
�គឺជកររះេឡងៃន�ពះ�ទិតយ

 ចូរេយងឱនកបលចុះ។ �ពះអមច ស់េអយ េ េពលេយង�បមូលផ�ុ ំេ ទីេនះ
េ �ពឹកបុណយអុីេសទរដល៏�េនះ េឃញេដមេមមតូចៗកំពុង�ស់េចញ ឃមុ ំេហរ

ចូលមកទទួលចំែណករបស់� សត��� បេ�ច ងដូចជចិត�របស់�ផទុះេឡងេ�យ
អំណរ េ�យ�រែតមនបុណយអុីេសទរ។ េយងេជ ថ �ទងប់នេ�បស�ពះេយសូ៊វ
ឱយរស់េឡងវញិ ជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ ៃថងេនះ េយង�បរពធទិ�រលឹំកេនះ។
2 េហយអនុ ញ តឱយមនបុណយអុីេសទរមកកនុងចំេ�មពួកេយងទងំអស់គន
េ ៃថងេនះ។ សូមឲយេយងខញុ ំ កនុងនមជអនកបេ�មរបស់�ទង ់យល់ពី�ពះបនទូលរបស់
�ទង ់ថេយងេ កនុងករ�បកបរបស់�ទងក់លេនះ េហយថឥឡូវេនះ េយងបន
រស់េឡងវញិជមយួនឹង�ទង ់េហយរមួគន េ �ថ នសួគ។៌
3 សូម�បទនពរកមមវធីិេនះកនុងេ�ងឧេបសថ និងេ ទូទងំ�បេទសែដលេ
�� ប�់មទូរស័ពទេនះ។
4 េ�បសអនកឈនិឺងអនកមនទុកខទងំអស់។ សូមេ�យ�ជបុណយអុីេសទរ
ស�មបព់ួកេគ ផងែដរ និងជដំេណ រចកេចញពីជំងឺេ ជមនកម� ងំ។ េហយ
អស់អនកែដល�� បក់នុងអំេពបប និងកររលំង សូមឲយពួកេគរស់េ ៃថងេនះ
េ�យ�រ�ពះ�គីសទ។ េហយេយងនឹងសរេសរតេមកង�ទង ់ ដបតិេយងទូលសូមកនុង
�ពះនម�ទង។់ �ែមន៉។
5 ខញុ ំពិតជចតទុ់កថេនះជឯកសិទធិដអ៏�ច រយមយួ េ �ពឹកេនះែដលបន
�តឡបម់កទីេនះវញិេ កនុងទី�កង េជហ�ឺ�នវ់លី រដ� ឥ�� �� ជមយួនឹង
�កមជំនំុដអ៏�ច រយេនះ �ពះវ�ិរបន�បមូលផ�ុ ំគន  និងឈរ េហយេ ជុំវញិ និង
ខងេ�ក និងេ កនុងជេ�ចន និង�គបទី់កែន�ង។ ស�មបអ់នកែដលេ�បទូរសពទ
ទូទងំ�បេទស �ជេពល�ពឹកដ�៏សស់�� តេ ទីេនះ។
6 េម៉ង�ប�ំពឹកេនះ មតិ�តូចរបស់ខញុ ំែដលមន�ទង�កហមបនេ�ះេឡង�ម
បង�ួច េហយ�ស់ខញុ ំឱយភញ ក។់ �កដូ់ចជេបះដូងតូចរបស់គតនឹ់ងបុកេឡង
េ�យនិយយថ “�ទងប់នរស់េឡងវញិ។” ខញុ ំែតងែតគិតថបក�តូីចេនះជមតិ�
នឹងខញុ ំ េ�ពះខញុ ំចូលចិត��។
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7 ដូចែដលេរ ងេ�ពងអំពីគតប់ននិយយថ “បក�ពីណ៌េ�ន តតូចមយួ
បនេឃញ�ទងរ់ងទុកខេ េលេឈឆក ង ជកែន�ងែដលអំេពបបបន�កេ់ល
�ទង។់” ពិត�ស់ បក�តូីចគម នអំេពបបេទ។ �ទងម់និ�តវសុគតេ់ដមបបីក�តូីច
េនះេទ។ “ប៉ុែន�គតប់នេ�ះចូលេ េលេឈឆក ង េហយពយយមដកែដកេគល
េចញ េ�យចំពុះតូចរបស់� េហយ�ទងរបស់�េឡង�កហមទងំអស់។” េហយ
េនះជវធីិែដលខញុ ំចងប់ន ផងែដរ ជែខលៃនករពយយមករពរវតថុដរ៏ងុេរ ងេនះ
ែដល�ទងប់នសុគតស�មប។់

8 េ�យដឹងថេពលេវ�របស់េយងមនកំណតេ់ ទីេនះ ជពិេសសស�មប់
មតិ�ៗែដលកំពុង�� ប�់មទូរស័ពទេនះ ខញុ ំចងសំុ់ឱយអនកយកចិត�ទុក�កេ់ �ពឹក
េនះេ —េលរបូភពមយួសន�ឹកែដលកលពីមុន�តវបនថតេ�យកេម�៉ ពីនិមតិ�
ែដលខញុ ំបនេឃញេ ទីេនះេ ឯេ�ងឧេបសថ ចកេចញពីរដ� ឥ�� ��
េ រដ� �រហី��ូ កែន�ងែដលខញុ ំ�តវជួប កនុងទ�មងជ់ពី�៉មតី េទវ��បពីំរ។
មនិដឹងថមនេរ ងអ�ីេកតេឡងេ�កយ េពលែដលខញុ ំេ ដល់េនះ េ�យគិតថ
�ជទីប ចបៃ់នជីវតិរបស់ខញុ ំ ែដលគម ននរ�មន ក�់ច�ទ�ំទនឹងពន�ឺេនះបន
េឡយ េហយខញុ ំដឹង�បកដថ អនកទងំអស់គន បន�គ ល់េរ ងេនះេហយ។ េហយ
បនទ បម់កេ  អន�ង�់ប៊ណូី �ពឹកអ ច ឹងែដរ េពលកំពុងអធិ�� ន មន�វមយួ
�កក់នុងៃដខញុ ំ េហយឮពកយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូល និង�វៃន�ពះបនទូល។”

9 េ�កយមក េទវ�បនេលចមកដូចែដលបនទយ។ េហយេ េពល
ជមយួគន េនះ ចេងក មពន�ឺដធ៏ំបនចកេចញពីកែន�ងែដលខញុ ំកំពុងឈរ េហយ
បនរកិំលេ កមពស់�មសិបម៉យេ េល�កស និងជំុវញិជរង�ង ់ដូចជ�� ប
របស់េទវ� េហយបនគូរេលេមឃនូវរបូ�ងជពី�៉មតីេ កនុង�កម��និករៃន
េទវ�ដូចគន ែដលបនបង� ញខ�ួន។

10 វទិយ� ស�បនថតយករបូភពេនះ េចញេ �បេទសមុកិសិុក ខណៈែដល�
បនេធ�ដំេណ រពីភគខងេជងរដ��រហី��ូ កែន�ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
និយយថខញុ ំនឹងឈរ “ែសសិបម៉យភគឦ�នៃនទី�កងតុកសុន។” េហយ�ក៏
េ�ះេឡងេល�កស េហយទស�នវដ�ី ៃឡវ បនខចបរ់បូភព “�ថក៌ំបងំៃន
អ�ីមយួេ កនុងលំហ កែន�ងែដលមនិ�ចមនជតិសំេណ ម ែដលជកែន�ងែដល
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មនិ�ចមនករហួតៃនអ�ីទងំអស់ កំពស់�មសិបម៉យ និងឆ�ងកតៃ់មភ�បពីំរ
ម៉យ” េហយមកពីកែន�ងែដលេទវ�ទងំេនះេ ។

11 ឥឡូវេនះ េគសួរថ េដមបដឹីង។ វទិយ� ស� មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេ កនុង
តុកសុនចងដឹ់ងពី�រៈសំខន�់មយួ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបន�បបព់ួកេគេទ។ អនក
ទងំអស់គន បនដឹងេហយ បន�បបជ់មុន។ ប៉ុែន��មនិែមនស�មបព់ួកេគេទ។
�គឺស�មបអ់នក។

12 េហយេ ទីេនះ �ទងម់នបនទូលមកកនខ់ញុ ំ េហយមនបនទូលថ “��ទងំ
�បពំីរនឹង�តវបនេបក។ �ថក៌ំបងំទងំ�បពីំរ �ថក៌ំបងំ�បពីំរៃន�ពះគមពរី
ែដល�តវបនបិទ�ងំពីកំេណ តៃនេ�កិយ នឹង�តវបន�ត�ត�ង។” េហយ
េយងជ�កមតូចដ�៏បទប េបេ�ប បេធ បនឹងេ�កិយទងំមូល េយងបន
រកី�យនឹងពរជយ័ទងំេនះ ជករ�� បនូ់វ�ថក៌ំបងំទងំេនះ។ �ពហ៍ពិពហ៍
ករែលងលះ ពូជរបស់សត�ពស់ សំណួរែប�កៗទងំអស់េនះ�តវបនបង� ញឱយ
េយងេឃញទងំ�សង មនិែមនេ�យមនុស�េទ ប៉ុែន�េ�យ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់
ែដលបនេបក�ថក៌ំបងំទងំ�បពីំរេនះ អំពីអ�ីែដលជ�កមជំនុំ រេប ប�េ កនុង
�ពះ�គីសទេ េដមដំបូង និងរេប បែដល�នឹង�តវបនបង� ញេ ៃថងចុងេ�កយ។

13 េហយឥឡូវេនះ ដូចែដល�បនេកនេឡង េយងមនរបូភពេ ខងេ�ក
េ េលបនទះ។ ប៉ុែន� ខញុ ំមនរបូភពបង� ញេ ទីេនះ �បសិនេបអនកកតស់មគ ល់
ដូចែដលទស�នវដ�ីៃឡវ មន�។ ប៉ុែន�ខញុ ំឆងល់ថេតទស�និកជនរបស់ខញុ ំ ែដល�ច
េមលេឃញេ ទីេនះ ពិតជធ� បប់នេមលរបូភព េឃញ េឃញ �មរេប បែដល
�គួរែដរឬេទ។

14 អនកចថំ ខញុ ំបនអធិបបយ េ េពលែដលនិមតិ�េនះបនមក េល�បធនបទ
ៃនគមពរីវវិរណៈ ែដលជកែន�ងែដលេ �កមចស់ ែដលជកែន�ងែដលេយង
បនេឃញ�ពះេយសូ៊វេ កនុងវវិរណៈជំពូក១។ េ េពលែដលេយងចបេ់ផ�មេបក
��ទី�បពីំរ…ឬ—ឬយុគសមយ័�កមជំនំុ ជជងមុនករេបក��ទងំ�បពំីរ។
�ពះ�គីសទបនឈរជមយួ “សកដូ់ចជេ�មេច ម ពណ៌ស។” េហយខញុ ំបនេរ ប�ប់
�បបអ់នកថ េ �កមអងេ់គ�សចស់ និងេ �កម�ងំពីយូរយរ�ស់មកេហយ
េ េពលែដលពួកេគបនេ  េដមបសីបថចូលកន ់ តំែណងអំ�ចកំពូលរបស់
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ពួកេគែដល�តវបនផ�ល់ឱយពួកេគ។ ពួកេគពកស់កព់ក ់ពណ៌ស ពកេ់លកបល
េដមបបីង� ញពីអំ�ចកំពូលរបស់ពួកេគ។
15 ែមនេហយ �បសិនេបអនកនឹងបែង�ររបូភពែបបេនះេហយេមលេ  អនក
�បែហលជ�ចេឃញ�ពីទស�និកជន គឺជ�ពះ�គីសទ។ សូមេមល�ពះេន�ត
�ទងស់ម�ងឹមកទីេនះ េមលេ ល�ឥតេខច ះ�មែដល�ចេធ�េ បន ពកស់ក់
ពណ៌សរបស់�ពះដខ៏ពងខ់ពស់និងជេ �កមៃន�ថ នសួគ ៌ និងែផនដី។ េតអនក
�ចេមលេឃញែភនក �ចមុះ មតរ់បស់�ទងេ់ទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] �គនែ់តបែង�ររបូភពពីេនះ រេប បែដលពួកេគមន� េនះជវធីិមយួ
វធីិែដល�គួរែតេមល។ េហយអនក…េតអនក�ចេឃញ�េទ? [“�ែមន៉។”] �ទងគឺ់ជ
េ �កមកំពូល។ គម ននរ�េផ�ងេទ តេ�កពី�ទង។់ េហយេនះគឺជករកំណត់
អត�ស ញ ណដល៏�ឥតេខច ះម�ងេទ ត ែដលជករប ជ កម់យួថ �រេនះគឺជ
េសចក�ីពិត។ េនះគឺជករពិត។ �ជករពិត។ េហយេធ�ឱយ�ទងម់និែមនជមនុស�
ទីបី ប៉ុែន�ជមនុស�ែតមយួ!
16 ជមយួនឹងពណ៌ស សូមេមល អនកេឃញភពងងឹត �ពះភ�័ក�ទង ់ ពុកចងក រ
�ទង ់ និង�ពះេន�ត�ទង។់ េហយសូមកតស់មគ ល់ �ទងក់ំពុងសម�ងឹេមល…ពី
�ទងម់កពន�ឺេនះចងំេ ខង�� ំៃដ ែដល�ទងក់ំពុងសម�ងឹេមល។ េហយេ េល
េឈឆក ង េនះេហយជកែន�ងែដល�ទងេ់មល េ ខង�� ំ ជកែន�ងែដល�ទង់
បនេលកែលងេទសមនុស�មនបប។ េ កនុងពន�ឺៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង់
េយងេ ែតេចញេ កនុង�ពះនម�ទង។់
17 ខញុ ំសងឃមឹថ េ �ពឹកេនះ ខញុ ំមនេពលេ�ចនេដមប—ីេដមបចីំ�យេល
�ថ នភពទងំេនះ �ហួសពី�សេមលៃនករសង�យ័ �តវបនប ជ កស់�មប់
�មសិបឆន កំន�ងមក ឬ�មសិប�បឆំន  ំ េ ទីេនះេ �ពះវ�ិរេនះ �ងំពីចុះ
�មដងទេន� េ េពលែដលពន�ឺដែដលេនះបនចុះមកទីេនះកនុងទី�កងេជហ�ឺ�ន់
វលី កនុងឆន  ំ១៩៣៣ េហយបននិយយពកយទងំេនះ “ដូចែដលយ៉ូ�នបទីស្
ទ�តវបនចតឱ់យេ មុនករយងមកជេលកដំបូងរបស់�ពះ�គីសទ �ររបស់អនក
នឹងនមំុខេលកទីពីរ។” េយងេ �គចុងេ�កយ េហយេយងេឃញ�។ េពលខ�ះ
េយងឆងល់ថេហតុអ�ីបនជ�មនិរកី�ល�លេ េលែផនដី �បែហលជេពលខ�ះ
េយងនឹងមនឱកសពនយល់� �បសិនេប�ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័។
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18 ឥឡូវេនះខញុ ំចងឱ់យអនកេបក—េ កនុង�ពះគមពរីរបស់អនក ដូចែដលេយងែតងែត
េជ ថ�ពះបនទូល�តវែតមកជមុនៃនករ�ន�ពះបនទូល។ ខញុ ំែតងែត�ន េ�ពះ�…
ពកយរបស់ខញុ ំជពកយរបស់មនុស��នឹងប�ជយ័ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់
មនិ�ចប�ជយ័េឡយ។

19 ឥឡូវេនះេយងនឹងេ —េដមប�ីនពីបទគមពរីបរសុិទធ អតថបទមយួ។ េហយ
េយងចងឲ់យអនកេបក ដំបូង េ កែន�ងបីកនុង�ពះគមពរី ែដលខញុ ំបនេ�ជសេរ សេដមប ី
�ន។ មយួកនុងចំេ�មពួកេគគឺេ កនុងវវិរណៈ ជំពូកទី១ និងខទី១៧ និង
ទី១៨ េនះជកែន�ងែដល�ទងប់នបង� ញខ�ួនជមយួ “សករ់បស់�ទងព់ណ៌ស
ដូចេ�មេច ម េហយេជងរបស់�ទងគឺ់ដូចជលង�ិន។” េហយបនទ បម់កខញុ ំចងឱ់យអនក
េបកផងែដរេ កនុង�ពះគមពរីរបស់អនក រ ៉មូ ៨:១១។ ខញុ ំបនេ�ជសេរ សេ �ពឹកេនះ បី
កែន�ងស�មប�់ន ពីបទគមពរីបរសុិទធ ស�មប�់ររបស់ខញុ ំៃថងេនះ ែដល�ពះអមច ស់
បន�កេ់លចិត�ខញុ ំស�មបក់ររស់េឡងវញិ។ េហយបនទ បម់កខញុ ំចងឱ់យអនក េមល
ផងែដរ ម៉កុស ១៦:១និង២។ ខញុ ំបនគូររបស់ខញុ ំេ ទីេនះ—បរបិទរបស់ខញុ ំ។

20 ឥឡូវេនះ េ កនុង វវិរណៈ១:១៨ េយង�នពកយទងំេនះ១៧ និង១៨។

កលខញុ ំេឃញ�ទង ់ េនះខញុ ំដួលេ េទ ប�ពះបទ�ទងដូ់ចជ�� ប។់
ែត�ទង�់ក�់ពះហស��� ំេលខញុ ំ េ�យ�ពះបនទូលថ កុំខ� ចអ�ីេឡយ
អញជេដម េហយជចុងៈ

ជ�ពះដរ៏ស់េ  អញបន�� ប ់ ែតេមល អញរស់េ អស់កលប
ជនិចចេរ ង�បតេ វញិ អញកម៏នកូនេ�ៃនេសចក�ី�� ប់ និង�ថ ន
ឃុំ�ពលឹងមនុស��� បែ់ដរ។

21 េហយេ កនុងរ ៉មូជំពូកទី៨និងខទី១១ េយង�នេរ ងេនះ។

មយួេទ ត េប�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះអងគ ែដលបនេ�បសឲយ�ពះេយសូ៊វ
រស់ពី�� បេ់ឡងវញិ �ទងស់ណ�ិ តកនុងខ�ួនអនក�ល់គន េនះ�ពះអងគ
េនះឯង ែដលបនេ�បសឲយ�ពះ�គីសទរស់ពី�� បេ់ឡង �ទងនឹ់ង
េ�បសរបូកយៃនអនក�ល់គន ែដលេទ ងែត�� ប ់ ឲយមនជីវតិេឡងែដរ
េ�យ�រ�ពះវ ិ ញ ណ�ទង ់ែដលសណ�ិ តេ កនុងខ�ួនអនក�ល់គន ។
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22 េហយឥឡូវេនះេ កនុងម៉កុសជំពូកទី១៦ ជំពូកៃនកររស់េឡងវញិ ជំពូក
ទី១៦ ខ១និងខទី២។

កលផុតៃថងឈបសំ់�កេហយ េនះម៉� ជម� យ…ជអនក�សកម៉ក់
�� ម៉� ជម� យយ៉កុប និង�ឡូេម បននគំន ទិញេ�គ ង�កអូប
េដមបនឹីងេ អប�់ពះសព�ទង។់

ដល់�ពលឹមេឡង េ ៃថងទី១កនុង�ទិតយេនះ កលៃថងេទបនឹងរះេឡង
េគកេ៏ ឯផនូរ។

23 ឥឡូវេនះ អតថបទរបស់ខញុ ំេ �ពឹកេនះ ខញុ ំចងេ់លកយកអតថបទមយួ: �គឺជ
កររះេឡងៃន�ពះ�ទិតយ។ េហយស�មប�់បធនបទ ខញុ ំចងេ់�បគឺ “អំនចៃនករ
េ�បស។”
24 ឥឡូវេនះ អនកដឹងេហយ អនក�បែហលជបនឮវទិយ ុ និងអនកបេ�ម�ពះេផ�ងគន
អធិបបយ។ េហយបង�បសេនវលីដៃ៏ថ�ថនូរបស់េយងេ �ពឹកេនះកំពុងនិយយ
�បធនបទបុណយអុីេសទររបស់គត ់ ស�ីពីកររស់េឡងវញិ។ េហយខញុ ំបនគិតថ
�បែហលជខញុ ំនឹងយក�កនុង—ផ�ូវខុសគន បន�ិចបន�ួច មនិខុសគន េទ ប៉ុែន��គនែ់ត
បែនថមបន�ិចេទ ត �បែហលជេ កនុងមុមំយួេផ�ងេទ ត ស�មបអ់នក។ បទគមពរី �គប់
�ជងទងំអស់ែដលអនកេ ជមយួបទគមពរី �ែតងែត�បកសអំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
អនកមនិ�ចេគចេចញពី� �មវធីិ�កេ៏�យ។ �ែតងែត�បកសអំពី�ទង។់
25 ឥឡូវេនះដូចជពិភពេ�កសព�ៃថងេនះេ កនុង—ពិធីរលឹំក ឬ
យ៉ងេ�ច�ស់ េ សហរដ��េមរកិ និងែផនកមខ ងៃនែផនដី េ �ពឹកេនះ
េ កនុង�ពះវ�ិរនិងេ ទូទងំ កំពុង�បរពធពិធីអនុស�វរយីម៍យួ—ៃនជយ័ជំនះ
ដអ៏�ច រយបំផុតែដលមនុស�ធ� បម់ន។
26 ខញុ ំគិតថ កនុងនមជ�ពះអងគសេ ងគ ះេពល�ទងសុ់គត ឬជទរកេ េពល
�ទង�់បសូត �ទងម់និ�ចេ ទីេនះបនេទេលកែលងែត�ទងចូ់លមកកនុងែផនដី។
េហយេ េពលែដល�ទងេ់�យទិវងគត �ទងពិ់តជបនធួនស�មបអ់ំេពបបរបស់
េយង។ ប៉ុែន� េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ មនកូនតូចល�ៗជេ�ចនេកតមក េហយ
មនបុរសជេ�ចននកែ់ដលបនរងទុកខនិង�� បេ់�យមូលេហតុពិត ប៉ុែន�គម ន
អនក��ចេលកខ�ួនេឡងវញិម�ងេទ តរហូតមកដល់សព�ៃថងេនះ។
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27 ឥឡូវេនះ �ជសប� ហ៍ដអ៏�ច រយបំផុតកនុង�បវត�ិ� ស� ែដលជករ�បរពធពិធី
ដអ៏�ច រយបំផុត�គបេ់ពលេវ� បុណយអុីេសទរេនះគឺជកែន�ងែដល�ទងប់នបង� ញ
នូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ មនុស��ចនិយយអ�ីៗបន ប៉ុែន��មនិទន�់ច
េជ ជកច់បស់បនេទ រហូតទល់ែត��តវបនេគបង� ញថជករពិត។ េហយ
ដូច�ពះែដលបនបនទូលថ “ចូរលេមល�គបទ់ងំអស់ េហយកនខ់ជ ប�់មេសចក�ី
ែដល�តឹម�តវ” �ទងនឹ់ងមនិ�បបអ់នកឲយេធ�អ�ីមយួែដល�ទងនឹ់ងមនិេធ�េ�យខ�ួនឯង
េនះេទ។ ដូេចនះ�ទងប់នប ជ កថ់ អនកេនះជអនក�ែដលបន�� បស់�មប់
អំេពបបរបស់េយង។
28 េហយ ឥឡូវេនះ មនិ�តឹមែតជៃថងរលឹំក ៃនបុណយអុីេសទរមនផក ដអ៏�ច រយ
ទងំអស់េនះ និងមកួបុណយអុីេសទរប៉ុេ�� ះេទ និងទន�យពណ៌ផក ឈូកជេដម
ែដលេយងបនទទួល និងករ�បរពធពិធីដប៏រសុិទធ ែដល�មនិអីេទ ប៉ុែន�េនះមនិែមន
ជេរ ងពិត�មរេប បេនះេទ។
29 ដូចែដលមនុស�សព�ៃថងេនះកំពុងពយយមនិយយថ “េយងគួរែតេធ�ពិធី
�ងេជងម�ងកនុងមយួឆន —ំេ ៃថង�ពហសបត និងេ ៃថងសុ�ក េយងគួរេធ�ពិធី�ង
�ពះអមច ស់” និងេគលលទធិេផ�ងៗគន ៃន…េគជែជកគន ថ េតគួរជៃថងេនះ ឬៃថង
េនះ ឬថេត�គួរជៃថងសបបទ័ ឬៃថងដំបូងៃនសប� ហ៍។ ឬ…េរ ងទងំអស់េនះ
�គនែ់តជ�បៃពណីប៉ុេ�� ះ។ េត�នឹងេធ�អ�ីល�ស�មបអ់នក មនិថេតអនកបនខចី
ឬអត ់ �បសិនេបគម នជីវតិេ កនុងអនក? ��គនែ់តជអនុស�វរយីប៍៉ុេ�� ះ។ ែដល
គម នអ�ី�បឆងំនឹង�េទ ប៉ុែន�ពួកេគពិតជបនអនុវត��បៃពណីរបស់ពួកេគ ប៉ុែន�បន
ចកេចញពីេរ ងសំខន។់
30 ��ងំមនិខ�ល់ថអនកមនទ�មង�់សនប៉ុ��  ឬអនក�តឹម�តវប៉ុ�� កនុង
េគលលទធិរបស់អនក។ េបអនកបតប់ងជី់វតិេនះ អនកនឹងមនិេឡងមកបន េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។ មនិថអនកមនទ�មងជ់�សនប៉ុ��  ល�ប៉ុ��  មន
�កមជំនំុប៉ុនម នឬអនកធ� បជ់កមមសិទធិឬជសមជិករបស់អនក� �មនិសំខនេ់ទ
លុះ��ែតអនកបនេកតជថមី។
31 ដូេចនះ េប�ពះេ�បស�ពះេយសូ៊វឲយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េត�ទងប់ន
េ�បស�ទងេ់ឡងេដមបរីឭំកឬេទ? េហយេត�ពឹកៃនកររស់េឡងវញិេនះ�គនែ់ត
ជ—មយួៃថងកនុងមយួឆន  ំ ឬជៃថងជក�់កែ់ដលេយង�បរពធពិធីេនះ? ឬ េតេយង
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ជអនកមនគុណចំេពះកររស់េឡងវញិរបស់�ទង?់ េត�មននយ័យ៉ង�ចំេពះ
ខញុ ំ? េត�មននយ័យ៉ង�ចំេពះអនក? ឥឡូវេនះ េយងេជ  េ�យ�រេសចក�ី
ជំេន  ថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ ប៉ុែន�េតមនអ�ីទកទ់ងនឹងខញុ ំ? េនះគឺពីរ
ពនឆ់ន មំុន។

ឥឡូវេនះេដមបែីស�ងរកអតថបទេនះ!
32 េ េពលែដលខញុ ំអស់កម� ងំ ៃដរបស់ខញុ ំបនេធ�ឱយខញុ ំឈចឺប ់ ពីករចក់
ែដលគិ�នុប�� យិកផ�ល់ឱយខញុ ំ។ ដបតិ ករចកេចញេ េ�ក�បេទសឥឡូវេនះ
ដូចែដលអនកដឹងេហយ កនុងរយៈេពលពីរបីៃថងេទ ត េហយខញុ ំ�តវែតមនករចកថ់ន ំ
ទងំេនះ កូន�បសនិងខញុ ំ។ េហយជមយួនឹងជំងឺ�សននេ�គ �គនេក� េល ង នងិ
អ�ីៗ�គបយ៉់ង ខញុ ំេន យហត�់ស់ េធ�ឱយខញុ ំឈ។ឺ ែដលេស�រត�មវឱយមនករ
ចកថ់ន ទំងំេនះមុនេពលអនកចូលេ កនុង�បេទសេផ�ងេទ ត។ េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “ចូរឲយរបស់េស�រេ េស�រចុះ ប៉ុែន��តវឲយអ�ីែដលជរបស់�ពះេ
�ពះវញិ។”
33 េហយេ េពលែដលខញុ ំកំពុងអងគុយេ ទីេនះ ឆងល់ថេតខញុ ំនឹងនិយយអ�ីេ
កនអ់នកែដលកំពុងរងច់េំនះេ �ពឹកេនះ ែដលខញុ ំដឹងគុណខ� ងំ�ស់ េហយ
បុរសនិង ស�ីែដលនឹង�កជី់វតិរបស់ពួកេគេ េលបនទ តស់�មបអ់�ីែដលអនកនឹង
និយយ។ “េតខញុ ំគួរេធ�ដូចេម�ច? េតខញុ ំគួរយកអតថបទអ�ី?”
34 េហយេពលែដលខញុ ំកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េសទរែតេដកលក ់ទ� ររបស់ខញុ ំក�៏ន់
េចញមកខងមុខផទះ។ គម នអនក�េ ទីេនះេទ េ�កពីខញុ ំខ�ួនឯង �មែដលខញុ ំ
ដឹង។ខញុ ំបន�� ប។់ ខញុ ំមនិបនឮចបស់េទ។ មយួសនទុះេ�កយមក ទ� របនទប ់ ជ
កែន�ងែដលខញុ ំេបកចូលេរ ន �បនរេងគ េហយមននរ�មន កគ់ស់ទ� រ។ េហយខញុ ំ
—ខញុ ំបនេ ឯទ� រេហយេបកទ� រ េហយ ចំេពះករភញ កេ់ផ�លរបស់ខញុ ំ គឺ—េកមង�សី
ដ�៏សស់�� ត សកព់ណ៌េល ង ែភនកពណ៌េខ វឈរេ ទីេនះ េមលេ ដូចជផក
បុណយអុីេសទរតូចមយួ ែដលកំពុងឈរេមលមកខញុ ំេ ទីេនះ។
35 នងហុចកតឱយខញុ ំ។ េហយ�គឺជ… ជករពិត�ស់ ខញុ ំគិតថេ េពល
ែដលខញុ ំេ ដល់ផទះ នឹងមនកតបុណយអុីេសទរ ជេដម មនែតមន កគ់ត ់ ែដល
ចកេចញពីផទះ ែដលខញុ ំបនទទួល។ េហយនងបននិយយថ “បង�បស�បណ
� ំកតេនះមកពីប៉ និងខញុ ំ។” នងចង�់បកដថ “ខញុ ំ” គេឺ កនុង�។ េហយឪពុក
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ែដលឈសឺន� ករ់បស់នង អងគុយេលេកអីរញុ បនេផញកតេនះ។ េពលខញុ ំយក�
េហយអរគុណកូនេកមងតូច េពលនងងកេដរេចញពីទ� រ ខញុ ំេបកកត។

36 េហយេ កនុងទ�មងៃ់នកតេនះខញុ ំបនគូរអតថបទរបស់ខញុ ំ។ ដបតិេ េលកតគឺ
ម៉កុស១៦:១និងខ២ �ពះ�ទិតយ �ពះ�ទិតយកំពុងរះ។ បនទ បម់កខញុ ំបនគិតអំពី�
េហយបនទ បម់ក�បធនបទគឺ “ករពេន� ន” អំពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលរស់ពីសុគត
េឡងវញិ ខញុ ំបនទញ�បធនបទរបស់ខញុ ំ។

37 ឥឡូវេនះ �ពះ�ទិតយ កររះរបស់�ពះ�ទិតយ។ ែមនេហយ មនេពលមយួ
ែដលពិភពេ�កធ� កក់នុងភពងងឹត។ �គឺគម នទ�មង ់ និងជេមឃៈ។ េហយ
��តវបន�គបដណ� បេ់�យទឹក េហយបនេដកេ ទីេនះកនុងបរយិកសដង៏ងឹត
េ�កេ  និង�បអ់រួ។ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនយងេ េលទឹកេនះ េហយមន
�ពះបនទូលថ “ចូរឱយមនពន�ឺ។” �ពះ�ទងម់នេហតុេធ�ដូេចន ះ េ�ពះេ េ�កមទឹក
េនះ មន�គបែ់ដល�ទងប់ន� ំេហយ��តវមនពន�ឺៃថងេនះេដមបឱីយ�មនជីវតិ។

