពុងែតេធ�ទុកខបុកេមនញខង�សនែដលមនរបស់ដូចគន
ែដលពួកេគបនេធ�េ កនុងទី�កងរ ៉មូជេ�ចនឆន មំកេហយ ដបតិេនះជ �ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់។

ឥឡូវេមល�។ “អងគុយេលសត�គឺជអំ�ច។”
39 េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញេរបិកេទ? េ េពលេអលីេសុរបនរកនង�
សថិតេ េពល�ង ច េហយនងបនេ��ចអូដ�។ ពីេ�ពះេអលីេសុរបននិយយថ
“េប �សីែដលមកេហយេ��ចអូដ�េនះនឹងក� យជ…េហយផ�ល់ទឹកឱយខញុ ំផឹកមយួ
អនកេនះនឹង�តវបនេ�ជសេរ ស �ពះអមច ស់េអយ ជកូន�កមុរំបស់េ�កអុី�ក
ជអនកបំេរ របស់�ពះអងគ។” កលគតក់ំពុងអធិ�� នេ េឡយ េរបិកកម៏កដងទឹក
េហយេ�យទឹកគតផឹ់កនិងសត�អូដ�ផង។ សូមកតស់មគ ល់សត�អូដ�គឺជសត�ចតុ
បត។ េហយ�គឺជសត�ែតមយួែដលនង េ��ចទឹកគឺជអនកែដលបនដឹកនង
នេំ ជកូន�កមុអំុី�ក។
40 េហយៃថងេនះអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជពួកជំនុំ េ��ចទឹកនិង
ថ� យបងគំ គឺជអ�ីែដលនឹងខចប�់ពីែផនដីេនះ េដមបជីួបកូន�កមុ។ំ �បកដ�ស់
អុី�កបនេចញេ ខងេ�កេ េពល�ង ច។ េយងមនិជួបជមយួ�ពះអមច ស់
េ កនុងសិរលី�េទ។ េអេភសូរជំពូក ៥ �បបថ់ េយងនឹងជួប�ទងេ់ េល�កស។
អូ ែដលេធ�ឱយពួកេមតូឌីសេ�ត មខ�ួនែ�សក។ គិតេមលេ ! េឃញេទ? �ពះអងគ
មច ស់េអយ…

អុី�កបនេចញពីផទះឪពុកេហយេ ខងេ�ក �លែ�សេពលគតេ់ឃញេរ
បិកកំពុងែតមកេ េលអូដ�។ េហយនង�ស�ញ់គត ់ េពលេឃញភ� មគតក់៏
េ�តចុះពីេលអូដ�េហយរតេ់ ទទួល។ �តវេហយ។ េនះេហយជកែន�ងែដល
េយងជួប�ពះអមច ស់។ និងសត�អូដ�ែដលនង េ��ចទឹក ននំងេ ប�ីរបស់
នង។

អំ�ចដខ៏� ងំែដល�កមជំនុំកំពុងមនគឺករថ� យបងគំ ែដលេ�កិយេ ថ
�ជលនិយម ែដល�កមជំនុំ�តវថ� យបងគំេនះ នឹងដូចគន េ នឹងអំ�ចែដលនឹង
យក�កមជំនំុេឡងេ េល�កស “េដមបជីួបជមយួ�ពះអមច ស់េ ន�កស។”
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! េឃញេទ? មន…
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េហយេមល ចុះេរបិកគឺជ ស�ី�កមុ�ំពហមចរ។ី

41 េហយ ស�ីេនះគឺជ�សីសំផឹងេយងកំពុងែតនិយយេ �តងេ់នះ។ ឥឡូវេនះ
អនក ទទួលបនអ�ីែដលជអំ�ចឥឡូវេនះ? អំ�ច—េតមននយ័យ៉ងេមច៉
មននយ័ថ សត�ចតុបត។ នងេ េលសត��កហម។ េតសត�ចតុបត�បេភទ
អ�ី? �កហម េនះគឺជ “អនកមន” អំ�ច។ េត�ពះវ�ិររបស់នងនឹងក� យជ
អ�ីឥឡូវ? នងគឺជ�ពះវ�ិរអនកមនេហយធំ េហយនងពិតជអ�ច រយ�ស់
េហយនងគឺជ�ពះវ�ិរដម៏នឥទធិពលមយួ េហយនងមនឥទធិពលេលម�ជន
និង�បជជន។ េហយេស�ចេ េលែផនដីបនេប�ជញ ចិត� ស�យសមនខ់ង
�ពលឹងវ ិ ញ ណជមយួនងគឺជមនុស�អ�ច រយេ េលែផនដី។ ឥឡូវេនះ េយង
នឹងរកេមលថេតនងជនរ�កនុងរយៈេពលែតមយួនទី េហយេយងនឹងែស�ងរក
ពីនិកយទងំេនះ។

េហយ ស�ីេនះេស� កពកព់ណ៌�� យ (ដូចេស�ច) …
េស� កពកព់ណ៌�� យនិង�កហម…កែ៏តងេ�យមស តបងូមនដំៃឡ
…គុជ េហយនិងែកវមុក�  �ពមទងំកនែ់ពងមសែដលេពញ េ�យ
េសចក�ី េ�ម កេ�គក ៃនករកំផិតដគ៏ួរេខពមរបស់�ផង

42 េតនងមនអ�ីខ�ះេ កនុងៃដនង? េគលលទធិរបស់នង អ�ីែដលនងកំពុង
អនុវត� ដល់�បជជន “េយងជ�កមជំនំុ។ េយងេនះ។ េហយនងបនេធ�ឲយេស�ច
ៃនែផនដីបន�សវងឹជមយួនងដូចេនះ។ េយងគឺេនះ។ េយងមនអំ�ចដ៏
អ�ច រយ! េយងេបស�គបជ់តិ�សន។៍ េយងគឺជ�ពះវ�ិរដអ៏�ច រយបំផុត។ សូម
អេ ជ ញមកផឹកៃន…របស់េយងេ ទីេនះចក�់បន�ិច។ អនកយក�។ អនកយក
�េ ” ហនឹងេហយ េឃញេទ។ េហយនងមនែពងមយួេ កនុងៃដរបស់នង។
រកេមល។

សំេល កបំពករ់បស់ ស�ីេនះ មនពណ៌�� យ េហយ �កហម…ក៏
ែតងេ�យមស តបងូមនដំៃឡ េហយនិងែកវមុក� �ពមទងំកនែ់ពង
មសែដលេពញ េ�យេសចក�ី េ�ម កេ�គក របស់ករកំផិតដគ៏ួរេខពម
របស់�ផង
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43 ឥឡូវេនះ សំ�ញ់េអយ េយងមនិែមនកំពុង�នកែសត�បចៃំថងេទ។ េយង
កំពុង�ន �ពះបនទូលដអ៏ស់កលបនិងពរ�ពះបនទូល។ ៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យ
បតេ់  �ពះបនទូលេនះនឹងេ ដែដល។ �តឹម�តវេហយ។

េហយេ ថង ស�មនកតេ់ឈម ះ �តវបនកតេ់ឈម ះថ �ថក៌ំបងំ
�កងបប៊ឡូីនដធ៏ំ ជម� យៃនពួក�សីសំផឹង និងអស់ទងំ េសចក�ីគួរ
េខពម េ ែផនដី។

44 ឥឡូវេនះេ ទីេនះេពលខ�ះខញុ ំមនិគិតេ កនុង�ពះវ�ិរេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ បន
អធិបបយេល�បធនបទមយួ សរេសរេ�យៃដ េ េលជ ជ ំង និងផ�ល់ជ
�បវត�ិ� ស� ជំហររបស់បប៊ឡូីន។ ឥឡូវេនះ�គប�់សនែដលេកតេឡងមក
�សនទងំអស់ និង�គបអ់ងគករែដលមនេ កនុងែផនដីសព�ៃថងេនះ បន
ចបេ់ផ�មេ កនុងេ�កុបបត�ិ។ ឥឡូវេនះ េបអនកនឹងទទួលបនបប៊ឡូីនពីរ របស់
ហុីលផូេប អនកចងេ់ដញ�ជ�បវត�ិ� ស� ឬេស វេ ល� ៗ អនកក�៏ចរកេឃញនូវ
អ�ីែដលអនកចងផ់ងែដរ។ ខញុ ំនឹងនអំនកេ ទីេនះវញិេ ប៉ុនម ននទីេទ ត ស�ីជ�គ
អធិបបយេឃញេទ េហយបង� ញអនកពីកែន�ងែដល�បនចបេ់ផ�មដំបូង េឃញ
េទ �តឡបម់កវញិេ កនុងេ�កុបបត�ិ។ េហយេ េលេរ ងខុសគន ទងំេនះ�គនែ់ត
ថេតពួកេគមកយ៉ងដូចេម�ច េឡងេចញពីេ�កុបបត�ិ។ េ�កុបបត�ិមននយ័ថ
“េដមដំបូង” ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម នដឹង ហនឹងេហយែមនេទ? េ�កុបបត�ិគឺជករ
ចបេ់ផ�ម។ ដូេចនះអ�ី�គបយ៉់ងគឺមន េដមបឱីយមនករចបេ់ផ�ម។

45 េ េពលែដលខញុ ំ�កេឡកេមលេដមេឈ…ខញុ ំបនេ កនុងៃ�ព�បែហលបីឬពីរ
ែខ។ ខញុ ំេឃញេដមេឈមយួ េត��� តប៉ុ�� ។ ខញុ ំេឃញ�ធ� កចុ់ះ។ មយួេផ�ងេទ ត
េកតេឡងេ កនុងកែន�ងរបស់�គឺមនជីវតិជេរ ងរហូត។ េហយខញុ ំគិតពីេរ ង
េនះ។ ប៉ុែន�េ កែន�ង�មយួេដមេឈេនះមនករចបេ់ផ�ម។ ��តវែតមនករ
ចបេ់ផ�ម។ េហយមនផ�ូវែតមយួគតែ់ដល�ច�តវបនកំណតថ់ជេដមេឈឬ
េដមេឈអុក។ ឬេដមប៊ចីឬខួចឬដូង ឬអ�ីកេ៏�យ��តវែតមន ភពៃវឆ� តេម
េ ពីេ�កយ�។ ឬេបមនែតមយួេដម េដមេឈអុកមយួ អ�ីៗទងំអស់េ េល
ែផនដីសុទធែតជេដមេឈអុក។ ប៉ុែន�អ�ីមយួែដលអ�ច រយ មច ស់ៃវឆ� ត�តវកំណត�់
�មលំ�បលំ់េ�យ។
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សូមសរេសរដល់�ពះនមដប៏រសុិទធរបស់�ទង។់ �ទងគឺ់ជអនកែដលកំណត់
�ពះចនទនិង ផក យេ កនុង�បពន័ធ�ពះ�ទិតយ។ �ទងប់នេរ បចំអ�ីៗ�គបយ៉់ង
�មលំ�បលំ់េ�យ។ េហយ�ទងនឹ់ង�ក�់ពះវ�ិរ�មលំ�បលំ់េ�យ។
�េធ�ដំេណ រ�មអ�ីែដល�ទងច់ងប់នឱយ�េដរ។ េកត លិច េជង ឬតបងូ ឬអ�ី
កេ៏�យែដល�ទងច់ង។់ េ េពលែដលេយងគំនិតនិកយេចញពីកនុងេយង េហយ
េបះេចលទងំ�សង េ កល់�៉រ។ី �ទងនឹ់ងេរ បចំ�ឱយមនស�� បធ់ន ប ់េបេយង
�គនែ់តចុះចូលដូចេដមេឈនិងករបេងកតេផ�ងេទ តរបស់�ទង។់ អនកមនិែដល
េឃញ�ពះចនទនិយយថ “ខញុ ំមនិេ  ប ច ំងពន�ឺេទយបេ់នះ។ ពួកផក យេ ចងំ
ជំនួសខញុ ំេ ” ប៉ុែន�េយង អូ! ខុសគន  អនកេឃញេទ។

46 ឥឡូវ េឃញេទ បប៊ឡូីនេលចេឡង។ �េលចេឡងេ េដមដំបូងៃន�ពះគមពរី។
�បង� ញេ ពកក់�� ល�ពះគមពរី។ េហយ�េលចេឡងេ កនុងចុងេ�កយៃន
�ពះគមពរី។ ឥឡូវេនះមនអ�ីមយួ។ ឥឡូវេនះ�ចបេ់ផ�មជមយួនីមរ ៉ឌុ។ នីមរ ៉ឌុបន
បេងកតបប៊ឡូីនេ �ជលងភន�៊ំន�ែដលសថិតេ ជិតគន  ទេន�ទី�គីសនិងទេន�
អឺ�បត។ េហយទេន�អឺ�បតហូរឆ�ងកត។់ េហយ—រេប បែដល�គបផ់�ូវទងំអស់
ឆ�ងកត�់បេទសេនះន�ំតង ់ េ បប៊ឡូីន។ េហយទ� រនីមយួៗមនចមង យ
�បែហលជពីររយហ�ីត េ ខងេ�កទ� រទងំេនះេធ�ពីលង�ិន។ េហយេ េពល
ែដលអនកចូលេ ខងកនុង�កង ផ�ូវទងំអស់ៃន�កងបប៊ឡូីនេឆព ះ�តងេ់ បល�័ងក។

47 ឥឡូវអនក�ចេ ទី�កងរ ៉មូៃថងេនះនិងផ�ូវទងំអស់នឹងនេំ ដល់ទី�កងរ ៉មូ។
េហយមនរបូ ស�ី�ពហមចរម៉ីរមីន កឈ់រេ �គបត់ំបន ់ផ�ូវែដលមនកូនជ�ពះ�គីសទ
េ កនុងៃដរបស់នង ចង�ុលផ�ូវេឆព ះេ រក ទី�កងរ ៉មូ។ េឃញេទ? �េលចេឡង
េ កនុង�ពះគមពរីដំបូង។ �េលចេឡងេ ពកក់�� ល �ពះគមពរី េហយេ ទីេនះ�
សថិតេ ចុងេ�កយកនុង�ពះគមពរី។

ឥឡូវេនះខញុ ំ�គនែ់តចង�់នបន�ែតពីរបីនទីេទ ត ដូេចនះអនកនឹងទទួល
បន �វ�ៃនេរ ងេនះ។ េឃញេទ? �តឹម�តវ។ “េហយខញុ ំបនេឃញ ស�ីេនះ”
“�ពះវ�ិរ។” េ េពលែដលអនកេឃញ ស�ី �គនែ់តគិតអំពី “�ពះវ�ិរ” ។ េឃញ
េទ?

…ខញុ ំបនេឃញ ស�ីេនះ �សវងឹ ឈមរបស់ពួកបរសុិទធ…
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48 េតពកយថពួកបរសុិទធេចញមកពី�? ពកយថបរសុិទធមកពី “មន កែ់ដល
បរសុិទធ” ែដលបន�បជ់បរសុិទធ ហនឹងេហយ។

ខញុ ំបនេឃញនង�សវងឹឈមរបស់�បជជនដវ៏សុិទធ…

49 ឥឡូវេនះេប ស�ីេនះគឺជពួកជំនំុនងបនេប តេប នពួកបរសុិទធ។ នង
គឺជ�ពះវ�ិរដធ៏ំបំផុត។ នងមនអំនចេលែផនដីទងំមូល។ នងបន
�គប�់គងេលទឹកជេ�ចន។ េហយនងបន…េស�ចែផនដីែដលបន�ប�ពឹត�អំេព
ស�យសមន ់ ជមយួនង។ អ ច ឹងេតនងជអនក�? �បេភទៃន�ថក៌ំបងំ។
ឥឡូវេនះ�ពះវ ិ ញ ណគឺ នឹង…អនកដឹងេទមនអំេ�យខងវ ិ ញ ណ�បបំនួេ កនុង
�ពះវ�ិរ �បជញ និងមយួសំ�បក់រយល់ដឹងនិងមយួស�មបក់រពយបលនិង មយួ
ស�មបអ់�ីេទ តជេដម។

…េហយេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់ទុកករបុគគលរបស់�ពះេយសូ៊វ…

50 េមលេ ដូចជពួកេគមនិបនយកចិត�ទុក�កអ់�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនមន
បនទូលេឡយ។ ែ�ជអ�ី ែដល�កមជំនុំនិយយវញិ។ ហនឹងេហយ។ េហយ�ក៏
�តវែដរ។

…េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេឃញនងខញុ ំឆងល់ជមយួនឹងករ
េកតសរេសរដស៏េមប ម។

51 “ខញុ ំឆងល់ជមយួនឹងករេកតសរេសរ។ ខញុ ំ…�—គឺ—ជេរ ងអ�ច រយអំពីនង
រេប បែដលខញុ ំឆងល់ពីរេប បែដលថនង…” ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយខញុ ំ�គនែ់ត យក
កែន�ងរបស់យ៉ូ�នេហយពយយមេបក�បន�ិច េឃញេទ។ យ៉ូ�នបននិយយ
ថ “េ ទីេនះនងអងគុយ។ នងកំពុងជបទ់កទ់ងនឹង�ពះវ�ិរ�គី�ទ ន។
នងមនដំេណ រលុយទងំអស់េ េលពិភពេ�ក។ នងយកេស�ចៃនែផនដី
�កេ់ េជងរបស់នង។ នងជអនកមនេហយេឆតឆយ េហយេតនង�ច
�សវងឹជមយួទុកករបុគគលរបស់�ពះេយសូ៊វដូចេម�ចបន? េតនង�ចេប តេប ន
ពួកបរសុិទធយ៉ងដូចេម�ច? េតនង�ចសម� បព់ួកបរសុិទធរបស់�ពះ�គីសទេ�យ
រេប ប�? េហយនងេ ែតអះ�ងថជ�គី�ទ នខ�ួននងផទ ល់ជ�កមជំនុំ
�គី�ទ ន។” ឥឡូវេមល។
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េនះេទវ�សួរខញុ ំថ េហតុអ�ីបនជអនកមនេសចក�ីអ�ច រយដូេចនះ? ខញុ ំ
នឹង�បបឲ់យអនកដឹង ពីេសចក�ី�ថក៌ំបងំរបស់ ស�ីេនះ េហយ នឹងសត�
ែដល�ជិះេនះ ែដលមន…កបល៧ និងែសនង១០ែដរ។

52 ឥឡូវេនះ �គនែ់តជករ�នទូេ េ ទីេនះ។ អនកចបេ់នះ។ េនះនឹងមន
ភពងយ�សល�ស់។

ឯសត�ែដលអនកបនេឃញពីេដមេនះ ឥឡូវេនះបតេ់ េហយ
កេ៏រ បនឹងេឡងេចញ…ពីជង�ុកធំមកវញិ រចួ�នឹង�តវវនិសបត់
េ ឯអស់អនក េ ែផនដី េគនឹងមនេសចក�ីអ�ច រយ អនក�ែដល
គម នេឈម ះកតទុ់កកនុងប ជ ីជីវតិ �ងំពីកំេណ តេ�កីយម៍ក េពល
ែដលេឃញ…េពលពួកេគ—េពលពួក េគេឃញសត�ែដលពីេដមេ
ឥឡូវេនះបត ់ែតនឹង�តឡបម់នេឡងវញិេនះ។

53 ឥឡូវេនះចបចិយកមកេ �តងេ់នះ។ គតប់ននិយយថ ឥឡូវេនះសូម
សមគ ល់ថ “េ េពលទងំអស់” មនិ�តឹមែតពីរបីប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន� “អនកទងំអស់
ែដលរស់េ េលែផនដីនឹង ឆងល់�ស់” ពួកេគទងំអស់នឹងមនេសចក�ីអ�ច រយ។
ែផនដីទងំមូលនឹងមនេសចក�ីអ�ច រយចំេពះ ស�ីេនះ។ មនែត�កមមយួេទែដល
នឹងមនិមនេសចក�ីអ�ច រយអំពី� េហយេនះគឺជអនកែដលមនេឈម ះរបស់ពួកេគ
េ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។
54 ឥឡូវេនះខញុ ំក�៏បែហលជ�ចបចប់ ចូ ល�តងេ់នះែដរ េ�ពះេយងនឹងចូលេ
កនុង�េ កនុងប៉ុនម ននទី។ េឃញេទ? េតេឈម ះរបស់ពួកេគ�តវបន�កេ់ េពល
� េស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម? ចបពី់(េពល�?)វត�មនកនុងកមមវធីិផុសផុល
ចុងេ�កយ? េ េពលយបព់ួកេគេ �សនៈែមនេទ? យបែ់ដលពួកេគបន
ចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរ? ខញុ ំមនិពយយមេធ�បបអនកេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុង�បបអ់នកនូវអ�ី
ែដល�ពះគមពរីបនែចង “េឈម ះរបស់ពួកេគ�តវបនកតទុ់កកនុងេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច ម�ងំពី�គឹះៃនែផនដី។” យ៉ងពិត�បកដ! េ េពលែដល�ពះជមច ស់
កលពីេដមដំបូងបនេឃញថ�ទងនឹ់ងចត ់ �ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ េហយ�ទង់
នឹងជំនួសកែន�ងរបស់មនុស�មនបបេ េពលឈមរបស់បុ���ពះអងគ �តវបន
�សក។់ �ពះគមពរីបនែចងថ�ពះេ�ហិតរបស់�ទងប់នបង�ូរមុន�គឹះ ៃនែផនដី។
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ�ពះគមពរីបនែចងអំពី “ឈម�ពះ�គិស��តវ
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បនបង�ូរមុន�គឹះេ�កីយេ៍នះឬ”? េ េពលេនះ ឈម�តវបនបង�ូរ�ល់សមជិក
ៃន�ងកយ អនកែដលមនេឈម ះរបស់ពួកេគ�តវបនសរេសរ ជមយួនឹងឈម
េនះេ េលេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច មេ មុន�គឹះៃន ែផនដី។ អ�ីែដលអនកខ� ច?
អូ បងប�ូនេអយ! េនះគឺេ�ះេ�ទ� រ េតែមនេទ?
55 ឥឡូវសូម�គនែ់ត�ន�តងេ់នះេហយេមលថ េតអ�ីែដលនិយយេនះ�តវេទ។
េឃញេទ? “េហយេទវ�បននិយយមកខញុ ំថ ‘េហតុអ�ីបនេធ�…’” ខញុ ំេជ ថ�ជខ
ទី ៨ “េហយសត�ែដលអនកបនេឃញ…” ហនឹងេហយ។ េនះ�ជ។

ឯសត�ែដលអនកបនេឃញេនះ ពីេដម�េ  ឥឡូវេនះបតេ់ េហយ
កេ៏រ បនឹងេឡងេចញពីជង�ុកធំមកវញិ…

ឥឡូវេនះេយងកំពុង�តលបេ់ េនះ ប៉ុែន�ខញុ ំចងរ់កេផ�ងេទ ត ពីេ�ពះេយងនឹង
េ ដល់�។

រចួ�នឹង�តវវនិសបតេ់  ឯអស់អនកេ ែផនដី ែដលគម នេឈម ះ
កតទុ់កកនុងប ជ ីជីវតិ �ងំពីកំេណ តេ�កីយម៍ក េគនឹងមនេសចក�ី
អ�ច រយ េ�យេឃញសត�ែដលពីេដមេ  ឥឡូវេនះបត ់ ែតនឹង�តឡប់
មនេឡងវញិេនះ…

56 “នឹងមនមនុស�េ េលែផនដី” ជពកយេផ�ងេទ ត “នឹង�តវេគេបកបេ ឆ ត”
ពីេ�ពះ�បនេបកបេ ឆ តពួកេគ។ េហយមនែត�កមមយួេទែដលមនិ�តវបនេគ
បេ ឆ ត េហយេនះគឺជ�កមមយួែដលមនេឈម ះរបស់ពួកេគ េ េលេស វេ
ជីវតិ�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយមក។ េយងនឹងេ ចំនុចេនះេ បន�ិចេទ តេនះ។
57 ឥឡូវេនះសូមសមគ ល់ថ ស�ី �ពះវ�ិរ នងជ “�ថក៌ំបងំបប៊ឡូីន”
េយងេឃញនងបង� ញខ�ួនេ�យនីមរ ៉ឌុ។ េតអ�ីេ ជេគលបំណងរបស់នីមរ ៉ុ
ឌ? នីមរ ៉ឌុបនបេងកតទី�កងមយួនិងបនេធ�េ�យទី�កងទងំអស់េផ�ងេទ តបង់
សួយ�រ�ករេ កនទ់ី�កងេនះ។ េតេយង�ចេឃញេរ ងែបបេនះេ ៃថងេនះ
េទ? សព�ៃថងេនះមនកែន�ងែបបេនះេទ? េតមន�ពះវ�ិរ�ែដល�តត��េល
�បជជតិទងំអស់េ េលែផនដីេទ? �បកដ�ស់។ េតសព�ៃថងេនះមន
កែន�ង�ែដលេធ�ឱយ�គបជ់តិ�សនប៍ងសួ់យ�រ�ករេល�េទ? េតមន
កែន�ងហនឹងេទ?
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សូមបន�េហយ�នអ�ីែដលេ សល់�គនែ់តបន�ិច ដូេចនះអនកនឹងទទួលបន
របូភពទងំមូលរបស់�។ �តវេហយ។

…េ�យេឃញសត�ែដលពីេដមេ  ឥឡូវេនះ…បត ់ ែតនឹង�តឡប់
មនេឡងវញិេនះ

េនះេហយជគំនិតដម៏ន�បជញ ។
58 ឥឡូវេនះេតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងថ�បជញ គឺជអំេ�យទនមយួៃន
�ពះវ ិ ញ ណ? ឥឡូវេនះេតគតក់ំពុងែតពិភក�ជមយួ�កមអ�ី? គត�់តវែតនិយយ
ដល់�កមមនុស�ែដលមន—អំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណដំេណ រករ េ កនុង
�កមជំនុំេនះ។

…េនះេហយជគំនិតដម៏ន�បជញ ។
59 ឥឡូវេនះអនកឈប ់េហយែស�ងរកសមយ័កល�ពះវ�ិរេនះេ ទីេនះ។ ទញ
េចញ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតមនបនទូលេចញមក េតអំេ�យទនទងំេនះ
នឹង�តវបនបំេពញមុខងរយ៉ងដូចេម�ច េ ៃថងចុងេ�កយ។ ឥឡូវេនះេយងទទួល
បនអំេ�យៃនករពយបល។ អូ�—ល�េហយ។ ែមនេហយបង�បស មន
អំេ�យទនេផ�ងេទ ត។ េនះ�គនែ់តជរបស់មយួប៉ុេ�� ះ។ េនះគឺ�គនែ់ត
េរ ងតូច�ច។ែមនេហយេនះជអំេ�យទនអ�ច រយជងេ ទីេនះ។ ែដលល�
បំផុត ជអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�បជញ  េដមប�ីក ់�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ជមយួគន និងបង� ញ�កមជំនុំែដលេយងកំពុងឈរ �គនែ់តេដមបឱីយ
នរ�មន កប់នជសះេសប យ? េយងទងំអស់គន ចងម់នសុខភពល�។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
ចងប់ន�ពលឹងខញុ ំបនល��បេសរជង�ងកយរបស់ខញុ ំ�គបេ់ពល។ អូខញុ ំេអយ!

ចូរ�� ប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល�មរយៈេ�កយ៉ូ�នេ េលេកះ
ផតម់៉ូសថ “េនះគឺជ�បជញ ។ ចូរឱយគត�់� បេ់រ ងេនះ។” ឥឡូវេយងកំពុងរក
េហយ របូភពេ ទីេនះ។ “េនះែន…”

េនះេហយជគំនិតដ៏មន�បជញ  ឯកបលទងំ៧ េនះជភន៧ំ គឺជ
កែន�ងែដល ស�ីេនះអងគុយេ ។

60 មនែតទី�កងមយួេទែដលខញុ ំ�គ ល់េ េលែផនដី… មនទី�កងពីរែដលខញុ ំ
�គ ល់ មនភន៧ំ ឬេ�ចនេ ទីេនះ។ សីុនសីុ�ទី គឺជភនមំយួកនុងចំេ�ម
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ពួកេគែដល�តវបនេគសនមតថ់ជេរ ង�បឌិតរបស់សីុនសីុ�ទី។ �ជម� យ
ចចក អនកដឹងេទេនះ…ជេដម ប៉ុែន��មនេ�ចនជងេនះេ េទ ត ែដលេ កនុង
េនះ។ ប៉ុែន�គម ន�ពះវ�ិរ��តត��សីុនសីុនទីេទ។

មនកែន�ងែតមយួគតេ់ េលែផនដីទងំមូលែដលមនករកំណត�់ពះវ�ិរ
េ េលកូនភនចំំនួន�បពីំរែដល�តត��ែផនដីទងំមូល។ ឥឡូវខញុ ំេទបនឹងមកពីទី
េនះ។ េរ ងទងំអស់េនះ។

េហយខញុ ំបនេឃញេ ទីេនះែដលនិយយថ “េហយេនះគឺជ�បជញ ” វវិរណៈ
១៣ “ចូរឲយអនក�ែដលមន�បជញ �បច់ំនួនៃនសត� ដបតិ�ជចំនួនមនុស�។”
មនិែមនជ�កមបុរសេទ បុរសប៉ុែន�“បុរសមន ក។់” “េហយេលខរបស់គតគ់ឺ�បមំយួ
រយហុកសិប�បមំយួ។”

61 ខញុ ំែតងែតលឺជញឹកញបអ់ំពីបល�័ងករបស់សេម�ចប៉បៃនរ ៉មូ បនសរេសរថ
“VICARIVS FILII DEI” ខញុ ំែតងែតឆងល់ថេតេរ ងេនះពិតឬអត។់ គូរបនទ ត់
េហយគូរ�េឡងជតួេលខជេលខរ ៉មុូងំេហយេឃញ េប�គឺជករពិត។ �បកដជ
ពិត។ ខញុ ំបនឈរេ ជិតនឹងមកុដបីៃន សេម�ចប៉បេ កនុងែកវមយួ “យុ�� ធិករ
ៃន�ននរក �នសួគ ៌ និង�កទ់រណុកមម” ។ េឃញេទ? ដូេចនះេរ ងទងំេនះខញុ ំ
េទបែតមកពីទីេនះេទ �គនែ់តមកពីរ ៉មូនិងដឹងថ�ជករពិត។ ឥឡូវេនះេយងដឹង
ថ��តវបនេគបង� ញឱយេឃញ។

េហយ េ ទីេនះមនេស�ចទងំ�បពំីរអងគ: េស�ច�បអំងគបនធ� កចុ់ះ
(េ េពលេនះ) េហយមយួគឺជ (ែដល�តវមកឥឡូវេនះែដលជេស
�រ) េហយមនមន កេ់ទ តមកដល់ (េហរ ៉ឌូែដលជ ��កក)់…

62 េឃញេទ។ េមលថេត�ល�ឥតេខច ះប៉ុ�� ។

…កល�េស�ចេនះបនមកេហយ េនះនឹងេ មនិយូរប៉ុនម នេទ។

63 េតមននរ�ដឹងថេស�ចេហរ ៉ឌូេ�យ�ជយប៉ុនម នឆន េំទ? �បមំយួែខ។ អូស
ម� យរបស់គតេ់ �មផ�ូវ េ េលេឈេ�យេសះ។ េហយដុតេចលទី�កង េហយ
�ក�់េ េលពួក�គី�ទ ន។ េហយឆគួតលី�េ េលកំពូលភន ំ ខណៈេពលែដល
ពួកេគ…ខណៈេពលែដលកំពុងដុតទី�កង។ �បមំយួ—�បមំយួែខ។ េហយេឃញ
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េទ “េហយសត�េនះ…” ឥឡូវេមល េត��វយ៉ង�? េឃញេទ? ឥឡូវ
េមល។

ឯសត�ែដលអនកបនេឃញេនះ ពីេដម�េ …ឥឡូវេនះបតេ់
េហយ គឺជរបស់ទី�បពំីរ (ធមមជតិៃនទី�បពំីរ) េហយចូលេ
ករបំផ� ញ។

64 អនក�ដឹងថេសចក�ីអន��យមននយ័ថេមច៉ “នរក” ។ េហយេមល
កែន�ង� គតប់នេឡងេចញពី�ន “នរក។” េត�គឺជអ�ី? រេ � គម នបត។
គម នមូល�� ន�គឹះសំ�បេ់គលលទធិកតូលិកេទ។ មនិមន�ពះគមពរីស�មប ់េគល
លទធិកតូលិកេទ។ គម ន�ពះគមពរី�ែដលទកទ់ងនឹងេគលលទធិកតូលិកេទ
គម នទល់ែតេ�ះ។ ពួកេគមនិអះថមនេនះេទ។ បូជចរយបនបេងកតេឡងេ
ទីេនះ បូជចរយតូចេនះេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរដពិ៏សិដ�ជេបះដូងេ ទីេនះ។ គត់
បននិយយថ “អូ! គត…់” ខញុ ំបន�បបគ់តអ់ំពីករេធ�ពិធី�ជមុជទឹកដល់ម៉រេីអ
លីស�ែបត �� ែស៊។ គត ់បននិយយថ “អូ! អនកបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹក ឲយនង
�មរេប បែដលកតូលិកដំបូងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។”

ខញុ ំសួរថ “េតេ េពល�?”
គតប់ននិយយថ “េ កនុង�ពះគមពរី គឺ�ពះគមពរីរបស់អនក។”

65 ខញុ ំបននិយយថ “េត�ពះវ�ិរកតូលិកបនេធ�បុណយ�ជមុជទឹក ឲយ ពួកេគ
ែដរឬេទ? េនះគឺជករបេ�ង ន ៃន�ពះវ�ិរកតូលិកឬ?”

