
មយួកនុងមយួ�ន

 អរគុណ បង�បស។ សូមអរគុណបង�បស �ក�ន។
េហយអរណុសួស�ី មតិ�ភក�ិទងំអស់គន ។ ពិតជល�ែមនែទនែដលបនមក

ទីេនះម�ងេទ តេ �ពឹកេនះ េ ឡូសេអនជឺេលស មុនម�សននិបតដធ៏ំេនះ និង
កិចច�បជំុនេពលខងមុខៃនសប� ហ៍ខងមុខេនះ េ ស�� គរ អឹមបសីុ។ ខញុ ំរពឹំង
ថនឹងេឃញអនកទងំអស់គន េ ទីេនះ។ េហយេយងទងំអស់គន សថិតេ េ�កម
កររពឹំងទុកយ៉ងខ� ងំេដមបជីួប�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង េដមបេីឃញ�ទងេ់
ទីេនះ។ �ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងគងេ់  “កែន�ង�ែដលមនុស��បមូលផ�ុ ំគន
ពីរ ឬបីនក”់ �ទងនឹ់ងេ ទីេនះ។
2 េហយខញុ ំ�បកដថខញុ ំបនជួប�ទងេ់ �ពឹកេនះ េពលខញុ ំេបះជំ�នេឡង
េ កនុង�ល�បជំុេនះ េ េពលែដលមនុស�ទងំអស់គន នឹងករទនទឹងរងច់ំ
ដអ៏�ច រយ កំពុងរងច់�ំ�រេពល�ពឹកនិងករអធិបបយ។ េហយ�ជករល�
ែដល�បមូលផ�ុ ំេ ទីេនះជមយួអនក និងទស�និកជនែដល�� ប�់មវទិយ។ុ មន
េ�ចន�ស់េ ទីេនះ េគ…ខញុ ំ�តវចុះេ ជនប់នទ ប ់េហយនិយយេ កនម់នុស�
ពីរបីនក។់ េហយបនេឃញករេសនសំុជេ�ចន ប � ជំងឺេបះដូង និងជំងឺេផ�ងៗ
ៃន�ងកយរបស់ពួកេគ េហយេយងមកទីេនះឥឡូវេនះ េដមបអីធិ�� នស�មបអ់នក
ឈ ឺនិងអនកមនទុកខ។
3 ដូចែដលខញុ ំបនឈនដល់ជំ�នកំពូល…ខញុ ំកំពុងេមលបុរសចំ�ស់
ឥឡូវេនះ។ គតប់នមករកខញុ ំ េហយនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ កលពី
ឆន មំុន…” គតថ់គតម់នជំងឺេបះដូងធងនធ់ងរេពក…ពួកេគគិតថគតនឹ់ង�� ប។់
េហយបនអធិ�� នឲយគត ់េហយ�ពះគុណៃន�ពះបនេ�បសគតឲ់យជ។ េហយ
េ ទីេនះគតម់នវត�មនេ �ពឹកេនះ �បែហល�យុ ៨០ឆន េំហយ �គនែ់ត
រកី�យ។ ដូេចនះ�េធ�ឱយេយងទទួលបនក�ីសងឃមឹថមី។
4 េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំពិតជសំុករអធិ�� នរបស់�បជជនេ កនុងទឹកដី�មវទិយុ
កដូ៏ចជេ ទីេនះែដរ។ បនទ បពី់ខញុ ំចកេចញពីកិចច�បជំុេនះ ខញុ ំនឹងេ អឺរ ៉បុ ចុះេ
� ហ�ិក និងជំុវញិ កនុងករ�បជំុ។ េហយ�នឹងេកតេឡងេ�យនិមតិ� ដូេចនះ�
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នឹងក� យជកិចច�បជំុដអ៏�ច រយមយួេ ទីេនះ ខញុ ំ�បកដ�ស់។ េហយខញុ ំមន
�រមមណ៍ជេ�ចនឆន មំកេហយថ�ពះអមច ស់មន�ពះទយ័ចងឱ់យខញុ ំ�តឡបម់កវញិ
។ ករបេ�មដ�៏បទប និងពន័ធកិចចែដល�ទងប់ន�បទនឱយខញុ ំ ខញុ ំគិតថ�ទងម់និទន់
បនប ចបជ់មយួនឹង�េ េឡយេទ េ ទីេនះ។ �កបី់ដូចជ�ចមន�ពលឹង
េ កែន�ង�មយួែដលខញុ ំ�ចចបប់នេ កនុងសំ�ញ់ៃនដំណឹងល� មយួែដល
�ទង�់បទនឲយខញុ ំេដមបេីមលមនុស� ជផ�ូវកនុងករពយបលេ�យ�ពះ អធិ�� ន
ស�មបអ់នកជំងឺ។ េហយខញុ ំពិតជសំុករអធិ�� នរបស់អនក ទងំអនកេ ទីេនះ និង
អនកែដលេចញ�� ប�់មវទិយ។ុ
5 ខញុ ំមនិមនេពល�គនែ់តយកអតថបទនិងអធិបបយ ែដលខញុ ំរពឹំងថនឹង�ច
បនទ បពី់ពីរបីនទីេ ទីេនះកនុង—កនុង…�ល�បជុំេនះ ប៉ុែន��គនែ់តនិយយេ
កនអ់នក—បន�ិចេទ តេនះ េដមប�ីគ ល់អនក។ េហយចំេពះអនកែដលេ េ�ក�សក
ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកេ ទីេនះ ភ� មៗែដរ េហយនិងអនកេ ទីេនះផងែដរ។
េហយខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ែដលបនជួបមតិ�ភក�ិល�ៗទងំអស់េនះ ែដលខញុ ំ
មនិធ� បប់នជួបពីមុនមក �គនែ់តទកទ់ងជមយួពួកេគេ �ពឹកេនះ។
6 េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ កនុងកមមវធីិេ កែន�ងេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំមនិ
េចញេ�កេ�ចនេទ �រវល់�ស់។ េយង�គនែ់តពយយមរក�ផ�ូវេក� រ�ង េជហ�ឺ
�នវ់លី ឥ�� �� និង តុកសុន �រហី��ូ កែន�ងែដលេយងបនផ� ស់េ
ទីេនះកលពីប៉ុនម នឆន មំុន េ�យនិមតិ�របស់�ពះអមច ស់ ែដលបនប ជូ នេយង
េ ទីេនះ ផងែដរ េ�យមនិដឹងថខញុ ំនឹងេ ទី�។ េហយអនកជេ�ចនេ ទីេនះ
េ  ឃ�ីវតុន ខញុ ំបននិយយេ កនអ់នកបន�ិចមុនេពលខញុ ំចកេចញេ  េហយេ
ករ�បជុំឯផុននិក ៃននិមតិ�ែដលបនមក។ ខញុ ំបនេឃញេទវ��បពីំរេ កនុងបណ�ុ ំ
មយួ។
7 េហយខញុ ំដឹង ចំេពះអនក�� ប�់មវទិយ ុ �បែហលជអនកជេ�ចនមនិែមនជអនក
ខងដំណឹងល�េពញេលញ េហយេនះ�បែហលជ�ថក៌ំបងំបន�ិចស�មបអ់នក។
ែដល� សមនឹងខញុ ំ ប៉ុែន�មន… អនក�ែដល�ចពនយល់បន អនកមនិចបំច់
ទទួលយក�េទ តេទ េ�យ�រជំេន ។ �ជេរ ងែដលេយងមនិ�ចពនយល់
បន ែដលេយង�តវទទួលយកេ�យជំេន ។ េយងមនិ�ចពនយល់�ពះបនេទ។
គម នមនុស���ចពនយល់�ពះបនេទ។ �ទងជ់អធិបេតយយ េហយ�ទងជ់ធំ
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េហយមនឫទធ នុភព។ េយង�គនែ់ត—េយង�គនែ់តទទួលយក� ពីេ�ពះេយង
ដឹងថ�ទងេ់ ទីេនះ។ េហយបនទ បម់កេ�យេសចក�ីជំេន របស់េយង កនុងករ
ទទួលយក� �ទងប់ននមំកនូវករេឆ�យតបមកកនេ់យងវញិ គឺករ�ជមុជេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
8 ែដលខញុ ំ�គនែ់តនឹងនិយយេ កនអ់នក មយួែភ�តេ ទីេនះ េ េល ផ�ូវរបស់
“�ពះ” ឬ “កែន�ងថ� យបងគំ។” េហយកែន�ងែតមយួគតែ់ដលអនក�ចថ� យបងគំ�ទង់
ជកែន�ងែតមយួគតែ់ដល�ទងនឹ់ងជួបអនក ទីេនះមន… មន�កមជំនំុមយួ កែន�ង
មយួ េពលេវ�មយួ មនុស�ែតមយួ េ កនុងករទងំអស់ែដល�ពះបនជួប។
េហយខញុ ំសងឃមឹថ �ពះអមច ស់�បទនពរដល់�រនិងដល់ចិត�អនកេ ទីេនះ។
9 ឥឡូវេនះ ករមកដល់តុកសុន�ចែម�ក�ស់ និមតិ�ទងំេនះែដល
និយយេ កនអ់នកកនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់។ មនិមននរ�មន កដូ់ចែដល
ខញុ ំ�ចចបំនេទ នឹងសួរអនកេផ�ងេទ ត�បសិនេបពួកេគ�ចរលឹំកបន
�គបេ់ពលេវ� ថ�ទងម់និធ� បម់នបនទូលអ�ី ែដលមនិែមនជេសចក�ីពិតេទ។ �
ែតងែតេកតេឡង�មរេប បែដល�ទងម់នបនទូលថ�នឹងេកតេឡង។
10 េហយ�ទង�់តវបនសនមត ់ េយងេ �មបទគមពរី �ទងនឹ់ង�តឡបម់កឯ
េយងវញិេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ េ កនុង�បេភទៃនកិចចបេ�មេនះ។ េនះនឹងមន
បនទ បពី់បុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណ េហយករនិយយភ�ដៃទ និងករ
េ�បសឲយជរបស់�ពះ និងអ�ីៗទងំេនះេទ ត។ ករប ចប�់រៃនៃថងបុណយទី៥០
គឺជអ�ីែដលេយងកំពុងនិយយេ ៃថងេនះ។ កិចចករបេ�មរបស់�ពះ�គីសទផទ ល់េនះ
�តវបនែក�ងបន�ំកនុងចំេ�ម� ស�របស់�ទង ់ ជមយួនឹងេរ ងដូចគន ែដល�ទងប់ន
េធ�េ េពលែដល�ទងេ់ ទីេនះេ េលែផនដី េ កនុងរបូកយរបស់�ទង ់ កូន�កមុំ
ែដលជែផនកៃន�ទង ់ េធ�ដូចគន  ជ�� មភីរយិ ឬ�ពះម�ក��តនិង�ពះម�ក��តី
មុនពិធីេរ បអភេិសក។
11 សប� ហ៍េនះ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចងនិ់យយខ�ះៗអំពីេរ ងេនះ
េ កនុងយុទធនកររបស់េយងេ ទីេនះ េ —ស�� គរ អឹមបសីុ និង�គ ល់
�មរេប បដ�៏បទបរបស់ខញុ ំកនុងករេធ��។ េនះជ—េពលេវ�និងេម៉ងែដល
េយងកំពុងរស់េ  �បសិនេបមនុស�មន កម់និដឹងថ�តវេ ផ�ូវ� អ�ីែដល�តវេធ�
ឬរេប បបែង�រ—អនកមនិេដរេ�យជំេន េទ តេទ។ អនក�គនែ់ត�ម ន អនកសនមត។់
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េហយសនមតថ—េ  “េ មុខេ�យគម ន�ជញ ធរផ�ូវករ។” ដូេចនះ�បសិនេបេយង
មនិមនសិទធិអំ�ចផ�ូវករពិត�បកដេដមបដឹីងពីអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលនឹង
េកតេឡងេ សមយ័េនះ េតេយង�តវ�បឈមមុខយ៉ង�កនុងេម៉ងេនះ? េហយ
េយង�តវ�បឈមមុខនឹង� េ�យដឹងថ េ�យេសចក�ីជំេន េល�ពះបនទូលរបស់
�ទង ់េរ ងែដល�តវេកតេឡងឥឡូវេនះ និង�ថ នភពៃន�បជជតិនន �ថ នភព
ៃន�បជជន �ថ នភពៃន�កមជំនុំ ជេដម។
12 េយង�តវដឹងេរ ងេនះ េហយ�តវេដរេចញេ�យរេប ប�។ �បសិនេប
អនកមនិដឹងពីរេប បេធ��េទ អនក�គនែ់ត—�គនែ់តអ�ីែដលេយងធ� បេ់  �បេភទ
េ�យអេចតន �គនែ់តេ�តចូល សងឃមឹថ�នឹងេ ទីេនះ សងឃមឹេនះ េហយ
សងឃមឹេនះ និង “េត�នឹងមនេទ?” ប៉ុែន� �ពះមនិចងឲ់យេយងេធ�ដូេចនះេទ។ �ទង់
ចងឲ់យេយងដឹងនូវអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូលអំពីៃថងេនះ េហយបនទ បម់កជួប�
េ�យេសចក�ីជំេន  េ�ពះ�ទងម់នបនទូលថ �នឹងេ ជែបបេនះ។ បនទ បម់ក
េយង—េយងដឹងថអនកគឺជេសចក�ីពិត ពីេ�ពះអនកមនិមនពកយរបស់មនុស�
មយួចំនួនស�មប�់េទ អនកបនទទួល�ពះបនទូលរបស់�ទងពី់អ�ីែដលេយង�តវ
េធ�។ េហយេយងសងឃមឹថ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគនឹ៌ងេធ�—នឹងផ�ល់ឱយេយងេ
សប� ហ៍េនះ។
13 ឥឡូវេនះ ខញុ ំសំុេទសែដលខញុ ំបនកតេ់ចញពីអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយកលពី
ប៉ុនម ននទីមុន អំពីករមកដល់តុកសុន។ េហយខញុ ំបនគិត ខ�ួនឯងថ �
ជទីប ចបៃ់នជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំគិតថគម ននរ�មន ក�់ច�ទ�ំទនឹងករតកស់�ុត
ៃន�ថ នភពេនះែដលបនេកតេឡងកនុងនិមតិ�េនះេ �ពឹកេនះេឡយ �បែហល
េម៉ងដបេ់ ផទះ េនះនឹង�ចរស់េ បនទ បពី់េនះ។ េហតុអ�ីបនជខញុ ំមកតុកសុ
នេ�យេធ�ករេរ បចំជមយួនឹងកូន�បសរបស់ខញុ ំ ស�មប�់បពនធរបស់ខញុ ំ—េហយ
កូនេ ជមយួគតប់នទ បពី់ខញុ ំចកេចញេ  េ�ពះខញុ ំគិតថ�ជទីប ចបរ់បស់ខញុ ំ។
េហយខញុ ំេ ទី�កង ផុននិកនិងករ�បជំុជេ�ចន មុនេពល�េកតេឡង ខញុ ំបន�បប់
អនកពីរេប បែដល�នឹងេកតេឡង។
14 ែមនេហយ ពីរបីែខបនទ បពី់េនះ ខញុ ំបនេ�កកេឡងេ  �បប៊ណូី េខនយុ
នេ �ពឹកមយួ ែដលសថិតេ ភគខងេជងៃនទី�កងតុកសុន។ ខញុ ំបនេ ទីេនះ
េដមបអីធិ�� ន។ េពលខញុ ំកំពុងអធិ�� ន ខញុ ំកេ៏លកៃដេឡងេល�កស េ�យ
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េពលថ “ឱ�ពះវរបិ� ទូលបងគំសូមអង�រ�ទងថ់ �ទងនឹ់ងជួយទូលបងគំ ផ�ល់កម� ងំ
ដល់ទូលបងគំ ស�មបេ់ម៉ងែដលទូលបងគំកំពុង�បឈមមុខេ េពលេនះ។ េហយ
�បសិនេបករងររបស់ទូលបងគំ�តវបនប ចបេ់ េលែផនដីេនះ េនះទូលបងគំ
�តវែតមករក�ទង។់ េហយ�មនិែមនជករេ�ក�� យែដលទូលបងគំមកេនះ
េទ ប៉ុែន�ទូលបងគំដឹងថ�ទងនឹ់ងេមលែថ�គ�ររបស់ទូលបងគំ។ េហយទូលបងគំ
—ទូលបងគំ�គនែ់តសំុកម� ងំស�មបេ់ម៉ងេនះ។” េហយមនអ�ីមយួ�យៃដខញុ ំ!
15 ឥឡូវេនះ អនក�� ប�់មវទិយ ុ ��បែហលជចែម�កែដលខញុ ំបននិយយ ប៉ុែន��
ជករពិត។ េហយ�ពះជមច ស់ជេ �កមរបស់ខញុ ំ។
16 ខញុ ំ�កេឡកេមលេ កនុងៃដ ��បែ់តមន�វមយួ មនេ��មេ ពីេលៃដ។
េហយៃដខ�ួន��តវបនេធ�ពីគុជ េហយេមលេ �កដូ់ចជ�បេភទៃនករយមដូច
មស េ េលែផនកកន។់ និង—កបិំតខ�ួនឯងេមលេ �កដូ់ចជភ�ចឺងំ អូ អ�ីមយួ
ដូចជ�កេមឬអ�ីែដលភ�េឺ កនុង�ពះ�ទិតយ។
17 ឥឡូវេនះ ��បែហលជេម៉ងដប ់ ឬដបម់យួ�ពឹក ែដលេ េលកំពូលភនំ
មយួ។ អនក�ច�សៃមេមលពីរេប បែដលមនុស�មន ក ់ (ែដលខញុ ំមន�រមមណ៍ថ
ខញុ ំេ កនុងគំនិត�តឹម�តវរបស់ខញុ ំ) នឹងមន�រមមណ៍ថឈរេ ទីេនះេ�យកន់
�វមនិដឹងពីកែន�ង� មនុស�េ �បម៉់យ កន�់េ កនុងៃដរបស់អនក។ ខញុ ំបន
ទទួល�រមមណ៍ពី� យកនិង�គវ�ីវេ មុខ េហយ េហតុអ�ី�ជ�វ។
18 េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិ។ ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ េត�
�ចេ រចួេ�យរេប ប�? េ ទីេនះខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ ែមនេហយ េ ទីេនះ
េហយគម ននរ�មន កេ់ ជំុវញិ�បម៉់យ េហយេត�មកពី�?” េហយខញុ ំបន
និយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថ�បែហលជ�ជ—�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលមក
ខញុ ំថ �ជេពលប ចបរ់បស់ខញុ ំ។”

