
េស�ចែដល�តវេគបដិេសធ

 …េដមបសិីររីងុេរ ងរបស់�ពះអមច ស់ែដល�តវបននមំករកេយងេ ៃថងេនះ
�មរយៈករបេ�មៃន�ពះបនទូល។ េហយ�…

2 សប� ហ៍មុនេនះ ខញុ ំបនចញ់�កសធតុ។ មនិ�ចនិយយថពិតជចញ់
�កសធតុេទ �ជេតស�ែដលខញុ ំ�តវេធ� េតស�ៃន�ងកយ។ េហយេនះជអ�ី
ែដលអនកបនឮ ថខញុ ំេ កនុងមនទីរេពទយ។ គឺេ�យ�រែតខញុ ំបនេ ទេីនះដូេចនះ
ខញុ ំមនិចបំចេ់ធ�ដំេណ រឆ�ងកតទ់េន�វញិេទ។ អនកយកែផនកខងេលៃន�ចនិ់ង
ែផនកខងេ�កមៃន�ច�់ងកយ។ េហយពួកេគ�តវែតអ ច ឹង េរ ង�ល់ពីរបីនទី
ម�ង ពួកេគ�តវ�តលបម់កថតករំសមីម�ងេទ ត។ ប៉ុែន�េយងសនមតថ់នឹងយកពួកេគ
�បសិនេបេយងេធ�េបសកកមមេ បរេទស េរ ង�ល់�បមំយួែខម�ង។ បង�បសរ ៉បឺូ
តនិងេគេផ�ងេទ ត ខញុ ំគិតថ ពួកេគេ ទីេនះេរ ង�ល់�បមំយួែខម�ង។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
មនិែដលេធ�េទអស់រយៈេពលបនួឆន មំកេហយ។
3 ប � គឺ មនែតមយួប៉ុេ�� ះគឺ ខញុ ំមនិចូលចិត�េ�បងលួងេនះេទ។ េហយពួកេគ
និយយថមនិមនអ�ីេផ�ងេទ តែដលពួកេគ�ចផ�ល់ឱយបនេទ ដូេចនះខញុ ំ អូ ខញុ ំឈឺ
េ េពលែដលពួកេគឱយរបស់ទងំេនះ។ អនកដឹងេទ ខញុ ំបន�បបអ់នក េ កនុងេរ ង�៉វ
ជីវតិរបស់ខញុ ំ ថេតរបស់េនះេធ�ឱយខញុ ំឈយ៉ឺងេមច៉។ និង—េហយខញុ ំ�គនែ់តស�ប់
កនុងករយករបស់ទងំេនះ។ េហយខញុ ំបននិយយេ កនម់តិ��គេពទយដស៏បបរុស
របស់ខញុ ំ…“មនិមនអ�ីេផ�ងេទ តេទឬ?”

េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិគិតអ ច ឹងេទ បង�បស�បណ�។ំ”
4 អូ េ េពលែដល ស�ីេនះចូលមកេ ទីេនះ េមលេ  ដូចជ�បែហលជ
ខញុ ំកំពុងនិយយបំេផ�ស ប៉ុែន� េមលេ ដូចជបនួ។ �—�ជ…ខញុ ំមនិែដលេឃញ
េ�ចនេទ។ េហយខញុ ំ�គនែ់តទប�់ចមុះនិងក�� ស់របស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�ទីបំផុតខញុ ំេធ�ឱយ�
ធ� កចុ់ះ។
5 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េ កនុងករ�កលបងទងំអស់ េហយ�ទងំអស់បន
េកតេឡង ខញុ ំចងអ់រគុណ�ពះអមច ស់ចំេពះករពិនិតយដល៏�ឥតេខច ះ។ ខញុ ំបន
ឆ�ងកត ់ មយួរយភគរយ �ចេ �គបទី់កែន�ងកនុងពិភពេ�កែដលខញុ ំចងេ់ ។
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ខញុ ំបនសួរ�គេពទយែដលជអនកឯកេទសល�បំផុតបីរបូ គឺ ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថេ
ល�ីសេវ ល។ េហយខញុ ំបនសួរពួកេគ ខញុ ំបននិយយថ “េតខញុ ំ�ចពិករ
យ៉ងេ�ច�ស់ដបភ់គរយែដរឬេទ?”
6 បននិយយថ “អនកមនិ�ចពិករសូមបែីតមយួភគរយ។” បននិយយ
—បននិយយថ “អនកមនសុខភពល�ឥតេខច ះ�គបែ់បបយ៉ង។” េហយខញុ ំមន
អំណរគុណ�ស់ចំេពះ�ពះ។ េតមននរ�េទ តែដល�ចមកេ�កពី�ពះវរបិ�
ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េឃញេទ ែដលេធ�ដូេចនះ?
7 េហយគតប់ននិយយថ “អនក…�ល់លំហូររបស់អនក បង� ញេ ទីេនះ អនក
េ េកមង។” គតប់ននិយយថ “េកសិកឈមរបស់អនកមនិបនចបេ់ផ�មែបក
ឬអ�ីេផ�ងេទ តេឡយ។” គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ អនកមន�ង
និងសុខភពល��ស់។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងែមន ខញុ ំរកី�យ�ស់។”
8 េហយខញុ ំមនឯកសិទធិនិយយ ទីបនទ ល់ដល់គិ�នុប�� យិកទងំអស់
េ កនុងមនទីរេពទយេនះ និង�គេពទយ�គបរ់បូ េ �ពះ�ជ�ច�កៃន�ពះ។ និង
េវជជបណ�ិ តជក�់កម់យួ ខញុ ំគិតថគត�់តវសនមតថ់េ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ េហយ
ខញុ ំ—ខញុ ំនឹង…ខញុ ំរកី�យែដលដឹងថេ ែតមនបុរសល�េ េលពិភពេ�កេនះ បុរស
ពិត�បកដ បុរសែដលនឹងេមលែថខញុ ំរយៈេពល�បៃំថង �មរយៈករពិនិតយ�ងកយ
ែដល�បែហលជនឹងដំេណ រករពីរេ បីរយដុ�� រស�មបម់ន ក។់ េ េពលខញុ ំ
ឆ�ងកត ់ ពួកេគនិយយថ “េនះគឺជករចូលរមួចំែណករបស់េយងកនុងកិចចករ
របស់�ពះអមច ស់ ែដលអនកកំពុងេធ�។” េឃញេទ? េយ។ មនិសូមប…ីនិយយថ
“េហតុអ�ី បនជអនកខម ស់េអ នេយង សូមបែីតសួរេយងថេតអនកជំពកេ់យងែដរ
ឬេទ។” បននិយយថ “�គនែ់តករអធិ�� នរបស់អនកស�មបេ់យង!”
9 “េហយេ ខងកនុង” ពួកេគថ “េយងរកេឃញអ�ីែដលរជំួលចិត�ែដលេយងមនិ
�ចយល់បន។” េហយខញុ ំបននិយយ…“េយង…�—��កដូ់ចជមនិមន…”
គតប់ននិយយថ “េ ខងេ�ក អនកមនិភយ័ឬរខំនេឡយ។ ប៉ុែន�” បន
និយយថ “េ ខងកនុង មន�រមមណ៍ែដលេយងមនិ�ចយល់បន។”
10 ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបអនក�គនែ់តអងគុយេ ទីេនះមយួែភ�ត ខញុ ំនឹង
�បបអ់នក។” េហយខញុ ំបនេ និយយអំពីនិមតិ�។ �ជ�លមយួេផ�ងេទ ត
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ស�មបព់ួកេគ។ ពួកេគមនិបនដឹងអ�ីទងំអស់។ ខញុ ំបន�បបព់ួកេគអំពី�ពះគមពរី។
បនទ បម់កខញុ ំបន�បបព់ួកេគអំពីនិមតិ�ែដលថ�ពះអមច ស់េទបែតបនផ�ល់ឱយខញុ ំេ
ៃថងេផ�ងេទ ត េហយពួកេគយំដូចជកូនេកមង។ �គនែ់តអងគុយេ ទីេនះេហយ
យំ។ េហយខញុ ំ…ពួកេគ…ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថអនកមនិពិចរ�ថខញុ ំ
មនករ�ប�ពឹត�ខង�សនឬខ�ះេទ តេទ។”

11 បននិយយថ “អតេ់ទ បង�បស�បណ�។ំ ខញុ ំេជ យ៉ងអស់ពីចិត�។”
គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន��គនែ់តេរ ងមយួែដលខញុ ំចងនិ់យយ: អនកមនិបនេ
��េរ នេដមបេីរ នពីេរ ងទងំេនះេទ។” បននិយយថ “ខញុ ំេជ ថពួកេគមកពី
�ពះែដលមន�គប�់ពះេច�� ។” េហយេនះគឺជ�គេពទយពូែកបីនកេ់ ល�ីសេវ ល
ែដលល�បំផុតែដលពួកេគមន។ ដូេចនះ ខញុ ំ ពិតជសបបយចិត��ស់ចំេពះ
ករេនះ េហយខញុ ំដឹងថ�បែហលជ�ពះជមច ស់�ទងអ់នុ ញ តឲយខញុ ំ��ំគបពូ់ជ
ខ�ះេ ទីេនះ។

12 គិ�នុប�� យិកមន ក់ៗ  បននិយយជមយួពួកេគ។ ពួកេគ េ �ពឹកមយួ
កនុងករេចញពីបនទបក់រំសមីអុិច ខញុ ំបននិយយេ កន…់ ខញុ ំ�កេឡកេមល ស�ី
ចំ�ស់មន កែ់ដល�កី�ក។ នងឈធឺងន�់ស់។ េហយខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរចុះេ�កម
ផ� ស់ចុះេ�កមរហូតដល់ខញុ ំេ ដល់នង។ ខញុ ំគិតថនង�បែហលជ�� បេ់ហយ។
េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងសួ់រអនកសំណួរមយួ បង�សី។”

នងបននិយយថ “ចសបន េ�ក។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកជ�គី�ទ នឬ?”

េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរជក�់កម់យួ។”

13 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តចងដឹ់ងឱយ�កនែ់តចបស់។” ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំចងដឹ់ងថេតអនកជ�គី�ទ ន ពិតឬ? ថ �បសិនេបអនកឆ�ងកត់
សមុ�ទៃនជីវតិេនះ េ កនទឹ់កដីេផ�ងេទ ត េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ?” ខញុ ំបន
និយយថ “េតអនកពិតជបនសេ ងគ ះែមនេទ?”

េហយនងបននិយយថ “ចសេ�ក។ ខញុ ំនឹងបនសេ ងគ ះ។”
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14 េហយខញុ ំបននិយយថ “សូម�ពះ�បទនពរដល់ដួងចិត�របស់អនកេ េពល
េនះ។ េទះបីជខយល់បកេ់បកយ៉ង�កេ៏�យ អនកេ ែតមនិអីែដរ ដ�ប�
អនករងឹមដូំេចនះ។”

15 េហយេបេយងមក�បមូលផ�ុ ំ មនមនុស�ល�ៗជេ�ចនបនចកេចញពី
ែផនដី។

16 ឥឡូវេនះ ៃថងេនះ ខញុ ំបនចូលមកកនុងនិមតិ�ែដលខញុ ំនឹង�បបអ់នកបន�ិចេទ ត។
េហយខញុ ំចងនិ់យយ ជដំបូង េលពកយខ�ះ ពីេ�ពះខញុ ំេជ ថ�ពះបនទូលេនះគឺចបំច់
�ស់ ចបំចប់ំផុតឥឡូវេនះ។ េហយខញុ ំរកី�យែដលបនេឃញ ឆលី កុក
និង បង�បស មតិ�របស់ខញុ ំ ឈរេ ទីេនះ ជមយួគន ។ បង�បស ខញុ ំមនិ�ច
គិតបនេទ…េជ ហ�ី ខញុ ំមនិ�ចគិតពីេឈម ះរបស់គតេ់ទ។ អនក�ល់គន ជបងប�ូន
ជទី�ស�ញ់ជេ�ចនេទ តមកពីហ�កហ�ុ ី មកពីតំបនេ់ផ�ងៗគន ៃន�បេទស។
មតិ�ភក�ិចស់របស់ខញុ ំ ប៊លី អងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំេជ ថ� ជ�ពឹកេនះ។ និង—និង
អនកជេ�ចន…េហយបង�បសមកពី ហ�កហ�េី ទីេនះ គឺជមនុស�ែដលផ�ល់
ឱយខញុ ំនូវឈុតេនះ។ អនកដឹងេទ េនះេហយ—េនះជឈុតមយួែដលល�បំផុតែដល
ខញុ ំធ� បព់ក។់ មន�រមមណ៍ថ�ល��ស់ ពិតជល��ស់។ េហយអនកមន
នយ័េ�ចនស�មបខ់ញុ ំ។ េ េពលខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដលបនេកតេឡង េ ប៉ុនម នៃថង
ចុងេ�កយេនះ ចំេពះខញុ ំ អនកនឹងេឃញមូលេហតុែដលខញុ ំគិតថ�មន�រៈសំខន់
ចំេពះខញុ ំ។

17 ឥឡូវេនះ ខញុ ំេជ ថ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចងេ់ធ�ស ងគ មខ� ងំជង
េពលមុនៗេ េទ ត េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ពីេ�ពះ ខញុ ំរកេឃញឥឡូវេនះេហយ…
ពិត�ស់ខញុ ំ�ច�� បេ់ ៃថងេនះ។ អនក មនិដឹងេទ។ េអឡិច�តនិកេបះដូងនិង
អ�ីៗ�គបយ៉់ង ករំសមីអុចិចំនួន ១៦ �បេភទេផ�ងៗគន  ែមនេហយ កនុង�ងកយ
េពញេលញ បនបង� ញថខញុ ំបនេ កនុង…ដូចមនុស��គបរ់បូ�ចមន ជមនុស�
េ េលែផនដី។ ដូេចនះខញុ ំសូមអរគុណស�មបក់រេនះ។ ប៉ុែន� អ�ីៗទងំអស់ សូមបែីត
ទងំអស់េនះ េហយអរគុណនិងអរគុណដល់�ពះ ែដលខញុ ំ ថខញុ ំេជ ថ�ទងេ់ ែត
រក�ខញុ ំកនុងករបេ�មរបស់�ទង ់ �មនិែមនជអ�ីែដល�ទងប់នបង� ញខញុ ំមុនេនះេទ
�គនែ់តេធ�ឱយខញុ ំរកី�យប៉ុេ�� ះ។
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18 ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថ េ យបេ់នះ…េតអនកសុខសបបយេទ? [បង�បស េនវលិ
និយយថ “បទេ�ក។”—េអឌី។] របស់—បង�បសជទី�ស�ញ់របស់េយងគឺ
—គឺជបុរសមន កែ់ដលមនិ��ម និយមគឺ—គឺបង�បស េនវលិ។ េហយ�បសិនេប
មនអនក�មន កេ់ ទីេនះកលពីៃថង�ទិតយមុនេហយបនឮ�រដអ៏�ច រយែដល
គតប់ននមំក េល “ករេ�ប�បស់េ�បង” �គឺជករេចញ…�រដអ៏�ច រយបំផុត
មយួែដលខញុ ំធ� បប់នឮ គឺជអ�ីែដលបង�បសេនវលិបននមំក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ កលពីៃថង�ទិតយសប� ហ៍មុនេ កនហ់�ូងេច មតូចមយួែដល�ពះបន
�បមូលផ�ុ ំគន ។

19 េហយ�បសិនេប�មនិអីេទ សូមគប�់ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់និងជមយួ
បង�បស េនវលិ និង�កមជំនុំ ខញុ ំចងនិ់យយម�ងេទ តេ យបេ់នះេហយចបេ់ផ�ម
និយយបន� េ យបៃ់ថងចន័ទ… ខញុ ំចងម់ននយ័ថ យបៃ់ថង�ទិតយ នងិយបៃ់ថងពុធ
និងៃថង�ទិតយបនទ បជ់េស៊រែីដលខញុ ំបនសិក�។

20 ខញុ ំមនិចបំចេ់ ទីេនះេ មនទីរេពទយេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគល�ខ� ងំ�ស់ស�មប់
ខញុ ំ ពួកេគផ�ល់បនទបឱ់យខញុ ំ�បែហលមយួភគបីៃនតៃម�។ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តយក�ពះគមពរី
របស់ខញុ ំ េស វេ របស់ខញុ ំ េហយេឡងេលែ�គេហយអងគុយេ ទីេនះ។ េហយមន
គមពរីនិងអ�ីៗទងំអស់េ ជុំវញិ។ េហយខញុ ំពិតជមនេពលមយួ រហូតដល់ពួកេគ
នេំ�បងេនះចូលេ ទីេនះ។ េពលេវ�ដល៏�របស់ខញុ ំបនឈបេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ
�តវបនប ចបេ់ េពលេនះ។ ប៉ុែន� បង�បស ផត ខញុ ំពិតជឈធឺងន�់ស់។
វតថុេនះ ខញុ ំមនិ�ចឈរបនេទ។ េហយប៉ុែន�ខញុ ំមនេពលេវ�ដល៏�មយួ ស�មប់
រយៈេពល ៣ ឬ ៤ ៃថងដំបូង។ ខញុ ំមនេពលេវ�ល�។

21 េហយខញុ ំបនសិក�េ េស វេ េអេភសូរ។ អូ! ករជួបជុំគន ៃនពួកជំនំុ! េហយ
ខញុ ំគិតថ�ជេរ ងមយួដ�៏សស់�� ត។

22 និង—េហយ�បសិនេបអនក េពលេនះ �បសិនេបអនកមន�ពះវ�ិរមយួែដល
អនកេ  េនះអនកេ មុខេហយឈរេ តួនទីរបស់អនក។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកមនិ
មន�ពះវ�ិរេទ េហយអនកនឹងវលិ�តឡបម់កវញិេ យបេ់នះ និងយបៃ់ថងពុធ និង
យបៃ់ថង�ទិតយ ខញុ ំចងយ់ក េ យបេ់នះ េស វេ ទី ១ ៃនេអេភសូនិងេ ��តី
ៃថងពុធជំពូក ២ ៃនេអេភសូរ និងៃថង�ទិតយបនទ ប ់ ជំពូកទី ៣ ៃនេអេភសូរ េដមប ី
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កំណត�់ពះវ�ិរឱយមនរេប បេរ បរយ។ អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ �—ករ
�ក ់ទី�ងំរបស់�។ េហយខញុ ំគិតថ�ជករបេងកតេឡងស�មប�់កមជំនុំ។
23 ខញុ ំមនិែមន…ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងែតនិយយេរ ងេនះដល់អនកេធ�ដំេណ រៃនេ�ង
ឧេបសថ�បណ�។ំ
24 េហយ�បសិនេបបងប�ូនជទី�ស�ញ់�មន ក…់ខញុ ំគិតថ មនបងប�ូន
មយួចំនួន បនជួប�បជំុេហយ។ ប�ូន�បសតូចរបស់េយងគឺេ  ែសលេលប
គ េហយ—និងមយួេផ�ងគន  មនកិចច�បជំុ។ ឥឡូវេនះ េមលេ  ជករ�បជុំរកី
ផុសផុលរបស់ពួកេគ។ អនកចូលរមួទងំេនះ។ ពួកេគជអនកបំេរ របស់�ពះ�គីសទ
បុរសវយ័េកមងែដលកំពុងឈរេ េល�កស ែដលេចញមក។ េ េពលែដល
ពួកជំនំុរបស់ពួកេគបនបដិេសធេសចក�ីពិត េហយពួកេគបនេដរេចញពី
�។ េហយ�ពះជមច ស់�ទងប់ន��ស់េ ពួកេគមកេធ�កិចចករបំេរ ។ បទ
ែមនេហយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំសរេសរបុរសមន ក…់ខញុ ំមនិ�ចនិកេឃញេឈម ះបុរសេនះ
បនេទ។ ប៉ុែន�គតជ់មតិ�វយ័េកមង សង�  និង�សស់�� តនិងភរយិគួរេ�យ
�ស�ញ់និងកូនៗ។
25 និង—េហយបង�បស ជូេន  េជកសុន មនករ�បជំុខ�ះេ ទីេនះ ែដលជ
ករអ�ច រយមយួេទ ត ពនរង� នដ់អ៏�ច រយៃន�ពះគុណដអ៏�ច រយរបស់�ពះ។ េហយ
េ េពលែដលពួកេគមនកររកីផុសផុលេ កនុង�កមជំនុំរបស់អនក អនកេ រក
ពួកេគ ពីេ�ពះេនះជរបស់អនក…េនះជអ�ីែដល�តវេធ�។ ពីេ�ពះ អនកមនិដឹង
េទ �បែហលជអនកមនបបេហយចូលមក�សនៈ េហយអនក�ច�តវបន
ជះឥទធិពលេដមបដឹីកនមំនុស�េនះេ រក�ពះ�គីសទ ែដលនឹងក� យជរង� នដ់៏
អ�ច រយរបស់អនកេ មខ ងេទ ត។
26 េនះ�គនែ់តជករបេ�ង ននិងេរ បចំ�កមជំនំុេ�យមនស�� បធ់ន ប ់ េ
ទីេនះេ េ�ងឧេបសថ ជួយ�មកលែដលេយងេ
27 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិបនយកនឡិករបស់ខញុ ំេទ ដូេចនះអនក�មន កនឹ់ងចេំមល
ខញុ ំ។ ដុកបនបង� ញខញុ ំ ថគតម់នមយួ។ ដូេចនះ បង�បសរបស់ខញុ ំ… ដូេចនះ
ឥឡូវេនះ…[បង�បស អី�គ “ដុក” បង�បស�បណ�មំន�ប�សនថ៍ “ខញុ ំ
នឹងមនិគិតៃថ�អនកេ�ចនេទ” េហយឱយនឡិកររបស់គតេ់ បង�បណ�—ំេអ
ឌី។] អនកមនិគិតៃថ�ខញុ ំេ�ចនេពកេទ? មនិអីេទ។ ែមនេហយ ឥឡូវេនះ មនិអី



