
ចូរមក �មខញុ ំ

 មនិអីេទ េនះគឺមុនេពលេបកឃីេកត។ េហយដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំគិតថ “ែមនេហយ
អនកដឹងេទ…” ខញុ ំ—ខញុ ំ�គនែ់តញំុបយមយួចន ៃថ�មយួកកម់យួេសន

ប៉ុេ�� ះ។ ែមនេហយ ខញុ ំ�គនែ់ត…ពួកេគផ�ល់សំបុ�តឱយខញុ ំ េហយ�គនែ់ត
ចុះហតថេលខេល� អនកេឃញេហយ េហយខញុ ំបនបង�់បកឱ់យ េហយហុចេ ឱយ
េគវញិ េហយខញុ ំ�តឡបម់កកនុងេ�ពះខញុ ំមនគណនីចំ�យ។
2 េហយៃថងមយួេ េពលែដលេយងមន—ករ�បជំុរបស់អនកលបត។ “ខញុ ំេអយ”
ពួកេគថ “េតបុកគលលងីេលងេនះជអនក�ែដលែ�បេ ជដូចេនះ?” េឃញេទ?
េនះ—កបលមនុស� អនកដឹងេទ “ដបេ់សនស�មប�់�រេពល�ពឹក?” ដូេចនះ�
េមលេ េថក�ស់ចំេពះអនកេផ�ងេទ ត អនកដឹងេទ។ ពួកេគខ�ះេបកជ�បក់
ដុ�� រ។ ពីរដុ�� រស�មប�់�រេពល�ង ច។ េហយខញុ ំេ�បអ�ីែដលពិត�បកដ។
3 អ ច ឹង ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ ឥឡូវេនះ មនិចបំចឱ់យខញុ ំចូលេទ។ េត
ខញុ ំនឹងេធ�អ�ី�បសិនេបខញុ ំ�គនែ់តញំុ កនុង�បក ់ដបេ់សន?”
4 េ�ក េហ� ល ែដលជជំនួយករអគគនយក បននិយយថ “ប៊លីី
េទះជយ៉ង� សូមេបកជ�បកដុ់�� រ យ៉ងេ�ច�ស់។” គតប់ន
និយយថ “េនះគឺជអ�ីែដលពួកេគេ សល់កំពុងេធ�។” បននិយយថ “អនក
�តវរក��ជមយួគន ។”
5 “អ ច ឹង” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែដលញុំអ�ីេលសពីបយមយួចន
េហយេនះជអ�ីែដលខញុ ំ�តវគិតៃថ�។”

បននិយយថ “អូ សូមកុំ កំុេធ�ែបបេនះ។”
6 ែមនេហយ ខញុ ំបនគិតថ “េតខញុ ំនឹងេធ�អ�ីជមយួ�?” បនទ ប ់ មក ខញុ ំចំ�យ
ៃថ��សិបេសនស�មប�់�រេពល�ពឹក។ បនទ បម់កខញុ ំយក�ែសសិបេសន
�បសិនេបខញុ ំចងច់ំ�យអ�ី ឱយដល់េកមងៗខ�ះេ �មផ�ូវ េកមងៗខ�ះ អនកដឹង
េទ េមលេ �កដូ់ចជពួកេគ�តវករនំ�ំងវចិបន�ិច។ ែមនេហយ ខញុ ំគិតថ
�បែហលជខញុ ំ…�តវេហយ េនះគឺជ�កមហុ៊ន ផទ ល់ ែដលនិយយជមយួខញុ ំ
ដូចេនះ។ េនះគឺជបុរសមន កេ់ចញពី�កមហុ៊ន។
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ដូេចនះ ខញុ ំបនគិតថ “�បែហលជខញុ ំបនេធ�អ�ីខុស។”

7 ដូេចនះេ ទីេនះមនិជយូរប៉ុនម នេទ ជមយួអនកលបត…ឥឡូវេនះពួកេគលបត
េ�យឧទធមភ គច�ក អនកេឃញេទ។ ដូេចនះគតប់នមកេហយគតឈ់ប។់ គតប់ន
និយយថ “និយយ ថ បង�បស�បណ�”ំ បននិយយថ “េដមេឈេនះកំពុង
លូត�ស់។”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ។” ខញុ ំបននិយយថ “េកមងៗេលងេ េ�កមេនះ។”

គតប់ននិយយថ “េតេយង�ចប ចូ ល�បនេទ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ ប៉ុែន�កំុកត�់េចញ។ េឃញេទ?”

គតប់ននិយយថ “ែមនេហយ េយងចងក់ត�់េចល។ េយងនឹងបង�់បក់
ឱយអនកស�មប�់។”

8 ខញុ ំបននិយយថ “េទ។ អតេ់ទ មនិចងឱ់យអនកកត�់េទ។” អ ច ឹង ខញុ ំដឹងចបប់
ផ�ូវ�តវ ែដរ អនកដឹងេទ េ�ពះខញុ ំេ េល��បពីំរឆន ។ំ ខញុ ំបននិយយថ “េទ។” ខញុ ំបន
និយយថ “មនិចងឱ់យ�កតេ់ទ ប៉ុែន�អនក�ច�ក�់េ ខងេល។” ខញុ ំបននិយយ
ថ “ខញុ ំ—ខញុ ំរក��ឱយេ កំពូល ប៉ុែន�” ខញុ ំបននិយយថ “អនក�ច។ អនក�ច�កេ់ល
��បសិនេបអនកចង។់” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំបង�បសវដូនិងខញុ ំ កំពុងេ�ះ��យ
ប � ខងេល។ េយង�កក់ំពូលទងំអស់េនះេ ទីេនះ។” េហយខញុ ំបននិយយ
ថ “ប៉ុែន�េយងចងរ់ក�ទុកេ ទីេនះេ�យគិតពីកុមរ ចូនិងពួកេគ អនក�គ ល់េទ
កុមរតូចៗកំពុងេលងេ េ�កមេដមេឈេនះ។”

9 ខញុ ំបនេ កនុងដំេណ រកំ�ន�មយួ។ េពលខញុ ំ�តលបម់កវញិ នង�តវេគកប់
េហយេរ េចញ។ អូ េតអ�ីែដលនឹងមនេ កនុង�កមហុ៊ន អនកេឃញេទ ស�មប់
ករកបេ់ដមេឈេនះ អនកេឃញេទ។ េហយដូេចនះខញុ ំបនគិតថ “ឥឡូវេនះ” ខញុ ំ
បននិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំនឹងមនិនិយយអំពីេរ ងេនះេទ។” េឃញ
េទ? “មនិថេតមនអ�ីែដលខញុ ំ—ខញុ ំេ េលេនះ េពលខ�ះេបកចូល �គនែ់តញំុរបស់
ែដលមនតំៃល េហយ�តវ�តលបម់កវញិ ‘�សិបេសន។’” េឃញេទ? ខញុ ំបន
និយយថ “�បសិនេបមនអ�ីេ េលេនះ អនុ ញ តឱយ�បេងកតេឡង េឃញេទ—ថ
ខញុ ំ—ែដលខញុ ំ�ក�់កនុងេនះ អនកេឃញេទ។ ថខញុ ំ…” េហយខញុ ំឈប�់សៃមអំពីករ
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េធ�ករេ កនុង�កមហុ៊នេស�កមម�ធរណៈ ដូេចនះ េឃញេទ េ�ពះ�ចបស់ជមន
អ�ី�តលបម់កវញិេហយ។

េយង�តវេមលអ�ីែដលេយងេធ�។ េយង�តវែតជួប�េ ៃថង�មយួ។

10 េកមងៗ មកទីេនះ។ ម� យរបស់អនកបនេធ�ករ េហយេ ៃថងេនះ �ទីឌី។
ខញុ ំ�ម នថអនកមនិបន អនកមនិបនដឹង។ េនះគឺជករភញ កេ់ផ�លមយួ ខញុ ំ�ច
េឃញ។ េហយអនកនឹងប ចបក់រសិក�។ េហយេយងបនេធ�ដំេណ រជមយួគន
េ ទីេនះ។ ខញុ ំនឹងេ ឯករ�បជំុឥឡូវេនះ ភ� មៗបនទ បពី់ករ�បជំុេនះ។ េហយេយង
នឹងេ ផទះ។

11 ខញុ ំគិតថ�ជឱកសល�ែដលបននិយយជមយួអនកទងំអស់គន  េហយ
បនទ បម់កកគិ៏តថ�ជករល�កនុងករនិយយជមយួេកមងៗមុនេពលប ចប់
ករសិក�របស់អនក។ �នខមយួេចញពី�ពះគមពរី េហយ�គនែ់តនិយយជមយួ
អនកេចញពីេបះដូងខញុ ំ �បែហលដបន់ទី។ ខញុ ំនឹងេដរេចញពីផ�ូវរបស់អនក។ េឃញ
េទ?

12 មុននឹងខញុ ំនិយយជមយួេកមងៗ ខញុ ំ�គនែ់តចងនិ់យយជមយួមនុស�ធំ បន�ិច
សិន អនកទងំអស់គន ផងែដរ។ ឥឡូវេនះ ��បែហលជករេធ�ដំេណ រដលំ៏បក
ែមន។ ប៉ុែន�បទពិេ�ធនែ៍ដលខញុ ំបនេរ នពី�ពះ ខញុ ំមនិយកលុយ១មុនឺដុ�� រ
េទ ចំេពះអ�ីែដលខញុ ំបនេរ នពី�ពះអមច ស់�ងំពីខញុ ំេ ទីេនះ ខញុ ំពិតជេជ ថខញុ ំមក
េ�យេគរព�មប ជ របស់�ពះដម៏នមហិទធិរទិធិ េហយខញុ ំ—ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំ�ចរក�
រេប បេនះជនិចច។ េហយមន…

