
េ េល�� ប�ពបស

 សូមេ�នកបលេយងចុះ។

ឱ�ពះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគស�មបេ់សចក�ីសនយ
ៃនករយងមកអំពី�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ែដលជកែន�ងែដលេយងនឹងជួប�បជំុគន
ដអ៏�ច រយជកែន�ងែដលគម នទីប ចបៃ់ន េសចក�ីអំណរនិងបទចំេរ ង ដូចែដល
េយងសរេសរ�ទងឆ់�ងកតស់មយ័កលែដលគម នទីប ច បេ់នះែដលនឹង�តវមក។
េយងសំុ�ពះពររបស់�ទងេ់ កនុងកិចច�បជំុេ យបេ់នះ។ េយងសំុពរ�ទងេ់ េល
េ�ងឧេបសថេនះ េ េលបុគគលិក និង�គគង� ល មតិ�រមួករងរជ�គគង� លនិង
ទងំអស់េផ�ងេទ ត។
2 ទូលបងគំសូមឱយ�ទង�់បទនពរដល់អនកទងំេនះ �ពះអមច ស់េអយ ែដលបន
មកជេ�ចនម៉យេដមបមីកកនុងអងគ�បជំុេនះ សូម�ក�់ពះហបញទយ័េម�� ករ�ុ
មកេលពួកេគេ េពលពួកេគេធ�ដំេណ រ�តឡបេ់ ផទះរបស់ពួកេគវញិ។ សូម
�ទង�់បទន �ពះអមច ស់េអយ។ េយង�បែហល�ចជួបគន ជញឹកញបប់ន�
េទ តេ កែន�ងេនះ ែដលេ ថដំ�ករ់បស់�ពះជមច ស់េដមបថី� យបងគំ�ទង។់
សូម�បទនពរដល់អស់អនកែដលបនរងច់េំ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ �ម
ែខ�រ�តស់េម�ងទូរស័ពទ។ សូមឲយមនុស�ែដលមនិទនប់នសេ ងគ ះ �ចរក
េឃញ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ពួកេគ េ យបេ់នះ។ ពយបល
ជំងឺទងំអស់េហយអនកែដលកំពុងរងទុកខ �ពះវរបិ�េអយ អនកបំេរ រ�ទងក់ំពុងែត
�យករណ៍ពីករបំេរ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉!
3 សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក�គបគ់ន ។ រកី�យ�ស់ែដលបនមក
ទីេនះេ យបេ់នះ។ ខញុ ំេទបែតបនចូលមកេ េពលែដលបង�បសេអរនីីកំពុង
េ�ច ងែផនកចុងេ�កយៃនបទចេ�ម ងរបស់គតគឺ់បទ េ េល�� បរបស់សត�
�ពប។ �ពិតជកំ�ពយដែ៏សនពិេ�ះ�ស់ ពិតជពិេ�ះ េហយខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថ�
ទនេ់ពលេវ�។ ដូេចនះឥឡូវេនះ េយងអរគុណខ� ងំ�ស់។
4 េហយសំ�បអ់នកទងំអស់គន ែដលបនទនទឹងរងច់យំបេ់នះេ ទូទងំ�បេទស
ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងេ ទីេនះេដមបេីមលកររងច់េំនះ កររពំឹងទុកេ េលមុខរបស់



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

មនុស�េ េពលពួកេគកកសទះេ កនុង�គរេ យបេ់នះ។ មនេពលេវ�ដ៏
អ�ច រយ។
5 េយងចងែ់ថ�ងអំណរគុណដល់បង�បសែជកមូេរ និងបង�សីម៉ូេរ និងបង�បស
ណូែលន បង�បសប៊ូតែថ� បង�បសេ�បណ ែដលជសហករទីងំអស់េនះេ
ទីេនះ េ�ងឧេបសថទងំមូល និងបុគគលិកទងំមូលស�មបក់រអេ ជ ញេយង
�តឡបម់កវញិ។
6 �ពិតជ…�បេភទៃន…មនិ�ចនិយយថជេរ ងៃចដនយេទ �ជ�ន �ពះហស�
ៃន�ពះែដលបនេធ�ឱយ�។ មនបង�បសមន កេ់ ទីេនះបនសុបិន�េ េពលមយួ
អំពីេរ ងេនះែដលកំពុងេកតេឡង បននិយយ “កំពុងឈរេ�យេស� កេខពីរៃនម៉ូ
�ក សិន�បេទសឥ�� ។” េហយេនះជរេប បដូចគន ែដលខញុ ំកំពុងឈរ េ េពល
ែដលខញុ ំបនេ េ បង�បសែជកនុងករ�បជំុេ ទីេនះ គឺពិត�បកដ�ស់ (េ
ខសុនរដ�ខូឡូ�៉ដូ) ម៉ូ�ក សិន�បេទសឥ�� និងេខលី�៉យពណ៌សមយួគូ។ បង
�បសេឡអូ �បសិនេបអនកកំពុង�� ប ់ ខញុ ំេទបែតបនជួបអនកកនុងរយៈេពលពីរបី
នទី។ អ ច ឹង គឺេ េពលេនះេហយែដលកំេណ តៃនករ�បជំុេ ទីេនះ បន
េកតេឡង។
7 ឥឡូវេនះ�ជយបៃ់ថង�ទិតយ ខញុ ំដឹងថអនកទងំអស់គន នឹងេបកបរេពញមយួ
យប ់េ យបេ់នះ�តលបេ់ ផទះវញិ អនកខ�ះនឹង�តវេបកបរេ េពល�ពឹក។ ខញុ ំកម៏ន
ពីរៃថងកនុងករេបកបរេ មុខែដរ។ ដូេចនះេយង—េយងនឹងមនិឲយអនករងច់យូំរេទ។
េហយខញុ ំនឹងពយយមេធ�ឱយ��តីេនះជ��តីចស់ែដលបង�បសេ�បននិងបង�បស
ែជកនិងេយងទងំអស់គន  ែដលធ� បអ់ធិ�� នស�មបអ់នកជមងជឺេ�ចនឆន កំន�ងមក
េយងនឹងអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង�ឺមរេប បែដលេយងបនេធ�េ េពលេនះ។
8 ឥឡូវេនះ េតអនក�ចលឺខញុ ំនិយយេទអនកេ ខងេ�កយ? ខញុ ំ�គនែ់តបនថយ
សេម�ងបន�ិចពីេ�ពះខញុ ំស�ក។
9 េហយដូេចនះខញុ ំចង…់�គនែ់តជេរ ងតូចមយួឧបបត�ិេហតុតូចេនះបន
េកតេឡង។ េហតុអ�ី ពួកេគបន�បបខ់ញុ ំកនុងខណៈេពលមយួ ថមនបង�បសមន ក់
គត�់បែហលជេ ទីេនះកនុងករ�បជំុេ យបេ់នះ ែដលេទបែតេចញពីនិកយមក
គតប់នចូលមក�សីវផត គតច់ងលឺ់អំពី�ជយ�រ។ េហយគតប់នវេង�ង គត់
មនិដឹងថគតេ់ ទី�េទ គតប់នេ ទី�បជំុជន។ គតប់នេឃញមនុស�
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�បមូលផ�ុ ំគន េហយគតប់ននិយយថ “េតេនះជកែន�ងែដលប៊លីី �គ �នំឹង
អធិបបយឬ?”
10 េគបននិយយថ “អតេ់ទ ែត�ជកែន�ងែដលេ�កប៊លីី �គ � ំ កំពុង
អធិបបយេ�យ—េ�យចកែ់ខ�ភពយន�—ែខ�ភពយន�មយួ។
11 គតនិ់យយថ “ខញុ ំសំុេទស ខញុ ំមកខុសកែន�ងេហយ។”
12 គតនិ់យយថ គតប់នេឡងមកេហយនិយយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ
េតខញុ ំ�ចេ ឯ�បន?” គតក់ច៏បេ់ផ�មេដរ�មផ�ូវធំេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថេ ថ
េមច៉េទ ទីេនះមន�ពះវ�ិរដធ៏ំមយួេ ចុងប ចបផ់�ូវ។ ផ�ូវរដ�តិច�ស់។ េហយ
មនេឈឆក ងពណ៌សធំមយួបនេលកេឡងេ េល�ពះវ�ិរេនះ។ និយយថ
�ពះអមច ស់បន�បបគ់តថ់ “ចូរ�គនែ់តរក�ដំេណ រេ មុខ” កប៏ននិយយ
ថ…េ េពលគតេ់ ដល់ទីេនះ កម៏ន…និយយថ “ែមនេហយ ��បកដជ
េ ទីេនះេហយ មន�នជេ�ចនកំពុងចតេ ជំុវញិ” េហយបននិយយថ
“មនកូន�កមុនិំងកូនកំេ�ះជេ�ចនបនេចញមកពី�ពះវ�ិរ។” េនះគឺកលពី
យបម់ុញិេនះ មនពិធីមងគលករមយួ ខញុ ំបនេឃញ�េចញមក។ �ពះអមច ស់បន
មនបនទូលថ “ឥឡូវេនះ េនះេហយ គឺជអ�ីែដលអនកកំពុងេចញពីនិកយ េដមប ី
ចូលេ កូន�កមុេំ ជមយួកូនកំេ�ះ។” េឃញេទ? េឃញេទ?
13 ខញុ ំបនកតច់ំ�ំជមយួភរយិរបស់ខញុ ំ េពលែដលកំពុងេធ�ដំេណ រ�មផ�ូវ ពី
រេប ប�ពះចន័ទេហយផក យែដលពយរួេ ខងេលេឈឆក ងដូចែដលេយងបនចូល
េ កន�់។ ខញុ ំគិត�ម ន ខញុ ំ�គនែ់តេមលេរ ងតូច�ចដូចេនះ �បែហលជ�បេភទ
ៃនករសរេសរករេជ េល�ពះនិងកិចចបំេរ របស់ខញុ ំ
14 ខញុ ំបនគិតេ យបេ់នះ េ តុកសុន �េកតេឡងចំេពះបង�បសវចិទរ័េឡឌុច
គតជ់ជនជតិប�ងំេនះ…គតជ់ជនជតិប�ងំពិត�បកដ។ ខញុ ំេជ ជកថ់ខញុ ំ
ធ� បប់ន�បបអ់នកេ ៃថងេផ�ងេទ ត គឺេ េពលែដលខញុ ំអធិបបយពយយមបំែបក
និកយេចញពី�គី�ទ នពិត�បកដ…េហយបុរសមន កប់នផ�ល់ឱយខញុ ំនូវ…�បេភទៃន
ករនិយយខ�ីអំពី� ពី�ពះវ�ិរនិកយេពនទីកុស�ដល៏បលីបញ។
15 េហយដូេចនះ �នីេហ នទី ខញុ ំគិតថគតជ់បងប�ូនជីដូនមយួរបស់��ភពយន�
ឬអ�ីមយួ េហយគតគឺ់ជពួកបទីសទ េហយគតប់នរតចុ់ះមកេវទិករេហយ
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េ�បខញុ ំេហយនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំសងឃមឹថេរ ងេនះមនិគួរេ�យ
អស់សំេណ ចេទ ប៉ុែន���ចជជំពូកទី ២៣ៃនវវិរណះ។” េហយេ េពលែដលគត់
ចបេ់ផ�មនិយយអ�ីេផ�ងេទ ត គតប់នចបេ់ផ�មនិយយភ�ដៃទ។
16 េហយ ជនជតិប�ងំបីនកេ់នះ… ស�ីប�ងំមន ក ់ (មឌធំ គីឡូធងន ់ ជ
ស�ីសមបរុេខម  ែដលមកពីរដ�ល�ីសេស ន� នង�ចនឹងអងគុយេ ទីេនះេ
យបេ់នះ) បនសរេសរេ េល�ក�សមយួសន�ឹកនូវអ�ីែដលគតប់ននិយយ។
បនទ បម់កេ�ក វចិទរ័េឡដុក ែដលជអនកដឹកនបំនសរេសរដូចគន ។ េហយ
ពួកេគេ�ប បេធ បពកយេនះ។ កម៏នបុរសែដលមនសកស់រ (�បេភទសកព់ណ៌
ទងែ់ដង)ឈរេ ឆង យដូចែដលគត�់ចចូលមកេដរេឡងចងេ់ឃញកំណត�់�
ទងំេនះ។ គតគឺ់ជអនកបកែ�បភ�ប�ងំេ  យូអិន េហយកំណតច់ំ�ំទងំ
បីគឺដូចគន ។
17 េហយ�បននិយយថេនះ:

េ�យ�រែតអនកបនេ�ជសេរ សផ�ូវពិបកជងេនះ…អនកបន
េ�ជសេរ ស� អនកបនយក…េ�ជសេរ ស�េ�យករេ�ជសេរ សផទ ល់ខ�ួន
របស់អនក។

ដបតិេយងដឹងថ។ម៉ូេស�តវេធ�ករេ�ជសេរ ស។ និយយថ

េនះគឺជវធីិចបស់�ស់និង�តឹម�តវ ពីេ�ពះ�ជផ�ូវរបស់ខញុ ំ។

េត�ជ—ករសេ�មចចិត�ដរ៏ងុេរ ងែដលអនកបនេធ�!

បននិយយថ

េ�យ�រែតេរ ងេនះ ែផនកធំៃន�ថ នសួគក៌ំពុងរងច់អំនក។

េហយេនះេ កនុងអ�ីែដលខ�ួន�ផទ ល់ គឺនឹងេកតេឡង ជយ័ជំនះដ៏
អ�ច រយេ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់�ពះ។

18 ទងំបីគឺដូចគន ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំមន�េ កនុង�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំយបេ់នះ (ខញុ ំបន
រកេមលេ ទីេនះប៉ុែន�ខញុ ំរកមនិេឃញេទ) ជចបបច់ម�ងេដមរបស់�។
19 �នីេហ នទីមនិដឹងេទ…ដូចជរបូខញុ ំែដរ គតម់និ�ចនិយយភ�អងេ់គ�ស
បនល� បនែតភ�ប�ងំ។ �បសិនេបអនកកតសំ់គល់េ ទីេនះ�ដូចជ
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ភ�ប�ងំែដរ ពួកេគ�កកិ់រយិស័ពទមុនគុណកិរយិ។ េហយករបក��យ
កនុងចំេ�មទងំបីគឺដូចគន ។
20 �នីេហ នទី មនេពលមយួ គតេ់ធ�…�នី�បែហលជកំពុង�� បេ់ យប់
េនះ។ វចិទរ័ដុជក�៏បែហលជ�� បែ់ដរ េ�ពះខញុ ំយល់ថគតចូ់លតុកសុន។ េហយ
អនកេ �ពះវ�ិរេ តុកសុន េ េ�ងឧេបសថ េ�ងឧេបសថតុកសុនជកែន�ង
ែដល�គគង� លគឺបង�បស ហគីន បង�បស វចិទរ័េឡដុក ខញុ ំយល់ថគតេ់ កនុង
ករ�បជំុតងម់យួេ េជងផ�ូវផ�ូវ�យេវេលខ ៨០ េ�យចូលមក�មផ�ូវេនះ។
េហយ�បសិនេបអនកេ ទីេនះេ យបៃ់ថងែស�កឬយបប់នទ បឬ់េ េពល�មយួ
ែដលបនជួបគតេ់ ទីេនះ សូមេ �� បគ់ត។់ េហយ�នី�ចេ ជមយួ
គត។់ េហយ��ច�បែហលជពួកេគមនិបន�� បពី់�ត�លេ យបេ់នះផងក៏
មនិដឹង។
21 បនទ បម់ក�នីបនេ �កងេយរ�ូឡិម េហយបននិយយថគតក់ំពុង
េដកេ ទីេនះកនុងផនូរេ េលផទ ងំក� រ…ក� រថមែដល�ពះេយសូ៊វបនេផ�ក�ពះសព
មុនេពលរស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ េហយគតនិ់យយថ ភ� មៗេនះខញុ ំេកតមន
គំនិតរបស់�ទង ់ េហយបននិយយថ គតរ់តេ់ចញេហយចបេ់ផ�មយំ េហយ
គតប់នេដរេ ខងេ�ក។ េហយគត�់តវបនេគដឹកន…ំគតគឺ់ជបុរសមន ក់
ែដលេធ�អ�ីៗេចញពីថម។ ខញុ ំមននយ័ថផទ ងំថម។ បននិយយថគតប់នេ កែន�ង
ែដលពួកេគនិយយថ េឈឆក ងេ ទីេនះ េហយគតក់េ៏បក�នចុះ…េហយ
គតេ់គះបំែណកថមតូចមយួដូច…អូ! កេរម៉យួអុីញឬអ�ីមយួដូេចន ះ �ក�់េ កនុង
េ�េ ៉ របស់គត ់េហយរកី�យកនុង�រមមណ៍កនុងករន�ំមកផទះ។
22 េ េពលែដលគតប់នេធ�ដូេចន ះ មនអ�ីមយួបននិយយេ កនគ់តថ់
“ចូរេធ�គូបពីរឲយបង�បស�បណ�ភំជ បគ់ន េចញពី�។” ដូេចនះគត�់ក�់េ កនុង
ទឹក�សីុត េហយ�បនផ� ស់ប�ូរពណ៌ពីថមែដលេមលេ កំេបរធមម�េ ជថម
ែដលមនឈម។ េហយគតប់នបេងកតែខ�ភជ ប។់
23 េហយេ េពលែដលគតេ់�យពួក�មកខញុ ំ គតម់និបនកតសំ់គល់េទ ប៉ុែន�
�តវ�មរយៈពកក់�� លៃនតំណភជ បទ់ងំពីរមនែខ�រផ�ូវតូចមយួ។ ខញុ ំមន�េ
យបេ់នះ េដមបអីធិ�� នស�មបអ់នកឈ។ឺ េឃញេទ—ជពណ៌ឈមដូចជឈម
�សក ់ ជមយួនឹងបនទ ត�់តងតូ់ចចេង� ត។ ពិតជអ�ីែដលទំនយរបស់�ទងប់ន
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និយយថ “ផ�ូវ�តងេ់ហយចេង� ត។” េឃញេទេ កនុងទំនយ។ ខញុ ំបនបង� ញ�
ដល់គត។់

24 �នី�បសិនេបអនកកំពុង�� ប ់ ឬបង�បសេឡដុក នរ�មយួកនុងចំេ�ម
គត ់ យបេ់នះនឹងក� យជ��តីចស់បុ�ណែដលេយង�តវអធិ�� នស�មប់
អនកឈ។ឺ ខញុ ំរកី�យកនុងករេដរ�តងផ់�ូវតូចចេង� តេនះ ជផ�ូវៃនដំណឹងល� ផ�ូវៃន
�ពះបនទូលជមយួ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទរបស់េយង។

25 សូម�ពះ�បទនពរដល់អនកទងំអស់គន ។ ឥឡូវេនះ អនកពិតជល��ស់
កនុងករនិយយជមយួ េហយេបខញុ ំនិយយយូរេទ ត ខញុ ំនឹងនអំនកេ ទីេនះយូរ
េពកេហយ។ ប៊លីីបននិយយថ េយងមនចេន� ះរ�ងបីរយេ បនួរយនកនឹ់ង
�តវអធិ�� នេ�យ ដូេចនះខញុ ំ�តវែត�បញបជ់មយួ�ររបស់េយងឱយបនេល ន
�មែដល�ចេធ�េ បន េហយបនទ បម់កអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។

26 ឥឡូវេនះ េ ដល់�បជជនេ �រហី��ូ េ ��តីៃថងេ រប៍នទ បម់កេយង
បនប ចបេ់ហយេ  (មនិ�ចគិតពីេឈម ះ�កងេនះ) យូម៉រដ��រហី��ូេ
ពិធីជបេ់ល ង ដូេចនះេ រដ�កលីហ�័រញ៉ េយងនឹងបន�ដំេណ រេ មុខេទ តេ �ពឹក
ៃថង�ទិតយេ េ�ះែអនជេឡះ និងកែន�ងែដល�តវបនេគពយករណ៍ថនឹងេ
ទីេនះ។

27 យបេ់នះ ខញុ ំចងយ់កអតថបទេចញពីបទគមពរី។

28 យ៉ង�មញិ ខញុ ំកំពុងអងគុយេ កនុង�ងកេហ�ៃថងេនះ េ ��រ�� នម៉ូរ ី
សុន បង�បសែជក ភរយិគត ់ េហយខញុ ំនិងភរយិខញុ ំ។ េយងបនេ េភជនីយ
�� នម៉ូរសុីនេដមបមីនេពលជមយួគន  េយងមនិបនេ ខងេ�កេទ ឯពួក ស�ីក៏
មនិែដលបនេ ជមយួគន ែដរ។ មនមតិ�វយ័េកមងមន កប់នេដរមករកខញុ ំ េឈម ះ
របស់គតគឺ់េ�ក�គីន គតជ់ឪពុករបស់បង�បសភរ�ីគីន។ េហយគតប់ន
និយយថ “អនកដឹងេទបង�បស �បណ� ំ អនកកំពុងនិយយអំពី ‘ភនីចននី’
េ យបេ់ផ�ងេទ ត។” �ពិតជ…េត�ជអ�ីេ ? មជុលប៊ុបប៊។ី គតប់ននិយយថ
“អនកកំពុងនិយយអំពី‘ភនីចននី’” បននិយយថ “ខញុ ំនឹងឲយ�េ អនក ‘ភនីចននី’”
េហយគតប់នឲយ�មកខញុ ំ។
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29 ឥឡូវេនះ េនះគឺជ “បូណ៍ចននី” ែដលមនិែមនស�មបច់ងសកេ់ឡយ។
េ�កបននិយយថ “បូណ៍ចននី” បននិយយថ—គតប់នេ�ប�អស់ជេ�ចន
ឆន េំហយេដមបចីំ�ំទំពរ័�ពះគមពរីរបស់គត។់ ដូេចនះគតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង
ផ�ល់ឱយអនកនូវបូណ៍ចននីមយួ ដូេចនះបង�បស�គីន �បសិនេបអនកេ ទីេនះឬបន
�� ប ់“បូណ៍ចននី” ជមនុស�ែដលគួរេ�យេជ ជក។់
30 ឥឡូវេនះេយងចងចូ់លេ កនុង�ពះគមពរីភ� មៗ។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនកេបក
ជមយួខញុ ំឥឡូវេនះេ ទំនុកដំេកងេលខ ៥៥ េហយបនទ បម់កេទ តម៉ថយ
ជំពូក៣។ េហយ�បធនបទយបេ់នះគឺជ�បធនបទរបស់បង�បសេអននី: េ
េល�� បៃន�ពបស។ ឥឡូវ ខញុ ំមនិ�ចកតច់ំ�ំនិងបទគមពរីទងំអស់បនេទ
ែដលខញុ ំេ ដល់ទីេនះ េ�ពះខញុ ំបនរលំងពីរបីខេហយ េ�ពះខញុ ំបនសនយនិង�ជយ
�រ។
31 �ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ សំ�បយូ់ម៉េ យបៃ់ថងេ រែ៍ស�កេនះ ខញុ ំចង់
អធិបបយ: ល័កខខណ័� ស�មបក់រេលកេឡងេ �ថ នសួគ៌ �បសិនេប�ពះអមច ស់
សព��ពះហឫទយ័។
32 េ កនុងទំនុកតេមកង ៥៣…ខញុ ំសូមេទសគឺេ ទំនុកតេមកង ៥៥។

ឱ�ពះអងគេអយ…(សូមអភយ័េទស? ៥៥ ែមនេហយ។)
ឱ�ពះអងគេអយ សូមេផទ ង�ពះកណ៌�� បេ់សចក�ីែដលទូលបងគំ

អធិ�� ន…សូមកុំ�ក�់ពះអងគនឹងពកយែដលទូលបងគំទូលអង�រេឡយ
សូមសំកងំ�� ប ់ េហយេឆ�យមកទូលបងគំផងទូលបងគំអនទះអែនទង

េហយថងូរេ�យេសចក�ីទុកខ�ពយរបស់ទូលបងគំ
គឺេ�យេ�ពះសំេឡងរបស់ខម ងំស�តវនឹងេសចក�ីសងកតស់ងកិន

របស់មនុស���កកដ់បតិេគទំ�កក់រទុចចរតិមកេលទូលបងគំ�ពមទងំ
េប តេប នទូលបងគំេ�យេសចក�ីកំហឹង

ចិត�ទូលបងគំអនទះ�េ កនុងខ�ួនេហយេសចក�ីែសញងខ� ចចំេពះ
េសចក�ី�� បប់ន�គបសងកតេ់លទូលបងគំ

ទូលបងគំបនេកតមនេសចក�ីភយ័ខ� ច េហយញបញ័់រេសចក�ី
តកស់�ុតបនប ងគបទូលបងគំេហយ



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

េនះទូលបងគំបនេពលថឱេបសិន�ជមន�� បដូចជ�ពប
េ �៉េនះអញនឹងេហរេចញេ  ឲយបនេសចក�ីសុខ។

េអ យ៉ងេនះទូលបងគំនឹងបនេ ឆង យ�ន កេ់ ឯទីរេ��ថ នវញិ។
េស�។ (េស�មននយ័ថ “�ែមន៉”)