េស�ចែដល�តវេគបដិេសធ 7

េទ។ ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិេជ ថេរ ងេនះ�តឹម�តវេទ េដមបចីបេ់ផ�ម។
ដូេចនះ…[“សូមអរគុណ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកអំពីេរ ងមយួ។”] ឥឡូវេនះ អូ! អូ! អូ -
ស-ស-ស-ស។ [“ខញុ ំបន�កក់កដ់បក់ក�់តឡបម់កវញិ េ ៃថងកំេណ តខញុ ំ �ពឹក
េនះ េដមបេីធ�ឱយអនកមន�រមមណ៍ធូរេសប យ។”] េតអនក? ឥឡូវេនះេហយ…នឡិក
េនះបនផ� ស់ប�ូរកនែ់ត�បេសរជង របស់ដុក។ បននិយយថគតប់នរក�កក់
១០ េ ៃថងកំេណ តរបស់គត ់ េដមបេីធ�េ�យខញុ ំមន�រមមណ៍ធូរេសប យ េ�ពះមន
ពីររបីឺេ ចេន� ះគតន់ិងខញុ ំ។ ដូេចនះអនក�ចេឃញកែន�ងែដលខញុ ំេ ។ ប៉ុែន� អូ �មនិ
សំខនេ់ទ ស�មបខ់ញុ ំ។ ឥឡូវ ខញុ ំមនិនិយយយូរេទ។
28 ឥឡូវេនះ �បសិនេបមនមនុស�ចែម�កេ �ម�ចកទ� ររបស់េយង េយង
�បកដជចង�់� គមនអ៍នកេ�យអស់ពីដួងចិត�របស់េយង។ អនក�តវបន�� គមន៍
េ ទីេនះេ េ�ងឧេបសថតូចេនះ។ េយងមនិមនអគរេ�ចនេទ។ �សថិតេ
កនុងកមមវធីិឥឡូវេនះេដមប�ីងសង ់ េយងមនិែមនជកែន�ងធំេទ ែត�គនែ់តជ…
មយួេនះ�គនែ់ត�ទឌេ�ទម�� ត។ េហយេយងនឹងពយយមេដមប�ីងសង់
នូវ�ពះវ�ិរែដលមនផសុកភពតូចមយួេ ទីេនះឆប់ៗ េនះ…េប�ពះអមច ស់
នឹងអនុ ញ តឱយេយងេធ��បន។ េហយភគេ�ចនៃនអនកទងំអស់គន កំពុងខិតខំ
�បឹងែ�បងេឆព ះេ រកេរ ងេនះ េហយេយង�បកដជេពញចិត�ចំេពះ�។
29 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឲ់យអនកេបកជមយួខញុ ំ េ �ពឹកេនះ កនុងករ�នេ កន់
�ំយូែអលទី១ ជំពូក ៨ េហយចបេ់ផ�មអំពី សូមចបេ់ផ�ម�បែហលខទី ១៩ ខ
១៩ និង ២០ �បែហលជ ស�មបអ់តថបទតិចតួច។
30 េហយឥឡូវេនះ ដូចែដលអនកបនទទួល� េហយមុនេពលេយង…េយងនឹង
�ន� េហយបនទ បម់កេយងចងេ់ អធិ�� ន។ េហយេបនឹងមនសំេណ �មយួ
េ �ពឹកេនះ េហយនិយយថ “�គនែ់តចខំញុ ំ”? េ កនុងករជួបគន ចុងេ�កយ
របស់េយង កលពីពីរសប� ហ៍មុន របីឺ េ េពលែដលខញុ ំមនករ�បជុំ…និយយ
ថេយង…
31 និយយអ ច ឹង េពលែដលអនកកំពុងងកេ  កិចច�បជំុចបេ់ផ�មេ  ឆីត�
េគ ែដលេ ៃថងទី៦េហយ។ េយងកំពុងរងច់េំពលេវ�ដអ៏�ច រយ មដីលេថន រដ�
អូៃហអូ។ អនកមនវសិ�មកលរបស់អនក មកដល់េហយមក។ េហយជំរ ំដុធ៏ំមយួ
េ ខង�� ំៃដទេន� កែន�ងែដល អូ េយង…�ល់េសចក�ីអធិបបយែដលអនកធ� ប់



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

ឮ។ ពួកេគេធ�ដំេណ រចុះេឡង�មដងទេន� អនកអធិបបយេរ ង�ល់�ពឹករហូតដល់
េពលៃថងនិងេពលយប។់ ដូេចនះពួកេគទងំអស់គន ជួបជំុគន ។ �ជកែន�ងេបះជំរធំំ
ទូ�យជង ពីតំបន ់េស លេវ េហ ល េ�ចនដងេទ ត។ េហយ—េហយបនទ បម់ក
កែន�ងធំមយួេ ទីេនះែដលេយង�ច�កម់នុស�ពី�បបីំពនេ់ មយួមុនឺនក។់
េហយ�ែតងែត�តវបនខចបេ់ចញ។ េយងមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយេ អូៃហអូ។
32 េហយបង�បស ឃីដ ែដលខញុ ំបនេ អធិ�� នឱយេ �ពឹកេផ�ងេទ ត។ អនក
ទងំអស់គន េ ចេំពលខញុ ំ�បបអ់នកកលពីបីសប� ហ៍មុនេទ? េវជជបណ�ិ តបនឱយ
គតរ់ស់ៃមភបនួេម៉ង បន�េទ ត។ គតក់ំពុងឈរេហយេដរជំុវញិ។ គតប់ន
ដក�សងប់ទគមពរីមយួ បទចេ�ម ងែដលគតម់និ�ចេ�ច ងបន។ េហយេ េពល
ែដលខញុ ំបនចូលេ កនុងនិងេមលគត ់ េ �ពឹកេផ�ងេទ ត េហយថគតម់នៃសប
�គបេ់លគត។់ ខញុ ំបនចកេចញពីទីេនះ�បែហល ៣ េ  ៤ េម៉ង ៃថងមុន ដូេចនះខញុ ំ
�ចេ រកគត។់ ពួកេគបននិយយថគតនឹ់ង�� បេ់ ៃថងេនះ។ ជមងមឺ�រកី
�កេពញ�ប�� ត។
33 េហយ�បពនធចស់ ដម៏នតៃម� របស់គត ់ ជអនកអនមយ័ែដលទទួល
កំៃរ៥០េសនកនុងមយួៃថង។ េនះគឺមុនេពលៃថងរះ រហូតដល់េពលយប ់ ស�មប់
�បក៥់០ េសន េដមបរីក�ប�ីរបស់នង េ េល�លជអនកអធិបបយ។ បន
ផ�ព�ផ�យកររកីផុសផុលពរីសប� ហ៍ េហយបនទទួលដង� យ បន ៨០ េសន។
34 ប៉ុែន�ខញុ ំបនេឃញពួកេគអងគុយេ ទីេនះេ �ពឹកមយួ ជប�ី�បពនធ ចស់ៗពីរ
នក ់ ប�ី�បពនធតូចមយួ បន អងគុយេ ទីេនះ និងៃសបតូចរបស់គតេ់ េល�ម
របស់គត។់ េហយមន កក់នុងចំេ�មអនកផ� ស់ែ�បចិត�េជ របស់គត ់ មន�យុ
៩២ ឆន  ំ គឺពូែកេហយ�សស់ថ�  េហយគឺជសនូលៃនេពនទីកុស� េហយអងគុយេ
ទីេនះ អនកដឹងេទ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “េតអនកដឹងពីអ�ីែដលមនុស�ចស់
កំពុងអងគុយេ ទីេនះស�មបអ់�ីេទេទ? �គនែ់តរងច់ទូំកមកដល់។” ហនឹងេហយ។
ករងររបស់ពួកេគ ទងំអស់ែដលពួកេគបនសេ�មច—េគលបំណងែដលពួកេគ
បនសំេរច េហយពួកេគបនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយេដមបទីទួលបនរង� នរ់បស់
ពួកេគ។
35 េហយខញុ ំបននិយយេ បង�បស េចវ ថបងឃីដសុន…ឃីដេ �ពឹកេនះ
“អនកនឹងេ ឯកិចច�បជំុ ឆត�េគ។”
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36 គតប់នទូរស័ពទមកខញុ ំកលពីម�លិមញិ ថ “ខញុ ំ…បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំនឹង
េ ទីេនះ។” អតអី់េទ។

37 ភគេ�ចនៃនករ�បជំុ ពីពន័ធកិចចថមីរបស់ខញុ ំចូលមក។ បងប�ូន�បសមន ក ់ ែដល
ជបងប�ូនខងបទីសទកំពុងែតឈរេ ទីេនះ កូន�សីរបស់គត ់ ែដលមនវយ័
ជំទងជ់មនុស�ចេចសបន�ិច។ េហយ�បបគ់តថ់ “ខញុ ំេ�យកូន�សីរបស់អនកេ
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ” េ �ពឹកេផ�ងេទ ត។ េហយេ េពលែដលគតប់នេ ផទះ
នងបនសេ ងគ ះ។ និងមយួេផ�ងេទ តេ ទីេនះេ �ពឹកេនះនឹង�តវបនទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកនិងបន�។

38 េហយបុរសមន កេ់ឈម ះ សុតេមន ែដលជមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំមកពីក��
ម� យេកមករបស់គតក់ំពុងសថិតកនុងសភពធងនធ់ងរ។ បននិយយថ “អនករកេឃញ
ម� យេកមករបស់អនកេ េពលអនកេ ដល់ទីេនះ ែមនេហយ េ េលផ�ូវរបស់នង
េដមបជីសះេសប យ។” េនះជរេប បែដល�បនេកតេឡង។ េហយ�គនែ់ត…
មនុស�េទបែតចូលមក។ �េទបែតជកូនេកមង េ េឡយេទេដមបបីន�។ ប៉ុែន� អូ
េយងរពឹំងយ៉ងខ� ងំ េលសអ�ីៗទងំអស់។ េយងសថិតេ កនុង�គលំបកនិងៃថង
ចុងេ�កយ ប៉ុែន�េ កនុងេម៉ងដរ៏ងុេរ ង។

39 ឥឡូវអនកមន�ពះគមពរីរបស់អនកស�មបក់រ�នជំពូកទី ៨ របស់�ំយូែអល
េទ? េហយខញុ ំបនសនយជមយួេជនឱយេ ទីេនះ េដមបកីត�់�អ�ីែដលេ សល់។
េយងេទបែតចបេ់ផ�មេ កនុងករ�បជំុរបស់េយង។

េទះជយ៉ង�កេ៏�យ�បជជនមនិ�ពម�� បសំ់េឡងរបស់
�ំយូែអលេទ ពួកេគេឆ�យថ៖ េទ! េយងនឹងមនេស�ចមយួអងគ
�គប�់គងេលេយង

ែដលេយង…�ចនឹងដូច…�បេទស �បជជតិទងំអស់ េហយ
េស�ចរបស់េយងនឹងវនិិចឆយ័ពួកេយង ចូរេចញេ ខងមុខេយង េហយ
�បយុទធជមយួេយង។

…�ំយូែអលបនឮពកយទងំអស់របស់�បជជនេហយ…េហយ
េគនិយយេ ចំេពះ�ពះភ័ ក��ពះអមច ស់។
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�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលមកកនេ់�ក�ំយូែអលថ៖ «ចូរ
�� បសំ់េឡងពួកេគេហយែតង�ងំេស�ចេ�យពួកេគ។ �ំយូែអល
មន�ប�សនេ៍ កនជ់នជតិអុី��ែអលថ៖ «អនក�ល់គន េ �ក
ងេរ ងៗខ�ួន។

40 ឥឡូវេនះ�បសិនេបខញុ ំគួរែតពយយមេ�ជសេរ សពីេនះ �ពឹកេនះ អ�ីែដលខញុ ំនឹង
�កច់ំណងេជងអតថបទេនះ ពីរបីនទីេទ ត ខញុ ំចងេ់�ជសេរ សចំណងេជងអតថបទ
េនះគឺ: េស�ចែដល�តវេគបដិេសធ។

41 �គឺជេពលេវ�មយួែដលដូចេ កនុង�គបស់មយ័កល ែដលមនុស�
មនិែដលចងេ់�យ�ពះជមច ស់ដឹកនពំួកេគេទ។ ពួកេគចងប់នផ�ូវដឹកនំ
ផទ ល់ខ�ួន។ េហយេរ ងេនះេ �ពឹកេនះ… េហយេ េពលអនកេ ផទះរបស់អនក �
ជករល�ែដលអនក�ច�ន�បន�បន។ �ជអំឡុងេពលៃន—ៃថងរបស់�ំយូែអល
ែដលជអនកជំនិតរបស់�ពះជមច ស់គឺជេ��។ េហយគតជ់មនុស�សុចរតិ
និងជមនុស�ល� មនកិត�ិយស លបេីឈម ះ េ�ម ះ�តងនិ់ងពិត�បកដជមយួ
�បជជន មនិែដលបេ ឆ តពួកេគ េហយមនិ�បបអ់�ីេ�កពីនិយយ�តងដ់ល់ពួកេគ
នូវ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។

42 ប៉ុែន��បជជនបនមកដល់កែន�ងែដលពួកេគចងផ់� ស់ប�ូរកមមវធីិេនះ។ ពួកេគ
បន�កេឡកេមលជនជតិភលីីសទីន និងជនជតិ�ម៉េលក ជនជតិ�ម៉ូរ ីពួកេហ
ត និង�បេទសដៃទេទ ត េ េលពិភពេ�ក េហយពួកេគបនេឃញថពួកេគមន
េស�ចែដល�គប�់គងនិង�គប�់គងពួកេគ េហយដឹកនពំួកេគ េហយបន�បយុទធ
សេ ងគ មរបស់ពួកេគ ជេដម។ េហយេនះ�កដូ់ចជអុី��ែអលចងេ់ធ�ខ�ួនេគដូច
េស�ចទងំេនះនិងដូច�បជជនទងំេនះែដរ។

43 ប៉ុែន��មនិែដលមន េ កនុងយុគសមយ័�មយួេទ ែដល�ពះមនបំណង
ឲយ�បជជនរបស់�ទងេ់ធ�ដូចមនុស�េ េ�កិយ ឬ�តវបន�គប�់គងឬ�គប�់គង
ដូចជ�បជជនេ េលេ�កកិយ។ �បជជនរបស់�ពះែដលែតងែតមន—មនុស�
បរមភ �បជជនេផ�ង េ េចញ បំែបកេចញ និងខុសគន ទងំ�សងេ កនុង
សកមមភពរបស់ពួកេគេ កនុងវធីិរបស់ពួកេគ េ កនុងរេប បៃនកររស់េ របស់
ពួកេគ ជងអ�ីែដល�បជជនេ េលពិភពេ�កមន។ ចំណងរ់បស់ពួកេគ និង
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របស់ទងំអស់ែដលតុបែតងេឡង ែតងែត�បឆងំនឹងអ�ីែដល�បជជនេ�កកិយ
ចងប់ន។
44 �បជជនអុី��ែអលនគំន មករកេ�ក�ំយូែអលេហយនិយយថ
“ឥឡូវេនះ អនកកនែ់តចស់ េហយកូន�បសរបស់អនកមនិេដរ�មផ�ូវរបស់អនកេទ។”
ពីេ�ពះ ពួកេគមនិពិតដូច�ំយូែអលេទ។ ពួកេគជអនកសីុសំណូកនិងជអនករក
លុយ។ េហយពួកេគបននិយយថ “�ំយូែអល កូន�បសរបស់អនកមនិដូចអនក
េទ ដូេចនះេយងចងេ់�យអនកេចញេ ែស�ងរកេស�ចមយួអងគ ចកេ់�បងែតង�ងំ
គត ់េ�យេធ�េយងក� យជ�បជជនដូច�បជជនឯេទ តៗេ េលពិភពេ�ក។”
45 េហយ�ំយូែអលបនពយយម�បបព់ួកេគថ�មនិដំេណ រករល�េទ។ គត់
បននិយយថ “�បសិនេបអនកេធ�ដូេចនះ េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង អនកនឹងេឃញថ
គតនឹ់ងេ កូន�បសរបស់អនកទងំអស់ពីផទះរបស់អនក េហយបេងកតទ�ន
េចញពីពួកេគ េ រតេ់ មុខរេទះេសះរបស់�ពះអងគ កនេ់�គ ង� �� វធុនិង
លំែពង។ មនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ គតនឹ់ងេ កូន�សីរបស់អនក េ�យេធ�នំបុង័
េហយយកនងេ ឆង យពីអនក េដមបចិី ច ឹមកងទព័។ េហយ” បននិយយថ
“េ�កពីអ�ីទងំអស់េនះ គតនឹ់ងយកពនធមយួចំនួនេចញពីអនក ពី�គបធ់ ញជតិ
របស់អនក និង�បកច់ំណូលរបស់អនកទងំអស់។ គតនឹ់ងយកពនធទងំអស់េនះ
េដមបសីងបំណុលរ�� ភបិលជក�់កជ់េដម ែដលនឹង�តវបង។់” គតប់ន
និយយថ “ខញុ ំគិតថអនកទងំអស់គន េធ�ខុសេហយ។” ប៉ុែន�េពល�…
46 �បជជនបននិយយថ “ប៉ុែន�េយងេ ែតចងេ់ធ�ដូច�បជជនដៃទេទ ត។”
មនអ�ីមយួអំពីបុរសនិង ស�ី ែដលពួកេគចងេ់ធ�ជគន េ វញិេ មក។ េហយមន
បុរសែតមន កគ់តែ់ដលធ� បរ់ស់េ េលែផនដីែដលជគំររូបស់េយង េហយេនះគឺជ
អនកែដលបនសុគតសំ�បេ់យងទងំអស់គន  គឺ�ពះអមច ស់និង�ពះអងគសេ ងគ ះ
របស់េយងគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ទងជ់គំរដូល៏�ឥតេខច ះៃនអ�ីែដលេយងគួរេធ� គឺ
ែតងែតេធ�កិចចកររបស់�ពះវរបិ� េហយេធ�អ�ីែដល�តវ។
47 េទះបី�ំយូែអលពយយមប ចុ ះប ចូ ល�បជជនយ៉ង�កេ៏�យ ក៏
ពួកេគេដញ�មគតទ់ងំយបទ់ងំៃថង “េយងចងប់នេស�ចមយួអងគ។ េយង
ចងប់នបុរស។ េយងចងប់នបុរសមន កែ់ដលេយង�ចនិយយបន ‘េនះជមគគុ
េទសករ៍បស់េយង។’”
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48 េហយេនះមនិែដលជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះេឡយ។ �មនិែមនជ
�ពះហឬទយ័របស់�ពះេទ េហយកម៏និែដលជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះស�មប់
មនុស��គប�់គងេលគន េ វញិេ មកែដរ។ �ពះជមច ស់�គប�់គងេលមនុស�។ �ពះ
ជអនក�គប�់គងនិងជេស�ចរបស់េយង។

49 េហយ�មន េ�គះថន កខ់� ងំ�ស់នេពលបចចុបបននេនះ ពីេ�ពះបុរសេនះ
�កដូ់ចជមនគំនិតដូចគន ។ ពួកេគ�កដូ់ចជមនិ�ចយល់បនថ�ពះេ ែត
�គប�់គងមនុស�ជជងមនុស��គប�់គងេលមនុស�។

50 ដូេចនះពួកេគេ�ជសេរ សបុរសមន កេ់ឈម ះសូលែដលជកូនរបស់គីស។ េហយ
គតជ់បុរសលបេីឈម ះ ជមនុស�មនកិត�ិយស។ ប៉ុែន�គត�់កសមនឹងមនុស�
ែដល�តឹម�តវ េ�ពះគតអ់�ច រយ ជបុរសខពស់។ �ពះគមពរីបនែចងថគតម់ន
កបលនិង�ម ខពស់ជងបុរសទងំ�យេ អុី��ែអល។ គតម់នមុខមតជ់
េស�ច េហយគតស់ង� េ េលមុខ។ គតជ់មនុស�ពូែកនិងអ�ច រយ។

51 ឥឡូវេនះ គឺជ�បេភទមនុស�ែដលមនុស�ចូលចិត�េ�ជសេរ សេ ៃថងេនះ។
�បជជន�កដូ់ចជមនិេពញចិត�នឹងរេប បែដល�ពះជមច ស់បន�កក់នុង
�កមជំនុំរបស់�ទង ់�តវបន�គប�់គងនិង�តត��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគ
ចងប់នអនក�មន ក ់ បុរសខ�ះ និកយខ�ះ មនុស�ខ�ះ �គប�់គងេល�កមជំនុំ។
េនះ ពួកេគមនិ�ចេបះខ�ួនេគចូលេ កនុង�ពះហស�របស់�ពះទងំ�សងបន
ខងវ ិ ញ ណ េហយ�តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគចងេ់�យ
នរ�មន កេ់ធ��សនរបស់ពួកេគ ស�មបន់រ�មន កែ់ដលនឹង�បបព់ួកេគពី
រេប បេធ��និងអំពី�។