13 េ េពលែដលខញុ ំមក េរ ងមយួ គឺេ�យនិមតិ�មយួែដលខញុ ំបនឈរេ ខងេល
តុកសុនេ ទីេនះេ េពលែដល—ករ—ករផទុះមយួបនផទុះេឡង។ ែមនេហយ
បង�បសេ ហ�ដេ ទីេនះេ េពល�រលត។់ េហយពួកេគបនថតរបូេនះឥឡូវេនះ
អនកដឹងេហយ េ េលេមឃ។ េហយខញុ ំមនិបនគិតេ�ចនអំពី�េទ មនិែដល
កតសំ់គល់�េទ។ ដូេចនះ�ចបេ់ផ�មចប�់រមមណ៍ខញុ ំេ  ៃថង�មយួ។ េហយ
បង�បសណូែមន ឪពុករបស់ ណូែមនេ ទីេនះ បន�បបខ់ញុ ំថ “េតអនកបន
កតសំ់គល់ចំណុចេនះេទ?”
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14 េហយដូចែដលខញុ ំេមលេ  មនពួកេទវ�យ៉ង�ម ញ ដូចែដលពួកេគ�ច
េធ�បន កំណតេ់ ទីេនះកនុងរបូភពេនះ។ េឃញេទ? ខញុ ំេមលេ ថេពល�
េហយ�ជេពល ដូចគន  �បែហលមយួៃថងឬពីរៃថងមុន ឬពីរបីៃថងបនទ បពី់ខញុ ំេ ដល់
ទីេនះ។ ខញុ ំបនេមលថេត�េ ឯ�។ “ភគឥ�នៃន ែហ��ក�� វ ឬ �ពីស្
កុត ែដលសថិតេ ខងេ�កមែហ��ក�� វ។” ែមនេហយ េនះ�គនែ់តជកែន�ង
ែដលេយងសថិតេ  េឃញេទ ពិត�ស់។
15 “កមពស់ ២៦ ម៉យល៍។” េហតុអ�ី ចំ�យមនិ�ចឆ�ងកតប់ន—មនកមពស់
េលសពីបនួ បនួម៉យល៍ឬ�ប ំ សំេណ ម�គប�់បេភទ អព័ទឬអ�ីកេ៏�យ អនកេឃញ
េទ។ យន�េ�ះេ�ះេហរកនុងេលប ន ១៩ ពន។់ ដូេចនះេដមបេី�ះពីេលពពក
ទងំអស់ អនកេឃញេទ។ េហយ�បបំនួពនគឺ់មនកំពស់�បែហលបនួម៉យល៍។
េនះមនកំពស់ៃមភ�បបីំម៉យល៍ និងឆ�ងកត�់មសិបម៉យល៍ េហយេ កនុង�ង
�ជី�ជង �បសិនេបអនក�កេឡកេមលរបូភព។
16 េហយេ ែផនកខង�� ំ ដូចែដលខញុ ំបន�បបអ់នក ខញុ ំបនកតសំ់គល់ថ ជ
េទវ�។ �ទងេ់ ទីេនះ គឺជ�ទង េចញ�� ប �តលបម់កវញិចូលមក �គនែ់ត
�មវធីិែដលរបស់�។ ខញុ ំមនិែដលកតសំ់គល់�េ េពលដំបូងេឡយ…មនេរ ង
ជេ�ចន។
17 �គនែ់តមក�មផ�ូវេ ៃថងមុន មនអ�ីេកតេឡងែដលនិយយមកខញុ ំអំពីេរ ង
ែដលខញុ ំនិយយ—ខញុ ំ�តវែតេធ�។ េហយ�—�មនិែមនជ�ររបស់ខញុ ំេទ។
18 េ េពលមយួ េឡអូ េមសីុ បននិយយថ “បង�បស �បណ� ំេពលេវ�
នឹងមកដល់បនទ បពី់េនះ” �បែហល�បឬំ�បមំយួឆន មំុន �បែហលជ�បពំីរ បន
និយយថ “�ពះអមច ស់នឹងផ� ស់ប�ូរកិចចបេ�មរបស់អនក បង�បស�បណ�។ំ”
េហយនិយយថ “េ េពលែដល�ទងេ់ធ� អនក�បែហលជ�គនែ់តត�មងជ់ួរកនុង
មនទីរេពទយ េហយនិយយពីពួកេគេចញ—ពីេលែ�គនិងអ�ីៗ។” �� បេ់ មនិ�តវេទ
េទះបីខញុ ំេជ ថបង�បសេឡអូកំពុងពយយមេ�ម ះ�តងជ់មយួ�កេ៏�យ។
19 ប៉ុែន��មនិ�តឹម�តវេទ ពីេ�ពះ េឃញេទ �ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយងមនិែដល
េធ�ដូេចន ះេទ។ េឃញេទ? េហយគតប់នចូលេ កនុងមនទីរេពទយ។ មនមន កេ់ កនុង
មនទីរេពទយេនះ។ េតអនកចថំ�េ កនុង�ពះគមពរី�េទ? កនុង�ងទឹកេបតៃស�។
មនុស�ជេ�ចនែដលគម នសមតថភពបនេដកេ ទីេនះ ពិករេជង ខ�ិន ខ� កែ់ភនក
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េ�ក មស�ិត រងច់េំទវ�។ ឥឡូវេនះ េនះគឺេ កនុងមនទីរេពទយខងវ ិ ញ ណែដល
មនុស�រងច់កំរពយបលពី�ពះ។ េហយេ ទីេនះ�គពយបលដេ៏ទវភពខ�ួនឯង
បនចូលមកពយបលមនុស�មន កេ់ហយេដរេចញេ ។ ដូេចនះអនកមនិ�ចរពឹំង
ថនឹងមនមនុស�ធមម� ឬពន័ធកិចច�មយួេចញមកេនះ នឹងធំជងអ�ីេនះេទ។
េឃញេទ? ខញុ ំមនិ�ចយល់�ពមជមយួ�បនេទ។

20 ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំចបេ់ផ�មងកមកវញិ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនយង
មកសណ�ិ តេលខញុ ំ។ ខញុ ំបនសំុប៊ចិមយួពីេឡអូ។ ខញុ ំទទួលបន�ក�សមយួ
េហយខញុ ំបនសរេសរ�។ �មនេ កនុងឈុតខ�ីៗរបស់គតេ់ ៃថងេនះ �បសិនេប
អនកធ� បេ់ ដល់កែន�ងែដល�េ ។ �ជរុមឺក៉�លុយមញូ៉ីមចស់ែដលខញុ ំមន
សំេល កបំពកស់�មបផ់ទុក។ េ េពលអនកចូលេ កនុងទ� រ មនេធនរមយួេ
ខង�� ំ ខង�� ំេ ពីមុខរុមឺក៉។ �សថិតេ េ�កម�។ ខញុ ំ�ក�់េ ទីេនះ។ បន
និយយថ “ៃថង�មយួអនក�ចដក�េចញបន។ ‘�ពះជមច ស់នឹងមនិផ� ស់ប�ូរ
កិចចបំេរ េទ ប៉ុែន��ទងនឹ់ងផ� ស់ប�ូរមនុស�េនះជមយួកិចចបំេរ ។’” េនះគឺជអ�ីែដល
�តវេធ�។

21 េឃញេទ ខញុ ំ—ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវេធ�អ�ី ប៉ុែន�ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចេទ ខញុ ំមនិ�ចេធ�
បនកនុងកលៈេទសៈែដលខញុ ំមនឥឡូវេនះ េ�យ�រែត ខញុ ំ�តវ…មនអ�ីេកតេឡង
េ កនុងខ�ួនខញុ ំ ែដលនឹងនឱំយ�ពះជមច ស់េធ��។

22 េយងមនបំណង�តលបេ់ ផទះវញិ។ េកមងៗនឹកផទះ ពួកេគទងំអស់គន
ចង�់តលបេ់ វញិ។ ដូេចនះខញុ ំកំពុងគិតអំពីករយកពួកេគមកវញិ េប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័ �បែហលជបនទ បពី់កមមវធីិៃថងេ រ ៍េហយដូេចនះ�តលបម់កវញិ។ ពីទី
េនះ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងភ� មៗថមនអ�ីេកតេឡងេ កនុងខ�ួនខញុ ំ េដមបេីធ�
ឱយខញុ ំមន�រមមណ៍ចំេពះមនុស� ខុសពីអ�ីែដលខញុ ំេធ�ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំបនបដិេសធ
—មនុស� េឃញេទ េហយខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងម់នអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួពួកេគេទ តេទ។
អនកដឹងពីអ�ីែដលខញុ ំចងនិ់យយ អ�ីែដលខញុ ំេ  “រកិគី រគីី�” ពួកេគមនអ�ីែដល
ពួកេគបនេធ�។ ខញុ ំបនអធិបបយេ�យភពេ�ម ះ�តងទ់ងំអស់ េហយ�ពះបន
ប ជ ក�់�ម�គបម់េធយបយ។ “េហយ�បសិនេបពួកេគមនិចងេ់ជ � េហតុអ�ី ទុក
ឱយពួកេគេ ែតេគេ ។”
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23 ខញុ ំនឹងេឡងេ ទីេនះេដមបចូីលរមួជមយួ ប៊ុត េ រដូវស�ឹកេឈ�ជះ
ខងមុខេនះ សូមចបេ់ផ�មេស� កពកេ់ ទីេនះ។ រងច់េំ ទីរេ��ថ ន សូម
ឱយសកនិ់ងពុកចងក របស់ខញុ ំដុះេចញមក។ េហយ�បសិនេប�ពះអមច ស់ចងឱ់យខញុ ំេ
កែន�ង�េនះ �ទងនឹ់ងប ជូ នពកយមកខញុ ំ េហយខញុ ំនឹងចុះេ េហយេធ��។
24 េហយេ �មផ�ូវេ ៃថងេផ�ងេទ ត �ទងប់នប ឈបខ់ញុ ំ។ េហយខញុ ំបនេឃញ
កែន�ង…អ�ីែដលខញុ ំកំពុងមក។ ខញុ ំ—ខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រេ រកអ�ីេផ�ងឥឡូវេនះ។
េហយខញុ ំគិតថេ េពលខញុ ំេ ដល់ផទះ ខញុ ំនឹងេធ�នូវអ�ីែដលេយងេ ថករនិយយ
ពីេបះដូង �បែហលជ�ក�់េ េលែខ��ត ់ េហយបនទ បម់កេហយដូេចនះ
�ធរណជននឹងេឃញពីមូលេហតុែដលករផ� ស់ប�ូរភ� មៗ។
25 ឥឡូវេនះកូនៗេអយសូមអនុ ញ ត…សូមឱយមនពកយអធិ�� នបន�ិច។
26 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងមនអំណរគុណចំេពះេពលេវ�េនះេដមបដឹីងថ
េយងបនជួបជំុគន េ ទីេនះ េកមងនិងចស់និងវយ័ក�� ល។ េហយេយងបន
ជួប�បជំុគន េ ខងេនះៃនភពអស់កលប ជថមីម�ងេទ តេដមបនិីយយអំពី�ទង ់ និង
អំពីអ�ីែដលទកទ់ងនឹងជីវតិអស់កលបជនិចច។
27 េហយយុវជនទងំេនះបនអងគុយេ ទីេនះយបេ់នះ ពួកេគខ�ះបនកំពុង
ប ចបក់រសិក� ខ�ះបនប ចបក់រសិក�េហយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ �ពះជមច ស់
េអយ មនអ�ីែដលបនេកតេឡងែតប៉ុនម នេម៉ងមុនេពលមនករភញ កេ់ផ�លដធ៏ំ
ឬករផទុះដធ៏ំមយួ បនេកតេឡងេ េលភនខំងេល េ ភគខងេជងៃនតុកសុន
េ េពលែដលពួកេទវ�របស់�ពះអមច ស់ចុះមក។ ខញុ ំចពីំអ�ីែដលបននិយយ
េហយ—េហយជពិេសសអំពីយុវជន។ ទូលបងគំសូមអង�រ �ពះអងគ េដមបជីួយេយង
ឱយយល់។ េហយេតទូលបងគំ�ចនិយយអ�ីេ កនយុ់វជនទងំេនះេ យបេ់នះ
ែដលនឹងជួយពួកេគកនុងដំេណ រេ មុខ។ ដបតិ �ពះអមច ស់េអយ េយងទងំអស់គន
�តវករជំនួយេនះេ េពលេនះ។
28 សូម�បទនពរេយងជមយួគន ។ អតេ់ទសបបេយង។ េហយ�បសិនេប
មនអ�ីែដលេយងបនេធ��ងំពីេយងេ ទីេនះ �មនិគប�់ពះទយ័�ទងេ់ទ េយង
អធិ�� នសំុអភយ័េទសឱយេយងចំេពះករេនះផង។ ដបតិេយងដឹងថ ៃថងេនះ
េយងគម ន—គម នករធនពីៃថងែស�កេទ។ េយងមនិដឹងថៃថងែស�កនមំកេរ ងអ�ី
េទ។ េយង�តវែតេ�ត មខ�ួនេ ៃថងេនះេដមបជីួបៃថងែស�ក។ េហយឱ�ពះវរបិ�េអយ
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មនែតផ�ូវមយួគតែ់ដលេយងដឹងេដមបេីធ� េនះគឺេដមបេីរ បចំជួប�ទង ់ េ�យេយង
ដឹងថេយងទងំអស់គន នឹងេធ��។ េហយេយង�តវែតជួប�េ េពលខ�ះ មនិថ
េ�យសន�ិភព ជមតិ�ភក�ិឬជកូន ឬជស�តវ។ េ ឆង យពីេនះ �ពះអមច ស់ េយង
នឹងគម នអ�ីេ�កពីជកូនជទី�ស�ញ់របស់�ទងេ់ឡយ។ សូមឱយអ�ីៗទងំេនះែដល
េយងសំុ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ �ែមន៉។

29 ៃថងេនះ ខណៈេពលែដលខញុ ំកំពុងកតេ់ ម  េ �ពឹក�ពលឹម ខញុ ំបនរកេឃញ
កែន�ងមយួេ កនុង�ពះគមពរី ខញុ ំគិតថនឹងជេរ ងល�ែដល�តវ�នេ េពលេនះ។
េហយ�គឺជ…�បែហលជមនិសមរមយេពកេទ ប៉ុែន�ខញុ ំគិតថ�គនែ់តស�មប…់
�គនែ់តជ—�គនែ់តពីរបីនទីេដមបនិីយយ។ ខញុ ំចង�់នេរ ងេនះេចញពីជំពូកទី
១៨ របស់លូក។ អនកនិពនធដំណឹងល�ទងំបនួសរេសរអំពី�។ ជំពូកទី ១៨ និងខ
ទី ១៨។

មននមុនឺមន កទូ់លសួរ�ទងថ់ ឱេ�ក�គល�េអយ េត�តវឲយខញុ ំេធ�
ដូចេម�ច ឲយបនជីវតិរស់អស់កលបជនិចច?

�ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលតបថ េហតុអ�ីបនជអនកេ ខញុ ំថ ល�
ដូេចនះ គម នអនក�ល�េឡយ មនែតមយួប៉ុេ�� ះ គឺជ�ពះ។

អនកបន�គ ល់ប ញត�ទងំប៉ុនម នេហយ ែដលថ កុំឲយផិតឲយេ�ះ កុំ
ឲយសំ�បម់នុស�ឲយេ�ះ កុំឲយលួចឲយេ�ះ កុំឲយេធ�ជទីបនទ ល់ែក�ង
ឲយេ�ះ ចូរេគរព�បតិបត�ិដល់ឪពុក…ម� យ។

ែតគត…់ទូលេឆ�យថ ខញុ ំបនកន�់មេសចក�ីទងំេនះ �ងំែតពី
េកមងមកេហយ។

កល�ពះេយសូ៊វបនឮដូេចន ះ េនះកម៏ន�ពះបនទូលេ គតថ់ អនក
េ ខ�ះេសចក�ី១េទ ត: ដូេចនះ…ចូរេ លករ់បស់�ទពយអនកទងំប៉ុនម ន
ែចកទនឲយដល់ពួកអនក�កី�កេ …េនះអនកនឹងបន�ទពយសមបត�ិ េ
េល�ថ នសួគវ៌ញិ រចួចូរមក�មខញុ ំចុះ។

30 ខញុ ំគិតថ ពកយថ ចូរមក �មខញុ ំ េនះគឺជដំបូនម នដល៏�បំផុតែដលខញុ ំ�ចផ�ល់
ឱយ�បសិនេបខញុ ំកំពុងនិយយជមយួេកមងៗមយួមុនឺនក ់ ឬ�បសិនេបខញុ ំនិយយ



8 �ពះបនទូលជសេម�ង

ជមយួអ�ីែដលជខញុ ំ។ �ជប ជ  េហយជេរ ងធំបំផុតែដលខញុ ំគិតថមនិធ� បម់ន
ផ�ល់ជូនអនក� េហយជពិេសសយុវវយ័ “�មខញុ ំ។”
31 អនកនឹងេធ��មនរ�មន ក។់ ឥឡូវេនះ អនក�គនែ់ត…អនក�ចចងចេំរ ង
េនះ។ អនកនឹងេធ��មនរ�មន ក។់ េហយរេប បែដលអនកេធ��មបុគគលេនះ �តវ
�បកដថអនកេនះកំពុង�មអនក�។ េឃញេទ? េយង…
32 ប៉ុលធ� បនិ់យយថ “េធ�ជអនកេដរ�មខញុ ំដូចខញុ ំមកពី�ពះ�គីសទ។” កនុងនយ័
េផ�ងេទ ត “ដូចខញុ ំេដរ�ម�ពះ�គីសទ អនកក�៏មខញុ ំែដរ។”
33 េហយឥឡូវេនះ េ ចំណុចរបតេ់នះ េនះ—ដំ�កក់លៃនជីវតិែដលេយង
ទងំអស់គន មក។ េហយេ�ចនដងេហយែដលអនកលឺខញុ ំយំ “រកិគី រគីី�” និងេរ ង
ខ�ះ។ � �ជសមយ័កល។ �ជសមយ័ែដលេយងកំពុងរស់េ ។ �ពិតជ
មនិែមនជមនុស�ទងំេនះេទ។
34 មនុស�ទងំេនះគឺជមនុស�ដូចេយងែដរ។ េកមងៗទងំេនះេ ទីេនះជមយួ
កំ�តេ់ក� ទងំេនះ រតចុ់ះេឡង�មផ�ូវ េហយេដរ�មផ�ូវពួកេគកំពុងជកប់រ ី
និងផឹក�� េហយេកមង�សីេស� កពកអ់សីលធម ៌ េហយេរ ងអ�ីៗ គឺេកមង�សីនិង
េកមង�បសដូចេយងែដរ។ េឃញេទ? ពួកេគជមនុស�។ ពួកេគ�ស�ញ់។ ពួកេគ
ហូប។ ពួកេគផឹក។ ពួកេគេគង។ ពួកេគដកដេង�ម។ ពួកេគ�តវ�� ប។់ ពួកេគជ
មនុស�ដូចេយងែដរ។ េហយពួកេគេ ែតមន…
35 ពួកេគមនវ ិ ញ ណ��កក។់ ពួកេគមនិដឹង�េទ។ មនិែមនេ�យ�រែត
—ពួកមនុស�ទងំេនះេទ ប៉ុែន�េ�យ�រែត េពលខ�ះ េមដឹកនខំ�ះែដលពួកេគ
េដរ�មបនដឹកនពំួកេគកនុងផ�ូវខុស។
36 ឥឡូវេនះអនកជេកមង�សីនិងេកមង�បសដឹងចបស់ជងេនះ។ អនកយល់។ អនក
�តវបនេគបេ�ង ន�បេសរជងេនះ។ អនកមនឪពុកម� យល� ករបណ�ុ ះប�� លល�
ជង ករេធ�អ�ីមយួដូចេនះ។ អនកដឹងចបស់ជង។
37 ប៉ុែន�ពួកេគមនិេឃញេទ ពីេ�ពះ�ពះវ�ិរែដលពួកេគេ គឺជ�ពះវ�ិរទំេនប
មនលកខណៈទំេនប។ េហយពួកេគ—ពួកេគ�គនែ់តរស់េ ស�មបៃ់ថងេនះ កនែ់ត
មន�បជ�បិយ។ េហយ អូ ខញុ ំេអយ! អ�ី…សីលធមក៌� យជគុណធមស៌�មប់
ពួកេគ។ េឃញេទ? ដូេចនះពួកេគ អ�ីដូច…ដូចែដលខញុ ំបននិយយម�ងរចួមកេហយ
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េ កនុងករសែម�ងមយួែដលខញុ ំបនេឃញេ ទីេនះ មនិយូរប៉ុនម ន ពីសូដុមនិងកូ
ម៉ូ�៉ ែដល ស�ីអភព័�េនះនិយយ—េ ឡុត “អ�ីែដលអនកេ ថអសីលធម ៌ខញុ ំេ ថ
គុណធម។៌”

38 �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ដូចេ សមយ័ណូេអែដរ �នឹងេកតេឡងេ េពល
កូនមនុស�យងមក។” ដូេចនះេយង�តលបេ់ កែន�ងេនះម�ងេទ ត។

39 សូម�កេឡកេមលមតិ�មន កេ់នះ ពីរបីនទីែដលេយងបន�ន។ គម នអ�ីែដល
គួរឱយឆងល់េឡយែដលេកមងេនះេកតេ កនុងផទះដល៏�ដូចកូនរបស់អនកែដរ។ គត�់តវ
បនចិ ច ឹមបីបចជ់មយួឪពុកម� យល�។ េ�ពះ�បង� ញឱយេឃញេ េពលែដល
�ពះេយសូ៊វបនបង� ញបទប ជ របស់�ពះដល់គត។់ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបន
កន�់មករទងំេនះ�ងំពីេ េកមង។” �បនបង� ញថគតម់ន—គតធ់� ប—់
គត�់តវបនេគចិ ច ឹមបីបចេ់ឡងយ៉ង�តឹម�តវ។ គតម់និែមន�គនែ់តជករចប់
យកេទ។ េហយអនកដឹងេទ គត—់គត�់តវបនេគនឱំយដឹងថអ�ីែដល�តឹម�តវ េកមង
ៗដូចអនកទងំអស់គន ែដរ។ �បែហលជមកេ�កមម� យនិងឪពុកែដលេកតខ� ច
�ពះ—េ —េដមបបីេ�ង នគតឱ់យបន�តឹម�តវេ េពលគតេ់ េកមង។ អ ច ឹង �
ល�។

