
កូនចិ ច ឹម ២

 ខញុ ំ…េរ ងយឺតបន�ិចេហយ។ ខញុ ំមនមន កគ់តេ់�បអំេពហឹង� េហយ
េឃរេឃ�ស់ េហយខញុ ំ�តវែតេ េ េពលេនះ េ�ពះពួកេគ��កក ់ខ� ងំ

�ស់។ េហយបនេបក�ន�មផ�ូវពីមឈីែីហគន ពួកត�មតបនេ ទូរស័ពទមក
េហយបន� េហយថពួកេគ��កក ់ ខ� ងំ�ស់។ ឥឡូវេនះ ប៉ុែន��នឹងមនិអីេទ។
អ�ី�គបយ៉់ង—អ�ី�គបយ៉់ងសថិតេ េ�កមករ�គប�់គង ដូេចនះមនិអីេទ។ េ េពល
ែដល�ពះអមច ស់ចូលមក អ�ីៗទងំអស់សថិតេ េ�កមករ�គប�់គង េតែមនេទ? អូ
�ទង—់�ទងល់��ស់។ េពលគិតអំពីភពល�និងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ទង ់ ពី
អ�ីែដល�ទងយ៉់ង�ចំេពះេយង េហយករសរេសររបស់�ទងម់នតៃម�វេិសស
ចំេពះេយង។

ែមនេហយ េយងបនពយយមចបេ់ផ�ម េ�យនិយយថេយងនឹងយក
ជំពូកបីដំបូងេគៃនេស វេ េអេភសូរ។ េហយខញុ ំគិតថេយងទទួលបនបីពកយ
ដំបូង រអឺ�ីមយួ បីដំបូងេ ទីេនះ។ េយងមនិេ ែវងេពកេទ ប៉ុែន��បែហលជយប់
េនះេយង�ចចំ�យេពលេរ ងយូបន�ិច។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងនិ់យយថខញុ ំមនិែមន
ជនិស�តិ�ពះគមពរី េ�យែវងឆង យនិងជផ�ូវដែ៏វងឆង យពីករក� យជអនកេទវវទូិ
ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះអមច ស់ េហយខញុ ំចូលចិត�បេ�ម�ទងនិ់ង…[បង�បសមន ក់
និយយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអឌី។]

មននរ�មន ក ់ �គនែ់តជេរ ងបនទ ន ់ បននិយយថ មុនេពលែដល
េយងបន�េ េទ ត េកមង�សីតូចមន កេ់ មនទីរេពទយកនុងរដ� ល�ីសវលី េហយអនក
ឯកេទសល�ៗទងំអស់បនេបះបងន់ងេចល ឥឡូវេនះនងេហ បនិង�� ប់
េហយេសនសំុសំណូមពរដល់កូនេនះ។ កនុងនមជ�គី�ទ ន េយងមនកតព�កិចច
ឱនកបល ឥឡូវេនះ សំ�បក់រអធិ�� ន។

�ពះអមច ស់�បកបេ�យ�ពះគុណរបស់េយង �មនិ�តឹមែតជកតព�កិចច
របស់េយងប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��គឺជឯកសិទធិរបស់េយងផងែដរ េហយ�គឺជ
—បំណង�បថន របស់េយងែដលេយងឱនកបលរបស់េយងយបេ់នះជ�កមជំនំុ
មយួ ជ�កមៃនករេ េចញ ជ�បជជនែដលេជ េ ទីេនះយបេ់នះ េដមបបីេ�ង ន
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�ពះបនទូល�ទង ់�កេ់យងចូលេ កនុង�ងកយ ែដលជកែន�ងកមមសិទធរបស់េយង
និងកែន�ងែដលេយង�ចេធ�ករជមយួគន យ៉ងសមគួរកនុងនមជសមជិកៃន
របូកយរបស់�ពះ�គីសទ។
2 េហយឥឡូវេនះ��តវបនអំពវនវឱយេយងេ រក�ពះជបនទ ន។់ េហយេយង
មន ក់ៗ ែដលជឪពុកបនគិតថ េតមនអ�ីេកតេឡង�បសិនេបេកមង�សីតូចជកូន
របស់េយង េតចិត�របស់េយងនឹងេឆះេហយឈចឺបេ់ កនុងខ�ួនេយងយ៉ងដូច
េម�ចេ  េហយេយងនឹងេ �កមជំនំុឱយអធិ�� នភ� មៗ។ េហយេបះដូងរបស់
ឪពុកខ�ះកំពុងេឆះ និងឈ។ឺ �ពះអមច ស់េអយ សូមេ�យបុគគលដអ៏�ច រយៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមកេ កនុងដួងចិត�របស់ឪពុកេនះ។ លុបេចល�ល់
�សេមលៃនករសង�យ័ និង�ល់ករឈចុឺកចប ់ េហយេ�យគតដ់ឹងថ�ពះអងគ
ជ�ពះេហយគម នជមង�ឺ�ចឈរេ វត�មនរបស់�ទងប់នេឡយ េ េពលែដល
គណៈកមមករដេ៏ទវភព�តវបនអនុវត�េ�យ�កមជំនំុនិង�បជជនរបស់�ទង។់
3 េហយេពញមយួសប� ហ៍ េយងបនអធិ�� ន ចប�់ងំពីៃថង�ទិតយមុន
ទូលបងគំបនគិតអំពីវធីិទងំេនះឬមេធយបយៃនករអធិ�� នទងំេនះ។ េយងមនិ
មន�វធុេ�ចនេទេបេមលេ ពិភពេ�ក ប៉ុែន�ែខ�រដង�កតូ់ចេនះ�ងបេ់ េពល�
កន�់មជំេន ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេ�យេសចក�ីអធិ�� នរបស់េយងបន
�តឡបម់កផទះវញិ គឺេសចក�ី�� បេ់នះែដលបនពយរួេលកូនេនះ េហយសូមឲយ�
�តវបនបំផ� ញេចលផង ភពងងឹត �ស�ប ់ ឆង យពីែ�គរបស់ទរកេនះ ទរក
ឬេកមង�សីេនះ។ េហយសូមេ�យពន�ឺដអ៏�ច រយៃន�ពះវត�មនរបស់�ទងភ់�ចឺងំមក
េល�។ សូមឱយ�មកពីមនទីរេពទយេនះ ែដលជកូនែដលមនសុខភពល�។
4 �ពះអងគេអយ េយងដឹងថឆ�ងកតទ់េន�េនះមនមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់
េយងកំពុងរងច់ ំ េហយ�ជសិររីងុេរ ង។ ប៉ុែន�េយង�ស�ញ់កូនៗរបស់េយង។
េហយេយងអធិ�� ន�ពះអមច ស់េអយ ស�មបសិ់រលី�របស់�ទង ់ ែដល�ទងនឹ់ង
ទុកជីវតិរបស់កុមរេនះ។ កនុងនមជ �កមជំនំុរបស់�ទង ់េយងសូមស�ីបេនទ សករ
�� បេ់នះ និងនិយយថ “ឈរេ �ទឹងទីេនះ។ ឯងមនិ�ចយកកូនេនះបនេទ
ពីេ�ពះេយងទមទរ�យុជីវតិេនះេដមប�ីពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ។” ផ�ល់អ�ី
ទងំេនះ �ពះអមច ស់េអយ េដមបេីឆព ះេ រកស ញ ដូចែដលេយងដឹកនពំួកេគ
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង។ �ែមន៉។
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5 េតេយងេជ េទ? ខញុ ំមនិដឹងថខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបនេទ�បសិនេបខញុ ំមនិែមនជ
�គី�ទ ន។ ខញុ ំមនិចងេ់ យូេទ តេទ។ គម នអ�ី�តវរស់េ ស�មបេ់ទ ែតេដមប ី
ជួយសេ ងគ ះអនកដៃទ គឺល�បំផុតែដលខញុ ំដឹង។
6 ឥឡូវ យបេ់នះេយងចងច់បេ់ផ�ម�បវតិ�បន�ិចបន�ួចៃនេមេរ នមុនរបស់េយង។
េហយខញុ ំនឹងពយយម�ន េ�ពះ ជំពូកទងំមូល �បសិនេបខញុ ំ�ចេ យបេ់នះ។
ដូេចនះេពល�ពឹកៃថង�ទិតយខញុ ំ�តវែតជំរញុទងំេពល�ពឹកៃថង�ទិតយនិងេពលយប់
�បសិនេបមនិអីេទ េដមបពីយយមេដមបទីទួលបនេ កនុងករកំណតៃ់នអ�ីែដល
ខញុ ំចងឱ់យ�កមជំនំុេនះេមលេឃញ។ អូ! �ជសិរលី�ែដលបនរកេឃញកែន�ងរបស់
អនក! េហយគម ននរ�មន ក�់ចេធ�អ�ីបនេទដ�ប�អនកមនិដឹងចបស់នូវអ�ីែដល
អនកកំពុងេធ�។
7 ចុះ�បសិនេបអនកនឹងក� យជ…មនករវះកត ់ េហយមន�គេពទយវយ័េកមង
មន កែ់ដលេទបែតមកពី��ែដលគត…់មនិែដលមនករវះកតពី់មុន។ ប៉ុែន�
គតេ់ េកមងេហយសង�  េហយសករ់បស់គតសិ់តរេ�ង េហយគតេ់ស� កពក់
�� ត�ស់ �� ត និង�គបអ់�ីៗទងំអស់។ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំបន
សំ�ងកបំិត េហយខញុ ំបនសម� តឧបករណ៍និងរបស់ទងំអស់។” ប៉ុែន�អនកនឹង
មន�រមមណ៍គួរឱយអស់សំេណ ចបន�ិចអំពីេរ ងេនះ។ ខញុ ំមន�គេពទយចស់មន ក់
ែដលបនឆ�ងកតក់រវះកតេ់នះេ�ចនដង មុនេពលែដលខញុ ំចងក់ត។់ ខញុ ំ—ខញុ ំចង់
�គ ល់អនក�មន កម់និ�គនែ់តេចញពី��េទ ខញុ ំចងប់នអនក�មន កែ់ដល
មនបទពិេ�ធនខ៍�ះ។
8 េហយបទពិេ�ធនែ៍ដលល�បំផុតែដលខញុ ំដឹង េដមបេី េ យបេ់នះគឺជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងជ់�គេពទយនិងជ�គដេ៏ឆនមរបស់�ពះ។
9 េហយដូចជករចក�់រេឡងវញិេ យបេ់នះ េ ែតេសចក�ីអធិបបយ
ៃថង�ទិតយដែដល ែដលពួកេគ បនបដិេសធ�ំយូែអលេ�យ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ និងបនទទួលយក�ពះបទសូល ជកូនរបស់េ�កគីស េហយបន
បដិេសធ�ំយូែអល ែដលតំ�ងឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ពីេ�ពះគត�់គនែ់ត
និយយេ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណដឹកនគំតឱ់យនិយយ។ េហយេ េពលែដល
គតេ់ ចំ�ប�់រមមណ៍របស់ពួកេគមក គតប់ននិយយថ “សូមចថំ ខញុ ំ
មនិែដលនិយយអ�ីជមយួអនកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់ប៉ុែន�អ�ីទងំេនះ�ពះអមច ស់
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មនិបនន�ំមកេនះេទ។ ខញុ ំកម៏និបនេដរខុសនឹងអនកែដរ។ េហយគម ននរ�
មន ក�់ចេចទ�បកនខ់ញុ ំពីអំេពបបបនេទ។”

ដូច�ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “េតអនក��ចេថក លេទសខញុ ំពីអំេពបប
បន?” េឃញេទ?
10 េហយគតប់ននិយយម�ងេទ តថ “ខញុ ំមនិបនមករកអនកេហយសំុលុយអនក
និងអ�ីៗជេដម។ ខញុ ំមនិបនយកអ�ីពីអនកេទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំបននិយយគឺស�មប់
េសចក�ីល�របស់អនក ែដលខញុ ំបននមំកឱយអនកេចញពី�ពឱស�របស់�ពះអមច ស់។”
11 េហយ�បជជនទងំអស់េធ�ជបនទ ល់ “�ជករពិត។ ទងំអស់េនះជ
ករពិត ប៉ុែន�េយងេ ែតចងម់នេស�ចមយួអងគ។ េយងចងក់� យដូចជពិភពេ�ក
ទងំមូល។”
12 ឥឡូវ យបេ់នះ បទគមពរីរបស់េយងកំពុងែតែបងែចក…េស វេ េអេភសូរ គឺជ
េស វេ យ៉ូេស�ៃនគមពរីស ញ ថមី។ �កំពុងែបងែចកនិងេរ បចំ�មលំ�បលំ់េ�យ
“យកឈនះមយួ�។” ឥឡូវេនះ �គនែ់ត�តឡបេ់មល�បវត�ិ� ស�ពីរបីនទី េដមប ី
រកកែន�ងមុនេពលេយងចបេ់ផ�ម�ន េ�យចបេ់ផ�មពីខទី៣។ ឥឡូវេនះ េយង
បនរកេឃញេ យបៃ់ថង�ទិតយមុន…�ពះេ កនុងគមពរីស ញ ចស់បនសនយឱយ
អុី��ែអលនូវទឹកដីស�មបស់�មក េ�យ�រែតពួកេគបនក� យជអនកដំេណ រ
និងវេង�ង។ េហយពួកេគបនេ កនុងទឹកដីែដលមនិែមនជរបស់ពួកេគ េហយ
�ពះជមច ស់បនសនយ�មរយៈអ�័ប�ថំគតន់ឹងរស់េ … ពូជពង�របស់
គតនឹ់ងរស់េ អស់រយៈេពលបនួរយឆន េំ កនុងចំេ�ម�សនដ៍ៃ៏ទេហយ�តវ
េគេធ�បប ប៉ុែន�េ�យ�ពះហស�ដខ៏� ងំពូែក�ពះអងគនឹងនពំួកេគេចញពីទឹកដីដល៏�
ែដលមនទឹកេ�ះនិងទឹកឃមុ ំ។
13 េហយ ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេពលេវ�ៃនករសនយជិតមកដល់
�ពះជមច ស់បនេលកនរ�មន កឱ់យនពំួកេគេ កនទឹ់កដីេនះ។ េតមនប៉ុនម ន
នកេ់ កនុងថន កេ់ យបេ់នះេតមន កេ់នះជនរ�?…ដឹងថមន កេ់នះជអនក�
េទ? េ�កម៉ូេស។ សូមកតសំ់គល់ ែដលជ�បេភទមយួពិត�បកដរបស់េយង
ែដល�តវបន�បគល់ឱយនេំយងេ កនទឹ់កដីសនយគឺ�ពះ�គីសទ។ ឥឡូវេនះ
េយងមនករសនយ ពីេ�ពះមូលេហតុៃនករសនយរបស់េយងគឺករស�មក
ខងវ ិ ញ ណ ែដលជកែន�ង ែដលេសចក�ីសំ�ករបស់ពួកេគបនស�មក។ ដូេចនះ



កូនចិ ច ឹម ២ 5

ពួកេគបនមកដល់ទឹកដីមយួែដលពួកេគ�ចនិយយបនថ “េនះជដីរបស់
េយង េយងែលងជមនុស�វេង�ងែតលេ�ល េយងបន�ងំទីលំេ  េហយេនះ
ជដីរបស់េយង េហយេ ទីេនះេយងបនស�មក។ េយងនឹង�េំពត ចំករ
ទំពងំបយជូររបស់េយង េហយេយងនឹងបរេិភគពីចំករទំពងំបយជូររបស់
េយង។ េហយេ េពលេយងឆ�ងេ  េយងនឹងទុក�េ�យកូនៗេយង។”

14 អូរេប បែដលេយង�ចចូលេ កនុងទឹកដីរបស់� ចបបៃ់នមរតកដូចជន៉អូមី
និងនងរស់ បូអូស នយំកមកវញិ នូវអ�ីែដលជបងប�ូនេ អុី��ែអល និង
ថេតគត�់តវែត… របស់របរែដលគតប់នបតប់ង�់តវែតជ�ចញ់តិរបស់េគ។
អូ �អ�ច រយ! �នឹងចំ�យេពលមយួសប� ហ៍និងមយួសប� ហ៍និងមយួសប� ហ៍
េហយសប� ហ៍ េយងនឹងមនិចកេចញពីជំពូកេនះេទ ចូលេ កនុង�។ េយង�ច
ចង�ពះគមពរីទងំមូលេ ទីេនះ �តងជំ់ពូកមយួេនះ។

15 េហយ អូ! ខញុ ំចូលចិត�សិក���ស់។ េយងធ� បយ់ក� េហយយក�អស់
រយៈេពលមយួឆន កំន�ះ េហយមនិែដលទុកេស វេ េនះេចលេទ។ �គនែ់តេ
�តឹម�តវជមយួ�។

16 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន� �គឺជករដអ៏�ច រយ�ស់ែដលជមតក៌ េត�ជមរតកេ កនុង
ទឹកដីែដលគម ននរ�េ�កពីញតិសន� នជិតសនិទធ�ចេ�ះេករដំែណលេនះ
បនយ៉ងដូចេម�ច។ ឥឡូវេនះ សូមឱយខញុ ំបង� ញភស�ុ�ងតិចតួចេ ទីេនះែដល
ខញុ ំបន�នបះ៉េ យបម់ុន សំ�បអ់នក អនកម� យ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកេ់
ទីេនះបនអធិ�� នស�មបម់នុស�ជទី�ស�ញ់របស់អនក ែដលបនបតប់ង?់
�តឹម�តវេហយ។ អនកេ ទីេនះម�ងេទ ត សូមេមល “មរតករបស់អនក។” េឃញេទ?

17 ប៉ូលបន�បបជ់នជតិរ ៉មុូងំ ថ “េជ េល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ េហយ
អនកនិងផទះរបស់អនកនឹង�តវបនសេ ងគ ះ។” �បសិនេបអនកមនជំេន �គប�់គន់
ស�មបខ់�ួនឯងេដមបបីនសេ ងគ ះ មនជំេន �គប�់គន ់ មនិថបុរសេនះវេង�ង
ឬេកមង�សីេនះយ៉ង�េទ ពួកេគនឹង�តវបនសេ ងគ ះេទះយ៉ង�កេ៏�យ។
�ពះជមច ស់េអយ! �បសិនេបគត�់តវ�កព់ួកេគេ េលខនងរបស់ពួកេគ �កេ់
មនទីរេពទយេហ បនិង�� ប ់ ពួកេគនឹង�តវបនសេ ងគ ះ។ �ពះបនសនយ�។ មរតក
េនះ! អូ! “េហយពួកេគនឹងេ ទីេនះ” េអ�យបននិយយថ “េហយ�ល់
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ករលះបងរ់បស់ពួកេគជមយួពួកេគ។ ពួកេគនឹងមនិបំផ� ញឬបំផ� ញេ េលភនដំ៏
វសុិទធរបស់េយងេឡយ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។”

18 អូ ខញុ ំមនចំណុចតិចតួចេហយខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ�ចេ ដល់យបេ់នះ ស�មប់
អនក។ �គនែ់តេឆះឆលួេ កនុងដួងចិត�របស់ខញុ ំ ែដល�តលបម់កវញិ។

19 ែតឥឡូវ េ មុខេទ ត។ េតេ�កអនកបនកតសំ់គល់ពីេ�កម៉ូេស ែដល
ជអនកសំែដងអពភូតេហតុដអ៏�ច រយែដលបននពំួកអុី��ែអលចុះមកេលទឹកដី
េនះេទ េហយនពំួកេគេ ដល់ទឹកដីសនយ ែតមនិបន�បគល់មតក៌េ�យពួកេគ
េទ។ គតម់និបន�បគល់មរតករបស់ពួកេគដល់ពួកេគេទ។ េ�កយ៉ូេស�ែចក
ទឹកដីេ�យ�បជជន ប៉ុែន�េ�កយ៉ូេស�ែចកទឹកដីេ�យ�បជជន។ េត��តវេទ?
េហយ�ពះ�គីសទបននយំក�ពះវ�ិរេ កែន�ងែដលជកមមសិទធិរបស់ពួកេគ �តវ
បនផ�ល់ឱយពួកេគ �គនែ់តឆ�ងទេន�យរ័�ន ់ ប៉ុែន��ពះ វ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជអនក
ែដលកំណត�់ពះវ�ិរឱយមនស�� បធ់ន ប។់ យ៉ូេស�សព�ៃថងេនះ�ក�់កមជំនំុ
�មលំ�បលំ់េ�យ េ�យផ�ល់ឱយមន ក់ៗ  អំេ�យទន ទីកែន�ង ទី�ងំ។ េហយ
�ទងគឺ់ជ�ពះសូរេស ងរបស់�ពះែដលកំពុងែតនិយយ�មរយៈមនុស�ខងកនុង
ែដល�ពះ�គីសទបនសេ ងគ ះ គឺ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ឥឡូវេតអនកទទួលបន�េ�ចន
េទ? ឥឡូវេយងចូលដល់េស វេ េអេភសូរេហយ។ ឥឡូវ េនះជវធីិដែដល គត់
បន�កទី់�ងំ�កមជំនុំជទី�ងំរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះ យ៉ូេស�បន�កព់ួកេគ
េ កនុងទឹកដីធមមជតិ។ ឥឡូវេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែត�កព់ួកជំនំុេ កនុង
ទី�ងំ ែដលពួកេគ កនុងមុខតំែណងែដលជកមមសិទធិរបស់ពួកេគ គឺមរតករបស់
ពួកេគ។

20 េរ ងដំបូង ែដលគតច់បេ់ផ�មេ ទីេនះ គតប់នសរេសរសំបុ�តរបស់គត់
“ប៉ូល…” ែដលេយង នឹងរកេមលបនទ បពី់មយួរយៈែដល�ថក៌ំបងំទងំអស់េនះ
�តវបនបង� ញដល់គត ់ មនិែមនេ កនុងថន កសិ់កខ �� មនិែមន�មេទវវទូិេទ
ប៉ុែន��គឺជករេបកសែម�ងដេ៏ទវភពៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដល�ពះបន�បទន
ដល់ប៉ុល។ េ�យដឹងថេសចក�ី�ថក៌ំបងំរបស់�ពះជមច ស់ គតប់ននិយយ
ថ��តវបនេគ�ក�់ងំពីមុនកំេណ តេ�កីយមក។ �តវបនបង� ញឱយគតដឹ់ង
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុងចំេ�មមនុស�
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�ទងប់ន�កព់ួកេគមន ក់ៗ �មលំ�បលំ់េ�យ េ�យកំណត�់ពះវ�ិរេ �ម
ទី�ងំ។
21 ឥឡូវេនះ េរ ងដំបូងែដលប៉ូលចបេ់ផ�មេ ទីេនះេដមប�ីបប�់បជជន គឺ
�តវយកអ�ីៗទងំអស់… សូមចថំ េនះគឺស�មប�់កមជំនុំមនិែមនស�មបអ់នក
ខងេ�កេទ។ �ជេរ ង�ថក៌ំបងំស�មបគ់ត ់ែដលមនិ�ចយល់បន េ ពីេល
កបលរបស់គត ់ គតម់និដឹងអ�ីទងំអស់ គម នេ�ះ។ ប៉ុែន� ចំេពះ�កមជំនុំេនះ
គឺជទឹកឃមុ ំេ កនុងថម �ជេសចក�ីអំណរមនិ�ចនិយយបនេទ �គឺជករធន
ដម៏នពរ �ជយុថក ៃន�ពលឹង �ជក�ីសងឃមឹនិងករ�ន កេ់ របស់េយង �ជថម
ៃនសមយ័កល អូ �ជអ�ីែដលល�។ ដបតិៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យបតេ់  ែត
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់មនិែដលបតេ់ឡយ។
22 ប៉ុែន�បុរសែដលេ េ�ក�សកក�នមនិបនដឹងអ�ីេ�ះេឡយ គតេ់ ែត
វេង�ង។ មនិែមននិយយថគតម់និែមនជមនុស�ល�េទ ខញុ ំមនិនិយយដូេចនះ
េទ។ ខញុ ំមនិនិយយថមនុស�សូមបែីតេ េអហ�ុបីកម៏និែមនជមនុស�ល�ែដរ ប៉ុែន�
គត…់រហូតទល់ែតគតប់នមកកនក់បេ់ ទីេនះ។
23 េហយករកនក់បែ់ដលជ ករសនយែដលបនផ�ល់ដល់�កមជំនុំមនិែមន
ជដីធមមជតិេទ ប៉ុែន�ជែដនដី ខង�ពលឹងវ ិ ញ ណដបតិេយងជបព�ជិតភព ជ
�បជជតិដប៏រសុិទធ។ បនទ បម់កេ កនុងបព�ជិតភពដខ៏ពងខ់ពស់ េនះជ�បជជតិ
ដប៏រសុិទធ ជមនុស�ែដលែប�ក ែដលេគេ េចញ ថជអនកែដល�ពះជមច ស់
បនេ�ជសេរ ស បនេ�ជសេរ សេហយ បនទ បម់កពិភពេ�កទងំអស់�� បេ់
ខងេ�ក។ េហយេយង�តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ បុ��និងបុ�តីៃន�ពះ
ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ មនិែមនេ�យមនុស�េទ ែតេ�យវ ិ ញ ណវញិ។
24 ទងំអស់កនុងេសចក�ី�ស�ញ់ េរ ងទងំមូល�តវបន�បមូលឥឡូវេនះ។ េរ ង
េនះ�តវបនេគពយយមបេ�ង នជេ�ចនដង េហយគម នករសង�យ័េទថេតេទវ
� ស�ដអ៏�ច រយបនេធ�ឱយ�កនែ់តេ� ជងខញុ ំ�ចេធ�បន។ ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំចង់
ពយយមរកអនកគឺ: មនុស�ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�ច�ទនំឹងបុរសមន កេ់ េពលគតខុ់ស។ អតធ់មត ់សុភព អតធ់មត ់គតជ់មនុស�
សុភព�ប� បនទ បខ�ួន េ�ម ះ�តង ់ បនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ មនិែដល
អវជិជមន ែតងែតវជិជមន គតជ់មនុស�េផ�ង។
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25 មនិ�តឹមែតមនុស�មន កេ់នះេទ “េយងធ� បម់ន�។ �បសិនេបេយងែ�សក
េយងមន� េយងជេមតូឌីស។ អូេ េពលែដលេយងែ�សក េយងសថិតេ កនុងទឹក
ដីេនះ។” ល�េហយ មនិអីេទ ខញុ ំេជ ថល�ែដរ។

26 បនទ បម់កពួកេពនទីកុស� ចូលមកនិយយភ�ដៃទពួកេគ “មន�
អនក�ល់គន និយយភ�ដៃទ។” ខញុ ំកេ៏ជ  ផងែដរ។ ប៉ុែន�េយងេ ែតរកេឃញថ
មនិទនម់ន�េ េឡយេទ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះពួកេគ…

27 ឥឡូវេនះេយងកំពុងរកេមល�ថក៌ំបងំដអ៏�ច រយែដលបន�កប់ងំ�ងំពី
កំេណ តពិភពេ�ក េហយឥឡូវេនះ�តវបនបង� ញឱយដឹងេ ៃថងចុងេ�កយ
បង�ស់ដល់កូនៗរបស់�ពះ។ អនកេជ ថជករពិត កូនរបស់�ពះ�តវបនបង� ញ
ឱយេឃញេទ? មុនេពលែដលេយងេធ�ដំេណ រេ កែន�ង�មយួ សូមេបកេ រ ៉មូ
ជំពូក៨បន�ិចសិន ខញុ ំសូម�នដល់អនក។ េមលថេតេរ ងេនះេកតេឡងដូចអ�ីែដល
ខញុ ំកំពុងនិយយេ ទីេនះេទ។ ឥឡូវេនះេយងនឹងេបកនុងរ ៉មូ៨ខ ១៩—ៃនរ ៉មូជំពូក
ទី ៨៖

ដបតិេសចក�ីទនទឹង…របស់ជីវតិទងំ�យ េនះរងច់ែំតពួកកូនរបស់
�ពះេលចមកឲយេឃញប៉ុេ�� ះេទ។

28 ជមយួនឹងកររពឹំងទុកយ៉ងខ� ងំ ករបេងកតទងំមូលកំពុងរងច់កំរបង� ញ។
េឃញេទ ករបង� ញ! េតករេលចមកឱយេឃញជអ�ី? េធ�ឱយេគ�គ ល់!

29 ពិភពេ�កទងំមូល។ ជនជតិ ម៉ូ�ម៉ត�់ន ់ គឺពួកេគកំពុងែស�ងរក�។
េ �គបទី់កែន�ង �គបទី់កែន�ង ពួកេគកំពុងែស�ងរក�។ “េតមនុស�ទងំេនះេ
ទី�?” េយងមន…េយងមនខយល់បកខ់� ងំ េយងមនផគរ�ននិ់ងេផ�កបេនទ រ
េយងមនេ�បងនិងឈម េយងមនរបស់របរ�គបែ់បបយ៉ង ប៉ុែន�េយងខកខន
មនិបនលឺសំេលងតូចែដលេ ែតទកទ់ញេ�� ែដលរុ�ំវេ ជុំវញិគត់
េហយេដរេចញនិយយថ “ខញុ ំេ ទីេនះ�ពះអមច ស់។” េឃញេទ?

