
ពកយតិះេដ លេ�ពះ
េហតុៃន�ពះបនទូល

 សូមអរគុណបង�បស េនវលី។ [បង�បស េនវលីនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។]

ខញុ ំបននិយយេ កនប់ង�បសេនវលីថ “អនក�បកដឬេទថអនកមនិបន
�បេ�បងបន�ិចេ �ពឹកេនះ?”

2 ខញុ ំចុះមកអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ។ មនមនុស�មយួចំនួន�បមូលផ�ុ ំេ
ខងកនុង អ�ែីដលេយង…មនេ �ពឹកៃថង�ទិតយ។ អ�ីែដលខញុ ំ�តវចបេ់ ទីេនះ ខញុ ំ
�គនែ់តឲយេគមកទីេនះេ ឯ�ពះវ�ិរ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំែតងែតគិតថ ករអធិ�� ន
�ជករ�បេសរជងស�មបអ់នកជំងឺេ ជុំវញិ�ពះវ�ិរ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ
ចូលចិត��ពះវ�ិរ េហយចុះមកទីេនះជកែន�ងែដល�កមជំនំុ �បជជនេ ទីេនះ
អធិ�� ន។

3 េហយមនេកមង�សីតូចមន កេ់ ទីេនះ ជ�សីតូច�� តបំផុត េហតុអ�ី ខញុ ំគិតថ
នងកំពុងអងគុយេ កែន�ង�មយួេ ទីេនះ �បសិនេបនងមនិទនេ់ ផទះ។
អូ ខញុ ំបនេឃញេហយ។ ហនឹងេហយនងតូចដ�៏សស់�� តេនះ។ េហយនង
ឈធឺងន�់ស់។ េហយេយងកំពុងែត�� ប ់ េ េពលែដលេយងបនឮ�រៃន
ភ�ដៃទនិងករបក��យេ មុខ។ េហយេយងកំពុង�� ប ់ េហយេយងគិតថ
េយងបនយល់មនអ�ីមយួបននិយយអំពីេកមង�សីតូចមន កេ់នះ។ េហយេយង
កំពុងរងច់េំមលថេត�ពះអមច ស់បន�បទន�រអ�ីែដល�តវនិយយេ ទីេនះ។
ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថនងតូចនងមនិអីេទឥឡូវេនះ េហយនឹងបនជសះេសប យ។ េហយ
ដូេចនះ…

4 េហយមន ស�ីមន កប់នបតប់ងក់រេមលេឃញរបស់នងផងែដរ េហយ
េយងកំពុងអធិ�� នស�មបន់ង។ និងបុរសមន កេ់ កនុងរថយន�សេ ងគ ះបនទ ន់
េ ទីេនះគឺជ អនកបំេរ �ពះ។ ខញុ ំមនិនឹក�ម នថ បុរសេនះមនទមងន�់មសិប



2 �ពះបនទូលជសេម�ង

�បេំផន ឬែសសិបេទ។ �គនែ់ត—�គនែ់តធងនធង�ស់…ដូេចនះេហយ ខញុ ំចុះមក
អធិ�� នស�មបព់ួកេគ។
5 េហយេហតុផលែដលខញុ ំមនករ�ទ កេ់សទរ ជេ�ចន ករបំេពញ�បេ�ងេធមញ
របស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំកំពុង�ទខំ�ួនខញុ ំ េ �ពឹកេនះ ឆ�ងកតក់ែន�ងេនះេចញពីេធមញ
របស់ខញុ ំ េ ទីេនះ េ ខងមុខ។ េហយេគ�បបខ់ញុ ំថ ឥឡូវេនះខញុ ំ�តវដក�េចញ
េហយបិតេ េល�វញិ។ ដូេចនះេហយវយ័ចស់េនះេទបែតឈនេឡង គឺជេរ ង
ែតមយួគតែ់ដលខញុ ំដឹង។ េហយខញុ ំមនករបំេពញកនុងេរ ងមយួេនះ េហយ�បែហល
ពកក់�� ល� េហយេពលខញុ ំចបេ់ផ�មនិយយ អនក�ច�ម នដឹងពី� ខយល់រញុ
េចញ អនក—អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ ឆ�ងកតប់បូរមតរ់បស់អនក។ េហយ�
េធ�ឱយអនកដូចជ �បះបបូមត។់
6 េយងពិតជមនុស�មនសិទធិខ� ងំ�ស់ែដលបនរស់េ �ពឹកេនះ េហយ
�ចមក�ពះវ�ិរបន។ េហយេ ៃថងបុណយណូែអលេនះ រងច់កំរ�បរពធពិធីែដល
ពួកេគមន ែដល ខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ… �ពឹកេនះមនេកមងៗជេ�ចនណស់ ដូេចនះ
ខញុ ំនឹងេ េសង ម។ េឃញេទ? េហយេយងជយុវវវយ័ ជួនកលេយងនិយយេរ ង
ែដលេកមងមនិគួរឮ អនកដឹងេទ។
7 ប៉ុែន� ខញុ ំគិតថ�ពះវ�ិរបនេរ បចំកដូតិចតួចេ ទីេនះស�មបេ់កមងតូចៗ
បនទ បពី់េនះ។ ខញុ ំបនេមល� ពីខងេ�កយមក។ អូ អនកចងេ់ បន�។ េ�កយពី
េរ នេ ៃថង�ទិតយ អនក�គនែ់តច ំ េឃញេទ មូលេហតុខញុ ំ—ខញុ ំគិតថពួកេគបន
យកអំេ�យមកវញិេ ទីេនះស�មបេ់កមងតូចៗេដមបែីចកេ �ពឹកេនះ។ េហយ
េ េពលែដលខញុ ំ…អនក�ល់គន េអយ ចូរចថំ េពលេយងកំពុងេធ�េនះ ខញុ ំចងប់ ជ ក់
ឲយចបស់ �មនិែមន�ន�់ក�ូសេទ េ�ពះ�ជេរ ងមយួែដលៃថង�មយួអនកនឹង
េរ នថ�មនិមនអ�ីេ�ះ។ ប៉ុែន��មកពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជេសចក�ីពិតៃនេសចក�ី
ពិតទងំអស់ ែដលអនកេឃញថ ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ េហយេយងកំពុងផ�ល់ឱយ
អនកនូវអំេ�យតិចតួចេនះ េ �ពឹកេនះ េ�ពះ�អនុ ញ តឱយអនកដឹងថមនេពល
មយួែដល�ពះបន�បទនអំេ�យដអ៏�ច រយបំផុតែដល�ចផ�ល់ឱយមនុស�ជតិៈ
�ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់ េហយេយងមនវធីិមនិល� បង� ញពី�។ េហយគម នអ�ី
ែដលេយង�ចយកេ េ�ប បេធ បជមយួេនះេទ។ ប៉ុែន�េយងជមនុស�ែដល
ែតងែត�� ប ់ពីមយួេ មយួ េយងគឺែបបេនះ។
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8 ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងរងច់រំហូតដល់ៃថង�ទិតយេ�កយ។ េហយខញុ ំ�បែហលជនឹង
េ េល�បធនបទអ�ីមយួែដលខញុ ំចងនិ់យយ។ េហយមនអ�ីមយួ—�តវបនេគ
�បបឱ់យដឹងដល់ពួកេយងេ ផទះៃនករនិមតិ�មយួែដលខញុ ំ�តវែតេធ��ម។ េហយ
�ជ�បេភទមយួ…�ជ�បេភទៃនករ �កដូ់ចជ នឹងមនករលំបក ប៉ុែន� េយង
មនិែដលចងគិ់តថអ�ីែដល�ពះមនបនទូលគឺជករលំបក។ បនទុក—បនទុករបស់
�ទងគឺ់��ល។
9 េ ៃថង�ទិតយបនទ ប ់េប�ពះសព��ពះហឫទយ័ េយងនឹងមន—កមមវធីិេ ទីេនះ
េ មុនៃថងចូលឆន សំកល �បសិនេប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័នឹងេយងកនុង
ករមនកមមវធីិេនះ។ េហយេយងចងម់នកមមវធីិេពល�ពឹក ករអធិ�� នស�មប់
អនកជំងឺ េហយ�បែហលជបុណយ�ជមុជទឹក។ េពលេនះខញុ ំគិតថ ផ�ព�ផ�យ�
ដល់មតិ�ភក័�ិរបស់េយងថពួកេគ�ចចូលមកបន។ បនទ បម់ក េយងនឹងមន
េពល�ពឹកៃថង�ទិតយ និងយបៃ់ថង�ទិតយ។ េហយបនទ បម់ក�បជជនចង�់ន កេ់
ស�មបចូ់លឆន ថំមីបនទ បម់កេយងមន… េលកេនះ នឹងមននឡិក? [បង�បស
េនវលី និយយថ “បទ។”—េអដ។]
10 នឹងមនអនកបំេរ �ពះខ�ះេ ទីេនះ នឹងនិយយេ ��តីចូលឆន ថំមី ដល់
ពកក់�� លអ�ធ�ត។ េហយ—េហយេយងអេ ជ ញអនកដឹកនខំ�ះមក
អធិបបយ។ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចងក់� យជមន កក់នុងចំេនមពួកេគ
ែដលមនអ�ីែដល�តវនិយយេ ��តីចូលឆន ថំមី។
11 េហយបនទ បម់កេ ៃថង�ទិតយេ�កយ ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងេលកេឡងនូវអ�ីែដល
បនេធ�រចួេហយ េនះគឺ�តវេធ� បង� ញពីរេប បែដល�ពះកំពុងេ�ះ��យជមយួ
� ស�របស់�ទង ់េហយន�ំេ ជមយួ—ចំណុចកំពូលេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរ។
12 េហយអនកជេ�ចនមនចមងល់អំពីេរ ងពនធេល�បកច់ំណូលេនះ ែដលេយង
កំពុងែតឆ�ងកត។់ ��តវបនេ�ះ��យ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំចង�់បបអ់នកពីរេប ប
ែដល�បនេកតេឡង ផងែដរ។ េហយខញុ ំគិតថ �នឹង�តវ�បប�់ម�ងេទ ត េ
ៃថង�ទិតយបនទ ប ់ ដូេចនះខញុ ំចដំល់ៃថង�ទិតយេ�កយ។ េហយពយយមនិយយេ
កនអ់នកបន�ិច េ �ពឹកេនះ េចញពី�ពះបនទូល។ េឃញេទ? េហយៃថង�ទិតយេ�កយ
ខញុ ំនឹង—នឹងពយយម �បសិនេប�ពះសព��ពះហឫទយ័ �បបអ់នកពីរេប បែដល�
េកតេឡង ចូរនេំសចក�ីទងំប៉ុនម នែដល�ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលមកអនក េហយ
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េមល�បះ៉ចំ�តងក់ែន�ង� �គនែ់ត�កេ់ នឹងកែន�ង។ េឃញេទ? �ទងម់និែដល
�បបអ់�ីខុសេទ។
13 ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ េរ ងមយួែដលខញុ ំចងនិ់យយេ �ពឹកេនះ ែដលខញុ ំ�បែហលជ
មនិ�ច នឹងមនិបនេធ�េ ៃថង�ទិតយេ�កយ គឺទកទ់ងនឹងេរ ងមយួែដលបន
េកតេឡងកលពីម�លិមញិ។ ខញុ ំមនករ�ទ កេ់សទរបន�ិចកនុងករមកេ �ពឹកេនះ
េ�ពះខញុ ំពិតជខូចចិត� ដូេចនះ—ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍ចូលចិត��េទ។ ប៉ុែន�េ�យ�រខញុ ំ
េ ទីេនះ ខញុ ំនឹងពយយមឱយអស់ពីសមតថភព។
14 កលពីយបម់ុនេនះ ខញុ ំបន�បកបជមយួបង�បសនិងបង�សី សុតម៉ន ់ ដូច
េយង�គ ល់េហយេ ទីេនះ មន កក់នុងចំេ�មអនកចស់ទុំេ កនុង�កមជំនុំ និង
ភរយិរបស់គត ់ បនមកសួរសុខទុកខ�បពនធខញុ ំ។ េហយេយងកំពុងែតនិយយេ
េលករ�បជុំខងមុខេ ទី�កង ហ�ូនិកនិងេផ�ងេទ ត �បសិនេប�ជ�ពះហឫទយ័
របស់�ពះ។ េហយេយងបនបន�រហូតដល់េម៉ង�បែហលដប�់មសិប �មខញុ ំ
�ម ន េហយខញុ ំបនចូលេគងេ កែន�ង�មយួ�បែហលេម៉ងដបម់យួ។
15 េហយេពលមយួេ េពលយប ់ ខញុ ំយល់សុបិនមយួ។ េហយេ កនុងសុបិនេនះ
ខញុ ំបនេឃញមនុស�មន កែ់ដល�បែហលជឪពុករបស់ខញុ ំ បុរសដអ៏�ច រយ មឌធំ
�គនែ់តជតំ�ង និយយកនុងនយ័េធ ប ជឪពុករបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបនេឃញ ស�ី
មន ក ់ មនិដូចម� យរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន� េទះជយ៉ង� នង�តវបនសនមតថ់ជ
ម� យរបស់ខញុ ំ។ េហយបុរសេនះ (ែដលសនមតថ់ដូចជឪពុក ជប�ីរបស់ ស�ីេនះ)
បនេធ�បបនងយ៉ងេឃរេឃ ដល់ម�ុងឹេហយគតម់នកំ�តេ់ឈយ៉ងធំ
គតច់បន់ងយ៉ងេនះ េហយ�យនងនឹងកំ�តេ់ឈេនះ េហយនងនឹងដួល
ចុះេ ។ េហយបនទ បម់ក—េហយបនទ បេ់ទ ត បន�ិចេ�កយមក នងកេ៏ងបេឡង
វញិ។ េហយគតេ់ដរជំុវញិ កច៏ង�់យនងម�ងេទ ត គតក់�៏យនងម�ងេទ ត។
េហយខញុ ំឈរេមល ពីចមង យ។
16 ទីបំផុត ខញុ ំ�គនែ់តធុញ�ទននឹ់ង�។ េហយខញុ ំតូចជងបុរសមន កេ់នះ ែដល
សនមតថ់ដូចឪពុកខញុ ំេនះ។ ដូេចនះ ខញុ ំេដរេ រកគត ់ េហយយក�មមៃដ�កម់ុខ
គត។់ ខញុ ំបននិយយថ “កុំ�យនងេទ ត។” េឃញេទ? េហយេ េពលែដល
ខញុ ំេធ� អ�ីមយួចបេ់ផ�មេកតេឡង។ ៃដខញុ ំចបេ់ផ�មញ័រ េហយខញុ ំមន�ចដំុ់ ធំៗ
ធំៗ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ�ចដំុ់ែបបេនះេទ។ េហយខញុ ំ�គនែ់តចបក់�វបុរសេនះ
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េហយខញុ ំបននិយយថ “កុំ�យនងម�ងេទ ត។ �បសិនេបអនកេធ�ែបបេនះ អនកនឹង
�តវេ�ះ��យជមយួខញុ ំ �បសិនេបអនក�យនងម�ងេទ ត។” បុរសេនះភយ័ខ� ចខញុ ំ
េហយទុកនងេចល។ ខញុ ំកភ៏ញ កេ់ឡង។
17 ែមនេហយ េដកេ ទីេនះ មយួែភ�ត េ�ពះ ករបក��យៃនករេនះនឹង
មក។ េនះគឺជករពិត�ស់ ស�ីែដលនិយយកនុងនយ័េធ ប គឺជ�កមជំនុំ ែដល
ទុកដូចជម� យ។ ឪពុកគឺជនិកយេលនង ែដល�តត��េល�កមជំនំុ ដូចជ
�� ម�ីត��េល�បពនធ។ េហយ�ជនិកយទងំេនះែដល�យលុក�កមជំនុំេនះ
េហយកម៏និអនុ ញ តឱយនងឈរែបបេនះែដរ។ �គនែ់តថ �ល់េពលែដល
នងពយយមេ�កកេឡង ឬេធ�អ�ីមយួ ពួកេគ �បជជនេ ទីេនះ និកយនឹង
�យ�ប�រនង។ េហយ��គនែ់តមននយ័ថ�ក—់�ចដំុ់ជំេន ខ�ះេចញេ
ទីេនះ េដមបបីន�េបះៃដរបស់ខញុ ំេ ទីេនះ េហយនិយយថ “អនកកំពុងេ�ះ��យ
ជមយួខញុ ំ។ េឃញេទ?” េ�យេហតុថ មនមនុស�មយួចំនួនេ ទីេនះ ែដលជ
កមមសិទធិរបស់�ពះ។ េហយេនះ�មនិអីេទ។ អំពី…
18 េយងបនេឡង�បែហលពីរេម៉ង ឬបី ខញុ ំ�ម ន។ េហយកូន�សីរបស់ខញុ ំមន ក់
កនុងចំេ�មពួកេគ គឺេរេបកេ ទីេនះនងេធ�ករេ មនទីរេពទយ េមតូឌីសទកនុងល�ី
សស�ីល។ អូ ទ�មងៃ់នករបណ�ុ ះប�� លគិ�នុប�� កសម័�គចិត�េនះ។ �ជ
“អនកកតស់ករ�គប”់ ពួកេគេ អ ច ឹង ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ េហយនងគឺ នង…េគ
េ នងឲយមកេ �ពឹកេនះ េហយេនះជអ�ីែដលនឲំយខញុ ំេ�កកេឡង។ េហយ�
ជេពល�ពលឹម េហយនង ជមយួនឹងមតិ�រមួករងរ��តូចៗេផ�ងេទ តេ
ទីេនះ—ពួកេគេធ�ករេ ទីេនះជមយួគន  េហយនឹងនពំួកេគេ  ល�ីសស�ីល។
ពួកេគ�តវែតេ ទីេនះេ េម៉ងដប។់ េហយ�បពនធឆងល់ថេហតុអ�ីបនជនងមនិ
�ចចូលកនុងបនទបេ់គង។ ខញុ ំបនចកេ់��។
19 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនេរ ងជេ�ចនែដលេកតេឡងកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិែដល
មនេរ ងែបបេនះេទ។ ខញុ ំបនចូលេ កនុងអន�ងម់យួ។ ខញុ ំមនិដឹងករបក��យ
យ៉ងេមច៉េទ។ ខញុ ំមនិែដលមនអ�ីដូច�េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។ ប៉ុែន�ចំេពះមុខខញុ ំ �
�កបី់ដូចជខញុ ំបនដឹងថ�ជនិមតិ� េហយខញុ ំកស៏ថិតេ កនុងនិមតិ�។ ប៉ុែន�ខញុ ំកំពុង
និយយជមយួកូន�បសរបស់ខញុ ំ យ៉ូែសប។ ែដល េពលេនះគតម់និេ កនុងបនទប់
េទ។ ប៉ុែន�ដូចែដល�បន�យ�ប�រខញុ ំ ខញុ ំកំពុងនិយយជមយួយ៉ូែសប។
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20 េហយខញុ ំ—ខញុ ំេងយេឡង។ េហយវតថុរបូ�ងដូចពី�៉មតីែដលឈរេ មុខខញុ ំ គឺជ
សត��� បតូចៗែដលមន�បែវងកន�ះអុីញ។ េហយពួកេគ េ េលកំពូល េ េល
អវយវៈ មនមយួ…�ចនិយយបនថ បី ឬបនួ។ បនទ បម់ក អវយវៈបនទ ប ់�ច
មន�បបីំឬដប។់ េហយចុះេ ខងេ�កម មនដប�់បឬំៃមភ។
21 េហយពួកេគជអនកចមបងំតូចេ�យ�រេ�មរបស់ពួកេគ�តវបនេគ�យ
េហយេមលេ �កដូ់ចជពួកេគកំពុងពយយមនិយយជមយួខញុ ំ េ�យនិយយ
អ�ីមយួ។ េហយខញុ ំេ ភគខងលិច �កដូ់ចជេ ែកបរ តុកសុនរដ� �រហី��ូ។
េហយសត�បក�កីំពុងេមលេ ខងេកត។ េហយខញុ ំបន�� បយ៉់ងជិត។ កំពុង
ពយយមនិយយ េមលេ ដូចជពួកេគកំពុងពយយម�បបខ់ញុ ំអ�ីមយួ។ េហយ
ពួកេគមនេ�មតិចតួច �តវបនេគ�យដំ និងអ�ីៗទងំអស់។ ពួកេគមន�ន ម
របសួកនុងករ�បយុទធយ៉ងល�។ រេំពចេនះ សត��� បមយួចបេ់ផ�មយកកែន�ង
សត�មយួេទ តេ�តែបបេនះ។ េហយពួក� សត��� បតូចៗបនចកេចញយ៉ង
េល ន េ�យេ�ះេ ទិសខងេកត។
22 េហយេ េពលែដលពួកេគបនេធ� េនះមនបក�ធីំមយួ កនែ់តដូចសត��ពប
ែដលមន�� បចង�ុលបន។ និង—និង—េហយពួក�មកជហ�ូងមយួ េហយេហរ
យ៉ងេល ន េល នជងសត�បក�តូីចៗេនះ េ�ះេ ខងេកតេ មុខេទ ត។
23 េហយខញុ ំេ ែតេ កនុង…មនសិករទងំពីររមួគន  ខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះ
េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំេ កែន�ងេផ�ង។ េឃញេទ? េហយខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវេនះ េនះ
ជនិមតិ� េហយខញុ ំ�តវែតេរ នពីអតថនយ័េនះ។”
24 េហយមនិេលសពី�កមទីពីរៃនសត��� បែដលមកដល់េទ ខញុ ំបនសម�ងឹេ
ទិសខងលិច។ េហយេមលេ កនុងទ�មងជ់ពី�៉មតី ដូចជពីរេ សងខង ែដល
មនមយួេ ខងេល មកពីេទវ�ដអ៏�ច រយបំផុតទងំ�បែំដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញកនុង
ជីវតិរបស់ខញុ ំ។ េលប នដអ៏�ច រយែបបេនះ ខញុ ំមនិែដលេឃញេទ។ កបលរបស់ពួកេគ
�តឡបេ់�កយ និង�� បចង�ុលរបស់ពួកេគ �គនែ់តេ�ះេហរយ៉ងេល ន! េហយ
អំ�ចៃន�ពះដម៏ន�គបេ់ច�� បន�យ�ប�រខញុ ំ �មរេប បេនះ រហូតដល់�
េលកខញុ ំពីដី រហូតដល់ដី េឡងេ េល។

