
ករេ�ជសេរ សកូន�កមុំ

 មនុស�ឈជឺេ�ចន។ ខញុ ំមនិ�ចេ ដល់ពួកេគទងំអស់កនុងេពលែតមយួ
បនេទ។ ប៉ុែន� សូម�� ប។់

2 ខញុ ំពិតជសបបយចិត�ែដលបនមកទីេនះម�ងេទ ត េ យបេ់នះ េ កនុង�ល
�បជំុដ�៏សស់�� តេនះ កនុងចំេ�ម�កមមនុស�ដអ៏�ច រយេនះ។ េហយេយងកំពុង
មក ខងេ�ក មយួសនទុះមុនេនះ មនុស�ែដលឈរេ ខងេ�កបននិយយថ
ពួកេគមនិ�ចចូលកនុងបនេទ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ �បែហលជ
ខញុ ំ�ចឱយអនកមនបនទបខ់�ះ។” េហយពួកេគមនិអនុ ញ តឱយពួកេគចុះមកេទ។ ដូេចនះ
ខញុ ំសំុេទសែដលេយងមនិមនបនទប�់គប�់គនស់�មបព់ួកេគ។ ពួកេគនិយយថ
បនទបេ់�កមដីកេ៏ពញែដរ។ ដូេចនះេយងមនករេ�ក�� យអំពីេរ ងេនះ។ ប៉ុែន�
េយងសបបយចិត�ែដលបនមកទីេនះេហយរកី�យែដលបនេឃញអនកដឹកនំ
�កមពណិជជករល�ៗទងំអស់េ ទីេនះ និង�បតិភូទងំអស់មកពីតំបនេ់ផ�ងៗគន
ៃន�បេទស។
3 ខញុ ំមនឯកសិទធិដអ៏�ច រយកនុងករនិយយេ �ពឹកេនះេ ��រេពល�ពឹក
ែដលខញុ ំពិតជមនេមទនភពែដលបននិយយេ ចំេពះមុខមនុស�ល�
ែបបេនះ។ ខញុ ំសថិតេ េល�បធនបទ: សំបកនឹងមនិក� យជអនកសនងជមយួ
�សវ�លីេទ។ ខញុ ំមនិទនប់នប ចប�់េទ។ េហយ�មនិែមនជ—កំហុសរបស់
បង�បសេទ។ គតព់យយមសំុឱយអនក�គប�់គងអនុ ញ តឱយេយងេ យូរបន�ិច
ប៉ុែន�មនិបនរលូនដូេចន ះេទ។ ខញុ ំពិតជេកតសរេសរចំេពះបង�បស េដម៉ូស។
េនះពិតជ ល��ស់។ ខញុ ំពិតជអរគុណចំេពះេសចក�ីសបបរុសរបស់�គបគ់ន
មន ក់ៗ ។ ប៉ុែន�ពួកេគ�គនែ់តមនិអនុ ញ តឱយេយងេធ��។ ដូេចនះេយង�គនែ់ត
�តវករ—ប ចប។់ ខញុ ំនឹងេលក�មយួេពលេទ ត េដមបបី ច បេ់រ ងេនះ: សំបកនឹង
មនិក� យជអនកសនងជមយួ�សវ�លីេទ។ េតអនកយល់េទ អនកេ ទីេនះ? ខញុ ំ
សងឃមឹថ�គប�់គនែ់ដល�នឹង�តវបនយល់។
4 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថ យបេ់នះកម៏នបនទះមយួែដរ ដូេចនះខញុ ំមនិចងទុ់កអនក
េ ទីេនះយូររហូតដល់អនកខកខនេនះេទ។ េ�យ�រែត ខញុ ំគិតថេនះពិតជ
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�ទពយសមបត�ិ—ជូនចំេពះមនុស�ែដលេជ េលេពនទីកុស� បនទះេនះេយង
បនេឃញេ យបេ់ផ�ងេទ ត។ �កមបុរសល�ៗ ចេម�យដអ៏�ច រយែបបេនះ �តង់
ៗ។ �េធ�ឱយខញុ ំមន�រមមណ៍ល� េ�យេឃញ�។ ខញុ ំេជ ថ�ពះអមច ស់នឹង�បទនពរ
ដល់� េ យបេ់នះ។ េហយអនក�ែដលេមល ពួកេគ�បែហលជេជ ។ េនះគឺជ
ករអធិ�� នដេ៏�ម ះរបស់ខញុ ំ។
5 េហយមនរបយករណ៍ជេ�ចនែដលចូលមក ៃថងេនះ ពីអុីែមលនិង�មករ
េ ែដលមនមនុស�ជេ�ចនបនជសះេសប យេ កនុងកិចច�បជំុេនះ។ ខញុ ំពិតជ
រកី�យ�ស់ចំេពះេរ ងេនះ។ េនះ េហយជ មនុស�ឈ ឺ ែដលជ�បេភទៃន
ពន័ធកិចចរបស់ខញុ ំ។
6 ខញុ ំ—ខញុ ំេ�កកេឡងេដមបអីធិបបយ។ អនកដឹងេទ ខញុ ំមនិែមនជ�គអធិបបយ
េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ ជមយួ េវយយករណ៍េកន�គីរបស់ខញុ ំ “របស់ គតេ់ទ” និង—ពកយ
ទងំអស់េនះ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចនិយយថជអ�ីែដលេយងេ ថ�គអធិបបយ
ទនស់មយ័េទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចយកកែន�ងេនះបនេទ េ�ពះខញុ ំ—ខញុ ំគម នករអបរ់ ំ
េទ។
7 ប៉ុែន�ខញុ ំចូលចិត�បង� ញអ�ីែដលខញុ ំដឹងអំពី� ដល់អនកដៃទឬអ�ីែដលខញុ ំមន
�រមមណ៍ថខញុ ំដឹងអំពី� ដល់អនកដៃទ រេប បែដលខញុ ំបនេរ នពីរេប បែដល�ទង់
មនចំេពះខញុ ំ។ �ទងគឺ់ជជីវតិរបស់ខញុ ំ ទងំអស់ែដលខញុ ំ�ចរពឹំងថនឹងមន
េហយេលសពីអ�ីែដលខញុ ំគិតេ េទ ត ថខញុ ំមនិែដលមនមតិ�ភក�ិ េ េលែផនដីេទ
េ េពលខញុ ំេ េកមង។ ប៉ុែន�ខញុ ំពិតជអរគុណចំេពះមតិ�ភក�ិដអ៏�ច រយេ ៃថងេនះ។
8 ខញុ ំ…[បង�បសមន កនិ់យយថ “មនប � បន�ិចបន�ួចែដលបនលឺេ ទីេនះ
វញិ បង�បស�បណ�។ំ ចូលកនែ់តជិត។”—េអដ។] េ�យខញុ ំសំុេទសផង។ ខញុ ំ
—គតនិ់យយថខញុ ំមនិេផ� ត�រមមណ៍េ ទីេនះ កែន�ង�មយួ។
9 ឥឡូវេនះ េដមបចូីលេ កនុងកមមវធីិ ឱយបន�តឹម�តវចូរេយងងកេ រកករ�ន
�ពះគមពរីខ�ះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំែតងែតចូលចិត��ន�ពះគមពរី ពីេ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។
ខញុ ំេជ ថអ ច ឹង។ េហយខញុ ំេជ ថ�គឺជ�ពះបនទូលែដលមនិ�បលែ�បរបស់�ពះ។
េហយឥឡូវេនះខញុ ំមនបទគមពរីខ�ះសរេសរេ ទីេនះ និងកំណតច់ំ�ំមយួចំនួន
ែដលខញុ ំចងសំ់េ េល មយួសនទុះ �បែហលជែសសិប�បនំទី។
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10 េហយបនទ បម់កេយងនឹងេចញទនេ់ពលេដមបេី េមលផទ ងំដអ៏�ច រយេនះម�ង
េទ តេ យបេ់នះ។ េហយខញុ ំេជ ជកថ់�ពះនឹងបន��បទនពរដល់អនក�មរយះ
េនះ។ េហយខញុ ំដឹងថអនក�តវេធ�អ�ី។ េហយខញុ ំសនមតថ់�តវេបក�នេ តុកសុន ែត
យបេ់នះ េឃញដូេចនះ អនក�ច�សៃមបន។ េនះគឺជករេបកបរដបេ់ម៉ង។
11 េហយខញុ ំកំពុងចកេចញេ េ�ក�បេទស េហយខញុ ំ�តវទទួលករបញ់ថន �ំគន
េល ងេ េពល�ពឹកេ ឯរ�� ភបិល។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ�តវេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនករពនយ
េពលមយួៃថង េហយពួកេគនឹងមនិទទួលយកេទ “េទ” ស�មបច់េម�យម�ងេទ ត
ឥឡូវេនះ។ េហយខញុ ំមនជំងឺេត�ណូស និងជំងឺ�គនេពះេវ នមយួេទ តែដល�តវ
យកមកេ�បនិងថន រំេំញចរបស់ខញុ ំ។
12 ដូេចនះ ខញុ ំ សូមអរគុណចំេពះឱកសេនះ និង—េហយករ�បជុំដល៏�េនះ េយង
មនមុនម�សននិបត។ �ពិតជេធ�ឱយេបះដូងខញុ ំរេំភប។ អនកគឺជមនុស�ល�។ ខញុ ំ
េជ ជកថ់�ពះនឹង�បទនពរដល់អនក។
13 េ េពលែដលេវ�ដអ៏�ច រយមនិធ� បម់ន…សត�ចែម�កដធ៏ំេនះកំពុងឈរេ
ែកបរេនះ ែដលបនេបលខ�ួនគតេ់ ���ក  កលពីប៉ុនម នៃថងមុន េបះកនទុយ
របស់�េឡងម�ងេទ តេ �ពឹកេនះ េ �មបេ�� យជុំវញិទី�កង�៉សីុនេ�ន។
គត�់ចដឹកនវំធីិេនះ បនយ៉ងងយ�សល។ េហយ�បសិនេប�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ�បបខ់ញុ ំចបស់…
14 មននរ�មន កប់នេឆ�យ…សួរខញុ ំថ “េត�នឹងេកតេឡងេ ទីេនះេទ
បង�បស �បណ�?ំ” េទ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តមនិដឹង ទល់ែតខញុ ំដឹង។ េនះ
គឺជករពិត។
15 ខញុ ំែតងែតចងេ់�ម ះ�តងជ់មយួអនក។ ខញុ ំ�គនែ់តមនិសនមតយកគំនិត�មយួ
ឬអ�ីែដលខញុ ំេជ  ឬអ�ីដូចេនះេទ។ េ េពលខញុ ំ�បបអ់នក �នឹងក� យជករពិត។
ែមនេហយ �ទង�់តវែត�បបខ់ញុ ំជមុន េហយបនទ បម់កខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ ខញុ ំ—ខញុ ំដឹង
ថពិភពេ�កទងំមូលសថិតកនុង�ថ នភពរេងគ ះរេងគ។ េយងេ ៃថងចុងេ�កយ។
ប៉ុែន�េរ ងមយួែដលខញុ ំបនពយយមេធ�…
16 បង�បស�កេរ នកំពុងនិយយេ �ពឹកេនះថ េតគតធ់� បឆ់�ងកតែ់ខ�
អធិ�� នយ៉ងដូចេម�ច េហយចុះេ ទីេនះេហយយកសន�ឹកកតទងំេនះមុន
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េពល�បជជនេឡងមក េមលពួកេគ េហយេមលថេត—ថេតខញុ ំបន�បបព់ួកេគ
ពីអ�ីែដលពួកេគបនសរេសរេ ទីេនះ។ ពួកេគសរេសរវតថុ�គប�់បេភទេ េលកត
អធិ�� នរបស់អនក អនកដឹងេហយ គត�់គនែ់តចងេ់មលថេត��តឹម�តវឬអត។់
គតប់ននិយយថ កនុងចំេ�ម�បរ់យែដលគតប់ន�តតពិនិតយ មនិែដល
មនកំហុសមយួេទ។ មនិែដលមននរ�មន កខុ់សេទ េឃញេទ ពីេ�ពះ ដូច
—ដ�ប��ជ�ពះ។ �បសិនេបខញុ ំធ� បគិ់តអំពី�េនះ �ពិតជខុសេ �តងេ់នះ។
17 េកមង�សីតូចមន កែ់ដលឪពុកកំពុងអងគុយ េរ បចំ�� បខ់ញុ ំឥឡូវេនះ មករកខញុ ំ
មនិយូរប៉ុនម នេទ។ នងមនសុបិនមយួ។ នងបននិយយថ “បង�បស �បណ
� ំេតសុបិនេនះមននយ័យ៉ងដូចេម�ច?”
18 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិដឹងេទ ប�ូន�សី។ ខញុ ំនឹងែស�ងយល់ �បសិនេប
�ពះអមច ស់នឹង�បបខ់ញុ ំ។” ដូេចនះខញុ ំបនបន�េហយពយយមទូលសួរ�ពះអមច ស់
េហយ�ទងម់និែដល�បបខ់ញុ ំេទ។
19 េកមង�សីតូច�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ នងបននិយយថ “ែមនេហយ
ឥឡូវេនះេតករបក��យសុបិនរបស់ខញុ ំេ ឯ�?”
20 ខញុ ំបននិយយថ “មកទីេនះ សំណព�ចិត� អងគុយចុះ។” ខញុ ំបននិយយ
ថ “ឪពុកនិងម� យរបស់អនកគឺជមតិ�ល�របស់ខញុ ំ។ េឃញេទ? េហយពួកេគមក
ពី�បេទសក�� ចូលនិវត�ន ៍ េហយ�ន កេ់ ទីេនះជមយួខញុ ំ។ ពួកេគេជ
ថ េនះជអ�ីែដលខញុ ំពយយមនិយយ។ េហយខញុ ំមនិែដលនិយយអ�ីខុសចំេពះ
អនក�េ�យេចតន េ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេទ។ �បសិនេបខញុ ំ…ខញុ ំគិតថខញុ ំដឹងថ
សុបិនមននយ័យ៉ង�។ ប៉ុែន�រហូតដល់ខញុ ំេឃញសុបិនេនះេ�យខ�ួនឯង
េហយបនទ បម់កគត�់បបខ់ញុ ំថ �មននយ័យ៉ងេមច៉ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នកបនេទ។
េឃញេទ �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តបេងកតអ�ីមយួ ��ចមនេពលែដលអនក�តវករខញុ ំរ�ង
ជីវតិនិងេសចក�ី�� ប ់េហយបនទ បម់កអនកនឹងមនិដឹងថ�តវេជ ខញុ ំឬអត។់”
21 �បសិនេបខញុ ំ�បបអ់នកនូវអ�ីេ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់ េនះ�ពិតជដូេចនះ
ែមន។ េនះេហយជអនក�បបខ់ញុ ំ។ េហយរហូតមកដល់េពលេនះ ៃនឆន ទំងំអស់
េនះ េ ទូទងំពិភពេ�ក និងេ ជំុវញិពិភពេ�ក �មនិែដលខុសម�ងេទ។
បុព�េហតុ…េហយ ឥឡូវេនះ អនកដឹងថមនុស�មនិ�ចក� យជអនកែដលមនិ�បល
ែ�បេនះេទ។ ��តវករ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះេដមបេីធ�ដូេចនះ។
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22 េហយឥឡូវេនះខញុ ំមន�រមយួែដលខញុ ំទទួលខុស�តវ។ េហយជេ�ចនដង
ែដលខញុ ំ�តវបនេគចតទុ់ក កនុងចំេ�ម�បជជន ែមនេហយ �បែហលជមន
នរ�មន កែ់ដលមនិអងគុយេហយគិតមយួែភ�ត ថខញុ ំជ—អូ មនុស���កក ់ ថ
ខញុ ំមនិចូលចិត�មនុស� េហយខញុ ំែតងែតកតប់នថយពួកេគ។ េហយេនះមនិែមន
ដូេចន ះេទ។ េនះមនិែមនដូេចនះេទ។ ខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�។ ប៉ុែន� អនកដឹងេទថ ករ
�ស�ញ់គឺករែកត�មវ។
23 �បសិនេបេកមង�បសតូចរបស់អនកអងគុយេ �មផ�ូវេនះ េហយអនកបន
និយយថ “េកមងតូចជទី�ស�ញ់ ខញុ ំមនិចងឱ់យអនកេ ទីេនះេទ ប៉ុែន�…” េហយ
រថយន�ជេ�ចនបនបន�ឺេឡងែកបគត ់ េហយអនកបននគំតចូ់លមក។ គតប់ន
រតេ់ចញមកវញិ។ េហតុអ�ី អនកគួរែតែកត�មវគត។់ �បសិនេបអនក�ស�ញ់គត់
អនកនឹងេធ�បន។ អនក�តវែតេធ�។
24 �បសិនេបអនកបនេឃញបុរសមន កអ់ែណ� តទូកកនុងទេន� េឆព ះេ រកទឹកធ� ក់
ែដលមនទូកតូចមយួ អនកដឹងេទថទូកនឹងលិចេ េពលគតប់ុកទឹកធ� ក ់ េតអនក
នឹងនិយយថ “ចន អនក �បែហលជគួរែតគិតមយួែភ�តសិន �បែហលជអនក
�បែហលជមនិ�ចេ រចួេទ”? �បសិនេបខញុ ំដឹងថគតនឹ់ងមនិេធ�បនេទ ខញុ ំនឹង
េសទរែតរញុគតេ់ចញពីទូក េបខញុ ំ�ច េ�ពះ�ជេសចក�ី�ស�ញ់ែដលេធ��។
25 េហយឥឡូវេនះ េ កនុង�រទងំេនះែដលខញុ ំនិយយ ខញុ ំមនិែដលពយយម
នមំកនូវេគលលទធិ�មយួេឡយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំេធ�ដូេចនះេ កនុង�កមជំនំុរបស់ខញុ ំ។
ប៉ុែន�េ ទីេនះកនុងចំេ�មបុរសនិង ស�ីែដលមននិកយេផ�ងគន និងគំនិតខុសគន
ខញុ ំ�គនែ់តពយយមយកកនុងទ�មង�់�ល េដមបពីនយល់ ប៉ុែន��គប�់គនេ់ កែន�ង
ែដល �បសិនេបអនកេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ខញុ ំេជ ថអនកនឹងយល់ពីអ�ីែដលខញុ ំ
ចងនិ់យយ កនុងចំេ�មបុរស�គី�ទ ន េមតូឌីស បទីសទ េ�បសប៊េីធេរ ន និង
េផ�ងេទ ត។
26 ឥឡូវេនះេ យបេ់នះខញុ ំចងេ់បកេ េ�កុបបត�ិជំពូកទី ២៤។ ខញុ ំចង�់ន…
ចបេ់ផ�មជមយួខទី១២ ៃនជំពូកទី ២៤ ៃនេ�កុបបត�ិ។

រចួកទូ៏លថ ឱ�ពះេយហូ�៉…ជ�ពះៃនអ�័ប�េំ �� យទូលបងគំ
េអយ េ ៃថងេនះសូមេ�បសេម�� ដល់ទូលបងគំ សូមសំែដងេសចក�ី
សបបរុសដល់អ�័ប� ំជេ �� យទូលបងគំផង។
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េមល ទូលបងគំឈរេ ជិតអណ�ូ ងទឹកេនះ ដូេចនះ កល�ពួក
កូន�សីរបស់មនុស�កនុង�កងេនះេចញមកដងទឹក:

េនះនង�កមុ�ំែដលទូលបងគំនិយយថ សូមនង�កក់�មចុះ
មកឲយខញុ ំផឹកផង េហយនងេនះនឹងេឆ�យមកថ អេ ជ ញពិ�ចុះ ខញុ ំ
នឹងដងទឹកឲយអូដ�ផឹកែដរ សូមឲយ�តវ�តងរ់បូ ស�ីេនះឯង ែដល�ទង់
ត�មវឲយអុី�កជអនកបំេរ �ទង់ យ៉ងេនះទូលបងគំនឹងដឹងថ �ទងប់ន
សំែដងេសចក�ីសបបរុសចំេពះ…េ �� យទូលបងគំែមន។

27 េហយបនទ បម់កេ កនុងេស វេ វវិរណៈ។ េនះគឺជេស វេ ដំបូងៃន�ពះគមពរី
គឺេ�កុបបត�ិ។ ឥឡូវេនះេ កនុង�ពះគមពរីចុងេ�កយ ខញុ ំចង�់នេ កនុងជំពូកទី ២១
ៃនវវិរណៈ និងខទី ៩។
28 េយងដឹងថអ�ីជបទគមពរីៃនេ�កុបបត�ិេ ទីេនះ…អនកចង�់នជំពូកទងំមូល
េបអនកចង។់ គឺ�ពះជមច ស់ចតេ់អលីេសុរេចញ។ ឬ អ�័ប�បំ ជូ នេអលីេសុរ
សូមអតេ់ទសឱយខញុ ំ េដមបេី�ជសេរ សកូន�កមុឱំយអុី�ក។ េហយេរបិកដ�៏សស់
�� តបនេចញមក េហយេ កនុងចេម�យដល៏�ឥតេខច ះចំេពះករអធិ�� នេនះ
—ថេអលីេសុរ ជអនកបំេរ របស់អ�័ប� ំេទបែតអធិ�� ន។

ឥឡូវេនះេ កនុងខ ៩ ៃនជំពូកទី ២១ ៃនវវិរណៈ។

កនុងេទវ�ទងំ៧ មនេទវ�១ ែដលកនច់នកេនទ ងដេ៏ពញេ�យ
េសចក�ីេវទនទងំ៧េ�កយបង�ស់ េទវ�េនះបនមកនិយយនឹងខញុ ំថ
ចូរមកឯេណះ ខញុ ំនឹងបង� ញឲយអនកេឃញ�បពនធេថម ងថមី ជភរយិរបស់
កូនេច ម។

29 ឥឡូវេនះខញុ ំចងយ់ក�បធនបទមយួ េ យបេ់នះ ស�មបេ់រ ងេនះ: ករ
េ�ជសេរ សកូន�កមុ។ំ េហយេនះ គឺ�បសិនេបបង�បសខញុ ំែដលកត�់�េ ទីេនះ េនះ
គឺជែខ��តែ់ដលអនក�ចេ មុខ េហយអនុ ញ តឱយេចញ។
30 េហយឥឡូវេនះ េ កនុងេនះ �មនិមននយ័ថខញុ ំនិយយេនះចំេពះ�កមជំនំុ
េនះេទ ប៉ុែន�ែខ��តទ់ងំេនះេដរជំុវញិពិភពេ�ក។ ពួក��តវបនបកែ�ប ជភ�
អូ ជេ�ចនភ�សូមបែីតេ កនុង�បេទសែដលមនិេជ េ ជំុវញិពិភពេ�ក។ េយង
េផញែខ��តេ់ ពួកេគ េ�យឥតគិតៃថ� េ េលសងគមៃន�កមជំនំុ។ េហយពួកេគ�តវ
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បនបកែ�ប។ េហយអ�ីៗទងំអស់ឆ�ងកតៃ់�ព� ហ�ិក និងេ ឥ��  និងេ ជំុវញិ
ពិភពេ�ក។

ឥឡូវេនះ ករេ�ជសេរ សកូន�កមុ!ំ

31 េរ ងជេ�ចនេ កនុងជីវតិេយង�តវបនផ�ល់ជេ�មស។ ផ�ូវៃនជីវតិខ�ួនឯងគឺជ
ជេ�មស។ េយងមនសិទធិបេងកតផ�ូវផទ ល់ខ�ួន េ�ជសេរ សផ�ូវផទ ល់ខ�ួនែដលេយងចង់
រស់េ ។