38 េហយពន�ឺដំបូងែដល�តវបនផ�ល់ឲយេ េលែផនដី គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
ពន�ឺដំបូងែដលមនិធ� បម់នមកេលែផនដី គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទងម់ន
បនទូលថ “ចូរឱយមនពន�ឺ” េហយកម៏នពន�ឺ។ �បនែ�បក� យភពងងឹតេ ជ
ពន�ឺ េដមបនីមំកនូវករបេងកតេសចក�ីអំណរ និងជីវតិេ េលែផនដី។ បនទ បម់ក
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនេធ�ករេ�យេសចក�ី�ស�ញ់ និងេសចក�ីេម�� ករ�ុ
េ ៃថងដអ៏�ច រយេនះ គឺជៃថងដំបូងៃនៃថងរះៃនករបេងកតេ េលែផនដី �ពះ�ទិតយ
បនរះេឡង េហយបកក់តរ់សមីរបស់� េហយេធ�ឲយទឹកពីែផនដីសងួត េហយបេងកត
បរយិកសេ ខងេល។ េហយ ជេលកដំបូង �គឺជករនមំកនូវេសចក�ីអំណរ
និងជីវតិមកែផនដី េ�យ�គបពូ់ជ។ េនះជេម៉ងដអ៏�ច រយ។

39 ប៉ុែន� អូ �មនិែមនជអ�ីេទ គឺ�ពះ�ទិតយរះ ដូចជៃថងរះេ �ពឹកបុណយអុីេសទរ
េនះ។ េលកេនះ �ពះ�ទិតយរះេលេមឃ នឱំយ�ពះ�ទិតយរះកនែ់តធំជងេពល
�ៗទងំអស់ េ�ពះ�បនទទួលដំណឹងដអ៏�ច រយជមយួនឹងៃថងរះេនះ ជង�
បនេកតេឡងជមយួនឹងៃថងរះេ េដមដំបូង។ �ពះ�ទិតយរះបននដំំណឹងមយួថ
“�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ! �ទងប់ន�តវេ�បសឲយរស់េឡងវញិ ដូច�ទងប់ន
សនយ។ �ទងប់នរស់េឡងវញិ។”
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40 ជេលកដំបូងែដល�ពះ�ទិតយរះេ កនុងេ�កុបបត�ិ ��តវបននមំកនូវ�រ
មយួថនឹងមនជីវតិេ េលែផនដី គឺជជីវតិរែមង�� ប។់
41 ប៉ុែន�េលកេនះេពល�ពះ�ទិតយរះេឡង មន—�ពះ�ទិតយរះពីរ មយួេទ ត
�ពះបុ�� រស់េឡងវញិ។ �គឺជ…មនិ�តឹមែត�ពះ-�ទិតយរះេឡងប៉ុេ�� ះេទ �
គឺជ �ពះ-បុ��បនរស់េឡង េដមបនីយំកជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចចដល់�គបពូ់ជ
ែដល�ពះបនសនយ ែដលេ�យករដឹងទុកជមុនែដល�ទងប់នេឃញស�� ន
មកេលែផនដី។
42 មនិ�ចេទ តេទថ—ជីវតិរកុខ� ស�បនរស់េឡងវញិេ ទីេនះេ េដមដំបូង
េ�យគម ន�ពះ-�ទិតយ េដមបនី�ំេ កនជី់វតិ មនិយូរជងេនះេ េទ ត សព�ៃថង
េនះ េ េពលែដលបុ��របស់�ពះេ េលែផនដី ��តវករពន�ឺ �ពះ-បុ��េដមបនីំ
ពួកេគេ កនជី់វតិអស់កលបជនិចច អនកេរ ស�ងំរបស់�ទង ់ ែដល�ទងប់ន�គ ល់
មុនកំេណ តេ�កិយ។ �ទងប់នេ�ជសេរ សពួកេគេ កនុងអងគ�ទងម់ុនេពលបេងកត
េ�កិយ។
43 េហយេ �ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរ េពលេនះ េ កែន�ង�មយួបន�ក់
�កសពរបស់េយងេ េពលេនះ ដបតិេយងជធូលីដី។ េហយេ �ថ នសួគ៌
មនេស វេ ៃនករចងច ំ េហយលកខណៈរបស់�ទងគឺ់េ កនុង�ទង ់ េ�យដឹងថ
េ�យ�រ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះេនះបនរស់េឡងវញិ �កនឹ៏ងរស់េឡងឱយមនជីវតិ
�គបកូ់ន�បស�គបរ់បូែដល�តវបនែតង�ងំទុកជមុនកនុង�គដអ៏�ច រយេនះ។ �ទង់
�ជបថ�នឹងមន។ េហយអ�ីែដលជៃថងរះដរ៏ងុេរ ងជងេពលដំបូង គឺេ េពល
�ពឹក�ពលឹមដំបូង។

ឥឡូវេនះ េ េលករបំែបកដអ៏�ច រយៃន��បុណយអុីេសទរ!
44 ឥឡូវេនះ ៃថងេនះេយងមនជំងឺរេបង ��បុណយអុីេសទរ។ មនុស�មបនេផញ
�រ ពីមយួេ មយួ និងេដមបគី�ំទមូលនិធិ ឬករជំរញុដអ៏�ច រយេនះ េដមបឱីយ
�គេពទយនិងវទិយ� ស�េវជជ� ស�េធ�ករេលអ�មីយួ ពនយរ ឬជួយអនកជំងឺរេបង។
ពួក�ជ��ែដលេយងេ ថ ��បុណយអុីេសទរ េ េពលែដលេយងេផញ�រេ
គន េ វញិេ មក។ ប៉ុែន�េ េពលេយងទទួលបន�រេនះ ��េនះ�តវបនខូច
េ�ពះ��េនះជអ�ីែដលមន�រែដលចងេ ខងកនុង។
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45 េហយឥឡូវេនះ ��ពិត�បកដៃនបុណយអុីេសទរ េ េលៃថងរះេនះ �តវបនខូច
េហយ�ថក៌ំបងំ ៃនជីវតិបនទ បពី់ករ�� ប ់ �តវបនបង� ញ។ មុនេពលេនះ
េយងមនិដឹងេទ។ ពិភពេ�ក�តវបន�កជ់�កមេ កនុងភពងងឹត េដរជំុវញិ
ករសង�យ័របស់មនុស�។ �ទឹស�ីគឺសថិតកនុងចំេ�មចិត�របស់មនុស� �បៃពណី
បេងកតេឡង។ មនុស�បនថ� យបងគំ�ពះ។ ពួកេគបនថ� យបងគំ�ពះ�ទិតយ។ ពួកេគ
បនថ� យបងគំ�ពះ�គប�់បេភទ។ េហយមនុស��គប�់បេភទែដលេធ�ករទមទរ
ពួកេគបនចូលេ កនុងផនូរ េហយពួកេគេ កនុងផនូរ។
46 ប៉ុែន���ពិត�តវបនខូច េហយអនក�ែដលធ� បរ់ស់េ ដូចេយងេ រស់ ក៏
�� បដូ់ចជេយងនឹង�� បែ់ដរ បនរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ។ �ពឹកអ�ីេ ហន! មនិែដល
មននរ�មន កចូ់លចិត�� េ កនុង�បវត�ិ� ស�ៃនែផនដីទងំមូល។ �ថក៌ំបងំ
�តវបនេគដឹងថ�ទងគឺ់ជកររស់េឡងវញិនិងជជីវតិ។
47 េហយ�ទងម់នបនទូលថ េ េពលែដល�ទងយ់ងមកេ �ពឹកេនះ
“េ�យ�រែតខញុ ំរស់ អនកករ៏ស់េ ែដរ។” �ទងម់និ�តឹមែតជអនកទទួលផលពីករ
រស់េឡងវញិប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��គបពូ់ជទងំអស់េនះ ែដលេដកេ កនុងករសនយ
ដអ៏�ច រយរបស់�ពះ គឺជអនកផ�ល់អតថ�បេយជនៃ៍នករេ�បសឱយរស់េឡងវញិនូវ
ជីវតិេនះ។ េ�យ�រែត �ទងម់នបនទូលថ “េ�យេ�ពះខញុ ំរស់ អនក�ល់គន កនឹ៏ង
រស់ែដរ។” េនះគឺជករបំែបកៃន��។ េ�យ�រ�ទង�់តវបនេ�កកេឡង េនះ
�គបគ់ន ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទនឹង�តវេ�កកមកជមយួនឹង�ទងែ់ដរ។
48 េ េពលៃថងរះដរ៏ងុេរ ងេនះ �ពះជមច ស់បនបង� ញ ឬប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ ភព�បអ់រួនិងមនទិលសង�យ័ទងំអស់ែដលដកជ់បក់នុងចិត�របស់មនុស�
�តវបនដកេចញ ពីេ�ពះទីេនះគឺជ�ទងែ់ដលធ� បម់នជីវតិ បរេិភគ ផឹក និង
�បកបជមយួនឹងមនុស�ជតិ ែដលមនបនទូលថ “ខញុ ំមនអំ�ចនឹង�កជី់វតិ
របស់ខញុ ំចុះ។ ខញុ ំកម៏នអំ�ចេដមបេីលក�េឡងម�ងេទ តែដរ។” េហយឥឡូវេនះ
មនិ�តឹមែត�ទងប់នេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះេទ ប៉ុែន��ទងប់នបង� ញថ�ជ
េសចក�ីពិត។ អូ ៎�អ�ច រយ�ស់!
49 ខញុ ំ�បកដថេ �ពឹកេនះ សូមបែីតេយង ែដលេជ  កម៏និ�ចយល់អ�ីែដល
អ�ច រយេនះបនែដរ។ េ�យ�រ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េនះេយងកប៏ន
េ�បសឲយរស់េឡងវញិែដរ ដបតិេយងេ កនុង�ទង។់
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50 សូមចំ�ំឥឡូវេនះ។ េ េពលែដលភព�បអ់រួបន�គប ដណ� បេ់លែផនដី
េហយ�គបពូ់ជមនិ�ចរស់េ េ�យគម ន�ពះ-�-ទិតយ េដមបរីស់េឡងបនេទ
េហយភព�បអ់រួបន�គបដណ� បេ់លែផនដី។ េហយឥឡូវេនះ �ពះបុ��បន
រស់េឡងវញិ េហយភព�បអ់រួទងំអស់�តវបនបតេ់ េ�យពន�ឺេនះ ដូចែដល
�បនរកី�ល�លពសេពញ�គបជ់តិ�សន ៍ ដល់�បជជន េនះគឺ “�ទងម់និ
េ ទីេនះេទ ប៉ុែន��ទងប់នរស់េឡងវញិេហយ!” អ�ី—ជេសចក�ីែថ�ងករណ៍! �ទង់
បនបង� ញ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទងប់នបង� ញថ �ជករពិត ដបតិឥឡូវេនះ
�ទងប់នស ជ ័យេសចក�ី�� ប ់នរក និងផនូរ។
51 �តីឯកៃន�រក� មរណៈ នរក និងផនូរ ដបតិ��ងំជអនកបេងកតេសចក�ី�� ប់
�ជមច ស់ៃននរក េហយកជ៏ផនូរែដរ។ េហយេនះគជឺ�តីឯកៃន��ងំ ែដល
ប�� លមកពីេរ ងមយួ េនះគឺជករ�� ប។់ ករ�� ប ់ អនកេ ផនូរ េហយេធ�ជ
អនកមនបប អនកេ នរក។ អ�ីៗទងំអស់គឺ�តីឯកៃន��ងំ ែដលជេសចក�ី
�� ប។់ ែដលបនចបម់នុស�ជេឈ�យអស់ប៉ុនម នឆន េំនះ។
52 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ៃ�តឯកដពិ៏តរបស់�ពះ គឺជអងគែតមយួែដលបនសែម�ង
កនុង�ពះ�គីសទ ជអនកែដលជជីវតិ េហយបនបំែបក�� េហយចបងំយកឈនះ
ខម ងំស�តវ េហយេ�កកេឡង ជ�ពះដពិ៏ត និងមន�ពះជនមគងេ់ ។ “អញជ
�ពះដរ៏ស់េ  អញបន�� ប ់ ែតេមល អញរស់េ អស់កលបជនិចចេរ ង�បតេ
វញិ អញកម៏នកូនេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់ និង�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បែ់ដរ។”
�ពះជមច ស់ េ េពលមយួ បនបេងកតមនុស� េហយគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង
េហយបនយកឈនះ�គបខ់ម ងំស�តវ។ េហយបនបង� ញថ�តីឯកៃន��ងំ�តវ
បនស ជ ័យ េហយថ�តីឯកៃន�ពះ�តវបនេគ�គ ល់ េ�យ�រែត�ពះែតមយួ
អងគគតែ់ដលមនអំ�ចកនុងករនយំកជីវតិមកវញិម�ងេទ ត។ �ទងគឺ់ជេអម៉ញូ
ែអល។ �ពះបនសែម�ងេ កនុង�ចឈ់ម។
53 កុំឆងល់ែដល�ទង�់ចទមទរេ ទីេនះ ម៉ថយ ជំពូកទី២៧ “អំ�ច
ទងំអស់េ �ថ នសួគ ៌ និងែផនដី�តវបន�បគល់មកកនុងៃដរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំចត់
អនកេ�យេធ�ជ�ក�រីបស់ខញុ ំ េ កនេ់�កិយទងំមូល។” �ទងប់នឈនះទងំ
េសចក�ី�� ប ់ នរក និងផនូរ។ �ទងម់និ�តឹមែតេធ�ដូេចនះេទ េហយេចញមក ឈនះ
េ�យអំ�ចទងំអស់េ �ថ នសួគនិ៌ងែផនដី។ ទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�
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ទងំអស់ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយអ�ីៗទងំអស់ែដលធ� បម់នគឺសថិតេ
កនុង�ទង។់ “អំ�ចទងំអស់េ �ថ នសួគ ៌ និងេ េលែផនដី�តវបនផ�ល់ឱយខញុ ំ។”
អ�ីៗេផ�ងេទ តគឺគម នអំ�ច។ �ទងប់នយកឈនះ�។
54 ឥឡូវេនះ! េហយមនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះ �ទងប់នប ជូ ន�ពះបនទូលេ កនព់ួក
សិស��ទង ់ែដលជអនកេជ របស់�ទង។់ “កំុខ� ចេឡយ ដបតិខញុ ំជអនកែដលបន�� ប់
េហយមនជីវតិរស់េឡងវញិជេរ ងរហូត។ េហយខញុ ំមនកូនេ�រៃនេសចក�ី�� ប់
និង�ននរក។ ខញុ ំបនយកឈនះ�រចួេហយ។ កុំភយ័ខ� ចេទ តេឡយ េ�ពះ�គប់
ពូជរបស់�ពះែដលបនកំណតទុ់កជមុន នឹងមកដល់ជីវតិ េ េពលែដលពន�ឺេនះ
�ល�លពសេពញែផនដី ៃនដំណឹងល�ដរ៏ងុេរ ង។ េ �គបស់មយ័កល �នឹង
បេងកតផលែដល�ពះបនែតង�ងំឱយេធ�។” �ទងប់នរស់េឡងវញិ។
55 អូ អ�ីែដលអ�ច រយេនះគឺ “ខញុ ំេ រស់ ឬបនរស់េឡងវញិ។” ពកយេនះ
មននយ័ថ ពកយេ�បស ពកយ�កិកមននយ័ថ េនះជអ�ីមយួ “បនរស់េឡងវញិ
បនទ បពី់ករ�� ប។់”
56 ដូច—�គបពូ់ជែដលចូលេ កនុងែផនដី ��តវងបទ់ងំ�សង។ ��តវែត
រលួយ។ េហយ�ល់ជីវតិែដលមនេ កនុង�គបពូ់ជ�តវេចញមកម�ងេទ ត។
57 �ទងគឺ់ជ “ករេ�បស។” មនិែមន�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ង។ “េហយនឹងប ជូ នជីវតិ
ដូចគន ែដលបនេ�បសខញុ ំឲយរស់េឡងវញិ អំ�ចែដលនខំញុ ំេចញពីផនូរ េយងនឹង
ចត�់មកេលអនក�ល់គន  េដមបេី�បសអនក�ល់គន ឲយរស់េឡងវញិ េដមបេី�យ
អនក�ល់គន េ កែន�ងែដលខញុ ំេ ទីេនះ។”
58 េ កនុង លូក ជំពូកទី២៤ ខទី៤៩។ �ទងម់នបនទូលថ “េមល អញចតក់រ
សនយរបស់�ពះវរបិ�មកេលអនក ប៉ុែន� ចូរអនក�ល់គន េ កនុង�កងេយរ�ូឡិមចុះ
ឬរងច់រំហូតដល់អនក�តវបនប ចបេ់�យអំ�ចពី�ថ នេល។” េដមបបីង� ញថ
�ទងម់និ�តឹមែតទញយកផល�បេយជនទ៍ងំអស់េចញពី�ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ទង់
បនែចករែំលកអតថ�បេយជនទ៍ងំេនះ។
59 �ទងយ់ងមកេដមបេី�ះ ឬនមំកនូវជីវតិ ជពូជែដលបនកំណតទុ់កជមុន
ែដល�ពះជមច ស់បនទតេឃញមុនេពលបេងកតែផនដី េហយ�កេ់ឈម ះរបស់
ពួកេគេ កនុងេស វេ ជីវតិ។ េហយេ ទីេនះពួកេគេ េលែផនដីេ�យគម ន
សងឃមឹ។ �ទងម់និ�តឹមែតជ�ពះពរេទ ប៉ុែន�េដមបែីចកចយពរជយ័ដល់�គបពូ់ជ
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ែដលបនកំណតទុ់កជមុន។ ឥឡូវេនះ េបពូជមនិេ េលែផនដីេទ �មនិ�ចរស់
បនេទ។ ��តវែតមនេ េលែផនដី េហយកម៏នដំណុះផងែដរ។ េទះបី�សថិត
កនុងភពងងឹតយូរប៉ុ�� កេ៏�យ �នឹងេចញមកេ េពលែដល �ពះបុ��ចងំមក
េល�។ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ �ទងយ់ងមកែចករែំលក�ជមយួេយង។
60 កុំឆងល់ ដំណឹងល�គឺជដំណឹងល�។ ពកយ ដំណឹងល� មននយ័យ៉ង
ពិត�បកដ “ដំណឹងែដលល�។” ដំណឹងល� ពីអ�ី? �បសិនេបបុរសមន ក�់� ប់
េ�យ�រែតេយង េនះជដំណឹងល�។ �បសិនេប�ពះ�គីសទបនេកត េនះជ
ដំណឹងល�។ ប៉ុែន�មនិែដលមនដំណឹង មនិែដលមនពត័ម៌នដូចជដំណឹងេនះ
ែដលថ �ទងែ់ដលបនសនយបនប ជ កក់រសនយ េនះថ “�ទងេ់ មនជីវតិ
ជេរ ងរហូត េហយមនកូនេ�ៃនេសចក�ី�� ប ់ និងនរកេ កនុង�ពះហស�របស់
�ទង។់” ភព�បអ់រួទងំអស់�តវបនរេងគ ះរេងគ។ គម នអ�ីែដល�តវេមលេឃញេទ ត
េឡយ ដបតិ�ពះ�ជបុ��បនយងេឡងពីផនូរ។ ពុំមន “ែមនេហយ �ទងនឹ់ងយង
មក ឬ�ទង�់ចនឹងយងមក។” �ទងប់នមករចួេហយ ជដំណឹងល� ដំណឹងល�!
61 សូមចំ�ំ �រៃនដំណឹងល� គឺេដមបបី ជ កដ់ល់មនុស�ថ �ទងប់នរស់
េឡងវញិ។ “ចូរេ �បបព់ួកសិស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំបនរស់េឡងវញិ េហយខញុ ំនឹង
ជួបជមយួពួកេគ េដមបបី ជ កក់រេនះដល់ពួកេគ។” ឱ�ពះអមច ស់េអយ េតេ
ៃថងចុងេ�កយេនះនឹងមនពន�ឺម�ងេទ តេពញែផនដីយ៉ង�េ ! “េហយខញុ ំនឹង
បង� ញដល់ពួកសិស�របស់ខញុ ំ! ចូរេ �បបេ់គថ ខញុ ំមនិ�� បេ់ទ េហយខញុ ំមនិែមន
ជ�បៃពណីេទ ប៉ុែន�ខញុ ំជ�ពះ�គិស�ែដលមន�ពះជនមរស់។ ខញុ ំនឹងជួបពួកេគ។
សូមទទួលដំណឹងេនះេ �បបសិ់ស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំបនរស់េឡងវញិ” ដំណឹងល�
ដំណឹងែដលល�។

អនកនិយយថ “េត��តវេទ?”
62 េហេ�ពរ ១៣:៨ បនែចងថ “�ទងគឺ់េ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត។” េយងជអនកទទួលផលរបស់�ទង ់គឺេដមបបី ជ កថ់ជីវតិរបស់�ទង់
គឺេ កនុងេយងឥឡូវេនះ ជអនកទទួលផលៃនជីវតិេនះ។ ជីវតិ គឺមនិែដលមនជីវតិ
រស់េ ដូច� �ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េហយ�ទងប់នសុគត េហយបិទ�
េចល ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ គឺេ �ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរ
ដូេចនះេយងខញុ ំ ជអនកបេ�មរបស់�ទង ់ �តវបនចតេ់�យ�ទងឲ់យេ កនុងេ�កិយ
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ទងំមូល េហយនដំំណឹងល�េនះដល់មនុស��គបរ់បូ ថ�ទងជ់�ពះរស់។ េហយ
េតេយង�ចេធ��េ�យ�គនែ់ត�ពះបនទូលយ៉ងដូចេម�ច? ដបតិ��តវបនសរេសរ
“ដំណឹងល�មនិែមនមកេ�យ�ពះបនទូលែតប៉ុេ�� ះ ប៉ុែន��មរយៈអំ�ច និង
ករសែម�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបបី ជ កថ់�ទងម់ន�ពះជនមរស់។”
63 ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនដំណឹងល�មយួេទ ត ដូចែដលប៉ុលបននិយយេ
កន�់កម�មយួ “ខញុ ំភញ កេ់ផ�លខ� ងំ�ស់ ែដលអនកែបរេ រកដំណឹងល�
មយួេទ ត។” ែដលគម នអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ ប៉ុែន�ជដំណឹងល�ែដលអនកេធ�ជេជ
េ ជេរ ង�បឌិតនិកយ េ�យងកេចញពីដំណឹងល�េនះ។
64 “េហយេ�យ�រខញុ ំរស់ អនកករ៏ស់ែដរ។ េហយខញុ ំរស់េ កនុងអនក និងកិចចករ
ែដលខញុ ំេធ�” យ៉ូ�ន ១៤:១២ “កិចចករែដលខញុ ំេធ�នឹងសមគ ល់ខ�ួនខញុ ំេ កនុងអនក។”
ជ�រអ�ីហន! កុំឆងល់ េយងមនពិភពងងឹតៃន�ទឹស�ី ប៉ុែន�េ េពល�ង ចនឹងមន
ពន�ឺមកម�ងេទ ត។ នឹងមនដំេណ ររស់េឡងវញិេ េពល�ង ច។ �នឹងមនពន�ឺ
េ េពល�ង ច។
65 ឥឡូវេនះ ខ�ឹម�រៃន�រែដល�តវបនប ជូ នេនះ គឺថ “�ទងម់ន�ពះជនម
រស់េឡងវញិ” េយងជអនកទទួលផលរបស់�ទង ់ េយងជអនកែដលែចករែំលក
កររស់េឡងវញិជមយួ�ទង ់ ទញយកអតថ�បេយជនពី៍េនះ េ�យបង� ញដល់
ពិភពេ�កថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់។ េយងមនិ�ចេធ��េ�យពកយែតប៉ុេ�� ះ។
េយងមនិ�ចេធ���ម�បៃពណីរបស់មនុស�បនេទ។ េយង�គនែ់តឆ�ុះប ច ំងពី
អ�ីែដលេយងកំពុងចង�ុលបង� ញប៉ុេ�� ះ។
66 ខញុ ំខ� ចថៃថងេនះេយងជេ�ចននកគឺ់មនិបនរកមនុស�េ រក�ពះ�គីសទ។
េយងកំពុងនពំួកេគេ �ពះវ�ិរ េដមបែីត�� ប�់ទឹស�ីខ�ះ។ ប៉ុែន�េយង�តវែតនំ
ពួកេគេ �ពះ�គីសទ។ �ទងជ់អងគែតមយួ េហយជ�ពះែតមយួគតែ់ដលមនជីវតិ។
“អនក�ែដលមន�ពះ�ជបុ��េនះមនជីវតិ។”
67 េហយ�បសិនេបជីវតិរបស់មនុស�ែដលបន�� ប�់តវបនពយករកនុងខ�ួនអនក
េនះអនកនឹងរស់េ ដូច�ទងប់នរស់េ ែដរ។
68 �បសិនេបឈមរបស់មនសុ�គឺជ�បេភទជក�់ក ់ េហយអនកបនយក
ឈមពីបុរសែតមន ក ់ េហយបនប�ូរឈមរបស់បុរសមន កេ់ ជឈមមន កេ់ទ ត
គតពិ់តជឈម�បេភទេនះែមន។
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69 េហយេបវ ិ ញ ណរបស់អនកែដលេ កនុងអនក�តវបន�� ប ់ េហយអនក�តវបន
ចកេ់�បង�ងំជមយួនឹងជីវតិែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ គឺេ េលអនក! រ ៉មូ ៨:១១ បន
និយយថ “េប�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះអងគ ែដលបនេ�បសឲយ�ពះេយសូ៊វរស់ពី�� ប់
េឡងវញិ �ទងស់ណ�ិ តកនុងខ�ួនអនក�ល់គន  េនះ�ពះអងគេនះឯង �ទងនឹ់ងេ�បស
របូកយៃនអនក�ល់គន ” ជីវតិដូចគន  ពួកេគមនអំ�ចដូចគន  ពួកេគជអនកទទួល
ផលដូចគន  ែដល�ទងម់នេ េលែផនដីេនះ មកពី�ពះ។ �ទងប់នេ�ះអនក�ល់គន
ជពូជែដល�ពះបនដឹងទុកជមុន េឈម ះរបស់េគ�តវបនេគ�កេ់ កនុងេស វេ
ជីវតិរបស់កូនេច ម មុនេពលកំេណ តែផនដី។

70 េហយថពន�ឺៃនដំណឹងល�ៃនកររស់េឡងវញិ ករប ជ កៃ់ន�ពះបនទូល! េត
េយងដឹងថ�ទងជ់�ពះ�គីសទេ�យរេប ប�? េ�យ�រ�ទងប់នបង� ញពី
អ�ីែដល�ទងប់ននិយយ។ េតខញុ ំ�ចដឹង�រៃនសមយ័កលេ�យរេប ប�?
�ពះបង� ញពីអ�ីែដល�ទងប់នសនយ េហយ�ទងម់នបនទូលអំពី�។ េនះគឺជករ
សមគ ល់ថ េយងជអនកទទួលផលជមយួ�ទងេ់ កនុងកររស់េឡងវញិ។ �ទង់
បង� ញពីអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូល។

71 អ�ីែដល�ទងប់នសនយនឹងេធ�េ កនុង�ពះ�គីសទ �ទងប់នបង� ញពីកររស់
េឡងវញិ។ អ�ីែដល�ទងប់នសនយនឹងេធ�េ សមយ័េ�កម៉ូេស �ទងប់នបង� ញ
�។ អ�ីែដល�ទងប់នសនយេ សមយ័េហណុក �ទងប់នបង� ញឲយេឃញ។ េ
�គបៃ់ថងៃនពួក�វក័ �ទងប់នេធ�ករប ជ ក។់

72 ឥឡូវេនះ េ កនុងៃថងេនះ �ទងប់ង� ញនូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថ
េ�យ�រែតពួកេគគឺជែផនកមយួៃន�គបពូ់ជេនះែដល�តវបនតំ�ងេ េល
េស វេ ជីវតិ ថ�ទងប់នយងមកេដមបេី�ះេគឱយមកឯ�ពះម�ងេទ ត។ អូ ជ�រ
អ�ីេ ហន!

