
�កមជំនំុ និង�ថ នភពរបស់�កមជំនំុ

 �ពិតជក�មពីជំងឺៃនេកមងមន កេ់នះ�តវបនចងចេំ កនុងករអធិ�� ន
េពលេនះ ដូចគន ែដរេយងឲយទងំអស់គន េធ�ែបបេនះ។ ដុកទរ័មនិទងំ

បនដឹងផង។ េគបនេ  េឈម ះជំងឺេនះថជអ�ីមយួខញុ ំគិតថ��គនែ់តេ  បន
មយង៉ប៉ុេ�� ះពួកេគ—ពួក េគមនិដឹងថ�ជអ�ី។ េហយ ប៉ុែន��ពះ�គីសទដឹងថ�ជ
អ�ី។ ខញុ ំ�ច�បប�់ថជអ�ី �ជ�រក� �តវេហយ ជ�រកខ។ េតេឈម ះអីែដលេគចង់
�កឲ់យ េហតុអ�ី េនះេ�សចែតេគ។ ប៉ុែន�េនះគឺ�េហយ េមល ជវ ិ ញ ណ�រក�។
ឥឡូវ ចូរ ទងំអស់គន ជមយួគន ម�ង �គនែ់តេជ �ម �គបគ់ន េចញមក ឥឡូវ។

�គនែ់តេជ �ម �គនែ់តេជ �ម
�គបយ៉់ងសេ�មចបន �គនែ់តេជ �ម
�គនែ់តេជ �ម �គនែ់តេជ �ម
�គបយ៉់ងសេ�មចបន �គនែ់ត…

2 �ពះអមច ស់នឹងេ�បស អនកឲយបនជប�ូន�សី។ ចូរអធិ�� នស�មបេ់កមង�សី
កលេបេយងឱនកបល។

3 �ពះវរបិ�េ �ថ នសួគរ៌បស់េយង ខញុ ំ�កដូ់ចជ មនិ�ចដក�េចញពីគំនិត
របស់ខញុ ំេឡយ។ េកមង�សីតូចេ ទីេនះ កំពុង�� ប ់នងជអនកជទី�ស�ញ់របស់
នរ�មន ក។់ នងជ�ន �ពះហសថ�ទង ់េហយ��ងំកំពុងប�នយ់ក ជីវតិវយ័េកមង
របស់នង។ ខញុ ំអធិ�� ន កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទេនះ�ទងន់ឹងទបៃ់ដៃនេសចក�ី�� ប់
េដញពួកខម ងំស�តវេ វញិ។ �ទងជ់ �ពះអមច ស់ �ចែញកសមុ�ទ�កហម និង
សងជ់ ជ ំងទងំសងខង និង�បទនដល់កូនេ អុី��ែអល៊ មរតករបស់�ទង់
ជករេធ�ដំេណ រសុវតថិភព ឆ�ងកតស់មុ�ទ�កហមនិងចូលេ កនទឹ់កដីសនយ។
�ពះេអយ ទូលបងគំេយងខញុ ំអធិ�� ន ៃថងេនះ�ទងនឹ់ងដក�គបទ់ងំរនងំេ វញិនិង
េ�បសឲយេកមងបនរស់។ �ជករែដល�បបឲ់យទូលបងគំេយងខញុ ំទូលសំុ។ និង
មន�កមមនុស�ែដលបនេជ ដល់�ទង ់ េយងខញុ ំអធិ�� នកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ
ស�មបក់រេ�បសឲយជដល់កូនេកមង។ �ែមន៉។
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4 ៃថងេនះ�ជអំណរ�ពះគុណែដល—ខញុ ំបនមកកនអ់នកម�ងេទ ត កនុង�ពះនម
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ខញុ ំមកផទះេល នបន�ិចពីឡូវសីសីុ�។ េ�យគិតថខញុ ំ
�បែហលជេ ដល់ទីេនះមុនៃថង�ទិតយ េដមបឲីយខញុ ំ�ចមនថន កៃ់ថង�ទិតយបន។
េហយដូេចនះ �កសធតុគឺេក� �ស់េ ទីេនះ ែដលេយង…េនះ�ចរ�យ
�តជកល់�េ �ពឹកេនះខុសពីឡូវសីសីុ�។ អនកមនិ�ចអងគុយកនុង�គរែបបេនះ
េ�យមនិមនកង� េឡយ កនុងឡូវសីសីុ� េបមនិមនម៉សីុន�តជកេ់ទ អនកនឹង
សន�ប។់

5 េហយខញុ ំមកែបបេនះ េនះខញុ ំ�ចស�មកមយួ—ឬ—ពីរៃថងមុនចកេចញ
េ  �សកតឈវីនិខងេជង(Northern Saskatchewan) សប� ហ៍បនទ ប់
េហយេឡងេ �ពីន�ល់ប៊តឺ(Prince Albert)។ េនះជផ�ូវឆង យកនុងេ�ក ពី
ែផនកមខ ងេទ ត។ ��ក�់តវឆ�ងកតផ់�ូវទូទងំពិភពេ�ក គម នផ�ូវ�េទ ត
េឡយ េហយមនិមនផ�ូវ�េទ តេ�កពី អុិនេឌ ន និងេអសគីម៉ូស(Eskimos)
កលពីសមយ័មុនែដលេយងឆ�ងកតេ់ពលេនះ។ ដូេចនះេយងមនមនុស�ជ
េ�ចនេ ករ�បជុំេនះពីទូទងំក��។ មនពួកេគខ�ះមក�ម ែខ�េឆនរភគ
ខងលិច(West Coast) ពួកេគនិយយ មកចុះ។ េហយខញុ ំចងប់នេសចក�ី
អធិ�� នរបស់អនកទងំអស់ជមនុស�ែដល�ពះនឹងជួបេយងនិង�បទនឲយេយង
ចេ�មនេឡង ជបរបិូណ៌ករជួបជុំយ៉ងធំ ស�មបសិ់ររីងុេរ ងរបស់�ទង។់ �មន
រយៈេពលបនួេ �បឆំន េំហយ�ងំពីខញុ ំបនមក�គ ល់ក��។ េហយខញុ ំមន
�ជមតិ�េ ទីេនះ ជមនុស�ល�។

6 េហយពួកេគមនភពេ�ម ះ�តង�់ស់កនុងករេ �ពះវ�ិរ។ មនិថ�តជក់
យ៉ង�ក�ី ពួកេគបនហុ៊ខ�ួនេ�យភយួនិងអងគុយេលេគ វទឹកកក និងជិៈេសះ
ចំងយ�បសិបម៉យ េដមបេី �កមជំនុំ។ ពួកេគេដរពួកេគេដរេ�យសគីរទឹកកក
ទងំចស់ទងំេកមង។ ពួកេគេ  ជ�កមជមយួគន ។ េហយ�គ�រមយួេ កន់
�គ�រមយួេហយេគេដរជមយួគន េហយកេ៏ចញេ ។�—�ជករលះបងស់�មប់
បុព�េហតុេនះែដលនឲំយពួកេគទទួលបនេ�ចនពីករបេ�ម។ េបគម នករលះបង ់�
កម៏និស័កកសមស�មបក់មមវធីិែដរ។ អនក�តវែតបនទ បខ�ួន និងេធ�អ�ីែដលឈចឺប់
ខ� ងំ �តវទុកអ�ីមយួេចលនិងប ឈបក់រងរ េហយេធ�េនះ ឬ េធ�េនះ េដមបេី



�កមជំនំុ និង�ថ នភពរបស់�កមជំនុំ 3

�ពះវ�ិរនិងបង� ញ�ពះ ថអនក�ស�ញ់�ទង ់េហយអនកេធ�ករលះបងេ់ដមបេី  �
ជអ�ីបនទ បអ់នកទទួលបនអ�ីពីេនះ។

7 �ដូចជកូនៗរបស់ខញុ ំចឹង។ ប៊លីីប៉ូល(Billy Paul)ខញុ ំគិត ខញុ ំគួរ…ខញុ ំមនិទទួល
បនអ�ីេឡយេពលខញុ ំេ េកមង។ អនកែមធ៉� បម់នសករ�គបម់យួថងេ់ហយគតប់ន
�បពី់រ ឬបី�គបស់�មបម់ន ក់ៗ ។ �ច�បែហលជបុណយ�គីសទម៉សេយង�ច
ទទួលបនកំប៉ុងែសនង ឬកេំភ�ងៃដតូចមយួ ឬអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយខញុ ំេឃញេគ
មន�ប�បជិ់ៈទឹកកកឬកងនិ់ង េខ�វ�� តនិង�វរងដក៏កេ់ក� ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ
�េធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍មនិល� ខញុ ំនិយយថ “េបខញុ ំមនកូនផទ ល់ខ�ួន ខញុ ំនឹងេធ�អ�ី
ៗស�មបេ់គ�មែត�ចេធ�េ បន” ល� ខញុ ំសុខចិត�អតឃ់� ន េដមបឲីយបនអ�ីៗ
ស�មបកូ់នខញុ ំ។ េហយេពលខញុ ំរស់…េពលប៊លីី (Billy) េ ជេកមងតូចេ េឡយ
ខញុ ំផ�ល់ឲយកង ់ មនកងបី់ដល់គតេ់ហយខញុ ំផ�ល់ឲយគតអ់�ីៗ�គបយ៉់ង។ េហយ
េម�(Meda) ពយយម�គបយ៉់ង េដមបលីះបងទ់ងំសេម� កបំពករ់បស់នង
និងអ�ីៗ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទថេយងរកេឃញយ៉ង�? ខញុ ំផ�ល់កងក់ងបី់ឲយគត់
េហយមនធនូមយួនិងែផ��ពញ និងអ�ីេផ�ងេទ តខញុ ំេឃញេ ជមយួគត—់�� ប�ព
ឬចបជីកេ សួនខងេ�ក ជីកអ�ីេ ទីេនះ។ េឃញ? ខញុ ំនិយយ “អនកបនទ ប់
េទ តមនិដូេចន ះេឡយ” េឃញ? អនក�ចឲយនរ�មន កនូ់វអ�ីៗដល់ េគប៉ុែន�េគមនិ
�តវករ។ �ជអ�ីែដលអនក�តវលះបង!់

8 េហយេនះជរេប បៃនេសចក�ីសេ ងគ ះដូេចន ះែដរ។ �ជករលះបង់
ទងំ�សង។ �ជបងប�ូន�បសរុយ័(Roy)។ �ជ—�ជករលះបងែ់ដលអនក�តវេធ�
�ល់ៃថង—េដមបេី ជិតសនិទធិជមយួ�ពះនិង�តវេធ�អ�ីមយួ។ េហយខញុ ំដឹងថ�ជករ
លះបងរ់បស់អនកទងំអស់គន េ  �ពឹកេនះអងគុយេ កនុងអគរេក� េនះ។ កលេយង
អងគុយេ ទីេនះចូររក�គំនិតរបស់ េយងេលករលះបងធ់ំែដល មនុស�មនិធ� ប់
េធ� េនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទេពល�ទង�់តវកតេ់សចក�ីឲយ មកេលែផនដីេដមបសុីគត
ជំនួសេយង។ មនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះ ប៉ុែន��ពលឹងរបស់�ទង�់តវចុះេ �ថ ននរកនិង
េ ទីេនះបីៃថងបីយប ់ និងេ ៃថងទីបី�ទងរ់ស់េឡងវញិ េហយឥឡូវ�តវេលកេឡង
គង�់បថបេ់ ខង�� ំ�ពះបិ�េដមបទូីលអង�រស�មបក់ររលំងរបស់េយងេ េល
ករសងៃថ�របស់�ទង ់និង�ពះគុណរបស់�ទងែ់ដល�បទនស�មបេ់យង។
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9 ឥឡូវមកដល់…ដល់កែន�ងេយង�តវេ  នឹងមនមនុស�ជេ�ចន ពិតជ�កី�ក
ពិតជ�កី�កនឹង�តវលកេ់គមយួរបស់េគេច ម ពីរ ឬបីរបស់ពួកេគ ឬអ�ីៗ េដមប ី
បនមកករ�បជំុគន ។ េអសគីម៉ូ (Eskimo) ចស់�បែហល�ចនជំមយួនូវែសបក
និងលក�់ ែដលពួកេគ�តវករស�មប�់គ�ររបស់ពួកេគ េដមបេីចញមក។ េហយ
អនករកសីុជនជតិឥ��  �តវេធ�ដូចគន ។ ឥឡូវយ៉ងេ�ច�ស់ េយងអធិ�� ន
ស�មបអ់នកទងំេនះ �ចេទ? េហយេយងអធិ�� នស�មប�់ពះ�បទនពរឲយ
ពួកេគេធ�កិចចករធំ។
10 ឥឡូវ�េក�  ខញុ ំមនិចងទុ់កឲយអនកេ យូេឡយ។ េហយខញុ ំចងឲ់យេយងេ �ពឹក
េនះេដមបផីចងគ់ំនិតដូចមុនេយងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺេល�កមជំនុំនិង�ថ នភព
របស់�។ េហយឥឡូវ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថពីរបីៃថងកន�ងេ  �រេនះចំេពះ�កមជំនំុ
�តវផ�ល់ឲយ ស�៊ីវផត(Shreveport)ឡូវសីសីុ� និងខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថ�ជលកខខណ័
ៃន�កមជំនំុ។ េហយេយងនឹង�បឈមមុខជមយួ�ពះេ �ពឹកេនះ និងអធិ�� ននិង
សូម�ពះឲយជួយេយង។ កុំគិតត�មងច់ងចូ់លេ ដូចរេប បដូចគន  ប៉ុែន�សូមឲយ�ពះ
ជួយេយងកនុងៃថង ែដលេយងរស់េ ។ និង�តឹមែត…េនះជ�ពះគមពរីចស់ ប៉ុែន�កនុង
េនះមននូវមតិកៃនជីវតិអស់កលប។
11 េហយចងចថំ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ �ពះមនិែមនជអ�ីេ�កពី�ពះបនទូលេឡយ។
េហយេយងកម៏និជអ�ីេ�ក ពីពកយរបស់េយងែដរ េហយេបេយងេធ�…ករសិក�
ឥឡូវ អនកនិងខញុ ំមនជំហរខុសគន …មនវ ិ ញ ណដឹង ទងំអស់គន �ច—េយង
�ចនិយយ “អូ ខញុ ំនឹងេធ�អ�ីមយួពិត�បកដ” េយងមននយ័ពិតកនុងចិត� ប៉ុែន�
កលៈេទសៈ�ចេកតេឡង ែដលេយងមនិ�ច—េយងមនិ�ចេធ�អ�ី ែដល
េយងនិយយថេយងនឹងេធ�។ ប៉ុែន��ពះមនិ�ចេធ�ដូេចន ះេឡយ េ�ពះ�ទងម់និ
មនកំណត ់និង�ទង�់ជប�គបយ៉់ង និង�គបយ៉់ងកលពីមុន នឹងមក ឬ…ដូេចនះ
�ទងម់និ�ចេធ�េសចក�ីែថ�ង�បកសនូវអ�ី េ�កពីអ�ីែដល�ទង�់ជប ែដល�ទង�់ច
ន�ំតឡបវ់ញិ។
12 េហយអ�័ប�េំពលគតម់ន�យុមយួរយឆន  ំគតប់នេ អ�ីែដលមនិទន់
មន �កដូ់ចជមនរចួេហយ។ ឥឡូវខញុ ំនិយយថេនះជករេលកទឹកចិត�េដមប ី
ឲយអស់អនកែដលេយងអធិ�� នស�មបេ់គ គឺអនកជំងឺ។ អ�័ប�បំនេ អ�ី ែដល
មនិមន�កដូ់ចជមនេហយ េ�យចតទុ់កថអងគែដលបនសនយនឹង�ចេធ�
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�េឡង ឬ រក�អ�ីែដល�ទងប់នសនយ។ ឥឡូវេពល�ពះមនបនទូលកនអ់�័ប�ំ
េពលគតម់ន�យុហុក…ចិតសិប�បឆំន  ំ និង��៉មន �យុហុកសិប�បឆំន ំ
ែដលពួកេគនឹងមនកូន េ�ពះ �ជករសេ�មចេ បនទងំអស់គន ។ េហយគត់
េជ ករេនះ និងរងចកូំន និង�បកូ់នថជេសចក�ីល��តងេ់នះ េ�ពះមន�យុ
ចិតសិប�បឆំន មំុន នឹងកូនបកេកតមក។ េហយអ�័ប�មំន�យុមយួរយឆន ំ
េពលកូនេកតមក និង��៉មន�យុេកសិបឆន េំ�ពះគតេ់ជ ដល់�ទង។់ និងគត់
បនេ អ�ីែដលមនិមន ដូចជមនេហយ។
13 ឥឡូវ េនះស�មបអ់នកជំងឺនិងអនករងទុកខែដល�តវករអធិ�� ន។ មនិថមន
អ�ីែដលអនកកពុងមនប �  ថេតអនក…េតជំងឺអ�ីែដលអនកមន េត���កកប់៉ុ��
េពលអនកទទួល�ពះ�គីសទ �ពះបនទូល�ទង ់ ដូេចនះអនក�ចេ អ�ីែដលមន ដូចជ�
មនិមន េបសិនជ�េនះ�បឆងំនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ឥឡូវ �ពះមនបនទូល
“េសចក�ីអធិ�� នេ�យជំេន នឹងជួយអនកជំងឺ” ល�េប�ពះមនបនទូលែបបេនះ េនះ
មនេហយ។ ដូេចនះចូរ�កគ់ំនិតេយង សងឃមឹ និងេធ�ដូចជ�បនសេ�មចេហយ។
�បនចបេ់ហយេពលេយងទទួល�។
14 េសចក�ីសេ ងគ ះគឺរេប បដូចគន ។ េយងេជ �ទទួល��កក់នុងចិត� េដរេ ពីមុខ
�ពះនិងទទួល�ពះ�គីសទជ�ពះសេ ងគ ះផទ ល់ខ�ួន និងទទួល�ទង។់ េបអនកេ ទីេនះ
�ពឹកេនះ េហយជមនុស�មនបប និងមនិទនប់នេសចក�ីសេ ងគ ះ េហយអនក
ចងប់នករេ�បសឲយជ អនកកំពុងឈ ឺដំបូង�តវរក�ពះអមច ស់មុន។ ទទួល�ទងជ់
�ពះអងគសេ ងគ ះ ដូេចនះជំងឺរបស់អនកនឹងបន�បេសរ។ េហយធ� បជ់អ�ី �កគ់ំនិត
អនកទងំ�សង (�គបយ៉់ងែដលអនកមន)ខ�ួនអនកទងំមូល េល�ពះ�គីសទេយសូ៊វ
�គបយ៉់ងនឹងេ�ះ��យបន។
15 ដូេចនះឥឡូវរក�គំនិតរបស់ អនកេលេនះ េ�ពះខញុ ំនិយយពកយមយួចំនួន
ទងំេនះស�មបអ់នកជំងឺ និងរងទុកខ ដូេចនះខញុ ំនឹងនិយយេ �ពឹកេនះពី�កមជំនុំ
និង�ថ នភពរបស់�។ េ�ពះខញុ ំមន�រមមណ៍ថករេ�បសឲយជមកពី�ពះអ�ច រយ
កេ៏�យ ប៉ុែន�េពលខញុ ំេ ស�៊ីវផត (Shreveport) ខញុ ំមនកមមវធីិេ�បសឲយជបី
ប៉ុេ�� ះេពលខញុ ំេ ទីេនះបីឬ�បែហលបនួ គឺេ�ចនបំផុត កនុងរយៈេពលដបម់យួ
ៃថង។ �មនភពចបំចជ់ងែដល�តវអធិបបយដល់�ពលឹងមនុស�ជងករ
ចំ�យេពលេ�ចនេល ករេ�បសឲយជមកពី�ពះ។ េទះបីជមនុស�មន ជំងឺ
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និង�តវករជំនួយ�ពះជមច ស់�ចេ�បសេគ េ�យបនជ។ េហយ�បនបង� ញ
ជកេ់ហយេ ពិភពេ�កជំុវញិ ថ�ទងប់នេធ�។ ប៉ុែន�េរ ងចំបង ឥឡូវ គឺស�មប់
�ពលឹងែដលមនិេចះ�� ប។់ �ងកយនឹង�� ប ់ប៉ុែន��ពលឹងមនិ�� បេ់ឡយ េហយ
េយង�តវរក�ក�មតិនិង�តងច់ំេពះ�ពះ។
16 ខញុ ំែតងនិយយករេនះ។ ខញុ ំចងប់ន�គបយ៉់ងសេ�មច េ�ពះេពលខញុ ំេ ទេន�
�ពឹកេនះ ខញុ ំមនិចងម់នប � េ ទីេនះេឡយ។ ខញុ ំចងម់នសំបុ�តេ កនុងៃដ ចំ
េឈម ះរបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំចងនិ់យយដូចជប៉ូលពីមុន បងប�ូន�គីច “ខញុ ំ�គ ល់
គតេ់�យ�រអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ” េពល�ទងប់នេ ពីចំេ�មមនុស�
�� ប ់ខញុ ំនឹងេចញមក…ខញុ ំចង�់គ ល់�ទងក់នុងអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ។
17 ដូេចនះឥឡូវ�ទងែ់ដលជអនកនិពនធៃនេស េ ចូរេយងឱនកបលនិង ចិត�ចំេពះ
�ទងេ់ពលេនះមយួែភ�តចុះ។
18 េហយ�ពះជ�ពះបិ�របស់េយង េយងចូលមកចំេពះ�ទងឥ់ឡូវ ែដល�ទង់
នឹងេបក�ពះបនទូលស�មបេ់យង។ ទូលបងគំ�ច ទញទំពរ័េឡង ប៉ុែន�មនែត
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ែដល�ចេបក�ពះបនទូល។ ដូេចនះសូមេបកេ �ពឹកេនះ
ចំេពះទូលបងគំ �ពះបិ�េហយសូម�បទន�ពះគុណរបស់�ទងេ់កនជបរបិូណ៌។
ទូលបងគំេយងខញុ ំរងច់�ំទង។់ េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធរមួជមយួ�ពះបនទូល
និងបនរមួគន និងបនផ�ល់មក�មរយៈបបូរមតរ់បស់មនុស�ចូលេ កនចិ់ត�
មនុស� និងសូមឲយ�ទងទ់ទួលនិង�កេ់  កនុង�គបទ់ងំចិត�ដូចែដលេយងខញុ ំ
�តវករ។ េហយេពលកមមវធីិចបេ់  េយងខញុ ំេ�ត ម�តឡបេ់ ផទះវញិ េយង
បនទ បខ�ួននិងឱនកបល និងថ� យដល់�ទងនូ់វករសរេសរ ស�មបអ់ស់ទងំអ�ី
ែដលទូលបងគំបនេរ នពី�ទងនិ់ងអ�ីែដល�ទងប់នេធ�ស�មបេ់យងខញុ ំ។ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊�គីសទ។ �ែមន៉។
19 ករ�ន�ពះបនទូល េល�វកយ៉ូ�ន ជំពូកទីមយួ អនកែដលមន�ពះគមពរី
និងសូម�នជមយួខញុ ំឬកតច់ំ�ំអតថបទ។ េហយេយង�នអតថបទពី�ពះបនទូល
បនទ បម់កអធិ�� នេហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងយកអតថបទៃន�ពះបនទូល
ស�មបេ់យង។ េយង�ច�ន េយងែដលជអនក�ច�នបនសូម�នប៉ុែន�
មនែត�ពះេទែដល�ចនយំកអតថបទេចញមកបន។ អតថបទ�តវបន�ន
េ�ពះ�ជ�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ ប៉ុែន�—អតថបទ�តវបន�បទនមកពី�ពះ។ ឥឡូវ
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េ កនុង�វកយ៉ូ�នជំពូកទីមយួនិងចបេ់ផ�មេ ខទី28េហយសូម�នចុះមក
ខ32�បប់ ចូ លផង។

