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 �ពិតជមនឯកសិទធិ�តឡបម់កេ�ងឧេបសថវញិ េ �ពឹកេនះ។ ខញុ ំ�គនែ់ត
ឆងល់…បង�បស េនវលី បននិយយថ មនុស�ជេ�ចនមនិ�ច�� បឮ់ពី

ខងេ�កយបនេទ។ េតអនកឮខញុ ំបនចបស់េទ អនកេ ខងេ�កយ? មនិអីេទ? មនិ
អីេទ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ ដូេចនះខញុ ំ�តវែតបេ ចញសំេឡងឲយបនខ� ងំ េដមបឲីយមនុស�ដឹងថខញុ ំ
េ ជិតេនះ។
2 ដូេចនះ ខញុ ំចថំេពលមយួែដលខញុ ំេធ�ករេ េស��ធរណៈ។ ខញុ ំមកដល់
ជេណ� រ…េហយខញុ ំធ� បព់កែ់សបកេជងធំៗ េ�យមនចំណងច់ំណូលចិត�ៃនភព
ទកទ់ញ ពីករេដរេលបនទ តខ់ពស់។ េហយខញុ ំកំពុងេឡងេលជេណ� រ។ េហយ
េ�ក�សី អុីហល ែដលជមតិ�របស់ខញុ ំ គឺេ ែកបរកែន�ងកុង�ក។់ ខញុ ំ�បកដថ
េ�ក ជីនេធេ ទីេនះនឹង�គ ល់នង ចបស់�ស់។ ដូេចនះេអឌីតបននិយយ
ថ “ប៊លីី អនកេធ�ឱយមនសំេលងខ� ងំ�ស់ ដូចជមតិ�តូចមន ក ់ ែដលខញុ ំធ� ប់
េឃញ។” េបះជំ�៊នធំៗទងំេនះ មកជជំ�នមយួៗ។
3 ខញុ ំបននិយយថ “ែមនេហយ េអឌីត ខញុ ំតូច�ស់ ខញុ ំ�តវែត�បបអ់នក�គបគ់ន
ដឹងថខញុ ំេ ែកបរ េធ�ឱយមនសំេឡងខ� ងំ។”
4 ែមនេហយ ខញុ ំេទបែតមកពីទទួលទូរសពទ។ បង�បសេនវលិបន�បបខ់ញុ ំថ មតិ�
ល�របស់េយង គឺបង�បសរយ៉ រ ៉បូ៊សុឺន េ ឆង យពីកមមវធីិ�ពឹកេនះ េ�យ�រឈ។ឺ
គត…់គតប់នដុះថគ មផុត។ �ប�� លឲយមនករឆ�ងេមេ�គ េហយេធ�ឲយគត់
េក� ខ�ួន។ េហយខញុ ំគិតថ គតនឹ់ងដក�ភ� ម។ េហយ រយ៉បនដូចជឪពុករបស់
េយងេ ទីេនះ េហយេយង�ស�ញ់គត។់ េហយខញុ ំបននិយយថ “បង�បស
រយ៉ ខញុ ំ—ខញុ ំនឹងចូលេ កនុង បន�ិចេទ តេនះ េដមបថី� យបងគំ។” ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ
នឹងសំុឱយ�កមជំនំុ េយងទងំអស់គន នឹងអធិ�� នស�មបអ់នកេ �ពឹកេនះ” េហយ
េ ៃថងែស�ក េ េពលែដលគតន់ឹងេ  �តវបនេគយកចិត�ទុក�ក។់ េធមញដុះ
េកង ឬមនអ�ីមយួបងកបខុ់ស េហយ�តវកត�់េចញ េហយយក�េចញ។
5 បង�បស រយ៉ គឺជអតីតយុទធជន ដូចែដលអនកទងំអស់គន ដឹង��បេ់ហយ
ថ ពីស ងគ មេ�កេលកទី២ ែដលេទបែត�តវបនបញ់សម� ប។់ េហយ
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�បសិនេប�មនិបនស�មបេ់សចក�ីល�របស់�ពះេទ គតក់នឹ៏ងមនិមនជីវតិែដរ។
គត�់តវបនេគ�កេ់ កនុងចំេ�មមនុស��� បអ់ស់រយៈេពលជយូរ ៃដបន
ផ�ុ ំេចញេ ទីេនះ េហយេជងបនផទុះេចញ េហយសរៃស�ប�ទសំខនទ់ងំពីរ
បន�� ប។់ េហយ�គេពទយបននិយយថ “�បសិនេបគត�់ចរស់េ  គត់
នឹងមនិ�ចេដរបនមយួជំ�នេទ។” េ�យ�ពះគុណរបស់�ពះជមច ស់ គត់
េធ�ករជេរ ង�ល់ៃថង េឡងភន ំ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង។ �ពះ�ទងប់ន�ប�ពឹត�ល�ចំេពះ
គត ់េ�យ�រគតជ់មនុស�ល� េហយេយង�ស�ញ់គត។់ េហយេយង េយង
—េយងមនិែមនទងំអស់…

6 េបេយងរស់េ �តឹម�តវ េនះមនិមននយ័ថេយងមនភព�ំុនឹងប �
េនះេទ។ និយយឱយ�តងេ់  �មននយ័ថប � ទងំអស់�តវបនដឹកនផំ�ូវរបស់
េយង។ “មនុស�សុចរតិមនទុកខេវទនជេ�ចន ប៉ុែន��ពះជមច ស់រេំ�ះគតេ់ចញពី
ពួកេគទងំអស់។” េនះជែផនកដរ៏ងុេរ ង។

7 ដូេចនះ េយងនឹងសំុករអធិ�� នពិេសសេ �ពឹកេនះ ស�មបប់ង�បស រយ៉។
ខញុ ំឆងល់ថេតមនអនកេ ទីេនះ មនិទនប់នអធិ�� នឱយេទ េហយចងឱ់យេគចងចំ
កនុងពកយអធិ�� ន? �បសិនេបពួកេគ�គនែ់តេលកៃដេឡង។ �តវេហយ។ �មនិអី
េទ។ សូមឈរមយួែភ�ត �បសិនេបអនកចង ់េពលេយងអធិ�� ន។

