
ប់ខញុំនូវេរ ងទងំ យអំពី ពះេយស៊ូវ 
ែអលេឌរ ែនល អិល ន់េឌរសិន 

ៃនកូរ ៉មុៃនពួក វកដប់ពីរនក់ 

 

មនរយៈេពលមួយឆន ំេហយ ចប់ ំងពី បធន ម៉នសុន បនផល់ឱយខញុំនូវករេ ឱយបំេរ  េនកនុង

កូរ ៉មុៃន ពួកដប់ពីរនក់។ ខញុំមនេសចកី ស ញ់ចំេពះ ពះអងគសេ ងគ ះជនិចច បុ៉ែនេនកនុងបុ៉នម នែខកនង

េទេនះ គរវភពរបស់ខញុំចំេពះេសចកីល និងភពមហិមរបស់ ទង់ ពមទំងករដឹងគុណរបស់ខញុំចំេពះ

ឥទធិពល ដ៏េទវភពរបស់ ទង់ មនភពចស់ទំុេនកនុងខួន និង គប់វធីិែដលពិសិដទំងអស់។ ខញុំរកី យជ

មួយ នឹងអនក ល់គន  េនកនុងកររស់េឡងវញិរបស់ ទង់ និងេនកនុងចំេណះដឹងយ៉ងចបស់ថ ទង់មន

ពះជនមរស់។ 

 

បធន ម៉នសុន បនពិពណ៌នអំពីជំនន់េពញវយ័ ថជ «ជំនន់ដ៏លជងេគបំផុត» 1 េហយបនមន 

ប សន៍េទកន់យុវវយ័របស់េយងថ៖ «អនកបនេកតមកេលែផនដីេនះេនកនុងេពលដ៏រងុេរ ងមួយ។ 

មនឱកសជេ ចនេនចំេពះមុខអនក ែដលេសទរែតគម នែដនកំណត់»។ 2 បុ៉ែនេពលេនះ គត់បន ពមន

ថ «េយង តវបន ក់មកេលែផនដីេនះេនកនុងជំនន់ច ចល»។ 3 « គឺជជំនន់ៃនភព អ ម និយម 

ែដលសងគមជទូេទ មិនេគរព និងេលមសចបប់របស់ ពះដែដលៗ»។ 4 េយង តវបនហុ៊ទ័ឰ េទេ យ

គេ មងជេ ចន េដមបីបែងរចំ ប់ រមមណ៍របស់េយង។ «ស តវគឺ... កំពុងេ ប គប់មេធយបយទំង

អស់ែដល ចេធេទបន េដមបី ក់អនទ ក់េយងេនកនុងសំ ញ់ៃនករេបកបេញឆ តរបស់ »។ 5 

 

េយងមនករទទួលខុស តវេមលែថដល់ជំនន់ែដលេទបេពញវយ័។ ពួកេគេកតមកេលែផនដីេនះ ពមជ 

មួយនឹងករទទួលខុស តវដ៏សំខន់ និងសមតថភពខងវញិញ ណដ៏មហិម។ េយងមិន ចឥតខល់ខយ 

អំពីរេប បែដលេយង តវេរ បចំខួនដល់ពួកេគេនះេទ។ ឧបសគគរបស់េយងកនុងនមជឪពុកមយ និង

គបេ ង ន គឺមិនែមនេដមបីបេងកតខឹមខងវញិញ ណេនកនុង ពលឹងរបស់ពួកេគេទ បុ៉ែន តវេធយ៉ង  ឱយ

ខឹមខងវញិញ ណរបស់ពួកេគ ែដលមនរចួេទេហយេនះ រកីចំេរ នេឡងជបនបនទ ប់ េ យ រេសចកី 

ជំេន ែដលពួកេគមន ំងពីមុនជីវតិេនះ។ 

 

នរេស លេនះ ខញុំចង់សងកត់ធងន់េទេលពកយអងររបស់កុមរ េចញមកពីចំេរ ងថន ក់បឋមសិក ៖ 

 

