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 ឆងល់ថេតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលេចះបទចំេរ ងខ�ីេនះ ដូចែដលខញុ ំ
ជំ�បសួរអនកយ៉ងកកេ់ក� ជមយួនឹងករ�បកប�គី�ទ ន េហយក�ី�ស�ញ់

ៃន�ពះ�គីសទៃថងេនះ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលេចះបទចេ�ម ងខ�ីេនះ “�ទងរ់ក�
អនក”? អនកដឹងេទ? មនិអីេទ សូមេមលថេតេយងទទួលបនែដរឬេទ។ អនកេចះ
េ�ច ងេទ បង�សី? អនក�គ ល់េទ? ឥឡូវេនះ:

�ទងរ់ក�អនក
�ទងរ់ក�អនក
�មរយៈពន�ឺឬ�សេមល
�ទងរ់ក�អនក

អូ មនិអីេទ។ សូមពយយមម�ងេទ តឥឡូវេនះ។

�ទងរ់ក�អនក
�ទងរ់ក�អនក
�មរយៈពន�ឺឬ�សេមល
�ទងរ់ក�អនក។

[កែន�ងទេទេ េលែខ��ត—់េអដ។]
2 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ េយងសូមអរគុណដល់�ទងែ់ដល�ទងប់នយកចិត�
ទុក�កច់ំេពះេយងេហយបនបង� ញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងច់ំេពះេយង
�ទងប់នប ជូ នបុ��ជទី�ស�ញ់របស់�ទង ់ េ …�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដល
គម នកំហុស េដមបជំីនួសមនុស�មនបប េយងអរគុណ�ទង ់ ែដល�ទងប់ន
យកចិត�ទុក�កច់ំេពះេយងេហយគិតគូរដល់េយង េដមបេីធ�ដូចេនះ! េហយេយង
េកតសរេសរ�ស់ �ពះអមច ស់។ េយងរកី�យែដលបនជួបជំុគន េ រេស ល
េនះ េ�កមដំបូលេមឃេហយសំុពរជយ័ពី�ទងេ់លកមមវធីិេនះ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ
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សូមឱយបុរស ស�ី េកមង�បសឬេកមង�សីែដលេ ទីេនះទងំអស់ �ចសិក�យ៉ង
សីុជេ� ឥឡូវេនះេ កនុង�ពះគមពរី។ េយងកំពុង�បឈមមុខនឹងពិភពេ�កែដល
�គប�់គងេ�យ��ងំ។ េហយ ឱ�ពះវរបិ� េយងអធិ�� ន េ េពលេយង
សិក�ពីអំ�ចរបស់�រក�និងអ�ីែដលពួកេគេធ�ចំេពះមនុស� េដមប�ីទងនឹ់ងផ�ល់
ឱយេយងនូវជំេន ដអ៏�ច រយ េហយសូមឱយមនទីសំគល់និងករអ�ច រយជេ�ចន
េកតេឡង។ េ�ពះេយងសូម�កនុងនម�ពះ�គីសទនិងេដមបសិីរលី�របស់�ពះ។ �
ែមន៉។

3 េយង កំពុងសិក�េ រេស លេនះ យ៉ងេល ន ខញុ ំគិតថមុន�បែហលដប�់បំ
នទី �េ ែតបន�េ កនុងអតថបទ �រក� ។

4 េហយឥឡូវេនះខញុ ំេទបែតទទួលបន�រមយួ មុនេនះបន�ិច។ បង�បស
េប លល័រ ពីមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំចបេ់ផ�មេ � ហ�ិក េ ពកក់�� ល
ែខកកក�។ ដូេចនះេនះេយងបនេ�ះ��យឥឡូវេនះ។ េហយបងបតេ់ធមនិ
�ចេ បនេទេ េពលេនះ ដូេចនះខញុ ំនឹង�តវេ � ហ�ិកេ�យខ�ួនឯង។ ដូេចនះ
េ ទីេនះជមយួ… សូម…អនក�តវែតអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំឥឡូវេនះ ថ�ពះអមច ស់
នឹងជួយខញុ ំ េ�ពះខញុ ំពិតជ�តវករ�ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ… ខញុ ំរពឹំងថនឹងមនមនុស�
យ៉ងេ�ច�ស់ពីរែសននកេ់ កនុងកិចច�បជំុេនះ។

5 េហយ ខញុ ំមននិមមតិសរេសរេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងឲ់យអនកទទួលបនអតថ�បេយជន៍
ពី�។ �បនេកតេឡងេ កនុងែខធនូ។ ខញុ ំេ បនទបេ់ �ពឹកមយួេ េពលែដលេទវ�
របស់�ពះអមច ស់បនចូលមក។ ខញុ ំ…អនកេឃញេទ េ េពលខញុ ំេ ទីេនះ ខញុ ំមនិ
�� បប់ងគ ប�់ពះ េហយខញុ ំបនេកត�មបី។ េតមននរ�មន ក—់�គ ល់�មបី
គឺជអ�ីេទ �ជប៉�៉សីុតែដល…េសទរែតសម� បអ់នកបន។ េហយេ�យ�រែតខញុ ំ
បនេធ�អ�ីមយួែដល�ពះបន�បបខ់ញុ ំមនិឱយេធ�។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល
បនឮេរ ងេនះ? ខញុ ំគិតថអនកខ�ះេ ទីេនះ។ ខញុ ំដឹងថ�បជជនមកពីជំុវញិេ�ង
ឧេបសថបនឮេរ ង�៉វៃនអ�ីែដលបនេកតេឡង។ �ពះបន�បបខ់ញុ ំឱយេ កែន�ង
មយួ េហយ�តវេ ឱយឆង យពីកែន�ងេនះ េហយ�តលបេ់ កែន�ងេផ�ងវញិ។ េហយ
ខញុ ំអនុ ញ តឱយ�គអធិបបយនិយយពីខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ �គអធិបបយគឺអ�ច រយ េហយ
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ពួកេគជបងប�ូនរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�អនកគិតពីអ�ីែដល�ពះ�បបអ់នក។ �តឹម�តវេហយ។
េឃញេទ? អនកមនេបសកកមមមយួ។
6 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកច់ងចេំពលមយួែដលមនេ��ពីរនកេ់ កនុង
�ពះគមពរី? េហយមយួកនុងចំេ�មពួកេគ�ពះអមច ស់បន�បបគ់ត ់ ថ “អនក
េ កែន�ងជក�់កម់យួេនះ។ េហយកុំ—អនកកុំមក…អនក�តលបេ់ ផ�ូវេផ�ង”
ជេដម។ េហយ—និងបននិយយថ “កំុញុំឬផឹកេពលអនកេ ទីេនះ។”
7 េហយេ��ពិតមន កេ់ទ តបនជួបគត ់ េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់បន
ជួបខញុ ំបនទ បពី់�ទងប់នជួបអនក។” េហយនិយយថ “មកែកបរផទះខញុ ំ។” េហយ
េ��បន�� បនូ់វអ�ីែដលមន កេ់ទ តនិយយ េហយបនបតប់ងជី់វតិេ�យ�រ
�។ េឃញេទ អនកេធ�អ�ីែដល�ពះ�បបអ់នកឱយេធ�េ�យមនិខ�ល់ពីអ�ីែដលអនកេផ�ង
និយយ។
8 ឥឡូវេនះេយងគឺ…េ កនុងទស�នៈវស័ិយេនះ �ទង…់�បនេធ�ឱយខញុ ំភញ ក់
េ ៃថងទីដបបី់ៃនែខក ញ -…ឬែខធនូ។ េហយ—េហយេ េពលខញុ ំកំពុងអងគុយេ
ចំេហ ងែ�គ ខញុ ំឆងល់ថេតអនគតខញុ ំនឹងេ ជយ៉ង�។ ខញុ ំ… េ េពលខញុ ំ�តលប់
មកទីេនះវញិ ពួកេគបនេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចេដមបេីបះខញុ ំេ កនុងផទះសត�ល�ិត
ប៉�៉សីុតបនចបខ់ញុ ំ។ េហយពួកេគផ�ល់ឱយខញុ ំនូវករពិនិតយេ េពលខញុ ំ�តវបន
�យកនុងទឹកដីេនះ។ េហយេ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ ពួកេគ�គនែ់តអនុ ញ តឱយ
ខញុ ំេ ផទះវញិ េ�ពះ�ខច តខ់ច យ�ស់។ េហយខញុ ំបនអធិ�� ន េហយខញុ ំបនេ
រកអនកដឹកនទំងំេនះ ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់បនមន�ពះបនទូលមកខញុ ំថ
កំុេ �មផ�ូវេនះ។”

បននិយយថ “អូ �ពះនិយយជមយួនរ�មន កេ់�កពីអនក។”
9 ខញុ ំបននិយយថ “កូ�៉មនគំនិតេនះម�ង។” ដូេចនះេហយ ប៉ុែន�ខញុ ំបនេ
យកស�ឹកេឈខ�ះមក�កេ់លេជងពួកេគ េហយខញុ ំបននិយយថ “សូមចងចកំនុង
�ពះនម�ពះអមច ស់ �បសិនេបេយងេធ�ដំេណ រេ ទីេនះ �នឹងប�ជយ័ េហយេយង
ទងំអស់គន នឹងចំ�យស�មប�់។” េហយេយង�បកដជអ ច ឹង! អូ ខញុ ំេអយ!
េយងទងំអស់គន ចូលចិត��� ប។់ ដូេចនះបនទ បម់កក�៏តឡបម់កវញិ…
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10 អនកមនអ�ីជេ�ចនែដលអនកេឈ� ះជមយួបរេទសទងំេនះ ឧទហរណ៍ ៃច
តូចៗនឹងខអំនក �នឹងេធ�ឱយអនកេក� ខ�ួន។ េហយេរ ងតូច�ចេនះេ េពល�ខអំនក
�បសិនេបអនកមន�រមមណ៍ថរមស់ អនកមនិ�ចេអះ�បនេទ។ អនកេមលេ  េប
�ជសត�េខម តូចៗ កុំទញ�េចញ។ �មនកបលតូច ��ទឌេ�ទមចូលេ កនុង
ែសបក វលិជំុវញិដូចេនះេហយរតឹបន�ឹងខ�ួន�។ �បសិនេបអនកទញ� អនកនឹងដក
កបលេចញពីទីេនះ។ �មនេមេ�គេ កនុងខ�ួន �នឹងេធ�ឱយអនកខ�ិន ដូេចនះ�…កុំ
េអះ ឬកុំទញ�េចញ �គនែ់តយកកមពស់ខពស់។ េហយ�ដកដេង�ម�មខនងរបស់
�។ ទម� កេ់ល� េហយ�េចញមក។

11 បនទ បម់កមនមូសតិចតួច។ �មនិេធ�ឱយមនសេម�ងរខំនបន�ិចេទ។ �មក
�តង�់មខយល់។ [បង�បស �បណ� ំេគះៃដរបស់គតផ់ទ ល់—េអដ។] ��គនែ់ត
បះ៉អនក ហនឹងេហយ គឺអនកមនជំងឺ�គនចញ់។

12 េហយ—េហយបនទ បម់កមនអ�ីែដលេគេ ថពស់ម៉មប។ �បសិនេប�
ចឹកអនក អនកនឹងរស់េ ែត�បែហលពីរនទីបនទ បពី់�ចឹកអនក។

13 េហយមនពស់ែវកពណ៌េល ង។ អនករស់េ �បែហលដប�់បនំទីបនទ បពី់�
ខ។ំ េហយមយួកនុងចំេ�ម�គឺេ ជិតនឹងកូន�បសខញុ ំ េសទរែតគត�់ច�កៃ់ដ
េលកបលរបស់�បន។ រចួេ េហយ េដមបេីធ�ករចឹក មុនេពលែដលេយងទទួល
បនករ�ប�រ ដូចេនះ។

14 េហយមនពស់ែវកេខម ។ អូ មនអ�ីៗទងំអស់! េហយបនទ បម់កសត�ៃ�ព
េ�គះថន ក ់ ហនឹងេហយគឺសត�េ� ខ�  ឬខ� រខិន និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត�សេដ ងេនះ
េ កនុងៃ�ព។ េហយបនទ បម់កគឺជំងឺ មនជំងឺ�គប�់បេភទេ ទីេនះ។

15 េហយអនកមនអ�ីទងំអស់ែដល�តវ�បឈមមុខេ េពលអនកេ ។ េលស
ពីេនះេ េទ ត េនះគឺជេវជជបណ�ិ ត�បធមបេ់ដមប�ីបែជងជមយួអនក�គបៃ់ដ េឃញ
េទ និងអបិយជំេន និងអ�ីៗទងំអស់របស់ពួកេគ។ ប៉ុែន� េតអ�ីែដលអ�ច រយែដល
េឃញ�ពះអមច ស់របស់េយង�គនែ់តបេ ច ស�េចញពីចំេហ ងេ មខ ង ដូចេនះ
បនទ បម់កបន�េ ។
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េហយេ ៃថងេនះខញុ ំចថំ ឈរេ ទីេនះ ល�ប៉ុ�� េតមនអ�ីេកតេឡង ខញុ ំ
នឹង�បបអ់នកេ េពល�មយួេ កនុងករ�បជំុេផ�ងេទ ត េ�ពះខញុ ំចងនិ់យយអំពី
�បធនបទរបស់ខញុ ំេ រេស លេនះ អំពី�រក�។
16 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េហយេនះខញុ ំកំពុងគិតអំពី ករអងគុយេ ទីេនះ េតទីប ច ប់
នឹងេ ជយ៉ង�? េហយករ�តលបម់កឆ�ងកតស់មុ�ទវញិ ខញុ ំដឹងថេយង
មនករផ� ស់ែ�ប�បែហលមយួែសននកេ់ េពលេយងេ ទីេនះ។ េហយបង
�បសប៊ូសស�តមករកខញុ ំ។ បននិយយថ ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយបងប៊ូ
សស�ត?”
17 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនេមទនភពចំេពះអនក�ស់បង�បស�បណ
�!ំ” គតប់ននិយយថ “អនក�គនែ់ត—អនក�គនែ់តេ កនុងករចបេ់ផ�មៃនជីវតិ”
េហយគតប់ននិយយដូេចន ះ។
18 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំ�ម នថចបេ់ហយ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ
មន�យុ�សិបឆន េំហយ ខញុ ំ�ម នថខញុ ំ�បយុទធបនល�េហយបនប ចបវ់គគ។”
19 គតប់ននិយយថ “‘ឆ�ងកតែ់សសិបឆន េំហយឬ’?” បននិយយថ “ខញុ ំ
មនវយ័ចស់មុនេពលខញុ ំបនែ�បចិត�េជ ។” បននិយយថ “ខញុ ំេ ែតល��បេសរ។”
គតេ់សទរែតជិតឈនចូលវយ័៨០ឆន េំហយ។ េហយ�គនែ់ត…

ខញុ ំគិត “ែមនេហយ �បែហលជ�តឹម�តវេហយ។”
20 ដូេចនះគតប់ននិយយថ “េទ អនក�គនែ់តជ�បណ�ម៉ំកថមីឥឡូវេនះ។
អនក�គនែ់តដឹងពីរេប ប�គប�់គងករ�បជំុរបស់អនកឱយ�បេសរជងមុននិងអ�ីៗ
�គបយ៉់ង។” បននិយយថ “�បសិនេបអនកធ� ប�់យ�ប�រ�េមរកិ�មរេប ប
�តឹម�តវ ជមយួនឹងករេរ បចំ�បជំុ�តឹម�តវ ែដលអនក�ច�ន កេ់ �បមំយួឬ�បបីំ
សប� ហ៍េ កនុងកែន�ងមយួ េហយេរ បចំ�េហយផ�យពណិជជកមមេ ជំុវញិ” បន
និយយថ “អនកនឹងេធ�អ�ីមយួ ប៉ុែន� ស�មប�់ពះអមច ស់របស់េយង។” ដូេចនះេយង
បន�េ មុខេទ ត បន�ដូេចនះ �ពិតជល�ខ� ងំ�ស់—ល��ស់។
21 បនទ បម់កមយួរយៈេ�កយមក ខញុ ំបនេឃញនិមតិ�មយួេ េពលខញុ ំេ �េមរកិ
េហយ�បនមករកខញុ ំ េហយបននខំញុ ំ�តលបេ់ � ហ�ិកវញិ េហយ�បនបង� ញ
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ខញុ ំពីករ�បជុំដែដល េ�យអងគុយេ ទីេនះទល់មុខឌូបន។់ េហយកិចច�បជំុ
េលកដំបូងបនរ�តប់តេ់ កនុង�បវត�ិ� ស� េឆព ះេ ទិសខងលិច។ កិចច�បជំុ
េលកទី ២ បនេកតេឡង េហយេ េពលែដល�េកតេឡង �េ ែតធំជងករ�បជំុ
េលកដំបូង។ េហយ�ទង…់ខញុ ំបនលឺសំេលងែ�សក េហយេទវ�កំពុងេចញពី
�ថ នសួគ។៌ �ទងម់នពន�ឺដអ៏�ច រយ។

22 េហយេទវ�ៃន�ពះអមច ស់ែដលឈរែកបរេយងេ ទីេនះបនឈរ-…ែតងែត
ឈរេ ខង�� ំខញុ ំេ ខងេនះ េហយគតក់ំពុងឈរេ ទីេនះ េហយគតគឺ់ជ
—បនេ ជុំវញិ។ េហយខញុ ំបនេឃញបុរសមន កេ់នះឈរេ េ�កម�ទង។់ គត់
—គតម់និែមន…ឥឡូវេនះមនិែមនជនិមតិ�េទេ េពលអនកេឃញ�ទង។់ �ពិត
ដូចអនកកំពុងេមលមកខញុ ំ។ េហតុអ�ី អនក�ចឮ �ទងយ់ងមកេហយនិយយ
ជមយួអនក។ េហយេ េពលែដល�ទង…់អ�ីកេ៏�យ ��គនែ់តដូចករពិត។
េហយ�មនិែមនជនិមតិ�េទ មនុស��គនែ់តឈរេ ទីេនះដូចអនកែដរ។ េហយ
សំេលងរបស់គតគឺ់ដូចគន នឹងសំេលងរបស់ខញុ ំែដរ។ ប៉ុែន�និមតិ� អ�ីមយួែដលបំែបក
េ ចំេពះមុខអនកេហយអនកេឃញ� ដូចេនះ។ ប៉ុែន�បុរសមន កេ់នះ�គនែ់តេដរ
េឡងេហយឈរេ ទីេនះ។

23 ដូេចនះ�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ…អ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ េហយ�ទងម់នបនទូល
ថ…េទវ�េនះបនចុះមក េហយ�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំឱយងកមកេមលផ�ូវេនះ។ េហយ
ឥឡូវេនះ�េមលេ  ឥ�� ។ ខញុ ំមនិនិយយថ�េ ឥ�� េទ ប៉ុែន��េ ជិត។ ប៉ុែន�
ពួកេគជជនជតិឥ�� ។

24 េ�ពះជនជតិ� ហ�ិកជមនុស�ធំ ខ� ងំ មនខ� ញ់េ�ចន។ ពួកេគខ�ះមន
កមពស់ជិត�បពីំរហ�ីត និងមនទមងន ់ អូ ពីររយែបត៉សិប និងបីរយេផន។ ហ�លូូ
ឥឡូវេនះ សុងហុីនិងបសូ៊តូស េហយ មនកុលសមពន័ធេផ�ងៗគន ជេ�ចន។ េ ៃថង
េនះមនកុលសមពន័ធ ១៥ េផ�ងគន ែដលខញុ ំកំពុងនិយយជមយួ។

25 ខញុ ំចងនិ់យយពកយមយួដូចជ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” ខញុ ំ
នឹងេ យកទឹកផឹកមុនេពល�ឆ�ងកតអ់នកបកែ�បទងំអស់។ មន កនឹ់ងនិយយ…
េហយមនសំេលងរខំនទងំអស់!
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ខញុ ំធ� បគិ់តេ េពលខញុ ំឮមនុស�េពនទីកុស�និយយភ�ដៃទ �បែហលជ
មនុស�មន កនិ់យយកនុងសំេឡងមយួ�បេភទេហយមន កនិ់យយមយួេទ ត េត
ពិភពេ�កេនះ�ចេ ជយ៉ង�? ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ�ពះគមពរីគឺ�តឹម�តវ េហយខញុ ំ
ដឹងថេ េពលេនះ�ែចង “គម នសេម�ង�ែដលគម ន�រៈសំខនេ់ទ។” �តឹម�តវ
េហយ។

ពួកេគខ�ះនឹងនិយយថ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេ  “ប៊�ុរ ប៊�ូ ប៊�ុ ប៊�ុ” មននយ័ថ
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។” មយួេផ�ងេទ តថ “ក�ុក ក�ួក ក�ុក ក�ុក”
េនះគឺ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ” ជភ�របស់គត។់ ដូេចនះមនិថ
សំេឡង�បេភទ�េទ �មនអតថនយ័េ កែន�ង�មយួ។ �តឹម�តវេហយ។
មនិថ�ជសំេលងរខំនែបប�េនះេទ �មននយ័ចំេពះនរ�មន កេ់ កែន�ង
�មយួ។ េហយេ េពលែដល�ទងម់ន…ពួកេគនឹងផ�ល់ឱយ�។

26 េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់ថេ ខងេឆ�ងខញុ ំ េ េពលែដលេទវ�ចុះមក េហយ
ខញុ ំេឃញមនហ�ូងដូចេនះ េហយពួកេគជបុរស…េមល េ ដូចជពួកេគមន
—សន�ឹកមយួេ ជំុវញិពួកេគ ដូចេនះេហយបនរុនិំងចង ដូចជេ ជំុវញិទរកតូច
កែន�ងេពះេគ។ េហយ�គឺអ ច ឹង។ េហយខញុ ំ�គនែ់ត�ចេមលេឃញ�មែដល
ខញុ ំ�ចេមលេឃញ� គម នអ�ីេ�កពីមនុស�េទ។ េហយបនទ បម់កេទវ�េនះបនេបក
ពន�ឺដអ៏�ច រយមយួ េហយចបេ់ផ�មវលិ�តលបម់កវញិដូចេនះ។ េហយខញុ ំមនិែដល
េឃញមនុស�េ�ចនែបបហនឹងេទេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ!