ឯករទងំេនះ បនេកតមកេ ភូមេិបថនី ខងនយទេន�យរ័�ន់
ជកែន�ងែដលយ៉ូ�នកំពុងែតេធ�បុណយ�ជមុជទឹក។ �ពះេយសូ៊វជ
កូនេច មរបស់�ពះ។

…លុះែស�កេឡង យ៉ូ�នេឃញ�ពះេយសូ៊វ ែដល�ទងក់ំពុងែតយង
មកឯគត ់ េនះកេ៏ពលថ នុះ៎ន ៍ កូនេច មៃន�ពះ ែដលេ�ះបប
មនុស�េ�ក។

គឺពី�ពះអងគេនះេហយ ែដលខញុ ំ�បបថ់ េ�កយខញុ ំមន�ពះ១អងគយង
មក ែដលបន�តឡបជ់មុនខញុ ំ ដបតិ�ទងគ់ងេ់ មុនខញុ ំ។

ខញុ ំមនិបន�គ ល់�ទងេ់ទ ែតខញុ ំមកេធ�បុណយ�ជមុជេនះ គឺេដមបនឹីង
សំែដង ឲយ�សនអ៍ុី��ែអលបន�គ ល់�ទងប់៉ុេ�� ះ។

…យ៉ូ�នកេ៏ធ�បនទ ល់ថ ខញុ ំបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណយងចុះពីេល
េមឃ មនរបូដូចជ�ពប មកសណ�ិ តេល�ទង់
ខញុ ំចង�់នម�ងេទ ត ខចុងេ�កយ ខទី32។

យ៉ូ�នកេ៏ធ�បនទ ល់ថ ខញុ ំបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណយងចុះពីេលេមឃ
មនរបូដូចជ�ពប មកសណ�ិ តេល�ទង់

20 ឥឡូវ សូមឲយ�ពះអមច ស់បែនថម�ពះពររបស់�ទងដ់ល់�ពះបនទូល។ ខញុ ំចងឲ់យអនក
ពយយម—ចបយ់ក�ពះបនទូល�មែត�ចេធ�េ បន។ េតអនក�� បឮ់ខញុ ំេទអនកេ
ខងេ�កយ? �តវេហយ េតអនកឮខញុ ំេទេ ខងេ�កយ? េបអនកឮ សូមេលកៃដ។
ល��ស់។
21 ឥឡូវខញុ ំចង ់និយយេ កន ់អនកេ �ពឹកេនះ—ជ�ប�ន  េលរេប បែដល�ច
—អនកែដលមនិចូល�ពះវ�ិរេ ទីេនះក�៏ចយល់បន។ ឥឡូវ េយងេ �ពះវ�ិរ
េដមបឲីយខ�ួនមនភព�បេសរ។ េយងមកេដមបឲីយខ�ួនឯងក� យជមនុស��បេសរ ជ
�គី�ទ នល� ជពលរដ�ល� ជឪពុកល� ម� យល� អនកជិតខងល�។ េយងបនចូល
មកេ�យេ�ពះ�ពះ�គីសទបងគ បថ់គួរែតមក ទូលសូមអ�ីេ�យនូវេឈម ះ�ទង ់ ែដល
ជកែន�ងេយង�បជំុគន  មនិថពីរឬបីនក ់ �ទងនឹ់ងគងជ់មយួេយងនិងយល់�ពម
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�មសំេណ ររបស់េយង។ ដូេចនះ េត�ចមនអ�ីេទ ត មនអ�ី�បេសរស�មបេ់យង
ៃថងេនះជងអ�ីែដលេយងេ �ពះវ�ិរេដមបែីតេធ�ឲយខ�ួនឯងបន�បេសរ េដមបពី�ងីក
ករយល់ដឹងរបស់េយង? េតប៉ុនម ននកែ់ដល�ចនិយយ “េនះជអ�ីែដលខញុ ំេ
ទីេនះ”? ចូរេមល។ “ខញុ ំ—ខញុ ំចងម់នករយល់ដឹង�បេសរជងមុន” េហយេយងមនិ
�ច—េយងមនិ�ច មនករយល់ដឹង �បេសរជងមុនេទ ទល់ែត…េហយេប
េយងនឹងមនករយល់ដឹងពី�ពះ ��តវែតបនមកពី�ពះបនទូលរបស់�ពះ េ�ពះ
�ពះបនទូលែដល�ទង�់បទនមកេយងគឺ ស�មបច់ំែអត�ពលឹង ែដលេ�សកឃ� ន។
េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �តវបនប ជូ នមក េដមបយីក�ពះបនទូល របស់�ពះនិង
ចំែអតេយងេ�យ�ពះបនទូល។ អនកេឃញេទ? េឃញ េយង…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�តវបនប ជូ នពី�ពះ េដមបយីក�ពះបនទូលរបស់�ពះនិងផ�ល់ឲយេយងេពលេយង
�តវករ។ ឥឡូវ ខញុ ំរកី�យែដល�ពះ�បទនករផគតផ់គងែ់បបេនះ។ េតមនិអុីចឹងឬ? គឺ
�ទងនឹ់ងចំែអតេយង។
22 េយងជេច មកនុង ករឃ� លរបស់�ទង។់ េយងនឹងនិយយពី េរ ងេនះបន�ិច
េច ម។ េយងមន�ពះែដលមនទ�មងបី់ េហយេពល�ទង�់ច មនករ�គប�់គង
េពញេលញ �ទង�់ចដឹកន ំនិងនមំុខេយង។
23 ឥឡូវ �ជករគប�់ពះទយ័ដល់�ពះែដលេពល�ទងប់ ជូ ន�ពះេយសូ៊វមកេល
ែផនដី េនះជករគប�់ពះទយ័ ែដលបង� ញ�ពះអងគជសត� េហយសត�េនះគឺ
កូនេច ម។ �តឡបេ់ ខងេដមវញិ កនុងសួនេអែដន ជ�សេមលៃនករយងមក
របស់�ពះេយសូ៊វ ជយ ញបូជរបស់�ពះ ឬមនកូនេច មជ តង� យសងេ�ះៃន
�សេមលៃនករយងមករបស់�ពះ�គីសទ។ ឥឡូវ ខញុ ំែតងឆងល់ថេហតុអ�ីបនជ�ពះ
បនេធ��សេមលៃន�ពះ�គីសទជសត� ជសត�ចតុបតុ។ ប៉ុែន�េយងបនរកេឃញថ
ជេច ម េហតុផលែដល�ទងេ់រ សសត�េច ម េច មជសត�កំ�កនិងសុភពជងអ�ី
ែដលបនបេងកតមកទងំអស់េលែផនដី។ គម នអ�ីែដលកំ�កនិងសុភពជងសត�
េច មេឡយគឺមនិដឹងអ�ីមនិ�ច�ទ�ទងខ់�ួនឯងបន។ �—�មនិមនភព�ពេហន។
�សុភព ជ�ន �ពះហស�តូចកំ�កមយួ។ េហយេពល�ពះបនបង� ញ�ពះ�គីសទ
មកពិភពេ�ក �ទងប់ង� ញ�ពះអងគជសត�េច ម។
24 ឥឡូវ ប៉ុែន�េពល�ពះ �ពះវរបិ� �ពះេយហូ�៉ �តវបង� ញ�ពះអងគពី�ថ នសួគ៌
�ទងប់ង� ញជភព សុភពបំផុត បនទ បជងអស់ទងំសត��� បេហរេលេមឃ
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េនះគឺ សត��ពប។ គម នសត�បក��ីសុភពជងសត��ពបេឡយ។ ខញុ ំបន
សិក�ពីជីវតិ សត��� បនិងសត�ៃ�ព េហយ�ពបជសត� ចែម�កពី�បេភទសត�េហរ
េល�កស។ �ពបជ—ជ—សត�គួរឲយ�ស�ញ់។ �ពបមនលកខណៈសុភព។
េហយ�ពប មនិមន�បម៉តេ់ឡយ។ េនះេហយជមូលេហតុែដលេឃញ�ពប
េ កែន�ងមនែតធ ញជតិប៉ុេ�� ះ។ ឥឡូវ…

25 កនុងទូកធំ មនសត��ពប។ េហយ�ពបបង� ញជេ�ចនកែន�ងកនុង�ពះគមពរី។
ជនិមតិ�ស ញ ពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយសត�េច មកប៏ង� ញេ�ចនកែន�ងកនុង
�ពះគមពរី ជ�ពះ�គីសទ កនុងគមពរីវវិរណៈ េ កនគ់មពរីេ�កុបបត�ិ គឺជសត��ពប។

26 េហយកនុងគមពរីេ�កុបបត�ិ សត��ពបគឺេ កនុងទូក ទុំេល�ទនំុជមយួ
—ជមយួនឹងសត��� បេល�កសេផ�ងេទ ត េហយមយួកនុងចំេ�មេនះគឺ
សត�ែក�កធំ ែក�ក។ េហយសត�ែក�កជសត�បក�កីំ�ញ់បំផុតសត�ែក�កនិងបក� ី
ចយ(jaybird) ខញុ ំទយ គឺជសត�បក�កីំ�ញ់បំផុតែដលេយងរកេឃញ។ ែក�ក
ជសត�ែដលមន�យុែវង េហយពួក�រស់(ពួក�អះ�ង) ជួនកល មន�យុពីរ
េ បីរយឆន  ំេនះគឺែក�ក…េសកវញិរស់បនយូជងេនះផង។

27 ប៉ុែន�សត��ពបជសត�មយួ ឬជបក�គីម ន�បម៉ត។់ ឥឡូវសត�ែក�ក�ចអងគុយ
េ ទីេនះនិង សីុ�កសពងប។់ អនកមនិែដលេឃញ �ពបេ ែកបរ�កសព
េឡយ។ �មនិ�ច�ទបំនេឡយ។ គឺក�ិនស�ុយេ �ចមុះ� �មនិ�ច�ទេំទ។ �
�ចេធ� េ�យ�ឈបឺន។ ពួក�មនិ�ច�ទជំមយួអ�ី ែដលរលួយខូចេនះេទ។
ពួក�មនិ�ច�ទបំនេទ ដូេចនះ�មនិ�ចសីុ�េឡយ។ េប�សីុ� ��ចេធ�េ�យ
�ពបងបភ់� ម េ�ពះអ�ីែដលទំពរេអ ង��រ គឺ��ជលេពកពី�បម៉តេ់ �កពះ
ែដល�តវរ�ំយ��រ។ េហយេបគម ន�បម៉ត�់តវេ  �នឹងេធ�ឲយ�េពញ ដូេចនះ�
នឹងេធ�េ�យ�ពបងប។់ ដូេចនះអនកែតងេឃញ�ពប េ កែន�ង�� ត ប៉ុេ�� ះ អ�ី
ែដលល�ដល់សុខភព។

28 ឥឡូវ ែក�កមនភពខុសគន ។ ឥឡូវសូមសមគ ល់ថ ែក�កជ�បេភទមនុស�
កំពុត។ សត�ែក�ក�ចអងគុយ េ ទីេនះមន—មន�កសព �� បនិ់ងសីុេ�ចន
�មែត��ច េហយកេ៏ហរេចញេ �លនិងសីុ�សវ�ឡីេទ ត។ ប៉ុែន��ពបមនិ
�ចសីុ�សវ�ឡីនិងេហយេ សីុ�កសពេឡយ។
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29 ដូេចនះមនុស�កំពុត មនុស��ចជកំពុត និង�ចបរេិភគបនទងំពីរ��រ
ខងវ ិ ញ ណទងំរបស់ល�និងរបស់��កក។់ ប៉ុែន��គីសទបរស័ិទែដលេកតជថមីពិត
�បកដ មនិ�ច�ទេំ ជមយួអ�ីែដលខុសេនះេទ េហយ�ចបរេិភគបនែត
របស់ល�។ ចំ�ំេរ ងេនះ! េពលអនក�ចេឃញមតិ�ភ�័កែដល�ចេ � ំេចញេ
ផឹកេចញេ រស់កនុងបប ចូលមក�កមជំនំុវញិ េហយ�ចែ�សកខ� ងំដូចជពួក
បរសុិទធែដរ េនះជអ�ី? គតជ់សត�េដររក��រខ�ួនឯងគត�់ចបរេិភគទងំ
របស់រលួយនិង របស់ល�។ ប៉ុែន��គីសទបរស័ិទ ពិត�បកដមនិ�ច�ទ ំ ជមយួ
ករេនះេទ តេឡយ េ�ពះគតប់នឆ�ងពី េសចក�ី�� បម់កឯជីវតិ។ េហយ�ក�៏ច
កតេ់ទសគតផ់ងែដរ �គនែ់តមនគំនិតេនះក�៏ចជករកតេ់ទសដល់គត់
រហូតដល់គត�់តវែបរ មុខេចញនិងេដរេចញផង។ អូ របូភពអីេ ហន!

30 ឥឡូវេច មមនភពសុភពជមតិ�តូចមយួ។ គតម់និ គតម់និ�ចជួយ
ខ�ួនឯងបន។ គតម់និែមនជអនកពឹងខ�ួនឯង េ�ពះគតម់និ�ចជួយខ�ួនឯង។
េហយ�តងេ់នះមនេពលមយួយូមកេហយ ខញុ ំធ� បឃ់� លេពលខញុ ំេ ជេមៃ�ព
េហយខញុ ំរកេឃញេច មតូចមយួ េហយពួក�េផ�ងេទ តេចញេ បតពី់� េហយ�
មន�ន មរបសួេ�យ�រែខ�រដុំចុង�សច។ េហយសត�គួរេ�យ�ណិតេនះេដក
េ ទីេនះ េចញឈមនិងែ�សក។ េហយខញុ ំចូលមក ខញុ ំេឃញពីចំងយ�បែហល
កន�ះម៉យ េឃញែតេច មទងំមូល។ ឥឡូវ គតជ់បេ់ ទីេនះេហយែក�ក�ចចឹក
យក�គបែ់ភនក�� តរបស់�ឆប់ៗ េបេយងមនិជួយេ�ះ�។ ប៉ុែន�ខញុ ំេ�ះ�ន មរបសួ
សត�តូចេនះ េលក�កៃ់ដ។ �មនិបដិេសធេឡយ។ �េដកយ៉ងេសង ម។ ខញុ ំេលក
�េឡង�កក់នុងៃដ។ ដំបូង—ដំបូង �បែហល មនុស�មនិែដល�កៃ់ដេល�ផង
ប៉ុែន��សុភព។ �មនបំណងឲយេគដឹកន។ំ �មនបំណងចងឲ់យេគជួយ។ ខញុ ំ
សងឃមឹថអនកនឹងេឃញ។ �នឹងមនិពយយម�កលបង�បឆងំ ឬធកេ់ឡយ ឬ
ខ។ំ េច មមនិធកត់បតពួក� កម៏និខែំដរពួក�បនទ បខ�ួន។ េហយសត�តូចេនះខញុ ំ
េលក�េឡងេហយ �ក�់កែន�ងេច មស�មក។ បីបនួនទីេមរបស់� រក�េឃញ
�សបបយចិត��ស់! ឥឡូវេតេច ម�បេភទ�ជេច មរបស់�ពះ!

31 អនកដឹងថកែន�ង�េគសម� បេ់ច ម អនកដឹងេទថអ�ីនេំច មយកេ កែន�ង
សម� បគឺ់ពែព។ ប៉ុែន�ពែពនឹងនេំច មេ កែន�ង វនិសៃនកែន�ងសត�ឃតេហយ
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�គនែ់តនេំច មមកដល់កែន�ងសម� បភ់� ម�េ�តេចញភ� ម។ ប៉ុែន� អូ ពួកេគ
និយយ េពលសម� បព់ែពម�ងៗ�ធកដូ់ចខយល់ពយះុចឹង។ េឃញ?

32 េហយេនះជរេប បែដលពួក�រក�េធ�។ ពួក�ពយយមដឹកនកូំនរបស់�ពះ
ចូលេ ភពលំេអ ងបំផុត ប៉ុែន� ដល់��តវ�� ប ់ថកេ៏រ បំ�ស់េឡង េនះជរេប ប
ែដល�រក�េធ�។ េហយេនះជរេប បជួនកល េកមង�សី �សស់�� តតូចមយួ ឬ
េកមង�បស ជមយួក ចបប់រ ីឬដប��វសីគី �ចនេំកមង�សីេចញពីផ�ូវបនែដរ ជ
េច មៃនេ�កលនរ�មន ក ់ េចញេ កែន�ងខុស។“អូ��តវេហយ។ គម នអ�ីែដល
ល�—ល�ពី�កមជំនុំេទ។” ប៉ុែន�ចូរឲយេសចក�ី�� ប�់យេកមង�បសតូចមយួេនះម�ងអនក
នឹងឮគតែ់�សក ែ�សកបងគូកេពញ�បទស។ េហយេនះជរេប ប�រក�េធ�។