40 �បែហលជេ តូច ម� យរបស់គតម់នមហិចឆ�ខពស់ចងឱ់យគតក់� យជ
បុរសអ�ច រយេ ៃថង�មយួ។ ឪពុករបស់គតម់នលុយ ែដល�ចឱយគត់
េរ ននិង—និងផ�ល់ករអបរ់ដំល់គត ់ ែដលគត�់ចេធ�បន… គតនឹ់ងទទួល
បនករអបរ់លំ� េហយ�ចក� យជអ�ីមយួេ កនុងពិភពេ�ក។ េហយេ�យភព
េ�ម ះ�តងរ់បស់ម� យនិងឪពុកេនះ អបរ់កូំនេនះ េហយ�បែហលជដល់េពលប ចប់
ករសិក�របស់គតដូ់ចអនកែដរ សូមេមល េពលេវ�ែដលគតប់នឆ�ងកត់
��េរ នេហយទទួលបនករអបរ់រំបស់គត។់ គម នអ�ីែដលគួរឱយឆងល់េឡយ
ែដលគត�់បែហលជមនេមទនភពនិងរកី�យ—ៃនជីវតិម� យនិងឪពុកេនះ។
គម នអ�ីសង�យ័េទ េ សមយ័េនះគតម់នេសះល� ដូចជអនកមន�ន និងឪពុក
និងម� យល�ដូចអនកទងំអស់គន មន ែដលបនេឃញអនកមនសំេល កបំពកល់�
េហយ—និងរថយន�មយួ និង�ច…េហយ�គនែ់តរកី�យនឹងជីវតិ�គនែ់តជអ�ី
ែដលអនកមនេ ៃថងេនះ។
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41 េហយឪពុកនិងម� យេ ជមយួ…ករអធិ�� នឥតឈបឈ់រ េនះ—ថ
កូន�បសរបស់ពួកេគនឹងមនិក� យជមនុស��ម ញ េនះេទ ថគតន់ឹងក� យជ
មនុស�អ�ច រយ។ ឪពុកម� យទងំអស់ចងប់ន�។ េតអនកឮ�ពះេយសូ៊វសំេ
េ េលប ញ ត�ិេនះេទ “សូមេគរពឪពុកនិងម� យរបស់អនក” បនទ បម់កឈប?់
េឃញេទ? េហយេនះគឺជមហិចឆ�របស់ឪពុកម� យ�គបគ់ន  ែដលចងេ់ធ�ឱយបន
ល�បំផុតស�មបកូ់នៗរបស់ពួកេគ ែដលពួកេគ�ច អបរ់ពំួកេគ ផ�ល់ឱយពួកេគនូវ
អ�ីែដល�បែហលជពួកេគមនិ�ចទទួលបន។ េនះគឺជ�រមមណ៍ែដលខញុ ំមនចំ
េពះកូនៗ របស់ខញុ ំ។

42 ខញុ ំគិតថេពលខ�ះេ ��េរ ន ឥឡូវេនះ ខញុ ំគិតថប ជូ នេបក៊គីនិង��៉
និងយ៉ូែសបចូលេ កនុងវទិយល័យនិងអ�ីៗទងំេនះ េតអ�ីែដលកំពុងេកតេឡង? ខញុ ំ
គិតថខញុ ំនឹងយកពួកេគេហយ�តលបេ់ ភនវំញិ និង—េហយចិ ច ឹមពួកេគេឡងេ
ទីេនះ…ដូចជជនជតិឥ�� រស់េ ។

43 ប៉ុែន�េនះគឺជអ�ីែដលេកតេឡង។ អ�ីែដលេ កនុងកុមរនឹងេចញមក។ មនិថ
�េ ទី�េទ �ទទួលបន �នឹងេចញមកេ�ក។ �បសិនេប���កកេ់ ទីេនះ
�នឹងេចញមកេ កនុងជំរុឥំ�� ។ �បសិនេប�ល�េ ទីេនះ �នឹងេចញមកកនុង
ជំរ�ំមយួ។ េឃញេទ? �ជអ�ីែដលេ កនុងខ�ួនេកមង ករតុបែតងខ�ួនរបស់
េកមង អ�ីែដលេ ខងកនុងអនក។ េហយអ�ីែដលជអនកេ េពលេនះគឺជអ�ីែដលអនក
�បែហលជេ សល់េពញមយួជីវតិរបស់អនក។ អនកសថិតេ កែន�ងផ� ស់ប�ូរ។

44 េតអនកដឹងអ�ីេទ? ៨៦ភគរយៃនករែ�បចិត�េជ មករក�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�តវបន
េធ�មុន�យុ ២១ ឆន ។ំ �បង� ញ�។ សថិតិបង� ញ�។ ៨៦ ភគរយែដលមករក
�ពះ�គីសទមុនេពលពួកេគមន�យុៃមភមយួ។ អនក បនទ បពី់អនកឆ�ងកត�់យុេនះ
អនកកនែ់តមនភពរងឹមឬំេរ បចំ�មវធីិរបស់អនក។ អូ �ពិតជ�ចេ រចួ �បកដ
�ស់។ ពួកេគមកេហយមន�យុ៧០ ៨០ឆន  ំប៉ុែន��ក�ម�ស់។ េឃញេទ?

45 អនកបេងកតខ�ួនឯងេ េពលអនកេ េកមង។ អនកកំណតម់ហិចឆ�របស់អនកេ
អ�ីែដលអនកចងេ់ធ� និងអ�ីែដលអនកកំពុងពយយមសេ�មចបនកនុងជីវតិ។ អនកគិតពី
�។ េហយដូចែដលអនកគិត ពិត�ស់ ចិត�របស់អនក ��តវបនបង� ញេ កនុង
គំនិតរបស់អនក េ�យអ�ីែដលមនិ�គ ល់—ែដល�គបដណ� បចិ់ត�របស់អនក។ េហយ
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េ េពលែដល�េកតេឡងេ កនុងគំនិតរបស់អនក បនទ បម់កអនកនិយយ�ថអនក
នឹងេធ��។ េហយបនទ បម់កមហិចឆ�របស់អនកជំរញុអនកឱយសេ�មច�។

46 ដូេចនះម� យនិងឪពុករពឹំងថយុវជនេនះនឹងេធ�…មហិចឆ�របស់គតគឺ់អ�ច រយ
�បក�់គប�់គនេ់ដមបអីនុវត��។ េហយបនទ បម់កេ�យគម នករសង�យ័ បន
អធិ�� នថេនះ—យុវជនេនះនឹង—នឹងទទួលបនឱកសេនះ។ អនកេឃញេទ
ពួកេគ—ពួកេគបនេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលពួកេគ�ចេធ�បន។ គត�់បែហលជមន
េសះល� េហយ—េហយ�បែហលជមនករេពញនិយមយ៉ងខ� ងំកនុងចំេ�ម
ស�ី។

47 េហយអ�ីែដលនឹងេ ស�មបប់ុរស នឹងស�មប់ ស�ី ផទុយេ វញិសូមេមល
េ�ពះេយងកំពុងនិយយអំពីជីវតិមនុស� �ពលឹងទងំបុរសនិង ស�ី។

48 េហយបនទ បពី់ឱកសទងំអស់ែដលេកមង�បសមន សូមេមល គត់
បនក� យជ “ផ�ូវងយ�សល” េយងេ �អ ច ឹង េ កែន�ងែដលគតម់និ
ចបំច�់ពយបរមភេ�ចនេពក។ ឪពុកម� យរបស់គតម់នលុយ។ គតម់ន…
គតម់នខ� ងំ�ស់…គតក់� យជអនក�គប�់គង។ �ពះគមពរីសំេ េល�េ
ទីេនះ…កនុងនមជអនក�គប�់គងវយ័េកមង អនកមន។ េហយេយងេឃញ…េ េកមង
�បែហលជកនុងវយ័ជំទងរ់បស់គតេ់ទបែតេចញពី��េរ ន �គនែ់តេចញពីករ
ប ចបក់រសិក��បែហលជពីរបីសប� ហ៍មុនឬអ�ីមយួគតប់នក� យជ… គត់
គឺជអនក�គប�់គង េហយគតម់នអ�ីៗទងំអស់ែដលេបះដូង�ច�បថន ចងប់ន។

49 េហយេកមង�បសមនិែមនជរកីគីទំេនបេទ។ គតជ់េកមងល�។ ខញុ ំេជ ថ
េ េពលលូកបនសរេសរអំពី� ឬម៉កុស ខញុ ំេជ ថេនះគឺ�ពះេយសូ៊វបនសម�ងឹ
េមលគត ់ េហយដកដេង�មធំ េ�ពះ�ទង�់ស�ញ់គត។់ េឃញេទ? មនអ�ីមយួ
អំពីេកមង។ មនបុគគលិកលកខណៈដល៏�មន កែ់ដលជបជ់មយួេកមងេនះ។ េតគតម់ក
ពី�? េចញពី�គ�រដល៏�មយួែដលបនបេ�ង នគតនូ់វប ញ ត�ិរបស់�ពះ េហយ
េឃញថគតប់នរក��។ េហយគតប់នេធ���ងំពីេ េកមង។

50 េហយេកមង�បសមនមហិចឆ�។ គតច់ងប់នជីវតិអស់កលប។ គតប់ន
និយយថ “េ�ក�គល� េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីេដមបទីទួលជីវតិអស់កលប?”
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51 សូមេមល អ�ីៗទងំអស់ែដលអនកមនេ កនុងពិភពេ�ក ប៉ុែន��ពលឹងេ
ខងកនុងអនក�បបអ់នក មនអ�ីែដលអនក�តវករែដលអនកមនិមន។ �គនែ់តេ�យ
�ទពយសមបត�ិ…ឬ�មនិែតងែតមន�ទពយសមបត�ិេទ។ ��ចជ �បជ�បិយ �សី�� ត
ខ�ះ នងមនស�មស់របស់នងែដលនង�ចគិតដល់។ �បែហលជនងមន
�បជ�បិយភពខ� ងំេ ��។ �បែហលជេកមង�បស�ចទទួលបនេកមង�សី
�ែដលគតច់ងប់ន។ គតម់ន�រមមណ៍ថគតម់នសុវតថិភព។ េនះមនិែមន
ជសុវតថភិពេទ។ �នឹងរ�តដូ់ចផក េ ទី�ល។ េឃញេទ? �នឹងេ ។ នឹង
មនិយូរេទ។ �គនែ់តពីរបីេវនៃន�ពះ�ទិតយ បនបត ់ បនទ បម់កអនកមន�ពលឹង
ែដល�តវរស់េ ជេរ ងរហូត។

52 េហយេកមងេនះ�តវែតមនបុគគលិកលកខណៈល� េ�ពះគតប់នថ� យខ�ួន
ដល់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េ�យដឹងថគតប់នលុតជងគង។់ គតប់ននិយយថ
“េ�ក�គល� េតខញុ ំ�ចេធ�អ�ីេដមបមីនជីវតិអស់កលប?”