8 �ពះអមច ស់េអយ ពួកេយងមកៃថងេនះ េ េដមៃថងសបបទ័។ េហយ�ពះ�ទិតយ
កំពុងែតេ�ះឆ�ងកតពិ់ភពេ�ក េដមបនីពំន�ឺ និងជីវតិដល់អ�ីៗែដល�តវបន
�ងំឲយេធ�ដូេចនះ។ េហយេ េដមដំបូងៃនករបេ�ម ែដលេយងជែផនកមយួៃន
�កមជំនុំរបស់�ទង ់ែដល�តវបនេ ឱយកនក់មមវធីិពយបល ករពយបល�ងកយ
ស�មប�់ងកយ េដមបបីំេពញបំណង�បថន  និងបំណង�បថន របស់�ពះអមច ស់ដ៏
មន�ពះពររបស់េយង ែដលបនរងរបសួេ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង េហយ
ជមយួនឹង�ន មរបសួរបស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ េហយេយងនឹងសួរថ
េ េពលចបេ់ផ�មៃនករថ� យបងគំ ដូចែដល�ចបេ់ផ�មយក�� បរបស់� កនុង
បទចេ�ម ង េហយចិត�របស់េយងចបេ់ផ�មេលកេឡង ែដលេយងនឹងនឹកេឃញ
េ �ពឹកេនះ �ពះអមច ស់ បង�បសដម៏នតៃម�របស់េយងរយ៉ រ ៉បូ៊សុឺន ជអនកបេ�ម
ដ�៏បទបរបស់�ទង។់ េហយេយងដឹងថ �ទងប់នទុកជីវតិរបស់គតេ់ សមរភូមិ
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េហយ�ទងប់នល�ចំេពះគត។់ េហយសព�ៃថងេនះគតរ់ងទុកខេ�យទុកខលំបក
ែដលគតម់និ�ចចូល�ពះវ�ិរបន។
9 �ព ះអមច ស់េអយ កលែដលេគអធិ�� នេ ផទះរបស់យ៉ូ�ន ម៉កុស មន
េទវ�មយួអងគចុះមកកនុងគុក កែន�ងែដលេព�តសសថិតេ កនុងទសករ េ ទីេនះ
បនេបកទ� រយ៉ង�ថក៌ំបងំ េហយនគំតេ់ចញេ ។
10 ឱ�ពះជមច ស់េអយ �ពះអងគេ ែតជ�ពះ។ េទវ�ទងំេនះេ �មប ជ
របស់�ទងេ់ �ពឹកេនះ។ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំេយងខញុ ំអធិ�� នេ ទីេនះ
កនុងដំ�ករ់បស់�ពះជមច ស់ ថេទវ�នឹងចុះេ ផទះរបស់បង�បស រ ៉បូ៊សុឺន។
បំណង�បថន របស់គតគឺ់េ កែន�ងរបស់គតេ់ ទីេនះ ប៉ុែន�ទុកខ�ពយបនេធ�ឲយ
គតធ់� កចុ់ះ។ េហយសូមេទវ�ៃន�ពះបនរេំ�ះគត ់ឱយបនជសះេសប យ ដូេចនះ
គត�់ចមកកែន�ងគតម់�ងេទ តេ ដំ�ករ់បស់�ពះ។
11 មនអនកេផ�ងេទ តែដលបនឆ�ងកតក់រលំបក េគ—ពួកេគឈ។ឺ េហយ
េយងបនេឃញ ស�ីចំ�ស់មន ក ់ ខណៈនងេរ បនឹងអងគុយេហយេលកៃដ េពល
នងកំពុងែតេដរញ័រេលេជង។ នងបនមកដំ�ករ់បស់�ពះ េដមបឱីយបន
ជសះេសប យ។ សូម�ពះអងគ �បទនពរឲយនង នឹង�ចេចញេ េដររចួ ដូចជ
េ រដូវផក រកីនិងយុវវយ័របស់យុវនរមីន ក។់
12 អនកដៃទេទ តែដលេលកៃដ ពួកេគជេ�ចនបនេឡង េ�ពះ��តវបនែចង
េហយ�តវបនដក�សងពី់មុនមក “ទុកខលំបករបស់មនុស�សុចរតិមនជេ�ចន
ប៉ុែន��ពះបនរេំ�ះគតេ់ចញពីពួកេគទងំអស់។” សូមេ�យេយងេ�ះេ ឆង យ
េ ៃថងេនះ កនុងេសចក�ីជំេន  ែដលជៃដៃនេសចក�ីជំេន  ែដលនឹងរេំ�ះេយងពីជំងឺ
និងទុកខលំបកទងំអស់។ េ េពលែដលកមមវធីិ�តវបនប ចប ់ សូមកុំេ�យមន
អនកទនេ់ខ�យេ ក�� លេយង។
13 ឱ�ពះអមច ស់េអយ សូម�ពះអងគ�បទនេ�យអនកែដលមនិេជ ទងំអស់នឹង
ក� យេ ជអនកេជ ។ េហយកលែដលេយងរពឹំងគិតេល�ពះបនទូលរបស់�ទង់
សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយក�មក�កក់នុងចិត�េយង េហយេ��ចទឹករហូតដល់
�ក� យជផលែផ�ៃន�ពះបនទូល។ សូមេធ�ករេនះស�មបេ់យងខញុ ំ ដូចែដលេយង
ឱនកបលេ�យ�បទប េហយទូលសូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
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សូមអងគុយចុះ។
14 មុននឹងចូលេ កនុង�រៃនកមមវធីិស�មប�់ពឹកេនះ ខញុ ំចងឱ់យអនកចកំនុងចិត�
របស់អនក បន�ិច។ �បសិនេបអនក�មន កម់នវសិ�មកល េហយចងចូ់លរមួ
កនុងកមមវធីិមយួែដលនឹងេធ�េឡងេ មតីដលេថន រដ�អូៃហយ៉ូ ចបពី់ៃថងចន័ទ មយួ
សប� ហ៍ �នឹងេ កែន�ងេបះជំរ។ំ
15 េតអនក�គ ល់េឈម ះកែន�ងេបះជំរុេំទ ែហ�ន? [បង�បស ែហ�ននិយយថ
“បននិយយថ�មនចមង យ១២ ម៉យពីមតីដលេថន។”—េអដ។] បង�បស
សូ៊លី�៉ន។់ មតីដលេថនគឺជទី�កងតូចមយួ ខញុ ំគិតថដូចជេជហ�ឺ�នវ់លិេ
ទីេនះ។ �ជមជឈមណ� លកី�បល់េបះ។ បង�បសសូ៊លី�៉នគឺ់ជ�គគង� ល
េ ទីេនះ។ មន កៃ់ន�កមជំនំុដំណឹងល�េពញេលញ ែដលមនចំនួនហុកសិបជង
ែដលសហករគន េ កនុងកិចច�បជំុេនះ នឹង�ច�បបអ់នកពីកែន�ងេបះជំរុ។ំ
16 េហយនឹងមនខទមជេ�ចនេ កែន�ងេបះជំរុ ំ ដូេចនះខញុ ំ�តវបន�បបឱ់យែថរក�
មនុស�ែដលចងម់ក។ េហយករ�បជុំនឹងចបេ់ផ�មពីៃថងចនទដល់ៃថងេ រ ៍ ែដល
មនរយៈេពល�បមំយួៃថង។ េហយនឹងមនិមនេ ៃថង�ទិតយេនះេទ េ�យ�រែត
�ពះវ�ិរេផ�ងេទ ត ែដលពួកេគ�ចេ មនកមមវធីិធមម�របស់ពួកេគ។ �បែហល
នឹងជកមមវធីិពយបល ឬករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ ជេរ ង�ល់យប។់ េហយ
អនក�គបគ់ន �តវបនអេ ជ ញ។ េហយ�នឹងចបេ់ផ�មេ ៃថងទី១០ែខសី�ដល់
ៃថងទី១៥ពីៃថងចន័ទដល់ៃថងេ រ។៍ េហយ�បសិនេបអនកមនវសិ�មកល—េហយ
មនវសិ�មកលរបស់អនកមកដល់ េហយអនកចងច់ំ�យ��មរេប បេនះ ជករ
�បេសរ�ស់ េយង�បកដជរកី�យែដលមនអនក។
17 ខញុ ំកសូ៏មេលកទឹកចិត�ដល់អស់អនកែដលមនិបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជ�គិ
�ទ ន េ �ពឹកេនះ េហយគិត�ចប។់ េហយ�តវេ�ត មខ�ួនជេ�សចស�មបក់មមវធីិ
បុណយ�ជមុជទឹកែដលនឹងមនកនុងេពល�បែហលែសសិប�បនំទី ឥឡូវេនះ។ េនះ
នឹងមនេ ទីេនះេ �ពះវ�ិរ។
18 េយងងយនឹងេលកទឹកចិត�មនុស�ឲយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជ�គិ�ទ ន
េ�យដឹងថ�ចបំចស់�មបេ់សចក�ីសេ ងគ ះ។ ដបតិ��តវបនសរេសរេ�យ
�ពះអមច ស់របស់េយង េបសកកមមចុងេ�កយរបស់�ទង ់ េបសកកមមចុងេ�កយ
របស់�ទងច់ំេពះ�កមជំនុំ។ ឬដូចែដល�ទងប់នបងគ បដ់ល់�កមជំនំុ ចុងេ�កយ
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�ទងម់នបនទូលថ “ចូរេចញេ កនុងេ�កិយទងំមូល េហយផ�យដំណឹងល�
ដល់មនុស�ទងំអស់។ អនក�ែដលេជ  េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកនឹងបន
សេ ងគ ះ។” ដូេចនះ េយងដឹងថ�សំខន�់ស់ែដលេយងទទួលករ�ជមុជេ�យ
ករ�ជមុជចូលកនុងទឹក។
19 េហយេយងនឹងរកី�យកនុងករផ�ល់កមមវធីីេនះដល់អនក ចំេពះអនក�ែដល
េជ កនុងចិត�ថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ ែដល�ទងសុ់គតេដមប ី
សេ ងគ ះមនុស�មនបប េហយអនកគឺជមនុស�មន កែ់ដល�ទងប់នសុគតេដមប ី
សេ ងគ ះ េហយចងម់កទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ
ស�មបក់រផ� ចប់បរបស់អនក និយយ េ កនព់ិភពេ�ក ថអនកេជ ថ
អំេពបបរបស់អនក�តវបនលុបេចល េហយឥឡូវេនះ អនកនឹងក� យេ ជ
សិស�របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េដមបឈីរេជងរបស់អនក។
20 េបអនកគម ន�ពះវ�ិរេ េទ េយងរកី�យែដលមនអនកមក�បកបជមយួ
េយង។ េយងមនិមនសមជិកេ ទីេនះេទ។ �ជេ�ងឧេបសថែដលេបកចំហ
ស�មប�់ពះកយៃន�ពះ�គីសទ ៃន�គបនិ់កយ។ េយងឈរកនុងនមជនិកយ
អន�រជតិ។ េហយេយងេបកទ� រដល់�បជជនទងំអស់ មនិថពួកេគជនរ�
មនពណ៌សមបរុ ពូជ�សន ៍ ឬជំេន អ�ីេទ �គបគ់ន �តវបន�� គមន។៍ “អនក�
ចងម់ក សូមមក។” េហយ�បសិនេបអនកមនិមន�ពះវ�ិរេផ�ងេទ តេទ េយង
នឹងរកី�យែដលអនក�គនែ់តមក�បកបជមយួេយង។ មនិមនអ�ី�តវចូលរមួេទ។
�គនែ់តចូលមកេ េពលទ� រេបកចំហ េហយ�បកបជមយួេយង។ េនះេហយ
ជអ�ីែដលអនក�តវករ �គនែ់តមកែបបេនះ។ ចូរមកេ�យចិត�េបកចំហ �ក់
�ម របស់អនកចុះ េហយជួយេយង េពលេយងេដរេ មុខេដមបជី�បេយជន៍
ដល់�ពះ�ជ�ច�កៃន�ពះ។ ដបតិេយងេជ ថ េពលេវ� ជិតមកដល់
េហយ។ ថេ េពលែដលអ�ីៗទងំអស់ែដលបននិយយេ កនុង�ពះគមពរីនឹង�តវ
បនសេ�មច។
21 គម នករសង�យ័េទ ប៉ុែន�អនកជេ�ចនបន�ន�គសេជវ េសចក�ីែថ�ងករណ៍
របស់គតេ់ កនយូ់អិន េ ៃថងេផ�ងេទ ត ដូចែដល��តវបនដក�សងម់កឱយខញុ ំ
ពីកែសតក�� េ�យមតិ�មន ក។់ គតប់ននិយយថ “េបមន�ពះ �ទង់
�បងេ�ប បេបសសម� ត�ពះវ�ិរម�ងេទ ត ជមយួអនកមូលធននិយម ដូចជ
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�ទងប់នេធ�កលពីេដមដំបូង។” ដូេចនះឥឡូវេនះអនក�ច�នរ�ងបនទ ត ់ “�ទង់
បនេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបលុីប�ពះវ�ិរេចញម�ងេទ ត។” េហយ��កក�់ស់
កុមមុយនិស��តវនិយយេរ ងែបបេនះ? គតម់នអ�ីមយួ។ �តវេហយ។ េដមេឡយ គឺ
ពួកមូលធននិយម ែដលបងកប � ។ េយងជមូលធននិយម។
22 ខញុ ំបនឮ�គគង� លជទី�ស�ញ់របស់េយង បង�បសេនវលិេធ�ករ
កតស់មគ ល់�មក ចកទូ់រទស�នរ៍បស់គត…់ឬវទិយ ុ េ �ពឹកេផ�ងេទ ត ែដល
េទបែតបនកន�ងផុតេ េហយ េ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ�គនែ់តមនិ�ចបំេភ�ច�
បន។ ខញុ ំបនដក�សង�់េ មតិ�របស់ខញុ ំ កលពីយបម់ញិ។ េហយេនះគឺជករ
េនះ ថនឹងមន…បនទ បពី់ករដក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េចញពីែផនដី �សន
�គឹស�ផ�ូវករនឹងបន�េ មុខ េ�យមនិដឹងពីភពខុសគន េនះេទ។ េតអនកធ� ប់
ធ� ប…់ េតមនប៉ុនម ននកប់នឮ? �មនិគួរឱយភញ កេ់ផ�លេទឬ? ពួកេគមនិ�គ ល់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ដូេចនះេគនឹងមនិដឹងថ�បតេ់ �េឡយ េហយពួកេគ
នឹងដំេណ រករេ ដូចគន ។ េ េពលែដលរបូចុងេ�កយ�តវបនផ�ភជ បេ់ កនុង
របូកយរបស់�ពះ�គីសទ ពួកេគនឹងេ ែតបន� េ�យពយយមនអំនកែ�បចិត�េជ
មកកន�់ េ�ពះពួកេគមនិដឹងថ�ជអ�ី។ េហយ�សនផ�ូវកររបស់ពួកេគនឹង
បន�ដូចជពួកេគែដរ។ ឥឡូវេនះ ��បែហលជមនិធ� កចូ់លេ កនុងអនកដូចែដល
�បនេធ�ចំេពះខញុ ំេទ ប៉ុែន�េនះពិតជករែថ�ងដគ៏ួរឱយភញ កេ់ផ�លមយួ។ ថ ពួកេគ
េ ឆង យ�ស់ �គនែ់តេ កនុងពិធី�សន រហូតដល់ពួកេគមនិខកខន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេឡយ េ�យ�រែតពួកេគមនិដឹងថ�ជអ�ី េដមបចីបេ់ផ�ម
ជមយួ។
23 �ពះជមច ស់�ណិតេម�� េយង។ បង�បសេអយ ខញុ ំចងរ់ស់េ កនុងជីវតិេនះ
េហយបំណង�បថន របស់ខញុ ំ រហូតទល់ែតមនករេ�កេ តិចតួចបំផុតរបស់
�ទង ់ខញុ ំនឹងដឹង�េ កនុងចិត�។ ខញុ ំគួរេធ�អ�ីមយួែដលេធ�ឲយ�ទងេ់�ក�� យ ខញុ ំនឹង�ច
ទទួល�រមមណ៍បនកនុងេពលមយួែភ�ត។
24 ទុកឱយេគ អវត�មនរបស់�ទងែ់តេគចុះ ខញុ ំមនិចងេ់ ទីេនះេទ េ េពលែដល
�ទងម់និេ ទីេនះ។ ខញុ ំចងេ់  បទ ែមនេហយ នឹងមនិមនឈមេ េលេកអី
េម�� ករ�ុេឡយ។ �នឹងងងឹត ហុយ និងេខម ។ ទីសកក រៈនឹងគម នេមធវេី
ទីេនះ េដមបបី�ឹងករណីរបស់េយងេ េពលេនះ។ េតអនកដឹងថបទគមពរីែចង
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យ៉ងេនះេទ? ទីសកក រៈកំពុងេពញេ�យែផ�ង។ គម នឈមេ េលេកអីេម��
េនះេទ េនះជករជំនំុជំរះ។

25 �បសិនេប�ពះអមច ស់នឹងសព��ពះទយ័ ជួនកលេ េដមរដូវស�ឹកេឈ�ជះ
េនះ ផ�ល់ឱយេយងនូវករ�បជុំពីរបីយប ់ ខញុ ំ�គនែ់តបេងកត�េ កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ ខញុ ំ
ចងយ់កេស វេ វវិរណៈេនះ ស�មបក់រសិក�េល� �គនែ់តចូលេ �តងចុ់ះ
�មរយៈេស វេ វវិរណៈេនះ េ េល។

26 ឥឡូវេនះ ៃថងេនះ ខញុ ំដឹងថមនមនុស�ជេ�ចនចូលមក េដមបអីធិ�� ន។
េហយករយិល័យរបស់ខញុ ំ�តវបនបិទេ ៃថងេនះ ឬសប� ហ៍េនះ។ េហយមនុស�
មយួចំនួនបនចូលមក មនិបនទទួលឱកសអធិ�� ន េ ទីេនះ េ�យ�រ
េកមង�បសទងំេនះ បនេ ស�មក មយួៃថង។ ពួកេគមនករងរជេ�ចនែដល
�តវេធ� ករងររបស់ពួកេគ បូកទងំករងរេ េ�ងឧេបសថ និងករេ ទូរស័ពទ
របស់ខញុ ំ និងអ�ីៗទងំអស់។ �ឆបេ់ធ�ឱយអនកមន�រមមណ៍ហតេ់ន យ។ ដូេចនះេហយ
េនះេហយជមូលេហតុ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំ�តវេចញេ កែន�ង�មយួ យូរៗម�ង េហយ
េធ�អ�ីែដលែប�ក េហយខញុ ំដឹងថពួកេគេធ� ផងែដរ។ ដូេចនះ ពួកេគបនេ ខញុ ំ។ ខញុ ំបន
និយយថ “ខញុ ំគិតថ�នឹងមនិអីេទ។” េហយេយងនឹងអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ
េ េពលបន�ិចេទ តេនះ។

27 េហយខញុ ំគិតថ េយងបន�នខ�ះពី�ពះបនទូលៃន�ពះ។ �បសិនេបអនកមន
�ពះគមពរីរបស់អនកឥឡូវេនះ ចូរេយងងកេ រកគមពរីេអ�យ។ ខញុ ំចូលចិត�េឃញ
អនកយកេស វេ របស់អនក េហយ�ន�។ ខញុ ំ�ន…�បសិនេបអនកមនិេលសពីពកយ
មយួ ឬពីរែដលេយង�នេនះេទ �គឺជ�ពះបនទូលដអ៏ស់កលប របស់�ពះ។ �មនិ
�ចកន�ងផុតេ បនេទ។ ជំពូកទី៥៥ ៃនេអ�យ �បធនបទគឺ “េសចក�ីសេ ងគ ះ
ដអ៏ស់កលបជនិចច។”

ហឺយ អស់អនកែដលេ�សកេអយ ចូរមកឯទីទឹកចុះ ឯអនក ែដលគម ន
�បកេ់អយ ចូរមកទិញ េហយបរេិភគេ េអ ចូរមកទិញ��
ទំពងំបយជូរ…និងទឹកេ�ះេគឥតបងលុ់យ ឥតៃថ�េទ។

េហតុអ�ីបនជចយ�បកឲ់យ បនែតរបស់ែដលមនិែមនជ��រ?
េហយបងក់ំ�ងំ ឲយបនែតរបស់ែដលមនិសកបចិ់ត�ដូេចនះ? ចូរ�� ប់
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�មអញឲយអស់ពីចិត�ចុះ េនះឯងនឹងបនបរេិភគយ៉ងឆង ញ់ េដមបឲីយ
�ពលឹងឯងបនសកបស់កល់ េ�យម�ូបយ៉ងៃថ�វេិសស។

ចូរឱន�តេច ក េហយមកឯអញ ចូរ�� បចុ់ះ េនះ�ពលឹងឯងនឹងបន
រស់េ េហយអញនឹង�ងំេសចក�ីស ញ នឹងឯង�ល់គន  ជស ញ ដ៏
េ អស់កលបជនិចច គឺជេសចក�ីេម�� ករ�ុេ�ម ះ�តង ់ែដលបនផ�ល់
ដល់�វឌី។

