
កររេំ�ះដេ៏ពញេលញ

 �ពឹកេនះខញុ ំមនិដឹងថ�តវនិយយអ�ីេទ។ ខញុ ំកំពុងអងគុយេ ទីេនះជមយួ
បង�បស េអ�គ ន េហយខញុ ំបនឮ…បង�បសេនវលីកំពុងនិយយអ�ីមយួ

េហយសម�ងឹមកខញុ ំ។ េហយខញុ ំបននិយយេ កនប់ង�បសេអ�គ ន “េតគតេ់
ខញុ ំឬ?”

េហយគតប់ននិយយថ “បទគតេ់ ។”
2 េហយខញុ ំមកទីេនះេដមបនិីយយអ�ីមយួេ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំបនគិត េ េពលខញុ ំ…
កង� រេ ទីេនះ ែដល�ជកែន�ងែដលមន…សំេឡង ��កដូ់ចជទញ�េចញ
េ េពលអនកកំពុងនិយយ។ ��កដូ់ចជកង� របកសំ់េឡងេចញ។

ខញុ ំបនឮដូច…ទីបនទ ល់េ េពលខញុ ំេ ទីេនះ េដមបអីធិ�� នស�មប់ ស�ីមន ក់
�មទូរស័ពទ។ េហយអនកែដលទទួល�រេនះ េភ�ច�បបពី់ទី�កងជកែន�ងែដល
ទូរស័ពទបនេ មកពី� ពីភរយិេ�ក�គេពទយ ម៉ូរសុីន។ េហយខញុ ំនឹង�បបអ់នក
ពីអ�ីែដលខញុ ំបនេធ� ស�មបក់រអធិ�� នរបស់អនកទងំអស់គន  និងរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបន
�កៃ់ដេលទូរសពទ េហយចង�ុលេ កនេ់លខេនះ េទះេ ទី�កេ៏�យ េហយ
បនសំុ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធឲយេ ឯ ស�ីេនះ។ ដូេចនះ ខញុ ំគិតថ�ទងនឹ់ងឮដូច�ទង់
គងេ់ ែដរេបេយង…េឃញេទ? េហយខញុ ំេទបែត�កចុ់ះ។ េហយ��ចថេនះជ
រេប បែដល�ពះអមច ស់ចងប់ន�។ េឃញេទ? ��បែហលជ�នឹង�បេសរជង។
3 េហយបនទ បម់ក ខញុ ំបនឮទីបនទ ល់ េពលខញុ ំេ ទីេនះ ពីអនក�មន កែ់ដល
និយយថបង�សីរ ៉កុបន…ខញុ ំេជ ថ បង�បស េនវលីបននិយយថ នងមន
—ករបកទ់ឹកចិត� ដូចជអ ច ឹង។ ចូរេយងកន�់ម�ពះេ�យ�គនែ់ត នឹកចអំំពី
េរ ងមយួេនះ: �ពះ�ទង�់ជបេហយ។ �ទង�់ជបទងំអស់អំពីពួកេគ។
4 េតអនក�ចលឺេទអនកេ ពីខងេ�កយេនះ? េបអនកមនិ�ចឮេទ មនកែន�ង
ទំេនរខ�ះេ ទីេនះ។ អនក�ចផ� ស់ប�ូរ�បសិនេបអនកចង។់ េហយ ចេំមល េតេនះជ
េម�កឬ? [បង�បសមន កនិ់យយថ “អតេ់ទ បទ។”—េអដ។] េនះេ ទីេនះជេម�ក
សំខន?់ ហនឹងេហយ។ េយងនឹងេមលថេតេយង�ចចូលេ ជិតបនបន�ិចេទ ត
ឬអត។់ ែជន ចុះេបេយង�កខិ់តេ�កមវញិ? �នឹងល�។ េហយេពលខ�ះខញុ ំស�ក
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បន�ិច។ ខញុ ំបនបន�អធិបបយ។ េត��បេសរជងឬេទ? េតអនក�ច�� បប់ន�បេសរ
ជងឬេទ?

5 េហយេយង�បកដជចងចេំរ ងទងំេនះកនុងករអធិ�� ន។ េហយេយងចង់
�យករណ៍ពីករ�បជុំដរ៏ងុេរ ងមកពី…

េតខញុ ំកំពុងរកេមលបង�សីរ ៉កុ? ខញុ ំគិតថខញុ ំសម�ងឹេមល ស�ីមន កេ់ ទីេនះែដល
េមលេ ដូចនង។ ខញុ ំគិតថ “�បកដ�ស់ ខញុ ំមនិនិយយពីរដងេ ទីេនះេទ។”
ខញុ ំ�កេឡកេមលេ នរ�មន ក ់ េមលេ ដូចនង ែបរេ េ�កយ។ នងេ មនទីរ
េពទយេអដហ�ឺត។

6 ដូេចនះេហយ េ ឯទី�កង ខ�ីវែលន រដ� េថនេណសីុ និងេ កនុងរដ� ក
លីហ�័រញ៉ផងែដរ ពួកេយងមនករ�បជំុដរ៏ងុេរ ងមយួ។ �ពះអមច ស់បន�បទន
ពរយ៉ងបរបិូណ៍ និងកិចចករជេ�ចនែដល�ទងប់នេធ�។ េហយេយងសបបយចិត�
ចំេពះេរ ងេនះ។ រកី�យែដលេយង�ច�តលបម់ក�កមជំនំុរបស់េយងវញិ េ�យ
�យករណ៍ពីេសចក�ីល� និងេសចក�ីេម�� ករ�ុរបស់�ពះ។ េនះជរេប បែដល
ពួកេគបនេធ�េ កនុង�ពះគមពរី។

7 ខញុ ំមនអបអរចំេពះបង�បសេនវលី ឬ�បសេប លល័រចំេពះករអធិ�� ន
របស់បង រេប បែដលគតប់នអធិ�� នស�មប�់បជជន េហយ—េហយសំុ
ជំនួយនិងក�ីេម�� ។ េហយេបេយងេមលជមយួគន  អនកែតងែត អ�ី�គបយ៉់ង
ែដលបន� អនកនឹងេឃញថមនអ�ីមយួពិត�បកដអំពី�។ េហយបនទ បម់កេពល
ែដលបង�បសេនវលីមក េហយបននឌំីកុនទងំេនះ មកទីេនះ េ កនេ់វទិក
េ —េដមប�ីបកស�ពះពររបស់�ពះេ េល—តង� យកនុង�ពះវ�ិរ ខញុ ំបនឮគត់
និយយេ កនុងករអធិ�� នរបស់គតេ់ កន�់ពះជមច ស់ អំពីបុរសទងំេនះ
រេប បែដលពួកេគអធិ�� នស�មបគ់ន េ វញិេ មក។ េហយេនះជេរ ងល�
ែដលខញុ ំបន�� ប�់គគង� លែដល�ចអធិ�� នេលឌីកុនរបស់គត ់ េហយឌីកុន
អធិ�� ន�តឡបម់កវញិស�មប�់គគង� ល។ េ េពលែដលអនកេឃញ�ពះវ�ិរ
មយួនឹងមនករសហករគន ែបបេនះ អ�ីមយួកំពុងជួសជុលេដមបេីធ�ករ។ េនះ
ជរេប បែដល�ពះវ�ិរ�តវមនស�� បធ់ន ប។់ េហយ�ផ�ល់ឱយខញុ ំនូវគំនិតមយួ
ស�មបអ់តថបទមយួ។ ខញុ ំនឹងអធិបបយស�ីពីពរជយ័េ កេដស េហយករបដិេសធ
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ៃនករ�� បរ់បយករណ៍របស់អនកេសុបករណ៍ ប៉ុែន�បនទ បម់កខញុ ំបនផ� ស់ប�ូរ
គំនិតរបស់ខញុ ំេ អ�ីេផ�ងេទ ត។

8 េហយឥឡូវេនះ ទកទ់ងនឹងករពយបល ខញុ ំបនទទួលទីបនទ ល់បន�ិចបន�ួច
ែដលខញុ ំចង�់បប។់ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំនឹងេឃញកូន�បសរបស់ខញុ ំ ប៊លីី េ ខងេ�កយ
េនះ ប៉ុែន�គតម់ន�េ កនុងេ�េ ៉ របស់គត។់

េហយប៊លីីកនែ់តមនភពល��បេសរេ កនុងកិចច�បជំុ ជងអ�ីែដលគត់
ធ� បេ់ធ�។ ពីមុនភយ័ តូចចិត� េហយចង�់បប�់បជជនថ “អូ េ អងគុយចុះ។
េ អងគុយចុះ។” និយយថ “ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវកតអធិ�� ន។” ប៉ុែន�ខញុ ំ
បនកតស់មគ ល់េឃញថ ថមីៗេនះមនមនុស�ចូលរមួ�បជំុែដលគត�់គនែ់តមន
�រមមណ៍េ�ក�� យជខ� ងំ។ �បសិនេបគតម់និមនកតអធិ�� នេ សល់េទ
គតនឹ់ង�ក�់កនុងបនទបម់យួ ដូេចនះខញុ ំ�ចេ អធិ�� នស�មបព់ួកេគ។

9 េហយេរ ងែបបេនះបនេកតេឡងេ ឈកីេ�គ  ជេលកចុងេ�កយ។ េហយ
ខញុ ំចង�់នសំបុ�តេនះ�បសិនេបគតចូ់លមក។ ខញុ ំមនិែដលេឃញគតេ់ទ។ គត់
មនិដឹងថខញុ ំមក�ពឹកេនះេ ទីេនះេទ—និងចង—់ចងយ់កសំបុ�ត។ ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់ត
គិតដល់េពលែដលខញុ ំគិតថមនអនកជំងឺេ�ចន�ស់។ េហយេនះជរេប បរបស់
�។ �ជលិខិតប ជ ក…់

ខញុ ំកំពុង�នេ កនុងកែសត (ខញុ ំមនិែដល មនេគ�បប)់ ថកែន�ងែដល
កែសតកំពុងរះិគនអ់ូរល៉ រ ៉បឺូត េ�ពះករអធិ�� នស�មប់ ស�ីែដលមនជំងឺ
ទឹកេនមែផ�មេហយបន�� ប។់ េហយឥឡូវេនះខញុ ំជជនជតិ�េមរកិ—ខញុ ំចូលចិត�
�� បពី់ចបប—់និងមនុស�ែដលមនអំ�ច។ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថមនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះ។
ឆងល់ថេតេគសុខចិត� ចុះកនុងកែសតឬអត ់ អ�ីទងំអស់ែដលអូរល៉ រ ៉បឺូតបន
អធិ�� នសំុ និងបនជសះេសប យេទះ�គេពទយបនបដិេសធកេ៏�យ។ ខញុ ំឆងល់
�ស់ េគប�ូរ�មកវញិែតម�ង េឃញេទ។ ពួកេគនឹងមនិេធ�ដូេចនះេទ។ េហយ
បនទ បម់ក ខញុ ំគិតថ �បែហលជ�រក�បនបំភតិបំភយ័ពួកេគ ដូេចនះេហយ
�ពះជមច ស់�ទងអ់នុ ញ ត� េ�ពះេ ៃថងជំនុំជំរះ ពួកេគនឹង�តវេឆ�យចំេពះេរ ង
េនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងពីមនុស��បព់នន់កែ់ដល អូរល៉ រ ៉បឺូតបនអធិ�� នឱយ េហ ប
និង�� ប ់េហយពួកេគបនជវញិ។
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10 ដូេចនះ អនកេឃញេទ េហយ ពួកេគលំេអ ងអំពី�។ ពួកេគនឹងផ�ល់ឱយភគីរបស់
ពួកេគ ែផនកសំខន ់ប៉ុែន�នឹងមនិផ�ល់ឱយភគីមខ ងេទ តេទ។ ឥឡូវេនះ កែសតេនះ
�តវបនេគសនមតថ់េដមបរីក��ធរណៈជនឱយទនេ់ហតុករណ៍អំពី�ពឹត�ិករណ៍
ែដលេកតេឡង។ អុីចឹងខញុ ំគិតថ េបមនុស�េយងខ�ល់ខ� យគន េ វញិេ មក េប
អនក�បនជសះេសប យ ពិតែមន �ល់កែសតេ សហរដ��េមរកិគួរែតសរេសរ
ពីអតថបទរបស់�។ ប៉ុែន�អនកមនិ�ចជួលពួកេគឱយេធ��បនេទ។ អតេ់ទ។ អនកយក
របស់ែបបេនះេ ទីេនះ ពួកេគនឹងញញឹម េហយេសច�ក�់ េហយបង�ិល�
មកវញិ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះេបមនអ�ី�តវរះិគន…់��គនែ់តបង� ញថ�បជជតិេនះ
បនេ�ត មខ�ួនជេ�សចស�មបក់រជំនុំជំរះ។ �តវេហយ។ េហយ�តវមនករ
វនិិចឆយ័ េហយគម នផ�ូវេគចពី�េឡយ។ េហយេគ�គនែ់តផទុះកំហឹងរបស់ពួកេគ
ជេដម។ និងែបបេនះ—គឺ…ខុសេគលករណ៍! កែសតមយួ េគលករណ៍
របស់� គឺ—េដមបជូីនដំណឹងដល់�ធរណជនអំពីអ�ីែដលល�ឬ��កកែ់ដល
េកតេឡង។ ប៉ុែន�ពួកេគេ ឆង យពីេគលករណ៍របស់ពួកេគ។ េហយេ េពល
ែដលពួកេគេ ឆង យពីេគលករណ៍របស់ពួកេគ េនះ ពួកេគ—ពួកេគនឹងមនិបេ�ម
េគលបំណងរបស់ពួកេគបនល�េទ។

11 េហយេនះជវធីិដូចគន ែដល�ជមយួនឹង�ពះវ�ិរ។ េ េពល�ពះវ�ិរេ
ឆង យពីេគលករណ៍របស់� �មនិ�ចបេ�មពួកបរសុិទធបនល�េឡយ។ េយង
�តវេ ជមយួគន  �តវែតរបួរមួគន ។ េយង�តវែតមនចិត�ែតមយួ និងឯកភពគន ។
ឬ េយងនឹងមនិបេ�ម�ពះ ឬ�បជជនេឡយ លុះ��ែតេយងមនចិត�ែតមយួ និង
ឯកភពគន  ឈរ�មេគលករណ៍ៃន�ពះគមពរី និងអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូលថ
�តឹម�តវ។ េយង�តវែតឈរែកបរពួកេគ។