ខញុ ំ�ចឮយ៉ូែសបេ ែតនិយយ។
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25 េហយសំេឡងដូចជករបំែបករបងំ សំេឡង—សំេឡង�គហឹមមយួ បន
�ង តេ់  ទិសខងតបងូ។ េហយេ េពលែដលខញុ ំ�តវបនេលក…េហយមន
េលប នដអ៏�ច រយៃនេទវ�! េហយខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត�ចេឃញពួកេគឥឡូវេនះ េឃញ
ដូចជ—ខណៈែដលពួកេគកំពុងមក កនុងរបូ�ងែបបេនះ �គនែ់ត�យមកេលខញុ ំ។
26 ឥឡូវេនះ មនិែមនសុបិនេទ។ អតេ់ទ។ ខញុ ំេ ទីេនះ ភញ កេ់ឡងដូចខញុ ំ
ឥឡូវេនះ។ េឃញេទ?
27 ប៉ុែន�េ ទីេនះ�បនមក។ េហយពួកេគពិតជេល នែមនែទន រហូតដល់ខញុ ំ
គិតថ�េលកេឡង… ខញុ ំបនលឺមនករផទុះ ដូចជ ឬដូចជករផទុះែដលេចញ
មក ដូចជរបងំសំេឡង។ េហយេ េពលែដល�បនេកតេឡង ខញុ ំគិតថ
“ែមនេហយ េនះមននយ័ថខញុ ំកំពុង�តវបនសម� ប ់ េឃញេទ េ កនុងករផទុះៃន
�បេភទមយួចំនួន។” េហយ—េហយខញុ ំ�គនែ់ត…ខណៈេពលែដលខញុ ំគិតអំពីេរ ង
ទងំេនះ ខញុ ំបនគិតថ “អតេ់ទ �នឹងមនិដូេចន ះេទ។ ពីេ�ពះ�បសិនេប�ជករ
ផទុះ �នឹងមនយ៉ូែសប ផងែដរ។ េ�ពះេ ទីេនះ គតេ់ ែតនិយយ គិតថខញុ ំេ
ទីេនះ។ ខញុ ំ�ច�� បគ់តប់ន។ �មនិែមនអ ច ឹងេទ។”
28 ឥឡូវេនះ ទងំអស់េនះេ ែតសថិតកនុងករេមលេឃញ។ �មនិែមន…េឃញ
េទ? �សថិតេ កនុងនិមតិ�។
29 េហយបនទ បម់ក ទងំអស់កនុងេពលែតមយួ ដូចែដលខញុ ំបនដឹងថខញុ ំបន
េ …ពួកេគេ ជុំវញិខញុ ំ។ ខញុ ំមនិបនេឃញពួកេគេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ�តវបនេគនចូំលេ
កនុង�កម��និករៃនពី�៉មតីៃនពួកេគ េ ខងកនុង�កម��និករេនះ—ៃនេទវ�
ទងំ�ប។ំ េហយខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវេនះ េទវ�ែដល�� បនឹ់ងមនែតមយួ។
�បនំឹងជ�ពះគុណ។” ខញុ ំបនគិតែបបេនះ។ ខញុ ំគិត “អូ! �ជ—�មកជមយួ�រ
របស់ខញុ ំ។ េនះជចំណុចកំពូលទីពីររបស់ខញុ ំ។ ពួកេគមកេដមបនីមំកឱយខញុ ំនូវ�រ
ពី�ពះអមច ស់។” េហយខញុ ំបនែ�សកេ�យអស់ពីកម� ងំរបស់ខញុ ំ �មែដលខញុ ំ�ច
េធ�បន “ឱ�ពះេយសូ៊វេអយ េត�ទងនឹ់ងឲយខញុ ំេធ�អ�ី?” េហយេ េពលែដលខញុ ំបន
េធ�ែបបេនះ ��គនែ់ត—រ�តឆ់ង យពីខញុ ំ។
30 ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមន�រមមណ៍�សលខ�ួន �ងំពីេពលេនះមក។ េឃញេទ?
ម�លិមញិ ខញុ ំ�តវេ ផទះ េសទរែតមយួៃថងេពញ មន�រមមណ៍គិតពីខ�ួនឯង។ ខញុ ំ
មនិ�ចេធ�ឲយចិត�ខញុ ំសងបេ់ទ។ េហយអំ�ចនិងសិររីងុេរ ងរបស់�ពះអមច ស់! ខញុ ំ
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សពឹកទងំ�សង េពល�ចកេចញពីខញុ ំ។ ខញុ ំកំពុងពយយមជូតៃដរបស់ខញុ ំ។ េហយ
ខញុ ំបនគិតថ “ខញុ ំមនិ�ចដកដេង�មរបស់ខញុ ំបនេទ។” េហយខញុ ំបនេដរជំុវញិ និង
ឆ�ងកតក់�មលឥដ� េហយ�តលបម់កវញិ។ ខញុ ំគិតថ “េត�មននយ័យ៉ង�
�ពះអមច ស់? េត�មននយ័យ៉ងដូចេម�ច?” បនទ បម់ក ខញុ ំបនឈប។់ ខញុ ំ
បននិយយថ “�ព ះអមច ស់េអយ ទូលបងគំជអនកបេ�មរបស់�ទង…់ទូលបងគំ
—ទូលបងគំ�គនែ់តមនិ�ចយល់បន។ េហតុអ�ី? �ជអ�ីហនឹង? ចូរេធ�ឲយេគដឹងផង
�ព ះអមច ស់។” ែមនេហយ េ េពលែដល…
31 ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ េ េពលែដលខញុ ំនិយយថ “អំ�ចៃន
�ពះអមច ស់។” មនិមនវធីិេដមបពីនយល់�េទ។ �មនិែមនជអ�ីែដលអនកមន
�រមមណ៍េ ទីេនះេទ េ កនុងពរជយ័។ េនះជពរជយ័របស់�ពះអមច ស់។ េនះ
ជពិសិដ�! អូ! �—�េលសពីអ�ីែដលមនុស��ច�សៃមបន។ េឃញេទ? េហយ
�—េហយ�រខំនខញុ ំ ែមនែទន។ �មនិែមន…�មនិែមនជពរជយ័េទ។ �ជករ
រខំន។ អនកមនប � ។ េឃញេទ? ហនឹងេហយ។ �បសិនេបអនក�ចេធ�បន…
32 �បសិនេបខញុ ំ�ចរកបនែតវធីិមយួចំនួនែដលខញុ ំ�ច�បប�់បជជនថេនះ
ជអ�ី ឬ�ជអ�ី…េត�មន�រមមណ៍យ៉ង�! �មនិែមន�គនែ់តចងអ់ងគុយ
េ ទីេនះចងរ់កី�យេនះេទ។ �ជ—�ជអ�ីែដលអនក�ល់គន បរមភ…�ហួសពី
ករភយ័ខ� ច។ �ហួសពីករភយ័ខ� ច។ �ជករេគរពដប៏រសុិទធ។ ៃន…ខញុ ំ…មនិ
មនវធីិេដមបពីនយល់�េទ។ សូមបែីត រហូតដល់ ខនងទងំមូលរបស់ខញុ ំ ែ�បេឡងចុះ
ឆ�ឹងខនងរបស់ខញុ ំ �មរយៈ�មមៃដរបស់ខញុ ំ េឡងចុះេលេជង និង�មមេជងរបស់ខញុ ំ
របូខញុ ំទងំមូល�គនែ់តសពឹក េឃញេទ ដូចអនក—អនកបនេចញេ េ�កពិភពេ�ក
េ កែន�ង�មយួ។ និង—េហយ�បនចកេចញពីខញុ ំបន�ិចម�ងៗ េហយខញុ ំបន
និយយេ កន—់�ពះអមច ស់ “េត�ពះអងគនឹងអនុ ញ តឲយទូលបងគំដឹងឬេទ?”
33 ខញុ ំគិតថ កម� ងំជិតបំផុតែដលមនិធ� បម់នពីមុនមក គឺេ េពលែដលខញុ ំេ
ហ�រូចី�បេទសស�ីស េ េពលេនះ េ េពលែដល�ទងប់ង� ញខញុ ំថ ឥ នទី�ល�ឺមង៉់
កំពុងេមលអនកជិះេសះអងេ់គ�សេនះចុះមកកតទ់�ីប� ហ�ិក។ េហយ�ទងម់ន
បនទូលថ “�គបគ់ន បន�ប�ពឹត�អំេពបប េហយខ�ះមនិដល់សិរលី�ៃន�ពះ។”
34 េហយខញុ ំបនែ�សកអង�រ�ពះអមច ស់ឲយជួយខញុ ំ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យ�ទង់
ផ�ល់ករបក��យឱយខញុ ំ េ�យ�រែតខញុ ំឆងល់ថេត�មននយ័អ�ី—�បសិនេប
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មននយ័ថខញុ ំេ ឆង យ ខញុ ំនឹង�តវេគសម� ប។់ េហយ�បសិនេប�ែមន ខញុ ំនឹងមនិ
និយយអ�ីជមយួ�កម�គ�រអំពី�េទ។ ដល់េពលខញុ ំេ ផទះ េហតុអ�ី ខញុ ំនឹងេ ផទះ
ហនឹងេហយ។ ប៉ុែន��បសិនេប—�បសិនេប�មននយ័អ�ី គឺខញុ ំមនិចង�់បប�់កម�គ�រ
មនិចងឱ់យពួកេគដឹងអ�ីអំពី�េទ។ សូមឲយ�សេ�មចបន េហយេនះ—េនះនឹងមនិ
អីេទ។
35 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយសូមជួយទូលបងគំផង។ ខញុ ំមនិចង�់បប់
�គ�រេទ �បសិនេប—�បសិនេប�ទងជ់…េនះជករេ េ ផទះរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹង—ខញុ ំ
នឹងេ ។” អនកេឃញេទ។ ខញុ ំបននិយយថ…េហយអនកដឹងេទ អនក…
36 អនកនិយយថ “ែមនេហយ េហតុអ�ីបនជអនកមនិគិតពីអ�ីែដលអនកបន
និយយេ កនុងនិមតិ� េតករនិមតិ�បននិយយអ�ី?”
37 ប៉ុែន�អនកមនិ�ចគិតេរ ងែបបេនះបនេទ។ អនក…ខញុ ំមនិ�ចេទ េទះ
យ៉ង�កេ៏�យ។ េហយខញុ ំបនគិត…ខញុ ំ�គនែ់តមនប �  តូចចិត�។ អនកមនិដឹង
ពីរេប បគិតេទ។ អនកមនិ�ចគិតបនេទ។
38 េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ �បសិនេបេនះមននយ័ថ
—ថករផទុះមយួេនះនឹងមកយកខញុ ំ អ ច ឹង�បបខ់ញុ ំឥឡូវេនះ ដូេចនះខញុ ំនឹងមនិ
និយយអ�ីទងំអស់អំពី�េទ។ សូមឲយសិរ ី ល�និងឫទធ នុភពរបស់�ទងម់កេល
ទូលបងគំម�ងេទ ត េហយេលកទូលបងគំេឡងវញិ។ ឬសូមឱយសិរលី�របស់�ទងម់ក
េលខញុ ំ េហយបនទ បម់កខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងដឹងថ�មននយ័—�មននយ័អ�ី ដូេចនះេហយ
ខញុ ំ�ចរក�ទុក�េ�យខ�ួនឯងបន។” េហយគម នអ�ីេកតេឡងេទ។
39 ដូេចនះ ខញុ ំបននិយយថ “�ពះអងគេអយ �បសិនេប�ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ង
ប ជូ នអនកន�ំររបស់�ទង ់ ស�មបេ់បសកកមមរបស់ខញុ ំ សូមេ�យអំ�ចរបស់
�ទងម់កម�ងេទ ត។” ដូចជនខំញុ ំេចញពីបនទប!់
40 េទះបីជ ខញុ ំ—ខញុ ំបនដឹងខ�ួន េ�យមនគមពរីេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ បនទ បម់ក
េឃញេទ េហយសូមឱយ�ពះជួយខញុ ំ។ េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេធ� �ទង—់�ទង់
បនបង� ញខញុ ំនូវអ�ីមយួេ កនុងបទគមពរី ែដលទកទ់ងនឹង� េ ទីេនះ។ េហយខញុ ំ
បនគិតថ “េតេនះ�ចជករពិតេទ? េតខញុ ំេធ��េ�យរេប ប�?” េហយ អូ ខញុ ំ
—ខញុ ំមនិ�ចពនយល់េរ ងទងំេនះបនេទ។ មនុស�េអយ �េលសពីអ�ីែដលខញុ ំដឹង។
េឃញេទ?
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41 �បពនធខញុ ំជ ស�ីដច៏ែម�កមន ក ់ កនុងចំេ�មមនុស�ល�បំផុតកនុងេ�ក។ ប៉ុែន�
បន�ិចេទ ត ខញុ ំមនិបននិយយអ�អីំពី�េទ។ ខញុ ំបនេ ខងមុខ។ នងដឹងថ
មនេរ ងមយួបនេកតេឡង។ ដូេចនះេពលខញុ ំ�បបន់ង នងបននិយយថ
“អនកដឹងេទ ប៊លី ខញុ ំេឃញអនកនិងឮអនកេ កនុងេរ ងជេ�ចនេនះ។” បនបន�ថ
“អនកដឹងថខញុ ំេជ អនកអស់ពីចិត�” នងបននិយយថ។ នងបននិយយថ “ប៉ុែន�
�ពិតជមនអ�ីមយួ។”

42 ��កដូ់ចជ �គនែ់តអ�ងនខញុ ំ ករផទុះ និងករចូលមកយ៉ងេល នៃនេទវ�
ទងំេនះ �បនំកៃ់នពួកេគរមួគន  េ កនុង—�កម��និករៃនពួកេគ។ ��កដូ់ចជ
ដូចជ—ដូចជខញុ ំមនពី�៉មតីែដលគូរេ ទីេនះ េឃញេទ ពួកេគេមលេ  ដំបូង
ពួកេគេមលេ ដូចជ�បេភទមយួ…ពីចមង យពួកេគេមលេ ដូចសត��ពប។
េហយពួកេគបនេ កនុង—មកពីផ�ូវេនះ។ េហយពួកេគ េមលេ ដូចជ មយួ
ពីរ បី បនួ េហយបនទ បម់កមយួេ ខង�� ំេ េលកំពូល េឃញេទ េធ�ឱយមន
�ប។ំ េហយពួកេគមកជមយួេលប នែបបេនះ! គម នអ�ីេទ គម នយន�េ�ះ គម នអ�ី
េផ�ងេទ ត�ចេ�ប បេធ បជមយួ�េនះបនេទ។

43 េហយខញុ ំ�គនែ់ត�ចេមលេឃញពួកេគ េហយកបលរបស់ពួកេគដូចជែបរ
េ មខ ង។ �� បទងំេនះែបរេ េ�កយ ពសែដក េពញ េហយមកទីេនះ “េវវ៉!”
ដូចេនះ។ �គនែ់តចុះមកភ� ម េហយនខំញុ ំចូលេ កនុងពី�៉មតីៃន�កម��និករ
េនះ។ ខញុ ំេឃញខញុ ំចុះពីេលដី។ ខញុ ំបនគិត�បែហលជ…ខញុ ំបនឮ ផ�ូវេ ចមង យ
�គហឹមេនះ “អូហូ!” ដូចជ—យន�—យន�េ�ះេ េពល�ឆ�ងកតរ់បងំសំេឡង
អនកធ� បឮ់�េកតេឡងដូចេនះ ដូចជសំេឡង�គហឹមពីចមង យ។

44 ខញុ ំគិត “េនះ�ចមននយ័ថឥឡូវេនះ េ េពលែដលករេមលេឃញេនះ
ចកេចញពីខញុ ំ ថខញុ ំនឹង�តវ�� បេ់�យករផទុះ ឬអ�ីមយួ។” ខញុ ំគិត “ខញុ ំេ ទីេនះ។
ខញុ ំ�តវបនេលកេឡង។ ខញុ ំ…ពួកេគ ពួកេគេ ទីេនះ កែន�ង�មយួ ខញុ ំ—ខញុ ំេ កនុង
េនះ ពី�៉មតីៃនេទវ�េ ទីេនះ។ បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �បែហលជ�ពះអមច ស់
កំពុងយងមកយកខញុ ំេ ផទះ។”

បនទ បម់ក ខញុ ំបនឮយ៉ូែសបចុះមកទីេនះថ “ប៉?”

បនគិតថ “អតេ់ទ �បសិនេបេនះជ� �នឹងយកគត ់ផងែដរ។”
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45 បនទ បម់កមនអ�ីមយួបននិយយថ “អនក…” សូមចថំ ខញុ ំកំពុងរងច់ ំេមល
�រែដលខញុ ំែតងែតទនទឹងរងច់ ំអ�ីមយួ។
46 េហយករនិមតិ�េនះ ៃថងមុន អនកដឹងេទ ដូចខញុ ំបនមកទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ
េ�យ�បបខ់ញុ ំអំពីអ�ីែដលនឹងេកតេឡង រេប បែដលខញុ ំកំពុងអធិបបយពី�ពះ�ទិតយ
មកកែន�ងេនះ។ េហយ—េហយបនទ បម់ក�ទងម់នបនទូលថ “ឥឡូវេនះសូមចថំ
កំពូលទីពីរមនិទនម់កដល់េទ។”

ខញុ ំគិតថ “�នឹងមន�រ។”
47 ចងច�ំររបស់ខញុ ំេ ទីេនះ? ករេបកសិ�ចរកឹេនះ ជកែន�ងែដល
សំេឡង និង��ទងំ�បពំីរេនះ ែដលមនិបនសរេសរេ កនុង�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ ចេំទ? េហយ�បននខំញុ ំចូលេ កនុងពី�៉មតីេនះ។
48 េហយជូេន  េជកសុន �បសិនេបអនកេ ទីេនះ ក�ីសុបិន�ែដលអនកផ�ល់ឱយខញុ ំ
មនិយូរប៉ុនម នេទេនះ។ ខញុ ំនឹងមនិ�បប�់េ �ពឹកេនះេទ។ អនកដូេចនះ…�ពះពិតជ
ឥតេខច ះ�ស់។ េហយសូមេទសែដលមនិបនផ�ល់ឱយអនកនូវករបក��យ។
េ�ពះ ខញុ ំេឃញមនអ�ីមយួេធ�ករ។

J.T. រឿងដដែល សូមមើល។ ហើយខ្ញុំ—ខ្ញុំ—ខ្ញុំបានដឹងរឿងនោះ។
េហយបង�សី ខូលីនកដូ៏ចគន ែដរ។ េឃញេទ?
េហយ�បមំយួនកែ់ដលនផំ�ូវ�តងេ់ កនេ់រ ងដែដល។

49 េហយបនទ បម់ក និមតិ�ែដលខញុ ំបន�បបអ់នកទងំអស់គន កលពីឆន មំុន �បន
េកតេឡងកលពីៃថងមុន។ េឃញេទ? េនះនឹងេកតេឡង។
50 េហយេ ទីេនះ �ជករ�ក�់តឹម�តវ អ�ី�គបយ៉់ងែដល�កេ់ ទីេនះ។ �
�គនែ់តជអ�ីែដលមនចលន។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ជអ�ីេទ។ �ពះ�ទងជ់ួយខញុ ំ គឺជ
ករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។

ចូរេយងអធិ�� ន។
51 �ពះវរបិ�ៃន�នសួគ ៌ េយងមន—េយង�គនែ់តជមនុស�ែដលរែមង�� ប់
ប៉ុេ�� ះ េហយេយងឈរេ �ពឹកេនះ។ េហយ �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំ…�ទង់
បនចតទូ់លបងគំឲយដឹកនហំ�ូងតូចេនះ និង�កមជំនុំេនះ។ េហយទូលបងគំេ
ចុងប ចបរ់បស់ទូលបងគំ។ ទូលបងគំមនិដឹងថផ�ូវ� េ � មក�េទ។ ប៉ុែន�
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ទូលបងគំដឹងេរ ងមយួេនះ ែដល �ទងប់ននិយយថ �ទងនឹ់ងេធ� “អ�ី�គបយ៉់ង
េកតេឡងេដមបេីសចក�ីល�ស�មបព់ួកអនកែដល” �ស�ញ់�ទង ់ េហយ�តវបន
េ �មេគលបំណងរបស់�ទង។់ ទូលបងគំសូមអង�រ�ពះអងគថ �ពះហស�ៃន
េសចក�ីេម�� ករ�ុដធ៏ំរបស់�ពះអងគនឹងមកសណ�ិ តេលេយង។
52 េយងពិតជដឹងថ�ទងជ់�ពះ។ េហយេយងដឹងថ�ទងម់និែមនជអនកែដល
រស់េ កនុងៃថងកន�ងេ េនះេទ ប៉ុែន��ទងម់ន�ពះជនមគងេ់ សព�ៃថង។ �ទងែ់តងែត
ជ�ពះ។ �ទងជ់�ពះជនិចច។ �ទងគឺ់ជ�ពះមុនមនេពលេវ� េហយ�ទងនឹ់ង
ក� យជ�ពះេ េពលែដលបតេ់ពលេវ�េទ ត។ �ទងន់ឹងេ ែតជ�ពះ។
53 េហយេយងខញុ ំេ កនុង�ពះហស�របស់�ពះអងគមច ស់។ េយង�គនែ់តជដីឥដ�
េហយ�ទងជ់អនកបេងកត ជជងសមូន។ �ពះអមច ស់េអយ ចូរេរ បចំជីវតិរបស់េយង
�មរេប បែដលល�បំផុតេដមបេីគរពដល់�ទង។់ សូម�ទង�់បទនមក �ពះបិ�។
េយង�គនែ់តេ កនុង�ពះហស�របស់�ទង។់
54 េយងគម នវធីិនខំ�ួនេយងមកទីេនះេទ ឬកម៏និដឹងថេយង�តវេចញេ�យ
រេប ប�ែដរ។ �ព ះអមច ស់េអយ �ទង�់បទនជីវតិដល់េយង េហយ�ពះអងគបន…
េយង�បគល់ជីវតិរបស់េយង�តឡបេ់ �ទងវ់ញិ េហយដូេចនះ �ទងប់ន�បទន
ដល់េយង ជថនូរនឹងជីវតិអស់កលបជនិចច។ ជំេន របស់េយងេ កនុងដេង�មេចញ
ចូលរបស់េយង។ េហយេយង�ស�ញ់�ទងច់ំេពះករេនះ ពីេ�ពះេយងដឹងថ
ៃថង�មយួេយងនឹងេឃញ�ទង ់ េហយ�ទងនឹ់ងេ កនុងសិរលី�របស់�ទង។់ េហយ
េយងនឹងេមលេ េល�ទង។់ េហយេយងចងឮ់ពកយទងំេនះ “េធ�បនល� អនកបំេរ 
ដល៏� និងេ�ម ះ�តងរ់បស់ខញុ ំ។ សូមចូលេ កនុងេសចក�ីអំណររបស់�ពះអមច ស់ ែដល
បនេរ បចំស�មបអ់នក�ងំពីមុនកំេណ តៃនេ�កិយ។” ដល់េពលេនះ �ពះអងគ
េអយ កល�េយង�ល់គន បនជួបេហយ សូមនេំយងខញុ ំមក។

េយងខញុ ំជអនកបេ�មរបស់�ទង ់ េហយេយងសូមករអភយ័េទសពីអំេពបប
របស់េយង។
55 �ព ះអមច ស់េអយ ករនិមតិ�ដអ៏�ច រយទងំេនះ គឺហួសេពកស�មបអ់នកបេ�ម
របស់�ទង។់ ទូលបងគំមនិដឹងថ�តវេធ�អ�ីេទ។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំ�គនែ់តដឹងថ
ពួកេគមក។ េហយទូលបងគំ�ចនិយយបនែតអ�ីែដលទូលបងគំបនេឃញ និងអ�ី



ពកយតិះេដ លេ�ពះ េហតុៃន�ពះបនទូល 13

ែដល��តវបនេគនិយយ។ េហយេពលខ�ះ�េធ�ឱយទូលបងគំភយ័ខ� ច �ពះអមច ស់
េអយ។ េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំឆងល់ថេត�តវេធ�អ�ី។
56 បនទ បម់ក ទូលបងគំយក�ពះគមពរីមក�នេ ទីេនះថ េតេអ�យ�តវមន
�រមមណ៍យ៉ង�េ ៃថងេនះកនុង�ពះវ�ិរបរសុិទធ េ េពលែដលគតប់នេឃញ
េទវ�ទងំេនះ �� បេ េលេជងរបស់ពួកេគ។ មនិនឹក�ម នថគតែ់�សកថ
“េវទនដល់ខញុ ំ! ែភនកខញុ ំបនេឃញសិររីងុេរ ងរបស់�ពះអមច ស់។”
57 េពលេនះ េ��បនែ�សកេឡងថៈ បនទ បពី់គតប់នសម� តកនុង�ពះវ�ិរ
បរសុិទធេហយ េពលេទវ�យកអ�� តេភ�ងមក�កេ់លបបូរមត ់ េ�កយពីគត់
�រភពថ គតជ់មនុស�មនបបូរមតម់និ�� ត េហយរស់េ ជមយួនឹង
មនុស�មនិ�� ត។ យ៉ង�កេ៏�យ គតគឺ់ជេ��។ េទវ�យកអ�� តេភ�ង
�កេ់លបបូរមត ់ េហយេធ�ឲយគត�់� ត រចួមន�ប�សនថ៍ “ឥឡូវេនះេ ចុះ
េហយទយ។”

�ពះជអមច ស់ េអ�យបនែ�សកេឡងថ “េនះជខញុ ំ�ពះអមច ស់។ សូម
ប ជូ នខញុ ំ។”
58 េ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ “េតអនក�នឹងេ ស�មបេ់យង?”
ស�មបជំ់ននម់នុស���កក ់និងផិតកបតេ់នះ!
59 ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមេ�យ�េកតេឡងម�ងេទ ត។ សូមេ�យ�មក
ម�ងេទ ត ឱ�ពះអមច ស់េអយ។ ប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជមយួនឹងេភ�ងែដល
សំ�ត។ ទូលបងគំ�រភពថ ទូលបងគំជមនុស�មនិ�� ត េហយរស់េ កនុង
ែផនដីេនះជមយួនឹងមនុស�មនិ�� ត។ េហយេយងខញុ ំជមនុស�មនិបរសុិទធេ
ចំេពះ�ព ះភ័ ក��ពះអងគមច ស់។ ប៉ុែន� អូ សូមប ជូ នអំ�ចៃនករសម� ត គឺជ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូមសម� តេយងខញុ ំ។ �ពះអមច ស់េអយ។
60 េហយបនទ បម់កមនបនទូល �ពះអមច ស់េអយ។ អនកបំេរ របស់�ទងក់ំពុង
�� ប។់ ទូលបងគំចងប់នឮសំេឡងេនះ។ ទូលបងគំជរបស់�ទង។់ ឱ�ពះអមច ស់
េអយ សូមេ�បទូលបងគំ �មែដល�ទងេ់ឃញថសម ខណៈេពលែដលទូលបងគំ
�កខ់�ួនេ េល�សនៈរបស់�ទង។់ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនសម� ត
ទូលបងគំផង �ពះអមច ស់ េហយចកេ់�បងេហយប ជូ នេ  �ព ះអមច ស់េអយ េប
�ទងច់ងឲ់យអនក�មន កេ់  េបេនះជេម៉ងេហយដល់េពលេហយ។
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61 ទូលបងគំ—ទូលបងគំមនិដឹងេទ �ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំ
�គនែ់តដឹងថទូលបងគំបនេឃញេទវ�ទងំេនះ។ េហយ�ទង�់ជបេរ ងទងំេនះ
ពិត�បកដជេសចក�ពិីត។ េហយទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអមច ស់េអយ “េវទនដល់
ទូលបងគំ” ដូេចនះសូមជួយខញុ ំ។
62 េហយឥឡូវេនះសូម�បទនពរដល់�បជជនេនះ។ េហយេយងេ ទីេនះេ
ៃថងេនះ គឺមុនៃថងៃនករ�បរពធពិធីៃនករ�បសូតៃន�ពះអមច ស់ៃនេយងេនះ។ េយង
អធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយេយង។
63 េហយ�ពឹកេនះ អនកបេ�មរបស់�ទង ់ប�ូន�បស េនវលីរបស់េយង មន�រមមណ៍
ថ�បែហល�ជេពលែដលគតគ់ួរែតស�មកមយួែភ�ត េហយ�បែហលជខញុ ំគួរែត
និយយ។ េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងជួយទូលបងគំឥឡូវេនះ។
64 មនអនកែដលេ ទីេនះ �ពះអមច ស់េអយ និងពួកេយងទងំអស់គន �តវករ
�ទង។់ ដូេចនះ េយងអធិ�� នឥឡូវេនះ សូមឲយ�ទង�់បទនពរដល់េយង េពលេយង
�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយរពំឹងគិតមយួរយៈ។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង់
យងមកសណ�ិ តេលេយងខញុ ំ�ព ះអមច ស់េអយ។ េហយសម� តេយង េហយដុត
េយងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�យ�ជយ�រៃន�ពះ �សស់េចញពី�សនៈ េដមប ី
អ�ងនពិភពេ�កែដល�� ប ់ មុនករចូលមកដល់ៃន�ពះដេ៏ អស់កលបជនិចច។
ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ពះ�ជបុ��ដជ៏ទី�ស�ញ់របស់�ទង់
និង�ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង។ �ែមន៉។
65 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងេ់ ករយកចិត�ទុក�ករ់បស់អនកចំេពះបទគមពរីមយួចំនួន
េ ទីេនះ និងកំណតច់ំ�ំមយួចំនួន ែដលខញុ ំបនកតចុ់ះ។
66 េហយខញុ ំេជ ថ ដុក ឬប៊លីី ឬមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបន�បបខ់ញុ ំថ ែដល
ចងឱ់យេចញឆបប់ន�ិច េ�យ�រមនេកមងៗ។ ពួកេគបនទទួលអំេ�យខ�ះ
ស�មប�់។
67 ប�ូនៗែដលេទបែតេចញពី��ៃថង�ទិតយ អនក—អនក�គនែ់តេ ជំវញិ ចំ
បន�ិច។ អ�ីែដលេយងនិយយពីេនះ�បែហលជេ� បន�ិចស�មបអ់នក ប៉ុែន�អនក
—ប៉ុែន�អនក�គនែ់តអងគុយេសង មជមយួម៉កន់ិងប៉ ពីរបីនទី។ ខញុ ំចងនិ់យយ
ជមយួពួកេគ។
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68 ឥឡូវេនះេ កនុងទំនុកតេមកង ទំនុកតេមកងទី ៨៩ ខញុ ំចង�់នមយួខ ឬពីរខ
ៃនទំនុកទី៨៩។ ខញុ ំនឹងពយយម�នខទី៥០ ទី៥១ និងទី៥២ ៃនទំនុកតេមកង
េលខ៨៩។