53 �ទងប់ននិយយថ “េហតុអ�ីបនជអនកេ ខញុ ំថល�” បននិយយថ
“េ េពលអនកដឹងថមនែតមយួេទែដលល� េហយេនះគឺជ�ពះ?” េឃញេទ? េត
យុវជនរបូេនះបនបង� ញអ�ីខ�ះេ កនុងេរ ងេនះ? ថ�ទងគឺ់ជ�ពះ។ េឃញេទ? �ទង់
មនបនទូលថ “អនកដឹងពីបទប ជ ។ ចូររក�ពួកេគ។”

បននិយយដូេចនះ គតប់ននិយយថ “បទប ជ អ�ី េ�ក�គ?”

54 �ទងត់បថ “បទប ជ ៃនករេគរព ‘ឪពុកនិងម� យរបស់អនក’ ជេដម។”

55 គតប់ននិយយថ “េនះខញុ ំបនេធ��ងំពីយុវវយ័របស់ខញុ ំ។ សូមេមល ខញុ ំបន
េធ�ករេនះ។”

56 �ទងម់នបនទូលថ “េទះយ៉ង�អនកកំពុងខ�ះអ�ីមយួ។ េ លកអ់�ីែដល
អនកមនេហយែចកចយដល់អនក�ក េហយមក�មខញុ ំ។”

57 ឱកសអ�ីេ ! េនះ�ចជេព�តស យ៉កុប ឬយ៉ូ�នមន កក់នុងចំេនមពួកេគ។
សូមេមល េកមងេនះ�តវបនបណ�ុ ះប�� លនិងចិ ច ឹមបីបច�់តឹម�តវ េហយ�តវ
បនបង� ញដល់�ពះ�គីសទ េដមបេី�ប� េ កនុងសក� នុពលទងំអស់ែដលគត់
មនេ កនុងគត ់ េដមបេី�ប�បែហលជករអបរ់ ំ េកមងអនកមនឥទធិពល កែន�ងែដល
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គត�់ចបង� ញពីដំណឹងល� េហយគតេ់ ែតបដិេសធ។ អ�ី—អ�ីែដលជេរ ង
េ�ល�លស�មបេ់កមង�បសេនះ! េឃញេទ?
58 “មក�មខញុ ំ។” ឥឡូវេនះ សូមេមល គត�់តវែតេធ��មនរ�មន ក។់ ឥឡូវេនះ
គត�់តវែតេធ��មឥទធិពលរបស់មនុស�ែដលគត�់តវបនផ�រភជ បជ់មយួ នឹង
ឥទធិពលរបស់នរវីយ័េកមងមយួចំនួន ឥទធិពលខ�ះៃន�កមេកមងទំេនងែដលគត់
�តវបនផ�រភជ បជ់មយួ មតិ�រមួករងររបស់គតេ់ ��េរ ន ឬេធ��ម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េ កនុងភពល�របស់គតទ់ងំអស់ គតេ់ ែតដឹងថគតម់និ
មនជីវតិអស់កលបេឡយ។

កុមរេអយ េនះេហយជអ�ីែដលអនក�តវគិត។ េឃញេទ?
59 ឥឡូវេនះសូមេមលេកមង�បសេ យបេ់នះ េតគត�់ចជអ�ី េហយគតជ់
អ�ីេ យបេ់នះ។ គតេ់ កែន�ង�មយួ។ គតជ់មនុស�។ គតេ់ កែន�ង
�មយួ។ គតក់ំពុងរងច់�ំល�កម។ គតក់ំពុងរងច់កំរជំនុំជ�មះេ ៃថង
េនះ េ�យបដិេសធឱកសដូចគន �តវបនបង� ញដល់អនក េសទរែតសថិតេ េ�កម
កលៈេទសៈដូចគន  កូនល� បុគគលិកលកខណៈល� ឪពុកនិងម� យល� អ�ីែដល
អនកមន កំុបចេ់ធ�ករ េលកែលងែតអនកចង។់ េឃញេទ?
60 ប៉ុែន�មនអ�ីេផ�ងេទ តែដលេ ជមយួេនះ។ មនអ�ីែដលេ ជមយួេនះ។
�ពះបនទូលេនះ េ យបេ់នះ មនិែដល�� បេ់ឡយ។ �េ ែតជប � �បឈមរបស់
យុវជនយុវនរ�ីគបរ់បូ “មក�មខញុ ំ។” េឃញេទ?
61 �ពះបនទូលនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។ េពលអនកនិយយអ�ីកេ៏�យ �គនែ់តចងចំ
ថ មនិថ�សថិតេ កនុង�នរបស់អនកេ�យសមង ត ់ មនិថេ កនុងេវទិកេទ
មនិថ�េ �ជងផ�ូវជមយួមតិ��បសឬមតិ��សីរបស់អនកេទ មនិថេ ទី�កេ៏�យ
�មនិែដល�� បេ់ឡយ។ �ជ—��តវែតរស់េ ជេរ ងរហូត។
62 េ េពលខញុ ំេឃញេកមង�សីេនះែដលខញុ ំ…េ យបេ់ផ�ងេទ តេ កនុងនិមតិ� �សី
�� តវយ័េកមង ��សែម�ងហូលីវដូ េហយខញុ ំបនេឃញនង ជិត�� ប ់ េហយ
ពយយមរកជំនួយ។ នងបន�� បេ់�យ�រគងំេបះដូង ក ញ ម៉ុនរ ៉។ូ េហយ
េនះគឺជពីរឆន មំុន េហយខញុ ំបនេឃញនង�� ប។់ េហយពីរៃថងេ�កយមកនង
បន�� ប។់
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63 បនទ បម់កេ យបម់យួេទ ត ខញុ ំបនលឺសំេលងរបស់េកមង�សីេនះ។
យ៉ងេមច៉? េកមងៗបន�បបខ់ញុ ំថ “ប៉េអយ អនកចូលកនុងទេន�ែដលគម នករ�តលប់
មកវញិេឡយ �គបេ់ពលេវ�។” បននិយយថ “ពួកេគមនករេលងដូចេនះ េ
យបេ់នះ។” ពួកេគបន�បបខ់ញុ ំេ យបជ់ក�់កម់យួែដល�នឹងមកដល់មយួឬពីរ
សប� ហ៍មុនេម៉ង។ ខញុ ំគិត “អ ច ឹង ខញុ ំចងេ់ឃញដូេចនះ េ�ពះខញុ ំបនចុះពីទេន�េនះពីរ
េ បីដង �បែហល�បដំង ខញុ ំគិត។” អ ច ឹង ខញុ ំ—ខញុ ំចងេ់ឃញ�។
64 េហយក ញ ម៉រលីីនម៉ុនរ ៉បូនេធ�សកមមភពេនះ។ ែមនេហយ េនះគឺជ
េកមង�សីែដលខញុ ំបនេឃញេ កនុងនិមតិ�។ េហយនងេ ទីេនះ គឺជរបូភព និង
សកមមភព ែដលជសកមមភពែដលនងបនេធ�េ េលទេន�ែដលគម នករ�តលប់
មកវញិ េ េពលនងថតរបូេនះ �បែហលជដប�់បឆំន មំុន។ �ជរបូភពចស់
�បែហលជៃមភឆន មំុន។ េហយនងបន�� បពី់រឆន េំហយ។ េហយេ ទីេនះនង
មនជីវតិរស់េឡងវញិ �គបស់កមមភពនិង�គបព់កយ។ េឃញេទ? �េ ែតជប់
េ កនុងកែសតម៉េញ៉ទិចរហូតដល់�រស់េឡងវញិ។
65 មនិ�តឹមែតប៉ុណ�ឹ ងេទ ប៉ុែន�អ�ីៗទងំអស់ែដលេយងនិយយគឺេ រស់។ �គប់
ពកយែដលេយងនិយយមនិ�ច�� បេ់ទ។ ករចូលមកកនុងបនទបគឺ់ជ�ពះបនទូល
ឥឡូវេនះ ជទ�មងម់នុស�។ ទូរទស�នយ៍ក�។ អនក�ចនិយយេ ទីេនះ េហយ
ពួកេគលឺអនកេ ជំុវញិពិភពេ�ក ែដលជវនិទីដូចគន ។ សូមបែីតមុនេពល
ែដលអនក�ចលឺ�េ កនុងបនទបេ់នះកេ៏�យ �េធ�ដំេណ រជំុវញិពិភពេ�ក �ម
េអឡិច�តនិក។
66 េហយេអ�កងដ់អ៏�ច រយរបស់�ពះជអនកចប។់ េហយ�ល់ចលននិង�ល់ទេង�
ែដលអនកេធ� អនក�តវែត�បឈមជមយួករជំនំុជំរះ។ េឃញេទ? ដូេចនះយុវជនេអយ
�ជេរ ងល�ែដល�តវឈបគិ់តអំពីេរ ងទងំេនះ េមលចុះ េ�ពះអនកនឹងជួប�ម�ង
េទ ត។ េឃញេទ?
67 សូម�ម�នយុវជនេនះ ឱកសែដលគតម់នេហយ�កខ់�ួនអនកជំនួស
កែន�ងគត។់ េហយេកមង�សីមន កគឺ់ដូចគន នឹងេបកគីនិងម៉រលីីនែដរ ដូចជអនក
កំពុងឈរេ កែន�ងរបស់គតែ់ដរ េហយអនក�ចឮសំេឡងេនះែដលេ រស់។
68 �េ ែតមនជីវតិ។ �េ ែតមនចលន។ វទិយ� ស�និយយថ
“កនុងរយៈេពលៃមភឆន ចំបព់ីេពលេនះេ  ពួកេគនឹងចបយ់កសំេឡងដពិ៏តរបស់
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�ទងែ់ដល�ទងម់នបនទូល កលពីពីរពនឆ់ន មំុន។” �េ ែតមនជីវតិ។ ដូចជ
�គសែដលធ� កក់នុងម�សមុ�ទ រលកមនិែដលឈបេ់ឡយ។ �េ ដល់�ចងំ
ចមង យ�បព់នម៉់យល៍ េហយ�តលបម់កវញិ។

69 េ េពលែដលសំេឡងមយួ�តវបនេគនិយយេ កនុងខយល់ដូចេនះ �
មនិែដល�� បេ់ឡយ។ គម នអ�ីែដលអនក�ចនិយយេ កនុងករជំនុំជំរះេឡយ។
�េ ទីេនះ��ប។់ នឹងមនសំេឡងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទេដញៃថ�យុវជនេនះ
“មក�មខញុ ំ” េហយគតង់កេចញ េ េលេអ�កង ់ ភពេ�កេ  េ�ពះគត់
មន�ទពយកនុងៃដេ�ចន។ េឃញេទ? េយង�បែហលជមនិមនសូមបែីត…មនិែតងែត
�តវករលុយេទ។ ��ចជរបស់េផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? អ�ីកេ៏�យែដលេយងមន
ជងអ�ីែដលេយងេ  េឃញេទ �នឹងក� យជ�បកស់�មបេ់យង។ �ក� យជអ�ី
ែដលបំផ� ញេយង។

