
េ�សក

 អរគុណបង�បស េវល។ [ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអឌី។]

សួស�ី មតិ�ទងំអស់គន ។ ខញុ ំមនឯកសិទធិែដលបនមកទីេនះេ យបេ់នះ។ េនះ
គឺជេលកទីពីររបស់ខញុ ំែដលបនមកទីេនះេ កនុង�កមជំនុំ ហគីនេវ ៉ជមយួបង�បស
ជទី�ស�ញ់ េ�កម៉កន់ិងបុគគលិកល�ទងំអស់េ ទីេនះ និង�គម�គី�ទ ន
ែដលចូលរមួមកពី�ពះវ�ិរេផ�ងៗគន  បង�បសលីេវល។ េហយខញុ ំេទបែតបនជួប
បង�បសមន ក ់ េ ទីេនះ ែដល ជ—មតិ�ភ័ ក�សំណព�បង�បសេអហ�េអហ�ប៊ូសវត
េហយែថមទងំមនិដឹងេទ តផងថបង�បសប៊ូសវតបនេ ជួប�ពះអមច ស់។ ខញុ ំ
បននិយយថ “ខញុ ំមន�រមមណ៍ ដូចជខញុ ំបនជួបេអលីេសែដលចកទឹ់កេលៃដ
របស់េអលីយ៉” េ េពលពួកេគបនេ បរេទសេហយមនិដឹងថបង�បសប៊ូសវត
បនបន�េទ ត េដមបជីួប�ពះអមច ស់េ �យុែបត៉សិបបនួឆន ។ំ

2 ឥឡូវេនះខញុ ំចង�់� គមនអ៍នកែដលទំនកទ់ំនងមក�មទូរស័ពទ យបេ់នះ
ឆ�ងកត�់បេទស ពីកលីហ�័រញ៉េ ញូវយក៉ និងរដ�តិច�ស់និង—និងែផនកេផ�ង
ៗៃន�បេទសចបពី់រដ� ម៉អុិនរហូតដល់កលីហ�័រញ៉។ ដូេចនះេយងមន�បពន័ធ
មយួស�មបេ់មលទូរស័ពទទងំេនះ េនះគឺជពរដអ៏�ច រយ។ េហយឥឡូវេនះេយង
យល់�មរយៈមតិ�ភ័ ក�ល�របស់េយង ភរ ីហគីន ែដលពួកេគមន—ឧបករណ៍
តូចមយួែដលពួកេគ�ច�កេ់ េលទូរទស�នរ៍បស់អនក េហយមនិ�តឹមែត�
នឹងមនេ េលទូរស័ពទប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��នឹង�តវបនផ�យ�មទូរទស�ន ៍ កនុង
ទូរទស�នរ៍បស់អនកផងែដរ។ េហយពួកេគេមលអំពី�ឥឡូវេនះ។

3 េហយ បង�សីម៉ក ់ ខញុ ំសបបយចិត��ស់ែដលបនេឃញអនកមនសុខភព
ល� អងគុយេ ឯអក�ក ន យបេ់នះ។ េហយមតិ�ភក�ិខញុ ំជេ�ចនខញុ ំបនេឃញពី
ខងេ�កម េ �បេទសេស �៉វ�ី�  និងបង�បសបរឌឺ…ឬបង�បសរ ៉បូ៊សុឺនពីរដ� អិន
េឌ �យ� ជេ�ចន។ ខញុ ំចងនិ់យយេ កនម់នុស�េ ឯេ�ងឧេបសថ យប់
េនះ េមលេ ដូចជពកក់�� លបនចុះមកទីេនះេហយេចញពី�ត�លេ  េជ
េហ��នវ់លី។
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4 េហយចំេពះមតិ�របស់ខញុ ំេ ទីេនះ បង�បស ឃុន ែដលអនកបនេ  ទកទ់ង
នឹងករឈ ឺករេសនសំុេនះ។ ខញុ ំកំពុងអធិ�� នស�មប�់បង�បស ឃុន ។ �គនែ់ត
មនជំេន ចុះ។ កំុបរមភ។ �មនិអីេទ។

5 េហយចូលេ កនុងរដ�តិច�ស់បង�បស ែប�រ �បសិនេបអនកកំពុង�� បេ់
យបេ់នះ បងប�ូនេអយ �គនែ់តចពីំករេនះ។ ថ�ពះែដលបននអំនកឆ�ងកត់
ជេលកដំបូង �ចនអំនកេ េទ តជេលកទីពីរ។ េហយេយងកំពុងេជ ថ
�ពះជមច ស់នឹងផ�ល់ករេនះដល់អនក។ េហយអនកមនិ�តវយកករកុហករបស់
�រក�ឬអ�ីទងំអស់។ អនក�គនែ់តចថំ�ពះគឺជ�ពះ េហយ…េហយ�ទងេ់ ែត
ដែដលកលពីម�លិមញិៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េហយេយង�ស�ញ់�ទង់
េហយេជ េល�ទង ់េហយេយងកំពុងអធិ�� នេ�យអនក។

6 ចំេពះមតិ�ភក�ិទងំអស់របស់េយងេ រដ�កលីហ�័រញ៉។ បង�បស េមសីុ
និងពួកេគេឡងេ ទីេនះកនុង�រហី��ូ កែន�ងជេ�ចនេទ តៃនហ�ូននីក។ និង
បង�បសវេីល ម េហយអនកទងំអស់គន �តវបនភជ បេ់ ទីេនះេ យបេ់នះេ
ជំុវញិ េយងពិតជដឹងគុណ និងចុះេ ហ�កហ�ុ។ី េហយេយងពិតជអរគុណ
ស�មបអ់នក�ល់គន �គបគ់ន កនុងចំេ�មអនក។ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់
អនក។

7 ខញុ ំមន�រមមណ៍ៃនករ�� គមនយ៉៍ងពិត�បកដេ យបេ់នះ េ កនុង�ពះវ�ិរ
ដល៏�េនះ ជសននិបតរបស់�ពះេ េ ហគនេវ និងជមយួបង�បសម៉ក ជមតិ�
ល�របស់ខញុ ំ។ �ពះបន�បទនពរដល់បង�បសម៉ក។ ខញុ ំចថំមនេពលមយួកនុង
�បេទសក��ថគតជ់…ខញុ ំបនជិះ�តឡបម់កផ�ូវលំ ជិះេលេសះ េហយចូល
េ កនុងៃ�ពវញិ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមនបនទូលមកកនខ់ញុ ំឲយចុះអធិ�� ន
ដល់បង�បសម៉ក។ េ េពលេនះគតស់ថិតកនុងភព�សនន េហយ�ពះអមច ស់
បនេ�បសគតឲ់យជសះេសប យ។ ដូេចនះខញុ ំអរគុណខ� ងំ�ស់ស�មបក់រេនះ
េហយបនជួបជំុគន េ យបេ់នះ ជមយួគត ់ េដមបថី� យបងគំ�ពះអមច ស់�ម
េសចក�ីពិតដល៏�េនះ។

8 បុរសមន កអ់ងគុយេ េលេវទិកខងេ�កយខញុ ំបននិយយថ “មនិនឹក�ម ន
ថអនក�គ ល់ខញុ ំេទ។” បននិយយថ “មនេពលមយួអនកបនេរ សខញុ ំេឡង េដមប ី
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េធ�ជជំនួយករ” េហយ ខញុ ំមនិ�គ ល់កែន�ង�មយួេ បូស�ុនឬកែន�ង�េនះ
េទ “�កងឌី�ទត អនកជំនួយករ។”
9 េហយខញុ ំបននិយយថ “ជធមម�ខញុ ំពយយមយកៃដេចញ �បសិនេប�ច
ស�មបអ់នកែដល�តវករជំនួយ។”
10 េហយដូេចនះយបេ់នះេយងទងំអស់គន �តវករជំនួយ។ េហយេយងអធិ�� ន
ថ�ពះនឹង�បទនពរដល់េយង េ យបេ់នះជជំនួយៃនពរជយ័និង�ពះគុណនិង
េម�� ករ�ុរបស់�ទង។់
11 ឥឡូវខញុ ំជមនុស�ងយនឹងនិយយយូរ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិចងនិ់យយយូរេទេ យប់
េនះ។ ពីេ�ពះ �បជជនេឡងេ រដ�អូៃហអូេទបែតេ េ�ក�សីឌូក និង�កម
ខ�ះេឡងេ ទីេនះ បង�បសម៉កឃីននីនិងបង�បសេ�បននិង ពួកេគទងំអស់
បនឆ�ងកតរ់ដ�អូៃហយ៉ូ។ េយងសូមជំ�បសួរអនក ផងែដរ។ �យឺតេហយេឡង
េ ញូវយក៉ េហយខញុ ំគិតថ�បែហលជេម៉ង១១ឬ១២ េ េពលេនះេ ញូវយ៉
ក។ េហយពួកជំនុំបនមកេហយរងច់រំហូតដល់េម៉ងេនះគឺស�មបក់មមវធីិ។ េយង
សូមែថ�ងអំណរគុណចំេពះមតិ�ល�ៗ ទងំេនះ េ �គបទី់កែន�ង។
12 ឥឡូវេនះមុនេពលេយងេបក�ពះបនទូល សូមនិយយេ កនអ់នកនិពនធ ខណៈ
េពលែដលេយងឱនកបលចុះ។
13 ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទី�ស�ញ់េយង…េយងមនចិត�រកី�យ�ស់
នូវឯកសិទធិែដលេយងមនៃនកររស់េ ទីេនះេ យបេ់នះ និងបនជួប�បជំុគន
រមួគន ជមយួ�បជ� ស�របស់�ទង។់ �បជជន…និងអនកែដលេយងេជ ថនឹង
រស់េ ជេរ ងរហូត។ ឥឡូវេនះេយងមនជីវតិអស់កលបជនិចចពីេ�ពះ “�ទងប់ន
ផ�ល់�ពះបុ��ែតមយួរបស់�ទង ់ ស�មបអ់នកែដលេជ េល�ពះអងគមនិ�តវវនិស
េឡយែតមនជីវតិអស់កលបជនិចចវញិ។” េ កនុងករយងមករបស់�ទងេ់ េល
ែផនដីេនះ �ទងប់នបេ�ង នពួកេយងថ “អនកែដល�� បព់កយខញុ ំេហយេជ េល
�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំេ�យមក កម៏នជីវតិអស់កលបជនិចច េហយនឹងមនិចូល
មកកនុងករជំនំុជំរះេឡយ ប៉ុែន�បនកន�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ ឯជីវតិវញិ េ�ពះ
េយងបនេជ េល�ពះ�ជបុ��ែដល�ពះបេងកត” េតេយងអរគុណ�ទងច់ំេពះ�ពះអងគ
សេ ងគ ះដអ៏�ច រយេនះយ៉ង�! េហយេយងអធិ�� នេ យបេ់នះ សូមវត�មនដ៏
អ�ច រយរបស់�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់េយងទងំអស់គន េ ទីេនះ ដូចែដលេយងបន
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�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយនិយយេល�។ សូមឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ក�់
េ កនុងចិត�មនុស�មន ក់ៗ េ �គបជ់តិ�សន ៍�ពះអងគេអយ េ �គបទី់កែន�ងែដល
មនុស�ជួបជំុគន ។
14 សូម�បទនពរដល់ថន កដឹ់កនេំផ�ងេទ តែដលកំពុងេ េលេវទិក។ េយង
អធិ�� ន ឱ�ពះវរបិ�េអយ �ទងនឹ់ង�បទនពរដល់កិចច�បជំុេ េ ហគនេវេនះ។ ដល់
�គគង� ល �បពនធនិងកូនៗរបស់គត។់ ឌីកុន អនកទទួលខុស�តវ និង�កម�បឹក�
ភបិលទងំអស់។ េហយ ឱ�ពះវរបិ�េអយ! េយងទងំអស់គន េធ�ករស�មប់
��ច�ករបស់�ពះ ខណៈេពលែដលមនពន�ឺ�គប�់គនេ់ដមបេីមលកែន�ងេយង
មកដល់ េ�ពះេពលេវ�នឹងមកដល់េ េពលែដលគម នអនក��ចេធ�ករ
បន។ េហយ �ពះវរបិ�េអយ េ េពលែដលេយងមនឯកសិទធិេនះ សូមេ�យ
េយង—បនេ�បសេ�ះផង �ពះអមច ស់េអយ។ សូមឱយ ផ�ល់ឱយេយង។ សូម
ពយបលអនកឈនិឺងភពឈចឺបេ់ កនុងទឹកដីេនះ។ សូមឱយវត�មនរបស់�ពះ
មនេ កនុង�គប ់ផ�ូវបំែបកនិង�ជងៃន�បេទសេ យបេ់នះ។
15 េយងដឹងថករវនិិចឆយ័កំពុងែតេលច មក។ កំហុសដធ៏ំកំពុងធ� កម់ក េហយ
�បជជតិកំពុងរ ជួ យនិងរ ជួ យដីេ កែន�ងេផ�ងៗគន ។ �បវត�ិ� ស�ដអ៏�ច រយ
េរ ងែដលេយងបន ឮពីអតីតកលៃនករេថក លេទស�មរយៈ�ពះគមពរី េហយ
េយងេឃញ�ម�ងេទ តេ ៃថងេនះ។ ករពយករណ៍បននិយយថ “ដូចជេ កនុង
ៃថងរបស់េ�កណូេអ ដូេចនះករយងមកៃនកូនមនុស�កអ៏ ច ឹងែដរ។ ដូចេ ជំនន់
េ�កឡុត ដូេចនះេ ៃថងែដល�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់យងមកកេ៏កតមន
ដូេចន ះែដរ” េហយេយងេឃញ�កំពុងេកតេឡងឥឡូវេនះ។ “ចិត�របស់មនុស�
ធ� កចុ់ះ។ ភពសមុគ�ម ញៃនេពលេវ�ភព�នតឹងរ�ង�បជជតិនន។”
�ពះអងគេអយ េយងដឹងថេយងមកដល់�គចុងេ�កយេហយ។
16 សូមជួយេយងខញុ ំ�ពះអមច ស់េអយេ�យ —យក�រេនះេ �គបទ់ីកែន�ងនិង
�គប�់ជងេ�ជយ ដល់កូនៗ�គបរ់បូែដល�ទងប់នែតង�ងំេដមបជីីវតិ។ សូមផ�ល់ឱយ
��ពះអមច ស់េអយ។ េយងសូម�េ កនុង �ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។ សូម
�ពះអងគ�បទនពរដល់ករ�ន�ពះបនទូលរបស់�ទងឥ់ឡូវេនះ។
17 ឥឡូវេនះអនក�ល់គន ភគេ�ចនចូលចិត�េមល�ពះគមពរី កែន�ងែដលអនកដឹកនំ
កំពុង�ន។ េហយខញុ ំចង�់នេ យបេ់នះពីរបីខ េចញពីទំនុកតេមកង ទំនុកតេមកង
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៤២ �គនែ់តជរេប ប�នអតថបទ។ េហយខញុ ំមនបទគមពរីខ�ះ�តវបនសរេសរេ
ទីេនះ េហយខញុ ំចងនិ់យយដល់ពួកេគ�បសិនេបខញុ ំ�ច ដូចែដលេយងបន�េ មុខ
ពីរបីនទីេទ តេដមបនិីយយអំពី�បធនបទេនះ។ ទំនុកតេមកងរបស់�វឌី។ �វឌី
បនសរេសរទំនុកតេមកង។
18 ឥឡូវេនះខណៈេពលែដលអនកកំពុងរកេមល ខញុ ំ�ចនិយយបន។ មនុស�ជ
េ�ចននិយយថ “ែមនេហយ េតទំនុកតេមកងមនករជំរញុឬេទ? ពិត�បកដ
�ស់ ពួកេគមន។ ពួកេគ…
19 អ�ីៗទងំអស់ែដល—មនកនុង�ពះគមពរីេនះ�តវបនប�� លឱយែតងមនិថជ
�បវត�ិ� ស�ឬ�ជចេ�ម ងឬអ�ីកេ៏�យ។ ��តវបនប�� លឱយែតង។ �ពះេយសូ៊វ
មនបនទូលថ “េតអនកមនិបន�នអ�ីែដល�វឌីបននិយយេ កនុងទំនុកតេមកង
េទឬអី?” េហយបនទ បម់កខញុ ំគិតថទំនុកតេមកង ពិត�ស់គឺជចេ�ម ង។ េហយ
�បសិនេបបទចេ�ម ង�តវបនប�� លមកពី�ពះ ែដលខញុ ំេជ ថពួកេគគឺជទំនយ
ផងែដរ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំនឹងឈរេ ៃថងេនះេ េពលែដលចំេរ ងេនះបនេកតេឡង។

នឹងមនករ�បជំុេ េល�កស
េ កនុងភពែផ�មមនភពែផ�ម
េ ជួបអនកេហយសួរសុខទុកខអនកេ ទីេនះ។
េ កនុងផទះេនះេលពពក
ករេ�ច ងែបបេនះធ� បឮ់ ធ� បឮ់ពី�តេច កែដលរែមង�� ប។់
ខញុ ំនឹង�បកសថ ខញុ ំពិតជរងុេរ ងែមន!
េហយបុ��របស់�ពះ នឹងជអនកនមំុខ
េ កនុងករ�បជំុេនះេ េល�កស។

អូ ខញុ ំ—ខញុ ំចងេ់ ទីេនះេ េពលេនះ!
20 ឥឡូវទំនុកទី ៤២។

ឱ�ពះអងគេអយ �ពលឹងទូលបងគំដង�ករ់ក�ទង ់ ដូចជក� នញី់ដង�ករ់ក
េ�ជះទឹក

�ពលឹងទូលបងគំេ�សករក�ពះ គឺ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់េ  េត
ដល់កល�បនទូលបងគំនឹងមកឈរចំេពះ�ទង់
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ទឹកែភនករបស់ទូលបងគំជ��រទូលបងគំទងំៃថងទងំយប់
កំពុង…ែដលេគសួរមកទូលបងគំជនិចចថ េត�ពះឯងេ ឯ�?

21 ខញុ ំគិតថ �វឌីេ កនុងករសរេសរទំនុកេនះ ពិតជមនទុកខ�ពយែមន។ េហយ
ជធមម�ទុកខ�ពយបននឱំយមនុស�និយយេចញពីចិត�ទងំអស់។ ជករពិត
េ េពលែដល�ពះ…បនទ បខ�ួនេ េពលេយងតមេ�ចនដង េដមប�ីកខ់�ួនេយងឱយ
ចំកែន�ងេដមបេីធ�ឱយខ�ួនេយងេចញពីផ�ូវេនះ។ េហយខញុ ំគិតថ េ េពលែដល�វឌី
េ ដល់កែន�ងទងំេនះ បនទ បម់កគតច់បេ់ផ�មរពឹំងគិតអំពី�ពះអមច ស់ ចបេ់ផ�ម
គិតេរ ងេនះ។
22 ជេ�ចនដង �ពះជួយេយង—មន�ងចេង� តែដលេយង�តវេមលេឡង។
េពលខ�ះេយងេផ�កេ កនុងមនទីរេពទយ ឬេលែ�គេ កែន�ង�មយួ ដូេចនះេយង�ច
�កេឡកេមលេ កែន�ងែដលពរជយ័ដអ៏�ច រយមកពី�ពះ។
23 ឥឡូវេនះពកយែដលខញុ ំចងនិ់យយចបព់ីយបេ់នះេ គឺជ�ពះបនទូលមយួ
េចញពី�ពះគមពរី េហយខេនះ�តវបនរកេឃញេ កនុងខទី ២ “េ�សក” ពកយ
ថេ�សក។ ខញុ ំកំពុងេមលកនុងវចននុ�កមេ េពលែដលខញុ ំរកេមលពកយេនះ។
24 ខញុ ំបនគិតអំពី—េមេរ នមយួ ខញុ ំបនអធិបបយអំពីករេ�សកឃ� នរកជីវតិ។
េហយខញុ ំបនយក�េចញពីទំនុកតេមកងផងែដរេ េពលែដល�វឌីនិយយថ “ផ�ូវ
របស់�ទង”់ ខញុ ំេជ ថ “គឺមនតៃម�ចំេពះខញុ ំជងជីវតិេ េទ ត។”
25 បនទ បម់កខញុ ំបនេមលេហយគិតអំពីពកយេនះ “េ�សកឃ� ន” ដូេចនះខញុ ំបន
េមលកនុងវចននុ�កមេដមបេីមលថេត�មននយ័យ៉ងេមច៉។ េហយេ ទីេនះគឺអ�ី
ែដលេ�ក េវបេសទនិយយថ “�ជករចងប់នដឈ៏ចឺប”់ េ េពលអនកចងម់ន
អ�ីមយួយ៉ងខ� ងំរហូតដល់�េធ�េ�យអនកឈចឺប។់
26 ឥឡូវេនះ �មនិ—ែមនជេរ ងធមម�េទែដលេ�សកឃ� ន។ ករេ�សកឃ� ន
—គឺជេរ ងធមមជតិ។ ��គនែ់តជអ�ីមយួធមម�ែដល�ពះបន�បទនដល់េយង
ែដលេយង�ចផ�ល់ឱយនូវ—បំណង�បថន ស�មបអ់�ីមយួ។ េពលខ�ះ�ពះជមច ស់
ក�៏បទនេ�យ អនក—នូវបម៉�តតពិនិតយ អ�ីែដលមនេ កនុងខ�ួនអនកេនះ—េនះ
�គប�់គងបំណង�បថន េផ�ងៗគន ។ េហយករេ�សកឃ� នេនះជបម៉�តតពិនិតយ
�កេ់ កនុងចិត�របស់មនុស� គឺជអ�ីមយួែដល�ពះ�បទនដល់—គតេ់ដមប ី
បំណង�បថន ែដលចបំចស់�មបគ់ត។់
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27 ឥឡូវមនករេ�សកឃ� នពីរ�បេភទេផ�ងគន ។ មនករេ�សកឃ� នែផនក
�ចឈ់ម។ េហយមនករេ�សកឃ� នខងវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំចង�់នមយួេនះ ជ
អ�ីែដល�វឌីបននិយយម�ងេទ ត។

�ពលឹងទូលបងគំេ�សករក�ពះ គឺ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់េ …
28 មនិែមនជ�បវត�ិ� ស�ខ�ះឬេរ ងខ�ះែដលបនេកតេឡងប៉ុនម នឆន មំុនេទ ឬ
—ឬេរ ងនិទនខ�ះែដលនរ�មន កប់ន�បបេ់នះេទ ប៉ុែន� “ស�មប�់ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់” �ពះែដលធ� បគ់ងេ់ ។ េហយ�ពលឹងរបស់គតេ់�សកឃ� នចំេពះ
�ពះមនិែមនស�មបេ់រ ង�បវត�ិ� ស�ខ�ះ។
29 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ �ពះ�បទនបម៉�គប�់គងដល់អនកេដមបផី�ល់របស់
ែដលអនក�តវករ។ ឥឡូវេនះបម៉�គប�់គងកនុងអនកគឺជអ�ីែដលដឹកនអំនក។ េហយ
ករេ�សកឃ� ន…ចូលមកកនុងបម៉�គប�់គងនិង�បបអ់�ីែដលអនក�តវករ គឺករ
និយយខងវ ិ ញ ណ។ បម៉�គប�់គងខងរបូកយ េហយ�ពលឹង កដូ៏ចគន ែដរ។
មនបម៉�គប�់គងេ កនុងខ�ួន។ ែដល�បបអ់នកពីត�មវករែដល�តវករេ កនុងខ�ួន
របស់អនក េហយ��តវបននមំកអនកេ�យេ�សកឃ� ន។ កម៏នបម៉�គប�់គង
េ កនុង�ពលឹងអនក ែដល�បបអ់នកខងវ ិ ញ ណែដលអនក�តវករ អ�ីមយួកនុងវ ិ ញ ណ
អនក េហយអនក�ចដឹងពីអ�ីែដលជ�បេភទៃនជីវតិែដលកំពុង�គប�់គងអនក។
30 េពលអនក—េពលអនកេឃញបំណង�បថន របស់អនក េពលេនះអនក�ច
�បបថ់អ�ីែដលជ�បេភទមនេ កនុងអនកែដលកំពុងបេងកតបំណង�បថន ែដល
អនកមន។ សូមេមល មនេរ ងជក�់កម់យួែដលអនកេ�សកឃ� ន េហយ�
—េហយ��ច�បបអ់នកេ កនុង�ពលឹងអនកនូវអ�ីែដលបំណង�បថន េនះមនេ�យ
ធមមជតិៃនករេ�សកឃ� នែដលអនកមន។ ខញុ ំសងឃមឹថអនក�ចយល់បន។
31 មន—បម៉�គប�់គងៃន�ពលឹងេហយមយួេទ តស�មបរ់បូកយ។ េហយបម៉នី
មយួៗគឺជអនកេ ករេ�សកឃ� នស�មបត់�មវករេផ�ងៗ។ ករេ មយួេ នឹង
តំរវូករស�មបអ់�ីែដលអនកកំពុងេ  �នឹងប ជូ នេចញ រលកៃនករ�ពមន។
32 ឧទហរណ៍ �ច—់ឈមេ�សកឃ� នេដមបបីំេពញបំណង�បថន
ែដលមនេ កនុង�ងកយ និងវ ិ ញ ណ�បថន ចងប់នអ�ីៗែដលមនេ កនុង
បំណង�បថន ខង�ពលឹងេហយជេ�ចនដងែដលស ងគ មទងំេនះទស់នឹងគន ។
េយងរកេឃញេ ទីេនះ េតប � ធំសព�ៃថងេនះមនអ�ីខ�ះែដលមនុស�ជេ�ចន
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ពយយមរស់េ រ�ងបំណង�បថន ពីរេនះ។ ដបតិ មយួកនុងចំេ�មពួកេគចងប់ន
េរ ងៃនែផនដី និង�បថន េផ�ងេទ តគឺេ �ថ នសួគ។៌

33 ដូចប៉ុលបននិយយពិពណ៌នេ កនុងរ ៉មូ ៧:២១ “េពល�ខញុ ំនឹងេធ�ល�
បនទ បម់កអំេព��កកម់កេ េពលយប។់” េ េពលែដលអនកពយយម េតអនក
ធ� បម់នបទពិេ�ធន ៍ ជ�គី�ទ នេទ? េ េពលអនកពយយមេធ�អ�ីមយួសម នឹង
ទទួលបនករខិតខំ េដមបេីធ�អ�ីែដលល� បនទ បម់ក អនកដឹងថមន�រក� េ េលៃដ
ទងំអស់ េដមបេីធ�ឱយអនកតូចចិត� អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកមន…េហយេនះជេរ ងល�
មយួ។ ខញុ ំចងនិ់យយែបបេនះ ែដល�គី�ទ ន�ចដឹង។ េ េពល—េ េពលែដល
អនកចបេ់ផ�មេធ�អ�ីមយួ េហយមនអ�ីែដលែតងែតពយយមេធ�ឱយអនកតូចចិត�កនុងករ
េធ�� េធ�អ�ីកេ៏�យ។ េនះគឺជ�រក�ែដលពយយមយកអនកេចញ ពីករេធ�អ�ែីដល
�តឹម�តវ។

34 ឥឡូវេនះ ជេ�ចនដងេហយ ែដលខញុ ំជួបមនុស�ែដលងយនឹងភយ័។
េ េពលែដលពួកេគដឹងថពួកេគកំពុងពយយមេធ�អ�ីមយួ—និងអ�ី�គបយ៉់ង
��បែ់តមនករ��ងំទងំសងខង ពួកេគនិយយថ “��ចមនិែមនជ
�ពះហឫទយ័របស់�ពះេទ។” េឃញេទ? ឥឡូវកុំឲយ�រក�និយយកុហកអនក
ដូេចនះ។