33 េស�ច�វឌីជអនក�ស�ញ់ទីរេ��ថ ន េ េពលែដលគតម់នទុកខកង�ល់
េហយ�បជ� ស�មនិេជ ជកេ់លគត ់ េហយស�តវបន�គបេលគត ់ គតប់ន
និយយថ “�បសិនេបខញុ ំមន�� បដូចជ�ពបខញុ ំនឹងេហរេ កនទី់រេ��ថ ន
ឲយបនេសចក�ីសុខ�ន�” េតខញុ ំបនគិតេរ ងដូចគន េនះប៉ុនម នដងេហយ! �បសិនេប
ខញុ ំ�ចដកកេំភ�ងេចញពីជ ជ ំង ខញុ ំេបះជំរុេំចញេ េ�កេ ទីរេ��ថ ន េហយ
មនិវលិ�តឡបម់កវញិេឡយ។ ខញុ ំបនសូម�ពះអមច ស់�បសិនេបខញុ ំ�ចរស់េ
េហយេឃញៃថងេនះ…ខញុ ំមនិែដលចងប់នពិធីបុណយសពេទ ខញុ ំបននិយយ
ថ“�បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បនគឺនឹងេចញេ េ�កកនុងៃ�ពកែន�ង�មយួ�កស់ក់
‘ពណ៌ទងែ់ដង’ កនុងៃ�ព�កស់…”
34 េនះជកេំភ�ង ខញុ ំសូមេទស ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំនិយយេ�យ�រភរយិខញុ ំអងគុយេ
ទីេនះ។ អនកដឹងេទកេំភ�ងេនះែដលបងប�ូនេ ទីេនះបនផ�ល់ឱយខញុ ំកលពបី៉ុនម ន
ឆន មំុន ខញុ ំបនសំ�បស់ត��សិប�បកំបលកនុងេហគមជមយួ� េ�យបញ់មនិ
ខុស�មយួេឡយ ពួកេគខ�ះមនចមង យ�បពីំរេ �បបំីរយយ៉តឯេ�ះ។ ខញុ ំ
េ �ថ“�ទងែ់ដង” ពីេ�ពះ�បពនធខញុ ំសមបរុេ�ន ត ដូេចនះនងបននិយយថខញុ ំគិត
ពីកេំភ�ងជងបនគិតដល់នង។ ប៉ុែន�…
35 ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំចង�់ក�់េ េលេដមេឈ េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់សូមឲយ
យ៉ូែសបរកេឃញ�េ ៃថង�មយួ” ខញុ ំចូលចិត�យក�� ប�ពបេហយេ�ះេ
ឆង យ។
36 ប៉ុែន�ដូចជេពលមយួ េឡងេ េលភន ំ េហយេមលឥ នទី េហយេឃញ�េ�ះ
េ ឆង យ (អនកដឹងពីេរ ង�៉វរបស់ខញុ ំ) ខញុ ំបននិយយថ “�ល��ស់េ ទីេនះ
�ពះអមច ស់ ដូចេព�តសបននិយយថ ‘េយង�ច�ងសងេ់�ងឧេបសថចំនួន
បី’ ចុះេ េជងភនមំនអនកជមងនិឺងអនករងទុកខកំពុងរងច់ ំ អនកបតប់ងនិ់ងអនក�� ប់
កំពុងរងច់។ំ” ដូេចនះចូរេយងេធ�អ�ីែដលេយង�ចេធ�បនេពល�កំពុងៃថង េហយ
ៃថង�មយួនឹងមន…�� បរបស់ឥ នទីសនឹងចុះមក �ទងនឹ់ងនេំយងេ ឆង យ។
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37 ឥឡូវេ កនុងម៉ថយ ៣:១៦ ខញុ ំចង�់ន ១៦ និង ១៧។
កល�ពះេយសូ៊វបនទទួលបុណយ�ជមុជេហយ េនះ�ទងយ់ងេឡង

ពីទឹកភ� ម ��បែ់តេមឃករ៏េបកេឡង ឲយ�ទងេ់ឃញ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
យងចុះមកដូចជសត��ពប កស៏ណ�ិ តេល�ទង់

េនះមនឮសំេឡងេចញពីេមឃថ េនះជកូនសងួនភង របស់អញ
ជទីេពញចិត�អញ�ស់។(េ មយង៉េទ តថ “ជទីអញចងគ់ងេ់ ˝)

38 ឥឡូវេនះេយងចងនិ់យយពីរបីនទីអំពីបក�េីនះ។ សត��ពបែតងែតជបក� ី
មយួែដលខញុ ំចូលចិត�ជងេគ។ េហយេបគិតអំពីសត��ពប សត��ពបគឺពិតជ…
េហយលលកគឺជបក�ែីតមយួ។ លលកគឺជសត��ពបកនុង�សក។ ពួកេគទងំពីរ
គឺជ�គ�រែតមយួ។ ខញុ ំបនេមល�េហយ�ជ�កម�គ�រែតមយួ។ សត��ពបៃ�ព
និង�ពប�សកពួកេគទងំពីរជ�កម�គ�រែតមយួ។ ទំ�បរ់បស់បក�ទីងំេនះ
ពិតជល�។
39 ខញុ ំបនអធិបបយេ ទីេនះ ពីរបីឆន កំន�ងមកេហយ េ កនុងករ�បជំុតងម់យួ
េ ទីេនះជមយួបង�បស ម៉ូេរ េ េល�បធនបទ កូនេច មនិងសត��ពប។ ខញុ ំ
គិតថអនកទងំអស់គន េ ចបំន េហយនិងរេប បែដលសត��ពបគឺជបក�ែីដល
�� តបំផុតែដលេយងមន េហយកូនេច មគឺជសត�ែដលស�ូតជងេគបំផុតែដល
េយងមន។ ពួកេគទងំពីរជបក�និីងសត�យ ញបូជ។
40 េត��សស់�� តយ៉ងដូចេម�ចេ ទីេនះដូចជ�ពះេយសូ៊វគឺជកូនេច ម
េហយ�ពះជមច ស់ជ�ពប។ េហយសត��ពបនឹងមនិរស់េ កនុងរងូសត�ចចក
េទ េ�ពះ�មនិែមនជធមមជតិរបស់�។ �មនិ�ច��ស័យេលសត�ែឆកបនេទ
ធមមជតិរបស់�គឺមនិ�តឹម�តវេទ។ ��តវែតេ េលកូនេច ម។ ធមមជតិទងំពីរ
�តវែតដូចគន ។ េហយេនះជវធីិែដលេយង�តវមន លកខណៈរបស់េយង
�តវែតផ� ស់ប�ូរពីករ�គហឹមរបស់មនុស�មនបបរហូតដល់ភពស�ូតបូតរបស់
កូនេច ម។
41 េហយេតអនកបនដឹងេទថសត��ពប ដឹកនសំត�េច ម? េហយសូម
កតស់មគ ល់ កូនេច មេបះបងអ់�ីៗទងំអស់ែដលគតម់នេ ឲយ�ពប។ េហយ
េមលចុះកែន�ងែដល�ពបបនដឹកន�ំទង:់គឺេ ឯេឈរឆក ងស�មបអ់ំេពបប
របស់េយងទងំអស់គន ។
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42 ឥឡូវេនះ សត��ពប…�ពះចងយ់កសត��ពបេធ�ជតំ�ងៃន�ពះ�ជបុ��
�ទង ់ គឺ�ទងត់ំ�ងេ�យសត��� តបំផុតនិងស�ូតបូតបំផុតេ េលែផនដី សត�
មយួេ េលែផនដី ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះជមច ស់តំ�ងអងគ�ទងផ់ទ ល់េ
�នសួគគឺ៌េ�យបក�ដីស៏�ូត�តងនិ់ង�� តបំផុតេ ទីេនះ ជសត��ពប។
43 ឥឡូវេនះ សត��ពបមនភពខុសែប�កគន  �មនករែ�ប�បលេផ�ងៗ
គន ជេ�ចន។ ជធមម��ពបរបស់េយងគឺជ�បេភទបក�ែីដលេមលេ មន
ពណ៌�បេផះ។ េហយបនទ បម់ក�បូល យំ េហយបនទ បម់កមន�ពប�ង ច។
មនករេ ផងែដរថជ�ពបសូណូ�៉ ែដលេយងមនេ ផទះ �មនពណ៌�បេផះ
បន�ិច។ មនឆនូត�កហមេ េល�� បរបស់គត។់ មន�បេភទេផ�ងៗគន ជេ�ចន
ៃនសត��ពប េហយពួក�មនពណ៌ខុសៗគន ។ ដូេចនះ�មនអ�ីដូចគន េ កនុងសត�
លលក។
44 ឥឡូវ សត��ពបជសត�ែដល�តវបេងកតយ៉ងចែម�ក�ស់ ពីេ�ពះទំ�ប់
របស់�មនិ�ចសីុអ�ីែដលមនិ�� តបនេឡយ។ �មនិ�ចេធ�បនេទ ពីេ�ពះ�
មនិបនបេងកតសំ�បក់រេនះេទ។
45 ឥឡូវ ខញុ ំែតងែតនិយយអំពីសត��ពបែដលជនិមតិ�របូៃន�ពះ និងសត�ែក�ក
ជនិមតិ�របូៃនមនុស��កពុ់ត។ សត�ែក�ក�ចទំេលេ�គងឆ�ឹងែដលងបេ់ហយ
សីុ�ចង់បេ់នះេពញមយួៃថង េហយេហរេចញេ កនុងទី�លេហយសីុ�សវ�លី
ជមយួសត��ពប។ ប៉ុែន�សត��ពប�ចសីុ�សវ�លីបនប៉ុែន��មនិ�ចសីុ
េ�គងឆ�ឹងែដលងបប់នេទ។ េឃញេទ? �មនិ�ចេធ�បនេទ �កពះ�មនិ�ច
�កប់នេទ។ េហយខញុ ំឆងល់ថេហតុអ�ីបនជ�មនិ�ចេធ�បន។ ពួកេគទងំពីរ
ជសត��� បដូចគន េហយជបក�ទីងំដូចគន ។ ែតេហតុអ�ី? �ជរចនសមពន័ធរបស់
ពួកេគ។
46 េនះេហយជរេប បែដល�េកតេឡងជមយួ�គី�ទ នពិត�បកដ។ �…
�គនែ់តជ�គី�ទ ននិកយ �ចទទួលយកអ�ីទងំអស់បន ប៉ុែន��គី�ទ ន
ពិត�បកដែដលេកតជថមីមនិ�ចទទួលរបស់របស់េ�កីយេនះេទ។ គត់
�ងសងខុ់សគន ។
47 ខញុ ំបនរកេឃញថសត��ពបមនិមន�បមតេ់ទ។ គឺគម ន�បមតេ់ កនុងខ�ួន
សត��ពបេឡយ ពីេ�ពះ�មនិ�តវករ�េទ។
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48 ដូេចនះេហយ េនះជរេប បរបស់ជ�គី�ទ ន គតម់និ�តវករភពល�ីងជូរចត់
េទ េ�ពះ គត�់ចបរេិភគ��ររបស់�ពះបន។ េហយ�មនិែមនយកភព
ល�ីងជូរចតេ់ដមបរី�ំយេនះេទ។ គឺទទួលយកេសចក�ី�ស�ញ់ េឃញេទ ដូេចនះ
គត…់េដមបរី�ំយ��រ។ ភពជូរចត ់ “អូ” ពួកេគនិយយថ “ល�…” ពួកេគ
ខុសគន ជមយួ�។ ប៉ុែន�េសចក�ី�ស�ញ់ែតងែតទទួលបន� គឺជ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។
49 ឥឡូវ �គម ន�បមតេ់ទ ដូេចនះេហយេទប�មនិ�ច…��បឆងំនឹងគតេ់បឲយ�
សីុអ�ីែដល��កក។់ េហយ�បសិនេបគតច់ងសីុ់�នឹងសម� បគ់ត។់ ប៉ុែន�មនិមន
េ�គះថន ក�់េទ េ�ពះ�នឹងមនិសីុ��ចខ់ត េ�ពះគតគ់ម នចំណងស់�មប់
�េទ។
50 េនះជវធីិជមយួ�គី�ទ នពិតមយួ។ េតអនកដឹងេទ�គី�ទ នពិតគឺមនិមន
បបសូមបែីតមយួែដល�ច�កេ់ទសគត?់ �វឌីបននិយយថ “មនពរ
េហយអនក�ែដល�ពះមនិអនុ ញ តឲយេធ�បប។” េ េពលអនក�តវបន�ង
សំ�តេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់កូនេច ម (មនិែមនេធ�ជេជ េទ ប៉ុែន�េជ ពិត—�ពះ
េ�ហិតរបស់កូនេច ម) �ពះជមច ស់មនិ�កេ់ទសអនកនូវអ�ីែដលបនេធ�េនះ
េទ េ�ពះអនកសថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត េហយ�ទងម់និបនេឃញេទ។ មនករ
លះបងឈ់ម េរ ងែតមយួគតែ់ដល�ទង�់ចេមលេឃញអនកគឺេ កនុងវធីិែដល�ទង់
បនេឃញអនកមុន�គឹះៃនេ�កីយ ៍ េ េពលែដល�ទង�់កេ់ឈម ះអនកកនុងេស វេ
ជីវតិរបស់កូនេច ម។ េនះជអ�ីែដល�ទង�់ចេមល ពីេ�ពះអនកគឺជអនកែដល�ទង់
បនេ�ះពីអ�ី�គបយ៉់ងែដលបនេធ�រចួេហយ អនក�តវបនទឹកនេំ ឯឈមរបស់
កូនេច ម។ ដូេចនះេហយេទបគម ន�បមតេ់ កនុងអនកគម នភពមនិ�� តនិងទម� ប់
េ កនុងអនក�ល់គន េឡយ េ�ពះ�ពះេ�ហិតរបស់កូនេច មបនេធ�ដូេចនះ។ េហយ
�ពះ�ទងម់និ�ច�កេ់ទសអនកបនេទ បនទ បពី់អនកមនដង� យេ�ះបបេ
ទីេនះរងច់អំនក។
51 “េអ”អនកនិយយថ “េបដូេចនះេត�ចឱយបនទបខ់ញុ ំេ�ចនបនេទបង�បស�បណ
� ំ េនះខញុ ំ�ចេធ�អ�ីែដលខញុ ំចងេ់ធ�បន។” ខញុ ំែតងែតេធ�ជនិចច។ ប៉ុែន�កល�
បុរសមន ក�់ចេឃញអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�ស�មបគ់ត ់ េហយបែង�រមកេធ�អ�ី
ែដលផទុយនឹង�ទង ់�បង� ញថគតម់និែដលបនទទួល�ពះ�គីសទេទ។
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52 ខញុ ំមន�បពនធមន កអ់ងគុយេ ខងេ�កយេនះ។ នងមន�យុតិចជងខញុ ំ
ដបឆ់ន  ំ េហយមនសកព់ណ៌�បេផះដូចខញុ ំែដរ។ មូលេហតុគឺេ�យ�រែតនង
ឈរេ ចំេពះមុខខញុ ំ—និងពិភពខងេ�ក។ �បសិនេបខញុ ំេ បរេទសេហយខញុ ំ…េត
េនះមនិែមនជ�បេភទ�គ�រែដល�តវរស់េ េទឬ �បសិនេបខញុ ំយក�គ�រខញុ ំមក
ជមយួេហយខញុ ំនិយយថ “េមល េ�ក�សី�បណ�ចំងេ់ ទីេនះេដមបដឹីងថ
អនកគឺជេ�ក�សីវេីល ម�បណ�។ំ អនកមនិ�ចមនប�ីេផ�ងេទ តបនេឡយ
េពលែដលខញុ ំេ បត។់ កុំយកែភនកសម�ងឹេមល�បសេផ�ង” និងទងំអស់េនះ។
“កុំែចចង�់េឡយ។ �បសិនេបអនកេធ�ដូេចន ះែមន េ េពលខញុ ំ�តលបម់កវញិខញុ ំនឹង
ែលងលះអនក”
53 េហយនងបនងកមកេហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ បុរសល�របស់ខញុ ំេអយ ខញុ ំ
ចង�់បបអ់នកអ�ីមយួផងែដរ។ អនកមនិ�តវយក ស�ីេផ�ងេទ តេពលអនកេចញេ បត់
េឡយ។ អនកមនិ�តវេធ�ែបបេនះែបបេនះេទ។ �បសិនេបអនកេធ�ដូេចន ះែមន េនះ
សូមពិចរ�ករែលងលះេពលអនក�តលបម់កដល់ផទះវញិចុះ។”
54 ឥឡូវេនះ េតេនះមនិែមនជ�គ�រែដលមនេសចក�ី�ស�ញ់េទឬអី?
េឃញេទ? អតេ់ទ! �បសិនេបខញុ ំពិតជ�ស�ញ់នង…េទះបីជយ៉ង�ខញុ ំ
េជ ថ�បសិនេបខញុ ំបនេធ�ខុសេហយរអិលចូលេ េធ�អ�ីខុស ខញុ ំេជ ថនងនឹង
អភយ័េទសឱយខញុ ំពីេ�ពះនង�ស�ញ់ខញុ ំ។ េហយ�បសិនេបនងបនេធ�ខុស
ដូេចន ះ ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងអភយ័េទសឱយនង។ �បកដ�ស់េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់
នង។ ែតេបខញុ ំ�ស�ញ់នងែបបេនះ ដ�ប�ខញុ ំ�ស�ញ់នងដូេចន ះនង
គម នករ�ពយបរមភេទ។ េទះបីជនងអភយ័េទសឱយខញុ ំកេ៏�យ ខញុ ំមនិេធ�បប
នងែដលគន នកំហុសេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍េ�ក�� យស�មបប់ុរស
កនុងេ�ក ខញុ ំមនិ�ចរងច់សូំមបមីយួនទី ខញុ ំនឹង�បបន់ងអំពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�
េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់នង។ ែមនេហយ េនះ…�បសិនេបខញុ ំ�ស�ញ់នងេ�យ
េសចក�ី�ស�ញ់ហ�ីលីអដូូេចនះ េនះេតេសចក�ី�ស�ញ់��ក េប រ៉បស់ខញុ ំចំេពះ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទធំជងអំបលម៉នេ ?
55 េទះបីខញុ ំ�បែហលេចះជកប់រកីេ៏�យ ខញុ ំមនិែដលជកេ់ទកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�
េទះបីជខញុ ំជក ់ �ទង�់ចនឹងអតេ់ទសឱយខញុ ំស�មបក់រេនះ ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�។
�បសិនេបខញុ ំេចះផឹក ខញុ ំមនិែដលផឹក��េទេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ�ទង់
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នឹងអតេ់ទសឱយខញុ ំស�មបក់រេនះ។ េហយខញុ ំ�ស�ញ់�ទងខ់� ងំ�ស់ (�ពះជួយ
ខញុ ំ) ខញុ ំមនិចងេ់ធ�អ�ីដូចេនះេទេឃញេទ េ�ពះខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ របស់ទងំេនះ�តវ
បនបតប់ងពី់ខញុ ំ ពីេ�ពះេ េពលែដល�ទងផ់� ស់ប�ូរខញុ ំពីសត�ែក�កេ ជសត��ពប
�េធ�ឱយមនភពខុសគន េ ចំណង�់�ររបស់ខញុ ំ េហយអ�ីៗបនចកេចញពីខញុ ំ
បនទ បម់កអំេពបបមនិ�តវបនកំណតច់ំេពះខញុ ំេទ ពីេ�ពះខញុ ំមនិមនេគលបំណង
េធ�� មនិែមនេ កនុងខញុ ំេទែដលេធ��។
56 ឥឡូវេនះេរ ងដអ៏�ច រយមយួេទ តអំពីសត��ពបេនះ។ គតជ់បក�ចីែម�ក។ េត
អនកធ� បេ់ឃញបក�ទីងំអស់…
57 បក�មីយួែដលខញុ ំចូលចិត�ជងេគគឺរ ៉បូ៊នី។ ឥឡូវេនះ េកមង�បសទងំអស់គន
សូមកុំបញ់រ ៉បូ៊នីរបស់ខញុ ំេ  េឃញេទ េ�ពះខញុ ំមនិចងេ់�យអនកេធ�ែបបេនះ
េទ។ រ ៉បូ៊នីរបស់ខញុ ំ អនកដឹងេទេត�មន�ទង�កហមយ៉ងដូចេម�ច? អនកដឹងេទ
មនៃថងមយួមនបុរសមន កក់ំពុង�� បេ់ឈឆក ង គម ននរ�មន ក�់ចជួយគត់
បនេទ �ពះជមច ស់បនេបះបងេ់ចលបុរសេនះ េហយគតប់ន�� បេ់ហយ។
�ពះហស�របស់�ទងម់នែដកេគលនិងេជងនិងចំេហ ងរបស់�ទងហូ់រឈម មកុដ
េ េលកបលគឺជបន� ែដលមនឈមហូរេ េល�ពះភ័ ក�របស់�ទង។់ េហយ
េ ទីេនះគឺជបក�តូីចមយួែដលបនឆ�ងកតគឺ់បក�េី�ន តតូចមយួ។ េហយគត់
បន�កេឡកេមលគឺជ…គិតថ�ជករេមលេឃញគួរឱយ�ណិតបំផុតែដល
គតប់នេឃញ។ េហយគតប់នដឹងថគត�់គនែ់តជបក�តូីចមយួប៉ុេ�� ះ
ប៉ុែន�គតប់ន�កេឡកេមលែដកេគលដធ៏ំសេមប មែដលពួករ ៉មូដេ៏ឃេឃេនះ
បនេបះេ កនុងៃដរបស់�ទង ់ េហយគតប់នេ�ះចូលជមយួចំពុះតូចរបស់
គត ់ េហយពយយមទញពួកេគឱយរលុង។ �ទងរបស់��តវេជគជេំ�យឈម
ចប�់ងំពីេពលេនះមក�កែ៏�បជ�កហម។ ខញុ ំចងឲ់យ�ទងរបស់ខញុ ំក� យជែខល
ែដល�ប�កេ់�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង ់ផងែដរ េ េពលែដលខញុ ំមកជួប�ទង។់
ខញុ ំចូលចិត�រ ៉បូ៊នីតូចេនះ។
58 ប៉ុែន� អនកដឹងេទ រ ៉បូ៊នីតូច�តវងូតទឹក។ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ សត��ពបមនិចបំច់
េទ។ េទ។ �មន�បេភទេ�បងមយួេ ខងកនុង� ែដលេធ�េ�យ��� តពីខងកនុង
មកេ�ក។ អនកមនធ� បដឹ់ងេទ? សត��ពបមនដូេចន ះ! សត��ពបមនេ�បង
ខ�ួនឯង។ េតអនកធ� បច់បយ់កមយួេមលេទ? មនក�ិនេនះេល�ជក�ិនសត��ពប
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ឬអ�ីដូេចន ះ? េនះគឺជេ�បងែដល�តវបនផលិតពីខងកនុងរបស់�។ �ងកយរបស់
�បេងកតជ�កេពញេ�បងែដលរក��� បរបស់�ឲយែតងែត�� តពីខងេ�កេ�ពះ�
�� តពី កនុងមកេ�ក។ �តវេហយ។ �ជបក�តូីចអ�ច រយ។
59 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថ អនក�ចបរបញ់ពួកេគេ ទីេនះ ខញុ ំគិតថេ កនុងរដ� ល�ី
សេស ន�។ កុំេធ�ដូេចន ះ! អូ ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។ ខញុ ំគិតថ�បសិនេបខញុ ំឃ� ន
�មនិអីេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចទញេកះកេំភ�ងបញ់�បនេទ េបេទះជខញុ ំ�តវេធ�
កេ៏�យ។
60 មន…សត��ពបមនេរ ងចែម�កអ�ច រយេ កនុង�គ�ររបស់េយង។ ៃថងមយួ
េ េពលែដលជីដូនរបស់ខញុ ំ…គតម់កពីទីេនះពីេកន�គី ចុះពីឆឺរ ៉កុគីមក។ គត់
បន�� ប ់ ជ ស�ីេខ�យមន ក ់ េហយគតគឺ់…ពួកេគមន…ខញុ ំគិតថពួកេគេ
�ថជរេបងឬអ�ីមយួ។ គតប់ន�� ប ់ េហយជី�បនលុតជងគងេ់ ែកបរែ�គ។
ខណៈេពលែដលម៉ម៉ មងីប៊ទីឺ អនកមងីហូ៊វលី ពួកេគទងំអស់គន បនលុតជងគង់
េ ជុំវញិែ�គ។ ពូឆលី (ប៊ធីីតូច េកមង�បស�យុបនួឆន )ំ ទរក ម៉ម៉និងអនកចស់
ជងេគ មន�យុ�បែហលដបពី់រឆន ។ំ េហយគតប់នសិតសកេ់ខម របស់គត់
េចញេ េលែ�គ េហយនងចបេ់ផ�មេ�ច ងថ“ថមៃនសមយ័កល សូមជួយខញុ ំ ចូរ
�កខ់ញុ ំេ កនុង�ទង”់ េ េពលែដលនងបន�� ប។់ ជី�េ េពលេនះមនិែមន
ជ�គី�ទ នេទ។ ខញុ ំបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកឱយគតេ់ �យុែបត៉សិប�បពីំរឆន កំនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ឯេជងទេន�េ ទីេនះជកែន�ងែដលេទវ�របស់
�ពះអមច ស់បនេលចមក។
61 ប៉ុែន�ខណៈេពលែដលនងកំពុងេ�ច ងចំេរ ងេនះ ជមយួនឹងៃដទនេ់ខ�យ
របស់នង�គវេី េល�កស មនសត��ពបមយួបនេហរទំេ មតទ់� រ។ មក
េ ជុំវញិចុះេ េលកបលៃនែ�គ បនចបេ់ផ�មថងូរ។ �ពះបនយក�ពលឹងរបស់
គតេ់ ។
62 ខញុ ំបនេ ទី�កងឡុង �បេទសអងេ់គ�សជមយួបង�បសែជកនិងជមយួ
បង�បស ហគូដុនលិនេស េហយមន ស�ីមន កេ់ឈម ះថប�រ័និៃណធីងហគល (ខញុ ំ
គិតថជេ �សីដអ៏�ច រយមន ក ់ឬែខ�រ�ស�យអ�ីមយួៃនប�រ័និៃណធីងហគល) ែដល
បនសរេសរសំបុ�តមកខញុ ំជេ�ចនចបប។់ នងបនចុះមកពី� ហ�ិកខងតបងូ
េ�យមនជំងឺម�រកី។ េហយនងមនរបូភពមយួ អនកបនេឃញ�េ កនុង
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េស វេ ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញេទកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេជ ថ បង�បសែជក
េ ជមយួខញុ ំេ ៃថងេនះ។ េយងបនចូលេ ផទះរបស់អនកដឹកនមំន កេ់ ផ�ូវេដរ
ខងេ�កយ�ពះវ�ិរែដលពួកេគបនននំងេ ។