30 ឥឡូវេនះករបេងកតទងំមូលកំពុងែតថងូរេហយរងច់កំរេលចេចញមកៃន
កូនរបស់�ពះ។ ឥឡូវេនះប៉ូលនឹង�ក�់ពះវ�ិរជកែន�ងែដលជកមមសិទធិរបស់�
ជមុនសិន។ ឥឡូវេដមបទីទួលបន�បវត�ិ� ស� សូម�នម�ងេទ ត៖



កូនចិ ច ឹម ២ 9

ប៉ូល ជ�វក័របស់�ពះេយសូ៊�គិស��ម�ពះហឫទយ័របស់
�ពះជមច ស់ចំេពះ�បជជនដវ៏សុិទធ (េនះគឺ “បុព�ជិត”) ែដលេ �កងេអ
េភសូនិង…អនកេ�ម ះ�តងេ់ កនុង�ពះ�គិស�េយសូ៊វ

31 ឥឡូវេនះ ដូេចនះថន កេ់នះនឹងមនិេភ�ច�េទ េតេយង�ចទទួលបន�ពះ�គីសទ
យ៉ងដូចេម�ច? េតេយងចូលរមួកនុង�ពះវ�ិរេដមបទីទួលបន�ពះ�គីសទេទ?
េតេយងបេងកត�ជីពេដមបទីទួលបន�ពះ�គីសទេទ? េតេយង�តវបន�ជមុជ
េ កនុងទឹកេដមបចូីលេ កនុង�ពះ�គីសទេទ? េតេយងចូលកនុង�ពះ�គីសទេ�យ
រេប ប�? កូរនិថូសទី១ ជំពូក ១២ “េ�យ�ពះវ ិ ញ ណែតមយួ” មយួអក�រ
េអស-ភ-ី�យ-អរ-�យ-ធី ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ “េយងទងំអស់គន បន
ទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុងទឹកដីសនយ។”
32 េ កនុងទឹកដីសនយេនះ អ�ីៗជកមមសិទធិរបស់េយងេ កនុងទឹកដីសនយ។ សូម
េមល� បង�បស ខូលីន? សូមេមល អ�ីៗេ កនុងទឹកដីសនយ! េ េពលែដល
ជនជតិអុី��ែអលឆ�ងទេន�យរ័�ន ់ ចូលេ កនុងទឹកដីសនយ បន�យ�បយុទធគន
�គបេ់រ ង!
33 ឥឡូវចថំ េ កនុងទឹកដីសនយេនះ មនិែមនមននយ័ថអនករចួផុតពីជំងឺ េនះ
មនិែមនមននយ័ថអនកមនភព�ំុពីប � េនះេទ។ ប៉ុែន��ពិតជ�តវ�បកប
ែបបេនះ (អូ! សូមេ�យចំណុចេនះ�ជលេ� េ ) �និយយថែបបេនះ �ជ
របស់អនកេហយ! �គនែ់តេងបេឡងេហយយក�េ ! េឃញេទ? េពល�…
34 េហយ សូមចថំ វធីិែតមយួគតែ់ដលអុី��ែអលធ� បប់តប់ងម់នុស� គឺ
េ េពលែដលអំេពបបចូលកនុងជំរុ។ំ េនះគឺជមេធយបយែតមយួគតែ់ដលេយង
�ចបតប់ង—់ជយ័ជំនះ គឺបបចូលកនុងជំរ ំ មនអ�ីមយួខុស�ប�កតី។ េ េពល
ែដលេអកនបនលួចយក�បកេ់នះនិងសេម� កបំពករ់បស់ជនជតិបប៊ឡូី
នេនះអំេពបបសថិតេ កនុងជំរុ ំេហយករ�បយុទធកខុ៏សែដរ។
35 អនកឱយខញុ ំេនះ—�ពះវ�ិរេនះយបេ់នះ�កមមនុស�េនះ ឥតេខច ះ ឥតេខច ះេ កនុង
េសចក�ីសនយរបស់�ពះ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេដរកនុង�ពះវ ិ ញ ណ ខញុ ំ�បឆងំនឹង
ជំងឺ�មយួឬទុកខេវទន�មយួ ឬអ�ីែដលមន េ�កចូ េលវសី �គបរ់បូមនេ
កនុង�បេទសេនះ េ�យភពមនិេ�ម ះ�តងរ់បស់គត ់និងអនកមនិេជ ទងំអស់ែដល
មន េដមបនីមំកនូវជំងឺឬទុកខេវទន�មយួេ កនុងទ� រេនះ េហយពួកេគនឹង
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េចញពីទីេនះជយ៉ងឥតេខច ះ។ បទ ែមនេហយ។ �ពះបនសនយថ មនែត
អំេពបបៃនករមនិេជ ប៉ុេ�� ះែដល�ចរក��បន។ ឥឡូវេនះេយងនឹងចុះេ រក
អ�ីែដលជអំេពបបដតូ៏ចមយួេនះ បនទ បពី់មយួរយៈ។ ឥឡូវេនះ

…ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ

សូម�ពះជមច ស់ជ�ពះបិ�របស់េយងនិង�ពះេយសូ៊�គិស��បទន
�ពះគុណនិងេសចក�ីសុខ�ន�ដល់បងប�ូន…�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។

សូមេលកតេមកង�ពះជមច ស់ជ�ពះបិ�របស់�ពះេយសូ៊�គិស�
ជអមច ស់ៃនេយង ែដលបន�បទនពរដល់េយងជមយួ�ពះពរ
ខងវ ិ ញ ណទងំអស់េ �ថ នសួគក៌នុង�ពះ�គីសទ—កនុង�ពះ�គីសទ៖

36 េពលេយងេ កនុង�ពះ�គីសទ េយងមន�ពះពរខងឯវ ិ ញ ណ។ េ ខងេ�ក
ៃន�ពះ�គីសទ េយងមន�រមមណ៍។ េ កនុង�ពះ�គីសទេយងមនពរវជិជមន។ មនិ
េធ�ជមនជំេន  មនិេធ�ឱយ�ម៉ស់មុខ មនិ�ក។់ ប៉ុែន�ដ�ប�អនកពយយម
និយយថអនកសថិតេ កនុងទឹកដីសនយ េហយមនិែមនេទ អំេពបបរបស់អនកនឹង
រកអនកេឃញ។ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង អនកនឹងេឃញខ�ួនអនកេហយ—េហយ
ដូចែដលេយង េ �េ កនុងេ�កិយបនេកនេឡង។ អនកនឹងេឃញថអនកមនិ
មនអ�ីែដលអនកកំពុងនិយយេទ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ
េនះ�ទងប់នសនយជមយួអនកនូវសន�ិភព �ថ នសួគ ៌ ពរជយ័ វ ិ ញ ណសួគ៌ អ�ី
�គបយ៉់ងគឺជរបស់អនក។ អនកសថិតេ កនុងទឹកដីែដលបនសនយនិងមនកមមសិទធិ
េលអ�ីៗទងំអស់។ �ែមន៉។ េម�ចក�៏សស់�� តេម�ះ! អូសូមឱយេយងសិក�:

េយងេ �មអ�ីែដលគតប់នេ�ជសេរ សេយង…
37 ឥឡូវេនះ េ ទីេនះគឺជកែន�ងែដល�កមជំនំុជំពបដ់ួលយ៉ង��កក�់ស់។

េយងេ �មអ�ីែដលគតប់នេ�ជសេរ សេយងេ កនុង
គត…់(េ កនុងនរ�?) �ពះ�គីសទ។

38 េយងរកេឃញឥឡូវេនះ �តឡបម់កវញិេ កនុង—េ កនុងេ�កុបបត�ិនិង
េ កនុងវវិរណៈ វវិរណៈ ១៧: ៨ ែដលថ�ទងប់នេ�ជសេរ សេយងេ កនុង�ពះ�គីសទ
�ងំពីមុនកំេណ តពិភពេ�ក។ ឥឡូវ ពកយេនះ…ខញុ ំសូម�នបទបនទ បៈ់
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…�គឹះៃនែផនដី ែដលេយងគួរែតបរសុិទធនិងមនិបេនទ សេ ចំេពះ
�ទង…់

េ�យបនតំរវូទុកជមុនេយង…
39 ឥឡូវេនះខញុ ំចងប់ ឈបេ់ េលពកយៃន “តំរវូទុកជមុន។” ឥឡូវេនះ តំរវូ
ទុកជមុនមនិែមននិយយេទ “ខញុ ំនឹងេ�ជសេរ សបង�បស េនវលី និងខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ
—ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងមនិេ�ជសេរ សយកបង�បស េប លល័រេទ។” េនះមនិែមនេទ។ �ជ
ករដឹងមុនរបស់�ពះែដលដឹងថមយួ��តវេហយមយួ�មនិ�តឹម�តវ។ ដូេចនះ
�មរយៈករដឹងមុន �ពះជមច ស់ដឹងពីអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ� �ទងប់នតំរវូទុកជមុន
េ�យករដឹងមុនរបស់�ទងេ់ដមបេីធ�អ�ីៗទងំអស់រមួគន េដមបេីសចក�ីល�ដល់អនក
ែដល�ស�ញ់�ពះ េដមបេី�យ�ពះអងគ េ �គចុងេ�កយេដមបេី អ�ីៗទងំអស់
រមួគន កនុងអងគែតមយួ គឺ�ពះ�គិស�េយសូ៊។
40 ខញុ ំសូមទញអនកនូវឧទហរណ៍តូចមយួេ ទីេនះ។ �ល�។ េយង�តឡបេ់
េ�កយវញិខញុ ំេជ ថខញុ ំបននិយយ�បន�ិចេ យបេ់ផ�ងេទ ត ឬបន�យ� េ កនុង
េ�កុបបត�ិ ជំពូក១:២៦ េ េពលែដល�ពះបន��ស់េ េឈម ះ “ឱ�ពះជមច ស់
េអយ!” �ជពកយរបស់ែអល េអ� េអឡូហុីម ែដលមននយ័ថ “មយួ
ែដល�ងំេ េ�យខ�ួនឯង។” មនិមនអ�ីេផ�ងេទ តេទេ�កពី�ទង។់ មនិមន
ខយល់ គម នពន�ឺ គម នផក យ គម នពិភពេ�ក មនិមនអ�ីេផ�ងេទ តេទ។ មនែត
�ពះជមច ស់េទ ែដលជ�ពះែតមយួ គឺេអល េអ� េអឡូហុីម។ ឥឡូវេនះ�ទងប់ន
េធ�ករេនះ។
41 េ ខងកនុងេនះគឺជលកខណៈែដលមននយ័ថ�ទងគ់ឺជ… េ ខងកនុង
ៃន េអល េអ� េអឡូហុីមដអ៏�ច រយគឺជគុណលកខណៈមយួ… អនកដឹង
ថគុណលកខណៈគឺជអ�ី ឬអនុ ញ តឱយខញុ ំនិយយ�ដូចេនះគឺជ “ធមមជតិ។” េនះ
េហយជមតិ�តូចនឹងទទួលបន េហយខញុ ំជមនុស�មន កក់នុងចំេ�មអនករមួករងរ
តូច�ចែដល�តវេធ��។ េ ខងកនុង�ទងគឺ់ជធមមជតិែដលបនក� យជ�ពះវរបិ�
ប៉ុែន��ទង�់ងំេ អងគ�ទងផ់ទ ល់ មនិមនអ�ីែដល�ចេធ�ជ�ទងប់នេឡយ។ េហយ
ឥឡូវេនះ េ ខងកនុងេនះគឺជអ�ីេផ�ងេទ តែដលថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ េហយ�ពះគឺជ
េគលបំណងសំ�បក់រថ� យបងគំ ប៉ុែន��ទង�់ងំេ ខ�ួនឯង េអល េអ� េអ�
េអឡូហុីម ដូេចនះគម នអ�ី�តវថ� យបងគំ�ទងេ់ទ។ េ ខងកនុងេនះ �ទងគឺ់ជ�ពះអងគ
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សេ ងគ ះ េហយគម នអ�ីបតប់ងែ់ដលបនសេ ងគ ះេទ។ េឃញេទ? េ ខងកនុងេនះ
�ទងជ់អនកពយបល េឃញេទ ប៉ុែន�គម នអ�ីឈែឺដល�តវបនពយបលេទ គឺគម នអ�ី
ែដលឈេឺឡយ។ ឥឡូវអនកទទួលបនរបូភពេហយឬេ ? ដូេចនះលកខណៈរបស់
�ទង ់ធមមជតិរបស់�ទងប់នបេងកតនូវអ�ីែដលសព�ៃថងេនះ។

42 អនកខ�ះនិយយថ “អ ច ឹង េហតុអ�ីក�៏ពះមនិប ឈប�់�ងំពីដំបូងេម�ះ?” “�ទង់
ជអនកែដលមនចិត���វ�ស់” បននិយយថេ�ក ចូ េលវសីែដលបន
េថក លេទសេ�ក ចូ ឬេ�ក េជកខូ បនេឃញ។ បននិយយថ “�ទង់
�គនែ់តជអនកែដលមនចិត���វ�ស់។ មនិមនេរ ងដូច�ពះេទ។ �បសិនេប
មនេរ ងែបបេនះ �ទងនឹ់ងក� យជ…” អូខញុ ំ…�គនែ់តេ �ទង�់គប�់បេភទៃនេឈម ះ
េឃញេទ។ ប៉ុែន�េ�យ�រែតគត�់បែហលជមនចំេណះដឹងេ�ចនេ ទីេនះ ប៉ុែន�
គតម់និមនអ�ីេ ទីេនះេទ។

43 េនះេហយ ជកែន�ងែដល�េ ។ េឃញេទ? �ពះបនទូលេនះ�បប�់េ
ទីេនះេហយ�ទងប់ន�ក�់។ េសចក�ី�ថក៌ំបងំទងំេនះ�តវបន�កទុ់ក
ចងច ំ �ពះគមពរីបនែចងថ “�ងំពីកំេណ តេ�កីយមក រងច់កំរេលចមកៃន
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ” េដមបបីង� ញពួកេគេ កន�់កមជំនុំ។ អូ ខញុ ំ! អនកយល់េទ?

44 ឥឡូវេនះខញុ ំឈបនិ់យយេរ ងរបស់ខញុ ំបន�ិច ឬខញុ ំនឹងយក…ខញុ ំនឹងេ រកគំនិត
បនទ បរ់បស់ខញុ ំេដមបទីទួលបនែបបេនះ។ ឥឡូវចូរចថំ េ �គបស់មយ័កលរបស់
េ�កម៉ូេស គឺឆ�ងកតជំ់ននរ់បស់ពួកេ��ែដលឆ�ងកត�់គទងំអស់ ពួកេគ
បនរងច់រំហូតដល់ៃថងចុងេ�កយេដមបបីង� ញវតថុទងំេនះេយងេ �មបទ
គមពរី។ �តឹម�តវេហយ ែដល��តវបនបង� ញឱយដឹងដល់កូនរបស់�ពះ។ េហតុអ�ី?
ពីមនុស�បតប់ង…់រហូតមកដល់ដូចជ�ជី�ជងដូច ែដលខញុ ំបននិយយថ ករ
ក�ងកនែ់តជិតគន  កនែ់ត ជិត។

45 ដូចែដលខញុ ំែតងែតេធ�ករកតស់មគ ល់ េហយបននិយយថ �ពះជមច ស់បន
បេងកត�ពះគមពរីចំនួនបី។ ទីមយួ �ទងប់ន�ក�់េ េលេមឃ គឺជឆន កំំេណ ត។
េតអនកធ� បេ់ឃញ�សីច�កេទ? េតអ�ីេ ជតួេលខដំបូងេ កនុងសូរយិៈគតិ?
�ពហមចរ។ី េតតួេលខចុងេ�កយេ កនុងឆន េំនះគឺជអ�ី? េឡអូសត�េ�។ �ទងម់ករក
ស�ី�កមុេំលកដំបូង �ទងម់កេលកទីពីរជសត�េ�ៃនកុលសមពន័ធយូ�។ េឃញេទ?
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46 �ទងប់នេធ�មយួេទ តេ ពី�៉មតី គឺេ ជំននេ់អណុកេ េពលែដលពួកេគ
បេងកតពី�៉មតី។ េហយេគ�ស់�។ ខញុ ំមនិយល់ពី�េទ។ ប៉ុែន�ចំេពះស ងគ ម ែដល
ជកែន�ងពួកេគឈរេហយលុតជងគងយូ់រ េហយ�ច�ស់ចមង យៃនស ងគ ម។
អនកដឹងពីកែន�ងែដលពួកេគ�ស់េ ឥឡូវេនះេទ? �ស់�បែវងេ មុខបនទបេ់ស�ច។
េហយេ េពលែដល�ជី�ជងេនះបនេកនេឡង…េយងមនិ�ច�ងសង់
�ជមយួនឹងអ�ី�គបយ៉់ងែដលេយងទទួលបនេ ៃថងេនះេទ។ េយងមនិ�ច
�ងសង�់បនេទ។

47 ��តវបនបេងកតេឡងរហូតដល់ចំណុចមយួែបបេនះ។ េហយថមេ េល…េគ
មនិែដលរកេឃញដំុថមេនះេទ។ ពួកេគមនិែដល�កម់កួេលកំពូលពី�៉មតីេទ។ ខញុ ំ
មនិដឹងថេតអនក�គ ល់�ឬអតេ់ទ �ជី�ជងធំរបស់េអហ�ុបី�មនិែដលមនកំពូល
េ េល�េទ។ េហតុអ�ី? ដំុថម�តវបនេគបដិេសធ �ពះ�គីសទែដលជថម� េឃញេទ
�តវបនេគបដិេសធ។

48 ប៉ុែន�េ េពលេយងធំេឡងពីយុគសមយ័លូេធ�៉ន សមយ័បទីសទ
យុគសមយ័េមតូឌីស យុគសមយ័េពនទីកុស� េយងេឡងដល់ទីប ច បថ់មេហយ
េឃញេទ រងច់និំងទនទឹងរងច់ផំទ ងំថមេនះេរ បចំរចួ�ល់េហយ។ េតអនកមនិធ� ប់
�នបទគមពរីេទ “ថម�តវបនបដិេសធ”? ពិត�ស់េយងដឹងថកំពុងនិយយ
ជមយួ�ពះវ�ិររបស់�ឡូម៉ូន។ “ប៉ុែន�ថមែដលបនបដិេសធបនក� យជថម�ជង
យ៉ងឯក។” េហយខញុ ំកំពុងនិយយេរ ងេនះេដមបបីេងកត—ក—ក—របូភពស�មប់
អនក។

49 ឥឡូវេនះ និងេ កនុង�ពះគមពរីេយងកំពុងរស់េ កនុងៃថងចុងេ�កយ កំពូលៃន
ពី�៉មតី �តីវសិ�យ័ឆ�ងកតៃ់ន�យុកលម�រកីេ កនុងឆន េំនះ េ កនុងេពលៃនករ
មកដល់ៃនសត�េ�េនះ េ កនុងថម�កងំ េហយេ កនុងៃថងៃនករបង� ញរបស់កូនៗ
របស់�ពះេ កនុង�ពះគមពរី។ េមលកែន�ងែដលេយងេ ? េយងនិយយ�តវេ េពល
េវ�ចុងេ�កយ។

50 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលកំពុង�នកែសតេ សប� ហ៍េនះ េត�គស
េឆវនិងពួកេគបននិយយអ�ីខ�ះ? អូ ពួកេគបនេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់េហយ េយងក៏
ដូេចនះែដរ។ �ែមន៉។ េ�ត មខ�ួនេហយ! មនិអីេទ េឃញេទ។ អូ អ�ីែដល—អ�ី—េត
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អ�ីេ ជឯកសិទធិ អ�ីែដលជៃថងេនះ! �បសិនេប�គី�ទ ន�ចដឹងែតៃថងែដលេយង
កំពុងរស់េ ! ខញុ ំេអយ!
51 េតអនកគិតអ�ី? អនកនិពនធេស វេ េនះ ែដលបនេឃញ� េហយបនេឃញ
កែន�ងែដល�នឹង�តវបនសែម�ងេ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ រងច់និំងថងូរស�មប់
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះឲយរស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ ជមយួនឹងអំ�ចៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ចុងប ចបៃ់ន�គចុងេ�កយេនះ េដមបបីង� ញ�ថក៌ំបងំ
ពីករបេងកតពិភពេ�កេដមបបីង� ញ�។
52 ឥឡូវសូម�តលបេ់  “មូល�� ន�គឹះៃនេ�កិយ” ជថមីម�ងេទ ត េដមបទីទួល
បនករេបកសែម�ង េដមបេីមលថេតេយង�តវឬអត។់ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំនឹងមនិេធ�ឱយ
ខ�ួនឯង�បមថេ�យករេ �ពះថ “ប៉ប៉” ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយ�មវធីិេនះដូេចនះ
អនកនឹងយល់។ ប៉ប៉! ប៉ប៉ចងប់នកូនខ�ះ ដូេចនះេតគតប់នេធ�អ�ី? គតប់ន
និយយថ “សូមឱយមនេទវ�។” េហយពួកេគមកេ ជំុវញិ�ទង។់ អូ! មនិអីេទ។
ពួកេគបនថ� យបងគំ�ទង ់ បនទ បម់ក�ទងគឺ់ជ�ពះ ជគុណលកខណៈ។ សូមចថំ
�ទងគឺ់ជេអល (េអ-អិល) េអ� េអឡូហុីម អតថិភពេ�យខ�ួនឯង គម នអ�ីេ�កពី
�ទងេ់ទ។ េរ ងដំបូងែដលេកតេឡងគឺេទវ�។ បនទ បម់ក ពួកេទវ�មនិ�ចេធ�អ�ី
េ�កពីករថ� យបងគំេទ។ ពួកេគមនិ�ចបតប់ងេ់ឡយ។ ដូេចនះពួកេគមនិ�ចឈឺ
បនេទ ពួកេគជអមតៈ។ ដូេចនះ �ទងម់និ�ចបង� ញពីអំ�ចៃនករពយបល
របស់�ទងេ់ទ �ទងម់និ�ចបង� ញករសេ ងគ ះរបស់�ទងប់នេទ។ ដូេចនះ មុនេពល
ឥឡូវេនះអនុ ញ តឱយ…
53 បនទ បម់ក �ទងម់នបនទូលថ “េយងនឹងបេងកតអ�ីែដល�ចេមលេឃញ
ចបស់។” ដូេចនះ�ទងប់នបេងកតែផនដី។ េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតែផនដី
�ទងប់នបេងកតសត�ទងំអស់េ េលែផនដី េហយបនទ បម់ក�ទងប់នបេងកត
មនុស�។ អ�ីៗទងំអស់ែដលេចញពីែផនដី ចបេ់ផ�មេ�យ—សត�កេ ជ ងរ�ឺតី
ចហួយ �គនែ់តជទ�មងៃ់ន�ចអ់ែណ� តេលទឹក ចបេ់ផ�មពីទីេនះេ …ពួកេគ
អះ�ងថពីេនះេ កែងកប ែដលជ�បេភទជីវតិទបបំផុតែដលេយង�ចរកបន
គឺជកែងកប។ �បេភទខពស់បំផុតគឺមនុស�។ ចបពី់កែងកប�បនចបេ់ផ�មេ រក
ជីងចក ់ ពីសត�េ�េ បន�េទ តនិងេ េទ តនិងេ េទ ត េហយ�ល់េពលែដល
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបេ់ផ�ម “អូហូស” ដកដេង�មជីវតិ�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត “អូ
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ហូស” ជីវតិកនែ់ត�បេសរ។ េហយករដំបូង មនអ�ីមយួេកតេឡង ដូចជរបូអងគ
របស់�ពះជមច ស់ គឺជមនុស�។ គម នអ�ីែដលធ� បម់ន មនិធ� បម់ន និងមនិ�តវ
បនបេងកតេទ តេទ អ�ីែដលខពស់ជងមនុស� ពីេ�ពះមនុស�មនលកខណៈដូច�ពះ។
េឃញេទ?

54 បនទ បម់កមនុស� េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតមនុស�ដំបូងរបស់�ទង់
េ េពលែដល�ទងប់នបេងកតមនុស�ជេទវ�របស់�ទង ់ �ទងប់នបេងកតមនុស�
“�ទងប់នបេងកតេគជ�បសនិង�សី” ទងំអស់េ កនុងអងគភពែតមយួ។ �ទងម់ន
ទងំបុរសនិងស�្ រមីនលកខណៈជ ស�ីនិងបុរស។ េ េពលែដល�ទងប់នបេងកត
អ�័មេហយ�កគ់តេ់ កនុង�ចឈ់ម សូមចថំ េ កនុងេ�កុបបត�ិ១ �ទង់
បនបេងកតបុរសនិង ស�ី េហយេ កនុងេ�កុបបត�ិ២ មនិទនម់ននរ�មន ក់
�ចេធ�ករ�ដុំះ ជមនុស�បនេឡយ។ គម ននរ�មន ក�់ចកនវ់តថុ�មយួ
�ដុំះបនេឡយ ប៉ុែន�មនបុរសមន កែ់ដលមនលកខណៈដូច�ទង។់ “េហយ�ពះ
គឺជ…” [�កមជំនុំនិយយថ “វ ិ ញ ណ។”—េអឌី។]។ េនះ�តវេហយ។ េឃញេទ?
�ទងប់នបេងកតបុរសទីមយួ “បុរសនិង ស�ី�ទងប់នបេងកតេគ។” ឥឡូវេនះ េ េពល
ែដល�ទងប់នបេងកតមនុស�ដំបូង…

55 ឥឡូវ ចថំ ទងំអស់ែដល�ទងម់ន�េ កនុងគំនិតរបស់�ទង។់ េហយ
េ យបៃ់ថង�ទិតយខញុ ំបនឆ�ងកតក់រេនះ។ គឺ—ពកយគឺជគំនិតែដល�តវបន
បង� ញ។ �ពះបនគិតពីរេប បែដល�ទង�់ចជ�ពះ រេប បែដល�ទង�់ច�តវ
បនេគរពថ� យបងគំ រេប បែដល�ទង�់ចជអនកពយបល រេប បែដល�ទង�់ច
េធ�ជ�ពះអងគសេ ងគ ះ េហយេ េពលែដល�ទងម់ន�ពះបនទូល �ពះបនទូលចប់
សព��គប។់ អូ �បសិនេបកូន�បសទងំេនះរបស់�ពះឥឡូវេនះ�ចរក�ទុកបន
�ពះបនទូលេនះ! េ េពលែដល�ពះនិយយ�ពះបនទូលចបេ់ហយ! ពិត�ស់! �ទង់
�បែហលជបនរងច់…ំរបក��តនិយយថ ឬអនកបុ�ណវទិយនិងអ�ីៗទងំអស់
ពួកេគអះ�ងថ�បែហលជពិភពេ�កមន�ប�់ន �ប�់ននិង�ន។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ ��បែហលជ�បព់ន�់ន �បម់ុនឺ�នឆន េំហយ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�
មនរយៈេពលប៉ុនម នេទ។ �ពះជមច ស់មនិមនេពលេវ�េទ។ �ទងម់និមនេពល
តិចជងមយួនទីេទេ េពលែដល�ទងម់នបនទូល។ �ទងេ់ ែតជ�ពះ។ មនិមន
េពលកំណតជ់មយួ�ទងេ់ទ។
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56 ខញុ ំមនិែដលដឹងេរ ងេនះេទរហូតដល់យបម់យួ �ពឹកមយួ�តវជង។ អស់កលប
ជនិចច មនិែមនម�លិមញិ និងៃថងែស�កឬឥឡូវេនះេទ។ េតអនកធ� បក់តសំ់គល់
�ពះបនទូលេនះេទ “អញ”? មនិែមន “អញជ” ឬ “អញនឹង” �អស់កលបជនិចច
“អញ” េឃញេទ “អញ” ជនិចច។
57 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន��ទងច់ង�់កអ់�ីេ កនុងេពលេវ�។ �ទង�់តវេធ�អ�ីមយួេដមប ី
ថ� យបងគំ ដូេចនះលកខណៈរបស់�ទងប់នបេងកតករេនះ។ បនទ បម់ក�ទងប់នបេងកត
មនុស�។ បនទ បម់កេ កនុងបុរសមន កេ់នះ �ទងេ់មលេ មនិ�� តេទ។ ដូេចនះ
ឥឡូវេនះ េដមបបីង� ញគំនិតដអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ ឥឡូវេនះអ�ីែដល�ទងម់នេ
កនុងរបូភពៃន�ពះ�គីសទនិង�កមជំនំុ �ទងម់និបនយកដីឥដ�េផ�ងមកេធ�ជ ស�ីេទ
ប៉ុែន��ទងប់នយកឆ�ឹងជំនីររបស់អ�័មមក ឆ�ឹងជំនី េហយបនយកវ ិ ញ ណរបស់
អ�័មែដលជមនុស��សីមក�កក់នុងឆ�ឹងជំនីេនះ។ េ េពលែដលអនកេឃញបុរស
មន កែ់ដលេធ�ដូចមនុស�ញិកញ៉កេ់តមនអ�ីខុស។ េហយេ េពលែដលអនកេឃញ
មនុស��សីែដលចងេ់ធ�ដូចជបុរស�មនអ�ីខុស។ េឃញេទ �មនអ�ីខុស�ប�កដី។
ពួកេគជវ ិ ញ ណពីរេផ�ងគន ។ ប៉ុែន�រមួគន បេងកតបនជអងគភពែតមយួ “ទងំពីរ
េនះគឺែតមយួ។” ដូេចនះ�ទងប់នបេងកត ស�ីនិងបុរស េហយពួកេគមនិែដលមន
�យុចស់ មនិែដល�� ប ់មនិមនសកស់កូវ និងមនិែដល។ ពួកេគបរេិភគ ពួកេគ
ផឹក ពួកេគេដកលក ់ដូចេយងែដរ ប៉ុែន�ពួកេគមនិែដលដឹងថអ�ីជអំេពបបេទ។
58 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងេច សពីេមេរ នេនះេ េលពូជរបស់ពស់។ ែដលពួកេគបន
េសនសំុឱយខញុ ំរឮំកពីេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�សូមឱយខញុ ំបនេឃញនរ�មន កម់កបង� ញខញុ ំនូវ
អ�ីែដលែប�ក។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងដឹ់ង េឃញេទ។
59 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�បនទ បម់ក បនទ បពី់ករទងំអស់េនះ បនទ បម់កេ េពលែដល
អំេពបបបនកំណត ់េតមនអ�ីបន�េទ ត?
60 េធ�ដំេណ រេ មុខឆង យជងមយួ�នរយ�នម៉យល៍ �មនចេន� ះ
ធែំបបេនះ ជេសចក�ី�ស�ញ់��គ បវដល៏�ឥតេខច ះ។ �ល់េពលែដលអនក
េបះជំ�ន�មវធីិេនះ �ចេង� តមយួអុីញ។ េហយអនកដឹងថ�ដល់េពល�
េហយែដល�មកដល់ែផនដី។ �ជ�សេមលៃន�សេមលៃន�សេមល។ េនះ
គឺជអ�ីែដលអនកមន េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំមន គឺ�សេមល �សេមលៃនេសចក�ី
�ស�ញ់��គ េ ៉ ។
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61 មនអ�ីមយួេ កនុងអនក មនអ�ីមយួេ កនុង ស�ី�គបរ់បូេ ទីេនះ២០ឆន ំ
កន�ងមកេហយ មនអ�ីមយួេ កនុងបុរស�គបរ់បូេ ទីេនះៃមភឆន ែំដលនឹងេ ែត
មនជយូរមកេហយ។ អនកមនេពលែត៥ឆន បំ៉ុេ�� ះគឺចបពី់១៥ដល់ ២០។
បនទ បពី់២០អនកចបេ់ផ�ម�� ប។់ ប៉ុែន�ចបពី់�យុ ១៥ ឆន អំនក�គនែ់តជេកមង
ជំទងម់ន ករ់ហូតដល់េពលេនះ។ េហយបនទ បម់កអនកធំេឡងរហូតដល់អនកមន
�យុៃមភឆន ។ំ េហយបនទ បពី់ៃមភអនកនិយយថ “ខញុ ំ�គនែ់តជបុរសល�មន ក។់”
អនក�គនែ់តនិយយែបបេនះ ប៉ុែន�អនកមនិែមនេទ។ អនកកំពុងែត�� ប ់ េហយ
អនកកំពុងែតេឆះេ ឆង យ មនិថអនកេធ�អ�ីកេ៏�យ។ �ពះបនេធ�ឱយអនកមន�យុ
េនះ ប៉ុែន�បនទ បម់កអនកនឹង�� ប។់ ឥឡូវមនអ�ីេកតេឡង? ឥឡូវអនកចបេ់ផ�ម
�� ប ់ ប៉ុែន�េ កនុងេនះមនអ�ីមយួែដលអនកនិយយថ “ខញុ ំចងក់� យជ១៨ឆន មំ�ង
េទ ត។”