33 ប៉ុែន�េច មមនភពសុភព�ស់ េនះែដល��ចដឹកនបំន។ េហយ
េនះជេហតុផលែដល�ពះបង� ញ�ពះ�គីសទជេច ម េហយ�ទងជ់�ពប។ េហយ
េ ៃថងយ៉ូ�ន�ជមុជទឹកដល់�ពះេយសូ៊វេ ទេន�យ�័ន ់ េនះជ�ពឹត�ិករណ៍
មយួែដលមនិធ� បម់នកនុង�បវត�ិ� ស� បនេកតេឡង។ ចំ�ំេតេច ម�� ត
យ៉ង�! េច មសត�កំ�កបំផុតេលែផនដី និង�ពប ជសត�កំ�កបំផុតៃន
សត��� បេល�កស។ ឥឡូវមនែតរេប បមយួែដល�ពប�ចមករកសត�េច ម
បន។ ឥឡូវ េពលែដល�ពបចុះមកយ៉ូ�នេឃញ�ពះេយសូ៊វេហយនិយយថ
“េមលកូនេច មៃន�ពះែដលេ�ះ បបមនុស�េ�ក” រចួេ�កយ៉ូ�ននិយយ
“យ៉ូ�នកេ៏ធ�បនទ ល់ថ ខញុ ំបនេឃញ�ពះវ ិ ញ ណយងចុះពីេលេមឃ មនរបូ
ដូចជ�ពប មកសណ�ិ តេល�ទង”់ �េលលូយ៉! េនះគឺអនក។ េច មនិង�ពបបន
រមួចូលគន ។ េពលែដល�ពះនិងមនុស�រមួជមយួគន ។ េនះជេពលែដលែផនដី
និង�ថ នសួគេ៌�បផគុ ំគន ។ �េលលូយ៉! េនះជេពល�ពះក� យជ�ចឈ់ម
នមំក េនះជេពលែដល�ពះយងចុះមក ជទ�មងវ់ ិ ញ ណនិងេកត ជមនុស�
និងរស់េ កនុងចំេ�មេយង។ េនះជេពលែដលភពអស់ កលបេក� បចូលគន
េ វញិេ មក។ េនះជេពលជតិមនុស� ែដលធ� កចុ់ះៃនមនុស� របស់អ�័និំង
�ពះេយហូ�៉និងេទវ�ទងំអស់បន ចូលមកជមយួគន  េពលែដល�ពះនិងមនុស�
បនក� យជរមួែតមយួ ជៃថងគួរ ចងចមំយួដធ៏ំជេពលយ៉ូ�ន�ជមុជទឹកដល់
�ពះេយសូ៊វ។
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ឥឡូវ ចុះេបេគមនចចកេនះយ៉ង�វញិ? ភពែផ�មែល�មៃនករថងូរបស់
សត��ពបមនិ�ចេ ែកបរចចកេឡយ។
34 អ�ីេ ែដលល�ជងេពល�ង ចែដល ឮ�ពបអេណ� កអងគុយ និងែ�សកថងូរ?
បនទ បពី់ខញុ ំបត�់បពនធនិងកូន…ខញុ ំមនិអនុ ញ តិ ឲយនរ�មន កដឹ់ងថខញុ ំកំពុងេធ�អ�ី
េឡយ។ ខញុ ំធ� បេ់ កនុង�នចស់របស់ខញុ ំ ខញុ ំបនេបកឆ�ងផ�ូវេ ទីេនះ េចញេ េ
�ម�លផនូរវល័នុតរដី(Walnut Ridge)អងគុយេ ទីេនះែកបរេដមេឈនិងេមល
មកផនូរ។ ខញុ ំមនិ�ចេបះបងព់ួកេគេឡយ។ �កដូ់ចជខញុ ំមនិ�ចតសូ៊េទ តបន
េឡយ។ ខញុ ំគិតកូនតូចរបស់ខញុ ំេដកេ ទីេនះ �យុ�បបំីែខ។ នឹកពីរេប បនងទប់
ៃដរបស់នង េឈងមករកខញុ ំ េហយខញុ ំផ�ុ ំែសនងឬនិយយអ�ីេ នង េហយនងេធ�
“េ�គ —េ�គ ” ហុចៃដតូចរបស់នងមក។ េហយខញុ ំអងគុយែកបរេដមេឈ ជពិេសស
េពល�ង ច។ េហយទីេនះធ� បម់ន�ពបចស់មយួអងគុយេ ែកបរគេមព តៃ�ព
េ ទីេនះ �កថ៏ងូរែដរ។ អូ ខញុ ំេអយ! ខញុ ំធ� បឆ់ងល់ថ េតមន�ពលឹងអមតៈៃនកូន
របស់ខញុ ំ�តឡបម់កវញិពយយមជមយួខញុ ំ។ គម នអ�ីែដលែផ�មែល�មជងសេម�ងថងូរ
បស់�ពបេឡយ។ �គួរឲយ�ស�ញ់! �នដំំណឹងមក។ រេប បែដល�ពយយម
នេំសចក�ីសុខ�ន�! េ�កកពី�ពលឹម េចញេ កនុងគេមព តៃ�ព�ន បទី់េនះែកបរ
កែន�ងខញុ ំរស់េ  �ជសន�ិភព�ស់ែដលបន�� ប!់ អងគុយេលេដមេឈខពស់
េនះ �ពបទងំេនះថងូរ�កគ់ន េ វញិេ មក។
35 េ ៃថងមយួ េ ជមយួបងប�ូន�បសខច័ (Cox) េម�ពបចស់មយួមនកូនពីរ
កបល។ េហយពួកេគអងគុយេ កំពូល�គរ ដូេចនះឆម មនិ�ចចបព់ួកេគបន
េឡយ។ េហយេម�ពបចស់ឲយចំណីពួក�។ រចួ�ចុះមកនិងនពំួក� េ េល
េដមេឈវញិ េហយពួក�អងគុយេ ទីេនះ ថពកក់គន េ វញិេ មកនិងថងូរ េហយ
បេងកតេសចក�ី�ស�ញ់ េពញមយួៃថង មនពីរតូចៗ ជ�ពបសុភព។
36 េហយខញុ ំគិតពីរេប បែដល�ពះ(�ពបជសត�គួរឲយ�ស�ញ់) និង�ពប
�ពះចង ់ បេងកតេសចក�ី�ស�ញ់ ជមយួមនុស�ជតិរបស់�ទង។់ �ពះចង់
ទទួលករ�ស�ញ់។ �ពះ�ស�ញ់អនក។ “ដបតិ�ពះ�ទង�់ស�ញ់មនុស�េ�ក
ដល់េម៉�ះបនជ�ទង�់បទន �ពះ�ជបុ���ទងែ់ត១ េដមបឲីយអនក�ែដល
េជ ដល់�ពះ�ជបុ��េនះមនិ�តវវនិសេឡយ គឺឲយមនជីវតិអស់កលបជនិចច
វញិ” �ពះអមច ស់ដម៏នពរ! ដូេចនះ�ពះចងប់េងកតករ�ស�ញ់�ទងធ់� ប…់េធ�អ�ី
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ជទី�ស�ញ់។ �ទងធ់� បប់េងកតអ�ីែដលសុភពដូចជ�ទង។់ �ទងធ់� បប់េងកតអ�ី
ែដល�ចទទួលករ�ស�ញ់។ �ទងធ់� បប់េងកតអ�ីជនិស�យ័របស់�ទងផ់ទ ល់។
37 អនកមនិ�ច�ស�ញ់អ�ី ែដលមនិែមនជនិស�យ័របស់អនកផទ ល់។
េសចក�ី�ស�ញ់�តវរមួគន ជមយួករ�ស�ញ់។ ប�ីនិង�បពនធ�តវ�ស�ញ់គន
េ វញិេ មក ពួកេគមនិែដល�កក់�មតិេឡយ។ �គ�រ�តវ�ស�ញ់គន  មនិ
មនក�មតិេឡយ។ មនអ�ី�តវែតមនករ�ស�ញ់! អនកែស�ងរក�គបក់ែន�ង
េដមបរីក�សី�មន កេ់ធ�ជ�បពនធែដលអនក�ស�ញ់។ នងែស�ងរកប�ីែដលនង
�ស�ញ់។
38 �ពះែស�ងរកនិង�កលបង�ពលឹងែដល�ទង�់ច�ស�ញ់។ ដូេចនះ�ទងប់ន
បង� ញ�ពះអងគ �ទង�់តងេ់នះេលែផនដី ជ�ពបសុភពនិងជេច មសុភព។
េបសិនជសត�េច មេនះ �ចយកេចញបនមយួនទីជ និស�យ័ចចកែដល
�គហឹម សត��ពបេនះនឹងេហរេចញភ� ម នង�តវេចញឆង យ។
39 ប៉ុែន�សត�—សត�—សត�េច ម មនិមនគំនិតធំ�ជរបស់ខ�ួនេឡយ។ សត�
េច មមនករមយួ េពល�វេង�ង �វេង�ងេ�យគម នសងឃមឹ។ េច មមនិ�ចរក
វធីិ�តឡបេ់ វញិេឡយ។ េនះេហយជេហតុផល ែដលពែពន�ំេ រកេសចក�ី
�� ប។់ �មនិ�ចរកផ�ូវេ�យខ�ួនឯង េច មេនះគឺវេង�ងេយងជមនុស�វេង�ង។
គម នផ�ូវែដលេយង�ចរកខ�ួនឯងេឃញេឡយ។ េហយមនផ�ូវែតមយួែដល�ចេធ�
បន េនះគឺ ចុះចូលខ�ួនេយងជមយួអនកគង� លហ�ូងេច ម េហយេ�កនឹងេធ�ករ
ដឹកន។ំ
40 ឥឡូវ កលេបខញុ ំសមគ ល់េច មេនះនិងេច មេផ�ងេទ តេ ជមយួគន …េច ម
និង�ពប គួរែតេ រមួគន ែតមយួ។ រចួពិនិតយេមលរេប បសត��ពបដឹកនេំច ម ជ
�ពះបុ��របស់�ពះ។ េត�ទងសុ់ភពប៉ុ��  េទះបីដឹងថ�ទង�់តវនយំកេ សម� ប់
កេ៏�យ។ េត�ទងសុ់ភពប៉ុ��  មនិពយយមេធ�អ�ី�ម�ពះហឫរទយ័�ទង ់ េឡយ
មនិពយយមផគ បចិ់ត�ខ�ួនេឡយ។ �ទងម់នបនទូល “ខញុ ំមនិ�ចេធ�អ�ីបន េលកែត
�ពះវរបិ�បង� ញខញុ ំមុន េហយ�ពះវបិ�គងក់នុងខញុ ំ”។
41 ឥឡូវ មនភពេផ�ងេទ តៃនេច ម េច មមនឆនទៈចុះចូលសិទធិរបស់�។ ឥឡូវ
�ពះសព��ពះទយ័ឲយេយងេធ�ជេច ម ប៉ុែន�មនេពលជេ�ចនេយងមនិចុះចូលសិទធិ
របស់េយង ចុះញ៉មសិទធិរបស់េយង។ កនុងចំេនមអនក�ល់គន ខ�ះនិយយថ “ចឹង ខញុ ំ
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មន សិទធែដរឬ បង�បស�បណ�”ំ។ ពិត�ស់ ប៉ុែន� េតអនកសម័�កចិត�ចុះចូល
សិទធិរបស់អនកឬេទ? េតអនកសម័�កចិត�ផ�ល់សិទធរបស់អនកឲយ�ពះដឹកនែំដរឬេទ? េនះ
ជប � របស់�កមជំនុំសព�ៃថង កនុងភពសំខនម់យួ ជភពសុភពរបស់េច មៃន
�ពះ…េយង�តវេធ�ជេច ម េយងមនិែមនជអ�ី េទ តេ�កពីេច មេឡយ។ េហយេនះ
ជេហតុផលដ�ប�ទល់ែតេយងមនលកខណៈ ែបបេនះេបមនិដូេចន ះ �ពបៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេហរេចញ។
42 េបសិនជេច មរបស់�ពះចបេ់ផ�ម�គហឹមដូចជចចក ឬេធ�អ�ីែដលប ច សពី
អ�ីែដលជសត��ពបសុភពែដលអនុ ញ តិ សត��ពប�ចនឹងេហរេចញ។ នង
�ចេហរេចញភ� មៗ។
43 េហយេនះជេហតុផលៃថងេនះែដលេយងឆងល់ “មនអ�ីេកតេឡងជមយួ
�កមជំនុំេពនេតកុស�?”គឺេ�យេ�ពះេយងចបយ់កនិស�យ័ែប�កេផ�ង។ “េយង
ចងប់នសិទធិរបស់េយង។ េយងេធ�អ�ី ែដលេយងយល់ថ�តវ” ែបរជេយងក� យជ
មនុស��ពេហន។ េយងក� យជស�តវ។ េយងក� យជផ� ស់ប�ូរ។ េយងអនុ ញ តិ
ឲយកំហឹងចូលមក។ េយងអនុ ញ តិឲយភព��ម និយមចូលមក។
44 េច ម េពលដល់េវ�…គតម់នេ�មផទ ល់ខ�ួនេនះ ជសិទធិរបស់គតជ់
េច ម។ គតម់នេ�ម ប៉ុែន��បនេធ�ឲយេច មធ� កចូ់លកនុងភព�ងំសទះ និងចងេជង
ជប។់ គតម់និែដលទត ់ មនិែដលែ�សក។ អនក�ចយកសិទធិរបស់គតេ់ចញ
េ�ពះគតជ់េច ម។ គតម់និ�ចេធ�អ�ីេផ�ងេទ តេឡយ េ�ពះេនះជនិស�យ័
របស់េ�ក។ ប៉ុែន�មនេពលមយួឆ�ងកតផ់�ូវរបស់�ពះ�គីសទ អនកនឹងេឃញថគត់
ជេច មឬពែព។ អនកនឹងរកេឃញថគតជ់អ�ី ឆក ងគតប់នម�ង។ េហយេនះជ
េហតុផលែដល�កមជំនំុេ កនុងលកខខណ័េយងេនះ។
45 េយងេ ខ�ួនឯងថ ជេច មរបស់�ពះ។ ស�ីនិងបុរសទងំអស់មនិសែម�ង
ជអ�ីេ�កពីេច មរបស់�ពះ។ អនកេមលេគេដរ�មផ�ូវវញិ ជមយួសំពតខ់�ី សកខ់�ី
រញួេពញកបល។ េហយពីរបីឆន កំន�ង អនកេ …អនក ពួកេគ…អនកមនិបចជ់ួល
េគឲយេធ�ែបបេនះេឡយ។ េហយអនកឆងល់ថេហតុអ�ីបនជ�កមជំនំុសថិតកនុង�ថ ន
ភពែបបេនះ។ ពីេ�ពះែតអនកចបយ់កនិស�យ័ជចចក ឬពែព ជំនួសឲយភព
សុភពស�ូតបូត។ េហយអនកនិយយ“េនះជឯកសិទធិរបស់ខញុ ំបង�បស�បណ
�”ំ ខញុ ំដឹងថជសិទធិរបស់អនក។ “ជងកតស់កក់តស់ក។់ េទះជងកតស់ក់
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កតស់កយ៉់ងេមច៉កជ៏សិទធរបស់ខញុ ំែដរែមនេទ?” �តវេហយ េនះជសិទធិរបស់
អនកជជនជតិ�េមរកិ។ ប៉ុែន�េតអនកសម័�កចិត�េបះបង�់ ឲយក� យជេច មឬេទ? េត
អនកសម័�កចិត�ចុះចូលែដរឬេទ?
46 េហយអនកជ ស�ី មនិជយូប៉ុនម នេឡយ អនកេដរ�មផ�ូវ…�ជករគួរភញ ក់
េផ�ល�ស់ េបេយងេមលេ ករេស� កពករ់បស់ ស�ីបចចុបបនន។ េហយខញុ ំមនិ
និយយពី�ប៊សីប៊ធឺីេរ ន និងេមតូឌីសេឡយ ខញុ ំនិយយពីអនកែដលជ ស�ី
បរសុិទធ។ េ �មផ�ូវនិង�ជ…
47 ខញុ ំមនេឈឆក ងពយរួពីមុខ�នរបស់ខញុ ំ និងមនេគនិយយមកកនខ់ញុ ំថ “ប៊ី
លី(Billy) អនកដឹងេទថេនះជបដិរបូកតូលិក?”
48 ខញុ ំនិយយ “េពល�ែដលកតូលិកមនជេ�មសជេឈឆក ង?” មនិែដល
េឡយ! េនះមនិែមនជបដិរបូៃនជំេន កតូលិកេឡយ េនះជបដិរបូជំេន
�គីសទបរស័ិទ។ ជំេន កតូលិកជពួកបរសុិទធ�� បតូ់ចមយួ ជម៉រឬី—ឬរេប ប
មនុស��� បែ់ដលថ� យបងគំ។ េយងមនិថ� យបងគំមនុស��� បេ់ឡយ។ េយង
មនិថ� យបងគំ�វកេសសីុលីយ(Cecilia)និងពួក�វកេផ�ងៗទងំេនះេឡយ។
េនះជកតូលិកនិយមែដលជទ�មងខ់ពស់មយួៃនវ ិ ញ ណនិយម។ ប៉ុែន�េឈឆក ង
ជករ តំ�ងអងគែដលសុគតនិងរស់េឡងវញិ។
49 េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំរក�េ �តងេ់នះ េមល�មផ�ូវ ៃមភ�បឆំន កំន�ងេ ឬ
�មសិប េពលខញុ ំេសទរែតងងិតែភនកេ េហយ។ ខញុ ំសនយជមយួ�ពះថេប�ទង់
ពយបលែភនករបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងសម�ងឹេមលអ�ីែដល�តឹម�តវប៉ុេ�� ះ”។ េហយខញុ ំ
និយយ “�គបក់ែន�ងែដលអនកេមល �មនិមនភពមនិល�េឡយ ស�ីេស� កពកែ់ត
ពកក់�� ល និង ស�ី��តេដក�ម�លសួន�គបក់ែន�ង។ ខញុ ំេមលេ េឈឆក ង
ជំនួសឲយេមល (េហយចថំ�ពះ�គីសទេធ�ស�មបខ់ញុ ំ និងបែង�រកបលរបស់ខញុ ំ) េ
�រក�។” �េលលូយ៉!
50 េហយេនះជមនុស�…កុំនិយយថ “�ពីសប៊េីធេរ ន កតូលិក” េនះជេពន
ទីកុស�! �ែមន៉។ អនកនិយយ “ខញុ ំមនសិទធិបង�បស�បណ�”ំ �តវេហយ
ប៉ុែន�េបអនកជេច ម អនកនឹងចុះញម សិទធិរបស់អនក។ េហយេពលអនកសែម�ងែបប
េនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជ�ពបសុភព ចបដ់ំេណ រេហររបស់នង។ នងមនិ
េ �បឱ់នជមយួអនកេឡយ។ េទ េទ េទ។ អនកមនិ�ចគិតថ អនកេធ�ែបប
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េនះេហយ�ពះវ ិ ញ ណគងជ់មយួេឡយ។ អនកមនិ�ចេធ��ដូេចនះេឡយ! �ពះគមពរី
និយយដូេចនះ។ អនក�តវចុះញមសិទធិរបស់អនក…ល� និយយ “ ស�ីទងំអស់គឺេធ�
�េហយ”។

51 េហយអនកជមនុស��បស អនក�កី�ក តូចល�ិត អតឆ់�ឹង ជរបស់ទន�់ជយ អនក
អនុ ញ តិឲយ�បពនធេធ�ែបបេនះ េនះបង� ញថអនកបេងកតពីអ�ី េនះជេហតុផល
ែដលអនកមនិមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដូចែដលអនកធ� បម់ន ឬអនកមនអ�ី�គប�់គន់
ស�មបឲ់យនងលមមនឹងសែម�ងែបប ស�ីេពលនងេ ជមយួអនកេទ តឬរេប ប�
កេ៏�យ។ �ែមន៉។ �� បេ់ ដូចជម៉ូដចស់ កត។់ ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដល�កមជំនំុ
�តវមននបចចុបបនន គឺម៉ូដចស់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសំ�ត ពយរួខងេ�ក សំងួត
និងអ៊ុត េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �បកដ�ស់!

52 េត�ថ នភពអ�ីែដលេ�កិយកំពុងសថិតេ ! រេប បែដលេគេ �មផ�ូវេហយ
បន�េធ�! ករែដលកបលរបស់អនកេ ែតនឹងទូរទស�នេ៍ ៃថងពុធ េហយមនិេ
�ពះវ�ិរ! រេប បែដលអនក…េហតុអ�ី ប៉ុែន��មនិខុសអ�ីពីេកមង េ ជនបទ…ែដល
�គ ល់ពី�វឌី�កកឃីត(David Crockett)។ េហយេនះជករកុហកដក៏ខ�ក់
និយយថគតស់ម� បខ់� ឃមុ ំេ �យុបីឆន  ំ អនកដឹងេទថេនះជករកុហក ប៉ុែន�
អនកអនុ ញ តិឲយកូនៗរបស់អនកជបគ់ំនិតកនុងករេនះ។ េហយ មនិមនសូមប ី
មយួភគរយែដល�គ ល់ពី�ពះេយសូ៊វ�គីសទផង។ គឺក� យជេ�កកិយេ៍នះ
េពញេ�យករកខ�ក!់ �បជជតិេនះគួរឲយអស់សំេណ ច�ស់េ ឆង យពី�ពះ
បនបដិេសធ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

53 អូ អនកនិយយ “ខញុ ំេ �ពះវ�ិរេហយែ�សក”។ អនក�ចេធ�ែបបេនះ។ ប៉ុែន�
រហូតដល់េច មសុភពរបស់�ពះ�ងំេ កនុងចិត�របស់អនក និង សំ�តជីវតិរបស់
អនកនិងសែម�ងជមនុស�េផ�ង�នឹងមនិមនភពល�ឲយអនក�គនែ់ត��ប�់ម
�គី�ទ នេឡយ។ អនក�តវែតមន។ �ែមន៉។

54 ខញុ ំបនេ ផទះេ ទីេនះ មនិជយូប៉ុនម នេទ េដមបសួីរសុខទុកខអនកជំងឺ េហយ
មន ស�ីមន កេ់ដកេ ទីេនះ អងគុយទីេនះ។ េហយេកមង�បសអូ�� ល(Oswald)
បនចូលមកបនអងគុយេ ចំេហ ងកបលរបស់គត ់ និយយ “ម៉ក ់ េត��រ
�ង ចេរ បចំរចួឬេ ?”
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55 នងនិយយ “កូនសម� ញ់ េយងមនិមនេពលេទ” និយយ “�ពឹកេនះ េដមប ី
ទទួល��រ�ង ច” និយយ“ខញុ ំនឹងេរ បចំ�នវ់ចិឲយអនក”និយយ “មន�កច
ខ�ះ”។
56 គតេ់ដរេ រចួយក�កច មយួេមលេ � ខ�ំ គប�់េ េលជ ជ ំងយ៉ងខ� ងំ
ទឹក�កច�សកេ់ហ រចុះនិយយ “េបេនះជអ�ីែដលអនកមនេ កែន�ងេនះ ដូេចនះខញុ ំេ
េហយ” ែបបេនះ។
57 ខញុ ំនិយយ “អូ �ពះអងគេអយ គតគ់ួរែតេ ជមយួខញុ ំ�តឹម �បនំទី!” េកមង�បស
ខញុ ំរញុករ�កពុ់តេចញមកដូចជគតម់និធ� បដឹ់ង រញុេចញមក! ប៉ុែន���ក់
�តងេ់នះ�ណិតទរក។ អ�ីែដលគត�់តវករ គឺែសបកម៉ូដចស់ល�មយួ។ េនះជអ�ី
េយង�តវករ ផទះម៉ូដចស់េទ តេហយ និង�គអធិបបយែដលឈរែកបរ�សននិង
អធិបបយេសចក�ីពិត និងេផ�ក�កែន�ងែដល�េ ។ �ែមន៉។ េនះជករពិត។ អូ
ខញុ ំេអយ!
58 ម៉រតូីចទ នទ េំជងនង និងបស់�ចមុះេឡង និងមនបបូរមតេ់ឡង�កហម
(េ�យរបស់របរម៉កេហ�កទរ័)េល�កស និង កបលេងបបន�ិចេដរេចញពីផទះ។
េមលេ អីក�៏បឱ់នេម�ះ! េតកូនអីកម៏និ�� បប់ងគ បេ់�ះ! �ពះគមពរីនិយយពួកេគ
គួរែត�� បប់ងគ ប។់ ខគមពរីនិយយថេគគួរែត�� បប់ងគ ប។់ រេប បែដលេគ�ប�ពឹត�ិ
អ�ីែដលេគេធ� និងេតអ�ីែដលេកតេឡងកនុងពិភពេ�កសព�ៃថងេនះ គឺេ�ពះពួកេគ
េធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណ�ពយ�ពះទយ័។
59 បីបនួឆន មំុន។ ខញុ ំនឹងេ ឥឡូវកនុងបីបនួៃថងេនះ �បរពធពិធីករធ� កចុ់ះមកៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេលកដំបូងេ �េមរកិឆន េំនះ�តវជ�សិបឆន កំន�ងេហយ ករ
ជួបជំុេ ផ�ូវ�សូ៊�ចស់ជករជួបជុំេពនទីកុស�េ ឡូសេអនេចេលស ជ
កែន�ងែដលមនករចុះមកៃន �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេលកដំបូង េពលែដលមនុស�
មកជំុគន ។ េពល�ពះ�គីសទចុះមកចំេ�មមនុស�ទងំេនះ ពួកេគមនចិត�សុភព
មនសន�ិភព។ ពួកេគរស់េ ជីវតិេកតខ� ច�ពះ។ ពួកេគរស់េ ជីវតិលះបង។់
ពួកេគមនបំណងឆនទៈ កនុងករ�កចូ់ល។ ពួកេគមនបំណង ឲយមនករដឹកនពីំ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ ពួកេគមនិខ�ល់ថេគនិយយអ�ី ពួកេគជ “ម៉ូដចស់” មនិថ
េគនិយយថពួកេគ “ឆកួត” ឬអ�ីែបបេនះ ពួកេគមនបំណងឲយមនករដឹកនពីំ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
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60 ប៉ុែន� សព�ៃថង អូ ខញុ ំេអយ ជមយួនឹងេម និងេ�គ ងតុបែតងមុខ ជមយួនឹង
េខខ�ីៗ េចញ�មផ�ូវ េហតុអ�ី �ជភព�បឱ់ន! េហយេ ខ�ួនឯងថ “មន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ” អូ អនកនិយយ “ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយភ�ដៃទ។” បទ េហយ
�រក�កេ៏ធ�ចឹងែដរ។ “អូ ខញុ ំែ�សក” �រក�កែ៏�សកែដរ។ �រកខ�ច��ប�់ម
�គបយ៉់ងែដល�ពះមន េលកែលងែតេសចក�ី�ស�ញ់ េហយ�មនិ�ច
��ប�់មេសចក�ី�ស�ញ់េឡយ។ ែមន។
61 ដូេចនះ អ�ីទីមយួអនកដឹងេទ េពលអនកចបេ់ផ�មេធ�អ�ីទងំេនះអនក�ករ់បចុះ
អនកចបេ់ផ�មចុះចូល ដូេចនះ�កមជំនំុក� យជមន�់កកៗ ចូលបក�ជមយួេគ េហយ
េនះនិយយ “អនកដឹងេទថ�គគង� លនិយយ ដូចេនះ—និង—ដូចេនះ” ឬ “ពួក
ចស់ទុំ ដូចេនះ—និង—ដូចេនះ។” េហយេសចក�ីដំបូងែដលអនកដឹងអនក�� ប�់ម!
េនះជេហតុផលែដលេយងមនប � ខ� ងំ េ�ពះអនកចបេ់ផ�ម�� ប�់ម�រក�
នឹងចប�់គហឹមជំនួសឲយ�� ប�់ពបែដលសុភព ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពប
របស់�ពះែដល�ចនអំនកនិងដឹកនអំនក �ស�ញ់អនកនិង�បទនពរអនក។
62 ពីដំបូងអនកក៏មមនកំហឹងកនុងចំេ�មេនះែដរ �ពមបនេហរេចញពីអនក។ គឺ
អុីចឹង។ នងមនិ�ច�ទបំន។ និស�យ័របស់នងគឺេផ�ងពីេគ។ អូ នងមនិ�ច
�ទបំនេទ តេឡយ។ េ�ពះអនកបននិយយពីអនកជិតខងរបស់អនក នងមនិ�ច
�ទបំន នងមនិ�ច�ទកំនុងចិត�បន។ គត�់គនែ់តេហរេចញ។ គតម់និ�ច
�ទបំនេទ តេឡយ។ �ពបគឺសុភព។ សត��ពបស�ូតបូតេហយសត��ពប េហយ
—េហយ�មនិ�ច�ទបំនេទលុះ��ែត�បេភទនិស�យ័ដូចគន ។
63 ឥឡូវ�ពះ�ចេធ�ឲយអនកមននិស�យ័េផ�ងបនមនិថមនុស��បសឬ�សី �ទង់
�ច�បទនឲយអនកនិស�យ័េផ�ងមយួ។េហយអនកនិយយ “ចឹងបង�បស�បណ
� ំ េតេយង�ចេធ�អ�ីពី�?” �គនែ់តេធ�ជេច មម�ងេទ ត។ �ជសត�ពីរែដលនឹង
រមួជមយួគន េនះជ�ពបនិងេច ម។ �ពបមនិេ កែន�ង�េទ តេ�កពីេច ម
េឡយ។ េហយេបអនកក� យជសត�ពែព ដូេចនះយកវ ិ ញ ណសត�ពែពចស់េនះ
េចញពីអនក។ ហនឹងេហយ។ េបអនកក� យជអ�ីេទ តយក�េចញពីអនកេបអនកនិងមន
េពលេ�កយ។
64 ទីេនះមនេពលមយួ ខញុ ំអធិបបយខំ�បឹង�មែត�ចេធ�េ បនកនុង�កងមយួ
េហយមនមនុស� �បព់នន់កេ់ ទីេនះ។ ខញុ ំបនេ មនុស�មក�សន។ ខញុ ំ
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គិតថខញុ ំបន�គបដណ� បែ់ដនៃនអំេពបប ខញុ ំបន�គបដណ� បទ់ងំអស់�មែដល
ខញុ ំគិតេឃញ។ េ យបេ់នះបនទ បព់ីកមមវធីិចបម់ន ស�ីែដលរអ៊ូរទេំដរែកបរេនះ
និយយ“ហិម បង�បស�បណ� ំ ខញុ ំមនចិត�េ�តកអរពិតែដលអនកមនិបះ៉ពល់ខញុ ំ
យបេ់នះ”។

ខញុ ំគិត “េនះជ�គី�ទ នពិត” និយយ “អនកមនិបនបះ៉ពល់ខញុ ំេទេ យប់
េនះ”។
65 ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំរកី�យនឹងឮែបបេនះ អនកនង អនកពិតជេ ជិតនគរ�ពះ
�ស់”។ រចួនងេចញេ បត។់
66 មន ស�ីជចស់ទុំឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំនិយយ “និយយចឹង េតអនក�គ ល់ ស�ី
េនះឬេទ?”