63 ខណៈែដលេយងមនិទនេ់ចញដំេណ រ…ជកែន�ងែដលយន�េ�ះចុះមក
ពួកេគបនយកពួកេយងេ  េហយេពលេនះនងបនសថិតេ កនុងរថយន�
សេ ងគ ះបនទ នេ់ ទីេនះ។ �តវបនេ�ះេឡងពី—ពីេល� ហ�ិកខងតបងូ េ�យ
ដឹងថខញុ ំកំពុងមក�បេទសអងេ់គ�សេ េពលេនះ។ អនកដឹកនបំនននំងេ
ទី�បជំុជន ដូេចនះេយងបន�តឡបម់កវញិេ ទីេនះេដមបអីធិ�� នស�មបន់ង។

64 ខញុ ំបនេឃញមនុស�ឈជឺេ�ចន ប៉ុែន�ៃដតូចៗរបស់នងេមលេ មនិបនបុិន
មយួអុិញផង ល�—ល�ដក៍បលរបស់នងេចញមក អនក�ចេមលេឃញ�
បន។ េហយនង…អវៈយវៈនងចកេ់ឡង ជំុវញិ�តគក ែដលមនិេលសពីពីរ
អុីញេនះេទ �គនែ់តជឆ�ឹងមយួ។ េហយនងមនិ�ចេលកៃដរបស់នងបនេទ
នងេខ�យ�ស់កនុងករេលកៃដនង។ េហយនងបនពយយមនិយយអ�ីមយួ
េហយខញុ ំមនិ�ចយល់ពីនងបនេទ។ េ េពលែដលខញុ ំបន�� បខ់ញុ ំេជ �មរយៈ
គិ�នុប�� យិកមន កប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ សូមអធិ�� នសូម
�ពះឲយ�ទងអ់នុ ញ តឱយខញុ ំ�� បេ់ ” នងមនិ�ច…មនិចងរ់ស់េ េទ។ េហយ
ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញថ ទឹកែភនកកំពុង�សកេ់ចញពីឆ�ឹងៃផទមុខរបស់នង។
ជកែន�ងែដលនងទទួលបនសំេណ ម�គប�់គនអ់ំពីករយំ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ដបតិ
សរៃសរបស់នងគឺេដកអស់េហយ នងសថិតកនុង�ថ នភពដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច។ ខញុ ំ
ចូលមកអធិ�� នស�មបអ់នកឈ ឺ ខញុ ំមនិ�ចអធិ�� នេ�យនង�� បេ់ទ។ ប៉ុែន�
នងេមលេ ដូចជមនិ�ច�� បប់នេទ នង�គនែ់តលងល់ក។់

65 ខញុ ំលុតជងគងចុ់ះជមយួ�គគង� លរបស់អនក េ កនុងបនទបេ់ដមបអីធិ�� ន។
េហយេ េពលខញុ ំលុតជងគងចុ់ះអធិ�� ន មនសត��ពបតូចមយួបនេហរេឡង
�មបង�ួច។ ចបេ់ផ�មថងូរ។ េ េពលខញុ ំអធិ�� នចបេ់ហយ ខញុ ំគិតថ�ជកូនសត�
�ពបេ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ មនអព័ទេ ខងេ�ក �មរេប បៃនអងេ់គ�ស
េកះអងេ់គ�សេ ទីេនះ។ េហយ�ពបតូចេនះឈបថ់ងូរ េហយេហរេ ឆង យ។
ខញុ ំបនេដរេហយ�កៃ់ដេលនងបនេ �ពះនមរបស់�ពះអមច ស់។ េហយ ស�ី
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េនះមកទល់ឥឡូវេនះ នងជ ស�ីមនសុខភពល�រងឹម ំ េ េល�� បរបស់សត�
�ពប។

66 គតប់នេធ�ឱយខ�ួនគត�់� តពីខងកនុង។ �គី�ទ ន�តវែតេធ�ដូេចន ះែដរ គត់
សំ�តពីខងកនុង។ ែដលរក�ករទុចចរតិ…គតម់និ�តវករ�បមតេ់ដមបរី�ំយអ�ី
ទងំអស់ ពីេ�ពះគតម់និ�ចបរេិភគ�បនេទ។ េឃញេទ? គត�់� តពីខងកនុង
េចញមកេ�ក។

67 ឥឡូវេនះ េយងកតសំ់គល់ថបក�េីនះ…មនេរ ងជេ�ចនែដលខញុ ំបន
សរេសរចុះេ ទីេនះ ប៉ុែន�នឡិកេ ែតបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត។ បក�េីនះក៏
�តវបនេគេ�បេ កនុងគមពរីស ញ ចស់ស�មបក់របូជស�មបដ់ង� យធួននិងករ
សំ�ត។ េ�ះេឃញេទេ ទីេនះ េ កនុងេ�កុបបត�ិ ១៥:៩។ សូមគិតពីខគមពរី
េនះមយួែភ�ត។ ឥឡូវេនះអ�័ប��ំតវបន…សួរ�ពះេ ទីេនះ េតគតេ់ធ�ែបបេនះ
េ�យរេប ប�។ េហយ�ពះជមច ស់កំពុងែតេឆ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទង�់តឡប់
េ អ�័ប�វំញិ េហយ�ទងក់េ៏ធ��េ កនុងវធីិចែម�កមយួ។ ចូរចបេ់ផ�មេ�យ
និយយអំពី…សូមចបេ់ផ�មេ ខទី ១។ ខញុ ំមនិចងរ់លំងខេនះេទ។

េ�កយមក�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលមកកនេ់�កអរ័�ប�ំ
េ កនុងករជកែ់ស�ងមយួ…

េឃញេទ េ�កអ�័ប�គឺំជេ��មន ក ់ ដូេចនះគតប់នេឃញករ
ជកែ់ស�ង។

…កំុខ� ចអីអ�័ប� ំ អញជែខលករពរឯង េហយ…ជរង� នដ់ធ៏ំ។
(�ពះេយហូ�៉—ម៉�េស េឃញេទ)

េនះ�ប�៉់មគតទូ់លសួរថ ឱ�ពះ…េយហូ�៉ជ�ពះអមច ស់…េអយ
(សូមចំ�ំអក�រអិលធំ “�ពះអមច ស់ជ�ពះ។” េអឡូហីម! េឃញ
េទ?)…�ពះអមច ស់ជ�ពះ…(េ កនុងករជកែ់ស�ង)…េត�ទងនឹ់ង�បទន
អ�ីមកទូលបងគំ ែដលទូលបងគំេចះែតេ េ�យឥតមនកូនដូេចនះ េហយ
អនកែដល�តវេធ�ជមច ស់េលផទះទូលបងគំ េនះមនែតេអ�េសុរជ
អនក�សក�ម៉សេនះប៉ុេ�� ះ?
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�ប�៉់មកទូ៏លេទ តថ េមល �ទងម់និបន�បទនឲយទូលបងគំ
មនកូនេ�ះ េហយេមល បវមន កែ់ដលេកតេ ផទះទូលបងគំ �នឹង
�គងមរដករបស់ទូលបងគំេហយ

េនះ�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលនឹងគតថ់ អនកេនះមនិ�តវសីុ
មរដករបស់ឯងេទ
រចួេហយករសនយជមយួ�ទង ់ អនកដឹងេទ មនិែមន…េឃញេទ េបដូេចន ះអ័

�ប�នឹំងប�ជយ័ ប៉ុែន�ករសនយគឺគម នលកខណ។ េនះកិចច�ពមេ�ព ង េ�យគម ន
លកខខណ� ។

…ប៉ុែន�គឺជមន កែ់ដលនឹងេកតពីឯងមកវញិេទេត ែដល�តវសីុមរដក
របស់ឯងេនះ (េហយគតម់ន�យុមយួរយឆន េំហយ។)

រចួ�ទងន់គំតេ់ចញេ េ�ក�បបថ់ ចូរេមលេ េលេមឃឥឡូវ
េហយ�បផ់ក យចុះ េបឯង�ចនឹង�បទ់ងំអស់បន រចួ�ទងម់ន
�ពះបនទូល�បបថ់ ពូជឯងនឹងបនដូេចន ះែដរ។ (បុរសមន កែ់ដលគម ន
កូន េហយឥឡូវមន�យុមយួរយឆន េំហយ។)

គតក់េ៏ជ ដល់�ពះេយហូ�៉ េហយ�ទង�់បេ់សចក�ីជំេន េនះ ទុកជ
េសចក�ីសុចរតិដល់គត់

េនះ�ទងម់ន�ពះបនទូលេ គតថ់ អញជ�ពះេយហូ�៉ ែដលនឯំង
េចញពី�សកេអុររបស់�សន៍ខល់េដ មកេដមបនឹីងឲយ�សកេនះដល់
ឯងទុកជេករ�ករ

រចួគតទូ់លសួរថ ឱ�ពះ…េយហូ�៉…ជ�ពះអមច ស់េអយ េតទូលបងគំ
នឹងដឹងេ�យ�រអ�ីថ ទូលបងគំនឹងបន�សកេនះជេករ�ករពិត?

68 ឥឡូវសូម�� ប។់
េនះ�ទងម់ន�ពះបនទូលថ ចូរយកេគញី១�យុ៣ខួប ពែព

ញី១�យុ៣ខួប េច មេឈម ល១ �យុ៣ខួប…(េមលទងំបីឥឡូវេនះ
“�យុបីខួប។”)…េហយេច ម�យុ៣ខួបេហយលលក១ និង�ពប
ជំេទ១មកឲយអញ…ចូរយកេគញី១�យុ៣ខួប ពែពញី១�យុ៣ខួប
េច មេឈម ល១ �យុ៣ខួប េហយលលក១ និង�ពបជំេទ១មកឲយ
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អញ (ទងំអស់ជមនុស�ដូចគន  ទងំអស់ជរបស់ដូចគន  េឃញេទ �
�តវបនេគេ�បេ កនុងដង� យ ែដលគត�់តវថ� យដល់�ពះេយសូ៊វ។)
…ចូរយកេគញី១�យុ៣ខួប ពែពញី១�យុ៣ខួប េច មេឈម ល១

�យុ៣ខួប េហយលលក១ និង�ពបជំេទ១មកឲយអញ (ទងំអស់ជមនុស�
ដូចគន  ទងំអស់ជរបស់ដូចគន  េឃញេទ ��តវបនេគេ�បេ កនុងដង� យ ែដល
គត�់តវថ� យដល់�ពះេយសូ៊វ។)
69 េសចក�ីស ញ �តវបនេធ�េឡង…អនកដឹងេទ េតគតប់នែញកពួកេគេចញពីគន
យ៉ងដូចេម�ច និងរេប បែដលេនះ…
70 េ �គចស់េ េពលែដលពួកេគ…បនេធ�កិចច�ពមេ�ព ង ពួកេគនឹងយក
េហយសរេសរ—កិចច�ពមេ�ព ងេនះេឡង។ េហយសំ�បស់ត�មយួឈរេ ចេន� ះ
� ែហកេសចក�ីស ញ ជពីរមនុស�មន កយ់កមយួចំែណក…
71 ដូចជជនជតិចិនេធ�ករេបកគកែ់ដរ។ បុរសជនជតិចិនេ ទីេនះគតម់និ
�ចសរេសរភ�អងេ់គ�សបនេទ ដូេចនះគតប់នសរេសរេ េលេនះ េហយ
ែហក�ក�សមយួសន�ឹកេហយបន�បគល់ចំែណកមយួឱយអនក។ េហយអនក
—អនកចពីំ�ងេបកគកចិ់នេទ ពួកេគែតងែតេធ�ដូេចនះ។ េហយអនក…ចុងរបស់
ពួកេគ—ទងំពីរ�តវែតេធ�ករេ�ប បេធ បគន េដមបយីកសេម� កបំពករ់បស់អនក។
េឃញេទ អនកមនិ�ចេបកបេ ឆ តគតប់នេទ ពីេ�ពះគតម់នចុងមខ ងេទ ត
របស់�។ អនក�ចចម�ងេឈម ះរបស់អនកេឡងវញិ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចសរេសរ�ក�ស
េនះេឡងវញិបនេទ។ េឃញេទ? ដូេចនះ��តវែតជ�ក�សដែដល។
72 ដូេចនះេនះគឺជរេប បែដលពួកេគបនេធ��េ កនុងៃថងបូព៌យូរមកេហយ…
ឬជយូរមកេហយេ ភគខងេកត។ ពួកេគបនសម� បស់ត�មយួេហយឈរ
េ ចេន� ះ� េ�យែហកបំែណកៃនែសបកពែព មន កយ់កមយួចំេហ ង…េហយ
េ េពលកិចច�ពមេ�ព ង�តវបនប ជ ក ់ ពួកេគបនយកបំែណកជមយួគន  េហយ
ពួកេគមនកនទុយ�ពបេដមបបី ច ប។់
73 ឥឡូវេនះ អ�ីែដល�ពះជមច ស់កំពុងបង� ញគឺដូេចនះ ករថ� យទងំេនះកំពុង
និយយអំពី�ពះ�គីសទ រេប បែដល�ពះបនន�ំពះេយសូ៊វេ កល់�៉រនិីងបន
ែហក�ទងេ់ចញ េហយបនទទួល�ងកយេឡងេ �ថ នសួគេ៏ហយបនប ជូ ន
�ពះវ ិ ញ ណមកសណ�ិ តេលេយង�ល់គន  េហយថ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួបន
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សណ�ិ តេ េល�ទងេ់ដមបតុីបែតងខ�ួនជមយួនឹង�ងកយេយង ឲយបនក� យជ
កូន�កមុេំ �គចុងេ�កយ។ េឃញេទ? េឃញេទ? �តឹម�តវេហយ។ េឃញេទ?
មនិែមនជនិកយេទឥឡូវេនះ។ �ជ�ពះបនទូលែដលប ជ កពី់�ទង។់ េឃញេទ?
74 ប៉ុែន�ដូចជ�ពះបនទូលេនះ�តវែតចូលមកកនុង�ពះបនទូល ដូចជេកសិក
េ កនុងមនុស�។អនកដឹងេទ េ េពលែដល—�ងកយរបស់អនក �តវបនបេងកតមក
�មនិែមនជេកសិកម�ងជរបស់មនុស� បនទ បម់កជរបស់ែឆកេហយបនទ បម់ក
េទ តជរបស់�ជកេឡយ។ អូ អតេ់ទ អតេ់ទ។ �ជេកសិកមនុស�ទងំអស់។
េនះជរេប បែដលរបូកយរបស់�ពះ�គីសទគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះទងំអស់។
មនិែមន�គនែ់តជែផនកខ�ះេទ �បៃពណីមយួចំនួនបនបែនថមេល� អតេ់ទ �ជ
របូកយរបស់�ពះ�គីសទទងំអស់។
75 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញេ ទីេនះថគតប់នេ�បទងំលលកនិងកូន�ពប
េ�យ�រែតពួកេគគឺជ�គ�រែតមយួ។ ឥឡូវ អនកែតងែត…
76 ដូេចនះសូមកតសំ់គល់ (ខញុ ំ�គនែ់តនិយយពីបទគមពរីពីរបីប៉ុេ�� ះ) េ កនុង
េលវវីនិយ័១២ និងខ ៦។ េយងរកេឃញេ ទីេនះថជចបបរ់បស់ ស�ីែដលបរសុិទធ
េប ស�ីមនកូន នង�តវរងច់។ំ �បសិនេប�ជេកមង�បស នង�តវរងច់�ំមសិបបី
ៃថង មុនេពលនង�ចចូលមកឯ�កមជំនុំជមយួសត��ពប សំ�បែ់ញកេចញជ
បរសុិទធ។ �បសិនេបនងមនកូន�សី នង�តវរងច់េំកសិប�បមំយួៃថងមុននឹងនង
�ចចូលមកឯ�កមជំនំុបន។
77 ឥឡូវេនះេយងរកេឃញេ ទីេនះខ ៦។

លុះកល�បនសំេរចៃថងសំ�តខ�ួន េ�យេ�ពះសំ�លកូន�បស
ឬ�សីេហយ េនះនង�តវយកកូនេច ម១ �យុ១ ខួប សំ�បជ់
ដង� យដុត និង�ពបជំេទរ១ ឬលលក១ សំ�បជ់ដង� យេ�ះបប
មក �បគល់ដល់សងឃេ មតទ់� រ�ត�លជំនំុ

78 េឃញេទ នងមនិ�ចចូលបនេទពីេ�ពះៃថងរបស់នងមនិទនច់បេ់ េឡយ
េទ ប៉ុែន�នង�ចយករបស់ទងំេនះេ ឯបូជចរយេ មតទ់� រថ� យតង� យរបស់
នងបន។ េឃញេទ ទងំលលកឬ�ពបវយ័េកមង។ ពួកេគទងំពីរគឺជ�គ�រ
ែតមយួ។
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79 ឥឡូវេនះ�—ឥឡូវ��តវបនេ�បស�មបដ់ង� យធួនបប េ កនុងដង� យធួន
ស�មបេ់�ះអំេពបប �ពបមយួ។ ឬេ�គឃ�ង ់ែដលជ�បេភទៃនអំេពបប អនកនំ
យកសត��ពបពីរ មយួកបល�តវបនេគកតក់បលេចញេហយបង�ិលចុះេ�កម
�កេ់លឈមេផ�ងេទ ត េហយបនទ បម់ក�ពបមយួេទ ត�តវបនេគេ�ះែលង។
េហយេ េពលសត��ពបេនះបនេហរេឡង �បន�ងសំ�តដីេ�យឈម
របស់មតិ�ែដលមកជមយួ� េហយឈមេនះបនែ�សកេ �ពះថ“បរសុិទធ!
បរសុិទធ! �ពះជមច ស់ជ�ពះដវ៏សុិទធ!។”
80 េតអនកមនិ�ចេឃញមតិ�រមួ�� ប ់ ែដលជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទឬ? �តវបន
សម� បនិ់ងបនេ�បះេលេយង េដមបឲីយេយងបនរចួផុតេហយែ�សកថ “បរសុិទធ!
បរសុិទធ! បរសុិទធ! េត��សស់�� តយ៉ង�ហន។ សងឃមឹថខញុ ំមនសំេលងខ�ះ។
81 សូម�បេភទៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយដូចែដលេយងបន�នេ កនុង
វវិរណៈ ៣:១៦ បនេ�បស�មបស់ ញ របស់សត��ពបេនះ។
82 ណូេអ�តវបនផ�ល់ទីសំគល់ ដូចជបង�បសេទបែតេ�ច ងអំពី�។ �ពះមនិ
សព��ពះទយ័ េហយគម នអ�ីែដល�ចរក�កំហឹងរបស់�ទងប់នេឡយ ដបតិ�ទង់
មនបនទូលថ “ៃថងែដលឯងបរេិភគេនះឯងនឹង�តវ�� ប”់ េហយណូេអបនរក
េឃញ�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់ េហយបនសងទូ់កធំមយួ�មេសចក�ីែណន…ំ
ែដល�ទងប់ន�បទនដល់គត។់ េហយគត�់តវបនអែណ� តេឡង។
83 ខញុ ំ�ច�សៃមេឃញ…ពីអ�ីែដលបនេកតេឡងេ កនុងពួកេគេ េពលពួកេគ
និយយថ “បុរសចំ�ស់មន កេ់នះែដលេឡងេលភន ំ ែដលជមនុស�ឆកួតមន ក់
កំពុង�ងសងទូ់កធំមយួ េ�យនិយយថ ‘�នឹងមនេភ� ង’ េហយ�មនិែដល
មនេភ� ងេទ។” ប៉ុែន��មន…
84 ណូេអបននិយយថ “េទះជយ៉ង� �នឹងមនេភ� ង។”
85 េហយបនទ បម់កខញុ ំដឹងថៃថងែដលគតប់នចូលេ  ខញុ ំគិតថអ�ី…មនិចពីំៃថង
េនះចបស់េទ ខញុ ំេជ ថជៃថងទីដប�់បពីំរៃនែខឧសភ។ ណូេអបនចូលេ កនុងទូក
ធំ េហយ�ពះជមច ស់បនបិទទ� រ។
86 េហយពពកចបេ់ផ�មមក េភ� ងកច៏បេ់ផ�មធ� កចុ់ះ េហយទឹកស�ុយចបេ់ផ�ម
បំេពញេឡង �បភពេ� បនផទុះេឡង �បភពទឹកទងំអស់ែបកេចញេឡង។
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ទីបំផុត�បជជនបនចូលេ កនុងផទះេហយេឡងេល។ ទូកធំចស់បន�កេ់
ទីេនះដែដល។
87 បនទ បពី់ខណៈេពលែដល�មនទឹក�គប�់គនច់បេ់ផ�មេ ជំុវញិនង នង
បនចបេ់ផ�មេកនេឡងខពស់ជងនិងេហយខពស់ជងេនះេទ ត។ �បជជនេគះទ� រ
េហយែ�សកអង�រ ែតណូេអមនិ�ចេបកទ� របនេទ។ �ពះបនបិទ�េហយ មនែត
�ពះមយួអងគប៉ុេ�� ះែដល�ចេបក�បន។
88 ដូេចនះ�គឺេ ឯទូកធំរបស់េយង គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ពះបនេបកទ� រស�មប់
េយងេ កល់�៉រ ី�ទងនឹ់ងបិទ�ដូចអ�ីែដល�ទងប់នេបកែដរ។
89 េហយ�អែណ� តខពស់េ ៗ �បែហលជេ� ជងមយួម៉យេ េល ខពស់ជង
ែផនដីេ េពលែដលែផនដីេនះកំពុងធ� កចុ់ះពី…គន�ង—ធមម�…របស់�។ េហយ
េ ជុំវញិេ មក េហយកំ�តេ់ដមេឈ េហយ�ពបេ េលភនជំេដម មនចំនួន
ែសសិបៃថងនិងយប។់
90 េហយេ េពលែដលខយល់ចបេ់ផ�មឈប…់
91 េសចក�ីេ�កធរបស់�ពះគឺគួរេ�យរនធត�់ស់។ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទង់
គឺបរសុិទធនិងេទវភព ឯេសចក�ីេ�កធរបស់�ទងគឺ់ដូចជ�ពះែដរ—ជ�ពះែដលជ
េសចក�ី�ស�ញ់ ពីេ�ពះ �ទង�់តវែតេធ�ករវនិិចឆយ័េ�ពះ�ទងជ់េ �កម។ �ទងជ់
អនកផ�ល់ចបប ់េហយេបចបបគ់ម នករពិនយ័េនះមនិែមនជចបបេ់ទ។ ដូេចនះ�តវែត
មនករពិនយ័ចំេពះចបប។់ េហយេបអនកេធ�បបផទុយពីចបបរ់បស់�ពះ េនះជ
េពលែដលអនក�តវបងពិ់នយ័។
92 ឥឡូវេនះេយងកតស់មគ ល់េឃញថបនទ បពី់េ�កណូេអអែណ� តេឡងេ
ទីេនះ គម នករសង�យ័ពីករពុលរលកែដល�គហឹមេផ� ងចុះេឡង េហយកំហឹង
ៃន�ពះបន�យកេមទច និងសែ�មកេផ�ងេទ ត។ បនទ បម់ក�ចបេ់ផ�មសងប�់ង ត់
គម នអ�ីេកតេឡងេទ។ េ�ចនៃថងកន�ងផុតេ គម នអ�ីេកតេឡងេទ។ �បែហលជម�ូប
និងករផគតផ់គងស់�មបស់ត�កំពុងជិតអស់ គម នអ�ីេកតេឡងេទ។ ដូេចនះគតប់ន
គិតថ“យ៉ងេមច៉េហយអេ ច ះ ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញខងេ�កេទ។”
93 ទូកធំ�តវបន�ងសងយ៉់ងម ំ (េបអនកជមន កេ់ កនុងទូកេនះ) មនែត
បង�ួចមយួគតេ់ កនុងេនះ េហយ�សថិតេ ខងេល។ អនក មនិ�ចេឃញពី
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ចំេហ ងេទ អនកមនិ�ចេមលេឃញអ�ីេឡយេ�កពីេមល�តងេ់ឡង។ េហយេនះ
ជរេប បរបស់ទូក គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អនកមនិ�ចរកេមលមតិ�ភកក ័េហយអនកមនិ
�ចេមលអ�ីទងំអស់េ�កពី�ពះ�គីសទេ េពលែដលអនកេ កនុងទូក ពីេ�ពះមនែត
ទ� រមយួប៉ុេ�� ះ េហយ�ទងគឺ់ជទ� រែដលេយងបននិយយេ �ពឹកេនះ។ អនក
�តវែតបន�េមលេ មុខជនិចច “ដបតិអនក�ែដលចបៃ់ដកនន់ងគល័េហយមនិ�តវ
ងកេ េមលេ�កយេឡយ េបេមលគឺមនិសមនឹងអនកភជួរ�ស់េទ។”

94 ឥឡូវេនះ ដូចជេ កនុងទូកេនះ…េហយគត�់ចេមលេឃញពន�ឺ េហយ
�បែហលជពន�ឺ�ពះ�ទិតយ ប៉ុែន�គតឆ់ងល់ថគតេ់ ទី�។ ទូកធំេ ែតអែណ� ត
េ េឡយ គតម់និ�ចឮរលកេបកនឹង�ជង ប៉ុែន�គតដឹ់ងថ�េ�ចនៃថងមកេហយ
ចបស់�ស់ថទឹក�តវបន�សកេ េពលេនះ។ ដូេចនះគតក់េ៏ យកបក�ែីដល
មនិគួរឲយទុកចិត�បនមយួ េហយគតប់នលបងល� េហយប ជូ ន�េ ។ �គឺជ
សត�ែក�ក េហយសត�ែក�កមនិែដលវលិ�តឡបម់កវញិេទ ពីេ�ពះ�មន�រមមណ៍
រកី�យេ ទីេនះ េ ខងេ�កទូករបស់�ពះ។ �បនេហរពី�កសពចស់មយួ
េ មយួេទ ត សីុេ�គងឆ�ឹងនិងរេទះេសះែដលអែណ� តេលទឹក េហយ�េពញចិត�
�ស់។