62 ឥឡូវខញុ ំចងសួ់រអនកអ�ីមយួ។ ចុះយ៉ង�េបអនកេកត ៥០០ ឆន មំុន េហយអនក
េ ែតមន�យុដប�់បបំីឆន រំហូតមកដល់សព�ៃថងេនះ? �បសិនេបអនកមនិែមនជ
វតថុបុ�ណេទ �មគំនិតរបស់អនកកលពី ៥០០ ឆន មំុន! មុនេពលែដលឪពុកអនកេធ�
ដំេណ របនមកទីេនះ េហយអនកគឺជ ស�ីវយ័េកមងមន កែ់ដលមនគំនិតែបបេនះ។
េហតុអ�ី អនក�បេសរជងមុននិងេ ជចស់េហយរស់េ បន�បរំយឆន ។ំ េឃញ
េទ មនអ�ីខុស។

63 អនកនិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះខញុ ំមន�រមមណ៍ល��ស់ បង�បស
�បណ�។ំ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមន�យុដប�់បបីំ ខញុ ំមន�យុដប�់ប ំ ខញុ ំមន
�រមមណ៍ល�។” សំណព�ចិត�ខញុ ំសូម�បបអ់នកពីអ�ីមយួ។ េតអនកដឹងយ៉ងដូចេម�ចថ
ម� យរបស់អនកកំពុងរស់េ ននទីេនះ �បសិនេបនងមនិេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ?
េតអនកដឹងយ៉ងេមច៉ថមតិ��បសរបស់អនកមនិ�តវបនេគសម� បក់លពីប៉ុនម ន
នទីមុនឬមតិ��សីរបស់អនក? េតអនកដឹងយ៉ងដូចេម�ចថេពល�ពឹកអនកនឹងមនិ
មន�កសពេ កនុងផទះរបស់អនកេទ? េតអនកដឹងយ៉ងដូចេម�ចថអនកនឹងេចញពី
�ពះវ�ិរេ យបេ់នះ? �មនិ�បកដ�បជ។ មនិមនអ�ី�បកដេទ។ �បសិនេប
អនកមន�យុដប�់ប ំដបពី់រ ដប�់បបំនួ ដប�់បពីំរ ចិតសិប�ប ំឬេកសិប មន…
អ�ី�គបយ៉់ងមនិ�បកដ�បជ។ អនកមនិដឹងកែន�ងែដលអនកកំពុងឈរ។ ប៉ុែន�អនក�តវ
�តលបេ់ ដប�់បបីំ ដប�់បបីំ។ េតអ�ីែដលេធ�ឱយអនកេធ�ដូេចនះ?
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64 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក�តលបេ់ ដប�់បបីំឆន វំញិ េហយបន�េ ទីេនះ
េហយមនិែដលឈនិឺងមនិែដល… អនក�តវែតមនមនុស�េផ�ងេទ តេ ជមយួ
អនក ពីេ�ពះអនកមនទំហំធំជងេនះេ េទ ត។ មនុស�នឹងបន�េ �យុេផ�ងេទ ត
េហយអនកនឹងក� យជវតថុបុ�ណមយួ។ អនកនឹងមនិ��កកជ់ង�េទ�បសិនេប
អនកចស់ជមយួពួកេគ។ ប៉ុែន�មនអ�ីមយួែដលទមទរឱយអនកេ ទីេនះ។ េនះ
ជ��គ េ ៉ ដតូ៏ចេនះ ជ�សេមលតូចមយួែដលេធ�េ�យអនក…អ�ីមយួេ
ខងេលេនះ។
65 ឥឡូវ េ យបេ់ផ�ងេទ ត ឬេពល�ពឹកេផ�ងេទ តេ េម៉ង ៧ �ពឹក េ េពល
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យេសចក�ីល�និង�ពះគុណរបស់�ទង ់បននខំញុ ំេចញពី
របូកយេនះ ខញុ ំេជ  ខញុ ំេជ ។ បទឬេទ ខញុ ំមនិនិយយេទ េហយបនចូលទឹកដី
េនះ េហយបនេឃញមនុស�ទងំេនះ េហយពួកេគទងំអស់េ េកមង។ េហយ
ខញុ ំបនេឃញមនុស��� តបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។
េហយគតប់ននិយយមកខញុ ំថ “ពួកេគខ�ះមន�យុេកសិបឆន ។ំ ពួកេគជ
អនកផ� ស់ែ�បចិត�េជ របស់អនក។ កុំឆងល់ពីអ�ីែដលពួកេគកំពុងែ�សក ‘បង�បសខញុ ំ!
បង�បសខញុ ំ!’”
66 េនះគឺជរបូកយេសេឡ�ទ ល េ េពលែដលេយង�� ប ់ េយងមនិក� យជ
េទវកថ េយងក� យជរបូកយ។ េប េយង�គបគ់ន  �� ប ់ �បសិនេប�គបែ់បក
បរមណូនឹងបំផទុះេយងេ នទីេនះ កនុងរយៈេពល�បនំទីចបពី់េពលេនះេយង
នឹងចបៃ់ដគន េ�បគន េ វញិេ មក ពួកេគែ�សក េហយេលកតេមកងសិររីងុេរ ង
របស់�ពះជមច ស់! បទ ែមនេហយ។ េហយបង�បសនិងបង�សីែសពនេសុរកំពុង
អងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំគិតថមនប�ី�បពនធចំ�ស់ជងេគេ ទីេនះ នឹងមន�យុ
ដប�់បបីំ �យុៃមភឆន ។ំ បង�បស េនវលី �គនែ់តជេកមង�បសតូចមន ក ់េហយខញុ ំជ
េកមង។ េហយេយងេទបែតមន…េនះជករពិតេនះ។ “�បសិនេបេ�ងឧេបសថ
េ េលែផនដីេនះ�តវបនរ�ំយ េយងមនមយួរងច់េំយងរចួេហយ។”
67 េ េពលទរកតូចមន កទ់ម� កពី់ម� យរបស់ខ�ួន ដូចជកំេណ តធមមជតិ
�ងកយតូចរបស់�រមលួ េហយេជងេ�ត ជេដម។ យុវនរបីង� ញករ
អភយ័េទស។ ប៉ុែន�េ េពល�េកតេឡង �នឹងេធ�េ�យ�ចដុ់ំជីវតិក ន� ក។់ ប៉ុែន�
េ េពលែដល�មកដល់ែផនដី េរ ងដំបូង�ចបដ់េង�មរបស់� េហយមនរបូកយ
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ខង�ចឈ់មៃនធមមជតិែដលចូលមកទរកេនះ។ អនុ ញ តឱយ�ែតមន កឯ់ង
�នឹងយកកបលនិងបញសតូចរបស់��បឆងំនឹងសុដនរ់បស់ម� យ េហយចបេ់ផ�ម
បំេ ។ �បសិនេប�មនិេធ�ដូេចនះេទ ទឹកេ�ះកនឹ៏ងមនិធ� កចុ់ះែដរ។
68 េតអនកធ� បក់តសំ់គល់កូនេគេ េពល�េកតេទ…ឆប់ៗ េនះ��ចមន
កំ�ំងលមមនឹងឈរេជងបនេទ? អនក��បប�់? េដរជំុវញិម� យរបស់�
ចបេ់ផ�មចកឬ់ស េហយចបេ់ផ�មបំេ ។ អូ ែមនេហយ!
69 ដបតិេ េពលរបូកយេ េលែផនដីេនះ�តវបននមំកេ ទីេនះ មនរបូកយ
ខងវ ិ ញ ណែដលេ�ត មរចួជេ�សចស�មប�់។ េហយឆប់ៗ េនះ…អូ �េលលូ
យ៉! “េហយ�បសិនេប�ត�លេ េលែផនដីែដលជទីជ�មករបស់េយង�តវបន
រ�ំយ េនះនឹងមនកែន�ងរងច់មំយួ។” ដ�ប�េយងេបះជំ�នេចញពីមយួ
េនះ េយងឈនេជងចូលមយួេនះ មយួែដលមនិចងផឹ់កទឹក�តជក ់ មនិចបំច់
ផឹកទឹកេទ មយួែដលមនិបរេិភគ ពួកេគមនិែមនជធូលីៃនែផនដីេទ។ ប៉ុែន�ពួកេគ
ពិតជពិត�បកដ េហយ�ចមន�រមមណ៍និងចបៃ់ដគន  េហយ�គនែ់ត�ស�ញ់
េហយអ�ី�គបយ៉់ងគឺល�ឥតេខច ះ។ េហយ�ងកយេនះកំពុងែតរងច។ំ �ជែផនក
របស់�។ មនបីកនុងចំេ�មពួកេគ។
70 អនកចបេ់ផ�មជីវតិអស់កលបរបស់អនកេ �សនេនះ។ េនះជកែន�ងែដល
អនកចបេ់ផ�មភពអស់កលប។ អូ! អនកចបេ់ផ�មជីវតិអស់កលបេ ទីេនះ។
បនទ បម់កអនកបនេកតជថមីគឺជកូន�បសរបស់�ពះ។ េហយបនទ បម់កេ េពល
អនក�� ប ់អនកចបេ់ផ�ម…េ េពលមរណភពរបស់អនក េធ�បបអនកេ កនុងរបូកយ
េនះេហយេបះដូងឈបេ់�ត និងកងរ់ែមង�� បច់បេ់ផ�មឈរ េ ែតជ�សេមល
តូចេនះែដលជ�សេមលៃន�សេមល កនុងមយួវនិទី�ក� យជ�សេមលៃន
�សេមល បនទ បម់កេទ ត�ក� យជ�សេមល បនទ បម់កេទ ត�ក� យជរនស់
បន�ិច បនទ បម់កេទ ត�ក� យជរងូភន ំ បនទ បម់កេទ ត�ក� យជទេន� េហយ
បនទ បម់កេទ ត�ក� យជម�សមុ�ទ េហយមយួសនទុះេ�កយមកអនកកំពុងឈរ
េ មុខមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់អនកែដលឈរេ ែកបរ សេម� កបំពកែ់ដលមន
របូកយេ េលេមឃែដលអនក�គ ល់គន  �ស�ញ់គន េ វញិេ មក អនកបន
�តលបេ់ ជបុរសនិង ស�ីវយ័េកមងម�ងេទ ត។ ពិតជ�តឹម�តវ។ �រងច់េំ ទីេនះ
រហូតដល់ករយងមករបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយេ ៃថងមយួតួរអងគដរ៏ងុេរ ង
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របស់�ទង…់ឥឡូវចថំ េនះគឺជរបូកយេសេឡ�ទ លមនិែមនជរបូកយែដល
មនសិររីងុេរ ងេទ។ េហយេ ៃថង�មយួរបូកយេសេឡ�ទ លនឹងចកេចញពី
�ថ នសួគជ៌មយួ�ពះេយសូ៊វ។

71 “ដបតិខញុ ំនិយយេសចក�ីេនះ�បបអ់នក�ល់គន ” ែថស�ឡូនិចទី ២ ជំពូក ៥ ឬ
ែថស�ឡូនិទី ១ ជំពូកទី ៥ មយួរេឺផ�ងេទ ត “ខញុ ំនិយយេ កនអ់នកថ ខញុ ំមនិ
ចងេ់�យអនកលងងេ់ទ បងប�ូនេអយ ចំេពះអស់អនកែដលេដកលកសូ់មកុំេ�យ
មនទុកខ�ពយដូចអនកឯេទ តៗែដលគម នសងឃមឹេនះេឡយ។ �បសិនេបេយងេជ
ថ�ពះ�គិស�បនសុគតេហយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិេ ៃថងទីបី សូមបែីតអស់អនក
ែដលរមួរស់ជមយួ�ពះក�៏ពះអងគនឹងនយំកេ ជមយួែដរ។ េយងនិយយេសចក�ី
ទងំេនះ�បបអ់នក�ល់គន �មបទប ជ របស់�ពះអមច ស់ េយងែដលេ រស់េហយ
េ េសសសល់សំ�បក់រយងមករបស់�ពះអមច ស់េនះ មនិ�តវ��ងំឬ��ងំ
េឡយ” (ពកយល�បំផុត) “��ងំអនកែដលេដកលក។់ ដបតិែ�តរបស់�ពះអមច ស់នឹង
បន�ឺេឡង េហយមនុស��� បេ់ កនុង�ពះ�គីសទនឹងរស់េឡងវញិជមុន។” �ងកយ
េសេឡ�ទ លទងំេនះចុះមកេហយ�កេ់លរបូកយែដលមនសិររីងុេរ ងេ េល
ែផនដី។ “រឯីពួកេយងែដលេ រស់េហយេ សល់េទ តនឹង�តវផ� ស់ប�ូរកនុងេពល
មយួែភ�ត េគនឹងេលកពួកេគេឡង េ ជួប�ពះអមច ស់េ េលេមឃ។”

72 “ខញុ ំនឹងមនិផឹកពីេដមទំពងំបយជូរេហយនឹងមនិបរេិភគេទ តេឡយ
រហូតដល់ខញុ ំបរេិភគ�ជថមីជមយួអនកេ កនុង��ច�កៃន�ពះវរបិ�ខញុ ំ” ពិធី
�ពហ៍ពិពហ៍។ អស់រយៈេពល៣ឆន កំន�ះែដលករ�បឆងំនឹង�ពះ�គីសទបន
ប ចបរ់ជជកលរបស់គត ់ ពិភពេ�កទងំមូល�តវបនបំផ� ញ ជនជតិយូ��តវ
បនេគេ េចញ យ៉ូែសបបនបង� ញខ�ួនដល់ពួក�សនដ៍ៃទ ឬដល់ពួកយូ�។
សូមចថំ េ េពលែដលយ៉ូែសបបនបង� ញខ�ួនេគ�គ ល់ដល់បងប�ូនេនះ មនិ
មនវត�មនរបស់�សនដ៍ៃទេទ។ េ េពលែដលគតប់នេផញ…អនកដឹងពីេរ ង�៉វ
េនះ។ យ៉ូែសបជគំរដូឥ៏តេខច ះរបស់�ពះ�គីសទកនុង�គបល់កខណៈ។ េហយេ េពល
ែដលយ៉ូែសបបនេ បងប�ូនរបស់គត ់េហយពួកេគបនចុះមក េហយគតប់ន
េមលនិងបនេឃញេបនយ៉មនីតូច េហយគតប់នេឃញពួកេគេ ទីេនះ េហយ
បនទ បម់កគត…់ពួកេគថ “េហតុអ�ី អនកមយួេនះ! េយង—េយងមនិគួរសម� ប់
ប�ូន�បសរបស់េយង េឈម ះយ៉ូែសបេទ។” ជនជតិយូ�េឃញថពួកេគេធ�ខុស។
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ឥឡូវេនះេ េពលែដល�ពះ�គីសទ េ េពលែដល�ទងប់នសែម�ងអងគ�ទងឱ់យពួកេគ
�គ ល់។ េហយយ៉ូែសបបនេពញ េហយគត�់តវយំ ដូេចនះគតប់នបេណ� ញ
�បពនធនិងកូនៗរបស់គត ់ េហយឆម ទំងំអស់និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត េហយប ជូ ន
ពួកេគេ វមិន។ ពិតជ�តឹម�តវ។ េហយបនទ បម់កេ កនុងវត�មនរបស់�សន៍
យូ�ែតមន កគ់ត ់ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជយ៉ូែសបបង�បសរបស់អនក។ ខញុ ំជ
បងប�ូនរបស់អនក។” េហយបនទ បម់កពួកេគបនដួលេហយចបេ់ផ�មញ័រ និយយ
ថ “ឥឡូវេនះេយងដឹងថេយងនឹងទទួលបន េ�ពះថេយងបនសម� បប់ងប�ូន
េយង។ េយងបននិយយថេយងបនសម� បប់ងប�ូនេយង េហយឥឡូវេនះគត់
គឺជេស�ចដអ៏�ច រយេនះ។”
73 គតប់ននិយយថ “�ពះបនេធ��កនុងេគលបំណងេដមបសីេ ងគ ះជីវតិ។”
េនះជេហតុផលែដល�ពះជមច ស់បនេធ�េដមបសីេ ងគ ះពួកេយងជ�សន៍
ដៃទ។ ប៉ុែន�ពួក�សនដ៍ៃទសថិតេ កនុងវមិន។ �េលលូយ៉! �តវបនបដិេសធ
ពីបងប�ូនរបស់គត ់យ៉ូែសបគតប់នយកកូន�កមុមំយួ េហយកូន�កមុជំ�សន៍
ដៃទមនិែមនជ�សនយូ៍�េទ។ �តឹម�តវ។
74 ឥឡូវ កែន�ងែដលអនកេ ដល់ឥឡូវ? បនទ បពី់េយងបនពករ់បូកយដ៏
រងុេរ ងេនះ េហយគឺជ�គដអ៏�ច រយែដល�តវមកដល់។ េ េពលរបូកយែដលមន
សិររីងុេរ ង របូកយេសេឡ�ទ លេនះបនេ ជរបូកយែដលមនសិររីងុេរ ង។
អនកទទួលបនអ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទឥឡូវេនះ? បនទ បម់កខញុ ំ�ចេដរេហយ
និយយថ “បង�បស េនវលី!” ខញុ ំសូមជូនឧទហរណ៍មយួដល់អនក។ ខញុ ំនិយយ
“បង�បសហយមូ សូមេឡងេ ប៉ប៉េ �ពឹកេនះ។” �ទងជ់�ពះ។ េយង�គ ល់�ទង់
ឥឡូវេនះ �ទងជ់�ពះអងគសេ ងគ ះ �ទងជ់អនកពយបល។
75 មនិែដលមនករបេងកតបបេឡយ។ �មនិល�េទ ែមនេទ? អំេពបបមនិែមន
ជករបេងកតេទ។ អតេ់ទ! អំេពបបគឺជករវេង�ងេចញ។ មនែត�ពះ�ទិករមយួ
អងគប៉ុេ�� ះែដលជ�ពះ។ អំេពបបគឺជករបងខូចេសចក�ីសុចរតិ។ េតករផិតកបត់
គឺជអ�ី? នឱំយខូចភពសុចរតិ។ េតអ�ីេ ជករកុហក? បង� ញខុសករពិត។
ពិត�បកដ�ស់។ េតប�� �រគឺជអ�ី? ពររបស់�ពះបនែ�បេ ជពកយ
ប�� �ដល់�ពះ ជំនួសឱយ�ពះពរ។ អំេពបបមនិែមនជករបេងកតេទ។ អំេពបប
គឺជករវេង�ងេចញ។ ដូេចនះ��ងំមនិ�ចបេងកតបបបនេទ ��គនែ់តបែង�រអ�ី
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ែដល�ពះបនបេងកតមក។ ពិតជ�តឹម�តវ។ េសចក�ី�� ប�់គនែ់តជដំេណ រខូច
��កកៃ់នជីវតិ។

76 ឥឡូវេនះ សូមកតស់មគ ល់េនះ—សមគ ល់ករេនះ។ បនទ បម់កខញុ ំនឹងេដរ េហយ
ខញុ ំនឹងនិយយថ “បង�បសហយមូ សូមឱយអនកនិងខញុ ំនិងបង�បសេប លល័រនិង
បងប�ូនមយួចំនួនេទ ត េយងនឹងេឡងេ ប៉ប៉�ពះ។ េហយ និយយថ សូម
េធ�ដំេណ របន�ិច។ អនកជេកមង�បសចូលចិត�ភនេំ េពលអនក…”

“ែមនេហយ េយង�បកដជបនេធ�។”

77 “អូ! មនចមង យ�ប�់នម៉យល៍េ ឆង យពីពិភពថមីេនះ។ ចូរេចញេ
ខងេ�កេហយជិះេលពួកេគ។”

78 “ខញុ ំ�តវែត…?…�ពះ�ទិតយ�ល់ៃថងេឡងខពស់។ ខញុ ំនឹងអនក ខណៈេពលែដល
ពួកេគកំពុងនិយយ ខញុ ំនឹង�� ប។់” េអ�យ ៦៦ �តវេហយ។

79 េហយអនកដឹងេទ ខញុ ំកំពុងេដរឆ�ងកតទី់េនះ េយងទងំអស់គន  េដរេចញ
ពីទីេនះ�បែហលជ ៥០០ ឆន  ំ �គនែ់តជដំេណ រតូច មយួ�ន កុំេធ�ឱយមន
ភពខុសគន �មយួ េឃញេទ។ េហយឥឡូវេនះ—ឥឡូវ�� បេ់ ដូចជឆកួត
ែត�ជករពិត។ េឃញេទ �ជករពិត ពីេ�ពះមនិមនេពលេវ�េទ �ជេរ ង
រហូត។ េហយេ េពលែដលខញុ ំេចញេ ទីេនះ ខញុ ំេដរឆ�ងកតទី់េនះ េហយអនកដឹង
ថខញុ ំជនរ�—ខញុ ំ—ខញុ ំជួបេ ទីេនះ? ខញុ ំនិយយ “ហនឹងេហយ �បសិនេបមនិ
មនបង�សី ចច �បស! េហតុអ�ី បនជបង�សី ចច �មនរយៈេពលយូរ
ចប�់ងំពីខញុ ំបនេឃញអនក។” េមលេ ដូចនងជនិចច។ េឃញេទ? នង�ច
មន�យុដប�់នឆន  ំ ប៉ុែន�នងេ េកមងដូចពីមុន។ នងកំពុងេកសនរ�មន ក់
េ ខងេ�កយ េហយខញុ ំេមលេ េនះ�ជសត�េ� ឈ�ី។

ខញុ ំនិយយ “េត�ពឹកេនះអនកយ៉ងេមច៉ែដរ ឈ�ី?”

80 “ែមវ៉” ដូចកូនឆម ។ “អូ ខញុ ំបនេ ទីេនះនិយយជមយួបង�សីមយួចំនួន
ែដលេ ជុំវញិផក ធំេ ទីេនះ េយងបនចុះេ ទីេនះ�បែហល�បរំយឆន  ំេឃញេទ
កំពុងេមលជំុវញិ។” ឥឡូវ �� បេ់ ដូចជឆកួត ែត�ជករពិត។ េនះជករពិត។
េនះជរេប បែដល�ពះបនេ�គងទុក។
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81 ជករ�បេសរ�ស់ សូម�បទនពរដល់ដួងចិត�បង�សី ចច។ គម នេ�គះថន ក់
អ�ី�ចេកតមនេឡយ។ េ េពល�ង ចេយងនឹងេឡងេ េលកំពូលភន ំនិងនិយយ
“ឱ�ពះជមច ស់េអយ ខញុ ំធ� បប់នវេង�ងបត។់ អូ ខញុ ំធ� បេ់ កនុងអំេពបបៃន�ពះ
ប៉ប៉ េហយ�ទងប់នសេ ងគ ះខញុ ំ។”
82 េហតុអ�ី មនុស�ែដលពយយមបង� ញថឆកួត។ ែមនេហយ បុរសមន កែ់ដល
បនសរេសរខចុងេ�កយៃនេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ែដល�តវបនសរេសរេ
េលជ ជ ំងៃន�ថ បន័មយួ ែដលពយយមបង� ញេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។
រេប បែដល�ទងប់នេ�នេដមបជីួយសេ ងគ ះមនុស�មនបប និងរេប បែដល
�ទងប់នេធ�េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងែ់ដលបនមកេដមបសីេ ងគ ះអនកនិងខញុ ំ។
និយយអំពីករថ� យបងគំ�ពះ េទវ�មនិដឹងអ�ីទងំអស់! ករថ� យបងគំ�ពះ េទវ�
ដឹង�តឹមែត…គតឈ់រេ ទីេនះ េហយ�ត�ង�� បរបស់គតេ់ វញិេ មក។
“�េលលូយ៉! �េលលូយ៉!” ប៉ុែន� អូ េសចក�ីេម�� ! េ េពលដឹងថខញុ ំវេង�ងបត់
េហយឥឡូវេនះខញុ ំបនរកេឃញ ខញុ ំបន�� ប ់ខញុ ំរស់េឡងវញិេហយ! បពិ�ត�ពះអងគ
ខញុ ំជមនុស�បប ខញុ ំ�កអឺត�កទម េហយខញុ ំកធ៏� កចុ់ះមកេលគំនរសំ�ម!
83 េនះជអ�ីែដលល�បំផុតែដលជីវតិ�ចផ�ល់ឱយអនក។ េតអនកធ� បចុ់ះេ កែន�ង
ចកសំ់�មហគីេហគតេទ? �ជកែន�ងែដលមនក�ិនស�ុយបំផុតែដលខញុ ំធ� បម់ន។
ែផ�ងចស់េនះេធ�ឱយខញុ ំឈនិឺងក�ិន�។ �កេ់ ទីេនះេ កនុងែផ�ងចស់ ែដលនំ
ឱយឈេឺ �កពះរបស់អនក �គនែ់តងកខងកនុងេចញ បនទ បពី់បនយកេ�បងល�ុង។
េឃញេទ �គនែ់តឈដូឺចែដលអនក�ចេធ�បន! េហយសត�កណ�ុ រកំពុងរត់
ពសេពញ េ�យពយយមសីុេលអនក។ េហយេនះគឺជជីវតិដល៏�បំផុត។ េហយ
បនទ បម់កមននរ�មន កេ់ ដល់េហយេរ សអនក។ េហយអនកពិតជចស់េហយ
មនិ�ចជួយខ�ួនឯងបនេទ។ េហយ�គនែ់តយកអនក េហយបែង�រអនកេ ជ
េកមង�បស�យុដប�់បបីំឆន  ំ �កអ់នកេឡងេលកំពូលភន ំ សុខភពរបស់ខញុ ំ ខយស់
ដេង�មល� ដូចខយល់បរសុិទធ ផឹកទឹក�តជកល់�។ េតអនកចង�់តលបេ់ កែន�ង
ចកសំ់�មេនះម�ងេទ តេទ? មនិែដល មនិែដល មនិចងេ់  េហយមនិែដល
េ កែន�ងចកសំ់�មេនះេទ តេឡយ។
84 េនះគឺជអតថនយ័របស់ខញុ ំ មតិ�េអយ។ េនះជនិមតិ� ឬករេលកេឡង អ�ីកេ៏�យ
�ជនិមតិ�។ ខញុ ំនឹងនិយយថ�ជនិមតិ� េ�ពះខញុ ំខ� ចថនឹងេធ�ឱយអនក�មន ក់
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និយយថករេលកេឡងេនះគឺជអ�ី។ ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ពះ…អ�ីែដល
�ពះបនេធ�េដមបនីកូំន�បសកូន�សីេ ឯ�ទង។់ ឥឡូវេនះ េតនរ�ជមនុស�
ទងំេនះ? េតពួកេគបនេធ�យ៉ងេមច៉…េតមនុស�ទងំេនះបនេធ�អ�ីខ�ះេដមប ី
គុណសមបត�ិេនះ? េតពួកេគបនេធ��យ៉ងដូចេម�ច? �ពះជមច ស់កលពីេដម
ដំបូងេឡយ មុនេពលែដលេទវ�បនបេងកតមក…េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដល
ដឹងថ �ទងគ់ម នទីប ច ប?់ �បសិនេប�ទងម់និែមនជ�ពះេទ។ ដូេចនះ �ពះ េ កនុង
េសចក�ីេម�� ករ�ុដគ៏ម នទីប ច បរ់បស់�ទង ់ �ទងប់នេឃញថលូសីុេហ�រនឹងេធ�
ដូេចនះ �បសិនេប�ទងប់នបេងកត។ �ទងប់ន�កឱ់យពួកេគនូវភន កង់រខងសីលធម៌
េ�យឥតគិតៃថ�។ េហយអនកេ ែតមនេ ទីេនះ េនះគឺជេដមេឈៃនករែដល
�តវនិងអ�ីែដលខុសេ ចំេពះមុខេយង�គបគ់ន  គឺអនកេធ�ករេ�ជសេរ ស។ េហយលូ
សីុេហ�រគឺជមនុស�ទីមយួែដលេដរខុសផ�ូវ។ េហយ�ចបេ់ផ�មគូរបនទ បពី់ពយយម
យកទងំអស់ស�មបខ់�ួន� ពយយមបដិេសធនរ�មន ក ់ េផ�ងេទ ត។ េហយ
េនះគឺជកែន�ងែដល�បនចបេ់ផ�ម។ ឥឡូវសូម�� ប។់ េនះគឺជកែន�ងែដល
អំេពបបបនចបេ់ផ�ម។ �ពះេ កនុងគំនិតដគ៏ម នទីប ច បរ់បស់�ទង ់ បនេឃញ
េហយបនេឃញផ�ូវែតមយួ…