“ែមនេហយ”
66 ខញុ ំបននិយយថ “ភពមនិចុះស�មងៃន�ពះវ�ិរកតូលិក េហតុអ�ីកផ៏� ស់ប�ូរ
េ�ចនែបបេនះ? េឃញេទ?
67 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយអនកទងំអស់គន េជ េល�ពះគមពរី។ េយងេជ
េល�ពះវ�ិរ” េឃញេទ? “េយងមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចងេទ។ �ជអ�ី
ែដល�កមជំនុំ និយយ។” ពិតជ�តឹម�តវ។ អនកធ� បម់ក បង� ញេដមប�ីកលបង�
ម�ង េឃញេទ។ ពួកេគមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចងេឡយ។ ែដលគម នអ�ី
ែដល�តវេធ�ជមយួ�េឡយ។ ពួកេគយកចិត�ទុក�កច់ំេពះអ�ីែដល�ពះវ�ិរ
និយយប៉ុេនះ។ េឃញេទ?
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68 ប៉ុែន�េយងមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�ពះវ�ិរនិយយេឡយ។ េយងេជ អ�ីែដល
�ពះជមច ស់មនបនទូល។ �ែមន៉។ ដបតិ�ពះគមពរីបនែចងថ “ចូរេ�យពកយរបស់
មនុស�េ ជកុហកចុះ េហយ �ពះបនទូលជករពិតវញិ។” េនះេហយ ពីេ�ពះ
េយងមនិែមនជនិកយ។
69 ឥឡូវេនះេមល។ សូម�� បប់ន�ិច។ “េស�ច�បអំងគែដលធ� កចុ់ះ េស�ច�បំ
អងគ។” េបអនកចងប់នពី�បវត�ិេនះខញុ ំនឹងបង� ញអនក។ “េហយមយួេទ តនឹងមក” ។

េឃញេទ “សត���វ” ឥឡូវេនះសត�េនះមនិែមនជេស�ចេទ។ គតគឺ់ “ជ
មន កែ់ដល ែដលមនិែមន ែតជគត ់េហយកម៏និែមនែដរ។ ប៉ុែន�គឺគត ់កម៏និែមន
ែដរ។” េត�គឺជអ�ី? េជគជយ័របស់សេម�ចប៉ប អំ�ច អំ�ចសត�តិរចឆ ន។
េនះជេពលរ ៉មូមនិពិតបនែ�បចិត�េដមបបីេងកតជទី�កងរ ៉មូ។ ពួករ ៉មូែដលមនិ
េជ ែ�បចិត�េហយបនទ បម់ក�បនក� យជពួកឪពុក ែដលពួកេគមនសេម�ច
ប៉ប ឈរជំនួសេស�ច េហយសេម�ចប៉បគឺជេស�ចខង�ពលឹងវ ិ ញ ណ។ េនះ
េហយជមូលេហតុ គត�់គងមកុដេស�ចខងវ ិ ញ ណែដល�បកសថជអនកជំនួស
�ពះេយសូ៊វ�គិស�។ ហនឹងេហយ។ ឥឡូវេនះសូមសមគ ល់ថ។
70 េហយេយងនឹងនយំកេគលលទធិកតូលិកេចញពីទីេនះ បង� ញអនកពីរេប ប
ែដល�ចូលេ កនុង�កមជំនំុ�បេតស�ង ់ េឃញេទ រេប បែដលនងេ ែត�តវបន
េគ�កេ់ កនុង�កមជំនុំ�បេតស�ង ់ជេ�ចន។ ផទុយ យ៉ងពិត�បកដ ចំេពះ�ពះគមពរី
ផទុយពីករពិត។ ឥឡូវ “សត���វមយួ ែដលមនិែមន។” ឥឡូវចថំ “ពួកេគ
ទងំអស់នឹង�តវេគេបកបេ ឆ ត េ េលែផនដី ែដលគម នេឈម ះកតទុ់ក�ងំពី�គឹះ
ៃន ែផនដី។” សូមេមល។

រឯីសត�ែដលពីេដមមន ែតឥឡូវេនះបត់ (ខ ១១) េនះជេស�ចទី៨
ែដល…េកតមកពីេស�ច៧អងគេនះ េហយ�តវវនិសបតេ់ វញិ។ (គត់
នឹងបន�រហូតទល់ែតគត�់យរេ � ែដលគម នទីប ច បេ់ ចុងប ចប់
ៃនផ�ូវ។)

ឯែសនង១០ែដលអនក េឃញ េនះជេស�ច១០អងគ…

ឥឡូវេមលេ ទីេនះ។ េបអនកចងេ់ឃញអ�ីែដលគួរឱយទកទ់ញ សូមេមល
េនះ។
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…េនះជេស�ច១០អងគ ែដលមនិទនទ់ទួល�ជយេ េឡយ ែតនឹង
ទទួលអំ�ចជេស�ច េ ែត១េម៉ងប៉ុេ�� ះ ជមយួនឹងសត�េនះ។

71 ពួកេគមនិែមនជេស�ចែដល�គង�ជយេនះេទ។ ពួកេគជេមដឹកនផំ� ចក់រ។
េឃញេទ ពួកេគមនិែមនជេស�ចែដល�តវ�គង�ជេទប៉ុែន�បនទទួលអំ�ច
ដូចជេស�ច មយួេម៉ងកនុងរជជកល ៃនសត�េនះ។ េនះគឺេ កនុងេពលឥឡូវេនះ
ជនផ� ចក់រកំពុងេកនេឡង។ េឃញេទ? “ទទួលបនអំ�ចជេស�ចមយួេម៉ង
ជមយួសត���វ។” ឥឡូវ �តវេហយ។

េស�ចទងំេនះនឹងមនគំនិតែត១ េដមបនឹីង�បគល់កំ�ងំ និង
អំ�ចខ�ួនដល់សត�េនះ។

េគនឹងចបងំទស់នឹងកូនេច ម ែតកូនេច មនឹងឈនះេគ (សូមថ� យ
សិរលី�!) ពីេ�ពះ�ទងជ់�ពះអមច ស់េលអស់ទងំ�ពះអមច ស់ េហយជ
េស�ចេលអស់ទងំេស�ច ឯពួកអនកែដលេ ជមយួនឹង�ទង ់េនះជអនក
ែដល�ទងប់នេ  បនេរ ស េហយជអនកេ�ម ះ�តងទ់ងំអស់គន ។

72 ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ�ចអធិបបយេលេមេរ នេនះបនថ “អនកែដលបនេ�ជស�ងំ
ពីមុនកំេណ តេ�កីយនិងេ�ម ះ�តងច់ំេពះករេ ។” �េលលូយ៉! េនះ
េហយ។ “ពួកេគ�តវបនេ ជអនកែដលបនេរ ស េហយេ�ម ះ�តង។់” េហយ គឺជ
កររមួគន  េឃញេទ “អនកែដលបនេរ សេហយេ�ម ះ�តង។់” ពួកេគនឹងយកឈនះ
គត។់ មនិថពួកេគពូែកប៉ុ�� កេ៏�យ។
73 េហយលទធិកុមមុយនិស�ដអ៏�ច រយែដលេយងមនេ ៃថងេនះមនិមនេទ កុំបរមភ
អំពីេរ ងេនះ។ េនះពិតជេធ�ករេ កនុង�ពះហស�របស់�ពះ។ ខញុ ំ�ចបង� ញ�
េ�យ�ពះគមពរីេនះ។ �ទងនឹ់ងេធ�ឱយនងរងទុកខស�មបទុ់កករបុគគលែដលនងបន
សម� ប។់ ហនឹងេហយ។ អនកេមលេស�ចទងំអស់េនះយល់�ពមជមយួគន  េហយនឹង
ស�បន់ង។ េហយ�បជជតិទងំមូលៃនែផនដីទងំមូលនឹងេបសសម� តេ�យ
កុមមុយនិស�។ េហតុអ�ីបនជអ ច ឹង �ជចលនរបស់�ពះេដមប�ីកទ់ណ� កមម�។
អនកនិយយថ “រងច់មំយួែភ�តបង�បស �បណ�។ំ កុមមុយនីស�គឺជចលន
របស់�ពះ? ពិត�ស់ ចបស់�ស់ ជចលនរបស់�ពះ។ �ពះគមពរីបនែចង
យ៉ងដូេចនះ។ ប៉ុែន��ជរកិំលខ�ួនេដមប�ីបកសអំពីករជំនំុជំរះេលមនុស�ែដលមនិ
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េគរព�ពះ មនុស�ខុសចបប។់ េតមនអ�ីែដលេ សល់កនុងេ�កេនះ? េតេយង
មនអ�ីខ�ះ? េ ទីេនះ េ ៃថងេផ�ងេទ ត…
74 នឹងឈបេ់ េល�បធនបទរបស់ខញុ ំមយួនទី េប�ច។ ខញុ ំកំពុង�ន េ កនុង
អតថបទគមពរី ែដលជកែន�ងែដលេកមងខុសចបបនឹ់ងមនិចូល�កមជំនំុរបស់
�ពះអមច ស់អស់ដបប់នួជំនន។់ ប៉ុនម ននកដឹ់ង? �តវេហយ េចទិយកថ ២៣
ជកូនឥតខន�់� ។ េប ស�ី�តវបនេគចបប់នេ ឯ�លែដលជករករពរពី
បុរសនិង បុរសមន កយ់កឈនះ ស�ីេនះ េហយបុរសេនះនឹងេរ បករជមយួនង។
េហយមនិថនងក� យជ�សីេពសយេទគត�់តវរស់េ ជមយួនងរហូតដល់គត់
�� ប។់ េហយេប ស�ីមន កេ់នះេរ បករជមយួគតេ់�យគិតថនងជ ស�ី�ពហមចរ ី
េហយនងមនិែមនេទ េពលេនះនង�ច�តវេគសម� បេ់�យ�រ�។ េហយ
េបបុរសនិង ស�ី ែដលបនេរ បករេហយពួកេគបេងកតបនកូនឥតខន�់� េនះ
�កមជំនំុរបស់�ពះអមច ស់ គតនឹ់ងមនិចូលេ ដបប់នួជំននេ់ទ។ េហយ ែសសិប
ឆន គឺំជជំននម់យួ។ �នឹងមនរយៈេពលបនួរយឆន មំុនអំេពបបេនះ េចញពី
អុី��ែអល។
75 �ពះជមច ស់ស�បអ់ំេពបប! េតអនករពឹំងថនឹងេដរេល�ពះេ�ហិតដប៏រសុិទធ
របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វេ�យរេប ប� េ�យ�រែតអនកជកមមសិទធិរបស់
និកយជក�់កម់យួ រពឹំងថនឹងចូលេ កនុង? អនកនឹងមនិមកពីដីរបស់�ពះឬ
អនកមនិបនមកពី�ទងំអស់។ �តវេហយ។ ឌីកុន �គអធិបបយ អ�ីកេ៏�យែដល
េយង�ចមន គម នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ អនកមកេលពកយរបស់�ពះ។
76 ជំនន១់៤ ។ មនុស�េនះកំពុងអងគុយមនវត�មនេ េពលេនះ ពិភក�េរ ង
េនះជមយួខញុ ំ។ បននិយយថ “េតេយងដឹងថនរ�នឹងបនសេ ងគ ះអ ច ឹង?”
77 ខញុ ំបននិយយថ “កែន�ងែដលអនកគួរែតេធ�ជខល់វនិដល៏�” េឈម ះរបស់អនក
�តវបនេគ�កក់នុងេស វេ មុនករបេងកតែផនដី។ �ពះយកចរន�ឈមេនះេចញ។
�េ�សចេល�ទង។់ េឃញេទ?

“ប៉ុែន�អ�ីែដលទទួលបន…”
78 �� ប។់ អនកជយុវជនៃថងេនះ ខញុ ំមនិដឹងថអនកមកពី�កមជំនំុេនះឬកែន�ងែដល
អនកមកពី�េទ អនកជេកមង�បសនិងេកមង�សី។ េតអនក ដឹងអ�ីែដលអនកកំពុងេធ� េប
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អនកេ ជំននេ់ផ�ងេទ ត កូនរបស់អនកនឹង�តវបនវនិិចឆយ័ស�មបអ់�ីែដលអនកេធ�?
េតអនកមនិេគរពភព�តឹម�តវេទឬ? អនកទងំអស់គន ែដលេ ទីេនះេស� កេខខ�ី
ចស់ទងំេនះ និងអ�ីែដលេ ជុំវញិ អនកដឹងេទ ែដលឆ�ុះប ច ំងពីកូន�សីរបស់
អនក។ អនកដឹងថយយរបស់អនកគឺ—ជអនកផ�ុ ំ េហយអនកម៉ករ់បស់អនកគឺជេកមង�សី
ែដលេ�ច ងេហយេតេនះជេហតុផលែដលអនកក� យជៃថងេនះែមនេទ? ពិត�បកដ
�ស់។ េតកូនៗរបស់អនកនឹងេ ជយ៉ង�? បទ។ �ពះជមច ស់�ទងម់ន
បនទូលថ�ទងនឹ់ងទម� កអ់ំេពទុចចរតិរបស់ឪពុកម� យេលកូនៗនិងេ ៗ របស់
ពួកេគដល់េ បីនិងបនួជំនន។់

79 េហយេតអនកដឹងេទ បងប�ូនេអយ �ល់េពលែដលអនកេធ��តឹម�តវ េតេនះនឹង
ធ� កេ់ េលកូនៗអនកេទឬ?

80 េឃញេទេ ទីេនះ េ េហេ�ពរជំពូក៧។ �ពះគមពរីបន�បបថ់ េពល�
—េពលែដលមលីគីស�ែដកបនជួបអ�័ប�វំលិ�តឡបម់កពីសំ�ប ់ េស�ច
�ទងប់ន�បទនពរដល់គត ់េហយនិយយថ “េលវ…ី” គតក់ំពុងែតនិយយអំពី
ករបងម់យួភគដប។់ បននិយយថ “េលវមីនប ជ ពី�ពះអមច ស់េដមបទីទួល
មយួភគដបពី់បងប�ូនរបស់គត។់ េហយេលវែីដលបនទទួលមយួភគដបែ់ដល
បនបង ់ ស�មប១់ភគ១០ េ េពលែដលគតប់នជួបមលិគីស�ែដកេនះ។”
េហយអ�័ប�ជំជី�របស់គត។់ អ�័ប�បំេងកតអុី�ក និងអុី�ក យ៉កុប
យ៉កុបបេងកតេលវ ី េលវឪីពុកជី� ជី�ទួត។ “េហយខណៈែដលេលវសីថិតេ កនុង
ចេងកះរបស់អ�័ប�”ំ �ពះគមពរីបននិយយថ “គតប់នបង�់បក ់ មយួភគដប់
ដល់មលិគីស�ែដក។” �េលលូយ៉!

81 កុំេ�យអនក��បបអ់នកថចលន�បេភទ�មយួេ កនុងែផនដី �ច
េ�ជ តែ�ជកជមយួគំនិតដអ៏�ច រយរបស់�ពះបនេឡយ។ នងកំពុងែតបន�េ មុខ
េទ ត! �ជែផនករេ�គងទុកេ ទីេនះកលពីេដមដំបូង។ មនិមន�រក�ឬអ�ី
�គប�់គនែ់ដល�រក��ចេ�ជ តែ�ជកជមយួកមមវធីិរបស់�ទងប់នេឡយ។

82 ឥឡូវ�ពះគមពរីមនិបននិយយថ “សក� នុពល” ែដលគតប់នចំ�យេទ។
�ពះគមពរីបន�បបថ់ “គតប់នបងដ់ង� យមយួភគកនុងដប”់ េ េពលែដលគត់
េ កនុងចេងកះជី�របស់គត។់ សិរលី�! េនះគឺជ�ពះអមច ស់របស់ខញុ ំ។ អូ! �ទង់
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បនដឹងេហយសូមបែីតេ មុនេពលែដលេ�កីយេនះធ� បប់នបេងកតេឡង។ �ទង់
ដឹងអ�ីៗទងំអស់។ េហយេ កនុងអរ័�ប�គំតប់នបងដ់ង� យ១០ហូត១។
83 េហយបង�សី បង�បសេអយ េតអនក�ចរតេ់ចញទីេនះ េហយមនុស�េ
រស់េ រតេ់ ជមយួ�បពនធរបស់េគយ៉ងេមច៉ េហយ�បពនធបំែបកផទះសែមបងនិង
រស់េ �មវធីិែដលអនកេធ� េតអនករពឹំងថមនុស�ជំននេ់�កយក� យជយ៉ង�?
េនះេហយ េត�ជអ�ី។ �មនិជអ�ីេទឥឡូវេនះេ�កែតពី�កមមនិ�សបចបប់
រេញរៃញ �កមៃនអំេពពុករលួយ។ េហយមនេរ ងមយួេ សល់ េនះគឺជៃថង�វធុ
�បល័យេ�កែដលេយងកំពុងរស់េ ។ េនះពិតជ�តវ។ េយងេ េពលេវ�
ចុងប ចប។់
84 អងគុយេ �ពឹកេនះ េ ឯផ�ូវភនេំកន�គី េកមង�បសតូច អនកមនិ�ចឈនដល់
ចមង យ ១០ ហ�ីតពីគតប់នេទ េដមបបីេងកតថន េំសរ ៉បូនេទ។ �បែហលជមនិដឹងថ
ៃដខង��� ំ ឬខង�េឆ�ងផងេទ។ េ េពលែដលគតប់ន…ខញុ ំបនេ ដល់
កែន�ងែដលបនបេង� ះ។ ខញុ ំមនិបនដឹងកែន�ងែដលខញុ ំេ ។ ខញុ ំ�គនែ់តេ កនុង
�បេ�ងខ�ះប៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំបនេ េ ទីេនះេដមបេី បរបញ់កំ�បក។ េហយ
េ េពលែដលខញុ ំេរ បចំេ ទីេនះ ខញុ ំបននិយយជមយួគត។់ េហយេកមង�បស
េនះបននិយយថគតនឹ់ងេ េ កនុងជួរកងទព័។ េហយមកវញិេដមបរីកឱយេឃញ
េយង�តវនិយយអំពី�ពះអមច ស់ េហយគតប់ននិយយថ “�គអធិបបយ េតអនក
មនិេជ េទថេយងមកដល់�គចុងេ�កយេហយ?” �តឡបម់ក ភនពំួកេគ។
85 ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ�ស់ពួកេយង។�បកដ�ស់ កូន�បស េយង
េ �គចុងេ�កយេហយ។”
86 េយងេ ទីេនះ។ េនះគឺជេម៉ងែដលេយងកំពុងរស់េ  ប�ូន�បស។ េយង
ដល់កែន�ងហនឹងេហយ។ េតអនកមនិ�ចេឃញពីរេប បែដលម� យ�តឡបម់ករ
កឪពុកម� យវញិេទ េតពួកេគរស់ែបប� ជីដូននិងជី�? េតអនកមនិ�ច
េមលេឃញពីរេប បែដលប៉និងម៉កប់នរស់េ េទឬ? កុំឆងល់ េយងកំពុងែត
េ កនុងករពុករលួយសព�ៃថងេនះ។ កុំឆងល់ អនក�ចផ�ព�ផ�យកបលរបស់អនក
េចញ ពួកេគនឹងេស� កេខខ�ី េហយេ�� ះទឹកមត�់កម់ុខអនក។ ពួកេគនឹងជកប់រ ី
េហយផ�ុ ំ�កអ់នក េហយនិយយថ “ខ�ល់ែតេរ ងខ�ួនឯងេ បនេហយ។” េហតុអ�ី?
ពីេ�ពះេនះកុលសមពន័ធែដលពួកេគេចញ ខញុ ំនឹងេ ដល់េនះេ�យផទ ល់ �គបពូ់ជ
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ៃនសត�ពស់។ េយងនឹងរកកែន�ងែដលនងផ� ស់ទី េឃញេទ េហតុអីពួកេគេធ�
ដូចេនះ។ ពួកេគជកូនរបស់�រក��ងំពីមុនកំេណ តែផនដី។ �តវេហយ។ េហយ
េយងមនិមនអ�ីេ េសសសល់ស�មប�់េទ ដូេចនះមនែតករវនិិចឆយ័ែតប៉ុេ�� ះ។
មនិមនអ�ីេផ�ងេទ តេ�កពីករវនិិចឆយ័េទ។ �ពះនឹង�យេរ ងទងំមូលេចញ។
េហយមនុស�បនេធ��េ�យខ�ួនឯង។ �ពះជមច ស់មនិមនេចតនេធ��មវធីិ
េនះេទ ប៉ុែន��ទងប់នដឹងថ�នឹងក� យជវធីិេនះ។ េនះេហយជមូលេហតុ
ែដល�ទងប់ននិយយថ�ទងនឹ់ង “បំភនម់នុស�ទងំអស់ែដលរស់េ េលែផនដី
េលកែលងែតអនកែដលមនេឈម ះេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច មមុន�គឹះៃន
ែផនដីប៉ុេនះ។”
87 ចេំមល សូម�នបែនថមេទ តឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំេជ ថេយងេធ�បន
េហយ េ ទី១២ ។

ឯែសនង១០ែដលអនកេឃញ េនះជេស�ច១០អងគ ែដលមនិទនទ់ទួល
�ជយេ េឡយ ែតនឹងទទួលអំ�ចជេស�ច េ ែត១េម៉ងប៉ុេ�� ះ
ជមយួនឹងសត�េនះ

េស�ចទងំេនះនឹងមនគំនិតែត១ េដមបនឹីង�បគល់កំ�ងំ និង
អំ�ចខ�ួនដល់សត�េនះ

េគនឹងចបងំទស់នឹងកូនេច ម ែតកូនេច មនឹងឈនះេគ ពីេ�ពះ�ទងជ់
�ពះអមច ស់េលអស់ទងំ�ពះអមច ស់ េហយជេស�ចេលអស់ទងំេស�ច
ឯពួកអនកែដលេ ជមយួនឹង�ទង—់េនះជអនកែដល�ទងប់នេ
បនេរ ស េហយជអនកេ�ម ះ�តងទ់ងំអស់គន ។

េទវ�ក៏�បបខ់ញុ ំថ ឯទឹកែដលអនកបនេឃញ ជកែន�ងែដល
�សីសំផឹងអងគុយេនះ គឺជ�បជជន…និងមនុស�…ផងទងំ�យ
�គប�់សន ៍�គបភ់�

…ែសនងទងំ១០ែដលអនកេឃញ �ពមទងំសត�េនះផង េនះនឹងស�ប់
ដល់�សីសំផឹង…

88 េឃញេទថ “ែសនងទងំ ១០” ៃននគរទងំ ១០ េនះ។ េមល េនះជអ�ី
�គបយ៉់ងែដលធ� កចុ់ះេ កនុងអ�ីែដលេមដឹកនផំ� ចក់រទងំេនះ។ េមលផ�ូវ ជន
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ផ� ចក់រលេម� ង។ េត�េផ� ងេ �? �គនែ់ត—�បបខ់ញុ ំេមដឹកនផំ� ចក់រមន ក់
ែដលមនិពឹងែផ�កេលកុមមុយនីស�។ េឃញេទ? េហយពួកេគនឹង (អ�ី?) ស�ប់
“�សីសំផឹង” ែដលជពួកជំនុំ។ ប៉ុែន�អ�ី? េមលអ�ីែដលនឹងេធ��បន។

េនះនឹងស�បដ់ល់�សីសំផឹង េហយនិងបំផ� ញ�េ  ទងំេធ�ឲយ�េ
��កត រចួនឹងសីុ�ច�់ េហយដុត�េ កនុងេភ�ង

89 ពួកេគនឹងផ�ុ ំេរ ងេនះេចញពីែផនទីដូចជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងឈរ េ ទីេនះ។
េយងេទបែតមនេពលេដមបយីក�បធនបទេនះមកកនុង�កមជំនំុេហយ សិក�
�មរយៈបទគមពរី ែដលជកែន�ងែដល�បននិយយថសូម�ន “េស�ចទងំអស់
េ េលែផនដីេនះនិងអនកេបកសំេ ទងំអស់ យំេ�ក ចំេពះបប៊ឡូីនដធ៏ំ បន
ជួបេសចក�ីហិនវនិសរបស់នងកនុងរយៈេពលមយួេម៉ង។” មយួេម៉ង េពលេវ�
របស់នងបនមកដល់េហយ! េត�និយយយ៉ងដូចេម�ចថ “ចូរអរសបបយ
អនកបរសុិទធនិងអនក�ល់គន ជេ��ដប៏រសុិទធ �ពះបនសងសឹកឈមរបស់ពួក
បរសុិទធនិងបងប�ូនរបស់អនកេលនង។ េមល�តវេហយ។ �បកដ�ស់ កុមមុយនី
សកំពុងែតេលងេ កនុង�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់។ ដូចេស�ចេនប៊ូេកន�បន
េលងេ កនុងៃដ េដមបចីបយ់កពួកេគជជនជតិយូ� េ េពលពួកេគបន
េដរេចញ!…?…
90 េហយអំេពបប�ចបន�ពុករលួយ ពូជដសុ៏ចរតិ�ចេ ជបប់ន េហយ
�គបពូ់ជ�ចរក�ពីភពពុករលួយ េហយភពពុករលួយនិងពុករលួយរហូតដល់
ពន�កេចញ។ �េ ដល់កែន�ងមយួ ពីេ�ពះម� យនិងឪពុករបស់ពួកេគ ជេដម
បនរស់េ ដូេចនះេ ចំេពះេយង េហយ�មវធីិេនះ រហូតដល់គម នអ�ីេ�ះ ទុក
ឱយេយង។ េហយអនកដឹងពីអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលេទ? េប�ទងម់និបន
កតប់នថយករងរឲយខ�ីេទ េនះសូមបែីត�ច�់មយួកម៏និបនសេ ងគ ះែដរ។
91 េតអនក�ចេមលេឃញេទ? េតអនក�ចយល់មូលេហតុែដលេយងមន�េទ
(ខញុ ំមនិេធ� សុនទរកថ។) អនកនិពនធ ហគតេហ�រ និង�គបគ់ន  អនកដឹងេទ េឃញេទ េហយ
និងែអលវសី េ�ពសលី និង—និង�តគកចុះេ�កម និងសក�់កឡឹងកររបស់ពួកេគ
និងអ�ីៗទងំអស់េនះ ែដលយុវវយ័កំពុងេធ�? េត�ជអ�ី? េត�គឺជអ�ី? ពីេ�ពះ�
េចញមកពី�កមមនុស�ែដលរស់េ មុន និងមនិ�សបចបប។់ មនិមនអ�ីេ សល់
េទ! អូ ពួកេគនឹងេ�កកឈរេឡងេហយេ�ច ងថ “សូមេ ជិត�ពះអងគ” ដូចជ
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ខជិលេអនីនិងអនកដៃទេទ តែដលដូចេនះ េ�ច ងបទ�បេភទខ�ះ ចំេរ ងសរេសរតេមកង
ជេដម។ បង�បស េតអនកដឹងេទ? េនះេហយ ជ�កពុ់ត។ ហនឹងេហយ។
92 េគគម នអ�ី�តវេធ�េ េលេវទិកេនះេទ ែដលេចញពីទីេនះេ ។ េ េ�ច ង� ំ
�កឡុកនិងឡក—កេ ឆ ងនិងវតថុទងំអស់េនះ។ គតម់និមនអ�ី�តវេធ�េ
ខងេ�កយេនះេទ។ េនះគឺចំេពះបព�ជិតភព ែដល�តវបនេ ថ�ពះ។
�ពះជមច ស់បន��ស់េ ពួកអនកដឹកនមំកេ ទីេនះ។ េហយមនិែមន
�តឡបម់កវញិ េ ទីេនះស�មបេ់រ ងេនះេទ។ េនះេហយជប � ជមយួ�
េ ៃថងេនះ ពួកេគបនេធ�ឱយ�កមជំនំុមនិេសមរនិងផទះសំ�កម់យួចំនួនផង។
ផទះសំ�កម់និអីេទ អនកចងប់នេដមបេីធ�ដូចេនះគឺេ�សចែតអនក។ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម
�បបអ់នកថ មនភពខុសគន េ�ចន េ�យករពយយម…រ�ងផទះសំ�កនិ់ង
�កមជំនុំ។ ហនឹងេហយ។ អនកចងេ់ធ�� អ�ីៗេ កនុងផទះសំ�កេ់ហយមនពិធីជប់
េល ងេផ�ងៗជេដម េ�សចែតអនក។ ប៉ុែន�បងប�ូន�បសេអយ�ពះគួរែត�តវបន
សម� តេចញពីតុអធិបបយ រហូតដល់ជនេ់�កម។ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ
សម� តជមយួកមមវធីិថមីេនះេទ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តេនះេទ។ ខញុ ំចងនិ់យយអំពី
រេប បពីេដមែដល�ពះបនប ជូ នករផុសផុលេឡងវញិ ែដលកំចតក់ំចយេរ ង
ពីមខ ងេ មខ ង។ ហនឹងេហយ។ ដូចជករេបកេភ�ង ពន�ឺអគគីសនីេធ�ឱយកន� តជំុវញិ
ែផ�េប៉មមយួ។ �តវេហយ ពួក�នឹងខច តខ់ច យេ េពលពន�ឺជៈេឡង។
93 ឥឡូវេនះេមល “ពួកេគមនគំនិតែតមយួែដលផ�ល់អំ�ចដល់ពួកេគ” ខញុ ំេ
េ�កមេនះឥឡូវេនះ។ “ែសនងទងំ ១០” ។ បទឥឡូវេនះ។

ដបតិ�ពះ�ទងប់នប�� លចិត�េគ ឲយេធ��មគំនិត�ទង់ (េ ទីេនះ)
េហយឲយេគមូលគំនិត និង�បគល់�ជយេគ ដល់សត�េនះ ទល់ែត
�ពះបនទូលៃន�ពះបនសំេរច។

ឯ ស�ីែដលអនកបនេឃញ េនះគឺជទី�កងដធ៏ំ ែដល
មនអំ�ច េលេស�ចទងំប៉ុនម នេ ែផនដី។

94 ឥឡូវេនះមនិចបំច�់តវករជំរញុេទ េយងដឹងថេនះគឺជអ�ី �ននុ�កម
កតូលិក។ មនិចបំចម់នអនក�មន ក…់ខញុ ំ—ខញុ ំេជ  ដូចជខញុ ំេជ ថខញុ ំបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំេជ ជក ់ ថ�គនែ់តល�ដូចែដលខញុ ំេជ ថខញុ ំជ�គី�ទ នឈរ
េ ទីេនះសព�ៃថងេនះ ថ�ននុ�កមកតូលិកគឺជ—េនះ…បុរ�៉ីទីកងគឺ់ជ—ទី�កង
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ែដលឋតិេ េលភនទំងំ�បពីំរ។ �ននុ�កមៃន�កមជំនុំគឺជសត���វ ែដល
មនិែមនជ។ នងគឺបប៊ឡូីន។ អ�ី�គបយ៉់ង�តវបនបង� ញ ពិត�បកដ�ស់
�មខគមពរីទងំអស់។ �ជ �ពះវ�ិរកតូលិក។
95 ឥឡូវេនះេ ទីេនះគឺជចំណុចដគ៏ួរឱយភញ កេ់ផ�លរបស់អនក។ អនកនិយយថ
“អនកមនិែមន�យខញុ ំេទ បង�បស �បណ�។ំ” ប៉ុែន�សូមឱយខញុ ំ�គនែ់តសួរអនក
អ�ីមយួ។ េ�ះ សូម�តលបេ់ ខ ៥ វញិ។

េហយេ ថង ស�មនកតេ់ឈម ះថ េសចក�ី�ថក៌ំបងំ �កងបប៊ី
ឡូនដធ៏ំ ជម� យៃនេសចក�ី គួរេខពម…ជម� យៃនពួក�សីសំផឹង និង
េសចក�ីគួរេខពមទងំអស់េ ែផនដី។

96 េតនងជអ�ី? W-h-o-r-e។ េហយនងជ Mo-t-h-e-r។ អ�ីេ ?
Mo-t-h-e-r។ នាងបានបង្កើតអ្វីមួយ។ ម្តាយរបស់កូនប្រុស? របស់ស្រីពេស្យា!
េត�សីេពសយជអ�ី? ដូចគន នឹង— ស�ីសំផឹងនិង ស�ីអសីលធមែ៌ដរ។ េតអ�ីេធ�ឱយនង
អសីលធម?៌ េគលលទធិរបស់នង។ នងបនេធ�ពុតជ�កមជំនំុ�គី�ទ ន ប៉ុែន�
�តវបនេគផ�ល់ឱយនូវេគលទធិរបស់មនុស�។ េហយេ ទីេនះនងនិយយែបបេនះ
នងមន…េបនងជអងគករដំបូងេគ �កដូ់ចជេ ទីេនះ អងគករខ�ះេចញពី
នង។ នងជម� យរបស់�សីេពសយ។ េត��តវេទ? ម� យរបស់�សីេពសយ។ មនិ
�ចក� យជម� យរបស់េកមង�បសេទ។ មនិ�ចជម� យរបស់…��តវែតជម� យ
របស់ ស�ី។ េហយ�បសិនេប ពួកេគជ ស�ី ពួកេគជ�កមជំនុំ។ ឥឡូវសូមរកេមល។
េតមនអ�ីេកតេចញពីេនះ…
97 េតអ�ីេ ជអងគករដំបូង? �កមជំនំុកតូលិក។ អ�ីែដលជ អងគករទីពីរ? លូ
េធរ។ េតអងគករទីបីគឺជអ�ី? ហ�ងីលី។ េតមនអ�ីេកតបន�េទ ត? កល់វនិ។
េហយមនចូលេ អងគ់�ីខិននិងអងគ់�ិខិនតេ េមតូឌីស។ េតេមតូឌីសបេងកត
អ�ីេ ? េចញពីទីេនះមកមន�លិចស�នឌឺ់េខមែបល៊។ េចញមកមនចនសមី
ត។ េចញ…ពី�លិចស�នឌឺ់េខមែបល៊គឺជ�កមជំនំុ�គី�ទ ន។ បនទ បម់កពួកេគ
មន មនបនួឬ�ប�ំកមជំនំុៃន�ពះ�គីសទនិងនិកយតូចៗដៃទេទ តទងំអស់បន
រតេ់ចញ។ បនទ បម់កចូលមកដល់�កមជំនុំបទីសទ�មនករទញតិចតួច។
េចញពី�កមជំនុំេមតូឌីសេចញពី…�កមជំនំុេមតូឌីស មកេវសលីយនេមតូឌីស
ដំបូង បនទ បម់កពួកេគែបកបកប់នួ ឬ�បដំង។ បនទ បម់កពួកេគមករកេមតូ