េហយសំេឡងមយួបននិយយថ “េនះគឺជ�វរបស់�ពះអមច ស់។”
19 េហយខញុ ំបនគិតថ “ែមនេហយ �វមយួ បនទ បម់ក�គឺ…ដូចជេស�ច េដមប ី
ចបងំ” អនកដឹងពីរេប បែដលពួកេគធ� បេ់ធ�េ �បេទសអងេ់គ�ស និងកែន�ងេផ�ង
ៗគន ។ ខញុ ំគិត “េនះេហយជអ�ីែដល�គឺ ស�មបច់បងំ។” េហយខញុ ំបនគិតថ
“�បែហលជខញុ ំគួរែត�កៃ់ដេលមនុស� ឬ…” ខញុ ំមន�គប�់បេភទ…អនកដឹងេទ ចិត�
មនុស��ចរេញ៉រៃញ៉។ អនកមនិដឹងេទ។ ចិត�របស់េយងគឺមនែដនកំណត ់ �ទង់
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គឺគម នែដនកំណត។់ ដូេចនះ េហយដូចខញុ ំែដរ។…េពលេនះ�បនចកេចញពីៃដខញុ ំ
េហយខញុ ំមនិដឹងថ�េ �េទ �គនែ់តបត។់ េហតុអ�ី េបមនុស�មន កម់និបន
យល់បន�ិចអំពីេរ ងខងវ ិ ញ ណ េនះ អនក—អនកនឹងឆកួតដូចេនះ។ អនកនឹងឈរេ
ទីេនះ េ�យឆងល់ថមនអ�ីេកតេឡង។
20 េហយ�ទងម់នបនទូលថ “និមតិ�មនិែមនជេពលេវ�ចុងេ�កយរបស់អនក
េទ។ �គឺស�មបព់ន័ធកិចចរបស់អនក។ �វេនះគឺជ�ពះបនទូល។ ��ទងំ�បពំីរនឹង
�តវបនេបក �ថក៌ំបងំៃន…”
21 េហយបនទ បម់កពីរសប� ហ៍បនទ បពី់េនះ ឬពីរែខ ជងបនទ បពី់េនះ ខញុ ំបន
េឡងេលភនជំមយួមតិ�ភក័�ិមយួ�កមេ េពល�េកតេឡង។ េទវ�ទងំ�បពីំរ ចបស់
ដូចអនកកំពុងឈរេ ទីេនះ បនយងចុះពី�ថ នសួគ។៌ ថមេ េលភនរំេម លចុះេ
េលកូនភន ំ េហយ—េហយមនុស�ែដលឈរេ ទីេនះបនែ�សកេឡងេហយបន�
េ មុខ េហយធូលីកហុ៏យេ �គបទី់កែន�ង។ េហយេ េពលេនះ �ទងម់នបនទូល
ថ “�តឡបេ់ ផទះរបស់អនកវញិ។ ឥឡូវេនះនឹង េទវ�នីមយួៗនឹងក� យជ��មយួ
ៃន��ទងំ�បពីំរ។”
22 ែដល �េ េលកែសត។ េហយេស វេ នឹងេចញកនុងេពលឆប់ៗ េនះ
េ�យ�រឥឡូវេនះ�ជ�បេភទេវយយករណ៍។ ដូចអនកដឹងេហយ េវយយករណ៍
របស់ខញុ ំមនិសូវល�េទ េហយមនុស�កអ៏ត…់ អនក�តវែតជមនុស�ែដល�ស�ញ់
ខញុ ំ េហយដឹងពីរេប បនិងយល់ពីខញុ ំ�មេវយយករណ៍របស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�អនកេទវវទូិខ�ះ
កំពុងសរេសរេវយយករណ៍�ឲយខញុ ំ េហយដកេចញទងំអស់—េនះ…�បែហលជខញុ ំ
និយយពកយខុសេ ទីេនះ។ ខញុ ំកម៏និដឹងែដរ។ បទ ខញុ ំឮអនក�េសច ដូេចនះ
ខញុ ំ�ម នអុីចឹង “េវយយករណ៍” មនិ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន�ដូចជជនជតិហូឡង ់អនកយកខញុ ំ
ស�មបអ់�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ �បែហលជមនិដូចអ�ីែដលខញុ ំនិយយេនះេទ។
23 េហយ�បីនទីេហយឥឡូវេនះ ខញុ ំ�តវបនេគ�បបថ់ ជិតដល់ករបិទកមមវធីិ
េហយ។
24 ឥឡូវេនះ អនកជទី�ស�ញ់េ កនុងទឹកដីនិង�មវទិយ ុ េហយអនកែដលឈឺ
និងខ�ះខតេ ទីេនះកនុងចំេ�មអនក�� ប ់ េតអនក�គនែ់ត�កៃ់ដេលគន ឥឡូវេនះ
ខណៈេពលែដលេយងមនពកយអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វ
�ទងម់នបនទូលថ េបសកកមមចុងេ�កយរបស់�ទងច់ំេពះ�កមជំនុំ “ទីសំគល់
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ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។” “អស់អនក” អនកែដលេជ ! “�បសិនេប
េគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជេឡងវញិ។”
25 ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទី�ស�ញ់ េយងដូចជកុមរសព�ៃថងេនះ េយង
កំពុងេគរព�មអ�ែីដល�ទងប់នមនបនទូលឱយេធ�។ េយងកំពុង�កៃ់ដេលសំេណ
�មទូរស័ពទទងំអស់េនះ។ �ទងទ់តេឃញពួកេគេ កនុង�សកេ ទីេនះ េតពួកេគ
ខ�ះខត មនទុកខេវទនយ៉ង�។ �ទងទ់តេឃញអនកែដលខ�ះខតេ ទីេនះ
និងអនកមនទុកខ។ េហយេយងខញុ ំកំពុងថ� យពកយទងំេនះចំេពះ�ទង ់ ឱ�ពះ
ជទី�ស�ញ់ េ�យមនេសចក�ីជំេន េនះកនុង�ពះបនទូល�ទង ់ ែដល�ទងប់នមន
បនទូលថ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។ �បសិនេបេគ�ក់
ៃដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជេឡងវញិ។” សូម�បទន�មក�ពះអមច ស់ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។ [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]