85 ឥឡូវ បងប�ូនៃ�តឯកេអយ ខញុ ំមនិចងេ់ធ�បបអនកេទ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះបនទូលល�របស់�ពះ េតអនក�ច�ក�់ពះេយសូ៊វ�ចេ់�យែឡកពី�ពះជមច ស់
ផទ ល់េ�យរេប ប�? �បសិនេប�ពះេយសូ៊វ�ចយកមនុស�មន កេ់ទ ត េហយ
េធ�ឱយគតេ់ េហយ�� ប ់ េដមបេី�ះមនុស�េនះេ ទីេនះ �ទងនឹ់ងក� យជ�ពះ
សអយុត�ិធម។៌ មនែតផ�ូវមយួេទែដល�ពះជមច ស់�ចេធ��បន ជំនួសកែន�ង
�ទងផ់ទ ល់! �ពះជមច ស់បនយកនិស�យ័ជ�ចឈ់មែដល�ចនឹងភ�ករ់សជតិ
ៃនេសចក�ី�� ប ់ េដមបដីកយក�ទនិចនិងេសចក�ី�� បេ់ចញពីេយង េដមបេី�យ
េយងបនេ�ះេ�យ�ពះអងគផទ ល់។ េនះេហយជមូលេហតុែដល�ទងន់ឹង�តវ
បនថ� យបងគំ។ �ពះេយសូ៊វជបុរសមន ក ់ �បកដ�ស់។ �ទងជ់បុរសមន ក់
េកតពី ស�ី�ពហមចរម៉ីរ។ី ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណែដលគងេ់ កនុង�ទងគឺ់ជ�ពះែដលមនិ
�ច�ស់ែវងបនេឡយ េ កនុង�ទងគឺ់ភពេពញេលញៃនរបូកយ�ពះ។ �ទងជ់
�ពះេយហូ�៉-េយរ ី �ទងជ់�ពះេយហូ�៉ �ទងគឺ់ជ�ពះេយហូ�៉-ម៉�េស �ទង់
គឺជ�ពះេយហូ�៉ ែខលរបស់េយង ជអនកចិ ច ឹមរបស់េយង អនកពយបលរបស់
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េយង �ទងគឺ់ជ�ល់��  អូេម�គ  ជអនកចបេ់ផ�មនិងចុងប ចប ់ �ទងជ់មនុស�
ទីមយួនិងចុងេ�កយ �ទងជ់អនកែដលនឹង�តវមក ឬសនិងពូជពង�របស់�វឌី ជ
ផក យ�ពឹក េហតុអ�ី �ទងជ់�គបទ់ងំអស់។ េ កនុង�ទងម់នភពេពញេលញៃន
របូកយរបស់�ពះ។

86 េហយេសចក�ី�� បែ់តងែតមនដំេ ែដលេធ�ឲយមនុស�ឈ ឺ “�!” �រក�
និយយថ “ខញុ ំមនអនកពីេ�ពះអនកបន�� បខ់ញុ ំ។ ចកអ់នក ខញុ ំនឹង�កអ់នកេ កនុង
ផនូរ។ ឈមរបស់េច មេនះមនិ�ចជួយអនកបនេទ េនះ�គនែ់តជឈមរបស់
សត�ប៉ុេ�� ះ។” ប៉ុែន��ពះជមច ស់ �ម�បជញ របស់�ទង ់ �ទង�់ជបថនឹងមនកូន
េច មយងមកែដល�តវេគសម� បពី់កំេណ តេ�កីយ។ បទ។ េហយពួកេគ…�ទង់
បនរងច់េំពលេវ�េនះស�មបេ់ពលេវ�ដេ៏ពញេលញែដល�តវមក។

87 ប៉ុែន�ៃថងមយួេ េពលែដលកូនេច មេនះបនមក បុរសេនះ ��ងំ�តវបន
េគេបកបេ ឆ ត។ �បនេមលជំុវញិ�ទង ់ �បននិយយថ “�បសិនេបអនកជ
�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះចូរេធ�ែបបេនះ។ �បសិនេបអនកជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ចូរេធ�
អពភូតេហតុមយួ េហយអនុ ញ តឱយខញុ ំេមលេឃញអនកេធ��។ សូមឱយខញុ ំេមលេឃញ
អនកេធ��។ អូហូ! ខញុ ំនឹង�ក�តរ់ុមំុខរបស់អនក �យអនក។ េបអនកជេ��ែមន ចូរ�បប់
េយងថេតអនក��យអនក។” �� ! “ខញុ ំអតេ់ទ—ខញុ ំមនិេជ ថអនកគឺជបុរសេនះ
េទ។ េបអនកជមនុស�េនះែមន សូម�បបេ់យងេ�យ�តងថ់អនកជអនក�។”
េឃញេទ ទងំអស់ដូចេនះ។ “អូ �បបេ់យងថអនកគឺជអនក�!” �ទងម់និបន
េបកមតរ់បស់�ទងេ់�ះ។ អូ េត�ទងប់នទញេ�មេចញពីែភនករបស់គតេ់ហយ!

88 �ពះេយសូ៊វទតេមលជំុវញិសិស�េនះ រចួមន�ពះបនទូលថ៖ “ខញុ ំ�ច
និយយេ កន�់ពះវរបិ�ខញុ ំេហយ�ទងនឹ់ងចតេ់ទវ�ដបពី់រកងពលមកខញុ ំ
�បសិនេបខញុ ំចង។់” េ�កពី�តមនិបនឮេទ អនកដឹងេទ។

89 “េបអនកជ! �បសិនេបអនកជ។ អូ េនះមនិែមនជ�ទងេ់ទ។ េហតុអ�ី េមលេ
�ទងហូ់រឈម។ េហ! ទ�នខ�ះបនេ ទីេនះេហយេ�� ះទឹកមត�់ក�់ពះភ័ ក�
របស់�ពះអងគ។” េ�� ះទឹកមត ់ េមលងយ�ទង ់ ទញពុកចងក រេចញពី�ពះភក�
�ទង។់ “អូ មនិែមន�ទងេ់ទ! ឥឡូវមនិែមន�ទងេ់ទ! ខញុ ំនឹងេបះយុថក របស់ខញុ ំេ កនុង
�ទង ់េកមង�បស។ ខញុ ំនឹងេលក�ទងេ់ឡងេ ទីេនះ។ ខញុ ំបនទទួលអនកឥឡូវេនះ!”
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90 េ េពលែដល�ទងប់នែ�សកយំចុងេ�កយ “េអលី! េអលី! �ពះជមច ស់!
�ពះជមច ស់!” េនះគឺជមនុស�។ “េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់បះបងេ់ចលទូលបងគំ?”
91 េ កនុងសួនចបរែគតេសម៉នី ករចកេ់�បង�ងំបនចកេចញពី�ទង ់អនកដឹង
េទ ថ�ទង�់តវែត�� បដូ់ចជមនុស�មនបប។ �ទងប់ន�� បជ់មនុស�មនបប
អនកដឹងេទ មនិែមនបបរបស់�ទងេ់ទ ែតជរបស់ខញុ ំនិងអនក។ េនះេហយជកែន�ង
ែដលេសចក�ី�ស�ញ់ចូលមក រេប បែដល�ទងប់នយកខញុ ំ! អូ �េលលូយ៉!
រេប បែដល�ទងប់នយកខញុ ំ!
92 េហយេ ទីេនះ �ទងគឺ់មនិ�ចេបកមតរ់បស់�ទងប់នេទ។ �ទនិចបបបន
និយយថ “អនកដឹងេទ ខញុ ំេជ ថេនះ�គនែ់តជមនុស��ម ញប៉ុេ�� ះ។ �ទង់
មនិែមនេកតពី ស�ី�ពហមចរេីទ ដបតិខញុ ំបនេបះ�ទនិចបបរបស់ខញុ ំេ កនុង�ទង។់”
93 េហយេ ទីេនះគតប់នចូលមក ចងែខ�បនរបស់គតេ់ កនុង�ទង ់ ប៉ុែន�
េនះគឺជេពលេវ�ខុស េកមង�បសេអយ! �ទងប់នដកែខ�របស់�េចញ។ ចបពី់
េពលេនះតេ  �បនបន�ល់ទុកែខ�របបរបស់�េ ទីេនះ។ េ�កកេឡងេ ៃថងទី
បី េហយនិយយថ “ខញុ ំជអនកែដលបន�� បេ់ហយបនរស់េឡងវញិ េហយេ
រស់ជេរ ងរហូត ខញុ ំមនកូនេ�ៃនេសចក�ី�� បនិ់ង�ថ ននរក។” បទ។ �ខកខន
មនិបនេឃញនរ�េនះេទ។ “េហយេ�យេ�ពះខញុ ំរស់ េនះអនកនឹងរស់ែដរ។ �
មនិទនេ់លចេឡងេទ…”
94 ៃថងមយួ ៣ឬ៤ ៃថងបនទ បពី់េនះ �ទងប់នយងេឡងេ ឯ�ពះវរបិ� �ទងប់ន
យង�តឡបម់កវញិ បនទ បម់កអនកខ�ះនិយយថ “អូ �ទងគឺ់ជ…�ទង—់�ទង�់តវែត
ជពកយចរចម�ម។ �ទង�់តវែតជ�បេភទៃនអ�ីែដលគួរឱយខ� ចអំពីបុរសេនះ។
េហយេយង…អនកបនេឃញ�ទង។់ អនកេមលេឃញនិមតិ�។”

“េទ �ទងគឺ់ជ�ពះេយសូ៊វដព៏ិត។”
95 ថូម៉សបននិយយថ “សូមឱយខញុ ំេមលេឃញៃដរបស់�ទងនិ់ងអ�ីៗទងំអស់
ខញុ ំនឹង�បបអ់នក�បសិនេប�ជ�ទង។់”
96 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំេ ទីេនះ។” បននិយយថ “េតអនកមន�តីនិងនំបុង័
េ ទីេនះេទ? នមំកឱយខញុ ំនំ�ំងវចិមយួ។” េហយពួកេគបនយកនំ�ំងវចិមក
ឯ�ទង ់ េហយ�ទងប់នឈរេ ទីេនះេហយបរេិភគ។ បននិយយថ “ឥឡូវ



កូនចិ ច ឹម ២ 27

េតវ ិ ញ ណបរេិភគដូចខញុ ំបនេទ? េតវ ិ ញ ណមន�ចនិ់ងឆ�ឹងដូចខញុ ំែដរឬេទ?”
េឃញេទ? �ទងប់ននិយយថ “ខញុ ំជ�ទងេ់ហយ។ ខញុ ំែបបេនះ។”

97 េហយប៉ូលបននិយយថ “�មនិទនេ់លចេចញជរបូ�ងពិត�បកដែដល
េយងមនជ�បេភទអ�េីទ ប៉ុែន�េយងដឹងថេយងនឹងមនរបូកយដូច�ទង។់” អ�ី? េត
គតធ់� បម់នរបូកយែបបេនះេទ? បទ! េ េពលែដល�ទងប់នសុគត ់�ពះគមពរី
បន�បបយ៉់ងដូេចនះ “�ទង”់ គឺជសព�នមផទ ល់ខ�ួនម�ងេទ ត “�ទងប់នេ
�ននរកេហយបនផ�ព�ផ�យដល់�ពលឹងេ កនុងគុក។” �េលលូយ៉! េត�ទង់
េធ��យ៉ងដូចេម�ច? �ទងម់ន�រមមណ៍ៃន�រមមណ៍ �ទងម់នសេម�ងៃនករ�� ប់
�ទងម់ន ញ ណៃនករនិយយ �ទងប់នផ�ព�ផ�យជមយួនឹងរបូកយដែដល
ែដលខញុ ំបនេឃញ�ទងែ់ដលេលកតេមកងេ េពលយប។់ �ទងប់នផ�ព�ផ�យដល់
�ពលឹងែដលមនេ កនុងនរក ែដលមនិបនែ�បចិត�េ កនុងករអតធ់មតេ់ សមយ័
ណូេអ។

98 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ទងប់នរស់េឡងវញិេ ៃថងេអសេធ �មនិ�ចេ រចួ
េនះេទ ែដលថ�ងកយគួរែតេមលេឃញពីករពុករលួយ េ�ពះេ���វឌី
បនេឃញជមុន “ខញុ ំនឹងមនិទុក�ពលឹង�ទងេ់ កនុង�ននរកេទ េយងកម៏និទុក
េ�យអនកដវ៏សុិទធរបស់េយងេឃញអំេពពុករលួយែដរ។ េលសពីេនះេ េទ ត�ច់
របស់ខញុ ំនឹងសំ�កេ�យក�ីសងឃមឹ េ�ពះ�ទងនឹ់ងមនិទុក�ពលឹងខញុ ំេ កនុង�ថ ននរក
េឡយ េហយ�ពះអងគកម៏និទុកេ�យ�ពះដវ៏សុិទធរបស់េយងរលួយែដរ។” េហយេ
ចិតសិបពីរេម៉ងមុនេពលមនអំេពពុករលួយេកតេឡង គឺថ�ពះកយែដលបន
េ ផ�ព�ផ�យដល់�ពលឹងែដលជបគុ់ក ែដលមនិែ�បចិត�កនុង�គដអ៏តធ់មតរ់បស់
េ�កណូេអបនរស់េឡងវញិ េហយមនុស��� បក់ម៏នជីវតិអមតៈ េហយ�ទង់
បនឈរ េហយ�ទងប់រេិភគ េហយ�ទងប់ន�បបេ់យងថ�ទងគឺ់ជមនុស�។ �
េលលូយ៉!

99 េនះេហយជរេប បែដលេយងនឹងេឃញ�ទងប់ង�បស អុី�ន ់ ។ េនះគឺជ
េពលែដល�ទងនឹ់ងេឡង�គង�ជយេល�វឌី។ �េលលូយ៉! េនះជេពលែដល
េយងេដរចុះេឡងឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងេធ�ដំេណ រជមយួអនកឆ�ងកតភ់នអំស់រយៈេពល
មយួ�នឆន ។ំ �គនែ់តពីរបីៃថង ែតពីរបីនទី េយងនឹងឆ�ងកតទី់េនះ។
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100 បង�សីវដូ បននិយយថ េហយ�ដល់េពលែដល�តវញុំេហយអនកដឹងេទ…
ខញុ ំបននិយយថ “បង�សីវដូ េតេពលេនះអនកេ ឯ�? ខញុ ំមនិបនេឃញអនក
េទ…�កដូ់ចជខញុ ំដូចជ�មនរយៈេពលដប�់បនំទី។”

“អូ េនះគឺជពីរពនឆ់ន មំុន បង�បស�បណ�។ំ”
101 “អ៊ូ-ហូ៊។ េតអនកមន�រមមណ៍យ៉ង�?” អូ ពិត�ស់អនកមនិ�ចមន
�រមមណ៍អ�ីេ�កពី�រមមណ៍ល�េទ។
102 “និយយថ មកទីេនះេកមង�បស ខញុ ំនឹងបង� ញអនកនូវអ�ីទងំអស់ បងប�ូន�បស
ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ។ េនះគឺជ�បភពទឹកេ ទីេនះល�បំផុតែដលអនកមនិធ� ប់
បនផឹក។ េហយ អូ េយងនឹងទទួលបនេភសជជៈ�តជក។់ ខញុ ំនឹងេ ដល់ទីេនះ
េហយទទួលបនែផ�ទំពងំបយជូរដធ៏ំមយួ េហយេយងទងំអស់គន នឹងអងគុយេ
ទីេនះេហយបរេិភគ�។” េត�មនិអ�ច រយេទឬ? េនះជអ�ីែដលល�។ ��គនែ់ត
អ�ច រយ។
103 េតេយងទទួលបន�េ�យរេប ប�? េតេយងដឹង�េ�យរេប ប�?
�ពះជមច ស់មុនកំេណ តពិភពេ�កបនតំរវូទុកជមុនស�មបេ់យង! នរ�?
អនកែដលសថិតេ កនុងទឹកដីសនយ។

…បនតំរវូេយងឱយទទួលសិទធជកូនចិ ច ឹមៃន�ពះេយសូ៊
�គិស�…�ម�ពះហឫទយ័ៃន�ពះ

សរេសរដល់សិរលី�របស់�ទង…់
ែដលេយង�ចសរេសរ�ទងដូ់ចែដល�ទងប់នមនបនទូល។ េនះគឺជអ�ីែដល

�ទងគឺ់ជ�ពះ។ េយងចងស់រេសរ�ទង។់
…ចូរសរេសរតេមកងសិររីងុេរ ងៃន�ពះគុណែដល�ពះអងគបនេ�បស

�បទនេ�យេយង�ចគប�់ពះហឫទយ័ �ពះអងគជទី�ស�ញ់។
(េ កនុង�ពះ�គីសទេយង�តវបនទទួលយក។)

េ�យេយងទទួលករេ�ះ�មរយៈឈមករេលកែលងេទស
របស់អំេពបប…

104 ខញុ ំ�តវ�តឡបេ់ ជកូនចិ ច ឹមវញិ ែតខញុ ំចងឈ់ប�់តង ់ “បប” េ ទីេនះមយួ
នទី។ “បប” េតអនកបនកតស់មគ ល់េឃញេទ? អនកដឹងថ�ពះមនិេថក លេទស
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មនុស�មនបបែដលបនេធ�បបេទ? �ទងេ់ថក លេទសគតែ់ដលជមនុស�មន
បប។ �បសិនេបមនុស�មនបបជកប់រ ី �ទងនឹ់ងមនិេថក លេទសគតេ់ទ។ គត់
ជមនុស�មនបប យ៉ង�កេ៏�យ។ េឃញេទ? េឃញេទ? �ទងម់និមនបប
េទ អនកេធ�បបមនិែមនេទ។ �ទង�់គនែ់តជមនុស�មនបបមន ក ់ េឃញេទ �ទង់
មនិមនបបេទ។ ប៉ុែន�អនកជមនុស�មនបប អនកគឺជ�គី�ទ ន។ អនកកតសំ់គល់
េ ទីេនះគតក់ំពុងនិយយេ កន�់ពះវ�ិរ។ រក�នងឱយ�តង។់ េឃញេទ?
េឃញេទ? “ករអតេ់ទសបប” ប-ប ។ េយង�ប�ពឹត�អំេពបប។ ប៉ុែន�មនុស�មន
បប�គនែ់តជមនុស�មនបបប៉ុេ�� ះ �ពះមនិអភយ័េទសឱយគតេ់ទ។
105 ឥឡូវ អនកនិយយថ “ែមនេហយ គតប់នេចញេ ខងេ�កេហយ
បញ់បុរសមន ក។់ េតអនកនឹងេធ�អ�ីអំពី�?” េនះមនិែមនជករងររបស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំ
មនិែមនជអនកេធ�កំែណទ�មង ់ ខញុ ំជអនកអធិបបយ។ ចបបនឹ់ងយកចិត�ទុក�ក់
ចំេពះេរ ងេនះ ពួកេគជអនកេធ�កំែណទ�មង។់ ពួកេគគឺជ…“ែមនេហយ” និយយ
ថ “គតប់នផិតកបត។់” ថ េនះ—���ស័យេលចបប។់ េនះគឺរ�ងគតនិ់ង
ចបប។់ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែមនជអនកេធ�កំែណទ�មង ់ខញុ ំមនិេធ�កំែណទ�មងម់នុស�
េទ។ ខញុ ំចងឱ់យពួកេគែ�បចិត�េជ ។ ខញុ ំជ�គអធិបបយ េឃញេទ មុខជំនួញរបស់ខញុ ំ
េដមបនីគំតេ់ �ពះ។ េបគតេ់ធ�បប �ជជំនួញរបស់គត ់ គតជ់មនុស�មន
បប។ �ពះេថក លេទសគតេ់ ក�មតិខពស់។ គតជ់មនុស�មនបបែដល�តវ
ចបេ់ផ�មជមយួ គត�់តវបនេគេថក លេទសថនឹងចបេ់ផ�មជមយួគត។់ គត់
មនិបនសូមបែីតមូល�� នដំបូង គត—់គត—់គតេ់ ទីេនះ។ គតជ់មនុស�មន
បបមន កែ់ដល�តវចបេ់ផ�មជមយួគត។់ គតម់និមនបបេទ គតជ់មនុស�
មនបប។
106 អនកមនិ�ចេចញមកនិយយថ “េនះភគ េ�ចនគឺយបេ់ហយ េនះមនិែមន
យបេ់ទ។” េទ �េពញមយួយប ់ គឺេពញមយួយប។់ េនះជអ�ីែដល�ពះបនមន
បនទូល។ �តឹម�តវេហយ គត�់គនែ់តជមនុស�មនបបប៉ុេ�� ះ។ “ឥឡូវេនះ គត់
បនេធ�េរ ងេនះ េ�ចនែបបេនះគឺយប ់េហយេនះគឺជយបដ់ភ៏�ចឺបស់េ ទីេនះ។” ខញុ ំ
ដឹង ប៉ុែន��េពញមយួយប ់េនះេហយ។ េឃញេទ?
107 ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេទ “ភគេ�ចនែបបេនះភ�េឺ ទីេនះ។” េទ ��គនែ់តជ
ពន�ឺ េឃញេទ ែតពន�ឺ អនកមនិ�ចនិយយបនថប៉ុនម នេទ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�
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�បសិនេបគតជ់ចំណុចេខម េ កនុងេរ ងេនះ េនះ�នឹងមនភពងងឹតេ កនុង
េនះ។
108 ដូេចនះ “បប” ប-ប េយងមនករអភយ័េទសពីអំេពបបរបស់េយង
�មរយៈ(អ�ី) �ពះេ�ហិត ដម៏នតៃម�របស់�ទង។់

…េនះេបេយង�ម�ពះទយ័ដប៏របិូណ៍…
109 េតេយងេភ�ច�េ�យរេប ប�? េ�យ�រេយងសក�ិសម េយងេធ�អ�ីមយួ
េដមបអីតេ់ទសបបរបស់េយង? េត�ទងជ់អ�ី?

…�ពះគុណ
110 អូ ខញុ ំេអយ! គម នអ�ីែដលេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំែដលខញុ ំនមំកេទ។ គម នអ�ីែដលខញុ ំ
�ចេធ�បនេទ មនិមនេរ ងែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។ េមល! �ទងប់នតំរវូទុកខញុ ំជមុន
�ទងប់នេ ខញុ ំ �ទងប់នេ�ជសេរ សខញុ ំ។ ខញុ ំមនិែដលេ�ជសេរ ស�ទងេ់ទ។ �ទងប់ន
េ�ជសេរ សខញុ ំ �ទងប់នេ�ជសេរ សអនក �ទងប់នេ�ជសេរ សេយងទងំអស់គន ។
េយងមនិបនេ�ជសេរ ស�ទងេ់ទ។ �ពះេយសូ៊វបនមនបនទូលថ “អនកមនិបន
េ�ជសេរ សខញុ ំេទ ខញុ ំបនេ�ជសេរ សអនក។” �ទងម់នបទូលថ “គម នអនក��ចម
កឯខញុ ំបនេទេលកែលងែត�ពះវរបិ�ខញុ ំនេំគមកមុន េហយអស់អនកែដល�ពះបិ�
ែដលបន�បទនមកឯខញុ ំនឹងមករកខញុ ំ។ េហយគម ននរ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
�តវបនបតប់ង ់ េលកែលងែតកូន�បសៃនេសចក�ីវនិស េដមបបីំេពញ�ពះគមពរី
—បទគមពរី។” អនកេឃញេទ? បននិយយថ “ប៉ុែន�អស់អនកែដល�ពះបិ��បទន
មកខញុ ំនឹងមកឯខញុ ំ។”
111 អូ ខញុ ំយឺតេពលេហយែមនេទ? េហយខញុ ំនឹងមនិចកេចញពីេនះេទ។ ខញុ ំមនិទន់
ចបេ់ផ�មេទ។ សូមឱយខញុ ំ�បញបេ់ឡង ខញុ ំ�តវេ រកអ�ីមយួេ ទីេនះភ� មៗេហយ
េយង�បញប។់ ខញុ ំ�តវ�តលបេ់ រកករសំុជកូនចិ ច ឹមេនះបន�ិច។ អូ អនកនឹង
អតេ់ទសឱយខញុ ំ�តឹមែត—�តឹមែតមយួនទី? សូមយក�េ ទីេនះ អនកខ�ះៃន�បជជន
ទងំេនះសុទធែតមកពីហ�កហ�ុេី ទីេនះស�មបែ់តយបេ់នះ សូម�បទនពរដល់
េបះដូងរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវេនះ បង�បសហ�កហ�ុនិីងរដ�តិច�ស់និងអនកមកពី
កែន�ង�សូម�� បខ់ ៥ េនះ។ ទុកឱយ�េ ពីរបីនទី។

េ�យេយងបនតំរវូទុកជមុន—េ …
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112 េតពកយអ�ី “េ ” មននយ័ថពកយ “េ ”? �មននយ័ថមនអ�ីមយួែដល
េយងកំពុងចូលមក។ “ខញុ ំនឹងេ រក�បភពទឹក។ ខញុ ំនឹងេ ឯេកអី។” េតអនកយល់
េទ? “ខញុ ំកំពុងេ កនតុ់។”

ឥឡូវេនះ �ទងប់នតំរវូេយងទុកជមុនសំ�បជ់កូនចិ ច ឹមេ�យ�ពះ
េយសូ៊�គីសទផទ ល់ �ម �ពះគុណដឧ៏ត�មរបស់�ទង់

113 �ពះគុណដឧ៏ត�មប៉ុនម ន? េត�ពះគុណដឧ៏ត�មជអ�ីេ ? របស់�ទងផ់ទ ល់។
�ពះគុណដឧ៏ត�មផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង�់ម�ពះទយ័ផទ ល់ខ�ួនៃន�ទង។់
114 ឥឡូវ អ�ីេ ជ “កូនចិ ច ឹម”? ឥឡូវសូមឱយខញុ ំទទួលបន�ឥឡូវេនះ ខញុ ំ
មនិដឹងថេត…ខញុ ំមនិមនេពលេវ�េដមបឆី�ងកតេ់រ ងេនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�យ
�។ បនទ បម់ក�បសិនេបមនសំណួរអនក�ចសួរខញុ ំបន�ិចេ�កយមកេ កនុង
�រ ឬអ�ីមយួ។ សូម�� ប។់ កូនចិ ច ឹមរបស់អនកមនិែមនជកំេណ តរបស់អនក
េទ។ កូនចិ ច ឹមរបស់អនកគឺជកែន�ងរបស់អនក។ េ េពលែដលអនកបនេកតជ
ថមី យ៉ូ�ន ១:១៧ ខញុ ំេជ ថ េ េពលែដលេយងបនេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
េយងគឺជកូនរបស់�ពះ។ ប៉ុែន�េយង�តវបនតំរវូទុកជមុន។ េនះជអ�ីែដលខញុ ំកំពុង
ពយយមនអំនកេ  កូន�បសេ ៃថងចុងេ�កយ អនកេឃញេទ េ …េឃញេទ?
េយង�តវបនតំរវូទុកជមុនេដមប ី(េ ) ជកូនចិ ច ឹម។
115 ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះេយងេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជអ�ីែដលេធ�ឱយេពន
ទីកុស�ឈចឺបប់ន�ិច។ ពួកេគនិយយ “ខញុ ំេកតជថមីេហយ! សរេសរតេមកង
�ពះជមច ស់ ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ!” មនិអីេទ។ អនកគឺជកូនរបស់�ពះ។
�តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន��មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយេទ។ សូមេមល អនក�តវ
បនតំរវូទុកជមុនឱយក� យជកូនចិ ច ឹម។ ជកូនចិ ច ឹម កែន�ងកូន�បស។
116 ខញុ ំេ ជិតេរ ងេនះ�ស់ េ�ពះេបកឃីបន�បបខ់ញុ ំថខញុ ំេ ជិត�ែដរ អនកមនិ
�ចលឺេ ខងេ�កយបនេទ។ ខញុ ំគឺ…
117 េឃញេទ កូន។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងពីចបបៃ់នកូនចិ ច ឹមេ កនុង
គមពរីស ញ ចស់? ជករពិតអនកបនេមល។ កូន�បសមន កប់នេកតមក។ ខញុ ំ
េជ ថខញុ ំមន�េ កនុងេសចក�ីអធិបបយខ�ះ។ េតេនះជអ�ី ជែហ�ន អនកចេំទ?
�េ េលេថប។ អូ េតេនះជអ�ីេ ? ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំបន�យ�ប�រេល�។ អូ
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ែមនេហយ ខញុ ំរកេឃញេហយ សូមអនក�� ប�់ទង ់ សូមអនក�� ប�់ទង។់ ករសំុជ
កូនចិ ច ឹម។

118 ឥឡូវេនះ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ េ េពលែដល—េ េពលេកមងេកតកនុង
�គ�រ គតជ់េកមងមន កេ់ េពលគតេ់កតមក ពីេ�ពះគតេ់កតពីឪពុកម� យ គត់
គឺជកូន�បសរបស់�គ�រនិងជអនកសនងមរតករបស់ទងំអស់។ ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�
កូន�បសេនះ�តវបនចិ ច ឹមេ�យ�គ។ ក�ទីជំពូក ៥ ខ១៧ ដល់ខ ២៥។
�តឹម�តវេហយ។ �ទង�់តវបនចិ ច ឹមបីបចេ់�យ�គ បង� ញអនក �អំនក ជ�គ។
ឧទហរណ៍ ឥឡូវ �បសិនេបខញុ ំមនកូន�បសេកតមក និយយថ ខញុ ំជឪពុក
េហយ…

119 េហយេនះជេហតុផលេ កនុង គមពរីឃីងែជម េតមនមនុស�ប៉ុនម នអនកែដល
គិតថករ�នគួរឱយអស់សំេណ ចេ កនុង គមពរីឃីងែជម បននិយយថ “េ កនុង
ផទះរបស់�ពះបិ�ខញុ ំមនវមិនជេ�ចន”? ផទះមយួវមិនជេ�ចន។ េឃញេទ? ពិតជ
េ កនុង—េ កនុងៃថងែដល�ពះគមពរី�តវបនបកែ�បស�មប ់ ឃីងែជម ផទះមយួ គឺជ
“ែដន។” “េ កនុងែដនរបស់�ពះបិ�ខញុ ំមនវមិនជេ�ចន។” មនិែមនេ កនុងផទះ
វមិនេទ ប៉ុែន��ទង�់តវបនេគេ ថជឪពុកៃនែដនេនះ។ ពួកេគមន�ពះគមពរី
េ កនុង�ពះគមពរីែដលមនលកខណៈដូេចនះ។