32 �ពះបនទូលជសេម�ង

ឌីសេផ�ងេទ ត េហយបនទ បម់ក ពួកេគបនបិទម�ងេទ ត បនទ បម់កពួកេគបន
មកេមតូឌីសេសរ។ី េហយ—និង បនទ បម់កពួកេគមកពីេនះេ ��រនី។
េហយពី��រនីេ  ពួកសកក រៈបូជបរសុិទេហយពួកសកក រៈបូជបរសុិទត
េ េទ ត។ �គនែ់តជទ�មងតូ់ចៗ រតដូ់ចេនះ បន�េទ ត �គបគ់ន ៃនពួកេគតិចតួច
—ករចបេ់ផ�មតិចតួច�តឡបម់កវញិចុះេ ។ េហយេតអ�ីែដល�គបគ់ន បនេធ�?
េហយេ ទីបំផុត�បនបកេ់ឡងេ េពនទីកុស�
98 េហយេតេពនទីកុស� បនេធ�អ�ី? េរ ងដូចគន ែដលម� យរបស់ពួកេគបន
េធ� ពួកេគបនេ ខងអងគករ។ េហយេត�បនក� យជអ�ីេ ? ជ—និកយ។
េដរេ មយួេរ ងដំបូង “េតអ�ីជេគលលទធិរបស់អនក?” េកមង�បសកនុងពួកេគសិតអនក
េ�យេ�បសិតដុសេធមញល� េមលេដមបដឹីងថអនកជអ�ី េតអ�ីែដលអនកេជ ។ េហយ
េបអនកមនិ�គនែ់តេធ�សមជមយួពួកេគេទ បងប�ូនអនក�តវបនេគបេណ� ញេចញ
ឥឡូវេនះ។ �តវេហយ។
99 េហយកុំគិតថ េ�យេ�ពះអនកនិយយថអនកជពួកេពនទីកុស� អនកមន
សុវតថិភព។ បងប�ូនេអយ នឹងមនេពនទីកុស�ជេ�ចនដូចេ �មផ�ូវខញុ ំដឹងចបស់
ថមនេ េលផ�ូវ។ េឃញេទ?
100 ឥឡូវេនះអងគករទងំអស់េបពួកេគបនចកេចញពីេពនទីកុស� ជូនពរ កុំ
អងគករេទ ត �គនែ់តរក��កនុងភពជបងប�ូនេហយទុកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជអនកែបងែចក។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ករែបងែចក។ ��នស េហយ�
ភ�៉ីបនមកេ កនុងេពលែតមយួ។ េហយនិយយអេ ច ះ-និង-អេ ច ះ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធបនមនបនទូលថ “េហតុអ�ីបនជអនកកុហក?”
101 ប៉ុែន�េយងនិយយថ “េនះគឺជបង�បសជូន សូមកុំនិយយអ�ីែដល��កក់
េឡយ អំពីគតឥ់ឡូវេនះ គតជ់អនកបង�់បកដ់ល៏�បំផុតែដលេយងមនេ កនុង
�កមជំនំុ។ ខញុ ំដឹងថគតប់នទទួល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខញុ ំបនលឺគតនិ់យយ
ជភ�ដៃទ េហយខញុ ំបនេឃញគតែ់�សក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។” �មនិមនអ�ី
េ�កពីចកស់ែណ� កេលែសបកេគសងួតេនះេទ។ េឃញេទ? មនិែមនជេរ ងែដល
�តវេធ�ជមយួ�េទ។ �ពះជអនកមនបនទូល។ �ទងម់នបនទូលេនះថគតឬ់មនិ
ែមន។ �ចខ់ត។ ប៉ុែន�េយងបនយក�េ និកយរបស់េយង។ “េយងបនេដញ
គត—់េចញពីទី�បជំុ ពួកវន៏េណសេរ សយកគត។់ ពួកវន៏េណសដឹកគតម់យួ
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រយៈេហយបនទ បម់កពួកេគបនទតគ់តេ់ចញ។ េ�យ�រែតពួកេគបនដឹក
គតេ់ ទីេនះេហយ�ពះេយសូ៊វ មនែតេរ សគតប់៉ុេ�� ះ។ �ពះេយសូ៊វបនខចប់
គតែ់តមយួែភ�តេហយបនទ បម់កេទ ត អ�ីែដលបនេលកគតេ់ឡង គឺជ�កមជំនុំ
របស់�ពះេរ សគត។់ �កមជំនំុៃន�ពះ ៃនទំនយបនេលកគតេ់ឡងេហយថមលីន
សុនបនទទួលគត។់” អូ! ខញុ ំ! បងប�ូនេបេយងមនិរតេ់ចញេទ! េនះគឺេ េពនទី
កុស�ករផុសផុលេឡងវញិចុងេ�កយ។ េហយឥឡូវេនះពួកេគមនអ�� តេភ�ង
េខ វ េហយពួកេគបនទទួលេ�បង អនកថ� យបងគំ និង—ឈមេ និងមុខ។ េហយ
អូ សូមេម��  ខញុ ំមនិដឹងកែន�ងែដលពួកេគេ ឥឡូវេនះេទ។
102 �គនែ់តជេរ ងមយួប៉ុេ�� ះែដលេរ ងទងំអស់បនខូច។ អនកដឹងេទ �ពះគមពរី
និយយថ�នឹងខូច? េតអនកដឹងេទ—�ពះគមពរីនិយយពីៃថងេនះ នឹងេ ទីេនះ
េ េពលែដលសូមបែីតតុរបស់�ពះអមច ស់ កម៏នកំអតួេពញ? េហយនិយយថ
“េតខញុ ំ�ចបេ�ង នេគលលទធិដល់អនក�? េតអនក�ខញុ ំ�ចពនយល់ឱយយល់ពីខញុ ំ
បន? ស�មបសិ់កខ បទ�តវែតមនេលេគលករណ៍ គឺសថិតេ េល សិកខ បទ េ
េលបនទ ត ់ េ េលបនទ ត។់ េតអនក�ែដលគត�់ចបេ�ង នេគលលទធិបន? គឺ
អស់អនកែដលបនផ� ចផ់� ចេ់�ះម� យ។ េឃញេទ?
103 ឥឡូវេនះគម ន—គម ន ស�ីមន ក ់ ស�ីមន កេ់ដមបលីម�េ កនុង�កងេនះេទ ប៉ុែន�អ�ី
ែដល�ចបេងកតបនកូន�សី�ពហមចរ។ី នងគឺេ េពលនងេកតមក ឥឡូវេនះ
នង�ចបនល�។ ប៉ុែន�េបអនកមនិកតសំ់គល់ពីម� យរបស់នង នងមន
លកខណៈេនះ េកមង�សីេនះកនុងចំេនម១០ដងគឺមន៩េហយែដលនងនឹង នឹង
េធ�ដូចម� យរបស់នងែដរ។ ឥឡូវអនកដឹងេហយ ហនឹងេហយ។ ស�ីចស់មន កែ់ដល
េបកេគហ�� នមនេករ �េឈម ះ��កក ់�ចបេងកតបនេកមង�សីតូចមន ក។់ នង�ច
មន�យុដប�់បបំីឆន �ំគនែ់ត�� តនិងមនសីលធមដូ៌ចអ�ីែដលគួរឱយ�ស�ញ់
ប៉ុែន� េបនងេ ែតេធ��មវធីិេនះ។ ប៉ុែន�េរ ងរបស់នងគឺនងេដរបកេ�កយេហយ
េធ�ដូចម� យរបស់នង។
104 �កមជំនុំកតូលិកគឺជ�សីសំផឹងចស់ដំបូងេគែដលបនចូលមក ជមយួនឹង
េគលលទធិែដលនងបនបេងកតេឡងេ�យខ�ួនឯង ជំេន េឆ�ង ែដល �ពះគមពរី
បនែចងថ “នងបនេចញពីរេ � ែដលគម នទីប ច បេ់ហយនងនឹង�តលបេ់
ករបំផ� ញ។” �ពះគមពរីបនែចងយ៉ងដូេចនះ។ ឥឡូវេនះេបពួកេគបេ�ង ន�ខុស។
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� ខុសេយងេ �ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយបនទ បម់កេ ទីេនះ មនេមតូ
ឌីស ែដលបនេកតេចញពីនងគឺជ ស�ីវយ័េកមងដ�៏សស់�� តមន ក ់ ប៉ុែន�េតនង
បនេធ�អ�ី? នងបនងកេ េ�កយេហយេធ�អ�ីៗែដលដូចម� យបស់នងេធ�។
អនុ ញ តឱយ�កមជំនំុរបស់នងេស� កេខខ�ី។ អនុ ញ តឱយពួកេគជកប់រ។ី អនុ ញ ត
ឱយពួកេគអនុវត�និងេធ�ដូចែដលពួកេគចងេ់ធ�។ គម នេទ គម នអ�ីនិយយអំពី�េទ។
�គគង� លពកក់�� លចស់េ ខងេ�កយេនះ តុអធិបបយេ ខងេ�កយ
ទីេនះគឺខ� ចគតនឹ់ងអស់�បកែ់ខេ ៃថង�មយួឬអស់នំ។
105 ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ ខញុ ំគួរែតផ�យដំណឹងល�េហយញុំសូ� នំែកកឃឺនិង
ផឹកទឹក េហយ�បបក់រពិតអំពី�។ �ល់�កមជំនំុមយួរបស់ខញុ ំេ�កកេឡងេដរេចញ
ខញុ ំនឹង�បបព់ួកេគពីេសចក�ីពិត អំពី�។ �តវេហយ។
106 េតមនប � អ�ី? អូ! េនះជសំបុ�ត��រ។ “ែមនេហយ អនកដឹងេទ ខញុ ំជ
�គគង� លៃន�កមជំនុំដធ៏ំបំផុតគឺេ កនុងទី�កង។” អនកបទីសទនិង េមតូឌីស�� ប់
េ��ែក�ងក� យ។ ឥឡូវេនះ មនិសូវល�េទ ប៉ុែន�មនអ�ីេផ�ងេទ ត ែដលបេ�ង ន
ផទុយពី�ពះគមពរីេនះគឺជេ��ែក�ងក� យ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីរេប បែដល�តវគួសម
យ៉ង�េទ ��ចជទំនយមនិពិត។ ហនឹងេហយ។
107 “អូ! អ�ីៗទងំអស់មនិអីេទដ�ប�អនកមនេឈម ះរបស់អនកកនុងេស វេ ។”
អនក�បែហលជមនេឈម ះរបស់អនកេ េលេស វេ �បសិ់បកបល។ េប�មនិ
សថិតេ េលេស វេ ជីវតិ េនះអនកបតប់ងេ់ហយ! អនក�ចល�រហូតអនក�ច
ក� យជមនុស��តឹម�តវ េ�ម ះ�តងនិ់ង�� តស�ំនិងសីលធម�៌មែដល�ច គម នអ�ី
�តវេធ�ជមយួ�េទ។
108 េអ�វមនភពជមនុស��បសពីរដងៃនេ�កយ៉កុបមន េ េពលគតជ់
បុរសពិត ែថរក�ឪពុកពិករែភនកចស់របស់គតន់ិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ េហយយ៉កុប
ជមនុស�េអ នខម ស់មន កប់នអងគុយេ ែតែកបរម� យរបស់គត ់ែដលជេកមង�បស
ដអឹ៏មេអ នមន ក។់ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំ�ស�ញ់យ៉កុប េហយ
បដិេសធេអ�វ” រ ៉មូ ៨ និយយដូេចនះ។ ពិតជ�តឹម�តវ។
109 �ពះ�ទង�់ជបពីអ�ីែដលមនេ កនុងមនុស�។ េហយ�ទងដឹ់ងថមនអ�ីេ កនុង
�កមជំនុំ ផងែដរ។ េយងរស់េ េ�យនំបុង័ៃនជីវតិ នំបុង័ៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
ឥឡូវេនះ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងមនិែមនជនិកយ។
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110 ឥឡូវេនះខញុ ំចងផ់�ល់ឱយអនកបន�ិចេទ ត…ខញុ ំចងផ់�ល់ឱយអនកបន�ិច របូភពែដលខញុ ំ
បនសរេសរេ ទីេនះ។ “អ�ច រយ…” ឥឡូវេនះេ កនុងវវិរណៈ កនុង ១៩: ២ ។ ខញុ ំមន
អ�ីែដលកំនតច់ំ�ំេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងេ់មល េត�ជអ�ីឥឡូវេនះ។

ដបតិេសចក�ី ជំនំុជំរះរបស់�ទង ់ សុទធែតពិត�តង ់ េហយសុចរតិ
ទងំអស់ :ពីេ�ពះ�ទងប់នកតេ់ទស�សីសំផឹងដធ៏ំេនះ ែដលបងខូច
ែផនដី េ�យករកំផិតរបស់� �ទងក់ស៏ងសឹក េ�យេ�ពះឈមពួក
បវបំេរ របស់�ទង ់ ែដល�បនកំចយ (េនះជករប ចបៃ់ន�ពះវ�ិរ
កតូលិក។)

111 ឥឡូវេនះេយងកច៏ងេ់�យអនកកតសំ់គល់ែដរេ ទីេនះ ែដលនិកយ
—និកយមយួ�តវបនរកេឃញេ កនុងបទគមពរីេ ទីេនះ ថ… េហយ�ពះគមពរី
មនិែដលនិយយអំពីនិកយ�មយួេឡយ។ និកយេនះមកពី�កមជំនុំ
កតូលិក។ នងគឺជម� យទីមយួ ៃននិកយេហយនិកយនីមយួៗបនតគន មក។
ឥឡូវេនះ េនះនឹង�គនែ់តេរ ងតូចមយួ។ �នឹងកនែ់តពិបកបន�ិច េ េពលេវ�
បនទ ប ់េឃញេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំចងេ់�យអនកេមលេឃញថនិកយមនិបនេកតមក
េទ ឬែតង�ងំេ�យ�ពះេទ។ ��តវបនែតង�ងំេឡងេ�យ�រក�។
112 �កមជំនុំរបស់�ពះគឺជ…េយងមនិ�តវបនែបកបកគ់ន េទ គឺជរបូកយ
ែតមយួ។ ក�ីសងឃមឹនិងេគលលទធិមយួេ កនុងេសចក�ីសបបរុស។ េនះគឺជ�កមជំនុំ
របស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ មនិថពួកេគជអ�ីរបស់អ�ីកេ៏�យ េយងរមួគន ែត១!
�តវេហយ។ មនិថគតជ់េមតូឌីសឬបបទីសទេទ េបគតប់នេកតជថមីេហយ
េពរេពញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគតគឺ់ជបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។ េយងកំពុង
េដរេ  េក ក�ម ។ �តវេហយ។ បទ។ កំុេធ�ឱយ�ខុសគន ។
113 ម៉ូេស។ េពលខ�ះខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិេហយនិយយថ “អនកដឹងេទ �កម
អនកសុ៊បខងេពនទីកុស�និយយ េ�ក�បណ� ំ េហតុអ�ីបនជនេចញេ
េ�ក ដូចេនះេដមបអី�ី?” អនកដឹងអ�ីេទ? េ�កម៉ូេសសំឡឹងេមលេកមងៗរបស់
អុី��ែអល។ គតប់ន�កេឡកេមលេ ខុសគន ពីផេ�៉នេមល។ �ពះេ ផេ�៉
នសំលឹងេមលពួកេគដូចជគំនរភក ់ ប៉ុែន�េ�កម៉ូេស េមលេ ពួកេគជអនកែដល
�ពះបនេ�ជសេរ ស។ គតប់នដឹងថពួកេគមន ករសនយ។ េហតុអ�ី? គត�់គ ល់
�េ�យ�ពះបនទូល។ េហយេ�យេសចក�ីជំេន …ជមយួគត ់ �តវេឡងេ េល



36 �ពះបនទូលជសេម�ង

បល�័ងកេដមបេីធ�ជ�ពះេ ផេ�៉ននិងែផនដីទងំមូល�កបេ េទ ប�ពះបទរបស់
�ពះអងគ អងគុយេហយចក�់�េ កនុងមតរ់បស់គតនិ់ង�សី�សស់�� តេដមបអីម
គត ់ កនុងនមជអធិ�ជឬេមដឹកនផំ� ចក់រឬេស�ចែផនដី ម៉ូេសវយ័េកមង �យុ
ែសសិបឆន មំនេ កនុងៃដរបស់គត។់ គតប់នេមលេ េលភក ់ប៉ុែន�គតប់នដឹង
ថ គតគឺ់ជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។ �េលលូយ៉! េនះេហយ។ គតដឹ់ងថ
គតជ់មន កក់នុងចំេនមពួកេគ។ េហយេ�យជំេន ែត១គតគ់ត ់បនេ�ជសេរ ស!
114 មនុស��គបគ់ន �តវែតេធ�ករេ�ជសេរ ស។ អនក�តវែតេធ�ករេ�ជសេរ ស។ អនកនឹង
េធ�ករេ�ជសេរ សឥឡូវេនះ។ អនកនឹងេធ�ករេ�ជសេរ ស េពល�ពឹក។ អនកនឹងេធ�ករ
េ�ជសេរ សេ យបៃ់ថងែស�ក េបអនកេ រស់។ អនក�តវេ�ជសេរ សេ េពល�មយួ។
បង�បស ជយូរមកេហយខញុ ំបនេ�ជសេរ ស។ �ពះគមពរីេនះគឺជវចននុ�កម
របស់ខញុ ំ។ �ពះគមពរីេនះគឺជេស វេ ជីវតិរបស់ខញុ ំ។ �ពះគមពរីគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ �ពះគមពរីគឺជអ�ីែដលខញុ ំរស់េ ។ �ពះគមពរីេនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំឈរេ ។
115 ដូេចនះេ�កម៉ូេសសំឡឹងេមលេ កូនេ អុី��ែអល។ េហយមនិែមនែត
គតេ់ទែដលនិយយថ “អូ ពួកេគគឺជមនុស�អ�ច រយ។ ខញុ ំគម នអ�ី�បឆងំពួកេគ
េទ។ អូ េទ ខញុ ំនឹងមនិនិយយពកយ�មយួ�បឆងំនឹងពួកេគេឡយ។” េនះគឺជ
វធីិែដលមនុស�ជេ�ចនេធ�េ ៃថងេនះ។ “អូ! ពួកេពនទីកុស� ទងំេនះនិងមនុស�
ទងំេនះែដលបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិងមនុស�ែដលេជ េលករពយបល
របស់�ពះ អូខញុ ំ—ខញុ ំគម នអ�ី�បឆងំនឹង�េទ។” ប៉ុែន�េនះមនិែមនជេ�កម៉ូេសេទ។
គតប់នេបះបងេ់ចល�បេទសេអហ�ុបីេហយបនក� យជមន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ។ គតប់នេចញេ កនុងចំេ�មបងប�ូនគត។់ គតជ់មន កក់នុងចំេនម
ពួកេគ។
116 បងប�ូនេអយ េនះជកែន�ងែដលខញុ ំ�តវេ ។ ខញុ ំនឹងេដរជមយួ�ពះអមច ស់
ែដល�តវបនេគេមលងយ េប�មនែតមយួក� ប ់ ឬអ�ីកេ៏�យ។ ពួកេគបន
ទទួលករសនយេហយ ខញុ ំេឃញេឈម ះរបស់ពួកេគេ កនុងេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច ម។ ពួកេគជបងប�ូនរបស់ខញុ ំ។ �តវេហយ។ យកជំេរ សរបស់អនកេហយឈរ
ជមយួពួកេគ។ �តវឬខុស ឈរេ ទីេនះេទះជយ៉ង�កេ៏�យ។ េបពួកេគ
េធ�ខុសសូមជួយពួកេគឱយ�តវ។ អនកមនិែដលេធ�ឱយពួកេគ�បេសរជងមុនេ�យ
ទតព់ួកេគេនះេទ។ េឃញេទ ពយយមទញពួក�េចញ។
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117 ឆលី ដូចជពួកេគបននិយយអំពីបង�បស េអេលន អំពីេភ�ងែដលពួកេគ
បន…ឈមេ កនុងៃដ។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលមនិេអេពនឹងេអេលន
េទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េបខញុ ំ�ចផ�ព�ផ�យដូចជ េអេលន ខញុ ំមនិែដល
មនេស�ពយបលេទ។” ឥឡូវេនះ េ េពលនិយយអំពីករមនិចុះស�មងនឹង
ឈម កនុងនមជភស�ុ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងៃដរបស់អនក ខញុ ំនឹងមនិ
យល់�សបេទ។ ប៉ុែន�េ េពលនិយយដល់ភពជបងប�ូន គតគឺ់ជបងប�ូន
របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំឈរ េក ក�ម នឹង�ម ជមយួគតេ់ កនុងសមរភូម។ិ �តឹម�តវេហយ។
េបគតខុ់ស ខញុ ំនឹងពយយមជួយគត។់ េហយេបគតម់និខុស េបខញុ ំខុស ខញុ ំចង់
េ�យគតជ់ួយខញុ ំផង។ េនះជវធីិែដលេយងបន—ស�មបខ�ួន។ ឥឡូវេមលេ
ទីេនះ។

…នងជ េសចក�ី�ថក៌ំបងំ �កងបប៊ឡូីនដធ៏ំ ជម� យៃនពួក
�សីសំផឹង…

118 ឥឡូវេនះេតអនកេឃញពីរេប បែដល�កមជំនំុេ ៃថងេនះេទ មតិ� អនក�ច
េមលេឃញពីរេប បែដល�កមជំនំុទងំេនះសព�ៃថងរស់េ �មរេប បែដលពួកេគ
ចងរ់ស់េ ? “ល�ឥតេខច ះ�តវេហយ េ មុខេ ” សត�ែឆកសីុកំអតួ មនិយកចិត�
ទុក�ក។់ “េហតុអ�ី គម នឈចឺបក់នុងករេធ�េរ ងេនះេ�ះ។ េហតុអ�ី អនក�គនែ់ត
ពយយមេធ�ម៉ូដែបបបុ�ណ។” ឥឡូវេមលេគលលទធិរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវខញុ ំចង…់
ឥឡូវេមល។ េនះជទំ�បរ់បស់ពួកេគ។ េតអនកេឃញេទ ថប៉ុនម នឆន កំន�ងមក
េនះ�កមជំនុំកតូលិកគឺជមនុស�ែតមន កគ់តែ់ដល�តវបនអនុ ញ តិឱយេ េមល
ករបង� ញរបូភពមយួ? �កមជំនុំេមតូឌីសនឹងមនិេធ�ដូេចន ះេឡយ គិតពីេរ ង
ែបបេនះ។ ពួកេគជនិកយទងំអស់ “េទ! េនះជករងរ មកពី�រក�។” ខញុ ំឆងល់
ថមនអ�ីេកតេឡង។ ហនឹងេហយ។
119 េហយអនកដឹងថ អនកនឹងនពំួកេកមង�សីកតូលិកវយ័េកមង ពួកេគមក េ
ខងេ�កជមយួអនកទងំេនះ… (ឥឡូវេនះ មនេកមង�បសខ�ះចស់ដូចខញុ ំែដរ) …
េចញមកេហយកតសំ់គល់េរ ងតូចមយួេនះែដលពួកេគមនជងគងខ់ពស់។ បុរស
េនះ ខញុ ំគិតថគឺសថិតេ កនុងនរក េ យបេ់នះ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនិែមនជ
េ �កមរបស់គតេ់ទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលគតប់នបេងកតបទចេ�ម ងកខ�កតូ់ច
ដំបូងែដលបនចកេ់ចញ �មវទិយ ុ េ�យមនិ�តវបន�បថ់ “វលិ េអម េកមង�សី
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វលិ �ចុំះេហយបង� ញ ជងគងដ់�៏� តរបស់អនក។” េតមនមនុស�ប៉ុនម នចងចំ
េ េពល ែដលេចញមកប៉ុនម នឆន មំុន? េនះគឺជករដួលេលកដំបូងេ ទីេនះ។
�តវេហយ។ េហយេ េពលែដលពួកេគទទួលយកបុរសេនះមកពីរដ�តិច�ស់
េហយយក ស�ីេ ទីេនះ េហយេ�បសេម� កបំពកេ់ ខងេ�កមេដមបឱីយពួកេគ
េមលេ  ដូចជពួកេគជអ�ីមយួែដលពួកេគមនិែមនេ�ះ របស់របរនិងរបស់
ទងំេនះ េហយឱយពួកេគបន�េធ��។ េហយេត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? �បនលូនចូល។
�ជវ ិ ញ ណ។
120 បុរសមន ក�់តវបនេគនិយយេ ៃថងេផ�ងេទ ត។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
មនិដឹងថខញុ ំនឹងេធ�អ�ីេទ។ ខញុ ំមនេកមង�បសល�េ�ម ះ�តង ់ េហយេកមង�បសេនះ
កំពុងែតទទួល ដូេចនះគតនឹ់ងទទួលយកអ�ីែដលគត�់កៃ់ដេល។”

ខញុ ំសួរថ “េហតុអ�ី?”
“គតក់ំពុងេសពគបជ់មយួេចរ។”

121 អនកេ ជបជ់មយួនរ�មន កែ់ដលជេចរ អនកនឹងក� យជេចរខ�ួនឯង។
ម� យេកន�គីចស់របស់ខញុ ំ ធ� បនិ់យយថ “អនកេដកជមយួែឆកែដលមនៃច
អនកនឹងេ�កកេឡងជមយួសត�ៃច ផងែដរ។” អនកយក—អនកយក ស�ីមន កែ់ដល
មនិល�េហយទុកឱយ…េកមង�សីេហយ�កន់ងេ ជមយួ—េកមង�បសល�សមរមយ
មន ក ់ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹងថគតជ់អនកតុបែតងខ�ួន។ បែង�រករ�តវឱយ
�បឆងំេ វញិ។ អនក�តវបន�គ ល់េ�យ�កមករងររបស់អនក។ ែញកខ�ួនអនក
េចញ! “ចូរេចញពីកនុងចំេ�មពួកេគេ ” �ពះគមពរីែចងដូេចន ះ “ចូរែញ៉កខ�ួនេចញ!”
�តវេហយ។
122 េបនិកយរបស់ពួកេគ�តឡបេ់ រកអំេពពុករលួយអនុ ញ តឱយពួកេគ
ដូចេនះ… ែមនេហយ េ ទីេនះៃថង�១ េ កនុង�កមជំនំុបទីសទដល៏�មយួ
ពួកេគ �តវែតេបះបងេ់ចល។ មនែត�ចអធិបបយបន ២០ នទីប៉ុេនះ
មនុស��តវេធ� េ�ពះ�គគង� ល�តវករជកប់រ។ី �កមជំនំុទងំអស់បនេចញេ
ខងេ�ក។ ពួកេគបនឈរេ ទីេនះេ កែន�ងជកប់រ ី េហយក�៏តលបម់កម�ង
េទ ត ទងំ�គគង� លនិង�កមជំនំុ។ ខញុ ំបនេ �កមជំនំុមយួែដលមនបុរសមន ក់
ឈរ មន�វែវងដធ៏ំមយួឈរេ ទីេនះ បននិយយថ ពឹងែផ�កេលតុអធិបបយ
ដូចេនះ និយយអំពីផក �បេភទខ�ះែដលគតប់នរកេឃញេ េលភន។ំ េនះគឺអំពី
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� េហយ�តលបម់កវញិ។ េហយ�មមៃដរបស់គតគឺ់េល ងជមយួែផ�ងបរ។ី
�តវេហយ។ េហយនិយយអំពី ស�ីទងំេនះ បុរសនឹងេ េលង… េត�ឡឺម៉
ងេ់លងេហគមអ�ីជមយួ� អនកភគេ�ចនបនេលង—ែចកសន�ឹកេប អនកដឹងេទ?
មន…អូ ខញុ ំគិតថខញុ ំច�ំ។ ពីនណូេលពួកេគនឹងេលងែលបងពីនណូេល។ ខញុ ំគិតថ
ហនឹងេហយ។ ែមនេហយ�ជកែន�ងែដលអនកេ�ះ��យ។ �េលងជ�បច ំេ�យ
កត។ ែលបងពីនណូេល េ កនុងបនទបេ់�កមដី! ខញុ ំេអយ ល�អី! េនះេហយជកែន�ង
�គឹះរបស់�។កុំឆងល់! េតពួកេគេធ�អ�ី? េហយបនទ បម់កអនកេលងពី�កមជំនុំកតូលិក
េ ទីេនះ េ កែន�ងេឆន តនិងេលងេឆន ត។ េហតុអ�ី អនក�បេតស�ងគឺ់កខ�កដូ់ចជ
ពួកេគអ ច ឹង អ�ីែដលអនកនិយយអំពី�បន? េផងមនិ�ចេ កំេស វថ “កខ�ក់
បនេទ។” ពិតជមនិដូេចនះេទ។ អនកកំពុងេធ� ករេនះ ែដលបនទ បម់កនិយយ
ថ “ខញុ ំជេ�បសប៊េីធេរ ន។ ខញុ ំជេមតូឌីស។” អនកគម នអ�ីទល់ែតអនកេកតជថមី។
�តវេហយ។ េហយេ េពលអនកេធ��អនកដឹងថ មនអ�ីមយួេ កនុងអនក�បបអ់នកថ
របស់ទងំេនះខុសេហយ េហយអនកនឹងេចញពី��គនែ់ត�បកដថអនកខពស់ជង
ជងគងទ់។ អនកដឹងថ�ជករពិត។ ពិត�បកដ�ស់។ បទ។ របស់ទងំេនះ
�តវគន េ កនុងេនះ។ េហតុអ�ី?

…ជម� យៃនពួក�សីសំផឹង…

123 េ ៃថងមយួ ម� យចស់នឹងនិយយថ “អនកដឹងេទ? យ៉ង�មញិបង
សម� ញ់ េយងទងំពីរកដូ៏ចគន ែដរ។” េហយអនកដឹងេទ�ជអ�េី េពលេនះេទ?
សហពន័ធ�កមជំនំុនឹងរបួរមួគន  ដូចពួកេគសព�ៃថងេនះអុីចឹង។ េហយអនកដឹងថេត
នឹងមនអ�ីេកតេឡងចំេពះ�កមតូចេនះេទ? អនក�តវបងក់រចំ�យ េកមង�បស
េអយ។ ពិត�ស់។

124 ប៉ុែន�កំុបរមភកូនេច មនឹងឈនះ�។ ដបតិ�ទងជ់�ពះអមច ស់ េល�ពះអមច ស់និង
េស�ចេលេស�ច េហយ�ពះនឹងេ ដឹកន�ំកមជំនំុរបស់�ទង ់ជំនួសឱយនិកយ។ �ទង់
នឹងចកេ់�បងមសរបស់�ពះដប៏រសុិទធេល�កមជំនំុេនះ។ បង�បស េភ�ងនឹងធ� ក់
ពីេលេមឃ េហយ ស ញ និងអពភូតេហតុនឹងេកតេឡងែដលអនកមនិធ� បប់នេឃញ
ពីមុនមក។ ហនឹងេហយ។ “កុំខ� ចអី �កមដតូ៏ចេអយ �ពះវរបិ�របស់អនកមន
�ពះ�ជបំណង�បទនដល់អនកនូវ��ច�កេនះ” ហនឹងេហយ។ “អនក�សូ៊�ទំ
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រហូតដល់ទីប ច ប!់” េ ទីេនះអនកនឹងបនេ ។ បន��មផ�ូវេនះចុះ។ រក�កបល
របស់អនកេឆព ះេ រកកល់�៉រ។ី �ពះគមពរីេនះគឺ�តឹម�តវ។ កំុបរមភ។
125 ឥឡូវេនះេមល។ មនទំ�បខ់�ះែដលពួកេគមន។ សីលធមម៌យួចំនួនែដល
ពួកេគមន។ េយង�ចបន�េ មុខេទ ត។ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺ�ែបកធ� យ
ចូល�កមជំនុំ�បេតស�ង។់ បនទ បម់ក ស�ីកតូលិកចបេ់ផ�ម េហតុអ�ី…� មនិបងក
េ�គះថន កអ់�ីេទកនុងករេស� កេខខ�ី ដ�ប�ពួកេគេស� កេខខ�ី េ �ពះវ�ិរេហយ
�កក់ែន�ងៃដតូចេលកបលរបស់ពួកេគ។ �បេភទខ�ះៃន�បៃពណី “កុំបរេិភគ�ច់
េ ៃថងសុ�ក។” េហយ អូ កែន�ងែដលអនកធ� បេ់ឃញេគ�កក់ែន�ងៃដេ េលកបល
េដមបចូីល�ពះវ�ិរ? ខញុ ំចងឱ់យអនកបង� ញខញុ ំពីបទគមពរី។ �ជទំនយមនិពិត។ េត
�េ ឯ�េ កនុង�កមជំនុំ អនក�តវបនេគកំណតឱ់យពកម់កួេ កនុង�ពះវ�ិរ?
េ េពលអនកពកម់កួេលកបលរបស់អនក អនកមនិេគរព�ពះ�គីសទេទ! បុរសេអយ ខញុ ំ
កំពុងនិយយអំពី�។ ស�ី អនកបន�គប ប៉ុែន�ខញុ ំសួរអនកឱយបង� ញខញុ ំពីកែន�ង�ថ
ជមកួឬកែន�ងៃដ។ �ជសករ់បស់អនក! េហយអនកបនកត�់េចល។ ឥឡូវេនះ
ចុះយ៉ងេមច៉ែដរ? អូ ពួកេគនិយយថ “េនះជម៉ូតចស់។” េបអ ច ឹង �ជ
�ពះគមពរី! េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺ�តឹម�តវ។
126 និយយេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទអំពី ស�ីែដលបន�ងេជង�ពះេយសូ៊វ
យកសករ់បស់នងអនកដឹងេហយ—េហយមកជូតនឹងសកេ់នះ។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “ែតមយួគត ់ ជវធីិែដល ស�ី�ចេធ�បន គឺឈរេ េលកបលរបស់នងេដមប ី
មនសក�់គប�់គន ់ េ ទីេនះេដមប�ីងេជងរបស់�ទងេ់ដមបជូីតជមយួ�។
�តវេហយ។ អូ �គឺគួរឱយស�បេ់ខពមែដលេឃញែបបេនះ… េ ទីេនះ �កសធតុ
�តជក ់ េដរជំុវញិ ជមយួនឹង�វធំតូចមយួេ េលេនះ េហយ�ងកយ��កត
របស់ពួកេគបនបង� ញ។
127 ឥឡូវេនះនិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកេលកយក ស�ី?” អនក�តវេលកយក
ស�ី
128 េហយអនកជបុរសអនុ ញ តឱយ ស�ីរបស់អនកេធ�ករេនះ បងបងូន�បសៗ ខញុ ំ—ខញុ ំ
មនិដឹងេទ អ�ីែដល�តវគិតអំពីអនក។ ឥឡូវ ��តវេហយ។
129 េហយអនកជ�គគង� ល ខញុ ំមនិ�ម នថអនកេ ទីេនះេទ។ ប៉ុែន�េបអនកេឃញ
បុរសេធ�ដូចេនះ អនក�បបគ់តឲ់យមក ជួបខញុ ំ។ េឃញេទ? េបគតម់និទទួលករ
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េគរព�ពះ�គីសទជជងអនុ ញ តឱយ�កមជំនុំរបស់គតេ់ធ�ែបបេនះេ�យគម ន…
ឥឡូវេនះគត…់ពួកេគ�ចនឹងេធ��េ ខងេ�កយគត ់ ប៉ុែន�េបគតម់និ�បប់
ពួកេគអំពី�េទ គតម់និែមនជអនកបំេរ សមនឹង�ពះេយសូ៊�គីសទេទ។ ពិតជ
�តឹម�តវ។ គតម់និសមេធ�ជអនកបំេរ របស់�ពះ�គីសទេទ។ អនកបំេរ របស់�ពះ�គីសទមនិ
គួរភយ័ខ� ចេឡយ េបបុព�េហតុេនះេកតេឡងចំេពះ�ពះគមពរី។ �បកដ�ស់។
ប៉ុែន�េ ទីេនះពួកេគគឺពួកេគេចញ េហយពួកេគេធ��យ៉ង�កេ៏�យ។
130 េហយបនទ បម់កេរ ងដំបូងែដលអនកដឹងគឺ �បេតស�ង�់តវែតេរ សយក។ អនកជ
េមតូឌីសល�និងអនកជបបទីសទនិង�ពីសប៊េីធេរ នឬ ��រនីឬ េភ ល�គីមហូលី
េណសនិងអនកទងំអស់គន  ដូចគន បនទទួល �បមំយួៃនមយួ និងពកក់�� ល
ជេ�ចនេទ ត។ អនកមន “ម� យជ�សីេពសយ។” និកយរបស់អនក “ដ�ប�
ពួកេគចបេ់ផ�មេ ទី�ន កក់រក�� ល េត�ខុសគន យ៉ងដូចេម�ច?” េឃញេទ?
េធ�ឱយមនភពខុសគន េ�ចន។ ករយិល័យេនះមនិែដលចបេ់ផ�មេទ។ �ច
ចបេ់ផ�មេ ទី�ន កក់រក�� លរបស់អនកេ ទីេនះ ប៉ុែន�មនិែមនមយួេ ទីេនះ
េទ។ ��ស័យេលកែន�ងែដលអនកេ ។ �ជករពិត។
131 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិគិតថេយងមនេពលបន�បនមយួេទ តេទ �បែហលជខញុ ំទុក
�េ េពល�ពឹក�បេសរជង។ �តវេហយ សូមខ�ីបន�ិច។ េយងបនេធ� “បុណយ�ជមុជ
កនុងទឹក” េយងកទ៏ទួលបន “ករកំណតទុ់កជមុន” និង អូ េរ ងជេ�ចន។ ដូេចនះ
សូមយកេរ ងេនះខ�ីៃន “ ស�ី អនកអធិបបយ” និងយកមយួេនះ។
132 ឥឡូវេនះ អនកអធិបបយ ស�ី ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឱយបះ៉ពល់ដល់�រមមណ៍របស់អនក
េទ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីេរ ងខ�ះ។ អនកមនិមននិយយកនុងបទគមពរី គម ន១េទកនុង
�ពះគមពរី។ ែមន ខញុ ំដឹងកែន�ងែដលអនក�តវេ  េហយខញុ ំបនេធ� ែមនេហយ “េហយ
កូន�បសកូន�សីរបស់អនកនឹងេចះទយ។” ឥឡូវេនះ េប�គគង� លរបស់អនកមនិដឹង
ថេឈម ះ “ទយ” មននយ័ថគត—់មនិដឹងអ�ីទងំអស់។ គតគ់ម នកិចចករេ�ចន
េ ពីេ�កយេវទិកេនះេទ េដមប�ីបបអ់នកឱយក� យជ�គអធិបបយ។ េឃញេទ?
េ�ពះ�ពិតជ�តវបនេគេថក លេទស ពីេ�កុបបត�ិដល់វវិរណៈ។ ឥឡូវខញុ ំសូម
បង� ញអនកពីករេនះ េឃញេទ។
133 ឥឡូវ ខញុ ំចងឲ់យអនកេបក�មខញុ ំេ ធីម៉ូេថទី ១ ជំពូក២:១១ ។ �គនែ់ត�តឡប់
េ ទីេនះ េហយេយងនឹងរកេឃញ�ឥឡូវេនះ េហយេយងនឹងទទួលបន�េ
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ទីេនះ ផងែដរ របស់អនក កិចចករ២។ ែមន។ េហយ�គនែ់ត—�� បេ់ ទីេនះនូវអ�ី
ែដលបទគមពរីបននិយយអំពី�បធនបទេនះ។
134 ឥឡូវេនះមនអនកខ�ះនិយយថ “ែមនេហយ េ�ក�បណ� ំអនកគឺ�តឹម�តវ
េហយ អនកស�ប់ ស�ីចំ�ស់មន ក។់” ខញុ ំមនិែមនជអនកស�ប់ ស�ីេទ។ ខញុ ំជ…ខញុ ំមនិ
ចូលចិត�េទ េដមបេីមល ស�ីពយយមយកកែន�ងែដលពួកេគមនិែមនជកមមសិទធិកនុង
កែន�ងេនះ។