52 ដូេចនះបុរសមន កេ់នះ�កដូ់ចជសមនឹងកែន�ងេនះយ៉ងពិត�បកដ េ�ពះ
គតជ់មនុស�មនប ញ េ�ចន។

53 េហយ�េ�ចនដូចៃថងេនះ។ េយងកច៏ងេ់�ជសេរ សមនុស�ែបបេនះែដរ េដមប ី
�គប�់គង�ពះវ�ិររបស់េយង �គប�់គង�កមជំនំុរបស់�ពះ។ គម នអ�ីែដលខញុ ំ�តវ
និយយ�បឆងំនឹង�េនះេទ ប៉ុែន��គនែ់តេដមបចូីលេ កនច់ំណុចមយួ ែដល
ថ: �មនិែមនេទ �មនិែមនេទ េហយ�នឹងមនិក� យជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះែដរ។
�ពះជមច ស់គឺ�គប�់គង�បជជនរបស់�ទង ់�គប�់គងមនុស�មន ក់ៗ ។
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54 បនទ បម់កេយងេឃញថកូន�បសរបស់គីស ជបុរសដអ៏�ច រយ និង—និង
មនកំពស់និងកំពស់របស់គត…់គត�់កដូ់ចជសមនឹង�បជជន ែដល�វ
របស់គតេ់មលេ អ�ច រយ។ មកុដេ េល�ពះសិរ�របស់�ពះអងគ ខពស់េលស
មនុស�ទងំអស់ ដូចែដលគតប់នេដរនឹងក� យជ—ជ�ទពយសមបត�ិពិតសំ�ប់
�ជ�ច�កអុី��ែអល។ ដបតិ េស�ចេផ�ងេទ តនឹង ៃន�បជជតិេផ�ងេទ តនឹង
គិតថ “េមលេ បុរសអីកស៏ង� េម�ះ!” រេប បែដលពួកេគ�ចចង�ុល�មមៃដរបស់
ពួកេគេហយនិយយថ “េមលេ ទីេនះ េតេយងមនេស�ចដអ៏�ច រយយ៉ង�
េ ! េមលេ បុរសដអ៏�ច រយមន កែ់ដល�គប�់គងេយងចុះ!”
55 េហយេ�ក�� យកនុងករនិយយ ប៉ុែន�េត�ពិតយ៉ង�សព�ៃថងេនះជមយួ
�កមជំនំុ ពួកេគចូលចិត�និយយ “�គគង� លរបស់េយងមនិែមនជមនុស�ែដល
មនគំនិតចេង� តេនះេទ។ គតគឺ់ជបុរសអ�ច រយមន ក។់ គតជ់និស�តិប ច ប់
ករសិក�ពី�តហ�ត” ឬ��េទវវទិយដអ៏�ច រយមយួចំនួន។ “គតម់នបនួ
ឌី ហគីេចញពីកែន�ងនិងកែន�ងែបបេនះ។ េហយគតជ់អនកចុះស�មងល��ស់
កនុងចំេ�ម�បជជន។” ទងំអស់ែដល�ចមនិអីេទ េហយមនកែន�ងរបស់�។
ប៉ុែន�ផ�ូវរបស់�ពះស�មប�់កមជំនំុររបស់�ទងគឺ់�តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ និងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់
56 ប៉ុែន�ពួកេគចូលចិត�និយយថ “េយងមននិកយដអ៏�ច រយេនះែដលេយងជ
កមមសិទធិកនុងហនឹង។ េយងបនចបេ់ផ�មេ �គ�តស��យដំបូង េ េពលែដល
េយងេ ជ�បជជនជតិភគតិច �គនែ់តជមនុស�តិចតួចនិងតូច។ េហយ
ឥឡូវេនះេយងបនរកីចេ�មនរហូតដល់កែន�ងែដលេយងសថិតេ កនុងចំេ�ម
និកយធំបំផុតេ ទីេនះ។ េយងមន��ល�បំផុត និងថន កដឹ់កនែំដល
មនករអបរ់លំ�បំផុត។ េយងមនហ�ូងមនុស�ែដលេស� កពកល់�បំផុត។ េហយ
មនុស�ែដលមនប ញ បំផុតៃនទី�កងចូលរមួនិកយរបស់េយង។ េហយេយង
ផ�ល់ឱយេ សបបរុសធម។៌ េហយេយងេធ�អំេពល�និងអ�ីៗទងំអស់។” េហយគម នអ�ី
ទងំអស់ �ពះ�មឃតម់និឱយខញុ ំនិយយពកយមយួ�បឆងំនឹងេរ ងេនះ េ�ពះ�
ល�ទងំអស់។
57 ប៉ុែន��មនិែមនជ�ពះហឬទយ័របស់�ពះែដលថមនុស�គួរែត�គប�់គងេល
មនុស�េទ។ �ពះបនប ជូ ន េ ៃថងបុណយទី ៥០ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដមប ី
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�គប�់គងេ កនុងដួងចិត�របស់មនុស� និង�គប�់គងេ កនុងជីវតិរបស់គត។់
មនិែមនមននយ័ថមនុស��គប�់គងេលមនុស�េទ។
58 ប៉ុែន�េយងចូលចិត�និយយែបបេនះ។ �ជេរ ងដអ៏�ច រយមយួេ េពលែដល
េយង�ចនិយយថេយងជកមមសិទធិរបស់អងគករដអ៏�ច រយែបបេនះ។
59 “េតអនកជ�គី�ទ នឬ?” េនះេហយជរេប បែដលខញុ ំបនធ� កេ់ េលអតថបទ
េនះ េ េពលែដលខញុ ំេ មនទីរេពទយ។ េហយខញុ ំនឹងសួរមយួ “េតអនកជ�គី�ទ នឬ?”

“ខញុ ំជរបស់និងែបបេនះនិងែបបេនះ។”

“េតអនកជ�គី�ទ នឬ?”

“ខញុ ំជកមមសិទធរបស់ែបបេនះែបបេនះ។”
60 េហយគិ�នុបប�� យិកតូចមន កប់នចូលមកែកបរែ�គែដលខញុ ំកំពុង�ន
�ពះគមពរី េហយនងជ—គិ�នុប�� យិកថមីខងអនមយ័។ េហយនងបន
និយយថ “េតអនកេធ�យ៉ងេមច៉។” នងបននិយយថ “ខញុ ំេជ ថអនកគឺជេ�ក
�បណ�េំ ទីេនះ េដមបេីធ�ករពិនិតយ�ងកយ។”

ខញុ ំបននិយយថ “បទគឺខញុ ំ។”
61 េហយនងបននិយយថ “េតខញុ ំ�ចជូតខនងរបស់អនក េធ�ឱយអនកមន
�រមមណ៍ធូរ��លជមយួនឹង��បនេទ?”

េហយខញុ ំបននិយយថ “អនក�ចេធ��បន។”
62 េហយេពលនងកំពុង�តដុសេលខនងខញុ ំ នងបននិយយថ “េតអនកជ
និកយ�កមជំនំុអ�ី?”
63 េហយខញុ ំបននិយយថ “អូ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់និកយចស់ជងេគែដល
មន។”

េហយនងបននិយយថ “េតនិកយេនះគឺជអ�ី?”
64 ខញុ ំបននិយយថ “��តវបនេរ បចំេឡងមុនេពលពិភពេ�ក�តវបន
េរ បចំ។”
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65 និង “អូ!” នងបននិយយថ “អ�ីេ ? ខញុ ំមនិេជ ថខញុ ំដឹងេទ។” នងបន
និយយថ “ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរជក�់កម់យួ។ េត�ជអងគករេនះ
េទ?”
66 ខញុ ំបននិយយថ “េទ អនក�សី។ េនះមនែត�បែហលជពីររយឆន មំុនេទ
អងគករេនះ។ ប៉ុែន�អងគករេនះបនចបេ់ផ�មេ េពលែដលផក យេពល�ពឹកេ�ច ង
ជមយួគន  េហយកូនៗរបស់�ពះបនែ�សកេ�យអំណរ េ េពលែដលពួកេគ
បនេឃញករយងមករបស់�ពះអងគសេ ងគ ះេដមបេី�បសេ�ះមនុស�ជតិ។”
67 េហយនង��បែ់តឈប�់តដុសខនងខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនឈបប់ន�ិច
ែបបយ៉ងដូេចនះ ស�ី�ចជូតបន។ េហយនងបនមកពីជិតកូរដុីន ចុះេ ទីេនះ។
េយងបននិយយគន ។ េហយនងបននិយយថ “េ�ក ខញុ ំែតងែតេជ ថ
�បសិនេប�ពះជមច ស់ធ� បជ់�ពះ �ទងេ់ ែតជ�ពះ ៃថងេនះ ដូចជ�ទងម់នេ
ៃថងចសបុ�ណែដរ។” នងបននិយយថ “េទះបី�កមជំនំុរបស់ខញុ ំបដិេសធយ៉ង
�ចខ់ត ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ�គឺជេសចក�ីពិត។”
68 េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកេ មនិឆង យពីនគរ�ពះេទ ស�ីវយ័េកមងេអយ។”

នងបននិយយថ “�បសិនេប�ទងធ់� បជ់អនកពយបល េត�ទងេ់ ែតជ
អនកពយបលេទឬ?”

ខញុ ំបននិយយថ “�ទងច់បស់ជពយបល ប�ូន�សីរបស់ខញុ ំេអយ។”
69 ប៉ុែន�មនុស�ចង�់គប�់គង និង�គប�់គងេលមនុស�។ េហយបុរសចងេ់�យ
មនុស��គប�់គងេលគត។់ គតម់និចងេ់�យ�ពះជមច ស់�គប�់គងេទ។
70 ដូេចនះកូន�បសរបស់គីស េឈម ះសូល �គនែ់តជចេម�យចំេពះអ�ីែដលពួកេគ
ចងប់ន គឺបុរសពូែកមន ក។់ និង…អូ! គត�់ចដឹកនពំួកេគេ កនស់មរភូមិ
របស់ពួកេគជេដម។ ប៉ុែន��មនិែមនជរេប បៃនករេធ�របស់�ពះេទ។ �ពះជមច ស់
ចងេ់�យេ��ចស់េ�ម ះ�តងរ់បស់�ទងដ់ឹកនពំួកេគ េហយនិយយ�ពះបនទូល
របស់�ទងេ់ កនព់ួកេគ។
71 សព�ៃថងេនះ េ កនុង�គពួកជំនំុដអ៏�ច រយរបស់េយង ែដលេយងរស់េ  េយង
គិត េហយេជ ករេនះ េ�យអស់ពីចិត�របស់ខញុ ំ ែដលេយងពិតជបនឆ�ងកត់
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អ�ីែដល�ពះបនែតង�ងំេយងេ�យេធ�។ ពកយចុងេ�កយរបស់�ពះអងគសេ ងគ ះ
របស់េយងគឺ េ កនុងម៉កុស ១៦។ និយយ:

ចូរេ �គបទ់ងំ�សនេ៏ហយផ�យដំណឹងល�ដល់មនុស�
ទងំអស់។

អនក�េជ េហយទទួលពិធី�ជមុជទឹក�ពះជមច ស់នឹងសេ ងគ ះ
អនកេនះ។…អនក�ែដលមនិេជ នឹង�តវទទួលេទស។

ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់អស់អនកែដលេជ ។ េគនឹងេដញ
�រក�កនុងនមខញុ ំ ពួកេគនឹងនិយយភ�ថមី

េហយ�បសិនេបពួកេគចបក់នព់ស់ ឬ…ផឹក…វតថុែដល�ច
បងកេ�គះថន កប់ន �នឹងមនិបងកអន��យដល់ពួកេគេឡយ េហយ
�បសិនេបពួកេគ…�កៃ់ដេលអនកឈ…ឺពួកេគនឹងជសះេសប យ។

72 មនិែមនជមនុស�េទ គម នកូន�បសរបស់គីសរកឺគ៏ម ននរ�េផ�ងេទ ត �ច
ផលិតេ ខងេ�កករដឹកនរំបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ប៉ុែន�េយងបនបេងកត
��េរ ន េយងបនបេងកតសិកខ �� េហយបេងកតអងគករ េ —េដមបបីំេពញ
និងេមលេ ដូចពិភពេ�កទងំមូល។
73 ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធធ� បជ់អនកដឹកនេំ កនុង�បជជតិេនះ។
�បជជតិេនះធ� ប�់គប�់គងេ េពលែដលចូល�បេទសវញិ…េ េពលពួកេគ
សរេសរេសចក�ី�បកសឯក�ជយ។ េហយមនករ�កេ់កអីបែនថមេ ទីេនះ។
េ កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំមនិមនអ�ីគួរឱយសង�យ័េទប៉ុែន�អ�ីែដល�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ
បន�កេ់ តុេនះ េ េពល�បជជតិេនះ�តវបនបេងកតេឡងេ�យឈរេល
េគលករណ៍េសរភីព�សននិងេសរភីពដល់មនុស�ទងំអស់ និងែផ�កេល
មូល�� នៃន�ពះបនទូលដអ៏ស់កលបរបស់�ពះ។
74 ប៉ុែន�េយងបនពុករលួយ។ នេយបយ េយងបនេបះេឆន តឱយបុរសេ
ទីេនះ េ�កមករទិញនិងលក ់ និងករសនយៃនភពមនិពិត។ រហូតដល់…
�បេទសជតិនិងនេយបយរបស់េយងនិងលទធិ�បជធិបេតយយរបស់េយង កខ�ក់
�ស់រហូតដល់�—��តវបនរមួប ចូ លជមយួលទធិកុមមុយនីស�និងេកះេផ�ង
ៗ។
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75 េហយជេ�ចនដងែដលេយងេ ចូលកនុងវគគសំ�បអ់ធិ�� ន េ េពលែដល
ទងៃ់ន�បេទសជួបគន  េហយេ ទីេនះ…ឬមនករពិភក�។ េហយ េ កនុង
េពលេវ�ជក�់កម់យួ ដអ៏�ច រយនេពលថមីៗេនះ មនិមនសូមបែីតមយួដងែដល
�តវបនេគអំពវនវឱយអធិ�� ន។ េតេយងនឹងេ�ះ��យករែខ�ងគំនិតគន េ�យ
គម នករអធិ�� នេ�យរេប ប�? េតេ េលពិភពេ�កទងំមូល�ចេធ�អ�ីបន
េបគម នករដឹកនពីំ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?
76 ប៉ុែន�ខញុ ំសូមនិយយេរ ងេនះេ�យក�ី�ស�ញ់និងករេគរពចំេពះ�បជជតិ
របស់េយងនិងទងជ់តិរបស់ខ�ួន និងចំេពះ�ធរណរដ�ែដលខ�ួនឈរ: េយងបន
បដិេសធអនកដឹកនរំបស់េយង គឺ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�មរយៈនេយបយ
ពុករលួយបននឱំយមនគំនិតវេង�ង�ម រតី។ េហយ�បសិនេបអនកមនិេមល ពួកេគ
នឹងេធ�ឱយមនកំហុសធងនធ់ងរបំផុតមយួ ែដលពួកេគធ� បប់នេធ�នេពលឥឡូវេនះ
ពីេ�ពះ�បជជនចងេ់�យមនុស��គប�់គង។
77 អ�ីែដលេយង�តវករេ រដ�ធនីៃនសហរដ��េមរកិកនុងនមជ�បធនធិបតី
អ�ីែដលេយង�តវករេ កនុងសភ អ�ីែដលេយង�តវករេ កនុង�លៃនេសចក�ី
យុត�ិធមគឺ៌ ជបុរសែដលបនថ� យជីវតិដល់�ពះជមច ស់ េហយ�តវបនបំេពញ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�តវបនដឹកនេំ�យករដឹកនរំបស់�ពះ។ ប៉ុែន�
ជំនួសឱយេរ ងេនះ េយងេ�ជសេរ សបុរសែដលមនប ញ ជបុរសែដលមន “ទ�មង់
ៃនភពជ�ពះ និងបដិេសធអំ�ចៃន�ពះ” បុរសែដលជអនកែដលមនិេជ ថ
មន�ពះ េហយេពលខ�ះ��កកជ់ងេនះេ េទ ត េយងបនន�ំបេទសជតិរបស់
េយង។
78 មនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ប៉ុែន�េ កនុង�កមជំនុំរបស់េយង។ �កមជំនុំរបស់េយង
បនខូចេ�យឈរេលមូល�� នែដលេយងេ�ជសេរ ស គង� លរបស់េយង េដមប ី
ដឹកនេំយង េយងបនេ ថន កសិ់កខ �� េហយបនេ�ជសេរ សបុរសែដលជ
មនុស�មនប ញ ធំ បុរសែដលពូែកខងគំនិត បុរសែដលមន��របូករណ៍
និងជអនក�យប ចូ លគន ដអ៏�ច រយ កនុងចំេ�ម�បជជន េហយជមនុស�
អ�ច រយេ កនុងសងក ត ់ ែដលខញុ ំមនិមនអ�ី�តវនិយយ�បឆងំ។ បុរសែដលមន
ចរតិស�ូតបូត េដរ�មផ�ូវ�បយត័ន�បែយងរេប បរស់េ របស់ពួកេគ និងរេប បែដល
ពួកេគ�ប�ពឹត�កនុងចំេ�មបុរសដៃទេទ ត េហយេ កនុងចំេ�មមនុស�បុរសដ៏
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អ�ច រយ េ កនុង�លរបស់ពួកេគែដលខញុ ំមនិនិយយ��កក�់ក។់ �ពះជមច ស់
�មឃតម់និឱយវ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំ��កក។់ ប៉ុែន�េ ែតមនិែមនជអ�ីែដល�ពះបន
េ�ជសេរ សស�មបេ់យងេទ។
79 �ជករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ: �ពះ�គីសទជេបះដូងៃនមនុស�។
ភគេ�ចនៃនបុរសមនប ញ ទងំេនះែដលឈរេ កនុងេវទិករបស់េយង បដិេសធ
ពីអតថិភពពិតៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគជេ�ចនបដិេសធអតថិភពៃនករ
ពយបលដេ៏ទវភពនិងអំ�ចៃន�ពះវ ិ ញ ណ។
80 ខញុ ំបន�នអតថបទមយួ កលពីម�លិមញិ ខញុ ំេជ ថ�ជក�មងកែសតជេ�ចន
ពីេ�ក េជក កូ េជក កូ ចុងេ�កយ បន…មន កក់នុងចំេនមអនកែដលបនែ�បចិត�េជ
េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ែដលជបុរសខ� ងំពូែកមន ក ់េ កនុងជំននគ់ត។់ េហយ�តវ
បនេគេ ឱយ�កសួរ ចុះេ រដ�ផ�រ�ី េ�យ�រែតករេសនសំុរបស់េកមងតូចមន ក់
យកដេងក បេចញពីេជងរបស់ពួកេគ និងេដរកតេ់វទិក។ េហយេ េពលេធ�ដូចេនះ
េកមងបនេដរឆ�ងេវទិក ធមម� េហយបនដួលេ េពល�េ ដល់ម� យរបស់�។
ទងំអស់គឺជករេរ បចំរបស់ស�តវរបស់�ពះ�គីសទ ស�ីវយ័េកមងេនះនិងប�ីរបស់នង
បននបំង�បសដក៏� �នរបស់េយងចូលេ កនុងទឹកដីៃន�សកេនះ។
81 េហយេ េពលែដលពួកជំនំុទងំអស់ឈរេ�យបង�បសែជក េ េពលែដល
មនុស��គបគ់ន េ �ពះវ�ិរែដលេលកេឡងពី�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គួរែតឈរ
ែកបរគត ់ មនុស��គបរ់បូែដលអំពវនវដល់�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�តវែត�កប
ចុះេហយអធិ�� ន ប៉ុែន� ជំនួសឱយករេនះ េ ទូទងំចំណងេជងៃនឯក�រេនះ
និកយមយួកនុងចំេ�មនិកយដអ៏�ច រយរបស់េយងបននិយយថពួកេគបន
ចូលរមួជមយួពួកអនកែដលមនិេជ ថមន�ពះ េដមបេីថក លេទស�កគុ់កបង�បស
េជក កូ។ េតអនក�ច�សៃមេ៉មល�ពះវ�ិរមយួ េ�យេ ខ�ួនឯងថជ�ពះ�គីសទ
នឹងចូលរមួជមយួនឹងអនកែដលមនិេជ ថមន�ពះ េដមបេីថក លេទសបុរសែដល
េគរព�ពះែដលពយយមអស់ពីចិត�េដមបឈីរស�មប�់ពះគមពរី? ប៉ុែន�ពួកេគបន
េធ��។

េហយបនទ បម់កបង�បសហគរដុនលីនេសបនសថិតេ កនុងករជួយសេ ងគ ះ។
82 េ េពលេ �កមមនិេជ បននិយយថ “បុរសេនះគឺជអនកែក�ងបន�ំពីេ�ពះ
គតប់នយកដេងក បពីេកមងេនះេហយបនប ជូ នគតេ់ េលេវទិក េហយបន
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និយយថគត ់ ‘ជ។’ េហយគតប់នកុហក េហយគតប់នេធ�អ�ីែដលផទុយនឹង
បទប ជ របស់េវជជបណ�ិ ត ដូេចនះគតម់នេរ ងក�ី�បឆងំនឹងគត។់”
83 េហយេ�កកូបនេលកេឡង េហយគតប់ននិយយថ “េ�កមច ស់ ខញុ ំ
សូមបដិេសធចំេពះេសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ។ �ពះបនពយបលេកមង�បសេនះ។”
84 េហយេ �កមបននិយយថ “ខញុ ំនឹងសួរបុរស�មន កេ់ កនុងតុ�ករ
�បសិនេបេសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ�ចជករពិត ថ�ពះ�ចពយបលេកមង�បស
េនះេ ចុងមខ ងៃនេវទិក េហយទុកឱយគតឈ់េឺ ចុងមខ ងេទ ត។ �បសិនេប
េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះ�ច�តវបនបង� ញេ�យ�ពះគមពរី េនះខញុ ំនិយយថ
េ�កកូមនសិទធិស�មបេ់សចក�ីែថ�ងករណ៍របស់គត។់”
85 េហយមនអនកបំេរ បនេលកៃដេឡង េហយគតនិ់យយថ “េ�កមច ស់ េត
ខញុ ំ�ចនិយយបនេទ?”