32 ករអបរ់គឺំជជេ�មសមយួ។ េយង�ចេ�ជសេរ សថេតេយងនឹងទទួលករ
អបរ់ ំ ឬថេតេយងនឹងមនិទទួលយកករអបរ់េំទ? េនះគឺជជេ�មសែដលេយង
មន។

33 �តវនិងខុសគឺជជេ�មស។ បុរស ស�ី�គបរ់បូ េកមង�បសនិងេកមង�សី �តវ
េ�ជសេរ សថេតពួកេគនឹងពយយមរស់េ �តឹម�តវឬមនិរស់េ �តឹម�តវ។ �ជ
ជេ�មសមយួ។

ជេ�មសគឺជេរ ងដអ៏�ច រយ។

34 េគលេ ដអ៏ស់កលបរបស់អនកគឺជជេ�មស។ េហយ�បែហលជ យបេ់នះ
អនកខ�ះនឹងេធ��—ជេ�មសេនះជកែន�ងែដលអនក�តវចំ�យអស់កលបជនិចច មុន
េពលកមមវធីិេនះប ច បេ់ យបេ់នះ។ �នឹងមនេពលមយួ ែដល �បសិនេបអនក
បដិេសធ�ពះជមច ស់ជេ�ចនដង េនះនឹងមនេពលមយួែដលអនកនឹងបដិេសធ
�ទងជ់េលកចុងេ�កយ។ មនបនទ តរ់�ងេសចក�ីេម�� ករ�ុនិងករកតេ់ទស។
េហយ�ជេរ ងេ�គះថន កស់�មបប់ុរសឬ ស�ី េកមង�បសឬេកមង�សី ែដល�តវេដរ
ឆ�ងកតប់នទ តេ់នះ េ�ពះគម នករ�តលបម់កវញិេទេ េពលអនកឈនដល់
ៃថងកំណតេ់នះ។ ដូេចនះ េ យបេ់នះ ��ចជេពលេវ�ែដលមនុស�ជេ�ចន
នឹងសេ�មចបន—ករសេ�មចចិត�របស់ពួកេគ ែដលពួកេគនឹងចំ�យេពលអស់
កលបជនិចចគម នទីប ច ប។់

35 មនជេ�មសមយួេផ�ងេទ តែដលេយងមនេ កនុងជីវតិ េនះគឺជៃដគូ
ជីវតិ។ បុរសវយ័េកមងឬ ស�ីវយ័េកមង ែដលេបះជំ�នេលជីវតិ មន—�តវបន
ផ�ល់សិទធិេដមបេីធ�ករេ�ជសេរ ស។ យុវជនេ�ជសេរ ស។ យុវនរមីនសិទធិទទួលឬ
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បដិេសធ។ ប៉ុែន��េ ែតជជេ�មស ទងំសងខង។ ទងំបុរសនិង ស�ីពួកេគមន
សិទធិេ�ជសេរ ស។

ដូចគន េនះផងែដរ អនកមនជេ�មស កនុងនមជ�គី�ទ នមន ក។់

36 អនកមនជេ�មសៃន�កមជំនំុេ ទីេនះ េ �េមរកិ រហូតមកដល់េពលេនះ
ែដលអនក�ចេ បន។ េនះគឺជឯកសិទធិ�េមរចិផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក េដមប ី
េ�ជសេរ ស�កមជំនុំ�មយួែដលអនកចងេ់ធ�ជកមមសិទធិ។ េនះគឺជជំេរ សមយួ។
អនកមនិចបំចេ់ រកពួកេគេទ េបអនកមនិចង។់ ប៉ុែន��បសិនេបអនកចងផ់� ស់ប�ូរពី
េមតូឌីសេ បទីសទ ឬកតូលិកេ ជ�បេតស�ង ់ ជេដម គម ននរ�មន ក�់ច
�បបអ់នកឬនអំនកមក�កមជំនំុ�មយួេឡយ។ េនះគឺជ—េនះគឺជេសរភីព
របស់េយង។ េនះេហយជលទធិ�បជធិបេតយយរបស់េយង។ មនុស��គបរ់បូ
�ចេ�ជសេរ សេ�យខ�ួនឯង។ េសរភីពខង�សន េហយេនះគឺជ—េរ ងដ៏
អ�ច រយ។ �ពះជួយេយងរក��ឱយបនយូរ�មែដលេយង�ចេធ�បន។

37 អនកកម៏នជេ�មសែដរ។ ថេត…េ េពលអនកេ�ជសេរ ស�ពះវ�ិរេនះ អនក
�ចេ�ជសេរ សថេត អនកេ កនុង�កមជំនំុេនះ ថេតអនកនឹងេ�ជសេរ ស�កមជំនុំែដល
នឹងដឹកនអំនកេ កនេ់គលេ ដអ៏ស់កលបរបស់អនកឬអត។់ អនក�ចេ�ជសេរ ស
�កមជំនុំែដលមនេគលជំេន ចបស់�ស់មយួ ែដលអនក�ចគិតថេគលជំេន
េនះជអ�ីែដលអនកចងប់ន។ ឬ�កមជំនុំេផ�ងេទ តមនជំេន របស់ពួកេគ។

38 េហយបនទ បម់កមន�ពះបនទូលរបស់�ពះ អនកមនជេ�មស។ អនក�តវែតេធ�ករ
េ�ជសេរ ស។

មនចបបែ់ដលមនិបនសរេសរកនុងចំេ�មេយង អំពីករេ�ជសេរ ស។

39 ខញុ ំេជ ថ�គឺជេអលីយ៉ េពលមយួ េ េលភនកំេមល បនទ បពី់ករ�បកួត
េ េវ�ដធ៏ំៃនវបិត�ិែដលេយងេទបែតមកដល់ឥឡូវេនះ។ េហយ�បែហលជ �
�បែហលជស�មបអ់នក ឬខញុ ំេ យបេ់នះ ែដលេយងេ�ជសជំេរ សេនះ ដូចជ
បទពិេ�ធនេ៍ េលភនកំេមល។ និយយេ�យេ�ម ះ�តង ់ ខញុ ំគិតថ�កំពុង
េកតេឡង េ ទូទងំពិភពេ�ក ឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�មនិយូរប៉ុនម ននឹងមនេពលេវ�
ែដលអនក�តវេធ�ករេ�ជសេរ ស។
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40 េហយអនកជបុរសេ ទីេនះ ៃន�កមជំនុំនិកយរបស់អនក �គនែ់តេជ េរ ងេនះ
ថេពលេវ�គឺ�តឹម�តវស�មបអ់នកេ េពលអនកនឹងេធ�ករេ�ជសេរ ស។ អនកនឹង
ចូលេ កនុង�កម�បឹក�ពិភពេ�ក ឬអនកនឹងមនិក� យជនិកយេទ តេទ។ អនកនឹង
�តវេធ�ដូេចនះ េហយជេ�មសេនះនឹងមកដល់កនុងេពលឆប់ៗ េនះ។
41 េហយ�ជេរ ងេ�គះថន កែ់ដល�តវរងច់រំហូតដល់េម៉ងចុងេ�កយ ផងែដរ
េ�ពះអនក�ចនឹងទទួលយកអ�ីែដលអនកមនិ�ចេធ�ឱយ�រេងគ ះរេងគបន។ អនកដឹង
េទថ មនេពលមយួែដលអនក�ច�តវបន�ពមន បនទ បម់ក �បសិនេបអនកេដរ
ឆ�ងកតប់នទ តៃ់នករ�ពមនេនះ បនទ បម់កអនក�តវបនសមគ ល់រចួេហយេ ែផនក
មខ ងេទ ត ែដលមនម៉ក។
42 សូមចងចថំ េ េពលែដលឆន ជូំប៊លីីបនមកដល់ និង—បូជចរយជិះេសះ
ជមយួែ�តេដមបផី�ុ ំឱយទសករទងំអស់�ចមនេសរភីព។ ប៉ុែន��បសិនេបពួកេគ
មនិ�ពមទទួលយកេសរភីពរបស់ពួកេគេទ េនះគត�់តវបនេគនេំ �ពះវ�ិរ
េដមប�ីបកស េហយសត��� មយួកបលបនខទប�់តេច កគត ់ េហយបនទ បម់ក
គតប់នបំេរ មច ស់របស់គតជ់និចច។ ��តវបនេគ�កេ់ េល�តេច ករបស់គត់
ជ�បេភទៃនករ�� ប។់ “េសចក�ីជំេន េកតេឡងេ�យករ�� ប។់” គតប់នឮែ�ត
េនះ ប៉ុែន�គតម់និចង�់� បេ់ទ។
43 ជេ�ចនដងេហយ ែដលបុរសនិង ស�ីឮេសចក�ីពិតរបស់�ពះ េហយេឃញ
�បង� ញករពិត និងេសចក�ីពិត ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតមនិចងឮ់�។ មនេហតុផល
េផ�ងេទ ត។ មនជេ�មសខ�ះេទ តែដលពួកេគមន ជជង�បឈមមុខនឹងករពិត
និងេសចក�ីពិត ដូេចនះ�តេច ករបស់ពួកេគ�ច�តវបនបិទចំេពះដំណឹងល�។
ពួកេគនឹងមនិឮ�ម�ងេទ តេទ។ ដំបូនម នរបស់ខញុ ំចំេពះអនក េ េពលែដល�ពះមន
�ពះបនទូលមកដួងចិត�របស់អនក អនកេធ�បន�តឹម�តវ។
44 េអលីយ៉បនផ�ល់ជេ�មសមយួដល់ពួកេគ ែដលពួកេគគួរេធ�: “េ�ជសេរ សអនក
េ ៃថងេនះែដលអនកនឹងបេ�ម។ េប�ពះជមច ស់ជ�ពះ ចូរបេ�ម�ទង។់ ប៉ុែន��បសិនេប
�ពះបលជ�ពះ ចូរបេ�មគតចុ់ះ។”
45 ឥឡូវេនះ ដូចែដលេយងេឃញេហយថធមមជតិទងំអស់គឺជ�បេភទៃនវតថុ
ខងវ ិ ញ ណ ដូចែដលេយងបនឆ�ងកតេ់មេរ នរបស់េយងេ �ពឹកេនះ ដូចជ
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�ពះ�ទិតយនិងធមមជតិរបស់�។ េនះគឺជ�ពះគមពរីដំបូងរបស់ខញុ ំ។ មុនេពលខញុ ំ�ន
ទំពរ័មយួកនុង�ពះគមពរី ខញុ ំបន�គ ល់�ពះ។ ពីេ�ពះ�ពះគមពរី�តវបនសរេសរេ �គប់
ទីកែន�ងេ កនុងធមមជតិ េហយ� �គនែ់ត�តវនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ: រេប បៃន
ករ�� ប ់ ករប ចុ ះសព កររស់េឡងវញិៃនធមមជតិ េហយ�ពះ�ទិតយរះឆ�ងកត់
លិចេ វញិ �� ប ់ កេ៏ងបេឡងម�ងេទ ត។ មនេរ ងជេ�ចនែដលេយង�ច�យ
បន �ពះជមច ស់�មធមមជតិ ែដលេយង�តវឆ�ងកត ់ស�មប�់រេនះ។
46 ឥឡូវេនះ �បសិនេបខងវ ិ ញ ណ ឬធមមជតិគឺជ�បេភទៃនវ ិ ញ ណ បនទ បម់ក
ករេ�ជសេរ សកូន�កមុ ំ �មែបបធមមជតិ គឺជ�បេភទៃនករេ�ជសេរ សកូន�កមុំ
កូន�កមុកំនុងវ ិ ញ ណ។
47 ឥឡូវេនះ �ជេរ ងសំខនេ់ េពលែដលេយងេ េ�ជសេរ ស�បពនធមន ក ់បុរស
មន ក ់ េ�ពះពកយសមបថេ ទីេនះ “រហូតដល់េយង�� បេ់ទបេយងែបកគន ។” េនះ
េហយជរេប បែដលេយងគួររក��។ េហយអនកយកពកយសចច េនះេ ចំេពះ�ពះ
ថ មនែតេសចក�ី�� បប់៉ុេ�� ះែដលនឹងបំែបកអនក។ េហយខញុ ំគិតថេយងគួរែត…
បុរសមន កែ់ដលមនគំនិត�តឹម�តវរបស់គត ់ ែដលកំពុងេរ បចំែផនករអនគត
ថគតគ់ួរែតេ�ជសេរ ស�បពនធេនះេ�យ�បយត័ន�បែយងបំផុត។ �បយត័នអ�ីែដល
អនកកំពុងេធ�។ េហយ ស�ីេ�ជសេរ សប�ី ឬទទួលយកជេ�មសប�ី គួរែត�បយត័នឱយ
ែមនែទននូវអ�ីែដលនងកំពុងេធ� េហយជពិេសសេ សមយ័េនះ។ បុរសគួរគិត
និងអធិ�� នមុនេពលគតេ់�ជសេរ ស�បពនធ។
48 ខញុ ំគិតថ សព�ៃថងេនះ េហតុអ�ីមន…ករណីែលងលះជេ�ចនឥឡូវេនះ
ែដលេយងនមំុខពិភពេ�កេ �េមរកិ កនុងករណីែលងលះ។ េយងដឹកនំ
ពិភពេ�កទងំមូល។ េ ទីេនះមនករែលងលះគន េ�ចនជងកែន�ង�
ទងំអស់ �បជជតិេនះ េហយរពំឹង និងគិតថ ជ�បេទស�គី�ទ ន។ េតគួរ
បេនទ សយ៉ង� តុ�ករែលងលះរបស់េយង! ខញុ ំគិតថមូលេហតុរបស់�គឺ
េ�យ�រែតបុរសបនឃ� តឆង យពី�ពះ េហយ ស�ីបនចកេចញពី�ពះ។
49 េហយេយងរកេឃញថ �បសិនេបបុរសអធិ�� នេហយ ស�ីមន កអ់ធិ�� នអំពី
ប � េនះ មនិ�គនែ់តសម�ងឹេមលេ ែភនកដ�៏សស់�� ត ឬ�ម ដធ៏ំ ឬដូចេនះ
ឬេសចក�ី�ស�ញ់ខងេ�កីយខ៍�ះេទ ត ប៉ុែន�នឹងសម�ងឹេមលេ �ពះជមុនសិន
េហយនិយយថ “�ពះអងគេអយ េតេនះជែផនកររបស់�ទងេ់ទ?”



ករេ�ជសេរ សកូន�កមុំ 11

50 ខញុ ំគិតថៃថងេនះមនករេបកបេ ឆ ទេ�ចន�ស់ ដូចេ ��ែដរ។ េពល
—េ េពលែដលេកមងៗមកែកបរ េពល�ពឹកេកមងៗជេ�ចនេ ែកបរ េនះ—ែដល
ជមតិ�ភក�ិរបស់ខញុ ំ នឹងមកេហយនិយយថ “បង�បស �បណ� ំ េតអនកនឹង
អធិ�� នស�មបេ់យងេទ? េយងកំពុងមន—ករេធ�ករ�បលងេ ៃថងេនះ។ ខញុ ំ
—ខញុ ំបនេធ�ករេពញមយួយប ់ េហយខញុ ំ�កដូ់ចជមនិ�ចេធ�បន—មនិ�ច
េ�ះ��យ�បនេទ។ សូមអធិ�ថ នស�មបខ់ញុ ំ។” ខញុ ំគិតថេកមង���
កប៏ន �បសិនេបអនកចង ់ �បសិនេប… េហយឪ់ពុកម� យេ តុ��រេពល�ពឹក
អនក�ចនិយយថ “ម� យេអយ ចនបនេធ�េតស�េ ៃថងេនះ។ សូមអធិ�� ន
ស�មបគ់តឥ់ឡូវេនះ។” ខញុ ំគិតថ��ចតទល់អ�ីៗែដលអនក�ចេធ�បន�មវធីិ
េផ�ងៗ ឬេមលេល�ក�សរបស់អនកដៃទេហយបន�ំ ខញុ ំគិតថ �បសិនេបអនក�គនែ់ត
េចញមក អធិ�� នអំពីប � េនះ។

51 េហយ�បសិនេបេយងសិក�ពីអ�ីែដលេយងកំពុងេធ�េ េពលែដលេយងនឹង
េរ បករ េ េពលេយងេ�ជសេរ ស�បពនធប�ីរបស់េយង �បសិនេបេយងនឹងសិក��!
បុរសមន កគ់ួរែតអធិ�� នេ�យេ�ម ះ េ�ពះគត�់ចបំផ� ញជីវតិគតទ់ងំមូល។
សូមចងចថំ ពកយសចច គឺ “រហូតដល់េយង�� បេ់ទបេយងែបកគន ” េហយគត់
�ចបំផ� ញជីវតិគតេ់�យេធ�ករេ�ជសេរ សខុស។ ប៉ុែន��បសិនេបគតដឹ់ងអ�ី គត់
េធ�ជេ�មសខុស េហយេរ បករជមយួ ស�ីមន កែ់ដលមនិសមនឹងេធ�ជ�បពនធរបស់
គត ់ េហយគតេ់ធ��េទះយ៉ង�កេ៏�យ �ជកំហុសរបស់គត។់ េប ស�ី
យកប�ីេហយដឹងថគតម់និសមេធ�ជប�ីរបស់អនក េនះគឺជកំហុសរបស់អនកផទ ល់
បនទ បពី់អនកដឹងថអ�ី�តវនិងអ�ីខុស។ ដូេចនះអនកមនិគួរេធ��ទល់ែតអនកអធិ�� នឱយ
បនហមតច់តសិ់ន។

52 អនុវត�ដូចគន េ�យេ�ជសេរ ស�កមជំនុំ។ ឥឡូវេនះអនក�តវែតអធិ�� នេល
�កមជំនំុែដលអនកកំពុងរមួរស់ជមយួគន ។ សូមចងចថំ �កមជំនុំនមំកវ ិ ញ ណ។

53 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិចងរ់ះិគនេ់ទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថខញុ ំជមនុស�ចស់េហយ ខញុ ំ�តវ
ចកេចញពីទីេនះ េ ៃថង�មយួ។ េហយខញុ ំ�តវេឆ�យេ ៃថងជំនុំជំរះចំេពះអ�ីែដល
ខញុ ំនិយយេ យបេ់នះឬេពលេផ�ងេទ ត។ េហយ ដូេចនះ ខញុ ំ�តវែត�� បេ់�យ
េ�ម ះ�តងនិ់ង�តវបនផ�នទ េទសយ៉ងពិត�បកដ។
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54 ប៉ុែន�អនកចូលេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយេបអនកនឹងេមលឥរយិបថរបស់�ពះវ�ិរ
េនះ អនក�គនែ់តេមល�គគង� លមយួែភ�ត េហយជធមម�អនកនឹងេឃញថ
�កមជំនុំេធ�ដូច�គគង� ល។ េពលខ�ះ ខញុ ំឆងល់ថចុះេបេយងកុំទទួលវ ិ ញ ណគន
និងគន មកជំនួស�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ �ថី។ អនកេ ដល់កែន�ងែដល�គគង� ល
មន កម់នភព�៉ឌីកល់េហយបន�ដំេណ រេ មុខេទ ត អនកនឹងេឃញថ�កមជំនំុ
គឺដូចគន ។ ខញុ ំនឹងនអំនកេ �កមជំនំុមយួែដលខញុ ំេឃញ�គគង� លឈរ �គវកីបល
ពួកេគចុះេឡង។ អនកេមល�កមជំនុំ ពួកេគេធ�ដូចគន ។ អនកយក�គគង� លមន ក់
�គនែ់តេលបអ�ីទងំអស់ ជធមម��កមជំនុំនឹងេធ�ដូចគន ។ ដូេចនះ�បសិនេបខញុ ំ
េ�ជសេរ ស�កមជំនុំ ខញុ ំនឹងេ�ជសេរ សយកដំណឹងល�េពញេលញ �ពះគមពរី �កមជំនំុ
�បសិនេបខញុ ំកំពុងេ�ជសេរ សយក�គ�រខញុ ំចូល។ េ�ជសេរ ស ខញុ ំេមលេ …

55 េកមង�បសេ ៃថងេផ�ងេទ ត កូន�បសរបស់បង�បស�កេរ ននិងកូន�ប�
ររបស់គត ់នខំញុ ំមកទីេនះេដមបអីធិ�� នស�មបម់តិ�រមួ�កម ��ចេ�ម ង �បសឌឺ។
�គនែ់ត�តលបម់កវញិ… ហ�ីតបកេឃ េនះគឺជេឈម ះរបស់គត ់ េទបែត�តលប់
មកពីដំេណ រកម�ន�។ េហយពួកេគបនេ ខញុ ំ�បបថ់ “េ ហ�ដកំពុងជិត�� ប។់”
េហយបនទ បម់ក មុនខញុ ំ�ចចូលកនុងផទះ មន�រមយួេទ តមក “គត�់បែហលជ
�� បេ់ េពលេនះ។” េហយគតប់ននិយយថគតម់ន—ករហូរឈមេ កនុង
ខួរកបល េហយគតប់នខ�ិន និង—េហយគតក់ំពុងជិត�� ប ់ េហយ�បពនធគត់
ចងេ់�យខញុ ំអធិ�� នេ�យគត។់

56 េហយខញុ ំបនគិតថ “អូ �បសិនេបខញុ ំពយយមេ�ះេហរ គតនឹ់ង�� បម់ុន
ខញុ ំេ ដល់ទីេនះ េហយ�ចនឹង�� បឥ់ឡូវេនះ។” ដូេចនះខញុ ំបនទូរស័ពទេ យ៉ង
រហ័សេហយមន�សីតូចេលកទូរស័ពទ។ េហយ—េហយេយងបនភជ បទូ់រស័ពទ
េហយជបនឹ់ង�តេច ករបស់េ ហ�ដ។ គតម់និ�ចេលបបនេទ។ ពួកេគកំពុង
ផ�ល់ឱយគតនូ់វករេលបសិបបនិមមតិ។ េហយេ េពលែដលេយងអធិ�� នស�មប់
គត ់ គតប់ននិយយ េ�យេធ�ចលន សូមយក�េចញពីបំពងក់របស់គត។់
គត�់ចេលបបន។ �គេពទយមនិេជ េទ។ ពួកេគបនយក�េចញ េហយគត�់ច
េលបបន។ គតក់ំពុងេរ បចំេ  ៃថងេផ�ងេទ ត។

�ពះវ�ិរមយួ ករេ�ជសេរ ស�ពះវ�ិរមយួ។
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57 ករេ ទូរស័ពទេទបែតចូលមក មយួរយៈមុន។ �ពឹកេនះសមជិកមន កៃ់ន
�កមជំនំុខញុ ំ ែដលពិតជ ស�ីបទីសទមន កេ់ចញពីទី�កង ល�ីសវលី នងបន�� ប់
េ �ពឹក�ពលឹមេនះ។ េហយ�កមជំនុំរបស់ខញុ ំេ ផទះ គឺជ�កមបុរសែដលបន
ថ� យខ�ួនពិត�បកដ បន�បមូលផ�ុ ំគន េហយចុះេ  មុនេពលអនកបេ�មេនះបន
�កែ់តងនង ឈរជំវញិនង អធិ�� នរហូតដល់ជីវតិ�តលបម់ករកនងវញិ។
េហយនងកំពុងរស់េ យបេ់នះ។ អនកចស់ទុំៃន�កមជំនុំររបស់ខញុ ំ េហតុអ�ី ពួកេគ
�តវបនបេ�ង នឱយេជ ថអ�ីៗទងំអស់�ចេ រចួ សូមមករក�ពះេ�យេ�ម ះ។