27 េហយបនទ បម់កេទវ�េផ�ងេទ តបនមកជិតខញុ ំយ៉ងជិត េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “មនពួកេគបីែសននកេ់ កនុងករ�បជំុេនះ។” េហយខញុ ំបនសរេសរ
�េ ទីេនះ។ េហយអនកសរេសរ�េ កនុង�ក�សមយួ�បេភទ ដូចជខញុ ំបន�បប់
អំពីេកមង�បសតូចែដល�តវបនេ�បសឱយរស់េឡងវញិេ កនុង�បេទស�� ងំឡង។់
អនកសរេសរ�េ េលសន�ឹក�ពះគមពរីរបស់អនកឬកែន�ង�មយួ េ កនុងកិចច�បជំុេនះ
(នឹងមនករ�បជំុមយួ។ េហយអនកនឹងលឺ��ម�ចកេចញ។) មនុស� ៣ ែសននក់
ចូលរមួកិចច�បជំុេនះ។ ឥឡូវេនះេមលថេត�មនិ�តឹម�តវេទឬ។ េនះនឹងមនទំហំ
ធំជងបីដង។ េឃញេទ? មនុស�បីែសននកេ់ដមបចូីលរមួកិចច�បជំុេនះ។ េហយ
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ខញុ ំសបបយចិត��ស់ែដលបនេ ដល់ទីេនះ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�យ៉ងេមច៉េទ
េ�ពះខញុ ំចូលចិត�យក�ពលឹងេ ថ� យ�ពះអមច ស់។
28 េហយេ ទីេនះ េ េពលមយួ បនេឃញ—េ�យេឃញមនុស�កំសត៣់មុនឺ
នកម់ករក�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ កនុងករេ មកឯ�សនៈ មនជនជតិេដមបីមុនឺ
នក។់
29 ឥឡូវេនះសូមចូលេ �បធនបទរបស់េយងឱយបនរហ័ស។ ម�លិមញិ
េយងបនសិក�ពីបេចចកេទស�រក�។ ខញុ ំបនគិតេ ៃថងេនះ ដូចជ�ពះកំពុង
េ�ះ��យ។ អនកមនិដឹងថេសរភីព�ជអ�ីេទេដមបេីចញេ�ក។ ឥឡូវេនះខញុ ំ
មនិែមនជ�គបេ�ង នេទ។ ខញុ ំេ ែវងឆង យពីករក� យជ—អនកបង� ញ�ពះគមពរី។
េហយខញុ ំគឺជ…ករអបរ់រំបស់ខញុ ំ�តវបនកំណត�់តឹមថន កទី់�បពីំរ។ ដូេចនះេនះ
េហយ… េហយខញុ ំេចញពី��េរ ន�បែហលៃមភ�បឆំន មំុន ដូេចនះេនះជេពល
យូរេហយ េហយខញុ ំមនិមនករអបរ់េំ�ចនេទ ប៉ុែន�អ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំដឹងគឺជអ�ី
ែដលខញុ ំទទួលបន�មរយៈករេបកសែម�ង។ េហយ�បសិនេបករេបកសែម�ង
េនះមនិេ�ប បេធ បជមយួ�ពះគមពរីេទ េនះ�ខុសេហយ។ េឃញេទ? ��តវែតជ
�ពះគមពរី។ មនិថ�ជករេបកសែម�ងអ�ីេទ ��តវែតមក…េនះគឺជ�គឹះរបស់�ពះ។
មនិមន�គឹះេផ�ងេទ ត�តវបន�កេ់ទប៉ុែន�េនះ។ េហយេតេនះជអ�ី �បសិនេបអ�ី
ែដលខញុ ំចងនិ់យយផទុយពីេនះ អនកអនុ ញ តឱយពកយខញុ ំនិយយកុហកេ�ពះេនះ
គឺជករពិត។ េឃញេទ? េឃញេទ? េហយ�បសិនេបេទវ�នឹង�បបអ់នកពីអ�ី
ែដលខុសពីេនះ ប៉ុលបននិយយថ “សូមឱយគតទ់ទួលប�� �របស់អនក
ចុះ” សូមបែីតេទវ�ៃនពន�ឺ។ ឥឡូវេនះមនេរ ងអ�ច រយជេ�ចន។ ខញុ ំមនែត…
ែតមយួគត…់ខញុ ំបនេ�ជសេរ សពីរៃថងេដមបេីធ��បធនបទេនះដល់�បជជន េនះគឺ
កលពីម�លិមញិនិងៃថងេនះៃនកិចច�បជំុេពលរេស ល។
30 ឥឡូវេនះេហតុផលែដលខញុ ំេធ�េនះ គឺេដមបឱីយខញុ ំពយយមបន�ិចេដមបដឹីងថេត
�ពះនឹងជួយខញុ ំេទ។ មនអ�ីមយួេ កនុងចិត�ខញុ ំ។ េហយេនះគឺ បនទ បពី់�រដអ៏�ច រយ
េនះ េហយបនទ បពី់�ពះផទ ល់ប ជ កពី់អ�ីែដលខញុ ំបននិយយថជេសចក�ីពិត
េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ�យ�ពះបនទូលរបស់�ទងជ់ដំបូងេហយបនទ បម់ក
�មរយៈទីសំគល់និងករអ�ច រយ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថ ជមយួនឹងដំណឹងល�
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ចំេពះ�កមជំនំុ ខញុ ំមនកតព�កិចចចំេពះ�ពះ េដមបនីេំរ ងេនះមកកន�់កមជំនំុ។
�តឹម�តវេហយ។ ពួកេគបនែបកបកគ់ន េ កនុងអងគករេផ�ងៗជេ�ចន និងែផនក
និកយរបស់� រហូតដល់�ខុស។ េយងទងំអស់គន ជកូនរបស់�ពះេ េពលេយង
េកតជថមី សូមេមល។ េហយករពិតៃនេរ ងេនះគឺថ�ពះចងឱ់យេយងដឹងថេយង
ជកូនរបស់�ទង។់
31 ឥឡូវេនះ សូមចងចថំ �ពះវ�ិរ�ឡូម៉ូន�តវបនកតផ់� ចេ់ ទូទងំ
ពិភពេ�ក។ េហយេ ទីេនះមនថមមយួដំុ�ក�ប�់មផ�ូវេនះ េហយថមមយួដំុ
បនបតែ់បន�មេនះ េហយមយួេទ តបនកត�់មវធីិេនះ េហយមយួេទ ត
កត�់មេនះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល�មកជមយួគន  គម នករភញ កេ់ផ�លេទ កគ៏ម ន
សំេឡងញញួរ អ�ី�គបយ៉់ងបនេ ដល់កែន�ងរបស់�េហយ។ �ពះជអនកបង� ត់
បេ�ង នេរ ងេនះ។
32 �ពះជមច ស់មន�ពះវ�ិរមយួែដលមនេឈម ះថ�កមជំនំុ េហយមន
�ពះវ�ិរមយួរបស់�ពះជមច ស់ មយួនិងែបបេនះ និងមយួេទ តែបបេនះ។ េហយ
ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគទងំអស់គន មកជមយួគន  ពួកេគនឹងក� យជ�កមធំ
មយួៃនេសចក�ី�ស�ញ់ជបងប�ូន េហយ�ពះនឹង�ក ់ �បមូលផ�ុ ំ�កមជំនុំេនះ
ជមយួគន េហយននំងេឡងេ េលេមឃ។
33 �ល់របូភពលប ីៗ  មុនេពល��តវបនពយរួេ កនុង�លសិលបៈ ��តវែត
បនពយរួ ឆ�ងកត�់លៃនកររះិគន ់ ជដំបូង។ បុរសែដល�បពណ៌…?…ឬ
សូមេទស ខញុ ំមនិ�ចេ េឈម ះគត ់អនក�បពណ៍េពល��រចុងេ�កយ េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ �ចំ�យអស់មយួជីវតិរបស់គត។់ គតប់នគូររបូេនះ។
ខញុ ំេជ ថ�បែហលៃមភឆន  ំ ឬដបឆ់ន  ំ រ�ងករគូរ�ពះ�គីសទនិងយូ�ស។ េហយេត
អនកបនដឹងេទថ េ កនុងរបូភពដល៏បេីនះ គឺថបុរសដែដលេនះបន�ងំរបូ
�ពះ�គីសទ ១០ឆន េំ�កយបន�ករ់បូយូ�ស? �តវេហយ។ គតប់នេធ�។ ដបឆ់ន ំ
ៃនអំេពបប ពីអនកចំេរ ងេ�ខ នអូេប�៉៉ដអ៏�ច រយមន ក ់េដមបជំីនួសកែន�ងកនុង�ពះ�គីសទ
មកកែន�ងយូ�ស។ អនកមនិចបំចច់ំ�យេពលដបឆ់ន េំទ។ �ចំ�យេពល
១០ នទីនឹងេធ�ដូចគន ចំេពះអនក។ �នឹងផ� ស់ប�ូរចរតិរបស់អនក េ កនុងអំេពបប។
ែត េទះយ៉ង�កេ៏�យ របូភពេនះបនឆ�ងកតក់ររះិគនទ់ងំអស់។
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34 េហយេនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំគិតអំពី�កមជំនុំរបស់�ពះ �កមែដល�តវបន��ស់
េ ។ ែមនេហយ ខញុ ំមនិមននយ័ករេនះ�មរយៈអនក�មយួេឡយ។ ខញុ ំបន
ជិះឆ�ងកតស់មុ�ទទងំ ៧ េហយខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រេលកទី ៣ របស់ខញុ ំេ ជុំវញិ
ពិភពេ�ក េហយ�បជជននិយយថ “អនកសែម�ងភពបរសុិទធ! អនកសែម�ងភព
បរសុិទធ!” េហយខញុ ំបនែស�ងរកេ�កិយ េហយខញុ ំមនិែដលរកេឃញអនកសែម�ង
ភពបរសុិទធេ េឡយេទ។ េនះគឺជេឈម ះែដល�រក�បន�កេ់លមនុស�។
ហនឹងេហយ។ មនិមនអ�ីដូចជអនកសែម�ងភពបរសុិទធេទ។ េហយខញុ ំមនសថិតិៃន
�ពះវ�ិរេផ�ងៗគន ៦៦៨�កមជំនំុេ ទីេនះ េហយេរ បចំេ េលពិភពេ�ក គម ន
នរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគេ ថ អនកសែម�ងភពបរសុិទធេទ។ េហយេនះមក
ពីរ�� ភបិល។ មនិមន�ពះវ�ិរសែម�ងភពបរសុិទធ�មយួែដលខញុ ំ�គ ល់េទ។
ដូេចនះ�គនែ់តជអ�ីែដល�រក�េ ។ ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េ កនុងេរ ងទងំអស់េនះ អ�ីៗ
ទងំអស់េនះ �ពះជមច ស់បនគូររបូមយួ។ េហយមន�គមយួែដលវ�ិរចស់ៗ
ទងំេនះធ� បេ់ ទីេនះ អនក�ល់គន …
35 ខញុ ំេមលបុរសមនសកក់បល�បេផះទងំេនះ។ កូន�បសខញុ ំកលពីម�លិមញិ
ខញុ ំេ កនុងបនទប ់ កំពុងសិក� េហយថន កដឹ់កនមំន កប់នមកេហយនិយយ
ថ “ចងច់បៃ់ដជមយួអនកេ�កពុក។” ពិត�ស់ កូន�បសរបស់ខញុ ំ�តវបន
ចិ ច ឹមបីបចជ់មយួបង�បស បតេ់ធ េហយពួកេគែដលេទបែត “េទ” េនះ
េហយ យ៉ងឆបរ់ហ័ស ខញុ ំមនិចូលចិត�េនះេទ។ េឃញេទ? មនិថខញុ ំេទ…ពិត
�ស់ ខញុ ំកម៏និ�ចេធ�ជអនកបំេរ មនុស�និង�ពះែដរ។ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថខញុ ំចូលចិត�
ចបៃ់ដជមយួបងប�ូនខញុ ំ។ ខញុ ំចូលចិត�េធ�អ ច ឹង។ មនអ�ីអំពី� ខញុ ំចូលចិត�ចបៃ់ដ
—របស់អនកដឹកនមំន ក។់ មនិ�តឹមែតជអនកដឹកនេំទ ប៉ុែន�ជកូនរបស់�ពះ�
មន ក ់ ខញុ ំចូលចិត�េធ��។ ខញុ ំមនិដឹងអំពីេរ ងេនះេទរហូតដល់�បពនធខញុ ំ�បបខ់ញុ ំបន�ិច
េ�កយមក។ អ ច ឹង េបគត�់ច�បបពី់អនកដឹកនមំន កេ់នះបន “�គនែ់តមយួ
នទី គតប់ន�តឡបម់កវញិេ កនុងករអធិ�� ន េហយ—េហយខញុ ំនឹងេមលអ�ី
ែដលគតនឹ់ងនិយយ។” ែមនេហយ េនះនឹង�បេសរជង។ ដូេចនះខញុ ំផ�ល់ឱយគតនូ់វ
ករែកត�មវបន�ិចបន�ួចអំពីេរ ងេនះ កំុេធ�ែបបេនះ។ េឃញេទ?
36 ដូេចនះ�ជករពិត អនកមនិ�ចនិយយ�តវ ដូចបង�បសបននិយយកលពី
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មយួរយៈមុនេនះេទ។ �បសិនេបអនកេធ�ដូេចនះេ េពលយបខ់ញុ ំ—ខញុ ំ�ពមនអនក
េឃញេទ។ មនុស�េ និយយ េហយមនុស��គបគ់ន �បែហលជមនជំងឺ េហយ
េ េពលពួកេគេ និយយអំពី� យ៉ងឆបរ់ហ័ស មនេទវ�របស់�ពះអមច ស់េ
ទីេនះេដមប�ីបបអ់ំពី�។
37 មននរ�មន កក់ំពុងអងគុយសម�ងឹមករកខញុ ំឥឡូវេនះ ដឹងថេនះជករពិត
កលពីប៉ុនម ននទីមុនេនះ ឬ�បែហលមយួេម៉ងកន�ះមុន។ ស�ីមន កអ់ងគុយេ
ទីេនះែដលមនិដឹងថ�ជអ�ី ថេទវ�ៃន�ពះអមច ស់បននិយយជមយួនង
េ យបេ់ផ�ងេទ តេហយ�បបន់ងពីអ�ីមយួ េហយនងមនិ�ចយល់បនេទ។
ប៉ុែន�ៃថងេនះ�បនេកតេឡង ដូេចនះនងដឹងឥឡូវេនះថ�មននយ័យ៉ងដូចេម�ច
េ េពលែដលគតក់ំពុងនយិយជមយួនង។ េហយេតេធ�ដូចេម�ច ឈរេ
ទីេនះនិយយជមយួនង េទវ�ៃន�ពះអមច ស់បនេ �តង ់ េ ខងេ�កយ
េហយ�បបន់ងពីអ�ីែដលជប � របស់នង និងអំពីអ�ី និង—េហយអ�ីែដលនង
កំពុងគិត និងមន កក់នុងចំេ�មមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់នង និងរេប បែដល
�ពះជមច ស់បនមនបនទូលេហយបននិយយថ�ទងប់នប ជ កអ់ំពី� េហយ
អ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ ដូេចនះេនះ�គនែ់តជរេប បែដល�នឹងេកតេឡង។ េឃញ
េទ? �ពះជមច ស់បនមនបនទូលដូេចនះ។
38 ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ចុះប៉ុនម នដងែដលមនិធ� បម់ន…បនទ បម់ក េហយ
និមតិ�នីមយួៗ�គនែ់តេធ�ឱយអនកេខ�យជងេនះេ េទ ត េឃញេទ។ េហយេរ ង
ដំបូងែដលអនកដឹងេ េពលអនកេ ដល់�ពះវ�ិរេ េពលយប ់ អនក�គនែ់តអស់
កំ�ំងរហូតដល់អនកេសទរែតមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ី។ េហយអនកអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ
ឥឡូវេនះ សូមេមល ពីេ�ពះ�េចញពីករ�បជំុមយួេ កិចច�បជំុមយួេទ ត។ េនះគឺជ
កិចច�បជំុែតមយួគត ់ �នឹងខុសគន  �បសិនេបខញុ ំនឹងេ ផទះឥឡូវេនះេហយខញុ ំនឹងមនិ
េធ�អ�ីេ�ះពីរបីែខ េចញេ េ�កេហយយកែខ�េន�ទរបស់ខញុ ំេហយេ េន�ទ។
ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវេ ពីករ�បជុំមយួេ កែន�ងមយួេទ ត ពី�� ំេ មយួេទ ត អនកេឃញ
េទ។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ��។
39 េហយអនកទងំអស់គន អធិ�� ន អនកែដល�តលបម់កទីេនះវញិេ កនុង
ទស�និកជន។ ពួកេគបន�បបខ់ញុ ំកលពីយបម់ញិថខញុ ំ—ថខញុ ំកំពុងនិយយ
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ជមយួមនុស�ជក�់ក ់ េហយមនុស�េនះមនិេឆ�យតបនឹងករេ េនះេទ។
ឥឡូវេនះ �ពិតជេ�គះថន ក�់ស់ អនកេឃញេទ។ េ េពលពួកេគនិយយ…
ែមនេហយ េពលខ�ះពន�ឺទងំេនះមនិភ�េឺទ មនកែន�ងងងឹតមយួេ ចេន� ះេនះ។

40 េហយខញុ ំេមលេទវ�របស់�ពះអមច ស់េ េពលែដលគតឈ់រេ ទីេនះ ខញុ ំ
�ចមន�រមមណ៍។ បនទ បម់កខញុ ំនឹងមន�រមមណ៍ថ�ផ� ស់ប�ូរពីខញុ ំ េហយខញុ ំនឹង
េមល �នឹងចកេចញពីខញុ ំេហយ�នឹងេ កែន�ង�មយួេហយឈរេ ទីេនះ
បន�ិច េហយខញុ ំ�ចេឃញ�។ េហយ�នឹងភ�េឺហយនឹងមននិមតិ�មកដល់។
បនទ បម់កខញុ ំនឹងេឃញនិមតិ�។ ខញុ ំនឹងេមលថេតមនុស�មន កេ់នះេមលេ ែបប
�េ ែកបរេនះ។ ខញុ ំរកេឃញមនុស� បនទ បម់កខញុ ំនិយយ។ េនះគឺជអ�ីែដល
េកតេឡង។ េនះគឺជអ�ីែដលេកតេឡង។ អនកមនិចបំច�់បបម់នុស��គបគ់ន េទ
ប៉ុែន�េនះេហយ�—គឺជអ�ីែដលេកតេឡង អនកេឃញេទ។ �ទងំអស់េ កនុងពិភព
ខងវ ិ ញ ណ។

41 បនទ បម់ក�បសិនេបបុគគលេនះមនិេឆ�យតបេទ �ដូចជករ�ន�ពះគមពរីេ
ទីេនះេហយនិយយថ “គម ននយ័អ�ី” េដរេចញពី�។ េឃញេទ? ដូេចនះ�េធ�ឱយ�
��កក។់ ដូេចនះសូម�បយត័ន �តវ�� ប ់ �តវេមល។ េ េពល�ទងម់នបនទូលសូម
េឆ�យ។ សូមេមល�គនែ់តេ�ត មខ�ួនេដមបេីឆ�យ�គបេ់ពល។

42 ដូេចនះេហយ�បពនធខញុ ំ និងបង�បសេប លល័រនិងពួកេគជេ�ចនេ �ពឹកេនះ
បន�បបខ់ញុ ំអំពីេរ ងេនះ ថ�កំពុងេ បុរសមន កពី់បង�បសរបស់គត ់ េ កែន�ង
�មយួ ែដលមនអ�ីខុសជមយួគត ់ ជេដម។ េហយបុរសេនះមនិបន
េឆ�យតបនឹងករេ  ដូេចនះមនិ�ចជួយបន។ េនះគឺរ�ង�ពះនិងបុរសេនះ។
និមតិ�បនចកេចញពីខញុ ំ។ បនទ បម់កខញុ ំរកមនិេឃញេទ តេទេ�ពះគតម់និេឆ�យ។
ដូេចនះសូម�បយត័ន សូម�បយត័ន។

43 ឥឡូវេនះចូលេ �បធនបទ�រក� េហយនិយយអំពី�រក�។ ឥឡូវេនះ
មនុស� េ េពលអនកនិយយពី “�រក�” ភ� មៗពួកេគចបេ់ផ�មគិត “អូ ករនិយម
�ជលឬអ�ីមយួ!” ប៉ុែន��រក�គឺពិត�បកដដូចេទវ�។ ពួកេគ�គនែ់តមនពិត។
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44 េហយ�រក�គឺពិតជ�រក�ពិត ដូច�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។
មន�រក�! �ថ នសួគគឺ៌ពិត។ េហយ�បសិនេបគម នេរ ងដូចជ�ននរកេទ េនះ
គម នអ�ីដូច�នសួគេ៌ទ។ េហយ�បសិនេបគម នពរជយ័អស់កលបជនិចច…កគ៏ម ន
ករ�កទ់ណ� កមមអស់កលបជនិចចែដរ គម នពរជយ័អស់កលបេឡយ។ េបគម នៃថង
គម នយបេ់ទ េឃញេទ? ប៉ុែន��បកដថមនៃថងមនយប។់ ដូច—ដូចជ�បកដ
ថមន—�បកដថមន�គី�ទ នពិត និងមនអនកពុតតបតុ។ ដូចជ�បកដថ
មននរ�មន កែ់ដលពិត�បកដពី�ពះ មននរ�មន កែ់ក�ងបន�ំ។ េឃញេទ?
��គនែ់តជករគ�ំទនិង�បឆងំ េខម និងស េ េពញមយួជីវតិេលអ�ីៗ�គបយ៉់ង
ពិតនិងមនិពិតេ �គបទី់កែន�ង។ េហយមនដំណឹងល�ែក�ងក� យ មនដំណឹងល�
ពិត។ មនបុណយ�ជមុជទឹកពិត មនបុណយ�ជមុជទឹកែក�ងក� យ។ មនេធ�ជមន
ជំេន េហយមនករេជ ពិត។ មនដុ�� រ�េមរកិពិត�បកដ មនដុ�� រ�េមរកិ
ែក�ងក� យ។ មន�គី�ទ នពិត�បកដ មន�គី�ទ នពុតតបតុ សូមេមលេនះ�គនែ់ត
ជករែក�ងបន�ំប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះអនករកេឃញដូេចនះ �ទងំអស់គន េ ជមយួគន ។
ឥឡូវេនះេយងមនិ�ចបំែបក�បនេទ។ �ពះអនុ ញ តឱយេភ� ងធ� ក។់
45 សូម�ទងអ់នុ ញ តឱយខញុ ំនិយយេ ទីេនះបន�ិច។ េតមន�គអធិបបយប៉ុនម ន
នកេ់ ទីេនះ? េលកៃដេឡង។ េ ជុំវញិ អនកអធិបបយ សូមេមលៃដរបស់អនក។
ែមនេហយ �ពះ�បទនពរបងប�ូន។ ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ អនកមនិយក�ស�មប់
េគលលទធិឥឡូវេនះេទ ប៉ុែន� �គនែ់តមុនេពលេយងខិតជិត�បធនបទសំខនេ់នះ
ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ី។ េតមនមនុស� េពនទីកុស�ប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ? េលកៃដ
េឡង�គបទី់កែន�ង។ ែមនេហយ អនកទងំអស់គន គឺជអនកេពនទីកុស�។ មនិអី
េទ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំមនេ េពលែដលខញុ ំបនចូលមកកនុង��ច�ក
របស់អនក។

ខញុ ំេ ទីេនះកនុងរដ� ឥ�� ��េ កែន�ងជក�់កម់យួេឈម ះ មសី�
�៉ក។ �កមទីមយួៃនមនុស�េពនទីកុស�ែដលខញុ ំធ� បេ់ឃញពួកេគ�តវបនេគ
េ ថ—ករ�បជុំេពនទីកុស�របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំេជ ថអ ច ឹង ឬអ�ីមយួ
ដូចេនះ �កមមនុស�ដអ៏�ច រយ។ ឥឡូវេនះពួកេគបនេរ បចំរមួគន េហយេ ពួកេគ
ថេពនទីកុស�របួរមួ។ ពួកេគែបកបកពី់ពួកេគដៃទេទ តែដលេ េសសសល់
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េ�យ�រែតប � ៃនពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ េនះមនិេធ�ឱយពួកេគ�កពុ់តេទ។
មន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដពិ៏ត�បកដ ពិត�បកដែដលមនេដមកំេណ តជ
�គី�ទ នេ កនុងជួររបស់ពួកេគ។ េហយ�ពះបន�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់
ពួកេគេ�យទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង “�ពះនម�ពះេយសូ៊វ” េហយផ�ល់ឱយ
អនកេផ�ងេទ តនូវករ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�យទទួលបុណយ�ជមុជកនុង
“�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ���ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” ដូេចនះ “�ពះ�បទន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធដល់ពួកេគែដលេគរព�បតិ បត�ិ�ម�ទង”់ ដូេចនះេតអនក�—េតអនក�
ទទួលបន អនក�េគរព�ម�ទង?់ េនះគឺអនក។

46 �បសិនេបអនក�គនែ់តេភ�ច េហយអនកែដលចងក់� យជផ�ូវែតមយួ សូមឱយ
ពួកេគេ ចុះ េហយអនកេ មុន េហយក� យជបងប�ូន។ ហនឹងេហយ។ កុំ… អ�ី
ែដលបនេធ��គឺបំែបកពួកេគ បំែបកេចញ។ េឃញេទ? អ�ីេ ? កំពុងែបកបក់
រែហក បំែបកបំបកភ់ពជបងប�ូនបេងកតនិងបំែបកខ�ួនអនក។ េទ អតេ់ទ េយងមនិ
ែបកគន េទ េយងែតមយួ។ �តឹម�តវេហយ។

47 ប៉ុែន�េ េពលខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងេមលមនុស�ទងំេនះ។
ឥឡូវេនះ ខញុ ំ �គនែ់តេចញពី�កមជំនំុបទីសទខងតបងូ ចស់បន�ិច េហតុអ�ី ខញុ ំ
េឃញមនុស�ទងំេនះ ខញុ ំចូលេ ទីេនះ េហយពួកេគទះៃដ យំ “មន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ រកី�យែដលខញុ ំនិយយថខញុ ំជមន កក់នុងចំេ�ម
ពួកេគ!”

48 ខញុ ំគិត “ខញុ ំេអយ! េវវ៉!” េរ ងដំបូងែដលអនកដឹង េ ទីេនះមនអនក�មន ក់
ឆ�ងកតទី់េនះ �យ៉ំងខ� ងំដូចែដលពួកេគ�ច�បំន។ “ថូ-ថូ-ថូ-ថូ-ថូ” ខញុ ំគិត “េត
អ�ីេ ជ�កបបកិរយិរបស់�កមជំនុំ! ខញុ ំមនិែដលឮេរ ងែបបេនះេទ។” ខញុ ំេ ែតបន�
េមលពួកេគ។ ឆងល់ “អ ច ឹង េតេ កនុងពិភពេ�កេនះមនប � អ�ីជមយួមនុស�
ទងំេនះ?”

49 ឥឡូវេនះ អនកបនឮខញុ ំ�បបេ់រ ង�៉វជីវតិរបស់ខញុ ំែដលខញុ ំបនជួប�បជំុេ
ទីេនះ។ ប៉ុែន�េនះគឺជេរ ងមយួែដលខញុ ំមនិែដល�បប ់ មនិែដល�បបពី់មុនមក
ជ�ធរណៈ។ ដូចេនះពួកេគ…ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចងលុ់ប�េចញពីម៉សីុន
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ថតរបស់អនក េហតុអ�ី អនក�ចេធ�ដូេចនះបន។ មនិអីេទ។ ឥឡូវេនះ េ កនុងេរ ង
េនះខញុ ំបនេមល េហយឥឡូវេនះខញុ ំគិតថ “ែមនេហយ ពួកេគគឺជមនុស�ែដលមន
សុភមងគលបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។” ពួកេគមនិខម ស់
នឹង�សនរបស់ពួកេគេទ។ េយងជបទីសទ�គនែ់តខម ស់េអ នបន�ិច ម�ងៗ
អនកដឹងេទ។ េឃញេទ? េហយេ េពលែដលពួកេគេ អធិ�� ន អនកដឹងេទ អនក
េ ពីេ�កយអនកគ�ំទ អនកដឹងេទ។ និង— េហយប៉ុែន�េយង…ប៉ុែន�ពួកេគមនិែមនេទ
បងប�ូន ពួកេគ—ពួកេគមន�សនេ ខងកនុង ខងេ�កនិងជំុវញិពួកេគ។
50 ែមនេហយ ខញុ ំចងចេំ យបេ់នះេ េពលខញុ ំេឡងេលេវទិក។ បននិយយ
ថ “�គគង� លទងំអស់េ េលេវទិក។” �គឺជអនុស ញ មយួ។ ពួកេគ�តវែត
មន�េ ទីេនះេ ភគខងេជង េ�យ�រែត—េ�យ�រប � ពណ៌សមបរុ
ចបបរ់បស់ជីម�ក ៃនភគខងតបងូ។ ដូេចនះពួកេគទងំអស់�តវបនជួបេ ទីេនះ
ពី�គបទិ់សទី។ ដូេចនះ ខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ…
ែមនេហយ ឥឡូវេនះមន…ខញុ ំបនលឺ�គអធិបបយទងំអស់េ ៃថងេនះនិងយប់
េនះ។ ពួកេគនិយយថ�គអធិបបយចស់ខ�ះ គតជ់បុរសសមបរុេខម មន កេ់ចញ
មកេ�ក �គនែ់តមនសករ់ុពំទ័ធជំុវញិកបលគតប់ន�ិច ដូចេនះ �វធំែដលមន
កនទុយែវងែវង អនកដឹងេទ �វកកវ់ល�េហយ�កសធតុេក� ។ បុរសចំ�ស់�កី�ក
េចញមកេ�កដូចេនះ។ គតប់ននិយយថ “កូនជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ” គតប់ន
និយយថ “ខញុ ំចង�់បបអ់នក” �តវផ�ល់ទីបនទ ល់។ ខញុ ំេកមងជងេគែដលអងគុយេ េល
េវទិក។ ដូេចនះគតប់ននិយយថ “ខញុ ំ�បបអ់នក!” គតប់នយកអតថបទរបស់គត់
ពីកនុងយ៉ូប “េតឯងេ ឯ�េ េពលអញ�ក�់គឹះៃនេ�កិយ? �បកស�បបខ់ញុ ំពី
កែន�ងែដលពួកេគបនេ�ង។”
51 �គអធិបបយេផ�ងេទ តទងំអស់េនះបនអធិបបយអំពី�ពះ�គីសទ�មដំេណ រ
ធមម�។ ខញុ ំបន�� បព់ួកេគរកី�យជមយួពួកេគ។ ប៉ុែន�មនិែមនបុរសចស់
េនះេទ! គតប់ន�តលបេ់ េ�កយ�បែហលមយួមុនឺឆន មំុនេពលពិភពេ�ក
ចបេ់ផ�ម។ គតប់នេឡងេ �ថ នសួគេ៌ហយធ� កចុ់ះមកេលេមឃ នូវអ�ីែដល
កំពុងេកតេឡង។ អ�ីែដលពួកេគកំពុងអធិបបយបន�េ េពលៃថង។ គតក់ំពុង
អធិបបយអំពីអ�ីែដលកំពុងេកតេឡងេ �ថ នសួគ។៌ គតប់នន�ំពះ�គីសទ
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�តឡបម់កវញិេ េលឥនធនូ �តលបេ់ កែន�ង�មយួេ កនុងភពអស់កលប
ជនិចច។ េហតុអ�ី គតម់និបនអធិបបយ�បែហល�បនំទីរហូតដល់មតិ�ចស់េនះ
មនអ�ីជបនឹ់ងគត។់ គតប់នេ�តេឡងេល�កសេហយចុចែកងេជងរបស់
គតជ់មយួគន  េហយេ  “វ ៉បូ!” គតម់នបនទប�់បែហលេ�ចនដូចខញុ ំេឡងមកេ
ទីេនះ។ គតប់ននិយយថ “អនកមនិមនបនទប�់គប�់គនស់�មបឱ់យខញុ ំអធិបបយ
េទ” េហយគតប់នេ ឆង យ។

52 ែមនេហយ ខញុ ំបនគិតថ “�បសិនេប�នឹងេធ�ែបបេនះចំេពះបុរសមន កែ់ដល
មន�យុ�បែហលែបត៉សិបឆន  ំេត�នឹងេធ�អ�ីដល់ខញុ ំ? េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន។
េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន។”

53 ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំទទួលបនគឺេនះ។ ឥឡូវេនះ េយងកំពុងនិយយអំពី�រក�
ឥឡូវេនះ។ អ�ីែដលខញុ ំទទួលបនបន ខញុ ំេមលបុរសពីរនក។់ មយួឈុតេ
ែផនកមខ ងេហយមយួេទ តេ ែផនកមខ ងេទ ត។ េហយេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណ
យងចុះមក បុរសទងំេនះនឹងេងបេឡងនិយយភ�ដៃទេហយែ�សក េហយ
ែ�បជពណ៌សេ ជុំវញិមត។់ េហយខញុ ំបនគិតថ “អូ ខញុ ំេអយ �បសិនេបខញុ ំ
�ចមន�!” េឃញេទ? “អ�ច រយ�ស់! អូ េនះេហយ…ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់
�!” ែមនេហយ ខញុ ំេចញេ េ�កចំករេពត។ េហយខញុ ំបន�បបអ់នកពីេរ ង�៉វជីវតិ
របស់ខញុ ំ។ អនកបន�ន�េ កនុងេស វេ ។ ខញុ ំបនេគងេពញមយួយប។់ េហយ
ខញុ ំ�តលបម់កវញិេ �ពឹកបនទ ប ់ ដូេចនះខញុ ំគិតថខញុ ំេទបែត�កលបង។ ខញុ ំមនវធីិេធ�
អ�ីៗែដលគម នអនក�ដឹងេ�កពី�ពះនិងខញុ ំ។ ដូេចនះ ខញុ ំ េលកយកេរ ងេ�ប ប�បដូច
មយួេហយេ ជួបវ ិ ញ ណមនុស�។ អនកេឃញ�េ ទីេនះេ េលេវទិក។ េឃញ
េទ? ដូេចនះខញុ ំ�តវនិយយជមយួមន កក់នុងចំេ�មបុរសទងំេនះ។ ខញុ ំេឃញពួកេគ
ពួកេគេ ជិតគន  េហយពួកេគ�គនែ់តកនៃ់ដគន �និំងែ�សក។ ខញុ ំគិត “អូ ខញុ ំេអយ
�� បេ់ ដូចពិត�ស់ចំេពះខញុ ំ!”