35 េរ ងដំបូងគឺ�តវដឹងថ េត�ជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះឬអត។់ េហយ�បសិនេប
អនកចងដឹ់ងថេត�ជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះជមច ស់ឬអត ់ សូមពិនិតយេមលេ
�ពះគមពរី។ មនេរ ងែដល—តំរងអ់នកឱយ�តងគឺ់�ពះបនទូលៃន�ពះ េហយ�បសិនេបអនក
េឃញ�េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺស�មបអ់នកចូរេធ��ចុះ។

36 ឧទហរណ៍ ដូចជករែស�ងរកបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
ជេ�ចនដង ខញុ ំបនចូលេ កនុងមនុស� េហយនិយយថ “ខញុ ំបនែស�ងរក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែតខញុ ំមនិបនទទួលេទ។ ខញុ ំមនិេជ ថ�ស�មបខ់ញុ ំេទ។
�ល់េពលែដលខញុ ំចុះេខ�យ ខញុ ំឈ។ឺ េហយខញុ ំេ អធិ�� ន េបខញុ ំតម ខញុ ំឈ។ឺ េហយ
េបខញុ ំពយយមេ េពញមយួយប ់ ខញុ ំេ�កកេឡង ខញុ ំងងុយេគង�ស់។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
�ចឈនេជងរបស់ខញុ ំបនេទ។” សូមចថំ េនះគឺជ�រក�។ េ�យ�រែត�ពះ
មនបំណងចងឱ់យអនកមនវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ស�មបអ់នក�ែដលចងប់ន។
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37 ជេ�ចនដងែដលអនករកេឃញេ េពលអនកអធិ�� នស�មបក់រ�បជុំ ស�មប់
ករពយបលេទវភព បនទ បម់កេ ៃថងបនទ បអ់នកនឹងដឹងថ�រក�នឹងេធ�ឱយេរ ង
េនះ��កកជ់ងេទ�ដងដូចកលពីៃថងមុន។ េឃញេទ? ចថំ េនះគឺជ�រក�
��ងំកំពុងែតពយយមនអំនកេចញពី�ពះពររបស់�ពះជមច ស់ស�មបអ់នក។
េឃញេទ? កំុ�� ប�់េនះ។ េឃញេទ? ែតងែតបន�េ មុខជនិចច។
38 ខញុ ំធ� បម់នបទពិេ�ធនម៍យួេ �មផ�ូវេ កន�់ ហ�ិកថមីៗេនះ។ េបខញុ ំមន
េពលែដល�រក�បនេធ�បបខញុ ំ គឺ�តវេ ទ�ីប� ហ�ិកេនះជេពលចុងេ�កយ។ �
ក� យជកិចច�បជំុ—មយួែដលល�បំផុត ែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ធ�បរេទស។ ខញុ ំទទួលបន
េហយខញុ ំេជ ថ មនអ�ីជេ�ចនេទ តែដលសំេរចបនេ កនុងេពលដខ៏�ីេ ទីេនះ
េ�កពីដំេណ រ�បមញ់របស់ខញុ ំ គឺេ�ចនជងអ�ីែដលខញុ ំធ� បម់ន េ េពលេនះ។ ខញុ ំ
ែតងែតគិតថ�ពះវ�ិរទងំេនះមនិចងឱ់យខញុ ំេ ទីេនះេទ េហយមករកខញុ ំ…ខញុ ំមន
លិខិតពីមនុស�មន ក ់ ថេនះជ អូពួកេគមនិចងប់នខញុ ំេ ទីេនះេទ សមគម
ទងំេនះ។ េហយរកេឃញថ�ជបុរសមន ក ់ែដលមនកបលសំបុ�តមកពីអងគករ
មយួ ែដលនិយយថ “េយងមនិ�តវករគតេ់ទ” គតច់ងនិ់យយពីគតនិ់ង
�គ�ររបស់គត។់ េឃញេទ? អ ច ឹងេពលខញុ ំេ ទីេនះ…េឃញេទ ែត “េយង”
េនះគឺជរបូគតនិ់ង�កម�គ�ររបស់គត។់ េហយ�មនិមនអនក�ទងំអេស់។
ដូេចនះ ឥឡូវេនះ�ជទី�នដអ៏�ច រយស�មបេ់យង។
39 អនកេឃញេទ េពលែដលប៉ុលនិយយថ “េ េពលែដលខញុ ំ�ចេធ�ល�េនះ
អំេព��កកម់កេពលយប។់”
40 អនកបនឱយេកមងខិលខូចមន កម់កយបេ់នះេ េល�សន កែន�ង�មយួ
េ ទីេនះេ កនុងេ�ងឧេបសថេនះឬ—ឬេ ទូទងំ�បេទស េហយ�គនែ់តចំ
ថ ៃថងែស�ក ម� យនឹងខឹងជងមុនេ េទ ត ឪពុកនឹងតូចចិត� និងសិស���
ទងំអស់។ េហយអ�ី�គបយ៉់ង�គនែ់តខុសេ�យ�រែត�ជករពយយមរបស់
��ងំេដមបេីធ�ឱយអនកងកេចញ។ �កំពុងពយយមេដញអនកេចញពីផ�ូវេនះ។
“េពល�ខញុ ំេធ�អំេពល� េពលេនះអំេព��កកែ់តងែតមកដល់េពលយប។់”
41 ឥឡូវចូរេយងពិនិតយេមលករេ�សកឃ� ន េហយេមលថេតករេ�សកឃ� ន
ពិតជេរ ងធមមជតិ។ ខញុ ំមនមនុស��បបខ់ញុ ំថ “អូ ខញុ ំមនិែដលេធ�េទ។ ខញុ ំេជ ថ�
ស�មបែ់តមនុស�ខ�ះចងេ់ធ�ជ�គី�ទ នប៉ុេ�� ះ។” អូ អតេ់ទ។ �ខុសេហយ។ �
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ពិតជអ�ីែដលទកទ់ងនឹងមនុស��គបរ់បូ។ �ជករពិត។ េ េពលេយងមកដល់
�បេទសេនះេ េពលដំបូង េយងបនរកេឃញជនជតិឥ�� េ ទីេនះ។ េហយ
ជនជតិឥ��  េទះបីពួកេគជ�សនដ៍ៃទកេ៏�យ េ េពលេនះពួកេគេគរព
បូជ�ពះ�ទិតយឬអ�ីមយួ។ ដ�ប�ពួកេគគឺជមនុស� មនអ�ីមយួេ កនុងពួកេគ
ែដលជករេ�សកឃ� នេ�យធមមជតិែដលអំពវនវរក�ពះេ កែន�ង�មយួ។

42 �តលបេ់ កនុងៃ�ពវញិ េទបែត�តឡបម់កវញិេ ទីេនះបនួរយ ែបត៉សិបម៉យ
ពីអរយិធមជិ៌តបំផុត តូចមយួៃនទី�កង�បែហលបីពនន់កៃ់ន ៃប�៉៉េ ម៉ូហ�ំ
ប៊កិ។ េយងបនរកេឃញជនជតិេដមែដលមនិទងំ…មនិែដលបនេឃញមនុស�
ែសបកសផង។ ខញុ ំបនរកេឃញេកមង�សីជនជតិេដមនងមនិមនសេម� កបំពក់
(កនុងចំេ�មពួកេគេសទរែតមនិមនសេម� កបំពកេ់ េលខ�ួន) េហយនងបន
អងគុយេលេដមេឈ។ េហយខញុ ំបន�ម�នសត�េ� េហយមន…ខញុ ំបនឮអ�ីមយួ
ដូចជមនុស�ែដលកំពុង ែ�សក។ េកមងជនជតិេដមេនះអងគុយេ ទីេនះ កន់
ទរក។ េហយអ�ីែដលនងខ� ច…េនះគឺជករករពរែតមយួគតរ់បស់នង គឺ
េ�កកពីេដមេឈ េចញពីេ� ខ� រខិនឬសត�អ�ីមយួ។ េហយនងបនេឃញខញុ ំ
េហយឮ �ជមនុស� ប៉ុែន�េ េពលនងេមល េហយេឃញមនុស�ែសបកស!
នងមនិែដលេឃញនរ�មន កេ់ កនុងជីវតិរបស់នង េឃញេទ េហយនងខ� ច
�� ប។់ េឃញេទ?

43 ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងរកេឃញមនុស�ទងំេនះ សូមបែីតេ កនុង�ថ នភព
បឋមេនះ េ ខងេ�កយពួកេគេ ែតថ� យបងគំ។ មុនេពលែដលេយងេ សត�
េ�ចូល ពួកេគបនបង�ូេម  (េនះជអ�ីែដលពួកេគញំុ) េលស�ឹកេឈ េហយទះៃដ
របស់ពួកេគ េហយបនអំពវនវដល់វ ិ ញ ណែដលពួកេគមនិដឹងថេ កែន�ង�
ផង (ដូចជអនកមនគុណឬរបស់ខ�ះ េ កតូលិក) េដមបកីរពរពួកេគ ថពួកេគ
នឹងមនិ�តវបនសម� បក់នុងកំឡុងេពលៃនករេគចេចញពីសត�េ�េនះេទ។

44 េមល�ជអ�មីយួធមមជតិ។ �មនិែមនជេរ ងធមម�េទែដលេ�សករក�ពះ។ �
ជេរ ងធមមជតិ។ ��គនែ់តជអ�ីែដលអនកគួរេធ�។ �ពះ បនេធ�ឱយអនកដូេចនះ។ េហយ
�មនិែមនជមនុស�ទំេនបេទ ��គនែ់តជមនុស��ម ញ។ ��គនែ់តពិេសស
ស�មបម់នុស�មយួចំនួន។
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45 ពួកេគនិយយថ “ខញុ ំបនេឃញមនុស�មយួចំនួនរស់េ ដូច—ជជីវតិ
េជគជយ័។ េនះពួកេគឈរេលកំពូលេគ ពួកេគសរេសរដំេកង�ពះ។ ខញុ ំ�បថន
ថ�ចមន�រមមណ៍ដូេចនះ។ ែមនេហយ មូលេហតុែដលអនកកំពុងមន�រមមណ៍
ដូេចនះ គឺជករេ�សកឃ� នេ កនុងអនក។ េហយ��គនែ់តជេរ ងធមមជតិប៉ុេ�� ះ។
�ស�មបម់នុស��គបគ់ន  េ�សកឃ� នចំេពះ�ពះ។

46 ឥឡូវេនះេយងនឹងយកធមមជតិខ�ះៗ។ េ�សកមុនេគ។ ចូរយក ឧទហរណ៍
េ�សកទឹក។ ដូច�វឌីបននិយយេ ទីេនះ េ�សក “ទឹក។” កំពុងេ�សកទឹក
�ងកយ�តវករទឹក។ េហយេបអនកមនិបំេពញករេ�សកេនះេទ អនកនឹង�តវ
វនិស។ អនកនឹងេខ�ះជតិទឹក េហយអនកនឹង—អនកនឹងមនិរស់េទ។ េបអនកមនិ
�ចទទួលបនទឹកស�មបក់រេ�សកឃ� នេនះ េដមបបីំបតក់រេ�សកៃន�ងកយ
ធមមជតិ អនកឆបនឹ់ង�តវវនិស។ អនករស់មនិបនយូរេទ។ អនក�ចរស់បនយូរ
េ�យគម ន��រជងអនក�ចអតទឹ់ក។ េ�យ�រែតអនក�ចេធ�ករតម��រ
រយៈេពលែសសិបៃថង (�ពះេយសូ៊វបនេធ�) ខញុ ំគិតថេបគម ន—គម ន��រ ប៉ុែន�
អនកមនិ�ចេធ��បនយូរេ�យគម នទឹកេទ។ ជធមម�អនកនឹងសងួតេហយ�� ប។់
អនក�តវែតមនទឹក។ េហយ—េហយករេ�សកែដលេកតេឡងចំេពះអនក េហតុអ�ី
បង� ញថ�ងកយ�តវករេដមបរីក�ជីវតិឱយេ រស់។ �ងកយ�តវែតមនទឹក
េដមបរីស់េ ។ អនកមនែបត៉សិបភគរយៃនទឹកនិងេ�បង េទះយ៉ង�កេ៏�យ
េហយអនក�តវយក�បភពេនះចូលកនុងេដមបឱីយអនកមនជីវតិ។ ដូចែដលខញុ ំបន
និយយ េបអនកេធ�ស�បែហស�អនកនឹង�តវវនិស។

47 ករេ�សកកជ៏ករជូនដំណឹងែដរ។ �ជនឡិកេ�ទែដលេ�សក។ �ពលឹង
បនកំណតេ់ម៉ងេ�ទែដលជរេទះតូចមយួេ ខងកនុងអនកែដល�បបអ់នកថ
េសចក�ី�� បជិ់តដល់េហយ។ េនះេបអនកមនិមនទឹកឱយឆបេ់ទ អនកនឹង�តវែត
�� ប។់ េហយ�កនែ់តខ� ងំេឡងៗរហូតដល់ទីបំផុតអនកបន��ក�់បិទេហយអនក
នឹង�តវ�� ប ់េ�ពះ�ជេម៉ងេ�ទ។

48 ដូច�វឌីបនពិពណ៌នអំពី�េ ទីេនះកនុងទំនុកតេមកង “�ពលឹងខញុ ំេ�សករក
�ទង ់ ដូចសត�ក� នដ់ង�ករ់កទឹកេ�ជះ ឱ�ពះអងគេអយ។” ដូចសត�ក� នេ់�សករក
ទឹកហូរ!
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49 ខញុ ំែតងែតគិត េពលែដល�នអំពី�វឌីេនះ។ �វឌីជអនកេ ៃ�ព
អនក�បមញ់។ េហយគតប់នបរបញ់សត�ក� នជ់ករពិត។ េហយេយងជេ�ចន
េ ៃថងេនះ �បមញ់ពួកេគ។ សត�េនះគឺជសត�ក� ន។់

50 េហយេយងេឃញថ េបអនកធ� បេ់ឃញសត�ែឆកេនះ សត�ែឆកៃ�ពនឹងចបប់ន
សត�ក� ន។់ េហយជធមម�ពួកេគចបប់ន េ�យចងកូម។ េហយ��ចចបស់ត�
ក� នជ់បេ់ ខងេល�តេច ក �តងេ់នះ េហយ�គវែីតម�ង។ �កតប់ំពងក់របស់
សត�ក� ន ់េហយសត�ក� នម់និមនឱកសេទ។ ប៉ុែន�េពលខ�ះសត�—ែឆកដូចជ—េ
ទ�ីប� ហ�ិកេ ទីេនះ ែឆកៃ�ពកចូ៏លចិត�ចបស់ត�ក� នេ់ កនុងចេន� ះ�បេ�ងក េប
�ផុតបំពងក់។ �នឹងចបយ់កជេលកទីពីរេ េលែគម។ េហយេបសត�ក� នម់ន
កម� ងំ�គប�់គននិ់ងរហ័ស�គប�់គន�់�ចរ�ស់ែឆកេចញបន។

51 សត�ក� នក់នែ់តេល ន។ ែឆកចប�់បនេ េពល�មនិេមល េហយេ េពល
ែដល�មនខយល់េចញពី� េហយ�—�មនិដឹង—ែឆកេ ជិតេទ។

52 េហយេ េពលែដលែឆកៃ�ពចប�់ េប�ពិតជរហ័ស ��ចរ�ស់េចល
បន។ េហយប៉ុែន�េ េពលែដលែឆកេចញពីជួរភនេំនះ �ទទួលបននូវមតរ់បស់
�ចក់� នទ់ងំមូល។ ឬេ េពល�ចបក់របស់គតប់ន េពលខ�ះ�នឹងកតស់រៃស
េ�គ លេហយ េគចផុត។ េហយសត�ក� ន ់ រ�ស់� នឹងទញ�ចម់យួដំុេចញពី
បំពងក់របស់សត�ក� ន ់បនទ បម់កឈមចបេ់ផ�មហូរ។

53 េហយបនទ បម់កសត�ែឆកនឹងរត�់ម�នឈមេនះ �មសត�ក� ន។់ េហយ
េ េពលជីវតិរបស់សត�ក� នច់បេ់ផ�មចុះេខ�យ ដូចជឈមែដលហូរេចញពី
�ងកយរបស់� កំម� ងំថយចុះ េហយ�ចបេ់ផ�មេខ�យេ ៗ។ េហយែឆក ឬចចក
រត�់មពីេ�កយសត�ក� ន។់

54 ឥឡូវេនះេបសត�ក� នេ់នះមនិ�ចរកទឹកបនេទ! ឥឡូវេនះ ទឹកមនអ�ីមយួ
េ កនុង� េ េពលក� នប់នផឹក �ប ឈបក់រហូរឈម។ ប៉ុែន�េប�រកទឹកមនិបន
�េធ�ឱយគត�់តជក ់ បនទ បម់ក—ឈមេ ែតបន�ហូរេល នជង េ�យ�រែត
�កំពុងរត ់ េបះដូងរបស់�កំពុងេ�ត។ ប៉ុែន�េប��ចរកទឹកបន សត�ក� ននឹ់ង
េ រស់។
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55 ឥឡូវេនះមនេមេរ នដអ៏�ច រយមយួេ ទីេនះ េឃញេទ េហយ�វឌីនិយយ
េ �តងេ់នះ “ដូចសត�ក� នេ់�សកដង�ករ់កទឹក េនះ�ពលឹងខញុ ំេ�សករក�ទង។់”

56 ឥឡូវសត�ក� នដឹ់ងេហយ លុះ��ែត�រកេឃញទឹក មនិដូេចន ះេទ�នឹង�� ប។់
�មនិ�ចរស់បនេទ។ ខញុ ំបន�ម�នពួក�ជេ�ចនដងបនទ បពី់រងរបសួ។
េ េពល�មកដល់ទឹកហូរ �នឹងចូលឆ�ងេ ផឹកទឹក េឡងេលភន ំ �តឡបម់កវញិ
ឆ�ង យកទឹកផឹកេហយេឡងេ វញិ។ អនកនឹងមនិ�ច�មទន�់ដ�ប��
េដរ�មដងសទឹងេនះ។ ប៉ុែន�េ េពល�ចកេចញពីទេន�រ េប�មនិ�ចរកេឃញ
ទឹកហូរេផ�ងេទ តេ កែន�ង�មយួេទ អនកនឹងចប�់បនភ� មៗ។ េហយ
ឥឡូវេនះសត�ក� នដឹ់ងេរ ងេនះ ដូេចនះ�េ ជមយួទឹកែដលជកែន�ងែដល��ច
េ ដល់បនេល ន។ ឥឡូវអនក�ច�សៃមេមលសត�ក� នេ់ងយ�ចមុះរបស់� ��តវ
បនចបក់ែន�ង�មយួ ជកែន�ងែដលគម នទឹកឬេទ?

57 េហយ�និយយថ “ដូចសត�ក� នែ់ដលេ�សកដង�ករ់កទឹក (គឺេ�សក) ទឹក
ទេន�រ �ពលឹងខញុ ំេ�សករក�ទង ់ ឱ�ពះជមច ស់េអយ។ លុះ��ែតទូលបងគំរក
�ទងេ់ឃញ �ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំនឹង�តវវនិស។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេ បនេទ
លុះ��ែតខញុ ំបនជួប�ទង!់” េហយេ េពលបុរសឬ ស�ី េកមង�បសឬេកមង�សី ទទួល
បន�បេភទៃនករេ�សកចំេពះ�ពះែដលគតនឹ់ងរកអ�ីមយួ។ េឃញេទ?

58 ប៉ុែន�េ េពលែដលេយងមកដល់� �តឹមែតពកក់�� លផ�ូវ “ខញុ ំនឹងលុតជងគង់
ចុះនិងេមលអ�ីែដល�ពះអមច ស់េធ�។” េមល អនកមនិទនេ់�សកេ េឡយេទ។ �
�តវែតមនករេ�សករ�ងេសចក�ី�� បនិ់ងជីវតិ េហយបនទ បម់កមនអ�ីមយួជំនួស
កែន�ងេនះ។

59 សត�ក� ន ់ កេ៏ ទីេនះគត…់េយងេឃញថ�កម៏នសតិេផ�ងែដរ គឺក�ិន
ែដលបនកំណតេ់ កនុង�េ េពលស�តវរបស់�មកជិត។ ��គប�់គងសភវៈ
តូចមយួេនះ ែដល—មនវ ិ ញ ណករពរខ�ួន�។ េហយ�មន—សំេលងេ�ទ
តូច១េ កនុង�ែដលជអ�ីមយួតូចមយួែដលចកេ់ �ចមុះរបស់�េ េពលែដល
ស�តវជិតមកដល់។ អនក�ចចូលេ កនុងខយល់របស់ស�តវ េហយ�ដឹងថ អនកេ
ទីេនះ េហយ�រតប់ត។់ េពលខ�ះកន�ះម៉យល៍ឆង យេទ ត ��ចធុំក�ិនអនក េហយ
រតេ់គចបន ឬចចក ឬេ�គះថន ក�់មយួ។ ��ចយល់បនេ�យ�រែត��តវ
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បនបេងកតេឡងឱយយល់ែបបេនះ។ �គឺជសត�ក� នធ់មមជតិ។ េហយ ញ ណេនះ
េ កនុង�គឺ�គនែ់តជករមយួែដល�ពះ�បទនដល់�ែតប៉ុេ�� ះេដមបរីស់េ ។

60 េហយខញុ ំបនគិត េ�ប បេធ បសត�ក� នជ់មយួនឹងមនុស�មន កែ់ដលកំពុង
េ�សករក�ពះ មុនេពលស�តវមកដល់ទីេនះ។ មនអ�ីមយួអំពីកូនរបស់�ពះ
េ េពលែដលអនកបនេកតមកកនុង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ចូរទទួលបុណយ�ជមុជ
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនអ�ីមយួអំពីមនុស�ែដល�ចដឹងថជស�តវ។ អនក
�ចយកមនុស�មន កេ់ េពលែដលគតក់ំពុងយកបទគមពរី េហយ�នបទគមពរី
និងពយយមចកប់ ចូ លអ�ីមយួេ កនុងបទគមពរី ែដលផទុយនឹងបទគមពរី មនុស�
ែដលេពញេ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ចេធ�បន [បង�បស�បណ�ចំបេ់គះ
ៃដគត—់េអឌី។] យល់យ៉ងរហ័ស។ មនអ�ីមយួេចញពីផ�ូវ។ េ េពលែដលគត់
ចូលេ កនុងកែន�ងេហយ—េហយ�រមមណ៍យល់េនះ�តវបនេធ�េដមបកីរពរ ជីវតិ
របស់អនក។ អនក មនិ�តវ អនកមនិ�តវេ រកអ�ីេទេលកែលងែត�ពិតជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ អនក�តវែតេ េ�យបន�តឹម�តវ កនុង�ពះបនទូល។ េហយ ឥឡូវេនះ
េយង�តវបនធនេ�យ�រមមណ៍េនះដ�ប�េយងមន េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។

61 អនក�ច�នេហយឧទហរណ៍ដូចជមនេគនិយយ េហយខញុ ំេ េដមប�ីន
េ កនុងម៉កុស ១៦េហយនិយយថ “េហយទីសំគល់ទងំេនះនឹងេកតេឡងដល់
ពួកេគែដលេជ  េគនឹងេដញ�រក�េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ។ ពួកេគនឹងនិយយជមយួ
ភ�ថមី ឬចបក់នព់ស់ ឬផឹកពុល ឬអ�ីែដលេធ�ឲយ�� ប ់ �នឹងមនិេធ�ទុកខពួកេគ
េឡយ េបពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជមង ឺពួកេគនឹងបនជវញិ។”