ដូេចនះ អនក�តវែតេ�ជសជេ�មស�តឹម�តវ។

58 ជថមីម�ងេទ ត �បេភទ ស�ីែដលបុរសនឹងេ�ជសេរ ស នឹងឆ�ុះប ច ំងពីមហិចឆ�
និងចរតិលកខណៈរបស់គត។់ �បសិនេបបុរសេ�ជសេរ ស ស�ីខុសេនះ �ឆ�ុះប ច ំង
ពីចរតិលកខណៈរបស់គត។់ េហយអ�ីែដលគតភ់ជ បខ់�ួនគត ់ បង� ញពីអ�ីែដល
េ កនុងខ�ួនគត។់ ស�ីឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីែដលេ កនុងបុរសេ េពលគតេ់�ជសេរ ស
នងស�មបេ់ធ��បពនធ។ �បង� ញពីអ�ីែដលេ កនុងខ�ួនគត។់ មនិថគតនិ់យយ
អ�ីេ ខងេ�កេទ េមលអ�ីែដលគតេ់រ បករ។

59 ខញុ ំេ ករយិល័យបុរសមន ក ់ េហយគតនិ់យយថគតជ់�គី�ទ ន ខទ ស់
ពទ័ធជំុវញិេ េលជ ជ ំង ែដលត ន�ីបូហគីវហូគីចស់កំពុងដំេណ រករ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ី
ែដលគតនិ់យយេទ។ ខញុ ំមនិេជ សកខីភពរបស់គតេ់ទ ពីេ�ពះវ ិ ញ ណរបស់គត់
កំពុងេផ� តេ េលេ�កិយ។ េតនិយយយ៉ងេមច៉ េបគតនឹ់ងេរ បករជមយួ
េកមង�សី អនកចេ�ម ង ឬចុះយ៉ង�េបគតនឹ់ងេរ បករជមយួម�ក��តសិីច
ឬ�គនែ់តជរកីគី�ទំេនប�� ត? �ឆ�ុះប ច ំង �បង� ញពីអ�ីែដលគតម់នេ
កនុងចិត�របស់គត ់អំពីអ�ីែដលផទះអនគតរបស់គតនឹ់ងក� យជ េ�យ�រែតគត់
បនយកនងេ ចិ ច ឹមកូនៗរបស់គត។់ េហយអ�ីកេ៏�យែដលនងេធ�េនះ គឺជ
វធីិែដលនងនឹងចិ ច ឹមកូនទងំេនះ។ ដូេចនះ �ឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីែដលេ កនុងបុរស។
បុរសែដលយក ស�ីែបបេនះ បង� ញែតអ�ីែដលគតគិ់តអំពីអនគត។

60 េតអនក�ច�សៃមថ�គី�ទ នេធ�េរ ងែបបេនះេទ? អត ់ េទ។ ខញុ ំមនិ�ចេទ។
�គី�ទ នពិត�បកដនឹងមនិែស�ងរកមច ស់ក��តីែដលមនស�មស់�សស់�� ត និង
េកមង�សីអនកចេ�ម ងនិងនរបីេ�មផ�ូវេភទេឡយ។ គតន់ឹងែស�ងរកតួអងគ�គី�ទ ន។
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61 ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ចមនអ�ីទងំអស់ �ចមនេកមង�សីមន កែ់ដលពិតជ
�� ត េហយេកមង�សីមន កេ់ទ ត �បែហលជនងខពស់ កមពស់របស់នងេមលេ ល�
ជងមយួេនះ េហយអនក�បែហលជ�តវលះបងស់�មបម់ន កេ់ទ ត។ ប៉ុែន��បសិនេប
នងមនិែមនជមនុស��សី ឬ �កសមជ ស�ីេទ េហយនង…ខញុ ំមនិខ�ល់ថនង
�� តឬកអ៏ត ់អនកគួរែតេមលចរតិរបស់នង ថេតនង�� តឬមនិ�� ត។
62 ឥឡូវេនះ �នឹងក� យជ �បសិនេប�គី�ទ នេ�ជសេរ ស�បពនធ គតគ់ួរែត
េ�ជសេរ ស ស�ីែដលេកតជថមីម�ងេទ តពិត�បកដ។ េ�យមនិគិតពីអ�ីែដលជ
សំបកខងេ�ករបស់នង។ �គឺជអ�ីែដលជរបស់នង ជអ�ីែដលេធ�ឱយនង
ែបបេនះ។ េហយបនទ បម់ក ម�ងេទ ត ែដលឆ�ុះប ច ំងពីចរតិេគរព�បតិបត�ិ�ពះ
របស់គតផ់ទ ល់ េហយឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីែដលេ កនុងចិត�របស់គតនិ់ងអ�ីែដលនឹង
េកតេឡងនេពលអនគត េ�ពះ�គ�ររបស់គតន់ឹង�តវបនចិ ច ឹមេ�យ ស�ី
ែបបេនះ ស�មបែ់ផនករអនគតស�មបផ់ទះរបស់គត។់
63 �បសិនេបគតេ់រ បករជមយួរ ៉កុឃី�តូចទំេនបទងំេនះ បុិនខងផ�ូវេភទ េត
គត�់ចរពឹំងអ�ី? េតផទះ�បេភទ�ែដលបុរស�ចរពឹំងថនឹងមន? �បសិនេប
គតេ់រ បករជមយួេកមង�សីែដលមនិមនសីលធម�៌គប�់គនអ់ំពីនងេដមបេី ផទះ
និងេមលែថផទះ េហយចងេ់ធ�ករេ កនុងករយិល័យរបស់នរ�មន ក ់ េតនងជ
េមផទះែបប�? អនកនឹងមនអនកេមលែថទរកនិងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ �ជករពិត។
64 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិសូវចូលចិត�រសជតិែបបទំេនប របស់ ស�ីេធ�ករេទ។ េ េពល
ខញុ ំេឃញ ស�ីទងំេនះមនឯកស�� នទងំេនះ ជិះជំុវញិទី�កង ជិះម៉ូតូ ដូចប៉ូលីស
�ជករ�ម៉ស់មយួចំេពះទី�កង�មយួែដលអនុ ញ តឱយ ស�ីេធ�ដូេចនះ។ េឃញ
េទ? េឃញេទ? កនុងនមជបុរសជេ�ចនែដលគម នករងរេធ� �បង� ញពីករគិត
ែបបទំេនបៃនទី�កងរបស់េយង។ �បង� ញពីភពេថកទប។ េយងមនិចបំចឱ់យ
ពួកេគមន ស�ីេ ខងេ�កដូចេនះេទ។ ពួកេគមនិមន�ជីវកមមែបបេនះេទ។
65 េ េពលែដល�ពះ�បទនឱយបុរសមន កម់ន�បពនធមន ក ់ �ទងប់ន�បទនអ�ី
ែដលល�បំផុតែដលគត�់ចផ�ល់ឱយគត ់ េ�កពីករសេ ងគ ះ។ ប៉ុែន�េ េពលែដល
នងពយយមយកកែន�ងរបស់បុរស បនទ បម់កនងនិយយអំពីអ�ីែដល��កក់
ជងេនះែដលគត�់ចទទួលបន។ ឥឡូវេនះ េនះមនិអីេទ។ េឃញេទ?

ឥឡូវេនះេយង�ចេឃញករអនុវត�ខងវ ិ ញ ណ។
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66 ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថ���កក ់ អនកគិតថ���កក ់ ប៉ុែន��ជករពិត។ េយងមនិខ�ល់
ថ���កកប់៉ុ�� េទ េយង�តវ�បឈមមុខនឹងករពិត។ េនះគឺជអ�ីែដល�ពះគមពរី
បេ�ង ន។ េឃញេទ?
67 ឥឡូវេនះេយងេឃញែផនករខងវ ិ ញ ណយ៉ងចបស់ ែផនកររបស់�ពះ
ស�មបេ់គហ�� ននេពលអនគតរបស់�ទងជ់មយួកូន�កមុនំេពលអនគត
របស់�ទងប់នេលចេចញេហយ។
68 �បសិនេបបុរសេរ បករជមយួម�ក��តីសិច អនកេឃញអ�ីែដលគតក់ំពុង
ែស�ងរកនេពលអនគត។ �បសិនេបបុរសេរ បករជមយួ ស�ីែដលមនិេ ផទះ អនក
េឃញអ�ីែដលគតក់ំពុងែស�ងរកនេពលអនគត។ េហយខញុ ំមនេពលមយួ…
69 េនះ�� បេ់ គួរឱយខ� ច ខញុ ំ�គនែ់តមន�រមមណ៍ថ�តវនិយយ�។ េហយខញុ ំ
—ជធមម��បសិនេបខញុ ំមន�រមមណ៍និយយេរ ងេនះ ខញុ ំគួរែតនិយយ។ េហយជ
ធមម��ជផ�ូវរបស់�ពះ។
70 ខញុ ំ—ខញុ ំធ� បេ់ េធ�ករជមយួអនកចិ ច ឹមសត� េដមបទិីញេគ�កបី។ េហយខញុ ំ
បនកតសំ់គល់ថបុរសចំ�ស់ែតងែតសម�ងឹ�តងេ់ មុខេមេគមុនេពលគត់
េ េដញៃថ�។ បនទ បម់កគតែ់បរកបលនង េហយេមលេ េ�កយ។ ខញុ ំេដរ�ម
គត ់ េមលគត។់ េហយគតេ់មល�ចុះេឡង េប�េមលេ មនិអីេទ �ងកយទំ
អមូល។ បនទ បម់កគតង់កមកេមលមុខ� េហយេពលខ�ះគត�់គវកីបល េហយ
េដរេចញេ ។

ខញុ ំបននិយយថ “េជហ� ខញុ ំចងសួ់រអនកេរ ងមយួ។”
គតប់ននិយយថ “និយយមកចុះ ប៊លី។”

71 េហយខញុ ំបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកែតងែតេមលេគេនះចំពីមុខ?” ខញុ ំ
បននិយយថ “�េមលេ មនិអីេទ ល�—េគធងនល់�។”
72 គតេ់ឆ�យថ “ខញុ ំចង�់បបអ់នក េកមង�បសេអយ អនកមនអ�ីជេ�ចនែដល�តវ
េរ ន។” េហយខញុ ំ—ខញុ ំបនដឹងបនទ បពី់គត�់បបខ់ញុ ំ។ គតប់ន�ថ “ខញុ ំមនិខ�ល់ពី
រេប បែដល�បេងកតេឡងេទ។ ��ចជ�ចេ់គល�ស�មបក់រេមលេឃញ។ ប៉ុែន�
�បសិនេប�សម�ងឹៃ�ពេ េលមុខរបស់� ចូរអនកកុំទិញ�ឱយេ�ះ។”

បននិយយថ “េហតុអ�ីបនជដូេចនះ េ�កេជហ�?”
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73 “ែមនេហយ” បនបែនថមថ “េរ ងដំបូងគឺ” ថ “នងនឹងមនិែដលេ េសង ម
េទ។” េហយគតប់នបន�ថ “េរ ងបនទ បគឺ់� នឹងមនិេធ�ជម� យរបស់កូន�
េឡយ។” េហយនិយយថ “ពួកេគ�កន់ងេ កនុងប៊ចិឥឡូវេនះ មូលេហតុគឺនង
ធត។់ អនកែលង� េ�យសម�ងឹៃ�ព �នឹងរតរ់ហូតសម� បខ់�ួនឯង។”
74 ខញុ ំបននិយយថ “អនកដឹងេទ ខញុ ំបនេរ នអ�ីមយួ ខញុ ំេជ ថ�អនុវត�ចំេពះ ស�ី
ផងែដរ។” �តវេហយ។ �តវេហយ។
75 ៃ�ពេនះ េមលេ ដូច រកិឃី� សូមេ ឱយឆង យពីនង �បសៗេអយ ជង
អ�ីៗទងំអស់ែដលមនពណ៌េខ វេ ពីេលែភនកនង។ េហយខញុ ំមនិបន…ខញុ ំនឹងមនិ
ចងប់នេនះេទ។ ខញុ ំមនិគិតថ�ក� យជ�គី�ទ នេទ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថទូរទស�ននិ៍ង
�ក�សនិយយថ�� តប៉ុ�� េទ។ �ជទិដ�ភពគួរឱយរនធត ់ និងគួរឱយខ� ចបំផុត
ែដលខញុ ំមនិធ� បប់នេឃញេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។
76 េ េពលែដលខញុ ំបនេឃញ�ជេលកដំបូងេ ទីេនះេ ឯ��រ�� នក�ីហ�
តុន េ �ពឹកមយួ េ េពល��រេពល�ពឹក… ខញុ ំេឃញពួកេគខ�ះេទ តជនរ ី
វយ័េកមងេឡងមក។ បង�បស ��គ នៃ់�ប េទបែតចូលមក និងខញុ ំ។ េហយ
គតប់នចុះេ ជនេ់�កម។ េហយខញុ ំេមល េហយេកមង�សីេនះចូលមក។ ខញុ ំ
យល់ថ “អ ច ឹង ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ។” ខញុ ំមនិែដលេឃញ�ពីមុនេទ។ �
ជ�បេភទ១។ អូ �េមលេ ដូចជនង�តវបនេគដឹង អនកដឹងេទ �គនែ់តជ
�បេភទែដលេមលេ គួរឱយអស់-សំេណ ច។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិនិយយថជេរ ងកំែប�ង
េទ ខញុ ំ—ខញុ ំនិយយអ ច ឹង…អនកដឹងេទ ខញុ ំធ� បេ់ឃញឃ�ង ់ ខញុ ំជអនកផ�យដំណឹង
ល� ខញុ ំបនេឃញករភតិភយ័�គប�់បេភទ អនកដឹងេទ ពីរេប ប…ៃនជំងឺ េហយខញុ ំ
នឹងេដរេ រកនរវីយ័េកមងេនះេហយ�បបន់ងថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំជអនកដឹកន ំ ខញុ ំ
—ខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នកឈ។ឺ េត—េតអនកចងេ់�យខញុ ំអធិ�� នេ�យអនកេទ?”
េហយខញុ ំមនិែដលេឃញអ�ីដូចេនះេទ។ េហយបនទ បម់ក េ ទីេនះមនពីរឬបីនក់
េទ ត ចូលមក។ ខញុ ំបន�តលបម់កវញិេហយរងច់។ំ
77 េហយបង�បស ��គ នៃ់�ប បនមកែកបរ ដូេចនះខញុ ំបននិយយថ “បង
��គ នៃ់�ប?” គត�់បែហលជេ ទីេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េតមនប � អ�ី
ជមយួ ស�ីេនះ?” េឃញេទ?

េហយគតប់ននិយយថ “េនះេហយជ ករ�បផត។់”
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78 ខញុ ំបននិយយថ “អ ច ឹង ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ!” េឃញេទ? ខញុ ំគិតថពួកេគគួរែត
មននងេ កនុងផទះសត�ល�ិតេ កែន�ង�មយួ អនកដឹងេទ កុំឱយ�ផទុះេឡងេល ស�ី
ដៃទេទ ត។
79 ប៉ុែន�អនកដឹងេទអនក�តវេរ បចំែផនករ េមលករ អធិ�� ន េ េពលអនក
េ�ជសេរ ស។ ដបតិេយងេឃញ�មរយៈ�ពះបនទូលសនយ។ នងែដលជកូន�កមុំ
ែដលបុរសនឹងេ�ជសេរ សេនះនឹងឆ�ុះប ច ំងពីចរតិលកខណៈរបស់គត។់ �
ឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីែដលេ កនុងគត។់
80 ឥឡូវេនះ អនក�ច�សៃមេមលបុរសមន កែ់ដលេពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ យកអ�ីែដលដូចេនះេធ�ជ�បពនធ? ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំេមលមនិេឃញេទ បង�បស
ឥឡូវេនះ �បែហលជខញុ ំ�គនែ់តជមនុស�ចស់។ ប៉ុែន� អនកដឹងេទ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត
មនិ�ចយល់បន េឃញេទចូរកតសំ់គល់ េ�ពះ�នឹងឆ�ុះប ច ំងពីអ�ីែដលេ កនុង
ខ�ួនគត។់ នងនឹងជួយគតេ់ធ�ផទះអនគតរបស់គត។់
81 ឥឡូវេនះ បនទ បម់ក េ េពលែដលេយងផ� ស់ប�ូរ�តឡបម់កវញិ ឥឡូវេនះ
មយួែភ�ត េ ែផនកខងវ ិ ញ ណ។ េហយេ េពលែដលអនកេឃញ�កមជំនុំមយួ
ែដលមនេ កនុងេ�កិយ េធ�សកមមភពដូចេ�កិយ កររពំឹងទុកដូចេ�កិយ
ករទទួលទនរបស់េ�កិយ �បប់ ញ ត�ិរបស់�ពះដូចជគតម់និែដលសរេសរ�
បនទ បម់កអនក—អនក�ច�សៃមថ�ពះ�គីសទនឹងមនិយកកូន�កមុដូំចេនះេទ។ េត
អនក�ច�សៃមថនឹងយក�ពះវ�ិរទំេនបស�មបកូ់ន�កមុេំ ៃថងេនះេទ? មនិែមន
ជមច ស់របស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំមនិ…ខញុ ំេសទរែតមនិ�ចេមលេឃញេនះេទ។ េទ។ សូម
ចងចថំ ឥឡូវេនះ បុរសមន កនិ់ង�បពនធរបស់គតគឺ់ែតមយួ។ េតអនកនឹងចូលរមួ
ជមយួមនុស�ែបបេនះេទ? េបអនកចងែ់មន េនះពិតជេធ�ឱយខញុ ំខកចិត�នឹងជំេន
របស់អនក។
82 េហយចុះយ៉ង�វញិ ចុះ�ពះជមច ស់បនចូលរមួជមយួអងគ�ទងដូ់ចអ�ី
ែដលជ�សីេពសយ និកយដូចេនះ និកយធមម�? អនកគិតថ�ទងនឹ់ងេធ�� “មន
ទ�មងៃ់នភពជ�ពះប៉ុែន�បដិេសធអំ�ចរបស់�”? �ទងគ់តនឹ់ងមនិែដលេធ��
េទ។ នង�តវែតមនចរតិលកខណៈរបស់នងេ កនុងនង។ �កមជំនំុពិត ែដល
េកតជថមីម�ងេទ ត �តវែតមន—តួអងគែដលមនេ កនុង�ពះ�គីសទ េ�ពះប�ីនិង�បពនធ
គឺែតមយួ។ េហយ�បសិនេប�ពះេយសូ៊វេធ�ែតអ�ីែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះជមច ស់
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�ទងរ់ក��ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ហយបង� ញ�ពះបនទូល�ទង ់ កូន�កមុរំបស់�ទងនឹ់ង
�តវមនចរតិលកខណៈដូចគន ។ នងមនិ�ច ជនិកយ េ�យេហតុផល�មយួ
េទ។ េ�ពះ អ ច ឹង មនិថអនកចងនិ់យយប៉ុ�� េទ “អតេ់ទ” នង�តវបន�គប�់គង
េ�យ�កម�បឹក��មយួ ែដល�បបន់ងពីអ�ីែដល�តវេធ�និងអ�ីែដលនងមនិ�ច
េធ�បន េហយ ជេ�ចនដង ឆង យពី�ពះបនទូលពិត។
83 ���កកេ់ពកេហយែដលេយងេ ឆង យពីអនកដឹកនពិំត�បកដែដល�ពះទុក
ឱយេយងដឹកន�ំកមជំនំុ។ �ទងម់និែដលប ជូ ន�បធនរដ�េទ។ �ទងម់និែដលប ជូ ន
ប៊សី�ព ខឌីណល បូជចរយ សេម�ចប៉បេទ។ �ទងប់នប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ស�មប�់កមជំនុំ េដមបដឹីកន�ំកមជំនុំ។ “េ េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយង
មក �ទងនឹ់ងនអំនកេ រកេសចក�ីពិតទងំអស់ បង� ញេរ ងទងំេនះដល់អនក ែដល
ខញុ ំបន�បបអ់នក េហយចូរនពំួកេគមករលឹំកអនក េហយនឹងបង� ញអនកនូវអ�ីៗែដល
នឹងមកដល់។” �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវេធ�ែបបេនះ។ ឥឡូវេនះ ពួកជំនំុសមយ័
ទំេនបស�បក់រេនះ។ ពួកេគមនិចូលចិត�� ដូេចនះេតនង�ចេធ�ជកូន�កមុរំបស់
�ពះ�គីសទយ៉ងដូចេម�ច? �បជជនសព�ៃថងកំពុងេ�ជសេរ សនិកយទំេនប។ អ�ី
ែដល�េធ� ��គនែ់តឆ�ុះប ច ំងពីករយល់ដឹងមនិល�របស់ពួកេគអំពី�ពះបនទូល
ប៉ុេ�� ះ។
84 ខញុ ំមនិចងេ់ធ�ឱយឈចឺបេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំចងទុ់កឱយ�សីុជេ� រហូតដល់អនកេមល
េឃញ�។
85 ខញុ ំបនេរ បករឱយគូ�� មភីរយិជេ�ចន ប៉ុែន��ែតងែតរលឹំកខញុ ំអំពី�ពះ�គីសទ
និងកូន�កមុរំបស់�ទង។់ ពិធីមងគលករមយួែដលខញុ ំបនសែម�ងេ ទីេនះ កលពី
េពលមុន—�ពិតជេរ ងដអ៏�ច រយេ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ �មនរយៈេពលជេ�ចនឆន ំ
មកេហយ េ េពលែដលខញុ ំេទបែតជអនកដឹកនវំយ័េកមង។
86 បង�បសខញុ ំេធ�ករេ —ភ�ីបបិ់លយូេអ។ ខញុ ំមនិដឹងថមនអនក�ធ� ប់
ចងចេំរ ងេនះឬអត ់ ឬមនអនក�ចស់ដូចខញុ ំេទ។ េហយេនះគឺជ—គេ�មង
ែដលរ�� ភបិលមន។ េហយបង�បសរបស់ខញុ ំបនេធ�ករ�បែហល�មសិបម៉យ
ល៍។ ពួកេគកំពុងជីកយកបឹងមយួចំនួនែដលជគេ�មងអភរិក�។
87 េហយមនេកមង�បសមន កេ់ធ�ករេ ទីេនះ ជមយួគត ់ ពីឥ�� �យ�
ប៉ូលីស �បែហល មយួរយម៉យល៍ពីេលេជហ�ឺ�នវ់លីជកែន�ងែដលខញុ ំ—ខញុ ំេ
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ឬរស់េ ។ េហយមន…ៃថងមយួ គតនិ់យយេ បង�បសខញុ ំ គតនិ់យយថ
“ដុក” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំចងប់ន…ខញុ ំនឹងេរ បករ �បសិនេបខញុ ំ�គនែ់ត
មន�បក�់គប�់គនេ់ដមបចីំ�យដល់�គអធិបបយ។” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
—ខញុ ំមនលុយ�គប�់គនេ់ដមបទីទួលបន�ជញ បណ័� របស់ខញុ ំ ប៉ុែន�” បននិយយថ
“ខញុ ំមនិមន�បក�់គប�់គនេ់ដមបបីងេ់ �គគង� លេនះេទ។”
88 ដុកបននិយយថ “ែមនេហយ បង�បសខញុ ំគឺជ�គអធិបបយេហយ—េហយ
គត—់គត�់ចេរ បករឱយអនកបន។” គតប់ននិយយថ “គតម់និែដលគិតៃថ�
មនុស�ពីេរ ងែបបេនះេទ។”

