
ទីបនទ ល់េ េលសមុ�ទ

 មុនេពលេយងឱនកបលស�មបក់រអធិ�� ន ខញុ ំចង�់ន�ពះបនទូលរបស់
�ពះខ�ះ។ ខញុ ំែតងែតចូលចិត��ន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េ�ពះពកយខញុ ំនឹងបត់

េ  ពួកេគជមនុស� ែត�ពះបនទូល�ទងម់និបតេ់ឡយ។ េហយអនកែដល�ម�ន
អតថបទ ជេដម ចូរេយង�នពីម៉ថយជំពូកទី ១៤ េ យបេ់នះេ�យចបេ់ផ�មពី
ខទី ២២។

��បែ់ត�ទងប់ងខំពួកសិស� ឲយចុះទូក ឆ�ងេ ឯេ�តយមខ ង មុន�ទង់
ទល់ែត�ទងប់នឲយហ�ូងមនុស�វលិេ វញិអស់។

លុះបនឲយេគេ ផុតអស់េហយ េនះ�ទងយ់ងេឡងេលភនំ
េ�យែឡក េដមបនឹីងអធិ�� ន លុះេពល�ពលបេ់ហយ…�ទងក់េ៏
ទីេនះែត១អងគ�ទង។់

ឯទូកេ ក�� លសមុ�ទ �តវរលកេបកជខ� ងំ េ�យេ�ពះ
�ចសខយល់។

ដល់យម៤យប ់ េនះ�ទងយ់ងកតេ់លទឹកសមុ�ទេ ឯពួក
សិស�។

កលេគេឃញ�ទងយ់ងេលទឹកដូេចន ះ េនះកភ៏យ័វល់ េហយនិយយ
ថ េខម ចលងេហយ រចួេគែ�សកេឡង េ�យេសចក�ីតកស់�ុត។

ែត�ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន�ពះបនទូលដល់េគភ� មថ ចូរសងឃមឹេឡង គឺខញុ ំ
េទេត កុំឲយភយ័េឡយ។

2 សូមេយងេ�នកបលចុះេហយអធិ�� ន។ ខណៈេពលែដលកបលនិង
ដួងចិត�របស់េយង�តវបន�កបេ ចំេពះ�ពះ េតអនកមនត�មវករេ កនុង�គរ
េនះេទ េ យបេ់នះ េតអនកចងឱ់យ�ពះដឹង េ�យេលកៃដេឡង េហយចងចកំនុង
ករអធិ�� នេទ? �ពះអមច ស់េមលមកអនក សូម�ណិតេម�� េយង។
3 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ៌របស់េយង ឥឡូវេនះេយងនឹងចូលមកកនុង�ពះវត�មន
របស់�ទង ់�មរយៈ�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េ�យដឹង ករធន�បកបេ�យ
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�ពះពរ ែដល�ទងប់នសនយជមយួេយង �បសិនេបេយងចង ់ “សូមអ�ី” េ កនុង
�ពះនមរបស់�ទង ់ ែដល�ទងនឹ់ង�បទនដល់េយង។ េយងដឹងគុណយ៉ងខ� ងំ
ចំេពះេរ ងេនះ។ គម នពកយ��ចបង� ញពី�រមមណ៍របស់េយងចំេពះ� េ�យ
ករធនថេយងមន ែដល�ទងក់ំពុង�� បេ់យងឥឡូវេនះ។

4 �ទងប់នេឃញៃដទងំេនះេហយ�ពះអមច ស់ �ទងដឹ់ងពីអ�ីែដលពួកេគ
�តវករ។ �ទងគឺ់ជ�ពះដម៏ន�គប�់ពះេច��  ែដលគម នទីប ច ប ់ េហយេយងដឹង
ថ �ទង�់ជបពីដួងចិត�របស់មនុស�។ �ទងដឹ់ងពីគំនិតរបស់េយងេហយ។ សូមបែីត
មុនេពលែដលេយង�តវបនបេងកតមក �ទងដឹ់ងពី�ល់គំនិតែដលេយងធ� បម់ន
េ�ពះ�ទងគ់ម នែដនកំណត។់

5 េហយេយងអធិ�� ន �ពះអមច ស់េអយ េ េម៉ងេនះ ខណៈែដល
បំណង�បថន របស់េយងកំពុងឈនដល់�ទង ់ សូមេមលចុះពីេលេមឃ
�ពះអមច ស់េអយ េហយសូមទទួលយកសំណូមពររបស់េយងេ កន�់ពះហទយ័
�ពះអមច ស់ េហយេឆ�យតបមកេយង�ម�ពះហឫទយ័របស់�ទងេ់ កនុងសិរលី�។
ផ�ល់ឱយេយងនូវបំណង�បថន ៃនដួងចិត�របស់េយង េ�យេជ ជកថ់�ជឆនទៈដ៏
េទវភពរបស់�ទង។់ េហយេយងដឹងថ�ជេសចក�ីរកី�យរបស់�ទងែ់ដលេយង
បនេធ��មបំណង�ពះហឫទយ័�ទង។់

6 សូម�បទនឱយេយងនូវពរដធ៏ំៃនវត�មនរបស់�ទង ់ េ យបេ់នះ ជថមីម�ងេទ ត
�ពះអមច ស់េអយ។ ពយបលអនកជំងឺ។ សេ ងគ ះអនកបតប់ង ់ េលកអនកែដល�� ប់
េ កនុងអំេពបបនិងកររលំង េហយនពំួកេគេ កនជី់វតិថមី េ យបេ់នះ។ សូមឱយ
េយងេឃញ�ពះេយសូ៊វ។ េយងទូលសូមេ កនុង�ពះនម�ទង ់�ែមន៉។

7 សូមអងគុយចុះ។ េយងសំុេទសែដលេយងមនិ�ចទទួលមនុស�បន
ទងំអស់ េ�ពះកែន�ងអងគុយមនចំនួនកំណត។់ ប៉ុែន�ចប�់ងំពីយបដំ់បូង ពួកេគ
និយយថពួកេគ�តវងកេចញពីហ�ូងមនុស�យ៉ងេ�ចន ដូេចនះេយងមនករេ�ក
�� យចំេពះេរ ងេនះ។ េហយបង�បសេ ហគនមនិទនម់នបនទបេ់ផ�ងេទ តែដល
�តវបន�ងសង ់ េទ… ខញុ ំេជ ថ�េ ខងេឆ�ងែដលគតនឹ់ងផ� ស់ប�ូរែផនកេនះ។
បង�បសដៃ៏ថ�ថ�  ៃថងេនះបនសួរខញុ ំថេតខញុ ំនឹងេធ�េរ ងេនះ�បចឆំន េំទ? េដមប�ីតលប់
េ ��សវញិ េ �កមជំនំុរបស់គត។់ ករអេ ជ ញដអ៏�ច រយែបបេនះ េ កនុង
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េម៉ងេនះ េ េពលែដលទ� របិទយ៉ងេល ន េហយបនទ បម់កបុរសេនះចងឱ់យខញុ ំ
�តលបេ់ វញិ េហយេធ�ឱយ�ក� យជេរ ង�បចឆំន ។ំ ខញុ ំសូមសរេសរ។

8 ខញុ ំមនេពល�បកបជមយួពួកេគេ �ពឹកេនះ ជមយួបង�បសហគរដុនលីនេស
និងពួកេគជេ�ចន។ បងភរ ីហគីន ែដលជអនកឧបតថមភកិចច�បជំុែដលនឹងមកដល់
េ ប៊ូម៉ុន អងគុយេ ពីេ�កយខញុ ំេ យបេ់នះ។ េហយមតិ�ភក�ិរបស់េយងជេ�ចន
នក ់ គឺបង�បសដុននិង�បពនធរបស់គត។់ េយងរកី�យ�ស់ែដលមនពួកេគ
េ ទីេនះ។ �ពះអមច ស់�បទនពរដល់ពួកេគ។

9 ឥឡូវេនះ យបេ់នះ�គនែ់ត…ខញុ ំបនពយយមេធ�ឱយ�ររបស់ខញុ ំ�ម ញ
ដូចែដលពួកេគ�ចេធ�បន ដូេចនះសូមបែីតកុមរក�៏ចយល់ពីពួកេគែដរ។

10 រេស លៃថងែស�កគឺជកមមវធីិផ�យដំណឹងល� េហយខញុ ំសងឃមឹថអនក
ទងំអស់គន �ចេចញមកេ�កបន។

11 ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកមនកមមវធីិេ �ពះវ�ិរផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក េហតុអ�ី
អនក?—អនកេ កែន�ងែដលអនកេ —កែន�ងែដលអនកឈរេជង។ េយងមនិចងឱ់យ
នរ�មន កច់កេចញពី�កមជំនុំរបស់ពួកេគេឡយ… េហយ�បសិនេបអនកឈឺ
េហយចងម់កអធិ�� ន េហយ�កមជំនំុរបស់អនកនឹងមនកមមវធីិេ រេស លៃថងែស�ក
និយយជមយួ�គគង� លរបស់អនកអំពី� ដូេចនះគតនឹ់ងមនិគិត��កកេ់ទអនកដឹង
េទ។ អនុ ញ តឱយគតដឹ់ងថេយងេ ទីេនះកនុងកិចចសហ�បតិបត�ិករ េ —េដមប ី
ជួយដល់�ងកយទងំមូលរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទែដលកំពុង�ន កេ់ ទីេនះេ �
�សនិងេ ជំុវញិ។

12 ដូេចនះ េ រេស លៃថងែស�ក ខញុ ំគិតថ េ េម៉ង ២ កន�ះខញុ ំនឹងនិយយអំពី
ដំណឹងល�។ េហយបនទ បម់កេយងនឹងអធិ�� នស�មបម់នុស�ឈទឺងំអស់ យក
កតអធិ�� ននិងអ�ីៗែដលេ សល់េពញមយួសប� ហ៍េហយអធិ�� នស�មប់
ពួកេគេ ៃថងែស�ក។

13 ឥឡូវេនះ�បធនបទរបស់ខញុ ំេ យបេ់នះគឺដូចជេរ ងេ�ខ នបន�ិចបន�ួច
�គនែ់តមយួែភ�តប៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំនឹងពយយមចូលឱយបនេ�ចនេ យបេ់នះ
�មែដលខញុ ំ�ចេធ�េ បន េ�យអធិ�� នស�មបអ់នកឈ។ឺ អតថបទរបស់ខញុ ំគឺ



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

“កុំខ� ចអី គឺជខញុ ំ” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល។ �បធនបទរបស់ខញុ ំគឺ: ទីបនទ ល់េ
េលសមុ�ទ។
14 ��បែហលជេពលរេស ល េហយ�ពះ�ទិតយ�តវលិចេ េពលែដលេរ ងេនះ
េកតេឡង េហយឥឡូវេនះ�តវែតជៃថងេក� �ដូចជេ ទីេនះ។
15 ម៉សីុន�តជកេ់ េ�ក េហយពួកេគកំពុងដំេណ រករ។ េនះេហយជ
មូលេហតុែដលខញុ ំផ� ស់ប�ូរ�បធនបទរបស់ខញុ ំេចញពីទីេនះ អ�ីែដលខញុ ំនឹងនិយយ
ដូេចនះខញុ ំ�ច�បញបជ់មយួ� ដូេចនះអនកមនិចបំចអ់ងគុយេក� ដូចេនះេទ។
16 អនកេន�ទដធ៏ំេនះ បនទ បពី់បនេឃញអ�ីែដលគតម់នេពញមយួៃថង បន
េមល�ពះេយសូ៊វេ កនុងកិចចបំេរ ដអ៏�ច រយរបស់�ទង។់
17 ខញុ ំពិតជចងរ់ស់េ កនុងៃថងេនះ េដមបេីដរ�ម�ទង។់ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ ខញុ ំរកី�យ
ែដលខញុ ំេ ែតមនឯកសិទធិេធ�អ�ីដូចគន េមលអ�ីៗែដល�ទងេ់ធ�។ េហយ��បេសរជង
កនុងករេមល�ទងេ់ ៃថងេនះជងេពលេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំមនជំេន េល�ទង ់កនែ់ត
េ�ចន េហយ�ចមនជំេន េ�ចនជងឥឡូវេនះ ពីេ�ពះេយងមនេពលពីរពនឆ់ន ំ
េដមបបី ជ កថ់ដំណឹងល��តឹម�តវ។ េហយបនទ បពី់ពីរពនឆ់ន មំកេនះ �ទងេ់
មន�ពះជនមគងេ់  ដូចអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ េពលេនះែដរ ដូេចនះេយងមនករ
ធនកនែ់តេ�ចននិងមនមូល�� ន�គឹះស�មបជ់ំេន ឥឡូវេនះជងអ�ីែដលពួកេគ
មនេ េពលេនះ។
18 េ�យ�រែត �ទង�់គនែ់តជមនុស�មន កេ់ដរជំុវញិជមយួនឹងករអះ�ង
េនះ—ថ�ទង�់តវបនប ជូ នមកពី�ពះេហយជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ េហយថ
�ពះជមច ស់កំពុងជំនំុជ�មះនូវ�ពះបនទូលសនយរបស់�ទងេ់ ៃថងេនះ េ�យ�ទង់
េហយពួកេគមនេហតុផលខ�ះេដមបសីង�យ័�។ អនក�ទឹស�ីវទូិ ពួកេគហនឹង! េហយ
អនកកតស់មគ ល់ថ�ជេរ ងគួរឱយ�ណិត �ពិតជគួរឱយ�ណិត�ស់ ពីេ�ពះ
ពួក�ទឹស�ីវទូិនឹងេជ េប�ពះជមច ស់មនិបនបិទែភនករបស់ពួកេគេទ។ �ពះគមពរីបន
និយយដូេចនះ។
19 េហយេតអនកដឹងេទថ�ទងប់នសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�ឱយែភនករបស់ពួកេគងងឹត
ម�ងេទ តេ ៃថងេនះ ែដលពួកេគមនិេឃញ? ពួកេគនឹងក� យជ “កបលខពស់ គំនិត
ខពស់ �ស�ញ់ករសបបយជង�ស�ញ់�ពះ អនកបងកេហតុ អនកេចទ�បកន់
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មនិពិត មនិពកព់ន័ធ បដិេសធអ�ីែដល�តឹម�តវ មនទ�មងៃ់នភពជ�ពះ ប៉ុែន�
នឹងបដិេសធអំ�ចរបស់�។” �គនែ់តជករសនយម�ងេទ ត។ េហយអនក�ច
ពិបកប៉ុែន��គនែ់ត�ណិតមនុស� េហយែភនករបស់ពួកេគខ� ករ់ហូតមកដល់
សព�ៃថងេនះ។ ជមយួនឹងបទគមពរីែដល�ពះជមច ស់បនសនយែដលនឹងេកតេឡង
េ ៃថងេនះ េ េម៉ងេនះ េហយេយងេមលេ ��តឹម�តវេហយេមល�។ េហយ
បនទ បម់កមនុស�េមល េហយ�គវកីបលេហយេដរេចញនិយយថ “ខញុ ំមនិេឃញ�
េទ។” �ជេរ ងគួរឱយ�ណិត ប៉ុែន�បទគមពរី�តវែតបំេពញ។ ��តវែតែបបេនះ។

20 ដូេចនះសិស�ទងំេនះ�តវបនេ�ជសេរ សេ�យ�ពះ។ េតអនកកតស់មគ ល់េទ
�ពះេយសូ៊វបន�បបព់ួកេគថ “មុនេពលបេងកតពិភពេ�ក” �ទងប់នេ�ជសេរ ស
ពួកេគ េហយពួកេគគឺជ�គបពូ់ជរបស់�ពះ។ េនះេហយជមូលេហតុែដល
ប � េកតេឡង េហយមនុស�េមលេ ដូចជមន�ពះេយសូ៊វេ �ជងមយួ េល
សំនួរមយួ គម នអ�ីេចទសួរពួកេគេឡយ។ ពួកេគមនិ�ចយល់ពី�បនេទ ប៉ុែន�
ពួកេគបន�ងំចិត�ថមនិមនអ�ីេ�កពី�ទងេ់ឡយ។ “អនកមនែត�ពះបនទូលៃន
ជីវតិប៉ុេ�� ះ។” េហយពួកេគបនេប�ជញ ថនឹងេ ជមយួ� េ�ពះពួកេគ�តវបន
ែតង�ងំឱយកនត់ំែណងេនះ។

21 េហយដូេចនះេ ៃថងេនះ គឺថបុរសនិង ស�ីែដល�តវបនែតង�ងំឱយមនជីវតិ
អស់កលប នឹងមករកជីវតិអស់កលបជនិចច។ “អ�ីទងំអស់ែដល�ពះវរបិ�បន
�បទនដល់ខញុ ំនឹងមករកខញុ ំ។” េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយេនះមនិ�ចប
�ជយ័េឡយ។ �ជ—�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។

22 េហយឥឡូវេនះេយងេឃញសិស�ទងំេនះ ែដលមនករ�បជុំដអ៏�ច រយេ
ៃថងេនះ េ កនុង�លដអ៏�ច រយមយួេ �មបេ�� យចំេហ ងៃនភនមំយួ។ េហយ
�ពះេយសូ៊វបន�បបព់ួកេគថ “ឥឡូវេនះអនកេ មុខឆ�ងសមុ�ទមុនខញុ ំ។” េហយ
�ទងប់នេឡងេ េលភន ំ ែតមន កឯ់ង េដមបអីធិ�� ន។ េហយសិស�ទងំេនះ
បនទ បពី់ជួបមតិ�ភក�ិ ខញុ ំ�គនែ់ត�សៃមថពួកេគមន�រមមណ៍យ៉ង�។

23 េ�យ�រែត ករជួបមតិ�ភក�ិ េហយបនទ បម់ក�តវមនករ�បកបជមយួគន
�គនែ់តកនុងេពលេវ�ែដលអនក�គ ល់គន  បនទ បម់កអនក�តវនិយយ�។ េហយ�
ែតងែតេធ�ឱយខញុ ំឈចឺប ់ ទូទងំ�បេទស ទូទងំពិភពេ�ក បនជួបមតិ�ភក�ិេហយ
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បនទ បម់កចកេចញពីពួកេគ េ�យដឹងថមនេ�ចនែដលអនកនឹងមនិេឃញេទ ត
េទលុះ��ែតអនកជួបពួកេគេ ឯ�លដីក។ �ជ�បេភទៃនេរ ងដេ៏�ក ម�កំ។

24 ខញុ ំ�ច�សៃមេមលទូក ជមយួ—ធនូរបស់�រញុចូលេ កនុងសមុ�ទ។ េហយ
�តវែតជសីុម៉ូនេព�តស ែដលមនៃដនិង�ម ដរ៏ងឹម ំ ែដលរញុទូកជំុវញិេហយ
ន�ំេចញេ កនុងសមុ�ទ។ េហយពួកេគទងំអស់គន បនជំ�ប�ដល់អនក
េ េលេគក។ េហយពួកេគបនែ�សកថ “សូម�តលបម់កម�ងេទ តេហយ
នេំ�ក�គមកជួបេយង�! េហយមនកររកីផុសផុលម�ងេទ ត។ េយង
មនសំ�ង�ស់េ ៃថងេនះ!” េហយមតិ�ថមីកំពុង�គវៃីដ។ េហយគតប់ន
េឡងេលពួកសិស�េផ�ងេទ ត េហយ�បែហលជអងគុយែកបរ បងអនេ�ដ េហយ
េលក�ច�៉េឡង។

25 េហយ—បនទ បម់លទូក�តវបនជំរញុេ�យខយល់ឬេ�យ�ច�៉ែដលពួកេគ
ទញ។ េហយបនទ បម់ក�បែហលជពួកេគនឹងអងគុយពីរនកេ់ កនុងទូកពីរេ
មខ ង។ េហយពួកេគនឹង…ឬពីរនកក់នុងមយួេកអី �បែហលជ�បមំយួឬ�បបំី
ខទង។់ ពួកេគ�ចទញបនទនេ់ពលេវ� េហយ�មវធីិេនះ ពួកេគ�ចកន់
ទូកបនកនុងេពលមនពយះុ។ បនទ បម់កខយល់ែដលបកម់កធមម� ពួកេគ�ចេលក
េក� ង េហយេបកទូកបន។

26 �តវែតជរេស លដេ៏ក� មយួ េបេមលៃនបទគមពរីមុន�ពឹត�ិករណ៍េនះ ដូេចនះ�
ពិតជមនភពសងប�់ង ត ់ មនពន�ឺៃថង េពលរេស លេក� ។ �ពះ�ទិតយកំពុងរះ
េហយ។ េហយពួកេគ ដូចែដលពួកេគបនបែណ� ត េហយបនទ បម់កបនេបះ
ែខ�រ េហយ�គវជំី�ប��បជជន។ “សងឃមឹថនឹងជួបអនកម�ងេទ ត” េ េពល
ពួកេគផ� ស់េ សមុ�ទ។ េពលៃថងលិចនិងេពល�ពលប ់ នេពលបនទ បម់កមយួ
រយៈេ�កយមក—ភពងងឹតបនចុះ។