95 ដូេចនះបនទ បពី់េ�ចនៃថងមកគតក់ប៏នពយយម�កលបងម�ងេទ ត េ�ពះ
គតដឹ់ង…គតម់និចងេ់ចញពី�ពះកំហឹងរបស់�ពះជមច ស់េឡយ។ ដូេចនះគតក់៏
ែលងសត��ពប។ េហយ�ពបេនះមនលកខណៈខុសពី…�មនិែមនជែក�កឬសត�
�ម តេទ។ ��ចសីុែតរបស់ែដល�� តបរសុិទធប៉ុេ�� ះ។ េហយ�ជករេពញចិត�
�ស់ េ�ពះ�មនិ�ចរកេឃញអ�ីេផ�ងេទ តេដមប�ីកេ់ជង�េល �កប៏ន�តឡប់
មកទូកវញិ។ ណូេអបននិយយថ “ែមនេហយទឹកជំននេ់ ែតបន�មន។”

96 បនទ បម់កគតប់នរងច់ជំេ�ចនៃថងេទ ត េហយគតក់ច៏តឲ់យ�ពបេ ម�ង
េទ ត។ ដូចគតប់នអធិ�� នថ “ឱ�ពះអងគេអយេត�ពះពិេ�ធរបស់�ពះអងគបន
សងបឬ់េ ? េត—េត—កំហឹង�ពះអមច ស់បតឬ់េ ? េត�ចបេ់ហយឬ?” េហយ
គតប់ននិយយថ“ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំចតន់ងេ�យេ េពលេនះ ��ច
នឹងេ ទីេនះ�បសិនេបទឹកជំននប់ន�សកេហយ ��ច�ន កេ់ បន។” ប៉ុែន�
គតប់នេ�យ�េចញេ េ�យអធិ�� ន េហយេ េពលែដល�េចញេ ទីេនះ
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�បននយំកស�ឹកអូលីវេចញពីែមកេឈេហយបនេ�ះ�តឡបម់កវញិ េហយ
េ�តេ េលបង�ួចម�ងេទ ត។

97 �ពះជមច ស់បនេ�ប�ពបមយួសំ�បទី់សំគល់។ នង�តឡបម់កវញិេ�យ
និយយថ“ទឹកជំននប់នចបេ់ហយ” បនទ បម់ក�ពះបនេបកទ� រេហយពួកេគក៏
េចញេ ។ េនះជេ�កុបបត�ិ ៨:៨។

98 ក�៏តវបនេ�បេ កនុងគមពរីម៉ថយ ៣:១៦ ម�ងេទ តេ េពលែដល�ពះកំហឹង
របស់�ពះជមច ស់សថិតេ េលែផនដី។ េហយគម នផ�ូវេទភពងងឹតៃនយបក់�� ល
អ�ធ�ត �ពះវ�ិរបនទទួលរបស់របរជេ�ចនរហូតដល់គម នផ�ូវេចញ។ េហយមន
�គែក�ងក� យ មន�គប�់បេភទេកតេឡង �បេភទៃនវជិជ ជីវៈជេ�ចនេកតេឡង ប៉ុែន�
�ពះបនេ�បសត��ពបម�ងេទ ត។ �េធ�ឲយ�ទងស់ព��ពះទយ័ �ពះ�ជបុ��របស់�ទង់
�ពះេយសូ៊វបនជទីសព��ពះហឫទយ័ដល់�ទងជ់ខ� ងំ ែដល�ទងប់នសែម�ងអងគ
�ទង។់

99 ឥឡូវេនះ ពួកេគមនិ�ចេជ ថទរកេនះបនេកតេ ទីេនះេទ េ កនុង
េ�កលកនុងសនូកសត�…េ ចំេពះមុខឪពុកនិងម� យរបស់�ទង ់ �ម នថបន
េរ បករេហយ។ ពួកេគមនិ�ច�សៃមគិតថ�ពះកំពុងេ�បអ�ីដូេចន ះេទ។ ដូេចនះ
�ទង�់តវបនសែម�ងអងគ�ទងដ់ល់េ�កកិយ។ េហយៃថងេនះបនធ� កចុ់ះេ េល
ដងទេន� េ េពលែដល�ទងប់នេដរចុះមកេដមបបីង� ញ�ន �ពះហស�របស់�ពះ
(ែដលខញុ ំបននិយយេ �ពឹកេនះ)…េ េពលែដល�ទង�់� បប់ងគ បឱ់យេដរចូលេ
កនុងទឹក…

100 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកបនកតសំ់គល់ េ ទីេនះមនេមេរ នដអ៏�ច រយ។
យ៉ូ�នជបុរសអ�ច រយបំផុតេ េលែផនដីេ េពលេនះ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ថ “មនិែដលមនមនុស��ែដលេកតពី ស�ីែដលអ�ច រយដូចជគតេ់ឡយ” េ
េពលេនះ។ េហយគតគឺ់ជេ��។េតអនកេជ េទ? ឥឡូវេនះ សូមចថំ �បសិនេប
�ពះបនទូលរបស់�ពះនឹងមកដល់ែផនដី ��តវែត�មរយៈេ��។ េនះជផ�ូវរបស់
�ពះជនិចច។ េតអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វគឺជ�ពះបនទូលែដលបនសំែដងេ កនុង
�ចឈ់មឬេទ? ដូេចនះមនផ�ូវែតមយួប៉ុណ�ឹ ងែដល�ទង�់ច�តវបនែណនំ
េ�យមនិែមន�មរយៈបូជចរយេទ។
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101 �ទងម់និបនេឡងេ េហយនិយយថ “ៃកផស េតអនកនឹងែណនខំញុ ំឬអត?់”
េប�ទងេ់ធ�ដូេចន ះ គឺ�ទងប់ន�ប�ពឹត�កំហុសដូច�វឌីែដរ កនុងេមេរ នរបស់េយងៃថង
េផ�ងេទ ត េឃញេទ �បសិនេប�ទងប់នេឡងេ �ពះវ�ិរ េហយមនបនទូលថ
“េតអនកែណនខំញុ ំឬេទ?”
102 �គនែ់តកតសំ់គល់េ េពលែដល�ទងប់ន �បសូ�តមក។ េ េពល
ែដល�ទង�់បសូ�ត គឺ�ទង�់បសូ�តេ កនុង�សេមល�ពះវ�ិរ។ េហយពួកេគ
�បែហលជេ�ទក៍ណ�ឹ ងនិងអ�ីៗទងំអស់ ប៉ុែន��គឺជពួកគង� លែដលបន�គ ល់
�ទងេ់ហយនិងេ��។ េឃញេទ?
103 េហយឥឡូវ�ទងេ់ ទីេនះ បន…េ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយស�មបកិ់ចចករ
របស់�ទង។់ េហយ�បសិនេប�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល…
104 េយងេ �មែផនករដអ៏�ច រយរបស់�ពះ �ពះបនទូល�ច…“�ពះអមច ស់
�ទងម់និេធ�អ�ីេឡយ ដ�ប��ទងប់នេបកសែម�ងករេនះដល់ពួកេ��របស់
�ទងជ់មុន។” េនះគឺជគំររូបស់�ទងជ់និចច។ េ េពល���តវបនេបក និងអ�ី
េផ�ងេទ តេទ។ �ពះបង� ញថមន�ពឹត�ិករណ៍ធំៗ �មយួេកតេឡងេ េល
ែផនដីេនះ �ពះ�ទងនឹ់ងេបកសែម�ងដល់េ���ទង។់
105 េ�កយ៉ូ�នគឺជេ�� ដបតិគតក់ំពុងែតទយថ “�ទងនឹ់ងមក”
106 បនទ បម់កចុះពីជួរភនេំ ៃថងមយួ…េពលែដលករពិភក�កំពុងែតបន� �កម
សងឃឈរេ ជុំវញិ។ េហយពួកេគបននិយយថ “អនកចង�់បបខ់ញុ ំថអនកេ
ខ�ួនឯងថជ ‘េ��’ េហយឈរេ ទីេនះកនុងភកេ់នះ?” (មនិែមនេ កនុង
�ពះវ�ិរេទ ពីេ�ពះពួកេគមនិទទួលគត)់ “ឈរេលភកេ់នះ េហយ�បបខ់ញុ ំថ
េពលេវ�ជិតមកដល់េហយ �ពះអមច ស់ដអ៏�ច រយែដលបនែតង�ងំករបូជ
ទងំេនះ េ េពលែដល�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយបន�ងសង�់ប�ទេនះ ែដល
បនចូលមកកនុង�ជបេងគ លេភ�ង ថៃថងេនះនឹងមកដល់ េតេពល�ករលះបង់
�បចៃំថងនឹង�តវដកេចញ?”
107 គតប់ននិយយថ “នឹងមនបុរសមន កម់កេហយ�ទងគ់ងេ់ កនុងចំេ�ម
អនកឥឡូវេនះ(េ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ) េហយ�ទងនឹ់ងដកអំេពបប
េចញ”សងឃបនពិភក�ជមយួ�ទង។់
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108 យ៉ូ�នសម�ងឹេ េល! ឥឡូវ េតគតជ់អ�ី? ជេ��! េហយេនះគឺជ
�ពះបនទូល មន�ពះបនទូលសំេ េ េ�� េ ឯទឹកទេន�រ។ យ៉ូ�នបននិយយ
ថ “េមលចុះ កូនេច មៃន�ពះែដលដកយកអំេពបបរបស់េ�កីយ។ �ទងេ់
ទីេនះ គឺជអងគេនះេហយ។” �ពះេយសូ៊វគម នបនទូលសូមបមីយួម៉ត ់ �ទងយ់ងចុះ
េ កនុងទឹក។ េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញេ ទីេនះ ឈរេ កនុងទឹក (គិតពីេ�ខ ន
មយួ) ជេរ ងអ�ច រយបំផុតពីរែដលមនិធ� បម់នេ េលែផនដីេនះ �ពះជ�ពះបនទូល
និងេ��របស់�ទង។់
109 សូមកតស់មគ ល់ �ពះបនទូលមកដល់េ��េ កនុង�គៃន�ពះគុណ េ កនុងទឹក
(�—�� )។ ខញុ ំគិតថអនកនឹងចបប់ន(�—�� )។ េ កនុងទឹក! ករេបកសែម�ង
ដំបូងៃន�ពះបនទូលគឺេ កនុងទឹក។ ឥឡូវអនកេឃញកែន�ងកូន�កមុបំនចបេ់ផ�មជ
�រលិខិតេ េពល�ង ចែមនេទ? េ កនុងទឹក! �ពះបនទូលពិតមនិ�យជមយួ
េគលលទធិេទ ប៉ុែន�មកឯេ��េ កនុងទឹកេ�យទឹក។
110 សូមកតស់មគ ល់! េតអនក�ច�សេមល�សៃមពីែភនកៃន�ពះបនទូលនិងែភនក
របស់េ��ជួបគន េ កនុងទឹកបនេទ? អូ �េ�ចនេពកសំ�បខ់ញុ ំ។ េ ទីេនះេ��
បនឈរជមយួ�ពះបនទូល សម�ងឹេមលែភនកគន េ វញិេ មក។ េហយេ��បន
និយយថ “ខញុ ំ�តវែតទទួលបុណយ�ជមុជពី�ទង ់ េហតុអ�ីបនជ�ទង�់តវេចញមក
ឯខញុ ំេ វញិ?
111 េហយ�ពះបនទូលបនមនបនទូលថ…��តវែតពិត។

ឥឡូវខញុ ំសូមជូនេរ ងមយួេ ទីេនះ
112 “េ�កយ៉ូ�ន អនកគឺជេ�� អនក�គ ល់�ពះបនទូល។” េឃញេទ? “អនក
�គ ល់ខញុ ំ ដឹងថខញុ ំជនរ�”
113 យ៉ូ�នបននិយយថ “ខញុ ំ�តវែតទទួលបុណយ�ជមុជទឹកពី�ទង។់”
114 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “នឹង�តវរងទុកខ។ ពិតជ�តឹម�តវ អនកពិតជ�តវករ
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកពីខញុ ំែមន។ ប៉ុែន�សូមចថំ េ�កយ៉ូ�នជេ��មន ក ់�តវ
បនេ�ជសេរ សេដមបេីយង ឬក� យជេយង (ដូចជ�ពះបនទូលនិងេ��) ែដល
េយងបំេពញ�ល់�ពះបនទូលទងំអស់។ អ៊ូ—ហូ៊។ ដបតិ យ៉ូ�ន” (េនះគឺជករេបក
សែម�ងឥឡូវេនះ) “យ៉ូ�ន េតអនកដឹងថខញុ ំជនរ�េទ ខញុ ំជយ ញបូជ។ េហយ
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េយងេ �ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ យ ញបូជ�តវ�ងសម� ត មុនេពលែដល�
�តវបនបង� ញសំ�បក់របូជ” េត�តឹម�តវេទ? ជ�ពះបនទូល…“កូនេច ម�តវ�ង
សម� ត េហយបនទ បម់កថ� យស�មបក់របូជ េហយខញុ ំជកូនេច ម។ េហយខញុ ំ
�តវែត�ងសំ�តមុនេពលែដលខញុ ំ�ច�តវបនបង� ញដល់េ�កកិយស�មប់
ករបូជ។ កររងទុកខេវទន យ៉ូ�ន ដបតិករដូេចនះ��តវមនស�មបេ់យងែដល
�ពះបនទូលនិងេ��រមួគន ។”
115 ែមនេហយ �មនិ�ចមនកំហុសេទ។ ឥឡូវេនះេរ ងទងំអស់េនះ…
116 េឃញេទ �បសិនេប�មនិែមនជករេរ បចំយ៉ងដូេចន ះ េនះយ៉ូ�ននឹង�តវ
បនេធ�ដូចេយងទងំអស់គន ែដរ ដូេចនះពួកេគនិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំ—ដឹងថ
អនកជនរ�េហយ �ពះអងគេអយ។”
117 “ែមនេហយ” �ទងម់នបនទូលថ “ចមំយួែភ�ត ខញុ ំគឺជ�ពះបនទូល។ អ៊ូ—ហូ៊។
មនុស�នឹងមនិរស់េ�យ�រនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�េ�យ�គបទ់ងំ�ពះបនទូលៃន
�ពះវញិ។ េអ�៉បនេចលមយួឃ�  ប៉ុែន�អនក�តវែតយក�គបទ់ងំ�ពះបនទូល។ េហយ
ខញុ ំគឺជយ ញបូជ េហយខញុ ំ�តវែត�ងសម� តមុនេពលែដលខញុ ំបនបង� ញ។ ប៉ុែន�អ�ី
ែដលអនកនិយយ គឺជកពិតយ៉ូ�ន។”
118 យ៉ូ�នជេ�� េ�យដឹងថ�ពះបនទូល�តវែតបំេពញ គតប់នរងទុកខ
េហយបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកថ� យ�ទង។់ េហយេ េពលែដល�ទងេ់ងបពីទឹកេឡង
វញិ មន�រមកពី�ថ នសួគេ៌ េល�� បរបស់សត��ពប “េនះគឺជ�ពះបុ��
សងួនភង របស់អញ។” �ទងប់នប ជូ ន�រអំពីករេ�បសេ�ះៃន�ពះគុណេ
េល�� បរបស់សត��ពប េហរចុះពី�ថ នសួគ។៏ “សន�ិភពបនមកដល់ ែផនដី
យ ញបូជបនេ�ត មរចួ�ល់េ េពលេនះ។ �តវបនេលកេឡងេ�ត មខ�ួនជេ�សច
ែដលជ�ពះបនទូលែដលនឹងេ�បសេ�ះេ�កកិយទងំមូល។” “េ�សចេហយ!”
119 សត��ពប�តវបនេ�បេ កនុង�ពះគមពរីជនិមតិ�របូៃនសន�ិភព េហយក�៏តវ
បនេ�បេ�យ�បជជតិននជនិមតិ�របូៃនសន�ិភព។ េយងមន�បជជតិ…
�បជជតិរបស់េយង�តវបនតំ�ងេ�យសត�ឥ នទី។ េហយមនសត�បក�ៃីន
�បជជតិដៃទេទ ត ទី�កងរ ៉មូមនឥ នទី �បេទស�ល�ឺមង៉ម់នឥ នទី ភគេ�ចនៃន
ពួកេគគឺជសត�បក�ដីអ៏�ច រយៃន�កល។ ប៉ុែន�េ កនុងពួកេគទងំអស់ សត��ពប
ជនិមតិ�របូៃនសន�ិភពេ កនុង�បជជតិទងំអស់។ �ជេរ ងសកល។
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120 ដូចបង�បស �គីនបននិយយេ យបម់យួ បង�បស ភរ�ីគីន បននិយយ
ថ និមតិ�ស ញ ៃនករចុះចញ់គឺ“េលកៃដរបស់អនកេឡង។” ៃដរបស់អនក�ជករ
ចុះចញ់ ‘គតប់ននិយយថ’ េពលអនកេ�ច ង សូមេលកៃដអនកេឡង ៃដអនក�ពម
ចុះចូលទងំអស់។”
121 េហយសត��ពបគឺជនិមតិ�របូៃនសន�ិភពេ �គប�់បជជតិ។ េតេហតុអ�ី
េ ? េ�យ�រែតភពទនភ់�ន ់និងេ�យ�រែតភពគម នេទសៃពរ។៍ េនះេហយ
មូលេហតុែដល�តំ�ងឱយសន�ិភព។
122 េរ ងមយួេទ តអំពីសត��ពប �គឺជបក��ីសកែដលគួរឲយ�ស�ញ់េ ផទះ។ �
ចូលចិត�េ ផទះ។
123 េហយេរ ងមយួេទ តគឺ �េ�ម ះ�តងជ់និចចចំេពះគូរបស់�។ សត��ពបញី
ឬេឈម លមនិ�តវឃ� តឆង យពីគន េឡយ។ សត�ញីេនះនឹងែស�ងរកគូររបស់នង
េ កនុងរដូវកលមយួ។ េឃញេទ េនះគឺជករសរេសរចំេពះករបេងកតដអ៏�ច រយ
របស់�ពះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទង ់ បេងកតេអ�៉ឲយក� យជអនកផលិត។
េឃញេទ? �បសិនេបនង�តវបនបេងកតដូច ស�ីដៃទេទ តេនះ េ េពលេវ�
មកដល់ នងនឹងេ ៃដគូររបស់នង ប៉ុែន�នង�ចេ េពល�មយួ។ េឃញ
េទ? េហយេនះជវធីិ ហនឹងេហយ។ ខញុ ំ�គនែ់ត…េយងមនិចងចូ់លេ កនុងេនះ
េទ េ�ពះខញុ ំបនទទួល�ស�ីពី�ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ ជេដម។ េហយ
រេប បែដល…ប៉ុែន�នងបនផ�ល់កិត�ិយសនិងនមំកនូវគុណធម ៌ េហយេតអនកដឹង
ពីរេប បែដលខញុ ំអធិបបយ�េ យបេ់ផ�ងេទ តេទ។ ហនឹងេហយ �តវកតសំ់គល់
នងមនទំនួលខុស�តវខពស់�ស់។
124 ប៉ុែន�សត��ពបែតងែតេ�ម ះ�តងនឹ់ងគូរបស់គត។់ ជនិចច! មនិែដលទុកនង
េចល។
125 េហយសូមឲយខញុ ំផ� កេ ទីេនះបន�ិច េដមបនិីយយចំណុចេនះ ថកូន�កមុពិំត
ៃនសត��ពប គឺេ�ម ះ�តងនឹ់ងៃដគូររបស់នង ែដរ។ �នឹងមនិចកប់ ចូ លកមមវធីិ
�មយួ ឬេគលលទធិខងនិកយ និងអ�ីទងំអស់ៃនេ�កកិយេនះ។ �នឹងរក�
ភពេ�ម ះ�តងច់ំេពះៃដគូរ �ពះបនទូល េ�ម ះ�តងជ់និចច។
126 េហយេ�យ�កបបកិរយិែដល�ស�ញ់ដល់ផទះេនះ េ�យករ�ប�ពឹត�របស់
�—�តវបនេ�បេ�យេជគជយ័ស�មបជ់ស ញ ន�ំរសត��ពប។ ពីេ�ពះ
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��ស�ញ់ផទះ អនកេបក�ឱយេ កែន�ង� �នឹង�តឡបេ់ ផទះវញិ។ �នឹង
�តឡបេ់ ផទះវញិ។
127 េយងចងស់ងកតធ់ងនេ់លហនឹងបន�ិចេទ តេនះ េហយអនកែដលជ�គី�ទ ននឹង
យល់ពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ។ ែតងែតរកផ�ូវ�តឡបម់កផទះវញិ ដូេចនះ��តវបន
េ�បស�មបជ់ស ញ សត��ពបរបស់�កមហុ៊ន�កសចរណ៍។ ��តវបនេ�ប
កនុងេពលមនស ងគ ម ពួកេគេ ែតបន�េ�ប� �ពប�កមហុ៊នដឹកជ ជូ នេដមបេីផញ
�រ។ ដូេចនះអនកេឃញ��បេ់ហយ ែដលេធ�ឲយសត��ពប ទងំ�ពះនិងមនុស� ជ
អនកន�ំរ។ សត��ពបគឺជអនកន�ំរ។ �គឺជអនកន�ំរេ ណូេអេដមប�ីបប់
ណូេអ “មនសន�ិភពម�ងេទ តេហយ”។ �ពះជមច ស់បនេ�ប�េដមបបីង� ញថ �
ពិតជ�ពះ�ជបុ��របស់�ទងែ់មន “យ ញបូជេដមបនីសំន�ិភពេ េលែផនដីនិង
សុចឆនទៈ។” ��តវបនេ�បជអនកន�ំរ។
128 េ ទីេនះខញុ ំមនេរ ងតូចមយួេ កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបន�នេស វេ មយួ
េ េពលមយួ។ ឥឡូវ ខញុ ំមនិនិយយថ�ចបស់�ស់�េទ ��បែហលសថិត
កនុងករធ� កចុ់ះៃនស ងគ មេ�កេលកទី១ ខញុ ំមនិមនភពវជិជមនចំេពះេរ ងេនះ
េទ។ �បសិនេបអនកមនិបន�នេឃញដូេចន ះេទ េនះគឺខញុ ំខុសេហយ។ ខញុ ំកប៏ន
�ន�េ កនុងេស វេ មយួ…�មន�យុកលេ�ចនឆន មំកេហយ។ ប៉ុែន��ពិតជ
—េរ ងគួរ…ឱយភញ កេ់ផ�ល—ែដលបនេកតេឡង។
129 ទ�ន�េមរកិមន ក�់តវបនបញ់េ�យកេំភ�ងយន��ឡឺមង៉ ់ េហយពួកេគ
សថិតេ កនុងរេ � មយួ។ អនក�ជទ�ន ខញុ ំគិតថ នឹងយល់ពី�ថ នករណ៍
ែដលពួកេគសថិតេ េលករឃ� េំមលេ កែន�ង�មយួ។ េហយពួកេគ�តវបន
ខទ ស់ េហយពួកេគេ សល់�គបរ់េំសវតូច។ េហយជនជតិ�ល�ឺមង៉ប់នេធ�
ចលនេ កនុងអងគភពដអ៏�ច រយេ�យផ� ស់ប�ូរ�គបទី់កែន�ង។ េហយពួកេគ
បនដឹងថទល់ែតពួកេគទទួលបនករព�ងឹងជំនួយខ�ះ មនិដូេចន ះពួកេគនឹង
�� បជ់យ៉ងឆប។់ (ពួកេគចបស់ជអ ច ឹង) ជនជតិ�ល�ឺមង៉ប់នចុះមកពីេលភនំ
សម�ងឹេមលក ច ឹងករបស់ពួកេគ ចូលេ កនុងពួកេគដូេចន ះ។
130 េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនចងចថំគតម់នកូនសត��ពបតូច
មយួ។ ដូេចនះគតប់ន�គ ល់សត��ពបេនះ �បសិនេប��ចេហរេចញពីទីេនះ
បន �នឹងយក�រេ ទី�ន កក់រក�� លធំ េ កែន�ងែដលពួកេគសថិតេ
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ឈរេជង។ ដូេចនះពួកេគបនអងគុយចុះេហយសរេសរេ េលកំណត�់�ថ “េយង
បនខទ ស់េហយធ� កចុ់ះ េ កនុងទី�ងំជក�់កម់យួេ តំបនជ់ក�់កម់យួ។
េយងអស់�គបក់េំភ�ងេហយ កនុងរយៈេពលពីរបីេម៉ងេទ ត េយងនឹង�តវចុះចញ់
ឬនឹង�តវសម� បរ់ងគ ល។” េហយពួកេគបនចងែខ� េនះឬ—ចង�េ េលេជងរបស់
សត��ពបតូចេនះ េហយបនែលង�េ ។
131 ឥឡូវេនះ �គឺជបក�ែីដល�ស�ញ់ផទះ ដូេចនះ�…េត�េធ�អ�ី? �យក
�តឡបេ់ ផទះរបស់�េ …ជួបៃដគូររបស់�។ នងបរមភពីគត ់ គត�់តវ�តឡប់
មកផទះវញិ។
132 េហយេ េពល�េហរេឡងេ  ជនជតិ�ល�ឺមង៉ប់នេឃញអ�ីែដលបន
េកតេឡង។ ដូេចនះេនះជអ�ីែដលពួកេគបនេធ� ពួកេគបនចបេ់ផ�មបញ់�ពប
េនះ។ េហយមយួ�គបក់នុងចំេ�មពួកេគបនបះ៉ចំ� ជមយួកេំភ�ងយន�ឬ�គប់
កេំភ�ងែដលមនសមតថភព ៣០ បនបំបកេ់ជងរបស់�។ �គបម់យួេទ តបន
បញ់ចំខនងរបស់�។ �ទងរបស់�មន�ន មជេំ ពសេពញ។ �� បមយួរបស់
��តវបនេខទចខទី �គបចុ់ងេ�កយេហយ �កេ៏ហរេ ពីចំេហ ង។ ប៉ុែន��េ ែតបន�
េឡងេ  េហយចុងប ចប�់�ចេធ�បន។ ទងំពិករភព ទងំរងរបសួ ែបកឈម
�ន មជ ំ ប៉ុែន��បនដួលេ កនុងជំរជំមយួ�ររបស់�។ េនះគឺជសត��ពបដ៏
អ�ច រយ។
133 ប៉ុែន� អូ! បងប�ូនេអយ �ពះគមពរីេអ�យ ៥៣ �បបេ់យងមយួ អំពីមន កប់នចុះ
មកពីផទះេហយអ�ីៗទងំអស់េនះល��បេសរេឡង។

�ទងប់ន�ទ�ំទ រងអស់ទងំេសចក�ីឈចឺបរ់បស់េយង េហយបន
ទទួលផទុកអស់ទងំេសចក�ីទុកខ�ពយរបស់េយងពិត ប៉ុែន�េយង�ល់គន
បន�ប�់ទងទុ់កជអនកមនេទសវញិ គឺជអនកែដល�ពះបន�យ ជ
អនកែដលរងេវទន

134 ករឈចុឺកចប ់ អបិយជំេន  និងពួក�រក�បនេធ�ឱយេយងេខទចខទ  ំ គម ន
ផ�ូវេចញេទ �កមជំនុំបន�ប�ពឹត�ខុស េហយពួកេគបនបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត
�មរេប បនិកយ (េហយពួកផរសីុិ ពួក�ឌូសីុ និងករ�ងសំ�តែពងនិង
េផង) េហយ�ពះបនទូលរបស់�ពះមនិមន�បសិទធិភពអ�ីេឡយ។ ប៉ុែន��ពបតូចេនះ
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បនចុះមក េហយមនេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចេកតេឡង: �តវែតមនអនកេ�បស
េ�ះ។

135 ប៉ុែន�ែដល�តវបនរងរបសួ ែបកបក ់ �យដំ ែហកេចញ ែតគត�់គ ល់ផ�ូវ
�តលបម់កផទះវញិ។ ដូេចនះពីេឈឆក ងេ កល់�៉រកីែន�ងែដលពួកេគបន�យ�ទង់
ឲយជ ំ បនែហក�ទង ់ ដូចជចចកមយួហ�ូងពទ័ធេល�ទង ់ �ទងប់នេ�ះេឡងពី
កល់�៉រ ីេហយ�ទងប់នេ ដល់ទ� រ�ថ នសួគ ៌េ�យបនទូលថ “�គបក់រទងំអស់
បនសេ�មចេហយ! ចបេ់ហយ! ពួកេគមនេសរភីព! អនកជំងឺ�ចជសះេសប យ
ឥឡូវេនះ! មនុស�មនបប�ចបនសេ ងគ ះ! អនកែដលជបជ់េឈ�យ�ច�តវ
បនេ�ះែលង!