[បង�បស �បណ�បំ ចបក់រផ�យវទិយដំុបូង—េអដ។]
* * * * * * *

26 សូមអរគុណ បង�បស �ក�ន។ �ពិតជឯកសិទធិដធ៏ំមយួកនុងករ
�តឡបម់កវញិម�ងេទ តេ េលករផ�យ េដមបនិីយយេ កនម់តិ�ភក័�ិរបស់េយង
មយួចំនួនេ កនុងទឹកដីនិង�មវទិយ ុកដូ៏ចជមនវត�មនេ ទីេនះ។
27 េហយេយងពិតជកំពុងបន�ករអេ ជ ញេនះដល់អនក មកស�� គរអឹមប
សីុេ រេស លៃថងែស�ក េដមបអីធិ�ថ ន។ េហយមនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះេទប៉ុែន�នយំក
អនកែដលមនបបនិងអនកែដលវេង�ងមកវញិ។ �បសិនេបេយង�គនែ់តអធិ�� ន
ស�មបអ់នកជំងឺ េហយេយងេឃញ�ពះកំពុងេធ�ករអ�ច រយដធ៏ំឥតឈបឈ់រ ប៉ុែន�
េនះជទីពីរ។ េរ ងសំខនគ់ឺ�តវបនសេ ងគ ះ េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ពះ ែដលខញុ ំនឹងនិយយេ កនអ់នកកនុងេពលបន�ិចេទ តេនះ និងភព�គប�់គន់
ែដលេយង�តវបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះ។
28 េហយករពយបលដេ៏ទវភពជធមម�ទកទ់ញករយកចិត�ទុក�កដ់ល់
មនុស� េហយនពំួកេគេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់
េធ�អ�ីមយួែដល—ែដលពួកេគដឹងថមនិមន…ែមនេហយ �មនិយល់។ េយង
មនិ�ចបង� ញេមកនិកពីរេប បែដល��តវបនេធ�េនះេទ។ �ពះ�ទងេ់ធ���មរ
េប បដអ៏�ច រយរបស់�ទង។់ េពលេនះទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍�បជជន ឱយ
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ដឹងថមនវត�មនៃនអំ�ចេ កែន�ង�មយួ ែដល�ចេធ�អ�ីមយួែដលហួសពី
ករយល់ដឹងរបស់មនុស� េហយ�េធ�ឲយពួកេគសម�ងឹេមលកូនេច មៃន�ពះ។ េហយ
ជនិចចកល ករពយបលដេ៏ទវភព ខញុ ំ�តវបនេគ�បប ់េហយខញុ ំេជ ថ ខ�ួនខញុ ំផទ ល់
ថ�បែហលហុកសិប �បែហលចិតសិបភគរយ ៃនកិចចបេ�មរបស់�ពះអមច ស់របស់
េយង គឺេ េលករពយបលដេ៏ទវភព។ េហយ�ទងប់នេធ�ដូេចនះេដមបទីកទ់ញ
�បជជន។ េពលែដលេគេ ទីេនះ �ទងម់នបនទូលថ “េលកែលងែតអនកេជ ថខញុ ំ
ជ�ទង ់អនកនឹងវនិសេ កនុងអំេពបបរបស់អនក។”

29 ឥឡូវេនះ ករពយបលដេ៏ទវភពគឺជកតគំនូរដអ៏�ច រយមយួ េដមបឱីយមនុស�
េមលេ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយេវជជបណ�ិ ត េអហ� េអហ� ប៊ូសវត៉ ែដលអនក
ទងំអស់គន ជមតិ�នឹងគត ់ េហយបន�គ ល់គត ់ េហយករបេ�មរបស់គត់
មននយ័ខ� ងំ�ស់ស�មបខ់ញុ ំកនុងនមជអនកបេ�មវយ័េកមង។ ខញុ ំបនចបេ់ផ�ម
េ កនុងករ�បជំុរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំរតចូ់លេ កនប់ង�បស ប៊ូសវត៉។ គតធ់� ប់
និយយថ “ករពយបលដេ៏ទវភព” �ជេសចក�ីែថ�ងករណ៍ដតូ៏ចមយួឥឡូវេនះ
គតប់ននិយយថ “ករពយបលដេ៏ទវភពគឺជនុយេ េលករសទូច�តី។”
បននិយយថ “អនកមនិែដលបង� ញ�តីេ�យ�កែ់តទំពកេ់ទ។ អនកបង� ញ
នុយដល់គត ់ េហយបនទ បម់កគតទ់ទួលបននុយេនះ េហយចូលេ កន់
ទំពក។់” ដូេចនះេហយជអ�ីែដលេយងពយយមេធ�។ េនះជរបស់េយង។…េយង…
េគលបំណងរបស់េយងគឺេដមបនីមំនុស�េ រក�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ
�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ដូេចនះ �បសិនេប�ទងជ់
អនកេ�បសឱយជេ ៃថងកន�ងេ  �ទងគឺ់ជអនកពយបលេ ៃថងេនះ។

30 �គនែ់តជទីបនទ ល់ផទ ល់ខ�ួនមយួមុនេពលខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ
េ កនុង�បេទសនិង�មវទិយ។ុ កលពីប៉ុនម នៃថងមុនេនះ ខញុ ំបនអងគុយេ េលភនំ
មយួ ែដលមនេរ ងដអ៏�ច រយមយួបនេកតេឡង េ ចំេពះមុខបងប�ូនដប�់បឬំៃមភ
នកេ់ ទីេនះ ជកែន�ងែដលេទវ�របស់�ពះអមច ស់បនចុះមក និងពន�ឺដអ៏�ច រយ
េ�ះដូចផក យដុះកនទុយ ផទុះជំុវញិភន ំ េហយផទ ងំថមែដលេ�ះចមង យពីររយហ�ីត ឬ
េ�ចនជងេនះ កតែ់ផនកខងេលៃនេដមេឈេចញ។ េហយខញុ ំបនឈរេ េ�កម
�។ េហយបន�បបព់ួកេគពីរបីែខមុនេពល�េកតេឡង �នឹងេ ទីេនះ េហយនឹង
មនអ�ីេកតេឡង។ និយយេ�យ�តងេ់  ��តវបន�បបេ់ ៃថងមុន។ េហយបុរស
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ទងំអស់េនះកំពុងរតេ់�កម�នដឹកទំនិញនិងអ�ីៗទងំអស់ េ�យពយយមេគច
េចញ។ ពួកេគមនិដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ។ េហយ�ទងប់នមនបនទូល េហយ
ថេតអ�ីនឹងេកតេឡងភ� មៗបនទ បេ់ទ ត។
31 អងគុយេ េលថមេនះេ ទីេនះ �តងក់ែន�ងែដល�ទងប់នេលចមក ខញុ ំមន
—មតិ�មន កែ់ដលេ ជមយួេយង ែដលចុះពីខងេលកនុងរដ�មនីីសូ�។ �បជជន
របស់គតេ់ ទីេនះេ �ពឹកេនះ េហយខញុ ំមនិ�បកដេទ ប៉ុែន�េតគត�់ចេ ទីេនះ
េ ជន�់ខ�ះេទ ត។ �គឺជ ដូ�វនុ វដី និងជមតិ�វយ័េកមងដល៏�មន ក ់លូេធេរ ន
ែដលេទបែតបនថ� យជីវតិដល់�ពះ�គីសទ េហយបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។
េកមង�បស�ឡឺមង៉ដ់�៏បទប �យុ�បែហល�មសិបឆន  ំ�គ�រ កូនតូចៗពីរឬបី
នក។់ គតប់នផ� ស់មកេ តុកសុនេដមបជីអនកជិតខងជមយួខញុ ំ កែន�ងែដលបី
ឬបនួរយបនផ� ស់េ េធ�ជអនកជិតខង។ ដូេចនះគត…់
32 េហយខញុ ំរកី�យែដលមនអនកជិតខងែបបេនះ។ ពួកេគេដរ�មខញុ ំ�គបផ់�ូវពី
� ហ�ិកខងតបងូ និង�គបទី់កែន�ងជំុវញិ េ�យ�គនែ់តេ ជិត និងេមលេឃញ…
ជមយួខញុ ំ េហយេ ជមយួនឹងខញុ ំេហយរកី�យនឹងករគប�់ពះហឫទយ័របស់
�ពះអមច ស់។