69 ឥឡូវេនះ េតអនក�ច�� បឮ់េទអនកេ ពីេ�កយខនងទងំអស់គន ? េប
�ច សូមេលកៃដេឡង។ ដូេចនះខញុ ំ…ែដលជ…េតេម�កទងំអស់េនះដំេណ រករ
េទ? [មននរ�មន កនិ់យយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ។”—េអដ។] មយួេនះល�ជង
ឬមយួេនះ? មយួេនះ? មយួេនះ? [“ទងំពីរេ ខងេនះេ ដំេណ រករ។”]
ខងេនះ ទងំពីរខងហនឹង? [“មយួេនះ មយួេនះ និងមយួេនះ។”] មនិអីេទ។

70 ខញុ ំមនិដឹងថេគថតេរ ងេនះឬអតេ់ទ។ ��គនែ់តជ�ពឹត�ិករណ៍មយួែដលមនិ
នឹក�ម នដល់េ �ពឹកេនះ។

71 ែតកំុេភ�ច� មនមតិ�ទងំអស់គន ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យអនក�បកដ ថ បន
ពយយមចូលរមួករ�បជំុេ ៃថង�ទិតយបនទ ប។់

72 ពួកេគនឹងឲយ�កមជំនំុប ច បេ់ ទីេនះឆប់ៗ េនះ �មខញុ ំគិត។ េហយខញុ ំនឹង
—ខញុ ំនឹង�តឡបម់កវញិស�មបក់រេនះ េហយផ�យ��ទងំ�បពំីរេនះ េប�ជ
�ពះហឫទយ័របស់�ពះ េចញពីបទគមពរីេ ទីេនះ។

73 េ កនុងេស វេ ទំនុកតេមកង ជំពូកទី ៨៩ ចបេ់ផ�មជមយួនឹងខទី៥០។ សូម
�� បក់រ�ន�ពះបនទូលឥឡូវេនះ។

ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងនឹ់កចពីំេសចក�ីែដល េគតមះតិះេដ ល
ដល់ពួកអនកបំេរ �ទង ់ េហយពីទូលបងគំ�ទរំងេសចក�ីដំេន លរបស់
ប�� ជន ទងំ�យេ កនុង�ទងផង

ឱ�ពះេយហូ�៉េអយ ពួកខម ងំបនយកេសចក�ីដំេន លេនះឯង មក
តមះតិះេដ លដល់ទូលបងគំែដរ គឺេគបនតមះតិះេដ លដល់អស់ទងំ
ជំ�នៃនអនក ែដល�ទងប់នចកេ់�បង�ងំឲយ។

សូមឲយ�ពះេយហូ�៉បន�បកបេ�យ�ពះពរ េ អស់កលបជនិចច។ �
ែមន៉ េហយ�ែមន៉។
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74 ខញុ ំចងនិ់យយេ កនអ់នកមយួែភ�ត… ខញុ ំចងឲ់យអនកគូសចំ�ំករេនះ ជមុន
សិន េហយ�ន�ម�ងេហយម�ងេទ ត ពិតជល�។ �បែហល�ទ�ំន�ម�ងេទ ត
ឥឡូវេនះ។ �� បឲ់យជិត។ េឃញេទ?

ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�ទងនឹ់កចពីំេសចក�ីែដល េគតមះតិះេដ ល
ដល់ពួកអនកបំេរ �ទង ់ េហយពីទូលបងគំ�ទរំងេសចក�ីដំេន លរបស់
ប�� ជន ទងំ�យេ កនុង�ទងផង

ឱ�ពះេយហូ�៉េអយ ពួកខម ងំបនយកេសចក�ីដំេន លេនះឯង មក
តមះតិះេដ លដល់ទូលបងគំែដរ គឺេគបនតមះតិះេដ លដល់អស់ទងំ
ជំ�នៃនអនក ែដល�ទងប់នចកេ់�បង�ងំឲយ។

សូមឲយ�ពះេយហូ�៉បន�បកបេ�យ�ពះពរ េ អស់កលបជនិចច។ �
ែមន៉ េហយ�ែមន៉។

75 ចូរសិក��ឲយជិត ដូចែដល�វឌីបននិយយ។ ខញុ ំចងេ់�បស�មបអ់តថបទ… �
ចែម�ក�ស់�បសិនេបអតថបទ�គី�ម សម�ងេទ ត ប៉ុែន� ដូចែដលខញុ ំបនអធិបបយ
កលពីៃថង�ទិតយមុនេ េលអតថបទដច៏ែម�កមយួ។ ខញុ ំេភ�ចពីអតថបទអ�ីេហយ
ឥឡូវេនះ។ �គឺជ…[បង�បសមន កនិ់យយថ “ពិភពេ�កដួលរលំ។”—េអដ។]
អតេ់ទសេតអ�ី? [“ពិភពេ�កដួលរលំ។”] ករដួលរលំ៖ ពិភពេ�កដួលរលំ។
76 ឥឡូវេនះខញុ ំចងេ់�បស�មបអ់តថបទមយួ ៃថង�ទិតយេនះ៖ ពកយតិះេដ លេ�ពះ
េហតុៃន�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះខញុ ំសូមនិយយ�ម�ងេទ ត ពិតជល��ស់។ េនះ
គឺ…ពកយតិះេដ លេ�ពះេហតុៃន�ពះបនទូល។
77 �ពះមនេពលេវ� និងេហតុផលស�មបេ់ពលេនះ េដមបបីំេពញ�គប់
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ពះ�ជបចបស់នូវអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ េយងមនិេទ។
េយង�គនែ់ត�តវទទួល� ដូចែដល�ទង�់បទនមកេយង។ ប៉ុែន� �ទង�់ជប
េហយនឹងគម នអ�ីខុសចំេពះអ�ីែដល�ទង—់�ទងម់នគេ�មងេធ�។ �ទងំអស់�តវែត
េកតេឡង។ ជួនកល �តវែតមនរបស់រងឹបុឹង និងលំបកេដមបបីេ ចញនូវធមមជតិ
ពិតៃនវតថុ។
78 អនកដឹងេទ ថេភ� ង េកតមកេ េលៃផទេមឃែដលមនខយល់បកេ់បក បកេ់
េបកមក។ េហយេបេយងមនិមនេភ� ងេទ េយងកម៏និរស់ែដរ។ ប៉ុែន�អនកេឃញថ
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េត��តវករអ�ីេដមបនីេំភ� ង? ផគរ�ន ់ េផ�កបេនទ រ ពន�ឺ កំហឹង។ េហយេភ� ងធ� ក់
េចញពីទីេនះ។

79 �គបពូ់ជ�តវ�� ប ់ រលួយ ខូច ស�ុយ េហយ�តលបេ់ ជធូលីដីវញិ េដមប ី
ផ�ល់ជីវតិថមី។

80 ��តវចំ�យេពល�យយកមស វលិេ មកេ មក �តឡបម់ុខេ�កយ
ៗ េហយបុករហូតទល់ែតែស�ទងំអស់�តវយកេចញ។ មនិែមនេ�យ�រែត�
ចងំេទ គឺេធ�ឱយជតិែដកភរីតីែដលេគ�គ ល់ថជមសែក�ង ចងំដូចមសពិត។
ប៉ុែន� អនក�កទ់ងំពីរជមយួគន …អនក�កឱ់យពួកេគេ មខ ង អនកេសទរែតមនិ�ច
ែបងែចក�បបព់ួកេគបន ប៉ុែន�េប�កព់ួក�ជមយួគន  អនក�ច�បប�់បន។
េហយអនក�យ�តវ�យរហូតទល់ែត—គតេ់ឃញរបូភពរបស់គតឆ់�ុះប ច ំង
េ កនុងមស។

81 េហយ�ពះបនកំណតេ់ពលេវ� េហយមនេគលបំណងស�មបអ់�ី
�គបយ៉់ងែដល�ទងេ់ធ�។ គម នអ�ីេកតេឡងេ�យៃចដនយេទចំេពះអនកែដល
�ស�ញ់�ពះអមច ស់ េហយ�តវបនេ �មករេ របស់�ទង។់ េឃញេទ?
េយង�តវបនកំណតទុ់កជមុន។ េហយអ�ីៗទងំអស់ដំេណ រករ�តឹម�តវ ពីេ�ពះ
�ទងម់និ�ចកុហកបនេទ។ េហយ�ទងប់នមនបនទូលថេនះគឺដូេចន ះែដរ ែដល
អ�ីៗមនេពលេវ� រដូវរបស់� េហយ�មនផ�ូវរបស់�។ េហយ�ពះគឺេ ពីេ�កយ
�គបស់កមមភព។ េហយេពលខ�ះអនកគិតថអ�ីៗនឹងខុស។ ���ស័យេលេយង។
េរ ងទងំេនះគឺ�កម់កេលេយង ជករ�កលបង និងេធ�ឱយឆងល់។ �កំពុង
�កលបង េដមបេីមលថេតេយងនឹង�បតិកមមយ៉ង�ចំេពះសកមមភពេនះ។

82 មយួរយៈមុន េ កនុងរដ� វមឺ៉ុនបង�បសេ ហ�ដនិងខញុ ំបនេ ខងទី�កង ញូ
វយក៉ កតបឹ់ង េខមេផ�ន េហយេយងបនេ ដល់ខងញូវយក៉។ េហយខញុ ំ
បនេឡងេ េលភនែំដលេឡងេលភន ំ �រេីកន ជកែន�ងែដលខញុ ំធ� បប់របញ់។
េហយេ ទីេនះខញុ ំចថំេ េពលែដលខញុ ំវេង�ង េហយរេប បែដល�ពះបនដឹកនខំញុ ំ
�តឡបម់កវញិ េ�យ�គនែ់ត�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតមយួគត ់�មរយៈពយះុ។ េនះ
ខញុ ំនឹង�� ប ់ បតប់ងជី់វតិ េហយ�បពនធខញុ ំ និងប៊លីលី កចុ៏ះេ កនុងជំរុមំយួម៉យពី
ចមង យ។ េហយខញុ ំ�តវែបរជំុវញិ។
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83 េហយមន�ពិលតិចតួចែដលេយងបនទញកត ់ េដមបចូីលេ កនុងជំរ ំ
េ េដមរដូវផក រកី។ េហយខញុ ំកំពុងឈរេ ទីេនះនិយយជមយួបង�បស េ ហ�ដ
េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលថ “េចញេ េ�យខ�ួនឯង។” េហយខញុ ំបន
េរ េចញេ កនុងៃ�ពបន�ិច កែន�ង។ �ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ “មនអនទ កម់យួស�មបអ់នក។
សូម�បយត័នឥឡូវេនះ។” ប៉ុែន��ទងម់និបន�បបខ់ញុ ំពីរេប ប អ�ីេទ។ ខញុ ំ�តឡបម់កវញិ
េហយ�បបប់ង�បសេ ហ�ដ។

84 បនេ �ពះវ�ិរេ យបេ់នះកនុង�ល�បជំុ �បកស�បប�់បជជន។ េហយ
េ យបប់នទ ប�់បនេកតេឡង។ រចួឈរេ ទីេនះេពល�ទងម់នបនទូល�បបខ់ញុ ំ
េ�យមនអនកចំអកខ�ះ �ទងម់នបនទូលថ “�សថិតេ កនុងៃដរបស់អនក។ េធ�ជមយួ
ពួកេគ។ អ�ីកេ៏�យែដលអនកនិយយនឹងេកតេឡងេ េពលេនះ។”

85 ហនឹងេហយ។ កែន�ង� អនក�មនិេគរព មនិេគរពថ� យបងគំ ពួកេគ
កំពុងែតេលងេសចចំអកេ ឯករ�បជំុ គឺជយុវជន និងយុវនរមីន ក។់ េហយ
គតប់នពយយមបេងកតេសន�ជមយួនងេ កនុង�គរ និងទញករយកចិត�
ទុក�ករ់បស់មនុស��គបគ់ន  ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងពយយមអធិបបយ។ េហយ
ទញកបលនងមកវញិេហយេឡងេលេ � របស់នង េហយទញកបលនង
ពយយមេថបនង េហយបន�ដូចេនះេ កនុងកិចច�បជំុ េ�យទកទ់ញចំ�ប់
�រមមណ៍។

86 េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលថ “ឥឡូវេនះគត…់ពួកេគសថិតេ កនុង
ៃដរបស់អនក។ េតអនកនឹងេធ�អ�ីជមយួពួកេគ?”

87 មនភពសងប�់ង តដ់ប៏រសុិទធ។ មនុស��គបគ់ន សងប�់ង តដូ់ចអនក�� ប។់
េហយខញុ ំបនគិតថ “ឱ�ពះជមច ស់េអយ េតទូលបងគំ�តវេធ�ដូចេម�ច?”

88 បនទ បម់ក ខញុ ំចថំ �បសិនេប�មនិែមនជករ�ពមនរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េទ ពីរៃថងមុន។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងអតេ់ទសឱយអនក។” ឥឡូវេនះ េនះជអ�ី
ែដល�ទងច់ងឱ់យខញុ ំនិយយ។ េឃញេទ?

89 េ�ពះ បនទ បពី់ទងំអស់េនះខញុ ំ—ខញុ ំមនកំហុស �បែហលមនិែមនជេរ ងេនះ
េទ ប៉ុែន�មនេទស។ “េហយេទសគឺទងំមូល។”
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90 ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំអតេ់ទសេ�យអនក។” េហយមន�ក�អីងគុយ
េ ទីេនះ េ ទីេនះ។ បនទ បម់ក �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងកត។់
91 ឥឡូវេនះ អនកេឃញេហយ ខញុ ំេជ ថេរ ងទងំអស់េនះមនអតថនយ័។ េតអនក
នឹងេធ�អ�ីជមយួអំ�ចេច�� ? េតអនកនឹងេឃញ�បតិកមមៃនសកមមភពមយួេ�យ
រេប ប�? អ�ីមយួែដលេកតេឡងជទេង� េតអនកមន�បតិកមមយ៉ង�ចំេពះ
ទេង�េនះ? េតអនកយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំមននយ័េទ? េតអនកចងេ់ធ�អ�ី? េហយ�បែហល
ជអ�ីៗទងំអស់េនះបនដំេណ រកររហូតដល់កែន�ងែដលេយងេ ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចនិយយបន។ ប៉ុែន�ែតងែតមនវធីិខ�ះ…
92 េហយចថំករតិះេដ ល—ៃន�ពះបនទូលមន…�ពះបនទូលែតងែតទទួលករ
តិះេដ ល។ �គបស់មយ័កល �ពះបនទូលែដលបនចកេ់�បង�ងំរបស់�ពះែតងែត
�តវបនតិះេដ ល។ េហយេនះជេហតុផលែដល�ពិបក�ស់ស�មបម់នុស�
ែដលមនិយល់ដឹង ពីរេប បទទួលយកពកយតិះេដ លេនះ។
93 េតអនក�ចចពីំពួកសិស��តឡបម់កវញិេទ េហយអរសបបយេ�យ�រ
ពួកេគគិតថពួកេគ�តវបន�បថ់សក�ិសមេដមបទីទួលបនករតិះេដ លៃន
�ពះនម�ទង?់ �ទងម់នបនទូលថ “អស់អនក�ែដលរស់េ កនុង�ពះ�គីសទនឹង
ទទួលករេប តេប ន” ករស�ីបេនទ សៃន�ពះបនទូល។
94 អនកែតងែត�តវឈរេលករតិះេដ លេនះេដមបផី�ល់ករ�កលបងរបស់អនក
េដមបេីមល។ មនុស��គបរ់បូែដលមករក�ពះ�គីសទជដំបូង�តវែតបនបង� តប់េ�ង ន
ពីកុមរ ស�មបេ់គលបំណងែដល�ពះបនែតង�ងំអនក។ េហយចថំ េប�ច
េ េសង ម! ចូរចថំ �បសិនេប�ទងប់នេ អនកស�មបេ់រ ងេនះ គម នអ�ីែដល
�ច��ងំ�មនិឱយេកតេឡងេនះេទ។ មនិមន�រក��គប�់គនេ់ កនុងទរណុកមម
េទ ប៉ុែន�អ�ីែដល�ពះបនទូលរបស់�ពះនឹង�តវបនបង� ញឱយេឃញ។ អនកេកតមក
កនុងេគលបំណងមយួ េហយគម ននរ�មន ក�់ចជំនួសអនកបនេទ។ អនក
�បែហលជមនអនកែក�ងបន�ំ និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ប៉ុែន�ពួកេគមនិែដលមកជំនួស
អនកេទ។ �តវេហយ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះនឹងឈនះ។ �មនិ�ចប�ជយ័បន
េទ។ មនកែន�ងែដល�គិស�បរស័ិទ�គបរ់បូគួរែតឈរ េ�យដឹងថ—េនះ។ េហយ
ករ�កលបងនឹងេកតេឡង េហយ�កដូ់ចជ�គបម់េធយបយ ចំេពះអនក។ ប៉ុែន�
សូមចថំ �ពះមនេគលបំណង េហយអ�ីៗទងំអស់នឹងដំេណ រករ�តឹម�តវ។
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95 ឥឡូវេយងេ មកវញិ—�ពឹត�ិករណ៍មយួចំនួនៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះ�តវ
បនបំេពញ និងអនកែដលបនេវចខចប�់ពះបនទូល�មសមយ័របស់ពួកេគ។
96 ខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍កនុង�ពះវ ិ ញ ណ មនិយូរប៉ុនម នមុនេនះថ មននរ�
មន កក់ំពុងរះិគនខ់ញុ ំ។ ��បែហលជេ កនុងែដនដីែខ��ត។់ េ�យែតងែតសំេ
េ  េលអ�ីែដលខញុ ំកំពុងនិយយពតីួរអងគេ កនុង�ពះគមពរី។ ែមនេហយ ខញុ ំេធ��កនុង
េគលបំណងមយួ។ �ពះគមពរីបនមនបនទូលថេរ ងទងំេនះ�តវបនសរេសរ
េដមបឲីយេយងេមលេ ពួកេគ។ េហយេនះជមេធយបយែតមយួគត ់ េ�យគម ន
ករអបរ់ ំ ជវធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចេធ�បន គឺ�តវេយង�តឡបម់កវញិ េហយ
និយយថ “អនកេឃញកែន�ងេនះឈរ េតមនអ�ីេកតេឡងេ�យ� កែន�ងេនះបន
េកតេឡង។” េឃញេទ? េហយបនទ បម់កអនក�គនែ់ត�កខ់�ួនអនកេ ទីេនះ។
97 ដូចខញុ ំកំពុងអធិបបយមនិយូរប៉ុនម នេលអតថបទេកមង�បសេចញ�មសំេ
អនកដឹងេទ េហយ—េហយ�បធន�កមចស់ជិត�� ប។់ គតឈ់។ឺ េហយគត់
បនសួរថេតមនិមន�ពះគមពរីេ េលយន�េ�ះេទឬ។ េហយពួកេគបនចប់
េកមង�បសតូចែដលមន�ពះគមពរី េហយគតម់ក�ន េអ�យ៥៣:៥។ “�ទងប់ន
រងរបសួេ�យ�រកររលំងរបស់េយង រង�ន មជេំ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់
េយង។” េហយគតប់ននិយយថ “អនុ ញ តឱយ…ខញុ ំសូម�បបអ់នកថ�បធន�កម
ថ រេប បែដលម� យរបស់ខញុ ំធ� បប់ន�ន�។” បននិយយថ “េនះជរេប បែដល
នងបនសរេសរ�៖ ‘�ទង�់តវរបសួេ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់ វលីី �ពយ។ េហយ
�ទង�់តវបនេគ�បេ ជំនួស វលីី �ពយ។ េហយកិចចករទងំអស់េនះែដល�ទងប់ន
េធ� គឺស�មបេ់�ក វលីិ �ពយ។’” េនះគឺជេឈម ះរបស់គត។់

េមទព័ចស់បននិយយថ “ខញុ ំចូលចិត��។ េតអនក�ច�នេឈម ះរបស់ខញុ ំ
េ កនុង�បនេទ?”
98 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងពយយម។” េហយគតប់ននិយយថ “�ទង់
បនរងរបសួេ�យ�រកររលំងរបស់ចន ខ�ត។ �ទងម់ន�ន មជេំ�យ�រ
អំេពទុចចរតិរបស់ ចនខ�ត។ េហយេ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទង ់ ចនខ�ត �តវបន
ជសះេសប យ។”

គតប់ននិយយថ “ខញុ ំេឃញ�។” េហយ�ពះអមច ស់បនេ�បសគត។់
េឃញេទ?
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99 �នេឈម ះរបស់អនកេ កនុងេនះ។ �ទងប់នរងរបសួេ�យ�រកររលំង
របស់ វេីល ម �បណ�។ំ �ទងម់ន�ន មជេំ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់ វេីល ម
�បណ�។ំ �ទងប់នេធ�ករេនះស�មបខ់ញុ ំ េហយ�ទងេ់ធ�េនះស�មបអ់នក។ �ន
េឈម ះរបស់អនកេ កនុង�។
100 ែមនេហយ េនះជរេប បែដលខញុ ំចូលចិត�នយំកបទគមពរីមក—�បជជន
របស់ខញុ ំ គឺជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបអ់នកេផ�ងេទ តែដល�� បប់ងគ ប�់ទង។់ អ�ី
ែដល�ទងប់នេធ�ចំេពះអនកដៃទ ែដលពិតចំេពះបុព�េហតុ េហយអ�ីែដល�ទងប់ន
េធ�ចំេពះនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តែដលមនិពិតស�មបប់ុព�េហតុ បនទ បម់កអនក�ន
េឈម ះរបស់អនកេ កនុង�។ េបអនកបនេ ទីេនះ េតអនកនឹងមនជំហរអ�ី? េហយ
សូមចថំ ៃថងេនះអនកទទួលបនឯកសិទធិ េដមប�ីបកនជំ់ហរដូចគន ។
101 េ េពលែដលេ�កណូេអេ េលករតិះេដ លៃន�ពះបនទូលែដល
�ពះជមច ស់បននិយយេ កនគ់ត។់ ណូេអ មនករតិះេដ ល។ ណូេអរស់េ
កនុងយុគសមយ័វទិយ� ស� ែដលមនសមទិធិផលវទិយ� ស�ែដលពួកេគ�ច
ផលិតបន �េលសពីអ�ីែដលេយងផលិតេ ៃថងេនះ។ ពួកេគភ�ជឺង ឆ� តៃវជង។
វទិយ� ស�របស់េគេជ នេល នេ មុន េយងេហយ។ េហយ�គនែ់តចថំ គត់
�តវែត�ទនំឹងករតិះេដ លៃន�ពះបនទូលែដលគតប់នអធិបបយ មយួរយៃមភឆន ំ
េ ចំេពះមុខអនកចំអក។ វធីិវទិយ� ស�ដអ៏�ច រយរបស់ពួកេគបនបង� ញដល់
ពួកេគថគម នេភ� ងធ� កេ់ េលេមឃេទ។ ប៉ុែន� ណូេអបនឮ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ េហយ�ផទុយនឹងករយល់េឃញរបស់ពួកេគអំពី�។ ដូេចនះ មុននឹង
សេ ងគ ះជីវតិគត ់គត�់តវឈរេ ចំេពះមុខ េហយ�ទ�ំទនឹងពកយតិះេដ ល ែដល
ពួកអនកចំអកេនះបនេជរ�បមថគត។់
102 អូ គម នករសង�យ័េទ ពួកេគចបស់ជមនករេ�ក�� យចំេពះ�គគង� ល
ចស់ដក៏ំសតម់ន កេ់នះ។ ពួកេគមនិបនឲយគតេ់ ឆង យឬអ�ីេទ េ�ពះ�បែហលជ
មនិមនផទះ�បេភទេនះេ�ចនេទកនុងៃថងេនះ។ គតគ់ម នេ�គះថន កេ់ទ។ គតម់និ
េធ�បបអនក�េទ ដូេចនះេគទុកគតឲ់យេ មន កឯ់ង។ “បន�េទ តចុះ អនកនិយម
ក ច ស់ េឡងេ ខងេលភនេំនះ សងសំ់េ េចញពីទីេនះែដលគម នទឹក។ អូ
ែមនេហយ �ចស់េអយ! ប៉ុែន�” េហយនិយយថ “េតអនកនឹងេ យកទឹកេ
កែន�ង� េដមបអីែណ� តទូករបស់អនក?”
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“�ធ� កពី់េលេមឃ។”
103 “មនិសមេហតុសមផល។ េយង�ចបញ់�ពះចន័ទ និងផក យេ�យ�៉�” អ�ី
ែដលពួកេគមន។ “មនិមនេភ� ងធ� កេ់ ទីេនះេទ។”

ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “�ពះ�ទងម់នបនទូលថ �ទងនឹ់ង�កខ់�ះេ
ទីេនះ។”