12 ប៊លីីបនជបគ់ងំេ កនុងបនទប ់ េ ឈកីេ�គ  គត…់មននរ�មន កម់ករ
កគត ់ ស�ីមន កជ់មយួប�ីរបស់នង មនជំងឺម�រកីសួត ជិត�� ប។់ េហយ�បពនធ
គតជ់ជនរងេ�គះៃនជំងឺស�ិតៃដេជងេ េកអីរញុ េហយនងពយយមេមលែថ
បុរសមន កែ់ដលេសទរែតមនិ�ចេ�កកឈរបន េ�យមនជំងឺម�រកីេ េលសួត
របស់គត។់ េហយប៊លីីបននិយយេ កនគ់តថ់ៈ “ខញុ ំ—ខញុ ំសំុេទស េ�ក។”
បននិយយថ “ខញុ ំរកី�យនឹងផ�ល់ឱយអនកនូវកតអធិ�� ន។” េហយគតប់ែនថមថ
“បុ◌៉ែន�ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនសល់មយួេទ តេទ។”
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13 េហយគតប់ននិយយថ “មនិអីេទ កូន�បស។” គតប់ននិយយថ
“េនះគឺមនិអីេទ។” បននិយយថ “េយងបនពយយមមកទីេនះ ប៉ុែន��មនិ
មន�បេយជនស៍�មបេ់យងេទ។”
14 ប៊លីីបននិយយថ “ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដលអនក�តវេធ�។” បននិយយថ
“ខញុ ំនឹងេ យកឪពុកខញុ ំមក។ េហយខញុ ំនឹងនគំតចូ់លមក េហយខញុ ំនឹងយកគត់
េចញេ វញិ។” េហយបននិយយថ “េ េពលែដលខញុ ំេ  ដ�ប�អនកឮ�រ
របស់គត”់ បននិយយថ “បនទ បម់កអនកបន…ឬ�បពនធរបស់អនកនិងអនក េហយ
ចូលេ កនុងបនទបតូ់ចមយួែដលខញុ ំឆ�ងកត ់េហយខញុ ំនឹងឲយគតអ់ធិ�� នឲយអនក។”
15 “អូ” គតប់ននិយយថ “អរគុណេ�យេ�ម ះ �កូន េនះជករល�
�គប�់គន។់” េឃញេទ? មន—មន�កបបកិរយិល�។ េឃញេទ? “ល��គប�់គន។់
�មនិអីេទ។” េឃញេទ?
16 េហយេ យបេ់នះ ប៊លីីេ េពលែដលគត�់តឡបេ់ ទីេនះវញិ េ ែត
�បឆងំនឹងអ�ីែដលគតប់ននិយយ ថគតម់នបងៃថ�គតេ់ ទីេនះ ែដលមន
ឈមហូរ�មសួត។ ចំែណកបងៃថ��សីេ ទីេនះ ែដលហូរឈមកនុងេពះ មន
ដំេ  កថ៏ពួកេគបនចូលមកជមយួគន  �ដូចជករជួយពួកេគឱយចូលកនុង។
អនក�តវែតេមល �នឹងមនបនទបេ់ពញ អនកេឃញេទ។ ប៉ុែន�េ�យឆ�ងកតនិ់ង
អធិ�� នស�មបព់ួកេគ េយងទទួលបនសំបុ�ត�តឡបម់កវញិ �មរយៈ�បអប់
សំបុ�ត ថបុរសេនះបនជសះេសប យយ៉ងេពញេលញពីជំងឺម�រកីសួតរបស់
គត។់ ស�ីជ�បពនធែដលអងគុយេលេកអីរញុ េឡងេ វញិ បនជមកធមម�
ដូចសព�ដង។ បុរសែដលមនជំងឺឬសដូងបត—សួត ពីរេបងគឺជទងំ�សង។
េហយ�បពនធគតម់នដំេ ។ បនួនកប់នជសះេសប យ េពញេលញ! ខញុ ំឆងល់ថ
េតកែសតមនឆនទៈេបះពុមពែបបេនះឬអត។់ េឃញេទ? េឃញេទ? េឃញេទ? អូ!
ប៉ុែន��ពះេ ែតជ�ពះ។ �ទង�់គនែ់តេធ�អ�ីៗ�មរេប បរបស់�ទងប់៉ុេ�� ះ អនកដឹង
េទ េហយ�ទងល់��ស់។ េយងរកី�យ�ស់ែដលដឹងថ�ទងជ់�ពះ។
17 េយងកំពុងនិយយកលពី�ពឹកមញិអំពី�គអធិបបយតូចមយួែដលេយង
�គ ល់ ែដលធ� បេ់ដរជំុវញិ អធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺនិងអ�ី�គបយ៉់ង។ េហយគត់
បនេ អធិ�� នស�មបម់នុស�មន កេ់ កនុងមនទីរេពទយ េ ល�ីសស�ីល េហយ
ករណីជំងឺរេបង ស�ីេនះបន�� ប។់ មតិ�តូចនិយយថ “ែមនេហយ មនិចបំច់
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េទ…�ពះមនិ…មនិែមនគម ន�ពះេទ។ គតប់នរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់” បន
និយយថ “ខញុ ំបន�ងំនង—ដូចជ�ពះគមពរីបនែចង។ �បសិនេប�ទងម់និរក�
�ពះបនទូល�ទង ់េនះ�ទងម់និែមនជ�ពះេឡយ។” បែនថមថ “��គនែ់តជេស វេ
ប៉ុេ�� ះ។”
18 ឥឡូវេនះ ��កដូ់ចជដូេចន ះែមនលុះ��ែតអនក�គ ល់�ពះ។ េនះគឺជែផនក
ៃនបទគមពរី ប៉ុែន��មនិែមនជបទគមពរីទងំមូលេទ។ �ែផ�កេលជំេន របស់បុគគល។
េឃញេទ?
19 េហយខញុ ំបន�បប�់បពនធខញុ ំថ “មនេរ ងជេ�ចនបនេកតេឡង ែដលខញុ ំ
េទបែតដឹងថមន។ ខញុ ំមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងចំេពះខញុ ំេ ចុងេ�កយ
េទ។ ខញុ ំ�បែហលជេ ដូចគន ។ �បសិនេប�ពះជមច ស់ដក�ពះហសថៃនេសចក�ី
េម�� ករ�ុពីខញុ ំ ខញុ ំនឹងេ ដូចគន ។ ប៉ុែន�ដ�ប��ទងនឹ់ងរក��ពះហស�ៃន
េសចក�ីេម�� ករ�ុ និងករែណនរំបស់�ទងម់កេលខញុ ំ េនះខញុ ំនឹងបន�េ េទ ត។”
ប៉ុែន�ខញុ ំបនសួរេម� ខញុ ំបននិយយថ “េតនរ�ជអនកេ កនុងបនទបេ់ �ពឹកេនះ
បនទ បពី់និមតិ�េឃញ ខញុ ំេឃញកូន�សីតូចរបស់ខញុ ំេឈម ះ�រ ៉នុ?”
20 និយយអុី ច ឹង ៃថងមុន ខញុ ំបនដួលសន�ប។់ ខញុ ំបនអងគុយេ �មផ�ូវ។
េហយអនកដឹងពីេរ ង�៉វរបស់ខញុ ំអំពីនិមតិ�ខញុ ំពីនង បនទ បម់ក។ េហយខញុ ំបន�កេឡក
េមលេ ែកបរខញុ ំ េហយមនេកមង�សីមន កម់ក�មផ�ូវេ ទីេនះកនុងេជហ�ឺសុនវលី គឺ
ពិតជដូចករេមលេឃញេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់តចបៃ់ដគន ។ េមលេ ដូចជករនិមតិ�
របស់�រ ៉នុតូចរបស់ខញុ ំ! កលេនះនងជនរវីយ័េកមង។
21 េហយបនទ បពី់ករនិមតិ�េនះេ �ពឹកេនះ គឺេ កនុងសិររីងុេរ ង ខញុ ំ…ហូបកំពុង
�បបខ់ញុ ំ យកៃដរបស់នងេ�បជំុវញិ�ម របស់ខញុ ំ និយយថ “កំុបរមភពីេយងប៊លី។
េយង�បេសរជង។” ខញុ ំ�គនែ់តពយយមេធ�អត�ឃត។ េហយនងបននិយយថ
“កុំបរមភ។ សនយនឹងខញុ ំថអនកមនិបរមភេទ តេទ។”
22 េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចសនយបនេទ ហូប េ�ពះខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ…ខញុ ំ
បរមភ។ ខញុ ំមនិ�ចជួយ�បន។”
23 េហយខញុ ំេចញពីករនិមតិ� ឈរេ កនុងបនទបង់ងឹត។ េហយមនិែមនជនិមតិ�
មនិែមនជករ�សេម�សៃមេទ ប៉ុែន�ៃដរបស់នងេ ែតេ ជុំវញិខញុ ំ។ េហយនង
កំពុងេថបខញុ ំ។ ខញុ ំគិត “ចបំន�ិច។ េនះមនិែមន…” ខញុ ំមនិដឹងថ�តវេ �ថអ�ីេទ
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េ កនុងៃថងរបស់ពួកេគ ជចកខុវស័ិយមយួ។ ខញុ ំបនេ �ថដឹងខ�ួនពកក់�� ល។
ខញុ ំបននិយយថ “េនះគឺជ…ៃដរបស់នងេ ែតមន។” ខញុ ំបននិយយថ “េត
អនកេ ទីេនះឬ ហូប?”
24 នងបននិយយថ “ប៊លីសនយជមយួខញុ ំថអនកនឹងែលងបរមភពីខញុ ំ និង�
រ ៉នុេទ តេហយ។” េ�ពះខញុ ំេ ចុងប ច ប។់ ខញុ ំេ�ត មខ�ួនេធ�អត�ឃត។

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសនយនិងអនក។” េហយនងបនឱបខញុ ំ េហយទះៃដ
របស់នងេលខញុ ំ។

េហយបនទ បម់កខញុ ំ—ខញុ ំបននិយយថ “ហូប េតអនកេ ឯ�?” ខញុ ំបន…
មន�រមមណ៍ភញ កេ់ឡង រហូតដល់ខញុ ំចបែ់ខ�សង� កតូ់ចមយួេ េលអំពូល េហយ
ទញ�។ ខញុ ំបនេដរជំុវញិ រកេមល�គបេ់កអី េដមបេីមលថេតនងកំពុងអងគុយេ
ទីេនះឬអត។់

�ទងជ់�ពះ។ �ទងជ់�ពះធំ�ស់ ៃថងេនះ េ េពលែដល�ទងគ់ងេ់ េលភនំ
េដមអូលីវ េ េពលែដលម៉ូេស និងេអលីយ៉បនបង� ញខ�ួន។ �ទងេ់ ែតជ�ពះ។
25 េយង�ចឆ�ងកតប់ �  និងករ�កលបងជេ�ចន។ �គនែ់តចថំមន
នរ�មន កែ់ដលដឹង បំភ�ផឺ�ូវ េធ�ឱយ�ក� យជករពិត។ ខញុ ំមនិដឹងថមនអ�ីេ
ពីេ�កយ�ងំននេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងេរ ងមយួ គឺខញុ ំកំពុងេឆព ះេ រកស ញ ៃនករេ
ពីទីដខ៏ពស់ ជេរ ង�ល់ៃថង ពយយមរស់េ ស�មប�់ពឹត�ិករណ៍ដអ៏�ច រយែដលនឹង
េកតេឡងេ ៃថង�មយួ េពលែដលខញុ ំនឹងេឃញ�ទងម់ុខទល់មុខ េហយ�បប់
េរ ងេនះ “បនសេ ងគ ះេ�យ�ពះគុណ។” េនះជៃថងែដលខញុ ំរស់េ ។ ទុកេរ ង
ទងំេនះឲយេ ពីេ�កយខនង ែដលជអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន�េហយបន�េ មុខេទ ត។
26 ខញុ ំចងប់នេ�ងឧេបសថេនះ ឥឡូវេនះអនកឈរេ េល�េ�យេជងរបស់អនក
ខញុ ំចងឱ់យអនកបន�េឆព ះេ រកស ញ ៃនករេ ពីទីខពស់។ អ�ីៗែដលអនកេធ� �តវរមួគន
េធ� ឱយេពញេលញ�មែដល�ចេធ�បន ប៉ុែន�ែតងែតេលកៃដេចញ េដមបេីឈង
ចបយ់កអនកេផ�ង េដមបនីពំួកេគចូល។ ប៉ុែន�េ កនុងេសចក�ីជំេន េនះ ែដល
េយងកំពុងអធិបបយ និងតសូ៊េ�យេ�ម ះសម័�គចំេពះអនក កុំផ� ស់ទីមយួអុីញពី
�។ �បសិនេបអនកេជ ថខញុ ំជអនកបំេរ របស់�ទង ់ េនះគឺជកមមវធីិរបស់�ពះ។ �នឹង
មនិែដលមនេ កនុងភគេ�ចនេទ។ �នឹងែតងែតេ កនុងភគតិច ែតងែតមននិង
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ែតងែតមន។ ប៉ុែន� ចថំ ��តវបនសរេសរ “កុំខ� ចអី ហ�ូងតូចេអយ �ជឆនទៈដ៏
ល�របស់បិ�អនកកនុងករ�បគល់នគរដល់អនក។”

27 ឥឡូវេនះ មន�កមៃន�ពះវ�ិររបស់េយង ឌីកុន អនកទទួលខុស�តវ
នយក��ៃថង�ទិតយ �គគង� ល ដូចែដល�ពះវ�ិររបស់េយង�តវបន
េរ បចំ�មលំ�បលំ់េ�យ។ េហយអនកជ�បជជនបនេ�ជសេរ សអនកបេ�ម
�ពះទងំេនះនិង�គគង� លេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់តជអនកេមលករខុស�តវទូេ  េឃញ
�ដំេណ រករ�តឹម�តវ និងផ�ល់ដំបូនម នជេដម។ អនកជអនកេ�ជសេរ ស�គគង� ល
របស់អនក អនកេ�ជសេរ សអនកទទួលខុស�តវរបស់អនក អនកេ�ជសេរ សឌីកុនរបស់អនក
អនកេ�ជសេរ ស�គបម់ុខតំែណងែដលមនេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ អនក ជ�បជជន។
េហយ�ជកតព�កិចចរបស់អនកកនុងករឈរែកបរបុរសទងំេនះ សូមេមល តបតិ
ពួកេគនឹងេធ�ខុស។ ពួកេគគឺជជីវតិរែមង�� ប។់ ពួកេគ�គនែ់តជមនុស� េហយ
ពួកេគនឹងេធ�ខុស។ ប៉ុែន�េប�បធនធិបតី�េមរកិេធ�ខុស េតេយងេបះគតេ់ចញ
េទ កនុងនមជ�បធនធិបតី? េយងបំេភ�ច�េហយបន�េ មុខេទ ត។ េនះជ
រេប បែដលេយងចងេ់ធ�ស�មប�់ពះវ�ិររបស់េយងឥឡូវេនះ។ ខញុ ំបន�� បគ់ត់
អធិ�� ន កលពីប៉ុនម ននទីមុនេនះ ស�មបឌី់កុនទងំេនះ។ េហយេដមប�ី� ប់
េ ខងេ�កយេនះ ទីបនទ ល់មយួេ មតទ់� រ ពីអនកទទួលបនទុក រេប បែដលអនក
ទងំអស់យល់�ពម។ ឥឡូវេនះ ចូរេ ែបបេនះ។ ឥឡូវេនះ សមជិកអនកឈរ
េ ខងអនក�គប�់គង ឌីកុន និង�គគង� លទងំេនះ។ េហយ�តវចថំ េពលែដល
អនករមួគន  សូមចថំ�ជជំនួញរបស់�រក�េដមបចីងេ់មលេឃញករែបកបកគ់ន ។
ឥឡូវេនះ�ែតងែតមន េហយ�ែតងែតេធ�។ ប៉ុែន�អនកឈរែកបរអនកបេ�ម�ពះរបស់
អនក េហយេនះជករនិយយែដលខញុ ំនឹងែថ�ង។