អនកែដលមនចិត��បទបែបបេនះ ខញុ ំមនិែដលចប�់រមមណ៍គតខ់� ងំេទ។
33 ពិត�ស់ មនុស�ែដលខញុ ំ�គ ល់ និងេសពគបជ់មយួគឺដូចជបងប�ូន
�បស�សី ផទ ល់របស់ខញុ ំែដរ។ ខញុ ំេមលពួកេគេហយមន�រមមណ៍ថ�បសិនេបខញុ ំ
គិតថពួកេគេចញពីបនទ ត ់ េហយយកពួកេគេ មខ ងេហយនិយយជមយួពួកេគ
េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគ។ េយងចងរ់ស់េ កនុងសិររីងុេរ ងជមយួគន ។ េហយ
េពលខ�ះកនុងករ�បជំុ អនកគិតថខញុ ំនិយយគំេ�ះគំេរ យ�កអ់នក។ េនះមនិែមន
មកពី�េទ។ េនះមនិែមនមកពីខញុ ំមនិ�ស�ញ់អនកេទ ែត�េកតេចញពីចិត�របស់ខញុ ំ
េ�ពះខញុ ំ—ខញុ ំ…��តវែតជមេធយបយមយួ។ មនវធីិែតមយួគតេ់ដមបបីេ�ម�ពះ
េហយេនះជ…េហយេយង�តវេ �មមគ៌របស់�ទង ់ េទះជគំនិតរបស់េយង
ជយ៉ង�កេ៏�យ។ ផ�ូវរបស់�ទង!់
34 េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញ ដូ�វនុ េ ចុង�តេច កខង�� ំរបស់
គតេ់ហម�បែហលជបីដង េហយេមលេ �កហមខ� ងំ។ ែមនេហយ ឥឡូវ
គិតថ�បែហលជ េ ទីេនះេ �លខ�ចពី់របីៃថងមុន កែន�ងែដលេយងធ� បេ់
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�បែហលជគតម់នមុតបន� េ កនុង�តេច ករបស់គត។់ ប៉ុែន�េ�យកនៃ់ដគត់
ខញុ ំបនដឹងថ�ជម�រកី។ ដូេចនះខញុ ំបននិយយេ កន ់ ដូ�វនុ ខញុ ំបន
និយយថ “ដូ�វនុ េតអនកមន…ជំងឺេនះយូប៉ុ�� េហយេល�តេច កអនក?”
�គនែ់តចងដ់ក�េចល ដូចខញុ ំមនិដឹង។ ខញុ ំបននិយយថ “ដូ�វនុ េត�េ
ទីេនះយូរប៉ុ�� េហយ?”

គតប់ននិយយថ “បង�បស �បណ� ំ�បែហល�បមំយួែខ។” គតប់ន
និយយអ ច ឹង។

ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិ�បបខ់ញុ ំ?”
35 គតប់ននិយយថ “អូ េឃញអនករវល់�ស់” បននិយយថ “ខញុ ំមនិចង់
—េដមបរីខំនេទ។” បននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តគិតថ�បែហលជេពល�មយួ
�ពះអមច ស់�ចនឹងមនបនទូល�បបអ់នក។”

ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “េតអនកយល់ថ�ជអ�ីេទ?”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនគំនិតល�។”
ខញុ ំបននិយយថ “�តវេហយ។”

36 េហយេ �ពឹកៃថងទីពីរ មនិេលសពីេនះេទ េ�យកនៃ់ដេកមង�បសេនះ
េ �ពឹកៃថងទីពីរ មនិមនសូមបែីត�ន មេ �តេច ករបស់គត។់ �បនបតេ់
ទងំ�សង។
37 ជេ�ចនដងែដលេយងចុច េហយពយយមចូលេ ចំណុចេនះ ឬេនះ។
ឬ…េឃញេទ � “ទីសំគល់ទងំេនះនឹង�មអនកេជ ។” �មនិបននិយយេទ
“�បសិនេបពួកេគនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។” “េបេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះ
េគនឹងជវញិ!” េយង�តវែតមនជំេន  េលខ�ួនេយង កនុងអ�ីែដលេយងកំពុងេធ�។
�តវេហយ។
38 ដូេចនះឥឡូវេនះដូ�វនុ�បែហលជេ ទីេនះ។ អនកនឹងជួបគត។់ គតនឹ់ង
េ ទីេនះ �បសិនេបគតម់និេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ េ ជនខ់�ះេទ ត។ អនកនឹងជួប
គត ់េហយគតនឹ់ង�គ ល់ទីបនទ ល់។
39 េហយេតខញុ ំ�ចនិយយអ�ីេទ ត? ខញុ ំេជ ថ លូក ឬ យ៉ូ�ន បននិយយ
ថ ពិភពេ�កមនិ�ចយល់បន…េឡយ មនេស វេ ែដល�ចសរេសរអំពអី�ី
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ែដល�ទងប់នេធ�កនុងចំេ�ម�បជជនេ ៃថងចុងេ�កយេនះ រេប បែដលអនកជំងឺ
បនជសះេសប យ អនកេសពេ�គ ង�សវងឹ�តវបនរចួ េ�យពួកេគ�បព់នន់ក ់និង
ជំងឺ និងទុកខេវទន�គប�់បេភទ។
40 ឥឡូវេនះអនកេចញពីទឹកដីនិង�មវទិយ ុ កដូ៏ចជេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងកនទី់េនះ
ឥឡូវេនះនូវសំេណ មយួចំនួនធំែដលបនចូលមក�មទូរស័ពទេ �ពឹកេនះ បន�ឺ
េឡងឥតឈបឈ់រចប�់ងំពីេយងេ ទីេនះ។ ដូេចនះេហយេយង…សំេណ មយួ
រយេកសិប�បមំយួបនមកេ �ពឹកេនះ �មទូរស័ពទ �ងំពីេយងមកទីេនះ។
ដូេចនះ សូមឲយេយងចូលរមួកនុងករអធិ�� នឥឡូវេនះ ដូចគន ែដរ… អនក�ល់គន
េ ទី�កេ៏�យ េចញពី�សក ចូរ�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក េបអនក�ល់គន
ជអនកេជ ។ េបមនិដូេចន ះេទ ចូរ�កៃ់ដរបស់អនកេល�ពះគមពរី ឬអ�ីមយួេ ទីេនះ
ខណៈេពលែដលេយងអធិ�� នេ ទីេនះ និងទីេនះ។
41 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទីេគរព ទីបនទ ល់តិចតួចរបស់ ដូ�វនុ វដឺ គឺ
មយួកនុងមយួពន ់ �ពះអមច ស់េអយ គឺ�ទងម់នគុណយ៉ងៃ�កែលង… ទូលបងគំ
អធិ�� នថ �ទងនឹ់ងេមលចុះកនុងចិត�របស់មនុស�ទងំេ ទីេនះ និងកនុងែដនដី
និង�មវទិយ។ុ េហយសូមឲយពួកេគបនជសះេសប យ�គប់ៗ គន ។ សូមឲយវ ិ ញ ណ
��កកច់កេចញពីពួកេគ េហយសូមឲយេគរចួពីទុកខទងំប៉ុនម នរបស់ពួកេគ។ សូម
�ទង�់បទន ឱ�ពះបិ�។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��របស់
�ទង ់េយងទូលសូម។ �ែមន៉។

អរគុណ�ពះជមច ស់…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
[បង�បស �បណ�បំ ចបក់រផ�យ�មវទិយទីុពីរ—េអដ។]