73 េ �ពឹកបុណយអុីេសទរ មនិ�តឹមែត�ទងប់នរស់េឡងវញិេទ ប៉ុែន�អនកទទួល
ផលរបស់�ទងប់នរស់េឡងវញិជមយួ�ទងែ់ដរ។ �ទង…់ពួកេគេ កនុង�ពះ�គីសទ
េ ឯករឆក ងរបស់�ទង។់ ពួកេគេ កនុង�ទង ់ េ េពលែដល�ទងម់ន�ពះជនមរស់
េឡងវញិ។ េយងជអនកទទួល�បេយជនរ៍បស់�ទង ់ បនរស់េឡងវញិ បនទ បពី់
�� បក់នុងភពងងឹត។
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74 ពិភពងងឹតៃនភពមនិេជ  ជកែន�ងែដលពួកជំនំុ និងនិកយេផ�ងៗ បន
ទញេយងេចញ។ េហយមនអ�ីមយួេ កនុងេយងេ  “អូ េយងចងប់ន�ពះ!
េយងេ�សកឃ� នរក�ពះ។” េយងបនចូលរមួជមយួេមតូឌីសទ បទីសទ េពនទី
កុស� េ�ពសប៊េីធេរ ន និងអ�ីេទ ត េហយេ ែតមនអ�ីមយួខុស េយងរកមនិេឃញ
េ េឡយេទ។ េហយភ� មៗេនះ ខណៈេពលែដលេយងកំពុងេដរកនុងភពងងឹត
កររស់េឡងវញិដអ៏�ច រយបនមកដល់េយងេ កនុងករសែម�ងៃន�ពះបនទូលសនយ
របស់�ពះ។
75 ដូចជ �ទងគឺ់ជករសែម�ងៃន�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះ។ “ខញុ ំមនិទុកឲយ
�ពលឹង�ទង ់ េ កនុង�ថ នឃុំ�ពលឹងមនុស��� បេ់ទ កម៏និ�ពមឲយ អនកបរសុិទធ
របស់�ទងេ់ឃញេសចក�ីពុករលួយែដរ។” �ទងប់នសែម�ង� �គប�់ពះបនទូលរបស់
�ពះែដល�តវបនសនយចំេពះ�ទង។់ �ទងប់នបង� ញ�េ េពលែដល�ទងប់ន
េលកេឡងេ �ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរ។
76 ឥឡូវេនះ ពួកអនកែដលធ� បេ់ដរកនុងភពងងឹត េហយឆងល់ថ េតៃថងេនះគួរ
េធ�កមមវធីិ�ងេជងឬអត ់ ឬេបេគរក�ៃថង�មយួ ឬេធ�ចបប�់មយួ េនះអ�ី
ៗទងំអស់េនះកក៏ន�ងផុតេ ។ េ�ពះថ មនកររស់េឡងវញិដរ៏ងុេរ ង ែដល
ផគ បចិ់ត��ល់អ�ីៗែដលមនុស�បនបេងកតមក �គបេ់ហតុផលែដលមនុស�បន
បេងកត។
77 រហូតមកដល់េពលេនះមនិែដលមនបុរស�មន កែ់ដល�ចលះបងជី់វតិ
េហយរស់េឡងវញិបនេឡយ។ �ទងប់នេផគននឹងភស�ុ�ងវទិយ� ស�ែដល
ពួកេគមន េ�យរស់េឡងម�ងេទ ត។
78 េ េពលែដលពួកេគនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទមនិេ ដែដលដូចកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតេឡយ” េនះ “អំ�ចរបស់�ទងម់និដូចគន េទ”
េនះគឺ “ដំណឹងល�របស់�ទងម់និដូចគន េទ” េពលគមពរីែចងថ�ដូចគន ! �ពះបន
េផគន�គបនិ់កយ �គបជំ់េន  េហយ�ទងប់នេចញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដូច
�ទងប់នសនយ េហយបនបង� ញដល់េយងថ �ទងម់ន�ពះជនមរស់។
79 េយងជអនកបន�បេយជៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ ែដលបនេ�បស
េ�ះបនទ បពី់បន�� បក់នុងេ�កិយ េ�យអំេពបប និងកររលំង។ “�ទងប់ន
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េ�បសេយងឲយរស់េឡងវញិជមយួនឹង�ទង ់ រស់េឡងជមយួនឹង�ទង ់ ឥឡូវេនះ
គងេ់ �ថ នសួគក៌នុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។” �ទងន់…ំ

80 �ពះវ ិ ញ ណ�ទងន់ជីំវតិដែដលរបស់�ទងម់កែផនដីម�ងេទ ត។ “�បសិនេប
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ែដលបនេ�បស�ពះ�គីសទេឡងវញិ” េនះរបូកយ របូកយ
ែដលបនចកេ់�បង�ងំ េប�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះបនចកេ់�បងអភេិសករបូកយ
េនះ�មរេប បែដល�គបពូ់ជេនះធ� កម់កេលែផនដី �ទងក់ម៏និអនុ ញ តឱយ
�ទងេ់ដកេ ទីេនះ។ អតេ់ទ។ �ទងប់នេ�បស�ទង ់ េហយេលក�ទងេ់ឡង។
“�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ” េ�យ�ន ៃដដូចគន  េ�យអំ�ចដូចគន  េ�យស ញ ដូចគន
“សថិតេ កនុងអនក �កនឹ៏ងេលកអនកេឡងែដរ។”

81 ខញុ ំចង�់នបទគមពរីខ�ីមយួេ ទីេនះស�មបអ់នក។ ខញុ ំចងឲ់យអនកងកេ េមល
បទគមពរីមយួេទ ត ែដលខញុ ំបនសរេសរេ ទីេនះ។ ��ចជួយអនកបនបន�ិច។ �
�តវបនរកេឃញេ កនុងេស វេ េលវវីនិយ័ ជំពូកទី២៣ ខទី៩ ដល់ខ១១។ �� ប់
យ៉ងយកចិត�ទុក�ក។់ េ កនុងចបប ់ ចបបេ់លវ ី �ពះជមច ស់មនបនទូលេ កន់
េ�កម៉ូេស។ សូម�� ប។់ អ�ីៗទងំអស់េនះជ�បេភទមយួ េហយេយងនឹងឈប់
េ ទីេនះមយួែភ�ត េដមបចូីលេ កនុង�។

�ពះេយហូ�៉�ទងប់ងគ ប ់ម៉ូេស

ឲយ�បបដ់ល់ពួកកូនេ អុី��ែអលថ កល�ឯង�ល់គន
បនចូល…េ កនុង�សកែដលអញឲយដល់ឯង…

82 “ដល់ទកីែន�ង ទី�ងំ ែដលអញបន�បគល់ឱយអនក�ល់គន ។ ឥឡូវេនះ អនក
និយយេ កនជ់នជតិអុី��ែអល េពលអនកេ ដល់កែន�ងជក�់កេ់នះ ែដល
ខញុ ំបនសនយនឹងអនក�ល់គន  ខញុ ំនឹងយកអនក េ េពលអនកេ ដល់ទីេនះេ កនុង
ទឹកដីេនះ។” ឥឡូវេនះនិយយជលកខណធមមជតិេ ទីេនះ ែបពខងវ ិ ញ ណ។

…េនះ�តវយកក�� បែ់ដលជផលដំបូងពីចំរតូឯង (អនក�ល់គន
បនទទួលអ�ែីដលខញុ ំបន�បបអ់នកេហយ)។ េនះ�តវយកក�� បែ់ដល
ជផលដំបូងពីចំរតូឯងមកឯសងឃៈ



�គឺជកររះេឡងៃន�ពះ�ទិតយ 19

�តវឲយសងឃ�គវថី� យក�� បេ់នះេ ចំេពះ�ពះេយហូ�៉ េដមបឲីយ�ទង់
បនទទួលសនងឯង�ល់គន ៈ គឺនឹង�គវថី� យេ ៃថងេ�កយៃនៃថងឈប់
សំ�ក។

83 �បសិនេបមនពិធីបរសុិទធ�មយួ �តវេចញមកេ ៃថងសបបទ័ ែដលជៃថងទី
�បពំីរៃនសប� ហ៍ ែដលជៃថងេ រ។៍ ប៉ុែន�េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញ េ កនុងពិធី
រលឹំកេនះេដមប�ីគវ�ីេ ៃថងទីមយួៃនសប� ហ៍ែដរឬេទ?
84 “ក�� ប ់ ែដលជពូជដំបូងៃនផលរបស់អនកែដលអនកបន� ំ េពល�េឡង
ទំុេហយ អនក�ល់គន កតក់ួរេនះយកេ ឯសងឃ។ េហយ�តវឲយគតយ់ក�េ
�គវេី ចំេពះ�ព ះភ័ ក��ព ះអមច ស់ េដមបឲីយអនក�ល់គន ទទួលយក។ អនកបនមក
ជមយួនឹងកួររបស់អនក េហយគត�់តវ�គវ�ីេ ចំេពះ�ពះអមច ស់…”
85 មនិែមនេ ៃថងសបបទ័េទ គឺជៃថងទី�បពីំរ។ ប៉ុែន�េ ៃថងដំបូងែដលេយងេ ថ
ៃថង�ទិតយ �-ន-់េដ។
86 េ�ពះ េនះគឺជ—ពកយរ ៉មុូងំមយួែដលេគេ �ថ ៃថង�ពះ�ទិតយ ស�មប់
�ពះ�ទិតយ។ ប៉ុែន�ជរេប បែដល��តវបនផ� ស់ប�ូរ!
87 �មនិែមនជ�ពះ�ទិតយេទ តេទ។ �ជៃថង�ពះ-�-ជ-បុ-��ែដលជៃថង
�ពះ�ជបុ�� គឺថ េពតៃន�សវ�លី (ផលដំបូងរបស់�ពះបនរស់ពី�� ប)់ �តវ
បន�គវេីល�កមជំនំុ ថេយងជពូជរបស់�ទង។់ េហយេនះគឺជ�គបពូ់ជទីមយួៃន
អនកែដលបនេដកលក ់ �គវេី ៃថងដំបូងៃនសប� ហ៍។ េ ៃថង�ទិតយ �ទងប់នរស់
េឡង។ �គវ�ីេហយេឡងេលទីខពស់េ ចំេពះមុខ�បជជន។
88 សូមកតស់មគ ល់ �ជផលដំបូងៃន�សវ�លីរបស់�ពះជមច ស់ែដល�តវ
បនេ�បសឱយរស់េឡងវញិពីេសចក�ី�� ប ់ ែដលជផល�សវ�លីដំបូងរបស់
�ពះជមច ស់។ េ�យអំ�ចៃនករេ�បសឲយរស់េឡងវញិ �ពះបនេ�បស�ពះជនម
រស់េឡងវញិ េ�បស�ទងឲ់យរស់េឡងវញិ េហយ�ទងគឺ់ជផលែផ�ដំបូងកនុងចំេ�ម
អនកែដលបនេដកលក ់គឺជផលដំបូង។ �ទងគឺ់ជក�� បេ់នះ។
89 េហតុដូេចនះេហយបនជពួកេគ�តវ�គវកី�� បេ់នះ េ�ពះ�ជផលទីមយួ
ែដលមន�យុេពញវយ័។ េហយ��តវបន�គវជីអនុស�វរយីៃ៍នករអរ�ពះគុណ
ដល់�ពះេ�យេជ ថពួកេគែដលេ សល់នឹងមក។ �ជស ញ មយួ។
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90 េហយៃថងេនះ េ�យ�រ�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ទីមយួរបស់�ពះ ែដល�ទងប់ន
យងមកេពញវយ័ េដមបេី កនុង�ពះ �ទង�់តវបនដកេចញពីែផនដី េហយ�តវ�គវ ី
េលមនុស�។ អូ ៎ េមេរ នដអ៏�ច រយ! េ�យអំ�ច េ�បសទីមយួ! េទះបីជ �ទង់
មន—�ទង�់តវបនេគ�យប ចូ ល េហយជេ�ចនដង ដូចែដលេយងនឹងេឃញ
េ េពលេ�កយ ថ�ទង�់តវបន�យប ចូ ល។ ប៉ុែន�េនះគឺពិតជផលែផ�ដំបូង
របស់ពួកេគែដលបនេដក។ �ទង�់តវបន�គវេីលពូជសនយ ែដលមនករសនយ
ៃនជីវតិ។
91 �ទង�់តវបន�គវេី ៃថងបុណយទី៥០ “េពលមនសំេឡងមកពី�ថ នសួគដូ៌ចជ
ខយល់បកេ់បក ខយល់បកយ៉់ងខ� ងំ” េហយ�តវបន�គវេីល�បជជន �បជជនេពន
ទីកុស�ែដលេឡងេ ៃថងបុណយទី៥០ រងច់ពំរជយ័មកដល់។
92 េហយេដមប�ីតវ�គវមី�ងេទ ត េយងដឹងថេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េយង�ម
លូក ១៧:៣០ េ ៃថង�ពះ�ជបុ��ម�ងេទ ត “េ ៃថងែដលបុ��របស់មនុស�នឹង
�តវបនបង� ញ” ឬ�គវេីលមនុស�ម�ងេទ ត។
93 ឥឡូវេនះ េតនរ�ជកូនមនុស�? “កលេដមដំបូងមន�ពះបនទូល
�ពះបនទូលកគ៏ងេ់ ជមយួនឹង�ពះ េហយ�ពះបនទូលេនះឯងជ�ពះ។ េហយ
�ពះបនទូល�តឡបជ់�ចឈ់ម េហយបនគងេ់ កនុងចំេ�មពួកេយង។”
េហយ�បសិនេបករបេ�ង នទងំអស់ែដលេយងមន និងករប ជ កៃ់ន�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េ�យទីសំគល់ េ�យករ
អ�ច រយ េយងេឃញសព�ៃថងេនះ ថេ កនុងេស វេ —ពីលូកេ ទីេនះ ដូចែដល
េយងេទបែតដក�សង ់ ឬ—លូកជំពូកទី ១៧និងខទី៣០ ម៉�គី៤ និងបទគមពរី
េផ�ងៗែដលេយងបន�គ ល់ �ពះបនទូលេនះ�តវ�គវេីលមនុស��ជថមីថ ទំេន ម
ទំ�បរ់បស់មនុស�បន�� បេ់ហយ េហយ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះមន�ពះជនមរស់
េឡងវញិជមយួនឹងករ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងចំេ�មេយង េហយ
�ទងនឹ់ង�បទនជីវតិដល់េយង។
94 ដូចជ�ពះ�គីសទគឺជអងគទីមយួែដលបនរស់េឡង ពីេ�� ទងំអស់ជេដម
េទះបីជបនសំេ េ កែន�ងជេ�ចនកេ៏�យ ក�៏ទងជ់ែផ�ផក ដំបូងៃនអនកែដល
បនេដកលកេ់ េហយេនះ។ េ កនុងកូន�កមុ ំ ករយងមករបស់�ពះ�គីសទ
េចញពី�កមជំនំុ �នឹង�តវមនក�� ប�់គវមី�ងេទ តេ ៃថងចុងេ�កយ។ អូ ខញុ ំេអយ!
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95 �គវកី�� ប!់ េតអ�ីេ ជក�� ប?់ ផលដំបូងែដលទុំ ផលដំបូងែដលប ជ ក់
�ជ�សវ�លី ែដលបង� ញជកួរ។
96 �េលលូយ៉! ខញុ ំ�បកដថអនកយល់អ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយ។��តវបន�គវ ី
េលមនុស�។ េហយជេលកដំបូង�នឹងេចញមក ស�មបយុ់គសមយ័កូន�កមុំ
ស�មបក់ររស់េឡងវញិេចញពនិីកយងងឹត នឹងក� យជ�រមយួ ែដលភព
ចស់ទុំេពញេលញៃន�ពះបនទូលបន�តលបម់កវញិម�ងេទ តេ កនុងអំ�ច
េពញេលញរបស់� េហយ�តវបន�គវេីលមនុស� េ�យទីសំគល់និងករអ�ច រយ
ដូចគន ែដល�ទងប់នេធ�េ ទីេនះវញិ។
97 “េ�យេ�ពះខញុ ំរស់ អនកករ៏ស់ែដរ” និយយេ កនកូ់ន�កមុរំបស់�ទង។់
“េ�យ�រខញុ ំរស់ អនកករ៏ស់ែដរ។” េនះជកររស់េឡងវញិ! េហយករេ�បសឲយរស់
េឡងវញិេនះ គឺជករេ�បសឲយរស់ពីេសចក�ី�� ប ់“�តវបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ
កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ” េ�យអំ�ចៃនករេ�បសរបស់�ពះ។
98 �ទង�់តវបន�គវេី ពួកេគ។ �ពះបនទូល ែដលគឺជ�ទង ់ គឺ�តវបន�គវ�ីតឡប់
មកពួកេគវញិេ ៃថងបុណយទី៥០ �ពះបនទូលបនបង� ញឲយេឃញ។ ឥឡូវេនះ
េហយដូចែដលខញុ ំនិយយ �នឹង�តវ�គវមី�ងេទ តេ ៃថងចុងេ�កយ។ ឥឡូវេនះ
ជឧទហរណ៍…
99 អនកនិយយថ “ឥឡូវេនះ ចបំន�ិច បង�បស�បណ� ំ។ ខញុ ំ�គ ល់�ពះវ�ិរ
មយួ…” អ ច ឹង ខញុ ំក ៏រស់ែដរ។ េឃញេទ?
100 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ ជឧទហរណ៍ ចុះេប—�បសិនេបេយងនឹង�តលបេ់ តុកសុ
នវញិេ រេស លេនះ ឥឡូវេនះ េហយេយងមន ក់ៗ …បនេ េ កនុង—�នខឌី
�ក ់ធំ ថមីមយួ? េហយេកអីទងំអស់�តវបនបេងកតេឡង—េ�យដូគីន ជែសបក
ទនប់ំផុតៃនែសបក ទននិ់ងងយ�សលកនុងករអងគុយេ េល េហយក�មលឥដ�គឺ
ល��បណិត។ ៃដចងកូត�តវបន�បពណ៌នីែកល និងមន�គបេ់ព�ជេ ពីេល
� េហយម៉សីុន�តវបន�កលបងេ�យេមកនិកថជម៉សីុន�តឹម�តវ េហយ
កងគឺ់…ទងំអស់មនសត�ខ� ឃមុ ំនិងខញ់េឡង េហយសំបកកងទ់ងំអស់សុទធែត
មនិ�ជបទឹក និងគម នករផ�ុ ំេចញ។ េហយទងំអស់�តវបន�កលបងេ�យ
វទិយ� ស�។



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

101 ពួកេគ�តវបនេគរញុេចញពីែខ�សង� កដំ់េឡង េហយអនកទងំពីរបន
ចក�ំ់ងេពញ។ េនះជថមពលែដលកំពុងដំេណ រករ គឺ�ំង េ�ពះេ កនុង
េនះជអុក�ន។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេ េពលែដលអនកនឹងចបេ់ផ�ម� េទះបីជពួកេគ
ទងំពីរេមលេ ដូចគន កេ៏�យ ប៉ុែន�មនមយួកនុងចំេ�មពួកេគមនិមនផក េភ�ង
�មយួ មនកម� ងំបញ់។

102 “ែមនេហយ” អនកនិយយថ “ថមពលគឺេ កនុង�ំងបង�បស�បណ�។ំ”
ប៉ុែន�ខញុ ំមនិខ�ល់ថមនថមពលប៉ុនម នេ កនុង�ំងេនះេទ។ លុះ��ែតមនេភ�ង
េឆះេ ទីេនះ េដមបបីង� ញថមពលេនះ េលកែលងែតមនថមពលេ ទីេនះ
េដមបបី ជ កថ់េនះជ�ំង ��បែហលជទឹកផងែដរ។ ទល់ែត…

103 មនិថអនក�ទឹស�ីេ�ចនប៉ុ�� េទ អនកបនេរ បចំ�ពះវ�ិររបស់អនកបនល�
ប៉ុ��  អនកទទួលបនករអបរ់កំ�មតិ� រេប បេដរដូច�ពះគមពរី រហូតដល់ក�� ប់
�គវេីឡង រហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសណ�ិ តេលមនុស�េនះ េដមប ី
េ�បស�ពះបនទូលេនះឱយរស់េឡងវញិ! េ�បង�ំងតំ�ងឱយ�ពះបនទូល។ �គឺជ
ករពិត ប៉ុែន�េបគម ន�ពះវ ិ ញ ណេទ �នឹងមនិេធ�ករេកតេឡយ។

104 េយងបន�កភ់ព�នតឹងេ�ចនេពកេលេមកនិក េហយគម នអ�ីេ េល
ថមវន�េ�ះ។ ��តវករអំ�ចដ�៏� �បៃ់ន�ពះ ជអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទមកេល�កមជំនំុ េដមបបីង� ញនិងនឱំយដឹងថេនះគឺជ
�ំង។ ��ចមនេ កនុងធុង�ំង។ �េ ែត�ចក� យជទឹក េឃញេទ។ ប៉ុែន�
ភស�ុ�ងែតមយួគត ់ គឺ �កជី់វតិេនះ េហយ�នឹងប ជ កថ់េត�ជ�ំងឬមនិ
ែមន។

105 េហយេ េពលែដលអនកពយយម�ក�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងនិកយមយួ
េនះអនកគឺដូចជករ�កលបងែដរ… អនក�ចបំែបក អនកនឹងបំផ� ញម៉សីុនរបស់
អនក េ�យ�េពញេ�យកបូន។

106 ប៉ុែន� អូ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលមនថមពលមយួមុនឺអុក�ន ជ�ពះបនទូលៃន
�ពះនិង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបំភ��ឺ េហយេដមបេី�បសអំ�ចៃន�ពះឲយរស់េឡងវញិ
កនុងជីវតិមនុស� ឬជីវតិ ស�ី ឬកនុង�ពះវ�ិរ។ េនះបនរញុខឌី�កឲ់យចុះពីផ�ូវ
ខងេល េ�កមអំ�ចដ�៏� �បៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលបន�តឡបម់កវញិ
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េហយ�តវបន�គវេីលមនុស�េ ៃថងបុណយទី៥០ េធ�ឲយ�ទងដូ់ចគន កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
107 មនក�� បដំ់បូងេចញពីេ��ទងំអស់ ែដលជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ជ
េស�ចៃនេ��ទងំអស់។
108 មន�ពះវ�ិរ �កមជំនុំ កូន�កមុ ំកូន�កមុ ំ�ពះវ�ិរកូន�កមុ។ំ
109 ប៉ុែន��តវែតមនមយួេចញមក! �េលលូយ៉! �តវែតមកជកូន�កមុំ
ពិត�បកដ! �តវែតមនមយួែដលមនិ�តឹមែតមនេមកនិចប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�មន
ថមវន�របស់� េធ�ឲយ�កមជំនុំេនះរស់េឡង េធ�ករកនុងអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
របស់�ទង។់ ទល់ែតេយងមកដល់កែន�ងេនះ ទល់ែតរកេឃញកែន�ងេនះ េត
�ល�េមច៉េ វញិេបបនដុសខតច់ំណុច�បទក?់ េត�ល�េមច៉វញិែដលផ�ល់ឱយ
នងនូវករេលកមុខឬករងរ�សេដ ងគន  �សបេពលែដលគម នថមវន�េ កនុង
េនះ? មនិថេមកនិកបង� ញថល�ប៉ុ�� េនះេទ �តវែតមនថមវន�េដមបេីធ�ឱយ
�ដំេណ រករ។
110 េនះជអ�ីែដល�ទងប់នបង� ញ! �េលលូយ៉! េនះេហយជអ�ីែដលបុណយ
អុីេសទរបនបង� ញ។ �ទងម់និ�តឹមែតជ�ពះបនទូលប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ទងជ់�ពះ�ទង់
ផទ ល់ ជថមវន�េ កនុង�ពះបនទូល។ េនះបនេធ�ឲយ�ពះកយរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
(�តជក ់ រងឹ និង�� ប ់ េ កនុងផនូរ) អ�ងនចូលេ កនុងជីវតិ េហយេ�កកេឡងម�ង
េទ ត េហយរេម លថមេចញ។ “ខញុ ំជអនកែដលបន�� ប”់ �� បរ់ហូតដល់�ពះ�ទិតយ
និយយថ�ទងប់នេ�យទិវងគត �ពះចន័ទបននិយយថ�ទងប់នេ�យទិវងគត
ផក យបននិយយថ�ទងប់នសុគតេហយ។ ធមមជតិទងំអស់បននិយយថ
�ទងប់នសុគតេហយ។ េហយឥឡូវេនះពិភពេ�កទងំមូល�តវែតទទួល�គ ល់
ថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ។ �ទងម់និ�តឹមែតជេមកនិកេទ �ពះបនទូលរបស់
�ពះ �ទងគឺ់ជថមវន�េដមបបី ជ ក�់។
111 េហយកល�ទង ់ កនុងនមជកូនកំេ�ះ កូន�កមុ�ំតវែតេចញមក េ�ពះ�
ជែផនកមយួៃន�ទង។់ េហយ��ច�គនែ់តជករបង� ញៃនករបំេពញនូវករេបក
សែម�ងទងំអស់ែដលអនកដៃទបននិយយអំពីកូន�កមុ ំ ��គនែ់ត�ចបង� ញ។
�បសិនេប�េធ�អ�ីខុសពីកូនកំេ�ះ េនះមនិែមនជកូន�កមុេំទ។ េ�យ�រែត
នងគឺជ�ចៃ់ន�ចរ់បស់�ទង ់ ឆ�ឹងៃនឆ�ឹងរបស់�ទង ់ ជីវតិរបស់�ទង ់ អំ�ច
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ៃនអំ�ច�ទង!់ នងគឺជ�ទង!់ ដូចជបុរសនិង ស�ីគឺែតមយួ េហយ ស�ីបន
យកេចញពីឆ�ឹងជំនីរបស់គត ់ នងបនយកវ ិ ញ ណមយួ ែដលជវ ិ ញ ណ ស�ី
េចញពី�ទង។់ �ចពី់ចំេហ ង�ទង ់ េធ�ទងំេមកនិច និងថមវន� ជភរយិ។
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ទង ់ និង�ចរ់បស់�ទង ់ េហយ�កប់ ចូ លគន  េហយបេងកត
េមកនិចនិងថមវន�។ រហូតដល់�កមជំនុំឬ�បជជន…
112 ទន�យបុណយអុីេសទរទងំអស់េនះ និងពិធីនៗ និង�ពះវ�ិរធំៗ និងករ
ផកពិនយ័នឹងកន�ងផុតេ  និងកន�ងផុតេ ។
113 រហូតដល់�កមជំនុំេនះក� យជថមវន� និងេមកនិច។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ ែដលជំរញុ�ទង ់ឱយេធ�កិចចករែដល�ទងប់នេធ�! �បសិនេប�ទង�់យេលដប�់បំ
មយួសីុ�ងំ កូន�កមុកំដូ៏េចន ះែដរ។ �ែមន៉! ដបតិ�ទងម់នបនទូលថ េ កនុង
យ៉ូ�ន ១៤:១២ “អនក�េជ េលខញុ ំ និងកិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកេនះនឹងេធ�ែដរ។
ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយគតនូ់វឆន ងំ�កៃនថមវន�របស់ខញុ ំ េ កនុងេមកនិចរបស់គត ់ ថ
ពិភពេ�កនឹងមនិ�ចទបទ់ល់នឹង�បនេទ េហយខញុ ំនឹងេលកគតេ់ឡងវញិេ
ៃថងចុងេ�កយ។” េនះជ�របុណយអុីេសទរ ថមវន� និងេមកនិច រមួគន ! េមកនិច
េ�យគម នថមវន� មនិល� ទងំឌី�មកិ េ�យគម នេមកនិកគឺមនិល�ដូចគន ។
114 អនក�ចែ�សកនិងេ�៊ េហយេ�តេឡងចុះ �មអ�ីែដលអនកចងេ់ធ� េហយ
បដិេសធ�ពះបនទូលេនះ �នឹងមនិមនផលល�អ�ីេឡយ។ អនក�គនែ់ត�កេឡកេមល
ជំុវញិ—ស�ុងៃន…យកផក េភ�ងមកបេ ឆ ះ ែតគម ន�ំងបញ់េទ។
115 �នឹងដំេណ រករែតេ េពលែដលពួកេគមកជមយួគន ។ �ែមន៉! ដូេចនះ មយួ
នឹងេ េសង ម េហយមយួេទ តនឹងេឆះេឡង។ េនះជេរ ងែតមយួគតែ់ដលមន
ចំេពះ�។ យ៉ង�កេ៏�យ ពួកេគទងំពីរ�បែហលជេមលេ ដូចគន  េ�យ
អនកទងំពីរអះ�ងថជពួកជំនំុ អនកទងំពីរអះ�ងថជកូន�កមុ។ំ ប៉ុែន�មយួមន
េមកនិច និងថមវន� �នឱំយ�ឆ�ងកត ់ នូវអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថជេសចក�ី
ពិត។
116 �នឹងមនិដំេណ រករេទ េទះបីជេមកនិចល�ប៉ុ�� កេ៏�យ លុះ��ែត
មនថមវន�មកដល់។ េ េពលែដលថមវន�មកដល់ េភ�ងេនះ�តវបនបេងកត
េឡងេដមបភីជ បជ់មយួអុកែទនេនះេ កនុង�ំង។ េហយេ េពលែដល�ផទុះ
�ប�� លឱយេឆះ េហយករេឆះេនះរកំិល�គបច់លន �គបច់លន ដបតិ�ទង់
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គឺេ ដែដលដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េនះគឺជករ
រស់េឡងវញិ។ េនះគឺជអំ�ចពិតៃន�ពះ េមកនិចជមយួនឹងថមវន�។ សូម
កតស់មគ ល់ “គឺជ�ពះវ ិ ញ ណែដលេ�បសឲយរស់េឡងវញិ។” �គឺជ—�គឺជ
ផក េភ�ងែដលេឆះ។ �មនិែមនជឧសម័នែដលេឆះេទ។ �គឺជផក េភ�ងែដលបញ់
ឧសម័ន។ េឃញេទ?
117 “អនកមនិ�ចេធ�អ�ីេ�យគម នខញុ ំ ប៉ុែន�ជមយួខញុ ំអនក�ចេធ�អ�ីៗ�គបយ៉់ងបន។”
ដូចែដល�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល �គឺជ�ពះវរបិ�ែដលរស់េ ។ “�ពះបិ�បនចត់
ខញុ ំមក ដូេចនះខញុ ំចតអ់នកឲយេ ។ ដូចែដល�ពះវរបិ�បនបេណ� ញខញុ ំ េហយរញុខញុ ំ
ចូលេ កនុងអ�ីៗទងំអស់ ខញុ ំេធ�ែតអ�ីែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះ។
ឥឡូវេនះ ដូចែដល�ទងប់នចតខ់ញុ ំមក ដូេចនះ�ទងប់ ជូ នខញុ ំមកឯអនកជមយួនឹង
េមកនិចដូចគន  េហយ��តវករថមវន�ដូចគន េដមបដំីេណ រករ�។ េហយស ញ
ទងំេនះនឹងេធ��មអនកែដលអះ�ងថមនេមកនិក។ ថមវន�នឹងេធ�ករកនុង
កែន�ងរបស់�។”
118 ប៉ុលបននិយយថ “ដំណឹងល�បនមករកេយងមនិ�តឹមែតេ កនុង�ពះបនទូល
ប៉ុេ�� ះេទ” �មរយៈេ�បង�ំងែតប៉ុេ�� ះេទ “ប៉ុែន��មរយៈផក េភ�ងផងែដរ”
េដមបេីធ�ឱយ�ដំេណ រករ។ អនកេ ទីេនះ។ �បនមករកេយង�មរេប បេនះ។
119 �ជ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ ែដលបនេ�បស�ទងេ់ឡង ែដលបនេ�បសអនកេជ
ដពិ៏តឲយមនជីវតិអស់កលបជនិចច។ ឥឡូវេនះសូមចងច ំ សក� នុពល…ឥឡូវ
េមលចុះ េ�ពះេយងអស់េពលេហយ។ សូមចំ�ំ “�ពះវ ិ ញ ណដូចគន ” ឥឡូវេនះ
រ ៉មូ ៨:១។ ឥឡូវេនះសូមេយង�ន�ម�ងេទ ត េ កនុង រ ៉មូ ៨:១ េហយេយងនឹង
េឃញអ�ីែដលបនែចង។ �តវេហយ។ េហយមនិែមនជនជតិរ ៉មូេទ…ខញុ ំមននយ័ថ
៨:១១ ខញុ ំសំុេទស។
120 េ កនុង រ ៉មូ ៨:១១ “ប៉ុែន�េប…” មនប � ។ មនករចបគ់ត។់

េប�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះអងគ (�ពះ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ) ែដល
បនេ�បសឲយ�ពះេយសូ៊វរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ �ទងស់ណ�ិ តកនុងខ�ួន
អនក�ល់គន …

121 ឥឡូវេនះ ហនឹងេហយ “េបវ ិ ញ ណកូនកំេ�ះសណ�ិ តកនុងកូន�កមុ!ំ”
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122 េ េពលែដល�ពះជមច ស់បនបេងកតកូនកំេ�ះដំបូងរបស់�ទង ់ �ទងប់ន
បេងកតកូនកំេ�ះមុនេគ េហយគតម់នទងំេភទ�បសទងំ�សី េ�យវ ិ ញ ណ
បនបេងកតគតេ់ កនុងធូលីដី េដមបេីធ�ជសមភ រៈ។ េហយសូមកតស់មគ ល់
េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតេអ�៉ ពីអ�័ម �ទងម់និបនយកដីឥដ�មយួដំុ
េទ តេឡយ �ទងប់នយកពីដីឥដ�ដែដលេនះ �ពះបនទូលដែដល ដបតិអ�័ម
ជ�ពះបនទូល។ េឃញេទ? �ទងប់នយកពីគតេ់ហយបនទ បម់កយក…គត់
មន�ម រតីជបុរសនិង ស�ី។ េហយ�ទងប់នដកវ ិ ញ ណ ស�ីេចញពីអ�័ម េហយ
�ក�់េ កនុងេអ�៉។ ដូេចនះ �េ ែតជែផនកៃនវ ិ ញ ណរបស់អ�័ម �ជ�ចឈ់ម
របស់អ�័ម។ បនទ បម់ក �ជវ ិ ញ ណរបស់អ�័ម ែដលមនភព�� �ប ់ែដល
បនេ�បសយន�ករៃនរបូកយរបស់គត។់
123 ដូេចនះកូន�កមុ�ំតវែតជ�ចៃ់ន�ចរ់បស់�ទង ់ និងជឆ�ឹងៃនឆ�ឹងរបស់�ទង។់
េត�ចឈ់មរែមង�� បេ់នះេ ជ�ចរ់បស់�ទងយ៉់ងដូចេម�ច? េយងនឹង
េ ដល់�កនុងេពលមយួនទី េទ ត។ េត�េធ�បនេ�យរេប ប�? យ៉ងេមច៉
វញិ? េតអ�ីជករផ� ស់ប�ូរដអ៏�ច រយេនះ? សូមកតស់មគ ល់។

មយួេទ ត េប�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះអងគ (�ពះ) ែដលបនេ�បសឲយ
�ពះេយសូ៊វរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ �ទងស់ណ�ិ តកនុងខ�ួនអនក�ល់គន េនះ
�ពះអងគេនះឯង ែដលបនេ�បសឲយ�ពះ�គីសទរស់ពី�� បេ់ឡង �ទង់
នឹងេ�បសរបូកយៃនអនក�ល់គន ែដលេទ ងែត�� ប ់េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
�ទង ់ែដលសណ�ិ តេ កនុងខ�ួនអនក�ល់គន ។