136 េទះបីជ�ទង�់តវជនិំងរបសួកេ៏�យ កក៏រ�បយុទធដអ៏�ច រយេ ទីេនះ
សូមបែីតអ�ី�គបយ៉់ងែដល�បឆងំនឹង�ទង…់សូមបែីតកំ�ពយបនែ�សកថ

ដំុថមនិងៃផទេមឃេហយពពកេខម ងងឹត
�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំបនឱនកបលចុះេហយសុគត
ប៉ុែន�ៃសប�ងំននបនបង� ញផ�ូវ
េ អំណរ�ថ នសួគគ៌ម នទីប ច ប។់

137 ខញុ ំធ� បជ់មនុស�គម នេ ហមងេពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។ កលេ េកមងមន
អ�ីមយួ�យខញុ ំែដលបន� ចខញុ ំ �បែហលជេរ ង�ល់�បពំីរឆន �ំនឹងេកតេឡងដល់ខញុ ំ។
បង�បសែជកចងចេំ េពលែដល�ចបេ់ផ�មេកតេឡងេលខញុ ំ េចញពីទស�នកិចច
កនុងឆន មំយួ មនអ�ីមយួបនេកតេឡង។

138 ខញុ ំចងចៃំថងែដល ែជននី� ហឹមែភល…ខញុ ំគិតថេឈម ះរបស់នងប�ូរមកជ
ែជននី� េឃលីឥឡូវេនះ នងបនេរ បករជមយួបង�បស េឃលី បនទ បពី់ករ
�� បរ់បស់ប�ីនង។ ��ែជនេណ ខញុ ំមនរបូភពនិងរបស់របរជេ�ចន ដូចជ…
េហយនង…េហយកូន�សីរបស់ពួកេគពីរនកេ់ហយនិងបង�សីម៉ូេរ មន—មន
ទងំបី។ ពួកេគបនេ�ច ងចេ�ម ងេនះែដលខញុ ំមនិែដលេភ�ចេឡយ សម�ងឹេឆព ះេ
េមលៃថងលិច។ បង�បសែជក េតអនកចឬំេទ ខញុ ំគិតថ ខញុ ំមកពីរដ� ហ�៉រ�ី។ ជ
េកមង�សីតូច�សស់�� ត�ស់។
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139 េហយខញុ ំចថំេ �ពឹកេនះមន�កមតូចេពនទីកុស�េឡងេ ទីេនះេ ភគ
ខងេជងៃន�បេទសកនុងមឈីែីហគនេ កែន�ង�មយួ េកមង�សីទងំេនះបន
ឈរេ ខងេ�កេ េពលែដលបង�បសហូ៊េភ…ខញុ ំបនេឃញគតេ់ ទីេនះេ
យប�់េនះ ខញុ ំ…គត�់បែហលជមនិេ ទីេនះេទឥឡូវេនះ បង�បស េអដហូ៊
េភ េតអនកេ ទីេនះឬេទបង�បសេអដ? ខញុ ំមនិគិតថគត…់គតប់នអងគុយេ
ទីេនះេ យបេ់ផ�ងេទ ត។ អតេ់ទ…អនក�ល់គន ភគេ�ចន�គ ល់គត។់ គតនិ់ងខញុ ំ
និងបង�បស ហូ៊លលី កំពុងចកេចញ។ េហយេកមង�សីទងំេនះកំពុងែតឈរ
េ កច�់ជងេ�ច ងចេ�ម ងេនះ បនផ�ល់ដល់ពួកេយង មន ក់ៗ  នូវផក កុ�ប
ពណ៌េល ងមយួែដលពួកេគយកេចញពីសករ់បស់ពួកេគ។ (េនះជកែន�ងែដល
មនុស��បសបនជសះេសប យេ ទីេនះ េរ ងអ�ច រយបនេកតេឡង)
140 ករេឡងមក�មផ�ូវេនះជករសបបយរកី�យដូចែដលខញុ ំ�ចមន ែត
រេំពចេនះ�បន�យខញុ ំ មយួឆន េំ�កយមក ខញុ ំបនចូលេ កនុងទី�នបំេរ រម�ងេទ ត
�បន�យផច លខញុ ំ។
141 ចប�់ងំពីេកមងមក ខញុ ំែតងែតនិយយថខញុ ំមនិ�គ ល់អ�ីេ ជករេបក
សែម�ង។ �ងំពីេកមង ខញុ ំែតងែតនិយយថ “�បសិនេបខញុ ំ—�បសិនេបខញុ ំបន�គ ល់
ខ�ះខញុ ំទទួលបនល�˝ េពលេនះខញុ ំ…ខញុ ំចងេ់ ម៉យអូសេ រកឱយេឃញនូវអ�ីែដល
ខុសែប�ក។ �គេពទយេ ទីេនះ…
142 �កពះរបស់ខញុ ំជូរ េហយអូ! បង�បសែជកបនជួយខញុ ំេ ែកបរផទះ។ ខញុ ំេដរជំុវញិ
ផទះ។ េហយ�កដូ់ចជមនទឹកេក�  ហូរេចញពីមតខ់ញុ ំ។ េហយេដរេ េលេវទិ
ករអធិបបយ េហយអធិ�� នស�មបម់នុស�ែដល��កកផ់ទួនៗ េហយបន
ជសះេសប យ។ ខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេលបុរសមន កែ់ដលមនជំងឺម�រកីេ
េលមុខរបស់គត ់ ឈរេ ទីេនះ េហយខញុ ំឈធឺងន�់ស់ខញុ ំមនិ�ចេ�កកឈរ
បនេទ។
143 អនកមនិដឹងថខញុ ំបនរងទុកខអ�ីេទ។ �គនែ់តជករេគ បសងកតផ់�ូវចិត�។
េរ ង�ល់៧ឆន មំ�ង �មកដល់េពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េនះេហយជកែន�ងែដល
ខញុ ំជួប�បទះ�ល់�បពីំរ�បបីំម�ង។
144 ដូេចនះខញុ ំពិត—ជពិបកចិត��ស់។ ខញុ ំបនយំ ខញុ ំបនសំុអង�រ ខញុ ំបនទួញថងូរ។
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145 េហយខញុ ំចបំនថខញុ ំបនគិតថខញុ ំមន�បក�់គប�់គនចូ់លេ កនក់រ
�តតពិនិតយរបស់ម៉យអូស។ ពួកេគបននិយយថ “ពួកេគនឹងែស�ងរកថេត
អនកមនប � អ�ី។” ខញុ ំនិង�បពនធខញុ ំ និងេបកគីេ ខងេ�កយេនះ…��៉េ តូច
េ េឡយ មតិ�តូច។ ខញុ ំេទបែតចូលបំេរ ពន័ធកិចចេ�បសជំងឺរបស់ខញុ ំ។ េហយេយង
បនេធ�ដំេណ រេ កនម៉់យអូស។

146 ខញុ ំបនឆ�ងកតគ់�ីនិក។ េហយេ យបម់ុនេពលខញុ ំរកេឃញ…លទធផល
ផ� ច�់ព�័តរបស់ខញុ ំេ �ពឹកបនទ ប ់ ខញុ ំេទបែតភញ កេ់ឡងេហយអងគុយេ េលែ�គ
�កេឡកេមលជំុវញិ។ េហយខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ខងមុខខញុ ំ េហយមនកូន
េកមង�បសតូច េមលេ ដូចជខញុ ំ មន�យុ�បែហលជ៧ឆន ។ំ សម�ងឹេ � េហយ�
គឺខញុ ំ។ េហយគតប់នឈរេ ែកបរេដមេឈចស់មយួ។ េហយេ េលេដមេឈ
េនះ…

147 េបអនកជអនក�បមញ់កំ�បកអនកនឹងដឹងថអនក�ចជូតដំបងេឡងេលនិង
ចុះេ�កមេ េលេដមេឈដូចេនះ េហយ�នឹងបំភយ័កំ�បកទងំេនះ េហយ�
រតេ់ចញ�បសិនេប�េ កនុង�បេ�ង។

148 េហយខញុ ំបនសម�ងឹេមលេ ទីេនះែដលជកែន�ងកំ�បកេនះេ  េហយខញុ ំ
បនគិតថ “េត�ជ�បេភទកំ�បកអ�ី?” េហយខញុ ំ�តដុស�។ េហយេ េពលខញុ ំេធ�
ដូេចន ះ ខញុ ំសម�ងឹេមលម�ងេទ តេហយ�ជខញុ ំ ខញុ ំេ េពលេនះមន�យុ�បែហល
�មសិប�បបីំឆន  ំ េកមង�បសតូចេនះបនេ បតេ់ហយ។ ដូេចនះខញុ ំ�តដុសគុល
េនះ េហយេចញពីបេងគ ល �បេ�ងេនះ មនកំ�បកតូច�បែហល�បែវងេនះ
សមបរុេខម  ងងឹត េហយេមលេ ដូចជចរន�តូចែដលេ�ះពីគត។់ ែភនកតូចរបស់
� េមលេ ��កកែ់ដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញ គឺេមលេ ដូចជសត�េ�េ�ចនជង
សត�កំ�បក។

149 េហយ�េមលមកខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនេបកមតនិ់យយថ “ែមនេហយ…” េហយ
េ េពលែដលខញុ ំេធ�ដូេចន ះ �ក…៏មុនេពលែដលអនក�ច�បយុទធនឹងែភនករបស់អនក
�បនេ�ះចូលេ កនុងមតខ់ញុ ំ េហយចូលេ កនុងេពះខញុ ំ េហយែហកខញុ ំេ ជ
បំែណក។ េហយេ េពលខញុ ំភញ កពី់និមតិ� េ�យៃដរបស់ខញុ ំេលកេឡង ខញុ ំបនែ�សក
ថ “ឱ�ពះអងគេអយ សូម�ណិតេម�� ! �កំពុងែតសម� បខ់ញុ ំេហយ!”
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150 ខញុ ំបនលឺសំេលងេ កនុងបនទបប់ននិយយថ “សូមចថំ �មន�បែវងែត
�បមំយួអុីញេទ។”

151 េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលបនឮេរ ងេនះ? ខញុ ំបន�បបអ់នកេ�ចនដង
េហយ មនុស�េ ជុំវញិេ�ងឧេបសថ។

152 ែមនេហយ �េកតមនជបន�បនទ ប ់កររងទុកខេវទនដូចគន ដែដល។

153 បងប�ូនម៉យ៉ូ េ ៃថងបនទ បប់នពិនិតយខញុ ំ។ បននិយយថ “ឪពុករបស់
អនកជជនជតិេអ រឡង ់ គតប់នផឹក��។ ម� យរបស់អនកជជនជតិឥ��
ពកក់�� ល ែដលេធ�ឱយអនកេសទរែតជពូជកូនកត។់ ដូេចនះអនកនឹង…អនក—អនក
—អនកអនក�គនែ់តមនភពភយ័ខ� ចរហូតដល់អនកនឹងមនិ�ចេចញពី�បន។”
បននិយយថ “េបមនិដូេចន ះេទ អនកនឹងមនសុខភពល�។ ប៉ុែន�ករេនះ គឺជ
អ�ីមយួេ កនុង�ពលឹងែដលមនុស�មនិ�ច�គប�់គងបន។” បននិយយថ “អនក
នឹង…” បននិយយថ “េ េពលែដលបុរសមន កប់ន�� បគ់តម់និ�ចេធ�
េកសលយវចិយ័បនេទ េ�ពះ�បនបតប់ង�់ពលឹងេ េហយ។” គតន់ិយយថ
“ែមនេហយ អនកនឹងមនិបន�មកវញិេទ។”

154 េហយបុរសមន កេ់នះបននិយយថ �គេពទយចស់ របស់ខញុ ំបននិយយថ
“ឪពុកខញុ ំមន� គតប់ន�� បេ់ �យុ�បែហល៨៥ ឆន េំ  ៩០ ឆន ។ំ” េហយ
និយយថ “មយួែខឬពីរែខមុនេពលគត�់� ប ់ ខញុ ំបនពិនិតយគត។់ េសទរែតមយួ
ជីវតិរបស់គត ់ខញុ ំបនទទួល” កប៏ននិយយថ“�បកប”។

155 “មនុស�មយួចំនួន” បននិយយថ “ពួកេគបនទទួល� ពួកេគឆបខឹ់ង។”
បននិយយថ “�បេភទែបបេនះខញុ ំនឹងសម� បអ់នក” គតនិ់យយថ “�បេភទ
េផ�ងេទ ត ដូចជ ស�ីេពលអស់រដូវ ពួកេគយំ។ អនកមន�រមមណ៍េន យហត។់”
បននិយយថ “ចស់បុ�ណធ� បេ់ �ថ មនប៊�ូ �នឹងមនិចកេចញពីអនក
េឡយ។” ខញុ ំបននិយយថ “េ េពលែដល��យអនក �កពះរបស់អនកឈ ឺ អនក
�គនែ់តបកទឹ់កចិត�។”

156 ខញុ ំនិយយថ “ប៉ុែន�េ�ក ខញុ ំមនិបនេធ�អ�ីេទ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិ
សបបយចិត�េទ”
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157 គរនិ់យយថ“�តវេហយ។ េនះ�គនែ់តេចញពីកចបប់នរបស់មនុស�
ែតប៉ុេ�� ះ។” បនបន�េទ តថ “អនកនឹងមន�ជនិចច។” អូ �ជករបកទឹ់កចិត�
យ៉ងខ� ងំ!
158 ប៉ុែន�ពកយ ែដល�តវគិត “ចងចថំ�មន�បែវងែត ៦ អុីញ” េតអ�ីែដល�តវ
បនពយរួជមយួខញុ ំ ដូចជ�បពនធជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំេ ទីេនះ�ច�បបអ់នក។ ពី
មយួឆន េំ មយួឆន  ំខញុ ំបនគិតពី�។
159 េហយបនទ បម់ក េ េ�ក�បេទសេលកចុងេ�កយេនះ ខញុ ំគឺជ…មុនេពល។
អ ច ឹង ខញុ ំ�តឡបម់កផទះវញិ េហយខញុ ំបនេធ�ដំេណ រកំ�ន�បបញ់កំ�បក។ ខញុ ំបន
េ�តេចញពី�នជមយួបង�បសែបង៊វឌូ ែដលកំពុង�� បេ់ យបេ់នះ េហយខញុ ំ
កច៏បេ់ផ�មរតេ់ឡងភន ំេហយេមលេ ដូចជេបះដូងរបស់ខញុ ំេ�តេចញពីខញុ ំ។
160 េហយខញុ ំបនសួរេ កនេ់�កេវជជបណ�ិ ត �ំេអដៃរ ខញុ ំបននិយយថ “េត
េនះជអ�ីេ ?”
161 គតប់ននិយយថ “េ េពលេ�កយេបអនកេកតមនអ ច ឹង សូមទទួល ថន ំ
ជំនួយសៃសឈមេបះដូង”
162 បននិយយថ “មនិអីេទ។”
163 ដូេចនះ�បនេកតេឡងម�ងេទ តេ —ឆន េំ�កយ។ េនះចូរេ ទទួលថន ជំំនួយ
សៃសឈមេបះដូង។ គតប់ននិយយថ “េបះដូងរបស់អនកគម នអ�ីជប � េទ”
គតប់ន�ថ “�គនែ់តភយ័។” បនចបេ់ផ�មចូលមកបនទ បម់ក។
164 ែមនេហយ �គេពទយមន កេ់ទ តបននិយយមកកនខ់ញុ ំ គតជ់មតិ�ល�របស់ខញុ ំ
បននិយយថ“េនះប�� លមកពីេបះដូងរបស់ឯង �បណ�”ំ បននិយយ
ថ “អនក�តវ�បង�បយត័នជងមុន។” េនះជឆន ែំដលខញុ ំបនេ បង�បស ម៉ូេរេហយ
គតប់នចតម់នុស�ឲយអធិបបយជំនួសខញុ ំ េ េពលែដលខញុ ំបន�ករ�ម�បមញ់
សត�េច មេនះជមយួបង�បស ហ�ីត។ ខញុ ំេឡងេលភនដូំចខញុ ំធ� បប់នេធ�េ េពល
ខញុ ំមន�យុ ១៦ ឆន  ំ ពីមយួម៉យល៍េ មយួម៉យល៍ខញុ ំរតម់និែដលរខំនខញុ ំបន�ិច
េឡយ។ េឃញេទ?
165 ខញុ ំ�តឡបម់កវញិេហយ�បប�ំ់។ គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ មន
អ�ីមយួមនិ�សលេហយ អនក�តវ�បយត័នជងេនះ។”
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166 បនទ បម់កខញុ ំបនេឃញនិមតិ�ៃនេវជជបណ�ិ តវយ័ចំ�ស់មន កែ់ដលឈរ
េ ែកបរេនះ…េវជជបណ�ិ តែដលមនម៉ូដសិតេ េលៃដរបស់គត។់ គតប់ន
និយយ…គតឈ់រេ មុខខញុ ំេ ៃថងមយួ គតប់ននិយយថ “កុំេ�យេគ�បប់
អនកថេនះជជំងឺេបះដូងរបស់អនកេឡយ េនះគឺជ�កពះរបស់អនកេទ”
167 ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំ�គនែ់តយកពកយេនះ ពីេ�ពះ�គឺជនិមតិ�។
ឆបេ់ឡង។”
168 ខញុ ំបនចបេ់ផ�មេ កនទ់�ីប� ហ�ិក ចកថ់ន ខំ�ះ។ ខញុ ំ�តវែតេ ចកថ់ន មំុន
េពលេ ទ�ីប� ហ�ិក ពីេ�ពះ�គឺជចបប។់ ដូេចនះ េពលខញុ ំចកថ់ន ទំងំេនះ គត់
បននិយយថ “េហតុអ�ី ខញុ ំមនិេឃញមនអ�ីមនិ�សលេ កនុងអនកេ�ះ។” និយយ
“េអម៉ូក�ូប៊នីឈមរបស់អនកមនេកសិប�បមំយួ �ជេកសិប�បមំយួ។” បន
និយយថ “�បសិនេបអនក�យុដប�់បមំយួឆន �ំនឹងមនិមនេទ—�មនិ�បេសរ
ជងេនះេទ។” បនបន�ថ “�ពិបកនឹងបន�មនរហូតដល់១០០ ឆន ។ំ សួតនិងអ�ីៗ
ទងំអស់” បនបន�ថ “អនកមនិអីេទ។ គម នជតិសករអ�ីទងំអស់។”
169 ខញុ ំបននិយយថ “សូមអរគុណ”។ ដូេចនះខញុ ំបនេធ�េតស��ងកយមយួ េហយ
—េដមបយីកវ ិ ញ បនប�័តសុខភពរបស់ខញុ ំ េ ឆ�ងែដន។
170 ដូេចនះ គតប់ននិយយថ “េតអនកដឹងអំពី�េទ?”
171 ខញុ ំបននិយយថ “គម នអ�ីេ�កពីឈកឺនុង�កពះ �គបេ់ពលេនះេទ”
172 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នក”
173 ខញុ ំបននិយយថ “អូ ខញុ ំ�តវបនេគពិនិតយ។ ខញុ ំបនេ ឯបង�បសមន កេ់
ម៉យអូស េហយេ �គបទី់កែន�ង។
174 គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�ចបំន�ិច។” គតប់ននិយយថ “េពលខ�ះដំេ ក៏
ដូេចនះែដរ�តូចរហូតដល់�បពន័ធ��រមនិ�ចបង� ញឲយេឃញ េហយេពលខ�ះ�
ធំេពកេដមបបីង� ញ� ពីេ�ពះករំសមីអុិចេរ ៉ �គនែ់តជ�សេមលប៉ុេ�� ះ។ េហយ
ដំេ បូសដតូ៏ចេនះ អនកមនិ�ចេមលេឃញ�បនេទ �ប៉ុនចុចមយួប៉ុេ�� ះ។
មនដំេ រលីងតូច។” គតនិ់យយថ “ខញុ ំ�គ ល់�គេពទយចស់មន កេ់ ទីេនះ
�តវបនរកេឃញឧបករណ៍មយួ ពួកេគមន�ឥឡូវេនះ។ ពួកេគ�ចេ�យ
អនកេគងែតបន�ិចជមយួសូដយមូ �កប់ំពងម់យួេ កនុងបំពងក់របស់អនក េហយ
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ពួកេគេមលចុះេ កនុងេពះរបស់អនក េហយេមលអ�ីែដលជប � ។” គតប់ន�ថ
“គត…់” បននិយយថ “គតជ់�បេភទមនុស�ដូចអនកែដរ គតគឺ់ជ�គី�ទ ន។”
“េហតុអ�ីបនជអនកមនិេ ជួបគត។់”

175 ខញុ ំបនយកេឈម ះរបស់គត ់ គឺេ�កបណ�ិ ត�៉ន ់ �៉វនិវត៉។ ដូេចនះ េពលខញុ ំ
�តឡបម់កវញិ ខញុ ំបនេឡងេ ជួប�គេពទយចស់េនះ។ អូ គតជ់បុរសចំ�ស់
មន កម់កពីហូឡងឥ់�� ខងេកត េចញពីជួរអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ជេ�ចន។
េហយគតប់នឮពីខញុ ំ េហយ�នេស វេ របស់ខញុ ំ េហយអូ! គត�់គនែ់តចបៃ់ដខញុ ំ
គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់ែដលបនេធ��
ស�មបអ់នក។” គតប់ននិយយថ “�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ� េ សប� ហ៍េ�កយ
អនក�តវេ មនទីរេពទយេ ទីេនះ” បែនថម “េហយ�បបខ់ញុ ំមុនេពលអនកេ ។” េហយ
និយយថ “ខញុ ំ�តវែតឱយថន អំនកខ�ះ” េហយនិយយថ “េពល�ខញុ ំឲយអនកេលប �
នឹងេធ�ឱយអនកេដកលករ់យៈេពល�បនំទី។”

176 កូន�សីតូចរបស់ខញុ ំេទបែតបនេលប� េដមបេីធ�ករដកេធមញ េហយកូន�សីបង
�បសណូែមនកដូ៏ចគន ។ ខញុ ំគិតថ “ករេគង៥នទី” “នឹងមនិរខំនខញុ ំេទ” ដូេចនះ ខញុ ំ
គិតថខញុ ំនឹងេពញចិត� កនុងករេមល�។

177 េហយបនទ បម់កេ �ពឹកបនទ ប ់ខញុ ំបនេងបេចញពីេលែ�គេហយេមលជំុវញិ ខញុ ំ
េមលេ េលែ�គេភ� ះ ែដល�បពនធរបស់ខញុ ំេគងេ ទីេនះ នងមនិទនភ់ញ កេ់ឡង
េ េឡយេទ។ េហយខញុ ំបនសំឡឹងេមលេ ឯបង�ួចជួរភនកំលី�េ ទីេនះ
ែដលខញុ ំរស់េ  េហយខញុ ំបនរកេមលេ ទីេនះេឃញេទវ�របស់�ពះអមច ស់
�ក�់វេនះេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ ជកែន�ងែដលមនេទវ�ទងំ�បពីំរ ែដលអនក
បនេឃញេ កនុងរបូភព បនេលចេចញមកេហយមនេរ ងអ�ច រយេកតេឡង។