28 ខញុ ំចងនិ់យយេ កនអ់នក មយួែភ�តេល�បធនបទៈ ឥតបងលុ់យ ឬ
ឥតគិតៃថ�។
29 មនេរ ងកម�ន�ជេ�ចនេ សមយ័របស់េយង។ មនេ�ចន�ស់ែដលចង់
ទកទ់ញមនុស�ឲយមករកអ�ីែដលេយងេ ថ “ភពរកី�យ” េហយ�គឺស�មប់
មនុស��គបវ់យ័ �គបវ់យ័។
30 មនករទកទ់ញស�មបយុ់វវយ័ ករ�ែំបបទំេនប និងពិធីជបេ់ល ងែបបរ ៉កុ
និងញក ់ និងត ន�ីែដលពួកេគមនេនះេ ជមយួ�។ េហយ�ជករទកទ់ញ
ទងំអស់ ស�មបក់រកម�ន�។
31 ខញុ ំមនិខ�ល់ថផទះែដលេគចិ ច ឹមបីបចេ់កមងេនះល�ប៉ុ�� េទ និងរេប បែដល
��តវបនេគបេ�ង នឱយេធ��តឹម�តវប៉ុ��  �បសិនេបកូនេនះមនិទទួលយក
បទពិេ�ធនៃ៍នកំេណ តថមីេទ ត ន�ីរ ៉កុ និងរ ៉លូ ទកទ់ញករចប�់រមមណ៍របស់
គតភ់� មៗ េ េពលែដលគតប់នឮ�។ េ�ពះ កនុងគត ់ �េកតកនុងគត ់ េ�យ
ធមមជតិ ជវ ិ ញ ណខង�ចឈ់ម។ េហយអំ�ចរបស់�រក�គឺអ�ច រយ�ស់
សព�ៃថងេនះ រហូតដល់�ចបប់នវ ិ ញ ណរបស់េកមងេនះ។
32 េហយេតនឹងេធ�អ�ីេទ តចំេពះអនកជមនុស�ចស់ ែដល បដិេសធកំេណ ត
ថមី! េ�ពះែតជីវតិរបស់អនក�តវបនផ� ស់ប�ូរ េហយអនកបនែ�បចិត� េហយេកតជថមី
ចូលកនុង�ពះ�ជ�ច�ក�ពះ ធមមជតិរបស់អនកនឹងេ ែតជរបស់េ�កិយ មនិថ
អនកេជ ស៊បយ៉់ង�េទ លុះ��ែត��តវបនផ� ស់ប�ូរេ កនុងអនក។ អនក�ចេគរព
�បណិបត័ន ៍ និងេធ�ជអនកកន�់សនបន ប៉ុែន�េ ែតមន�បេភទៃនអំ�ច
ទកទ់ញដល់អនក ពីេ�ពះបុរសចំ�ស់ែដលមនអំេពបបនិងេសចក�ីបង៉�បថន
របស់គតម់និទន�់� បេ់ កនុងអនកេ េឡយេទ។
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33 ប៉ុែន�សូមឲយ�ពះ�គីសទ�គងបល�័ងកកនុងចិត�អនកម�ង េនះេរ ងទងំេនះមនិរខំន
េឡយ។ �ធំជងេនះេ េទ ត។
34 ខញុ ំមនិ�ច�បបេ់ឈម ះបុរសេនះបនេទ េ�ពះខញុ ំមនិ�ចគិតពីេឈម ះគត់
ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�អនកជេ�ចននឹងចងចគំត។់ ពួកេគនិយយថ មនេកះមយួ
ែដលមនុស�នឹងេ  �យឆមក ់ េហយ ស�ីនឹងេចញមក េ�ច ង។ េហយបទចេ�ម ង
របស់ពួកេគបនរជំួលចិត�ខ� ងំ�ស់ែដលអនកេបកសំេ ែដលឆ�ងកត�់ម
សំេ  នឹងចូលមក។ េហយបនទ បម់កទ�នែដល�ទ កច់ប—់នឹងចបន់វកិ
ទងំេនះេចញពីយម េហយសម� បព់ួកេគ។ េហយបុរសដអ៏�ច រយមន កច់ង់
ឆ�ងកត។់ េហយគតម់ននវកិរបស់គតេ់ដមបចីងគតនឹ់ងបេងគ លមយួេហយ
—និង—េហយ�កអ់�ីមយួេ កនុងមតរ់បស់គត ់ ដូេចនះគតម់និ�ចែ�សកបនេទ
េហយ—េហយ�កញុ់ក�តេច កនវកិរបស់គត ់ េដមបកុីំឲយេគឮ េហយេបកសំេ
ឆ�ងកត ់ �មេដមប�ី� ប។់ េហយ ស�ីេចញមក �—ំេហយែ�សក េហយេ�ច ង
េហយអូ �អ�ច រយ�ស់ រហូតដល់គតប់នេបកៃដរបស់គត ់ែ�សកេ កនអ់នក
េបកទូករបស់គត ់ “េបកចូល! េបកចូល!” ប៉ុែន�ពួកេគមនិ�ច�� បគ់តប់នេទ
ពួកេគបនញុក�តេច ករចួេហយ។
35 រចួគតក់ជិ៏ះទូកេ កែន�ងមយួែដលេគេ�ះម៉ស ឬេ�ះចំណងៃដគត់
េហយគត�់តវយកសំឡីេចញពី�តេច ករបស់ពួកេគ។ េ ទីេនះ េពលេដរ�ម
ដងផ�ូវកឮ៏សូរត ន�ីករមន កែ់ដលពូែកេ ខងេ�កម េពលគតេ់ដរកតម់�ងេទ ត េគ
និយយថ “អូ រ ៉េូវ រដអ៏�ច រយ េតេយងនឹងចងអនកេ នឹងបេងគ លេមម�ងេទ តឬេទ?”
36 គតប់ននិយយថ “អតេ់ទ ទុកេ�យខញុ ំេ ៃដទេទរចុះ។ ខញុ ំបនឮអ�ីែដល
អ�ច រយជងេនះ រហូតដល់�នឹងមនិរខំនខញុ ំេទ តេទ។”
37 េនះជវធីិែដលមនចំេពះ�គិ�ទ នែដលេកតម�ងេទ ត។ ពួកេគបនរកេឃញ
អ�ីមយួែដលអ�ច រយជងត ន�ីរ ៉កុ និងរ ៉លូ និងករកម�ន�ននៃនពិភពេ�កេនះ។
ពួកេគ�តវបនកម�ន�េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ធំជងេនះេ េទ ត រហូតដល់
ពិភពេ�ក�� បច់ំេពះពួកេគ។
38 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកេ កម�ន�កែន�ងអន់ៗ េនះ អនក�តវែតចថំអនក�តវយក
លុយេ�ចន។ យុវជនមន កែ់ដលនមំតិ�នររីបស់ខ�ួនេ ជបេ់ល ងនិង� ំ ទងំេនះ
ជេដម នឹង�តវបងយ៉់ងេ�ចនៃន�បកច់ំណូល�បចសំប� ហ៍របស់គត។់ េហយ
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មនុស�ចស់ែដលពយយមរកភពសបបយរកី�យកនុងករេ �ង��េប េដមប ី
ផឹកឱយរចួផុតពីទុកខ�ពយ�បចសំប� ហ៍ ពួកេគនឹង�តវចំ�យ�បកយ៉់ងេ�ចន។
េហយេតពួកេគទទួលបនអ�ីខ�ះពី�? ពួកេគមនិទទួលបនអ�ីេ�កពីករឈចិឺត�។
39 េហយចថំ អនក�តវែត�ងំចិត�ជមយួ�ពះេ ៃថង�មយួស�មប�់។ “េហយ
ឈនួលៃនអំេពបបគឺេសចក�ី�� ប។់” អនកមនិបេងកតអ�ីទងំអស់េ េលែផនដីេនះ
េទ។ �ជអពភូតេហតុែក�ងក� យ។ ករផឹកសីុនឹងបែនថមទុកខ�ពយ។ អំេពបបនឹង
បែនថមករ�� បេ់ េពល�� ប។់ ករ�តតពិនិតយចុងេ�កយរបស់អនកនឹង�តវបន
បំែបកេចញពី�ពះជមច ស់ជេរ ងរហូត។ ចូលេ កនុងបឹងេភ�ង។ េហយអនកមនិ�ច
ទទួលបនអ�ីេនះេទ ប៉ុែន��តវចញ់។
40 េពលេនះ �ពះ�ទងយ់ងមកសួរសំណួរថ “េហតុអ�ីបនជអនកចំ�យ�បក់
របស់អនកស�មបអ់�ីែដលមនិេពញចិត�? េហតុអ�ីបនជអនកេធ��?”
41 េតអ�ីែដលេធ�ឱយបុរសចងេ់ធ��? ពួកេគចំ�យទងំអស់ែដលពួកេគមន អ�ី
ទងំអស់ែដលពួកេគ�ចរកបន េដមបទិីញ�� សេម� កបំពក់ ស�ីែដលេគរត់
ជមយួ ឬ�បេភទៃនករេ�តកអរ ខងេ�កិយខ�ះ។
42 ប៉ុែន�េយង�តវបនេគ�បបេ់ កនុង�ពះគមពរី េហយ�តវបនេសនឲយចូលមកឯ
�ពះ “េហយេដមបទិីញេសចក�ីអំណរដអ៏ស់កលបនិងជីវតិអស់កលបជនិចចេ�យ
ឥតបងលុ់យ ឬឥតគិតៃថ�។”
43 េរ ងទងំេនះមនិ�ចបំេពញចិត�បន េហយទីប ចបៃ់នពួក�គឺជ
េសចក�ី�� បដ់អ៏ស់កលបជនិចច។ េហយ��តវចំ�យអស់លុយែដលអនក�ច
�បមូលផ�ុ ំគន  េដមបកី� យជ—ករកម�ន�ដធ៏ំឬអនក ឬេកមង�បសរកី�យ ឬអ�ីកេ៏�យ
ែដលអនក�បែហលជចងប់ន ឬេកមង�សីេពញនិយម ឬអ�ីកេ៏�យ។ ��តវចំ�យ
អស់ទងំអស់ែដលអនក�ចរមួគន  េធ�ែបបេនះ។ េស� កពកែ់បបខពស់បំផុតៃន
ករេស� កពក ់ េហយ—េហយេធ�អ�ីែដលេ�កយិេធ� �គនែ់តទទួលបនករ
�តតពិនិតយៃនករខូចខតអស់កលបជនិចច។
44 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “េហតុអ�ី?” េតេយងនឹងេធ�អ�ីេ ៃថងជំនំុជំរះ េពលេគ
សួរថ េហតុអ�ីបនជេយងេធ�ដូេចនះ? េតអ�ីនឹងជចេម�យរបស់េយង? េតអ�ីេ
ជចេម�យចំេពះ�េមរកិសមយ័ទំេនប ែដលថពួកេគជជនជតិ�គិ�ទ ន? េហយ
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មន�បកច់ំ�យេ�ចនស�មប�់�វសីគី កនុងមយួឆន ំៗ  ជង��រ។ “េហតុអ�ី
�តវចំ�យលុយរបស់អនកស�មបេ់រ ងែបបេនះ?” ប៉ុែន�រ�� ភបិលនឹងប ជូ នអនក
េ កតេ់ទស ស�មបព់នធែដលមនតៃម��បដុំ�� រែដលអនកបនេផញ�បែហលជ
េ �ថ បន័មយួចំនួន ែដលមនិ�តវបនកំណតឱ់យបន�តឹម�តវេដមបទីទួលបន
ពនធ េដមបបី ជូ នអនកផ�ព�ផ�យដំណឹងល�េ បរេទស។ េយងនឹង�តវសួរេ
ៃថង�មយួថ “េហតុអ�ីបនជអនកេធ��?”

45 េយងជ�បជជតិ�គិ�ទ ន េហយ�បព់ន�់ន�តវបនប ជូ នេ កន់
មនុស�េ ទីេនះ ែដលេយងកំពុងពយយមទិញមតិ�ភពរបស់ពួកេគ។ ឥឡូវេគ
បិទ�េចល។ កុំឆងល់ �គសេជវបននិយយថ “េបមន�ពះ �ទងនឹ់ងេបសសម� ត
�ងំរបស់�ទងម់�ងេទ ត។” ជនជតិ�សនដ៍ៃទ�ចនិយយែបបេនះ េដមបនីឲំយ
េយងខម សេគ។ �ជេរ ងគួរឱយអស់សំេណ ច�ស់! េហយេយងេ ខ�ួនេយងថ
ជ�គី�ទ ន។

46 �ពះ�ទងម់នបនទូលថ “មកចុះ ទិញជីវតិអស់កលបជនិចច េ�យឥតបងលុ់យ
ឬឥតគិតៃថ�។” ជីវតិ រស់េ ជេរ ងរហូត េហយេយងែបរខនង�ក�់ េហយេសច
េ ចំេពះមុខ�ទង។់ េតេយងនឹងេធ�អ�ីេ ៃថងេនះ? េតនឹងេ ជយ៉ង�…?