124 អូ ខញុ ំេអយ! អនកែដល�ពះជមច ស់ែដលបនកំណតទុ់កជមុន ពិត�ស់
ដូចជ�គបពូ់ជែដលបន�កេ់ េលែផនដី គឺជអនកែដលមនជីវតិេ កនុង
ពួកេគ។ ពួកេគជេ�ចនបន�� ប។់ ពួកេគ�គនែ់តជ�គបពូ់ជរលួយ។ ទឹកនិង
អ�ីៗបនេឆះអស់។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទថ មន�គបពូ់ជមយួ�កេ់ ទីេនះេ�ត ម
ស�មបប់នជីវតិ។ �ពះដឹងថ�កំពុងេដកេ ទីេនះ។
125 ឥឡូវេនះ អនកែដលបនកំណតទុ់កជមុន គឺជមនុស�ដំបូងេគែដល�តវបន
េ�បសឱយជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដបតិ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេដមប ី
ទមទររបស់ខ�ួន។ ឥឡូវេនះ �េ� បន�ិចេហយ សូម�បកដថចបប់នល�នូវ
េរ ងេនះ។
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126 ឥឡូវេនះ ដូចជ�ពះ�ទិតយ�តវបនប ជូ នមកពសេពញែផនដី មនិែមន
េដមបនីយំកថម ែដលជភពកខ�ក ់មកកនជី់វតិេឡយ �មនិែមនេដមបនីយំកភព
កខ�កទ់ងំអស់មកឱយមនជីវតិេនះេទ ប៉ុែន�គឺេដមបនីយំកែផនកៃនភពកខ�កែ់ដលរុ ំ
ពទ័ធជំុវញិជីវតិមយួ។
127 មនិែមនមនុស�ទងំអស់នឹងទទួល�ពះ�គីសទេទ។ អូ អតេ់ទ។ ប៉ុែន�អស់អនក
ែដល�ពះបនកំណតទុ់កឱយបនជីវតិ ជទី�ងំេ ជំុវញិដីខ�ះៃនែផនដី េនះគឺជ
�ពះអងគែដល�ទងយ់ងមកេដមបេី�បស។ ពួកេគគឺជមន កេ់នះ។
128 ថ ឥឡូវេនះ ភពកខ�កនឹ់ងេដកេ ទីេនះកនុង�ពះ�ទិតយ េហយនិយយ
ថ “អូ �ពះ�ទិតយចស់េនះេក� �ស់!” ថមេនះនិយយថ “�ពះ�ទិតយចស់
េនះេក� �ស់!” ប៉ុែន��គបពូ់ជតូចេនះបននិយយថ “េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំ
កំពុងែស�ងរក” េហយ�ចបេ់ផ�មមនជីវតិ។ �បនេ�បសែផនកៃនភពកខ�កេ់នះ។
ពីេ�ពះ�ពះ�ទិតយ�តវបនប ជូ នមក មនិែមនេដមបេី�បសថម មនិែមនេដមបេី�បស
ភពកខ�កេ់នះេទ ប៉ុែន�េដមបេី�បសជីវតិរបស់�គបពូ់ជ។
129 ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកឥឡូវេនះ។ ជករពិត�ស់ �
មនិបនប ជូ នមកេទ…េហតុអ�ីបនជមនុស�ទងំអស់មនិទទួលបន�? �មនិ
�តវបនប ជូ នេ ពួកេគេទ។
130 បុរសមន កប់ន�បបខ់ញុ ំថ “ខញុ ំមនិេជ ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកនឹងនិយយ
េទ។ �បសិនេបអនក�ចេ�បសមនុស��� ប ់ ឬអ�ីកប៏ន េហយពយបលអនកជំងឺ។
និងប ជ ក�់�មវធីិ�មយួ ខញុ ំេ ែតមនិេជ ។”
131 ខញុ ំបននិយយថ “�បកដជមនិែមនេទ។ អនកជអនកមនិេជ ។ �មនិមននយ័
ស�មបអ់នកេទ។ �មនិ�តវបនប ជូ នេ អនកេទ។ ��តវបនប ជូ នេ អនកែដល
នឹងេជ ។”
132 �ជយ�រគឺេ កនអ់នកេជ ។ ចំេពះអនកែដល�តវវនិសេ វញិ �ជភព
លងងេ់ខ� ។ ប៉ុែន�ចំេពះអស់អនកែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ និងជែផនកៃនពូជេនះ �
ជជីវតិ។
133 ដូចេរ ងខ�ីរបស់ខញុ ំអំពីកសិករ�កព់ងេ េ�កមេមមន ់ ឬពងឥ នទីេ េ�កម
េមមន។់ េឃញេទ? ឥ នទីតូចេនះ គឺពិតជគត ់ គត—់គតគឺ់ជសត�តូចមយួ
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ែដលមនរបូ�ងចែម�ក។ កលែដលកសិករេនះបនេធ�ករែដលខ�ួនបនេធ� គឺ
េដមប�ីកព់ងឥ នទីេនះេ�កមេមមនច់ស់េនះ។ េហយនងបនញស់ដូចកូនមន់
ែដលេមលេ គួរឱយអស់សំេណ ចមយួកបល—� ជមនុស�ចែម�ក។ គតម់និដូច
ពួកេគេទ។ េ�មរបស់គតម់និដូចេ�មរបស់អនកដៃទេនះេទ េហយគត—់គត់
�គនែ់ត…គត ់ ជសត�ចែម�ក។ េហយសត�មនដ់ៃទេទ តបន�គ ល់គតថ់ជ
សត�ចែម�ក។ េហយេមមនប់នេដរជំុវញិ…
134 គតម់និចូលចិត�របប��រែដលនងកំពុងចិ ច ឹមគតេ់ទ។ គត�់គនែ់ត
មនិចូលចិត�ករេកសេ កនុងជ�ងក។ គត ់ គតម់និមនអ�ីពកព់ន័ធនឹងេរ ងេនះ
េទ។ ដូេចនះគតឆ់ងល់ថេហតុអ�ីបនជគត�់តវជសត�ចែម�កេ ទីេនះ។ េឃញ
េទ? េហយគតម់និែដលភ�ក�រសជតិអ�ីអ ច ឹងេនះេទ…�គនែ់តញុំលមមឲយគត់
រស់បនគឺបនេហយ េ�ពះគតម់និចូលចិត�រសជតិ�េទ េឃញេទ។ េ�ពះថ
�ងំពីេដមមក គតម់និែមនជមនេ់ទ។ េឃញេទ?
135 េហយ—េមមននឹ់ងែ�សកខ�ុកៗ េហយ អនកដឹងេទ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ង
ផុតេ េហយ។ មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ ចូលរមួ�ពះវ�ិរ។” �មនិបន�តឹម�តវ
ជមយួបុរសតូចេនះេទ។ ដូេចនះេហយគតក់េ៏ដរ�មេមមនរ់ហូតដល់ៃថងមយួេម
របស់គត…់
136 ឥ នទីចស់បនដឹងថនងបនញស់ពងេ�ចន�ស់ េហយមនមយួបន
បត។់ នងបនដឹងថឥ នទីេនះេ កែន�ង�មយួ ដូេចនះេហយនងកច៏បេ់ផ�ម
�ម�បមញ់រកគត។់ នងបនេដរជំុវញិកំពូលភន ំ និងចុះ�ម�ជលងភន ំ និងេ
�គបទី់កែន�ងែដលគត�់ចនឹងេ ។ ដល់េពលេនះ គតដ់ល់េពលញស់េហយ។
�ដល់េពលែដលគត�់តវបនញស់េចញ។ បននិយយថ “�បែហលជែក�ក
មយួចូលមកេរ សពងរបស់ខញុ ំ។ �បែហលជសត��ម ត។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ អ�ីមយួ
បនយកសុ៊តរបស់ខញុ ំ។ ែតខញុ ំដឹង…សុ៊តេនះេ កនុងចិត�ខញុ ំ។ ខញុ ំមនកូន�បសមន ក់
េ កែន�ង�មយួ។ ខញុ ំ�តវ�ម�បមញ់គត។់”
137 �ពះកដូ៏េចន ះែដរ។ �ទងគឺ់ជឥ នទីដអ៏�ច រយ។ �មគំនិតរបស់�ទង ់�ទងប់នដឹង
ថ�ទងម់ន�កមជំនំុ។ �ទងដឹ់ងថ�ទងម់ន�បជជន។ មនិថអ�ីែដលកំពុងឱបរតួ
ពួកេគ េទះជេគញស់េ េ�កមអ�ីកេ៏�យ ក�៏ទងក់ំពុង�ម�បមញ់។ �ទងក់ំពុង
�ម�បមញ់អ�ីែដលជរបស់�ទង។់
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138 េហយៃថងមយួ េរ ង�៉វកេ៏កតេឡង ឥ នទីចំ�ស់េនះេហរពីេលជ�ងក។ នង
បនែស�ងរក�គបទី់កែន�ង េហយនងបនរកេឃញគត។់ អូ ស�មបក់ររស់
េឡងវញិេនះ េដមបទីទួល�គ ល់ថគតព់ិតជមនិែមនជមនេ់ទ។ គតជ់សត�
ឥ នទី! េហយគតែ់តងែត�តវបនបេ�ង នឱយេមលចុះេ�កម រកេមលសត�ល�ិតឬអ�ី
មយួេ កនុងចមក រ។ ប៉ុែន�គតប់នលឺសំេលងែ�សក ថ “េមលមក�មផ�ូវេនះ!”
គតប់ន�កេឡកេមលេ េលគត ់ េឃញសត�មយួមន�� ប កមពស់ដបប់នួហ�ីត
ខ� ងំជងមនទ់ងំអស់េ កនុងចមក រ េហយបនអះ�ងថគតជ់កូនរបស់គត។់

គតប់ននិយយថ “ម៉ក ់េតខញុ ំ�ចេ រកអនកេ�យរេប ប�?”
139 បននិយយថ “�គនែ់តេ�ត ចបេ់ផ�មេហរ េបះ�� បរបស់អនក ដបតិអនក
គឺជឥ នទី។”
140 េឃញេទ នងដឹងថនងមនកូន�បសេ កែន�ង�មយួ។ មនិថគត់
ធំេឡងកនុងក�មតិ�េនះេទ នងមនកូន�បសមន កេ់ កែន�ង�មយួ។
141 េហយ�ពះ�ទង�់ជប! �េលលូយ៉! �ទងម់ន�កមជំនុំែដលបនកំណតទុ់ក
ជមុន! �ទងដឹ់ងថ�ទងម់នកូន�បស�សី និងកូន�កមុកំំពុងរងច់េំ កែន�ង
�មយួ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបេ់ផ�មេ�ះពីេល� េនះក�� ប់
�គវ។ី អូ ខញុ ំេអយ! �ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ មនិែមន
ជេរ ងេទវកថ ែតជករពិត!
142 មនិថប៉ុនម ននកព់យយម�បបគ់ត ់ “ឥ នទី” គតម់និដឹងថឥ នទីជអ�ីេទ។
ែត េទះយ៉ង�កេ៏�យ គតជ់សត�ឥ នទី។ គតនឹ់ងមនិយល់�ទល់ែតគត់
បនេឃញអ�ីមយួែដលឆ�ុះប ច ំងពីគត ់ែដល គតឆ់�ុះប ច ំង។
143 េហយេ េពលែដលេយងេឃញ មនិែមនជនិកយ មនិែមនជបណ�ិ តភេីអច
ឌី មនិែមនជ អិលអិលឌី មនិែមនជអនកជិតខងល�េទ ប៉ុែន�ជកូនរបស់�ពះមយួ
របូែដលបនបេងកត�មរបូ�ង�ពះ េ�យមន�ពះេច�� ៃន�ពះ េដមបេីឆ�យតបនឹង
ករេសនសំុេ ៃថងេនះ ថ�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត
គម នេមមន�់នឹងកនក់បអ់នកេឡយ។ គតេ់ដររកម៉ក់ៗ របស់គត។់ គត់
ជឥ នទី �ងំពីដំបូង។ គតទ់ទួល�គ ល់។ ឥ នទីពិត�បកដេនះទទួល�គ ល់ករ
��ស់េ ៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហតុអ�ី? គតគឺ់ជសត�ឥ នទី។ ឥ នទីេ រកឥ នទី!
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�ពះបនទូលមុនេពលមន�គឹះែផនដី �ពះបនទូលេ កន�់ពះបនទូល! �ពះបនទូលែដល
បនកំណតទុ់កជមុនចំេពះ�ពះបនទូលែដលបនសរេសរស�មបស់មយ័កល។
អនកដឹងពីជំហររបស់អនក។ �ទងែ់ស�ងរក�។
144 េនះ ជរបូកយេ េលែផនដី នឹងបនេ�បសេហយ េហយបននេំ�យ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលមន�ពះជនមរស់េឡងវញិេដមបេីគរព�ម�ពះបនទូលៃន
�ពះ។
145 យ៉ងឆបរ់ហ័ស។ េ េពលែដលគតច់ងដ់ឹងពីរេប បែដលគត�់ចេ ដល់
ទីេនះជមយួនង គត�់តវបនេគបេ�ង នថគតម់និ�ចេធ��បនេទ។ “អនកមនិ
�ចេឡងខពស់ជងករេ�តបនេទ។” េគជមន។់ េឃញេទ?

ប៉ុែន�ឥ នទីេនះបននិយយថ “េនះមនិែមនដូេចន ះេទ។”
“អ ច ឹង េមលេ មន!់”

146 “មនិថមនអ់�ីេទ អនកគឺជឥ នទី។ �គនែ់តចបេ់ផ�ម�តេបះ�� បទងំេនះ
េហយេធ�លំ�ត�់បណបន�ិចបន�ួច។ ចបេ់ផ�មេហរេឡង!”
147 �ពះបនទូលេ រក�ពះបនទូល! “កិចចករែដលខញុ ំេធ�អនកកនឹ៏ងេធ�ែដរ។ អនក�
ែដលេជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងេធ�កិចចករែដលខញុ ំេធ�។” េឃញេទ? “េ�យ�រខញុ ំរស់េ
គតក់រ៏ស់េ ែដរ។” “េប�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះអងគ ែដលបនេ�បស�ទងឱ់យរស់ពី�� ប់
េឡងវញិ �ទងស់ណ�ិ តកនុងខ�ួនអនក�ល់គន  េនះ�ពះអងគេនះឯង ែដលបនេ�បស
ឲយ�ពះ�គីសទរស់ពី�� បេ់ឡង។” េឃញេទ?
148 េត�េធ�អ�ី? ឥឡូវសូម�� ប ់េនះអនកនឹងដឹង។ េហយបុណយអុីេសទរេនះ ខញុ ំចងឱ់យ
�មននយ័ស�មបអ់នកេ�ចនជងបុណយអុីេសទរ�មយួែដលធ� បម់ន។ េឃញ
េទ? ខញុ ំចងឱ់យអនកេឃញ�។ េយងដឹងពីអ�ីែដល�បនេធ�ស�មប�់ទង ់ប៉ុែន�ខញុ ំចងឱ់យ
អនកេឃញ� មនិែមនឆនទៈេទ �បនេធ�ដូចគន ស�មបអ់នក។ េឃញេទ? េត�េធ�អ�ី?
�េធ�ឲយ�ងកយរែមង�� បប់នេ�បស។ របូកយរែមងរែមង�� បេ់នះ ែដលេយង
រស់េ  �េធ�ឲយ�រស់េឡង ពកយមយង៉េទ ត ន�ំមករកជីវតិ។
149 ឥឡូវេនះ អនកែដលធ� បេ់ដរេ�យមនបរដីធ៏ំេ កនុងមតរ់បស់អនក និងអ�ីៗ
�គបយ៉់ង ឬបរមីយួបច ់ ស�ីែដលធ� បម់នសកខ់�ី �បពណ៌ និងេស� កេខខ�ី
និងអ�ីៗដូចេនះ ភ� មៗេនះ មនអ�ីមយួែ�សកេឡង េហយអនកេមលចុះេ ទីេនះ
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េហយ�គឺជ�ពះបនទូល។ េឃញេទ �បនេ�បសអនក… អនកបននិយយ “ែលង
មនេខខ�ីស�មបខ់ញុ ំ ែលងមន��ស�មបខ់ញុ ំេទ តេហយ ែលងកុហកេទ តេហយ
ែលងលួចេទ តេហយ េនះឬេនះ ែលងមនេទ តេហយ។” េឃញេទ? �ពះវ ិ ញ ណ
ែដលេ�បស�ទងឲ់យមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ គងេ់ កនុងអនក កនឹ៏ងនរំបូកយ
រែមង�� បរ់បស់អនក ជធូលីដីមក�កឱ់យចុះចូលែដរ។ អនកេឃញេទ? េត�គឺជអ�ី?
�បធនបទអ�ី? �ពះ�គីសទ។ េត�ពះ�គីសទជនរ�? ជ�ពះបនទូល។ មនិែមន�ទឹស�ី
េទ គឺជ�ពះបនទូល!
150 បនទ បម់កអនកនិយយថ “របស់ទងំេនះ អូ ខញុ ំគិតថ �ជករ�តឹម�តវស�មប់
ស�ីកនុងករេស� កេខ។”
151 េ េពលែដល�ពះបនទូលបននិយយថ “អតេ់ទ។” េឃញេទ �េ�បសអនក
រស់េឡងវញិេ ទីេនះ។ េឃញេទ? អនក�តវបនទញេ រក�។ េឃញេទ េនះគឺ
ជអនក។ �ក� យជ…អនកក� យជែផនកមយួៃន�ពះបនទូល។ �បនន�ំងកយរបស់
អនក មនិែមន…
152 អ ច ឹង អនកនិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីេរ ងមយួ។ �គគង� ល
របស់ខញុ ំ…” ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�គគង� លរបស់អនកបននិយយេទ �ជអ�ីែដល
�ពះបនទូលនិយយ! េបអនកចងក់� យជមន ់ចូរេ ជមយួមនចុ់ះ។ ប៉ុែន��បសិនេប
�គគង� លនិយយខុសពី�ពះបនទូលេនះ េនះគតម់និែមនជអនកចិ ច ឹមសត�ឥ នទីេទ
អូហូ គតជ់អនកចិ ច ឹមេមមន ់េឃញេទ មនិែមនឥ នទីេទ។ េឃញេទ? ឥ នទីសីុេល
��ររបស់ឥ នទី។ េឃញេទ? �ឱយមនជីវតិ!
153 �ពះគមពរីបននិយយថ �ជករខុសកនុងករេធ�ែបបេនះ េហយបុរសជេដម
និងអ�ីែដលអនកេធ� �ខុស។ និយយថ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ងផុតេ េហយ។”
�ពះគមពរីេនះបននិយយថ �ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត។ �បសិនេបពួកេគនិយយថ “េនះគឺជជំងឺផ�ូវចិត�។ េហយ�ជ�បេភទៃន
ចិត�� ស�មយួចំនួន ករយល់ដឹងេនះ។ េហយករនិមតិ�និងវតថុទងំអស់េនះគឺមនិ
សមេហតុផល” េមលពួក�ជមន។់ ពួកេគមនិដឹងថអ�ីជ��ររបស់ឥ នទីេទ។
154 ប៉ុែន� បង�បស េពលឮសំេឡងែ�សកេនះ មនអ�ីមយួេ កនុងខ�ួន! អនកគឺជ
សត�ឥ នទី �ងំពីដំបូង។ េហតុអ�ី? អនកគឺជពូជែដលរស់េឡងវញិៃន�ពះបុ��បនរះ
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េឡង េហយជក�� បែ់ដល�គវមីកេលែផនដី េដមបឱីយអនកទទួល�គ ល់ថអនកជ
សត�ឥ នទី និងមនិែមនជមននិ់កយេទ។ អនកេមលេឃញ�? �ស!
155 “េប�ពះវ ិ ញ ណែដលេ�បស�ទងឲ់យរស់េឡងវញិ” �ពះបនទូល ថមវន�ៃន
�ពះបនទូល “រស់េ កនុងអនក �កេ៏ធ�ឱយរបូកយរែមង�� បរ់បស់អនករស់េឡងវញិ
ែដរ។” េត�ចឈ់មេយងជួសេ�យ�ចឈ់ម�ទងនិ់ងឆ�ឹងជួសេ�យឆ�ឹង�ទង់
យ៉ងដូចេម�ច? ពីេ�ពះករេ�បស ខណៈេពលែដលេយងេ ែតជ�ចឈ់ម
នបប ជីវតិរែមង�� ប ់ េ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមប�ី� ប ់ របូកយទងំេនះ �េ�បស
របូកយេនះរស់េឡងវញិ។ េតអ�ីេ ជករេ�បស? “គឺនឱំយមនជីវតិ។” វ ិ ញ ណ
ែដលធ� បចូ់លចិត�ផឹក រតេ់ �ប�ពឹត� អំេពផិតកបត ់ េផ�ងៗេទ ត �នឹងេ�បស
េហតុអ�ី ករទងំេនះ�� ប ់េហយអនក�ល់គន បនរស់េឡងវញិ។ �េ�បស�ងកយ
របស់អនកែដលរែមង�� បេ់នះ។
156 ដូេចនះ របូកយរបស់អនកគឺជដំ�កៃ់នថមវន� េ�យ�រែត (េហតុអ�ី?)
�ងំពីដំបូងមកអនកគឺជែផនកៃនេមកនិច។ អូ! មនកររស់េឡងវញិរបស់អនក។
មន�កមជំនុំេ កនុងកររស់េឡង វញិជមយួ�ទង។់ �កសពទងំេនះឥឡូវេនះ
�តវបនេ�បស។ េឃញេទ អនកបនឮ អនកេជ ។ �បនផ� ស់ប�ូរអនកពីនិកយេ ជ
�ពះបនទូល។ េឃញេទ?
157 ថមវន� �បសិនេប�មកេលទឹក �នឹង�គនែ់តពុះ។ “ៃថងៃនករអ�ច រយបនកន�ង
ផុតេ េហយ។” ប៊ូម-ប៊ូម-ប៊ូម “អូ ខញុ ំេជ េល�ពះគមពរី” ប៊ូម-ប៊ូម-ប៊ូម “ប៉ុែន�េ ទីេនះ
—គម ន…” ប៊ូម-ប៊ូម-ប៊ូម! េឃញេទ?
158 ប៉ុែន�េ េពលែដល�បះ៉នឹងមយួពនអ់ុកែទនេនះ “ររ៉រ៉”៉ នងេបកេ ឆង យ
អនកេឃញេទ។ យ៉ងេមច៉ែដរ ថមវន�េធ�ករេនះ! ប៉ុែន��ចំេលសត�មន ់�គម នអីល�
េទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�ចំេលឥ នទី គតប់នេហរេចញ។ �ែមន៉! ឌី�មកិជ
មយួេមកនិច! េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ? េនះគឺ �បសិនេបគតជ់ឥ នទី
ពិត�បកដឥឡូវេនះ គតនឹ់ង “យល់។”
159 អនុ ញ តឱយខញុ ំនិយយ�តងប់ទគមពរីខ�ីមយួេ ទីេនះស�មបអ់នក។ ខញុ ំគិតថ
េយង�ច�់បពន័នទូរស័ពទេហយ ប៉ុែន�េយងេ ែតបន�េ ទីេនះ។ យ៉ូ�ន ៥:២៤
�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ ដល់�ពះអងគ
ែដលចតឲ់យខញុ ំមក អនកេនះមនជីវតិដេ៏ អស់កលបជនិចច។” ឥឡូវេនះ េមលចុះ
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ខញុ ំចុះេ �មផ�ូវេហយ�គនែ់តយក�មនយ័�តងថ់ េត�ជអ�ី េ�យគម នករយល់
ដឹងខងវ ិ ញ ណ… មនិែមននិយយអ�ីេផ�ងេទ គឺ�គនែ់តនិយយអ�ីែដល�
និយយ សូមេមលពកយែដល�តឹម�តវេ ទីេនះ ជភ��កិច ជភ�េដម �
និយយថ “អនក�យល់�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំ។”
160 ឥឡូវេនះ េដមបបី ជ កថ់��តឹម�តវ។ ខញុ ំចុះមកទីេនះ េហយមនុស��សវងឹ
េដរ�មផ�ូវ េហយេ េលៃដគតេ់�ប�បពនធេគ េហយេជរ�បមថ និងេ�ប�ពះនម
របស់�ពះេ�យឥត�បេយជន ៍ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តដូចេនះ។ “និយយថ េតអនក
បនឮអ�ីែដល�គអធិបបយេនះនិយយេទ? អនកបនឮេទ?” “បទ ខញុ ំបនឮ!” េនះ
មនិមននយ័ថគតម់នជីវតិអស់កលបេទ។ េឃញេទ? េឃញេទ?

“អនក�យល់�ពះបនទូលរបស់ខញុ ំ” គតជ់ឥ នទី!
161 “ឥឡូវ បង�បស�បណ� ំខញុ ំចងប់នបទគមពរីេ�ចនជងេនះ។”
162 �តវេហយ “េច មរបស់ខញុ ំឮសំេឡងរបស់ខញុ ំ។ មនុស�ចែម�កែដលេគមនិ�ម។”
163 ដូចេ កនុងករណី�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ េ ៃថងមុន។ េ េពល
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំបនមកនិយយ�ដូចែដល�ទងប់ន
�បបខ់ញុ ំ។
164 ស�ីជអនកបេ�ម�ពះមយួចំនួនផ�ល់ឱយខញុ ំនូវចំណុចខ�ះ យ៉ងមុត�សចបន�ិច។
នងបននិយយថ “ខញុ ំគិតថអនកជំនួសកែន�ងរបស់�ពះ?”

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ េ�ក�សី។”
165 និយយថ “អនកបន�បបព់ួកេគថ អំេពបបរបស់ពួកេគ�តវបន
េលកែលងេទស។” សងកតធ់ងនថ់ “កែន�ង�?” បែនថមថ “មនែត�ពះេទែដល
មនអំ�ច។” សូមេមល ផរសីុិមន កេ់ទ ត។ េឃញេទ?…?…
166 ខញុ ំបននិយយថ “អនកេឃញ េនះអនកនឹងដឹង េនះ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន
បនទូល�បបេ់ព�តស និងពួក�វក័ បនទ បពី់�ទងប់នេបកសែម�ងថ�ទងជ់
អនក�។”

�ទងម់នបនទូល�បបគ់តថ់ “�ទងជ់�ពះ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។”
167 �ទងម់នបនទូលថ “អនកមនពរេហយ” េឃញេទ “កូន�បសរបស់យ៉ូ�ស
�ចនិ់ងឈមមនិែដលេបកសែម�ងករេនះដល់អនក�ល់គន េឡយ ប៉ុែន��ពះបិ�
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របស់ខញុ ំែដលគងេ់ �ថ នសួគប៌នេបកសែម�ង�មក។ េ េលថមេនះខញុ ំនឹងសង់
�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ។ ទ� រនរកមនិ�ចយកឈនះ�បនេទ។ េហយខញុ ំេ�យកូនេ�
ដល់អនក។ អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងេ េលែផនដី ខញុ ំនឹងចង�េ �ថ នសួគ។៌ អ�ី
ែដលអនកបន��យេ េលែផនដី…”

168 េនះគឺជករេបកសែម�ងដេ៏ទវភពៃន�ពះបនទូលបនេធ�ឱយក� យជ
�ចឈ់ម។ �បសិនេប�ជ�ចឈ់មេ កនុងៃថងេនះេ�យ�ពះ�ជបុ��
ជកូនកំេ�ះ �គឺជ�ចឈ់មេ ៃថងេនះេ�យកូន�កមុ។ំ េឃញេទ? “េប
អនក�ល់គន នឹងអតេ់ទសបបដល់អនក� េនះបបេគនឹងបនអតេ់ទសឲយ ែតេប
អនក�ល់គន នឹង�បកនេ់ទសបបចំេពះអនក� េនះបបេគនឹង�តវ�បកនជ់ប់
វញិ។”

169 ឥឡូវេនះ �ពះវ�ិរកតូលិកបនេរ ស�េហយយក�េ ឯបូជចរយរបស់
ពួកេគ ប៉ុែន�េនះជ�ចឈ់ម។

170 េមល �គឺជ�ពះវ ិ ញ ណែដលបនេបកសែម�ង�ពះបនទូលែដលបនេធ��!

171 េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងប់ន�បបព់ួកេគឲយេ េធ�បុណយ�ជមុជទឹក
“កនុងនម” ៃន�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងដឹ់ងថពួកេគដឹង
ថ�ទងជ់នរ�។

172 កលពីៃថងមុននិយយជមយួ�គអធិបបយតូចមន ក ់ គតនិ់យយមកខញុ ំ គត់
ថ “ឥឡូវេនះ បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំបនេចញមកេហយចូលរមួ េហយបនេ
�ពះវ�ិរជក�់កម់យួ ែដលជ�ពះវ�ិរេពនទីកុស�។”

173 កែន�ង� ពួកេពនទីកុស�ឥឡូវេនះបនចបេ់ផ�មទទួលយកឯក�រជំុវញិ
អនកដឹងេទ។ អនកបនឮពីករេនះ �មខញុ ំ�ម ន ែដលជេរ ងពិត �ពះ-�ពះចន័ទែដល
អនកដឹង។ េហយពួកេគទងំអស់គន ទទួល�គ ល់េហយទទួលយក�។ បុរសេនះ
បននិយយ…គត—់�កមជំនំុរបស់គតប់នេ រកគត ់ គតប់ននិយយថ “អ�ី
ែដលខញុ ំជូនពរគឺមនពរ។” ឥឡូវេនះ មនិែមនជអ�ែីដលសងឃនិយយេនះេទ គត់
“មនអំ�ចេដមបបីែង�រ��តឡបេ់ ជរបូកយរបស់�ពះ�គីសទ”? េឃញេទ ថ
�បមំយួទល់និងមយួកន�ះៃនអនកេផ�ងេទ ត �គនែ់តដូចគន ។
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174 េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។” គតក់ំពុងពយយមេគច
ពីប � ៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម’ �ពះេយសូ៊វ េ�ពះេនះជមនុស�
ែដលនិយយ—�គឺជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�ែដលបនេធ��។ គតប់ននិយយ
ថ “េតអនកគិតថ �ជករចបំចេ់ទែដលមនុស�គួរទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។”
175 គតប់ននិយយថ “បនទ បព់ីគតប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុងនម
‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយឬ’?”
176 ខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។ គតម់និបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
ទល់ែតេ�ះ។ េឃញេទ? គតម់និបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក ទល់ែតេ�ះ។
គម ននម។ េនះជតួអងគ។” ខញុ ំបននិយយថ “�មនិ�តវបនទទួល�គ ល់។” ខញុ ំ
បននិយយថ “េហតុអ�ី—េហតុអ�ីបនជេព�តស…”
177 គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីេរ ងមយួ។” គតប់ន
និយយថ “ឥឡូវេនះ េ កនុងកិចចករ ១០:៤៩ គតប់ននិយយថៈ ‘កល
េព�តសកំពុងែតនិយយពកយទងំេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសណ�ិ តមកេល
ពួកេគ។’”
178 “ប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “គតប់នែបេ�កយេហយនិយយថ ‘េតមន
អនក��ចនឹងឃត ់មនិឲយេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់អនកទងំេនះបនឬេទ?’”
179 គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ អនកកំពុងនិយយេ ទីេនះ មយួរយៈ
មុន អំពីកិចចករ១៩ ជកែន�ងែដលប៉ុលបនឆ�ងកតេ់ឆនរខងេលៃន�កងេអេភសូរ
ែស�ងរកពួកសិស�។” េហយបននិយយថ “េហតុអ�ី” បននិយយថ “ពួកេគ
មនិបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។”
180 ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ ពួកេគបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក ‘ស�មប់
ករែ�បចិត�’ មនិែមនស�មបក់រផ� ចប់បេឡយ។ ‘ស�មបក់រែ�បចិត�’ ’េ�ពះ
�ពះេយសូ៊វមនិទន�់តវបនេគ�គ ល់េ េឡយេទ។ ដង� យេ មនិទន�់តវបន
សម� បេ់ េឡយេទ។”
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គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ េហតុអ�ីបនជពួកេគ�តវទទួលបុណយ
�ជមុជទឹក?”
181 ខញុ ំបននិយយថ “បុរសែដលកនេ់�េនះ និយយយ៉ងេនះថ ‘តបតិ
�តវដឹងថគម ននម�មយួេទ តេ េ�កម�ថ នសួគែ៌ដលបន�បទនមក
កនុងចំេ�មមនុស� ែដលេ�យេហតុេនះេហយបនជអនក�ល់គន �តវបន
សេ ងគ ះ។’”
182 េសចក�ីសេ ងគ ះមនែតេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ “អ�ីកេ៏�យ
ែដលអនកេធ�េ�យពកយសម� ី ឬទេង� ចូរេធ��ទងំអស់េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” មនិមនេឈម ះេផ�ង គម ន�ពះវ�ិរ គម ន�ននុ�កម គម ន
តួអងគ ឬគម នអ�ីេផ�ងេទ តេទ! េទះយ៉ង�កេ៏�យ �ទងគឺ់ជផក កុ�បៃន�រ ៉នុ
ជលីលីៃន�ជលងភន ំជផក យ�ពឹក ជ�ល់��  ជអូេម�គ  ជករចបេ់ផ�ម និងករ
ប ចប ់�ពះេយហូ�៉-យីេរ-�៉ផ-ម៉�េស ទងំអស់េនះ។ �ទងគឺ់ជរបស់ទងំអស់
េនះ ប៉ុែន��ទងេ់ ែត…គម នេសចក�ីសេ ងគ ះកនុងតួអងគ�មយួេឡយ�ពះេយហូ�៉
គម នេសចក�ីសេ ងគ ះ ផក កុ�បៃន�រ ៉នុ ប៉ុែន�គឺ�ទង ់ គម នករសេ ងគ ះ� នម
�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� ឬ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គម នេសចក�ីសេ ងគ ះេទ។ មនែត
នមរបស់ “�ពះេយសូ៊�គីស�!” បនទ បម់ក �ពះគមពរី បនែចងថ “ករែ�បចិត�និងករ
ផ� ចប់ប�តវែតបេ�ង នេ កនុង�ពះនម�ទង ់ ចបេ់ផ�មេ �កងេយរ�ូឡឹម និង
រហូតដល់ចុងែផនដី។”

គតប់ននិយយថ “េតអនកគិតថ�មនភពខុសគន េទ?”
183 ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក ខញុ ំចងសួ់រអនកពីអ�ីមយួ។” គត ់ និងខញុ ំ និង�បពនធ
របស់ខញុ ំ កំពុងអងគុយេ តុ។ គតេ់ទបែតផ� ស់មក។ េឃញខញុ ំ បនេ …ខញុ ំបន
និយយថ “េយងទងំពីរនកេ់ �រហី��ូ េយងរស់េ ទីេនះ។ េហយខញុ ំ
និងេយង�គ ល់�កម�បឹក�របស់េយង និង�គររបស់េយង និងទងំអស់ និង
អភបិល�កង អភបិលរបស់េយង អ�ី�គបយ៉់ង។”

គតប់ននិយយថ “បទ។”
184 ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ េបខញុ ំ�បបអ់នក បងប�ូន េ  ‘េ ទីេនះ
េហយចុះេឈម ះស�មប�់�រេពល�ង ចរបស់េយង កនុងនមជអភបិលរដ�
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�រហី��ូ’ េតអនកនឹងចុះេឈម ះែបបេនះេទ? េតអនកគិតថពួកេគនឹងទទួល��ក់
េ តុេទ?”
185 “េហតុអ�ី” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំគិតថអតេ់ទ។” គតប់ននិយយថ
“េហតុអ�ីបនជ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ?”
186 ខញុ ំបននិយយថ “េនះេហយ េឃញេទ។ េហតុអ�ី? �បសិនេបខញុ ំ�បបអ់នក
‘េ ចុះេឈម ះស�មប�់�រេពល�ង ចេនះ កនុងនមអភបិលរដ� �រហី��ូ’
េហយពួកេយងជពលរដ�ៃនរដ� �រហី��ូ េហយដឹងថនរ�ជអភបិល
េហតុអ�ី អនកនឹងដឹងថ�តវចុះេឈម ះេល�កនុងនមជ ‘ែស៊ម ហគតេឌត’ េឃញ
េទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េ�ពះគតជ់អភបិលៃនរដ�។ ខញុ ំមនិចបំចសួ់រអនក
េទ។ អនកដឹងថអភបិលជនរ�។ េហយេ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ
‘�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ’ �ទងប់នដឹងពីរេប បែដលពួកេគ
នឹងេធ�បុណយ�ជមុជទឹក។ ពួកេគបនដឹងថ�ទងជ់នរ�។ ‘េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់
សំេឡងរបស់ខញុ ំ។’ េឃញេទ? េឃញេទ?”

