
េ  �បប់

 …សូមែថ�ងទីបនទ ល់ េហយប�ូន�សីតូចែដលេ ទីេនះ ខញុ ំគិតថ�បង� ញពី
បទចេ�ម ងេនះ៖

អូ េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជមច ស់ ដប៏របិូណ៌និង
បរសុិទធ!

អ�ច រយ េហយខ� ងំយ៉ង�!

េតជៃថងអ�ីស�មបេ់យង! សូមឲយេយងេ េសង ម ជមយួកបលឱនចុះ
ឥឡូវេនះ េហយេ�ច ងបទេនះថ� យ�ពះអមច ស់ មុនេពលអធិ�� ន។ សូមឱយ
េថតឌី �បសិនេបអនក�ច សូមេលងេភ�ងឱយេយងបន�ិច។ េហយេយង�គនែ់ត
េ�ច ង�…េ�យកបលរបស់េយងឱនចុះ ែភនករបស់េយងបនបិទ េ មុនេពល
អធិ�� ន។

អូ ក�ី�ស�ញ់�ពះ េតបរបិូណ៌និងបរសុិទធយ៉ង�!
អ�ច រយ េហយខ� ងំយ៉ង�!
�នឹងជេរ ងរហូត… [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]

2 េបទឹកេខម  ទឹកទងំអស់បនែ�បក� យេ ជទឹកេខម  េហយៃផទេមឃទងំអស់
សុទធែតជ�ក�ស េហយ�គបេ់ដមេ េលែផនដីជគំរប េហយ�គបគ់ន េធ�ជេសម ន
សរេស ប៉ុែន� �មនិ�ចបង� ញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះចំេពះករធ� កចុ់ះ
របស់អ�័មបនេឡយ។ ទូលបងគំសូមអរ�ពះគុណ�ទង ់ ចំេពះ�ពះេ�ហិត
ដវ៏េិសសរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយស�មបរ់ឭំកពី�ពឹកៃនកររស់េឡងវញិ
េនះ េហយស�មបេ់សចក�ី�ស�ញ់ៃនករេ�បសេ�ះរបស់�ទង ់ ែដលបន
បង�ូរេចញកនុងចិត�េយងេ ៃថងេនះ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ នេំយងចូលេ
កនុងករ�បកបជមយួ�ទង ់ �ពះដេ៏ទវៈភព ែដលជអនកបេងកត។ នេំយងេ កនុង
ភពជបងប�ូន េ េលែផនដីេនះ មនិែដលេលសពីេនះេទ។ គម នផទះសំ�ក�់
គម នពកយសចចៈ� មនិ�ច �ចេ�ប បេធ បជមយួនឹងភពជបងប�ូនៃនបុរស
និង ស�ីែដលេកតជថមី។ េហយនឹងក� យជពួកបរសុិទធនិងជអស់កលបជនិចចៃន
ចេ�ម ងេទវ�!
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3 េយងអធិ�� នេ ៃថងេនះថ�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់អ�ីៗទងំអស់ែដលេយង
េធ�កនុងករពយយមបង� ញ ករ—ករដឹងគុណរបស់េយងេ កនុងដួងចិត�របស់
េយងចំេពះ�ទងច់ំេពះអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបេ់យង។ េហយេដមបដឹីងថ មនិ
�តឹមែតចិត�របស់ពួកសិស�ប៉ុេ�� ះេទែដលបនេធ�ឲយរកី�យេ �ពឹកេនះ ម៉� និង
ម៉� ម៉ក�់� ប៉ុែន� េយងខញុ ំផងែដរ ែដលជសិស�របស់�ទងេ់ ៃថងេនះ ចិត�របស់
េយងបនរកី�យេ េពលែដលេយងបនរកេឃញថ�ទងម់និបនេ�យទិវងគត
េទ ប៉ុែន�មន�ពះជនមរស់េឡងវញិ។ សូម�ទងគ់ងេ់ កនុងចិត�របស់េយង កនុង
ក�� លេយងជនិចច។ េយងសំុកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

គម ននរ�មន កប់ង� ញពីដំេណ ររស់េឡងវញិេឡយ!

4 ឥឡូវេនះ េ �ពឹកៃនកររស់េឡងវញិេនះ �ជេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួ
ស�មប�់ពឹត�ិករណ៍តូចៗែដលនឹងេកតេឡងេ កនុង�កមជំនំុឥឡូវេនះ េនះជ
ម� យែដលថ� យកូនរបស់ពួកេគ។ �ជអ�ីែដលថមី អ�ីមយួ�តវបនបែនថមេ កនុងផទះ
របស់ពួកេគ។ ពរជយ័ថមីមយួចំនួនបនមកដល់ពួកេគ។ េហយពួកេគចង�់បគល់�
េ �ពះវញិ។

5 េហយបនទ បម់កបនទ បពី់—�រេពល�ពឹក េយងនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកឈឺ
ថអនកនឹងេងបពីជំងឺរបស់អនក េ ជមនសុខភពថមី។ បនទ បម់កភ� មៗ ស�មប់
អនកែដលមនិបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េយងនឹងមនដំេណ ររស់េឡងវញិៃន
ករេនះ កបក់នុងទឹក េដមបរីស់េឡងវញិ។ �ពឹកេនះនឹងរស់េឡងវញិទងំអស់គន !
ចិត�របស់េយង�តវបនបេងកតេឡងេ�យរកី�យនិងពន�ឺ េ េពលេយងេ�ច ង
ចេ�ម ង និង�� បទី់បនទ ល់របស់អនកេផ�ង អំពី�ពឹកៃនកររស់េឡងវញិដអ៏�ច រយ។
េហយេយងេមលេ ខងេ�ក េហយេយងេឃញថ�ពះេពញចិត�នឹង� គឺេដមេឈ
កំពុងរស់េឡងវញិ។

6 មយួរយៈមុនេនះ េ រដ�េកន�គី េ�កវដូនិងខញុ ំកំពុងបរបញ់សត�កំ�បក
េហយេយងបនេ កែន�ងរបស់បុរសមន ក។់ បុរសេនះ�បែហលជកំពុងអងគុយ
េ េពលេនះ �មខញុ ំដឹង។ េហយគត�់តវបនេគសនមតថ់ជអនកមនិេ�ម ះ�តង។់
េហយបង�បសវដូបនសួរគត ់ ថៈ “េតខញុ ំ�ចបរបញ់សត�កំ�បកេ កែន�ងរបស់
អនកបនេទ?”
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គតប់ននិយយថ “បទ េ�កវដូ អនក�ចបរបញ់សត�កំ�បកបន។
�តលបម់កវញិ។”

គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ ខញុ ំបនន�ំគគង� លរបស់ខញុ ំេ ជមយួ។”
7 េហយគតប់ននិយយថ “វដូ អនកមនិចង�់បបខ់ញុ ំេទថ ថអនកមន
ក�មតិទប�ស់ែដលអនក�តវយក�គអធិបបយេ ជមយួ�គបេ់ពលេវ�!”
8 ដូេចនះេហយគតប់នេ ខញុ ំេ —េដមបែីណនអំំពីខញុ ំ។ េហយបុរសេនះបន
និយយថ គតជ់មនុស�រងឹរសូជង។ គត�់តវបនអនកដៃទ �បបថ់អ ច ឹង ប៉ុែន�
គតម់និ�ចេមលេឃញអ�ីែដលេធ�ឱយគតេ់ជ បន។
9 េហយមនេដមេប៉មមយួេដមឈរេ ទីេនះែដលខញុ ំបនយកែផ�េប៉មមយួ
មកពី�។ �គឺេ កនុងែខសី�។ េហយខញុ ំបននិយយេ កនសុ់ភពបុរសេនះ
ថៈ “េតេដមេឈេនះ�យុប៉ុនម ន?”
10 េហយគតប់ននិយយថ “�មសិបឆន ”ំ ជង។ គតប់ន��ំ។
11 េហយខញុ ំបននិយយថ “េតអនកបនទទួលទនែផ�េប៉ម�ងំពីមនែផ�ែដរ
ឬេទ?”

“បទ េ�ក។”
12 ខញុ ំបននិយយថ “េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះេដមេឈេនះ? េបអនកេមល
េ � ឥឡូវែខសី�េហយ ែដលមន�កសធតុេក�  ប៉ុែន�ឥឡូវេនះស�ឹក�ធ� ក់
ពីេដមេឈេនះ េហយកប៏ន�ល់ទុករបូ�ងែមកចុះេ កនុងឫស។ �បសិនេប�គួរែត
េ ទីេនះេពញមយួរដូវរង េដមេឈនឹងែលងមនេទ តេហយ ប៉ុែន��ធ� កចូ់លេ
កនុងដី េដមប�ីកខ់�ួនពីខយល់�តជក។់ េប�េ ទីេនះ �នឹងងប ់�មនិមនែផ�េប៉ម
េទ តេទ។ ប៉ុែន��ចុះេ �កខ់�ួនេ កនុងឫស េដមប�ីតលបម់កវញិេ ឆន េំ�កយ
េដមបនីអំនកនូវែផ�េប៉មពីកែន�ង�មយួ និងស�ឹកខ�ះ។”
13 េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ េ�ក ខញុ ំ—ខញុ ំអធិ�� នថអនកនឹង�បបខ់ញុ ំ
ពីអ�ីែដលជភពៃវឆ� តេធ�ឱយេរ ងេនះចកេចញពីេដមេឈ មុនេពល�កសធតុ
�តជក ់ េហយចុះេ ឫសេដមប�ីកខ់�ួន? េបអនក�ច�បបខ់ញុ ំពីរេប បេធ� េហយ
ពនយល់�មកខញុ ំ េត�េធ�យ៉ង� េនះខញុ ំនឹងឲយអនក�កៃ់ដេល�ពះ។” ខញុ ំបន
និយយថ “អនក�កទឹ់កេ ខងេលេហយេមលថេត�នឹងេធ� េមលថេតករ
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ផ� ស់ប�ូរៃនរដូវនឹងេធ��។ មនអនកឆ� តៃវមយួចំនួនែដលហូរធ� កចូ់លេ កនុងឫស
េដមេឈ េហយបនទ បម់កន�ំមកម�ងេទ តជមយួនឹងជីវតិថមី។ េនះជ�ពះ។”

14 េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែដលេ �ពះវ�ិរញឹកញបេ់ទ។” គត់
បននិយយថ “ប៉ុែន�មន�គអធិបបយមន កេ់ចញមកកន ់ ែអកតុន េ េពល
មយួ េហយ�បប់ ស�ីមន ក ់ ែដលរស់េ េលភនថំ ប�ូន�សីរបស់នងបនេ �បជុំ
េ យបេ់នះ េហយ�បបន់ងថនងកំពុងអធិ�� នស�មបប់ង�សីមន កែ់ដល
មនជំងឺម�រកី។” េហយបននិយយថ “�បពនធខញុ ំនិងខញុ ំធ� បេ់ ទីេនះេដមប ី
ជួយនង។” េហយបននិយយថ “នងធងនធ់ង�ស់ េ�យេកតជំងឺម�រកី
�កពះ រហូតដល់ពួកេគ�តវ�កន់ងេ េលែ�គមយួសន�ឹក ជេដម។ ប�ូន�សី
យកកែន�ងៃដមកវញិ” បននិយយថ “បនទ បព់ីបុរសេនះបន�បបន់ងអំពី
�ថ នភពរបស់នង និងអ�ីៗទងំអស់ បននិយយថ ‘�កក់ែន�ងៃដេលនង។’”
េហយបននិយយថ “នងជសុខសបបយេ ៃថងេនះ។”

15 “េហយ��គនែ់តបង� ញ” ខញុ ំបននិយយថ “ដូចេ នឹងអនកៃវឆ� តែដល�បប់
ពីរបូ�ងេ កនុងេដមេឈ ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំ េ ចំេពះមុខអនក េដមបចុីះេ កនុង
ឬសនិង�ក ់ គឺជភពៃវឆ� តដូចគន  ែដលបន�បបខ់ញុ ំថ ស�ីេនះនឹង�តវបន
ពយបលេ េពលែដលនង�ក…់” ខញុ ំបននិយយថ “េនះមនិែមនដូេចន ះេទ
—��ថក៌ំបងំ�ស់។ អនកបនទទួល�គអធិបបយដ�៏បេសរមយួរបូឈរេ ទីធ�
ខងមុខរបស់អនក េដមេឈ ែដល�បបអ់នកពីមយួឆន េំ មយួឆន ។ំ”

16 េបេយង�គនែ់ត�កេឡកេមលជំុវញិ េនះេយងេឃញ�ពះេ �គបទី់កែន�ង។
�ទងេ់ �គបេ់ដមេឈ �គបស់�ឹកេ ម ។ គម នអ�ីែដល�ចផលិត�បនេ�កពី�ពះ។
េយង�ចផលិតអ�ីមយួែដលេមលេ ដូចជ� ប៉ុែន�មនិែមនជជីវតិេនះេទ �គឺ
មនែត�ពះ។

17 ឥឡូវេនះ េ ម តូចមយួ�តវបនបែនថមេ ផទះមយួចំនួនេ ទីេនះ េហយេយង
ចងថ់� យទរកតូចៗទងំេនះដល់�ពះអមច ស់។ េថរឌីេយងមនចេ�ម ងតូចមយួ
េ ទីេនះ េយងេ�ច ង នពំួកេគចូល េតអនក�ចេលងេភ�ងខណៈេពលែដលម� យ
ចងឱ់យកូនរបស់ពួកេគថ� យខ�ួន និងឪពុក ពួកេគនឹងនកូំនតូចរបស់ពួកេគមក
ទីេនះេ ឯ�សនៈ។
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18 េហយេយងមនផក បុណយអុីេសទជេ�ចនេ ទីេនះេ េល�សនៈ�ពឹកេនះ
ែមនេទ? របស់ខញុ ំ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំ�សៃមថមននងម៉� នងរស់ េរបិក យ៉កុប ប៉ុល
និងយ៉ូ�នតូចេ �មខ�ួន ផក អីេសទតូចស�មបជំ់ននម់យួេទ ត។
19 មនិអីេទ េ ទីេនះ។ ខញុ ំេជ ថបង�បស េប លឡឺ ចងទ់ទួលបនរបូភព
ៃនេរ ងេនះ—មតិ�តូចមន កេ់នះឈរេ ទីេនះ �ជ—�ជេ របស់បង�បស វដូបង
�សី វដូេ ទីេនះ។ េហយអនកេផ�ងេទ តកំពុងមកជមយួកូនតូចរបស់ពួកេគ។ មក
ខងមុខ បងប�ូន។ �តឹម�តវេហយ។ បង�បស េនវលី។
20 គឺកររបួរមួដអ៏�ច រយ ដប៏រសុិទធ��តវបនែតង�ងំេ�យ�ពះ។ េហយ�មរយៈ
កររបួរមួដប៏រសុិទធនទំរកតូចៗគួរឱយ�ស�ញ់ទងំេនះេចញមក។
21 អនកនឹង�តវ�បបខ់ញុ ំពីេឈម ះរបស់�េ ទីេនះឥឡូវេនះ។ េ�បន� សូ៊។
េមលេ អនកខុសគន ឆង យជងេពល ែដលខញុ ំបនេឃញកលពីដំបូង ទរកតូច។
ែមនេហយ េនះគឺជេ�បន� រដូ ែដលជកំណបដ់ម៏នតៃម�តូចមយួស�មប់
ដួងចិត�របស់េយងទងំអស់គន  និងជពិេសសចំេពះម� យនិងឪពុកវយ័េកមងេនះ។
22 េហយេ កនុងសមយ័�ពះគមពរី មនុស�ជេ�ចនបនេ�បះទឹក�កទ់រកតូចៗ
ទងំេនះ ប៉ុែន� េយងពយយមេធ��មនិនន ករៃន�ពះគមពរីឲយជិត�មែដលេយង�ច
េធ�េ បន េយងមនិែដលេឃញកែន�ងែដលេគេ�បះទឹកេនះេទ កនុង�ពះគមពរី ប៉ុែន�
េគបននេំ ឯ�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ េហយ�ទងប់ន�បទនពរដល់ពួកេគ។ េហយ
េយងយកពួកេគ ជអនកបេ�មរបស់�ទង ់េហយេលកពួកេគេ ឯ�ទង។់
23 ខញុ ំេជ ថអនកដឹងថជី�មនេមទនភពប៉ុ�� ។ ដូេចនះ សូមេ�នកបលបន�ិច
សិន។
24 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់ ែដលបនរេំ�ះករ�បមថ
របស់េយង។ េហយ�ជេរ ងដម៏នតៃម��ស់ែដលបនេឃញកុមរតូចៗនមំក
កន�់ទង ់ កនុងកររឭំកពីអ�ីែដលបនេកតេឡងជេ�ចនឆន កំន�ងេ េនះ េ េពល
ែដលម� យ និងឪពុកបននកូំនតូចរបស់ពួកេគមករក�ទង។់ ពួកេយងេ ចំេពះ
�ទង ់ ៃថងេនះ កនុងៃដៃនេសចក�ីជំេន  េ�បន� វដូតូចេនះ េនះ�តវបនប ជូ ន
េ កនុង�គ�ររបស់បង�បស�វឌីរបស់េយង និងភរយិដម៏នតៃម�របស់គត។់ ឱ
�ពះជមច ស់េអយ សូម�បទនពរដល់កូនេនះ។
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25 ពួកេគកំពុង�រភពជំេន េល�ទង ់ េ េពលពួកេគបង� ញពូជពង�របស់
ពួកេគ។ េហយេយងអធិ�� នសូមឲយ�ទង�់បទនពរដល់ពួកេគ។ េហយសូមឲយ
ចិត�េគបនកកេ់ក� េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបរីស់េ កនុងជីវតិដេ៏កតខ� ច
�ពះ និងថ� យបងគំ�ពះជមច ស់ ែដលទរកេនះនឹង�តវបននមំកកនុងផទះ�គិ�ទ ន
េលកេឡង�មករ�ស់េត នរបស់�ពះ េហយរស់េ ជប ់និងមនសុភមងគលេ
េលែផនដី េហយបេ�ម�ទងេ់ពញមយួជីវតិ។ េហយេ កនុងសិរលី� ជកែន�ងែដល
�កម�គ�រ�បមូលផ�ុ ំគន  សូម ឱយេ�បន�សូ៊និងប៉ប៉ និងម៉ករ់បស់នង �ពមទងំ
�បជជនរបស់ពួកេគទងំអស់ �បមូលផ�ុ ំជំុវញិបល�័ងករបស់�ពះជមច ស់ េ�បស
េ�ះេ�យ�ពះគុណរបស់�ពះ�គីសទ ែដលេយងេលកនងេ �ទងឥ់ឡូវេនះ។
26 ប�ូន�សីេអយ ឥឡូវេនះ ខញុ ំថ� យអនកដល់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ស�មបជ់ីវតិ
បេ�ម�ទង ់េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ �ែមន៉។
27 សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក ម៉រលីីន �វឌី សុភមងគលេ�ចននិងេជគជយ័។
សូមឲយកូនតូចបនរស់េ កនុងនគរ�ពះ។
28 ឥឡូវេនះ េនះគឺជេកមង�បសដល៏�មន ក ់ �ន មញញឹមដធ៏ំេ េលមុខរបស់
គត។់ េឈម ះរបស់គតអ់�ី? [ម� យេឆ�យ។ កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]

�រ ៉នុ រ ៉សូ…[ម� យនិយយថ “�រ ៉នុ ឌុលតុន។”—េអដ។] ឌុលតុន។ ឌុ
លតុន។ េតេនះជកូនរបស់បង�បសេអដែមនេទ? �បែហល ២២ ឆន មំុន �ពះបន
យក�រ ៉នុ រ ៉សូតូចមយួេចញពីៃដរបស់ខញុ ំ ែដលសថិតេ កនុង�ថ នសួគ ៌ សព�ៃថង
េនះ។ េហយឥឡូវេនះ េដមបថី� យដល់�ទង ់ គឺ �រ ៉នុ រ ៉សូ ឌុលតុន តូច។ េយង
�គ ល់បង�បសេអដនិងបង�សីឌុលតុនេ ទីេនះ ជមតិ�ដម៏នតៃម�របស់េយង។
ជកូនសម� ញ់�ស់!

�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េយងនយំកផក �រ ៉នុតូចេនះមកឯ�ទង។់
កនុងកររឭំកដល់�ពះអមច ស់េយសូ៊វដអ៏�ច រយ ែដលបនគងេ់ េលែផនដី េហយ
ពួកេគបននកុំមរតូីចៗមក�ទងយ៉់ងដូេចនះ ទូលបងគំអធិ�� នស�មបទ់រកេនះ
�ពះអមច ស់។ សូមឱយ�រស់េ និងរងឹមនិំងមនសុខភពល�។ សូមឲយ�រស់េ
ចំេពះសិរលី�ៃន�ពះ។ �បទនពរដល់ឪពុកនិងម� យរបស់�។ សូមធំេឡង�ម
ករ�ស់េត នរបស់�ពះ។ ពួកេគកំពុង�រភពជំេន េល�ទង ់ េ េពលពួកេគ
ថ� យកូនរបស់ពួកេគដល់�ទង។់ ឥឡូវេនះ េយងថ� យេ �ទងនូ់វ នងតូច �
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រ ៉នុរ ៉សូ ឌុលតុន ែដល�ទងនឹ់ង�បទនពរដល់ជីវតិរបស់នង �ពះអមច ស់េអយ។
ទូលបងគំថ� យនងពីៃដៃនឪពុកនិងម� យរបស់នង ដល់�ទង ់ ជ�ពះអមច ស់ និង
ជ�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់ទូលបងគំ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបសិ់រលី�របស់�ទង។់
�ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរ ដល់ប�ូន�សី និងប�ូន�បស។

អូ ខញុ ំេអយ! េកមងតូច កំពុងឈ។ឺ េតគតម់នប � អ�ី? [ម� យនិយយ
ថ “កបលរបស់គតធ់ំេពក។” កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] …អ�ីែដល
ខុសគន ។ ខញុ ំេជ �ទង។់

�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំកនថ់� យ�ពះអងគនូវម៉សុនតូចេនះ។ ទូលបងគំ
អធិ�� នឱ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ឲយ�ទងយ់កទរកេនះែដលទូលបងគំកនក់នុងៃដ
ទូលបងគំេ ថ� យ�ទង។់ ទូលបងគំ�កប់�� �ទុកខេវទនេនះមកេលគត។់
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេ�យម៉សុនតូច�តវបន�កេ់ កនុង
�ពះហស��ទង ់ �ពះអមច ស់េអយ េហយសូមឱយទុកខេវទនចកេចញពីគត។់
សូមឱយទរករស់េ េ�យកិត�ិយសនិងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះ។ ឪពុកម� យកំពុង
បង� ញជំេន របស់ពួកេគេ េពលពួកេគនគំត។់ សូម�ទងេ់�បសកូនឲយបន
ជសះេសប យ។ សូមឲយគតរ់ស់េ ចំេពះសិរលី�ៃន�ពះ េដមបបីេ�ម�ទង។់
�ពះជអមច ស់ ទូលបងគំសូមថ� យដល់�ទង ់ ម៉សុនតូចេនះ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ស�មបជី់វតិ និងស�មបក់រពយបលរបស់គត។់ �ែមន៉។

[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] �គនែ់តេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក។

អូ េកមង�សីតូច ែដរែមនេទ? បទ មនិអីេទ។ មកេនះ មតិ�តូច។ េ�កកឈរ
េឡងេ ទីេនះ។ េឈម ះរបស់អនកគឺ…?[ឪពុកនិយយថ “�ំេន។”—េអដ។] �ំ
េន។ បង�បស និងបង�សី�ំេន។ ខញុ ំេជ ថអនកមកពីហ�កហ�ុ ីែមនេទ? ខញុ ំគិតថខញុ ំ
ចងចកំរអធិ�� ន។ មនមនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ។ េនះគឺជ…[“�េ�តល។”]
�េ�តល។ [“ឌីវតី។”] ឌីវតី។ [“�វឌី។”] េហយ�វឌី។ អនកបនឮេឈម ះរបស់
ពួកេគ។ សូម�ពះជមច ស់សរេសរេឈម ះរបស់ពួកេគេ េលេស វេ ជីវតិរបស់
កូនេច ម។
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�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េយងនកូំនជទី�ស�ញ់ទងំេនះមករក
�ទងេ់ �ពឹកេនះ េ េពលខញុ ំ�កៃ់ដេលបនទះតូចៗេ េលកបលរបស់ពួកេគ សក់
ទន់ៗ របស់េកមង�បសទងំេនះ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�បទនពរដល់ពួកេគ។
ឪពុកម� យរបស់ពួកេគបនបង� ញពីេសចក�ី�ស�ញ់ និងេសចក�ីជំេន របស់
ពួកេគេល�ទង ់ េ�យបង� ញថ� យកូនរបស់ពួកេគ។ េហយេយងបនថ� យពួកេគ
ដល់�ទង ់ជ�ពះអមច ស់ ដូចែដលពួកេគបនយកេចញពីៃដរបស់ឪពុកម� យ ឈរ
េ េល�សនៈេនះេ �ពឹកេនះ េដមបថី� យជីវតិដល់�ពះ។ �បទនពរដល់ពួកេគ
�ពះបិ�។ ទូលបងគំសូមឲយ�ទង�់បទនឲយពួកេគមនសុភមងគល េពញមយួៃថងៃន
ជីវតិរបស់ពួកេគ ជីវតិអស់កលបជនិចចេ កនុងពិភពេ�កខងមុខ។ សូមឲយពួកេគ
�តវបនធំេឡង�មករ�ស់េត នរបស់�ពះេ កនុងផទះ�គី�ទ ន។

ឥឡូវេនះ �មរយៈករចត�់ងំរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលបនផ�ល់ជគំរូ
ដល់អនកបេ�មរបស់�ទងថ់ ពួកេគគួរែតេធ��មដូចែដល�ទងប់នេធ� ទូលបងគំសូម
បង� ញពួកេគដល់�ទង ់កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