អនកចេំ ឯចំណតកប៉ល់�េវ ដេ ទីេនះ គឺជចំណតមយួកនុងចំេ�ម ចំ
នតជេ�ចនែដលេជគជយ័គឹេ េលទេន�ងអូៃហយ៉ូ? ពួកេគបន�ក់ ស�ីមន កេ់ល
�។ រកេមលអ�ីែដលបនេកតេឡង។

ពួកេគផ�ល់សិទធិឱយ ស�ីេបះេឆន ត។ េមលអ�ីែដលបនេកតេឡង។
135 ខញុ ំសូម�បបអ់នកឥឡូវេនះ។ មនិ�តឹមែតែសបក ស�ីប៉ុេ�� ះេទ។ ខញុ ំចង�់បប់
បុរសថ អនកកម៏នប � េនះែដរ។ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីេរ ងខ�ះ បងប�ូន។
�បជជតិេនះគឺជ�បជជតិរបស់ ស�ី។ ខញុ ំនឹងបង� ញឲយអនក េ�យបទគមពរី
អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងប់ន �បង� ញ។ េនះគឺជ…េតមនអ�ីេលចេឡងេ េល
�បករ់បស់េយង? ស�ីមន ក។់ េតនង�តវបនេគរកេឃញេ ទី�? េ កនុងខ២៩
ករេបកសែម�ងេ ទីេនះ អនកេឃញនង។ នងជេលខ ១៣ េហយអ�ីៗទងំអស់
នងបនចបេ់ផ�ម ផក យដបបី់ឆនូតដបបី់ ��និគមទងំដបបី់។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺ
ដបបី់េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ។ នងបង� ញខ�ួនេ កនុងជំពូកទី ១៣ ៃនវវិរណៈ។ ស�ី
មន ក ់ដបបី់!
136 េហយេ កនុងឆន  ំ១៩៣៣ េ េពលែដល�ពះជមច ស់… េ េពលែដលេយង
កំពុងែត�បជំុេ ទីេនះែដលជកែន�ងែដល�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទកំពុងឈរេ េពល
េនះ ផទះចស់ម៉សូនិក ករនិមតិ�របស់�ពះអមច ស់បនមកដល់ខញុ ំ េហយបនទស�
ទយថ “�បេទស�ឡឺមង៉នឹ់ងេ�កកេឡង េហយ�កែ់ខ�ម៉ហគីតេ ទីេនះ។”
អនក�ល់គន ជេ�ចន ច�ំ។ េហយរេប បែដលពួកេគ�តវបនព�ងឹងេ ទីេនះ និង
ជនជតិ�េមរកិងំ�យដំយ៉ងខ� ងំេ ែខ�េនះ។ េហយបននិយយថេតនឹង
មនអ�ីេកតេឡង េហយអំពីរ ៉េូសែវលនិងេរ ង�៉វទងំេនះ គតនឹ់ងរតេ់ហយេធ�
�ណត�ិទីបនួ។ ល�ឥតេខច ះ �គនែ់តេ �មវធីិពិត�បកដ �បនេកតេឡង។
េហយកប៏ននិយយែដរថរថយន�នឹងេ ែតបន�ដំេណ រករេ មុខដែដល ដូច
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សុ៊តរហូតដល់ៃថងចុងេ�កយពួកេគ�គនែ់តមន�ងដូចសុ៊តប៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំ
បននិយយថ “�នឹងេកតេឡងរថយន�ទងំេនះនឹងមនិ�តវបនេបកេ�យចងកូត
េទ។ �នឹងមនអ�ីេផ�ងេទ តដំេណ រករពួក�។” �ជរថយន�ែដលពួកេគកំពុង
ដឹកឥឡូវេនះ ករប ជ ពីចំងយេដមបសុីវតថិភព។ �តឹម�តវ។ អនកនឹងមនិ�ច
ចូលេ កនុងទី�កង…បនទ បម់កតំបនច់មង យ ២០ ម៉យល៍អនក�ចេ បនែត
២០ ម៉យល៍ប៉ុេ�� ះ។ អនកមនិ�ចបុក�នេផ�ងេទ តេទ េ�ពះ�ជឧបករណ៍
ប ជ ពីចំងយ។ េឃញេទ �នឹងេកតេឡងដូចេនះ េហយឥឡូវេនះ។ េហយខញុ ំ
បននិយយថ “ចថំេ ៃថងេនះ មុនេពលេពលេវ�ប ចបម់កដល់ មុនេពល
េពលេវ�ប ចបម់ក ដល់ ស�ី…អនកទងំអស់គន រក�ទុកនូវអ�ីែដលបនសរេសរ
ចុះ។ �នឹងមនករេលក ស�ីដអ៏�ច រយនិងមនអំ�ច ទងំជ�បធនធិបតី
រេឺមដឹកនផំ� ចក់ររកឺ៏ ស�ីែដលមនអំ�ចអ�ច រយ េ សហរដ��េមរកិេនះ។
េហយនងនឹងលិចេ េ�កមឥទិធពលរបស់ ស�ី។ ឥឡូវអនកចបំនថ េនះ
គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។” េឃញេទ?

137 េហយនងខុស។ េហយេត�បនផ�ល់មេធយបយអ�ីេ ? ខញុ ំសូម�បប់
អនក។ ចូរេធ�ជមនុស�ខងឯវ ិ ញ ណ។ អនុ ញ តឱយ…េបកេឡង។ រកេមល។
េហតុអ�ីបនជ�េធ�ដូេចនះ? េ  ផ�ល់ឱយ�កមជំនំុកតូលិកកែន�ងមយួេដមបចូីល
មក។ េឃញេទ? អនកថ� យបងគំ��ភពយន�ទងំេនះនិងរបស់ែប�កៗទងំអស់
េ ទីេនះ។ ចងច ំអ�ីែដលខញុ ំបនអធិបបយ? ម៉ហគី អនកច�ំកលពីប៉ុនម នឆន មំុន
េ —េលករលុកលុយរបស់សហរដ��េមរកិេដមបផី�ួលរលំំរ�� ភបិល�េមរកិ។
េហយរេប បែដលខញុ ំបននិយយថគតប់នេលកេឡងេ ប៉រសីបនទ បពី់េយង
បនសេ ងគ ះ ពួកេគេ ទីេនះពី ស�ីេនះ ��និងេពលេវ�ដធ៏ំ។ េហយគតប់ន
ភ�េឺ ហូលីវដូ។ ឥឡូវេនះជំនួសឱយេយងប ជូ នេ ប៉រសីេដមបទីទួលម៉ូែដល។
ពួកេគបនេផញេ ទីេនះេដមបទីទួលម៉ូែដល។ េត�បនេធ�អ�ីខ�ះ? េយងទទួល
បន…េយង មនិអនុ ញ តឱយកូនរបស់អនកេ េមលរបូភពេនះេទ ប៉ុែន�គតប់ន
េមលេ កនុងទូរទស�ន ៍ បនផ� ស់ប�ូរនិងករបំពុលទងំមូល ៃនេរ ង រតន់េំចញ
េ ។ េហយេ ទីេនះេយងសព�ៃថងេនះ េកមង�សីតូចៗទងំអស់ េហយេកមង�បស
ទងំអស់ចូលចិត��បេភទទូរទស�នទ៍ងំេនះ។ េត�គឺជអ�ី? �បេងកតផ�ូវ។ េកមង�បស
េអយ ស�ីមន កែ់ដលមនេករ �េឈម ះ�ចប ជូ នមនុស�កនែ់តេ�ចនេ  នរកជង
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ករមនិ�សបចបប�់កេ់ កនុងទី�កងេ េទ ត។ �តវេហយ។ េមលនងេដរ�ម
ផ�ូវជមយួសេម� កបំពករ់បស់នងទងំអស់�តវបនេគទម� កចុ់ះ កុំខ�ល់ថបុរស
េនះជអនក� េបគតជ់បុរសធមម�ែដលមនសុខភពល�េពលគតេ់មលេ
ស�ីគតម់នអ�ីមយួចងេដមបឆី�ងកតគ់ត។់ ឥឡូវេនះ�គនែ់តេ�ម ះ�តង។់ ខញុ ំមនិ
ខ�ល់…
138 ខញុ ំមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធអស់ជេ�ចនឆន ។ំ អនកមនិ�ចេមល ស�ីេហយ នង
េស� កពកព់កក់�� លេឡយ… ខញុ ំ—ខញុ ំលីេឈឆក ងតូចមយួេ កនុង�នរបស់ខញុ ំ
អនក�ល់គន បនេឃញ�។ មនេគនិយយមកខញុ ំថ “េតអនកជកតូលិកឬ?” េត
កែន�ង�ែដលកតូលិកធ� បទ់ទួលបនជេ�មសេ េលេឈឆក ង? េឈឆក ង
មននយ័ថ “�គី�ទ ន” ។
139 ពួកេគគឺជបុព�ជិតេហយអ�ីៗទងំេនះគឺជស ញ របស់ កតូលិក។ េយង
មនិេជ េលរបស់ដូចេនះេទ។ េយងេជ េល�ពះ�គីសទ។ ពួកេគមនមនុស��� ប់
�គប�់បេភទែដលពួកេគថ� យបងគំ។ �ជទ�មងខ់ពស់ ៃនភពខងវ ិ ញ ណ។ �ជ
ករថ� យបងគំមនុស��� ប។់ គម នេរ ងែបបេនះេទ អតេ់ទ។
140 ខញុ ំបនសួរដល់សងឃេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជដូេចនះេប…
េព�តសជសេម�ចប៉បដំបូង?”

គតនិ់យយថ “�តឹម�តវេហយ”
141 ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជេ�កេព�តសនិយយថ ‘គម ន
អនកស�មះស�មលេផ�ងេទ តេទរ�ង�ពះនិងមនុស� ប៉ុែន�បុរសេនះគឺជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ?’ េហយអនកមន ស�ី�បពំនន់កប់ន�� បនិ់ងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
អនកេធ�ឱយពួកេគក� យជអនកស�មះស�មល។ េតមនអ�ីេកតេឡង?” អនកេ
ទីេនះ។ ពួកេគមនិបនទទួលចេម�យេទ។ �តឹម�តវេហយ។
142 ឥឡូវេនះេគលលទធិមយួចំនួន េគលលទធិមនិពិតរបស់ពួកេគ គឺជ�កមមយួ
របស់ពួកេ���បេតស�ងែ់ក�ងក� យបនចូលមកេហយបេ�ង ន េហយអនកែដល
ជ�បេតស�ងក់ំពុងែតេលប�។ ពិតជ�តឹម�តវ។ និកយនិងទ�មងៃ់នពិធីបុណយ
�ជមុជទឹក និងលំ�បេ់ផ�ងៗគន  ែដលអនកកំពុងឆ�ងកត ់ែដលពិតជមនិ�សប�ម
បទគមពរី។ ��បឆងំកនុងបទគមពរី ប៉ុែន�អនកបនខ�ំ។ �គឺជករពិត។
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143 សូម�� បអ់ំពី ស�ីែដលជ�គអធិបបយ។ �តឹម�តវ។ ធីម៉ូេថទី១ ខញុ ំចង�់ន
ធីម៉ូេថទី ១ជំពូក២:១១ ។ ឥឡូវេនះ�� បអ់�ីែដល�និយយេ ទីេនះ។

�តវ ឲយ�សីៗ េរ នេ�យសំងត ់ទងំចុះចូល�គបជ់ំពូក
ខញុ ំមនិេបកឲយ ស�ី�បេ�ង ន ឬឲយមនអំ�ចេលបុរសេទ �តវឲយេគ

េ េ�យ �សគត�់សគំចុះ
144 ខញុ ំមនិទទួលខុស�តវកនុងករ�ក�់េ ទីេនះេទ។ ខញុ ំទទួលខុស�តវកនុងករ
�បប ់អនកេ ទីេនះ េឃញេទ? េឃញេទ?

�តវ ឲយ�សីៗ េរ នេ�យសំងត់ ទងំចុះចូល�គបជំ់ពូក (េបអនកធ� ប់
ចូល�កមជំនុំអូស�ដូកេ់ហយេមលពួកេគ។ េឃញេទ េឃញេទ?)

ខញុ ំមនិេបកឲយ ស�ី�បេ�ង ន ឬឲយមនអំ�ច(ក� យជ �គគង� ល
ឌីកុន ឬអ�ីេផ�ងេទ ត) េលបុរសេទ េឃញេទ។ អំ�ច េលបុរសេទ
�តវឲយេគេ េ�យ�សគត�់សគំចុះ។

ពីេ�ពះ�ពះបនបេងកតេ�កអ�័មមកជមុន រចួមកនងេអ�៉
145 េតអនកដឹងេទ? ឥឡូវេនះ ស�ីេអយសូម�� ប។់ អនកល� ជ�គី�ទ នសុចរតិ ស�ី
គឺជរបស់ល�បំផុតែដល�ពះ�ចផ�ល់ឱយបុរស ឬ�ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយគតម់នអ�ីេផ�ង
ពីេនះ។ ហនឹងេហយ េឃញេទ? ស�ីមន កម់និទងំេ កនុង ករបេងកតេដមផង។ ស�ី
េនះមនិែមនជផលិតផលែដល�ពះបនបេងកតមកេទ។ នងជផលិតផលរបស់
បុរស។ �ពះបនបេងកតបុរសទងំបុរសនិង ស�ី។ េហយ�ទងប់នែញកពួកេគ។
េហយបនទ បពី់បុរសេនះបនរស់េ េលែផនដីរចួេហយ េហយ�កេ់ឈម ះឲយសត�
េហយរស់េ ទីេនះជយូរមកេហយ �ទងប់នយកឆ�ឹងជំនីរេចញ ជែផនកមយួៃន
ផលិតផលរបស់អ�័មេហយបេងកតជ ស�ីមន ក។់ “��ម បេងកតដំបូង េហយ
បនទ បម់កេអ�៉។” ឥឡូវេមល។

េហយមនិែមនេ�កអ�័ម ែដលចញ់បេ ឆ តេទ គឺជ ស�ីវញិេទេត
ែដលចញ់បេ ឆ តេនះ �ពមទងំរលំងចបបផ់ង

146 �ពះបនយកបុរសេនះ។ �រក�បនយក ស�ីេនះ។ ចូរេមល �តវនូវអ�ីែដល
មនចំេពះមុខ េតមនអ�ីកំពុងេធ�េ សព�ៃថងេនះ។ ចូរេមល�កមជំនំុពិតៃន�ពះនឹង
និយយថ “�ពះេយសូ៊វ!” េម�បឆងំទស់នឹង�ពះ�គិសទនឹងនិយយថ “ម៉រ!ី” េមល
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វ ិ ញ ណពួកេគ។ េឃញេទ? ពួកេគេ ទីេនះ។ “សូមេគរពនងម៉រ ី ជម�
របស់�ពះជមច ស់ អនកសថិតកនុងចំេ�ម ស�ី េហយអធិ�� នស�មបេ់យងែដល
ជមនុស�មនបប ឥឡូវេនះ និងៃថងៃនករ�� បរ់បស់េយង។ �ែមន៉។ សូម
អធិ�� នដល់ម៉រ!ី” អូ ខញុ ំេអយ ល�! េឃញេទ អនកេ  “ ស�ី” ជ�បធនបទរបស់
�រក�។ �ពះ�គីសទេគលបំណងៃនករថ� យបងគំ គឺែតមយួគត!់ អនកេ ទីេនះ។ អនក
េ ទីេនះ។

147 “អ�័ម�តវបនបេងកតេឡងដំបូង េហយបនទ បម់កេអ�៉។” អ�័មមនិបន
ចញ់េបកេទ។ េហយេតអនក�ចមន�គគង� ល ស�ីមន កជ់ឌីកុន យ៉ងដូចេម�ច?
អ�័មមនិែមនចញ់េបកេទ ែត ស�ីេនះ�តវបនេបកបេ ឆ ត។ ជកែ់ស�ងគឺនង
េទ…នងេធ�មនិគិតថខ�ួនឯងខុសេទ ប៉ុែន�នងខុស។ “ ស�ី�តវបនេគបំភន ់ កនុង
កររលំង។” េ�យ�រែត នង�ល់េពលែដល—ពិធីបុណយសពេ �មផ�ូវ ស�ីជ
េដមេហតុ។ �ល់េពលែដលមនេកមងយំគឺជ ស�ីជេដមេហតុ។ �ល់េពលែដល
មននរ�មន ក�់� ប់ ស�ីជេដមេហតុ។ �ល់ សកព់ណ៌�បេផះ ស�ីជេដមេហតុ។
អ�ី�គបយ៉់ងនិងករ�� បគឺ់ ស�ីប�� លឱយ �េកតេឡង។ អ�ី�គបយ៉់ងែដលមនិ
�តឹម�តវ គឺ ស�ីប�� លឱយ�មន។ េហយបនទ បម់ក�កក់បលរបស់នង េល
�កមជំនុំ�គគង� ល អូ ប៊សី�ព េពលខ�ះ។ ខម ស់េអ នេលនង។

148 ឥឡូវេនះខញុ ំសូមបែង�រអនកេ មយួេផ�ងេទ ត �គនែ់តកនុងមយួនទី។ េឃញ
េទ? ឥឡូវេនះ សូមេបកេ កនកូ់រនិថូសទី ១ ជំពូក១៤:៣២ េ ទីេនះ េហយ
េមលអ�ីែដលប៉ូលនិយយេ ទីេនះ េហយបនទ បម់កេយងនឹងេ មយួចំនួន
េទ ត �គនែ់តកនុងមយួនទី។ េហយេយងមនិចងទុ់កអនកយូរេពកេទ ដូេចនះអនក
នឹងេន យហត�់ស់ េពល�ពឹកអនកមនិ�ច�តឡបម់កវញិបនេទ។ �តឹម�តវ។
ខញុ ំចង�់ន។ ប៉ុនម ននកេ់ជ ថប៉ូលជ�គែដលបំផុសគំនិត? ឥឡូវចថំ ប៉ូល
បនសរេសរ េនះកជូ៏នធីម៉ូេថែដរ។ េឃញេទ? េនះ ឥឡូវេនះ កូរនិថូសទី
១ជំពូក១៤:៣២ ។ ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយ ចបេ់ផ�ម�តងេ់នះ េហយចបេ់ផ�ម�ន
េ ទីេនះ ១៤:៣៤។

េ កនុងពួកជំនុំ �តវឲយពួក�សីៗ េ េសង ម …

149 េតអនកឮអ�ីែដលគតប់ននិយយេទ?
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េ កនុងពួកជំនំុ �តវឲយពួក�សីៗ េ េសង ម ដបតិគម នចបបឲ់យនិយយ
េឡយ �តវឲយេគ�បតិបត�ិ�មវញិ ដូចជ�កឹតយវនិយ័កសំ៏ែដងែដរ…

150 េតអនកមនករ�នបន�ិចបន�ួចេ េលេនះេទ? េបអនកបន�ន�
�តឡបម់កវញិ េហយេមលេឃញ េប�មនិយកេ�កុបបត�ិ ៣:១៦ ។ េ េពល
ែដល�ពះបន�បបេ់អ�៉េ�យ�រែតនងបន�� បព់ស់ជំនួសឱយប�ីរបស់នង
ែដលថគតនឹ់ង�គប�់គងេលនងេពញមយួជីវតិ។ េត ស�ី�ចចូលមក�គប�់គង
េលមនុស��បសេធ�ជ�គគង� លឬឌីកុនបនយ៉ងដូចេម�ច េ េពល�ពះគមពរីបន
ែចងថ “ចូរ�� បប់ងគ ប”់ ដូចជេ កនុងកល់េដមដំបូង? េ េពល�ទង…់�ពះ
—�ពះមនិ�ចផ� ស់ប�ូរបនេទ។ អនកមនិ�ចេធ�ឱយ�ពះបនទូលនិយយេរ ងមយួ
េ ទីេនះនិងេរ ងេផ�ងេទ តេ ទីេនះេទ។ �េធ�មនិបន។ �ដូចៗគន �គបេ់ពល។
151 ដូេចនះ េ កនុងករចបេ់ផ�ម េនះជកែន�ងែដលមុនេពលេនះ�តវបនប ចប់
េបខញុ ំមនឪកស ខញុ ំចងនិ់យយ�តងថ់ �ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ ស�មប់
អនក។ ខញុ ំមនិែដលេធ��េ កនុង�កមជំនុំេនះេទ។ ប៉ុែន�េមលេសចក�ីស ញ េទ�ដង។
មន កនិ់យយថនង�ចេរ បករបន។ មន កេ់ទ តនិយយថពួកេគមនិ�ច
េរ បករបនេទ។ េហយមយួេនះ និយយេនះថឬេផ�ងេទ ត។ សូមរងច់បំន�ិច
េហយេមលេតមនអ�ីេ កនុង�ពះគមពរី និយយេ េពលេយងេ ដល់�។ េឃញ
េទ? �តឹម�តវ។ ឥឡូវេមលេ ទីេនះ។

�តវឲយពួក�សីៗ េ េសង មេ កនុងពួកជំនុ…ំដបតិគម នចបបឲ់យនិយយ
េឡយ �តវឲយេគ�បតិបត�ិ�មវញិ ដូចជ�កឹតយវនិយ័កសំ៏ែដងែដរ

152 បនទ បម់ក េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ ពួកេគមនិ�តវបនអនុ ញ តឱយនិយយ
េឡយ ពីេ�ពះ ប៉ូលបននិយយថ ពួកេគមនិ�ច។ េត��តវេទ? “ទុកេ�
យ�សីៗេ េសង ម។ េនះជករេគរព�បតិបត�ិ។” ឥឡូវេបអនកចង�់នខេយងត
េទ ត�នឹងន ំអនកេ កនេ់�កុបបត�ិ ៣:១៦ ។ េឃញេទ? �តឹម�តវ។ “ដូចជេ
េ�កមចបប”់

េបេគ…ចងេ់រ នអ�ីេនះ�តវែត…សួរប�ី—េ ឯ…ផទះចុះ ដបតិ
ែដលពួក �សីៗ និយយេ កនុងពួកជំនុំ េនះគួរខម សេហយ។

េតមនអ�ី?…
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153 ឥឡូវសូម�កេឡកេមលស ញ សួរេនះេ េល�ពះគមពរីនីមយួៗរបស់អនក ថ
“អ�ី?” េតអ�ីែដលប�� លឱយប៉ូលនិយយែបបេនះេហយេធ�ដូចេនះ? ឥឡូវេនះ េប
អនកធ� បទ់ទួលបនសំបុ�តែដលកូរនិថូសបនសរេសរេ កនប់៉ូល។ ឥឡូវេនះ
អនក�ចរក�បនកនុងប�� ល័យល�ៗ នឹងេឃញសំបុ�ត កូរនិថូសសរេសេ កន់
ប៉ូល។ ពួកេគបនសរេសរនិង�បបគ់តប់នទ បពី់ ស�ីទងំេនះបនែ�បចិត�េជ …
ពួកេគមន—របូ�ពះមយួេ ទីេនះ �តវបនេគេ ថ “�ពះឌី�” ។ នងកជ៏
ជនជតិេអេភសូរ ែដរ។ េហយពួកកូរនិថូសបនថ� យបងគំ�ពះអមច ស់ ដូចគន េនះ
ែដរ េ�ពះ�ជករថ� យបងគំដល់�បជជតិនន។ េហយពួកេគបនរកេឃញថម
មយួដំុេចញមក េ ៃថងមយួ �េមលេ ដូចជរបូ�ងរបស់ ស�ី។ ពួកេគបននិយយ
ថ “�ពះគឺជ ស�ីេហយនងបនទម� ករ់បូនងចុះមករកេយង។” េហយ�ប�ទ
របស់ពួកេគ ពួកេគបននិយយថ គឺហួសពី�កមជំនុំ�ឡូម៉ូនេ េទ ត។ អូ! គឺជ
ថមែកវទងំអស់មនេ��បមស។ ែដលជកែន�ងែដល�ប�ទរបស់�ឡូម៉ូន
�តវបនេធ�ពីេដម�េ� េ�យមស។ េឃញេទ? េហយគឺេ ឆង យហួសពី�។
េហយថេបអ ច ឹង �ពះជ ស�ី—េហតុអ�ី�បកដ�ស់ នង�ចមនបូជចរយជ
ស�ី។ �បកដ�ស់ េប�ពះជមច ស់ជ ស�ីេនះអនកអធិបបយជ ស�ី�តវេហយ។
ប៉ុែន��ពះជ បុរស។ �ពះគមពរីបនែចងថ�ទងជ់បុរស េហយ�ទងគឺ់ជបុរស។
េឃញេទ? េហយេប�ពះ គឺជបុរសមន កប់នទ បម់ក�គួរែតជមនុស��បស។

ឥឡូវសូមកតសំ់គល់�តងេ់នះ “េតជអ�ីេ ?”
154 ឥឡូវេនះ ពួកេគមយួចំនួនជ ស�ីជសងឃ េ េពលែដលពួកេគបនែ�បចិត�
េជ  ពួកអនកមនិេជ េ េល�គីសទ�សន ពួកេគគិតថពួកេគ�ចរក�តំែណងជ
�គគង� លមន ក ់េ �មវធីិេនះ។ េបពួកេគបនអធិបបយេ ទេីនះ អំពី�ពះឌី�
ពួកេគមកទីេនះេហយអធិបបយអំពី�ពះ�គីសទ។
155 គតនិ់យយថ “េតមនអ�ីេកតេឡង? បនេចញមកនូវ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ…” សូម�� ប។់ បងប�ូន េតអនកដឹកន�ំចេធ��យ៉ងដូចេម�ច? ខ ៣៦ ។

ចុះដូចេម�ច? េត�ពះបនទូលបនេចញពីពួកអនក�ល់គន មក? ឬបន
មក�តឹមែតអនក�ល់គន ែតប៉ុេ�� ះ?

េបអនក��ម នថ ខ�ួនេចះអធិបបយ ឬថ ខ�ួនជមនុស�
�បកបេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ (កំុេធ�អ ច ឹងសូមបែីតជេ�� �គនែ់តជ
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បុរសគិតខងវ ិ ញ ណ) េនះ�តវែតយល់�ពមថ េសចក�ីទងំប៉ុនម ន
ែដលខញុ ំសរេសរេផញមកអនក�ល់គន េនះ សុទធែតជប ញត�ផង�ពះអមច ស់
ទងំអស់(អនកេជ េទ?)

េបអនក�មនិយល់េទ េនះឲយេគ េ ែតមនិយល់េ ចុះ
156 ឥឡូវេនះ ��គនែ់ត�បេសមដូចែដលខញុ ំដឹងេហយ�ក�់។ េឃញេទ? គតប់ន
និយយថ “េបបុរសគឺជបុរសខងវ ិ ញ ណឬជេ�� គតនឹ់ងទទួល�គ ល់ថ
អ�ីែដលខញុ ំសរេសរេ ទីេនះ គឺជបទប ញត�ិរបស់�ពះអមច ស់។” ប៉ុែន�បននិយយ
ថ “េបគត—់េបគតល់ងងេ់ខ�  �គនែ់តឱយគតក់� យជមនុស�លងងេ់ខ� ចុះ។” េឃញ
េទ? �ជេរ ងែតមយួគតែ់ដលអនក�ចេធ�បន។ េបពួកេគចងប់ន� អនក�គនែ់ត�តវ
ឱយពួកេគេ ចុះ ពីេ�ពះែដលគតប់នេឃញ�ចបេ់ផ�មេ ទីេនះ។
157 េហយមន ស�ីខ�ះបន�បបខ់ញុ ំថ “អូ! េ�កប៉ូល�គនែ់តស�ប់ ស�ីចស់ៗ។”
158 គតម់និែមនជអនកស�បេ់ទ។ អនកដឹងេទ ប៉ូលជ�វក័ េហយេ �កមជំនុំ
�សនដ៍ៃទ។ េមលេនះ។ េតអនកដឹងេទប៉ូល…េតមនប៉ុនម ននកេ់ជ អ�ីែដលប៉ូល
បនអធិបបយ? េតេនះជ—អ�ីែដលគតប់ននិយយេ ទីេនះេទ? ប៉ូលបន
និយយថ…
159 អនកនិយយថ “សូមចបំន�ិចបង�បស �បណ� ំ ។ �គនែ់តមយួនទី!
ឥឡូវេនះ ប៊សី�ពរបស់េយងនិយយថមនិអីេទ។ អនក�តតពិនិតយទូេ  គឺសភ
និយយថមនិអីេទ។ ប៊សី�ព វន័េណសនិយយថមនិអីេទ។”
160 ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលពួកេគនិយយេទ។ �មនិពិតេទ! េហយខញុ ំបន�បបអ់នកថ
េយងនឹងេ េដមបបិីទ�ឱយជប។់ េហយេ��ែក�ងក� យនឹងនិយយដូេចន ះ។ ដបតិ
�ពះគមពរីបន�បបថ់ “េបអនក�គិតថខ�ួនជអនក�បកសទំនយខងវ ិ ញ ណ
ឬជេ�� ចូរឲយគតទ់ទួល�គ ល់ថអ�ីែដលខញុ ំនិយយគឺជបទប ញត�ិរបស់
�ពះអមច ស់។” េហយេបវ ិ ញ ណរបស់គតម់និកតទុ់កជមយួ�ពះបនទូលេនះ គត់
គឺជេ��ែក�ងក� យ ចបេ់ផ�មជមយួ�។ ខញុ ំគួរែតេធ�ជមនុស�ែដលស�ប ់ ស�ីជង
ែដលចូលចិត�របស់ដូចេនះ េដមប�ីករ់បស់របរដូចេនះ េ កនុង�កមជំនំុៃន�ពះ
ផទុយនឹងពិធីបរសុិទធរបស់�ពះ។ េហយេ�កប៉ុលបននិយយថ…ក�ទី ១:
៨ េ�កប៉ូលបននិយយថ “េបមនេទវ�មកពី�ថ នសួគនឹ៌ងផ�យដំណឹងល�
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េផ�ងេទ ត ជងអ�ែីដលខញុ ំបនអធិបបយដល់អនក ចូរឲយអនកេនះ�តវប�� �ចុះ”
ឥឡូវ េតអ�ីែដលអនកនឹងេធ�ចំេពះករេនះ?
161 ឥឡូវេនះអនកនិយយថ “ចុះចំែណកឯកែន�ងែដល�បនែចងថ ‘កូន�បស
កូន�សីរបស់អនកនឹងទយ’ េ កនុងយ៉ូែអល េហយ—េហយកែន�ងែដលេព�តស
បនដក�សងេ់ ៃថងបុណយទី�សឹប?” ពិតជ�តឹម�តវ។
162 េតអនកដឹងេទ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ថមនវធីិែតមយួគត ់ និងមនែតផ�ូវ
មយួេទែដលមនុស��គបគ់ន �ចចូលកនុងកិចច�ពមេ�ព ង �មរយៈ…អ�័ប�គឺំជ
អនកែដលបនសនយ េហយ—��ៃនករសនយគឺ�មរយៈករកតែ់សបក។ េតមន
បងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងអំពីេរ ងេនះ? េនះជអ�ីែដល�ពះបនប ជ ក។់
163 ដូចជបង�បសខងបទីសទគតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ�ំ
េហតុអ�ី េយងជពួកបបទីសទបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកបនទទួល�េ េពល�?”

បនេឆ�យថ “កនុងេម៉ងែដលេយងបនេជ ។”
164 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ូលបននិយយថ ‘េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេហយឬេ �ងំពីអនកេជ មក?’” េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ
អនកបទីសទខ�ះមកេហយ េយងនឹងនិយយអំពីសុវតថិភពអស់កលបមយួចំនួន
ជមយួអនក។” ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន� មនកែន�ងែដល�តវេធ� អនកទទួលបន�
ដូចេនះ?” េឃញេទ?
165 គតនិ់យយថ “េតអនកបនទទួល��ងំពីអនកបនេជ ?” ពួកេគជអនកេជ
េហយែ�សកេហយអរសបបយនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ពួកេគមនិទនប់នទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ េឡយេទ។ ប៉ូលបននិយយថពួកេគគម នេទ។ េឃញេទ?
“េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ ឬ?”