120 េ េពលែដលឪពុកមនដីែ�សធំមយួពនហ់ិច�ដធ៏ំមយួឬអ�ីេផ�ងេទ ត
គតម់នមនុស�មយួ�កមរស់េ ទីេនះ។ គតប់នជួលឈនួលែដល
រស់េ ទីេនះេដមបេីមលែថេច ម គតម់នអនកខ�ះេ ទីេនះេដមបេីមលែថរក�
សត�េគ។ គតម់នខ�ះេ ទីេនះែដលបនេឡងេ ជួរខងេលេឡងេ ទីេនះ
ចមង យមយួរយម៉យល៍ េហយគតម់នខ�ះេ ទីេនះែថរក�ពែព េហយគត់
មនខ�ះេមលកូន�និង—និងេរ ងេផ�ងគន ។ គត—់�គនែ់តមន��ច�កធំ
មយួ។ េហយគតប់នជិះេលសត��របស់គត ់ េហយគតប់នជិះេ ពួកេគ
មន ក់ៗ  េហយេមលពីរេប បែដលពួកេគកំពុងចុះស�មងគន  េច មកតេ់�មនិងអ�ីៗ
េផ�ងេទ ត។ គតម់និមនេពលេទ…

121 អនកមនិ�ចលឺខញុ ំេទេពលខញុ ំេដរេចញពីទីេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងពយយមេ
ទីេនះវញិ។ េតអនក�ចលឺខញុ ំឥឡូវេនះេទ េ ទីេនះ? េមល។
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122 គតប់នជិះេចញេ  េហយេ ឆង យេ�យពយយម—េដមបែីថរក�—របស់
គត—់នគររបស់គត។់ ដូេចនះឥឡូវេនះគតច់ងប់ន…កូន�បសេនះនឹងក� យជ
អនកសនងមរតកៃនអ�ីៗទងំអស់ែដលគតម់ន។ គតជ់អនកសនងមរតក។
123 េហយេ េពលែដលេយងបនេកតេ កនុង�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ គឺ
�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងគឺជអនកសនងមរតកៃន�ថ នសួគ ៌ អនកទទួលមតក៌
រមួជមយួ�ពះេយសូ៊វ េ�ពះ�ពះអងគបនជំនួសេយង។ �ពះអងគបនក� យជេយង
(អំេពបប) េដមបេី�យេយងក� យេ ជ�ពះអងគ (េសចក�ីសុចរតិ)។ េឃញេទ?
�ទងប់នក� យជខញុ ំ ែដលខញុ ំ�ចក� យជ�ទង ់ េឃញេទ អនកទទួលមរតកជមយួ
�ទង។់ ហនឹងេហយ ឥឡូវ �តវចថំ ចំេពះអនក�ល់គន ។
124 ឥឡូវេនះ ចថំ �ពះជមច ស់បនតំរវូអនកទុកជមុន េ�យករដងឹមុន ថអនក
នឹងចូលមកេនះ។ អនក�ល់គន យល់ពី� េលកៃដេឡង េឃញេទ។ �ពះជមច ស់
េ�យដឹងមុនបនកំណតទុ់កអនកឱយមកទឹកដីសនយ។ េតអ�ីេ ជទឹកដីសនយ
ស�មប�់គីសទបរស័ិទសព�ៃថងេនះ? �គនែ់តេលកៃដេឡងេបដឹង។ “ករសនយ
គឺស�មបអ់នកនិងកូនៗ របស់អនកចំេពះអនកែដលេ ឆង យ។ �ពះជមច ស់មន
�ពះបនទូលថេ ៃថងចុងេ�កយបង�ស់េយងនឹងចកប់ង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណរបស់េយងមក
េលមនុស�ទងំអស់ កូន�បសកូន�សីរបស់អនក។” េហយេ កនុងគមពរីេអ�យ
២៨:១៨ “សិកខ បទ�តវែតសថិតេ េលសិកខ បទមយួបនទ តម់�ងៗ។ េ ទីេនះបន�ិច
េ ទីេនះបន�ិច។ �បកនខ់ជ បនូ់វអ�ីែដលល�។ ខញុ ំនឹងនិយយេ កន�់បជជនេនះ
េ�យយកបបូរមតេ់ផ�ងនិងភ�េផ�ងេទ ត។ េហយេនះគឺជអ�ីែដលេ សល់
—ទឹកដីែដលេ សល់ជទឹកដីៃថងសបបទ័ែដលខញុ ំបន�បបេ់�យពួកេគចូល។
េហយចំេពះេរ ងទងំអស់េនះ ពួកេគមនិ�� បេ់ទ ែតពួកេគ�គវកីបល េហយ
េដរេចញេ ។ េហយនឹងមនិ�� បេ់ទ។” េឃញេទ? យ៉ងពិត�បកដ។
125 េត�ជអ�ី? គឺដូចជមនុស�ទងំេនះែដលបនេធ�ដំេណ រមកពីក�នឬពី
�សកេអសីុប �គបផ់�ូវទងំអស់ឆ�ងកតទី់រេ��ន េហយេ ជបជិ់តលមមនឹងភ�ក�
រសជតិទំពងំបយជូរែដលេចញពីដី។ បង�បស េ ទីេនះ ពួកេគចងេ់�យខញុ ំ
ទញ�មកវញិេ េលេហេ�ពរ ៦។ េតខញុ ំ�តវេធ�ដូចេម�ច? ពួកេគជអនកេជ �ពំែដន
ពួកេគនឹងមនិែដលេ �េឡយ! ពួកេគមនិ�ចេ បនេទ។ �ពះេយសូ៊វបន
មនបនទូលថ “របស់េយង…”
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ពួកេគថ “បុព�បុរសរបស់េយងបរេិភគនំម៉�េ �លរេ��ថ ន។”

126 េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ “ពួកេគ មន ក់ៗ  �� ប។់” ែដល�តវបន
បំែបក។ ពួកេគ មន ក់ៗ  �� ប។់ �តឹម�តវេហយ។ បននិយយថ “ប៉ុែន�ខញុ ំគឺជ
នំបុង័ជីវតិែដលមកពី�ពះពី�ថ នសួគ។៌ មនុស�ែដលបរេិភគនំបុង័េនះ គតនឹ់ង
មនិ�� បេ់ឡយ។ �តឹម�តវេហយ។ ែមនេហយ គតនឹ់ងទទួលបនជីវតិអស់កលប
ជនិចច �បសិនេបគតប់រេិភគេនះ ខញុ ំគឺជេដមេឈជីវតិ ពីសួនចបរេអែដន។”

127 ឥឡូវេនះ សូមេមល មនុស�ទងំេនះបនមកជិត�ស់! េឃញេទ �បសិនេប
អនកកតសំ់គល់េ កនុងគមពរីេហេ�ពរ៦ នឹងមនិ�តលបេ់ ចំនុចេនះេទ ប៉ុែន�េ កនុង
េហេ�ពរ ៦ “�បជជនទងំេនះបនចូលរមួចំែណក សូមចូលមកជិត េហយបនភ�ក់
អំេ�យទនៃន�ពះវរបិ�។” ពួកេគបនអងគុយេ ជុំវញិ ពួកេគបនេឃញករ
ជសះេសប យ ពួកេគបនេឃញមនុស�េ កនុងអំ�ចរបស់�ពះ ពួកេគបនេឃញ
ជីវតិបនផ� ស់ប�ូរ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងមនិ�កៃ់ដេល�េទ។ េទ។ អតេ់ទ។ “េហយបន
ភ�កនូ់វអំ�ចៃនេ�កិយែដល�តវមក េហយ�បសិនេបពួកេគពយយមរឮំកខ�ួន
េគម�ងេទ តចំេពះករែ�បចិត� េឃញថពួកេគ—េគឆក ង�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់
េហយ េហយ�បឈ់មៃនសមពន័ធេម�តីែដលេគបន�បជ់បរសុិទធ…”

128 “ខញុ ំជសមជិក�កមជំនំុែដលេជ េលករ�បជ់បរសុិទធ។” �ល�ដូចអ�ីែដលអនក
ចងេ់ធ� ប៉ុែន�អនកមនិបន�គប�់គនេ់ទ។ េឃញេទ? បទែមនេហយ។ ទីរេ��ថ ន
បនែញកពួកេគេចញ។ បទ មនិេចះរងីសងួត។ ពួកេគមន—ពួកេគមនពស់
លង�ិននិង—�សនៈលង�ិន េហយអ�ីៗទងំអស់េ ទីេនះគឺករ�បជ់បរសុិទធ ប៉ុែន�
ពួកេគបនចូលេ កនុងទឹកដីប៉េឡសទីនេដមបសី�មក។ អត…់

129 រកេមលេ កនុងេហេ�ពរ ៤ េតគតម់និបននិយយេទឬអី? “ករស�មក
មយួេផ�ងេទ ត”? �ពះបនបេងកតៃថងទី៧ េហយេ�យពួកេគសំ�កេ ៃថងទី៧។
កែន�ងេផ�ងេទ តែដលគតប់ននិយយអំពីៃថងស�មក “េហយសព�ៃថងេនះេ កនុង
�វឌី។” បនទ បម់ក�ទងក់�៏បទនករសំ�កដល់ពួកេគមយួេទ ត “អស់អនកែដល
េន យហតនិ់ងផទុកធងនេ់អយចូរមករកខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ�យអនកសំ�ក។” ប ចូ លេ កនុង
ករស�មកេនះ! ស�មបព់ួកេយងែដលបនចូលកនុងករសំ�កេនះបនឈបពី់
ករងររបស់េយងេហយ ដូច�ពះបនេធ�ពីៃថងឈបស់�មករបស់�ទង។់ ពិត�បកដ
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�ស់។ មនៃថងឈបស់�មករបស់អនក។ មនករស�មកពិត�បកដរបស់អនក
េ កនុងទឹកដីសនយេនះ។
130 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជករសនយរបស់�បជជន។ េហយេហតុអ�ីបនជ
ពួកេគចងប់ន�គអធិបបយែដលមនករអបរ់ខំពស់ែដលនឹងេ�យពួកេគេស� ក
ខ�ីេហយកតស់កប់ន េហយ�បបបូរមតនិ់ងបុរសែដលេលងែលបងសីុសង
និងផឹក��េប រនិងនិយយេរ ងកំែប�ង�ស�ភស េហយបន�េ មុខេទ ត
េហយេ ខ�ួនឯងថជសមជិក�កមជំនុំ? េហតុអ�ីពួកេគនឹងយករបស់ែបបេនះ
េហយបដិេសធករដឹកនរំបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! េហតុអ�ី �ពះគមពរីនិយយថ
�ពះបនទូលរបស់�ពះគឺមុតជង�វមុខពីរែដលកតឆ់�ឹង។ េហយែថមទងំ�គ ល់
គំនិតកនុងចិត�េទ តផង។ �តវេហយ សូមបែីតគំនិតកនុងគំនិត!
131 េហយេបេយង�ស�ញ់េ�កិយឬ៍របស់េ�កីយេនះេសចក�ី�ស�ញ់
របស់�ពះមនិមនេ កនុងេយងេទ។ “មនុស�ជេ�ចន�តវបន��សេ  មន
តិចតួច�ស់ែដល�តវបនេ�ជសេរ ស រឯីទ� រែដលនេំ រកជីវតិេនះចេង� ត
េហយតូចផងគឺជផ�ូវែដលនេំ ដល់ជីវតិ េហយមនមនុស�តិចតួចេទែដល
នឹងរកេឃញ។ េ �គេនះមនុស�ជេ�ចននឹងមករកខញុ ំេហយអងគុយេ េលនគរ”
�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ជមយួអ�័ប� ំអុី�ក និងយ៉កុប។ រឯីកូនេ របស់
�ពះ�ជយ�ពះជមច ស់�តវេគេដញេចញថ ‘ឱ�ពះអមច ស់េអយ េយងខញុ ំមនិបនេធ�ករ
េនះេ កនុង�ពះនមរបស់�ពះអងគេទឬអី? េតេយងមនិបនផ�ព�ផ�យេទឬ? េត
េយងមនិែមនជបណ�ិ តដូេចនះ-និង-ដូេចនះេហយបុព�ជិតដូេចនះ-និង-ដូេចនះេនះេទ
ឬ?” ‘ខញុ ំមនិែដល�គ ល់អនកេទ។ ចកេចញពីខញុ ំេ អនកជមនុស�ទុចចរតិ ខញុ ំមនិ�គ ល់
អនកេទ។’ មនិែមនទងំអស់ែដលនិយយថ៖ ‘�ពះអមច ស់ �ពះអមច ស់េអយ’ នឹង
ចូលេ បនេទ។ ប៉ុែន�អនកែដលេធ��ម�ពះហឫទយ័របស់�ពះវរបិ�ខញុ ំែដលគងេ់
�ថ នសួគ ៌គឺជអនកែដលចូលេ ។”
132 អនកកំពុងចូលេ កនុងទឹកដីសនយេនះ។ េតេយង�ចចូលកនុង�េ�យ
រេប ប�? េយង�តវបនតំរវូទុកជមុន។ �កមជំនុំេ�យករដឹងមុនរបស់
�ពះជមច ស់ �តវបនកំណតទុ់កជមុន (េ អ�ី?) េដមបកិីត�ិយស េ�យ�ពះគុណ
របស់�ទង ់ ចំេពះសិររីងុេរ ង និងករថ� យបងគំនិងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់។
ប៉ប៉ ែដលអងគុយេ ខងេ�កយេនះ�ងំពីដំបូង �ងំេ េ�យខ�ួនឯង ចងប់ន
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អ�ីែដល�តវថ� យបងគំ ដូេចនះ�ទងប់នកំណតទុ់កជមុននិងបនកំណតទុ់ក�កមជំនំុ
មយួនិងមុនេពល�គឹះៃនេ�កិយេនះ េហយ�កេ់ឈម ះរបស់ពួកេគេ កនុង
េស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម េ េពលពួកេគ…�តវេគសម� បេ់ មុនកំេណ តេ�
កីយ េដមបេី�យេគ�ចេឃញសិររីងុេរ ងរបស់�ពះអងគនិងករសរេសរតេមកង
�ពះអងគេ េពលចុងេ�កយ។ េ េពលែដលនឹង�បមូលអ�ីទងំអស់េ កនុងបុរស
មន កេ់នះ គឺ�ពះ�គិស�េយសូ៊វ។ វវី! សូមថ� យសិរលី�! េនះេហយ។ េនះគឺ�គនែ់ត…
េហយេនះជករ�តឹម�តវេ ទីេនះ បងប�ូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ។ សូមអនកកុំផ� ស់
ពីេនះ។

133 �ពះេ�យ�ពះគុណៃនករេ�ជសេរ សរបស់�ទង ់ បនេ អនក។ �ពះជមច ស់
េ�យ�រ�ពះគុណៃនករេ�ជសេរ សរបស់�ទងប់នែញកអនក�ល់គន ជបរសុិទធ។
�ពះេ�យ�ពះគុណៃនករេ�ជសេរ ស់និងអំ�ចរបស់�ទង ់ បនេធ�ពិធី�ជមុជទឹក
ឱយអនក េហយ�កអ់នកចូលេ កនុងទឹកដីៃនករស�មកេនះ។ អស់អនកែដលបន
ចូលកនុងករសំ�កេនះបនឈបពី់ផ�ូវវេង�ងរបស់ពួកេគ។ ពួកេគបនឈបពី់ករងរ
របស់ពួកេគដូច�ពះបនេធ�ពី�ទង។់ ពួកេគមនអំណរែដលមនិ�ចនិយយបន
និងេពញេ�យសិរលី�! េដមេឈៃនជីវតិកំពុងែតរកីដុះ�លេ កនុងពួកេគ។ ពួកេគ
មនភពអតធ់មត ់ សុភព សបបរុស អតធ់មត ់ បនេធ�ឱយមនជំេន  ស�ូតបូត
សុភព�ប� ជេដម។ េដមេឈៃនជីវតិកំពុងែតរកីដុះ�លេ កនុងពួកេគ
ពីេ�ពះក�ីសងឃមឹរបស់ពួកេគ�តវបនេបះយុថក េ កនុង�ពះ�គិស�េយសូ៊វ ករេធ�
បនទ ល់ពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�បនទ ល់េ�យមនទីសំគល់និងករអ�ច រយ�ម
ពួកអនកេជ ។ “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងមនដល់អស់អនកែដលេជ ។” េ េពលែដល
ពួកេគេធ�ដំេណ រេ  ពួកេគបនពយបលមនុស� ឈ ឺ ពួកេគេដញ�រក� និយយ
ភ�ដៃទ ពួកេគបនេឃញករនិមតិ�។ ពួកេគ…េហយពួកេគេដរជមយួ�ពះ
ពួកេគនិយយជមយួ�ពះ។ មនិមន�រក���ចផ� ស់ប�ូរពួកេគបនេទ ពួកេគ
េ ែតេ�ម ះ�តង…់?… េ�យបំេភ�ចេរ ងទងំេនះេ អតីតកល ពួកេគឈន
េឆព ះេ រកករេ ដខ៏ពស់បំផុតកនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ ពួកេគេ ទីេនះ។ ពួកេគ
េ ទីេនះ។ េនះេហយជ�ពះវ�ិរ។

134 េតពួកេគេ ដល់ទីេនះេ�យរេប ប�? អនកមនិ�ចនិយយបនេទ
“ែមនេហយ �ពះអមច ស់េអយ �ទង�់ជប េ ៃថងមយួខញុ ំបនចបេ់ផ�មជកប់រ ីេហយ
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ខញុ ំបនធ� កចុ់ះ បនទ បម់កខញុ ំគិតថខញុ ំមនិចងេ់ទ…” អូ! េទ េទ េទ េទ។
135 ករតំរវូទុកជមុន! �ទងប់ន��ស់េ េយង េហយេ េពលែដលេយង
េដរ�ម�ទងគឺ់េ េពលែដលេយងនិយយថ “�ពះេអយេយងបនវេង�ងបត់
េហយមនិេធ�វញិ។ េយងមនិមនគំនិតសូមបែីតេដមបសីេ ងគ ះខ�ួនឯង។ េយងជ
ធមមជតិរបស់សត��ជក េយងជសត��ជក�ងំពីចបេ់ផ�មដំបូង។”
136 អនកេចញេ រកប៊ចិ�ជកេហយេមលេ ព�ងសចស់ េហយនិយយថ
“ឥឡូវេនះ េមលេ ទីេនះ េ�គងឆ�ឹងចស់ ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីអ�ីមយួ។ �មនិ�តឹម�តវ
េទ ែដលអនកផឹក។”
137 នងនិយយថ “អច អច។” េឃញេទ? ឥឡូវេនះ ��គនែ់តជអ�ីែដល
អនកមនេដមបសីន�ខំ�ួនឯងប៉ុេ�� ះ។ េនះជករពិត។
138 អនកនិយយថ “ ស�ីេអយ អនកមនិគួរេស� កសេម� កបំពកែ់បបេនះេទ អនកគួរែត
េស� កពកយ៉់ង�� ត។ អនកគួរែតេធ�ែបបេនះ។ អនកមនិគួរេ េទ…អនកមនិគួរមន
កតពិធីជបេ់ល ងទងំេនះេទ។ អនកមនិគួរជកប់រេីទ។ អនកមនិគួរេធ�ែបបេនះេទ។
អនកមនិគួរយករបស់េនះេទ។”
139 គតនិ់យយ “អច-អច។ ខញុ ំជកមមសិទធិរបស់អច-អច។” អ៊ូ-ហូ៊។ “អច”
េនះគឺ�គនែ់តអំពីអ�ីែដលពួកេគដឹង។ “ែមន ខញុ ំសូមេ�យអនកដឹងថខញុ ំល�ដូចអនក
ែដរ។ អច-អច!” េឃញេទ ពួកេគបដិេសធករដឹកនៃំន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ដបតិ
�ពះគមពរីបនែចងថ�បសិនេបអនក�ស�ញ់េ�កីយឬរបស់េ�កីយេនះេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះមនិមនេ កនុងអនកេទ។
140 អ�ីែដលេធ�ឱយពួកេគបរមភ? អនកគឺជ�បជជតិដប៏រសុិទធ។ េតអនកធ� បេ់ធ�អ�ី?
បនេចញពីទឹកដីេនះ។ អនកបនេ ដល់ទឹកដីមយួេទ ត។ េតអនកេ ដល់ទីេនះ
េ�យរេប ប�? េនះជដីសនយ។ េតករសនយ�បេភទ�? “�ពះជមច ស់
នឹងមនបនទូលថេ ៃថងចុងេ�កយខញុ ំនឹងចកប់ង�ូរ�ពះវ ិ ញ ណរបស់េយងេ េល
មនុស�ទងំអស់។” េ�យវ ិ ញ ណែតមយួេយងទងំអស់គន បនទទួលបុណយ
�ជមុជេ កនុងទឹកដីសនយមយួេនះ។ �ែមន៉។ បងប�ូន�បស�សី �េលលូយ៉
ជមយួនឹងភពបរសុិទធៃនេបះដូង មនិ�ចែណន គម នករ�ចែណន គម នអ�ីទងំអស់!
ខញុ ំមនិខ�ល់េទ�បសិនេបបងប�ូន�មន កវ់េង�ងបត ់ េទះបីគតេ់ធ�អ�ីកេ៏�យ អនក
នឹងេ �មគត។់
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141 ខញុ ំបនេ �មបង�បសមនិយូរប៉ុនម ន បនវេង�ងបត។់ មតិ�វយ័េកមងមន កប់ន
និយយមកខញុ ំថ “សូមឱយ�៉ែកតេនះេ ។ អនុ ញ តឱយគតែ់តមន កឯ់ង។”
142 ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេបខញុ ំេ ដល់កែន�ងែដលចិត�ខញុ ំមនិេ ជមយួ
បង�បសខញុ ំ េពលេនះដល់េពលែដលខញុ ំ�តវេ �សនៈេហយ េ�ពះខញុ ំបន
ធ� កេ់ចញពី�ពះគុណ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងដ�ប�គតម់នដេង�ម
េ កនុង�ងកយរបស់គត ់ េហយខញុ ំនឹងចបគ់តេ់ កែន�ង�មយួេ �ម
បេ�� យបនទ ត។់” បទ។ េហយខញុ ំបនចបគ់ត ់ �េលលូយ៉ បននគំត់
�តឡបម់កវញិ។ បទ។ គតប់ន�តលបម់កវញិេ�យសុវតថិភពេហយ។ បទ។
គត�់បកដជបនវេង�ងដូចេ�កីយែដរ។
143 កលពីេពលមុនេ េពលែដលខញុ ំបនេឃញ ស�ីតូចដក៏ំសតម់ន កក់ំពុងអងគុយ
េ ទីេនះ េហយអនកត�មតបនេ ខញុ ំថ “េហតុអ�ី នងគួរែតសថិតេ កនុង�ចក
តូចមយួ។” បននិយយថ “នងពិតវេង�ង នងេចញពីករគិតរបស់នង។” នង
—នង បន�កន់ងេ កនុងស�� គរមយួ។ ពួកេគបនមក។

ខញុ ំបននិយយថ “�តឹម�តវេហយ។”
144 បននិយយថ ត�មតបននិយយថ “េហតុអ�ី ប៊លីី!” ខញុ ំ�គ ល់គតច់បស់
េហយ�គ ល់គត�់ងំពីខញុ ំេ េកមង។ គតប់ននិយយថ “�បសិនេបមនអ�ីខញុ ំ�ច
ជួយអនកបន។”

ខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ។”

បននិយយថ “េតអនក�ចជួយនងបនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “េទ ប៉ុែន��ទង�់ច។” ខញុ ំបននិយយថ “�តឹមែតមយួ
នទី។”
145 ដូេចនះពួកេគបនននំងេចញពីទីេនះ។ េហយេ េពលែដលនងបន
ចកេចញមយួសនទុះេ�យសន�ិភព។ េត�ជអ�ី? េយងបនអធិ�� នស�មប់
នង។ �ែមន៉! នងពិតជដូេចនះែមន…
146 ពួកេគថ “េតអនកចងប់ន�គេពទយេទ?” បននិយយេ កនប់�ីរបស់នងថ
“េតអនកចងឱ់យេពទយមកពិនិ�តេទ?”
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147 បននិយយថ “�គេពទយមនិ�ចេធ�អ�ីស�មបន់ងបនេទ។” េហយេនះ
�តឹម�តវែមន។ នងឆកួត �គេពទយមនិ�ចេធ�អ�ីស�មបន់ងបនេទ។

បននិយយថ “ក�ីសងឃមឹែតមយួគតរ់បស់េយងគឺេ ដល់ទីេនះ។”
េហយគតប់ននិយយថ “ប៊លី ខញុ ំមនិយល់ពី�េទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិរពឹំងថអនកនឹងយល់េទ” េមល “កុំរពឹំងថអនកនឹង

យល់។”
148 ែត អូ! ខញុ ំកម៏និយល់ែដរ! េទ ប៉ុែន�បងប�ូនេអយ�ពះជមច ស់េ �ថ នសួគ…៌
ខញុ ំឃ� តឆង យ ពីកែន�ងមយួេ កែន�ងមយួ បនទ បពី់មនអ�ីមយួមក។ �ែមន៉!
មនិែមនេ�យ�រែតខញុ ំចងម់ក ប៉ុែន� មនិែមនេទ មនអ�ីមយួមក�មេ�កយខញុ ំ។
ពីេ�ពះមុនកំេណ តេ�កីយមក �ពះបនតំរវូទុកជមុន �េលលូយ៉ ថេយងនឹង
ក� យជរបស់�ទង ់ េដមបកិីត�ិយសនិងសិររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ �� ប!់ អនកែដល�ទង់
បនដឹងជមុន េត�ទងម់នអ�ីខ�ះ? បនេ ។ �តវេហយ? េត�ទងប់នេ អនកេទ?
ែមនេហយ! េហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ អនក? �ទងប់ន�គ ល់អនកជមុន។ អនកែដល
�ទងប់ន�គ ល់ �ទងប់ន��ស់េ ។ អស់អនកែដល�ពះអងគបន��ស់េ  េនះ
�ទងប់ន�បជ់សុចរតិេហយ។ េត��តវេទ? េហយអស់អនក�ែដល�ទងប់ន�ប់
ជសុចរតិេនះ�ទងប់នេលកេឡង! �ែមន៉! េនះជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង៖
“អនកែដល�ទងប់ន�គ ល់ជមុន�ទងប់ន��ស់េ ។” �គបជំ់នន!់ អស់អនកែដល
�ពះអងគបន��ស់េ  អនកេនះបនសំែដងសិររីងុេរ ងេហយ។ អ�ី? សូមឱយខញុ ំ�ន
បទគមពរីេ ទីេនះ។ �តឹម�តវ។

�ពះអងគបនតំរវូ ពួកេគទុកជមុនេ�យេធ�ជកូនចិ ច ឹមរបស់
�ពះេយសូ៊�គិស�េ�យសំេរច�ម �ពះហឫទយ័របស់�ពះអងគ…

សរេសរដល់សិរលី�របស់�ទង…់
149 អូ េតអនកយល់េទ? សរេសរដល់សិរលី�របស់�ទង!់ ថ�ចកំណតេ់ ទីេនះ
កនុង�យុដអ៏ស់កលបជនិចចែដល�តវបន�កេ់ េល េហយកូនៗរបស់�ទងនឹ់ង
ែ�សក “�ប�ប�ពះបិ�! �ប�ប�ពះបិ�!”
150 េហយពួកេទវ�និយយថ “េតពួកេគនិយយអំពីអ�ី? េតពួកេគកំពុងនិយយ
អំពីអ�ី?”
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151 បង� ញយ៉ង�សស់�� តេ កនុងកូន�បសវេង�ង។ “ខញុ ំវេង�ងបត។់” “េនះគឺជ
កូន�បសរបស់ខញុ ំ។ គតវ់េង�ងបតេ់ហយឥឡូវេនះគតប់នរកេឃញេហយ។ គត់
បន�� បេ់ហយគតប់នរស់េឡងវញិ។ យកសត�ែដលមនខ� ញ់ធត ់ និង
�វផយល�បំផុត និងចិេ ច នមយួ េហយ�ក�់េ េល�មមៃដរបស់គត។់ និង
អនុ ញ តឱយ…” កុំឆងល់េពលផក យេពល�ពឹកេ�ច ងជមយួគន កូនៗរបស់�ពះបន
ែ�សកេ�យអំណរ េ េពលែដលពួកេគបនេឃញែផនករៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ
�ពះជមច ស់បន�កេ់ឈម ះរបស់អនកេ កនុងេស វេ េនះ�ងំពីមុនកំេណ ត
ពិភពេ�ក។
152 ឥឡូវអនកនិយយថ “ខលវនីេជ អ�ីមយួដូចេនះ។” ខញុ ំមនិេជ កលវនីេទ។
កលវនីគឺជឃតករ។ កលវនីបនសម� បប់ុរសមន កេ់�យ�រគតប់ន
េធ�ពិធី�ជមុជទឹកកនុងនម�ពះេយសូ៊វ។ គតជ់មនុស�ឆកួត ែដល�តវករែ�បចិត�
េ�យខ�ួនឯង។ បទ។ ប៉ុែន�អ�ីែដលគតប់ននិយយ អំពីអ�ីែដលគតប់ន
និយយ គឺ�តឹម�តវ។ កុំ…ប៉ុែន�អ�ីែដលគត…់សកមមភពរបស់គតប់ុរសមន ក់
ែដលសំ�បប់ុរសមន កស់�មបអ់�ីមយួដូចេនះ �គួរេ�យរនធត�់ស់ ែដលជ
អំេពបប។ �តឹម�តវ។