54 េហយខញុ ំបនកនៃ់ដមខ ងរបស់គត។់ ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកេធ�ដូចេម�ច?”

55 គតប់ននិយយថ “ជំ�បសួរ។” មនុស�រសួ�យ �បេភទមនុស�សុភព។
គតប់ននិយយថ…
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ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកជអនកដឹកនឬំ?”

គតប់ននិយយថ “េទ េ�ក។ ខញុ ំ�គនែ់តជសមជិកធមម�។”

56 េហយខញុ ំ�តវសនទនជមយួគតប់ន�ិចេដមបខីញុ ំ�ចចបយ់ក�ម រតីរបស់គត។់
េឃញេទ? គតម់និដឹងេនះេទ។ គម ននរ�ដឹងេឡយ។ ខញុ ំមនិែដលនិយយអ�ី
អំពី�េទ។ ជេ�ចនឆន េំ�កយមក មុនេពលែដលខញុ ំបនេរ ប�ប។់ ដូចេនះពួកេគ…
ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំរកេឃញថ ជករពិត គឺដូចជ�គី�ទ ន ល�មន ក!់ បុរសេនះ
ពិតជពួកបរសុិទធរបស់�ពះ។ ខញុ ំគិត “បង�បស មនិអីេទ”

57 ប៉ុែន�ែផនកដច៏ំែលក េ េពលែដលខញុ ំចបប់ុរសមន កេ់នះ �ផទុយពីេនះ។ គត់
ែថមទងំរស់េ ជមយួ ស�ីមន កែ់ដលមនិែមនជ�បពនធរបស់គតេ់ទ តផង។
�តឹម�តវេហយ។ េហយខញុ ំបនេឃញ�ទញគត ់ នូវនិមតិ�មយួ។ ខញុ ំគិត “អូ
�មនិ�ចដូចេនះេទ។” េហយបុរសេនះ…ខញុ ំគិតថ “ឥឡូវេនះ វ ិ ញ ណេនះ
កនុងចំេ�មមនុស�គឺខុស។ េនះេហយជអ�ីែដលមនចំេពះ�។”

58 ដូេចនះេ យបេ់នះេ េពលែដល…បនេ ករ�បជុំ េហយពរជយ័បន
ធ� កចុ់ះ ខញុ ំនឹងអធិ�� នដល់�ពះ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េទវ�របស់�ពះអមច ស់
ផ�ល់ទីបនទ ល់ថ�ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណដែដលបនធ� ក់
មកេលបុរសេនះកំពុងធ� កម់កេលបុរសេនះ។ េហយេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណ
យងចុះមក ពួកេគទងំពីរនឹងេ�កកេឡង េហយពួកេគទងំពីរែ�សកេហយ
ែ�សកេហយសរេសរ�ពះអមច ស់ េហយនិយយភ�ដៃទនិង�។ំ ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចទទួលបនេទ �ពះជមច ស់ េនះ…ខញុ ំមនិ�ចេមល�
េ កនុង�ពះគមពរី ជកែន�ងែដលថ��តឹម�តវេនះេទ។” ឥឡូវេនះខញុ ំបននិយយ
ថ “�បែហលជខញុ ំ�តវបនេគបេ ឆ ត។” េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ…ឥឡូវេនះ
េ ទីេនះខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ច…ខញុ ំ—ខញុ ំមនមូល�� នយ៉ងតឹងរងឹេ កនុង�ពះគមពរី។ �
�តវែតែបបេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ �ទង�់ជបអំពី
�ថ នភពរបស់ទូលបងគំ េហយទូលបងគំ—�តវេមល�េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំមនិ�ចយល់បន។ េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
កំពុងធ� កម់កេលបុរសមន កេ់នះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនធ� កម់កេលបុរសេនះ
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េហយមន កក់នុងចំេនមពួកេគគឺជពួកបរសុិទធេហយមន កេ់ទ តជមនុស��កពុ់ត។
េហយខញុ ំដឹងថ�អ ច ឹង។” ខញុ ំដឹងេហយ។ េ�យគម ន…ខញុ ំ�ចយកបុរសេនះេចញ
េហយបង� ញ�ដល់គត ់ឬេ គតេ់ ទីេនះេហយ�បបគ់តអ់ំពី�។

59 ដូចជខញុ ំ�ចេធ�ឱយបុរសមន កែ់ដលអងគុយេ ទីេនះយបម់ញិ គម នអ�ីេ�កពី
—អនកែក�ងបន�ំ �បសិនេបមននរ�មន កអ់ងគុយេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំគួរែតេ
�េចញ ប៉ុែន�គតនឹ់ងេងបេឡង េហយចបេ់ផ�មរអ៊ូរទ។ំ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តអនុ ញ ត
ឱយ�េ េ�យ�រែតករ�បជុំ ប៉ុែន�ខញុ ំបន�គ ល់គត។់ បទ ែមនេហយ។

មនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ ពីរនកអ់ងគុយេ ខងេ�កយ េ យបេ់នះ ជ
កមមសិទធិរបស់�កមជំនុំជក�់កម់យួេ ទីេនះកនុងទី�កង។ អនករះិគនពិ់ត�បកដ!
ខញុ ំបនេឃញពួកេគ។ ប៉ុែន� �បសិនេបអនកចង ់ គត�់គនែ់តចបេ់ផ�មមនប � ។
ខញុ ំបនេធ��ជេ�ចនដង។ ខញុ ំ�គនែ់តទុក�មយួែឡក េឃញេទ។ �មនិអីេទ។
�ពះជមច ស់�ជប �ទងជ់េ �កម អនុ ញ តឱយពួកេគេ ខញុ ំម�ង េហយបនទ បម់ក
អនកនឹងេឃញអ�ីមយួេកតេឡង អនកេឃញ អនុ ញ តឱយគតចុ់ះ។

ដូចជ�រក�ែដរ ខញុ ំមនិែដលេ �រក�េចញេទ។ ��គនែ់តមករកខញុ ំេហយ
ជំទស់ខញុ ំ។ បនទ បម់កគឺជេពលែដល�ពះបនេ េធ�ករ េឃញេទ េនះ�តឹម�តវ
េហយ អនកបនេឃញអ�ីែដលបនេកតេឡង។ �តឹម�តវ។ ប៉ុែន� ខញុ ំ�គនែ់តអនុ ញ ត
ឱយ�េ ។ េធ�ឱយកិចច�បជំុពិបក ដបតិវ ិ ញ ណេនះកំពុងេដរចូលមករកខញុ ំ�គបេ់ពល។
ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់តបន�។

60 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ បុរសទងំេនះ ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ។ េហយ�គឺពីរឆន េំ�កយ
មក ឬបីឆន  ំ េ េពលែដលខញុ ំបនេឡងេ ឯ ហគីនមលី រដ�ឥ�� �� េ
ទីេនះ �មករកតស់មគ ស់។ ខញុ ំបន�តលបម់កវញិេ កនុងរងូភនចំស់មយួែដល
ខញុ ំេ អធិ�� ន។ េហយេ ទីេនះខញុ ំបននិយយថ “ឱ�ពះជមច ស់ ខញុ ំមនិ�ច
យល់ពីអ�ីកនុង�កមមនុស�េនះេទ។ មនុស�ល�បំផុតែដលខញុ ំធ� បជ់ួបកនុងជីវតិខញុ ំ
េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចយល់ពីរេប បែដលេនះ�ចជវ ិ ញ ណខុស។ េ េពល
ែដល�…េបដូេចនះ…អនកដឹងពីភពេ�ម ះ�តងៃ់នេបះដូងខញុ ំ។ អនកដឹងពីរេប បែដល
ខញុ ំ�ស�ញ់�ទងន់ិងរេប បែដលខញុ ំបនបេ�ម�ទង។់ េហយវ ិ ញ ណដែដលែដលេ
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ទីេនះ ជមយួខញុ ំ គឺេ េលមនុស�។ េហយេ ទីេនះ�គឺេ េលបុរសមន ក ់េ ទីេនះ
�គនែ់តដូចគន ។” ដូេចនះខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ។

61 េហយ�ពះអមច ស់យងចុះមកេ�យេម�� ករ�ុរបស់�ទងេ់ហយបង� ញ
ខញុ ំ។ េនះជកែន�ងែដល�េ ។ ��តវែតជបទគមពរី គតប់ននិយយថ “យក
�ពះគមពរីរបស់អនក។” េហយខញុ ំបនយក�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំកន�់ពះគមពរី
េនះដបន់ទីេ�យគម ននរ�មន ក…់ឬពកយ�មយួនឹងមកដល់។ ខញុ ំបន
រងច់មំយួែភ�ត។ ខញុ ំឮ�ទងនិ់យយម�ងេទ ត “េបកេ េហេ�ពរ ៦ េហយចបេ់ផ�ម
�ន។” េហយខញុ ំបនេធ�។ េហយេ េពលែដលេបកដល់កែន�ងេនះ �ែចងថ
“េភ� ងែតងែតធ� កម់កេលែផនដីេដមបេី��ច�សព�េហយេរ បចំ� បំពក�់ស�មប់
អ�ីែដល…ែតបន� និងអ ច ញ ែដលេ ជិតដល់ករបដិេសធ ែដលចុងប ចបរ់បស់
�នឹង�តវដុតេចល។” េហយខញុ ំចបប់នេ ទីេនះ។

ខញុ ំគិត “ហនឹងេហយ។ សូមអរគុណដល់�ពះ! ហនឹងេហយ។” េឃញេទ?

62 ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មនអនក�ប�ពសមន កេ់ចញេ �ពស
�គប”់ េតែមនេទ? ឥឡូវេនះ អនកទងំអស់គន ជ�គី�ទ នេ ទីេនះ។ មនុស��គបគ់ន
េលកៃដេឡងេទះជ អនកេពនទីកុស� �គី�ទ នែដលបនេកតជថមី �តឹម�តវ។
ពួកេគ…េហយ�ទងម់នបនទូលថ “មនអនក�ប�ពសមន ក ់ េចញេ �ពស
�គបពូ់ជ។ េហយខណៈេពលែដលគតេ់គងលក…់” ករស�មករបស់គត ់ រ�ង
ករ�� ប។់ េឃញេទ? “ខណៈេពលែដលគតក់ំពុងេដកលក ់ស�តវមយួបនមក
េហយ�ប�ពស�សែងេ កនុងែ�សេនះ។” េត�សែងគឺជអ�ី? ជេ ម រកុខជតិនិង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ឥឡូវេនះ “េហយេ េពលែដល�� ម ី (�គគង� ល) បនេឃញ
�សែងទងំេនះកំពុងលូត�ស់ និយយថ ‘សូមអនុ ញ តឱយខញុ ំេ ទញ�េចញ។’
គតប់ននិយយថ ‘េទ េទ។ អនក�ចនឹងទញ�សវ�លីផងែដរ។ សូមឱយពួកេគ
ទងំពីរលូត�ស់ជមយួគន ។’”

63 មន�ល�សវ�លីេ ទីេនះ។ មនល�រកុខជតិ េ ម  ក�ិនស�ុយ អ�ី�គបយ៉់ង
េផ�ងេទ ត េ កនុង�។ េត��តវេទ? ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េ ទីេនះមន�សវ�លី។
ឥឡូវេនះ េភ� ងែតងែតធ� កម់កេលែផនដី េដមបេី��ចទឹក�។ ឥឡូវេនះ េតេភ� ង
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ធ� កស់�មបអ់�ី? មនិែមនេដមបេី��ចវល�េទ។ ឥឡូវេនះេមលេហយយកចិត�
ទុក�ក។់ មនិេដមបេី��ចេ ម េទ។ េភ� ង�តវបនប ជូ នស�មប�់សវ�លី
ប៉ុែន�វល�និងេ ម គឺេ�សកដូច�សវ�លីែដរ។ េហយេភ� ងដូចគន ែដលធ� កេ់ល
�សវ�លីកធ៏� កម់កេលេ ម ែដរ។ េហយេ ម ចស់បន�ិចនឹងឈរ�តង�់តង់
ដូចេនះ េហយសបបយនិងរកី�យ ដូចជ�សវ�លីតូចៗនឹងេ�កកឈរេហយ
េ�កកឈរេឡង។

64 “ប៉ុែន�េ�យផលរបស់េគអនកនឹង�គ ល់េគ។” ហនឹងេហយ។ េឃញេទ?
ឥឡូវេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចគន �ច�បទនពរដល់មនុស��កពុ់ត។ េនះ
បនេធ�ឱយអនក�េមនីនខ�ះេចញ ប៉ុែន�េនះគឺជករពិត។ េនះគឺជេសចក�ីពិត។ �តវ
បនបេ�ង នពីភពបរសុិទធែដលខញុ ំេជ េលភពបរសុិទធផងែដរ។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណ
ែតមយួ េភ� ងធ� កម់កេលមនុស�សុចរតិនិងមនុស�ទុចចរតិ ប៉ុែន�េ�យផលរបស់
ពួកេគអនកនឹង�គ ល់ពួកេគ។

65 �បសិនេបខញុ ំេមលេ ទីេនះេហយេ ឯ�សវ�លី ខញុ ំនឹងទទួលបន
�សវ�លី ប៉ុែន�េ ម ទងំអស់�តវបនចងភជ ប។់ េហយពួកេគរស់េ េលេភ� ង
ដូចគន ែដលធ� កម់កេល�សវ�លី។ េហយទឹកេភ� ងមនិ�តវបនប ជូ នស�មប់
េ ម េទ ��តវបនប ជូ នេ ឯ�សវ�លី។ ប៉ុែន�មនេភ� ងធ� កេ់ �លែ�ស
�សវ�លី…េ ម េ កនុង�លែ�ស ទទួលបនអតថ�បេយជនេ៍�ចនពីេភ� ងដូចអ�ី
ែដលពួកេគបនេធ�។ េហយេភ� ងដូចគន ែដលេធ�ឱយ�សវ�លីមនជីវតិ កេ៏ធ�ឱយ
េ ម មនជីវតិែដរ។

66 អ�ីៗទងំអស់េ កនុងធមមជតិជ�បេភទខងវ ិ ញ ណ ដូចែដលេយងកំពុង
បេ�ង ន។ េ ទីេនះ �ជ�រក� �រក�ែក�ងបន�ំជ�គី�ទ ន េ�យមនពរជយ័។
េនះមនិែមនជទឹកេ�ះេគេ េទ បងប�ូន េបអនក�ចយក�បន។ េឃញេទ?
េឃញេទ? ឥឡូវេនះ �ជ—�ជករពិត។

67 ដូេចនះ ៃថងេនះខញុ ំមនិបនសេ ងគ ះេទេ�ពះខញុ ំ�ចែ�សកបន។ ខញុ ំបនសេ ងគ ះ
េ�ពះខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំបនសេ ងគ ះ។ ខញុ ំបនសេ ងគ ះពីេ�ពះខញុ ំបនបំេពញ�ម
ល័កខខណ័� របស់�ពះកនុង�ពះគមពរីេនះ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនកែដល�� ប់
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ពកយខញុ ំេហយេជ េល�ទងែ់ដលបនចតខ់ញុ ំមកេនះនឹងមនជីវតិអស់កលបជនិចច
េហយនឹងមនិ�តវផ�នទ េទសេឡយ ប៉ុែន��តវឆ�ងពីេសចក�ី�� បេ់ ជីវតិ។” ខញុ ំេជ ថ
អ ច ឹង។ �តឹម�តវេហយ។ េហយ�មលកខខណ� ពួកេគខញុ ំបនសេ ងគ ះពីេ�ពះ�ពះ
មនបនទូលដូេចនះ។

68 េបគត�់បបខ់ញុ ំថអនកបនសេ ងគ ះេ�យ�រមននរ�មន កន់ិយយថ
“ខយល់ដខ៏� ងំមយួបនបកម់កចំមុខខញុ ំ” ពិតជអ�ច រយែមន ប៉ុែន�ខញុ ំចងដឹ់ងថ
ខយល់ដខ៏� ងំែដលបកម់កពី�មុនេពល�មកបះ៉ខញុ ំ។ េតជីវតិែបប�ែដលអនក
នឹងរស់េ បនទ បពី់ខយល់ដខ៏� ងំែដលបកម់កេលអនក? េឃញេទ? សូមេមល
�គឺជផលែផ�របស់អនកែដលអនក�គ ល់។ ដូេចនះ�រក��ចេធ�ករបន�តឹម�តវ
កនុងចំេ�មពួក�គី�ទ ន។ អនកេជ េទ? េមលប៉ុលចុះ ប៉ុលនិយយ…

69 ឥឡូវេនះេនះគឺជកែន�ងែដលមនេភ� ងចុងេ�កយ… េបមនអនកេ ទីេនះ
សូមអភយ័េទសផងេបខញុ ំនិយយអ�ី�បឆងំអនក ខញុ ំនឹងមនិនិយយអ�ី�បឆងំអនក
ជងអ�ីែដលខញុ ំបននិយយកនុងករជួប�បជំុគន េទ ឬអនក�មយួ ពួកបទីសទ
ឬអនកេផ�ងេទ តេឡយ។ �ជករពិតគឺជអ�ីែដលជករពិត។ កែន�ងែដលអនក
ចុះចត គឺេនះ៖ អនកកំពុងបេងកតេ��េចញពីពួកេគជបុរសេហយអ�ីែដលមនិែមន
ជេ��។ េ��មនិែមន “�កៃ់ដេល” េហយបនប ជូ នេចញេនះេទ។ េ��គឺ
បនេកតមក។ េឃញេទ? េ កនុង�ពះគមពរីមនអំេ�យទនៃនករទយ។ មន
កែន�ងែដលកំហុសរបស់អនកសថិតេ  ចេន� ះអំេ�យទនៃនទំនយនិងេ��
អំេ�យ…

70 “ឯ�ពះែដលពីេដម�ទងម់នបនទូលនិងពួកឰយុេកេ�យពួកេ�� េ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ�មរយៈ�ពះ�ជបុ���ទង ់ គឺ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ” េហយរបូកយ
របស់�ពះ�គីសទមនអំេ�យខងវ ិ ញ ណ�បបំនួែដលកំពុងដំេណ រករេ កនុង
�។ េហយ��បែហលជេ េល ស�ីមន កេ់ យបេ់នះ ករពយករណ៍�បែហលជ
មនិែដលេ�ះកនុងជីវតិរបស់នង។ ��បែហលជេ េល ស�ីមន កេ់នះេ យប់
បនទ ប។់ �ចេ ជមយួបុរសេនះេ េពលេ�កយ។ �ចេ ខងេ�កយ
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មន កេ់នះេ េពលេ�កយ។ េនះមនិេធ�ឱយនងក� យជេ��េទ េហយកម៏និេធ�ឱយ
នរ�មន កក់� យជេ��ែដរ។ �គឺជអំេ�យៃនករទយេ កនុងអនក។

71 េហយមុនមនុស�េនះឬទំនយេនះ�ច�តវបនផ�ល់ដល់�កមជំនុំ ��តវ
វនិិចឆយ័មុខេ �កមខងវ ិ ញ ណពីរឬបីនក។់ េត��តវេទ? េយង�មឥឡូវេនះ
ប៉ុលបននិយយថ “អនកទងំអស់គន �ចទយបន ម�ងមយួៗ។” �បសិនេប
មនអ�ី�តវបង� ញដល់មន កេ់នះ សូមឱយមន កេ់នះរក�ភពសុខ�ន�របស់គត។់
ែមនេហយ េនះនឹងេធ�ឱយ�កមេ��ទងំមូល េយង�មករបេ�ង នេ ៃថងេនះ។
េទ �កមជំនុំេពនទីកុស� េយងមនអ�ីៗទងំអស់ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ពះ
មនិ�ចចូលមកបន លុះ��ែតេយងទទួលបននូវអ�ីែដល�តង ់ េហយ�តងេ់
ឯ�ពះគមពរី។ �តឹម�តវេហយ។ អនក�តវេ រកផ�ូវ�តវ។ េតអនកនឹងសងផ់ទះេ�យមនិ
េមលប�ងេ់មេ�យរេប ប�? េឃញេទ? អនក�តវចបេ់ផ�ម�តឹម�តវ។

72 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ ជេ�� អនកមនិែដលេឃញអនក�ឈរេ ចំេពះមុខ
េអ�យ ម៉ូេសេឡយ។ មនុស�មន កប់នឈរ េ ៃថងមយួ គឺកូ�៉ េហយពយយម
េឈ� ះជមយួគត ់ េហយ�ពះជមច ស់មនបនទូលថ “បំែបកខ�ួនអនកេចញ អញ
នឹងេបកែផនដីេហយ…” េ��មន កប់នេកតមក។ “អំេ�យទននិងករ��ស់
េ …-េចញពីករែ�បចិត�។” េនះគឺជករបងគ បប់ ជ របស់�ពះ �ងំពីទរកេឡង
េ ។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺ�តឹម�តវឥតេខច ះ �មអ�ីែដលគតនិ់យយគឺជករពិត េហយ
បនបង� ញករពិតេហយបនេចញមកេ�ក។ �គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ មកដល់
េ��។ ប៉ុែន�អំេ�យទនៃនករទយគឺសថិតេ កនុង�កមជំនុំ។

73 ឥឡូវេនះអនកបននិយយថ “ែមនេហយ ពួកេ��គឺជអនកេ
ស ញ ចស់។” អូ អតេ់ទ! គមពរីស ញ ថមីមនេ��ែដរ។

74 �កប៊ូស គឺជ—គឺជេ��គមពរីស ញ ថមី។ សូមេមល�ពះវ ិ ញ ណៃន
ទំនយធ� កចុ់ះេ ទីេនះេហយ�បបប់៉ុលអំពី�។ បនទ បម់ក�កប៊ូសចុះពី�កង
េយរ�ូឡឹមមក ជួបប៉ុលេហយចងែខ�េ ជំុវញិគត ់ េហយងកមកេហយ
និយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ បុរសែដលេស� កពកេ់នះនឹង�តវ
ជប�់ច�កេ់ េពលគតេ់ ដល់�កងេយរ�ូឡិម។” �កប៊ូស ែដលេ�កកឈរ
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េឡង េហយ�បបទុ់កជមុនអំពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡង គតគឺ់ជេ�� មនិែមនជ
មនុស�ែដលមនអំេ�យទនៃនទំនយេទ។

75 េហយអំេ�យៃនករពយបលនិងអំេ�យទងំអស់េនះជមតិ�េពនទី
កុស�របស់ខញុ ំ អនកបន�យប ចូ លគន េហយ។ អំេ�យទនគឺេ កនុង�កមជំនុំ
��ស័យេលបុគគល�មន កេ់ កនុង�កមជំនុំ អនក�ែដលបនទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុងរបូកយ។ “េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន ទទួលបុណយ
�ជមុជទឹក។” េហយ�ពះគមពរីបននិយយ…

“ែមនេហយ ខញុ ំទទួលបនអំេ�យទនៃនករពយបល។”

76 ែមនេហយ �ពះគមពរីបននិយយថ “�រភពកំហុសរបស់អនកេ គន
េ វញិេ មក េហយអធិ�� នឱយគន េ វញិេ មក។” មនុស�មន ក់ៗ អធិ�� នឱយ
គន េ វញិេ មក។ េយងមនិែមនជ�កមែដលែបកគន េទ េយងជ�កមែដល�បមូល
ផ�ុ ំគន ។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះ េហយមនរេប បែដល�រក�េពលខ�ះេធ�ករ។

77 ឥឡូវេនះសូមេមលអ�ីែដលប៉ុលនិយយ “េបមន កនិ់យយភ�ដៃទេហយ
មន កេ់ទ តបក��យ េហយអ�ីកេ៏�យែដលគតប់ននិយយសូមឱយ��តវបន
វនិិចឆយ័ជមុនសិន មុនេពល�កមជំនំុ�ចទទួលបន។”

78 ឥឡូវេនះ �នឹងមនិែមនជករដក�សងប់ទគមពរី ឬអ�ីេផ�ងេទ តដូចេនះេទ។
�ពះមនិេធ�ម�ងេទ ត�រេឡងវញិេទ។ ប៉ុែន��នឹងជករ�ពមនដល់�កមជំនុំ។ េប
េ �កមល�និយយថ “េ�ះទទួល�។” មនិអីេទ �ជរបស់�ពះអមច ស់។ អនក
ទីពីរនិយយថ “េ�ះទទួល�។” “មត�់ក�ពីីរឬបីនក ់ សូមឱយពកយនីមយួៗ
�តវបនបេងកតេឡង។” បនទ បម់ក�កមជំនុំទទួល�េហយេ េរ បចំ�។ �បសិនេប
�មនិេកតេឡងេទ អ�ីែដលនិយយេនះ អនកនឹងមនវ ិ ញ ណ��កកេ់ កនុងខ�ួន
អនក។ �តវេហយ។ េហយ�បសិនេប�េកតេឡងែមន េនះសូមអរគុណ�ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះសថិតេ កនុងចំេ�មអនក។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះជកែន�ងែដលអនក�តវេមល
េហយ�បយត័ន។ ដូេចនះកុំពយយមចុច។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�ឱយខ�ួនឯងមនែភនកពណ៌េ�ន ត
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េ េពលខញុ ំមនពណ៌េខ វេទ ខញុ ំ�តវែតេពញចិត�នឹងែភនកពណ៌េខ វ។ ឥឡូវេនះមន
កែន�ងែដល�រក�េធ�ករេ កនុង��ច�កមនុស�ខងវ ិ ញ ណ។

79 ឥឡូវេនះេយងមនអ�ីែដលេ� ចូលមកទីេនះ េហយខញុ ំសងឃមឹថ�មនិេ�
េពកេទ។ ឥឡូវេនះេ កនុង�ំយូែអលទី១ ជំពូក២៨ ខញុ ំចង�់នបទគមពរីខ�ះេ
ទីេនះេ េពលេនះ។ ខញុ ំចងឲ់យអនក�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក។់ េហយខញុ ំចងន់ំ
យកអតថបទ “�រក�” បង� ញអនកពីរេប បែដលពួកេគេធ�ករយ៉ង�តឹម�តវេ កនុង
�កមជំនុំ និងរេប បែដល��ងំមនរបស់ែក�ងក� យចំេពះរបស់ពិតទងំអស់។
ឥឡូវេនះអនក�ចេមលេឃញ េយងេ �ម�ពះគមពរី ថ�រក�ចូលកនុងចំេ�ម
ពួក�គី�ទ នេហយពួកេគែក�ងបន�ំ។