ពួកេគនិយយថ “េយងមនិដឹងថមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។”

បននិយយថ “េតអនកបនទទួលបុណយ�ជមុជយ៉ងដូចេម�ចេ ?”
166 ពួកេគបននិយយថ “េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក” ប៉ុែន� ខុសឆគង
េឃញេទ។ ដូេចនះគត�់តវែតបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក ម�ងេទ ត។ �តវេហយ។
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167 សូមកតសំ់គល់ករេនះ េ េពលែដល ស�ីអធិបបយទងំេនះ េ េពលពួកេគ
ចូលមក ពួកេគគិតថពួកេគនឹងយកសិទធិអំ�ចរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន��ពះពិតជ
មនិអនុ ញ តឱយេធ�ដូេចនះេទ។ េហយអនុ ញ តឱយ…ខណៈេពលែដលេយងចូលដល់
�បធនបទេនះេ ទីេនះ ពី ស�ី េឃញេទ។ េហយ�ឥឡូវេនះ គតប់ននិយយ
ថ “េបកនុងចំេ�មបងប�ូនអនកែដលមន�ពះវ ិ ញ ណ ឬជេ�� ទទួល�គ ល់ថ
អ�ីែដលខញុ ំសរេសរគឺជបទប ញត�ិរបស់�ពះអមច ស់។ ប៉ុែន�េបគតល់ងងេ់ខ�  �គនែ់ត
េ�យគតេ់ លងងចុ់ះ។” េនះេហយជមូលេហតុែដល…េ�ងឧេបសថេនះមនិ
ឈរេហយែតង�ងំ ស�ីជអនកអធិបបយ ស�ីឌីកុន ឬអ�ីៗស�មប់ ស�ីេធ�ជតំែណង
ៃន�កមជំនំុេនះ ពីេ�ពះបទគមពរីេនះេ ទីេនះេហយ�េ ��កត។
168 �ពះគមពរីបនែចងថ “កូន�បសកូន�សីរបស់អនកនឹងទយ។” េត
ពកយទំនយមននយ័ដូចេម�ច? រកេមល�េមល៍។ “�បបអ់�ីមយួ�មករ
បំផុសគំនិត” ឬ “ទយអ�ីមយួ។” �គឺពកយផ�។ំ
169 �គនែ់តដូចជករ�បជ់បរសុិទធមននយ័ថ “�តវបនសំ�តេហយ
ែញកេចញស�មបក់របំេរ ” េឃញេទ? ឬ�ជកេន�មពកយមយួែដលមននយ័
េ�ចនជងអ�ីមយួដូចជេយងែដរ មន�ជភ�អងេ់គ�សេ ទីេនះ។
170 ដូចជេយងនិយយពកយថ “ក� រ” ែមនេហយ េតក� រមននយ័យ៉ងេមច៉?
អនកនិយយថ “គតម់ននយ័ថគតប់នចំ�យ�បកក់� រេខ នរបស់គត។់”
“េទ គតម់និែដលេទ។ គតច់ងនិ់យយ ថគតអ់ផ�កុ។” “េទ គតម់និែដលេទ។
គតម់ននយ័ថគតធុ់ញ�ទនគ់ត�់ស់។” ឬ អនកេឃញេទ �គនែ់តពកយអនក
�តវែតដឹងពីអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយ។ េឃញេទ?
171 េហយេនះជវធីិែដលពកយផ�េំនះែដលជកែន�ងថ “កូន�បសកូន�សីរបស់
អនកនឹងេចះទយ។” ឥឡូវេនះ វធីិែតមយួគតែ់ដល�ពះេធ�…
172 ពួកបបទីសទេនះបននិយយថ “េយងបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ខញុ ំ
បននិយយថ “អ ច ឹងេ េពលែដលេយងបនេជ ។” ខញុ ំបននិយយថ…
ឥឡូវេនះ េឃញេទគតប់ននិយយថ “�ពះៃនអ�័ប�…ំ” បននិយយថ “អ័
�ប�េំជ េល�ពះជមច ស់។” េនះជវធីិគតប់ន�ក�់។ គតប់ននិយយថ
“អ�័ប�េំជ  េល�ពះេហយគត�់តវបន�បជ់សុចរតិ។” េតមនបងប�ូនប៉ុនម ន
នកែ់ដលដឹងអំពីេសចក�ីពិតេនះ? ឥឡូវេមល—រេប បែដល��ងំ�ចេធ�បន
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យ៉ងងយេ បងប�ូន។ េឃញេទ �គនែ់តជករងយ�សល។ ឥឡូវេនះ េនះជ
បទគមពរី។
173 បងប�ូនេអយ ខញុ ំចង�់បបដ់ល់អនកថ អនកគួរែត�តវបនចកេ់�បង�ងំមុនេពល
អនកចូលមកេនះ។ អនកគួរែតចូលកែន�ងសមង តេ់ហយអធិ�� ន។ ម�ជននិយយ
ថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិេចញេ ខងេ�កនិងេមលមនុស�?” បងប�ូន េបអនក
នឹងនិយយជមយួមនុស�ឬបេ�ង នពួកេគ អនកគួរែតេ ជបេ់�យខ�ួនអនកផទ ល់
ជមយួ�ពះ ស�មបម់យួរយៈសិន មុនអនកចូលកនុងេវទិកេនះ។ ពិត�ស់ េឃញ
េទ ពីេ�ពះ��ងំជមនុស�ឆ� ត�ស់។
174 គតប់ននិយយថ ឥឡូវេនះ សូមសមគ ល់ថ គតប់ននិយយថ “អ�័ប
�េំជ េល�ពះជមច ស់ េហយបន�បជ់សុចរតិ។” �តឹម�តវេហយ។ គតប់ន
និយយថ “ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីេទ តែដល�ចេជ បន?”

ខញុ ំបននិយយថ “េនះជអ�ីែដលគត�់ចេធ�បន។”
175 គតប់ននិយយថ “មនិថអនក�ចេធ�បនេ�ចនឬអនកេផ�ងេទ តេធ�អ�ីបន
េ�ចនេទ ប៉ុែន�ចូរេជ ?”
176 ខញុ ំបននិយយថ “េនះជអ�ីែដលេយង�ចេធ�បន។ ប៉ុែន�េមលេ បងប�ូន
បនទ បម់ក�ពះបនផ�ះផ�ឬទទួល�គ ល់ជំេន របស់អ�័ប�។ំ �ទងប់នផ�ល់ឱយ
គតនូ់វ��ែដលជទីសំគល់ ករកតែ់សបកដូច��ៃនសមពន័ធេម�តី។ េឃញេទ?
�ទងឱ់យគត។់ គតប់ននិយយថ ‘ឥឡូវេនះ អ�័ប� ំអញ�គ ល់ជំេន របស់អនក
ដូេចនះអញនឹងផ�ល់ឱយឯងចុះហតថេលខឥឡូវេនះថអញបនទទួលឯង។’”
177 ដូេចនះគតប់នកតែ់សបកអ�័ប� ំ េហយេនះគឺជ��ៃនករ�ងំស ញ ។
េហយឥឡូវេនះេ កនុង�គេនះ… ស�ីមនិ�ចេ កនុងេសចក�ីស ញ េនះបនេទ។
មនែត ស�ីែដលេរ បករេហយប៉ុេ�� ះ។ រកេមលកែន�ងមនិ�ចកតែ់សបក ស�ី
ដូេចនះ ពួកេគ�តវែតចូល ដូេចនះនងនិង�� មរីបស់នងគឺែតមយួ។ ពួកេគមនិែមន
ពីរេទ តេទ ពួកេគមនែតមយួ។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងអំពីេរ ងេនះ? បទ
គមពរីែចងដូេចនះ។ ដូេចនះនងបនេរ បករេហយបនទ បម់កនង—នងបនក� យជ
មន ក។់ េហយបន�េ មុខេទ ត េ ទីេនះនិងេមលេ ទីេនះេ កនុងធីម៉ូេថ បន
និយយេរ ងដែដលេនះបននិយយថ “ឥឡូវេនះេ�យឈរមនំងនឹងបន
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សេ ងគ ះេ េពលស�មលកូន េបនងេ ែតមនជំេន  និងភពបរសុិទធេ�យ
អស់ពីចិត�។”
178 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ករកតែ់សបករបស់ស ញ ចស់គឺសថិតេ កនុង�ច ់ ប៉ុែន�
េ កនុងគមពរីស ញ ថមី េ�កយ៉ូែអលនិយយថ “ខញុ ំនឹងចកប់ង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណ
របស់ខញុ ំ េ េលមនុស�ទងំអស់េហយកូន�បសកូន�សីរបស់អនកនឹងទយ។”
ឥឡូវេនះ ពកយទំនយគម ននយ័ថបេ�ង នេទ។ ករពយករណ៍មននយ័ថ “�បប់
បទពិេ�ធនម៍យួេ�កមករបំផុសគំនិត” ឬ “�បបអ់�ីមយួមុនែដល�េកតេឡង។”
េហយេយងដឹងថមនេ��េ កនុង គមពរីស ញ ចស់។ ពួកេគមនិ�ចនិយយ
េចញេ កនុង�គរ និយយេចញមកេ កនុង�កមជំនំុេ  កនុង�កមជំនំុវ�ិរ ដូច
�គបេ�ង នបនេទ។ ប៉ុែន�នង ��និងពួកេគភគេ�ចនេ កនុង�កមជំនុំ ពួកេគ
ជេ��េហយពួកេគបនេធ�… ម៉�មជេ���សី ឬជអ�ីែដលដូចេនះ។ នង
មន�ពះវ ិ ញ ណេ េលនង េនះជករពិត ប៉ុែន�នងមនករកំណតរ់បស់នង។
ស�ី�ចជេ��ៃថងេនះ! ែតមនិែមនជ�គជេដមេ ខងេ�កយេវទិកេ ទីេនះ
េទ។ អនកេធ� អនកេធ�—ឱយអនកផទុយពី�ពះគមពរីខ�ួន�ផទ ល់។ �ពះគមពរីមនិ�ចនិយយ
េរ ងមយួេ ទីេនះនិងេរ ងេផ�ងេទ តេ ទីេនះេទ។ ��តវែតនិយយេរ ងដែដលៗ
�គបេ់ពលឬេបមនិអ ច ឹង�មនិែមនជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។ េឃញេទ? ដូេចនះ
“កូន�បសកូន�សីរបស់អនកនឹងេចះទយ” ពួកេគនឹង “�បបជ់មុន” ឬ “ែថ�ង
ទីបនទ ល់។” ឥឡូវេនះ អនកេមលេ �េឡង េហយអនករកវចននុ�កម�ពះគមពរីេហយ
េមលថេត�មនិ�តឹម�តវេទឬ។ “កូន�បសនិងកូន�សីរបស់អនកនឹងេចះទយ។”
179 �ពះគមពរីកែ៏ចងអំពី ស�ីែដលេធ�ពុតជនងែដរ បនអះ�ងថនង… េនះនឹង
េធ�ករទងំពីរជមយួ�កមជំនំុកតូលិក េហយនឹងេធ�ករេនះផងែដរ…ជមយួនឹង
�បធនបទេនះែដលេយងនឹងនិយយ ឥឡូវេនះ។ សូមេបកេ គមពរី—ៃនវវិរណៈ
េហយសូមទទួល—អំពីជំពូកទី២និងខ ២០ េ េពលែដលេយងនិយយេ ទីេនះ
េ ជិត�ែដលអនក�ចសមគ ល់េ ទីេនះេហយ�គនែ់តេមលពីរេប បែដល�រក�
េធ�េរ ងេនះ �ចជករនិយយេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង
រេប បែដល…អ�ីែដល ស�ីេនះនឹង�តវបន។ ចថំ �កមជំនំុកតូលិកគឺជ ស�ី។
េយងេទបែត�ន�ែមនេទ? សូម�� បឥ់ឡូវេនះេត�និយយយ៉ងេមច៉។ វវិរណៈ
២:២០ “ឥឡូវ កំពុងែតតសូ៊…” គតក់ំពុងែតនិយយអំពីករេនះ �កមជំនំុធីយ៉
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ធី�៉ េឃញេទ “ឥលូវេនះ…” ែដលជ�កមជំនំុវយ័ក�� ល េ ទីេនះឆ�ងកត់
យុគសមយ័ងងឹត។

ឥឡូវេនះខញុ ំមនេរ ងខ�ះែតអញ�បកនេ់សចក�ីខ�ះនឹងឯង ដបតិឯង
បេ�� យឲយ ស�ី េឈម ះេយសិបិល ែដល េ ខ�ួនជេ�� បន
េ បង� តប់េ�ង ន េហយនពំួកបវបំេរ របស់អញ ឲយវេង�ងេ �ប�ពឹត�
េសចក�ីកំផិត េហយបរេិភគដង� យែដលថ� យ េ របូ�ពះផង (េឃញ
េទ?)

180 ឥឡូវេនះ េបអនកសមគ ល់េឃញ េមលសមយ័�កមជំនុំទងំេនះ បនទ បម់កេយង
នឹងបិទ។ បនទ បម់កេ េពល�ពឹកេយងនឹងេ យករបស់េផ�ងេទ ត។ េមល។ េ
េ�កម…េ�កមេជងចេងក ងមសៃនេ�ងឧេបសថរបស់យូ�េ ែផនកខងកនុង ៃន
�ក�ស់និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត មនេជងចេងក ងមស�បពីំរ។ អនកទងំអស់គន ដឹង
េហយ។ េឃញេទ? មន�កមជំនុំចំនួន៧។ �និយយពី�គពួកជំនុំទងំ៧ គឺជ
ពន�ឺ។ ឥឡូវេបអនកកតសំ់គល់ វវិរណៈ ១ េយងេឃញថ�ពះេយសូ៊វកំពុងែតឈរ
េ កនុង�គពួកជំនុំទងំ៧ េជងចេងក ងមស ៧ េពលែដលគតង់កមកេឃញមន ក់
ដូចកូនមនុស� ឈរ េស� កពក�់មរេប បរបស់�ទង។់ �គឺជកូន�កមុែំដលឈរ
េ កនុងេជងចេងក ង �តវបនគូសេចញ។
181 ឥឡូវេនះ ស ញ ចស់េគនឹងយក…េទ នមយួេនះ េហយយក�េ បំភ� ឺ េទ ន
មយួេទ តរចួយកេចញពីអំពូលេនះ េ មយួ និងពន�តម់យួេផ�ងេទ តដូចជ
រហូតដល់ពួកេគបនេធ�ទងំមូល េជងចេងក ង�បពីំរ។
182 េបអនកនឹងកតសំ់គល់ េ េដមដំបូង េ េពលែដល�ពះជមច ស់ចបេ់ផ�ម
េធ�ករជមយួជនជតិយូ� េហយពួកេគបនឆ�ងកតយុ់គសមយ័មស។ េហយ
បនទ បម់កសមយ័កលងងឹតបំផុត ៃនករ�ប�ពឹត�របស់ជន ជតិ យូ� ែដល�ពះ
បនេធ�ជមយួនឹង�សនយូ៍�គឺសថិតេ កនុងរជជកល ��ប។់ េហយេបអនក
កតសំ់គល់ករ�នពី�គពួកជំនំុទងំេនះ គតនឹ់ងទទួលបន �តលបេ់ �ម�ង
េទ ត។ គតប់ននិយយថ “កលពីប៉ុនម នឆន មំុន” េហយគតប់ននិយយ
ថ… ឥឡូវេនះ េ កនុងយុគសមយ័ងងឹតេនះ មយួពន�់បរំយឆន េំ ទីេនះ
ឬេ  េពលេវ�របស់អ�័បដំ់បូង និងពួកយូ�។ សមយ័ងងឹតបំផុតែដល
ពួកេគមន េ េពលេស�ចអ�័បប់នេរ បករជមយួេយេសបិលេហយយករបូ
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�ពះចូលមកកនុងអុី��ែអល េហយេធ�អ�ីៗទងំអស់ �បជជនថ� យបងគំបនទ បពី់អ័
�ប…់បនទ បពី់�ពះរបស់េយេសបិល។ អនកចេំទ ពួកេគ�កេ់ឈ និងដក�សនៈ
របស់�ពះជមច ស់េចញ។ េហយេអលីេសបនែ�សកេឡង គតគឺ់ “ែតមន កគ់ត”់
េហយ�ពះជមច ស់មន�បពំីររយនក ់ ជអនកែដលមនិលុតជងគងថ់� យបងគំ�ពះ
បលេ�ះ។ អនកេ ចេំទ? េនះេហយជ�បេភទៃន�កមជំនុំែដលបនេ�ជសេរ ស
េចញមក។ េឃញេទ េ ទីេនះ? េឃញេទ េត�យ៉ងេមច៉េ ?
183 េ កនុង�កមជំនុំេនះ េបសិនជេ�កអនកកតសំ់គល់ ពួកជំនុំដំបូងគឺ �កមជំនុំ
េអេភសូ គឺជ�កមជំនំុដអ៏�ច រយ។ គតនិ់យយថ “អនកទទួលបនពន�ឺ េហយ
ឬេ ។” េហយេបអនកកតសំ់គល់ �កមជំនុំនីមយួៗ�ចបេ់ផ�ម�ស�បេ់
�ស�បេ់  �ស�បេ់  រហូតដល់សមយ័�កមជំនំុធីយ៉ធី�៉។ បនទ បម់ក មយួ
ពន�់បរំយឆន ។ំ បនទ បម់កគតប់នេចញមកេ ែផនកមខ ងេទ ត “េហយអនកនឹង
មនពន�ឺតិចតួច។ ចូរព�ងឹងអ�ីៗែដលអនកមនេ ែ�កងេជងចេងក ងរបស់អនក�តវ
រលតេ់ ” េហយ�កប៏ន�មកដល់�គពួកជំនំុភ�ីេឌភ េហយបនទ បម់កចូល
េ កន�់គពួកជំនុំេ ឌីេស។
184 េ ទីេនះ ស�មស់។ អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំពិតជ�ស�ញ់ករេនះ�ស់ បង�បស
សមីត។ េមល េមលេ េនះ។ ឥឡូវេនះ េ កនុង�គពួកជំនំុេនះ ដូចែដលេយង
បនឆ�ងកត…់េឃញេទ។ �គពួកជំនំុដំបូងគឺេអេភសូរ គឺជ�គពួកជំនុំេអេភសូរ។
ឥឡូវេនះ មន�យុកល�កមជំនំុនីមយួៗរហូតទល់ែតដល់១៥០០ឆន េំបអនកនឹង
កតសំ់គល់… �ន�េពលអនកេ ផទះយបេ់នះេបអនកមនេពលរេឺពល�ពឹក�ពលឹម
មុនេពលអនកមក�កមជំនុំ េ ជំពូកទី ១ទី២និងទី៣ ៃនវវិរណៈ។ អនកនឹងេឃញ
សមយ័�កមជំនុំនីមយួៗ គតនិ់យយថ “អនកមនកំ�ំងតិចតួច េហយអនក
មនិបនបដិេសធេឈម ះខញុ ំេឡយ” រហូតដល់�ទងេ់ ដល់១៥០០ឆន ៃំនធីយ៉ធី�៉
យុគសមយ័ងងឹត។ បនទ បម់កគតប់នេចញមកេ មខ ងេទ តេហយនិយយថ:

…អនកមនេឈម ះែដលអនករស់េ  ប៉ុែន�អនកបន�� បេ់ហយ។
185 េហយទងំេនះ គម ន�គពួកជំនំុេផ�ងេទ តេទ �គពួកជំនុំភ�ីេឌភគឺ
មនិែដលយកេឈម ះេនះម�ងេទ តេឡយ។ មនិែដលេ�ះ ពីេ�ពះែដល�បន
េចញេ េ�កកនុងអំឡុងេពលេនះ។ ឥឡូវ អូ េតេធ�យ៉ងេមច៉េទប�ច�កប់េ�ង ន
ខុសេល�បន េ �តងេ់នះ បង� ញអនកថ�ជម� យ�កមជំនុំកតូលិក ែដលជ
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ម� យរបស់�ទងំអស់ “ម� យ�ថក៌ំបងំបប៊ឡូីន។” េនះេហយ េមល េ សមយ័
�កមជំនុំេ ទីេនះ េ េពលែដលនងេចញមកនងមនពន�ឺតិចតួច បនទ បម់ក
នងកង៏ងឹតេ ៗ �ស�បេ់ ៗ េហយបនទ បម់កនងបន�តឡបចូ់លមកអងគករ
វញិេ ទី ១៥០០ឆន េំនះ។ េហយនងបនេចញមកឥឡូវេនះមនិែមនជ�កមជំនំុ
របស់�ពះអមច ស់ �ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ ប៉ុែន�ជ�កមជំនំុកតូលិក។ េតលូធរ័េចញមក
ជអ�ី? កនុងនមជ�កមជំនុំលូេធរ។ េតពួកបបទីសទេចញមកជអ�ី? កនុងនមជអនក
�កមជំនុំបទីសទ ។ មនិែមននមរបស់�ទង ់ មនិែមនជេឈម ះរបស់�ទងេ់ឡយ។
េឈម ះមយួេទ ត “អនកមនេឈម ះ។” “ដបតិគម នេឈម ះេផ�ងេទ តែដលបន�ក់
េ េ�កម�នសួគ ៌ អនក�ចបនសេ ងគ ះែត�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គិស�ប៉ុេ�� ះ។”
“អនកមនេឈម ះែដលអនកកំពុងរស់េ  ប៉ុែន�អនកបន�� បេ់ហយ” ជមយួនិកយ
េនះ។

186 “អូ! ខញុ ំគឺជពួកេ�បសប៊េីធេរ ន” េហយអនកបន�� បេ់ហយ! “អូខញុ ំជបទីស្
ទ” អនក�� បេ់ហយ! អនកមនជីវតិែតមន កគ់តេ់ េពលអនកមនជីវតិរស់កនុង�ពះ
�គិស�េយសូ៊វ។ េនះេហយ�តឹម�តវ។ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកែក�ងក� យ បុណយ
�ជមុជទឹកែក�ងក� យ។ េ�បះទឹក ចក ់ ជំនួសឱយករពន�ិច េ�យេ�ប “�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ជំនួសៃន�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ
វញិ។ េរ ងមនិពិតទងំអស់េនះនឹងមកដល់ �ពះគមពរីនិយយដូចជចកចូ់ល
េ កនុង�ពិបក�ស់។ េហយេ ទីេនះេយងអតធ់មតនឹ់ងពួកេគ “ែមនេហយ
�កមជំនុំរបស់ខញុ ំេជ ែបបេនះ។” ប៉ុែន��ពះគមពរីនិយយែបបេនះ។ េឃញេទ? គម ន
េរ ងែបបេនះេទ។ គម នេរ ងែបបេនះេទ។

187 េហយគម នកែន�ង�េ កនុង�ពះគមពរីែដលពួកេគបនដកេចញនូវអ�� ត
របស់ពួកេគេឡយ ចូរែញក�ពះដប៏រសុិទធ េហយបូជចរយផឹក��េហយេ �ថ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនិែដលមនេ កនុង�ពះគមពរីេទែដលពួកេគបនចបៃ់ដ
គន  េហយ�បគល់ដល់ ៃដកនងករ�បកប េហយេ �ថ�ពះវ ិ ញ ណ បរសុិទធ។
មនិែដលមនអនក�េងបេឡងេហយនិយយថ “ខញុ ំជអនកេជ ” េហយទទួល
បន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េបមន េនះជវធីិែដលកិចចករ ២ �តវ�ន “េហយ
េ េពលៃថងបុណយទី៥០បនមកដល់ ពួកសងឃរ ៉មូេ �មផ�ូវ េហយគតម់នក�វ
របស់គតេ់ ជំុវញិ។ គតេ់ដរេឡង េហយនិយយថ ‘សូមអនកទងំអស់គន �ន
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អ�� តរបស់អនកឥឡូវេនះ េហយទទួលយកពិធីអរ�ពះគុណដប៏រសុិទធជកររបួរមួ
គន េលកដំបូង។’” េតេនះមនិែមនជវធីិ�នកិចចករ ២ េទឬ?
188 ែមនេហយ អនក�បេតស�ងគឺ់��កក�់ស់។ �តឡបម់កវញិេហយនិយយ
ថ “ឥឡូវេនះ េយងនឹងេដរេ កនអ់នកេមតូឌីស។ �ក�់េ ខង�� ំ ឬ េ�យ
ពួកេគនូវៃដ�� ំៃនករ�បកប េហយ�បមំយួែខកនុងករ�កលបង។” េតអនក�ន
�េ កែន�ង�កនុងកិចចករ ២? េឃញេទ? កែន�ងែដលអនកទទួលបនេនះ?
េឃញេទ?
189 �បននិយយថ “េ េពលែដលពួកេគទងំអស់គន េ កែន�ងែតមយួ រមួចិត�
ែតមយួ!” េ ទីេនះមនិែដលេឡងជប៊សី�ពេហយបនេធ�េរ ងេនះ េហយមនិែដល
េកតេឡងេឡយ គម នបូជចរយនិងបនេធ�េរ ងេនះ។ “ប៉ុែន�មនសំេឡងពីេលេមឃ
មក ដូចជខយល់បកេ់បកយ៉ងខ� ងំ េហយេពញផទះែដលពួកេគកំពុងអងគុយ។”
មនវធីិែដលពួកេគបនទទួល� បទដូចជករ�បញប�់បញល់ មនខយល់បក់
េបកយ៉ងខ� ងំេចញពីសិរលី�។ មនិេឡងេលផ�ូវឬពីកែន�ងខ�ះៃននិកយេទ។

…អនកមនេឈម ះែដលអនកកំពុងរស់េ ប៉ុែន�អនកបន�� បេ់ហយ។
190 េឃញេទ េគលជំេន និងនិកយរបស់អនកបន��ងំ�ពះជមច ស់ឆង យ�ស់
រហូតដល់ “េយងេជ េរ ងេនះ េហយេយងេជ ថៃថងអពភូតេហតុបនកន�ងផុត
េហយ។” �គឺេ��ែក�ងក� យែដលនិយយែបបេនះ។ �គឺជេ��ែក�ងក� យ
ែដល�បបអ់នកថ “អនក�ចចបៃ់ដនិងទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” �ជេ��
ែក�ងក� យ �បបអ់នកថ “អនកនឹងទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ េពលែដល
អនកេជ ។” �ជេរ ងមនិពិត េ��ែដល�បបអ់នកថ “អនកគួរែតចកទឹ់កេហយ
េ�បះជំនួសពិធី�ជមុជទឹកវញិ។” �ជេ��ែក�ងក� យែដល�បបអ់នក “ឲយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកកនុងនមជេ�� �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ”
ែដលគម នបទគមពរីនិយយេ�ះ។ ហនឹងេហយ។ គម នបទគមពរី�មយួេ កនុង
�ពះគមពរីែដល�បបអ់នក�តវែតេធ�ពិធីបុណយ�ជមុជទឺក េ កែន�ងែដលេគធ� បេ់ធ�
បុណយ�ជមុជទឹកេនះេទ មនែតេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីស�ប៉ុេ�� ះ។
មនែតសិស�របស់យ៉ូ�នប៉ុេ�� ះ។ េហយពួកេគ�តវែតមក �តវ�ជមុជ�រ
ជថមី េ កនុង�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េដមបទីទួលបន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ មនិែមនជ�ពះេយសូ៊វែតេគលទធិេទ។ ខញុ ំ�គ ល់
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�ពះេយសូ៊វែតេគលលទធិប៉ុេ�� ះ។ េនះមនិែមន�េទ។ េនះ�គនែ់តជេគលលទធិ
�ពះគមពរីប៉ុេ�� ះ។ �តវេហយ។
191 ប៉ុែន�អនកមន។ េតអនកេធ�អ�ីជមយួ�? មនម� យរបស់អនក។ មនម� យៃន
េគលលទធិទងំេនះ។
192 ឥឡូវេនះ អនកេមលេ ចំេ កនុង�ពះគមពរីេហយ�បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដលនរ�
មន ក�់តវបនេ�បះ។ េមតូឌីស �ពីសប៊េីធេរ ន កតូលិកសូម�បបខ់ញុ ំពីកែន�ង�
េ កនុង�ពះគមពរី។ �បបខ់ញុ ំពីកែន�ងែដលធ� បម់ន ចកទឹ់ក កនុង�ពះគមពរីសំ�ប់
ករអតេ់ទសបប។ និយយ�។ េតរក�េឃញេទ? េបអនករកេឃញ សូមមករកខញុ ំ
េហយខញុ ំនឹងេដរ�មផ�ូវេនះេ�យមនផ� កស ញ េ េលខនងរបស់ខញុ ំ េហយនិយយ
ថ “េ��ែក�ងក� យ! ខញុ ំខុសេហយ។” ឬអនករកកែន�ង�មយួ េ កនុង�ពះគមពរី
ទងំមូល ែដលមនុស��គបគ់ន បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុង�ពះនម �ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ��និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គឺជវធីិែដលែបត៉សិបភគរយៃនអនក បន
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ រកឱយខញុ ំនូវខគមពរីមយួែដលមនុស��គបគ់ន បនទទួល
បុណយ�ជមុជទឹក�មវធីិេនះ េហយខញុ ំនឹង�កស់ ញ សំគល់មយួេ េលខនងខញុ ំ
គឺ “េ��ែក�ងក� យ” េហយេដរចុះមក�មផ�ូវជមយួ�ដូចេនះ។ េហយបង� ញ
ខញុ ំពីកែន�ងែដលនរ�មន កប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេហយ ែតេ កនុង�កមជំនុំ
ថមីែដលមនិចបំចចូ់លមក�ជមុជម�ងេទ ត េ កនុង… មនិែមនេ កនុង�ពះនមៃន
“�ពះេយសូ៊វ” ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់របស់េយង �ពះេយ
សូ៊�គីស�។ �តឹម�តវេហយ។ េមលថេត�មនិ�តឹម�តវេទឬ។
193 េហយេ ទីេនះេត�ជអ�ីេ ? នងជម� យរបស់�សីេពសយ។ អ�ីែដល�តវ
បនបេងកតេឡង នងជ�សីសំផឹង? េគលលទធិរបស់នង! េតអ�ីែដលេធ�ឱយនង
ក� យជ�សីសំផឹង? េគលលទធិរបស់នង!
194 េនះេហយជេហតុផលែដលេយងមនិអតធ់មតនឹ់ងនិកយរបស់ពួកេគ និង
េគលលទធិរបស់ពួកេគ។ េយងេ �� តស�ំជមយួ�ពះគមពរីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ
ល�េទ ប៉ុែន�អនក�តវបនបេ�ង ន�។ �តវេហយ។ េ�សចែតអនក។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�
ឱយអនករស់េ កនុង�េទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�ច�បបអ់នកពីអ�ីែដលជករពិត។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលេយងមនិែមនជនិកយេទ។ ខញុ ំមនិ—ចងេ់ធ�ឱយខ�ួនេយង
េ�ម កេ�គកេឡយេពលចូលេ កនុងកិចចករដូេចន ះ �តវែតលបេ់ចញពី�បេភទៃន
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េគលលទធិមយួចំនួន។ ខញុ ំគួរែតេដរជមយួ�ពះអមច ស់ែដល�តវេគេមលងយ។ ខញុ ំ
រក�ភព�� តស�ំនិងបរសុិទធមុខ�ពះបនទូលនិង�ពះជមច ស់ល�ជជង េហយឈរ
េ ទីេនះនិយយថ “គម នឈមេលសេម� កបំពករ់បស់ខញុ ំេទ។” េនះេហយជ
មូលេហតុែដលេយងេ ជបេ់�ងឧេបសថ�បណ�។ំ េនះេហយជមូលេហតុ
ែដលេយងមនិែមនជសភ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងមនិែមនជវន័
េណស។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វែតមយួ។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដលេយង មនិែមនេមតូឌីស។ េនះេហយជមូលេហតុែដល
េយងមនិែមនជបទីសទ។ �គនែ់ត—ជេ�ងឧេបសថតូចមយួ េ ទីេនះ។ េយង
គម ននិកយទល់ែតេ�ះ។ េយងមនេសរភីពេ កនុង�ពះ�គីសទ។ េនះេហយ
េហតុអ�ីបនជេយងរក�រេប បែដលេយងេធ� េហយ�ពះបន�បទនពរដល់េយង
�ពះជួយេយង។

195 ឥឡូវេនះ េយង�ច�បបអ់នកពីមូលេហតុែដលេយងចូលរមួកនុងកររបួរមួ
�បកបគន  េយង�បបអ់នកពីមូលេហតុែដលេយងេធ� ពិធី�ងេជង េហតុអ�ីេយង
មនិអនុ ញ តឱយសមជិកទទួលយក� េបេយងដឹងថពួកេគេធ�បប។ េនះ
េហយជមូលេហតុែដល ពីរឬបីសប� ហ៍ចុងេ�កយេនះ ខញុ ំបនេ សួរសុខទុកខ
ពីសមជិកមយួេ សមជិកមយួេទ ត ែដលអនកមនប � តិចតួច េ ជំុវញិ
ផងែដរ។ េធ�ដំេណ រេ �មក�អនកនឹងមនិនិយយរកគន  េហយជួបគន េ
�មផ�ូវនិងែបរកបលេចញពីគន ។ ខម ស់េអ នចំេពះខ�ួនអនក ែដល បនយកែពងៃន
�ពះពររបស់�ពះឆ�ងកតក់ែន�ងេនះ េ ទីេនះេហយេ អនកជបងប�ូន�បស�សី
េហយបនទ បម់កចបទូ់រស័ពទនិងបិទទំនកទ់ំនងេ វញិេ មក។ អនកមនិសមនឹង
�តវបនេគេ ថជ�គី�ទ នេនះេទ េ េពលែដលអនកេធ�ែបបេនះ។ �តវេទ
ទុកទូរស័ពទរបស់អនក�ល់គន ចុះ េបអនកមនិ�ចនិយយល�ពីគន េទ កុំនិយយអ�ី
ទងំអស់។ សូមចថំ�ពះជមច ស់នឹងចបអ់នក ឲយទទួលខុស�តវ។ ដ�ប�
វ ិ ញ ណ�បេភទេនះសថិតេ កនុងអនក អនកដឹងេទអនកមនភពមនិ�តឹម�តវជមយួ
�ពះ។ េបអនកមនិដឹងេទេនះ…