គតប់ននិយយថ “អូ ខញុ ំយល់េហយ។”
187 ប៉ុែន�ឥឡូវ េរ ងបនទ ប ់ េតអនកនឹងេជ េទ? េឃញេទ? “អនក�ែដល�� ប់
�ពះបនទូលខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលប
ជនិចច។” េហយេ េពលែដលជីវតិដអ៏ស់កលបថមីេនះសថិតេ កនុងអនក �គឺជ
អំ�ច។
188 េ េពលែដលអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធេនះឥឡូវេនះ ែដលពួកេគ
បនទទួលេ ៃថងបុណយទី៥០ ពួកេគជេមកនិច ឥឡូវេនះថមវន��តវែតមក។
ពួកេគបនេជ ។ អនកដឹងេទ មតិ�ល�បទីសទរបស់េយង�បបេ់យងថ “េ េពល
ែដលេយងេជ  េយងបនទទួល�។” ប៉ុែន�ពួកេគមនិមន�េទ ប៉ុែន�ពួកេគបនេជ ។
189 កិចចករ ១៩ ពួកេគបនេជ  ប៉ុែន�ពួកេគមនិមន�េទ។ “េតអនកបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ ឬេទ?” េឃញេទ? ពួកេគមនេមកនិច
េនះមនិអីេទ េ�ពះពួក�វក័គឺ… ឬខញុ ំមននយ័ថ �ប៉ូឡូសកំពុងបេ�ង នពួកេគ
េហយប ជ កេ់�យ�ពះគមពរី េមកនិចថ �ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះ�គីសទ ប៉ុែន�ពួកេគ
មនិទនម់នឌី�មកិេ េឡយេទ។ េឃញេទ? េនះេហយ។ �តវេហយ។
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190 [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…-ករនិច អនកមនអំ�ចបំផុត ករ
រងច់។ំ

191 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលអនកមនថមវន� អនក�តវបនេ�បសពីជីវតិរែមង
�� បេ់ ជអមតៈ។ �េធ�ឱយរបូកយទងំមូលចុះចូលនឹង�ពះបនទូល។ �នឹងេធ�
ឱយអនក�ប�ពឹត�ខុសគន  េមលេ ខុសពីេគ រស់េ ខុសែប�កពីេគ។ �នឹងេធ�ឱយអនក
ខុសេគ។

192 ឥឡូវេនះេមលចុះ…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]…�តវបនេ�បស។
“អនកែដលធ� បប់ន�� បក់នុងអំេពបបនិងកររលំង និងភពងងឹត �ទងប់នេ�បស
ឲយរស់េឡងវញិ។” េ�យអ�ី? “�ពះវ ិ ញ ណ�ទងប់នេ�បស�ពះេយសូ៊វេឡង” េ
�ពឹកបុណយអុីេសទរ “ពីសុគត។ េហយ�បសិនេប�រស់េ កនុងរបូកយរែមង�� ប់
របស់អនក” ឥឡូវេនះេមល “�កេ៏�បស េហយនមំកនូវជីវតិ េធ�ឱយ�ក� យជកមមវតថុ
ៃន�ពះបនទូល។”

193 ឥឡូវេនះ េតអនក�ចអះ�ងថមន�ពះវ ិ ញ ណេនះ េហយេបះខ�ួនេចញពី
�ពះបនទូលេ�យរេប ប�? អនក�តវបនេ�បសេ�យអ�ីេផ�ងេទ ត។ ដបតិ �
នឹងេធ�ឱយរបូកយរែមងរែមង�� បរ់បស់អនកេ កន�់ពះបនទូល។ �បកដ�ស់ �
នឹងេធ�។

194 អនកមនិ�ចរតេ់�យគម ន�បនេទ។ អនកនឹង�សកទឹ់កែភនក េបអនកមនិេជ �
ទងំអស់។ �បសិនេបអនកមនចំែណក�ំង និងទឹកមយួចំែណក អនកេ �
មនិេកតេទ។ េឃញេទ? អនក�តវយក�មយួរយភគរយ គឺ�ំង។ េបអនកមនិយក
អនកនឹងេចះេខទច េហយអនកកគ៏ម នថមពលែដរ។ េឃញេទ? “បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ករ
េនះ ែតមនិេជ ករេនះ” ប៊ូម-ប៊ូម-ប៊ូម-ប៊ូម។ អនកមនិេ �េទ។

195 ប៉ុែន� អូ េ េពលែដលអនកទទួលយកភពេពញេលញ! សូមឱយ�ភ�េឺ េល
េនះ �គបព់កយគឺករពិត!

196 បនទ បម់ក សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ េ េពលេយងបិទ សូមកតស់មគ ល់
ចំណុចេនះ។ ចំ�ំ �ដូចជ—�គបពូ់ជតូចមយួេ កនុងដី។
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197 ឥឡូវេនះ អនកមនកំ�ំង អនកបនរស់េឡងវញិេហយ។ អនក�តវបនរស់
េឡងវញិ េពលអនកទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងអនក។ អនកបនរស់េឡងវញិ
េ េពលេនះ។ �ងកយរបស់អនក�ចរស់េឡងវញិបន។
198 េមល�គបពូ់ជតូច។ ��ំេ កនុងដី។ ��តវផឹកពី�បភពរបស់�ទង ់ជទឹកែដល
ហូរចុះ។ េពលែដល�ផឹក �ករ៏ញុេឡងេ រក�ទង ់ កនែ់តដូចជ�គបពូ់ជែដល
ធ� កេ់ កនុងដី។ េឃញេទ?
199 �កមជំនុំមក�មែបបេនះ �មរយៈករ�បជ់សុចរតិ ករែញកជបរសុិទធ
បុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ឥឡូវេនះេ ជទ�មងផ់ក ។ េឃញេទ?
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះមក�មរយៈេនះ។
200 េហយវ ិ ញ ណៃនេ�កិយបនមក�មរយៈេម�បឆងំ�ពះ�គិស��មវធីិដូចគន
េហយឥឡូវេនះរកីដុះ�លេ កនុងសហជីពដអ៏�ច រយៃន�កមជំនំុ សូមេមលេរ ង
ទងំមូល។
201 េហយបុគគលេនះមក�មេនះ។ អ�ីៗដំេណ រករដូចគន  េលម�ត�� នែតមយួ
ៃន�ពះ ពីេ�ពះ�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ សូម
កតស់មគ ល់ �មផ�ូវរបស់អនក រកីចេ�មនដល់ភពេពញេលញៃនកររស់េឡងវញិ
ែដលដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ!
202 ដូចជ�ពះ�ទិតយ �ពះ-�ទិតយទញរកុខជតិតូចមយួេនះែដលកំពុងផឹកពី
�បភពទឹករបស់�ពះ �គនែ់តបន�… េឃញេទ ��ចផឹកែតពីេរ ងមយួប៉ុេ�� ះ។
អនកចកេ់�បងេល�គបតូ់ចៗេនះែតម�ង។ នឹងសម� ប�់។ �តវេហយ។ អនកចកទឹ់ក
ែដលេ �ទឹង ទឹកចស់ែដលមនិល� �កខ�ក ់�នឹងេធ�ឲយករលូត�ស់មនិល�។ �
នឹងមនិបេងកតផលេទ។ េត��តវេទ? ែតអនកចកទឹ់កេភ� ង�សទនល់�ពិតៗ �ែមន៉
គម នជតិគីមកីនុងខ�ួន�េទ សូមេ�យ�មកពី�ថ នសួគខ៌ងេល េហយេមលរកុខជតិ
តូចមយួេនះ។ គម នទឹករកីដូចទឹកេភ� ងេនះេទ។ អនក�កក់�រនី និងវតថុេ កនុង�
ដូចជអនកពយយមចកថ់ន ឱំយេយង េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង �សម� បរ់កុខជតិ
េនះ។
203 េនះេហយជអ�ីែដលជប � េ ៃថងេនះ។ ពួកេគពយយមផ�ល់ទឹកដល់ពួកេគ
ពី�បភពទឹកៃននិកយ េហយ�េធ�េ�យករលូត�ស់មនិរងឹម។ំ េឃញេទ? ប៉ុែន�
អនុ ញ តឱយគតេ់ធ�ចុះ:
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មកកែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុភ�ឺ
បំភ�ជំុឺវញិខញុ ំទងំយបទ់ងំៃថង
�ពះេយសូ៊វ ជពន�ឺៃនេ�កិយ។

បនទ បម់កអនកមន� េហយ។
េយងនឹងេដរកនុងពន�ឺ ពន�ឺដ�៏សស់�� តេនះ
មកកែន�ងែដលទឹកសេន� មៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុភ�ឺ
�គនែ់តភ�េឺ ជុំវញិខញុ ំ!

204 ចូរយក�បភពទឹកែដលបេងកតេ�យមនុស�ទងំេនះេចញពីខញុ ំេ ! “គម ន�បភព
�េផ�ងេទ តែដលខញុ ំដឹងេនះេទ េ�កពី�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ!” េនះ
េហយជ�បភពទឹកែដលខញុ ំចងដឹ់ង។ សូមឲយ�ព ះបនទូលគងេ់ កនុងទូលបងគំផង
�ព ះអមច ស់ េ��ចទឹក�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់
205 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណែដលបនេលក�ពះេយសូ៊វពី
ផនូរ មកសណ�ិ តេ កនុងអនក េនះអនកនឹងមនជីវតិ ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ េដមប ី
ឱយ�ពះបនទូលរស់េ កនអ់នក េដមបេីជ េល�។ �គបតូ់ចល�ិតបន�រញុេឡងេ េពល
�ធំេឡង។
206 សូមកតស់មគ ល់ េ ៃថងបុណយទី៥០ របូកយរបស់ពួកេគ�តវបននេំ កន់
ជីវតិថមី។ �កេឡកេមល�កមកំ�កតូចេនះ។
207 េតខញុ ំទុកអនកយូរេពកេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “េទ”—េអដ។] េមលចុះ ខញុ ំ
�គនែ់តកំេ ខ�ួនេឡង េនះេហយ មន�រមមណ៍ល�។ អូ ខញុ ំេអយ!
208 ចំ�ំ ពួកេគជមនុស�កំ�ក។ ចំ�ំចុះ។ ប៉ុែន�ពួកេគមនេមកនិច។
េឃញេទ? ប៉ុែន�ពួកេគទងំអស់គន �តឡបេ់ ទីេនះវញិ េ�យនិយយថ “អូ
ខញុ ំខ� ចពួកេគ។ អូ ខញុ ំខ� ចកនុងករេចញេ េហយ�បកសអ ច ឹង េ�ពះអីពួកេគ
ទងំអស់គន ជប៊សី�ពធំៗ និងអីខ�ះេ ខងេ�កេនះ។ អូ ខញុ ំខ� ច។ ពួកបូជចរយ
និងេរ ងទងំ�យ ខញុ ំខ� ចនឹងេធ�ករអះ�ងេនះ ខ� ចខញុ ំនឹងនិយយថ ខញុ ំេជ េល
�ទង។់ អូ ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចេធ��បន អនកេឃញេទ។”
209 ប៉ុែន� ភ� មៗេនះ ថមវន�បនមកដល់។ បទ។ េហយេត�បនេធ�អ�ី? �
មនិ�តឹមែតបំេពញ�ម រតីរបស់ពួកេគ េ ខងកនុងប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��បនេធ�ឲយ
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េមកនិចរបស់ពួកេគ�� �ប។់ �ងកយរបស់ពួកេគ�តវបនេ�បស។ ពួកេគ
ែលងជមនុស�កំ�កេទ តេហយ។ ពួកេគេចញេ ខងមុខ�បជជន។ បទ
ែមនេហយ។ “អនក�សកយូ� និងអនកែដលេ �កងេយរ�ូឡឹម!” កែន�ង� គឺ
មុនេពលថមវន�មកដល់ពួកេគ�គនែ់តជេមកនិច។ េឃញេទ? “អស់អនកែដល
រស់េ �កងេយរ�ូឡឹមេអយ ចូរ�បបអ់នក�ល់គន នូវករេនះ េហយ�� ប�់មពកយ
របស់ខញុ ំ! អនកទងំេនះមនិែមន�សវងឹដូចអនក�ម នេទ។”
210 ខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។ េនះេហយ! ខញុ ំនឹងបង� ញអនកថ�ជអ�ី។ �ជ
បទគមពរី។ េនះេហយ! េហយខញុ ំែតងែតនិយយថ “េបេនះមនិែមនជេរ ងេនះេទ ខញុ ំ
ទុក�រហូតដល់េពលេនះមក។”
211 “េទ េនះជពកយែដលេ��យ៉ូែអលបននិយយ ‘�ពះ�ទងម់ន�ពះបនទូល
ថ េហយ�នឹងេកតេឡងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ អញនឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណរបស់អញ
េ េល�គបទ់ងំ�ចឈ់ម។’” េឃញេទ ថមវន�ចូលមកកនុងេមកនិច។ ពួកេគ
មនិភយ័ខ� ចេទ តេទ។
212 អនកខ�ះខ� ច�សីៗេសចចំអកេ�យ�រអនកទុកសកែ់វង ឬឈប�់ប
េ�គ ងសម� ង បុរសមយួចំនួនខ� ចអងគកររបស់អនកនឹងបេណ� ញអនកេចញ
េ េពលែដលអនកេធ�ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក�កមជំនុំរបស់អនកេ កនុងពិធីបុណយ
�ជមុជទឹក�មបទគមពរី អនក�តវបិទខ�ួនអនកេ កនុងបនទបខ់ងេលរហូតដល់ថមវន�
មកដល់។ �តវេហយ។
213 �បនផ� ស់ប�ូរពួកេគ។ �បនេធ�ឱយពួកេគរស់េឡង។ �បនេធ�ឱយពួកេគ
ខុសពីមុន។ ពួកេគជមនុស�បនផ� ស់ប�ូរ �ងំពីេពលេនះមក។ �បនេ�បស
ពួកេគពីជីវតិចស់ៃនករេធ�ជមនុស�កំ�ក ឲយដូចជសត�េ�ៃនកុលសមពន័ធ
យូ�។ ពួកេគ�តវ�បឈមមុខនឹងករេធ�ទុកករកមមយ៉ងពិត�បកដ ជបនឹ់ង
េឈឆក ង ឆក ងេ�យចិត�សបបរុស េ�យ�តវដុត េបះេចលកនុងរងូសត�េ�។
មនិែមនជមនុស�កំ�កេទ តេទ កនុងពួកេគ។ េសចក�ី�� បគ់ម នជយ័ជំនះេល
ពួកេគ ទល់ែតេ�ះ។ ថមវន�គឺេ កនុងេមកនិច។ បទ។ �បនេធ�ឲយរបូកយ
រែមង�� បរ់បស់ពួកេគរស់េឡងវញិ។
214 ឥឡូវេនះសូម�� ប។់ េនះគឺជេរ ងមយួេទ ត ជភស�ុ�ង។ �បនេធ�ឱយ
ពួកេគេឃញករេបកសែម�ងយ៉ងដូេចនះ រហូតដល់ (អនកដឹងេទ?) ពួកេគ�តវបន
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េលកេឡងេ �ថ នសួគ ៌ េហយរបូកយរែមង�� បរ់បស់ពួកេគ�តវបនេ�បស
រហូតភ�របស់ពួកេគបនផ� ស់ប�ូរ។ មនិែតប៉ុេ�� ះ…�បនេធ�ឱយភ�របស់
ពួកេគប�ូរ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។ េហយរបូកយរែមង�� ប់
របស់ពួកេគ�តវបនយរស់េឡង ភ�របស់ពួកេគ�តវបនផ� ស់ប�ូរ។ គំនិតរបស់
ពួកេគ�តវបនប�ូរ។ វ ិ ញ ណរបស់ពួកេគ�តវបនេ�បសេឡង។ ជីវតិរបស់ពួកេគ
�តវបនេ�បស។ ពួកេគ�តវបនេ�បស ទងំ�សង! ពួកេគបនពយយមនិយយ
េហយមនិ�ចនិយយជភ�មនុស�បនេទ តេទ។ ពួកេគ�តវបនេ�បសកនុង
វត�មនរបស់�ពះរហូតដល់ពួកេគនិយយភ�ថមី ែដលជភ��ថ នសួគ។៌ េវវ៉!
�ជអំ�ចៃនករេ�បស!
215 “េប�ពះវ ិ ញ ណែដលេ�បស�ពះេយសូ៊វឱយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិសណ�ិ ត
កនុងអនក” អូ �េលលូយ៉ “�នឹងេ�បសឲយរបូកយរែមង�� បរ់បស់អនកបនរស់
ែដរ។” �នឹងេធ�ឱយអនកេធ�អ�ីែដលអនកមនិបនេធ�ពីមុនមក។ ពួកេគេពរេពញេ
េ�យករអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិេ េពលេនះ។ េឃញេទ?
216 របូកយរបស់អនកែលងមនបបេទ តេហយ។ អនក បំណង�បថន របស់អនក។

គតនិ់យយថ “េចញមកេនះ!”
អនកនិយយថ “បិទមតរ់បស់អនកេ ។”
“អូ េយងមនអីធំជង…”
“បិទមតរ់បស់អនក។” ខញុ ំេអយ អនកគឺជសត�ឥ នទី!

217 ធ� បេ់ឃញឥ នទីចស់េដរេ�យឯក�ជយេទ? គតម់និេ�តដូចសត��ម តេទ
េឃញេទ សត��ម តងប ់ េហយ�ចរ់លួយងបេ់លដី។ អតេ់ទ។ គតេ់ដរេ�យ
េមទនភព។

“បិទមតរ់បស់អនក។”
“អូ េ ទីេនះគឺមន��រេពល�ង ចដល៏�េ ទីេនះ។”

218 “មនិែមនសំ�បខ់ញុ ំេទ។ េឃញេទ បំណង�បថន របស់ខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរ។ ចំណង់
��ររបស់ខញុ ំគឺខុសគន ។ ‘ដបតិមនុស�នឹងមនិរស់េ េលេ�កីយស៍�មបែ់តសីុ
េទ គឺេ�យ�រ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះមក។’” សត�
ឥ នទីែដលរហ័សរហួនពិត�បកដរស់េ ែបបេនះ។ �ែមន៉!
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219 អូ េហយ�ទងប់នេ�បស�ពះ�គីសទេឡងពីផនូរ មកគងេ់ កនុងអនក បនេ�បស
របូកយរែមង�� បរ់បស់អនកេ កនវ់ត�មនរបស់�ទង។់ អនកទទួល�គ ល់�។ អនក
មនិែមនជអនកសីុ�ចរ់លួយេទ តេទ។ អនកគឺជសត�ឥ នទី។ អនកមនិចងប់ន
របស់ៃនេ�កិយេទ។ អនកជបុ��បុ�តីរបស់�ពះ។ អនកកំពុងជបេ់ល ងេ ឯ
�បភពទឹកែដលេ�កិយមនិដឹងអំពីអ�ីទងំអស់។ អនកកំពុងផឹក�។ មន ក់ៗ ដឹង…
ែតេ�កិយមនិដឹងអ�ីទងំអស់។ អនកកំពុងញំុម៉�ែដល�កក់ំបងំ ែដល
េ�កិយមនិែដល�គ ល់េ�ះេឡយ េ�ពះអនកជឥ នទី។ អនកេឡងេ កែន�ងែដល
អនក�ចេ ដល់�។ អនកមនិ�ចចុះដល់ទីេនះេទ អនក�តវេឡងមកទីេនះ។ អនក�តវ
បនេ�បស េលកេឡងេ ទីេនះ ដូេចនះ�នឹងមនជីវតិ។
220 េតពួកេគបនេធ�អ�?ី ពួកេគបននិយយជភ�ដៃទ។ �ពះគមពរីបនែចង
ដូេចនះ។ “ពួកេគនិយយ�គបភ់�េ េ�កមេមឃ។”
221 េតអនក�ច�សៃមបនេទ ថរបូកយពួកេគចស់ែដលមនេ កនុងេនះ
និយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំ�ចេជ េរ ងេនះបនឬអតេ់ទ។”?
222 ភ� មៗេនះ ពួកេគកេ៏ឃញករេបកសែម�ងរហូតដល់ភពក� �នរបស់េ�ៃន
កុលសមពន័ធយូ�បនចូលេ កនុងពួកេគ ពីេលក�� ប�់គវ។ី អូ េមឥ នទីមកេ �!
“េហយពួកេគមនិបន�ស�ញ់ជីវតិរបស់ខ�ួនរហូតដល់�� បេ់ឡយ។” �ែមន៉។

េហយនឹងមនេ�ចនេទ តែដលនឹងផ�ល់ឈមជីវតិរបស់
ពួកេគ

ដបតិដំណឹងល�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិងជំននព់ណ៌�កហម
របស់�។

223 េហយ�ពះ�ជបុ���តវែត—បនបង� ញម�ងេទ តេ កនុងកូន�កមុេំ ៃថង
ចុងេ�កយ អំ�ចៃនករេ�បសបនមកដល់ េធ�ឱយពួកេគេចញពីនិកយ និង
េគលលទធិងបទ់ងំេនះ ចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់។ អូ!
224 អតេ់ទ �បនេ�បសពួកេគេ កនជី់វតិថមី។ �េធ�ដូចគន ស�មបេ់យង
ឥឡូវេនះ។ ចូរកតសំ់គល់ថ ពួកេគបនេ�បសេ កនុងអំ�ចៃនកររស់
េឡងវញិេនះ! េពលេនះខញុ ំ…

�� បឲ់យជិត។ ខញុ ំកំពុងពយយមបង� ញអនក។
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225 អំ�ចៃនករេ�បសមនិ�តឹមែតេ កនុង�ពលឹងរបស់ពួកេគប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��
េ េលពួកេគទងំអស់។ �…មនិ�តឹមែតថមវន�ចូលមក េ�បសប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�
�បនេ�បសេមកនិចដំេណ រករែដរ។ េតអនកេឃញអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ? ពួកេគ
បនេ�បសរហូតដល់អ�� តរបស់ពួកេគចបេ់ផ�មនិយយជភ�េផ�ង។
ពួកេគ�តវបនេ�បសេ�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ពះ�គីសទ រហូតដល់
ពួកេគបន�កៃ់ដ… ពួកេគ�តវបនេ�បសេ�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
រហូតដល់េពលពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជំងឺ ពួកេគបនជសះេសប យ។ “�បនេធ�ឲយ
របូកយរែមង�� បរ់បស់អនក។” ពួកេគ�តវបនជសះេសប យ េ�យករ�កៃ់ដ
របស់ពួកេគ។
226 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបនេ�បសឲយពួកេគមនករ�បកបជមយួនឹង�ពះ
រហូតដល់ពួកេគបនចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ រហូតដល់េពលែដល
មនុស�មន កប់ន�� ប ់ េហយ�ពលឹងរបស់ពួកេគបនរលតេ់  �បនេ គតឱ់យ
រស់េឡងវញិ។ �ែមន៉! ថ� យសិរលី�េ �ពះ! ឥឡូវេនះខញុ ំេពញេ�យជំេន ។
227 �តវេហយ បនេ�បសឱយរស់េឡង! មនិ�តឹមែតកររស់េឡងវញិរបស់�ទង់
ស�មបអ់ងគ�ទងប់៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�ស�មបអ់ស់អនកែដលចងប់ន ចំេពះពូជែដល
បនកំណតទុ់កជមុនេនះែដល�កេ់ ទីេនះ។ េ�បស ឱយ�ងកយរែមង�� ប់
េនះរស់េឡង!
228 ពួកេគបន�កៃ់ដេលអនកជំងឺ ពួកេគបនជសះេសប យវញិ។ ពួកេគបន
អធិ�� ន េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ ពួកេគបនេឃញករនិមតិ� េហយេ មនុស�
�� បឲ់យមនជីវតិេឡងវញិ។ �តវេហយ។ “បនេ�បសរបូកយរែមង�� បរ់បស់
ពួកេគ។”
229 �បសិនេប�ចូលមកកនុងអនក េប�ដូេចន ះ…ឥឡូវេនះ អនក�ចនិយយដូេចនះ
បន ប៉ុែន�េប�ដូេចនះែមន ស ញ ទងំេនះមនដូចខងេ�កមេនះ អនកេឃញ
េហយ។ “�េធ�ឱយ�ងកយរបស់អនក�� បប់នរស់េឡង។” �នឹងេធ�ឱយអនកជ។
230 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់ ករេ�បសេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។ េហតុអ�ី? �
គឺជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះែដលបនេ�បស�ពះេយសូ៊វេឡងពីផនូរ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះ “ខញុ ំ�បគល់ជីវតិអស់កលបដល់េគ” មកពីពកយ�កិក េបអនកេមលេ េលគឺ សូ៊
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ែដលេធ�ករឆ�ងកតអ់នក េហយបនទ បម់កេធ�ឱយ (ពួកេគ) ផ� ស់ប�ូរ សូមបែីតចិត�
របស់ពួកេគ។

231 ឥឡូវេនះេមលចុះ។ េតអនក�ចនិយយថ�ពះវ ិ ញ ណេនះសណ�ិ តកនុង
អនកេ�យរេប ប�? េទះបីជអនកបនេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកគិតថ�តឹម�តវ
កេ៏�យ េនះគឺជភស�ុ�ងរបស់អនកថេតអនកបនទទួល�ឬអត។់ េប�ពះវ ិ ញ ណ
ែដលគងេ់ កនុង�ពះ�គីសទ គងេ់ កនុងអនក េនះ�កេ៏�បសអនកេ កន�់ពះបនទូល
ែដរ ដបតិ�ទងជ់�ពះបនទូល។ េហយេប� ផទុយមកវញិ េធ�ឱយអនកេចញពី�ពះបនទូល
េនះ�មនិែមនជ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ�គីសទេទ! …ខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកបនេធ�
រហូតដល់�ជំរញុអនកេ កនុង�ពះបនទូល។ “េច មរបស់ខញុ ំ�គ ល់សំេឡងរបស់ខញុ ំ
េហយពួក�នឹងរស់េ �ម�គប�់ពះបនទូល” �ល់�ពះបនទូល! ខញុ ំកំពុងនិយយេ
ៃថងេនះ។

232 ម� យរបស់ខញុ ំ គតប់ន�� បេ់ េហយ េហយគតជ់ ស�ីចែម�ក�ស់។
េហយនង អនកដឹងេទ �បែហលមនឈមជរ័ជជនជតិឥ�� ពកក់�� ល
េហយនងចែម�ក។ ប៉ុែន�េ កនុងេនះ នងជមនុស�ែដលគម នសុបិន។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
មនិគិតេទ…នងមនសុបិនែតបនួឬ�បបំ៉ុេ�� ះកនុងមយួជីវតិរបស់នង។ ប៉ុែន�
�ល់េពលែដលនងសុបិនេឃញ �ជករពិត។ នងមនសុបិនមយួ �ជ
ករពិត។