28 េហយបនទ បម់កខញុ ំកម៏នផងែដរ…អ�ីមយួស�មបផ់ទ ងំពត័ម៌ន�ពឹកេនះ អំពី
កិចច�បជំុ�កម�បឹក� និងសិទធិអំ�ចរបស់ពួកេគ។ េហយ�នឹងមនេ េលផទ ងំ
ពត័ម៌ន។ េហយខញុ ំបនទទួលចបបច់ម�ងមយួស�មបប់ង�បសរ ៉បឺូតសុន ែដលជ
�បធន�កម�បឹក�ភបិល…ៃនអនកទទួលបនទុក។ េហយបនទ បម់ក ខញុ ំបនទទួល
ចបបច់ម�ងមយួស�មបប់ង�បស ខូលីនែដលខញុ ំគិតថ ែដលេដរតួជ�បធន
�កម�បឹក�ឌីកុន។ ឥឡូវេនះ មុខងរទងំអស់េនះ�តវបនកំណត�់មបទគមពរី
េហយពួកេគ�តវមនចបបប់ទគមពរីអំពីអ�ីែដលពួកេគ�តវេធ�។ ដូេចនះអនកទទួលបនទុក
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មនមុខតំែណងរបស់ខ�ួន។ េហយឌីកុនមនមុខងរផទ ល់ខ�ួន។ អនក�គប�់គង
��ៃថង�ទិតយមនមុខងរផទ ល់ខ�ួន។ េហយ�គគង� លគឺជេមៃនហ�ូងេច ម។
29 ឥឡូវេនះ ពួក�នីមយួៗមនេរ ងដូចគន ។ េហយខញុ ំគិតថករ�បជំុរបស់អនក
មនិគួរេ ជមយួគន េនះេទ ប៉ុែន��គួរែតេធ�ដូចជមុខងរនីមយួៗ េ�ពះឌីកុនមនិ
មនអ�ីនិយយេ កនអ់នកទទួលខុស�តវេទ លុះ��ែតពួកេគមនករងរខ�ះេដមប ី
បង� ញដល់ពួកេគ។ េហយផទុយមកវញិ អនក�គប�់គងគឺេលែផនកហិរ ញ វតថុ និងវតថុ
ៃនអគរ។ ពួកេគមនិមនអ�ីជមយួឌីកុនេទ។ ឌីកុនគឺជប៉ូលីសៃន�កមជំនំុ និង
ជជំនួយករ�គគង� ល។ េហយអនកកនក់បគឺ់ជអនកកនក់ប�់ទពយទងំអស់។
អនកទទួលបនទុកមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួនឹងករប ចបខ់ងវ ិ ញ ណរបស់�
េហយឌីកុនមនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួករប ចបែ់ផនកហិរ ញ វតថុរបស់�េនះេទ។
ដូេចនះ ��តវែតអ ច ឹង។ េហយនយក��ៃថង�ទិតយគឺេលសពី��ៃថង�ទិតយ
របស់គត។់ ដូេចនះ ខញុ ំបនទទួល�ទងំអស់ែដលបនសរេសរ �យេចញ េដមប�ីក់
េ េលផទ ងំពត័ម៌ន។
30 េហយបនទ បម់កេយងកនឹ៏ង�កក់នុងសុ៊មមយួ េគលលទធិែដល�កមជំនំុរ
ឈរ េហយបន�កសុ៊់មេ ទីេនះ េ កនុង�ពះវ�ិរ។ អ�ីែដលេយងឈរស�មប់
—េគលករណ៍ េគលលទធិៃន�កមជំនំុ។ ឥឡូវេនះ េដមបកី� យជ�កមជំនុំមយួ
េយង�តវែតមនេគលលទធិមយួ។
31 េយងមនិដកភគហុ៊ន�មយួេឡយ េហយនិយយថ “េយង�គនែ់តេ
ឆង យែបបេនះ។” េយងេចញេ ឆង យ�ស់ េ�យមនករ�បកបជមយួនឹង
អនក�ល់គន  ថ�ពះនឹងអនុ ញ តឲយេយងេ  �មបទគមពរីរបស់�ទង ់ ជមយួនឹង
មនុស�។ ឥឡូវេនះ ចូរេ ជមយួគន េ�យចុះស�មងគន  មនចិត�ែតមយួ េហយ
បន�េដមប�ីពះ។ េនះជរេប បែដល�ពះចងឲ់យេយងេធ�។

ឥឡូវេនះ ចូរេយងអធិ�� ន េហយបនទ បម់កេបក�ពះបនទូល។
32 បពិ�ត�ពះអងគ ឥឡូវេនះ េយងខញុ ំនឹងចូលេ រក�ពះបនទូលដវ៏សុិទធ ឬករ�ន
�ពះបនទូលេនះ។ សូម�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ទងប់ក��យដល់េយង�ល់គន នូវអ�ី
ែដលេយង�តវករ។ េហយសូមឲយេយងខញុ ំនិយយ ឱ�ព ះអមច ស់េអយ េហយ
�ប�ពឹត� េហយរស់េ�យដឹងថ េយង�ល់គន ជកូនរបស់�ទង ់េ�យ�ពះគុណ ដូច
�ទងប់នេ េយងមក។ សូមឲយមនករ�បកបកនុង�កមជំនុំេនះ េ�យេឃញថ
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េយង�គនែ់តនឹងេលចេចញជចលនដអ៏�ច រយមយួ េយងមន�រមមណ៍ថនឹង
នអំនកបេ�ម�ពះេផ�ងេទ តេចញេ កនក់ែន�ង�មយួ �បសិនេប�ទងនឹ់ងចត់
ខញុ ំេ តំបនេ់ផ�ងគន ៃនពិភពែផនដី េ ទីេនះេដមបបីេងកតេសចក�ីជំេន  េហយ
មនអនកបេ�មែដលេ�ត មខ�ួនជេ�សច និងមនឆនទៈ េហយបនហ�ឹក�តេ់ដមប ី
កនត់ំែណង។ េហយសូមឲយេសចក�ីជំេន ែដលធ� បប់ន�បគល់ដល់ពួកបរសុិទធ
ែដលេយងកំពុងឈរយ៉ងក� �ន ក� យជរង�ងជំុ់វញិពិភពេ�ក។ សូម�បទន
មក �ពះអងគមច ស់េអយ។ សូមេ�យគំនរេ ម តូចេនះ ដូចែដល�ជៃថងមយួ
េ េពលែដលេយងថ� យ�ដល់�ទង ់ សូមេ�យមនពួកជំនុំេ�កកេឡងេ ទីេនះ
�ពះអមច ស់េអយ េនះនឹងេចញេ ជអនកបេ�ម និងអនកផ�យដំណឹងល� ជ�គ និង
អនកផ�ព�ផ�យ េ កន�់គបទិ់សទីៃនពិភពេ�ក។

33 �ពឹកេនះ េយងនឹងសំុពរជយ័ពិេសសមយួស�មបប់ង�បស និងបង�សី
ស�ីគេគរបស់េយងែដលកំពុងរងទុកខេ េពលេនះ។ ប៉ុែន�េយងដឹងថេយង
ទងំអស់គន �តវបន�កក់នុងេតស�ទងំេនះ។ កូន�បសទងំអស់ែដលមករក�ពះ
�តវែតទទួលករេ�ប ន�បេ  ករ�កលបង។ េហយេបេយងេបះបងេ់ចលេ�យ
ងយ េហយ�តឡបេ់ វញិ េនះេយងជកូនឥតចបប ់ មនិែមនជកូនរបស់�ពះ
េទ។ សូមផ�ល់កម� ងំ និងអំ�ចដល់បង�បសនិងបង�សី ស�ីគេគ េដមបកីន់
តួនទីភរកិចចរបស់ពួកេគ។ �បសិនេបពួកេគ�តវសំុ��រស�មបព់ួកេគបន
បរេិភគ សូមឲយ�ពះហសថៃន�ពះពររបស់�ទងស់ថិតេ េលពួកេគ។ ដបតិេយង
មនិដឹងេទ ប៉ុែន���ចនឹងេកតេឡងេ�យករខិតខំយ៉ងខ� ងំេនះ ថ�ទងនឹ់ង
បង� ញពីេដមកំេណ តៃនទ�ីប� ហ�ិកនូវអ�ីែដលជ�គី�ទ នពិត�បកដ�តវមន។
សូម�បទនមក �ពះអងគមច ស់។ ឥឡូវេនះ សូមឲយករទងំអស់បនសេ�មច�ម
�ពះហឫទយ័�ទង។់

34 �បទនពរដល់�គគង� លេនះ គឺបង�បសេនវលី។ ទូលបងគំសូមអធិ�� ន ឲយ
�ទងេ់ធ�ជអនកគង� លហ�ូងេច ម ដូច�ទងម់នកលពីអតីតកល។ េហយេយង
កម៏និេភ�ច�បពនធតូច ដគ៏ួរឲយ�ស�ញ់របស់គតែ់ដលឈខឺ� ងំែដរ។ ស�តវចង់
ទុកឱយបង�បសេនវលីជមយួ�កមៃនកូនៗ េ�យគម នម� យ ប៉ុែន�េយងឈរេហយ
េ�យេសចក�ីជំេន  �ក�់ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ រ�ងស�តវេនះ និង
ប�ូន�សីរបស់េយង។ សូម�ពះវ ិ ញ ណ �ព ះអមច ស់ សូម�ព ះវ ិ ញ ណរបស់�ទងប់ន
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សណ�ិ តេលនង េ�យដឹងថ ស�ីទងំអស់�តវបនែតង�ងំឲយេដរកត�់ជលងភនំ
េនះ ៃនភពងងឹតៃនយុគសមយ័េនះ ប៉ុែន�េយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងេ ជមយួ
នង។ �បទនពរដល់កុមរតូចៗទងំេនះ។ នងនឹងភយ័�ពយឥឡូវេនះ េហយ
�ពយចិត� ប៉ុែន�សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ មតទ់� រៃនេសចក�ីេម�� ករ�ុ
�គបេ់ពលេវ� ស�មប�់គ�រេនះ។
35 �បទនពរដល់�កម�បឹក�ភបិលរបស់េយង បង�បសវដូរបស់េយង និងបង
�បសេអ�គ ន បង�បសរ ៉បឺូតសុននិងអនកេផ�ងេទ តទងំអស់ �ពះអមច ស់។ ឌី
កុន អនកទទួលបនទុក និងអ�ីៗទងំអស់ែដលពកព់ន័ធេ កនុង�ពះវ�ិរ ទូលបងគំ
សូមឲយ�ទងអ់នុ ញ ត ឲយពួកេគបេ�មនូវ�ណត�ិរបស់ពួកេគេ�យភពបរសុិទធ និង
—និងភពសុចរតិ។ សូម�បទន�ពះពរ ដល់អស់អនកែដលបនបេ�ម កលពីេពល
កន�ងេ ។ េហយេយងអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងបន�េ ជមយួេយងទងំអស់គន  ថ
េយងនឹង�តវបន�គ ល់ថជ�កមជំនំុៃនកររបួរមួជមយួ �ពះវ ិ ញ ណ និងេសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះអមច ស់។ េយងអធិ�� នឥឡូវេនះ សូម�ទងនឹ់ងែបងែចក
�ពះបនទូល�ពះមកេយង �មត�មវករ ដូចែដលេយង�នេចញពី�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
36 េហយេ កនុងករអធិ�� ន ខញុ ំបនគិតដូចជេយងកំពុងទទួលពរជយ័ ឬករ
សំុពរជយ័ស�មបស់មយ័បចចុបបននរបស់េយង…�កម�បឹក�ភបិលថមីរបស់េយង
និងេផ�ងេទ ត ខញុ ំកំពុងគិតអំពីបង�បសរបស់េយងគឺបងហ�្លីែមននិងបង�បស ែដ
តស៍ែមន េហយពួកេគអងគុយេ ទីេនះ ែដលបនបេ�មយ៉ងល�ពីមុនមក។ េហយ
េយងចងដឹ់ងគុណ�ពះចំេពះករបេ�មដេ៏�ម ះ�តងរ់បស់ពួកេគ។ សូម�ពះអមច ស់
គងេ់ ជមយួពួកេគ េដមប�ីបទនពរដល់ពួកេគ និងជួយពួកេគ។ ខញុ ំចង�់ន
មុន…សូមចថំឥឡូវេនះ ផទ ងំ�ពឹត�ិប�ត និងេផ�ងៗេទ ត និងករ�បជុំនេពល
ខងមុខ។
37 េហយេយងរកី�យែដលបនេ ជមយួគន  េ �ពឹកេនះ… ែមនេហយ ខញុ ំ
�ចនិយយែបបេនះបន ស�មបប់ុរសមន កែ់ដលមនតៃម�ចំេពះខញុ ំ កលពី
កន�ងមក េហយឥឡូវកេ៏ ែតមនតៃម� បង�បសដល៏�មន ក ់ េ ហ�ដ សុធែមន មក
ពី…និងភរយិរបស់គតម់កពី��ក េឆ�៉ន �បេទសក�� ែដលេ ទីេនះ
េដមប�ីន កេ់ ជមយួពួកេយង កនុង�បជជតិេយង ជអនក�ន កេ់  ប៉ុែន�កនុងករ
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�បកបរបស់េយង ប�ូន�បសជទី�ស�ញ់របស់េ�ក េ ហ�ដ សុធែមន អងគុយេ
ទីេនះ។ គត�់គប�់គងយុទធនករស�មបខ់ញុ ំេ េពលខញុ ំេ ក��។
38 េហយបង�បសដៃ៏ថ�ថនូមន កេ់ទ តែដលកលពីមុនកជ៏ជន ជតិក��
ែដលជអនកជំនួញ េហយ�ចបង� ញដល់ពិភពេ�កថ អនកមនិ�ចថមនិ
ថ� យ�ពះបនេទ។ គតន់ិងមតិ�ភក័�ិរបស់គតប់នបេងកតមូលនិធិស�មបហ់ិរ ញ វតថុ
ៃនករ�ងសងក់ែន�ងមយួ ឬស�មបេ់បសកកមមបរេទស ជ�គឹះ។ េហយពួកេគ
បនេ ខញុ ំេ  អូកែលនេដមប�ីបជំុ េហយនិយយថពួកេគមនលុយ។ ពួកេគ
បនឧបតថមភ�ទងំអស់េ កនុងមូលនិធិរបស់ពួកេគ។
39 បង�បស េ ហ�ដ និងខញុ ំបនពយយមេដមប�ីបកម់យួចំនួនែដលបង�បសេ ហ�
ដមន េនះខញុ ំនឹងមនិយកជលកខណះបុគគលេនះេទ។ ដូេចនះេហយបនជេយង
សេ�មចចិត�ថេយងនឹង�បគល់�េ ឲយ�បជជនក�� េហយមនិយកតង� យ
េនះេទ ប៉ុែន��មនិដំេណ រករល�េទ។ ករ�បជុំគឺល�។ ប៉ុែន�េ�យ�រេយងមនិបន
យកតង� យ… ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�កមជំនំុមនតៃម�មយួពន�់នដុ�� រេទ អនកេ ែត
ជំពក�់ដល់�ពះ េដមបយីកតង� យ។ េនះជែផនកៃនករថ� យបងគំ។ េហយអនកបន
ប�ន…់ ដូចជខញុ ំ�បឆងំនឹងលុយនិងេរ ងែបបេនះ ខញុ ំដឹងថេពលមនុស��ប�ពឹត�
ខុស អនកក�៏ចនឹងទទួល�គ ល់ថអនកខុសែដរ េ�ពះបងេ ហ�ដនិងខញុ ំបនេឃញ�
មនិសូវល�េ�ះ។
40 េហយ បង�បសបរេឌ េ េពលែដលខញុ ំបនចកេចញពីបង�បសេ ហ�ដេហយ
ចុះមករកអនកេ អូកែលន ខញុ ំបននិយយថ “កុំេធ��។ អនក�គនែ់តហុចចន
�បមូលយកតង� យ េហយមនិថ�ជអ�ីេនះេទ ចូរ�ក�់េ កនុងមូល�� នរបស់អនក
ស�មបកិ់ចច�បជំុមយួេផ�ងេទ តេ កែន�ង�មយួ។”
41 េហយមុនេពលកមមវធីិចប ់ បង�បសបរេឌនិងមតិ�ភក�ិរបស់គតប់នមករកខញុ ំ
េហយនិយយថ “ដ�ប�េយងបន�កចូ់លេ កនុង—កិចច�បជំុេនះ �តវបន
�បមូលយករចួេហយ។”
42 េហយបនទ បម់កពីរបីៃថងមុន គតប់នេរ បចំស�មបក់រ�បជំុេ  �នចូ់ស
រដ�កលីហ�័រញ៉។ កែន�ងែដលគតម់ន ខញុ ំគិតថ ហុកសិប ឬចិតសិប�ពះវ�ិរ
េ �ជលងភន ំ ែដលមនជំេន េផ�ងគន ទងំអស់សហករគន ។ េយងមនករ�បជំុ
ដអ៏�ច រយ េហយ�តលបម់កវញិម�ងេទ ត េ ែខវចិឆិក។ េយងរកី�យែដលមន
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អនកេ ជមយួេយង បង�បសបរេឌ និងបង�បសេ ហ�ដេ ខងេ�កយេនះ។
េហយបុរសទងំេនះគឺជមនុស�ចែម�កស�មបអ់នក�ល់គន �បែហល ប៉ុែន�ពួកេគជ
បងប�ូនដម៏នតៃម�ស�មបខ់ញុ ំេ �ម�លេបសសកកមម តសូ៊េ�យេ�ម ះអស់ពី
ចិត�ចំេពះេសចក�ីជំេន ែដលេយងកំពុងឈរ។ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់
បងប�ូន។ េយងរកី�យែដលមនអនកេ �ពឹកេនះ េ កនុងេ�ងឧេបសថចស់េ
ទីេនះ។ �េមលេ មនិសូវ�� តប៉ុនម នេទ។ ប៉ុែន�មនអ�ីមយួេ ទីេនះ ែដលេយង
ដឹងថ�ពះគងេ់ ទីេនះ អនកេឃញេទ ដូេចនះេយងសបបយចិត�ចំេពះេរ ងេនះ។
េហយមនបងប�ូនដម៏នតៃម�េផ�ងេទ ត េបខញុ ំមនេពលនិយយ េនះគឺេ ជមយួ
េយងៃថងេនះ។