[កែន�ងទេទេ េលែខ��ត—់េអដ។]
េ�កមពន�ឺៃថងេ កនុងរដ� ហ�កហ�ុ ី ទរកេនះ�តវបននយំកមកទីេនះេ�យ

ឪពុកនិងម� យរបស់នងែដលជទី�ស�ញ់របស់នង េដមបថី� យដល់�ទងេ់
�ពឹករលឹំកេនះ។ �ជពនរង� នៃ់ន�ពះគុណរបស់�ទងេ់ កនុង�គ�ររបស់ពួកេគ។
ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ង�បទនពរដល់កុមរ ីេរនី ម� យ និងឪពុករបស់នង។
េហយពួកេគបង� ញេសចក�ីជំេន េល�ទង ់ េ�យនកូំនមកេ�យចងប់នពរជយ័
របស់�ទងម់កេល�។ េហយសូមឱយនងរស់េ  េហយក� យជ�គី�ទ នដរ៏ងឹមំ
និងសបបយរកី�យ េពញៃថងៃនជីវតិរបស់នង។ េហយមនជីវតិដេ៏ អស់កលប
ជនិចចេ ៃថងខងមុខ កនុងេ�កិយែដលនឹងមកដល់។ សូម�បទនមក �ពះបិ�។
ដូចែដល�ទងប់ន�បមូលកូនតូចៗដែ៏ផ�មែល�ម ដូចកូនេកមងទងំេនះេ �ពឹកេនះ
េ កនុង�ពះហសថ�ទងផ់ទ ល់ �កម�គ�របនបង� ញជំេន េល�ទង ់ េ�យនពំួកេគ
មកឯអនកបេ�មរបស់�ទង។់ េហយេយងជូនពរដល់ េរនីតូច េហយ�បគល់នងេ
�ទង ់ពីៃដរបស់ឪពុកម� យរបស់នងេ �ទង។់ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សូម�ទង�់បទនពរដល់នង។ �ែមន៉។

ជូនពរ បងប�ូន។ �ពះ�បទនពរអនក េរនី។
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ចូរេយងេ�ច ងមយួឃ� អំពីេរ ងេនះ។

នពំួកេគចូល នពំួកេគចូល
នពំួកេគេចញពី�លៃនអំេពបប។
នពំួកេគចូល នពំួកេគចូល
នកូំនេកមងមកឯ�ពះេយសូ៊វ។

29 អូ រេប បែដលខញុ ំចូលចិត�ឈរេ ជជួរេហយនិយយអំពីពួកេគមន ក់ៗ មតិ�តូច
ៗ ប៉ុែន�ខញុ ំយឺតេពកេហយ មនុស�កំពុងឈរ។ បង�បសវដូបន�បបខ់ញុ ំេ �ពឹកេនះ
ថ ខនងរបស់គត�់�បែ់តឈ ឺ ពីករឈរយូ។ អនកមនិដឹងេទថខញុ ំេកតសរេសរ
ចំេពះអនកឈរនិងរងច់!ំ េហយខញុ ំនឹងេធ�ឱយបនឆបរ់ហ័ស�ម�រែដល�ចេធ�
េ បន។ េហយអនក�� បយ៉់ងយកចិត�ទុក�ក។់
30 ខញុ ំមនិមនេពលេរ បចំកមមវធីិ�ពឹកេនះ ឬ�រេនះេ �ពឹកេនះេទ �គនែ់តចំ
មយួែភ�តប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំបនយកអតថបទមយួេហយជអ�ីែដលខុសែប�កពីេគ។
31 េហយបុណយអុីេសទរចុងេ�កយខញុ ំបនអធិបបយេល�បធនបទ៖ “កររស់េ
�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំ។ បន�� ប់ �ទងប់នសេ ងគ ះខញុ ំ។ កប់ �ទងប់នយកអំេពបប
របស់ខញុ ំេ ឆង យ។ រស់េឡងវញិ �ទងប់ន�បជ់សុចរតិេ�យេសរជីេរ ងរហូត។
ៃថង�មយួ�ទងនឹ់ងយងមក អូ ជៃថងដរ៏ងុេរ ង!”

េហយេ �ពឹកេនះ េយងបនអធិបបយេល�បធនបទ៖ ខញុ ំដឹង។
32 េហយឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចង�់នពីជំពូក
របស់�ពះគមពរីម៉កុស។ េហយអនកអធិ�� នជមយួខញុ ំឥឡូវេនះ។
33 េហយភ� មៗបនទ បពី់េនះនឹងជកមមវធីិពយបល។ េហយបនទ បម់កបនទ បពី់
កមមវធីិពយបលនឹងមនកមមវធីិបុណយ�ជមុជទឹក។ េហយបនទ បម់កកមមវធីិនឹងេ
យបេ់នះេ េម៉ង�បពំីរកន�ះ។
34 ឥឡូវេនះ ម៉កុស១៦។

កលផុតៃថងឈបសំ់�កេហយ េនះម៉� ជអនក�សកម៉ក�់�
ម៉� ជម� យ �ពះេយសូ៊វ និង�ឡូេម បននគំន ទិញេ�គ ង�កអូប
េដមបនឹីងេ អប�់ពះសព�ទង។់
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…ដល់�ពលឹមេឡង េ ៃថងទី១កនុង�ទិតយេនះ កលៃថងេទបនឹងរះ
េឡង េគកេ៏ ឯផនូរ។

�ពមទងំនិយយគន បេណ� រថ េតមនអនក� នឹង�បេម លថមេចញពី
មតផ់នូរឲយេយង?

ែតកលបនេងបេមលេ  េនះេឃញថមបន�បេម លេចញេហយៈ ថម
េនះធំ�ស់។

លុះកលបនចូលេ កនុងផនូរ កេ៏ឃញកំេ�ះមន ក ់ពក�់វសអងគុយ
េ ខង�� ំ េហយ ស�ីទងំេនះមនេសចក�ីភងំស�ុត។

ែតអនកេនះនិយយថ…កុំឲយភយ័េឡយ អនក�ល់គន មករក
�ពះេយសូ៊វ ពី��ែរត៉ ែដល�តវឆក ងៈ �ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡង
វញិេហយៈ �ទងម់និគងេ់ ទីេនះេទ េមល េនះជកែន�ងែដលេគបន
េផ�ក�ពះសព�ទង។់

ចូរអនក�ល់គន េ �បបព់ួកសិស��ទង់ �ពមទងំេព�តសផងថ �ទង់
យងេ ឯ�សកកលីេឡមុនអនក�ល់គន េហយៈ អនក�ល់គន នឹងេឃញ
�ទងេ់ �សកេនះ ដូចជ�ទងប់ន�បបទុ់ក។

េនះេគ�បញប�់បញល់េចញេ េ�ក រតេ់ចលផនូរេ  េ�យ
េកតមនេសចក�ីភយ័ញ័រ ទងំ�ស�ងំកងំៈ េគមនិបននិយយអ�ី
�បបដ់ល់អនក�េឡយ េ�ពះេគខ� ច។

រឯីកល�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ គឺេ �ពឹក�ពលឹមៃថងទី១ កនុង
�ទិតយេនះឯង េនះ�ទងក់េ៏លចមកមុនដំបូង ឲយម៉� ជអនក�សកម៉ក់
��េឃញ គឺជ ស�ីែដល�ទងប់នបេណ� ញ�រក�៧ឲយេចញេនះ។

នងកេ៏ �បបដ់ល់ពួកអនកែដលបនេ ជមយួនឹង�ទងែ់ដរ
ែដល…េគកំពុងែតកនទុ់កខ េហយយំេ�ក។

35 អនកេឃញេទ ពួកេគេ េលគំនរេផះ ផងែដរ។
ែតកលេគបនឮថ�ទងរ់ស់ េហយថនងបនេឃញ�ទង ់ េនះេគ

មនិេជ េទ។
36 �ពះបនទូលរបស់�ពះមន�ថក៌ំបងំយ៉ង�!
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េ�កយេនះមក �ទងសំ់ែដងមក…ែបប១េទ ត ឲយពួកេគ២នកេ់ឃញ
កនុងកលែដលេគកំពុងែតេដរេ ឯ�សកែ�ស។

អនកទងំ២េនះ…កេ៏ �បបដ់ល់ពួកេគឯេទ ត ែតេគេ ែតមនិេជ
េទ ត។

េ�កយេនះមក �ទងសំ់ែដងមកឲយពួក១១នកប់នេឃញ កនុង
កលែដលកំពុងអងគុយេ តុ េហយ�ទងប់េនទ សេគ េ�យ…េ�ពះ
—មនចិត�រងឹរសូ េហយមនិេជ ពីេ�ពះេគមនិបនេជ ដល់ពួកអនក
ែដលេឃញ�ទង ់េ�កយែដល�ទងរ់ស់េឡងវញិេនះេទ។

�ទងផ់� េំគថ ចូរអនក�ល់គន េ េពញសព�កនុងេ�កីយទ៍ងំមូល…
េហយផ�យដំណឹងល�ទួេ ដល់�គបម់នុស�ទងំអស់ចុះ។

អនក�ែដលេជ  េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េនះនឹងបន
សេ ងគ ះ…ែតអនក�ែដលមនិ�ពមេជ  េនះនឹង�តវេទសវញិ។

ទីសំគល់ទងំេនះនឹងជប�់មអស់អនកែដលេជ គឺថ េគនឹងេដញ
�រក�េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ េហយនិងេចះនិយយភ�ថមី

និងចបក់នព់ស់បន…ឬេបេគផឹកអ�ីពុល េនះមនិេធ�ឲយអន��យេទ
េហយេគនឹង�កៃ់ដេលមនុស�ជំងឺ…ឲយបនជផង។

ដូេចនះ េ�កយែដល�ពះអមច ស់បនមន�ពះបនទូលនឹងេគរចួេហយ
េនះ�ពះវរបិ�បនទទួល�ទងេ់ឡងេ �ថ នសួគវ៌ញិ ឲយគងេ់
ខង�� ំ។

ឯពួកសិស� េគេចញេ �បកស�បបេ់ សព��គបអ់េន� េ�យមន
�ពះអមច ស់េធ�ករជមយួ ទងំប ជ ក�់ពះបនទូល េ�យទីសំគល់ែដល
េកតមក�មេ�កយផង។ �ែមន៉។

37 ខញុ ំចងយ់កអតថបទពីរពកយគឺ៖ េ  �បប។់
38 អនកដឹងេទ �មនិមន�បេយជនេ៍�ចនេទកនុងករេ  �បសិនេបអនកមនិមនអ�ី
ែដល�តវ�បប។់ ខញុ ំគិតថ�ជប � េពញេលញកនុងៃថងេនះ។ េយងេ �បប ់ េយង
េ  ប៉ុែន�គម នអ�ី�តវ�បប ់គម ន�បេយជនអ៍�ីេទ គម នអ�ីែដលជួយមនុស�េទ។
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39 ែតេបេយងេធ��មករែណនដូំចសិស�ទងំេនះែដលទទួលបនេបសសក
កមម េនះេយងមនេបសសកកមមដូចគន  “ចូរេ  �បបព់ួកសិស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំបន
រស់េឡងវញិេហយ។” េ �បប�់!
40 បនទ បម់ក �ទងម់នបនទូលថ “ចូរេ ផ�យដំណឹងេនះ េហយបង� ញទី
សំគល់ទងំេនះថ ខញុ ំបនរស់ពីសុគតមក។” ជ�រដសំ៏ខន!់ “ចូរេ  �បប់
សិស�ខញុ ំនូវេហតុករណ៍ទងំេនះ ែដលអនក�ល់គន បនេឃញថ ខញុ ំមនិែមន�� បេ់ទ
គឺបនរស់េឡងវញិវញិ។”
41 �រេ �ពឹកមញិេនះ េយងបនរកេឃញថ េយងមន ក់ៗ មនគំនរេផះ
តិចៗៃនប �  និងករ�កលបង ែដលេយងអងគុយេ នឹងកែន�ង េពលខ�ះ
រងច់កំរលួងេ�ម។ េយងបនរកេឃញថយ៉ូបអយយេកដអ៏�ច រយមននិមតិ�
មយួ េ�យ�រពួកេគមនិទនម់នបុណយអុីេសទេ េឡយេទ ប៉ុែន��ពឹកេនះគត់
បនេឃញបនួពនឆ់ន មំុន។ គតប់នេឃញបនួពនឆ់ន មំុនមន ជបុណយអុីេសទ
េហយែ�សកេចញកនុងទុកខ�ពយរបស់គត ់ “ខញុ ំដឹងថ�ពះេ�បសេ�ះរបស់ខញុ ំមន
�ពះជនមរស់! ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ងឈរេ េលែផនដី។ េទះបីដងកូវសីុែសបក
បំផ� ញរបូកយេនះកេ៏�យ កខ៏ញុ ំនឹងេឃញ�ពះកនុង�ចឈ់មែដរ។”
42 ឥឡូវេនះ បនទ បពី់បុណយអុីេសទរ េយងេឃញថ �ពះបន�បទនឱយមនុស�នូវ
េបសសកកមមមយួ “េ  �បប!់ េហយ�បសិនេបអនក�បប់ េនះនឹងេធ��មអនក។
េ �បប!់”
43 ឥឡូវេនះ �មនិេធ�អ�ីល�េទ ដូចែដលខញុ ំបននិយយថ េ  េ  លុះ��ែត
អនកមនអ�ី�តវ�បប។់ េហយ�បសិនេបអនកមន�រខុស�តវ�បប ់ េនះ�នឹងមនិ
មនផលល�េឡយ។ អនក�តវ�បបអ់�ីែដលជ�ថក៌ំបងំ។
44 មយួរយៈមុនេនះ ខញុ ំបន�នេស វេ មយួកបល អំពីេកមង�បសតូចមន ក់
េនះ…បនចូល�បលង។ េហយកនុងករ�បកួតេនះ គត�់តវេធ�ខ�ួនឱយមនេឈម ះ
លប។ី េកមង�បស�ែដល�ចរក�េលខសមង តក់នុងចិត�រហូតេ ដល់កែន�ង�
មយួ េហយគតនឹ់ងនិយយពកយសមង តេ់នះ េហយអនកយមទ� រនឹងអនុ ញ ត
ឱយគតឆ់�ងកត។់ េនះគឺេដមប�ីកលបង �យឃយរូបស់កុមរ។ េហយេពល
េ ដល់កែន�ងនិយយេលខសមង តែ់ដលេគឲយគត ់ ទ� រនឹងេបក េហយគតនឹ់ង
ឈនះកិត�ិយសដអ៏�ច រយ។
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45 េកមង�បសមន កជ់េជងខ� ងំ េហយដឹងចបស់ថគត�់ចយកឈនះកី�ករ
ទងំអស់ែដលេ សល់កនុងករ�បកួត ឬគតគិ់តថគត�់ចេធ�បន។ គត�់ត់
ពីមយួៃថងេ មយួៃថង ៃនកររត។់ រេប បែដលគតប់ូមសួតតូចរបស់គត ់ យក
�ងកយរបស់គតម់កែកៃចន េដមបកុីំឱយគតេ់ន យហតេ់ពលគតរ់ត។់ េហយ
គតប់នអនុវត�ពីរេប បចបេ់ផ�មជមយួនឹងេជងរបស់គត ់ េហយបនងកក់បល
ធ� កចុ់ះមុនេកមង�បសែដលេ សល់។ េហយរេប បែដលគត�់តវដកដេង�ម
កនុងអំឡុងេពលែដលកំពុងរតរ់បស់គត ់ េដមបទីបអ់ុកសីុែហ�នែដលចូលមកកនុង
ខ�ួនរបស់គត ់ េដមបឱីយគតប់ន�បូម េដមបកំុីឱយេបះដូងគតយឺ់តេពក។ គតប់ន
សិក��ពី�គប�់ជងែដលគត�់ចេធ�បន។

46 េហយេ េពល�ពឹកែដលករ�ប�ំងបនចបេ់ផ�ម មនេកមង�បសតូចៗ
ជងមយួរយ�សិបនកត់�មងជ់ួរេ �យុជក�់កម់យួ។ េកមង�បសតូចមន ក់
េនះ ជេកមង�បសល�មន ក ់ េបេធ បនឹងវយ័របស់េគ។ េហយគតច់ងច�ំល់ករ
ហ�ឹក�តរ់បស់គត។់ េហយគតប់នេ�ត មខ�ួន។ ពួកេគបនចូលេ េលបនទ ត់
�កពី់មុខតូចរបស់ពួកេគទល់នឹង—ែខ�ែដលភជ បម់កជមយួ េងប�ចមុះតូចរបស់
ពួកេគេឡងេល។ គតប់នសិក�ចបបទ់ងំអស់ៃនេរ ងេនះ េ�យេរ បចំខ�ួនឲយ
រចួ�ល់។

47 េហយេពលកេំភ�ងបញ់េហយែខ��តវ�ច ់ េកមង�បសតូចៗកេ៏�តេ មុខ។
េហយេកមងតូចេនះមនកយសមបទមមំនួរហូតដល់េ�តេ មុខពួកេគ។
េហយចុះពីេលផ�ូវែដលគតប់នេ ជមយួេលប នដអ៏�ច រយ មនករហ�ឹក�ត់
យ៉ងល� រហូតដល់គត�់ចយកឈនះេលេកមង�បសទងំអស់ែដលចូលរមួកនុងករ
�ប�ំង។ េហយគតេ់ ទីេនះ អូ យ៉ងយូរ�ស់ �បែហលជមយួនទី ឬ
េ�ចនជងេនះ មុនេពលអនករត�់ប�ំងដល៏�បំផុតេផ�ងេទ តបនេ ដល់កែន�ង
េនះ។

48 ប៉ុែន� �ល់ករហ�ឹក�តក់យសមបទរបស់គត ់ គតេ់ភ�ចេលខសមង ត។់
គតេ់ភ�ចេរ ងែដលគត�់តវនិយយ គឺទុកគតេ់ មតទ់� រ។ េហយគតេ់ដរេ
មុខ េហយគិតេហយ��វ�ជវ�មចិត�។ គតប់នចប�់រមមណ៍យ៉ងខ� ងំេ េល
ធមមជតិ �ថ នភព�ងកយរបស់គត ់រហូតដល់គតេ់ភ�ចេរ ងសំខន។់ អូ េ េល
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បនទ ត ់ េកមង�បសមយួចំនួនែដលរតម់និេល ន ចងចពំកយសមង ត ់ េហយចូលកនុង
បន។
49 អ ច ឹងៃថងេនះ! េយងចប�់រមមណ៍យ៉ងខ� ងំកនុងករក�ងទីសកក របូជ
ធំៗ និង�ពះវ�ិរ និងអគរជេដម។ េហយចប�់រមមណ៍យ៉ងខ� ងំកនុងកររក�
�ពះវ�ិររបស់េយងឱយមនភពល��បណិត ជមយួនឹងអគរដល៏� និង�ប�ប់
�ប�ដ�៏សស់�� ត និងសរ�ីងគដល៏�។ អនកបំេរ �ពះរបស់េយងបនទទួលករ
បណ�ុ ះប�� លយ៉ងល�ពី…ពួកេគបនទទួលបណ�ិ ត ឌីអិល ភេីអចឌី អីលអីល
ឌី ឌី�គី ប៉ុែន�េយងេភ�ចថេយងកំពុងរតេ់ដមបអី�ី។ េនះជប � ។ “ចូរេ �បប់
ពួកសិស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំបនរស់េឡងវញិេហយ េហយខញុ ំនឹងជួបពួកេគេ �សក
កលីេឡ។” េយងេភ�ចពកយគន�ឹះ។ េយងរវល់ជមយួេរ ងេផ�ងៗ បេងកត�ពះវ�ិរធំ
ក�ងនិកយធំៗ រហូតដល់េយងេភ�ចពកយគន�ឹះ។
50 ជីវតិជេ�ចន�តវបនសេ ងគ ះ េ�យ�រែតករេរ បចំស�មប�់ពឹត�ិករណ៍
ែដលនឹងមកដល់។ មយួរយៈមុនេនះ ខញុ ំ�តវបនេគ�បបថ់ េ រដ�ផ�រ�ី
អនក�រពត័ម៌ន ករយិល័យឧតុនិយមបនេផញ�រពត័ម៌នថមនពយះុដ៏
ខ� ងំមយួមកដល់។ មនបុរសមន កជ់អនកចិ ច ឹមមន ់ េហយគតក់េ៏ �បប់
អនកជិតខងថ ខយល់ពយះុមកេហយ។ គតម់និេអេព េហយនិយយថ
“ឥត�បេយជន!៍” េហយគត�់គនែ់តបន�។ គតម់និែដលទុក�កម់នរ់បស់គត់
េទ។ គតម់និែដលចូលេ កនុងអន�ុងេទ។ គតម់និែដលបនេរ បចំអ�ីេទ។ េហយ
អនកជិតខងរបស់គតប់នេរ បចំ។ ប៉ុែន�អនក ែដលមនិបនទទួលករ�ពមនេនះ
មនទ់ងំអស់របស់គត�់តវបនេខទចខទីងបអ់ស់េហយ ផទះរបស់គត�់តវបនរះុេរ 
ភគហុ៊នរបស់គតប់នបតប់ង ់ គត�់តវបនេគប ជូ នេ មនទីរេពទយ។ ទងំអស់
េ�ពះគតម់និបន�បយត័ននិងករ�ពមន! គតដឹ់ងថ�រេនះ�តវបនផ�ល់ឱយ ប៉ុែន�
គតម់និបនយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�រេនះេទ។
51 េនះេហយជវធីិែដល�បនមកដល់សព�ៃថងេនះ ជមយួនឹង�បជជនរបស់
េយងជេ�ចន ជមយួនឹង�កមជំនំុរបស់េយងជេ�ចន។ េយងដឹងថ�ពះគមពរី
បេ�ង នថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
េយងដឹងថ�ពះគមពរីបេ�ង ន �ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនុងយ៉ូ�ន១៤ៈ១២
“អនក�េជ េលខញុ ំ កិចចករែដលខញុ ំេធ� គតក់នឹ៏ងេធ�ែដរ។ គតនឹ់ងេធ�កិចចករធំជង
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េនះេ េទ ត េ�ពះខញុ ំេ ឯ�ពះបិ�។” ឥឡូវេយងចប�់រមមណ៍េលេរ ងេផ�ង មនិ
យកចិត�ទុក�ក ់មនិយកចិត�ទុក�ក។់ េយងបនរតេ់ហយ ប៉ុែន�មនិបនយកចិត�
ទុក�កច់ំេពះ�រេនះេទ។ េយងបនេ េហយ ប៉ុែន�មនិដឹងថ�តវ�បបអ់�ីេពល
េយងេ ដល់ទីេនះ។
52 ប៉ុនម នៃថងមុន េ េពលែដល�កមជំនំុននៃនពិភពេ�កេនះ េ េពលែដល
�កមជំនំុ�គី�ទ ន�តវបននមំកនូវភព�ម៉ស់ េ ភព�ម៉ស់មយួ េពលែដល
អនកបំេរ ដៃ៏ថ�ថនូ និងគួរឱយកតស់មគ ល់ និងេកតខ� ច�ពះ ប៊លីលី �គ � ំ �តវបន
នមំកទល់មុខជមយួនឹង�ពះគមពរី។ គតប់នរត ់ ប៉ុែន�បនេភ�ច�រ។ េ េពល
ែដល ម�ម៉ត�់ន ់ឈរេ មុខរបស់គតេ់ហយ�បបគ់តថ់ “�បសិនេបេនះជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ សូមឲយអនកបងក ញ�ថបនេបកសែម�ង។” គតប់នរតយ៉់ង
ល� កររស់េឡងវញិដអ៏�ច រយ ជេរ ងដអ៏�ច រយ។ ប៉ុែន�េពលេ ដល់កែន�ងគត់
អតម់ន�រេទ។
53 “ខញុ ំបនរស់េឡងវញិេហយ។ ខញុ ំគឺដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត។” កររតខ់ង�ងកយ �ពះវ�ិរល� សមជិកជេ�ចន និកយដអ៏�ច រយ ប៉ុែន�
េនះមនិែមនជគន�ឹះេនះេទ។ ចេំមលអ�ីែដលេធ��ម “េហយទីសំគល់ទងំេនះ
នឹងេធ��មអស់អនកែដលេជ ។” េ  ប៉ុែន�មនិដឹងថ�តវ�បបយ៉់ង�។
54 �ពះមនិែដលចតប់ុរស�មន កេ់�ះ េលកែត�ទង�់បទនអ�ីមយួឲយគត់
និយយ។ �ពះែតងែតប ជ ក�់ពះបនទូលរបស់�ទង។់
55 េ េហយ ែតមនិ�ច�បបថ់េ ដល់�េទ។ មនិថកររស់េឡងវញិរបស់
អនកធំប៉ុន� �ពះវ�ិររបស់អនកធំប៉ុន� ឬនិកយរបស់អនក�គបដណ� បេ់ល
អនកដៃទប៉ុ�� េនះេទ។ េបអនកមនិមនអ�ី�តវ�បបេ់គ េតអនកមនអ�ីខ�ះ ប៉ុែន�មនុស�
មយួ�កមបនមកជំុគន ដូចផទះសំ�ក?់
56 េយងទទួលបន�រមយួេដមប�ីបបពិ់ភពេ�ក “�ពះេយសូ៊វមន�ពះជនម
រស់! �ទងម់និ�� បេ់ទ!” �បយត័នចំេពះ�រ!
57 កនុង�បេទសដអ៏�ច រយេនះែដលេយងឥឡូវេនះមនអំណរគុណចំេពះ
សហរដ��េមរកិ កនុងភពច�ចលទងំអស់របស់ខ�ួន េ កនុងពកយេជរ�បមថ
ទងំអស់ ចំណុច��កកទ់ងំអស់របស់� េ ែតជ�បេទសដអ៏�ច រយបំផុតកនុង