“ចស”។

ខញុ ំនិយយ “នង�បកដជ�គី�ទ នពិត”។
67 និយយ “េរ ងមយួែដលអនកមនិបន�យចំេ ៃថងេនះ បងប�ូន�បស�បណ�ំ
េនះគឺ ករនិយយេដម។ នងជេមនិយយេដមកនុង�បេទស”។ ហនឹងេហយ គឺចឹង
េហយ េឃញេទ។
68 ប៉ុែន�េពលអនកមកជមយួនឹងចំនុចមយួកនុងចំេនមេនះ មនិថអនកអធិបបយ
�យចំ�េ េលេវទិករឬអត ់ េពលអនកេឃញអ�ីជ�ចឈ់មៃនេ�កកិយែ៍បប
េនះ កល�អនកេ សូ៊�ទជំមយួ�កនែ់តខ� ងំ អនកនឹងេ ឆង យពី�ពះ េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងេ ឆង យពីអនក។ េនះេហយជេហតុផល ែដលករ�បជុំ
គន មនិដូចអ�ីែដលេគធ� បេ់ធ�។ េនះជេហតុផល ែដលគម នឧបសគគ េកតមន
�ពឹកេនះកនុងេ�ងឧេបសថ។ េនះជមូលេហតុ ែដលករ�បជុំតងធ់ំមនិមន
ទូទងំ�បេទស េ�ពះេយងបនេធ�ឲយមនករ�ពយដល់�ពបសុភពៃន�ពះ។ េនះ
�តវេហយ។ �ទងម់និគងជ់មយួេយងេបេយងេ មនភពខុសគន ដ�បេយង
េ ែត និយយេដមេគ“េយងចងប់នរេប បរបស់េយង!”
69 ឥឡូវខញុ ំចងឲ់យអនកកតច់ំ�ំ េច មគឺជេច មសងប�់ង ត។់ �ពះគមពរីនិយយថ
“�ទងម់និេហបមតេ់�ះ ដូចជេច មេ មុខអនកកតេ់ករ �ទងេ់ េសង ម” �ទងម់និ
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េហបមត ់ �ទងម់និែមនជមនុស�ែដល�តវករសិទធិ�ទង។់ អតេ់ទ �ទងម់នសម័�ក
ចិត�ចុះញ៉មសិទធរិបស់�ទង។់ �ទងជ់េច មែដលេ េសង ម។
70 ប៉ុែន�េ ៃថងេនះ អូ ខញុ ំេអយ េហតុអ�ីបនជេយងចងខុ់សគន ! អូ ខញុ ំេអយ! “ខញុ ំ�បប់
អនក អនក�ចឲយេគនិយយអ�ីពីខញុ ំបន ខញុ ំនឹងេ េហយជួបគត ់ េកមង�បស ខញុ ំនឹង
យកគតេ់ចញ” “ខញុ ំនឹង�បបថ់ជករកំពុតពីមុន េពលខញុ ំេឃញនង! អនក�គនែ់ត
ចរំហូតដល់ខញុ ំេឃញនង! �ពះ�បទនពរ �េលលូយ៉! អូ ហូ!” �ពប�គនែ់ត
យកករេ�ះេហរេហយេចញេ ។ េនះ�តឹម�តវ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិេ ជ
មយួអនកេទ តេឡយដ�ប�អនកេ មន�រមមណ៍ែបបេនះ។ ចូរកត�់��កនុង
េស វេ របស់អនក �នឹងមនិែដលេធ��េឡយ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិេ ែកបរ
កែន�ងជ�បេភទវ ិ ញ ណេនះ។ ��តវែតមនវ ិ ញ ណៃនេច ម វ ិ ញ ណសុភព
េបមនិដូេចនះេនះ�មនិេ ជមយួេឡយ េនះគឺ�មនិមនែបបេនះ េប�មនិែមន
សុភព កំ�ក ដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេបមនអ�ីចូលមក�
មនិទងំ�គ ល់ផង គឺ�បន�។ េឃញ? េហយេ នទី�ែដល�ែ�បប�ូរ អនកដឹងេទ
េនះ គឺ…េពលអនកែបរមខ ងេទ ត។
71 អនកដឹងេទ បបដំបូងចបេ់ផ�មពីមនុស� មន កែ់ដលែបរេចញែតមយួនទី
ប៉ុេ�� ះ។ េតអនកដឹងេទ? �ពះគមពរីនិយយដូេចនះ។ េទះបីជប�ូរែ�បែតមយួែភ�ត
េដមប�ី� ប�់រក�និយយ។ េហយ�គូររបូភព�� តេ  កនន់ងរហូតដល់នង
គិតថ�ជេសចក�ីពិត។ េហយនង�� ប�់។
72 េហយអ�ីមយួែដល�រក��ចងេ់ធ�ចំេពះអនក គឺ�តវែបរេចញែតបីបនួនទី។ �
�ចគូររបូនិយយ “ឥឡូវ េមលទីេនះ។ អនកដឹងេទ បងប�ូន�បស អនកដឹងេទបងប�ូន
�សី េបសិនជយក�ជ�បេភទមនុស� ពួកេគមនិេធ�ែបបេនះេឡយ។ េបសិនជ
ពួកេគេធ�ែបបេនះ �តងេ់នះអនកដឹងេទ” ��ចេធ�ឲយ�កដូ់ចជពិតដល់អនករហូត�
ក� យជពិតៃនេសចក�ីពិត។ េនះគឺ�តវេហយ! ប៉ុែន�ចងច ំ�ជ�រក�!
73 ខញុ ំមនិខ�ល់ថ�ធ� កចុ់ះប៉ុ�� េទ េតឆង យប៉ុ�� ែដល�ឱនចុះកនុងបប �ជ
ករងររបស់អនក�តវ�កៃ់ដជំុវញិេគនិងេលកេគេ�យេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ។
អនកេ ឯ�េពល�ពបរបស់ �ពះេលកអនកេឡងេចញពីដីឥដ�? េនះជកិចចករ
របស់អនកមតិ�របស់ខញុ ំេអយ។ ពិភពេ�កេនះ�តវ�� បេ់�យេ�ពះេសចក�ី�ស�ញ់
តិច។ គឺ…
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74 ខញុ ំចងឲ់យអនកចំ�ំពីសត�េនះ ែដរ សត�តូចេនះ �ជេច ម�ង តេ់សង មេ�ពះ
�មនិ…េពល�ទង�់តវេគ�បមថ �ទងម់និ�បមថតបវញិេឡយ។ �ទងម់និ�ថយ
េហយបន� មនិ�ទ កេ់សទរ មនិខឹង ជេដម �ទងម់និតបតេឡយ។ េពលនរ�…
េពល�ទង�់តវេគេជរ �ទងម់និេជរតបវញិេឡយ។ �ទងម់និេបកមតេ់ឡយ។
75 ប៉ុែន�អនកអនុ ញ តិឲយនរ�មន កេ់ធ�អ�ីមយួេ កនអ់នកឬខញុ ំ អូ ខញុ ំេអយ េយង
នឹងជៈកំហឹងដូចជកែងកបកនទុយសីុសត�ល�ិត េប៉ងេឡងដូច—ដូចកង នចស់។ “ខញុ ំ
�បបអ់នកឥឡូវេនះ េបគតជ់នេ់មេជងខញុ ំែបបេនះម�ងេទ ត ខញុ ំមនិេ �ពះវ�ិរេនះ
េទ តេឡយ។ អតេ់ទ េ�ក! សរេសរតេមកងដល់�ពះ! �េលលូយ៉! ��ែរត៉
នឹងទទួលខញុ ំនូវកបនួដែង�របរសុិទធពួកេគនឹងទទួលខញុ ំ �េលលូយ៉។ ខញុ ំមនិចបំច់
េធ��េទ តេឡយ” �តវេហយ �ពបចបេ់ផ�មេហរ!
76 “អនកដឹងថជអ�ី? េបសិនជមនុស�កំពុតេ �ពះវ�ិរេនះខញុ ំនឹងមនិេ េទ ត
េឡយ។ សរេសរតំេកង�ពះ ខញុ ំមនិេធ�អុីចឹងេឡយ!” េពលករេនះ�យអនកេនះជ
ករ�គហឹមរបស់ចចកពីមុន�ពបនឹចបេ់ហរេចញ។ �តវេហយ។ ដូេចនះ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធនឹងេចញ។
77 ដូេចនះអនក�បែហលជឆងល់ ថមនេរ ងអ�ីជមយួអនក។ អនកឆងល់ថមនេរ ង
អ�ីជមយួ�កមជំនំុ។ អនកឆងល់ថមនអ�ីេកតេឡងជមយួអនក។ េហតុអ�ីអនកមនិ
មនជយ័ជំនៈដូចអនកធ� បម់ន? អនកបនផ� ស់ប�ូរនិស�យ័របស់អនក។ អនកបន
ក� យជពែពជំនួសឲយេច ម។ អនកបនក� យជអ�ីេផ�ងេ�កពីេច ម។
78 អនក�តវមនវ ិ ញ ណសុភពេនះ “ចូរឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដឹកនខំញុ ំេ �គប់
ទីកែន�ង។ �ពះអងគេអយខញុ ំ�ស�ញ់�គបម់នុស�មនបប មនិថពួកេគយ៉ង�
េនះេឡយ” រេប បេនះបន�កេ់ កនុងចិត�មនុស� រចួអនកនឹងេឃញអ�ីេផ�ងេកត
េឡង�ពលឹងរបស់អនក។
79 អនកនិយយ “អឺរ បង�បស�បណ� ំេតមនដំេ�ះ��យស�មប�់េទ?”
បទ �គនឲ់យែតក� យជេច មប៉ុេនះ។ អនកនិយយ “ែតប៉ុណ�ឹ ងេទ បង�បស�ប
ណ�!ំ”
80 ខញុ ំជួប ស�ីមន កេ់ទ តេ យបម់យួេទ តេ ស�ីវផត។ េហយខញុ ំចុះេ កែន�ង
មយួេដមបបីរេិភគ�នវ់ចិ បនទ បពី់កមមវធីិចប។់ មន ស�ីេកមង�� តមន កចូ់លមក
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�បែហលជេកមង�សី ឬ�យុៃមភឆន  ំ �បែហលេនះ េស� កពក�់� ត។ នងអងគុយ
ចុះ។ ខញុ ំសមគ ល់េឃញថនងសម�ងឹមកែបបេនះ។ ខញុ ំបន�បរេិភគ។ បីបនួនទីមក
ស�ីេនះបនចូលមក។ នងនិយយ “សុខសបបយេទ?” និយយេ កនន់ង។
រចួខញុ ំដឹងថេនះជបងប�ូន�សីេដវសីេ ទីេនះ។ េហយនងជមយួ ស�ីេផ�ងេទ ត
មកពី�កមជំនុំេ�ងឧេបសថជីវតិ ខញុ ំ�គ ល់ពួកេគចបស់�ស់ នងចូលមកនិង
និយយជមយួខញុ ំបន�។ រចួ ស�ីកអ៏ងគុយែខ�ង េជងេហយនិយយ “បងប�ូន�បស�ប
ណ� ំេនះជ�រដល៏�េ យបេ់នះ”។
81 ខញុ ំនិយយ “េតអនកសុខសបបយេទប�ូន�សី?” ខញុ ំនិយយ “អរគុណអនកខ� ងំ
�ស់” េហយខញុ ំនិយយ “េតអនកជសមជិកេ  �កមជំនំុេ�ងឧេបសថជីវតិ?”
82 នងនិយយ “ចស ពិតែមន” នងនិយយ “អនកដឹងេទ បង�បស�បណ
� ំខញុ ំ�ចេ�ច ងចេ�ម ងជ�កមប៉ុែន�មនភព�ងំសទះ�តងេ់នះ” នងនិយយ “ខញុ ំ
មន អូ មនករហ�ឹក�តស់េម�ងសមូធជេ�ចនឆន និំងអ�ីៗេផ�ង។” និយយ “ខញុ ំ
េ�ច ងចេ�ម ងេទលនិងេ�ច ងចបស់” និយយ “ប៉ុែន� ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេ�ច ង េ�ពះ
ពួកេគ មន—ពួកេគមនភព�ងំសទះ�តងេ់នះ ‘មនិមន ស�ី�េស� កេខ �ច
េ�ច ង—េ�ច ងចេ�ម ងជ�កមបនេឡយ’”។

ខញុ ំនិយយ “ល� សរេសរ�ពះស�មប�់កមជំនំុេ�ងឧេបសថជីវតិ!”
83 នងនិយយ “ល� ខញុ ំ�បបអ់នក បងប�ូន�បស�បណ�”ំ នងនិយយ “ខញុ ំជ
�គី�ទ ន”។
84 ខញុ ំនិយយ “ដូេចនះប�ូន�សីេអយ េ ផទះេហយលុបមុខ ឬ�គបអ់�ីែដលអនក
តុបែតង” ខញុ ំនិយយ “អនកមននយ័ថអនកកំពុង�បបខ់ញុ ំថ អនកអនុ ញ តិឲយករ
តូចមយួេនះ ពកេ់ េលរបស់អនក…”
85 េហយខញុ ំ�ចបង� ញអនកថ េនះមកពី�រក�។ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកថមនិ
មនអ�ីេ កនុង…ភពេដមេឡយ �គឺេផ�សផ� ស។ េហយដ�ប�អនកពក�់ �
សមគ ល់ថជអនកមនិេជ ។ ឥឡូវខញុ ំេទបមកពី� ហ�ិក េហយខញុ ំេ ៃ�ពហូតថិន
ថុត (Hottentot) េហយរកេឃញពី�បភព�កវលិ របស់ទងំអស់មកពី� េហយ
ទងំអស់េនះ មនេ�គ ង�ល័ងគករជេ�ចនែដលេ ជំុវញិករបស់អនកនិង�តេច ក
និងអ�ីេទ ត មន�បភពមកពី�។ �ជអនកមនិេជ ។ េហយ�ពះគមពរីមនិចងឲ់យ
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�គី�ទ នក� យជអនកមនិេជ េឡយ។ េហយអនកមនិចង…់ខញុ ំមនិបននិយយថ
អនកជអនកមនិេជ េ�យ�រេធ�ករទងំេនះេទ ប៉ុែន�អនកេធ�ខ�ួនឯងឲយ ដូចជេគមន ក់
ែដរ។ ពីេ�ពះ�គគង� ល របស់អនកមនិបន�បបេ់សចក�ីពិតទងំេនះ។ �ពះគមពរី
និយយដូេចនះ។
86 េហយឥឡូវ អនកនិយយ “បងប�ូន�បស�បណ� ំខញុ ំគិតថេបអនកមនសកខ់�ី
�េធ�ឲយខញុ ំមន�រមមណ៍ល�និងអ�ីេផ�ងេទ ត”។ េនះ�តវេហយ ប៉ុែន�េបអនកមនសក់
ែវង អនកកនែ់តល�េទ ត។ �នឹងេក� បយកករបស់អនក និងរុ�ំនិងេធ�ឲយ�មនភព
�តឹម�តវ។
87 េហតុអ�ីអនកដឹងេទថ�ពះគមពរីនិយយយ៉ង�? េនះ មនុស��បសមនសិទធិ
យក�បពនធេចញនិងលះែលងពីនងេបនងកតស់ក។់ េបសិនជនងកតស់ក ់�
បង� ញថនងរស់េ មនិ�តងជ់មយួគត។់ �ពះគមពរីនិយយដូេចនះ កូរនិថូសែខ�រ
ទីមយួ 12 ែស�ងរកេ ថ��តឹម�តវឬេទ។ នងែដល… ស�ីែដលកតស់កម់និបន
េលកតេមកងកបលនងេឡយគឺជប�ីរបស់នង។ េហយេបនងមនិ�ចេលកតេមកង
បន នង�តវែតទទួល ករលះែលងនិងេ ឲយឆង យពីនង។ េនះជករ�តមឹ�តវ។
ប៉ុែន� េឃញេទ �គគង� លមនិែដល�បបអ់នកពីេសចក�ីេនះេឡយ។ េនះេហយជ
មូលេហតុែដលអនកេធ�ែបបេនះ។ េហយ—េហយ មនុស��បស �ពះគមពរីនិយយ…
88 េ ទីេនះមនិជយូប៉ុនម នេឡយមន មន កស់រេសរនិងនិយយថ “បង�បស
�បណ��ំវ—�វ�ទនបទ់ងំេនះែដល ស�ីពក”់និយយ “េហតុអ�ី�ជ…អនក
នឹងមនិេឃញ�េទ តេឡយ េហយ�ជករ�តឹម�តវស�មបេ់យង ជ ស�ី�គី�ទ ន
ែដលពក�់ក�តនី់ឡុង ឬអ�ីែដលដូចេនះ?”
89 ខញុ ំនិយយ “េមល បងប�ូន�សី �មនេរ ងមយួពី�។ េនះមនមយួជករពិត។
អនក�ចេធ�ែបបេនះ: េបអនកមនិ�ចទិញមយួមក ពួកេគលកម៉់សីុនេដរ អនក�ច
េធ��បន” ខញុ ំនិយយ “េនះ�តឹម�តវេហយ។ េធ�ឲយ�េមលេ ែបបេនះ…”ខញុ ំេជ …
អនកដឹង អ�ីេ កនុងចិត�អនកគឺប ជ កខ់�ួន�ផទ ល់។ រេប បែដលអនកេធ�និងរេប បអនក
សែម�ងេចញ េនះបង� ញអ�ីែដលេ កនុងអនក។
90 េនះជេហតុផលែដលករ�គហឹម េហយជំេ�ះនិងករនិយយេដមគន
—េ វញិេ មកគឺេ ែកបរ�កមជំនំុជនិចចេនះជអ�ីែដលបំែបក�កមជំនុំ។ េនះ
បង� ញថ�រក�បនចូលេ កនុងអនក េហយបង� ញថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបន
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េចញពីអនក។ ឥឡូវ ខញុ ំដឹងថ េនះជករដុតជរ័េចញពីអនក�ល់គន មយួចំនួន ប៉ុែន�
�គួរែតេធ�ែបបេនះ។ �គួរេហយ! េនះជអ�ីែដលនិយយ មនិែមនជករឆ� ត
េទ មនិែមនជករសែម�ងភព�� ត ប៉ុែន�េដមប�ីបបអ់នកពីកែន�ងប �  េ�ពះ
ៃថង�មយួខញុ ំ�តវឈរេឡងេដមបផី�ល់ចេម�យដល់អនក។ េហយេហតុផលរេប ប
ែដលអនកេធ�និងរេប បអនកសែម�ងេឡង េនះបង� ញ ថអនកជនរ�។ េបអនកមន
ែតកំេ ចស់ែដលេហរេចញពីករ�គប�់គងតិចតួចចូរេចញមកេនះេហយបន� ឬរៈិ
គន ់ឬភពេថកទបដូចេនះ ែដលបង� ញថ�មកពី�។

91 ឥឡូវមនេរ ងែតមយួគតែ់ដល�តវេធ� គឺយកអ�ីេនះេចញពី�តងេ់នះ េនះសត�
�ពបនឹង�តឡបម់កចិត�អនកវញិ។ េពល�ពបេចញពីទូក នងែបរេចញ។ ប៉ុែន�នង
�តឡបម់កវញិ េគះទ� ទូកធំរហូតណូេអេបកឲយនងចូលមកវញិ។ [បង�បស �ប
ណ�េំគះ�សន—Ed.] �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទេីនះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ចងចូ់លមក។ េនះជេហតុផលស�មបៃ់ថងេនះ ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ទង់
មនិបនេចញពីអនកេរ ងរហូតេឡយ។ គឺគងេ់ ទីេនះជែមកេឈកែន�ង�
មយួ េ�ត មខ�ួននឹងេហរមកវញិនិង�តឡបម់ករកអនក និង�បទន ឲយអនកនូវេសចក�ី
�ស�ញ់ សុខ�ន� និងអំណរដូចអនកធ� បម់ន។ �បកដ�ស់ គឺែបបេនះ។
�ទងេ់�ត មរចួ�ល់េដមបេីធ��។ �ទងច់ងេ់ធ�។ �ទង�់បថន ចងេ់ធ�។ ប៉ុែន�អនកមនិ
អនុ ញ តិឲយ�ទងេ់ធ��!