43 ឥឡូវេនះ ខញុ ំកំពុងទនទឹងរងច់ំ េហយអធិ�� នថ េ ប៉ុនម នៃថងខងមុខេនះ
េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំចងេ់ មន�រមមណ៍ថ�តវបនដឹកន…ំខញុ ំ
មនិបនេធ�ករ�បកសេទ។ ករ�បជុំបនទ ប់ េ រដ� អូៃហយូ េដមបេី ជមយួ
បង�បស សូ៊លី�៉ន់ េ កែន�ងេបះជំរុ ំ កនុងរយៈេពលដខ៏�ី។ �មនចមង យ�បែហល
មយួរយម៉យប៉ុេ�� ះេ ទីេនះ �មខញុ ំ�ម នេហយែជន មនអ�ីែបបេនះ។ ជ
ដំេណ រដល៏� អនកមនិបនេ�គងទុកវសិ�មកលរបស់អនកេទ �បសិនេប�ពះអមច ស់
បន�ដឹកនេំយង។ បុរសដល៏� េហយេយងដឹងគុណបង�បសសូ៊លី�៉ន់ ខ� ងំ
�ស់។ �គនែ់ត…គតជ់អភបិល�កង។ គត�់គនែ់តជអតីតអភបិល�កង
និង�គនែ់តជអនកបេ�មករេ រដ� េកន�គីសមយ័មុនប៉ុេ�� ះ។ េនះេហយ
ជអ�ីែដលខញុ ំ�ចនិយយអំពីគត។់ េ េពលែដលខញុ ំបនជួបគតេ់ ៃថងមុន…
េយងទងំពីរបនធំេឡងេ ទីេនះេ េលភនៃំនរដ� េកន�គី។ គតប់ននិយយ
មកកនខ់ញុ ំថ “េតអនកេ ែតមនសករេកសូ៊េ ជុំវញិករបស់អនកេទ តេទ ប៊លីី?”
ឥឡូវេនះអនកដឹងពីរេប ប—េតគតជ់អនករដ� េកន�គីប៉ុ�� ។ ឥឡូវេនះសូមេបក
ចូល…

គម នករមនិេអេពចំេពះបងប�ូនេ រដ� េកន�គីរបស់ខញុ ំេ ទីេនះេទ បង�បស
េជស ហ�ីជេដម។ ខញុ ំជអនកេ រដ� េកន�គី អនកកដឹ៏ងែដរ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកនូវេរ ង
មយួែដលេយងមន។ េយងមនិែមនជអនករដ� េកន�គីឬកម៏និែមនជជនជតិ
�េមរកិែដរ។ េយងជអនកេធ�ដំេណ រ និងជជនចែម�ក។ េយងកំពុងែស�ងរកទី�កង
ែដលនឹងមកដល់។
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44 ឥឡូវេនះស�មបក់រ�ន សូម�នេចញពីេស វេ និកខមនំ ពីរបីនទី។ ខញុ ំ
ចង�់នពីជំពូកទី២៣និងខទី២០ដល់ទី២៣ េ�យរមួប ចូ ល។ េហយខញុ ំចងយ់ក
អតថបទមយួេ �ពឹកេនះ ពីេនះ ពីេនះ ជជងគឺៈ កររេំ�ះដេ៏ពញេលញ។ េហយ
ខញុ ំនឹងនិយយមនិយូរេទ ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងរងច់អំនក ងកេ រក
េស វេ  និងជំពូករបស់អនក។

េមល អញចតេ់ទវ�១ឲយនមំុខឯង េដមបនឹីងជួយទំនុកបំរងុឯង
�មផ�ូវ េហយនឹងនេំ ដល់ទីកែន�ងែដលអញបនេរ បចំទុកឲយ។

ចូរ�បយត័ន…និង�� បប់ងគ ប�់ម�ទង ់ កុំឲយប�� លឲយ�ទងខ់ញ ល់
េឡយ ដបតិ�ទងម់និអតេ់ទសកររលំងរបស់ឯង�ល់គន េទ ពីេ�ពះ
េឈម ះអញេ កនុង�ទង។់

ខញុ ំ�បកដថ�កមជំនំុដឹងថេទវ�េនះជនរ�។ “េឈម ះរបស់ខញុ ំគឺេ កនុង
�ទង។់”

េបឯង�បង�� បប់ងគ ប�់ទង ់ េហយ�ប�ពឹត��មេសចក�ីែដលអញ
�បបទ់ងំប៉ុនម ន េនះអញនឹងេធ�ជស�តវដល់ពួកស�តវរបស់ឯង
េហយជអនកត�ងំនឹងអស់អនកែដលត�ងំនឹងឯង។

ដបតិេទវ�អញនឹងេ មុនឯង េហយនឹងនឯំងេ ឯពួក�សន�៍
ម៉ូរ…ី �សនេ៍ហត…�សនេ៍ពរសីុិត…�សនក៍�ន…�សន៍
េហវ ី និង…�សនេ៍យប៊ូស េហយអញនឹងេធ�ឲយ�សនទ៍ងំេនះ
�បសូនយេ ។

45 សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េ េពលេយងនិយយ
ឥឡូវេនះស�មបពី់របីនទី �បសិនេបអនកអធិ�� ន។ ខញុ ំបនគិតអំពី�បធនបទេនះ
អំពី៖ កររេំ�ះដេ៏ពញេលញ។

�កមជំនំុបនសថិតេ កនុង—េ កនុងជនជតិភគតិច។ �ែតងែតេ កនុង
សមជិក រហូតដល់�ពះេយសូ៊វយងមក។ ប៉ុែន��កំពុងរស់េ េ�កមឯកសិទធិែដល
�ពះបន�បទនឲយ។ �បសិនេបេយង�គនែ់តដឹងថ េនះគឺជ�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមរស់ មនិែមន េ�ងឧេបសថ�បណ�េំទ ប៉ុែន� េ�ងឧេបសថ�បណ�ំ
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គឺ�គនែ់តជែផនកមយួៃន�ប៉ុេ�� ះ។ មនេ�ងឧេបសថែបបេនះេផ�ងេទ តេ
ទូទងំ�បេទស។

46 បង�បស េសន លលីង យបេ់នះ កំពុងទទួលពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ ខញុ ំេភ�ច
បង�បស េឃតទីស បន�បបខ់ញុ ំឱយ�បកសេរ ងេនះ ឬ�បបខ់ញុ ំកលពីម�លិមញិ
ថកំពុងមន�។ គតម់នកមមវធីិបុណយ�ជមុជទឹក។ េហយ�បសិនេបអនក�មន ក់
េ ទីេនះមនិែដលបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ េឡយ េហតុអ�ី េនះគឺបង�បស
េសន លលីង នឹងរកី�យកនុងករេធ�� េ យបេ់នះ។ េនះជ�ពះវ�ិរបរសុិទធេ
យូទីក។ េហយបង�បស ជូេន  េជកសុន េ  ញូ�ល់បនី។ េហយមន
�ពះវ�ិរែបបេនះជេ�ចនេ ទូទងំ�បេទស។ ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន កំពុងរស់េ
�កដូ់ចជ េ េលែផនកែដលចញ់ េ�ចន ឬតិច។

47 ខញុ ំបនឮបង�បសេនវលី�បកសេ �ពឹកេនះ េ ខងេ�កយេនះ �បនចូល
មកកនុងចិត�ខញុ ំ ថមនុស��កដូ់ចជបនរចួផុតពីកររេំ�ះ។ �កដូ់ចជអ�ីមយួ
ែដលមនុស�បនេឃញ គឺេគ �គនែ់តរញុ� េចញេ មខ ង “អូ �ពះ�ចេធ��បន។”
ប៉ុែន�េនះមនិែមនជ�កបបកិរយិល�េទ។

48 ឥឡូវេនះ ម៉ូេស េ េពលែដលគត�់តវបនេ េ�យ�ពះ គតគ់ឺជេ��
េពញេលញ។

េ េពលែដល�ពះជមច ស់ចតម់នុស�ឱយេធ�អ�ីមយួ �ទងប់នបំពកឱ់យគតនូ់វ
អ�ី�គបយ៉់ងែដលគត�់តវករ។ �បសិនេប�ពះជមច ស់��ស់េ មនុស�ឱយេធ�ជ
�គអធិបបយ េនះ�ទង�់កអ់�ីមយួេ កនុងគត ់ េដមបអីធិបបយជមយួ។ េប�ទង់
��ស់េ គតឲ់យេធ�ជ�គ �ទង�់កអ់�ីមយួកនុងខ�ួនេដមបបីេ�ង ន។ �បសិនេប�ទង់
េ ឱយគតេ់ធ�ជេ�� �ទង�់កអ់�ីមយួេ កនុងគត ់ េដមបេីមលេឃញករនិមតិ�
និងេធ�ជេ��។ �ពះែតងែតផគតផ់គងម់នុស�របស់�ទងទ់ងំ�សង។

េហយេនះជអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េ េពល�ទងប់ ជូ នម៉ូេសេ �សកេអសីុប។
�ទងប់នេលកគតេ់ឡង�មរេប បជក�់កម់យួ។ េហយ�ទងប់នអបរ់គំត់
�មរេប បជក�់កម់យួ េហយ�ទងប់នបេងកតគត ់ េហយៃចនគត ់ េហយេធ�ម៉ូដ
ស�មបគ់ត។់ បនទ បពី់�ទងប់នសនយជមយួអ�័ប� ំ�បរ់យឆន មំុន ថ�ទងនឹ់ង
រេំ�ះ�បជជន បនទ បម់ក�ទង—់�ទងម់ន�ពះទយ័ទុក�ក ់ �ទងនឹ់ងបេងកតេ�ក
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ម៉ូេសឱយសមនឹងមនុស�េ�កម៉ូេសែដរ។ ម៉ូេសជេ��ដេ៏ពញេលញ។ េហយ
បនទ បម់កក� យជេ�� េពញេលញ…
49 ដូចអនកែដរ �បសិនេបអនកជ�គិ�ទ ន �ពះជមច ស់មនិបេងកត�គី�ទ ន
ពកក់�� លេទ។ �ពះបេងកត�គី�ទ នេពញេលញ។ �ពះមនិបេងកត�គអធិបបយ
ពកក់�� លេទ ប៉ុែន��គអធិបបយ�ចេ ពកក់�� លផ�ូវ។ េហយ�ពះេធ�ឲយ
កូនៗរបស់�ទងជ់�គិ�ទ ន ប៉ុែន�េពលខ�ះពួកេគជ�គិ�ទ នពកក់�� ល។ ប៉ុែន�
�មនិែមនជបំណងរបស់�ពះស�មបព់ួកេគេដមបេីធ�ែបបេនះេទ។ �ជផ�ូវផទ ល់
របស់ពួកេគបន�យឡំជមយួនឹងែផនករៃន�ពះស�មបជី់វតិរបស់ពួកេគ
េហយេនះជអ�ីែដលេធ�ឱយពួកេគមនរេប បែដលពួកេគមន។ �ពះមនិចងឱ់យ
ពួកេគក� យជ�គិ�ទ នពកក់�� ល ឬជអនកអធិបបយពកក់�� លេនះេទ
ករស�មបស�មលទងំសងខង ឬ…�ទងច់ងឱ់យពួកេគឈរទងំ�សងេ កនុង�ជង
�មយួ។
50 ឥឡូវេនះ ម៉ូេស �ពះជមច ស់បនបេងកតគតជ់េ��េពញេលញ ស�មបក់រ
រេំ�ះេពញេលញ។ េហយម៉ូេស�តវបនថ� យទងំ�សងេ កនុង�ពះហស�ៃន�ពះ។
េនះេហយជមូលេហតុែដលេធ�ឱយគតក់� យជគត។់ គតម់នភពេពញេលញ
េ កនុង�ពះរហូតដល់�ពះ�ចទុកចិត�គតប់ន។
51 ខញុ ំឆងល់ថ �ពឹកេនះ កនុងនមពួក�គិ�ទ ន េបេយងបនេធ��មឆនទៈរបស់េយង
េហយឬ េហយបន�បគល់ខ�ួនេយងទងំ�សងចំេពះ�ពះ រហូតដល់�ពះ�ច
ទុកចិត�េយងនូវកែន�ងែដល�ទងប់ន�កេ់យង។ ខញុ ំឆងល់ថ �ពឹកេនះ ខ�ួនខញុ ំផទ ល់
េបខញុ ំ�ច�តវថ� យដល់�ពះ រហូតដល់�ពះ�ចទុកចិត�ខញុ ំបន �ចទុកចិត�បង�បស
េនវលី �ចទុកចិត�គណៈកមម ធិក រគណៈកមម ធិករឌីកុនរបស់េយង ឬសមជិក
�កមជំនំុរបស់េយង។ េយងទងំអស់គន មនកែន�ង េហយេយងមនកតព�កិចច។
52 អនកបេ�ម�ពះកែន�ងបំេពញកតព�កិចច េដមបឈីរេហយ�បកសអំពី�ទពយែដល
មនិ�ចែស�ងរកបនរបស់�ពះ�គីសទ េ�យគម នករមនិចុះស�មងនឹងគន  េបគត់
�តវបនេ ឲយេធ�ជ�គអធិបបយ។ គតនឹ់ងមនិទុករបស់មយួស�មបម់នុស��
មន កេ់ទ �បសិនេបគត�់តវបនេ ឱយេធ�ជ�គអធិបបយ។
53 េហយសមជិកៃន�កមជំនុំ គត�់តវបនេ ឱយេធ�ជសមជិកៃន�កម
ជក�់កេ់នះ បនទ បម់កគតនឹ់ងមនិមនភពមនិ�សបគន េឡយ។ �បសិនេប
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�កមជំនំុេជ ថេយងមនិគួរេលងែលបងេទ សមជិកេនះមនិគួរបះ៉សន�ឹកេប
េឡយ។ េយងមនិេជ េលករផឹកេទ គតគ់ួរបែង�រកបលគតេ់ចញពីករផឹក។
�បសិនេបេយងមនិេជ េលករេលងែលបង ឬករជកប់រ ី សមជិកៃន�កមជំនំុេនះ
មនិគួរបះ៉ពល់េរ ងែបបេនះេឡយ។ �ពះ�បទនកររេំ�ះេពញេលញ។ េពលេយង
េធ��ម…