233 ខញុ ំចបំនថេពលមយួែដលខញុ ំចបេ់ផ�មផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ដំបូង គឺជេ�ចន
ឆន មំុន។ េយងកំពុងរស់េ េលផ�ូវេនះ េ ទីេនះ។ ខញុ ំបនអធិបបយេ ទីេនះេ
�ពះវ�ិរេនះ។ េហយនងយល់សប�ិេឃញថ ខញុ ំឈរេ ខងេលេនះជនទី់បី។
េហយខញុ ំកំពុងឈរ អធិបបយដល់អនក�ល់គន  ថពួកេគ�តវែតេដរេឡងដល់បី
ជនេ់នះមុននឹងេឡងដល់ផ�ូវធំ។ េហយេ េលផ�ូវ�យេវមនែខ�ពណ៌សដូចគុ
ជខយង រតេ់ ខង�� ំ—េនះ—ទ� រៃន�ថ នសួគ ៌ េ កនទ់� រគុជខយង។ េហយគុជ
េនះ�តវបន�តសនធឹងដល់កំពូលៃនជេណ� រទងំេនះ។ េបេនះមនិែមនជ�រ
របស់ខញុ ំពិតេ ៃថងេនះ ករ�បជ់សុចរតិ ករ�បជ់បរសុិទធ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! េហយខញុ ំកំពុងនិយយថមនុស�មន ក់ៗ �តវេដរ�មបីជំ�ន
េនះ េទប�ចេដរេលផ�ូវេនះបន។ េហយបននិយយថ…
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234 មននរមីន កម់ក។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងពី�បេភទែសបកេជងែដលមនុស�ពក់
កលពី�មសិប�បឆំន មំុន។ មននរមីន កេ់ដរមក ពកែ់សបកេជងែកងធំដូចេគ
ពកស់ព�ៃថង។ េហយនងមក។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ចបំន�ិច បង�សី។
អនកមនិ�ចេដរ�មផ�ូវេនះេ�យពក�់បនេទ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “អនក
—អនក អនកមនិ�ចពក�់បនេទ។”
235 េហយនងបននិយយថ “�!” នងនិយយថ េមលជំុវញិ ស�ីឯេទ ត
និយយថ “កុំេជ គត។់ គតជ់មនុស�ឆកួត។ េឃញេទ? កុំេជ គត។់ ខញុ ំ
នឹងបង� ញអនកថ ខញុ ំ�ច�បជ់សុចរតិ ែញកជបរសុិទធ និងេពរេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយេ ែតេដរ�មេនះបន។” េហយនង…ខញុ ំ�គនែ់ត
ឱយនងេ ។ មនិ�ចេធ�អ�ីបនេទ តេទ មនិ�ចប ឈបន់ងបនេទ។ េហយ
នងបនេដរេឡងេលផ�ូវធំ។ េហយនងងកមកេមលប�ូន�សីេ ខងេ�កយ ថ
“េឃញេទ ខញុ ំ�បបអ់នក!” នងចបេ់ផ�មរត ់េហយនង…
236 អនកដឹងេទ ដូចែដល�ពះគមពរីបនែចង េ កនុងេអ�យជំពូកទី៥ ថពួកេគនឹង
មន “កបលរងឹ។” ពួកេគ�តវែត ពួកេគ�តវបនេគ�កនឹ់មពីេល េឃញេទ។ “ចិ ច ំ
ដូច…” ពួកេគ�តវែត �តវែតបង�ិល “ចិ ច ំេ េពលែដលពួកេគេ  េធ�ឱយជប់
ជមយួែកងេជងរបស់ពួកេគ េឃញេទ កូន�សីរបស់សីុយ៉ូនេ ៃថងចុងេ�កយ។”
237 េហយនងបនចបេ់ផ�មេឡងេលផ�ូវធំេនះ រតយ៉់ងលំបក�មែដលនង
�ចរតប់ន។ េហយមយួសនទុះេ�កយមក ផ�ូវកក៏នែ់តចេង� តេ ៗ។ នង
ចបេ់ផ�មញ័រខ�ួនែបបេនះ េហយនងកេ៏ ។
238 េហយម� យបននិយយថ “សែ�មកដគ៏ួរឱយខ� ចែដលខញុ ំមនិធ� បឮ់កនុងជីវតិ
របស់ខញុ ំ ស�ីេនះធ� កចូ់លេ កនុងអ�� តេភ�ង េហយមនែផ�ងហុយ ធ� កចុ់ះមក
ដូចេនះ។” បននិយយថ ខញុ ំ “ងកមកនិយយថ ‘េឃញេទ?’”
239 នង�គនែ់ត�� បប់ងគ បអ់�ីៗបន ប៉ុែន�មនិមន�ពះបនទូលេឃញេទ អ�ី
�គបយ៉់ងេលកែលងែត�ពះបនទូលែតមយួ។ �បកដ�ស់ ស�ីេពនទីកុស��ច
បនសេ ងគ ះ ែញកជបរសុិទធ និងេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ
បនទ បម់កបតប់ង។់ �ចខ់ត។ “មនុស�មនិែមនរស់េ�យ��រែតប៉ុេ�� ះេទ
គឺេ�យ�រ�ល់�ពះបនទូល។” េឃញេទ? េឃញេទ? េហយនងបនប�ជយ័។
េហយដូចែដលខញុ ំបននិយយ េឃញេទ នងនឹងបនចូល មនិអីេទ ប៉ុែន� េឃញេទ
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នងបនប�ជយ័កនុងករ�� ប ់ �បបន់ងពីអ�ីែដលេ ខងមុខ។ េហយ�ទងប់ន
សរេសរដំណឹងល�េ�យពួកសិស� ពួក�វក័ និងេគលលទធិរបស់ពួក�វក និង
េ��ជេដម េហយពួកេគនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។
240 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ពីអំ�ចៃនករេ�បសេនះ សូ៊នយំក�ពះបនទូល
គំនិតែដលមនេ កនុង�ពះ�គីសទគឺេ កនុងអនកេ េពលេនះ។ ខញុ ំកំពុងពយយម
បង� ញអនក ថ អនកេ េពលអនកធំេឡង។ េពល�ពះជមច ស់េ�បស�ពះេយសូ៊វ
មន�ពះជនមរស់េឡងវញិ �ពះអងគេ�បសអនកេ�យរស់េឡងវញិ ែដរ។ េហយក៏
បនរស់េឡងវញិជមយួ�ទង ់ ឥឡូវេនះអនកបនរស់េឡងវញិេហយ េទះបីជ
េពលេនះ អនក�គនែ់តជគុណលកខណៈេ កនុងគំនិតរបស់�ទង ់ ប៉ុែន��ពះបនទត
េឃញទងំអស់េ កនុង�ទង ់ េ ចុងប ចប ់ េឃញេទ។ េ េពលែដល�ពះជមច ស់
ទតេមលរបូកយ…
241 �ពះវ ិ ញ ណបនចកេចញពី�ទង ់ េ កនុងសួនែគតេសម៉នី។ �ទង�់តវែត
សុគត ជបុរសមន ក។់ ចូរចថំ មតិ�េអយ �ទងម់និចបំចេ់ធ�ដូេចន ះេទ។ េនះ
គឺជ�ពះ។ �ពះបនចកេ់�បង�ងំរបូកយេនះ ែដលជ�ចឈ់មមនុស�។
េហយ�ទងម់និបន…េប�ទងប់នយងេឡងេ ទីេនះ កនុង�នៈជ�ពះ �ទងនឹ់ង
មនិែដល�� បែ់បបេនះេឡយ មនិ�ចសម� ប�់ពះបនេទ។ ប៉ុែន��ទងម់និចបំច់
េធ��េទ។
242 ប៉ុែន� ចូរចថំ �ទងប់នេ ទីេនះជមយួអនកេ កនុង�ទង។់ េឃញេទ �ពះ
មនិែដលបំែបកកូន�កមុេំចញពីកូនកំេ�ះ េទ។ ដូេចនះ េពល�ពះទតេមលរបូកយ
របស់�ពះ�គីសទ េនះ�ទងប់នេឃញទងំ�បសទងំ�សី។ ��តវបនេ�បសេ�ះ
ទងំអស់េ កនុងរបូកយែតមយួេនះ។ េឃញេទ? ពួកេគគឺែតមយួ �ពះបនទូល
ែតមយួ។ �ពះបនទូលដែដលេនះ និយយអំពីកូនកំេ�ះ និយយអំពីកូន�កមុ។ំ
243 ែមនេហយ េតកូន�កមុ�ំចមកេ�យរេប ប� េហយមនិបង� ញអ�ីៗ
ទងំអស់ែដលបនសនយពី�ទង ់ េហយកូនកំេ�ះមក េហយគតម់និែមនជ
កូន�កមុេំទ? ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងប់នេធ�អ�ី�គបយ៉់ង ែថមទងំេ�បសអងគ�ទង់
ឱយរស់េឡងវញិ េ�កយមក េហយេត—កូន�កមុ�ំតវេធ�ដូចគន ឬយ៉ង� �តវែតជ
អ�ីែដល�ពះបនទូលបននិយយ នងនឹងេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ? េតនងមនិ�តវ
�តឡបម់កម៉�គី៤វញិេទឬ? េតនងមនិ�តវបនសែម�ងឲយេឃញដូចេ សមយ័
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សូដំុមេទឬ? េ�កិយ�តវែតដូច�ែមនេទ? េតករទងំេនះមនិែមនជករកំណត់
អត�ស ញ ណដល៏�ឥតេខច ះៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបនេធ�ឲយេយងដឹងេទឬ?
244 ែមនេហយ មតិ�េអយ ខញុ ំដឹងថខញុ ំទុកអនកយូរេហយ ដប�់បនំទីេទ តរហូតដល់
��រេពល�ង ច ប៉ុែន��បែហលជខញុ ំនឹងឆ�ងផុតេពលេនះ។ ប៉ុែន�សូមកតស់មគ ល់
�កេឡកេមលទីេនះ េមលអ�ីែដលល�ឥតេខច ះ។ ខញុ ំមនិដឹងថេពល�ខញុ ំនឹងជួបអនក
ម�ងេទ តេទ។ េឃញេទ?
245 េមល កតស់មគ ល់ទីេនះ។ ប៉ុែន� �ពះបនទតេឃញកូន�កមុកំនុងកូនកំេ�ះ។
�េលលូយ៉! េឃញេនះ េដមបសីេ ងគ ះ�បពនធរបស់គត ់ដូចជអ�័ម គត�់តវែត
េ ជមយួនង។ អ�័មដងឹពីអ�ីែដលគតក់ំពុងេធ�។ េអ�៉មនិដឹងថនងកំពុង
េធ�អ�ីេទ ប៉ុែន�អ�័មបនេដរេចញជមយួនឹង�បពនធរបស់គត។់ េឃញេទ? េហយ
�ពះេយសូ៊វបនជំនួស�បពនធរបស់�ទង ់ េហយបនក� យជអំេពបបជំនួសនង។
ចូរចថំ �ទងប់នក� យជអនក �ទងប់នឈរជំនួសករ�កទ់ណ� កមមរបស់អនក
េដមបឱីយអនក�ចឈរេ កនុងកែន�ងរបស់�ទង។់ �ទងប់នឈរជំនួសអនក េដមបឲីយ
អនក�ចឈរេ កនុងកែន�ង�ទង។់ ឳក�ី�ស�ញ់! ែដលជករ�បកប! េតេយង
�ចបដិេសធេ�យរេប ប�? េតេយង�ចេធ�អ�ីបនេ�កពី�ស�ញ់�ទង ់ មតិ�
េអយ? ខញុ ំ�ចេ េល��បេ់ម៉ង ប៉ុែន�សូមបន�ដំេណ រេ មុខបន�ិច។
246 ដូចជបទពិេ�ធនៃ៍ថងបុណយទី៥០ ៃថងេនះ និងករយងមកៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេ ៃថងចុងេ�កយេនះ ដូចែដលបនសនយ គឺដូចជអរបីូៃនបណ័� កមមសិទធិ។
េឃញេទ?
247 ឥឡូវេនះ អនក�ចមនតួអងគ។ �បកដ�ស់។ េឃញេទ? អនក�ចមន
តួអងគេ កែន�ងមយួ ប៉ុែន�េនះេ ែតមនិនិយយថ�ជរបស់អនកេទ។ េទ បទ។
មន ក់ៗ �ចចូលខងេ�កយេហយ�កក់រដអះ�ងេល�។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
អនកមន�ទឹស�ី េនះបង� ញថអ�ី�គបយ៉់ងែដលមនិធ� បម់ន�បឆងំនឹង��តវបន
បំផ� ញេចល �តឹម�តវពី�គឹះខងេ�កយ។ េត��តវេទ?
248 េហយេ េពលែដលបុរសមន កប់ននិយយថគតេ់ជ �ពះបនទូល េហយ
បនទ បម់កេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក �គឺជគំនិតៃនតួអងគ។
េហយ�ផ�ល់ឱយអនកនូវករអនុ ញ ត េ េពលែដលអនកមនគំនិតេនះ ថរបស់
ទងំេនះជរបស់អនក េហយអ�ី�គបយ៉់ងជរបស់អនក។ �ែមន៉! េហយេនះផ�ល់
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ឱយេយងគំនិត េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកេលកិចចករែដល�ពះ
បនទតេឃញពីមុនមក មុនករបេងកតែផនដី េហយ�កេ់ឈម ះ�េ េលេស វេ
ជីវតិ ប៉ុែន�បនេកតមកជ�បសជ ស�ី េហយទទួលរងអំេពបប េហយមនេទស
បប។ ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំបនេជ េល� ខញុ ំបនទទួលករ�ប�ពឹត� ប៉ុែន�េ េពល
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក េរ ងទងំេនះ��បឆងំនឹងខញុ ំ មនិថម� យខញុ ំេធ��
ឪពុកខញុ ំបនេធ�� េហយជីដូនខញុ ំេធ��…

249 ដូចកូនេកមង ែដលេកតជំងឺឆកួត�ជក ែដលខញុ ំបនអធិ�� នកលពីប៉ុនម ននទី
មុនេនះ ែដលេកតដំណរពីជីដូនជី�។ ខញុ ំនិយយថ ជំងឺឆកួត�ជកធ� កចុ់ះ មក
េលកូន។

250 ប៉ុែន�េ េពលែដលករអ�ច រយបនមកដល់ �បនបិទ លុបេចលអ�ីៗ
ទងំអស់។ ខញុ ំកនជ់បក់រអ�ច រយេ េពលេនះ។ �ែមន៉! េហយដូចជ
�ពះវ ិ ញ ណែដលេ�បស�ពះ�គីសទឲយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េនះខញុ ំមនករ
អ�ច រយ ែដលខញុ ំជែផនកៃនរបូកយេនះ ជមយួនឹងករអ�ច រយៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េធ�ឱយរបូកយៃន�ពះបនទូលេនះ រស់េ ដូចអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ កនុង
�ទង។់ ដូចែដល�ទងប់នសនយេ ៃថងចុងេ�កយ។ ករអ�ច រយ! អំេពបប
ទងំអស់របស់ខញុ ំ�តវបនេចញ អំេពបបទងំអស់របស់អនក�តវបនេចញ េ�យ
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកជ
កមមសិទធ ែដល�ពះ�បទនឱយខញុ ំេ�យ�ពះគុណ េ�យករដឹងទុកជមុន។ អូ ខញុ ំ
េអយ!

251 េតអនកខ� ចអ�ី? កុំឆងល់ថ�ទងម់នបនទូលថ “កុំខ� ច ខញុ ំជអនកែដលបន�� ប់
េហយមនជីវតិរស់េឡងវញិ េហយខញុ ំេ រស់ជេរ ងរហូត េហយមនកូនេ�
ៃនេសចក�ី�� បនិ់ងនរក។” កុំបរមភអំពីអ�ីទងំអស់។ សូមបែីតេសចក�ី�� បក់ម៏និ
េធ�បបអនកែដរ។ សូមចំ�ំ។ អ�ច រយ�ស់!

េ�ះឆបេ់ ឥឡូវេនះ។

252 តួអងគអ�ច រយ! បំណុល�តវបនេ�ះ។ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�បឆងំនឹង��តវបន
�យេចញ។ �-�-�! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! ខញុ ំ�ចនឹងេធ�េរ ងឆកួតៗ ប៉ុែន�ខញុ ំ
មន�រមមណ៍ល�។ ចំ�ំ។ េឃញេទ? អូ ទេង�គអ�ច រយ េតអនកយល់ថ�មននយ័
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ដូចេម�ច? យល់ថ�មននយ័យ៉ង�េទ បង�បស? គម នអ�ី�ចយក�េចញពី
អនកបនេទ។ �ែមន៉។ ខញុ ំជអនកកន។់ �ែមន៉។ អ�ី…
253 ទេង�អ�ី? ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនប ចូ ល�បកេ់ េលអនកទទួលផលរបស់ខញុ ំ ពីករ
សុគត ករប ចុ ះសព និងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ �ទងក់� យជខញុ ំ េដមបខីញុ ំ
�ចក� យជ�ទង។់ ឥឡូវេនះ �ទងប់នក� យជមនុស�មនបប េដមបឲីយខញុ ំបន
ក� យជកូន�បស �ែមន៉ េហយកន�់មទេង�ល�។ “ដបតិទីសំគល់ទងំេនះនឹង
េធ��មអស់អនកេជ ” េឃញេទ ទេង�អ�ច រយ!

ឥឡូវេនះ �បញបប់ន�ិច មុន…េយងមន�បែហលដបន់ទីេទ ត។
254 សូមឲយេយងកតស់មគ ល់ ភ� មៗ នូវករេ�បសៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំនឹងបង� ញ
ស ញ មយួចំនួនដល់អនកេដមបឲីយអនកយល់។ េមល ឥឡូវេនះេមល អ�ីជ “អំ�ច
ៃនករេ�បស” គឺជ�បធនបទរបស់ខញុ ំ។ បនទ បពី់�ពះបុ��បនមន�ពះជនមរស់
េឡងវញិ សូមេមលពីរេប បែដល�បនេធ�េលពួកេគេ ៃថងបុណយទី៥០ េត�បន
េធ�អ�ីដល់ពួកេគ អំ�ចេ�បសអ�ីបនេធ�ចំេពះពួកេគ។ �បនេធ�ឱយពួកេគរស់
េឡងវញិ។
255 ឥឡូវេយងសេងកតេមលអ�ីែដល�បនេធ�េលេសទផន។ េសទផនគឺេពរេពញ
េ�យអំ�ចៃនជីវតិ។ �តវែមនអត?់ េឃញេទ គតេ់ពរេពញេ�យអំ�ចៃន
ជីវតិ។ �មនិបនេធ�ឱយគតភ់យ័ខ� ចេទ។ គតប់ននិយយថ “អនកជមនុស�មន
កបលរងឹ េហយមនិកតែ់សបកចិត�និង�តេច ក អនកែតងែតតទល់នឹង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ដូចជដូន�របស់អនកបនេធ� ដូេចនះែដរ។ េតេ���មន កែ់ដលបន
បង� ញពីករយងមកៃន�ពះដសុ៏ចរតិ េនះ ែដលមនិបនបុព�បុរសរបស់អនក�តវ
គបដំុ់ថមេល?” អូ ខញុ ំេអយ! អ�ីមយួេ កនុងគត។់ �បកដ�ស់ គតេ់ពរេពញ
េ�យអំ�ចៃនជីវតិ។

េហយពួកេគបននិយយថ “េយងនឹងកមច តប់ុរសេនះ!”
256 េពលគត�់� ប ់ េគយកដំុថមគបគ់ត។់ និងកបលតូចដក៏ំសតរ់បស់គត ់ ដំុ
ថម�យចំ�ដូេចនះ។ គតេ់មលេឡងេលេហយនិយយថ “ខញុ ំេឃញ�ថ នសួគប៌ន
េបកចំហរ។” អំ�ចៃនជីវតិបនេធ�ករ។ “ខញុ ំេឃញ�ថ នសួគេ៌បកចំហរ េហយ
�ពះេយសូ៊វបនឈរេ ខង�� ំ�ពះហស�ៃន�ពះ។” េនះជអ�ីែដលអំ�ចៃនជីវតិ
បនេធ�ស�មបេ់សទផន។
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257 សូមកតស់មគ ល់មន កេ់ទ ត ែដលមនអំ�ចៃនជីវតិេនះ េឈម ះរបស់គត់
គឺ ភលីីព។ គតេ់ពរេពញេ�យអំ�ចៃនជីវតិ។ គតក់ំពុងមនករ�បជំុដធ៏ំ
មយួេ �សក�ម៉រ។ី �រក��តវបនបេណ� ញេចញ។ មនុស�បនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ពួកេគកំពុងមនករ�បជំុពិត�បកដ។
េហយ�ពះវ ិ ញ ណមនបនទូលេ កនគ់តថ់ អូ គឺ—ថមវន�ចុះមក េហយនិយយ
ថ “េចញពីកររស់េឡងវញិេនះ។” ប៉ុែន�េតអនកបេ�ម�ពះនឹងនិយយអ�ីខ�ះ? កុំេធ�អ�ី
�មែដលេគនិយយ។ េឃញេទ? គតេ់ពរេពញេ�យអំ�ចៃនជីវតិ។ គត់
មន�ំង េហយ—ថមវន�បនធ� កម់កេលគត។់ បននិយយថ “េចញេ
�លខ�ច។់”
258 គតប់នរកេឃញម�េសដ�ីមន កេ់ ទីេនះ េហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឲយគត់
កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បុរសមន កែ់ដលយក�រេ �បេទសេអតយពីូ។
�តវេហយ? េហយគតប់ន�� បប់ងគ ប�់ពះ។
259 កនុងករ�� បប់ងគ ប�់ពះ េបអនកមនិែដលទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ ចូរេធ��ចុះ។ េហយេមលអំ�ចៃនជីវតិមកយកអនក
េពលេនះ។ េឃញេទ?
260 េ េពលែដលេសទផនបនេធ�េរ ងដអ៏�ច រយេនះ…ឬមនិែមនេសទផនេទ។
ប៉ុែន� ភលីីពបនេធ�ករដអ៏�ច រយេនះ េដមបចីកេចញពីកររកីផុសផុលដអ៏�ច រយ
េនះ េហយេគរព�ម�ពះប ញត�ិៃន�ពះ េ េពលែដលគតប់នបំេពញ េ�យករ
បំេពញ… េ�យករេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឥស�រជនេនះ េ�យេគរព�ម�ពះ េនះ
គតម់នកម� ងំេពរេពញេ េ�យអំ�ចៃនជីវតិរហូតដល់�ពះចបគ់តេ់ចញ។
“�នឹងេធ�ឲយរបូកយរែមង�� បរ់បស់អនករស់េឡងវញិ �បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណេនះ
បនេ�បស�ពះេយសូ៊វពីសុគតេឡងវញិ។” �េ�បសភលីីពរហូតដល់គតម់និបន
េឃញគត�់បែហលមយួរយ�សិបម៉យ េលកែន�ងេផ�ង េល�បេទសេផ�ង។
�បនេធ�ឲយរបូកយរែមង�� បរ់បស់គតរ់ស់េឡង។ េតគតប់នេធ��េ�យ
រេប ប�? គតេ់ពរេពញេ េ�យអំ�ចៃនជីវតិ។
261 អូ �កមជំនុំៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់ េយងមនិ�ចឈរេ ទីេនះមនដប
ទឹកេ�ះេគែដលេយងកំពុង�កប់ំេ ៉ េ ទីេនះេទ។ េយង�តវែតែឆ�ត េហយ
អធិ�� នេ�យអំ�ចៃនករេ�បសឲយរស់េឡងវញិ រហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណ
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បរសុិទធបនរស់េឡងវញិ! េយង�តវែតបនចបយ់កេ  េ ៃថង�មយួ េ កនុង
ករេលកេឡងេ ទីេនះ។ បទ ែមនេហយ។ �ែមន៉! អូ!
262 សូមអភយ័េទសចំេពះករបេ ចញមតិេនះ។ ខញុ ំកំពុងែតគិតអំពីម� យែដល
េធ�េ��មេជងតូចៗេនះ ែដលេយងធ� បព់ក ់ ស�មបទ់រក។ អនកម� យចស់ខ�ះ
េ ចបំន។ ទរកតូចកំពុងែតងកក់បល អនកយកកេហ�និងសករខ�ះ រុ�ំកនុងដបមយួ
េហយឱយគតេ់ប ម� េដមបឱីយគតស់ងប។់ �គម នថមពលអ�ីេ កនុងេនះ។ �នឹង
សម� បគ់ត។់ េឃញេទ? ជតិកេហ�អុីនចស់េ ទីេនះ េហយវតថុមនរសជតិ
ែផ�មបន�ិចេធ�ឱយគតេ់លប�ចុះ �នឹងទទួលជតិកេហ�អុីនកនុងខ�ួនគត។់
263 េយងធុញ�ទននឹ់ងេរ ងែបបេនះ។ េ វញិេ ! អនកគឺជឥ នទី �តឡបេ់
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់វញិ! សូមរងឹមេំឡង គម នអ�ី�ចបះ៉ពល់ដល់
�រមមណ៍របស់អនកេឡយ ដូេចនះអនករចួផុតពីេរ ង��សវរបស់មនុស�ទងំអស់។
អ�ីែដល�គបគ់ន និយយ�បឆងំនឹងអនក េនះ�គនែ់តនមំកនូវេសចក�ី�ស�ញ់
បែនថមេទ ត។ �ែមន៉។ េហយអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ ចបយ់កេ �នសួគ៌
ឥ នទីែដលបនេ�ះពីេលសត�មន ់េឡងេ �ថ នសួគក៌នុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ! អូ!

�គឺេ េលភលីីព។ ែដលេ�បសឱយគត ់ចបគ់តេ់ ឆង យ។
264 េ�ះេមលបុរសេផ�ងេទ ត។ មនបុរសមន កេ់ឈម ះេហណុក។ ឥឡូវេនះ
គតប់នេដរជមយួនឹង�គប�់ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ អស់រយៈេពល�បែហល
�បរំយឆន មំកេហយ។ គតម់នទីបនទ ល់មយួថ “ខញុ ំមនិែដលបនប�ជយ័កនុង
�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ឡយ។” គតទ់ទួលបនអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិេ េពល
ែដលឌី�មកិបះ៉គត ់ េលពួកេមកនិច គតម់និចបំច�់� បេ់ទ គត�់គនែ់ត
េឡងេ ផទះ។ �គនែ់តចបេ់ផ�មេដរ។ គតគឺ់ដូច…ដូចភលីីព គតទ់ទួលបន
អំ�ចៃនជីវតិ ជជងេធ�ដំេណ រេ តំបនក់ហ�េហយេ កែន�ងេផ�ងេទ ត ជ
កែន�ង ែដលពួកេគបនរកេឃញគតេ់ េឆនរសមុ�ទខងេលេ ទីេនះ។ ជំនួសឱយ
ផ�ូវេនះ គត�់គនែ់តេ  អូ បននិយយថ “េទះជយ៉ង� ខញុ ំជមនុស�ចស់។
ខញុ ំទទួលអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ ខញុ ំនឹងេដរេចញពីែផនដីភ� ម។”
265 េនះជអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិដូចគន ែដលេយងមនេ េពលេនះ។
េឃញេទ �នឹងេ�បសរបូកយរែមង�� បរ់បស់អនក។ �តឹម�តវឬអត?់ �គឺជ
អំ�ចៃនជីវតិ។
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266 េហណុក ជមយួនឹងទីបនទ ល់ដល៏�ឥតេខច ះេនះ ថ “អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះ
បន�បបខ់ញុ ំឱយេធ� ខញុ ំបនេធ��។ អ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំបនេឃញ�ទងម់នបនទូល
ស�មបខ់ញុ ំឱយេធ� ខញុ ំបនេធ��។” េហយគតក់� យជេពញេ េ�យ—ថមវន� ឬ—ឬ
េមកនិច រហូតដល់េពលែដលអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិបនបះ៉គត ់ េមកនិច
��គនែ់តេលកគតេ់ឡង។ គតប់នេដរេចញពីែផនដីេ �ថ នសួគ។៌
267 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់េលេអលីយ៉។ បនទ បពី់…េមលេអលីយ៉ ជេ��
ដអ៏�ច រយេនះ ជបុរសេ ជំននរ់បស់គត។់ អតេ់ទស។ បងប�ូន �បស�សី េ
ៃថងេនះ គតប់នចបព់ួក�សី�បមុខ គឺពួកេយសិបិល និងអ�័ប។់ េហយ
ឈររហូតដល់…េហយេមលេ គម ននរ�មន ក�់ចឈរត�ងំជមយួគត់
បនេទ។ េហយគតប់នស�ីបេនទ ស និងេលប�តបក ់េហយឈរេ ទីេនះ េហយ
�ពះជមច ស់បនែថរក�គត ់និងជួយគតេ់ �គបទី់កែន�ង។ អនកដឹងេទ មតិ�ចស់
បនហតេ់ន យេ ៃថងមយួ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចស់េ េហយ ដូេចនះខញុ ំមនិ
�ចេ មុខេទ តបនេទ។” គតក់ំពុងបន� �មខញុ ំគិត គត�់យុេកសិបឆន ។ំ
�យុពិត េហយេដរជំុវញិទីេនះ េហយគតេ់ពរេពញេ�យអំ�ចៃនកររស់
េឡងវញិ។ អនកដឹងអ�ីេទ? គតប់ន�កេឡកេមល�ជលងទេន�យរ័�ន។់