92 ឥឡូវខញុ ំមនិនិយយេ កនអ់នក រេប បជអនកដៃ៏ទេឡយ។ ខញុ ំមនិដឹងអ�ីពី
�គគង� លអនក…ខញុ ំកំពុងនិយយេ កន ់ អនកេ េ�ងឧេបសថ�បណ�។ំ ខញុ ំ
មនិនិយយេ កនអ់នក មកពី�កមជំនំុេផ�ងេឡយ។ ខញុ ំនិយយេ អនកេ េ�ង
ឧេបសថ�បណ�។ំ េនះជប � េ ទីេនះ។

93 េនះជអ�ីែដលេធ�ឲយ �ពបបនេហរេ ។ សូមឲយមននរ� មន កច់បេ់ផ�ម
អ�ីមយួេ កនុង�ពះវ�ិរនិងជេរ ងដំបូង“អូគឺែបបេនះ? អូ េត…? អនកមនិមននយ័
ែបបេនះេទ?” �តវេហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេចញេ  េហរេចញ។ េ�យមនិ�ច
�ទជំមយួវ ិ ញ ណែបបេនះបន។ ដ�ប�និស�យ័របស់ សត�េច មេចញពី
អនក ដូេចនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកេ៏ចញពីអនកែដរ។ េនះ�តវេហយ ។េនះជប �
នសព�ៃថង។ េនះជេហតុផលែដលមនុស�សថិតកនុងលកខខណ័របស់េគ េ�ពះេគ
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អនុ ញ តិឲយវ ិ ញ ណែដលខុសចូលមកកនុងចិត�របស់េគ កនុងជីវតិរបស់ពួកេគ។
ឥឡូវេនះជេហតុផលេយងមន…
94 �ពះគមពរីនិយយថមូលេហតុ ែដលមនអនកជំងឺេ�ចន និងអនករងទុកខចំេ�ម
េយង ពីេ�ពះករេនះ។ េយង�តវមនេសចក�ីសុភព។ េយង�តវមនេសចក�ី
សុខ�ន�។ េយង�តវេធ�ជេច ម ដូេចនះេនះជសត��ពប�ចេ ជបជ់មយួ
េយង។
95 ឥឡូវចងច�ំពបនឹងមក។ គតនិ់យយ “អូ បងប�ូន�បស�បណ� ំកុំ�បប់
ខញុ ំថខញុ ំមនិែដលទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �េលលូយ៉! ចុះមក យបេ់ ទីេនះ
មនយបម់យួ អូ េពល�ទងចូ់លមក ខញុ ំ�ចេដរបន…”ពិត េនះជ�ទង!់ “អូ ខញុ ំ
មន�រមមណ៍ល� ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចខញុ ំ�ចចបប់នបក�តូីចមយួេចញពីេដមេឈ
និងេ�ប�េហយ�ស�ញ់�។ មនុស���កកប់ំផុតរបស់ខញុ ំ ែដលធ� បេ់ធ�អ�ីមកេល
ខញុ ំ ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចខញុ ំ�ច�កៃ់ដជំុវញិពួកេគនិងេ�បបន។ អូ បងប�ូន�បស
�បណ� ំរេប បខញុ ំនិយយ!” �បកដ េនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
96 ប៉ុែន� អនកេឃញេហតុផលែដល�ទងម់និ�ចេ ជបប់ន។ អនកជសត�េច ម
ប៉ុែន�េពលអនកក� យជចចក�ទងនឹ់ងេហរេចញ។ គម នអ�ីខុសជមយួ—ជមយួ
—ជមយួ�ពបេឡយគឺជអនកវញិ េហយ…អនកអនុ ញ តិឲយវ ិ ញ ណេនះ មករក
អនក។ “េតខញុ ំេធ�ឬបងប�ូន�បស�បណ�?ំ” ែមន េពលអនកេ �� បក់រកុហកេនះ
េពលអនកេ និយយ “េអ ខញុ ំកម៏នសិទធិែដរ!”
97 អនកមនិមនសិទធិ! អនក�តវបនទិញមកេ�យតៃម� ែដលជតៃម�ៃថ�ៃន�ពះ
េ�ហិត�ពះបុ��របស់�ពះ។ អនកមនិមនសិទធិ�សបចបបេ់ឡយ។ �េលលូយ៉!
សិទធិែដលអនកមនេនះគឺ មក�បភពទឹកេពញ េ�យេ�ហិតេចញពីសៃស�ពះ
េអម៉ញូែអល េពលមនុស�មនបបជបេ់ ខងេ�កមទឹកជំនន ់ បតអ់ស់ទងំ
កំហុស�ន ម។ ហនឹងេហយ។ េនះជសិទធិែដលអនកមន ជករចុះចូលឆនទះ
ផទ ល់ខ�ួនចំេពះ�ពះេហយ�ពះនឹងដឹកនពីំេពលេនះតេ ។ េនះជេហតុនឲំយ
បះ៉ពល់ដល់ករ�បជុំ…េនះជេហតុនឲំយមនេរ ងចែម�កជេ�ចន �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធនឹងេ កែន�ងមយួ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល “េនះជករមនិ�តឹម�តវ។
ឈបជ់ួបជំុប�ូរេ ” ខញុ ំនឹងឈបែ់ដរ បងប�ូនេអយ បន�េទ ត។ េនះ�តវេហយ េ�ពះ
អនក�តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ។ េហយជរេប បែតមយួែដល
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�តវបនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ចូរេ ជសុភព មនិចបំច�់គ ល់អ�ី
ទងំអស់។
98 “អូ” អនកគិត “ខញុ ំ�គ ល់េរ ងទងំមូល” ែមន អនកយកខួរកបលេ គិតនិង�
មនិទងំមនដំេណ រករផង។ អនក�គ ល់េស វេ និងចេម�យ និងភ��កិកនិង
ភ�េហេ�ពរ និងមនិមនទងំកែន�ងស�មប�់ពបទំុផង។ េនះ�តវេហយ។ ប៉ុែន�
អនកដឹងទងំអស់ ដូេចនះ�ពបមនិ�ចដឹកនបំនេឡយ េ�ពះអនកដឹងេ�ចនេពក។
99 េច មមនិ�បកសថ ដឹងអ�ីទងំអស់។ ��តវែតមននរ�មន កេ់ទ ត
ដឹកន។ំ សិររីងុេរ ង! េនះគឺ�។ មនិ�គ ល់អ�ីទងំអស់! �ែមន៉។ អ�ីែដលខញុ ំដឹង
គឺ �ពះ�គីសទេយសូ៊វសុគតេដមបសីេ ងគ ះខញុ ំ។
100 ចុះមក�មកលីហ�នីញ៉ មនមនុស�មន កម់ក មនទីសមគ ល់េ ពីមុខគត់
និយយ “ខញុ ំជមនុស�លងងស់�មប�់ពះ�គីសទ” និងេ ពីេ�កយ និយយ “មនុស�
លងងេ់នះជនរ�?” េនះ�តវេហយ។ េ�ពះមនុស�លងង ់ចំេពះេ�កិយ េដមបឲីយ
អនកបនករដឹកនពីំ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ�ពះកូន�បស�សីរបស់�ពះ�តវដឹកនំ
េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ រ ៉មូ8:1 និយយ “េហតុេនះ េ ជនេ់នះ អនក�
ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វេនះគម នេទសេ�ះ ដបតិអំ�ចរបស់�ពះវ ិ ញ ណ
ៃនជីវតិ ែដលេ កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ” កុំេដរ�មចចក ប៉ុែន�េដរ�មសត��ពប។
�ែមន៉។
101 ដុក(Doc) ធ� បេ់�ច ងចេ�ម ង “បំេពញផ�ូវរបស់ខញុ ំេ�យក�ី�ស�ញ់ េពលខញុ ំ
េដរជមយួសត��ពប�ថ នសួគ ៌ចូរឲយខញុ ំេចញេ ជមយួបទចេ�ម ងនិង�ន មញញឹ
ចូរបំេពញផ�ូវខញុ ំេរ ង�ល់ៃថងេ�យក�ី�ស�ញ់។” េនះជៃថងសុខ�ន� �ជៃថងៃនេ�ង
ឧេបសថ�បណ� ំឬ�កមជំនំុ�េផ�ងេទ ត ឬបុគគល�េទ ត េពលពួកេគចុះ
ញមសិទធិរបស់ខ�ួន េដមបកី� យជេច ម។

“អ�ីេ ជសំណួរ បងប�ូន�បស�បណ�?ំ”
102 �តឡបម់ករកេច ម �តឡបម់កេសចក�ីសុភព �តឡបម់កជភពមនិ�គ ល់
អ�ី �តឡបម់កេ�យ�គនែ់តចុះចូលខ�ួនជមយួ�ពះ�គីសទ។ កុំពយយម កុំពយយម
េធ�ជមនិដឹងអ�ី។ ចូរេដរេ�យស�ូតបូត �ង តេ់សង ម បនទ បខ�ួន សុភព េនះ�ពប
នឹងដឹកនអំនក។ ប៉ុែន�េពល�អនកេឃញ…េ �� បក់រនិយយេដមេនះ េពល
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អនកេ �កក់ំហឹងេឡង េពលអនកគិតថអនកមនសិទធិេធ� េនះ េធ�េនះ �ពបនឹង
ចបដំ់េណ រេហរេចញ។ េហយអនកនឹងមនិមន�េទ តេឡយ។ ឥឡូវនងមនិេ
ឆង យ ពីអនកេទេ �ពឹកេនះ�កមជំនុំ។ នងអងគុយេ ខងេនះជេសចក�ីសុខ�ន�
រងច់ ំនិស�យ័របស់អនកផ� ស់ប�ូរ។ �ែមន៉។
103 អ�ីែដលអនក�តវេធ�េ ៃថងេនះគឺចុះចូលខ�ួនសិទធិរបស់អនកទងំអស់ គឺឲយ�ពះ�ក់
េផ�កអនក និងេករសម� តសិទធិរបស់អនកេចញពីអនក។ �ែមន៉។ េតអនក�ច�សៃម
េទ ពីេច មចស់ទងំអស់—េ�មទងំអស់េ�ង ជបេ់ពញខ�ួនទងំមូល? េនះ
ជសិទធិរបស់�។ ែមន [បងប�ូន�បស�បណ�េំធ���បេ់ច មែដលេខ�ះេខ�យ
—Ed។] ផទុះកំហឹង រចួ�គនែ់តេដកេលតុកតេ់ករ។ ពួកេគដឹងថអ�ីែដលល�បំផុត
ស�មបគ់ត។់ យកសិទធិទងំអស់របស់គតេ់ចញនិងកតេ់ករ�េចញ េត�ល�និង
��លខ�ួនប៉ុ�� េពល�រត។់ ខញុ ំេអយ ខញុ ំេអយ �សបបយ និងេ�តចុះេឡង
េហយមនេពលេវ�រកី�យមយួ។ ហនឹងេហយ។ េបអនកចុះញមសិទធិរបស់អនក
េនះជអ�ីែដលអនកមន។ ប៉ុែន�អនក�តវែតចុះញមសិទធិរបស់អនកនិងឲយ�ពះបនទូល
របស់�ពះកតេ់ករ អនកពីអ�ីជេ�កិយេចញ យកទម� បរ់បស់េ�កិយេចញ និង
អនកក� យជជីវតិថមីកនុង�ពះ�គីសទ
104 ទីេនះមនេពលមយួកន�ងេ េហយ េ � ហ�ិក ខញុ ំនិយយ—ជអនកបរសុិទធ
ចស់។ គតន់ិយយ “បងប�ូន�បស�បណ� ំខញុ ំ�គ ល់អនកថេជ កនុងករអ�ច រយ”

ខញុ ំនិយយ “ពិតេហយ បងប�ូន�បស”។
105 គតនិ់យយ “ជេ�ចនឆន កំន�ង ខញុ ំធ� បគិ់តថខញុ ំជនរ�មន ក”់។ និយយ “ខញុ ំ
គិតថខញុ ំជ�គី�ទ នពិត”។ េហយគតប់ន� “ដូេចនះេ កនុង�កមជំនំុរបស់េយង…ខញុ ំ
�តវេឡងភន ំ ែដលជកែន�ងខញុ ំឈប�់ន”។ េហយនិយយ “ខញុ ំបនេឡងេ េល
ភន ំ អូ បីឬបនួរយទីធ�  និងេ ជំុវញិគុេមព ត និងេងបេឡង”។ េហយនិយយ
“េយងមនករអធិ�� នេ ទីេនះ”។ េហយនិយយ “ខញុ ំគិតថខញុ ំជ�គី�ទ ន
ពិត” គតនិ់យយ “ខញុ ំ�គ ល់�ពះគមពរីទងំអស់។ ខញុ ំសិក�ភ�េហេ�ព។ ខញុ ំ
សិក�ករបេ ចញសេម�ង�តឹម�តវៃន�ពះបនទូល” និងនិយយ “នរ�ែដល
េដរមកខញុ ំ ខញុ ំ�ច” [បងប�ូន�បស�បណ�យំក�មមជកេំភ�ងេសនប—Ed។]
“និយយេ កនព់ួកេគពី�ពះគមពរី។ ខញុ ំដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំនិយយ” គតនិ់យយ “យប់
មយួខញុ ំេ �ពះវ�ិរ។ មនទំនស់ជេ�ចនេ កនុង�កមជំនំុរបស់េយង” និយយ
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“មន�កមតូចៗ �បឆងំគន េ វញិេ មក។ អនកដឹងេហយថ�េកតេឡងេ�យ
រេប ប�”។

ខញុ ំនិយយ “ហនឹងេហយ”។
106 គតនិ់យយ “អូ ផ�ូវរបស់ខញុ ំេឡងេ េលភន ំ ខញុ ំកំពុងេដរេហយេពលជមយួគន
ខញុ ំមន�រមមណ៍ដឹងថមនអនកមក�មពីេ�កយខញុ ំ” និងគតនិ់យយ “ខញុ ំគិតថខញុ ំ
គួររងច់បំន�ចិេទ តថេនះជនរ� េដមបឲីយដឹង េហយខញុ ំនិយយេ កនព់ួកេគ
មយួ�សបកតូ់ចេយងកេ៏ ដល់ផ�ូវ” អនកដឹង េនះជអ�ីែដលល� អនក�តឹមែតរងចំ
បន�ិច។ េហយបន� “េពលខញុ ំេដរេឡងភន”ំ និយយ “ខញុ ំមក មនមនុស�េឡងមក
េលភន”ំ និងនិយយ “គតម់នអ�ី�ព យេលខនងធំជងខ�ួនមនុស�េ េទ ត” េហយ
និយយ “គតដ់ង�កដ់េង�មនិងផ�ុ ំគតេ់ដរជំ�នខ�ីពយយមេងប េហយខញុ ំនិយយ
ថ ‘សម� ញ់ េតខញុ ំ�ចជួយអនក�ព យឥ�៉នេ់ឡងភនេំទ?’គតនិ់យយ “េទ ខញុ ំ�តវែត
�ព យ�’” និយយ “ខញុ ំេមលៃដរបស់គត”់ និយយ “ខញុ ំដឹងេហយថ�ជនិមតិ�
�ទងម់ន�ន មេ េលៃដ” និយយ “ខញុ ំដួលចុះ រចួខញុ ំនិយយ ‘�ពះអមច ស់�ទងប់ន
�ព យបបរបស់េ�កិយេនះកនុងក�បេនះ?” �ទងម់នបនទូល ‘េទ ខញុ ំ�ព យែត
របស់អនកប៉ុេ�� ះ ជួយអនកេឡងេលភន ំេដមបឲីយអនកេឡងេ បន’”។
107 េនះជរេប បេនះ។ េបេយង�គនែ់តសម�ងឹេមលជំុវញិ េយងនឹងេឃញថ
�ទងក់ំពុង�ព យរបស់េយង។ េតមនិេធ�ឲយអនកមន�រមមណ៍ថតូច�ចេទឬ?
ភព��កករ់បស់េយង ចិត�េឃេឃ គឺេ�ពះែតេយង�ចេធ��!
108 ទីេនះជយូកន�ងេ េហយខញុ ំបនបរបញ់ ដូចែដលអនកបនដឹងេហយ ខញុ ំ
ចូលចិត�បរបញ់។ េហយមនមនុស���វមន កេ់ ទីជនបទ គតជ់មតិ�ែដល
េឃេឃ។ េហយគតែ់តងែតចំអកឲយខញុ ំេ�យេ�ពះខញុ ំមនិបញ់កូនឈ�ូស។ ខញុ ំ
និយយ “�េឃេឃ�ស់” ខញុ ំនិយយ “េតេហតុអ�ីអនកមនិេធ�ជអនក�បមញ់
�� តស�ំេហយបញ់ែតក� នច់ស់និងអ�ីែដលចស់ �ប�មងនឹងជិត�� បេ់ហយ?
�ពះ�បទនពួក�មកេយង។ េលកែលងឲយេមេកមងទងំេនះេ …”
109 គតនិ់យយ “� អនកជអនកអធិបបយកំ�ក!” េ ែត�បបខ់ញុ ំែបបេនះ។
110 ខញុ ំនិយយ “ឥឡូវេមលេបខញុ ំឃ� នេហយចងប់នកូនឈ�ូសមយួទងំេនះខញុ ំេជ
ថ�ពះនឹង�បទន�មកខញុ ំ។ ប៉ុែន��គនែ់តបញ់� េហយសែម�ងថឆ� ត” ល� គត់
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បនបំេពញរេទះ។ េហយេចញេ  និងបនេ � ជសេម�ង�សេដ ងហួច េហយ
គត�់ចផ�ុ ំជសេម�ងេនះេហយសូរដូចជកូនឈ�ូសែ�សកេ ។ ៃថងមយួេយង
េ កនុងៃ�ពជមយួគន ។ ខញុ ំេធ�ឲយគត�់ម៉ស ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំសុខចិត�ខម ស់ខ�ួនឯង”។
សម� បកូ់នឈ�ូស�បបីំ ឬដបម់យួេពល េបខញុ ំ�ច េធ�និងអ�ីៗេទ ត �គនែ់តសែម�ង
ថឆ� ត �តវកតក់� នជ់បនួនិងទុកេចលេ ទីេនះវញិ។ ខញុ ំនិយយ “អនកមនិ�ច
េធ�ចឹងេទ”។

“�” និយយ “អនកជ�គអធិបបយ មនចិត�កំ�ក!”
111 ៃថងមយួគតឈ់រេ កនុងៃ�ព គតប់នហួចសេម�ងគត ់ និងគតែ់�សក និង
សេម�ងដូចជកូនឈ�ូសយំ។ េពលគតេ់ធ�ែបបេនះក� នញី់ដកក�េឡងមក
េ�តេឡងេចញមក។ អនក�ចេឃញ�មនែភនកធំពណ៌េ�ន ត។ �ចបេ់ផ�ម។
�េមលជំុវញិ។ អនក�បមញ់េងប េកះៃកកេំភ�ងបញ់ក� នញី់។ េហយក� នញី់
េឃញអនក�បមញ់។ ប៉ុែន� អនកដឹងថអ�ីេទ សេម�ងែ�សកៃនកូនឈ�ូសេនះ �មនិ
ចប�់រមមណ៍នឹងកេំភ�ងេឡយ។ ែវករកេមលកូន �កំពុងមនប � ។ អនកដឹងេទ
ករសែម�ងភពជម� យ និងករ�ស�ញ់របស់ម� យ ែដល��បឈមមុខជមយួ
កេំភ�ងេ ពីមុខ េ�យេសចក�ី�� ប ់សម�ងឹេមលចុងកណុងកេំភ�ង។ អនកដឹងថ
អ�ីេទ ករបង� ញេនះអ�ច រយ�ស់ �េ ែកបរគត ់គតេ់បះកេំភ�ងេចល! គត់
រតម់ករកខញុ ំេ�បៃដរបស់ខញុ ំ គតនិ់យយ “ប៊លីី(Billy) អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំផង ខញុ ំ
ែឆ�តនឹងេរ ងេនះេហយ!” េពលគតប់នេឃញ ករសែម�ងេនះៃនភពជវរីៈភព
ៃនម� យ!
112 អូ េពលពិភពេ�កបនេឃញករសែម�ងៃន េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះនិង
ភព ក� �នកនុងចិត�មនុស� េតមនភពខុសគន យ៉ង�។ េពលេយងអនុ ញ តិ
ឲយ�ពបៃន�ពះចូលមកកនុងចិត�និងេធ�ឲយេយងសុភព េធ�ឲយេយងស�ូតបូត។
113 មនេ�ទងជកេ់ ទីេនះ ខញុ ំឈរនិងអធិ�� ន ស�មបេ់កមង�បសចស់េនះ ខញុ ំ
នគំតេ់ កន�់ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ពីេពលេនះមក គតល់� និងជអនក�បមញ់
�� តស�ំ។
114 �បកដ គតគិ់តថគតម់នសិទធិ គតច់ងេ់ធ�អ�ីគតច់ង។់ “ពួកេគេ កែន�ងខញុ ំ
ពួកេគបរេិភគរកុខជតិ សត�ចិ ច ឹម ខញុ ំបនេបេគចង។់”
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115 ខញុ ំនិយយ “�តឹម�តវេហយ ប៉ុែន�មនិែមនមនុស�េទែដលេធ�ែបបេនះ” អនក�តវ
ចុះញមសិទធិរបស់អនក។ អូ �ពះ មនេម��  េនះេយងនឹងមនេម�� ែដរ។

116 ទីេនះមនេពលកន�ងយូរមកេហយ អូ �បែហល�បរ់យឆន កំន�ងេ  មន
�គី�ទ នដល៏បមីន ករ់ស់េ និរតី�បេទសហរដ��េមរកិ។ េឈម ះរបស់គតគ់ឺ
�នីែញ៉លេឃរ ី ជមនុស�អ�ច រយ ជអនកេកតខ� ច�ពះ ជមនុស�បរសុិទធ
�គីសទបរស័ិទពិត ជមនុស�ែដល�គបគ់ន គិតថគតជ់មនុស�អ�ច រយ។ េហយ
ដំេណ រេរ ងបន�ថ េពលេនះគត�់� ប ់ ឬកភ៏�កឹ េហយគតនិ់យយ…េពលគត់
េ �ថ នសួគ ៌ជករពិត េពលគត�់� ប។់ េហយេពលគតេ់  ដល់េខ� ងទ� គុជ
អនកែថរក�មកដល់ទ�  និយយ “អនកជនរ�?”

117 គតនិ់យយ “ខញុ ំជអនកផ�យដំណឹងល� �នីែញ៉លេឃរ ី ខញុ ំបនន�ំពលឹង
�បព់នថ់� យ�ពះ�គីសទ។ េហយខញុ ំ…ខញុ ំ�តវមក�ពឹកេនះ។ ដំេណ រជីវតិរបស់ខញុ ំេ េល
ែផនដី�តវចបេ់ហយ ខញុ ំមនិមនកែន�ង�តវេ េទេពលេនះ។

118 េនះជរេប បែដលនឹងេកតមនេ េពល�មយួអស់អនកមនបបេអយ។
េនះជរេប បែដលនឹងេកតមនដល់អនកែដរេ �ពឹកេនះ អនកែដលែបរេចញ។ េនះ
ជរេប បែដលនឹង េកតមនដល់អនកែដរ អនកែដលេធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ពយ
េចញពីេគ មនិសុភពនិងមនិទនភ់�ន។់ អនកមនិបនយំេ�ក�បឆ់ន ។ំ អនកគម ន
ករខម ស េ�យខញុ ំមនិដឹងថេពល�េនះេទ។ អស់ទងំភពសុភពរមយទមបត់
េចញពីអនកេ េហយ។ ប៉ុែន��បកដ�ស់�នឹង មកេ ទ� របស់អនកេ េពល
�ពឹក�មយួ។ េហយេពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធសុភពបនមកេគះទ�  ចុះ
េហតុអ�ីអនកមនិឲយ�ទងចូ់លមក?

119 ដូេចនះេពលេ�ក�នីែញ៉លេឃរមីកដល់—ដល់—ទីេនះ មតទ់�  ពួកេគចូល
េ  និយយ “េអ េមលេតមនេឈម ះអនកេ ទីេនះេទ” ពួកេគេមលជំុវញិទងំអស់
ពួកេគមនិេឃញមនេឈម ះេនះេនះេទ។ និយយថ “េទ មនិមន�នីែញ៉លេឃរ ី
ទីេនះេឡយ”។

120 “អូ” គតនិ់យយ “�បកដ�ស់!” និយយ “ខញុ ំជអនកផ�យដំណឹងល�”។
គតប់ែនថម “ខញុ ំបនឈនះវ ិ ញ ណមនុស�ស�មប�់ពះ�គីសទ”។ បន� “ខញុ ំពយយមេធ�អ�ី
ែដល�តឹម�តវ”។
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121 អនកែថរក�ទ� និយយ “េ�ក ខញុ ំសូមេទសែដល�បបអ់នកែបបេនះ ប៉ុែន�មនិ
មន �នីែញ៉លេឃរទីីេនះេទ”។ និយយ “ខញុ ំនឹង�បបអ់នកពីអ�ីែដលអនក�តវេធ�”។
និយយ “ទីេនះេយងគម នសិទធិ េដមបតី�៉ក�ីរបស់អនកេឡយ”។ គតន់ិយយ “ប៉ុែន�
េតអនកចងត់�៉ក�ីរបស់អនកេទ? អនក�ចត�៉េ មុខករជំនុំជ�មះបល័ងគស េបសិនជ
អនកចង”់។ ប៉ុែន� និយយ “េយងគម នករេម�� �តងេ់នះស�មបអ់នកេឡយ មនិមន
េ�ះ េ�ពះេយងគម នេឈម ះអនកេ ទីេនះ។ គម នករេម�� ស�មបអ់នកេឡយ”។
និយយ “េតអនកចងត់�៉ក�ីរបស់អនកេទ?”