េហយេ �កមបននិយយថ “�ចបន។”
86 េ�ករដ�ម ន�ីបនេ�កកឈរ េហយមន�ប�សនថ៍ “េ យបម់យួ េ
េលសមុ�ទរ ជួ យ េ េពលែដលកប៉ល់តូចេហ បនឹងេ ដល់បត ក�ីសងឃមឹ
ៃនករសេ ងគ ះបនបតេ់ េហយ។ ពួកេគបនេឃញ�ពះេយសូ៊វជ�ពះបុ��
របស់�ពះជមច ស់ យងមកេលទឹក។ េហយមន�វក័មន ក ់ េឈម ះេព�តសបន
និយយថ ‘េបេនះជ�ពះអងគ សូមចបខ់ញុ ំមករក�ទងេ់ េលទឹក។’” េហយគត់
បននិយយថ “�ពះអមច ស់បនមនបនទូលេ កន�់វក័េព�តសថ ‘ឆបេ់ឡង
មក។’ េហយគតប់នចុះពីទូក េ�កបនេដរយ៉ងល�ដូច�ពះេយសូ៊វបនេដរ
េ េលទឹក។ ប៉ុែន�េ េពលែដលគតភ់យ័ខ� ច គតច់បេ់ផ�មលិចមុនេពលគត់
េ ដល់�ពះេយសូ៊វ។”

េ �កមបននិយយថ “ករណីេនះ�តវបនប ចប។់”
េយង�តវករករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិែមនបុរសៃវឆ� តេទ។

87 �ពះបទសូល ជកូនរបស់េ�កគីស �តវបនែតង�ងំជេមប ជ ករេល
�បជជន េហយគតយ់កមនុស�២ពនន់ក ់ េហយសេម�ចយ៉ូ�ថនបនយក
មយួពនន់ក។់ េហយសេម�ចយ៉ូ�ថនកចុ៏ះេ បនទ យេហយ�យជនជតិ�ំ
ម៉ូន មយួ�កមេទ ត។ េហយេ េពលែដល—កល�ពះបទសូល�យពួកេគ �ពះ
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បទសូលផ�ុ ំែ�តេឡង េហយនិយយថ “អនកេឃញអ�ីែដលសូលបនេធ�។” គត់
ចបេ់ផ�មអតួ។

88 េ េពលបុរសមន កក់� យជបណ�ិ តដេ៏ទវភពដអ៏�ច រយ ឬទទួលបនអ�ី
មយួេ ពីេ�កយេឈម ះរបស់គត ់ គតប់នក� យេ ជ តិចឬេ�ចនគឺ
ដឹង-�គប-់ទងំអស់។

89 បុរសរបស់�ពះគឺជបុរសែដលមនចិត��បទប។ �បជជនរបស់�ពះជ
មនុស��បទប។ េ េពលអនកេឃញនរ�មន កនិ់យយថពួកេគបនទទួល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេហយចបេ់ផ�មែញកខ�ួនពួកេគេចញ �កដូ់ចជ មនិមន
ជំេន  នឹងពយយម េធ�អ�ីមយួែដលមនិែមនជរបស់ពួកេគ �គនែ់តចបំនថ
ពួកេគមនិបនទទួល�ពះអមច ស់េយសូ៊វេទ។

90 បនទ បម់កេយងេឃញថស�តវបន�កចូ់ល។ េហយគតនឹ់ងចូលេ កនុង
�កមមនុស�តូចរបស់�ពះ េហយគតនឹ់ងបកែភនកខង�� ំរបស់មនុស��គបគ់ន ។

91 េនះេហយជអ�ីែដលស�តវែតងែតពយយមេធ� គឺដកែភនកទងំពីរេចញ េប
គត�់ច ដូេចនះ�បជជនមនិ�ចេមលេឃញអ�ីែដលពួកេគកំពុងេធ�េទ។ េនះជអ�ី
ែដល��ងំពយយមេធ�េ ៃថងេនះដល់�គីសទបរស័ិទ�គបរ់បូ ដកករេមលេឃញ
ខងវ ិ ញ ណរបស់គត ់ ថគត�់ចេធ��មែតប ញ ៃនេរ ងខ�ះ េហយមនិែមនជ
វ ិ ញ ណៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដឹកនគំតេ់ទ។

92 ដូេចនះេ េពលែដលពួកេគបនេធ�ដូេចនះ េ េពលែដលករប�ជយ័ដធ៏ំបន
មកដល់ �ពះ បទសូលបនកបេ់គធំៗពីរេហយចតេ់គឲយេ ជួប�បជ ជន
ទងំអស់។ េហយខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹងកតសំ់គល់េ ទីេនះ េ េពលែដល
�ពះបទសូលបនេផញបំែណកៃនេគេ ពួកអុី��ែអលទងំអស់ េហយនិយយ
ថ “សូមេ�យមនុស��គបគ់ន ែដលមនិេ �ម�ំយូែអលនិងសូល គត់
េធ�ដូចជេគេនះចុះ។” េតអនកដឹងេទថគតព់យយមេបកបេ ឆ តខ�ួនគតផ់ទ ល់
ជមយួអនកជំនិតរបស់�ពះជមច ស់? រេប ប—�មនិែមនជ�គីស�បរស័ិទយ៉ងេមច៉!
ករភយ័ខ� ចរបស់�បជជនគឺេ�យ�រែត�ំយូែអល។ ប៉ុែន�សូលបនឲយពួកេគ
ទងំអស់គន មក�មគតពី់េ�ពះ�បជជនខ� ច�ំយូែអល។ “អនុ ញ តឱយពួកេគ
មក�ម�ំយូែអលនិងសូល។”
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93 េហយេតមនប៉ុនម នដងែដលៃថងេនះេយងបនឮ! “េយងគឺជ�ពះវ�ិរដ៏
អ�ច រយ។ េយងជ�កមជំនំុៃន�ពះ�គីសទ។ េយងជវ�ិររបស់�ពះ។ េយងគឺជ�ពះ
—ដូេចនះេហយដូេចនះ។” �េធ�ឱយ�បជជនមនករភយ័ខ� ច េហយគិតថេនះគឺជ
កែន�ងែដល�ពះកំពុងែតេធ�ករ។ េហយពួកេគមនិចងប់នករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេទ។ ពួកេគចូលចិត�បុរសដូចេនះ ពីេ�ពះពួកេគចូលចិត�រស់េ កនុងជីវតិ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ។ ពួកេគចូលចិត�េជ អ�ីែដលពួកេគចងេ់ជ ។

94 េតអនកេឃញេទ? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជេ �កមរបស់េយង។ �ពះជមច ស់
មនិែដលេ�យសេម�ចប៉បឬសេម�ចសងឃឬនរ�មន កេ់�យេធ�ជេ �កម
េឡយ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបុគគលរបស់�ពះជទ�មងៃ់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ
េ �កមនិងជមគគុេទសករ៍បស់េយង។ េតេហតុអ�ីេ ?

95 សូមេម�� អភយ័េទសចំេពះករបេ ចញមតិដច៏ំែឡកេនះ និងគួរឱយ
អស់សំេណ ចបំផុត។ ខញុ ំមនិមននយ័ថ�មននយ័អ ច ឹងេទ។ ខញុ ំនិយយ�េចញពី
េសចក�ី�ស�ញ់។

96 ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិយយថ�ជករខុសែដល ស�ីរបស់េយងកតស់ក់
របស់ពួកេគ។ េហយ�មនិ�តឹម�តវេទែដល ស�ីរបស់េយងេស� កេខខ�ីនិងេខចខ�ី
និង�បបបូរមតនិ់ងមុខរបស់ពួកេគេ�យេ�បថន �ំប។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
និយយថ�ខុស។

97 ប៉ុែន�េយងចងេ់�យមនុស��បបេ់យងថមនិអីេទ “ដ�ប�េយង�មខញុ ំ
និង�ំយូែអល។” ពួកេគចូលចិត�រស់េ កនុងរយៈេពល�បមំយួៃថង�មវធីិ�
ែដលពួកេគចងេ់  េហយេ �ពះវ�ិរេ �ពឹកៃថង�ទិតយ។ េហយនិស�តិ
ប ច បក់រសិក�េ ម�វទិយល័យប ញ វន�ដល៏�ែដលមនស ញ ប�័តេ�ចន�ច
និយយេ កនព់ួកេគនូវេសចក�ីអធិបបយតិចតួចែដលនឹងមន… េរ ងកំែប�ង
ពីរបីេ កនុង�ែដលនឹងេធ�េ�យ�តេច ក�� បេ់ហយេធ�ឱយពួកេគរកី�យ ដូចជ
កមមវធីិទូរទស�នឬ៍កមមវធីិទូរទស�នម៍យួចំនួន។ េហយអធិ�� នបន�ិចេលពួកេគ
េហយប ជូ នពួកេគេ ផទះវញិ�ម�បេភទ—សុវតថិភពែដលេពញចិត�នឹងខ�ួនឯង
ែដលពួកេគបនេធ��សនរបស់ពួកេគ។ េនះមនិែមនជឆនទៈរបស់�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេទ។
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98 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចងេ់�យអនករស់េ េ�យេគរពេកតខ� ច�ពះជ
េរ ង�ល់ៃថងកនុងមយួ�ទិតយនិង�ល់យប ់ែញកខ�ួនេចញពីអ�ីៗកនុងេ�កេនះ។
99 ប៉ុែន��កមជំនុំមនិចងប់នេទ។ ពួកេគចងប់នបុរសខ�ះែដល�ច—េតអនក�
�ចបក��យ�ពះគមពរី�មរេប បែដលពួកេគចង�់� បប់ន។ ពួកេគនឹងមនិ
�� បសំ់េឡងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលនិយយ�មរយៈ�ពះគមពរីេទ។ ពួកេគ
ជេ�ចនចងនិ់យយថ “ៃថងៃនអពភូតេហតុ�តវបនកន�ងផុតេ ។” េនះេហយជអ�ី
ែដលេធ�ឲយមនុស�ចប�់រមមណ៍។ ពួកេគចងនិ់យយថ “មនិមនករ�ជមុជទឹក
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។” �បជជនមនិចងេ់ធ�អ�ីខុសពីអ�ីែដលពិភពេ�កកំពុង
េធ�េនះេទ។ ពួកេគមនិចងេ់ធ�ដំេណ រ�មផ�ូវេហយ�ងមុខ េហយ—និងបុរស
មនទឹកមុខ�� ត និងមនិជកប់រេី កនុងមតរ់បស់ពួកេគ និង—និងបរ ីនិងបំពង់
និង—និងអ�ីែដលបុរសេធ�។ េហយ ស�ីចងឱ់យសករ់បស់ពួកេគកតខ់�ី េហយ—និង
សំេល កបំពកតិ់ចតួច និងបង� ញទ�មងរ់បស់ពួកេគ និងអ�ីែដលពួកេគចងប់ន។
ពួកេគ—ពួកេគចងប់នបុរសែដលនឹង�បបព់ួកេគថ “�តឹម�តវេហយ។”
100 បនទ បម់កេ យបម់យួេទ ត េ ទីេនះមនបុរសមន កម់ក�បបខ់ញុ ំថ
េ�យ�រែតខញុ ំបនអធិបបយ�បឆងំនឹងករែបបេនះ េនះជនិកយដអ៏�ច រយ
�បែហលជ ៥ នកៃ់នពួកេគបននិយយថ “េយងនឹងទម� កប់ង�បស�បណ
� ំេហយមនិមនអ�ីេផ�ងេទ ត ែដល�តវេធ�ជមយួគតេ់ទ។ អនកនឹងេ ែខ��ត់
ទងំេនះ�តឡបម់កវញិ េហយសំុេទសស�មបព់ួកេគ ឬេយងនឹងេបះបងេ់ចល
អនក។”
101 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងឈរជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �បសិនេប�យកអ�ី
�គបយ៉់ងែដលមនកនុងជីវតិ ខញុ ំនឹងេ ជបនឹ់ង�ពះបនទូល។ េហយខញុ ំ…”

បននិយយថ “ែមនេហយ អនកមនិគួរេ ែខ��តែ់បបេនះែបបេនះមកវញិ
េទ?”
102 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលបនផ�ព�ផ�យអ�ី េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ េហយ
ខញុ ំខម ស់េអ នេនះេទ។ ខញុ ំមនិែដលេ រកែខ��តស់េម�ងឬេថប��តឡបម់កវញិ
េទ។ ខញុ ំេ ជបន់ឹងអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល។ ខញុ ំរស់និង�� បេ់�យ
ករេនះ។” ឥឡូវេនះ មនិពយយមនិយយអំពីខ�ួនខញុ ំេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តពយយម
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ផ�ល់ឱយអនកនូវឧទហរណ៍អំពីអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង ដូេចនះអនកនឹងេឃញនិង
យល់។ �ជមនុស�ែដលចង�់តវបនដឹកនេំ�យមនុស�។

103 ពួកេគមនិចងប់ន�ំយូែអលេទ។ បនទ បម់កមុននឹងពួកេគចកេ់�បង
ែតង�ងំ�ំយូែអលេស�ច… ឬសូល ជេស�ច េលកែលងេទសេ�យខញុ ំ
�ំយូែអលបនមកជួបពួកេគម�ងេទ ត។ េហយខញុ ំនឹងនិយយភ�ែដលគត់
បននិយយេ ៃថងេនះ។ អនក�ច�ន�បន។ គតប់ននិយយថ “េបអនកយក
�ពះជមច ស់េធ�ជេស�ចរបស់អនកេតមនប � អ�ី?”

“េយងមនិបនេឃញ�ពះេទ។”

104 “ខញុ ំជអនកតំ�ងរបស់�ទង”់ �ំយូែអលមន�ប�សនថ៍ “េតខញុ ំធ� ប�់បប់
អនកអ�ីខុសេទ? េតខញុ ំធ� បទ់យអ�ីែដលមនិបនេកតេឡងដូចអ�ីែដលខញុ ំបននិយយ
េទ? េតខញុ ំមនិបន�បបអ់នកពី�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់េទឬ? េហយខញុ ំនឹងសួរ
អនកថៈ េតខញុ ំធ� បម់ករកអនកេហយសំុលុយរបស់អនកេទ? េតខញុ ំធ� បយ់កអ�ីពីអនក
េទ? េតខញុ ំធ� បប់ននអំនកអ�ីេផ�ងេ�កពីនិយយ�តងថ់ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់េទ? េហយ�ពះជមច ស់បនបង� ញ� �គបេ់ពលថ �គឺជេសចក�ី
ពិត។” េហយ�ទងប់នបេ ច ញពយះុផគររនទះនិងេភ� ង (អនកដឹងពីបទគមពរីអនក េ
ទីេនះ។) េដមបបីង� ញថ�ំយូែអលគឺជអនកនិយយរបស់�ពះជមច ស់។

105 េហយដូច�ំយូែអលបនតំ�ងយ៉ងល�ឥតេខច ះ: ៃថងេនះ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ— �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជសំដីរបស់�ពះ: ែដលនិយយអ�ីែដល�ពះគមពរី
បនែចង ែដលេជ ថអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង េហយនឹងមនិខុសគន ពី�បន�ិច
េទ។

106 ប៉ុែន�ពួកេគចងប់ននរ�មន កែ់ដល�ច�បបព់ួកេគខុសគន ពីហនឹង។ េហយ
�បជជនមនិ�ចនិយយបនថទំនយរបស់�ំយូែអលមនិល�ឥតេខច ះេនះ
េទ។ ពួកេគេឆ�យថ “�ំយ៉ូែអល អ�ីៗទងំអស់ែដលអនកបនែថ�ងកនុងនម
�ពះអមច ស់ �ពះអមច ស់បនសំេរច�មពកយរបស់េ�ក។ មនិមនកំហុសមយួ
េទ។ អនកមនិែដលមករកេយងេហយសំុលុយពីេយងេទ។ អនកបនចិ ច ឹមខ�ួនអនក។
អនកមនិែដលេសនសំុឱយេយងេធ�អ�ីែដលអ�ច រយនិងេលចេធ� ស�មបអ់នកេទ។ អនក
បនេជ ទុកចិត�េល�ពះរបស់អនក េហយ�ទងប់នរេំ�ះអនកពីអ�ីៗទងំអស់។ េហយ
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ពកយរបស់អនកគឺពិត។ អ�ីៗទងំអស់ែដលអនកបននិយយកនុងនម�ពះអមច ស់គឺ
ដូចអ�ីែដលអនកបននិយយអ ច ឹង។ ប៉ុែន�េ ែតេយងចងប់នេស�ចមយួអងគ។”
107 េតអនក�ចេមលេឃញភពខុសគន េនះេទ? អនក�ច—អនកេឃញ
—ឧបយកលរបស់�រក��ចេធ�ករេលមនុស�បនែដរឬេទ? ជំនួសឱយករ
លះបងខ់�ួនឯងចំេពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ�� បនូ់វអ�ីែដលជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ ស�មបជី់វតិបរសុិទធ ចរកឹែដលមនិពុករលួយ ស�មបជី់វតិខុសគន
�បជជនបរមភ �បេទសបរសុិទធ មនុស�ែដលសែម�ង ពួកេគបន�សបគន នឹង
េ�កិយ េហយេធ�ដូចេ�កិយេហយេ �ពះវ�ិរែដលនិយយថ “មនិអីេទ
�គនែ់តេធ�ដូចេនះ េហយបន�េ មុខេទ ត។”
108 េតអនក�ចេឃញ�ជអ�ីេទ? ពួកេគនិយយ “គម នអ�ីែដល�ចពយបលបន
េឡយ។ អូ បុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�កបខណ័� មយួស�មប់
�កមជំនុំ។” និយយមយ៉ងេទ ត �ពះជមច ស់�ទងប់នយកមនុស� េហយបនយក
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេចញពីពួកជំនុំ េហយទុកឱយនិកយក�ង�េឡង។ មនិែដល
មនិែដល។ មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជ�ពះបនទូលៃនេសចក�ី
ពិត គឺេដមបដឹីកនអំនករហូតដល់�ពះេយសូ៊វយងមក។ ប៉ុែន�េនះជវធីិែដល�—�
បនេ ។
109 សូលបនេឡងកនអ់ំ�ច។ គតអ់�ច រយ�ស់…គតទ់ទួលបនដូច
ខងេ�កម។ អូ គតម់នេ�គ ងសឹកដ�៏សស់�� ត។ គតម់នអនកចំេរ ង។ គត់
មនែខល េហយគតម់នលំែពង។ អូ! គតប់នបង� ញដល់�បជជតិទងំអស់
ែដលេ េសសសល់។ េហយគតប់ននពំួកេគចូលេ កនុងលទធិ�បជធិបេតយយ
ែដលហួសពីអ�ីែដលអនក�មន កធ់� បប់នឮ។
110 េនះេហយជអ�ីែដលនិកយនិង�ពះវ�ិររបស់េយងបនេធ�េ ៃថងេនះ។
េយងមន�គរ�ពះវ�ិរធំជងេគបំផុតេ េលពិភពេ�ក។ េយងមនមនុស�
ែដលេស� កពក�់� តបំផុតេ េលពិភពេ�ក។ េយងមន��របូករណ៍ខពស់
បំផុតែដល�ច�តវបននមំក។
111 ដូចជមនុស�ែដលបនបង�ឹកពីសូលែដល�ចយកលំែពងេនះ េហយពួកេគ
�ចេរ �បនេហយេធ�ចលន�រហូតដល់�បជជតិននខ� ចពួកេគ។ ពួកេគជ
មនុស�ែដលមនករបណ�ុ ះប�� ល ទងំអស់។ ប៉ុែន�េ ៃថងមយួ មនេពល
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មយួែដលមនអនក�បែជងមន កេ់ចញមក។ េហយ�រេំភបដល់កងទព័អុី��ែអល
ទងំមូលរហូតដល់ពួកេគឈរញបញ័់រ េ កនុងែសបកេជងរបស់ពួកេគ។ កូលី
យ៉តបនេធ�ឱយពួកេគក� យជប � �បឈម “�បសិនេប�ពះរបស់អនកគឺដូចអ�ី
ែដលអនកនិយយពិតែមន! អនកគឺជអនកទទួលបនករបណ�ុ ះប�� លល�បំផុត។”
េហយគតប់នជំទស់នឹងពួកេគ។ ពួកេគមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ េ�គ ងសឹកល�ៗ
របស់ពួកេគនឹងមនិដំេណ រករេទ។ លំែពងរបស់ពួកេគនឹងមនិដំេណ រករេទ។ មន
អ�ីមយួែដលពួកេគមនិធ� បប់នឮ ពីមុនមក។

112 េហយេ�យករេគរព និងករេគរពចំេពះ�ពះកិត�ិយសនិងេសចក�ីៃថ�ថនូរ
និងេសចក�ី�ស�ញ់និងករ�បកបជ�គី�ទ ន ខញុ ំសូមនិយយែបបេនះ: ខញុ ំបន
�នេ ៃថងេផ�ងេទ ត េ កនុង�ក�ស� ហ�ិក ែដលកូន�បសរបស់េយងគឺគីស
គូ�បែជងរបស់េយងៃនករផ�យដំណឹងល� េ េពលែដលម៉ូ�ម៉ត�់នប់ន
ជំទស់គត ់ប៊លីី �គ �។ំ បននិយយថ “�បសិនេប�ពះរបស់អនកគឺជ�ពះ ចូរ
ឱយ�ទងព់យបលអនកឈដូឺចែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�។” េហយកូន�បស
របស់គីស ជមយួកងទព័ែដលេ សល់ េគសងប�់ង តេ់ហយចកេចញពី�បេទស
បនចុះចញ់។ �ជភព�ម៉ស់មយួ។ �ពះរបស់េយងគឺជ�ពះ។

113 េយងមន�កមជំនំុល�របស់េយង។ េយងមនករផ�យដំណឹងល�ដល៏�របស់
េយង។ េយងមនអនកចំេរ ងែដលបងលុ់យរបស់េយង។ េយងមន�កមចេ�ម ង
ល�បំផុត ែដលជប៉ូត�� តជងេគេ កនុង�បេទស។ េយងមនបុរសពូែក អនកខ�ះ
ជអនកមន�បកេ់�ចន។ េយងមនប ញ ។ េយងមនេទវវទិយរហូតដល់ចំណុច
េនះ េយង�ចផ�ព�ផ�យ�បន េយង�ច�បប�់បន។ េយង�ចផ�យដំណឹង
ល�និងនមំនុស�ចូលមក េហយេធ�ឱយមនុស��ប�់ននកផ់� ស់ែ�ប ជេរ ង�ល់
ឆន  ំ ចូល�ពះវ�ិរ។ [ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអឌី។] អនកចំេរ ងែដលបន
បង�់បករ់បស់េយង គឺករផ�យដំណឹងល��បកបេ�យប ញ  មនិដឹងពីរេប ប
េដមប�ីបឈមនឹងប � ែបបេនះេទ។ ពួកេគមនិដឹងអ�ីទងំអស់។ ពួកេគមនិដឹងអ�ី
េ�ះអំពីអំ�ចៃនករពយបលរបស់�ទង ់ គឺពីបុណយ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ ៃនអំ�ចែដល�ចយក�សេមលៃនអនក�� បេ់�យជំងឺម�រកីមយួ
និងេ�ះែលងឱយគតម់នេសរភីព។ ពួកេគមនិដឹងអ�ីទងំអស់។ ពួកេគមនិបន
ទទួលករបណ�ុ ះប�� លេ កនុងវស័ិយេនះេទ ដូច�ពះបទសូលនិង�កមមនុស�
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ែដលគតប់ង�ឹកែដរ។

114 ប៉ុែន�ខញុ ំសូមនិយយេ កន�់បជជនៃន�ពះ និងកូនៗរបស់អនក េដមបេី�យ
អនកដឹងថ�ពះជមច ស់មនិែដលេបះបងេ់ចលអនកេ�យគម ន�ក�េីឡយ។