បប់ខញុំនូវេរ ងទំង យរបស់ ពះេយសូ៊វ ខញុំចូលចិត ប់។ េរ ងទំង យែដលខញុំនឹងសួរ ទង់ ឱយ បប់ 

ខញុំ េប ទង់គង់េនទីេនះ។ 6 

 



េនកនុងពិភពេ ករបស់េយងសពៃថងេនះ កុមរមន ក់ៗ យុវជន និងយុវនរមីន ក់ៗ តវករនូវករផស់ ែ ប

ចិតេជ  េ យផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគ ចំេពះេសចកីពិត។ មនុស មន ក់ៗ តវករពនឺផទ ល់ខួន  តវករ «ភព

ខជ ប់ខជួន េហយមុតមំ» ផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគ 7 តវករេសចកីជំេន េទេល ពះអមច ស់ ពះ េយសូ៊វ គីសទ 

ភពឯក ជយរបស់ឪពុកមយ អនកដឹកនំយុវវយ័ និងមិតភកិែដលមនករគំ ទ។ 

 

េរ ងទំងឡយអំពី ពះេយសូ៊វ ចជួយឱយេសចកីជំេន រកីចំេរ ន េនកនុងដួងចិតកូនៗរបស់េយង។ ពះ

េយសូ៊វ មនបនទូលថ «ខញុំជផូវ ជេសចកីពិត និងជជីវតិ»។ 8 េរ ងទំង យអំពី ពះេយសូ៊វ បនែចក

ចយដែដលៗ េដមបីនំឱយមនេសចកីជំេន េទេល ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ េហយព ងឹងដល់ គឹះ

ៃនទីបនទ ល់។ េតអនក ចគិតអំពីអំេ យ ែដលមនតៃមជងេនះស មប់ កូនៗរបស់េយងែដរឬេទ? 

 

េតជីវតិ និងករបេ ង នរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ ច តវបនបងកប់េនកនុងគំនិត និង ពលឹងរបស់កូនៗ េយង 

យ៉ង ? េតពួកេគមនគិតអំពីជីវតិរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ េនេពលពួកេគេង ងឆងល់អំពីអី ែដល តវេធ 

េនកនុងជីវតិរស់េន ផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគឬេទ? ករណ៍េនះនឹងកន់ែតសំខន់ខំងេឡងេនកនុងឆន ំខង 

មុខៗ។ 

 

េតកូនៗរបស់េយង ចនឹកេឃញអំពី កម បឹក េនកនុងជីវតិមុនជីវតិេនះ ជកែនងែដល ពះេយសូ៊វ--- 

ជអងគដ៏ អ ច រយជងេគបំផុត--- បន បកសថ «ទូលបងគំេនឯេនះេហយ សូមចត់ទូលបងគំចុះ» ែដរឬេទ? 

9 េតពួកេគ េមលេឃញឆនទៈរបស់ពួកេគផទ ល់ េដមបីបំេរ  មគំររូបស់ ទង់ែដរឬេទ? 

 

េតពួកេគមនគិតអំពីករ បសូតដ៏កំសត់របស់ ទង់ែដរឬេទ? ពះអងគសេ ងគ ះៃនពិភពេ ក «ផទុំេនកនុង 

សនូក»។ 10 េត ថ នភពរបស់ ទង់ជួយដល់ពួកេគឱយកន់ែតយល់អំពីកែនងេ គ ងសមភ រ តឹម តវែដរឬេទ? 

 

េតពួកេគដឹងថ ពះេយសូ៊វបនបេ ង នជញឹកញប់ថ «ចូរសំុ េនះអនកនឹងបនទទួល» ែដរឬេទ? 11 

េតករអធិ ន ែថងអំណរគុណ និងករអងររបស់ ទង់ចំេពះ ពះវរបិ  បនហូរចក់េនកនុងគំនិត 

របស់កូនៗេយង េនេពលពួកេគ លុតជងគង់ចុះអធិ ន ស មប់កងល់ផទ ល់ខួនរបស់ពួកេគែដរឬេទ? 