គតប់ននិយយថ “េតអនកនឹងសួរគតថ់េតគតនឹ់ងេរ បករឱយខញុ ំេទ?”
89 ែមនេហយ េ យបេ់នះបង�បសខញុ ំបនសួរខញុ ំ។ ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេប
គតម់និធ� បេ់រ បករពីមុនេទ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ េហយពួកេគ…អ�ី�គបយ៉់ង
គឺជករ�តឹម�តវទងំអស់។”

គតប់ននិយយថ “�តវេហយ ខញុ ំនឹងសួរគត។់”

េហយខញុ ំបននិយយថ “េបមនែមន �បបគ់តឱ់យចុះមក។”
90 ដូេចនះ េ េពលៃថងេ រម៍កដល់េហយេកមង�បសេនះចុះមក។ �ជេរ ងដ៏
អ�ច រយស�មបខ់ញុ ំ ែដលែតងែតេមលេ េ�កយេរ ងេនះ។ ខញុ ំបន…រេស លមន
េភ� ងធ� ក ់ និងរថយន�ម៉ក ឆឺរ ៉ែូលតចស់ ជមយួនឹងចេងក ងមុខ ែដលមនែខ�
ជមយួែខ�េភ�ងែដលេបកេឡងេល ខងមុខ។ មយួរយៈបនទ បពី់ខញុ ំបនបតប់ង់
�បពនធខញុ ំ េហយខញុ ំកំពុងេ  បនទបតូ់ចពីរ។ េហយ—េហយ ដុកេ ទីេនះជមយួខញុ ំ
រងច់ពំួកេគ។
91 េហយយ—េហយេកមង�បសមន កប់នចុះពី�ន េហយគត�់បកដជ
េមលេ មនិដូចជកូនកំេ�ះេទ ចំេពះខញុ ំ ឬចំេពះនរ�មន ក ់ខញុ ំ�ម ន។ បទ។
ខញុ ំ�ចទិញែសបកេជងល�មយួគូ កនុងមយួដុ�� រកន�ះ។ េហយគតម់នមយួគូ ែដល
ជិត�ចែ់ខ�រេហយ។ េហយេខរបស់គតពិ់តជមនទមងនធ់ងន។់ េហយគតម់ន
�វធំ�វយឺតចស់មយួេនះ។ ខញុ ំមនិ�ម នថអនកជមនុស�ចស់ខ�ះចងចេំទ។
�េមលេ ដូចជ�បនេបកកនុងម៉សីុនេបកគក ់ េ�យមនិបន�ងសម� ត
េហយ��តវបនរុជំបគ់ន ដូចេនះ េហយ�ជងេឡងេល។
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92 និង— ស�ីតូចមន កប់នេចញមកពីចំេហ ង េ�យមន អូ សេម� កបំពកប់ន�ិច
ពួកេគខ�ះេស� កពករ់ ៉បូ�ងតូច�ចឡឹង។
93 ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំមនកំហុសកនុងករេ ទំនិញ�បេភទេនះ ម�ង។ ហគីង�ំ
ខញុ ំេជ ថ��តវបនេគេ អ ច ឹង។ េហយដូេចនះ�គឺជ…[�កមជំនំុេសច—េអដ។] ខញុ ំ
បននិយយខុសម�ងេទ ត។ ខញុ ំ—ខញុ ំែតងែតេធ��។ េហយខញុ ំបននិយយថ…
94 នងចុះពី�ន េហយពួកេគេឡងជេណ� រ។ េហយ—េហយេ េពលែដល
ពួកេគេដរចូលមក នងគឺជេរ ងកំសត ់នង…ខញុ ំគិតថ នង �គនែ់តអ�ីែដលនង
មនគឺសំពតម់យួ។ េហយនងមនិមនែសបកេជងេទ េសទរែតគម នពក។់ នងបន
ជិះទូកពី អុីនឌី�ប៉ូលីស ចុះមក។ មនសកតូ់ចមយួទម� កចុ់ះមកខងេ�កយ
ែវង ដូចបនទះក� រេ ពីេ�កយខនងរបស់នង។ េមលេ េកមង�ស់។

េហយខញុ ំបននិយយេ កនន់ងថ “េតអនកមន�យុ�គប�់គនេ់ដមប ី
េរ បករេហយឬេ ?”
95 នងបននិយយថ “ចស េ�ក។” េហយនងបននិយយថ “ខញុ ំមនករ
អនុ ញ តជ�យលកខណ៍អក�រពីឪពុកនិងម� យខញុ ំ។” នងបននិយយថ “ខញុ ំ�តវ
បង� ញ�—េ តុ�ករេ ទីេនះ េដមបទីទួលបន�ជញ បណ័� របស់ខញុ ំ។”
96 ខញុ ំបននិយយថ “�តឹម�តវេហយ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងនិ់យយ
ជមយួអនកបន�ិចមុនេពលេយងេរ បចំពិធីមងគលករេនះ។” ពួកេគបនអងគុយ
ចុះ។ េកមង�បសបន�សម�ងឹេមលជំុវញិបនទប។់ គត�់តវករកតស់ក ់េ�ពះ���កក់
�ស់។ េហយគតប់ន�សម�ងឹេមលជំុវញិបនទប។់ គតម់និ�� បខ់ញុ ំេទ។ ខញុ ំបន
និយយថ “កូន�បសខញុ ំចងឱ់យអនក�� បនូ់វអ�ីែដលខញុ ំនិយយ។”

បននិយយថ “បទ េ�ក។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “េតអនក�ស�ញ់េកមង�សីេនះេទ?”
គតប់ននិយយថ “បទ េ�ក។ ខញុ ំ�ស�ញ់។”
ខញុ ំបននិយយថ “អនក�ស�ញ់គតេ់ទ?”
“ចស េ�ក។ ខញុ ំ�ស�ញ់។”

97 ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះេតអនកមនកែន�ងេដមបយីកនងបនទ បពី់អនក
េរ បករេហយឬេ ?”
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បននិយយថ “បទ មនេ�ក។”
98 ខញុ ំបននិយយថ “�តឹម�តវេហយ។ ឥឡូវេនះ” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចងសួ់រ
អនកេរ ងមយួ។ ខញុ ំយល់េហយ អនកកំពុងេធ�ករេ ទីេនះេលភ�ីបបិ់លយូេអ។”

េហយគតប់ននិយយថ “បទ េ�ក។” េនះគឺ�បែហលដបពី់រដុ�� រកនុង
មយួសប� ហ៍។

ខញុ ំបននិយយថ “េតអនកគិតថអនក�ចចិ ច ឹមជីវតិនងបនេទ?”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំ�ចេធ�បន។”

99 េហយខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ មនិអីេទ។” េហយខញុ ំបននិយយថ
“ឥឡូវេនះ ចុះយ៉ង�េបគតេ់ចញពី…ចុះយ៉ង�េបគតប់តប់ងក់រងរេនះ
ប�ូន�សី? េតអនកនឹងេធ�អ�ី រត�់តលបេ់ ផទះវញិ េ ម៉កប៉់របស់អនក?”

នងបននិយយថ “េទ េ�ក។ ខញុ ំនឹងេ ជមយួគត។់”
100 េហយខញុ ំបននិយយថ “ចុះ េបេ�ក មនកូនបីឬបនួនកគ់ម នអ�ីចិ ច ឹម
ពួកេគេទ េហយអនកគម នករងរេធ�េទ។ េតអនកនឹងេធ�អ�ី ប ជូ ននងេ ឆង យ?”
101 បននិយយថ “េទ េ�ក។ ខញុ ំនឹងតសូ៊េ មុខ។ េយងនឹងេធ���មវធីិ
�មយួ។”
102 ខញុ ំមន�រមមណ៍តិចតួច។ េហយខញុ ំេឃញថគតពិ់តជ�ស�ញ់នង េហយ
ពួកេគ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ ខញុ ំបនេរ បករឱយពួកេគ។
103 បនទ បម់កខញុ ំឆងល់ថេតគតយ់កនងេ �? ពីរបីៃថង ខញុ ំបនសួរេ បង�បស
ខញុ ំថ ដុក េតេគេ ឯ�។ គតប់ននិយយថ “ចុះេ ញូ�ល់បនី” ទី�កងតូច
មយួេ ពីេ�កមេយង។
104 េហយេ �មដងទេន�ជកែន�ងែដលខញុ ំ�កសំ់ណប៉�ងំ ជកែន�ងែដល
ខញុ ំេ ជេរ ង�ល់ៃថងេ េពលែដលខញុ ំេ —ខញុ ំជតែខ�រ។ ដូេចនះេ េពលែដល
សមជិកេផ�ងេទ ត ពួកេគទងំអស់គន អងគុយជំុវញិ និយយេរ ងកំែប�ងនិងេរ ង
េផ�ងៗ ខញុ ំនឹងេឡង�នេហយចុះេ ឯទេន�េហយអធិ�� នកនុងអំឡុងេពលេនះ
េ ទីេនះ េហយ�ន�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំ េ េ�កមសំណប៉�ងំដធ៏ំមយួែដលជ
កែន�ងកមមករែដកចស់ៗេធ�ករ។ េ ទីេនះមនរេទះរញុចស់ៗជេ�ចន�កេ់
ទីេនះ។
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105 េហយមតិ�មន កេ់នះបនចុះេ ទីេនះេហយមនធុង�នមយួកនុងចំេ�ម
េនះេហយបនេឃញគតនូ់វទ� រមយួេ កនុងេនះ។ េហយបនយកកែសតនិង
ប៊ូតុងតឹងៗ។

106 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដល�គ ល់ប៊ូតុងតឹងៗគឺជអ�ី? ដូេចនះមនិមនេទ
េ េខន�គីេនះេទ។ �គឺយក�ក�សកតុងេធ�េកស �កជ់�បអបតូ់ចមយួ បិទ
ែតមបន�ចិ។ េហយបនទ បម់ករញុ�ចូល…េនះគឺជប៊ូតុងតឹង។

107 ដូេចនះពួកេគបន�ក�់�គបទងំអស់។ េហយគតប់នេឡងេ ទីេនះេដមប ី
េធ�ែដកេហយបនរបស់ខ�ះ េហយបនេបះជំ�នមយួ េដមបេីឡងមក។ េហយ
មន�បអបច់ស់ៗខ�ះ េហយមនតុេ�យគត។់ េហយខញុ ំគិតថ មយួៃថង “ខញុ ំនឹង
ចុះេ េមលថេតពួកេគ�ពមគន យ៉ងដូចេម�ច។”

108 �បែហល�បមំយួែខមុនេនះ ខញុ ំបនេរ បករឱយកូន�សីរបស់ អុី វ ីៃណ ជមយួ
កូន�បសរបស់ អុី ធី �� យេឌ។ អុី វ ីៃណ ជបុរសមន កក់នុងចំេ�មអនកមនបំផុត
េ េលទេន�អូៃហអូ េហយ អូ ដំេណ រករេ�ងច�កធំៗឆ�ងកតទី់េនះ េធ�ឱយមនផទះ
ទងំេនះ ជេដម។ េហយ—េហយ�� យេឌ អុី ធី �� យេឌ គឺជ�កមហុ៊នខ�ចនិ់ង
�កសែដលជកូនរបស់េសដ�ី។ េហយខញុ ំបនេរ បករឱយពួកេគ។

109 េហយខញុ ំបន�តលបេ់ កែន�ងមយួវញិ អនុវត���បែហលពីរសប� ហ៍ េហយ
ខញុ ំនឹង�តលបម់កវញិេ កនុងស�ងម់យួេហយលុតជងគងេ់លេខនយ។ េហយអ�ីៗ
ទងំអស់ែដលខញុ ំធ� បឆ់�ងកត ់ េសទរែត�តវឆ�ងកតេ់ដមបេីរ បករឱយគូ�� មភីរយិ
េនះ! េហយេ េពលែដលពួកេគេចញមក េហតុអ�ី ពួកេគ… ប�ី�បពនធតូចមយួគូ
េនះបនឈរេ ទីេនះកនុងបនទបច់ស់តូចមយួែដលេយងមន�ឡុងតូចនិងែ�គ
បត ់ប៉ុែន�ពួកេគទងំពីរបនេរ បករេ�យពិធីែតមយួ។

110 េហយបនទ បម់ក េ ៃថងមយួ ខញុ ំគិតថខញុ ំនឹងចុះេ ជួបប�ី�បពនធអនកមនមន ក់
េនះ។ ពួកេគមនិចបំចេ់ធ�ករេទ ឪពុករបស់ពួកេគជេសដ�ី បន�ងសងផ់ទះ
ដល៏�មយួដល់ពួកេគ។ និយយេ�យ�តងេ់  អុី វ ី ៃណេនះ េ ទីេនះ េ េល
ភន ំ កូនេ�ទ� ររបស់គតម់នចំនួន១៤ ក�៉តេ់ េលវមិនដធ៏ំរបស់គត។់ ដូេចនះ
អនក�ច�សៃមថេតផទះ�បេភទ�ែដលពួកេគរស់េ ។ ពួកេគមនិ�តវេធ�ករេទ។
ពួកេគមនកឌី�កដ�៏សស់�� តផ�ល់ឱយពួកេគជេរ ង�ល់ឆន ។ំ េហយមនែត
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កុមរប៉ុេ�� ះ េហយពួកេគមនអ�ីៗ�គបយ៉់ងែដលពួកេគចងប់ន។ េ េពលខញុ ំ
េដរេឡងេ មយួៃថង…
111 ឥឡូវេនះ រេប បែដលខញុ ំ�គ ល់ពួកេគជមយួមតិ�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគគឺជ
មតិ�ល�របស់ខញុ ំ។ េយងទងំអស់គន បនរបួរមួគន ។ េហយេនះជរេប បែដលខញុ ំ
�គ ល់ េ េពលពួកេគចងឱ់យខញុ ំេរ បករឱយពួកេគ។
112 ដូេចនះខញុ ំបនេឡងេ សួរសុខទុកខពួកេគ។ ខញុ ំេចញពីខងេ�កហ�ដចស់
របស់ខញុ ំ េ ខងេ�ក េហយេដរេឡងជេណ� រ។ និង—េហយខញុ ំេ�កកេឡង ជិត
បន�ិច េហយខញុ ំបនឮពួកេគ។ េហយពួកេគពិតជរវល់។ ពួកេគ�ចែណនគន
េ វញិេ មក។ ពួកេគធ� បេ់ �។ំ នងជ�សី�� តខ� ងំ�ស់។ េហយ
នងគឺជ�បេភទមយួកនុងចំេ�មម�ក��តីស�មស់ទងំេនះ។ នងបនយក
រង� នជ់េ�ចនេ ទីេនះ េហយបនឈនះរថយន�និងវតថុមយួចំនួន ស�មបេ់ធ�ជ
បវរក ញ ស�មស់។ េហយខញុ ំេមលេ ពួកេគ េហយមន កក់ំពុងឈរេ �ជងមខ ងនិង
មខ ងេទ ត រអ៊ូរទអំំពីេកមង�បសមយួចំនួនែដលនងបន�ជំមយួ ឬេកមង�សីខ�ះ
ឬអ�ីមយួ។
113 េពលខញុ ំេឡងមក ពួកេគបនេ�តយ៉ងេល នេហយចបគ់ន េ វញិេ មក
េ េលឥដ� និងពួកេគ—ៃដរបស់ពួកេគ ឆ�ងកតក់ំ�លឥដ� េដរេ រកទ� រ។ បន
និយយថ “េហតុអ�ី ជំ�បសួរ បង�បស �បណ�!ំ េតអនកសុខសបបយជេទ?”

បននិយយថ “មនិអីេទ។ េតអនកទងំអស់គន សុខសបបយជេទ?”
114 េហយ “អូ!” គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ…េយងសបបយចិត��ស់។ េយង
មនិអីេទ ែមនេទ?”

េហយនងបននិយយថ “ចស បងសម� ញ់។” េឃញេទ?
115 ឥឡូវេនះ អនកេឃញេទ េហយអនកកំពុង�កអ់�ីែដលមនិពិត។ ឥឡូវេនះ អនក
មនិ�ចទទួលបនភពកកេ់ក� េ�យេភ�ង�បពណ៌ ដូចជ�ពះវ�ិរខ�ះពយយម
�បពណ៌េពនទីកុស� អំពីអ�ីែដលបនេកតេឡងកលពីមយួពនឆ់ន មំុនឬពីរ
ពនឆ់ន មំុន។ អនកមនិ�ចកកេ់ក� េ�យេភ�ងែដល�បពណ៌េទ។ ៃថងបុណយ
ទី៥០គឺពិត�បកដដូចសព�ៃថងេនះ។ េឃញេទ? បទ។ េភ�ងេ ែតធ� កចុ់ះ។ �
មនិែមនជេភ�ងែដល�បពណ៌េទ។ �ជេភ�ងពិត។
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116 ដូេចនះ ពួកេគ �គនែ់តេ ទីេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងរ់ស់េ ដូចេនះ
េទ។
117 “អូ!” ខញុ ំគិត “អនកដឹងេទ �គនែ់តចុះពីេល�ចងំថមេចទេ ទីេនះនិងេលទេន�
មនកែន�ងែដលប�ី�បពនធេនះេធ�ឱយខូច។” ខញុ ំគិត “រេស លៃថងេ រម៍យួខញុ ំបនរអិល
េជងធ� កេ់ ទីេនះ េហយេមលពីរេប បែដលពួកេគចុះស�មងគន ។”
118 ដូេចនះខញុ ំ កខ�កេ់ េលមុខនិងសំេល កបំពកក់ខ�កេ់ េលឧបករណ៍របស់ខញុ ំ។
ខញុ ំគិត “ខញុ ំនឹងេ ឯពួកេគ។” ខញុ ំរអិលេជងដូចខញុ ំកំពុងេមលអុីសូឡងែ់ដល�តវ
រនទះបញ់ឬអ�ីមយួ េហយេ េពលខញុ ំេដរែកបរែខ�ទូរស័ពទ ែខ�េអឡិច�តនិច�ម
ដងទេន�។ េហយមនរថយន�ម៉ក ឆឺរ ៉ែូលតចស់មយួេ�គ ងកំពុងេរ បចំេ
ខងមុខ។ �បែហលមយួឆន េំ�កយមក បនទ បព់ីខញុ ំបនេរ បករឱយពួកេគ។ េហយ
មន—ទ� …ទ� របនេបកេហយខញុ ំ�ចឮពួកេគនិយយ។ ដូេចនះសេម�ងេនះ�� ប់
េ ដូចជមនុស��កពុ់ត ប៉ុែន�ខញុ ំេដរេ ជិតលមមរហូតដល់ខញុ ំ�ច�� បេ់មល
អ�ីែដលពួកេគកំពុងនិយយ។ បនឈរេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំ�គនែ់តចងដឹ់ង
ស�មបខ់�ួនខញុ ំ។
119 ខញុ ំចូលចិត�ែស�ងយល់េហយ�តវ�បកដថខញុ ំដឹងថខញុ ំកំពុងនិយយអំពីអ�ី។
េនះគឺជវធីិែដលខញុ ំេធ�អំពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េត�ជករពិតរកឺម៏និែមនជ
ករពិត? េត�ទងនឹ់ងរក��ពះបនទូលរបស់�ទងឬ់កម៏និរក��ពះបនទូល�ទង?់ �ទង់
មនិរក��ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ទ េនះ�ទងម់និែមនជ�ពះេទ។ េឃញេទ? �ទងរ់ក�
�ពះបនទូល�ទងគឺ់ជ�ពះ។ េឃញេទ?
120 ដូេចនះខញុ ំចងេ់ឃញពីរេប បែដលពួកេគ�តវគន ។ េហយខញុ ំចូល�មចំេហ ង �
ពិតជងយ�សល។ ខញុ ំឮគតនិ់យយថ “អូ អូនសម� ញ់ ខញុ ំចងយ់ករបស់េនះមក
ឱយអនក ខ� ងំ�ស់។”
121 នងបននិយយថ “ឥឡូវេនះ េមលចុះ បងសម� ញ់។” នងបននិយយថ
“រ ៉បូេនះមនិអីេទ។” នងបននិយយថ “េហតុអ�ី េនះ�គនែ់តល�។” បននិយយ
ថ “ខញុ ំសូមេកតសរេសរ។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទ…”
122 ខញុ ំបនចុះដូេចនះ ខញុ ំ�ច�កេឡកេមល�មរយៈ�ន មេ�បះ ែដលជកែន�ង
ែដលទ� រ�តវបនរេបកេចញេ កនុងេនះ។ េ ទីេនះ គតប់នអងគុយេ ទីេនះ
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េហយនងេ េលេ � របស់គត។់ និងៃដរបស់គតេ់ ជំុវញិនងេហយៃដរបស់
នងេ ជុំវញិគត។់ េហយគតម់នមកួចស់មយួកនុងចំេ�មមកួចស់ៗ
ទងំេនះ េហយគតប់ន�ករ់នធតូចមយួ កិន�ចុះ ែផនកខងេល េហយទញេចញ
មូលបបទនប�័តរបស់គត។់ គត—់គតក់ំពុង�ក�់េ េលតុ។ បននិយយ
ថ “េ�ចន�ស់ស�មបេ់�គ ងេទស។ េ�ចន�ស់ស�មបក់រធន�៉បរ់ង។
េហយេ�ចនេ េល�ន។” េហយពួកេគមនិ�ចេធ�ឱយ�បសព�គន បន។ មករក
េមល គតប់នេឃញរ ៉បូតូចមយួេ ទីេនះ�មបង�ួច កំពុងេមល�ពីរបីសប� ហ៍
ែដល�តវចំ�យ�បកម់យួដុ�� រនិងឬអ�ីមយួ។ គតច់ងប់ន�។ បននិយយ
ថ “ែមនេហយ អូនសម� ញ់ អនកេមលេ �� ត�ស់។” េហយគតប់ននិយយ
ថ…
123 នងបននិយយថ “ប៉ុែន� បងសម� ញ់ ខញុ ំ—ខញុ ំមនរ ៉បូមយួេហយ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ
ពិតជមនិ�តវករ�េទ។” េឃញេទ? េហយមច ស់ក��តីតូចេនះ…
124 េហយខញុ ំបនថយេ�កយ េហយេមល។ ខញុ ំ�ចេមលេឃញ—ជេណ� រេ
ខងេលផទះេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំឈរេ ទីេនះេហយេមល ពីរបីនទី។ ខញុ ំគិត “េត
អនក�ជអនកមន?” ខញុ ំគិត “�បសិនេបប៊លី�ប� ំ�បសិនេបអនកចងយ់កកែន�ង
មយួ េតអនកនឹងេ �?” ស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំមនិយករបស់�� តេនះេឡងេលកំពូលភនំ
េទ។ ខញុ ំនឹងយកតួអងគេនះមកទីេនះ កនុងនមជេមផទះពិត�បកដ នរ�មន កែ់ដល
�ស�ញ់ខញុ ំេហយបនេ ជមយួខញុ ំ មននរ�មន កប់នពយយមេដមបេីធ�ឱយ
មនផទះមយួ េហយមនិេធ�ឱយអនកហូរឈមឬអ�ី�គបយ៉់ង ស�មបក់រប ចប ់ និង
នរ�មន កែ់ដលេ ជមយួអនក ែដលជែផនកមយួរបស់អនក។
125 េនះែតងែតជបនឹ់ងខញុ ំ ពីរេប បែដល�េកតេឡង។ មន កេ់�ជសេរ ស�សី�� ត
មន កេ់ទ តេ�ជសេរ សតួអងគ។ ឥឡូវេនះ េនះគឺជវធីិែតមយួគតែ់ដលអនក�ច
េ�ជសេរ ស។ ដំបូងរកេមលលកខណៈ េហយបនទ បម់ក �បសិនេបអនក�ស�ញ់
នង មនិអីេទ។
126 សូមកតស់មគ ល់អ�័មដំបូងរបស់�ពះគម នជេ�មសអ�ីេឡយ ស�មប�់បពនធ
របស់គត។់ គតម់និទទួលបនជេ�មសេទ។ �ពះ�គនែ់តបេងកតគតែ់តមន កគ់ត់
េហយគតម់និបនេ�ជសេរ សនងេទ។ ដូេចនះេយងដឹងថនងនឱំយគតវ់េង�ង
េចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ គតម់និបនអធិ�� នអំពីប � េនះេទ។ គត—់គត់
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—គតម់និដូចអនកនិងខញុ ំេទ។ គតម់និមនជេ�មសេទ។ េហយម�ងេទ ត េ�យករ
េធ�ដូេចនះ នងបនដឹកនគំតពី់�នៈ�តឹម�តវរបស់គតក់នុងនមជកូន�បសរបស់
�ពះ។ េហយនងបនេធ��េ�យបង� ញឱយគតេ់ឃញពីរេប បរស់េ ែបបទំេនប
ែដលជអ�ីែដលពួកេគពិតជមនិគួរេធ�។ ប៉ុែន�ចរតិរបស់នងបនបង� ញថនង
ខុស។ បំណងនិងេគលបំណងរបស់នង�គនែ់តខុស។ េហយបនប ចុ ះប ចូ ល
គតេ់�យេហតុផលរបស់នងថ ពន�ឺថមីទំេនបែដលនងបនរកេឃញ ែដល
ផទុយពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ គឺជវធីិល��បេសរកនុងកររស់េ ។
127 េហយមន ស�ីប៉ុនម ននកស់ព�ៃថងេនះ េហយផទុយមកវញិ បុរសែដល�ច
ទញ ស�ីល�េចញពី�ពះ ឬទញមនុស�ល�េចញពី�ពះ េ�យពយយម�បបគ់ត់
“�សនេនះ អនកជមនុស��បស េពនទីកុស� �សនេនះ” ពួកេគនិយយ “អូ
េនះគឺជម៉ូដចស់ �ចស់�ស�បអ់នកមនិេជ េទ។” អនកគួរែតអធិ�� នឱយខ� ងំមុន
េពលអនកេរ បករជមយួេកមង�សីេនះ ខញុ ំមនិខ�ល់ថនង�� តប៉ុ�� េទ។ ដូចគន
ចំេពះបុរសែដរ។
128 នងបនប ចុ ះប ចូ លគតពី់ឆនទៈរបស់�ពះេហយប�� លឱយគតេ់ធ�អ�ីមយួ
ែដលគតម់និគួរេធ� េហយ�ប�� លឱយមនុស�ជតិទងំមូល�� ប។់ េនះេហយ
ជមូលេហតុែដល�ពះគមពរី�មឃតន់ងមនិឱយបេ�ង ន ឬអធិបបយ ឬ�គប�់គង
�ពះបនទូលរបស់�ពះ �មវធីិ�កេ៏�យ។
129 ខញុ ំដឹង បងប�ូន�សីជេ�ចននិយយថ “�ពះអមច ស់បនេ ខញុ ំមកអធិបបយ។”
130 ខញុ ំនឹងមនិេឈ� ះជមយួអនកេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ �ពះបនទូលនិយយថ
អនកមនិ�តវេធ�េទ។ “នងមនិ�តវបេ�ង ន ឬដេណ� មអំ�ច�មយួេឡយ ប៉ុែន�
�តវេ េសង ម។”