115 េ�យមនិដឹងខ�ួន ចំេពះសូល សូលមនិដឹងអ�ីទងំអស់។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់
មន�វឌីេ ខងេ�កយភនមំយួកែន�ង ែដលមនិផ�ល់ចំណីដល់េច មេ េលេ ម
ខង�សនេទ។ គតប់ននពំួកេគេ ែកបរទឹកនិងេ �លេ ម ៃបតង។ គត់
បនគិតអំពីេច មរបស់ឪពុកគត។់ េហយ�បសិនេបមនអ�ីមយួរតម់កកនុង ជស
�តវ េដមបចីបេ់ច មមយួរបស់ឪពុកគត ់ គតប់នដឹងពីអំ�ចរបស់�ពះេដមប ី
រក�េច មេនះ។

116 �ពះេ ែតមន�វឌី េ កែន�ង�មយួ ែដលដឹងពីអតថនយ័ៃនករផ�ល់ចំណី
ឱយេច មរបស់�ពះ េ�យ�ពះេច�� របស់�ពះ។ គតេ់ ែតដឹងទងំអស់។

117 គតប់នទុកចិត�។ គតម់និបនដឹងអ�ីទងំអស់អំពីេ�គ ងសឹករបស់សូល
េហយគតក់ម៏និចងប់ន�ែដរ។ គតម់និចងប់ននិកយ�មយួរបស់ពួកេគ
េទ។ គតម់និចងប់នេ�គ ងសឹកចស់េលគតេ់ទ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
មនិដឹងអ�ីអំពី�េទ។ ប៉ុែន�សូមឱយខញុ ំចូលេ កនុងអំ�ចែដលខញុ ំ�គ ល់។” គតប់ន
ចិ ច ឹមេច មរបស់ឪពុកគត។់ គតប់នែថរក��លេ ម ។ គតប់នផ�ល់��រ
�តឹម�តវដល់ពួកេគ េហយពួកេគបនរស់េ និងលូត�ស់។

118 “មនុស�មនិ�តវរស់េ េ�យនំបុង័ែតប៉ុេ�� ះេទ។ ប៉ុែន��មរយៈ�ពះបនទូល
ទងំអស់ែដលេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះ មនុស�នឹងមនជីវតិ។” អនកគង� លពិត
ចិ ច ឹមពួកេគ។ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត។” េហយ�បសិនេបស�តវចបយ់កមន ក ់ េ�យជមង ឺ គតដឹ់ងពីអំ�ច
របស់�ពះ។

119 សូម�កេឡកេមល�វឌីដតូ៏ច ឈរេ ទីេនះ។ បននិយយថ “បុរសេនះ
គឺជអនកចមបងំ �ងំពីកំេណ ត។ េហយ�ងំពីគតេ់ េកមង គតម់និបនដឹង
អ�ីទងំអស់េ�កពីលំែពងនិងេ�គ ងសឹក។ គត�់តវបនបណ�ុ ះប�� លយ៉ងល�។
គតជ់អនក�ទឹស�ីមន ក។់ េហយអនកមនិដឹងអ�ីទងំអស់អំពី�។”
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120 គតប់ននិយយថ “េនះគឺជករពិតេ�ក។ ខញុ ំមនិដឹងអ�ីទងំអស់អំពីករ
បណ�ុ ះប�� លខង�ទឹស�ីរបស់គត។់ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលខញុ ំដឹង ថ េ េពល
ស�តវចូលមក េដមបយីកេច មមយួរបស់ឪពុកខញុ ំ ខញុ ំបនេ េ�យអំ�ចេច��
របស់�ពះ។ ខញុ ំបន�បគល់គត។់ ខញុ ំបននគំត�់តឡបម់ករកសុខភពល�េឡងវញិ
េ�យសុវតថិភព។ ខញុ ំបននគំត�់តលបេ់ �លេ ម ៃបតងែដលមនម�បនិ់ង
ទឹកែដលេ សល់។ េហយ�ពះែដលបន�បគល់សត�េ�េ កនុងៃដខញុ ំ េហយខញុ ំបន
សម� ប�់េ េពលែដល�បនយកេច ម—កូនេច មមយួ េហយ�ទងអ់នុ ញ តិឱយខញុ ំ
សម� បស់ត�េ�េនះ �ពះជមច ស់ៃន�ថ នសួគន៏ឹងយងេ ជមយួខញុ ំេដមបសីម� ប់
ជនភលីីសទីនែដលមនិកតែ់សបកេនះ។”

េយង�តវករករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ខញុ ំមនិដឹងៃថងរបស់ខញុ ំេទ។ គម ន
នរ�មន កដឹ់ងេទ។
121 �ពឹកែស�កខញុ ំកំពុងេដកេ េលែ�គ។ េហយខញុ ំ…ខញុ ំបនេដកលក ់ េហយខញុ ំ
សុបិនថយ៉ូែសបឈ ឺ េហយខញុ ំបនេលកគតេ់ឡងេដមបអីធិ�� នេ�យគត។់
េហយេ េពលខញុ ំភញ កេ់ឡង ខញុ ំពិតជតូចចិត��ស់។ ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង
�បែហលជយ៉ូែសបនឹងឈ។ឺ”
122 េហយខញុ ំេមលេ  មុនខញុ ំ កនុង�សេមលងងឹត ជជងពណ៌េ�ន ត។ េហយ
��កដូ់ចជខញុ ំ។ េហយខញុ ំបនេមល�។ េហយេ ខងេ�កយមននរ�មន ក់
ពណ៌ស េហយ�គឺជ�ទង។់ ខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ភរយិរបស់ខញុ ំ េដមបេីមលថ
េតនងភញ កេ់ហយឬ ែដលខញុ ំ�ចបង� ញដល់នង �បសិនេបនង�ចេមលេឃញ
និមតិ�េនះ។ ប៉ុែន�នងកំពុងេដក។
123 ខញុ ំបននិយយថ “អូ ខញុ ំសូមេទស �ពះអមច ស់។ ប៉ុែន� េនះគឺជជីវតិរបស់ខញុ ំ។
�ទង�់តវនខំញុ ំេ អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំបនេធ�។ �ល់េពលែដលមនអ�ីេកតេឡង ខញុ ំ
គិតថ�ជ�ទងក់ំពុងេធ��។ េហយខញុ ំដឹងថ�ជ��ងំពយយមដកខញុ ំេចញពី
�។” ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេប�ទង�់ចនខំញុ ំបន។” េហយេ េពលែដល
ខញុ ំ�កេឡកេមល ខញុ ំបនេឃញមុខ�� តបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេលបុរស
�េទ។ �ទងេ់ ពីមុខ ខញុ ំងកេមលេ�កយ។ �ទងប់នេលកៃដេឡងេហយចបៃ់ដ
របស់ខញុ ំ េហយចបេ់ផ�មផ� ស់ប�ូរផ�ូវ េនះ។ និមតិ�បនចកេចញពីខញុ ំ។ កលពី�ពឹក
ៃថង�ទិតយមុន ខញុ ំបនភញ កពី់�ពលឹម។ េនះគឺេ ៃថងេ រ ៍និមតិ�េនះ។ េបក…
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124 ខញុ ំែតងែត�ពយបរមភ ខញុ ំែតងែតគិតពីករ�� ប។់ � ខញុ ំមន�យុ�សិបឆន ំ
េហយ េពលេវ�របស់ខញុ ំមនិែមន…មនិបនគិតថែវងេពកេទ។ េហយខញុ ំឆងល់ថ
េតខញុ ំនឹងេ ជ របូកយ សួគ៌។ “��ចថខញុ ំនឹងេឃញមតិ�ភក�ិជទី�ស�ញ់
របស់ខញុ ំ េហយនិយយថ អព័ទពណ៌សបន�ិចនឹងបន� េហយនិយយថ ‘មនបង
�បសេនវលិេ ’ ឬ គតម់និ�ចនិយយបនថ សួស�ីបង�បស �បណ�?ំ
េហយេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�ទងយ់ងមក ខញុ ំនឹងក� យជមនុស�ម�ងេទ ត។” ខញុ ំ
េ�ចនែតគិតដូេចនះ។

125 ខញុ ំកំពុងសុបិនថខញុ ំេ េ�កភគខងលិច។ េហយខញុ ំបនចុះេ កែន�ងមយួ
េ េសក�បស េហយ�បពនធរបស់ខញុ ំេ ជមយួខញុ ំ េហយេយងបនេន�ទ�តី។
េហយខញុ ំបនឈបេ់ហយ—េហយបនេបកទ� រ។ េហយេមឃពិតជ�� ត�ស់។
ពួកេគេមលេ ដូចជមនិបនេធ�េ �ជលងភនេំទ។ ពួក�មនពណ៌េខ វេហយ
ពពកពណ៌ស�� ត។ េហយខញុ ំបននិយយេ កន�់បពនធខញុ ំ បននិយយថ
“េយងគួរែតេ ទីេនះ ជយូរមកេហយ អូនសម� ញ់។” នងបននិយយថ “េដមប ី
ជ�បេយជនដ៍ល់កូនៗ េយងគួរែតជប៊លីី។” ខញុ ំបននិយយថ “េនះេហយ…”
េហយខញុ ំភញ កេ់ឡង។

126 ខញុ ំគិត “ខញុ ំកំពុងសុបិនខ� ងំ�ស់! ខញុ ំឆងល់ថេហតុអ�ី។” េហយខញុ ំបនេមលចុះ
េហយនង�តវបនេគងែកបខញុ ំ។

127 េហយខញុ ំបនេលកេខនយរបស់ខញុ ំ ដូចជអនកជេ�ចនបនេធ�� �កក់បល
ខញុ ំេល—ែ�គ េហយ�កៃ់ដខញុ ំេ ខងេ�កយខញុ ំ។ េហយខញុ ំ�តវបនេដកេ
ទីេនះដូចេនះ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំ�គនែ់តឆងល់ថ �នឹងេ ជ
យ៉ង�ែដរ។ ខញុ ំមន�យុ ៥០ ឆន េំហយ ខញុ ំមនិទនេ់ធ�អ�ីេ េឡយេទ។
�បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបនខ�ះេដមបជីួយ�ពះអមច ស់ េ�ពះខញុ ំដឹងថខញុ ំនឹងមនិ�� ប់
េទ។ ពកក់�� លៃនេពលេវ�របស់ខញុ ំបនកន�ងផុតេ  យ៉ងេ�ច�ស់ឬ
េ�ចនជងពកក់�� ល។ េបខញុ ំរស់េ ដូចមនុស�ចស់ ខញុ ំេ ែតពកក់�� ល
េពលេវ�េទ ត។” េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិ។ េហយខញុ ំ�តវបនេដកេ ទីេនះ
េដមបេី�កកេឡង។ ��បែហលេម៉ង ៧។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងេ
�ពះវ�ិរេ �ពឹកេនះ។ េបខញុ ំស�ក ខញុ ំចង�់� បប់ង�បសេនវលីអធិបបយ។”
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128 ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “េតអនកភញ កេ់ហយែមនេទ អូនសម� ញ់?” េហយនង
កំពុងេដកលក�់សល។
129 េហយខញុ ំមនិចងេ់�យអនកខកខនេរ ងេនះេទ។ �បនផ� ស់ប�ូរខញុ ំ។ ខញុ ំមនិ�ច
ជបង�បស�បណ�ដូំចខញុ ំពីមុនេទ។
130 េហយខញុ ំបនេមល។ េហយខញុ ំបនឮអ�ីមយួនិយយបន�ថ “អនកេទបែត
ចបេ់ផ�មេទ។ ចុចករ�បយុទធ។ �គនែ់តបន�ចុច។”
131 ខញុ ំ�គវកីបលបន�ិច។ ខញុ ំគិត “អ ច ឹងខញុ ំ�បែហលជគិតដូចេនះ។” អនកដឹងេទ
មនុស�មន ក�់ចទទួលបនករ�សេមល�សៃមខ�ះ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ
�គនែ់ត�បែហលជ�សៃមថអ ច ឹង។”

�បននិយយថ “ចុចករ�បយុទធ។ បន�េទ ត។ បន�េទ ត។”
132 ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជខញុ ំបននិយយ�។” េហយខញុ ំ�កប់បូរមតខ់ញុ ំ
�កក់នុងេធមញ េហយ�កៃ់ដេលមតខ់ញុ ំ។
133 េហយេ ទីេនះ�មកម�ងេទ ត បននិយយថ “�គនែ់តបន�ចុច។ �បសិនេប
អនក�គនែ់តដឹងថមនអ�ីេ ចុងប ចបៃ់នផ�ូវ!”
134 េហយ��កដូ់ចជខញុ ំលឺសំេលង �គ �រំអឺនក�មន កែ់ដលេ�ច ងចំេរ ង
ដូចេនះ (ពួកេគេ�ច ង�េ ទីេនះ ��ែម ៉និងអនកទងំអស់គន )។

ខញុ ំពិតជនឹកផទះ េហយខញុ ំចងេ់ឃញ�ពះេយសូ៊វ។
ខញុ ំចងលឺ់សំេលងជួងទងំេនះ។
�នឹងបំភ�ផឺ�ូវរបស់ខញុ ំេហយនឹងបតក់រភយ័ខ� ចទងំអស់។
ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមអនុ ញ តឱយខញុ ំេមលឆ�ងកត�់ងំនន

ៃនេពលេវ�។
អនកបនឮ�េ�ច ងេ �ពះវ�ិរ។

135 េហយខញុ ំបនឮអ�ីមយួនិយយថ “េតអនកចងេ់មលហួស�ងំននេទ?”
ខញុ ំបននិយយថ “��ចជួយខញុ ំបនេ�ចន�ស់។”

136 េហយខញុ ំបនេមល។ កនុងេពលែតមយួខញុ ំ…ដេង�មមយួ ខញុ ំបនចូលមកកែន�ង
តូចមយួែដលរអិល។ ខញុ ំ�កេឡកេមលេ េ�កយ េហយខញុ ំេ ទីេនះកំពុងេដកេ
េលែ�គ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជេរ ងចែម�ក។”
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137 ឥឡូវ ខញុ ំមនិចងេ់�យអនកនិយយេរ ងេនះម�ងេទ តេទ។ េនះគឺេ មុខ
�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ ឬេច មរបស់ខញុ ំែដលខញុ ំកំពុងែតឃ� ល។ េទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ
ខញុ ំេ កនុង�ងកយេនះ ឬខងេ�កេទះបី�ជករបកែ�បកេ៏�យ ក�៏មនិដូចជ
ទស�នៈែដលខញុ ំធ� បម់នែដរ។ ខញុ ំ�ចេមលេ ទីេនះ េហយខញុ ំ�ចេមលេ
ទីេនះ។
138 េហយេ េពលែដលខញុ ំបុកកែន�ងតូចេនះ ខញុ ំមនិែដលេឃញមនមនុស�ជ
េ�ចនបនរតម់កេ�យែ�សក។ “អូ បង�បសជទី�ស�ញ់របស់េយង!”
139 េហយខញុ ំបនេមល។ េហយ ស�ីវយ័េកមង�បែហលជេ �យុ ២០ ឆន ពំី ១៨
េ  ២០ ឆន  ំពួកេគបន�គវឱីបខញុ ំ េហយនិយយតិចៗថ “បង�បសជទី�ស�ញ់
របស់េយង!”
140 សូមអេ ជ ញមកបុរសវយ័េកមង េ កនុងភពឈ� សៃវៃនភពជបុរសវយ័េកមង។
េហយែភនករបស់ពួកេគភ� ឺ និងេមលេ ដូចជផក យេ េពលយបង់ងឹត។ េធមញ
របស់ពួកេគមនពណ៌សដូចគុជខយង។ េហយពួកេគកំពុងែ�សក េហយចបខ់ញុ ំ
េហយែ�សក។ “អូ បង�បសជទី�ស�ញ់របស់េយង!”
141 េហយខញុ ំបនឈប ់ េហយខញុ ំបនេមល។ េហយខញុ ំេ េកមង។ ខញុ ំបន
�កេឡកេមលេ �ងកយចស់របស់ខញុ ំ ែដល�កេ់ ទីេនះេ�យៃដរបស់ខញុ ំេ
ខងេ�កយកបលរបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិយល់ពីេរ ងេនះេទ។”
142 េហយ ស�ីវយ័េកមងទងំេនះបនេបះៃដឱបខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថេនះគឺជ
ទស�និកជនច�មះ េហយខញុ ំនិយយេនះេ�យភពែផ�មែល�ម និងេ�យភព
រងុេរ ងៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ បុរសមនិ�ច�កៃ់ដេល ស�ីេ�យគម ន�រមមណ៍របស់
មនុស�េទ ប៉ុែន��មនិេ ទីេនះេទ។ មនិមនកលពីម�លិមញិនិងៃថងែស�កេទ។
ពួកេគមនិធុញ�ទន។់ ពួកេគ…ខញុ ំមនិែដលេឃញ�សី�� តែបបេនះេ កនុងជីវតិ
របស់ខញុ ំេទ។ ពួកេគមនសកចុ់ះដល់ចេងកះ សំពតែ់វងដល់េជង។ េហយពួកេគ
�គនែ់តឱបខញុ ំ។ �មនិែមនជករឱបដូចជប�ូន�សីរបស់ខញុ ំែដលអងគុយេ ទីេនះ
នឹងឱបខញុ ំេឡយ។ ពួកេគមនិបនេថបខញុ ំេទ េហយខញុ ំកម៏និបនេថបពួកេគែដរ។
�គឺជអ�ីែដលខញុ ំ—ខញុ ំមនិទនម់នេទ—ខញុ ំមនិមនពកយែដល�តវនិយយេទ។
“ភពល�ឥតេខច ះ” កំុបះ៉�។ “ល�វេិសស” នឹងមនិបះ៉�េទ។ �ជអ�ីែដលខញុ ំមនិែដល…
អនក�តវេ ទីេនះ។
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143 េហយខញុ ំបនេមលផ�ូវេនះនិងវធីិេនះ។ េហយពួកេគបនមក�បព់ន់
នក។់ េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិយល់ពីេរ ងេនះេទ។” ខញុ ំបននិយយថ
“ែមនេហយពួកេគ…”
144 េហយេ ទីេនះមនហូប។ េនះគឺជ�បពនធទី១ របស់ខញុ ំ។ នងរត់
េហយមនិែដលនិយយថ “ប�ីរបស់ខញុ ំេទ។” នងបននិយយថ “បង�បស
ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ” េហយេ េពលនងឱបខញុ ំ មន ស�ីមន កេ់ផ�ងេទ តកំពុង
ឈរេ ទីេនះ ែដលបនឱបខញុ ំ េហយបនទ បម់កហូបបនឱប ស�ីេនះ និង
ជមយួគន ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “អូ េនះ�តវែតមនអ�ីែប�ក។ �មនិ�ចេទ…មន
អ�ីមយួ…” ខញុ ំគិត “អូ េតខញុ ំចង�់តលបេ់ េ�គងឆ�ឹងចស់ម�ងេទ តេទ?”
145 ខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិេពលេនះ។ ខញុ ំគិត “េតេនះជអ�ី?” េហយខញុ ំេមលេ
ពិតជល��ស់។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចយល់ពីប � េនះ
េទ។” ប៉ុែន�ហូប�កដូ់ចជដូចជ អូ ែដលេភញ វដម៏នកិត�ិយស។ នងមនិមនអ�ី
ែប�កេទ ប៉ុែន��គនែ់តដូចជេភញ វដម៏នកិត�ិយសប៉ុេ�� ះ។
146 េហយខញុ ំបនលឺសំេលងមយួែដលនិយយមកកនខ់ញុ ំ គឺេ កនុងបនទបនិ់យយ
ថ “េនះគឺជអ�ីែដលអនកបន�បកសគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះគឺជក�ី
�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះ។ េហយគម នអ�ី�ចចូលទីេនះបនេទេបគម ន�។”
147 ខញុ ំមនករេប�ជញ ចិត�ជងេពល�ៗទងំអស់ កនុងជីវតិ ថ��តវករ�ស�ញ់
ល�ឥតេខច ះេដមបចូីលេ ទីេនះ។ មនិមនករ�ចែណនេទ។ មនិមនករ
អស់កម� ងំេទ។ មនិមនករ�� បេ់ទ។ ករឈមឺនិ�ចេកតេឡងេ ទីេនះេទ។
មរណភព មនិ—មនិ�ចេធ�ឱយអនកចស់។ និង…ពួកេគមនិ�ចយំបនេទ។ �
�គនែ់តជេសចក�ីអំណរែតមយួប៉ុេ�� ះ។
148 “អូ បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ!” ពួកេគបននខំញុ ំេឡង េហយខញុ ំេ េល
កែន�ងខពស់មយួ។
149 ខញុ ំគិត “ខញុ ំមនិសុបិនេទ។ ខញុ ំកំពុង�កេឡកេមលេ េ�កយវញិ—�ងកយ
របស់ខញុ ំេដកេ ទីេនះេ េលែ�គ។”
150 េហយពួកេគបនតំេឡងខញុ ំេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “អូ ខញុ ំមនិគួរ
អងគុយេ ទីេនះេទ។”
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151 េហយេ ទីេនះបនមក ស�ីនិងបុរស មកពីភគីទងំពីរ �គនែ់តេ កនុងកររកី
លូត�ស់ៃនយុវវយ័របស់ពួកេគ ែ�សក។ េហយមន ស�ីមន កក់ំពុងឈរេ ទីេនះ
េហយនងបនែ�សកថ “អូ បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ! អូេយងរកី�យែដល
បនជួបអនកេ ទីេនះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិយល់ពីេរ ងេនះេទ។”
152 េហយបនទ បម់កមនសេម�ងេនះែដលកំពុងែតនិយយេចញពីខញុ ំ បន
និយយថ “អនកដឹងេទ ��តវបនសរេសរេ កនុង�ពះគមពរីែដលពួកេ��បន
�បមូលផ�ុ ំជមយួ�បជជនរបស់ពួកេគ។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “�តវេហយ។ ខញុ ំចបំនថេ កនុងបទគមពរី។”

បននិយយថ “ែមនេហយ េនះគឺជេពលែដលអនកនឹងជួបជំុជមយួ
�បជជនរបស់អនក។”

ខញុ ំបននិយយថ “បនទ បម់កពួកេគនឹងក� យជករពិត េហយខញុ ំ�ចមន
�រមមណ៍ថពួកេគពិតែមន។”

“នឹងេហយ។”
153 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�មន�ប�់ន។ មនិមនេ�ចនេនះេទ។”
154 េហយសេម�ងេនះបននិយយថ “ពួកេគមនិែមនជ�បណ�េំទ។
ពួកេគគឺជអនកផ� ស់ែ�បចិត�េជ របស់អនក។ េនះគឺជអ�ីែដលអនកបននេំ ដល់
�ពះអមច ស់។” េហយបននិយយថ “ពួកេគខ�ះជ ស�ីេ ទីេនះ ែដលអនកគិតថ
�� ត�ស់ បន�បេសរជង�យុេកសិបឆន េំ េពលែដលអនកនពំួកេគេ រក
�ពះអមច ស់។ កុំឆងល់ពីអ�ីែដលពួកេគកំពុងែ�សក ‘បង�បសជទី�ស�ញ់របស់
េយង!’”
155 េហយេ េពលេនះពួកេគបនែ�សកេឡងថ “�បសិនេបអនកមនិបនេ េទ
េយងនឹងមនិេ ទីេនះេទ។”

ខញុ ំ�កេឡកេមលជំុវញិ។ ខញុ ំគិត “ខញុ ំមនិយល់េទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “អូ! េត�ពះេយសូ៊វេ ឯ�? ខញុ ំចងេ់ឃញ�ទងខ់� ងំ
�ស់។”
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156 ពួកេគថ “ឥឡូវេនះ �ទងគឺ់�គនែ់តខពស់ជងេនះបន�ិច េឡងផ�ូវេនះ។” បន
និយយថ “ៃថង�មយួ�ទងនឹ់ងមករកអនក។” េឃញេទ? បននិយយថ “អនក
�តវបនប ជូ នស�មបជ់េមដឹកន។ំ េហយ�ពះជមច ស់នឹងយងមក។ េហយ
េ េពលែដល�ទងេ់ធ�ដូេចនះ �ទងនឹ់ងវនិិចឆយ័អនក�មអ�ីែដលអនកបនបេ�ង នពួកេគ
ជដំបូង ថេតពួកេគចូលឬមនិចូល។ េយងនឹងចូលេ �មករបេ�ង នរបស់
អនក។”
157 ខញុ ំបននិយយថ “អូ ខញុ ំរកី�យ�ស់។ េតប៉ូល េតគត�់តវែតឈរដូចេនះ
េទ? េតេព�តស�តវឈរដូចេនះេទ?”