62 ឥឡូវេនះ អនករកេឃញមនុស�មន កេ់ឡងេ ទីេនះ េហយនិយយថ “េនះ
គឺជអ�ីស�មបស់មយ័�វក័។” ែដល ឥឡូវេនះ សូម�បញប ់ េបអនកបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយ អនក�តវបន�បទនឲយេ�យ ញ ណេនះ។ �កំណត។់
មនអ�ីខុសេ ទីេនះ។ េឃញេទ? ពួកេគពយយមពនយល់�ឱយេ  ៃថងមយួេទ ត
អនកពិតជមនិ�តវកររបស់ទងំេនះេទ។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វបននិយយថ “ទី
សំគល់ទងំេនះនឹងមនស�មបព់ួកេគែដលេជ ។” េឃញេទ មនតិចតួច មន
អ�ីមយួបិទេ កនុងខ�ួនអនក ែដលដឹងថេនះខុស េនះគឺជផ�ូវៃនេសចក�ី�� ប។់
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63 ពីេ�ពះ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េបេយងបែនថមមយួពកយចូល ឬយកមយួ
ពកយេចញពី� ែផនករបស់េយង�តវបនយកេចញពីេស វេ ៃនជីវតិ។” េឃញេទ
មនិែមនបទគមពរីមយួ។ េយង�តវែតេធ��មវធីិែដលបនែចង។ េហយ�ពះជមច ស់
ទតេមលេល�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េដមបអីនុវត�� េហយេយងដឹងថ��តវែត
�តឹម�តវ។
64 ដូេចនះ មនិខ�ល់ថ�កមជំនំុនិយយយ៉ងេមច៉ នរ�មន កប់ននិយយអ�ីេនះ
េទ េបអនកេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េនះអនកនឹងក� យជចំែណកៃន�ពះគមពរី។ �ពះ
បន�បបេ់អេសគល គតជ់េ��។ �ទងម់នបនទូលថ “ចូរយក�ពះគមពរីេហយ
បរេិភគ�ចុះ” បនទ បម់កេ��បនក� យជែផនកនីមយួៗៃនគន េ វញិេ មក។
េហយេនះគឺជអនកេជ េ េពលែដលគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសរេសរ�ពះគមពរី េហយ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះគឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ “�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំគឺជវ ិ ញ ណ។ កលពីេដមដំបូងមន�ពះបនទូល
�ពះបនទូលគងេ់  ជមយួ�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបន
េលចមកជ�ចឈ់មេហយរស់េ កនុងពួកេយង។” េហេ�ពរ ១៣: ៨ “�ពះអងគេ
ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។” េហយេ េពលែដលអនកគឺជ
ែផនកមយួៃន�ពះបនទូលេនះ អូ បនទ បម់កអនុ ញ តឱយមនអ�ីមយួេកតេឡងទស់
នឹង�ពះបនទូលេនះ [បង�បស�បណ�េំគះ�មមៃដ—េអឌី។] មនឧបករណ៍
ចបស់េម�ងខ�ីមយួចបេ់ផ�មភ� មៗ។ េឃញេទ �ជករ�ពមនថករ�� បគ់ឺេ
�មផ�ូវ។ េយងមនិគួរេធ�ដូេចនះេទ។ កម៏ន…
65 ករេ�សកទងំេនះ�គនែ់តជធមមជតិប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគជធមមជតិស�មប់
�គី�ទ ន។ ពួក�ជធមមជតិស�មបម់នុស�។
66 កម៏នបំណង�បថន េជគជយ័ែដរ។ មនមនុស�ជេ�ចនសព�ៃថងេនះ េត
េ�សកឃ� នយ៉ងេមច៉ែដល��េរ នបេ�ង នេយង! េយងេទបែតកតសំ់គល់
ពួកេគបនចបេ់ផ�ម�កលវទិយល័យេឡង។ េហយេយងេ ទីេនះេហយមនុស�
ចំ�យ�បព់នដុ់�� រេដមបេីផញកូនៗ របស់ពួកេគេ ��េរ ន េហយ—េហយ
�កលវទិយល័យនិងម�វទិយល័យនិងេដមបទីទួលបនករអបរ់ ំ “េដមបទីទួល
បនេជគជយ័” ពួកេគេ �ថ “េ កនុងជីវតិ។” ប៉ុែន�ឥឡូវខញុ ំគម នអ�ី�បឆងំទស់
នឹងប � េនះេទឥឡូវេនះ �មនិអីេទ។ ប៉ុែន�ចំេពះខញុ ំ អនក�ចទទួលបនករ
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សិក�ទងំអស់េ េលពិភពេ�ក េហយអនកេ ែតរកមនិេឃញភពេជគជយ័
�តឹម�តវ។ ហនឹងេហយ។ េ�យ�រែត ��គនែ់តេធ�ឱយអ�ីៗកនែ់តងយ�សល
បេ�� ះ�សននស�មបអ់នកេ ទីេនះ។ េហយមន…ប៉ុែន�េ េពលអនក�� ប ់ អនក
ទុកអ�ីទងំអស់េ ខងេ�កយអនក និងេសដ�កិចចទងំមូលែដលេយងមន។
67 ខញុ ំកំពុងែតនិយយ�េ ៃថងមុនេ ឯហ�ូននិក។ �ឈរដក�សងម់�ងេទ ត
“អរយិធមទ៌ំេនបទងំអស់េនះ កមមវធីិអបរ់ទំងំមូល កមមវធីិវទិយ� ស�ទងំមូល
គឺផទុយពី�ពះបនទូលរបស់�ពះនិងឆនទៈរបស់�ទង។់” អរយិធមគឺ៌ពិតជ…មនែមន
អរយិធមក៌នុងពិភពេ�កែដល�តវមក ដូចមយួេនះេទ។ េនះគឺជអរយិធមែ៌ដលនំ
ឱយខូច។ �ពះមនអរយិធមដំ៌បូងរបស់�ទងេ់ េលែផនដី េ េពលែដល�ទងម់ន
បនទូលេហយពួកេគបនេឡងមក �គបពូ់ជទងំអស់របស់� េហយេ កនុង�រយធម៌
េនះ គម នករ�� ប ់ជំងឺ ទុកខ�ពយ។ េហយឥឡូវេនះេយងយកអ�ីែដលមនេ កនុង
ពិភពេ�កវទិយ� ស� ែដល�តវបនេគ�កេ់ ទីេនះ េដមបរីក��ជមយួគន  និង
ន�ំចូលេ កនុងអ�ីមយួ េហយែដលនឱំយមនករ�� ប។់
68 ដូចជ�គបែ់បកបរមណូ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់របូមន�របស់ទងំេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�ច
និយយថ�ខុស។ ពួកេគយកអ៊ុយ�៉ញូ៉មេដមបបីំែបក—ម៉ូេលគុលមយួ េហយ
ម៉ូេលគុលមយួែបកជ�តូម។ េត�េធ�អ�ីេ េពលេនះ? ��គនែ់ត បំផ� ញេសទរែត
ទងំអស់ សំ�បែ់តបំផ� ញ។ អ�ី�គបយ៉់ងែដលេយងេធ�!
69 េយងេលបថន �ំករ់បូមន�េនះជមយួរបូមន�េនះ េដមបពីយបលប � េនះ
េហយ�កចូ់លកនុងពួកេយង។ េហយេតេយងេធ�អ�ី? េយងបង�ូរអ�ីេផ�ងេទ ត។
70 ឥឡូវេនះខញុ ំគិតថអនកបន�ន �ន �នកលពីែខមុន រដីឌឺ�យេហចស
ែដលនិយយថ “េ កនុងយុគសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ កនុងេពលេនះ យុវជន
និង ស�ី�ចឈនដល់វយ័ក�� លរ�ងៃមភនិងៃមភ�បឆំន ។ំ” គិតពីេរ ងេនះ។ េកមង
�សីតូចៗេពលអស់រដូវនិងៃមភនិងៃមភពីរនិង�យុៃមភបីឆន  ំ ជវយ័ក�� ល។ េតអនក
បនេធ�អ�ីខ�ះ? �ជ��រកូនកតនិ់ងរបស់របរែដលេយងកំពុងបរេិភគ។ េឃញ
េទ �ជរបស់ទងំេនះ ��រនិង—ជីវតិែដលេយងកំពុងរស់េ ។ អនកវទិយ� ស�
បនយក�មកេ�យេយង េហយកនុងករេធ�ដូេចនះ ពួកេគនឹងសម� បអ់នក។
71 ខញុ ំេ ទ�ីប� ហ�ិកែដលខញុ ំបនេឃញពួកេគមនិធ� បម់នថន ១ំដូសេ កនុងជីវតិ
របស់ពួកេគេទ។ ពួកេគបរេិភគ�ចែ់ដលមនដងកូវេ កនុងេនះ។ ពួកេគផឹក
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េចញពីធុងទឹកែដលេមលេ �ចសម� បេ់គបន។ េហយខញុ ំបញ់េគលេ េ
ចមង យពីររយយ៉ត េហយខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញ�ជមយួែកវយឹត១គូរ�បពីំរ
—�សិបបនេទ។ េហយមនុស�មន កែ់ដលមន�យុ�សបលខញុ ំបនឈរេ
ទីេនះ�បបខ់ញុ ំកែន�ងែដល�តវបញ់ េ�យែភនកទេទរបស់គត។់ ឥឡូវេនះេបវបបធម៌
ទំេនបទងំអស់េនះបនេធ�អ�ីមយួ…ខញុ ំមន�រមមណ៍ថេបខញុ ំមនែភនកនិង�កពះ
របស់គត ់ខញុ ំនឹងជមនុស�ល��ស់។ ែមនេហយ។
72 ប៉ុែន�អនកេឃញេទ េនះគឺជអ�ីែដលជវទិយ� ស� ករអបរ់ ំអរយិធមេ៌យង�តវ
បនបំផ� ញេ�យ�។ េយងបំផ� ញខ�ួនឯង។ �បនចបេ់ផ�មេ កនុងសួនេអែដន
េហយមកដល់ៃថងេនះ។ ប៉ុែន� ករេ�សកេដមបទីទួលបនេជគជយ័!

បនទ បម់កេយងេ�សកករ�បកប។ េយងេ  េយងចង�់បកបគន ។
73 �ដូចជបុរសវយ័េកមងមន កនិ់ង ស�ីវយ័េកមងមន ក។់ ឥឡូវេនះ �មនិែមនជេរ ង
មនិធមម�ឬមនិែមនមនិធមមជតិ (ខញុ ំចងនិ់យយ) ស�មបយុ់វជននិងយុវនរ ី ស�ី
ែដល—�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ �គឺជករេ�សកចំេពះេសចក�ី�ស�ញ់។ �
ជ�យុរបស់ពួកេគ េហយពួកេគ—ពួកេគ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ េហយ�
មនិែមនជេរ ងមនិធមម�េនះេទ �ជធមមជតិស�មបព់ួកេគេដមបេីធ�េរ ងេនះ។
74 ឥឡូវេនះេយងបនរកេឃញេរ ងជេ�ចនេ កនុងជីវតិែដលេយងរស់េ កនុង
�ងកយធមមជតិែដលេយងេ�សក។ ��គនែ់តជអ�ីែដលកំណតេ់ កនុងេយង។
េយងចងេ់ធ�� េយងមន�រមមណ៍ថ�ចបំច។់ េហយ�ចបំចែ់ដលេយងេធ��។
75 េយងរកេឃញ�សីៗជេ�ចនសព�ៃថងេនះេ�សកនូវស�មស់។ ឥឡូវេនះេ
ទីេនះ មនិែមនជ ស�ីេទ…�ជេរ ងធមមជតិែដល ស�ីេ�សកចង�់� ត។ េនះគឺជ
—សភវគតិែដល�ពះបន�បទនដល់នងនិង—ភព�សស់�� តរបស់�ពះឱយ
នងស�មបគូ់របស់នង។ េហយឥឡូវេនះេយងេឃញថ ស�ីចងប់នវធីិេនះ។
េតេហតុអ�ីេ ? ពីេ�ពះ�ជអ�ីែដល�ពះបន�បទនដល់នង។ េហយ�មនិខុសេទ
ែដល ស�ី�� ត។ ពួកេគគួរែត�� ត។
76 េហយ អនកដឹងេទ ពួកេគគឺជ—សភវៈែតមយួគតែ់ដលេធ�ឱយ ស�ី�� តជង
បុរស�គឺេ កនុងមនុស�ជតិ។ �ល់សត�ដៃទេទ ត យកេគ—េឈម លេ េ�ប ប
និងេគញី ក� នេ់ឈម លនិងក� នញី់ េមមននិ់ងមនគ់ក សត�ញីនិងសត�បក� ី
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េឈម ល េបអនកេ�ប បេធ បគន  អនកនឹងេឃញថសត�េឈម លធំេហយ�� ត។ ប៉ុែន�
េ េលពូជមនុស�បនបង� ញេ ែដលករបងខូចូលមក �ែ�បេ វញិ េហយ�ជ
ស�ីែដលពិតជ�� ត—�ស់ េហយពួកេគចងប់ន�� ត។
77 មនិដូចសត�ចំែលកទងំេនះែដលេយងេឃញេ �មផ�ូវសព�ៃថងេនះេទ អតេ់ទ
មនិែមនជ�បេភទ�� តេនះេទ។ េទ។ �ពិតជពិបកេមល�ស់ ែដលខញុ ំ
មនិធ� បប់នេឃញេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ បទែមនេហយ។ េនះគឺជករបងខូច
ែដលនឱំយខូចេធ�េ�យេ�សកពិត�បកដ។
78 ឥឡូវេនះ ករេ�សកពិតែដល ស�ីគួរែតមន គួរែត “េរ បចំខ�ួនពួកេគឲយមន
សេម� កបំពកស់មរមយេហយមនចិត�គំនិតដូច�ពះ�គិស�” ធីម៉ូេថទី២ ជំពូក២:
៩។ េនះជរេប បែដល ស�ីគួរេ�សកឃ� ន។ ឥឡូវេបអនកចង�់� តមនវធីិែដល
េធ�េ�យអនក�� ត េឃញេទ �ម រតីដូច�ពះ�គិស�ខងវ ិ ញ ណេហយែតងខ�ួនេ�យ
សេម� កបំពកៃ់ថ�ថនូរ។
79 អូ ខញុ ំេអយ អនកមយួចំនួនៃនមនុស�ទងំេនះេ ៃថងេនះេ �មផ�ូវ! អនកមនិ
�ច�បបថ់ បុរសេចញមកពី ស�ីបនេទេហយ�—គឺជេរ ងែដលគួរឱយរនធត់
បំផុត ែដលអនកបន…ខញុ ំមនិចងប់នេទ�—�…ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីដូចេនះ
េទ �ដូចជមនុស�។ �េលសពីមនុស�។ ែភនក�បពណ៌េឡងដូចេនះ េហយ
អនកដឹងេទ ពួកេគេមលេ គួរេ�យចងេ់សច ែភនកដូចបងគួយ េហយសេម� កបំពក់
េមលេ គួរេ�យអស់សំេណ ច។ េហយ េហតុអ�ី �មនិ…សូមបែីតទ�មងព់ួកេគ
េមលេ មនិដូចជមនុស�។ េហយពួកេគខ�ះជេកមង�បសេ ទីេនះ ជមយួនឹង
សកសិ់តដូចប�ូន�សីរបស់ពួកេគេ ខងមុខេនះ អនកដឹងេទ េហតុអ�ី �ជករ
វេង�ង�ម រតី! �តវេហយ។ �—ជ—របស់��ងំ។ េហយ��ងំគឺជេមបងខូច។
80 េ េពលែដល�ពះជមច ស់បេងកតអ�ីៗទងំអស់េ កនុងសួនចបរេអែដន �គួរ
េ�យ�ស�ញ់�ស់ ប៉ុែន�េពល��ងំបនចូលមកេហយេធ�ឱយខូច។ ��ងំ
មនិ�ចបេងកតអ�ីទងំអស់។ មនអនកបេងកតត១ប៉ុេនះេនះគឺ�ពះ។ ប៉ុែន���ងំ
បំផ� ញេសចក�ីេដមៃនករបេងកត។ េហយឥឡូវេនះ�បនចូលេ  (ខញុ ំចងនិ់យយ
អំពីេរ ងេនះេ យបេ់នះ) េធ�ឱយខូចដល់—ករបេងកតករេ�សក។
81 ឥឡូវេនះ ស�ីមន កដូ់ចែដលខញុ ំបននិយយពីមុន នងចង�់� ត។ មនអ�ីមយួ
េ កនុងនង ថនងជមនុស��សី េហយនងចងក់� យជរេប បេនះ។
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82 ប៉ុែន�រេប បែដលពួកេគេ �មផ�ូវសព�ៃថងេនះកតស់កដូ់ចជបុរស េស� ក
សេម� កបំពកប់ុរស េហយបនទ បម់កបុរសងកមកពកស់េម� កបំពក់ ស�ីវញិ និង
កតស់កដូ់ច ស�ី។ េឃញេទ �ជករនឲំយខូច េរ ងេនះ! ��ររបស់អនក�តវបន
នឱំយខូច។ ជីវតិរបស់អនក�តវបននឱំយខូច។ ករេ�សកឃ� នរបស់អនក នឱំយខូច។
បំណង�បថន របស់អនក�តវបននឱំយខូច។ �ជៃថងៃនករវេង�ង!
83 ខញុ ំបននិយយេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ េ េលេអែដនរបស់��ងំ។ �ពះ
បនយកេពល�បមំយួពនឆ់ន  ំ េហយបនេធ�ឱយេអែដនល�ឥតេខច ះ។ ��ងំ
បនមកេហយបញ់ថន �ំគបពូ់ជពួកេគ និងបងខូច�ទង�់ទយពួកេគ។ ឥឡូវ�មន
�បមំយួពនឆ់ន  ំ េហយ�បនេអែដនវទិយ� ស�ផទ ល់ខ�ួនរបស់��តឡបម់កវញិ
ជថមីម�ងេទ ត េ េលករបែង�រពីភព�តឹម�តវ។
84 េហយេនះគឺជសមយ័ៃនករបងក តពូ់ជ។ ពួកេគែថមទងំមន—�ពះវ�ិរ
េ ៃថងេនះរហូតដល់ពួកេគជកូនកត។់ �តឹម�តវេហយ។ ពួកេគចូលេ ទីេនះ
ពួកេគ�គនែ់តេ �ពះវ�ិរ �ជផទះសំ�កជំ់នួសឱយ�ពះវ�ិរ។ �ពះវ�ិរគឺជ
កែន�ងមយួែដលមនុស�ជួបជំុគន េហយថ� យបងគំ�ពះ�ម�ពះវ ិ ញ ណនិងេសចក�ី
ពិត។ េហយៃថងេនះជផទះសំ�ក។់ េយងេ ទីេនះេហយមនេពលតិចតួច
េដមបចីបៃ់ដ និង�បកប េហយមនកេហ�េខម ខ�ះេ ខងេ�កយៃន�គរ េហយ
េ ផទះរហូតដល់សប� ហ៍េ�កយ េហយេយងបនបំេពញកតព�កិចច�សនរបស់
េយង។
85 ឥឡូវ�ជសមយ័កលវេង�ងេហយ។ េហយ��ងំជអនកេធ�ឱយខូចករេ�សក
ែដល�ពះ�កក់នុងអនក េដមបេី�សក។ ��ងំកំពុងែតឲយពួកេគវេង�ង។ ឥឡូវេនះេប
អនកចងដឹ់ងពីភព�តឹម�តវ វេង�ងបត…់
86 េបអនកជ ស�ីចង�់� តសូមយកធីម៉ូេថទី១ ២:៩ េនះែដល “តុបែតងខ�ួន
េ�យសេម� កបំពក�់ម ញ—សមរមយ សំេល កបំពកេ់�យមនលកខណៈដូច
�ពះ�គិស� វ ិ ញ ណស�ូតបូត ចុះចូលចំេពះ�� មរីបស់ពួកេគ” ជេដម។ េនះគឺជវធីិ
ែដលអនកគួរ�តវបនតុបែតងជីវតិរបស់អនកកនុងកររស់េ ។
87 �បនបំផ� ញធមមជតិពិតរបស់�ពះនិងករេ�សកឃ� នពិតរបស់�ពះ ៃន
របូកយនិង�ពលឹងេ�យត�� ៃនអំេពបប។ បប ជមនុស�វេង�ង! ឥឡូវ
េយងរកេឃញមនុស�មន កស់ព�ៃថងេនះ ពីវធីិែដលពួកេគបនេធ�ខុស។ េ�សករក



20 �ពះបនទូលជសេម�ង

�ពះ េ�សកឃ� នចង�់� ត េហយេ�សកឃ� នទងំអស់េនះ។ ដបតិទឹកពួកេគ
បនែ�បក� យ�េ ជករបំេពញចិត�ជមយួនឹងករផឹក។ ករេ�សកឃ� នេ�យ
អំណរ អនក�ល់គន ចងម់នអំណរ។ េ�សកឃ� នករ�បកប ករេ�សកឃ� នែដល
�ពះបន�កចូ់លេ កនុងពួកេយង ែដលេយង�ចេ�សកឃ� ន�ម�ទង។់ �ពះ
បនបេងកតអនកឲយេ�សកឃ� ន�ម�ទង ់ េហយេយងពយយមបំេពញ�ជមយួ
�បេភទេផ�ងេទ ត ករេ�សកឃ� នជមយួនឹង�បេភទេផ�ងេទ តៃនករបងខូចពីភព
�តឹម�តវៃនករេ�សកឃ� ន។ េឃញេទ េត�េ កនុងធមមជតិយ៉ងដូចេម�ច? េឃញ
េទ េត�េ កនុងវ ិ ញ ណេ�យរេប ប�? េយងគិតថេបកល�េយងចូលរមួ
កនុង�ពះវ�ិរេនះ—គឺេ�សចេហយជអ�ីែដលេយង�តវេធ�។ គឹ គឺខុសទងំ�សង។
អតេ់ទ។

88 �ពះចងេ់�យអនកេ�សកចំេពះ�ទង!់ “ដូចជក� នេ់�សករកទឹក �ពលឹងខញុ ំេ�សក
រក�ទង ់ឱ�ពះអងគេអយ។” េឃញេទ? េឃញេទ?

89 ឥឡូវេនះ េបសត�ក� នេ់នះ�តវេ�សករកទឹកអូរ ចុះេបមនអនកខ�ះមក�ម
េហយសម� ញ់ៃនក� នម់យួេទ តចូលមកេហយ និយយថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ី
ែដលខញុ ំ—�ចេធ�បន។ ខញុ ំដឹងកែន�ង�មនរនធភកេ់ ទីេនះ។” ែមនេហយ សត�
ក� ននឹ់ងមនិចងប់នដូេចន ះេទ។ �មនិដូេចន ះេទ �អតម់នអីល�ស�មប�់។

90 េហយគម នអ�ីែដល�ចបំេពញករេ�សកឃ� នែដលជរបស់មនុស�បន
េឡយ រហូតទល់ែត�ពះចូលមក។ គត�់តវែតមន�ឬនឹង�តវ�� ប។់ េហយគម ន
មនុស�មនសិទធិពយយមបំបិទមតឬ់បំេពញករេ�សកឃ� នដប៏រសុិទធេនះែដល
ជរបស់គត ់ េ�យេរ ងៃនេ�កិយ។ អតេ់ទ។ ករេធ�ដូេចនះមនិសមេហតុផល
េទ។ េហយេបអនកេ�សករក�ពះ កំុចបៃ់ដនឹង�គអធិបបយេហយចុះេឈម ះរបស់អនក
កនុងេស វេ ។ េបអនកេ�សកឃ� នចំេពះ�ពះ មនែតេរ ងមយួប៉ុេ�� ះែដល�ច
បំេពញចិត�អនក េនះជករជួបជមយួ�ពះ។ េបអនកកំពុងេ�សកឃ� នចំេពះ�ពះ
េនះគឺជផ�ូវែតមយួប៉ុេ�� ះែដល�ចជួប�ទង ់គឺេដមបេីធ�ដូចេនះ។

91 េហយបនទ បម់កមនេ�គះថន កដ់ធ៏ំមយួផងែដរ េបអនកមនិេមលអ�ីែដលអនក
កំពុងេធ�េ �គេនះ។ េបអនកកំពុងេ�សកឃ� នចំេពះ�ពះ សូម�បកដថអនក
ែស�ងរក�ពះ។ េមល �តវ�បកដថករេ�សកឃ� នរបស់អនកេពញចិត�អនកេហយ។
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ប៉ុែន�េប��ងំ�ចបែង�រអនកពីចំណងធ់មមជតិទងំេនះ េហយថ�នឹងេធ� េប�
�ច �បន—�នឹងេធ�ឱយអនកពយយមបំេពញចិត�។
92 បុរសមន កេ់ចញេ  េតអ�ីែដលេធ�ឱយបុរស�សវងឹ? គឺេ�យ�រែតគត់
�ពយបរមភនិងបកែ់បក។ មនអ�ីមយួែដលខ�ះខតេ កនុងគត។់
93 ខញុ ំបនេ ឯម៉យយូសេ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ េហយខញុ ំបនេ ទីេនះ
េធ�ករសមភ សន។៍ េហយបនទ បម់ក��តវបនេគ�បបេ់ កនុងេនះថ និយយអំពី
ករផឹក េហយខញុ ំបន�បបព់ួកេគថ ឪពុករបស់ខញុ ំបនផឹក��។

សួរថ “េតអ�ីែដលេធ�េ�យគតផ់ឹក?”

ខញុ ំេឆ�យថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ។”
94 គតនិ់យយថ “គឺេ�យ�រែតមនអ�ីែដលេធ�ឱយ(គត)់ មនិទនស់គបចិ់ត�
េហយគតគិ់តថគត�់ចផឹកេដមបេីបះេចលគំនិតរបស់គត។់”
95 ខញុ ំចបប់នភ� មៗ។ េនះពិតជ�ពះ ែតមយួគតែ់ដល�ចេធ�បន ពីករ
បំេពញករេ�សកឃ� នេនះ។ �ពះជមច ស់ផទ ល់ជវតថុែតមយួគតែ់ដល�ច
បំេពញចិត�មនុស�បន េ�សកឃ� នគឺេដមបទីទួលយក�ពះ។
96 ឥឡូវេនះ��ងំបនយករបស់ទងំេនះដូចែដលខញុ ំបននិយយ េហយ�
បនបំផ� ញដល់ពួកេគ។ បនទ បម់កេបអនក—េបអនក…េបអនកនឹងមនិផ�ល់កែន�ង
េ�សកឃ� នេនះកនុងជីវតិរបស់អនកេទ និងមនិេ�សកឃ� ននិងយករបស់ែដល�ពះ
បនផ�ល់ឱយេដមបបី ឈបក់រេ�សកឃ� នជមយួ�េដមបបីំបត�់ េនះ��ងំនឹង
នអំនកេ រករបស់ខ�ះ តំបនជ់បគ់ងំៃនេ�កិយេនះ។ អនក�តវែតមន�េ កែន�ង
�មយួ។ េបអនកមនិ�ចរកចំណីបនេទ អនកនឹងញំុពីធុងសំ�ម។ េឃញេទ?
េហយេបអនក—េបអនកមនិ�ចរកទឹកបនេទ េហយអនកជិត�� ប ់អនកនឹងផឹកទឹកពី
�ង—�បេភទ�មយួ េ�យ�រែតអនកកំពុងជិតវនិស។
97 ប៉ុែន�គម នេហតុផលស�មបេ់រ ងេនះេទ េ េពលែដលអនកេ�សកឃ� នចំេពះ
�ពះជមច ស់ ពីេ�ពះ�ពះជ�ពះែដលមន�ពះជនមរស់មនិែមនជ�ពះ�បវត�ិ� ស�ខ�ះ
េទ។ “�ពលឹងខញុ ំេ�សកឃ� នចំេពះ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់” ជអ�ីែដលផ�ល់ទឹករស់
អ�ីមយួែដលបំេពញចិត�។
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98 មនធមមជតិមយួេទ ត ធមមជតិ�គនែ់តជករេ�សកឃ� នធមមជតិ េ កនុង
ករេ�សកឃ� នៃន�ពលឹង។ អនក�ចនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ គឺ
េ�សកឃ� ន�ពលឹងធមមជតិែមនេទ?” បទ �ជធមមជតិស�មប�់ពលឹងែដល
េ�សកឃ� ន។ េហយ�គឺស�មប�់ពះបនេធ�ឱយអនកេ �មវធីិេនះ ដូេចនះអនកនឹង
េ�សកឃ� នរក�ទង។់ �ទងច់ងឲ់យអនកេ�សកឃ� នរកពី�ទង។់ ឥឡូវេនះ �ពះបនេធ�
ឱយអនកដូចេនះ។ �ទងម់និចបំចេ់ធ�ឱយអនកដូចេនះេទ ប៉ុែន��ទង�់ចេធ��បន។
េហយេប�ទងម់និបនេធ�ឱយអនកដូចេនះេទ អនកនឹងេ�សកឃ� ន នឹងមនេលសេ
គណៈវនិិចឆយ័ សូមនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—មនិែដលេ�សករក�ពះជមច ស់េទ។” ប៉ុែន�
េ ទីេនះ មនិែមនជេលសេទ អនកបនេធ�។ អនកនឹងេធ�េទះតិចក�ី អនក�ចេធ�ឱយ
�ជ�បពនធរបស់អនក អនក�ចេធ�ឱយ�ជរថយន�របស់អនក អនក�ចេធ�អ�ីមយួេ�កពី
េនះ អនក�ចេ �ពះវ�ិរ េហយពយយមបំេពញ�។ េហយខញុ ំមនិមនអ�ីទងំអស់
�បឆងំនឹងករេ �ពះវ�ិរ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជករបំេពញចិត�េទ។ គឺែស�ងរក
�ពះ �ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ជ�ពះៃន�ថ នសួគចូ៌លកនុង�ពលឹងរបស់អនក ែដល�ច
បំេពញករេ�សកឃ� ននិងែដលអនកចងប់ន។

