
ករ�បកបរបួរមួគន

 �របំផុសគំនិតែដលបង�បសភរបីនផ�ល់ដល់េយង េនះគឺ�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ ពិត�បកដ�ស់ថ “េយងបនកំណតនិ់ង�ក ់ េពលេវ�

ឲយ�ពះ។ ែត�ទងអ់ស់កលបជនិចចេយងមនិ�ចេធ�អ ច ឹងបនេទ។” ដូេចនះេហយេ
យបេ់នះ េយងកំពុងជួបនឹងអ�ីមយួេទ ត េនះគឺករ�បកបរបួរមួគន ។

2 បីឆន េំហយ ខញុ ំបនរងច់�ំកមជំនុំមកេ �កសុ់ន េហយ�េកតេឡងេ
ៃថងេនះ។ ែមនេហយ េយងបនជំុគន ទីេនះ។ ដូេចនះេយងអរគុណ�ពះ ែដល�ទង់
អនុ ញ តឲយេយងរងច់រំហូតដល់េយង�ចសរេសរ�ទងឥ់ឡូវេនះ។

3 ឥឡូវេនះ មនេរ ងមយួែដលខញុ ំចងនិ់យយ មុននឹងេយងចបេ់ផ�មកររបួរមួ
េនះ គឺថ ខញុ ំេជ ថេយងបនេឃញ�គប�់គនេ់ សមយ័ែដលេយងរស់េ  ែដល
េយងគួរែតថ� យ អ�ី(ទងំអស់)ៃនជីវតិេយងេ  �ពះ។ េយង—េយង�តវែតបំេរ �ពះ។
ខញុ ំេជ ថ�ទងប់ន�បទនពរដល់េយង ជចេម�យផទ ល់កនុងបទគមពរី។ ដូចែដល
បង�បសភរបីនែចកចយមុនេនះបន�ិច។ ថេយង—កំពុង—េ កនុងសមយ័កល
េនះ េយងមនិែមនជមនុស�ខ� កេ់ទ េយង—េឃញថ—េយងេ ទីេន េយង
—េយងបនមកដល់េហយ។

4 េហយេយងក�៏ចេមលជំុវញិ េឃញថផ�ូវគំនិតរបស់មនុស� កំពុងេដរេចញ
ពីមនុស�។ ែដលេយង—មនិ�ចេ យូរជងេនះេទ េយងកំពុងសថិតកនុង
កលៈេទសៈឆកួតមយួ ែដលពិភពេ�កទងំមូលកំពុងជួប។ េឃញេទ? ដូេចនះ
េយង—កំពុងសថិតេ �គចុងេ�កយ។

5 ឥឡូវេនះ ដូចជបង�បសភរបីនប ចបេ់ ទីេនះ េ�យេឃញថេរ ង
ទងំេនះគឺជេរ ងពិត េឃញថពួកេគពិតែមន ពួកេគមនិែមន�ថក៌ំបងំេទ។
�មនិែមនជអ�ីែដលេយង�គនែ់ត�សេម�សៃម។ �គឺជអ�ីែដលបន�បទនមក
េយងេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយបង� ញជ�ធរណៈេ ចំេពះមុខេយង
ឲយេយងដឹងថេយងេ ទីេនះ។ េយងមនិ—ដឹងថេតរយៈេពលយូរប៉ុ�� េទ
ពីេ�ពះេយង�តលបម់កេមលេឡងវញិ អនកេឃញេទថេពលេវ��េហយឲ
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ឮឥឡូវេនះ។ ប៉ុែន�េយង…េយងដឹងថេយង—េ ទីេនះ េយងដកេ់ពលេនះ។ ថេត
េពលេវ�របស់�ពះ ខញុ ំនឹង�សៃមេមល…

6 មនមន កប់នផ�ល់ករវភិគបន�ិច ែដលនិយយថ េប�ពះចងផ់� ស់ប�ូរគត់
�មរយៈ…េប�ទងច់ងែ់បងែចកេពលេវ�មយួពនឆ់ន គឺំ—េ�បេពលែតមយួៃថង
ប៉ុេ�� ះ។ ដូេចនះ េបបុរសមន កម់ន�យុចិតសិបឆន  ំ ��គនែ់តជពីរបីនទី
ៃនេពលេវ�របស់�ពះប៉ុេ�� ះ។ េឃញេទ? ែមនេហយ េបនិយយេទ តថ
�យុ៤០ឆន  ំ ែដលជេពលដជ៏ក�់ក ់ េនះគឺ�គនែ់ត�ទង�់ពិចែភនកប៉ុេ�� ះ។
េឃញេទ? េឃញេទថ �េល នយ៉ង� េរ ងទងំមូល េបសិនជ�តវែបងែចក
េពលេវ�ែមនេនះ ែដល�ទងម់និមនេពលេវ�។ ដូេចនះ�ទងគ់ងេ់ អស់កលប
ជនិចច។

7 ខញុ ំេជ ថ��៉េ ខងេ�កយេនះ…ឬអតេ់ទ ឬជយ៉ូែសប េ យបេ់ផ�ងេទ ត
េនះ បននិយយមកកនខ់ញុ ំនិងបង�បសភរ។ី គតប់ននិយយថ “ប៉ប៉ េត�ពះ
យងមកជរបូ�ងេពល�? េត�ទងយ់ងមកពី�?” េឃញេទ? “�ទង�់តវែត
មនករចបេ់ផ�មែមនេទ? េត�ទងម់និ�តវចបេ់ផ�មេទឬ?”

8 ខញុ ំនិយយថ “អតេ់ទ។ អ�ីែដលមនករចបេ់ផ�ម�តវែតមនទីប ចប ់ កប៏៉ុែន�
អ�ីែដលគម នករចបេ់ផ�មេនះកគ៏ម នទីប ច បែ់ដរ។” ជករពិតគតម់ន�យុ ១០
ឆន  ំែដលជ�បេភទេកមងនិយយេ�ចន—មតេ់�ចន។ េឃញេទ? េហយេតគត�់ច
ទទួលករេនះរេប ប� េ�យដឹងថអ�ីមយួមនិបនចបេ់ផ�ម? មនិ�តឹមែតគត់
េទ �គឺស�មបខ់ញុ ំែដរ។ ឥឡូវេនះសូមេមល��គនែ់តជក�� ដអ៏�ច រយមយួស�មប់
ខញុ ំ ថេត�មនិធ� បច់បេ់ផ�មេទ។