គតនិ់យយ “េ�ក េតអ�ីេទ តខញុ ំ�ចេធ�បន េ�កែតអំពីករត�៉ក�ីរបស់ខញុ ំ
េនះ?”
122 គតនិ់យយ “េអ ដូេចនះ អនកេ មុខករជំនុំជ�មះបល័ងគសនិងត�៉ក�ីរបស់អនក
េ ទីេនះ”។
123 �នីែញ៉ល េឃរ ីនិយយថ ខ�ួនរបស់គតធ់� កម់ក�ម�កសមក�បែហល
មយួេម៉ង។ និយយ គតម់កដល់កែន�ងមយួ �ភ�េឺឡង ភ�េឺឡង ភ�េឺឡង ភ�េឺឡង។
និយយ គតេ់ មុខេទ ត �កនែ់តភ�។ឺ �មនពន�ឺភ��ឺបរ់យ �បព់នដ់ងជង
�ពះ�ទិតយ។ េហយនិយយថគតញ់បញ័់រ ញ័រ។ េហយនិយយ េពលគត់
ចូលកនុងក�� លៃនពន�ឺេនះគតឮ់សេម�ងនិយយ “េតអនកបនល�ឥតេខច ះេ េល
ែផនដីេទ?” សេម�ងែដលេចញពីពន�ឺេនះ។

គតនិ់យយ “េទ ទូលបងគំមនិល�ឥតេខច ះេនះេទ” ញបញ័់រ។

និយយ “េតអនកែតងែតេ�ម ះ�តងជ់មយួេគ�គបគ់ន ឬ?”
124 និយយ “េទ” (និយយ “មនបីបនួចំណុចកនុងគំនិតខញុ ំែដលខញុ ំមនិ
េ�ម ះ�តង”់)និយយ “េទ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំយល់ថខញុ ំមនិេ�ម ះ�តងេ់ទ”។

និយយ “េតអនក�បបក់រពិតឬេទកនុង�គបក់រណី កនុងជីវតិរបស់អនក?”
125 និយយ “េទ។ ខញុ ំចថំ ខញុ ំបន�បបេ់រ ងខ�ះែដល�តឹម�តវ…ប៉ុែន��មនិ�តឹម�តវ
េទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំជមនុស�គម នេសចក�ីពិតេឡយ”។
126 និយយ “េតអនកធ� បយ់កអ�ីែដលមនិែមនជកមមសិទធិរបស់អនកឬេទ អ�ីដូចជ
លុយ អ�ីេទ តែដលមនិែមនជរបស់អនក?”
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127 និយយគតគ់ិតថេ េលែផនដីគតល់� ប៉ុែន�គតជ់បម់នេទស។ និយយ
“េទ។ េទ ខញុ ំបនយកអ�ីែដលមនិែមនជរបស់ខញុ ំ។”

គតនិ់យយ “ដូេចនះអនកមនិបនល�ឥតេខច ះេឡយ” គតនិ់យយ “េទ ខញុ ំមនិល�
ឥតេខច ះេឡយ។”
128 និយយ គតរ់ងច់នូំវករកតេ់ទសេចញពីពន�ឺដអ៏�ច រយពីពន�ឺៃន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ “ករកតេ់ទស!” និយយ បនទ បម់កគតឮ់សេម�ងពីេ�កយគត ់ េនះ
គឺែផ�មជងសេម�ងម� យ�ែដលធ� បឮ់ទងំអស់។ និយយគតែ់បរងកេមល។
េហយេឃញទឹកមុខែផ�មែល�ម ែដលគតម់និែដលបនេឃញែផ�មែល�ម ជងម� យ
�ៗទងំអស់ កំពុងឈរពីមុខគត។់ េហយនិយយ េ�កនិយយ “�ពះបិ�
�នីែញ៉លេឃរឈីរស�មបទូ់លបងគំេ េលែផនដី។ �ជករពិត ឥឡូវទូលបងគំ
ឈរស�មបគ់តេ់ �ថ នសួគែ៌ដរ។ យកបបទងំអស់របស់គត ់ េហយ�កេ់ល
ទូលបងគំចុះ”។
129 េតនរ�នឹងឈរស�មបអ់នកេ ៃថងេនះ បងប�ូនេអយ េបអនកេធ�ឲយ�ទង�់ពយ
េ ឆង យពីអនកេ ៃថងេនះ? ខញុ ំមនិ�ចអធិបបយេទ តេឡយ។ សូមឱនកបលរបស់
េយងចុះ។
130 �ពះវរបិ� េច មែដលជិត�� បជ់ទី�ស�ញ់ សុភព ទនភ់�ន ់ បនទ បខ�ួន
ទនទ់ប។ បក�មីនសំបុកកេ ច ងមនរងូប៉ុែន��ទងម់និមនេឡយេហយេ ែតជ
�ពះអមច ស់េពញសិររីងុេរ ង! េពល�ទង�់បសូ�តមក ពួកេគមនិមនសេម� កបំពក់
ពកឲ់យ�ទង។់ អូ �ពះអងគេអយ ដូេចនះេតសេម� កបំពកេ់លទូលបងគំល�យ៉ង�
េ ? េត�នទូលបងគំមនល�យ៉ង�េ ? េតផទះទូលបងគំមនល�យ៉ង�
េ ? េតល�យ៉ង�ែដលមនេ ៃថងេនះ? �ទងម់និមនមតិ� គម ននរ�យក
�ទងជ់មតិ�េទ។ គម ននរ�ចងេ់បះៃដជួយ�ទង។់ �ទងម់នបនទូលេ ៃថងេនះ
�ទងម់នបនទូល “ខញុ ំឃ� នអនក មនិបនចំែអតខញុ ំ។ ខញុ ំេ ��កត អនកមនិបន
េស� កពកឲ់យខញុ ំ” េតល�យ៉ង�េបទូលបងគំ�តវេធ�េ ៃថងេនះ �ពះអមច ស់? ចូរ
ឲយទូលបងគំ�គបគ់ន ឈរេដមប�ីទង ់ េដមបឲីយៃថងេនះមក េហយទូលបងគំេដរេ កនុង
�ពះវត�មន�ទង ់មន�គបទ់ងំេច��  �ពះវត�មន�គបក់ែន�ង �ជប�គប…់អូ �ពះអងគ
េអយ េពលទូលបងគំឮ�ពប ែដល�� បមនេ ទីេនះកនុងពន�ឺដធ៏ំ �បនបេ ចញ
ពន�ឺៃនភពអសកលប។ េពល�ទងគ់ងក់នុងពន�ឺ។
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131 “េពលខញុ ំ�តវឈរទីេនះេ�យខ�ួនឯង បងប�ូនរបស់ខញុ ំេ បត ់ �គគង� ល
របស់ខញុ ំេ បត ់ម� យរបស់ខញុ ំេ បត ់ឪពុករបស់ខញុ ំេ បត ់�បពនធរបស់ខញុ ំេ បត់
កូនរបស់ខញុ ំេ បត ់ អូ �ពះអងគេអយ ដូេចនះខញុ ំ�តវេធ�ដូចេម�ច �ពះអមច ស់? ខញុ ំ
�តវេធ�យ៉ង�? េហយេនះ�បែហលមុនេពល�ពះ�ទិតយលិចយបេ់នះផង។
ប៉ុែន�េតខញុ ំនឹងេធ�អ�?ី ខញុ ំ�ចេធ�អ�ីបន? អូ �ពះ�គីសទ ទូលបងគំនឹងឈរេដមប ី
�ទងេ់ពលេនះ! ទូលបងគំនឹងេ�ជសេរ សេ ៃថងេនះ។ ទូលបងគំចុះចូល�ល់ករ
និយយេដមអនកដៃទ។ ទូលបងគំចុះញមភពមនិចុះស�មង។ ទូលបងគំចុះញមកំ
ហឹង។ ទូលបងគំចុះចូល�គបយ៉់ង។ សូមកតេ់ករទូលបងគំេចញ �ពះអមច ស់
យកអ�ីៗទូលបងគំមនេចញ។ សូម�ទងយ់កទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំ
—ទូលបងគំ—ទូលបងគំ ចងឈ់រកែន�ង�ទង។់ ទូលបងគំចងប់នករកតក់រេករ។
ទូលបងគំេបះបងភ់ព��ម និយម អំនួតទងំអស់ភពមនិចុះស�មង សូម
យកេចញពីទូលបងគំ។ រចួទូលបងគំចងឈ់រស�មប�់ទង ់ដូចជេច មែដលកតេ់ករ
េបះបងភ់ពសបបយែដលេគេ ថភពរកី�យៃនជីវតិ ករ�ែំរក ករជបេ់ល ង
និងសេម� កបំពកេ់ថកទបេចញ ករតុបែតង ែ�កម�បមត ់ ថន �ំប�កចក
�ល់ភពមនិចុះស�មងទងំេនះែដលេមលេ ដូចជេ�កិយ។ អនកនិយយ ‘កុំ
សែម�ងដូចជេ�កិយ។ កុំសហករជមយួេ�កិយ។ េចញពីពួកេគ!’ អូ �ពះអងគ
េអយ! សូមជួយទូលបងគំ �ពះអមច ស់។ សូមកតេ់ករទូលបងគំៃថងេនះ។ យក
ទូលបងគំដូចជ េច មនិងឲយទូលបងគំលងង ់ កុំេបកមតទូ់លបងគំ មនិនិយយអ�ីពី�
�គនែ់តឈរនិងទទួលកតេ់ករ។”

132 អូ �ពះអងគេអយ េត�ខុសគន យ៉ង�ហន! ទូលបងគំចងចេំពល�ទងក់ត់
េករទូលបងគំម�ង យក�បពនធទូលបងគំ កូនទូលបងគំ ឪពុកទូបងគំ និងបងប�ូន�បស
ទូលបងគំ។ �ទងក់តេ់ករទូលបងគំ�� ត។ ែតចិត�ទូលបងគំេ ែតដឹងថ ទូលបងគំ
�ស�ញ់�ទង។់ �ទង�់បទនពរដល់ទូលបងគំ! �ទងល់�យ៉ង�! អ�ីទងំអស់ៃន
ទូលបងគំ អ�ីែដលទូលបងគំ�ច អស់ទងំអ�ីែដលទូលបងគំ�ច គឺជ�ទង ់ �ពះ �
ជ�ទងេ់ហយ។ ទូលបងគំ�រភពអ�ីែដលខុស ទូលបងគំ�រភពអ�ីទងំអស់ែដល
ទូលបងគំេធ�ឬគិត។ សូមកតេ់ករទូលបងគំ �ពះអមច ស់ ទូលបងគំចងក់� យជេច ម
របស់�ទង។់

133 មនិ�តឹមែតប៉ុេ�� ះ �ពះអមច ស់ ប៉ុែន�យកមនុស��គបគ់ន កនុងទីេនះេ �ពឹក
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េនះ េច មទងំអស់ និងអនកចងក់� យជេច ម កតេ់ករពួកេគទងំអស់ ន�ពឹក
េនះ �ពះអមច ស់។ សូម�កេ់ជងតូចរបស់ ពួកេគជំុវញិឃ� ងំៃនដំណឹងល�។ សូម
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដឹកនេំគេ រកករែ�បចិត�ឥឡូវ ឲយេគដឹងថេគមនិចុះស�មង
នឹង�ពះ។ េហយសូមឲយ�ទងប់នកតេ់ករេគេចញ អ�ីជេ�កិយ និងអស់ទងំអ�ី
ៃនេ�កិយ។ សូម�ទងេ់ករេចញទងំអស់េ �ពឹកេនះ �ពះអមច ស់ ែដលទូលបងគំ
ទងំអស់េ ែតមនជំហរនិង�ង តេ់សង មពីមុខ�ទង ់ ជ�គីសទបរស័ិទេកតជថមី។
សូមទទួល �ពះអមច ស់េអយ។

134 ទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង។់ ទូលបងគំចងេ់  មនិថមនប � អ�ី េទះជ
�កសធតុេក� មនិថទូលបងគំមន�រមមណ៍ថចូលចិត�ឬអត។់ ទូលបងគំ
ចងេ់ ។ ទូលបងគំចងឈ់រេដមប�ីទង ់ េ�ពះទូលបងគំចងឲ់យ�ទងក់រពរក�ីទូលបងគំ
េ ៃថងេនះ មនបនទូល “ល� គតប់នឈរស�មបខ់ញុ ំ ឥឡូវ ខញុ ំឈរស�មបគ់តវ់ញិ”
អូ �ពះអងគេអយ សូមទទួលេ ៃថងេនះ។

135 េហយកលេបកបលទងំអស់កំពុងឱននិងចិត��គបគ់ន ឱនចុះ។ ខញុ ំដូចជមន
ពិភល់េ �ពឹកេនះ ពីនរ�មន កេ់ ទីេនះ ែដលអនកពយយមេ �មផ�ូវរបស់
អនក អនកបនេធ�ករ ទងំេនះែដលអនកមនិ�តវេធ� េហយអនកេទបមន�រមមណ៍េ
�ពឹកេនះថអនកចងឲ់យ�ពះអមច ស់កតេ់ករអនកេចញ និងនិយយ “េធ�ឲយក� យជ
េច មពិតរបស់�ទង”់ សូមេលកៃដ។ �ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ �ពះ�បទនពរបងប�ូន
�បស។ �ពះ�បទនពរបងប�ូន�បស។ នរ�េទ តនិយយ “សូមកតេ់ករទូលបងគំ
�ពះអមច ស់ ទូលបងគំកំពុងឈរ។ ទូលបងគំជេច ម។ ទូលបងគំនឹងមនិេបកមត់
េឡយ ទូលបងគំចងឲ់យ�ទង ់ កតេ់�កិយរបស់ទូលបងគំេចញ” សូម�ពះ�បទន
ពរបងប�ូន�បស។ សូម�ពះ�បទនពរ ស�ី។ សូម�ពះ�បទនពរអនកកូន�បស។
សូម�ពះ�បទនពរ ស�ី។ សូម�ពះ�បទនពរបងប�ូន�សី។ “សូមកតេ់ករទូលបងគំ
�ពះអមច ស់” បងប�ូន�សីហគឺទី…[អនកេលងពយណូ—Ed។] េហយសូម�ពះ�បទនពរ
�សី�។ សូម�ពះ�បទនពរអនកប�ូន�សី។ “សូមកតេ់ករទូលបងគំឥឡូវ �ពះអមច ស់។
ទូលបងគំ—ទូលបងគំចងឲ់យអ�ីទងំអស់ៃនេ�កិយ…ទូលបងគំចងឈ់រស�មប�់ទង់
េ �ពឹកេនះ។ ទូលបងគំចងឈ់រជេច េមះ ែដលេករេ�មរចួេហយ។ ទូលបងគំចង់
ឲយអ�ីៃនេ�កិយកតេ់ចញពីទូលបងគំ។ ទូលបងគំចងក់� យជកមមសិទធិ�ទង ់ និង
�ទងក់� យជរបស់ទូលបងគំ។ េត�ទងនឹ់ងទទួលទូលបងគំឬេទ �ពះអមច ស់ េពល
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ទូលបងគំេលកៃដរបស់ទូលបងគំដល់�ទង?់” សូម�ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ �ពះ�បទន
ពរអនកេ�ក។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។ សូម�ពះ�បទនពរេ�ក។ សូម�ពះ
�បទនពរេ�ក។ សូម�ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ �ពះ�បទនពរ ស�ី ។ ខញុ ំបនេឃញ
េហយ។ �ពះ�បទនពរអនកែដលេ ខងេ�កយេនះ ជម� យ។ �ពះ�បទនពរ
អនក បងប�ូន�សី។ �តវេហយ�គនែ់តេ�ម ះ�តង។់ “ខញុ ំចងឲ់យ�ពះយកអ�ីទងំអស់
េចញពីខញុ ំែដលមនិដូច�ទង។់ �ល់ទងំករជ�មញៃនភព��ម និយមែដលខញុ ំមន
ភពមនិចុះស�មងែដលខញុ ំមន។ ខញុ ំចងឲ់យ�ទងក់តេ់ករ�គបទ់ងំផ�ូវេ �ពឹកេនះ។
ខញុ ំចងប់នដូចជ�ទង។់ ខញុ ំមនិខ�ល់ថ��តវឬអត ់ ខញុ ំគម នសិទធិេឡយ។ មនសិទធិ
ែតមយួ គតេ់នះគឺករមករក�ទង។់ �ទងនឹ់ងេធ�ករទងំអស់វញិ”។
136 េតមនមនុស�មនបបេ ទីេនះេទែដលមនិធ� ប�់រភពយក�ពះ�គីសទ
មនិទនប់នសេ ងគ ះេហយអនកចងប់នករនឹកចកំនុងករអធិ�� ន�ពឹកេនះ សូម
េលកៃដ ជមតិ�មនបប? �ពះ�បទនពរអនក។ អនកេផ�ងេទ តេលកៃដ និយយ
“សូមចងចខំញុ ំ បងប�ូន�បស�បណ�។ំ ខញុ ំមនិែមនជ�គីសទបរស័ិទ េហយខញុ ំ
មនិដឹងថជេពល�ខញុ ំនឹងេ ជួប�ពះ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចងម់នករនឹកចឥំឡូវ
កនុងពកយ អធិ�� ន េពលអនកប ចប”់ ល� េតអនកេលកៃដឲយខញុ ំអធិ�� នឲយអនក
បនេទ? �ទងទ់តេឃញ។ សូម�ពះ�បទនពរ ស�ីតូចេនះ។ សូម�ពះ�បទនពរ ស�ី។
�ពះ�បទនពរេ�ក។ នរ�េទ ត “ខញុ ំចងក់� យជ ខញុ ំចងក់� យជ…”
137 េតប៉ុនម នអនកទីេនះែដល�ថយ? “អូ” អនកនិយយ “ខញុ ំមនិទនទ់ទួល�គ ល់
បងប�ូន�បស�បណ�”ំ ប៉ុែន� េមល េប�ពបស�ូតបូតេនះេចញពីអនក បងប�ូន�បស
មនអ�ីខុស។ មនអ�ីខុសេពលអនកមនិ�ចអតេ់ទស�គបម់នុស�ពីជេ� ចិត�របស់
អនក មនិថេគេធ�អ�ី ឬ េគនិយយអ�ី េបសិនជអនកមនិ�ចអតេ់ទសឲយេគពីជេ� ៉
ចិត� �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “េបសិនជអនកមនិអតេ់ទសកំហុងសមនុស� អស់ពី
ចិត� �ពះវរបិ�េ �ថ នសួគរ៌បស់អនកកម៏និអតេ់ទសឲយអនកែដរ”។
138 ឥឡូវ ចុះេប េនះជ�កសធតុេក�  ចុះេប�ពះ�ចេ អនក? កលេប
មន�បភពទឹកេបកចំហរ �កមជំនំុបនរចួ�ល់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ ទីេនះ
េ េ�ជងៃន�គរេនះ សូមេ�ត មខ�ួនរចួ�ល់ចុះមកចិត�និង�តឡបរ់កេសចក�ី
សុភពវញិនិង�ងសន�ិភព។ “េតខញុ ំ�តវេធ�យ៉ង�បងប�ូន�បស�បណ�?ំ”
�ពះេយសូ៊វក� យជេច ម។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងយងមកេពលអនកក� យជ
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េច ម។ ប៉ុែន�េបអនកមនករជ�មញខុស—គំនិតខុស ចងម់នផ�ូវរបស់អនក និងមនិ
មនបំណងចិត�ចុះញម ដូេចនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងមនិយងមកេឡយ។

139 ឥឡូវជមយួកបយេយងឱនចុះ ខញុ ំមនិដឹងថអនកែដលេលកៃដ…ឥឡូវ
�ពះេយសូ៊មនបនទូល “�បកដែមនខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដល
�� បព់កយខញុ ំ េហយេជ ដល់�ពះអងគ ែដលចតឲ់យខញុ ំមក អនកេនះមនជីវតិដេ៏
អស់កលបជនិចចេហយមនិែដល�តវជំនំុជំរះេឡយ គឺបនកន�ងហួសពីេសចក�ី
�� ប ់េ ដល់ជីវតិវញិ” យ៉ូ�ន5:24។ ប៉ុែន�ឥឡូវេបអនកមករក�សន លុតជងគង់
ទីេនះ អធិ�� នជមយួគន រហូតដល់�រមមណ៍សុភព សន�ិភពេនះ អនក�ច
ទទួលបន ឬចងប់ននឹងមករកអនកម�ងេទ ត។ កលេយងកំពុងបន�ឱនកបល
និងេយងេ�ច ង“មន�បភពទឹកេពញេ�យ�ពះេ�ហិត” ខញុ ំចងឲ់យអនកលុតជងគង់
និងអធិ�� ន។ �គបគ់ន ឥឡូវចងម់កលុតជងគងទី់េនះ េ �សនេលកៃដ និង
អធិ�� នមយួែភ�តចុះ។

មន�បភពទឹកេពញេ�យ�ពះេ�ហិត
ហូរេចញពីសៃស�ពះេអម៉ញូ៉ែអល
េហយមនុស�បនេ ពីេ�កម…(�ពះ�បទនពរអនក ស�ី មក

ចុះនិងលុតជងគង)់
េចញ…

140 េ�យកបលឱនកលអនកមន�កនុងចិត�។ អនកដឹងថនរ�បំែបក�ចករេប ង
�ពឹកេនះ នឹងេធ�ឲយអនកខម សខ�ួនឯង? ស�ីជនជតិែសបកពណ៌ �កី�ក មនែកងេជង
េហម សក�់បេផះ េបកផ�ូវឲយគតម់ក�សន។

141 មនេពលមយួកន�ងេ េហយ មនបុរសជនជតិែសបកពណ៌មន កទ់ទួលករ
សេ ងគ ះ កនុងសមយ័កលទសករ។ គតេ់ចញេ  េពលគតប់នេសចក�ីសេ ងគ ះ
គត�់បបេ់ �� យថគតម់នេសរភីព។ គតនិ់យយ “អនកគឺជអ�ី?”

និយយ “ខញុ ំមនេសរភីព” រចួមកគតក់េ៏�ះឲយរចួខ�ួន។

142 ទីេនះកម៏នមនុស�មយួ�កមេទ ត មកទទួលេសចក�ី សេ ងគ ះ�ពឹកេនះ។
(និយយ គតម់នេសរភីព) �គបគ់ន េ កនុងករអធិ�� ន និងអធិ�� នឲយខ� ងំ
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�មអនកចងេ់ធ� េពលែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដឹកនេំធ�ករជមយួមនុស�កនុង
ករសេ�មចចិត�។

គតនិ់យយ “ម៉ូេស េតអនកនិយយថអនកមនេសរភីពឬ?” និយយ “បទ
េ�ក។ ខញុ ំមនេសរភីព។
143 និយយ“េបអនកមនេសរភីពខញុ ំនឹងេធ�ឲយអនកមនេសរភីពែដរ។ េ អធិបបយ
ដំណឹងល�ចុះ”។
144 េពលគតេ់�ត មរចួ�ល់ស�មប�់� ប ់ មនបងប�ូន�បសជនជតិែសបកស
ជេ�ចនមកសួរសុខទុកខគត ់ េហយេពលពួកេគេធ�ដូេចន ះ គតនិ់យយ េទះបីជ
គតស់ន�ប។់ េពលគតេ់�កកេឡងគតនិ់យយ “ខញុ ំគិតថខញុ ំ�� បប់តេ់ហយ”
(សូម�ពះ�បទនពរបងប�ូនសូមលុតជងគងចុ់ះ ទីេនះ) និយយ “ខញុ ំគិតថខញុ ំេ បត់
េហយ”។

និយយ “េតអនកេឃញអ�ីម៉ូេស?”
145 គតនិ់យយ “េពលខញុ ំេដរេ កនុងទ� រខញុ ំេឃញ�ទង”់ និយយ “ខញុ ំកំពុងឈរ និង
េមលេ �ទង”់ និងនិយយ “មនេទវ�មយួមក និងនិយយ ‘មកម៉ូេសអនកបន
អធិបបយដំណឹងល�ជយូឆន  ំ អនកមន�វនិងមកុដស�មបអ់នក’” គតនិ់យយ “‘កុំ
និយយជមយួខញុ ំពី�វនិងមកុដ។ ខញុ ំមនិ�តវករ�វនិងមកុដេឡយ។ ខញុ ំចងែ់តសម�ងឹ
េមល�ពះភ�ក�័ទងប់៉ុេ�� ះ’” ខញុ ំគិតថេនះជឥរយិបថៃន�គី�ទ នមយួចំនួន។
146 ទីេនះជយូឆន មំកេហយេចញពីឈកីេ�គ ខញុ ំេ កែន�ងសែម�ងកី� ជ
�រៈ មនទីរ ជងេនះខញុ ំបនសម�ងឹេមលអ�ីៗជំុវញិទីេនះ។ ខញុ ំេឃញជនជតិេន
ករ ៉(ូNegro)ចស់មន កម់នសកព់ណ៌សខងចុងតិចៗេ េលកបលេ មកេ
ទីេនះ េ�យមនកនម់កួនឹងៃដ ខញុ ំសម�ងឹេមលគត។់ គតរ់កកែន�ងតូចមយួ និង
េ�តមកវញិ េហយទឹកែភនកក�៏សកហូ់រកតថ់ព ល់ពណ៌�សគរំបស់គត។់ គត់
ចបេ់ផ�មអធិ�� ន។ ខញុ ំេមលគតម់យួខណៈេពល។ គតេ់មលម�ងេទ ត ចបេ់ផ�ម
យំម�ងេទ ត។ ខញុ ំេដរេ និងនិយយ “េ�ក”

គតនិ់យយ “បទ មតិ�ជនជតិែសបកស?”