99 ឥឡូវេនះ ដបតិ �ទងប់នេធ�ឱយអនក ដូេចនះអនក�ចេ�សករក�ទងស់�មបក់រ
�បកបរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះមនករេ�សកឃ� នពិត�បកដស�មបក់រ�បកប។
ឥឡូវេនះេយងចូលចិត� េដមបជីួបជមយួអនកេផ�ងេទ ត។ េយងកំពុងេធ�េ យប់
េនះ េយងជួបេ ទីេនះេ យបេ់នះជមយួគន  េ�ពះេយងចូលចិត��បកបគន ។
េហតុអ�ីេយងេធ�ដូេចនះ? េ�យ�រែតមនអ�ីមយួេ កនុងខ�ួនេយងែដលេយងចង់
ជួបគន ។ ��គនែ់តជធមមជតិប៉ុេ�� ះ។ េហយឥឡូវេនះេយងជួបគន ជេរ ងធមម�
េ ទីេនះ គឺថពីេ�ពះេយងទងំអស់គន កំពុងេ�សកឃ� នចំេពះ�ពះ។ េឃញ
េទ? បនទ បម់កេយងជួបគន េ ទីេនះជមូល�� នធមម�ៃនករ�បកប។ េ កនុង
�ពះវ�ិរេ យបេ់នះ �បែហលជមននិកយខុសៗគន ជេ�ចន ទស�នៈនិងអ�ី
េផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកដល់ករេ�សកឃ� នេនះ េយង�ចជួប េយង
ទងំអស់គន េ�សកឃ� ន។ អនកខ�ះេជ  េលករេ�បះ មយួេទ ត េជ េលករ�ជមុជទឹក
និងមយួេទ តេជ េលករបង�ូរឬេផ�ងេទ ត។ ែតេ េពលែដលេយងេ�សកឃ� ន
�ពះជមច ស់ េយង—េយងនឹងជួយគន េ វញិេ មក។ េហយ�ពះបនបេងកតេយង
ដូេចនះ េយងនឹងេធ��េ�យេ�សកឃ� ន�ទង ់ និង ស�មបក់រ�បកបរបស់�ទង។់ ខញុ ំ
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មនិដឹងអ�ីទងំអស់…
100 េពលខញុ ំេ េកមងខញុ ំចបំនថ ខញុ ំបនធំេឡងកនុង�គ�រ�កី�កមយួ។ េហយខញុ ំចំ
បនថជេ�ចនដង ខញុ ំនឹងេចញេ េ�កជមយួមតិ�ភក�ិ។ ខញុ ំមនិ�ចសេម� កបំពក់
ល�ស�មបក់ែន�ងៃថ�ថនូរេទ។ ប៉ុែន� ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ មនអ�ីមយួអំពីមនុស�ែដល
ខញុ ំចូលចិត�។ ខញុ ំចូលចិត�េ ជមយួពួកេគ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ តិចឬេ�ចន អ�ីែដលេគេ ថ
េច មេខម ។ េហយេ េពលខញុ ំបនសេ ងគ ះ េហយបនរកេឃញថ មនអ�ីមយួ
េ កនុងខ�ួនខញុ ំ ែដលខញុ ំេ�សកឃ� ន មតិ�—មតិ�ភក�ិ នរ�មន កែ់ដលនឹងជមតិ�ភក�ិ
ចំេពះខញុ ំ នរ�មន កែ់ដលខញុ ំ�ចទុកចិត� នរ�មន កែ់ដលអនក�ចអងគុយចុះ
េហយនិយយពីប � របស់អនក។ េហយេ េពលែដល…ខញុ ំបនរកេឃញថ
ករេពញចិត�ពិត�បកដ េ េពលែដលខញុ ំបនរកេឃញ�ពះេយសូ៊វ ែដលជ
េសចក�ីេពញចិត�ដពិ៏ត�បកដែដលដកហូតអ�ីៗទងំ—អស់…ពន�តទ់ងំអស់នូវ
ករេ�សកឃ� នេនះ េហយផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីែដល—េមលេ ដូចជេ ទីេនះ គឺ
�គនែ់តគម នអ�ីេដមបយីកកែន�ងរបស់�ទង។់
101 េហយឥឡូវេនះរេប បែដល��ងំពយយមបែង�រករបំេពញចិត�ៃន�ពលឹង
េនះ េ�សកឃ� នខង�ពលឹង! �ពយយមផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ី�គបយ៉់ងេដមបបីំេពញ
�។ េហយ�គឺេបកបេ ឆ តេ កនុង�គេនះ េនះគឺជពិភពែដលនឱំយខូច។ េនះ
គឺជេ�កិយែដលខូច។ �ជជតិ�សនែ៍ដលខូច។ �ជមនុស�វេង�ង�ម រតី។
អ�ី�គបយ៉់ង�តវបននេំ�យខូច េហយបនវេង�ងបន�ិចម�ងៗរហូតដល់�ក� យជ
មនុស�េបក�បស់ កនុងសមយ័កលែដលេយងមន…មនុស��មយួែដល
មនិធ� បរ់ស់េ ។ �ជករេបកបេ ឆ តជងេគែដលមនិធ� បម់ន។
102 ឥឡូវអនក�គនែ់ត—អនកមនិនឹក�ម នដល់ថេតករេបកបេ ឆ តៃន
�បេទសជតិយ៉ងេមច៉វញិ សូមបែីតជមយួបងប�ូនរបស់េយង ដូចជមនុស�
�េមរកិែដរ។
103 ខញុ ំបននិយយកលពីេពលមុន។ ខញុ ំធ� បេ់ កនុងៃ�ពពីរបីសប� ហ៍មុន េហយ
បនរកេឃញ—ក ចប—់បរមីយួ�កក់នុងៃ�ព។ េហយ�និយយេ េលេនះ
“ត�មងករគិតរបស់មនុស�។” េហយខញុ ំបនេ េ េលៃ�ព �មផ�ូវតូច េហយខញុ ំ
�តឡបម់កវញិ។ បន�គិតកនុងគំនិតខញុ ំ “ត�មងករគិតរបស់បុរសនិងរសជតិរបស់
បុរសជកប់រ។ី”
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104 ែមនេហយ ខញុ ំេ ឯពិពរ័ណ៍ពិភពេ�កកលពីប៉ុនម នឆន មុំន ចថំេពល
ពួកេគមនយូល�ប៊នីណឺនេហយពួកេគទងំអស់េ ទីេនះ េ េពលែដលពួកេគ
បង� ញបរ។ី េហយរេប បែដលពួកេគបនយកែផ�ងេនះ េហយ�ក�់េ េល
បំែណកៃនថមម៉បមយួ និងបនយកសំណួរមយួនិងបេងកនជតិនីកូទីនេចញពី
ទីេនះ េហយ�ក�់េ េលខនងសត�កណ�ុ រ។ កនុងរយៈេពល�បពីំរៃថង គតម់ន
ជំងឺម�រកីេ�ចន�ស់ គតម់និ�ចេ�កកឈរបនេទ។ េឃញេទ ពីបរមីយួ
េដម! េហយបនទ បម់កពួកេគបនបង� ញពីរេប បែដលចូលេ កនុងសួតរបស់
មនុស�។ ពួកេគខ�ះនិយយថ “ខញុ ំមនិ�សបចូលេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តទុក�េ កនុងមត់
របស់ខញុ ំ។” បង� ញពីរេប បែដល�ចូលកនុងទឹកមតេ់ហយបន�ចូលបំពងក់។
105 េហយបុរសេនះនិយយថ “អនកេឃញេទ មនករនិយយេ�ចន�ស់អំពី
ត�មងមយួ។” គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េបអនកមនបំណង�បថន ” មនករ
េ�សកឃ� នចងប់ន អនកេឃញេទ “បំណង�បថន េ ជកប់រមីយួ បរធីមមជតិមយួ
�ចបំេពញបំណង�បថន កនុងេពលេវ�េនះ ។ ប៉ុែន�េបអនកមនត�មង ��តវករ
បរ៤ី េដមេដមបបីំេពញ” បននិយយថ “ពីេ�ពះអនកេទបែតទទួលបន�បែហល
មយួភគបនួៃនែផ�ងប៉ុេ�� ះ។”
106 េហយនិយយថ “រសជតិរបស់បុរសជកប់រ”ី? អនកមនិ�ចជកប់រ ី
បនេទ េលកែលងែតអនកមនជរ័។ េហយេ េពលែដលអនកមនជរ័អនកនឹងមន
ជំងឺម�រកី។ ដូេចនះេ ទីេនះ អនកគឺជអនកេមល�—��គនែ់តជលបចិមយួប៉ុ
េនះ។ េហយខញុ ំគិតអំពីថន ជំក—់�កមហុ៊នែដលមនេ កនុង�បេទសេនះ េហយ
—េហយ�រស់េ េ�យ�បេទសេនះ បនទ បម់កជមយួនឹងលបចិដូចេនះ�បី
បេ ឆ តពលរដ��េមរកិ ទងំ�សង េដមបបីេ ឆ តពួកេគ។ ត�មងករគិតរបស់
មនុស�? ��គនែ់តជករចងល់កប់រកីនែ់តេ�ចនប៉ុេ�� ះ។
107 បនទ បម់កខញុ ំបនគិតពីេរ ងេនះ “ត�មងករគិតរបស់មនុស�” ខញុ ំបនគិតថ
“េនះជគំនិតល�។” ដូេចនះមនត�មងករគិតរបស់មនុស�មយួេនះ េហយជ
�ពះគមពរី។ មយួ—ត�មងករគិតរបស់មនុស�មយួែដលនឹងយកត�មងេនះ�នឹង
ផលិត រសជតិរបស់មនុស�សុចរតិ។ េឃញេទ?
108 ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ចទញអំេពបបេចញ�មរយៈទំពរ័ៃន�ពះគមពរីេនះ
បនេទ។ េទ �ប ឈប�់។ ��តង�េចញ។ ឥឡូវេនះ អនក�ចេ �ពះវ�ិរ
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េហយ�គនែ់តយកអ�ីកេ៏�យ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចឆ�ងកត�់ពះគមពរីេនះបនេទ េហយ
អនកមនបប។ �និងេធ�មនិបន។ �េ�ចះេចញពីអំេពបបទងំអស់ េហយ�ផ�ល់
នូវរសជតិដល់មនុស�បរសុិទធ។ េ�ពះេបមនុស�គិតថ គតច់ងក់� យជមនុស�
បរសុិទធនិងដូច�ពះ េហយក� យជកូន�បសឬកូន�សីរបស់�ពះ បនទ បម់កគត់
ចងប់ន�បេភទៃនត�មង�តឹម�តវមយួ។ ដូេចនះគតប់ ឈបអ់ំេពបបទងំអស់េ
ខង�ពះគមពរី េហយគតន់ែំត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�មរយៈ�ពះគមពរីែដលកត�់�
�ពះគមពរី។ �ជរសជតិរបស់មនុស�បរសុិទធ េដមបឱីយមនត�មងករគិតរបស់
មនុស�េនះ។

109 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញពីរេប បែដល�កំពុងេបកបេ ឆ តសព�ៃថងេនះ។
ម៉ថយ ២៤:២៤ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “េ ៃថងចុងេ�កយវ ិ ញ ណទងំពីរនឹង
េ ជិតគន  រហូតដល់ពួកេគនឹងបេ ឆ តដល់ពួកេរ ស�ងំេបសិនជ�ច។” ជិត
យ៉ងេមច៉! េតរេប ប� េតអ�ីេ ជករេបក�បស់—ពីអ�ីែដល�តវនិងខុសេយង
មនសព�ៃថងេនះ!

110 សូមបែីតេ កនុងរ�� ភបិលរបស់េយង—កនុងនេយបយរបស់េយង
េយង—េយងមនិមនសូមបែីតមនុស�មន កែ់ដលេយង�ច�កក់នុងនមជ
អនកនេយបយមន កផ់ង ែដល�ចេ�កកឈរេឡងស�មបអ់�ីែដលគតគិ់តថ
�តឹម�តវ។ េតេ�ក ផត�ទីក េហនរ ីរបស់េយងេ ទី� និងចច�៉សីុនេ�ននិង
អ�័ប�លីំនខុនេ ៃថងេនះ? �គនែ់តជ�បធនធិបតីរបស់េយងបននិយយថ
“ផ�ូវ េបពួកេគចងប់នកុមមុយនីស� ពួកេគ�ចមន��មអ�ីែដលមនុស�ចងប់ន។”
េបេនះ—ជមនុស�ែដលមនិនិយយករេជ ជករ់បស់គតេ់ទ! មនុស�មន ក់
នឹងឈរេលេគលករណ៍មយួ ែដលនឹងឈរេលេគលករណ៍អ�ីែដលជេគល
ករណ៍…�គនែ់តចងេ់ដរ—ផ�ូវ យ៉ងេ�ច�ស់កនុងករតសូ៊។

111 េនះជវធីិែដលមនុស�បនទទួល េ កនុង�ពះវ�ិរ។ ពួកេគចងម់កចូលរមួ
�ពះវ�ិរ េហយពួកេគនិយយថ “អូ! ឥឡូវេនះហនឹងេហយខញុ ំ—ខញុ ំបនចូលរមួ
�ពះវ�ិរេហយ។” អនកកំពុងពយយមបំេពញករេ�សកបរសុិទធអ�ច រយេនះ ែដល
�ពះបន�កេ់ កនុងអនក អគរេនះកំពុងពយយមបែង�រអនកេ ភព�តឹម�តវ េហយ
អនកពយយមបំេពញ�ជមយួករចូលរមួ�ពះវ�ិរ េគលលទធិ ឬអ�ីមយួដូចេនះ។



26 �ពះបនទូលជសេម�ង

េពល� �គម នអ�ីេ�កពីវត�មននិង ភពេពញេលញៃន�ពះ�ទងផ់ទ ល់េ កនុងជីវតិ
របស់អនក ែដលនឹងេពញចិត�េនះ។
112 �ទងនឹ់ងមនិេពញចិត�ជមយួេគលលទធិេនះេទ។ អនកនឹងមនិែដលទញ
េគលលទធិចូល�មរយៈ�ពះគមពរីេនះេទ។ អតេ់ទ។ សូមបែីតជំេន របស់ពួក�វក
កដូ៏េចន ះែដរ អ�ីកេ៏�យ នឹងមនិឆ�ងកតទី់េនះេឡយ។ បង� ញខញុ ំេ កនុងគមពរីែដល
ជកែន�ងែដល ជំេន របស់ពួក�វកនិយយថ “ខញុ ំេជ េល�ពះវ�ិររ ៉មុូងំកតូលិក
ដប៏រសុិទធ។ ខញុ ំេជ េលកររបួរមួគន របស់ពួកបរសុិទធ” េ េពលែដល�ពះគមពរីបន
និយយថ “មនអនកស�មះស�មលមយួរ�ង�ពះនិងមនុស� េហយេនះគឺជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” អនកនឹងមនិទញ��មរយៈ�ពះគមពរីេឡយ។
113 អនកនឹងមនិែដលទញករ�ែំរកនិងេស� កខ�ីទងំអស់េន មនុស�កំពុងែតេធ�ស
ព�ៃថងេនះេចញបនេទ ចង� កទ់ងំេនះនិងរបស់ទងំអស់េនះ �មរយៈ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ អនកនឹងមនិែដលទញនិនន ករអរយិធមស៌មយ័ទំេនបេនះ �មរយៈ
�ពះគមពរីេនះេទ។ ��បឆងំនឹង�។ េឃញេទ? េហយអនកពយយមបំេពញ
ករេ�សកឃ� នេនះ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ�នឹង…�ពះគមពរីេនះបំេពញចិត�ែតមនុស�
សុចរតិឬរសជតិរបស់ ស�ីប៉ុេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលពួកេគេសចេហយ
និយយថ “អនកបនវេង�ងេហយ។” ប៉ុែន�េនះេពញចិត�ែដលចងប់នេនះ អ�ីែដល
េ�កិយមនិដឹង។ ពួកេគបនបងខូចខ�ួនឯង េចញពីពិធី�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធនិង�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ (េ អ�ី?) េ កនុង�ងៃន�ពះវ�ិរ ៃន
េគលករណ៍ និងេគលលទធិេហយ—និងភពខុសគន ខងនិកយ ជេដម។

និយយថ “អនកជ�គី�ទ នឬ?”
114 “ខញុ ំគឺជេមតូឌីស។ ខញុ ំបទីសទ។ ខញុ ំគឺជេ�ពសប៊ធីីេរ ន។” េនះមនិមននយ័
េ�ះចំេពះ�ពះ សូមបេីរ ងមយួ អនកមនិ�ចទញរបស់ទងំេនះឆ�ងកត�់ពះគមពរី
របស់�ពះេ ទីេនះបនេទ។ េហយអនកកំពុងពយយមបំេពញករេ�សកឃ� នដ៏
បរសុិទធេនះ �ពះ�បទនឱយអនកេដមបេី�សករក�ទង។់ េត��តវេទ? [�កមជំនំុនិយយ
ថ “�ែមន៉”—េអឌី។]
115 ឥឡូវេនះ អនកដឹងថ�វឌីបននិយយេ ទីេនះថ “តបតិ�ពះដម៏ន�ពះជនម
រស់។” ឥឡូវេនះ “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល �ពះបនទូលកគ៏ងេ់ ជមយួនឹង
�ពះ េហយ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលបនេកតមកជ�ចឈ់ម
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េហយរស់េ កនុងចំេ�មេយង។” បនទ បម់កគម នករសកបចិ់ត��េ�ះទល់ែត
�ពះបនទូលេនះ គឺជ�ពះក� យជមនុស�រស់េ កនុងអនក បនទ បម់កអនកេឃញ�ពះអងគ
�ទងប់ំេពញករសនយែដល�ទងប់នេធ�េ កនុង�ពះគមពរី។
116 ឥឡូវេនះេយងមនអនកបក��យ�ពះគមពរីខុសគន ។ �ពះវ�ិរែតមយួ
បក��យ��មវធីិេនះអនកេផ�ងបក��យ��មវធីិេនះ និងមយួេទ តវធីិ
មយួេនះ។ អនកខ�ះមនិយក�េទ ប៉ុែន�យកែផនក�១ អនកខ�ះយកេ ទីេនះេហយ
េ ទីេនះបំែណករបស់�។ ប៉ុែន��ពះជអនកបក��យផទ ល់។ េ េពលែដល�ទង់
េធ�ករសនយនិងបំេពញ� េនះគឺជករបក��យ�។
117 េបខញុ ំបនសនយនឹងអនកថខញុ ំនឹងេ ទីេនះយបេ់នះ េហយខញុ ំេ ទីេនះេហយ
េនះេហយជករបំេពញនូវករសនយរបស់ខញុ ំ។ េបខញុ ំនិយយថខញុ ំនឹងជួបអនក
េ េពល�ពឹក េហយខញុ ំេ ទីេនះ េនះគឺជករសនយរបស់ខញុ ំ។ មនិចបំចផ់លិត
េលសអ�ីេផ�ងេទ ខញុ ំ�តវែតេ ទីេនះ។
118 េហយេ េពលែដល�ពះបនេធ�ករសនយ េហយបនទ បម់ក�ទងម់កបំេពញ
ករសនយេនះ េនះគឺជករបក��យករសនយ។ ខញុ ំចងេ់�យនរ�មន ក�៊់ន
ចំ�ំ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េហយចេំមលចុះ ថេត�ពះបនទូលេ កនុង�ពះគមពរីេនះ
ពិតឬមនិពិត។ ហនឹងេហយ។ េនះជអ�ីែដលករេ�សកេ ទីេនះ។
119 អនកនិយយថ “េបខញុ ំនឹងបនរស់េ កនុងៃថងៃន�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំនឹងបន
េធ�ដូេចនះេហយដូេចនះ។”
120 េហតុអ�ីបនជអនកកំពុងរស់េ កនុងៃថងរបស់�ទង។់ េតេយងកំពុងេធ�អ�ីអំពី
�? េតេយងកំពុងេធ�អ�ី? អនកនិយយថែមន? អ�ីែដលអនកបនេធ��បែហលជអ�ី
ែដលពួកផរសីុីបនេធ�ែដរ។ ពួកេគជសមជិក�កមជំនុំេហយពួកេគបនបដិេសធ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
121 េយងែតងែតនិយយេ ៃថងេនះ មនុស�ពយយមនិយយថ “េយង
េ�ប បេធ ប។ េយងមនេដមបេី�ប បេធ បសន�ឹក�ពះគមពរីជមយួសន�ឹក�ពះគមពរី
និងបទគមពរីជមយួបទគមពរី។” េនះមនិែមនជករពិតេទ។ អតេ់ទ �មនិែមនជ
ករពិតេទ។ “ភ�រ�កិកេនះមននយ័ថេនះេហយេនះមននយ័ថអេ ច ះ។” ពួក
�កិកខ�ួនឯងេ កនុង�កម�បឹក�នីេស ។ េហយពួកេគជអនកនិពនធេ ទីេនះ ពួកេគ
មនទ�មងេ់ផ�ងៗគន ។ មន កប់នេជ វធីិេនះ អនក�បជញ�កិកមននយ័ថេនះេហយ
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មន កេ់ទ តនិយយែបបេនះ មននយ័ថ��មវធីិេនះ។ េហយពួកេគបនរអ៊ូរទេំល
�។ េយងមនិ�តវករករបក��យរបស់អនក�បជញ�កិកឬពកយ�កិកេទ។
122 “េដមប�ីគ ល់�ទងជ់ជីវតិ” មនុស� �ពះ�គីសទផទ ល់! អតេ់�ប បេធ បេទ។ �
ជករេបកសែម�ងមយួែដល�ពះជមច ស់បនសង�់ពះវ�ិររបស់�ទង។់ េហយ
េបេយង មនិបនសងេ់ល�ពះវ�ិរែតមយួេនះ…�ពះគមពរីបនែចងថ “េអបិល
េ�យ�រេសចក�ីជំេន ” េហយេសចក�ីជំេន គឺជករេបកសែម�ងដេ៏ទវភព។
េឃញេទ េសចក�ីជំេន គឺជករេបកសែម�ងដេ៏ទវភព។ �តវេហយ។ វតថុទងំមូល
េនះ�តវបនបេងកតេឡងេ េលករេបកសែម�ង េហយេលកែលងែត�តវបនបង� ញ
ដល់អនក! �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគែដល�ទងប់ន
�កប់ងំអ�ីៗទងំេនះពីអនក�បជញកនុងេ�កេនះ េហយបង� ញ�ដល់កូនេកមងកនុង
ករេរ ន។” េឃញេទ េរ ងទងំមូល�តវបនសងេ់ ទីេនះអនក�តវ�គ ល់បុគគល
េនះ!
123 េហយេ�កអនកមនិ�ចបំេពញករេនះេ�យករចូលរមួេ កនុងពួកជំនុំបន
េឡយ។ អនក�តវែតរកបុគគលែដលជ�ពះអងគផទ ល់ែដលជ�ពះបនទូល េហយនិងករ
បក��យេ ៃថងេនះ េសចក�ីសនយែដល�ទងម់នេ ៃថងេនះ។ មនុស�ែដល�ទង់
នឹងមនេ ៃថងេនះ “�ពះវ�ិរែដលគម ន�� ក�ន មឬ�ន ម�ជញ” មនិមននយ័ថ
ជនិកយេទ �មននយ័ថបុគគល និងបុគគលែដលគម ន ចំណុចឬ�ន ម�ជញ។ “ពីរ
នកេ់ េលែ�គ ខញុ ំនឹងយកមយួ េហយទុក�េចលមយួ។ ពីរេ កនុង�ល ខញុ ំនឹងយក
មយួេហយទុកមយួេចល។” ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះជមច ស់ ករេ�សកបរសុិទធ
េនះេដមបឱីយបនដូច�ទង ់ េហយបនទ បម់ក អនកេឃញថ�ពះបនទូលរបស់�ទង់
គឺេ កនុងករបង� ញករពិត ខ�ួន�ផទ ល់ ថអនកជអនកបំេរ របស់�ពះ។ អ�ីកេ៏�យ
ែដល�ពះមនបនទូល អនក�គនែ់តចូលេ ប៉ុេ�� ះ េ�សចេល� េហយអនកឆ�ងកត់
ដំេណ រករ�តឹម�តវបនទ បម់កេដមបបីំេពញករេ�សកដប៏រសុិទធេនះ�េ កនុងអនក
េហយ។
124 អូ ជករពិត មនុស�នឹងេសច�កអ់នក េហយនិយយថ “អនកបនវេង�ង
េហយ។ អនកឆកួតេហយ។” ប៉ុែន�ចថំ ពួកេគកំពុងផឹកពីអ�ី។ រកេមលកែន�ង
ែដលពួកេគេ ។ េតអនក�ច�សៃមប៉នេទមនអណ�ូ ងទឹកដធ៏ំេហយមនទឹក
ល� េហយមននរ�មន កក់ំពុងមនរនធទឹកមយួេ ទីេនះ ែដលមនដងកូវ�� ប់
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និងេគលជំេន និងអ�ីៗេផ�ងេទ តកនុងេនះ កំពុងផឹកេ ទីេនះ សម�ងឹេមលនិង
េសចចំអកឱយអនក? អូ! េហតុអ�ី គតម់និដឹង គតម់និដឹងអ�ីែដលជករបំេពញករ
េ�សកេ�យទេន�រ ែដលអនកកំពុងរស់េ េនះេទ។ �តវេហយ។
125 េយងមន�ពះែដលមន�ពះជនមរស់។ មនិែមនមន កែ់ដលបន�� ប់
កលពី១៩រយឆន កំន�ងមកេទ េហយបនសថិតេ កនុងផនូរេទ ប៉ុែន�ជមន កែ់ដលបន
រស់េឡងវញិ។ េហេ�ពរ ១៣: ៨ �បបថ់ “�ទងេ់ ដែដលពីម�លិមុញិ ៃថងេនះ
និងរហូតតេ ។” គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួ ែដលបនចុះេ ៃថងបុណយទី
�សិប គឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ �ទងគឺ់ជចំែណក
ែដលបំេពញចិត�ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ �តឹម�តវេហយ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនសរេសរ�ពះបនទូល �ទងប់ក��យ�ពះបនទូល។ �ពះគមពរីបននិយយ េ កនុង
េព�តសទី ២ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសរេសរ�ពះគមពរី “មនុស�ពីបុ�ណ េធ�ករ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសរេសរ�ពះគមពរី។”
126 ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ចេធ��បនេទ អនកមនិ�ចបំេពញករេ�សកបរសុិទធ
េ�កពី�ពះជមច ស់ផទ ល់ែដលរស់េ កនុងអនកេឡយ េ កនុងបុគគលៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ ករអបរ់ ំ វបបធមចូ៌លរមួ�ពះវ�ិរ សូ�តេគលលទធិ នឹងករ�បកបគន
របស់ទងំអស់េនះល��ស់ ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ចប ឈបក់រសងប�់ង តដ់ប៏រសុិទធ
េនះេទ ករ—េ�សកដប៏រសុិទធេនះមនិែមនជករលួងេ�មេទ ករេ�សកដប៏រសុិទធ
េនះ។
127 ខញុ ំបន�� បេ់�ក ប៊លីី �គ � ំអនកផ�យដំណឹងល�ដអ៏�ច រយយបម់យួ។ ខញុ ំ
�បបអ់នកថ ខញុ ំអធិ�� នស�មបគ់តឥ់ឡូវេនះេ�ចនជងអ�ីែដលខញុ ំធ� បប់នេធ�។ ខញុ ំ
បនេឃញគត ់ ពិតជចបយ់ក�េ ពួកេគ វធីិែដលពួកេគបនេធ�។ គតប់ន
និយយថ “�កមអនកបសួេនះ ែដលមក�មផ�ូវ ពក�់វមនកជំុវញិ!” េធ�ដំេណ រ
េ ទីេនះជកែន�ងែដលពួកេគគម នកិចចករ�តវេ  េហយបិទ�ចមុះរបស់ពួកេគ
ជមយួអ�ីមយួ។ ប៉ុែន�ពួកេគបនេដរ�មផ�ូវ [បង�បស�បណ� ំទះៃដរបស់គត់
—េអឌី។] ទះៃដរបស់ពួកេគនិងេគះេជងរបស់ពួកេគ។ ែមនេហយ ពួកេគេមលេ
ដូចជហូលីរ ៉ឡូឺមនិបរសុិទធ។ ឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ ប៉ុែន�ពួកេគមនអ�ីមយួែដល
ពួកេគ—ពួកេគេជ េល។ ពួកេគមនអ�ីមយួ �េធ�េ�យ�ពលឹងរេំភប។ ពួកេគ
បនទទួលអ�ីមយួែដលពួកេគរេំភប។ ស�ីខ�ះបនេ េហយជបក់បេលអ�ីមយួេ
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ទីេនះ េហយពួកេគគិតថនងជមនុស�ទុកករបុគគល �មពិតនងគម នករងរអី
ែដល�តវចូលេនះេទ។ ឥឡូវេយងេឃញថបុរសទងំេនះ [បង�បស �បណ�ំ
ទះៃដរបស់គត]់ មនអ�ីមយួែដលពួកេគទះៃដពួកេគស�មបក់រេនះ។ ពួកេគ
សបបយរកី�យ។ ពួកេគបនេធ�អ�ីមយួ។
128 ែមនេហយ េបអនក�ចេធ�បនស�មប—់េគលករណ៍មយួែដលអនកគិតថ
�តឹម�តវេ ទីេនះ េហយបនទ បម់កឈរេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយអនក�មន កទ់ះៃដ
ឬេគះេជងរបស់ពួកេគ ឌីកុននឹងដឹកនពំួកេគេ ខងេ�កទ� រ។ េឃញេទ ពួកេគ
បនែ�បក� យមនុស�របស់ពួកេគេ�យេ ជកែន�ងសកក រៈបូជនិងនិកយ ជំនួស
ឱយករផ�ល់��រ�ពះបនទូលដប៏រសុិទធែដលមនពររបស់�ពះ ផ�ល់េ�យអំ�ច
ៃនកររស់េឡងវញិៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
129 េឃញេទ ពួកេគពយយមបំេពញករេ�សករបស់ពួកេគេ�យនិយយថ
“ខញុ ំជបណ�ិ ត ដូេចនះេហយដូេចនះ” ឬេចញពីសិកខ ��ឬ��ជក�់ក់
�មយួ។ ប៉ុែន� គម ននយ័អី សូមបែីតបន�ិច។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ ពួកេគពយយម
េដមបបីំេពញចិត�េគេ�យនិយយថ “ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់នឹង�គ ល់ខញុ ំេ�យ
េ�ពះខញុ ំជ�គគង� លរបស់គត។់ �ពះជមច ស់នឹង�គ ល់ខញុ ំ េ�ពះខញុ ំជ�ពះបិ�ដ៏
វសុិទធ។ ឬប៊សី�ពដូេចនះេហយដូេចនះ” ឬ—ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ ពួកេគកំពុងពយយម
បំេពញចិត�ពួកេគេ េពលអនកមនិ�ចេធ��បន។ “ខញុ ំបនទទួលស ញ ប�័ត
បណ�ិ ត អិល អិលឌី។ ខញុ ំទទួលបនបរ ិ ញ ប�តសិលបៈ។ ខញុ ំយល់េហយ។”
�តវេហយ។ ប៉ុែន�ចំេពះខញុ ំ េនះមននយ័ថអនកេ ឆង យពី�ពះ។ �តវេហយ។ េនះ
ឆង យពី�ពះ�គប ់េពលេវ�!
130 អនក�គ ល់�ពះជមច ស់ែត�មរយៈបទពិេ�ធនប៍៉ុេ�� ះ។ អនកមនិ�ចអបរ់ ំ
ចូលេ កនុងអនកបនេទ។ �បនេកតេ កនុងអនក! �ជអ�ីែដល�ពះ�បទនដល់អនក។
ករអបរ់មំនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ បុរសដអ៏�ច រយបំផុតេ កនុង�ពះគមពរី
មនិ�ចសូមបែីតសរេសរេឈម ះរបស់គតផ់ង គឺអនកបរសុិទធេព�តស។ ពិតជ�តវ
ែមន គតេ់ហយនិងយ៉ូ�ន �ពះគមពរី�បបថ់ “ពួកេគមនិឆ� តេហយមនិបនេរ ន
ផង។” ប៉ុែន�េ�កេពញចិត�នឹង�ពះេយសូ៊វែដល ឲយកូនេ�េ ឯនរគរ ពីេ�ពះគត់
កំពុងែតេ�សកចំេពះ�ពះជមច ស់។ �ែមន៉។ ករេ�សកចំេពះ�ពះ ករ�បកប។
បទែមនេហយ។ អូ ខញុ ំេអយ!
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131 ខញុ ំគិតអំពីេអ�យ ថបុរសវយ័េកមង អូ បុរសវយ័េកមងមន ក ់ គតេ់ ទីេនះ
េ កនុង�ពះវ�ិរ ៃថងមយួ។
132 �ពះ�ជដឧ៏ត�ម េហយ�ពះអងគ�ក�់ពះភ ក�ទតមកគតេ់ហយយល់ថគត់
ជមន កក់នុងចំេ�មមនុស�អ�ច រយបំផុត។ ែដលគតគឺ់ជបុរសដអ៏�ច រយមន ក។់
�ទងប់នរស់េឡងវញិ ឪពុកម� យល�ម� យនិងឪពុកល�។ ប៉ុែន�េ េពលគត់
េចញេ េ�ក នេយបយរបស់គតប់ន�� ត េហយគតប់នេធ�អ�ីៗែដល�តឹម�តវ
ជមយួ�ពះ។ េហយេអ�យបន�កេឡកេមលគតេ់ហយគិតថគតជ់បុរស
អ�ច រយមន ក�់កជ់គំរ។ូ ែតអនកមនិ (មនិែដល) កំុយកនរ�ជគំរ ូេ�កពី�ពះ�គិស�
េយសូ៊វជគំររូបស់អនកេឡយ។ មនុស�ទងំអស់នឹងប�ជយ័។ បនទ បពី់មយួរយៈ
គត�់តវជំនួស គត—់គតជ់េស�ច េហយគតព់យយមជំនួសកែន�ងរបស់បូជ
ចរយ េហយបនចូលេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយគត�់តវបន�យេ�យជំងឺឃ�ង។់
133 បនទ បម់កេអ�យមនករ�ពយបរមភ ដូេចនះគតក់ចុ៏ះេ �ពះវ�ិរេហយ
គតច់បេ់ផ�ម—អធិ�� ន គតគិ់តថគតនឹ់ងចុះេ េហយអធិ�� នមយួរយៈ។
េហយឥឡូវេនះ េមលចុះ បុរសេនះគឺជេ��។ ប៉ុែន�េ ទីេនះកនុង�ពះវ�ិរមន
បុរសវយ័េកមងមន ក ់គតប់នែ�សករក�ពះេ ៃថងមយួ េហយនិមតិ�បនធ� កចុ់ះ មុខ
គត។់ េហយេ េពលែដលគតប់នេធ� គតប់នេឃញេទវ� េចរបូ៊មី ជមយួ
មុខ�គបេ�យ�� ប—របស់ពួកេគ េហយេជងរបស់េគ�គបដណ� បេ់�យ�� ប
និងេ�ះេ�យ�� បពីរ។ េហយពួកេគបនេធ�ដំេណ រេ មុខ និងបន�េ មុខេទ ត
ចុះេ�កម�ពះវ�ិរេហយែ�សកថ “បរសុិទធ បរសុិទធ បរសុិទធគឺ�ពះអមច ស់�ពះដម៏ន
មហិទធិឫទធិ។”
134 េហយេ��េអ�យេ�សកខ� ងំ ែដល—គត�់បែហលជអនកសិក�។ គត់
—�បែហលជមនករអបរ់លំ�។ គតម់ន—ទស�នៈដអ៏�ច រយៃនអ�ីែដល�ពះគួរែត
មន។ គត—់គតប់នឮបូជចរយ។ គតប់នេ កនុង�ពះវ�ិរ។ គត�់តវបនេគ
េលកេឡងថ—ជអនកេជ  ប៉ុែន�អនកេឃញេទ គតម់និែដលមកទល់មុខគន ជមយួ
�ពីមុនមកេទ។ េឃញេទ? គត—់គតម់នបំណងចងេ់ធ��តឹម�តវ។ គតច់ងេ់ធ�
�តឹម�តវ ប៉ុែន�គត�់គនែ់ត មនែផនកអបរ់។ំ គតម់នែផនកខងេទវវទិយប៉ុេនះ។
135 ប៉ុែន�េ េពលែដលគតេ់ ដល់ទីេនះេ កនុង�ពះវ�ិរេ ៃថងេនះ េហយ
គតប់នេឃញករទងំេនះ េចរបូ៊នី�គវ�ី� បទងំេនះេ មុខេ េ�កយ េហយដឹង
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ថពួកេទវ�ទងំេនះបេ�មចំេពះមុខ�ពះ (េហយពួកេទវ�កម៏និ�គ ល់បបែដរ
េហយេដមបឈីរេ កនុងវត�មនរបស់�ពះពួកេគ�តវែតបងំមុខដប៏រសុិទធរបស់ពួកេគ
េដមបឈីរេ កនុងវត�មនៃន�ពះ។) បនទ បម់កេ��បនែ�សកថ “េវទន�ស់
ខញុ ំ! ខញុ ំជមនុស�មនបបូរមតម់និ�� ត។ េទវ��សទងំអស់ េទវវទិយនិងវតថុ
ែដលខញុ ំបនេរ ន ទងំអស់គឺអ�ច រយ�ស់ គំនិតែដលខញុ ំមនពី�ពះជមច ស់ ខញុ ំ
�បឈមមុខនឹង�ឥឡូវេនះ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជបុរសែដលមនបបូរមត់
មនិ�� ត េហយខញុ ំរស់េ ជមយួមនុស�ែដលមនបបូរមតម់និ�� ត។” �ល់ករ
បេ�ង នចបប ់ និងអ�ីៗែដលពួកេគបនេធ� មនិែដលបនេ ដល់កែន�ងេនះជ
កែន�ងែដលគត�់ចចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ េហយេឃញ�ពះេ�យែភនក
ផទ ល់របស់គតេ់ទ េហយផ�ូវរបស់គតេ់ េពលែដលគតប់នអងគុយេ េលទីខពស់
េ �នសួគ។៌ េហយេ ទីេនះ គតគឺ់�បឈមមុខនឹងករពិត។ េហយេ�កបន
ែ�សកថ “ខញុ ំជមនុស�ែដលមនបបូរមតម់និ�� ត េហយខញុ ំសថិតកនុងចំេ�ម
មនុស�មនិបរសុិទធ។”