16 �ពះបនទូលជសេម�ង

ពិភពេ�ក េហយេ េដមដំបូង េ�ពះ��តវបនេរ បចំ�តឹម�តវ។ �មនិទនប់ន
េវចខចប�់រេទ។
58 ជេ�ចនឆន មំុន េពលេ េកមង មនេរ ងមយួចូលមកកនុងចិត�ខញុ ំ ថអងេ់គ�សនឹង
ដេណ� មយក�បជជតិមយួេនះ។ េហយមនមនុស�មយួ�កមែដលបន�បមូល
ផ�ុ ំគន េហយកំពុងបំេពញកតព�កិចច ចេំមល។ េហយមនេសះមយួឈរ�ទឌេ�ទម
េហយអនកជិះេ�ត មេឡងជិះេ នទី�មយួ។ េរ ងដំបូងែដលគតទ់ទួលបន
គឺជស ញ មយួែដលថជនជតិអងេ់គ�សកំពុងមក េហយគតប់នជិះេសះរបស់
គត។់ េត�នឹងេធ�អ�ីល�េដមបជំីរញុេសះរបស់គត?់ េត�នឹងល�អ�ីេ  េប�យេសះ
េហយពយយមេធ�ដំេណ រពី�ពះវ�ិរេនះេ បូស�ុន? េត�នឹងផ�ល់ផលល�អ�ីដល់
គត ់េបគតម់និមន�រ�បប�់បជជន? េតពួកេគនឹងដឹងកនុងករេរ បចំខ�ួនេ�យ
រេប ប�?
59 ប៉ុលរេីវ សដទ៏ំេនបរបស់េយងដំេណ រករបនល� ប៉ុែន� ពួកេគ�គនែ់ត
ដំេណ រករ មនិមន�រេទ។ ដល់េម៉ងេហយ វបិត�ិបនមកដល់េហយ!
ពិភពេ�កមយួគឺេ ទីប ច ប!់ �ពះវ�ិរបនជួបចំណុចកំពូលរបស់ពួកេគ។
�បជជតិបនឈនដល់ចំណុចកំពូលរបស់ពួកេគ។ ជីវតិមនុស�បនឈនដល់
ចំណុចកំពូលេហយ។ វទិយ� ស�បនឈនដល់ចំណុចកំពូលរបស់�។ េយង
បនេរ បចំ និងបេងកត�ពះវ�ិរធំៗ ព�ងឹង�គអធិបបយរបស់េយង និងេរ បចំពួកេគ
រមួគន  ថពួកេគដឹងពីរេប បេ�បកិរយិស័ពទ និងគុណកិរយិ និងសំេឡងរបស់ពួកេគ
និង—និង�សៈទងំអស់របស់ពួកេគ និងអ�ី�គបយ៉់ង�តឹម�តវេ កនុងចិត�វទិយ េដមប ី
ទកទ់ងមនុស�។ ប៉ុែន� េនះមនិែមនជអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល!
60 “េ�យនូវេឈម ះរបស់ខញុ ំ ពួកេគនឹងេដញ�រក�េចញ។ ពួកេគនឹងនិយយ
ភ�ថមី។ េបសត�ពស់ចឹកគឺ�មនិេធ�ទុកខពួកេគេទ។ �បសិនេបេគ�កៃ់ដេល
អនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជេឡងវញិ។” ពិភពេ�ក�តវករអនកន�ំរែដលមន
�រ េដមប�ីបបអ់�ីមយួ េហយដឹងថ�រេនះមកពី� េហយ�មកពីនរ�។
61 ប៉ុលរេីវ ស េ េពលគតេ់ឡងេលេសះរបស់គត ់ បុរសក� �ន ជមនុស�
ែដលមនកនុង�បវត�ិដ�ប��បជជតិមន�បវត�ិ� ស�។ គតប់នេធ�ដំេណ រ
ដគ៏ួរឲយកតស់មគ ល់េនះេចញពីជំ�ន�កមជំនំុ េ�យមន�រែដលេធ�ឲយ
អនក�ល់គន ភញ កេ់ផ�ល ពីអនក�កបំផុតេ ជអនកមនបំផុត ពីកសិករេ អនកជំនួញ
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“ជនជតិអងេ់គ�សមកដល់េហយ!” េហយអនកកតន់ទីបនេ�ត មខ�ួនស�មបក់រ
�យ�បយុទធ។ េហយ�បជជតិដអ៏�ច រយេនះ�តវបនសេ ងគ ះ។
62 �បសិនេបមរតករបស់�ពះ �បសិនេបមនុស�េនះែដល�ពះបនសុគតស�មប់
�បសិនេប�កមជំនុំេនះែដល�តវបនេ េ�យ�ពះនម�ទង ់ េយង�តវែតមន
អនកន�ំរែដលមន�រពីបល�័ងក េដមបជីួបប � �បឈមៃនៃថងេនះ។ មនកូលី
យ៉ត ប៉ុែន��ពះ�បកដជនឹងមន�វឌីេ កែន�ង�មយួ។ េយង�តវជួបករ
ទំនកទ់ំនង។ េយង�តវែតមន…េយង�តវែតមន�រ។
63 េយងេ  ប៉ុែន�គម នអ�ី�តវនិយយេទ។ �ប ជ កថ់ េពលេយងមកដល់
កែន�ងមយួែដលមន�បជជតិមយួ ឬ�បជជនែដលបដិេសធ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ថមនិែមនជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េហយឈរេ ចំេពះមុខអនកបំេរ �ពះែដល
មនប � បំផុតរបស់េយងនេពលបចចុបបននេនះ។ េហយបនទ បម់កកនុង�កមជំនំុដ៏
អ�ច រយរបស់េយង កររកេឃញ�ក�សកុមមុយនិស�ៃមភ ឬ�មសិបឆន  ំ ថពួកេគ
ជសមជិកៃនបក�កុមមុយនិស� េ កនុង�ពះវ�ិររបួរមួរបស់េយង។ េតេយងេធ�
យ៉ងេមច៉? �បង� ញថពួកេគបនរតេ់�យគម ន�រ។ ករលកសិ់ទធិពីកំេណ ត
របស់ជតិ លកេ់ចញនូវសិទធិពីកំេណ តជ�បចរំបស់�កមជំនុំ។
64 �ទងំអស់បនឈនដល់ករ�បកួត។ �បនមកដល់កែន�ងមយួែដលរ�កម
ជំនុំតូចែដលបនេជ �រ េហយឈរេលេជងទងំពីរ េ�យែភនករបស់ពួកេគេផ� ត
េលេឈឆក ង េ កនុងេបះដូងរបស់ពួកេគ កររស់េឡងវញិរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
កំពុងេឆះ! �មកដល់កែន�ងែដល�បជជតិនន�តវែតទទួល�គ ល់�។ �គឺជ
ករ�បកួតមយួ។ គម នអ�ីចែម�កេទែដលពួកជំនំុ…េ េពលែដល�កម�បឹក��ពះវ�ិរ
�មនភពកកេ់ក� ជមយួកុមមុយនិស� គម នអ�ីែដលគួរឱយឆងល់េឡយ ែដលពួកេគ
មនិ�ចេជ េលករអ�ច រយ។ គម នអ�ីែដលគួរឱយឆងល់េឡយ ែដលពួកេគមនិេជ
េលករពយបលដេ៏ទវភព។ ពួកេគគម ន�រអ�ីកនុងចិត�េឡយ េទះបីពួកេគខំ�បឹង
យ៉ង�កេ៏�យ។
65 �បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូលមកកនុងចិត�របស់មនុស� គតនឹ់ងេជ ថ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនរស់ពីសុគតេឡងវញិេហយ េហយ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េ
កនុងគត ់ េដមបេីធ� និងេធ��ម�ពះហឫទយ័ែដល�ទងយ់ងមកេធ�។ ឆនទៈ �ពះទយ័
របស់�ពះ�មរយៈជីវតិរបស់មនុស�។
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66 ប៉ុែន�ប � គឺ េយងរត ់ េយងេ េ�យគម ន�រ។ េយងេ ជមយួេទវវទិយ។
េយងេ ជមយួ�បេភទៃនករបក��យ�ម�ពះវ�ិរមយួចំនួនៃនបទគមពរី។

67 េយង�តវែតេ ជមយួកររស់េឡងវញិ! “ចូរេ �បបសិ់ស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំនឹង
េរ បចំ�ពះវ�ិរថមី។”? េទ េ�ក! “ចូរេ �បបព់ួកសិស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំបនរស់
េឡងវញិ ដូចែដលខញុ ំបននិយយ។” េនះជ�រេ កន�់កមជំនុំេ �ពឹកេនះថ
�ពះេយសូ៊វមនិសុគតេ់ទ។ �ទងម់ន�ពះជនមរស់ េហយអ�ច រយ និងមនអំ�ច
ដូចសព�ៃថងេនះ។

68 េយងមន�រ�ពមនជេ�ចន េដមបេី�ត មខ�ួន ប៉ុលរេីវ សនិងបុរសដអ៏�ច រយ
ដៃទេទ ត �ពមទងំស ងគ ម និងពយះុ និងអ�ីៗជេ�ចន។

69 បនទ បម់ក �ពះកប៏ ជូ ន�រៃនករលួងេ�មផងែដរ។ េនះជ�រៃនករ
លួងេ�ម។

70 មយួរយៈមុន េពលពួកេគមនជបជ់េឈ�យេ ភគខងតបងូ។ បូរបននំ
យកមកពី� ហ�ិកខងតបងូពីេដមកំេណ ត ែដលេយងេ ថសព�ៃថងេនះ “បុរស
ែសបកេខម ។” េហយពួកេគបននពំួកេគមកទីេនះ េហយលកព់ួកេគេ ឱយជនជតិ
�េមរកិេ ភគខងតបងូ េដមបយីកពួកេគេធ�ជទសករ។

71 ករបះេបរដអ៏�ច រយអំពី�េ កនុងទ�ីប� ហ�ិកសព�ៃថងេនះ ករេធ�ឃត
ជេដម។ ពួកេគកំពុងតសូ៊េដមបេីសរភីពរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមនសិទធិតសូ៊េដមប ី
�។ �ពះបនបេងកតមនុស� មនុស�បនបេងកតទសករ។ �មនិមនបំណងចឹង
េទ។

72 កលពីប៉ុនម នឆន មំុន ខញុ ំបនេ កនុង�ង កូលីសយមូ ឬ�រមនទីរដអ៏�ច រយ។
ខញុ ំកំពុងេដរជំុវញិ េមលរបូភព និងវតថុេផ�ងៗ េ�ពះខញុ ំេកតសរេសរសិលបៈ។ ខញុ ំ
គិតថ�ពះគឺេ កនុងសិលបៈ។ េហយខញុ ំកេ៏ដរេឡងេ  េហយខញុ ំសេងកតេឃញថមន
បុរសជនជតិនីេ �គ មន ក ់ គតម់នវយ័ចំ�ស់ឈរឱប�ម គត ់ សក�់តងប់ន�ិច
េ ខងេ�កយកបល។ គតព់កម់កួរបស់គត។់ េហយគតក់ំពុងេដរជំុវញិ េហយ
មនអ�ីមយួកនុងលកខណៈេនះ េ�យេមលជំុវញិ ដូចជ�បសិនេបគតក់ំពុងេមល ឬ
រកេមលអ�ីមយួេ កនុង�រមនទីរ។ ខញុ ំឈរេមលគតប់ន�ិច។
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73 េហយមយួសនទុះេ�កយមក គតក់ម៏កដល់�បអបតូ់ចមយួេ ទីេនះ។ គត់
េមលេ េហយគតភ់ញ កេ់ផ�ល េហយែភនកគតភ់�។ឺ គតប់នេ�តេចញពី�បអប់
មយួនទី េ�ះមកួតូចរបស់គតក់ន�់េ កនុងៃដរបស់គត។់ េហយខញុ ំបនេមល
គត។់ េហយេ េពលែដលងងឹតកេ៏�នកបលរបស់គត ់ ទឹកែភនកចបេ់ផ�ម�សក់
េចញពីថព ល់របស់គត។់ េហយខញុ ំបនេមលគតេ់�យករភញ កេ់ផ�លបន�ិច។
74 េហយខញុ ំគិតថ “ខញុ ំចងដឹ់ងថមនុស�ចស់េនះរេំភបចិត�អំពីអ�ី។” ខញុ ំេដរមក
ខងេនះ េហយេមលេ ស�មបខ់ញុ ំ�ដូចជេស� កពកេ់ ទីេនះ។
75 េហយខញុ ំបន�កេឡកេមលគតែ់ដលឈរេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបនេដរេ
ែកបរ ខញុ ំបននិយយថ “ជំ�បសួរ េ�កពូ?”

េហយគតប់ននិយយថ “សុខសបបយេទ េ�ក។”
76 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំអនកបំេរ �ពះ។ ខញុ ំភញ កេ់ផ�លេពលេឃញអនក
អធិ�� នេ កែន�ងេនះ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងេជ ថអនកជ�គី�ទ ន។”

គតប់ននិយយថ “បទ គឺខញុ ំ េ�ក។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “េតអនករេំភបអ�ីេម�ះ៉?”
77 គតប់ននិយយថ “មកេនះ។” េហយខញុ ំបនេដរជមយួមតិ�ចស់េ
ទីេនះ។ គតប់ននិយយថ “េតអនកេឃញសេម� កបំពកេ់នះេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក។”

គតប់ននិយយថ “េឃញចំណុចកែន�ងហនឹងេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ េឃញ។”

បននិយយថ “�កៃ់ដរបស់អនកេ ចំេហ ងខញុ ំ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េតកែន�ងលំបកេនះជអ�ី?”
78 គតប់ននិយយថ “ែខ��ក�តទ់សករបនរុជុំំវញិទីេនះ ៃថងមយួ។
េហយេនះគឺជឈមរបស់ អ�័ប� ំ លីងខុន។” គតប់ននិយយថ “ឈម
របស់គតប់នយកែខ��ក�៉តទ់សករេចញពីខញុ ំ។” បននិយយថ “�មនិេធ�េ�យ
អនករេំភប េទឬ?”