27 េហយពួកេគចបស់ជេបកេលប នេល នគួរសម—ៃនករអុំ េហយេនះគឺជ
ករងរដលំ៏បកមយួេ េពលែដលទូកធំៗ េនះបនបែណ� តចូលេ កនុងសមុ�ទ។
េហយភគេ�ចនៃនពួកេគទងំអស់—គឺជអនកេន�ទនិងបុរសខ� ងំ ែដលធ� បេ់
សមុ�ទ។ ដូេចនះេ េពលែដលពួកេគរពឹំងថ�ពះេយសូ៊វនឹងចុះទូកេហយេដរ�ម
ពួកេគ ឆប់ៗ េនះ។ េហតុអ�ី ពួកេគេចញេ ទីេនះ េហយពួកេគចបស់ជបន
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េ ដល់េឆនរសមុ�ទបន�ិចេហយ។ �បេភទៃនករចបេ់ផ�មកប៉ល់របស់អនក េហយ
បនទ បម់ក អនុ ញ តឱយេឡងចត។

28 �បែហលជយុវជនយ៉ូ�ន�តវែតជអនកដំបូងែដលនិយយ េ�ពះគតជ់
េកមងជងេគកនុង�កម។ េហយ��តវែតជគតែ់ដលនិយយថ “ខញុ ំហតប់ន�ិច
េហយ។ េ�ះេ េឆនរស�មកបន�ិច។ ចមំយួែភ�ត េយងមនិចបំច�់បញបេ់ពក
េទ។ �ទងម់និទនម់កដល់េ េឡយេទ ដូេចនះេយង�បែហលជរងច់បំន�ិចេហយ
�ចដកដេង�មបន�សល។”

29 េហយេ េពលែដលគតអ់ងគុយេ ទីេនះ េ�យឱនកបលចុះបន�ិច
គតច់បស់ជបនចបេ់ផ�ម�បជំុទីបនទ ល់េហយ។ េហយេនះគឺជអ�ីែដលខញុ ំ
ចងនិ់យយអំពី។ ��តវែតជគតែ់ដលបនេលកេឡងមុនេគ េហយនិយយ
ថ “បងប�ូនេអយ មនិថ�បជជននិយយអ�ីេទ េហយមនអនក�ចងម់និេជ
ប៉ុនម នេទ ខញុ ំ�បកដថឥឡូវេនះ បនទ បពី់ៃថងេនះ ថេយងមនិ�មអនកែក�ងបន�ំេទ។
េយងមនិេដរ�មអ�ីេ�កពី�ពះេឡយ ដបតិគម នបុរស��ចេធ�អ�ីែដល�ទងប់ន
េធ�សព�ៃថងេនះបនេទ េលកែលងែត�ពះ។ អនកដឹងេទ ថេ េពលែដល�ទងយ់កនំ
ទងំេនះមកេហយកចព់ួកេគ េហយផ�ល់��រដល់មនុស��បពំនន់កេ់
ទីេនះ េនះគឺជអ�ីែដលអ�ច រយបំផុតចំេពះខញុ ំ។ �ចមនសំនួររហូតដល់ៃថងេនះ”
ឥឡូវេនះខញុ ំ�គនែ់តនិយយេឡងវញិនូវទីបនទ ល់របស់គតប់៉ុេនះ “ប៉ុែន�េនះបន
េ�ះ��យ�។”

30 បននិយយថ “ខញុ ំ�ចចងចឆំន មំុន។ ខញុ ំធ� បរ់ស់េ ែកបរទេន�យរ័�ន។់
េហយខញុ ំ�ចចបំនថ ជេកមង�បសតូចមន ក ់ ថម� យជនជតិយូ��សស់�� ត
ែដលធ� បម់កយកខញុ ំ េ េពលរេស ល េហយ�កខ់ញុ ំេ េលេ � របស់នងេហយ
អ�ងនខញុ ំ េ េល�ន�ល េ េពលែដលទូកេបកេ �មបេ�� យ�ចងំៃន
ទេន�យរ័�ន។់ េហយនងធ� បស់ម�ងឹេមលេឆព ះេ រក�លខ�ច ់ ពីកែន�ងែដល
�បជជនរបស់េយង�តវបនេគនឆំ�ងកត�់លខ�ចេ់នះ។ នងធ� ប�់បបខ់ញុ ំពី
េរ ង�ពះគមពរី។ េរ ងដអ៏�ច រយមយួែដលខញុ ំចងច ំ គឺជ ស�ីជនជតិសូ៊�ំមេីហយ
េ េពលកូន�បសតូចរបស់នង�� ប ់ និង—េហយពយករបីនេ�បសេកមងតូចេនះ
េ�យរស់េឡងវញិ។ េនះធ� បជ់េរ ងគួរឱយរេំភប។
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31 “ប៉ុែន�េរ ងមយួែដលរេំភបបំផុត េហយអនកម� យធ� ប�់បបខ់ញុ ំ គតនិ់យយថ
‘ឥឡូវេនះ យ៉ូ�ន អនក�គនែ់តជេកមង�បសតូចប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន� ខញុ ំចងឲ់យអនកចងចំ
េ េពលអនកកនែ់តចស់ េនះេហយជ�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយបនន�ំបជជន
របស់េយងេចញពីេអហ�ុបី េហយេយងឆ�ងកត�់លរេ��ថ នេនះ ឆ�ងកត់
ទេន�េ ទីេនះ។ េហយអស់រយៈេពលែសសិបឆន  ំ ពួកេគបនេធ�ដំេណ រកនុងទី
រេ��ថ នេនះ គម នកែន�ងទទួលសំេល កបំពក ់និងគម នកែន�ងបរេិភគ។ េហយ
�ពះជមច ស់បង�ុរនំបុង័ ពីេលេមឃជេរ ង�ល់យប ់ េហយបនផ�ល់��រដល់
�បជជនរបស់េយងេ កនុងទីរេ��ថ នេនះ េ�ពះពួកេគសថិតេ កនុងជួរកតព�កិចច
េធ��ម�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយ។ េហយឥឡូវេនះ េ ៃថង�មយួ �ពះេយហូ�៉នឹង
�តវក� យជ�ចេ់ េលែផនដីេនះ េ កនុងទ�មងៃ់នបុរសមន ក ់ �ទងនឹ់ង�តវបនេគ
េ ថជអនកែដលបនចកេ់�បង�ងំគឺជ�ពះេមស�ុ។ី’

32 “េហយខញុ ំចបំនថ” គតន់ិយយថ “កនុងនមជេកមង�បសមន ក ់ េតចិត�
េកមង�បសតូចរបស់ខញុ ំគិតយ៉ងេមច៉ ពយយមគិតយ៉ងេមច៉ ‘េត�ពះជមច ស់ចិ ច ឹម
មនុស� ពីរ�នកន�ះនកេ់ កនុងទីរេ��ថ នេនះេ�យរេប ប�? េត�ទង់
បននំបុង័ទងំអស់េ�យរេប ប�?’ េហយខញុ ំធ� បសួ់រម៉ក ់ ‘ម៉កេ់ត�ទងម់នេទ
—េត�ពះេយហូ�៉មនច ងក នធំៗ ជេ�ចនេ េលេមឃេទ េហយ�ទងនឹ់ងដុតនំបុង័
ទងំអស់ េហយរតចុ់ះេពលយបេ់ហយ�ក�់េ េល—ដីស�មប�់បជជន េហយ
េមឃធំរបស់�ពះេយហូ�៉មនេពញេ�យឡ?’ គតនិ់យយថ ‘េទ កូន�បស អនក
េ េកមងេពកែដលមនិយល់។ េមលចុះ�ពះេយហូ�៉ជអនកបេងកត។ �ទងម់និ�តវករ
ច ងក នេទ។ �ទង�់គនែ់តមនបនទូល េហយ�ពះបនទូលរបស់�ទង�់តវបនបង� ញឱយ
េឃញេ េពល�ទងម់នបនទូល។ �ទងជ់�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយ េហយ�ទង�់គនែ់ត
និយយអំពី�។ េហយេទវ�ែចកចយ� េ េលែផនដីស�មប�់បជជន។’

33 “េហយៃថងេនះេ េពលែដលខញុ ំេឃញ�ទងឈ់រេ ទីេនះ េតអនកកតសំ់គល់ពី
ករសម�ងឹេមលមុខរបស់�ទងេ់ទ? គម នអ�ីគួរឱយសង�យ័េទ េ កនុងចិត�របស់�ទង។់
ខញុ ំបនេឡងេ ខងេ�កយផទ ងំថម េហយេមល�ទងេ់ េពលែដល�ទងយ់កនំ
បុង័េនះមកកច ់ េហយ�បគល់េ ឱយ… អនកដឹកនរំបស់�ទង ់ ដល់េយង េដមប ី
ែចកចយ�ដល់�បជជន។ េហយេ េពលែដល�ទងេ់ឈងេ បំែបកម�ងេទ ត
នំបុង័េនះបនជេ�ចនេឡងវញិ។ េហយ�ទងប់នេធ�ដូេចនះ�បរ់យដង រហូតដល់
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មនុស��គបគ់ន ែឆ�ត េហយមនក ន�ក េពញ។ ខញុ ំដឹងថ�មនិេ�កពី�ពះេយហូ�៉
េទ ពីេ�ពះ�ទងប់ន�ប�ពឹត�ដូច�ពះេយហូ�៉បនេធ�។ មនែត�ពះេយហូ�៉ប៉ុេ�� ះ
ែដល�ចបេងកតបន។ េហយខញុ ំដឹងថបុរសេនះមនិែមនជអនកែក�ងបន�ំេទ។ មន
អនកបេងកតែតមន កគ់ត ់ េហយេនះគឺជ�ពះេយហូ�៉។ េហយឥឡូវេនះ អំពីអ�ីៗ
ទងំអស់ែដលខញុ ំបនេឃញ ែដលេធ�ឱយខញុ ំេពញចិត�។
34 “ខញុ ំចងឲ់យអនកដឹងថេពលេនះេបះដូងខញុ ំបនចុះចញ់ទងំ�សង េហយខញុ ំេជ
ទងំ�សងថ�ទងម់និ�គនែ់តជេ��េទ។ �ទងគឺ់ជេ�� ប៉ុែន��ទងគឺ់េលសពី
េ��េ េទ ត។ �ទងគ់ម នអ�ីទបជង�ពះេយហូ�៉ជ�ពះែដលគងេ់ កនុងចំេ�ម
េយងេទ ពីេ�ពះ�ទងប់នបេងកតនំបុង័ េហយ�ទងម់នទម� បរ់បស់�ពះេយហូ�៉។
គម នអ�ីចែម�កេទ ែដល�ទង�់ចនិយយថ ‘េបខញុ ំមនិេធ�កិចចកររបស់�ពះវរបិ�ខញុ ំ
េទេនះកំុេជ ខញុ ំ ប៉ុែន�េបខញុ ំេធ�កិចចកររបស់�ពះវរបិ�ខញុ ំេហយអនកមនិេជ ខញុ ំេទ េជ េល
កិចចករែដលខញុ ំេធ� េ�ពះេគេធ�បនទ ល់ពីខញុ ំ េហយ�បបថ់ខញុ ំជអនក�។’ េមលេ
ដូចមនុស��ចេឃញអ ច ឹង ងយ�សល។”
35 េហយយ៉ូ�នបនេពញចិត�ថ�ទងគឺ់ជ�ពះេមស�ុ ី ជអនកែដលេអ�យ
បននិយយ “�ពះ�ជបុ��មយួអងគបន�បសូតមកេយង េហយ�ពះនមរបស់
�ទងនឹ់ង�តវបនេ ជអនក�បឹក� ជ�ពះអងគមច ស់ៃនសន�ិភព ជ�ពះដម៏នអំ
នច ជ�ពះវរបិ�អស់កលបជនិចច។” េហយយ៉ូ�នេពញចិត�េ�ពះអ�ីែដលគត់
បនេឃញ។ យុវជនរបូេនះផ�ល់សកខីកមមរបស់គត។់
36 អំឡុងេពលេនះ សីុម៉ូនេព�តសបននិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ ចំ
បន�ិច។ �បសិនេបេយងនឹងមនករ�បជំុផ�ល់ទីបនទ ល់ ខញុ ំមនអ�ីចងនិ់យយ។
អនកដឹងេទ ខញុ ំមនករេង ងឆងល់យ៉ងខ� ងំចំេពះេរ ងេនះ េ េពលែដលអនេ�ដជ
ប�ូន�បសខញុ ំ ែដលបនចូលរមួកនុងករផ�យដំណឹងល�របស់េ��យ៉ូ�ន ែដល
បនែថ�ងទីបនទ ល់ថ�ពះេមស�ុនីឹងយងមកេហយគតន់ឹងែណនពំី�ទង។់
េហយខញុ ំមនករសង�យ័បន�ិចអំពីអ�ីែដលអនេ�ដ�បបខ់ញុ ំ ពីេ�ពះខញុ ំបនលឺេរ ង�ពះ
េមស�ុ�ីគប់�បេភទនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។
37 “ប៉ុែន�បងប�ូនទងំអស់គន ចងចពីំឪពុកចស់របស់ខញុ ំ។ គតេ់ឈម ះ
យ៉ូ�ស។ េហយអនកចងចគំត ់ ពីរេប បែដលគតជ់អនកេជ ដេ៏�ម ះ�តង។់ េត
េធ�ដូចេម�ចេដមបឱីយខញុ ំចងចមំ� យឪពុក និងេយងទងំអស់គន  េ េពលេយងរកសីុ
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ចិ ច ឹមជីវតិ េហយេយងនឹងមនិចប�់តី េយង�តវករនំបុង័ េហយេតេធ�ដូចេម�ច
េដមបឱីយេយង�កបចុះេហយអធិ�� នដល់�ពះ ‘សូម�ពះ�បទនពរដល់េយងេ
ៃថងេនះ �ពះអងគេអយ េដមបេីយង�ចលក�់តីរបស់េយង េហយសងបំណុល េយង
មន��របរេិភគ។’ េហយរេប បែដលេយងនឹងេចញេ សមុ�ទ �មពយះុ និង
�៊ន—េដមប�ីបឈមមុខនឹងពយះុទងំេនះ។
38 “េហយឪពុក ខញុ ំ�ចេឃញសកព់ណ៌�បេផះរបស់គតព់យរួេ ពីេ�កយខនង
ៃថងមយួេ េពលែដលគតអ់ងគុយេ េលកបលទូកេហយនិយយជមយួខញុ ំថ ‘សីុ
ម៉ូន អនកគឺជកូន�បសចបងរបស់ខញុ ំ។ អនកដឹងេទ ខញុ ំែតងែតេជ  សីុម៉ូន ថខញុ ំនឹងេឃញ
�ពះែមស�ុ ី �បជជនរបស់េយងបនែស�ងរក�ទង�់ងំពីេអែដន។ េហយេយងដឹង
ចបស់ថ�ទងនឹ់ងយងមក េទះយូរប៉ុ�� កេ៏�យ។ អនកនិយយថ�មន បនួ
ពនឆ់ន មំុន។ ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថេមស�ុនឹីងយងមក។ េហយជនជតិយូ��គបរ់បូបន
េជ ថគតនឹ់ងបនេឃញ�ពះេមស�ុេី កនុងជំននរ់បស់គត។់ ខញុ ំសងឃមឹថនឹង
បនេឃញ�ទងេ់ កនុងជំននរ់បស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន��េមលេ  ដូចជឥឡូវេនះ ខញុ ំកនែ់ត
ចស់េ េហយ ខញុ ំ�តវឈបក់នុងសមុ�ទ េហយឈចុឺកចប ់ ខញុ ំ�បែហលជមនិបន
េឃញ�ទងេ់ កនុងេពលេវ�របស់ខញុ ំេទ។ ប៉ុែន��បែហលជ�ចកូន�បសេអយ។
39 “‘េហយខញុ ំចងប់ណ�ុ ះប�� លអនកេ កនុងបទគមពរី។ កូន�បសេអយ មុនេពល
ែដល�ពះេមស�ុេីលចេឡងមក នឹងមនេរ ង�គប�់បេភទេកតេឡង អ�ីៗមនិពិត
�គប�់បេភទ ពីេ�ពះ��ងំនឹងេធ�ដូេចនះ េដមបបីំផ� ញឥទធិពលរបស់�ពះេមស�ុ ី
ពិត�បកដេ េពលែដល�ទងយ់ងមក។’” �ែតងែតែបបេនះ េ ែតែបបេនះ។
40 េហយបនទ បម់កេយងរកេឃញថ គតនិ់យយថ “ខញុ ំចថំគតយ់កៃដមក
ឱបខញុ ំ បននិយយថ ‘កូនេអយ មនវធីិែតមយួគតែ់ដលអនកនឹង�ចកំណត់
អត�ស ញ ណ�ពះេមស�ុេីនះ។ ឥឡូវេនះេយងមន�បរ់យឆន េំ�យគម នេ��។
ម៉�គីគឺជេ��ចុងេ�កយរបស់េយង។ េនះគឺបនួរយឆន មំុនេយងមនិមន
េ��េទ។ ប៉ុែន�សូមចងចថំ ម៉ូេសបន�បបេ់យងេ កនុងបទគមពរី ថ េ េពល
ែដល�ពះេមស�ុយីងមក �ទងនឹ់ងក� យជេ�� េ េពលែដល�ទងេ់លចេឡង
មក។ េយងជជនជតិយូ��តវបនបេ�ង នឱយេជ េ��។ េហយដំេណ ររបស់
�ពះេមស�ុេី េលែផនដីគឺជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ ែដល�ទងប់នសនយជមយួ
េយង។ េហយ�ពះបនទូលែតងែតេ ដល់េ�� េហយេ��ប ជ ក�់ពះបនទូល
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េនះ។ អនកកុំេភ�ច� កូន�បស! �ចមនេរ ងអ�ច រយេកតេឡង �ចមនភព
រកី�យនិង—និងេរ ងអ�ច រយ។ ប៉ុែន�សូមចងចថំ �ពះេមស�ុនឹីងក� យជេ��
េ�ពះេយងដឹងថ �ពះមនិែដលផ� ស់ប�ូរផ�ូវរបស់�ទងេ់ឡយ េហយ�ទងម់នបនទូល
ថ �ពះេមស�ុនឹីងក� យជេ��។ ដូេចនះសូមចងច ំ កូន�បស េ��គឺជអនក
ែដលមន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េហយេ េពលែដល�ពះេមស�ុយីងមក
�ទងនឹ់ងក� យជេ��មន ក។់’

41 “ខញុ ំេ ែត�ចមន�រមមណ៍ពីៃដរបស់គត”់ សីុម៉ូនបននិយយថ “ដូចែដល
គតប់ន�កេ់�បខញុ ំ។ េហយេ េពលេនះ អនេ�ដកំពុងឈរេ ទីេនះ �ង
សំ�ញ់។ េតអនកច�ំេទ េអនេ�ដ?”