80 េហយជេ�ចនដងេយងបន�បកសថ�បជជនជ�គី�ទ នេ េពលពួកេគ
និយយថ “ខញុ ំេជ េល�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។” េហតុអ�ីបនជ�រក�េជ េរ ងែតមយួ
ដូចគន  េហយញបញ័់រ។ េនះមនិែមនជស ញ ែដលអនកបនសេ ងគ ះេទ។ យប់
មយួកនុងចំេ�មយបទ់ងំេនះខញុ ំចងចូ់លរមួករេ�ជសេរ ស េហយបនទ បម់កអនក
នឹងេឃញថករសេ ងគ ះមននយ័ដូចេម�ច។ េឃញេទ? �គម នអ�ីែដលអនក�តវ
េធ�ជមយួ� េ កែន�ងដំបូង ឬកែន�ងចុងេ�កយ ឬគម នអ�ីែដលអនក�តវេធ�េទ។
�ពះសេ ងគ ះបុរសមន ក ់ េ�យគម នលកខខណ� ។ េកមង�បសេអយ �លិចេ� េហយ
ែមនេទ? ឥឡូវេនះ �គនែ់ត�ចយក�េចញពី�បពន័ធរបស់អនក ខណៈេពលែដល
េយងកំពុងេធ��។ �តឹម�តវេហយ។

81 អ�័ប�គឺំជករចបេ់ផ�មៃនជំេន របស់េយង។ េត��តវេទ? អូ អ�័ប�ំ
មនករសនយ។ េហយ�ពះជមច ស់េ អ�័ប�េំ�ពះគតជ់មនុស�អ�ច រយខញុ ំ
គិតថអ ច ឹង? អតេ់ទ បទ។ គតេ់ចញពីបប៊ឡូីន—េ �សកខល់េដកនុង�កង
េអុរ េហយ�ពះជមច ស់បន��ស់េ គតេ់ហយបនចុះកិចច�ពមេ�ព ងជមយួ
គតេ់�យគម នលកខខណ� ។ “ខញុ ំនឹងជួយសេ ងគ ះអនក។ េហយមនិ�តឹមែតអនកេទ អ័
�ប�បំ៉ុែន�ពូជរបស់អនកផង” េ�យគម នល័កខខណ័� ។

82 �ពះជមច ស់បនបេងកតសមពន័ធេម�តីជមយួមនុស� េហយមនុស�ែតងែត
បំពនសមពន័ធេម�តីរបស់�ទង�់ល់េពល មនុស�មនិែដលរក�កិចច�ពមេ�ព ងរបស់
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គតជ់មយួ�ពះេទ (ចបបម់និែដល�តវបនេគរពេទ ពួកេគមនិ�ចរក�ចបប់
បនេទ �ពះ�គីសទបនយងមកេហយបនរ�ំយចបប ់ េ�យខ�ួនឯង។) េ�ពះ
�ពះគុណបនផ�ល់អនកែដលបនសេ ងគ ះរចួេហយ ម៉ូេសបនផ�ល់នូវវធីិៃនករ
រតេ់គចខ�ួន េហយបនទ បម់កគឺកររតេ់គចខ�ួន េហយបនទ បម់ក�បជជនេធ�
បនទ បពី់េនះ ពួកេគេ ែតចងេ់ធ�អ�ីមយួ។ មនុស�ែតងែតពយយមេធ�អ�ីមយួេដមប ី
ជួយសេ ងគ ះខ�ួនឯង េ េពលែដលអនកមនិ�ចេធ�បន។ �ជធមមជតិរបស់គត។់
ដ�ប�គតដឹ់ងថគត�់�កតេ សួនចបរេអែដន គតប់នេធ��វស�ឹក��
ខ�ះ។ េត��តវេទ? ប៉ុែន�គតដឹ់ងថពួកេគមនិដំេណ រករេទ។ គម នអ�ីែដលមនុស�
�ចជួយសេ ងគ ះខ�ួនឯងបនេទ។ �ពះជួយសេ ងគ ះអនកេ�យគម នល័កខខណ័�
ទងំអស់ �មសមយ័កល។ េហយេ េពលែដលអនកបនសេ ងគ ះ អនកនឹងបន
សេ ងគ ះ។
83 សូមេមលអ�័ប�។ំ េ ទីេនះមតិ�មន កេ់នះ បនេចញេ  េហយ
�ពះជមច ស់�បទនដីប៉េឡសទីនដល់គតេ់ហយ�បបគ់តថ់កំុចកេចញ
ពីទីេនះ។ ជនជតិយូ��មន កែ់ដលចកេចញពីប៉េឡសទីនគឺបន
េដរថយេ�កយ។ �ពះបន�បបគ់តឱ់យ�ន កេ់ ទីេនះ។ �បសិនេប�ពះ�បបអ់នក
ឱយេធ�អ�ីមយួេផ�ងេទ ត េហយអនកមនិេធ��េទ េនះអនកនឹងថយេ�កយវញិ។ េត�
�តវេទ? មនិអីេទ េ�គះ�ងំសងួតបនេកតេឡង េដមប�ីកលបងជំេន របស់អ�័ប
� ំេហយជំនួសឱយអ�័ប��ំន កេ់ ទីេនះ អតេ់ទ គតម់និ�ច�ន កេ់ ទីេនះ
បនេទ គតប់នរតេ់ចញេហយបនយក��៉េហយបនេធ�ដំេណ រ�បែហលបីរយ
ម៉យល៍ (សងឃមឹថខញុ ំមនេពលេដមបបីន�ដំេណ រេនះ) ចុះេ ទឹកដីេផ�ងេទ ត។
84 េហយេ េពលែដលគតប់នចុះេ ទីេនះ េហយបនទ បម់កគតម់នេស�ច
ដអ៏�ច រយេនះចុះេ ទីេនះ គឺអប៊ម៉ីឡិច។ គតគឺ់ជមតិ�វយ័េកមងេហយគតក់ំពុង
ែស�ងរកសង�រ ដូេចនះគតប់នរកេឃញ��៉ជភរយិរបស់អ�័ប� ំ េហយលង់
េសនហ៍ជមយួនង។ េហយអ�័ប�បំននិយយថ “ឥឡូវេនះ អនក�បបគ់តថ់
អនកគឺជប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំគឺជបង�បសរបស់អនក។”
85 េហតុេនះេហយបនជេធ�ឲយអប័៊ម៉ីេឡកេពញចិត� ដូេចនះគតប់ននិយយ
ថ “មនិអីេទ េយង�គនែ់តននំងេ �ប�ទ។” េហយខញុ ំគិតថភពជ ស�ីបន
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កំណតន់ង េហយគតនឹ់ងេរ បករជមយួនងេ ៃថងបនទ ប។់
86 េហយអប៊ម៉ីឡិចជមនុស�ល� ជមនុស�សុចរតិ។ េហយេ យបេ់នះ
ខណៈេពលែដលគតក់ំពុងេដកលក ់ �ពះអមច ស់បនេលចមករកគត ់ េហយ
និយយថ “អនកល�ដូចជមនុស��� ប។់” គតប់ននិយយថ “បុរសេនះ… ស�ី
ែដលអនកទទួលបនពីេ�កេដមបេីរ បករគឺជ�បពនធរបស់បុរសេផ�ង។” ឥឡូវេនះ
េមល ។“គឺជ�បពនធរបស់បុរសមន កេ់ទ ត។”
87 េហតុអ�ី គតនិ់យយថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ទង�់ជបអំពីចិត�េ�ម ះរបស់
ទូលបងគំ” ជមនុស�សុចរតិនិងបរសុិទធ។ “�ទងដឹ់ងពីភពេ�ម ះ�តងៃ់នេបះដូងខញុ ំ។
បុរសេនះ�បបខ់ញុ ំថេនះជ ‘ប�ូន�សី’ របស់គតេ់ទ។ េហយេតនងមនិបន�បបខ់ញុ ំ
េទឬថ េនះេហយជ ‘បង�បសរបស់ខញុ ំ’?”
88 គតប់ននិយយថ �ពះមនបនទូលថ “ខញុ ំដឹងពីភពេ�ម ះ�តងៃ់នេបះដូងអនក
េហយេនះជមូលេហតុែដលខញុ ំករពរអនកពីករេធ�បប�បឆងំខញុ ំ។ ប៉ុែន�េនះគឺជ
េ��របស់ខញុ ំ!” �េលលូយ៉!
89 េតគតជ់អ�ី? ែបរេចញពីជំេន  េហយនិយយកុហក បន�ិច។ េត��តវេទ? អូ
អតេ់ទ គម នករកុហកពណ៌សបន�ិចេទ។ ពួកេគទងំេខម កុហកឬពួកេគមនិកុហក
ទល់ែតេ�ះ។ បុរសេនះកំពុងអងគុយនិយយកុហកទេទ េ�យនិយយថេនះ
ជ “ប�ូន�សី” របស់គត ់េ េពលែដល�ជ�បពនធរបស់គតេ់�ះ �យេ ជុំវញិៃ�ព
េហយជំេន ថយេ�កយ។
90 េហយេ ទីេនះមនមនុស�សុចរតិមន កឈ់រេ ចំេពះ�ពះ េហយនិយយថ
“�ពះអមច ស់េអយ �ទង�់ជបពីចិត�ទូលបងគំ។”
91 “ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងមនិឮករអធិ�� នរបស់អនកេទ �ប៊ម៉ីឡិច ប៉ុែន�យកគតេ់ …
យកនងមកវញិេហយឱយគតអ់ធិ�� នស�មបអ់នក។ គតគឺ់ជេ��របស់ខញុ ំ ខញុ ំ
នឹង�� បគ់ត។់” �តវេហយ អនកេជ ថយេ�កយ និយយកុហក ប៉ុែន� “េនះគឺជ
េ��របស់ខញុ ំ។” េនះជេសចក�ីពិត? េនះគឺជ�ពះគមពរី។
92 ឥឡូវេនះ កំុេ �ឆង យេពកេ ទីេនះេ ែផនកខង ខលវនិ “េ េពលែដល
មន�ពះគុណ ជនិចចេ កនុង�ពះគុណ” េ�ពះអនកនឹង�កអ់នចិ់ត�។ េឃញេទ?
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ឥឡូវេនះ �គនែ់តមយួែភ�ត េយងនឹងមនេពលេវ�េ សប� ហ៍េនះេដមបបីង� ញ
ពី�េហយបង� ញអនកថ�កំរតិ�។ ប៉ុែន�កំុគិតេ�ពះអនកបនេធ�អ�ីខុសេនះអនក
បនបតប់ងជ់េរ ងរហូត។ អនកគឺជកូនរបស់�ពះ អនកេកតមកពី�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះ អនកគឺជបុ��បុ�តីរបស់�ពះ េហយផលែផ�នឹង�តវកត�់�េ�យខ�ួនឯង។
ហនឹងេហយ។

93 ឥឡូវេនះេយងេ ទីេនះ កំពុងអងគុយេ េលទឹកដី។ ឥឡូវេនះខញុ ំចង�់នេ
ទីេនះខ ៦។

ែតកលសូលទូលដល់�ពះេយហូ�៉ េនះ�ទងម់និេឆ�យតបមកេឡយ
េទះេបេ�យករពនយល់សប�ិឬ េ�យ�រយូរមី ឬេ�យពួក េ��ក�ី។

ដូេចនះ សូល�ទងម់ន�ពះបនទូល�បបេ់ ពួកអនកបំេរ �ទងថ់ ចូរេ រក
�សីែដលេចះខបេខម ចឲយអញចុះ េដមបឲីយអញបនេ សួរទំនយពី�សី
េនះ។

ខញុ ំ�ច�កអ់�ីមយួេ នឹងដំបងេ �តងេ់នះ បន…“េ រក�សីែដលេចះខប
េខម ចឲយអញចុះ។”

…ពួកអនកបំេរ �ទងក់ទូ៏លេឆ�យថ េមលេ ឯេអន-េ�រ មន ស�ី
មន កជ់អនកេចះខប។

េនះសូល�ទងក់ែ៏ក�ងខ�ួន េហយផ� ស់សំេល កបំពក់ រចួេចញេ
មនមនុស�២នកេ់ ជមយួផង កប៏នដល់េ �សីេនះេ េពល
យប:់ េហយមន�ពះបនទូលថ សូមទយ�បបខ់ញុ ំ…េ�យ នូវេខម ចចុះ
េហយសូមខបយកអនក…១ ែដលខញុ ំនឹង�បបអ់នកឲយមកឯខញុ ំផង។

ស�ីេនះេឆ�យេឡងថ េ�ក�ជបេហយពីករ ែដលេស�ចសូល
បនេធ�ជយ៉ង� គឺ�ទងប់ន បេណ� ញពួកេចះខប និង
អនទងេខម ច…ពី�សកេចញ ចុះេហតុអ�ី…បនជេ�ក�កអ់នទ កច់ប់
ជីវតិខញុ ំ ឲយ�តវ�� បដូ់េចនះ?
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េនះសូលកស៏បថឲយ ស�ីេនះ េ�យនូវ�ពះេយហូ�៉ថ ខញុ ំ
សបថេ�យនូវ�ពះេយហូ�៉ដម៏ន�ពះជនមរស់េ ថ អនកមនិ
�តវ មនេទសកនុងករេនះេឡយ…

រចួ�សីេនះសួរថ េតចងឲ់យខញុ ំខបយកអនក�…មកឲយេ�ក េនះ
�ទងម់ន�ពះបនទូលថ សូមខបយក�ំយូែអលមកឲយខញុ ំចុះ

កល ស�ីេនះបនេឃញ�ំយូែអល េនះកែ៏�សកេឡងជខ� ងំ: រចួ
ទូលសូលថ េហតុអ�ីបនជបេ ឆ តខញុ ំមច ស់ដូេចនះ? ដបតិខ�ួនេ�កេនះ
េហយ គឺជសូល។

ែត�ទងម់ន�ពះបនទូលថ កុំឲយភយ័ខ� ចេឡយ េតអនកបនេឃញអ�ី
រចួ ស�ីេនះទូលេឆ�យថ ខញុ ំមច ស់…បនេឃញពួក�ពះេឡងពីដីមក។

�ទងម់ន�ពះបនទូលេទ តថ េតមនភពយ៉ងដូចេម�ច? គត់
េឆ�យថ មនភពជមនុស�ចស់�គលំុេ�យ�វែដលេឡងមក។
និង�ំ-…(េនះេហយជភស�ុ�ងរបស់េ�� រុ�ំវ។ េឃញេទ?)
…យល់ថ�ជ�ំយូែអល ជ�ំយូែអល េហយ …រចួ�ទង�់កប�ពះ
ភ ក�ចុះដល់ដីេ�យេគរព។

ឯ�ំយូែអល េ�កទូលសួរថ េហតុអ�ីបនជេធ�ឲយទូលបងគំរខំន
េ�យេ ឲយទូលបងគំេឡងមកដូេចនះ? សូលមន�ពះបនទូល េឆ�យថ ខញុ ំ
មនេសចក�ីេវទនជខ� ងំ ពីេ�ពះពួក�សនភ៍លីីសទីនេគមកចបងំនឹង
ខញុ ំ េហយ�ពះ�ទងប់នថយេចញពីខញុ ំេ  �ទងឥ់តមន�ពះបនទូល េឆ�យ
មកខញុ ំេទ តេឡយ េទះេប េ�យេ�� ឬេ�យករពនយល់សប�ិក�ី:
េហតុេនះបនជ…ខញុ ំេ េ�កមក េដមប ីេ�កបង� ញករ ែដល
ខញុ ំគួរេធ�យ៉ង�។

េនះ�ំយូែអលេឆ�យថ េប�ពះេយហូ�៉បនថយេចញពី�ទងេ់
…ចុះេហតុអ�ីបនជ�ទងសួ់រដល់…ទូលបងគំវញិដូេចនះ េប�ពះេយហូ�៉
បនថយេចញពី�ទងេ់  េហយបន�តឡបជ់ទស់ទទឹងនឹង�ទង់
ផង?
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�ពះេយហូ�៉បនសំេរចដល់�ទង ់ �មេសចក�ីទំនយ
ែដលទយេ�យ�រទូលបងគំេហយ: គឺបនដក�ជយពី
�ពះហស��ទងេ់ចញ�បគល់ឲយដល់អនកដៃទមន ក់ គឺ…�វឌី:

94 ឥឡូវេនះអនក�ល់គន ជេ�ចន�គ ល់ចបស់អំពីេរ ងេនះ។ ឥឡូវេនះេយង
ចងចូ់លេ េហយ�ពះជួយេយងឥឡូវេនះ មយួែភ�តេដមបចូីលេ កនុងេរ ងេនះ។
ឥឡូវេនះេមល។ មនបុរសមន កេ់ឈម ះសូលែដលធ� ប�់តវបនេគចតទុ់កថជ
េ�� េ�ពះគតប់នទយជមយួពួកេ��។ �តវេទ អនក�គេ�ក�គ? ឥឡូវេនះ
បុរសេនះមនជំេន ថយេ�កយ។ េត��តវេទ? ប៉ុែន�ចងចកំែន�ងែដល�ំយូែអល
បននិយយថ សូលនឹងេ ជមយួគត ់ េ ៃថងបនទ ប។់ បតម់ុនកំណត ់ េឃញ
េទ។ មនិអីេទ េបអនកមនិគិតពី�ពះេទ �ពះនឹងនអំនកេចញពីែផនដី។

95 សូមេមលេ កនុងសំបុ�តរបស់កូរនិថូសេ ទីេនះ រេប បែដលប៉ុលបន
កំណតម់នុស�ទងំេនះ�មលំ�បលំ់េ�យ។ គតប់ននិយយថ “ទីមយួខញុ ំ
សូមអរគុណ�ពះចំេពះអនកែដលមនិមនេរ ងែបបេនះេ កនុងចំេ�មអនក និង
រេប បេនះ—ថអនកខ�ះអំេ�យទនខងវ ិ ញ ណ។” �បបព់ួកេគពីអ�ីែដលពួកេគ
មន ទី�ងំេ កនុង�ពះ�គីសទ។ បនទ បម់កគតច់បេ់ផ�ម�កញ់ញួរេលពួកេគ �បប់
ពួកេគអំពី�គអធិបបយ ស�ីរបស់ពួកេគ និងរេប បែដលពួកេគេធ� និងរេប បែដល
ពួកេគបរេិភគេ តុរបស់�ពះអមច ស់។

េហយសូមបែីតបុរសមន កែ់ដលរស់េ ជមយួម� យចុងរបស់គត ់ េហយ
គតប់ននិយយេ កនប់ុរសមន កេ់នះ េ កនុង�ពះ�គីសទថ “បែង�រគតេ់
�រក� ចំេពះករបំផ� ញ�ចឈ់មេដមបឱីយ�ពលឹងបនសេ ងគ ះ។” សូមេមល
ហនឹងេហយ បែង�រគតេ់ចញ។ �ពះគមពរីបននិយយថ “េហតុេនះេហយបនជ
មនមនុស�ជេ�ចនឈនិឺងេខ�យ េហយមនមនុស�ជេ�ចនេដកលក”់ បនេ
មុនេពលកំណតេ់�យ�រែតអំេពបប។ �ពះបននអំនកេចញពីផ�ូវ ស ញ ល�មយួ
ែដលអនកមនគឺជ�គី�ទ ន េបអនក�តវេគចប។់

96 ដូេចនះ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់េ ទីេនះ សូល�តវបនេគចតទុ់កថជ
េ��មន កក់នុងចំេ�មេ�� ពីេ�ពះគតប់នទយ។ េហយឥឡូវេនះគតប់ន
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េដរថយេ�កយ េ�យ�រែតគតម់និ�� បប់ងគ ប�់ពះ េហយ�ជយរបស់គត�់តវ
បនេគេបះបងេ់ចល េហយ�កក់នុងក�� បៃ់ដរបស់�វឌី ែដល�ពះបនចក់
េ�បង�ងំេ�យ�ំយូែអលេ�យេ�បេ�បង។

97 សូមកតស់មគ ល់ថមនវធីិបីយ៉ងែដលពួកេគមនកនុងករែស�ងរកវតថុពី�ពះ។
ដំបូងគឺ—គឺជេ��ទី ២ គឺជសុបិន េហយទី ៣ ជយូរមីរបស់ធូមមមី។ េហយ
គម នពួកេគ�មយួេឆ�យេទ។ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថេ��ជអ�ី អនកដឹងថសុបិន
ខងវ ិ ញ ណគឺជអ�ី េហយអនកដឹងពីអ�ីែដលយូរមីៃនធូមមីគឺជអ�ី។ អនកដឹងេទ ៃថង
េផ�ងេទ តខញុ ំបនសួរ—បុរសមន កចុ់ះយ៉ង�ចំេពះយូរមី េហយបុរសេនះមនិ
�ច�បបខ់ញុ ំថ�ជអ�ីេទ គឺយូរមីៃនធូមមី។ ជករពិត �គឺជ�ពះែដលេឆ�យេ�យ
របស់ទងំេនះ។ េឃញេទ?

98 េហយ�រក�បេងកតរបស់ែក�ងក� យមយួកនុងចំេ�មរបស់ទងំេនះ។
អនកជំនួយករ េ��ែក�ងក� យ និងែកវពន�ឺ�គី�� ល់។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះ យូរមីរបស់ធូមមីបនពយរួេ េល�ទងរបស់េអរ ៉នុ ទីេនះេហយយូ
រមីៃនធូមមីបន�គបេលថមទងំេនះ។ េហយពួកេគបនពយរួ�េ កនុង�ពះវ�ិរ។
េហយេ េពលែដលពួកេគមនិចបស់ ពួកេគនឹងេ មុន�ពះជមច ស់ េហយពន�ឺ
នឹងចងំមកេលយូរមីៃនធូមមី ែដលថេត�ជឆនទៈរបស់�ពះឬកអ៏ត។់ ឥឡូវេនះ
េ េពលែដលយូរមីរបស់ធូមមមីមនិេឆ�យ…ឥឡូវេនះេនះគឺជចេម�យផទ ល់ពី
�ពះ។

ឥឡូវេនះយូរមីៃនធូមមមីសព�ៃថង �គទយសំ�ងបនយក�គប�់គី�� ល់
មយួដំុមកេធ�ជគំរេូនះ ជេរ ងមនិពិត។ �ពះគឺេ កនុងៃ�តឯកមយួ អំ�ចរបស់
�ពះសថិតេ កនុងៃ�តឯក។ េហយ�រក�សថិតេ កនុង�ពះៃ�តឯក េហយអំ�ចរបស់
�សថិតេ កនុង�ពះៃ�តឯក។ េហយខញុ ំ�ចប ជ ក�់េ�យ�ពះគមពរី។ េហយថយូ
រមីនិងធូមមី…�គនែ់តជ�គប�់គី�� ល់ែដល�រក�េ�បសព�ៃថង។ េហយេ��
ែក�ងក� យបន�តលបម់កទីេនះវញិេ ៃថងេនះ ែដលេយងមនឥឡូវេនះ គឺជ
�បធមបឬ់អនកនសំំ�ងេចញមកេ�ក បនជំនួសកែន�ងរបស់េ�� េ ខង
�រក�។ យល់អ�ីែដលខញុ ំនិយយេទ?
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99 ឥឡូវេនះយូរមីៃនធូមមមីសព�ៃថងេនះគឺជ�ពះគមពរីេនះ។ �បសិនេបនរ�មន ក់
ផ�ល់ករពយករណ៍ឬក�ីសុបិន� េហយ�មនិេ�ប បេធ បឬបនទរជមយួ�ពះគមពរីរបស់
�ពះេទ �មនិពិតេទ។ កំុេជ �។

100 បុរសមន កម់ករកខញុ ំមនិយូរប៉ុនម នេទ មកពី�បេទសឥ��  ជកែន�ងែដលខញុ ំ
េទបែតចងេ់  ែដលជ�គអធិបបយដល៏�មន ក។់ គតប់ននិយយថ “បង�បស
�បណ�ខំញុ ំមកទីេនះ។” បននិយយថ “ ស�ីមន កម់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េហយ” បននិយយថ “នង�គនែ់តជ ស�ីែដលែផ�មែល�មនិង�សស់�� ត
បំផុត។” គតប់ននិយយថ “េហយនងបនេរ បករបនួដងេហយកំពុង
រស់េ ជមយួ�� មទីីបនួរបស់នង។ េហយខញុ ំបននិយយថ ‘អ ច ឹង េត��ច
យ៉ងេមច៉េ េ�កមច ស់?’” េហយនិយយថ “ខញុ ំបនេ រក�ទងេ់ហយនិយយ
ថ ‘អូ សូមេលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះ!’ និយយ ‘�េលលូយ៉! សរេសរ
តេមកង�ពះអមច ស់!’” �គនែ់ត�បេភទមយួេនះ អនកដឹងេហយ។ “បននិយយ
ថ ‘�េលលូយ៉! សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់!’” បននិយយថ “�ពះអមច ស់
បន�បបខ់ញុ ំថ ‘េ ទីេនះខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវសុបិនមយួ។’” េហយនិយយថ
“ខញុ ំសុបិនថ�បពនធខញុ ំ ខញុ ំេឃញនងរស់េ ផិតកបត។់ េហយនង�តលបម់ករកខញុ ំ
េហយនិយយថ ‘អូ េតអនកនឹងអតេ់ទសឱយខញុ ំេទ វកិទឺ? េតអនកនឹងអតេ់ទសឱយខញុ ំ
េទ? ខញុ ំមនិបន…’ ‘េហតុអ�ី’ ខញុ ំបននិយយថ ‘�បកដ�ស់ខញុ ំនឹងអតេ់ទសឱយ
អនក េហយនអំនកមកវញិ។’” គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ េនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំ
បនេធ�។” បននិយយថ “សូមេមល ខញុ ំអភយ័េទសឱយ។”

101 ខញុ ំបននិយយថ “វកិទឺ ក�ីសុបិន�របស់អនកពិតជគួរឱយ�ស�ញ់�ស់
ប៉ុែន�គឺ�រក�ផ�ល់ឱយអនក។”

គតប់ននិយយថ “េហតុអ�ី?”