9 ឥឡូវេនះេយងកំពុងសំលឹងេមលអ�ីមយួេ ទីេនះែដលពិតជពិសិដ�។

10 ពីរបីៃថងមុនមនេគែណនខំញុ ំ ឲយ�គ ល់បុរស�គី�ទ នដល៏�—សុភព�ប�រ
មន ក ់េហយគតយ់ល់ថេយងបនចូលរមួកនុងនយ័ពិត�បកដ។ ពួកេគបនទទួល
អ�ីែដលពួកេគេ ថ “ករ�បកបរបួរមួគន ខងវ ិ ញ ណ។” េហយជករ�បកប
របួរមួគន ែដលខញុ ំចងនិ់យយេ�យ�តឹម�តវ ពីេ�ពះករ�ប�ស័យទកទ់ងគឺជ
ករ “និយយេ កន”់ េឃញេទ។ េហយបុរសេនះបនឲយខញុ ំនូវបទគមពរីេនះ េហយ
បននិយយថ “បង�បស�បណ�េំតបងមនិគិតេទថ…”
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11 ឥឡូវេនះ េហតុផលែដលខញុ ំនិយយេនះ…�មនិអីេទ បង�បសភរ?ី [បង�បស
ភរបីនេឆ�យថ “�បកដែមន”]។ សូមេមល េហតុផលែដលខញុ ំកំពុងនិយយេនះ
េដមបឲីយអនកយល់ពីអ�ីែដលអនកកំពុងេធ�។ អនកមនិ…េបអនកេដរចូលេ កនុងអ�ីែដល
ងងឹត អនកនឹងមនិដឹងថអនកកំពុងេធ�អ�ីេ កែន�ង�េនះេទ។ អនកមនិ�ចមន
សូមបែីតទំនុកចិត� េបអនកមនិដឹងថអនកកំពុងេធ�អ�ី។ ប៉ុែន�អនក�តវែតយល់ពីអ�ីែដល
អនកកំពុងេធ�និងេហតុអ�ីបនជអនកេធ��។
12 គតប់ននិយយថ “ឥឡូវេនះ�បសិនេបេយងទទួលយក�ពះបនទូលៃន�ពះ
េតមនិែមនជ�ពះែដលេយងកំពុងទទួលយកេទឬអី?”
13 ខញុ ំបនតបថ “�តឹម�តវ�ស់េ�ក �ជករពិត។ ប៉ុែន�េយងបន�នេ
ទីេនះ ថ�ពិតជ…ប៉ុលបនបេ�ង នពីករេធ�ពិធីេល ង�ពះអមច ស់។ �ពះេយសូ៊វ
បនមនបនទូលថៈ ‘ចូរេធ�ករេនះជេសចក�ីនឹកចពីំខញុ ំ។’ ‘េហយេ ខណៈែដល
អនកេធ��េដមបរីឭំកពីរខញុ ំ េនះអនកបង� ញពីករសុគតរបស់�ពះអមច ស់ រហូតដល់
�ទងយ់ងមក។’” េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយងកំពុងទទួល�។
14 េយងយល់ថេ�កប៉ុល ែដលបនែតង�ងំេ កនុង�កមជំនុំ ថជេ��ៃន
គមពរីស ញ ថមី។ េព�តស យ៉កុប យ៉ូ�ន ពួកេគទងំអស់បនសរេសរ (េហតុអ�ី
ម៉ថយ ម៉កុស លូក) នូវអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វបនេធ�។ ប៉ុែន�េ�កប៉ូលបន�ក�់
�មលំ�បលំ់េ�យ គតគ់ឺ—ជពយករៃីន�ពះគមពរីស ញ ថមី។ ដូចជេ�កម៉ូេស
បនចូលេ កនុងទីរេ��ថ នេដមបទីទួលករេបកសែម�ង េដមបសីរេសរេស វេ
—�បកំបលៃន—ៃន…េស វេ �បដំំបូងៃន�ពះគមពរីផងែដរ ប៉ុលកប៏នចូលេ កនុង
ទីរេ��ថ នេហយទទួលករេបកសែម�ងពី�ពះ េដមបេីរ បចំ�ពះវ�ិរស ញ ថមីឲយ
េ កនុងលំ�បលំ់េ�យជមយួស ញ ចស់។
15 េ ខងេ�កមពួកេគមនកូនេច មស�មបថ់� យយ ញបូជ។ ែដល�បជជន
អុី��ែអលរក�ទុកជកររឭំក��តវបនេ�បេ េពលមយួែដលេចញមកពី
េអហ�ុបី។ ប៉ុែន�បនទ បម់កពួកេគបនរក�ទុក�ជកររឭំកជហូែហរ�មរយៈ
យុគសមយ័។ ែមនេហយ “េបសិនជចបបគឺ់ជ�សេមលៃនអ�ីែដលនឹងមក” អនក
េឃញេទ។
16 ឥឡូវខញុ ំេជ ថ ករ�បកបរបួរមួ (ែដលេយងេ ថ “ករ�បកបរបួរមួ”)គឺជ…
“ពិធី េល ង�ពះអងគមច ស់។”



4 �ពះបនទូលជសេម�ង

17 ឥឡូវេនះេយងមនែតបីបទប ជ មកពី�ពះ ស�មបេ់យងខងែផនក�ច់
ឈម មយួកនុងចំេ�មពួកេគគឺ—គឺជ ពិធីេល ង�ពះអមច ស់។ ពិធី�ង េជង
និងបុណយ�ជមុជទឹក។ េនះគឺជេរ ងែតបីប៉ុេ�� ះ។ ទងំបីេនះជភពឥត េខច ះ
េឃញេទ។ េហយេនះគឺជបទប ជ ែតបីប៉ុេ�� ះែដលេយងមន។ េយង ដឹងថ
េនះគឺជបទប ជ ែដលបនផ�ល់េ�យ�វកប៉ូលេ កនុងគមពរីស ញ ថមី។
18 ឥឡូវេនះ េបសិនជេយងនិយយថ “កររបួរមួគួរ�គនែ់តយក�ពះបនទូលមក”
ខញុ ំមនិេជ ថនរ�មន កម់នសិទធទទួលយកពិធីេល ង�ពះអមច ស់រហូតទល់ែត
គតប់នយក—�ពះបនទូលរបស់�ពះមកកនុងចិត�របស់គត។់ េឃញេទ? ពីេ�ពះ
ខញុ ំនឹង…ខញុ ំនឹង�នអ�ីមយួស�មបអ់នកកនុងេពលបន�ិចេទ ត េហយអនកនឹងេឃញ។
ឥឡូវេនះ កតស់មគ ល់។ បនទ បម់កេហតុអ�ីបនជេយង—េយងនឹង…
19 េ េលមូល�� នដូចគន េនះេយងពិតជ�ចបង� ញអំពីភព�តឹម�តវចំេពះ
កង ទព័សេ ងគ ះ។ ពួកេគមនិេជ េលពិធីបុណយ�ជមុជទឹក�មយួេឡយេ�យ
និយយថ “េយងមនិ�តវករ�េទ។” ឥឡូវ េបេយងមនិ�តវករពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
េតេហតុអ�ីបនជេយងទទួលបុណយ�ជមុជទឹក? បែនថមេទ តថ “ទឹកមនិ�ចជួយ
សេ ងគ ះអនកេទ ែត�ពះេ�ហិតបនសេ ងគ ះអនក។”
20 ខញុ ំយល់�សបជមយួេរ ងេនះ។ េនះជ—ជករពិត េ�ហិត�ទងស់េ ងគ ះ
អនក មនិែមនទឹកេទ។ ប៉ុែន�េយង�តវ យកទឹកជ�រមមណ៍ខងេ�កែដលករងរ
របស់�ពះគុណ �តវបនេធ�ពីខងកនុង។ េឃញេទ? ដូេចនះេយង�តវែតរបួរមួគន !
21 េ េពលែដលេយងបនយក�ពះអមច ស់ ទុកជយ ញបូជរបស់េយង ចូល
មកកនុងេយង ដូចជកំេណ តខងវ ិ ញ ណកនុងេយង និង�ងកយរបស់�ទង ់ េយង
រស់េ ស�មប�់ទងេ់�យ�ពះបនទូល េយងកគ៏ួរែតេធ�ជនិមតិ�របូ េ�ពះ�ជប ញត�ិ
មយួ។ “ចូរឲយ�គបគ់ន បនែ�បចិត� េហយទទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទេដមបេី�ះអំេពបបរបស់អនក។”
22 ប៉ុលបននិយយថ “ខញុ ំបនទទួលពី�ពះអមច ស់ែដលខញុ ំបនែចកចយដល់
អនក�ល់គន  ‘ថ�ពះអមច ស់េយសូ៊វដូចគន  េ យបែ់ដល�ទង�់តវេគកបត ់បនយកនំ
បុង័េហយកចន់ំបុង័េនះែចកដល់ពួកសិស� េ�យ—បនទូលថ “ចូរយកេហយ
បរេិភគចុះ ចូរេធ�ដូេចនះេដមបរីឭំកដល់ខញុ ំ។” េរ ង�ល់េពលែដលអនកយកនំបុង័េនះ
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អនកបនបង� ញពីករសុគតរបស់�ពះ រហូតដល់�ទងយ់ងមក’” ឥឡូវេនះេយងរក
េឃញថ េ កនុងេនះ ពួកេគមនមនុស�ែដលចូលមក…