70 ឥឡូវេនះសូម�មេមលគតប់ន�ិច។ េតមនអ�ីេកតេឡងេ េពលគតង់ក
េចញ? គតម់និបន�� បសំ់េឡងរបស់�ពះ�គីសទេនះេទ។ គតប់នេ ជមយួ
មតិ�ភក�ិរបស់គត។់

71 ែដល កូនរបស់អនក អនក�ល់គន ជេកមងល� េហយអនក�តវមនមតិ�ភក�ិ ប៉ុែន��តវ
េមលថេតមតិ�អនកជមតិ�ែបប�។ �បសិនេបមតិ�េនះកំពុង�ម�ពះ�គីសទ សូម
េ ជមយួមតិ�េនះ។ េដរ�ម�ពះ�គីសទ ែដរ។ ប៉ុែន�េបមនិដូេចនះេទ សូមកុំេធ�។

72 េ�ះេមលគត។់ េយងដឹងថ គត�់បែហលជទុកមតិ�ភក�ិរបស់គត។់ គត់
ក� យជអនក�គប�់គងដអ៏�ច រយ។ េ េពលេនះគតគឺ់ជអនក�គប�់គង។ េ�កយមក
េយងេឃញថគតម់នភពរងុេរ ងរហូតដល់គត—់គត—់គត�់តវសងជ់�ងក
បែនថមេដមប�ីករ់បស់របរចូល។ េហយបនទ បម់កគតនិ់យយេ កនខ់�ួនឯងថ
បនទ បពី់គតច់ស់េ  េហយករខ�ល់ខ� យពីជីវតិវយ័េកមងនិងអ�ីៗបនកន�ងផុត
េ េហយ អ�ីទងំអស់ែដលគតប់នេធ��បែហលជសបបយ។

73 េ េពលបុរសចំ�ស់ឬ ស�ីចំ�ស់ ដូចជខញុ ំ �បពនធខញុ ំ ម� យនិងប៉របស់
អនក គម នអ�ីពិបកែដលពួកេគ�ចគិតដល់េឡយ។ ពួកេគមនិ�ច មនិចងេ់ចញ
—េហយរត�់មផ�ូវចុះេឡងេទ អនកដឹងេទ ដូចជ—ដូចជយុវជននិង ស�ីវយ័េកមង។
កលបរេិចឆទ េហយអនក�នឹងក� យជ�បពនធឬប�ីរបស់អនក ឬ េឃញេទ ពួកេគមនិ
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មនេ កនុងចិត�របស់ពួកេគេទ។ ពួកេគ ពួកេគមនកូន ពួកេគចប�់រមមណ៍។ េនះ
នឹងក� យជអនកទងំអស់គន  ៃថងែស�ក េបមនៃថងែស�ក។ េឃញេទ?

74 េហយសូមេមលមតិ�េនះ រមួជមយួ �បែហលជ…�បែហលជគតម់និែដល
េរ បករេទ។ េទះយ៉ង�កេ៏�យ គតគ់ឺជអនក�គប�់គងដអ៏�ច រយ។ េហយគត់
បនអងគុយេល…

75 េហយដូចេ ទី�កងេយរ�ូឡិម ែដរ េ ៃថងេនះ ពួកេគបរេិភគេ េលដំបូល
េពលៃថង េ េពលែដល��តជក ់េចញេ េពល�ង ច។

េហយេយងរកេឃញតួអងគមយួេផ�ងេទ តែដលបង� ញជមយួគត ់ គឺ
អនកសំុទន។

76 េហយបុរសេនះ �តវបនេគចិ ច ឹមបីបចេ់ឡង—េដមបេីគរពអនកជិតខង
េហយេធ�ចំេពះអនកដៃទដូចអនកេផ�ងេទ តេធ�ចំេពះអនកែដរ។ សូមេមល េ�យ
បដិេសធករេ របស់�ពះ�គីសទ ទីបំផុត… េមលេ  េកមង�បសមន ក�់តវបន
ចិ ច ឹមបីបចេ់ កនុងផទះែបបេនះ ែដលមនិែដលេ �ឆង យពីគតេ់ទ ប៉ុែន��បន
េកតេឡង។ �បនេធ�។

77 េ ទីេនះមនបុរសមន កេ់ដកេ មតទ់� រ �កេ់ឈម ះថ��រ សំុទន
��រ េហយរបស់ឥត�បេយជន។៍ គតនឹ់ងសីុកំេទចកំទីែដលេគបនេបស
េចញ មនិែមនសូមបែីតអនកសំុទនេនះេទ ែតស�មបែ់ឆកវញិ។ េហយេពរេពញ
េ�យដំេ ។ ប៉ុែន�បុរសេនះ�តវបនេគេរ សេអងយ៉ងខ� ងំេ កនុងសងគម
េពលេនះគតែ់លងមន�រមមណ៍េទ តេហយ។ គតស់ពឹក េ�ពះគតប់នបដិេសធ
ករផ�ល់ជូនរបស់�ពះ�គីសទ។

78 េហយ�បែហលជ�ង ចមយួ ដូចេពលេនះ េធ�នំរបស់គតជ់មយួ��ល�ៗ
និង ស�ីគួរឱយ�ស�ញ់ មនេ�គ ងអលងក រ េ ជុំវញិគត ់និងអ�ីៗដូចេនះ េ�យ
អស់ពីដួងចិត�របស់គត�់ច�បថន ចងប់ន និងដុតនំ។ អនកសំុទនមន កេ់ដកេ
មតទ់� រ។

79 េហយេ មុនេពលៃថងរះ េពល�ពឹកបនទ ប ់ គតស់ថិតេ កនុងនរកែ�សកឱយ�
�រចូលមក�កទឹ់កេលអ�� តរបស់គត។់ ករផ� ស់ប�ូរកែន�ងេកតេហតុ។
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80 េហយអនកកតស់មគ ល់េ េពលគតន់ិយយថ “េ�កឪពុកអ�័ប�”ំ
ឥឡូវេនះ គតេ់ ែតចងចថំអ�័ប�ជំឪពុករបស់ជនជតិយូ�។ គតប់ន
និយយថ “េ�កឪពុកអ�័ប� ំ សូមប ជូ ន��រែដលជអនកសំុទនេនះ
មកទីេនះេ�យបន�កទឹ់កបន�ិចេល�មមៃដរបស់គត ់ េដមប�ីបេលបបូរមតខ់ញុ ំ។
អ�� តេភ�ងទងំេនះកំពុងេធ�ទុកខេទស។”

81 េហយគតប់ននិយយថ…េហយអ�័ប�បំននិយយថ “គឺខញុ ំមនិ�ច
េធ�បនេទ” េ កនុងពកយជេ�ចន។ “េហយេ�កពីអ�ីៗទងំអស់េនះ អនកេឃញេទ
េហយអនកមនឱកសេ កនុងជីវតិ។”

82 េតគតម់ន�េ េពល�? េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មក
�មខញុ ំ។” ប៉ុែន�គតប់នបដិេសធ។ គតេ់ដរ�មផ�ូវែដលគត�់ចរកលុយបន។
មនិអីេទ មនិមនអ�ីខុសេទកនុងកររកលុយ ប៉ុែន�េធ��ម�ពះេយសូ៊វេ េពលអនក
កំពុងេធ�។ េឃញេទ? េហយគតប់នេ �មផ�ូវេផ�ងេទ ត ជមយួហ�ូងមនុស�។

83 អនកបនដឹងេហយ គតប់ននិយយ េហយអ�័ប�បំននិយយថ “េហយ
េ�កពីអ�ីៗទងំអស់េនះ មនចេន� ះរ�ងអនកនិងគត ់គម ននរ�មន កធ់� បឆ់�ងកត់
េហយមនិែដលឆ�ងកត។់ ពួកេគែដលេ ទីេនះមនិ�ចមកទីេនះបនេទ េហយ
អនកទងំេនះេ ទីេនះមនិ�ចេ ទីេនះបនេទ។ ��តវបនឃងំចប។់ គម ន
មនុស��ឆ�ងកតឬ់នឹងឆ�ងេទ។”

84 បនទ បម់ក�� បគ់ត។់ េ េពលេនះគតច់ងក់� យជអនកផ�យដំណឹងល�។
ករេ ែដល�ពះេយសូ៊វបន�បទនដល់គត—់េដមបេីដរ�ម�ទង ់ េហយេដមប ី
ក� យជអនកឈនះ�ពលឹង កនុងនមជយុវជន បន�តលបម់ករកគតម់�ងេទ ត។
គតច់ងច�ំថ គតម់នបងប�ូន�បនំក ់ េហយេ េលែផនដីេ េឡយ េហយ
គតម់និចងឱ់យពួកេគេ កែន�ងេនះេទ។

85 គតប់ននិយយថ “ដូេចនះសូមប ជូ ន��រេ �បបប់ងៗ របស់ខញុ ំ កុំមក
�មផ�ូវេនះ។” កនុងនយ័េផ�ងេទ ត “ទទួលយកករេ ៃន ‘មក�មខញុ ំ។’” េឃញ
េទ?

ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “ពួកេគ ពួកេគនឹងមនិេធ��េទ។”
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86 គតប់ននិយយថ “បទ�បសិនេបមនុស�មន កនឹ់ងរស់េឡងវញិ ដូចជ�
�រ េហយ�តលបេ់ �បបព់ួកេគ។”

87 អនកេឃញេទ �បង� ញថ បនទ បពី់េយង�� ប ់ អនកេ ែតដឹងខ�ួន។ គត់
ចងច។ំ អ�័ប�បំននិយយថ “កូន�បស សូមចងច ំ េ សមយ័របស់
អនក។” េឃញេទ? អនកេ ែតចងច។ំ អនកមនិបតប់ងក់រចងចរំបស់អនកេទ។
អនកចងច។ំ

88 េហយអនុស�វរយីែ៍ដលមនុស��ចមន េហយេ ែតេ កែន�ងដែដល
ចងចឱំកសែដលគតប់នឮ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “មក�មខញុ ំ។” ប៉ុែន�គត់
េធ��មមនុស�ខុស គឺហ�ូងមនុស�ខុស។ គតប់នចូលេ កនុងហ�ូងមនុស�ខុស
េហយបនេ កែន�ងខុស េហយប ចបេ់�យភពខុសអស់កលបជនិចច �តវវនិស
េ ៃថងេនះ ពី�ពះជេរ ងរហូត។