�ទងនឹ់ងេធ���បសិនេបេយង�បគល់ខ�ួនេយងទងំ�សងចំេពះ�ទង។់
�បសិនេបេយងនឹង�បគល់ខ�ួនេយងទងំ�សងេ កនុង�ពះហស��ទង ់ េនះ�ពះ�ច
រស់េ កនុងេយងបន។ �ពះ�គីសទ ជក�ីសងឃមឹៃនសិរលី� �ទង�់ចឆ�ុះប ច ំងអងគ
�ទងដ់ល់េយង េ េពលែដលេយងយកខ�ួនេយងេចញពីផ�ូវ។ េនះគំនិតរបស់
េយងគឺជគំនិតរបស់�ទង។់ េតអនក�ច�សៃមថ�ពះ�គីសទកំពុងជកប់របីនេទ?
េតអនក�ច�សៃមថ�ពះ�គីសទកំពុងផឹក��ឬេលងេប របនេទ? យ៉ងេនះេប
វ ិ ញ ណរបស់អនកជែផនកៃន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ �ទងច់ងឱ់យ�សថិតេ េលករ
�រភពរបស់អនក។ ប៉ុែន� អនកអនុ ញ តឲយ�រក�ចូលមកកនក់ប។់ េហយ
�គបេ់ពលេវ� េ កនុងចិត�របស់អនក កនែ់តេ�  អនកដឹងថអនកខុសេ េពល
អនកេធ�េរ ងទងំេនះ។

េហយេ េពលែដលសមជិកមន កនិ់យយ�បឆងំនឹងសមជិកេផ�ងេទ ត
អនកដឹងថ�ខុស។ អនក�តវបនបងគ បឲ់យអធិ�� នឲយគន េ វញិេ មក មនិែមនឲយ
និយយទស់នឹងគន េទ គឺ�តវ�ស�ញ់គន េ វញិេ មក។ េហយេបមននរ�
មន កធ់� កចុ់ះ សូមជួយគតផ់ង។ ឥឡូវេនះ ែដលេធ�ឱយេយងជ—ជ—�កមអនកេជ
របួរមួគន ។ ឥឡូវេនះ េពលេយងមនិ�� បប់ងគ ប ់គឺេយងមនិ�� បប់ងគ ប�់ពះ េហយ
េយងមនិបនតំេកង�ពះេទ។ ដូេចនះេហយ �កមជំនុំរបស់េយង �បជជនរបស់េយង
មនិ�ចរកីចេ�មនបន �កមជំនុំមនិ�ចបន�បន គឺេ�យ�រែតេយងមនករ
ែបកបកគ់ន  ជមយួគន ។ ដូច�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ដំែបបន�ិចេធ�ឲយេម
េប៉ងេឡង។”
54 ឥឡូវេនះ �បសិនេប�កម�បឹក��ពះវ�ិរ ឬដូចជ—ឌីកុន នឹងមកេហយ
និយយថេយងេ …េយងគិតថេយងគួរសងេ់�ងឧេបសថថមី។ េបេនះជ
ករេបះេឆន តរបស់ឌីកុន េហយអនកទទួលបនទុក�តវបន�បឹក�េហយេគមនិមន
លុយេធ�េទ បនទ បម់កពួកេគមនកមមវធីិ�ងសងដូ់ចែដលេយងកំពុងបន�។
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េហយបនទ បម់ក��តវបន�គប�់គងេលទស�និកជនទូេ  ដូចែដលេយងបន
េធ�ដូចសព�ដង �កមជំនំុទងំអស់គឺមនអធិបេតយយភព។ េបសិនជ�កមជំនំុ
េបះេឆន តឲយមនេ�ងឧេបសថថមី េនះេយងទងំអស់គន គួរសហករគន កនុង
ករ�ងសងេ់�ងឧេបសថថមីេនះ។
55 និយយេ�យ�តងេ់  ខ�ួនខញុ ំផទ ល់ េ េពលែដលពួកេគនិយយអំពីេ�ង
ឧេបសថថមី ចំេពះខញុ ំ ខញុ ំបន�បឆងំនឹងគំនិតេនះ។ �តវេហយ។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “េយងមនិ�តវករេ�ងឧេបសថថមីេទ។ ខញុ ំ�បែហលជនឹងចកេចញពីទីេនះឆប់
ៗេនះ េប�ពះអមច ស់…េប�ជអ�ីែដល�ទងប់នបង� ញខញុ ំនឹងេកតេឡង។ េតេយង
�តវករអ�ីជមយួនឹងេ�ងឧេបសថថមី? េយងមនិមនលុយេទ។”
56 បនទ បម់កខញុ ំចុះេ�កមយក�រមមណ៍ៃន�កមជំនំុ�កក់នុងចិត� ែដលភគេ�ចន
�កមជំនុំ�កដូ់ចជចងប់ន។ បនទ បម់កេតខញុ ំបនេធ�អ�ីខ�ះ? ខញុ ំបនលះបង់
គំនិតរបស់ខញុ ំ េហយបនេបះចូលជមយួនឹង�កមជំនុំ។ �បកដ�ស់ េ�ះ
េធ��។ �បសិនេប…េនះជរេប បែដលេយងចបេ់ឆន ត េនះជវធីិេ កនុងសមយ័
�ពះគមពរី ជវធីិែដលពួកជំនុំបនេបះេឆន ត។ េនះ—អធិបេតយយភព �កម�បជជន
មកជមយួគន ។ កនុងកររបួរមួជកម� ងំ។ ដូេចនះ ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ
�ស់ �បសិនេបេនះជរេប បែដលពួកជំនំុចងប់ន �បសិនេបេនះជអ�ីែដល
�ពះចងប់ន �ទងម់នសិទធិអំ�ចេ�ចនជងករេបះេឆន តកនុងចំេ�មមនុស�
មយួ�កមទងំមូលជង�ទងម់នចំេពះខញុ ំ េ�ពះខញុ ំគម នទស�នៈចងនិ់យយថ�
មនិគួរសងេ់ទ។” ដូេចនះ េយងចូលរមួជមយួនឹង�កមជំនំុ េហយេធ�ករជមយួនឹង
�កមជំនុំ។ េហយខញុ ំេ ពីេ�កយ� េដមបេីធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំ�ចេមលេឃញ
េដមបជីួយ�កមជំនំុ។
57 េនះគួរែតជករជ�មញរបស់�គិ�ទ ន�គបរ់បូ និង�គបម់នុស�េ កនុង
�ពះវ�ិរ គឺេដមបបី�ងបប�ងមខ�ួនេយង េហយេ ជមយួគន ។ អ�ីកេ៏�យែដល
�កមជំនុំេបះេឆន តឱយ េនះគឺជអ�ីែដលេយងគួរឈរ។ បនទ បម់កេបនិយយ
ជឧទហរណ៍…ចងេ់ធ�ករអ�ីមយួេ កនុង�ពះវ�ិរ។ អ ច ឹង េបអនកទុកចិត�
ចងប់ន…នរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត ចងប់នែដរ ជឌីកុន ឬពួកេគចងផ់� ស់ប�ូរអ�ីមយួ
ែដលមកចំេពះមុខ�កមជំនុំ េនះគឺ�ក�់កមជំនុំជមុនរចួសឹមេយងេ ជមយួ
គន ។ េហយ�បសិនេប—�បសិនេបគំនិតរបស់េយងេ ទីេនះ�កដូ់ចជខុសពី
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អ�ីែដល�កមជំនុំទងំមូលបននិយយ ចូរលះបងគ់ំនិតេនះ េ�ពះេនះជវធីិ
ែតមយួគតែ់ដលេយង�ចរបួរមួគន បន។ េហយ�បសិនេប�កមជំនុំេនះនឹងេដរេល
ផ�ូវែដលអនកកំពុងេ ឥឡូវេនះ េហយ�តវបនរបួរមួជមយួគន  េនះ�ពះនឹង… �
គម នែដនកំណត ់ អ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ� �បសិនេបេយងេ ជមយួគន ។ េយង�តវែត
េ ជមយួគន ។ េនះេហយជរេប បែដលេយងចងប់ន ដូេចនះ�េពញេលញ
ជមយួគន េ វញិេ មក េហយបនទ បម់កេពញេលញេ កនុង�ពះហស��ពះ។

58 បនទ បម់ក េយង�តវមនបុរសមន កែ់ដលេយងេជ ថផ�យ�ពះបនទូលរបស់
�ពះ។ េបបុរសេនះមនិេធ�េទ យកអនក�េធ�េ ។ េនះជរេប បែដលេយង�តវែត
ឈរ។ �បសិនេប�កម�បឹក�ភបិលមនិឈរេលអ�ីែដល�តឹម�តវ បនទ បម់ក �ជេរ ង
របស់អនកកនុងករេ�ជសេរ សនរ�មន កែ់ដលនឹងឈរស�មបអ់�ីែដល�តឹម�តវ។
េហយបនទ បម់កេ េពលអនកេធ�� ចូរេ ជមយួ�។ េ�សចែតអនកេទ។ ឈរែកបរ
�។ េហយទងំអស់គន  េយងកំពុងឈរស�មបេ់រ ងែតមយួ េនះគឺជ�ពះ។

59 �បសិនេបសមជិកមនកំហុស សូមកុំបដិេសធ។ ជួយគត។់ េលកគត់
េឡង។ ចូររមួគន �� បគ់ន េ វញិេ មក។ េនះេហយជអ�ីែដលបទគមពរីែចង។
េពលេយងេធ�ខុស ចូរេ ចំេពះ�ពះ។ មុនេពលែដលេយង�ចេ េ ចំេពះ�ពះ
េយង�តវេ មុខមនុស�ែដលេយងេធ�ឱយេគឈចឺប។់

60 ខញុ ំ�គនែ់ត�តវេធ�ដូេចនះ។ េហយខញុ ំដឹងថខញុ ំបនេធ�ខុស។ ខញុ ំកុហក ឱយ�បពនធ
ខញុ ំកុហក។ ខញុ ំេជ ថ ខញុ ំបន�បបអ់នកអំពី�េ ទីេនះ េ �ពះវ�ិរ។ �គឺជពីរបី
ៃថង មនិយូរប៉ុនម ន �គឺ�បែហល�បមំយួសប� ហ៍មុន។ េមធវបីនបងខំខញុ ំយ៉ងខ� ងំ
ជំុវញិករេសុបអេងកតេនះ រហូតដល់ខញុ ំេសទរែតមនិដឹងថខញុ ំេ ឯ�។ ខញុ ំេទបែត
េចញពីករយិល័យមកផទះ េដមបញុីំ��រេពល�ង ច។ េហយេលខទូរសពទ
ឯកជនកេ៏�ទេ៍ឡង េហយេម�កេ៏ េលកទូរស័ពទ។ នង�កៃ់ដេល� េហយ
និយយថ “�ជេមធវេីទ តេហយ។”

61 ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ចជួប�តេ់ �ង ចមយួេទ តបនេទ។ កបល
ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ�ធងនេ់ ៗ។ ខញុ ំកំពុងវេង�ង�ម រតី �គនែ់តទញខញុ ំមកផ�ូវេនះ ផ�ូវ
េនះ និងផ�ូវេនះ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិ�ច�ទបំនេទ។” េហយខញុ ំេ�ត
េឡងេហយខញុ ំនិយយថ “�បបេ់គថខញុ ំមនិេ ទីេនះេទ” េហយរតេ់ េ�កយផទះ។
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62 េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ…េម�មនសតិសមបជ ញ ៈចំេពះេរ ងទងំេនះ។
នងបនជួបខញុ ំេ មតទ់� រ យំកនុងចិត�។ នងបននិយយថ “ប៊លី េតេនះជ
េរ ង�តឹម�តវេទែដល�តវេធ�អ ច ឹង?”

63 អនកដឹងពីរេប បែដលអនកេធ�។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំជមនុស�ែបប�។ ខញុ ំបននិយយ
ថ “�បកដេហយ។ ខញុ ំមនិេ ទីេនះេទេពលេនះ។” ខញុ ំដឹងថ�ពះបនេថក លេទស
ខញុ ំចំេពះេរ ងហនឹង។ ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំមនិេ ទីេនះេទេពលេនះ។”

បននិយយថ “ប៉ុែន�អនកេ ទីេនះ េពលគតេ់ ទូរសពទមក។”

64 េ រេស លេនះ ខញុ ំបនេ អធិ�� នស�មបទ់រកែដលឈ។ឺ មុនេពលខញុ ំ
េចញពីផទះ ទូរសពទកេ៏�ទម៍�ងេទ ត េហយយ៉ូែសបតូចរតម់កកនទូ់រសពទ េហយ
និយយថ “ប៉ អនកចងឱ់យខញុ ំ�បបេ់គថអនកមនិេ េទែមនេទ?” េឃញេទថ
អំេពបបនមំកនូវភពពុករលួយយ៉ង� េត�គ�រនឹងេ ជយ៉ង�?