23 បង�បសដម៏នតៃម�េនះ ជបង�បសជទី�ស�ញ់េនះ គតប់នមកេហយ
គតប់ននិយយថ “ខញុ ំមនិែដល—ខញុ ំមនិែដលបនទទួល�េទ បង�បស�បណ
� ំ ខញុ ំមនិយល់ថ�គឺជអ�ីេនះេទ។” បែនថមេទ តថ “ខញុ ំបនទទួលករបេ�ង នពី
ែផនកមខ ងេទ ត។”

24 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�សូមចថំ េយងនឹង�រភពថ�វកប៉ុលបន�ក់
�េ កនុងលំ�ប ់ េ កនុងពួកជំនុំ�គី�ទ នដំបូង។ ពួកេគបនេចញពី�ពះវ�ិរ…
ពីផទះមយួេ ផទះមយួ បនកចន់ំបុង័េ�យភពេ�ម ះ�តងៃ់នេបះដូងជេដម។
ឥឡូវេនះ” ខញុ ំបននិយយថ “គតប់ន�ក�់េ កនុង�កមជំនុំ។ ក�ទី
១:៨គតប់ននិយយថ ‘េបសិនជេទវ�មយួរបូពី�ថ នសួគម៌កេហយនិយយ
អ�ីេផ�ងេទ តចូរឲយ��តវប�� �រចុះ’ អនកេឃញេទ េឃញេទ េឃញេទ អនកែដល
បនទទួលបុណយ�ជមុជទឹកជថមីម�ងេទ ត ពីបុណយ �ជមុជរបស់េ�កយ៉ូ�ន
េដមប ីទទួល បុណយ�ជមុជទឹក េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។”

25 អនកេឃញមនេរ ងបីយ៉ងែដលេយង�តវែតមនេរ ង—បីែដល េយង�តវេធ�ជ
និមតិ�ស ញ  ពិធីេល ង�ពះអមច ស់ ពិធី�ងេជង ពិធី�ជមុជទឹក។ េឃញេទ?
មន…