“បទ សីុម៉ូន ខញុ ំ—ខញុ ំចងច�ំ។”

42 “េហយអនេ�ដ ពយយម�បបខ់ញុ ំថយ៉ូ�នេនះគឺជេ��។ ខញុ ំមនអ�ី
េផ�ងេទ តែដល�តវេធ� �តវលក�់តីនិងរបស់របរេផ�ងៗ។ ដូេចនះឪពុកបន�� ប់
អស់ជេ�ចនឆន េំហយ ប៉ុែន�ខញុ ំែតងែតចងចេំរ ងេនះ េ�កឪពុកបននិយយថ
‘�ពះេមស�ុេីនះនឹងក� យជេ��ែដលបនកំណតអ់ត�ស ញ ណ�ម�ពះគមពរី
េហយកុំេភ�ច� េ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយ�ពះបនទូលេនះែតងែតមករ
កពួកេ�� ែដលកំណតអ់ត�ស ញ ណ� ឬបង� ញអ�ីែដលបនសនយស�មប់
យុគសមយ័េនះ។”

43 េហយឥឡូវេនះ សីុម៉ូន “ៃថងមយួ” បននិយយថ គតប់ននិយយថ
“អនកដឹងេទ េអនេ�ដ បនសំុឱយខញុ ំេ �បជុំ។ េហយខញុ ំបនចុះេ ទីេនះេដមប�ីបជំុ
ែដលជសមជិករបស់�ពះេយសូ៊វ េ ។ េហយខញុ ំបនឮពកយចចម��ម�គប់
�បេភទ។ មន�ពះេយសូ៊វមយួអងគែដលបនរស់េឡងវញិ េ ចំេពះមុខ�ទង់
ែដលបនសនយថនឹងមនអ�ីអ�ច រយ បននមំនុស�បនួរយនកេ់ចញេហយ
ពួកេគទងំអស់បន�� ប ់ ជេដម។ ខញុ ំគិតថ��គនែ់តជ�បេភទមយួេផ�ងេទ ត
កនុងចំេ�មពួកេគ ជមយួនឹង�បេភទៃនភពរកី�យយ៉ងខ� ងំៃនកររកីផុសផុល
ខ�ះ ឬនិកយដអ៏�ច រយមយួចំនួនែដលពួកេគនឹងេធ�។ ប៉ុែន�ៃថងមយួខញុ ំគិតថខញុ ំនឹង
េ ជមយួអនេ�ដេ ទីេនះ បង�បសខញុ ំ។”
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44 េហយខញុ ំ�ច�សៃមថ េ េពលេនះ ទូកចបេ់ផ�មញ័រ។ មននរ�មន ក់
ចបេ់ផ�មែ�សក េហយគតនិ់យយថ “អងគុយចុះ! កំុអ�ងនទូក។ ចបំន�ិច។ អងគុយ
េសង ម។”
45 េហយគតប់ននិយយថ “អនកដឹងេទ េពលខញុ ំចុះេ ទីេនះេហយេដរចូល
េ គល់�ពះភ័ ក��ទង ់ ជេលកដំបូង �ទងេ់មលមកខញុ ំ�តងែ់ភនក េហយ�បបខ់ញុ ំថ
ខញុ ំេឈម ះអ�ី។ �ទងម់និែដលេឃញខញុ ំពីមុនេទ។ �ទងម់និ�តឹមែត�គ ល់ខញុ ំប៉ុេ�� ះេទ
ប៉ុែន��ទងប់នដឹងថឪពុកដច៏ំ�ស់របស់ខញុ ំ ែដលបនែណនខំញុ ំេ កនុង�ពះគមពរី។
េហយខញុ ំបនដឹងថេនះគឺជ�ពះេមស�ុ។ី េនះបនេ�ះ��យ�ស�មបខ់ញុ ំេ
ទីេនះ។ េនះគឺ�ទង។់ ែដលេធ�ឱយ��តឹម�តវស�មបខ់ញុ ំ។”
46 ហ�ីលីពបននិយយថ “េតខញុ ំ�ចនិយយពកយមយួេ ទីេនះបនេទ?”
ឥឡូវេនះគតប់ននិយយថ “បង�ថែណល សូមកុំឱយេរ ងេនះេធ�ឱយអូន
ឈចឺបេ់ឡយ ពីេ�ពះ អនកដឹងេទថេយងបនសិក�បទគមពរីជេ�ចនឆន មំកេហយ
ថេត�ពះេមស�ុនឹីងេ ជយ៉ង�។ ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំេឃញ�ទងេ់ធ�ដូេចនះ
ខញុ ំបនេចញដំេណ រេ េហយមនមតិ�ខញុ ំេ ទីេនះ �ថែណល។ េហយេ េពល
ែដលគតម់ក…”

�ថែណលបននិយយថ “សូមឱយខញុ ំ�បប�់។ សូមឱយខញុ ំ�បប�់។”
47 អូ អនកដឹងេទ មនអ�ីមយួអំពីេពលែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ� អ�ីមយួស�មបអ់នក
អនក—អនកេសទរែតមនិ�ចឈរេសង មបនេទ អនក�តវ�បប�់េ�យខ�ួនឯង។ មនិ
�តឹម�តវេទ? �បសិនេប�ជករពិត អនក�គនែ់តនិយយ�។ េ េពល�ទងប់ំេពញខញុ ំ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខញុ ំចង�់បបអ់ំពី�។ ខញុ ំចងឲ់យនរ�មន កដឹ់ងអំពី�។ មនិ
មននរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត�បប�់ ខញុ ំចងនិ់យយ�េ�យខ�ួនឯង។
48 េហយខញុ ំ�គនែ់ត�សៃមថ �ថែណលមន�រមមណ៍រេំភបេហយនិយយ
ថ “អនកដឹងេទ ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះ។ ខញុ ំមនករសង�យ័តិចតួចចំេពះអនក
ភលីីព េ េពលអនក�បបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំបនសួរអនក ‘េតមនរបស់ល���ចេចញពី�
�ែរត៉បនេទ?’ េហយអនកបនផ�ល់ឱយខញុ ំនូវចេម�យដល៏�បំផុតែដលមនុស��គបរ់បូ
ធ� បម់ន ‘សូមមកេមល។’” ែដលដំេណ រករល�េ ៃថងេនះ។ �តឹម�តវេហយ។ កុំ
េ ផទះេហយរះិគន។់ សូមអេ ជ ញមកែស�ងយល់េ�យខ�ួនឯង េឃញេទ។ “បន
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និយយថ ‘េតមនអ�ីល�េចញពី��ែរត៉?’ និយយ ‘សូមអេ ជ ញមកេមល
េ�យខ�ួនឯង។’ េហយអនកដឹងពីអ�ីែដលអនកបន�បបខ់ញុ ំ។

49 “េហយេ េពលែដលខញុ ំេដរចូលេ កនុងវត�មនរបស់�ទង ់ េហយ�ទងប់ន
�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំគឺជ ‘ជ—ជនជតិេហេ�ពរ ជនជតិអុី��ែអល និងជមនុស�
េ�ម ះ�តងម់ន ក’់ ខញុ ំបនដឹងេហយ។

50 “ប៉ុែន�ខញុ ំឆងល់ថ ‘េត�យ៉ងេមច៉េ ?’ �ទងេ់មលេ ដូចជមនុស��ម ញ។
ខញុ ំរពឹំងថ�ពះេមស�ុនឹីងចុះមក�ចករេប ងមសពី�ថ នសួគ ៌ ចុះេ កបលនិកយ
េ ទីេនះ េឆព ះេ �កងេយរ�ូឡឹម េដរេចញេហយនិយយថ ‘ៃកផសខញុ ំបន
មកដល់េហយ។’ ប៉ុែន�ពួកេគដឹងថ �ទងេ់ចញមកពី��ែរត៉ មកពី�គ�រ�កី�ក
េហយ�មពិតេឈម ះេខម េ ពីេ�កយ�ទងដូ់ចជ ‘េកមងែដលមនិ�សបចបប។់’ េ
ទីេនះ�ទងឈ់រ េស� កពកធ់មម� មនិដូចបូជចរយឬនរ�មន កេ់ឡយ។ �គនែ់ត
ជបុរសធមម�មន ក។់ េហយខញុ ំគិតថ េ េពលខញុ ំេដរេ ទីេនះ ‘េតេនះ�ចជ�ពះ
េមស�ុយ៉ីងដូចេម�ច? សេម� កបំពកច់ស់មយួេ េល�ទង ់ បនពក�់ងំពី�ទង់
េ េកមង េហយេ ទីេនះសេម� កបំពកដ់ែដលេនះ។ េហយសករ់បស់�ទងព់យរួេ
ពីេ�កយខនងរបស់�ទង។់ េហយដូចជបុរសធមម�មន កេ់ �មផ�ូវ។’

51 “េហយ�ទងប់នេមលមុខខញុ ំ េហយនិយយថ ‘មុនេពលភលីីពេ អនក េពល
អនកេ េ�កមេដមេឈ ខញុ ំបនេឃញអនកេហយ។’ េនះបនេ�ះ��យ�ស�មប់
ខញុ ំ។ ខញុ ំដឹង �មរយៈ�ពះបនទូលេនះគឺជ�ពះេមស�ុ។ី េនះគឺជ�ទង។់”

52 េហយទូកចបស់ជរ ជួ យ េហយកិចច�បជំុទីបនទ ល់បនបន�។ អូ អ�ីែដល
ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយែដលពួកេគមនេ េលសមុ�ទេ ទីេនះ �គនែ់តមន
េពលេវ�ដអ៏�ច រយ។

53 អនេ�ដបននិយយថ “ខញុ ំចងនិ់យយអ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំឆងល់បន�ិច។ អនកចងចំ
េ េពលេយង—េយងកំពុងចុះេ �កងេយរខូីេទ? �ទងប់ននិយយថ ‘េយង�តវ
េឡងេល ខញុ ំ�តវេ �ម៉រ។ី’ ដូេចនះ �ទងប់នេឡងេ �កង�ម៉រេីហយេ ទេីនះ
េ ឯទី�កងសីុចរ េ េពលែដល�ទងប់នប ជូ នេយងទងំអស់េ ឆង យេដមប ី
ទិញ��រេ កនុងទី�កង។”
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54 “អូ បទ ខញុ ំចបំនថអ ច ឹង!” ពួកេគទងំអស់ “បទ បទ!” ទូកេនះ�គនែ់ត
ញ័រ អនក�គបគ់ន មនទីបនទ ល់ដអ៏�ច រយ បនទ បពី់កររកីផុសផុលបនប ចប។់ ដូេចនះ
ពួកេគបនជួប�បជំុទីបនទ ល់េនះ។

55 េហយគតប់ននិយយថ “បទ េហយអនកចថំេយងរអិល េហយ េ�យ
ករភញ កេ់ផ�លរបស់េយង េយងបនេឃញេ�ក�គរបស់េយងកំពុងនិយយ
ជមយួ�សីេពសយ។ ‘អូ’ េយងបនគិតថ ‘េនះ��កក�់ស់។ េមល�ទងេ់
ទីេនះនិយយជមយួ ស�ីវយ័េកមងេនះ។ េហយប ជូ នេយងេ ឆង យ េហយេ
ទីេនះ�ទងេ់ ទីេនះជមយួ ស�ីែដលមនេករ �េឈម ះ��កកេ់នះអងគុយេ ទីេនះ។’
សូមចងចថំ េយងឈរេ ពីេ�កយគុេមព ត េហយេយង�� បក់រសនទនរបស់
ពួកេគ។

56 “េហយេយងបនឮ�ទងម់ន�ពះបនទូលេ នងថ ‘ ស�ីេអយ សូមេ យកប�ី
របស់អនកេហយមកទីេនះ។’

57 “េហយេយងបននិយយថ ‘អ ច ឹង េយង�បែហលជ�ចឡំេហយ
�បែហលជ ស�ីេនះេទបែតេរ បករ�សបចបប។់’

58 “េហយនងេមលមុខ�ទងេ់ហយនិយយថ ‘េ�កមច ស់ខញុ ំគម នប�ីេទ។’

59 “អនកចថំ េយងខកចិត�ប៉ុនន េទ? ‘�ពះេមស�ុដីអ៏�ច រយរបស់េយងែដលេយង
មនទំនុកចិត�េ ទីេនះ �តវេគចបប់នថនិយយកុហក េ�យកំហឹង េ�ពះ�ទង់
មនបនទូលថ “េ យកប�ីអនកចុះ” េហយនងបនេឃញផទ ល់ែភនកថនងគម ន
ប�ីេទ។ ឥឡូវេនះ��តវបនេគ�កេ់ទសេល�ទងវ់ញិ។’ ចងចពីំរេប បែដលេយង
ទងំអស់គន េមលេ គួរឱយភញ កេ់ផ�ល េហយដេង�មេចញពីេយង?”

“បទ ខញុ ំចងច�ំ។”

60 “េហយបនទ បម់កអនកចងចពំកយបនទ ប?់ �ទងម់នបនទូលថ ‘អនកនិយយ
ករពិត េ�ពះអនកមនប�ី�ប ំ េហយអនកែដលអនករស់េ ជមយួឥឡូវេនះ មនិែមន
ជរបស់អនកេទ។’ អូ អនកចកំរ�បជំុទីបនទ ល់េ ពីេ�កយគុេមព តេទ? ខញុ ំេអយ!”
េឃញេទ អនកមនិ�ច��ងំ�ទងប់នេទ។ �ទងគឺ់ជ�ពះ។ “អូ!” សីុម៉ូនបននិយយ
ថ “េនះ�គនែ់ត…” អនេ�ដបននិយយថ “េនះបនេ�ះ��យ�ស�មបខ់ញុ ំ។”
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61 បថូឡូេមបននិយយថ “រងច់បំន�ិច ខញុ ំចង�់ក�់ជទីបនទ ល់។ េតខញុ ំ�ច
េធ�បនេទ បងប�ូន?”
62 “អូ ខញុ ំគិតថអនក�ច េយងមនេពលេ�ចន�ស់។ �ទងម់និទនម់កដល់
េ េឡយេទ ដូេចនះេយងនឹងបែណ� តេលងៗ។ ចូរេធ�េ ចុះ បថូឡូេម អនកែថ�ង
ទីបនទ ល់ចុះ។”
63 “ែមនេហយ េរ ងដអ៏�ច រយមយួចំេពះខញុ ំ េតអនកេ ចបំ�ូន�សីេយងេ េយរខូី
េឈម ះេរបិកេទ?”

“�តវេហយ។”
“េហយប�ីរបស់នងេបកេភជនីយ�� នេ ទីេនះ។”
“អ៊ូ-ហឺុ។”

64 “េហយ—េហយគតគឺ់ជអនកជំនួញមន ក ់េហយគតេ់ឈម ះ�េខ។”
“បទ បទខញុ ំចងចគំតប់នល�។”

65 “អនកចថំនងគឺជ—នងគឺជបង�សីមន ករ់បស់េយង។ នងបនេជ េល
�ពះអមច ស់ េហយនងខ� ចថ�េខនឹងអនុ ញ តឱយអ�ីៗទងំអស់មនិទទួលយក
�ពះេយសូ៊វ។ េហយ អូ �េខគឺជមតិ�ល�របស់បូជចរយេ ទីេនះ។ េហយដូេចនះ
នងកំពុងអធិ�� នថនឹងមនអ�ីេកតេឡងែដលែភនករបស់គតនឹ់ងេបក េហយ
គតនឹ់ងទទួល�គ ល់ថេនះគឺជេ�ក�គេនះ គឺជ�ពះបនទូលដសុ៏ចរតិរបស់�ពះ
ែដលបនក� យជ�ចឈ់មកនុងចំេ�មេយង។ េហយេយងបនពយយម
�បបន់ង…�បបគ់តអ់ំពីរេប បែដល�ពះេយសូ៊វពី��ែរត៉ដឹងពី�ថក៌ំបងំៃន
ចិត� បង� ញថ�ទងជ់�ពះបនទូល េ�ពះ�ពះបនទូលែវកែញកគំនិតេ កនុងចិត�។
66 “‘គម ន�បេយជនេ៍ទ’ គតប់ននិយយថ ‘ខញុ ំេជ េល�ចរយ។ អ�ីែដលបូជចរយ
និយយគឺល��គប�់គនស់�មបខ់ញុ ំ។’ េ�យ�រែតគតជ់កមមសិទធិរបស់ទងំអស់
—អនក�គប�់គងទី�កង គី�៉នីសនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត អនកដឹងេទ ដូេចនះគត…់ពិបក
ស�មបគ់តក់នុងករចុះចញ់�។ ដូេចនះេរបិកបនសំុឱយេយងទងំអស់គន អធិ�� ន
—េដមបអីធិ�� ន។ េហយ�ល់េពលែដលេយងនិយយអំពី�បធនបទ�ទងគឺ់ជ
េ�� គតនឹ់ងនិយយថ ‘មនិសមេហតុផល! បូជចរយនិយយថ “�ទងគឺ់ជ
េបលេសប៊ូល។ �ទងជ់�រក�។ �ទងេ់ធ�ដូេចនះេ�យអំ�ចរបស់�រក�។ េហយ
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�ទង�់គនែ់តជអនកជំនញផ�ូវចិត�។ េនះេហយជអ�ីទងំអស់ែដលមនចំេពះ�។
មនិមនអ�ីេ�ះ។” ដូេចនះមនិមនេរ ងែបបេនះេ សមយ័េនះេទ។ េយងមនិមន
េ���បរ់យឆន មំកេហយ។ េហយេមច៉កប៏ុរសេនះ មនិមនសូមបែីតកត�បកប
��រ េតគត�់ចក� យជេ��យ៉ងដូចេម�ច? អូ គម នផ�ូវេទែដលគតម់នេរ ង
ែបបេនះ!’
67 “ប៉ុែន� អនកដឹងេទថ េរបិកេ ែតកនជ់ប ់�បពនធរបស់គត ់េហយអធិ�� ន។
េ �ពឹកមយួេ េពលែដល�ពះេយសូ៊វយងចូលមកកនុងទី�កង ែមនេហយ េយង
បនដឹងេហយថ េរបិកបន�បបេ់យងថ�េខបនេចញេ េ�ក—�មផ�ូវ
េដមបេីមល�ទង។់ ដូេចនះគតម់និេជ ថ�ទងគឺ់ជេ��េទ ដូេចនះគតប់ននិយយ
ថ ‘ខញុ ំនឹងេមលេ �ទងយ៉់ងយកចិត�ទុក�ក’់ រេប បែដលគតផ់�ល់ទីបនទ ល់
ដល់េយងេ េភជនីយ�� នេ ៃថងេផ�ងេទ តេ េពលេយងកំពុងញំុ។ ដូេចនះគត់
បនេឡងេ េលេដម�� យមយួេដម េហយបននិយយថ ‘អនកដឹងេទ ខញុ ំនឹង
�កខ់�ួនេ ទីេនះដូេចនះគតនឹ់ងមនិ�ចេឃញខញុ ំេទ។ េទះយ៉ង� ខញុ ំជមនុស�
មន�ងតូច ល�ិត។ េហយខញុ ំមនិ�ចេឃញ�ទងេ់ ទីេនះ កនុងហ�ូងមនុស� ដូេចនះ
ខញុ ំ�គនែ់តេឡងេលេដមេឈេនះប៉ុេ�� ះ។’ េហយគតប់នេ ដល់កែន�ងពីរ—ពីរ
�បសព�គន  េហយេ ទីេនះគតអ់ងគុយចុះ េ�យ�ចតេ់ � ។”
68 េនះ�គនែ់តជកែន�ងដល៏�មយួេដមបអីងគុយេហយសិក�ពី�។ េនះេហយជ
កែន�ងែដលផ�ូវពីរ�បសព�គន  របស់អនកនិងរបស់�ពះ គំនិតរបស់អនក។ �ជេរ ងល�
ែដល�តវគិតេឡងវញិ។
69 “ដូេចនះគតប់ននិយយថ ‘អនកដឹងពីអ�ីែដល�ទង�់តវែតជេ��។ �ទង�់ច
ជេ��។ ��ចេ រចួថខញុ ំជអនកខុស។ ដូេចនះខញុ ំ�បបអ់នក ខញុ ំនឹងេសុបពី�ទងឱ់យ
បនចបស់ េហយ�ទងនឹ់ងមនិ�គ ល់ខញុ ំេទ។ ដូេចនះខញុ ំនឹងយកស�ឹកទងំអស់េហយ
ទញ�មកដូចេនះ េ ជំុវញិខញុ ំ េហយខញុ ំនឹង�កខ់�ួនដូេចនះ�ទងនឹ់ងមនិេឃញ
ខញុ ំទល់ែតេ�ះ។ េហយខញុ ំនឹងេមល�ទងេ់ េពលែដល�ទងយ់ងមក។ េហយ
�បសិនេបេមលេ �ទងម់និែមនជមនុស��តឹម�តវេទ ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយ�ទងនូ់វគំនិត
មយួ េ�យអងគុយេ ទីេនះេ េលេដមេឈេនះ។’ ដូេចនះគតប់នេមល េហយ
មនស�ឹកេឈដូេចនះគត�់ចេងបេឡងេហយេឃញ�ទងេ់ េពលែដល�ទងយ់ង
មកជិត�ជង។
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70 “េហយេ េពលែដល�ទងយ់ងមកជំុវញិ�ជង េ�យេដរ�មផ�ូវ អនកដឹងេទ
េមលពីមខ ងេ មខ ងេហយពួកសិស�និយយថ ‘ឈរមយួែឡក។ ខញុ ំសំុេទស។’
េហយមនមនុស�ែដលមនកូនឈនិឺងអ�ីៗ។ ‘ខញុ ំសំុេទសេ�ក�គ ហតេ់ន យ
ខ� ងំ�ស់ កមមវធីិដអ៏�ច រយេនះកលពីយបម់ញិ។’ េហយដូចជសុភពបុរស
‘េតអនក�ចឈរមយួចំេហ ងេហយអនុ ញ តឱយ�ទងេ់ ែកបរ ខណៈេពលែដល�ទង់
កំពុងេធ�ដំេណ រេ ទី�កង េហយេតអនកចងឈ់រមយួែឡកេទ?’ េហយ�េខអងគុយ
េ ទីេនះេ េលេដមេឈ សម�ងឹេមល�ទង។់
71 “េហយ�ពះេយសូ៊វយងមក�តង់ៗ  េ េ�កមេដមេឈឈបសំ់លឹងេមល
េហយនិយយថ ‘�េខ សូមចុះពីទីេនះ។ ខញុ ំនឹងេ ផទះជមយួអនកៃថងេនះស�មប់
��រេពល�ង ច។’ េនះបនេ�ះ��យ�ស�មបខ់ញុ ំ។ �ទងដឹ់ងថគតេ់
ទីេនះេហយ�គ ល់េឈម ះគតថ់គតេ់ឈម ះអ�ី។ េនះបនេ�ះ��យ�។ េនះ
គឺជ�ពះេមស�ុចីំេពះខញុ ំ។ បទ ែមនេហយ។ ពីេ�ពះេយងដឹងថ�ពះេមស�ុ�ីតវ
េធ�ដូេចនះ។ �បកដ�ស់។ ដូេចនះ�ទង�់តវេ ផទះជមយួគត ់ និយយថ េ ៃថង
េនះស�មប�់�រេពល�ង ច។ េនះគឺជេពលេវ�ដអ៏�ច រយ! េយងចងច�ំ។”
72 អនកដឹងេទ ��បែហលជេពលេនះេហយែដលកិចច�បជំុទីបនទ ល់កំពុង
ដំេណ រករ។ អនកដឹងេទ ថពួកសិស�ទងំេនះេ ឯនយសមុ�ទ េ�យែថ�ង
ទីបនទ ល់ �ចបស់ជធ� កក់នុងភពងងឹតេ េពលយបេ់ កែន�ង�មយួ េ
ភគខងេជង ភគខងេជងទីេនះ ថ��ងំចបស់ជបនេឡងេ េលភនេំហយ
េមលេ េ�កម។ �េមលេ កនុងកិចច�បជំុទីបនទ ល់េនះ េហយ�បនដឹងថពួកេគ
បនចកេចញេ�យគម ន�ទង។់ មនឱកសរបស់�។
73 េឃញេទ ខញុ ំគិតថឈុតេនះេទបែត�តលបម់កវញិម�ងេហយម�ងេទ ត
េ�យខ�ួនឯង។ ពួកេគមនភពរកី�យកនុងកររកីផុសផុល ពួកេគបនចកេចញ
េ�យគម ន�ទង។់ េហយខញុ ំេជ ថេនះគឺជេរ ងជេ�ចនែដលបនេកតេឡងចំេពះ
េយងេ ៃថងេនះ េនះគឺេ កនុងេម៉ងដ�៏ចបូក�ចបល់េនះ េហយបនទ បពី់កររកី
ផុសផុលដអ៏�ច រយេនះែដលេយងបនេឃញ។ ��តវបន�យភយទូទងំ
ពិភពេ�ក។ �បជជតិនីមយួៗមនេភ�ងរកីផុសផុលែដល�តវបនបេងកតេឡង
និងេឆះឆលួ កមមវធីិពយបលដអ៏�ច រយ មនុស�ទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ�យ
�បសិ់បពនដ់ង�បព់ន។់ េហយេ កនុងភពរកី�យរបស់� ដូចជពួកសិស�
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ទងំេនះែថ�ងទីបនទ ល់នូវអ�ីែដល�ទងប់នេធ� “េហយ អូ េយងបនេឃញ�ទង់
េធ�ករេនះេហយេយងបនេឃញ�ទងេ់ធ�ដូេចន ះ” ខញុ ំេជ ថេយងបនេ ដូចពួកេគ
េ�យគម ន�ទង។់