102 ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិេ�ប បេធ បជមយួ�ពះបនទូល�ពះេទឬ។ នងរស់
េ កនុងអំេពផិតកបត។់ ជ�ចខ់ត។ នងមនិ�ចរស់េ ជមយួបុរសបនួនក់
បនេទ។ �តឹម�តវ។ នងទុក�េហយ�តឡបេ់ រកនងពីមុនវញិ នង��កកជ់ង
អ�ីែដលនងចបេ់ផ�ម។ នង�តវេ លីវេពញមយួជីវតិរបស់នង។” ខញុ ំបននិយយ
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ថ “អនកដងឹថ�មនិេ�ប បេធ បជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។ ដូេចនះនង…ក�ី
សុបិន�របស់អនកគឺមនិពិត។” ខញុ ំបននិយយថ “�នឹងមនិេ�ប បេធ បជមយួ
េនះេទ។”

103 េហយេ េពលែដលេ��មន កប់នផ�ល់ករទស�ទយមយួ េហយពួកេគ
បននិយយ េហយចងដឹ់ងថេតករទស�ទយេនះពិតែដររេឺទ? ពួកេគបន�ក់
�េ ចំេពះមុខយូរមីៃនធូមមី។ េហយ�បសិនេបសំេឡងរបស់�ពះេបះពន�ឺមក
េលយូរមីៃនធូមមមីេនះ �ពិតជេសចក�ីពិត�ចខ់ត។ េហយ�បសិនេបបុរសមន ក់
ផ�ល់ករបក��យ ផ�ល់ក�ីសុបិន� ផ�ល់អ�ីមយួពី�ពះគមពរី និងឬអ�ីេផ�ងេទ ត េហយ
�មនិេ�ប បេធ បជមយួ�ពះគមពរីរបស់�ពះេទ �មនិពិតេទ។ ៃថងេនះមនយូរមីៃនធូ
មមមី។ �ពះបនទូលរបស់�ពះនិយយ េហយេនះជសំេឡងរបស់�ពះេ�យផទ ល់
ដូចជយូរមីៃនធូមមមីមុនេពលែដល�ពះគមពរី�តវបនសរេសរ។ �ែមន៉! �េល
លូយ៉! ខញុ ំមន�រមមណ៍េពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណឥឡូវេនះ។ កុំេធ បខញុ ំជអនកនិយម
�ជល េបអនកេធ�។ ខញុ ំដឹង ខញុ ំដឹងថខញុ ំេ ទី�។ ខញុ ំមនិរេំភបេទ។ ហនឹងេហយ។

104 េនះគឺជេសចក�ីពិត ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ! ខញុ ំមនិខ�ល់ថសុបិនែបប�
ែដលអនកមន ឬទំនយែបប�ែដលអនកបនផ�ល់ឱយេទ �បសិនេប�មនិែមន
ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ�ខុសេហយ េប�មនិេផទ ងផទ តជ់មយួ�ពះបនទូលេនះ។
េនះេហយជប � េ ៃថងេនះ។ មនុស�មន កម់នក�ីសុបិន� មន កម់ននិមតិ� មន ក់
មនភ�ដៃទ មន កម់នករេបកសែម�ង �មនអ�ី�គបយ៉់ងែដលរេញ៉រៃញ៉និងអ�ីៗ
ទងំអស់ អនកមននិកយេហយបំែបកអ�ីៗទងំអស់។ អនកគួរែតន�ំ�តលបេ់ រក
�គឹះចុងេ�កយ េហយេនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ជករពិត។

105 វ�ិរ�តវបន�ងសងេ់លអ�ីមយួ បននិយយថ “អូ �ពះេយសូ៊វយងមក
េលេសះស។ ខញុ ំដឹង។ ខញុ ំបនេឃញ�ទងេ់ កនុងនិមតិ�មយួ។” ពួកេគបេងកត�កមជំនុំ
�បេភទេនះ។ “អូ �េលលូយ៉! �ទងក់ំពុងមកេលពពក។” ពួកេគេធ��េ កនុង
�បេភទេនះ។ បំែបកពួកេគ េហយែញកេចញពីគន  េហយេ គន េ វញិេ មក
“មនជ់ល់” នងិ “ជែជកកំ�ន�ពីសត�កណ�ុ រ” េហយអ�ីៗដូចេនះ។ េហតុអ�ី
បង�បស �បង� ញឱយេឃញ កនុងកែន�ងដំបូង េបះដូងរបស់អនកមនិ�តឹម�តវជមយួ
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�ពះេ េពលែដលអនកេធ�ែបបេនះ។ �តឹម�តវេហយ។ េយងជបងប�ូន។ េយង
�តវែតេ ជបគ់ន ។ េយង�តវករគន េ វញិេ មក។
106 ឥឡូវេមលចុះ។ សូលមនករថយេ�កយ េហយគតេ់ឡងេ ។ �ពះជមច ស់
�ទងប់នែបរ�ពះភ័ ក�េចញពីគត។់ េហយគតប់នេឡងេ េហយគតប់នសួរ
ជមយួពួកេ��។ ពួកេ��បនេ េហយទយ េហយ�ពះជមច ស់កតផ់� ច់
មនិផ�ល់និមតិ�េទ តេទ។ េ��េចញមក និយយថ “ខញុ ំមនិ�ច អតេ់ទ �ទង់
មនិែដល�បបខ់ញុ ំអ�ីពីអនកេទ។”
107 អ ច ឹង គតនិ់យយថ “ឱ�ពះអមច ស់ សូម�បទនសុបិនមយួដល់ទូលបងគំ”
ពីមយួយបេ់ មយួយបគ់ម នសុបិនេកតេឡងេទ។
108 បនទ បម់កគតចូ់លេ កនុងយូរមីៃនធូមមី េហយគតនិ់យយថ “ឱ
�ពះជមច ស់! ខញុ ំបន�កលបងេ�� ខញុ ំបនពយយមសុបិន� ឥឡូវេនះសូម�ទង់
ជួយខញុ ំ។ េត�ទងនឹ់ងេធ��េទ?” កត�់េចល គម នពន�ឺទល់ែតេ�ះ។
109 បនទ បម់កគតប់នេ�ប�បធមប ់ទបេថក អន។់ េហយគតប់នេ រកនង
េហយលូនចូលេ កនុងេនះេហយ�កខ់�ួន។ េហយ�បធមបេ់នះេចញេ េ�ក
េហយេ វ ិ ញ ណរបស់�ំយូែអល។
110 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថអនកកំពុងគិតអ�ី។ មនុស�ជេ�ចនបននិយយថ “េនះ
មនិែមនជ�ំយូែអលេទ។” ប៉ុែន��ពះគមពរីបននិយយថ�គឺជ�ំយូែអល
េហយ�គឺជ �ំយូែអល។ ករចែម�កែដលអនកចប�់បន ែមនេទ? ប៉ុែន�េនះគឺជ
�ំយូែអល។ �ពះគមពរីបននិយយថ�គឺជគត។់
111 េហយ�បធមបេ់នះ�ចេ គតម់ក េហយនងបនេ �ំយូែអល។
េហយ�ំយូែអលេ កែន�ងេផ�ង ប៉ុែន�បនដឹងអំពីអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង េហយ
េ ែតឈរជមយួ�វធំរបស់េ��េលគត។់ ដូេចនះ បង�បស េ េពលអនក�� ប់
អនកមនិ�� បេ់ទ អនកកំពុងរស់េ កែន�ង�មយួ កែន�ងេផ�ងេទ ត។
112 សូមអនុ ញ តឱយខញុ ំឈបម់យួនទី េដមបេីធ�ឱយវ ិ ញ ណ��កកេ់នះធ� កចុ់ះ
បន�ិច។ នងគឺជ�រក� ប៉ុែន�នងមនទំនកទ់ំនងជិតសនិទធជមយួពិភពវ ិ ញ ណ។
ឥឡូវេនះ ៃថងេនះ មនអនកខងវ ិ ញ ណជេ�ចន ែដលពិតជដឹងអំពីពិភព
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ខងវ ិ ញ ណជងមនុស�ែដលអះ�ងថខ�ួនជ�គឹ�ទ ន ប៉ុែន�នងគឺជ�រក�។
េ សមយ័�ពះគមពរី�ជេរ ងដូចគន ។
113 េ េពល�ពះេយសូ៊វគងេ់ េលែផនដីេនះ មន� �� ចរយអនក�បជញនិង
�គបេ�ង នែដលល�បំផុត េចញពីសិកខ ��ល�ជងអ�ីែដលេយង�ចផលិតបន
េ ៃថងេនះ។ េហយមនុស�ដវ៏សុិទធ ពួកេគ�តវែតមន។ �បសិនេបពួកេលវ�ីតវបន
រកេឃញ គត�់តវែតបនរកេឃញថគម នកំហុសេ�ះ សុចរតិ�គបែ់បបយ៉ង។
ប៉ុែន�បុរសេនះមនិបនដឹងអំពី�ពះេ�ចនជងទន�យែដលដឹងអំពីែសបកេជងកែវង
េទ។ េ េពល�ពះេយសូ៊វយងមក គតប់�ជយ័កនុងករ�គ ល់�ទង ់ េហយគត់
បនេ �ពះេយសូ៊វថ “�រក�។” គតប់ននិយយថ “គតគ់ឺជេបលេសប៊ូល
ែដលជ�ពះៃន�រក�។” េត��តវេទ?
114 េហយេ ទីេនះមន�បេភទ�រក�ទបបំផុត ែដលបុរសមន កច់ងេ�យ
ចំណងេ ខងមុខផនូរ និងអ�ី�គបយ៉់ង េហយពួកេគបនេ ។ �រក�ខ�ួនឯង
បននិយយថ “េយងដឹងថអនកជនរ�។ អនកគឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះដ៏
បរសុិទធ។” េត��តវេទ? េមធមប ់ និងអនកជំនួយករ�រក� បនទទួល�គ ល់�ទង់
ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ ខណៈេពលអនកទទួលករអបរ់ ំ �គអធិបបយខង�ទឹស�ី
បនទទួល�គ ល់�ទងថ់ជេបលេសប៊ូល។ េតមយួ�ែដល�តឹម�តវ �រក�ឬ�គ
អធិបបយ? គឺ�រក�។ េហយ បង�បស �មនិផ� ស់ប�ូរេ�ចនេទេ ៃថងេនះ។ ពួកេគ
មនិទទួល�គ ល់អំ�ចរបស់�ពះេទ។
115 មនិថអនកទទួលបនករបេ�ង នប៉ុ�� េទ អនក�ច�យប ចូ ល�េ កនុងខ�ួន
អនក។ �ពះមនិេ កនុងពកយធំេទ។ �ពះេ កនុងចិត�េ�ម ះ�តង។់ អនក�ចឈរេ
ទីេនះ និយយពកយធំ ដូចជខញុ ំមនិដឹងថអ�ី េនះគឺមនិបននអំនកេ ជិត�ពះ
េទ។ អនក�ចេ�កកឈរេហយអនុវត�រេប បនិយយេឡងវញិនូវេសចក�ីអធិបបយ
របស់អនកេហយនិយយពកយទងំេនះ េនះគឺមនិេធ�ឱយអនកកនែ់តខិតេ ជិត�ពះ
េឡយ។ អនក�ចេរ នវចននុ�កមរហូតដល់អនកេគងជមយួ� េហយ�េ ែតមនិ
េធ�ឱយអនកកនែ់តខិតេ ជិត�ពះេឡយ។ េបះដូងដ�៏បទប ែដលបន�កប់ ចូ ល
កនុងភព�ម ញ  គឺជអ�ីែដលនអំនកេ រក�ពះ។ េហយេនះជករពិត។ �ែមន៉!
ចិត��បទប �ពះ�ស�ញ់។ ឥឡូវេនះ មនិថអនកមនិ�គ ល់ កខគរបស់អនកប៉ុ��
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េនះេទ មនិមនអ�ីែប�កេទ។ �គនែ់តមនេបះដូងដ�៏បទប! �ពះជមច ស់គងេ់
កនុងចិត��បទប។ មនិេ កនុងករអបរ់ ំ �មនិែមនេ កនុង��េរ ន មនិែមន
េ កនុងេទវវទិយ ឬសិកខ ��េទ មនិែមនេ កនុងកែន�ងេផ�ងៗេទ តទងំអស់េនះ
េទ មនិេ កនុងពកយធំ ឬមនិេ កនុងកែន�ងបុ�ណ។ �ពះគងេ់ កនុងចិត�មនុស�។
េហយទបជងេនះអនក�ចេធ�ឱយខ�ួនអនកធ� កចុ់ះកនែ់ត�ម ញ  អនក�ចក� យជ
ធំជងមុនេ ចំេពះមុខ�ពះ។

116 សូមឱយខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវអ�ីមយួ។ ខញុ ំេឃញ�លែ�សរបស់អនកេពរេពញេ
េ�យ�សវ�លីេ ទីេនះ។ �សវ�លីេរ បទុំែតងែតឱនកបល។ ែមកេឈចស់
បន�ិចេ ទីេនះ េហយវលិជំុវញិដូចជ�ដឹងអ�ីៗទងំអស់ �មនិមនេ កនុងកបល
េទ។ េនះគឺជវធីិែដលមនមនុស�ជេ�ចន ែដលគិតថពួកេគទទួលបនគំនិត
េ�ចនេ កនុងកបលរបស់ពួកេគ េហយគម នអ�ីេ កនុងចិត�េទ។ កបលដប៏រសុិទធនឹង
ឱនចុះ េដមបអីំ�ច សូមទទួល�គ ល់�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ
េហយេជ េលកិចចកររបស់�ទង។់

117 “េហយ�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ” អូ ពួកេគទទួល�គ ល់�ទងច់បស់ �ម
ទស�នៈ�បវត�ិ� ស� ប៉ុែន��មនិែមនជេរ ង�បវត�ិ� ស�េទ។ មនុស�េ�កកឈរ
េហយនិយយថ “អូ ខញុ ំេជ ថៃថងបុណយទី�សិប េ េពលែដលពួកេគមនករ
ចកប់ំេពញដធ៏ំនិងអ�ីៗដូចេនះ” េហយេភ�ងវ ិ ញ ណ។ បុរស�តជកម់ន កម់និ�ច
�តវបនកំេ េ�យេភ�ងេទ។ ពណ៌េភ�ងមនិេក� េទ។ េនះគឺជអ�ីែដលពួកេគមន។
េតៃថងេនះជអ�ីេ  េប�ទងដូ់ចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត? េនះគឺជ
េភ�ងែដល�បេល។ មតិ�ខ�ះបងកករហូតដល់�� ប ់និយយថ “សូម�កេឡកេមល
េភ�ងដធ៏ំែដលពួកេគមន។” េហតុអ�ីមនិេធ�ឱយអនកេក� ។

118 អ�ីែដលពួកេគបនេធ�េ ៃថងបុណយទី�សិប អ�ីែដលពួកេគមនេ កនុងគមពរី
ស ញ ចស់ េយងទទួលបនេ ៃថងេនះ! ដ�ប��ពះជមច ស់�ចយករបស់
ែដលមនជតិែដកេចញ េហយ�កមជំនុំបនេរ បចំរមួគន េនះ ករេលកេឡង
នឹងមកដល់។ ប៉ុែន�េយងមនិ�ចទទួលបនេសចក�ីជំេន ចំេពះករពយបលដ៏
េទវភពបនេទ េលកែលងែតករេលកេឡង ពីេ�ពះេយងទងំអស់គន រមលួ វធីិ
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មយួេនះនិងវធីិមយួេនះ។ “េវជជបណ�ិ តអេ ច ះនិងអេ ច ះបននិយយថេនះគឺជ
េរ ងេនះ។ ែមនេហយ�គអធិបបយរបស់ខញុ ំបននិយយថ�ទងគឺ់ជេនះ។”
119 មយួរយៈមុនេនះ មន ស�ីមន កនិ់យយថ “�ទង�់គនែ់តជអនកែក�ងបន�ំ។”
បននិយយថ “បូជចរយរបស់ខញុ ំបន�បបខ់ញុ ំដូេចនះ។” ខញុ ំសងឃមឹថបូជចរយរបស់
នងនឹងចុះមកទីេនះម�ង េយងនឹងេមលថអនក�ជអនកែក�ងបន�ំ។ បទ េយង
នឹងេមលថអនក�ែក�ងក� យ។ សូមមក�កលបង។
120 មនិយូរប៉ុនម នេទ េ �លីនហគិន រដ�តិច�ស់ េយងកំពុងមនកមមវធីិេ
ទីេនះ។ េហយពួកេគមនស ញ សំគល់ធំៗ េពញរថយន�េ យបេ់នះេ េពល
ខញុ ំេ ទីេនះ បននិយយថេអហ�ប៊�ីយេ ទីេនះេដមប�ីត�ត�ងខញុ ំថជ
អនកែក�ងបន�ំ។ ដូេចនះេកមង�សីតូចមន ក�់តវបនពយបលេ រដ�តិច�ស់េ ទីេនះ
េ កែន�ង�មយួ។ នងបនេឡងមក េហយ ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថេ ចំងយ�បែហល
មយួពនម៉់យល៍ េឡងជំុវញិប៉ន�នដ់ល។ េហយេនះគឺជផ�ូវចុះេ �លីនហគិ
នេ �ម�ពំែដន។ បង�បស បតេ់ធមកេហយនិយយថ “បង�បស �បណ�”ំ
បននិយយថ “អនកមនិែដលេឃញភពរេញ៉រៃញ៉ែបបេនះេ ទីេនះេទ �បែហល
បនួឬ�បពំនន់ក។់” េហយនិយយថ “េហយេ ជុំវញិេនះេអហ�ប៊�ីយនឹងចប់
អនកេ េលេវទិកយបេ់នះ េហយ�ត�ត�ងអនក។”

ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំ�បកដជរកី�យចំេពះេរ ងេនះ។”
121 បននិយយថ “អនកដងឹេទពីេកមង�សីតូចែដលបនជសះេសប យេ យប់
េផ�ងេទ ត?”
122 ខញុ ំមកពីផទះ…ចូលេ កនុងបនទបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំឮអ�ីយំ េហយសម�ងឹេមលជំុវញិ។
ខញុ ំគិតថ�បែហលជមននរ�មន ក�់តវបន�យ�ប�រ។ �គឺជេកមង�សី។
េហយខញុ ំេមលេ េ�កយ។ ខញុ ំបននិយយ…េហយខញុ ំ�តលបម់កវញិខញុ ំនិយយ
ថ “មនេរ ងអ�ីែមនេទ េ�ក�សី?” េហយមនេកមង�សីតូចពីរនកឈ់រេ ទីេនះ
�បែហលដប�់បពីំ ដប�់បបីំឆន  ំមន ក ់ៃដរបស់ពួកេគចបៃ់ដគន  យំ។
123 បននិយយថ “បង�បស �បណ�!ំ” ខញុ ំដឹងបនទ បម់កពួកេគ�គ ល់ខញុ ំ។
បននិយយថ “េយងខញុ ំបនននំងមកទីេនះ។” បននិយយថ “នង�តវេ
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�ថ បន័មនុស�ឆកួត។” េហយេកមង�សីតូចេ កនុងកិចច�បជំុរបស់ខញុ ំេ ឡុបប៉ុក រដ�
តិច�ស។ េហយនិយយថ “ខញុ ំដឹងថ�បសិនេបខញុ ំធ� បេ់ធ�ឱយនងចុះមកទីេនះ
េហយអនកនឹងអធិ�� នស�មបន់ង ខញុ ំេជ ថ�ពះនឹងពយបលនង។”
124 អ ច ឹង ខញុ ំបនគិត “ជំេន អ�ីល��ស់ហន!” េហយខញុ ំបននិយយថ
“ែមនេហយ ឥឡូវេនះបង�សី េតអនក�ចយកនងមកបនេទ…” េហយបនទ បម់ក
ខញុ ំបននិយយថ “អនកចុះមកទីេនះកនុងផ�ូវេយឡូរដូសទឺ ែមនេទ?”

េឆ�យថ “ចស!”

េហយខញុ ំបននិយយថ “ម� យរបស់អនកគឺមនិ�ប�កតី។”

នងេឆ�យថ “ចស។”

ខញុ ំបន�ថ “អនកជកមមសិទធិរបស់�ពះវ�ិរេមតូឌីស។”

នងេឆ�យថ “េនះពិតជករពិត។”
125 េហយខញុ ំបននិយយថ “េ េលផ�ូវចុះេ�កម អនកេសទរែត�តឡបេ់ វញិ។
អនកនិងេកមង�សីមន កេ់នះបនេសចេ េពលអនកមកែកបរ កែន�ងែដល�ជេបតុង
ពកក់�� លនិងពកក់�� លេទ តផ�ូវេកសូ៊ េហយអនកកំពុងបត។់”

នងបននិយយថ “បង�បស �បណ� ំេនះគឺជករពិត!”

ខញុ ំបនតបថ “ដូេចនះ�ពះជមច ស់មន�ពះបនទូលថ េកមង�សីេនះបនជ
េហយ។”
126 េ ៃថងបនទ បន់ងបនដុតបំផ� ញទី�កង េ�យ�បបអ់នក�គបគ់ន  អំពីេរ ងេនះ។
ពិត�ស់ ពួកេគមនិ�គ ល់នងេ ទីេនះេទ ថេតនងធ� បម់ន�ថ នភព
ែបបេនះឬអត។់ េហយបនទ បម់កេ ៃថងេនះខញុ ំ…បង�បស បតេ់ធបននិយយថ
“បង�បស �បណ�”ំ បននិយយថ “េកមង�សីេនះកំពុងេវចខចប�៉់លីរបស់ពួកេគ
េ ទីេនះ។” េហយេនះគឺជេរ ងមយួែដលគតម់និដឹងថខញុ ំបនដឹង។ ហិរ ញ វតថុ
របស់េយងបនធ� កចុ់ះ។ ខញុ ំមនិែដលអនុ ញ តឱយគតនិ់យយអំពី�េទ។ ប៉ុែន�
េកមង�សីមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបន�ក�់បក�់បបំនួរយដុ�� រ—េ កនុងដង� យ
េ មុនយបេ់នះ េហយ�កហិ់រ ញ វតថុេនះេ ខងេល។ ឥឡូវេនះ គតម់និបន
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គតម់និដឹងរហូតមកដល់សព�ៃថងេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំបនដឹងេហយ។ េឃញេទ? ថខញុ ំ…
�ពះបន�បបខ់ញុ ំថ�នឹងមនិអីេទ។

127 េហយបង�បសបតេ់ធបននិយយថ “បង�បស �បណ�”ំ បននិយយ
ថ “អនកអនុ ញ តឱយខញុ ំទញបន�ិច។” បននិយយថ “ពួកេគមនអនកពយបលដ៏
េទវភពទងំេនះេ ទីេនះ ែដល�គនែ់តទញមនុស�េនះ។”

128 ខញុ ំបននិយយថ “គម នអ�ីេទ។ េទ បទ។ អនកនឹងមនិេធ��េទ។ បងបតេ់ធ
េ េពល�ែដលអនករកលុយបនដូចេនះ េនះជេពលែដលអនកនិងខញុ ំ�គនែ់ត
ចបៃ់ដគន កនុងនមជបងប�ូន ខញុ ំនឹងេ ែតមន កឯ់ង។” េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ
“អនកមនិេធ�ដូេចនះេទ។” ខញុ ំបននិយយថ “�ពះជមច ស់េគ�កបីេ េលភនមំយួពន់
េហយអ�ីៗទងំអស់ជរបស់�ទង។់ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់�ទង។់ �ទងនឹ់ងេមលែថខញុ ំ។”

គតប់ននិយយថ “�តវេហយ។”

129 េហយេ យបេ់នះគតន់ិយយថ “បង�បស �បណ�សូំមេមលេ
ទីេនះ។ នរ�មន ក…់េមលេនះ! េនះគឺជេ��មសំបុ�តមយួេ ទីេនះ គម នេឈម ះ
េ េល� មន�ក�ស�បក�់បបំនួរយដុ�� រេ កនុងេនះ។ �គនែ់តជអ�ីែដល
េយង�តវករេដមបេីធ�។”

ខញុ ំបននិយយថ “បង�បសបតេ់ធ”

គតប់ននិយយថ “អភយ័េទសឱយខញុ ំផង។”

130 ដូេចនះខញុ ំដឹងថ�ជេកមង�សីេនះ។ ដូេចនះបនទ បម់ក—បនទ បម់កេ ៃថងបនទ ប់
បង�បស បតេ់ធបននិយយថ “បង�បស �បណ� ំ ពួកេគេ ទីេនះេវចខចប់
សំេល កបំពករ់បស់ពួកេគ យំ។”

ខញុ ំបនសួរថ េតមនប � អ�ី?

បននិយយថ “អនកគួរែតចុះេ េហយេមលពួកេគ។”

131 ខញុ ំចុះេ បនទបែ់ដលពួកេគេ ។ ខញុ ំបននិយយថ “េតពួកេគេ កនុងបនទបអ់�ី?”
ខញុ ំចុះេ ទីេនះេហយេគះទ� រផទះ។ ខញុ ំឮេគយំ។ ខញុ ំបនេគះទ� រេហយេកមង�សីមករ
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កទ� រនងនិយយថ “អូ បង�បស �បណ� ំខញុ ំសំុេទស។” នងបននិយយថ
“ខញុ ំបនេធ�ឱយអនកមនប � ទងំអស់េនះ។”

ខញុ ំបននិយយថ “មនប � ? មនេរ ងអីែមនេទ ប�ូន�សី?”
នងបននិយយថ “អូ ខញុ ំឱយខងេអហ�ប៊�ីយ �ម�នអនក។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “អូ េតែមនឬេទ?”

132 បននិយយថ “ចស” បននិយយថ “ខញុ ំគិតថខញុ ំបនផ�ល់ទីបនទ ល់
េ�ចនេពកេ ជំុវញិទី�កងៃថងេនះ និងអ�ីៗទងំអស់។”

ខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទ។”
133 េហយនងបននិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េអហ�ប៊�ីយេ ទីេនះ គឺ
េ ទីេនះ នឹងេបកបង� ញអនកេ យបេ់នះ។”
134 ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង េបខញុ ំ—េបខញុ ំេធ�អ�ីខុសខញុ ំ�តវ�ត�ត�ង។” េឃញ
េទ? ខញុ ំបននិយយថ “�បកដេហយ។ �បសិនេបករអធិបបយពីដំណឹងល�
ចបំច�់តវ�ត�ត�ង ចូរេយងេធ��ចុះ។” េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ
—ខញុ ំរស់េ �ម�ពះគមពរីេនះ េហយអ�ីែដល�ពះគមពរីេនះមនិនិយយ… េនះគឺជករ
ករពររបស់ខញុ ំ េ ទីេនះ។” េឃញេទ? េហយខញុ ំបននិយយ េហយគត…់

នងបននិយយថ “អ ច ឹង” បននិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តសំុេទសែដលខញុ ំ
បនេធ�អ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។”

ខញុ ំបននិយយថ “ប�ុន�សី មនិបនេធ�អ�ីេ�ះេឡយ។”
នងបននិយយថ “ែមនេហយ េតអនកមនិខ� ចេ ទីេនះេទឬ?”
េហយខញុ ំបននិយយថ “អតខ់� ចេទ។”
នងបននិយយថ “អ ច ឹងេអហ�ប៊�ីយេ ទីេនះ។”

135 ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំបនឲយពួកេគមកឯករ�បជំុរបស់ខញុ ំពីមុន េហយ
ពួកេគបនសេ ងគ ះ” ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក�ល់�� �៉…”
136 �បធន�កម�ល់�� �៉ អនក�ល់គន ដឹងពីករែ�បចិត�េជ របស់គតេ់ �កូ
ម៉ រដ��៉សីុនេ�ន �តវបនសេ ងគ ះ េ ខង�លបញ់កេំភ�ង គតនិ់យយ
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ថមកឯកិចច�បជំុ “ខញុ ំ�មបុរសមន កេ់នះពីរឆន េំហយ។ េហយខញុ ំបនឮអំពីហិរ ញ វតថុ
េហយខញុ ំបនេមល� �គបទី់កែន�ង។” េហយនិយយថ “�គឺជករពិត យបេ់នះ
អនកនឹងមនិ�� បម់នុស�ឆកួតេទ អនកកំពុង�� បក់រពិត។” បននយិយថ “បុរស
មន កក់នុងចំេ�មកងកម� ងំប៉ូលីស ែដលខញុ ំបនជួប�គេពទយេមលកូនរបស់គត់
េហយបនប ជូ នគត�់មែខ�បនទ តអ់ធិ�� ន” េហយបននិយយថ “កុមរ�តវ
បនេគ�បបយ៉់ងចបស់អំពីអ�ីែដលខុសជមយួ� េហយអ�ីែដលបនេកតេឡង
ចំេពះ�។ េហយនិយយថ ‘�បបំីៃថង�នឹង�តលបេ់ ��េរ នវញិ’” ករណី
ជំងឺ�គនស�ិតៃដេជង។ េហយនិយយថ “េ ៃថងទី�បបីំកុមរេនះបន�តលបេ់
��េរ នវញិ។” បននិយយថ “ខញុ ំ�មគតពី់រឆន េំហយ” មុខមនុស�១មុនឺ
នក ់េ ទីេនះមនទងំអស់…មនរបូភពរបស់� ករ�បជុំសីុថល េ —េ កនុង
េស វេ របស់អនក។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងឲ់យអនកទងំអស់គន ដឹងថអនកមនិ
�� បរ់េប ប�សនខ�ះេទ។ អនកកំពុង�� បក់រពិត។” �បធន�កម �ល់��
�៉។ េហយេ ៃថងបនទ ប ់ ខញុ ំបននគំតេ់ រក�ពះ េហយគតប់នទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ កនុង�លបញ់កេំភ�ងេ កែន�ងធំេ
ទីេនះ។

ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជបុរសេនះនឹងេធ�ដូចគន ។”

ដូេចនះនងបននិយយថ “េតអនកខ� ចកនុងករេ ទីេនះេទ?”