 

េតេយងបន បប់ពួកេគអំពីេសចកី ស ញ់ ែដល ពះេយសូ៊វមនចំេពះកុមរតូចៗែដរឬេទ េតេយង

មនបន បប់ អំពីរេប បែដល ទង់ឱបពួកេគេនកនុង ពះហសថ អធិ នស មប់ពួកេគ និង ពះកែន ង

ែដរឬេទ? េតកូនៗរបស់េយង ដឹងថ ពះេយសូ៊វឈរចំជេ សច «េ យ ត ពះហសថ ចំទទួល [ពួកេគ] 

ែដរឬេទ?» 12 

 

េតពួកេគទទួលបនកមំងមកពីកនុងេរ ងទំង យៃនករតម ររបស់ ពះេយសូ៊វ--- េនេពលេយង



បេ ង ន ពួកេគអំពីចបប់ៃនករតមែដរឬេទ? 

 

េនកនុងភពឯកេករបស់ពួកេគ េតកូនៗរបស់េយងដឹងអំពីភពឯកេកែដល ពះអងគសេ ងគ ះមន េនេពល

មិត របស់ ទង់េបះបង់ ទង់េចល និងេនេពល ទង់សួរដល់ពួក វករបស់ ទង់ថ «អនក ល់គន ចង់

ថយេទែដរឬ?» 13 

 

េតកូនេចរបស់េយង ទទួល រមមណ៍ដឹងពី ពះេច ៃនអពភូតេហតុរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះែដរឬេទ? ពះ

េយសូ៊វបន ពយបលមនុស ឃង់ មនុស ខក់ឱយេមលេឃញ។ ទង់បនផល់ចំណី រដល់មនុស  

5,000 នក់ រងំប់សមុ ទ េហយបនេ បស ពី ប់។ េតកូនេចរបស់េយងេជ ថ «េ យ រ

េសចកីជំេន  េទបមនអពភូតេហតុ» ែដរឬេទ េហយេតពួកេគបនអធិ នសំុឱយមនអពភូតេហតុេនកនុងជីវតិ

រស់េន របស់ពួកេគផទ ល់ែដរឬេទ? 

 

េតកូនៗរបស់េយងមនេសចកីក នមកពី ពះបនទូលរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ ចំេពះេម បជំុែដរឬ

េទ ថ «កំុខចអី ឱយ គន់ែតេជ បុ៉េ ះ»។ 15 

 

េតកូនៗរបស់េយង គ ល់អំពីជីវតិដ៏លឥតេខច ះរបស់ ទង់ ករបំេរ េ យគម នគិតពីខួនឯងរបស់ ទង់ 

ករកបត់ និងករឆក ងដ៏េឃរេឃចំេពះ ទង់ែដរឬេទ? េតេយងបនេធទីបនទ ល់ដល់កូនៗ អំពីកររស់េឡង

វញិេ យ ពិតរបស់ ទង់ អំពីករយងមករបស់ ទង់ជួបនឹងពួក សន៍នីៃហេនទីប េមរកិ អំពីករ

បងញអងគ ទង់ចំេពះពយករយូ៉ីែសប សមីធ េនកនុងៃ ពពិសិដែដរឬេទ? 

 

េតពួកេគចូលរមួេនកនុងករយង តឡប់មកវញិដ៏រងុេរ ង េនេពលមនុស ទំងអស់នឹងេធឱយ តឹម តវ 

េហយ គប់ជងគង់នឹងលុតចុះ ពមទំង គប់អ ត រភពថ ពះេយសូ៊វគឺជ ពះ គីសទែដរឬេទ? 