�ពះេអយ! ខញុ ំេសទរែត�ចេមលេឃញ�ជងមខ ងេទ ត។ អនក�ចេទ?
268 េពញេ េ�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ រហូតដល់ េឃញរេទះចំបងំេ
ទីេនះ េសះខ�ះៃនេភ�ងនិងរេទះេភ�ង ភជ បេ់ នឹងេដមេឈខ�ះេ ទីេនះ។ គត់
�គនែ់តេដរឆ�ងទេន�េ ផទះ េ�យមនិ�� ប។់ អំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ បន
ប ជូ នមក បនេធ�ឱយរេទះមយួចុះពី�ថ នសួគម៌ក េហយយកគតេ់ឡងេ ។ គត់
កប៏នេ�ះ�វរបស់គត ់េហយេបះ�េ ឲយេអលីយ៉វញិ។ �តវេហយ។
269 ឥឡូវេនះ បនទ បម់ក មតិ�មន កេ់នះបនេរ ស�វេនះ ែដលជ�បេភទៃន
�កមជំនំុម�ងេទ ត េឃញេទ េរ ស�វេនះ។ ឥឡូវេនះ គតប់នេធ�ករអ�ច រយគុណ
និងពីរដង ែដលជ�បេភទៃន�ពះ�គីសទ និង�កមជំនំុ។ េឃញេទ? េអលីយ៉បន
េធ�បនួ គតេ់ធ��បបំី។ សូមេមល ឥឡូវេនះ គតគឺ់ជ—គតម់នអំ�ចេទ�ដង
េ�ពះគតប់នសំុ�។ “អ�ីែដលធំជងេនះេ េទ តែដលខញុ ំេធ�។” េឃញេទ? ប៉ុែន�
គតេ់ពរេពញេ េ�យអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ នងិអ�ីៗ�គបយ៉់ង រហូតដល់
គតប់នេធ�ករទងំអស់េនះ គឺជអ�ីែដលេអលីេសបនេធ�គុណជពីរ គឺេ�ចនជង
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គតេ់ េទ ត។ េហយសូមជ�មបថ គតម់នជីវតិរស់េ រហូតដល់�យុ៨០ ឬ
េកសិបឆន  ំគតច់ស់េ េហយ—គត�់� បេ់ហយ។ គតប់ន�� ប ់េហយពួកេគ
—េគយកគតេ់ចញេ ប ចុ ះ។
270 អនកដឹងេទ ែមនេហយ អំ�ចៃនជីវតិេនះមនិបនចកេចញពីគតេ់ទ។
ជេ�ចនឆន េំ�កយមក េពល�ចរ់លួយអស់ពីឆ�ឹង គត�់តវបន�កក់នុងផនូរ។
ៃថងមយួពួកេគកំពុងដឹកមនុស��� ប ់ េហយេឃញខម ងំស�តវ េហយេគេបះបុរស
េនះេ េលឆ�ឹងេអលីេស។ មនអំ�ចៃនជីវតិេលឆ�ឹងទងំេនះ រហូតដល់បុរស
េនះបនរស់េ�តេឡងវញិ។ អូ!
271 “�នឹងេ�បស�ងកយរែមង�� បរ់បស់អនក។” េទះបីជ�� ប ់ និងរលួយ
េ កនុងផនូរកេ៏�យ ប៉ុែន�អំ�ចៃនជីវតិេនះបនេដកេលដីេនះ។ �េលលូ
យ៉! �� ! “�ពះអងគែដលេ�បស�ពះ�គីសទឲយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ កេ៏�បស
របូកយែដលរែមង�� បរ់បស់អនកែដរ។” េអលីយ៉ែដលេ ទីេនះ េអលីេសនិងេអ
លីយ៉…
272 ចូរចថំ បុរសែដល�� បេ់នះ គឺជេ��េនះ ែដលេពរេពញេ�យអំ�ច
ៃនកររស់េឡងវញិេនះ េដកេ កនុងផនូរ េហយរលួយេហយេនះ �មនអំ�ច
ៃនជីវតិ រហូតដល់ពួកេគបនេបះមនុស��� បម់កេលគត ់ េហយគត�់ចរស់
េឡងវញិបន។ គតេ់ ែត�ច�កៃ់ដេលអនកជំងឺ។ គត�់ចេទ? �ែមន៉។
ហនឹងេហយ។
273 េហយសូមចថំ េយងជ�ចឈ់មរបស់�ទង ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ “េយង
ជ�ចៃ់ន�ចរ់បស់�ទង ់ និងជឆ�ឹងៃនឆ�ឹងរបស់�ទង។់” អូ គម នផ�ូវេចញពី�េទ។
េយងនឹងរស់េឡង ហនឹងេហយ។ អនកនឹងរស់េឡង ហនឹងេហយ។
274 បុណយអុីេសទរមននយ័េ�ចនជង�បៃពណី។ េពលេនះែដរ�កជ៏ របូកយរបស់
េយង�តវបនេ�បសជមយួ�ទង ់េហយេយងកំពុងអងគុយេ �ថ នសួគ។៌
275 េហយរបូកយេនះ�ចរលួយេ កនុងសមុ�ទ ��ចរលួយេ កនុងដី
�បែហលជមនិមនេផះមយួ�� ប�ពផង ប៉ុែន�នងកំពុងេចញមក។ ដបតិ
�ពះវ ិ ញ ណែដលេ�បស�ពះអមច ស់ខញុ ំឲយរស់េឡងវញិ បនេ�បសរបូកយរែមង
�� បេ់នះឲយរស់េឡងវញិ។ �េ�បស�ងកយរបស់អនកពី�� ប។់ េហយេយងគឺជ
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អនកទទួលផលរបស់�ទងពី់កររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ េគលនេយបយរបស់�ទង់
អំពីជីវតិអស់កលប ែដលខញុ ំនិយយេ�ចនអំពី� អនកដឹងេហយ។ កុំឆងល់ �ទងម់ន
បនទូលថ “កំុខ� ច។” �ទង�់ជបេហយ។
276 ដូចែដលប៉ុលបននិយយថ “ឳេសចក�ី�� បេ់អយ េត�ទនិចឯងេ ឯ�?
ឳផនូរេអយ េតជយ័ជំនះរបស់ឯងេ ឯ�? ខញុ ំេពញេ�យអំ�ចៃនករ
េ�បស។ សូមអរ�ពះគុណដល់�ពះ ែដល�បទនឲយេយងមនជយ័ជំនះ�មរយៈ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទជអមច ស់ៃនេយង។” បទ ែមនេហយ! អំ�ចៃនករេ�បស។
អូ ខញុ ំេអយ!
277 �ទងេ់ រស់ជេរ ងរហូត “ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”
េហេ�ពរ ១៣:៨។ សូមកតស់មគ ល់ថ �ពះេមស�ុ ី អនកចកេ់�បង�ងំ កូន�កមុំ
របស់�ទង ់ គឺជ�ពះេមស�ុ-ីរបស់អនក េឃញេទ អនកចកេ់�បង�ងំ។
278 សូមកតស់មគ ល់ េសចក�ី�� បម់និ�ចប ឈបអ់ំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
របស់�ពះេទ។ េសចក�ី�� បម់និ�ចប ឈប�់បនេទ។ េ េពលែដលអនកបន
ទទួល� �ជភពអស់កលបជនិចច។ គម នអ�ី�ចប ឈប�់បនេឡយ។ អនកមនិ
ចង�បន អនកមនិ�ច—មនិ�ចេធ�អ�ីបនចំេពះ�។ អនករស់េ កនុងជីវតិរបស់អនក
ែដលមនិប ឈប�់បន ��គនែ់តល�ែមនែទន។
279 សូមកតស់មគ ល់ េ�កម៉ូេសេពរេពញេ េ�យអំ�ចៃនករេ�បស។
េតែមនឬមនិែមន? គតគឺ់ជេ��មន កែ់ដលមន�ពះបនទូល។ គតគ់ឺជែផនកៃន
�ពះបនទូល។ គតគ់ឺជ�ពះបនទូលៃនៃថងេនះ។ េត��តវេទ? េហយបនទ បពី់គតប់ន
�� បេ់ �បបំីរយឆន េំហយ េ េលភនេំដមអូលីវ គតឈ់រេ ទីេនះ ជមយួនឹងេអ
លីយ៉។ �តវេទ? េ�យអំ�ចៃនករេ�បស េសចក�ី�� បម់និ�ចដក�េចញ
បនេទ។ េទ េទ។ “ខញុ ំនឹងេ�បស�ម�ងេទ ត។” េទវ�មក ប ចុ ះគតេ់ កនុង
�ជលងភន។ំ �ចគ់តប់នរលួយអស់េ េហយ ឆ�ឹងរបស់គតប់នបតេ់ េហយ
និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េ�យអំ�ចៃនជីវតិេ ែតមន។ �បនជួយគតេ់ហយ
នគំតឱ់យរស់េឡង។ េហយេ ទីេនះគតឈ់រេ ទីេនះ។ សូមកតស់មគ ល់។
280 អនកនិយយថ “េត�តឹម�តវេទបង�បស�បណ� ំ បនទ បពី់�បបីំរយឆន ?ំ” អូ
ខញុ ំេអយ!
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281 �បសិនេបអនកនឹង�នេ កនុងម៉ថយ ខញុ ំមនបទគមពរីមយួ ម៉ថយ
២៧:៥១។ អនក�ចសរេសរ កត�់ចុះ។ េពលអនកទងំេនះ�តឡបម់កទីេនះវញិ
េនះេជ ថ�ទងនឹ់ងយងមក… �ពះគមពរីបនែចងេ ទីេនះ បនទ បពី់�ទងយ់ងមក
ពួកេគបនេដកេ កនុងដី។ អំ�ចៃនករេ�បសគឺេ េលពួកេគ េហយពួកេគ
ជែផនកមយួៃន�ទង ់ពួកេគជអនកបរសុិទធ។ ពួកេគជែផនកមយួៃន�ទង ់ពីេ�ពះពួកេគ
បនេជ េល�ទង។់
282 ពួកេគ�ចមនជីវតិេនះ �មរយៈដង� យេច ម ករបូជ ែដលមនិ�ចនំ
វ ិ ញ ណេច មមកេលបុរសេនះបនេឡយ។ ចុះឥឡូវេនះេ�យមនវ ិ ញ ណៃន
មនុស� �ពះផទ ល់ មកេលអនកេឃញេទ េតេយងមនអំ�ចៃនករេ�បសខ� ងំ
ជងប៉ុ�� េ ! ប៉ុែន� �មរយៈដង� យេ�ះអំេពបប�តវបនថ� យ�ចេ់ច ម
មយួ�បេភទ។អ�ីែដលេយងមនមនិែមនជដង� យេទ �ជដំ�ង។ េតេយងខ� ច
អ�ី? េហយពួកអនកែដលមនែតនិមតិ�ស ញ  ចង�ុលេ កររស់េឡងវញិរបស់�ទង់
េហយចុះេ កនុងផនូរជមយួ�។
283 េ េពលែដលយ៉ូបកលពីេដមេ ទីេនះេ�កមភព�នតឹងដធ៏ំរបស់គត ់ខញុ ំ
េអយ អ�ី�គបយ៉់ងបនយកេចញពីគត!់ �រក�បននិយយថ “អនុ ញ តឱយខញុ ំ
ពល់គត។់ ខញុ ំនឹងេធ�ឲយគត�់កប់�� ��ទងេ់ ចំេពះមុខ។” េហយបនទ បម់ក
�បនចញ់។
284 បននិយយថ “កុំយកជីវតិគត។់” េហយ�បនេធ��ក ់ (គត)់ ទងំអស់
ប៉ុែន�មនិបនយកជីវតិរបស់គតេ់ទ។
285 េហយ�បពនធរបស់គតែ់ថមទងំបន�បឆងំគតេ់ទ តផង។ បនែចងថ
កំហឹងរបស់នងបនក� យជចំែឡកស�មបគ់ត។់ និយយពកយមយង៉េទ ត គឺ
នង—នងនឹងមនិទកទ់ងនឹងគតេ់ទ តេទ។ �កម់និ�ស�ញ់គតេ់ទ តេទ
�គនែ់តរញុគតេ់ចញេ�ក។ “យ៉ូបេអយ េវទន�ស់! េហតុអ�ីបនជអនកមនិ
�កប់�� ��ពះជមច ស់ េហយ�� បេ់ ?”

បនតបថ “អនកនិយយដូច ស�ីលងង។់” អូ ខញុ ំេអយ!
286 េឃញេទ គតប់នកនជ់បយ៉់ង�តឹម�តវេ នឹងអ�ីែដលគតម់ន។
ឥឡូវេនះ គតគឺ់ជេ��។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែមនជមនុស�មន
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បបេទ។ ខញុ ំបនថ� យយ ញបូជ។” �ែមន៉។ គតដ់ឹងពីកែន�ងែដលគតក់ំពុង
ឈរ។ គតេ់ េល�ពះបនទូល។ មនិថអនកឯេទ តនិយយយ៉ង�កេ៏�យ
គតេ់ ទីេនះេ ជបឯ់�ពះបនទូល។ បនទ បម់កេវ�ដអ៏�ច រយដធ៏ំេនះ…បន
ែចងថ “អនកនិយយដូចជ ស�ីលងង។់” គតប់ននិយយថ “�ពះអមច ស់បន
�បទនមក �ពះអមច ស់បនយកេ វញិ េហតុអ�ីមនិបន សូមេលកតេមកង�ពះនម
�ពះអមច ស់!” បននិយយថ “ខញុ ំមកកនុងេ�កេនះេ�យគម នអ�ីទងំអស់។ ខញុ ំ
មកទីេនះ េ�យ��កតកយ ខញុ ំនឹងេចញេ វញិដូចគន ។ សូមថ� យ�ពះពរដល់
�ពះនម�ពះអមច ស់!” អងគុយេ ទីេនះ ធ� យបូសេឡង កូនគត�់� ប ់គត�់កី�ក
េហយមតិ�ភក�ិទងំអស់ែបរជ�បឆងំនឹងគត ់ សមជិក�កមជំនំុរបស់គត ់ អ�ីៗ
េផ�ងេទ ត គតប់នដណ� បខ់�ួនគតជ់មយួនឹង…េហយេវទនយ៉ង�! គម ន
នរ�មន កក់នុងចំេ�មអនកធ� បឆ់�ងកត�់េ េឡយេទ។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ
គតប់នកន�់ម�ពះបនទូលេនះ។
287 គតគឺ់ជសត�ឥ នទី។ អូ ខញុ ំេអយ! អនកមនិ�ចបេងកតេរ ងេ េលែភនករបស់
គត�់គបេ់ពលេវ�បនេទ។ េទ េទ។ ទងំឈរេ េល�ពះបនទូលេនះ េតមនអ�ី
េកតេឡង? េមឃ�សឡះេ វញិ ផគរកច៏បេ់ផ�មបន�ឺេឡង េផ�កបេនទ រកច៏បេ់ផ�មភ�ឺ
េហយយ៉ូបេងបមុខេឡងេឃញករនិមតិ� បននិយយថ “ខញុ ំដឹងថ�ពះេ�បស
េ�ះរបស់ខញុ ំមន�ពះជនមរស់។ េ ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ងឈរេ េលែផនដី
េនះ។ េហយេទះបីជបនទ បពី់ដងកូវសីុែសបកបនបំផ� ញ�ងកយេនះ ឆ�ឹង និង
អ�ីទងំអស់េនះ អំ�ចៃនជីវតិនឹងមន។ ខញុ ំនឹងេឃញ�ពះេ�យខ�ួនខញុ ំ ែដល
ខញុ ំនឹងេឃញេ�យខ�ួនខញុ ំ។ ែភនកខញុ ំនឹងេមលមនិេឃញអ�ីេផ�ងេទ តេទ។” េត��តវ
េទ? “េទះបីជបនទ បពី់ែសនង�តវបនបំផ� ញេ កនុងខ�ួនខញុ ំកេ៏�យ េទះបីជដងកូវ
សីុែសបកកនុងខ�ួនខញុ ំឥឡូវេនះ នឹងបំផ� ញ�េចញ។”
288 អនកដឹងេទ ដងកូវៃន�ចម់និមករកអនកេទ។ ដងកូវេនះមនេ កនុងអនករចួេហយ
ជដងកូវែសបករបស់អនកផទ ល់។ េតអនកធ� បក់តស់មគ ល់�េទ? �កអ់នកេ កនុងមឈូ
សមយួ េហយរតឹ�ឱយតឹង ដងកូវនឹងសីុអនកដូចគន  េ�ពះ�សថិតេ កនុងអនក។ អនក
�គនែ់តជសត�ល�ិតមយួ�កម �ងំពីដំបូងេ ខងកនុង។
289 “េទះបីដងកូវៃន�ច ់ដងកូវសីុែសបករបស់ខញុ ំបំផ� ញខញុ ំ �ចរ់បស់ខញុ ំ ប៉ុែន�េ កនុង
�ចឈ់មខញុ ំ ខញុ ំនឹងេឃញ�ពះ។”
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290 េហយេ �ពឹកៃថងរស់េឡងវញិេនះ! សូមថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �េលលូយ៉!
ម៉ថយ អនកនិពនធដអ៏�ច រយេនះ ២៧:៥១ បននិយយថ “បនទ បព់ី�ទងប់នមន
�ពះជនមរស់េឡងវញិ អស់ទងំផនូរេខម ចករ៏េបកេឡង ឯេខម ចពួកអនកបរសុិទធ ែដល
េដកលកេ់ េហយ បនរស់េឡងវញិជេ�ចន េហយចូលេ កនុងទី�កងបរសុិទធ
េលចមកឲយមនុស�ជេ�ចនេឃញែដរ។” អំ�ចៃនករេ�បសេនះ េ ែតមនេ
េលឆ�ឹងេអលីយ៉េ េពលែដលគម នឆ�ឹងេទ តេទ េ ែតមនេលយ៉ូប េ េពលែដល
គម នដីសូមបមីយួ�� ប�ពេ សល់ពីខ�ួនគត។់ ប៉ុែន�អំ�ចៃនករេ�បសេ ែត
មន។
291 “�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណេនះែដលេ�បស�ពះេយសូ៊វឱយមន�ពះជនមរស់
េឡងវញិគងេ់ កនុងអនក �ទងក់នឹ៏ងេធ�ឲយរបូកយរែមង�� បរ់បស់អនករស់េឡង
ែដរ។” សូមចំ�ំ �បញបប់ន�ិចេហយ។
292 អនកនិយយថ “អូ ខញុ ំចងរ់ស់េ េពលេនះ…” អនករស់េ កនុងេពលេវ�ល�
ជង។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកទងំអស់គន …
293 ខញុ ំេឃញអនកកតប់ទគមពរីមយួចំនួន។ ជករ�បេសរ�ស់ កត�់ចុះ
ែថស�ឡូនីចទី១ ៤:១៦។ ចេំមលថ ល�ប៉ុ�� ។ កនុង…“ពួកបរសុិទធ ែដល
េដកលកេ់ កនុង�ពះ�គីសទ នឹងរស់ជមយួ�ទង”់ េឃញេទ ពួកបរសុិទធេ កនុងផនូរ
េដកលក។់ ដូចេអលីយ៉ែដរ។ អនកខ�ះដូចជេអលីេស េឃញេទ ខ�ះ�តវបនេ�បស
េឡង ខ�ះនឹង�តវយកេ  ខ�ះនឹងេ កនុងផនូរ។ ពួកេគនឹងេ ជមយួ�ទង។់ “ែ�ត
របស់�ពះជមច ស់នឹងបន�ឺេឡង េហយអនក�� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិ
មុនេគ។ េហយេយង�ល់គន ែដលេ រស់ និងេ េសសសល់នឹង�តវេលកគន
េ ជួប�ពះអមច ស់េ េល�កស។” អំ�ចៃនករេ�បសេ ែតមន អំ�ច
េ�បសេលអនក�� ប។់ េឃញេទ?
294 អំ�ចៃនករេ�បសដូចគន ៃន�ពះែដលបនបង� ញេ កនុងេ��ទងំពីរ
េនះ។ េមលេឈម ះេគ សឹងែតដូចគន  េអលីេស េអលីយ៉។ េឃញកូន�កមុំ
កូនកំេ�ះេទ? មន កក់នុងចំេនមពួកេគគឺ�ពះេយសូ៊វ។ មន កេ់ទ តគឺអងគ�ពះេយសូ៊វ។
អនកេឃញេទ េសទរែតដូចគន  គឺ—�គនែ់តរ�ង—�ទងនិ់ងនង។ េឃញេទ?
295 េអលីយ៉ េហយេមលពីរេប បែដល��តវបនតំ�ងេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េអ
លីេស… �តវបនេលកេឡងេ កនុងករេលកេឡង តំ�ងឱយ�កមជំនុំ មនិអីេទ េអ
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លីយ៉េហយេអលីេសបនេដកលករ់ហូតដល់រស់េឡងវញិ។ េឃញេទ? �ដូចជ
បក�មីយួ �តវករ�� បពីរេដមបរីក�លំនឹងខ�ួនគត។់ េឃញេទ? �កមជំនំុ�តវបន
តំ�ងេ ទីេនះេ កនុងេ��ទងំពីរេនះ។ “ដបតិេយង�ល់គន ែដលមនជីវតិ
េហយេ ជបនឹ់ងករយងមករបស់�ពះអមច ស់ េនះនឹងមនិ��ងំពួកអនកែដល
កំពុងេដកលកេ់ឡយ។ ដបតិែ�តរបស់�ពះជមច ស់នឹងបន�ឺេឡង” �� បទងំពីរនឹង
មកជមយួគន  េហយេយងនឹងេ�ះេ  �េលលូយ៉ េ�ះេ ឆង យ។ េ�ពះ
(អ�ី?) េ កនុងជីវតិរស់ ឬ�� ប ់អំ�ចៃនកររស់េឡងវញិេនះ េ ែតមនជីវតិ។
296 សូមចំ�ំ។ ចងច ំ ចឥំឡូវ �បញបេ់ េមលថទងំេនះជអ�ី។ េមល
អំ�ចៃនករេ�បសឱយរស់េឡងវញិេ ៃថងេនះ។ សូមចថំ េយង�តវបន
េ�បស។ មនិយូរប៉ុនម នេទ ស�មបជំ់នួយ…
297 េហយខញុ ំ—ខញុ ំគិតថ�ពះអមច ស់របស់េយងបនមនបនទូល េហយប៉ុលកដូ៏េចន ះ
ែដរ “អ�ីែដល�ពះបិ�បនបង� ញខញុ ំ ខញុ ំមនិបនតបសនងអ�ីេឡយ។ ខញុ ំ�បបអ់នក។”
េហយេ ៃថងចុងេ�កយេនះ េពលេយងបនេឃញ�ពះេច�� ៃនកររស់េឡងវញិ
របស់�ទងម់កេលេយង �ទងែ់ថមទងំ�បទនក�ីសេ ងគ ះដល់េយង េដមបេីឃញ
អនកជំងឺបនជសះេសប យ។ េយងបនេឃញអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិេធ�ករ
េ កនុងចំេ�មពួកេយង ដូចជេ េពលេនះមកេលពួកេគេ សមយ័េដម
េឃញេទ េឃញ�នមំកវញិេ�យករនិមតិ� េហយេ�បសមនុស��� ប ់ េឃញ
�េធ�ឲយអនកជំងឺជសះេសប យ។
298 េ ៃថងមុនខញុ ំកំពុង�បបន់រ�មន ក។់ េកមងតូចដូ�វ ៉នុ វុតី េ ទីេនះ ខញុ ំគិតថ
អនកទងំអស់គន �គ ល់គត។់ ខញុ ំបនេដរ�បមញ់ជមយួគត។់ េកមងតូចដក៏ំសត…់
គតជ់េកមង�បសដល៏�មន ក។់ គតម់កទីេនះេដមប�ីកមជំនំុ។ គតនឹ់ង…ជមតិ�ដល៏�
របស់ខញុ ំ េហយគត…់គតប់ននិយយថ “មនិចងរ់ខំនអនកេទ។”
299 ខញុ ំបន�កេឡកេមល �តេច ករបស់គត ់ េហមេប៉ង ខងកនុង។ េហយខញុ ំបន
និយយថ “ដូ�វ ៉នុ េតសុខសបបយជេទ?” �គនែ់តចបៃ់ដគត់ ែបបេនះ
េហយជម�រកី។ ខញុ ំបននិយយថ “ដូ�វ ៉នុ េតមនប � អ�ីជមយួ�តេច ក
របស់អនក?”
300 គតប់ននិយយថ “មនិដឹងេទបង�បស�បណ�។ំ �បែហល�បមំយួែខ
�បពំីរេហយ�េ ែតេហម…”
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ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិនិយយអ�ីអំពី�?”
301 បននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងរ់ខំនអនកេទ បង�បស �បណ�។ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកដឹងថ�ជអ�ីេទ?”
បននិយយថ “ខញុ ំមនគំនិតមយួ។”

302 ខញុ ំ�គនែ់ត�កៃ់ដេលគត ់មនិែដលនិយយអ�ីេ�ះ។ ពីរៃថងេ�កយមក កគ៏ម ន
�� ក�ន មែដរ។ េត�គឺជអ�ី? អំ�ចៃនករេ�បស េឃញេទ �នឹងេធ�ឱយរបូកយ
រែមង�� បរ់បស់អនករស់េឡងវញិ។ �តេច ករបស់គតនឹ់ង�តវបនសីុអស់ ខួរកបល
របស់គតនឹ់ងបតេ់  េឃញថគតប់ន�� ប។់ ប៉ុែន�អំ�ចៃនជីវតិ! េឃញេទ?
303 េហយេ ៃថងមយួេ េពលែដលខញុ ំេន យហត ់ខ�ួនខញុ ំផទ ល់អំពី…ខញុ ំបននិយយ
ថ “េបអនក…ជ�បស អនកគួរែតេ មុខេទ ត អនកមន�យុ�សិបឆន េំហយ។ េប
អនកនឹងេធ�អ�ីមយួថ� យ�ពះអមច ស់ អនក�តវ�បញបេ់ធ��ល�ជង។ អនកកនែ់តចស់
េ េហយ។” េឃញេទ? េហយេ �ពឹកេនះ អំ�ចៃនករេ�បសបនមកដល់
េហយ�ទងប់នឲយខញុ ំេមលេល�ងំនន េហយខញុ ំបនេឃញអនក�ល់គន េ ទីេនះ។
អូហូ។ េឃញេទ? �ទងម់នបនទូលថ “អ�ីែដលអនកធ� ប�់ស�ញ់ និង�ស�ញ់អនក
ទងំអស់េនះគឺផ�ល់ឱយអនក។” េឃញេទ? ខញុ ំបនេឃញពួកេគេ ទីេនះដូចេនះ។
េតី�ជអ�ី? �ជអំ�ចៃនករេ�បស។
304 យ៉ូ�នជអនកទទួលករេបកសែម�ង�តវបនេពរេពញេ�យអំ�ចៃនជីវតិ
ែដលេ�កកឈរេឡង េហយបនេឃញទីប ចប�់ងំពីេដមដំបូងមក។
305 េអ�យេពរេពញេ េ�យអំ�ចៃនករេ�បស េហយេ�កកឈរេមល
សហស�វត�រ ៍និងទងំអស់េនះ។
306 អំ�ចៃនករេ�បស! “េហយ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណែដលេ�បស�ពះ�គីសទឲយ
មន�ពះជនមរស់េឡងវញិេនះ គងេ់ កនុងអនក�ល់គន  �នឹងេ�បស�ងកយែដល
រែមង�� ប…់�ងកយ�� បរ់បស់អនក។” សូមចថំ �ជអំ�ចៃនករេ�បស!
307 រកេមលអ�ីែដលេយងបនេឃញេ ៃថងេនះ។ អំ�ចៃនករេ�បសបន
មកដល់េយង េដមបេីបក��ទងំ�បពីំរ។ េតេនះជអ�ី ភពៃវឆ� តរបស់មនុស�
ឬ? េទ ជអំ�ចៃនករេ�បសៃន�ពះ។ េឃញេទ អំ�ចៃនករេ�បសៃន�ពះ
បនទយទុកជមុនថ�នឹងេកតេឡង។ សូមេមល អំ�ចៃនករេ�បសៃន
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�ពះបនេធ�ឱយេ�កិយែថ�ងទីបនទ ល់ចំេពះ� �គឺជេសចក�ីពិត។ ខញុ ំបន�បប់
អនកថ េទវ�របស់�ពះអមច ស់ គឺេ ជុំវញិ េ កនុងបេងគ លេភ�ង អំ�ចៃនករ
េ�បសអនុ ញ តឱយេ�កិយែថ�ងទីបនទ ល់ថ�គឺជេសចក�ីពិត។ េហយេ កនុង
េនះ ពួកេគមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។ េហយេយងបនដឹង �គនែ់តេមល�មផ�ូវេនះ
េហយ�គឺជ�ពះអមច ស់របស់េយងេ ទីេនះ អនកេឃញេទ។
308 �ទងគឺ់ជអនកែដលេបក��ទងំេនះ។ �ទងគឺ់ជ��ទងំេនះ ដបតិ�ពះបនទូល
ៃន�ពះទងំមូលគឺជ�ពះ�គីសទ េហយ�ពះ�គីសទគឺជ��ែដលបនេបក។ េតករេបក
��គឺជអ�ី? ករេបកសែម�ងពី�ពះ�គីសទ។
309 េហយេទវ�ទងំ�បពំីរអងគ ែដលតំ�ងឱយវ�ិរទងំ�បពីំរបនប ចប់
េហយេយងមនិ�ចេមលេឃញ�េឡយ។ េគេឃញ េគយកបនរបូភព ែតេយង
អតេ់ទ។ េហយេ ទីេនះ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េ �កមកំពូល។ បង� ញថ�ទង់
ជ�ល់��  និងអូេម�គ  ែដលជករចបេ់ផ�មនិងចុងប ចប។់ អត�ស ញ ណអ�ី!
អំ�ចៃនករេ�បសបនេធ�ដូេចនះចំេពះេយង។
310 អំ�ចៃនករេ�បសអនុ ញ តឱយេយងេឃញករយងមករបស់�ទង។់
អំ�ចៃនករេ�បសបនឆកយ់កេយងពីេសចក�ី�� បេ់ ឯជីវតិ។ អំ�ចៃន
ករេ�បសផ�ល់នូវករយល់េឃញ េដមបដឹីងពីអ�ីែដលខុសឆគងជមយួអនក និងអ�ី
ែដល�តវេធ� អ�ីែដលអនកបនេធ� និងអ�ីែដលអនកមនិគួរេធ� និងអ�ីែដលអនកគួរេធ� និងអ�ី
ែដលអនកនឹងក� យជ។ អំ�ចៃនករេ�បសេរ ងទងំអស់េនះ!
311 �ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយងគឺេពរេពញេ�យអំ�ចៃនករេ�បស �ទង់
គឺ�គបទ់ងំអស់ រមួគន ។ �ទងម់នេពញេ�យអំ�ចៃនករេ�បស �ទងម់ន
�ពះបនទូលថ “អនកបំផ� ញរបូកយេនះ េហយខញុ ំនឹងេលក�េឡងកនុងរយៈេពល
បីៃថង។” និយយពីភពេជ ជកក់នុងអំ�ចៃនករេ�បស! “បំផ� ញរបូកយេនះ
េហយខញុ ំនឹង…ដំ�កេ់នះ េហយខញុ ំនឹងសង�់េឡងកនុងរយៈេពលបីៃថង។”
312 េហតុអ�ី បនជ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ? �ទងប់នដឹងថ��តវបនែចងពី�ទង់
សូមេមលថ��តវបនសរេសរពី�ទងេ់�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលមនិ�ចប�
ជយ័។ �ពះបនទូលបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិទុកខឱយ�ពះដវ៏សុិទធរបស់េយង េឃញ
ភពពុករលួយ េហយកម៏និទុក�ពលឹង�ទងេ់ កនុងនរកែដរ។” េហយ�ទងប់នដឹង
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ថ អំ�ចៃនករេ�បសនឹងេលក�ទងេ់ឡង ថនឹងមនិមនេកសិក�មយួខូច
េឡយ។
313 �ទងម់នបនទូលថ “អនកបំផ� ញវ�ិរេនះ េហយខញុ ំនឹងសង�់មកវញិកនុងេពល
បីៃថងេទ ត។”
314 េហតុអ�ី? �គឺជទំនយ ែដលជ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េហយទំនយ
�បសិនេប�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះពិត មនិ�ចប�ជយ័បនេឡយ។ េហយ
ទំនយដូចគន និង�ពះបនទូលៃន�ពះែដលមនបនទូលថ�ទងនឹ់ងេ�បស�ទងឱ់យរស់
េឡងេនះមនបនទូលថ េយង�តវបនរស់េឡងវញិជមយួ�ទងេ់ហយ។ កុំឆងល់
ថ �ទងម់នបនទូលថ “កុំឱយខ� ចេឡយ។” េហយ��តវបនែចងថ “�ពះវ ិ ញ ណ
ែដលគងេ់ ឥឡូវេនះ គងេ់ កនុង�ទង ់ ឥឡូវេនះេ កនុងេយង កេ៏�បសរបូកយ
រែមង�� បរ់បស់េយងេឡងែដរ។” កុំខ� ចអី មតិ�េអយ �ពះ-បុ���ទងរ់ស់េឡង។
�ពះ�ជបុ�តរស់េឡងវញិ។ អត…់
315 ឥឡូវេមលករផ� ស់ប�ូរ។ េយងមន ក់ៗ  តំ�ងេ ទីេនះ។ មនពួកបរសុិទធ
ែដលេ រស់ែដលបនេលកេឡង មនេអលីយ៉ឈរេ ទីេនះ។ េហយេ
ទីេនះម៉ូេសឈរ ជពួកបរសុិទធែដលបន�� ប…់ ដូចគន េនះផងែដរពួកេគទងំពីរ
មនអំ�ចៃនករេ�បស។ មនិថអនក�មន ក�់� ប ់ េហយមន កេ់ទ តមនិ�� ប់
េទ គឺេ ទីេនះ។
316 សូមកតស់មគ ល់ អូ េមលអ�ីែដលេយងកំពុងេឃញេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ។
ដូចគន នឹងករសនយកនុងយ៉ូ�ន ១៤:១២។ ឥឡូវេនះេមល…[កែន�ងទេទេ េល
កែសត—េអដ។] �បកដ�ស់។

មនុស�និយយថ “អនកទមទរអំ�ច?” េទ េទ េទ។
317 េយងដូចជពួកេគេ ភនេំដមអូលីវ េឃញេទ។ �បកដ�ស់ េយងមនិ
ទមទរអំ�ចេទ។ ប៉ុែន� េយង ចូលចិត�—ដូចពួកេគ…េ េលភនេំដមអូលីវែដរ
ពួកេគមនិបននិយយថ េ�កម៉ូេស ថ “េមលអនក� េឃញខញុ ំជអនក�”
ពួកសិស�និយយថ “េមលថខញុ ំជអនក� េឃញខញុ ំជនរ�។” េតអនកដឹង
ថមនអ�ីេកតេឡងេទ? សូមកតស់មគ ល់ ពួកេគបនេឃញ�ពះេយសូ៊វកនុងសិរលី�។
េនះេហយជអ�ីែដលពួកេគចងេ់ឃញ�តំ�ង �ពះេយសូ៊វបនេលកតេមកង។
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318 អ ច ឹងេហយបនជៃថងេនះ េយងមនិពយយមេធ�ជអនកធំេនះេទ។ េយង
មនិខ�ល់ពីអ�ីែដលមនុស�និយយអំពីេយងេទ។ េករ �េ៍ឈម ះរបស់េយងគឺគម ន
�បេយជនេ�ះ �ជ�ពះនម�ទង។់ ជីវតិរបស់េយង �គម នអ�ីេ�ះ។ �ជជីវតិ
របស់�ទង។់ �ជអំ�ចរបស់�ទង ់ មនិែមនជអំ�ចរបស់េយងេទ។ េហយ
មនេរ ងែតមយួគតែ់ដលេយងចូលចិត�េធ� គឺេឃញ�ទងក់នុងសិរលី�។ េហយេត�
�ចេ ជយ៉ង�? េ េពលែដល�ទងប់នេលកតេមកងេ កនុងេយង េ�យ
កររស់េឡងវញិរបស់�ទងែ់ដលេ កនុងេយង។ េយងេឃញ�ទងគ់ងេ់ ម�ងេទ ត
ដូចជ សព�ៃថង។

319 េតអនកបនទទួល�េទ? េឃញេទ បំណង�បថន របស់េយងមនិ�តវបន
េលកតេមកងេទ។ បំណង�បថន របស់េយងមនិែមនែបបបនលបេីឈម ះេទ។
បំណង�បថន របស់េយងមនិែមនជករជំរញុចំនួន�កមជំនុំ ឬេធ�ឱយ��
ៃថង�ទិតយមនគន េ�ចនេទ ត ឬពយយមនចូំលមក ចងៃដ រញុចូល ផ�ល់កមមវធីិ
ជបេ់ល ងពិកនិក ឬនយំកផក យ ប៊ូតុង ឬអ�ីេផ�ងេទ តដូចេនះ។ េនះមនិែមន
ជបំណងរបស់េយងេទ។ បំណង�បថន របស់េយងគឺចងេ់ឃញ�ទងេ់លកតេមកង។
េលកតេមកង (អ�ី?) មនិែមនេ�យេមទនភពខ�ួនឯង ប៉ុែន�េ កនុងេយង ជីវតិរបស់
េយង េដមបបីង� ញថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់ េហយរស់េ កនុងេយង។

320 �បសិនេបខញុ ំ�ចដកខ�ួនេចញពីផ�ូវបន ដូេចនះេ េពលែដលេ�កវេីល ម
�បណ�មំនិបនគិតដល់ េហយអនកកម៏និបនគិតផងែដរ។ ទល់ែតេយង
េឃញ�ពះេយសូ៊វបនេលកតេមកងកនុងចំេ�មពួកេយង។ េឃញ�ទង ់ េនះ
ជបំណង�បថន របស់េយង។ េនះេហយជ…ផ�ល់ឱយេយងនូវអំ�ចៃនករ
េ�បស។ េហយ�ផ�ល់ឱយេយងនូវេសចក�ីអំណរ េ�យដឹងថេយងេ ជមយួ
�ទង ់ ទងំ�ចនិ់ងឆ�ឹងរបស់�ទង ់ កនុងនមជកូន�កមុរំបស់�ទង។់ េហយេ�យ
េមលេឃញនូវវធីិ� ស�ដូចគន របស់�ទង ់ េ�យបង� ញេយងថឥឡូវេនះ�ទង់
បនរស់ពីសុគតេឡងវញិ។ េឃញេទ?