“េត�ទងនឹ់ងេធ��េ�យរេប ប�?”
104 “េនះជេរ ងរបស់�ទង។់ េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�តវេធ�គឺ�ពមនអនកឱយេចញពី
ទីេនះ។”
105 ��គនែ់តដូចគន ឥឡូវេនះ។ “េតេភ�ងមកពី�?” បង�បស ៃថងេនះ��ម ញ
ជងសមយ័ណូេអេ េទ ត។ េយងេឃញេហយថ�េ ឯ�។ រចួ�ល់េហយ
េដមប�ីយ េនះជអ�ីទងំអស់។ វទិយ� ស�មនរចួេហយ…េពលេនះគម នេលសអ�ី
េទ េ�ពះវទិយ� ស�បនរកេឃញ�រចួេហយ។ បទ ហនឹងេហយ។
106 ដូេចនះឥឡូវេនះេយងរកេឃញថ�ពិតជេរ ងមយួ។ ដូេចនះេគ�ណិត�គ
អធិបបយចស់ដក៏ំសតេ់នះ េហយកអ៏នុ ញ តឲយគតេ់ ។ �ជេរ ងចែម�ក
មយួ ស�មបព់ួកេគែដលជមនុស� គិតថជមនុស�ែដលឆ� ត េហយនឹងេជ
ថ�ពះជមច ស់ ជអនកបេងកត�ថ នសួគ ៌ និងែផនដី នឹងេធ�អ�ីមយួ ឬនិយយ
អ�ីមយួែដល�ទងនឹ់ងេធ� ែដលផទុយពីវធីិៃនករគិតរបស់ពួកេគ និងអ�ីែដលពួកេគ
មន។ �បែហលជអនកមនិបនទទួល�េទ។ េឃញេទ។ បន…ពួកេគបន
គិតថ ពួកេគ�ចប ជ កពី់�គបវ់តថុធមមជតិេ�យវទិយ� ស�របស់ពួកេគ។
�បសិនេបេនះមនិែមនជពិភពែដលេយងកំពុងរស់េ សព�ៃថងេនះេទ ពិភពប ញ
ករអបរ់េំពរេពញេ�យវទិយ� ស�! េហយអ�ីែដលពួកេគ�ចប ជ កប់ន េនះ
គឺខុស �ពះ… “គម ន�ពះ��ចនិយយអ�ីែដល (គឺ) �ច�តវបនប ជ ក�់ម
វទិយ� ស�ថ�មនិមនេ ទីេនះេទ។”
107 ឥឡូវេនះ ពួកេគមនគំនិតដូចគន េ ៃថងេនះ។ េប�គេពទយ�បបថ់អនកមន
ជំងឺម�រកី អនក�តវែត�� ប ់ េហយវទិយ� ស�ប ជ កថ់អនកមនជំងឺម�រកី
េហយ�សថិតកនុងដំ�កក់លដំបូង �ឆកួតកនុងករគិតអ�ីេផ�ង េ�ពះអនកនឹង�� ប។់
ហនឹងេហយ។ វទិយ� ស�និយយថអនកនឹង�� ប។់ ពួកេគបនពិនិតយអនក េហយ
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េនះជអ�ីទងំអស់។ អនកនឹង�� ប។់ េហយពួកេគគិតថ�ជេរ ងឆកួត�បសិនេបអនក
ពយយមនិយយថ�ពះបនសនយថនឹងេធ��។ េឃញដូចជអនក�តវឈរេមលករ
តិះេដ លេនះ។
108 េគថ េប�គេពទយនិយយេ ទីេនះ “េយងបនពិនិតយេមល េហយម�រកី
បនវវិត�នេ៍ មុខ។ េយងបនេបកឱយអនក។ �ទងំអស់�មរយៈ�ងកយរបស់
អនក និង�មរយៈេបះដូងរបស់អនក �មរយៈសួតរបស់អនក �មរយៈេថ�មរបស់អនក
ទងំអស់។ �មនិ�ចេ រចួេទ។”

ដូេចនះ អនកេឃញេទ េពលអនកនិយយថ “ប៉ុែន� គតនឹ់ងរស់េ ។”

ពួកេគនិយយ “ែមនេហយ មនុស�កំសតេ់អយ ទុកឲយគតេ់ ែតមន កឯ់ង
ចុះ។”
109 ខញុ ំចេំ េពលយប។់ ប៊លី ហល បង�បសប៊លីហល េ �ពះវ�ិរ េម លតុន
អនកទងំអស់គន ចងចកំរណីេនះ។ េហយេ េពលែដលគត…់ពួកេគបនេ ខញុ ំ
េចញ។ �បពនធ ម� យេកមក និងខញុ ំបនេចញេ ទីេនះ។ គតប់នេរ បករជមយួ
នរមីន កែ់ដលជបង�សី ខញុ ំេជ ថ បងចចខុប ជអភបិល�កង ឬជេ �កមេ
ទីេនះ។ គត…់េនះជបងៃថ�របស់គត។់ ពួកេគបននគំតម់កទីេនះេដមប�ី� ប។់
េវជជបណ�ិ តេ េម លតុន េវជជបណ�ិ តេ ញូវ �ល់បននី បនេធ�េ�គវនិិចឆយ័ករណី
របស់គតថ់ជម�រកីេថ�ម។ ដូេចនះ ខញុ ំបនចុះេ េមលេ�ក�សីហល។ េហយ
គតប់នេកតជមងខឺនេ់ល ង េហយគតម់នពណ៌េល ងេពញខ�ួន។ េហយខញុ ំបន
និយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំ�ម នថគតនឹ់ង�� ប។់” េហយខញុ ំបននិយយ…
110 នងបននិយយថ “បង�បសប៊លី េតមនវធីិ�ែដល…េតអនក�ចឮពី
�ពះេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទបង�សីហល។ ខញុ ំ�ចអធិ�� ន។”
111 ខញុ ំបនអធិ�� ន។ េហយខញុ ំបន�តឡបេ់ ផទះវញិ េហយ�ពះអមច ស់មនិមន
�ពះបនទូលអ�ីមកខញុ ំេទ។ បនទ បម់ក ខញុ ំបន�តឡបេ់ វញិ េ ៃថងបនទ ប ់េហយខញុ ំបន
អធិ�� នម�ងេទ ត។

េហយនងបននិយយថ “េតអនក�គ ល់េវជជបណ�ិ ត�ល�េទ?”
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112 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ �គេពទយ�គ�ររបស់េយងគឺេ�កេវជជបណ�ិ ត
ែសម ��េ ទីេនះេ  េជហ�ឺសុនវលី។ គត—់គត—់គត…់ឪពុករបស់គត់
គឺជ�គេពទយ�គ�ររបស់េយង។ យ៉ុងែសមនិងខញុ ំែតងែតជមតិ�សម� ញ់ េហយ
—េហយេយងបនេ ��េរ នកនុងេពលែតមយួ �តវបនធំេឡងជមយួគន ។
េយងែតងែតេ រកគតេ់ពលមនប � ។”

នងបននិយយថ “ឆងល់ថេតគតនឹ់ងមកេមលប៊លីហលេទ?” ប�រីបស់
នង។

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំនឹងសួរគត។់”
113 េ�កែសមបននិយយមកកនខ់ញុ ំ គតប់ននិយយថ “ប៊លីី �បសិនេប
�គេពទយ�បបថ់គតម់នជំងឺម�រកី” បននិយយថ “មនេរ ងែតមយួគតែ់ដល
ខញុ ំ�តវេធ� ខញុ ំនឹងប ជូ នគតេ់ អនកែដលឆ� តជងខញុ ំ េ អនកឯកេទស។ េហយេយង
នឹងថតករំសមីអុិច េហយេយងនឹងមនិ�កគ់តឲ់យសថិតេ េ�កមប � េទ តេទ។”
114 េយងបនប ជូ នេ ញូវ �ល់បននីេហយទទួលករំសមីអុិចពីេវជជបណ�ិ តេ
ទីេនះ។ នគំតេ់ ល�ីសស�ីលេហយពិនិតយគត ់ យកគតេ់ ឯរថយន�សេ ងគ ះ
េហយនគំត�់តឡបម់កវញិ។
115 ជករពិត�ស់ គតនឹ់ងមនិនិយយេ កនេ់�ក�សី ហលពីប � របស់
គតេ់ទ ដូេចនះគតប់នទូរស័ពទមកខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “គតន់ឹង�� ប”់ បន
និយយថ “មតិ�អនកអធិបបយរបស់អនក។” បននិយយថ “អនកឯកេទសេ ល�ីស�ី
លេទបែតេតេ ខញុ ំថ េហយបននិយយថ ‘ករេធ�េ�គវនិិចឆយ័ែដលេវជជបណ�ិ ត
ផ�ល់ឱយ—កនុង…ចុះេ េម លតុននិងេវជជបណ�ិ តេ ញូវ �ល់បននី បនផ�ល់ករ
េធ�េ�គវនិិចឆយ័�តឹម�តវ។’” េហយបននិយយថ “�ជម�រកីេថ�ម េហយ�វវិត�ន៍
េ មុខ។ េហយ ប៊លីី េយងមនិ�ចកតេ់ថ�មបុរសេនះេចញេទ េហយគតេ់
រស់។” បននិយយថ “គតន់ឹង�� ប។់ េហយ�បសិនេបគតជ់អនកអធិបបយ
គតគ់ួរែតេ�ត មខ�ួន។”
116 ខញុ ំបននិយយថ “េនះមនិែមនជសំណួរេទ។ ប៉ុែន�គតម់និមន�យុ
�បែហល�សិប�បឆំន េំទ ដូេចនះគតេ់ មនជីវតិេ�ចនេ កនុងខ�ួនគតេ់ េឡយ
េទ េដមបផី�ព�ផ�យ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹងេបគតនឹ់ង�� ប ់ េនះ�
េ�ះ��យេហយ។ សូមអរគុណេ�កបណ�ិ ត ែសម។”
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117 េហយខញុ ំកចុ៏ះេ េ េ�ក�សីហលេចញមក េហយខញុ ំបន�បបន់ង។ ខញុ ំ
បននិយយថ “េ�ក�សីហល េ�កែសមបននិយយថករេធ�េ�គវនិិចឆយ័ៃន
ល�ីសស�ីលេ ទីេនះគឺដូចគន េ នឹង�េ  ញូវ�ល់បននីនិងេម លតុន។ បុរស
េនះកំពុងជិត�� ប។់ បង�បស ហលនឹង�� ប។់ េហយគតម់នជំងឺម�រកីេថ�ម
េហយ�វវិត�នេ៍ មុខ។”
118 ដូេចនះេហយ នងចបេ់ផ�មយំ។ ខញុ ំបនងកមកអធិ�� នជមយួគត។់ េហយ
គតស់ន�ប ់េពលេនះ រហូតដល់គតម់និដឹងថខញុ ំេ កនុងបនទប។់
119 ដូេចនះ ខញុ ំ�តលបម់កវញិ។ េហយមនុស�ជេ�ចនបនមកដល់ផទះ កនុងៃថងេនះ។
មនិមននរ�មន កេ់ផ�ងេទ តេ េល�ល។ �មនិបនបំពុលេ�ចនេទ េហយ
មនុស�កម៏កពី�គបទី់កែន�ង។
120 ខញុ ំចងស់�មកបន�ិច។ ដូេចនះ ខញុ ំបនឈនេជងចូល េ�កកពី�ពលឹម �បែហល
េម៉ងពីរកន�ះ ឬេម៉ងបី។ បង�បស វឌូ មនិទនេ់ឡងេលផ�ូវេ េឡយេទ។ េហយ
ខញុ ំេមលេ េលផ�ូវរត ់ េហយគម នអនក�េ េ�កេនះេទ ដូេចនះ ខញុ ំបនយកមកួ
ចស់របស់ខញុ ំ េហយឈនេជងចូលេ កនុងបនទបរ់ងូេនះ េហយមនកេំភ�ង
េលខ២២របស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំនឹងេចញេ បរបញ់សត�កំ�បក រហូតដល់េម៉ង
�បែហល�បបំី រចួេ េដកេ ែកបរេដមេឈមយួកែន�ង េហយឲយខញុ ំេគងបន�ិច។ អនក
មនិ�ចយក�េ ជំុវញិផទះបនេទ។
121 ខញុ ំចបម់កួេហយចបេ់ផ�មចូលបនទប។់ ែផ�េប៉មមយួពយរួេ េលជ ជ ំង។
េហយ�គឺជ—ែផ�េប៉មែដលមនេមេ�គបំផុត។ ��តវបនដងកូវសីុ េហយសីុ�ជដំុ
ៗ េហយ�មន�ន មេពញខ�ួន។ េហយខញុ ំបនគិតថ “េតេម�ពយរួ�េ េលជ ជ ំង
េដមបអី�ី?”
122 េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់ម�ងេទ ត េហយ�មនិេ េលជ ជ ំងេទ។ ��តវ
បនពយរួេ េល�កស។ ខញុ ំេ�ះមកួចស់របស់ខញុ ំ �កក់េំភ�ងេ �ជង េហយ
លុតជងគង។់ ខញុ ំបននិយយថ “�ព ះអមច ស់េអយ េត�ពះអងគចងឲ់យអនកបេ�មរបស់
�ពះអងគដឹងពីអ�ី?”
123 ចុះមកមយួេទ ត ចុះមកមយួេទ ត រហូតដល់មនែផ�េប៉មបនួ ឬ�បែំផ� (ខញុ ំ
េភ�ចថ�ជកែន�ង�) ពយរួេ ទីេនះ។ បនទ បម់ក ែផ�េប៉មមយួដធ៏ំ �� ត ឆនូត
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េ កនុង� ែផ�េប៉មមយួែផ�ែដលេមលេ មនសុខភពល� ធំ�ស់ចុះមក េហយ
េបះែផ�េប៉មែដលេគេរ សេផ�ងេទ ត។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “េ�កកេឡង។ ឈរ
េឡង េ�កកឈរេឡង។” បននិយយថ “េ �បបប់៊លីហលថគតន់ឹងមនិ
�� បេ់ទ។ គតនឹ់ងរស់េ ។”

124 អូ ខញុ ំរតយ៉់ងេល ន�មែដលខញុ ំ�ចេធ�បន េហយខញុ ំបននិយយថ
“េ�ក�សីហលខញុ ំបនទទួល�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ថគតន់ឹងរស់េ ។”
េហយគតប់នឮខញុ ំ។ េហយគតព់យយមែ�សក េហយគតម់និ�ចនិយយបន
េទ តេទ។

125 ខញុ ំ�តឡបម់កវញិេហយបនទូរស័ពទេ េ�កែសម។ េហយខញុ ំបននិយយថ
“ែសម—បង�បសរបស់េយងនឹងរស់េ ។”

គតប់ននិយយថ “េតគត�់ចរស់េ ែបបេនះេ�យរេប ប�?”

126 ខញុ ំបននិយយថ “េនះមនិែមនស�មបខ់ញុ ំកនុងករយល់េឃញេទ។ �ពះមន
បនទូលដូេចនះ។ ែដលេ�ះ��យ�។”

127 គតរ់ស់េ សព�ៃថងេនះ។ េនះគឺ�បែហលដបឆ់ន មំុន។ �គនែ់តរងឹមនិំងមន
សុខភពល�។ �បពនធរបស់គតប់ន�� ប�់ងំពីេពលេនះមក។ គតប់នេរ បករ
ម�ងេទ ត។

128 េត�នឹងេកតេឡងយ៉ង�ចំេពះចចៃរ េហយេយង�ចនិយយជេ�ចន
េទ តថ េយង�ចេ បន? េត�គឺជអ�ី? �គឺជករទបទ់ល់នឹងករតិះេដ ល។
ពួកេគេសចនិងេលងេសច។

129 ខញុ ំចថំមុនទឹកជំននឆ់ន ៣ំ៧។ ខញុ ំបនឈរេ ទីេនះជមយួ�កមហុ៊នហ�លសីុ
ធី ែ�តនេស�រេហយកំពុង�បបព់ួកេគអំពី �នឹងមនទឹក�មសិបពីរហ�ីត ខញុ ំេជ ថ
�សថិតេ េលផ�ូវ សពីង។ ពួកេគេសចចំអកឱយខញុ ំ។ ពួកេគថ “ប៊លីីដក៏ំសតេ់អយ។
ខញុ ំគិតថគត…់េកមងេនះ!” កលេនះខញុ ំេទបែតេ េកមង។ គតប់ននិយយថ “ប៊ី
លលីជេកមងល�។ �ជករ�ម៉ស់ែដលគតប់ន�យប ចូ លគន ទងំអស់។”
ខញុ ំមនិ�តវបន�យប ចូ លគន េទ។ ខញុ ំបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង េ�យមនិ
�យឡំេទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត “កនុង” េហយ�បនេកតេឡង�មរេប បេនះ។



ពកយតិះេដ លេ�ពះ េហតុៃន�ពះបនទូល 27

130 �ងំពីខញុ ំបននិយយ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញបង�សី េហតទីៃរ ខញុ ំេជ ថនង
កំពុងអងគុយេ ទីេនះ។ នងចងចកំរណីេនះអំពីេ�កប៊លីហល។ ជេ�ចន
នក។់ េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលមនវត�មន�ពឹកេនះ េ ចកំរណីេនះ? អូ! �បកដ
�ស់។ មនអនកជេ�ចន។
131 ឥឡូវេនះ ពួកេគមន�រមមណ៍េ�ក�� យចំេពះេយង �ណិតដល់នរ�
មន កែ់ដលពយយមកន�់ម�ពះបនទូល េ កនុងៃថងៃនមនុស�ចំអក។ ប៉ុែន� ចូរចំ
ថ ករតិះេដ ល�តវែតមក។ �ែតងែតជវធីិេនះ។ ពួកេគ�តវែតគិតដូចែដលពួកេគ
បនេធ�េ េពលេនះ ថ�ពះ បនទ បព់ីអ�ីែដល�តវបនប ជ កេ់�យវទិយ� ស�
ថ�ពះនឹងមនិនិយយអ�ីែដល�បឆងំនឹងវទិយ� ស�។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�
ឱយ�ទងជ់�ពះ។ �បសិនេប�ទង�់គនែ់តេធ��មវទិយ� ស� េនះ�មនិេលសពីអ�ី
ែដលមនុស��ចសេ�មចបនេនះេទ។ ប៉ុែន��ទងគឺ់ជ�ពះ។ �ទងគឺ់ជ—�ទងគឺ់ជ
អនកបេងកតវទិយ� ស�។ �ទង�់ចេធ�អ�ីែដល�ទងច់ងប់ន។
132 ពួកេគ�តវែតមនករគិត “េ�កណូេអដក៏ំសតេ់អយ ទុកឲយ�ចស់
េនះេ ែតមន កឯ់ងេ ។ គតប់តក់រសបបយទងំអស់ែដលេយងកំពុងមន
កនុងៃថងេនះ ដូេចនះទុកគតឱ់យេ ែតមន កឯ់ងចុះ” �គឺដូចគន ឥឡូវេនះ។
133 ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងមយួេទ តេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េយង
�កេឡកេមលេ េ�កយ េហយសរេសរជំេន របស់គត។់ ប៉ុែន�ខញុ ំឆងល់ថ េបេយង
រស់េ កនុងៃថងេនះ េតេយងមនជំហរដូចែដលណូេអបនយកែដរឬេទ? េតេយង
នឹង�ចនិងសុខចិត��ទនឹំងករតិះេដ លេ នឹងេសចក�ីពិតឬេទ? េ េពលែដល
មនុស��ប�់ននកម់នេ េលពិភពេ�កេនះ មនែតណូេអនិង�កម�គ�រ
របស់គតប់៉ុេ�� ះែដលឈរចំេពះេសចក�ីពិតេនះ។ េតអនកបនគិតពី�េទ?
�គនែ់តបុរសេនះនិងកូន�បសទងំបីរបស់គត ់និងកូន�ប��សីរបស់គត ់គឺជ
មនុស�ែតមន កគ់តែ់ដលឈរេលេសចក�ីពិតេនះ។ ប៉ុែន�ពួកេគមន�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។ េយង�កេឡកេមលេ េ�កយេហយសរេសរគត។់ េតេយង�ចគិត
ម�ងេទ តបនេទ?

ខញុ ំ�តវ�បញបេ់�ពះអំេ�យរបស់េកមងទងំេនះ។
134 អ�័ប� ំពកយអ�័ប�មំននយ័ថ “ឪពុកៃនមនុស�ជេ�ចន” េធ�ឱយគតជ់
“បិ�ៃនជតិ�សន។៍”
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135 ឥឡូវេនះ អ�័ប�បំនឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ អ�័ប�គំឺជេ��
េហយគតប់នឮ�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ េហយេយងសរេសរអ�័ប�ំ
ចំេពះករកន�់ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ រេប បែដលគតប់នបំែបកខ�ួនគតពី់
�ចញ់តិរបស់គត ់េត�ពិបកប៉ុ�� ស�មបអ់�័ប�។ំ គត�់តវបនចិ ច ឹមេ
ទីេនះ។ ចុះពីបបិល េហយ—េហយបនចុះេ ទីេនះេ កនុង�សកសីុ�រ និង
ទេន�—េនះ—ជនជតិខល់េដ េ �កងេអុរ ែដលជកែន�ងែដលសហករទីងំអស់
របស់គត ់ �បជជនរបស់គត ់ និងអនកែដលគតប់នេ �ពះវ�ិរជមយួ និងអ�ី
ៗទងំអស់។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “ែញកខ�ួនអនក។” អូ ខញុ ំេអយ! អ�ី
ែដលគួរឲយរនធតេ់នះគឺ ករចកេចញពីអ�ីែដលគត�់ស�ញ់ អ�ីែដលពិតស�មប់
គតែ់ដលគត�់ស�ញ់។ េហយ�ពះជមច ស់បន�បបគ់តថ់ “ែញកខ�ួនអនក។”
136 េហយផ�ល់ឱយគតនូ់វអ�ីែដលចែម�ក�ស់។ “អនកនឹងមនកូនេ�យ�បពនធ
របស់អនក។” េហយគតម់ន�យុចិតសិប�បឆំន  ំ េហយនងមន�យុហុកសិប
�ប។ំ �ឈបេ់ ជមយួនងកនុងនមជ ស�ី �មលំ�ប់ ស�ីែដល�ចពេពះកូន
មកជេ�ចនឆន ។ំ េហយេ ទីេនះ បនទ បពី់រស់េ ជមយួនង�ងំពីនងេ េកមង
េ�ពះនងជប�ូន�សីជីដូនមយួរបស់គត ់ េហយេធ�េមច៉�ចមនកូនមកបន?
េហយឥឡូវេនះ អនក�ច�សៃមអំពីអ�័ប�េំចញេ េ�កកនុងចំេ�មសហករ ី
របស់គត ់ េហយនិយយថ “េយងនឹងមនកូន ��៉និងខញុ ំ”? េតអនក�ច�សៃម
បនេទ?
137 េហតុអ�ីបនជ�បជជនបននិយយថ “�ចស់ដក៏ំសតម់ន កេ់នះ មនអ�ី
ខុសជមយួគត។់”
138 �ជករតិះេដ លមយួ ប៉ុែន�េ�កអ�័ប�បំន�បកនខ់ជ ប។់ េហយេពល
គតម់ន�យុមយួរយឆន  ំ គតម់និែដលរេវ រ�យនឹងករសនយរបស់�ពះេឡយ។
គតេ់ ែត�បកនជំ់ហរតិះេដ ល។
139 េតអនកកតស់មគ ល់ភពខុសគន េ ទីេនះេទ? ��៉បនពយយមផ�ល់ជំនួយ
ដល់េ�កអ�័ប� ំ ឬឲយ�ពះ ជួយខ�ួននង បន�ិច។ នងគិតថ អនកដឹងេទ ថ
េបមនិដូេចនះេទ ខុសពីអ�ីែដល�ពះបនសនយ។ “ឥឡូវេនះ អនកដឹងេទ ខញុ ំជ ស�ី
ចំ�ស់មន ក ់ ប៉ុែន��ករេ ទីេនះជ ស�ី�� ត។ អ�័ប�កំម៏និ�ពមេរ បករ
ជមយួនង ែដរ។ ដូេចនះ អនកដឹងេទ េនះនឹង—ែដលនឹង�ចជួយ�ពះជមច ស់។
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េនះនឹងជួយ�ពះជមច ស់ ពីេ�ពះ�ករ េ ទីេនះ នង�បែហលជមន�យុ
�តឹមែតៃមភឆន បំ៉ុេ�� ះ។ នងគឺជអនកបំេរ របស់ខញុ ំ។ េហយអនកដឹងថខញុ ំនឹងេធ�អ�ី?
ខញុ ំនឹង�បគល់នងឱយប�ីរបស់ខញុ ំស�មបេ់ធ�ជ�បពនធ” េ�យ�រែតពហុពនធភពគឺ
�សបចបប។់ ដូេចនះគតប់ននិយយថ… “ខញុ ំនឹងឲយនង េហយនងនឹងមនកូន
ឱយប�ីខញុ ំ េហយបនទ បម់កខញុ ំនឹងយកកូនេនះ។ េហយេនះ គឺជ�ពះបនសនយ។”
140 អនកេឃញេទ េយងែតងែតពយយមេធ�អ�ីមយួ។ មនិ�ចរងច់�ំទងប់នេទ។
េយង�តវេធ�អ�ីមយួេ�យខ�ួនឯង។ �បែហលជ�តវេហយ។ នង�បែហលជ�� ត
េហយ។ ��បែហលជល�េមល�ស់ ប៉ុែន��មនិ�សប�ម�ពះបនទូលេទ។ �ពះ
បន�បបអ់�័ប�ថំទរកែដលមកេនះគឺេ�យ��៉។
141 េតអនកចអំ�ីែដល�ទងម់នបនទូលអំពីហ�ូងតូចេទ? “ទីសំគល់ទងំេនះនឹង
េធ��មអស់អនកេជ ។” “ដូចេ ជំននេ់�កណូេអែដរ កូនមនុស�នឹងមកដល់ ឯ
�ពលឹងពីរបីនក ់សូមបែីត�បបីំនក ់បនសេ ងគ ះ។” �ពះបនទូលទងំេនះមនិ�ចប
�ជយ័បនេទ ដូេចនះ ចូរេយងេមលខ�ួនេយងឲយបនដិតដល់ េហយេ ជមយួនឹង
�ពះបនទូល។ �តវេហយ។ េឃញេទ?
142 មនុស�ែតងែតពយយមផលិតអ�ីមយួ េដមបជំីនួសឆនទៈៃចន�បឌិតរបស់�ពះ។
អនកេឃញដូចែដលខញុ ំបននិយយជញឹកញប ់ េហយ�បែហលជចំេពះមុខ
�កមជំនំុ ពីមុន អនកដឹងេទ អនកមនិ�ចសួរេច មបនេទថ “េតអនកនឹងផលិត
េ�មេច មឱយខញុ ំេទ?” អតេ់ទ គតម់និ�ចេធ��បនេទ។ ឥឡូវេនះ ពែពមនិ�ច
ផលិតេ�មេច មបនេទ េ�ពះធមមជតិរបស់�មនិអនុ ញ តឲយ�េទ។ មនិថអនក
ពយយមចងេ�មេច មេលពែពប៉ុនម នេទ �មនិដំេណ រករេទ។ ពែពមនិ�ចផលិត
េ�មេច មបនេទ េហយេច មកម៏និផលិតេ�មែដរ។ ប៉ុែន�គតម់នេ�មេច ម េ�ពះ
គតជ់េច ម។ េនះេហយជអ�ីែដលជធមមជតិរបស់គត។់ គតម់និ�ចផលិត
េទ។
143 េយងមនិគួរបេងកតផលៃន�ពះវ ិ ញ ណេទ។ េយង�តវទទួលផលៃន
�ពះវ ិ ញ ណ។ េដមែផ�េប៉មមនិផលិតែផ�េប៉ម ��គនែ់តបេងកតផល េ�ពះ�ជេដម
េប៉ម។
144 េហយ�បសិនេបេយងពយយមផលិតអ�ីកេ៏�យ “ខញុ ំនឹងជួយឱយ�េកត។ ខញុ ំ
នឹងសិក�ដបឆ់ន កំនុងថន កសិ់កខ ��។ ខញុ ំនឹងេរ នេនះ េនះ ឬេផ�ងេទ ត េហយ
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មនបរ ិ ញ ប�តសិលបៈ និងស ញ ប�តបណ�ិ តរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងជួយ�ពះអមច ស់
ែតមន កឯ់ង។” �នឹងមនិដំេណ រករេទ។