20 �ពះបនទូលជសេម�ង

79 ខញុ ំឈរេ ទីេនះេ�យភញ កេ់ផ�ល។ ខញុ ំគិត “�បសិនេបឈមរបស់ អ�័ប�ំ
លីងខុន នឹង�ចឱយរេំភប—ខញុ ំបេ�មេ�យ�រករដកែខ��ក�តទ់សករេចញពី
គត ់ េត�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទគួរេធ�អ�ីចំេពះមនុស�ដូច រ ៉េូស� េ
ទីេនះ ែដលជទសករៃនករេញ ន�� ស�មបខ់ញុ ំ �� បេ់ ជមនុស�ទុចចរតិ?”
�ទងប់នយកែខ��ក�តទ់សករៃនអំេពបបេចញពីចិត�ខញុ ំ។ េត�មនិគួរេធ�ឱយរេំភប
េទមនុស�េអយ? មនិគួរេធ�ឱយគតម់ន�រមមណ៍ែប�កេទ? មនិគួរេធ�ឲយគតេ់គរព
េពលគតគិ់ត�េទឬ? អនកមនិ�ចេមលេឃញេដមេឈេ�យមនិឱនកបល េ�យ
ដឹងថ�ពះេយសូ៊វបនេ�បសេ�ះជីវតិអនកេ េលេដមេឈេនះ។
80 េ េពលេយងបន� បន�ិច ជមយួទសករ និងគំនិតរបស់េយង។ មនេសចក�ី
�បកសមយួ កររេំ�ះេសចក�ី�បកស ែដល�តវបនចុះហតថេលខ។ េហយ
ពួកទសករនឹងមនេសរភីពេ ៃថង�មយួ។ អនកមនិដឹងេទ អូ �បសិនេបអនក
មនិធ� បប់នជួប�ពះ�គីសទេទ េនះអនកមនិដឹងថ�មននយ័យ៉ង�ចំេពះពួក
ខញុ ំបេ�មេនះេទ។ េ េពលែដល�បនេ  ដំណឹងឮពសេពញទឹកដី ថ “អនកនឹង
មនេសរភីពេ ៃថងែបបេនះ េហយេ េពលៃថង។ អនកនឹងមនេសរភីព។ អនកនឹង
មនិ�តវពកែ់ខ��ក�តទ់សករេទ តេទ េហយអនកកនឹ៏ងមនិទទួលបនករ�យេទ ត
ែដរ។ ប៉ុែន�អនកមនេសរភីព េហយអនកគឺជពលរដ�ៃនសហរដ��េមរកិដអ៏�ច រយ
េនះ។ អនកមនិែមនជទសករេទ តេទ បនទ បពី់ពន�ឺៃថងេ េពល�ពឹកជក�់ក។់” អូ
េ�យមនករទនទឹងរងច់ដំអ៏�ច រយ ពួកេគបនរងច់។ំ
81 េបមនុស�មនបបេឃញែតប៉ុណ�ឹ ង! េបមនុស�មនបបនឹងឮែតដំណឹងល�!
មនិែមនជករចូលរមួកនុង�កមជំនុំេទ ែតជករផ�យដំណឹងល�ែដលអនក�ចរចួពី
បប ែដលអនក�ចរចួពីជំងឺរបស់អនក។ “េ េពលេវ�ជក�់កម់យួ” េនះជ
េពលែដលអនកេជ ។
82 អនកដឹងេទ ទសករទងំេនះរេំភបខ� ងំ�ស់ េហយេ េ�កមករទនទឹងរងច់ំ
ែបបេនះ េ�យរងច់ដំល់េម៉ងែដលពួកេគនឹងមនេសរភីព។ រហូតដល់ ពួកេគ
�បបខ់ញុ ំថ ពួកេគបន�បមូលផ�ុ ំេ ខងេ�កមភនមំយួ ម� យនិងកូនតូចទងំអស់
បន�បមូលផ�ុ ំគន  េហយខ�ះចស់។ េហយពួកេគបនេឡងេ េលកំពូលភន�ំបែហល
ពកក់�� លអ�ធ�ត។ េគដងឹថេពលៃថងរះេហយ�ពះ�ទិតយរះថេគនឹងមន
េសរភីព។ �មនិចំ�យេពលជងកន�ះនទីេដមបបីេ ចញពន�ឺ�ពះ�ទិតយពី
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កំពូលភន ំ ប៉ុែន�ពួកេគខ�ះបនេឡងេលកំពូលភន ំ សម�ងឹេមល និងេមល។ “អូ េពល
�ពះ�ទិតយរះ េយងមនេសរភីព។” េនះគឺជបុ-��…ឬ �ពះ-�-ទិតយ។
83 ប៉ុែន�េ េពលែដលបុ-��េងបេឡងេ ៃថង�មយួ! េហយេ េពលែដល
បុ-��េលចេឡង�បែហលដប�់បបំនួរយឆន មំុន �ទងប់នបំែបកែខ��ក�តទ់សករ
ទងំអស់ �ទងប់នេ�ះែលងេឈ�យទងំអស់ �ទងប់នេ�បសជំងឺ�គបយ៉់ង
�ទង�់បទនេសរភីពដល់អស់អនកែដលជបក់នុងចំណង។ េតេយងគួរេឡងេ ខពស់
េ�យរេប ប�េដមបេីមល!
84 េហយេពល�ពះ�ទិតយរះេឡង ដំបូង បុរសេនះេ ទីខពស់បំផុតបនេឃញ
� េហយគតប់នែ�សកេ កនម់នុស�បនទ ប ់ “េយងមនេសរភីពេហយ!”
បុរសបនទ បក់ែ៏�សក�បបប់ុរសែដលេ ឆង យពីភនថំ “េយងមនេសរភីពេហយ!”
ទល់ែតមកដល់ជំរ ំ“េយងមនេសរភីពេហយ!” េ�ពះថ�ពះ�ទិតយកំពុងរះ ពួកេគ
កំពុងរងច់ ំរងច់ ំរងច់េំម៉ងេនះ។
85 េតេយង�តវរងច់បំ៉ុនម នេទ តេ ៃថងេនះ ស�មបប់ុ-��ៃន�ពះ។ េយងរចួពី
បប។ េយងរចួផុតពីរនុក។ េយងរចួផុតពីទម� ប។់ េយងរចួផុតពីករជកប់រ ីេសព
េ�គ ង�សវងឹ េ�ពះ�ពះបុ-��ៃន�ពះបនេ�បសមនុស�េឡងពីផនូរ េហយបនបំែបក
�គបទ់ងំែខ�។ �ល់ករេថក លេទសបនបត!់ បំណុល�តវបនបង។់ ករពិនយ័
�តវបនបង។់ អំេពបប�តវបន�ងេចញ េហយេយងមនេសរភីព។ អូ េយង
ជមនុស� មនេសរភីពេហយ! មនិជទសករេទ តេទ? មនេសរភីព េ េពល
ែដល�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះរស់េឡងវញិជមយួនឹងករពយបលេ �� បរបស់�ទង!់
86 ៃថង�មយួ �ទងនឹ់ងេងបេឡងពីបល�័ងក �តលបម់កែផនដីវញិ។ េហយ
បនទ បម់កេយងនឹងរចួផុតពីករឈចឺប ់ និងករលបងួទងំអស់ បនរចួផុតពី
ករឈចឺបក់នុងជីវតិរែមង�� បទ់ងំអស់ និងអ�ីកេ៏�យែដលេ ជមយួជីវតិរែមង
�� ប ់េដមបរីស់េ ជមយួ�ទងជ់េរ ងរហូត។ េយងនឹងមនេសរភីព។ “េ  �បប”់
េនះជេរ ងែដល�តវេធ�។
87 េ កនុងសមយ័�ពះគមពរី មនឆន េំសរញីភពមកដល់។ �បជជនែដល�តវ
បនេគលកេ់ចញស�មបប់ំណុលែដលពួកេគជំពក ់ ពួកេគជំពកប់ំណុលេគ
មនិ�ចសងបន េទបេគេ លកខ់�ួនឲយក� យជទសករ។ េហយពួកេគ�តវ
េធ�ជទសកររបស់ពួកេគ ជទសកររបស់ពួកេគអស់មយួជីវតិ។ ប៉ុែន� ជេរ យ
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ៗ មនៃថងៃន�ពះគុណែដល�តវបនេគ�គ ល់ថជឆន េំសរភីព។ លុះចូលឆន ំ
េ�បសេ�ះេហយ មនសងឃេចញេ ផ�ុ ំែ�ត។ េហយែ�តេនះតំ�ងឲយអនកបេ�ម
�គបរ់បូ េទះបីគតប់េ�មយូរប៉ុ��  េហយគត�់តវបេ�មយូរប៉ុ�� កេ៏�យ េពល
ែដលែ�តបន�ឺេឡង អនកបេ�មេនះបនរចួខ�ួន។ គត�់ច�កច់បេហយេ ផទះកូន
គត។់ គតម់និ�តវេធ�ករេទ តេទ េ�ពះគតម់នេសរភីពេ េពលែដលសំេឡង
េ�បសេ�ះបន�ឺេឡង។ ែ�តេនះមនិបនបេ ចញសំេឡងមនិចបស់�ស់េទ ប៉ុែន�
�បនផ�ល់សំេឡងជក�់ក។់ េហយបុរសេនះ�ច�កឧ់បករណ៍របស់គត់
�តឡបេ់ ផទះវញិរចួពីទសភព។
88 �ពឹកេនះ �ពះគមពរីបនែចងថ “េហយេបែ�តបេ ចញសំេឡងមនិចបស់ េតន
រ�នឹងដឹងថ�តវេធ�អ�ី?” �បសិនេប�ពះគមពរីបនអធិបបយថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទ
បនរស់ពីសុគតេឡងវញិ �ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត
េហយែ�តែដលេយងកំពុងឮសព�ៃថងបនបន�ឺេឡងថ “ៃថងៃនអពភូតេហតុ�តវបន
កន�ងផុតេ  មនិមនអ�ែីដលជករពយបលដេ៏ទវភព” េតអនក�នឹងដឹងពី
រេប បេរ បចំខ�ួន?
89 អ�ីែដលេយង�តវករេ ៃថងេនះ គឺអនកន�ំរែដល�តវបនេរ ស�ងំមកពី�ពះ!
“�ទងប់នរស់េឡងវញិេហយ! �ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត!” េនះគឺជ�រៃនៃថងេនះ។
90 អូ មន�រដអ៏�ច រយ ប៉ុែន�បុណយអុីេសទបនបិទបងំពួកេគទងំអស់! �រដ៏
អ�ច រយ បុណយអុីេសទរគឺទងំអស់អំពី�! េពល�� ប…់�តវបនេរ បចំេឡងែដលជស
�តវចុងេ�កយ… េយងបនេឃញជំងឺបនជសះេសប យេ កនុងគមពរីស ញ ចស់។
េយងបនេឃញអពភូតេហតុែដលបនេធ�េ កនុងគមពរីស ញ ចស់។ មនករនិមតិ�
មកកនុងគមពរីស ញ ចស់។ ប៉ុែន��គបគ់ន បនេ កនផ់នូរ េ�យឆងល់ថេតគតនឹ់ង
រស់េឡងវញិឬអត។់ ប៉ុែន�េ �ពឹកបុណយអុីេសទរ េ េពលែដលពួកសិស�ទងំេនះ
បនទទួល�រដអ៏�ច រយបំផុតែដលមនុស��គបរ់បូ�ចទទួលបន េតពួកេគទទួល
បនអ�ីខ�ះ? “ចូរេ �បបសិ់ស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំបនរស់េឡងវញិេហយ!” េសចក�ី�� ប់
�តវបនស ជ ័យ!
91 េ េលែផនដីេនះ គម ននរ�មន ក ់ គម នេ�� គម នមនុស�អ�ច រយ គម ន
អនកបរសុិទធ �ចយកឈនះបនេឡយ… ពួកេគ�ចយកឈនះជំងឺបនេ�យ
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�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ។ ពួកេគ�ចយកឈនះេពលេវ� េ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
េហយបនដឹងមុនអំពីអ�ីែដលនឹងមកដល់។ ពួកេគ�ចយកឈនះ�បន។ ប៉ុែន�
មនិែដលមនបុរសែដល�តវបនចកេ់�បង�ងំេ�យករចកេ់�បង�ងំពី�ពះ
ែបបេនះេទ ែដល�ចេធ�េសចក�ីែថ�ងករណ៍េនះបន “ខញុ ំ�ច�កជី់វតិខញុ ំចុះ ខញុ ំនឹង
យក�ម�ងេទ ត។ ែហករបូកយេនះចុះ ខញុ ំនឹងេលក�េឡងេ ៃថងទីបី។” មនិែដល
មនបុរស��ចនិយយែបបេនះបនេឡយ។ េហយេគឆងល់កនុងចិត�ថ េតេរ ង
េនះពិតឬអត។់
92 ប៉ុែន�េ �ពឹកបុណយអុីេសទរ ពួកេគបនទទួល�រមយួ “ចូរអនក�ល់គន េ កនុង
ពិភពេ�កទងំមូល េហយ�បកសដំណឹងល�ដល់មនុស�ទងំអស់។ ខញុ ំបន
រស់េឡងវញិេហយ។ ែមនេហយ ខញុ ំេ ជមយួអនកជនិចច រហូតដល់ទីប ច បៃ់ន
ពិភពេ�ក។ អនក�ែដលេជ  េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកនឹងបនសេ ងគ ះ
អនក�ែដលមនិេជ នឹង�តវជបេ់ទស។ េហយទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��ម
អស់អនកែដលេជ ។ េ�យកនុងេឈម ះខញុ ំ ពួកេគនឹងេដញ�រក� ពួកេគនឹងនិយយ
ភ�ថមី។ �បសិនេបេគចបព់ស់ ឬផឹករបស់ែដលពុល �មនិបងកេ�គះថន កដ់ល់
ពួកេគេឡយ �បសិនេបពួកេគ�កៃ់ដេលអនកជមង ឺ ពួកេគនឹងជេឡងវញិ។” �រ
បុណយអុីេសទ �គឺជ�រដេ៏ឆនមមយួកនុងចំេ�ម�រែដលេលចេធ� ជងេគេ
ទីេនះ។ េសចក�ី�� ប�់តវបន�គប�់គង!
93 េយងគិតពីអនកឈនះ។ �ប៉ូេឡអុងេ �យុ�មសិបបីឆន បំន�គប�់គង
ពិភពេ�ក។ �ទងប់នយកឈនះពិភពេ�ក �ទង�់យ�គបជ់តិ�សនែ៍ដល
�តវ�យនឹងរពំត។់ េហយគតធ់� កទឹ់កចិត�ខ� ងំ�ស់ េ�ពះគម នអនក�តទល់
េទ តេទ គតអ់ងគុយយំ។ គម នអនក��យគន េនះេទ ប៉ុែន�គតេ់លងចបបេ់ហគម
េ�យអយុត�ិធម។៌ �សីេពសយ�បម់ុនឺនកេ់ដរ�មកងទព័របស់គត ់ គតេ់
េ�យកេំភ�ងនិង�វ។ េ �យុ�មសិបបីគតប់ន�គប�់គងពិភពេ�ក។
ប៉ុែន�គតធ់� បជ់អនក�ម�បម េហយបន�� បជ់អនកេញ ន��ខ� ងំ េ�ពះគត់
េលងែលបងេនះេ�យអយុត�ិធម។៌ គតេ់ភ�ច�រ។ គតប់នឈនះ ប៉ុែន�គតប់ន
េភ�ច�រេនះ។ គតប់នេ  ប៉ុែន�គតេ់ភ�ចថគតេ់ េដមបអី�ី។
94 ដូចេកមងតូចែដលរត�់ប�ំង ដូចជ�ពះវ�ិរកំពុងដំេណ រករេ ៃថងេនះ ដូច
មនុស�រត ់ដូច�បជជតិកំពុងរត!់ ជ�មករបស់េយងមនិែមនជ�គបែ់បកបរមណូ
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េទ ជ�មករបស់េយងគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និងកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់
95 �ប៉ូេឡអុងបនេភ�ចេរ ងសំខន។់ េតមនអ�ីេកតេឡងចំេពះគត?់ គត់
�� បទ់ងំ�សង ទងំ�សវងឹ��។ េហតុអ�ី? គតម់និបនេលងេហគម�តឹម�តវ
េទ េទះបីជគតប់នយកឈនះពិភពេ�ក ែផនក�ចឈ់មកេ៏�យ ។ គត់
បនេរ បចំកងទព័។ គតជ់អនកពូែកខងេយធ គតប់នយក�គបជ់តិ�សន៍
េហយេធ�កិចចករទងំអស់ (ថគត)់ ថគម ននរ�មន ក�់ចេធ�បន ឬមនិធ� បេ់ធ�
ដូចគត ់ ប៉ុែន�គតប់នេភ�ចថ�រពិតគឺជអ�ី។ គតប់នយក� េហយមន
កម� ងំទព័របស់គត ់ប៉ុែន�គតេ់ភ�ចកម� ងំរបស់�ពះអមច ស់។
96 កម� ងំរបស់�ពះអមច ស់គឺជករលួងេ�មរបស់េយង។ េយងមនិមនកម� ងំ
េផ�ងេទ តេទ។ គម នទីពឹងេផ�ងេទ តែដលខញុ ំមន អតេ់ទ! �ពះមន�ពះហឫទយ័
េម�� ករ�ុ! យកជីវតិខញុ ំ ប៉ុែន�កំុឲយខញុ ំេភ�ចពីទី�ែដលកម� ងំរបស់ខញុ ំមក។ �មក
ពី�ពះអមច ស់! ខញុ ំមនិចងប់នរបស់ល�ៗៃនពិភពេ�កេទ។ ខញុ ំចងប់ន�ពះេយសូ៊វ ខញុ ំ
ចងឱ់យកររស់េឡងវញិរបស់�ទងេ់ឆះេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។
97 ខុសគន យ៉ងដូចេម�ចពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទេ វយ័�មសិបបី! េ �យុ
�មសិបបីឆន  ំ �ពះេយសូ៊ជមច ស់ៃនអ�ីៗទងំអស់ �ទងប់នបេងកតពិភពេ�ក។
េហយ�ទងគ់ងេ់ កនុងពិភពេ�ក េហយពិភពេ�កមនិ�គ ល់�ទងេ់ទ។ �ទង់
មនិែដលេធ�ឲយខ�ួនឯងគម នេករ �េឈម ះេនះេទ។ �ទងម់និែដល�បមូលបុរសេយធ
េទ។ �ទងម់និែដលេរ បចំ�ពះវ�ិរ�មយួេឡយ។ �ទងម់និែដល�កេ់ឈម ះដ៏
អ�ច រយស�មប�់ទងផ់ទ ល់េឡយ។ �ទងម់និែដលេចញមកេ�យអតួ�ងអំពីេគល
លទធិ េទវវទិយ ជេដម។ មនិែដលមនកំណត�់�អំពី�ទងធ់� បចូ់លេ កនុង��
�ទឹស�ី�មយួេឡយ។ ប៉ុែន��ទងម់ន�ពះ។ �ទងម់ន�ពះ។ េហយេ �ពះជនម
�មសិបបីឆន  ំ �ទងប់នយកឈនះ�គប�់រក�ែដលជបក់បលេចញពីនរក។ �ទង់
បនយកឈនះជំងឺ។ �ទងប់នយកឈនះអបិយជំេន ។ �ទងប់នយកឈនះ�រក�។
�ទងប់នឈនះេសចក�ី�� ប។់ េហយេ េពលែដល�ទងសុ់គតេ េឈឆក ង �ទង់
បនយងចុះេ កនុងរេ � ៃននរក េហយបនយកឈនះនរក។
98 េហយេ �ពឹកបុណយអុីេសទរ �ទងប់នយកឈនះផនូរ។ េហតុអ�ី? �ទងេ់លងចបប់
ៃនេហគមបន�តឹម�តវ ដំេណ រករជមយួ�រ។ �ទងគ់ឺ �ទងប់នេ ! “េ ។” �ពះ
បនចត�់ទងម់ក េហយ�ទងម់ន�រមយួេដមប�ីបបព់ួកេគ។ េហយជមយួនឹង
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�រែដល�ពះ�បទនដល់�ទង ់ �ទងប់នយកឈនះអំ�ចរបស់��ងំ។ �ទង់
បនយកឈនះជំងឺ។ �ទងប់នឈនះេសចក�ី�� ប។់ �ទងប់នយកឈនះនរក។ �ទង់
បនយកឈនះផនូរ។ េហតុអ�ី? �ទងប់នេ ! “េ �បប!់” “ខញុ ំែតងែតេធ�នូវអ�ីែដល
�ពះបិ�របស់ខញុ ំបង� ញខញុ ំឱយេធ�។ ខញុ ំមនិេធ�អ�ីេ�កពីអ�ីែដល�ទង�់បបខ់ញុ ំឲយេធ�េទ។”
99 មុនេពល�ទងេ់�យទិវងគត �ទងម់នបនទូលថ “ដូចជ�ពះវរបិ�បន
ចតខ់ញុ ំមកយ៉ង� េនះខញុ ំកច៏តអ់នក�ល់គន េ ដូេចន ះែដរ។” មនិេកន
មនុស�េ�យកម� ងំេយធ មនិ�កេ់ពលេវ�ទងំអស់របស់អនកថអនក�
នឹងក� យជ�បធនធិបតី។ ��បែហលជចបំច ់ ប៉ុែន��មនិសំខនក់នុង
េរ ងេនះេទ។ ពិភពេ�កបនបតេ់ េហយ។ េយងបនទទួល�រមយួ េនះ
គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនរស់ពីសុគតេឡងវញិ េហយ�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។
100 កលពីម�លិមញិេ កនុងបនទបស់វនករតូចមយួ ពួកេគកំពុងពយយមេធ�ឱយ
ខញុ ំនិយយអ�ីែដលមនិ�តឹម�តវ។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិែមនជមនុស�កបតេ់ទ។”
ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំេ�ម ះ�តង។់ េហយអនកមនិ�ចនិយយេទ តេទ ប៉ុែន�
អ�ីែដលជករពិត។”
101 មនបុរសមន កេ់ ជមយួខញុ ំនិយយថ “េបមនុស��បសនិយយជមយួខញុ ំ
ែបបេនះ ខញុ ំមន�រមមណ៍ចងេ់បះេស វេ �កគ់ត។់”
102 ខញុ ំបននិយយថ “េទ េ�ក។ អតេ់ទ �មនិ�តឹម�តវេទ។ េនះមនិែមនជវធីិ
េដមបចូីលេ ជិតេនះេទ។ មនិ�តឹម�តវេទ។”
103 គតប់ននិយយថ “ចុះេហតុអ�ីបនជអនកមនិដឹងេរ ងទងំេនះ?
េហតុអ�ីបនជអនកេ ទីេនះមនិេធ�ែបបេនះ?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចំ�យេពលបេ�ម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”
104 ឱ�ពះជមច ស់េអយ មនុស�ខ� កេ់មលមនិេឃញ! “ដូចែដល�ពះវរបិ�
បនចតខ់ញុ ំឱយមក” �ពះបិ�ចត�់ទង ់ �ទងប់នយងេ ។ �ទងម់ន�រ�បប់
�បជជន។ េហយកនុងេម៉ងៃនេសចក�ី�� ប ់ �ទងប់នឈនះេសចក�ី�� ប ់ េហយ
�ទងប់នឈនះនរក េហយ�ទងប់នយកឈនះផនូរ។ “ដូចែដល�ពះវរបិ�បនចត់
ខញុ ំមកជមយួនឹង�រ ខញុ ំចតអ់នកជមយួនឹង�រ មនិែមនេដមបកី�ង�ពះវ�ិរ
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អងគករេទ ប៉ុែន�អនក�ល់គន ចូលេ កនុងពិភពេ�កទងំមូល េហយបង� ញពី
�ពះេច�� ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអស់អនកែដល
េជ ។ កនុងនមេយង េគនឹងបេណ� ញ�រក�េចញ េចះនិយយភ�ថមី ចបព់ស់។”
េហយេ េពលែដលរបូកយរបស់េយងេ កនផ់នូរ ដូចែដល�ទងប់នេធ� �ទងប់ន
ឈនះទងំេសចក�ី�� ប ់នរក និងផនូរ។ �ទងគឺ់ជអនកឈនះដអ៏�ច រយ។
105 �ទងប់ ជូ នមកឱយេយងជមយួនឹង�ររបស់�ទង។់ េ�ះេ ជមយួ�រ
េ ជមយួអ�ីែដល�តវ�បប។់ “េ  �បប!់” មនិរតប់នែតមនិ�ច�បបអ់�ីបនេទ
ចូរយក�មក�កក់នុងចិត�ខ�ួនឯងសិន។
106 េពលេឡងមកអធិ�� ន េ �ពឹកេនះ កុំមកេ�យអេចតន។ មកជមយួ
�រេ កនុងេបះដូងរបស់អនក “ខញុ ំជអនកែដលបន�� ប ់ េហយមនជីវតិេឡងវញិ។
ខញុ ំជអនកផ�ល់�រ ‘ទីសំគល់ទងំេនះនឹងេធ��មអនកែដលេជ ។’” �បសិនេប�ពះ
ដម៏នមហិទធិឫទធិ�ចទទួលយក—ទរកតូចមនែភនកេឡងបន េហយបែង�រករ
េមលេឃញរបស់គតម់កជធមម�វញិ �ពះ�ចយកកូន ទរកេកតមក មនិែដល
េឃញកនុងជីវតិ េហយ�យុដប�់បមំយួឆន  ំ ពយបលែភនករបស់គតឱ់យភ�វឺញិ �ពះ
�ចយកទុកខេវទនរបស់មនុស�ែដលសីុេ�យម�រកីបន…
107 េហយេ�យ�រែត�រេនះគឺ�តឹម�តវ េ�យ�រែត�ពះបនប ជុ ន�រ
េ�យ�រែត�ពះជមច ស់បនចតអ់នកន�ំរ គម នករសង�យ័េទថ�គបក់េំភ�ង
នរកនឹង�តវបញ់មកេលគត។់ �តវេហយ គតនឹ់ងជំពបដ់ួល េហយេ�កកេឡង
�គវកីបល េហយបន�េ មុខេទ ត។ េយងបនទទួល�រមយួ គម នអ�ី�ចប ឈប់
�បនេទ! �េលលូយ៉! “េ េលថមេនះ ខញុ ំនឹងសង�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំ េហយទ� រ
នរកនឹងមនិ�ចយកឈនះ�បនេទ។” ពួកេគ�ចនិយយអ�ីែដលពួកេគចង ់ េធ�អ�ី
ែដលពួកេគចងេ់ធ� �រក��ចខឹងនិងែ�សកេ�៊។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វមន�ពះជនមរស់
េឡងវញិ �ទងម់ន�ពះជនមរស់កនុងេយងសព�ៃថងេនះ!
108 ប៉ុនម នៃថងមុនេនះ បននិយយជមយួេវជជបណ�ិ ត��ំដអ៏�ច រយ ែដលបន
បកែ�ប�ពះគមពរីពីភ���៉មចិ េ ជភ�អងេ់គ�ស។ េហយខញុ ំបនេឃញ
ស ញ តូចេនះ ជស ញ របស់�ពះេ ទីេនះ េ�យមនចំណុចតូចៗបីេ កនុង
េនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “បណ�ិ ត ��ំ េតេនះជអ�ី?”

គតប់ននិយយថ “គឺជ�ពះែដលមនលកខណៈបី។”
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109 េហយខញុ ំបននិយយថ “អនកមននយ័ថ �ពះរស់េ កនុងមុខងរបី ដូចជ
�ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ?”
110 គតប់នេងបេឡងេហយេមលមកខញុ ំ ទឹកែភនកហូរេ កនុងែភនករបស់
ជនជតិយូ�េនះ គតប់ននិយយថ “េជ េទ បង�បស�បណ�?ំ”

ខញុ ំបននិយយថ “ជមយួនឹងអ�ីែដលេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។”
111 គតេ់បះៃដេ�បេលខញុ ំ េហយនិយយថ “ខញុ ំឆងល់េពលេឃញមនេរ ងអ�ច រយ
កំពុងេកតេឡង និងស ញ ែដលអនកកំពុងេធ�។” បននិយយថ “ពួកេគបន�បប់
ខញុ ំថ អនកគឺជេ��។ ខញុ ំមនិេជ េទ រហូតមកដល់េពលេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងថអនក
គឺជេ��។” គតប់ននិយយថ “េនះេហយ! េនះជ�រ។ េនះជេរ ងែដល
នឹងអ�ងន�ជ�ច�ករបស់�ពះ។” បទ។ គតប់ននិយយថ “ៃថង�មយួអនក
នឹង�� បស់�មប�់ េកមង�បស។” បនបន�ថ “អនកនឹងេ ចំ�ំទីបនទ ល់របស់
អនកជមយួនឹងេរ ងដែដលេនះ។”
112 បុរសដអ៏�ច រយបំផុតមន កែ់ដលេយងមន េ េពលែដល ៃអ�នេ់ វរ័និង
បុរសដអ៏�ច រយៃនពិភពេ�ក ហូលីវដូ ��ភពយន��គប�់បេភទ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង
ែដលអំពវនវរកគត ់ ប៉ុែន�បនពយរួេ ទីេនះកនុងករ�បជំុ។ គតប់ននិយយ
ថ “ខញុ ំមន�យុ�មសឹបឆន ជំង ទទួលបនករបកែ�បេនះ មនិែមនមកពី
ហូលី�កិកេទ ប៉ុែន�មកពីភ���៉មចិ។ �តងពី់េនះ ពីភ���៉មចិ េ ជ
ភ�អងេ់គ�ស។” េហយគតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនចំ�យេពលទងំអស់
េនះ” គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំេទបែតបនេដរចូលេ កនុងកែន�ងែដល
ខញុ ំេឃញ�ពះៃន�ពះគមពរី េធ�ករ។” គតប់ននិយយថ “អនកដឹងេទ បង�បស�ប
ណ� ំ េយង�ចេឃញទីសំគល់និងករអ�ច រយ ប៉ុែន�េយងេមលអ�ីែដលសេម�ង
ៃនស ញ មន។ េយងជ�សនយូ៍� េយងេឃញទីសំគល់មយួ ប៉ុែន�េយងេមល
សំេឡងៃនស ញ ។”
113 អូ �េលលូយ៉! សំេឡងៃនស ញ ! �ពះបនមនបនទូល�បបម់៉ូេសថ “េបេគ
មនិ�� បស់េម�ង សំេឡងៃនស ញ ទីមយួ បនទ បម់កពួកេគនឹងឮសំេឡងៃនស ញ
ទីពីរ។” មនិសូវមនស ញ ប៉ុនម នេទ ប៉ុែន�សំេឡងបនេ ជមយួ�។
114 េឃញេទ ជនជតិយូ�េនះ គតដ់ឹងពីអ�ីែដលគតក់ំពុងនិយយអំពី។ គត់
បននិយយថ “ខញុ ំបនេឃញករយល់េឃញ ខញុ ំបនេឃញទីសមគ ល់ ករអ�ច រយ
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មនុស�ខ� ក�់តវបនជសះេសប យ និង�គប�់បេភទៃនស ញ េផ�ងៗគន  ប៉ុែន�ខញុ ំឆងល់
ប៉ុែន�ឥឡូវេនះខញុ ំេឃញសំេឡងេ ពីេ�កយ� នឹងមនិកត�់ពះជបីែផនកេទ េហយ
និយយថ ‘�ទងជ់�ពះែតមយួជ�ពះវរបិ� េហយបនទ បម់កជ�ពះ�ជបុ��…’
គតនិ់យយថ ‘�ពះជ�ពះ◌ៈ លកខណៈបីៃន�ពះ បីមុខងររបស់�ពះ។’” បន
និយយថ “េនះបនប ជ ក។់”
115 អូ បង�បស េយងបនទទួល�រមយួ! “ចូរេ  �បបព់ួកសិស�របស់ខញុ ំ! ខញុ ំ
មនិែមនជអនក�� បេ់ទ មន កេ់ទ តជិត�� ប ់េហយមន កេ់ទ ត េ រស់។ ខញុ ំជ�ពះអងគ
ែដលគងេ់  េហយនឹងយងមក ជឫសនិងជពូជពង�របស់�ពះបទ�វឌី ជ
ផក យភ� ឺនិងជផក យ�ពឹក។” បទ!
116 េត�មនអ�ីល�េពលេ  េ េធ� េបមនិទនម់នអ�ី�បប?់ មនេរ ងចង�់បប់
�តវេហយៈ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ �ស�ញ់អនកទងំអស់គន ។
�ទងប់ន�� បេ់ដមបអីនកទងំអស់គន ។ �ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ។”
117 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលធ� បចូ់លរមួកនុងកិចច�បជំុ េហយេឃញទី
សំគល់ដអ៏�ច រយ និងករអ�ច រយៃន�ទង—់ៃនករេលចមករបស់�ទង ់ ពីរេប ប�ទង់
បនេបកសែម�ង និងអ�ីៗ? េនះជ�ពះៃន�ថ នសួគ ៌ ែដលបនេ�បសឲយរស់
េឡងវញិ។
118 អនកគួរែតេឃញទីសមគ ល់ៃនស ញ ជភ�េហេ�ពររបស់�។ �ជពន�ឺមយួ
ដូចជបេងគ លេភ�ង េហយេ កនុងេនះមនស ញ តូចៗបី �ពះវរបិ� �ពះ�ជបុ��
និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលមនិែមនជមនុស�បីនក។់ �គឺជ�ពះែតមយួែដល
រស់េ កនុងមុខងរបី។ �ពះដូចគន ! �េលលូយ៉! �ពះេ ពីេលអនក �ពះេ ជមយួ
អនក �ពះេ កនុងអនក។ ករបនទ បខ�ួន�ទងដូ់ចគន  សម� ត�កមជំនំុរបស់�ទង ់ េដមប ី
�ទង�់ចមន�ពះជនមរស់។ េពលអនកកត�់ទងជ់បំែណកៗ េហយយកមយួេចញ
េ ទីេនះ េហយមយួេ ទីេនះ មយួេ ទីេនះ �ជមនុស�មនិេជ ែដល�ចេធ�
បន។
119 ខញុ ំេជ េលកររស់េឡងវញិរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលរស់ពី�� បេ់ឡងវញិ។
េហយ�ទងែ់តមយួអងគគតែ់ដល�ចនិយយបនថ “អំ�ចទងំអស់េ
�ថ នសួគ ៌និងែផនដី�តវបន�បគល់មកៃដខញុ ំ។ អំ�ចទងំអស់ៃន�ថ នសួគ ៌និង
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ែផនដី�តវបន�បគល់មកៃដរបស់ខញុ ំ។ ចូរេ �គបទី់កែន�ងកនុងពិភពេ�ក េហយ
ផ�យដំណឹងល�ដល់មនុស�ទងំអស់។” ដំណឹងល�មនិែមនមកេ�យពកយសម�ី
ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��មរយៈ�ពះេច�� និងករសែម�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះ
ជួយអនកឱយេជ  �ពះជមច ស់ជួយខញុ ំឱយេជ  េនះេយងនឹងេឃញ�ពះេយសូ៊វេ
ៃថង�មយួ។

េពល�ទនិចៃនជីវតិ�តវចប ់ េយងនឹងេឃញ�ពះេយសូ៊វ
េ ទីបំផុត

េ េលបល�័ងកដ�៏សស់�� តរបស់�ទង ់ �ទងនឹ់ង�� គមនខ៍ញុ ំ
េ ផទះ

បនទ បពី់ៃថងបនកន�ងផុតេ ។ (�តវេហយ។)
ខ�ច�់តវបន�ងេ �ម�ន មេជង
ពីជនចែម�កេនះមកពី�ចងំទេន�កលីេឡ។

120 ពួកេគបនសម� ប�់ទងេ់�យ�រ�ទង�់ងំអងគ�ទងជ់�ពះ េហយ�ទងគឺ់ជ
�ពះ។ ពួកេគបនឆក ង�ទង ់ ពីេ�ពះ�ទងប់នសុគតេ�កមករ�កេ់ទសទណ� ។
េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំមនិេជ េលករ�កទ់ណ� កមម។ �ពះេយសូ៊វបន
សុគតេ េ�កម—ករ�កទ់ណ� កមមពីរ�� ភបិលសហពន័ធៃនទី�កងរ ៉មូ។ ករ
�កទ់ណ� កមមេចទ�បកន ់ គឺ ពយរួេ េលេឈឆក ង។ �ទងសុ់គតេ�យេទស
�ប�រជីវតិ េ�ះសេម� កបំពករ់បស់�ទងេ់ចញ េហយពយរួេ ទីេនះ េធ�ឲយ�ទង់
�បឱ់ន េហយ�ទងសុ់គតកនុង�ថ នភពេនះ។ ប៉ុែន��ពះបនេ�បស�ទងេ់ឡងវញិ
េ ៃថងទីបី!
121 េហយេយងជ�ក�រីបស់�ទង។់ េហយេបេយងមនិឈរជំនួស�ទង ់ េត
អនក�នឹងឈរជំនួស�ទង?់
122 បុរសមន កប់នជួបខញុ ំកលពីៃថងមុន បននិយយថ “អូ បង�បស�បណ�ំ
េតអនកមនិបន�បបេ់ទឬ។ អនកឈបនិ់យយេ ។ អនក—អនកេធ�ឱយខូច�រមមណ៍
មនុស��សី អំពីពួកេគកតស់កខ់�ី េហយអំពីពួកេគេធ�ករេនះ េហយេធ�ែបបេនះ
ជេដម។”
123 ខញុ ំបននិយយថ “េបខញុ ំមនិ�បបេ់គ អនក�េ �បបេ់គ? េតអនក�នឹង
�បប�់?”
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និយយថ “ែមនេហយ អនកេធ�ឱយពួកេគខឹង។”
124 ខញុ ំចងឲ់យេគខឹងខញុ ំជង�ទង។់ �គឺជករពិត។ �តវេហយ! [កែន�ងទេទេ
េលកែសត—េអដ។] �តវេហយ។ េតអនក�នឹង�បប�់? មននរ�មន ក�់តវ
�បប�់។
125 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “េ �បប។់ ចូរេ �បបព់ួកសិស�របស់ខញុ ំថ ខញុ ំ
បនរស់េឡងវញិេហយ។ [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] ែមនេហយ ខញុ ំ
េ ជមយួអនកជនិចច រហូតដល់ទីប ចបៃ់នពិភពេ�ក។”
126 េតអនកេជ េទ មតិ�ៗ?