េ ទីេនះ�ទងម់នេ�ចនសំ�បេ់យង…
153 អូ រងច់!ំ ខញុ ំមនិយល់េទ “កូនចិ ច ឹម” េតខញុ ំឬ? េតខញុ ំយឺតេពលេហយឬ? ចំ
េមលថេតនឡិកេនះនិយយយ៉ងេមច៉េ ទីេនះ េម៉ងប៉ុនម នែដលេយងមន។
�តឹម�តវ។ �គនែ់ត—សូមចំ�យេពល ១០ នទីេដមបជី�បេយជនដ៍ល់មនុស�
ទងំេនះែដលមនរយៈេពលយូរមកេហយ។ េមល។ េមល។
154 “កូនចិ ច ឹម” អនុ ញ តឱយខញុ ំបង� ញអនកពីមូលេហតុែដល��តវបនេធ�
ឥឡូវេនះ។ ឪពុកមន��ច�កធំ គតជិ់ះជំុវញិ។ ឥឡូវគតម់នកូន�បស
មយួ។ អូ គតស់បបយចិត��ស់! (េនះជ�ពះ។) ដូេចនះេតអនកដឹងថឪពុកេនះ
េធ�អ�ីេទ? គតរ់កេឃញអនកចិ ច ឹមពូែកជងេគ។ អនកដឹងថ�គគឺជអ�ីេទ ែមនេទ?
�ជ�គបេ�ង នមន ក។់ គតរ់កបន�គល�បំផុតែដលគត�់ចរកបនេ ទូទងំ
�បេទស។ (េហយឥឡូវេនះេយងនឹងេ  �� ប។់) េហយគតប់នរកេឃញ�គល�
បំផុតែដលគត�់ចរកបន។ គតម់និ�តឹមែតេចះេធ�ឱយសកបស់កល់េទ គតច់ងឱ់យ
កូន�បសរបស់គតក់� យជមតិ�លបពិីត។
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155 េតអនកមនិចងប់នកូនរបស់អនកែបបហនឹងេទ? �បកដ�ស់ ែដលល�បំផុត
អនក�ចផ�ល់ឱយពួកេគបន! បទ ែមនេហយ។ ដូេចនះ�បសិនេបមនុស�ធមមជតិគិត
ដូេចនះ េតអនកគិតថ�ពះគិតយ៉ង�ចំេពះកូនេ របស់�ទង?់ គឺអ�ីែដលល�បំផុត
ែដល�ទង�់ចទទួលបន។
156 ដូេចនះ គតច់ងប់នបុរសែដលនឹងក� យជមនុស�េ�ម ះ�តង។់ ឥឡូវេនះ គត់
មនិែមនជមនុស�…ចងនិ់យយថមនុស�យ៉ងេមច៉ “ឥឡូវេនះ េមល ខញុ ំ—ខញុ ំ…
អនក�គនែ់តេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកចងេ់ធ�ស�មបម់នុស�ជទី�ស�ញ់។” “អូ
ែមនេហយ េ�កឪពុក ���  គតសុ់ខសបបយជេទ គតជ់េកមង�បស
ល�។” យកបំណះតូចមយួេ េលខនងរបស់គតនិ់ងចំេបងេ កនុងមកួរបស់គត។់
េទ អតេ់ទ។ បុរសេនះនឹង�តវេគបេណ� ញេចញឥឡូវេនះ។ �បកដ�ស់។ គត់
ចងប់នបុរសែដលទុកចិត�បន។ េបេកមង�បសេនះមក�តឹម�តវ �បបគ់ត។់ េប
គតម់និ�បប ់គតថ់មនអ�ីខុសេហយ។
157 េហយ�បសិនេបឪពុកេ េលែផនដីគិតែបបេនះ… េតអនកមនិចងម់នបុរស
េ�ម ះ�តងជ់មយួអនកេទ �គែដលេ�ម ះ�តងនឹ់ងកូនៗរបស់អនក ែមនេទ? �បកដ
�ស់។ អ ច ឹង េតអនកគិតថ�ពះគិតយ៉ងេមច៉? េហយ�ទង�់ជបថ េយងមនិ
េធ�េទ �ទងជ់អនកេធ�។ េយងមនែដនកំណត ់េយងមនិ�ច�បបប់នេទ។ ែត�ទង់
គម នែដនកំណត ់េហយ�ទង�់ជប។
158 ដូេចនះ េតអនកដឹងថ�ពះវរបិ�បនេធ�អ�ីខ�ះេទ? �ទងម់និែដលនិយយថ “ខញុ ំ
នឹងទទួលសេម�ចប៉បមន កេ់ដមបេីមលែថកូនៗរបស់ខញុ ំ។” �ទងក់ម៏និបននិយយ
ែដរថ “ខញុ ំនឹងទទួល—ប៊សី�ពមយួ។” េទ អតេ់ទ។ �ទងម់និបនេធ�ែបបេនះេទ
ពីេ�ពះ�ទងដឹ់ងថសេម�ចប៉បនឹងខុស ដូេចនះប៊សី�ពកដូ៏េចន ះែដរ។ េឃញេទ?
�ទងម់និែដលនិយយថ “ខញុ ំនឹងមនអនក�តតពិនិតយទូេ មន កេ់ដមបេីមល�កមជំនុំ
របស់ខញុ ំ។” េទ អតេ់ទ។
159 �ទងប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះគឺជ�គរបស់�ទង ់ ���  េដមប ី
ចិ ច ឹមកូនេ របស់�ទង។់ �តឹម�តវេហយ។ េតអនកនឹងដឹងថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ដឹងយ៉ងដូចេម�ច? �ទងនិ់យយ�មរយៈបបូរមតម់នុស�។ េធ�េមច៉េទបដឹង
ថ�ទង�់បបក់រពិត? េ េពលែដលអនកេឃញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកំពុងែតមន
បនទូល�មរយៈបបូរមតែ់ដល�បបក់រពិត�គបេ់ពល ករទស�ទយនិងេកតេឡង
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ល�ឥតេខច ះ ដូច�ំយូែអលបននិយយអ ច ឹង អនកដឹងថេនះជេសចក�ីពិត។ �
ជិតមកដល់េហយ។ ពីេ�ពះ�ពះមនបនទូលថ “�បសិនេបគតនិ់យយេហយអ�ី
ែដលគតនិ់យយមនិេកតេឡង កុំ�� បគ់ត ់ េ�ពះអញមនិេ ជមយួគតេ់ទ។
ប៉ុែន��បសិនេបគតេ់ធ�បនល�សូម�� ប ់ពីេ�ពះអញេ ជមយួគត។់” េឃញេទ?
ហនឹងេហយ។ េនះជរេប បែដល�ទងេ់ធ�។
160 ឥឡូវេនះ បនទ បម់កគតប់នេ េ ជំុវញិ។ ឥឡូវេនះេតអនកគិតថ�គនឹង
និយយយ៉ងដូចេម�ច�បសិនេប�ទង�់តវេឡងេ ឯ�ពះវរបិ�? និងនិយយ “របស់
អនក—កូនៗរបស់អនកេធ���កក�់ស់។ ខញុ ំ�បបអ់នកថ កូន�បសរបស់អនកគត់
គតគ់ួរេ�យស�បគ់ត។់ គតរ់ងឺ ខញុ ំមនិែដលេឃញមតិ�ែបបេនះេទ! ខញុ ំេអយ អនកដឹង
ថគតេ់ធ�អ�ី? េហយេកមង�សីរបស់អនក! អូ! ខញុ ំមនិដឹងថេតអនកនឹងេធ�អ�ីជមយួនង
េទ។ ហឹម។ អ ច ឹងអនកដឹងេទ? នងេមលេ ដូចនង…នង�តវបនេគតុបែតង
ដូចេកមង�សីខ�ះែដលមនវយ័ចំ�ស់ជង។ ភលីីសទីន។ �តវេហយ េ�កមច ស់
នងចងេ់ធ�ដូចពួកេគែដរ។”

“កូន�សីរបស់ខញុ ំ?”
161 “�តវេហយ កូន�សីរបស់អនក។” េនះជអ�ីែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល
អំពី�កមជំនំុសព�ៃថងេនះ។ កុំឆងល់ថេយងមនិ�ចមនកររស់េឡងវញិ។ េឃញ
េទ? ឥឡូវេនះជករពិត។

“ចុះកូន�បសរបស់អនកវញិ? �� ? េរ ងដូចគន ។”

“អ�ី?”
162 “ល� អនកដឹងថអនកែតងែតនិយយ ថេច មទងំេនះគួរែតេ កនុង�លេ ម
េនះេ េលេ ម េច មេនះ។ ែមនេហយ េតអនកដឹងថគតប់នេធ�អ�ីេទ? គត់
បនទម� កព់ួកេគចុះេ កនុងគំនរេ ម េនះ។ �គនែ់តយកពួកេគចុះេ ទីេនះ
េហយេបះេចលទងំអស់េ កនុងរនងំេនះ េហយទុកឱយពួកេគេ ជំុវញិកនុងគំនរ
េ ម េនះ សីុេ ម ចស់េហយ �កំសត�់ស់ែដលពួកេគមនិ�ចេចញពីទីេនះ
បនេទ។” េនះគឺជប៊សី�ព �គគង� ល ែដលបដិេសធអំ�ចេនះ។ “ែមនេហយ
ខញុ ំ�បបអ់នកករពិត ខញុ ំមនិែដលេឃញហ�ូងេច មភយ័�ពយែបបេនះេ កនុងជីវតិ
របស់ខញុ ំេទ។” គតម់និចូលចិត�េទ។ េទ។ “េហយអនកដឹងពីអ�ី? ពួកេគចិ ច ឹមេ
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ទីេនះ អនក�គ ល់អនក—អនកបន�បបព់ួកេគឱយចិ ច ឹមេ េលេនះ—�ល់�� ល��
េ ទីេនះ េតអនកដឹងេទ េធ�ឱយពួកេគធត?់”

“ែមនេហយ។”
“េតអនកដឹងថគតប់នផ�ល់ឱយពួកេគេទ?”
“េទ។”

163 “ពួកេគជែដកែថបចស់។ ែមនេហយ។ គតក់ំពុងេធ�ឱយពួកេគចូលរមួកនុង
សងគមនិងអ�ីៗទងំអស់។ អនកមនិែដលេឃញភព�សេដ ងគន េ កនុងជីវតិរបស់
អនកេទ។ អនកមនិែដលេឃញែបបេនះេ កនុងជីវតិរបស់អនកេទ។ េតអនកដឹងថគត់
កំពុងេធ�អ�ីេទ? េចញេ េ�កេ ទីេនះជកប់រសីុី�គ ដធ៏ំមយួ េ ខងេ�កយ។
គតម់ន�បពនធរបស់គតជ់មយួគតេ់ស� កេខខ�ីដូចពួកភលីីសទីនកំពុងែតេធ�េ
ទីេនះ។ ែមនេហយ។” េនះជ�រែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនសំ�ប�់កមជំនុំ
េ ៃថងេនះ។ ឥឡូវេតអនកគិតយ៉ងេមច៉អំពីប � េនះ?
164 េនះជកូនចិ ច ឹម។ អ�ីែដល�ទង…់េត�ទងប់នេធ�េទ? �ទងប់នកំណត់
េយងជមុន—េយងទទួលយកជកូនចិ ច ឹម។ �ទងប់ន�បទនដល់េយងនូវ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ប៉ុែន�រងច់មំយួែភ�ត កូនចិ ច ឹម េនះជអ�ីែដលេយងកំពុង
និយយ។ កូនចិ ច ឹម!
165 “ែមនេហយ អនកដឹងថគតេ់ធ�អ�ី? ប៊សី�ពមកដល់េ ៃថងមុន េហយ�បប។់
គតម់នេស�ពយបលតិចតួចេ ទីេនះ េហយប៊សី�ពបនមក។ មនបងប�ូន
�បសខ�ះបនចូលមកេហយអធិ�� នសំ�បអ់នកជមង។ឺ េហយគតប់ននិយយថ
‘អនកប ឈប�់ភ� ម!’

“‘អូ អូ ែមន េ�កឪពុកប៊សី�ព ខញុ ំនឹងេធ��។’
“‘កំុសហករ។’
“‘អូ េទ អតេ់ទ េ�កឪពុកប៊សី�ព �បកដជមនិអ ច ឹងេទ។’

166 “េហយេ ទីេនះខញុ ំមកេហយ�បបគ់តព់ីេសចក�ីពិតេចញពី�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ សូមេមល �េ ទីេនះ។ ខញុ ំបន�នចបបរ់បស់�ទងេ់ គតយ៉់ងចបស់
អំពីអ�ីែដល�តវេធ� េហយគតនឹ់ងមនិ�� បព់ួកេគេទ។ គតប់ននិយយថ ‘អូេនះ
គឺស�មបស់មយ័មយួេផ�ងេទ ត កូន�បសេផ�ងេទ តេ េពលេផ�ងេទ ត។ េនះ
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មនិែមនមននយ័ដល់ខញុ ំេទ។’” ហនឹងេហយ។ េនះ េហយជេសចក�ីពិត មតិ�េអយ។
ឥឡូវអនកមនិេឃញកែន�ងែដល�កមជំនំុខកខន េហតុអ�ីបនជេយងមនិមនករ
រស់េឡងវញិ េហតុអ�ីបនជេយងមនិមនេរ ងេកតេឡង? េនះេហយជកែន�ង
ែដល�សថិតេ ។

167 េ�កយ៉ូេស�មន�ប�សនថ៍ “�ពះអងគេអយ ខញុ ំចងេ់�យ�ទងេ់ធ�…�តងេ់នះ
�កក់ែន�ងរបស់�ទងេ់យង�មប�ងេ់ម កែន�ងរបស់អនកេ ទីេនះ េ ទីេនះ។ អនក
ចូលេ ដល់ទីេនះ �ពះអងគេអយ េហយ�ន កេ់ ទីេនះ។ េបនយ៉មនី អនកេ
ខង�� ំេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះអនក�ល់គន េ ឆង យពី�ពំ�បទល់ភលីីសទីន។” េហយ
េ�កយ៉ូេស��តឡបម់កវញិ េ ទីេនះពួកេគទងំអស់េ ឯពួកភលីីសទីន មន
េ�មែសបកចស់ដអ៏�ច រយ កំពុងែត�ដូំចេនះ។ េហយ ស�ីទងំអស់បន�ប
ពណ៌ េហយ�េំ ជំុវញិ េហយមនេពលេវ�ដធ៏ំ។ េ�កយ៉ូេស�យកកបលគត់
េហយមន�ប�សនថ៍៖ “ឥឡូវេនះអ�ីេ ?” ឥឡូវេនះ��គនែ់តជអ�ីែដលកំពុង
េកតេឡង មនិែមនទងំអស់អរគុណ�ពះ មនិែមនទងំអស់េទ ប៉ុែន�េ�ចនេពក។
�តឹម�តវ។

168 ឥឡូវេតមនអ�ីេកតេឡង? េនះជអ�ីែដលបនេកតេឡង។ េតអនកមនិ
នឹក�ម នថបុរស ែដលជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ផ�ុ ំេ ចំេពះមុខ�ពះវរបិ�េ េពល
ែដល�ទង�់តវនិយយដូេចន ះេទ? អូ ខញុ ំេអយ! “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំបន�បបគ់ត ់ ប៉ុែន�
គត—់គត—់គតនឹ់ងមនិ�� ប�់េទ។ ខញុ ំបន�បបគ់ត ់ េហយអនុ ញ តឱយ
គត�់នេ ទីេនះកនុងេស វេ ។ ខញុ ំមន—ខញុ ំមនអនកដឹកនតិំចតួចមក េហយ
បង� ញគតថ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺេ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជ
េរ ងរហូត។ េហយអនកដឹងពីអ�ីេទ? គតប់នអនុ ញ តឱយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
—សូមេ�យអនកឃ� លពែពចស់មយួេ ទីេនះេហយ�បបគ់តថ់េ �គមយួ។
េឃញេទ? េហយគតប់នធំុក�ិនេពលេវ���កក�់ស់ែដលគតប់នេ ដល់
ទីេនះ េ�យមនក�ិនពែព អនកដឹងេទ បរ ី េហយអនកដឹងេទ ជេដម េហយមន
ក�ិន��កកខ់� ងំ�ស់ េ េពលែដលគតម់កដល់ទីេនះ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�ខញុ ំ
�បបអ់នកថ សត�ពែពមនេ�គ ងលំអរ�គប�់គនសំ់�បគ់ត ់ ពីេ�ពះ ខញុ ំ�បបអ់នក
ថ �បសិនេបអនកសរេសរេឈម ះរបស់គតេ់ កនុង�ក�ស ��តវយក (មរណភព
របស់គត)់ យកសន�ឹកកន�ះសន�ឹកេដមបេីធ�ជចំណងេជងរបស់គត។់ �តវេហយ
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ពួកេគ�បកដជចូលចិត�គតេ់ ទីេនះកនុង�បេទសេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបអ់នកថ គត់
�បកដជមនិដឹងពីរេប បចិ ច ឹមេច មេទ។ េនះជេរ ងមយួអំពី�។ គតនឹ់ងមនិ
�� បខ់ញុ ំេទ” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលដូេចន ះ។ “ខញុ ំបនពយយម�បបគ់ត់
ថ�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត ប៉ុែន�គត—់គត់
នឹងមនិេធ��េទ។ គតជ់មនុស�កំ�កធំបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេ កនុង
ជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ែមនេហយ។ េហយ�កមជំនុំបនេធ�ឱយគតក់� យជអនក�តត��ជ
ប៊សី�ព ជេដម �បជជនទងំអស់កំពុង�� បគ់ត។់ េហយបនទ បម់កអនកដឹងពី
អ�ីេទ? ពួកេគយករបស់ទងំេនះ…ពួកេគមនរបស់ចស់បន�ិចេ ទីេនះពួកេគ
េ ថ ‘ទូរទស�ន។៍’ អនកបែង�រេរ ងចស់បន�ិចេ ែបបេនះ េហយ—េហយពួកេគ
ជ ស�ីមកេហយបន�េស� កពក ់ ពកក់�� ល�គប�់បេភទ។ េហយអនកដឹងេទ ថ
កូន�សីរបស់អនកេ�ចន�ស់…”

“អូ �បកដជអតេ់ទ!” េឃញេទ?
169 និយយថ “បទ គឺពួកេគ។ �តវេហយ ពួកេគកំពុងេធ��។ ហឹម។ ពួកេគខ�ះ
ែ�សករកកររស់េឡងវញិ �ពះវរបិ� ពួកេគខ�ះពិតជចងប់ន��ស់។ ពួកេគ
ខ�ះកំពុងែតេដរ�មជួរ ពួកេគខ�ះឈរេ េល�ពះបនទូលេនះ�មែដល�ចេធ�េ
បន។ អនកេផ�ងេទ ត ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�យ៉ង�េទ—ពួកេគកំពុងេចញេ
ទីេនះ។ េតអនកដឹងថពួកេគកំពុងេធ�អ�ីខ�ះេទ? េសចចំអកឱយពួកេគ េ�យនិយយ
ថ ‘��គនែ់តជករបំែបកប៉ុេ�� ះ។’”

“អ ច ឹង�េធ�េ�យខញុ ំមន�រមមណ៍មនិល�។”
170 ប៉ុែន�ឥឡូវសូមផ� ស់ប�ូររបូភព។ ឥឡូវេនះ�ពះវរបិ� កូន�បសរបស់�ទងគឺ់ជ
េកមង�បសល�។ �ពះវរបិ��ទង�់តឹម�តវ—េ ទីេនះ ជ�គបេ�ង ន និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ េតផ�ូវមយួ�ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងេដរ”
�គបង� តប់ននិយយថ “ខញុ ំ…”
171 កុមរនិយយថ “ខញុ ំនឹងេដរជមយួ�ទង។់ ខញុ ំនឹងេ ជមយួ�ទង។់”

“អូ! កូនភនេំនះពិតជខពស់�ស់ កូនេអយ។”
172 “ខញុ ំនឹងេ ជមយួ�ទង។់ ខញុ ំមនទំនុកចិត�េល�ទង។់ �បសិនេបខញុ ំចបេ់ផ�ម
េន យហត ់�ទងនឹ់ងេលកៃដខញុ ំេឡងេហយចបខ់ញុ ំ។”
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“ប៉ុែន�មនសត�េ�េ េលភន!ំ”
173 “កុំមនប � អីដ�ប��ទងេ់ ែកបរ កុំេធ�ឱយមនភពខុសគន ។ ខញុ ំកំពុងេដរ
�តឹម�តវជមយួ�ទង។់”

“មនប � េ ទីេនះ �ជថមរអិល។”
174 “ខញុ ំមនិខ�ល់េទដ�ប��ទងក់នៃ់ដខញុ ំ ខញុ ំនឹងេដរជមយួ�ទង។់ ខញុ ំនឹងេដរ
ជមយួ�ទង។់”

“អូ អនកដឹងពីអ�ីេទ? ឪពុកអនកធ� បេ់ធ�អ ច ឹង។ ល��ស់។ បទ។”
175 េឡងេលកំពូលភនេំ ទីេនះ។ “អូ!” គតប់ននិយយថ “េតអនកដឹងេទ
�ពះវរបិ�? កូន�បសរបស់�ទងគឺ់ដូចជបនទះឈបីបិទប�ុកចស់។ គតគឺ់ពិតជ
ដូច�ទង។់ �គបព់កយែដល�ទងនិ់យយ គតនិ់យយ ‘�ែមន៉’ េ �។ ខញុ ំ—ខញុ ំបន
េ�យគតេ់បក�ពះគមពរីម�ងេទ ត េហយ�បននិយយថ ‘�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ
ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងអស់កលបជនិចច។’ េត�ទងដឹ់ងថគតប់ន
និយយអ�ីេទ? គតប់នែ�សកេហយេបះៃដរបស់គតេ់ឡងេល�កសេហយ
និយយថ ‘�េលលូយ៉! �ែមន៉!’ អូ! េហយ�ទងដឹ់ងថ�បនែចងេ ទីេនះ
កនុង—េ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ទងដឹ់ងកែន�ងែដល�បនែចង ‘កិចចករេនះ
អនក�េជ េលខញុ ំ កិចចករែដលខញុ ំេធ� អនកេនះនឹងេធ�ែដរ’?”
176 “ែមនេហយ ខញុ ំចថំករសរេសរេនះេ កូន�បសរបស់ខញុ ំ។ ែមនេហយ ខញុ ំចំ
ថករសរេសរេនះ។”
177 “អូ! េពលែដលបនេឃញដូេចនះ គត�់គនែ់តែ�សកេហយេ�តេឡង េហយ
េ�តេឡង ‘�េលលូយ៉ �ពះអមច ស់។ យកពិភពេ�កទងំអស់េចញពីខញុ ំ។ េធ�
ឱយខញុ ំដូចេនះ!’ បទ។ េហយេរ ងទងំអស់ែដលគតប់នេធ�!”
178 “អូ!” ឪពុកបននិយយថ� “ខញុ ំ—ខញុ ំសបបយចិត��ស់ចំេពះកូន�បស
េនះ។ េនះជកូន�បសល�។ មនិអីេទ។ េមលគតពី់របីឆន  ំ េមលពីរេប បែដល
គត—់េមលពីរេប បែដលគតេ់កតេឡង និងរេប បែដលគតរ់កីចេ�មន។” មយួឆន ំ
េ�កយមកកន�ងផុតេ ។ “េតគតសុ់ខសបបយជេទ?”
179 “អូ ខញុ ំេអយ គតក់នែ់តរកីចំេរ នេ កនុង�ពះគុណ! អូ ខញុ ំេអយ! គតគឺ់�គនែ់ត…
គតក់ំពុងលកេ់ឈ។ ខញុ ំកំពុង�បបអ់នក គត—់គតពិ់តជ…េហតុអ�ី គតយ់កសត�
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េច មមកជួយពួកេគ—ដូច�ទងែ់ដរ។ គតនឹ់ងមនិែដលផ�ល់ឱយពួកេគនូវ��៉យស
មុ�ទេទ។ គតនឹ់ងមនិែដលផ�ល់ឱយពួកេគនូវជតិែដកេទ។ េ េពលែដលពួកេគ
មក េហយនិយយថ ‘េយងចងចូ់លរមួ�ពះវ�ិរ’ គតនិ់យយថ ‘បិទមត ់អនក
មនិចបំច�់េទ! េទ េ�ក។ េនះជអ�ីែដលអនក�តវករ “ែ�បចិត�េហយទទួលបុណយ
�ជមុជទឹក �គបគ់ន  េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រេលកែលង
េទសបបរបស់អនក។ អនកនឹងទទួលបនអំេ�យទនៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”’
ែមនេហយ បទ មនអ�ីែដលគតប់ននិយយ។”

“អូ េតគតពិ់តជនិយយដូេចនះេទ?”

“�តវេហយ បទ ពិតែមនេហយ។”

“េនះ�គនែ់តជវធីិែដលខញុ ំបនសរេសរ�។”

“េនះ�គនែ់តជរេប បែដលគតន់ិយយអ ច ឹង។”