145 �ពះ �មករកំណតទុ់កជមុន េ អនក�ែដល�ទងនឹ់ងេ ។ �ទង�់បទន
�ជ�ច�កដល់អស់អនកែដល�ទងស់ព��ពះទយ័នឹង�បទនឲយ។ េយងបនេរ ន�
េ�យេនប៊ូេកន�។

146 េយងបនេរ ន�េ�យ—េ�យ េយេរម េ េពលែដល�ពះជមច ស់បន
�បបគ់តថ់ �មរយៈ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េនះនឹងមនេពលមយួ
ែដលអុី��ែអលនឹង�តវយកេ �កងបប៊ឡូីនអស់រយៈេពលចិតសិបឆន ។ំ េ��
មន កេ់ទ តមក។ គតប់ន�បបគ់តរ់ចួេហយ គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ អនក
នឹងមនេ�� នឹងមនេ��។ េហយអនកនឹងឱយពួកេគចុះេ ទីេនះេ ឯបប៊ី
ឡូន ែដលនឹងេ�កកេឡង េហយអនកសុបិន និងេ�� ែដលនឹងទស�ទយផទុយពី
េនះ។ ប៉ុែន�សូម�បប�់បជជនថកំុឲយ�� បម់នុស�ទងំេនះេឡយ។”

147 េហយមនបុរសមន កេ់ឈម ះ គឺ—ៃន េ��មន កគឺ់ ��ន។ េពល
េ�កេយេរមឈរេ ទីេនះ េ�យមននឹមេ េលក ��នបនេឡងមក
និយយថ “�ព ះអមច ស់មន�ព ះបនទូលដូេចនះ កនុងរយៈេពលពីរឆន េំពញ េ�គ ង
ទងំអស់របស់�ព ះអមច ស់…” ឥឡូវ េនះជមូល�� ន ��កដូ់ចជល��ស់។
“�ពះនឹង�បទនពរដល់� ស�របស់�ទង។់ �ទងនឹ់ងនយំកមកវញិនូវអ�ីៗទងំអស់
កនុងរយៈេពលពីរឆន ។ំ”

148 េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ សូមបែីតេ��េយេរមកប៏ននិយយថៈ “�
ែមន៉។ �ែមន៉ ��នេអយ សូម�ព ះអមច ស់េធ�ឲយពកយរបស់អនកសេ�មច។
ប៉ុែន� សូមឲយេយងគិតអំពីអ�ីមយួ ��ន។ មនេ��េ ចំេពះមុខេយង
េហយពួកេគបនទយទស់នឹង�បជជតិធំៗែដលេធ�ស ងគ ម ជេដម។ ប៉ុែន�
ចូរចថំ េ���តវបនេគ�គ ល់បនទ បព់ីទំនយរបស់គត�់តវបនបង� ញឱយ
េឃញ។” េឃញេទ?

149 េពលេនះ ��នេឡងមក ចបនឹ់មពីកេយេរម េ ចំេពះមុខសងឃ
និង�កមជំនំុទងំអស់ �បែហលមយួ�នកន�ះ។ េហយយកនឹមេនះែដល�ពះបន
�កេ់លករបស់េយេរម ជស ញ  េហយបំែបក�ជដំុៗ េហយេបះ�េលេជងគត់
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េ�យ�គនែ់តរេំភប េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលថ ពីរឆន េំទ ត
ពួកេគនឹង�តឡបម់កវញិ។”

150 េយេរម�គនែ់តសម�ងឹេមលគត។់ �ផទុយេ នឹង�ពះបនទូល ដូេចនះគត់
េដរេចញេ ។ េហយ�ពះជមច ស់�ទងម់នបនទូលថ “�តឡបេ់ �បបគ់តវ់ញិថ”
បននិយយថ “អញមនិែដលនិយយជមយួគតេ់ទ។”

151 គត�់គនែ់តរេំភប។ គតប់នយកចំ�ប�់រមមណ៍ផទ ល់ខ�ួនរបស់គត។់
េឃញេទ? គតម់និែដលរងច់រំហូតទល់ែតគតប់នេឃញ� េហយដឹងថ
�មនិែមនជគតេ់ទ េនះគឺជ�ពះែដលមនបនទូល។ គតប់ន�តឡបេ់ វញិ
ទងំអស់រេំភបចិត�។ �បសិនេប…

152 េយងរកេឃញ� េ ទូទងំ�បេទសសព�ៃថងេនះ។ ែខ��តម់យួរបស់
េយងកំពុង�តវបនចកន់េពលថមីៗេនះេ កនុងផទះមយួ ែដល�កមអនកបំេរ �ពះ
បនែ�បចិត�េជ  េហយកំពុងមកេដមបទីទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ មនបុរសមន កេ់�កកេឡងកនុងបនទប ់ េហយនិយយភ�
ដៃទេទ តថ “�ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ។ សងកតធ់ងនេ់លអ�ីែដលអនកទទួល
បន។ សូមបន� បន�េ មុខ េហយខញុ ំនឹង�បទនពរដល់អនក។”

153 ពួកេគថ “ែមនេហយ �បសិនេប�ពះអមច ស់�ទងម់នបនទូល ខញុ ំគិតថេនះ
េហយជ�។” អនកេឃញេទ �មនិ�តវបនពិនិតយេ�យ�ពះបនទូលេទ។ �តវែតយក
�ពះបនទូលជមុនសិន។ អនកេ ទីេនះ។ �ផទុយេ នឹង�ពះបនទូល។

154 មកេនះ េយេរម េនះជេ��ែដលបនចកេ់�បង�ងំ។ �ពះបន�បបគ់ត់
ថ “ខញុ ំដឹងថ ��នបនបំែបកនឹមេឈេនះេលករបស់អនក ែដលខញុ ំបន�ក់
ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេធ�មយួេទ តអំពីែដក។” �ទងម់នបនទូលថ “េហយ�បជជតិទងំអស់
េនះែដលបនចុះេ បេ�មេនប៊ូេកន� ជអនកបេ�មរបស់េយង” េហយគតគឺ់ជ
�សនដ៍ៃទ។ េឃញេទ? េហយអុី��ែអល រក�ដង� យទងំអស់របស់ពួកេគ
ប៉ុែន�ពួកេគមនិបន…េឃញេទ?

155 �ពះបនសនយថ�ទងនឹ់ង�បទនពរ ប៉ុែន�ពរជយ័គឺសថិតេ េ�កមលកខខណ� ។
េហយអនក�តវបំេពញលកខខណ� ទងំេនះ េដមបេីធ�ករងរេនះ។
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156 អងគុយ មយួសនទុះ ជមយួ �សី�� តេ ទីេនះ។ ដំបូង ខញុ ំបនចង�កង
�គ�រេនះ េដមបេីមលថមនអ�ីខុស។ �ពះនឹងពយបល ប៉ុែន��សថិតេ េ�កម
លកខខណ� ។ េឃញេទ? េរ ងែតមយួគតែ់ដលខញុ ំបនរកេឃញគឺ ម� យខ� ច�មន
ប � កនុងករេលបថន ។ំ ខញុ ំបននិយយថ “កុំគិតែបបេនះ ប�ូន�សី។ យក�េចញពី
គំនិតរបស់អនក។ េ មុខជមយួកូន។ ឱយ�ញំថេំពទយ។ �ពះនឹងេធ�ឲយេគ�គ ល់។”
េឃញេទ?
157 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន� េរ ងេនះគឺ ែស�ងរក �គ ល់។ េហយបនទ បម់ក �បសិនេប�ជ
�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េនះមនិអីេទ។
158 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញេ ទីេនះថ មនុស�ទងំេនះ ពួកេគកំពុងពយយម
ផលិតអ�ីមយួ �ករ និង—និង��៉ េដមបជីួយអ�័ប� ំ ជួយ�ពះជមច ស់កនុង
ករេធ�ឱយករសនយរបស់�ទងក់� យជករពិត។ អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ គម នផ�ូវ
េធ�ទល់ែតេ�ះ។ �ជ—��បឆងំនឹងអ�ីៗទងំអស់។ �ពះបនទូលរបស់�ពះនឹង
េកតេឡង េទះជយ៉ង�កេ៏�យ។ អនក�គនែ់ត�តវឈរេ េល�ពះបនទូល
េហយនិយយថ “�ជវធីិេនះ” េហយរក��ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ េមល េដមប ី
ផលិតអ�ីមយួ េដមបជំីនួស�ពះបនទូលរបស់�ទង!់
159 �បែហលជមតិ�របស់អ�័ប� ំ ផងែដរ �បសិនេបេយងធ� បក់តស់មគ ល់
�បែហលជមតិ�របស់អ�័ប�មំកជិតេហយនិយយថ “ឱបិ�ៃនជតិ�សន៍
េអយ េតេ�កមនកូនប៉ុនម ននកេ់ហយ?” េ េពលគតម់ន�យុមយួរយឆន ។ំ
“និយយថ ឪពុកៃនជតិ�សន ៍ ឪពុកៃនមនុស�ជេ�ចនេអយ េតអនកមនកូន
ប៉ុនម នេហយឥឡូវេនះ?” អនកចំអក!
160 ឥឡូវេនះ អនកមនិទនប់នេឃញេពលេវ�េនះេទ? េតេយងមនិបនេឃញ
េទ េពលខ�ះែដលេយងអធិ�� នសំុអ�ីមយួ �មនិបនេកតេឡងឬ?
161 “បុរសចំ�ស់មន កអ់ងគុយេ ទីេនះ” ពួកេគនិយយ។ “គតព់ិករែភនក។ គត់
ថ�ង។់ គតល់ងង។់ គតឈ់។ឺ គតប់នេធ�េនះ។ ចូរេ ទីេនះេហយេ�បសគតឱ់យ
ជ អនកពយបលដេ៏ទវភព។ េយងនឹងេជ ។”
162 េតពួកេគយល់ថ�ជ�រក�ដូចគន ែដលបនែចងឬ “េចញពីេឈឆក ងមក ខញុ ំ
នឹងេជ អនក។ េធ�ឱយថមទងំេនះេ ជនំបុង័េ  េនះខញុ ំនឹងេជ ”? េឃញេទ? �រក�
ដែដលេនះែដលចង�កមេ ជុំវញិ�ពះេន�ត�ពះអមច ស់របស់េយង េហយ�យ
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�ទងេ់លកបលេ�យដំបង េហយបននិយយថ “ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកជ
េ�� �បបេ់យងមកេមលថអនក��យអនក េនះេយងនឹងេជ អនក។”
163 ែមនេហយ អនកបនដឹងថ �ទងដឹ់ងថអនក��យ�ទង។់ �ទង�់ចេធ�ឱយថម
ទងំេនះេ ជនំបុង័។ ឬ�ទង�់ចចុះពីេឈឆក ង។ ប៉ុែន� េតេយងនឹងមនអ�ីេ
ៃថងេនះ េប�ទងេ់ធ�? េឃញេទ? ពួកេគមនិ�គ ល់កមមវធីិរបស់�ពះេទ។ អនក�តវែត
ែស�ងរកអ�ីែដល�ពះបនសនយ។

ឥឡូវេនះខញុ ំ�តវែត�បញប។់
164 ឥឡូវេនះ ពួកេគ�បែហលជបននិយយថ “�ពះបិ�ៃន�បជជតិ
ទងំ�យ េយងបនឮ អនកកលពីៃមភ�បឆំន មំុន និយយថ អនកនឹងមនកូន
ជមយួ��៉ េហយេចញពីេនះនឹងេ �បេទសនន។ េតេ�កមនកូនប៉ុនម ន
នកក់នុងេពលេនះ េ�កឪពុកៃន�បជជតិ?” ហុឺ! េឃញេទ? េនះគឺជ�ម រតី
រះិគនច់ស់ដែដលែដលនឹងរះិគន។់
165 េតអ�័ប�បំនេធ�អ�ី? បននិយយថ “គតម់និបនងកេចញពីករសនយ
េ�យមនិេជ េទ។”

“េហតុអ�ី េ ទីេនះអនកបនអធិ�� នដូេចនះនិងដូេចនះ េហយពួកេគមនិបនជ
សះេសប យេទ។”
166 េនះមនិសំខនេ់ទ។ េបខញុ ំអធិ�� នសំុមយួមុនឺេ យបេ់នះ េហយមយួមុនឺ
នក�់� បេ់ េពល�ពឹក េ យបែ់ស�កខញុ ំេ ែតចកេ់�បង�ងំអនកជំងឺ េហយ
អធិ�� នឲយពួកេគ។ �ពះមនបនទូលដូេចនះ។ កុំប ឈប�់ បន�ិច�េឡយ។ �ពះ
បនសនយ�។ ខញុ ំេជ �។ ពិត�បកដ។ កុំេធ�អ�ីខុស�មអ�ីែដលពួកេគនិយយ
េ ែតបន�។ ប៉ុែន� ពួកេគនឹងចំអកឱយ។ េនះគឺជករ�បមថៃន�ពះបនទូល។
167 អ�័ប� ំឈរេល�ពះបនទូលរបស់�ពះ ទីបំផុត��តវបនសេ�មច។ អូ ខញុ ំេអយ!
168 េមលករេសចចំអកៃនភព�សេពច�សពិល។ ករចំអកេមលងយ និងករ
តិះេដ លពីភពខ�កឹខ�លួ ដំបូង។ ពួកេគមន…នង�តវ�ទ�ំទនឹងករតិះេដ ល
ថជ ស�ីគម នកូនអស់រយៈេពលប៉ុនម នឆន េំនះ។ នងមន�យុជិតមយួរយឆន ។ំ
នងមន�យុេកសិបឆន  ំ េ�យមន�ពះបនទូលៃន�ពះែដលមនបនទូលថ នង
កនឹ៏ងក� យជ�ពះនង ជម�របស់កូនេនះ។ េហយនងនិងអ�័ប� ំ ជ ស�ី
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គម នកូន—របូកយរបស់ពួកេគកដូ៏ច�� បែ់ដរ ប៉ុែន� ពួកេគមនិែដលសង�យ័េល
�ពះបនទូលេនះេទ សូមបែីតបន�ិច។ ប៉ុែន�ដំបូង េគ�តវែតឈរ។ េហយបនទ បម់ក
�េលលូយ៉ �ពះបនរក��ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ កនុងេម៉ងដង៏ងឹតេនះ◌ៈ អុី
�កបនេកតមក។ “េហយពូជរបស់គតេ់�ប បដូចជខ�ចៃ់នសមុ�ទ ឬផក យៃន
�ថ នសួគ។៌” េឃញេទ? �ពះែតងែតេឆ�យតប�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ បទ។ េពះ
ែដលគម នកូន ដំបូង បនទ បម់កមនអុី�ក។
169 �ករ ី និងេអលី�បិត កដូ៏ចគន ែដរ បុរសចំ�ស់ និង ស�ីចំ�ស់េនះ
េ ែត�បកនខ់ជ ប។់ េពលែដល�ករេីឡងដល់ទីេនះ េហយ�ចសរេសរេ េល
បនទះក� ររបស់គត ់ េហយនិយយថ “េទវ�បនមកជួបខញុ ំ �បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំនឹង
បេងកតកូនេ�យេអលី�បិតជ�បពនធចស់របស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិ�ចនិយយ
េទ តេទ។ ខញុ ំគរ។ ខញុ ំនឹងគររហូតដល់ៃថងែដលទរកេកតមក។ ប៉ុែន�មនទរកមយួ
មក េហយគតនឹ់ងក� យជេ��ៃន�ពះដខ៏ពស់បំផុត។ គតនឹ់ងក� យជផក យ�ពឹក
នផំ�ូវ។ គតគឺ់ជអនកនមំុខៃន�ពះេមស�ុ។ី” េត��ចេ រចួេ�យរេប ប�?
170 អនកខ�ះបននិយយថ “�ចស់ដក៏ំសត។់ អូ ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថគតប់តប់ង់
សតិេចះគិត អនកដឹងេទ។ មនេរ ងតូចមយួ។ ប៉ុែន�េមលេ េអលី�បិតចស់
េ ទីេនះ�យុ�បែហលែបត៉សិប។ េហយេមលេ —េមល—េមល�ករ ី
ចស់េហយញ័រ េហយបនទ បម់កគតនឹ់ងនិយយែបបេនះ។ អ ច ឹង �ចស់ដ៏
កំសតេ់អយ។”
171 ប៉ុែន�គតម់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ពកយតិះេដ លែបបេនះ រហូតដល់
នង�កខ់�ួនជេ�ចនៃថង។ ប៉ុែន�គតប់នេ ជមយួ�ពះបនទូល។ អូ ខញុ ំេអយ!
172 បដិេសធករេពញនិយម បដិេសធមតិដម៏ន�បជ�បិយ បដិេសធមនិឱយ
មនភព�សស់�� តៃនៃថងេនះ និងរចនបទ័មនិងអ�ីែដលេ កនុងៃថងរបស់ពួកេគ។
ពួកេគបនបដិេសធ។ ពួកេគបនបដិេសធមនិេដរជមយួហ�ូងមនុស�ែដលមនិ
េជ ។ ពួកេគបនបដិេសធអ�ីៗៃនពិភពេ�ក។ ពួកេគ�តវែតេធ�� េដមបេី ជមយួ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ពួកេគ�តវែតេធ��។
173 ៃថងេនះកដូ៏េចន ះែដរ។ អនកែញកខ�ួនអនកេចញពីអ�ី�គបយ៉់ងេ�កពីអនកនិង�ពះ។
�មនិែមនជអ�ីែដល�កមជំនុំេធ�េនះេទ។ �ជអ�ីែដលអនកេធ�ជមយួ�ពះ។ េឃញ
េទ? �គឺជអនក កនុងនមជបុគគលមន ក។់ បទ។
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174 ប៉ុែន�េមលអ�ីែដល�ពះបន�បទនដល់គត។់េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ�ទង់
យងមក �ករកីប៏តេ់  េអលី�បិត ផងែដរ។ ប៉ុែន�េពលកូន�បសរបស់េគ
មកដល់�លរេ� �ថ ន េ�យមន�ព ះបនទូលរបស់�ព ះអមច ស់ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ “គម នមនុស��ែដលេកតមកពីមនុស��សីធំជងគតេ់ទ។” �
ែមន៉។ ជអ�ី? នងបនទទួលរងនូវករតិះេដ លពីភពគម នកូន។ នងបនេ
ជបនឹ់ង�ពះបនទូល េហយស�មលបនកូន�បសែបបេនះ។
175 ដូចជ��៉ពីបុ�ណ ដូចជអ�័ប�ពីំបុ�ណ គូ�� មភីរយិចស់បនកន់
�។ េមល ភគេ�ចនែដលមនិទនេ់កតមក “ដូចជខ�ចៃ់នសមុ�ទ” មនិមន
ជតិ�សន�៍មនមនុស�េ�ចនដូចជនជតិយូ�េទ។ “ដូចជខ�ចៃ់នសមុ�ទ
ឬផក យេ េលេមឃ។” េតមនអ�ីេកតេឡង? �បនេកតេឡងេ កនុងមនុស�
ភគតិច កូនមយួ។
176 ឥឡូវអនកេឃញកែន�ងែដលខញុ ំនឹងេ ។ កូនមន ក ់ េនះេហយជអ�ីែដល�បន
យក។ �បនយកកូនមន កេ់ដមបអី�ងន�បជជតិនន េហយចង�ុលេ �ពះេមស្
សីុ។ យកមយួ ែដល�� បប់ងគ ប។់ �តឹម�តវេហយ។ �ពះ�គនែ់ត�តវករមនុស�
ែតមន កប់៉ុេ�� ះ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ទង�់តវករ កែន�ង�មយួែដល�ទង�់ច
មនសំេឡង។ េនះេហយជអ�ីទងំអស់ែដល�ទងច់ងប់ន េដមបឱីយមនបុរសមន ក់
េ កនុងករ�គប�់គងរបស់�ទង។់ អូ រេប បែដល�ទងចូ់លចិត�យកមនុស�ែតមន ក!់
177 �ទងម់នណូេអ មយួដង។ �ទងម់នមយួ—�ទងម់នម៉ូេស មយួដង។ �ទង់
មន—េយេរម។ �ទងម់ន—េអលីយ៉។ �ទងម់នេអលីេស។ �ទងម់នយ៉ូ�ន។
�ទង—់�ទងម់ន…�ទងម់ន�ំសុន។ ដ�ប��ទង�់ចមនបុរសមន កេ់ កនុង
ករ�គប�់គងរបស់�ទង ់ េនះគឺជសំេឡងរបស់�ទង។់ �ទង�់ចនិយយ�មរយៈ
�។ �ទង�់ចេថក លេទសពិភពេ�ក។ អូ ខញុ ំេអយ!
178 រេប បែដល�ទងេ់�សកឃ� ននិងេឡងេលភន ំ េដមបមីនបុរសមន កេ់ កនុង
ករ�គប�់គងរបស់�ទង ់ “ែដលខញុ ំ�ចនិយយ�មរយៈ�ទង។់ ខញុ ំ�ចឱយសំេឡង
របស់ខញុ ំ�តវបនេគ�គ ល់។ េទះបីជគតនឹ់ងទទួលរងករស�ីបេនទ ស ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងេធ�
ឱយសំេឡងរបស់ខញុ ំ�គ ល់។” េឃញេទ? អូ បទ។
179 ភពអតឃ់� ន ទីមយួ។ �តវេ េពះទេទ �តវឈររងនូវេសចក�ីតិះេដ លៃនភព
គម នកូន។ ��៉�តវែតឈរ។ �ករនិីងេអលី�បិត ក�៏តវឈរែដរ។
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180 េមលៃថងេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងនិយយអ�ីមយួ។ សូម�កេឡកេមលកូនរបស់
�សីេពសយេ ៃថងេនះ។ នងបនយក�បជជតិននមកេ�កមករ�គប�់គង
នេយបយៃននិកយ ស�ីេពសយនិងកូន�សីរបស់នង។ សូម�កេឡកេមលថេត
និកយមយួជំនន�់ែដលបនេងបេឡង េហយេតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល
សុចរតិ។ កំុបរមភអី។ េ ជមយួ�ពះបនទូល។ �មនិអីេទ។

181 អនក�ចនឹង�តវេគេមលងយ េគេ ថជអនកសែម�ងភពបរសុិទធ។ អនក�ច
នឹង�តវបនេ  �គបេ់ឈម ះ��កក។់ ប៉ុែន� ចូរេ ទីេនះ �ជ�ពះបនទូល ករ
តិះេដ លៃន�ពះបនទូល ជេរ ងែដលេគនឹងនិយយអំពីអនក។

182 យុវជនមន ក ់ គត�់បែហលជេ ទីេនះេ �ពឹកេនះ។ គតជ់មតិ�របស់ខញុ ំ
ជីម ភូល េកមង�បសជីម—�បជជនរបស់គត។់ គត�់តវបនេគសួរេ ៃថងមុន។
ែមនេហយ គតប់នទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ ទីេនះ។ មនេគនិយយេ កន់
គតថ់ “េបអនកនឹងទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�កមជំនុំ េហតុអ�ីបនជអនកមនិមន
�ពះវ�ិរធំ ឬអ�ីមយួ?” េឃញេទ? ប៉ុែន�គតប់នេឃញពន�ឺ។ េនះេហយជ�។
េឃញេទ?