 

េតកូនៗរបស់េយងនិយយថ «សូម បប់ខញុំនូវេរ ងទំង យអំពី ពះេយសូ៊វ ែដលខញុំចូលចិត ប់» 

ែដរឬេទ? 16 

 

ចំេពះយុវវយ័ និងកុមរតូចៗ៖ សូមរស់េន មករទទួលខុស តវដ៏សំខន់ និងសមតថភពខងវញិញ ណ 

ដ៏មហិម របស់អនក។ សូមពយយម គ ល់ ពះេយសូ៊វឱយកន់ែតេ ចន េ យករេបក ពះគមពីរ។ មន

េយបល់មួយ គឺ តវ នគមពីរយូ៉ នជថមីមងេទ ត េហយពិភក ជមួយនឹងឪពុកមយរបស់អនក គ

បេ ង ន និងជមួយគន េទវញិេទមក។  

 

ករ បឹក របស់ខញុំ ចំេពះឪពុកមយ ចំេពះជីដូន និងជី  និងចំេពះអនកទំង យែដលគម នកូនផទ ល់ខួន 



ែដលចិញច ឹម បីបច់កុមរ និងយុវវយ័េ យកី ស ញ់ គឺសូមឱយអនកនិយយអំពី ពះេយសូ៊វ គីសទកន់ែត

ញឹកញប់េឡង។ េនកនុង ពះនមដ៏បរសុិទធរបស់ ទង់ គឺមន ពះេច ខងវញិញ ណដ៏មហិម។ «ពំុមន

នម មួយ ឬផូវឯ េទ តេឡយ ែដល ចនំេសចកីសេ ងគ ះមកឱយកូនេចមនុស  មនែតមេធយ

បយមួយបុ៉េ ះ គឺេ យ មរយៈ ពះនម ៃន ពះ គីសទ»។ 17 

 

ចំេពះមយជេ ចន ែដលកំពុងែតចិញច ឹមបីបច់ដល់កូនេចរបស់ពួកេគ េ យគម នឪពុកេនកនុង

េគហ ន។ ខញុំសនយនឹងអនកថ េនេពលអនកនិយយអំពី ពះេយសូ៊វ គីសទ អនកនឹងទទួល រមមណ៍អំ ច

ពី ថ នសួគ៌ បទនពរ មកេលអនក។ 

 

បនទ ប់ពី មីរបស់នងទទួលមរណភព សិុេសទរ សទី  អូកស៍ បនចិញច ឹមកូនបីនក់តូចៗរបស់គត់ (រមួ

មនទំង ែអលេឌរ លិន េអច អូក) កនុងនមជមយេទល។ មន គមួយគត់បនមន ប សន៍ថ 

«ខញុំ តវបនឱយ គ ល់ ថ ពះអមច ស់ ស ញ់ខញុំ េហយថ ខញុំនឹងេធឱយបនេសមចំេពះេបសកកមមរបស់ខញុំ។ 

ខញុំទទួល រមមណ៍េសចកី ស ញ់ ឱប កេ ប... [េហយបនដឹង] ថ ទង់ [នឹងគំ ទពួកេយង] ឆងកត់

ឧបសគគ ែដល [នឹង] េកតមនេឡង»។ 18 

 

ខញុំសូមេធករេសមសំុជពិេសសចំេពះឪពុកទំង យ៖ សូមេធជចំែណកដ៏សំខន់ េនកនុងករនិយយ

េទកន់កូនៗ របស់អនក អំពី ពះអងគសេ ងគ ះ។ ពួកកូនៗ តវករករបញជ ក់ បងញអំពីេសចកីជំេន របស់

អនក ពមគន ជមួយនឹង មយរបស់ពួកេគ។  

 

ថីតបិតែតមនេពលខះ កូនមិនចង់ ប់េ យដួងចិតេជ ក៏េ យ ក៏ទីបនទ ល់របស់អនកអំពី ពះេយសូ៊វ នឹង

សថិតេនកនុង គំនិត និង ពលឹងរបស់ពួកេគែដរ។ េតអនកមនេនចំអំពីេរ ងរបស់ លម៉ ែដលបនេ ជស

េរ សផូវខុសឬេទ? េពល តឡប់មកវញិ គត់បននិយយថ «ខញុំនឹងចំ... បិ របស់ខញុំ [ធប់បននិយយ] 