“�តវេហយ។”
158 ខញុ ំបននិយយថ “បនទ បម់កខញុ ំបនអធិបបយ�ល់�ពះបនទូលែដលពួកេគ
បនអធិបបយ។ ខញុ ំមនិែដលែបកពី�ពីមខ ងេ មខ ងេទ។ ពួកេគបនេធ�បុណយ
�ជមុជេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំកប៏នេធ�ដូចគន ែដរ។ កែន�ងែដលពួកេគ
បនបេ�ង នពីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខញុ ំកប៏នេធ�ែដរ។ អ�ីកេ៏�យ
ែដលពួកេគបេ�ង នខញុ ំកេ៏ធ�ែដរ។”
159 េហយពួកេគបនែ�សក េហយនិយយថ “េយងដឹងេហយ។ េហយេយង
ដឹងថេយងនឹងេ ជមយួអនក េ ៃថង�មយួ �តឡបេ់ ែផនដីវញិ។” បន
និយយថ “�ពះេយសូ៊វនឹងយងមក េហយអនកនឹង�តវបនវនិិចឆយ័�ម�ពះបនទូល
ែដលអនកបនផ�ព�ផ�យដល់េយង។ េហយ�បសិនេបអនក�តវបនេគទទួលយក
េ េពលេនះ ែដលអនកនឹងក� យជ” េហយនិយយថ “បនទ បម់កអនកនឹងបង� ញ
េយងេ �ទង ់ ជរង� នៃ់នកិចចបំេរ របស់អនក។” បននិយយថ “អនកនឹងនេំយង
េ ឯ�ទង ់ េហយេយងទងំអស់គន នឹង�តឡបេ់ ែផនដីវញិ េដមបរីស់េ ជេរ ង
រហូត។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតខញុ ំ�តវ�តលបម់កវញិេទឥឡូវេនះ?”

“�តវេហយ។ ប៉ុែន�សូមបន�េ មុខេទ ត។”
160 ខញុ ំបនេមល។ េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញ�បជជន ដូចជេ ឆង យដូចជខញុ ំ
�ចេមលេឃញ េ ែតមក ចងឱ់បខញុ ំ ែ�សកថ “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់
េយង!”
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161 �គនែ់តសំេឡងមយួបននិយយថ “អ�ីទងំអស់ែដលអនកធ� ប�់ស�ញ់
និងអ�ីែដលធ� ប�់ស�ញ់អនក �ពះបន�បទនដល់អនកេ ទីេនះ។” េហយខញុ ំបន
េមល។ េហយេ ទីេនះមនែឆកចស់របស់ខញុ ំ េដរេឡងមក។ េសះរបស់ខញុ ំកម៏ក
ទីេនះ េហយ�កក់បលរបស់�េ េល�ម របស់ខញុ ំនិងចងក រខញុ ំ។ បននិយយថ “អ�ី
ទងំអស់ែដលអនកធ� ប�់ស�ញ់ និងអ�ីែដលធ� ប�់ស�ញ់អនក �ពះជមច ស់បន
�បគល់ពួកេគេ កនុងក�� បៃ់ដអនក �មរយៈកិចចបំេរ របស់អនក។”

េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ថខ�ួនខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរពីទីកែន�ងដ�៏សស់�� តេនះ។
162 េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិ។ ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកភញ កេ់ហយែមនេទ?”
នងេ ែតេដកលក។់
163 េហយខញុ ំបនគិតថ “ឱ�ពះអងគេអយ! ឱ�ពះអងគេអយសូមជួយទូលបងគំ
ផង។ កុំេ�យខញុ ំែកស�មលជមយួ�ពះបនទូលេឡយ។ សូមឱយខញុ ំសថិតេ �តង់
េល�ពះបនទូលេនះ េហយផ�ព�ផ�យ�។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលមកឬេ អ�ែីដល
នរ�មន កេ់ធ� សូលកូន…កូន�បសរបស់គីសប៉ុនម ននកេ់កនេឡង េតមនប៉ុនម ន
នកែ់បបេនះឬែបបេនះឬេផ�ងេទ ត។ សូមឱយខញុ ំ �ពះអមច ស់េអយ ចុចេ កែន�ង
េនះ។” ករភយ័ខ� ចទងំអស់ៃនករ�� ប…់
164 ខញុ ំនិយយេរ ងេនះ ជមយួ�ពះគមពរីមុខខញុ ំ េ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំមនកូន�បសតូច
មន កេ់ ទីេនះ �យុ ៤ ឆន េំដមបចិី ច ឹម។ ខញុ ំមនកូន�សី�យុ-៩-ឆន  ំនិងកូន-ជំទង់
ែដលខញុ ំសូមអរគុណ ែដលបនបែង�រផ�ូវរបស់�ពះអមច ស់។ �ពះ អនុ ញ តឱយខញុ ំ
រស់េ  េដមបនីពំួកេគេឡងេ កនុងករ�ស់េត នរបស់�ពះ។
165 េហយខងេលេនះ ពិភពេ�កទងំមូល�កដូ់ចជែ�សក�កខ់ញុ ំ ស�ីនិង
បុរស�យុ ៩០ ឆន  ំនិងមនុស��គប�់បេភទ “�បសិនេបអនកមនិបនេ េទ េយងនឹង
មនិេ ទីេនះេទ។”
166 េហយ �ពះ អនុ ញ តឱយខញុ ំចុចករ�បយុទធេនះ។ ប៉ុែន��បសិនេប�ជិតនឹង�� ប់
ខញុ ំមនិែមនជមនុស�កំែប�ងេទ។ �នឹងជេសចក�ីអំណរ �ជេសចក�ីរកី�យ ែដល
បនេចញពី អំេពពុករលួយនិងភព�ម៉ស់េនះ។
167 �បសិនេបខញុ ំ�ចេធ�បន ខពស់ជងមយួរយពន�់នម៉យល៍ ប�ុកកេរ ៉
េហយេនះគឺជេសចក�ី�ស�ញ់ដល៏�ឥតេខច ះ ជំ�ននីមយួៗវធីិេនះ �រមួតូច
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រហូតដល់េយងេ ដល់កែន�ងែដលេយងេ ឥឡូវេនះ។ ��គនែ់តជ�សេមលៃន
អំេពពុករលួយប៉ុេ�� ះ អ�ីមយួតិចតួចែដលេយង�ចដឹងនិងមន�រមមណ៍ថមន
អ�ីមយួេ កែន�ង�មយួ។ េយងមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។
168 អូ មតិ�ភក�ិជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ ជទី�ស�ញ់ៃន
ដំណឹងល� កូនេ ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំចំេពះ�ពះ �� បខ់ញុ ំ �គគង� លរបស់អនក។
អនក ខញុ ំសងឃមឹថមនវធីិខ�ះែដលខញុ ំ�ចពនយល់អនកបន។ មនិមនពកយអ�ី ខញុ ំមនិ
�ចរក�េឃញេទ រកមនិេឃញេ កែន�ង�េទ។ ប៉ុែន��គនែ់តេលសពីដេង�ម
ចុងេ�កយេនះ គឺជេរ ងដរ៏ងុេរ ងបំផុតែដលអនកមនិធ� បម់ន… គម នវធីិ��ច
ពនយល់បនេទ។ គម នផ�ូវេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេទ។ ប៉ុែន�អ�ីកេ៏�យែដលអនកេធ�
មតិ�សំ�ញ់េអយ �កអ់�ីៗេផ�ងេទ តរហូតដល់អនកទទួលបនេសចក�ី�ស�ញ់
ឥតេខច ះ។ េ ដល់កែន�ងមយួែដលអនក�ច�ស�ញ់មនុស��គបគ់ន  ស�តវ និងអ�ី
ៗេផ�ងេទ ត។
169 ដំេណ រទស�នកិចចេនះេ ទីេនះ ស�មបខ់ញុ ំ បនេធ�ឱយខញុ ំក� យជបុរសេផ�ង។
ខញុ ំមនិ�ច ឬមនិែដល មនិដូចបង�បស�បណ�ែំដលខញុ ំធ� បម់នពីមុនេទ។
មនិថយន�េ�ះកំពុងរ ជួ យ រកឺេ៏ផ�កបេនទ ររនទះបញ់ រកឺច៏រកមមមនកេំភ�ងមក
េលខញុ ំ អ�ីកេ៏�យ�មនិសំខនេ់ទ។ ខញុ ំនឹងេ េធ�ស ងគ មេ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ។
តបតិខញុ ំបនផ�ព�ផ�យដំណឹងល�ដល់សត�េ�កនិងមនុស�ទងំអស់ែដលខញុ ំ�ច
ប ចុ ះប ចូ លពួកេគេ កែន�ងទឹកដីដ�៏សស់�� ត។
170 ��កដូ់ចជពិបក។ ��ច�តវករកម� ងំេ�ចន។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវ
ចំ�យេពលយូរប៉ុ�� េទ។ េយងមនិដឹងេទ និយយខងែផនក�ចឈ់ម។
េនះ…ពីករពិនិតយរបស់ខញុ ំេ ៃថងមុន គតប់ននិយយថ “អនកមន�យុ ២៥ ឆន ំ
ជជីវតិែដលលំបក។ អនករងឹមេំហយ។” េនះបនជួយខញុ ំ។ ប៉ុែន� អូ �មនិែមនេទ។
េនះមនិែមនេទ។ �ជអ�ីមយួេ កនុងទីេនះ។ អំេពពុករលួយេនះ បនបន�ល់ទុកនូវ
ភពមនិេចះរងីសងួត។ ជីវតិរែមង�� បេ់នះ �តវ�កេ់លអមតភព។
171 កូន�បសរបស់គីស�ចនឹងេកនេឡង។ ខញុ ំ…អ�ីែដលល�ទងំអស់ែដលេគ
េធ� ខញុ ំមនិមនអ�ី��កកក់នុងករនិយយ�បឆងំនឹង�េទ ផ�ល់ដល់ជន�កី�កនិង
សបបរុសធម។៌ េហយចថំ េហតុអ�ី�ំយូែអល�បបសូ់លថ “អនកនឹងទយផង
ែដរ។” េហយមនុស�ជេ�ចនៃនបុរសទងំេនះ គឺជ�គអធិបបយែដលពូែក �ច
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អធិបបយ�ពះបនទូលដូចជពួកេទវ�។ ប៉ុែន��មនិែមនជឆនទៈរបស់�ពះេឡយ។
�ពះជេស�ចរបស់ពួកេគ។ បងប�ូន�បស�សី អនកអនុ ញ តឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ដឹកនអំនក។

សូមឱយេយងឱនកបលចុះមយួែភ�ត។
ខញុ ំពិតជនឹកផទះនិង�ស់…ខញុ ំចងេ់ឃញ�ពះេយសូ៊វ
ខញុ ំចងលឺ់សំេលងជួងទងំេនះ
�នឹងបំភ�ផឺ�ូវរបស់ខញុ ំេហយនឹងបតក់រភយ័ខ� ចទងំអស់
�ពះអមច ស់េអយ សូមឱយេយង�កេឡកេមលអតីតកលៃន

�ងំននៃនេពលេវ�។
ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមឱយខញុ ំេមលឆ�ងកត�់ងំននៃនទុកខ

�ពយនិងករភយ័ខ� ច
សូមឱយខញុ ំេមលពន�ឺភ�ៃឺនៃថងេនះ
�នឹងព�ងឹងជំេន របស់េយងេហយនឹងបតក់រភយ័ខ� ច

ទងំអស់
�ពះអមច ស់េអយ សូមឱយពួកេគេមលេ អតីតកលៃន

�ងំននៃនេពលេវ�។
172 ខញុ ំ�បកដថ �ពះអមច ស់ �បសិនេប�ពះវ�ិរតូចេនះ េ �ពឹកេនះ �គនែ់ត
�ចេមលេ �ងំននអតីតកលេនះ: មនិែមនជទុកខេវទនកនុងចំេ�មពួកេគេទ
�មនិ�ចមនេឡយ មនិែមនជជំងឺ គម នអ�ីេ�កពីភពឥតេខច ះ។ េហយ��គនែ់ត
ជដេង�មមយួេ ទីេនះនិងេ ទីេនះ ពី�យុចស់ដល់យុវវយ័ ពីេពលមយួេ
េពលអស់កលបជនិចច ពីករេន យហតៃ់ថងែស�ក និងទុកខ�ពយកលពីម�លិមញិ
រហូតដល់េពលបចចុបបននៃនភពអស់កលបជនិចច។
173 ខញុ ំសូមអធិ�� ន ថ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់មនុស��គបគ់ន េ ទីេនះ �បសិនេប
មនអនកេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ ែដលមនិ�គ ល់�ទង�់មវធីិៃនេសចក�ី
�ស�ញ់។ េហយពិត�បកដ�ស់ �ពះវរបិ�េអយ គម នអ�ី�ចចូលេ កនុង
ទីបរសុិទធេនះបនេទ េបគម នេសចក�ី�ស�ញ់ែបបេនះ ករេកតជថមីេកតជថមី
ម�ងេទ ត។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជ�ពះ គឺជេសចក�ី�ស�ញ់ េហយេយងដឹង
ថេនះគឺជករពិត។ មនិថេយងេរ រភនេំ�យជំេន របស់េយងេទ �បសិនេបេយង
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បនេធ�េរ ងដអ៏�ច រយ េ ែត គម នេ ទីេនះ េយងមនិ�ចេឡងជេណ� រដអ៏�ច រយ
េនះេទ។ ប៉ុែន�ជមយួេនះ �នឹងេលកេយងហួសពីករយកចិត�ទុក�កេ់លែផនដី
េនះ។ ទូលបងគំអធិ�� នថ ឱ�ពះវរបិ�េអយ សូម�ទង�់បទនពរដល់�បជជន
េ ទីេនះ។
174 េហយ�ចថមនុស��គបរ់បូែដលបនឮទូលបងគំេ �ពឹកេនះ �បបេ់សចក�ី
ពិតេនះ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមេធ�ជបនទ ល់របស់ទូលបងគំ ដូចេ�ក
�ំយូែអលពីបុ�ណ “េតខញុ ំធ� បប់ន�បបព់ួកេគពីអ�ីេ កនុង�ពះនមរបស់�ទង់
ប៉ុែន�េ�កែតពីករពិតេទ?” ពួកេគជេ �កម។ េហយខញុ ំ�បបព់ួកេគឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់េអយ ថ�ទងប់ននទូំលបងគំេ ទឹកដីេនះ។ េហយ�ទងដឹ់ងថ�ជ
ករពិត។
175 េហយឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�េអយ េបមនអនកខ�ះែដលមនិ�គ ល់�ទង ់ សូម
េ�យេម៉ងេនះែដលជេពលែដលពួកេគនិយយ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�ក់
�ពះហឫទយ័របស់�ពះអងគកនុងចិត�ទូលបងគំ។” ផ�ល់��ពះបិ�េអយ។
176 េហយឥឡូវេនះ េ�យអនកឱនកបលចុះ សូមេលកៃដរបស់អនកេឡង េហយ
និយយថ “អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ បង�បស�បណ� ំ�ពះជមច ស់នឹងេ កនុងខញុ ំ។”
177 ឥឡូវេនះេពលអនកេ កែន�ងែដលអនកេ  គឺ�គនែ់តសុខសបបយ
េហតុអ�ីបនជអនកមនិនិយយេ កន�់ពះវរបិ� “�ពះេ កនុងដួងចិត�ខញុ ំ ៃថងេនះ ខញុ ំ
េបះបងេ់ចលអ�ីៗទងំអស់ៃនេ�កិយ។ ខញុ ំលះបងអ់�ីៗ�គបយ៉់ង េដមប�ីស�ញ់
�ទងនិ់ងបេ�ម�ទង ់ េពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េហយចបពី់ៃថងេនះតេ  ខញុ ំនឹង
�ម�ទង ់ េ �គបខ់គមពរីៃន�ទងទ់ងំអស់”? �បសិនេបអនកមនិបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹក�គី�ទ នេទ “ទូលបងគំនឹងេធ� �ពះអមច ស់េអយ។”
178 “�បសិនេបទូលបងគំមនិទនប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…” �ទងនឹ់ងដឹង
ថេពល�អនកបនទទួល�។ �នឹងផ�ល់ឱយអនក—�នឹងផ�ល់ឱយអនកនូវករធន
និងេសចក�ី�ស�ញ់ែដលអនក�តវករ។ អូ អនក�បែហលជបនេធ�ខុសគន  មន
�រមមណ៍ដូចជអនក�បែហលជបនែ�សក ឬនិយយភ�ដៃទ េនះមនិអីេទ។
ប៉ុែន��បសិនេបេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភពេនះមនិេ ទីេនះ េជ ខញុ ំឥឡូវេនះចុះ
និយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�កេ់ កនុងដួងចិត�ខញុ ំ និងេ កនុង�ពលឹង
ខញុ ំ ករេឈងដល់�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ ថខញុ ំ�ច�ស�ញ់ និងថ� យសិរលី�
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និងមនេសចក�ី�ស�ញ់ដេ៏ទវភពេ កនុងចិត� ខញុ ំៃថងេនះ ែដលនឹងនខំញុ ំេ ទឹកដី
េនះេ េពលដេង�មចុងេ�កយរបស់ខញុ ំចកេចញពីខញុ ំ” ខណៈេពលែដលេយង
អធិ�� ន។ អនកអធិ�� នេ�យខ�ួនឯង ឥឡូវេនះ។ �មវធីិផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក អនក
អធិ�� នសំុ�ពះឱយេធ�េរ ងេនះស�មបអ់នក។
179 ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។ អនកបុរសមនសកព់ណ៌�បេផះដ៏
មនតៃម�អងគុយេ ទេីនះ ែដលបនខិតខំេធ�ករនិងចិ ច ឹមកូនៗ! អនក�កី�ក
េ�កយយចស់ែដលបនបង�ូរទឹកែភនកេចញពីែភនករបស់ពួកេគ! ខញុ ំសូម
ធនអះ�ងដល់អនកថ ប�ូន�សី ជទី�ស�ញ់ �មនិែមនជផ�ូវឆ�ងកតដ់េង�ម
េផ�ងេទ តេទ។ ខញុ ំេជ ថ�ពិតជេ កនុងបនទប។់ ��គនែ់តជវមិ�តែដលេយង
រស់េ ។ េនះ�គនែ់តជអំេពពុករលួយែដលេយងរស់េ សព�ៃថង។
180 “ប៉ុែន�សូមឱយខញុ ំ �ពះអមច ស់េអយ សូមឱយក� យជបំណង�ពះហឫទយ័�ទង។់”
អនកអធិ�� ន ខណៈេពលែដលេយងអធិ�� នជមយួគន ។
181 េ�យេសចក�ីេគរព �ពះអមច ស់េអយ េ េលមូល�� នៃន�ពះបនទូល និង
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទង ់ េយងរកី�យែដលេយងដឹងថកំេណ តរបស់េយង
មកពី�។ េយងរកី�យែដលេយងបនេធ� “េកតមកមនិែមនេកតេចញពី
បំណង�បថន របស់មនុស� ឬ�មបំណងៃន�ចឈ់ម ែត�ម�ពះហឫទយ័
របស់�ពះជមច ស់វញិ។”
182 េហយេយងអធិ�� ន េ ៃថងេនះ �ពះវរបិ�េអយ ែដលអនកទងំេនះកំពុងែត
េសនសំុករេលកែលងេទសនិងសំុ�ពះគុណ សូមេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់បន
េធ�ករេនះ �ពះអមច ស់េអយ។ មនិមនវធីិស�មបខ់ញុ ំកនុងករេធ��េទ ខញុ ំ�គនែ់ត
ជបុរសមន ក ់ ែដលជកូន�បសរបស់គីសមន កេ់ទ ត។ ប៉ុែន�េយង�តវករ�ទងគឺ់ជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
183 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមឱយទូលបងគំបនដូចជ�ំយូែអលជអនកែដល�បប់
េសចក�ីពិតៃន�ពះបនទូល។ េហយ�ទងប់នប ជ ក�់រហូតមក ដល់េពលេនះ េហយ
ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងបន�ដ�ប�ខញុ ំេ ែតេ�ម ះ�តងនឹ់ង�ទង។់
184 សូមឱយពួកេគទងំអស់ឥឡូវេនះទទួលបនជីវតិអស់កលបជនិចច �ពះវរបិ�
េអយ។ សូមឱយៃថងេនះមនិែដលចកេចញពីពួកេគេឡយ។ េ កនុងេម៉ងែដល
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ពួកេគបនចកេចញពីែផនដីេនះ �ចជអ�ីែដលខញុ ំេទបែតបននិយយេ កន់
ពួកេគ េបកេ រកករពិត។ េហយដូចែដលេយងអងគុយេ ទីេនះ ជីវតិរែមង�� ប់
ៃថងេនះ សម�ងឹេមលនឡិករបស់េយង គិតពី��រេពល�ង ចរបស់េយង ៃន
ករងរៃថងែស�ក ៃនករយកចិត�ទុក�ក ់ និងករលំបកៃនជីវតិ ពួកេគនឹងមនិ
�តវករេទ តេទ។ ពួកេគនឹងរ�តេ់ ឆង យ។ �នឹងមនិខ�ល់ខ� យេឡយ និង
េសចក�ីអំណរដអ៏�ច រយមយួៃនភពអស់កលប។ ផ�ល់ឱយពួកេគនូវ�បេភទៃនជីវតិ
េនះ �ពះវរបិ�េអយ �គបគ់ន ។ និង�ច…
185 ខញុ ំសូម�ទងនូ់វករេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ចំេពះមនុស��គបគ់ន ែដលមន
វត�មនេ �ពឹកេនះ ែដលបនឮខញុ ំនិយយពីនិមតិ�េនះ ខញុ ំ�ចជួបពួកេគមន ក់ៗ េ
េ�តយមខ ងេទ ត េទះបីជមនបុរសេ ទេីនះែដលមនិយល់�សបនឹងខញុ ំនិង ស�ីក៏
ដូចគន ែដរ។ ប៉ុែន� ឱ�ពះវរបិ�េអយ សូមកុំអនុ ញ តឲយជំហររបស់េយងឈបេ់ដរ
េឡយ។ សូមឱយេយងបនជួបពួកេគេ ទីេនះ េហយពួកេគករ៏តផ់ងែដរ េហយ
េយងចបយ់កគន េ វញិេ មកែ�សកថ។ “បង�បសជទី�ស�ញ់របស់េយង។”
សូមឱយ�ដូចជ��តវបនបង� ញេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ ចំេពះអនក�ល់គន
អ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំ�ស�ញ់និងអ�ីទងំអស់ែដល�ស�ញ់ខញុ ំ។ ខញុ ំអធិ�� នថ�
មនិែមនជវធីិេនះេទ �ពះអមច ស់េអយ។ េហយខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគទងំអស់។ សូម
ឱយពួកេគេលចេឡង �ពះវរបិ�េអយ។ ខញុ ំផ�ល់ជូនពួកេគនូវជីវតិអស់កលបជនិចច។
�ចឱយពួកេគេធ�ែផនករបស់ពួកេគ េដមបទីទួលយក�។ ស�មបខ់ញុ ំសូម�េ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
186 េយងមនេពលែតមយួេភ�ត េដមបអីធិ�� នសំ�បអ់នកជមង។ឺ ខញុ ំេឃញថ េយង
មនេកមង�សីឈតិឺចតួចេ ទីេនះ និង ស�ីមន កេ់ េលេកអី។
187 ឥឡូវេនះ ចំេពះបងប�ូន�បស�សីជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ សូមកុំយល់�ចឡំ
ខញុ ំ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ។ ខញុ ំមនិដឹងថមនអ�ីេកតេឡងេទ។ ប៉ុែន�
�ពះ េ េពលែដលខញុ ំ�� ប ់ សូមឱយខញុ ំ�តឡបេ់ ទីេនះវញិ។ សូមឱយខញុ ំេ កែន�ង
េនះជកែន�ងែដលខញុ ំចងេ់  កែន�ងែដល�េ ។ ខញុ ំមនិពយយមេធ�ជប៉ូលែដល
�តវេគចបប់នេ �នសួគទី៌បីេឡយ។ ខញុ ំមនិនិយយែបបេនះេទ។ ខញុ ំេជ ថគត់
កំពុងែតពយយមេលកទឹកចិត�ខញុ ំ ពយយមផ�ល់ឱយខញុ ំនូវអ�ីមយួបន�ិចបន�ួចេដមបជំីរញុ
ខញុ ំ កនុងកិចចបំេរ ថមីរបស់ខញុ ំ។
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េត��កដូ់ចជមនិសមេហតុសមផលេទ�បសិនេបខញុ ំ�នអ�ីមយួេ ទីេនះ
ែតមយួនទី? េត�មនិអីេទឬ?
188 មយួកនុងចំេ�មទស�នវដ�ីឈនមុខេគរបស់�បេទសេនះគឺ ប៊លីី �គ �។ំ
[បង�បស�បណ� ំ�នពីអតថបទមយួដូចខងេ�កម—េអឌី។]
189 “‘បណ�ិ តប៊លីី �គ � ំ �តវបនអេ ជ ញឱយចូលរមួកនុង�សនអុី�� ម’” េ
េលទំពរ័មុខេគៃនកែសត ��ហីកនែថមស៍ ែខកុមភះទី ១៥ ឆន  ំ១៩៦០។ អនកនិពនធ
អតថបទែដលជម៉ូស�ីមម៉ូ�ម៉�ន គិតថអពភូតេហតុគួរេធ��មករអធិបបយ
ពីដំណឹងល�របស់�ពះ�គីសទ ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
“េយងដក�សង ់ ‘េនះគឺជ: �ពះ�គីសទបនសនយជមយួអនកេដរ�ម�ទង ់ េ េពល
ែដល�ទងម់នបនទូលថ “អនក�េជ េលខញុ ំ អនកេនះនឹងេធ�កិចចករែដលខញុ ំេធ�
ែដរ: េហយគតនឹ់ងេធ�ធំជងេនះេ េទ ត។” េត�កមជំនំុធ� បប់នេធ�កិចចករ
េនះេទ—លកខណៈរបស់�ពះ�គីសទេ កនុង�ពះគមពរី? េត��ចេ ៃថងេនះេទ? េត
�ពះវ�ិរ�មយួ�ចែញកេចញបន េដមបសំីែដងអពភូតេហតុពកក់�� លែដល
�ពះ�គីសទបនេធ� មនិែមននិយយេទ “កិចចករែដលធំជង”? កនុងនមជបុគគល
មន កែ់ដលលបលីបញ ជអនកតសូ៊មតិ របស់�គីសទបរស័ិទ េ�កកេឡងេដមបេី�បស
មនុស��� បេ់�យមនជីវតិរស់េឡងវញិ? េតអនក�ចេដរេលសមុ�ទបនេទ?
េតអនក�ចពយបលអនកឈនិឺង�ចឱយមនុស�ខ� កេ់មលេឃញបនេទ? េតេនះ
មនិែមនេយងេ �មកំហុសែដលបនេលកេឡងខងេលែដលបនបេងកត
េឡងេ�យជនជតិម៉ូ�ម៉ត�់នែមនរេឺទ? ឬកំណត…់ឬករ�កលបងេ�យ
�ពះ�គីសទ…?…អនកេដរ�មែដលជេសចក�ីែថ�ងរបស់អនកខ�ះ រេឺ កនុងជំេន របស់
អនក? ភគេ�ចនចំេពះអតថបទម៉ូស�ីមគឺជពកយែដលខកខនមយួបនទ បពី់ពកយ
មយួេទ ត។’”
190 ពួកេគបនបេនទ សម៉ូស�ីមេនះ ប៉ុែន�គតនិ់យយ�តវ។ ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដល
ពួកេគ�តវនិយយ:
191 “ចេម�យែដលល�បំផុតេដមប�ីន�ពះគមពរីនិង�គ ល់កូ�៉ន។ គមពរីកូ�៉នរងេ�គះ
ថ…េ�យ…ទទួលរងេ�យករេ�ប បេធ ប។ ពកយបណ�ឹ ងរបស់ម៉ូ�មត�់ន
គឺពូែកនិងពូែកខង�សន�គីសទ គឺសុទធ�គបែ់បក �គបែ់បក” ខញុ ំគិតថ “ករ
�សេមល�សៃម។ េទះយ៉ង� អនកនិពនធ បននិយយអំពីចំនុចសំខនទ់កទ់ង