183 “កូនរបស់មនុស�ទុចចរតិមនេ�ចនជងមនុស�សុចរតិ។” បទ។ �តវេហយ។
ប៉ុនម ននកែ់ដលសុចរតិ! សូម�កេឡកេមលថេតមនប៉ុនម នក� បតូ់ចេ សមយ័
េ�កណូេអ។ េឃញេទ? សូមេមលថេត�ជអ�ីេ សមយ័�កងសូដុំម។ េឃញ
េទ? មនុស�សុចរតិប៉ុនម ននក!់

184 �សីសំផឹងមនកូនប៉ុនម ននក!់ នង�គនែ់តចិ ច ឹមកូន�មែបបចស់ ប៉ុែន�
ពួកេគសុទធែតជកូនតិរចឆ ន។ �សីេពសយបន�ពូជជ�សីេពសយ។ ែឆកបន�ពូជមក
ជែឆក។

185 េហយ�ពះ�គីសទបនេ�បសអនកចកេ់�បង�ងំ។ �ពះគមពរីនមំកនូវមនុស�
សុចរតិ ដូេចនះេយង�តវែតឈរកនុងករគិតថជ�កមតូច។ �គួរឲយ�ណិត�ស់!

186 សូម�កេឡកេមល�ពះវ�ិរេអេភសូរដអ៏�ច រយ មនែតដបពី់រប៉ុេ�� ះេ កនុង
េនះ។ បទ។ រកេមលថេត�កមែដលេយងមនៃថងេនះ ខង�។ បទ។

មនែត�ពលឹង�បបីំប៉ុេ�� ះេ សមយ័ណូេអ។
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187 មនែត�បនំកប់៉ុេ�� ះេ កនុងៃថងរបស់េ�កឡុត េទ បនួ ឡុត និង�បពនធ
កូន�សីពីរនករ់បស់គត។់ េហយនងក� យេ ជបេងគ ល បនទ បព់ីនងេចញមក
េ�យេមលេ េ�កយ។ �មពិត បីនកេ់ចញមកកនុងៃថងេនះ។
188 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ដូចែដល�មនេ កនុងៃថងរបស់ពួកេគ។” ចូ
រ�បយតនសូ័មេ�យេយងេមលនិង�បយត័ន។ មនុស�សុចរតិប៉ុនម ននក!់ ប៉ុែន�
ដូចែដលធ� បម់ន អនកចំអក�តវែតេជរ�បមថ។ ស�ីអតកូ់ន…ចូរឈរេ នឹង
េសចក�ីតិះេដ លៃនភពគម នកូន ជមុន។ ខញុ ំេអយ!
189 ខញុ ំ�តវ�បញប។់ ខញុ ំ…ខញុ ំអត…់ខញុ ំចងជ់ួយយកេកមងទងំេនះ។ �ទជំមយួខញុ ំ
បន�ិច។ េឃញេទ?
190 មនុស�គឺែតងែតដូចពីមុន។ ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងនិយយអ�ីមយួម�ងេទ ត។ េហយ
ខញុ ំចងឱ់យអនក…េហយខញុ ំមនិដឹងថថតបនឬអតេ់ទ។ ប៉ុែន��បសិនេប�េ កនុង
ែខ��ត ់ ខញុ ំចងឱ់យអនក�� បខ់ញុ ំ អនកេ កនុងែខ��ត។់ កុំខកខនពី� ប៉ុែន�សិក��។
មនុស�ឥឡូវេនះគឺដូចជគតែ់តងែតមន។ គតក់ំពុងសរេសរតេមកង�ពះជមច ស់
ចំេពះអ�ីែដលគតប់នេធ�។ ទនទឹងរងច់អំ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ េហយមនិេអេពនឹងអ�ី
ែដល�ទងប់នេធ� និងកំពុងេធ�។ គតស់រេសរតេមកង�ពះជមច ស់ចំេពះអ�ីែដលគត់
បនេធ�។ គតទ់នទឹងរងច់អំ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ ប៉ុែន�គតម់និេអេពនឹងអ�ីែដល�ពះ
កំពុងេធ� េហយេ ទីេនះគតខ់កខនេរ ងទងំមូល។ ខញុ ំសងឃមឹថពួកេគទទួល
បន។ េឃញេទ? មនិេអេពនឹងអ�ីែដល�ទងក់ំពុងេធ�! �ទង�់ជបនូវអ�ីែដល�ទងប់ន
េធ�។ េហយ�ទងដឹ់ងពីករសនយអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ ប៉ុែន�គតម់និបនេឃញអ�ី
ែដល�ទងក់ំពុងេធ�។
191 អូ អនកេពនទីកុស� �បសិនេបអនកមនិែមនជឧទហរណ៍េនះ! អនកកំពុង
ទនទឹងរងច់អំ�ីមយួនឹងេកតេឡងៈ ដូចជែតងែតេកតេឡងេ េ�កមអនក េហយអនក
មនិដឹង�េទ។ “េត�ទងនឹ់ង�កអ់នកប៉ុនម នដង ដូចេមមនេ់ធ�ជមយួកូនរបស់នង
ប៉ុែន�អនកមនិ�ពមេទ។” អនកបនគិតអំពី�បៃពណី និងនិកយរបស់អនកេ�ចនជងអនក
បនេធ�អំពី�ពះបនទូលរបស់�ទង ់និង�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ បទ។
192 េតម៉ររីងពកយតិះេដ លយ៉ង�! (ដូចែដលេយងកំពុងប ចប។់) េតពកយ
តិះេដ លយ៉ងេមច៉ែដលម៉រនិីងយ៉ូែសបមន ចំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ទង!់ �
ជេពលេវ�បុណយណូែអល។ ខញុ ំមនគេ�មងកនភ់ជ បប់ន�ិចបន�ួច ប៉ុែន�អនក
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នឹងឮ�េ�ចន�មវទិយ ុ និងកនុងចំេ�ម�គគង� លជេដម។ េតពកយតិះេដ ល
យ៉ង�ែដលម៉រនិីងយ៉ូែសបមន កន�់ម�ពះបនទូលសនយរបស់�ពះ! សូម
ចងច ំ ឥឡូវេនះ។ េហយករេមលងយ ែដលចងចិេ ច ម េពលេឃញនងម៉
រេីដរកតជ់មយួយ៉ូែសប។ “អនកកំពុងេរ បករជមយួ�សីេពសយ។” េឃញេទ?
បងប�ូនេអយ ចូរចថំ ករផិតកបតគឺ់ជេទស�� បេ់ កនុងសមយ័របស់ពួកេគ។
“ឥឡូវេនះ អនកករពរនងពីករសម� ប។់ នង�តវេធ�ជម� យរបស់អនកេហយ។”
េហយ ប៉ុែន� ចូរចថំ �គបេ់ពលេវ� �ពះជមច ស់កំពុងេ�ះ��យជមយួពួកេគ
េហយ�គឺេយងេ �ម�ពះបនទូល។ េហយពួកេគមនិដឹងេទ។ េឃញេទ?

193 “�សី�ពហមចរនឹីងបេងកតកូន។” យ៉ូែសបបនដឹងេរ ងេនះ។ ម៉របីនដឹង
េ�យ�រែត បនទ បពី់�ពះបនទូល�តវបនសរេសរេហយមនេទវ�មយួនិយយ
ជមយួពួកេគ ករប ជ ក ់ ឬករបង� ញ�ពះបនទូលែដល�តវបនសរេសរ េនះនឹង
េកតេឡង។ កុំសុបិន�ឥឡូវេនះ។ សូមគិត។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងចុះមក
ែផនដី មនិែដលនិយយេ កន�់កមជំនុំទងំមូលេទ។ �ទងប់ននិយយេ កន់
ពួកេគ។

194 យ៉ូែសបបនេមល។ េហយមុននឹងេទវ�មកសួរសុខទុកខគត ់ គតនិ់យយ
ថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�ស�ញ់នង។ ប៉ុែន� ខញុ ំជមនុស�សុចរតិ។ ខញុ ំមនិ�ចេរ បករ
ជមយួមនុស��សីែបបេនះេទ។”

195 េហយេទវ�របស់�ពះអមច ស់បនេលចមកកនគ់ត ់ កនុងសុបិនមយួ េហយ
និយយថៈ “យ៉ូែសប កូនរបស់�ពះបទ�វឌី កុំខ� ចនឹងយកនងម៉រេីធ�ជភរយិ
របស់អនកេឡយ ដបតិករែដលមនគភក៌នុងនង គឺមកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ។” អូ
ខញុ ំេអយ! �សលចិត�យ៉ង�! េឃញេទ?

196 េហយម៉រេី �មផ�ូវរបស់នងេ ឯអណ�ូ ង។ ស�ី�ពហមចរតូីច �យុ
�បែហលដប�់បពីំរឆន  ំ ដប�់បបីំ េរ បករជមយួបុរសមន កធ់� បេ់រ បកររចួេហយ
មនកូនបនួនក។់ បុរសចំ�ស់មន ក។់ េហយនងគឺ…នង�ស�ញ់គត់
េហយ—េហយនងមនិដឹងថេហតុអ�ីេទ។ េហយគត�់ស�ញ់នង េហយគត់
មនិដឹងពីមូលេហតុអ�ីេទ។ េហយេ ទីេនះ ពួកេគមក។ មកដល់អណ�ូ ងេ ដងទឹក
និងករសិក�ទងំអស់េលអ�ីែដលនង—នងកំពុងគិតអំពីបទគមពរី េ�យមនិ
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សង�យ័េឡយ េហយបនទ បម់កពន�ឺមយួបនភ�េឺ ពីមុខនង។ េពលែដលពន�ឺ
េនះភ� ឺមនេទវ�មយួអងគឈរ។
197 ឆងល់ថេតម៉រតូីចេនះមន�រមមណ៍យ៉ង�? េតអនកធ� បគិ់តដល់េរ ងហនឹង
េទ? ខញុ ំឆងល់ថេតនងមន�រមមណ៍ភយ័ខ� ចដូចខញុ ំកលពីម�លិមញិែដរឬេទ?
198 “សួស�ីម៉រ!ី” សួស�ី មននយ័ថ “ឈប។់” “យកចិត�ទុក�កេ់លអ�ីែដលខញុ ំនឹង
�បបអ់នក។ អនកមនពរេហយកនុងចំេ�មមនុស��សី េ�ពះ�ពះបនសព��ពះទយ័
និងអនក េហយអនកនឹងបេងកតកូន។ មនិ�គ ល់បុរស�េទ ប៉ុែន�អនកនឹងមនកូន។
េហយបងប�ូនជីដូនមយួរបស់អនកគឺេអលី�បិត កលគតច់ស់េ េហយ នងក៏
មនៃផទេពះែដរ េហយនឹងបេងកតកូន។ េហយស ញ ទងំេនះនឹង�តវបនេធ�។”

នងបននិយយថ “េតទងំេនះនឹងេ ជយ៉ង� េ�យេឃញថ ខញុ ំមនិ
�គ ល់មនុស��ផង?”
199 គតប់ននិយយថ “�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹង�គបបងំអនក។ �ពះដវ៏សុិទធែដល
នឹង�បសូតមកកនុងអនក នឹង�តវបនេគេ ថជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។”
200 ចូរឲយអនកចំអកនិយយអ�ីែដលពួកេគចងនិ់យយចុះ។ នងបនដឹងពី�។
នងដឹងថ�នឹង�តវ េ�ពះ�ពះមនបនទូលដូេចនះ។
201 ឥឡូវេនះ េតនង�តវមន�រមមណ៍យ៉ង� េ ៃថងេនះឬ ករមកដល់
ស�មបក់រកតែ់សបករបស់ទរក េ េពលនងកំពុងេដរេ ទីេនះ េឡងជមយួ
នឹងទរកតូចេនះេ កនុងៃដរបស់នងែបបេនះ។ េហយ ស�ីទងំអស់រក�គម� តពី
នង េ�យកនម់ជុលេធ�ករដល៏� េដមបថី� យកូនរបស់ខ�ួន និងឲយពួកេគកតែ់សបក
េហយពួកេគេសទរែតទងំអស់ទញកូនេច មមយួ។ ប៉ុែន� នងមនសត�លលកពីរ
កបល ែដលស�មប�់ងសម� តខ�ួននង។ ទរកតូចរុេំ�យ�ក�ត ់េធ�េចញពី
នឹមពីេ�កយេគ នឹម កររុេំ េលខនងេគ។ េនះ�គនែ់តជ�ក�តរ់ុកំនុងសនូក។
ពួកេគគម នអ�ីស�មប�់ទងេ់ទ។ ពួកេគ�កី�កេពក។ េហយេ ទីេនះនងបនឈរ។
202 គម នករសង�យ័េទ ស�ីទងំអស់បនរក�គម� តរបស់ពួកេគពី ស�ី�ពហមចរ ី
តូចេនះ។ បននិយយថ “អនកេឃញេទ នងមនកូនខុសចបប។់” សូមេមល
ពីរេប បែដល�ពះេធ�ឱយអ�ីៗេមលេ ដូចទងំ�សង។ អូ ខញុ ំេអយ! �ទង�់គនែ់ត
ទញេ�ម�តងែ់ភនករបស់��ងំ។ “េ�ម កេ�គកប៉ុ�� ! កខ�កប់៉ុ�� ! អំេព
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ផិតកបត។់ េនះេហយជអ�ីែដលនង�តវបនេគេ ។ នងជមនុស�ផិតកបត។់”
េនះមនិបនប ឈបក់រ�យដំេនះេ កនុងចិត�របស់ម៉រតូីចេនះេទ។ ពួកេគបន
រក�គម� តរបស់ពួកេគពី�ទង។់
203 េគេ ែតេធ�ដូចគន  េ �ទងឥ់ឡូវេនះ “ថជអនកសែម�ងភពបរសុិទធឬអនក
និយម�ជល” ឬកអ៏�ីេផ�ង។

ម៉រដឹីងថទរកេនះជនរ�។ នង�គនែ់តបន� ដែដល។
204 ប៉ុែន� អូ េតេគមនិគួរកតស់មគ ល់េទថ េតេពលែដលសីុមម ន អងគុយេ កនុង
បនទប ់ គត�់តវបនសនយឬ? គតប់នេដរជំុវញិេ�យទយ។ គតប់ននិយយ
ថ “�ពះអមច ស់បនេលចមកឯខញុ ំ។” េហយបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិេឃញករ
�� បេ់ទ…” េហយគតម់ន�យុែបត៉សិបជងេ េពលេនះ។ “ខញុ ំនឹងមនិេឃញ
េសចក�ី�� បេ់ទ មុនេពលខញុ ំេឃញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់�ទង។់”
205 “សីុមម ន អនកចស់េហយ កូន�បស។ អនក—អនក…មតិ�ចស់�កម់ន�ម រតី
វេង�ង អនកដឹងេទ គតតូ់ច… ទុកឱយគតេ់ ែតឯង។ គតម់និ�ចបងករេ�គះថន ក់
បនេទ។ គតនឹ់ងមនិេធ�ឱយនរ�មន កឈ់ចឺបេ់ទ។”
206 ប៉ុែន�សីុមម នមន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ថ “ខញុ ំបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណៃន
�ពះចុះមកសណ�ិ តេលខញុ ំ។ ខញុ ំឈរេមល�ទង។់ �ទងប់ន�បបខ់ញុ ំ ‘សីុមម ន អនកជ
មនុស�សុចរតិ។ េហយអនកមនិេ �េទ…ខញុ ំនឹងេធ�ជទីបនទ ល់ដល់អនកេ
ទីេនះ។” អូ ហូ។ ហនឹងេហយ។

“េត�ទងនឹ់ងេធ�ែបបេនះេដមបអី�ី �ពះអមច ស់?”
“េនះជេរ ងរបស់ខញុ ំ។”

207 គំនិតរបស់ខញុ ំគឺថ �ទង�់បកដជ�ចកេ � ដល់ពួកេគ េ ៃថងេនះ។ “អនកមន
�ក�។ី េហតុអ�ីបនជអនកមនិ�� ប�់?”
208 មន�ខ� កច់ំ�ស់មន ក ់ �ន ់ អងគុយអធិ�ថ នកនុង�ពះវ�ិរ។ �ពះអមច ស់
បនេបកសែម�ងដល់នង “សីុមម ននិយយ�តវ។” �ែមន៉។ នងមនិ�ច
េមលេឃញពន�ឺៃថងពីទីងងឹតេទ ប៉ុែន�នង�ចេមលេឃញឆង យជងមនុស�ជេ�ចន
សព�ៃថងែដលមនែភនកល�។ នងបនេឃញកនុង�ពះវ ិ ញ ណ �ពះេមស�ុែីដលយង
មកជិតដល់ៃដ �ពះវ ិ ញ ណេធ�ករកនុងចិត�នង។
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209 េឃញ�ពះវ�ិរដតូ៏ចមយួ�េ ទីេនះ? �ករ ីេអលី�បិត ម៉រ ីយ៉ូ�ន
�ន ់និងសីុមម ន។ �បមំយួកនុងមយួ�ន។ ដូចេ សមយ័ណូេអ។ �បមំយួនក់
កនុងចំេ�មពួកេគ។ �ពះបនេ�ះ��យជមយួពួកេគមន ក់ៗ ។ ពួកេគទងំអស់
មនភពសុខដុមរមន។ ពួកេគទងំអស់គន បនរមួគន ។ �ែមន៉។

210 េ ទីេនះ សីុមម នចស់។ កូនតូចចូលមកេនះ។ គតម់និែដលលឺអ�ីេ�ះអំពី�
េទ។ េនះគឺជទរក។ រចួសីុមម នកចូ៏លេ កនុងបនទបរ់បស់គត ់េហយ�ពះវ ិ ញ ណក៏
មកសណ�ិ តេលគតថ់ “េចញេ  សីុមម ន។”

211 គតេ់ េនះ េដរមនិដឹងេ �េទ។ ដូចអ�័ប� ំគតក់ំពុងែស�ងរកអ�ីមយួ។
គតម់និដឹងថ�េ ឯ�េទ ប៉ុែន�គតប់ន�េដរេ មុខ។ មយួសនទុះេ�កយមក
គតក់ឈ៏ប។់ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលេ កនគ់តថ់ “�ទងេ់
ទីេនះ។”

212 គតប់នលូកៃដេ កនៃ់ដរបស់ម៉រ ី យកទរកកនុងៃដនង។ �កេឡកេមល
េហយនិយយថ “�ព ះអមច ស់េអយ សូមឲយអនកបេ�មរបស់�ទងច់កេចញពីជីវតិ
េនះេ�យសុខ�ន�ចុះ។ ែភនករបស់ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមលករសេ ងគ ះរបស់�ទង។់”
េរ ងែដល�គបគ់ន េសចចំអក អ�ីែដល ស�ីទងំេនះេគចេចញេនះ សីុមម ននិយយ
ថ “�ជេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់�ទង ់�ពះអមច ស់េអយ។”

213 េហយេ េពលេនះ ស�ីពិករែភនកចំ�ស់មន កម់កដល់ ែបពីផ�ូវរបស់នង
ជំុវញិ េ�យញ័រជុំវញិហ�ូងមនុស�។ នងកេ៏ឡងមកឯ�ទង ់ េហយនងកទ៏យែដរ
ដបតិនងកំពុងែស�ងរក�ទង។់ នងបន�បបម៉់រថី “�វនឹងចកទ់ម�ុះេបះដូងអនក
ប៉ុែន��នឹងបង� ញពីគំនិតៃនចិត�ជេ�ចន។” េឃញេទ? េត�ជអ�ី?

214 ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថ ស�ីមយួចំនួនបននិយយថ “ឥឡូវេឃញេទ! េតអនក
បនេឃញេទថ�េ ក�មតិ�? អនកេ ទីេនះ។ េឃញេទ? េនះេហយ។
េឃញ�កែន�ង�? បុរសចំ�ស់េនះ�គវកីបល។ គតេ់ ទីេនះ ឈរេ មុខ
�សីេពសយេនះ ពយយមនិយយេរ ងែបបេនះ។ ហនឹងេហយ។ ជកូនមនិ
�សបចបបេ់នះ។ េមល�នច់ស់េនះ អងគុយេ ទីេនះ េហវហតេ់សទរែត�� ប់
េហយបន�េ េទ ត។ នងនឹងមនិមនភពសបបយរកី�យដូចេយងេទ។ ប៉ុែន� េ
ទីេនះ អនកបនេឃញ។ នង�ចជកមមសិទធិរបស់សងគមទងំអស់ៃន�បេទសេ
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ទីេនះ។ នងមកពី�គ�រដល៏�មយួ េឃញេទ េហយនង�ចជអនកេ ទីេនះ។
ប៉ុែន�នងេ ទីេនះ។ ចេំមលថេត�កមេនះរមួគន យ៉ង�?” អូបទ។ �ែមន៉។
215 េរ ងដែដលៃថងេនះ។ “អងគុយេ �ថ នសួគក៌នុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ �តវបន
េលកេឡងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” �បកដ�ស់។ បទ។
216 អូ េយងមនេពលបន�ិចេទ តេទ? ខញុ ំ�តវនិយយអ�ីមយួ។ [�កមជំនុំនិយយថ
“បទ។”—េអដ។]
217 ខញុ ំមនតួអងគមយួេទ តេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមល េ េពលេនះែដល
�ពះបនទូល�តវបនេគបង� ញឲយេឃញ គឺអនក�បជញ។
218 ខញុ ំចងម់នេពល េ ហ�ដ សូមអនក�នេរ ងេនះ។ េតអនកបនទទួល�
េ កនុងេ�េ ៉ របស់អនកេទ? [បង�បសេ ហ�ដ សុតែមនមន�ប�សនថ៍
“បទ។”—េអដ។] ខញុ ំគិតថអនកទងំអស់គន បនេឃញ�េ កនុងទស�នវដ�ី។
219 េរ ងែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមនបនទូលចុះេ ទេន�េនះ កលពី
�មសិបបីឆន មំុន ពួកេគេទបែតជីក�េឡង។ ៃថងទី៩ែខធនូ បង� ញ� ពី��� ស�
ថ េត�យ៉ងេមច៉—ថភព�ពហសបតនិងពួកេគជផក យ េ កនុង�កមរបស់ពួកេគ!
220 ពួកេគទទួលបនេលខ��� ស�ចស់…ស ញ សមគ ល់របស់� ពួកេគ
បនជីក។ េនះេហយជេពលែដល�កម��និករេនះចូលមកកនុង�កម��និករ
ទងំេនះ រចួេបះេ �កងបប៊ឡូីន េហយពួកអនក�បជញកទ៏ម� កចុ់ះ។ ចេំទ? ពួកេគ
បនឆ�ងកតគ់ន�ងរបស់ពួកេគ បកចុ់ះទប �បព់ន�់នឆន ពំន�ឺ�ចពី់គន ម�ង
េទ ត។ េហយពួកអនក�បជញយូ�ទងំេនះ ែដលេ បប៊ឡូីន ពួកេគបនេឃញ
�កម��និករេនះ ចូលមកកនុង�កម��និករេនះ ពួកេគជ��។ ពួកេគបីនក់
ចូល រមួ និងបេងកតជផក យ�ពឹកែតមយួ។ េហយេគបនដឹង �មរយៈ�ពះបនទូល
ៃន�ពះ េនះគឺជេពលែដលផក យទងំេនះមកជុំគន  ថ�ពះេមស�ុនឹីងេ េល
ែផនដី។
221 េនះេហយជមូលេហតុែដលពួកេគបនចបេ់ផ�ម “េត�ទងែ់ដលជេស�ច
�សនយូ៍��បសូតេ ឯ�? េត�ទងេ់ ឯ�? េ កែន�ង�! េ�ពះ
េ េពលែដល��ទងំេនះចូលមក ដ�ប�របូកយរបស់ពួកេគក� យជ
របូកយដអ៏�ច រយមយួេ ទីេនះ េ េពលែដលពួកេគទងំបីផ� ស់ទីជមយួគន
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េមស�ុនឹីងេ េលែផនដីេ េពលេនះ។” េហយេ េពលែដលពួកេគបនផ� ស់ទី
េ កនុងគន�ងរបស់ពួកេគ ពួកេគជបុរសបនដឹងថ�ពះេមស�ុេី េលែផនដី។
222 ពួកេគជេមកនុងវស័ិយរបស់ពួកេគ។ ពួកេគជបុរសដអ៏�ច រយ។ ពួកេគជេម
ៃនវទិយ� ស��សនរបស់ពួកេគ។ ពួកេគកំពុងេមលែផនកខង�សនរបស់
�។ េហយពួកេគបនេឃញផក យទងំេនះរកំិលេចញមកេ�ក ភព�ពហសបត និង
��គ ស េហយបនទ បម់កផ� ស់ទីេ កនុង—បនទ តរ់បស់ពួកេគ។ េហយពួកេគ
បននិយយថ “េយងដឹងថ �ពះេមស�ុគីងេ់ កែន�ង�មយួ។ ដូេចនះ �ទង់
�តវែតេ �កងេយរ�ូឡិម េ�ពះេនះជកែន�ងស�មប�់សនៃនពិភពេ�ក
ៃន�សនរបស់�ពះេមស�ុ។ី េនះជទី�ន កក់ររបស់ពួកេគ។ េនះជទី�ន ក់
កររបស់និកយ។ េនះេហយជកែន�ងែដល�កមឥស�រជនដអ៏�ច រយអងគុយ។”
223 េហយេ េលអូដ�ពួកេគបនេ ពីរឆន ចុំះកតទ់េន�ទី�គីស និងឆ�ងកត់
�លភកនិ់ងៃ�ព េធ�ដំេណ រេ ទី�កង េបះដូងេពរេពញេ�យភពរកី�យ។
224 ពួកេគបនដឹងេ េពលែដលផក យេនះកំពុងពយរួេ ទីេនះ។ េហយេនះ
សូមបែីត��វទូិកនិ៏យយថ សព�ៃថងេនះ “�បសិនេបពួកេគពិតជ មន�� ចូល
មកកែន�ងេនះម�ងេទ ត �នឹងេធ�ឱយមនផក យមយួ ពីកែន�ងែដលពួកេគកំពុងឈរ
សម�ងឹេមល។” ប៉ុែន�ពួកេគ�តវែតឈរពីកែន�ងេនះ េដមបេីមល�។ �ែមន៉។ �
ែមន៉។
225 ��ស័យេលកែន�ងែដលអនកកំពុងឈរ។ ��ស័យេលអ�ីែដលអនកកំពុង
េមល។ អូ ហូ។ បទ។
226 េឃញដូេចន ះ កេ៏ដរ�ម ក�៏តវ�មជួរ។ មនិថពួកេគេ ដល់�កេ៏�យ �
�តវនឹងបនទ តរ់បស់េគ។ �បនដឹកនពំួកេគ។ េឃញេទ?
227 េនះជវធីិែដលអនក�តវេរ បចំបទគមពរីទងំអស់ អ�ីៗទងំអស់ េហយ�តវ
សថិតេ េលករេរ បចំេនះជមយួនឹងបទគមពរី។ េនះជវធីិែតមយួ។ �នឹងនអំនក
�តងេ់ រក�ទង។់ �បកដ�ស់។
228 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ េគបនមកដល់ េហយែ�សក “េត�ទងជ់េស�ច
�សនយូ៍��បសូតេ ឯ�?” ចូលេ កនុង�កងេយរ�ូឡឹម ��បនដឹកនំ
ពួកេគេ ទីេនះ �តងេ់ កនទ់ី�ន កក់ររបស់និកយ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគ
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ែបរេ រក� ��កច៏កេចញពីពួកេគ។ ចូលេ កនុងទី�កង ពួកេគបនេ �ម
ផ�ូវ។ ពួកេគគិតថទី�កងនឹងេពរេពញេ េ�យអំណររបស់�ពះ។ េឡងចុះ�មផ�ូវ
េ�យភពរកី�យ ពួកេគបនេ ែ�សកថ “េត�ពះអងគែដល�បសូតជេស�ច
�សនយូ៍�េ ឯ�? េយងបនេឃញផក យរបស់�ទង ់ េពលេយងេ ទិស
បូព៌ េហយេយងបនមកថ� យបងគំ�ទង។់”
229 ចូរចថំ �� ពួកេគបនេ ទិសខងលិច។ ពួកេគេ បូព៌។ “េឆព ះេ
ទិសខងលិច បន�ដំេណ រេ មុខេទ ត។ នេំយងេ …” េឃញេទ? ពួកេគ
ពិតជ…ពួកេគបន…ែមនេហយ បប៊ឡូីន និងឥ��  សថិតេ ខងេកត
ប៉េឡសទីន ែដលជ�បេភទភគ�េគនយ។៍ េហយពួកេគបនេ ទិសខងលិច។
“នមំុខខងលិច” អនក�គ ល់បទចេ�ម ង “េ ែតដំេណ រករ។ នេំយងេ កនព់ន�ឺ
ដល៏�ឥតេខច ះេនះ។” េឃញេទ? ពួកអនក�បជញបនមកទិសខងលិច។ ចកេចញពី
ទិសបូព៌ េឆព ះេ ទិសខងលិច េគបនេឃញផក យេនះ។ ឥឡូវេនះ េបពួកេគេ
េ�កខងលិច �កេឡកេមលេ ខងេ�កយ េគមនិេឃញ�េទ។ េឃញេទ?
230 េ េពលែដលពួកេគេ ដល់ទីេនះ �បនដឹកនពំួកេគេ ទីេនះ បនទ បម់ក
�បនចកេចញពីពួកេគ។ េហយពួកេគបនគិតថ “�េ ទីេនះ។ ��បន
ចកេចញេហយ ដូេចនះ�េ ទីេនះ។” ពួកេគេ កនុងទី�កង។ ដូេចនះ “អូ ខញុ ំេអយ”
ពួកេគថ “�គបគ់ន �គនែ់តេ�ច ង និងសបបយរកី�យ។ ថ� យសិរលី�ៃន�ពះបនបំភ�ឺ
�គបយ៉់ង។ ដូេចនះ េយងេ ទីេនះ។ េយងដឹងថ—េយងដឹងថសមទិធិផលរបស់
េយង ដូចែដលេយងបនេមល�កមផក យេនះ’ គម នអនក�មន ក ់ គម នមច ស់�
�ចេឡងមកទីេនះ េហយទញ��ទងំេនះមករមួជមយួគន ។ េហយេយងដឹង
េ េពលេនះ—េ េពលែដលផក យទងំេនះចូលមកកនុងរបូកយ�ថ នសួគេ៌នះ
េនះគឺជេពលែដល�ពះេមស�ុេី េលែផនដី។ �ពះេមស�ុគឺីេ េលែផនដី។”
231 េហយេរ ង�ល់�បរ់យឆន មំ�ង ពួកេគឆ�ងកត�់កម��និកររបស់ពួកេគម�ង
េទ ត អនកេឃញេហយ េហយបនទ បម់កមនអំេ�យមយួមកែផនដី។ សូម
កតស់មគ ល់។
232 “�ពះេមស�ុគីឺេ េលែផនដីេ េពលេនះ—េ េពលែដល�កម��ទងំេនះ
បនជួបជំុគន ។” េហយពួកេគបនដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ ដូេចនះពួកេគបនេ
ទី�ន កក់រក�� លៃន�សន េហយចបេ់ផ�មេដរ េ�យនិយយ េឡងចុះ
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�មផ�ូវែដលេគបនេ  �មអូដ�ទងំេនះ “េត�ទងេ់ ឯ�? េត�ទងេ់ ឯ�?
េត�ពះអងគែដល�បសូតជេស�ច�សនយូ៍�េ ឯ�? េយងបនេឃញផក យ
របស់�ទងេ់ ទិសបូព៌។ �ទងេ់ ទីេនះេ កែន�ង�មយួ។ េត�ទងេ់ ឯ�?
េត�ទងេ់ ឯ�? េត�ទងេ់ ឯ�?” ហឺុ! ពកយតិះេដ ល!
233 ពួកេគបនេ ជួបេ�កបូជចរយ។ គតប់ននិយយថ �បែហលជបន
និយយថ “េតមនប � អ�ីជមយួអនក? េហតុអ�ី អនកជអនកនិយម�ជល!” េឃញ
េទ? េជរស�ីសមទិធិផលវទិយ� ស�! េ�យអំ�ចៃន�ពះ ពួកេគបនេឃញផក យ
របស់�ទង។់ េហយពួកេគជមនុស�មន�បជញ  ឆ� ត។ ពួកេគេ កនុងវស័ិយ
វទិយ� ស��សន។ េហយពួកេគបនដឹងថ េ េពលែដល��ទងំេនះ
េ ដល់ទីេនះ �ពះេមស�ុគឺីេ កែន�ង�មយួ។ េហយេ ទីេនះ កែន�ងែដលគួរ
�គ ល់� មនិដឹងអ�ីអំពី�។
234 ខញុ ំគិតថ េកមងៗឈរេ �មផ�ូវ បននិយយថ “�! េមលេនះែន។ �!
េនះជ�កមអនកនិយម�ជល។ �� បព់ួកេគនិយយថ ‘េត�ទងប់ន�បសូតជេស�ច
�សនយូ៍�េ ឯ�?’ ពួកេគមនិដឹងថេហរ ៉ឌូជេស�ចេ ទីេនះេទឬ។ ពួកេគ
មនិ�គ ល់ប៊សី�ព េនះ។” អូ ខញុ ំេអយ!
235 “េត�ពះអងគែដល�បសូតជេស�ច�សនយូ៍�េ ឯ�? េយងបនេឃញ
ផក យរបស់�ទងេ់ ទិសបូព៌។”
236 ពួកេគនិយយ “មកទីេនះ អនក�បជញទងំ�យេ ទីេនះ។” អូហូ។ “មកេនះ។
េតអនកទងំអស់គន េឃញផក យ�ខ�ះ?”