... អំពីករយងមកៃន... ពះេយសូ៊វ គីសទ... េដមបីេធឱយធួននឹងអំេពបបទំង យៃនមនុស េ ក»។ 

 

“េនេពលែដលខញុំនឹកគិតេទេលេរ ងេនះ េនះខញុំបនយំេនកនុងចិតថ៖ ឱ! ពះេយសូ៊វេអយ ពះអងគជ

ពះ ជបុ ៃន ពះ សូម ពះអងគមនេសចកីេម ករុ មកេលទូលបងគំផង»។ 19 

 

េបសិនជកូនមិន ប់ ចូរកំុអស់សងឃឹម។ េពលេវ  និងេសចកីពិត គឺេនខងអនក ល់គន ។ េនេពល

ែដលដល់េពល តឹម តវ េនះពកយរបស់អនកនឹង តឡប់មកវញិ ដូចជមកពី ថ នសួគ៌ផទ ល់។ ទីបនទ ល់

របស់អនក នឹងមិនែដលចកេចញ ពីកូនៗរបស់អនកេឡយ។ 

 

េនេពលអនកនិយយអំពី ពះអងគសេ ងគ ះេ យគរវភព េនកនុង ន េនេល ន កង េនតុ រ



េពល ង ច េនេពលអនកលុតជងគង់អធិ ន អំឡុងេពលសិក ពះគមពីរ ឬេនេពលមនករសនទនេពល

យប់ ង ត់ េនះ ពះវញិញ ណ ៃន ពះអមច ស់ នឹងេនជមួយនឹងពកយសំដីរបស់អនក។ 

 

េនេពលអនកខំេធេ យអស់ពីសមតថភពរបស់អនក េនះទីបនទ ល់អំពី ពះេយសូ៊វ នឹងមនមកេលដួងចិត

កូនេចរបស់អនក េ យទន់ភន់បនិចមងៗ។ ពួកេគនឹងេទរក ពះវរបិ សួគ៌របស់ពួកេគ េនកនុងករ

អធិ នេ យ ប រ េហយទទួល រមមណ៍ៃនឥទធិពលរបស់ ទង់ មរយៈ ពះេច ៃន ពះវញិញ ណ

បរសុិទធ។ េសចកីជំេន កន់ែតខំងកផទ ល់ខួន េទេល ពះេយសូ៊វ គីសទ នឹងេរ បចំពួកេគស មប់ឧបសគគ

ទំង យ ែដលពួកេគនឹងជួប បទះេ យខនមិនបនេនះ។ 

 

ខញុំបនជួបេប ល ហ័រេរសធ៍ និង ឌីបី៊ ធឆំងស៍ េនេពលេយងេនជនិសិត េនបី៊. យ. យូ។ េ ក

េប ល បន តឡប់មកពីេបសកកមមរបស់គត់វញិ។ គត់ និងឌីបី៊ បន ស ញ់គន  េហយបនេរ បករេន

ពះវ ិ របរសុិទធ អុ៊កែឡន ។ ពួកេគបន ថ បនេគហ នរបស់ពួកេគេឡងេនទី កង េមស  រដ 

រហី ូ  េហយ តវបន បទនពរឱយនូវកូន បស បំនក់ និងកូន សីពីរនក់។ េប ល និង ឌីបី៊ បន

បេ ង នកូនៗរបស់ពួកេគឱយ ស ញ់ ពះអមច ស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ ដូចជពួកេគ ស ញ់ ទង់ដូេចន ះ

ែដរ។ កូន បសរបស់ពួកេគ ែអលេឌរ នីែយ៉ល ហ័រេរសធ៍ ែដលថមីៗេនះបំេរ េនកនុងេបសកកមម មិ៊ចសីុកូ 

អូកហ ក បននិយយថ «ជេរ ង ល់ ពឹកមិនែដលខន េយង តវេនតុ រមុនេពលេទ  

េដមបី ន និងពិភក បទគមពីរ»។ 

 