សូមឲយេយងអធិ�� ន ដូចែដលេយងេ�នកបលឥឡូវេនះស�មប់
ករអធិ�� ន។
127 �ពះបិ�េអយ! ពិត�ស់ “េ  �បប។់ ចូរេ  �បបព់ួកសិស�របស់ខញុ ំថ
ខញុ ំបនរស់េឡងវញិេហយ។” េហយ�ពះវរបិ�ជ�ពះ មនិ�គនែ់ត�ទងប់ន�បប់
ពួកសិស�របស់�ទងប់៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��ទងប់នបង� ញដល់ពួកេគថ �ទងប់នមន
�ពះជនមរស់េឡងវញិ។ �ទងប់នបង� ញអងគ�ទងជ់មយួពួកេគ េហយបនេធ��ម
រេប បែដល�ទងប់នេធ�មុនេពល�ទងសុ់គត។់ ដប�់បបំនួរយឆន បំនកន�ងផុតេ
េហយ �ពះអមច ស់េអយ �រេ ែតេឆះឆលួ។ �ដូចជពន�ឺនិងេឆះេ កនុងចិត�របស់
េយងសព�ៃថងេនះ ដូចជពួកេគជសិស� ដបតិេយងេឃញ�ពះអមច ស់ែដលមន
�ពះជនមរស់េឡងវញិេ ក�� លេយង េហយេធ�ករែដល�ទងប់នេធ�ពីមុនមក។
េយងដឹងថ�ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ។
128 បុណយអុីេសទរមននយ័េ�ចនចំេពះេយង ពីេ�ពះេយងបនចូលរមួ និងរកី�យ
ជមយួករ�បកបៃនកររស់េឡងវញិរបស់�ទង។់ ពីេ�ពះេយងធ� ប�់� បក់នុង
អំេពបប និងកររលំងដូចកូនេ វេង�ង ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េយងបនរកេឃញ
�ពះគុណ េហយ�ពះបនអតេ់ទសឲយេយងពីអំេពបបរបស់េយង។ �ទងក់ប៏ន
�បទន��ឲយេយង ដូច�ទងប់នេធ�ជបិ�អ�័ប� ំ េដមបបី ជ កថ់�ទងប់ន
ទទួលេយងេហយ។ ឪពុកអ�័ប�បំននិយយថគតប់នេជ �ពះ ប៉ុែន�
�ទង�់បទន��ៃនករកតែ់សបកដល់គតេ់ដមបជីករប ជ កថ់គតប់នេជ
�ទង។់ េហយឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�េអយ ៃថងេនះ ពួកេយង�តវបនកតែ់សបក
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អ�ីៗទងំអស់ៃនពិភពេ�កបនកន�ងផុតេ ។ េយង
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មនេគលបំណងមយួៈ គឺបេ�ម�ទង។់ េយងមនបំណង�បថន មយួគឺ: �ស�ញ់
�ទង ់េធ�ជសិស�របស់�ទង។់
129 េហយឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងនឹ់ងប ជ ក�់រែដល
ែបកបកេ់នះដល់�គបដ់ួងចិត�។ កុំេ�យពួកេគខកខន។ សូមឲយពួកេគេឃញថ
�ទងគឺ់ដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត ែដល�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ
រស់េឡងវញិ េហយនឹងមនរហូតដល់—�ពះវ ិ ញ ណនិងរបូកយរបួរមួគន ជថមីម�ង
េទ ត េ ករយងមកជេលកទីពីរ។
130 ខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺែដលេ ទីេនះ �ពះបិ�េអយេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំ
មនឥឡូវេនះ េ �ពឹកៃថងបុណយអុីេសទរ �កម់យួែឡក (ឬ មនិបន�កម់យួែឡក
េទ ប៉ុែន��គនែ់ត�កម់យួែភ�ត) អំេ�យែដល�ពះអងគបន�បទនមកទូលបងគំ
ដូចជករយល់ដឹង។ ពិភពេ�កេនះ ទូលបងគំបន�តលបម់កវញិេ ទូទងំ
�បជជតិនន �ពះជមច ស់េអយ ពួកេគទងំអស់គន ដឹងេហយ។ ឥឡូវេនះ
ទូលបងគំអធិ�� នថ �រែដល�ទងប់ន�បគល់ទូលបងគំេ ទីេនះកនុងៃ�ព ែដល
កលពីប៉ុនម នៃថងមុន ថ េ េលអំ�ចៃចន�បឌិតែដលកំណតេ់ កនុង�កមជំនុំេ
�ពឹកេនះ មនុស�ែដលបនបេងកតេឡង ទូលបងគំអធិ�� ន�ពះអងគេអយ កនុងេពល
ែដលទូលបងគំមក�កៃ់ដេលអនកជំងឺេ �ពឹកេនះ ជមយួនឹងបងប�ូនរបស់ទូលបងគំ
េ ទីេនះ។ ថ�ទងនឹ់ងទម� កេ់លពួកជំនំុេ �ពឹកេនះ េ�យេសចក�ីេម�� ករ�ុ
េហយ�ទងនឹ់ងេ�បសមនុស�ឱយជ ថនឹងមនិមនមនុស�ទនេ់ខ�យមន កេ់
ក�� លេយងេ េពលកមមវធីិេនះ�តវបនប ចប។់ សូមឲយអនកទងំេនះបន
ទទួលពរ និងបនជសះេសប យ។
131 េយងដឹងថ �ពះអមច ស់េអយ �មនិមនអ�ីែដលេយង�ចេធ�ករ
េ�យខ�ួនឯងបនេឡយ។ �ជជំេន �ម ញ  ដូចកូនេកមង េជ ។ េយង�ច
េឃញពួកសិស�បនទ បពី់ពួកេគបនទទួលអំ�ចេដមបពីយបលអនកជំងឺ ពួកេគ
បនេចញេ េហយ�តវបនចញ់េ�យ�រជំងឺឆកួត�ជក ែ�សកយំ �បែហលជ
េ�តេឡងចុះ េហយពយយមេធ�ឲយ�រក�េនះចកេចញ។ ប៉ុែន�េពលបនជួប
�ពះេយសូ៊វ អូ ខុសគន យ៉ង�េ ! �ទងម់នបនទូលថ “វ ិ ញ ណ��កកេ់អយ ចូរ
េចញពី�េ ។” ខុសគន យ៉ង�! អូ �ដឹងថ េនះមនិែមនជ�វក័េទ។ េនះ
គឺជ�ពះអមច ស់ផទ ល់។ វ ិ ញ ណកែ៏ហកេកមងេនះេចលេ េលដី។ ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊
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មន�ពះបនទូលថ “គតម់និ�� បេ់ទ។ �គនែ់តយកគតេ់ឡងេហយផ�ល់��រ
មយួចំនួនឱយគត។់” វ ិ ញ ណ��កកប់នចកេចញ។

132 ឱ�ពះេយសូ៊វ �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ សូម�ទងយ់ងមកម�ងេទ ត ចកេ់�បង�ងំ
�កមជំនុំរបស់�ទងេ់�យេសរ ីេពញេលញ �បកបេ�យអំ�ច។ សូម�ពះវ ិ ញ ណ
ៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ �ពះេយសូ៊វេ�បសពួកជំនំុតូចេនះឱយរស់េឡងវញិ
េ �ពឹកេនះ េ ជជំេន ថមី ឫទធ នុភព អំ�ចៃនេសចក�ីជំេន  េដមបេី�យេយង
�ល់គន �ចេធ�េ�យអនកេបក�បស់ទងំអស់�តវ�ម៉ស់។ សូម�ទង�់បទន
�ពះអងគមច ស់។ សូមថ� យមនុស�ទងំេនះេ កន�់ទង ់ េ�យទូលសូម�ទងន់ឹង
�បទនពរដល់េគ េហយ�បទនេសចក�ីសេ ងគ ះដល់�ពលឹងពួកេគ េ�បសរបូកយ
ពួកេគ �មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះអមច ស់ៃនេយង។

133 េហយេ�យឱនកបល ខញុ ំនឹងសួរសំណួរ។ េតមននរ�មន កេ់ ទីេនះែដល
មនិែមនជ�គិ�ទ ន ចងប់នេគចងចឥំឡូវេនះ េហយនិយយថ “អធិ�� ន
ស�មបខ់ញុ ំ បង�បស �បណ�”ំ? �ពះ�បទនពរអនកេ ទីេនះ។ នរ�មន ក់
េផ�ងេទ ត “ខញុ ំមនិែមនជ�គី�ទ នេទ។ ខញុ ំបនឮដំណឹងថ �ពះេយសូ៊វមន�ពះជនម
រស់េឡងវញិ ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជមនិដឹងេទ។ �ទងម់និែដលរស់េឡងវញិកនុងចិត�ខញុ ំេទ។
ខញុ ំមនិេពញចិត�េទ។ ខញុ ំកឈ៏ែឺដរ។ ខញុ ំនឹងឆ�ងកតប់នទ តអ់ធិ�� ន �តឡបម់កវញិ
េហយឆ�ងកតម់យួេទ ត �តឡបម់កវញិេហយឆ�ងកតម់យួេទ ត។ ខញុ ំនឹងេចញពី
�ពះវ�ិរមយួេ �ពះវ�ិរមយួ េហយកែន�ងមយួេ កែន�ង។” េនះមនិែមនេទ។
�តវេជ េល�ទង។់ �ទងប់នរស់េឡងវញិ។ ែដលេ�ះ��យ�។ មនអនកេផ�ង
េលកៃដេទ? និយយ…�ពះ�បទនពរអនក។ �ពះ�បទនពរអនក។ នរ�មន ក់
េផ�ងេទ ត “ខញុ ំចងេ់ជ ។ ខញុ ំចងេ់ជ ”?

134 េ ទីេនះមនអនកឈបឺ៉ុនម ននក?់ េលកៃដេឡងនិយយ “ខញុ ំចងេ់ជ ។ ខញុ ំចង់
ដឹង�រេ �ពឹកេនះ។” �ពះ�បទនពរអនក។ �មនិអីេទ។ បទ �ពះ�បទនពរអនក
កូន�បស។ ល� �តឹម�តវ។

135 ឥឡូវេនះ េថតឌី ខញុ ំចងឱ់យអនកេលងបទ “�គេពទយដអ៏�ច រយ ” �គនែ់តមយួ
នទី �បសិនេបអនកនឹង�ច “ឥឡូវេនះគឺេ ជិត។” េហយខណៈេពលែដលអនក
កំពុងេធ��…
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136 �ពិបក�ស់ឥឡូវេនះ។ និមតិ�កំពុងទម�ុះេពញ�គរ សូមេមល។
ែមនេហយ ខញុ ំកំពុងពយយម ខញុ ំបនពយយមអនុ ញ តឱយេនះជកររស់េឡងវញិ
ខពស់ជងបន�ិច ខពស់ជងបន�ិចពី—ពីគំនរេផះែដលខញុ ំបនអងគុយ។ ខញុ ំចងប់នករ
េបកសែម�ងបន�ិចេទ ត។ ខញុ ំដឹងេរ ងមយួៈ ឲយែតខញុ ំកនកិ់ចចបេ�មដំបូងេនះ កិចចករ
ទីពីរមនិមក មនិបនមកេទ។ ឥឡូវេនះដ�ប�ខញុ ំកនទី់ពីរ ទបីីនឹងមនិមកេទ។
ខញុ ំ�តវែតេដរេចញ �តវេដរេចញ េហយេជ � “�ពះមនបនទូលដូេចនះ!” ប៉ុនម នៃថងមុន…

137 ឥឡូវេនះអនក�ចេងបកបលរបស់អនកឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកចង។់ ខញុ ំេឃញ
ៃដរបស់អនក �ពះបនទទួលពួកេគ។

138 ខញុ ំចង�់បបអ់នកបន�ិច។ បង�បសេអដ ឌុលតុន ខញុ ំេជ ថគត�់គនែ់តចូល
មកកនុងទ� រ បង�បសបទីសទដល៏� គតនិ់ង�បពនធរបស់គត។់ បង�បសេជ
ហ�ីេ ទីេនះ។ អូែថល េជ ហ�ី។ េហយគតេ់ ទីេនះ ខញុ ំដឹងថគតេ់ ទីេនះ
េ កែន�ង�មយួ។ េទះជយ៉ង� ពួកេគជបងប�ូនបនបេងកតករ�បជំុ
មយួស�មបខ់ញុ ំេ  េ រដ�េកន�គី។ បងប�ូន�បស បងប�ូនដម៏នតៃម� �ស�ញ់
អនកជិតខង និង�បជជនរបស់ពួកេគ។ ពួកេគមន�ល�បជំុ និងអគរឃ� ងំ
�វធុនិងរបស់របរេផ�ងៗ �គនែ់តស�មបក់មមវធីិមយួយបប់៉ុេ�� ះ ពួកេគបន
ជួលេ�គ ងស �� វធុ។ បងេជ ធី ហូវរ័ គឺគត…់អិល ជី ហូវរ័ បនបេងកតេឡងេ
�កងេអលី�បិត។ េហយបង�បសេអដ ឌុលតុនមកេ  េវ លឡូេសដ ឬ—ឬ �ំ
េមេសត �ំេមេសត។ េហយបង�បស ប�ូន�បសមន កេ់ទ តបនចុះេ ជំុវញិទី�កង
ក� សេឃ ជកែន�ងែដលខញុ ំេកត។ មនុស�មន េ ទីេនះ ជកែន�ងែដលខញុ ំេកត និង
ធំធត ់ជកែន�ងែដលេទវ�របស់�ពះអមច ស់បនេលចមកខញុ ំជេលកដំបូង។

139 េហយខញុ ំចង�់តឡបេ់ វញិ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមន�រមមណ៍េង ងឆងល់បន�ិច។ េហយ
ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ស�មបជ់�បេយជនដ៍ល់បងប�ូន ខញុ ំនឹងេរ បចំ
កិចច�បជំុ។” េពលខញុ ំមកដល់�ជលងភនេំនះភ� ម បំពងក់របស់ខញុ ំបិទជិត េហយខញុ ំ
មនិបននិយយអស់រយៈេពល�បបំនួៃថង រហូតដល់កិចច�បជំុបនកន�ងផុតេ ។

140 បង�បស រដូែឌលគត�់បែហលជេ ទីេនះេ �ពឹកេនះផងែដរ បងប�ូនមន ក់
មកពីេ�ងឧេបសថេនះ គត ់ និង ជូេន  េជកសុននិងពួកេគ ខញុ ំ�តវមនករ�បជំុ
ស�មបគ់ត។់ េហយភ� មៗេនះបំពងក់របស់ខញុ ំ��បែ់តបិទ។ េហយេរ ងដំបូងេត
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អនកដឹងេទ ខញុ ំបន�គន�បែហលមយួរយ�ប។ំ េហយខញុ ំនឹងេ �បជំុជដំបូង—េហយ
ដុកបននិយយមកកនខ់ញុ ំ…ខញុ ំបននិយយថ “បំពងក់របស់ខញុ ំស�ក។”

141 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងឲយអនកនូវអ�ីមយួេដមបបីនធូរបំពងក់ េហយអនកបន�
ផ�ព�ផ�យ។” េហយខញុ ំបនយកអ�ីមយួេផ�ងេទ តែដលគតឲ់យខញុ ំ េហយអ�ីេនះ
ែដល�បនទញ�បេ�ងឆ�ឹងេនះចុះេហយ��ងំ�។ បនទ បម់កខញុ ំបនេដកេ
េលែ�គអស់រយៈេពល�បបំនួៃថងេ�យ�គនែ់តេក� ខ�ួនខ� ងំ។

142 បងប�ូនរបស់ខញុ ំជេ�ចនេ ទីេនះមករកខញុ ំ បងប�ូនលប ីៗ ជេ�ចនបនមក
អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ បង�បស �ក� ំេសន លលីញមក បង�បសរដូែឌល បងប�ូន
ទងំអស់គន េ ទីេនះ។ ទងំអស់បន�បមូលផ�ុ ំគន អធិ�� ន និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។
ខញុ ំអធិ�� ន ពយយមអស់ពីសមតថភព មនិ�ចសូមបែីតខ�បឹ�បប។់ ខញុ ំឆងល់ “េត
�និយយអំពីអ�ី?” �បពនធគួរឱយ�ស�ញ់របស់ខញុ ំអងគុយេ ទីេនះ នងនិងពួកេគ
អធិ�� នឱយខញុ ំ �គនែ់តបន�េ ដែដល។ ពួកេគមនិ�ចយល់បនេទ។

143 ឥឡូវគតឲ់យថន មំកខញុ ំេលប ប៉ុែន�ខញុ ំមនិបនេលបេទ េ�ពះ�មន�រធតុ
េញ ន។ េហយបនទ បម់កខញុ ំ�គនែ់តអនុ ញ តឱយ�េ ។ េហយខញុ ំេចះែតគិត
“�ពះអមច ស់េអយ!”

144 េហយបនទ បពី់កិចច�បជំុទងំអស់�តវបនប ចបេ់ ៃថងចនទ (េនះគឺជករ�បជុំ
ចុងេ�កយេគសនមតថ់ជៃថងេ រ)៍ េហយបនទ បម់ក (ខញុ ំេជ ) េហយបនទ បម់ក
េ ៃថងចន័ទ ខញុ ំបនពយយមេ�កកេឡង។ ខញុ ំេខ�យ�ស់ ខញុ ំមនិ�ចចូលបនទប់
បនេទ។ ខញុ ំបនអងគុយចុះ។

145 អនកដឹងេទ ខញុ ំពិតជអរគុណខ� ងំ�ស់ស�មបភ់រយិែដល�បទនេ�យ
�ពះ។ ែមនេទបងប�ូន? �បពនធជគូកនពិត!

146 ខញុ ំបនអងគុយចុះ។ ខញុ ំេធ�ចលនេ រកនង េហយចបន់ងមកជិតខញុ ំ។ េហយ
ខញុ ំបននិយយថ “េម�េពលខ�ះខញុ ំឆងល់ថ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំឆងល់ថេតមន
ប � អ�ី។” ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជមនករ�បជុំេ ទីេនះ េហយ�ពះ
អនុ ញ តឲយខញុ ំេដកែបបេនះ?” ខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ឈ?ឺ” េហយខញុ ំ
បននិយយថ “េពលខ�ះខញុ ំឆងល់ថេត�ទងេ់ ខញុ ំឬអត។់”
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147 នងបននិយយថ “ខម សខ�ួនឯងអត?់” េឃញេទ? េហយនងបន�បបខ់ញុ ំ
ថ “ប៊លី េតអនកមនិដឹងថ�ពះដឹងពីអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�ជមយួអនកេទឬ? �គនែ់ត
េ េសង មេ ។”
148 ដូេចនះេហយ ខញុ ំបនចូលេ ។ ករស�ីបេនទ សខញុ ំបន�ិច អនកដឹងេទ។ ដូេចនះេហយ
ខញុ ំកចូ៏លេ េដកេលែ�គ។ នងចូលមកេដមបផី� ស់ប�ូរក�មល។ េហយនងបន
ទទួល—វតថុេ េលៃដរបស់នង េហយេ េពលែដលនងចបេ់ផ�មេចញ ខញុ ំបន
េមល េហយមន…
149 ខញុ ំបនេឃញអូល-…អគរ�វធុដធ៏ំមយួ ែដល�ពះ�ទិតយបនរះចុះមកេលដី
ផ�ុ ំ�េ ជបំែណកៗ �ពះ�ទិតយរះពី�ថ នសួគ។៌ េហយមន ស�ីបីនកនិ់ងបុរស
មន ក ់ េឡងមក។ េហយពួកេគបនេចញមកដូចជតូចៗ ដូចជតូច…�បេភទៃន
កេំភ�ងខ�ីមយួចំនួន ដូចជ។ េហយគតប់ននិយយថ “ែដលជំរញុ�កចក។”
េហយបននិយយថ “េយងនឹង…អនកកនប់ំែណកទងំេនះេឡង បង�បស�ប
ណ� ំេហយេយងនឹង�ងសងេ់�គ ងសឹកេនះប�មងទុកស�មបអ់នក។”

េហយខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ ខញុ ំនឹងេធ��។”
150 ប៉ុែន�មនអ�ីមយួបននិយយថ “កុំេធ��។” អ ច ឹងខញុ ំេឈងេ យកដុំ
មយួហនឹងមកសងេ់ឡងែបបហនឹង។ េពលេនះសេម�ងមយួបននិយយមកខញុ ំ
េហយនិយយថ “ឥឡូវេនះពួកេគេ េលផ�ូវេដមបនីអំនក�តឡបេ់ វញិ។ េតអនក
មនិេជ េទ។” បននិយយថ “ពួកេគពិតជេ�ម ះ�តង�់ស់ េហយេគមករក
អនកជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ប៉ុែន�ពួកេគខុស។” េឃញេទ?
151 ហ�ីដ សុតែមនពួកេគជេ�ចនេ ទីេនះ គឺេ ទីេនះ េ េពលែដលខញុ ំបន
�បបព់ួកេគអំពី�។ មនិដល់មយួេម៉ងផង �បជជនបនេបក�នមកដល់ទ� រខញុ ំ។
ខញុ ំបននិយយថ “មន ស�ីបីនកនិ់ងបុរសមមន ក។់”

“េនះជករពិត។”
“េគមកជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ឬ?”
“បទ េ�ក…”

152 ខញុ ំបននិយយថ “ជករពិត�ស់ អនកដឹងពីអ�ីែដល�តវ�បបព់ួកេគ។” ខុស
េ�យេ�ម ះ សូមេមល។ មនុស�ល� ែតខុសេ�យេ�ម ះ។ េឃញេទ?
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153 បនទ បម់កខញុ ំបនគិតថ “អ ច ឹងេតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបន? េតខញុ ំ�តវេធ�ដូចេម�ច?”
េហយបនទ បម់កេម�ចូលមក េហយនងក�៏តលបម់កវញិ។ េហយបង�បស ហ�្
រដីឌីបនេ �បប�់បជជន។ េហយមយួសនទុះេ�កយមក ខញុ ំកេ៏ ទីេនះ—េ េល
ែ�គ េហយខញុ ំគិតថ “េហតុអ�ីបនជ�េកតេឡងដូេចនះ? េហតុអ�ីខញុ ំមនិ�ចនិយយ
បន? េហតុអ�ីខញុ ំមនិ�ចនិយយជមយួនរ�មន កឬ់អ�ីមយួ?” េហយខញុ ំបនេដក
េ ទីេនះ។ េហយេម�កចូ៏លមកេ�កបនទបវ់ញិ។
154 េហយខញុ ំេមលេ  ខញុ ំបនេឃញអ�ីមយួេធ�ឱយ�ពិចែភនកមខ ង។ េហយខញុ ំបន
េមល េហយមន…ជ ជ ំងរបស់ខញុ ំេបកេឡង េហយខញុ ំបនេឃញ�ពះេយសូ៊វ។
េតមនបងប�ូនប៉ុនម ននក ់ ែដលធ� បឮ់ខញុ ំនិយយថ ខញុ ំបនេឃញ�ពះេយសូ៊វ
ពីរដងកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ កនុងនិមតិ�មយួ? េហយខញុ ំេជ ថ ខញុ ំនឹងបនេឃញ�ទង់
ម�ងេទ ត មុនេពលប ចប ់ សូមេមល េឃញ�ទងម់�ងេទ ត។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំបន
�កេឡកេមលេ  េហយៃផទេមឃេ ខង�� ំេ ទីេនះ �កដូ់ចជខញុ ំេមលេ
�មជ ជ ំង។ េហយមន�ពះគមពរីបនឈរយ៉ង�តឹម�តវដូចេនះ �ពះគមពរីដ៏
ធំអ�ច រយឈរេ េលេមឃ។ ែមនេហយ មនអ�ីមយួបនភ�េឺ ជុំវញិ�ពះគមពរី េហយ
េចញពី�ពះគមពរីមក េឈឆក ងមសពិត�បកដ។ េហយ�ឈរយ៉ងដូេចនះ េហយ
ពន�ឺេចញមកពីជំុវញិ� េហយេចញពីេឈឆក ងេនះ�ទងប់នយងមក។ �ពះគមពរី
បនឆ�ុះប ច ំងពីេឈឆក ង េឈឆក ងឆ�ុះប ច ំងពី�ទង។់ េហយ�ទងយ់ងេចញមក
េហយ�ទងយ់ងចុះេ កែន�ងែដលខញុ ំេ ។ ខញុ ំ�ចេមលេឃញ�ដូចធមម� ខញុ ំ�ច
េមលេឃញេឈឆក ងែដលឆ�ុះប ច ំងពីសករ់បស់�ទងែ់ដលឈរេ ទីេនះ េ�យ
ពយរួេល�ពះភ័ ក��ទង។់
155 �ទងេ់មលមកខញុ ំយ៉ងេនះ េហយ�ទងម់នបនទូលមកខញុ ំថ “អនកកំពុងរងច់ំ
ពន័ធកិចចថមីរបស់អនកេដមបបី ជ កជូ់នអនក។” �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំបនប ជ ក�់
ដល់អនករចួេហយ។ ��តវបនប ជ ករ់ចួេហយ។ អនក�តវែតទទួលយក�។” េឃញ
េទ? េហយខញុ ំបនឈរ េហយ�� ប�់ទងម់យួែភ�ត។ េហយ�ចូលមកកនុងគំនិត
របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមនិបនឮេនះេទ ��គនែ់តចូលកនុងចិត�ខញុ ំ។
156 ដូចជមនុស�មន កែ់ដលគតជ់មនុស�មនបបេពញមយួជីវតិ េហយគត់
ដឹងថមនគមពរី ដឹងថមន�ពះ ប៉ុែន�ភ� មៗេនះ គតប់ន�� បេ់សចក�ីអធិបបយ
េនះមនអ�ីមយួ�បបគ់តថ់ “គឺអនក។” បនទ បម់ក �ពះបនទូលដែដលេនះមនេ