137 ខញុ ំបននិយយថ “ខ� ច? េហតុអ�ី ចបស់ជមនិែមនេទ។ �បកដ�ស់
មនិែមនេទ។ េហតុអ�ីខញុ ំ�តវខ� ចេ េពលែដល�ពះបនចតខ់ញុ ំឱយេធ��? គតគឺ់ជ
អនកែដល�បយុទធមនិែមនខញុ ំេទ។” ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឲ់យអនក
ទងំអស់គន េ ឱយឆង យ។” េហយដូេចនះ…

138 េយងបនេ កិចច�បជំុេ យបេ់នះ កែន�ង�តវបនេរ បចំ។ េហយ
��ពយបលេ ទីេនះេចញមក និយយថ “េរវរនិ �បណ� ំ ខញុ ំបនជួល
េកមងមុកិសិុកកូ ១០ នក។់” បននិយយថ “សូមេមលេ ទីេនះ ‘បព�ជិត �ប
ណ�នឹំង�តវ�ត�ត�ងេ យបេ់នះ េ�យេអហ�ប៊�ីយ ែដលជអនកនិយម
ខង�សន” ឬអ�ីេផ�ងេទ តដូចេនះ។ េហយនិយយថ “�សថិតេ េល�ននី
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មយួៗរបស់ពួកេគ។ ទញេចញ…” បននិយយថ “ខញុ ំបនជួលេកមងៗមុកិសិុកកូ
១០ នកែ់ដលនឹងទញពួកេគទងំអស់េចញ េហយ�កព់ួកេគេ ទីេនះ។” បន
និយយថ “អូ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�បសិនេបខញុ ំចបប់ុរសេនះ!”

139 ខញុ ំបននិយយថ “កុំបរមភអី េ�ក �ពះនឹងចបគ់ត។់” េឃញេទ? ខញុ ំបន
និយយថ “ទុកឱយគតេ់ ែតគតេ់ ។”

140 ដូេចនះគតម់កបន�េទ ត។ េហយេ យបេ់នះេ េពលែដលេយងចូលមក ខញុ ំ
នឹងមនិេភ�ចេទ េដរចូលបនទប។់ ខញុ ំ…បង�បស បតេ់ធេ�ច ងចេ�ម ង �គនែ់តេជ
�ម។ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះបង�បស �បណ� ំ អធិបបយេ យប់
េនះសំ�បេ់យងចកេចញពី�គរ។” បននិយយថ “ខញុ ំ�តលបេ់ ខងេ�កយ
េហយអងគុយចុះ។” គតប់ននិយយថ “ពួកេគកំពុងេរ បចំេដមបបីង� ញគតេ់
យបេ់នះេ េលេវទិក។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញគតេ់ កនុងសមរភូមិ
យ៉ងលំបកជេ�ចន េហយបនេឃញ�ពះេធ�ករជំនួសគត។់” បននិយយថ
“ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត�តលបេ់ អងគុយវញិ។”

141 ខញុ ំបនេដរេឡង។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំេទបែត�នអតថបទតូចមយួេ ទីេនះ
ជកែន�ងែដលខញុ ំ�តវបង� ញេ យបេ់នះ េ េវទិកេ ទីេនះ។” ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំចងឲ់យភន កង់រ េអហ�ប៊�ីយឥឡូវេនះេចញមុខមកបង� ញខញុ ំេ េលេវទិក
េនះ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំឈរេ ទីេនះេដមបកីរពរដំណឹងល� ខញុ ំចងឲ់យអនក
មក�ត�ត�ងខញុ ំ។” ខញុ ំបនរងច់។ំ ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជពួកេគមនិ
េ ទីេនះេ េឡយេទ។” ខញុ ំបនដឹងថខញុ ំេ ទី�។ គតប់នបង� ញខញុ ំរចួេហយ
េ កនុងបនទបខ់ញុ ំ េ ពីមុខ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងមុនខញុ ំចកេចញ អនកេឃញេទ។
េហយខញុ ំបននិយយថ ខញុ ំបននិយយថ “�បែហលជខញុ ំនឹងរងច់បំន�ិច េតេយង
�ចេ�ច ងចំេរ ងបនេទ?” េហយមននរ�មន កេ់ឡងមកេ�ច ងេទល។

142 ខញុ ំបននិយយថ “ភន កង់រេអហ�ប៊�ីយ េតអនកេ ខងកនុងឬខងេ�ក?
ខញុ ំកំពុងរងច់កំរ�ត�ត�ង។ េតអនកនឹងេចញមុខមកេទ?” គម ននរ�មន ក់
មក។ ខញុ ំេ ែតឆងល់ថេត�េ ឯ�។ �ពះអមច ស់បន�បបខ់ញុ ំថ�ជអ�ី។ �គឺជ
�គអធិបបយពីរនកេ់�កយខនង េហយខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងេមល។ ខញុ ំេឃញ�សេមលេខម
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ពយរួេ �ជង។ ខញុ ំបនដឹងថ�េ ឯ�។ ខញុ ំេមលេ ទីេនះ េហយ�េរ េឡង េហយ
េឡងេ កនុង�លដូចេនះ។ បុរសមន កព់ក�់វពណ៌េខ វ ពក�់វពណ៌�បេផះ។
143 ខញុ ំបននិយយថ “សម� ញ់េអយ គម នេអហ�ប៊�ីយេទ។ េត េអហ�ប៊�ីយ
មនអ�ីទកទ់ងនឹងករផ�ព�ផ�យ�ពះគមពរី?” ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ�ស់
មនិែមនេទ។ ពួកេគមនិែមនជភន កង់រេអហ�ប៊�ីយពីរនកម់ក�ត�ត�ងខញុ ំ
េទ។ ប៉ុែន�េនះគឺជករ�ត�ត�ងេ ទីេនះ ពួកេគអងគុយេ ទីេនះ ពួកេគជ�គ
អធិបបយពីរនកេ់ ទីេនះ។” េហយពួកេគបនចុះេ�កម។ ខញុ ំបននិយយថ “កុំ
ចុះដូចេនះ។” េហយពួកេគពីរនកេ់ កនុងរដ�តិច�ស់ នឹងេឡងេ ទីេនះេហយ
ចបព់ួកេគ។ ខញុ ំបននិយយថ “េទ បងប�ូនេអយ េនះមនិែមនជ�ចឈ់មេទ
�គនែ់តអងគុយេសង ម �ពះនឹងចតក់�េរ ងេនះ។”
144 ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ បងប�ូនេអយ សូមេមលខណៈេពលែដលអនក
េ ដល់ទីេនះ សូមេមលផ�ូវេនះ។” ខញុ ំបននិយយថ “េប…អនកបននិយយថខញុ ំ
គឺជសីុម៉ូនែដលជ�បធមប ់ េ�កម�បធមប ់ ខញុ ំបនេធ�ជមនុស�េបក�បស់។”
ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបខញុ ំជសីុម៉ូន�បធមប ់ េហយអនកគឺជមនុស�របស់
�ពះ។ ឥឡូវេនះ ចុះមកេលេវទិកេនះមក។ េហយ�បសិនេបខញុ ំជសីុម៉ូន�បធមប់
សូមឱយ�ពះសម� បខ់ញុ ំចុះ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំជេ��របស់�ពះ អនកចុះមកេហយ
អនុ ញ តឱយ�ពះេធ�ឱយអនក�� ប។់ ឥឡូវេនះេយងនឹងដឹងថអនក��តវនិងអនក�
ខុស។ ឥឡូវេនះអនកចុះមក។ េយងនឹងេ�ច ងចំេរ ង។” ពួកេគបនេចញពី�គរ
េនះ េហយេយងមនិែដលេឃញពួកេគ�ងំពីេពលេនះមក។ េឃញេទ? ខញុ ំបន
និយយថ “ឆបេ់ឡង។ េបខញុ ំជសីុម៉ូន�បធមប ់សូមឱយ�ពះេធ�ឱយខញុ ំ�� ប។់ េហយ
�បសិនេបខញុ ំជេ��របស់�ពះេនះ�ពះជមច ស់នឹងេធ�ឱយអនក�� ប ់ េ េពលអនក
មកដល់េវទិកេនះ។ �បសិនេបខញុ ំពិតេ ចំេពះមុខ�ពះជមច ស់ �ពះនឹងអនុ ញ ត
ឱយអនក�� បេ់ េលេវទិកេនះ។” ពួកេគបនដឹងចបស់។ �តឹម�តវេហយ។ ពួកេគ
បនដឹងចបស់ជង។ ពួកេគបនឮពីកែន�ងេផ�ងេទ ត។ �តឹម�តវេហយ។ ដូេចនះកុំ
គិតអ�ី ែដល�ពះេ ែតជ�ពះ។ �ទងេ់ឆ�យ។
145 ឥឡូវេនះ �បធមបរ់បស់េអនឌរ័ នងបនេ វ ិ ញ ណរបស់�ំយូែអល
េហយសូលបននិយយជមយួ�ំយូែអល។ ឥឡូវេនះ អនក�បែហលជឆងល់ថ
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េតេធ�ដូចេម�ចេទប�ចសេ�មចបន? �មនិ�ចេធ�បនេទេ ៃថងេនះ។ េទ បទ។
េ�យ�រែតឈមេគនិងពែព�គនែ់តជកររងច់េំពលេវ�ៃនករបំេពញ។
េ េពលែដលមនុស�មន កប់ន�� បេ់ កនុងពួកេគប៉ុនម នៃថង…�គអធិបបយ សូម
គ�ំទខញុ ំ�បសិនេបអនកគិតថ��តឹម�តវ េ េពលបុរសមន ក�់� ប ់ គតប់ន�� ប់
េ�កមករធួនបបរបស់ឈមសត� េហយ�ពលឹងរបស់គតប់នចូល�នសួគ។៌
េហយេ ទីេនះគតប់ន�ន កេ់ រហូតដល់—ដល់ៃថងេ�បសេ�ះ។ េហយ
�ពលឹងរបស់គតេ់ ទីេនះ។

146 សូមឱយខញុ ំគូររបូតូចមយួេ ទីេនះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល�ន
អតថបទខញុ ំ ឬអតថបទែដលពួកេគបនសរេសរអំពីខញុ ំេ កនុងរដីេឌឌីេហគស េ
ទីេនះ ពីែខតុ�ប � ែខវចិឆិក? �តឹម�តវ។ េតអនកបនកតសំ់គល់ពីរេប ប
ែដល�េកតេឡងេទ? េតអនកបនកតស់មគ ល់េទ �បែហលពីរឬបីសប� ហ៍មុន
េនះ មេធយបយដល៏បលីបញេនះេ ទីេនះ ែដល�តវបនេគ�កលបង�ងំពី
យូរយរ�ស់មកេហយ គឺក ញ ភភី។ឺ េតមនអនក�ធ� ប�់នអតថបទរបស់
ក ញ ភភីេឺ កនុងកមមវធីិ រដីេឌឌីេហគស ែដរឬេទ? េត�មនិចែម�កេទែដលវ ិ ញ ណ
ពួកេគទងំពីរ…

147 េតខញុ ំមនេពលប៉ុនម ន? មនិែមនេទប៉ុែន��គនែ់តបន�ិចប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំបន
ចំ�យអស់២០នទីេហយ �គនែ់តខញុ ំ�តវ�បញប។់ ខញុ ំដឹងថអនកទទួល…
េមលចុះ សំុេទសសំុេពលមយួនទី
148 អនកដឹងេទ មន—មនភពមនិពិត។ មនករពិតនិងមនិពិតៃនអ�ី�គបយ៉់ង។
េបខញុ ំឱយលុយមយួដុ�� រ េហយខញុ ំនិយយថ “េតេនះជ�បកដុ់�� រល�េទ?” េហយ
អនកេមលេ  �គួរែតេមលេ ដូច�បកដុ់�� រពិត�បកដ េបមនិដូេចន ះេទអនកនឹង
មនិេជ េទ។ េត��តវេទ? ដូេចនះ��តវែតជករេធ���ប�់មដល៏�។

149 េហយ�បសិនេប�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ វ ិ ញ ណទងំពីរេ ៃថងចុងេ�កយ
នឹងមនភពជិតសនិទធរហូតដល់�នឹងបេ ឆ តអនកែដលបនេ�ជស�ងំ�បសិនេប
�ចេធ�េ បន អនកេជ សុ៊ប។ ឥឡូវចងច។ំ ឥឡូវេនះគម នអ�ីេ�កពីពួកេគេទ…
�ត…�តជក ់ ជផ�ូវករ។ េ ខងេ�កពួកេគ�គនែ់តមនទ�មងៃ់នភពជ�ពះ
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ប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�វ ិ ញ ណទងំពីរេនះ ែដលជវ ិ ញ ណពិត�បកដ នឹងេ ជិតគន
រហូតដល់�បេ ឆ តអនកែដលបនេ�ជស�ងំ រេប បែដលពួកេគេធ�ករជមយួគន
េ ៃថងចុងេ�កយ។ េត�ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះេទ? �ទងប់នេធ�។

150 ឥឡូវេនះចូរេមល មតិ�ភក�ិខញុ ំនឹងគូររបូតូចមយួដល់អនក។ ខញុ ំចងឲ់យអនក�កេឡក
េមល�តងេ់នះបន�ិច។ េហយផ�ល់ករយកចិត�ទុក�កេ់�យមនិែបងែចក�រមមណ៍
របស់អនកមកខញុ ំ េ�ពះខញុ ំនឹងផ�ល់ឧទហរណ៍ដល់អនក េហយបនទ បម់កអនកនឹង
េឃញ�។

151 ឥឡូវេនះេ កនុងកមមវធីិរដីេឌឌីេហគស�បនសរេសរេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងឈរ
េ ទីេនះ េយងមនមនុស�ចំនួន២៧០០នករ់ងច់ទំទួលករអធិ�� នេ�យ
ឈរេ ទីេនះ។ អនក�នអតថបទ។ េហយបុរសមន កម់កពី�បេទសក��
េហយគតម់នេកមង�បសតូចមន កែ់ដលធ� បេ់  ម៉យូស និង ចន ហបឃិន
ជំងឺខួរកបលធងនធ់ងរែដលទញៃដតូចរបស់គតដូ់ចេនះ េហយទញេជងរបស់�
េឡងេល។ េហយពួកេគបននិយយថ “គម នសូមបែីតករវះកតឬ់គម នអ�ី�ចេធ�
បន។”

152 ដូេចនះគតប់នយក�េ ក��វញិ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិទន់
េបសសម� តេ េឡយេទ។” អនកទទួលបនេរ ងែខវចិឆិកៃនកមមវធីិរដីេឌ
ឌីេហគស េហយ��តវបនេគេ ថ—ថ—ករអ�ច រយរបស់ដុននីមរ៉តុន។ េហយ
—េហយបនទ បម់កបននិយយថ េ ទីេនះថ—បុរសេនះនិយយថ “ខញុ ំ
មនិទនេ់បសសម� តេ េឡយេទ េ�ពះខញុ ំ�គ ល់អនកពយបលែដលជំេន មន ក់
េឈម ះវេីល ម�បណ� ំ ែដលប�� លឱយមតិ�ភក�ិខញុ ំពីរនកែ់ដលគថ�ងនិ់ងមនិ
េចះនិយយ�ចនិយយនិង�� បប់ន។”

153 េហយពួកេគបនទូរស័ពទមកេដមបពីយយមរកកែន�ងែដលខញុ ំេ —កលេ
�េមរកិេ េឡយ។ េហយខញុ ំបនប ចបេ់ កូ�� េម� រដ�កលីហ�័រញ៉។ េហយ
�ជអតថបទមយួ េ េពលអនក�ន�សូមេ�ត មខ�ួនយំ។ ��គនែ់តនឹងេធ�ឱយ
ខូចចិត�។ រេប បែដលគតឆ់�ងកត�់ពិល និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ជមយួទរកេនះ!
គតប់ននិយយថ “សូម�បយត័ន ដុននី។” បននិយយថ “ឥឡូវេនះ េយងមនិ
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ចុះចញ់េឡយ។” េហយេកមង�បសតូចមនិ�ចសូមបញីញឹម គតពិ់បកចិត�ខ� ងំ
�ស់។ បននិយយថ “េយងមនិចុះចញ់េឡយ េយងនឹងទូលសូមដល់�ពះ។
េយងនឹងេ រកេ��របស់�ពះេហយសួរគត។់”
154 ដូេចនះពួកេគឆ�ងកត�់ពិល។ េហយទីបំផុតពួកេគបនចុះេ ទីេនះ េហយ
ម� យបនមកជមយួពួកេគ េហយពួកេគមនិមន�បក�់គប�់គនស់�មបជិ់ះ
យន�េ�ះេទ ដូេចនះពួកេគបនប ជូ នម� យ�តឡបម់កវញិ។ េហយេកមង�បសនិង
ពុក�តវជិះ�ន�កង េហយពួកេគជិះេពញពីទី�កងវនីនីេផក �បេទសក�� េ
កូ�� េម� រដ�កលីហ�័រញ៉។ េហយពួកេគបនចូលេ កនុងេនះ ចិត�េខទចខទ �ំបប់
�ពះបិ�អំពីករផ� ស់ប�ូរ�ក�តក់នទបទរកតូច េកមង�បស�យុ�បែហល�បពីំរ
ឬ�បបីំឆន  ំ �គនែ់តគម នទីពឹង។ និងរេប បែដលគតនឹ់ង…មនិ�ចមនឱកស
ញុំឬអ�ីេទ េហយនិយយថកូនតូចរបស់គត�់គនែ់តឮគតនិ់យយ។ េហយ
គត�់ច�បបពី់រេប បែដលែភនករបស់គតេ់មលេ  ថគតជ់អ�ី—គតព់យយម
ញញឹម អនកដឹងេទ។ េហយដឹងថគត…់គតន់ឹង�បបគ់តពី់េទសភពេផ�ងៗ
ែដលគតប់នេឃញេ �េមរកិ។
155 េហយេ េពលពួកេគេ ដល់ទីេនះ េ រដ�កលីហ�័រញ៉ ពួកេគបន
និយយេ កនជំ់នួយរបស់អនកដំេណ រថ គតម់កេមលអ�ី។ គតប់ននិយយថ
“មកេមល�ពះជអ�ី?” េហយ�ជស ញ សួរធំមយួ។
156 ពិត�ស់ អនក�ច�សៃមថ៉ពកយអ�ីែដល�េមរកិនិយយអំពី� អនកេឃញ
េទ។ េឃញេទ េនះេហយជេយង េឃញេទ “េយងឆ� ត�ស់! េយងដឹងអ�ីៗ
ទងំអស់ អនកដឹងេទ េហយមនិចបំច�់បបេ់យងអ�ីទងំអស់។ េយងទទួលបន
ទងំអស់សរេសរចុះ។” េឃញេទ?
157 ដូេចនះ ដូេចនះ “េទវភពជអ�ី? មកពីវនីនីេផក�បេទសក��?”
េហតុអ�ីបនជពួកេគគិតថេនះជេរ ងដគ៏ួរឱយរនធត។់
158 េទះយ៉ង�កេ៏�យ កែសតេនះបនយក�ក�ស—�នេហយប ជូ ន
គតេ់ ទីេនះ។ េហយគតប់ននិយយថ េ េពលែដលពួកេគេ ដល់ជួរ
ែដល�សថិតេ េនះ បននិយយថ មនុស�ចំនួនៃមភ�បពីំររយនកក់ំពុងរងច់ំ



46 �ពះបនទូលជសេម�ង

ករអធិ�� ន។ ប៉ុែន�បននិយយថ េ េពលែដលពួកេគេឃញេកមង�បសែដល
មន�ងតូច�ចឡឹងនិងពុកដក៏ំសតេ់នះេ�យពកម់កួ �វេ�ករបស់គត ់ េគ
បននិយយថ មនុស��គបគ់ន �គនែ់តេបះជំ�នេ ឆង យេហយផ�ល់កែន�ង
ឱយគត។់ េ េពលគតប់ះ៉េវទិក…

159 ��បឆងំនឹងចបបក់នុងករប�ូរបណ័� អធិ�� ន។ នរ�មន ក�់តវែតមក�បជំុ
េហយទទួលបនកតផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក។ �បសិនេបអនកធ� បជ់បេ់ កនុងជួរ
ផ� ស់ប�ូរកតអធិ�� នេ អនកេផ�ង កតអធិ�� ន�តវបនេគេមលងយ។ េឃញ
េទ? េ�ពះអនក�តវែតមក�� បក់រែណនេំហយដឹងពីរេប បទទួល�។ េ�សចែត
អនក។ អនកមនិ�ចយក�េ អនកេផ�ងបនេទ។ អនក�តវែតមកយក�េ�យខ�ួនឯង
ដូេចនះអនកឮ។ មនុស�ធំខ�ះនិយយថ “េប…អ ច ឹងខញុ ំមនិេជ េ�ចនេលេរ ងេនះ
េទ។ ប៉ុែន� �បែហលជ�បសិនេបគតនឹ់ងពយបលខញុ ំ ខញុ ំ…” អនកេឃញេទ? េហយ
បនទ បម់កែដលប�� លឱយមនកររ�ករ់អលួេ េវទិក ដូេចនះពួកេគ�គនែ់តរះុេរ 
វតថុេនះេចញ មុនេពល�េ ដល់ទីេនះ។

160 ដូេចនះេ េពលេកមង�បសចបេ់ផ�មឬពុកចបេ់ផ�មេ េលេវទិក េ ចំេពះមុខ
�បជជន ប៊លីីបនសំុកតអធិ�� នរបស់គត។់ គតម់និមនេទ។ បននិយយ
ថ “បនទ បម់កខញុ ំសំុេទស េ�ក” បននិយយថ “អនក�តវរងច។ំ”

161 គតប់ននិយយថ “មនិអីេទ។” បន�ថ “ខញុ ំនឹងរងច់។ំ” បែនថមថ “បនទ បម់ក
ខញុ ំនឹងប�ូរេវនខញុ ំដូចអនកដៃទ។” បននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំ�តវេធ�ែបបេនះេទ។”

162 ដូេចនះខញុ ំកំពុងនិយយជមយួនរ�មន ក ់ខញុ ំបនឮ�។ ខញុ ំេឃញឪពុកេនះេ
ឆង យ េហយខញុ ំនិយយថ “េតមនប � អ�ី?”

គតប់ននិយយថ “គតម់និមនកតអធិ�� នេទ។”

េហយអ�ីមយួបននិយយមកខញុ ំថ “នគំតម់កវញិ។”

163 ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “នគំតម់កទីេនះ។” ឪពុកេឡងមកេហយទឹកែភនក
ហូរធ� កម់កេលមុខែដល�តវករេករ។ េហយេ�ក—គតប់នេដរេឡង េហយ
េនះគឺជេស វេ របស់រដីេឌឌីេហគស។ េឃញេទ? ខញុ ំមនិសួរសំណួរេទ ប៉ុែន�េមល
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�តងម់ុខកុមរេនះ �បបកុ់មរេនះថ�មកពី�។ �បនេ គ�ីនិកម៉យយូស
េហយអំពីអ�ីែដលជប �  េត�ឈបឺ៉ុ�� និងអ�ីៗទងំអស់។
164 ដូេចនះឪពុកចបេ់ផ�មយំ េហយចបេ់ផ�មចកេចញ។ េហយបននិយយថ
គតច់បេ់ផ�មេចញពីេវទិក េហយគតប់នងកមកវញិគតនិ់យយថ “�តឹម�តវ
េហយ េ�ក�គ។” គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�េតកូនខញុ ំនឹងេ រស់េទ?”
165 ខញុ ំបននិយយថ “ែដលខញុ ំមនិ�ចនិយយបន។” ខញុ ំបននិយយថ
“�គនែ់តចមំយួែភ�ត។” ខញុ ំបនេឃញនិមតិ�េលចេឡង។ ខញុ ំបននិយយថ “អនក
នឹងមនិចងេ់ជ េរ ងេនះេទ ពីេ�ពះម៉យូសនិងហបឃីនទងំពីរបននិយយថ
ករវះកតម់និ�ច�តវបនអនុវត�េលខួរកបលេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដល
អនកេធ�។ អនក ៃថងែស�ក អនក�គនែ់តបន�េ មុខជមយួកុមរេនះ។ កនុងរយៈេពល
បីៃថងខងមុខេនះអនកនឹងជួប ស�ីកបលេខម មន កេ់ �មផ�ូវ េហយ ស�ីេនះនឹងសួរ
អនកថេតមនប � អ�ីជមយួកុមរេនះ? េហយបនទ បម់កនងនឹង�បបអ់នកអំពី
េវជជបណ�ិ ត�បេទសតូចមយួចំនួនេ ទីេនះែដល�ចេធ�ករវះកតប់ន េហយ
អនកនឹងមនិចងេ់ជ េទ េ�ពះម៉យូសបនបដិេសធេហយនិយយថ ‘មនិ�ចេធ�
េ បនេទ។’ ប៉ុែន�េនះគឺជឱកសែតមយួគតែ់ដលកូនរបស់អនកមន �មរយៈ
អំ�ចរបស់�ពះ េសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ពះ និងករវះកតេ់នះ។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេបអនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់�ទង ់ សូមេ ដូចែដលខញុ ំ�បបអ់នក។” ដូចជ
ករ�កស់�ឹក�� េលេហេសគជេដម។