26 អនកនិយយថ “ែមនេហយ…” ឥឡូវេនះ កងទព័សេ ងគ ះបនយក�េចញពី
ចំណុច “េចរែដល�� ប ់េ េពលគត�់� ប ់គតម់និបនទទួលបុណយ�ជមុជទឹក
េឡយ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វ�ទងប់នមនបនទូលថ គតនឹ់ងេ េ �ថ នសួគ។៌”
េនះគឺជករពិត។ េនះជករជកែ់ស�ង។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទគត—់គត—់គត់
�គនែ់ត�គ ល់�ពះេយសូ៊វេ ទីេនះកនុងេម៉ងែដលគត�់តវបន�� ប។់ េឃញ
េទ? េនះគឺជមនុស�—ែតមន កគ់ត ់ ជឱកសែតមយួគតែ់ដលគតម់ន។ គត់
—គឺជេចរគតេ់ ឆង យេហយគតក់េ៏ចញេ ។ េហយេ េពលែដលគតប់ន
េមលេឃញពន�ឺេនះ គតប់នទទួល�គ ល់� “�ពះអមច ស់េអយសូមចខំញុ ំ!” េហយ
�ពះេយសូ៊វ…េនះគឺជករពិត។
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27 ប៉ុែន�ចំេពះអនកេហយនិងខញុ ំ ជអនកែដលដឹងថេយងគួរែតទទួលបុណយ
�ជមុជទឹក ែតបនបដិេសធមនិេធ��វញិ េនះជេរ ងអនកេហយនិង�ពះ។ ដូចគន
េ កនុងពិធីេល ង�ពះអមច ស់
28 ឥឡូវេនះ េ េពលែដលេយងទទួលពិធីេល ង�ពះអមច ស់េនះ �មនិែមន
�គនែ់តជអ�ីែដលនិយយថ “ខញុ ំនឹងេឡងមកទីេនះ េហយនឹងបរេិភគនំបុង័ខ�ះ
េ�យេជ  េហយខញុ ំក� យជ�គី�ទ នេនះេឡយ។” ប៉ុែន� េបអនកកតស់មគ ល់បន�ិច
�ពះគមពរីបនែចងថ “អស់អនកែដលបរេិភគេហយផឹក ែបបមនិគួរសម េនះនឹង
មនេទសវញិ ពីេ�ពះគឺជ�ពះេ�ហិតនិងរបូកយរបស់�ពះ។” េឃញេទ? អនក
�តវែតរស់កនុងជីវតិ—ែដល…េ ចំេពះមុខមនុស�េនះ…េហយេ ចំេពះ�ពះនិង
មនុស� េដមបបីង� ញថអនកគឺជនរ�—អនក�តវែតេ�ម ះ�តង។់
29 ឥឡូវេនះ បន�ិចមុនេនះ។ ឥឡូវ េ កនុងគមពរីស ញ ចស់េ េពលែដល
ករថ� យយ ញបូជ�តវបនបេងកតេឡងនូវ—លកខណ� តិកកៈឬពិធីបរសុិទធ។ ដូចគន
ែដរនិងពិធី�ជមុជទឹកគឺជពិធីបរសុិទធមយួ។ ដូចគន និងពិធី�ងេជងកជ៏ពិធី
បរសុិទធមយួ។ េហយនិងពិធីេល ង�ពះអមច ស់ជពិធីបរសុិទធមយួ។ “មនពរេហយ
អស់អនក�ែដលេធ��គបទ់ងំពិធីបរសុិទធរបស់�ទង ់ �ពមទងំរក��គបទ់ងំចបប់
និង�គបទ់ងំប ញត�ិរបស់�ទង ់េដមបឲីយគតម់នសិទធិចូលេ កនុងេដមជីវតិ។”
30 ឥឡូវេនះ ចូរកតសំ់គល់េ �តងច់ំនុចេនះ េ កនុងជំពូកដំបូង េ េពល
ែដល�ជពិធីបុណយដំបូងៃន�ពះេដមបនីយំកករថ� យយ ញបូជេ កនុង�កមជំនំុ
និងវ�ិរនិង�សន េហយថ� យដង� យរបស់អនក—េហយចំេពះអំេពបប
របស់ អនកគឺជករថ� យយ ញបូជរបស់កូនេច ម។ ែមនេហយ ខញុ ំ�គនែ់ត�សៃម
េមលេឃញបងប�ូន�បស�សនយូ៍�មយួចំនួនបនចុះមក�មផ�ូវ េ�យដឹង
ថគតម់នេទសេហយគតេ់ �សន នយំកេគេឈម លឬេច មេឈម លឬ
កូនេច មមកថ� យ។ គតប់ននយំក�ចុះមកេលផ�ូវេ�យេ�ម ះ�តង ់ ដូចែដល
គតប់នចូលមក គតប់នេដរេឡងេ ទីេនះ េដមបរីក�ប ញត�ិ�ពះ េ�យេ�ម ះ
�មែដលគត�់ចេធ�បន។
31 បនទ បម់កគតប់ន�កៃ់ដេល�េហយ�រភពអំេពបបរបស់គត ់ េហយ
សងឃ�ក(់អំេពបបរបស់គត)់េលកូនេច ម រចួកតប់ំពងក់កូនេច ម េហយេច ម
េនះ—បន�� បស់�មបគ់ត។់ ដូចែដលគតប់ន�កៃ់ដេ ទីេនះ កូនេច ម
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តូចខច យឈម ៃដរបស់គតេ់ពរេពញេ�យឈម េហយឈមេនះបនហូ
េ��ចេពញមកេលគត(់កូនេច មតូចែដលកំពុងែតដង�កេ់ហយ�� ប)់គតប់ន
ដឹងថគតប់នេធ�បបេហយ�តវែតមនអ�ីមយួ�តវ�� បជំ់នួសកែន�ងគត។់ ដូេចនះ
គតប់នថ� យេច មេនះ ឲយ�� បជំ់នួសគត�់� ប។់ េមលចុះ កូនេច មបន�� ប់
ជំនួសកែន�ងរបស់គត។់ បនទ បម់កបុរសេនះបនេធ��យ៉ងេ�ម ះ�តងេ់ចញពី
ជេ� ៃនដួងចិត�របស់គត។់
32 េ ទីបំផុត ម�ងេហយម�ងេទ តម�ងេហយម�ងេទ ត រហូតមកដល់េពលេនះ�
បនក� យជ�បៃពណី។ ប ញត�ិរបស់�ពះបនក� យជ�បៃពណីដល់�បជជន។
េហយបនទ បម់កបនធ� កម់កដល់ទីេនះ “ែមនេហយសូមេមលគឺដូេចនះ—និង
—ដូេចនះ េហយេ ៃថងេនះ �បែហលជខញុ ំេឡងេ �បេសរជង។ ែមនេហយ ខញុ ំ
នឹងថ� យេគមយួកបល�បេសរជង។” គតប់នេដរចុះមកេហយនិយយថ
“ែមនេហយ �ពះអមច ស់េអយេនះគឺជេគេឈម លរបស់ខញុ ំ។” េមលចុះ មនិេឃញ
មនភពេ�ម ះ�តងអី់បន�ិចេ�ះេ កនុងហនឹង េហយកគ៏ម នករយល់ដឹងែដរ។
33 ឥឡូវ េយងមនិចងទ់ទួលពិធីេល ង�ពះអមច ស់ែបបហនឹងេទ។ េនះជេរ ង
ដែដល ដែដលក� យជតុ��ររបស់�ពះអមច ស់។
34 េអ�យ35…េទសំុអធយ�ស័យម�ងេទ ត។ េអ�យជំពូក60…សូមឲយខញុ ំយក
�តឡបម់កវញិ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំេជ ថ�គឺកនុងេអ�យជំពូក២៨ ែដលជកែន�ងែដល
េយងរកេឃញេនះ។ ខញុ ំ�បកដ�ស់ថេនះជជំពូក�តឹម�តវ។ �ទងម់នបនទូលថ
“ដបតិ�តវបេ�ង នចបបម់យួម�ងៗ េហយនឹងឃ� មយួម�ងៗ មុខេនះបន�ិចមុខេនះ
បន�ិច។ កនភ់ជ បេ់ នឹងអ�ីែដលល�។ េ�យសំដីរឡបនិ់ងភ�ដៃ៏ទអញនឹងមន
បនទូលដល់ជនជតិេនះ។ េនះគឺជេសចក�ីស�មក។”
35 គតប់ននិយយថ “តុទងំអស់របស់�ពះអមច ស់បនេពញេ�យកំអតួ។ េត
អនក�ែដលខញុ ំ�ចបេ�ង នេគលលទធិបន? េតខញុ ំ�ចបេងកតឲយយល់បនេទ?”
េឃញេទ? ខញុ ំគិតថេនះគឺជបទគមពរី�តឹម�តវគឺេអ�យ28។ “េតអនក�ែដលខញុ ំ
�ចយល់ពីេគលលទធិ?” សូមេមល “តុ” ។
36 ឥឡូវេនះ េយងបនរកេឃញេ ៃថងេនះ ថេរ ងដអ៏�ច រយែដលេយងកំពុងេធ�
េ ��តីេនះ េ កនុងកររឭំកៃនករសុគតរបស់�ទង ់ និង�ងកយរបស់�ទង ់ ែដល
េយងេជ ថេយងបរេិភគ�បចៃំថង ឬេទបែតទទួលបន�មរយៈករបរេិភគ ដូចជ
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បង�បសរបស់េយងបនអធិបបយេ កនេ់យង។ ទទួលយក�ពះបនទូលរបស់
�ពះ េ�យេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់េយង។ េយងេឃញ�បនេលចេឡង។ េយង
េឃញ�បន�បទនដល់េយង។ េយងេមលេឃញ��តឹម�តវ េយងមន�រមមណ៍ថ
�េ កនុងជីវតិរបស់េយង។ េហយេយង�តវែតចូលមកេ�យមនសិករ�ជលេ�
ៃនអ�ីែដលេយងកំពុងេធ� មនិេ�យ�រែត�ជបទប ជ ប៉ុេ�� ះេទ។
37 អនកចូលេ កនុង�ពះវ�ិរ េហយជញឹកញបព់ួកេគបនឲយនំសូ�ចស់ៗ
ឬ�បេភទ—អ�ីមយួេដមបែីហកែចកគន  និងនំបុង័បំែបក�េឡង—ឬអ�ីមយួេហយ
—េហយមនុស�ែដលជកប់រ ី ផឹក�� និងអ�ីេផ�ងេទ ត េ�យ�រែតពួកេគ
ជសមជិកៃន �ពះវ�ិរេនះពួកេគបនមក េហយទទួលទន��ររបស់
�ពះអមច ស់។ ែមនេហយ េនះជភពកខ�កេ់ ចំេពះ�ពះ!
38 សូមបែីតករថ� យយ ញបូជបននិយយថ “ៃថងដប៏រសុិទធរបស់អនកនិង
យ ញបូជរបស់អនកក� យជក�ិនស�ុយេ កនុង�ចមុះរបស់ខញុ ំ។” ប៉ុែន��ទងប់ន
ែតង�ងំពួកេគឲយេធ�យ ញបូជេនះ។ ប៉ុែន�រេប បែដលពួកេគបនេធ�� �
ក� យេ ជក�ិនស�ុយមយួេ កនុង�ចមុះ(រនធ�ចមុះរបស់�ទង)់គឺជករបូជែដល�ទង់
បនែតង�ងំ។
39 េនះេហយជរេប បែដលេយងទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះ �គី�ទ ន
ជេ�ចននកស់ព�ៃថងេនះ(�គី�ទ នែតេឈម ះ)។ េយងេ�កក ឈរេឡងេ ទីេនះ
េហយបេ�ង ន�ពះបនទូលេនះ េហយនិយយថ “�ពះេយសូ៊វ�គីសទមនិែមនដូចគន
កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូតេឡយ” េហយបេ�ង នពីករែដល�ទង់
បនសនយនឹងេយង ថ�ទងនឹ់ងេលកកិត�ិយសេហយនិយយថ “អូ ៎ គឺស�មប់
អ�ីេផ�ងេទ ត” ករថ� យបងគំដឧ៏�រកិរបស់េយង�គនែ់តជក�ិនស�ុយេ កនុង�ចមុះ
របស់�ទងប់៉ុេ�� ះ។ �ទងនឹ់ងមនិទទួល�េ�យឥត�បេយជនេ៍ឡយ។ េនះេហយ
ជមូលេហតុេ�យទម� ប�់បៃពណីរបស់េយង!
40 អនកមនិគួរយកពិធីេល ងរបស់�ពះអមច ស់ជ�បៃពណីេទ។ អនកេធ��េ�ពះជ
េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះេ កនុងដួងចិត�អនក កនុងកររក�បទប ញត�ិរបស់�ពះ។
ហនឹងេហយ ជអ�ីែដលអនកគួរទទួល។
41 ដូេចនះេបសិនជអនកមនិទទួលេ�យេ�ម ះ�តងេ់នះេទ�គនែ់តេធ�ជ�បៃពណី
មយួ “ែមនេហយ �ពះវ�ិររបស់េយងចំ�ំថពិធីេល ង�ពះអមច ស់ជេរ ង�ល់ៃថង
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�ទិតយ ឬម�ងកនុងមយួែខឬពីរដងកនុងមយួឆន ”ំ េហយអនកេឡងេ និយយថ
“ហនឹងេហយ ដល់េវនខញុ ំេហយ” េហយ—បនទ បម់កទទួលយកពិធីេល ង�ពះអមច ស់
េនះេហតុអ�ី? �ជក�ិនស�ុយដល់�ពះ! សូមេមលេនះគឺជ�បៃពណី។
42 ដូចជអ�ីេផ�ងេទ ត អនក—អនកក�៏តវេ�ម ះ�តង។់ �ពះចងប់នជេ� ៃនដួងចិត�
របស់អនក។ អនកចបំនថ�ពះែដលបននអំនកមកែផនដីេនះ គឺជអនកែដលអនក
កំពុងបេ�ម។ េឃញេទ?
43 អនកកំពុងេធ�ករេនះេ�យេ�ពះ�ទងម់នបនទូលដូេចនះ ពីេ�ពះ�ជេសចក�ី
បងគ បរ់បស់�ទង។់ បនទ បម់កេយងចងម់នភពេ�ម ះ�តង ់ េ�យដឹងថេ�យ
�ពះគុណរបស់�ពះែដលេយងបនសេ ងគ ះ។ េហយេយង—េយង�ស�ញ់�ទង់
េហយេយងដឹងពីវត�មនរបស់�ទង ់ េហយេយង—េយងេឃញ�បនផ� ស់ែ�ប
េ កនុងជីវតិ។ អ�ីៗ—ទងំមូលរបស់េយង�តវបនផ� ស់ែ�ប។ េយង—េយង—េយង
ជមនុស�ខុសពីមុន។ េយងមនិរស់េ ដូចែដលេយងធ� បេ់ធ�េនះេទ េយងមនិគិត
ដូចែដលេយងធ� បគិ់តេនះេទ។
44 ដូចេ កនុងេស វេ េ ទីេនះ និងចំណុចេ ទីេនះ ែដលេយងបននិយយ
េស វេ ពីរ—រមួមកែតមយួ ជេស វេ ៃនជីវតិ។ េស វេ ដំបូងៃនជីវតិបន
េលចេឡង គឺេ េពលែដលអនកបនេកតមកេនះ គឺជកំេណ តធមមជតិរបស់
អនក។ េឃញេទ? ប៉ុែន�បនទ បម់កមនេពលមយួ�តឡបម់កវញិ ចុះេ ទីេនះ
មន�គបធ់ ញជតិតូចមយួៃនជីវតិដូចែដលខញុ ំបនពនយល់ដល់ប�ូន�សីវយ័េកមង
មយួចំនួនេ ផទះេ រេស លេនះ។ សូមេមលមន�គបពូ់ជតូចៃនជីវតិ�កេ់
ទីេនះែដលអនកឆងល់ថ “េត�មកពី�? េត—េតអ�ីចែម�កេម�ះ?”
45 ខញុ ំកំពុងែតនិយយករេនះេ�យខ�ួនឯងដូចជអនកនិយយថ “វេិល ម�ប
ណ� ំ ែសសិបឆន មំុននិងេ�កវេីល ម�បណ�យំបេ់នះមនិដូចគន េទ។” េប
មនអនកខ�ះខងេ�កយេនះនិយយថ “េ�កវេីល ម�បណ�គំតម់ន�នៈ
ខពងខ់ពស់�ស់” ពីេ�ពះខញុ ំបនេកតពីេ�ក ឆេលស និង អុី��បណ�។ំ
េ កនុងធមមជតិរបស់ពួកេគខញុ ំជមនុស�មនបប ខញុ ំបនចូលមកេ�កិយជអនក
កុហក េហយទម� បទ់ងំអស់ៃនេ�កិយបន�កេ់ កនុងខញុ ំ។ ប៉ុែន�ចុះេ ទីេនះ
ផងែដរ គឺមនធមមជតិមយួេផ�ងេទ ត េឃញេទ �បនតំរវូទុកជមុន គឺេ ទីេនះ
េ�យ�រ�ពះ។ េ កនុងរបូកយែតមយួេនះ េឃញេទ លកខណៈពីរេ ទីេនះ។
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46 ែមនេហយខញុ ំ�គនែ់តបំេពញករងរែតមយួប៉ុេ�� ះ។ េពលចបេ់ផ�មជទរក
“កូនង៉” ទីមយួអនកដឹងេទ ខញុ ំក� យជមនុស�កុហក ក� យជអ�ីទងំអស់ែដលជ
មនុស�មនបបបនេធ� ពីេ�ពះខញុ ំបនេកតមកេប បេនះ។ ប៉ុែន�ចុះេ ទីេនះមន
ពន�កៃនជីវតិ�គបេ់ពលេវ�។