“អ ច ឹង” អនកនិយយថ “�ពះអមច ស់បន�បបខ់ញុ ំឱយេធ��។”
131 ខញុ ំមនិសង�យ័េនះេទ។ េតអនកបនឮ�រខញុ ំេ យបេ់ផ�ងេទ តអំពីប�ម
េទ? ប�មទទួលបនករសេ�មចចិត��ងំពីដំបូង របស់�ពះថ “កុំេធ��។” ប៉ុែន�
គតេ់ ែតបន�េបកបេ ឆ តរហូតដល់ទីបំផុត�ពះបន�បបគ់តឱ់យេធ��។
132 �ពះ�ចអនុ ញ តឱយអនកអធិបបយ។ ខញុ ំមនិនិយយថ�ទងម់និបនេទ។
ប៉ុែន��មនិេយង�ម�ពះបនទូលនិងែផនករេដមរបស់�ទងេ់ឡយ។ “ដបតិនង�តវ
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សថិតេ េ�កមករេគរព�បតិបត�ិដូចចបបប់នែចង។” �ជករពិត។ ដូេចនះនង
មនិគួរេធ�េទ។
133 ឥឡូវេនះ សូមកតសំ់គល់ម�ងេទ តអំពីរេប បែដលកូន�កមុធំមមជតិ�យ
ប ចូ លខងវ ិ ញ ណ។ �ពះបនទូលមនបនទូលថ “នង�តវបនបេងកតេឡងស�មប់
បុរស េហយមនិែមនបុរសបេងកតស�មបន់ងេទ។”
134 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងនិយយ េហយេហតុអ�ី កនុងពីរបីនទីេទ ត េល�បធនបទ
កូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ ប៉ុែន�ខញុ ំពយយមបង� ញអនកពី�បវត�ិរបស់�។
135 “ ស�ី�តវបនបេងកតេឡងស�មបប់ុរស េហយមនិែមនជបុរសស�មប់ ស�ី
េទ។” េនះេហយជមូលេហតុែដលសថិតេ េ�កមចបបច់ស់ ករមន�បពនធេ�ចន
គឺ�សបចបប។់ សូម�កេឡកេមល�វឌីកំពុងេរ បចំេ ទីេនះជមយួ�បពនធ�បរំយ
នក ់ េហយ�ពះគមពរីបនែចងថ “គតគឺ់ជបុរសមន កែ់ដលជសំណព�ចិត�របស់
�ពះ។” េ�យមន�បពនធ�បរំយនក ់ និង�ឡូម៉ូនជមយួ�បពនធមយួពនន់ក់
ប៉ុែន�គម ន ស�ី�មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ�ចមនប�ីបនេទ។
136 អនកមនែខ��តរ់បស់ខញុ ំអំពី �ពហ៍ពិពហ៍និងករែលងលះ។ េនះគឺេ
េលកំពូលភនតុំកសុន េ ទីេនះមនិយូរប៉ុនម នេទ ខញុ ំបនអធិ�� នអំពី�។ ពួកេគ
បនបេណ� ញេចញពី�� េដមបេីមលបេងគ លេភ�ងេ ជំុវញិភនេំហយចូលេ កនុង
រងូ ថយេ�កយ េឡងេលនិងចុះេ�កម។ មនុស�េ ជុំវញិទីេនះ�គ ល់� េ ទីេនះ
េហយបនេឃញ�។ េហយ�…េ េពល�ទង�់បបខ់ញុ ំពីករពិតៃន�ពហ៍ពិពហ៍
និងសំណួរែលងលះេនះ។ �បសិនេបមនភគីមខ ងេដរ�មផ�ូវេនះ េហយមខ ងេទ ត
េដរេ េនះ �តវែតមនេសចក�ីពិតេ កែន�ង�មយួ។ បនទ បពី់��ទងំ�បពំីរ
េនះ �ទងប់នបង� ញពីអ�ីែដលជេសចក�ីពិតរបស់�។
137 សូមកតស់មគ ល់ ឥឡូវេនះ នងមនិ�ចមនប�ីែតមន កេ់ទ េ�ពះ “ ស�ី
�តវបនបេងកតេឡងស�មបប់ុរស េហយមនិែមនបុរសស�មប់ ស�ីេទ។” ស�ី
ទងំ�បរំយនកេ់នះ�គនែ់តជភរយិរបស់�វឌីប៉ុេ�� ះ េហយ�គឺជ�បេភទ
មយួ។ េ េពលែដល�ពះ�គីសទកំណតេ់លបល�័ងកកនុងសហស�វត�រ ៍ កូន�កមុរំបស់
�ទងនឹ់ងមនិមនែតមន កេ់ទ ប៉ុែន��នឹងមនចំនួន�បម់ុនឺនក ់ កូន�កមុទំងំអស់
េ កនុងែតមយួ។ េហយ�វឌីមន�បពនធជេ�ចន ជបុគគល ប៉ុែន�មនែតពួកេគ
ទងំអស់ប៉ុេ�� ះែដលជ�បពនធរបស់គត។់ ដូចជ�ងកយទងំមូលៃនអនកេជ
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គឺជកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ េ�ពះ�ជនង ជ ស�ី។ �ទងគឺ់ជបុរស។ ឥឡូវេនះ
េយង�តវបនបេងកតេឡងស�មប�់ពះ�គីសទ។ �ពះ�គីសទមនិបនបេងកតស�មប់
េយងេទ។

138 េនះេហយជអ�ីែដលេយងពយយមេធ�េ ៃថងេនះ េ កនុងេស វេ សិក�របស់
េយង គឺពយយមេធ�ឱយ�ពះបនទូល (ែដលជ�ពះ�គីសទ) សមនឹងេយង ជំនួសឱយេយង
ពយយមេធ�ឱយខ�ួនេយងសមនឹង�ពះបនទូល។ េនះគឺខុសគន ។

139 េ េពលបុរសេ�ជសេរ សេកមង�សីជក�់កម់ន កេ់ចញពី�គ�រ គតម់និ�តវ
ពឹងែផ�កេលភព�សស់�� តេឡយ េ�ពះភព�សស់�� តកំពុងបេ ឆ ត។ េហយ
ស�មស់ភព�សស់�� តខងេ�កីយទ៍ំេនប គឺជរបស់�រក�។

“អូ!” ខញុ ំឮនរ�មន កនិ់យយេ ទីេនះ “សូម�បយត័នេ ទីេនះ គឺ�គ
អធិបបយ!”

140 ខញុ ំនិយយថរបស់ទងំេនះេ េលែផនដីេនះែដលេ ថ�សស់�� ត គឺ
ពិតជរបស់�រក�។ ខញុ ំនឹងប ជ ក�់ដល់អនក។ បនទ បម់កេ កនុងពន�ឺៃនករ
កតស់មគ ល់េនះ ចូរេយងែស�ងរក�ពះបនទូលដប៏រសុិទធរបស់�ពះ េដមបដឹីងថេត�
�តឹម�តវឬអត។់ េហយ ស�ីខ�ះចង�់� ត�ស់! េមលថេត�មកពី�។ េ េដម
ដំបូង េយងេឃញថ��ងំពិតជ�សស់�� តខ� ងំ�ស់ រហូតដល់�បេ ឆ ត
េទវ�។ េហយគតគឺ់ជេទវ�ដ�៏សស់�� តបំផុតកនុងចំេ�មពួកេគ។ បន
បង� ញ �សថិតេ កនុង�រក�។ សុភសិតបនែចងថ �ឡូម៉ូនបននិយយថ
“ភព�សស់�� តគឺឥត�បេយជន។៍” �តវេហយ។ បបគឺ�សស់�� ត។ ពិត�បកដ
�ស់�គឺអ ច ឹង។ �គួរឱយទកទ់ញ។

141 ខញុ ំចងសួ់រអនក េហយនិយយអ�ីមយួេ ទីេនះដល់អនក។ ខញុ ំចងឲ់យអនក
កតស់មគ ល់ពីរបីនទី។ កនុងចំេ�ម�បេភទសត�ទងំអស់េ េលពិភពេ�ក បក� ី
សត�ពហៈនៈ េយងរកេឃញថេ េលជីវតិសត� េ�កពីមនុស� គឺ�ជេឈម ល
�� តជង េហយមនិែមនជញីេទ។ េហតុអ�ី? េមលេ កន…់សូម�កេឡកេមល
សត�ក� ន—់�បកដ់អ៏�ច រយ ជមយួែសនងរបស់គត ់និងសត�ដំរតូីច។ េមលេ កន់
—េមមន ់ េមមនតូ់ច និងមនធ់ំ មនេ�មដធ៏ំ។ សូម�កេឡកេមលបក�េីឈម ល
និងបក�ញីី។ សូម�កេឡកេមលសត�ទេឈម លនិងទញី។ េឃញេទ? េហយមនិ
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មនករបេ ឆ ទែតមយួេ កនុងេ�កិយេនះេទ ែដល�តវបនបេងកតេឡង ែដល
�ចបេ ឆ តនិងឱនកបលទបដូច ស�ី។
142 ឥឡូវេនះ បង�សី កំុេ�កកេឡងេហយេចញេ េ�ក។ �គនែ់តរងច់រំហូតដល់
េយងលឺចុងប ចបៃ់នេរ ងេនះ។ េឃញេទ? េឃញេទ?
143 គម នអ�ីេ�កពីេនះេទ គម ន�សីេ�កពីមនុស��សី �ចជេរ ងអសីលធម។៌
អនកេ ែឆក “�សីកំ�ន”់ អនកេ �ជក “ករ—�ប�ពសមយួ” ប៉ុែន� �ម
សីលធម ៌ ពួកេគទទួលបនសីលធមេ៌�ចនជង��ភពយន�ពកក់�� លេ
ទីេនះ។ ពួកេគមនិ�ចគម នអ�ីេ�កពីសីលធមេ៌ទ។
144 េហយ ស�ីេនះគឺជមនុស�មន កែ់ដល�តវបនផ� ស់ប�ូរេ�យ�រែតភព
វេង�ង�ម រតី។ �តឹម�តវេហយ។ េមលថស�មស់ននំងេ �? េនះេហយ ជ
មូលេហតុែដលៃថងេនះេយងេឃញថ ស�ីកំពុងបេងកនភព�សស់�� ត។ អនកយក
គុជខយង�បយ�ន េតអនកធ� បេ់ឃញរបូភពរបស់នងេទ? សនមតថ់ជស�មស់ដ៏
អ�ច រយរបស់�េមរកិ។ មនិមនេកមង��េចញពី��េទប៉ុែន�អ�ីែដលនឹងមន
នងេ កនុង—ជួរខងេ�កយ។ េតអនកដឹងេទថ�គួរែតែបបេនះ? េតអនកដឹងេទថ
�ពះគមពរីនិយយថេនះជរេប បែដល�នឹងក� យជ?
145 េតអនកដឹងេទថករធ� កចុ់ះេ�យ ស�ីេ េដមដំបូង? េហយធ� ក…់ ទី
ប ច បនឹ់ង�តវប ច ប�់មវធីិដូចគន  ស�ីចូលមកកនុងអំ�ចនិង�គប�់គងេល
បុរស ជេដម។ េតអនកដឹងថបទគមពរីែចងេទ? អនកដឹងេទថ ៃថងែដលនង�ក់
សំេល កបំពកប់ុរស និង�យ�យសករ់បស់នង អ�ីៗទងំអស់េនះគឺផទុយ
នឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ េហយអនកដឹងថនងតំ�ងឱយ�កមជំនំុេទ? េ េពល
អនកេមលអ�ីែដល ស�ីកំពុងេធ� អនកនឹងេឃញអ�ីែដល�កមជំនំុកំពុងេធ�។ េនះពិតជ
�តឹម�តវ។ ឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ �គនែ់តជករពិតដូចែដល�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់គឺពិត។
146 គម ន ស�ី�េផ�ងេទ ត�តវបនបេងកតេឡងែដល�ចឈរដូច ស�ីេធ�សព�ៃថង
េទ។ េហយ�មរយៈេនះ �តវបនបេងកតេឡង…
147 នងមនិេ កនុងករបេងកតេដមេទ។ �សីេផ�ងេទ តទងំអស់គឺេ កនុង
ករបេងកតេដម៖ បក� ី េឈម លនិងញី សត� េឈម លនិងញី។ ប៉ុែន� េ កនុងជីវតិ
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មនុស� �ពះបេងកតមនុស�ែតមន កគ់ត ់េហយ�ទងប់នយកពីគត។់ េហយ ស�ីគឺជ
ផលៃនបុរស េ�ពះ�ពះមនិបនបេងកតេរ ងែបបេនះេទ។ ែស�ងរកកនុងបទគមពរី។
�តឹម�តវ�ស់។ េទ បទ �ពះេ កនុងករបេងកតេដមរបស់�ទង។់ នង�តវបន
េគ�កេ់ ទីេនះ។
148 ប៉ុែន��បសិនេបនង�ច�បកនខ់ជ បខ់�ួនឯងបន េតនងមនរង� នអ់�ី
េ�ចនជងបុរស។ នង�តវបនេគ�កេ់ េលកែន�ង�កលបងមយួ។ �មរយៈ
នងករ�� បប់នមក។ នងមនេទសចំេពះករ�� បទ់ងំអស់។ ប៉ុែន�
បនទ បម់ក�ពះជមច ស់ែបរមកេហយេ�បវធីិមយួេដមបនីយំកជីវតិមកវញិ។ បននំ
បុ��របស់�ទង�់មរយៈ ស�ីមន ក ់ែដលជអនក�� បប់ងគ ប។់ ប៉ុែន�ករ��កកម់យួគឺ
—��កកប់ំផុតគឺ គម នអ��ីចទបបនេទ។
149 កអុីនជកូន�បសរបស់��ងំ បនគិតថ�ពះទទួលយកភព�សស់
�� ត។ គតេ់ធ�េ ៃថងេនះ។ កអុីនគឺជកូន�បសរបស់��ងំ។ “អូ ឥឡូវេនះ!”
អនកនិយយថ។ េយងនឹងមនិនិយយលម�តិអំពីេរ ងេនះេទ ប៉ុែន��គនែ់តអនុ ញ ត
ឱយខញុ ំេ�ះ��យ�ស�មបអ់នក។ �ពះគមពរីបននិយយថគត ់ “គឺជរបស់��កក់
េនះ។” ដូេចនះ ែដលេ�ះ��យ�។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះគតគឺ់ជកូន�បស
របស់��ងំ។ េហយគតគិ់តថ ករនយំក�សនៈមយួមកេហយេធ�ឱយ��� ត
ស�មបថ់� យបងគំ េនះគឺជអ�ីែដល�ពះនឹងេគរព។
150 ពួកេគគិត គិតដូចគន េ ៃថងេនះ។ �បកដ�ស់។ េនះ “េយង�ងសង់
�គរដអ៏�ច រយ។ េយងនឹងមននិកយធំៗ។ េយងនឹងបេងកត�គរធំបំផុតនិង
មនុស�េស� កពកល់�បំផុត ជបព�ជិតែដលមនវបបធមល៌�បំផុត។” េពលខ�ះ
�ពះសថិតេ ចមង យ១០�នម៉យពី�។ �តឹម�តវេហយ។ េទះយ៉ង��ជ
�ពះវ�ិរ។
151 ដូេចនះ�បសិនេប�ពះ�គនែ់តទទួលករថ� យបងគំ ភពេ�ម ះ�តង ់ ករលះបង់
កអុីនកដូ៏ចេអបិលែដរ។ ប៉ុែន��គឺេ�យករេបកសែម�ង ែដលគតយ់ល់ថ�
មនិែមនជែផ�េប៉មែដលឪពុកម� យរបស់គតញំុ់េនះេទ។
152 ខញុ ំនឹងនិយយអ�េី ទីេនះែដលមនិសមនឹងអនកដឹកនេំទ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងនិយយ�
េទះយ៉ង�កេ៏�យ។ ខញុ ំឮអនកេផ�ងទងំេនះនិយយេរ ង ដូេចនះ ខញុ ំ…និយយ
េរ ងកំែប�ងបន�ិច ខញុ ំមនិមននយ័េទ។ ខញុ ំបននិយយអេ ច ះ េទះយ៉ង�
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“�បសិនេបករញុំែផ�េប៉មប�� លឱយ ស�ីដឹងថពួកេគ��កត េយង�តវឆ�ងកត់
ែផ�េប៉មម�ងេទ ត។” េឃញេទ? េឃញេទ? អ៊ូ-ហឺុ។ អតេ់ទសឱយខញុ ំចំេពះេរ ងេនះ
ប៉ុែន��គនែ់តេដមបឱីយ�ផ� ស់ប�ូរ។ ខញុ ំបនចងអនកេ ទីេនះ េហយនិយយអំពី ស�ី
និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំចងស់�មល�រមមណ៍អនកមយួនទី េ�ពះអ�ីែដល
នឹងេកតេឡងនេពលខងមុខ។ ឥឡូវេនះ សូមកតសំ់គល់…�មនិែមនជែផ�
េប៉មេទ។ េយងដឹងថអ ច ឹង។

153 �កមជំនុំបនក� យជសមយ័បចចុបបននេនះ េ�យសេ�មចបននូវ ដូចជសមទិធិ
ផលែដលមនុស�បេងកតេឡងេផ�ងេទ ត កំពុងក� យជវទិយ� ស�។ ពួកេគកំពុង
ពយយមបេងកត�ពះវ�ិរែបបវទិយ� ស� េ�យករទកទ់ញរបូភពនិងអគរដ៏
អ�ច រយ។ េហយ���កកេ់ពកែដលេពនទីកុស�បនចូលេ កនុងផ�ូវេនះ។ អនក
នឹងល��បេសរជងមុនេ�យមន�យសគរ ចុះេ �ជងមខ ង និង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ
េ ជុំវញិអនក។ ប៉ុែន�អនកកំពុងពយយមេ�ប បេធ បជមយួពួកេគ ទងំេនះ េ�ពះ
អនកបន�គប�់គង�។ េនះេហយជអ�ីែដលបនេធ�។ េឃញេទ? �ពះវ�ិរកំពុង
ពយយមេធ�ឱយមនលកខណៈវទិយ� ស�។

154 េហយសូមចងចថំ េ េពលែដលមនុស�សេ�មចបននូវវឌ�នភ៍ពេ�យ
វទិយ� ស� គតប់នសំ�បខ់�ួនឯងជេរ ង�ល់ៃថង។ េ េពលគតប់េងកតេម
កេំភ�ង សូមេមលអ�ីែដល�បនេធ�។ េ េពលគតប់េងកតយនយន� ��ចសម� ប់
មនុស�េ�ចនជងេម កេំភ�ងេ េទ ត។ ឥឡូវេនះគតទ់ទួលបន�គបែ់បក
អុី�ដែសនេ�យខ�ួនឯង។ ឆងល់ថេតគតនឹ់ងេធ�អ�ីជមយួរបស់េនះ? �តឹម�តវ។

155 េហយ�កមជំនុំ កដូ៏ចែដល�ពយយមសេ�មចបនេ�យវទិយ� ស� េ�យ
េ�គងករណ៍ែដលមនុស�បេងកត �េធ�ឱយអនកឃ� តឆង យពី�ពះ េហយឈនេ
រកេសចក�ី�� បេ់�ចនជងអ�ីែដលបនេកតេឡងេ េដមដំបូង។ �តវេហយ។ កុំ
េ�ជសេរ ស�កមជំនុំរបស់អនក�មរេប បែដលអនកបនេធ�ចំេពះ�បពនធរបស់អនក។
េឃញេទ? អ�ីែដលវទិយ� ស�បនេធ�ស�មបន់ងគឺជករអ�ច រយមយួ ប៉ុែន�អនក
គួរែតទុកឱយឆង យពី�កមជំនំុរបស់អនក គតប់ន�បថន  ំ េម  និងវតថុេផ�ងេទ ត
ទងំអស់េនះ។ េ�ជសេរ ស�មលកខណៈៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
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156 ឥឡូវេនះសូមឱយេយងេ�ប បេធ បកូន�កមុធំមមជតិេ ៃថងេនះជមយួអ�ី
ែដលេគេ ថកូន�កមុេំ ៃថងេនះ។ េ�ប បេធ ប ស�ីមន កែ់ដលនឹងេរ បករេ
ៃថងេនះ។

157 ឥឡូវេនះ �គនែ់តេមលអ�ីែដលវទិយ� ស�បនេធ�ចំេពះនង។ នងេចញមក
ដំបូង េ�យកតស់ករ់បស់នង ជមយួនឹងសកម់យួកនុងចំេ�មរបស់សក�់�
េជកហ��ញ ែគន�ឌី េឃញេទ ឬអ�ីមយួដូចេនះ។ េហយអនកដឹងពីអ�ីែដល
�ពះគមពរីនិយយេទ? �ពះគមពរីពិតជផ�ល់ឱយបុរសមន ក ់ �បសិនេបគតច់ងប់ន
សិទធិេធ�ករែលងលះគន  �បសិនេបនងេធ�ដូេចនះ។ “នងគឺជ ស�ីែដលមនិគួរគបប ី
ែដលនឹងកតស់ករ់បស់នង។” �ពះគមពរីបននិយយដូេចនះ។ �តឹម�តវ។ មនិបន
ដឹងថឬ? ហុឺ? អូ! ខញុ ំអធិបបយេ�ចនេពកេ រដ�កលីហ�័រញ៉ស�មបអ់នកេហយ
េ ែតមនិដឹង។ �តវេហយ។ អូ បទ! េត�មន�បេយជនអ៍�ីដល់ខញុ ំ? ស�មប់
ពួកេគ ប៉ុេនះ។ អនកមនិ�ចយក�ជកេហយប�ូរេឈម ះ� េធ�ឱយក� យជកូនេច ម
បនេទ។ សូមកតច់ំ�ំ។

158 អនកនឹងស�បខ់ញុ ំបនទ បពី់េនះ ប៉ុែន�អនកនឹងដឹងករពិត។ េឃញេទ?