65 យ៉ូ�នទីមយួ ជំពូកទី៥និងខទី ២១ បនែចងថៈ “ពួកសងួនភង េអយ េប
ចិត�េយងមនិេចទ�បកនច់ំេពះខ�ួនេទ េនះេយងមនេសចក�ីក� �ន េ ចំេពះ
�ពះ។” ប៉ុែន� េបចិត�េយងេថក លេទសេយង េតេយង�ចមនទំនុកចិត�េល�ពះ
យ៉ងដូចេម�ច? េយងដឹងថ ដ�ប�េយងមនអំេពបបែដលមនិបន�រភព
េនះ �ទងនឹ់ងមនិែដល�� បឮ់េយងេឡយ។ េនះគឺខ� ងំ�ស់ ប៉ុែន� �—�ជ
—�ពះវ�ិរ�តវកររបស់ទងំេនះ។

66 បនទ បម់កខញុ ំចបេ់ផ�មអធិ�� នស�មបទ់រកេនះ។ េហយេពលែដលខញុ ំ
ចបេ់ផ�ម�កៃ់ដេល� �ពះអមច ស់បនស�ីបេនទ សខញុ ំ េហយមន�ពះបនទូលថ “អនក
បននិយយកុហក។ អនកមនិសមនឹងអធិ�� នស�មបទ់រកេនះេទ។”

67 ខញុ ំបនងកេចញពីបុរសេនះ។ ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក �គនែ់តរងច់េំ
ទីេនះបន�ិច។ ខញុ ំមនអ�ីមយួែដល�តវេធ�ឱយ�តឹម�តវ។”

68 ខញុ ំេ េមធវចុីះេ ករយិល័យ េ គតចូ់ល។ ខញុ ំនិយយថ “េមល េ�ក
ខញុ ំបននិយយកុហក។ ខញុ ំឱយ�បពនធខញុ ំនិយយកុហក។ នងថខញុ ំមនិេ ទីេនះេទ
េហយខញុ ំរតេ់ចញេ េ�កយផទះ។” េហយខញុ ំបន�រភពេហយ�បបគ់តអ់ំពីេរ ង
េនះ។
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69 េដរេឡង�កៃ់ដេល�ម ខញុ ំ។ គតប់ននិយយថ “បង�បស�បណ�ខំញុ ំ
ែតងែតមនទំនុកចិត�េលអនក ប៉ុែន�ឥឡូវេនះខញុ ំមនេ�ចនជងេពល�ៗទងំអស់
មនុស�មន ក”់ គតប់ននិយយថ “ែដលមនឆនទៈកនុងករែកកំហុសរបស់គត។់”

70 ខញុ ំបន�បបគ់ត ់ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំចបេ់ផ�មអធិ�� នស�មបទ់រក េហយ
�ពះអមច ស់នឹងេថក លេទសខញុ ំេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ េ�ពះខញុ ំដឹងថខញុ ំបនេធ�ខុស។”

71 លុះៃថងបនទ ប�់បពនធខញុ ំនិយយថ “េតអនកេ �?”

ខញុ ំបននិយយថ “េ រងូភនរំបស់ខញុ ំ។”

72 េហយខញុ ំបនេឡងេ រងូភនរំបស់ខញុ ំេ ខងេលទី�កងឆេឡស ជកែន�ងែដល
ខញុ ំេ  អស់ជេ�ចនឆន ។ំ ខញុ ំបនេ ដល់ទីេនះ េហយខញុ ំបនអធិ�� នេពញមយួៃថង
“ឱ�ពះអងគេអយ សូមកុំឲយខញុ ំេធ�េរ ងែបបេនះេទ តេឡយ។ �ទងអ់តេ់ទសឱយ
ទូលបងគំផង �ពះអមច ស់េអយ េ េពលែដលទូលបងគំចបេ់ផ�ម�កៃ់ដេលមនុស�
ឈ ឺ េដមបអីធិ�� ន េនះទូលបងគំ�តវបនេថក លេទស។” �បែហលេម៉ងបី�ង ច
ខញុ ំេចញមក។ មនថមធំមយួ�កេ់ ទីេនះ។ េហយខញុ ំបនេឡងេលថមេនះ េហយ
សម�ងឹេឆព ះេ ទិសខងេកត េលកៃដេលកតេមកង�ពះអមច ស់។ េហយេ ទីេនះ
��ង ត�់ស់។ េហយខញុ ំបននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ �បសិនេប�ទងនឹ់ង
�គនែ់ត…េពលមយួ�ទងប់នេដរកតេ់�កម៉ូេស េហយគតប់ននិយយថ
�គឺជ…េពលែដល�ទងគ់ងែ់កបរគតេ់ កនុងរងូថម េហយ�េមលេ ដូចជែផនក
ខងេ�កយរបស់មនុស�។” ខញុ ំបននិយយថ “េត�ទង�់ចេធ��ម�ងេទ តបនេទ
�ពះអមច ស់? អនុ ញ តឱយទូលបងគំដឹងថទូលបងគំ�តវបនអតេ់ទសរចួេហយ។”
េហយខញុ ំបននិយយថ “េប�ទងជ់ួយទូលបងគំេហយមកកនុងគំនិតទូលបងគំ…” ខញុ ំ
បននិយយថ “�ពះអមច ស់ ទូលបងគំមនិខ� ងំេទ កនុងផ�ូវចិត� េ�ពះទូលបងគំគម ន
ករអបរ់។ំ” ខញុ ំបននិយយថ “េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំកំពុងពយយមបេ�ម
�ទង។់ �ទង�់ជបពីចិត�ទូលបងគំ េហយទូលបងគំមនិបន…ទូលបងគំមនិគួរេធ�អ ច ឹង
េទ។ ទូលបងគំមនិចងេ់ធ�ែបបេនះេទ។ កបលទូលបងគំ�គនែ់តមន�រមមណ៍ថ
�ចងផ់ទុះមក ទូលបងគំភយ័�ស់ េហយទូលបងគំបនេធ��កនុងេពលមយួែដល
��ងំចបទូ់លបងគំ។” ខញុ ំបននិយយថ “�បសិនេប�ទងអ់តេ់ទសឱយទូលបងគំ
សូមឱយទូលបងគំបនេឃញ�ទងចុ់ះ �ពះអមច ស់។”
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73 �ពះជេ �កមរបស់ខញុ ំ ងកមកខងខញុ ំ កែន�ងតូចមយួេ កនុងគុេមព តចបេ់ផ�ម
បកដូ់ចខយល់ េហយ�មកខង�� ំ�មមត�់� ងែដលខញុ ំេ  េហយចុះ�មៃ�ព។
អូ បងប�ូនេអយ សន�ិភពែដលឆ�ងកតក់រយល់ដឹងទងំអស់បនេបកបកម់ក
េលខញុ ំ េហយខញុ ំបនយំ។ ខញុ ំយំ។ ខញុ ំបនែ�សក។ ខញុ ំដឹងថអំេពបបរបស់ខញុ ំ�តវបន
េលកែលងេទសឱយខញុ ំ។ េឃញេទ ខញុ ំបនែបកបកជ់មយួ�ពះ ខញុ ំមនិ�ចរេំ�ះ
ទរកេនះបនេទ។
74 ខញុ ំ…េហយេ ៃថងបនទ បម់នបុរសមន កម់កពីទី�កង ឈកីេ�គ  ែដលជបុរស
ដអ៏�ច រយមន ក ់ ជកតូលិកេទបែតបនែ�បចិត�េជ  សនទះបិទេបកេ កនុងេបះដូង
របស់គត�់តវបនេហមេចញដូចជបំពងខ់ងកនុងែដលេហម េហយពួកេគបន
ពយយមកត�់ជយូរមកេហយ បនេ  េហយគតម់និអនុ ញ តឱយពួកេគកត។់
ទីបំផុតគតប់នរកេឃញបទសមភ សនម៍យួ។ ករសមភ សនព៍ួកេគ េយងេ ជ
មយួ�រហូតទល់ែតេយងដឹងថមនប � អ�ី។ បុរសេនះមនិមនអ�ីេលសពីករ
ចូលមកេឡយ រហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយងចុះមកកនុងជីវតិរបស់គត់
េហយបនែ�សកេឡងនូវអ�ីែដលគតប់នេធ�កលគតេ់ ជេកមង�សនៈេ កនុង
�ពះវ�ិរកតូលិក។ គតប់ននិយយថ “េនះជករពិត។ េនះជករពិតេហយ
ដេ៏�ម ះ�តង។់” បននិយយថ “េតអនកមននយ័ថ��បឆងំនឹងខញុ ំឬ?”

ខញុ ំបននិយយថ “េនះជ�សេមលែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចេមលេឃញកនុង
ជីវតិរបស់អនក។”
75 េឡងេ �បបេ់ពទយ ថ “មនិអីេទ េរ បចំអ�ីៗជមយួគន ឥឡូវេនះ េយងនឹង
មនករវះកត។់”
76 �គេពទយបននិយយថ “េយងនឹងពិនិតយេមលសំបុ�តចស់េនះម�ងេទ ត។”
េហយេពលគតេ់មលេ  គតន់ិយយថ “អនកមនិ�តវករវះកតេ់ទ។” េឃញេទ?
77 �បសិនេបចិត�របស់េយងេថក លេទសេយង េយងចងប់នកររេំ�ះ
េពញេលញ។ េយងមនិចងេ់ ពកក់�� លផ�ូវេទ �កមជំនុំេអយ។ េយងចង់
ក� យជពួកជំនុំពិត ឬមនិអ ច ឹងេទកុំេធ�ជពួកជំនុំទល់ែតេ�ះ។ េយងចងក់� យ
ជ�គិ�ទ នពិត ឬមនិអ ច ឹងេទកំុេធ�ជ�គី�ទ នទល់ែតេ�ះ។ េយងចងប់នករ
រេំ�ះខ�ួនេចញពីទម� បរ់បស់េយង ពីអំេពបបរបស់េយង ពីករគិត��កករ់បស់
េយង ពីអំេព��កករ់បស់េយង ពីករេធ�ស�បែហសរបស់េយង អ�ីកេ៏�យែដល
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េយងបនេធ�។ េយងចងប់នកររេំ�ះដេ៏ពញេលញ ដូេចនះេ េពលែដលមនុស�
ចូលមកកនុង�កមជំនុំេនះ �តវអធិ�� ន នឹងមន�កមតូចេនះ (�បែហលជមនិ
េលសមយួរយឬពីររយ) អងគុយេ ទីេនះ ប៉ុែន�ពួកេគនឹងសថិតេ កនុង�ពះហស�
�ពះទងំ�សង។ េហយេ េពលែដលេយងអធិ�� ន េនះ�ពះជមច ស់នឹងឮពី
�ថ នសួគ។៌ �ពះចងប់ននរ�មន កែ់ដល�ទង�់ចកនេ់ កនុងៃដរបស់�ទង់
នរ�មន កែ់ដល�ទង�់ចនិយយបនថ “ខញុ ំទទួលបនទំនុកចិត�។ ខញុ ំ�ចប ជូ ន
អនកបេ�មែដលឈរឺបស់ខញុ ំ េ កនេ់�ងឧេបសថ �បណ�េំ  េជហ�ឺសុនវលី
េហយ�កមមនុស�េនះគឺជករ�ពមេ�ព ងែតមយួ។” អ�ីមយួនឹងេកតេឡង។
78 សូម�កេឡកេមលអ�ីែដល�ទងេ់ធ�ស�មបេ់យងកនុង�ថ នភពែដលេយង
កំពុងសថិតេ ។ េត�ទងនឹ់ងេធ�យ៉ង� េបេយងមនចិត�ែតមយួ? មេធយបយ
ែតមយួគតែ់ដលេយង�ចេធ�េនះគឺ ប�ងបប�ងមដួងចិត�របស់េយង រមួគន
េ�យេសចក�ី�ស�ញ់ជបងប�ូន ចូរ�� បប់ងគ បព់ួកអនកបេ�មៃន�កមជំនំុ និង
�គគង� ល េហយ�គគង� លកេ៏គរព�ម�ពះ។ បនទ បម់ក�ពះជមច ស់េធ�ករ
�មរយៈ�គគង� ល �មរយៈ�កម�បឹក�ភបិល ចុះចូលេ កនុង�កមជំនុំ េហយ
ទងំអស់គន ជអងគភពែតមយួស�មប�់ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ។ េនះ�ពះ�ទង់
នឹង�� បឮ់ េ េពលែដលេយងមន�កមប�ងបប�ងមមយួ។ កុំឲយមនអ�ីរខំនអនក
េឡយ។ កំុ�សងកចិត�ចំេពះអ�ីទងំអស់។
79 ឥឡូវេនះ េនះជ�បេភទមនុស�ែដល�ពះបនែតង�ងំឲយកនក់បទឹ់កដី។
េ�កម៉ូេសបនថ� យទងំ�សង គតជ់បុរសែដលមនិចុះចូល។ េបមនករ
តូចចិត�និងេ�បះឆ ជេដម គតម់និ�ពមេទ។ េនះេហយជអ�ីែដល�ពះចងប់ន
ពីេយងឥឡូវេនះ។
80 �ពះេ ផេ�៉នចងយ់ល់�ពម បននិយយថ “ម៉ូេស អនកទងំអស់គន �ច
េ បន ប៉ុែន�អនកទុកកូនេ របស់អនកេ ទីេនះ ឬទុកេគមយួចំនួនរបស់អនកេ
ទីេនះវញិ។”
81 េនះជរេប បែដល�រក�ចងឱ់យ�គី�ទ នេធ�។ “�ជករ�តឹម�តវស�មបអ់នក
កនុងករចូលរមួ�កមជំនុំ ប៉ុែន�សូមកុំអភយ័េទសឱយជូនជ�ចខ់ត។ �នឹងមនិអី
េទ�បសិនេបអនក�ចន…ំ�បសិនេបអនក�ចេ … អនកមនិ�តវេបះបងក់រជកប់រ ី
ករផឹក�� ករកុហករបស់អនក ករលួចរបស់អនក ករែស�ងរកកំហុសរបស់
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អនក ករ�យបកេនះេទ។ អនកមនិចបំចេ់បះបងេ់ចល�េទ។ �គនែ់តចូលរមួ
�ពះវ�ិរេ បនេហយ។”

82 ប៉ុែន� ម៉ូេសមនិែមនជអនកចុះចូលេទ។ គតច់ងប់នកររេំ�ះេពញេលញ។
គតប់ននិយយថ “េយងនឹងមនិទុកេជងមខ ងេ ពីេ�កយេឡយ។ េយងនឹង
យករបស់�គបយ៉់ងែដលជរបស់េយង េពលេយងេ ថ� យបងគំ�ពះអមច ស់។”

83 េនះជរេប បែដលពួកជំនំុគួរែតេធ�។ “េយងនឹងទទួលយកភពសុចរតិ។
េយងនឹងទទួលយកភពបរសុិទធ។ េយងនឹងយក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងនឹង
យក�កមប�ងបប�ងមគន េពលេយងេ �សនៈ។ េយងនឹងក� យជ�កមពិត។
េយងនឹងមនិទុកអ�ីេ ពីេ�កយេឡយ។ េយងនឹងយកអ�ី�គបយ៉់ង។ �នឹងមនិ
មនេជងមខ ងេ ខងេ�កយេនះេទ។” អនកដឹងេទ េហយមនុស��ចអធិ�� ន
�មរេប បេនះ រហូតដល់�រក�នឹង�តវចុះចញ់។