ខញុ ំ និយយ “ខញុ ំេឃញអនក…េតអនករេំភបពីអ�ី? េតអនកមនភពភញ កេ់ផ�លអ�ី?”



38 �ពះបនទូលជសេម�ង

147 គតនិ់យយ “េ�ក េបសិនជអនក�ចមន�រមមណ៍ដូចខញុ ំ ខញុ ំរេំភបពីចិត�
េម�� ” និយយ “ខញុ ំធ� បជ់ទសករ” គតប់ែនថមថ “េ កនុង�ទងក ចកតូ់ចមយួ
ទីេនះ េនះមនសេម� កបំពកេ់ ទីេនះ។”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំេឃញមនសេម� កបំពក ់ប៉ុែន�េត�មនអ�ីពិេសសពីេនះ?”
148 គតនិ់យយ “មនចំណុច �ន មេ ទីេនះ” និយយ “េនះ ជឈមរបស់
��ប�លីំនខុន” និយយ “ឈមេនះែដលយក ែខ�រ�ក�៉តទ់សករេចញពីខញុ ំ”
គតនិ់យយ “ឥឡូវ មនុស� ជនជតិែសបកស េត�មនិេធ�ឲយ អនករេំភបែដរេទឬ?”
149 ខញុ ំ�កៃ់ដជំុវញិករបស់គត ់ខញុ ំនិយយ “សូម�ពះ�បទនពរអនក បងប�ូន�បស។
ខញុ ំ�គ ល់ពីឈមមយួេទ តែដលគួររេំភបជងេនះ”។

គតនិ់យយ “ខញុ ំ�គ ល់ឈមេនះ ែដរ េ�ក”។
150 ខញុ ំនិយយ “�ទងប់នដកែខ�រ�ក�៉តទ់សករេចញពីខញុ ំ” មនេពលមយួខញុ ំ
េចញពីៃថង�ទិតយ និងរត�់ប�ំងនិង�ព យ និងនិយយេរ ងកំែប�កេ�ម គេ�គ
គ។ និង អូ �ពះអងគេអយេតខញុ ំេធ�យ៉ងេនះេម�ចេកត? េ មន�� ក�ន មកនុងចិត�
របស់ខញុ ំ កែន�ងែដលខញុ ំធ� បេ់ធ�។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនអំណរែដល�ទងប់នយកែខ��ក�៉ត់
េចញពីខញុ ំ។ �េ អស់េហយឥឡូវេនះ �ទងឈ់រកែន�ងរបស់ខញុ ំ។
151 ទីេនះជយូមកេហយេមលេ ស�ីមន ក ់ គតគឺ់េថកទប�ស់ខញុ ំចង់
កតេ់ទសគត។់ �ពះ�បទននិមតិ�មយួដល់ខញុ ំ។ រចួខញុ ំអធិ�� នឲយគតវ់ញិ េ�ពះខញុ ំ
េឃញបបរបស់ខញុ ំ គឺធំដូចជនងែដរ។ េហយខញុ ំេដរេ េហយអងគុយែកបរនងនិង
ខម សនង �បបន់ងថខញុ ំជអនកដឹកន។ំ មតិ��បសទងំពីររបស់នង…នងមន
�យុ�បែហលហុកសិប�ប–ំចិតសិបឆន  ំ មតិ��បសពីរនករ់បស់នងលុតជងគងេ់
ទីេនះ េហយពួកេគថ� យចិត�ដល់�ពះ�គីសទ។ អូ ខញុ ំេអយ មនអ�ីខុសែប�ក�ស់!
152 េតអនកមនិចឹងេទឬ? េតអនកេធ�បបេ�ចនេទ េ �ពឹកេនះ េតអ�ីេធ�ឲយចិត�ក� យ
ជេខម ឬ�ប�ករ់ហូតដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបះ៉អនកមនិបន? �បែហលសត��ពប
នឹងចបេ់ហរេចញងស់កលប �នឹងជករេចញជេរ ងរហូត។
153 �ពះ�បទនពរអនកជទី�ស�ញ់។ មនេកមង�សីមន ក ់កំពុងេដរមក។ សូម�ពះ
�បទនពរអនក មនុស�ជទី�ស�ញ់។ អនកនិយយ “េកមង�សីតូចេនះមនិដឹងេទ” អូ
បទ នងដឹង។ នង�គនែ់តមនិបន�នទស�នដ�ីេ�ចននិងេរ ង�ដូចអនកមន
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ប៉ុេ�� ះ។ េនះមនិមនជប �  នងទនភ់�ន។់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “ទុកឲយ
កូនតូចែដលរងទុកខមកខញុ ំចុះ”។
154 មននរ�េទ តចងម់កចូលរមួ�ពឹកេនះ? �សនេបកេហយ។ �គនែ់ត
ខណៈេពលមយួេទ ត រចួេពលេយងេ�ច ងម�ងេទ ត ដូេចនះេយងនឹងផ�ល់
ករអធិ�� នេពលមនុស�បបែដលេ�ក�� យអធិ�� ន។

េចរែដលជិត�� បម់នអំនរែដលបនេឃញ
�បភពទឹកកនុង…(�បកដ�ស់�គបយ៉់ងនឹងបតេ់  មតិ�

ែដលគួរឲយ�ណិតបនចប)់។
េហយទីេនះ សូមឲយខញុ ំ េទះ��កកដូ់ចជគត…់

155 េតអនកមនិមកឥឡូវេទរ?ឺ េតអនកមនិមកេទឬ អនកែដល�គ ល់ចបស់? �ពះគមពរី
ែចងថ “េបអនកដឹងរេប បេធ�ល� ែតមនិេធ�អនក�បថ់ជបប��កកជ់ងេ េទ ត”
េតអនកមនិមកេទឬ? អនកដឹងថអនកខុសេទ។ េបកផ�ូវេចញមក�សនមក េហយ
ទូល�បបដ់ល់�ពះពីករសូមេទសែដលអនកបន�ប�ពឹត�ិចំេពះ�ទង។់ សូមឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកនិងេធ�ឲយអនកមនចិត�ស�ូតបូត និងសុភពនិងសងប់
�ង តម់�ងេទ ត។ េតអនកមនិដូេចនះេទឬ? ចងច ំ េបអនក�� ប ់ និង�ទងេ់ចញេទស
ស�មបអ់នក មនិមននរ�េទ តែដលនឹងករពរក�ីរបស់អនកេឡយ។ �ទងច់ងឲ់យ
អនកឈរស�មប�់ទងេ់ �ពឹកេនះ។ �ពះ�បទនពរអនក បងប�ូន�បស។
156 រងច់។ំ េត�មនិដូេចនះេទឬ ែដលមនភពខុសគន  កនុង�កមជំនុំែដលពិតជ
មន�រមមណ៍ថ អនកមនករកតេ់ទស? អនកបនរស់េ សុខ�ន� ស�ូតបូត
សុភព ជីវតិសងប�់ង ត?់ ឥឡូវ េនះជករដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។
អនកទទួលករអតេ់ទស មនិមនស�តវ? រស់េ កនុងអតីតកល េលសអស់ទងំ
ករកតេ់ទសៃនមនុស�មនបប? អនកមនិ�តវរស់េ ដូចជ�សនដ៍ៃទ អនក
រស់េ ខុសពីេគ ជីវតិរបស់អនកមនគំរខុូសពីេគ? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលសុភព
គងក់នុងបល�័ងគចិត�របស់អនក េធ�ឲយអនករស់េ  េ�យសុភពនិងសងប�់ង តនិ់ង
មនេសចក�ី�ស�ញ់មនមនុស�ជុំវញិ? អនកជិតខងអនកនិងទងំអស់គន ដឹងនិង
អនកសហករទងំអស់�គ ល់ថអនកសុភព សងប�់ង ត ់ ស�ូតបូត ជ�គីសទបរស័ិទ
បនទ បខ�ួន? �ពបៃន�ពះគង ់ ជមយួអនក? អនក�បកដេហយឬ? េនះ�បែហលជ
ឱកសចុងេ�កយរបស់អនក។ �តវេហយ។
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157 ដូេចនះអនកេ ទីេនះជ�សន �ពះ�បទនពរ។ អនកមនិចបំចទ់ទួលករ
ជំនំុជ�មះេឡយ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនកំរជំនុំជ�មះមកកនអ់នក។ េហយអនក
មនិចបំចក់នេ់ក� បសិទធិរបស់អនក និយយ “អូ ខញុ ំក� យជ�គី�ទ នយូេហយ។
ខញុ ំមនិចបំចេ់ េឡយ”។ មនអនកខ�ះ ជេលកទីមយួមនិធ� បម់ក�សន។ “ខញុ ំ
�ចនិយយថមនុស�មនបប េបខញុ ំចង ់ េនះជសិទធិរបស់ខញុ ំ” បទ េនះជ
ករ�តឹម�តវ។ �ម�កមសីលធមអ៌នកមនេសរភីព អនក�ចសែម�ង�មរេប ប
អនកចង។់ ប៉ុែន�អនកេបះបងសិ់ទធិរបស់អនកេ �ពឹកេនះចុះ។ និយយ “េតពួកេគនឹង
និយយអ�ី ខញុ ំជ�គី�ទ នពិតប៉ុែន�េឡងេ �សន េតពួកេគនឹងនិយយអ�ី?” ប៉ុែន�
�ពះមនបនទូលដូចេម�ច? �ទងម់នបនទូលអនក ែដលមកេហយបនេធ�។ ឥឡូវអនក
េបះបងសិ់ទធិរបស់អនក អនកមកេដមបបីន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែដលសុភព េដមប ី
�ងំេ កនុងចិត�របស់អនកៃថងេនះ។ ខញុ ំដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ�។ ខញុ ំដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ�។ �ទង់
សនយថនឹងេធ�។ េនះ�មនិ�តឹមែតមនិ�ចជួយេទ មនិ�ចជួយឲយមក។ គត់
អង�រ យំ �� ប ់និងអ�ីេទ ត មនកែន�ង�តវមក ចងម់ករកអនក។
158 េហយកនុងេម៉ងៃនេសចក�ី�� ប ់ េពលេទវ�ៃនេសចក�ី�� បអ់ងគុយែកបរេជង
ែ�គជំនួសឲយសម�ងឹេមលអ�ីគួរខ� ច េហយ�តវដឹងថអនកបដិេសធម�ង េហយ�ពលឹង
របស់អនកក� យជេខម និងកខ�ក ់មនិមនេពលេទ ត មនិថអនកែ�សកប៉ុ�� េទ។ េអ
�វេធ�បបជបបេ ឆង យពី�ពះគុណ�ពះ…ៃថងៃន�ពះគុណរបស់គត ់ ជសជង
េហយមនិមនឱកសេទ តេឡយ។ គតយ់ំល�ីងជូចត ់ ពយយមរកកែន�ងេដមប ី
េ�ះ��យ ប៉ុែន�គតម់និ�ចេធ�បន។ �ពះេ គតេ់ ៃថងចុងេ�កយ។
159 ប៉ុែន�អនកបនេបះបងសិ់ទធិរបស់អនកនិងមតិ�របស់អនក និង�រមមណ៍របស់អនក
និងអ�ី�គបយ៉់ង �ពឹកេនះេដមបមីកទីេនះ។ អនកេបះបងសិ់ទធិរបស់អនក លុតជងគង់
េ  ទីេនះនិងនិយយេ កន�់ពះ។ ខញុ ំនឹង�បបអ់នកេ�យ�ពះបនទូលៃន�ពះអមច ស់
ែដល�ពះ�គីសទមនបនទូលថ “អនកែដលមកកនខ់ញុ ំ ខញុ ំនឹងមនិេបះេគេចលេឡយ”
ឥឡូវ កលេបអនកមកកន�់សន ចូរែ�បចិត� �បប�់ទងពី់ករេ�ក�� យរបស់
អនកែដលអនកបនេធ�។
160 េនះ ជមូលេហតុមនុស� មនិទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេពលពយយម
�ជមុជទឹក ពួកេគមនិែ�បចិត�ពិត។ �ពះពយយម�បទន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដល់
េគ។ �ទងស់ព��ពះទយ័ឲយអនកស�ូតបូត និងសុភពនិងសងបេ់សង ម។ េនះជេហតុ
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ផលែដលអនកេ�កកេឡងជមយួ ភព��ម និយមដែដលកនុងចិត�របស់អនក។
អូ អនក�ចេ�កកេឡងែ�សក និយយភ�ដៃទនិងអ�ីៗ េនះមនិបនេធ�ឲយ
អនកមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។ អនក�តវែត េ�កកេឡងេ�យចិត�ខុសពី
មុន។ អនក�តវែតេ�កកេឡងពីរេប បែបបេនះ គឺសុភពនិងសងបេ់សង ម ស�ូតបូត
បនទ បខ�ួនេហយ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ពះនឹងេ កនុងអនក។ ឆន បំនទ ប ់ �កេលកេមល
ទុកខលំបក និងេឃញពីចំងយែដលអនកបនេចញមក េឃញថអនកចបប់ន
ែដនដី�គបេ់ពល។ េនះជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធជេសចក�ី
�ស�ញ់ អំណរ េសចក�ីសុខ�ន� ករ�ទរំងទុកខ ស�ូតបូត សុភព អតធ់មត ់ និង
ជំេន ។ ឥឡូវ សូមែ�បចិត�និង�បប�់ពះថអនកចងប់នែបបេនះឥឡូវ។ �ទង…់�ទង់
នឹងេធ�។
161 េកមង�សីតូច អនកេ ទីេនះ អនកេធ�ដូចគន ។ �ពះ�បទនពរអនក ម� យរបស់អនក
ឈរជមយួនង�កៃ់ដេលនង។
162 េនះបងប�ូន�សីចស់ជនជតិែសបកេខម េ ទីេនះ ឱនចំេពះ�សន។ អនក
�បែហលជបរេិភគេពត និងេម េពត �បែហលរស់ែកបរ�ចកតូចមយួ េនះជ
អ�ីខញុ ំដឹងប�ូន�សី។ �ពះ�បទនពរដល់ចិត�របស់អនក មន�ជ�ងំេរ បចំស�មបអ់នក
េ កនុងសិររីងុេរ ង�ពឹកេនះ។ �តវេហយ។
163 េមល េ �សនេឃញ ស�ីមន ក ់ សក�់បេផះ ជេកមង�សី ែដលឱនកបល
ចុះ ស�ីសកព់ណ៌ស។ អូ �ពះ! េឃញមនុស��បសលុតជងគង ់ ខុសពីេគេ �ម
ទីេនះ។ ចូរែ�បចិត� �បប�់ទងពី់ករេ�ក�� យរបស់អនក។ �បប�់ទងថ់អនកនឹង
មនិេធ��េទ តេឡយ។ េ�យ�ពះគុណ�ទង ់ អនកនឹងេធ�ឲយករមនិចុះស�មងរបស់
អនកបន�បេសរវញិ ពីៃថងេនះេ ។ អនកចងប់នសុភពនិងសងបេ់សង ម។ អនកចង់
បនទ បខ�ួន និងេ កែន�ងែដល�ទងដឹ់កន។ំ
164 េពលមនុស�និយយអ�ីមនិថ�េមលសមទំនងយ៉ង�េទ អនក�តវចុះញ
មសិទធិរបស់អនកេដមបនិីយយជមយួអនកជិតខង។ អនក�តវនិយយ អនក�តវ
និយយពី�ពះេយសូ៊វ។ អនក�តវេធ�អ�ីែដល�តឹម�តវ។ អនកមនិ�តវេចញេ ដូចជ
ឧ�កិដ�ជនេឡយ។ អនកមនិែមនេ�តេ ដូចជមនុស�មនិយល់អ�ីេឡយ។ ប៉ុែន�
អនកេឃញករសែម�ងេចញេ�យក� យ�ន ៃនវរីបុរស�គី�ទ នពិត និងអនកចង់
ដូចពួកេគ។ អនកមនិចបំច�់បបេ់គថអនកជ�គី�ទ នេឡយ េបសិនជអនកពិតជ
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មន កែ់មន េគនឹងេឃញនិង�គ ល់េពលអនកនិយយ។ អនកមន��ទងំខងកនុងនិង
ខងេ�ក។
165 ឥឡូវ េពលអនកបនទ បចិត�ែ�បចិត�ឥឡូវ។ ទូល�បបដ់ល់�ពះ អនក “សូមេទស”
អនក “មនិេធ��េទ តេឡយ” អនក “ខម ស”ខ�ួនឯង េ រេប បែដលអនកបនេធ�។ ដូេចនះ
ខញុ ំនឹង អធិ�� នស�មបអ់នក។ េហយខញុ ំេជ  ែបបេនះ េសចក�ីសុខ�ន�នឹងមន
កនុងចិត�អនក សុខ�ន�ដូចជទេន�ហូរចូល�ពលឹងរបស់អនក។ អនក�បែហលមនិបច់
ែ�សក ឬមនិចបំចនិ់យយភ�ដៃទ អនកមនិចបំចេ់�តចុះេឡង ប៉ុែន�អនក
នឹងេចញពី�សនេ េ�យមនអ�ីេ ជមយួ អ�ីមយួេ កនុងអនកែដលភជ បអ់នកជ
មយួេឈឆក ងពុកេពលអនករស់េ ។ ឥឡូវអធិ�� ន ខញុ ំេធ�ដូេចនះ។ �រភព។
166 �ពះវរបិ�េ �ថ នសួគរ៌បស់េយង។ សភវៈគម នតំៃលេនះ បនទបេ់ក�
ែបកេញសេ �ពឹកេនះ �បអបេ់ក�  ប៉ុែន��ពះ�ទងេ់ធ�ឲយេយងខញុ ំែបកេញសេចញ។
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមក បំផ� ស់បំែ�បចិត�មនុស�ែដលេគខុស។ ពួកេគ
េធ�បប។ វ ិ ញ ណរបស់ពួកេគ�ពេហន។ ពួកេគក� យជរងអន��យ េ�ជ តែ�ជក
�គ ល់េរ ងទងំអស់ មនិមនបំណងែ�បចិត� មនិមនបំណងអតេ់ទសឲយអនកែដល
េធ�អ�ីទស់នឹងេគ។ ពួកេគមនិមនបំណងឆនទៈ ប៉ុែន�េ ៃថងេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ន�ំពះបនទូលរបស់�ពះមក�កចូ់លកនុងចិត�សុភពរបស់ពួកេគ និងនិយយ “ឥឡូវ
េតអនកចង�់តឡបម់កកែន�ងែដលអនកបនមក�សនេលកដំបូង �តឡបេ់ រក
�គបគ់ន  អនក�ស�ញ់�គបគ់ន  និងអនក�ស�ញ់ខញុ ំ េ�យេសចក�ី�ស�ញ់មនិេចះ
�បសូនយ? ដូេចនះេ�កកេឡង និងមក�សន។” ពួកេគបនេធ�� �ពះអមច ស់
េអយ។
167 ឥឡូវ ខញុ ំអធិ�� នឥឡូវែដល�ទងនឹ់ងបន�តុគំនិតរបស់ពួកេគ �ពះអមច ស់។
េ�បសចិត�េគឲយបនបរសុិទធ សូមជួយឲយពួកេគ មនចិត�សុភពនិងសុខ�ន�។
សូមឲយពួកេគេងបេឡងពី�សនេនះឥឡូវ បនទ បម់កេគែ�បចិត� ថ� យជីវតិេគដល់
�ទងេ់ពល�តឡបេ់ ផទះវញិ។ មនិថមនអ�ីេកតេឡង េបសិនជប�ីមនករមនិ
សបបយចិត� ឬ�បពនធមនិសបបយចិត� ឬអនកជិតខងមនិសបបយចិត� ឬអនក�
េទ តែដលេគេធ�ករ និងសហករជមយួ “ទូលបងគំនឹងបនសុភពដូចជ�ពប”។
168 បនទ បពី់េនះ ករសងសឹកជរបស់�ទង ់ “េយងនឹងសងេគ �ពះបនទូល
�ពះអមច ស់” េតេយងខញុ ំ�ចរកេឃញេសចក�ីេនះដូចេម�ច �ពះអមច ស់។ គឺ�គនែ់ត
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ឈរេ េសង មចូរសុភព េមល�ពះនឹង…យងមកេច មរបស់�ទង។់ �បកដ
�ស់ ពិតេហយ។ អនកគង� លល�េនះនឹងលះបងជី់វតិ�ទងស់�មបព់ួកេគ �ទង់
នឹងយងចុះមករកេច ម�ទង។់ េហយ�ទងនឹ់ងដឹកនពំួកេគ។ េវទនេហយអនក
ែដលេធ�បបេច ម! េវទនដល់អនកែដលនិយយពកយទស់នឹងពួកេគ! មនែចង
ទុកមកថ “ចូរឲយេគចងដំុថមជបនឹ់ងក នឹងពន�ិចេ សមុ�ទ�បេសរជង។ េទវ�
របស់ពួកេគែតងេ មុខ�ពះភ�ក�័ពះវរបិ�ែដលេ �ថ នសួគ”៌ េមល? អូ �ពះអងគ
េអយ េយងចង…់ “ដូចែដល�ទងេ់ធ�ចំេពះេគ �ទងក់េ៏ធ�ចំេពះខញុ ំែដរ”។
169 ដូេចនះ �ពះអងគេអយទូលបងគំចងសុ់ភព។ ទូលបងគំ�បគល់ខ�ួនចំេពះ�សន
ផងែដរ �ពឹកេនះ មនិែមនែត�ពឹកេនះេទ ប៉ុែន�េរ ង�ល់�ពឹកនិងេរ ង�ល់ៃថង។
ទូលបងគំចងេ់ សងបេ់សង មនិងសុភពនិងដូចជ�ពះេយសូ៊។ ទទួលយក �ពះបិ�
ជួយទូលបងគំពីឥឡូវសូម ឲយរលកគម នជេ� ៃនក�ី�ស�ញ់ បនរេម លកត់
�ពលឹងរបស់ទូលបងគំ។

សុខ�ន�! សុខ�ន�! េសចក�ីសុខ�ន�អ�ច រយ
សូមមកពី�ពះបិ�ខពស់បំផុត(េតអនកមនិ មន�រមមណ៍

ែបបេនះកនុងចិត�ឥឡូវេទឬ?)
…េល វ ិ ញ ណរបស់ខញុ ំេរ ងរហូត (�េលលូយ៉ �េលលូ

យ!)…
សុខ�ន�! សុខ�ន�! េសចក�សុីខ�ន�អ�ច រយ…

170 បងប�ូន�សីហគឺទី(Gertie)និយយថ �បប�់កមជំនុំទងំអស់ថនងទទួលករ
កតេ់ទសផងែដរប៉ុែន�នងបនយកពយណូជ�សនរបស់នង។ េ�ពះ�សន
េនះពយណូជ�សននិយយ“�បប�់កមជំនុំអធិ�� នឲយខញុ ំផង” េពលនងអងគុយ
េ ទីេនះ ទឹកែភនកករ៏េម លចុះពីែវន៉�របស់គត។់ តុេវទិកេនះជ�សន
របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំបនែ�បចិត� ផងែដរ �ពះគមពរីខញុ ំេសមេហយ ។ អូ �ពះ!