159 េមល។ ចូរេ�ប បេធ ប�។ េ ទីេនះនងបនមកជមយួថន �ំបជេ�ចន
ែដលមនិែមនជ កូន�កមុសំមយ័ទំេនប។ �ងមុខនង គត�់ចនឹងរតេ់ចញពី
នង �បែហល។ �េធ�ឱយអនកភយ័ខ� ចេសទរ�� ប ់ យកអ�ីៗទងំអស់េចញពីនង។
េហយ�កមជំនំុ ែដលមនមុខ�បេម ធំ គឺជ�ទឹស�ី ែមគ៉ែហ�កទរ័ េពញេលញ។
អ៊ូ-ហឺុ។ ទងំពីរមន—មុខដ�៏សស់�� ត មុខែក�ងក� យេ េលពួកេគ ស�មស់
ែដលមនុស�បេងកតែតមនិែមនស�មស់ែដល�ពះបេងកតេទ។ មនិមនលកខណៈ
�មយួេទ។

160 សូមកតស់មគ ល់ ដូច��ងំ លមម�គប�់គនេ់ដមបបីេ ឆ ត េ�យេ�ប បេធ ប
កូន�កមុសំមយ័បចចុបបននជមយួនង: េស� កេខខ�ី �បពណ៌មុខ កតស់ករ់បស់
នង េស� កសំេល កបំពកែ់ដលេមលេ ដូចបុរស េហយ�� ប�់គគង� លមន ក់
ែដល�បបន់ងថមនិអីេទ។ គតជ់អនកេបក�បស់។ គតន់ឹងរងទុកខស�មប�់
េ កនុងតំបនឆ់ង យ។ �តឹម�តវេហយ។ េធ�ដូេចនះេដមបបីេ ឆ ត េដមបកី� យជអ�ីែដល
នងមនិែមន។
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161 េនះេហយជរេប បែដល�កមជំនុំេធ� ទទួលបនឌីឌី បណ�ិ ត ភេីហចឌី អិល
អិលឌី។ ដូេចនះអនកនិយយថ “�គគង� លរបស់េយងគឺមន កេ់នះ និងមន កេ់នះ
េហយនិងមន កេ់ទ ត” �បែហលជមនិដឹងអំពី�ពះេ�ចនជងហតែតនតុក ដឹងអំពី
��តីេអហ�ុបី �តឹម�តវេហយ។ �តឹម�តវ។ បទពិេ�ធនសិ៍កខ ��ខង�ទឹស�ីខ�ះ
េ ទីេនះ េហយមនិដឹងអំពី�ពះេ�ចនជងអ�ីទងំអស់។

162 �កមជំនុំសមយ័ទំេនបនិងថន �ំប�ទឹស�ីរបស់ពួកេគ សូមឱយ ស�ីរបស់ពួកេគ
ទងំអស់�តវបនេករេចញ េ�យរកិគីខ�ះនិង�គគង� លមន កែ់ដលពួកេគមន
ដូចជេយេស បិល�បសិនេបមន។ សកអ់ងក ញ់ េខខ�ី �បពណ៌ ទងំអស់
�តវបនេរ បចំេឡង�មរសជតិខង�សន េនះេហយជរេប បែដល�កមជំនុំ
ឈរ។ �តឹម�តវ។ ប៉ុែន�ចរតិខងវ ិ ញ ណរបស់នងគឺេ ឆង យពីករេធ�ជេមផទះ
ែដល�ពះេយសូ៊វ�គីសទយងមកទទួល។

163 �បសិនេប�គីសទបរស័ិទ�មន កេ់រ បករជមយួ ស�ីដូចេនះ �បង� ញថ
គតធ់� កពី់�ពះគុណ។ រសជតិរបស់គតច់ំេពះ�ពះនិងរសជតិផទះរបស់គត ់ អ�ី
ែដលជផទះគួរែតមន គឺេ ឆង យ�ស់េ េពលគតេ់�ជសេរ ស ស�ីែបបេនះ។
េទ បទ។ នង�បកដថមនិសមនឹងរសជតិរបស់�គី�ទ នេទ។ ចរតិលកខណៈ
ខងវ ិ ញ ណរបស់នងគឺជករធ� កចុ់ះទបបំផុត �� ប ់ េ កនុងភព�សស់�� ត
និកយនិងត�� របស់េ�កិយ។

164 េនះេហយជកែន�ងែដល�កមជំនំុឈរេ ៃថងេនះ បនលកច់រតិលកខណៈ
ែដលផ�ល់ឱយ�ពះបនទូលរបស់នងេ ��ងំ ស�មប�់សនែដលបេងកតេ�យ
វទិយ� ស�។ េ េពលែដលនងមនសិទធិកនុងនមជ�កមជំនំុរបស់�ពះ េដមប ី
េ ជមយួ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេធ�ករជមយួ ករ
ផ�រភជ ប�់ងកយជមយួ�ពះបនទូលនិងេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។ ផទុយេ វញិ
នងបនលកសិ់ទធិកំេណ តរបស់នង ដូចជេអ�វ េហយយកនិកយមយួ េចញ
ឱយនងេធ� អ�ីកេ៏�យែដលនងចងប់ន �គនែ់តជករេពញនិយមដូចម� យរបស់
នងបនេធ� េ នីេស  �កងរ ៉មូ។ �ពះបនទូលរបស់�ពះ!

165 អូ រេប បែដល�ចូលកនុង��ច�ក េពនទីកុស�របស់េយង! ���កកេ់ពក
ប៉ុែន��បនេធ��។
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166 សូមកតសំ់គល់ បន�ិចសិន ដូនជីមន កេ់ កនុង�ពះវ�ិរកតូលិក។ ស�ី
មន កេ់នះ េដមបកី� យជដូនជី េហយយកៃសបមុខចុងេ�កយេនះ នង�តវបន
លក�់ចេ់ ឱយ�ពះវ�ិរេនះ។ នងគឺជ�ទពយសមបត�ិ (�ពលឹង�ងកយនិង
វ ិ ញ ណ) ៃន�កមជំនុំេនះ។ នងមនិមនគំនិតផទ ល់ខ�ួនេទ។ នងមនិ�ចមន
េ េពលនងយកៃសបមុខចុងេ�កយ គម នចិត�គិតពីខ�ួនឯង គម នឆនទៈផទ ល់ខ�ួន។
សូមេមលេ ទីេនះ ថ��ងំេធ�ឱយពួកេគែក�ងក� យ ដូចជករពិត។
167 �កមជំនំុពិតរបស់�ពះ�គីសទ ែដលជកូន�កមុ ំ �តវបនលក�់ចឱ់យចំេពះ�ទង់
និង�ពះបនទូលសនយរបស់�ទង ់ រហូតដល់ចិត�ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទសថិតេ កនុង
អនក។ េតមនអ�ីែប�ក!
168 េហយេយងរកេឃញេ ៃថងេនះ ែដលជ �ពះវ�ិរទំេនប ជ�ពះវ�ិរ
ពិភពេ�កទំេនប �កមជំនំុពិភពេ�កសមយ័ទំេនបនិង�កមជំនំុខងវ ិ ញ ណ
ទងំពីរ មនៃផទេពះេដមបផី�ល់កំេណ តកូន�បស។
169 មយួកនុងចំេ�មពួកេគែដលជនិកយ និកយនឹង�តវផ�ល់ឱយ…ៃថង េ …
ប៉ុនម នៃថងេនះ េ ឯ�កម�បឹក�ពិភពេ�កៃន�ពះវ�ិរ ែដលនឹងបេងកតពិភពេ�ក
�បឆងំ�ពះេមស�ុ ី �មរយៈនិកយមយួ។ េនះពិតជេសចក�ីពិត។ ខញុ ំ�បែហលជ
មនិរស់េដមបេីមល�េទ។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងេធ�។ ប៉ុែន� យុវជនេអយ សូមចងចថំអនក
បនឮអនកដឹកនមំន កនិ់យយដូេចនះ។ ទីបំផុត�នឹងអនថ់យេ ។ េហយេនះគឺជ
ស ញ សមគ ល់របស់សត� េ េពលនងបេងកត�កម�បឹក��កមជំនុំពិភពេ�ក។
េហយនងនឹងផ�ល់កំេណ តកូន�បសរបស់នង ែដលជេម�បឆងំ�ពះ�គិស�។
170 មយួេទ តគឺមនៃផទេពះេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយនឹងនមំកនូវ
របូកយែដលជរបូកយែដលបនប ចបរ់បស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលជកូន�កមុ។ំ
របូកយរបស់�ពះ�គីសទមនិទនប់ ច បេ់ េឡយេទ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននក់
ែដលដឹង? បុរសនិង ស�ីគឺែតមយួ។ េហយ�ពះ�គីសទគឺជរបូកយែតមយួ គឺជ
�ពះបនទូល។ កូន�កមុនឹំង�តវជរបូកយែដលេ សល់។ េហយអនកទងំពីររមួគន
បេងកតរបូកយែតមយួម�ងេទ ត។ ដូចអ�័មេ េដមដំបូង៖ ជបុរស �បពនធរបស់
គត ់គឺែតមយួ។ ឥឡូវេនះ នង ជកូន�កមុពិំត�តវបនលក�់ចដ់ល់�ទង ់ ែដល
នងមនិគិតពី�រមមណ៍របស់នងផទ ល់។ ពិត�ស់ �ពះទយ័�ទង ់គឺជឆនទៈរបស់
�ទង ់េហយឆនទៈរបស់�ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
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171 ឥឡូវេនះសូម�កេឡកេមលអ�ីែដលេគេ ថកូន�កមុេំ�ជសេរ សេ�យមនុស�
េហយេ�ប បេធ បខងវ ិ ញ ណេ នឹងធមមជតិនេពលបចចុបបននេនះ េយេសបិល
សមយ័ទំេនប�តវបនទកទ់ញេ�យអ�័ប ់ែមគ៉ែហ�កទរ័ ប៊យូីធី អ�ី�គបយ៉់ង។
េមលេ �កមជំនុំ វធីិដូចគន  ប៉ុែន�ជ�សីេពសយចំេពះ�ពះបនទូលៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់ និកយធំៗ អគរធំ �បកធ់ំ �បកែ់ខធំៗ ទងំអស់�តវបនលកេ់ចញ។
បុរសែដលឈរេ តុអធិបបយយល់�ពមថមនិអីេទ េហយអនុ ញ តឱយពួកេគ
េ ជមយួ�។ �គនែ់តបេ ឆ ត េនះេហយជអ�ីទងំអស់។ យុគសមយ័�កមជំនុំ
េ ឌីេស ែដលពិករែភនក គឺពិតជអ�ីែដល�ពះគមពរីបនែចង។ “បននិយយថ
‘ខញុ ំជអនកមន។ ខញុ ំអងគុយជម�ក��តី។ ខញុ ំមនិ�តវករអ�ីទងំអស់។’ េហយអនក
មនិដឹងេទថអនក�ក េវទន ខ� ក ់កខ�ក ់��កត៖ េហយេ មនិដឹងេទ។” �បសិនេប
េនះមនិែមនេ�យ �ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់េទ វវិរណៈ ៣ ខញុ ំមនិែដល�នេទ។
េនះេហយជអ�ី េហយនងេ មនិដឹងេទ! គិតពី�។
172 �បសិនេបអនក�បបប់ុរសឬ ស�ីេ �មផ�ូវេនះ គឺ��កតខ� ងំ េហយ�បប់
ពួកេគថពួកេគ��កត េហយពួកេគនិយយថ “េផ� តេល�ជីវកមមផទ ល់ខ�ួន
របស់អនក” េហតុអ�ី មនប � ផ�ូវចិត�េ កែន�ង�មយួ។ មនអ�ីខុសេ កនុងចិត�
របស់ពួកេគ។
173 េហយេ េពលែដលអនក�ច�ន�ពះបនទូលរបស់�ពះ េតមនុស�គួរេធ�
ដូចេម�ច េហយពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលេយងមនេ
ៃថងេនះ េហយ មនុស� េហតុអ�ី ពួកេគេមលមកអនកដូចជអនកជមនុស�ឆកួត។ អនក
�បបព់ួកេគ៖ “អនកមន…” ពួកេគ�តវែតេកតជថមី។ ពួកេគ�តវេជ �ពះគមពរី។
174 ពួកេគនិយយ “េនះគឺជេរ ងេ�ពងរបស់ជនជតិយូ� អស់ជេ�ចនឆន មំក
េហយ។ �កមជំនុំរបស់េយងមនវធីិ។” េវទន ��កក ់ពិករែភនក ��កត េហយ
មនិទងំដឹងខ�ួនផង។ អ�ី…េហយ�ពះគមពរីបននិយយថេនះគឺជលកខខណ� ែដល
ពួកេគចូលេ ។

េតពយករពិីតមនិ�ចនឹកេឃញ�េ�យរេប ប�? ខញុ ំមនិដឹងេទ។
175 រ�តចូ់លេ កនុង�កមជំនំុរបស់េយង�គបទី់កែន�ង។ �គនែ់តសម�ងឹេមល
� �គនែ់តេ កនុងនិនន ករទំេនប។ “�សីសំផឹងចស់និងកូន�សី” វវិរណៈ ១៧
ផ�ល់ឱយេ  “អនក�កី�ក ខ� ក ់ េវទន” មនុស�េគលលទធិេទវវទិយរបស់នងផទុយពី
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�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ “េហយពួកេគបនរកេឃញេ កនុង�ពលឹងនងៃនទសករ
និងបុរសនិង ស�ី—ៃន�គបទី់កែន�ង។” ជំនួសឱយករទកទ់ញ�បជជន…
176 �ពះ�គីសទេធ�ករេបកសែម�ងនូវ�ពះបនទូលរបស់�ទងែ់ដលទកទ់ញមនុស�។
�ទងម់និទកទ់ញមនុស�េ �ពះវ�ិរែដល�តវបនទកទ់ញេ�យនិកយធំៗ
និងករេធ�ធំៗេទ និងរបស់របរធំៗដអ៏�ច រយនិងសេមប ម។ ប៉ុែន��ពះបនទូលរបស់�ពះ
ទកទ់ញកូន�កមុរំបស់�ពះ�គីសទ។
177 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ �គួរឱយចប�់រមមណ៍—េដមបកីតស់មគ ល់ពីរេប
បេនះ—ថ�កមជំនុំពយយមទកទ់ញចំ�ប�់រមមណ៍របស់មនុស� េ�យ
សំេល កបំពកដ់ល៏�របស់�កមចេ�ម ងែដលេស� កពក ់ េហយ ស�ីែដលមនសក់
�យ�យអងក ញ់េហយ�បមុខ។ េហយពួកេគគិត…េហយ�េ�ច ងដូច
េទវ�។ និយយកុហកដូចជ�រក� រតេ់ពញមយួយបេ់ដមប�ី ំកំុគិតអំពី�។ េហយ
េនះគឺជអ�ីែដលពួកេគគិត “�មនិអីេទ។ េនះ�សស់�� ត។” ប៉ុែន�អនកេឃញេទ
េនះគឺជករបេងកតមនិពិត។ េនះមនិែមនជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេទ។
178 ខណៈេពលែដលកូន�កមុពិំតទកទ់ញករយកចិត�ទុក�ករ់បស់�ពះ េ�យ
រក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។ ឥឡូវេនះសូមឱយេយង
កតស់មគ ល់ពី�ពះ�គីសទ។
179 អនកនិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ សូមរងច់បំន�ិច ចុះស�មស់របស់អនក
ែដលអនកកំពុងនិយយេនះ?”
180 �ពះគមពរីបនែចងេ កនុងេអ�យ ៥៣: ២ ថ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វ
យងមក “េនះកគ៏ម នភពលំអ�ែដលឱយេយងរកី�យចិត�ែដរ។” �តវេហយ?
មនិមនភព�សស់�� តេទ។ េប�ទងប់នមកកនុងភព�សស់�� តខងេ�កិយ
ដូច��ងំសព�ៃថងេនះ មនុស�នឹងរតជំុ់វញិ�ទងេ់ហយទទួលយក�ទង�់មរេប ប
ែដលពួកេគេធ�ចំេពះ�កមជំនុំេ ៃថងេនះ។ ពួកេគនឹងេជ េល�ទង ់ ទទួល�ទង ់ ដូច
ពួកេគេធ�ចំេពះ��ងំសព�ៃថងេនះែដរ។ �បកដ�ស់ពួកេគនឹងេធ�។ ប៉ុែន��ទង់
មនិបនចូលមកកនុងភព�សស់�� តែបបេនះេទ ប៉ុែន��ទងែ់តងែតមកេ�យភព
�សស់�� តៃនចរតិលកខណៈ។ េ ទីេនះ �ពះ�គីសទមនិែមនជបុរសដ�៏សស់�� ត
អ�ច រយខ� ងំ និង រងឹមេំទ។ �ពះមនិេ�ជសេរ ស�បេភទេនះេទ។
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181 ខញុ ំចងចេំពលមយួែដលពយករមីន កប់នេឡងេ —េដមបយីកេស�ច េដមប ី
បេងកតេស�ចេចញពីកូន�បសរបស់អុី�យេដមបជំីនួសេស�ចសូល។ ដូេចនះេហយអុី
�យបននគំតេ់ចញមកេ�ក ជេកមង�បសដល៏�មន ក ់ ដម៏នមឌធំរបស់គត។់
គតប់ននិយយថ “មកុដនឹងេមលេ �កសមនិងកបលរបស់គត។់”
182 ពយករបីនេ ចកេ់�បងេលគត។់ គតប់ននិយយថ “�ពះបនបដិេសធ
គត។់” េហយ�ទងប់នបដិេសធពួកេគមន ក់ៗ  រហូតដល់គតចូ់លមកជិតឯ�ម
តូចមយួ ែដលមនមុខ�កហម។ េហយគតច់កេ់�បងេលគត ់េហយគតនិ់យយ
ថ “�ពះបនេ�ជសេរ សគត។់” េឃញេទ? េយងេ�ជសេរ សេ�យករេមលេឃញ។
�ពះេ�ជសេរ ស�មចរតិលកខណៈ។
183 ចរកិ មនិែដលមនចរតិដូច�ពះេយសូ៊វ�គីសទេទ។ �រស់េ កនុងអនកេហយ
បង� ញ�ទង។់ េយងេមលេឃញថ�ជករពិត។ �មនិែមនជស�មស់ពិភពេ�ក
របស់�ទងែ់ដលទកទ់ញកូន�កមុរំបស់�ទងេ់ឡយ។ �គឺជចរតិលកខណៈរបស់
�ទងែ់ដលជតួអងគៃន�កមជំនំុែដល�ពះេយសូ៊វែស�ងរក មនិែមនជកែន�ងែដលមន
�គរធំៗ ជកែន�ងែដលមននិកយធំៗ ជកែន�ងែដលមនសមជិកធំ។ �ទង់
សនយថនឹងជួបជមយួកែន�ង�ែដលមនមនុស�ពីរឬបីនកជ់ួបជំុគន ។ ពិត
�ស់។ េនះេហយជកែន�ងែដលអនកេជ ពិត�បកដ�កក់�ីសងឃមឹរបស់គត់
គឺែផ�កេល�ពះបនទូលរបស់�ពះែដល�តវបនជំនុំជំរះេ�យេសចក�ីពិត េតអ�ីេ ។
េ�ជសេរ សេ�យ�ពះបនទូល�ទង ់ មនិែមនជ�កមែដល�ស�ញ់ពិភពេ�កេទ។
ពួកេគស�បក់រេនះ។
184 គម នអ�ីចែម�កេទែដលនងែលងលះពី�ទង ់ េ�ពះនងខកខនករេបកសែម�ង
របស់�ទង ់ េហយនងមនិមន�េទ។ គតម់និខ�ល់ពីនង រេប បែដលនង
េធ�សកមមភព និងរបស់ខងេ�កីយេ៍នះប៉ុនម នេទ។
185 �ទងក់ំពុងែស�ងរកចរតិលកខណៈរបស់នង ែដលជចរតិរបស់�ពះ�គីសទ។
ឥឡូវេនះ �គនែ់តចមំយួែភ�តឥឡូវេនះ។ េនះេហយ។ �ទងេ់�ជសេរ សកូន�កមុំ
េដមបឆី�ុះប ច ំងពីចរតិលកខណៈរបស់�ទង ់ ែដល�កមជំនុំសមយ័ទំេនបសព�ៃថង
េនះពិតជខកខន�ទង—់កមមវធីិរបស់�ទងេ់ ទីេនះ មយួ�នម៉យល៍ េ�ពះ
ពួកេគបដិេសធថេនះមនិែមនជករពិត។ ដូេចនះេត��ចេ ជយ៉ងដូចេម�ច?
ឥឡូវេនះ �ទងក់ំពុងរកេមលៃថងែដលកូន�កមុេំនះ�តវបនបេងកតេឡង េហេ�ពរ
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១៣: ៨ ដូចអ�ីែដល�ទងម់ន។ ��តវែតជ�ចដូ់ចគន  ឆ�ឹងដូចគន  �ពះវ ិ ញ ណ
ដូចគន  អ�ីៗទងំអស់ដូចគន  �គនែ់ត�តវបនបេងកតេឡង េហយបនទ បម់កពួកេគ
ទងំពីរក� យជែតមយួ។ រហូតដល់�កមជំនុំក� យជដូេចនះ ពួកេគមនិែមនែតមយួ
េទ។ ចរតិលកខណៈរបស់�ទង ់ �ពះបនទូលស�មបយុ់គសមយ័េនះ �តវែត�តវបន
បេងកតេឡង។ នង�តវែតមន�ងដូច�ទង។់
186 ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងនិ់យយពីមូលេហតុែដលខញុ ំនិយយេរ ងទងំេនះ េហយខញុ ំនឹង
និយយចប—់ខញុ ំនឹងបិទ។ េ យបម់យួេទ ត �បែហលេម៉ងបី�ពឹក ខញុ ំ�តវបន
ភញ កេ់ឡង។
187 ខញុ ំ�តវករអនក�មន កម់កេឆ�យសំណួរេនះ។ េតខញុ ំធ� ប�់បបអ់នកពីអ�ីេ កនុង
�ពះនម�ពះអមច ស់ប៉ុែន�ជអ�ីែដល�តឹម�តវ? �ែតងែត�តឹម�តវ។ ដូេចនះជួយខញុ ំ �ពះ
ដឹងថេនះជករពិត។ គម ននរ�មន ក ់ េ េលពិភពេ�កេនះ េរ ង�បព់ន់
ែដល�តវបន�បបេ់នះ ថ�ទងម់និែដលខកខនពកយមយួឃ� េនះេឡយ។
ែតងែតេកតេឡងយ៉ងឥតេខច ះ។
188 សូមបែីតេ េពលែដលខញុ ំេ  ផុននិក ៃថងមុនឬ�បែហលមយួឆន មំុនគឺ� េហយ
�បបអ់នកអំពី�រេនះ—េតេម៉ងប៉ុនម នេហយេ�កមច ស់? េហយ�បបអ់នកថ
“េទវ��បពំីរនឹងជួបគន េ ទីេនះ” េហយជករេបក��ទងំេនះ និងអ�ី។ េហយ
េ ទីេនះ—ទស�នវដ�ីជីវតិបនប ចូ លអតថបទរបស់� អ�� តេភ�ងដអ៏�ច រយេនះ
កំពុងេឡងេល�កស កមពស់�មសិបម៉យល៍ ចមង យៃមភ�បពំីរម៉យល៍។
ពួកេគនិយយថពួកេគមនិ�ចដឹងថ�ជអ�ីេទ។ មនិទនដឹ់ងេ េឡយេទ។
េហយបុរសែដលឈរេ ទីេនះកនុង�គរេនះេ យបេ់នះ បនឈរេ ទីេនះ
ជមយួខញុ ំេ េពលែដល�េកតេឡង �គនែ់តជអ�ីែដល�និយយ។ �ទងប់ន�បប់
ខញុ ំថអ�ីៗនឹងេកតេឡង េហយបនេកតេឡងយ៉ងពិត�បកដ។ េត��នីមយួៗបន
េបកយ៉ងដូចេម�ច េហយបន�បបព់ី�ថក៌ំបងំែដល�តវបន�កប់ងំ�មរយៈ
យុគសមយ័ៃនអនកេធ�កំែណទ�មងនិ់ងអ�ីៗេផ�ងេទ ត យ៉ងល�ឥតេខច ះ។
189 េតេធ�ដូចេម�ច ឈរេ េលកំពូលភន ំបុរសបីឬបនួនកក់នុងចំេ�មពួកេគែដល
កំពុងឈរេ ទីេនះឥឡូវេនះ ឥឡូវេនះ បទ េ�ចនជងេនះេ េទ ត។ េឡងេល
ភន ំ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនមនបនទូលថ “យកថមេនះ។” េយងកំពុងបរបញ់។
�ទងប់ននិយយថ “េបះ�េ កនុង�កស េហយនិយយថ ‘េនះជ�ពះបនទូល
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របស់�ពះអមច ស់។’” ខញុ ំបនេធ�។ ពីទីេនះមកមនរនធខយល់បន�ិច។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “កនុងរយៈេពល ២៤ េម៉ង អនកនឹងេឃញ�ពះហស�របស់�ពះ។” បុរសអងគុយេ
ទីេនះមនវត�មនឥឡូវេនះ។