74 េយងបនបតប់ងឱ់កសធំៗជេ�ចន—ែដលកររកីផុសផុលបនបង� ញ។
េយងបនបតប់ងឱ់កសរក�បកប់នេ�ចន បេងកត�ពះវ�ិរ បេងកត�គរធំៗ
កែន�ងធំៗ�ប�់នដុ�� រ ��េរ នដអ៏�ច រយ �បពន័ធអបរ់និំងេធ�ឱយនិកយ
របស់េយងរកីចេ�មន។ េហយបនទ បម់កមនកមមវធីិកុមមុយនិស�របស់េយង ែដល
�បឆងំនឹងទំនកទ់ំនងនិយម េនះគឺជអ�ីែដលេយង�ចនិយយបនេ ៃថងេនះ។
េហយេរ ងដំបូងែដលអនកបនដឹង គឺ��ងំបនេឃញេយងេ កនុងកមមវធីិ�បឆងំ
អំេពេឃរេឃរបស់េយង េ េលកមមវធីិនិកយធំៗរបស់េយង និងេលកមមវធីិរបស់
េយង “�ប�់នេទ ត” និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ដូចែដលពួកេគទទួលបន។

75 េហយេយងបនចកេចញេ�យគម នករ�បជុំករអធិ�� នពីសមយ័បុ�ណ
និងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តឡបម់កវញិ រហូតដល់េភ�ងបន
េឆះទប។ អនក�ចែ�សកយំ េហយពយយមនមំនុស�េ �សនៈ េហយពួកេគ
�គនែ់តេដរេឡងដូចជពួកេគេសទរែត�� ប ់ ែដលជករភយ័ខ� ចែដល�តវមក។
េហយបនទ បម់កសំុឱយអនកដឹកនមំកអធិ�� នជមយួពួកេគ “អូ េហតុអ�ី គតសួ់រ
ខញុ ំ?” េហយពួកេគចុះេ ទីេនះ េហយអនកេសទរែតមនិ�ចទទួលបន។ េហយ
ពួកេគនឹងឈរេ ទីេនះពីរបីនទី សម�ងឹេមលអនក េហយ�តលបេ់ អងគុយេ
េកអីរបស់ពួកេគវញិ។ ចំេពះខញុ ំ េភ�ងបនរលតេ់ហយ! មនអ�ីេកតេឡង។ សូម
�� ប!់ អ�ីែដលេយង�តវករគឺកររកីផុសផុលែដលមនុស�មនបបសម�ងឹេមល
�ពះ�គីសទ ែ�បចិត� រតេ់ �សនៈេ�យេលកៃដេឡង ែ�សករកេសចក�ីេម�� ករ�ុ
េហយ�កមជំនំុទងំមូលគឺជអ�� តេភ�ងែដលមនសិរលី�របស់�ពះ។

76 ភពរកី�យរបស់េយងចំេពះឱកសេដមបេីធ�ឱយនិកយរបស់េយងរកីចេ�មន
េយងបន�ងសង�់�េរ នធំៗេដមបអីបរ់អំនកដឹកនរំបស់េយង េហយប ជូ ន
ពួកេគឱយឆង យពី�ពះជងពួកេគកលពីេដម។ �ពះមនិ�តវបន�គ ល់េ�យ
ករអបរ់េំទ។ �ទងម់និ�តវបន�គ ល់េ�យេទវវទិយេទ។ �ពះ�គ ល់េ�យជំេន ។
អនកមនិ�ចពនយល់ពី�ពះបនេទ។ �ទងហ់ួសពីករពនយល់។
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77 រកេមលអ�ីែដល��តវបនេធ� េយងជមនុស�េពនទីកុស�ែដលធ� បជ់េពនទី
កុស�។ ស�ីរបស់េយងបនេលកសក ់ េ�យពកេ់�គ ងសម� ង។ បុរសរបស់េយង
អនុ ញ ត�។ អនកដឹកនរំបស់េយងកំពុងអនុ ញ ត។ ពួកេគខ� ចនិយយអ�ីមយួអំពី
�។ �កមជំនុំនឹងេធ�ឱយពួកេគេចញ�បសិនេបពួកេគេធ�។ អូ �បសិនេបេយងមនិ
�តវករករសម� តផទះ ពីបេងគ លេភ�ងេ បនទបេ់�កមដី។ �ជករ�ម៉ស់មយួ។ �
ជករ�ម៉ស់មយួ។
78 មនិយូរប៉ុនម នមនបុរសមន កម់ករកខញុ ំេហយនិយយថ “បង�បស �បណ�ំ
�បជជន�ស�ញ់អនក។” ប៉ុែន� បននិយយថ “អនកែតងែតេមលងយពួកេគ េធ�
ឱយពួកេគ�ម៉សអំពីករមនសកខ់�និីងរបស់េផ�ងេទ ត។”

ខញុ ំបននិយយថ “�ពះគមពរីបននិយយថ�ជករ�ម៉ស់មយួស�មប់
នងែដលមន�។”
79 នងេមលងយប�ីរបស់នងេ េពលនងេធ��។ េហយ�ពិតជស ញ មយួ
ែដលអនកបនចកេចញពី�ពះ។ សូមចងចថំ កនុងករណីរបស់�ំសុន សកែ់វង
គឺជស ញ ��ែរត៉ែដលគតប់នចកេចញពីពិភពេ�កេ �ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ េហយេ េពលែដលអនកកតស់ករ់បស់អនក ស�ីេអយ អនកបដិេសធថអនកជ
និមតិ�ស ញ ��ែរត៉។ អនកបនេ ឯហូលីវដូជជង�តលបេ់ �ពះគមពរីវញិ។
�ពះគមពរីបននិយយថ “សូមកុំេករ�េចញេឡយ។” េឃញេទ �ជករ�ម៉ស់
មយួ េហយអនកដឹកនមំនិនិយយអ�ីអំពី�េទ។
80 បុរសមន កេ់នះនិយយមកខញុ ំថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិទុកឱយពួកេគជ ស�ី
េ ែតេគេ ?” បននិយយថ “ពួកេគចតទុ់កអនកជេ��។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលនិយយថខញុ ំជេ��េទ។”
81 បននិយយថ “ពួកេគចតទុ់កអនកដូចេនះ។ បេ�ង នពួកេគពីរេប បទទួល
អំេ�យខងវ ិ ញ ណេហយេធ�អ�ីមយួ។ អនកគួរែតបេ�ង នពួកេគពីេរ ងធំៗ េរ ង
អ�ច រយ។”
82 ខញុ ំបននិយយថ “េតខញុ ំ�ចបេ�ង នពិជគណិតដល់ពួកេគយ៉ងដូចេម�ច
េ េពលពួកេគមនិទងំេរ ន េអប៊សីុីផងេនះ េតេធ�ដូចេម�ចេដមបរីស់េ សមរមយ
អំពី�បន? េតអនកនឹងេធ�ដូចេម�ច? ែមនេហយ ចុះេ េរ ងដំបូង។”
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83 ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំ ឆ�ង�បេទស េហយ�កនែ់ត��កកេ់  ៗ
�គបេ់ពលេវ�។ មនអ�ីខុសេ កែន�ង�មយួ �មនិែមនជមយួ�ពះបនទូលេទ។
កុំឆងល់ថេយងមនិ�ចមនេភ�ងផុសផុលែដលកំពុងេឆះ។ េយង�តវករេពលេវ�
សម� តផទះ។ �ពះនឹងមនិេធ�ដូេចនះេទរហូតដល់េយង�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ េយង
�តវករេពលេវ�សម� តផទះ។
84 េហយអនកជបុរស អនកនឹងអនុ ញ តឱយ�បពនធរបស់អនកេធ�អ�ីមយួដូចេនះ
េស� កេខខ�ី! ពួកេគមនិែមនជេមតូឌីស បទីសទេទ។ េនះគឺជេពនទីកុស្
ដ �តវេហយ “ទ�មងៃ់នភពជ�ពះ យុគសមយ័េ ឌីេស �កមជំនំុមនិេក� មនិ
�តជក”់ េពនទីកុស��មេឈម ះេនះ េហយជអ�ីទងំអស់។ េពនទីកុស�មនិ
ែមនជេឈម ះេទ �គឺជបទពិេ�ធនៃ៍នពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលសំ�ត�បជជន។ កុំឆងល់ថេយងមនិ�ចមនកមមវធីិនិងអ�ីែដលអ�ច រយេនះ
មនអ�ីខុសេ កែន�ង�មយួ។ �ជ��ងំបនេឃញេយងពយយម…
85 “ែមនេហយ េយងនិយយអ�ីអំពី� ពួកេគនឹងផ� ស់ប�ូរសមជិកភពរបស់
ពួកេគ។”
86 សូមចងចថំ អនកមនិចបំចប់ ចុ ក�គី�ទ នេទ។ �គី�ទ នមនភពរងឹម។ំ
ពួកេគគឺជបុរសនិង ស�ីរបស់�ពះ ែដលឈរស�មប�់ពះ េ�យមនិគិតពីអ�ីែដល
អនកេផ�ងនិយយេទ។ អនកមនិចបំចអ់ង�រពួកេគនិងប ចុ ះប ចូ លពួកេគេទ េហយ
មនិចបំញ់ទឺកអបនិ់ងែថរក�រដូចទរកេនះេទ។ េនះគឺជកែន�ងេក�  រកុខជតិ
កូនកត ់�មនិល�ទល់ែតេ�ះ ពួកេគនឹងមនិផលិតអ�ីទងំអស់។
87 រលឹំកខញុ ំ ដូចជ…មនិយូរប៉ុនម ន �ជេពលេវ�សំបុក។ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់
េឃញសត��� បតូចៗេ ទីេនះ េ ទីេនះ មនចបតូចពចំំេបងចូលកនុងសំបុក
របស់�។ �នឹងមនិយូរេទរហូតដល់ពួក�េធ�សំបុកបន េធ�ឱយពងតូចៗរបស់ពួកេគ
ញស់។ អនកដឹងេទ បក�តូីចមយួ�ចមនសំបុកពង េហយនង�ចអងគុយេ
េលសំបុកពងេនះ េហយនងបែង�រពួកេគេរ ង�ល់ពីរបីនទីម�ង យកេជងតូច
របស់នងេហយបង�ិលពួកេគ េហយអងគុយេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេបនង
អនុ ញ តឱយពួកេគ�កព់ងឱយ�តជក ់ បនទ បពី់ពួកេគេឡងកំេ  ពួកេគនឹងមនិ
ញស់េទ។ េហយនង�គនែ់តេ�ះេហរេហយទទួលបន��រមយួមតេ់ហយ
�តលបម់ករកពួកេគម�ងេទ ត។
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88 េហយអនកដឹងេទ ថបក�ជីម� យចស់ គត�់ចអងគុយេ េលសុ៊តទងំេនះ
េហយែ�ប�េរ ង�ល់ពីរនទីម�ង និងមនិ…ែថមទងំលះបងនិ់ងតម��រ
រហូតដល់នងេខ�យ េទបនងមនិ�ចេចញពីសំបុកបន។ ប៉ុែន�លុះ��ែត េម
បក�េីនះមនទំនកទ់ំនងជមយួបក�េីឈម លេនះ ពងនឹងមនិញស់េឡយ។
មនិថមនេរ ងអ�ីេទ េតអនកចិ ច ឹមពួកេគប៉ុ��  ពួកេគនឹងមនិញស់េទ។ ពួកេគ
នឹងេដកេ សំបុកេហយរលួយ។
89 េហយ�បសិនេបមនេពលែដលេពនទីកុស�គួរែតជួបជមយួ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ�ពះេយងមនិទទួលបនអ�ីេ�កពីសំបុកែដលមនពងរលួយ
េ�យបដិេសធេសចក�ីជំេន ចូលេ កនុង�កម�បឹក� េហយេ �ថជេរ ងអ�ច រយ
អងគុយែកបរប៉ុប េហយនិយយថ “�ជខងវ ិ ញ ណ។” េតពិភពេ�កេនះមន
ប � អ�ីេ  អនកជេពនទីកុស�? េតអនកមនិដឹងថ�ពះគមពរី�បបព់ួកេគេទថអ�ី
ៗនឹងេកតេឡង? េហយេយងកំពុងរងច់អំនកែដលជេមតូឌីសនិងបទីសទចូល
មក េហយបនទ បម់កអ�ីៗេផ�ងេទ តទងំអស់ដូចេនះ។ អនកមនិដឹងេទថេ េពល
ស�ី�ពហមចរែីដលកំពុងេដកមកទិញេ�បងេនះ គឺជេម៉ងែដលកូនកំេ�ះ
មកដល់េហយែមនេទ? េហយពួកេគមនិបនទទួលេ�បងេទ! អនកដឹងេទថ ករ
េលកេឡងនឹងមកេ�យសមង ត ់ េហយករចកេចញេ េពលខ�ះអនកនឹងមនិដឹង
ថ�េកតេឡងេទ។ �នឹងបត ់េហយអនកនឹងឆងល់ថមនអ�ីេកតេឡង។
90 ដូចជយ៉ូ�នបនមកែផនដី។ េហយពួកេគបននិយយ េ កនគ់តថ់
“ែមនេហយ �ពះគមពរីបននិយយថ េអលីយ៉�តវែតមកមុន។” គតប់ននិយយ
ថ “គតប់នមករចួេហយ េហយអនកមនិដឹងេទ។”
91 ដូេចនះ�នឹងក� យជៃថង�មយួ ពួកេគនឹងនិយយថ “ខញុ ំគិតថេរ ងេនះនឹង
េកតេឡងមុនេពល�គេវទន។ ខញុ ំគិតថករេលកេឡង�តវេធ�េឡង។” ពកយ�ច
�តលបម់កវញិ “�បនេកតេឡងរចួេហយ េហយអនកមនិដឹងេទ។” អ៊ូ-ហឺុ។ ��ច
យឺតជងអនកគិត។ អូ ចូរភញ កេ់ឡង �កមជំនុំ! ខញុ ំឈប�់បេសរជង។ ខញុ ំមនិែដល
មកទីេនះេដមបេីគលលទធិេទ ខញុ ំ�គនែ់តគិតថខញុ ំនឹង�យ�ដូេចនះអនក�ចមន�េ
ចំេហ ង។
92 បង�បសេអយ សូមចងចថំ ��ងំបនេឃញកមមវធីិធំៗ ទងំេនះេហយ
វ�ិរមយួែដលពយយមយកឈនះ�កមមយួេទ ត និកយមយួែដលពយយមេធ�ឱយ
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ហួសពី�សនេផ�ងេទ ត បំបតអ់នកខរភពទងំអស់េហយ�តវផ�ល់ឱយពួកេគនូវ
ករេធ�េតស�ចិត�វទិយ មនអនកចិត�� ស�េធ�េតស�បុរសមន កម់ុនេពលគតចូ់លេ
កនុងេបសកកមម។ េពនទីកុស�! អតេ់ទ េនះ—េនះ—េនះមនិែមនជ�ពីសប៊េីធ
េរ នេទ គឺជេពនទីកុស�។ ករេធ�េតស�ែផនកចិត�� ស��តវបនទមទរេ�យ�កម
េពនទីកុស� ែដលជ�កមធំ មុនេពលអនកផ�ព�ផ�យ�សន�ចទទួលយក
បន។
93 ចុះេបពួកេគមនករេធ�េតស�ែបបេនះ? ពួកេគទទួលបនេតស�មយួ។ �
គឺជករេធ�េតស�េពនទីកុស�េ កនុងករចបេ់ផ�ម េ េពលពួកេគរងច់េំ បនទប់
ខងេលរហូតដល់មនេភ�ងពីេលទីខពស់ និងអំ�ចៃន�ពះ។ េនះគឺជករ
េធ�េតស�។
94 មនិែមនជចិត�វទូិ ពកក់�� ល�សវងឹែដលឈរេ ទីេនះពយយមេធ�ចិត�
�បសិនេបអនកមនកររេំភបបន�ិច ឬអ�ីមយួសូមនិយយថ “អនកទងំអស់គន
មនិេធ�វញិេទ។” េ េពល��ពិតជប ជ កថ់បុរសមន កែ់ដលមនភព
ខងវ ិ ញ ណខ� ងំគឺមន�រមមណ៍ភយ័ គត�់តវែតសថិតេ កនុង�ថ នភពេនះេដមប ី
ចូលេ កនុង�។ ដូេចនះអនកេ ទីេនះ េឃញេទ េហយ�គនែ់តរេញ៉រៃញ៉នូវអ�ីែដល
�ពះបនពយយមេធ�អស់ជេ�ចនឆន  ំ េហយ�តលបម់កវញិជមយួកមមវធីិនិងភព
អ�ច រយរបស់ពួកេគ…
95 ពួកេគមន�រមមណ៍រេំជបរជំួលេ េពលែដលពួកេគេឃញមនុស�ជេ�ចន
�បមូលផ�ុ ំគន ។ និយយថ “េបខញុ ំ�ចេរ បចំករជួបជំុទងំអស់េនះ! �បសិនេប
ខញុ ំ�ចេធ�ឱយពួកេគទងំអស់មនែតមយួ! �បសិនេបខញុ ំ�ចបេងកតេមតូឌីសទងំ
អស់!” េមតូឌីសកំពុងពយយមេធ�ឱយពួកេគទងំអស់ជេមតូឌីស បទីសទកំពុង
ពយយមេធ�ឱយបទីសទទងំអស់ េពនទីកុស�ទងំអស់ជេពនទីកុស�! អូ អនក
មនិ�ចេធ�អ�ីបនេទអំពីេរ ងេនះ �ពះបនែតង�ងំអនកទងំេនះ�ងំពីមុនកំេណ ត
ពិភពេ�ក។ េយង�តវអធិបបយពីដំណឹងល�។ ហនឹងេហយ។ ប៉ុែន� កមមវធីិធំៗ
របស់េយងេយងបនរលតេ់ វញិេ�យគម នេភ�ងេនះេទ។ េយងបនេចញេ
េ�កេហយេធ�ឱយខ�ួនេយងក� យជេភ�ង ែដលផលិតេ�យខ�ួនឯង។
96 េហយលទធិកុមមុយនិស�របស់េយងឥឡូវេនះេយងខ� ចខ� ងំ�ស់ កុមមុយនិស�
បនចូល “េត�នឹងមនអ�ីេកតេឡង?” ប៉ុែន�អនកដឹងេទថអ�ីែដលអ�ច រយមនិែមន
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ជលទធិកុមមុយនិស�េទ។ អនកអនុ ញ តឱយខញុ ំ�បបអ់នកឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិខ� ចកុមមុយនិស�
េទ។
97 ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំខ� ច គឺអនកេពនទីកុស� �កម�បឹក�េនះនឹងនអំនកេ ។ េនះ
គឺជេរ ងមយួ។ �នឹងបេងកតជស ញ សមគ ល់របស់សត� េហយអនកនឹង�តវចូលេ
កនុងេនះ។ េ�យ�រែតអនកជអងគករ អនក�តវែតចូលឬេចញ។ េនះេហយ ជអ�ី
ែដលមនុស�ខងវ ិ ញ ណ ល� មន�បជញ  ដឹងអំពីេរ ងេនះ។ េយង�តវករទីបនទ ល់
មយួេទ តេ េលសមុ�ទ េយងរកេឃញឥឡូវេនះ។ េហយេពនទីកុស�របស់េយង
�គនែ់តេលប� ទំពកែ់ខ�និងលិច “�នឹងក� យជអ�ីដអ៏�ច រយ!” េ េពល�េមតូ
ឌីស េ�បសប៊េីធេរ ន លូេធេរ ន �ពះវ�ិរៃន�ពះ�គីសទ និងេពនទីកុស� អនកនឹង�តវ
បដិេសធ—បដិេសធេគលលទធិ�វកដអ៏�ច រយរបស់អនកេដមបេី ទីេនះ។ ពួកេគ
នឹង�តវេធ�ដូចគន ។ អនកនឹងមនិមនអ�ី�តវេធ�េ កនុង�េទ។ �ទងំអស់រមួប ចូ លគន
ជមយួទី�កងរ ៉មូ �គនែ់តជអ�ីែដលបនបង� ញឱយេឃញ។ �ពះគមពរីបននិយយ
ដូេចនះ។
98 េតមនប � អ�ីជមយួ�គអធិបបយែដលអនុ ញ តឱយេរ ងទងំេនះមនេ កនុង
�ថ នភពេនះ េ�យមនិ�ពមន�បជជន? �ពះនឹងត�មវឱយមនេ កនុងៃដរបស់
ពួកេគ។ េ េពលេនះកនុង�គលំបក ពួកេគមនប �  ពួកេគមន។ កុមមុយនិស�
មនិកំណត ់�គឺជ�កម�បឹក�ែដលនឹងេលប�កមទងំមូល។ េហយចងចេំ េពល
អនកនិយយថ “នឹងមនិ…” �េកតេឡង បនទ បម់ក�យឺតេពលេហយ។ អនកបន
យកស ញ សមគ ល់របស់សត�។ េពលេនះអនកជកមមសិទធិរបស់�។
99 អនក�ចទទួលបនកែន�ងែដលអនក�ចេច សឱយឆង យពី�ឥឡូវេនះ បទ
សូមេបះ��េ នគរ�ពះ។ របូកយរបស់�ពះ�គីសទគឺជរបូកយដ�៏ថក៌ំបងំរបស់
�ពះ�គីសទ ែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិបនចូល
េ កនុង� ចូលេ កនុង� និយយជមយួ� និយយកនុងភ�ដៃទ ចូលេ កនុង�
ែ�សកចូលេ កនុង�។ អនកបនេកតេ កនុង� េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �តឹម�តវ
េហយ។ �បកដ�ស់។
100 ឥឡូវេនះេយងកតសំ់គល់ចំណុចទងំេនះ ប � េកតមនេឡងកនុងេពល
ែតមយួ។ អូ �រក�បន�កេឡកេមលេហយនិយយថ “អូ-ហ�ូ ពួកេគបនរេវ រ�យ
េហយ ពួកេគ�គនែ់តេ ទីេនះេ�តចុះេឡង ែ�សក េ�យមនេពលធំ។ អនកដឹង
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េទថេពលេនះជេពលរបស់ខញុ ំែដល�តវពន�ិចពួកេគ។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួពួកេគ
ឥឡូវេនះ។”