196 េបបុរសមន កេ់ធ�ខុសសូមេ រកគតេ់ហយផ�ះផ�គន ។ េបអនកមនិ�ចផ�ះផ�
សូមយកនរ�មន កេ់ ជមយួអនក។ កុំឆងល់ថ�ពះជមច ស់មនិ�ច�កវ់និយ័
�កមជំនំុរបស់�ទងប់ន ពីេ�ពះអនកមនិបនេធ�� �តវេទ។ ជំនួសឱយករទទួល
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ទូរស័ពទនិងនិយយអំពីេរ ងេនះ េតមនអ�ីេកតេឡង និង�ទទឹងចបបជ់េដមេ
ជំុវញិេនះ។ ជំនួសឱយករេធ�ដូេចនះ េហតុអ�ីបនជអនកមនិេធ�អ�ី�ម�ពះគមពរីបន
និយយ? េបបងប�ូន�បសខ�ះបន�ប�ពឹត�ខុស�ជលចូរេ រកគត ់ េហយេមលថ
េតអនកមនិ�ចផ�ះផ�រជមយួគតប់នេទ។ “ឥឡូវ គតប់ន�ប�ពឹត�ិេលខញុ ំេហយ”
ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលគតប់នេធ�េទ សូមេ រកគត។់ �មនិបននិយយឲយគត់
មករកអនកេទ។ អនកេ រកគតេ់បគតខុ់ស។ អនកនិយយថ “គតប់នចូលកនុង
កែន�ងខុស។ គតគ់ួរែតមករកខញុ ំ។” េនះមនិែមនជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចងេទ។
�ពះគមពរីបន�បបឲ់យអនកេ រកគត។់ េបគតខុ់សអនកេ រកគត។់
197 េហយបនទ បម់កេបគតម់និ�� បអ់នកេទ ចូរយកនរ�មន កម់កជមយួអនក
ជ�ក�។ី
198 េហយបនទ បម់កេបគតម់និបនេឃញ�ក�េីនះេទ បនទ បម់កនិយយ
ថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងយក�គគង� លរបស់អនក។” បនទ បម់កអនក�បបគ់ត ់ េហយ
និយយថ “ខញុ ំនឹង�បបេ់ �កមជំនំុេហយ កនុងរយៈេពល�មសិបៃថងចបពី់
េពលេនះ េបបងប�ូនអនកមនិបនបេងកត�េទ…បងប�ូនេ ទីេនះសុខចិត�ផ�ះផ�។
េតអនកនឹងមនិេធ��េទ។ េហយេបអនកនឹងមនិេធ�េឡងកនុងរយៈេពល�មសិបៃថង
បនទ បម់កេតនឹងមនអ�ីេកតេឡង? អនកមនិែមនជពួកេយងេទ តេទ។”
199 �ពះគមពរីបននិយយថ “េបគតម់និ�� ប�់កមជំនុំេទេនះ ទុកគតដូ់ចជ
អនកដៃទជ�ធរណៈចុះ។” អនកេឃញេទ ដ�ប�បងប�ូនេ េ�កម ករករពរ
របស់�កមជំនុំ គឺជ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ�គីសទែដលករពរគត។់ េនះេហយ
ជមូលេហតុែដលេយងមនិទទួល�កមជំនុំេ េលវធីិែដល�បនេធ�។ ឥឡូវេនះ
�តឹម�តវេហយ េនះគឺជេគលលទធិបទី-…ៃន�កមជំនុំបទីសទ ឬេ�ងឧេបសថ
�បណ�េំ ទីេនះ េបអនកនឹងេធ��។ េមលេហតុអ�ីមនិ�ច…
200 អនកចូលេ ទីេនះ និយយឧទហរណ៍ពីបុរសពីរនក ់ និយយ ថេឡអូនិង
ខញុ ំ អនកមនប � នឹងខញុ ំ…េហយខញុ ំនិយយថ “គត—់គតប់នេធ�ខុសនឹងខញុ ំ” �
មនិខុសគន េទ។ ខញុ ំគួរែតេ រកគត។់ គតជ់សមជិកមន កៃ់ន �កមជំនំុេនះផង
ែដរ។ គត—់ជ�គី�ទ នមន ក។់ គតប់នយកកររបួរមួគន េ ទីេនះេ ផ�ូវជមយួ
ខញុ ំ។ េហយេយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុងេឈម ះៃន �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។
េដរេ�យ�តងដូ់ចបងប�ូនេ ពីមុខគន អ ច ឹង មនអ�ីេកតេឡង។
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201 �មនិែមនជបុរសេទ។ េកសិបភគរយៃនេពលេវ�ែដល�រក��បនេធ�
រ�ងមនុស�។ �មនិែមនជមនុស�េទ។ �ជ�រក�។ េហយដ�ប�អនកអនុ ញ ត
ឱយ�រក�េធ�ករេនះ អនកកំពុងេធ�បបបងប�ូនរបស់អនក។ �តវេហយ។

202 ែមនេហយ មនអ�ីមយួខុស�ប�កតីជមយួេលអូនិងខញុ ំ។ េ�ះេ បេងកត�
េឡង។ េហយ�បសិនេបអនកេឃញមនអ�ីមយួ �ជកតព�កិចចរបស់អនកកនុងករ
មករកេយង េហយនិយយថ “ទងំពីរអនកេកមង�បសមកទីេនះេហយជួបជំុគន ។
េយងនឹងតំរង�់តងច់ំណុចេនះ។” ឥឡូវេនះ េបគតម់កដល់ទីេនះ េហយេ ទីេនះ
េដមបរីកឱយេឃញ បនទ បម់កេយងេ ទីេនះ។ ខញុ ំនិយយថ “ែមនេហយ េរ ងដំបូង
េបេយង—េយងមនិ�ចយល់�សបេទ អនកមក�កមជំនុំដូចេនះ។”

203 េហយដ�ប�អនកមនិ—េធ�អ�ី�េ�ះ េទះបី�ពះេ�ហិតរបស់
�ពះេយសូ៊វ�គីសទករពរេយងទងំពីរកេ៏�យ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�—ម�រកីចស់
េនះនឹងចបេ់ផ�មម�រកីមយួេទ តេហយម�រកីេនះនឹងចបេ់ផ�ម ម�រកី
មយួេផ�ងេទ ត េហយេរ ងទងំមូល�កមជំនុំទងំអស់នឹងឈ ឺ ។ បនទ បម់កអនក
េ ដល់កែន�ងមយួែដលអនកចូលមក�កមជំនុំ េហយេ �តជកដូ់ចេនះ អនកនឹង
�តវែតមនអនកយមមកបំែបករបូតំ�ងែដលេ ពីមុខអនក េទប�កមជំនុំ�ចចូល
បន។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថ�តវេហយ។ េហយ�តជក!់ អនក�មន កអ់ងគុយេ
ជំុវញិ អនកដឹងេហយ មនិ�តវនិយយអ�ីទងំអស់។ “ែមនេហយ េយងធ� បម់នភព
ខងវ ិ ញ ណ។ េតមនអ�ីេកតេឡង? អនកដំេណ រករបនល� េតមនប � អ�ី? េឃញ
េទ អំេពបបរបស់អនកបំែបកអនក។ េហយ�ពះនឹងកនប់ងប�ូនឱយទទួលខុស�តវ
ចំេពះ�។ ឥឡូវខញុ ំនឹងេលកេរ ងេនះេឡង។

204 គម នអ�ីខុសែប�កពីខញុ ំេទ គម នអ�ីខុសជមយួេឡអូ �ជ�រក�និងពួកេយង។
�តវេហយ។ យកេរ ងឱយ�តងនិ់យយេចញ។ េ រកគត។់ បនទ បម់កេបគតម់និ
�� ប ់ ឬខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ទះបី�យ៉ងេមច៉កេ៏�យ �បប�់ដល់�កមជំនំុ។ េបគត់
មនិមកផ�ះផ�ជមយួ�កមជំនំុេនះ �មសិបៃថងបនទ បម់កគតប់នេចញពីករ
ករពររបស់�ពះេយសូ៊វេហយ។ េយងបតប់ងគ់ត។់ ពិតជ�តឹម�តវ។ បនទ បម់ក
េមលអ�ីែដលេកតេឡង។ សូមឱយ�ពះ�កវ់និយ័បនទ បចុ់ះ។ អនកបនដកៃដរបស់
អនកេចញ។ អនកបនេធ�អស់ពីសមតថភពរបស់អនកេហយ។ ដូេចនះសូមឱយ�ពះយក
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គតប់ន�ិច។ េគនឹងប ជូ ន�េ �រក�។ គតនឹ់ងមកេ េពលេនះ។ េបគតម់និេធ�
េទ េនះជីវតិរបស់គតគឺ់ខ�ី�ស់។
205 អនកចេំ កនុង�ពះគមពរី កែន�ង�ែដលមនបង�បសមន កម់និបនេធ��តឹម�តវ
េ ចំេពះ�ពះ? េតមនមនុស�ប៉ុនម នេ ចកំរណីេនះ? គតរ់ស់េ ជមយួ
ម� យចិ ច ឹមរបស់គត ់ េហយពួកេគមនិ�ចេធ�េ�យគតនិ់យយ�តងប់នេទ។
ប៉ូលបននិយយថ “�បគល់គតេ់ �រក�ស�មបក់របំផ�ិចបំផ� ញេនះ។”
អនករកេឃញេ កនុង កូរនិថូសទី ២ គតប់ននិយយ�តង�់តង។់
206 ខញុ ំមនបង�បសមន កែ់ដលជមតិ�ល� ខញុ ំចូលចិត�េ េឈម ះគត ់ បង�បស
អធិបបយ។ េហយ�គអធិបបយេនះេឈម ះរបស់គតគឺ់បង�បស �៉ស់មូសិន។ មន
អនកដឹកនជំេ�ចនែដលអងគុយេ ទីេនះយបេ់នះ េឈម ះរបស់គតេ់ េល�ក�ស
របស់អនក។ គឺថអន�រនិកយេចញពីឈកីេ�គ ។ េហយេមលេ ។ គតម់ន
េកមង�បសមន កជ់អនកដឹកន ំ េហយគតប់នេ េរ បករជមយួេកមង�សីកតូលិក
មន ក ់ ចបេ់ផ�មដូចេនះ។ េហយពួកេគនឹងេធ�េរ ងេនះនិងេផ�ងេទ ត េហយ
—េហយអ�ីេទ ត ជួបនូវប � ខ�ះ។ េហយ ឪពុករបស់គតប់នេ ជួបគត ់ បន
និយយថ “េមលឥឡូវេនះ កូន�បសេតអនកចងផ់�ះផ�រគន វញិេទ?”

បននិយយថ “ប៉…”

គតប់នេ �កមជំនុំរបស់ពួកេគថជ�កមអនកបរសុិទធែដលជ ឪពុករបស់
គត។់ បននិយយថ “ឥឡូវេនះ េមលេ  េតអនកនឹងនិយយ�តងេ់រ ងេនះេឡង
�បប ់�កមជំនុំេនះ?”
207 គតប់ននិយយថ “ប៉ អនកគឺជឪពុករបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំមនិចងម់នប �
�មយួជមយួអនកេទ។” �តវេហយ។
208 គតប់នេ រកអនកជំនួយមន កេ់ហយចុះេ ផទះរបស់គត។់ និយយ
—និយយថ “េវសលី ខញុ ំចងនិ់យយជមយួអនក។” បននិយយថ “េតអនកនឹង
េរ បចំករេនះេ�ះងជមយួ�កមជំនុំឬេទ?” េហយគតឱ់យចេម�យពីរខ�ីដូចេនះ។
គតនិ់យយថ “សូមច ំ េវសលី ខញុ ំគឺជ�គគង� លៃន�កមជំនុំ។ ខញុ ំជប៉របស់អនក
ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេធ�អ�ីែដល�ពះមនបនទូលឲយេធ�។ ខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវ�មសិបៃថងេដមបេីធ�
ឱយ�តឹម�តវជមយួ�កមជំនុំេនះ ឬេយងនឹងបេណ� ញអនកេចញពីវត�មនរបស់�ពះ។
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អនកគឺជកូន�បសរបស់ខញុ ំ។ េនះគឺជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ។” គតប់ែនថមថ “ខញុ ំ
�ស�ញ់អនក។ េហយអនកដឹងថខញុ ំ�ស�ញ់អនកេវសលី។ ខញុ ំនឹង�� បឥ់ឡូវេនះ
ស�មបអ់នក។ ប៉ុែន�អនក�តវែតនិយយពកយ�តងជ់មយួ�ពះ ។ េឃញេទ?” គត់
បន�ថ “ខញុ ំជ�គគង� ល។ ខញុ ំជអនកឃ� លេច មេនះ។ េបអនកជកូនខញុ ំ ឬអនកជ
អនក� អនក�តវ�តងជ់ួរជមយួ�ពះបនទូល�ពះ។ េបអនកមនិេធ��េទ េនះខញុ ំមនិសម
េធ�ជអនកគង� លរបស់�ទងេ់ទ។”
209 េកមង�បសេអយ េនះគឺជ�គគង� ល។ េនះជបុរសពិត។ េតអនកមនិគិត
ដូេចនះេទឬ? បុរសេនះ។ គតប់ន�បបេ់កមង�បសេនះ។ “គតឈ់ចិឺត�” គតប់ន�
ថ។ ប៉ុែន�បន�ថ “េតមនអ�ីេកតេឡង? េតអនកនឹងេធ�បបមនុស�ឬេធ�បប�ពះអងគ
សេ ងគ ះរបស់អនកឬ? ដូេចនះ” គតនិ់យយថ “អ ច ឹងេយងេ ។” េហយគតេ់ឆ�យ
ថ “គតនឹ់ងមនិេធ��េទ។ េហយេយង…ខញុ ំបន�បបដ់ល់�កមជំនំុ។”
210 គតនិ់យយថ “កូន�បសរបស់ខញុ ំេឈម ះេវសលីគតប់ដិេសធមនិ�� បខ់ញុ ំេទ
កនុងប � េនះ។ គតប់ដិេសធមនិ�� ប ់ ឌីកុន។ េហយអនកគឺជ�ក�ៃីនេរ ងេនះ
បង�បសអេ ច ះៗ?”

“បទ គឺខញុ ំ។”

“�តវេហយ។ េ េម៉ង៨ �ពឹកៃថង�ទិតយបនទ ប៤់សប� ហ៍ចបពី់េពលេនះ េប
គតម់និបនេធ��តឹម�តវជមយួ�កមជំនុំេនះេទ េយងបែង�រេវសលី កូន�បសខញុ ំ �
�តវបំផ� ញេចលេ�យមរកំ�ច។ គឺបំផ� ញែផនក�ចឈ់ម។ �ពះេ�ហិត
របស់�ទងគឺ់ជ�ពះេ�ហិត ៃន…របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ�កមជំនុំេនះ នឹងមនិ
ករពរគតប់នេទ តេទ។”
211 េហយេ យបេ់នះកម៏កដល់។ ឈរេ េលេវទិកនិយយថ “គតម់នពីរ
នទីេទ ត។” េពលេវ�មកដល់េហយ។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ កូន�បស
របស់ខញុ ំ េវសលី�៉មូសិន…បននិយយេ កន�់កមជំនំុេនះ ចំេពះអនក ថ�ពះ
ដម៏នមហិទធិឫទធិ: េហយេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលេយង�ចេធ�បន េយងេ �ម
ពកយនិងករែណនរំបស់—�ពះ�ជបុ��របស់អនក គឺជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង
បនចកេចញពីេយងេហយ។ ឥឡូវេនះ េយងបែង�រកូន�បសរបស់ខញុ ំ េហយេនះ
ជ�កមជំនុំខញុ ំេ េលទី�ល…េ �រក�ស�មបក់របំផ� ញ ៃន�ចឈ់មរបស់
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គត ់ េដមបឱីយ�ពលឹងគតប់នសេ ងគ ះ។” អ�ីទងំអស់�តវបននិយយ។ គម នអ�ី
េកតេឡងអស់រយៈេពលមយួឬពីរសប� ហ៍ �បែហលជមយួែខឬពីរែខ។
212 យបម់យួ េវសលីដែដលេនះបនឈ។ឺ េហយេ េពលែដលគតឈ់ ឺេហយ
បន�ឈកឺនែ់តខ� ងំេឡង។ គតប់នទូរស័ពទេ េវជជបណ�ិ ត។ េវជជបណ�ិ តេឡង
មកពិនិតយគត។់ គតម់ន�គនេក� មយួរយ�បអំង�រ។ គតម់និ�ចរកេឃញ
មូលេហតុេនះេទ ស�មប�់។ េចះែតឈេឺ ៗ ។ េវជជបណ�ិ តបននិយយថ
“កូន�បសេអយ ខញុ ំមនិដឹងថមនេរ ងេកតេឡងចំេពះអនកេទ។” គតម់និដឹងថ�តវ
េធ�អ�ីេទ។ បននិយយថ “េយងនឹងេ អនកឯកេទស” ពួកេគបនេ អនកជំនញ
េហយអនកជំនញចូលមកទីេនះ។ ពួកេគបនយកគតេ់ មនទីរេពទយពិនិតយគត់
និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ េហយបននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ច�បបអ់នក។ េកមង
េនះេមល—េ �កដូ់ចជ�� បេ់ហយ។” �បពនធរបស់គតឈ់រេ ទីេនះ យំ
អ�ី�គបយ៉់ងដូចេនះ។ េហយេកមងៗឈរេ ជុំវញិែ�គនិង�គបទី់កែន�ងដូចេនះ។
គតប់ននិយយថ “គតន់ឹងេ ។ េនះេហយ។” បននិយយថ “ជីពចរនិង
ដេង�មរបស់គត�់នឹងធ� កចុ់ះ�គបេ់ពល។”
213 គតប់ននិយយថ “េ ប៉” អូបទ។ េនះជវធីិ�តវេធ�។ េនះេហយ។ “េ
ប៉។” េហយឪពុករបស់គតរ់តេ់ ទីេនះេ ឯមនទីរេពទយយ៉ងរហ័ស េដមបេីមល
គត។់ គតប់ននិយយថ “ប៉ ខញុ ំមនិ�ចេទឥឡូវេនះ ប៉ុែន��ពះ�� បសំ់ដីខញុ ំ។ ខញុ ំ
នឹង េធ�ឱយអ�ី�គបយ៉់ង�តឹម�តវ។ ខញុ ំនឹងេធ�ឱយ��តឹម�តវ។ បទខញុ ំនឹងេធ�” ហនឹងេហយ។
បងប�ូនេអយ។ ភ� មៗេនះដេង�មរបស់គតច់បេ់ផ�មវលិមកធមម�វញិ។
214 េហយេ ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ គតប់នេឡងេ មុខ�កមជំនុំ។ គតនិ់យយថ
“ខញុ ំបនេធ�បបេ ចំេពះ�ពះេ កនុងវត�មនៃន�កមជំនំុេនះ។ ខញុ ំបនបដិេសធមនិ
�� បសំ់ដីរបស់�គគង� ល។ ខញុ ំ—ខញុ ំបដិេសធមនិ�� បឌី់កុនេ ទីេនះេទ។” េហយ
និយយថ “ខញុ ំសំុឱយ�កមជំនុំេនះអភយ័េទសឱយខញុ ំចំេពះអំេព��កកែ់ដលខញុ ំបន
េធ�ដូចេនះ។” បននិយយថ “�ពះជមច ស់បនទុកជីវតិរបស់ខញុ ំ” ខញុ ំ�បបអ់នក
ថគតប់នចូលជួរ�តឹម�តវេហយ។ ែមនេហយ។ េនះេហយអ�ីែដលអនក�តវេធ�។
េឃញេទ។ េឃញេទ? អនក េបអនក�គនែ់តេធ��កនុងផ�ូវរបស់�ពះ! េឃញេទ?
215 ឥឡូវេនះ េឃញេទ រេប បែដលេយងេធ� េយងមនករ�បជំុ�កម�បឹក�ភបិល
េហយេយងនិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ េតេយងគួរបន�…” ខញុ ំមនិនិយយពី
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េ�ងឧេបសថេទ ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយពួក�បេតស�ង។់ េយងមនករ�បជំុ�កម�បឹក�
ភបិលេហយ “េតអនកគិតអំពីអ�ី ចូន? េតអនកគិតថេយងគួរេធ�អ�ីជមយួគត?់ ខញុ ំ
គិតថ គតនឹ់ងេធ�ឱយសមជិកេមតូឌីសក� យជសមជិក�បេសរជងគត។់” េ
ទីេនះ គឺជអនក។ េនះខុសេហយ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេយងមនិចបំច់
េធ��ម�បៃពណីរបស់ពួកេគ។ េហយប៊សី�ពខ�ះេយង�តវេ គត ់ (ែដលមនិធ� ប់
មន… េតអនកេ គតថ់េមច៉? បុរសកនុង�សកេ កនុង�កមជំនំុេនះ? “អនក�សកេ�ព
សប៊េីធ”)—េ គតចូ់លេដមបេីមលករ�ប�ពឹត�របស់បុរសេនះ។
216 �ពះគមពរី�បបេ់យងពីអ�ីែដល�តវេធ�។ េនះជេហតុផលែដលេយងមនិលងីេលង
ជមយួនិកយរបស់ពួកេគ។ េយងេ មនេសរភីពពីេរ ងេនះ។ �ែមន៉។ អត់
ខឹងខញុ ំេទ ែមនេទ? កុំេធ��។ �តវេហយ។ ខញុ ំ�បែហលជចងប់នខ�ះសំណួរអ�ច រយ
គួរឱយខ� ចេ យបៃ់ថងែស�ក។ ប៉ុែន���តឹម�តវេហយ។ េឃញេទ? ចូរច។ំ ដឹង…
217 ខញុ ំនិយយករេនះឥឡូវេនះ។ អនកជមនុស�េ ទីេនះជ�កមជំនំុនិកយ
ខុសគន  និកយរបស់អនក បងប�ូនេអយ ខញុ ំមនិបននិយយថអនកមនិែមនជ
�គី�ទ នេទ។ ខញុ ំមនិបននិយយថនិកយរបស់អនក គម ន�គី�ទ នគួរឱយ �ស�ញ់
�បព់នន់កេ់ ទីេនះេទ។ ខញុ ំកំពុងពយយមនិយយ េហតុផលែដលេយង
មនិែមនជនិកយ។ ពីេ�ពះខញុ ំ�គនែ់តមនិឈរស�មបរ់បស់េនះ។ អតេ់ទបទ។
ខញុ ំ�បកដជមនិដូេចន ះេទ។ ពួកេគកំពុងពយយម�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ�។ េប
�ពះជមច ស់�ទង�់�ស់េ ខញុ ំឲយផ�យដំណឹងល�េនះ ខញុ ំនឹងផ�យដំណឹងេនះ
ែដល�ពះជមច ស់�បបខ់ញុ ំឱយេធ��។ �ចបស់�ស់ វធីិែដលបនសរេសរេ ទីេនះ
កនុង�ពះគមពរីេនះ។ កុំត�មងជ់ួរជមយួករេនះ បនទ បម់ក�ជ…�ពះនឹងវនិិចឆយ័ខញុ ំ។
ប៉ុែន�េបខញុ ំ—េបខញុ ំ—េបខញុ ំេឃញែឆកចចកកំពុងមក ឬស�តវកំពុងមក េហយខញុ ំមនិបន
�ពមនពួកេគ េនះ�ពះត�មងខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន�េបខញុ ំបន�ពមនអនកេហយេនះ ���ស័យ
េលអនក។ េឃញេទ?
218 សូមចថំ “េ ៃថងចុងេ�កយ�គដេ៏�គះថន កន់ឹងមកដល់ មនុស�នឹង
�ស�ញ់ែតខ�ួនឯង អតួ�ង អំនួត និង�បមថ�ពះជមច ស់។” េមល អនកែដល
េពលពកយ�បមថ “អូ! ពួកេគជមនុស�លងីេលង។ ៃថងៃនករអ�ច រយគឺហួសេហយ។
គម នេរ ងែបបេនះេទ។” គតជ់េ��ែក�ងក� យចស់។ “ឥឡូវេនះ េយងដឹងថ ស�ី
របស់េយងមនករយល់ដឹងដូចបុរសែដរ។” ខញុ ំមនិែមនជែជកែវកែញកេនះបន�ិច
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ប៉ុែន��ពះគមពរីរបស់�ពះបននិយយថរក�នងេចញពីតុអធិបបយ។ ល��ស់
—ស�មបខ់ញុ ំ។ �តឹម�តវេហយ។ �តវេហយ។ េឃញេទ?

េហយនិយយថ “ែមនេហយ និកយរបស់ពួកេយងគឺមនអនកល�ៗជេ�ចន
ដូចែដលអនកមនកនុងេ�ងឧេបសថែដរ។” ខញុ ំមនិនិយយបះ៉បន�ិចេទ ែត�ពះគមពរី
េថក លេទសចំេពះនិកយទងំ�យ។ ហនឹងេហយ។ ដូេចនះ ខញុ ំមនិនិយយថអនក
គម នសមជិកល�េ កនុង�កមជំនំុរបស់អនកេទ។ ពិតជអ�ច រយ�ស់។ ពួកេគជ
មនុស�ល�។ មនុស�ពូែកខ�ះ ខញុ ំជួបពួកេគទងំអស់គន  ពួកេគ ជកតូលិកនិងអ�ីៗ
ទងំអស់។ ពួកេគទងំអស់ខញុ ំជួបសមជិកល�។
219 ឥឡូវ េនះជវធីិែដលេយងនឹងនយំក�ឥឡូវ មតិ�េអយ េប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័ កនុងករសិក�េពលេ�កយ �បែហលជ…ខញុ ំនឹងេ�យអនកដឹង
េ �ពឹកែស�កមនិថេយង�តវបន�េ រេស លៃថងែស�ករកឺអ៏ត ់ េឃញេទេដមបយីក
�េចញ។ េហតុផលែដលេយងពយយមេធ��ខញុ ំចង ់ យក�ចុះេ កែន�ងមយួ
ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះ េបអនកចងន់នំរ�មន កម់កជមយួអនក �តវបន�� គមន៍
យ៉ងឥតេខច ះកនុងករេធ��។ ប៉ុែន��តវចថំកំុ—កុំេ ឆង យេហយ�គនែ់តពយយម
រកកំហុស។ អនកមកទីេនះ…ខញុ ំ�គនែ់តនិយយេ កន—់�កមជំនុំរបស់ខញុ ំ អនក
េឃញេហយ។ ខញុ ំមនិបេ�ង នេរ ងេនះេ ខងេ�ក �កមជំនំុរបស់ខញុ ំេ ទីេនះេទ
“ពីេ�ពះេនះគជឺករងររបស់មនុស�េផ�ងេទ ត។ េនះ គតជ់អនកឃ� លហ�ូង
េច មេនះ។ េហយ— ខញុ ំ�គនែ់ត…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអឌី។]
220 �តលបេ់ េ�កុបបត�ិ អនកនឹងទញ�ចុះ េហយេមលកែន�ង�េ ។ ឥឡូវេនះ
េយងនឹង�តឡបេ់ រកេ�កុបបត�ិ េដមបរីកមូលេហតុែដល�ជកូនឥតខន�់�
មនិ�ចចូល�កមជំនំុរបស់�ពះអមច ស់បនេទ រហូតដបប់នួជំនន។់ េត��តវករ
យ៉ងដូចេម�ច…�នឹងមនរយៈេពលបនួរយឆន  ំ សំ�បអ់ំេពបបេនះ�តវរតេ់ចញ។
រេប បែដលេយងនឹងរកវធីិែដល—ជ ភពមនិេ�ម ះ�តងរ់បស់ឪពុកម� យគឺករេ
េលងកូនៗនិងេ ៗ ែដលបនចបេ់ផ�ម េ កនុងេ�កុបបត�ិជេដម។
221 េហយអនក…េហយអនកនឹងេឃញេត�យ៉ងេមច៉ �តឡបេ់ ែដល�ពះមុន�គឹ
ស�ៃនែផនដី មុនេពលមន�តូមមយួផទុះេឡង េ ទីេនះមុនេពលែដលមន
�ចមផ៍ក យពន�ឺមយួែដលមនិធ� បម់នេកតេឡង �ពះ�គ ល់សត�និងអ�ីៗទងំអស់
ែដលមនេ េលែផនដី។ េតមនអនក�េ ទីេនះ…អនកមនិមនពកយពនយល់



េហតុអ�ីបនជេយងមនិែមនជនិកយ? 67

បន េហយបំែបកចុះ េហយនឹងអតថនយ័ៃនពកយ “គម នកំណត”់ មនអតថនយ័
យ៉ងេមច៉។ ដូចជករ�េរម៉៉សីុនថតរបស់អនកេ —មនិកំណត។់ �គនែ់ត�
ពីទីេនះតេ គឺទងំអស់។ េឃញេទ? គម នកំណត!់ េហយេយងមនិ�ចគិត
បនចបស់អំពីអ�ីែដលគំនិតគម នែដនកំណត�់ចមន។ េឃញេទ េយងមនិ�ច
េធ�បនេទ។ អនកមនិ�ចេធ�បនេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�េបអនក�គនែ់តេមលកន់
�ពះវ ិ ញ ណ អនក�ចមន�រមមណ៍ដូច�បិទេ ទីេនះ។ េហយ—�តលបេ់ ទីេនះ
វញិេ កនុងបទគមពរីេហយអនកនឹងេឃញ េឃញេទ វធីិមុនេពលែដលែផនដី�តវបន
េគ�ក។់

222 �ពះគមពរីបនែចងថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺជកូនេច មៃន�ពះ។ ឥឡូវេនះ �� ប់
េ�យយកចិត�ទុក�កដូ់េចនះេបអនកខ�ះមនិេ ៃថងែស�កេដមប�ី� ប�់ ប ច ប។់
�ពះគមពរីបនែចងថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺជកូនេច មរបស់�ពះ ែដល�តវេគសម� ប់
�ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយមកេម�ះ។ េត��តវេទ? េត�ទង�់តវេគសម� បេ់ េពល
�? ពីមុន�គឹះែផនដី។ េនះជែផនដី េប��តវបនបេងកតេឡងេ�យបនបំែបក
�តូមទញ�ពះ�ទិតយមយួចំនួនេ មុនេពលេនះ។ បនទ បម់ក មុនេពលែដល
មន�តូមមយួបនផទុះជេលកដំបូងេ កនុង�ពះ�ទិតយ េបេនះជ�ចមផ៍ក យ
េចញពី�ពះ�ទិតយ ែដលនឹងមនចំនួន�បរ់យពន�់នេកដិ�នជេ�ចន
ឆន មំុនេពលែដលមនសូមបែីត�ចមផ៍ក យពន�ឺមយួ �ពះ�គីសទ�តវបនេគសម� ប។់
េ េពលែដលគំនិតដអ៏�ច រយរបស់�ពះេ�ះ��យេលេរ ងមយួ �ជផលិតផល
សេ�មច។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់មនបនទូលថ “ចូរឲយមន” �បនប ចប់
េហយ។ េប��តវករ�បរ់យេកដិឆន នឹំងដំេណ រករអស់េហយ �បនប ចបរ់ចួ�ល់
េហយភ� មៗដូចែដល�ទងប់នមនបនទូលេហយ។ “េហយេ េពលែដលកូនេច ម
�តវបនេគសម� បពី់មុនកំេណ តេ�កីយមក” �ពះគមពរីដែដល េនះជវ ិ ញ ណ
ដែដលបនសរេសរនិងែចង “េឈម ះរបស់េយង�តវបន�ក ់ េ កនុងេស វេ ជីវតិ
របស់កូនេច ម�ងំពីមុនកំេណ តែផនដី។”

223 ដូេចនះមនុស�ែដលសរេសរចេ�ម ង “មនេឈម ះថមី�តវបនសរេសរចុះេ កនុង
សិរលី�” អនកមនអតថនយ័ល� ប៉ុែន�គតម់និ�សប�ម�ពះគមពរីេទ។ េឃញេទ? េឈម ះ
េនះ�តវបនសរេសរចុះេ កនុងសិរលី�េ េពលែដលែផនដី…េ េពលមុន ែផនដី
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បនចបេ់ផ�ម។ េ េពលែដលកូនេច ម�តវបនេគសម� បេ់ឈម ះរបស់េយង�តវ
បន�ក ់េ េលេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។
224 ចូរ—ចូរឱយអនកេ ជមយួខញុ ំេ បទគមពរីតូចមយួ។ េតអនកនឹងេ ជបម់យួែភ�ត
េទ តបនេទ? ��គនែ់តចូលមកកនុងគំនិតរបស់ខញុ ំឥឡូវេនះ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំ�ចេធ�ឲយ
បនល�។ ខញុ ំមនិ�បកដេទ។ េហយឥឡូវេនះខញុ ំសំុេទសែដលបនទុកអនកេ�យ
យូរ ប៉ុែន�ខញុ ំបន�បបអ់នក�ពកក់�� លអ�ធ�ត �មនិ��កកេ់ទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំចង់
—េ កន ់បទគមពរីមយួប៉ុេ�� ះ។

សូមេបកគមពរីរ ៉មូជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ េហយខញុ ំចងឲ់យអនក�នជមយួខញុ ំ។ ឥឡូវ
ចូរេមល រ ៉មូ េបខញុ ំ�ចរក�េឃញ�បែហលេ ទីេនះ។ ឥឡូវសូមេបកេ រ ៉មូ ៨េហយ
—េហយសូមចបេ់ផ�មខ ២៨ ជំពូក៨រ ៉មូ។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនក�ន�េ�យ
ករអធិ�� នជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ។ សូម�� បនូ់វអ�ីែដល�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល
ឥឡូវេនះ។

ែតេយងដឹងថ �គបក់រទងំអស់ផ�គំន  សំ�បេ់សចក�ីល�ដល់ពួកអនក
ែដល�ស�ញ់�ពះ គឺដល់ពួកអនកែដល…�ទងេ់ មក �ម�ពះដំរះិ
�ទង់

ដបតិអនក�ែដល�ទងប់ន�គ ល់…
225 ែដលផ�ល់ឱយអនក…អនក�ច�នជមយួខញុ ំបនេទ? “ដបតិអនក�…”

ដបតិអនក�ែដល�ទងប់ន�គ ល់…ជមុន េនះ�ទងក់ត៏�មវ
ទុកជមុន (ែមនេហយ)ឲយបន�តឡបដូ់ចជរបូអងគៃន�ពះ�ជបុ��
�ទង់ េដមបឲីយ�ពះ�ជបុ��បនេធ�ជបងចបងេគកនុងពួកបងប�ូនជេ�ចន

ឯពួកអនកែដល�ទងប់នត�មវទុកជមុន េនះ�ទងក់េ៏  :េហយពួក
អនកែដល�ទងប់នេ  េនះ�ទងក់�៏បទុ់កជសុចរតិ េហយពួកអនក
ែដល�ទងប់ន�បជ់សុចរតិ េនះ�ទងក់ប៏នដំេកងេឡងែដរ។

226 �ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយមក! េ េពលែដល�ពះបនេមលចុះ… ឥឡូវេនះ
�ពះជមច ស់មនិបនរតេ់ចញពីតួនទីរបស់�ទងេ់ទ េ�យនិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
នឹងេ …អូ! េតេយងនឹងេធ�អ�ីឥឡូវេនះ?” េឃញេទ? គម នេ�ះ…
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227 ចូរចថំ ភពទុចចរតិ បប គឺែដលនឱំយខូចេសចក�ីសុចរតិ។ �រក�មនិ�ចប
េងកតបនេទ។ េតអនកទងំអស់គន យល់េទ? េនះគឺជេគលលទធិៃន�កមជំនុំេនះ។
�រក�មនិ�ចបេងកតអ�ីបនេទ។ ��ចបងខូចអ�ីែដល�ពះបនបេងកត។ េតអ�ីេ ជ
ករចែម�ក? េ ទីេនះអនកទងំអស់គន េមលេ ដូចមនុស�េពញវយ័ភគេ�ចន។
សូម�� ប។់ េយងជមនុស�េរ បកររចួេហយ។ េហយអនកបនេរ បករ បុរសនិង
ស�ីែដលេរ បកររចួ�ចរស់េ ជមយួគន ជប�ី�បពនធ េហយពួកេគជ ស�ីដូចគន
ែដលពួកេគមនិធ� ប…់មន�ពហមចរ ី ដ�ប�អនកេ ជមយួប�ី។ �តវេហយ។
ឥឡូវេនះ ��សបចបបនិ់ង�តវ�មចបប ់ េហយ�មនិអីេទ។ ��តវបនែតង�ងំ
េឡងេ�យ�ពះេដមបេីធ�ដូេចនះ។ ស�ីមន កេ់ទ ត�ចេធ�ដូច�បពនធរបស់អនក។ មយួ
កនុងចំេ�មពួកេគអនកគឺជមនុស�សុចរតិេ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះជមច ស់ �តវ
�ប�ពឹត�ដូច ស�ីឯេទ តៗែដរ អនក�តវបនកតេ់ទសេ ចំេពះ�ពះរហូតដល់េសចក�ី
�� ប។់ េត�គឺជអ�ី? ភពសុចរតិន�ំបងខូច េឃញេទ នឱំយខូចេសចក�ីសុចរតិ។
ឥឡូវេនះ �រក�មនិ�ចជអនកបេងកតបនេឡយ ប៉ុែន��បនបំភនអ់�ីែដល�ពះបន
បេងកតរចួេហយ។