កូន សីរបស់ពួកេគ េឈម ះ ក ៉  ឥឡូវេនះបនេរ បករ េហយមនកូនពីរនក់ផទ ល់ខួននង េនែតនឹកចំ

យ៉ងចបស់ អំពីឪពុករបស់នង េពលេបក នជូននងេទសកមមភពេពល ពឹក ពលឹម េនកនុង

វទិយល័យ។ នងបននិយយថ «ឪពុករបស់ខញុំចូលចិត ំងចិតទេនទញចំ ពកយដក សង់ ខគមពីរ និង

កំ ពយខំង ស់ [េហយអំឡុងេពលៃន ករេបកបរេពល ពឹក ពលឹមេនះ] េយងនឹង ត់សូ ត

ទំងអស់គន »។ ខគមពីរជទីេពញចិតរបស់គត់មួយ គឺថ «... ចូរចងចំចុះ ចូរចងចំចុះថ គឺេនេលសិ

ៃន ពះដ៏េ បសេ ះ ៃនេយង គឺ ពះ គីសទ ជ ពះ ជបុ ៃន ពះ ែដលកូន តវសង់ គឹះរបស់កូន េដមបី

កល រក បេញចញខយល់ដ៏ខំងករបស់ មក... [ ] នឹងគម នអំ ចមក េលកូន េដមបីទញកូនចុះ

េឡយ... ពីេ ពះមកពីសិ ែដលកូនបនសង់េនេលេនះ»។  20 

 

េនៃថងសុ ក មុនៃថង ទិតយបុណយអីុេសទរ េនកនុងឆន ំ 2000 អស់រយៈេពលដប់ឆន ំកនងេទ េប ល ហ័រេរសធ៍ 

បនបំេរ ជបី៊ស ពេនវដួ េអេសទត ហគូវស៍ កនុងរដ រហី ូ ។ េនេពលគត់េបកបរេទេធករ ចមង យ 2 

គីឡូែម៉ តពីផទះ បុ៉េ ះ នរបស់គត់ តវបនបុកេ យ នដឹកេ គះដ៏ធំមួយ។ ឌីបី៊ និងកូនៗ េចញពី

ផទះេ កយេ ក េប ល ែតបនិច េហយបនមកេឃញទិដភពដ៏េ កេ  ែដលមិនរពឹំងទុក។ េ ក 

េប ល មិន ចរស់ នមនជីវតិពីេ គះថន ក់េនះបនេទ។ វញិញ ណអមតៃន មី និងឪពុកជទី ស ញ់



េនះ តវបននំេទកន់ផទះ េនឯ ទង់ែដលបនយកឈនះេសចកី ប់ ជ ពះ ជបុ ៃន ពះ ែដលបន

រស់េឡងវញិេ យរងុេរ ងមួយរេំពច ែដលេរ បនឹង បរឰពិធីេនកនុង ៃថង ទិតយ បុណយអីុេសទរេនះជមួយ

គន ។ 

 

េត ឌីបី៊ និងកូន បំពីរនក់របស់គត់ (កូនេពេគមន យុែត បំឆន ំបុ៉េ ះ) ែសងរកកមំង ែដលពួកេគ

តវ បនេ យរេប ប ? ក ៉  នងមន យុដប់ បំឆន ំ េនេពលែដលឪពុករបស់នងទទួលេ គះថន ក់ 

បន បប់ខញុំកនុង េពលថមីៗេនះថ «ខញុំមនអំណរគុណចំេពះ [មយ និងឪពុក] របស់ខញុំ ចំេពះរេប ប ែដល

ពួកគត់ បនបេ ង នដល់ខញុំ [អំពី ពះអងគសេ ងគ ះ]។ ពួកគត់ បនេបកខគមពីរជមួយខញុំ អធិ នជមួយខញុំ 

េហយេធជគំរៃូន េសចកីសបបុរស េសចកី ស ញ់ និងករអត់ធមត់របស់ [ ពះអងគសេ ងគ ះ] ... ។ អីុេសទរ 