47 �បសិនេប�ពះជមច ស់�បទនឱយេយងនូវកិចចករែដល�តវេធ� េហយ�បទន
�បកដ់ល់េយង េហយេធ�ឱយេយងក� យជ�បជជតិែដលមនជងេគេ េ�កម
េមឃ បនទ បម់ក�ពះជមច ស់នឹងសួរថេតេយងបនេធ�អ�ីជមយួ�។ េហតុអ�ីបនជ
េយងចំ�យ�បកឱ់យែតបនអ�ីែដលមនិេពញចិត�ដូេចនះ? មនិ�តឹមែតចំេពះ
�បជជតិមយួប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន��នឹងមនចំេពះបុគគល។ ពីមយួកករ់ហូតដល់
�ប�់នដុ�� រ មន ក់ៗ នឹង�តវផ�ល់ឱយ។

48 េ េពលមនុស�សម� បគ់ន េ វញិេ មកៈ ខញុ ំបន�នអតថបទមយួកលពី
េពលថមីៗេនះ ែដលេកមង�បសពីរនកេ់ធ�ករេ កនុងជំរុ�ំបម៉ញ់។ មន កម់នកូន
�បនំក ់ មន កេ់ទ តមនកូនពីរនក។់ េហយមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ�តវប ឈប់
ពីករងរ។ េហយេកមង�បសមន កែ់ដលមនកូនពីរនក ់ ឬមនកូន�បនំក ់ មន
�រមមណ៍ថគត�់តវករករងរេ�ចនជងមន កែ់ដលមនកូនពីរនក ់ េហយេ
បរបញ់ជមយួគត ់េហយបញ់ចំខនង។
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49 លុយ េនះេហយជ�បេភទៃន�បជជតិ េនះជ�បេភទៃន�រមមណ៍ េនះជ
�បេភទវ ិ ញ ណែដល�គបសងកតម់នុស�។
50 បនទ បម់ក អនក�ចេមលេឃញថេតករចបក់ំេណ តថមីមន�រៈសំខន់
ប៉ុ�� ។ “អនក�តវែតេកតជថមី។” ��តវែតដូេចនះ។ “មករកខញុ ំ េហយទិញេ�យមនិ
អស់លុយ។”
51 អនកមនិ�ចនិយយបនេទថ “ខញុ ំមនិមនលុយេទ។” អនកមនិ�តវករលុយ
េទ។ ��តវបនផ�ល់ឱយេ�យឥតគិតៃថ�។
52 េយងជជនជតិ�េមរកិងំងយនឹងបងផ់�ូវរបស់េយងស�មបអ់�ី�គបយ៉់ង។
េនះជពកយេ�� ករបស់េយង។ “េយងចំ�យស�មបអ់�ីៗ។ េយងមនលុយ។”
បង� ញវកិកយប�ត�បកដុ់�� ររបស់េយងេ កន�់បេទសេផ�ងេទ ត ជេដម �
កំសត�់ស់។ េដរចូលេ េឃញអនកេទសចរចូលមក បនទងំរបូទងំ�� ត។
ជនជតិ�េមរកិផ�ល់��រដល់ពួកេគ។ របស់េនះគឺជរបស់កខ�កេ់ ចំេពះ�ពះ
ភ ក��ពះ។ េនះនឹងមនិទិញផ�ូវរបស់េយងេ កន�់នសួគេ៌ទ។ ប៉ុែន�អ�ី�គបយ៉់ង
េ �េមរកិ េយង�តវបង�់មផ�ូវរបស់េយង។
53 អនកេ េភជនីយ�� ន េហយញុំ��រេពល�ង ច។ េហយេបអនកមនិ
�កលុ់យេលតុ េដមប�ីបបអ់នកបេ�មេនះេទ េនះមុខជមនអនកចងចិេ ច ម
�កម់ុខអនកេហយ បនទ បពី់នង�តវបនបងេ់�យ�កមហុ៊នែដលនង
កំពុងេធ�ករ។ េហយេនះជករ�បេសរគឺយ៉ងេ�ច�ស់ដបភ់គរយ ឬេលស
ជងេនះ ៃនវកិកយប�តរបស់អនក។ េបអនកមនិេធ�េទ អនកបេ�មេនះនឹងេមលងយ
អនកថជែសបក�កិន ឬ�បេភទមយួចំនួន—ៃនអនកេវទន។ េពល�នងទទួល
បនលុយ។ ខញុ ំគិតថ�ជេរ ង�ម៉ស់និងខម ស់េអ ន ែដលេធ��។ ខញុ ំគិតថ �ជ
ករវនិិចឆយ័មនិល�ស�មប�់បជជតិ។ ធ� បជ់មនុស�ល� កែន�ងល� មនិអនុ ញ ត
ែបបហនឹងេទ។ ប៉ុែន��ទងំអស់ចូលេ កនុង�ម រតីដធ៏ំមយួ។
54 ខញុ ំកំពុងេធ�ដំេណ រេលរថេភ�ង។ និងអនកដឹកជ ជូ ន…ខញុ ំមនកបូប�ព យតូច
មយួេ កនុងៃដមខ ង �៉លីមយួេ ៃដមខ ងេទ ត និងឧបករណ៍េករសកតូ់ចរបស់ខញុ ំ
េ េ�កមេក� ករបស់ខញុ ំ េហយកំពុងេដរ។ អនកេបក�នេដរេឡងនិយយថ “េតខញុ ំ
�ចខចប�់ស�មបអ់នកបនេទ?”
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55 ខញុ ំបននិយយថ “អូ ខញុ ំ�គនែ់តេ ទីេនះ�មរថេភ�ង េ�ក។ អរគុណ
េ�ចន។” �បែហល អូ �មសិបយ៉ត។
56 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំនឹងយក�” េហយគតប់នយករបស់តូច េហយេរ ស
� េដរេ មុខ។
57 េពលគតម់ក ខញុ ំគិតថ�បែហលជខញុ ំ…ខញុ ំដឹងថ�តវបងឱ់យគត ់ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់ត
ផ�ល់ឱយគត—់ឱយគតក់ន�ះដុ�� រ។ គត�់បែហលជមន េ កនុងកមមសិទធរបស់ខញុ ំ
�បែហល និយយថ ចបំន�ិច �បែហលចមង យពីេនះេ េ�ងឧេបសថ កែន�ង
ែដលគតេ់ឡងេលរថេភ�ង។ ខញុ ំបនេឡងេលរថេភ�ង ជមុន េហយេទបចុះមក
ទទួល�។ ខញុ ំឱយគតក់ន�ះដុ�� រ។

គតប់ននិយយថ “ចបំន�ិច!”
ខញុ ំបននិយយថ “េត�ជអ�ី េ�ក?”
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំបនខចបបី់ថងស់�មបអ់នក!”
ខញុ ំបននិយយថ “បទ េ�ក េនះ�តវេហយ។ េតមនអ�ីខុស?”

58 គតប់ននិយយថ “ករគិតៃថ�អបបបរមរបស់ខញុ ំគឺៃមភ�បេំសនកនុងមយួថង។់
អនកជំពកខ់ញុ ំៃមភ�បេំសនេទ ត។”

េឃញេទ េនះជជនជតិ�េមរកិងំ អ�ី�គបយ៉់ង�តវែតបង។់
59 អនកេ ជិះ�នរបស់អនក េហយទុកឲយ�ធ� កេ់ កនុង�ប�យ េហយអនកនឹង
មនអនកទញេចញ។ អនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចកនុងករបង�់បក ់ េ�ពះពួកេគនឹង
គិតៃថ�ពីអនក។ េបអនកបំផ� ញមកយករបស់អនក គតនឹ់ងគិតៃថ�យ៉ងេ�ចនកនុងមួ
យម៉យល៍។ េហយ�បសិនេបកសិករ ៩ដងកនុងចំេ�ម១០ ដកេ�យ��កទ់រ័
េចញ �នឹងគិតៃថ�ជងេនះ។
60 អនក�តវចំ�យេលអ�ី�គបយ៉់ងែដលអនកបនេធ�។ អ�ី�គបយ៉់ងគឺ “បង!់
លុយ! បង!់ លុយ!”
61 េហយេតអំេពបបបនេបះអនកចូលេ កនុង�ប�យធំប៉ុ�� េ ! េតអនក�
�ចនអំនកេចញពីរេ � ៃនអំេពបប? ប៉ុែន� �ពះ�ទងន់អំនកេចញពីរេ � ៃន
អំេពបប េ�យឥតបងលុ់យ ឥតគិតៃថ� េ េពលែដលគម ននរ��ចយកអនក
េចញបន។
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62 �បសិនេបអនកមនិចំ�យេ�ចនស�មបអ់នកទញេចញេទ អនកនឹងសថិតេ
កនុង�ប�យ។ អនក�តវមនលុយ ឬមនិអ ច ឹងេទអនកេ កនុង�ប�យ។
63 ប៉ុែន��ប�យដ�៏�កកប់ំផុតែដលអនកមនិធ� បប់នចូល គឺជអ�ីែដល�រក�
បនេបះអនកចូលេ កនុង�ប�យៃនអំេពបប និងករមនិេជ ។ �ពះនឹងដក
អនកេចញេ�យសម័�គចិត� េ�យឥតបងលុ់យ ឬឥតគិតៃថ�។ េហយអនកេ កនុង
�ប�យ េ�យ�គនែ់តលះេចលអំេពបប េហយមនិបនអំពវនវដល់�ទង់
េឡយ។
64 េពលអនកយកអនកទញេចញ ជធមម�េគ�ក�់ច�កធ់ំចូលកនុង�ប�យ រុ�ំ
ជំុវញិកង ឬបន�បនទ ប ់ េហយចបេ់ផ�មទញ។ េហយថមពលរបស់រថយន�ក៏
ចបេ់ផ�មទញ េហយម៉ូទរ័កដំ៏េណ រករ េហយទញអនកេចញ។
65 េ េពលែដល�ពះជមច ស់រកេឃញអនកេ កនុងរេ � ៃនអំេពបប េហយឮ
អនកអំពវនវដល់�ទង ់ �ទងប់នប ជូ នែខ�សង� កម់យួែដលរុជំុំវញិកល់�៉រ ី ជ
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ េហយភជ ប�់េ កនុងចិត�អនក េហយ�កអ់ំ�ចៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទីេនះ េដមបចីបេ់ផ�មទញ។ េហយ�មនិមនតៃម�េទ
ស�មបអ់នក។ េហយេយងេដកកនុង�ប�យេ�យ�រេយងមនិ�ចបង�់ជមយួ
លុយកនុងេ�េ ៉ របស់េយងបន។ េយងជជនជតិ�េមរកិគិតថេយង�ចបង់
�េចញពីលុយកនុងេ�េ ៉ របស់េយង ប៉ុែន�អនកមនិ�ចេទ។ �ឥតបងលុ់យ ឬ
ឥតគិតៃថ�េទ។ អនកមនិបង�់េ �ពះវ�ិរេទ។ �ពះេយសូ៊វបនបង�់េ កល់�៉
រ។ី ប៉ុែន�មនុស�ខម ស់នឹង�។ ពួកេគចងប់ន��មរេប បរបស់ពួកេគ។ �ពះមនវធីិ
មយួស�មបអ់នកេដមបទីទួល� េហយ�មនិគិតៃថ�េទ �បសិនេបអនកនឹងទទួល�។
66 ជធមម� េ េពលែដលេគទញអនកេចញពី�ប�យ អនកសុទធែតមន�ន ម
របសួ អនក�តវែតេឡងេ មនទីរេពទយ។ េហយមុននឹងេគចបេ់ផ�មេធ�ករេលអនក
មុននឹងេធ�អ�ីមយួចប ់ េគសួរថ “េតអនក�នឹងបងវ់កិកយប�ត? េបេយងនឹងេដរ
របសួ េបេយង�បេ�បង និងផ�ល់ករចំ�យស�មប—់េដមបចីកថ់ន ពុំលកនុង
ឈម េតអនកមនធន�៉បរ់ងែបប�?” មុនេពលពួកេគេធ�េរ ងមយួ ��តវែត
មនលុយេ េលបនទ ត។់
67 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះអមច ស់របស់េយង�កែ់ខ�សង� កៃ់នេសចក�ី�ស�ញ់
របស់�ទងេ់ ជំុវញិេបះដូងរបស់អនក េហយទញអនកេចញពីរេ � ៃនអំេពបប
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�ទងេ់�បស�ល់ករខូចចិត� ដកបបទងំអស់។ េហយវកិកយប�តេនះ�តវបន
�កក់នុងសមុ�ទៃនករបំេភ�ចេចល េដមបកុីំឲយចងចទំស់នឹងអនកេទ តេឡយ។
“មកេ�យឥតបងលុ់យ ឬឥតគិតៃថ�េទ។” មនិថអនក�តវកប�់ចធ់ងនធ់ងរ ប៉ុ��
កេ៏�យ រេប បែដល�គ�ររបស់អនកបនេធ� ឬអ�ីែដលអនកបនេធ� �មនិមនវ ិ
កយ័ប�័តបង�់បកស់�មប�់េទ។ �ទងព់យបលករឈចឺប ់ យកេចញនូវ�ល់
ទុកខ�ពយរបស់អនក។ “�ទងប់នរងរបសួេ�យ�រកររលំងរបស់េយង �ន មជំ
េ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់េយង។ ករេ�ប ន�បេ ៃនសន�ិភពរបស់េយងគឺេ
េល�ទង ់ េហយជមយួនឹង�ន មរបសួរបស់�ទង ់ េយងបនជសះេសប យ។” �
ឥតគិតៃថ�ទងំអស់។
68 េហយេយងនឹងមនិទទួល�េទ គឺេ�យ�រេយង�តវបន�គប�់គងេ�យ
វ ិ ញ ណខុស។ េយង�តវបន�គប�់គងេ�យវ ិ ញ ណៃន�បជជតិមយួ វ ិ ញ ណ
ៃនេ�កិយ ជំនួសឱយករ�តត��េ�យ�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ែដលនេំយង និងែណនេំយងេ កនេ់សចក�ីពិតទងំអស់ េហយេធ��ម�ពះគមពរី
សេ�មច។
69 មយួរយៈមុនេនះ ខញុ ំកំពុងនិយយជមយួអនកមនិេ�ម ះ�តង។់ គតប់ន
និយយថ “គិតេមលេ  េ�ក �បណ�។ំ ទុកខេវទនទងំអស់ៃនជីវតិេនះ
និងេរ ងែតមយួគតែ់ដលេយងមន ែដលេយងបនសេ ងគ ះ គឺជសំេណរចស់ៗ
របស់ជនជតិយូ�។”
70 “អូ” ខញុ ំបននិយយថ “បទេ�ក េនះ�បែហលជអនកមនទងំអស់ ប៉ុែន�
ខញុ ំមនអ�ីែដលេលសពីេនះេ េទ ត។ ខញុ ំមន�ពះវ ិ ញ ណៃនអនកែដលបនសរេសរ
� ែដលប ជ ក�់ េហយេធ�ឲយ�សេ�មច �ល់ករសនយ។” គតម់និដឹងពីរេប ប
យក�េទ។
71 េឃញេទ អនក�តវមកទិញេ�យមនិអស់លុយ ទិញេ�យមនិគិតៃថ�។ �មនិ
ចំ�យអ�ីទងំអស់។ �ឥតគិតៃថ�កនុងករ “អនក�កេ៏�យ ែដលចងប់នឲយគត់
មកចុះ។” �ពះទញអនកេចញពី�ប�យ។
72 ដូចបុរសេ មតទ់� រែដលបនេ ឱយជ�� ត។ គត�់តវបន�រក�ទញ
ចូលកនុងរេ �  ពីៃផទម� យរបស់គត ់ េ�យ�រក�ែដលេធ�ឲយគតពិ់ករេជង។
រេប បចិ ច ឹមជីវតិរបស់គតគឺ់េដរសំុទនពីអនកែដលេដរកត។់ កលែដលគត់
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អងគុយេ មតទ់� រេនះេ �ពឹកេនះ គតប់នេឃញ�គអធិបបយពីររបូមកដល់។
កនុងចំេ�មពួកេគមនិមនមយួកកេ់ឡយ ដបតិគតប់ននិយយថ “ខញុ ំគម ន
�បកេ់ទ។” េហយមយួកកគឺ់ជ�បកតូ់ចបំផុត។ “ខញុ ំគម ន�បក ់និងមសេទ។”