228 េតករកុហកគឺជអ�ី? គឺជករពិតែដលនឱំយខូច។ មនអនកខ�ះនិយយថ
“អូ! េមល�ជយបៃ់ថងេ រេ៍ម៉ង ៩ យបប់៊លីី�បណ�មំកេជហ�័រ�នវ់លី”
�តវេហយ។ “េ ឯបនទប ់ �ងំ �សវងឹេហយ” ករកុហក េត�ជអ�ី? ខញុ ំេ េជហ�័
រ�នវ់លី ។ �ជករពិត។ �ជករបងខូចករសុចរតិនឱំយកុហក។ េឃញអ�ីែដល
ខញុ ំចងនិ់យយេទ? េឃញេទ ករកុហកេបកបេ ឆ ត �តវេហយ។ �ជអ�ីែដល
�បបថ់ខញុ ំេ �តង�់។ េបសិនជ�និយយថ “េ ឯ�ពះវ�ិរ កំពុងអធិបបយ”
�តវេហយ។ េនះគឺជេសចក�ីសុចរតិ។ គតប់ន�បបក់រពិត។ “េ កនុងបនទប់
កំពុងផឹក” កុហក។ បងខូច េឃញេទ ជករបងខូចពិត។ េមលអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ?
អំេពទុចចរតិទងំអស់ជករបំភន័ពីេសចក�ីសុចរតិ។

229 េសចក�ី�� បេ់ត�ជអ�ីេ ? ជវីតិែដលនឱំយខូច។ ឈ?ឺ សុខភព ករបងខូច។
អនក�តវបនេគសនមតថ់ជបុរសល�និងខ� ងំ។ �តវេហយ។ េបអនកឈ ឺេត�គឺជអ�ី?
សុខភពរបស់អនក�តវបននេំ�យខូច។ េឃញេទ? េនះជអ�ីែដល�តវេធ��។ េត
�គឺជអ�ី? អនកធ� បេ់កមង ជ ស�ី�សស់�� ត។ េហយខ� ងំ បុរសសង� រ។ ឥឡូវអនក
កំពុង�ជីវ�ជញចស់េហយ។ េត�គឺជអ�ី? ជីវតិ នឱំយខូចេឃញេទ �តឡបម់កវញិ
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េ ជុំវញិម�ងេទ ត។ េឃញេទ? េហយ��តវែតមកវញិ។ សូមេលកតេមកង�ពះនម
�ពះអមច ស់! �ពះបនសនយថនឹងន�ំមក�តឡបម់កវញិ។ េហយ�បកដថ�
ដូច—�ែដរ (េយងដឹងថ�េ ទីេនះ) ដូេចនះ��បកដ �ពះជមច ស់នឹងន�ំមកម�ង
េទ ត។ �ទងប់នសនយេហយបនសបថថ�ទងនឹ់ងេធ��បន។ េនះជអ�ីែដលផ�ល់
ឱយ�។
230 ឥឡូវេនះ េតេយងជមនុស��បេភទ�? ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ពីរេប ប
ែដលេរ ងទងំេនះេកតេឡង។ ឥឡូវេនះ អស់អនកែដល�ទងប់ន�គ ល់�ទងប់ន
��ស់េ ។ ទងំេនះ ែដល�ទងប់ន��ស់េ េនះ�ទងប់ន�បជ់សុចរតិ។
េពល�? មុន�គឹះៃនែផនដី មុនេពលែដលែផនដីបនចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេនះ េប
េយង�ចយកបទគមពរីេនះ និងបង� ញអំពីភព�តឹម�តវ េយងចំ�យេពលេ�ចន
េម៉ង ប៉ុែន�េយង—មនិចងេ់ធ�េទ។ ប៉ុែន�ភពទុចចរតិទងំអស់េ ទីេនះ គឺ�តវបន
បំផ� ញេសចក�ីសុចរតិវញិេ�យភពទុចចរតិ។ េនះជអ�ីែដល�រក�េធ�។

ឥឡូវេនះ េ េពលអនកឈនដល់�យុទទួលខុស�តវេហយ អនកដឹងអ�ី
ែដលខុសនិង�តវ អនកគិតថ�តវងកេចញពីកំហុសរបស់អនក។ ពីេ�ពះ អនកបន
េកតមកេ�យមនភពខុសឆគង េហយមនភពខុសឆគង េ�យនិយយកុហក។
បនទ បម់កអនក—អនកបនេកតមកជបំណង�បថន ខងផ�ូវេភទ េហយ បនទ បម់ក
អនក�តវែតេកតជថមី េដមបទីទួលបនកំេណ តថមីេដមបចូីលេ កនុង�ថ នសួគ។៌
េ�យ�រែត �បេភទៃនកំេណ តេនះអនកមនេ ទីេនះ…
231 េឃញេទកែន�ងែដលសមរបនទ ល់�ពះេយហូ�៉នឹងខុសឆង យេ ទីេនះ គិតថ
កំេណ តជថមគឺីជកររស់េឡងវញិៃន�ងកយ? អនកេមលេឃញ�មនិ�ចេទ។
េឃញេទ? ��តវែតជអ�ីមយួ…
232 អនក អនកសថិតេ កនុងចេន� ះេពលេវ�។ េហយេរ ងែតមយួគតែ់ដលេ អស់
កលបជនិចចជអ�ីែដលគម នករចបេ់ផ�មឬគម នទីប ច ប។់ អ�ីែដលអស់កលបជនិចច
មនិែដលមនករចបេ់ផ�ម ឬ�នឹងគម នទីប ច ប។់ េឃញេទ? ដូេចនះេបអនកជែផនក
មយួៃន�ពះ ជវ ិ ញ ណែដលមនេ កនុងអនកមនិែដលមនករចបេ់ផ�មឬ�នឹង
គម នចុងប ចប ់ េហយអនកេ អស់កលបជនិចចេ�យ�ពះវ ិ ញ ណែដលមនេ
កនុងអនក។ េឃញេទ? ដូច—ែដលជ—��គ េ ៉ �ស�ញ់ បនទ បម់ក�ែ�បមក
ជេសចក�ី�ស�ញ់ភលីីអូ េហយបនទ បម់កកធ៏� កម់កដល់ត�� េសន�។ �
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េ ែតបន�េ មុខនិងធ� កចុ់ះែដលនេំ�យខូច រហូតដល់�ក� យជករ�បមូល
ផ�ុ ំគន មយួេ េ�យភពរេញ៉រៃញ៉។ ែមនេហយ វធីិែតមយួគត ់ វធីិែដល�ពះេយសូ៊វ
យងចុះមកជេណ� រដែដលេនះ ចុះេ ទីេនះ េដមបេីលកយក �តលបេ់ ទ�មង់
ខពស់បំផុតពីទ�មងទ់បបំផុត។ ពីេសចក�ី�� បេ់ ជីវតិ ពីជំងឺេ កនសុ់ខភព
ល� ពីភពទុចចរតិេ កនេ់សចក�ីសុចរតិ។ េឃញេទ? �ទងប់នក� យជអនកែដល
ខពស់ជងេគរហូតដល់ទបបំផុតែដល�ទង�់ចនយំកមកកែន�ងទបបំផុតេ
ខពស់បំផុត។ �ទងប់នក� យជខញុ ំ ែដលខញុ ំ�ច�មរយៈរបស់�ទងក់នុង�ពះគុណ
ក� យជ�ទងែ់ដលជអនកសនងបល�័ងកកនុងសិរលី�។ េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយេទ?
េរ ងទងំេនះ។

ឥឡូវេមល។ �តឡបម់កវញិមុនេពលែដលែផនដីេនះបនចបេ់ផ�មេ កនុង
�តូម�តឡបម់កវញិ េ េពលែដល�ពះជមច ស់ទតេឃញអ�ីែដលនឹងេកតេឡង
េ ទីេនះ�ទងប់នេឃញអនក �ទងប់នេឃញខញុ ំ �ទងប់នេឃញៃចែឆក រយុ និង
កែងកប�គបរ់បូ។ អ�ី�គបយ៉់ងនឹងមនិធ� បម់នេ េលែផនដី �ទងប់នេឃញ�
េ េពលេនះ។ �បកដ�ស់ �ទងប់នេឃញ។
233 ឥឡូវេនះ�ទងម់និែដលនិយយថ “ខញុ ំនឹងចត�់ពះ�ជបុ��របស់ខញុ ំ ចុះេហយ
អនុ ញ តឱយគត�់� ប ់េហយ �បែហលជមនអនក�មន ក�់ណិតគត។់ េហយ
�ជករណីគួរេ�យ�ណិត �បែហលជមនអនកខ�ះ�បែហលជបនសេ ងគ ះ
េហយ។”
234 �ទងប់នដឹងជមុនថអនក�នឹងបនសេ ងគ ះ! ហនឹងេហយ។ �ទងនិ់យយ
ថ “េអ�វអញស�ប ់និងយ៉កុបែដលអញ�ស�ញ់” មុនេពលែដលនរ�មន ក់
មនឱកសេដមបបីង� ញនូវអ�ីែដលពួកេគបនេធ� េ�ពះ�ទងប់នដឹងថពួកេគជ
អ�ី។ �ទងប់នដឹង។ �ទង�់ជបអ�ី�គបយ៉់ង។ �ទងដឹ់ងថអនកគួរេធ�អ�មីុនេពលអនក
េកតឬេពល�ែផនដីបនចបេ់ផ�ម។
235 ឥឡូវេនះេមល។ ដូចអនកដឹងេហយ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ជអនកជនកេំភ�ងខ�ី។ ខញុ ំ
—ចូលចិត�កេំភ�ង។ េហយ ស�ីខ�ះេ រដ�តិច�ស់ ខញុ ំេជ ថ�ជរដ�តិច�ស់
បនយកមកឱយខញុ ំ កេំភ�ងស�ីហ�ត ២-២០ស�ីហ�ត។ ខញុ ំែតងែតចងប់ន។ ខញុ ំចង់
េសុបអេងកត�។ �ជកេំភ�ងតូចដម៏នឥទធិពលបញ់ខ� ងំបំផុត។ �មន�គបក់នុង
កេំភ�ងៃមភពីរ�គប ់ ែសសិប�បបីំ�គប់ក់េំភ�ង។ េហយអនក�ចផទុកបនទុកេនះ



72 �ពះបនទូលជសេម�ង

បន។ ឥឡូវខងេ�ងច�កនិយយថ “កុំេធ��។ �េ�គះថន កេ់ពក។” ប៉ុែន�អនក
�ច�ក�់គបក់េំភ�ងេនះេ ចមង យ�បពំនហ់�ីតកនុងមយួវនិទី េហយេ ែត
រក��េ កែន�ងដែដល។ �បពំនហ់�ីតកនុង១វនិទី េនះជមយួម៉យល៍កនុងមយួ
វនិទី។ និយយមយង៉េទ ត សត��ទ ំងអងគុយ ចមង យពីររយពីទីធ� ។ អនកបញ់
�ទ ំង េឃញេ�មសត�េហរមុនេពលកេំភ�ងបុកអនក។ េឃញេទ? េនះ ប៉ុែន�អនកយក
�ជែផនក�បេសមៃនេឈចកេ់ធមញ េហយចូលេ កនុងេម របស់អនក េហយចក់
�ជេ�ចនេទ តេ កនុងេនះ �គនែ់តលមម អនក�ចកន�់េ េលេឈចកេ់ធមញ។
េហយអនកបញ់សំ�បម់នុស�អងគុយ ចុងប ចបៃ់ន�គរេនះ គត�់គនែ់ត
អងគុយេមលអនក។ េតអ�ីេ ជប � ? �គបក់េំភ�ងមនិរ�យ�ដំេណ រករេល ន
�ស់ �កស់ន�ឹក…េ ចេន� ះទីេនះនិងទីេនះេហយអនកនឹងមនិែដលេឃញ
សូមបែីតបន�ិចពីផូសីុលធ� កេ់ េលសន�ឹក។ ��គនែ់តងក�តឡបម់កវញិ មនិេ
—េផះភនេំភ�ងប៉ុែន��េ េលស ហនឹងេ េទ ត។ ��តលបេ់ �សីុដេដមវញិ ែដល
បេងកត�ព ននិ់ងនមំុខេ ទីេនះ។ ��តលបម់កវញិដូចជ�បព់ន�់នឆន មំុន។
ឥឡូវេនះ េនះគឺជ�គបក់េំភ�ងតូច�គបែ់សសិប�បបីំ�គប ់ ខញុ ំកំពុងកនេ់ ៃដខញុ ំ
េហយវនិទីបនទ ប�់�តលបេ់ អ�ីែដលខញុ ំបនេធ��គឺ ១០០ �នឆន មំុន។ េហយេប
ែផនដី�បែហលជឈរ�បរ់យ�នឆន េំទ ត �នឹង�តលបម់កវញិជ�គបក់េំភ�ង
ម�ងេទ ត �ច�តវបនន�ំតឡបម់កវញិ �នឹងបេងកតបន�តឹម�តវេ ជ�ព ន។់

236 ឥឡូវេនះេមលអ�ីែដល�ពះបនេធ�េហយបនទ បម់កអនកនឹង�ស�ញ់�ទង។់
បនទ បម់កអនកនឹងេ ផទះេហយេ េពល�ពឹកអនកេគងយឺតបន�ិច។ េហយ—េហយ
អនក—អនកនឹង�ស�ញ់�ទងជ់ងេពល�ៗទងំអស់។ ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់ជ
អនកេ ៉ ករ។ ប៉ុនម ននកដឹ់ងេទ? �ទងជ់អនក�ងសង។់ �តវេហយ។ �� បេ់�យ
យកចិត�ទុក�ក។់ ឥឡូវ �ពះកលពីមុន ឬពួកេគនិយយថ…ឥឡូវេនះេយងនឹង
យកគំនិតរបស់អនកជំនញខង�បវត�ិវទិយ។ មយួរយេកដិឆន មំុន�ពះអងគនឹងយង
េ  េធ�ឱយែផនដីល��ទងេ់ទបែតចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេនះ �ទងម់ន…�ទងម់នគំនិត
មយួ េ កនុងគំនិតរបស់�ទង។់

237 ឥឡូវេនះអនកនឹងនិយយថ “េប�ទងអ់�ច រយេនះ បង�បស �បណ� ំេតេធ�
ដូចេម�ច េត�ទងធ់� បអ់នុ ញ តឱយ�រក�េធ�បបេទ?” �ទងប់នដឹងមុនេពល �រក�
�តវបនបេងកតេឡង ែដលថ�នឹងក� យជ�រក�។ សូមថ� យសិរលី�! ឥឡូវខញុ ំ
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មន�រមមណ៍េពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ អូ ខញុ ំេអយ! �ទងប់នដឹងថមុនេពល
ែដល�រក��តវបនបេងកតេឡង ថ�នឹងេធ�ជ�រក�។ ឥឡូវអនកសួរថ “ចុះ�
យ៉ងេមច៉ែដរ?” អនកនិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ធ�ឱយ�ក� យជ�រក�?” ថ
�ទង�់ច�តវបនបង� ញថជ�ពះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងប់នេធ��។
“េហតុអ�ីបនជមនមនុស�ទុចចរតិ? េហតុអ�ី?”
238 េតនរ�មុន អនកសេ ងគ ះឬអនកបប? េតមយួ�មុនេគ? �ពះអងគសេ ងគ ះ។
េតអនក�មុន អនកពយបលមុនឬអនកឈមឺុន? េហតុអ�ីបនជអនុ ញ តេ ទីេនះ
ឱយមនុស�មនបប? ពីេ�ពះលកខណៈរបស់�ទងគ់ឺជ�ពះអងគសេ ងគ ះ។ េបគម ន
អនកមនបប �ទងម់និែដល�តវបនេគ�គ ល់ថជ�ពះអងគសេ ងគ ះេឡយ។ �
េលលូយ៉! គត�់ចេធ�ឱយអ�ីៗទងំអស់វលិ�តឡបម់ករកសិរលី�របស់�ទង។់ “េត
ជងសមូន�ចនិយយបនេទ េ …ឬេតឆន ងំ�ចនិយយេ កនជ់ងសមូន
ថ ‘អនកបនេធ�ឱយខញុ ំដូេចនះអី?’” េតអនក�េ េលកង?់ អនក�មនដីឥដ�?
េតៃដរបស់អនក�េ កនុង? ប៉ូលបននិយយថ “អូ! មនុស�លងីេលងមនិបន
និយយថ�ទងប់នេលកផេ�៉នេឡងស�មបក់រេនះេ�យមនេគលបំណង
េទ? ពិត�បកដ�ស់។ �ទងប់នដឹងេហយ។ មុនមនែផនដី�ទងប់នដឹង
ថអ�ីែដលនឹងក� យជអ�ី។ េហយ�ទងប់នអនុ ញ តឱយមនអំេពបប ដូេចនះ�ទង់
�ចេធ�ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ។ �ទងប់នអនុ ញ តឱយមនជំងឺេដមបឱីយ�ទង�់ចជ
អនកពយបល។ �ទង�់តវឱយមនករស�បេ់ដមបេី�យ�ទង�់ចជេសចក�ី�ស�ញ់។
�បកដ�ស់�ទងប់នេធ�។ �ទងគឺ់ជ�ពះ េហយេនះគឺជលកខណៈរបស់�ទង។់
េហយ�ទង�់តវែតមនអ�ីមយួេដមបបីង� ញ លកខណៈរបស់�ទង។់
239 េតអនក�ចដឹងេ�យរេប ប�េ ថជេពលយប ់ េតអនក�ចធ�ឹងេ�យ
រេប ប�ថេពល�មយួ? េប�ភ�េឺពញមយួៃថង េតអនកនឹងដឹងយ៉ងដូចេម�ច
ថជយប?់ មនេពលយបដូ់េចនះ ��ចបង� ញពីពន�ឺៃថង។ �បកដ�ស់ �េ
ទីេនះ។ �ែមន៉។ េតអនកេឃញអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េទ?
240 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងប់ន�តឡបម់កវញិេ មុន�គឹះៃនែផនដី មុនេពល
ែដល�ទងប់នយក�ពះ�ទិតយចស់េនះេហយ�ទងប់នឱយមនចលនេ ជំុវញិ
��ចស់េនះ ឥឡូវេនះេយងកំពុងរស់េ េលែផនដីេនះ េហយ�ទងប់នសូនយ
�ទីេនះ េ�យ�ពះ�ទិតយេហយ�ក�់េ ជុំវញិ�ពះ�ទិតយ។ និយយថ េនះគឺជ
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�ពះ�ទិតយ។ �ទងសូ់ន�េ ែផនកេនះ េហយ អនុ ញ តឱយនងពយរួេ ទីេនះរយះ
េពលមយួរយពន�់នឆន មំកេហយ។ េត�ទងប់នបេងកតអ�ី? ឧសម័នមយួចំនួន។
�ទងប់នផ� ស់ប�ូរេ េលចំេហ ងេនះ�ទងប់នេធ�អ�ីេផ�ងេទ ត។ េត�ទងប់នបេងកត
អ�ីេ ទីេនះ? ប៉ូ�សយមូខ�ះ។ �ទងេ់ធ�ចលនជំុវញិ�មវធីិេនះ េហយេត�ទងប់ន
េធ�អ�ីេ ទីេនះ? េធ�ឱយមនជតិកល់សយមូខ�ះ។ េត�ទងេ់ធ�អ�ី? �ទងប់នបេងកត
អនកេហយនិងខញុ ំ។ េត�ទងក់ំពុងេធ�អ�ី? ដូចជអនកេ ៉ ករបន�ករ់បស់ទងំអស់
ែដលមនពីរគុណនិងបនួ និងេ�យពីរគុណនិង�បបីំរបស់�ទង ់ សន�ឹករបស់
�ទង ់ ចំេហ ងរបស់�ទង ់ �ទងប់នដឹងថ�គនែ់តប៉ុនម នអគរែដល�ទង�់តវេដមប ី
�ងសង។់ េហយេយង�តវបនបេងកតេចញពីធតុទងំ ១៦ ៃនែផនដី េហយ
�ទងប់នបេងកតេយង�ល់គន េហយ�កេ់យងេ ទីេនះេ មុនែផនដី ចូលមក។
េហយ�ទង…់�ច�តវបនបុក�គិះេ េពលេនះ ខញុ ំអតដឹ់ងថ�ជអ�ីេទ។ េត�ទង់
បនបេងកតមស លង�ិននិងលង�និ និងទឹកនិងរបស់ទងំអស់េនះស�មបអ់�ី?
�ទងជ់អនកេ ៉ ករ។ �ទង�់ច… ជអនក�ងសង ់ �ទងប់ន�កអ់�ីៗទងំអស់េ
ទីេនះ មនអ�ីៗ�គបយ៉់ង�តវបនកតម់៉ូត។ េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតអ�ីៗ
ទងំអស់ ��គនែ់តជភនេំភ�ងធំមយួមនករផទុះ។ �ទងប់នអនុ ញ តឱយពួកេគបំផទុះ
ភនេំភ�ងេឡងេ ទីេនះស�មបម់យួរយ�នឆន េំដមបបីេងកតជតិកល់សយមូ។ េត�
គឺជអ�ី? �ជែផនករបស់អនក។

241 េហយបនទ បម់កមុនេពលមនជីវតិមយួេ េលែផនដីេនះ គឺ�កសពរបស់
េយង�តវបន�កេ់ ទីេនះ។ �េលលូយ៉! មុនមយួដំណកសំ់េណ មមនិធ� ប់
មនមកេលែផនដី េយង�តវបនេគ�កេ់ ទីេនះ។ េ េពលែដលអ�័មបន
េដរចុះេឡង សួនចបរេអែដន ខញុ ំបន�កេ់ ទីេនះ។ �ែមន៉។ ហនឹងេហយ។ អូ
សូមថ� យសិរលី�! េ េពលេចរបូ៊មី ផក យ�ពឹកេ�ច ងជមយួគន និងកូន�បសៃន�ពះ
បនែ�សកេ�យអំណរ ខញុ ំ�តវបនេគ�កេ់ ទីេនះ�គនែ់តរងច់ដំេង�មៃន ជីវតិេ
អនគត។ ខញុ ំបនេ ទីេនះ។ �ទងប់នេធ�ឱយខញុ ំេ ទីេនះបន�ក�់ងកយរបស់ខញុ ំ
េ ទីេនះ។ ហនឹងេហយ។ េប�មនិែមនេទ េត�មកពី�? �? េត�មកដល់ទីេនះ
េ�យរេប ប�? �ពះជមច ស់បន�ក�់េ ទីេនះ។ �ពះបនបេងកត�។ េយង
បនបេងកតេចញពីដប�់បមំយួ ធតុ: េ�បងឥនធនៈ ប៉ូ�សយមូ និងពន�ឺេ�ហធតុ
និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ េមល េយងបន�កេ់ ទីេនះ។
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242 បនទ បម់កេតមនអ�ីេកតេឡង? បនទ បម់ក�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូល
េ កន�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ យកេ កនុងសំណំុែបបបទនិមតិ�ស ញ  “ឥឡូវេនះ
អនកេចញេ  េហយអនកនឹងបេងកតេសចក�ី�ស�ញ់ េ កនែ់ផនដីេនះ។
េ�យ�រែតខញុ ំ�ស�ញ់ េហយអនកគឺជផលិតផលរបស់ខញុ ំ ដូេចនះអនកេ
�ស�ញ់ែផនដី។” េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដធ៏ំេយងគិតថេចញមកពីទីេនះ
�គនែ់តសំណំុរបូភពឥឡូវេនះ។ �មនិែមនែបបេនះេទ។ ពីេ�ពះ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធនិង�ពះគឺជេគលបំណងែតមយួេ�យខ�ួនឯង េគលបំណងែតមយួ
ដូចគន កនុងបុគគល។ អតេ់ទសឱយខញុ ំ។ េហយ�គនែ់តនិយយថ�ទងប់នេបះ�� ប
របស់�ទងេ់ ជំុវញិ ែផនដី �ទងច់បេ់ផ�ម�កកូ់នមន។់ េតកូនមនេ់នះជអ�ី?
ដូចជេមមនច់ំេពះកូននង មនស់ហករបេងកតេសន� “េគ�ក េគ�ក េគ�ក។” អូ!

243 “អូ! ជីវតិេចញមក!” �ទងប់នែ�សក។ �ទងប់នេមលជំុវញិ។ “ខញុ ំចងប់ន
ភព�សស់�� តេ េលែផនដីេនះ។ េចញមកពន�ឺ!” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែត
េធ�ចលន។ េហយេ េពលែដល�ទងប់នេធ� ខញុ ំេមល។ មនអូរកំពុងែតហូរមក
ចុះពីេលភន ំ បនហូរមកជមយួជតិកល់សយមូខ�ះេហយ�យជមយួប៉ូ�សយមូ។
េត�បតចូ់លេ កនុងអ�ី? “ជីវតិកេ៏ចញមក!” េហយផក អុីេសទរែដលជបក់េ៏ងបេឡង
ពីេ�កមថម។ “មកទីេនះ �ពះវរបិ�េអយ េមលេនះែន។”

244 “េនះេមលេ ល��ស់។ �គនែ់ត�ម�ន។” �ទងប់ននឱំយមនផក ។ �ទង់
បននឱំយមនបែន�ទងំអស់។ �ទងប់ននសំត�េចញជជីវតិ។ បក�េីហរេចញពី
ធូលីដី។ បនទ បពី់មយួរយៈ មកកម៏នជបុរសមន កនិ់ង ស�ី កម៏នបុរសមន កនិ់ង
បុរសេនះគឺទងំបុរសនិង ស�ី។ មនិែមនជផលិតផលនងេទឥឡូវេនះ។ �គនែ់ត
េ កនុងគតម់នវ ិ ញ ណ�សី។

245 េ េពលែដលអនកយកមនុស�ែដលេអ នេ�ប ន គត�់បែហលជមនិអីេទ េធ�
ឱយមនតុលយភពទងំអស់ ប៉ុែន�មនអ�ីខុស។ េហយេ េពលែដលអនកយក ស�ី
មន ក ់ ចងក់តស់ករ់បស់នងនិងពកេ់ខចនិងេដរេចញេ�ក េហយ “សរេសរ�ពះខញុ ំ
នឹង�បបអ់នក!” មនអ�ីមយួខុសេហយ។ ស�ីមន�ម រតីជមនុស��សី េហយបុរស
កម៏នលកខណៈជបុរសែដរ។ េយងដឹងេហយ។ េហយអនកដឹងេទ។ េត ស�ីេមលេ
�តឹម�តវេទ ពយយមេធ�ដូចមនុស��បស?
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246 េហតុអ�ី ខញុ ំេពលមយួ ខញុ ំជអនកយមេហគមេ ទីេនះ េហយខញុ ំបនអងគុយេ
េល�ន�កង េហយបនេឡងេ ទីេនះេហយកំពុងទញេខ�គបេជងេ�យនង
េ�យៃដខញុ ំ និយយជមយួនងេហយខញុ ំមនិបនដឹងថជ ស�ីេទ។ នងមនមកួ
មយួកនុងចំេ�មមកួរបស់អនកផ�រនិងមយួគូេទ តដូចជអ ច ឹងេហយខញុ ំអងគុយេ
ខងេ�កយេនះ េហយនងបន�បបអ់នកេផ�ងេទ តពីអ�ីែដលបនេធ�រចួ។ នង
និយយថ “អនកដឹងេទ” េហយនងបននិយយថ “េហយកលពីយបម់ញិ”
ពិបកេមល�ស់នងកំពុងជកប់រ។ី នងបននិយយថ “យបម់ុញិខញុ ំ�បប់
អនក មន កេ់នះបនរអិលេជងេឡងេល។ គតនិ់យយថ ‘ខញុ ំេអយ!’ គតចុ់ះមកេ
ទីេនះ។” បននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលេសចខ� ងំេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេឡយ។”
247 េហយខញុ ំកំពុងេសចអនកដឹងេទ េសចអ ច ឹង។ ខញុ ំបននិយយថ “េកមង�បស
មន កេ់នះែមនេទ?” អងគុយេ ទីេនះនិយយដូចេនះ។ េហយេបនងមនិបនយក
របស់េនះេចញេហយ�គវកីបលរបស់នង េហយនងមូរេឡងេ ទីេនះ ថនង
គឺជ ស�ី។ ខញុ ំមនិែដលចេង� តចង�ល់េទកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយថ “េត
អនកជ ស�ីឬ?”

នងនិយយថ “េហតុអ�ី �បកដ�ស់!”
248 ខញុ ំនិយយថ “អធយ�ស័យ” ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញែបបេនះេទ។ េនះគឺជ
ករពិត។
249 ខញុ ំបនេឃញស ញ មយួេ ៃថងេផ�ងេទ ត េធ�ឱយខញុ ំរេំភប។ �មនស ញ ធំបន
និយយថ “ ស�ីេ�ត មខ�ួនេស� កសេម� កបំពក”់ ខញុ ំបនគិតថ “សរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់។” េឃញេទ? ប៉ុែន� មកេមល ��គនែ់តជ�បេភទសេម� កបំពក់
ខ�ះៗែដលពួកេគបនផលិតរចួេហយប៉ុេ�� ះ អនកដឹងេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថពួកេគនឹង
េ េស� កសេម� កបំពក។់ ខញុ ំគិតែបបេនះ។ បននិយយថ “ ស�ីបនេ�ត មខ�ួន
េស� កពកេ់ហយ។” ខញុ ំបននិយយថ “សរេសរ�ពះស�មបព់ួកេគ។ ល��ស់។
េនះខញុ ំ�បកដជអរគុណដល់�ពះអមច ស់ ស�មបក់រេនះ។” ប៉ុែន� េឃញេទ �
�គនែ់តជសំេល កបំពក�់បេភទខ�ះែដលពួកេគមនរចួេហយ ជអ�ីមយួ។ ជអ�ី
ែដលគួរឱយអស់សំេណ ច មនិអុីចឹងឬ េ កនុង�បេទសេនះ? �តវេហយ។
250 បនទ បម់កេ េពលអ�័មេចញមក។ េហយបនទ បម់កអ�័មេមលេ មនិ
�� តេទ �ទងប់នយកឆ�ឹងជំនីមយួពីចំេហ ងរបស់គត ់ េហយបេងកតេអ�៉ែដល
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ជផលិតផលស�មបគ់ត។់ �ទងប់នបេងកត…�ទងប់នដកវ ិ ញ ណេភទ�សី
េចញពីអ�័មេហយ�ក�់ចូលកនុង ស�ី វ ិ ញ ណក�ី�ស�ញ់ ភពជ ស�ី �បេភទ
សុភព�ប�រ។ េហយ�ទងប់នដកទុកវ ិ ញ ណបុរសេ កនុងអ�័ម។ ឥឡូវេនះ
េបមនអ�ីខុសគន  មនករចែម�កេ កែន�ង�។ ឥឡូវេនះ េហយបនទ បម់កពួកេគ
ទងំពីរនកគឺ់ក� យជមន ក។់
251 ដូេចនះសូមអនុ ញ តឲយសែម�ងេរ ងេ�ខ នបន�ិចមុនេពលែដលេយងប ចប។់
ឥឡូវេនះ…េនះគឺជអ�័មបននេំអ�៉េ�យៃដ េហយពួកេគបនេដរេចញេ ។
ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់េរ ងេនះ។ េហយពួកេគេដរេចញ អនកដឹងេទ។ េហយេអ�៉បន
និយយថ “អូ! បងសំ�ញ់ អនកមននយ័ថអនកបន?

“ែមនេហយខញុ ំបន�កេ់ឈម ះ�។”
“ប៉ុែន�េតអនកេ �យ៉ងដូចេម�ច?”
“េនះេ ថេសះ។ អូហូ។”
“េតេនះជអ�ី?”
“េនះគឺជេគ។ អូហូ។”
“អនក�កេ់ឈម ះ�ឬ?”
“ែមនេហយ។ អូហូ។”

252 “េតអនកេ អ�ី�ថអ�ីេ ទីេនះ �ពីរអងគុយេ ទីេនះកបលផ�ុ ំគន េនះ?
“េនះគឺជបស�កី�ី�ស�ញ់។”

253 “អូ! ខញុ ំបនេឃញ។ ខញុ ំេឃញ។” េហយបន�េ មុខេទ ត។ “េតមនអ�ីេ
ទីេនះ?”

“ខញុ ំេ េនះ េហយេនះេ ទីេនះ។”
254 េហយ “អូ! ខញុ ំយល់េហយ។ អ៊ូ—ហូ៊។ �� ត�ស់” េហយសត� េ� មយួ
�គហឹម។ “េតអនកេ ថអ�ី?”