[គឺ] ជេពលដ៏ទន់ភន់មួយ េនកនុងជីវតិរបស់ខញុំ ជេរ ង ល់ឆន ំ េនេពលខញុំនឹងគិតអំពីជីវតិ េបសកកមម និង

កររស់េឡងវញិរបស់ ពះអងគសេ ងគ ះ របស់េយង េហយខញុំ តវបនរឭំកអំពីជីវតិរបស់ឪពុកេនេលែផនដី

របស់ខញុំផងែដរ»។ 

 

ែអលេឌរ នីែយ៉ល ហរេរសធ៍ បនមននិយយថ «ខញុំមន យុដប់ឆន ំ េនេពលែដលឪពុករបស់ខញុំ

ទទួលមរណភព។ ជេពលដ៏លំបកមួយ... មយរបស់ខញុំ ែតងែតេធជគំរៃូនករបេ ង នរបស់ ពះអងគ

សេ ងគ ះ។ ខញុំបនមនជមួយនឹង ខញុំនូវ កេឈម ះរបស់ឪពុកខញុំ មកពីេបសកកមមរបស់គត់ េន បេទស

េអសប៉ញ។ ពកយដក សង់ជទីេពញចិត របស់ខញុំ ចំនួន [ពីរ] មកពីឪពុករបស់ខញុំ [គឺ]៖ «បុរសពីរនក់ ច

េធអីៗ គប់យ៉ងទំងអស់ ដ ប មនមន ក់កនុងចំេ មអនក ទំងពីរ គឺជ ពះអមច ស់ និង ‘ ពះអងគ

សេ ងគ ះ គឺ តវែតជ គឹះរបស់េយង។ េបគម ន គឹះេនះេទ េយងនឹងមនបញ»។ 

 

េសចកីជំេន េទេល ពះេយសូ៊វ គីសទ បនបំេពញេនកនុងដួងចិតរបស់កូនៗ របស់ ហ័រេរសធ៍។ េនចុង

សបហ៍បុណយ អីុេសទរេនះ មនរយៈេពល 10 េហយចប់ ំងពីមរណភពរបស់ឪពុកពួកេគ ពួកេគនឹកគត់

យ៉ងខំង បុ៉ែនករឈឺចប់ មកពីមរណភពរបស់គត់ តវបនេលបបត់េនកនុង ពះ គីសទ។ 21 ពួកេគដឹង 

េ យ រែតអំេ យទន ែដលមិន ចគណនបន របស់ ពះអងគសេ ងគ ះ េនះពួកេគ ចេនជមួយ

នឹងឪពុកេនេលែផនដី និង ពះវរបិ សួគ៌ របស់ ពួកេគមងេទ ត។ 

 

បប់ខញុំនូវេរ ងទំង យអំពី ពះេយសូ៊វ។ 

 

េនបនិចេទ តេនះ េយងនឹង ប់ឮមកពីពយកររីបស់ ពះ។ េនកនុងករនិយយអំពីពយកររីបស់ ទង់ 

ពះអមច ស់បន មនបនទូលថ៖ «តបិតពកយសំដីរបស់េ កេនះេហយ អនកនឹងបនទទួល ក់ដូចជ

បនមកពី ពះឱសរបស់េយងផទ ល់»។ 22 ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន គឺជអនក

នំពកយរបស់ ពះអមច ស់េនេលែផនដី។ 



 

ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់ថ ពះេយសូ៊វគឺជ ពះ គីសទ ពះអងគសេ ងគ ះៃនមនុស េ ក។ ជីវតិរបស់ ទង់ 

ដងយធួន របស់ ទង់ កររស់េឡងវញិរបស់ ទង់ កររង់ចំយង តឡប់មកវញិរបស់ ទង់ គឺមនពិត

បកដ ដូចជ ពះ ទិតយ រះេឡង។ ពះនមរបស់ ទង់នឹង តវបនសរេសរដំេកងជេរ ងរហូត។ 23 េន

កនុង ពះនមដ៏បរសុិទធៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 
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