េស�ចែដល�តវេគបដិេសធ 41

នឹងអពភូតេហតុែដលជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំ។ ប៉ុែន�េ ទីេនះម�ងេទ តេយង
សង�យ័ពីភពេ�ម ះ�តងរ់បស់អនកនិពនធ ស�មបអ់នក�ែដល�ចចង�ុលបង� ញ
េហយ�ចជំទស់នឹងអពភូតេហតុែដលបនេធ�េ�យេ�កវេីល ម �បណ�ំ
មុនវ�ិរម៉ូស�ីមេ � ហ�ិកខងតបងូ េ េពលមនុស�មយួមុនឺនកប់នទទួល
�ពះ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះ េ េ�កមពន័ធកិចចវេីល ម �បណ� ំ េ ឌួបន
�បេទស� ហ�ិកខងតបងូ និងកែន�ងេផ�ងេទ ត េ ទូទងំពិភពេ�ក ឬេ
ធី អិល អូសបន៉ េ � ហ�ិកខងេកត? ជករពិត េយងឈរមយួរយភគរយ
ស�មបប់៊លីី �គ �។ំ េយងបននិយយពីចំណុចៃនសំណួរ គឺមនិែមន…ចំណុច
ៃនសំណួរេនះគឺមនិមនតៃម�េទ។”
192 ប៉ុែន�េ កនុងពកក់�� លៃនករបន�ិចរបស់� (ពួកេគបនេ ខញុ ំ…
បននិយយថេយងជមនុស�ងបងុ់ល េយងមនិដឹងថេយងកំពុងេធ�អ�ីេទ)
ពួកេគ�តវែតេធ�ជ�ក�េី កនុង�ក�សផទ ល់ខ�ួនរបស់ពួកេគ ថ�ពះបនេធ��
យ៉ង�កេ៏�យ។ �ពះ សព�ៃថងេនះ ដូចជ�ទងធ់� បេ់ធ�ែដរ។ អនក�បែហលជមនិ
គិតថពួកេគមនិេជ េទ ពួកេគមនិបនេឃញេទ។ �គនែ់តមនិ�តវបន�ក ់�មនិ
�តវបនេធ�េ �ជងមយួ។ េហយមនមនុស��បរ់យ�បព់នន់កក់ំពុងអងគុយេ
ទីេនះ េមលេនះ។ េ េពលែដលពួកេគបនេឃញេកមង�បសែដលពិករ េហយ
មនជមងចូឺលមក �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បបគ់តអ់ំពីជីវតិរបស់គតនិ់ងអ�ីៗ និង
អ�ីែដលបនេកតេឡងេ កនុងេនះ។ េហយេឃញមូស�ីមមយួមុនឺនក�់កបចុះ
េ េលដី�បេសម ទទួលយក�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះអងគសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួន។
193 េយងេ ែតមនធី.អិល អូសបន៉ ជេដម ែដលេ ែតចិ ច ឹម��រ-េច ម។
ខញុ ំគិតថបង�បស អូសបន៉ មនិបនសថិតេ កនុងចំេ�មម៉ូស�ីមេ េឡយេទ។
ពួកេគអះ�ងថពួកេគមនភពេលចេធ� ខ� ងំ�ស់។ ប៉ុែន�េយងេ ែតមន�ពះ
ែដល�ចរេំ�ះេច មេចញពីេ� �ចរេំ�ះេច មេចញពីខ� ឃមុ ំបន។
194 �ល�ែដលខញុ ំដឹងថពួកេគ�តវសរេសរ�េហយទទួល�គ ល់�។ េទ ពួកេគ
គិតថពួកេគេធ�មនិបន។ ពួកេគបនេដរេចញេហយែបរខនង ពួកេគនិយយថ
“អូ �បនកន�ងផុតេ េហយ។”
195 ម៉ូស�ីមបននិយយថ “េតពួកេគ? �ពះគមពរីទងំមូល�តវបនអនុមត័។ អនក
ខុសទងំអស់។ អនកកំពុងថ� យបងគំបុរសមន ក ់ ែដលបន�� ប ់ េហយេឈម ះរបស់
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គតគឺ់�ពះេយសូ៊វ។ េហយគតប់ន�� បជ់យូរមកេហយ េហយមនិមនេរ ងដូច
គតែ់ដល�តវបនរស់េឡងវញិេទ។”
196 ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ចនិយយបនេ កនុងករ�បជំុឌូបនេទ។ េ ទីេនះ
គតប់នឈរេធ�អ�ីែដលគតប់នេធ� �បនបង� ញដល់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះ
សូមបែីត—និកយ�តវ�តលបម់កវញិ មនុស�ែដលបនសរេសរនិង�បបខ់ញុ ំថ
ខញុ ំ�តវែត�ម�នករបេ�ង នរបស់ខញុ ំេល�ពះគមពរី គឺជអនកែដល�តវសរេសរ�
េ កនុង�ក�សរបស់ពួកេគ។ �ពះជមច ស់នឹងេធ�ឱយពួកេគសរេសរ�ទង ់ េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ េ�យមនិគិត។ �តឹម�តវេហយ។ �ទងនឹ់ងេធ�ឱយពួកេគសរេសរ
�ទង ់េទះយ៉ង�កេ៏�យ។
197 េយងមនេកមង�សីតូចៗឈអឺងគុយេ ទីេនះ។ ជកូនរបស់អនក? បង�សី មន
ប � អ�ី? [បង�សីនិយយថ “�ជករហូរឈមខួរកបល។”—េអឌី។] អនក�សី?
[“ករហូរឈមខួរកបល។”] ជំងឺឬសដូងបតខួរកបល។ [“ខញុ ំបនសរេសរេ កន់
អនក កលពីប៉ុនម នឆន មំុន អំពីជំងឺឈមខួរកបលរបស់នង។”] អូ ែមនេហយ។
[“ឥឡូវេនះ នងមនជំងឺរយៈេពលបនួឆន  ំេ ែខសី�។”] បនួឆន គឺំេ ែខសី�។
[“បង�បស េនវលិ បនចុះេ ជួបនង។”] អូ េតមកពីម៉េរងេ�គ  ឬកែន�ង�
ែដលេ ទីេនះ? [“េ ៉ លី។”] េ ៉ លី។ េតេនះជេកមង�សីេនះ ែមនេទ? មនេរ ង
ែតមយួគត ់ែដលម� យ�ចជួយសេ ងគ ះេកមង�សីបន: េនះគឺជ �ពះ�គ ល់នង។
[“នង�បេសរជងនងពីមុនេ េទ ត។”] ខញុ ំពិតជរកី�យ�ស់។
198 បង�បស េនវលិ បនចុះអធិ�� ន ឲយ នងេហយឬេ ? [បង�បស េន
វលិ និយយថ “បទេ�ក។”—េអឌី។ ] ចប�់ងំពីបង�បស េនវលិ បន
េ េហយអធិ�� នេ�យនងនងបនធូរេសប យេហយ។ េ ែតមនគង� លែដល
�គ ល់��រ-េច ម។
199 បង�សីជទី�ស�ញ់ េតអនកមនប � អ�ី អងគុយេ េលេកអីេ ទីេនះ របស់
អនក? [បង�សីមន កនិ់យយថ “នងមនជំងឺម�រកី។”—េអឌី] ម�រកី។
200 ជករ�បេសរ�ស់ �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តសួរអនកអ�ីមយួ�បែហលជេ
ទីេនះ។ េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ�តវបនពយបលេ�យ…ជំងឺម�រកី?
េលកៃដេឡង។ េមលេ ទីេនះ បង�សី។ [“នងជមនុស�ថ�ង ់េហយនងមនិ�ច
�� បនូ់វអ�ីែដលអនកនិយយេនះេទ។”—េអឌី។]
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201 �ពះជអនកពយបល។ េយងដឹងេហយ។ �បសិនេបខញុ ំបន�បបអ់នកថ ខញុ ំ
�ចេ ទីេនះបន េហយយកឬសដូងបតេនះេចញពីេកមង�សី េហយេធ�ឲយ
នងជសះេសប យបន ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីប � ឬ�ចយកម�រកីេចញពី ស�ី
េនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងេរ ងមយួ មនខ� ឃមុ ំមយួ (ម�រកី ដំុ�ច ់ ពិករែភនក និង
រហូតដល់�� ប)់ េ ៃថងមយួ ខញុ ំបនចបេ់ច មរបស់�ពះ េហយខញុ ំបនេចញេ
េ�យអំ�ចេច�� របស់�ពះ េហយខញុ ំបនសម� ប�់េហយនេំច មេនះមកវញិ។
�តឹម�តវេហយ។ េហយេយងេចញេ ៃថងេនះ មនិែមនជមយួអ�ីែដលអ�ច រយេនះ
េទ ែបបេនះ-និង-ែបបេនះ។ ខញុ ំេចញេ េ�យករអធិ�� ន។ �ទងនឹ់ងននំង
មកវញិ។
202 អនកេជ េទ ែមនេទបង�សី? អនកេជ ែដរ ែមនេទ បង�សី? េតមនបងប�ូនប៉ុនម ន
អនកែដលេជ េ�យអស់ពីចិត�?
203 ឥឡូវេនះអនកឱនកបលរបស់អនកខណៈេពលែដលខញុ ំេ អធិ�� ន។
204 បិ�ជទី�ស�ញ់ ស�ីវយ័េកមង�សស់�� តមន កេ់ ទីេនះ ែដលមនិ�ចេដរ
បនេទ តេទ ឬេដរជំុវញិេលកែលងែត�ទងជ់ួយនង។ ស�តវបនចបន់ង។ នង
ហួសពីករពយបលរបស់េវជជបណ�ិ ត�មន ក។់ ស�តវបនេធ�ឱយនងលងល់ក់
ឆង យពីកែន�ងទំេនរ រហូតដល់�គេពទយមនិ�ចេធ�អ�ីបន។ ប៉ុែន��ពះអងគមនិេ
ឆង យពី�ពះហសថ�ទងេ់ឡយ។ នងេ កែន�ងែដល�ទង�់ច�កៃ់ដេលនងនម។
េ េលមូល�� នៃន�ពះបនទូល�ពះ ខញុ ំ�កៃ់ដេល ស�ីវយ័េកមងេនះ េហយេថក លេទស
ករហូរឈមខួរកបលេនះ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេ នង
�តលបេ់ ស�ីធមម�ម�ងេទ ត។ នងនឹងរស់េ ចំេពះសិរលី�ៃន�ពះ។ សូមឱយ
នងបនល��បេសរ េដរនិងេចញពី�ពះវ�ិរេនះ ដូចជអនកេផ�ងេទ ត ែដលបន
ចូលមក�សេដ ងនឹងេនះ សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់។ ដូេចនះ��តវបន�មរយៈ
�ពះេយសូ៊វ�គិស�។
205 ដូចជករ�យសត�ៃនសករ់បស់នង �គនែ់តពីរបីជំុេទ តប៉ុេ�� ះ។ េហយ
នងនឹងសថិតេ កនុងទឹកដីេនះែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញេទ តេទប៉ុែន�េ េកមង។ ប៉ុែន�
មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់នង អងគុយេ ទីេនះយំ េហយពួកេគ�ស�ញ់នង។
ស�តវដអ៏�ច រយមយួែដលបនចបន់ង េហយក ន� កន់ងមនិេ�យេ ជិត
េវជជបណ�ិ ត ែដលជសត�េ�ដគ៏ួរឱយភយ័ខ� ច ៃនជំងឺម�រកី។ �ពះជមច ស់េអយ
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ខញុ ំមក�មនង។ ខញុ ំមកននំងមកវញិ។ ខញុ ំសម� បស់ត�េ�ៃនជំងឺម�រកី េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះ�គីសទ ែដលមនជយ័ជំនះ ែដលខញុ ំជឯកអគគរដ�ទូត�ទង។់ សូមឱយ
�ចកេចញពីនង េហយសូមឱយនងមនសុខភពល� េហយរស់េ ជេ�ចនឆន ំ
េទ ត សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ �មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គិស�ជ
អមច ស់ៃនេយង។

206 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ មនិែមនេ កនុងេ�គ ងសឹកដអ៏�ច រយ
មនិែមនជលំែពងដុសខត ់ ភ�និង�កយសពទរបស់អនកេធ�អ�ថ ធិបបយេទ ប៉ុែន�
េ�យជំេន ធមម�។ ខញុ ំមករក�ពលឹងេនះ េហយ�ងកយេនះែដលជស�តវៃន
ជំងឺម�រកី បនចបន់ងហួសពីេវជជបណ�ិ ត។ ប៉ុែន�ខញុ ំមករកនងេ �ពឹកេនះ
�ពះអមច ស់ននំង�តលបេ់ �លេ ម ៃបតងែដលមនម�ប ់ េហយេ ែតមន
ទឹក។ េ កនុង�ពះនមៃនជយ័ជំនះរបស់�ពះេយសូ៊វ ែដលខញុ ំជឯកអគគរដ�ទូតរបស់
�ទង។់ េ�យមនជំេន មុតម ំ ខញុ ំេជ ជកថ់នងនឹង�តវបនន�ំតឡបម់កវញិ
េ�យអំ�ចៃនករអធិ�� នេនះ ែដលេយងបនេធ�។ …?…

207 (ខញុ ំេជ ថមនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ េតមនេទ?)