89 �ពះេយសូ៊វកម៏ន�ពះបនទូលដអ៏�ច រយែដរថ “‘ថ�ីេបមនមនុស�មន ករ់ស់ពី�� ប់
េហយ�តលបម់កវញិកេ៏�យ កព៏ួកេគមនិ�តវបនប ចុ ះប ចូ លែដរ។ មូលេហតុ
ថ ពួកេគមនចបបរ់បស់ម៉ូេស េហយ�បសិនេបពួកេគមនិ�� បព់កយេនះេទ
េនះពួកេគកនឹ៏ងមនិ�� បេ់ទ តេទះបីមននរ�មន ក�់តវរស់ពី�� ប់េ់ឡងវញិ
កេ៏�យ។ ពួកេគនឹងមនិ�តវបនែ�បចិត�េឡយ។’”

90 េហតុអ�ី? េហតុអ�ី? េតចបបនិ់យយអ�ីដូចេនះេទ? បទ។ “េធ�ចំេពះអនកដៃទ
ដូចែដលអនកចងឱ់យពួកេគេធ�ចំេពះអនក។” េហយគតប់នរស់េ េ�កមចបប។់
ប៉ុែន�គតទុ់កឱយអនកសំុទន�� បេ់ មតទ់� រ។ េឃញេទ? គតម់ន—គតប់ន
រស់េ េ�កមបងគ បរ់បស់�ពះ េហយេ ែតប�ជយ័កនុងករេឃញជីវតិដអ៏ស់កលប
េនះ។

91 េកមងៗេអយ អនក មន ក់ៗ  �កដូ់ចជរបស់ខញុ ំ។ អនកមន ក់ៗ �កដូ់ចជ�គនែ់ត
ជកូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ។ េ កនុងផ�ូវមយួ អនកេឃញេទ និយយខងវ ិ ញ ណ។
�តវេហយ។ �ពះជមច ស់បន—បន�ក�់ពលឹងអនកេ កនុងករយកចិត�ទុក�ក់
របស់ខញុ ំ េ�ពះអនកមក �� បខ់ញុ ំ អនកេជ ខញុ ំ។ េឃញេទ? េហយកនុងនយ័មយួៃនពកយ
អនកគឺជកូន�បស�សីរបស់ខញុ ំ។ �តឹម�តវេហយ។
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92 សូមចងចជំនិចចថ កររក�ប ញត�ិរបស់�ពះគឺជេរ ងដអ៏�ច រយ។ ករចិ ច ឹម
បីបចេ់ កនុងផទះដល៏�គឺជមរតកពី�ពះ។ េហយេធ�ជេកមងល�ជមយួបុគគលិក
លកខណៈដូចែដលអនកមន។ អ�ច រយ�ស់ ែដលមនករអបរ់។ំ �ពិតជអ�ច រយ
�ស់ែដលបនរស់េ េលទឹកដីេសរេីនះ។ េយងមនេរ ងជេ�ចនែដល�តវ
អរគុណ។
93 ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលអនកមនិទទួលមរតក។ អនក�តវែតទទួលយក�។ េនះ
គឺជជីវតិអស់កលប។ េហយអនកនឹងេធ�ដូេចនះេ�យេធ��ម�ពះេយសូ៊វេ�យបទ
ពិេ�ធនែ៍ដលេកតជថមី។ កំុេធ�ស�បែហសេរ ងេនះ។
94 េរ ងតូចមយួេ េពលែដលខញុ ំបនឮពីបុរសមន កែ់ដលជ អូ គត�់កី�ក។
េហយ—គតែ់តងែតចង…់�ជេរ ងនិទនខ�ី ដូចជ។ េទះយ៉ង� �ែតងែត
េ ជបន់ឹងខញុ ំ។ េហយៃថងមយួគតប់នេរ សផក ។ េហយផក េនះគឺជមន��គម
េហយផក េនះបនេឆ�យេ គត ់ េហយនិយយថ “អនក�កី�កេពញមយួជីវតិរបស់
អនក។” គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះសួរថេតអនកចងប់នអ�ី េហយ�នឹងផ�ល់
ឱយអនក។”
95 គតប់ននិយយថ “ភនេំ ែកបរេនះនឹងេបកចំហ េហយខញុ ំ�ចេ ទីេនះ
េហយរកេឃញមសេ េលភន។ំ”
96 “អ ច ឹង” គតប់ននិយយថ “អនកនឹង�តវនខំញុ ំេ ជមយួអនក�គបទី់កែន�ង
ែដលអនកេ ។ េឃញេទ? អនកនឹង�តវយកខញុ ំេ ជមយួអនក។ ដូេចនះមនិថខញុ ំេ
ទី�កេ៏�យ អនក�ចសួរថេតអនកចងេ់ធ�អ�ី។”
97 គតេ់ដរេ ភន ំ េហយភនបំនេបក េហយគតក់ចូ៏លេ ។ េធនរេនះេពរេពញ
េ េ�យមសនិងេព�ជដូចេរ ងនិទនខ�ី។ គត�់កផ់ក េ េល—េ េលតុ ឬ
ថម។ េហយគតរ់តេ់ហយចបយ់កតបងូដធ៏ំមយួ េហយគតនិ់យយថ “ខញុ ំ�តវេ
បង� ញេរ ងេនះដល់មតិ�ខញុ ំ។ េហយឥឡូវេនះខញុ ំជអនកមន។ ខញុ ំមនអ�ីៗទងំអស់
ឥឡូវេនះ។ ខញុ ំ�តវែតបង� ញ�។”
98 ដូេចនះផក និយយ “ប៉ុែន�” បននិយយថ “អនកបនេភ�ចេរ ងសំខន។់”
99 ដូេចនះគតក់រ៏ត�់តលបម់កវញិ េហយនិយយថ “អ ច ឹង �បែហលជខញុ ំ
—ខញុ ំនឹងទទួលបនមសមយួដំុ។ ខញុ ំនឹងយកបន�បកម់យួដំុ។” ដូេចនះគតប់ន
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និយយថ “ខញុ ំនឹង—ខញុ ំនឹង�បញប�់បបម់នុស�ថខញុ ំជអនកមននិងអ�ីែដលខញុ ំ
មន។”
100 េហយគតប់នេ ដល់មតទ់� រ េហយផក បននិយយថ “ប៉ុែន�អនកេភ�ចេរ ង
សំខន។់”
101 ដូេចនះគតរ់ត�់តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ គតប់ននិយយថ “េ ទីេនះេយង
រកេឃញសមភ រៈ�គប�់បេភទ។” ដូេចនះ គតប់នេរ សដំុថម។ គតប់ននិយយថ “ខញុ ំ
នឹងេ យកដំុថមេនះេហយបង� ញមនុស�ថេតដំុថម�បេភទេនះេធ�ពីថមអ�ី ដូេចនះខញុ ំ�ច
រកវធីិរបស់ខញុ ំ�តលបេ់ រក�វញិ។” េឃញេទ?
102 េហយគតច់បេ់ផ�មេបកទ� រ េហយផក បននិយយថ ស�មប…់េពលេវ�
ចុងេ�កយរបស់ខ�ួន “អនកេភ�ចេរ ងសំខនេ់ហយ។”

“អូ!” គតប់ននិយយថ “អូ បិទមត។់”
103 េឃញេទ គតម់និចងឮ់�េទ តេទ “េភ�ចេរ ងសំខន”់ េហយគតប់នរតេ់ចញ
ពីមតទ់� រ។ េហយបនទ បពី់គតរ់តេ់ចញ េនះទ� របនបិទេ ពីេ�កយគត ់េ�យ
េភ�ចផក េ ខងកនុង។ េរ ងសំខនគឺ់ផក ។ េឃញេទ? េរ ងសំខនគឺ់ផក ។
104 កលពីឆន មំុន កនុងនមជេកមង ដូចអនកទងំអស់គន េ ទីេនះ កសិ�� ន
ចិ ច ឹមសត�េ ទីេនះ ខងេលទី�កងហ�ូនិច។ ខញុ ំកំពុង�ន�ក�សមយួសន�ឹក
អំពីទស�និកជន។ បនទ បម់កគម នផ�ូវឆ�ងកតទី់េនះេទ មនែតផ�ូវខ�ចតិ់ចតួច
ប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគេ ែតេធ�ករែស�ងរកេ�ចនេ ទីេនះ អនកដឹងេទ។
105 ប៉ុែន�អនករកសីុមន កេ់នះបនចូលមក េហយគតប់នរកេឃញ�បកជ់េ�ចន
េហយបន�យកេមទចមសជេ�ចន។ េហយេ �មផ�ូវគតប់ន�ន កេ់ កនុង
កប៊នីែដលគតប់នរកេឃញ។ េហយគតម់នែឆកមយួជមយួគត ់ េហយ—ែឆក
ចងេ ខងេ�ក។ េហយេ យបេ់នះមនមនុស�េ�កចបបម់ន ក�់មគត ់ េដមប ី
យកមសេនះ។ គតប់នេរ ស�េ កនុងអណ�ូ ងែរេ៉អសបញ៉ចស់ េហយគតប់ន
ចូលមកជមយួ�។ េហយែឆកចបេ់ផ�ម�ពស។
106 េហយបុរសេនះមនិខ�ល់ពីែឆកេនះេទ។ គតប់ននិយយថ “ឈប�់ពស។”
គតប់ននិយយថ “ៃថងែស�ក ខញុ ំនឹងយក�េ —េ ទី�កង។” េហយខញុ ំនឹង…
សីលធមៃ៌នេរ ងគឺេនះ។ “េហយខញុ ំនឹងថ�ឹងទមងនម់ស េហយខញុ ំនឹងក� យជ



ចូរមក �មខញុ ំ 21

អនកមន។ េហយខញុ ំនឹងទិញរថយន�ដអ៏�ច រយ។ េហយខញុ ំនឹងមន ស�ី�គប�់បេភទនិង
ពិធីជបេ់ល ងធំៗ។ េហយខញុ ំនឹងក� យជអនកមន េ�ពះខញុ ំបនទមទររចួេហយ។
ខញុ ំមនមសេ ទីេនះភគេ�ចន។” េហយនិយយថ “ខញុ ំនឹង…”

107 េហយខណៈេពលែដលគតក់ំពុងពយយមចូលេគង ែឆកេ ែត�ពស
េ�យ�រែតែឆកបនេឃញជនេលមសេចញមក េឡងរងច់ ំអនករកសីុចូលេគង។

108 គតេ់ងបេឡងម�ងេទ ត េហយែ�សក�កែ់ឆកម�ងេទ តថ “ឈប�់ពសវ។ី”
េហយែឆកកំសតេ់នះបនែ�សកេហយពយយម�ពមនមច ស់របស់�ថេ�គះថន ក់
កំពុងពួន�ទ ក—់�កខ់�ួន។ េហយេ េពលែដលគត…់

109 េលកេ�កយេ េពលែដលែឆកចបេ់ផ�ម�ពស អនករកសីុកក៏នក់េំភ�ងបញ់។
គតម់និចងម់នអ�ីរខំនេទ ដូេចនះគត�់គនែ់តេងបេហយបញ់ែឆក។ េហយអនករក
សីុ�តវបនសម� បេ់ យបេ់នះ េ�យ�កមមនុស�េ�កចបប។់ �ល់ក�ីសុបិន�ដ៏
អ�ច រយរបស់គតម់និបនេធ�ឱយគតល់�េទ។ េហតុអ�ី? គតេ់ មនិចងឮ់សំេលង
ែដល�ពមនគត។់