* * * * * * *
42 បទ េនះជេលកទីបីេហយស�មបខ់ញុ ំេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំេអយ! េហយអនកដឹងេទ
�េទបែត�តវបន�បបថ់ ពួកេយង�តវចកេចញពី�គរកនុងរយៈេពល�បែហល
ដបពី់រ ដបប់នួនទី ឬអ�ីមយួ។ េហយអនក�គប�់គងបននិយយថ អនក�េ
ជនទី់េនះ េហយពួកេគមនិ�ចបេ�ម��របនេទ។ ��ររបស់េយងបន
�តសនធឹង។ េយងមនវគគសិក�ជេ�ចន អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ េយងមនេសចក�ី
រកី�យជខ� ងំែដលេយងមនពិធីខងវ ិ ញ ណដអ៏�ច រយេនះ ដូចែដលខញុ ំេ ថ
�ពឹកេនះេ ទីេនះជមយួនឹង�កមដល៏�េនះ។
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43 ខញុ ំចង—់េដមបបី ជ កថ់េយងជ…មនកមមវធីិម�ងេទ តេ រេស លៃថងែស�ក
ប ចបេ់ អឹមបសីុ។ ឥឡូវេនះ េយងនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺេ ទីេនះ
េហយរពឹំងថ�ពះជមច ស់នឹងជួបជមយួេយង។ េហយខញុ ំបនចូលមកកនុងែផនក
របស់ខញុ ំ ពន័ធកិចចរបស់ខញុ ំកនុងករេធ�(ទងំអស់ែដល�ច)ឱយកិចច�បជំុេនះទទួលបន
េជគជយ័។ មនិែមនជេជគជយ័េទ េ�ពះ�ជករ�បជុំរបស់េយង ប៉ុែន�ជ
េជគជយ័ៃនមនុស�ែដលរកេឃញ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េនះេហយជកេជគជយ័។
ករ�បជុំ�កេ៏�យ មនិថេយងសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់ប៉ុ�� េទ េតេយង
េឃញ�ទងេ់ធ�េរ ងដអ៏�ច រយប៉ុនម ន ប៉ុនម នដងែដល�ទងម់នបនទូលមកកនេ់យង
កនុង�ពះវ ិ ញ ណ េហយដូេចនះ លុះ��ែតមនអ�ីមយួបនសេ�មច �ពលឹងខ�ះនចូំល
មកកនុងនគរ!
44 េហយបង�បស �ក�នេទបែតបេងកត—េសចក�ីែថ�ងករណ៍ពិត�បកដ
មយួឥឡូវេនះ អំពីអ�ីែដលគតគិ់តអំពីេយងសព�ៃថងេនះ—េយងកំពុងរស់េ ។ ខញុ ំ
ពិតជេជ េ�យអស់ពីចិត�ថ េយងកំពុងរស់េ េម៉ងចុងេ�កយ �គនែ់តេ កនុង
—�គនែ់តេ កនុង�សេមលេពល�ង ច។ �ពះ�ទិតយគឺឈនេ មុខឆង យ។
េហយេ េពលែដលេយងេឃញអ�ីៗេកតេឡងដូចសព�ៃថងេនះ េហតុអ�ីបនជ�
ពិបកនឹង�បបពី់អ�ីែដលជំននម់យួេទ តនឹងនមំក។ ប៉ុនម នៃថងមុន…
45 អនុ ញ តឱយខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីមយួេ ខងកនុងបន�ិច។ ពួកេគបនេធ�ករវភិគ
ទូទងំរដ��រហី��ូ ជកែន�ងែដលខញុ ំរស់េ  ៃន��េរ នទងំអស់។ ពួកេគ
បនផ�ល់ឱយកុមរ នូវករេធ�េតស�ផ�ូវចិត� េ�យមនិដឹងខ�ួន។ េហយ�ម នចុះ
ថយ៉ងេមច៉? រមួទងំវទិយល័យនិង—និង��េវយយករណ៍ មនកុមរ
ចំនួន៨០ភគរយែដលមនប � ផ�ូវចិត�។ ចិតសិបភគរយៃនពួកេគជអនកេមល
ទូរទស�ន។៍ េឃញេទ អំេព��កក ់ ពួក��គនែ់តធ� កម់កេលេយង េហយេយង
េធ�មនិបន…អនកឆងល់ថេហតុអ�ីបនជ�មក។ អនក�ចឮសំេឡងៃន�ពះែ�សក
�បឆងំនឹង� េហយេយងេ ទីេនះ—េយងរកេឃញថខ�ួនេយងជបនឹ់ង�។
46 អនុ ញ តឱយខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីែដលគួរឱយភញ កេ់ផ�លមយួ។ សូមេមល “មនិែមន
ទងំអស់ែដលនិយយមកកនខ់ញុ ំថ ‘�ពះអមច ស់េអយ �ពះអមច ស់ នឹងចូល
មក ែតគឺអនកែដលេធ��ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះបិ�របស់ខញុ ំ។” ឆនទៈរបស់�ទង់
គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េយង�ចមនភពជ�សនខ� ងំ�ស់ មន



មយួកនុងមយួ�ន 13

េពលេវ�ដអ៏�ច រយ ែ�សក េ�ត កនុងករ�បជំុទងំេនះ ែដលេយងកំពុងែត
េធ�… ខញុ ំអត—់ខញុ ំមនិចងរ់ះិគនេ់ទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមន—កតព�កិចច�តវេធ�ចំេពះ�ពះ េហយ
កតព�កិចចេនះ គឺ�តវេ�ម ះ�តង ់និងនិយយអ�ីែដល�ទងច់ងឱ់យខញុ ំនិយយ។ េហយ
ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជមនអំណរគុណចំេពះជំនំុកលីហ�័រញ៉ ែដលបនចូលរមួជមយួ
ខញុ ំ—េ កនុងករផ�នទ េទសរបស់ខញុ ំ។ េបខញុ ំមនិនិយយពីករផ�នទ េទសខញុ ំេទ ខញុ ំ
ជមនុស��កពុ់ត េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំកម៏និេ�ម ះ�តងនឹ់ងអនកែដរ។ េហយ
�បសិនេបខញុ ំមនិ�ចេ�ម ះ�តងនឹ់ងអនក េតខញុ ំនឹងេ�ម ះ�តងនឹ់ង�ពះយ៉ង�? េ�ពះ
ខញុ ំេមលេឃញអនកនិយយជមយួអនកបន។ ពិត�ស់ េយងកេ៏ធ�ចំេពះ�ពះែដរ
ប៉ុែន�េយង�តវែតេ�ម ះ�តង ់ និងេ�ម ះ�តងច់ំេពះគន េ វញិេ មក។ េយងពិតជ
សថិតេ កនុង—សមយ័ដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច។ េហយេតអនកធ� បឈ់បេ់ទ?…

47 សូមឲយខញុ ំេធ�ករវភិគបន�ិច។ “មនិែមនទងំអស់ែដលនិយយមកកនខ់ញុ ំ
ថ ‘�ពះអមច ស់េអយ �ពះអមច ស់’ នឹងចូលេ កនុងទីេនះ ែតគឺអនកែដលេធ��ម
�ពះហឫទយ័របស់�ពះបិ�របស់ខញុ ំវញិ។” �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ េ េល
ែផនដី “មនុស�មនិែមនរស់េ�យ�រនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេឡយ គឺេ�យ�រ�គប់
ទងំ�ព ះបនទូល។” �ល់�ពះបនទូល! មនិែមន�គនែ់តឥឡូវេនះ និងេ េពលេនះេទ
ឬជ�ពះបនទូលមយួ ប៉ុែន��មរយៈ�គប�់ពះបនទូល។

48 �គឺជ�ពះបនទូលមយួែដលមនិេជ  េ�យ�ពះ…ៃនប ញត�ិរបស់�ពះ ែដល
ប�� លឱយករ�� ប ់ ទុកខ�ពយ និង�គបជំ់ងឺ និងទុកខ�ពយ នឹក�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ �ពះបនទូលែតមយួ! �បសិនេបគតយ់កពូជមនុស�េ កនុងេសចក�ី�� ប់
េ�យ មនិេជ ពកយ�មយួ “ចបស់�ស់” ចបស់�ស់។ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូល
ថ�នឹងេកតេឡង។ ��ងំបននិយយថ “�បកដ�ស់�នឹងមនិ។” ប៉ុែន��
បនេធ�។

49 ដូេចនះ េយង�តវែតរក��ល់�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយេបមនុស�និងករ
រងទុកខទងំអស់េនះ និងរបស់ែដលេកតេឡងេលមនុស�េ�យករយល់ខុស ឬ
—ឬេជ ពកយមយួខុស រេប បែដលេយង�តឡបេ់ វញិេ�យបតម់យួ� េប�
�តវចំ�យអស់តៃម�េនះ សូមបែីតជីវតិរបស់�ពះ�ជបុ���ទង?់

មនុស�ជេ�ចន�តវបនេ …ែតតិចតួច�ស់�តវបនេ�ជសេរ ស។
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…មនុស�ជេ�ចន�តវបនេ …ែតតិចតួច�ស់�តវបន
េ�ជសេរ ស។

50 ខញុ ំមនិ�ចយកអតថបទពីេនះបនេទ ប៉ុែន� េ�ពះេយងមនិមនេពលេវ� ប៉ុែន�
�គនែ់តេដមបទុីកអ�ីមយួជមយួអនក។
51 ចូរេយងគិត…ៃថងមយួខញុ ំបនេ ជមយួបង�បស �ក�នជកែន�ងែដល
ពួកេគបងក តស់ត�េគ។ េហយខញុ ំបនេឃញ—េ …េ កនុងមនទីរពិេ�ធន ៍ ែដល
បង�បស �ក�ននខំញុ ំចូល។ េហយេគ�ជលកទឹ់កកមរបស់េគេឈម លបន�ិច…
ដូចជឧបករណ៍តូចមយួ ផគូផគងេដម េហយយកេមជីវតិេឈម លមយួបច ់ មក
�កេ់�កមែកវេនះ ែដលព�ងីក��បរ់យដង។ េហយមនេមជីវតិតូចៗេ�ត
ចូលកនុងេនះ កនុងទឹកកមេនះ។ ែដលេយងដឹងថេមជីវតិមកពីខងេឈម ល
េហយសុ៊តមកពីខង�សី។ េហយខញុ ំបនសួរអនកគីមវីទិយេ ទីេនះ ខញុ ំបននិយយ
ថ “េតអ�ីេ ជករេ�តតូចែបបេនះ?”

គតប់ននិយយថ “េនះេហយ—េនះជេគ និងកូនេគតូច។” េឃញេទ?
េហយខញុ ំបននិយយថ “កនុងដំណកតូ់ចេនះ?”
គតប់ននិយយថ “បទ។”

52 ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជេ កនុងេមជីវតិេឈម លទងំមូលនឹងមនមយួ
�នៃនពួកេគ?”