73 ខញុ ំ�ម នថបុរសេនះបនគិតែបបេនះ។ “មនិចបំចយ់កែពងរបស់ខញុ ំេទ។”
�បែហលជគតក់ំពុងពយយមសន��ំបកឱ់យបន�គប�់គន។់ គតម់ន�យុ
ែសសិបឆន  ំ េហយ�បែហលជគតខ់ំសន�លុំយឲយបន�គប�់គន ់ េដមបឱីយ�គេពទយ
�ចេធ�េឈ�ចតឱ់យគតម់យួគូរ េដមប�ីចេដរបន េ�ពះ គត ់កេជងរបស់គតជ់
កែន�ងែដលគតេ់ខ�យ។ េហយ�បែហលជគត�់តវែតមនលុយ េដមប�ីកេ់
េលបនទ ត ់មុនេពល�គេពទយនឹងផ�ល់ជំនួយដល់គត។់ េហយ�បកដ�ស់ �មនិ
�តវករគតក់នែ់ពងរបស់គតេ់ កន�់គអធិបបយៃថងបុណយទី៥០ ែដលគម នអ�ី
េនះេទ។ ឱកស ពួកេគ…�កី�កខ� ងំ�ស់ មនិ�ចរកលុយកកពី់មតិ�រមួករ
ងរបន។

74 ែតេពលេមលមុខេគ! មន កម់ុខ�កហម ជេកមង�បសជយុវជន េហយមយួេទ ត
ចំ�ស់ និង�ជីវ�ជញ ដូចយ៉ូ�ន…កលេព�តស និង យ៉ូ�ន េឡងេ
មតទ់� រ។ គតប់នេឃញអ�ីមយួេ កនុងបុរសវយ័េកមងេនះ។ េនះគឺ មុខ�កហម
ជងមនុស�ធមម�បន�ិច។ គតប់នេឃញេ េ�កម�ន ម�ជញនិងករខ�ល់ខ� យ
ពី�ពះ�ទិតយកលីេឡែដលបនេឆះមុខអនកេន�ទចំ�ស់ មន “ភពរកី�យ
ែដលមនិ�ចនិយយបន េហយេពរេពញេ�យសិររីងុេរ ង។” គតប់នេឃញ
អ�ីមយួែដល�កដូ់ចជខុសគន បន�ិច។

75 អនកដឹងេទ មនអ�ីមយួអំពី�គី�ទ ន ែដលេធ�េ�យមនុស�េមលេ ខុសគន ។
ពួកេគគឺជមនុស��� តបំផុតេ េលពិភពេ�ក។

េហយគតប់នយកែពងរបស់គតេ់ហយគតប់នផក ប�់េចល។

76 �វក័េព�តសែដលមនវយ័ចំ�ស់ជងេគបននិយយថៈ “ខញុ ំគម ន�បក់
និងមសេទ។” កនុងនយ័េផ�ងេទ ត “ខញុ ំមនិ�ចជួយអនកបនេទ េដមបទិីញេឈ�ចត់
ទងំេនះ។ ខញុ ំអតម់ន�បកនិ់ងមសេទ ប៉ុែន�អ�ីែដលខញុ ំមន!” គតប់នេ ទិញពី
�ទងែ់ដលមនទឹកឃមុ ំនិងេសចក�ីអំណរៃន��ៃនេសចក�ីសេ ងគ ះ។ គតេ់ទបែតមក
ពីរឬបីៃថងមុនេនះពីៃថងបុណយទី៥០ ជកែន�ងែដលមនអ�ីេកតេឡង។
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77 េហយយុវជនេនះកស៏ទុះេ េ�យពកយឮយ៉ងខ� ងំថ “�ែមន៉” េហយ
េមលេ មុខរបស់គត។់
78 េតមនអ�ីេកតេឡង? ែខ�សង� កៃ់នករ�ណិត�សូរេនះ េសចក�ី
�ណិត�សូររបស់�ទងែ់ដលបននិយយថ “ខញុ ំ�ណិតអនកឈ”ឺ �ពះវ ិ ញ ណ
ដែដលេនះបនេកតេឡងកនុងចិត�អនកេន�ទចស់។ គតប់ននិយយថ “លុយ
ខញុ ំអតម់ន ប៉ុែន�ខញុ ំមនអ�ីមយួែដលនឹងេលស�មយួ�នដង។ ដូចជខញុ ំមន!”
79 ឥឡូវេនះ សូមចថំ េព�តសគឺជជនជតិយូ� េហយពួកេគ�ស�ញ់�បក់
ពីធមមជតិ ប៉ុែន�ជនជតិយូ�េនះបនែ�បចិត�។ មនិែមន “ដូចជខញុ ំមន លក់
ឱយអនក។”
80 ប៉ុែន� “ដូចជខញុ ំមន ខញុ ំឱយអនក! ដូចជខញុ ំមន! ខញុ ំមនិមនកកេ់ កនុងេ�េ ៉
របស់ខញុ ំេទ។ ខញុ ំមនិ�ចទិញនំបុង័មយួដំុបនេទ។ ខញុ ំមនិ�ចទិញអ�ីទងំអស់។ ខញុ ំ
មនិមនមយួេសនេទ។ ប៉ុែន��បសិនេបអនក�ចទទួលបន� ដូចជខញុ ំមនេនះ
ខញុ ំនឹងឱយេ អនកេ�ពះ��តវបនផ�ល់ឱយខញុ ំ។” េនះេហយជអ�ីែដលេយង�តវករ។
“ដូចជខញុ ំមន ឱយខញុ ំឱយអនក។”

“េតអនកមនអ�ីខ�ះ េ�ក?”
81 “ខញុ ំបនពឹងេល�ទងែ់ដលលកទឹ់កេ�ះេគ និងទឹកឃមុ ំេ�យឥតគិតៃថ�។ ខញុ ំនឹង
ឱយ�េ អនក។ អនកមនិជំពកអ់�ីខញុ ំស�មប�់េទ។ �បសិនេបអនក�ចទទួលបន ខញុ ំ
នឹងផ�ល់ឱយអនក មនិែមនជអនកែដលនឹងទរ�បកេ់ទ ប៉ុែន�អនកែដលនឹងឲយ។”
82 េ�យ�រែត “�មែដលអនកទទួលបនេ�យេសរ ី ផ�ល់ឱយេ�យេសរ។ី” �
ជករបងគ បរ់បស់�ពះអមច ស់របស់គត ់ ែតបីៃថងមុន។ “ចូលេ កនុងពិភពេ�ក
ទងំមូល ផ�យដំណឹងល�។ អនក�េជ  េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹក អនកេនះ
នឹងបនសេ ងគ ះ េហយអនក�ែដលមនិេជ នឹង�តវទទួលេទស។ ទីសំគល់
ទងំេនះនឹងេធ��មអនកែដលេជ ៈ េគនឹងេដញ�រក�េ�យនូវេឈម ះខញុ ំ ពួកេគនឹង
និយយជមយួភ�ថមី �បសិនេបេគផឹករបស់ែដលប�� លឲយ�� ប ់ �នឹងមនិ
បះ៉ពល់ដល់េគេឡយ។ �បសិនេបពួកេគចបស់ត�ពស់ �នឹងមនិរខំនពួកេគ
េឡយ។ េ�យេសរដូីចែដលអនកបនទទួល ចូរផ�ល់ឱយេ�យេសរែីដរ។” �សន៍
យូ�េនះ�តវបនផ� ស់ប�ូរ។
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83 អ�ីែដលេយង�តវករកនុង�បេទស�េមរកិគឺករផ� ស់ប�ូរ ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េដមបជំីនួសកែន�ងៃនពិធី�សនមយួចំនួនរបស់េយង។ “�មែដលអនកទទួល
បនេ�យេសរ ីចូរផ�ល់ឱយេ�យេសរ។ី”
84 “ដូចជខញុ ំមន ខញុ ំឱយអនកៈ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទៃន��ែរត៉ ចូរ
េ�កកេឡងេដរ” ជំេន េល�ពះនមដឥ៏តេ ហមងរបស់�ពះដប៏េងកត! មនិនឹក�ម ន
ថគតេ់�តចុះេឡង សរេសរ�ពះ!
85 អូអនកដឹងពីេរ ងដអ៏�ច រយ គត�់បែហលជបនអងគុយេ ទីេនះែសសិបឆន ំ
េហយ ពយយមរកលុយ�គប�់គនេ់ដមបទិីញេឈ�ចតខ់�ះ ប៉ុែន�គតម់និ�ចេធ�
បន។ ប៉ុែន��តវេ កែន�ងែដលមនិនឹក�ម នដល់បំផុត និងេពលេវ�ែដលមនិ
នឹក�ម នដល់ េហយែដលមនិនឹក�ម នដល់បំផុតគឺ មនុស�ែដលខ�ះខត គត់
ទទួលបនអ�ីែដលគតច់ងប់ន។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដល�ពះេធ�ែបបេនះ។
86 កនុងមយួហ�ូងតូចមយួ ែដលេគេ ថពួកសែម�ងភពបរសុិទធេ យបម់យួ ខញុ ំ
បនរកេឃញអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន គឺលុយមនិ�ចទិញបនេទ។ េ កនុងហ�ូងមនុស�
ែដលមនិេចះអក�រ មនិមនករអបរ់ ំ េស� កពកម់និ�� ត កលពីមុន េនេ �គ
េ ខងេ�កេ កនុង�ឡុងបតច់ស់ េ េលឥដ� ខញុ ំបនរកេឃញរបស់មនតៃម�
មយួ េ�គ ងអលងក រមយួ េពលែដល�ចស់េនះេមលមុខខញុ ំ េហយនិយយថ
“េតអនកបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកបនេជ ឬេទ?” អូ �ជអ�ីែដលខញុ ំ
ចងប់ន។ ខញុ ំមនិរពឹំងថនឹងរកេឃញ�កនុងចំេ�មមនុស�ទងំេនះេទ ប៉ុែន�ពួកេគ
មនអ�ីែដលខញុ ំ�តវករ។
87 អងគករសហ�បជជតិៃថងេនះ ពួកេគនឹងមនិទទួលយកអ�ីែដលេយងទទួល
បនេនះេទ ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលពួកេគ�តវករ។ �គសេជវ អនកដៃទេទ ត �តវករ
�ពះ�គីសទេ កនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹកៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �នឹងផ� ស់ប�ូរ�កបប
កិរយិរបស់ពួកេគ។ �នឹងេធ�ឲយបុរសេនះ ែដលេគស�ប ់ ក� យជបងប�ូន។ �នឹង
ដកេសចក�ីេ�ភលន ់េសចក�ីេ�ភលន ់និងជេម� ះ េហយ�កេ់សចក�ី�ស�ញ់
និងអំណរ និងសន�ិភព េសចក�ីល� និងេសចក�េីម�� ករ�ុ។
88 បទ េ កែន�ងែដលមនិនឹក�ម នដល់ ជួនកលជកែន�ងែដលអនកែស�ងរកអ�ី
ែដលអនកកំពុងែស�ងរក។
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89 េតពួកកូនេ អុី�� ែអលនឹងផ�ល់អ�ី (ករបងខូចទងំអស់របស់េអសីុប) េត
េពលែដលបបូរមតេ់គហូរឈម េតេពល�អ�� តរបស់េគ�ចេ់ចញពីមត?់
ពួកេគនឹងឲយមសទងំអស់ែដលេគបនបំផ� ញជនជតិេអសីុបស�មបជ់ទឹក
�តជកម់យួែកវ។ េមដឹកន�ំលរេ��ថ នបនដឹកនពំួកេគពីរនធទឹកមយួេ រនធ
ទឹកមយួ ពី�ប�យរហូតដល់�បភពទឹក ប៉ុែន��សងួតអស់។
90 េនះកម៏កដល់កែន�ងែដល ឥតបងលុ់យ ឬឥតគិតៃថ�! សំេឡងនិយយេ
កនេ់��ថ “និយយេ កនថ់ម” របស់ែដលសងួតបំផុតេ ទីរេ��ថ ន ជ
របស់ឆង យបំផុតពីទឹក។ េ ទីេនះ ករេ�សកទឹករបស់ពួកេគ�តវបនពន�ត់
ឥតបងលុ់យ ឬឥតគិតៃថ�។ “និយយេ កនថ់ម។” មនិបងស់�មបថ់ម ប៉ុែន�
“និយយេ កនថ់ម។”
91 �ទងេ់ ែតជថម�េ យបេ់នះ។ �ទងជ់ថមេ កនុងទឹកដីែដលេន យហត។់ េប
អនកកំពុងេធ�ដំេណ រេ កនុង�សកែដលេន យហតេ់នះ ចូរនិយយេ កនថ់ម។ មនិ
ចបំចប់ង�់បកឱ់យ�ទង ់ និយយេ កន�់ទង។់ េហយ�ទងជ់ជំនួយកនុងេពល
មនប � ។ �បសិនេបអនកឈនិឺយយេ កនថ់ម។ �បសិនេបអនកមនបប ចូរ
និយយេ កនថ់ម។ �បសិនេបអនកេន យហត ់ចូរនិយយេ កនថ់ម�។
92 េឃញេទ �េមលេ ដូចជ�នឹងេ �គបទី់កែន�ង…�េមលេ ដូចជ េប
គម នទឹកចុះេ កែន�ងតូចៗែដលមន�បភពទឹក �នឹងមនិមនទឹកេឡងេលភនេំនះ
េ�យថមេទ។ �ពះ�ទងេ់ធ�អ�ីែដលផទុយពីអ�ីែដលមនុស�គិត។ ថមែដលជកែន�ងសងួត
បំផុតេ ទីរេ��ថ ន ប៉ុែន��ទងម់នបនទូលថ “និយយេ កនថ់ម។”
93 សព�ៃថងេនះមនុស��តវបនេបកបេ ឆ ត។ ពួកេគគិតថ�បសិនេបពួកេគ�ច
េ អធិ�� នបន ថ� យដង� យឱយសងឃខ�ះេដមបអីធិ�� នពីរបីដងស�មបព់ួកេគ
ទូទត�់មផ�ូវ។ េបេគនឹងសង�់ពះវ�ិរធំេ កែន�ង�មយួ េហយអនកមនខ�ះ
ឧបតថមភ� បន�រស់េ េ�យបំណង�បថន  មនអនកេផ�ងអធិ�� នស�មបគ់ត់
គតគិ់តថេនះ�តវេហយ។ �ពះមនិចងប់នលុយកខ�ករ់បស់អនកេទ។ អ�ីទងំអស់
ែដល�ទងច់ងប់នគឺករលះបងរ់បស់អនក និងជីវតិរបស់អនកេដមបនិីយយេ កន់
�ទង។់ �ពះបន�បទន�បកដ់ល់អនក កុំចំ�យ�ស�មបអ់�ីែដលមនិសកបចិ់ត�។
ចំ�យ�ស�មបអ់�ីែដលេពញចិត�។ ប៉ុែន�េដមបនីមំកនូវករេពញចិត�ពិត�បកដ
អនកមនិ�ចទទួលបនេទលុះ��ែតអនកនិយយេ កនថ់ម។
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94 �ទងប់នបេងកតទឹកែដលផ�ល់ជីវតិ ឥតបងលុ់យ ឬឥតគិតៃថ�។ េហយេគ
ផឹក អូដ�កផឹ៏ក កូនេ េគកផឹ៏ក េហយ�េ ែតជ�បភពទឹកែដលហូរេ កនុងទី
រេ��ថ ន។