47 ខញុ ំចបំនថកលខញុ ំេ េកមង…(ខញុ ំសងឃមឹថមនិ�ចកនអ់នកយូរបនេទ។
ប៉ុែន��គ ល់…) អងគុយេ ខងេ�ក…េល—េល�ចងំទេន�េហយខញុ ំអងគុយេ ទីេនះ
េហយេមលជំុវញិេ េពលយប។់ ប៉ុបនិងម៉កព់ួកេគបនេ កែន�ងស�មករបស់
ពួកេគ។ េហយេ ៃថងទងំេនះពួកេគគឺជមនុស�មនបប េហយគម នពួក�គី�ទ ន
េ កនុងផទះរបស់េយងទល់ែតេ�ះ។ េហយអូខញុ ំេអយ ផឹកសីុជបេ់ល ង។ �េធ�ឲយ
ខញុ ំឈ ឺ ខញុ ំនឹងយកចេងក ងេគមរបស់ខញុ ំ េហយបេណ� រែឆករបស់ខញុ ំេ ៃ�ពេដមបសី�មក
េពញមយួយប។់ េ កនុងរដូវរងរ ខញុ ំេដរបរបញ់រហូតដល់ពិធីជបេ់ល ងេនះចប់
�បែហលទបភ�។ឺ �តលបម់កផទះវញិ ពិធីជបេ់ល ង�តវចប ់ខញុ ំេឡងេលដំបូលេហយ
េដកលក ់រងច់សំ�មកេពលៃថង។

48 បនទ បម់កខញុ ំគិតពីេពលេវ�េនះបនទ បេ់ទ ត �តវេចញពីទីេនះេ កនុងរដូវេក�
យកដំបងរបស់ខញុ ំនិង�ក�់ទុកបងំខយល់ ករពរេបសិនជមន�េភ� ង �ក�់ំ
បេងគ លជបក់នុងដី េន�ទ�តី។ ែឆកចស់របស់ខញុ ំេ ទីេនះ។ ខញុ ំនិយយថ “លូគី
មកេណះ។ អនកដឹងេទ កលពីរដូវរងរមុន ខញុ ំបនេបះជំរុេំ ទីេនះមយួយប ់ខញុ ំបន
ដុតេភ�ងេ ទីេនះ េ េពលខញុ ំកំពុងរងច់ែំឆកចស់របស់ខញុ ំេ េដមេឈេនះ។ េហយ
ខញុ ំមនេភ�ងេ ទីេនះ។ ��តវបនកកជេ� �បអំុីងេ កនុងដី។ ប៉ុែន�មនផក តូចៗ េត
ឯងមកពី�?” េឃញេទ? “ែមនេហយ េតឯងមកពី�? េតអនក�េចញមក
ទីេនះេហយ�ឯំង? េហយេតពួកេគបននអំនកេចញពីកែន�ង�?ឬ—ឬចុះ�វញិ
េតឯងមកពី�?” េឃញេទ? ផក តូចៗេនះ ខញុ ំចងនិ់យយថ “េហតុអ�ី អ�ីទងំអស់
�តវកក េហយខញុ ំបនបងក តេ់ភ�ងេ េលកំពូលេ ទីេនះ។ េ�កពីធតុ�តជកម់ន
ធតុកំេ មយួ�កេ់ េលកំ�តេ់ឈចស់មយួែដលខញុ ំបនដុតឯង។ ែតេមល
ឯងកំពុងរស់េ ។ េតឯងមកពី�?”