136 បនទ បម់ក�គឺថេចរបូ៊មីបនយកអ�� តនិងធយងូថមមយួៃនេភ�ង េចញពី
�សនៈ េហយពល់បបូរមតែ់ដលមនិ�� ត។ េហយបែង�រគតេ់ចញពីមនុស�
កំ�កឬពីមនុស�ែដលមនចំេណះដឹង ជ�គជេ��ែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះ
�ចេ�បបន។ �បកដ�ស់ ខណៈេពលែដលគតម់នវត�មនរបស់�ពះ �ជអ�ី
ែដលខុសគន ។ េ�សកឃ� នេនះែដលគតម់ន បនេ ដល់កែន�ងេនះ បនទ បម់ក
រហូតដល់គតប់នេពញេ�យ�។

137 ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ ខញុ ំមនិខ�ល់ថមន�ពះវ�ិរប៉ុនម នេទែដលអនកបនចូលរមួ
មនេឈម ះប៉ុនម នែដលអនក�កេ់ េលេនះេទ ផ�ូវែដលអនកេ កែន�ងែដលអនក�តវ
បនេ�បះទឹក �ជមុជទឹក ឬអនកជអ�ីកេ៏�យ។ រហូតទល់ែតអនកបនជួបបុគគល
េនះ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ! េនះគឺជេរ ងែតមយួគតែ់ដលពិតជបំេពញចិត�បន។

138 �រមមណ៍នឹងមនិេធ��េទ។ អនក�ចេ�តចុះេហយែ�សកេឡង ដ�ប�អនក
ចង ់ ឬអនក�ចរតចុ់ះនិងេឡង េហយអនក�ចនិយយភ�ដៃទ�មែដលអនក
ចង។់ េហយេរ ងទងំេនះគឺបរសុិទធនិងល�។ ខញុ ំមនិនិយយេទ—ខញុ ំមនិនិយយអ�ី
�បឆងំនឹង�េទ។ ប៉ុែន�រហូតដល់អនកបនជួបបុគគលេនះ ែដលជចំែណកដេ៏ពញ
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ចិត� ែដលជជតិសរៃសទងំអស់េ កនុងខ�ួនរបស់អនក។ មនិែមនេ�យ�រមមណ៍
េទ ប៉ុែន�េ�យករេពញចិត�!
139 ធ� បេ់ឃញស ញ តូចមយួ បននិយយថ “េបអនកេ�សកសូមនិយយថ
ប៉េហ�។” ធ� បប់នផឹកេភសជចៈេនះកលខញុ ំេ េកមង េ ថប៉េហ�។ ខញុ ំចថំម
ក�មផ�ូវ អូ មកពីកែន�ងសទូច�តី ខញុ ំបនេឡងេ �សះទឹកហបច់ស់។ េហយខញុ ំ
េហ បនឹងឃ� នរហូតដល់�� ប ់េហយខញុ ំបនេឃញទីសំគល់មយួនិយយថ “េប
អនកេ�សក�គនែ់តនិយយថប៉េហ�។” ខញុ ំចបេ់ផ�មនិយយថ “ផេហ� ប៉េហ�។”
ខញុ ំេ�សក�គបេ់ពលេវ�។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ…េឃញេទ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំពិបក�ស់ខញុ ំ
មនិ�ចសូមបែីតេ�� ះទឹកមតផ់ង មយួសនទុះេ�កយមកខញុ ំពិត—ជេ�សកខ� ងំ
�ស់។
140 ែមនេហយ អនកេឃញេទ េនះនឹងមនិដូេចន ះេទ។ គម នអ�ីនឹងបំេពញ�បនេទ។
ខញុ ំអតខ់�ល់េទ អនក�ចផឹកកូេក អនក�ចផឹកអ�ីែដលអនកចងប់ន ជមយួ ពួក�
ែផ�មេ�យទឹកកបូន ជេដមគម នអ�ីទងំអស់ ែដលនឹងបំេពញករេ�សកដូចជ
ទឹក�តជក�់មដងទេន�បនេទ។ េនះនឹងបំបតក់រេ�សកឃ� នេនះ។ របស់
ទងំអស់េនះជរបស់ជំនួស។
141 េហយេហតុអ�ីបនជេយងចងជំ់នួស េ េពលែដលមនពិធីបុណយ�ជមុជ
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិត�បកដែដលបំេពញ�គបស់រៃសនិងចូលកនុង�ពលឹង
មនុស�? បនទ បម់កឈរេ ភព�តឹម�តវេពល�បឈមមុខនឹងេសចក�ី�� ប់
ដូចជ�វកដអ៏�ច រយ ប៉ុលបននិយយថ “ឱេសចក�ី�� បេ់ត�ទនិចរបស់ឯង
េ ឯ�? េហយផនូរេតជយ័ជំនះរបស់អនកេ ឯ�? ែតអរគុណដល់�ពះែដល
បន�បទនដល់េយងនូវជយ័ជំនះ�មរយៈ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គិស�របស់េយង!”
េនះគឺជបទពិេ�ធន ៍បងប�ូនេអយ ែដលបំេពញចិត�ចំេពះភពបរសុិទធេនះ…ឬ
ករេ�សកដប៏រសុិទធែដលមនេ កនុងខ�ួនអនក។ �បំេពញចិត�។ អនកមនិចបំចេ់ធ�អ�ី
េផ�ងេទ តអំពី�េទ។ ែមនេហយ សំ�តបបូរមត។់
142 េហយមនផងែដរ �គនែ់តជមនុស�ែដលរស់េ េល�រមមណ៍ មនុស�
មយួចំនួននិយយថ “េយងមនេរ ងជេ�ចនេ កនុងចលនពួកេពនទីកុស�រ
បស់េយង។” េហយពួកេគនឹងចូល ែដលមនិអីេទ ពួកេគនឹង�កៃ់ដរបស់ពួកេគ
[បង�បស�បណ�ទំះៃដរបស់គត—់េអឌី។] េហយេលងេភ�ង។ ត ន�ីឈប ់ “េវវ៉
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េវវ” ធុងទឹកមយួបនេ�ះេលអ�ី�គបយ៉់ង េឃញេទ។ ឥឡូវេនះ េយង—េយង
េធ�ករេនះ េយង—េយងមនទម� បេ់ធ�ដូេចន ះ។ េយងមន េយង—េយង…�
េទបែតក� យជទំេន មទម� បរ់បស់េយង។
143 សូមឱយខញុ ំ�បបអ់នកអ�ីមយួ។ េ េពលែដលអនកកំពុងថ� យបងគំ�ពះ េ
�ពះវ ិ ញ ណនិងេសចក�ីពិត េ េពល�ក� យជទម� បស់�មបអ់នកកនុងករេធ��
ពីេ�ពះអនកគិតថអនកគួរែត េធ��។ ពីេ�ពះអនកគិតថ េបអនកមនិែ�សកឬ េ�ត
េឡងេលនិងចុះេ�កម ឬ�ជំមយួត ន�ី អនកជិតខងរបស់អនកនឹងេ គិតថ អនកជ
មនុស���កក ់អនកកំពុងផឹកពីដងសទឹងែដលេ �ទឹង។ �តវេហយ!
144 រហូតដល់�បំេពញ�គបជ់តិសរៃសទងំអស់ រហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
អងគ�ទងប់នគងេ់ កនុងអនក។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថេតត ន�ីកំពុងេលង េទះបីពួកេគកំពុង
េលងបទ ឱសូមេ ជិត�ពះអងគ ឬអ�ីកេ៏�យេនះ េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ែត
កំពុងែតេគះកណ�ឹ ងេ កនុងដួងចិត�របស់អនក។ េនះេពញចិត�។ េនះជចំែណកដ៏
គបចិ់ត�របស់�ពះ។ េទះេបតិចក�ីអនកបនេធ�េហយ។
145 អនក�ចនិយយជមយួភ�ដៃ៏ទ ដូចជមនុស�និងេទវ� អនក�ចផ�ល់
ឱយ�ល់អ�ីែដលអនកមនេដមបចិី ច ឹមអនក�កី�ក អនក�ចទយេហយអនក�ចនឹង
មនចំេណះដឹងយល់�គប�់ថក៌ំបងំនិងេរ ងទងំអស់េនះ េហយអនកេ ែតមនិ
ក� យជអ�ីេ�ះ (កូរនិថូសទី១ ១៣) រហូតដល់ករេពញចិត�អ�ីមយួែដល�ច
បំបតក់រេ�សកែតប៉ុេ�� ះ។
146 “�ពលឹងខញុ ំេ�សកចំេពះ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ ដូចជក� នដ់ង�ករ់កទឹកហូរ។
លុះ��ែតខញុ ំរក�េឃញ ពុំេនះេទខញុ ំនឹងវនិស។” េ េពលអនកេ ដល់ករឃ� ន
ចំេពះ�ពះែបបេនះ នឹងមនអ�ី១ េកតេឡង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងដឹកនអំនក
េ កន�់បភពទឹកដអ៏�ច រយរបស់�ពះ។ បទ ែមនេហយ។
147 ឥឡូវេនះ �ជករល� ែដលថ� យបងគំេ�យវ ិ ញ ណ។ េនះជករពិត។
ប៉ុែន�េពលខ�ះអនកមន�ពះវ ិ ញ ណេ�យគម នេសចក�ីពិត។ យ៉ូ�ន៤បនែចងថ
“េយងថ� យបងគំ�ពះេ�យវ ិ ញ ណនិងេសចក�ីពិត។” េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជេសចក�ី
ពិត។ េនះជករពិត�តឹម�តវ។ េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។
148 ទឹកហូែដល�ពះបនប ជូ នេដមបបីំេពញចិត�អនក�មធមមជតិ ��ងំបន
បំពុលដល់ពួកេគមន ក់ៗ ។ �បន�កដ់ងសីុ់េតពុលេ �គបទី់ែដលគត�់ច
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ទទួលបនករចូលេ កនុង។ �តវេហយ។ �បនយកទឹកដអ៏�ច រយេនះ ៃន
�កមជំនំុ។

149 េនះជវធីិរបស់�ពះ។ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងសងថ់ម�របស់ខញុ ំ
�ពះវ�ិរនិងទ� រ�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បម់និ�ចឈនះបនេឡយ។”

150 ឥឡូវេនះមនអំណះអំ�ងេផ�ងៗគន ។ មនុស�រ ៉មុូងំកតូលិកនិយយថ
“�ទងប់នសង�់េ េលេព�តស។” េឃញេទ េបដូេចន ះែមន េព�តស ែបមនិេជ វញិ
េ កនុងពីរបីៃថង។ ដូេចនះ�មនិែមនេទ។ �មនិ�តវបនបេងកតេឡងេ េលេព�តសេទ
េព��ែដលជថមតូច។ េហយបនទ បម់ក�បេតស�ងនិ់យយថ “�ទងប់ន�ងសង់
� េលអងគ�ទងគឺ់�ពះេយសូ៊�គីសទ។” មនិខុសពីគន េទ ែតខញុ ំខុសគន ជមយួេគ។ �ទង់
មនិែដលបនសង�់េ េលសូមបែីតមយួេទ។

151 �ទងស់ង�់េ េលករេបកសែម�ងថ�ទងជ់នរ�។ �ទងម់នបនទូលថ
“មនពរេហយ សីុម៉ូនកូនយ៉ូ�សេអយ ដបតិ�ចនិ់ងឈមមនិែដលបង� ញ
ឲយអនកេ�ះេឡ់យ ែត�ពះវរបិ�ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគប៌នបង� ញករេនះដល់
អនក។” មនិែមនេ�យចំេណះដឹងេទ! អនកមនិបនេរ ន�េ�យេស វេ �េទ។
អនកមនិបនេរ ន�េពលចូលរមួ�ពះវ�ិរ។ អនកមនិបនេរ ន�េ កនុងករែ�សកទ។
អនកបនេធ�…ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធផទ ល់បននអំងគ�ពះេយសូ៊វ�គីសទមកឯអនក
បនទ បម់ក “េ េលថម�េនះខញុ ំនឹងសង�់ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ េហយទ� រ�ថ នឃុំ�ពលឹង
មនុស��� បម់និ�ច�បឆងំនឹង�បនេឡយ។” ករេ�សកដប៏រសុិទធេនះបន
សកបស់កល់េ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ហនឹងេហយ។ េនះជេរ ងែដលេយងចង់
ែស�ងរកបំេពញករេ�សកជមយួ។ �តវេហយ េយងេឃញថេយង�តវែតេធ�។

152 ចំេណះដឹង? អូ ខញុ ំេអយ! ចំេណះដឹងគឺជេរ ងដអ៏�ច រយមយួ េយងបំេពញ
េហយ ៃថងេនះេយងេពញេហយ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ ចំេណះដឹង…ដូចែដលខញុ ំកំពុង
និយយេ ៃថងេផ�ងេទ ត និយយអំពី�បធនបទៃនចំេណះដឹងេនះ។ មន
មនុស�ឈរេ ខងេ�កកំពុងនិយយជមយួមតិ�ភក�ិខញុ ំមន កែ់ដលកំពុងឈរេ
ទីេនះ បននិយយថ “េបបុរសមន កម់និេជ េលករអបរ់ ំ េហតុអ�ីបនជគត�់ន
�ពះគមពរី?” ពួកេគ…
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153 ខញុ ំបនគិតថ “េបសិនជពួកេគមនិទទួលបនអ�ីែដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វបន
មនបនទូល េតពួកេគនឹងមនិយល់ដូចខញុ ំេទ អ�ីែដលខញុ ំនិយយ?” ពួកេគមនិ�ច
សូមបែីតយល់ពី�ទង ់ថជករធមម�ដូចែដល�ទងម់នផង។
154 �ទងម់នបនទូលេ ៃថងមយួ “េលកែលងែតអនកផឹកពី�ច ់ និងឈមខញុ ំ ផឹក
ឈមនិងបរេិភគ�ងកយរបស់កូនមនុស�មនិដូេចន ះេទអនកគម នជីវតិេ កនុងខ�ួន
អនកេទ។” �ទងម់និបនពនយល់េទ។ �ទងប់នេដរេ មុខ។ �តវេហយ។ េឃញេទ?
155 ពួកេគបននិយយថ “បុរសេនះគឺជបី�ច។ េយងចងឲ់យ�ទង…់បរេិភគ
�ងកយរបស់គត ់ផឹកឈមរបស់គត។់ គតគឺ់ជបិ�ចជ ជកឈ់ម។ េឃញ
េទ �ទងច់ងេ់�យេយងក� យជ បិ�ចជ ជកឈ់មមយួ។” េឃញេទ? ពួកេគជ
អនកេចះដឹង!
156 ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “េច មរបស់ខញុ ំលឺសំេលងខញុ ំ” េឃញេទ �នឹងមកដល់
�ពះែដលបនេរ ស�ងំ �ពះបនេរ ស�ងំេ�យករដឹងមុន។ “េហយអនកែដលជ
ឪពុក…គម ននរ�មន ក�់ចមករកខញុ ំបនេទេលកែលងែត�ពះវរបិ�ទញនគំត់
មក។ េហយទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំ ពួកេគនឹងមក ពួកេគនឹង
យល់ពី�។”
157 ពួកេគមនិយល់ពី�េទ ប៉ុែន�ពួកេគេជ �។ េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ េប
អនកេជ �! ខញុ ំមនិយល់ពីេរ ងជេ�ចនេទ។ ខញុ ំេជ ជកេ់ទះយ៉ង� េឃញេទ េ�ពះ
�ពះមនបនទូលថ�ពិតជដូេចនះែមន។
158 ចំេនះដឹង។ អនកដឹងេទ ដំណឹងល�របស់��ងំគឺជចំេនះដឹង។ េតអនកដឹងេទ?
�បនអធិបបយេ កនុងសួនចបរេអែដនេ េអ�៉ េហយនង�តវបនេបកបេ ឆ ត
េ�យដំណឹងល�ចំេណះដឹងរបស់�។ ឥឡូវេនះ �បនបំពុលពូជមនុស�ទងំមូល
ជមយួ�។ ពិតជ�តឹម�តវ។ ពួកេគបនទទួលកមមវធីិអបរ់ ំ �កេ់ កនុង�ពះវ�ិរ
ពួកេគ។ ពួកេគទងំអស់េ ទីេនះ ប៉ុែន� មនិែមនេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ
េទ។ អតេ់ទ។ អនកមនិ�ច�គ ល់�ពះ�មរយៈករអបរ់េំទ។ អនកមនិ�ច�គ ល់�ពះ
េ�យ—េ�យ—ដឹងពីរេប បេរ នគណិតវទិយនិង�បកបពកយធំៗេទ។
159 ប៉ូលគឺជបុរសឆ� តមន ក។់ ប៉ុែន�េ េពលែដលគតប់នមករក�ពះ�គីសទ
េហយគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយគតប់នេ ឯពួកកូរនិថូស គត់
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បននិយយថ “ខញុ ំមនិមករកអនកេ�យេ�ប�បជញ ែដលទកទ់ញចិត�” េទះបីជ
គត�់ចេធ�បនកេ៏�យ។ បននិយយថ “ខញុ ំមកឯអនកេ�យអំ�ចនិងករ
បង� ញៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលេសចក�ីជំេន របស់អនកនឹងមនេ កនុង�ពះ
មនិែមនេ កនុង�បជញ របស់មនុស�េទ។”

160 ឥឡូវេនះេយងបេងកតកមមវធីិ�ពះវ�ិរ ពួកេគកប៏នអំពវនវ ពួកេគ
—�គគង� លរបស់ពួកេគ។ �ពះវ�ិរេ េបះេឆន តឲយ�គគង� ល ពួកេគ
និយយថ “ែមនេហយ �គគង� លេនះឥឡូវេនះ គតប់នទទួលស ញ ប�័ត
ពីរេ ម�វទិយល័យ។ គតេ់រ នបនួឆន ៃំនចិត�វទិយ។ គតប់នយក
របស់េនះមយួេនះមយួេផ�ងេទ ត។” េហយពួកេគេបះេឆន តឱយមនុស��បេភទ
េនះ (េហតុអ�ី?) ជំនួសឱយ�គគង� លែដលេជ េល�ពះបនទូលរបស់�ពះ �តវបន
េបកសែម�ងនិងេធ�ករ េហយនឹងផ�ព�ផ�យ�ពះបនទូលេ�យមនិគិតពីរេប បែដល
មនុស�មន�រមមណ៍អំពី�។

161 �ពះបន�បបេ់អេសគល អនកដឹងេទ បននិយយថ “អធិបបយចុះេទះបី
ពួកេគេជ ឬមនិេជ ។ អ�ីកេ៏�យអនក�តវែតផ�ព�ផ�យ�។” េឃញេទ? �តវេហយ។
ថេតពួកេគ ទទួលយកឬមនិទទួល�។ ពួកេគមនិទទួលយក�ពះេយសូ៊វេទ។ គត់
បនេ  អធិបបយដូចធមម�។ េឃញេទ?