110 គម ននរ�មន ក�់ចពយយមេធ�អ�ីបនេទ កូនៗ នឹងមនិ�ចេធ�អ�ីខុស
បនេឡយ បនទ បពី់�តវបនេលកតេមកង�មរេប បរបស់អនក លុះ��ែតអនកមន
�រមមណ៍ថមនអ�ី�បបអ់នកកំុេធ�។ ឥឡូវេនះ កុំេ ែតមនិចងឮ់សំេឡងែដល
�ពមនអនក។

111 េហយចងចជំនិចច សូមទទួលយកសំេលងែដលនិយយថ “មក�មខញុ ំ”
េហយអនកែតងែតេចញមក�តឹម�តវ។ ខញុ ំេជ ថអនកនឹងេធ�។ ខញុ ំមនទំនុកចិត�េល
អនក។ ប៉ុែន��គនែ់តចងចជំនិចចថ�ពះេយសូ៊វ ែដលជសំេលងេនះមនជីវតិេ
េលែផនដីេ យបេ់នះ។

112 �គនែ់តដូចគន �ល់សំេលងនិង�ល់ពកយែដលេយងនិយយគឺេ មនជីវតិ
េ េពលែដលសំេលងេនះេចញេ េលរលកធតុ�កស។ េនះ…សូមេមល
អនកមនឧបករណ៍ប ជូ នេ ទីេនះែដលប ជូ ន�េចញ។ អនកគឺជអនកប ជូ នែដល
ប ជូ ន�េចញ។ ឥឡូវេនះ��តវករ�ថ នីយេ៍ដមបយីក�។



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

113 េហយ�ពះេយសូ៊វគឺជអនកប ជូ ន�ពះបនទូលរបស់�ពះ ដបតិ�ទងគឺ់ជ—�ពះៃ�ត
ឯកបនសំែដងេឡងកនុងមនុស�ែតមន ក។់ �ទងគឺ់ជ�ពះេពញេលញនិងមនុស�
េពញេលញ។

114 េហយៃ�តឯករបស់�ពះ គឺជៃ�តឯកៃនលកខណៈរបស់�ពះ ជ�ពះវរបិ�
�ពះ�ជបុ�� និង�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �តវបនតំ�ងេ កនុងមនុស�មន កេ់នះ គឺ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ដូេចនះ េ ទីេនះ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល។

115 េហយ�ទងគឺ់ជអនកប ជូ នែដលបននិយយថ “អនកែដល�� បព់កយខញុ ំ
េហយេជ េល�ទងែ់ដលបនប ជូ នខញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” េឃញ
េទ? “ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ជ�បកដថ អនក�ែដល�� បព់កយខញុ ំេហយេជ េល�ទង់
ែដលបនចតខ់ញុ ំមក េនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច។” ឥឡូវេនះ �ពះបនទូលេនះ
បនេចញពីឧបករណ៍ប ជូ ន។ �ទងម់នបនទូលថ ៃថងមយួ “ខញុ ំ�បបអ់នកជ�បកដ
ថ េបអនកនិយយេ ភនេំនះ ‘ចូរេរ េចញ’ េហយកំុសង�យ័េ កនុងចិត�របស់អនក ប៉ុែន�
េជ អ�ីែដលអនកបននិយយនឹងេកតេឡង អនក�ចមនអ�ីែដលអនកបននិយយ
េនះ។”

116 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក�គនែ់ត�ចជ�ថ នីយេ៍ដមបទីទួលយក េ�យ
ករ�គប�់គងខ�ះេ កនុងអនក េ�យជំេន  �នឹងនអំនកចូលេ កនុងវដ�ៃន�ពះ េ
កំេណ តថមី េហយេកតជថមី។ បនទ បម់កអនកនឹង�តវទកទ់ងជនិចច េដមបឮីសំេលង
ែដលែតងែត�ពមនអនកេ េពលេ�គះថន កម់កដល់។ េពលមនអ�ីខុស េធ�ខុស
�ែតងែតជករ�ពមនដល់អនក។ េហយបនទ បម់ក ជំនួសឱយៃថង�មយួដូចជ
េកមង�បសដសំ៏បូរែបបែដលេយងកំពុងនិយយ។ េធ�ជមនុស�ដូច�វកេព�តស
ប៉ុល ឬនរ�មន កែ់ដលបនឈនះ�ពលឹងស�មប�់ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ អនកបនេធ�
េហយកូនៗ។

េតេយង�ចអធិ�� នបនេទ?

117 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ! យុវជន�បស�សីស�មបៃ់ថងែស�ក េបមនៃថងែស�ក។ េយង
�តវែតបណ�ុ ះប�� លពួកេគ �ពះអមច ស់េអយ េយងមន�រមមណ៍ថជបនទុក
េដមបបីណ�ុ ះប�� លពួកេគដូចជៃថងែស�កនឹងមន។ �បសិនេបគម នេទ េនះៃថងេនះ
គឺជេពល។
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118 េហយបនទ បម់ក �ពះវរបិ�េអយ េយងដឹងថគម ននរ�មន ក�់តវបន
ទទួលយកេ កនុង�ទងេ់ឡយ។ គម ន�ចឈ់ម��ចមនសិរលី�បនេទ។
គម នករអបរ់ ំ េទះបីល�ដូចអ�ីទងំេនះកេ៏�យ កគ៏ម នអំេពល�ែដរ គម ន�ថ បន័
�សន គម នចិត�វទិយ គម នអ�ី�ចប ជ កពី់�ពះ េ�កពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ។
គតគឺ់ជឧបករណ៍ ែដលជ�ពះផទ ល់ េ កនុងទ�មងៃ់នជីវតិអស់កលប ែដល�ចម
ករកេយងមន ក់ៗ ។ េហយេយងអរគុណចំេពះេរ ងេនះ។
119 ពិត�តវបនបង� ញេ េពលេព�តសបន�រភព។ �ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលេ គតថ់ “�ចន់ិងឈមមនិបនបង� ញេរ ងេនះដល់អនកេទ។ អនក
មនិែដលេរ ន�េ កនុងថន កសិ់កខ ��េទ។ អនកមនិែដលេរ ន�េ ��ខ�ះ
េទ។” �ជេរ ងផទ ល់ខ�ួន ជអ�ីែដលបុគគលមន ក់ៗ �តវទទួល។ អនកបននិយយ
“េ េលផទ ងំថមេនះខញុ ំនឹង�ងសង�់កមជំនុំរបស់ខញុ ំ េហយទ� រនរកនឹងមនិ�ចយក
ឈនះ�បនេទ។” េយងសូមអរគុណចំេពះេរ ងេនះ �ពះអមច ស់េអយ។
120 សំេឡងេនះេ ែតមនជីវតិេ យបេ់នះ។ េហយេ មនប៉ុស�េ�ក ប៉ុស�
�បកស ប៉ុស��� ប ់ ទទួលជំេន ែដល�ចទទួលយកបន។ េយងអធិ�� នថ
កុមរទងំេនះមន ក់ៗ នឹងទទួលបនករេនះ �ពះអមច ស់េអយ េ កនុងចិត�របស់
ពួកេគ។ េហយចងចថំ មនិែមនអ�ីែដលពួកេគេធ�េដមបឱីយល�េនះេទប៉ុែន�ពួកេគ…
�ពះមនិវនិិចឆយ័េយងេ�យអ�ីែដលេយងេធ�េនះេទ ប៉ុែន�េ�យអ�ីែដលេយងបន
ទទួលយក។ េយងបនសេ ងគ ះេ�យ�រជំេន របស់េយង េហយមនិែមនេ កនុង
កិចចកររបស់េយងេទ។ ដូេចនះេយងអធិ�� ន �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ ថពួកេគ
នឹងចបយ់កនិមតិ�ឥឡូវេនះ េហយេមលនិងឮករអេ ជ ញដអ៏ស់កលបដអ៏�ច រយៃន
“មក�មខញុ ំ។”
121 សូមឱយពួកេគមន ក់ៗ  �ពះជមច ស់េអយ សូមងកេចញពីអ�ីៗទងំអស់េ េល
ពិភពេ�កេនះែដលជជីវតិរែមង�� បេ់នះ។ ខណៈែដលពួកេគេ ទីេនះយប់
េនះ និងសកព់ណ៌ទងែ់ដង ពណ៌មសរបស់ពួកេគ និងខ�ះេទ តមនសកេ់ខម របស់
ពួកេគ និងែភនកេខម  និងែភនកពណ៌េខ វ និងសូម�កព់ួកេគឱយល�បំផុតែដលពួកេគ
នឹងក� យជ។
122 េហយដូចែដលអនកនិពនធដអ៏�ច រយបននិយយថ “ចងចអំនកបេងកតរបស់អនក
េ សមយ័យុវវយ័របស់អនកខណៈេពលែដលៃថង��កកម់និមកជិត។ បនទ បម់ក
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អនកនឹងមនិសបបយចិត�ចំេពះពួកេគេទ។” េតយ៉ង�េ  ឱ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
េអយ �ទងម់ន�ពះបនទូលេ េព�តសថ “េ េពលអនកេ េកមង អនកេ�កកេឡង
េហយេ កែន�ងែដលអនកចងេ់ ។ ប៉ុែន�េ េពលអនកចស់េ  មននរ�មន ក់
មករកអនកេ កែន�ងែដលអនកមនិចងេ់ ។” សូមឱយពួកេគចងច ំ “ឥឡូវៃថងេនះ
ដល់េហយ។ េនះគឺជេពលេវ�។” ផ�ល់�បិ�េអយ។
123 ទូលបងគំសូម�បកសពួកេគមន ក់ៗ  ជកូនទូលបងគំផទ ល់ េ យបេ់នះ ចំេពះ
កុមរ�គបរ់បូេ ទីេនះ។ ទូលបងគំមន�រមមណ៍ថ�ទងប់ន�កៃ់ដទូលបងគំ េដមប ី
េមលពួកេគ។ ទូលបងគំទមទរពួកេគទងំអស់ពី��ងំនិងពីេសចក�ី�� ប ់ េ
ជីវតិេ កនុង�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។
124 សូមជូនពរ កូនៗ ពិតជរកី�យ�ស់ែដលបននិយយពកយពីរបីម៉តដ់ល់
អនក។ េហយខញុ ំនឹង�តលបម់កវញិ ប៊លីី។ ល��ស់េកមងៗ សូមេកតសរេសរ
អនក។ បង�បសេ ហ�ដ �ពះអមច ស់�បទនពរដល់អនក។ �ពះអមច ស់�បទនពរអនក
បង�សី។ 
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