គតប់ននិយយថ “អូ បទ។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ េមលឱយជិត។
53 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេរ ងដអ៏�ច រយេនះេកតេឡង មនពងមយួកំពុង
រងច់េំមជីវតិមយួេចញពីមយួ�នេនះ។ េហយកម៏និមននរ��ច�បប់
បនែដរថជេមជីវតិ ឬសុ៊តេនះជេមជីវតិអ�ីេនះេទ។ េបអនកេមលកំេណ ត
ធមមជតិ �ជេរ ង�ថក៌ំបងំជង—ជងកំេណ ត�ពហមចរ។ី េ�យ�រែតេ កនុង
េមជីវតិេឈម លេនះ មនមយួេ កនុងេនះែដល�តវបនកំណតទុ់កជមុនេដមប ី
រស់េ  េហយពួកេគែដលេ សល់នឹង�� ប។់ េហយ�មនិែមនជករជួបគន
េលកដំបូង �ជេលកដំបូងែដលភជ បម់កជមយួសុ៊ត។ �បែហលជសុ៊ត�ច
េឡងពីខងេ�កយេមជីវតិេឈម ល ឬពកក់�� លេមជីវតិេឈម ល។ េមជីវតិ�ច
េធ�ដូចគន  សុ៊ត។ េមជីវតិ�រចូលេ កនុងសុ៊ត េហយកនទុយតូចៗបនធ� កេ់ចញពី
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� េហយ�ចបេ់ផ�មឆ�ឹងខនង។ មនែតមយួប៉ុេ�� ះេ កនុងបនទុកទងំមូល ៃនមយួ
�នែដលនឹងេធ�បន មនែតមយួគត។់ េហយ��តវបនកំណតេ់�យកម� ងំ
ែដលមនិ�គ ល់មយួចំនួន ដល់មនុស�។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ អនក�គបគ់ន
ដូចគន  �គបេ់មជីវតិទងំេនះគឺដូចគន េបះបិទ។ េរ ងដូចគន េ កនុងសត�។ េរ ង
ដូចគន េ កនុងបុរស។ ��តវបនកំណតថ់េត�នឹងក� យជេកមង�បស េកមង�សី
កបល�កហម កបលេខម  ឬអ�ី។ ��តវបនកំណតេ់�យ�ពះ។ ពួកេគទងំអស់
េមលេ ដូចគន  ធមមជតិ ប៉ុែន�មនមយួេ កនុងេនះែដល�តវបនែតង�ងំស�មប់
ជីវតិ មយួកនុងមយួ�ន ប៉ុែន��ទងំអស់ដូចគន ។
54 េ េពលែដលអុី��ែអលចកេចញពីេអហ�ុបី មនមនុស��បែហលពីរ�ន
នកប់នចកេចញកនុងេពលែតមយួ។ ពួកេគមន ក់ៗ បនឮ�ររបស់េ��។
ពួកេគមន ក់ៗ បនេឃញបេងគ លេភ�ង។ ពួកេគមន ក់ៗ បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
របស់ម៉ូេស េ សមុ�ទ�កហម។ ពួកេគមន ក់ៗ បនែ�សកេ កនុង—េ កនុង
�ពះវ ិ ញ ណ �យដំេភ�ងេហយរតេ់ឡងចុះ�ម�ចងំជមយួនងម៉�ម េពលម៉ូេស
េ�ច ងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ពួកេគមន ក់ៗ បនផឹកពីថមខងវ ិ ញ ណដូចគន ។ ពួកេគ
មន ក់ៗ ហូបម៉��សស់�ល់យប។់ េរ ងៗខ�ួន! ប៉ុែន�មនពីរនកែ់ដលបេងកតេឡង
ដល់ទឹកដីសនយ មយួកនុងចំេ�មមយួ�ន។
55 េតេតស�េនះជអ�ី? ពួកេគទងំអស់គន ផឹកេ កនុងថមែតមយួ ពួកេគទងំអស់គន
ញុំម៉�ខងវ ិ ញ ណដូចគន  ដូចែដលេយងកំពុងញំុេ �ពឹកេនះ ប៉ុែន�
ករ�កលបង�ពះបនទូលបនបង� ញពីពួកេគ។ លុះដល់សមយ័កេដស-បរ
ន ចបេ់ផ�មចូលេ កនុងទឹកដីសនយ។ េហយពួកេគមនិ�ចឆ�ងកតប់នេទ
រហូតដល់ពួកេគ�តវបន�កលបងេ�យ�ពះបនទូល។ និងទងំអស់—ដបន់ក់
េទ តបន�តឡបម់កវញិ េហយនិយយថ “េយងមនិ�ចេធ��បនេទ! �បជជន
គឺដូចជ…េយងដូចជសត�កណ�ូ ប ស�មបព់ួកេគ ជទី�កងែដលមនកំែផងដ៏
អ�ច រយរបស់ពួកេគ។ ខងបក��បឆងំេគខ� ងំេពក។”
56 ប៉ុែន� េ�កយ៉ូេស� និងកែលបបនេ េសង ម។ ពួកេគថ “េយងមនេលសពី
សមតថភពេ េទ ត!” េហតុអ�ី? �ពះ�ទងម់នបនទូលថ មុននឹងពួកេគចកេចញេ
ែដនដីសនយ “ខញុ ំបនផ�ល់ឱយអនកនូវទឹកដី។ ខញុ ំបនឱយ�េ អនក។ �គឺជរបស់អនក។”
ប៉ុែន�មនមន កក់នុងចំេ�មមយួ�ន។
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57 សព�ៃថងេនះ មន�គិស�បរស័ិទ�បមណ�បរំយ�ននក ់ េ េលពិភពេ�ក
េហយ�ល់ៃថង�តវប ច បម់យួជំនន។់ េហយឥឡូវេនះ ចុះយ៉ង�េបករ
េលកេឡងនឹងមកដល់ៃថងេនះ េហយមនុស��បរំយនក ់ ជសកលនឹង�តវបន
េគយកេ កនុងករេលកេឡងេនះ? អនកនឹងមនិដឹងឬសូមបែីតេឃញេ កនុង
�ក�ស ៃនពួកេគនឹងេ ។ េហយករយងមករបស់�ពះអមច ស់គឺជករយង
មកេ�យសមង ត។់ �ទងនឹ់ងមកលួច។ �នឹងក� យជជនជតិភគតិចែបបេនះ
រហូតដល់…
58 ដូចកលេ �គែដលពួកសិស�ទូលសួរ�ពះេយសូ៊វថ “េហតុអ�ីបនជពួក
�ចរយនិយយដូេចនះ—េតេអលីយ៉�តវមកមុនឬ?”

�ទងម់នបនទូលថ “គតប់នមករចួេហយ េហយអនកមនិែដលដឹងេទ។”
59 េតអនកធ� បគិ់តេទថ�បជជនបនេធ�អ�ីខ�ះ? ពួកេគបនេជ េលម៉�…
ម៉ល់-…េអលីយ៉បនមក។ េហយគតេ់ កនុងចំេ�មពួកេគ េហយពួកេគ
មនិបន�គ ល់�េទ។
60 េតនឹងមនករយងមករបស់កូនមនុស�យ៉ង�ែដរ! ពួកេគនឹងេធ�ជមយួ
�ទងដូ់ចគន ។ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេ ទីេនះ។ អ ច ឹង េតេយងនឹងេធ�អ�ជីមយួ�? េត
េយងនឹងញំុម៉� អ ច ឹង េហយមនិបន�េរ េឡងេទឬអី?
61 េតអនកធ� បប់នកតស់មគ ល់េឃញ�គបពូ់ជមយួ ដូចែដល េរវ៉រនិភតី
បននិយយកលពីប៉ុនម ននទីមុនែដរឬេទ េហយេត�គបចូ់លកនុងដីេ�យ
រេប ប�? មន�គបពូ់ជជេ�ចនេ កនុងដី។ េ េពលែដល�ពះបនរកំិលេលទឹក
េ�យមនពន�ឺ េហយពន�ឺបនេចញមក វត�មនដំបូងរបស់�ពះ ជពន�ឺែដល
បននិយយមកេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺជេរ ង
ែតមយួគតែ់ដលេ ែតនមំកនូវពន�ឺ។ េហយេពលទឹក�តឡបេ់ វញិ �គបពូ់ជក៏
េ េលែផនដីេហយ េហយពន�ឺបននមំកែត�គបពូ់ជែដលេ េសសសល់េ កនុង
ពួក� េចញមក។ �ពះជអនកបេងកតរបស់�ទង។់
62 េហយឥឡូវេនះ េ �ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរ មនពន�ឺមយួេផ�ងេទ តបន
�យ�ប�រែផនដី េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវបន�បទនមក។ េហយ
��តវបន�បទនឲយេដមបនីពំន�ឺដល់ពូជទងំេនះែដល�ពះ �មរយៈករដឹងមុន
របស់�ទង ់ បនដឹងថនឹងមនេ េលែផនដី។ េ េពល�ទង�់គ ល់�គបពូ់ជ
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ធមមជតិដំបូង �ទងដឹ់ងថ�គបពូ់ជខងវ ិ ញ ណេ ឯ�។ របូកយរបស់អនក
�តវបន�កេ់ ទីេនះេ េពលេនះេ េលែផនដី េ េពលែដល�ពះជមច ស់បន
នែំផនដីមកជដំបូង។ េយងជែផនកមយួៃនែផនដី។ េយងកំពុងេដកេ ទីេនះ។
េហយ�មរយៈករដឹងមុនរបស់�ទង ់ �ទងដឹ់ងចបស់ថអនក�នឹង�ស�ញ់�ទង់
េហយអនក�នឹងបេ�ម�ទង ់ េហយអនក�មនិ�ពម។ ករដឹងមុនរបស់�ទង�់បប់
េរ ងេនះ។ �បសិនេប�មនិដូេចន ះេទ េនះ �ទងម់និែមនជ�ពះេទ។ �ទងម់និ�ចជ
�ពះេ�យគម នែដនកំណតេ់នះេទ។ េហយ�បសិនេប�ទងគ់ម នែដនកំណត ់ េនះ
�ទង�់ជប�គបក់រណ៍ទងំអស់។

63 ដូេចនះ អនកេឃញមនុស�េធ�ខុស។ ពួកេគជំពបដ់ួលេល�។ ពួកេគរតេ់ រក�
េហយពួកេគគិតែបបេនះ និងែបបេនះ ប៉ុែន��មនិ�តឹម�តវេទ េយងេឃញេហយ។
ប៉ុែន�មនសិទធិេដមបេីធ�ករ េនះគឺករែស�ងរកឆនទៈដល៏�ឥតេខច ះរបស់�ពះ េហយ
ឈរេ កនុងេនះ ជអ�ីែដល�ពះបនេ អនកស�មបេ់ធ�។

64 ដូចែដលបង�បសេជកបននិយយកលពីប៉ុនម ននទីមុនអំពីករចុះមកេ
ទីេនះ—ទី�ន េភសីុង ភព�ចបូក�ចបល់ទងំអស់។ មយួេ ផ�ូវេនះ មយួេ
ផ�ូវេនះ និងអំពីអនកេទវវទិយ ជេដម ែដលអនកចងដឹ់ងេទវវទិយខ�ះ សូមចូលេ
ទីេនះ។

65 ខញុ ំគិតថ�ដូចជេ  ហុីដផក កនុងទី�កងឡុនដុន។ ខញុ ំបនចុះេ ទីេនះ
�គបគ់ន មនគំនិតផទ ល់ខ�ួន។ �គឺជ—�គឺជករ�បមូលផ�ុ ំៃនពិភពសមយ័ទំេនប
េ បប៊ឡូីន។