សុខ�ន� សុខ�ន� ៃន�ពះ!
ចុះមក ពី �ពះបិ�ខពស់បំផុត (អូ �េលលូយ៉!)
…េលវ ិ ញ ណខញុ ំេរ ងរហូត…

171 �ពះអងគេអយ េបសិនជអនកេធ�បបទស់នរ�មន ក ់ ឬនរ�មន កទ់ស់នឹង
អនកយក�េចញ �ពះអមច ស់េអយ។ យកបប�េចញពី�កមជំនំុតូច េ �ពឹកេនះ។
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172 េតមនុស�ប៉ុនម ននកែ់ដលមន�រមមណ៍ថ�ពះអតេ់ទសឲយអនក េហយ�ពប
ៃនេសចក�ីសុខ�ន�ទុំ េ កនុងចិត�របស់អនកម�ងេទ ត? នងបនេ�ះ េ វញិ
ឥឡូវ យកកែន�ងនង។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទប េធ�ចលននិងមនបនទូល “កូន
របស់េយងេអយ េយងេ ែតចង�់ស�ញ់អនក�គបេ់ពល អនកមនិចងឲ់យេយងេធ��។
េយងមនិ�ចរស់េ កនុងវ ិ ញ ណ��ម និយមចស់របស់អនក។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះអនក
បនចុះចូល� េយងបន�តឡបម់កចិត�អនកវញិេ �ពឹកេនះ” េតមនុស�ប៉ុនម ននក់
ែដលមន�រមមណ៍ែបបេនះ? េលកៃដអនកេឡង។ េលកៃដអនកេឡង។ �តវេហយ
�ម�សន។ អូ េនះល�េហយ។ េតប៉ុនម ននកែ់ដលមកចូលរមួមន�រមមណ៍
ែបបេនះ? េលកៃដរបស់អនកេឡង។ អូ! [បង�បស�បណ� ំនិយយេ អនកេលង
ពយណូ “ឲយបនដូច�ពះេយសូ៊វ”—Ed។]

173 �ពះបិ�េ �ថ នសួគរ៌បស់ពួកទូលបងគំ ពួកទូលបងគំអរ�ពះគុណ�ទងស់�មប់
េពលេវ��សទន ់ជករលះបងែ់ញក�បសុទធ ដូចជយកែផ�េប៉មេ ៃដ ចិត�� ដំ�
រហូតដល់ទុំេជរ ដូេចនះទុំេជរែដលេកមងតូច�ចបរេិភគបន។ េនះជអ�ីែដលចិត�
ទូលបងគំចងប់ន�ពះអមច ស់។ យក�េ កនុងៃដ ែដលមន�ន មរបសួែដកេគល
ជ�ន ម និយយ “កូនេអយ េតអនកមនិេឃញេទ ែដលអនកេធ�ឲយេយងឈចឺប?់
អនកបនេធ�ឲយេយងឈេឺពលអនកេហរេ ធូររលុងេ កែន�ងទុំែបបេនះ។ អនកកំពុង
េធ�ឲយេយងឈចឺប ់អូ ចិត�របស់េយងគឺហូរឈមស�មបអ់នកកូនេអយ េពលេយង
េឃញអនកេធ�ែបបេនះ–និងែបប–េនះ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេយងមនចិត�របស់អនកេ កនុង
ៃដ េយងចងម់ន�ជភពស�ូតបូតពិត�បកដ។ េយងចងេ់ធ��ែបបេនះែដលេយង
�ចេ�ប�និងគងេ់ កនុង�បន។ េយងចងេ់ហរមកទំុបងគងវញិេ �ពឹកេនះ េយង
ចងេ់ហរមកវញិនិងគងជ់បេ់  េដមប�ីងំករជបេ់ របស់េយងជមយួអនក” សូម
ទទួល �ពះេអយ។ ពួកទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង។់ សូមទទួល ស�មបសិ់ររីងុេរ ង
�ទង។់ ពួកទូលបងគំអធិ�� នេ�យ�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។

ឲយបនដូច�ពះេយសូ៊វ ឲយ…(េតអនកមនិ�ស�ញ់ ថ� យបងគំ
ែបបេនះ? អូ �ពលឹងខញុ ំបនេ�ះ�ង)។

េលែផនដីែដលខញុ ំ…(េមល�ទងយ់ងចុះមកកនុង—កនុង
ចំេ�មអនកថ� យបងគំែបបេនះ ចិត�របស់អនកមន



�កមជំនំុ និង�ថ នភពរបស់�កមជំនុំ 45

�រមមណ៍សុភពពិត? េបះដូងរបស់ខញុ ំេ�តកនែ់ត
ញប។់)

…េធ�ដំេណ រពីែផនដីេ កនសិ់ររីងុេរ ង
ខញុ ំចងប់នដូចជ�ទង។់

សូមេលកៃដេពលេយងកំពុងែតេ�ច ង

ដូចជ�ពះេយសូ៊វ ដូច…
(Joe អនកចងម់ក អធិ�� ន�ពឹកេនះេទ បងប�ូនប�ូន�បស?

�ពះ�បទនពរអនក។ ចូររកទីកែន�ង�សន បងប�ូន�បសចូ
Joe។ �ពះ�បទនពរអនក។)

…េធ�ដំេណ រពីរែផនដីេ សិររីងុេរ ង
ខញុ ំ�គនែ់តសូមឲយបនដូចជ�ទង។់

174 ខញុ ំដឹងថ�េក� មតិ�។ ខញុ ំដឹង។ ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថអនកមន�រមមណ៍ែបបេនះ។
អូ ខញុ ំ�តឹមែតមន�រមមណ៍ដូចខញុ ំេហរេឡង។ គួរេ�យ�ស�ញ់�ស់! េតខញុ ំ
គួរេធ�អ�ី? េតខញុ ំគួរេ �? អូ �ពះ! េតទូលបងគំេ �? េតទូលបងគំេឆព ះេ
�? េត�នឹង—នឹងក� យជយ៉ង�? េតខញុ ំនឹងេ ជមន�យុមយួរយឆន ?ំ
េតយ៉ង�បនជខញុ ំមនិមន�ទង?់ ឯ� េតទី�ជកេកនមនឯ�េទ ត?

េចញពីសនូកសត�េ េបេថ�ហិមមនមនុស�ចែម�កេចញមក
េលែផនដីខញុ ំចងប់នដូចជ�ទង។់
េទះបីដំេណ រជីវតិពីែផនដីេ សិររីងុេរ ង
ខញុ ំ�តឹមែតសូមឲយបនដូចជ�ទង។់

ទងំអស់គន ឥឡូវ។

ឲយបនដូចជ�ពះេយសូ៊វ…(សរេសរដល់�ពះ! ែមនេហយ
�ពះអមច ស់! ែមនេហយ �ពះអមច ស់! មនិមនេ េល
ែផនដី ដូចជ�ទង!់)

…បនដូចជ�ទង់
ឆ�ងកតដំ់េណ រជីវតិពី ែផនដីេ កនសិ់ររីងុេរ ង
ខញុ ំ�តឹមែតសូម…?…
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175 េពលអនកឱនកបល ខញុ ំសំុសួរអនកអ�ីមយួ។ មននរ�មន កេ់  ទីេនះេធ�ឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិសព��ពះហឫរទយ័។ មនអនកែដល�តវបនេ ។ ខញុ ំ
អធិ�� នេ�យ�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ជពយកររីបស់�ទង។់ ខញុ ំ�ចមន
�រមមណ៍ដឹងថ�ពះហឬទយ័�ទងម់នរបសួ។ េ�កទីេនះ មនអនកមនិ�� បប់ងគ ប់
�ទង ់គួរែតេចញមក។ េតអនកមនិមកេទឬ?

ឆ�ងកតពី់ដំេណ រជីវតិពី…(បទ បងប�ូន�សី ប៉ុែន� មនអ�ី
េ�ចនជងអនក)…សិររីងុេរ ង

ទូលបងគំ�តឹមែតសូមឲយបនដូចជ�ទង។់

�តឹមែតដូចជ�ពះេយសូ៊វ…(េនះជបំណងចិត�របស់ខញុ ំ
ស�ូតបូត និងទន ់ទប បនទ បខ�ួន ដូចជ�ទង)់

េលែផនដីខញុ ំ…(េតអនកមនិមកឥឡូវេទរ?ឺ �ពះសព��ពះទយ័ឲយ
អនកមន សកមមភព មនកនុងចំេនមអនកមយួចំនួន)។

ឆ�ងកតអ់ស់ទងំ…
176 ខញុ ំដឹងអនកបនមក។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។
សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ គឺែបបេនះ។ ខញុ ំេមលេ អនកចូលរមួទងំេនះ មន
�សេមលខញុ ំ��កកែ់ដលពយរួ េ ទីេនះែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញ។ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ �េ េលខញុ ំឥឡូវ។ “េធ�ឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ពយ”។

ដូចជ�ពះេយសូ៊វ…
177 េត�ទងេ់ធ�អ�ី? េ កែន�ងែដល�ពះបិ�ដឹកន។ំ សូម�ពះ�បទនពរអនក បងប�ូន
�បស។ �ពះ�បទនពរអនកបងប�ូន�បស។ េនះគឺ�តឹម�តវេហយ េធ�សកមមភពេឡង
និងលុតជងគងចុ់ះ។

េលែផនដីខញុ ំ�បថន …
178 ឥឡូវជេពលស�មប�់រភពេពលេវ�ចស់ ត�មង ់ េធ�ឲយបន�តឹម�តវ។
េធ�េឡង។ េ មន�រមមណ៍ែថមេទ តពីេនះ។ សូម�ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ សូម
�ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។ សូម
�ពះ�បទនពរអនក។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែតងែត�តឹម�តវ។ មកចុះ។ េនះ�តវេហយ
េធ�សកមមភពេឡង។
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…�ទង។់
ឲយបនដូចជ�ពះេយសូ៊វ ឲយបនដូច បទ �ពះេយសូ៊វ
េលែផនដីខញុ ំ…(អូ ខញុ ំេអយ េនះ�តវេហយ! េនះជផ�ូវ សូម

បំេពញផ�ូវេដរ េធ�សកមមភពនិងអធិ�� ន)
ឆ�ងកតដំ់េណ រជីវតិពីែផនដីេ សិររីងុេរ ង (សូម ែ�បចិត�

ទូលដល់�ពះពីករេ�ក�� យរបស់អនក េនះជអ�ីែដល
អនក�តវេធ�)

…ឲយបនដូចជ�ទង។់
179 េតអនកមនិបន�មករហូតេទឬ? “េ …”េនះ�តវេហយ �តឹមែតែហក និង��យ
េចញមក។ “ឲយបនដូចជ…”
180 េតអនកនឹងេធ�អ�ី? នរ�នឹងឈរស�មបអ់នក�បែហលជយបេ់នះ? េតនរ�
ឈរស�មបអ់នកេពលេសចក�ី�� បចូ់លកនុង�វរបស់អនក? មនិថអនកបន�ប�ពឹត�ិអ�ី
េទ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ ទីេនះែកបរអនក។ គឺ�ទងេ់ហយែដលចងឲ់យអនកមក។

ឆ�ងកតក់រេធ�ដំេណ រជីវតិពីែផនដីេ កនសិ់ររីងុេរ ង
181 �គនែ់តែ�បចិត� និយយ “�ពះទូលបងគំសូមេទស។ ទូលបងគំ—ទូលបងគំមនិ
ចងេ់ធ�ែបបេនះេឡយ។ �ទងម់និឈរស�មបទូ់លបងគំេឡយ េបទូលបងគំមនិឈរ
ស�មប�់ទង។់ េហយទូលបងគំចងឲ់យ�ទងឈ់រស�មបទូ់លបងគំ េហយទូលបងគំ
កឈ៏រស�មប�់ទងពី់ៃថងេនះេ ។ទូលបងគំនឹងរស់េ �មរេប ប�គី�ទ នគួរេធ�។
ទូលបងគំនឹងប�ូរផ�ូវរបស់ទូលបងគំ ទូលបងគំនឹងសុភពនិងសងបេ់សង ម។ ទូលបងគំនឹង
ឲយេគ�គបគ់ន េធ��មករនិយយផទ ល់របស់ពួកេគ�គបយ៉់ង។ ទូលបងគំ�គនែ់ត
រស់េ ស�ូតបូត និង�ង តេ់សង មចំេពះ�ពះភ�ក�័ទង”់។ មនិថអនក�បកសថជ
�គី�ទ ន យូប៉ុ�� េទ�កមជំនំុ� ែដលអនកចូលរមួ េនះគម នអ�ី�តវេធ�ជមយួ�
េឡយ។ មកចុះ។ �ពះ�បទនពរអនក។ ចុះេធ�ដំេណ រេ កូន។
182 �ពះកំពុងមនបនទូលេ កនអ់នកឥឡូវ។ េបអនកេជ ខញុ ំថជអនកបេ�មរបស់�ទង់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលមកកនខ់ញុ ំេ �ពឹកេនះ មនបនទូលថ “េធ�ករេ
មនមនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះ”។ េនះគឺជៃថង េនះជេពលេវ�។ មនមនុស�
�បែហល�បេំ �បមំយួអនកេ ទីេនះគួរែតមកឥឡូវ។ ចងច ំបងប�ូន�បស�សី ខញុ ំ
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កំពុងសម�ងឹេមលអនក ខញុ ំេឃញ�សេមលេខម  េនះេ�ងពីេលអនក។ ឆបម់ក�បេសរ
ជង។
183 ឲយដូចជ�ពះេយសូ៊វ! េតអនកមនិចងដូ់ច�ទង ់ សុភព សងបេ់សង ម ស�ូតបូត
បនទ បខ�ួន? �ពះ�បទនពរអនក មនុស�វយ័េកមង។ �ពះ�បទនពរអនក ឪពុកជមយួ
ទរក។ �ពះ�បទនពរ បងប�ូន�សី។ �ពះ�បទនពរមតិ�ែដលមនបប។ េនះ
�តវេហយ។ េធ�សកមមភពេឡង បងប�ូន�សី េចញមក រកកែន�ងស�មបខ់�ួនអនក។
�ពះ�បទនពរ។
184 បងប�ូន�សីជទី�ស�ញ់ អនកមនេរ ងជេ�ចនែដល�តវអរ�ពះគុណ។ េដក
េ េលែ�គ ជិត�� ប ់ ឥឡូវទីេនះអនកេដរបន �សន។ �ពះ�បទនពរអនកមន
ចិត�ទន។់
185 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូលម�ងេទ តឥឡូវ។ ចូរែ�បចិត�ចូរែ�សកយំេ កន់
�ពះ ចូរអធិ�� នេ�យករអធិ�� នរបស់អនកផទ ល់។ អនកជមន កែ់ដលបនេធ�បប
ឥឡូវកជ៏មន កេ់ធ�ករអធិ�� នែដរ។ សូម�បប ់ ដល់�ពះអនកេ�ក�� យអ�ីអនកេធ�
ខុស។ កុំខ�ល់ពីអនកេ ជំុវញិអនក។ សូម�តឹមែតនិយយ “�ពះ អតេ់ទសឲយ
ទូលបងគំ ទូលបងគំមនិចងែ់បបេនះេឡយ។ ទូលបងគំចងម់នចិត�សុភព។ ទូលបងគំ
—ទូលបងគំនឹងមនិឆ�ង�និងនិងែ�សកបងគូកេទ តេឡយ”។
186 អូ �ពះអងគេអយ អូ ទូលបងគំ�ស�ញ់�ស់! �ពះបិ�គង�់ថ នសួគ ៌អនកជំងឺ
នីមយួៗេ ទីេនះែកបរ�សន លុតជងគងព់ួកេគ អធិ�� ន! អូ �ពះសូមឲយម� យ
ឪពុក កូន ឪពុកនន ម� យនន អ�ីេទ តកេ៏�យ អនកជិតខង សមជកិ�កមជំនំុ
ចស់ទុំ�កម�បឹក� អូ �ពះអងគេអយេ េវ�ៃនទម� បច់ស់េនះ អងគុយកនុងបនទប់
េក� �ពឹកេនះ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងចុះមក និយយេ�យេសចក�ីសុខ�ន�។ អូ
�ពះ ទូលបងគំចងឈ់រេ ៃថងេនះេហយឮ�ទងម់នបនទូលជែផ�មែល�ម “ែមនេហយ
អនកបនេចញមក េហយឈរស�មបខ់ញុ ំ ឥឡូវខញុ ំនឹងឈរស�មបអ់នក”។ ទូលបងគំ
ចងឲ់យ�ទង�់កស់ន�ិភពសុខ�ន�កនុងចិត�មន ក់ៗ េ ទីេនះកនុងៃថងេនះ�ពះេអយ។
េ�យសងបេ់សង មនិងសុភព ទូលបងគំចងឲ់យ�ទងេ់ធ�ែបបេនះ។ ទូលបងគំចងឲ់យ
�ទងេ់ធ�ចលនកនុងេនះជ�រមមណ៍ ែដល�នឹងមនិេចញពីេគេទ តេឡយ ពីៃថងេនះ
តេ ។ សូមឲយផទះបនជថមី។ សូមឲយមនុស�បនក� យជមនុស�ថមី។ សូមឲយ
�គបយ៉់ងបនក� យជថមីៃថងេនះ ពួកមនុស�ទងំេនះេគបនបនទ បខ�ួន។ �ទងម់ន
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បនទូល “េបសិនជមនុស�ែដលេ �មេឈម ះេយងនិងបនទ បខ�ួន និងអធិ�� ន
ដូេចនះេយងនឹង�� បេ់គពី�� នសួគ”៌។ េហយទូលបងគំដឹងថ�ទងនឹ់ងេធ�� �ពឹកេនះ
�ពះអងគេអយ។

187 េហយទូលបងគំអធិ�� ន ករអតេ់ទសស�មបអ់នក ែដលេ ែតកែន�ងអងគុយ
របស់ពួកេគ ែដលគួរែតមក។ �ពះ មនបនទូលេ កនព់ួកេគ និងសូមឲយពួកេគមនិ
មនេសចក�ីសុខ�ន� មនិមនេ េលែផនដីរហូតទល់ ែតេគេធ�ករសេ�មចចិត�
េនះ �ពះអមច ស់ ែដលមកនិងបនជេសចក�ីជមយួ�ទងវ់ ិ ញ ណ។ សូមទទួល�
�ពះអមច ស់។ សូម�បទនពរដល់មន ក់ៗ ឥឡូវ។ សូមឲយេសចក�ីសបបរុសរបស់�ទង់
និងក�ីេម�� របស់�ទងជ់បេ់ ជមយួ�ពលឹងមន ក់ៗ  ែដលអង�រនិងឱនកនុង�ពះវ�ិរ
�ពឹកេនះ។

188 �ពះបិ� �ពះ ទូលបងគំបនេធ�កនុងករជបេ់ ជមយួ�ទង។់ ទូលបងគំបន
េ មនុស�ទងំេនះ ពួកេគបនេ�កកឈរ។ �ទងម់នបនទូល “អនកែដលេធ�បនទ ល់
ពីខញុ ំេ មុខមនុស� ខញុ ំនឹងេធ�បនទ ល់ពីអនកេនះេ មុខ�ពះបិ�ែដរនិងពួកបរសុិទធ
ផង”។ មនុស�ជេ�ចនេ ទីេនះបនក� យជ�គី�ទ នជយូឆន  ំ េហយ ប៉ុែន�ពួកេគ
ឈរេ �ពឹកេនះេដមបេីធ�បនទ ល់ពីបប របស់ពួកេគែដលពួកេគបនេធ�ខុស។
ពួកេគក� យជអនកមនិ�ច�ស�ញ់បន។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ បនេចញពីេគ
េ ។ េហយមនេពលជេ�ចន ែដលពួកេគមនិ�ចមន�រមមណ៍សុភពម�ង
េទ ត ែផ�មែល�ម �រមមណ៍ស�ូតបូតែដលពួកេគគួរែតមន។ មនពួកេគជេ�ចន
កជ៏មនុស�បបែដលមកជេលកដំបូង។ ប៉ុែន��ពះបិ�ពួកេគចងម់ន�រមមណ៍
អ�ច រយ េសចក�ីសុខ�ន�ែដលេលសអស់ទងំករយល់ដឹង។ សូម�បទនឲយ
ពួកេគេ ៃថងេនះ �ពះជ�ពះអមច ស់ និងសូមឲយពួកេគទងំអស់បនក� យជទី
គួរឲយ�ស�ញ់និងេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ�ទងក់លេបេគេចញពី ទីេនះេ ៃថងេនះ
េចញេ �មផទះខុសៗ គន ឲយរស់េ ជជីវតិខុសែប�កនិងជមនុស�ខុសែប�ក។
ទូលបងគំេយងខញុ ំសូមេ�យ�ពះនមៃន�ពះ�គីសទ។

189 “បនទបេ់ �បភពទឹក” �តវេហយ អនកេ ទី�សន េងបេឡង សម�ងឹេមល
�ពះអមច ស់បែង�រខ�ួននិងអ�ងនៃដជមយួ�គបគ់ន ជំុវញិអនក។ អូ េយងនឹងេ�ច ង
�គបគ់ន ឥឡូវ េពលេយងឈរមយួែភ�តមុខកមមវធីិេ�បសឲយជ។



50 �ពះបនទូលជសេម�ង

បនទប ់បនទប ់ែមនេហយ មនបនទប់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក បនទប់
បនទប ់ែមនេហយ មនបនទប់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក (�គបគ់ន )

…បនទប ់បនទប ់ែមនេហយ មនបនទប់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក
បនទប ់បនទប ់ែមនេហយ មនបនទប់
មនបនទបេ់ �បភពទឹកស�មបអ់នក

បនទប ់បនទប ់ែមនេហយ មនបនទប!់
[ចំណុចទេទេលែខ��ត—់Ed។]

190 ជំេន ! អនកដឹងៃថងេផ�ងេទ ត បងប�ូន�បស េពលរបស់អនក—�បពនធរបស់អនក
េ មក អធិ�� នស�មបអ់នក? ចូលេ បនទប ់និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល
មកកនខ់ញុ ំ “កុំខ� ច” �ែមន៉។ េត�ទងម់និពិតឬ? អ�ច រយ! ល� សរេសរ�ពះអមច ស់!
ខញុ ំចងែ់�សកពីជយ័ជំនះ! �តវេហយ។

េហយ�ពះេ�ហិត�ទងសំ់�តឲយសជង…(មនអ�ី�តវ
និយយរ?ឺ)

�ពះេយសូ៊វសេ ងគ ះ!…?…
191 �តវេហយ បងប�ូន�បសេនវលី(Neville)ឥឡូវ។ និងបងប�ូន�បសស�ុតធឺ
(Slaughter)មានពកយ�តវនិយយ។

[បងប�ូន�បសស�ុតធឺនិយយ។ ចំណុចទេទេលែខ��ត—់Ed។]

[បងប�ូន�បសេនវលីនិយយ “ខញុ ំ! អរគុណ�ពះអមច ស់! �ែមន! សរេសរតេមកង
�ពះខញុ ំេជ �គបយ៉់ងែដលបនទទួលេ �ពឹកេនះ”] សិររីងុេរ ង! �េលលូយ៉! �
េលលូយ៉! [បងប�ូន�បសេនវលី និយយ រចួគតនិ់យយ “សូមចងចកំមមវធីិេ
យបេ់នះ េយងមនករ�ងេជងនិង ពិធីេល ង�ពះអមច ស់” គតសួ់របង�បស�ប
ណ� ំ“អនកដឹងថេតអនកនឹងេ ទីេនះេទ?”] ខញុ ំ�បែហលជេ ទីេនះេ យបេ់នះ។
ហនឹងេហយ �មែតខញុ ំដឹង ខញុ ំនឹងេ ទីេនះរហូតដល់ខញុ ំមនករេ េ កែន�ង�
មយួ។ 
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