“េនះជសត�េ�។”
“ស�ីេគហនឹង?”
“ខ� ”
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255 េហយអូដូចជ…“អូ ខញុ ំ�គ ល់េហយ” ដូចគន នឹងកូនឆម ែដរអនកដឹងេហយ េមវ៉ៗ
េ ជុំវញិ។
256 ដូេចនះ មយួសនទុះេ�កយមកនងេមលជំុវញិ។ នងនិយយថ “អូនសម� ញ់
េមល េ ទីេនះ�ពះ�ទិតយនឹងលិច។ ដល់េពលែដល�តវេ �ពះវ�ិរេហយ។”

អនកដឹងេទ ថមនអ�ីខ�ះអំពីេពល�ពះ�ទិតយលិច អនកចងថ់� យបងគំ។ េបអនក
មនិេ �ពះវ�ិរេ យបេ់នះ អនកចងចូ់លបនទប�់ន�ពះគមពរីកប៏ន។ េតមន
បងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលចូលចិត�េធ�ដូេចនះ? េឃញេទ? មនែតបុរសេទែដលេធ�ែបប
េនះ។ អនកគួរែតេធ�ដូេចនះ។

“ដល់េពលេ �ពះវ�ិរេហយ.”
257 ពួកេគមនិែដលនិយយថ “សូមចបំន�ិច ចបំន�ិចឥឡូវេនះ ចូនជកមមសិទធិ
របស់�សិមប�ីេហយេយងជកមមសិទធិរបស់…” េទ �គម នអ�ីដូចេនះេទ បនទ បម់ក
ពួកេគេទបែតេឡងេ ។ ពួកេគគម ន�ពះវ�ិរែដលមនកែន�ងអងគុយល�េទ អងគុយ
ដូចេនះ។ ពួកេគ�គនែ់តេ េ�កមវ�ិរដធ៏ំមយួពីេឈ និងលុតជងគងចុ់ះ។
258 េហយថ�ឡូកំពុងពយរួេ ឯគុេមព ត។ េឃញេទ? ខញុ ំ�ចលឺសំេលង
និយយ េហយនិយយថ “េតកូនៗរបស់ខញុ ំេពញចិត�នឹងរស់េ ែផនដីសព�ៃថង
ែដល�ពះជមច ស់បនឱយដល់អនកឬេទ?”
259 “ែមនេហយ �ពះអមច ស់េអយេយងរកី�យនឹងខ�ួនឯងេ ៃថងេនះ” “េតែមនេទ
អូនសម� ញ់?”
260 “ចស ចស។ �តវេហយ េយងរកី�យ។” “�ពះជមច ស់េអយ! េយង
អរ�ពះគុណ�ទង�់ស់។ ឥឡូវសូមខញុ ំេដកេ ។” េឃញេទ? េហយគតប់ន
�កៃ់ដដធ៏ំរបស់គតេ់ចញ េហយនងបនេដកេ េលៃដរបស់គត ់ េហយ
គតប់ន�កស់ត�ខ� ឱយេដក និងសត�េ�ឱយេដក និងអ�ី�គបយ៉់ងេដកលក់
េ�យសន�ិភព�ស់។
261 ដូេចនះ�ពះជមច ស់�ទងយ់ងចុះមកេហយ�ទងប់នន ំអូ គឺជ�កមេទវ�។ ក
�ពីែយល ករបេងកតរបស់�ទងៃ់ន�ថ នសួគ។៌ ដូេចនះពួកេគចុះមកេហយពួកេគបន
េដកចុះយ៉ង�សល ចូលេ កនុងបនទបេ់គងេមលជំុវញិ។ ក�ពីែយលបននិយយ
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ថ “មកចុះ េ ទីេនះ �ពះវរបិ�េអយ។ មកេនះ។ េមលេនះ។ គតេ់ ទីេនះ។ េ
ទីេនះកូនៗរបស់�ទងេ់ដកេ ទីេនះ។”
262 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលេ ទីេនះធ� បេ់ ែ�គែកបរអនកម� យខ�ះ អនកនិងឪពុក
ជមយួគន  េហយ�កេឡកេមលេកមង�បសតូច េកមង�សីតូច និងអនក�គនែ់តរលឹំកគន
េ វញិេ មកថ “កុំ—កុំ �ទងម់និមន�ងដូចអនកែបបេនះនិងែបបេនះ?” េត
អនកធ� បគិ់តចឹងេទ? េហតុអ�ី ជញឹកញបខ់ញុ ំនិយយេ កន ់េម�ថ និយយអំពី
យ៉ូែសប។ នងនឹងនិយយថ “ប៊លីគតម់នថង សខពស់ដូចអនកែដរ។”
263 “ែមនេហយ។ ប៉ុែន�គតម់នែភនកធំដូចអនកែដរ។” េហតុអ�ី? គតជ់ែផនកមយួៃន
ផលិតផលរបស់េយង…គតជ់ផលិតផលរបស់េយង—ៃនសហជីពរបស់េយង។
264 ឥឡូវេនះ េហយឪពុកបននិយយថ �ចនិយយអំពីេរ ងេនះ។ បន�ថ
“អនកដឹងេទ…” េហយក�ពីែយលបននិយយថ “អនកដឹងេទគតេ់មលេ ដូចជ
អនកអ ច ឹង។” េនះេហយជរេប បែដល�ពះេមល េមលខ�ួនអនក។ េនះេហយ
ជរបូ�ងរបស់�ពះ។ �ទងេ់មលេ ដូចជអនក។ អនកជ កូនេ របស់�ទង។់ េតមន
បងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងអំពីេរ ងេនះ? េឃញេទ?
265 ឥឡូវេមល។ េតអ�ីេ ជទ�មងជី់វតិទបបំផុត? កែងកប។ េតមនអ�ីជទ�មង់
ជីវតិខពស់បំផុត? មនុស�។ �បកដ�ស់។ េហយអ�ីែដលជសំណំុែបបបទខពស់
បំផុត? �េ ែតបន�មកពីទបបំផុតេ ខពស់បំផុត បន�ពីកែងកបេ េនះនិងេនះ
េហយបនទ បពី់�គឺបក� ី រហូត ដល់អ�ីៗេផ�ងេទ ត ែដលមនជីវតិខពស់ជង�
មកដល់ទ�មងខ់ពស់បំផុត��ចមក េដេចនះ��តវបនបេងកតេឡង�មរបូភព
ៃន�ពះ។ ហនឹងេហយ។ េហយ ស�ីមនិ�តវបនបេងកតេឡង�មរបូភពៃន�ពះ ប៉ុែន�
េ កនុងរបូភពរបស់មនុស�។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះពួកេគេ ទីេនះ។ េហយ�ពះជមច ស់ទតេមលពួកេគរចួនិយយថ
“ែមន ពួកេគេមល—េ គួរេ�យ�ស�ញ់�ស់។”
266 េតេនះជអ�ីេ បង�បស? ពួកេគមនិែដល�� បេ់ឡយ។ េនះ�គនែ់តជ
កល់សយមូមយួក� បតូ់ចដំបូងនិងប៉ូ�សយមូអ�ី�គបយ៉់ងបនចបេ់ផ�មដូចេនះ។
មនិ�� តេទឬ? ប៉ុែន�អំេពបបេកតេឡងេហយេធ�ឱយខូចរបូភព។ ឥឡូវេនះ េត
�ពះបនអនុ ញ តឱយ�េធ�អ�ី? េហតុអ�ីបនជ�ទងអ់នុ ញ តឱយ�ក� យដូចែដលេយង
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បននិយយអំពីេពលមុន? �ទងប់នអនុ ញ តឱយ�ដូេចនះ �ទង�់ច បង� ញថ
�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះ។ �ទងប់នេធ��។ �ទងប់នអនុ ញ តឱយជំងឺេកតេឡង
ដូេចនះ�ទង�់ចបង� ញថ�ទងជ់អនកពយបល។ �ទងប់នអនុ ញ តឱយករ�� ប់
េកតេឡង េដមបបីង� ញថ�ទងគឺ់ជជីវតិ។ េឃញេទ? �ទងប់នអនុ ញ តឱយេរ ង
��កកទ់ងំអស់េនះេកតេឡង េដមបបីង� ញថ�ទងគឺ់ល� អ�ីែដល�ទងម់ន។ េយង
នឹង…
267 អនកនិយយអំពីករេ�ច ងេរ ងេ�បសេ�ះ! េហតុអ�ី បងប�ូនេអយ េ េពល
�ពះេយសូ៊វ�ទងយ់ងមក—�កមជំនុំេនះនឹងឈរេ េលែគមៃនែផនដី និងេ�ច ង
ចំេរ ងៃនករេ�បសេ�ះេ េពលែដលពួកេទវ�នឹងឱនកបល មនិដឹងថេយង
កំពុងនិយយអំពីអ�ីេទ។ ែមនេហយ ពួកេគមនិែដលបតប់ងេ់ឡយ។ ពួកេគ
មនិដឹងថេយងបនឆ�ងកតអ់�ីេទ។ េយងដឹងពីអតថនយ័ៃនករបតប់ងនិ់ង�តវ
បនរកេឃញ។ អូ េតេយង�ចែ�សកសរេសរ�ទងប់នេទ! �ទងម់និែមនជ
�ពះអងគសេ ងគ ះពួកេគេទ។ ពួកេគមនិ�តវករករសេ ងគ ះេទ។ �ទងម់និែមនជ
អនកពយបលចំេពះពួកេគេទ។ េទ សូមថ� យសិរលី�! �ទងម់និែមន—�ទងម់និែមន
ជជីវតិស�មបព់ួកេគេទ។ ពិតជមនិដូេចនះេទ។ ពួកេគមនិែដល�� បក់នុងអំេពបប
និងកររលំងេទ។ េយងបនរស់េ េហយេយងបនរស់េឡងវញិ។ ហនឹងេហយ។
េតេយង�ចនិយយអ�ីបនេទ ថជមយួនឹងមកុដរបស់េយង “អូ! អនកគឺជអេ ច ះ
អ ចុ ះ េទ េទ េទ េទ េទ។ សូមថ� យសិររីងុេរ ងដល់�ពះអងគ! ហនឹងេហយ។ អនក
េ ទីេនះ។ បនទ បម់កេយងនឹង�បបេ់រ ងែដលេយងយកឈនះ។ េយងនឹងយល់�
កនែ់តចបស់ម�ងបន�ិចម�ងបន�ិច។
268 បនទ បម់កេ កនុងេនះមនអ�ីេកតេឡង? េត�ពះ�គនែ់តនិយយថ “ខញុ ំ�ច
�គនែ់តបំផ� ញរបស់ទងំអស់ប៉ូ�សយមូនិងកល់សយមូផងែដរ។ ឱយ�ខូចអស់
េ ?” េទ េទ។ �ទងដឹ់ងថ�នឹងេកតេឡង �តវ�មវធីិេនះ។

ឥឡូវេនះ េប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ឱយខញុ ំជអ�ី េហយខញុ ំបរេិភគ��រនិង�ក់
ចូលេ កនុងខ�ួនរបស់ខញុ ំ េហយក�ងអ�ីែដលខញុ ំមនេ េពលេនះ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
េ ែតបនេធ�េឡងេ កនុងសំណំុែបបបទ។ របូភពទងំអស់ែដល�ពះបនេឃញ
មុន�គឹះៃនែផនដីចស់។ េឃញេទ? �េចញពី ស�ី ដូច�ទងប់ននិយយថ �នឹង
េកតេឡង។ េលកេ�កយ�េចញមកពី�ពះ។ �មកេពលេនះ េ�យ ស�ី �មក
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េពលេនះេ�យបុរស។ េឃញេទ? មកេពលេនះ េ�យចំណងផ់�ូវេភទ �បនមក
េ េពលេនះេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េឃញេទ?

269 ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីែដល�ចេធ�បបខញុ ំបនេទ? េទ។ គម នអ�ីេ�ះ �ច
េធ�បបេយង។ េ�កប៉ូលបននិយយថ “សូមបែីតឥឡូវេនះ មនអ�ីេកតេឡង
ជេ�ចន ករឈចឺប ់ ករ�� ប ់ គម នអ�ី�ចបំែបកេយងេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់
របស់�ពះជមច ស់ែដលមនេ កនុង�ពះ�គីសទបនេឡយ។” គម នេរ ង�ចបំែបក
េយងបនេទ។

270 ដូចែដលខញុ ំបន�បបេ់រ ងតូចមយួ។ ខញុ ំមនសក�់បែហលែត�បសំៃស
ប៉ុេ�� ះ េលកបលទំែពកទងំ�សង។ េហយខញុ ំកំពុង�ចបចប់ ចូ លគន េ ទីេនះ
កលពីមុន�បពនធរបស់ខញុ ំបននិយយថ “ប៊លីអនកេសទរែតទំែពកេហយ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនបតស់កអ់ស់រលីងេទ។”

នងនិយយថ “េតពួកេគេ ឯ�?”

271 ខញុ ំបនសួរថ “េតពួកេគេ ឯ�មុនេពលែដលខញុ ំបនមនពួកេគ?” េឃញ
េទ? “កែន�ង�ែដលពួកេគេ  គឺមុនេពលខញុ ំមនពួកេគ។”

ឥឡូវមនេពលមយួកលពី១រយឆន កំន�ងេ  សកទ់ងំេនះគម នេទេ ទីេនះ
ប៉ុែន�ពួកេគេ ទីេនះេ កនុងធូលីដី។ េត��តវេទ? បនទ បម់ក�បែហល�សិបឆន ំ
មកេហយ ពួកេគចបេ់ផ�មមករកខញុ ំ។ ពួកេគមកពី�? េចញពីធូលីដី។ េហយ
ឥឡូវេនះពួកេគកំពុង�តលបេ់ កែន�ងែដលពួកេគេ វញិ។ គឺ�តវេហយ? ពួកេគ
មនិែមនដូេចន ះេទ ពួកេគបនេ  េហយឥឡូវេនះពួកេគមនិេ េទ។ េត�ជអ�ី?
េតអ�ីែដលេធ�ឱយពួកេគក� យជអ ច ឹង? �ពះ! េ ទីេនះ�ទងប់នេធ�។ �ទងប់នគូ
របូភពបននិយយថ “េនះជរេប បែដលខញុ ំចងប់ន។”

272 “ឱេសចក�ី�� បេ់អយេត�ទនិចរបស់ឯងេ ឯ�? ផនូរេអយេតជយ័ជំនះរបស់
អនកេ ឯ�? អនក�ចកបខ់ញុ ំេ ៃថង�មយួពីទីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�បងប�ូន
េអយ ខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ទ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ េទ។ អូ!
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េយងនឹងរស់េឡងវញិ, (�េលលូយ៉!)
េយងនឹងរស់េឡងវញិ!
េ �ពឹកៃនកររស់េឡងវញិេនះ
េ េពលែដលរបរេសចក�ី�� បប់នបំបក់
េយងនឹងរស់េឡងវញិ, (�េលលូយ៉!) េយងនឹងរស់

េឡងវញិ!

គម នអ�ី�ច��ងំខញុ ំពីកររស់េឡងវញិបនេទ។ គម ន�រក��េ កនុងនរក
ទងំអស់�ចឃតខ់ញុ ំពីកររស់េឡងរញិបនេទ។ គម នអ�ី�គប�់គនេ់ដមបឃីតខ់ញុ ំ
ពីកររស់េឡងវញិបនេទ។ ខញុ ំមនេសចក�ីសនយរបស់�ពះ។ ខញុ ំមន�ពះដប៏រសុិទធ
ជវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំទទួលបនជីវតិអស់កលបរបស់�ពះេ ទីេនះ។ េ�គងឆ�ឹងចស់េនះ
មកពីទីេនះ េហយ�ពះនខំញុ ំេចញពីដី។ េហយេប�ទងជ់អនកឱយខញុ ំេចញពីដី…
273 េ េពលែដលខញុ ំមន�យុ ឥឡូវេនះ �គបេ់ពលែដលខញុ ំលឺកណ�ឹ ង�កមជំនំុ
មនអ�ីមយួនិយយមកកនខ់ញុ ំ ែដលជេកមងតូច។ េទវ�បននិយយពីគុេមព ត
មយួ បននិយយថ “កុំផឹកឬជកប់រេីឡយ។ ខញុ ំមនករងរស�មបអ់នកេធ�។ កុំ
េធ�ឱយខ�ួនអនកេ ហមងឬរតជំុ់វញិ ស�ីនិងរបស់របរេផ�ងៗ។ ខញុ ំមនអ�ីែដលអនក�តវេធ�
េ េពលអនកចស់េ ។”

“អនកជនរ�? អនកជនរ�?”
274 “អនកនឹងដឹងកនែ់តចបស់េ េពលេ�កយ។” បនទ បព់ីមយួរយៈេ ទីេនះ
�ទងប់នមក។ �ទងព់យរួេ ឯពិធី�ជមុជទឹក។ �ទងប់ង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់។ �ទង់
�បកសខ�ួន�ទង។់ �ទងេ់ឆ�យ។ ខញុ ំេឃញ�ទងក់ំពុងែតឈរេ �គបទី់កែន�ង េ េល
ៃដទងំអស់។
275 េតអនកនឹងេ េ�យរេប ប�េប�ទងប់នេធ�ឱយខញុ ំជខញុ ំេ�យមនិចបំចម់ន
ជេ�មសអ�ីទងំអស់…? ខញុ ំមនិែដលេ ទីេនះេទេហយនិយយថ “ឆលី �បណ
�អំនកេរ បករជមយួេអល��េវេហយនខំញុ ំេចញពីែផនដី។” េទេ�ក។ ខញុ ំ
មនិែដលមនជំេរ សេនះេទ។ �ពះបនេធ�។

េហយេប�ទងប់នេធ�ឱយខញុ ំនូវអ�ីែដលខញុ ំមនេ�យគម នជេ�មសប៉ុនម ន េលស
ពីេនះេ េទ តេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេលខញុ ំ េហយខញុ ំនិយយ
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ថ “ែមនេហយេ�កមច ស់ �ទងគឺ់ជអនកបេងកតខញុ ំ។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ េហយ
ខញុ ំទទួលយក�ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ!” េតអនកនឹងចបខ់ញុ ំេ កនុងធូលីដី
យ៉ងដូចេម�ច? �គនែ់តមនិ�ចេធ��បនេទ បងប�ូន។ �គនែ់តមនិ�ចេធ��
បន។
276 �ពះជមច ស់មនិែដលបនបេងកតចំែណកមយួៃនកល់សយមូ ឬប៉ូ�សយមូឬ
អ�ីៗេផ�ងេទ តេឡយ េបមនិដូេចនះេទ�តវ—ខជះខជ យ។ “�ពះវរបិ��គបទ់ងំអស់
បន�បទនមកខញុ ំេ ចំេពះមុខ�ពះ មុន�គឹះៃនែផនដីនឹងមករកខញុ ំ។” េវវ៉! ខញុ ំមន
�រមមណ៍ដូចជែ�សក។និយយេ�យេ�ម ះខញុ ំេធ�។ “អស់អនកែដល�ពះវរបិ�បន
�បគល់មកខញុ ំេនះនឹងមកឯខញុ ំ េហយគម ននរ�មន កនឹ់ងបតប់ងប់នេឡយ ប៉ុែន�
ខញុ ំនឹងេលក�ម�ងេទ តេ កនុងកររស់េឡងវញិ។” ខញុ ំបនលឺ�ទងេ់  េ េពលខញុ ំ
មករក�ទង។់ េតពួកេគ�ចរក�ខញុ ំេ កនុងធូលីដីយ៉ងដូចេម�ចេ ែផនដី? គម នអនក
កបេ់ខម ច�គប�់គនេ់ េលែផនដីេដមបបីះ៉មុខខញុ ំនឹងែបល៉បនេឡយ មនិ�ចរក�
ខញុ ំេ កនុងធូលីដីេឡយ។ ខញុ ំនឹងេ�កកេឡងេ ៃថង�មយួេហយឈរេ កនុងភព
ដូច�ទងែ់ដលបន�ងេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ ែដលបន�បសូតមក កនុង
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង!់ �េលលូយ៉! យកនិកយទងំអស់ែដលអនកចងប់ន ខញុ ំ
នឹងយក�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉!
277 អនកេធ�ខងធន�៉បរ់ងមករកខញុ ំ។ េវ មេម សីុឌដរ័ ែដលជមតិ�ល�របស់ខញុ ំ។
គតប់ននិយយថ “ប៊លីខញុ ំចងល់កធ់ន�៉បរ់ងដល់អនក។”
278 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនេហយ” (�បពនធខញុ ំេមលមកដូចជចងនិ់យយថ “េត
អនកនិយយកុហកេដមបអី�ីេ  ប�ី?”)

និយយថ “អនកមនធន�៉បរ់ងេហយ?”

ខញុ ំេឆ�យថ “ែមនេហយ”

គតប់ែនថមថ “េតជមយួ�កមហុ៊នអ�ី? េត�គឺជអ�ី?”
279 ខញុ ំបននិយយថ “ករធនដម៏នពរ�ពះេយសូ៊វគឺជរបស់ខញុ ំ អូ អ�ីែដលជ
ករចង�ុលបង� ញ ថ� យសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់! អនកសនងមរតកៃនេសចក�ី
សេ ងគ ះែដលបនទិញពី�ពះ េកតពី�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ �តវបន�ងសំ�ត
េ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង។់”
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280 គតប់ននិយយថ “ល�ែមន ប៊លីី ប៉ុែន��នឹងមនិ�កអ់នកេ កនុងផនូរេឡយ។”

281 ខញុ ំបននិយយថ “�នឹងដកខញុ ំេចញ” �េលលូយ៉! ខញុ ំមនិបរមភអំពីករទទួល
�េ ទីេនះ �ជិតអស់េហយ។

282 ដូេចនះខញុ ំមនករធន�៉បរ់ងែដល�បបខ់ញុ ំថ “ខញុ ំនឹងេលក�េឡង។ អ�ីែដល
�ពះវរបិ�បនផ�ល់ឱយខញុ ំគឺជរបស់ខញុ ំ។” ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលឪពុកខញុ ំបនេធ�និងអ�ី
ែដលម៉កប់នេធ� ឬអ�ីកេ៏�យ។ “អស់អនកែដល�ពះវរបិ��បទនមកខញុ ំនឹងមក
ចំេពះខញុ ំ េហយគម នអនក��ចមកេលកែត�ពះវរបិ�ខញុ ំបនទញគត។់” �
េលលូយ៉! េហតុអ�ីបនជ�ទងទ់ញពួកេគមក? “ខញុ ំបន�គ ល់ពួកេគមុន�គឹះៃន
ែផនដី។ េ េពលែដលខញុ ំសម� បកូ់នេច ម ខញុ ំបនសម� បគ់តជ់មយួ�ទង។់” �
ែមន៉។ “ខញុ ំបនកំណតទុ់កជមុននូវ�កមជំនុំេនះ” េតមនអ�ីែដលបនកំណតទុ់ក
ជមុន? �កមជំនុំ។ េតអនកចូល�កមជំនុំយ៉ងដូចេម�ច? “េយងបនទទួលបុណយ
�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ�ងកយែតមយួ។” �ទងប់នដឹង�ងំពីមុន
កំេណ តែផនដីថេយងនឹងេ ទីេនះ។ “េហយអនកែដល�ទងប់ន�គ ល់ជមុន
�ទងប់ន��ស់េ ។ ទងំេនះែដល�ពះអងគបន��ស់េ  េនះ�ទងប់ន�បជ់
សុចរតិេហយ។ អនកែដល�ទងប់ន�បជ់សុចរតិគឺ�ទងឱ់យសិររីងុេរ ងេហយ។”

283 េ កនុងេស វេ របស់�ពះ�ទងប់ននិយយថ�ទងនឹ់ងជួបខញុ ំេ ទីេនះ។ គម ន
�រក��េចញពី�ននរក�ចឃតព់ួកេគេ កែន�ង�មយួ បនេទ ប៉ុែន�ឃត់
េគពីករមកេ ទីេនះ ពីេ�ពះ�ពះបនមនបនទូលរចួេហយ េនះគឺេ�សចេហយ។
េបមយួរយេកដិឆន មំុនែផនដី�តវបនបេងកតេឡង េនះផក យ�ពឹកបនេ�ច ងរមួគន
េហយបុ��ៃន�ពះបនែ�សកេ�យអំណរមុន មន�គឹះៃនែផនដី េឃញេទ មុន
េពលែដលមន�គឹះ…េហយពួកេគជេទវ�និងអ�ី�គបយ៉់ងគឺសបបយរកី�យ
ែ�សកអំពី� ពីមុនមន�គឹះៃនេ�កីយ េត�រក��នឹងឃតខ់ញុ ំយ៉ងដូចេម�ចេ កនុង
ធូលីដី? គឺមនិ�ចេធ�បនេទ។ អនកនិយយ�តវេហយ។

284 េឃញេទឥឡូវេនះ។ េនះជេពលេវ��បជធិបេតយយែដលខញុ ំទទួលបនេ
ទីេនះ។ េនះគឺៃមភនទីរហូតដល់េម៉ងដបម់យួ។ មនែត ២០ នទីរហូតដល់
េម៉ង១០។ េត��តវេទបង�បសវឌូ? �តវេហយ ៃមភនទីដល់េម៉ងដប។់ អនក�ល់គន
សបបយចិត�េទ?
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អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជកំពុងេធ�ដំេណ រអ ច ឹង
ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជកំពុងេធ�ដំេណ រអ ច ឹង
ផទះសួគ៌របស់ខញុ ំភ�ថឺ� និងយុត�ិធម៌
េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជកំពុងេធ�ដំេណ រអ ច ឹង។
អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជកំពុងេធ�ដំេណ រអ ច ឹង
ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជកំពុងេធ�ដំេណ រអ ច ឹង
ផទះសួគ៌របស់ខញុ ំភ�ថឺ� និងយុត�ិធម៌
េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជកំពុងេធ�ដំេណ រអ ច ឹង។

285 េតអនកចូលចិត�បទចេ�ម ងចស់ៗេទ? �ធ� បជ់ចេ�ម ងចស់ ែដលេយង
ធ� បេ់�ច ង អ�ី១អំពី “�ពះគុណនិងេម�� ករ�ុ�តវបនរកេឃញខញុ ំ។ េ ទេីនះ
ផក យ�ពឹកបនរះេឡង។” េតេនះជអ�ីេ បង�សី ហគីតទី? េ�ះ េឃញេទ។ េត…
គឺជអ�ី បង�បសេនវលី? េឃញេទ អ�ីមយួ “�ពះគុណនិងេសចក�ីេម�� ករ�ុ
បនរកេឃញខញុ ំ។ េ ទីេនះមនពន�ឺនិងផក យ�ពឹកបង� ញរបស់�ទង…់?… េ
ជំុវញិខញុ ំ។” អ៊ូ-ហូ៊។ ែមនេហយ “េ េលេឈឆក ង” ផ�ល់ឱយេយងនូវឃ� មយួេ េល
េនះ បង�សីេនះេ ជិតេឈឆក ង។ សូមេឡងមកទីេនះ បង�បសេនវលី។ អូ ខញុ ំ
�ស�ញ់ទងំេនះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកចូ់លចិត�បទចេ�ម ងចស់ៗែដល
បំផុសគំនិត? អនក�ចមនទងំអស់របស់អនក េ�តេឡងេលនិងចុះេ�កម�ម
ចង� កប់៊ូហគីែដលអនកចងេ់ធ�។ ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ “េ ទីេនះែដលជកែន�ងែដល�ពះគុណ
និងេសចក�ីេម�� ករ�ុបនរកេឃញខញុ ំ។” ហនឹងេហយ។ �តវេហយឥឡូវពិេ�ះ
�ស់។

�ពះេយសូ៊វរក�ខញុ ំេ ែកបរេឈឆក ង
មន�បភពទឹកដម៏នតៃម�
ឥតគិតៃថ�ទងំអស់ ទេន�ពយបល
លំហូរពីភនកំល់�៉រ។ី
េ េលេឈឆក ង េ េលេឈឆក ង
ខញុ ំសូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ង
រហូតដល់�ពលឹងខញុ ំបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
ស�មកេលដងទេន�។
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286 [បង�បស �បណ� ំចបេ់ផ�មបនទ ប�មចង� ក់ េ ជិតេឈឆក ង—េអឌី។]
អូរេត�សស់�� តយ៉ង�! គិតេមលេ ! ចុះយ៉ង�េបគម ន�ពះអងគសេ ងគ ះ?
េតមនអ�ីេបេយងមនិមន�ពះបនទូលេនះេទ? ចុះេប�ទងម់និបនេ អនក? េតមន
អ�ីេកតេឡងេប�ទងម់និដឹងមុន េហយអនកបនេ ទីេនះេ កនុងែផនដីេនះេ យប់
េនះ? េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? អូខញុ ំេអយ! កុំេភ�ចកមមវធីិេពល�ពឹក ឥឡូវេនះ េ
េម៉ង ៩ កន�ះ។

េ េលេឈឆក ងេ េលេឈឆក ង
ខញុ ំសូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ង
រហូតដល់�ពលឹងខញុ ំបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌
ស�មកេលដង…

287 ឥឡូវេនះផ�ល់ឱយេយងនូវបទ បនទបេ់ ឯ�បភពទឹក។ បទចស់ល�េនះ ចេ�ម ង
“មនបនទបេ់ ឯ�បភពទឹក។” ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម នេចះ? “បនទប ់ ែមនេហយ
មនបនទបម់យួ បនទបេ់ ឯ�បភពទឹក។” េ េពលែដលអនកេ�ច ង�ឥឡូវេនះ សូម
េសង ម�ង តេ់ហយេដរេ មខ ងេទ តនិងចបៃ់ដជមយួបងប�ូនេនះ។ អនកដឹងេទ
ឥឡូវមនបនទបស់�មបេ់មតូឌីសទងំអស់។ មនបនទប ់ ស�មបប់ទីសទ។ មន
បនទបស់�មបេ់ពនទីកុស� ។ មនបនទបស់�មបេ់យងទងំអស់គន  ឥឡូវេនះេ
ឯ�បភពទឹក។ េតមនមនុស�ប៉ុនម នេចះបទចស់? អូ �បកដេហយអនកេចះ។
អនក�ល់គន ខ�ះជអនកចស់ឥឡូវេនះគឺជបទចំេរ ងចស់របស់េខន�គី។

បនទប ់បនទប…់

ចបៃ់ដគន ។

…បទ មនបនទប។់
មនបនទបេ់ ឯ�បភពទឹកស�មបអ់នក។
បនទបប់នទបប់ទមនបនទប។់
មនបនទបេ់ ឯ�បភពទឹកស�មបអ់នក។
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អូ! បនទបម់នបនទបជ់េ�ចន
មនបនទបេ់ ឯ�បភពទឹកស�មបអ់នក។
អូ បនទប ់បនទប ់បទ មនបនទប់
មនបនទបេ់ ឯ�បភពទឹកស�មបអ់នក។

288 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនករភញ កេ់ផ�លបន�ិចស�មបអ់នក។ េសចក�ីអធិបបយថមីៗបំផុត
និងេស វេ និងអ�ីៗទងំអស់នឹង�តវ�កល់កេ់ ចុងមខ ងៃន�កមជំនំុ សប� ហ៍
េ�កយ េ ឯកិចច�បជំុេនះ ែខ��តវ់េីដអូនិងអ�ីៗទងំអស់និងជទ�មងអ់ក�រល�។
នឹងមនតុេ ខងេ�កយេ ខងេ�កយបនទបម់យួ េហយអក�រេសចក�ីអធិបបយ
ចុងេ�កយនិងខ�ះេទ តៃនសំេណរល�ៗែដលេចញដំបូង កនុងេស វេ ថមី ករេបះពុមភ
នឹង�តវបនេរ បចំេឡង េហយេ ចុង—ប ចបៃ់នអគរេនះេ យបៃ់ថងពុធបនទ ប។់

េហយេយងកំពុងរពឹំងថ—និងមនេពលេវ�ល�មយួេ កនុង�ពះអមច ស់។
សូមមកអធិ�� ន ឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេ អនកឈនិឺងរងទុកខមកសរេសរសំបុ�តឱយ
េគ។ យកពួកេគចូលមកទីេនះ។ េយង�គនែ់ត…�ពះនឹងេធ�ករយ៉ងខ� ងំ។ េហយ
េយងដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ��ឥឡូវេនះ។

289 េហយឥឡូវេនះខញុ ំបនេ រកអនក�ល់គន ែដលខញុ ំ�គ ល់មនតិចតួច។ េបមនអ�ី
េផ�ងេចញពីផ�ូវ ឥឡូវេនះអនកច ំខញុ ំបន�បបអ់នកជយូរមកេហយថ េយងនឹងេធ�ឱយ
��តង។់ េហយខញុ ំដឹងថ អនកដឹងថមន�ម រតីខុសគន េ ទីេនះជងអ�ីែដលមន។
េឃញេទ? េឃញេទ? េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវកុំទុក�េចលេទ ត។
ខញុ ំផ� អំនកចំេពះ�ពះេយសូ៊�គីសទ កុំអនុ ញ តឱយ�ចកេចញ។ េ ទីេនះជមយួ�
េឃញេទ សូមរក�អ�ីៗទងំអស់ឱយេ ជបដូ់ចែដកែថបេហយបន�េ មុខេទ ត។
អនកគឺជ បងប�ូន។ កុំអនុ ញ តឱយបងប�ូន�បស�សីរបស់អនកេធ�ខុសេ�ះយ។ �
ជវ ិ ញ ណរបស់�រក�ចូលកនុងេនះ។ េឃញេទ �ទងប់នេ េ ជំុវញិ។ េហយ
�គនែ់តមន�រមមណ៍េ�ក�� យចំេពះបងប�ូន�បសឬ�សី េហយដឹងថ�ជ
��ងំេ ចេន� ះេយង។ េបអនកមន�រមមណ៍អំពី� អនកនឹងយក�េចញពីអនក
�តវេហយអនកនឹងេឃញថ�នឹងេធ�េ�យអនកខកចិត�។ �តវេហយ�នឹងេធ�ដូេចន ះ។
ដូេចនះសូមេ ឱយឆង យពី�។ ចូរចងចំ

មនបនទបម់នបនទបេ់�ចន
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មនបនទបស់�មបេ់មតូឌីស បនទបសំ់�បព់ួកបទីសទ បនទបសំ់�ប ់ �ពីសប៊េីធ
េរ ន។ មនបនទបស់�មបទ់ងំអស់។

បនទប ់បនទប ់បទ មនបនទប។់
មនបនទបេ់ ឯ�បភពទឹកស�មបអ់នក។

290 េតមនបងប�ូនប៉ុនម នេ ចបំទចេ�ម ងចស់ែដលបនេបះបងេ់ចលរបស់
េយង?

យក�ពះនម�ពះេយសូ៊វេ ជមយួអនក
កូនទុកខ�ពយនិងលំបក។
េសចក�ីអំណរនិងករលួងេ�មផ�ល់ឱយអនក
យក��គបទី់កែន�ងែដលអនកេ ។

សូមជូនពរឱយអនក�ចេ ជមយួេយងបង�បសេជ�ហី៊អនកនិងបង�សី េជ�ហី៊
និងេកមង�បសេ ទីេនះនិងពួកេគទងំអស់។

េហយបនទ បម់កេ �ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វេ�នចុះ
លុតជងគង�់កបេ �ពះបទ�ទង ់(អូខញុ ំេអយ!)
ជេស�ចេលអស់ទងំេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យងេលកមកុដ

�ទង់
េ េពលដំេណ ររបស់េយងចប។់

យក�ពះនម�ពះេយសូ៊វេ ជមយួអនក
យក�េធ�ជែខលេ ៃថងេនះ
អូេ េពលែដលេសចក�ីលបងួជិតមកដល់
ដកដេង�មយក�ពះនមបរសុិទធេ កនុងករអធិ�� ន។

អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�។ ែមនេទ? �ពះនមដអ៏�ច រយរបស់�ពះេយសូ៊វ! ឥឡូវេនះ សូម
េ�កកឈរេឡងឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលេយងកំពុងេ�ច ង។ �តឹម�តវេហយ។

ចូរនយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
អស់អនកមនទុកខ�ពយ លំបក។
�នឹង…(…?…)
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អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីនិងក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
នមវេិសស (អូនមវេិសស) អូរពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីនិងក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

291 េនះគឺខុសគន បន�ិចបន�ួចឥឡូវេនះ។ សូមេ�នកបលចុះេហយ�ង ត ់ សូម
េលកៃដមយួេឡង។ និយយ:

េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វឱនកបល
លុតជងគង�់កបេ �ពះបទ�ទង់
ជេស�ចេលអស់ទងំេស�ចេ �ថ នសួគេ៌យងេលកមកុដ

�ទង់
េ េពលដំេណ ររបស់េយងចប។់
នមវេិសស អូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីនិងក�ីអំណរ�ថ នសួគ៌
ែមនេហយ នមវេិសសអូពិេ�ះ�ស់!
ក�ីសងឃមឹែផនដីនិងក�ីអំណរ�ថ នសួគ។៌

292 េ�យេ�នកបលចុះេយងនិយយថ… [បង�បស�បណ� ំ ចបេ់ផ�ម
បនទ ប�មចង� កប់ទ ចូរនយំក�ពះនម�ពះេយសូ៊វជ—េអឌី។] 
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(Why Are We Not A Denomination?)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion �បណ�ំ េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
ៃថងេ ៃថងទី ២៧ ក ញ 1958 េ េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ រដ�េជ�ន�់នវ់លីរដ� អិន
េឌ �� U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ង
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