66 ប៉ុែន�េតអនកបនកតស់មគ ល់ដូចជ—ដូចែដលបង�បស ភតី បនបន��រ
ដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់របស់គតេ់ �ពឹកេនះដល់ពួកេយង? េ េពលគតច់បេ់ផ�ម
េដរេចញពីឧទយន េ ទីេនះគតប់នរកេឃញផក  អុីេសទលីលីតូចមយួ។ “េ
ក�� លៃនករយល់�ចឡំទងំអស់” ដូចែដលគតប់នន�ំមកេយង “�គម ន
វធីិេដមបនិីយយថ ‘បទ’ ឬ ‘េទ’ េឡយ។ �ជជីវតិរបស់�ពះែដលភ�េឺ កនុង�
េ ក�� លៃនករ�ចបូក�ចបល់ទងំអស់។” �េ ទីេនះកនុងរសមីរបស់� េ�ពះ
�ពះបនែតង�ងំ�ឱយេ ទីេនះ។ េ កនុងជេម� ះទងំអស់ គម ននរ�មន ក់
កតស់មគ ល់េឡយ។ ពួកេគមនិបនេឃញករអនុវត�ខងវ ិ ញ ណរបស់�េទ។
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67 េហយសព�ៃថងេនះកដូ៏ចគន ែដរ កនុងចំេ�មករជួបជំុ និង�កមដអ៏�ច រយ
ទងំអស់របស់េយង និង�ពះវ�ិរ និងនិកយជេដម។ មន កក់ំពុងទញផ�ូវេនះ
“េយង�តវែតជបទីសទ ឬជ េ�ពសប៊េីធេរ ន �តវែតជេនះ េនះ ឬេផ�ងេទ ត។”
េ ក�� ល�ទងំអស់មនផក រកី។ មន�ពះេច�� ៃន�ពះេ កនុងចំេ�មេយង
�ល់គន  ែដល�តវបនេលកេឡងេ កនុងចំេ�មេយងទងំអស់គន ។ សូមឈប់
េហយេមល� ពីរបីនទី េហយេមល�េ សប� ហ៍េនះ េហយេឃញ��ត�ត�ង
េ ចំេពះមុខេយង។ េយងេជ ថ�ពះនឹងេធ��។ ែមនអត?់ [�កមជំនុំនិយយថ
“�ែមន៉”—េអដ។]
68 ខញុ ំេឃញថេយងគួរែតចុះេ ជនេ់�កមឥឡូវេនះ។ ដូេចនះសូមអធិ�� នេយង
មន ក់ៗ ។
69 ឱ�ពះជមច ស់េអយ េ េពលែដលេយងឱនកបលេ កនុងវត�មនរបស់�ទង់
េយងមន�រមមណ៏ថេយងមនិល��គប�់គនក់នុងករសំុ។ ប៉ុែន��ទងប់នសនយនឹង
េយងថ េបេយងនឹងមក �ទងម់និបដិេសធេយងេឡយ។ េហយេសចក�ីែថ�ងករណ៍
ដតឹ៏ងរងឹទងំេនះ ែដលេទបែត�តវបនេធ�េឡង េ�យគម ននយ័ថជេគលលទធិេទ
“មយួកនុងចំេ�មមយួ�ន” ប៉ុែន��គនែ់តចងច់។ំ ដបតិ�ទងម់នបនទូលថៈ

…�ចកតូចគឺជផ�ូវ េហយផ�ូវតូចចេង� ត ែដលនេំ រកជីវតិ េហយ
មនមនុស�តិច�ស់ែដលនឹងរក�េឃញ។

ដបតិមនុស�ជេ�ចន�តវបនេ  ប៉ុែន�មនមនុស�តិច�ស់ែដល
�តវបនេ�ជសេរ ស។

70 ឱ�ពះវរបិ�ដអ៏ស់កលបេអយ សូមប ជូ នពន�ឺៃនដំណឹងល�មកទូទងំទី�កង
េនះ �មរយៈសននិបតេ សប� ហ៍ខងមុខេនះ។ េហយ�បសិនេបមនពូជ
មយួ� េ�យករផ�ល់ដ�៏បជញ អ�ច រយមកពី�ទង ់ ដូចជពយយមបង� ញ
�េ កនុងេមជីវតិេឈម លរបស់បុរសនិង ស�ី សូមឱយពួកេគវលិចូលេ កនុង
ម�សននិបត។ សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បទនពន�ឺដល់ពួកេគ។ េយងដឹងថ
េពលេវ��បែហលជយឺតជងអ�ីែដលេយងគិត។ ទូលបងគំ ទូលបងគំអធិ�� នថ
េ េពលែដលេយងមកទីេនះ េ�យ�គនែ់តេជ ថ �បែហលជមនអ�ីមយួែដល
�ចេធ�បនេ ទីេនះ ែដលនឹងជួយ�បជជនឬ—ឬចបេ់ច មចុងេ�កយេនះ។
េយងដឹងេហយថ េ េពលែដលេ�កលេច មេពញ េនះអនកគង� លនឹងបិទទ� រ។
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71 ដូចេ សមយ័េ�កណូេអ េ េពលែដលសមជិកចុងេ�កយៃន�គ�រ�តវ
បននមំក �ពះជមច ស់បនបិទទ� រ។ េហយេគ�យនិង�ល់ ប៉ុែន��ហួសេពល
េហយ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ ពួកេគមនឱកស។

�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជទ� រស�មបេ់�កលេច ម។”
72 េហយបទកវនិីពនធពិេ�ះប៉ុ��  “េតេកសិប�បបំនួេ មនិ�គប�់គនស់�មប់
�ទងេ់ទឬ? ប៉ុែន�អតេ់ទ មនមយួេទ ត។” គត�់ចជេច មេខម តូច ឬគត�់បែហល
មនិែមនជអនក�មន កសំ់ខន ់ �ចជនងតូចឬគត។់ េយងមនិដឹងថេគេ
ទី�េទ ប៉ុែន�អនកចុងេ�កយ�តវចូល េហយបនទ បម់កទ� រនឹង�តវបិទ។ ឱ�ពះ
ែដល�ជប�គបក់រណ៍ទងំអស់ សូមែស�ងរកជីវតិេយងេ �ពឹកេនះ។ េហយ
ប ជូ នេយងេ �គបទី់កែន�ងែដលេយង�ចេ បន េដមបឱីយេយង�ចរកេឃញ
អនកចុងេ�កយេនះ ថទ� រនឹង�តវបិទ េហយអនកគង� លេ ខងកនុងជមយួេច ម។
សូម�ទង�់បទនមក �ព ះអមច ស់េអយ។ េបមនមន កេ់នះេ ៃថងេនះ េបអនកេនះ�តវ
ចូលមក…
73 “�គបទ់ងំ�ពះបិ�បន�បទនមកខញុ ំ នឹងមកឯខញុ ំ។ េហយគម នអនក��ចម
កបនេឡយ េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំបនទញគតម់ក។”
74 េហយ�បសិនេបមនករអូសទញ ឬមន�រមមណ៍តិចតួច ថេនះ�ចជ
េម៉ងស�មបអ់នក�មន កេ់ កនុងទស�និកជនេនះ េ ទីេនះ ឬជនេ់�កម ឬ
កែន�ង�កេ៏�យ ពួកេគ�ចេឆ�យបន “បទ �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំជ
េកមងវេង�ងែដលវេង�ង េហយ�បនតសូ៊ អស់មយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមន
�រមមណ៍ថខញុ ំគួរែតមក ប៉ុែន�ៃថងេនះខញុ ំេ ខងែផនកៃនករប�ជយ័។ ខញុ ំមនិ�ចេឡង
ឬចុះបនេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេ បនេឡយ។” អូ សូមអនកគង� លដអ៏�ច រយមក លូកៃដ
ទនភ់�ន ់ េហយនអំនកេនះមកេ�យសុវតថិភព �ក�់េ េល�ម របស់�ទង ់ េហយ
ន�ំមកវញិេ�យសុវតថិភព។
75 �បែហលជមនមន កេ់ ទីេនះ �ពះអមច ស់ ែដលឈ ឺ កនុង�ថ នភព
�សេដ ងគន  ែដល�គេពទយបននិយយថ “គម នអ�ី�ចេធ�បនេទ។” គតប់ន
ពយយមយ៉ងខ� ងំេដមបជីួយសេ ងគ ះ ប៉ុែន�គតម់និ�ចសេ ងគ ះ�បនេទ។ �
ហួសពីលទធភពរបស់គត។់ មន—គម នអ�ីែដលគត�់ចេធ�បនេទ។ ថន ឬំកបិំត
របស់គតម់និ�ចចូលបនេទ។ ប៉ុែន� ឱ�ពះអមច ស់េអយ គម នអ�ីឆង យេពកស�មប់
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�ពះហស�ដអ៏�ច រយរបស់�ទងេ់ឡយ េហយ�ពះបនទូល�ទងគឺ់ជ�ពះហស�របស់
�ទង។់ ដូេចនះ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ �ពឹកេនះ េពលេយងកំពុងែតនិយយ
ជមយួ�ទង ់ ថ�ទងនឹ់ងេឈងេ េរ សអនកែដលឈ ឺ េហយមនិ�ចជួយខ�ួនឯង
បន ផុតពីប � វទិយ� ស�ទងំអស់ ផុតពី�គេពទយ សូមឲយពួកេគជសះេសប យ។
សូម�ទង�់បទន �ព ះអមច ស់េអយ។

76 ដូចែដលេយងគិតពី�វឌី ដូចែដលគត�់តវេឃ� លេលេច មពីរបីកបល
�គនែ់តពីរបីកបល។ ប៉ុែន�ៃថងមយួ ខ� ឃមុ ំមយួកបលចូលមកយកេច មតូចមយួេនះ
េហយយក�េចញ េហយនឹងបនសីុ� (ដូចជម�រកីនឹងសីុ�ងកយ) ឬសត�េ�
ដធ៏ំ។ ប៉ុែន� �វឌី មនិបនបំពកឧ់បករណ៍ល�េពកេទេ�យ—កេំភ�ង ឬមនិែមន
ជអនកកន�់វេទ គឺមនែតែខ�ដង�កប់៉ុេ�� ះ គតប់នេដរ�មេច មេនះ។ េហយ
េ េពលែដលគតប់នរកេឃញ—សត�ែដលេហ បនឹងសម� បេ់ច មតូចេនះ គត់
បនសម� ប�់េ�យែខ�ដង�ក។់ �គនែ់តជ�វធុដ�៏ម ញមយួែដលមនែសបក
និងែខ�មយួ ប៉ុែន�គតម់នទំនុកចិត�េល�។

77 េយងមនិមនេទពេកសលយដអ៏�ច រយកនុងចំេ�មពួកេយងេទ �ពះអមច ស់។
េយងជមនុស��ម ញ ែដលមនករអធិ�� នតិចតួច ប៉ុែន�េយងនឹងមកេ �ពឹក
េនះរកេច មរបស់�ពះវរបិ�។ ស�ីែដលេដរ�មផ�ូវេវទន ជកប់រ ីពយយមែស�ងរក
សន�ិភព�មបរ ី បុរសែដលធុំក�ិនែកវ េហយពយយម�ក�់វញិ ប៉ុែន�ខម ងំស�តវ
ទបគ់តជ់ប ់េកមង�បស ឬេកមង�សីែដលបនពយយមេធ��តវ ែដលមនិ�ចែស�ងរក
កម� ងំេដមបបីំែបកេចញពីអំេពខុស េយងមកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េដមប ី
ទមទរេច មេនះេ �ពឹកេនះ។ េយង�បឆងំនឹងស�តវ េ�ពះជេរ ង�ម ញ
មយួ ែខ�ដង�ក ់ ករអធិ�� ន ប៉ុែន� េយងនឹងមកេដមបយីកអនកេនះ�តឡបេ់
េ�កលរបស់�ពះវរបិ�វញិ េដមបឲីយេយង�ច�បបពី់េរ ងទងំេនះែដលបន
�ប�ពឹត�េ កនុងៃដរបស់េយង។ សូមឲយ�ពះេច�� ៃន�ពះឥឡូវ�យេសចក�ីជំេន ចុះ
កនុងចិត�មនុស� េហយសូមឲយ�ពលឹងែដលបតប់ងេ់នះវលិមកវញិេ �ពឹកេនះ។
សូមឲយករលបងួកនុងជីវតិេនះបែង�រគតេ់ចញ សូមឲយគតេ់ ។ េហយសូមឲយ
គតេ់ឃញខ�ួនគតេ់�យសុវតថិភពេ េល�ម របស់េ �� យ េ�យ�តវបន
េគដឹក�តឡបម់កវញិេ�យសុវតថិភពម�ងេទ ត។ េយងសូម�េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
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78 សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក�គបគ់ន ។ រហូតដល់ខញុ ំជួបអនកេ ៃថងែស�ក ខញុ ំនឹង
បែង�រកមមវធីិេ បង�បស �ក�ន។ [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]