208 [បង�បស េនវលិ និយយថ “បទេ�ក។ �គគង� លពីរនកម់នកូនេច ម
ខ�ះទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។”—េអឌី។]

209 េតអនក�ចេងបកបលបនមយួែភ�តេទ? �គគង� លេទបែត�បបខ់ញុ ំ…

210 មនុស�ទងំេនះឈធឺងន។់ ពួកេគមនិអីេទ។ កុំេធ�អ ច ឹង…�មនិអីេទ។
ករសនយរបស់�ពះមនិែដលប�ជយ័េឡយ។ េយងេ �មពួកេគ។

211 ពួកេគបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។ មនមនុស�ខ�ះែដល�តវេ ។ េយងនឹង
មនកមមវធីិម�ងេទ តេ យបេ់នះ។

212 េតមននរ�មន កេ់ ទីេនះែដលមនិ�ចមកេ យបេ់នះបនេទ ែដលចង់
េ�យពួកេយងអធិ�� នសំ�បអ់នកឥឡូវេនះ ែដលមនិ�ចេ ទីេនះយបេ់នះ? េត
អនក�ចមកេ ទីេនះបនទ បម់ក អនកែដលមនិ�ចមកេ យបេ់នះ។ ខញុ ំនឹងមន
េពលេ�ចនេទ ត បេងកតជបនទ តអ់ធិ�� នេ យបេ់នះ។ ពួកេគ�តវែតេធ�បុណយ
�ជមុជទឹកឲយមនុស�ទងំេនះ។



េស�ចែដល�តវេគបដិេសធ 45

213 អនកមនេកមង�បសតូចេ ទីេនះ? �តឹម�តវេហយ។ [បង�បសេដរេ មុខ
េហយនិយយេ កនប់ង�បស�បណ� ំ “មនិអីេទឬេបខញុ ំេ�យែបបេនះ?”—េអ
ឌី។] បទ បង�បស។ អរគុណេ�ចន។ េត�មនិអីេទ�បសិនេបខញុ ំបន�ន�បនទ បពី់
បន�ិចេទ តឬឥឡូវេនះ? អរគុណ េ�ក។
214 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនក�គនែ់តផ�ល់ឱយេយងែតបន�ិចឬពីរនទីេទ ត បនទ បម់ក
េយងនឹងមន—កមមវធីិស�មប—់ស�មបពិ់ធីបុណយ�ជមុជទឹក។ ខញុ ំដឹងថអនក
នឹងចងេ់ឃញ�។ េហយអនកទងំ�យ�ែដលមនបំណងចងទ់ទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ �ពឹកេនះ អនក�តវេ ផ� ស់ប�ូរសេម� កបំពកេ់ ទីេនះ េហយបុរសឆ�ង
េ ខងេនះ។ េហយបនទ បម់កេ េពលែដលខញុ ំកំពុងអធិ�� នសំ�បម់នុស�ឈឺ
ទងំេនះ បនទ បម់កអនក�បែហលជេ�ត មខ�ួនស�មបពិ់ធី�ជមុជទឹក។ េហយអនក
ែដលេ េពលេនះ…
215 ឥឡូវ យបេ់នះ ខញុ ំនឹងពយយមរត—់ជួរអធិ�� នតូចមយួេ យបេ់នះ ភ� ម
ៗ េ េពលែដលពួកេគចូលមក។ េហយេយងនឹងចបេ់ផ�មេ កនុងេស វេ
េអេភសូរទី១ នយបេ់នះ។ េហយេយងសបបយចិត��ស់ែដលបនមកជួប
អនក �បសិនេបអនកមនិមន�ពះវ�ិរេ ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនកមន�គគង� លនិង
�ពះវ�ិរផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក អុីចឹងអនក—អនកចូលរមួ�ពះវ�ិរដម៏នតៃម�របស់អនក
ែដលអនកគ�ំទចុះ។
216 �បសិនេបអនក�តវេ  េហយ�តវចកេចញេ េពលេនះសូម�ពះ�បទនពរ។
េ ជមយួេយងម�ងេទ តេ េពលែដលអនក�ចេធ�បន។ េយងរកី�យែដលមន
អនក។
217 េតអនក�តវបនអធិ�� នស�មបប់ង�បសែដរឬេទ? េតអនកមនប � អ�ី?
សមព ធឈមេឡងខពស់។
218 ឥឡូវេនះ អនកេ សល់ ខណៈេពលែដលអនកឱនកបលរបស់អនកមយួនទី
េយងចងអ់ធិ�� ន។
219 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ខញុ ំសូមអរគុណដល់ៃថងេនះ ចំេពះជំពមគង� លតូច
ករអធិ�� នែដលនសំត�េ�មកលុតជងគង ់ េហយកូនេច មតូចេនះ�តវបន
ឃ� តឆង យពីគត ់ េហយយកេ ឯម� យនិងឪពុកវញិ។ ខញុ ំអធិ�� នស�មប់
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បង�បសរបស់េយង។ ខញុ ំសូមេសនឱយ�ទងន់គំតចូ់លេ�យសុវតថិភពផងែដរ។
សូមឱយសមព ធឈមនិងប � ៃន�ងកយរបស់គតប់នជ។ ខញុ ំេ �មគត់
�ពះអមច ស់េអយ នគំត�់តឡបម់កវញិេ កនុង�ពះនមៃន �ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �
ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ។

ចុះេ េ�កម ខញុ ំេឃញអនកកនេ់កមង�បសពិករែភនកមន ក។់
220 មនេរ ងមយួេទ តខញុ ំចងនិ់យយ។ ខញុ ំកំពុងមន…ឈធឺងនក់�ួត។ េហយខញុ ំបន
គិត…ខញុ ំមនិចងេ់�យអនកខកខនេរ ងេនះេទ�បសិនេប�ច។ ខញុ ំគិត “�ពះជមច ស់
េអយ េតខញុ ំនឹងផ�ល់អ�ី�បសិនេបខញុ ំ�ចលឺអនក�មន កឈ់បេ់ ខងេ�ក? ភរយិខញុ ំ
នឹងនិយយថ ‘ប៊លីី មនសុភពបុរសចស់មន កេ់ ទីេនះេដមបជីួបអនក។’
221 “េហយេ ទីេនះចូលមកបន�ិច បុរសមនកបលទំែពកជមយួនឹងភពសគម
�បេផះេ ជំុវញិមុខរបស់គត។់ គតនឹ់ងេដរនិយយ ‘អនកគឺជបង�បស �បណ
�?ំ’

“ខញុ ំនិយយថ ‘បទ គឺខញុ ំ!’
222 “‘ខញុ ំេឈម ះសីុម៉ូន។’ �កៃ់ដេលខញុ ំេហយ�កេឡកេមលមកខញុ ំបន�ិច។ និយយថ
‘អនកគឺជអនកេជ  បង�បស�បណ�។ំ’

“‘�តវេហយ។’
223 “‘�នឹងមនិអីេទ។’ សីុម៉ូនេព�តស ពី�ពះគមពរី។ ខញុ ំពិតជេពញចិត�កនុងករ�� ប!់
គតម់និចបំចនិ់យយេ�ចនេទ។ �គនែ់ត�កៃ់ដេលខញុ ំ េហយមនិអីេទ។”
224 េហយអ�ីែដលមករកខញុ ំេ�យជំនួយពី�ពះ និងេ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ មន
មនុស��បម់ុនឺនកេ់ជ ដូចគន �បសិនេបខញុ ំមករកពួកេគ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “ឱ
�ពះអមច ស់េអយ សូមអនុ ញ តឲយខញុ ំបនេ ដល់មនុស��គបគ់ន �មែដលខញុ ំ�ច
េធ�េ បន។ សូមឱយខញុ ំ�គនែ់ត—�គនែ់ត…”
225 ខញុ ំគិតថ “េបសិនសីុម៉ូន ឬប៉ូល អនកខ�ះកនុងចំេ�មពួកេគ �គនែ់តចូលមក
េហយនិយយថ ‘អនកជបង�បស�បណ�?ំ’

“‘�តវេហយ។’
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226 “�កៃ់ដពួកេគេលខញុ ំ េហយេមលមកខញុ ំ េហយនិយយថ ‘�តវេហយបង�បស
�បណ�’ំ �គនែ់តេដរេចញេ ។

227 “ខញុ ំមនិអីេទ។ ខញុ ំមនិអីេទ។ �បកដ�ស់។ ខញុ ំបននិយយថ…េកមង�បស
ភពក� �នរបស់ខញុ ំនឹងេកនេឡងេ េពលេនះ។ ខញុ ំនិយយថ ‘ខញុ ំនឹងមនិអីេទ។’”
បទ ែមនេហយ។

228 េហយមនមនុស�េជ ដូចគន េ ៃថងេនះ។ េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងចុះេ
ទីេនះ េដមបេីធ�ករ�កៃ់ដេលអនក ចូរសូម�ពះ។

229 ខញុ ំចងេ់ ជមយួេកមង�បសតូចេនះ ប�ូន�សី �គនែ់តមយួនទី។ គតជ់
េកមង�បសពិករែភនកតូច។ េតគតពិ់ករែភនកយូរប៉ុ�� េហយ? [បង�សីមន ក់
និយយថ “�ងំពីេកតមក។”—] �ងំពីកំេណ ត។

230 សួស�ីេកមងតូច! អូ អនកគឺជេកមង�បស ដអ៏�ច រយ…?…

231 ឱ�ពះជមច ស់េអយ! ហួសពីករងររបស់េវជជបណ�ិ តេ េទ ត េ េពល
កំេណ តេកមង�បសតូចេនះេកតមកខ� កែ់ភនក េហយគតម់និ�ចេមលេឃញ
េទ េកមងតូចដ�៏សស់�� ត គួរឱយ�ស�ញ់េនះ។ េហយស�តវ មុនេពលែដល
មតិ�តូចមនឱកសកនុងជីវតិ បនេធ�ឱយគតេ់�តហួសពីករេ ដល់របស់
េវជជបណ�ិ ត។ ដូេចនះ ទូលបងគំកំពុងែតេចញ�មគត ់ េ �ពឹកេនះ �ពះអមច ស់
េអយ។ ករអធិ�� នដ�៏ម ញ េនះ។ សូមឱយទូលបងគំនគំត�់តឡបម់កវញិ�ពះ។
ទូលបងគំបនជួបនឹងខម ងំស�តវ�រក� េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ
ទូលបងគំបនអះ�ងថ េកមង�បសេនះគឺស�មប�់ពះ។ ទូលបងគំអះ�ងពីករ
េមលេឃញរបស់គត ់ ចំេពះ�ពះែដលផ�ល់ឱយគត ់ នូវអ�ីែដល��ងំបនប�ន់
យកពីគត។់ សូមឱយគតម់ន�។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �នឹងមន។
ឥឡូវេនះ �ដូេចនះ។

232 ឥឡូវេនះ បង�សី ជទី�ស�ញ់ អនកមនិមនករសង�យ័មយួេទ ែដល
ថេកមង�បសតូចេនះនឹងមនិអីេទ។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនក នគំត�់តឡបម់កវញិេ ឯ
�កមជំនំុ េហយបង� ញដល់មនុស� ែដលគត�់ចេមលេឃញ ឥឡូវេនះ េតនឹង
មនិអីេទឬ?
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ផ�ល់ឱយគតនូ់វករេមលេឃញរបស់គត ់ េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…

233 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ េដមប�ីក…់កូនតូចមយួែដលេយងបនអធិ�� ន
យ៉ងេ�ចនស�មបគ់ត!់ ប៉ុែន�េ �ពឹកេនះ ខញុ ំបនមកម�ងេទ តេ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យេវចខចបនូ់វែខ�ដង�កដ់តូ៏ចមយួែដល�ទងប់នេ�យ
ខញុ ំ។ េហយ�ទងប់នជួយខញុ ំជមយួេនះ �ពះអមច ស់េ�យអំ�ចរបស់�ទង់
េដមបទីទួលយក…េចញពីមតរ់បស់ជំងឺម�រកី េចញពីមតៃ់នេសចក�ី�� ប់
េ�យខ�ួនឯង េ�បសមនុស��� បេ់�យរស់េឡងវញិ បនទ បពី់ពួកេគ�តវបន
�បកសថ�� ប ់ េហយេដករងឹេហយ�តជក។់ ខញុ ំមក�មស�តវេនះ េ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដូេចនះសូមននំង�តឡបម់កវញិ ឱយមនសុខភព
ល�ម�ងេទ ត�ពះ អមច ស់េអយ។ ផ�ល់�។ ដូេចនះ��តវបនេធ�ស�មបថ់� យសិរលី�
របស់�ពះ។

234 េហយអនកនឹង�តវបនអធិ�� នឱយ? [បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស�ប
ណ�—ំេអឌី។] អនកគឺជអនកេជ ែមនេទ? [“�តវេហយ!…?…”] �ពះអមច ស់េអយ
ទូលបងគំននំងេ ដល់កែន�ងតូចមយួេនះ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សូមឱយ�ចកេចញពីនង េហយមនិ�តឡបម់កវញិេឡយ។

235 [បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអឌី។] ែមនេហយ ែដល
ជែខ�ដង�កតូ់ចដូចគន ែដលបនេ េហយទទួលយកបង�បស �េឡ និង
ស�មបកូ់ន�សីរបស់អនកនិងខ�ួនអនក។

236 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ខញុ ំមក�មស�តវេ�យេ�ប�វតូចមយួ
ែដល�ទងឱ់យខញុ ំ ដបតិ�ទងប់ននិយយថ “�បសិនេបអនកេធ�ឱយ�បជជនេជ  េហយ
េ�ម ះ�តងេ់ េពលអនកអធិ�� ន” ថមតូចេនះនឹងឈនដល់ចំណុចសំ�ប។់ សូម
ឱយ�េ ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ ដូចែដលទូលបងគំបនេផញ�េ សំេណ របស់
នង។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឱយ�បនេកតេឡងដូេចនះ។ �
ែមន៉។

[បង�សីនិយយថ “េហយ�មមៃដរបស់ខញុ ំពិតជមន�រមមណ៍ល�។”—េអ
ឌី។]
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237 [បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអឌី។] មនិអីេទ បង�សី។
ឥឡូវេយង…សរៃស�ប�ទគឺហួសពី�គេពទយ។ ពួកេគ�ចផ�ល់អ�ីមយួឱយអនកេធ�ឱយ
អនកសងប ់ ប៉ុែន��នឹងេធ�ឱយអនកកនែ់តយ៉បយឺុ់នបនទ បពី់េនះ។ ែមនេហយ។ ឥឡូវ
េមលេ ។ េយងនឹងេចញេ បនទ បពី់� េ �ពឹកេនះ។ េចញេ េ�ក នអំនក
�តឡបម់កវញិ។ [ចំណុចទេទេ េលកែសត។]
238 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ…[ចំណុចទេទេ េលកែសត—េអឌី។]…ថមតូចៗ៥ ដំុ
ជ-េន -និងែខ�ដង�កៃ់នករអធិ�� ន។ េហយខញុ ំកំពុងនបំ�ូន�សីខញុ ំពីករជបគ់ងំ
ៃនករភយ័េនះ…?…េ ឯនយ។ ខញុ ំកំពុងននំង�តលបេ់ រកសន�ិភពនិង
�លេ ម ៃបតងែដលមនម�បេ់ហយេ ែតមនទឹក។ ខញុ ំេធ�កិចចករេនះេ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

[បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអឌី។]
239 ឱ�ពះវរបិ�េអយ េកមង�សីតូចេនះ េយងមនេសចក�ីេ�តកអរ�ស់ែដល�
មនិមន�ចដំុ់។ ប៉ុែន�េទះបី�ជអ�ីកេ៏�យ �េ ែតសថិតកនុងករេ ដល់របស់
�ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ។ េហយទូលបងគំបនមកជមយួជំេន ែខ�ដង�ក ់ និងថម
េនះ។ េហយទូលបងគំចុចថមេនះេ�យកម� ងំទងំអស់ែដលទូលបង� ចេបះ�
បន។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឱយ�បះ៉ពល់ដល់ស ញ េនះ។
សូមេ�យប�ូន�សីរបស់េយងបនជ។ ទូលបងគំេធ�កិចចករេនះេ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

[បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអឌី។]
240 កនុងនមជម� យ េកមងេនះនិងកូនតូចរបស់នង ែដលជម� យតូចមយួែដល
នងចងេ់ ឯនយ េ ឯនយមខ ងេទ ត េ កនុងទឹកដីដរ៏ងុេរ ងែដលខញុ ំេទបែត
បននិយយ េហយពួកេគ…ម� យនឹងមនិរស់េ ជមយួ�គ�រេទ…បេងកនមតិ�
តូច េហយអនកកម៏និ�ចរស់េ បនយូរេ�យគម នជំនួយពី�ទងេ់ឡយ។ ប៉ុែន�
ខញុ ំនឹងមកេ�យេ�បកម� ងំនិងេគលបំណងែដលខញុ ំ�ចេធ�បនចំេពះស�តវ។
េហយេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំបនទះកំេផ� ង�។ ពួកេគនឹងបន
ជសះេសប យ ស�មបជ់សិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។ េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

[បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអឌី។]
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241 អូ ល��ស់។ ខញុ ំរកី�យ។ ែមនេហយ ពន័ធកិចចេនះគឺជពន័ធកិចចដអ៏�ច រយបំផុត
កនុងករចង�ុលមនុស�។ �បនចង�ុលេ េធ�ករ…?…
242 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង ��ងំបនញំញីម� យតូចេនះ ហួសពី
បណ�ិ តឆង យ�ស់។ ពួកេគ�ច�តឹមែតេលបថន េំចញ�មវធីិេនះ េហយ
�ពះជមច ស់េអយ �នឹងបំផ� ញនង េ ជុំវញិ េសទរែតេធ�ឱយនងដឹងថនង
េ ឯ�។ េហយេ េពលែដលនងមកដល់នងកនែ់តយ៉បយឺុ់ន។ ប៉ុែន�
ទូលបងគំមកជមយួជំេន ដម៏ុតមេំនះ េ�យដុំថមដឹកនេំ�យមនេគលេ ផទ ល់
េដមបឈីនដល់េគលេ ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំបនយក
ភពភយ័េនះេចញពីនង ស�មបជ់សិរលី�ៃន�ពះ។ �ែមន៉។

[មននរ�និយយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអឌី។]
243 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ បង�បស ចចេដកេ �តងក់ែន�ង ជិត�� ប ់ មនិយូរ
ប៉ុនម នេទ ខញុ ំបនេមលេឃញថអ�ីែដលេសចក�ីជំេន បនេធ�ស�មបគ់ត។់ ឥឡូវ
គតឈ់សឺន� កឆ់�ឹង �ពះអមច ស់េអយ។ េយងដឹងថពួកេគ�ចេ�យថន សំន� កខ់�ះ
ែដលជួយបំបតក់រឈចឺប ់ប៉ុែន��នឹងមនិយកេរ ងេនះេចញបនេទ។ ដូេចនះេយង
សូមអធិ�� នេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ សូមឱយឈសឺន� កឆ់�ឹងេចញេ ។
សូមឱយគត�់តឡបេ់ ផទះវញិ េហយសូមេ�យបនជសះេសប យ។

អរគុណបង�បស។
244 េតអនកសុខសបបយេទ សម� ញ់? [បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស
�បណ�—ំេអឌី។] អូ ខញុ ំេអយ! នងថ�ង។់ េតអនក�ចលឺអ�ីទងំអស់? អ៊ូ-ហូ៊។
ហួសពីករេ ដល់ៃនជីវតិរែមង�� ប!់ េតអនកជអនកេជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វេទ?
[បង�សីនិយយថ “�ែមន៉។”] ខញុ ំបនេឃញ ស�ីដ�៏សស់�� តមន កេ់ ទីេនះ
េ ៃថងមយួ។ អនកនឹងេកមងម�ងេទ តជេរ ងរហូត។ ខញុ ំដឹងថអនកចងរ់ស់េ ឥឡូវេនះ
េដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ �តលបេ់ …
245 [បង�សីនិយយថ “េទ ខញុ ំេ�កេ ចំេពះកូន�បសរបស់ខញុ ំ។”—េអឌី។]
កូន�បសរបស់អនក។ [“�បនបតអ់ស់រយៈេពលជងពីរឆន មំកេហយ។”] េតអនក
មនិ�ចរកេឃញគតេ់ទ? [“គតេ់ កនុង�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់។”] អូគត់
—គតប់នេ េល? [“អ៊ូ-ហូ៊។ ឆ�ងកត�់ជលងៃនេសចក�ី�� ប។់”] អូ! [“និង
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�ន មញញឹមរបស់ខញុ ំ។”] ទុកខ�ពយ។ ែមនេហយ។ [“ខញុ ំេ�កេ …ខញុ ំពិបកចិត�
�ស់។ េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ថ �បសិនេប�ជឆនទៈរបស់�ពះ ខញុ ំចងឱ់យគត់
ទទួលយកខញុ ំ។ ខញុ ំគម នអ�ីេ�កពីសុភមងគលេ កនុង�ទងេ់ទ។”]
246 បង�សីជទី�ស�ញ់ ខញុ ំចងឱ់យអនកេ កែន�ងែដលអនកមន�រមមណ៍ល�។ េត
នងបនឮនិមតិ�េ �ពឹកេនះេទ? [បង�សីមន កេ់ទ តនិយយថ “នង�ច�� ប់
បនទងំអស់។”—េអឌី។] ែមនេហយ អនក�បបន់ង។
247 ល�េហយ នងនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលបនេកតេឡង។ េលសពីដេង�មរបស់អនក
េ ទីេនះ េកមង�បសដម៏នតៃម�េនះកំពុងរងច់អំនក។ អនកនឹងេ េកមងដូចគត។់
�ស�ញ់ �គនែ់ត�ស�ញ់…[បង�សីនិយយថ “ខញុ ំមនិចងេ់ េទ។ ខញុ ំចងេ់ រក
គត ់�បសិនេបជ�ពះហឫទយ័របស់�ពះ។”—េអឌី។]
248 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ករ�ប�ំងៃនជីវតិ�តវបនដំេណ រករ។ មនិ
មនេ សល់េ�ចនេទ។ េហយេកមង�បសដម៏នតៃម�របស់នងែដលឆ�ងកត់
ទេន� �បសិនេបគត�់ចេមលេ េ�កយ គតន់ឹងនិយយថ “�គនែ់តពីរបីៃថង
ប៉ុេ�� ះ។” នងកំពុងរងច់ទូំក �ពះអមច ស់េអយ ែដលនឹងននំងឆ�ងកតអ់ព័ទ
េ កនទ់ឹកដីដរ៏ងុេរ ងេនះ។ សូម�បទនពរដល់នង បិ�េអយ និងស�មលទុកខ
នង។ េហយេនះ�ចជករជួបជុំដអ៏�ច រយមយួែដលឆ�ងកតទ់េន�។ 



េស�ចែដល�តវេគបដិេសធ KHM60-0515M

(The Rejected King)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយ ៃថងទី 15 ឧសភ 1960 េ េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ េ េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ
�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវ
េបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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