49 េត�គឺជអ�ីេ ? គឺជវេីល ម�បណ�មំយួេទ ត។ េឃញេទ? ចំណុចតូច
មយួៃនជីវតិអស់កលបជនិចចចុះេ ទីេនះ ពី—ពី—ពីែហ�នៃន�ពះ�ពះបនទូលៃន
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�ពះ ែដល�តវបន�កេ់ ទីេនះ។ អនក�ល់គន មន ក់ៗ �ចគិតពីេរ ង�សេដ ងគន ។
េឃញេទ �បនេកតេឡង។
50 បនទ បម់កេមលេ េដមេឈ េហយខញុ ំគិតថ “ស�ឹកេឈេនះខញុ ំបនេឃញឯង
�ជះកលពីឆន មំុនេហយេហតុអ�ីបនជឯង�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត? េតឯងមក
ពី�? អ�ីែដលនឯំងមកទីេនះ?” សូមេមល�គឺជជីវតិអស់កលបជនិចចែដល
េធ�ករេ កនុង�ងកយ។
51 ឥឡូវេនះ េ ៃថងមយួខញុ ំបនេដរេ េល មនឮសេម�ងនិយយថ “កុំជកប់រឬី
ផឹក��ជេដម” ។ េហយប�ូនៗ វយ័េកមងទងំអស់គន មនវយ័កនែ់តចស់។ េឃញ
េទ មនអ�ីកំពុងផ� ស់ប�ូរ។
52 ប៉ុែន�េ េពលែដលខញុ ំបន�កេឡកេមលេ  េហយខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំ
មនិែមនជកូនរបស់េ�ក ឆេលស និង េអ��បណ�េំទ។ មនអ�ីមយួកំពុង
េ ។” ដូចជកូនឥ នទីរបស់ខញុ ំែដរ “ខញុ ំមនិែមនជមនេ់ទ។ មនអ�ីមយួេ �តង់
កែន�ងេនះ។ ឱ�ពះេយហូ�៉ដអ៏�ច រយេអយ សូមអេ ជ ញេបកទ� រេឡង! ខញុ ំចង់
�តលបម់កផទះវញិ។ មនអ�ីមយួេ កនុងខញុ ំបនេ ។”
53 បនទ បម់កខញុ ំបនេកតជថមី។ ជីវតិដតូ៏ចេនះ�តវបន�កេ់ ទីេនះ ទឹក
ៃនជីវតិ�តវបនចកម់កេល� បនទ បម់ក�ចបេ់ផ�មរកីលូត�ស់។ ឥឡូវេនះ
ជីវតិចស់�តវបនអតេ់ទស េហយ�កេ់ កនុងសមុ�ទៃនរបស់�ពះ ែដលមនិ
ចងច ំ �បឆងំនឹងខញុ ំេទ តេឡយ។ េឃញេទ? ឥឡូវេនះេយងឈរបន�បជ់
សុចរតិ(ដូចជេយងមនិធ� បេ់ធ�បប)េ កនុងវត�មនៃន�ពះ។
54 េ េពលែដលេយងចូលមកកនុងតុរបស់�ពះអមច ស់ េយង�តវែតចូលមក
េ�យេសចក�ីេគរព�ស�ញ់ “េមលេ កែន�ងែដលេយងបនេធ� �បសិនេប�
មនិែមនជ�ទង។់” េឃញេទ? រកេមលកែន�ងែដល�នឹង…
55 េហតុេនះេហយ ខញុ ំគិតថ�វកប៉ុលបននិយយថ “ដូេចនះេ េពលែដល
អនក�ល់គន បរេិភគចូររងច់អំនកេផ�ងេទ តផង។” េនះគឺជពកយេផ�ងេទ ត
�គនែ់តរងច់ពីំរបីនទី សូមអធិ�� ន ពិនិតយខ�ួនឯង។ េហយេបសិនជអនកដឹង
ថបង�បសមន កេ់ ទីេនះ គឺ�បែហលជេធ�អ�ីមយួែដលខុសឬអ�ីមយួ េហយអនក
កប៏នអធិ�� នឲយគត។់ េឃញេទ? សូមេមល “រងច់មំយួែភ�ត” រងច់មំយួែភ�ត
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អធិ�� ន។ �បសិនេបមន�រមមណ៍�មយួរ�ងអនកឬអ�ីមយួ កុំ—កុំទទួល�—កុំ
េធ�� េ ែកែ�បឲយបន�តឹម�តវសិន។ េឃញេទ? ចូរត�មងសិ់ន ពីេ�ពះេយង
ចងម់កទីេនះ េ�យបរសុិទធ�មែដលេយង�ចេធ�បន េហយគំនិតរបស់េយង
មយួេផ�ងេទ តេ ចំេពះ�ពះ និងគន េ វញិេ មក េហយបនទ បម់កេយងមក
េ កនុងករ�បកបេ ជំុវញិតុរបស់�ពះអមច ស់។ េឃញេទ?
56 េហយេយងេធ�ដូេចនះេ�យេ�ពះេយងកំពុងែតអរគុណដល់�ទង ់ េហយ
កនុងចំេ�មមនុស�េផ�ងេទ ត។ បរេិភគនំបុង័រ�ងគន េ វញិេ មក ផឹក��រ�ង
គន េ វញិេ មក ដូចជ�ពះេ�ហិតរបស់�ទងនិ់ង�ចឈ់មរបស់�ទង។់
57 “េបអនកមនិបរេិភគ�ចៃ់នកូនមនុស�េហយផឹកពីេ�ហិតរបស់�ទងេ់ទ
េនះអនកគម នជីវតិេ កនុងខ�ួនេឡយ។” អនកេឃញេទ? េនះគឺជអ�ីែដល�ពះគមពរី
បនែចង។ េលកែលងែតអនកេធ�� េនះេទបមនជីវតិ។ អនកេឃញេទ? អនកេទះ
តិចឬេ�ចន �តវបង� ញថអនកខម ស់េអ នកនុងករបង� ញអត�ស ញ ណខ�ួនឯងថ
ជ�គី�ទ ន េ�យ�រែតជីវតិែដលអនករស់េ ។ េហយបនទ បម់កេនះគឺជករ
បង� ញ។ បនទ បម់ក�បសិនេបអនកមនិេធ��អនកគម នជីវតិេទ។ េបអនកេធ��េ�យគម ន
តៃម�េនះអនកមនេទសពីរបូអងគ�ពះអមច ស់។
58 ដូចគន ែដរេ កនុងពិធីបុណយ�ជមុជទឹក។ េបេយងនិយយថ “េយងេជ េល
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ�ទងប់នសេ ងគ ះេយងពីអំេពបប េហយេយងទទួលបុណយ
�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ” េហតុអ�ីេយងន—ំេយងនភំព
�ម៉ស់មកកន�់ទង ់ េយងេធ�អ�ីែដលខុសេហយេយង—េយង�តវែតសងចំេពះ
ករេនះ។ េហយេរ ងមយួេទ ត េ េពលែដលេយងេធ�ដូេចន ះ េយងកំពុងែត
ពយយមនិយយេរ ងមយួ េហយេធ�កិចចករមយួេទ ត។
59 េនះគឺជប � របស់ពួកេយងសព�ៃថងេនះ។ អ�ីែដលខញុ ំគិត…ខញុ ំកំពុងនិយយ
ថ “េយង” ខញុ ំេហយនិង�កមជំនុំរបស់�ពះអមច ស់ែដលបនអនុ ញ តឲយខញុ ំ
និយយេ កនេ់ កនុងេម៉ងចុងេ�កយេនះ ែដលេយងេជ ថេយងេ កនុងសមយ័
ចុងេ�កយ។ េយងេជ ថ�ពះបន�បទន�រមយួដល់េយង។ ��តវបនែតង�ងំ
េឡងេ�យ�ពះ ��តវបនបង� ញឲយេឃញពី�ពះ ��តវបនបង� ញពី�ពះ។
ឥឡូវេនះេយង�តវែតមករក�ទងេ់�យេសចក�ីេគរពនិងេ�យេសចក�ី�ស�ញ់
េ�យមនភពបរសុិទធៃនចិត�គំនិតនិង�ពលឹង។
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60 េ�កអនកដឹងេទ ថ�គចុងេ�កយនឹងេកតេឡង េ េពលែដលេយងេ ជ
មយួគន នឹងជ…�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងនិយយេចញ ដូចជបនេធ�េ កនុង
��នសនិង�ភ�៉ី។ ចបំនេទ េឃញេទ ថេម៉ងេនះកំពុងមកដល់។
េឃញេទ? េហយេយង…ឥឡូវេទបអនកចបំន សូមេមល ថ�ពះនឹងរស់េ
កនុងចំេ�ម� ស��ទង។់ េនះជអ�ីែដល�ទងច់ងេ់ធ�ឥឡូវេនះ។