េ  �បប់ 37

ទីេនះ�គបេ់ពលេវ� ប៉ុែន���តវបនប ជ កដ់ល់គត ់ បនទ បម់កគតនិ់យយថ
“�ពះអមច ស់ អតេ់ទសឱយខញុ ំផង។” ប៉ុែន� �នឹងមនិេធ�អ�ីល�េឡយ រហូតដល់គត់
ទទួលយកករសេ ងគ ះរបស់គត ់ រចួគតេ់ចញេ ជ�គិ�ទ ន។ មនិថគតយ់ំ
ប៉ុ��  អង�រប៉ុ��  គត�់តវែតទទួលយក។

157 េហយ�ទងម់នបនទូលមកខញុ ំថ “អនក�តវែតទទួលយក��មរេប បដូចគន ។
អនក�តវែតេជ �។”

158 ខញុ ំខ� ចចញ់។ អ�ីកេ៏�យ ខញុ ំខ� ចនឹងនមំកនូវករ�បមថ។ ខញុ ំែតងែតខ� ច
� េមល គិតថខញុ ំនឹងេ ខុស។ េ�ពះ ខញុ ំបន�ពមនពី�ពះគមពរីអំពីរេប ប
ែដលម៉ូេស�តវបន�បទនអំ�ចដអ៏�ច រយ េហយគតប់ន�យថមជំនួសឱយករ
និយយេ កន�់។ ខញុ ំចពីំេអលីយ៉ េ�យ�រគតក់បលទំែពក េកមងៗតូចៗ
និយយេលងេសចគតថ់គតទ់ំែពក េហយគតប់ន�កប់�� �េលកុមរ
ទងំេនះ េហយែសសិបពីរនកក់នុងចំេនមពួកេគ�តវបនសម� បេ់�យខ� ឃមុ ំ
េឃញេទ។ េហយេនះមនិែមនជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ប៉ុែន��ជេ��េនះខឹង។
េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនឆ�ងកតេ់រ ងទងំអស់ មកដល់ករេនះ។

159 េហយេ ទីេនះ �ទងឈ់រនិយយជមយួខញុ ំ។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “ប៉ុែន�
អនកេដរជមយួេ�ចនេពក។” �ទងម់នបនទូលថ “េដមបេីដរជមយួខញុ ំ អនកនឹងេដរ
ែតមន កឯ់ង។”

160 ខញុ ំបនេឃញេ េពលេនះ ខញុ ំកំពុងផ�ល់��រេ�ចនេពកដល់និកយ និងអ�ី
ៗទងំអស់ អនកេឃញេហយ មននរ�មន កព់យយម�បបអ់នកពីអ�ីែដល�តវេធ�
និងអ�ីែដលមនិគួរេធ�។ អនក�តវែតេដរ�ម�ទង។់ ឥឡូវេនះ ចូរនឹកចពីំករនិមតិ�
ែដល�ទងប់ន�បទនដល់ខញុ ំអំពី�តី អនកដឹងេទ ពីរេប បែដលអនកមនិ�ចបេ�ង នទី
សមគ ល់ករអ�ច រយដល់ទរកេពនទីកុស�។ អនកចេំទ។ េហយេ ទីេនះ។ េហយ
ខញុ ំ�តវេ ែគមៃន�រថមីេនះ។

161 ខញុ ំបននិយយថ គម នអ�ីេលសពីករនិមតិ�បនចកេចញពីខញុ ំេទ “�ែមន៉
�ពះអមច ស់!” េហយ�បពនធខញុ ំឈរេ ទីេនះ េសទរែតដួលសន�ប។់ េហយខញុ ំកេ៏�ត
ចុះពីែ�គ ខញុ ំ�ចនិយយបនល�ដូចែដលខញុ ំធ� បេ់ធ�។ កនុងមយួវនិទី �គនេក� បន
ចកេចញពីខញុ ំ។
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162 ខញុ ំបនទូរស័ពទេ េ�ក ដុក ឈនី ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងឱ់យអនកេមល
មកខញុ ំ។”

គតប់ននិយយថ “អ�ី?”
163 េហយខញុ ំមកទីេនះ េហយគតេ់មលមកខញុ ំ េមល�ម�បេ�ង�បេ�ង
ទងំេនះ បននិយយថ “�បបខ់ញុ ំពីអ�ីែដលបនេកតេឡង បង�បស�បណ
�។ំ”

េហយខញុ ំបននិយយថ “េតអនកេជ េរ ងរបស់ខញុ ំេទ?”

គតប់ននិយយថ “េតខញុ ំ�ចសង�យ័�េ�យរេប ប�? �បន
េកតេឡង។”
164 េនះេហយជ� េឃញេទ។ េនះេហយសម� ញ់។ �ពះដឹងពីរេប ប�កអ់នក
េ េលគំនរេផះ។ �ទងដឹ់ងពីរេប បេធ�អ�ីមយួស�មបអ់នក រហូតដល់�ទង�់ចទទួល
បន�រមកកនអ់នក េមល េដមបេីធ�អ�ីមយួ។
165 ៃថងេនះ ខញុ ំមនិដឹងថចញ់ប៉ុនម នេទ។ ខញុ ំបនចូលេ មនិយូរប៉ុនម ន ខញុ ំកំពុង
�� បវ់ទិយផុ�យ។ េហយមនអនកបេ�ម�ពះមន កអ់ធិបបយអំពីកររស់េឡងវញិពី
កូរនិថូសទីមយួជំពូកទី១៥។ េហយគតប់នអធិបបយអំពីកររស់េឡងវញិ។
េហយគតឈ់បេ់ ក�� លៃនេសចក�ីអធីបបយរបស់គត ់ េហយគតប់ន
និយយថៈ “អនកដឹងេទ មនុស�ជេ�ចនខ� ចប�ជយ័។” គតប់ននិយយថ
“េ េពលែដលឧត�មេសនីយ ៍ ផតតុ់ន បនបតប់ងទ់�នមយួ�កម។” បន
និយយថ “បនទ បម់កពួកេគបន�បបគ់ត…់ គតប់នប ជូ នមកេហយគត់
ចងប់នមយួចំនួនេទ ត េហយេគកប៏ ជូ នគតេ់ េទ ត។ គតប់នសម� បព់ួកេគ
េហយគតក់ប៏ ជូ នេ េទ ត។ េហយេ េពលែដលគតប់នយក�កមទីបីេ
ទីេនះ។” បននិយយថ “�ល់េពលែដលឮសនូ�គបក់េំភ�ង ពួកេគនឹងរតេ់
េ�កមសំណប៉�ងំ ឬរតេ់ េ�កមអ�ីេផ�ងេទ ត េ�យភយ័ខ� ច។”
166 គតប់ននិយយថ “ប ជូ នមនុស�មកឯខញុ ំ មនិែមនយកកូនេកមងេទ។” គត់
បននិយយថ “ខញុ ំចងប់នបុរសែដលេ�ត មខ�ួន�� ប។់ ខញុ ំមនិចងប់នអនកែដល
ខ� ច�� ប។់ េបបុព�េហតុែដលេយងតសូ៊មនិសមនឹង�� បេ់នះ សូមឲយេគេ ឆង យ
ពីខញុ ំ។ ខញុ ំចងប់នបុរស។”
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ពួកេគថ “ប៉ុែន�អនកបនចញ់ករ�បយុទធពីរឬបី។”
167 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិបនចញ់ស ងគ មេទ។ ខញុ ំេទបែតចញ់ករ
�បយុទធ។” អ�ីមយួបននិយយេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។
168 ខញុ ំចថំ ៃអ�នេ់ វរ័ បននិយយថ “េពលខញុ ំគប�់គបក់េំភ�ងប ជ  េគ
កគ៏ប�់គបក់េំភ�ង េគដក�េចញ េហយ�ជេរ ងមនិដំេណ រករ” បននិយយថ
“ខញុ ំមនិ�ពមចុះចញ់េទ។ ខញុ ំបនេបះ�គបក់េំភ�ងេចញ េហយ�កម់យួ�គបេ់ទ ត
ចូល�កលបង។ �បសិនេប�មនិដំេណ រករេទ ខញុ ំ�កម់យួេទ តចូល រហូតដល់�
ដំេណ រករ។”
169 េនះជវធីិែដល�តវេធ�។ ខញុ ំមនិដឹងថ�នឹងេ ជយ៉ង�េទ។ ប៉ុែន��ពះ
ជេ �កមរបស់ខញុ ំេលេវទិកេនះ ខញុ ំមនិដឹងថមនចំនួនប៉ុនម ន និងេតករ—េត
ករ�បយុទធប៉ុនម នែដលខញុ ំនឹងចញ់េនះេទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងមនិចញ់ស ងគ មេទ។ �ទង់
បន�បបខ់ញុ ំថ �ទងនឹ់ងេ ជមយួខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងឈររហូតដល់ខញុ ំេឃញពន័ធកិចច
ប ជ កេ់ហយេឃញ�ដំេណ រករ។ ខញុ ំចបេ់ផ�មេ �ពឹកេនះ េ�យ�ពះគុណរបស់
�ពះជមច ស់។ ខញុ ំមនិដឹងថេត�នឹងដំេណ រករេ ទីេនះេទ ថេត�នឹងដំេណ រករ
េ កែន�ងេផ�ង ឬរេប បែដល�នឹងដំេណ រករ ឬអ�ីែដលនឹងេកតេឡង។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
នឹងេដរ�មបនទ តអ់ធិ�� ន អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ រហូតដល់ខញុ ំដឹងថមនអ�ី
េកតេឡង។ ខញុ ំេឃញ�េកតេឡងពីរឬបីដង។
170 ខញុ ំបនេឃញ�េកតេឡងេ កនុងផទះរបស់េហតទី។ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដល
ធ� បប់នឮេរ ងសត�កំ�បក េហយអំពីេកមង�សីតូច? មនុស�ដំបូងេគបង�ស់
ចប�់ងំពីេយងបន�គ ល់ �ងំពីជំននព់ួកសិស� �តវបនេគផ�ល់ឯកសិទធិឱយ
និយយថ “សំុអ�ីែដលអនកនឹងសំុ” េពលែដលអនកេ ទីេនះ។ ធ� បលឺ់េរ ងេនះេទ?
ធ� បេ់ឃញមនុស��សីេទ? េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលមនិធ� បេ់ឃញនង េហយចង់
េឃញ មនុស��សីែដល�េកតេឡង? េយង…

េហតទី េតអនកនឹងេ�កកឈរបនេទ? គឺ ស�ីេនះេហយ។
171 ឈរេ កនុងផទះរបស់នង។ បនទ បពី់ខញុ ំបនេឃញសត�កំ�បកចំនួន ៨ កបល
េនះមនិែមនជកែន�ង�េនះេទ េហយ�គនែ់តនិយយពកយ េនះពួកេគនឹង
ឈរេ ទីេនះ។ �ជករពតិ។ េនះេហយជពួកេគេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបន
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និយយថ “េតអ�ីបនេធ�ឱយសត�កំ�បកមកទីេនះ?” អងគុយេ តុរបស់នង។ េហយ
ម� យរបស់នង បង�សី �៉យ េ ទីេនះគឺបង�បស �៉យ កំពុងអងគុយេ ទីេនះ។
េតមនប៉ុនម ននកេ់ តុ �ពឹកេនះប៉ុនម ននក?់ េលកៃដេឡង។ ែមនេហយ ពួកេគ
េ ទីេនះជុំវញិ�គរ។ េឃញេទ? មនិអីេទ ពួកេគេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបន
និយយថ “ៃថង�មយួ…” ប�ូន�សីពិករតូចរបស់ពួកេគអងគុយេ ទីេនះ។
172 ខញុ ំបននិយយថ “��តវែតមកេ�យករនិមតិ� ដូេចនះេហយ ប៉ុែន�ៃថង�មយួ
�នឹងមកខុសគន ។” បននិយយែបបេនះ។ ទងំអស់េ េពលែតមយួ អ�ីមយួ
ែដលចកេ់�បង�ងំេរ ងេនះ (ទុក�ឱយមនុស�េនះ) ខញុ ំមនិែដលមន�រមមណ៍ថ
មនករចកេ់�បង�ងំែបបេនះេទ។ េហតុអ�ី? េ�ពះេហតទីនិយយ�តវ។
173 ខញុ ំបននិយយថ “េតសត�កំ�បកមកពី�? គម នកែន�ង�េ ទីេនះេទ
សូមបែីតកែន�ងស�មបព់ួកេគ ដូចជេ េលបេងគ លទូរស័ពទេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំ
បនេឃញ�េកតេឡង�បបីំដងជបគ់ន ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងថ
�មកពី�េទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹង គឺ�ពះជមច ស់
បនពយយមប ជ ក�់រមយួេ កនអ់�័ប�េំពលមយួ។ េហយ�ទងប់នមន
បនទូលថេច មមយួេ មនជីវតិ េ�យ�រ�ទង�់តវករេច មេឈម លេដមបបី ជ ក់
�។ �ចបស់�ស់ថខញុ ំ�តវករកំ�បក េដមបនិីយយេរ ងរបស់ខញុ ំ។ េហយ�ទងប់ន
េធ���បបីំដង ឬ�បពីំរដងជបគ់ន  ជ�បពីំរដង។” េហយខញុ ំបននិយយ…
174 េហយេហតទី�បែហលជមនិដឹងថ ស�ីកំពុងនិយយអ�ីេទ។ រកេមលពីរេប ប
ែដល�ឆ�ងកតអ់នកមននិងអនក�កេ�សកឃ� ន។ េមលពីរេប បែដល�ឆ�ងកតអ់�ីៗ
�គបយ៉់ង េហយមករក ស�ីចំ�ស់ដក៏ំសតម់ន កេ់ ទីេនះ។
175 េហយខញុ ំមន�បកៃ់មភដុ�� រកនុងេ�េ ៉  េដមប�ីបគល់ឲយ ស�ីេនះវញិ នង
បនសនយថផ�ល់�សិបដុ��  េល�កមជំនំុថមីែដលនឹងមកដល់។ េហយខញុ ំមនិ
និយយេរ ងេនះជករ�ម៉ស់ដល់នងេទ នងមនិ�ចមនលទធភពសូមប ី
�សិបេសនេដមបឱីយ�េទ។ ប៉ុែន�េបះដូងរបស់នងេ កនុង�រ នងចងថ់� យ។
បង�បស េនវលី ខញុ ំេជ ថបនទទួលយក�េហយ មនិយកអ�ីែដលេ សល់េនះេទ
�គនែ់តឲយនងឲយៃមភដុ�� រប៉ុេ�� ះ។ េហយខញុ ំមនវកិយ័ប�័តដបដុ់�� រពីរេ កនុង
េ�េ ៉ របស់ខញុ ំ េម�បនឱយខញុ ំស�មបទ់ិញេ�គ ងេទស េហយខញុ ំបននិយយថ
“ខញុ ំនឹង�បគល់�េ នងវញិេ ៃថងេនះ។”
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176 េពលេនះខញុ ំគិតថ មនអ�ីមយួនិយយមកកនខ់ញុ ំថ “�ពះេយសូ៊វទតេឃញ
ស�ីេមម៉យេនះ�ក�់បកប់ីកករ់បស់នង។ េហយ�ទងម់និែដលយក�មកវញិពី
នងេឡយ។” �ទងប់នអនុ ញ តឱយនងបន�េ�យ�រ�ទងម់នអ�ីមយួធំជងេនះ
េ �មផ�ូវ។
177 ខញុ ំមនិសូវដឹងថ�ទងក់ំពុងមនបនទូលមកខញុ ំដូចគន េនះេទ គឺ ស�ីេមម៉យ
គម នប�ី។ ប�ីរបស់នង�តវបនសម� ប។់ ខញុ ំកម៏និបនដឹងែដរថ េនះគឺជ�ពះ
ែតមយួ េ េពលែដលខញុ ំនិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំទុកែតៃមភដុ�� រ អនកមនអ�ីេផ�ងេទ ត
ស�មបន់ង។”
178 ខញុ ំបននិយយថ “អ�ីែដលខញុ ំដឹង គឺ�ពះេយហូ�៉េ ែតជ�ពះេយហូ�៉-យីេរ។៉
�ទង�់ចផ�ល់ករលះបង។់”
179 េហយេហតទីេ�យមនិដឹងថនងកំពុងនិយយអ�ី កេ៏�កកេឡង េហយ
និយយថៈ “េនះមនិែមនជករពិតេទ បង�បស �បណ�។ំ” អូ! េនះជេរ ង
�តឹម�តវែដល�តវនិយយ។ េនះជេរ ង�តឹម�តវែដល�តវនិយយ។
180 �ងំពីេពលេនះ �ពះេច�� ៃន�ពះ�ទង�់យលុកទីេនះ ។ ខញុ ំមនិែដលមន
�រមមណ៍ករចកេ់�បង�ងំែបបេនះេទ។ េ េពលែដល�បនេកតេឡង ខញុ ំ
បននិយយថ “េហតទី �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ សូមអ�ីែដលអនកនឹង
សូម! ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ជអ�ីេទ �ពះបន�បទនអំ�ចដល់ខញុ ំេដមបផី�ល់ឱយអនកនូវ
បំណង�បថន របស់អនកេ េពលេនះ។ េបអនកសំុមយួ�នដុ�� រ អនក�ចមន។
សំុឱយ�សីពិករតូចេនះេ�កកេដរបននងនឹងេដរបន។ សំុអ�ីេផ�ងេទ ត។”

នងបននិយយថ “េតខញុ ំ�តវសំុអ�ី បង�បស �បណ�?ំ”
181 ខញុ ំបននិយយថ “អ�ីកេ៏�យែដលអនកចងប់ន។ �ពះអមច ស់មន�ពះបនទូល
ដូេចនះ។” អូ មន�រមមណ៍យ៉ងេមច៉!
182 នងបនេមលជំុវញិ។ េ ទីេនះមនឪពុកចស់កបលសកូវអងគុយ ែដល�តវ
បនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ ពីករ�� ប។់ េ ទីេនះម� យចស់របស់នងអងគុយ
ឈ។ឺ េ ទីេនះ ប�ូន�សីតូចពិកររបស់នងអងគុយ។
183 ប៉ុែន�នងេ�ជសេរ សែតអ�ីែដល�តឹម�តវ។ នងមនកូន�បសពីរនកែ់ដលមន
វយ័ជំទងក់នុងវយ័ែដលមនិេចះពិចរ�។ �� មដីម៏នតៃម�របស់នងបនេ កនុង
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សិររីងុេរ ង នងគឺជ�គិ�ទ នែដលកំពុងរងច់។ំ ប៉ុែន�េកមង�បសទងំេនះមនិែមន
ជ�គិ�ទ នេទ។ នងបននិយយថ “សំុ�ពលឹងកូន�បសទងំពីររបស់ខញុ ំ។” �ពះ
�បទនពរដល់េបះដូងរបស់នង។
184 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ អនកមនពួកេគ។”
185 េហយេ ទីេនះ ពួកេគបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុងេសចក�ីជំេន ។
យបម់ញិេគ�បបខ់ញុ ំថ សូមបែីតេកមង�បសតូចែដល�ងេជងេ ទីេនះ េ�យ
�កៃ់ដេលកបលរបស់បង�បសេនវលី េហយអធិ�� នេ�យគតេ់ពលគត�់ង
េជង។
186 េកមង�បសតូចទងំពីរ�បែហលជអងគុយេ ទីេនះកនុងករ�បជំុេ កែន�ង
�មយួេ �ពឹកេនះ។ េតពួកេគ េហតទី ពួកេគេ ទីេនះជមយួអនកេទ? [បង�សី
េហតទីនិយយថ “ពួកេគេ ខងេ�កយេ ទីេនះ។”—េអដ។] េ ខងេ�កយ
េ ខងេ�កយ។ េតអនកេ ឯ�? េលកៃដេឡង។ េតេកមង�បសពីរនក់
េ ឯ�? េ ទីេនះពួកេគឈរេ ខងេ�កយ។ �ពះ�បទនពរអនក។ �តឹម�តវ
េហយ។ អនកេ ទីេនះ។
187 ឥឡូវេនះ េតមនអ�ីេកតេឡង? េរ ងដែដលេនះ មនិថមនេរ ងអ�ីេទ នងក៏
ធ� បេ់កតេឡងែដរ… អ�ីែដលនងបនសំុ នង�ចមន។ នង�ចទទួលបន�។
188 ឥឡូវេនះខញុ ំចងេ់ឃញ�េកតេឡង។ �នឹងក� យជ�កបបកិរយិរបស់មនុស�
ចំេពះ�ជយ�រ។ េមលថនងនិយយយ៉ងេមច៉? នងនិយយេរ ង�តឹម�តវ។ �
ជអ�ីែដលអនកនិយយ �េធ��បន។ អ�ីែដលអនកនិយយ!
189 សូម�កេឡកេមល ស�ី សីុរ ៉ហូ�ីនីកេ េពលនងមករក�ពះេយសូ៊វ។ នងបន
និយយថ “ឱ�ពះអមច ស់េអយ កូន�សីរបស់ទូលបងគំរងទុកខយ៉ងខ� ងំចំេពះ
�រក�។ �ពះ�ជវង��ពះបទ�វឌីេអយ សូមមកេ�បសនងេ�យជ។”
190 �ទងម់នបនទូលថ “�មនិែមនជករជួបគន ស�មបខ់ញុ ំេដមបយីកនំបុង័របស់
កុមរនិងឱយ�េ ឱយសត�ែឆកអនកេទ។”
191 េវវ៉! ចុះេប�ទងម់នបនទូលដូេចនះដល់េយងមយួចំនួន? េយងនឹងនិយយថ
“េ ខញុ ំថែឆក? ហុឺ មនិែមនជអ�ីស�មប�់ទងេ់ទ! �ពះវ�ិរធំគឺ�តឹម�តវ។ �ទង់
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មនិែមនជអ�ីេ�ះេ�កពីជអនកសែម�ងភពដប៏រសុិទធ។ �ទងម់និែមនជេប លេស
បបេ់ទ។” េយងនឹងមន�កបបកិរយិេនះ។ ប៉ុែន�មនិែមននងេទ។

192 នងបននិយយថ “�ជករពិត �ពះអមច ស់។ �ទងពិ់តជ�តឹម�តវ។ ប៉ុែន�
សត�ែឆកសុខចិត�សីុកកសំណល់េ េ�កមតុរបស់េកមងៗ។”

193 ែដលបនទទួល�ទង។់ �ទងម់នបនទូលថ “ដបតិេ�យពកយេនះ �រក�បន
ចកេចញពីកូន�សីរបស់អនក។ េ�យ�រពកយេនះ!”