[បង�បស �បណ� ំប ចបែ់ផនកទីបី—េអដ។]

* * * * * * *
79 េនះ ខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹង…ថខញុ ំបនរកេឃញ�ពះគុណកនែ់តេ�ចនេ
ចំេពះ�ព ះភ័ ក��ពះ និងចំេពះមុខអនក េជ ថខញុ ំនឹងឈរេ ទីេនះេដមប�ីបបអ់នកពីអ�ី
ែដលខុស។ ខញុ ំបនឆ�ងផុតៃថងកំេណ តគ�មប�់យុ�សិប�បមំយួឆន រំបស់ខញុ ំ េ
ៃថងេផ�ងេទ ត។ េនះមនិែមន�គនែ់តជ�ររបស់បុរសចំ�ស់ប៉ុេ�� ះេទ។ ខញុ ំ
េជ ��ងំពីខញុ ំេ េកមង។ េហយ�បសិនេបេនះមនិែមនជករពិតេទ ខញុ ំគឺជមនុស�
លងងប់ំផុតែដល�ពះមនេ េលែផនដី។ ខញុ ំបនលះបងម់យួជីវតិរបស់ខញុ ំស�មប់
បុព�េហតុេនះ។ េហយខញុ ំ�ចនិយយពកយេនះេ�យេ�ម ះ�តង៖់ េបខញុ ំមនមយួមុនឺ
ជីវតិ ខញុ ំនឹងមនិផ� ស់ប�ូរគំនិតខញុ ំេទ។
80 ឥឡូវេនះ ករពយបលគឺសថិតេ កនុងៃដរបស់មនុស��គបរ់បូ។ សូមចថំករ
ពយបលគឺេ កនុងអនក។ �ពះជមច ស់បន�កេ់ កនុងេដម ភជី�គប ់ ភជីែដល
មនិធ� បម់នេ កនុង� េ េពលែដល�ទងប់ន��ំេ កនុងសួនចបរ។ េឃញេទ
អនក�គនែ់ត…េដមភជី ឬេដមែផ�េប៉មឬេដមេឈហូបែផ� �គនែ់តមនកររកីចេ�មន
ពីករផឹកទឹកេ កនុងែផនដី។ ឥឡូវេនះអនកមន ក់ៗ មនសក� នុពលទងំេនះេ កនុង
អនក េដមបបី ជូ នអនក ដបតិគឺជ�ពះ ចប�់ងំពីអនក�តវបនេគ�កចូ់លកនុង�ពះ�គីសទ
េ�យករ�ជមុជទឹក (មនិែមនជបុណយ�ជមុជទឹក) បុណយ�ជមុជខងវ ិ ញ ណ។
អនកមនិចូលមកកនុង�ពះ�គីសទេ�យពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេទ។ េ�យពិធីបុណយ
�ជមុជខងវ ិ ញ ណ!
81 រេស លៃថងែស�ក េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំកំពុងនិយយអំពី រេប ប
និងអ�ី ែដលជករអនុវត�ជកែ់ស�ងរបស់�។ េយងមន�េ េពលរេស ល ដូេចនះ�
នឹងមនិរខំនដល់កមមវធីិរបស់អនក�មយួេឡយ។
82 ឥឡូវេនះសូមេមល អនក�ល់គន េ ទីេនះកំពុងឈរជអនកេជ  សូមេមល េនះ
ជីវតិែដលេ កនុង�ពះ�គីសទគឺេ កនុងអនក។ ��ចេ រចួ �បសិនេបអនក�គនែ់ត
េឃញ�!
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83 �ជកិចចកររបស់�រក�កនុងករ��ងំអនកពីេរ ងេនះ េធ�ឲយអនកងងឹតែភនក។
��គនែ់ត�ចឱយអនកខ� កែ់ភនក េនះេហយ េឃញេទ អនកមនិដឹងថអនកនឹងេ
ទី�េនះេទ។ បុរសពិករែភនកមនិ�ច�បបថ់គតេ់ �េទ គត�់តវែស�ងរក
ករយល់ដឹងពីអនកែដល�ចេមលេឃញ។ ទល់ែតេយង�ចយល់បន េទបមន
នរ�មន ក�់បបេ់យងថអ�ីជករពិត។

84 េហយ�ពះ�គីសទបនសុគតជំនួសអនក េហយអនក�តវបនប�ូរពីេ�កិយេ
ឯ�ពះ�គីសទ។ េហយអ�ី�គបយ៉់ងែដលអនក�តវករគឺ�តឹម�តវេ កនុងអនក �មរយៈ
ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �តឹម�តវអត?់ ឥឡូវេនះ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដលអនក�តវេធ�គឺ�គនែ់តចបេ់ផ�មផឹកពីេនះ។

85 េហយេ េពលែដលេដមេឈផឹក� ចបេ់ផ�មរញុស�ឹករបស់� ពន�ករបស់�
េចញែផ�ជេរ ង�ល់ឆន ។ំ ែផ�េឈមនិេ កនុងដី ែផ�េឈគឺេ កនុងរកុខជតិ។ ប៉ុនម ន
នកយ់ល់ អ�ីែដលនិយយ “�ែមន៉។” [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។]
ដូេចនះ េឃញេទ ែផ�មនេ កនុងរកុខជតិ េហយ�គបរ់កុខជតិ�តវផឹកពី�បភពទឹករបស់
�។ េភ� ងធ� កម់កេហយ ផ�ល់ឱយរកុខជតិេនះ មនជីវតិផឹក� េហយេ េពលែដល
�ផឹក។ �លូត�ស់។

86 េហយ�ធំេឡងរហូតដល់�ឈនដល់ពន�កេពញេលញ ដូចែដល�កមជំនំុ
មន េដមបរីកីដុះ�លេ សមយ័េនះ។

87 េហយេ េពលេយងផឹក េយងលូត�ស់។ ប៉ុែន��បសិនេបរកុខជតិមនិ�ពម
ផឹក េនះរកុខជតិមនិ�ចលូត�ស់បនេទ។ េហយ�បសិនេបអនកនឹង�គនែ់តេជ
�ឥឡូវេនះ ជបុគគល!

88 ពិត�ស់ អនកដឹងពីរេប បែដល�ពះអមច ស់េធ� បង� ញពីភពខុសគន  អំពីអ�ី
ែដលអនកបនេធ� និងអ�ីែដលអនកមនិគួរេធ� េហយអ�ីៗេផ�ងេទ ត េ កនុងកិចច�បជំុ។
េយងសងឃមឹថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងសណ�ិ តមកេលេយងេ �ពឹកេនះ េហយេធ�
ដូចេយងបនឈរ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបនបន�រងច់។ំ

89 ខញុ ំគិតថ�ជែផនករខំនមយួ េ�យគិតថជនេ់�កមេគចងឲ់យេយងេចញពី
ទីេនះ េឃញេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគចងប់នេយង េយងយឺតេពលេហយ។
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90 ប៉ុែន��តវេជ ករេនះ េ�យអស់ពីចិត�។ សូមេធ�។ �បសិនេបខញុ ំ—�បសិនេបខញុ ំ
បនរកេឃញ�ពះគុណេ ចំេពះមុខអនក កនុងនមជមនុស�េ�ម ះ�តង ់ ចូរេជ េរ ង
េនះចុះ។ ឥឡូវេនះ�កៃ់ដរបស់អនក—េ េលគន េ វញិេ មក។
91 ឥឡូវេនះ េមល �ពះគមពរីមនិបនែចងថ “ស ញ ទងំេនះនឹងេធ��ម វេីល ម
�បណ�។ំ” មនិបននិយយថ “�នឹងេធ��ម អូរស៉ រ ៉បឺូតប៉ុេ�� ះ។” មនិបន
និយយថនឹងេធ��ម “បង�បស ខុប” ឬ “នរ�មន ក។់”
92 “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មពួកេគ” ពហុវចនៈ “ែដលេជ ។ �បសិនេប
េគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជេឡងវញិ។” �ជអំ�ចៃន�ពះែដល
មនេ កនុងអនក ែដលនជីំវតិដល់អនកែដលអនកបនកនៃ់ដអនក �បភពផ�ល់ជីវតិៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
93 �ពះជមច ស់ជទី�ស�ញ់ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ កនុង�គដ៏
សំខនេ់នះ េ េពលែដល�កមជំនុំ…េតពួកេគ�ចឈរេ វនិទីេនះបនេទ
េ�យគម នករភយ័ខ� ច េហយសូមឲយ�ពះេច�� ែដលេ�បស�ពះ�គីសទេឡងពី
ផនូរ សូម�បញប�់បញល់េ រកពួកេគឥឡូវេនះ េសចក�ីពិតៃនដំណឹងល� ែដល
ជករចត�់ងំរបស់�ពះេយសូ៊វ េបពួកេគ “�កៃ់ដេលអនកជំងឺ ពួកេគនឹងជ
សះេសប យ។” សូមឲយ�គបអ់ំ�ច��កក ់ �គបេ់�គ �គបជ់មង ឺ �គបប់ �  �ល់
ករឈចឺបែ់ដលបនេកតេឡងចំេពះមនុស� សូមឲយ�ចកេចញេ េ�យ
េសចក�ីជំេន ។ កនុងនមជមនុស�េជ  េយងសូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
�ែមន៉។
94 ឥឡូវេនះ ចូរេលកៃដេឡង េហយសរេសរតេមកង�ទង ់េបអនកេជ ថ�ទងេ់ធ�។
95 បពិ�ត�ពះអងគេអយ ទរកេនះនឹង�តវ�� ប ់ �ពះអមច ស់េអយ លុះ���
ែតេរ ងេនះេកតេឡង។ ទូលបងគំេថក លេទសករចងគំនុំេនះ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ សូមឲយ�ចកេចញពីេកមងស�ូត�តង។់ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ �គេពទយបនពយយមេហយកប៏�ជយ័។ �គនែ់តេជ ។ 
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