61 េយង�ចទទួល�រ ដូចែដលបននិយយថ…េបខញុ ំជយុវវយ័កំពុងែស�ងរក
—�បពនធ េហយខញុ ំ�ចរក�បពនធបន ខញុ ំនឹងនិយយថ “នងគឺល�ឥតេខច ះ។ នង
ជ�គី�ទ ន។ នងគឺជ ស�ី។ នងល�ទងំអស់ ខញុ ំមនទំនុកចិត�។” មនិថមនទំនុក
ចិត�ប៉ុ�� េនះេទ នង�� តយ៉ង� ខញុ ំ�តវែតទទួលនង នង�តវែតទទួលខញុ ំ។
សូមេមល េ េលពកយសចច េនះ។

62 ែមនេហយ �គឺជេរ ងដែដលែដលេយងរកេឃញ�ពះបនទូល។ េយងេឃញ�
ជករ�តឹម�តវ។ េយងេឃញ�ពះជមច ស់ប ជ កថ់�ជករ�តឹម�តវ។ ��តឹម�តវ
�ស់។ ពីមយួឆន េំ មយួឆន ពំីមយួឆន េំ មយួឆន �ំេ ែតបន��តឹម�តវជនិចច។ អ�ី
�គបយ៉់ងែដលបនែចង េនះេកតេឡងដូច�ទងប់នមនបនទូល។ ឥឡូវេនះ េយង
ដឹងថ��តឹម�តវ ប៉ុែន� សូមេមល កុំេធ��ពីទស�នវជិជ ប ញ ។ េបសិនជអនកេធ�ែបប
េនះ អនកនឹងទទួល�សនទីពីរ។ េឃញេទ? េយងមនិចងប់ន�សនទីពីរ
េទ ជអ�ីមយួែដលនរ�មន កេ់ផ�ងេទ តបនជួប�បទះ េហយេយងកំពុងរស់េ
—េ�យគម នទីបនទ ល់។

63 ដូចែដលខញុ ំបនេជ ថ�គឺជ�ពះេយសូ៊វមនបនទូលេ កនេ់�កព�ីត់
អ�ីមយួ ជពកយែដលខញុ ំបនគិត េហយ�ទងប់នមនបនទូលមុនេនះបន�ិចថ “េតន
រ�បន�បបអ់នក?” ឬ “េត�បនេបកសែម�ងដល់អនកឬ? េតអនកដឹងពីេរ ង
ទងំេនះេ�យរេប ប�?” ជពកយេផ�ងេទ ត។ ខញុ ំមនិដឹងថពកយេនះគឺជអ�ី
ឥឡូវេនះេទ �ជេពលយូរ�ស់ចប�់ងំពីខញុ ំបន�ន�ប៉ុែន� “េតអនកបនដឹង
ពីរេប បេនះយ៉ងេមច៉? េតអ�ីេ ? េតេធ�ដូចេម�ច? េតនរ�ជអនកេបកសែម�ង
ករេនះដល់អនក?” អំពី�ទងជ់�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ។ “េតអនក�ែដលបនបង� ញ
�ដល់អនក? េតមនមនុស�ខ�ះបន�បបអ់នកឬ? ឬ” ដូចជ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន
បនទូលថ “េត�ជ�ពះវរបិ�របស់ខញុ ំេ �ថ នសួគ ៌ ែដលបនេបកសែម�ងដល់អនក
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ឬ?” េឃញេទ? េឃញេទ? “េតអនកបនេរ ន�េ�យរេប ប� េហយ�គឺជករ
េបកសែម�ងដល៏�ឥតេខច ះពី�ពះ?”
64 េតពិធីេល ង�ពះអមច ស់គឺជអ�ីមយួែដលខញុ ំ�គនែ់តេឡងេ េធ�� ជបទប ជ
េហយនិយយថ “ែមនេហយ អនកេផ�ងេទ តយក�េ  ខញុ ំកេ៏ធ��ែដរ”? �ជករ
េបកសែម�ងមយួែដលខញុ ំជែផនកមយួៃន�ទងេ់ហយខញុ ំជែផនកមយួៃនអនក េហយ
ខញុ ំ�ស�ញ់អនក េហយខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ េហយេយងកំពុងេធ��ជមយួគន ជ
និមតិ�ស ញ ៃនេសចក�ី�ស�ញ់របស់េយងចំេពះ�ពះ េហយនិងេសចក�ី�ស�ញ់
និងករ�បកបគន េ វញិេ មក។
65 ឥឡូវេនះខញុ ំចង�់នខខ�ះពី�ពះគមពរី។ េហយបនទ បម់កខញុ ំ…េតកែន�ង�…
មនិថផ�ូវ�មយួែដលបង�បសភរ�ីបថន េ ៃថងេនះ។ ខញុ ំសងឃមឹថអនកនឹង�ន�
ជមយួខញុ ំ េបអនកមន�ពះគមពរីរបស់អនក។ កូរនិថូសទី 1ជំពូកទី 11 េហយចបេ់ផ�ម
េ�យខ 23។
66 េហយបនទ បម់កផងែដរ េ កនុងេ�ងឧេបសថេយង ែតងែតេធ�ករេនះនងិករ
�ងេជងជនិចចពីេ�ពះពួកេគបនពួតៃដបំេរ ជមយួគន ។ ខញុ ំេជ ថបង�បសបន
�បកសេហយ “យបៃ់ថងពុធ” េ�យ�រែតហ�ូងមនុស�េ�ចនេពក េយងគម នបនទប់
េដមប…ីឲយមនុស�ចូលកនុងករ�ងេជងពួកេគ េយងនឹងេធ��េ យបៃ់ថង—ពុធ
េនះ។
67 ឥឡូវេនះខ 23ៃនជំពូកទី 11 ៃនកូរនិថូសទី 1 ចូរ�� បេ់ ប៉ុលឥឡូវេនះ។
សូមចេំហយចងចេំ កនុងចិត�ក�ទី 1:8 “ប៉ុែន�េបេយងខញុ ំឬេទវ�ពី�ថ នសួគ៌
នឹង�បបដំ់ណឹង�ដល់អនក�ល់គន ខុសពីដំណឹងល�” (ខុសពីដំណឹងល�ែដល
េយងខញុ ំបន�បបេ់ហយ) “េនះឲយេគ�តវប�� �រចុះ។” េឃញេទ?