101 ដូេចនះ�បនេ�កកេឡងពីេលភន ំេហយចបេ់ផ�មបឺតដេង�មពុលរបស់�: “ៃថងៃន
ករអ�ច រយបនកន�ងផុតេ ។ យ៉ង�មញិខញុ ំេជ ថមនុស�ទងំេនះ�គនែ់ត
ភយ័ប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំគិតថពួកេគគួរែតមន—មន—ករេធ�េតស�ផ�ូវចិត�មុនេពល
ពួកេគេ សិក�េ បរេទស។” េពនទីកុស�! អ៊ូ-ហ�ូ សូមេមល ដេង�មពុលរបស់�
សម� ប�់ពះបនទូល “អូ ខញុ ំគិតថ�ជអ�ីេផ�ងេទ តខញុ ំ—ខញុ ំេជ �…” េឃញេទ េ �តង់
ដូចនិកយដៃទេទ តែដលបនេធ� េនះ�គនែ់តជផ�ូវែដលពួកេគកំពុងេដរ។ ពួកេគ
នឹង �សម� ប�់។ េម៉ងែដលអនកេរ បចំ� ែដលសម� ប�់។ �ែតងែតមន។ �នឹង
ែតងែតមន។ �នឹងមនិេកនេឡងេទ តេទ។ �មនិែដល�តវបនេគ�គ ល់េ កនុង
�បវត�ិ� ស�េទ។ េ កនុង—េ កនុងយុគសមយ័េ ឌីេសេសេនះ �ពះ�គីសទេ
ខងេ�ក�ពះវ�ិរ េ�យេគះទ� រពយយមចូល។ េហយពួកេគ�គនែ់តមនិ�ច
�ទ�ំទបន។ ពួកេគមនិ�ច�� ប�់បនេទ។ ឥឡូវេនះេយងរកេឃញេហយថ
សមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ  ប � បនមកដល់េហយ។

102 េហយបនទ បម់កេយងចបេ់ផ�មដឹងថ អពភូតេហតុមនិេកតេឡងេទ តេទ ដូច
�អ ច ឹង។ អនកឈេឺ ផទះឈ។ឺ �មនិែមនេ�យ�រ�ពះេទ។ �េ�យ�រែតខ�ះ
ករែ�បចិត�កនុងចំេ�ម�បជជន។ មនិមនករផុសផុល។ ពួកេគ—ពួកេគអងគុយ
េហយ�� ប ់ េ ផទះនិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំគិតថ�ល��ស់។ អ៊ូ-ហ�ូ។” េឃញេទ
មនិមនករខនះែខនងេនះេទ។ មនិមនអ�ីេ កនុងមនុស�ែដលគួរែតេ ទីេនះេទ។

103 ខញុ ំចងចកំលពី១៥ឆន មំុន េ ទីេនះកនុងរដ� �កន�់ស េ េពលែដលខញុ ំ
ជួប�បជំុគន បន�ិចេ  ជូនបូរ ៉ ូ េ េពលមនុស��បែហល៤មុនឺនកព់យយមចូលរមួ
េនះ សូមមក�បជំុេ ទី�កងមយួែដលមនមនុស��បែហល មយួមុនឺ�បពំនន់ក។់
េហយពួកេគបន�កក់បបសេ េ�កម�នដឹកទំនិញនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយ
កន�់ក�សបិទេលកូនេកមងែដលឈរឺបស់ពួកេគ េដមបចូីលេ ខងកនុង។ ពួកេគ
អងគុយេ េកអីរបស់ពួកេគេហយមនិចកេចញេ � ទងំយបទ់ងំៃថង េហយ
មនមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគេ យក�បំ៊ហឺគឺនិង—ដបប៉ុបមយួ េហយ
េ ទីេនះ ទងំកនុងនិងេ�ក ៃថងមយួចូលនិងេចញេ�ក។ ចិត�របស់ពួកេគកំពុង
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េឆះឆលួ។ �គនែ់តជេរ ងតូច�ចបំផុតែដល�ពះជមច ស់បនេធ� �បនេធ�េ�យ
ពួកេគេឆះឆលួ។ េហយពួកេគ�បរ់យនកចូ់លមក។

104 �ទងេ់ ែតជ�ពះដែដល េ យបេ់នះ ែដល�ទងម់នេ ១៥ ឆន មំុន។
�ទងេ់ ែតជ�ពះដែដល េ យបេ់នះ ែដល�ទងគឺ់ជេពលែដល�ទងប់នបេងកត
ៃផទេមឃនិងែផនដី។

105 ប៉ុែន�េត�ជអ�ីេ ? េយងមនករចប�់រមមណ៍និងចងប់េងកតអងគកររបស់
េយង ចងប់េងកតេនះ េហយបេងកតេនះ េហយបេងកតអ�ីែដលអ�ច រយនិងភ�ែឺចងចងំ
េ�ប បេធ បជមយួជូនេណស ជមយួេមតូឌីស ជមយួបទីសទ ជមយួ�ពីសប៊ី
េធេរ ន។ អនកមនិែមនជរបស់ពួកេគេទ។ េទ អនកមនិែមនេទ។ ពួកេគជមនុស�
និកយ ែដលមនិអីេទ មនិមនអ�ី�បឆងំនឹងពួកេគេទ។ មន�គី�ទ នល�ៗជេ�ចន
កនុងចំេ�មពួកេគ ប៉ុែន�អនកមនិគួរេសពគបខ់�ួនឯងេ កនុង�កមែដលមនិេជ េនះ
េទ។ “មនុស�ែដលបដិេសធអំ�ចរបស់�ពះ” អនកមនិ�តវ�បកនខ់ជ បជ់មយួ
ពួកេគេទ។

106 អនកដឹងេទ ប � របស់�េទ គឺអនកកំពុងពយយមេធ�ឱយមនហូលីវដូេ កនុង
�ពះវ�ិរ។ េរ ងែដលអនកគួរែតពយយមេធ�គឺយកហូលីវដូេចញពី�ពះវ�ិរ។ េឃញ
េទ? អនកកំពុងពយយមេធ�ឱយ�គររបស់អនក�� ត អនកកំពុងពយយមេធ�ឱយនិកយ
របស់អនកធំ រហូតដល់�ទកទ់ញករចប�់រមមណ៍ពី�បជជន។ េយងមនិ�ច
េ ែកបរពួកេគបនេទ។ េយង�តវែតមនពួកេគេ ខងេយង។ អ�ី�គបយ៉់ងភ�ចឺងំ
សូមចងច ំ ហូលីវដូបេ ចញពន�ឺជមយួនឹងភពជពិភពេ�ក ខណៈេពលែដល
ដំណឹងល�ភ�េឺ�យភព�បទប។ មនភពខុសែប�កគន រ�ងពន�ឺែចងចងំនិងពន�ឺ។
ដំណឹងល�បំភ�េឺ�យភព�បទប ភពស�ូតបូត បនទ បខ�ួននិងអំ�ច។ ខណៈ
េពលែដលហូលីវដូរះ េហយអនក�ល់គន ែ�សកេហយយំ េហយេ រក�។ េឃញ
េទ? េយងមនិ�តវករ�េទ។

107 េយងចងរ់ស់េ កនុងពន�ឺែបបេនះ។ �ទងម់នបនទូលថ “អនកគឺជអំបិលៃន
ែផនដី។” “�បសិនេបអំបិលបតប់ងរ់សជតិរបស់�” េនះគឺជកម� ងំរបស់�
េ កនុងដំណឹងល�។ េយងគួរែតមនអ�ីផ� ស់ប�ូរេ កនុង�ពះវ�ិររបស់េយង ថេម
តូឌីស បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន និងពួកេគទងំអស់គន នឹងចងម់ក។ េយងគួរែត
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ៃ�ប�ស់! ជអំបិលេធ�ឱយេ�សកទឹក បេងកតករេ�សកឃ� ន។ អំបិលគឺជរសជតិ
�បសិនេប�ទកទ់ង។ ��តវែតទកទ់ង។
108 េហយេយងដឹងថ កំហឹងដអ៏�ច រយរបស់េយងពយយមេ�ប បេធ បជមយួេម
តូឌីសនិងបទីសទ ជមយួ�គរធំៗនិងកែន�ងធំៗនិងមនុស�ែដលមនករអបរ់ ំ
ល� និង��េរ នធំៗនិងម�វទិយល័យធំៗនិងអ�ីៗដូចេនះ។ េយងបនឈប់
ខឹងេហយេ ទីេនះ ប � បនមកដល់េហយ។
109 េហយចិត�ខងវ ិ ញ ណេមលជំុវញិេហយនិយយថ “េ ទីេនះ រងច់មំយួែភ�ត
េ ទីេនះ េតេយងទងំអស់គន នឹង�តវទទួលយក�កម�បឹក�េនះេទ? េត�កម
របស់េយងទងំអស់នឹងចូលេ កនុងេនះេទ?” ពិតេហយ អនកនឹងេ ។ េនះគឺ
ពិត�បកដ។ អនកសម�ងឹេហយេមលេបអនកមនិេធ�។ �ពះគមពរីបននិយយថ អនក
ពិតជចង ់ េហយ�ពះ�គីសទនឹងេ ខងេ�ក។ �ពះចនទក� យជេខម ងងឹតេ មុខ
សេម�ចប៉ប (ជអនកទីមយួែដលបនេ ទី�កងរ ៉មូ) េ យបេ់ផ�ងេទ ត បង� ញអនក
នូវស ញ មយួេ េលេមឃ។ មនិបនទយទុកជមុន �បនេធ�។ េត�ពះអមច ស់
កំពុងេធ�អ�ីេ ៃថងេនះ ករអ�ច រយ�ស់!
110 បនទ បម់កេ កនុងេម៉ងដេ៏ខម ងងឹតដធ៏ំេនះ េ េពលែដលពួកេគេ ទីេនះ
ខយល់បកម់ក។ ក�ីសងឃមឹៃនកររស់�នមនជីវតិទងំអស់បនបត។់ ឥឡូវេនះ
េតអនកនឹងេធ�អ�ី�បសិនេបនិកយរបស់អនកចូលេ កនុង�កម�បឹក�? េតនឹងមន
អ�ីេកតេឡងចំេពះអ�ីដអ៏�ច រយរបស់េយងទងំអស់ែដលេយងបន�ងេ េល
ែផនដីេនះ ក�ីសងឈមឹចុងេ�កយបនបត?់
111 ប៉ុែន�អនកដឹងេទ ខណៈែដលពួកេគេហ បនឹងែ�សកេហយក�ីសងឃមឹទងំអស់
�តវបនបតប់ង ់ ពួកេគមនិ�ចសេ ងគ ះបនេឡយ។ េហយភ� មៗេនះ ពួកេគ
បនេឃញ�ទងយ់ងមកេ�យេដរេលទឹក។ េ េពលងងឹត�ទងប់នយងចូល
មក។
112 អនកដឹងអ�ីេទ? េ េពល�ទងច់កេចញពីពួកេគ �ទងដឹ់ងថនឹងមនអ�ី
េកតេឡង ដូេចនះ�ទងប់នេឡងភនខំពស់បំផុតេ េលដី។ អនកេឡងខពស់អនក�ច
េមលេឃញបែនថមេទ ត។ េហយ�ទងប់នេឡងេ េលេដមប�ីទង�់ចេមលពួកេគ
អនកដឹងេទ។
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113 េហយ�ទងដឹ់ងថេរ ងេនះនឹងមកដល់។ �ទងព់យករណ៍ថៃថងេនះនឹងេ
ទីេនះ។ “ដូចេ សមយ័សូដុមែដរ �នឹងេកតេឡងេ េពលែដលកូនមនុស�យង
មក េ េពលែដលកូនមនុស�កំពុងេលចមក។” បនទ បម់ក�ពះ�ជបុ���តវេបក
សែម�ង។ ជំននម់នុស���កកនិ់ងផិតកបតេ់នះនឹងែស�ងរកទីសំគល់។ �នឹងមន
ស ញ មយួ។ �នឹងបដិេសធដូចែដលពួកេគបនេធ�េ េពលេនះ ប៉ុែន��នឹងជ
ស ញ ៃនកររស់េឡងវញិ។ �ទងេ់ មន�ពះជនមេ េឡយ េ�យេធ�ដូចែដល�ទង់
បនេធ�។
114 េយងដឹងថ េ កនុង�គដអ៏�ច រយេនះ ពួកសិស�ទងំេនះកំពុងមនទុកខ�ពយ
�ទងប់នេ�កកេឡងេដមបឱីយ�ទង�់ចេមលពួកេគ។ �ទងក់ំពុងអងគុយេ េលភនំ
េមលពួកេគ។
115 េហយឥឡូវេនះ�ទងម់និេឡងភនេំទេលកេនះ ប៉ុែន��ទងប់នេឡងពីផនូរ េហយ
េឡង�មខយល់ េលសពី�ពះចន័ទ ផក យ រហូតដល់�ទងេ់ឡងខពស់រហូតដល់�ទង់
�តវសម�ងឹចុះេ�កមេដមបេីមល�ថ នសួគ។៌ េហយេ ទេីនះ�ទងអ់ងគុយេ េលទី
ខពស់។ ឥឡូវេនះ�ពះេន�តរបស់�ទងេ់ េល េហយខញុ ំដឹងថ�ទងក់ំពុងេមលេយង។
�ទងគឺ់ជអនកេមល។
116 េហយេ ទីេនះកនុងេវ�ដេ៏ខម ងងឹតេនះ េ េពលែដល�កមជំនុំទងំអស់
បនចូលេ កនុងកមមវធីិដអ៏�ច រយ េហយពួកេគទទួលបនកមមវធីិេនះនិង
កមមវធីិេនះែដលបនេរ បចំកមមវធីិទងំអស់ដូចជ�កមជំនុំដៃទេទ ត គឺជនិកយ។
េហយមនអ�ីេកតេឡង? េ កនុងេម៉ងៃនភពងងឹត េ េពលែដលមនុស�
េពរេពញេ�យវ ិ ញ ណពិត�បកដមនករេង ងឆងល់ “េតនឹងមនអ�ីេកតេឡង?
េមលកូនៗខញុ ំ!” បុរសនិយយថ “េមល�បពនធខញុ ំ! េមលេនះ!”
117 េហយពួកេគបនអនុ ញ តឱយេចញៃថង�ទិតយ ឬករ�បជុំអធិ�� នេ េដម
យបៃ់ថងពុធ ដូេចនះពួកេគ�ចេមល េយង�ស�ញ់សូ៊សីុ ឬអ�ីដូចេនះ េ េល
ក ច កទូ់រទស�ន។៍ “អនក�ស�ញ់ពិភពេ�កេ�ចនជង�ស�ញ់�ពះ។” សែម�ង
ដូចពួកេគ។
118 ខញុ ំបន�បប់ ស�ីមន កេ់ ៃថងមុនថ នងេស� កពកតឹ់ងែណន�ស់។ ខញុ ំបន
និយយថ “បង�សី រ ៉បូេនះតឹងេពក។ ��បែហលជមនិល�េទែដលខញុ ំ�បបអ់នក ប៉ុែន�
�ពិតជអ ច ឹង។ អនកគឺជ�គី�ទ ន េហយអនកនឹងេធ�ឱយមនករជំពបដ់ួល។”
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119 នងបននិយយថ “ែមនេហយ បង�បស �បណ� ំអនកដឹងពីអ�ីេទ?” នង
បននិយយថ “េនះគឺជ�បេភទែតមយួគតែ់ដលពួកេគេធ�។”
120 ខញុ ំបននិយយថ “ពួកេគេ ែតលកទ់ំនិញ េហយពួកេគមនម៉សីុនេដរ។
មនិមនេលសេទ។” បទ។
121 សូម�� ប ់ ខញុ ំសូម�បបេ់រ ងមយួដល់អនក អនកជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំេអយ។
មនិេរ សេអងអនកេទ។ េទ បទ។ ខញុ ំពយយមករពរអនកពីករេធ�ទុកខេទស។
ដ�ប�វ ិ ញ ណេនះសថិតេ កនុងអនក អនកនឹងេធ��បន។ �តឹម�តវេហយ។
អនក�តវែតយកេចញពី�។ ឥឡូវេនះអនក�ច�កសមនឹងខ�ួនអនកជមយួនឹង
សុនទរកថេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីេរ ងមយួ សូមេមល “េបះដូងរបស់អនកេ
ទី� �ទពយរបស់អនកកេ៏ ទីេនះែដរ។”
122 ចខំញុ ំ�បបអ់នក។ អនក�បែហលជ�� តដូចផក លីលីចំេពះប�ីអនក េហយអនក
�បែហលជ�� តដូចផក លីលី េកមង�សីេអយស�មបម់តិ��បសរបស់អនក ប៉ុែន�
ៃថង�មយួ�ពះជមច ស់នឹង�បទនចេម�យដល់អនកចំេពះអំេពផិតកបត។់ អនកមន
កំហុសេ េពលអនកេស� កពកែ់បបេនះ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “អនក�
កេ៏�យែដលសម�ងឹេមល ស�ីេដមបមីនត��  បនផិតកបតជ់មយួនងរចួេហយ
េ កនុងចិត�របស់គត។់” េហយេ េពលែដលបុរសេនះ�តវេឆ�យថ ជមនុស�
មនបបេ�ពះែតសម�ងឹេមលអនក ពីអំេពផិតកបត ់ េតអនក�បង� ញេរ ងេនះដល់
គត?់ គិតពី�។ ស�ីេពនទីកុស� អនកគួរែតខម ស់េអ ន! េឃញេទ? អនកគួរខម ស់!
123 ខញុ ំ�ស�ញ់អនក េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំនិយយដូេចនះ។ �ស�ញ់
គឺជករែកត�មវ។
124 េយងសថិតេ េលភពរ�ករ់អលួដធ៏ំ ករេស� កពកដ់អ៏�ច រយ។ ��គនែ់ត
ដូចជនិងមនលកខណៈដូចពិភពេ�ក។ �ទងម់នបនទូលថ “កុំ�ស�ញ់េ�
កីយនិងអ�ីៗរបស់េ�កីយ។៍ េបអនកេធ�ដូេចនះ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះមនិមន
សូមបែីតេ កនុងអនក” ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកនិយយភ�ដៃទប៉ុនម ន េ�តេឡងចុះ
� ំ កតស់ក ់ ពករ់ ៉បូែបបេនះេទ។ អនកអនុ ញ តឱយ�។ ែផ�េឈផទ ល់ខ�ួនរបស់
អនក�បបអ់នកថអនកេ ទី�។ េនះពិតជ�តឹម�តវ។ កុំឆងល់ថេយងកំពុងមន
ភពវកឹវរដូចេយងមន េហយខយល់ៃនលទធិកុមមុយនិស� ខយល់ៃន�សន ខយល់ៃន
អងគករ�សន!
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125 �គឺជ—�ជេពលេវ�ចូលរមួ េពលេវ�របួរមួ។ សហជីពកំពុងរបួរមួ
ករងរ េ�យរអ៊ូរទអំំពី�។ �បជជតិមន—អងគករសហ�បជជតិ ពួកេគរបួរមួ
គន ។ �ពះវ�ិរកំពុងរបួរមួគន ។ េត�បង� ញអ�ីទងំអស់? �បង� ញថ�ពះ�គីសទនិង
កូន�កមុកំំពុងរបួរមួគន ។ េនះេហយជអ�ីែដល�និយយអំពី។ �សេមលទងំអស់
េនះកំពុងបង� ញពីករមកដល់ដវ៏ជិជមន។ េមលឥឡូវេនះេ េពលេយងបិទ េ�ពះ
ខញុ ំយឺតេពលេហយ។
126 េហយឥឡូវេនះសូមកតសំ់គល់ េ កនុងេម៉ងដអ៏�ច រយេនះេ េពលែដល
ក�ីសងឃមឹទងំអស់បនបត ់ ពីកររស់�នមនជីវតិ ពួកេគបនេឃញមននរ�
មន កម់ក េដរេលទឹក េដរេឡងមក។ េហយេរ ងែដលជែផនកដេ៏�ក ម�កំ សូម�� ប់
ឱយជិត គឺជេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចជួយពួកេគបន ពួកេគខ� ច។ ពួកេគថ “�
េមលេ មនភពរស់រេវ ក។ អនក�បែហលជដឹងេហយ ថវ ិ ញ ណ។”
127 �បសិនេបេរ ងេនះមនិេកតេឡងម�ងេទ ត! ពួកេគខ� ច�។ ពួកេគខ� ច
�គទយ ពួកេគខ� ចអំ�ច�រក� និង�បេភទខ�ះ។ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ
មនបនទូលថ�នឹងេកតេឡងេ ៃថងេនះ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចជួយពួកេគ
គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ មនិែមនជនិកយេផ�ងេទ មនិែមនពួកេគទងំអស់ចូលរមួ
ជមយួគន េទ។ េនះ�គនែ់តេធ�ឱយ���កកជ់ងេពល�ៗទងំអស់។ េរ ង
ែតមយួគតែ់ដល�ចជួយអនកគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
128 េហយេ េពលែដល�ទងប់នសនយថនឹង�តឡបម់កវញិេ ៃថងចុងេ�កយ
េ កនុងទ�មងេ់នះ េហយេធ�ករេនះ ករសនយ (ដូចជមុនេពលកូន�បសសនយ
បនវលិ�តឡបម់កអ�័ប�ែំដលជពូជដំបូង) ពូជ�ជវង�អ�័ប� ំ �ពះេយសូ៊វ
នឹង…បននិយយថនឹងេឃញអ�ីដូចគន ។ េ ចំេពះមុខ�ពះ�ជបុ��ែដលបន
សនយ �ពះនឹងបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុង�ចឈ់មេហយេធ�ដូច�ពះេយសូ៊វែដរ
ដូចែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ� ដូចអ�ីែដលបននិយយនឹង�តវេធ�េ ៃថង
ចុងេ�កយ។ េហយេ ទីេនះករសនយទងំអស់េនះែដលេយង�ច�ក�់បន
េ�យ�បសិ់បនក ់េ ទីេនះមុខអនក ថេនះ�តវបនេគសនមតថ់នឹងេកតេឡង។
129 េហយ�កមជំនំុ ែដលគួរែតមន�វធុ េចញេដមបទីទួល� “ខញុ ំខ� ចបន�ិចអំពី�។
�មនិែមនជរបស់�កមេយងេទ េឃញេទ។” េហយពួកេគខ� ច�។ េរ ងែតមយួគត់
ែដល�ចនពំួកេគេ រក�ពះ�គីសទ គឺ�ពះ�គីសទផទ ល់ េហយពួកេគខ� ចថ�គួរឱយ
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ខ� ច។ “អូ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ អនក�បែហលជេឃញវ ិ ញ ណេហយ េហយខញុ ំមនិដឹងអំពី
�េទ។” ករភយ័ខ� ចចំេពះេរ ងែតមយួគតែ់ដល�ចជួយពួកេគ។
130 េហយេ កនុង�គដពិ៏បកេវទនេនះ �កមជំនំុែដលបនេ�ជសេរ ស �កមែដល
អងគុយេ ទីេនះ ខ� ចថ��ចជេខម ច ពួកេគមនិចងម់នអ�ីទកទ់ងនឹង�េទ។
បនទ បម់កសូមឱយសំេឡងដែ៏ផ�មែល�មេនះ “កំុខ� ច។ �គឺខញុ ំ។”
131 �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលែមនេទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] �ទង់
មនិែដលផ� ស់ប�ូរ េដមបកី� យជ�ពះបនទូលេឡយ។ ឥឡូវេនះអនកមនិ�ចលឺ
�ពះបនទូលនិយយេទ េ យបេ់នះ “�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត។ កំុខ� ច �គឺខញុ ំ”? [“�ែមន៉។”]