190 េ ៃថងបនទ ប ់ �បែហលេម៉ងដប ់ខញុ ំឈរេ ទីេនះ ខញុ ំនិយយថ “េ�ត មខ�ួន។
េ េ�កម�នេ ទីេនះ” អតីតយុទធជន។ ខញុ ំបននិយយថ “មនអ�ីមយួកំពុង
ជួសជុលេដមបឱីយេកតេឡង។” �ជៃផទេមឃចបស់�ស់ េ េលគំនូសធំ។ ចុះមក
មនេភ�ងេឆះពីេលេមឃ ែដលពិបកនឹងែ�សកខ� ងំៗ �យជ ជ ំងយ៉ងដូេចនះ។
ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងឈរេ េ�កម�។ ខញុ ំេ�ះមកួខញុ ំ កនេ់លកបលខញុ ំ។ �មនចំងយ
�បែហលបីហ�ីតឬបនួហ�ីតពីេលខញុ ំ េហយកត�់ប�យទឹកមយួេ ជំុវញិជ ជ ំង
ដូចេនះ េហយផទុះេឡង។ េហយ�តលបម់កវញិេ េល�កស េហយវលិជំុម�ង
េទ ត េហយចុះមក បីដង បនកតក់ំពូលៃនគុេមព ត ែដលមន�បែវងពីររយយ៉ត។
លឺពួកេគនិយយថ “�ែមន៉”? ពួកេគេ ទីេនះេ េពលែដល�េកតេឡង សូម
េមល េហយបនផទុះេឡងបីដង។

191 េ េពលពួកេគេចញពី�ននិងអ�ីៗ�គបយ៉់ង�តលបម់កវញិ បននិយយថ
“េនះនឹងបះ៉អនក មនិមនកែន�ងែដលមនជតិខញ់េទ។”

192 ខញុ ំបននិយយថ “�គឺជ—�គឺជ�ទង។់ �ទងក់ំពុងនិយយជមយួខញុ ំ។” �ពះ
និយយេ�យខយល់កួច។ េឃញេទ? េហយមនបេងគ លេភ�ងដែដលែដលអនក
េឃញ េ េលរបូភពេនះ។

េហយេ េពលែដល�បនេលកេឡង ពួកេគបននិយយថ “េត�គឺជអ�ី?”

ខញុ ំបននិយយថ “ករជំនុំជំរះកំពុងែត�យ�ប�រេឆនរខងលិច។”

193 ៃថងទីពីរពីទីេនះ ���ក ដូចជលិច។ េឃញេទ? �បន�យ�ប�រម�ង េ
ទីេនះ ែដលជករផទុះេលកដំបូង។

194 េ ឯ អនក�តវេធ�អ�ីមយួ េដមបជីនិមតិ�ស ញ ។ ដូចជបុរសមន ក�់កអ់ំបិលខ�ះ
ចូលកនុងចន េហយេបះ�េ កនុងទឹក េហយនិយយថ “េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់ សូមឱយមនទឹកែផ�ម។” េហយមន កេ់ទ ត គឺ�ពះេយសូ៊វ េលកទឹកេហយ
ចក�់ចូលកនុងពងេហយ—េហយេធ�ឱយក� យជ��េចញពី�។
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195 អនក�តវែតមនអ�ីមយួ េដមបជីនិមតិ�របូ។ េនះេហយជអ�ីែដលបនេឡងេល
�កសេហយចុះមក។ េនះបនចបេ់ផ�មខយល់កួចតូចេនះ។ កនុងរយៈេពល ២៤
េម៉ង �បនអ�ងនភនេំនះរហូតដល់�កតេ់�ជះជំុវញិ�។
196 េ�ក ែប�រ អងគុយេ ទីេនះ ខញុ ំកំពុងសម�ងឹេមលគតឥ់ឡូវេនះ គតេ់ ទីេនះ
េហយេរ សយកបំែណកខ�ះរបស់� ជេដម។ េនះគឺជ ធរ ីសុតែមន ពួកេគ និងឈរ
េ ទីេនះនិង ប៊លីីប៉ូល ។ េហយបងប�ូនខ�ះ ៃនអនកេផ�ងេទ តែដលបនអងគុយេ
ទីេនះ េនះគឺេ ទីេនះេដមបេីមល�េកតេឡងេ េពលែដល�ែហក�េចញ។
197 េនះមនិែមនជេរ ង�បឌិតេទ។ េនះគឺជករពិត។ េនះមនិ�តលបម់កវញិេទ
េ សមយ័�ពះគមពរី។ េនះគឺឥឡូវេនះ។ េឃញេទ? �ពះដែដលេនះែដលែតងែត
បង� ញខញុ ំពីេរ ងទងំេនះ េហយពួកេគបនេកតេឡងយ៉ងពិត�បកដ ចំេពះ
�ពះបនទូល។ ពួកេគមនិែដលប�ជយ័ម�ងេទ។ ឥឡូវេនះខញុ ំអតួអំពី�ទង។់
198 កលពីប៉ុនម នសប� ហ៍មុន ខញុ ំសថិតេ កនុងនិមតិ�មយួ។ េហយខញុ ំបនេ�កកឈរ
េឡងេ េល—កែន�ងខពស់ េហយខញុ ំ�តវេមលករេមលជមុនៃន�កមជំនុំ។
េហយខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញថ មកពីខញុ ំ…ខញុ ំឈរកនែ់តេ�ចន�មរេប បេនះ
�បឈមមុខនឹងេ�កខងលិច។ េហយករមក�មផ�ូវេនះគឺជ�កម ស�ីដគ៏ួរ
ឱយ�ស�ញ់ រ ៉បូដ�៏សស់�� តពិតៗ សកែ់វង �តវបនជួសជុលយ៉ងល�េ
ខងេ�កយ ៃដ�វនិងសំពតចុ់ះេ�កមយ៉ង�� ត។ េហយពួកេគទងំអស់គន កំពុង
េដរជទព័ ដូចជ “ចូរេ មុខពួកទ�ន�គី�ទ ន ែដលកំពុងេដរកបនួេធ�ស ងគ ម
េ�យេឈឆក ងរបស់�ពះេយសូ៊វបនបន�េ មុខេទ ត។” េហយេ េពលពួកេគេដរ
ឆ�ងកត ់ ខញុ ំបនឈរ េហយមនអ�ីមយួេ ទីេនះ �ពះវ ិ ញ ណខ�ះ ជ�ពះេហយ
បននិយយថ “មនកូន�កមុ។ំ” េហយខញុ ំេមល េហយេបះដូងខញុ ំរកី�យ។ េហយ
នងបនេដរ�មផ�ូវេនះ េហយេដរមកពីេ�កយខញុ ំ។
199 មយួសនទុះេ�កយមក េ េពលែដលនង�តលបម់កវញិ�មផ�ូវេនះ �
និយយថ “ឥឡូវេនះ�កមជំនុំសមយ័ទំេនបនឹងចូលមកេមលជមុន។” េហយេ
ទីេនះ�កមជំនុំ�សីុេឡងមក។ ខញុ ំមនិែដលេឃញ�កមែដលកខ�កែ់បបេនះេទ។
200 េនះគឺជ�កមជំនំុេផ�ងេទ ត ែដលមកពី�បេទសេផ�ងៗគន ។ ពួកេគេមលេ
គួរឱយរនធត។់
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201 េហយខញុ ំ—ខញុ ំនិយយេនះេ�ពះខញុ ំមនកតព�កិចច�បបក់រពិត េ ចំេពះមុខ
�ពះ។ េហយេ េពលែដល�ទងម់នបនទូលថ “េនះគឺជ�កមជំនំុ�េមរកិឥឡូវេនះ
មកេដមបេីមលជមុន” �បសិនេបខញុ ំធ� បេ់ឃញ�រក�មយួ�កម េនះគឺអ ច ឹង
េហយ។ ស�ីទងំេនះ�តវបន��ត េ�យ��កតកយែដលេមលេ មន
ពណ៌�បេផះចស់ ដូចជពណ៌របស់ដំរ។ី េហយពួកេគកន�់េ ចំេពះមុខពួកេគ
េ�យគម នែផនកខងេលអ�ីទងំអស់។ េហយពួកេគកំពុងេធ�វតថុ�បេភទេនះ របស់
ទងំេនះ—របទំងំេនះ ែដលេកមងៗេធ�េ ទីេនះ ករបង�ិលនិងវតថុ និងត ន�ី�បេភទ
េនះកំពុងបន�។ េហយេ េពលែដលខញុ ំេឃញបវរក ញ សហរដ��េមរកិេឡងមក
ខញុ ំេសទរែតសន�ប។់

202 ឥឡូវេនះ េនះគឺជ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ េបអនកេជ ខញុ ំជអនកបេ�មរបស់
�ទង ់អនកេជ ខញុ ំឥឡូវេនះ។ ខញុ ំនឹងមនិនិយយថគម នអ�ីេ កនុងពិភពេ�កេទ។ មនិ
មនលុយ�គបេ់ េលពិភពេ�កេដមបឱីយខញុ ំនិយយថេប�មនិពិត។

203 េហយេ េពលែដលនងមកែកបរ េនះគឺជេរ ងែដលកខ�កប់ំផុតែដលខញុ ំ
បនេឃញ។ ខញុ ំគិត “�ពះអងគេអយ លំបកដូច�គអធិបបយេហយេយងជបងប�ូន
បនខិតខំេដមបទីទួលយកកូន�កមុរំបស់�ទង ់ េហយេនះជអ�ីែដលល�បំផុតែដល
េយង�ចេធ�បន។” នងកំពុងបង�ិលខ�ួន កនរ់បស់េនះេ ចំេពះមុខនង ដូចជ
សំពតហូ៊់� កន�់េ ពីមុខែផនករបស់នង ែផនកខងេ�កមរបស់នង ដូចេនះ � ំ
និងបង�ិលដូចេកមងៗទងំេនះេធ�េ ទីេនះ…េ េលពកយ��កកទ់ងំេនះបង� ញថ
ពួកេគមន កររមលួ។ េនះគឺជបវរក ញ �គឹ�ទ ន�េមរកិ។

204 ដូេចនះសូមជួយខញុ ំ េ�យមនជំនួយពី�ពះ េនះគឺជអ�ីែដល�េមលេ េ
ចំេពះ�ពះភ័ ក��ទង។់ ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់ត…ខញុ ំចបេ់ផ�ម…ខញុ ំ�ចសន�ប។់ ខញុ ំគិត “�ល់
ករពយយមនិងករអធិបបយនិងករប ចុ ះប ចូ ល?” ពួកេគមន ក់ៗ ែដលមនសក់
�យ�យ េហយពួកេគរមលួ េហយបន�កន�់ េ ពីមុខេនះ។ ពួកេគេដរជំុវញិ
កែន�ងែដលខញុ ំឈរេ ទីេនះជមយួនឹងភពអ�ច រយ។ ខញុ ំមនិ�ចេឃញ�ទងេ់ទ។ ខញុ ំ
ឮ�ទងម់ននទូលជមយួខញុ ំ ��តឹម�តវេ ជំុវញិខញុ ំ។ ប៉ុែន�េ េពលែដលពួកេគែបរេ
រកផ�ូវេនះ ពួកេគកន�់ែបបេនះ។ េហយ�គនែ់តបង�ិលនិងេសចេហយបន� ដំេណ រ
េ មុខ េ�យកន�់េ ចំេពះមុខពួកេគែបបេនះ។
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205 ឥឡូវេនះ ខញុ ំឈរេ កនុងវត�មនរបស់�ទងេ់ ទីេនះ និងអនកបំេរ �ទង។់ “េហយ
អ�ីែដលខញុ ំបនពយយម េនះគឺជអ�ីែដលល�បំផុតែដលខញុ ំ�ចេធ�បន?” ខញុ ំគិត
“�ពះេអយ េត�បនេធ�អ�ីល�ដល់ខញុ ំ? េត�បនេធ�អ�ីល�? �ល់ករយំ ករអង�រ
ករប ចុ ះប ចូ ល និងទីសំគល់ដអ៏�ច រយ ករអ�ច រយនិងអពភូតេហតុែដល�ទង់
បនបង� ញ។ េហយរេប បែដលខញុ ំឈរេ ទីេនះ េហយ�តលបេ់ ផទះវញិេហយ
យំបនទ បពី់អធិបបយ�បបព់ួកេគនិងអ�ីៗ េហយេត�បនជួយខញុ ំអ�ីខ�ះ? េហយ
បនទ បម់កខញុ ំ�តវបង� ញអ�ីមយួដូចេនះស�មបអ់នក ស�មបកូ់ន�កមុ?ំ”
206 េហយេ េពលខញុ ំឈរេ ទីេនះ សម�ងឹេមល នងេដរឆ�ងកត។់ េហយ
អនក�ច�សៃមេមលែផនកខងេ�កយរបស់នង េ�យគម នអ�ីេ�ះ កន់
របស់េនះេ ចំេពះមុខនងេ េពលនងេដរេ ឆង យ េ�យ�ចបចអ់វយវៈរបស់
នង េចញដូចេនះ។ េហយ នង អូ �ជពកយេថកទប រេប បែដលនងកំពុងបន�
�ងកយរបស់នងញ័រេ ជុំវញិ។ េពលេនះខញុ ំ…
207 អនកនិយយថ “េត�មននយ័យ៉ងេមច៉បង�បស �បណ�?ំ” ខញុ ំមនិដឹង
េទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត�បបអ់នកពីអ�ីែដលខញុ ំបនេឃញ។
208 េហយេ េពលែដលនងឆ�ងកតដូ់ចេនះ ខញុ ំេមលេ នង។ អូ ខញុ ំេទបែត
ដួលសន�បពិ់ត�បកដ។ ខញុ ំេទបែតងកេ�កយ។ ខញុ ំគិត “�ពះអងគេអយ ខញុ ំ�តវបន
េគេថក លេទស។ េ ទីេនះ—មនិចបំចខ់ញុ ំពយយមឥឡូវេនះេទ។ �គនែ់ត�ច
េបះបងេ់ចល។”
209 េ�ក�សីខឡឺវេីល ម �បសិនេបអនកកំពុងអងគុយេ ទីេនះ េហយសុបិនេនះ
ែដលអនកបន�បបខ់ញុ ំ កលពីមយួរយៈមុន ថអនកមន�េ យបេ់ផ�ងេទ ត ែដល
រខំនអនក �េ ទីេនះ។ ចងកូត�តវបនយកេចញពីៃដខញុ ំ។
210 បនទ បម់កខញុ ំ�គនែ់តគិតថ “ខញុ ំ—ខញុ ំក�៏បែហលជេភ�ច�ែដរ។” ខញុ ំបនបតេ់
េហយ។
211 បនទ បម់កទងំអស់ខញុ ំបនឮ�មកម�ងេទ ត។ េហយករេឡងមកខងេនះគឺជ
កូន�កមុដំែដលែដលបនេដរ�មផ�ូវេនះ។ �សីតូចមកទីេនះម�ងេទ ត េហយពួកេគ
មន ក់ៗ េស� កពករ់ ៉បូជតិរបស់ពួកេគែដលពួកេគមកពី� ដូចជ�បេទសស�ីស
�ល�ឺមង៉ ់ ជេដម ែដលមន ក់ៗ ពក�់វ�បេភទេនះ សកែ់វង ទងំអស់ដូចគន នឹង
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អនកដំបូងែដរ។ េហយេ ទីេនះពួកេគបនមក េ�យេដរ។ “ចូរេ មុខ ទ�ន
�គី�ទ ន ែដលកំពុងេធ�ស ងគ ម។” េហយេ េពលែដលពួកេគទងំអស់គន ឆ�ងកត់
កែន�ងែដលេយងកំពុងឈរ �គនែ់តែភនកទងំអស់បនតំរងេ់  �មេនះ។ េហយ
បនទ បម់កពួកេគបន�តលបម់កវញិ េហយពួកេគបនបន�ដំេណ រ។
212 េហយេ េពលែដលពួកេគចបេ់ផ�មេឡងេ េលេមឃ មយួេផ�ងេទ តេនះ
បនេឡងេ �ជលងភន ំេហយបនចុះដូចេនះ។
213 ទងំេនះបនចបេ់ផ�មេដរកបនួេឡងេ េលេមឃ។ េហយេ េពលែដល
ពួកេគេ ែហកបនួ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញេកមង�សីតូចពីរនកេ់ ពីេ�កយខនង
េមលេ ពួកេគ�បែហលជេកមង�សីបរេទស ដូចជសុ៊យែអតឬស�ីស ឬកែន�ង�
មយួ។ ពួកេគចបេ់ផ�មេមលជំុវញិ េហយទទួល…ខញុ ំបននិយយថ “កុំេធ�អ ច ឹង!
កុំេចញពីជំ�នេនះ!” េហយេ េពលែដលខញុ ំែ�សកយ៉ងដូេចនះ ខញុ ំចូលមកកនុង
និមតិ� ខញុ ំឈរេ ទីេនះេ�យៃដខញុ ំេចញែបបេនះ។ ខញុ ំគិត “អ ច ឹង…”
214 េនះេហយជមូលេហតុែដលខញុ ំនិយយអ�ីែដលខញុ ំមន េ យបេ់នះ។ ខញុ ំចង់
សួរអនកមយួសំនួរ។ េត�យឺតជងេយងគិតេទ? េតនង�ច�តវបនេគេ និង
េ�ជសេរ ស រចួេបះ��េ ឆង យបនេទ? អនកនឹងដឹងថ �នឹងមនិមនអ�ីបែនថមេទ។
េត��ចេ រចួេទ? អូ បទ។ អូ បទ។
215 ចងចអំ�ីែដលខញុ ំបននិយយេ ៃថងេផ�ងេទ ត េ េពល��រេពល�ពឹក។
េ កនុងលំអងៃនករបងក តពូ់ជេឈម លនិងញី មនេមជីវតិមយួ�នេចញមកេ�ក
េហយ�នពងេចញមក។ ប៉ុែន�មនែតពួកេគមន កប់៉ុេ�� ះែដលរស់េ  េហយ
េទះបីជយ៉ង�កេ៏�យ ពួកេគមន ក់ៗ គឺដូចគន ៖ កនុងចំេ�មមយួ�ននក។់
ពួកេគមន ក់ៗ  ជសុ៊តដូចគន និង�បេភទដូចគន ៃនេមជីវតិ។ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគ
រស់េ ។ អនកេ សល់របស់ពួកេគ�� ប។់
216 គម ននរ�មន ក�់ចដឹងថមយួ�ជសុ៊តទុំ េហយចុះយ៉ង�ចំេពះ
�វញិ? �ពះជមច ស់ជអនកសេ�មចថ េត�នឹងជេកមង�បសឬេកមង�សី ពណ៌
ទងែ់ដងឬពណ៌េ�ន ត ឬអ�ីកេ៏�យែដល�នឹងក� យជ។ �ពះជអនកសេ�មច។
មនិែមនជករជួបគន េលកទីមយួេទ ប៉ុែន�ជករជួបដំបូងែដល�ពះជមច ស់ជ
អនកសេ�មច។ �បែហលជមន កម់កទីេនះ េហយមន កេ់ទ ត… �បសិនេបអនកធ� ប់
កតស់មគ ល់េឃញ េ កនុងបំពងេ់តស�េដមបេីមលពួក�មកជមយួគន ។ ខញុ ំបន
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េមល�។ �ពះជមច ស់ជអនកសេ�មច។ មយួពួកេគមន ក់ៗ គឺដូចគន  ប៉ុែន��មករ
េ�ជសេរ ស។ កំេណ តធមមជតិគឺេ�យករេ�ជសេរ ស។ �ពះយកមយួកនុងចំេ�ម
�ប�់ន។
217 េ េពលអុី��ែអលចកេចញពីេអហ�ុបី �មផ�ូវរបស់ពួកេគេ កនទឹ់កដី
សនយ ពួកេគមន�បជជន�បែហលពីរ�ននក។់ ពួកេគមន ក់ៗ សថិតេ េ�កម
កូនេច មែដលលះបងដូ់ចគន  េបមនិដូេចន ះេទ ពួកេគនឹងមនិរស់េទ។ ពួកេគមន ក់ៗ
បន�� បេ់�កម៉ូេស ជេ��។ ពួកេគមន ក់ៗ បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកឱយគត់
េ សមុ�ទ�កហម។ ពួកេគមន ក់ៗ � ំ �សីៗជមយួម៉េរ ម េឡងេលចុះេ�កមៃន
(េ េពល) �ចងំសមុ�ទ េ េពលែដល�ពះបំផ� ញស�តវ។ ពួកេគមន ក់ៗ បនឈរ
ជមយួម៉ូេស េហយបនឮគតេ់�ច ងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ។ ពួកេគ មន ក់ៗ  បរេិភគ
នំម៉�េចញពី�លរេ��ថ ន ែដលធ� កចុ់ះពី�ថ នសួគ។៌ នំម៉�ថមី េរ ង�ល់
យប ់ ែដលជ�បេភទ�រមយួ ពួកេគមន ក់ៗ បរេិភគពី�។ ប៉ុែន�កនុងចំេ�មពីរ
�ននក ់េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលបនេធ��? ពីរ។ មយួកនុងចំេ�មមយួ�ន។
218 មន�គឹ�ទ ន�បែហល�បរំយ�ននកេ់ េលពិភពេ�កេ យបេ់នះ
�បក់តូលិកនិងទងំអស់។ �បរំយ�ននកែ់ដលេគេ ថអនកេជ េ េល
ពិភពេ�ក។ �បសិនេបករេលកេឡងេ កនុងយបេ់នះ មននយ័ថ…�បសិនេប
មយួកនុងចំេ�មមយួ�នគឺជករ�ប។់ ខញុ ំមនិនិយយថ�អ ច ឹងេទ។ ប៉ុែន�
�បសិនេបមនែមន មនុស��បរំយនកក់នុងរយៈេពល ២៤ េម៉ងបនទ ប ់ នឹង�តវ
បតខ់�ួន។ អនកនឹងមនិែដលឮអំពី�េទ។ �នឹងមនមនុស�ជេ�ចនែដលបតេ់ទះ
យ៉ង�កេ៏�យ មនិ�ច�បប់ ចូ លបនេទ។
219 បនទ បម់ក��ចេកតេឡងចំេពះេយង ដូចជមតិ�របស់�ែដរ េ េពលែដល
យ៉ូ�នបទីសទបនមក។ សូមបែីតពួកសិស�កនិ៏យយថ “េហតុអ�ីបនជបទ
គមពរីែចងថ េហតុអ�ីេធ�—ពួក�វកឬពួកេ��និយយថ េហតុអ�ីបនជ�
និយយថេអលីយ៉�តវមកេហយ�� រអ�ីៗទងំអស់េឡងវញិ?”
220 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំ�បបអ់នកថេអលីយ៉បនមករចួេហយេហយអនកមនិ
�គ ល់គតេ់ទ។”
221 ៃថងមយួែដលេយង�ច�តវទុកេចលេ ទីេនះ “ចុះយ៉ង�ចំេពះករ
េលកេឡងេ កនុង�គទុកខេវទនេនះ?”
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“�បនមកដល់េហយអនកមនិដឹងេទ។”