“អូ ខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីដូចេនះេទ។”
237 “��វទូិទងំអស់មកទីេនះ។ េតអនកទងំអស់គន បនេឃញ��េ ទី�
ឬេទ?”

“េទ។ េទ។”
“េតអនកបនេឃញអ�ីដូចជអ ច ឹង ឬ�បេភទស ញ �ថក៌ំបងំ�ឬេទ?”
“េទ។ េយងមនិេឃញអ�ីដូចេនះេទ។ អតេ់ទ។”

238 កំុទន។់ េរ ងដូចគន ។ ពួកេគមនិេឃញអ�ីេ�ះ។ ពួកេគមនិ�ចេមល�
បនេទ។



46 �ពះបនទូលជសេម�ង

“អូ េ�ះេ ចូលមក—អនកដឹកន។ំ ចុះអនកទងំអស់គន វញិ?”
“េទ។ េយងមនិែដលេឃញផក យ�េទ។”

239 “ែមនេហយ ចុះអនក�ល់គន ែដលរក�ទុកេពលេវ� េ េលជ ជ ំង? អនកបន
េមលផក យ។ អនកធ� បដឹ់ងេរ ងហនឹង… អនកដឹងពីកែន�ងែដល�កម��និករទងំអស់
សថិតេ េលេមឃ។ អនក�គ ល់ផក យទងំអស់។ េតអនកបនេឃញអ�ីេទ?”

“េទ។ េយងមនិបនេឃញអ�ីមយួេទ។” ប៉ុែន��គឺេ ទីេនះ។
240 ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! អូ! េតអនកមនិេឃញ�េទឬ? �មនេ េពលេនះ េហយ
ពួកេគមនិ�ចេមលេឃញ�េទ។ �កំពុងបន� េ ជំុវញិពួកេគ េហយពួកេគមនិ�ច
េមលេឃញ�េទ។
241 “េទ។ េយងមនិេឃញអ�ីេ�ះ។ អូ ខញុ ំបនេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិបនេឃញអ�ី
េ�ះ។” �បកដ�ស់ អនកនឹងមនិេឃញេទ។ �គនែ់តងងឹតែភនកេពក។ �មនិែមន
ស�មបអ់នកេដមបេីមល�េទ។ េឃញេទ? �បសិនេបអនកខ� កេ់នះ េហតុអ�ី �បកដ
�ស់ អនកនឹងមនិេឃញ�េទ។
242 �គឺស�មបែ់តអនកែដល�ពះនឹងបង� ញ�ឱយេឃញ។ េនះគឺជអនកែដល�តវឱយ
េឃញ�។ ែតងែតជវធីិេនះ។ �បកដ�ស់។
243 �គឺជណូេអែដល�ចេមលេឃញេភ� ងេ េលេមឃ អនកដឹងេទ ប៉ុែន�ពួកេគ
ដៃទមនិ�ចេឃញ�បនេទ។ េឃញេទ? េគមនិបនេឃញេភ� ងធ� កេ់ ទីេនះេទ
ប៉ុែន�ណូេអេឃញ�។
244 គឺអ�័ប�ែំដលបនេឃញ��៉កនទ់រក។ �តវេហយ។ មនិែមនអនកចំអក
ថ “បិ�ៃនជតិ�សនេ៍អយ េតេ�កមនកូនប៉ុនម ននកេ់ហយ?”
245 រេប បែដលេយង�ចចុះមក�មរយៈ�ពះគមពរី អនក�បជញ និងេ�� �គបផ់�ូវ!
“ជំេន ជភស�ុ�ងៃនអ�ីែដលេមលមនិេឃញ។” ពួកេគដឹងថ�ពះបនទូល�ទងម់ន
បនទូល េហយ�េ ទីេនះ។ េនះគឺជភស�ុ�ងរបស់�។ ពួកេគេឃញ�។ ឥឡូវេនះ
សូមកតស់មគ ល់។ អូ ខញុ ំេអយ!

“អនក�បជញរបស់េយងមនិេឃញផក យេនះេទ។ មនិមនអ�ីេ �េទ។”
246 េហតុអ�ី? �មពិតេពលេគេមលេហយចូលជមយួ�កមែបបេនះ ផក យក៏
េចញេ ។
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247 េរ ងដូចគន េ ៃថងេនះ។ េនះេហយជអ�ីែដលេធ�ឱយមនពន�ឺជេ�ចនេចញ
�តឹម�តវេហយ កំពុងែតភជ បជ់មយួ�កមែបបេនះ ែដលមនិេជ � �ងំពីេ កែន�ង
ដំបូង។ និងរេប បែដលេយងនឹងមន—សហជីពៃន�ពះវ�ិរ? “េតេយងនឹងេដរ
ជមយួគន យ៉ងដូចេម�ចេ  េ�កពីបនយល់�ពម?” េតមនករ�បកបេ�យ
រេប ប�…េ ទីេនះ ជុំវញិពិភពេ�ក ទងំអស់—�ពះវ�ិរ �កមជំនុំរមួៃន
ពិភពេ�ក? េតេយងនឹងរបួរមួគន េ�យរេប ប�េពលេយងេ ឆង យ�ប�់ន
ម៉យ? េឃញេទ? េតេយងនឹងេធ��េ�យរេប ប�? អនកផ�យដំណឹងល�ជ
មយួេយង េហយេនះ និងេនះ េហយេនះ និងទងំអស់គន  េហយេ ែតរបួរមួ
ជមយួនឹងអំេពពុករលួយែបបេនះ។

248 �ពះកំពុងែតមនភរយិមន កែ់ដលបរសុិទធ បរសុិទធ ឥតេ ហមង សថិតេ
ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �តវេហយ។

249 ពកយតិះេដ លស�មប�់ពះេយសូ៊វចំេពះ�ពះបនទូល។ (េហយបនទ បម់ក េយង
នឹងឈប ់ �តឹមែតមយួនទីប៉ុេ�� ះ។) �ពះេយសូ៊វ�តវបនេគតិះេដ លចំេពះ
�ពះបនទូល។ េមលេនះ។ េត�ទង�់ច�ទនឹំងករតិះេដ លបនេ�យរេប ប�
េ េពលែដល�ទងជ់�ពះ ដម៏ន�ពះភគ �ទងច់បក់ំេណ តមក? �ទងគឺ់ជ�ពះ
�ទងផ់ទ ល់បនក� យជ�ចឈ់ម។

250 ឥឡូវេនះ អនកដឹងថ�ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ “េយងបនេ�ះ��យ
�ទង។់ េទវ�បនេឃញ�ទង។់” គិតែតប៉ុណ�ឹ ង។ ខញុ ំេជ ថធីម៉ូេថបននិយយ
ែបបេនះ។ េឃញេទ? េនះ “េ�យគម នភពផទុយគន គឺជ�ថក៌ំបងំៃនករេគរព
�ពះ ដបតិ�ពះជមច ស់បនសំែដងឱយេឃញេ កនុង�ចឈ់ម េឃញពីពួក
េទវ�។”

251 េទវ�េ កំេណ តរបស់�ទង។់ េទវ��តវេមលចុះេហយអរសបបយយ៉ង�
េពលពួកេគេមលេ េលសនូក េហយេឃញ�ពះ។ �ែមន៉។ �មនិចែម�កេទែដល
ពួកេគចបេ់ផ�មែ�សក “ៃថងេនះ េ ទី�កង�វឌី �ទង�់បសូត �ពះ�គីសទជ�ពះអងគ
សេ ងគ ះ។” ពួកេទវ�អរសបបយ េហយពួកេគេបះ�� បធំេហរេ ជមយួ
គន  េហយេ�ច ងេ េលភនយូំ� េគេ�ច ង “សូមេលកតេមកង�ពះដខ៏ពងខ់ពស់បំផុត
សន�ិភពេ េលែផនដី និង�ពះទយ័ដល៏�ចំេពះមនុស�។” ពួកេគបនេឃញ
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�ពះបនទូលរបស់�ពះ ែដលពួកេគេមលេល� េដមបេីឃញ�បនបង� ញ។ េហយ
េ ទីេនះ។
252 ឥឡូវេនះ ��ងំមនិបនេជ េនះេទ អនកដឹងេហយ។ �បននិយយថ
“�បសិនេបអនកជ…”

េទវ�បននិយយថ “�ទងគ់ឺ។” េនះេហយជភពខុសគន ។
“�បសិនេបអនកជ អនកេធ�ដូេចនះនិងដូេចនះ។ អនុ ញ តឱយេយងេឃញអនកេធ��។”
ប៉ុែន�េទវ�បននិយយថ “�ទងេ់ ទីេនះ។”

253 អនក�បជញែដលមនវទិយ� ស��សន បននិយយថ “�ទងេ់ ទីេនះ។”
�ែមន៉។
254 េនះេហយជមូលេហតុែដលអនកបុ�ណវតថុវទូិនិងអ�ីៗសព�ៃថងកំពុងជីករកវតថុ
ទងំេនះ ែដល�តវបនពយករណ៍កលពីប៉ុនម នឆន មំុន �នឹងេកតេឡង។ េហយេ
ទីេនះ ពួកេគកំពុងជីក។ ពួកេគមនិែដលសូមបែីត…
255 គម ន�បវត�ិ�មយួែដលនិយយថេ�កប៉ុនទសពី�តម់នេ េល
ែផនដីេនះេទ។ េតអនកដឹងេទ? កូនសិស���ខ�ះ�បបខ់ញុ ំពីកែន�ង�កខ់�ួនកនុង
�បវត�ិ� ស� ែដលនិយយថមនប៉ុនទសពី�ត។់ េហយពួកអនកមនិេជ ចំអក
ឱយ�េហយេលងេសចនឹង� បននិយយថ “មនិែដលមន—អធិ�ជរ ៉មុូងំមយួ
អងគ�េឈម ះ—អភបិលេខត�មយួរបូ�េឈម ះប៉ុនទសពី�តេឡយ។” ប៉ុែន�
�បែហល�បមំយួសប� ហ៍មុន ពួកេគបនជីកកកយ�គឹះេនះ◌ៈ គឺេ�កប៉ុនទស
ពី�ត ់េទ�ភបិល។ អូ ខញុ ំេអយ! មនិសមេហតុផលែបបេនះេ�ះ!
256 ពួកេគថ “�មនិែដលមន�៉េមសកនុង�បវត�ិ� ស�េទ �៉េមសេលេអហ�ុបី។”
ប៉ុែន�េគជីកយកថមមយួដំុ បុ�ណវទិយៈ �៉េមស ទី២។ សូមកតច់ំ�ំ។
257 េហយេគថជ ជ ំងមនិែដលរលំេទ។ អនកបុ�ណវតថុវទូិកំពុងជីកកកយ
េហយេរ ងដំបូងែដលអនកដឹង ពួកេគបនជីកផ�ូវចុះេ កនុងកែន�ងែដលជ ជ ំងបក់
េ �កងេយរខូី អនកដឹងេទ េពលែ�តបន�ឺេឡង។ ពួកេគថ “េនះ�គនែ់តជេរ ង
េទវកថមយួ ជបទែដលអនកខ�ះបននិយយ បនេ�ច ងេ ទីេនះ។” បទ។
អនកេមលងយនិយយដូេចនះ។ “េនះ�គនែ់តជេទវកថ។ មនិែដលមនករដួល
រលំជ ជ ំងេទ េ�កយ៉ូេស�ផ�ុ ំែ�ត រចួរតេ់ េលជ ជ ំង េហយកចុ៏ះេ ។ មនិែដល
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មនេរ ងែបបេនះេទ។” េហយអនកបុ�ណវទិយ�គិ�ទ នដអ៏�ច រយមយួចំនួន�គនែ់ត
បន�ជីកកកយ េ�ពះគតដឹ់ងថ��តវែតដូេចនះ។ គតប់នជីកេជងេសសចំនួនជំេ
�មសិបហ�ីត េ ខងេ�កមកែន�ងែដលេ សល់។ មនជ ជ ំង�កេ់ ពីេលគន
ដូចជ�ពះបនទូលបនមនបនទូល។
258 ពួកេគថ “មនិែដល�វឌីធ� បេ់លងឧបករណ៍របស់គតេ់ទ គឺពិណែខ�
េ�យ�រែតត ន�ីែខ�មនិ�តវបនេគ�គ ល់រហូតដល់សតវត�ទីដប�់ប។ំ” បន
និយយថ “មនិែដលមនេរ ងែបបេនះេទ។” អនកបុ�ណវទិយ�គិ�ទ នបន
ជីកកកយ េ េអហ�ុបី។ បនួពនឆ់ន មំុនពួកេគមនឧបករណ៍ែខ�។ �ែមន៉។
អូ ខញុ ំេអយ!
259 ពួកេគនិយយ អំពីកូនជនជតិេហេ�ពរែដលេធ�ថមនិងរបស់ែបបេនះ េចញពី
ចំេបង “មនិមនេរ ងែបបេនះេទ។” បុ�ណវទូិបនេ ជីកេ ទីេនះ។ េតពួកេគ
បនរកេឃញអ�ី? េនះជវទិយ� ស�។ េតពួកេគបនរកេឃញអ�ី? កំែពង�កង
ែដលជនជតិេហេ�ពរបនសង ់ ថម�សទបទី់មយួមនចំេបងែវង ទីពីរ�តវបនកត់
ជបំែណកតូចៗៃនកេមទចថម េហយទីបីមនិមនចំេបងេ កនុង�ទល់ែតេ�ះ។ អូ
ខញុ ំេអយ!

�បជជតិកំពុងែបកបក ់អុី��ែអលកំពុងភញ ក់
ទីសំគល់ែដលេ��បនទយ។

260 បទ ែមនេហយ។ ��តវបនផ� ស់ប�ូរេ េលពួកេយងទងំអស់ បងប�ូន
�បស�សី។ េហតុអ�ី? ប៉ុនម នឆន ចុំងេ�កយេនះ ពិភពភពយន�មនិែដលេធ�អ�ីែដល
ខ�ួនបនេធ�េនះេទ។ េ េលេអ�កងម់នេរ ងរបស់ ប ញត�ិទងំដប�់បករ េ�យ
សីុសីុល ឌីែមល។ េ េលេអ�កងពី់ជីវតិរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �មរយៈេបន
ហួរ។ េ េលេអ�កងម់កមន អនកេន�ទ�តីដអ៏�ច រយ ែដលជករែ�បចិត�េជ
របស់េព�តស។ េហយករសែម�ងែបប�សនទងំអស់េនះ ែដលភពយន�បន
បដិេសធ េហយេធ�ឲយកខ�ក ់ េហយេបះេចល។ ប៉ុែន� �ពះជមច ស់េអយ េ�យ
�ពះេច�� ដខ៏� ងំក� របស់�ទង ់សូមបំផទុះ�េចញមក ដូចគន ។
261 ឥឡូវេនះ េរ ងទងំេនះបននិយយកលពីប៉ុនម នឆន មំុន អនកបេ�មដក៏ំសត់
មន ក ់ែដលមនចិត��បទប របូខញុ ំផទ ល់ របស់�ពះ ខញុ ំបននិយយថ “មនពន�ឺមយួ
ែដលឈរនិយយជមយួខញុ ំ េហយ�បបខ់ញុ ំពីកិចចករែដល�តវេធ�។” មនុស�េសច
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េហយនិយយថ “គតវ់េង�ងបន�ិច។” មនរបូភពរបស់�។ វទិយ� ស�បនយក
�។ �េ ទីេនះ។ �គឺជករពិត។

ខញុ ំបននិយយថ “ ស�ីេនះមន�សេមល�� ប។់”
262 ពួកេគថ “�សេមលមយួ ឥឡូវេនះ �មនិសមេហតុផលេ�ះ។ គត�់គនែ់ត
បេងកត�េ កនុងចិត�របស់គត។់”
263 មនរបូភពរបស់�។ �ពះនឹងេធ�ឱយថមែ�សកេឡង។ �ទង�់ចេធ�អ�ីែដល�ទង់
ចងប់ន។
264 �ពះេយសូ៊វ ករតិះេដ លចំេពះ�ពះបនទូល។ �ពះ�ជបុ��ៃន�ពះែដលឈរេ
ទីេនះ េអម៉ញូែអល ពកយតិះេដ លយ៉ង�! ចូរឲយមនុស�មនបបែដលមនិ
េជ ចង�ទង ់ េហយេ�� ះទឹកមត�់កម់ុខ�ទង ់ េហយែហកពុកមតម់យួក� បតូ់ច
េចញ េហយ�៊នឲយ�ទងេ់ធ�អ�ីកេ៏�យ។ ករតិះេដ លចំេពះ�ពះបនទូល! អូហូ។
អ�ី? េដមបបីំេពញ�ពះបនទូលរបស់�ពះបិ�។ អូ! ប៉ុែន� ចូរចថំ �ទង�់តវែត�ទ�ំទ
នឹងករតិះេដ លអំពីេសចក�ី�� ប។់ �ពះែដលមនិ�ច�� ប ់េហយមនែតមយួគត់
ែដល�ច�� បេ់ដមបសីេ ងគ ះមនុស�មនបប។ គម នអនកេផ�ង គម នអនកទីពីរ ឬអនក
ទីបី�ចេធ�បនេទ។ �ពះអងគ�ទងជ់អងគែតមយួគតែ់ដល�ចេធ��បន។ េហយេ
ទីេនះ�ទងគឺ់។
265 �ទងម់នបនទូលថ “គម នអនក�េឡងេលេទែតគឺអនកែដលចុះមក សូមបែីត
កូនមនុស�ែដលឥឡូវេនះេ �ថ នសួគ។៌” �ែមន៉។
266 ពួកេគថ “បុព�បុរសរបស់េយងបរេិភគនំម៉�េ �លរេ��ថ ន។”

“េហយពួកេគបន�� ប”់ �ទងម់នបនទូលដូេចនះ។
“េហយអនកនិយយថអនកជនំបុង័ជីវតិ?”