178 េហយខញុ ំបនសម�ងឹេមល េហយដូចែដលខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមលេ ទីេនះ ខញុ ំ
បនឈរេ ែកបរេដមេឈេនះម�ងេទ ត េ កែន�ងែដលកំ�បកេនះេ ។ ខញុ ំ
�កេឡកេមលេ ទីេនះទងំថ “េនះគឺជរនធកំ�បក។” េហយខញុ ំបនគិតថ “េត
�េ ែតេ កនុងេនះដែដលឬេទ?˝ េ កនុងនិមតិ�។ ខញុ ំេឡងេមលពីចំេហ ងេដមេឈ
េនះ។ េហយេសទរែតមយួប�ពិចែភនកខញុ ំ…�គឺជកំ�បកែដលេមលេ គួរឱយខ� ច
បំផុតែដលមនិធ� បេ់ឃញ ឥឡូវ អនក�តវ�គ ល់ពន័ធកិចចរបស់ខញុ ំ េដមប�ីគ ល់េរ ង
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និមតិ�ស ញ ទងំេនះ។ �េ�តត�មងម់កខញុ ំ ែត�មនិបះ៉ខញុ ំេទ។ �ត�មងម់ករកមត់
ខញុ ំែត��តវេល�ទងខញុ ំវញិេហយកដ៏ួលេ ។
179 េហយេ េពលែដល�បនេធ�ដូេចន ះ ខញុ ំបនឮអ�ីែដលបននិយយថ “េ
ជួរភនកំលី�។”
180 ដូេចនះខញុ ំងកជំុវញិ ខញុ ំនិយយថ “េម�េតអនកភញ កេ់ហយឬេ ?” េហយខញុ ំបន
�ស់នង។
181 នងបននិយយថ “េតមនប � អ�ី?” �បែហលជេម៉ង�ប�ំពឹកេ េពល
�ពឹក។
182 ខញុ ំបននិយយថ “អូនសម� ញ់ បងបនេមលេ ទីេនះ េហយបងបនេឃញ
កំ�បកជថមីម�ងេទ ត។
183 “កំ�បកអ�ី?”
184 ខញុ ំបននិយយថ “មយួែដលបងបនេឃញេ ឯម៉យអូស។” ខញុ ំបន
និយយថ “េតអូនដឹងេទ? �េ�តមនិ�តវមតប់ងេទេ េពលេនះ �មនិ�ច�យ
បងបនេទ �េចញពី�ទងបងេ ។” ខញុ ំបននិយយថ “សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!
ខញុ ំបនេមល អូចប�់ងំពីតូចមក ខញុ ំចងេ់ឃញេរ ងេនះេកតេឡង។ �បសិនេបខញុ ំ
�ចេឃញេរ ងេនះេកតេឡង មនិ�តឹមែត…មុនេពលែដលខញុ ំបនដឹងពីនិមតិ�គឺជ
អ�ី េបខញុ ំ�ចេមលេឃញករេនះេកតេឡង បនទ បម់កខញុ ំបននិយយថ‘ខញុ ំមនិអី
េទ។ អ�ីកេ៏�យែដល�បបខ់ញុ ំ េនះជអ�ីែដលខញុ ំបនេ ’ េហយរយៈេពលែសសិប
ឆន េំហយ ខញុ ំបនែស�ងរក� េហយ�បនេកតេឡងេ ទីេនះ។”
185 កលពីមុន េ េពលែដលខញុ ំេ ឯម៉យអូស េ េពលដែដលែដលខញុ ំបន
េ ដល់ទីេនះពួកេគបនផ�ល់�រេនះដល់ខញុ ំ េហយខញុ ំបនេឃញនិមតិ�…
186 ម� យរបស់ខញុ ំបនេ កនុងសិររីងុេរ ងឥឡូវេនះ ជ ស�ីចែម�ក។ នងមនក�ីសុ
បិន��បែហលបីឬបនួេ កនុងជីវតិរបស់នង េហយពួកេគែតងែតជករពិត។ នង
�បបខ់ញុ ំ េហយ…នងនឹងចបេ់ផ�ម�បបខ់ញុ ំ ខញុ ំនឹង�បប…់ខញុ ំនិយយ “ឈបេ់ …
ម៉ក ់កូននឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលេ សល់។” េឃញេទ?
187 ពីេ�ពះេ េពលែដលអនកផ�ល់ក�សុីបិន�ឱយខញុ ំេដមបបីក��យ អនកមនិ�បប់
ខញុ ំឲយចបស់េនះេទ។ បនទ បម់កេពលខញុ ំេឃញម�ងេទ ត ខញុ ំេឃញយ៉ងចបស់នូវអ�ី
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ែដលអនកសុបិនេឃញេនះ បនទ បម់ក�ទង�់បបខ់ញុ ំថ�ជអ�ី។ េឃញេទ? អនកមនិ
ចបំច�់បបខ់ញុ ំពីក�ីសុបិន�េនះេទ។ �ទងប់ង� ញក�ីសុបិន�ដល់ខញុ ំដល់អងគ�ទង់
ផទ ល់។ េឃញេទ? េហយបនទ បពី់ខញុ ំេឃញេហយ ខញុ ំនិយយថ“ែមនេហយ ម៉ក់
មនិបន�បបខ់ញុ ំពីេរ ងេនះេទ េហយែបជ�បបខ់ញុ ំេរ ងេនះវញិ។” េឃញេទ? ដូេចនះ
�ពះជមច ស់ែដល�ចបក��យសុបិនបន �ទង�់ចបង� ញពីក�ីសុបិន�េនះ �ទង់
�ចបក��យ�បន។ ដូេចនះេហយ…

188 ែមនេហយ េតេនះមនិែមនេ កនុង�ពះគមពរីែដលបនែចងេទឬអី េ�យថ
“�បសិនេបអនក�ច…”? ខញុ ំ—េទប…ែតបនេកតេឡងមកេលខញុ ំ។ គឺ�នីែយល៉
ែមនេទ? អតេ់ទ យ៉ូែសប—យ៉ូែសប។ ែមនេហយ �េ កែន�ង�មយួេ កនុង
�ពះគមពរី។ ខញុ ំេទបែតចបំន បននិយយថ “�បសិនេបអនក�ចបង� ញខញុ ំ…
េបសិនអនក�ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ី…” េស�ចេនប៊ូេកន� �តឹម�តវេហយ។ បននិយយ
ថ “�បសិនេបអនក�ច…េបអនកមនិ�ច…”

189 �គមន��គមន៍ិយយថ“សូម�បបសុ់បិន�មកខញុ ំ”។

190 េស�ចមនបនទូលថ “�បនចកេចញពីខញុ ំេហយ។” �តឹម�តវេហយ ែដលខញុ ំចំ
បន ថ�គនែ់តគិតអំពី�។

191 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ េហយម៉ក់ៗ  នងបននិយយថ“ប៊លីី”
េ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ នងបននិយយថ “មកទីេនះកូន�បសម៉ក ់ េហយ
អងគុយចុះ”។ នងបននិយយថ“ម៉កម់នសុបិនចែម�កមយួ។ ខញុ ំសុបិន�ថខញុ ំ
បនេឃញអនកេដកឈ ឺ េហ បនឹង�� ប ់ ជមយួប � �កពះរបស់អនកដូចធមម�។”
េតនងបនចំអិនម�ូបប៉ុនម នដងស�មបខ់ញុ ំ! េហយនងបននិយយថ“កូនបន
សងផ់ទះមយួេ េលភន”ំ េហយនិយយថ “ម៉កប់នេឃញ�ពបពណ៌សចំនួន
៦ចុះពីេលេមឃ �សបគន ែ�សក ជអក�រ ‘S’ េហយពួកេគបនទំេល�ទងរបស់
កូន។ េហយកូនកំពុងែតសំឡឹងេមល េហយ�មយួេ ខងមុខកំពុងែតពយយម
�បបកូ់ននូវអ�ីមយួ” បននិយយថ “ពួកេគពិតជភ�រឺេ�ង �ពប ពណ៌ស។
េហយពួក�យកកបលតូចរបស់ពួក� �កេ់លថព ល់របស់អនក េហយែ�សក កូ កូ
កូ” េហយនិយយថ“ខញុ ំមនិ�ចយល់�បនេទ។” “ពួក�បនបន�ែ�សកេទ តកូ
កូ កូ។”
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192 ខញុ ំបននិយយថ “អូ! ខញុ ំបនេឃញ� សូមសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!” ក៏
បន�ថ “ពួក�បនេហរេឡងេ េលជទ�មងអ់ក� ‘S’ ជថមីម�ងេទ ត េហយ�តលប់
េ េលេមឃវញិ“ែ�សកថកូ កូ កូ កំពុង�តឡបេ់ ផទះវញិ”

193 ែមនេហយ សត�តូចែដលខញុ ំបនេឃញមន�បែវង ៦ អុីញ។ ែខ�អក�រៃនសត�
�ពបែដលម៉កប់នេឃញមន�បមំយួ �បមំយួគឺមនិេពញេលញេទ។ ខញុ ំដឹងថ
ៃថង�មយួខញុ ំេឃញេលខ ៧។ េនះគឺជមនុស� រងទុកខ េហយបន�េ មុខេទ ត។

194 េ �ពឹកេនះ ខញុ ំបនេ�កកេឡងបនទ បពី់បនេឃញនិមតិ�េនះ។ ខញុ ំបនេគរព
�ម�ពះអមច ស់។ ខញុ ំបននកូំន�បសតូចរបស់ខញុ ំ េឈម ះយ៉ូែសបេ ��េរ ន។
គតក់ំពុង�� បខ់ញុ ំឥឡូវេនះេ តុកសុន។ ខញុ ំបននគំតេ់ ��េរ នេហយ
�បប ់េម�ថ ខញុ ំមនិដឹងថេពល�ែដលខញុ ំ�តលបម់កវញិេទ។

195 េហយខញុ ំបនេឡងេ ក�លីន� េ រហូតដល់—�ជលងភន។ំេហយ
—េឡងេ កែន�ងែដលេទវ�របស់�ពះអមច ស់�ក�់វេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ។
កលពីេដមឆន  ំេហយចបេ់ផ�មេឡងេលភន។ំ

196 ជករ�បេសរ�ស់ ជំនួសឱយករេឡងេ កំពូលភន ំ �មវធីិេនះ (ែដលមន
ពស់ ពស់ខយដំរ ី អនកដឹងេហយពីរេប បែដល�រហី��ូមន) ខញុ ំបនងកេ
ខង�� ំរបស់ខញុ ំ មនអ�ីមយួនិយយថ “ងកេ ខង�� ំអនក។” ខញុ ំបនឈនដល់
កំពូលភន។ំ ខញុ ំបនេ  េហយខញុ ំបនេដរជំុវញិថមធំៗ ជេ�ចនដងធំជង�ពះពន� េនះ
ែដលបន�កេ់ េលកំពូលភនទំងំេនះ ជកែន�ងែដលក�មមនមនុស��មន ក់
�ចេ បន។

197 េហយេ �បែហលេម៉ងដបម់យួ ខញុ ំ�តលបេ់ រងូតូច េ ខងេ�កយជ
កែន�ង…ខ�ះែ�បេ ជែបបេនះេលផ�ូវក� នតូ់ចមយួ។ េហយខញុ ំបនេ�ះ�វរបស់ខញុ ំ
េចញ មកួរបស់ខញុ ំេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំកំពុងមនេញស។ ដូេចនះេហយខញុ ំ
បនេ ទីេនះ េហយដូចែដលខញុ ំចូលេ កនុងរងូតូចេនះ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមន
វត�មនរបស់�ពះអមច ស់។ ខញុ ំេ�ះមកួខញុ ំេចញ េហយ�កេឡកេមលជំុវញិ។ ខញុ ំបន
គិតថ “�ទងគ់តេ់ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ ខញុ ំដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។”
េហយខញុ ំគិតថ “េត�ជអ�ី?” ខញុ ំបនឈនពីរបីជំ�នែថមេទ ត។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “�ពះអមច ស់េអយ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។”
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198 េហយខញុ ំេមលេ េលផ�ូវ េហយមនកំ�បកតូចេនះ។ បនេ�តេ េលអ�ីមយួ
េហយ�ខកខន េហយ�បនបុកជមយួផក កូល� (ដូចជសត�ដំរេី�តេផ� ះ។)
��តវកបល �ទង និងេពះ។ េហយ�បន�� ប។់ កំ�បកតូចចែម�កេនះ �មនិបន
បុខចំមតខ់ញុ ំេទេហយែបជចំផក កូ�េនះវញិ។ េហយសំេឡងរបស់�ពះអមច ស់
បនមនបនទូលថ “ស�តវរបស់ឯងបន�� បេ់ហយ។” ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ
េហយខញុ ំញបញ័់រ។ ខញុ ំឈនេជងេចញេហយម̄៉…
199 ជទូេ សត�ែក�កនឹងសីុ�។ ខញុ ំបនសម� បព់ស់ ពីរបីៃថងេ�កយមក េផ�ក�េ
េលផ�ូវ�បែហលកន�ះេម៉ង។ ែតងែតមនឥ នទីេហយសត�ែក�កេហរឆ�ងកតទី់េនះ
េហយពួកេគនឹងយក�ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនសំ�បព់ស់ផក ថមគឺជពស់ែដលេ�គះថន ក់
បំផុត ែដលេយងមន។ �កខ់ងចុះពីខញុ ំ ពីរបីៃថងបនទ បពី់េនះ។ ខញុ ំចបេ់ផ�ម
�តឡបម់កវញិេដមបយីក�មកបង� ញ សត�ែក�កបនយក� ែក�កឆ�ងកត។់
200 េហយេនះ�តវបន�កេ់ ទីេនះចប�់ងំពីេពលែដលខញុ ំបនេឃញនិមតិ�
េនះ ពីរៃថងមុន ខញុ ំេជ ថ�គឺេ ៃថងេ រ ៍ េហយខញុ ំបនេ ទីេនះៃថងចន័ទ។ ដូេចនះគត់
បនេដក�� បេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំបនបិទបងំ�េ�យេជងរបស់ខញុ ំ។
201 ខញុ ំបន�តឡបម់កវញិេ ជុំវញិ អងគុយចុះម�ងេទ ត អងគុយេ ទីេនះេហយយំ
មយួរយៈ េហយបនអធិ�� ន េមលេ េ�កមតុកសុនមយួម៉យល៍េ ខងេ�កម
ខញុ ំ។
202 ងក�តឡបម់កវញិេហយ�តឡបម់កវញិ �េ ែតេផ�កេ ទីេនះ។ េពលខញុ ំ
េចញពីរងូេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេលខញុ ំជថមីម�ងេទ ត។
203 ខញុ ំបនេធ�ដំេណ រជំុវញិ ចុះេ េលភន។ំ បនេ េហយ�បប�់បពនធខញុ ំ បន
និយយថ “អូនសម� ញ់ បងមនិដឹងេទ ប៉ុែន�បងនឹងេ�ះ��យេរ ងេនះ។”
204 បណ�ិ ត េរវនិស�័ត េ េពលែដលគតផ់�ល់ឱយខញុ ំនូវករ�តតពិនិតយ គតប់ន
និយយថ “ែមនេហយ �មនិ�ចេ រចួេទស�មបអ់នកេដមបជីសះេសប យ។”
គតប់នផ�ល់ឱយខញុ ំនូវេផន�ថលេនះគឺេដមបឱីយខញុ ំេគងរយៈេពល�បនំទី េហយ
ខញុ ំបនេដកដបេ់ម៉ង។ ដូេចនះវតថុេនះ សូមបែីតថន �ំសពីរនី�គនែ់តេគះខញុ ំេចញ
ប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះពួកេគ…គតឲ់យថន  ំ បនបញ់អ�ីមយួ�កប់ំពងក់ខញុ ំ េ េពលខញុ ំ
មកដល់ េហយគតប់ន�បបខ់ញុ ំ េ �ពឹកបនទ ប ់ គតប់ននិយយថ “េរវរឺនិ ខញុ ំ
មនិចង�់បបអ់នកេទ ប៉ុែន�” បននិយយថ “ជ ជ ំង�កពះរបស់អនក រតឹែតពិបក
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ពួក�សងួតអស់េហយ។” ខញុ ំមនិែដលេឃញ�េទ។ គតេ់�បេឈម ះជំងឺរ�ក�កពះ
េហយខញុ ំបនេ េមលកនុងវចននុ�កម េហយ�បននិយយថ “អ�ីមយួែដលេ�ក ម
ស�ិតេ ។” េហយបននិយយថ “អនកមនិ�ចជសះេសប យបនេទ” គត់
បននិយយថ “អនកនឹងមន�ជនិចច។” េហយខញុ ំ�ចជេកមងែដលបកទឹ់កចិត�
�បសិនេបមនិបនេឃញនិមតិ�របស់�ពះអមច ស់េទេនះ។
205 េហយេ ៃថងបនទ បម់នអ�ីមយួនិយយថ “�តឡបេ់ ភនវំញិ។”
206 េហយេ ៃថងេនះជំនួសឱយករេដរ�មផ�ូវមយួ ខញុ ំបនេគនឱំយេ ផ�ូវ
មយួេផ�ងេទ ត។ េហយខញុ ំបនឈរេ ទីេនះ។ េហយ�កេឡកេ េមលេ
ខងមុខ េហយមនសត��ពបពណ៌សទ៧ី ែដលកំពុងែតសម�ងឹមកខញុ ំ។ ខញុ ំ�តដុស
ែភនកខញុ ំបននិយយថ “�បកដ�ស់�ជនិមតិ�មយួ ហនឹងេហយ។” ខញុ ំបន
�កេឡកេមល េហយខញុ ំបននិយយថ “សត��ពបតូចេតអនកមកពី�?” ដូចជ
�� តនិងស�ចជសត��ពប។ អ�ីកេ៏�យ�ជករេ ឆង យ េ �លរេ��ថ ន
េនះ។
207 �ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ ែដលបនេ�បស�ពះេយសូ៊�គីសទឲយរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ
ែដលខញុ ំជអនកបំេរ �ទង ់េហយ�ពះបនទូលរបស់�ទង�់កេ់ ទីេនះ េបកេ មុខខញុ ំ ដឹង
ថខញុ ំនិយយករពិតេហយមនិកុហក។
208 មន�ពប េហយអងគុយេ ទេីនះសម�ងឹេមលខញុ ំ។ ខញុ ំបនេដរជំុវញិ ខញុ ំគិតថ
“�បកដ�ស់�ជនិមតិ�មយួ។” ខញុ ំងកកបល ខញុ ំងកេ�កយ េហយេ ទីេនះ�
បនអងគុយេ ទីេនះ ពួក�តូចៗមន�� បពណ៌ស ដូចជ�ពិលដូចែដល�មន
េជងពណ៌េល ងតូចរបស់� និងចំពុះពណ៌េល ង កំពុងេមលខញុ ំេ ទីេនះ។ �កំពុង
េមល�តងខ់ងលិចេឆព ះេ ខងលិច។ ខញុ ំបនេដរជំុវញិ�ដូេចន ះ ខញុ ំនឹងមនិបះ៉�
េឡយ។ ខញុ ំបនេដរេលផ�ូវេនះ។ បនេមល�តឡបម់កវញិ េហយ�េ ែតអងគុយ
េមលខញុ ំ។
209 បង�បស ែដលជកូន�បសរបស់អ�័ប� ំខញុ ំមនិពិចរ�អ�ីែដលេវជជបណ�ិ ត
បន�បបខ់ញុ ំេទ ខញុ ំនឹងជសះេសប យេទះយ៉ង�កេ៏�យ!
210 េ ៃថងទីបីែដលខញុ ំបន�តឡបម់កវញិ ខញុ ំកំពុងែតេឡងខពស់។ េហយអនក�ល់គន
ជេ�ចនដឹងពីនិមតិ�អំពីចុងេ ឥ�� ជិះជ ជ ំងតូចេនះេ ភគខងលិច។ មន
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អ�ីមយួែដលទកទ់ញខញុ ំេ�យេ ផទ ងំថមធំមយួ �បែហលជេពលៃថង�តង ់និយយ
ថ“�កៃ់ដរបស់អនក�បឆងំនឹង� េហយអធិ�� ន។” �ពះេ �ថ នសួគដឹ៌ងថេនះ
ជករពិត។

211 ខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេ េលថម� េហយខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ឯ�ថ នសួគ៌
េហយចបេ់ផ�មអធិ�� ន។ ខញុ ំឮសំេឡងមយួេចញពីកំពូលថមេ ទីេនះ បន
និយយថ “េតអនកកំពុងេទរទនេ់ នឹងជំងឺេបះដូងរបស់អនកយ៉ងេមច៉?” េហយ
ខញុ ំបនេ�កកេឡងវញិដូេចនះ �ម ទេទរបស់ខញុ ំ អតម់ន�វពីចេងកះខញុ ំេឡងេល េក� ។
ខញុ ំ�កេឡកេមលេ េ�កយ។ េហយមនសរេសរេ កនុងថមេខ វកនុងថមថ“សត�ឥ នទី”
ពិតជអ�ីែដលនិមតិ�បននិយយថ�របនទ បនឹ់ងេកតេឡង។

212 ខញុ ំពិតជរេំភប�ស់ ខញុ ំរតេ់ ផទះ។ យកកេម�៉េហយ�តលបម់កវញិៃថងបនទ ប់
េហយថតយករបូភពរបស់�។ �មនេ ទីេនះសរេសរកនុងផទ ងំថមថ៖ “ឥ នទីស។”
(ឥ នទីនមំុខសត��ពប។)

213 េទះជយ៉ង�ខញុ ំដឹង។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកមុនេពល�េកតេឡង។ េវជជបណ�ិ ត
ល�—បណ�ិ តល�គម នករសង�យ័ ខញុ ំគិតថគតជ់បុរសល�។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ ខញុ ំនឹង
�គប�់គងេល�។ រចួ�ល់េហយ! �ចបេ់ហយខញុ ំនឹង�បេសរេឡង!

214 េហយខញុ ំកំពុងែតគិតេ េពលែដលេអននីបនេ�ច ងចំេរ ងេនះពីរបីនទីមុន
េនះេ េល�� ប�ពបស។ េតបទេភ�ងេនះយ៉ងេមច៉េ ? ចបេ់ផ�មេលង�ឲយ
ខញុ ំេអនី។

…�� ប…សត��ពបស (េ�ច ងជមយួខញុ ំ)
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
គឺជស ញ សំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

215 ខញុ ំដឹងថអឺននីបនេធ�ខ ២ៃនបទេនះ។ ខញុ ំនឹងេធ�ជបីខ។

ណូេអបនរ�ត់
េ េលទឹកជំននជ់េ�ចនៃថង
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គតប់នែស�ងរកដី
េ កនុងវធីិេផ�ងគន
ប � គតម់នខ�ះ
ប៉ុែន�មនិែមនមកពីខងេលេទ
ដបតិ�ពះជមច ស់�ទងប់ន�បទនទីសំគល់ដល់គត់
េ េល�� ប�ពបស។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
គឺជស ញ សំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

�ពះេយសូ៊វ �ពះសេ ងគ ះរបស់េយង
បនមកែផនដីេ ៃថងមយួ
�ទងប់នេកតេ កនុងេ�កលមយួ
េ កនុងសនូកសត�កនុងចំេបង
េទះបីទីេនះ�តវបដិេសធកេ៏�យ
ប៉ុែន�មនិែមនមកពីខងេលេទ
ដបតិ�ពះបន�បទនទីសំគល់ដល់េយង
េ េល�� ប�ពបស។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
អូ គឺជទីសំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

េទះបីខញុ ំបនរងទុកខ
�មរេប បជេ�ចន
ខញុ ំយំេដមបពីយបល
ទងំយបទ់ងំៃថង
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ប៉ុែន�ជំេន មនិ�តវបនេគបំេភ�ចេឡយ
េ�យ�ពះវរបិ�ខងេល
�ទងប់ន�បទនទីសំគល់ដល់ខញុ ំ
េ េល�� ប�ពបស។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
អូ គឺជទីសំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

216 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំសូមអរគុណ�ទងស់�មបេ់រ ងទងំេនះ
�ពះវរបិ�។ �ទងឱ់យស ញ ដល់ណូេអ �ទងប់នផ�ល់ស ញ ឱយេ�កកិយ េហយ
�ទងប់នផ�ល់ឱយទូលបងគំនូវស ញ មយួ។ េហយៃថងបនទ បេ់�យេឃញឥ នទីកំពុង
េ�ះ ឱ�ពះអងគេអយ មន�រមយួេចញមកឥឡូវេនះ ទូលបងគំសូមអធិ�� ន ថ
�ទងនឹ់ងអនុ ញ តឱយ�ពបដឹកន។ំ សូម�បទន�មក �ពះអមច ស់េអយ។ �នឱំយ
ទូលបងគំមនជំេន ែដលទូលបងគំមនិធ� បម់នពីមុនមក។ ទូលបងគំដឹងថ �ពះ�ជប
ថ��តឹម�តវទងំអស់ ដូេចនះទូលបងគំសូមអរគុណ�ទងស់�មបក់រេនះ �ពះបិ�។