162 ជំនួសឱយ�គគង� លពិត�បកដែដលពិតជផ�យ�ពះបនទូលេហយេជ េ កនុង
�ពះ ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគពយយមនយំកមកនូវ—ប ញ មនុស� ែដលទទួល
បនករអបរ់លំ�បំផុត។ មនុស�ែដល�ចឈរេ តុអធិបបយបន េហយមនិយក
ែតចំ�យេពលែតដប�់បនំទី ដូេចនះពួកេគ�ចេ ដល់ផទះបនេល នេហយេ
(ខ�ះ) េធ�អ�េីផ�ងេទ ត េហយរកិគី�ចជិៈម៉ូតូរបស់គតេ់ចញ េហយពួកេគ�ចេ
ទនជ់បេ់ល ង�សស់ៗនិងអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយ� អូ �—��គនែ់ត �—�មនិ
មនអ�ីេទ េ�កពីករអបរ់កូំនកតក់ខ�ក។់ �តវេហយ។ �គនែ់តចបស់ថ�ជអ�ី។
�តវេហយ។ ប៉ុែន��ជអ�ី? �េពញចិត�នឹងរសជតិរបស់ពួកេគ េមល �េពញចិត�នឹង
�ពះវ�ិរេ�កិយ។

�មនិេពញចិត�នឹងរសជតិរបស់ពួកបរសុិទធេទ។ �ទងនឹ់ងយក�ពះបនទូល
�ល់េពល!
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163 ប៉ុែន�ពួកេគនិយយថ “អូ ឥឡូវេនះ ពួកេគគឺជមនុស�ែដលេ ឆង យពីគំនិត
បន�ិច។” េឃញេទ ពួកេគ�គនែ់តេធ�មនិបន ពួកេគមនិទទួលបន�េទ។ ពួកេគ
កំពុងពយយមរស់េ កនុងៃថងែដលបនកន�ងផុតេ ។

164 �មនិចែម�កេទ! ខញុ ំមកពីភគខងលិច េហយខញុ ំេឃញថពួកេគទងំអស់
ពយយមរស់េ កនុងៃថងែដលកន�ងផុតេ  ពួកេគែតងែតចងប់នម៉ូដេខបយ៊
ចស់។ េហយេ េ រដ�េកន�គីែដលជៃថងដែ៏សនខពស់ ពួកេគចងេ់ធ�ដូច�
មនកមមវធីិរបស់�។ ប៉ុែន�េ េពលនិយយដល់ម៉ូដសេម� កបំពកច់ស់ �សន
ពួកេគមនិចងប់នអ�ីពី�េទ។

165 សមយ័ម៉ូដចស់? ខញុ ំមកទីេនះកនុងៃថង�ងំពិពរ័ ខញុ ំបនេឃញពួកេគមន ស�ី
ដធ៏ំេ ទីេនះ ែដលមនវតថុពណ៌ៃបតងេ េ�កមែភនករបស់នង ជមយួសកខ់�ី
ជកប់រេី កនុងមតរ់បស់នង។ េហតុអ�ី េបពួកេគបនេឃញដូេចនះ �តឡបម់កវញិ
េ កនុងសមយ័េដម ពួកេគគិតថនងគឺជអនកបំផ� ញេ កែន�ង�មយួ។ ពួកេគ
ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគបន�កន់ងចូល។ េតមនអ�ីេបម� យរបស់អនកនឹង
េដរេចញេស� កពកដូ់ចអនកនិងកូន�សីរបស់អនកៃថងេនះេតនឹងមនអ�ីេកតេឡង?
ពួកេគមននងេ កនុង�ថ បន័ែដលឆកួត។ �បកដ�ស់ នងេចញមកេ�យ
គម នេស� កសំពត។់ ែមនេហយ ឥឡូវចូរច ំ�ជេរ ងដែដលេ ៃថងេនះ។

166 បុរសកំពុងរលួយេ កនុង�ចរ់បស់ពួកេគ។ េបពួកេគឆ�ងកតព់កក់�� ល
�យុចេន� ះពីៃមភ ៃមភ�បឆំន  ំេកសិកខួរកបលរបស់ពួកេគគឺរលួយផងែដរ។ ពួកេគ
គម ន…មនុស�បនេធ�ដូេចនះ ពួកេគមនិមនករយល់ដឹង�គប�់គន។់ ពួកេគមនិដឹង
ថភពៃថ�ថនូរមននយ័អ�ីេទ។ ពួកេគមនិដឹងពីភពខុសគន រ�ងអ�ី�តវនិងខុស។
េហយអូ! កមមវធីិអបរ់ពំួកេគ…

167 េតអនកដឹងេទ ករអបរ់ ំ ខញុ ំ�ចបង� ញដល់អនកថ �មកពី�រក�? មនិែមន
�ននិងសរេសរេទ ប៉ុែន�ខញុ ំចងម់ននយ័ថ ករអបរ់រំបស់ពួកេគេ កនុង�កមជំនំុ
របស់អនក។

168 េតកុមមុយនិស�មនអ�ីខ�ះ? វទិយ� ស� ករអបរ់ ំ េនះជ�ពះរបស់ពួកេគ។
��ងំ េឃញេទ េនះគឺជអ�ីែដល�ែណនដំល់េអ�៉។ េនះជអ�ីែដលពួកេគ
េ ែតកន។់
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169 �បនកន�ងផុតេ េ កនុងពួកជំនំុរបស់េយង គឺមន�កមបទីសទ េមតូឌី
សនិង េ�ពសប៊ធឺីេរ ន េពនទីកុស� និងទងំអស់។ ករអបរ់ខំ�ះ ប ញ ខ�ះអ�ច រយ
ដូេចនះ-និង-ដូេចនះេហយជអ�ីែដលនគំតឱ់យេ់ កនែ់តឆង យពី�ពះ។ �ខុស។ បទ
ែមនេហយ។ ឥឡូវេយងរកេឃញ េហយថ (ពួកេគ) �បំេពញបំណងរបស់
ពួកេគ។ េពល�—េពល�ពះវ�ិរ—នឹងេបះេឆន តេ កនុងអ�ីមយួដូចេនះ �
នឹងបង� ញអ�ីែដលេ កនុងគំនិតរបស់�ពះវ�ិរេនះ អ�ីែដលពួកេគចងប់នគឺជ
អ�ីែដលពួកេគេ�សក។ ពួកេគចងនិ់យយថ “�គគង� លរបស់េយងមនគំនិត
ទូលំទូ�យ។ គតម់និ�បកនេ់យងេទ េហយគតេ់ ជមយួេយង។”
170 េកមង�សីតូចមន កប់ន�បប�់�៉របស់ខញុ ំេ ៃថងមុន។ �គគង� លរបស់នង
ធ� បេ់ � ហ�ិក េហយេ េពលែដលគត�់តឡបម់កវញិ នងបនេ�ះ
សេម� កបំពករ់បស់នងេ យបេ់នះ ជមយួនឹងសេម� កបំពកតូ់ចមយួគូេ
េលខ�ួនេហយ�រំបឱំយគតេ់មល េដមបកីំ�ន�គតេ់�ពះគតប់នេ ទ�ីប� ហ�ិក។
របេំនះជកុលសមពន័ធេ ទីេនះ អនកយល់េទ។ េកមង�បស ខញុ ំចងេ់ឃញេកមង�សី
េ កនុង�កមជំនុំរបស់ខញុ ំ ពយយមេធ�អ�ីមយួដូចេនះ រប�៉ំទូសីុេនះ?
171 េឃញេទ �េ បង� ញ! េហយ�គគង� លនឹងអងគុយ េហយេមលេ �កមជំនុំ
របស់គត ់ េកមង�សី (�យុដប�់បពីំរឬដប�់បបីំឆន )ំ េ ទីេនះ បនេ�ះេចញ
ដូចេនះ េហយឱយនងេស� កសំេល កបំពករ់បេំនះ បង� ញថ គតប់នេចញពី
�ងទឹកកខ�ក ់ខ�ួនឯង ជមនុស�របស់�ពះែតេធ�េរ ងែបបេនះ។ �បកដ�ស់។
172 �� បេ់ �កដូ់ចជមនិ�សលេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ ខញុ ំកំពុងអធិបបយឆ�ង
ជតិ�សនផ៍ងែដរ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ បងប�ូន�បស�សីខញុ ំេអយ ខញុ ំសូម�បបអ់នក
ថ េនះគឺជេសចក�ីពិត។
173 សត��ម តមយួចងប់នអ�ីៗែដលងប។់ �តឹម�តវេហយ។ េហយេនះបន
�� បេ់ហយ! េនះេហយ ពិតជ�តឹម�តវ។ បង� ញយ៉ងចបស់ ��គនែ់តបង� ញ
យ៉ងចបស់េ ទីេនះជអ�ីែដលជបម៉�តត�គប�់គងយរបស់ពួកេគ អ�ីែដល�ផ�ល់
ឱយពួកេគ េមលេតមនអ�ីេ កនុង�ពលឹងរបស់ពួកេគ។ �ពលឹងរបស់ពួកេគ�បថន
ចងប់នរបស់ែបបេនះ។
174 �ពលឹងរបស់ពួកេគចងប់ន�ពះវ�ិរែដលមន�បជញ ខពស់ ជកែន�ងែដល
មនុស�រស់េ េស� កពកល់� េហយ�គគង� លចំ�យេពលដប�់បនំទីឬៃមភ
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នទី។ េហយ�បសិនេបអនកេ ទីេនះ ពួកេគបនទញគត�់តឡបេ់ ឯ�កមឌី
កុន។ េហយេ�កមនិ�តវនិយយអ�ីទងំអស់អំពីអំេពបប។ គតម់និ�តវនិយយ
អ�ីអំពីករពកេ់ខខ�ីេហយមនិ�តវនិយយអ�ីទងំអស់អំពីមនុស�ែដលេធ�ែបបេនះ
ឬេនះឬ េផ�ងេទ ត។ គតម់និ�តវនិយយអ�ីទងំអស់។ េបពួកេគេធ� �កម�បឹក�
ភបិលនឹងេបះគតេ់ចញ។ េឃញេទ េត�ជអ�ីេ ? េនះជត�មងករគិតរបស់
មនុស�របស់ពួកេគ។

175 �ពះគមពរីបនែចងេ កនុងយ៉ូ�នទី១ ២:១៥ “េបអនក�ស�ញ់េ�កីយេ៍នះឬ
របស់ទងំអស់េ េ�កិយេនះ គឺេ�យ�រករេនះ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ
មនិសូមបែីតេ កនុងអនក។”

176 ឥឡូវេនះេតមនអ�ីេកតេឡងែដលពួកេគបនេធ�េ ៃថងេនះកនុងនម�កមជំនុំ
�ត�់រំបកំេរេ៉ �ពះវ�ិរ ប៊កូី ប៊ងីេ�គ  ពិធីជបេ់ល ង េកមងជំទង ់ �រំ ៉កុខិនរ ៉ូ
លនិងរបស់ទងំអស់េនះ! សូម�កេឡកេមលែអលវ�ីប៊សីលី គឺជ�រក�ែដល
ឈរេ េលែសបកេជង! ផតប់៊ូន រកីគីនីលសុន ែដលជបំណុលធំជងេគែដល
�បជជតិេនះធ� បម់ន! �តវេហយ។ ពួកេគនិយយថ “អូ! ពួកេគមនជំេន ខ� ងំ
�ស់ ពួកេគេ�ច ងចេ�ម ងជ�គី�ទ ន។” ពួកេគមនិគួរេទ។ េគ—�ពះវ�ិរមនិគួរ
អនុ ញ តិេរ ងែបបេនះេទ! បុរសទងំេនះខ�ះេ ទីេនះ េហយ—េហយេ ��តីេនះ
ពួកេគសថិតេ កនុង—ផ�ូវេ ខងេ�ក �េំ ទីេនះេហយេលងេភ�ងនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង
េហយេ យបប់នទ បព់ួកេគនឹងមក �សនៈនិងយំ េហយេ យបប់នទ បព់ួកេគ
េលងេភ�ងេ េលេវទិក។ អូ ល� �ពះគុណែថ�ថ� ! េត�ចកខ�កដ់ល់ក�មតិ�
េហយេតកខ�កឆ់ង យប៉ុ��  រេប ប�? ហនឹងេហយ។ �តវបង� ញថគតជ់មនុស�
របស់�ពះជមុនសិន មនិែមនរបស់ទងំអស់េនះេ�យ�រែតគត�់ចេលងហគី�
ចស់ឬអ�ីៗេផ�ងេទ ត។

177 េ�យបំណងចិត�របស់អនក អនក�ច�បបថ់នរ�េ េលបល�័ងកៃនចិត�របស់
អនក។ �មអ�ីែដលអនក�ស�ញ់ េនះជអ�ីែដល�បប។់ អនក និយយថ “ខញុ ំគិតថ
ពួកេគមនិអីេទ បង�បស�បណ�។ំ” ែមនេហយ �គនែ់តចឥំឡូវេនះ េ កនុងចិត�
អនក អនកដឹងថ មនអ�ីេ ទីេនះ។ ែមនេហយ។ �មរយះអ�ីែដលផ�ល់��រដល់
�ពលឹងអនក អ�ីែដល�ពលឹងអនកកំពុងេ�សក េហយអនក�ចេឃញ�បំេពញចិត� េប�
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មនិែមនជ�ពះបនទូលេនះេទ េនះមនអ�ីមយួខុសពីេ�ពះ�ពះដប៏រសុិទធ �ពះវ ិ ញ ណ
រស់េ ែតេល�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ?

178 ខញុ ំចងឲ់យអនកេឃញេ�គះថន កដ់ធ៏ំមយួេទ ត មុនេពលេយងប ចប ់ េបអនក
មនិ—េបអនកមនិមនកំហុសអ�ីែដលខញុ ំបនេលកេឡងេនះេទ េហយេនះគឺជ
េ�គះថន កៃ់នករេធ�ស�បែហសករេ�សក។ េឃញេទ? អនកនិយយថ “ខញុ ំមនករ
េ�សកបរសុិទធ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនកំហុសេទ បង�បស�បណ� ំ ែដលបន
េ េហយចូលរមួ�ពះវ�ិរនិងអ�ីៗដូចេនះ។ ប៉ុែន�េឃញេទ េដមបេីធ�ស�បែហស
ករេ�សក! េបអនកេធ�ស�បែហសកនុងករបំេពញនូវទឹកឬ��រអនកនឹង�� ប។់
េហយេបអនកេធ�ស�បែហសនឹងករេ�សកេ កនុងអនកស�មប�់ពះ អនកនឹង�� បខ់ង
�ពលឹងវ ិ ញ ណ។

179 អនកអំពវនវឱយមនផុសផុលេឡងវញិ អនករងច់�ំកមជំនំុរបស់អនកមនករ
ផុសផុលេឡងវញិផងែដរ។ េនះមនិែមនជ—ករផុសផុលេឡងវញិស�មបអ់នក
េទ។ ករផុសផុលេឡងវញិគួរែតចបេ់ផ�ម េ េពលែដលអនកចបេ់ផ�មេ�សករក
�ពះ។ �បែហលជមនិមនសមជិកេផ�ងេទ តៃន�ពះវ�ិរចងប់នករផុសផុល
េឡងវញិេទ។ េប�ែបកេចញកនុងអនក�នឹងែបកេចញកែន�ងេផ�ងេទ តែដរ។ េឃញ
េទ? ប៉ុែន�េឃញេទ អនកេធ�ស�បែហសករេ�សកឃ� នេនះ។

180 អនកេធ�ស�បែហសកនុងករបំេ ទឹកេ�ះេគ េ េពលែដលេគគឺ…
ទឹកេ�ះម� យមនេពញេ�យទឹកេ�ះ េហយេបអនកទុកេគេនះេ ដែដលេនះ
�នឹងសងួតទឹកេ�ះ។ េនះជករពិត�តវេហយ។ េបអនកេធ�ស�បែហសកនុងករ
ផឹកទឹកេហយនិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិេ ផឹកតេ េទ តេទ” អនកនឹង�តវ�� ប។់ អនក
េធ�ស�បែហសកនុងករញុំ��រ េនះអនកនឹង�� ប។់

181 ដូេចនះេបអនកេធ�ស�បែហសកនុងករផ�ល់នូវ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនូវ�ពះបនទូល
របស់�ពះ េនះអនកនឹង�តវ�� ប។់

182 អនកជ�គី�ទ ន អនកបទីសទ េមតូឌីស �ពីសប៊ធឺីេរ ន ពួកេពនទីកុស� �សិ
មប�ីរបស់�ពះ មយួ ពីរ បី អនកជអ�ីកេ៏�យ េឃញេទ។ កំុខ�ល់ េនះមនិមនប � អ�ី
ស�មបខ់ញុ ំេទ ខញុ ំមនិគិតថ�េធ�ចំេពះ�ពះេទ។ េឃញេទ អនកគឺជបុគគល អនកគឺ១ឯក
�� ។ អនកនឹងមនិេ �ថ នសួគជ៌មយួ�ពះវ�ិរ ឬ—និកយ�មយួេឡយ។ អនក
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នឹងេ �នសួគជ៌មនុស�ែតមយួគត ់ រ�ងអនកនិង�ពះ។ ហនឹងេហយ។ កុំខ�ល់ពី
�ពះវ�ិរែដលអនកេ ។
183 េហយេបអនកេធ�ស�បែហសកនុងករ�ន�ពះគមពរីេហយេជ �ពះគមពរី េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចិ ច ឹមជីវតិអនក េនះអនកនឹង�តវ�� ប។់ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន
បនទូលេ កនុងអនកបរសុិទធយ៉ូ�ន ៤:៣ បទគមពរី ទនេ់ទ…�ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “មនុស�នឹងមនិរស់េ េ�យនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទប៉ុែន�េ�យ�គប�់ពះបនទូល
ទងំអស់” មនិែមន�គនែ់តជែផនករបស់�េទ។
184 េយងយកបន�ិចេ ទីេនះ។ ខញុ ំេ ថអនកជំនួយករ�ពះគមពរី។ ពួកេគនិយយ
ថ “ែមន ខញុ ំេជ េរ ងេនះប៉ុែន�ឥឡូវេឃញេទ �តងេ់នះ េឃញេទ។” េឃញេទ?
185 អនក�តវយក� �ពះបនទូលេ�យ�ពះបនទូល។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មនុស�
នឹងរស់េ េ�យ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះជមច ស់។” េត
អនកដឹងេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—អឌី។]
186 េហយអនកដឹងេទ េយងបន—េយងបនបេងកតៃថងែដលេយងកំពុងរស់េ
េយង—េយងបនេធ�េ ៃថងេនះ…មយួ— មយួ—បងខូច�សន។
187 កូន�សីរបស់ខញុ ំបនទូរស័ពទមកខញុ ំថមីៗេនះ េហយនិយយមកកនខ់ញុ ំថ “ប៉”
េ ចំេហ ងបនទ បៃ់នផទះ នងបននិយយថ “មកទីេនះ េយងនឹងេ េដមបឱីយ
មនកមមវធីិ�សនេ េល�។” �ជករេ�ច ងចំេរ ងទំនុកេ�ច ង និង មនរកីគី
មយួចំនួនបន�ន�េ ទីេនះ។ េហយេបខញុ ំធ� បប់នេឃញ ចលនលះបង ់ គឺ
�េ ទីេនះ! ពួកេគេ ទីេនះ និងមនុស� េមលេ �កដូ់ចជ �ដូចជកែន�ង
កំ�ន�។ �កដូ់ចកុលសមពន័ធឥ��  េហយពួកេគបន�េលង េហយ—េ�តេឡង
េហយ�ល់គន េ វញិេ មក។
188 កែន�ង� អ�ីែដលបនេ េ�យភពេ�ម ះ�តង ់ េតម៉ូដរេប បពីេដម
ទំនុកដំេកងែដលេយងធ� បេ់�ច ងេ ឯ� េហយអរសបបយនឹង�ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះេហយទឹកែភនកហូរចុះថព ល់របស់េយង? េហយឥឡូវេនះេយងពយយមទប់
ដេង�មរហូតដល់េយងមនិមនដេង�ម�គប�់គនេ់ កនុងខ�ួនេយង រហូតដល់មុខ
របស់េយងែ�បជេខ វ េដមបពីយយមបង� ញថេយងជ��ចេ�ម ងមន ក។់ េឃញ
េទ េយងបនចម�ងពីហូលីវតូ េហយកមមវធីិទងំអស់េនះែដលេយងបនេឃញ
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�មរយៈទំនុកតេមកង ប ញ េនះនិងករបណ�ុ ះប�� លសំេលង។ ខញុ ំ—ចូលចិត�
�� បសំ់េលងល�។ ខញុ ំចូលចិត��� បម់៉ូដចស់ សេម�ងដួងចិត� េពនទីកុស�េ�ច ង។
ប៉ុែន�ខញុ ំ�បកដជស�បក់រ�� ប ់ បទញករ់បស់ពួកេគ េ�ច ងៃថងេនះ។ �តឹម�តវ
េហយ។ ខញុ ំគិតថមនេ�ចនបំផុតពីេរ ងគួរឱយអស់សំេណ ច។ �ជករចែម�ក។
�តវេហយ។

189 ខញុ ំចងេ់ឃញមនុស�មន កេ់ េពលែដលគតជ់មនុស�។ ខញុ ំមនិចងេ់ឃញ
អនកមនភរយិេស� កសិុចសីុ េហយេដរ�មបេ�� យេនះេទ។ េហយ—េហយ
រ ៉េូឡតពយរួេ ខងមុខេហយសកពី់រេ�នធ� កចុ់ះដូចជបនទុះ កតេ់ ខងមុខ។
េនះ ខញុ ំ—មនិ�ចេ ជមនុស�បនេទ។ គតម់និដឹងថគតជ់ជតិ�សនអ៍�ី
េនះេទ។ េឃញេទ? ហនឹងេហយ។ អនកេមល ស�ីេនះ េមលេ ស�ីកំពុងពយយម
កត ់ េធ�ឱយសករ់បស់នងដូចបុរស បុរសេនះកំពុងែតពយយមបេងកតសករ់បស់
គតដូ់ចជ ស�ីែដរ។ បុរសេនះេស� កសេម� កបំពករ់បស់�បពនធខ�ួន។ នងកំពុង
េស� កពករ់បស់គត ់រមួគន ។ េឃញេទ �បងខូច ទងំអស់។

190 េនះេហយជេរ ងដែដលជមយួនឹង�បេទសជតិ ជមយួមនុស� ជមយួ
�ពះវ�ិរ ជមយួនឹងអ�ី�គបយ៉់ង។ ឱ�ពះអងគេអយ! េតចុងប ចបៃ់នេរ ងេនះ
េ ឯ�? ករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទគឺជចុងប ចបរ់បស់�។

191 ដូេចនះេបអនកេធ�ស�បែហសកនុងករទទួលករចិ ច ឹមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ! �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “�គបទ់ងំ�ពះបនទូលទងំអស់
ប�� លមកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េហយចូរ�� បឥ់ឡូវេនះ េបអនកពយយម
ផ�ល់របស់ខុសឱយ� េបេនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធពិត�បកដ កនុងអនក អនកនឹងដឹងពី
ភពខុសគន ។ ឥឡូវ ចថំ �ពះបនទូលរបស់�ពះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធផ�ល់
ឱយ។ �មនិផ�កល់សំ�បក់រកំ�ន�េទ។ �មនិផ�កល់សំ�បក់រអបរ់អំ ច ឹងេទ។
�មនិផ�កល់សំ�បក់រេ �ពះវ�ិរេទ។ �មនិផ�ល់សំ�បេ់ទវវទិយេទ។ មនភព
ខុសគន េ�ចនរ�ងអ�ីមយួែដលេបកសែម�ង និងទស�នៈខង�ទឹស�ីរបស់�។

192 េទវវទូិទងំអស់េ កនុងៃថងៃន�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំេអយ ពួកេគមនពកយេ�យពកយ
ទំពរ័េ�យទំពរ័ ទងំអស់និយយពី �ពះេមស�ុ�ីតវយងមក�មវធីិេនះ! េនះជ
អ�ីែដលជកែ់ស�ង។ េហយពួកេគមន ក់ៗ បនរលំង�។ អនកយល់អ�ីែដល�ពះេយសូ៊វ
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�ទងម់នបនទូល េ េពលែដល�ទងប់នយងមកមនបនទូលថ “អនកមនឪពុក
ែដលជ�រក�េហយេហយអនកនឹងេធ�កររបស់�។”
193 �មនិបនបង� ញឱយពួកេគនូវ�ពះបនទូលពិតេនះេទ។ េឃញេទ ពួកេគ
បនរលំង�ជងតូចទងំេនះ ដូចជពួកេគកំពុងរលំងសព�ៃថងេនះ។ “េបអនកជ
កមមសិទធិេនះ េហយជកមមសិទធិរបស់េនះ អនកមនិអីេទ។” អនកមនិេជ េទឬ។
អនក�តវែតជកមមសិទធិរបស់�ពះ�គីសទ។ េបមនអ�ីមយួេ កនុងអនកេ�សកឃ� នរក
�ពះ�គីសទ!
194 �គនែ់តចថំ េ េពលែដលអនកេ ចេងកះឪពុកអនក អនកេ ជមយួគតចុ់ះ។
ប៉ុែន�ឪពុករបស់អនកមនិបន�គ ល់អនកេទ េហយអនកកម៏និ�គ ល់ឪពុករបស់អនក
ែដរ។ េហយអនក�តវែតមក េហយេកតមក។ �ពះបនបេងកតផ�ូវមយួ�មរយៈម� យ
របស់អនក ស�មប�់គបពូ់ជ—េហយបនទ បម់ក�នឹងមកដល់។ េហយបនទ បម់ក
អនកក� យជបុរសឬ ស�ីេទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ បនទ បម់កអនកបនទទួល�គ ល់ឪពុក
របស់អនក េហយឪពុករបស់អនក�ចមនករ�បកបគន ជមយួអនក។
195 ឥឡូវចូរចថំ េបអនកមនជីវតិអស់កលប ជីវតិរបស់អនក គឺេ កនុង�ពះ �ងំ
បីដំបូង។ េហយជីវតិ �ពះគឺជ�ពះបនទូល។ េហយេ េពលែដល�ពះបនទូលបន
េកតមកជ�ចឈ់មេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះជមច ស់បនយងចុះមក
គងេ់  �ងកយរបស់�ទងផ់ទ ល់ បនេធ�ឱយអងគ�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
េ េពលែដល�ពះបនយងចុះមក េដមបរីស់េ កនុងេនះ អនកបនេ កនុង�ទង់
េ េពលែដល�ទង�់តវេគឆក ង។ េហយអនក�តវបនេគឆក ងជមយួ�ទង ់ េហយអនក
បន�� បជ់មយួ�ទងេ់ កល់�៉រ។ី អនកបនកបជ់មយួ�ទងេ់ េលភន។ំ េហយអនក
បនរស់េឡងជមយួ�ទងេ់ ៃថងបុណយអុីេសទរេពល�ពឹក។ េហយឥឡូវេនះអនកកំពុង
អងគុយជមយួគន េ �ថ នសួគក៌នុង�ទង ់ េហយឥឡូវេនះអនកបន�បកបជមយួ
�ទង។់ េឃញេទ?
196 �ពះជមច ស់ផទ ល់បនក� យជមន កក់នុងចំេ�មពួកេយង។ “គម ននរ�
មន កប់នេឃញ�ពះវរបិ� េ េពល�េនះេទ មនែតបុ�� ែដល�ទង់
បេងកត(បុ��) �ពះវរបិ� ែដល�បកសពី�ទង។់” េនះគឺជ�ពះបនក� យជមនុស�
ដូេចនះ�ទង�់ច�បកបជមយួអនក ដូចជមនុស�បន។ េឃញេទ? េហយឥឡូវេនះ
អនកគឺជ—អនកមន�ចឈ់ម េហយ�ទងជ់�ចឈ់ម។ �ពះបនេកតជ