95 ដូេចនះេហយ �ទងជ់ថម�សព�ៃថងេនះ េ កនុងទឹកដីដេ៏ន យហតេ់នះ ស�មប់
មនុស�ែដល�តវវនិស។ “អនក�ែដលេជ េល�ទងនឹ់ងមនិ�តវវនិសេឡយ គឺ
មនជីវតិអស់កលបជនិចច។”

96 សូមកតស់មគ ល់។ �ល់យប ់ពួកេគមនិចបំចឆ់ងល់អំពីនំបុង័េទ។ នំបុង័របស់
ពួកេគ�តវបនេគយកមកឱយពួកេគ ជេរ ង�ល់យប ់�សស់ៗ។

97 ៃថងេនះេយងេ យកនំបុង័មយួដំុ។ េបអនកជអនកសំុទន េហយអនកេដរមក
�ងេនះ េហយនិយយថ “ខញុ ំចងប់ននំបុង័មយួដំុ។”

98 គតនិ់យយថ “បង� ញខញុ ំជមុន នូវ�បករ់បស់អនក។ ខញុ ំ�តវែតមនៃមភ�បំ
េសនស�មបន់ំបុង័មយួចំណិតេនះ។”

99 េហយេតអនកទទួលបនអ�ីខ�ះ? េនះគឺជ��រតិចតួច ប៉ុែន�អនកមន
ក�មតិទបបំផុតែដល�សវ�លី�ចផលិតបន។ ពួកេគយក—វ�ីមនីទងំអស់
េចញពី� កនទកទ់ងំអស់ េហយឱយ�េ �ជក។ �យេម ែដលកនក់នទក់
ចូលគន  រចួ�ចតេចញ េហយេធ�នំបុង័មយួដំុ បេងកតេឡងេ�យៃដកខ�ក ់ កខ�ក់
ជេ�ចនដង។ អនកេឃញអ�ីែដលអនករកេឃញេ កនុងនំបុង័របស់អនក េពលខ�ះ ដំុ
េ�ម និងរបស់អសីលធម ៌ និងបំែណកកណ�ុ រ និងអ�ីៗេផ�ងេទ តែដលធ� កចូ់ល
េ កនុង�ងនំបុង័ទងំេនះ។ មនុស�មនបបែដលមនជំងឺកមេ�គ និងអ�ីៗ
�គបយ៉់ង �យប ចូ លគន ។ េបអនកេឃញ�បេងកតេឡង អនកកម៏និញំុ�ែដរ។
េហយេទះជយ៉ង� អនកបង�់បកៃ់មភ�បេំសនរបស់អនក មនិអ ច ឹងេទអនកមនិ
ទទួលបន�េទ។

100 េហយ�ពះជមច ស់បន�បទន��រដល់ពួកេគ�ល់យប ់ ជមយួនឹងនំបុង័
េធ�េ�យៃដរបស់េទវ�។ េ�យឥតបងលុ់យ ឬឥតគិតៃថ�េទ។ េហយៃថងេនះ នំបុង័
េនះតំ�ងឱយ�ពះ�គីសទ ជជីវតិខងវ ិ ញ ណ បនចុះពី�ថ នសួគ ៌េដមបផី�ល់ជីវតិ
របស់�ទង។់
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101 េហយ�ពះ�ទង�់បទនឲយកូនៗ�ទងជ់េរ ង�ល់ៃថង នូវបទពិេ�ធថមី។ អនកចំ
ថ �បសិនេបពួកេគទុកនំបុង័េនះ �នឹងខូច។

102 ឮេគនិយយថ “អ ច ឹងខញុ ំបន…ខញុ ំនឹង�បបអ់នក។ ខញុ ំជ លូេធ�ន។ ខញុ ំជេ�ប
សប៊ធីី�ន បទីសទ។ ខញុ ំជេពនទីកុស�” េនះ�គនែ់តជនំបុង័េធ�េ�យៃដចស់
បុ�ណប៉ុេ�� ះ។ េនះេហយជអ�ីៗទងំអស់ែដលមនចំេពះ� �គនែ់តជរបស់
េ�ម កេ�គក េហយ�តវបនបេងកតេឡងេ�យៃដមនុស�។

103 ប៉ុែន�េ េពលែដលអនកឮបទពិេ�ធនៃ៍នទីបនទ ល់ �សស់ៗ “េ �ពឹកេនះ
េ កនុងករអធិ�� ន �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនេធ�ពិធី�ជមុជដល់�ពលឹងខញុ ំេ�យ
�សស់��យ។” អូ បង�បស េនះជ��ររបស់េទវ�។ �ទងច់ិ ច ឹមពួកេគ�សស់
ៗ ជេរ ង�ល់ៃថង ពី�ថ នសួគ។៌

ផក ឈូកៃនពរជយ័ែដលេយង�តវករ
ដំណកក់�ីេម�� ជុំវញិេយងកំពុងធ� កចុ់ះ
ប៉ុែន�ស�មបេ់��ចេយងសូមអង�រ។

104 អូ បទ សូមចតចុ់ះមកពី�ថ នសួគ ៌ �សស់ៗ �ពះអងគេអយ �ពះ�គីសទជ
នំបុង័ជីវតិ។ េបះ�េ កនុងេបះដូងរបស់ខញុ ំ េហយអនុ ញ តឱយខញុ ំរកី�យនឹងវត�មនដ៏
អ�ច រយរបស់�ទង។់

105 �បកដ�ស់ ពួកេគបនអរគុណ។ ពួកេគមនអំណរគុណ។ េហយបុរស ឬ
ស�ី�ែដលេកតពី�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ េហយទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េនះនឹង
ដឹងគុណជនិចច។ មនិថមនអ�ីេកតេឡងេទ អនកនឹងដឹងគុណ។

106 ដូចកូនេកមងពិករែភនកេ េលភន ំ េបនីតូច គតប់នេកតមក។ �យុ�បែហល
�បបំីែខ ជំងឺែភនកេឡងបយចបេ់ផ�មដុះេលែភនករបស់គត។់ ឪពុកម� យរបស់
គត�់កី�ក។ ពួកេគរស់េ េលភនដីំឥដ�ចស់។ េហយពួកេគបនដឹងថករវះកត់
ទងំេនះ�ចសេ ងគ ះែភនករបស់ េបនីតូច ដូេចនះគត�់ចេមលេឃញ។ គត់
ជេកមង�បសឥឡូវ�យុ�បែហលដបពី់រឆន ។ំ ឪពុកម� យរបស់គត�់គនែ់ត�ច
រកបននំបុង័ និង�ចស់�មបម់យួឆន ។ំ ពួកេគមនិ�ចមនលទធភពេធ�ករ
វះកតេ់នះបនេទ។
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107 អនកជិតខងទងំអស់ជមយួគន បនេឃញ េបនីតូចកំពុងពយយមេលង
ជមយួេកមងតូចេ ទីេនះ េ�យពិករែភនក។ គតេ់មលមនិេឃញអ�ីែដលគត់
កំពុងេធ�។ ពួកេគមន�រមមណ៍េ�ក�� យ។ េហយមយួឆន ំៗ  េនះ�កប់ែនថម
បន�ិចបន�ួចៃនដំ�ំ។ ពួកេគខំ�បឹងបន�ិចបន�ួចេ�កមពន�ឺៃថង។ េហយេ េពល
ែដលដំ�ំ�តវបនលកេ់ រដូវស�ឹកេឈ�ជះ ពួកេគបនយកលុយ�កេ់បនីតូច
េ េលរថេភ�ង េហយប ជូ នគតេ់ េពទយ។
108 ពួកេគបនអនុវត�ករវះកតេ់�យេជគជយ័។ េហយេ េពលែដលគត់
�តលបម់កវញិ អនកជិតខងទងំអស់បន�បមូលផ�ុ ំគន េ េពលែដលេបនីតូចចុះពី
រថេភ�ង។ ែភនកតូចរបស់គតភ់�ចឺងំ។ គតច់បេ់ផ�មែ�សកយំខណៈែដលគតេ់មល
មុខពួកេគ។
109 អនកដឹកនមំន កប់ននិយយថ “កូនេអយ េត�តវចំ�យ�បកប់៉ុនម ន
ស�មបក់រវះកតេ់នះ?”
110 គតប់ននិយយថ “បទេ�ក ខញុ ំមនិដឹងថៃថ�ប៉ុនម នេទសំ�បម់នុស�
ទងំេនះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលខញុ ំបនេឃញមុខពួកេគែដលបនបងៃ់ថ�។”
111 េនះជរេប បែដលេយងមន�រមមណ៍។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ពះៃថ�ប៉ុនម នេទ។ ខញុ ំដឹង
ថ�ទងប់ន�បទនឱយខញុ ំនូវអ�ីែដលល�បំផុតែដល�ទងម់ន �ពះ�ជបុ��របស់�ទង។់
ប៉ុែន�ខញុ ំមនអំណរគុណយ៉ងខ� ងំែដលមនទិដ�ភពខងវ ិ ញ ណេនះ ែដលខញុ ំ�ច
េមលេ �ពះភ ក��ទង ់ េហយដឹងថ�ទងប់នសុគតជំនួសខញុ ំ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ទង់
�តវចំ�យប៉ុនម នេទ។ េយងគម នវធីិប៉ន�់ម ន�េទ។ តៃម�គឺអ�ច រយេពក។ ខញុ ំ
មនិ�ច�បបអ់នកថ�យ៉ងេមច៉េទ។ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងគុណ។ ខញុ ំមនអំណរគុណ ែដល
កលពីមុនខញុ ំពិករែភនក ឥឡូវខញុ ំ�ចេមលេឃញ។
112 ខញុ ំមនអំណរគុណែដលេពលែដល បង�បសរបស់ម៉យ៉ូស �បបខ់ញុ ំថ
េពលេវ�របស់ខញុ ំអស់េហយ េ េពលែដល�គេពទយ�បបខ់ញុ ំថ ខញុ ំមនិ�ចរស់បន
េទ តេទ ២៥ឆន មំុន ខញុ ំេ រស់ៃថងេនះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�ពះៃថ�ប៉ុនម នេទ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងគុណ
ែដលខញុ ំេ មនជីវតិ។
113 េពលមយួខញុ ំជមនុស�មនបប ជបក់នុងអំេពបបទងំឈចិឺត� ខ� ច
េសចក�ី�� ប។់ ប៉ុែន�ៃថងេនះ េសចក�ី�� បគឺ់ជជយ័ជំនះរបស់ខញុ ំ។ �េលលូយ៉!
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�នឹងនខំញុ ំែតកនុងវត�មនរបស់�ទងែ់ដលខញុ ំ�ស�ញ់ប៉ុេ�� ះ ែដលខញុ ំ�ចេមល
មុខ�ទងប់ន។ �ទងប់នផ� ស់ប�ូរេរ ង�៉វ េ�យករវះកត ់ �ទងប់នយកេបះដូងខញុ ំ
េហយេធ��ម�ងេទ ត។ ខញុ ំដឹងថមនអ�ីេកតេឡងចំេពះខញុ ំ។