ចូរេយងឱនកបលចុះ។
132 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ៌—�ង ចគឺេក� ។ េម៉ងកនែ់តងងឹតេ េហយ ថ
េតេភ�ងបនរលតពី់�សនៈយ៉ងដូចេម�ច។ �ទងក់ំពុង�បមូលផលេ ទី�ល។
�ទងម់នបនទូលថ “នគរ�ថ នសួគរ៌េ�ប បដូចជបុរសមន កែ់ដលយកសំ�ញ់
េ កនស់មុ�ទ េបះ�ចូលេហយដល់េពលគតន់�ំេចញ។ នគរ�ថ នសួគេ៌�ប ប
បនដូចេនះឯង។” �ពះជមច ស់េអយ ៃថង�មយួ�តីចុងេ�កយែដលសថិតេ
កនុងទឹកេនះ! �ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគបនយក�គប�់បេភទ។” សំ�ញ់
ដំណឹងល�េនះចបប់ន�គប�់បេភទ។ �ចបប់នអេណ� ក �តីេ�ក ល ពីងពង
ពស់ �តីតូចធំ។ េយងមនិដឹងថ�ចបអ់�ីេទ ប៉ុែន�មន�តីខ�ះេ ទីេនះ �ទងក់ំពុង
េមល។ �ទងគឺ់ជេ �កម។ ប៉ុែន�េយងដឹងយ៉ងឆបរ់ហ័សថអេណ� ក ក� ម និងអ�ី
ៗទងំអស់�តលបេ់ អណ�ូ ងភកម់�ងេទ ត �តលបេ់ ទឹកវញិ។ ប៉ុែន�ៃថង�មយួ
�តីចុងេ�កយែដល�តវបនែតង�ងំ បនកំណតទុ់កជមុនថនឹងមកដល់ ែផនក
ចុងេ�កយៃន�ងកយនឹង�តវទញេចញពីបឹងេនះ។
133 �ទងប់នេបះសំ�ញ់េ សមយ័លូេធ េហយេវសលី �ឡិចសិនដឺេខម
ែបល៊ ចនសមីត កល់វនី ណុក ហ�ីននី �នឃីជេដម។ េ កនុងយុគសមយ័ េពន
ទីកុស� ៃថងរបស់េអហ�េអហ�បូសវតឺ និង ហ�កម៉ន ់ បុរសអ�ច រយទងំេនះ។ �ទង់
បនេបះេចលសំ�ញ់ែដលជៃថងរបស់ប៊លីី�នេ់ដ េ�យធ� កចុ់ះ�មសមយ័
កល។
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134 េហយឥឡូវេនះអនកកំពុងែតឆ�ងកតស់មុ�ទ។ េតមនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
អងគុយេ ទីេនះេទ �ពះអមច ស់? េបែមន េតពួកេគ�ចដូច ស�ីតូចេ អណ�ូ ងែដរ
ឬេទ? សូមបែីតេ កនុង�ថ នភពជេពសយចរកេ៏�យ នងេ ែតទទួល�គ ល់
ថ�ទងគឺ់ជ�ពះេមស�ុ។ី នងបនេឃញទីសមគ ល់េនះ។ េនះេហយ។ នង
បននិយយថ “ខញុ ំយល់ថ�ទងជ់េ��។” នងមនិដឹងថ�ចជ�ពះេមស�ុ ី
េទ។ នងបននិយយថ “េយងកំពុងែស�ងរក�ពះេមស�ុ”ី កនុងនយ័មយង៉េទ ត
ថ។ “េយងដឹងថេពល�ែដល�ពះេមស�ុយីងមក �ទងនឹ់ង�បបេ់យងពីេរ ង
ទងំេនះ។” េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំគឺ�ទង។់” េនះេហយ។
135 ឥឡូវេនះ េ យបេ់នះ �ពះអមច ស់អនុ ញ តឱយពួកេគេមលេឃញថ “�គឺជ
ខញុ ំ កុំខ� ច។ �ជករសនយរបស់ខញុ ំ។” េ�បសអនកជំងឺឱយជសះេសប យ �ពះអងគេអយ
សូមជួយសេ ងគ ះអនកបតប់ង ់បំេពញកែន�ងទំេនរ។
136 សូមឱយេយងេ ឆង យេ យបេ់នះ េហយនិយយេ កនុងដួងចិត�របស់
េយង េ េពលេយងេ ឆង យ ដូចជអនកែដលមកពីេអម៉ុស “េតចិត�េយងមនិ
េឆះកនុងខ�ួនេយងដូចែដល�ទងប់នបំេរ េយងេ យបេ់នះេ កនុង�គរ ដេ៏ទវ
ភពរបស់�ទង!់” រេប បែដលពួកេគដឹងថ�ជ�ទង ់ ពួកេគបនអេ ជ ញ�ទងចូ់ល
េហយែភនករបស់ពួកេគេបកចំហ។ សូមឱយេយងទងំអស់គន េ យបេ់នះ សូម
អេ ជ ញ�ទងម់ក �បសិនេបេយងមនិយល់ពី�េទ េយង�ចអេ ជ ញ�ទងប់នេទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។ េនះគឺជវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ចបង� ញពីខ�ួនឯង។
137 េហយេយងកតសំ់គល់ពីរេប បែដល�ទងប់នបង� ញអងគ�ទងប់នទ បពី់ករ
រស់េឡងវញិរបស់�ទង ់ �ទងប់នេធ�អ�ីមយួ�មរេប បដូចគន  �ទងប់នេធ�មុន
ករឆក ងរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះសូមមកេ យបេ់នះ �ពះអមច ស់េអយ �ទងម់ន
បនទូលថ ខញុ ំគឺជ�ទងេ់នះ “ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។”
េធ�ម�ងេទ ត ស�មបេ់យង ដូចជ�ទងប់នេធ�េ �គែដល�ទងឈ់រេ ទីេនះ
កនុង�ចឈ់មេ េលែផនដី។ េយងនឹងេ ផទះេ�យចិត�ទនភ់�ន ់ ដូចជអនក
ទងំេនះ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វេយងអធិ�� ន។ �ែមន៉។
138 ឥឡូវេនះេ កនុងកមមវធីិេ យបេ់នះ ខញុ ំដឹងថ�កកេ់ក� �ស់ េហយេយង
មនេពលៃមភនទីេដមបេីចញទនេ់ពល។ [កែន�ងទេទេ េលែខ��ត—់េអដ។]
ខញុ ំ…
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139 ខញុ ំមនិ�ចប ឈបឬ់��ងំអ�ីែដលខញុ ំេធ�បនេទ។ ខញុ ំ�តវបនដឹកនេំ�យអ�ីមយួ
ខញុ ំែតងែតមនេពញមយួជីវតិរបស់ខញុ ំ េហយ�ែតងែត�តឹម�តវ។ �មនិែដល�បបខ់ញុ ំអ�ី
េ�កពីអ�ីែដលមនេ កនុង�ពះគមពរី។ ខញុ ំមនិ�ចប ឈប�់បនេទ។ ខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ី
បនេទអំពី�។ ��គនែ់តេធ��យ៉ង�កេ៏�យ។ េហយខញុ ំ�បកដថ �បសិនេប
ខញុ ំ�� បប់ងគ ប ់ មននរ�មន ក�់តវករ�។ េហយខញុ ំនឹងេ�ម ះ�តង។់ េហយេ ៃថង
េនះ ខញុ ំចងេ់ធ�ដូចប៉ុលដអ៏�ច រយបននិយយថ “គម នឈមបុរស�េ េលៃដខញុ ំ
េទ។” ហ�ូ-អ៊ូ។ ខញុ ំ—ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីករពិត។ មនិដូចខញុ ំ…ខញុ ំ�ស�ញ់អនក។
140 េហយ�បសិនេបអនកមនេកមង�បសតូច… ឥឡូវសូមគិតអំពី� ស�ីេអយ អនក
ែដលខញុ ំបនស�ីបេនទ សមយួរយៈមុនេនះ បងប�ូន�សីែដលមនសក�់យ�យ
និងរបស់របរេផ�ងៗ។�បសិនេបខញុ ំ… �បសិនេបអនកមនេកមង�បសតូចមន កអ់ងគុយ
េ �មផ�ូវ េហយអនកនិយយថ “យុវជនជទី�ស�ញ់ អនកគួរែតចូលមក ល�
ជង។ ��បែហលជខញុ ំមនិដឹងេទ ពួកេគ�បែហលជនឹងេធ�ដំេណ រជំុវញិអនក។” អនក
មនិ�ស�ញ់េកមងេនះេទ។ ហនឹងេហយ។ អនកនឹងេចញពីទីេនះេហយពួនគត ់ ឬ
េធ�ឱយគតចូ់លមក។ ហនឹងេហយ។ អនក�ស�ញ់គត។់
141 េនះេហយជរេប បែដលដំណឹងល�មន។ �ពះ�ស�ញ់អនក។ “េហយអ�ី
ែដល�ទង�់ស�ញ់ �ទងេ់�ប ន�បេ និងស�ីបេនទ ស េកមងៗទងំអស់ែដលមករក
�ទង។់” �បសិនេបអនកមនិ�ច�ទ�ំទនឹងករស�ីបេនទ សបនេទ អនកេ េហយខឹង
នឹង� បនទ បម់កអនកគឺជកូនេ�កចបប ់ អនកមនិែមនជកូនរបស់�ពះេទ។ ដូេចនះ
�គនែ់តចថំ ��គនែ់តជបទគមពរីប៉ុេ�� ះ។
142 ឥឡូវេនះពកយមយួពី�ទង ់ មយួពកយនឹងមននយ័េលសពីអ�ីែដលខញុ ំ�ច
និយយបនមយួ�នជីវតិ។ គឺ�ទង។់ េយងដឹងពីករសនយរបស់�ទង។់ េយង
ដឹងពីអ�ីែដល�ទងប់នសនយថនឹងេធ�។ ឥឡូវេនះខញុ ំមនិដឹងថ�តវឬអតេ់ទ…បន
េធ�…េយងនឹងមកពី…
143 េតគតផ់�ល់កតម�ងេទ តេទ? េតអនកបនផ�ល់កតេ ៃថងេនះេទ? េត�ជអ�ី?
េជ មនិអីេទ។ មនិអីេទ េដមបសីន�សំំៃចេពលេវ� សូមចបេ់ផ�មពីេលខមយួ។
ឥឡូវេនះ ពួកេគ�បែហលជពសេពញ�គរ។ េជ េលខមយួ។
144 េហយឥឡូវេនះេយងមនករលំបកខ�ះ។ េយងចបេ់ផ�មពីេពលមយួ ពី
មយួេនះ�មេពលេវ�។ ខ�ះ�តលបម់កវញិ និងេ ជំុវញិ ប៉ុែន�េយងេធ�ឱយពួកេគ
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ចេង� តគន េ ទីេនះ។ ប៉ុែន�មនុស��គបរ់បូែដលចូលមក �ល់ៃថង មនឱកសេឡង
មកជួរ។ មនិមននយ័ថេ�ពះអនកេ ទីេនះ…
145 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកដឹ់ងថ េ កនុងកិចច�បជំុេនះ មនអនកទស�នជិត
ពីរដង បនជសះេសប យ ដូចែដលបនជសះេសប យេ ទីេនះ? �បកដ�ស់
អនកដឹងេហយ។ សូមេមលកតអធិ�� នគឺ�គនែ់តេធ�ឱយមនុស�េឡងមកទីេនះ
ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកនុងចំេ�មពួកេគ ដូេចនះដូចែដលអនកធ� បេ់ធ�
េនះ។ េយងមនិចបំចម់ន�ឥឡូវេនះេទ។ េយង�ចលុបេចលកតអធិ�� ន។
146 ដូចេយងបនេធ�កលពីយបម់ញិែដរ េយងមនិែដលមនកតអធិ�� ន
កលពីយបម់ញិេទ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេចញេ កនុងចំេ�មពួកេគែដល
មនិមនកតអធិ�� ន។ េហយខញុ ំបនេឃញេរ ងជេ�ចនែដលខញុ ំមនិបននិយយ
អ�ីេ�ះ េ�ពះខញុ ំមនិដឹងថ�ជករពិតឬអត។់ �េ ែតងងឹតេលពួកេគ េហយខញុ ំ
�គនែ់តទុកឱយ�េ ែត�។ ខញុ ំមនិបនដឹងេទ។ មនិ��កកេ់ទែដលេ ពួកេគ។
អ�ីកេ៏�យែដល�ទងម់នបនទូលគឺ�តឹម�តវ ដូេចនះចូរ�� បនូ់វអ�ីែដល�ទងម់ន
បនទូល។
147 េតអនកនិយយថេនះជអក�រេជ? េជ េលខមយួ? េជ េលខមយួ។ េតអនក�
មនកតអធិ�� ន? េលកៃដេឡង។ អនក�តវែត�ចឡំកូន�បស �តវែតមនខ�ះ…
េ�យខញុ ំសំុេទសផង។ អូ ផ�ូវ�តឡបម់កវញិទល់នឹងជ ជ ំងេ ខងេ�កយ។ សូម
អេ ជ ញមកទីេនះ ស�ីេអយ។ ពួកេគ—ពួកេគ�គនែ់តយកកតទងំេនះមកចុះ
ឥឡូវេនះ េកមង�បស បង�បសបរេឌរ ឬ ប៊លីី មន ក ់ េពលខ�ះពួកេគទងំពីរ �យ
សន�ឹក�តទងំេនះេ ចំេពះមុខអនក េហយបនទ បម់កផ�ល់ឱយអនកនូវកតរបស់
អនក �មអ�ីែដលអនកចងប់ន។ េយងមនិដឹងេទ ពួកេគ�គនែ់ត…មន កេ់នះ�ច
ទទួលបនេលខ ៥ េហយមន កេ់នះទទួលបនេលខ ៧ មយួេនះទទួលបនេលខ
ដប�់បមំយួ និងេនះេលខេកសិប�បេំហយេយងមនិដឹងេទ។ េហយម�ងេទ ត
េពលខញុ ំមក ខញុ ំ�គនែ់តេ កែន�ង�ែដល�សថិតេ  កនុងចិត�ខញុ ំ ខញុ ំេ ពីទីេនះ
មនិថ�េ កែន�ង�េទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត…េបខញុ ំនិយយ…េពលខ�ះខញុ ំ�បច់ំនួនប៉ុនម ន
េ កនុងជួរ េហយែចក�េ�យអនកែដលេ ជួរេនះ េហយទទួលបនចេម�យ។
េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក�បសិនេបខញុ ំមនិេធ� េហតុអ�ី ខញុ ំ�គនែ់ត…អ�ីកេ៏�យ
ែដលគិតដល់ចិត�ខញុ ំ ដំបូងខញុ ំេ ។
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148 េលខមយួ។ េជ េលខពីរ។ េលខពីរ េលខបី េលខបនួ េលខ�ប ំេលខ�បមំយួ
�បពីំរ �បបីំ �បបំនួ ដប ់អនុ ញ តឱយពួកេគមកេមល។ មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ�បមំយួ
�បពីំរ �បបីំ �បបំនួ ដប។់ េនះជករល�។ េនះេហយជវធីិ មក�តវ…រងច់បំន�ិច
បនេ �មផ�ូវេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំគឺ… មយួ ពីរ បី បនួ �ប ំ �បមំយួ �បពំីរ �បបីំ
�បបំនួ។ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះេ ទីេនះ�គឺដប។់ �តឹម�តវេហយ។
149 ដបម់យួ ដបពី់រ ដបបី់ ដបប់នួ ដប�់ប។ំ េនះគឺ�បបំែនថមេទ ត។ មយួ ពីរ បី
បនួ �ប។ំ ល� េនះជករល�។
150 ដប�់បមំយួ ដប�់បពីំរ ដប�់បបីំ ដប�់បបំនួ ៃមភ មយួ ពីរបី បនួ។ ខញុ ំេឃញ
ែតបនួប៉ុេ�� ះ។ ៃមភ េតៃមភបនេឆ�យេទ? �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះេយងមនិចង់
ឈរេ�ចនកនុងេពលែតមយួេទ។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបេយងឆ�ងកតច់ំណុចទងំេនះ
េហយ�ឆបល់មម េយងនឹងេ បែនថមេទ ត។ េយងមនិេ េទ…�បែហលជ
េយង…
151 េ�ះពយយមពីរ បីេទ ត។ េ�ះ�កលបង�បដំងេទ ត។ ៃមភមយួ េ ៃមភ�បំ
េ កនុងជួរេជ អនុ ញ តឱយពួកេគឈរ�បសិនេបអនកចង។់ ៃមភមយួេ ៃមភ�ប។ំ មយួ
ពីរ បី ផ�ូវ�តឡបម់កវញិេ ខងេ�កយ បនួ។ មយួ ពីរ បី បនួ េនះគឺ�ប។ំ មនិអីេទ
ឥឡូវេនះសូមឈបេ់ ទីេនះ។ មនៃមភ�ប ំេ កនុងជួរេហយពួកេគ—ពួកេគត�មង់
ជួរេ ទីេនះ។
152 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងសួសំណួរឱយអនកេពញចិត�មយួ។ េតអនកនឹងផ�ល់ឱយខញុ ំេ�យមនិ
ែបងែចក…សូមឱយ�ពះជមច ស់យកចិត�ទុក�កច់ំេពះអនកកនុងរយៈេពលដប�់បំ
ដប�់បមំយួនទីបនទ ប។់ េតអនកនឹងេធ�ដូេចនះេទ? េហយេតអនកនឹងេធ�ដូចេនះ គឺេបក
េបះដូងរបស់អនកេទ? ឥឡូវចងចអំ�ីែដលខញុ ំបននិយយ។ កុំេ�យ�េដរពីេ�កយ
អនក ដូចជទឹកធ� កេ់លខនងទ ដូចពកយចស់េពល។ កុំេធ�ដូេចនះ។ ពិចរ�
ករេនះ។
153 �បសិនេបខញុ ំ�បបអ់នកនូវអ�ីែដលមនិមនេ កនុងបទគមពរីនិងករសនយស�មប់
សមយ័កល អនកមនកតព�កិចចជួបអនក�គប�់គងេ ទីេនះេហយមក�បបខ់ញុ ំអំពី
�។ �តវេហយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិបេ�ង នអ�ីេ�កពីអ�ីែដលមនេ កនុង�ពះបនទូលេទ។
េហយ�បសិនេបខញុ ំេ �តឹម�តវជមយួ�ពះបនទូលេនះ េហយ�បសិនេបខញុ ំនិយយថ
�ែបបេនះ េហយ�ពះ…�មនេ កនុង�ពះគមពរី។ �បសិនេបេទវ�របស់�ពះអមច ស់
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�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលមនិមនេ កនុង�ពះគមពរីេនះ �មនិែមនជេទវ�របស់�ពះអមច ស់
េទ។ �តឹម�តវេហយ។ �ទងម់និែដល�បបខ់ញុ ំអ�ីទងំអស់េលកែលងែតអ�ីែដល
មនេ កនុង�ពះបនទូលេនះ េហយអនកជអនកកត�់�ទុកឱយខញុ ំ។ �ទងម់និែដល
និយយេរ ងមយួកនុងចំេ�មមនុស��បរ់យ�បព់នេ់រ ង និងភ�ៃនេ�កិយ
េត�ទងធ់� បនិ់យយអ�ីខុស ឬនិយយអ�ីែដលមនិេកតេឡងេទ។
154 សូម�� ប។់ សួរអនក�គប�់គងនិងពួកេគេ ទីេនះ។ េនះគឺជអ�ីែដល
អនកទងំអស់គន េឃញេ ទីេនះ គឺជែផនកសម័�គចិត�របស់�។ �តវេទបងប�ូន?
[បងប�ូននិយយថ “�តឹម�តវ។”—េអដ។] េហតុអ�ី េ ខងេ�កនិងេ កនុងជីវតិ
ឯកជន ជកែន�ងែដល�ទងម់នបនទូលថ “ចុះេ កែន�ងេនះ េហយេមលេនះ។
េហយេរ ងេនះនឹងេកតេឡង។ េហយនិយយ�តងេ់នះចុះ�តងេ់នះ។” ��គនែ់តឥត
ឈបឈ់រ�គបេ់ពលេវ� េមល ចូលឆន នំិងេចញ។ មនុស�េ កនុងទស�និកជន
�គនែ់តេឃញ—េរ ងតូច�ច។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកនឹងេគរព។
155 ឥឡូវេនះេតអនក�ល់គន េ កនុងជួរអធិ�� នេនះ ឈរេ ទីេនះ ជអនកដៃ៏ទ
ចំេពះខញុ ំេទ? េលកៃដេឡង�បសិនេបអនកមន។ មនិអីេទ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ន
នក ់ ដឹងថខញុ ំមនិដឹងអ�ីអំពីអនកេទ? េលកៃដេឡង។ ឥឡូវេនះខណៈេពល…
សូមអរគុណ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថអនកេ ទី�េទេបអនកេឡងេលយរ៉េនះ ថយេ�កយ
ទល់នឹងជ ជ ំង ចុះេ�កម�តងេ់នះ មនិថអនកេ ទី�កេ៏�យ។ ខញុ ំនឹង…
156 ឥឡូវេនះ េនះគឺស�មបក់រល�របស់អនក។ េនះគេឺដមបផីល�បេយជនរ៍បស់
អនក។ សូមេមល េនះគឺស�មបផ់ល�បេយជនរ៍បស់អនក។
157 ខញុ ំគិតថេនះគឺជេ �បសតូចរបស់ខញុ ំែដលកំពុងនិយយជមយួខញុ ំ ប៉ុែន��
មនិែមនេទ។ ខញុ ំមនេ �បសតូចមន កេ់ ទីេនះ េ កែន�ង�មយួយបេ់នះ គត់
មនទំហំប៉ុនេនះ េហយខញុ ំគិតថ�ជប៉ុលតូច។ គតែ់តងែតនិយយថគតន់ឹង
មកឈរេ េលេវទិក អធិបបយពីខញុ ំ េហយគតម់ន�យុេទបែតពីរឆន បំ៉ុេ�� ះ។
ខញុ ំគិតថេកមងតូចកំពុង�មរកម� យរបស់គត។់
158 ដូេចនះសូមចងចថំ ខញុ ំកំពុងពយយមជួយអនក។ ខញុ ំ…�ពះជមច ស់�ជប។
ខញុ ំកំពុងពយយមជួយអនក សូមេមល។ ឥឡូវេនះេមលចុះ ខញុ ំចងឲ់យអនកទទួល
បនផល�បេយជន�៍បសិនេប�ទងម់កកនុងចំេ�មេយង។
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159 ឥឡូវេនះសូមគិតអំពី� បុគគល�ពះេយសូ៊វ�គីសទេធ�ករជ�ចឈ់មដូច�ទង់
បនសនយថ�ទងនឹ់ងេធ�េ ចុងេ�កយ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថ
�ទងប់នសនយេនះ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ដូចែដល�បន
ធ� កចុ់ះេ ទីេនះេ សូដុម េ េពលែដលេទវ�ែដលេ ពីេ�កយខនងរបស់គត់
បនែបរនិង…េនះគឺជ�ពះ។ េតអនកេជ ថជ�ពះេទ? េតមនមនុស�ប៉ុនម ននក់
ែដលេជ ថេនះគឺជ�ពះ? [“�ែមន៉។”] �បកដេហយ។ �ពះគមពរីបននិយយ
ដូេចន ះ។ េហយ�ទង ់គឺ�ពះេយសូ៊វ បនសំេ េ េល�។ ឥឡូវេនះកតសំ់គល់។