េ�សក 45

�ចឈ់មកនុងចំេនមពួកេយង កនុងអងគបុ��របស់�ពះអងគគឺ�ពះេយសូ៊�គិស�។
េហយេ កនុង�ទងគឺ់ជ�ពះ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ គម នអ�ីែដលខ�ះភពជ�ពះេឡយ។ �ទង់
គឺជ�ពះ។ “�ពះជមច ស់បនេបកសែម�ងេ កនុង�ពះ�ជបុ���ពះេយសូ៊វ�គីសទ”
ែដលបនេធ�ឱយ�ទងជ់េអម៉ញូែអល ដូចែដលេ��បនែចងដូេចន ះែដរ។

197 ឥឡូវេឃញេទ អនក�តវែតមកមុនេពលែដលេ�កិយ�តវបនបេងកតេឡង
េឈម ះរបស់អនក�តវបនកតទុ់កកនុងេស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។ េហយអ�ីែដល
អនក�ចេធ�បនគឺញុំ? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរស់េ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
េហយឥឡូវេនះេ កនុងវវិរណៈ ២២:១៩ �ពះគមពរីបនែចងថ “អនក�ែដលដក
ពកយមយួេចញពីេនះ ឬបែនថមមយួពកយេ � ែផនករបស់គតនឹ់ង�តវយកេចញពី
េស វេ ជីវតិ។ េឃញេទ េត�េ� ប៉ុ�� ? អនកមនិ�ចេទ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិ
រស់េ េលរបស់ៃនេ�កិយេនះេទ។

198 ដូចសត��ពបនិងសត�ែក�ក។ សត�ែក�កគឺជមនុស�កំពុតដធ៏ំ។ ែក�កមយួ មតិ�
េនះ �ចេចញេ េ�កេ ទីេនះ េហយ�ចសីុ�សវ�លីេពញមយួៃថង។ េហយ
េ ទីេនះេហយេហរេល�កសពេខម ច�� ប ់ ែដលងបច់ស់េហយសីុ�ែដរ។
��ចអងគុយបន េហយ��ចសីុជមយួលលក �សវ�លី និងេ េហយសីុ
េ�គងឆ�ឹងែដល�� ប។់

199 ប៉ុែន�សត��ពប�ចបរេិភគ�សវ�លីេពញមយួៃថង ប៉ុែន��មនិ�ចសីុរបស់
ងបប់នេទ ពីេ�គងឆ�ឹង ពីេ�ពះ�ជសត��ពប។ េហយសត��ពបមនិមន�បមត់
េទ។ េបខេំចញពីេ�គងឆ�ឹងែដលងបេ់នះ�នឹងសម� បស់ត��ពប។ េឃញេទ �
គម ន�បមតេ់ទ។ េហយេនះជ រេប បែដល� គឺគម នភពល�ីងេទ។

200 េនះជផ�ូវជមយួ�គី�ទ នពិត�បកដ។ ពួកេគមនិចងប់នេរ ងៃនេ�កិយ
េទ។ ពួកេគ�គនែ់តបរេិភគ�ពះបនទូលរបស់�ពះែតមយួ។ អ�ីែដល�� តត�មងករ
គិតរបស់មនុស�។ េឃញេទ ពួកេគមក�មរយៈេនះ េហយមន កឯ់ង។ េរ ង�� ប់
របស់េ�កីយេនះ �ធំុក�ិនស�ុយស�មបព់ួកេគ។

201 សូម�កេឡកេមលសត�ែក�កចស់េ �គទឹកជំនន ់ �េ�ះេហរពី�ងកយ
មយួេ �ងកយសីុ�ចស់ត�ែដលងបច់ស់ៗ �មនិបនវលិ�តឡបម់កទូកវញិ
េទ។ ប៉ុែន�សត��ពបមនិ�ចរកកែន�ងស�មកបនេទ នង�តឡបម់កឯទូកវញិ
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ែដលជកែន�ងែដលនងទទួលបនធ ញ ជតិ។ េហយេនះគឺជរេប បែដលេយង
េធ� េយងរស់េ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

202 កនុងទំនុកតេមកង ៤២។ �វឌីចបស់ជបនសរេសរទំនុកេនះ ទំនុកតេមកង
៤២ េ េពលគតរ់តេ់គចខ�ួន េពលគតនិ់យយថ “�ពលឹងខញុ ំេ�សករក�ទងដូ់ចជ
ក� នដ់ង�ករ់កទឹកេ�ជះ។” េឃញេទ គតប់នយំ។ �វឌីជអនករតេ់គចខ�ួន។ គត់
បន…គតទ់ទួលចកេ់�បង�ងំេលគត ់គតដឹ់ងថគតនឹ់ងក� យជេស�ច េ��
បនចកេ់�បងអភេិសកគតជ់េស�ច។ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ េ ទីេនះ គត់
មនទ�នមយួ�កមតូច ែដលបេងកតេ�យជនជតិដៃទ ជេដម េ េលកំពូល
ភន។ំ កែន�ង� �កងជទី�ស�ញ់របស់គត ់ េ�យ�រែតអំេពបបរបស់ពួកេគ
ពួកេគ�តវបនេគ�បមូលេ ជំុវញិជមយួពួកភលីីសទីន។ េហយ�វឌីេ ៃថងេក�
េនះ �ចបស់ជគតប់នសរេសរទំនុកដំេកងេនះថ “ដូចជក� នេ់�សកដង�ករ់ក
ទឹកេ�ជះ។”

203 សូមកតស់មគ ល់�វឌីេ កនុង�ថ នភពេនះ។ គតេ់មលេ ទី�កង
ជទី�ស�ញ់របស់គត។់ េហយគតច់ងចេំពលគតេ់ េកមងគតធ់� បយ់ក
េច មេចញពី�ងមយួេ ទីេនះ។ �ជទឹកដធ៏ំ កនុង�បេទសនិង�បេទសសំបូរ
េ�យនំបុង័ផងែដរេ ទីេនះ។ �មពិតេ េបេថ�ហិមមននយ័ថ “ដំ�ក់
នំបុង័របស់�ពះ។” េហយបនទ បម់កេ េពលែដល�វឌីបននឹកចពីំករេធ�ដំេណ រ
េ ទីេនះេហយផឹកទឹក�តជកល់� េហយគតក់ំពុងេដកេ ទីេនះឥឡូវេនះ អនក
រតេ់គចខ�ួនឆង យពីមនុស�របស់គត។់ គតគ់ម នកែន�ង�តវេ េទ េហយ�ពលឹង
របស់គតច់បស់ជែ�សករកទឹក�តជកល់�េនះ។

204 គតម់នអនកបំេរ ខ�ះេ ទីេនះ ខញុ ំេអយ ចំនួនដតិ៏ចតួចបំផុត សថិតេ េ�កម
ប ជ របស់គត។់ េហយពួកេគបីនកក់នុងចំេ�មពួកេគបន�បយុទធ�បឆងំ
ជមយួពួកភលីីសទីន ែដលដប�់បម៉ំយល៍ �បពំីរម៉យល៍ ឬអ�ីមយួេ ខងេ�កយ
កតផ់�ូវរបស់ពួកេគ េហយនគំតផឹ់កទឹកេនះ។ ប៉ុែន�ករេ�សកឃ� នៃន�ពលឹង…

205 �ងកយរបស់គត ់គតេ់ឡងមកេ ទីេនះ �បែហលជ�តវផឹកពីអ�ីទងំអស់
គត�់ចទទួលបនកែន�ងខ�ះ មនែសបកពែពចស់ៗនិងរបស់ខ�ះេទ ត ជមយួ
ទឹកេក� េ ខងកនុង េ ៃថងេក� េនះ។ គតប់នគិតថ “េបខញុ ំ�គនែ់តេដក េនះ
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បតក់រេ�សកឃ� នែដលខញុ ំមន! េបខញុ ំ�ចចុះេ េបេថ�ហិមរចួេដកេ រនធេនះ
េហយផឹក!”
206 េហយេ េពលែដលពួកេគបនេ យកទឹកនិងយក��តឡបម់កវញិ ករ
េ�សកៃន�ពលឹងគតក់នែ់តខ� ងំ មនិែមនស�មប�់កងេបេថ�ហិមេទ ែតមកពី�កង
េយរ�ូឡិម។ ែដល�ពលឹងរបស់គតេ់�សក។ ដូេចនះគតប់នលះបងទឹ់ក បន
និយយថ “ខញុ ំមនិ�ចផឹក�បនេទ។ គតច់ក�់េ េលដី។ េឃញេទ �ពលឹង
របស់គតក់នែ់តេ�សករក�ពះ ជជងករបំេពញករល�…ករេ�សកៃន�ងកយ
របស់គត ់ជមយួនឹងទឹក�តជកល់�។ គតច់ក�់េ េលដី។
207 េឃញេទ វមិនៃន�ពះ ទឹកៃន�ពលឹងពី�កងេយរ�ូឡិមគឺេ ខងេល!
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុងយ៉ូ�ន ៦:៣៣ “ខញុ ំគឺជនំបុង័ជីវតិ។ ខញុ ំជនំបុង័
ជីវតិ។” ភូមេិបេថ�ហិម “ដំ�ករ់បស់�ពះ” គឺជពួកជំនុំរបស់េយងេ េលែផនដី
ៃន�ពះ �កមជំនំុែដលមនេ េលែផនដីេនះ។ េយងចូលចិត�េ �ពះវ�ិរ េ េល
ែផនដីេនះប៉ុែន�ែដលអ�ច រយេនះគឺ�កងេយរ�ូឡឹមែដលេ ខងេល គឺជ�ពះ។
�កងេយរ�ូឡិមខងេល គឺជ�ពះ! កនែ់តអ�ច រយគឺករេ�សកឃ� ន�ពលឹងេ
ទីេនះ ជមយួ�ទង ់ ជជងករបំេពញខ�ួនឯងជមយួនឹងករចូលរមួកែន�ង�
មយួកនុង�ពះវ�ិរ។ េឃញេទ ករចូលរមួ�ពះវ�ិរមនិបំេពញករេ�សកេនះេទ។
�វឌីបនបង� ញ�េ ទីេនះ ទឹកគឺ�តឹម�តវពីដំ�ករ់បស់�ពះ េឃញេទ គតច់ក់
�េចញេ េលដី េដមបែីស�ងរកករអនុេ�គះេដមបទីទួលបនេភសជជៈ�តជកល់�ពី
�ពះ។ សូមបែីតេ េលេនះ…េលសពីករេ�សកែដលមនេ កនុងអនក គឺករេ�សក
ចំេពះ�ពះ។
208 កតស់មគ ល់េយរ�ូឡឹម ពកយេនះ។ �ពះគមពរី “េយរ�ូឡិមគឺមកពី�ថ ន
េល” បននិយយថ “ែដលេយងជ…គឺជម� យរបស់េយងទងំអស់គន ។” េហយ
�ពះ�គីសទគឺជម� យរបស់េយង។ េយងដឹងថ�ពះជមច ស់ជម�របស់េយង ដបតិ
េយងេកតមកពី�ពះអងគ។ ពកយេនះមននយ័ថ “សន�ិភព” គឺេយរ�ូឡិម �
ឡូម។ ឬ�លឡុម ែដលមននយ័ថ “សន�ិភព” េយរ�ូឡិម េឃញេទ
មននយ័ថ “សន�ិភព។”
209 កនែ់តអ�ច រយគួរែតជករេ�សកៃន�ពលឹង�មយួស�មបទឹ់កៃនជីវតិ
ជជងនិយយថអនកជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរ។ ករេ�សកៃន�ពលឹងមនិ�តវបន
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បំេពញេទ ករេ�សកពិត�បកដ។ ��ច�តវបននឱំយខូច។ អនក�ចគិតថអនក
មនិអីេទេ េពលអនកចូលរមួ�ពះវ�ិរ ប៉ុែន�េនះមនិែមនេទ។ េនះនឹងមនិ
បំេពញចិត�បរសុិទធេ�សកចំេពះ�ពះេទ។ �មនិ�ចេធ�បន។ ��គនែ់ត…�មនិែមន
េ ទីេនះេទ។
210 ឥឡូវេនះ�វឌីបននិយយេ កនុងទំនុកតេមកង ៤២:៧េ ទីេនះ
“េ េពលែដលទីជំេ ែ�សករកទីជំេ ផងគន េ�យសូរឈូឆរៃនរមូរលក” ជករ
េ �ពលឹង។
211 េមល ខញុ ំែតងែតេ�ប�ជឧទហរណ៍។ េបមន�ពយេ ខងេលរបស់�តី �
�តវ�កេ់ ទីេនះេដមបឱីយ�ែហលជមយួ។ �មនត�មវករស�មបរ់បស់េនះ។
ចុះេប�និយយថ “ខញុ ំនឹងក� យជ�តីេផ�ង។ ខញុ ំនឹងក� យជ�តីឆ� តនិងមនករ
អបរ់។ំ អូខញុ ំ— ខញុ ំេទបែត…ខញុ ំនឹងេ េជ េលេទវវទិយពិតមយួចំនួន! ខញុ ំេជ ថខញុ ំ
មនិចបំចម់ន�ពយេនះេទ”? េត�នឹងមនិឆង យពីទឹកេទឬ? េហយ�ពិតជ
�តឹម�តវ។
212 េតមនអ�ីេកតេឡងេបេដមេឈបននិយយថ “ខញុ ំដឹងថ�តវែតមនែផនដី
ជមុនសិនស�មបខ់ញុ ំេដមបរីកីលូត�ស់េ កនុង។ �តវេហយ។ ខញុ ំកំណតថ់នឹង
ដុះេ េលែផនដី។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងក� យជេដមេឈេផ�ង ខញុ ំចងេ់�យពួកេគ�កខ់ញុ ំេ
ទីេនះ េ ក�� លផ�ូវ ដូេចនះខញុ ំ�ចឆប�់គ ល់បន”? េឃញេទ �មនិ�ចរស់េ
យូអែង�ងេទ។ េឃញេទ? �តវេហយ។
213 “េពលែដលទីជំេ ែ�សកេ ទីជំេ ” ��តវករេលសជងករចូលរមួកនុង
�ពះវ�ិរ។ ��តវករេ�ចនជងករចបៃ់ដគន ជមយួ�គអធិបបយ។ ��តវ
ចំ�យេពលេ�ចនជងកររស់េ ល�និង�តង។់ ��តវករអ�ីមយួេដមបបីំេពញចិត�
េ ខងកនុងអនក ែដលចកេចញពី�ពះចូលកនុង�ពលឹង។ “ទីជេ� េ រកទីជេ�
េ�យសូរឈូឆរៃនរមូរលក ឱ�ពះអមច ស់េអយ។ ទីជេ� េ រកទីជេ� !”
214 េតករេ�សក�បេភទ�ែដលេយង�ចគិតថមនេ កនុងេយងយបេ់នះ?
េយងជមនុស�ពួកេពនទីកុស� េតេយងេ ទី�? េតករេ�សក�បេភទ�
ែដលមនេ កនុងេយង? េតករេ�សក�បេភទ�ែដលេ កនុងខញុ ំ? េតករេ�សក
�បេភទ�ែដលេ កនុងអនក? កុំពយយមបំបិទេសចក�ីេ�សកដប៏រសុិទធេនះចំេពះ
�ពះ។
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215 ឆន កំន�ងមក េ េពលែដលពួកេគធ� បម់នមសេ ទីេនះេ េលភន។ំ ខញុ ំបន
�នេរ ង�៉វជេ�ចនឆន មំក េហយ�ែតងែតេ ជបនឹ់ងខញុ ំ។ �បនេពលថមន
អនករកុរកមន ក—់បនេចញេ ទីេនះឯនយភន ំ េហយរកុរកមស េហយគតប់ន
�បកសជអនកមនយ៉ងមុតម។ំ េហយគត�់តឡបម់កវញិ គិតកនុងចិត�ថ េពល
ែដលគតេ់ ដល់ទី�កង េតគតនឹ់ងេ ជយ៉ង� ប � បនចបេ់ហយ។
េហយ—េហយគត—់គតប់នពយយមនិយយថ “ៃថងែស�កខញុ ំនឹងចូល ែតខញុ ំ
នឹង…” �តឹមែតេធ�ដំេណ រមយួៃថង គតប់នចូលដល់ទី�កង េហយគតនឹ់ងមន
មស។ េហយគតម់នបវធំៗេពញេ�យមស។

216 គតម់នែឆកជមយួគត។់ មនិេ�ប បេធ បឥឡូវេនះែឆកេ នឹង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ប៉ុែន�ដូចខញុ ំកំពុងេធ�ឧទហរណ៍។ ប៉ុែន�ែឆកេនះ…

217 េពញមយួយប ់ អនករកុរកបនេដកេ េលែ�គរបស់គត ់ េហយ—គត់
ចបេ់ផ�មគិត “ឥលូវែស�កខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងយកមសរបស់ខញុ ំទងំអស់ចូលេ  េហយ
ខញុ ំនឹងក� យជអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ែតងែតចងក់� យជអនកមន។ ខញុ ំ—ចង់
េធ�ជរបស់ល�ៗនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។

218 េហយ—បនទ បម់កែឆកេនះចបេ់ផ�ម�ពស េហយេ�យ�រែតមន ស�តវខិត
ជិត។ េហយគត—់គតប់នេចញេ ទីេនះេហយគតនិ់យយថ “បិទមត!់”
េហយដូេចនះែឆកបនសងប�់ង ត។់ េហយមនិេលសពីករ�តឡបម់កេដកវញិ គត់
ចបេ់ផ�មចូលេគង េហយែឆកកច៏បេ់ផ�ម�ពះជថមីម�ងេទ ត �គនែ់តេ�តេ ែខ�
�ច�កេ់នះ។ េហយគតប់នេ មតទ់� រម�ងេទ តេ�យនិយយថ “ឈប�់ពះ! ខញុ ំ
ចងឲ់យ អនកដឹងថៃថងែស�កខញុ ំជអនកមនេឃញេទ” េនះគឺជសុបិនដអ៏�ច រយរបស់
គត។់ ប៉ុែន�ែឆកបនចបេ់ផ�ម�ពសម�ងេទ ត។

219 េហយចុងេ�កយគតម់នករធ� កទ់ឹកចិត�ខ� ងំ�ស់ គតប់នេ យក
កេំភ�ងរបស់គត ់ េហយបនបញ់ែឆកេនះ�� បេ់ ។ គតប់ននិយយថ
“េទះជយ៉ង� ខញុ ំមនិ�តវករេ�ប�បស់�េទ តេទ។ ៃថងែស�កខញុ ំជអនកមន។ ខញុ ំ
នឹងក� យជអនកមន ៃថងែស�ក។”

220 េហយគតប់នេផ�កកេំភ�ងចុះេ �ជងេនះ បនែបរខនងេ ទ� �តឡបេ់
េដកវញិ។ បុរសេនះបន�មគតអ់ស់ជេ�ចនៃថង បនឈនេជងចូលេហយ
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សម� បគ់ត។់ គតម់និែមនជអនកមនេទ គតប់នប ឈបក់រ�ពមនេនះ ែដល
កំពុងពយយម�បបគ់តថ់ជីវតិរបស់គតគឺ់មនេ�គះថន ក។់

221 េហយបងប�ូន�បស�សីេអយ អនកនឹងមនិ�ច…កុំពយយមបំបិទមតក់រេ
ដប៏រសុិទធេ កនុងដួងចិត�របស់អនកបនេទ េឃញេទ េ�យចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរ
េ�យករសូ�ត េគលលទធិ ែដលជកមមសិទធិរបស់អងគករជក�់កម់យួ។

222 មនែតវតថុមយួប៉ុេ�� ះែដល�ចសកបចិ់ត�បន េនះគឺជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
“ដូចសត�ក� នេ់�សកដង�ករ់កទឹកេ�ជះ េនះ�ពលឹងខញុ ំេ�សករក�ទង ់ ឱ�ពះអងគ
េអយ។ �ពលឹងខញុ ំេ�សកចំេពះ�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់!” េឃញេទ មនអ�ីមយួេ កនុង
អនក ែដលចងេ់ឃញចលនរបស់�ពះ។ �ពលឹងអនកេ�សកឃ� ន�។ កុំប ឈបអ់�ី
ែដលខ�ះករេនះ។

223 កុំអនុ ញ តឱយ�គគង� លខ�ះ�បបអ់នកថ “អនក�គនែ់តចបៃ់ដរបស់គត់
ចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរឬជកមមសិទធិរបស់អងគករេនះ។” េតអនកមនិបំបិទមតប់រសុិទធ
េទ។ ��ពមនអនក។ ៃថង�មយួនឹងមកេ េពលែដលអនកនឹងមកដល់ចុងប ចប់
ៃនជីវតិ។

224 ដូចជ ស�ីតូចមន កេ់ កនុងទី�កងរបស់េយងែដលេយងេចញមក។ នង
បន�បប…់េកមង�សីតូចបនេឡងេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរ េហយេកមង�សីតូច
ល��ស់។ នងបនមក�មផ�ូវ។ នងមនសកែ់វង អនកដឹងេទ សករ់បស់
នងបនទញមកដូចជចំណិតៃនខទឹមប�ងំរបកអុីចឹង មុខេមលេ …គម នករ
តុបែតងេទ។ េហយេកមង�សីេនះធ� បច់ំអកឱយនង បននិយយថ “េបអនកមនិ
មន�គគង� លែដលមនកបលទំែពកេនះអនកនឹងេ ទីេនះ” និយយពីខញុ ំបន
និយយ—េពលថ “អនក�ចេមលេ ដូចជអ�ីែដលសមរមយ។ ប៉ុែន� អនកេមលេ
ដូចជមនអ�ីមយួេចញពី�ងបុ�ណ។” េហយ អូ នងេធ�ករេ េលធយងូថម�ល់
េពលែដលនង�ចេឃញនងែបបេនះ។ បននិយយថ “�គគង� លរបស់េយង
គឺមនគំនិតទូលំទូ�យ។” បននិយយថ “គត—់គត—់គត�់គ ល់ពួកេគ។
េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ដូេចនះ? េនះមនិមននយ័អ�ីទល់ែតេ�ះ រេប បែដលអនក
េស� កពកឬ់គិត។” �សមណស់! �ពះគមពរីរបស់�ពះនិយយថ�សម។ េយងនឹង
រស់េ េ�យ�គប�់ពះបនទូល!
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225 ដូេចនះេកមង�សីតូចេនះមនិែដលយកចិត�ទុក�កេ់លនងបន�ិចេទ។ នង
េបសកជនមន កឥ់ឡូវេនះ។
226 ដូេចនះបនទ បម់ក— ស�ីវយ័េកមងេនះបនមនជំងឺសងគម េហយនងបន�� ប។់
មតិ�ខញុ ំមន កប់នបូមយក�រធតុ�វែដលមនេ កនុងខ�ួនេ េពលនងជិត�� ប។់
គតប់ន�បបខ់ញុ ំថ “បនទ បពី់នង�� បេ់  គតេ់ ែតមនក�ិនស�ុយៃន វតថុ�វ។
នងមន�បេ�ងសីុេ ចំេហ ងខ�ួន គឺជំងឺសងគម។ ពួកេគមនិទងំ…សូមបែីត
ឪពុកម� យរបស់នងកម៏និដឹងថមនប � អ�ីជមយួនងែដរ។ េហយនងបន
�� ប។់ ប៉ុែន�មុនេពលនង�� ប…់
227 នងបនបេ�ង ន��ៃថង�ទិតយ។ េហយ�កម��ៃថង�ទិតយតូចៗ
ទងំអស់របស់នងចូលមក ពួកេគចងេ់ឃញនងេ េពលែដលនងបនេ
�នសួគ ៌ ពួកេទវ�មកននំងេ ។ េហយ�គគង� លរបស់នងេ ខងេ�ក
ជកប់រ ីេដរេឡងចុះ�ម�លេ មនទីរេពទយ។ េហយពួកេគទងំអស់គន នឹងេ�ច ង
េ េពលែដលនង�តវ�� ប។់ អនកដឹងេទ ពួកេគបនដឹងថនង�តវែត�� ប។់
�គេពទយបននិយយថនងជិត�� ប ់ ដូេចនះពួកេគទងំអស់គន នឹងេ េមល ពួក
េទវ�មកននំងេ ។
228 េហយេ េពលែតមយួេ េពលែដលនង�បឈមមុខនឹងករពិត! ឥឡូវេនះ
នងជមនុស�េ�ម ះ�តង ់ ជសមជិក�ពះវ�ិរ នងជ�គបេ�ង នេ ៃថង�ទិតយ
និងជសមរជិកេ�ម ះ�តង ់សមជិកៃន�កមជំនុំនិកយធំដល៏�។ ប៉ុែន�េ េពលនង
ចបេ់ផ�មករតយុទធ េសចក�ី�� បប់ន�យ�ប�រនង ែភនករបស់នងបនឆបេឆះ
យ៉ងខ� ងំេហយនងបននិយយថ “ខញុ ំបនបតប់ងេ់ហយ!” នងបននិយយ
ថ “ខញុ ំបនបតប់ងេ់ហយ! េ េ �គគង� លមក!”
229 គតប់ន�កប់ររីបស់គតចុ់ះេហយេដរចូលមកេ�យនិយយថ “េ ទីេនះ
េ ទីេនះ! េ ទីេនះ េ ទីេនះ! េយងនឹងេ�យេវជជបណ�ិ តពយបលែបបគីមដីល់
អនក។”
230 បននិយយថ “ខញុ ំមនិចងប់នែបបគីមេីទ។” បននិយយថ “អនកបេ ឆ ត
មនុស�! ខញុ ំ�� បេ់ហយខញុ ំនឹងេ នរក។ េហយខញុ ំបនបតប់ងេ់�ពះអនកមនិបន
�បបខ់ញុ ំករពិត។ េ យកេកមង�សីតូចរបស់ហគូហូ៊ េហយននំងមកទីេនះឱយខញុ ំឱយ
េល ន។ នងនិយយ�តវេហយ។”
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231 រងច់រំហូតដល់អនក�បឈមមុខនឹងករពិតម�ង។ េតអនកមនិពយយមក
�ពមនដប៏រសុិទធ។ កុំេធ�ឱយអនកផទុះជមយួករអបរ់ទំំេនប កេំភ�ងខ�ីពីរជន។់ អនក
�� បក់រ�ពមនពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយបេ់នះែដល�ពមនអនកថ “ខញុ ំជផ�ូវ ជ
េសចក�ីពិត និងជជីវតិ។ គម នមនុស��មកឯ�ពះវរបិ� ប៉ុែន�េ�យ�មខញុ ំ។”
េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។