114 េ កនុងកែសតកលពីរដូវស�ឹកេឈ�ជះ េ រដ�មនីីសូ�។ មនេកមង�បសមន ក់
បនយកកងេ់ �ពះវ�ិរេ �ពឹកមយួ េ ��ៃថង�ទិតយ។ យុវជនមន កេ់ទ ត
េ ជិតជអនកជិតខង គតម់និមនករងរជមយួ��ៃថង�ទិតយេទ គតប់ន
នមំតិ��សីរបស់គត ់ េហយេ ជិះសគី។ បុរសេនះជមនុស�េពញវយ័ េហយគត់
បនធ� កក់នុងទឹកកកេស�ងៗ។ �ពឹកេនះគតប់នេសច�កេ់កមង�បសតូចេនះ
េពលគតេ់ដរ�មផ�ូវ �បបម់តិ��សីថ បននិយយថ “េនះជ�កមអនកនិយម
�ជលេ �ពះវ�ិរេនះ។” េហយេ េពលែដលគតធ់� កក់នុងទឹកកក មតិ��សីរបស់
គតក់េ៏ ឆង យពីគតែ់ដរ។ នងមនពិល នងបនេ ឆង យ។ ប៉ុែន�េពលគត់
េឡងមក�កៃ់ដេលទឹកកក គតប់នពិករ េហយពយរួេលទឹកកក។

115 មតិ��សីរបស់គតប់នពយយមេឈងេ រកគត ់ប៉ុែន�នងធងនេ់ពក នងនឹង
បំែបកកនុងទឹកកក។ គតែ់�សក�កន់ងថ “�តឡបេ់�កយ! �តឡបេ់�កយ! អនក
នឹងធ� កចុ់ះេហយេយងទងំពីរនឹងលងទឹ់ក។” គតែ់�សក គតយ់ំ េហយគម នអ�ី
ជួយគតេ់ទ។

116 មយួសនទុះ េឡងេលកំពូលភន ំ មនកងតូ់ចជិះមក េកមង�បសតូចែដលមន
�ពះគមពរីេ េ�កមៃដរបស់គត។់ គតប់នឮសំេឡងែ�សកកប៏នបែនថមេលប ន
កងតូ់ចរបស់គត។់ �ក�់ពះគមពរីរបស់គតចុ់ះ េហយរតេ់ចញេ េលទឹកកក។
លូនេលេពះតូចរបស់គត ់ េ�យេស� កសេម� កបំពកដ់ល៏�របស់គត ់ រហូតដល់
គតច់បៃ់ដបុរសេនះ េហយទញគតចូ់លវញិ រហូតដល់យកគតេ់ចញពី
ទឹកកក។ រតេ់ចញេហយ�កទ់ង�់ន។ េគេ រថយន�សេ ងគ ះមកដឹកេ
មនទីរេពទយ។

117 បនទ បពី់គតប់នេ បងៃ់ថ�រថយន�សេ ងគ ះ។ បនបងលុ់យឱយ�គេពទយ
ស�មបក់រចកថ់ន បំងក រេ�គរ�កសួត និងរបស់ែដលគតនឹ់ងយក គតប់ន
មករកេកមង�បសតូច។ គតប់ននិយយថ “កូនេអយេតខញុ ំជំពកអ់�ី?”

គតប់ននិយយថ “គម នអ�ីេទ។”
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118 គតប់ននិយយថ “ខញុ ំជំពកអ់នកជីវតិរបស់ខញុ ំ។” គិតេមលេ ។ លុយមនិ
�ចបង�់បនេទ។ �ជជីវតិរបស់គត។់

119 េនះជរេប បែដលេយងគួរមន�រមមណ៍ចំេពះ�ពះ។ មនិែមនេដមបទិីញផ�ូវ
របស់េយង�មរយៈអ�ីមយួ ប៉ុែន�េយងជំពក�់ពះជមច ស់នូវជីវតិរបស់េយង ដបតិ
េយង�តវ�� ប ់ េហយលិចកនុង�ប�យៃនអំេពបប។ �ពះបនេបះ�ពះហស�របស់
�ទងនិ់ង�វផយេ ជុំវញិខញុ ំ។

ខញុ ំបនធ� កចូ់លេ� កនុងអំេពបប
ឆង យពីេឆនរសន�ិភព
�ប�កយ៉់ងេ� េ ខងកនុង
លិចមនិេងបេទ តបន
ប៉ុែន�េ �� យនយសមុ�ទ
ឮសែ�មកអស់សងឃមឹរបស់ខញុ ំ
ពីទឹកកប៏នេលកខញុ ំេឡង
ឥឡូវេនះខញុ ំមនសុវតថិភព។

120 ខញុ ំជំពក�់ទងអ់ស់មយួជីវតិ។ អនកជំពក�់ទងជី់វតិរបស់អនក។ អនកជំពក�់ទង់
ជីវតិរបស់អនក េដមបបីេ�ម�ទង។់ មនិែមនឱយ� េដរែកបរេហយអតួអំពីនិកយ�កមជំនុំ
របស់អនក មនិែមនេ រះិគនអ់នកដៃទ ប៉ុែន��តវពយយមបេ�ម និងសេ ងគ ះអនកដៃទ
េហយនពំួកេគឲយ�គ ល់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ។

121 កូន�បសែដលខជះខជ យ។ េ ចុងប ចប ់ខញុ ំ�ចនិយយេរ ងេនះ។ េពលគត់
បនខជះខជ យសមបតិ របស់ឪពុកទងំ�សង ជមយួនឹងកររស់េ ដ�៏ចបូក�ចបល់
េហយេពលគត�់តឡបម់កផទះវញិ… គតក់ំពុងធ� កក់នុងសនូក�ជក េហយគត់
េមលមកខ�ួនឯង។ េហយគតប់ននិយយថ “េតមនអនកបេ�មប៉ុនម ននក ់ែដល
ឪពុកខញុ ំបនចិ ច ឹម មន�គប�់គនស់�មបហូ់បចុក េហយេ ទីេនះខញុ ំកំពុងេហ ប
និង�� ប ់ េ�យករេ�សកឃ� ន។” ចុះេបគតព់យយមនិយយថ “ឆងល់ថេតខញុ ំ
មន�បកខ់�ះែដលខញុ ំ�ចសងឪពុកវញិ (អ�ីែដលខញុ ំបនចំ�យកនុងកររតេ់លង)
ជមយួ?” ប៉ុែន�គតដឹ់ងពីចរតិរបស់ឪពុកគត ់ េហយគតនិ់យយថៈ “ខញុ ំនឹង
េ�កកេឡងេ រកឪពុកខញុ ំ។”
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122 ឪពុកមនិែដលនិយយថ “ចបំន�ិចេទ តកូន! េតអនកយកលុយរបស់ខញុ ំ
មកវញិេទ?” អតេ់ទ។ គតម់និែដលេចទ�បកនគ់តពី់អំេពបបរបស់គតេ់ទ។
គតស់បបយចិត�ែដលគត�់តលបម់កវញិ។ គតេ់�តកអរ�ស់ែដលបនដឹង
ខ�ួនខុស េ�ពះគតជ់កូន។ គតជ់កូនរបស់គតផ់ទ ល់។ គតស់បបយចិត�ែដល
គតេ់ធ�ដំេណ រ�មផ�ូវេ ផទះ។ ឥឡូវេនះ គតម់និបនគ�ំទអំេពបបរបស់គតេ់ទ
ប៉ុែន�គតរ់កី�យេពលគតដឹ់ងខ�ួនខុស េហយនិយយថ “ខញុ ំបនេធ�បបេ ចំេពះ
�ពះរបស់ខញុ ំ និងេ ចំេពះមុខឪពុករបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំនឹងេ�កកេឡងេ រកគត។់”
123 េពលេឃញគតពី់ចមង យ គតក់រ៏តេ់ េថបគត។់ េហយគតប់ននិយយ
ថ “សម� បកូ់នេគែដលធត”់ េ�យមនិគិតលុយ។ “នយំក�វផយល�បំផុត”
េ�យមនិគិតលុយ។ “នយំកចិេ ច ន” េ�យមនិគិតលុយ “�ក�់េ េល�មមៃដ
របស់គត។់ ចូរេយងបរេិភគ ផឹកឲយសបបយចុះ ដបតិកូនខញុ ំេនះបនវេង�ង េហយ
ឥឡូវរកេឃញេហយ។ គតប់ន�� ប ់ េហយគតម់នជីវតិេឡងវញិ។ សូមឱយ
េយងសបបយចិត�អំពី�។”
124 ខញុ ំសូមនិយយេនះ មតិ�េអយ មុននិងបិទ។ របស់ែដលេពញចិត� របស់ែដល
ពិតេ ទីេនះ របស់ល�ែតមយួគត ់ មនិ�ចទិញេ�យលុយបនេទ។ ពួកេគគឺជ
អំេ�យទនរបស់�ពះ េ�យ�ពះេយសូ៊វ�គីសទៈ ករសេ ងគ ះៃន�ពលឹង ភព
រកី�យ។ ម កបរេិភគ ឱយសកបចិ់ត�ចុះ។

េហតុអ�ីបនជចយ�បកឲ់យ បនែតរបស់ែដលមនិែមនជ��រ
េហយបងក់ំ�ងំ ឲយបនែតរបស់ែដលមនិសកបចិ់ត�ដូេចនះ? ចូរ�� ប់
�មអញឲយអស់ពីចិត�ចុះ េនះឯងនឹងបនបរេិភគ…យ៉ងឆង ញ់
េដមបឲីយ�ពលឹងឯងបនសកបស់កល់ េ�យម�ូបយ៉ងៃថ�វេិសស។

ចូរឱន�តេច ក េហយមកឯអញៈ ចូរ�� បចុ់ះ េនះ�ពលឹងឯងនឹង
បនរស់េ េហយអញនឹង�ងំេសចក�ីស ញ នឹងឯង�ល់គន  ជស ញ
ដេ៏ អស់កលបជនិចច គឺជេសចក�ីេម�� ករ�ុេ�ម ះ�តង ់ ែដលបន
ផ�ល់ដល់�វឌី។

125 អ�ីៗែដលេ សថិតេសថរ អ�ីៗែដលល� អ�ីៗែដលរកី�យ អ�ីៗទងំអស់ែដលេ
អស់កលបជនិចច គឺមនិគិតៃថ� េហយមនិគិតលុយអ�ីទងំអស់។ េ ចុងប ចប់
ៃនករសរេសរេស វេ េនះ �បននិយយថ “អស់អនក�ែដលចង ់ កឲ៏យ
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អនកេនះមកផឹកពី�បភពទឹកៃនជីវតិ េ�យេសរ”ី ឥតបងលុ់យ ឥតគិតៃថ�េទ។
េហតុអ�ីបនជអនកចំ�យ�បករ់បស់អនកេដមបែីតអ�ីែដលមនិសកបចិ់ត� េហយឱយ
របស់ពិតែដលេពញចិត� ឥតគិតៃថ� បតេ់ េ�យខ�ួនអនកបន?