គតប់ននិយយថ គតប់នងកេហយនិយយថ “សូមអរគុណ។” បន
េដរេចញ។
166 ពីរៃថងឬេ�ចនជងេនះបនកន�ងផុតេ  េហយគតេ់ �មផ�ូវៃថងមយួ េហយ
ស�ីមន កប់នេដរមក បននិយយថ “េតមនប � អ�ីជមយួកូនអនក?”
167 បននិយយថ “�មន—ជំងឺខួរកបល។” េហយគតប់នបន�និយយ
ដូចេនះ។ េហយពួកេគ—ពួកេគគិតថ�ធងនធ់ងខ� ងំ អនកដឹងេទ។
168 ដូេចនះគតប់ននិយយប៉ុនម ននទីេ�កយមកមនអ�ីេកតេឡង។ នងបន
និយយថ “េ�ក ខញុ ំ�គ ល់នរ�មន កែ់ដល�ចេធ�ករវះកតប់ន។”
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169 គតប់ននិយយថ “ ស�ីេអយ េមលចុះ បង�បសម៉យូសេបះបង�់ េហយ
និយយថ�មនិ�ចេធ�បនេទ។” បននិយយថ “បុរសមន កេ់ ទីេនះកំពុង
អធិ�� នសំ�ប�់េឈម ះបង�បណ�”ំ បននិយយថ “គតប់នអធិ�� ន
ស�មបកុ់មរេនះ។” គតប់ននិយយថ “ចបំន�ិច! ស�ីកបលេខម ពក�់វ
ពណ៌�បេផះ។” បននិយយថ “េនះគឺនង។” បននិយយថ “េតេវជជបណ�ិ ត
េនះេ ឯ�?” េហយគតប់ន�បបគ់ត។់ នគំតេ់ ទីេនះេហយ�គេពទយ
េធ�ករវះកតកុ់មរេនះបនេជគជយ័។
170 ឥឡូវេនះអ�ីែដលេកតេឡង�មរយៈកមមវធីិរដីេឌឌីេហគស អនកេឃញេទ។
េហយបង�បសម៉យូសបនទូរស័ពទមកខញុ ំកនុងបទសមភ សនម៍យួស�មបេ់រ ង
េនះ។ បននិយយថ “េ�ក�បណ� ំេតអនកបនេធ�អ�ីដល់កុមរេនះ?”
171 ខញុ ំបននិយយថ “គម នអ�ីេទ។ ខញុ ំមនិែដលបះ៉�េទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�បបនូ់វអ�ីែដល
�ពះ�បបខ់ញុ ំឱយ�បប�់ប៉ុេ�� ះ។ បុរសេនះេគរព�ម។”
172 ឥឡូវេនះ េរ ងគួរឱយអស់សំេណ ចអំពី� �បែហលពីរសប� ហ៍បនទ បពី់េនះ
ឬពីរសប� ហ៍មុនេនះ ឬបី េ កនុងអតថបទរបស់រដីេឌឌីេហគស �បែហលជមយួ
ែខខងមុខអតថបទរបស់ ក ញ ភភី ី នឹងមកដល់។ ឥឡូវេនះ នងគឺជ�បធមប់
ពិត�បកដ ឬជមជឈមឹ។ ឥឡូវេនះ មនរបស់ពិតេហយមននរ�មន កែ់ក�ងបន�ំ។
ពួកេគមន ស�ីមន កេ់នះ�ងំពីឆន  ំ ១៨៩៧។ បចចុបបនននងមន�យុជងមយួ
រយឆន េំហយ េ ទី�កងញូវយក៉…ថ�ងដូ់ចជករ�បកស។ េរ ងរដីេឌឌីេហគស
ទទួល…ខញុ ំគិតថ�េកតេឡង�បែហលពីរែខឬមយួែខមុនេពលេរ ងរបស់ខញុ ំ េហយ
អនក�ចរកេឃញ� េ េដមរដូវស�ឹកេឈ�ជះ។ េ�កបតេ់ធមន�េ ទីេនះេ
ៃថងមុន។ �បសិនេបខញុ ំគិតអំពី� ខញុ ំនឹងមនគត…់ឬដឹងថខញុ ំនឹងនិយយេរ ងេនះ ខញុ ំ
ចង—់ខញុ ំមន�ជមយួ�។ ខញុ ំ�ចមនឱយអនក។ េហយ�ផ�ល់ឱយ�បែហលដបពី់រឬ
ដបប់នួទំពរ័។ នង�គនែ់តជ ស�ីេមផទះធមម�មន ក។់ េហយេ ៃថងមយួនងបន
ធ� កក់នុងភពតប�់បមល់ េហយនងចបេ់ផ�មនិយយជមយួអនក�� ប។់ េហយ
ពួកេគមន ស�ីមន កេ់នះេ ទូទងំពិភពេ�ក �គបទី់កែន�ង។ ពួកេគបនននំង
េ �បេទសអងេ់គ�ស។ បនផ� ស់ប�ូរសេម� កបំពករ់បស់នងជេ�ចនដង េហយ
េមលថេតមនអ�រីអិលនិងរបស់របរែដរឬេទ? េហយេ ដល់ទីេនះេហយែក�ងបន�ំ
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នរ�មន កេ់�យពកម៉់សេ េលមុខ ជជនជតិ�កិច េហយេលងដូចជគត់
ជជនជតិអងេ់គ�ស។ េហយនងបន�បបគ់តទ់ងំអស់អំពី�។ េហយេ�ក
—គត—់គតច់ងេ់ ៃដគូ�� បម់ន ករ់បស់គត។់
173 ឥឡូវេនះ េរ ងែតមយួគតែ់ដលនង…េ ទូទងំពិភពេ�ក េហយេនះគឺជ
េស វេ របស់រដីេឌឌីេហគសបននិយយេ ទីេនះ េ ទីេនះពីរបីយបម់ុន ឬពីរបី
ែខមុនេរ ងមយួកនុងចំេ�មេរ ងទងំេនះ�តវបន�ត�ត�ង។ បុរសមន ក�់តវ
បនេគសនមតថ់េថបៃដេខម ចម� យរបស់គត ់េហយេ ៃថងបនទ ប�់�តវបនបង� ញ
េ តុ�ករប៉ូលីសថគតេ់ថបែត�ក�តស់មយួដំុប៉ុេ�� ះ។ មនុស�ជេ�ចន
ែក�ងបន�ំឧបករណ៍ផទុក! ពួកេគ�គនែ់តជអនក�នចស់ៗទងំេនះប៉ុេ�� ះែដល
អងគុយេ មខ ងផ�ូវ ែដលមនិែមនជមេធយបយដំបូងេឡយ។ ពួកេគគម នអ�ីេ�កពី
អនកែក�ងបន�ំ។ ប៉ុែន�មនមេធយបយពិត�បកដ។
174 េហយេយងជអនកេជ  េយងមនអនកែក�ងបន�ំជេ�ចនទងំសងខង។
ឥឡូវេនះសូមរងច់ពីំរបីនទី។
175 ឥឡូវេនះសូមកតសំ់គល់ថក ញ ភភីគឺីជមេធយបយពិត�បកដ។ េហយ
ទស�នវដ�ីបននិយយថ “េនះគឺជេរ ងមយួែដល�ចធនបនថេ េពល
មនុស��� បេ់  គតម់និ�� បេ់ទ។ គតរ់ស់េ កែន�ង�មយួ ពីេ�ពះ ស�ីេនះ
េ វ ិ ញ ណរបស់ពួកេគមកវញិ េហយនិយយជមយួ�បជជន។”
176 “ឥឡូវេនះ េតនងេធ�អ�ី? បង�បស �បណ�?ំ េតអនកេជ េទ?” បទេ�ក។
�ពះគមពរីនិយយដូេចនះ េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំេជ �។ េហយនងមកពី
�រក�។ វ ិ ញ ណនិយមគឺជលបចិរបស់�រក�។ សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ សូម
េមលពួកេគទងំពីរនក។់
177 េហយបនទ បម់កអនកគួរែតេឃញអក�រេ�ះមករកខញុ ំ បនទ ប ់ មក េ េពល
អតថបទរបស់ខញុ ំេដរ�មនង។ េត�មនិចែម�កេទ ែដលមុន�គចុងេ�កយ �ពះ
បននិយយេរ ងទងំេនះ? េហយកមមវធីិ�នរបស់រដីេឌឌីេហគស �តវបនេបះពុមព
ផ�យ�គបភ់�េ�កមេមឃ។ េឃញេទ? សូមកតស់មគ ល់េត�មនិចែម�កេទឬ
ែដលពួកេគេដរ�មគន ?
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178 ឥឡូវេនះអក�រមកកនុង និយយថ “បង�បស �បណ� ំបង� ញថអនកគម នអ�ី
េ�កពីជភន កង់រមន ក។់” បននិយយថ “េនះបង� ញឱយេឃញ។ សូមេមលេ
ទីេនះ អនកបន�បប់ ស�ីេនះថនងនឹងេ រក…េមល ស�ីេនះ?”

179 ខញុ ំបននិយយថ “ចបំន�ិច។” ខញុ ំបនទទួលលិខិតផ�ូវករមយួ (សំុេទស)
េដមបេីផញេ �បជជន។ ខញុ ំបននិយយថ “េត�គអធិបបយដឹងតិចតួចប៉ុ�� ។”
ខញុ ំបននិយយថ “ជំនួសឱយករេធ�បុណយ�ជមុជទឹកដល់�ងកយរបស់អនក អនក
�តវករខួរកបលរបស់អនកទទួលបុណយ�ជមុជទឹក។” �តវេហយ។ “អនកមនិឈបគិ់ត
េរ ងអ�ីេទ។ អនកមនិពយយមពិចរ��េទ។”

180 េនះគឺជវធីិដូចគន ែដលពួកេគបនេធ�េ ៃថងេផ�ងេទ ត។ ពួកេគបនេឃញ
�ពះេយសូ៊វ។ ពួកេគដឹងថ�ទង�់ចេធ�បន…�ទងដឹ់ងពី�ថក៌ំបងំៃនចិត�របស់
ពួកេគ។ �ទងដឹ់ងពីអ�ីែដលពួកេគកំពុងេធ�ដូចេនះ។ េហយពួកេគបននិយយថ
“�ទងគឺ់ជេមរបស់�រក�។ �ទងគឺ់ជេបលេសប៊ូល ែដលជអនកនិទនេរ ងដល៏�
បំផុតេ េលពិភពេ�ក។” ពួកេគមនិឈបព់យយមរកវធីិ េដមបដឹីងថេនះគឺជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះេទ។ ពួកេគមនិមនភពខងវ ិ ញ ណ�គប�់គនេ់ដមបដឹីងអំពី�
េទ។ េនះេហយជអ�ីែដលពួកេគ�នអំពីេរ ងេនះ។ �បកដ�ស់ ថ�ពះេយសូ៊វ
�តវយងមក�កងេយរ�ូឡឹមេ�យជិះសត��ជេដម ប៉ុែន�ពួកេគសម�ងឹេមលករ
យងមកជេលកទីពីរ

181 េហយេរ ងដូចគន េ ៃថងេនះ! ពួកេគកំពុងសម�ងឹេមលកំពូលៃនវតថុពិត។ �
េលលូយ៉! �តវេហយ។ ខញុ ំដឹងថ�ពះេ ទីេនះ រេស លេនះ េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំ
ចំ�យេពលេ�ចនរបស់អនក ប៉ុែន�អនក�តវេមលេរ ងេនះ។ �បសិនេបខញុ ំមនិែដល
េឃញអនកេទ តេទ អនក�តវដឹងថ�រក�ជអ�ី អនក�តវដឹងថអ�ីជករពិតនិង
កំហុស។ េហយ�ជិតដល់េហយ អនក�តវបំែបកេរ ងេនះ។

182 ឥឡូវសូមចងចថំ �នឹងមនិេ ទីេនះេទ គឺមនអ�ីេ ខងេនះដូចជពួកផរ ិ
សីុ ឬអ�ីែដល�តលបម់កវញិេ ែផនកេនះ។ �េ �តងេ់នះេ មតទ់� រជិត�។ េមល
�។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបខញុ ំយក…
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183 សូមឱយពួកេគយកករណីពីរ។ �បសិនេបខញុ ំយកេហយផ�ល់�បកដុ់�� រដល់
អនក ឥឡូវេនះ �បសិនេបខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវ�បកដុ់�� រែក�ងក� យ។ េយងនឹងេ�ប
ឧទហរណ៍េដមបឱីយអនកេឃញ។ េរ ងដំបូងែដលអនកនឹងេធ� �បសិនេបអនកជមនុស�
ឆ� ត េបអនកេរ សបនមយួដុ�� រេហយេមល� េរ ងដំបូង អនកនឹងមន�រមមណ៍ថ
�និងេឃញអ�ីែដល��តវបនបេងកតេឡង។ េត��តវេទ? អនកនឹងេមលអ�ីែដល�ប
េងកតេឡង។ អនកនឹងេមលពីភពសក�ិសមរបស់�។ �បកដុ់�� រពិត�បកដមនិ
�តវបនផលិតេចញពី�ក�សេទ �ជ�ក�សនិងសូ�ត។ េហយេរ ងដំបូងអនក�តវ
េមលពីតៃម�របស់�។ េនះគឺជករចង�ុលបង� ញដំបូង។

184 េហយឥឡូវេនះសូមយកនងេ �កេ់ ខងេនះ េហយយក�ពះអមច ស់មក
េ ខងេនះែដលទកទ់ងនឹងេយង។

185 ឥឡូវេនះេមល េរ ងដំបូងែដលអនក�តវកតសំ់គល់ អ�ី�គបយ៉់ង…េមល
អតថបទរបស់អនក។ េ កនុងឆន �ំសិប-មយួចំនួនៃនករទស�នទ៍យរបស់នង
និងករេ វ ិ ញ ណៃនអនក�� ប ់ នងមនិែដលនិយយអំពី�ពះ �ពះ�គីសទ ករ
ពយបលដេ៏ទវភព ករេ�ះែលង ករជនុំំជំរះឬគម នអ�ីេ�ះ។ គម នអ�ីេ�កពីភព
េឆតលងងនិ់ងភពលងងេ់ខ� េ កនុងេនះេទ។

186 ប៉ុែន�េ េលែផនកេនះ �ជ�ពះ ករវនិិចឆយ័ ករយងមករបស់�ពះេយសូ៊វ ករ
ពយបលដេ៏ទវភព អំ�ចៃន�ពះ កររេំ�ះ។ សូម�កេឡកេមលតៃម�របស់�។
អនកមនិេឃញ�គទយនិង�គធមបេ់ចញផ�យដំណឹងល�េទ។ េតមនប � អ�ីជមយួ
មនុស�េនះ? ខញុ ំេអយ! សូមកតស់មគ ល់!

187 េហយអ�ីែដល�តវេធ�ពិត�បកដ �បសិនេបអនកចងដឹ់ងថ�ជ�បកដុ់�� រពិត
ឬអត ់ �បសិនេប�េមលេ ដូច�ែមន ចូរយកេលខេចញពី�េហយប ជូ ន��តលប់
េ ភពេដមវញិ។ េហយ�បសិនេបមនេលខេ ទីេនះែដល�តវនឹងេលខេនះ
�បកដុ់�� រកំពុងរងច់�ំ។ េត��តវេទ?

188 អ ច ឹង បង�បស យកអ�ីែដលនងបនេធ�េហយយក�េ �ពះគមពរីវញិ អនកនឹង
េឃញថ�ជ�បធមបរ់បស់េអនឌរ័។
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189 េហយអនកយកអ�ីេ ទីេនះ អនកនឹងរកេឃញមកវញិ �មនេ េលេស វេ េ
ទីេនះកនុងភព�តឹម�តវ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និង េរ ងរហូត
េ ។” �បកដ�ស់ កិចចករដូចគន របស់�ទង!់ �ទងម់និេ េហយលងងនិ់ងមនិ
សមេហតុសមផលជមយួមនុស�េទ។ �គឺស�មបេ់រ ងល�ខ�ះ េដមបជីួយនរ�
មន ក ់េដមបនីពំួកេគេ រក�ពះ។ �ែមន៉! ខញុ ំមនិែមន “�មនីនីង” ខ�ួនខញុ ំ ប៉ុែន��ែម៉
នមននយ័ “ដូេចនះ�តវ។” េហយខញុ ំ…ខញុ ំេជ �។ ខញុ ំដឹងថ�ជករពិត។

190 សូមកតស់មគ ល់ឥឡូវេនះ អនកេ ទីេនះ។ ឥឡូវេល នៗេ េ�ពះខញុ ំមនិចង់
ទុកអនកេទ តេទ។

191 េ ទីេនះ សូមផ�ល់របូភពតូចមយួេ ទីេនះ របូភពផ�ូវចិត�បន�ិច។ េនះគឺជ
ដងសទឹងឆ�ងកតទី់េនះ ចុះេ�កម�មផ�ូវេនះ ឆ�ងកតជី់វតិ។ ឥឡូវេនះេមល។ �ជ
ឆែនល។ ផ�ល់ឱយអនកនូវករយកចិត�ទុក�កម់និែបងែចករបស់អនក ឥឡូវេនះដូេចនះ
អនកនឹងមនិខកខនេរ ងេនះេទ។ ចុះេ�កមដូចេនះ។ ឥឡូវេនះេ កនុងឆែនលតូ
ចមយួេនះ េ ទីេនះជកែន�ងរស់េ របស់មនុស�រែមង�� ប ់អនកនិងខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ
េ ទីេនះ សូមេមលថេត�ជអ�ី។ �គឺជភពលងងេ់ខ� និងអ�ីៗេផ�ងេទ តប៉ុែន�យូរ
ៗម�ងអនកនឹងេឃញពន�ឺ។ អនកេឃញភពេខម ងងឹតនិងផ�ូវែដលគួរឱយស�បេ់ខពម និង
ប�� លឱយមន�រក�ចូលមនុស�។ អូ ពួកេគេស� កពកល់��ស់ ខញុ ំេអយ និង
មនវបបធមខ៌ពស់ដូចែដលពួកេគ�ច ជអនក�បជញែដលពូែក ប៉ុែន�េ ែតជ�រក�។
ប៉ុែន�មនករេកតជថមីម�ងេទ តអងគុយេ ទីេនះ។

192 ឥឡូវេនះ មនុស�ទងំេនះេ កនុងឆែនលេនះទទួលឥទធិពលពីភគីពីរ
េផ�ងគន ។ ឥឡូវេនះ េ ែផនកមខ ងៃនផ�ូវេនះ មន�ពះ�តីឯក។ េហយេ ែផនកមខ ង
ែដលេដរ�មផ�ូវេនះ មន�ពះ�តីឯក។

193 ឥឡូវេនះ េ េពល� កែន�ងដំបូង េ ែផនកេនះ គឺជ�ពលឹងៃន
មនុស�អយុត�ិធម៌ េ េពលែដលមនុស��� បគ់តចូ់លេ កនុងកែន�ងរងច់កំរ
ជំនំុជ�មះ។ �ពះេយសូ៊វយងេ េហយអធិបបយដល់�ពលឹងែដលជបគុ់ក
េ ទីេនះ។ បនទ បម់កគឺ�រក�។ បនទ បម់កគឺ�រក�េ កនុងនរក។ េឡងេ
េលកដំបូង ឥឡូវេនះ ពួកេគេ កនុងេនះមនេខម ច �ពលឹងមនុស��� បែ់ដល
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មនិែដលែ�បចិត�។ ពួកេគកំពុងរងច់�ំល�កម។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលពួកេគដឹង
គឺភពលងងេ់ខ� និងអ�ីែដលពួកេគបនេធ�។
194 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ ពួក�គី�ទ នទងំេនះទទួលឥទធិពលពីខងេល។ េនះគឺជ
េរ ងេ�ប ប�បដូច។ េ ទីេនះមនវ ិ ញ ណមយួេទ ត គឺ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ជ
វ ិ ញ ណរបស់បុរសមន ក ់ គឺ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធមនឥទធិពលេល�កមជំនុំរបស់�ទងេ់ កនុង��ច�ករែមង�� បេ់នះ។
195 �រក� េ�យវ ិ ញ ណទងំេនះ មនឥទធិពលេលមនុស�។ ឥឡូវេនះ េមលចុះ
បនទ បម់កគឺេទវ�។ បនទ បម់កគឺ�ពះ។ ឥឡូវេនះ �ល់ជីវតិរែមង�� បេ់ ទីេនះ�តវ
បនជះឥទធិពលេ�យពិភពេ�កមយួកនុងចំេ�មពិភពេ�កទងំេនះ។ េតអនក
េឃញអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយេទ?
196 ឥឡូវេនះអ�ីែដល ស�ីេនះបនេធ�នងបនចូលេ កនុង��ច�កេនះ។
េហយនងកំពុងនិយយជមយួបុរសែដលមន�រក�ចូល �ងំពីដំបូង ែដល
ជវ ិ ញ ណរបស់េទវ�ធ� កចុ់ះេនះ ែដលមនិបនែ�បចិត��តលបម់កវញិេ េដម
ដំបូងេ�ះ េហយអនុ ញ តឱយចរកិពួកេគមនកមមសិទធិេលពួកេគ។ េហយពួកេគ
កំពុងរងច់�ំល�កម។
197 េហយអ�ីៗទងំេនះេ ទីេនះ�តវបនជះឥទធិពលនិងេកតជថមីេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ េហយ�រក�មនេ��របស់� េហយ�ពះមនរបស់�ពះ។
សូមេមល េតខញុ ំចងម់ននយ័អ�ី? �មនឥទធិពល េហយេយងេ ។ ឈបេ់ដមប ី
បំែបក�។ �ពះេយសូ៊វេ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលែផនដីេនះ…
198 ឥឡូវេនះ ៃថងេនះ គតម់និ�ចចូលេ កនុង��ច�កេនះេហយយកមនុស�
សុចរតិមន កេ់ចញពី��ច�កេនះបនេទ។ គតម់និ�ចេធ�បនេទ េ�ពះមនុស�
សុចរតិមនិេ ទីេនះេ កែន�ងែដលពួកេគធ� បេ់  េ �នសួគេ៌ឡយ។ េទ
បទ។ �នសួគ�៌តវបនប ចបេ់ េពលែដល�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វបន
យក�េចញ។ េមលេ ទីេនះ។ ខញុ ំេអយ!
199 �បសិនេបខញុ ំ�ចគិតពីរេប បែដល�ពះេយសូ៊វ េ េពលែដល�ទងសុ់គត េនះ
�ទងប់នយងេ អធិបបយដល់�ពលឹងែដលេ កនុងគុក។ �ទងប់ន�� ប ់ ជ
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មនុស�មនបប េ�យមនិដឹងថមនបបេទ ែតបបរបស់េយងគឺេ េល�ទង។់
េហយ�ពះ ចំេពះបបេល�ទង ់ បនប ជូ ន�ទងេ់ �ននរក។ �ពះគមពរីបន
និយយថ “�ទងប់នេ េហយអធិបបយដល់�ពលឹង។”
200 មនុស�ខ�ះនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ។” បន
និយយថ “�ពះេយសូ៊វបនរស់េឡងេ ៃថងទីបី។ �ទងប់ន�� បេ់ រេស ល
ៃថងសុ�ក េហយេ�កកេឡងេ �ពឹកៃថង�ទិតយ េហតុអ�ីបនជ�ទង�់� បែ់តមយួ
ៃថងប៉ុេ�� ះ។”
201 គតប់ននិយយថ “េ កនុងេពលេវ�ពួកេគ” ដបតិ�ទងម់នបទគមពរី
មយួេ កនុង�ពះគមពរីែដល�ទង�់ចឈរបន។ �វឌីជមនុស�មន កែ់ដលេជ
ថយេ�កយេ េពលេ�កយ ប៉ុែន�គតប់នសេ ងគ ះ ប៉ុែន�េ��េ�កមករ
បំផុសគំនិតពី�ពះ បននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិទុក�ពលឹងរបស់�ទងេ់ កនុងនរក
េទ េហយខញុ ំកនឹ៏ងមនិេធ�ឱយ�ពះដវ៏សុិទធរបស់ខញុ ំេឃញអំេពពុករលួយែដរ។” េហយ
គតដឹ់ង បីៃថងនិងយប ់ថរបូកយេនះនឹង�តវពុករលួយ។ េហយ�ពះជមច ស់បន
េធ�ដល់េ��ថ “គតន់ឹងមនិេឃញអំេពពុករលួយេទ។”…?…[កែន�ងទេទេ េល
ែខ��ត—់េអដ។]

�េលលូយ៉! �ទងប់នយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ �ទងប់នផ�ួល�រក�
��ងំ�គបេ់ពលេ េល�។ �ទងប់នយកឈនះេសចក�ី�� ប�់ម�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ �េលលូយ៉! �ទងប់នយកឈនះេសចក�ី�� ប។់ េហយេ េពល
ែដលពួកេគបនសំ�ប�់ទង ់ េហយ�ទងប់នេ�យទិវងគតជមនុស�មនបប
អំេពបបរបស់ខញុ ំនិងអំេពបបរបស់អនកេល�ទង ់�ទងប់នធ� កចុ់ះ ខញុ ំ�ចេឃញ�ទង់
េគះទ� រេនះេ ទីេនះ។

េហយ�ពលឹងែដលបតប់ងប់នេចញមក េហយនិយយថ “អ ច ឹង េតអនកជ
អនក�?”
202 �ទងម់នបនទូលថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិ�� បេ់អណុក? េហតុអ�ីបនជអនក
មនិ�� បព់ួកេ��ដៃទេទ តែដលបនអធិបបយ?” ពួកេគ�តវបនេថក លេទស។
“ខញុ ំជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដលធ� បម់នជីវតិ។ ខញុ ំមន…ឈមខញុ ំ�តវបនបង�ូរ។ ខញុ ំ



�រក� — ��ច�ក�សន 55

មក�បបអ់នកថខញុ ំបនបំេពញនូវអ�ីែដលពួកេ��បននិយយថខញុ ំនឹងេធ�។” ចូល
េ កនុងនរក �រក� េ�យយកកូនេ�ៃនេសចក�ី�� បនិ់ង�ននរកេចញពី�រក�
ពយរួពួកេគេ ឯ�ទង ់េហយចបេ់ផ�មរស់េឡងវញិ �េលលូយ៉!
203 េ�កកពី�ពលឹម។ �េលលូយ៉! េ�ះគូររបូភពតូចមយួេ ទីេនះ។ េ េពល
�ពឹក�ពលឹម មន�កមមយួេផ�ងេទ តកំពុងេដកេ ទីេនះេ �នសួគ។៌ ពួកេគមនិ
េ ទីេនះេទឥឡូវេនះ។
204 ឥឡូវេនះ អនកជមតិ�កតូលិកដធ៏ំែដលេជ េលករអង�រកររបស់ពួកបរសុិទធ។
�បសិនេបអនកកំពុងនិយយជមយួពួកបរសុិទធេ កនុង�កមជំនុំរបស់អនក បុរស
េនះគឺជមនុស�មនបប គតេ់ កនុងនរកឬ—ឬរងច់កំរជំនំុជ�មះរបស់គត់
េ ខងមុខ េហយ�បសិនេបគតជ់ពួកបរសុិទធ គតេ់ កនុងសិរលី�របស់�ពះេហយ
មនិ�ច�តឡបម់កវញិបនេទ។ �តឹម�តវេហយ។ ខញុ ំ�ចប ជ កប់នថ។ ឈម
របស់េគេឈម លនឹងមនិយកអំេពបបេចញេទ ប៉ុែន��ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ
បនេ�ះអំេពបប។
205 ខញុ ំ�ចេឃញ�ពះេយសូ៊វយងេឡងេ ទីេនះ ឯ�នសួគ ៌ មនអ�័ប� ំ អុី
�ក និងយ៉កុបចស់ េហយពួកេគេ ទីេនះ �ំយូែអលនិងពួកេគទងំអស់
ែដលេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�ចឮ�ទងេ់គះទ� រ [បង�បស�បណ�េំគះេលេវទិក
�បមំយួដង—េអដ។] �ែមន៉! អូ ខញុ ំចូលចិត�េរ ងេនះ។ ខញុ ំនិយយ�តវ…មន
�រមមណ៍ែបប�សនឥឡូវេនះ។ ខញុ ំ�ចេឃញ�ទងេ់មលេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�ចឮ
�ទងនិ់យយថ “េតអនក�េ ទីេនះ? េតអនក�េ ទីេនះ?” គតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំេនះគឺជអ�័ប�និំយយ។ អនក�េគ?”
206 “ខញុ ំជពូជរបស់អ�័ប�”ំ �ែមន៉។ ខញុ ំ�ចេឃញអ�័ប�មំកដល់មតទ់� រ
េបកទ� រ។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជពូជរបស់អ�័ប�។ំ”

�នីែយល៉បននិយយថ “េមលេ ទីេនះ! មនថមែដលខញុ ំបនេឃញពីេល
ភន។ំ”
207 ខញុ ំ�ចឮេអេសគលនិយយថ “េនះគឺជ�ទងេ់ហយ! ខញុ ំបនេឃញ�ទង់
ដូចជធូលីដីេ�កមេជងរបស់�ទង ់ ពពកមនចលន េ េពលេច មេឈម ល…
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ទះៃដ ស�ឹកេឈ េហយពួកេគទងំអស់គន បនែ�សក។” អូ ខញុ ំ�ចេឃញរបស់ែប�ក
ៗេ ទីេនះកនុង�នសួគ ៌រងច់�ំទង។់
208 ខញុ ំ�ចឮ�ទងម់នបនទូលថ “ឆបេ់ឡង! �កំពុងបំផ� ញពន�ឺៃថងេ �កង
េយរ�ូឡឹម។ េយង�តវេចញពីទីេនះ។ េយងនឹងេឡងេ េល េ�ពះអនកបនេជ
េលឈមេគនិងពែពេ�យរងច់េំពលេវ�ៃនឈមខញុ ំ ប៉ុែន�ឈមខញុ ំ�តវបនបង�ូរ
េ ទីេនះេលកល់�៉រ។ី ខញុ ំជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ បំណុលបបទងំអស់�តវបន
បង។់ េយងេ �មផ�ូវរបស់េយង!” �េលលូយ៉! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!
209 ខញុ ំ�ចេឃញអ�័ប�ចំបៃ់ដ��៉េ�យៃដ េហយេ ទីេនះពួកេគេចញមក
ភ� ម! េ កនុងម៉ថយ ២៧ េ េពលែដលគតេ់ចញមក ខញុ ំ�ចឮពួកេគឈប់
បន�ិចេ �កងេយរ�ូឡិមេ ទីេនះ។ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ខញុ ំ�ចេឃញ
ៃកផសនិងពួកេគឈរេ �មផ�ូវនិយយថ “ពួកេគ�បបខ់ញុ ំថបុរសេនះបនរស់
េឡងវញិ។ និយយថ េតបុរសមន កេ់នះេ �? មតិ�វយ័េកមង េកមង�សីេនះ?”
210 មនិចស់េទ តេទ េនះគឺអ�័ប�និំង��៉។ េហយពួកេគបនបតខ់�ួន។
ពួកេគេមលេ  “មននរ�មន កក់ំពុងេមលេយង។” ពួកេគ�ចរ�យបតដូ់ច
�ទងប់នឆ�ងកតជ់ ជ ំងែដលជរបូកយែតមយួ។ �េលលូយ៉! �តឹម�តវ។ េនះ
គឺជេ��និងពួកេគទងំអស់ េដរជំុវញិ េ�យេមលជំុវញិទី�កង។
211 េហយ�ពះេយសូ៊វបនដឹកនេំឡងេល ឬេឡងេលផក យ �ពះចនទ ពពក និង
នមំនុស�ែដលជបជ់េឈ�យ ផ�ល់អំេ�យទនដល់មនុស�។ �ពះេយសូ៊វបន
កំណតេ់ ៃថងេនះេ ខង�� ំៃដៃន�ពះវរបិ� េឡងេ ទីេនះ ចុះេ�កម រហូតដល់
ស�តវទងំអស់របស់�ទង�់តវបន�កេ់ ទមេជង�ទង។់
212 េហយៃថងេនះ មតិ�ភក�ិ�គី�ទ នជទី�ស�ញ់ �រក�កំពុងេធ�ករេ �គបៃ់ដ។
េហយ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះកំពុងេធ�ករភ� មៗ េដមប�ីបឆងំ��គបេ់ពល។ �េល
លូយ៉! ហនឹងេហយ។ កែសតនិងពត័ម៌នសេងខបនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តកំពុង�បកស
ពី�។ ពួកេគកំពុងេមល�។ ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញថ�ជអ�ីេទ។ េត�គឺជអ�ី?
�គឺជ�សេមលៃនករ�បគួតដអ៏�ច រយែដលនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗ េនះ រ�ង
�ពះនិង�រក� ទទួលខង�ពះេហយ�តឹម�តវេ កនុងចិត�របស់អនក។ �ែមន៉។
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213 េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នខញុ ំបនេ�កកេឡងេ តូេឡដូរដ�អូៃហយ៉ូេ�យមន
ករ�បជំុមយួ។ ខញុ ំនឹងប ច ប។់
214 អនកេឃញពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយអំពី�រក�េទ? ពួកេគកំពុងេធ�ករ។ ពួកេគ
មនជំេន �សន ដូច�សនែដរ! អូ ពួកេគេ �ពះវ�ិរេរ ង�ល់ៃថង�ទិតយ
និយយេឡងវញិនូវេគលលទធិរបស់ពួក�វក េហយេ�ច ងចំេរ ង ទំនុកសរេសរ។
អូ ខញុ ំេអយ �គនែ់តជ�សនដូចែដលពួកេគ�ចេធ�បន!