84 េនះជរេប បែដលម៉ូេស និង�កមរបស់គតប់នេធ�។ ពួកេគបនេ ដល់
ទីេនះ េហយចូលេ េ�កម�ពះេ�ហិត។ អនកបនកតស់មគ ល់េឃញ� លុះ��
ពួកេគបនចូលេ េ�កម�ពះេ�ហិត មនិដូេចន ះេទនឹងគម នកររេំ�ះេចញ
េឡយ។ េ�កម៉ូេស ផទ ល់ គតប់នរបួរមួជមយួនឹង�ពះ ប៉ុែន�អុី��ែអលមនិបន
របួរមួេទ។ េ ែតមនអំេពបប។ េហយេគរអ៊ូរទ�ំបឆងំនឹងេ�កម៉ូេស េហយ
ពួកេគបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកេធ�ែបបេនះ? អនកនបំ � កនែ់តេ�ចន
មកេលេយង។” េ�យេហតុថ ផេ�៉នេទបែតបនបេងកនចំនួនឥដ�របស់ពួកេគ
េទ�ដង ជេដម។ េនះគឺជេ�កម៉ូេស។ គតប់នេ កនុង�ពះហស�របស់�ពះ
ទងំ�សង េ�យបនរេំ�ះេចញពីករឃ� លេច ម េ ឃ� លហ�ូងេច មរបស់�ពះ។
គត�់តវ�បគល់ខ�ួនគតទ់ងំ�សង។ ប៉ុែន��បជជនមនិបន�បគល់េទ េ�ពះេ
មនកររអ៊ូរទេំ កនុងចំេ�មពួកេគ។

85 េ យបម់យួេ េពលែដល�ពះបនែតង�ងំកូនេច មមយួឱយ�តវសម� ប់
សំេ េ �ពះ�គីសទ េហយឈម�តវបន�ជលកក់នុងែមកហីុសុប ែដល�គនែ់ត
ជេ ម  (ធមម� ែដលបនទ បខ�ួន) េហយ�កេ់លធនឹមទ� រ និងេលបេងគ ល េនះ
េហយជេពលែដលអុី��ែអល�តវបនេគរេំ�ះេចញទងំ�សង េ�យមនិបន
បន�ល់ទុកមយួអេន�េឡយ។ របស់ទងំអស់ែដលជរបស់ពួកេគ�តវបនេគ
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�បគល់ឲយ។ �គ�ររបស់ពួកេគ មនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ពួកេគ និងអ�ី�គបយ៉់ង
�តវបន�បគល់ឱយេ េពលែដលពួកេគបនចុះមកេ�កមឈមទងំ�សង។

86 េនះេហយជេពលែដលពួកជំនុំនឹង�តវបនរេំ�ះទងំ�សង េ េពលែដល
អ�ីៗទងំអស់មកេ េ�កម�ពះេ�ហិត។ េពលអំេពបបរបស់អនកចូលមកេ�កម
ឈម េពលែដលអនកជកប់រ ីេពលេលងែលបង េពលេបកេគ េពលលួច េ េពល
ែដលករកុហករបស់អនក េ េពលែដលអ�ីៗទងំអស់�តវបននមំកេ េ�កម�ពះ
េ�ហិត េនះនឹងមនកររេំ�ះដេ៏ពញេលញ។ អនកបនេធ�ខុសដល់អនក�
មន ក ់ សូមេធ�ករផ�ះផ�រវញិ។ អនកមនិ�ចយក�មកេ�កម�ពះេ�ហិតបនេទ
�នឹងមនិេ េឡយ។ អនកមនិ�ចន�ំមកបនេទ។ អ�ីមយួនឹងមនិអនុ ញ តឱយ
អនកេធ��បនេទ។ េ េពលែដលខ�ួនអនកទងំ�សង �តវបននមំកេ េ�កម�ពះ
េ�ហិត េនះនឹងមនកររេំ�ះដេ៏ពញេលញ។ េនះអនកនឹងមនេសរភីពដូចជ
អនកមនិធ� បដឹ់ងពីមុនមក។ េ េពលែដលអ�ីៗទងំអស់�តវបននមំកេ េ�កម
�ពះេ�ហិត នមំកចុះចូលចំេពះ�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះ បនទ បម់កនឹង
មនកររេំ�ះពិត�បកដ។

87 �ពះេយសូ៊វ គឺជមនុស�ទងំ�សង។ �ទង�់ចយំដូចមនុស�។ �ទង�់ចញំុ
ដូចមនុស�។ �ទង�់ចហតេ់ន យដូចមនុស�។ �ទងគឺ់ជមនុស�ទងំ�សងេ កនុង
របូកយរបស់�ទង។់ េហយេ កនុង�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ �ទងគឺ់ជ�ពះទងំ�សង
ដូេចនះ�ទងប់នេធ�ឱយ�ចឈ់ម�ទងចុ់ះចូលនឹង�ពះវ ិ ញ ណែដលមនេ កនុង
�ទង។់ អនកេឃញេទ �ទង�់តវបនលបងួ�គបែ់បបយ៉ងដូចេយងែដរ។ �ទងជ់
មនុសុ� មនិែមនជេទវ�េទ។ �ទងជ់មនុស�។ �ទងម់នបំណង�បថន  និងករ
លបងួដូចេយងែដរ។ �ពះគមពរីបនែចងថ �ទងម់ន។ �ទងជ់មនុស�មនិែមនជ
េទវ�េ េលករលបងួេទ។ េហេ�ពរ១បននិយយថ “�ទងគឺ់ជ…” េហេ�ពរ១:៤
បននិយយថ “�ទង�់តវបន�កទ់បជងពួកេទវ�។” �ទងជ់មនុស� ជ
មនុស�េពញេលញ គឺ�ពះបនយកភពជមនុស�េពញេលញមយួ េដមបនីមំក
នូវកររេំ�ះដេ៏ពញេលញ េហយ�ទងប់នបំេពញ�ទងេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់
�ទង។់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ កនុង�ទងេ់�យគម នករ�ស់ែវង។ េហយ�ទង់
�តវបនលបងួដូចេយងែដរ។ េហយ�ទងគឺ់ជ�ពះេពញេលញ។ �ទងប់នបង� ញ
�េ េពលែដល�ទងប់នេ�បសមនុស��� បឱ់យរស់េឡងវញិ េ េពល�ទងប់ន
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ប ឈបធ់មមជតិ សមុ�ទែដលកំពុងបកេ់បក និងខយល់ខ� ងំ។ េពលែដល�ទងម់ន
បនទូលេ កនេ់ដមេឈ ជេដម ពួកេគបន�� បប់ងគ ប�់ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះេ
ខងកនុង។ េហយ�ទង�់ចជមនុស� តបតិ�ទងជ់មនុស� ប៉ុែន��ទងប់នរេំ�ះខ�ួន
�ទងទ់ងំ�សង និងេពញេលញ (ដូចមនុស�) េ កនុង�ពះហស��ពះជមច ស់
ស�មបប់េ�ម�ពះ។
88 េហយ�ទងគឺ់ជគំររូបស់េយង។ េយងជបុរសនិង ស�ី។ េយងកជ៏�គិ�ទ
នែដរ។ �បសិនេប�ទងជ់គំររូបស់េយង អនុ ញ តឱយេយង�បគល់ខ�ួនេយង
ទងំ�សងេ កនុង�ពះហស�ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបឲីយេយងបនេធ�ជ� ស�
ៃន��ច�ករបស់�ពះ។
89 �ទងគឺ់ជមនុស�េពញេលញ �ទងគឺ់ជ�ពះេពញេលញ។ ប៉ុែន��ទងប់ន�បគល់
ែផនកធមមជតិរបស់�ទងេ់ …និងែផនក�ងកយរបស់�ទង ់ និងករគិតរបស់�ទង់
ផទ ល់ និងករេធ�របស់�ទងផ់ទ ល់ និងករយកចិត�ទុក�ករ់បស់�ទងផ់ទ ល់ និង “ខញុ ំ
េធ�ែតអ�ីែដលគប�់ពះហឫទយ័�ពះបិ�ប៉ុេ�� ះ។” ហនឹងេហយ។ �តវបនប ជូ នពី
មនុស�េពញេលញ។ ពួកសងឃមករក�ទង ់ ជមនុស�អ�ច រយ េហយបននិយយ
ថ “េ�ក�គេអយ អេ ច ះនិងអ ចុ ះ” េហយពយយមសូក�ទងេ់ កនុងសមពន័ធភព
និងនិកយរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន��ទង�់តវបនរេំ�ះេចញទងំ�សងេ�យ�រ�ទង់
ទុកចិត�េល�ពះ។
90 េតទំនុកតេមកងមនិបននិយយថ “អនកនឹងរេំ�ះ�ទង ់ ដបតិ�ទងប់នទុកចិត�
េលខញុ ំទងំ�សង”? េឃញេទ? “អញនឹងរេំ�ះសម� ញ់ចិត�អញពីហ�ូងសត�ែឆក
ពីេ�ពះ�ទងប់នទុកចិត�េលអញ។”
91 េម៉ងខ�ះេ េពលែដលេយងមកដល់ទីប ចបៃ់នដំេណ រជីវតិ ខញុ ំចងប់ន�
ស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំដឹងថអនកចងប់ន�ស�មបអ់នក។ ខញុ ំចងឱ់យ�ទងនិ់យយថ “អញ
នឹងរេំ�ះគតេ់ចញពីថគ មៃនេសចក�ី�� ប ់ ដបតិគតប់នទុកចិត�េលអញ។ េយង
នឹងរេំ�ះគតេ់ចញពីផនូរ េ �ពឹកៃថងរស់េឡងវញិ រេំ�ះគតទ់ងំ�ពលឹង របូកយ
និងវ ិ ញ ណ េ�យ�រគតប់នទុកចិត�េលអញ។”
92 កិចចករទងំអស់របស់�ពះេយសូ៊វបនប ចប។់ អ�ី�គបយ៉់ងគឺេពញេលញ
បនរេំ�ះ ទងំ�សង។ �ទងប់នរេំ�ះមនុស�ឃ�ងជ់ពីជំងឺឃ�ងទ់ងំ�សង។ �ទង់
បនរេំ�ះ ស�ីែដលមនប � ធ� កឈ់មទងំ�សង ពីជំងឺរបស់នង។ �ទងប់ន
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រេំ�ះពិភពេ�កទងំ�សងពីអំេពបប េ េពលែដល�ទងប់នសុគតេ ៃថងៃន
ដង� យធួន។ �ទងប់នរេំ�ះ�ល់អំេពបបទងំអស់។ �ទងប់នរេំ�ះ�កមជំនំុ។
ដូេចនះ េយងមនិចបំច�់តវរស់េ ជ�បជជន ែដលគម នសិទធេទ តេទ។ មនិ
ចបំចឲ់យេយងរស់េ កនុង�ថ នភពចញ់េនះេទ តេទ េ�យ�រ�ទងប់នកមច ត់
�រក� េហយបនយកអំ�ចនិងេច�� ទងំអស់ េហយបនប ងក បពួកេគ
េ េ�កមេជងរបស់�ទង ់ េហយពួកេគគម នសិទធិ�សបចបបក់នុងករ�គប�់គងេល
អនកេឡយ។ េយងជ�គិ�ទ ន េពរេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េយងមនិ
ចបំចនិ់យយ…ឬឲយ�រក�ប ជ េយង។ �ពះ�គីសទបនរេំ�ះេយង ជកររេំ�ះដ៏
េពញេលញ។ រេំ�ះេយងពីអំេព��កក ់រេំ�ះេយងពីអំេពបប រេំ�ះេយងពីទម� ប់
មនិល� រេំ�ះេយងពីករនិយយ��កក ់ បនប ជូ នេយងពី—ពីឆម េំខម  បនរេំ�ះ
េយងពី�គប�់បេភទៃនេរ ងកខ�ក។់ �ទងប់នរេំ�ះេយងទងំ�សង េហយ�កេ់យង
េ កនុង�ពះហស�ដវ៏សុិទធរបស់�ទង។់ កររេំ�ះដេ៏ពញេលញ។

93 �ទងប់នេ�បសជំងឺរបស់េយង។ �ទងប់នរេំ�ះេយងឲយរចួពីជំងឺ ដបតិេយង
មនអំេពអរបីូចំេពះេរ ងេនះ។ �េលលូយ៉! “ដបតិ�ទង�់តវរបសួេ�យ�រ
អំេពរលំងរបស់េយង េ�យ�ន មជរំបស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” �ទង់
គឺជអនកពយបលរបស់េយង។ ដូេចនះេហយបនជ ស�ី�កី�កតូចមន កែ់ដលមន
ជំងឺស�ិតៃដេជងពយយមេមលែថប�ីែដលជិត�� បេ់�យជំងឺម�រកី នងបន
េដរចូលេ កនុង��ច�កេ កនុងវត�មនរបស់�ពះ។ នងមនជំេន ។ េហយ
នង…�គេពទយបនេធ�ករអស់ពីសមតថភពែដល�ចេធ�បន ដូេចនះនងេធ��ម
ករែណនរំបស់�ពះ េហយ�តវបនេ�បសទងំ�សង។