ចូរេយងអធិ�� ន។
126 េពលអនកេ េសង ម េហយអធិ�� ន េតមនេ កនុងអគរេនះេទ �ពឹកេនះ អនក
ែដលមនិបនផឹកទឹកពី�បភពទឹកេនះ? ែដលបំណង�បថន ៃនេ�កិយេ ែត
មនេ កនុងជីវតិរបស់អនក េហយអនកចងផ់� ស់ប�ូរកែន�ងផឹករបស់អនកេ �ពឹកេនះ
ឬករចំ�យ�បករ់បស់អនក? អនកចងម់កទិញពី�ពះ (ឥតបងលុ់យ ឥតគិតៃថ�)
ទឹកឃមុ ំនិងទឹកេ�ះេគ ភពរកី�យៃន��? េតអនកនឹងេលកៃដនិយយថ “ចងចំ
ខញុ ំ បង�បស�បណ� ំ ដូចែដលអនកអធិ�� ន”? សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។
សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក បង�សី។ េតមនអនក
េផ�ងេទ តេទែដលនឹងនិយយថ “ចងចខំញុ ំ បង�បស �បណ� ំ ដូចែដលអនក
អធិ�� ន”?
127 អនកខ�ះជយុវជនែដលបនខជះខជ យកររស់េ របស់អនក។ េនះ—េនះ—េម៉ង
ែដលអនកម� យបនចំ�យេពលកនុងករអធិ�� នស�មបអ់នក េហយឪពុក ករ
បេ�ង នែដលបនេធ�ចំេពះអនក ប៉ុែន� អនកបនបែង�រ�េចញេ មខ ង េដមប�ី� ប់
ករខ�បឹេខ� វរបស់�រក�។ ឥឡូវេនះអនកកំពុងែតចងប់នត ន�ីៃនេ�កិយ របស់
ពិភពេ�ក។ េហយអនកកំពុងដឹងខ�ួនខុស ដូចជកូនេ វេង�ងេ ឯសនូក�ជក។
សូមេលកៃដប�ូន�សី ប�ូន�បស េហយនិយយថ “�ពះេអយ ចងចទូំលបងគំ។ នំ
ទូលបងគំឱយដឹងខ�ួនឯង �ពឹកេនះឲយទូលបងគំមកផទះ�ពះវបិ�វញិ”? �មនិចំ�យ
�បកអ់នកបន�ិច�េទ។ �ទងក់ំពុងរងច់អំនក។ មនិថអនកបនេធ�អ�ីខ�ះេទ “េទះជ
អំេពបបរបស់អនកមនពណ៌�កហមេ � កេ៏�យ កនឹ៏ងមនពណ៌សដូច�ពិល
�កហមដូចពណ៌�កហមទុំ ពួកេគនឹងមនពណ៌សដូចជេ�មេច ម។” អស់អនក
េ កនុងវត�មនៃន�ពះ ែដលនឹងេលកៃដេឡងឬេទ?
128 អស់អនកែដលមនជំងឺ និងទុគត៌ ចូរេពលថ “ខញុ ំ—ខញុ ំបនធ� កចូ់លេ កនុង
�ប�យមយួ។ ��ងំ—បនេធ���កកម់កេលខញុ ំ។ �បនេធ�ឱយខញុ ំពិករ េហយ
េធ�ឱយខញុ ំឈ ឺ ឬអ�ីមយួ។ ខញុ ំ�បថន ថ �ពឹកេនះ ែខ�សង� កៃ់នេសចក�ីជំេន របស់�ពះ
ចូលមកកនុងចិត�ខញុ ំ ែដលនឹងទញខញុ ំេចញពី�ប�យេនះ ដូចជបុរសេ មតទ់� រ
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េ ឱយជ�� ត។” េលកៃដរបស់អនកេឡង។ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរ ដល់
អនក�ល់គន ។
129 �ពះអមច ស់េអយ ទូលបងគំសូមនមំករក�ទង ់ េ េវ�េនះ អស់អនកែដល
េលកៃដសំុករអភយ័េទសពីអំេពបបរបស់ពួកេគ។ �ទងជ់�ពះ េហយមនែត�ពះ
ប៉ុេ�� ះ។ �តងក់ែន�ងែដលពួកេគកំពុងអងគុយេ េពលេនះ េនះជកែន�ងែដល
�ទងប់ននិយយជមយួពួកេគ។ េនះេហយជកែន�ងែដល�ទងប់ ចុ ះប ចូ ល
ពួកេគថពួកេគខុស េពលែដល�ពះបនទូលបនរកេឃញកែន�ងរបស់� េហយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចបេ់ផ�មមន�ពះបនទូល េហយមនបនទូលថ “អនកខុស។ ចូរ
ងកមកឯ�ពះជ�ពះវរបិ�វញិ។” េហយពួកេគបនេលកៃដេឡងេដមបបីង� ញថ
ពួកេគចងេ់ចញពីសនូក�ជកេ េលែផនដីេនះ េដមបមីកផទះឪពុកវញិ កែន�ង�
មនេ�ចន កែន�ងែដលេគមនិចបំចយ់កអ�ីមក។ ដូចែដលកវនិីយយបនយ៉ង
ល�ថ “គម នអ�ីេ កនុងៃដខញុ ំេទ ខញុ ំបនេ�ងជបនឹ់ងេឈឆក ងរបស់�ទង។់” សូមឲយ
ពួកេគមកេ�យែផ�មែល�ម បនទ បខ�ួន េហយ�តវបនផ� ស់ែ�ប េហយចុះចញ់ជីវតិ
របស់ពួកេគ។ េហយ�ទងនឹ់ងនមំកនូវ�វផយដល៏�បំផុត និងចិេ ច នមយួ េហយ
�កេ់ល�មមៃដរបស់ពួកេគ េហយចិ ច ឹមពួកេគជមយួនឹងម៉�របស់កូនេច ម
ែដល�តវេគសម� ប។់ សូម�បទនមក �ព ះអមច ស់។
130 មនអនកែដលឈ ឺ និងមនទុកខ។ ពួកេគខ�ះខត។ ��ងំបនេបះពួកេគ
េ កនុង�ប�យ េ�យគម នករសង�យ័េទ គឺខ�ះលុយស�មបក់រវះកត។់ គម ន
ករសង�យ័េទ �បែហលជ ពួកេគជេ�ចនមនិ�ចវះកតប់នេទ។ �បែហលជ
�គេពទយមនិ�ចដកេ�គេនះបនេទ េទះបីគតម់នលុយេ�ចនកេ៏�យ។ ប៉ុែន�
�ទងគឺ់ជ�ពះ។ េហយទូលបងគំអធិ�� នថ េ េម៉ងេនះ េ�កមករចកេ់�បង�ងំ
ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលគងេ់ េពលេនះ ថ�ទងនឹ់ងពយបលពួកេគមន ក់ៗ ។
សូមឲយពួកេគបនជសះេសប យពីកបលដល់េជង ទងំអស់គន ។
131 �បសិនេបពួកេគមនិសបបយចិត� ករសេ ងគ ះរបស់ពួកេគ ពួកេគមនិ�ច
រកី�យនឹង�េទ តេទ។ ដូច�វឌីបននិយយកលពីេដមថ “�� រេសចក�ីអំណរ
ៃនេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំេឡងវញិ។” សូមឲយពួកេគទទួលបនេសចក�ីអំណរ និង
សុភមងគល ស�មបភ់ព�បអ់រួ និងេន យហត ់ ដបតិ�ទងជ់ថម� កនុងែដនដី
ែដលេន យហត។់ �ទងជ់ជ�មកេ េពលមនពយះុ។ េ េពលែដល�រក�កំពុង
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�យលុក�ល់ជំងឺ និងក�ំជចមកេលពួកេគ �ទងគឺ់ជជំរកេ កនុងេពលពយះុ។
សូមឲយ�ក� យេ ជយ៉ងេនះ េ ៃថងេនះ �ពះជមច ស់ ដបតិេយងសូម�កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

�ពះេយសូ៊វ�ទង�់�ស់េ េ�យទនភ់�ន់
េ រកអនក រកខញុ ំ
េទះបីេយងបនេធ�បបកេ៏�យ �ទងម់ន�ពះហឫទយ័

�ណិត�សូរ
អតេ់ទសស�មបអ់នក និងស�មបខ់ញុ ំ។

មកផទះ…
132 ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកចង ់ ចូរេឡងេ េល�សនៈ េហយលុតជងគងចុ់ះ
េយង�ចអធិ�� នជមយួអនក ចកេ់�បងអភេិសកអនក អ�ីែដលេយង�ចេធ�បន។
មនិបចគ់ួរសមេទ។

…េន យ�យ មកផទះ
េ�យេ�ម ះ ទនភ់�ន ់�ពះេយសូ៊វកំពុងេ
ឱមនុស�មនបបេអយ ចូរេ មកផទះ!

133 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? េថតឌី អនក�ចផ�ល់ឱយេយងនូវបទេភ�ងមយួ “ខញុ ំ
�ស�ញ់�ទង ់ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ េ�យេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន។” េតអនក�ច
យល់�េទ?
134 ចូរេ�ច ងថ� យសិរលី�របស់�ទង ់មុនេពលេយងប�ូរលំ�បៃ់នកមមវធីិ មយួែភ�ត។
េនះគឺជករថ� យបងគំ។ �របនេចញេ េហយ។ ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលអនកបន
ទទួល�។ អធិ�� នថ�នឹងេធ�ឱយអនកបនល� ដបតិ�បនេធ�ឱយខញុ ំបនល�កនុងករ
និយយ�។ ខញុ ំអធិ�� នថ ករេបកសែម�ងដូចគន ែដល�តវបនផ�ល់ឱយខញុ ំ េដមប ី
និយយ�េ កនអ់នក អនកបនទទួល�េ កនុងករេបកសែម�ងដូចគន  ��តវបន
ប ជូ នមក។ សូម�ពះអមច ស់�បទនពរដល់េបះដូងរបស់អនក។ �តវេហយ។

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់

ឥឡូវេនះ�គនែ់តបិទែភនករបស់អនកដូចជេយងេ�ច ង។ េលកៃដេឡង។
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ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

135 ឥឡូវេនះ េយងេ�នកបល េ �។ អនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? �ទងពិ់ត�តង់
កនុងចិត�អនកឬេទ? េតមនអ�ីមយួអំពី�ទងេ់ទ េនះពិតជពិតែមនឬ? ខញុ ំ�ស�ញ់
�ទងេ់�យេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន បនេបះែខ�ជីវតិេចញពីកល់�៉រ ីេហយបន
ភជ ប�់មកកនុងចិត�ខញុ ំ។
136 កំុេភ�ច បង�បស ��មំ៉ុន នឹងអធិបបយជូនពួកេយងេ យបេ់នះ ជ��តី
រមួ។ េបអនក�ស�ញ់�ពះអមច ស់ ចូរចុះមករមួជមយួនឹងេយង។ េប�ពះអមច ស់
សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំនឹងេ ទីេនះជមយួអនក។ េនះជកូន�ប�ររបស់បង�បស តូ
នីហ�ែបល។ បង�បសថម មកពីទ�ីប� ហ�ិក កូន�បសរបស់គត ់ ជេកមង�បស
�សស់�� ត ល�ពិត �គី�ទ នរងឹម ំជអនកអធិបបយតូចល�។

ពីេ�ពះ�ទង�់ស�ញ់ខញុ ំមុន
េហយបនទិញេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់ខញុ ំ
េ េលេដមកល់�៉រ។ី

137 ខណៈេពលែដលេយងបនឱនកបលឥឡូវេនះ ដូចជពយណូនឹងបន�េលង។
138 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ េយងកំពុងេរ បចំចូលកមមវធីិមយួេផ�ងេទ ត �ពះអមច ស់។
េយងសូមអរ�ពះគុណ�ទងច់ំេពះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ែដលបនមនបនទូល
េ កនដ់ួងចិត�របស់េយង។ េហយេយងខញុ ំសបបយចិត�ែដល�ទងប់នេធ�ករ
េនះស�មបេ់យង។ េហយសូមកុំឲយ�ពះបនទូលរបស់�ទង�់តឡបជ់េមឃៈេឡយ
ប៉ុែន�សូមឲយ�សេ�មចនូវអ�ីែដល�ទងម់នបំណងចងេ់ធ�។ សូមឲយ�សថិតេ កនុងចិត�
របស់េយងទងំអស់គន  េដមបដឹីងថ�គបរ់បស់ពិតនិងរបស់ែដលសថិតេ សថិតេសថរ
មកពី�ពះ ឥតបងលុ់យ ឥតគិតៃថ�េទ។ េហតុអ�ីបនជេយង�បយុទធេដមបបីន
អ�ីៗ េហយេធ�ឲយ�មនជីវតិនិងករ�� បែ់បបេនះ េដមបេីរ ងែដលនឹង�តវវនិស?
�ពះអមច ស់េអយ ចូរេយងតសូ៊បែនថមេទ ត េដមបអី�ីៗែដលមនិវនិស ែដលមនិ
គិតៃថ�។ តៃម��តវបនបងរ់ចួេហយ និង�� គមនក៍រេដញៃថ� “អនក�ចងប់ន ឲយ
គតម់កចុះ។”
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139 �បទនពរដល់ែផនកបែនថមៃនកមមវធីិេនះ។ សូម�បទនមក �ព ះអមច ស់។
េហយជួបគន េ យបេ់នះ។ �បទនពរដល់ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ សូមឱយមនករ
ហូរេចញ�ពះពរដអ៏�ច រយ។ សូមឲយមនុស�ទងំេនះ ែដលនឹងទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន�ពះ�ជបុ��ដជ៏ទី�ស�ញ់របស់�ទង ់ �ព ះអមច ស់េយ
សូ៊វ សូមឲយពួកេគេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សូមឲយមនុស�ទងំេនះ ែដល
បនេលកៃដេឡងែ�បចិត� េ �ពឹកេនះ ពីអំេពបបរបស់ខ�ួន សូមឲយពួកេគមកដល់
ចូលេ កនុងសេម� កបំពកប់ុណយ�ជមុជទឹក េហយចូលេ កនុង�ងទឹក េហយ
េដមបបីង� ញដល់ពិភពេ�កថ ពួកេគបនរចួពីបបរបស់ពួកេគេហយ។ េហយ
ពួកេគកំពុងទទួលបុណយ�ជមុជទឹក េដមបឲីយពួកេគបនចូលកនុងេស វេ ។ សូម
�បទនមក �ព ះអមច ស់។
140 សូមេ ជមយួបង�បស ��មំ៉ុន យបេ់នះ េ េពលែដលគតន់�ំរមកឱយ
េយង ថមីៗពីបល�័ងក។ ចកេ់�បង�ងំគតេ់�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េហយេ ជ
មយួេយង េពលេយងទទួលករ�បកបរបួរមួ។ សូមឲយចិត�េយង�� តបរសុិទធ កុំ
ឲយមនេសចក�ីេ ហមងកនុងខ�ួនេយងេឡយ។ សូមឲយ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ
បនសម� តេយងពីអំេពបបទងំអស់។ សូម�បទនមក �ព ះអមច ស់។ សូមឱយជំងឺ
េចញពីក�� លេយង េហយផ�ល់េសចក�ីអំណរ និងេសចក�ីសុខ�ន�ដល់េយង។
�មរយៈ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េយងទូលសូម។ �ែមន៉។

ខញុ ំ�ស�ញ់…
141 េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? ឥឡូវេនះ សូមេលកៃដេឡងេ កន�់ទង។់

ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង់
េ�យេ�ពះ…

ឥឡូវឈនេ មុខេហយចបៃ់ដអនក�មន ក។់

…ជមុន… (រសុ័ល ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់ �បសិនេបខញុ ំ�� បេ់
ៃថងេនះ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់)

េហយបនទិញ…

�តវេហយ េឈងៃដេ ខង�� ំ។
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…ករសេ ងគ ះ
េ កល់�៉រ…ី

មនិអីេទ បង�បស េនវលី ជមយួនឹងពកយរបស់គត។់ �តវេហយ។ 
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