“ហុឹម!” បទ ែមនេហយ។
180 “ពួកេគខ�ះនិយយថ ‘ចដំល់�កងេយរ�ូឡិមរហូតដល់អនកមនអំ�ច
េច�� ពីេលមក។ ចប�់ងំពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងមកសណ�ិ តេលអនក
េនះអនកនឹងេធ�ជបនទ ល់ដល់ខញុ ំេ កនុង�កងេយរ�ូឡិម �សកយូ�និង�សក�
ម៉រនិីងចុងបំផុតៃនពិភពេ�ក។’ េ េពលែដលគតប់ន�នេរ ងេនះ ‘�េល
លូយ៉ គឺជអ�ីែដលអនក�តវករ!’ េតអនកដឹងថ�ទងេ់ធ�អ�ីេទ? �ទងប់នេធ�ឱយពួកេគ
េ ទីេនះរហូតដល់ពួកេគទទួលបន� ជអ�ីទងំអស់ សថិតេ ជមយួពួកេគ។
181 “េហយ�បសិនេបពួកេគចបេ់ផ�មរអ៊ូរទ ំគតនិ់យយថ ‘ហួប ហួប ហួប ចំ
មយួែភ�ត ចមំយួនទី។ េនះជរេប បែដលពែពេធ�សកមមភព មនិែមនជេច ម
េទ។’ េឃញេទ? អូ េពលខ�ះពួកេគ�តវបនេគរខំនបន�ិចេ គត ់ ប៉ុែន�គត�់ក់
ពួកេគេ េ�កយវញិបន�ិច និយយថ ‘រងច់មំយួែភ�ត ស៊-ស៊ ស៊-ស៊ ស៊។ �មនិអី
េទ។’ �ទងពិ់តជដឹងពីរេប បេដមប�ីគប�់គងេច មទងំេនះ។ បទ ខញុ ំ�បបអ់នក។
182 “អនកដឹងអ�ីេទ? ខញុ ំបនេឃញ�ចរយដូេចនះ-និង-ដូេចនះេហយ�បបគ់តថ់គត់
‘មនិ�ចមកទី�កងេនះេហយេរ បចំករ�បជុំបនេទ។’ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ
ជអនកដឹកនគំត។់ ‘េទះយ៉ង�។’ សូមេមល? ‘ដកវេីដអូទងំេនះេចញ េហយ
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កុំអនុ ញ តឱយពួកេគេចញេ េ�ក។’ េទះយ៉ង�េយងបនេ ! បនេ េ
ទី�កងទងំេនះេ ទីេនះ បននិយយថ ‘ល� េយងនឹងមនិឧបតថមភលុយេទ-…’
183 “េហយអនកដឹងេទ �រក�ចុះេ ទីេនះ េហយនិយយថ ‘ខញុ ំ�៊នភន ល់ថ
ខញុ ំ�ចទុកគតេ់ចញពីទី�កងេនះ។’ ខញុ ំបននិយយថ ‘មនិ�ចេធ�បនេទ។
�បសិនេបខញុ ំ�បបគ់តឱ់យេ គតនឹ់ងេ ។ ខញុ ំគិតថអនកនឹងមនិេ េទ។’ ‘េទ េទ
េទ េទ េទ ខញុ ំនឹង�បបគ់ត។់ ខញុ ំនឹងេ េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះ ភន កង់ររបស់ខញុ ំ
ទងំអស់ អនកទងំអស់គន  �បមូលផ�ុ ំគន ។ អនកមនិចងប់នករ�ជលនិយមែបបចស់
េ ទីេនះេទ ករពយបលដេ៏ទវភពចស់ និងរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចស់។ េរ ង
េនះបនកន�ងផុតេ ជមយួពួក�វកជេ�ចនឆន មំុន។ អនកដឹងថមនិល�េទេ
ខងេ�កយ។”’ ពយយមផ�ល់ឱយពួកេគនូវជតិែដកចស់ៗ អ�ីៗទងំអស់ដូចេនះ។
ពួកេគ…
184 “ប៉ុែន� អនកដឹងអ�ីេទ គតប់នេ េ ទីេនះយ៉ង�កេ៏�យ។ បនេ ចុះ
េ ទីេនះេហយចបេ់ផ�មេបះេចល�ល់�� ល��  ពី… េហយអនកដឹងេទ េច ម
ពួកេគចបេ់ផ�មសីុ ពួកេគនឹងធតដូ់ចពួកេគ�ចេធ�បន។ បទ។ ខណៈេពល
ែដលពួកេគកំពុងជសះេសប យនិងករ�បជំុេហយ អនកដឹងថពួកេគភគេ�ចនជ
យុវវយ័។ េហតុអ�ីបនជពួកេគបនេឃញ�បសិនេបពួកេគទទួលបន�កម ធំៃន
�ល់�� ល�� េនះ។ េតអនកដឹងថពួកេគបនេធ�អ�ីជមយួ�េទ? �ល��ស់
ទល់ែតពួកេគរតេ់ រកអនកជិតខង។ និយយថ ‘ភ�ករ់សជតិេនះ! ភ�ករ់សជតិ
េនះ! ភ�ករ់សជតិេនះ!’ េឃញេទ បរយិកសេ ទីេនះភ�ករ់សជតិដូចេ ទីេនះ។
េ ទីេនះ�េ ទីេនះ។ េ ទីេនះ េឃញេទ។ ‘អនក�ល់គន បនែ�បចិត� េហយ
បនទទួលបុណយ�ជមុជេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េឃញេទ អនកនឹងទទួលបន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គឺស�មបអ់នក�ែដលចង ់ឲយគតម់កអនុ ញ តឱយគតម់ក
ទីេនះេដមបេីមលអ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយ’ េឃញេទ? េហយពួកេគេទបែតមន
េពលេវ�ដអ៏�ច រយេ ទីេនះ។”
185 “េនះគឺជកូន�បសរបស់ខញុ ំ! េនះជកូន�បសរបស់ខញុ ំ។ អ ច ឹង អនកគិតថគត់
ធំេហយឬ?”
186 “ែមនេហយ។ �បកដ�ស់” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបននិយយ។ “ខញុ ំនឹង
េធ�េតស�គត។់ េកមង�បស ខញុ ំបន�កលបងគត�់មវធីិេនះ េហយបន�កលបង
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គតែ់បបេនះ។ ខញុ ំបនេបះគតចុ់ះ េ�យជមង ឺ ខញុ ំបន�កគ់តេ់ េ�កម។ ខញុ ំ
បន�កគ់ត ់ ខញុ ំទុកឲយ�រក�េធ�អ�ី�គបយ៉់ងដល់គតែ់ដលគត�់ចេធ�បន គត់
�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ �ទងប់នមកដូចគន ។ េមលេឡងមកម�ងេទ ត។ ខញុ ំ
េធ�េ�យគតឈ់។ឺ ខញុ ំបនេធ�ែបបេនះ។ ខញុ ំបនេបះគតេ់ កនុងមនទីរេពទយ។ ខញុ ំ
បនយកគតេ់ចញេ ទីេនះ ខញុ ំបនេធ�ករេនះ។ ខញុ ំបនេធ�ឱយ�បពនធរបស់គត់
�បឆងំនឹងគត ់ ខញុ ំបនេធ�ឱយអនកជិតខង�បឆងំនឹងគត ់ ខញុ ំបនែ�បក� យអ�ីៗ
�គបយ៉់ង។ �មនិមនអ�ីែប�កេទ។ បននិយយថ ‘េទះបីគតស់ម� បខ់ញុ ំកេ៏�យ
កខ៏ញុ ំនឹងទុកចិត��ទងែ់ដរ។’ ខញុ ំបនសម� ប�់គ�ររបស់គត។់ ខញុ ំបនយកេនះខញុ ំបន
េធ�ករេនះខញុ ំបនេធ�ទងំអស់េនះខញុ ំបនេធ�ែបបេនះ និងែបបេនះនិងេផ�ងេទ ត។
គតេ់ ែតេ�កកឈរេឡង ‘េទះបីគតស់ម� បខ់ញុ ំកេ៏�យខញុ ំនឹងបេ�ម�ទង!់ �ទងជ់
របស់ខញុ ំ!’”
187 “អូ! អ ច ឹង ខញុ ំេជ ថេយងគួរែតេ គតេ់ កែន�ង�េ កែន�ងពិេសសតូច
េហយយកជកូនចិ ច ឹម។”
188 ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�ពះវបិ� េ កនុងគមពរីស ញ ចស់ យល់ថកូន�បស
របស់�ទងប់នឈនដល់�យុេហយ េហយ�តវបនេគយក�មរដូវកលឱយេធ�ជ
កូនចិ ច ឹម។ ដល់! ពួកេគបនេកតមកជកូនេកមង ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគជ
កូន�បស។ ប៉ុែន�បនទ បម់កពួកេគនឹងមនិ�តឹមែតជកុមរប៉ុេ�� ះេទ ឬជកូន�បស
ធមម� រហូតដល់ពួកេគធំេពញវយ័េហយបង� ញថពួកេគជអ�ី។ បនទ បម់កគត់
បនេ គតេ់ចញមក។
189 ឥឡូវេនះេយងេ ទីេនះ គឺ�កមជំនំុ។ េតអនកេ�ត មេហយឬេ ? ឥឡូវយឺត
បន�ិចេហយ អនកទងំអស់គន ខ�ំមមៃដ ខជ ក�់ពលឹងអនក េហយដកេបះដូងេចញ
�គនែ់តមយួនទី។ េឃញេទ? ឥឡូវេយងនឹង�ក�់កមជំនុំ។ ឥឡូវេនះេ េពល
ែដល�ពះវ�ិរេ ដល់កែន�ងេនះ គតនិ់យយថ “ម៉�េស អនកជកមមសិទធេ
ទីេនះ។ េអ�បអុីម អនកេ ទីេនះ។”
190 បនទ បម់កគតន់គំតេ់ចញេ កែន�ងជក�់កម់យួ �ពះបិ�បនេធ� េហយ
គត�់កគ់តេ់ កែន�ងខពស់ដូចេនះ េហយគតម់នពិធីមយួ េហយពួកេគ
ទងំអស់បនមកេ ជុំវញិ។ េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំចងឲ់យអនក�ល់គន
ដឹងថេនះជកូនរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំចិ ច ឹមកូន�បសរបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំចងេ់�យ
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អនក�មន កដឹ់ងពីេឈម ះរបស់គតច់បពី់េពលេនះតេ …ខញុ ំេស� កពកឱ់យគត់
េស� កពកពិ់េសសេលគត។់ េហយខញុ ំចងឲ់យអនកដឹងថេឈម ះរបស់គតគឺ់ល�ដូច
ករ�តតពិនិតយ�មយួដូចជេឈម ះរបស់ខញុ ំែដរ។ គតជ់កូនរបស់ខញុ ំ ខញុ ំយក�េ
ចិ ច ឹមេ កនុង�គ�ររបស់ខញុ ំ េ�ពះគតជ់កូន�បសរបស់ខញុ ំ�ងំពីគតេ់កតមក។
ចប�់ងំពីគតប់នទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ គតគឺ់ជកូន�បសរបស់ខញុ ំ។ ែត
េពលេនះខញុ ំនឹង�កគ់តជ់អនកមនសិទធិអំ�ចជផ�ូវករ។ អ�ីែដលគត�់តវបន
បេណ� ញេចញ អ�ីែដលគតជ់ួល�តវបនជួល។

191 “េហយជករពិត ខញុ ំ�បបអ់នកថ េបអនកនិយយេ កនេ់ដមេឈេនះ េបអនក
និយយេ កនភ់នេំនះ ‘សូមផ� ស់ប�ូរ េហយកុំសង�យ័េ កនុងចិត�របស់អនក ប៉ុែន�េជ
ថអ�ីែដលអនកបននិយយនឹងេកតេឡង អនក�ចមនអ�ីែដលអនកបននិយយ។”
េឃញេទ? អនកមន អនកេ ទីេនះ។ េឃញេទ? “គតជ់កូន�បសរបស់ខញុ ំ។”
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកដឹ់ងអ�ីជកូនចិ ច ឹម ថ…ពួកេគបនចិ ច ឹមកូន�បស
បនទ បពី់គតប់នបង� ញថជ…អនក�ល់គន ែដលធ� ប�់ន�ពះគមពរី កូនចិ ច ឹម។

192 ឥឡូវេនះ �ពះបនេធ�េរ ងដែដលេនះដល់�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ េ េពល
ែដល�ទងប់នយក�ពះេយសូ៊វេឡងេលភនផំ� ស់ែ�ប។ �ទងប់នយកេព�តស
យ៉កុប និងយ៉ូ�នេ ទីេនះ ែដលជ�ក�បីីនកេ់ េលែផនដី។ មន
�ពះេយសូ៊វ េ�កម៉ូេស េ�កេអលីយ៉ េហយ�ពះជមច ស់ សថិតេ េលភន។ំ
េ ទីេនះពួកេគបនឈរេ េលភន។ំ េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ពួកេគបន
េមល េហយ�ពះេយសូ៊វ�តវបនសំែដងសិររីងុេរ ងេ ចំេពះមុខពួកេគ។ េត�
�តវេទ? េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងអំពីបទគមពរីេនះ? េតគតប់នេធ�អ�ី?
គត—់គតប់នេស� កពកឱ់យ�ទងេ់�យ�វផយៃនអមតភព។ េហយគតប់ន
និយយថ “សេម� កបំពករ់បស់�ទងភ់�ដូឺច�ពះ�ទិតយ។” េត��តវេទ? េពលេនះ
មនពពកមក�គបបងំេគ។ េ�កេព�តសនិងេ�កយ៉ូ�ននិងអនកទងំេនះ
ក�៏កបចុះេ�នមុខដល់ដី។ េហយពួកេគបនេមលេហយមនេ�កម៉ូេសនិង
េ�កេអលីយ៉ឈរនិយយេ កន�់ទង។់ េ�កម៉ូេសបនទទួលមរណភព
េហយេគបនប ចុ ះកនុងផនូរែដលមនិមន�� ក�ន មអស់រយៈេពល�បបីំរយឆន ។ំ
េហយេអលីយ៉បនជិះរេទះេសះេ �ថ នសួគក៌លពី៥០០ឆន មំុន។ វវី! ប៉ុែន�
ពួកេគេ ែតមន! េ ទីេនះពួកេគបននិយយេ កន�់ទង។់ េឃញេទ �ទង់
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បនយក�ពះេយសូ៊វេឡងេដមបេីមលពួកេគ េដមបេីមលេឃញអ�ីែដលជអ�ីទងំអស់
េឃញេទេ ទីេនះ បង� ញ�ទងនូ់វេរ ងទងំេនះ។ េហយពួកេគបននិយយ
ជមយួ�ទង ់មនករសនទនជមយួ�ទង។់

193 េ េពលែដលេព�តស�កេឡកេមលេ េ�កយវញិ េហយសិររីងុេរ ងរបស់
�ពះេយសូ៊បនេលចេចញមក ពួកេគបនេឃញ�ពះេយសូ៊វែតមយួអងគគត ់ េហយ
សេម�ងមកពីពពកេនះ េហយនិយយថ “េនះគឺជ�ពះ�ជបុ��ជទី�ស�ញ់
របស់អញ សូម�� ប�់ពះអងគចុះ! �ពះនម�ទងគឺ់ល�ដូចជអញែដរឥឡូវេនះ។ ចូរ
�� ប�់ទងចុ់ះ!” េនះេហយ ជកូនចិ ច ឹម ឬកូន�បសចិ ច ឹម។

194 ឥឡូវេនះ គឺជកែន�ងែដល�ពះកំពុងែតពយយមយកពួកជំនំុេពនទីកុស�
េ កនុងេស វេ េអេភសូរ។ េឃញេទ? េតអនក—េតអនកយល់េទ? េយង�តវបិទ
េ�ពះ�យឺតេពលេហយ េឃញេទ ��កដូ់ចជងងុយេគង។ េហយខញុ ំចងចុ់ះេ
ទីេនះេ ខេនះ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេទ រហូតមកដល់េពលេនះ—ខ១៣ សូម
េមលែផនកចុងេ�កយ “ផ�ភជ បេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃនករសនយ។” េយងនឹង
ទទួលបនេ ៃថង�ទិតយេនះ។ េឃញេទ រកេមល។ ឥឡូវ េតអ�ី ែដលនេំយងចូល
និងរេប បែដលេយងរក�ទុកេ�យែបបេនះ។

195 ែតឥឡូវេ  “កែន�ង” អនកសុខសបបយេទ? អនក�តវបនេកតជេលកដំបូង
េ កនុង�ពះ�ជ�ច�កេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននក់
ដឹងអំពីេរ ងេនះ? �តឹម�តវ។ បនទ ប ់ អនក�តវបនតំរវូទុកជមុនេ នឹងអ�ី? ជ
កូនចិ ច ឹម។ េតេនះជអ�ី? អនក�តវបនតំរវូទុកជមុន។

196 អូ បង�សីសកត ខញុ ំេជ ថ�កំពុងអងគុយេ ទីេនះ។ េតអនកមនិែមនជអនក
ែដលបនេឡងេគហ�� នៃថងេនះេទឬ? ករបេ�ង ននឹងេ កែន�ង�មយួេ
េលពិភពេ�កជំុវញិែផនកេផ�ងៗៃន�បេទស ខញុ ំបនឮពី�ជេ�ចន ថ�ពះេយសូ៊វ
គឺេ ទីេនះេ េលែផនដី េដរជំុវញិេ កនុង�ងកយមយួ �ទងប់នចូលមកនិង
េធ�ករេនះ។ េនះជករកុហក! �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េហយ
�ទងប់នពយ យម�ក�់ពះវ�ិររបស់�ទង ់ េដមបេីរ បចំ�ពះវ�ិររបស់�ទងឲ់យមន
រេប បេរ បរយ �ក�់េ កនុងដីែដលបនសនយ ដូេចនះពួកេគ�ចចូលបន…ដូេចនះ
ស�តវទងំអស់�ច�តវបនេដញេចញ។
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197 ម៉�េសមនិ�ចយកដីរបស់គតប់នេទ។ ខញុ ំមនិ�ចមនកមមវធីិពយបល
េទេ េពលពកក់�� ល…េ េពលែដល… ខញុ ំេចញេ េ�កេហយផ�ព�ផ�យ
ពីបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និង—និងបងប�ូនៃ�តឯក
និយមនិយយថ “អូ គតជ់�ពះេយសូ៊វបុ�ណ។” េហយខញុ ំមនិ�ចេ ទីេនះ
បនេទ េហយមនករពយបលដេ៏ទវភពេ េពលែដលពកក់�� លៃនពួកេគ
និយយថ “ករពយបលដេ៏ទវភពមនិអីេទ” េហយភគេ�ចនៃនពួកេគរកី�យ
នឹងអពភូតេហតុរបស់�ពះអមច ស់េហយនិយយថ “ខញុ ំេជ ថេ�ក�បណ�គំឺជ
េ�� ប៉ុែន�សូមឱយខញុ ំ�បបអ់នកអ�ីមយួ។ ដ�ប��ពះវ ិ ញ ណសថិតេ េលគត់
េហយគតេ់ចះពិចរ� គតគ់ឺជអនកបំេរ របស់�ពះអមច ស់។ ប៉ុែន�ករបេ�ង ន
របស់គតស់�ុយរលួយ�មនិល�េទ។” េតអនក�ធ� ប ់ ឮអំពីេរ ងឥត�បេយជន៍
ែបបេនះេទ? �មនិែមនជរបស់�ពះឬមនិែមនជ�ពះេទ។ �តឹម�តវេហយ។ �
មនិែមនជ�ពះទងំអស់ឬគម ន�ពះេទ។ េនះជរេប បរបស់�។ ប៉ុែន�រេប បែដល
អនកនឹងមន? ម៉�េសនឹងមនិរក�ដីរបស់គតេ់ទ េអ�បអិមនឹងមនិរក�ដីរបស់
គតេ់ទ �គ ដនឹងមនិទុកដីរបស់គតេ់ទ េបនយ៉មនីនឹងមនិរក�ដីរបស់ពួកេគេទ
ពួកេគទងំអស់នឹងរតេ់ ទីេនះជមយួពួកភលីីសទីន េហយមនភព�ចបូក�ចបល់
ទងំអស់។ រេប បែដលេយងនឹង�តវបន�ក?់ ប៉ុែន�េយងបនេកតមកេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េយងទងំអស់គន ។ េត��តវេទ? េតេយងេកតមកជអ�ី? បន
តំរវូទុកជមុន…បនទ បពី់េយងបនេកតមក េយង�តវបនតំរវូទុកជមុនចំេពះករ
សំុជកូនចិ ច ឹម េដមប�ីកេ់ កនុងរបូកយៃន�ពះ�គីសទ។ អនកេមលេឃញអ�ីែដលខញុ ំ
មននយ័េទ?

198 េត�ពះកយរបស់�ពះ�គីសទជអ�ី? អនកខ�ះជ�វក័ អនកខ�ះជេ�� អនកខ�ះជ
�គបេ�ង ន អនកខ�ះជអនកផ�យដំណឹងល� និងខ�ះេទ តជ�គគង� ល។ េត��តវេទ?
េយង�តវបនេគេ េ ។ អនកខ�ះេទ តមនអំេ�យជភ�ដៃទ ករបកែ�ប
ភ�ដៃទ �បជញ  ចំេណះដឹង អពភូតេហតុ ករេធ�ករអ�ច រយ អំេ�យខុសគន
ទងំអស់េនះ។ េហយឥឡូវេនះេតពួកេគេធ�អ�ី? ពួកេគបនអនុវត��បន�ិច។ អ�ី?
សូមឱយ�រលុងដូចខញុ ំមនិដឹងអ�ី។ មន កេ់លកគន  និយយភ�ដៃទ េហយមន កេ់ទ ត
េដរេ មុខនិយយ “ប�  ប�  ប�  ប�  ប� ។” អ៊ូ-ហូ៊។ �គគង� លនឹង�តវបនអធិបបយ
េ េឡងេល�សន េហយមនអនកខ�ះេលកេឡងនិយយភ�ដៃទ “�េល
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លូយ៉! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!” េប—�បសិនេប�គអធិបបយបន�េធ��ររបស់គត់
�តវបនចកេ់�បង�ងំ េពលេនះ�បជជននិយយថ “អនកែលងេជ ។” េឃញេទ
េ�ពះ�មនិ�តវបនបេ�ង ន។
199 �ពះគមពរីបនែចងថ�ម រតីរបស់ពួកេ��គឺសថិតេ េ�កមេ��។ �ពះ
មនិែមនជអនកនិពនធៃនករភន�់ចឡំេទ។ េ េពលែដលខញុ ំឈរេ ទីេនះ ឬជ
អនកបំេរ េ ទីេនះ េ�កមករចកេ់�បង�ងំរបស់�ពះជមច ស់ មនិថអនកចងនិ់យយ
ភ�ដៃទយ៉ង�កេ៏�យ អនករក�សន�ិភពរបស់អនក រហូតដល់�ពះបន
ប ចបេ់ ទីេនះ។ បនទ បម់ក�បសិនេបអនកនិយយភ�ដៃទ �មនិ�គនែ់តជ
ករនិយយេឡងវញិៃនបទគមពរីប៉ុេ�� ះេទ មូលេហតុែដល�ពះមនបនទូលថកំុេ�ប
ពកយដែដលៗឥត�បេយជន។៍ ប៉ុែន��ជ�រេ�យផទ ល់េ នរ�មន ក។់ មន
អនកសួរខញុ ំមយួដង �ក�់មមៃដរបស់អនកេ េពលមយួែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
សថិតេ េ�កមករ�គ ល់ខុស�គ ល់�តវ បន�បបន់រ�មន កម់�ងេហយម�ងេទ ត
នូវបទគមពរីម�ងេហយម�ងេទ ត។ �បន�បបព់ួកេគពីអ�ីែដលខុសជមយួពួកេគនិង
អ�ីមយួែដលពួកេគបនេធ� និងអ�ីែដលពួកេគ�តវេធ�ឬអ�ីមយួបនេកតេឡងឬអ�ីមយួ
ដូចេនះ។ េត��តវេទ?
200 ដូេចនះនិយយជភ�ដៃទនិងករបក��យ! �បសិនេបមនមន កេ់ កនុង
�ពះវ�ិរែដលនិយយភ�ដៃទេហយមន កេ់ទ តបកែ�ប�ទុកឱយ�និយយចុះ
សូមឱយបង�បសេនវលី េលកេឡងនិងនិយយភ�ដៃទ េហយបង�បសមន ក់
េនះបនបក��យ “�បបប់ុរសេនះថកលពីម�លិមញិគតប់នេចញេ ទីេនះ
េហយេធ�អ�ីែដលគតម់និគួរេធ�។ ឥឡូវេនះ�គេពទយបន�បបគ់តថ់គតម់ន
ជំងឺម�រកី។ េ េធ�ឱយេរ ងេនះ�តឹម�តវ�តឡបម់កទីេនះ េហយេធ��តឹម�តវជមយួ
�ពះ។”

បុរសេនះនិយយថ “ជករពិត �ជករពិត។” បនទ បម់ក�ពះេ ជមយួ
អនក។
201 ប៉ុែន�រេប បែដលេយងនឹងេធ���មវធីិេនះ? េឃញេទ? ��គនែ់តជ “ប�  ប�  ប�
ប� ។” �គនែ់តគួរឱយស�បេ់ខពម យ៉ង�កេ៏�យ គម ន�កអ់�ីទងំអស់។ ឥឡូវេនះ
េហយ…េឃញេទ េអេភសូរកំពុងពយយម…េឃញេទពួកេគនឹកេរ ងេនះ។ េមលពី
រេប បែដលពួកេគនឹក�? េយង�តវបនតំរវូទុកជមុនឱយក� យជកូនចិ ច ឹម! ឥឡូវ
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មនប៉ុនម ននកយ់ល់ពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ? េលកៃដេឡង។ ជកូនចិ ច ឹម!
េយងបនេកតេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ �បកដ�ស់ ទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េហយយំ “�ប៉ �ពះវបិ�! �េលលូយ៉! ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ!” េយង
គឺជ កូនៗ ប៉ុែន�េយងមនិ�ចេ ទី�បនេទ។ េយងមនិ�ច�យឈនះភលីីសទី
នបនេទ។

202 សូម�កេឡកេមលេ�ក ប៊លីី ល �គ �ឈំរេ ទីេនះ។ េហយេ�ក ម៉ូ�
ម៉ត�់ននិ់យយថ “បង� ញ�។”

203 សូម�កេឡកេមលែជកខូកំពុងឈរេ �តងក់ែន�ងេនះ។ េហយអនកែដល
បដិេសធនឹង�ពះេនះគឺជពួកជំនុំរបស់�ពះ�គីសទែដលចបៃ់ដគន នឹងអនកែដល
មនិេជ ថមន�ពះេ ទីេនះ េហយចបៃ់ដពួកេគ។ ជ�គិ�ទ ន េហយចបៃ់ដ
ជមយួ�រក�ដូចជចូេឡវសី និងអនកគិតេសរ ី េហយែថមទងំ�បមថ�ពះជមច ស់
េទ តផង “គម នេរ ងដូច�ពះេទ េទះយ៉ង�កេ៏�យ េដមបចីបេ់ផ�មជមយួ” និង
អ�ីដូចេនះ។ េហយ�កមជំនុំែដលេ ខ�ួនឯងថជ�កមជំនំុរបស់�ពះ�គីសទ ចបៃ់ដ
ជមយួគត ់ េហយកនេ់ជង�បឆងំនឹងបង�បសែជកខូ។ េតេយងនឹងេធ�អ�ីខ�ះ?
េហយពួកេពនទីកុស�ភគេ�ចន�បឆងំនឹងគត។់ េ េពល ែដល�គគង� ល
�គបរ់បូេ កនុង�បេទសរបស់េយងគួរែតឈរេជងជមយួគត ់ េហយនិយយថ
“�ពះជមច ស់េអយ សូមប ជូ នអំ�ចរបស់�ទងចុ់ះ។” សូមេមល េយងេ ទីេនះ
ែដលជកែន�ងែដល�មនិ�ច�តវបន�ក។់

204 េអ�បអុីមមនិចងេ់ េទ។ មន កក់នុងចំេនមពួកេគេធ�ដំេណ រេ ទីេនះ េយង
េឃញថម៉�េសេ ដល់ទីេនះ េហយនិយយថ “អូ! �ពះជមច ស់េអយ សូម
�បទនចំករេពតដល៏�ដល់ខញុ ំ!” កដ បននិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ រងច់ំ
បន�ិច។ ខញុ ំសនមតថ់នឹង��ំសវ�ឡី ប៉ុែន�ខញុ ំកនឹ៏ងទទួលេពតែដរ។ �េលលូ
យ៉!” អនកេឃញេទ? អនកមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួេពតេទ។ ទទួល�សវ�ឡី
�សវ�ឡីគឺជែផនករបស់អនកេដមបចីែម�តអនក។ អនកមនិ�តវគិតថចិ ច ឹមហ�ូងេច ម
េទេ េពលអនកនឹង�តវចិ ច ឹមហ�ូងេគ។ �ពះជមច ស់ចង�់ក�់ពះវ�ិរ។ ប៉ុែន�
ពួកេគមន ក់ៗ ចងេ់ធ�ដូចគន ។ “�េលលូយ៉!” អនកមនិ�ច�បបេ់រ ង�៉វទងំេនះ
ដល់ពួកេគបនេទ។ េទ អតេ់ទ។ ពួកេគេ ែតមនលកខណៈពែព “ប៊ុត ប៊ុត ប៊ុត



កូនចិ ច ឹម ២ 55

ប៊ុត ប៊ុត ប៊ុត។” េឃញេទ អនកមនិ�ច�បបព់ួកេគបនេទ។ �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវ
េត�មនិពិតេទឬ? េហយអនកមនិ�ច�ក�់កមជំនំុបនេទ។ េឃញេទ?
205 �កមជំនុំ�តវបនសនមតថ់�តវបនតំរវូទុកជមុនឱយក� យជកូនចិ ច ឹម ែដល
ជកែន�ងែដលមនុស�…�ពះ�ចយកបុរសមន កេ់ហយយកគតេ់ ចិ ច ឹមកនុង
�គ�រ េហយឱយគតនូ់វអ�ីមយួ។ ដំបូងអនក�តវ�កលបង េហយេមលថេត�
�តឹម�តវែដរឬេទ។ �ពះគមពរីបននិយយថ េតស��ម រតី។ បុរសេនះអះ�ងេរ ង
ខ�ះ �កលបង�េមលថេត��តឹម�តវែដរឬេទ។ �បសិនេប��តឹម�តវ ចូរផ� ស់ទីេ
�។ បនទ បម់កនិយយថ “�ពះអមច ស់សូមប ជូ ន អ�ីេផ�ងេទ តមកេយងខញុ ំ។” សូម
បន�េធ�ចលន េឃញេទ សូមបន�េធ�ដំេណ រេ មុខរហូតទល់ែតបងប�ូន�គបគ់ន
បនយកកែន�ងរបស់គត។់ បនទ បម់កអនកនឹងេឃញ�កមជំនុំរបស់�ពះចបេ់ផ�ម។
េ េពលេនះពួកភលីីសទីននឹងគ�ំទពួកេគ។ េខខ�ីនឹងរលត ់ សកនឹ់ងដុះេឡង
មុខនឹង�តវ�ងសំ�ត។ បរនឹីងបត។់ ហនឹងេហយ។ េ េពលែដល�កមជំនុំ
ចបេ់ផ�មចូលេ កនុងអំ�ចដខ៏� ងំក� របស់� េ េពលែដលេយងមន��
នសនិង�ភ�៉ី េហយពួកេគមយួចំនួន។ បទ។ អនកនឹងេឃញេ េពលែដល
�ពះវ�ិរដប៏រសុិទធឈររមួគន េ កនុងអំ�ចរបស់�ទង ់ បន�កក់នុង�នៈជកូន
របស់�ពះ យកេ ចិ ច ឹមកនុង�គ�ររបស់�ពះ ែដលជ�ពះវ�ិរដម៏នឥទធិពលឈរ
េ ទីេនះ កនុងសិរលី�របស់�។ អូ េនះគឺជអ�ីែដល�ទង�់តវយងមក។
206 បងប�ូនេអយេតេយងេ ឆង យប៉ុន�េទ ត? អនកមនិ�ចទងំរមួគន េ េល
បទគមពរីផង។ េហយមនុស�� មនុស��ែដលមនិ�ចេមលេឃញបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះគមពរីេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ គតជ់មនុស�ខ� ករ់ ឺ
មនប � ខងសតិ�រមមណ៍។ �តឹម�តវេហយ។ េហយេនះេហយជកែន�ង�បយុទទ
ដធ៏ំ។
207 ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹង�បបម់នុស��មន កែ់ដលនឹងនបំទគមពរីមកខញុ ំេ កែន�ងែដល
មនអនក�មន ក ់ គត�់តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុងនមេផ�ងេទ ត
េ�កពីនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ កនុង�ពះវ�ិរថមី។ ឬ �បសិនេបគតប់នទទួល
បុណយ�ជមុជទឹក�មវធីិេផ�ងេទ ត គត�់តវបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ ត
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមបទីទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ អនក
មកបង� ញខញុ ំេមល។ មនិមនេរ ងហនឹងេទ។ មនិមនេបសសកកមមែបបេនះ
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េទ។ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ ទីេនះ “ដូេចនះចូរេ បេ�ង ន�គប់
ជតិ�សនទ៍ងំអស់ េហយេធ�ពិធី�ជមុជទឹកេ�យេគកនុង�ពះនម�ពះបិ�
�ពះបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណដវ៏សុិទធ” �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ គម ននរ�មន កម់នេឈម ះេទ ដបៃ់ថងេ�កយមកេ�កេព�តស បន
និយយថ “ចូរែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក អនក�ល់គន េ កនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបក់រេលកែលងេទសបប។” និង�គបទី់កែន�ងេ កនុង
�ពះគមពរី…
208 េហយបនទ បម់កេ ទីេនះមនអនកខ�ះបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ ទីេនះ
�មវធីិេផ�ងេទ ត េ�យយ៉ូ�ន ចំេពះករែ�បចិត�។ ប៉ូលបននិយយថ “អនក
�តវែត�ជមុជ�ជថមីម�ងេទ ត។ អនក�តវែតមកម�ងេទ ត។”
209 “អូ ប៉ុែន�េយងបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ�យបុរសដអ៏�ច រយមន កេ់ឈម ះ
យ៉ូ�ន។ េ�កបនេធ�ពិធី�ជមុជទឹកជូន�ពះេយសូ៊វ។”
210 “�តវេហយ េនះជដំណឹងល�។ េនះជ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះជមច ស់ែដល�តវ
បនបង� ញេ�យខញុ ំដឹង។ ខញុ ំជ�វក័របស់�ពះអមច ស់ េហយ�បសិនេបមនេទវ�
ពី�ថ នសួគម៏ក េហយអធិបបយអ�ីេផ�ងេទ ត…”
211 ខញុ ំសូម�ន�។ �ពះគមពរីបន�បបថ់ “�បសិនេបេទវ-…” ប៉ូលបននិយយថ
“េបមនេទវ�ពី�ថ នសួគនិ៏យយអ�ីេផ�ងេទ ត” ប៊សី�ព �ចរយ ប៉ុប អនក�តត
ពិនិតយ អ�ីកេ៏�យ “�បសិនេបគតផ់�ព�ផ�យដំណឹងល�េ�កពីបទគមពរីែដលខញុ ំ
បន�បបអ់នក�ល់គន  សូមេ�យអនកេនះ�តវប�� �េ ចុះ!” មនិមន…េយង
មនិមនទំេន មទម� បែ់បបេនះេទ។ អតេ់ទ។ អនក�គនែ់ត…មនិមនេរ ងែបបេនះ
េទ។ អនក េយង…េហយបនទ បម់ក—បនទ បម់ក េមល េហតុអ�ីមនុស�មនិ�ច
េមលេឃញដូេចនះ? េហតុអ�ីបនជ�មនិមនមនុស�—នឹងមនិ—មនិេជ េទ? [មន
អនក�មន កេ់ កនុង�កមជំនំុនិយយថ “បនតំរវូទុកជមុន”—េអឌី។] េឃញ
េទ? នរ�មន ក�់យ�យ៉ង�តឹម�តវេ ទីេនះ ែជន។ “បនតំរវូទុកជមុន” យ៉ង
ពិត�បកដ។ េហតុអ�ី? “អស់អនកែដល�ពះវរបិ�បន�បទនដល់ខញុ ំ” (អ�ី?) “នឹង
មករកខញុ ំ។” យ៉ងេមច៉េ ! “អស់អនកែដល�ពះវរបិ�បន�បទនមកខញុ ំនឹងមក
—នឹងមករកខញុ ំ។” េតមនប � អ�ីជមយួខញុ ំ ែដលខញុ ំពយយមរកេ ទីេនះ? េយង
េ ទីេនះ។ ហនឹងេហយ។
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212 សូមឱយខញុ ំ�គនែ់ត�នខេនះ េហយបនទ បម់កខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលប៉ូល អ�ី
ែដល…�រែដលខញុ ំបនអធិបបយេ យបេ់នះ គឺជអ�ីែដលប៉ុលបននិយយអំពី
ករតំរវូទុកជមុន េ េលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ករ�ជមុជេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ករកំណតេ់ កនុង�កមជំនុំជេដម។ េនះជអ�ីែដលគតប់ន
និយយ៖

ខញុ ំឆងល់ (�បបក់�ទីទងំេនះ) ថអនកបនឃ� តឆង យពី�ទងែ់ដល
បនេ អនក…�ពះគុណរបស់�ពះ�គីសទ (ពកយមយ៉ងេទ ត ខញុ ំខម ស់នឹង
អនក�ស់ ែដលអនកអនុ ញ តឱយនរ�មន កម់កទីេនះ បែង�រអនកេចញពី
េនះ។) េ កនដំ់ណឹងល�មយួេផ�ងេទ ត:

ែដលមនិែមនជេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�មនអនកខ�ះេធ�ឱយអនកពិបក
េហយនឹង��ងំដំណឹងល�របស់�ពះ�គីសទ ��ងំដំណឹងល�ដពិ៏តរបស់
�ពះ�គីសទ។

213 ប៉ុែន�េមល។ ឥឡូវ ចថំ គឺេ�កប៉ូលែដលបនបងខំមនុស�ទងំអស់ែដល
មនិបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស� េដមបមីកេហយទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកម�ងេទ តេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េតមនបងប�ូន
ប៉ុនម ននកដឹ់ងថ�ជករពិត? េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថគឺជេ�ក
ប៉ុលែដលបននិយយ�ថក៌ំបងំទងំេនះែដលបន�ក�់ងំពីកំេណ តេ�
កីយមក េហយបនសំែដងេ�យគតដឹ់ងថ�ពះជមច ស់ បនតំរវូេយងទុកជមុន
េ�យេធ�ជបុ�តរបស់�ពះជមច ស់ េដមបេី�យេយងក� យេ ជកូនចិ ច ឹម គឺ
ប៉ូល? សូម�កេឡកេមលអ�ីែដលគតប់ននិយយ

េទះបីជេយង ឬេទវ�ពី�ថ នសួគ៏ �បកស�បបដំ់ណឹងល�
�មយួេផ�ងេទ តដល់អនកជងដំណឹងល�ែដលេយងបនផ�ព�ផ�យ
ដល់អនក េនះឱយេគ�តវប�� �េ ចុះ។

214 កំុនិយយថ “ខញុ ំមនិយល់�សបនឹងអនកេទ េ�ក។” សូមឱយគត�់តវបន�ក់
ប�� �ចុះ។ ខញុ ំសូម�នវគគបនទ ប៖់



58 �ពះបនទូលជសេម�ង

ដូចែដលេយងបននិយយរចួមកេហយ ដូេចនះខញុ ំនិយយម�ងេទ ត
េបអនក��បកសដំណឹងល�េ�យអនកេផ�ងេ�កពីដំណឹងល�ែដល
េយងបនទទួល សូមេ�យអនកេនះ�តវប�� �េ ចុះ!