321 កំុឆងល់ែដល�ទងម់នបនទូលថ “កំុខ� ចេឡយ” ដបតិឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់
េយង�តវបនេ�បសេ�ះេ�យ�ទង ់េហយឥឡូវេនះបនរស់េឡងវញិជមយួនឹង
�ទង។់ េនះេហយជអ�ីែដលបុណយអុីេសទរមននយ័ស�មប�់បជជន “រស់េឡងវញិ
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ជមយួ�ទង”់! សូមកតស់មគ ល់។ ឥឡូវេនះ េយងមន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង់
េ កនុងេយង ជទេង�អ�ច រយបនេ�ះេពញេលញ។
322 អតេ់ទ អនកមនិនិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំេធ��បន។” អនកបនេធ��
រចួេហយ។ មនិែមន “ខញុ ំនឹងេធ��។” ខញុ ំបនេធ��រចួេហយ។ ខញុ ំមនិែដលេធ��េទ �ទង់
បនេធ��ស�មបខ់ញុ ំ។ េឃញេទ? មនិែមនខញុ ំេទ គឺ�ទង!់ “បង�បស �បណ� ំពួកេគ
និយយ…” ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលពួកេគនិយយេនះេទ។ េ ទីេនះ�ទងប់នេធ��
ស�មបខ់ញុ ំ។ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន ែដលខញុ ំយកចិត�ទុក�ក។់
323 ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តចងេ់ឃញ�ទងេ់បកសែម�ង។ េតអនក�ចេធ��េ�យរេប ប�
េ �ទងចុ់ះមក? េទ �ទងគឺ់េ កនុងអនក។ េឃញេទ �ទងគ់ងេ់ កនុងអនក។
“ែមនេហយ �ពះអងគេអយ �បសិនេបទូលបងគំ�ចដកខ�ួនេចញពីផ�ូវបន �ទង�់ច
េបកសំែដង។ ខ�ួនខញុ ំផទ ល់… េតអនក�ចេធ��បនេ�យរេប ប�? េ�ពះអនក
�តវបនេរ ស�ងំដូេចនះ។ ‘អ�ីែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។’” សូម
ចំ�ំ។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!
324 ជមយួនឹងភស�ុ�ងទងំអស់ែដលបន�បមូល ជមយួេយងេ �ពឹកេនះ អូ
ខញុ ំគិតអំពីបទចេ�ម ងេនះ:

េ �ពឹកៃថងរស់េឡងវញិេនះ
េ េពលែដលែខ�មរណៈនឹង�តវ�ច់
េយងនឹងេ�កកេឡង (�េលលូយ៉!) េយងនឹងេ�កក

េឡង។
325 េតអនកេជ េទ? េយងនឹងេ�កកេឡង! េ កនុង�ទង ់ េយងក� យជែផនកមយួ
ៃន�ទង ់ បុណយអុីេសទរ ែដលជ�ថក៌ំបងំៃន�ពះែដលបនបង� ញឱយេឃញដូច
កលេនះ ៃនជីវតិបនទ បពី់ករ�� ប។់ ឥឡូវេនះ េយងេ មនជីវតិ ែដលពីមុនបន
�� បេ់ កនុងអំេពបបនិងកររលំង។ ��ពិត�បកដៃនបុណយអុីេសទរបនបំែបក
េសចក�ី�� បេ់ ជំុវញិខញុ ំ េហយខញុ ំេ រស់។ ��បុណយអុីេសទរ េ េដមដំបូង បន
បំែបក��ៃន��រ ៉មុូងំ ែដលជ��បុណយអុីេសទរ ែដល�ទង�់តវបនេបះ��។ េហយ
មនុស� េ េពលែដលពួកេគ បន�� បេ់  ប៉ុែន� �ទងប់នបំែបក�� េហយេបក
សែម�ងករសមង ត។់ េហយឥឡូវេនះ �ពះេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង ់បន
បំែបក��េចញពីជំុវញិជីវតិរបស់េយង េហយ�ពះ�គីសទ�តវបនេបកសែម�ង ខណៈ
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�ទងគ់ងេ់ កនុងេយង ឥឡូវេនះេយងបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិជមយួ�ទង។់ អូ
ពីទំពរ័មយួេ ទំពរ័មយួ!

េយងនឹងរស់េឡង (�េលលូយ៉!)
េយងនឹងរស់េឡង! (�ែមន៉!)
េ �ពឹកៃថងរស់េឡងវញិេនះ
េ េពលែដលផទ ងំមរណៈ�តវបនបំែបក
េយងនឹងរស់េឡង (�េលលូយ៉!) េយងនឹងរស់េឡង។

326 អូ េតអនកមនិសបបយចិត�េទឬ! ខញុ ំរកី�យ�ស់! �តឡបម់កវញិ េ កនុង
ធយងូចស់មយួ �ពឹក�ពលឹមមយួ ���តវបនបំែបក េហយខញុ ំបនរស់ជមយួ�ទង់
ែដលជសុភវៈថមីមយួ។ អំ�ចៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ �ពះ�ជបុ��បន
េលកេឡង។
327 មនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំ�តវបនេគ�បបេ់រ ងខ�ីមយួអំពី—អនកេន�ទ។ បុរសមន ក់
េចញមកជួលអនកេន�ទចំ�ស់មន កឱ់យនគំតេ់ េន�ទេ េឆនរខងលិច។
ពួកេគបនេចញេ េ�កេ �ពឹកេនះ។
328 េតមនអនក�មន កធ់� បប់នសទូច�តី�ម៉ុង េហតុអ�ី អនកដឹងពីអ�ីែដល
េកតេឡង �មនអព័ទដ�៏�កកេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំេឃញប�ូន�បសតូចរបស់ខញុ ំ េឈម ះេអ
តឌី ប៊កីល់ េ ទីេនះ ជេបសកជនេ កន�់បជជនឥ�� េ ទីេនះ។ េហយ
េយងបនសទូច�តីេ�យខ�ួនឯងេ េលេឆនរសមុ�ទទងំេនះ។
329 ដូេចនះ អនកេន�ទមន កេ់នះជ�កមែសនងៃបតង អនក�គ ល់េទ។ គតេ់ សទូច�តី
េហយេគកប៏ែណ� តេ ។ រងច់ពំន�ឺៃថងមកដល់ អនកដឹងេទ។ េហយពួកេគ—េហយ
េគែលងឮសំេឡងអព័ទេទ តេហយ េហយអនកេន�ទរបូេនះរេំភបចិត��ស់ បន
និយយថ “និយយថ េយងកំពុងបែណ� តេ សមុ�ទ! េហ!” រេំភប�ស់។
330 គតប់ននិយយថ “អងគុយចុះ កូន�បស អងគុយចុះ។” អនកេន�ទវយ័
ចំ�ស់ បន�ង ត ់ អនកដឹងេទ។ គតដឹ់ងពីអ�ីែដលគតក់ំពុងនិយយ។ បន
និយយថ “�គនែ់តរងច់រំហូតដល់�ពះ�ទិតយរះ េនះេយង�ចដឹងថេយង
េ ឯ�។”

អនកនិយយថ “េតខញុ ំ�តវែតជេមតូឌីសទ? បទីសទ? េពនទីកុស�ឬ?”
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331 �គនែ់តរងច់។ំ �ពះបុ��យងមក េយងនឹងេឃញកែន�ងែដលេយងេ ។
�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ រងច់រំហូតដល់អនកេឃញ�ពះបនទូលបនេបកសែម�ង ចងំ
េពញ�គបពូ់ជ ក�� ប�់គវ ី េយងនឹងេឃញកែន�ងែដលេយងេ ។ េតអនក
�ស�ញ់�ទងេ់ទ?
332 សំុេទសែដលខញុ ំទុកអនកយូរ។ េតមនអនកប៉ុនម ននកែ់ដលនឹងេ បន�យប់
េនះ? អូ �តលបម់កម�ងេទ ត �ង ចេនះ េឃញេទ។ �បែហលេម៉ង�បពំីរ? េត
អនកមនអនកេផ�ងេទ? [បង�បស េនវលី និយយថ “េទ”—េអដ។]

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
333 េតមន�មយួេ ទីេនះ ឬេ�ចនេទ ត ែដលមនិមនអំ�ចៃនករេ�បស
េនះេ កនុងអនក? �ពះ�ជបុ�តបនភ�េឺពញទី េហយអនកអងគុយេ កនុងេ�ងឧេបសថ
េនះ អនកបន�� បែ់ខ��ត ់ ប៉ុែន� �ពះវ ិ ញ ណមនិបនេ�បសអនកឲយរស់េឡងវញិ
េឡយ រហូតទល់ែតអនក�ចេធ��ម�ពះបនទូលៃន�ពះ ថអនកជ ស�ីនិងជបុរស
�ចេគរព�ម�គប�់ពះបនទូលែដល�ទងប់នសរេសរ! អូ �ជេរ ងេ�គះថន ក។់
ចុះេបអនកក� យេ ជ�គបពូ់ជែដលគម នជីវតិវញិ? ប៉ុែន�មនអ�ីមយួេ កនុងអនក
ែដល�បបអ់នកថ “ខញុ ំ—ខញុ ំចងរ់ស់េឡង ពី�ពឹកេនះ។ ខញុ ំចងេ់�កកពីរដ�ែដលខញុ ំេ ។
ខញុ ំមនិចង�់គនែ់តជ�គបពូ់ជែដល�� បេ់ទ �តវទុកឲយេ កនុងដំ និងេឈរ�ត។់
ខញុ ំចងដុ់ះេឡង។”
334 េតអនកនឹងេលកៃដ និយយបនេទថ? “សូមអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំបង�បស”?
�ពះ�បទនពរអនក។ �ពះ�បទនពរអនក។ ខញុ ំ េមលៃដ។ គម នផ�ូវ�េ�ះស�មប់
ករេ មកឯ�សនៈ។ អ�ីែដលេយងេ ឱយមកឯ�សនៈ មនុស�េឡងមកជំុវញិ
�សនៈ ខញុ ំកម៏និសូវ េ េល�សនៈែដរ។ េនះេទបែត�តវបនបែនថមេ �ពះវ�ិរ
កនុងអំឡុងេពលៃថងៃនកររស់េឡងវញិៃនពួកេមតូឌីសទ។ េឃញេទ?
335 �ពះគមពរីបននិយយថ “មនមនុស�េ�ចនបនេជ  េឃញេទ �តវបនទទួល
បុណយ�ជមុជទឹក។” មន�ងេ ទីេនះ េពរេពញេ�យទឹក រងច់េំបកខជន�
ែដលេ�ត មនឹងលះបងខ់�ួនឯង។
336 ឥឡូវេនះ អនក�ចនឹង�តវបនេគ�ជមុជ េ កនុងនមជេ�ចន �ពះនមៃន
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ប៉ុែន�ទល់ែត�គបពូ់ជេនះជជីវតិ េឃញេទ មនិដូេចន ះ�នឹង
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មនិដុះេឡយ។ េទ េទ េទ។ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក េ�ប បបននឹងទឹកសេន� មធ� ក់
ពីេលេមឃ ��ចធ� កេ់ល�គបពូ់ជ ប៉ុែន�េបគម នជីវតិេ ទីេនះេទ �មនិ�ចរស់
បនេឡយ។
337 ប៉ុែន��បសិនេបករ�ជមុជទឹកពិត�បកដៃនករផ� ស់ែ�បចំេពះខ�ួនអនកផទ ល់
េហយអនកបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបលីះបងនឹ់ងអ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកធ� ប់
�តវបនបេ�ង នេ�យេគលករណ៍និងនិកយ ែដលផទុយេ នឹង�ពះបនទូល
េហយអនកនឹងេដរជកូន�បសឬកូន�សីរបស់�ពះ េហយអនកយល់នយ័េ កនុង
ចិត�របស់អនក ចេំមលថេតពិធីបុណយ�ជមុជទឹកនឹងេធ�អ�ីដល់អនកេ �ពឹកេនះ។
“ែ�បចិត� ចុះ េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មប់
ករេលកែលងេទស អំេពបបរបស់អនក េហយអនកនឹងទទួលេច មេឈម លជ
ដង� យ�គវ។ី អនកនឹងទទួលថមវន� ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ដបតិករសនយគឺ
ចំេពះអនក�ល់គន ។ ដល់�គបជំ់នន ់�នឹងបនដូេចនះ។”
338 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំ—ទូលបងគំបននិយយែវងេពក េហយបន
ចំ�យេពលរបស់�បជជនជេ�ចន ប៉ុែន� ឱ�ពះជមច ស់េអយ គម នករប ឈប់
េឡយ។ ��កដូ់ចជ�ទង�់គនែ់តឈប ់ េហយេដរេចញ េហយស�មក េហយ
�តលបម់កវញិ។ េយងកំពុងរស់េ កនុងពិភពែដល�� ប ់កនុងចំេ�មមនុស�ែដល
�� ប។់ ជមយួនឹង�រៃនជីវតិ និងជមយួនឹងភស�ុ�ងៃនកររស់េឡងវញិ។
ឱ�ពះជមច ស់េអយ ពួកេយងនឹង�� បែ់តម�ងប៉ុេ�� ះ េហយេត�នឹងេ ជ
យ៉ង� �បសិនេបេយងអនុ ញ តឱយឱកសេនះកន�ងផុតេ ?
339 េបះដូងរបស់េយងកំពុងេឆះ �ពលឹងរបស់េយងរេំភប ទងំេនះែដលបនចូល
មក។ េហយមនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះកំពុងឮ�រេនះេ �ពឹកេនះ។ បទ ពីរឬបី
រយនកេ់លកៃដេឡង។ ពួកេគចងេ់ជ �ពះអមច ស់។ ឱ �ពះជមច ស់េអយ �គបពូ់ជ
េនះមនិ�� បេ់ទ។ េតេគ�ចេលកៃដយ៉ងេនះបនដូចេម�ច? �មនអ�ីមយួ។ ឳ
�ពះអងគ របូកយចស់ ភរយិរបស់យ៉ូបែដលឈរេ ទីេនះេពលថ “អូ!” ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់ សូមឲយយ៉ូបែដលមនជំេន េនះ េដរចូលេ �ពឹកេនះ ថ� យទងំ�សង
េហយកបេ់ ទីេនះ កនុងទឹកៃនបុណយ�ជមុជទឹក។
340 ទឹកសេន� មែដលមកពី�ថ នសួគ ៌ �ពះបនទូលៃន�ពះែដលមនបនទូលថ �នឹង
�ងជ�មះ�ល់អំេពបប េហយដក�េចញ! អនកបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង
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�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េតេដមបអី�ី? ករផ� ចប់បរបស់អនក អំេពបប�តវបន
ដកេចញកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
341 សូម�បទន មក�ពះបិ� សូមឱយ…េបេគឈ ឺ សូមឱយេគេដរេចញេ�យ
ជសះេសប យ។ សូមឱយ េបពួកេគពិករ សូមពួកេគេដរេចញេ�កម�ពះេច��
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �បសិនេបពួកេគជមនុស�មនបប ចូរពួកេគេដរេចញ
េ �ងសម� តខ�ួនផង។ េហយេមកនិច េ�យចូលេ កនុង ថមវន�មកពី
�ថ នេល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយចបព់ួកេគបន �ពះអមច ស់េអយ។ េ�បស
របូកយរែមង�� បរ់បស់ពួកេគ េនះេយងនឹងឮភ�ថមីពិត�បកដ អំ�ចៃន
�ពះ េសចក�ី�ស�ញ់ែដលរកែថ�ងមនិបន �ពះគុណែដល�� បនិ់ង�ពះគុណរស់
និងជ�ពះ�គីសទែដលបនរស់េឡងវញិ ជរបូកយ កូន�កមុតំំ�ងឱយ�ទងេ់ េល
ែផនដី។
342 �ពះបិ�េអយ ពួកេគជរបស់�ទង។់ ពួកេគបនេលកៃដេឡង។ ទូលបងគំបន
អធិបបយ�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ សូមទទួលពួកេគ ទូលបងគំ
អធិ�� ន។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមសួរ�។ �ែមន៉។
343 អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? េត�ទងម់និអ�ច រយេទឬ? េតអនកេពញចិត�ែដលអនកជ
ែផនកមយួៃនកររស់េឡងវញិៃនបុណយអុីេសទរេទ ែដលអនកបនេលកេឡងជមយួ
�ទង?់ េលកៃដអនកេឡង។ អនក�តវបនរមួប ចូ ល។
344 “េកមងតូចរបស់ខញុ ំ” ដូចែដលប៉ុលបននិយយ។ មនិែមនពយយមែក�ងបន�ំ
គតេ់ទ ែតជក�ី�ស�ញ់ ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ ខញុ ំស�មក�មផ�ូវនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត
េដមបមីកទីេនះ េដមបនិីយយជមយួអនក។ ចូរេឡងេចញពី�លខ�ច ់ឆ�ងកតផ់ទ ងំ
ទឹកកក ជេដម េដមបមីកទីេនះ។ េយងេ�ះេហរកនុងយន�េ�ះ។ អនកេបកបរឆ�ង
�បេទស ដូេចនះេយង�ចជួបជំុគន ។ េយង�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។
345 េយងជែផនកមយួៃនគន េ វញិេ មក។ កុំឱយ��ងំ�បបអ់នកអ�ីេផ�ងេទ ត
េឡយ។ កនុងនមជែផនកៃនគន េ វញិេ មក េយងគឺជែផនកៃន�ទង។់ េហយេយង
ជបងប�ូនជនរមួជតិៃន�ពះ�ជ�ច�ក រកី�យនឹងពរជយ័ទងំេនះរមួគន ៃនករ
រស់េឡងវញិ។
346 េហយឥឡូវេនះ េមល ឥឡូវេនះ អនកបនរស់េឡងវញិេហយ។ េ េពលែដល
�ពះជមច ស់េលក�ទងេ់ឡង �ទងប់នេលកអនកេឡងែដរ។ �ពះបុ��គងេ់ េល
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អនក េហយឥឡូវេនះអនកបនរកីចេ�មនេ កនុងជីវតិដរ៏កីចេ�មនដូច�ទងែ់ដរ េដមប ី
រស់េឡងវញិទងំ�សងេ ៃថងចុងេ�កយេនះ។ សក� នុពលរបស់អនក អនកមន
ឥឡូវេនះ។ េហតុអ�ីបនជអនកដឹង? �ពលឹងរបស់អនកបនផ� ស់ប�ូរ េតែមនេទ?
របូកយរបស់អនកចូលមកកនុងករេគរព�ម� ែមនេទ? េ�យេគរព�ម (អ�ី គឺជ
�កមជំនំុ?) �ពះបនទូល ែដលជជីវតិ េនះ ឥឡូវេនះអនកបនរស់េឡងវញិពីេសចក�ី
�� ប។់ �ជបុណយអុីេសទរជមយួ�ពះេយសូ៊វនិងខញុ ំ។ �ជបុណយអុីេសទរជមយួ
អនក និង�ពះេយសូ៊វ។ េហយ�ជបុណយអុីេសទរជមយួអនក និងខញុ ំ និង�ពះេយសូ៊វ។
េយងទងំអស់គន …ឬ�ពះេយសូ៊វ អនក និងខញុ ំ េយងទងំអស់គន បនរស់េឡងវញិ
ជមយួគន ។
347 េហយេយងនឹងរស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ េទះបីវ ិ ញ ណរបស់េយង
ចកេចញពីរបូកយ េទះបីេចលជរបូកយរលួយេនះកេ៏�យ សូមឲយ�េ ជ
ធូលីដី សូមឲយ�េឆះេឡង សូមឲយ�េ បតសមុ�ទ។ �ពះគមពរីបននិយយថ
“េទវ�មយួអងគបនបង�ូរ�េ េលសមុ�ទ េហយអ�ីៗែដល�� បក់េ៏កតេឡង។”
គម នអ�ី�ច�កេ់យង ឬបំែបកេយងេចញពី�ពះែដលេយង�ស�ញ់យ៉ងល�
ែដលបនេលកេយងេឡងជមយួគន េឡយ។
348 �ពះ�បទនពរអនក។ ខញុ ំទុកអនកេ ទីេនះយូរេហយ។ �បសិនេបពួកេគជមនុស�
េ �� ប�់មទូរស័ពទ េនះពួកេគ�បកដ…េ �សិបេសនកនុងមយួនទី ពួកេគ
ពិតជបនបង ់ េ �ពឹកេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចឈបេ់ េម៉ងេនះបនេទ ខញុ ំ�តវ
បន�េទ ត។
349 ឥឡូវេនះ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំនឹង�តលបម់កវញិេ យប់
េនះ េដមបនិីយយជមយួអនកម�ងេទ ត។ េហយ�បសិនេបខញុ ំមនិ�ចេធ�េនះ អនក
ទងំអស់គន នឹងដឹង… ខញុ ំគិតថេយងមនិេ េទ…ឬេទ…េយងមនិតប�� ញ�ម
ទូរស័ពទេទ តេទ? អតម់នទូរស័ពទេទ តេទ។
350 អនកទងំអស់គន ដឹងថខញុ ំេ �េហយ ែមនេទ? � ហ�ិក! ខញុ ំបនេ
ជយូរមកេហយ ជេ�ចនឆន ែំដលខញុ ំបនពយយម�តឡបម់កវញិ។ ឥឡូវេនះ និមតិ�
មយួ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះអមច ស់បនេរ បចំផ�ូវ។ ពួកេគនិយយថ េពលអនក�សក
�កី�កទងំេនះបនឮថ ខញុ ំមនិបនមកជេលកចុងេ�កយែដលខញុ ំេ ទីេនះេទ
េគេដកេលដីទងំយបទ់ងំៃថង េហយថងូរ េហយែ�សកេឡងថ “�ពះអមច ស់េអយ
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េតេយងបនេធ�អ�ី?” �បព់នន់កៃ់នពួកេគ។ មនុស�ទងំេនះមនិេជ ថខ�ួន
មន�ពលឹងេទ។ េឃញេទ? េហយេគែ�សកថងូរ េហយយំ។
351 េតអនកមនិនពំកយអ�ីេ មុខេទ តេទឬ។ សូមកុំអ ច ឹង។ េឃញេទ �បសិនេប
ទិ�� ករេនះនឹងេកតេឡងេដមបឆី�ងកតទី់េនះ េហយមនកនុងចំេ�មពួកេគជ
អនកបេ�ម�ពះ ពួកេគនឹងប ឈបខ់ញុ ំេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�តវែតចូលេ ជអនក�បមញ់។ ខញុ ំ
នឹងេឡងេ រកម�ក��តីែដលដឹករេទះេភ�ង១៧េ�គ ងចុះមក�បជំុ។ ខញុ ំ�តវេឡង
េ បរបញ់េលទឹកដីរបស់នង។ េហយខញុ ំចូលេ  កនុងលិខិតឆ�ងែដនរបស់ខញុ ំនិងអ�ី
�គបយ៉់ងែដលេ រកអនក�បមញ់ មនិែមនជកមមវធីិ�សនេទ។
352 េពលេនះនឹងមនបង�បសមន កម់កជួបខញុ ំ និយយថ “េហតុអ�ីបនជអនក
មនិមនកិចច�បជំុខ�ីស�មបព់ួកេយង?” កីឡ�� ន�តវបនជួលរចួេហយ។ ពួកេគក៏
មនិដឹងែដរ។ េឃញេទ? អូ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!
353 សូមអធិ�� ន �ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះថនឹងមនិ�តវបន��ងំេឡយ។
េនះគឺ �ពលឹងខញុ ំែដលយំស�មបទ់�ីប� ហ�ិក�ងំពីខញុ ំបនចកេចញ េតខញុ ំ�ច
�តឡបម់កម�ងេទ តបនេទ បនទ បម់កនអំនកនូវ�រៃនករ�បជំុដអ៏�ច រយមយួ។
�បែហលជមនិបនជួបអនកេទ តេទ ចបពី់ៃថងេនះរហូតដល់ខញុ ំ�តឡបម់កវញិ។
េយងនឹងេ ែតប៉ុនម នៃថងេទ តេទ គឺៃថងទី១០ ែខឧសភ។ េតអនកនឹងអធិ�� នឱយ
ខញុ ំេទ?
354 ចូរចថំ អនកមនិដឹងថមនប � អ�ីេទ រហូតដល់អនកេ ដល់ទីេនះ។ �គធមប់
េ �គបទិ់សទី និង�រក� េហយកំុគិតថពួកេគមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ី។ េឃញេទ?
េហយអនកដឹងកនែ់តចបស់នូវអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយេ េពលែដលអនកឈរ
េ មុខពួកេគ។ “ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថខញុ ំេជ េលនរ� េហយខញុ ំដឹងថ�ទង�់ចរក�នូវអ�ី
ែដលខញុ ំបនេប�ជញ ចំេពះ�ទង�់បឆងំនឹងៃថងេនះ។”

ឥឡូវេនះ មនកែន�ងៃដខ�ះ�កេ់ ទីេនះ។
355 ឱ�ពះជមច ស់េអយ ដូច�រេនះេ �ពកឹេនះ អំពីកររស់េឡងវញិ េហយខញុ ំ
ឈរេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ េហយករប ជ កេ់�យ�ពះបនទូលថ អំ�ច
ៃនកររស់េឡងវញិគឺេ កនុងកូនែដលមនជំេន ។ េហតុដូេចនះេហយ េ េពល
េជ  េ�យជំេន ថ អំ�ចៃនកររស់េឡងវញិបនផ� ស់ប�ូរជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េហយ
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មនុស�ទងំេនះេជ  �ពះអមច ស់ េហយ�បនផ� ស់ប�ូរជីវតិរបស់ពួកេគ។ េហយ
េយងអធិ�� នស�មបគ់ន េ វញិេ មក។
356 ខញុ ំកំពុង�កៃ់ដេលកែន�ងៃដទងំេនះ… សូម�ពះជមច ស់ែដលេ�បស
�ពះេយសូ៊វ�គិស�េ�យរស់េឡងវញិ េហយេ�បស�ពះអងគេ�យមន�ពះជនមរស់
េឡងវញិ េហយ�ពះវ ិ ញ ណែដលេ�បស�ទងឲ់យមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ សូមគង់
កនុងរបូកយរបស់េយង�ល់គន ។
357 �ពះវ ិ ញ ណែដលគងស់ណ�ិ តេលរបូកយេអលីេស ែដលបន�� បេ់  េហយ
គម នអ�ីសល់េ�កពីឆ�ឹងេឡយ �មនអំ�ចេ�បសេ កនុង�។ ៃដរបស់�វក័
មនអំ�ចរស់េ កនុងេនះ។ គំនិតរបស់�វក័ ករេមលេឃញរបស់�វក័ និង
—អ�� តរបស់អនកេជ ទងំអស់គន  មនអំ�ចៃនករេ�បស។
358 ឥឡូវេនះ សូមឲយអំ�ចៃនករេ�បសេនះ ដូចខញុ ំ�ក�់ពះបនទូលេនះេល
ពួកេគ េហយៃដខញុ ំតំ�ងឲយអនកកនក់ប ់ េ�យ�ពះគុណ ៃនអំ�ចៃនករ
េ�បសឲយរស់េឡងវញិ សូម�ទងប់នេ�បសរបូកយែដលមនជំងឺទងំេនះឱយ
ជេឡង េហយ�ពះជមច ស់បនេធ�ឲយពួកេគបនជេឡងវញិ �មរយៈ�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
359 សូមឱយ�មនិ�តឹមែតស�មបក់ែន�ងៃដទងំេនះប៉ុេ�� ះេទប៉ុែន�ស�មប់
អនកែដលេ ទីេនះេ កនុងទស�និកជនទងំអស់ែដលរងទុកខ។ កុមរតូចៗ
មនុស�ចស់ េទះជពួកេគជអ�ីកេ៏�យ សូមឲយអំ�ចែដលេធ�ឲយមនជីវតិរស់
េឡងវញិេ េពលេនះ កនុងនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
360 ឥឡូវ េតមនចំនួនប៉ុនម ននកែ់ដលទទួលអំ�ចៃនករេ�បស? ឥឡូវេនះ
ចូរ�កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក �បសិនេបអំ�ចៃនករេ�បសេនះសថិតេ កនុង
អនក។
361 ឥឡូវេនះ មនេរ ងែតមយួគតែ់ដល�តវរក�� ពីករ��ងំ េនះគឺជករមនិ
េជ របស់អនក។ ស�ីមន កប់នពល់សេម� កបំពករ់បស់�ទងប់នជសះេសប យ។
ទ�នរ ៉មុូងំមន កេ់�� ះទឹកមត�់ក�់ពះភ័ ក��ទង ់ េហយបនេ នរក។ េឃញ
េទ? ដូេចនះ�មន…���ស័យេលកែន�ងែដលអនកេ ។ េតអនកេជ �េទ? េតអនកេជ
�េទ?
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362 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឲ់យអនកេ�នកបល េហយអធិ�� នឲយគន េ វញិេ មក។
�គនែ់ត—�គនែ់តអធិ�� នភ� ម �គនែ់តនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ បុគគល
េនះ”…េឃញេទ �គនែ់តអធិ�� នស�មបគ់ន េ វញិេ មក។
363 ឱ�ពះជមច ស់េអយ េយងេធ�កិចចករេនះកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ នម
ែតមយួគតែ់ដលបនផ�ល់ឱយកនុងចំេ�មមនុស� ែដលេយង�ច�តវបនសេ ងគ ះ
ឬបនពយបល។ ជនទងំេនះជជនរមួជតិៃន��ំច�កជអនកកនអ់ំ�ច
ៃនករេ�បស សូមេ�បស ពួកេគផង �ពះអមច ស់េអយ! េហយសូម�ពះវ ិ ញ ណ
យងពីឥ នទីេ ឥ នទី ពី�ពះបនទូលេ �ពះបនទូល រហូតដល់ភពេពញេលញ
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�តវបនបង� ញេ កនុងរបូកយនីមយួៗ ស�មបត់�មវករ
ខងរបូកយ ខងវ ិ ញ ណ ឬអ�ីែដលពួកេគ�តវករ ដូចជេយង�កៃ់ដេលគន
េ វញិេ មក។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ 
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(It Is The Rising Of The Sun)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 18 េម� 1965 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
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