217 េហយ េ យបេ់នះ សូមេផញ�ររបស់�ទងម់�ងេទ ត េ េល�� បៃន�ពបៃន
�ពះបនទូល។ ផ�ល់�ឱ�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគជ៌ទី�ស�ញ់។ េហយ�ល់េពល
ែដលឆ�ងកតេ់វទិកេនះ យបេ់នះនិងេចញេ កនុងករ�បជំុេ ទូទងំ�បេទស សូម
េ�យដួងចិត�ដអ៏�ច រយៃនេសចក�ីជំេន របស់�ទងធ់� កចូ់លកនុងដួងចិត�ពួកេគ និង
ផ�ល់ឱយពួកេគនូវជំេន  �ពះអមច ស់េអយ ស�មបក់រពយបលរបស់ពួកេគ។ ចូរនឹក
ចពីំ�ពះជមច ស់ មនិែមនជករេគរពរបស់មនុស�េទ។ �ទង�់ចប ជូ ន�រេ
ណូេអ �ទង�់ចប ជូ ន�េ េ�កយ៉ូ�នបទីសទ �ទង�់ចប ជូ ន�មកខញុ ំ �ច
ប ជូ ន�េ អនកដៃទ។
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218 ទូលបងគំអធិ�� នថសត��ពបនឹងេ�ះចូលកនុងដួងចិត�របស់េយង�ល់គន
នេពលេនះេ�យមនចំពុះមស ចំពុះនិងខ�បឹថ “េ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទង…់
េ�យ�ន មរពំត ់ និងដំបង�យ េនះអនកបនជសះេសប យ។” �ពះអងគ េ�បស
េ�ះកររលំងរបស់េយង អំេពទុចចរតិរបស់េយង នឹង�តវអតេ់ទសេ�យេយង
េហយេយងកនឹ៏ង�តវបនអតេ់ទស ជំងឺនឹង�តវបនពយបល។ �ពះវរបិ�េអយ!
េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ជមយួនឹងកបលរបស់អនកឱនចុះែតមយួនទីេទ ត។
219 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះចងនិ់យយ �បសិនេបអនក�ចនិង
ចងនិ់យយែបបេនះ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំបនេធ�ខុសអស់មយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។
ខញុ ំចងប់េ�ម�ពះជមច ស់ ប៉ុែន�េ យបេ់នះខញុ ំបនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបចុីះចូល។
សូមអធិ�� នដល់�ពះថ�ពបនឹងេ�ះចូលកនុងចិត�ខញុ ំយបេ់នះ។ ខញុ ំ�ចមន
�រមមណ៍ថ�បក�់� បរបស់�ទងេ់ េពលែដល�ទងយ់ងមក េតបនេទ? េលកៃដ
របស់អនក េតបនេទ? េ ទីេនះេ កនុងទស�និកជនែដល�ចេមលេឃញខញុ ំ
ទងំអស់េ េល�គរ។
220 េចញេ ចូលេ កនុងទស�និកជនេ ទូទងំ�បេទស រហូតដល់បង�បសហិន
និងបង�បសខូលែមន េចញេ បង�បសេឡអូេហយពួកេគ ចុះេ តុកសុនេ
កនុងេ�ងឧេបសថ�បណ� ំ េ ខងលិចភគខងលិចៃនៃដរបស់អនក េ �គប់
ទីកែន�ង៖ “ខញុ ំចងេ់�យសត��ពបេហរចូលកនុងដួងចិត�ខញុ ំេ យបេ់នះ។ សូមនខំញុ ំនូវ
េសចក�ី�ស�ញ់ដែ៏ផ�មែល�មរបស់�ពះេ េល�� បៃនសត��ពបពណ៌សវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ សូមយក�មកទូលបងគំេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ េហយ�កចូ់លមក
កនុងចិត�ទូលបងគំ ជំេន ែដលទូលបងគំ�តវករ។”
221 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំអធិ�� ន សូម�ទង ់ អតេ់ទស
ដល់អំេពបបរបស់េយង។ សេត��ពបែដលរងរបសួបននយំក�រមកវញិ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ “ករេ�សចេហយ!” េយងេជ ថ។ �គនែ់តផ�ល់ឱយេយងនូវជំេន
េដមបេីជ � េយងអធិ�� ន។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
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គឺជស ញ សំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

222 េតសត��ពបេនះមកពី�? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �នឹងមនិ�តវេ ទីេនះកនុង
ទីរេ��ថ នដូចេនះ។ អតេ់ទ អតេ់ទ! េទ�មនិែមនេ ទីេនះេទ។ េហយ
េហតុអ�ីបនជ�ពណ៌ស? �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ�៌ជបថ �ទងគឺ់សដូច�វ
របស់ខញុ ំ។ េ ទីេនះ�ទងប់នកំណតេ់ ទីេនះ។

ប៉ុែន��សថិតេ េល�� បរបស់សត��ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
អូ គឺជទីសំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
អូ គឺជទីសំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

223 អូ េតអនកមនិមន�រមមណ៍�បទបេទឬ? សូមអ�ងនៃដគន េ វញិេ មក
េហយេ�ច ង�។

េ េល�� បសត��ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

224 សូមេលកៃដរបស់េយងេ កន�់ទង់ េហយេ�ច ង�។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។
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ណូេអបនរ�ត់
េ េលទឹកជំននជ់េ�ចនៃថង
គតប់នែស�ងរកដី
�មវធីិជេ�ចន
ប � គតម់នខ�ះ
ប៉ុែន�មនិែមនមកពីខងេលេទ
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
េ េល�� ប�ពបស។
េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
អូ គឺជទីសំគល់ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។
�ពះេយសូ៊វ �ពះសេ ងគ ះេយង
បនមកែផនដីេ ៃថងមយួ
េកតេ កនុងេ�កលមយួ
េ កនុងសនូកសត�
េទះបីេ ទីេនះ�តវបនបដិេសធកេ៏�យ
ប៉ុែន�មនិែមនមកពីខងេលេទ
�ពះ�បទនទីសំគល់ដល់េយង
េ េល�� ប�ពបស។
េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

225 េហតុអ�ី ខញុ ំជបុរសចំ�ស់មន ក ់ បនរងទុកខេពញមយួជីវតិ េហតុអ�ីបនជ
�ទងប់នពយបលខញុ ំឲយជសះេសប យេ េពលេនះ? ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងេដរេលផ�ូវេនះ
ម�ងេទ ត ខញុ ំ�តវែតយក�រមក! េហយខញុ ំនិយយដល់�ពះវរបិ�ខញុ ំ េ យបេ់នះ
(ដូចែដលបនេឃញេ កនុងសុបិនមយួេ យបេ់ផ�ងេទ ត �� បៃន�ពបេនះេធ�
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ចលនេ កនុងបង�ួចទងំេនះេ ទីេនះ) �ពះអមច ស់េអយ ករ�យករណ៍របស់
អនកបំេរ ស�មបក់មមវធីិ។ �ែមន៉ ខញុ ំេ�ត មខ�ួនេហយ!

េ េល�� បរបស់សត��ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

226 សូមេជ ថឥឡូវេនះ�ទងក់ំពុងែតេធ�ចលនេ កនុងប�� មនុស�។

េ េល�� បៃនស…(េយងកំពុងរងច់�ំពះអមច ស់។)
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� បរបស់សត��ពប។

227 អនកែដលបនទទួលកតករអធិ�� នេ កនុង�ចកផ�ូវេ ទីេនះ សូម
េបះជំ�នេ មុខេ ទីេនះ ឈរេឡងេបះជំ�នេ មុខេ កនុង�ចកផ�ូវេ
ទីេនះេលផ�ូវេនះ។

េ េល�� បរបស់សត��ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពបស។

228 អនកែដលមនកតអធិ�� នឈរេ កនុងបនទ តេ់នះ េបះជំ�នេ ខងេឆ�ង
របស់អនក។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� បរបស់សត��ពប។

229 អនកទងំេនះ…[ចំនុចទេទេ េលកែសត—េអឌ។]
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អូ េ េល�� ប�ពបស
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពប។

230 េតសត��ពបបនមកពីទី�េ ទីរេ��ថ នឬ? ខញុ ំនឹងនិយយែបបេនះ
�ពះជមច ស់ទតេឃញថេ�កអ�ប��ំតវករេច មេឈម លមយួសំ�បជ់ទី
សំគល់ �ទងជ់េយហូ�៉—យីេរ។៉ “�ពះអមច ស់�ចផគតផ់គងេ់�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។”
េដមបគិីតពី�! �ពះែតមយួ �មរយៈករេបកសែម�ង េ�យមនុស�ដូចគន បនប ជូ ន
�ពប។ �ទងេ់ ែតជ�ពះេយហូ�៉—យីេរ ៉ ែដល�ចផគតផ់គងអ់�ីែដល�ទងប់នមន
តំរវូករ
231 េតមនិអ ច ឹងេទឬ ខណៈេពលែដលអនកចូលមក�មរយៈបនទ តអ់ធិ�� ន
េនះ សំុ�ពះឱយផ�ល់ឱយអនកេ េល�� បរបស់សត��ពប? សត��ពប វ ិ ញ ណពី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបផី�ល់េសចក�ីជំេន េ កនុងចិត�របស់អនក ឲយអនកេជ ថអនក
នឹង�តវបនជសះេសប យ។
232 ខញុ ំកំពុងពយយមឱយពួកេគឈរេឡងទងំអស់។ ខញុ ំសំុឥឡូវេនះ។បង�បស
េ�បន េ កែន�ងរបស់គត។់ បង�បសែជក…និយយអ�ី? [អនក�មន ក់
និយយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអដ] ល�េហយ។ មនិអីេទ ល��ស់។
ែផនកេនះេ ទីេនះ មក�មផ�ូវេនះជមុន ែដលត�មងជ់ួរ។ ែផនកខងេ�កយ
េ ទីេនះ េ ខង�� ំេ ពីេ�កយពួកេគ។ ទងំេនះចុះេ ខងេ�កយខនង�� ប។
េហយអនក �តវចុះេ ពីេ�កយខងេនះ េ ទីេនះចូលមកជំុវញិ�តវបនអធិ�� ន។
233 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថេយងគម នផ�ូវកតេ់ទ េយងនឹងេ ចំ�យេពលបន�ិច
ដូេចនះេយងពិតជ�ចអធិ�� នស�មបគ់ន �មែដលេយង�ចេធ�បន។
234 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបនកត�់ររបស់ខញុ ំខ�ីេហយ (អនកទងំអស់គន បនយល់េហយ
េឃញេទ) ដូេចនះខញុ ំ�ចមនែខ�អធិ�� នេនះ។ េនះជែខ�រចងចនិំងជកិត�ិយស
ែដលបង�បសែជកម៉ូេរ ៉ បង�បសយ៉ុងេ�បណ និង�បពនធរបស់អនកអនុ ញ តឱយអនក
េ  េហយអនកបនមក េហយេយងបនេចញេ  ចូលេ កនុងកលីហ�័រញ៉ និង
ឆ�ងកត�់រហី��ូ (រមួគន ឆ�ងកត�់លខ�ច)់ និងបនអធិ�� នស�មបអ់នក
ជមង។ឺ
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235 អនកដឹងេទ? មនមនុស�រស់េ សព�ៃថងែដលជិត�� បេ់ហយ េហយេ ែត
មនជីវតិេ�យ�រករខិតខំេនះ។ េតេគបនេធ�អ�ីខ�ះ? េគបេងកតករេ�បសជំងឺ
េ កនុង�ពះវ�ិរនីមយួៗនិងេ កនុង�បេទសេនះ សូមបែីតពួកេ�បសប៊េីធេរ នជេដម
កដូ៏ចគន ។ ពួកេគ…�បនសទុះមតរ់បស់ពួកេគ េ�ពះ�បនន�ំពះឱយចកេ់�បង
�ងំនរ�មន កឲ់យសម� បកូ់លីយ៉ត េដមបបីង� ញថ��ចេធ�បន បនទ បម់ក
េទ តពួកេគខ�ះេទ តមនភពក� �ន (�តឹម�តវេហយ)។ ��ចេធ�េ បន
ជថមីម�ងេទ ត តបតិ�ពះអងគេ ែតប ចូ នេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងេ់ េល�� ប
�ពប។

236 �គី�ទ នេអយ ខញុ ំចងឲ់យអនក�� ប។់ �បសិនេបខញុ ំនឹងឈរេ ទីេនះ េហយ
ពយយមដក�សងសំ់ដីអនកពីេរ ងអរបីូែដលខញុ ំបនេឃញេកតេឡង សូមបែីតេ កនុង
កលពី៣ឆន មំុន ខញុ ំបនមកទីេនះេ យបេ់នះ េ យបៃ់ថងេ រខ៍ញុ ំ�បបអ់នក។ ខញុ ំ
មនិនិយយអ�ីេ�ចនេទ ពីេ�ពះ��កដូ់ចជ េសទរែតមនិ�ចេ រចួ ប៉ុែន�ខញុ ំបន
�បបអ់នកពីករពិត។ �ជេសចក�ីពិត។ េយងកំពុងរស់េ េ�កមករដឹកនរំបស់
�ពះែដលមនឫទធ នុភពខ� ងំក� បំផុតរបស់�ពះេយហូ�៉ ែដលជអងគែតមយួ
េ ជមយួពួកេ��េ គមពរីស ញ ចស់ េ�យមន�ពះវ�ិរេ កនុង�ពះគមពរី
ស ញ ចស់ �ទងេ់ ទីេនះៃថងេនះ យកកូន�កមុេំចញពីពួក�សនដ៍ៃទេ�យយល់
ដល់�ពះនម�ទង។់ េជ �! េតែមនេទ? �បសិនេបអនកធ� បេ់ជ  ចូរេជ �ឥឡូវេនះ។
េនះគឺជនរ�…ខញុ ំចងឲ់យអនកេធ��។ េយងមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេ យប់
េនះេទ។ េយងមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ។ េយងកំពុងរងចកំររពឹំងទុក។

237 កនុងនម �ពះអមច ស់េយសូ៊វ សូមកនុងនមអនកជអនកបំេរ របស់�ទង។់ ខញុ ំដឹងថ
េពល�អនកទកទ់ងជមយួ�កមជំនំុអនកមនអ�ីៗ�គបយ៉់ង�យប ចូ លគន េ
ទីេនះ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកេជ ថ ខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ទង ់ �បសិនេបមនចំណុច
�មយួសង�យ័ (ឬបបគឺ—ករសង�យ័ករមនិេជ ) �បសិនេបមនចំណុច
�មយួេ កនុង េបះដូងរបស់អនក សូមឲយ�ពះវបិ�យក�េចញេ ឥឡូវេនះ។
េឃញេទ? “�ពះអមច ស់…” េពល�អនកមកេ�យមនជំេន ពិត�បកដ…
េពលេនះ ៃដរបស់ខញុ ំគម ននយ័អ�ីេទ េលកែលងែតមនករបះ៉ពល់ចិត�អនកជមុន
សិន។ បនទ បម់កេបអ ច ឹងែមន�នឹងបំភ�អឺនក នឹង�តវបនពយបល។ �តវេហយ
អនកនឹងដឹងថអនកនឹងបនជ។ េឃញេទ អនកនឹងេជ �។
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238 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក�ល់គន ។ េហយឥឡូវេនះ…េ េពល
ែដលអនកេធ�ែបបេនះ អនកក�៏កៃ់ដេលគន ផងែដរ េយងកំពុងអធិ�� នសំ�បម់នុស�
ែដលអនកបន�កៃ់ដេល បនទ បម់កខញុ ំនឹងនអំនកឆ�ងកតែ់ខ�បនទ ត។់ �កៃ់ដរបស់
អនកេលនរ�មន កែ់ដលេ ជមយួអនក េ កនុងបនទ ត។់

239 �ពះអងគជទី�ស�ញ់—ទូលបងគំមនិដឹងវធីិេផ�ងេទ តកនុងករនិយយេរ ង
ទងំេនះេទ�ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំ�គនែ់តដឹងថ �តវ�បបអ់�ីែដលទូលបងគំ
ដឹងថជករពិត េហយ�ទងគឺ់ជ�ក�ទូីលបងគំេ យបេ់នះ ែដល�ជបថទូលបងគំ
�បបក់រពិត។ ជំេន របស់ទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ និងករពយបលខ�ួនឯងផទ ល់
នេពលអនគត ទូលបងគំមនិដឹងថេពល� ទូលបងគំមនិដឹងពីរេប បនិងមនិ
យល់េទ ប៉ុែន�ទូលបងគំេជ  �ពះអមច ស់េអយ េ�ពះទូលបងគំបនទទួលស ញ ពី
ខងេល។ េ ទីបំផុតសត��ពបទី៧បនមកដល់ទីេនះ �បពីំរអុីញ នឹង�តវចបេ់
េលសត�។ �ចបេ់ហយ!

240 �ពះអងគេអយ ទូលបងគំចងប់េ�ម� ស��ទង។់ ដូេចនះទូលបងគំអធិ�� ន េ �ទង់
ថ �ទងនឹ់ងចកេ់�បងេលេយងេ យបេ់នះ ថអនក�ែដលេយង�កៃ់ដេល
ពួកេគ�តវបនពយបល មនិែមនេ�យ�រែត�ជេយងេទ ប៉ុែន�េ�យ�រែត
�កំពុង�មបទប ជ �ទង។់ តបតិ�ទងម់នបនទូលថ“ទីសំគល់ទងំេនះនឹង
េកតេឡងដល់ពួកអនកេជ ។” �ពះអមច ស់េអយ សូមជួយទូលបងគំឱយេជ  េហយជួយ
ដួងចិត�របស់ពួកេគឱយក� យជដីពូកៃនេសចក�ីជំេន ។ េហយ�ចរមួគន ស�មប់
សិររីងុេរ ងរបស់�ពះ េរ ង�ល់ជំងឺនិងមនុស�ែដលមនទុកខ�ពយេ កនុងអគរេនះ
(ឬ�គរេ ទូទងំ�បេទស) ែដលេធ��មបទប ជ ទងំេនះឥឡូវេនះ នឹងបនជ
េហយ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

241 ចូរមនជំេន  អនក�ល់គន អធិ�� នជមយួេយង។ ឥឡូវេនះ �មនិែមនជែខ�
ៃនករែញកេចញេទ។

242 [ែខ��តទ់េទ] ករធ� កទឹ់កចិត� ករភយ័ខ� ច ខញុ ំដឹង�ជអ�ី…[ប�ូន�សី
និយយេ កនប់ង�បស�បណ�]ំ នងកម�ត�់ស់ នងមនិែដលេឃញ
មនសន�ិភពេ កនុងជីវតិនងេទ។ េរ ងដែដលែដលខញុ ំ…េគងមនិលក ់ ភយ័�ពយ
ភព�នតឹង។
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243 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមកត�់�ទុកទូលបងគំផង ែដលទូលបងគំបន�បប់
េសច ក�ីពិត។ រេប បែដលទូលបងគំមន�រមមណ៍ឈចឺបច់ំេពះ ស�ីតូចេនះ!
ទូលបងគំអធិ�� ន ថ�ទងនឹ់ងប ជូ នេ កនុងចិត�នងេ យបេ់នះ ជំេន ែដលមក
ពីខងេលែដលដឹងថ�ទងម់នកតព�កិចចចំេពះ�ពះបនទូល�ទង ់ េហយ�ទងនឹ់ង
រក�ពកយទងំអស់។ សូមឱយ�ពះៃន�ថ នសួគយ៌កករភយ័ខ� ចេនះឆង យពីប�ូន�សី
របស់ទូលបងគំេចញ។ េហយទូលបងគំេគរព�ម�ទងេ់�យ�កៃ់ដេលនង និង
េថក លេទស�។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឱយ�េចញពីនង។ �
ែមន៉។

244 ឥឡូវេនះ េមលប�ូន�សី អនកេជ ខញុ ំឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក�ចចបេ់ផ�មេ
ទីេនះ េ�យេឈឆក ង។ ចបពី់យបេ់នះតេ  សូមបដិេសធថ�មនិមនេទ តេទ។
េហយបន�និយយថ “ខញុ ំមនិមន�េទ តេទ” េហយ�នឹងចកេចញពីអនក។

245 បង�សី ផលេម។ (បង�សីផលេមនិយយេ កនប់ង�បស�បណ�ំ
—េអដ) ែមនេហយ។ បងប�ូន�សីរបស់េយង គឺបង�សីផលេម ប�ីរបស់នងគឺជ
មតិ�ភក�ិជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ ជអនកដឹកនមំកពីរដ�ចចេជ ឬ��បម៉រដ�ចច
—ចច។ េហយនងបនចូលមកដល់�ត�ល…ពួកេគេបក�នមក េ េពល
ែដលខញុ ំកំពុងអធិបបយកនុងេ�ងឧេបសថ ដប�់បរំយម៉យល៍េដមប�ី� ប�់រ
មយួ។ បង�បសផលេម បតប់ងក់រ�គប�់គងេល�នរបស់គត ់ ឬេកមង�បស
មន ក ់េ េពលពួកេគកំពុងបត�់ជង។ េហយពួកេគមនបំែណកមយួ។ នងទទួល
ឥទធិពលពី�។

សូមអធិ�� ន។

246 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូម�បគល់អនកបេ�មេនះដល់�ទង ់ �បពនធរបស់គត់
េ�ម ះ�តង ់ េ�ម ះ�តងជ់អនកបំេរ តូចេ កនុង�ពះ�គីសទ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ
េពលទូលបងគំ�កៃ់ដេលនង ជមយួបង�បសរបស់ទូលបងគំ ែជកម៉ូេរ ៉ េ ទីេនះ
ថ�ទងនឹ់ងេ�បសឲយជសះេសប យ េហយេធ�ឱយនងជសះេសប យ។ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ!…?…
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247 េ េជង�� ំ េហយេតអនកកំពុងឈរជមយួ�ទងេ់ទ? កូន�បសតូចរបស់�ទងគឺ់
ពិករ គតឈ់កឺនុងេពះនិងខនងរបស់គត។់

សូមអធិ�� ន។
248 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូមអនុ ញ តឱយសត��ពបចុះចូលេ កនុងេបះដូង
របស់គតឥ់ឡូវ “រងរបសួេ�យេ�ពះអំេពរលំងរបស់េយង �តវបន�យឲយជំ
េ�យេ�ពះអំេពទុចចរតិរបស់េយង េ�យ�រ�ន មរបសួរបស់�ទងេ់នះេយងបន
ជសះេសប យ។” ទូលបងគំសូមេសនឱយមនដូេចនះស�មបប់ងប�ូនេយង និងស�មប់
កូន�បសតូចរបស់គត ់េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
249 ឈកឺយ៉ងធងនធ់ងរ និងរមស់េជងេធ�ឲយរខំនគត ់កនុងពលគតក់ំពុងេធ�ករ។
250 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូម�បទនពរេ�បសេលបុរសវយ័េកមងេនះ កនុងនមជ
អនកបេ�ម�ពះ�កៃ់ដេលគត។់ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
251 នងមនប � ស�ី េហយនងកច៏ងេ់ធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធែដរ។
252 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំសូមអធិ�� នេ�យេសចក�ីជំេន ស�មប់ ស�ី
តូចេនះ ែដលកំពុងមនប � ថនងនឹងបនជសះេសប យ សូម�បទនបុណយ
�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមក េ េល�� បរបស់សត��ពបកនុង�ពះនម�ពះេយ
សូ៊�គីសទ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរដល់ប�ូន�សី។
253 �ចដុ់ះេ េលែភនករបស់គត ់និងជមយួៃដគូជទី�ស�ញ់របស់គត។់
254 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ទង�់គ ល់ចិត�របស់មនុស�។ ទូលបងគំអធិ�� នេ
�ពះវរបិ� េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ថ�ទងនឹ់ងផ�ល់នូវសំេណ រែដលប�ូន�ប
សេនះបនេសនសំុ។ េហយករេគរព�បតិបត�ិរបស់េយងចំេពះ�ពះបនទូល ៃនករ
�កៃ់ដេលគត។់ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ។
255 នងមន�ចដុ់ះេ ែផនកខងេឆ�ងរបស់នង េហយសេម�ងរបស់នងក៏
មនិល�ែដរ។
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256 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងពយបលប�ូន�សីេនះ។
�កៃ់ដេលនងេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ថ�ទងនឹ់ងពយបលនង
េហយនឹងបនជ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរដល់បង�សី។
257 ពិតេហយ ប�ូន�សីេអយ ខញុ ំេឃញប � របស់អនកេហយ គឺអនកេហមេជង។
[បង�សីនិយយេ បង�បស�បណ�—ំEd។] ត�មងេនម េប� កេនមនិង
កេជងបនេចញពីកែន�ង។
258 ឱ�ពះវរបិ�េអយ សូម�ទងព់យបល ស�ីដម៏នតំៃលេនះ ឱ�ពះអមច ស់េអយ
សូម�ទង�់កទូ់លបងគំដូចទូលបងគំបន�ក�់កៃ់ដេលនង េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
259 សូម�ពះ�បទនពរដល់ ប�ូន�សី។ េនះជវធីិែដល�នឹង�តវបនេធ�។
260 អនកឮឬេទ មនិអ ច ឹងឬ េ េលម�ីកហ�ូន? មនិធ� បម់ននរ�េ …
េ មុខេគ �បសិនេបអនកេបះជំ�នេ មុខបន�ិចេទ ត ទស�និកជន�ច�� ប់
ទីបនទ ល់…ឬអ�ីែដលពួកេគនិយយេ េពលពួកេគមក។ សូមអធិ�� នសំ�ប់
ពួកេគេពលអនកមកដល់ េ េពលខញុ ំចបេ់ផ�មអធិ�� ន អនកអធិ�� នជមយួខញុ ំ។
261 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបប់�ូន�សីរបស់េយងេនះ ថ
�ទងនឹ់ងេ�បសនងឲយជសះេសប យ �ពះអងគជទី�ស�ញ់។ េយងកំពុងេធ��
ពីេ�ពះ�ជប ជ របស់�ទង។់ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

សូមជូនពរប�ូន�សី។
262 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ �ទងឮ់ទីបនទ ល់េនះ �ទងប់នឮអ�ីែដលស�តវបន
េធ�ចំេពះនង។ េយងកំពុងពយយមយក�ពះនម�ពះេយសូ៊វេហយយកឈនះ
េលស�តវ គតគឺ់បនរចួេ�យ�រែត�ពបជនំិងឆនូតធ� កេ់ កនុងដំ�ករ់បស់
�ពះេ�យមន�រមយួ “�ចបេ់ហយ!” សូម�បទនមក សូមឲយនងេជ  �ពះវរបិ�
េអយ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
263 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ�បសប�ូន�សីរបស់េយង
េនះ។ �ពបៃន�ពះជ�ក�ដីល់នងេ យបេ់នះ ថ�ទងប់នេធ��ស�មបន់ង
នង�ចជបន។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ែមន៉។
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264 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលបង�បសរបស់ទូលបងគំែដលឈរ
េ ទីេនះ។ គតម់នេសចក�ីជំេន �គប�់គនក់នុងករមកេនះ ឱ�ពះអមច ស់េអយ
សូមេ�យគតប់នជពីជំងឺផង េហយេ កែន�ងអងគុយរបស់គតវ់ញិ។ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ

265 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបប់ង�បសរបស់េយងេហយ
�កៃ់ដេលគត។់ សូមជួយគត ់ ឱ�ពះជមច ស់េអយ! ជំេន របស់�ពះជមច ស់
នឹងចកេ់� េ េពលេនះ។ ដូចជអរ័�ប�ែំដរ បនែស�ងរករបស់ទងំេនះែដល
មនិែមន—ដបតិ�ពះជមច ស់បនសនយ។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ។

266 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ �ទងគ់ឺជអនកែដល�ចេធ�ករសេ�មចចិត�ពិត។
ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ស�ីវយ័េកមងេនះបនេសនសំុស�មបក់រ
េនះ ថនងនឹងបនជេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

267 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីរបស់េយង កនុងករេគរព
�មអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល។ នេំយង�តឡបម់កវញិ អស់រយៈេពលជេ�ចន
ឆន  ំ �ពះអមច ស់េអយ ចប�់ងំពីេយង�កប់នទ តអ់ធិ�� នេនះ ប៉ុែន�េយងដឹងថ
មនអ�ីេកតេឡង បនទ បម់កេយងដឹងថ�ទងគឺ់ជ�ពះែតមយួេ ៃថងេនះ �បសិនេប
មនុស��ចមនជំេន ដូចគន េ ៃថងេនះ។ ទូលបងគំអធិ�� នេ កនុង�ពះនមេយសូ៊វ
ស�មបក់រពយបលប�ូន�សីរបស់េយង។ �ែមន៉។

268 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលបង�បសរបស់ទូលបងគំេ ទីេនះ
េហយសំុឱយគតប់នពយបលេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

269 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំបននយំកប�ូន�សីេ ចំេពះ�ទងេ់ យបេ់នះ
េហយ�កៃ់ដរបស់ទូលបងគំេលនងេដមបឱីយនងេធ�ជ�ក�ថីទូលបងគំឈរជ
�ក�ៃីនកម� ងំរបស់�ទងនិ់ងជនិមតិ�របស់�ពះបនទូល�ទង ់ េហយទូលបងគំជ
�ក�ថី�ទងគឺ់ជ�ពះ។ េហយទូលបងគំបន�កៃ់ដេលនង កនុងករេគរព�បតិបត�ិ
ដល់�ពះបនទូលៃន�ពះរបស់ទូលបងគំ េហយសំុករពយបលរបស់នង។ �ែមន៉។
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270 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលបង�បសរបស់ទូលបងគំកនុង
លកខណៈដូចជ�ក�មីយួៃនកម� ងំរបស់�ទង ់ ទូលបងគំសំុករពយបលដល់គត់
េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
271 [ចំណុចទេទេ េលកែសត—Ed] “អ�ីេ ?”
272 នងនិយយថ“អនកពយបល។” “មនបុរសមន កម់កពីកែន�ង�មយួេឡង
េ រដ� �កន�ស បនជសះេសប យេ �ពឹកេនះ អនកេដរែសបកេជងពិករែភនក
មន ក។់” េតអនកដឹងេរ ងេនះេទ។ �េ េលវទិយ។ុ
273 េហយខញុ ំបននិយយថ…ខញុ ំគិតថ…ខញុ ំបនេដរតួជមនុស�កំពុត។ ខញុ ំបន
និយយថ “េតអនកមនិេជ ថ�ជករពិតេទ?”
274 នងបននិយយថ“ែមនេហយខញុ ំេជ េហយ”
275 េហយខញុ ំបននិយយថ“េតអនកេជ ថៃថងេនះេ េពលែដល�ពះនឹងេធ�អ�ីមយួ
ដូចេនះេ េពលែដល…”
276 នងបននិយយថ “េ�កមច ស់េអយ ខញុ ំបន�� បក់មមវធីិ�សន។” នង
បននិយយថ “ខញុ ំបន�� បក់មមវធីិេនះ ខញុ ំបនឮបុរសេនះេ ទីេនះែដល�តវ
បនពយបលេ �ពឹកេនះ អនកេដរែសបកេជងពិករែភនក។ ពួកេគបនបេណ� ញគត់
េចញពី�ពះវ�ិរ គតប់នបន�ឺសំេលងយ៉ងខ� ងំ ពី�ពះវ�ិរមយួេ �ពះវ�ិរ
មយួេផ�ងេទ ត។ ជមយួនឹងមកួរបស់គតេ់ េលអំេ មយួ �គវ�ីេ ជំុវញិ កំពុង
រតេ់ឡងេលនិងចុះ�ម�កមជំនុំ អនក�ល់គន េ ទី�កងែ�សកថ ‘ខញុ ំបនជេហយ! ខញុ ំ
បនជសះេសប យេហយ!’ អនកេដរែសបកេជងពិករែភនក”
277 ខញុ ំបនសួរថ“េតអនកេជ េទ?”
278 េហយនងបនឈរេ ទីេនះបន�ិច គឺមនេភ� ងធ� កខ់� ងំ។ “េ�កមច ស់
�បសិនេបេ�កនឹងនខំញុ ំេ កែន�ងែដលេ�កេ េនះ ខញុ ំនឹងរកេឃញឪពុក
របស់ខញុ ំ” បនទ បម់កខញុ ំមន�រមមណ៍ដូេចន ះ។
279 ខញុ ំបននិយយថ“�បែហលជខញុ ំគឺជមន កែ់ដលអនកកំពុងែតែស�ងរកេនះ
េហយ”
280 នងបននិយយថ…បនចបខ់ញុ ំេ�យ�វរបស់នង េហយនិយយថ “េត
អនកជអនកពយបលេនះឬអី?”
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281 ខញុ ំបននិយយថ“េទ បង�សី ប៉ុែន�ខញុ ំគឺជបង�បស�បណ�”ំ
282 នងនិយយថ“សូមេម�� !”

ខញុ ំបនគិតអំពីបុរសពិករែភនកចស់ �� ននី�កសប៊ថី “េពល�ពះអងគកំពុងែត
េ�បសេគសូមកុំេចលខញុ ំេឡយ។” េឃញេទ គតប់នជសះេសប យ �ទង�់ច
ពយបលនងបន។
283 ខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេលែភនករបស់នង ខញុ ំបននិយយថ“�ពះេយសូ៊វជទី
�ស�ញ់ េ ៃថងមយួេឈឆក ងចស់ �មផ�ូវរដិបរដុប ឈមហូរេល�ម រតេ់ចញ
ពី�ងកយទនេ់ខ�យតូច ែដល�តវបនេវចខចប�់បនធ� កចុ់ះេ េ�កមបនទុក។
បុរសសមបរុេខម មន កេ់ឈម ះសីុម៉ូន ជអនក�សកគីេរនបនេលចេចញមក េហយ
េលកេឈឆក ងជួយ�ទ�ំទ�ទង។់ ទូលបងគំ�បកដថអនកចងច�ំ�ពះបិ�។ ទូលបងគំ
�បកដថ កូនរបស់�ទងម់ន កក់ំពុងេង ងឆងល់េ ទីេនះ កនុងភពងងឹត�ទង�់ជប
េហយ”
284 នងនិយយថ “ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! ខញុ ំ�ចេមលេឃញ!”
285 ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកបនេឃញេទ?”
286 នងនិយយថ“ែមនេហយ”
287 ខញុ ំបននិយយថ “ចូរ�បច់ំនួនពន�”ឺ េហយនងបន�បព់ួកេគ។ ខញុ ំបន
និយយថ “េតអ�ីេ ឈុតពណ៌ែដលខញុ ំបនពក?់
288 នងបននិយយថ “អនកបនពក�់វពណ៌�បេផះជមយួនឹង�ក�៉ត់
ពណ៌េល ង”។ នង�ចេមលេឃញ។
289 អូ �ពះជមច ស់េគរពភព�ប�រ។ អ៊ូ—ហូ៊។

េ កនុងអ�ីែដលខ�ួន�ផទ ល់ គឺជអ�ីែដលនឹងេកតេឡង េនះជយ័ជំនះដ៏
អ�ច រយេ កនុងេសចក�ី�ស�ញ់�ពះ។

290 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូមមនេសចក�ីេម�� ករ�ុ និងពយបលប�ូន�សី
របស់ទូលបងគំ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�ពះ�គីសទ។ �ែមន៉។
291 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ដូចែដលទូលបងគំបនយកៃដទនេ់ខ�យ�ជីវ�ជញ
េនះ មនែត�ទងប់៉ុេ�� ះែដលដឹងអ�ីែដលបនឆ�ងកតេ់ ទីេនះ។ ទូលបងគំសូម
អធិ�� ន �ពះជមច ស់េអយ ែដលមនៃដដូចគន យបេ់នះនឹងឱប�កេ�បដូច
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ៃដទនភ់�នរ់បស់សីុមម នេ ៃថងេនះ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេ�យទូលបងគំជ
អនកបំេរ របស់�ពះអងគ ចកេចញេ េ�យសុខ�ន� ដបតិទូលបងគំបនេឃញ
ករសេ ងគ ះរបស់�ពះអងគេហយ។” សូមឱយ�មកេលនង �ពះអមច ស់េអយ
ករសេ ងគ ះរបស់�ទង ់ និងេធ�ស�មបន់ងផងែដរ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
�ែមន៉។
292 [ចំណុចទេទេលែខ��ត—់Ed។] េ េលអងគជំនុំជ�មះ េហតុអ�ីេ�កមនិ
េជ  បនេចទ�បកន�់ពះេយសូ៊�គីសទ។ អនកេ ចអំងគជំនុំជ�មះេនះេទ? េនះ
យ៉ងេមច៉…ពួកេគមន—េមធវនិីងអ�ីៗទងំអស់ េហយអនក�ឈរសំ�ប់
អនក�។ េហយេយងមន—េមធវកីរពរក�ី ��ងំ ែដលនឹង�តវកតេ់ទស។
េតករជំនំុជ�មះក�ី�តវបនេធ�េឡងយ៉ងដូចេម�ច។
293 េហយ�បននិយយថ េ�កសង�យ័គតប់នេឡងមក គតនិ់យយ
ថ“ខញុ ំបនឮ�គអធិបបយនិយយថ‘ចកេ់�បងេលអនកឈ�ឺពះគមពរីែចងដូេចន ះ’ ខញុ ំ
បនចកេ់�បង�ងំេ កនុងេ�បងមនិបនជសះេសប យេទ។ មន កេ់ទ តនិយយ
ថ‘�កៃ់ដេលអនកជមងពឺួកេគបនជ។’˝ពួកេគពយយមកតេ់ទស។
294 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ក�បីនេចញមកេ ទីេនះ គឺជ “�ពះបន�បបព់ួកេគ
ថ‘អនកបន…’” �ទងម់នបនទូលថ“�មនរយៈេពល ៦ែខេហយ ចប�់ងំពីគត់
បន�កៃ់ដេលខញុ ំ េហយ�ពះបនទូលរបស់�ទងនិ់យយថ‘�កៃ់ដេលអនកជមងេឺហយ
ពួកេគនឹងបនជ។’ េហយសិស�មន ករ់បស់អនកបន�កៃ់ដេលខញុ ំេហយខញុ ំមនិទន់
ជសះេសប យេ េឡយេទ។ ដូេចនះអនកគឺជអនកែក�ងបន�ំ ែក�ងក� យពីេ�ពះពកយ
របស់អនកគម នអ�ីបនេកតេឡងេ�ះ។”
295 ដូេចនះេ េពលែដល�ក�េីឡងមក េនះគឺជករពិត ែដលថ“�ពះបនទូល
របស់�ទងគឺ់ជករពិត។ �ទងម់និែដលនិយយថេ េពល�មយួ ែដល�ទងនឹ់ង
េធ��េទ �ទងម់នបនទូលថ‘ស ញ ទងំេនះនឹងេដរ�មពួកេគែដលេជ  �បសិនេប
ពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជមង ឺេនះនឹងបនជសះេសប យ។’ េឃញេទ? េឃញេទ េនះ
េហយជអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូល ‘ពួកេគនឹងបនជសះេសប យ’ មនិថ�ជ
អពភូតេហតុដអ៏�ច រយមយួ ែដល�គនែ់តេកតេឡង�តឹម�តវឬែបបេនះ ��គនែ់ត
ជករ�� បប់ងគ ប�់ពះជមច ស់ប៉ុេ�� ះ គឺ��ស័យេល�ទងផ់ទ ល់។ េឃញេទ?
ប៉ុែន��បសិនេបបុគគលមន ក់ៗ េជ � ខញុ ំមនិខ�ល់ថេត��តវចំ�យេពលប៉ុនម ន
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េនះេទ។ �ទងប់ននិយយេ អ�័ប� ំ ‘អនកនឹងមនកូនេ�យ��៉។’ ទរក
មនិែដលមកេទអស់រយៈេពល ២៥ ឆន ។ំ �ទងប់ន�បបណូ់េអថ‘នងឹមនេភ� ង
ធ� ក’់ មនទឹកជំននណូ់េអ…�តវេធ�ទូកធំ �តវ�ងសងស់�មបទឹ់កជំននក់លពី
េ�ចនឆន មំុនទឹកជំននប់នមកដល់ ប៉ុែន�គតដឹ់ងថ�នឹងមនេភ� ង។ �ពះគមពរី
បនែចងថ‘ករអធិ�� នេ�យេសចក�ីជំេន នឹងជួយសេ ងគ ះអនកឈ ឺ េហយ�ពះ
នឹងេ�បសពួកេគ ឲយរស់េឡងវញិ។’ េ េពល�? �ទងម់និបន�បបេ់ទ។
�ពះជមច ស់គឺពិត �ទង�់គនែ់ត�នអ�ីែដល�ពះបនទូលរបស់�ទងប់នែចង។˝
296 េនះជអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�េ យបេ់នះ �កៃ់ដេលអនកជមង។ឺ ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ
ពួកេគ�គបគ់ន នឹងបនជសះេសប យ។ ខញុ ំេជ ថពួកេគ�គបគ់ន នឹងជ។ េតអនកេជ
ដូចគន េទ? ឥឡូវេនះ េជ េលមនុស�ែដលរងទុកខទងំេនះ។
297 ស�ីតូចមន កេ់ ទីេនះ �កដូ់ចជខញុ ំធ� ប�់គ ល់ ខញុ ំបនអធិ�� នស�មបន់ង
េ យបចុ់ងេ�កយេ ទីេនះ េ កនុងបនទ តអ់ធិ�� ន។ េតនងេឈម ះអ�ី? ឆមបឺ…
ឆមេប�ះ។ �បសិនេប ស�ីតូចេនះនឹងរស់េ —នឹងបនរស់េ ធមម� មនិ�តវបន
រងទុកខេទ នងពិតជនរ�ីសស់�� ត។ េហយនងកំពុងអងគុយេ ទីេនះឥឡូវេនះ
ញបញ័់រ គួរឱយ�ស�ញ់ �ម រតីល�េ កនុងេកមង�សី។ េហយនងបនអងគុយេ
ទីេនះ ក ន� កដូ់ចេនះ។ អូ ែដលេធ�ឲយចិត�ខញុ ំេ�ក�� យ។ េតខញុ ំ�បថន យ៉ងេមច៉…
េតខញុ ំចងេ់ធ�ដូចេម�ច!
298 េនះជទរកតូច ស�ីអងគុយេ ទីេនះបីគត។់ អ�� តតូចរបស់��នេចញ
�ងកយតូចរបស់�រងទុកខ។ ចុះេបេនះជយ៉ូែសបតូចរបស់ខញុ ំវញិ? ចុះេប�ជ
េ �បសតូចរបស់ខញុ ំប៉ូល? ចុះេបេនះជេរបិកអងគុយេ ទីេនះឬ��៉? ចុះេប
ជេ�ក�សីសីុមសុនេ ទីេនះ ឬជ�បពនធរបស់ខញុ ំេម�វញិ? បុរសវយ័េកមងេនះ
អងគុយេ ទីេនះគឺប៊លីប៉ូល? ស�ីវយ័ចំ�ស់អងគុយេ ទីេនះគឺម� យរបស់ខញុ ំ?
សូមចថំ �ជទរករបស់នរ�មន ក ់ជបងប�ូន�សីរបស់នរ�មន ក ់ជកូន�សី
របស់នរ�មន ក ់និងកូន�បសរបស់នរ�មន ក។់ េឃញេទ? ខញុ ំគឺជបងប�ូនរបស់
ពួកេគ �ទងគឺ់ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង។ អ�ីែដលខញុ ំ�ចេធ�បនគឺជំេន  ខញុ ំបន
ទទួលជំនួសពួកេគ។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំដឹង។
299 ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់�ចបង� ញខញុ ំនូវនិមតិ�មយួ ែដល�ទង�់ច�បបខ់ញុ ំពីអ�ី
ែដលជប � ជមយួពួកេគមន ក់ៗ ។ ខញុ ំ�ចបង� ញចំេពះអនក េឃញេទ អនកដឹង
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េហយ។ ប៉ុែន��មនិ�ចជសះេសប យបនេទ។ �មនិ�ចពយបលពួកេគបនេទ។
អតេ់ទ ��តវែតក� យជអ�ីមយួែដលធ� កចុ់ះេ កនុងពួកេគ។ េហយខញុ ំសងឃមឹថ…
300 ដូចជខញុ ំ�ចេឡងេ ទីេនះ យកអនក�ល់គន មន ក់ៗ  េហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹក
ឱយអនកនូវ�ពះនមរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ែដលនឹងមនិ�រភពបបរបស់
អនកទ។ អតេ់ទ អតេ់ទ! អតេ់ទខញុ ំមនិេជ េលពិធីបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េធ�ឲយអនកេកតជថមីេទ ខញុ ំេជ ថេ�យ�រ�ពះេ�ហិត�ចឲយ
េយងេកតជថមី េឃញេទ មនិែមន—មនិែមនទឹកេទ។ ប៉ុែន� េឃញេទ ខញុ ំ�ច
េធ�ពិធី�ជមុជទឹក ប៉ុែន�អនក�គនក់� យជអនកមនបបសងួតហួតែហងប៉ុេ�� ះ
មនុស�មនបបសូមមកកែន�ងេសម េឃញេទ រហូតដល់អនកបនែ�បចិត�យ៉ង
ហមតច់ត។់ ែ�បចិត� េហយបនទ បម់កទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េឃញេទ? េនះជកែន�ងែដលខញុ ំខុសពីចលនវន័�េនស។
មនិែមនេធ�បុណយ�ជមុជទឹកឲយ េដមបេីកតម�ងេទ តេទ ខញុ ំេជ ថ�ជឈមែដល
�ងសំ�ត មនិែមនទឹកេទ។ េឃញេទ? ករែ�បចិត� េហយបនទ បម់កទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
301 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងចុះេ អធិ�� ន។ េហយមនុស�ទងំេនះគឺមនេ�ចន�ស់
ស�មបអ់នកដូចជពួកេគមនចំេពះខញុ ំែដរ �បែហលជមនេ�ចនជងេ កនុងែខ�
ទំនកទ់ំនងេនះ។
302 ឥឡូវេនះសូមចូលរមួទងំអស់គន  និងៃដរបស់អនកេ�យជំេន  និងៃដរបស់ខញុ ំ
េ�យជំេន  ន�ំពះហស�របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វេ �កេ់លអនកកម�តពិ់ករ
ទងំេនះ។ េតអនកនឹងអធិ�� នជមយួខញុ ំេទ?
303 [ចំណុចទេទេ េលែខ��ត—់Ed] អនកែដលមនកែន�ងៃដគឺជរបស់អនកឈឺ
និងអនកែដលមនទុកខ�ពយ អនក�ចនឹងទទួលបនពួកេគបនទ បពី់កមមវធីិចប។់
ឥឡូវជួយខញុ ំអធិ�� នស�មបក់រទងំេនះ េតបនេទ?
304 �ពះជមច ស់េអយ ទូលបងគំេយងខញុ ំសូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគ ចំេពះអ�ីែដល
�ទងប់នេធ�េ យបេ់នះ។ េយងសូមអរគុណទុកជមុនសំ�បក់រជសះេសប យ
របស់មនុស��គបរ់បូែដលបនឆ�ងកតប់នទ តអ់ធិ�� ន។ �ពះអងគជទី�ស�ញ់
ទូលបងគំអធិ�� នេលកែន�ងៃដទងំេនះ �បែហលជស�មបអ់នកខ�ះសូមបែីតមនិ
�ចមកកិចច�បជំុេនះ និងមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគ បននយំកកែន�ង



េ េល�� ប�ពបស 61

េនះេ ។ េ កនុង�ពះគមពរីេយងបនបេ�ង នថពួកេគយកេចញពី�ងកយប៉ូល
កែន�ងៃដឬេអ ម។ ឥឡូវេនះ មនុស�ទងំេនះែដលេ ទីេនះបនរស់េ េ កនុង
វត�មនរបស់�ទង ់ ពួកេគបនេឃញ�ទងេ់ �មផ�ូវ ពួកេគបនេឃញ�ទងេ់ កនុង
ករ�បជំុរបស់ពួកេគ េហយពួកេគបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួរបស់�ទងេ់ល
ប៉ុល។ េហយពួកេគបនដឹងថមនិែមនជមនុស�េនះេទ គឺជវ ិ ញ ណរបស់�ទង់
ែដលកំពុងែត�តត��េលជីវតិរបស់គត ់ ពីេ�ពះេយងេឃញប៉ូលេធ�អ�ីៗែដល�ទង់
បនេធ�។

305 េហយឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ �បជជនេ ៃថងេនះបនេឃញ�ពះ
ែតមយួែដលរស់េ �ពះវ�ិររបស់�ទងជ់មយួ�បជជនរបស់�ទង។់ េហយ
ពួកេគបនយកកែន�ងៃដទងំេនះមក ែដលពួកេគនឹង�តវនេំចញពីទីេនះេ
មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគ។ សូម�បទនដល់ពួកេគមន ក់ៗ  ថនឹងបន
ជសះេសប យ�មរេប បរបស់�ទង។់ េយងមនិេសនសំុអ�ីមយួ ែដល�តវេធ��ម
មេធយបយ�មយួឬលកខណៈជក�់ក�់មយួេឡយ។ េយង�គនែ់តសូម
“េ កនុងវធីិផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ �ពះវរបិ�េអយ សូមពយបលពួកេគ។” ស�មប់
សិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ ទូលបងគំអធិ�� នេ�យជំេន េល�។ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

306 ខញុ ំមនេពលេវ��បកបដអ៏�ច រយេ ជំុវញិេសចក�ីជំេន  កនុងវត�មន
�ទងេ់ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េនះនឹងជករ�បជំុែដលខញុ ំមនិធ� បច់ងចំ
ជយូរមកេហយ អ�ីែដលបនេកតេឡង៖ ក�ី�ស�ញ់ សហ�បតិបត�ិករ
ករ�បកបគន ។

307 េហយឥឡូវេនះ រហូតដល់េយងបនជួបគន ម�ងេទ ត សូម�ពះជមច ស់ៃន
�ថ នសួគដឹ៏កនអំនក។ �ពះអងគែដលេធ�េ�យផក យរះេ េពលយបេ់ដមបបីំភ�ពឺន�ឺផ�ូវ
េ េពលែដល�កនែ់តងងឹតេ ៗ សូមេ�យ�ពះអងគបំភ�ផឺ�ូវរបស់អនកជមយួ��
ពីភូមេិបេថ�ហិមេដមបដឹីកនអំនកេ កនជី់វតិ ែដលបនចុះចូលទងំ�សងេ កនុង
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់គឺជករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។

រហូតដល់េយងជួបគន  រហូតដល់េយងជួបគន
រហូតដល់េយងជួបគន េ បទ�ពះេយសូ៊វ
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រហូតដល់េយងជួបគន  រហូតដល់េយងជួបគន
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត។

308 ឥឡូវេនះចូរេយងេ�កកឈរ។ ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង!់…?…ខញុ ំ…
ែមនេហយខញុ ំនឹងផ� ស់ប�ូរបន�ិច។ ខញុ ំេជ ថមនិអីេទ។ (អតេ់ទស។)

ជំេន ខញុ ំេមលេ �ទង់
ឱកូនេច មេ កល់�៉រ ី
�ពះអងគសេ ងគ ះ!
ឥឡូវេនះសូម�� ប ់េពលខញុ ំអធិ�� ន
ដកអំេពបបរបស់ខញុ ំេចញ
អូសូមឱយខញុ ំថ� យខ�ួន
ទងំ�សងេ �ទង!់

309 ឥឡូវសូមចបៃ់ដគន េ េពលេយងេ�ច ង។

េពលជីវតិេ ជងងឹត
េហយទុកខ�ពយេ ជុំវញិខញុ ំ
សូមេធ�ជអនកដឹកនំ
េធ�ឱយងងឹតេ ជៃថង
ជូតទឹកែភនកទុកខ�ពយេចញ
េហយកុំេ�យខញុ ំវេង�ង
ពី�ទងេ់ឡយ។

310 មន�រមមណ៍ធូរ��លេហយ ែមនេទ?

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពប។
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ឥឡូវេនះេ េល�� បរបស់សត��ពបស
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពប។

311 េនះជ�របិទរបស់េយងស�មបយុ់ទធនករេនះ។
េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពប។

312 ឱនកបលរបស់េយង។ េពលកងរ់ញុចេ�ម ងេ ផទះ ខញុ ំេជ ថ�នឹង…អនកនឹងឮ
សេម�ងអ៊ូៗៃនកងៃ់នម៉សីុន។

េ េល�� ប�ពបស។
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពប។

[បង�បស�បណ� ំចបេ់ផ�មបនទរ — េអឌ។
…�ពប
�ពះចតក់�ី�ស�ញ់ដប៏រសុិទធនិងែផ�មដល់ខញុ ំ
ស ញ ពីខងេល
េ េល�� ប�ពប។

313 ជមយួនឹងកបលរបស់អនកបនឱនចុះ ខញុ ំនឹង�បគល់ដល់អនក…បង�បស ណូ
ែលន។ 
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(On The Wings Of A Snow-White Dove)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ �ង ច
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី28 វចិឆិក 1965 េ េ�ងឧេបសថជីវតិ �សីវផត, Louisiana, U.S.A.។ �ល់
ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់តចម�ង
និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង
ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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