222 �ងកយទងំអស់�តវបនផ�ភជ ប ់ េ�យ�គនែ់តរក��ជជំ�នៗ។ ខញុ ំ
មនិនិយយថ�ែបបេនះេទ។ ខញុ ំសងឃមឹថ�មនិដូចេនះេទ។ ប៉ុែន� មតិ�ភក�ិេអយ
េ េពលែដល�អនុ ញ ត…

223 េបេយងមន�រមមណ៍កនុងចិត� េ យបេ់នះថេយងគួរែតែកត�មវជីវតិរបស់
េយង េហយអ�ីែដលេយងបនេធ� ខញុ ំសូមែណនអំនកកនុងនមជបង�បសរបស់
អនកដឹកន។ំ ខញុ ំនឹងនិយយេនះជេលកដំបូងរបស់ខញុ ំ េ េលេវទិក។ ខញុ ំបន
�តសនធឹងឆង យជងេនះេ យបេ់នះ េ េលអតថបទេនះ ជងអ�ីែដលខញុ ំមនេ
េពល�មយួ េទះយ៉ង�កេ៏�យ េ ចំេពះមុខ�ធរណជន ពីេ�ពះខញុ ំ
មនេសរភីពដអ៏�ច រយេ កនុងករ�បជំុទងំេនះ។ �បសិនេបអនកេជ ថខញុ ំជេ��
របស់�ពះ អនក�� បអ់�ីែដលខញុ ំបន�បបអ់នក។ �បសិនេបមន�រមមណ៍បន�ិចបន�ួច
េ កនុងចិត�របស់អនក អនកេ រក�ពះឥឡូវេនះ។ អនកេធ��បន។

224 ឈបម់យួនទី បុរសេអយ។ េមលខ�ួនអនក—េគលជំេន របស់អនកែដល
អនកបំេរ ។ រកេមលេ កនុង�ពះវ�ិររបស់អនក។ េត�ពិតជ�តឹម�តវជមយួនឹង
�ពះបនទូលរបស់�ពះែមនេទ? េតអនកបនបំេពញ�គបគុ់ណសមបត�េិហយឬេ ?
និយយថ “ខញុ ំជមនុស�ល�។” នីកូេដមកដូ៏ចគន ែដរ េហយអនកេ សល់ទងំអស់។
ពួកេគ—ពួកេគមនិអីេទ។ េឃញេទ? េនះមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។

225 េហយ ស�ីេអយ ខញុ ំចងឱ់យអនកេមលេ កនុងក ច ក ់េហយេមលអ�ីែដល�ពះត�មវ
ឱយ ស�ីេធ�។ េហយេមលេ កនុងក ច ករ់បស់�ពះ មនិែមនេ កនុងក ច ក�់ពះវ�ិរ
របស់អនកឥឡូវេនះ េ កនុងក ច ករ់បស់�ពះ េហយេមលថេតអនក�ចមនលកខណៈ
�គប�់គនក់នុងជីវតិរបស់អនកែដលជកូន�កមុខំងវ ិ ញ ណរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

226 ថន កដឹ់កន ំសូមគិតដូចគន ។ េតអនកកត�់ជងេ ទីេនះេដមបសីេ ងគ ះ�រមមណ៍
របស់នរ�មន កេ់ ពីេលេនះ? េតអនកនឹងេធ�ដូចេនះេទ�បសិនេប�មនិែមន…
េហយពួកេគនឹងេដញអនកេចញពី�ពះវ�ិរ? �បសិនេបអនកកំពុងមន�រមមណ៍
ែបបេនះ បង�បសជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំ ខញុ ំសូម�ពមនអនកេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមរតេ់ចញពី�ឥឡូវេនះ។
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227 េហយ ស�ីេអយ �បសិនេបអនកមនិ�ច�ស់ែវងពីគុណសមបត�ិរបស់�គី�ទ ន
មនិែមនជ�គី�ទ នជនមេទ ប៉ុែន�េ កនុងចិត�របស់អនក េហយជីវតិរបស់អនកមន
លំនដូំចសំបុ�ត�ពហ៍ពិពហ៍របស់�ពះ េ ទីេនះ និយយថ��តវែតមន…
228 េហយសមជិក�កមជំនុំ �បសិនេប�កមជំនំុរបស់អនកមនិដូចេនះ �ច�ស់ែវង
អំពីគុណសមបត�ិរបស់�ពះជមច ស់ៃន�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េចញពី�េហយចូលេ
កនុង�ពះ�គីសទ។
229 េនះគឺជករ�ពមនដឧ៏�រកិ។ េយងមនិដឹងថេម៉ងប៉ុនម នេទ េហយអនក
មនិដឹងថេម៉ងប៉ុនម នេទ ែដលទី�កងេនះេ ៃថង�មយួនឹង�តវេរ បចំេឡងេ
បតសមុ�ទេនះ។
230 “អូ កេពណិម” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “អនកែដលបនេលកតេមកងេ
�ថ នសួគ ៌ អនកនឹង�តវធ� កក់នុងនរក។ �បសិនេប �បសិនេបកិចចករដអ៏�ច រយ�តវ
បនេធ�េ សូដុមនិងកូម៉ូ�៉េនះវញិ �នឹង�តវបនឈររហូតដល់សព�ៃថង។” ទី
�កងសូដុម ទី�កងកូម៉ូ�៉សថិតេ បតសមុ�ទ�� ប។់ េហយកេពណិមសថិតេ
បតសមុ�ទ។
231 ទី�កងអនក ែដលអះ�ងថជទី�កងរបស់េទវ� ែដលបនេលកតេមកងខ�ួន
អនកេ េលេមឃ េហយបនប ជូ នវតថុកខ�ក ់ និងករកខ�កទ់ងំអស់ៃនម៉ូដនិងអ�ីៗ
រហូតដល់�បេទសេ�កមកទីេនះេដមបយីកកកសំណល់របស់េយងេហយប ជូ ន�
េ ឆង យ ចំេពះវ�ិរនិងេចតិយដល៏�របស់អនក និងអ�ីៗេផ�ងេទ ត ែដលអនកេធ�។
សូមចងចថំ ៃថង�មយួអនកនឹង�តវេដកេ បតសមុ�ទ សំបុកឃមុ ំដធ៏ំរបស់
អនកេ ពីេ�កមអនកឥឡូវេនះ។ �ពះពិេ�ធរបស់�ពះជមច ស់កំពុងែត�កលេ
ពីេ�កមអនក។ េត�ទងនឹ់ងកនរ់បរខ�ចេ់នះពយរួយូរប៉ុ�� េទ ត? េ េពលែដល
ម�សមុ�ទែដលេ ឆង យជងេនះ ែដលមនចំងយមយួម៉យល៍នឹងធ� កចូ់ល
េ កនុងេនះ �តលបេ់ សមុ�ទ�លតុនវញិ។ �នឹង��កកជ់ងៃថងចុងេ�កយ
របស់ ពុមៃប ៉។ ែ�បចិត�េឡង ឡូស�នជឺ់េឡស។
232 ចូរអនក�ល់គន ែ�បចិត�ចុះ េហយែបរេ រក�ពះវញិ។ េម៉ងៃនកំហងឹរបស់�ទងគឺ់
េ េលែផនដី។ ចូររតេ់ចញេ េពលមនេពល េដមបេីភ សខ�ួនេហយចូលេ កនុង
�ពះ�គីសទ។
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ចូរេយងអធិ�� ន។

233 ឱ�ពះជមច ស់េអយ េ េពល ែដលវ ិ ញ ណខញុ ំញ័រ េបះដូងខញុ ំកំពុងទម� ក់
តំណកទឹ់កែភនកៃនករ�ពមន។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមឱយ បុរសនិង ស�ីនឹងមនិ
គិតពីអ�ីែដលខញុ ំបននិយយថជេរ ងកំែប�ងេឡយ េហយ�កមជំនុំនឹងមនិគិតថ�
ជអ�ីែដលមនករេរ សេអងឬ�បឆងំនឹងពួកេគេឡយ។ សូមឱយពួកេគបនេឃញ
�ពះអមច ស់ េពញេ�យេសចក�ី�ស�ញ់។

234 �ទងប់នកត�់�ទុកខញុ ំ ជ�ពះដម៏នេច�� រ ែដលេឡងនិងចុះេឆនរសមុ�ទេនះ
ខញុ ំបនេ  ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំ េ�យ�បកស�ពះបនទូល�ទង។់ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ សូមកត�់�ខញុ ំ �បសិនេប�នឹងេកតេឡងេ យបេ់នះ ខញុ ំបន�បបក់រពិត
េហយ។ �ទងដឹ់ងពីចកខុវស័ិយរបស់កូន�កមុេំនះគឺជេសចក�ីពិត។ ខញុ ំបនយក
នម�ទង ់ េ�យេឈម ះេនះ េហយបននិយយថ េនះគឺជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។ េហយខញុ ំមន�រមមណ៍ថខញុ ំដឹងខ�ួន េហយ�ពះអមច ស់េអយ អំពីអ�ី
ែដលខញុ ំកំពុងេធ�។

235 ដូេចនះខញុ ំសូមអង�រ�ទង ់កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ សូមឱយមនុស� ទងំេនះអ�ងន
ខ�ួនឯង េ យបេ់នះ ចូររតេ់គចពីេសចក�ីេ�កធែដលនឹងេកតមន ដបតិអុីឆប៉
បបនសរេសរេ េលមតទ់� រនិងេល�បជជតិនន។ ស ញ េខម បនឆ�ងកត់
�។ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះមនករេ�កេ េ ឆង យពី� េហយពួកេគបនថ�ឹងែថ�ង
កនុងតុលយភព េហយរកេឃញករចងប់ន។ បុណយរបស់េស�ចេនប៊ូេកន�បន
េកតេឡងម�ងេទ ត ជមយួពិធីជបេ់ល ងែដលមនជតិ�សវងឹនិង ស�ីេស� កពក់
ពកក់�� ល េ ខ�ួនឯងថជ�គឹ�ទ ន។

236 ឱ�ពះជមច ស់ៃន�ថ នសួគ ៌ សូម�ណិតេម�� ចំេពះេ�កិយែដលមនបប
និងមនុស�មនបបផង �ពះអមច ស់ដូចេយងេ យបេ់នះ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ
ខញុ ំកំពុងពយយមឈរេ កែន�ងែបកបកេ់ហយសំុេសចក�ីេម�� ករ�ុពី�ពះ ថ
�ទងនឹ់ងនិយយេ កនហ់�ូងមនុស�េ យបេ់នះេហយេ កូន�កមុរំបស់�ទង់
ឱយយកចិត�ទុក�ក ់ �ពះអមច ស់ មនិ�តវេដរេ�យស ញ ៃនជំេន �មយួេឡយ
ប៉ុែន�េ�យសំេឡងៃនដំណឹងល�របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ ផ�ល់ឱយ� �ពះអងគ
េអយ។ សូមឱយ��តវបនេគដឹង េ យបេ់នះ ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ េហយ�ពះបនទូល



48 �ពះបនទូលជសេម�ង

របស់�ទងគឺ់ជេសចក�ីពិត។ ខណៈេពលដឧ៏�រកិេ ចំេពះមុខ�បជជនេនះ
េយងេ ពួកេគឱយយកចិត�ទុក�កច់ំេពះ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

237 េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ខញុ ំអធិ�� នស�មបព់ួកេគ �ពះអមច ស់។
ពួកេគបនេឃញ�ទងេ់លសពី�សេមលៃនករសង�យ័ សូមេដរឆ�ងកតហ់�ូង
មនុស�របស់ពួកេគេហយ�បបព់ួកេគពីអ�ីែដលេ កនុងចិត�របស់ពួកេគ។ េហយ
�ទង�់ជប �ពះអមច ស់ ថឥឡូវេនះអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង។ �ទង�់ជបថជ
េសចក�ីពិត ឱ�ពះជមច ស់។ េហយទូលបងគំសូមអធិ�� នដល់�ទង ់ កនុងនម
�ពះេយសូ៊វ សូមឱយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជួយអន��គមនម៍�ងេទ ត ឱ�ពះអមច ស់
េអយ េហយទញេចញពីទស�និកជនេនះ �ពះអមច ស់ ែដលបនសរេសរេ កនុង
េស វេ ជីវតិរបស់កូនេច ម។ ផ�ល់ឱយ� �ពះអងគេអយ។ ទូលបងគំអធិ�� នអស់ពី
ចិត�។

238 ជធមម�មនុស�ទងំេនះនឹងផ�ល់ឱយទូលបងគំនូវកកចុ់ងេ�កយែដលពួកេគ
មន េដមបគី�ំទ�រ។ ពួកេគនឹងេធ�អ�ីែដលពួកេគ�ចេធ�បន។ ប៉ុែន� ឱ
�ពះជមច ស់េអយ េពលែដល�តវសូ៊�ទនំឹង� េហយចូលេ កនុងេនះ ទូលបងគំសូម
អធិ�� នថ េនះនឹងក� យជ��តីែដល�ទងនឹ់ង�បទនរង� នដ់ល់ពួកេគ េហយចក់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរបស់�ទងចុ់ះមកេលម�សននិបតេនះ។ េហយ�បែហលជ
មនិមនអ�ីគួរឱយរេំជបរជំួល ឬេ�តជំុវញិេទ ប៉ុែន�យំេហយយំ េហយែ�បចិត� សងកត់
េលែសនងៃន�សនៈ ខណៈេពលែដលេយងេឃញករវនិិចឆយ័វលិមកេ�កមេយង
េ យបេ់នះ។ ផ�ល់ឱយ� �ពះអងគេអយ។ ទូលបងគំអធិ�� នេ�យេ�ម ះ ដូចែដល
�គ ល់េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។

239 បង�បស បង�សីខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងថ�តវនិយយអ�ីេទ តេទ �បសិនេបខញុ ំ
បនេឃញ�ពះគុណេ ចំេពះមុខអនក េ�យឥទធ នុភពរបស់�ពះ �បសិនេប
អនកេជ ថខញុ ំជេ��របស់�ទង។់ េនះជេលកទីមយួេហយែដលខញុ ំនិយយ
ែបបេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនករ�ពមនចែម�កអំពី�បេភទខ�ះ។ ខញុ ំមនិ
ងយនឹង�សបេរ ងេនះេទ។ អនកដឹងថខញុ ំមនិែមនេទ។ ខញុ ំមនិ�ប�ពឹត�ដូចេនះេទ។
ខញុ ំ�ទ កេ់សទរកនុងករនិយយ�រេនះេហយនិយយេរ ងទងំេនះ។ ខញុ ំរតេ់
មខ ងនិងអ�ីៗេផ�ងេទ តេដមបកំុីឱយេធ��។ ប៉ុែន���តវបនេគនិយយ េហយ�នឹង
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ឈរេ ៃថងជំនំុជ�មះ ជ�ក�ែីដលខញុ ំបន�បបក់រពិត។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់
�ពះជមច ស់!…?…
240 អូ េពនទីកុស� រតេ់ដមបរីចួជីវតិរបស់អនកចុះ។ រតេ់ ែសនង�សនៈេហយ
ែ�សកយំ មុនេពល�យឺតេពល មយួេម៉ងនឹងមកដល់េ េពលែដលអនក�ច
យំេហយ�នឹងមនិដំេណ រករល�េឡយ។ ដបតិេអ�វបនែស�ងរកកែន�ង ែដល
មនេដមកំេណ តរបស់គត ់ េហយរកមនិេឃញ។ ខញុ ំថ� យអនក អូ កលីហ�័រញ៉។
ម�សននិបត�កមធុរៈកិចចដំណឹងល� ជអនកែដលខញុ ំ�ស�ញ់ អនកែដលខញុ ំបន
ចកេចញេហយខំ�បឹងអស់ពីចិត� ខញុ ំសូមថ� យអនកចំេពះ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ យប់
េនះ។ រតេ់ រក�ទង!់ កុំឱយ�រក�េធ�ឱយអនក�តជកពី់េនះ។ េ ជមយួ�ទងរ់ហូត
ទល់ែតអនក�ល់គន េពរេពញេ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលនឹង េធ�ឱយអនក
មករក�ពះបនទូលេនះ េនះនឹងេធ�ឱយអនកជ ស�ី�តងេ់ឡង ែដលនឹងេធ�ឱយអនកជបុរស
�តងេ់ មុខ។ �បសិនេបអនកនិយយថអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយ
មនិសូ៊�ទនឹំង�ពះបនទូលេនះ គឺជវ ិ ញ ណមយួេទ តេ កនុងអនក។ �ពះវ ិ ញ ណ
របស់�ពះសថិតេ េល�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ �ពះេមស�ុជី�ពះបនទូលែដលបនចក់
េ�បង�ងំ។ កូន�កមុ�ំតវែតជ�ពះេមស�ុ-ីចក ់ ជ�ពះបនទូលែដលបនចកេ់�បង
�ងំ។
241 សូមឱយេយងេ�កកឈរេឡងេ កនុង�ពះនមៃន�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។ េប
អនកមនិែដលឮសំេឡងខញុ ំេទ តេទ… ប៉ុែន��ពះជមច ស់យល់�ពម ខញុ ំនឹងេ � ហ�ិក
កនុងរយៈេពលពីរបីេម៉ងេទ ត។ ខញុ ំ�បែហលជមនិ�តលបម់កវញិេទ។ ខញុ ំមនិដឹង
េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�បបអ់នកេ�យអស់ពីចិត� ខញុ ំបន�បបអ់នកពីករពិត។ ខញុ ំមនិបន
េគចមុខេដមប�ីបកស�បបអ់នកនូវអ�ី�គបយ៉់ងែដល�ពះបន�បបខ់ញុ ំឱយនិយយ
េនះេទ។ េហយខញុ ំបននិយយេ កនុង�ពះនម�ពះអមច ស់។
242 �ជ�គដឧ៏�រកិ។ ខញុ ំមនិដឹងពីរេប បបង� ញ�េទ។ ខញុ ំបនពយយម
ចកេចញពីេវទិកបីឬបនួដង េហយខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេទ។ េនះគឺជេម៉ងដ៏
ឧ�រកិ។ អនកមនិែដលេភ�ច�េឡយ។ េនះគឺជេពលេវ�ែដល�បែហលជ �ពះ
�បែហលជកំពុងេធ�ករេ ចុងេ�កយរបស់�ទង។់ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ �ទងនឹ់ងេធ�ករ
េ ចុងេ�កយរបស់�ទង ់ េ ៃថង�មយួ។ េពល�? ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំ
កំពុង�បបអ់នកថ �មចកខុវស័ិយេនះ ��កដូ់ចជថកូន�កមុជិំតចបេ់ហយ។



50 �ពះបនទូលជសេម�ង

243 សូម�កេឡកេមល�កមជំនំុែដលចូលមក។ េ េពលែដលនង�ពហមចរែីដល
កំពុងេដកលក ់មករកេ�បង នងមនិបនទទួល�េទ។ កូន�កមុបំនចូលេ កនុង។
ករេលកេឡង បនេលកេឡង។ “ខណៈេពលែដលពួកេគេ ទិញេ�បងកូន�កមុំ
មក។”
244 េតអនកកំពុងេដកលកេ់ទ? ភញ កេ់ឡង ឱយេល ន េហយមកកនខ់�ួនឯង។ េហយ
អនុ ញ តឱយេយងអធិ�� ន មន ក់ៗ  ដូចជេយងកំពុង�� បេ់ នទីេនះកនុងនម
�ពះជមច ស់។ ចូរេយងមន ក់ៗ អធិ�� ន�មរេប បផទ ល់ខ�ួនរបស់អនក។
245 �ពះដម៏នមហិទធិទធិ សូម�ណិតេម�� េយង។ �ពះអមច ស់េអយ សូម�ណិត
េម�� ទូលបងគំផង។ សូម�ណិតេយងទងំអស់គន ។ េត�េធ�អ�ីល� េទះេយង
េធ�អ�ីកេ៏�យ េបេយងប�ជយ័កនុងេរ ងទងំេនះ? ឱ�ពះជមច ស់េអយទូលបងគំ
ឈរេហយសំុេសចក�ីេម�� ករ�ុ មុនេពលទី�កងដធ៏ំេនះលិចេ េ�កមសមុ�ទ
េហយករវនិិចឆយ័របស់�ពះជមច ស់បនបចេឆនរសមុ�ទេនះ។ ខញុ ំអធិ�� ន �ពះអងគ
េអយ ែដល�ទងនឹ់ងេ កូន�កមុរំបស់�ទង។់ ទូលបងគំសូមថ� យពួកេគចំេពះ�ទង់
ឥឡូវេនះ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។ �ែមន៉…?…ខញុ ំ�បបជ់
ករពិតេទ…?… 
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