215 �តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះ បងប�ូន�បស�សី �បសិនេប�ជ�ពះេ ៃថងមុន
េហយខញុ ំ—ខញុ ំនិយយថ េ�យសងឃមឹថមនិទកទ់ង ែដលនខំញុ ំេ េមលតិចតួច
េនះ…ឥឡូវេនះ ខញុ ំរេំភប�ស់។ ខញុ ំមនិនឹក�ម នថខញុ ំរេំភប ខញុ ំេទបែតទទួលបន
ពរកនុងករផ�ព�ផ�យ។ ខញុ ំេ ែកបរខ�ួនខញុ ំេហយខញុ ំទុកអនកេ ទីេនះរហូតដល់ខញុ ំដឹងថ
អនកងងុយេគងនិងអស់កំ�ំង។ ប៉ុែន� អូ ខញុ ំ…�បសិនេបអនក—�បសិនេបអនក�ច
ដឹងពីរេប បែដលខញុ ំចងេ់�យអនកេ ទីេនះ! េឃញេទ? េហយេ េពលែដលខញុ ំ
និយយម�ងេទ ត េ េពលខញុ ំ…េ េពលែដល�ទងម់នបនទូល…ខញុ ំបននិយយថ
“�នឹងេធ�…”

គតប់ននិយយថ “េតអនកចងេ់ឃញទីប ចបជ់អ�ីេទ?”

216 េហយខញុ ំបន�កេឡកេមលេ ខងេ�កយ េហយេឃញថខ�ួនខញុ ំកំពុងេដកេ
េលែ�គ។ ចបស់ជអនកបន�គ ល់ខញុ ំ�ងំពីយូរ�ស់មកេហយ—ែដល—ែដលខញុ ំ
�បបអ់នកពីករពិត។ ខញុ ំចងសួ់រអនកអ�ីមយួ ដូច�ំយូែអលបននិយយមុនេពល
ពួកេគចកេ់�បង�ងំសូល េតខញុ ំធ� បប់ន�បបអ់នកពីអ�ីកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់ប៉ុែន�
ករេនះមនិែមនជករពិតេទ? េត��តវេទ? �ែតងែតជករពិត។ េតខញុ ំធ� បម់កសំុ
លុយពីអនកឬេរ ងែបបេនះេទ? េទ េឃញេទ ខញុ ំមនិែដលេទ។ េតខញុ ំធ� បេ់ធ�អ�ីប៉ុែន�
ពយយមអស់ពីសមតថភពេដមបនីអំនកេ រក�ពះ�គីសទ? ពិត�បកដ�ស់។

217 ឥឡូវេនះពួកេគចងនិ់យយថខញុ ំជអនកជំនញខងចិត�� ស� អនកដឹងេទ
អនកជំនញខងករយល់េឃញ។ េ�ពះ កររបស់ពួកេគបនេលកេឡង �ពះគមពរី
បនែចងថពួកេគនឹងេកតេឡង។ ដូចែដលយ៉េ�បសនិងយ៉េណសបន�បឆងំ
នឹងម៉ូេស ពួកេគបនេធ�យ៉ងជិតនឹងអ�ីែដលេ�កម៉ូេសបនេធ� រហូតដល់�
េលចេចញមក។ �តឹម�តវេហយ។ ប៉ុែន�ចថំ ចមេ�បសនិងយ៉េណសមនិ�ច
ជសះេសប យបនេទ។ ពួកេគមនិ�ចជសះេសប យបនេទ។ ពួកេគ�ចនមំក
នូវេ�គះកច ប៉ុែន�មនិ�ចយក�េចញបនេទ។ េឃញេទ? �តឹម�តវ។ ឥឡូវេនះ
�ពះជមច ស់គឺជអនកពយបល។ �ពះបនទូលរបស់�ពះេ ែតជេសចក�ីពិត។



កូនចិ ច ឹម ២ 59

218 ខញុ ំបនពយយមេ�ម ះ�តងជ់មយួអនក។ ខញុ ំបនពយយម�បបអ់នកពីេសចក�ី
ពិត។ ខញុ ំមន—ខញុ ំមន…អស់រយៈេពល�បែហលជ៣១ឆន  ំ ខញុ ំបនឈរេ តុ
អធិបបយេនះ េហយបន�អស់រយៈេពល៣១ឆន  ំ េហយៃថង�មយួ�ចនឹង
ចកេចញេ សិរលី�េ�កេវទិកេនះ។ មន�បពនធ កូន�សី ឪពុក បង�បស ទងំអស់
�តវបនកបេ់ ទីេនះ មតិ�ភក�ិជទី�ស�ញ់។ ខញុ ំបនេមលក ន�កនិងផក របស់
ពួកេគេ ទីេនះ េហយដឹងថៃថង�មយួខញុ ំកនឹ៏ងមកែដរ។ ឥឡូវេនះ ជករពិត។
ប៉ុែន�េ�យេ�ម ះពីេបះដូង ខញុ ំ�បបអ់នកេ�យអស់ពីចិត� ខញុ ំេជ ថខញុ ំបនផ�ព�ផ�យ
ដល់អនកនូវដំណឹងល�ដពិ៏តរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ ខញុ ំេជ ថអនកគួរែត
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹក អនក�ល់គន េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ
ទទួលបុណយ�ជមុជទឹកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេ េពល�ែដលអនកេធ�
� នឹងនមំកនូវេសចក�ីរកី�យ សន�ិភព ភពអតធ់មត ់ េសចក�ីសុភព ស�ូត�តង់
សបបរុស និងជំេន ។

219 េហយេ ៃថងេផ�ងេទ ត េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះខញុ ំេ �ពឹកេនះ ខញុ ំមនិដឹង
េទ។ ខញុ ំមនិទន�់ចនិយយបនេ េឡយេទថេតខញុ ំេ ទីេនះកនុងខ�ួនរបស់ខញុ ំ
េហយេទបែតបនេឃញនិមតិ�មយួ ឬថេតខញុ ំ�តវបនេគយកេ ឆង យពីទីេនះេ
ទីេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ ខញុ ំមនិ�ចនិយយបនេទ។ មនែតេរ ងមយួេទែដលខញុ ំដឹង
ថខញុ ំ—ខញុ ំែតងែតខ� ចករ�� ប ់ ែដលជកែន�ង�ទនិច។ ប៉ុែន�មនិខ� ចថ�ពះេយសូ៊វ
នឹងមនិមករកខញុ ំេទ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិខ� ចេរ ងេនះេទ ពីេ�ពះខញុ ំ—ខញុ ំមនិខ� ចេរ ងេនះ
េទ។ ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំបនជួបអនកេហយ�គនែ់តជអព័ទចស់បន�ិចែដលេហរ�ម
ខយល់។ ប៉ុែន�ខញុ ំេមលេឃញឥឡូវេនះ។ េ េពលែដលខញុ ំបនេឃញមនុស�ទងំេនះ
ពួកេគគឺជមនុស�ពិត។ េហយពួកេគជមនុស�ែដលធ� បទ់កទ់ងជមយួខញុ ំេ
េលែផនដីេនះ សូមបែីតភរយិដំបូងរបស់ខញុ ំ។ នងមនិែមនជ�បពនធរបស់ខញុ ំេទ
នងគឺជប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ។ នងមនិែដលេ ខញុ ំថប�ីនងេទ នងបនេ ខញុ ំថ
ជបង�បសដគ៏ួរឱយ�ស�ញ់របស់នង។ គម នកររមួេភទ គម ន�រមមណ៍ៃន�បេភទ
េនះេទ �មនិ�ចេទ។ �ល�ឥតេខច ះ �ជភពែផ�មែល�ម។

ខញុ ំឆងល់ ខញុ ំមនិដឹង ខញុ ំអ�ច រយកនុងចិត�៖ េតេនះជអ�ីែដលនងបនេឃញ មុន
េពលនងចកេចញពីែផនដី? េពលនងេ មនទីរេពទយ េ េពលែដលខញុ ំទូរស័ពទេ
នង េហយនងបននិយយថ “ប៊លីលី អនកបនអធិបបយ� អនកបននិយយ
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អំពី� ប៉ុែន�” នងបននិយយថ “អនកមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។” នងបននិយយថ
“ខញុ ំមនិមនបំណងបន�េ េទ តេទ។”
220 ខញុ ំឆងល់ថេត�ជអ�ីេ  ជមយួបុរសចំ�ស់ដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់េអហ�េអហ�
ប៊ូសស�ត ែដលបនឈរេ តុអធិបបយេនះ ែដលបនផ�ព�ផ�យជមយួខញុ ំេ
ជំុវញិតំបនេ់ផ�ងៗៃនពិភពេ�ក។ េអហ�េអហ�ប៊ូសស�ត អនកទងំអស់គន  េសទរែត
បន�គ ល់គតេ់ហយ។ បុរសចំ�ស់ដល៏� បុរសចំ�ស់។ ពីរេម៉ងមុនេនះ
�បែហលមយួឬពីរសប� ហ៍មុនេពលគតច់កេចញ ខញុ ំបនេ រកគត ់ េហយេ
ទីេនះគតប់នេ ខងេ�កយទីេនះ ជិត�យុេកសិបឆន ។ំ ៃដចស់តូចរបស់
គតប់ន�តសនធឹង កបលទំែពកតូចរបស់គតនិ់ងវសីគីពណ៌សេ េលមុខរបស់
គត។់ ខញុ ំបនចបប់ុរសចំ�ស់េនះេ កនុងៃដខញុ ំ េហយខញុ ំែ�សកថ “េ�កឪពុក
ពុកខញុ ំេអយ េនះរេទះចំបងំរបស់អុី��ែអលនិងពលទព័េសះ។”

តបតិ�បសិនេបមនបុរសមន កែ់ដលធ� បត់ំ�ងឲយ េពនទីកុស�និងជ�វក
ពិតេនះ គឺជេអហ�េអហ�ប៊ូសស�ត �� ត �តង ់ អនកផ�យដំណឹងល�ពិត េឃញ
េទ �គឺជប៊ូសស�ត។ េហយេ េពលែដលខញុ ំកនគ់តេ់ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ េហយខញុ ំ
បនែ�សកថ “េ�កពុក ឪពុកខញុ ំេអយ េនះរេទះចំបងំរបស់អុី��ែអលនងិពល
ទព័េសះ។”
221 គតប់ននិយយថ “កូន�បសេអយ ចូរេ ជបក់នុងកិចចករបេ�ម។” បន
និយយថ “�យពួកយុវជនទងំេនះខ�ះេ�យេ បរេទស េបអនក�ច មុនេពល
ពួកេគទទួលករនិយម�ជលេ�ចនេ ទីេនះ។ ចូរយកដំណឹងល�ដពិ៏តែដលអនក
បនទទួលមក កូន�បស។” គតប់ននិយយថ “ពន័ធកិចចរបស់អនកមនិទនប់ន
ចបេ់ផ�មេ េឡយេទ។” បននិយយថ “អនកគឺជ�បណ�ម៉ំកថមី។” បន
និយយថ “អនកេ េកមងកូន�បស។”

ខញុ ំបននិយយថ “បង�បស ប៊ូសស�ត ខញុ ំមន�យុ៤៨ឆន េំហយ។”
222 គតប់ននិយយថ “អនកមនិទនច់បេ់ផ�មេ េឡយេទ។” គតប់ននិយយ
ថ “កំុអនុ ញ តឱយ�គអធិបបយវយ័េកមងេ ជំុវញិេពនទីកុស�មនេ ទីេនះ
េ�យេរ ងមនិសមេហតុសមផលេ�ចនេពក និងករបំពុលេរ ងេនះេឡង និងមន
—អនកករទូតនិង�បេទសទងំអស់�បឆងំនឹង�មុនេពលអនកេ ដល់ទីេនះ។”
បននិយយថ “បន�េ មុខេទ ត បង�បស�បណ� ំ បន�េ ដំណឹងល�ែដល
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អនកមន។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថអនកជ�វក័ឬជពយកររីបស់
�ពះអមច ស់ជ�ពះរបស់េយង។”
223 ខញុ ំ�កេឡកេមលគត ់ ខញុ ំឱបគតេ់ កនុងៃដខញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “បង�បស
ប៊ូសស�ត ខញុ ំចងសួ់រសំនួរមយួដល់អនក។ េតអ�ីេ ជេពលេវ�រកី�យបំផុតរបស់
អនក…េពលរបស់អនក…�ល់ឆន ែំដលអនកបនផ�ព�ផ�យ?”

គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ បង�បស�បណ�។ំ”
ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកដឹងថអនកកំពុងជិត�� បេ់ទ?”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ច�� បេ់ទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “អ�ី…េហតុអ�ីបនជអនកនិយយែបបេនះជេពលេវ�

រកី�យបំផុតរបស់អនក?”
224 មនទ� រតូច។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំកំពុងេដកេ ទីេនះេ�យមុខរបស់ខញុ ំ
ែបរមុខេ ទ� រេនះ។ ភគេ�ចន�ល់នទីែដលខញុ ំបន�ស�ញ់ និងមយួែដលខញុ ំ
បនផ�ព�ផ�យនិងឈរស�មបេ់រ ងទងំអស់េនះ…ជីវតិរបស់ខញុ ំ �ទងនឹ់ងមកឯទ� រ
េនះស�មបខ់ញុ ំ េហយខញុ ំនឹងេ ជមយួ�ទង។់” ខញុ ំ�កេឡកេមលគត ់ខញុ ំគិតថខញុ ំ—ខញុ ំ
េមលេ ដូចអ�័ប� ំអុី�ក ឬយ៉កុបែដរ។
225 ខញុ ំបនចបៃ់ដគត ់ ខញុ ំនិយយថ “បង�បស ប៊ូសស�ត េយងទងំពីរេជ េល
�ពះែតមយួ េយងេជ ដូចគន ។ េ�យ�ពះគុណៃន�ពះខញុ ំនឹងអធិបបយរហូតដល់
ដេង�មចុងេ�កយចកេចញពីខ�ួនខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងេ េ�ម ះ�តងនឹ់ង�ពះដូចខញុ ំដឹងពីរេប ប
�ន កេ់ ។ ខញុ ំនឹងមនិចុះចញ់នឹងដំណឹងល�េ ខង�ឬកែន�ង�េឡយ។
ខញុ ំនឹងេ ដែដលដូចែដលខញុ ំដឹងថេ ។ បង�បស ប៊ូសស�ត ខញុ ំនឹងជួបអនកេ កនុង
ទឹកដីល��បេសរែដលអនកមនិេ េកមង…ឬមនិចស់េទ តេទ ប៉ុែន�វយ័េកមង។”
226 គតប់ននិយយថ “អនកនឹងេ ទីេនះ ប�ូន�បស�បណ� ំកំុបរមភអី។”
227 េហយមយួេម៉ងមុន ពីរេម៉ងមុនេពលគត�់� ប…់�បែហលជ២ែខេ�កយ
មក ខញុ ំគិតថគតជិ់ត�� បេ់ហយ �បពនធរបស់ខញុ ំចូលមក េហយបនេឃញគត់
(គតែ់តងែតគិតេ�ចនដល់គត)់ េហយបនទ បម់កអនក�សីប៊ូសស�ត។ េហយ
�បែហលពីរេម៉ងគតប់នេដក េដកលក។់ �ទងប់នេលកគតេ់ឡង េហយេមល
គតក់េ៏�តចុះពីេលែ�គរបស់គត។់ គតប់ននិយយថ “ម� យ ែមនេហយ ខញុ ំ
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មនិែដលបនេឃញអនកអស់រយៈេពលជេ�ចនឆន មំកេហយ! ប៉! បង�បសជីម
េហតុអ�ី” បននិយយថ “សូមេមលអនកគឺជមនុស�មន កែ់ដលបនែ�បចិត�េជ ដល់
�ពះអមច ស់េ ជូេល តរដ� អុីលីនណយ។” គតប់ន�� បអ់ស់រយៈេពល៥០ឆន ំ
េហយ។ េឃញេទ? �តវេហយ! គតប់ននិយយថ “អនកគឺជបង�សី
ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។ បទ ខញុ ំបននអំនកេ រក�ពះអមច ស់េ —េ ឯកិចច�បជំុ វនីនី
េផក។ ែមនេហយ។ េហតុអ�ី េ ទីេនះមនបង�សីដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។ ខញុ ំមនិបន
េឃញអនកេទ…ែមនេហយ េមលអនកមករក�ពះអមច ស់េ ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ។”
េហយរយៈេពលពីរេម៉ងជបគ់ន គតច់បៃ់ដជមយួអនកែដលគតប់ននេំ រក
�ពះអមច ស់។ បនេដរ�តឡបេ់ កែន�ងរបស់គតវ់ញិ េហយបន�កចុ់ះៃដរបស់
គត ់ េហយេនះគឺដូេចន ះ។ េតបង�បស េអហ�េអហ� ប៊ូសស�តបនចូលកនុងទឹកដី
េនះែដល�ពះេយសូ៊វបនអនុ ញ តឱយខញុ ំេមលេ យបេ់ផ�ងេទ តេទ? េបដូេចន ះ
ែមន គតេ់ េកមងេ យបេ់នះ។ �ពះបនស�មក�ពលឹងរបស់គត។់ េហយខញុ ំ�ច
រស់េ េ�យេ�ម ះ�តងែ់ដលខញុ ំនឹងចូលទឹកដីេនះ។ េហយខញុ ំ�ចនឹងក� យជពិត
—អនកបំេរ ពិតរបស់�ពះ�គិស�!

228 ខញុ ំខម ស់នឹងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំខម ស់េអ ន…ខញុ ំ—ខញុ ំ…�បសិនេបខញុ ំបនេធ�បប
េ ចំេពះមុខអនក អនក—អនកជំពកខ់ញុ ំ សូម�បបខ់ញុ ំ។ េឃញេទ? ខញុ ំពយយមរស់េ
េ�យេទ ង�តងេ់ កនុងអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះអនុ ញ តឱយខញុ ំេធ�េ�យ�ពះគុណ
របស់�ទង។់ េឃញេទ? េឃញេទ? ប៉ុែន�េមលេ  មតិ�េអយ អនកជំពកខ់ញុ ំ�បសិនេប
អនកដឹងអ�ីែដលខុសនឹងជីវតិរបស់ខញុ ំ សូមមក�បបខ់ញុ ំ។ េហយ េមល ខញុ ំជំពកអ់នក
េដមបឈីរេ ទីេនះេហយផ�យដំណឹងល�ដល់អនក។ ខញុ ំជំពកអ់នកពីេ�ពះខញុ ំរពឹំងថ
នឹងបនេឃញមុខអនកមន ក់ៗ  បុរសនិង ស�ីវយ័េកមងេ ទូទងំរបរេនះ។ ��គនែ់ត
ជដេង�មមយួប៉ុេ�� ះរ�ងកែន�ងែដលអនកេ ទីេនះនិងេ ទីេនះ។ ឥឡូវ �តឹម�តវ
េហយ។ �េ ទីេនះ។

229 សូម�ពះជមច ស់ៃន�ពះគុណ ជ�ពះៃន�ថ នសួគ ៏ មនិែមនេ�យករ�បមថ
ែតេ�យករេគរពេកតខ� ច�ពះអងគ។ “ប៉ប៉” េ ៃថងដអ៏�ច រយេនះេ េពល
ែដលេយង�តវបនបង� ញេ ទីេនះេហយមនរបូកយេ េលែផនដីម�ងេទ ត
ដូេចនះេយង�ចផឹកនិងបរេិភគទំពងំបយជូរនិងែផ�េឈេ កនុង�សកបន។
“ពួកេគនឹង�ងសងផ់ទះនិងកែន�ងេផ�ងេទ តនឹងមនិេ េទ។ ពួកេគនឹង�ចំំករ
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ទំពងំបយជូរេហយចំករមយួេទ តនឹងមនិលួចបរេិភគេឡយ។” េឃញេទ?
បុរសមន ក�់ចំមក រទំពងំបយជូរ កូន�បសរបស់គត ់ យក� េហយបនទ បម់ក
កូន�បសរបស់គត ់ នឹងយក�និងបន�បនទ ប។់ ប៉ុែន�មនិែមនកនុងករណីេនះេទ។
គតនឹ់ង��ំេហយ�ន កេ់ ទីេនះ។ េមល�តវេហយ។ េយងនឹងេ ទីេនះជេរ ង
រហូត។ េហយេ កនុងទឹកដីេនះ ខញុ ំ�ចេមលេឃញអនក�ល់គន ។
230 េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងនិយយេ ទីេនះ សូមបែីតរដ�ម ន�ី�កសួងករបរេទស។
េហយបងប�ូនេអយ ខញុ ំមនិនិយយែបបេនះេទ—ខញុ ំមនិនិយយេរ ងេនះេធ�ឱយ
ឈចឺបេ់ទ។ ខញុ ំកជ៏អនក�ពះៃ�តឯក ែដរ ខញុ ំេជ េល�ពះៃ�តឯក ែដលជគុណសមបត�ិ
ទងំបីរបស់�ពះ (�ពះវរបិ��ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ) ប៉ុែន�មនិែមន
ជ�ពះបីអងគេទ។ េឃញេទ? ខញុ ំេជ ថមនគុណលកខណៈបីយ៉ង ែមន ខញុ ំេធ�េ�យ
អស់ពីចិត� “�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” ប៉ុែន�ពួកេគមនិែមនជ
�ពះបីអងគេទ។ ��គនែ់តគុណលកខណៈបី -…ឬមុខងរបីរបស់�ពះ។ �ពះជមច ស់
ធ� បរ់ស់េ កនុងភពជ�ពះវរបិ� េហយឥឡូវគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ជ�ពះ
ែតមយួេ កនុងមុខងរបី។ េហយពួកេគមន…
231 េហយ�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនិែមនជនមរបស់
�ពះេទ។ �ពះជមច ស់មននមែតមយួ េហយ�ពះនមរបស់�ពះអងគគឺ�ពះេយសូ៊វ។
�ពះគមពរីបន�បបថ់ “�កម�គ�រេ �ថ នសួគម៌ននមថេយសូ៊វ េហយ�កម
�គ�រេ ែផនដីមននមថេយសូ៊វ។” �តឹម�តវេហយ។ ដូេចនះ�ពះជមច ស់មន
នមែតមយួ គឺនមមនុស�។ �ទងគឺ់ជ…មននមមយួែដលេ ថេយហូ�៉-យី
េរ ៉ គឺេយហូ�៉-�៉��  េនះជងររបស់�ទិេទព។ ប៉ុែន��ទងម់ននមែតមយួគឺ
�ពះេយសូ៊វ! េហយេនះគឺជ�ទង។់
232 េហយពិត�បកដ�ស់ បងប�ូនខញុ ំេអយ �បសិនេបអនកមនិយល់�សបជមយួ
ខញុ ំ សូមចខំញុ ំ—ខញុ ំ—េទះយ៉ង� ខញុ ំនឹងជួបអនកេ ទីេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំនឹង—ខញុ ំ
នឹងេ ទីេនះជមយួអនក។ េហយ�ពះ�បទនពរដល់អនក។ េហយខញុ ំ�ស�ញ់
អនក។
233 េហយខញុ ំចងឲ់យ�កមជំនំុចងចេំ �ពឹកៃថង�ទិតយេនះ េយងនឹងេលកេចញពីខ
ទីេនះ េហយខញុ ំនឹងពយយមមនិឱយអនកមកេលសពីពីរេម៉ងដូេចនះេយង�ចមនករ
�បជំុេពលរេស ល �បសិនេបេយង�ចេធ�បន េហយ�បសិនេបខញុ ំេធ�បនដូចខញុ ំបន
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េធ�េ យបេ់នះ គឺដប�់មសិប។ េតអនកអតេ់ទសឱយខញុ ំេទ? មតិ�ភក�ិេអយ េយងមនិ
មនេពលេវ�េ�ចនេទ សម� ញ់។ ខញុ ំ—ខញុ ំេ អនក “សំណព�ចិត�” េ�យ�រអនកគឺ
គួឱយ�ស�ញ់។ អនក—អនកគឺជសម� ញ់របស់ខញុ ំ។ អនកដឹងអ�ីេទ? សូមឱយ…េនះជ
បទគមពរីែដលមក។ ប៉ូលបននិយយថ “ខញុ ំ�ចែណននឹងអនក (�កមជំនំុររបស់�ទង)់
េ�យមនករ�ចែណន ពី�ពះជមច ស់ដបតិខញុ ំរកី�យនឹងអនក�ល់គន ។” េនះគឺអនក
អនកមន�េហយ។ េនះេហយ។ “ខញុ ំជួយអនក ចូលរមួជមយួអនក ដូចជ�ពះ�គីសទ
ដូចជ�ពហមចរបីរសុិទធ។”
234 ឥឡូវ �បសិនេប�ជករពិតេ ៃថងេនះ គតប់ននិយយ…ពួកេគ �បជជន
បននិយយមកខញុ ំថ “�ពះេយសូ៊វនឹងមករកអនក េហយអនកនឹងបង� ញេយងេ
�ទង”់ �ពហមចរបីរសុិទធ។ “វនិិចឆយ័េ�យ�ពះបនទូលែដលអនកបនផ�ព�ផ�យដល់
ពួកេគ។” េហយ េមល �បសិនេបខញុ ំអធិបបយេ កនអ់នកនូវអ�ីែដលប៉ុលបន
អធិបបយេ កនព់ួកជំនុំរបស់គត ់�បសិនេប�កមរបស់គតចូ់ល េយងកនឹ៏ងចូល
ែដរ េ�ពះេយងមនេរ ងដូចគន ។ �ែមន៉។

ចូរេយងេ�នកបលចុះេ េពលែដលេយងនិយយថ “សូម�ពះ�បទនពរ។”
ឥឡូវេនះ…?…�គគង� លជទី�ស�ញ់របស់េយងគឺបង�បស េនវលី។ 
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