94 ពួកសិស�មនកររេំ�ះេចញេពញេលញ គឺជកររេំ�ះេពញេលញ
ទងំ�សង។ េហតុអ�ី? េ�យ�រពួកេគបនេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
េ េពលែដលអនក �គនែ់តជសមជិក�កមជំនុំ េហយចបៃ់ដ�គគង� ល ឬខ�ះ…
មនបទពិេ�ធនខ៍�ះៃនករេ�ត ែ�សក ឬនិយយភ�ដៃទ ឬអ�ីមយួេផ�ងេទ ត
េហយេ ែតមនេសចក�ី��កកក់នុងចិត� អំេពចែម�ក ករនិយយកុហក ករជកប់រ ី
ករេ�សប��លចំេពះ ស�ី មនអ�ីមយួមនិទនេ់កតេឡង។ មនអ�ីមយួខុស
�ប�កដី។ “ចំេពះអនក�ែដល�ស�ញ់េ�កិយ ឬរបស់កនុងេ�កីយ េសចក�ី
�ស�ញ់របស់�ពះមនិសថិតេ កនុងអនកេនះេទ។” អនក�តវបនេគេបកបេ ឆ ត។
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“េ�យផលរបស់េគ អនកនឹង�គ ល់េគ។”
95 េយងទងំអស់គន ចងរ់បួរមួគន ជមយួ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សមជិក�គបរ់បូ
គួរែតរបួរមួគន  មយួេ មយួេផ�ងេទ ត។ េសចក�ី�ស�ញ់ៃន�ពះ�តវបនបង�ូរ
េ កនុងចិត�របស់េយងេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �សំ�តេយងពីអំេពទុចចរតិ
ទងំអស់។ េយង�តវបនរេំ�ះេចញពីវតថុៃនេ�កិយ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូល
ថ “េនះនឹងេធ�ឲយមនុស�ទងំអស់ដឹងថ អនកជសិស�របស់ខញុ ំ េពលអនកមន
េសចក�ី�ស�ញ់ ស�មបគ់ន េ វញិេ មក។” េ េពលែដលសមជិកមន ក់
�ស�ញ់សមជិកមន កេ់ទ តខ� ងំេសទរែត�� បស់�មបគ់ន ។
96 េពលមនេរ ង��កកម់យួចបេ់ផ�ម ពិភពខងេ�ក ស�ីខ�ះមក�មផ�ូវនិយយ
ថ “ឥឡូវេនះ េមល បងប�ូនជទី�ស�ញ់។ �នឹងកនែ់ត�បេសរស�មបអ់នក
�បសិនេបអនកេធ�ែបបេនះ ឬេធ�ែបបេនះ ពក�់វេនះ ឬេធ�ែបបេនះ ឬេធ�ែបបេនះ
េហយបនចកេចញពី�កមដប៏រសុិទធេនះ” ឬដូចេនះ េយងរបួរមួជមយួនឹង�ពះ!
97 អនកនិយយថ “បង�បស �បណ� ំ �ជករលបងួដ�៏�កកម់យួ។” ប៉ុែន�
�ពះ�គីសទបនសុគតស�មបេ់គលបំណងេនះ។ �រក��តវចញ់។ េយងចងប់ន
កររេំ�ះដេ៏ពញេលញ។ េយងចងប់ន�កមជំនំុមយួែដលបរសុិទធ និង�� តស�ំ និង
គម នករបំពុល េហយ�តវបន�ងកនុងឈមៃនកូនេច ម េហយេពរេពញេ�យ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ទីសំគល់ និងករអ�ច រយ និងអពភូតេហតុ។ [កែន�ងទេទេ
េលកែសត—េអដ។] …ជកររេំ�ះដេ៏ពញេលញអនក�គបគ់ន ។ [កែន�ងទេទេ េល
កែសត]។
98 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ទងនឹ់ងមនិទទួលេទ លុះ��ែត��តវបនរេំ�ះដ៏
េពញេលញ។ �ទងម់និ�ចទទួលដង� យែដលេ មនកំហុសេ េល�េទ។
�ទងនឹ់ងមនិទទួលករអធិ�� នេទេបអំេពបបេ ខងេ�កយេនះេ កនុងជីវតិ
របស់មនុស�េនះ។ �ទង�់គនែ់តមនិ�ចទទួលយកបនេទ �ពះអមច ស់។ �ទង់
មនិបនទទួលកនុងសមយ័កលកន�ងេ េហយ េហយ�ទងក់ម៏និ�ចទទួលេ
ៃថងេនះែដរ។ ប៉ុែន�ដង� យគឺ�តវែតល�ឥតេខច ះ។ �ពះជអមច ស់ កលែដលេយង
ថ� យខ�ួនេ េល�សនៈ ជជីវតិយ ញបូជ សូមដកពីេយង�ល់គន  ឱ�ពះអមច ស់
េអយ។ ទូលបងគំសូមថ� យ�ពលឹងទងំ�សង និងរបូកយរបស់ទូលបងគំនិងកម� ងំ
របស់ទូលបងគំ ករខិតខំរបស់ទូលបងគំជមយួនឹង�កមជំនំុេនះេ �ពឹកេនះ េ េល
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�សនៈ។ សូមសម� តេយងខញុ ំេ�យ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះអងគ េហយអតេ់ទស
េ�យេយង�ល់គន ពីអំេពបបទងំ�យែដលេយងបនេធ�។ េហយសូមឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដអ៏�ច រយគងេ់ កនុងេយងយ៉ងបរបិូណ៌ េហយវត�មនរបស់
�ទងយ់ងេ ជមយួេយងកនុងេ�ងឧេបសថេ �ពឹកេនះ ថេយងនឹងដឹងេ កនុង
ខ�ួនេយងថ�ទងប់នអតេ់ទសឱយេយង។ ករអធិ�� ននឹងែបបេនះ “អតេ់ទសឱយ
េយងនូវកររលំងរបស់េយង ដូចែដលេយងអតេ់ទសឱយអនកែដលបំពនេលេយង
ែដរ។” សូម�បទនមក �ពះអងគមច ស់។
99 សូម�ទងេ់ ជិតេយងឥឡូវេនះ សូម�បទនពរដល់េយង េហយរក�េយង
រហូតដល់េយងបនជួបគន ម�ងេទ តេ េពល�ង ច។ សូមឲយេយងចូលមក
េ�យៃដ�� ត និងចិត�បរសុិទធ េដមបកំុីឲយ�ទង�់ពយ�ពះទយ័ �ពះអមច ស់េអយ
េយងខញុ ំចងប់នកររេំ�ះដេ៏ពញេលញពីអ�ីៗទងំអស់ ែដលនឹង��ងំេយងពីករ
េធ�ជពន�ឺៃនេ�កិយ េភ�ងែដល�កេ់ េលភន ំ មនិែមនជគុេមព តេល� ប៉ុែន�ជ
េភ�ងែដល�កេ់ េលភន ំ ែដលផ�ល់ពន�ឺបំភ�េឺជងមនុស�កនុងផ�ូវែដល�តវេ ។ សូម
�បទនមក �ពះបិ�។ េយងសំុ�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ និងស�មបសិ់រលី�របស់
�ទង។់ �ែមន៉។
100 ខញុ ំនឹងសួរដុក…ខញុ ំគិតថគតេ់ ខងេ�កយេនះ ឬមនឌីកុនមន កេ់ ។
េដមបេី�យ�កមជំនំុ�ច�នេរ ងេនះបន ដុក សូមមក�ក�់េ េលក� រេខ ន
េដមបេី�យ�កមជំនំុបនេឃញ�េ េពលពួកេគេចញេ េ�ក។ េហយបនទ បម់ក
បង�បសខូលីន �បសិនេបគតេ់ ទីេនះ…េតបង�បសខូលីនចូលមកេទ? ផ�ល់ឱយ
គតេ់ផ�ងេទ ត។
101 មនិអីេទ េ�ក េហយេយងនឹងេឃញអ�ី…[បង�បស �បណ� ំ �ន
កំណត�់�មយួ—េអដ។] �គឺជអនកចងស់មភ សន។៍ េនះគឺែតងែតផ�ល់ឱយខញុ ំ។
េយងរកី�យ�ស់។

េហយខញុ ំមនករសមភ សន។៍ អនកេឃញេហយ អ�ីែដលអនកេធ�គឺទូរស័ពទេ
េលខរបស់េយងេ ទីេនះ។ េយង—េយងមនប � េ�ចន�ស់េ ផទះ �កមជំនុំ
បនដឹងេហយ។ េនះគឺជមនុស�ែប�កមុខ។ �កមជំនុំ�គ ល់អំពី�។ �តវែតមន
ដំុតូចមយួ�ក…់ខញុ ំនឹង�ក�់េ ទីេនះកនុង�ពះវ�ិរផងែដរ ស�មបអ់នកែដល
មកដល់េ�កយ។ អនកេឃញេទ �មនេ�ចន�ស់ ែដលពួកេយងមនិ�ចេមលែថ
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ពួកេគទងំអស់បនេទ ដូចជពួកេគមក�មេលខ។ េឃញេទ? េហយេយង…
�បសិនេបអនក�គនែ់តេ  ប៊ុតឡឺ ២-១-៥-១-៩ ប៊ុតឡឺ។ [េលខទូរស័ពទ�តវបន
ផ� ស់ប�ូរ—េអដ។] េហយសមជិក�ែដលេឃញអនក�ែដលចង ់ ខញុ ំែតងែត
រកី�យែដលបនជួបមនុស�។ ប៉ុែន�េយងមន�បពន័ធធមម�។ មនមយួចំនួនបន
េ រចួេហយ ខ�ះៗ េឃញេទ។ េហយេយង�គនែ់តមកេ�យម�ងមយួៗដូចែដល
េយងមក។ បនទ បម់កមន… ធ� បែ់ត មនេ�គះថន ក ់ យ៉ង�កេ៏�យ រលំង
� េ�តេចញ មនុស��តឡបេ់ ផទះេ�យបកទ់ឹកចិត�េហយអ�ីៗ�គបយ៉់ង។
ឥឡូវេនះពួកេគមនអ�ីៗ�គបយ៉់ង�មលំ�បលំ់េ�យ។ េហយេនះជអ�ី
ែដលេយងកំពុងពយយមនិយយអំពី�ឥឡូវេនះ េឃញេទ �កអ់�ីៗ�គបយ៉់ង
�មលំ�បលំ់េ�យ។

េហយខញុ ំនឹងរកី�យែដលបនេឃញពិធីជបេ់ល ងជទី�ស�ញ់េនះ
�បសិនេបពួកេគ�គនែ់តេ េ  ប៊ុតឡឺ ២-១៥-១៩ (១-៥-១-៩) េហយេ�ក
េមសីុ ឬេ�ក េ�គ ដ មន ក ់ នឹងេលកទូរស័ពទ េហយ�បបអ់នកយ៉ងជក�់ក់
ថេ េពល�ែដលអនក�ចេធ�ករ�តជ់ួប។ េយងបនកែន�ងមយួេ ទីេនះ
មនម៉សីុន�តជក ់ េហយេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបទីទួលមនុស� េហយអធិ�� ន
ស�មបព់ួកេគ។ េយង�គនែ់តរកី�យកនុងករេធ��។
102 ឥឡូវេនះ មូលេហតុែដលខញុ ំមនិមក�ពះវ�ិរ មនុស�គិតថខញុ ំពយយមេគច
េចញពីមនុស�។ �មនិែមនេទ។ ខញុ ំកំពុងែតពយយមេដមប—ីេដមបឱីយពិត�បកដ
�មលំ�បលំ់េ�យ។ េឃញេទ? េនះជអ�ីែដលខញុ ំចងក់� យជ មនិបង� ញករ
មនិេគរព�កម់នុស�េទ។ មន ក់ៗ  អនក�ៗ កែន�ង� េពល�មយួ េឃញ
េទ ពណ៌សមបរុ ជំេន មនិមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួ�េទ។ េយងមកទីេនះេហយ
ជួបមនុស�។ េហយ�បសិនេបពួកេគមនត�មវករ េយងេ ជបនឹ់ង�ពះរហូតដល់
��តវបនេ�ះ��យ។ �បសិនេបពួកេគចងដឹ់ងអ�ីៗអំពីកិចច�បជំុ េយងយកចិត�
ទុក�កនិ់ងេរ បចំឯក�រ។ េនះ�គនែ់តជករដឹកនរំបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ប៉ុេ�� ះ។ េហយេនះជ…វធីិេនះ ខញុ ំគិតថ��គនែ់ត �េធ�ស�មប�់គបគ់ន ដូចគន
ែដរ។ ដូេចនះ គម នករមនិេគរពមនុស� �មយួេទ។
103 េតមនមនុស��មកអធិ�� នេ �ពឹកេនះេទ ែដលឈេឺហយចង់
អធិ�� ន? �តវេហយ។ មនិមនេទ។



កររេំ�ះដេ៏ពញេលញ 31

អ ច ឹងេ�ះេ�ច ងបទពិេ�ះៗ…ស�មបក់រថ� យបងគំ។ េតេយង�ចេ�ច ងអ�ី
បនេ �ពឹកេនះ? “េតអ�ី�ចដកបបខញុ ំេចញបន?” ដឹងេទ េថតឌី? “គម នអ�ីេ�កពី
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វេទ។” អ�ីែដល�ចេធ�បន…

[បង�សីមន កនិ់យយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំេអដ។] មនិអីេទ បទ។
េតអនកចងអ់ធិ�� នស�មបន់ងឥឡូវេនះេទ?

ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មប់ ស�ីេនះ។ �កៃ់ដេល ស�ីេនះេ ទីេនះ។ េតអនកនឹង
េ�នកបលជមយួនឹងខញុ ំចុះ ឥឡូវេនះ េ�យេសង ម�ង ត។់
104 បពិ�ត�ពះអងគជទី�ស�ញ់ មន ស�ីមន កឈ់ធឺងន។់ ប�ូន�សីរបស់េយងបន
�កខ់�ួន�បណ សូមបែីតយកម�រកីពីអនកដៃ៏ទ មកឈរេ េល�ជង ស�មប់
អនកដៃទ។ ប៉ុែន��ទងប់នរេំ�ះនងេចញពីករេនះ �ពះអមច ស់េអយ ប៉ុនម នៃថងមុន
េពលករណ៍ទងំេនះ�តវសែម�ងឱយដឹង។ �គនែ់តអនុ ញ តឱយនងែស�ងរក� ខ�ួន
នងផទ ល់ បនទ បម់ក�ពះអមច ស់េអយ នងនឹងដឹងថ�មកពី�ទង។់ ខញុ ំ�កៃ់ដ
េលនង េហយសំុេសចក�ីេម�� ចំេពះ ស�ីមន កេ់ទ តែដលនងកំពុងអធិ�� នឲយ។
សូម�ពះគុណៃន�ពះ ជ�ពះេច�� ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ… េបមនអំេព��កក់
�មយួេ កនុងចិត�របស់េយង �ពះអមច ស់េអយ បង� ញ�មកេយងជមុនសិន
បនទ បម់កេយងនឹងេ  េធ��ឱយបន�តឹម�តវ។ េពលេនះ េយងដឹងថេយងេ
ជបនឹ់ង�ពះជមច ស់ េយងមនសន�ិភពជមយួ�ពះជមច ស់ េយងទទួលបនអ�ី
ែដលេយងសំុេ�យ�រេយងគម នករេថក លេទសេឡយ។ សូម�បទនមក
�ពះអងគមច ស់។ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ទូលបងគំអធិ�� ន។ �ែមន៉។

មនិអីេទ។
េតមនអ�ី�ច�ងបបផង?
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊វ
េតមនអ�ីេ�ះទុកខដូចបង៉?
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊វ។
ឈមវេិសស�ទងប់នហូ
�ងឱយបន�� តបបបរបិូរណ៍
�ពះ�ទងេ់មត��សូ
េ�យេ�ពះឈមវេិសស�ពះេយសូ៊។
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105 េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកម់ន�រមមណ៍ថ អំេពបបរបស់អនកសថិតេ េ�កម
�ពះេ�ហិត? ចូរេយងេ�ច ង�េ�យៃដរបស់េយងេលកេឡងឥឡូវេនះ។

េតមនអ�ី�ច�ងបបផង?
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊វ
េតមនអ�ីេ�ះទុកខដូចបង៉?
មនែតឈមវេិសស�ពះេយសូ៊វ។

េពលេយងទម� កៃ់ដចុះ េយងចបៃ់ដគន ។
មនតៃម�…

�តវេហយ េ ជំុវញិ។
…ពណ៌សដូច�ពិល
�ពះ�ទងេ់មត��សូ
េ�យេ�ពះឈមវេិសស�ពះេយសូ៊វ។

អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? �ែមន៉។
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
អូ ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់

ឥឡូវេនះបន�េ�ច ង�ឥឡូវេនះ។ មនុស��គបគ់ន កនេ់ល�ពះ។
ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ�ស់
េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន។
ខញុ ំនឹងមនិេបះបងេ់ចលេឡយ… 
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