សូមឱយេយងឱនកបលចុះមយួែភ�ត។

232 ខញុ ំចងដ់ក�សង�់ពះបនទូលមយួបែនថមេទ តរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ
ខណៈេពលែដលអនកេ គិតអំពី�។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុងម៉ថយ ៥
ថ “មនពរេហយអនក�ែដលេ�សកឃ� ន។” េយងពិតជមនពរែដលបន
េ�សកឃ� នកនុង�ទង។់ េតអនកបនឈនដល់ចំណុចមយួែដល—�បពន័ធ—របស់
អនកទងំមូល �តវបនបំពុលេ�យនិកយ�សន និងប�� ញនិកយនិង�កម
និយម និងរបស់េផ�ងៗ បទប ជ របស់�ពះវ�ិរតូចៗដូចជករចូលរមួសងគម
ដូចករចូលផទះសំ�កជ់េដម ពី�ពះវ�ិរមយួេ �ពះវ�ិរមយួ? េត�រក��ច
�កទឹ់កៃនករបំពុលបនេទ? េហយអនកកំពុងរអិលចូល�ដូចជសត��ជកៃ�ពមយួ
េ កនុងសនូកមយួ? េពល អនកេធ�មនិបនសូមបែីតដឹងថអ�ីែដលជករេ�សកឃ� ន
ពិត�បកដៃន�ពះ េដមបេីមលេឃញ�ទងជ់ករពិតមយួ �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធែដលគងេ់ កនុងអនក េហយបង� ញេ�យអនកេឃញ។ េបអនក—េបអនក
ចូលកនុងវធីិេនះេ យបេ់នះ េបអនកេ ែតេ�សកចំេពះ�ពះជមច ស់ ខញុ ំសូម�បប់
អនកថ:

មន�បភពែដលេពញេ�យឈម
េចញពីសរៃសេអម៉ញូែអល
េ ឯមនុស�មនបបេ េ�កមជំននេ់នះ
បតប់ង�់ន ម�ប�កែ់ដលមនកំហុសរបស់ពួកេគ។

ឯេចរែដល�� បេ់នះអរសបបយេពលបនេឃញ
�បភពេនះេ កនុងៃថងរបស់គត។់
េទះបីជខញុ ំ�ចេធ�បន យ៉ងដូច�ទង់
�ងបបខញុ ំេចញឆង យ។
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�ងំពីខញុ ំមនជំេន ខញុ ំបនេឃញទឹកហូរេនះ
ករផគតផ់គងរ់បសួហូររបស់�ទង់
ករេ�ះេសចក�ី�ស�ញ់ជ�បធនបទខញុ ំ
េហយនឹង�តវមនរហូតខញុ ំ�� ប។់

233 េបអនកមនករេ�សកេ យបេ់នះ េដមបដឹីងបែនថមេទ តអំពី�ពះេហយចូលេ
ជិត�ទង ់ េតអនកនឹងេលកៃដរបស់អនកឥឡូវេនះេទ? ខណៈេពលែដលកបលឱនចុះ
េហយនិយយថ “សូមអធិ�� នេ�យខញុ ំផង។” ឱ�ពះអងគេអយ ចូរេមលេ ៃដ!

234 េចញេ កនទ់ឹកដីែដលករចកផ់�យកំពុងែតេចញមកពីខងេកត
ខងេជង ខងលិចនិងខងតបងូ អនកេ កនុងបនទបទ់ងំេនះេលកៃដរបស់អនក
េឡងេល �គគង� លនិងអ�ីកេ៏�យែដលអនកចងប់ន អនក អ�ីមយួេ កនុងអនក េ�សក
ចំេពះ�ពះ។ ករេ�សកដប៏រសុិទធេនះ!

235 មនិសកបចិ់ត�…អូ អនកនិយយថ “បង�បស�បណ�ខំញុ ំ—ខញុ ំបនែ�សក។ ខញុ ំ
បន�េំ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។” កំុ កំុ កំុ យក�។ អតេ់ទ។

236 រងច់រំហូតដល់ករេពញចិត�េនះ មកភពេពញេលញៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនចូលមក បនទ បម់កកណ�ឹ ងៃនករែ�សក េហយករនិយយភ�ដៃទនិងករ
�េំ កនុង�ពះ នឹងមក។ អនកមនិចបំចេ់ធ��េ�យត ន�ីេទ។ អនកនឹងេធ��េ េពល
អនកចុះ�មផ�ូវេ កនុង�នរបស់អនក។ អនកនឹងេធ��េ េពលែដលអនកកំពុងេ េល
ឥត។ អនកនឹងេធ��េ េពលែដលអនកកំពុងេបកបរ�កចកេ កនុងជ ជ ំង ជមយួ
ករងរជងេឈរបស់អនក។ េទះអនកេ ទី�កេ៏�យអំណរមនិ�ចនិយយ
បននិងេពញេ�យសិរលី�!

ឥឡូវសូមេយងអធិ�� ន។

237 ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទី�ស�ញ់! �ងែវង េពលែវង េចញបន�ិច កនុង
�រេ យបេ់នះ ប៉ុែន��ពះអងគេអយ សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទងផ់�ល់នូវ
—អតថនយ័ចំេពះដួងចិត�ទងំអស់។ េ កនុង�ពះវ�ិរេនះ េ យបេ់នះ មន ៃដ
េកនេឡង �គបផ់�ូវេ ជុំវញិ�លនិង េ �គបទី់កែន�ង។ េយង—េយងអធិ�� ន
�ពះអងគជទី�ស�ញ់េអយ ស�មបព់ួកេគ។ អូ! ចំែណកេពញចិត�ៃន�ពះ (ែដល
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ជ�ពះ�គីសទក�ីសងឃមឹៃនសិរលី�ក�ីសងឃមឹៃនជីវតិ េ កនុងអនក) ��ចមកដល់ពួកេគ
មន ក់ៗ ។

238 េចញពីទូទងំរដ�កលីហ�័រញ៉ រហូតដល់ញូវយក៉ឥឡូវេនះ កែន�ងែដល�េ
�ពឹក�ពលឹម ពួកេគនឹង�� បេ់ ទីេនះ។ េ —េ ញូ�បឺំសនិងចុះេ�កមេ បូ
ស�ុន េហយ�មផ�ូវេ រដ�តិច�ស់ឆ�ងកតរ់ដ� អិនេឌ �� រហូតដល់រដ� ក
លីហ�ញ៉ និងេ ជំុវញិ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូម�កេឡកេមលៃដរបស់ពួកេគ។
េមលអ�ីែដលេ ពីេ�កមពួកេគ �ពះអមច ស់ ចិត�េនះេ ទីេនះកំពុងែតេ�សក។

239 េ ៃថងែដលមនុស���កក ់ ជកែន�ងែដល�រក�បនេធ�េ�យែភនកមនុស�
េមលមនិេឃញ េដមបចូីលរមួ�ពះវ�ិរេហយនិយយថ “េនះជអ�ីែដលអនក
�តវករ។” េហយពួកេគេ ែត�កេឡកេមលខ�ួនេគផទ ល់និងេមលេឃញរេប បែដល
ពួកេគេធ�និងបំណង�បថន ែដលពួកេគេធ�ដូចេ�កិយ។

240 េ េពល ែដល�ពះគមពរី�បបេ់យងថ “េបេយង�ស�ញ់របស់េ�កីយេនះ
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់មនិេ កនុងេយងេទ។”

241 �គនែ់តគិតថ �ពះវរបិ�េអយ េតខូចយ៉ង�ែដល�េធ�ឱយពិតដូច
�ពះបនទូល ថេតពួកេគ�ចនិយយយ៉ងដូចេម�ចបនថ “អូ! េយងេជ េល
�ពះគមពរី ប៉ុែន�មនិែមនេនះេទ។ េយងមនិេជ េរ ងេនះេទ។ េយងេជ ថេនះគឺស�មប់
សមយ័កលមយួេទ ត។ េយងេជ េនះវញិ” ពីេ�ពះនិកយមយួចំនួនបនបែង�រ
ចិត�របស់ពួកេគចូលេ កនុង�ងេនះ។

242 េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនក�ែដលយកពកយមយួ
េចញពីេនះ ឬបែនថមមយួពកយេ កនុង� ចំែណករបស់គតនឹ់ង�តវយកេចញពី
េស វេ ជីវតិ។”

243 �ពះអងគជទី�ស�ញ់! សូមគិតអំពីករខកចិត�េ ទីេនះេ ទីជំនំុជំរះ
មនុស�បនរស់េ ល� �� ត ជីវតិបរសុិទធ បនេ �ពះវ�ិរ �គនែ់តេ�ម ះ�តង់
ដូច ពួកេគ�ច ែតនិងបតប់ង។់

244 គិតពីពួកផរសីុិទងំេនះ ពីរេប ប ពីេកមង�បស ពួកេគបនបណ�ុ ះប�� ល
េ កនុង�ពះបនទូលេឡង�មរយៈ��េរ ននិងអ�ីៗទងំអស់ែដលបរសុិទធ (�តវែត
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េធ�ឬពួកេគនឹង�តវេគគបនឹ់ងដំុថមរហូតដល់�� ប)់ េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ
“អនកមនឪពុកែដលជ�រក�។”
245 េតជនជតិអុី��ែអលបនធ� កចុ់ះយ៉ងដូចេម�ចេ ! េហយសូមឱយករ
េនះជករ�ពមនចំេពះ ពួកេពនទីកុស� �ពះអមច ស់េអយ េ េពញទឹកដី
េនះ។ េតេ�កម៉ូេសែដលជេ�� បនចុះមកឯ�សកេអសីុពទេដមបបីំេពញ
សេ�មច�ពះបនទូល�ពះ េដមបនីយំកពន�ឺ�ង ចដល់ពួកេគេ�យរេប ប�! ពួកេគ
បនេឃញអពភូតេហតុដអ៏�ច រយរបស់�ពះ! រេប បែដលពួកេគេដរ�មគត ់ឆ�ងកត់
សមុ�ទ�កហម �តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកដល់គត ់ បនចូលេ កនុងេ ទី
រេ��ន េហយបរេិភគ��ររបស់ពួកេទវ�ែដលបនធ� កម់កពី�ថ នសួគ។៌
េហយបនទ បម់ក បនបដិេសធមនិទទួលយក�ពះបនទូលទងំអស់េ េពលែដល
ពួកេគ�តឡបម់កពី កេដសបរន…ដល់កេដស—បរនពីទឹកដីសនយ បន
និយយថ “ពួកេគដូចជយក� េយងមនិ�ចេធ��បនេទ។” េ េពលែដល�ពះ
មនបនទូលថ “អញផ�ល់ឱយឯងនូវទឹកដីេនះរចួេហយ”! ែខ��ពំែដន! �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលថ “ពួកេគ�គបគ់ន  វនិស។ ពួកេគបន�� បេ់ហយបតប់ងេ់�យគម ន�ពះ
េទះបីជពួកេគបនេធ�អ�ីៗទងំអស់កេ៏�យៃនេរ ងទងំេនះ។ ពួកេគបនេឃញ
អពភូតេហតុទងំេនះ។ រកី�យ�េំឡងនិងចុះ�មេឆនរសមុ�ទជមយួម៉�មេ េពល
ពួកេគ�យដំប៊រីនី។ េហយមនែតបីនកក់នុងចំេ�មពីរ�ននកប់នចូលកនុង។
246 េយងដឹងេហយថេ េពលែដលេមជីវតិេឈម លែហ�នពីបុរស និង�សីមក
ជមយួគន  មនែតមយួកនុងចំេ�មមយួ�នេនះគឺបនទទួលយក។ សុ៊តមយួ
ពីបុរសរកេឃញសុ៊តមនជីជតិរបស់ ស�ី និងមយួ�ននកេ់ទ ត�តវវនិស។
247 មនមយួ�ន ពីរ�ននកេ់ចញពី�បេទសេអហ�ុបី មនែតពីរនកយ់៉ូេស�
និងកែលបេទបនចូលទឹកដីសនយ។ មយួកនុងចំេ�មមយួ�ន។ បិ�េអយ
ខញុ ំ—ខញុ ំញបញ័់រេ េពលខញុ ំគិតពីេរ ងេនះ។ គិតេ ពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ�បរំយ
�ន�គី�ទ នេនះ នឹងមនចំនួន�បរំយនកប់៉ុេនះ េបអនកមកេ យបេ់នះ។ ឱ
�ពះេអយ ចូរេយងចងចថំ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ពះឈរ ជករចងច។ំ េយង
�តវែតេជ �។ េយង�តវែតេគរព�។
248 េហយេ េពល�ទងន់ិយយថ “ែ�បចិត� អនក�ល់គន  េហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទស�មបក់រេលកែលងេទសបប េហយ
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អនកនឹងទទួលបន អំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ស�មបក់រសនយគឺ
ស�មបអ់នក និងរបស់កូនៗអនក និងចំេពះពួកេគែដលេ ឆង យ សូមបែីតជេ�ចន
ដូចជ�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់េយងនឹងេ ។” េហយ �ពះអងគេអយ �ទងេ់ ែត
េ េ យបេ់នះ េហយករសនយគឺមនដ�ប��ទងេ់ ។
249 េហយបុព�ជិតបនបែង�រគំនិតរបស់មនុស�ទងំេនះ េហយដឹកន�ំេ�យ
ករអបរ់ ំ ��និកយ ៃនេទវវទិយ េ េរ ងមយួនិយយថ “អូ អនក�គនែ់តេជ
ប៉ុេ�� ះ។” �រក�កេ៏ជ ែដរ ែត�មនិ�ចទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។ យូ�សអុី
�ក រយី៉ុតជ…បនេធ�ទងំអស់—�វកដៃ៏ទេទ តបនេធ�ករផ�យដំណឹងល� ប៉ុែន�
េពលេវ�មកដល់ស�មប�់េ ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �បនបង� ញពណ៌
របស់�។
250 �ពះអងគេអយ សូមេ�យមនុស�េ យបេ់នះទទួល�គ ល់ថេ�យគម ន
បទពិេ�ធន ៍ ពួកេគបតប់ង។់ �បែហលជយបេ់នះ�ពលឹងរបស់ពួកេគនឹងបន
សកបស់កល់នឹងចំែណករបស់�ទង។់ េ េពលែដលេយង�បគល់ពួកេគេ កនុង�ពះ
ហសថរបស់�ទង ់ ពួកេគជរបស់�ពះអមច ស់។ េយង�គនែ់តទទួលខុស�តវនូវ
�ពះបនទូលប៉ុេនះ ខញុ ំអធិ�� នថពួកេគនឹងេជ អស់ពីចិត� េហយពួកេគនឹងបន
េពញជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊។ �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយេ�ះេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

251 អូ េត�ទងជ់ចំែណកដេ៏ពញចិត�របស់អនកេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន”— េអឌី។] អូ! េតអនក�ស�ញ់�ទងអ់ស់ពីចិត�េទ? [“�ែមន៉។”] ឥឡូវពកយ
ទងំេនះេពលខ�ះកត ់ែតចូរេ�ច ងកនុង�ពះវ ិ ញ ណឥឡូវេនះ េឃញេទ េយងមន ក់ៗ
ឥឡូវេនះ។ ចបៃ់ដគន ជមយួបង�បស ែដលអងគុយេ ែកបរអនក បង�សី េហយ
�គនែ់តនិយយថ “សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក អនកេធ�ដំេណ រ” េយងេ�ច ង�ម�ង
េទ ត។

ខញុ ំ…(…? …)
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252 ឥឡូវេនះេយងចបៃ់ដគន ។ ឥឡូវសូមបិទែភនក េហយេ�ច ងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
សូមេលកៃដរបស់េយងេ កន�់ទង។់

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយេ�ះេសចក�ីសេ ងគ ះខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

អូ ពិតជអ�ច រយ�ស់ែមនេទ?

អ�ច រយ�ស់ អ�ច រយ�ស់ �ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ជអនក�បឹក� ជអងគសន�ិភព �ពះដអ៏�ច រយគឺ�ទង។់
អូ �ពះអងគសេ ងគ ះខញុ ំ េ�យខញុ ំរចួពីបបនិងភព�ម៉ស់

ទងំអស់
អ�ច រយ�ស់អនកេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង!់

អូ អ�ច រយ�ស់ អ�ច រយ�ស់�ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ជអនក�បឹក� ជអងគសន�ិភព �ពះដអ៏�ច រយគឺ�ទង់
សេ ងគ ះខញុ ំ រក�ខញុ ំបីបបនិងករ�ម៉ស
អ�ច រយ�ស់ អនកេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង!់

253 អូ េតអនករកី�យអំពីបទពិេ�ធនរ៍បស់អនកជមយួ�ពះ�គីសទេទ? [�កមជំនុំ
មនអំណរ “�ែមន៉។”—េអឌី។] េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ? េត�ទងម់និបំេពញចិត�
អនកេទ?

ពីេដមបតប់ង ់ែត�ទងេ់�បសខញុ ំ
�ពះេយសូ៊វផ�ល់េសរភីពនិងករសេ ងគ ះេពញេលញ។
សេ ងគ ះខញុ ំ រក�ខញុ ំពីបបនិងករ�ម៉ស
អ�ច រយ�ស់អនកេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង។់

អូ អ�ច រយ�ស់ អ�ច រយ�ស់�ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ជអនក�បឹក� ជអងគសន�ិភព �ពះដអ៏�ច រយគឺ�ទង់
អូ សេ ងគ ះខញុ ំ រក�ខញុ ំពីបបនិងករ�ម៉ស
អ�ច រយ�ស់ អនកេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង!់
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254 េតអនកេជ បទគមពរីេនះេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។] �ពះគមពរី
បនែចងថ “ទះៃដរបស់អនក។ េធ�ឱយសំេលងរកី�យដល់�ពះអមច ស់។” អនកដឹង
េទ ខញុ ំែតងែតចងេ់លងេភ�ង។ កូន�សីរបស់ខញុ ំេឈម ះេរបិកកំពុងេលងពយណូ។
កូន�បសតូចរបស់ខញុ ំកំពុងេលងែ�ត។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំបនេរ នឧបករណ៍មយួែខ� ១០។
[បង�បស�បណ� ំចបេ់ផ�មទះៃដរបស់គត។់]

អ�ច រយ�ស់ អ�ច រយ�ស់�ពះេយសូ៊វស�មបខ់ញុ ំ
ជអនក�បឹក� ជអងគសន�ិភព �ពះដអ៏�ច រយគឺ�ទង់
សេ ងគ ះខញុ ំ រក�ខញុ ំពីបបនិងករ�ម៉ស
អ�ច រយ�ស់ អនកេ�ះខញុ ំ សរេសរ�ពះនម�ទង!់

េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។]

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺជពន�ឺដអ៏�ច រយ
សូមអេ ជ ញមកកែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�ឺ
ចងំបំភ�ជំុឺវញិេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ�ជពន�ឺដអ៏�ច រយ
�មកដល់កែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�។ឺ
ចងំបំភ�ជំុឺវញិេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។

255 [បង�បស�បណ� ំ ចបេ់ផ�មបនទរ “�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កីយ” េហយ
បនទ បម់ក�កមជំនុំកប៏នទ បខ�ួនគតែ់ដរ—េអឌី។] សូមថ� យបងគុ ំ�ពះ ជមយួអ�ី
�គបយ៉់ងែដលអនកមន។

េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
�ពះអមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ ។
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អូ េពលពួកេគេលក�ទងអ់ភេិសក�គបទ់ងំអស់
េពលពួកេគេលក�ទងអ់ភេិសក�គបទ់ងំអស់
�ពះអមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះ
េពលពួកេគេលក�ទងអ់ភេិសក�គបទ់ងំអស់។
អូ េពល�ពះ�ទិតយមនិេចញពន�ឺ
េពល�ពះ�ទិតយមនិេចញពន�ឺ
�ពះអមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះ
េពល�ពះ�ទិតយមនិេចញពន�ឺ

256 េតអនក�ស�ញ់េទ? �កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉”—េអឌី។] ឥឡូវខញុ ំឆងល់
ថេបេជងរបស់អនកបនផ� ស់ប�ូរ អនកមនិ�េំទ តេទេ ទីេនះស�មបេ់�កិយ?
េឃញេទ? សូម�កេ់ជងរបស់េយងេ �ពះអមច ស់ចំេពះ�ពះអមច ស់។ អនក េបៃដ
របស់អនកបនផ� ស់ប�ូរ អនកមនិលួចេទ តេទ? បបូរមតរ់បស់អនកបនផ� ស់ែ�ប អនក
មនិកុហកេទ តេទ? កុំយក�សនមក�កេ់លកបលអនក សូមទទួល�ទងំអស់
េ េលអនក។ ហនឹងេហយ។ ��តវករមនុស�ទងំមូល។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ សូម
េគះេជងរបស់េយង។

េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
�ពះអមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ ។
អូ េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
�ពះអមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ ។

ឥឡូវសូមេលកៃដេឡង។
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ
ឱ�ពះអមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះ
េពលពួកបរសុិទធេធ�ដំេណ រេ ។
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េពលពួកេគេលក�ទងអ់ភេិសក�គបទ់ងំអស់
េពលពួកេគេលក�ទងអ់ភេិសក�គបទ់ងំអស់។
�ពះអមច ស់េអយខញុ ំចងេ់ កនុងេលខេនះ
េពលពួកេគេលក�ទងអ់ភេិសក�គបទ់ងំអស់។

257 េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ? [�កមជំនំុរកី�យ “�ែមន៉! ថ� យសិរលី�! �
េលលូយ៉!”—េអឌី។]

បនទ បម់កេយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ (�ទងគឺ់ជពន�ឺអនកដឹងេទ) �
ជពន�ឺដ�៏សស់�� ត

�មកដល់កែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនក�ីេម�� ភ�។ឺ
ែមនេហយ សូមចងំបំភ�េឺយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វគឺជពន�ឺៃនេ�កិយ។

258 េតអនកេជ ថ�ទងគឺ់ជពន�ឺៃនេ�កិយេទ? �កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉”—េអ
ឌី។] េតអនក? ប៉ុលបននិយយថ “េពលខញុ ំេ�ច ង ខញុ ំនឹងេ�ច ងេ�យវ ិ ញ ណ។ េប
ខញុ ំ�កបថ� យបងគំខញុ ំនឹងថ� យបងគំ�មវ ិ ញ ណ។” អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ� អ�ីកេ៏�យ
អ�ីៗទងំអស់េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណ។ �តវេហយ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណន�ំពះបនទូល
មកកនជី់វតិ។ េត�តវេទ? �តវេហយ។ ែមនេហយ។

អនក�ល់គន ជមនុស�បរសុិទធៃនពន�ឺ
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ
�ពះគុណនិងេម�� ករ�ុកនុងនម�ទង់
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃន…

បនទ បម់កេយងេធ�អ�ី?

េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺជពន�ឺដអ៏�ច រយ
អេ ជ ញមកកែន�ងទឹកសេន� មក�ីេម�� ភ�ឺ
ចងំបំភ�ជំុឺវញិេយងទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វជពន�ឺៃនេ�កិយ។

259 សូមអភយ័េទសែដលបំភនអ់នកេលងេភ�ងែបបេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តេ �ង
ឆង យ។ ខញុ ំមនិដឹងអ�ី�បេសរជងករថ� យបងគំេទ។ េនះជវធីិ អនកេធ��។ បទ
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ែមនេហយ។ ខញុ ំអរគុណស�មបឱ់កសេនះ បង�បសម៉ក មកេហយ�បកបជមយួ
អនកនិង�កមជំនុំរបស់អនកេ ទីេនះយបេ់នះ មនុស�ល�ទងំេនះ។
260 េហយអនកែដលបនេលកៃដរបស់អនកស�មបប់ុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ខញុ ំេជ ជកថ់អនកនឹងជួប�គគង� លម៉កេ ទីេនះ ឬពួកេគខ�ះ េហយ
�តឡបេ់ បនទបវ់ញិ។ េហយ�គនែ់តចបំនេ េពលែដល�ពះបនមន
�ពះបនទូល ពេីដមនិងបននិយយថ “ចូរឱយមន” �តវែតមន! េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “មនពរេហយអស់អនក�ែដលេ�សកឃ� នេសចក�ីសុចរតិតបតិពួកេគ
នឹងបនែឆ�ត។” េឃញេទ ��តវែតេកតេឡង។ មកេមល�គគង� លរបស់អនកេ
ទីេនះ េហយឈរេ ែកបរគត ់េពលគតផ់�យដំណឹងល�។
261 ឥឡូវសូមេ�ច ងចំេរ ងចស់េនះម�ងេទ ត ខញុ ំ�គនែ់តចូលចិត�បទ “េយងនឹង
េដរ េ កនុងពន�ឺ។”
262 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ខញុ ំជពន�ឺ” េហយអនកេ កនុង�ទង។់ េឃញេទ? េត
អនកចូលេ កនុង�ទងយ៉់ងេមច៉? ចូលរមួជមយួ�ទង?់ អតេ់ទ។ េ�យញបញ័់រ?
អតេ់ទ។ ករទទួលបុណយ�ជមុជទឹក? អតេ់ទ។ “�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួេយង
ទងំអស់គន បនទទួលបុណយ�ជមុជចូលេ កនុងរបូកយែតមយួគឺជរបូកយ ៃន
�ពះ�គីសទ។” េហយេ កនុងរបូកយេនះគឺជអំេ�យទន៩ខងវ ិ ញ ណែដល
កំពុងដំេណ រករកនុង�ងកយ�កមជំនុំកនុងតំបន។់ េនះជ�វក េប�មខញុ ំធ� ប់
បនដឹង�។ �តវេហយ។

ដូេចនះេយងរក�កនុងពន�ឺ កនុងពន�ឺដ�៏សស់�� ត
�មកដល់កែន�ងែដលដំណកទឹ់កសេន� មៃនេសចក�ីេម�� …

[បង�បស �បណ�នំិយយេ កន�់គគង� លម៉ក—េអឌី។]
ែមនេហយ…?…

ប ច ំងពន�ឺេ ជុំវញិខ�ួនេយង�ល់ៃថង…
[បង�បស �បណ�បំននិយយេ កន�់គគង� លម៉ក—េអឌី។] ពិត

រកី�យ! [បង�បសម៉កនិយយថ “អរគុណ បង�បស។ សូមអរគុណ។”] 
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