“បង�បស�បណ� ំេតអនកមននយ័ថេនះជករពិត?”
215 េនះគឺជ�បេភទៃនវ ិ ញ ណែដលពយរួ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ េលេឈឆក ង។
េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនកគឺជឪពុករបស់អនក�រក�។”
216 ឥឡូវេនះពួកេគខ�ះនិយយថ “អូ រសុ�ុគឺីជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�។” អតេ់ទ!
រសុ�ុមីនិែមនជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�េទ។ េម�បឆងំ�ពះ�គិស�គឺជអនកកន�់សន
ដូេចនះ�នឹងបេ ឆ តអនកេរ ស�ងំ�បសិនេប�ច។

សូមចងចថំ �ពះយកមនុស�របស់�ទង ់ ប៉ុែន�មនិែដលមន�ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ទងេ់ឡយ។ �រក�យកមនុស�របស់� ប៉ុែន�មនិែដលយកវ ិ ញ ណរបស់�
េទ។ ឥឡូវេនះ ពួកេគមន។ �កសមនឹងខ�ួនឯង។ ខញុ ំទទួលខុស�តវែតចំេពះ
ករពិត។
217 �រក� េធ�ករ! កលពីម�លិមញិ ខញុ ំមនពួកេគេ កនុងពិភព�ចឈ់ម។
ៃថងេនះ ខញុ ំកំពុងបង� ញអនកេ កនុងពិភពខងវ ិ ញ ណ ែដលពួកេគសថិតេ កនុងពិភព
�សន។ កែន�ងែដលពួកេគេ ខងេ�ក េ ថម�រកី េហយពួកេគេ
�ថេនះេនះនិងេផ�ងេទ តប៉ុែន�ខញុ ំបនបង� ញដល់អនកេ�យ�ពះគមពរីថ ពួកេគជ
�រក�។ ឥឡូវេនះ េ ទីេនះ ៃថងេនះ ពួកេគេ ទីេនះកនុងពិភព�សន ែដលជ
�សនមនករេគរពយ៉ង�ជលេ� ។
218 �បសិនេបអនកចបេ់ផ�ម សូមគិតេហយគិតេទ តថ កអុីនែដលជេដម
ដំបូងរបស់� គឺជបុរសែដលមនជំេន �សនខ� ងំ។ េអ�វគឺជបុរសែដល
មនជំេន �សនខ� ងំ។ យូ�សជបុរសែដលមនជំេន �សនខ� ងំ។ �
ជ�សន។ �មនិែមនជពិភពខងេ�កេទ។ ��តឹម�តវេ កនុងជួរ សូមេមល
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ករេនះ ជ�រក�និយម! �បែហលជបន�ិចេ�កយមក េពលខ�ះ ខញុ ំ�ចយល់បន
បន�ិចេទ ត។ េយងយឺតេពលេហយ។

219 កុំេថក លេទសនរ�មន ក។់ �ស�ញ់គន ។ �បសិនេបអនកមនិ�ច�ស�ញ់
េចញពីេបះដូងេទ េនះ�ពះ�គីសទមនិេ ជមយួអនកេទ។

220 េ តូេឡដូរដ�អូៃហយូ ខញុ ំបនចូលេ កនុងេភជនីយ�� នតូចមយួ។ ខញុ ំបន
ញុំេ កែន�ងមយួ កែន�ងតូចេ ថដុងកត ់កែន�ងតូចគួរឱយ�ស�ញ់ ពួកេគល�
�ស់។ េ រេស លេនះពួកេគបនបិទទ� រេដមបេី ��ៃថង�ទិតយ។ េហយ
េ េពលែដលពួកេគេធ� ខញុ ំ�តវេដរឆ�ងកតផ់�ូវ េ កនព់ិភពតូចមយួ េហយខញុ ំបន
េដរេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំដឹងថ�ខុសចបបក់នុងករេលងែលបងេ អូៃហយ៉ូ។ េហយ
េ ទីេនះមនប៉ូលីសរដ�ឈរកនៃ់ដេកមង�សីមន ក ់ ៃដរបស់គតព់យរួេ េល�ទង
របស់នង េ�យេលងម៉សីុនស�ុត។ ចបបៃ់នរដ�និង�បេទសរបស់េយងទងំអស់
បនបតប់ង។់ គួរឱយ�ណិត!

221 ខញុ ំទុកចិត�េល�ពះ�គីសទជថមដរ៏ងឹម ំខញុ ំឈរ េហយដីេផ�ងេទ តកំពុងលិចេ�យ
ខ�ច ់គម នសល់អ�ីេទ តេទ។ �តឹម�តវេហយ។

222 ខញុ ំេមលេ ខងេ�កយ េហយមននរវីយ័េកមង�សស់�� តមន ក ់ �បែហលជ
េ កនុងវយ័ជំទងរ់បស់នង ដប�់បបំនួ ដប�់បបីំ �យុដប�់បបំនួឆន  ំ េហយអ�ី
ែដលពួកេគកំពុងេធ� ពួកេគជេកមង�បស�តឡបម់កេ ជំុវញិតុ �ពិតជគួរឱយរនធត់
�ស់ ខញុ ំបនអងគុយេ ទីេនះ។ េហយឥឡូវេនះេធ�ឱយខញុ ំភញ កេ់ផ�ល អងគុយេ �តង់
េនះែដលមន ស�ីមន កម់កនិយយថ “េតអនកនឹងមនេកអីេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “សូមអរគុណ។ ខញុ ំចងប់ន��រេពល�ពឹក។”

223 េហយអងគុយេលេកអីមយួ េ ទីេនះមន ស�ីវយ័ចំ�ស់មន កែ់ដលមន
�យុដូចម� យខញុ ំ �យុ�សិប�ប ំ �សិប�បបីំឆន ។ំ នងមនសេម� កបំពក់
មនិសមរមយមយួគូែដលពួកេគពក។់

224 ពួកេគគិតថល�។ វទិយ� ស�និយយថ “អនកគឺមនុស�ឆកួត។” �បកដ�ស់
�មនិែមនេទ។ អនក�គនែ់តចងប់ង� ញពីភព��កតរបស់អនក។ �ជករ�ម៉ស់
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មយួ ករ�ម៉ស់មយួ។ ស�ីេនះនឹងមនិពកព់ួកេគេទ។ ស�ីគួរែតពក ់ ប៉ុែន� ស�ី
េនះមនិេធ�េទ។

225 េហយបនទ បម់ក បនទ បម់កពួកេគ…េ ទីេនះ នងអងគុយេ ទីេនះ។ �ច់
ដេ៏�ក ម�កំរបស់នងមនសភពទន។់ នងមន�កចកដូចផក អរ័គីេដ ែដលអនក
េ � េ េលបបូរមតរ់បស់នង។ និងករកតស់កប់ន�ិចបន�ួចដូចបុរស ែដល
េធ�ឱយមនភព�ចបូក�ចបល់។ អ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយ ែដលជករ�ម៉ស់
មយួ។ េហយ ស�ីមន កេ់នះ េធ�ជបុរស…

226 �ពះគមពរីអះ�ងថ �បសិនេប ស�ីមន កក់តស់ក ់ បុរសមនសិទធិដកនងេចញ
គឺករែលងលះ។ េ�ពះនងមនិេ�ម ះ�តងជ់មយួគត។់ េយង�តវែតចុះេហយ
អធិបបយ�ពះគមពរីេ ទីេនះខ�ះេ ៃថងេនះ។ បននិយយថ “េបនងកតស់ក់
នង នងនឹងបង� បប់�ីរបស់នង។” �បសិនេបនងមនិេ�ម ះ�តង ់ នងគួរែត�តវ
េគេបះបងេ់ចល។ អនកមនិ�ចេរ បករជមយួអនកេផ�ងបនេទ ប៉ុែន�អនក�ច
េបះបងន់ងេចល។ េវវ៉! េកមង�បសេអយ េនះេហយ ជករលំបក ខញុ ំ�ចមន
�រមមណ៍ពី�។ ប៉ុែន�េនះគឺជករពិត។

227 អូ ធ� បម់ន េយងមន�េ កនុង��ច�ក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ប៉ុែន�េយង
ទុករនងំចុះ។ បង�បសចស់ធ� បនិ់យយថ “េយងអនុ ញ តឱយរបងំចុះ េយង
ស�មបស�មលជមយួអំេពបប។ េយងអនុ ញ តឱយរនងំចុះ េច មេចញ ប៉ុែន�េត
ពែពចូលយ៉ងដូចេម�ច?” អនកបនទម� ករ់នងំ។ េនះគឺជអ�ីែដលជប � ។ អនក
បនទម� ករ់នងំ អនកេធ�ឱយរេងគ ះរេងគពិភពេ�កនិង�កមជំនំុ�យឡំគន ។ ដូចម៉ូ
�បនិ់ងអ�ីៗេផ�ងេទ ត និងប�មនិងរេប បែដលគតេ់រ បករជមយួពួកេគ េនះ
គឺពិតជដូចគន េ ៃថងេនះ។ េហយ�កមជំនុំទងំអស់�តវបនបំពុល េហយសមយ័
េពនទីកុស� គឺជសមយ័េ ឌីេស ែដលទទួលបនភពកកេ់ក�  េហយបន
ហូរេចញពី�ពះឱស�របស់�ពះ េហយេចញពី�កមទងំមូល �ពះេ អនកែដលេ
េសសសល់របស់�ទង ់យកផទះរបស់នង ែដលពិតជ�តឹម�តវ ពិត�បកដ �មរយៈ
កររស់េឡងវញិ។
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228 េហយេ ទីេនះ នងបនអងគុយេ ទីេនះ �បបបូរមតេ់ពញៃផទមុខរបស់
នង េហយ�បនេកតេឡងដូចេនះ។ េហយនងមនវតថុេខម េ ពីេលែភនករបស់
នង េហយនងកំពុងែបកេញស េហយ�កំពុងធ� កចុ់ះ។ េហយេរ ងចស់ដក៏ំសត់
�បែហលជមនេ ទួត។ េហយនងកំពុងអងគុយេ ទីេនះជមយួបុរសចំ�ស់
ពីរនក ់េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគមន�កម៉ចស់េ ជុំវញិករបស់គត ់េហយ
េ កនុងែខមថុិន អងគុយេ ទីេនះ។ េហយគតប់នេ�កកេឡង េហយផឹក េហយ
នងកផឹ៏កែដរ។ េហយនងកំពុងសម�ងឹេមលជំុវញិ។

229 ខញុ ំគិត “ឱ�ពះជមច ស់! �ពះេអយ េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និលុបអ�ីៗេចញពី
ែផនទី? េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និេធ�? េត�រ ៉នុតូចរបស់ខញុ ំ…ទរកតូចរបស់ខញុ ំ
��៉តូចរបស់ខញុ ំនិងេរបិកតូចរបស់ខញុ ំ�តវែតធំេឡងេ កនុងជំននេ់នះ េដមបមីក
�បឈមមុខនឹងេរ ងែបបេនះ?” ខញុ ំគិត “រកេមលេ ទីេនះេ កនុងឧទយននិងវតថុ
ទងំេនះ េហយេតមនអ�ីេកតេឡង។” ខញុ ំគិត “ឱ�ពះជមច ស់! អូ ខញុ ំរកី�យែដល
អនកបនយក�រ ៉នុ�បសិនេប�ជឆនទៈរបស់�ទង ់ េតេរបិកតូចរបស់ខញុ ំនិង—�
�៉តូច�តវែតធំេឡងេ េ�កមវតថុែបបេនះឬ?” ែដល េហយពួកេគជមនុស�េ
ពួកេគ…េ�ច ងេ កនុង�កមចេ�ម ងនិងអ�ី�គបយ៉់ង។ េហយខញុ ំបនគិតថ “េត�មនិ
គួរឱយខម ស់េទឬ?” ខញុ ំគិត “ឱ�ពះជមច ស់េអយ េតេសចក�ីសុចរតិបរសុិទធរបស់�ទង់
�ច�ទ�ំទបនយ៉ងដូចេម�ច? េមលេ កំហឹងដសុ៏ចរតិរបស់�ទងនឹ់ងេ�ះេហរ
េ ទីេនះ—េហយបំផទុះកែន�ងេនះ។”

230 េហយខញុ ំបនឮេទវ�របស់�ពះអមច ស់និយយថ “មកមខ ង។” ខញុ ំបនេដរេ
ទីេនះ។ េហយេ េពលែដលគតឆ់�ងកតខ់ញុ ំ ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចជមនុស�េផ�ង។
“េតអនកេថក លេទសនងពីអ�ី?”

ខញុ ំបននិយយថ “សូមេមលេនះគឺជរេប បែដលនងមន។” េហយេនះ
គឺជអ�ីែដលគត…់

231 ខញុ ំបនេឃញនិមតិ�មយួ។ ខញុ ំបនេឃញពិភពេ�កដូចេនះជំុវញិពិភពេ�ក
មយួេទ ត។ ប៉ុែន�ពិភពេ�កេ ទីេនះ �មនឥនធនូេ ជំុវញិ� េហយេនះគឺជ
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះ�គីសទែដលករពរកំហឹងរបស់�ពះ។ �ទងម់និ�ចេមលេ
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េល� បនេទ—�ទងនឹ់ងបំផ� ញអ�ីៗេ េពលេនះ ពីេ�ពះ�ទងប់ននិយយេហយ
“ៃថងែដលអនកញំុ� អនកនឹង�� បេ់ ៃថងេនះ។” ដូេចនះ�ទងនឹ់ងេធ�។
232 បនទ បម់កខញុ ំបនគិតដូចេនះ។ ខញុ ំបនេឃញខ�ួនឯង។ េទះបីខញុ ំមនិបន
េធ�ដូេចនះកេ៏�យ ប៉ុែន�ខញុ ំជមនុស�មនបប េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ េហយ
បនទ បម់ក�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទេធ�សកមមភពចំេពះេយងដូចជ
កង។ េឃញេទ? េនះគឺេ េពលែដលខញុ ំេធ�បប អំេពបបរបស់ខញុ ំបន�យ�ទង់
េហយេធ�ឱយកបលរបស់�ទងជ់ ំ េហយខញុ ំ�ចេឃញទឹកែភនកនិងឈមហូរចុះមក។
“អតេ់ទសឱយគត ់បិ�េអយ គតម់និដឹងថគតក់ំពុងេធ�អ�ីេទ។” េហយខញុ ំនឹងេធ�អ�ី
េផ�ងេទ តេហយ�យ�។ “អតេ់ទសឱយគតបិ់�េអយ។”
233 �បសិនេប�ធ� បឆ់�ងកត�់ទង ់ខញុ ំនឹង�តវបំផ� ញ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំមនិែដល
ទទួលយក�ពះគុណរបស់�ទង ់េហយៃថងែដល�ពលឹងខញុ ំេធ�ដំេណ រហួសពីេនះ ខញុ ំ�តវ
បនេគវនិិចឆយ័រចួេហយ។ ខញុ ំបនបដិេសធ។ គម នអ�ីេ សល់េទេ�កពីករវនិិចឆយ័។
វនិិចឆយ័ ខញុ ំ�តវបនវនិិចឆយ័រចួេហយ។ �ពះបននិយយថ “ៃថងែដលអនកញុំ� អនក
នឹង�� បេ់ ៃថងេនះ។” អនក�តវបនវនិិចឆយ័ឱយ�តឹម�តវ។ េនះគឺជ�ល�កមេ
រេស លេនះ �កបបកិរយិរបស់អនកចំេពះ�ពះ�គីសទ។
234 េហយបនទ បម់កខញុ ំបនគិតថ “បទ �គឺ�តឹម�តវ។” េហយខញុ ំបនេឃញ
ៃថងមយួខញុ ំបនលូនចូលេ រក�ទង។់ ខញុ ំបនេឃញេស វេ ចស់របស់ខញុ ំ�កេ់
ទីេនះ មនុស�មនបប មនអ�ី�កេ់ េល� ខញុ ំបនេឃញអំេពបបរបស់ខញុ ំគឺជ
អ�ីែដលកំពុងេធ� េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ េត�ទងនឹ់ងអតេ់ទស
ឱយខញុ ំេទ?”
235 យកៃដរបស់�ទងេ់ ខង�ទង ់ យកឈមខ�ះេចញមកសរេសរេ ខងេល
េហយនិយយថ “អតេ់ទស។” េបះ�េ កនុងសមុ�ទេភ�ច េដមបកំុីឱយចងច�ំ
េទ ត។ �បនបតជ់េរ ងរហូត! �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំអភយ័េទសឱយអនក ប៉ុែន�
អនកេថក លេទសនង។”

េនះបនផ� ស់ប�ូរគំនិតរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូម
�ណិតេម�� ។”
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236 បនទ បពី់ខញុ ំេចញពី� ខញុ ំបនេដរេ េហយចុះចត។ ខញុ ំបននិយយថ “េត
អនកសុខសបបយជេទ េ�ក�សី?”

នងបននិយយថ “អូ ជំ�បសួរ។”

237 េហយខញុ ំបននិយយថ “អតេ់ទសឱយខញុ ំ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំគឺេ�ក �ប
ណ� ំជអនកបេ�ម�ពះ។”

នងបននិយយថ “អូ សំុេទស សូមអភយ័េទស េរវរនិ�បណ�។ំ”

238 ខញុ ំបននិយយថ “ ស�ីេអយ។” ខញុ ំបន�បបន់ងេរ ងមយួ។ ខញុ ំបននិយយថ
“ខញុ ំឈរេ ទីេនះ េហយខញុ ំកំពុងេថក លេទសអនក េហយគិតថ ‘េនះជអ�ីែដលគួរឱយ
រនធត!់ �បែហលជអនកមនកូនេហយ។”

នងបននិយយថ “ខញុ ំមន។”

239 ខញុ ំបននិយយថ “េតអ�ីប�� លឱយអនកេដរផ�ូវខុស?” នងចបេ់ផ�ម
�ត�ត�ងេរ ងមយួមកខញុ ំែដលនឹងេធ�ឱយេបះដូងមនអ�ី�គបយ៉់ង។ ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងសួរ�ពះថេហតុអ�ីបនជ�ទងម់និបេ ច ញែផនដី
ែបបេនះ។ េ ទីេនះ អនកេ ទីេនះជមយួបុរស�សវងឹពីរនកេ់នះ េហយអនក�សវងឹ
ខ�ួនឯង។” េហយខញុ ំបននិយយថ “ៃថង�មយួ…ឈមេនះកំពុងទបក់ំហឹង
របស់�ពះេចញពីអនក អនកនឹង�� បេ់ ៃថង�មយួ។ េហយបនទ បម់កអនកគឺជ
—អនកគឺជភន កង់រសីលធមេ៌សរ ី ឥឡូវេនះអនក�ចបដិេសធឬទទួល។” ខញុ ំបន
និយយថ “ប៉ុែន�ៃថង�មយួ�ពលឹងអនកនឹងេ ហួសទីេនះែដលគម នេសចក�ី
េម�� ករ�ុេ សល់េឡយ។ េហយ�បសិនេបអនក�� បេ់ កនុងអំេពបបរបស់អនក
អនក�តវបនវនិិចឆយ័រចួេហយ េហយអនកនឹងធ� កេ់ នរក។”

240 អនកដឹងអ�ីេទ? ស�ីេនះបនេចញពីេកអីេនះេ កនុងេភជនីយ�� នេនះ។
េយងមនករ�បជំុអធិ�� នដូចអនកមនិែដលឮេ�ះកនុងជីវតិរបស់អនក េហយនង
មករក�ពះ�គីសទ។ េត�ជអ�ី? កុំេថក លេទសពួកេគ �បបព់ួកេគពីដំណឹងល�ដល់
ពួកេគ។ មន�រក�ចូល ពួកេគជមនុស��� បេ់ កនុង��ច�កេនះ។ ពួកេគ
ទទួលឥទធិពលពីទីេនះ។ ឥទធិពលរបស់េយងមកពីខងេល។ សូមេមលថេត
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េយង�ចេធ�អ�ីបនជមយួនឹងេទពេកសលយរបស់េយង េដមបឈីនះអនកដៃទចំេពះ
�ពះ�គីសទ។

241 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង សូមអរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះេសចក�ីល�និង
េសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង។់ ខញុ ំសំុេទស�ពះអមច ស់ �បែហលជមនុស� ខញុ ំបន
រក�ទុកពួកេគេ ទីេនះយូរដូេចនះ។ ប៉ុែន�ជករបិទកិចច�បជំុេពលរេស លដូចេនះ ខញុ ំ
ចង�់បបព់ួកេគថ “�រក�” េហយខញុ ំបនកត�់េ�ចនេពកេ កែន�ងែតមយួ កនុង
េសចក�ីអធិបបយមយួ ប៉ុែន��បែហលជពួកេគ�ចេ�ជសេរ ស� េ ទីេនះនិង
ទីេនះ េហយយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ។ �ទងដឹ់ងពីេចតនៃនដួងចិត�ខញុ ំែដល
ន�ំមក។

242 សូមឱយមនុស�េចញពីទីេនះេ រេស លេនះ េហយបុរសនិង ស�ីេមល�ល់
ចលនែដលពួកេគេធ� ប៉ុែន�រស់េ េ�យសបបយរកី�យនិងឥតគិតៃថ�។ សូម
ឱយពួកេគដឹងថ�ពះបនសេ ងគ ះពួកេគ។ េហយសូមឱយពួកេគសម�ងឹេមលេ �ទង់
បំេភ�ចេចលនូវអ�ីទងំអស់ែដលេ ជុំវញិពួកេគ េហយរស់េ េ�យសុខ�ន�និង
េ�យសុភព�ប� េហយេកតខ� ចដល់�ពះ។ េហយបនទ បម់ក �ពះអងគេអយ
េ េពលែដល�ទងច់ងេ់�បពួក�ស�មបអ់�ីកេ៏�យ �ទង�់ចនិយយេ�យផទ ល់
េ ពួកេគេហយប ជូ នពួកេគេ កែន�ង�ែដល�ទងច់ងឱ់យពួកេគេ ឬអ�ីែដល
�ទងច់ងឱ់យពួកេគេធ�។ សូមឱយមនុស�បនទ បខ�ួនេហយែស�ងរក�ពះ�គីសទេ កនុងចិត�
របស់ពួកេគ។ សូមអភយ័េទសដល់េយងខញុ ំផង �ពះអមច ស់ �ល់ករខ�ះខត របស់
េយង�ល់គន ។

243 េហយេយងដឹងថ—ថ��ងំបនេ ដូចជេ��គហឹម េ �គបទី់កែន�ង
េ�យេលប�តបកអ់�ីែដល�ចង ់ពក�់វ�សន។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ េកមងតូច
ដក៏ំសតទ់ងំេនះ សូមេមលពួកេគ�គបទី់កែន�ង។ ពួកេគេបកចំហនិងបង� ញដល់
មនុស�។ េហយទូលបងគំសូមអធិ�ថ នដល់�ទង ់ សូម�ណិតេម�� ដល់ពួកេគ
េហយសេ ងគ ះអនកបតប់ងទ់ងំអស់ េ�បសអនកជំងឺ។ េហយ�ពះជមច ស់េអយ
េយងដឹងថ�រក�ចស់ៗទងំេនះៃនជំងឺបនមករកកូន�ទង ់ ថ�ទងម់នដង� យ
ធួនេ ពីមុខ េដមបែីថរក�ពួកេគ។ េហយ�រក�ទងំអស់ែដលនឹងេធ�ឱយពួកេគ
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េធ�បប �ទងម់នដង� យធួនេ ពីមុខេនះ នឹងែថរក��។ េហយទូលបងគំអធិ�� ន
ថ�ទងនឹ់ងផ�ល់�េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

ខញុ ំឆងល់ថេតមន… 
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