194 �ជ�កបបកិរយិរបស់អនក មតិ�ភក�ិ។ េត�ទងម់និបនមនបនទូលេទឬ? អនក
�តវែតេជ � ភក�ិេអយ។ អនកកុំេជ ខញុ ំ ខញុ ំជមនុស�។ ប៉ុែន�អនកេជ អ�ីែដលខញុ ំកំពុង
�បបអ់នក េជ េល�រ។ �បសិនេបអនកមនិេជ អនកន�ំរេទ ចូរេជ េល�រ។
�បសិនេបបុរសមន កេ់ដរេ កនុងបនទបេ់នះ េ�យេ�បេតេឡ�កម មនិថបុរសេនះ
មនមុខមតយ៉់ង� ឬជនរ� មនិថធំ ឬតូច អនកេជ អ�ីែដលមនេ េល
េតេឡ�កម មនិែមនបុរសេនះេទ។ �ពះបនចតខ់ញុ ំឱយ�បបអ់នក។ ខញុ ំមន�រ
មយួ។ �ពះបនចតខ់ញុ ំឲយមក�បបអ់នក�ល់គន ថ �ទងម់ន�ពះជនមរស់េឡងវញិ គឺ
េ �ពឹកេនះេហយ។ �ទងប់នបង� ញេ�យទីសំគល់ និងករអ�ច រយថ �ទងេ់
ទីេនះ េហយអនកមន ក់ៗ �ចជសះេសប យពីជំងឺរបស់អនក �បសិនេបអនក�គនែ់ត
�បកនយ់ក�កបបកិរយិ�តឹម�តវេ េពលអនកមក។ េតអនកនឹងេធ�ែបបេនះេទ
ខណៈែដលេយងេ�ច ងបទ �គនែ់តេជ �ម។

195 ឥឡូវេនះ សូមឲយអស់អនកែដលនឹង�តវអធិ�� ន សូមមក�តងេ់នះ េហយ
ត�មងជ់ួរេ ជំុវញិទីេនះ។ ឥឡូវេនះ កំុមកលុះ��ែតអនកេជ អស់ពីចិត�។

196 �ពះជមច ស់ដៃ៏ថ�ថ�  េនះជេម៉ង។ ទូលបងគំអធិ�� នសូម�ទងនឹ់ង
េ�បសមនុស�ទងំេនះឱយបនជសះេសប យ។ េហយេធ�ឲយេ�បងេនះបរសុិទធ។
សូមេលកតេមកងអងគ�ទង ់ �ពះបិ�។ េយងេផញរបស់ទងំេនះកនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

197 ខញុ ំឆងល់ថេតេយង�ចសួរអនកទងំេនះែដលឈរេ ខងេនះេ ទីេនះ
បនេទ �បសិនេបមនវធីិែដលពួកេគ�ចទទួលបនបនទបតូ់ចមយួេ ទីេនះ
ដូេចនះេយង�ចនមំនុស�បន�តឹម�តវ �បសិនេបអនក�ចេធ�បន។ ឆ�ងកតទី់េនះ
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េចញេ �មផ�ូវេនះ។ បនទ បម់ក ពួកេគទងំអស់�ចមក�មផ�ូវេនះ �តងប់នទ ត់
ចុះេ�កម េដមបេីធ�ឱយបនទ តម់យួេចញេ �មផ�ូវេនះ។
198 មនអ�ីែដល�តវែតេកតេឡង បង�បសេនវលី។ [បង�បសេនវលីនិយយ
ថ “�ែមន៉។ �កំពុងេកតេឡងេ េពលេនះ។ សរេសរតេមកង�ពះជមច ស់!
�ពះេយសូ៊វេ ទីេនះ។ បទ។ ពួកេគមន ក់ៗ �តវបនពយបលេ�យអំ�ចៃន
�ពះ។”—េអដ។] �ែមន៉។
199 (និយយអ�ី? �តវេហយ…មនិអីេទ �គនែ់តឆ�ងកតទី់េនះ។ បង�បសេន
វលីនិងខញុ ំ បទ េយងនឹងអធិ�� នស�មបព់ួកេគេ ទីប ច ប។់ ដូេចនះ អនកមនិ
�ចនពំួកេគមក�មវធីិេនះេទ េ�ពះអនកនឹងេធ� េបអនកនឹងេ …�តឹមែតមយួ
នទី…?…)
200 ឥឡូវេនះខញុ ំសូមនិយយេ កនទ់ស�និកជនែដលរងច់៖ំ េនះជ�ពះបនទូល
របស់�ពះជមច ស់ ែដលខញុ ំ…អ�ីែដលខញុ ំបនរស់េ  េហយនឹង�� បេ់�យ�ពះគុណ
និងជំនួយរបស់�ពះ។ �ពះជេ �កមដធ៏ំរបស់ខញុ ំ ខញុ ំបន�បបអ់នកពីករពិត។ ខញុ ំ
បនេឃញ េហយេរ ងទងំអស់េនះេកតេឡង។ សូមបែីត�តីតូចែដលចិ ច ឹមេ
ទីេនះកធ៏� បឮ់េរ ងេនះែដរ េតអនកធ� បឮ់េទ? មនបុរសអងគុយេ ទីេនះ ពួកេគ
ទងំពីរនកេ់ ទីេនះ េ េពលែដល�េកតេឡង។ បន�បបម់យួៃថងមុនេពល�
េកតេឡង។ ឥឡូវេនះ េតខញុ ំ�ច�បបអ់នកពីករទងំេនះេ�យរេប ប�? េឃញ
េទ ខញុ ំចងអ់ធិបបយេ យបម់យួកនុងចំេ�មយបទ់ងំេនះេ េល�បធនបទ
តុលយភព។ មនុស��ច�បបអ់នកនូវអ�ីមយួ េហយ�គនែ់តបន�េធ�ែបបេនះ
ប៉ុែន��បសិនេបគម នបទគមពរីេដមបទីបទ់ល់នឹងតុលយភពេទ េនះ�នឹងធ� កចុ់ះ។
�បសិនេបករយល់េឃញេនះ និងករនិមតិ� និងអ�ីែដលខញុ ំបន�បបអ់នក �បសិនេប
េនះមនិែមនជករពិត េរ ងដំបូង មន�ពះគមពរីស�មបគ់�ំទ េហយមន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបបី ជ កថ់ ខញុ ំបន�បបក់រពិត។
201 ឥឡូវេនះ ខញុ ំបន�បឡូកកនុងវស័ិយេនះ�បែហលដបប់នួឆន េំហយ �មរយៈ
�ល់កររះិគនែ់ដល�ចមនេ ចំេពះមុខខញុ ំ។ មនករអបរ់ ំ ឆ� ត អ�ីៗេផ�ងេទ ត
េគមនិ�ចមនេពលែតមយួបនេទ…
202 អ ច ឹងដឹងេទថេគនិយយអី? អនកបនឮ�េ ទីេនះ។ ពួកេគនិយយថ
“មនុស�ែដលេ កនុងទស�និកជននឹងេ ជំុវញិនិយយជមយួមនុស�។” ដំបូង
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ពួកេគនិយយថ �គឺជមនុស�មកពី�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ ែដលេឡងេ ទីេនះេដមប ី
េធ�។ បនទ បម់ក ពួកេគមនិ�ចទទួលបនេនះេទ មនពួកេគេ�ចនេពក។
203 េរ ងបនទ បេ់គនិយយថ “�នឹងដូចជបងប�ូន” ែដលេ ជមយួខញុ ំ “ពួកេគ
ឈរេ ទីេនះ េហយនិយយថ ‘បុរសេនះបន�� បឮ់ េ និង�តេច ក។’”
204 បនទ បម់កពួកេគបននិយយថ “ប៊លីី ប៉ូល ប៊លីី ប៉ូលនឹងមក—េហយេឡង
េ ទីេនះ េហយ�នេ េលកត អ�ីែដល�បជជននិយយ។ េបមនប � �តេច ក
អ�ីគតនិ់យយថ ‘�តេច ករបស់ពួកេគ’ ឬ ‘េពះរបស់េគ។’”
205 េតកនុងេ�កេនះេធ�ដូចេម�ចេដមបឱីយពួកេគេ ទីេនះែដលគម នកត
អធិ�� ន? េតកនុងេ�កេនះ�ចទយទុកមុនេរ ងែដលេកតេឡងយ៉ងល�ឥតេខច ះ
យ៉ងដូចេម�ច? េត��ចេ ជែបបេនះេ�យរេប ប�? �មនិ�ចេទ។
អនក�ដឹង េនះេហយជគំនិត�តឹម�តវរបស់ពួកេគ។
206 ពួកេគនិយយដូចគន អំពី�ព ះេយសូ៊វ េពលភលីីពេ ទទួល�ថែណល។
“គតគឺ់ជមតិ�របស់�ពះេយសូ៊វ។” គតប់ននិយយថ “�បកដ�ស់ គតប់ន
�បប�់ពះេយសូ៊វអំពីេរ ងេនះ។ គតេ់ដរ�មគត។់”
207 េហយបនទ បម់កពួកសិស�និយយ ឬពួកសិស�ៃន�កមជំនុំធំនិយយថ
“បុរសេនះគឺេប លេសបប។់ គតគឺ់េប លេសបប។់ គតជ់�គទយ។”
208 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំអតេ់ទសឱយអនកស�មបក់រេនះ។ ប៉ុែន�
ៃថង�មយួ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងយងមកេធ�ដូចគន  ពកយមយួ�បឆងំនឹង
ករេនះនឹងមនិ�តវបនេលកែលងេទសេឡយ។” ឥឡូវេនះ�បសិនេប…
209 ខញុ ំេ�ម ះ�តងនឹ់ងអនក ដូចខញុ ំដឹងពីរេប បេធ�។ អូ ខញុ ំ�បែហលជបនជំទស់នឹង
ជំេន មយួចំនួនែដលអនកមនេ កនុង�ទឹស�ី និងេរ ងតូចៗ។ ប៉ុែន� មូលេហតុែដលខញុ ំ
េធ�ដូេចនះ ប៉ូលបននិយយថ “�បសិនេបេទវ�មកពី�ថ នសួគម៌ក េហយផ�យ
េរ ងអ�ីេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�េ�កពីអ�ីែដលគមពរីែចង” និងអ�ីែដលគតប់នបេ�ង ន “សូម
ឱយគត�់តវបនប�� �ចុះ។”
210 ដូេចនះ ខញុ ំ�តវែតេធ��មអ�ីែដល�ពះគមពរីបននិយយ។ �បសិនេប�ពះគមពរីបន
និយយថ “�ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិនិងជេរ ងរហូត” ខញុ ំេជ ថអ ច ឹង។
អ�ីកេ៏�យែដល�ពះគមពរីបននិយយ េនះជអ�ីែដលខញុ ំេជ ។ ខញុ ំ�គនែ់តនិយយ
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ែបបហនឹង។ ខញុ ំមនិមនករអបរ់េំទ មនិមនករបណ�ុ ះប�� ល។ ខញុ ំ�គនែ់តបន
�� ប�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនិង�ពះគមពរី។ េហយរហូតមកដល់េពលេនះ រហូតដល់
�ពឹកបុណយអុីេសទរេនះ អស់រយៈេពល�មសិបមយួឆន មំកេហយ �ទងម់និែដល
េធ�ឲយខញុ ំខកចិត�េឡយ។

211 េហយខញុ ំ�បបអ់នកថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន�បបខ់ញុ ំអំពីកិចចករែដលនឹង
មកដល់ ពីរឬបីឆន ចុំងេ�កយេនះ េហយខញុ ំបន�បប�់កមជំនំុេ �គបទី់កែន�ង។
េហយ�ពះដម៏នឫទធ នុភពជេ �កមរបស់ខញុ ំ េ ខងេនះខង�ឡឹម មនពួក
កំ�បកេ កែន�ងែដលមនិមនសត�កំ�បក។ ចុះេ ទីេនះជមយួឆលី ឈរេ
ខងេ�កយ េហយពួកេគជេ�ចនចុះេ ទីេនះកនុងរដ�េកន�គី សត�កំ�បកចូល
មកកែន�ងែដលេគមនិេ  �បបក់ែន�ងែដល�នឹងេ ។ កែន�ងែដលតូនីនិងពួកេគ
ែបង៊អងគុយេ ទីេនះ។ េហយ�មនេ ទីេនះ �ពិត។ �តលបម់កវញិ េហយ
មនុស�ដំបូងែដល�ធ� បនិ់យយេហយគឺ ស�ីេនះែដលអងគុយេ ទីេនះ េហយ
េ ទីេនះ។ �ពឹកេឡងេ ទីេនះ េពលខញុ ំឈបឺំពងក់ ខញុ ំេឃញ�ពះេយសូ៊វឈរ
េ មុខខញុ ំ េហយ�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ ពន័ធកិចចបនប ជ កដ់ល់ខញុ ំរចួេហយ។

212 ឥឡូវេនះនឹងមនអ�ីេកតេឡង ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន� េរ ងមយួ ខញុ ំ�តវទុកមយួ
ែឡកសិន េដមបេីចញពីេរ ងេនះ។ វធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹងេដមបេីធ�។ ចូរដឹងថ
ឥឡូវេនះ �តវឆ� កដូ់ច េ�កយ៉ូបបននិយយេ �ពឹកេនះ េ�យកនប់៊ចិែដក
សរេសរេ េលថម។ ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹងគឺករ
េបះជំ�នេ មុខ។ �ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ។ េហយ�ពះជមច ស់ជេ �កមរបស់ខញុ ំ
�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំបន�បបអ់នកពីករពិត។ េហយ�បសិនេប�ពះជមច ស់បន
ប ជ កនិ់ង�បបអ់នក េហយគម ននរ�មន ក�់ចេ ទីេនះបនេឡយ ធ� ប�់កៃ់ដ
េលអ�ីែដលមនប �  េនះក�៏តវែដរ។ ��តវ ែដរ។

213 េពលែដលខញុ ំេ ទីេនះ េហយឈរេ ចុងបនទ ត ់ខញុ ំកំពុងមនអនកចស់ទុំ បង
�បសេនវលីេ ទីេនះ ជបុរសែដលេគរព�ពះ ជ�គគង� លរបស់េយងេ ទីេនះ
េដមបចីកេ់�បង�ងំ�បជជន ខញុ ំនឹង�កៃ់ដេល�បជជន េ�ពះេបសសកកមមរបស់
�ពះេយសូ៊វ បនទ បពី់បុណយអុីេសទរ គឺ “ចូរេ �កៃ់ដេលអនកជំងឺ េនះេគនឹងបនជ
េឡងវញិ។”
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214 ខញុ ំមនិដឹងថ�ទងនឹ់ង�បបអ់�ីដល់ខញុ ំេ �មែខ�បនទ តេ់នះេទ។ ខញុ ំនឹងពយយម
ទទួលករចកេ់�បង�ងំដអ៏�ច រយេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងេទ។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ េទះជយ៉ង�កេ៏�យ ខញុ ំនឹងេធ�ដូចែដល�ទងម់នបនទូល�បបខ់ញុ ំ។
215 ឥឡូវេនះ សូមអេ ជ ញមកេ�យេបះដូងែដលេពញ។ មនិថ�ទងប់េនទ ស
អនកេទ ឬេប�ទងម់និនិយយអ�ីដល់អនក េទះបីជ�ជអ�ីកេ៏�យ អនកេ េ�យ
អរ�ពះគុណ�ទង ់អនកេឃញេទ។ េ�ពះករងរបនរចួ�ល់ �ជវធីិខ�ះេដមបេី ដល់
អនក។
216 ឥឡូវេនះ បង�បស ែដលមនប � េជងេនះ ខញុ ំចងឲ់យបងេជ ។ �បសិនេប
�ទង ់ �មទូរស័ពទ �ចយកប � �កពះេចញពីអនកបន �ទង�់បកដជ�ចយ
ក�ថ នភពេជងេនះេចញឆង យពីអនកេ �ពឹកេនះ េឃញេទ។ ឥឡូវេនះអនកេជ
េ�យអស់ពីចិត�។
217 េហយ ស�ីែដលមនកូនតូចេនះែដលមនប � េបះដូង កុំសង�យ័េទ តអី។
េជ ! ចូរេជ !
218 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងឲ់យអនក�ល់គន េ កនុង�ពះវ�ិរអធិ�� ន។ េហយខញុ ំនឹងចុះេ
អធិ�� ន។ អនក�ល់គន េ ែតរក�ករអធិ�� នឥឡូវេនះ ខណៈែដលខញុ ំនយំក
បនទ តអ់ធិ�� នេនះ�ម សួរ េ�យ�គនែ់ត�កៃ់ដខញុ ំេ ទីេនះ េហយនិយយ
ពកយជូនពរ។
219 េហយ�តវចថំ �បសិនេបអនក�ល់គន មនអំេពបប�មយួែដលមនិបន
�រភពេនះ ចូរអនកដឹងថ �ពះនឹងមនិេ�បសអនកជមយួនឹងអំេពបបែដល
មនិបន�រភពេនះេឡយ។ េធ��ឱយ�តវ មុនេពលអនកមកទីេនះ េ�ពះ��ច
េធ�ឱយអនកកនែ់ត��កក។់ េឃញេទ?
220 ឥឡូវេនះមនិមនករយល់ដឹងេទ។ ករយល់ដឹង ខញុ ំរកេឃញេរ ងទងំេនះ
េចញ។ ប៉ុែន� េហយេនះមនិែមនជករយល់ដឹងេទ ខញុ ំកំពុងែស�ងរកពន័ធកិចចថមី។ េត
អនកទងំអស់គន យល់ចបស់េទ? �តវេហយ។ ឥឡូវេនះចូរេជ ។

ឥឡូវេនះ ចូរេយងអធិ�� ន េ េពលេយងឱនកបល។
221 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ន មេមៃដរបស់ទូលបងគំេ ែតមនេ េលេវទិកេនះ
ចបពី់ប៉ុនម នេម៉ងេ�កយមក ឥឡូវេនះជិត�មសិបឆន  ំ ឬេ�ចនជងេនះ ែដល
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ទូលបងគំបនឈរេ ទីេនះ ផ�ព�ផ�យ និងជំុវញិពិភពេ�ក។ េហយ�ទងប់ន
ប ជ កពី់ដំណឹងល�ែដលទូលបងគំបនអធិបបយ េ�ពះ�រេនះមកពី�ទង។់
ទូលបងគំមនិែដលេ ���េទ មនិែដលពិេ�គះជមយួអនក�េ�កពី�ទង់
េឡយ �ន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយរងច់េំមលថ េត�ពះវ ិ ញ ណមនបនទូល
នឹងេធ�អ�ី។
222 េហយឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់េអយ �ទង�់ជបអំពីកិចចបេ�មរបស់ម៉កុស
១១:២៣ េហយ�ទង�់ជបថជិតដល់េម៉ងេហយ េ�យដឹងថទូលបងគំបន
�បបក់រពិតអំពីសត�កំ�បកទងំេនះ និងអំពីបង�សី េហតទី និងកូន�បសរបស់
នង។ ឥឡូវេនះ �ពះបិ�េអយ េ�យដឹងថករនិមតិ�េនះមករកទូលបងគំេ េល
ែ�គេ �ពឹកមញិ។ ទូលបងគំបនេឃញ�ពះគមពរីេនះ បនទ បម់កេឈឆក ង េហយ
បនទ បម់កគឺ�ទង។់ េហយ�តវបនេបកបង� ញកនុងចិត�របស់ទូលបងគំថ ទូលបងគំ
�តវែតទទួលយក� េ�ពះ��តវបនប ជ ក។់
223 ឥឡូវេនះ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំេឆព ះេ មុខេ �ពឹកេនះ កនុង�កមជំនំុ
របស់ទូលបងគំ េដមបឈីរេ ទីេនះេ �ពឹកបុណយអុីេសទរេនះ អធិ�� នថ �ទង់
នឹងេលកទូលបងគំជមយួអំេ�យទនថមី ែដលមនអំនចខ� ងំ ស�មបជ់
�បេយជនដ៍ល់មនុស� កនែ់តមនអំ�ច។ មនិែមនេ�យ�រេសចក�ីសេ ងគ ះ
របស់ទូលបងគំេទ។ �ពះអមច ស់េអយ �ពះអងគបនសេ ងគ ះទូលបងគំេហយ។ មនិែមន
ស�មបខ់�ួនឯង ទូលបងគំបនបដិេសធ�ល់េរ ងដអ៏�ច រយ េដមប�ីគ ល់�ពះអងគ។
ដូចែដល�ទងប់ននិយយេ កនទូ់លបងគំេ ទីេនះេ ឯ�ពះវ�ិរដអ៏�ច រយ
េនះ េ ៃថងេផ�ងេទ ត “ទូលបងគំជចំែណករបស់�ទង។់” ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់
េអយ សូមឲយទូលបងគំេធ�ជចំែណករបស់�ទង ់ ដូេចនះទូលបងគំ�ចទទួលបនករ
េពញចិត�ចំេពះ�ពះអងគ េដមបឲីយ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអងគយងមកកនុងទូលបងគំ។
េហយេ េពលែដលទូលបងគំ�កៃ់ដេលមនុស�ដម៏នតៃម�ទងំេនះែដលរងទុកខ
សូម�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះអងគ េធ�កិចចករែដលេ សល់។ េនះជអ�ីែដលទូលបងគំ
ដឹងេដមបេីធ� �ពះអមច ស់េអយ។
224 ទូលបងគំចថំេបសសកមមរបស់ទូលបងគំ គឺទូលបងគំ “េកតមកេដមបអីធិ�� ន
ស�មបម់នុស�ឈ ឺ ចូរឲយេគេជ  េហយមនចិត�េ�ម ះ�តង ់ េពលអនកអធិ�� ន។”
�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ�គនែ់ត…ទូលបងគំមនិដឹងថ�តវេ�ម ះប៉ុ�� េទ ត
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េទ។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំ…ពួកេគរងទុកខ �ពះអមច ស់។ េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំ
បនរងទុកខ ខ�ួនទូលបងគំផទ ល់។ សូម�ពះជមច ស់េ�បស�បទនឲយពួកេគបន
ជសះេសប យ។
225 �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំេ មុខឥឡូវេនះ េ�យេសចក�ីជំេន  េ េពល
ែដលេ�កម៉ូេសបនឈនេជងេឆព ះេ សមុ�ទ�កហម។ ទូលបងគំេបះជំ�ន
េចញពីេវទិកដពិ៏សិដ�េនះ ចុះេ កនប់នទ តអ់ធិ�� នេនះ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ សូម�ពះែដល�បទនឲយទូលបងគំនូវសត�កំ�បកទងំេនះ �ពះ
ែដល�បទនពកយទងំេនះដល់បង�សីេហតទី �ពះែដលបនឲយទូលបងគំនិយយ
សូម�ទងេ់ ជមយួទូលបងគំ។ ទូលបងគំេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
[ករេលកេឡងរបស់បង�បស�បណ� ំ ខ�ះពិបក�� បក់នុងបនទ តអ់ធិ�� ន
ខងេ�កម—េអដ។]
226 ��ងំ ខញុ ំសូមេថក លេទស…ឯងេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមប ី
ចកេចញពីទរក។ េចញពីកុមរេនះ េ ចុះ េហយទរកបនសុខ។
227 ខញុ ំ�កៃ់ដេលប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េហយ
េថក លេទសចំេពះកររងទុកខៃនរបូកយរបស់គត។់ �ែមន៉។

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេឆ�យសំេណ របស់នង។
228 �ពះអមច ស់ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម�បទនដល់បង�សី រស់ នូវ
ករពយបលរបស់នង។ �ែមន៉។
229 ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបទ់រក។ បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំចុះពីេវទិកេនះ… េតអនករស់េ
ឯ�? [បង�សីនិយយថ “ប�ូមងីតុន។”—េអដ។] ប�ូមងីតុន ឥ�� ��?
សរេសរសំបុ�តឱយខញុ ំអំពីទរកេនះ។ េហមេពះអស់េហយេពលេនះ។ េតអនកនឹងេជ
េទ ស�ីេអយ ថ�នឹងជសះេសប យ? [“ខញុ ំេជ ថជសះេសប យ។”]
230 បនទ បម់ក ឱ�ពះវរបិ� ទូលបងគំ�កៃ់ដេល…ទរកេនះេហយេថក លេទស
�រក�េនះ។ ចកេចញពីទរកេ ។ េហយសូម…?…សូមឲយ�ធមម�េហយទរក
បនជសះេសប យ។

អនកសរេសរសំបុ�តមកខញុ ំកនុងរយៈេពលពីរបីៃថង។
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231 េឃញែភនកកនទុយែថ�នកនុងកូនតូចេដកេ ទីេនះេទ? �បសិនេបអនកមនិ
សង�យ័េទ តេទ អនកនឹងនទំរកេនះមកវញិ េហយបង� ញថ�មនលកខណៈ
ធមម� និងមនសុខភពល�។
232 ខញុ ំ�កៃ់ដេលប�ូន�សីេនះ។ េហយសូមឱយនងមន�កបបកិរយិដូច ស�ីសីុរ ៉ហូ�ី
នីក។ េហយសូមឲយនងបនជសះេសប យកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ…?…

សូមឲយចិត�បនសុខ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
233 ខញុ ំនិយយពកយទងំេនះ។ ��តវែតជ។ �មនិ�ចជអ�ីេផ�ងេទ ត។
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ខញុ ំ�ច �បសិនេបអនកនឹងេជ ។” ឥឡូវេនះ �បសិនេប
�ទង�់ចបេងកតសត�កំ�បកបន�តឹម�តវដូចេនះ �ទងប់នេធ�េច មមយួដងែដរ �ទង់
�ចេធ�ឱយេបះដូងេនះមនសភពធមម� និងល�។ ��តវែតមន។

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយចិត�បនសុខចុះ។ ផ�ល់�។
234 ឥឡូវេនះ េត�មនិ�ម ញ េទឬ? �គឺ�ម ញ។ �ពះគឺ�ម ញ�ស់េយង
រតពី់េល�។ ឥឡូវេនះអនក�គនែ់តេធ��ម ញលមមមនិគិតពី�េទ តេទ។ �នឹងមនិ
អីេទ។
235 �ពះអមច ស់េអយ សូមេ�យបង�សីរបស់េយងបនសុខសបបយ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉ បង�សី…?…
236 �ពះអមច ស់េអយ ឥឡូវេនះ ទូលបងគំបននិយយពកយទងំេនះ េ�យ
េ�ម ះ�តង ់ ដូចែដលទូលបងគំ�ច�រភពេ ចំេពះមុខម�ជន។ ទូលបងគំ
បន�បបព់ួកេគថ “�បសិនេបអនកនិយយេ កនភ់នេំនះ ‘ចូរេរ េចញេ ’ េហយកំុ
សង�យ័ អនក�ចមនអ�ីែដលអនកបននិយយ។” កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សូមឲយទុកខេវទនេនះ�តវបនដកេចញ និង�ល់ប � ទងំ�យែដលអនកមន។ កំុ
សង�យ័ឥឡូវេនះ។ ចូលេ ជិត�ទងឥ់ឡូវេនះ។
237 ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលកូនតូចេនះែដលឈកឺបលធងនធ់ងរ។
េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ជសះេសប យ។ �ែមន៉។
238 �ពះអមច ស់េអយ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយភនេំនះេរ េចញ
ពីគត ់ សូមឲយ�បនជសះេសប យ។ សូមេ�យប�ូន�បសរបស់េយងបន
ជសះេសប យ…?…�ែមន៉។
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239 ថ�ងនិ់ងគរ ថ�ង�់� បម់និឮ។ �ពះអមច ស់េអយ េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ! ទូលបងគំបនឈរអធិបបយពីមយួៃថងេ មយួៃថង េហយពី
មយួឆន េំ មយួឆន  ំ កនុងមយួជីវតិរបស់ទូលបងគំ ទូលបងគំមនិែដលេឃញជំេន
�ែដលមកទកទ់ងនិង�ទង ់ េហយមនិមនអ�ីេកតេឡងេទ! ឥឡូវេនះគតថ់�ង់
កនុង�តេច ក េហយេ�បះកនុងេពះ។ សូមឲយគតប់នជសះេសប យ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