160 ឥឡូវេនះអនកេ ខងេ�កេ�យគម នកតអធិ�� ន ខញុ ំចងឱ់យអនកេធ�អ�ីមយួ
ស�មបខ់ញុ ំ មនិថអនកេ ទី�កេ៏�យ។ ឥឡូវចងច ំ េរ ងទងំេនះ េមលេពល
��បបអ់នកថអនកបនជសះេសប យ ឬអ�ីែដល��បបអ់នកឱយេធ�។ េមលអ�ីែដល�
និយយ។ �បសិនេប��គនែ់ត�បបអ់នក េនះគឺេដមបពី�ងឹងជំេន របស់អនក។ េហយ
េ េពលែដលជំេន របស់អនកមកដល់ចំណុចមយួ អនក�គនែ់តេឈងេ រកេហយ
ទទួលយក�ពះ។ មនិែមនខញុ ំេទ េ�ពះ�ពះបិ�ៃន�ថ នសួគ៌�ទង�់ជប។

161 ខញុ ំេមលបនទ តេ់នះេ ទីេនះ ខញុ ំមនិេឃញមនុស�មន កែ់ដលខញុ ំ�គ ល់េទ។ ខញុ ំមនិ
�ចេមលេឃញេទប៉ុែន��បែហលពីរឬបីនកេ់ កនុងទស�និកជនទងំមូល ែដលខញុ ំ
ដឹង។ េហយខញុ ំមនិដឹងេទ ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�ចនិយយបន បង� ញមយួ។ ខញុ ំដឹងថេអ
ដម៉ុនៃវបនមកទីេនះពីរបីនទីមុន ខញុ ំគិតថខញុ ំបនេឃញគត ់េហយខញុ ំ—ខញុ ំនឹក…

162 េបខញុ ំមនិ�ចឡំេទ ខញុ ំេឃញអនកែដលខញុ ំ�គ ល់ គឺជបុរសមន កនិ់ង�បពនធរបស់
គតនិ់ងកូន�សីតូចមន កេ់ឈម ះ ហ�ីតហ�ងីហគឺ មកពីទី�កងអូៃហយ៉ូ។ គឺែមនេហយ
េតអនកជ-…ជបង�បស ហ�ីតហ�ងីហគឺ? អនកកំពុងអងគុយកនុងរង�ងតូ់ចមយួ…េនះ
គឺជបង�បសនិងបង�សី ហ�ីតហ�ងីហគឺ មកពីអូៃហអូ ជមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ។

163 េហយេ ខងេ�កេនះ អងគុយេ ខងេ�កយ គឺជ… ខញុ ំេឃញេ ទីេនះ គឺជ
បុរសចំ�ស់មន កែ់ដលមន�យុ ៩២ ឆន  ំ េ�យេឈម ះវេីល� មដុក។ គតនិ់ង
�បពនធរបស់គត។់ នងគឺជគិ�នុបប�� យិក។ វេីល� មដុក េ រដ�អូៃហយ៉ូ ជ
មតិ�ភក�ិផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ មនិយូរប៉ុនម ន គតម់ន�យុេកសិបមយួឆន  ំមនជំងឺ
េខ�យេបះដូង គងំេបះដូង េហយ�បពនធរបស់គតប់នទូរស័ពទមកខញុ ំ េដមបមីក
ភ� មៗគតជិ់ត�� បភ់� មៗ។ េហយេ េល…
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164 គតជ់មតិ�ភ័ ក�ដល៏�ចំេពះខញុ ំ។ េ �មផ�ូវខញុ ំេ ជួបគត ់ ខញុ ំមនករ
�ពយបរមភ។ េហយខញុ ំឈប ់េហយកងម់យួរបស់ខញុ ំេចញមកេ�ក គឺ�គនែ់តកតក់ង់
រថយន�ខញុ ំជបំែណកៗ េហយខញុ ំបនេ �ថ នីយតិ៍ច�កូមយួ មន�គ សេហយ
ពួកេគេចញមកេ�កេមល�។ េហយខញុ ំេមលេ ខងេល េហយខញុ ំេឃញបងដុក
េដរចុះមក�ម�ពះវ�ិរខញុ ំ េ�យចបៃ់ដខញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “សរេសរតេមកង
�ពះអមច ស់។” េហយខញុ ំេមលេ េ�កយ េហយេ ទីេនះគតម់ក�មផ�ូវ េហយ
ចបៃ់ដខញុ ំ។ ខញុ ំបនេ រកគត។់
165 ខញុ ំបនេឃញេវជជបណ�ិ តរបស់គត ់ជនជតិយូ�វយ័េកមងឬបុរសវយ័ក�� ល
ជនជតិយូ�។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ចុះេ�កវញិ?”
166 បននិយយថ “គតម់និមនឱកស�បយុទធេទ។” បននិយយថ “គត់
សថិតេ េ�កមតងអ់ុកសីុែសន។” បននិយយថ “គតន់ឹង�� បេ់ ទីេនះ។”
គតប់ននិយយថ “សូមចងចថំគតម់ន�យុេកសិបមយួឆន ។ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។”
167 បននិយយថ “�គឺជជំងឺេខ�យេបះដូងេពញ។ គម នអ�ី�ចេធ�បនេទ។”
បននិយយថ “ដល់េពល�តវេ េហយ។”
168 េហយខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។ ប៉ុែន� អតេ់ទ គតម់និេ េទ។
ហនឹងេហយ។”
169 ខញុ ំចូលេហយ�កៃ់ដខញុ ំេ េ�កមតង។់ ខញុ ំបននិយយថ “បងដុកេតអនកឮខញុ ំ
េទ?” គតេ់មលមកខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ�មពិត េឈម ះរបស់គត ់ គតជ់ជនជតិ�
ឡឺមង៉ ់ដុ-ក េហយខញុ ំ�គនែ់តបេ ចញសំេឡងថឌុច សូមេមល។ េហយខញុ ំ—េហយ
ខញុ ំ�កៃ់ដខញុ ំេ េ�កមតង ់េហយខញុ ំនិយយថ “េតអនកឮខញុ ំេទ បងឌុច?”

គតប់ននិយយថ “បទ។”

ខញុ ំបននិយយថ “អនកមនិេ េទ។ ខញុ ំដឹងថអនកមនិេ ។”
170 មយួសប� ហ៍ចបពី់េពលេនះមក ខញុ ំកំពុងឈរេ កនុង�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ ែដល
បនេដរឆ�ងកត�់កមជំនំុប៉ុែន�បងដុក! ខញុ ំបនចកេចញពីករ�បជំុេហយបន
េដរកតទ់េន� េ �ងកេហ� េដមបញុីំ។ េហយេ េពលខញុ ំចុះពី�ន េហយកំពុង
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េដរ�មផ�ូវ សូមអេ ជ ញមកបង�បសដុក េ�យៃដរបស់គតេ់ចញ។ និមតិ�របស់
ពួកេគមនិប�ជយ័េទ។

171 េហយបុរសេនះមន�យុេកសិបមយួឆន េំហយ េដរ�ម�ល់ករ�បជុំ គឺេ
រដ�កលីហ�័រញ៉។ េតអនក�គនែ់តេលកៃដរបស់អនកបនេទ បង�បសដុក? អងគុយ
េ ទីេនះ ែដល�បជជននឹងដឹងថេតទ�នពិត�បកដគឺជអ�ីេ េពលេនះ។
េ ទីេនះ អងគុយេ ទីេនះ េឃញេទ �យុ ៩១ឆន  ំ េហយេដរ�ម�ល់ករ�បជុំ។
េ េពលខញុ ំេ ឯេ�ងឧេបសថ គតេ់បក�ន�បរ់យម៉យល៍ជេរ ង�ល់ៃថង េដមប ី
�� បខ់ញុ ំអធិបបយករអធិបបយ េហយ�តលបម់កវញិ។ �ពះ “�នឹងមនពន�ឺ
េ េពល�ង ច។”

172 ខញុ ំបននិយយថ េ ៃថងេផ�ងេទ តខញុ ំកំពុងនិយយជមយួគត ់ ខញុ ំបន
និយយថ “េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបនស�មបអ់នក បង�បសដុក?”