267 �ទងម់នបនទូលថ “មុនេពលអ�័ប�មំកគឺមនខញុ ំ។ ខញុ ំជនំបុង័ជីវតិ។ ខញុ ំ
គឺជខញុ ំ។”
268 ពួកេគថ “អនកមនិទនម់ន�យុ�សិបឆន េំទ េហយនិយយថអនក។
‘េឃញអ�័ប�’ំ?”
269 �ទងម់នបនទូលថ “មុនេពលអ�័ប�មំកគឺមនខញុ ំ។” េហយបនទ បម់ក
សូមឲយមនុស�មនបបចង�ទង ់ែដលជពួកជំនុំនិកយចង�ទង។់
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270 អនកចថំ េ ៃថងចុងេ�កយ �ពះវ�ិរេ ឌីេសដស៏មបរូែបបេនះ ពួកេគបន
�ក�់ទងេ់ចញពី�ពះវ�ិរ។ េតអនកេឃញថ�េ ឯ�េ េពលេនះ? េតអនក
េឃញេទថេហតុអ�ីបនជខញុ ំែ�សក�បឆងំនឹង�បពន័ធេនះ? [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉។”—េអដ។]

271 េហតុអ�ីបនជ�ពះេយសូ៊វទុកឲយមនុស�មនបបចង�ទង?់ �គឺេដមបបីំេពញ
�ម�ពះបនទូល នមំកនូវករតិះេដ លដល់�ពះ េ�យសុគត។ �ពះ�តវសុគត។់
�ទង�់តវែតក� យជ�ចឈ់ម េដមប�ី� ប។់ េហយ�ពះេយសូ៊វ�ទង�់ជប។ �ទង់
បន�បបព់ួកេគអំពី�។ �ទងម់នបនទូលថ “បំផ� ញ�ពះវ�ិរេនះ េហយខញុ ំនឹងសង់
�េឡងវញិ។” គម ននរ�មន កេ់លក�េទ។ “ខញុ ំនឹងេលក�េឡង។ បីៃថងេទ ត ខញុ ំនឹង
យក�មកវញិ។ អនកបំផ� ញ� ខញុ ំនឹងេលក�េឡង។ ដូចេ�កយ៉ូ�សេ កនុង
េពះ�តីបែឡនអស់រយៈេពលបីៃថងបីយប ់ កូនមនុស�ក�៏តវសថិតេ កនុងេបះដូងៃន
ែផនដីែដរ។” េហយេគកម៏និយល់ែដរ។ េឃញេទ? ពកយតិះេដ លចំេពះ�ពះបនទូល
�ទង—់របស់�ទង។់

272 ឥឡូវេនះ �តវចំអកេ�យ�� ប ់ េដមបរីស់េឡងវញិនូវជីវតិអស់កលបជនិចច។
�ទង�់តវេគសម� បជ់ដំបូង ដូេចនះ�ទង�់ចរស់េឡងវញិបន េហយនមំនុស�
�គបរ់បូេផ�ងេទ ត (ែដលេ កនុងទ�មងរ់បស់�ទង)់ េ កនជី់វតិអស់កលប ែដល
នឹងទទួលយក�។ េឃញេទ? �ទងប់នក� យជមនុស� ក� យជអនកេ�បសេ�ះ
�ចញ់តិ េហយ�តវទទួលរងនូវករតិះេដ លៃនករចំអកទងំអស់ េហយករ
េសចចំអកទងំអស់ ដូចអនកបេ�មរបស់�ទងប់នេធ�េ ចំេពះមុខ�ទងែ់ដរ។ ដូច
េ�កម៉ូេស ដូចេ�កណូេអែដរ ដូចជពួកេគទងំអស់ែដលេ េសសសល់
បនឈរចំអកេនះ �ទង�់តវែត�បឈមមុខនិងអនកេមលងយ។ េហតុអ�ី? �ទង់
មន�ពះបនទូល េហយ�ទងជ់�ពះបនទូល។ េនះេហយជមូលេហតុែដលពួកេគ
េមលងយ�ទងេ់�ចនជង�ល់ដង។ �ទងគឺ់ជ�ពះនិងជ�ពះបនទូលផទ ល់។ �េល
លូយ៉! េនះេហយជអ�ីែដលជ�ទង។់

273 �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “អនក�កពុ់ត។” បនទូលថ “អនកសងផ់នូររបស់
េ�� េហយអនកជអនកែដល�ក�់េ ទីេនះ។ ពួកេគមកជមយួនឹង�ពះបនទូល
របស់�ពះ េហយអនកមនិេជ ពួកេគេទ។ អនកមនកំហុសចំេពះពួកេគមន ក់ៗ ។”
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274 េ ផុននិក េប�ពះសព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំបន�យពកយមយួេ ៃថងមុន ខញុ ំ
នឹងេចទមនុស�ជំននេ់នះពីបទេធ�គុត�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យឆក ង�ទងជ់ថមី
ខញុ ំនឹងនកំរេចទ�បកនេ់ ចំេពះមុខសមគមខងកិចចករេនះ េប�ពះសព�
�ពះហឫទយ័។ ពួកេគមនេទសចំេពះ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យ
បនឆក ង�ទងជ់ថមី។ បទ។ េចទទងំមូល!

275 េព�តសបនេចទ�បកនព់ួកេគេ ៃថងបុណយទី៥០។ គតប់ននិយយថ
“អនក�ល់គន បនឆក ង�ពះអងគមច ស់ៃនជីវតិ ែដលជ�ពះបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ
េ�យៃដ��កក។់ េយងជ�ក�។ី” គតប់ននយំកករេចទ�បកនម់យួ។

276 ខញុ ំនឹងយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ េចទ�បកន�់គបនិ់កយែដលមន
េហយមនុស��គបរ់បូេ េលែផនដី េនះមនកំហុស េ�យ�ពះេ�ហិតៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ពះជួយខញុ ំឱយេធ�ជេមធវរីបស់�ទងេ់ ៃថងេនះ។ �ែមន៉។
បទ។

277 អូ ពួកអនកចំអកបនចំអកឲយ�ទង។់ ពួកេគបនតិះេដ ល�ទង។់ �ទងេ់
ជបនឹ់ង�។ �ែមន៉។ អូ! េមលអ�ីែដល�ទងប់នេធ�។ �ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន
�ពះ �ទងប់នទទួលេសចក�ី�� ប ់ េដមប�ីកអ់ំេពបបដល់ក�ី�� ប។់ �ទង�់តវែត
េធ�ដូេចនះ។ គឺ…េនះជវធីិែតមយួគតែ់ដល�ច�តវេគសម� ប។់ េហយ�ទងប់នេធ�
ដូេចនះ េហយបនឈរ េ�ពះពួកេគទងំអស់បនេធ�។

278 េ�យ�រែត ពួកេគទងំអស់េ ទីេនះ មន�ពះបនទូលតិចតួចរបស់�ពះ។
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលដូេចនះ។ “េនះ—�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់បនមកដល់
េ��។ េហយមយួ�កនុងចំេ�មពួកេគ” �ទងម់នបនទូលថ “េតបុព�បុរសរបស់
អនក ែដលជ�សន េរ បចំរបស់អនក មនិបនគបដំុ់ថមសម� បេ់ទឬ? េតពួកេគមយួ
�បនទទួលេ��? បនទ បម់ក អនកសងផ់នូររបស់ពួកេគ បនទ បពី់េគបតេ់ ។”
បននិយយថ “អនកមនកំហុសកនុងករ�កព់ួកេគេ ទីេនះ។”

279 បនទ បម់ក �ពះអងគ�បទនពកយ�ប�ន អំពីចមក រទំពងំ បយជូរដល់ពួកេគ
េហយអនកបេ�មកម៏កដល់។ ពួកេគេធ�បបពួកេគ បនទ បម់កនិយយថ “ឥឡូវ
េយងនឹងសម� បកូ់ន�បស េ�ពះគតជ់អនកសនង។” េឃញេទ? អូ ពួកេគខឹងេពល
េឃញដូេចនះ។ េឃញេទ?



ពកយតិះេដ លេ�ពះ េហតុៃន�ពះបនទូល 53

280 ប៉ុែន��ទង�់តវ�ទ�ំទនឹងករតិះេដ ល។ េហយេ ទីេនះ �ទងប់នចងភជ បអ់ងគ
�ទង ់ នេំ រកេសចក�ី�� ប ់ េដមបនឹីង�តវេគសម� ប ់ េដមបនីយំកជីវតិដអ៏ស់កលប
មកវញិ។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! អូ េតខញុ ំ�ស�ញ់�ទងយ៉់ង�! ចូរនយំកជីវតិ
ដេ៏ អស់កលបមកវញិ េហយចិ ច ឹមកូនរបស់�ពះ�គបរ់បូ �មសមយ័កល ែដល
ឈរជមយួនឹង�ពះបនទូលេនះ េហយទទួលយកករតិះេដ ល។ �តឹម�តវេហយ។
281 េប�ទងម់និបនមកេទ ណូេអកម៏និ�ចេងបេឡងបនែដរ។ �បសិនេប�ទង់
មនិបនមក េអលីយ៉មនិ�ច�តឡបម់កវញិបនេទ។ �បសិនេប�ទងម់និបន
មកេទ ណូេអនឹងមនិេលកេឡងេទ �បសិនេប�ទងម់និ�ចេធ�បន…�បសិនេប
�ទងម់និបនមក។ េ�យេហតុថ �ទងគឺ់ជកូនេច មែដលបនកំណតទុ់កជមុន
ែដលមកទទួលករតិះេដ លមកេល�ទង ់ េហយ�� បេ់�យេសចក�ី�� បស់�មប់
�គបទ់ងំ�ពះបនទូលរបស់�ពះែដលបននិយយ េហយមនុស�សុចរតិទងំេនះ
បនឈរេឡង។ �ទង�់តវែតមក។ គម ននរ�មន ក�់ចេធ��បនេទ។ �ពះអងគ
�ទងផ់ទ ល់ េហយ�ទងប់នយងមកកនក់ែន�ង េដមប�ីទង�់ចេ�បសេ�ះ និង
�បទនជីវតិអស់កលបជនិចច ដល់កូនរបស់�ពះ�គបរ់បូ ែដលបនឈរស�មប់
�ពះបនទូលែតមយួ េហយនឹងទទួលរងនូវករតិះេដ លេនះ។ �គបកូ់នរបស់�ពះ ចុះ
�មសមយ័កល េនះនឹងេ ជបនឹ់ងករតិះេដ ល គម ននរ�មន ក�់ចេ�ះ
គតប់នេឡយ ប៉ុែន�េ�យ�រេសចក�ីជំេន  គតប់នេឃញ�ពះអងគេ�បសេ�ះ
យងមក។
282 យ៉ូបបនេឃញ�ទង។់ យ៉ូបបនឈរេ ទីេនះ េហយេគនិយយថ “អូ អនក
គឺជមនុស�មនបបសមង ត។់ �ពះ�គនែ់តេធ�បបអនក េ�ពះអនកជមនុស�មន
បបសមង ត។់”
283 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំដឹងថ�ពះេ�បសេ�ះរបស់ខញុ ំមន�ពះជនមរស់។ េ
ៃថងចុងេ�កយ �ទងនឹ់ងឈរេ េលែផនដី។ េទះបីដងកូវសីុែសបកបំផ� ញរបូកយ
េនះយ៉ង�កេ៏�យ ប៉ុែន�កនុង�ចឈ់មខញុ ំនឹងេឃញ�ពះ។”
284 �បពនធរបស់គតប់ននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកមនិ�កប់�� ��ទង់
េហយ�� ប?់” បននិយយថ “អនកេមលេ ដូចជមនុស���កក។់”
285 គតប់ននិយយថ “អនកនិយយដូច ស�ីលងង។់” �ែមន៉។ �ទងេ់ ទីេនះ។
“ខញុ ំដឹងថ�ទងម់ន�ពះជនមគងេ់  េហយ�ទងនឹ់ងឈរេ ៃថងចុងេ�កយ។”
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286 េប�ពះេយសូ៊វមនិបនមកេទ យ៉ូបមនិ�ច�តវបនេ�ះេឡយ េ�យ�រ
�ទងជ់កូនេច មែដល�តវេគសម� ប�់ងំពីមុនកំេណ តពិភពេ�ក។ �ទងប់ន
�គ ល់កែន�ងរបស់�ទង។់ �ទងប់ន�គ ល់មុខតំែណងរបស់�ទង។់
287 េនះេហយជមូលេហតុែដលម៉របីនទទួល�គ ល់តំែណងេនះ េ ៃថងេនះ
ែដលនងេចញពីទីេនះ។ គតប់ននិយយថ…“�បសិនេបខញុ ំ…អនកេ ទីេនះ
ប�ូន�បសរបស់ខញុ ំមនិ�� បេ់ទ។”

�ទងម់នបនទូលថ “បងប�ូនរបស់អនកនឹងរស់េឡងវញិ។”
បននិយយថ “ចស �ពះអមច ស់េអយ គឺេ កនុងកររស់េឡងវញិ។ គតជ់

េកមង�បសល�។”
�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ប៉ុែន�ខញុ ំគឺជេសចក�ីរស់េឡងវញិេនះ។ េត

អនកេជ េរ ងេនះេទ?”
288 នងបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំេជ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះ ែដលនឹង�តវយងមកកនុងពិភពេ�ក។”

�ទងម់នបនទូលថ “េតអនកបនកបគ់តេ់ ឯ�?” អូ! ហនឹងេហយ។
�-ហុឹម។
289 នងបនទទួល�គ ល់�។ ស�ីតូចេនះមនិបននិយយដូេចនះេទ។ នង
បនេដញ�រក��បពីំរេចញពីនង។ នងបន�គ ល់�ពះេច�� ៃន�ពះ ែដល�ច
មនេមទនភព និងបេណ� ញភព�នតឹងនិងអ�ីៗ�គបយ៉់ងេចញពីនង ែដល
�ចយកវ ិ ញ ណវទិយល័យ��ម និយមតូចេនះ េចញពីនង េហយ�ចេធ�ឱយ
នងក� យជមនុស�ថមី។ �ទងប់នេដញ�រក��បពីំរ។ ពួក ស�ីបនដឹងថ�ទងជ់អ�ី
ែដលបនទទួល�ទង។់
290 ពួកេគដឹងពីអ�ីែដល�ទង�់ចេធ�ស�មបព់ួកេគ។ ពួកេគកេ៏ធ�ដូចសព�ៃថងេនះ
ែដរ។ �គនែ់តទទួលយក�។ េនះជេរ ងបនទ ប។់
291 េ ទីេនះគឺ�ទង។់ នងបននិយយថ។ េហយ�ទង…់�ទងដឹ់ងពីអ�ីែដលបន
េកតេឡង។ អូ!
292 អ�ីទងំអស់ែដលនឹង�តវរងទុកខស�មប�់ពះបនទូល �ទងប់នសុគតស�មប់
បុព�េហតុេនះ។ �ទងគឺ់ជអងគែតមយួគតែ់ដល�ច�� ប ់ េដមបេីធ��បន ដបតិ
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�ទងជ់�ពះបនទូល។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល គឺជ�ពះបនទូលែដលបនបង� ញឱយ
េឃញ។ អនកេផ�ងេទ តទងំអស់មនករធ� កចុ់ះតិចតួច ប៉ុែន�េ ទីេនះគឺជភព
េពញេលញៃន�ពះេ កនុង�ទង។់ �ទងគ់ងេ់ ៃថងេនះដែដល។ េហេ�ពរ ១៣:៨
“�ពះេយសូ៊វ�គីសទដូចគន កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។” សូម�� ប។់
293 ខញុ ំកំពុងបិទ ពិតែមន។ ខញុ ំនឹងេធ�� �តវែតេធ�។ ខញុ ំហួសេពលេហយ។
294 �ទងម់និែដលសរេសរពកយមយួម៉តេ់ទ។ េតែមនេទ? [�កមជំនំុនិយយថ
“េទ។”—េអដ។] មនិែដលសរេសរ�ពះបនទូលេទ។ េហតុអ�ី? �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។
�ទងជ់អ�ី? �ពះបនទូលែដលបនសរេសរថ �ទងជ់ករេបកសែម�ងៃន�ពះបនទូល
េនះ។ សូមថ� យសិរលី�! េវវ៉! ឥឡូវេនះខញុ ំមន�រមមណ៍ល�។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។
�ទងម់និចបំចស់រេសរអ�ីេទ។ �ទងជ់�ពះបនទូល ជ�ពះបនទូលែដលបនសរេសរ
េនះ បនបង� ញឱយេឃញ។ ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �ទងគឺ់ដូចគន សព�ៃថងេនះ
ម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល គឺជ�ពះបនទូលែដល
បនបង� ញឱយេឃញ។

អនកនិយយថ “េត�តវេទបង�បស �បណ�?ំ”
295 េមល�ពះេយហូ�៉ឈរេ ទីេនះ េហយផ�ុ ំទឹកេពញរលកដូចជេ ទីេនះ
េហយេធ�ផ�ូវស�មបអ់ុី��ែអលេដរកត។់
296 ចូរេមល�ពះេយហូ�៉ក� យជ�ចឈ់ម េហយនិយយថ “ចូរេ  េសង ម។”
េ េពលែដលរលកេបកបក�់ចងំទេន� កនុងខយល់ពយះុ េហយ�រក�ចញ់េលអ�ីៗ
ទងំអស់ ដូចេនះ �ទងម់នបនទូលថ “ចូរេ េសង ម េហយមនក�ីសុខ�ន�។”
េហយ�បន�� បប់ងគ ប�់ទង ់ ខយល់និងទងំអស់។ �ទងជ់�ពះេយហូ�៉។ �
ែមន៉។
297 �ពះេយហូ�៉ែដល�ចឈរេ ទីេនះ េហយេ�បះទឹកសេន� មពីរបីេចញ
សូមឲយ�ធ� កម់កេលែផនដី េហយេធ�ជនំបុង័ េដមបចិី ច ឹម�បជជន។
298 �ទងប់នឈរ េហយយក�តី�ប ំ ឬនំ�ប ំ និង�តីពីរមកចិ ច ឹមមនុស��បពំន់
នក។់
299 �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។ �ែមន៉។ �ែមន៉។ �ទងជ់�ពះបនទូល េហយ�ទងនឹ់ងជ
�ពះបនទូល។ េហយស�មបខ់ញុ ំ និងផទះរបស់ខញុ ំ េយងនឹងបេ�ម�ពះបនទូល។
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អូ ខញុ ំចងេ់ឃញ�ទង ់ចងេ់មលមុខ�ទង់
េ ទីេនះេ�ច ងជេរ ងរហូតៃន�ពះគុណសេ ងគ ះរបស់�ទង់
េ �មផ�ូវៃនសិរលី�សូមឱយខញុ ំេលកសំេលងរបស់ខញុ ំ
េពលខ�ល់ខ� យពីអតីតកល ផទះចុងេ�កយ រកី�យជនិចច។

300 អូ! បទ។ ទទួលករតិះេដ លៃន�ពះបនទូល។ មនករតិះេដ លជមយួនឹង
�ពះបនទូល។ ចូរេ �តឹម�តវនឹង�ពះបនទូល េហយ�ទ�ំទនឹងពកយតិះេដ ល។

ចូរអធិ�� ន។

301 �ពះេយសូ៊វេអយ ដូចជយបេ់ផ�ងេទ ត �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំបន
យំ “ឱ�ពះេយសូ៊វេអយ េត�ទងនឹ់ងឲយទូលបងគំេធ�អ�ី? េតទូលបងគំ�ចេធ�អ�ីបន
�ពះអមច ស់? េឃញេរ ងទងំេនះេហយដឹងេម៉ងែដលេយងកំពុងរស់ េតទូលបងគំ
�ចេធ�អ�ីបន�ពះអមច ស់? េតទូលបងគំ�ចេធ�អ�ីបន?”

302 ទូលបងគំអធិ�� នស�មប�់កមជំនំុតូចរបស់ទូលបងគំេ ទីេនះ �ពះអមច ស់។
ទូលបងគំគិតអំពីសត��� បតូចៗកនុងករនិមតិ� វតថុែដលបនេកតេឡង។ និង
សត��� បេផ�ងេទ ត ែដលជរបស់ដអ៏�ច រយ។ ប៉ុែន�មនជនបី់ៃនពួកេគ
�ពះអមច ស់។ ប៉ុែន�េពលពួកេទវ�ចូលេ  េនះគម នសត��� បេទ តេទ។
អនកន�ំរតូចពិតជអ�ច រយ�ស់ �ពះអមច ស់េអយ ប៉ុែន�ទូលបងគំេជ ថ មន
អ�ីែដល�តវជួសជុលេដមបេីកតេឡង។ សូមឱយ�ក� យជ�ពះអមច ស់។ បេងកតពួក
េយង េហយបេងកតពួកេយង�មវធីិរបស់�ទង។់ េយងគឺជ—េយងជដីឥដ�។ �ទង់
គឺជជងសមូន។

303 េ មុនៃថងបុណយណូែអលេនះ �ពះអមច ស់េអយ េយងមនអំណរគុណចំេពះ
អំេ�យរបស់�ពះ ស�មប�់ពះែដល�បទនដល់េយង។ េទះបីជមយួចំនួន
ដូចជេយងេជ េលចិត�របស់េយង អបិយជំេន មយួចំនួនៃនៃថងែដលពួកេគបន
ពយយមបេងកត� និងេធ�ឱយ�ដូចជ—ម៉ស់មយួ �គីសទម៉ស់ ប៉ុែន�េយងមនិមក
�មវធីិរបស់�ន�់ក�ូស និងេដមេឈណូែអលេនះេទ—និងករតុបែតង។ ប៉ុែន�
េយងមកកនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េដមបថី� យបងគំ�ពះៃន�ថ នសួគ ៌ ែដល
បនេកតមក មន�ចដូ់ចេយង េហយបនរស់េ កនុងចំេ�មេយង េដមបេី�ះ
េយង េហយបនរងករតិះេដ លៃន�ពះនម រងករស�ីបេនទ សៃនេឈឆក ង េដមប ី
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អនុ ញ តឱយ�ថ បន័ពិភពេ�កមយួ�ក�់ពះេអម៉ញូែអលដល់�� ប ់ េដមប�ីទង់
�ចនេំយងេ កនជី់វតិអស់កលបជនិចច។

304 �ពះអមច ស់េអយ េតេយងជនរ�? េតេយងជអនក�ែដលគួរេជ ស�ង
ករតិះេដ ល? �ពះជមច ស់ េធ�ឱយពួកេយងជទ�នដក៏� �ន។ ទូលបងគំ
�កព់កយទងំេនះេ កន�់ទងជ់�ពះវរបិ�។ ពួកេគ�ច�តវបនបំែបក
ហតេ់ន យដូចទូលបងគំ។ ប៉ុែន� �ពះបិ�េអយ សូមឲយរង� នដ់ល់មនុស�ទងំេនះ
ស�មបក់រអងគុយ�� ប។់ េហយសូមឲយអំ�ចែដលបនេលក�ពះអមច ស់របស់
េយងេឡង េហយថ� យ�ទងម់កេយងខញុ ំេ ទីេនះស�មបជ់�ពះអងគសេ ងគ ះ េ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ សូមេ�យវ ិ ញ ណទងំអស់េ កនុងទីេនះមនជីវតិរស់រេវ កដល់ករ
យងមកជិតៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ សូមឲយ�ដូេចន ះែដរ �ពះវរបិ�។

305 េ�បសអនកជំងឺ និងរងទុកខ ែដលេ កនុងចំេ�មពួកេយង។ ចងអនក
ខូចចិត�។ �ពះអមច ស់ េយងខញុ ំ…េយងបនឆ�ងកតេ់�ចន�ស់ េបះដូងរបស់ខញុ ំ
មន�� ក�ន មជេ�ចនេ េល� �ពះអមច ស់ ពីករ�បយុទធដលំ៏បក។ ទូលបងគំ
ជេជងចស់។ ជួយទូលបងគំផង�ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ�តវករជំនួយពី�ទង។់
�បែហលជករបណ�ុ ះប�� លទងំអស់េនះមនេគលបំណង។ ទូលបងគំេជ ថ
�បនេកតេឡងេហយ�ពះអមច ស់។ ជួយទូលបងគំផង ឱ�ពះជមច ស់េអយ! េហយ
ជួយ�កមជំនំុេនះ។ េហយ�បទនពរដល់ពួកេយងទងំអស់គន ។

306 �បទនពរដល់កុមរតូចៗ។ ទូលបងគំគិតដល់មនុស�ជេ�ចនេ ៃថងេនះ េកមង
តូច�កី�កមនិបនទទួលអ�ីេ ទីេនះេទ។ េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំអធិ�� នថ
�ទងនឹ់ងេ ជមយួពួកេគ េហយជួយពួកេគ។ �បទនជីវតិអស់កលបដល់ពួកេគ
�ពះអមច ស់។ េនះេហយជករអ�ច រយ…េនះជអំេ�យបុណយណូែអល ែដល
េយងចងប់ន គឺជជីវតិរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េដមប�ីគប�់គង និងេ�យ�ជយ
េ កនុងចិត�របស់ទូលបងគំ។ េនះេហយជអ�ីែដលទូលបងគំចងប់ន �ពះអមច ស់។

307 សូម�បទនពរដល់េយងជមយួគន ឥឡូវេនះ។ េយងថ� យ�ពះបនទូលេនះ
េ កន�់ទង។់ សូមឲយពួកេគដួលេ ទី�ែដលពួកេគចងប់ន �ពះអមច ស់។
េ ទី�កេ៏�យ ែដលេបកចិត�ឲយទូ�យ សូមឲយពួកេគនមំកនូវេពលេវ�ៃន
េសចក�ីសេ ងគ ះដអ៏�ច រយ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។



58 �ពះបនទូលជសេម�ង

308 អនក�…�ស�ញ់�ទងប់៉ុនម ននក?់ [�កមជំនុំនិយយថ “�ែម៉
ន។”—េអដ។] សូម�បញប�់បញល់ បន�ិច? អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង!់ ខញុ ំ�ស�ញ់
�ទង។់ “�ពះអមច ស់េអយ េត�ពះអងគនឹងឱយទូលបងគំេធ�អ�ី?”
309 កុំេភ�ចកមមវធីិយបេ់នះ។ េតអនកដឹងថបុណយណូែអលមននយ័យ៉ង�េទ?
អូ េនះជអំេ�យបុណយណូែអលរបស់ខញុ ំ។ េនះគឺជ�ពះបនទូល។ ឱ�ពះអមច ស់
េអយ �បសិនេបទូលបងគំ�ចអនុ ញ តឱយខ�ួនខញុ ំផទ ល់បន �បសិនេបទូលបងគំ�ច
ដកខ�ួនេចញពីផ�ូវបន េដមបឱីយ�ពះបនទូលរបស់�ទង�់ចបង� ញ� េ�យខ�ួន�
ផទ ល់�មរយៈទីេនះ—េនះគឺជេរ ងដអ៏�ច រយបំផុតែដលទូលបងគំដឹង។
310 ឥឡូវេនះខញុ ំគិតថពួកេគបនទទួលរបស់ខ�ះែដលពួកេគចងផ់�ល់ដល់កុមរ។
ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹងបែង�រកមមវធីិេ បង�បសេនវលីវញិ។ �ពះ�បទនពរអនក។

បង�បសេនវលី។ 
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