ឥឡូវេនះ កំុសង�យ័។
240 �ព ះអងគ�ជបអំពីទុកខលំបកៃន�ងកយរបស់គត។់ េ�យៃដបន�កេ់ល
គត ់ េ�យចិត�េ�ម ះ�តង ់ សូមឲយគតប់នជសះេសប យ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
241 េសចក�ី�� បស់ថិតេ ទ� រមយួ េសចក�ីជំេន េ ទ� របនទ ប។់ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ សូមរកិំលថមេចល េហយអនុ ញ តឱយេសចក�ីជំេន មក�គបេល។ សូមឲយ
ជំងឺម�រកីចកេចញពីនង កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
242 �ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងប់នេ�បស។ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលគត។់ �ជយ�រ
េ ែតបន�ឺេឡង�មជ ជ ំង។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម�ទងប់ន
េ�បសឱយជ។
243 ឱ�ពះវរបិ�េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលប�ូន�បសរបស់ទូលបងគំ។ សូម
�ពះអមច ស់ ជ�ពះវ ិ ញ ណ និង�ពះេច�� របស់�ទង ់ េដមប�ីបទនឱយគតនូ់វ
សំណូមពររបស់គត។់ សូមេ�យជ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �
ែមន៉។

�បនប ចប។់ កំុសង�យ័�ឥឡូវេនះ។
244 �ពះអមច ស់ បំណង�បថន របស់បងប�ូនេយងខញុ ំគឺចងចូ់លេ កនុងវត�មនរបស់
�ពះអងគ េ�យមនលកខខណ� េនះមកេលគត។់ ឥឡូវេនះ េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមអនុ ញ តឱយគតម់នអ�ីែដលគតក់ំពុងសំុ។ �ែមន៉។
245 ពិតជអ�ច រយែមន! សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកសណ�ិ តេលកុមរ
េនះ េដមបេីលកតេមកងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះជមច ស់ េដមបេី�យេគ�ចន�ំពះអងគ
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េឡងមកកន…់?…េដមបជី�បេយជនដ៍ល់�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ សូម�ទង់
ទទួល។ �ែមន៉។
246 ឱ�ពះវរបិ� កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយ�ដូេចន ះចុះ ថប�ូន�សី
របស់េយងបនជសះេសប យ េហយសំេណ របស់នង�តវបនអនុ ញ ត កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
247 សូមឱយ�រចួ�ល់។ អនកនឹងទទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គម នផ�ូវ��ងំអនក
ពីករេនះេទ…?… អនក�តវែតបន! អនក�តវែតទទួល� ពីេ�ពះ�ពះមនបនទូល
ដូេចនះ។ អនកឈរែកបរ�។

�គនែ់តបំែបកសំបកតូចមយួេ ទីេនះ។ �គនែ់តនិយយ…?…
248 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមផ�ល់ករេសនសំុ
របស់បង�សីេយង។ �ែមន៉។
249 �ពះបិ� កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម�បទនដល់ករេសនសំុពីបង�សី
របស់េយង។ សូមឲយនងបនជសះេសប យ។ �ែមន៉។
250 �ទង�់ចេធ�ឱយសត�កំ�បកេកតមក បន�បពីំរដងជបគ់ន ។ �ទងផ់�ល់ឱយ ស�ី
េនះនូវអ�ីែដលនងសំុ។ �ទងនឹ់ងផ�ល់ឱយអនក…?…
251 �ពះអមច ស់េអយ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម�បទនដល់ករេសនសំុ
របស់បង�សីេយង។ �ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ សូមអរគុណ។ េហយសូមឲយ��តវ
បន�បទនដល់នង �ពះវរបិ� �មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
252 មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់អនក? �ពះបិ� កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
សូម�បទនវតថុទងំេនះ…?…
253 �ពះអមច ស់េអយ ស�ីជនជតិយូ�ដតូ៏ចេនះ…�ទងជ់�ពះរបស់អ�័ប�។ំ
ផ�ល់�េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ នូវសំេណ របស់នង។ ដូេចនះសូមឱយ
បនសេ�មច!
254 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះៃន�ថ នសួគ ៌ សូមផ�ល់ករេសនសំុ
របស់នង។ �ែមន៉។
255 េកមង�សីតូចេនះ។ ដូចែដលអនកមកេលេវទិកេ ទីេនះ �ពះកំពុង�បបខ់ញុ ំអំពី
ជីវតិរបស់អនក។ �ទងនឹ់ងដកករភយ័ខ� ចេនះេចញពីអនក។
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256 ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមេថក លេទសចំេពះភពភយ័រនធតេ់ កនុង
េកមង�សីេនះ។ សូមឱយ�ចកេចញពីនងេ េម៉ងេនះេហយនងេដរេចញពីទីេនះ
េ�យរកី�យ។ �នឹងសេ�មចេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
257 �ពះៃន�ថ នសួគែ៌ដលបនេ�បស�ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ គឺ�ពះេយសូ៊វ
េ កនុងកររស់េឡងវញិែដលេយង�បរពធពិធី សូមឱយនង�បរពធ�កនែ់តធំេ
ៃថងេនះ…?…េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
258 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ ខញុ ំបន�កៃ់ដ
េលប�ូន�សីរបស់ខញុ ំ សំុឱយនងជសះេសប យឥឡូវេនះ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
259 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ សូមឲយ
បង�សីរបស់េយងបនជសះេសប យ។ �ែមន៉។ �មនិ�ចរក�នងបនេទ។ �
�តវែតចកេចញ។ េ  េនះ�តវែតចកេចញ។
260 �ពះអមច ស់ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមេ�យបង�សីរបស់េយង
បនជសះេសប យ។ �ែមន៉។ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំេ�បសអនកេនះឱយ
ជសះេសប យ បង�សីរបស់ខញុ ំ។ �ែមន៉។

េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំបនេ�បសបង�សីរបស់
ទូលបងគំ។ �ែមន៉។

េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំបនេ�បសបង�សីរបស់
ទូលបងគំ។

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំេ�បសអនកេនះឱយជសះេសប យ
បង�សីរបស់ទូលបងគំ។

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមផ�ល់សំេណ ដល់នង។ �
ែមន៉។
261 �ពះអមច ស់ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមជូនម� យតូចេនះនូវ
សំេណ របស់នង។

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមថ� យនូវសំេណ របស់នង
�ពះអមច ស់។
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�ពះអមច ស់ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូម�បទនដល់នងនូវ
សំេណ របស់នង។

262 ��ងំ អញបេណ� ញឯងេចញ។ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �តវេចញពី
ស�ីេនះ។

263 េតអនកបនចងយូរេហយឬេ ? អនកមនេសរភីពឥឡូវេនះ។ អនកនឹងបន
ជ។ �នឹងមនិអីេទ េពលេនះ។ េជ �ឥឡូវេនះ។

264 �ពះអងគមច ស់ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំ�បទនដល់បង�សី
មន កេ់នះ ែដលពិករ ជករពយបលរបស់នង។ �ែមន៉។

265 កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមឲយបង�សីេនះនូវករពយបល
របស់គត។់ �ែមន៉។

266 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ បង�សី ខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវករពយបលរបស់
អនក។ �ែមន៉។ សូមឱយបនសេ�មច!

267 ខញុ ំេជ េល�ពះខញុ ំមនិេធ�ខុសេទ។ ផ�ល់ករេនះេ�យជំេន ។ ដូេចនះសូមឱយ
បនសេ�មច!

268 េតអនកេជ ថ�ពះផ�ល់កម� ងំដល់អនកេដមបពីយបលប � េបះដូងែដរឬេទ? េត
អនកេជ េរ ងែដលខញុ ំេទបែត�បបេ់ទ? េ�យអស់ពីចិត�? បនទ បម់កខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវ
ករពយបលរបស់អនក។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវករ
ពយបលរបស់អនក។

269 េត ស�ីមន កេ់នះេឈម ះអ�ី ែដលេទប�តឡបម់កទីេនះ? េតអនករស់េ ទីេនះ
េ កែន�ង�មយួែមនេទ? [បង�សីនិយយថ “ចស។”—េអដ។] អនកចថំអនក
បនជសះេសប យ! �គឺជករពិតដូចែដលខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ។

270 ឱ�ពះវរបិ� កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូម�បទនករេនះ ទូលបងគំ
អធិ�� ន សំុករពយបលរបស់នង។ �ែមន៉។

271 �ពះបិ� េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយនងបនទទួលករ
ពយបលរបស់នង។ �ែមន៉!
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272 ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�បកស�បបអ់នក…ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ…េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់
�មរយៈអំេ�យដេ៏ទវភព ខញុ ំផ�ល់ឱយអនកនូវករពយបលរបស់អនក! េដញ�រក�
េនះេចញ។
273 េជ េទបង�សីរ ៉សូ? ឱ�ព ះអមច ស់ ជ�ពះែដលបេងកតៃផទេមឃ និងែផនដី! សូម
�បទនដល់បង�សី រ ៉សូ អូសសទីនេនះនូវករពយបលេនះ �ពះអមច ស់េអយ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។ េនះេហយ បង�សីរ ៉សូ េ ចុះ េហយេជ
ឥឡូវេនះ។
274 �ពះអមច ស់េអយ សូម�បទនដល់ប�ូន�សីរបស់េយងនូវករពយបលរបស់
នង េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉…?…
275 េតអនកេជ េទ? អនកេជ �គប�់ជងេ�ជយ។ បនទ បម់ក ខញុ ំផ�ល់ឱយអនក កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ ជសំេណ របស់អនក។ �ពះនឹងេធ�ឱយនងជសះេសប យ។
276 សូមឱយបនសេ�មច �ពះអមច ស់ ប�ូន�បសរបស់នងនឹងបនជសះេសប យ
ទងំផ�ូវកយ និងខងវ ិ ញ ណ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉!

សូមឱយេនះជេម៉ងែដលេ េពលេនះ…?…
277 �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលនង េ េពលែដលនងអស់សងឃមឹ
េ កន�់គេពទយ ឬករពយបល�មយួពីវទិយ� ស�េវជជ� ស�។ ប៉ុែន�មនិែមន
មកពីករជួប�ពះ�គីសទែដលរស់េឡងវញិេនះេទ។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ សូម
េ�យនងបនជសះេសប យ។ �ែមន៉។

…?…
278 �ពះអមច ស់េអយ សូម�បទនដល់ប�ូន�សីរបស់េយង េ�យ�� បក់រេសនសំុ
របស់នង េ�យេមល�គបព់កយែដលនងបននិយយ។ �ស�មបជ់�បេយជន៍
របស់�ពះ�ជ�ច�ក។ ទូលបងគំអធិ�� នថ �ទងនឹ់ង�បទន�ដល់នង កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

[បង�សីមន កនិ់យយេ កនប់ង�បស �បណ�—ំេអដ។]…?…
279 �ព ះអមច ស់ កនុងនមជអនកបេ�មរបស់�ពះអងគ �� បម់� យយំស�មបកូ់ន
ទូលបងគំេថក លេទស�រក�ែដលបនេធ�ដូេចនះ។
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280 េហយេ េពលែដល ស�ីបន�រភពពីេសចក�ីជំេន  ខញុ ំបនេដញ�រក�េនះ
េចល។ �ទងនឹ់ងមនិ�ចេធ�ឱយកុមរេនះពិករេឡយ។ �តវបនេ�បសឱយជកនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

នងេទបែតបនជសះេសប យេទ បង�សី។ �គនែ់តមនិសង�យ័�សូមប ី
បន�ិច។ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់បងប�ូន។ េនះជកូនរបស់អនក? សូម
គតទ់ទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ!
281 េតអនកមនិយកទរកេ កែន�ង�េហយ�� ប�់ប៉ុនម ននទីសិន។ ខញុ ំេជ ថ
មនអ�ីមយួបនេកតេឡងចំេពះទរក។ អនកនឹងទទួលបន�។ េតអនកេជ េទ?
282 កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយបង�បសរបស់េយងទទួលបនករ
ពយបលរបស់គត។់
283 �ពះអមច ស់េអយ សូម�ពះេច�� ៃន�ពះដម៏នមហិទធិឫទធិ េថក លេទសករ
រងទុកខៃនរបូកយគត ់ េហយបំេពញគតេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះគឺជ
េម៉ងនិងេពលេវ�។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំ�បគល់�េ
គត។់ �ែមន៉។
284 ជតិសករបត។់ អនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េតអនករងទុកខ
យូរប៉ុ�� …?…េពញមយួជីវតិរបស់អនក។ េតអនកេជ ថ �ពះ�គីសទនឹងេ�បសអនកឲយ
បនជ េហយរេំ�ះអនកពីទុកខេវទនេនះឬ? េធ�ឱយអនកធមម�វញិ?
285 កូនរបស់អនក? េជង—េជងរបស់អនក។ អនកមកែតមន កឯ់ង? �បសិនេបខញុ ំមន
�បសិនេប—�បសិនេបខញុ ំមនកម� ងំេ កនុងខ�ួនខញុ ំ េឃញេទ! ប៉ុែន�ខញុ ំេជ ថ �ពះនឹង
ជួយខញុ ំឲយមនជំេន េល�។ ខញុ ំនឹងេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលេ កនុងអំ�ចរបស់ខញុ ំ។ េត
អនកេជ ខញុ ំេទ? េតអនកេជ េរ ងសត�កំ�បកទងំេនះេទ? អនកេជ ? អនកេជ ថ��ច
េ រចួែដលថេ �ពឹកេនះែដល�ពះ�ចពយបល�ងកយរបស់អនក េហយអនកេដរ
ម�ងេទ ត េដរដូចែដលអនកធ� បេ់ដរេលកដំបូង? មនេរ ងមយួេកតេឡងេ ទីេនះ
មនអ�ីមយួែដលរខំនបន�ិច េហយអនកមនិបនរកីចេ�មន�តឹម�តវ។ ដូចជអវយវៈ
មយួដុះេលអវយវៈមយួេទ ត �សងកត�់ចុះ។ ែមនេហយ �បសិនេបអវយវៈេនះ
�ចេចញពីអវយវៈេនះបន �នឹង�តវបនត�មងេ់ចញ និង�បេសរេឡង។ េឃញ
េទ? េត��តវេទ? �ជប�� �។ �ជប�� �។ �បសិនេបប�� ��ច
ចកេចញ េនះអនកនឹងបនជសះេសប យ។ េឃញេទ?
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286 �ពះអមច ស់ ទូលបងគំកំពុងគិត ចុះេបេនះជកូនទូលបងគំ ចុះេបេនះជប�ូន�បស
ទូលបងគំវញិ? េ�យេសចក�ីជំេន  ទូលបងគំដកប�� �េចញ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
287 �ពះអមច ស់ ទូលបងគំ�កៃ់ដេលគត ់ េហយទូលសូមករេ�បសគត ់ កនុង
�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
288 �ពះវរបិ�ជ�ពះ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំបន�កៃ់ដេល ស�ី
រងេ�គះេនះ េដមបកីរពយបលរបស់នង។ �ែមន៉។

បង�សី �ស �ពះបនសេ ងគ ះអនកពីជំងឺម�រកី កលពីប៉ុនម នឆន មំុន។
289 �ពះអមច ស់ សូម�បទនដល់ករេសនសំុរបស់បង�សី�ស់។ កនុងនមជ
អនកបេ�មរបស់�ពះអងគ ទូលបងគំសូម។ �នឹងបនសេ�មច។ េនះជចេម�យ បង�សី
�ស។

កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមផ�ល់សំេណ ដល់បង�សីរបស់េយង។
�ែមន៉។
290 [បងប�ូន�បស�សីនិយយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអដ។] អរគុណ
បង�បស េហយ�តលបេ់ ឯ�បជជនរបស់អនកែដលេ ទីេនះ។ សូម�ពះជមច ស់
�បទន�។ េពលេវ�ដអ៏�ច រយែបបេនះ មនុស�របស់អនកបន�បមូលផ�ុ ំគន េ េពល
ខញុ ំេ ទីេនះ។ េតអនកេ  បូមេបេ េពលែដលេយងេ ទីេនះ? អ ច ឹង អនកេជ េរ ង
ទងំេនះែដលខញុ ំ…េតអនកបនឮេទ?
291 �ព ះអមច ស់េអយ កលគត�់តឡបេ់ ឯ�បជ ជនរបស់គតវ់ញិ ឆ�ងកត់
សមុ�ទ សូម�ទងប់នបំេពញេ�យ�ព ះេច�� ៃន�ពះ បនជសះេសប យកនុង
�គបក់រេសនសំុែដលគតក់ំពុងសំុ។ សូមឲយគតេ់ ទទួល� កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
292 កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ សូមឲយបង�សីរបស់
េយងទទួលសំេណ របស់នង។
293 �ពះអមច ស់េអយ សូម�បទនពរដល់ប�ូន�សីរបស់េយង។ សូមឱយ
ប � របស់នង�តវបនប ចបេ់ េពលេនះ េ�យកររស់េឡងវញិ�មរយៈ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។ បង�សី ��តវែតមន �តវែតសេ�មច!
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294 [បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស �បណ�—ំេអដ។] អនកចងឱ់យេរ ង
េនះេកតេឡងម�ងេទ តេ កនុងដំណឹងល�េទ? [“ចស។”]
295 �ពះជអមច ស់ កនុងនមជ ស�ីវយ័េកមងមន កេ់នះ ឈរេ ទីេនះ មនិែមនស�មប់
ករជ�មញ��ម និយម�មយួេឡយ។ នងកំពុងអធិ�� នឲយបង�បសនងមន
េមេ�គកនុងឈម។ ទូលបងគំផ�ល់ករេសនសំុរបស់នង។ េ�យេបសសកកមមែដល
ផ�ល់ឱយទូលបងគំេ�យេទវ�មយួ េហយេ�យករនិមតិ�របស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ពីរបីសប� ហ៍មុនេ កនុងបនទបរ់បស់ខញុ ំ។ ខញុ ំផ�ល់សំេណ ដល់នរមីន កេ់នះ។ �ែមន៉។
296 ��តវែតមន។ េតអនករស់េ ែកបរេនះឬ? [បង�សីនិយយថ “េមមហ�ីស រដ�េថ
នេណសីុ។”—េអដ។] េមមហ�ីស រដ�េថនេណសីុ។ សរេសរសំបុ�តមកខញុ ំ។ អនកនឹង
—អនកនឹង—អនកនឹងមនសំេណ របស់អនក។
297 បង�បស ហគីមស�ី។ [បង�បសនិយយជមយួបង�បស �បណ�—ំេអដ។]
សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក បង�បស ហគីមស�ី។
298 ឱ�ពះអមច ស់េអយ េយង�ចចបំនថ េតប�ូន�បសមន កេ់នះបនមកដល់
ចមង យប៉ុនម ន េហយរេ � ែដលគត�់តវបនជីកពីេនះ។ គតច់ងប់ន
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងប់ែនថមេទ ត �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំផ�ល់ឱយគត ់កនុង�ពះនម
ៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ�យេឃញ�ន ៃដរបស់គត ់ គតប់នពយយម�ម�ទង់
បនទ បម់កេ�យអំ�ចៃន—េបសកកមមមយួែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទបន�បទន
មកទូលបងគំ ប ជ កេ់�យេទវ� និងករនិមតិ�មយួ ទូលបងគំផ�ល់ឱយបង�បស ហគមី
ស�ីនូវបំណង�បថន របស់គត។់ បំេពញគតឱ់យេពញេ�យេសចក�ីជំេន  េហយករ
េដរកនែ់តជិតគតនឹ់ងមន។
299 ចុះេបខញុ ំ�បបអ់នកថ “ចូរេ ឲយបនសុខ េដមបជី�បេយជនដ៍ល់
�ពះ�ជ�ច�ក�ពះ”? េតអនកេជ អ�ីែដលខញុ ំបននិយយអំពីសត�កំ�បកទងំេនះ
េហយេតអនកេជ ថ�ជករពិតេទ? បនទ បម់ក �ទង ់ �ទង ់ �បទនឱយខញុ ំនូវអ�ីែដល
ខញុ ំនិយយចំេពះេរ ងេនះ “ភន។ំ”…?…អនកនឹងមនិមនមយួេផ�ងេទ តេទ។ អនកនឹង
មនិមនមយួេផ�ងេទ តេទ។ �នឹងែលងមនជំងឺេទ តេហយ អនកនឹងជទងំពីរ
នក។់
300 ខញុ ំផ�ល់សំេណ េនះែដលនងសំុ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
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301 ឱ�ពះវរបិ�េអយ សូម�បទនដល់ករេនះ ដល់ប�ូន�សីរបស់េយង នូវ
សំណូមពររបស់នង កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

មនិអីេទ បង�សី េ ចុះ េជ ចុះ។

302 ឱ�ពះវរបិ� កលែដល ស�ីេនះេដរកត ់ ទូលបងគំសូមអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង
�បទនករេសនសំុរបស់នង កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

303 កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ទូលបងគំសូមផ�ល់សំេណ ដល់ ស�ីមន កេ់នះ។
�ែមន៉។ កំុសង�យ័�។

304 [បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស�បណ�—ំេអដ។] អនកេជ ថអនកនឹង
ទទួល�? [“បទ។”] បនទ បម់កខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវសំេណ របស់អនក �មរយៈ
អំ�ចែដលបន�បទនមកខញុ ំ �មរយៈករចត�់ងំរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
េហយបនេធ�ជ�ក�…ី?… េ  េហយ—េហយ�ពះជមច ស់នឹងគងជ់មយួអនក។

305 បង�បស េ ហ�ដ េតមនអ�ីកនុងចិត�អនក? [បង�បសសុតែមននិយយជមយួ
បង�បស �បណ�—ំេអដ។] បង�បស េ ហ�ដឌី សុតែមន ខញុ ំេថក លេទស
ជតិពុលេ កនុងខ�ួនរបស់អនក។ សូមឲយ�ចកេចញពីអនក កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

306 បង�បសខូលីន។ [បង�បស ខូលីននិយយជមយួបង�បស �បណ�ំ
—េអដ។]

307 �ពះអមច ស់ បងប�ូនដម៏នតៃម�េនះែស�ងរកពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។ �ពះអមច ស់េអយ េ�យអ�ីែដលេ កនុងខញុ ំ ខញុ ំសូម�បកស�ពះពរេនះមក
េលបង�បសខូលីនរបស់ខញុ ំ។ ផ�ល់�។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសណ�ិ តេលគត់
េហយសូមឲយគតប់នេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! �ែមន៉។

308 បង�បសខូលីនអនក�តវែតទទួល� ��តវែតមក។ �ពះ�គនែ់ត�កលបងេយង
ប៉ុេ�� ះ។

309 �ពះអមច ស់េអយ សូម�បទន�មសំេណ របស់�ពះអងគ។ សូមឲយគតប់េ�ម
�ទង ់េហយ�គ�ររបស់គតប់េ�ម�ទងេ់�យអស់ពីចិត�។
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310 �ពះជមច ស់�បទនដល់ប�ូន�សីរបស់េយងនូវសំេណ របស់នង។ ចំេពះអ�ី
ែដលនងបនសំុ សូមឲយនងទទួលបន�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះអមច ស់
ៃនេយង។ �ែមន៉។
311 �ពះអមច ស់េអយ សូម�បទនកម� ងំដល់បង�បសេនះ េដមបជីួយ�កមជំនំុ
របស់គត។់ សូមឲយករេនះ�តវបនអនុ ញ ត។ ខញុ ំផ�ល់ឱយគតនូ់វកម� ងំេនះ
�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
312 [បង�សីមន កនិ់យយជមយួបង�បស �បណ�—ំេអដ។] បង�សី េនះ
ជេរ ងដ�៏�កកម់យួែដលអនកមន ភពភយ័�ពយ។ េតអនកេជ ថអ�ីែដលខញុ ំនឹង
និយយេ កនអ់នកជករពិតេទ? [“បទ ខញុ ំេជ ។”] េតអនកេជ េទថឥឡូវេនះខញុ ំ
—ខញុ ំនិយយករពិតេ អនក? [“បទ។”] បនទ បម់ក ខញុ ំនឹង�បទនដល់អនកនូវករ
ពយបលរបស់អនក �មរយៈ�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដូចជខញុ ំកំពុងឈរ
េ េលេវទិក ករភយ័ខ� ចរបស់អនកបនបតេ់ េហយ។
313 [បង�បសមន កនិ់យយជមយួបង�បស �បណ�—ំេអដ។]…?…�
េលចេធ�  េពញេលអនក។
314 �ពះអមច ស់េអយចំេពះប�ូន�បសដម៏នតៃម�របស់ទូលបងគំេ ទីេនះ ជេ�
និងទីជេ� ៃនវ ិ ញ ណរបស់គត ់ េ ដូចជករេ ដេ៏� េ កនទ់ីជេ� ។
គតច់ងប់ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ គតប់នេគរពចំេពះករបេ�មរបស់�ទង់
�ពះអមច ស់េអយ កនុង�គបម់េធយបយែដល�ទង�់ចេធ�។ េ�យ�ពះេច�� ៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ សូម�ទងយ់ងមកេលបង�បសទូលបងគំ េហយគតប់ន
េពរេពញេ�យ�ពះេច��  និង�ពះគុណរបស់�ពះ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ទទួល
គតដូ់ចទូលបងគំបន�កគ់តចូ់លេ កនុង… 
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(Go, Tell)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ពឹក
ៃថង�ទិតយៃថងបុណយអុីេសទរ ៃថងទី17 េម� 1960 េ េ�ងឧេបសថ�បណ� ំ េ េជហ�ឺ�នវ់លី
ឥ�� �� U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ង
េចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរ
េនះ គឺ�តវេបះពុមព និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។

KHMER

©2022 VGR, ALL RIGHTS RESERVED

VOICE OF GOD RECORDINGS

P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A.
www.branham.org



  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 

  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 

  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 

  
 

កទកទកទកទ    

ននកទ នចថចមង ន
ប ខន យ  គថ ម ផពផយ
 ងពពយ គ ន មនចក ផ
ទងយធ យកកកងបយ កមបពនច
នក  បកប យ នន ព  យ    ខខង 

(VOICE OF GOD RECORDINGS®.)យ  

បទកទនងបនម នង បមកទងនង
កមទកទនង 

 យ    ខខង (VOICE OF GOD RECORDINGS) 
P.O. BOX 950, JEFFERSONVILLE, INDIANA 47131 U.S.A. 

WWW.BRANHAM.ORG 

 

 

 