173 “�គនែ់តជសំណូមពរមយួ បង�បស�បណ�។ំ េ េពលែដល�ទងយ់ង
មក ខញុ ំចងេ់ ជមយួ�ទង។់”

174 បននិយយថ “កុំបរមភ។ េនះមនសុវតថិភព។ �បកដេហយ។” ឥឡូវេនះ
បុរសេនះបនចូលមកទទួលករ�ជមុជទឹក អូ ចូលមកេហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ និងអ�ីៗទងំអស់�គនែ់តជអនកបំេរ ដអ៏�ច រយរបស់
�ពះ�គីសទ។

175 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងសួរអនក�ល់គន  េ�យក�ីេគរព អនកពិតជេមលេ ដូចេនះ
េហយអធិ�� ន។

176 ឥឡូវេនះមន�គបេ�ង នប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះដឹងថ�ទងគឺ់ជសេម�ចសងឃ
ឥឡូវេនះ ែដល�ច�តវបនបះ៉ពល់េ�យ�រមមណ៍ៃនភពទនេ់ខ�យរបស់
េយង? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—េអដ។] ែមនេហយ �បសិនេប�ទង់
គឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត េហយជសេម�ចសងឃដូចគន
េនះ�ទងនឹ់ងេធ�ដូចគន ែដរ។ មនែត�ទងេ់ទ �ងកយរបស់�ទង ់ គឺេ …េ េល
បល�័ងករបស់�ពះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលដឹង? [“�ែមន៉។”] របូកយ
របស់�ពះេយសូ៊វសថិតេ េលបល�័ងករបស់�ពះ។ ប៉ុែន��ទងេ់�ប�ងកយរបស់េយង
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េដមបបីង� ញអងគ�ទង ់ �មរយៈអ�ីែដល�ទងប់នសនយថនឹងេធ�។ “កិចចករែដលខញុ ំ
េធ�អនកក�៏តវេធ�ែដរ។”

ខញុ ំនឹងសំុឱយអនកអងគុយេសង ម េ�យេគរព អនកេមល អធិ�� ន។
177 ឥឡូវេនះ �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគេ៌អយ ខញុ ំបនពយយមេធ�ឱយមនករេគរព
ដូចែដលខញុ ំដឹងពីរេប ប េធ�អំពី�។ ឥឡូវេនះ�គនែ់តជពកយមយួពីអនក ឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់េហយបនទ បម់កសំេលងតិចតួច�ចចុះមក�មរយៈអនក�� បេ់នះ
េហយនិយយថ “�គឺជខញុ ំ កុំខ� ច។” ផ�ល់ឱយ� �ពះបិ�។ េហយខញុ ំេប�ជញ ចិត�
ចំេពះ�ទង ់ជមយួនឹង�រែដលបនអធិបបយេ យបេ់នះ ជមយួនឹង�ពះបនទូល
របស់�ទងេ់ដមបបី ជ ក។់ �ទងម់និចបំចេ់ធ��េទ។ ប៉ុែន��បសិនេប�ទងនឹ់ងេធ��
ឬ�ទងេ់ធ��េ�ពះ�ទងប់នសនយថនឹងេធ�។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយ
េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ែមន៉។
178 េហយអនក�ល់គន េគរពយ៉ងពិត�បកដ ពិតជករេគរពពិត�បកដ។ េត
អនកេធ�ដូចេម�ច? ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងផ�ល់�ពះគមពរីដល់អនកេ េពលេយងេ ជមយួ
គន ។ េប�ពះអមច ស់េធ� ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�…េហយខញុ ំបនអធិបបយយ៉ងដូេចនះ
ថ េនះគឺជករចកេ់�បង�ងំមយួ�បេភទ។ េនះគឺជ�បេភទមយួេទ តៃនករចក់
េ�បង។ េនះ�គនែ់តជពរជយ័ប៉ុេ�� ះ។ េនះ�គនែ់តជេរ ងមយួប៉ុេ�� ះែដល
�គនែ់តយកជីវតិពីអនក។
179 ឥឡូវេនះ ស�ីឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញនងេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។
េយងជអនកដៃ៏ទនឹងគន ? ខញុ ំេជ ថអនកបននិយយ មយួរយៈមុន ខញុ ំមនិ�គ ល់អនក
េទ។ �ពះ�គ ល់អនក។ �ទង�់គ ល់ខញុ ំ។ េតអនកដឹងេទថអ�ីែដលេយងកំពុងឈរេ
ទីេនះឥឡូវេនះ េតេយងនឹង�តវេឆ�យចំេពះ�េ ៃថងជំនុំជ�មះេទ? [បង�សីនិយយ
ថ “�ែមន៉។”—េអដ។] អនកដឹងពីេរ ងេនះេទ? អនកដឹងេទថអ�ីែដលេយងេធ�
េ េពលេនះ �ពះជមច ស់នឹងេធ�ឱយេយងេឆ�យចំេពះ�? ខញុ ំ�គនែ់តនិយយកនុង
េគលបំណងមយួ។ ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះអមច ស់េយសូ៊វនឹងេបកបង� ញដល់ខញុ ំ
នូវអ�ីែដលអនកកំពុងេធ� េតអនកមនគំនិតអ�ី ឬអ�ីដូចេនះ េតអនកនឹងេជ េទ? អនកនឹង
�តវេជ េរ ងេនះែមនេទ? [“�ែមន៉។”]
180 េតអនកេជ េទថ�េ ទីេនះ ទស�និកជន? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។]
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181 ឥឡូវេនះេយងឈរដូច ស�ីេ អណ�ូ ង េហយ�ពះអមច ស់របស់េយង បុរសនិង
ស�ីជួបគន ជេលកដំបូងរបស់ពួកេគ។ េឃញេទ? េ ទីេនះ េយងកំពុងជួប�បជំុ
ស�មប…់េនះគឺជយ៉ូ�នជំពូកទី៤។ ឥឡូវេនះ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
នឹងនិយយ…េបអនកេ ទីេនះេដមបអីនកេផ�ង េបអនកឈ ឺ េបមនប � កនុង�គ�រ
�បសិនេប�ជប � ហិរ ញ វតថុ េទះមនអ�ីកេ៏�យ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន��ទងដឹ់ង។
ប៉ុែន��ទង�់ចយល់ពីគំនិតែដលមនេ កនុងចិត�របស់អនក។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។
ខញុ ំមនិ�ច។ ខញុ ំជមនុស�។ អនក�គនែ់តភយ័បន�ិច េហយេនះជមូលេហតុែដលខញុ ំ
េធ�ែបបេនះ អនកេឃញេទ។
182 េនះគឺជប � មយួរបស់អនក គឺករភយ័។ �តឹម�តវេហយ។ េហយអនកកម៏ន
ជំងឺទឹកេនមែផ�មែដរ េនះគឺជេរ ងមយួេទ តែដលខុសចំេពះអនក។ �តឹម�តវ
េហយ។ សមុគ�ម ញ េរ ងជេ�ចន។ េត��តវេទ? េប�តឹម�តវសូមេលកៃដ
េឡង។ េឃញេទ? េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងពយបលអនកេទ? [បង�សីនិយយថ “ខញុ ំ
េជ ។”—េអដ។] អនកេជ ? ឥឡូវេនះ ភពភយ័របស់អនកប�� លមកពី�យុរបស់
អនក សូមេមល ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ�នឹងចកេចញពីអនក។ េហយខញុ ំេជ េ�យេសចក�ី
ជំេន  េយងនឹងេ កល់�៉រ ីមនករប ចូ លឈម។
183 ឥឡូវេនះ េនះគឺជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ �ទងប់ន�បប់ ស�ីេ អណ�ូ ងថ េត
ប � របស់នងគឺជអ�ី។ នងគឺមនប�ីេ�ចនេពក។ របស់អនកគឺជអ�ី…ខញុ ំគិតថភយ័
េហយមនេរ ងពីរឬបីេទ តខុសជមយួអនក។ �តវេហយែមនេទ? េនះគឺជេរ ង
ដូចគន ។
184 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ទងម់កឯសីុម៉ូន�ទងប់ន�បបគ់តថ់គតជ់
អនក�។ អនកេជ ថ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំថអនកេឈម ះអ�ីេទ? េត�នឹងេធ�ឱយអនកេជ
ែថមេទ តេទ? �នឹង? េ�ក�សី ស�ង…[បង�សីនិយយថ “ស�ុត។”—េអដ។] ស�ុ
តេតអនកេជ េទ? េ េហយេជ  េហយអនក…�ចបេ់ហយ។ �ែមន៉។
185 មក។ អនកេជ េទ? ខញុ ំកជ៏មនុស�ដៃ៏ទចំេពះអនកែដរ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ។ �ពះ
�គ ល់អនក។ េតអនកេជ េទថ�ទង�់ច�ត�ត�ង�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលជប � របស់
អនក? េហយ�បសិនេប�ទងេ់ធ� ដូេចនះ�ពះអមច ស់ជ�ពះនឹង�បទនពរ។ េត�ជ
ករពិតែមនេទ? [បង�សីនិយយថ “ចស �គឺជករពិត។”—េអដ។] ឥឡូវកុំ
—កុំមនករ�ពយបរមភ សូមេមល េនះេហយជអ�ី—េនះគឺជ�ទងែ់ដលអនកមន
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�រមមណ៍ែបបេនះ។ �តឹម�តវេហយ។ អនកកក៏ំពុងមនជំងឺសរៃស�ប�ទ ភយ័
�ពយផងែដរ េហយងយនឹងហត។់ េហយអនកកំពុងមនប � េប� កេនម មន
អ�ីខុស�ប�កតីជមយួេថ�ម េហយអនកមនភពេស�ក�� ំង។ �តឹម�តវេហយ។
អនកទទួលបនអ�ីមយួ…

186 �េ ែតជបុរសែដលេលចមុខេ ទីេនះ។ េតអនកេជ ថ�ពះ�ចពយបលអនក
បនេទ? [បង�សីនិយយថ “ចស ខញុ ំេជ ។”—េអដ។] សូមពយបលប�ីរបស់អនក
ផង េធ�ឱយគតជ់? អនកគិតថប � �កពះនឹងចកេចញ េហយគតម់និអីេទ? េនះ
គឺជអ�ីែដលគតក់ំពុងរងទុកខ។ េ �កៃ់ដេលគត ់ �បបគ់តដូ់េចនះ េហយ�នឹង
េកតេឡង—�នឹងចកេចញពីគត។់

187 ខញុ ំជមនុស�ចែម�កចំេពះអនក។ �ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គ ល់េយងទងំពីរ
េតែមនេទ? េតអនកេជ ថ�ពះ�ចេធ�ឱយអនកជសះេសប យេទ? �បសិនេប
�ពះអមច ស់េយសូ៊វនឹងេបកសែម�ងមកខញុ ំ នូវេរ ងេនះ…ថអនកគឺជ…េនះគឺេ កនុង
េបះដូងរបស់អនក េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�ឱយអនកជេទ? អនកមនប � ខ�ះ។
អនកមន—មន—ប � ថងទឹ់កមត ់ ស�មបេ់រ ងមយួ។ េហយេរ ងមយួេទ ត �
ប�� លឱយេប� កេនមរបស់អនកមនសភពដំេ  ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដល�គេពទយ
របស់អនកបននិយយ។ ឥឡូវេនះ េរ ងមយួេទ តគឺថពួកេគចងេ់ធ�ករវះកត។់
េនះពិតជ�តឹម�តវ។ េត�មនិពិតេទឬ? ឥឡូវេនះេតអនកេជ ថ�ទង�់ចេជ ស�
បនេទ? េតអនកគិតថជំេន របស់អនកមនេល�ទងេ់ទ? ឥឡូវអនកដឹងថមនិែមនខញុ ំ
េទែដលេធ�ែបបេនះ។ អនកេជ េទ? �តឹម�តវេហយ។ ចូរេ ចុះ េហយដូចែដលអនក
បនេជ  ដូេចនះចូរមនចំេពះអនកចុះ។

188 ខញុ ំគិតថេយងជមនុស�ចែម�ក �ពះអមច ស់ជ�ពះ�គ ល់េយងទងំពីរ។ េត
អនកេជ ថ�ទង�់ច�ត�ត�ង�បបខ់ញុ ំនូវអ�ីែដល�ចជួយអនកបនេទ? [បង�សី
និយយថ “ចស ខញុ ំដឹងេហយ។”—េអដ។] អនក អនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�។
[“វជិជមន។”] ខញុ ំនិយយ…“វជិជមន” េនះជករល��ស់។ េនះល��ស់។
ឥឡូវេនះអនកមនេរ ងជេ�ចនជមយួអនក សមុគ�ម ញនិងេរ ងជេ�ចន េហយក�ក
ដូច េហយអនកមនិ�ចយកឈនះ�បនេទ។ េហយអនកពិតជភយ័�ស់។ និង
—េហយេនះជករ មនិអីេទ។
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189 បនទ បម់ក អនកមនបនទុកេលេបះដូងរបស់អនក េហយបនទុកេនះគឺស�មប់
នរ�មន ក ់ ែដលជកូន�បសរបស់អនក។ េហយគតក់ំពុងមន—ប �  ប �
កនុង�សកខ�ះ។ គតនិ់ង�បពនធគតែ់តងែតរអ៊ូរទនិំងបន�…?…េហយអនកមនបនទុក
ស�មប�់។ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវអនកេជ េ�យអស់ពីចិត� េហយអ�ីៗនឹងចបស់
េហយបតេ់ វញិ។ អនកេជ ឥឡូវេនះ។ �ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក។
190 េតអនកសុខសបបយេទ េ�ក? ខញុ ំជអនកដៃ៏ទចំេពះអនកេហយ—េហយអនកជ
អនកដៃ៏ទចំេពះខញុ ំ។ និង—�ចបេ់ផ�ម… និមតិ�ឥឡូវេនះ ខញុ ំេមលេ ដូចជផទះ
ទងំមូលេទបែតទទួលបនពន�ឺ ដូចជខយល់កួចវលិជំុវញិ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�េត
អនកេជ ថ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�ចបង� ញ�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលអនកកំពុងឈរេ ទីេនះ
េទ? អនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�? ខញុ ំេជ  ផងែដរ។ ខញុ ំ�គនែ់តនិយយជមយួអនក េដមប ី
ទកទ់ងវ ិ ញ ណរបស់អនក ពិតជអ�ីែដលខញុ ំេធ�។ េឃញេទ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ ដូេចនះ
��តវែតមនអ�ីេ�កពីខញុ ំេធ��។ ខញុ ំ�តវដកខ�ួនេចញឱយឆង យពីខ�ួនខញុ ំទងំ�សង ែដល
�ទងេ់ធ�េ�យខ�ួនឯង។ អនកយល់េទ?
191 ឥឡូវេនះ មនេរ ងមយួ ែដលអនកកំពុងជួប�បទះជមយួនឹងជមងឺ
សរៃស�ប�ទយ៉ងខ� ងំ េហយ�ថ នភពភយ័េនះមនមយួរយៈេហយ។ �តឹម�តវ
េហយ។ [បង�បសនិយយថ “�តឹម�តវេហយ។”—េអដ។] េហយ�ថ នភព
សរៃស�ប�ទេនះបនេធ�ឱយអនកមនជំងឺេលសឈមផងែដរ។ េហយអនកមន
ជំងឺ�ចស់រៃសឈមខួរកបល។ [“�តឹម�តវេហយ។”] េនះេហយ។ និយយថ
អនកធ� បជ់�គអធិបបយ ឬអនកជ�គអធិបបយ។ [“បទគឺខញុ ំ។”] ឥឡូវេនះអនកគឺជ
�គអធិបបយ។ ខញុ ំបនេឃញអនកឈរេ កនុងេវទិក។ បនទ បម់ក ចូរមនជំេន េល
�ពះ េហយភពភយ័េនះនឹងចកេចញពីអនក។ អនកដឹកនទំងំអស់មន។ អនក
នឹងមនិអីេទ។ �តលបេ់ េវទិករបស់អនក េហយ�� បប់ងគ ប�់ពះ េហយរក�ភព
េ�ម ះ�តងច់ំេពះ�ពះបនទូលេនះ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
192 អនកេជ េទថប � ខនងរបស់អនកបតពី់អនក អងគុយេលេកអី? េតអនកេជ េទ?
[បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។] មនិអីេទ េ�កមច ស់ �គនែ់តបន�ដំេណ រ
េ មុខេ�យនិយយថ “អរគុណ�ពះជមច ស់។”
193 ចូលមក ស�ីេអយ។ េតអនកសុខសបបយេទ? េតអនកេជ ថខញុ ំជអនកបេ�មរបស់
�ទងេ់ទ? [បង�សីនិយយថ “�បកដេហយ។”—េអដ។] �តឹម�តវេហយ។ េត
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អនកេជ េទថប � ស�ី ប � េ�គ ស�ីនឹងចកេចញពីអនក? [“�ែមន៉។”] អនកេជ ?
បនទ បម់កេ មុខនិយយថ “អរគុណ�ពះជមច ស់។”

194 ប � ត�មងេនម ប � េ ខងេ�កយ េ កនុងខនងរបស់អនក។ េតអនកេជ ថ
�ពះនឹងេ�បសអនក េហយនឹងេធ�ឱយអនកជសះេសប យពីជំងឺេនះេទ? េតអនកេជ ថ
�ទងនឹ់ងេធ�ឱយអនកជេទ? មនិអីេទ ទទួលយករបស់អនក…?…

195 សូមមក�សី�េអយ។ ខញុ ំជអនកដៃ៏ទចំេពះអនក។ េបខញុ ំមនិនិយយអ�ី�បបអ់នក
ទល់ែតេ�ះ េតអនកេជ េទថវត�មនរបស់�ពះេ ទីេនះេដមបពីយបលអនកឈ?ឺ
[បង�សីនិយយថ “�បកដ�ស់ខញុ ំេជ �។”—េអដ។] អនកនឹងេជ ? អ ច ឹង េប
អនកេជ  ដូេចនះអនកមនប � �កពះ…ខញុ ំ�បបអ់នកចបេ់ហយ អនកេឃញេទ។ �ជ
—�បនបត ់ ខញុ ំបន�បបអ់នកេហយ េមល។ [“អរគុណ�ពះជមច ស់! អូ អរគុណ
�ពះេយសូ៊វ។”]

196 េតអនកសុខសបបយជេទ? �ពះរស់េ កនុងចិត�។ េហយេបះដូងរបស់អនក�តវ
បនបង� ញេ ទីេនះ យឺតយ៉វ។ េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�ឱយ�តឹម�តវេទ? េ �ម
ផ�ូវរបស់អនកេហយេជ �។ �ពះ�បទនពរអនក។ អនកេជ  �ទងនឹ់ងេធ�ឱយ�តឹម�តវ។

197 អនកភយ័�ស់ ប�� លឱយអនកមនប � �កពះ រ�ក�កពះ។ �រខំន
អនកបនទ បពី់ញុំ។ េតអនកេជ ថអ�ីៗបនបតេ់ទឥឡូវេនះ? េ យកអីញុំ
េ�យខ�ួនឯងចុះ។

198 ពិបកឱយអនកេ�កកពីដំេណក ខនងបនរខំនអនកខ� ងំ�ស់ [អនកជំងឺនិយយ
ថ “បទេ�ក។”—េអដ។] �នឹងមនិរខំនអនកេទ តេទ �បសិនេបអនកេជ �។ នឹង
អនកេជ ? [“បទ េ�ក។”] មនិអីេទ សូមបន�េហយសូមឱយ�ពះអមច ស់េយសូ៊វេធ�ឱយ
អនកមនសុខភពល�ទងំ�សង។

199 េតអនកភយ័អំពីអ�ី? �គនែ់តបន�និយយថ “ខញុ ំនឹងមនិភយ័េទ តេទ” េហយអនក
នឹងមនិក� យជភយ័។ េ េហយេជ ។ មនិអីេទ េ�ក។

200 សូមមក ស�ីេអយ។ ឥឡូវេនះ ស�ីជនជតិេអតយពីូ និងបុរសែសបកស �គនែ់ត
ដូចជអ�ីែដលបនជួបេ កនុងៃថងេនះ �ពះេយសូ៊វ។ ពួកេគមនករែបងែចកដូចជ
ពួកេគធ� បម់នេ ភគខងតបងូ ប៉ុែន�េយងមនិមនេទ តេទ។ �ពះេយសូ៊វឲយ



44 �ពះបនទូលជសេម�ង

ពួកេគដឹងថមនុស�ទងំអស់គឺជ� ស�របស់�ពះ។ មនិមនអ�ីែប�កេទ សូមេមល
ថេតនងជជនជតិយូ�ឬជនជតិ�ម៉រ។ី
201 ឥឡូវេនះ�បសិនេប�ពះមនិជួយអនកេទ ឆប់ៗ េនះជំងឺរ�កសន� កនឹ់ងេធ�ឱយ
អនកឈ។ឺ ប៉ុែន�េតអនកេជ ថ�ទងនឹ់ងជួយអនក េធ�ឱយអនកជេទ? ដូច ស�ីបនេធ�ែដរ
ចូរេ �មផ�ូវរបស់អនក េហយ�បប�់បជជនរបស់អនកអំពីអ�ីែដលអ�ច រយែដល�ពះ
បនេធ�ស�មបអ់នក។ �តឹម�តវេហយ។

ឥឡូវេនះមន�គេពទយវះកតម់ន កប់នេ�ត មខ�ួនរចួជេ�សចកនុងករដកកបិំត
េចញ។
202 �គនែ់តចមំយួែភ�ត។ �មនិែមនជ ស�ីេនះេទ។ ឥឡូវេនះ�គនែ់តចមំយួែភ�ត
អនក�ល់គន េគរពឥឡូវេនះ។ គឺ—គឺ��ងំបនពយយមេធ�អ�ីមយួ។ �េ ទីេនះ។
ដំុ�ច ់ ដុំ�ចអ់នកទងំពីរ។ �តឹម�តវេហយ។ អនកមនដុំ�ច ់ នងមនដុំ�ច់
េហយ�រក�េនះែ�សករកជំនួយពីគន េ វញិេ មក។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
កំពុងែតែ�សកែដរ។ េតអនកនឹងេជ អនក�? �តឹម�តវេហយ។ េ�កកពីែ�គេនះេ
អនកនង។ េ�កកេឡងេចញពីអ�ងឹងេនះ។ ចូរេ�កកេឡងេហយេជ ចុះ។ ចូរេ
េជ �ទងឥ់ឡូវេនះ។ �ែមន៉។
203 េតអនកេជ េទ? អ�ីៗ�ចេធ�េ បន។ េតអនកេជ េទ? ចុះអនកវញិកនុង
ទស�និកជន? [�កមជំនុំនិងអនកែដលេទបែតជសះេសប យទងំអស់សុទធែតរកី�យ
—េអដ។]
204 សូមឱយេយងឈរេ េលេជងរបស់េយងឥឡូវេនះ។ ឥឡូវេនះគឺជេពលេវ�
េដមបេីធ��។ សូមឱយមនុស�មន ក់ៗ …�ពះ�បទនពរអនក។ សូមឱយមនុស��គបគ់ន ឈរ
េ េលេជងរបស់អនកឥឡូវេនះ។ សូមសរេសរតេមកង�ពះ។ េលកៃដេឡង។
205 សូមអរគុណ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ! េយងសរេសរ�ទងច់ំេពះភពអ�ច រយរបស់
�ទង ់និងករពយបលអនកឈ។ឺ [�កមជំនំុរកី�យ—េអដ។] 
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