ដបតិឯេសចក�ីែដលខញុ ំបនបេ�ង នដល់អនក�ល់គន  េនះខញុ ំបនទទួល
ពី�ពះអមច ស់មក គឺថេ េពលយបែ់ដល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�តវេគ
ប ជូ ន េនះ�ទងប់នយកនំបុង័

លុះ�ទងប់នអរ�ពះគុណរចួេហយ កក៏ចន់ំបុង័េ�យមន�ពះបនទូល
ថ ចូរយកពិ�ចុះ េនះជរបូកយខញុ ំ ែដល�តវកចសំ់�បអ់នក�ល់គន  ចូរ
េធ�កិចចេនះ ទុកជេសចក�ីរឭំកពីខញុ ំចុះ
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68 ឥឡូវេនះសូមអនុ ញ តឲយខញុ ំឈបេ់ ទីេនះេដមបនិីយយប៉ុែន�ករទទួលយក
របូកយរបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទេ កនុងករ�បកបរបួរមួេនះ មនិែមន
មននយ័ថរបួរមួសំេ �តងេ់ របូកយរបស់�ពះ�គីសទេទ។ េនះគឺជកតូលិក។
ខញុ ំមនិេជ ថេនះជករពិតេទ។ ខញុ ំេជ ថ��គនែ់តជពិធីមយួែដល�ពះបនបេងកត
ជមយួេយងែតប៉ុេ�� ះ �មនិែមនជរបូកយពិតេទ។ �ជ…ឥឡូវេនះ�ពិតជដំុ
តូចមយួៃននំបុង័។ ��គនែ់តជពិធីបរសុិទធមយួប៉ុេ�� ះ។
69 ដូចគន ែដលខញុ ំេជ ពីបុណយ�ជមុជទឹករបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ(េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ)េ កនុងទឹកបនអតេ់ទសអំេពបបរបស់អនកែដរ។ ខញុ ំមនិេជ
ថអនក…ខញុ ំេជ ថអនក�ចទទួលបុណយ�ជមុជទឹកេពញមយួៃថង…ឥឡូវេនះខញុ ំដឹង
ថ�បែហលជមនមនុស�អងគុយេ ទីេនះ ែដលមកពី�កមជំនុំពួក�វកឬ
ពួកជំនុំ េពនេទកុស ែដលពួកេគបនបេ�ង ន។ ប៉ុែន�អនកេឃញេទខញុ ំ—មនិេជ
ថទឹក�ចអតេ់ទសបបបនេទ។ ឬេបអ ច ឹងែមន េនះ�ពះេយសូ៊វបនសុគត
គឺឥត�បេយជនេ៍ទ។ េឃញេទ? ខញុ ំេជ ថ��គនែ់តជពិធីបរសុិទធរបស់�ពះ
ប៉ុេ�� ះ េឃញេទ េដមបបីង� ញថអនក�តវបនអតេ់ទស។ ប៉ុែន�ែដលទទួល
បុណយ�ជមុជទឹកស�មបក់រេកតជថមីេទ—ខញុ ំ—មនិេជ េទ។ ខញុ ំមនិេជ ថទឹក�ច
អតេ់ទសបបបនេទ។
70 ខញុ ំកម៏និេជ ថនំបុង័និង��េនះមនអ�ីែដល�តវេធ�ជមយួអនកែដរ មនែត
កររក�ពិធីបរសុិទធែដល�ពះបនែតង�ងំស�មបេ់យងឲយេធ�ប៉ុេ�� ះ។ េឃញ
េទ? �តឹម�តវ។ ខញុ ំេជ ថករ�ជមុជទឹកគឺជេរ ងដូចគន ។ ខញុ ំេជ ថ�គួរឲយទកទ់ញ
�រមមណ៍ដល់េយងកនុងករេធ�� ែដល�ទងប់នេធ��ស�មបគ់ំរដូល់េយង។ េហយ
�ទងប់នេធ�េរ ងេនះស�មបជ់គំរដូល់េយង។ េហយ�ទង�់ងេជងសំ�បជ់គំរូ
ដល់េយង។
71 ឥឡូវេនះ “លុះេ�កយែដលបនបរេិភគរចួេហយ” ខ 25

លុះេ�កយែដលបនបរេិភគរចួេហយ េនះ�ទងក់យ៏កែពងែបប
ដូេចន ះែដរ េ�យ�ពះបនទូលថ ែពងេនះជស ញ ថមី េ�យនូវឈម
ខញុ ំ ចូរេធ�ដូេចនះ�ល់េវ��ែដលផឹក ទុកជេសចក�ីរឭំកដល់ខញុ ំ

ដបតិ�ល់េវ��…(ចងច់ឥំឡូវ)…ែដលអនក�ល់គន បរេិភគនំ
បុន័េនះេហយផឹកពីែពងេនះ េនះេឈម ះថសំែដងពីេសចក�ីសុគត
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របស់ផង�ពះអមច ស់ ដ�បដល់�ទងយ់ងមក។ (ដល់េពល�?)
“រហូតដល់�ទងយ់ងមក!” េឃញេទ? េឃញេទ?

បនជអនក�ែដលបរេិភគនំបុង័េនះ ឬផឹកពីែពងៃន�ពះអមច ស់
ែបបមនិគួរសម េនះនឹងមនេទសចំេពះរបូអងគ េហយនិង�ពះ
េ�ហិតៃន�ពះអមច ស់។

72 សូមឲយខញុ ំឈបេ់ មយួនទីសិន។ មូលេហតុែដល�ទងម់នបនទូលដូេចនះ អនក
កតស់មគ ល់េឃញេ ខមយួេផ�ងេទ តទីេនះ េ ជំពូកមយួេទ ត ែដល�ទងម់ន
ថ “ខញុ ំយល់ េ េពលែដលអនក—មកជួបជំុគន អនកកំពុងែតបរេិភគ ទល់ែត�សវងឹ
េ តុរបស់�ពះអមច ស់។” ពួកេគយល់�ចឡំពី� អនកេឃញេទ។ ពួកេគ�គនែ់ត
បរេិភគ��រ េឃញេទ។ ដូចមនុស�កំពុងេធ�េ សព�ៃថងេនះែដរ �គនែ់តរស់េ
�ម�បេភទ�កេ៏�យៃនជីវតិេហយេធ��េ ។ េឃញេទ? �ទងម់នបនទូលថ
“អនកេ ផទះេហយញុំេ ។ ប៉ុែន�េនះគឺជពិធីបរសុិទធែដលេយងគួរែតរក� េឃញ
េទ។” ឥឡូវេនះ

�តវឲយមនុស�លបងខ�ួនឯងេមល រចួសឹមបរេិភគនំបុង័ េហយផឹកពី
ែពងេនះចុះ

ដបតិអនក�ែដលបរេិភគែបបមនិគួរសម អនកេនះេឈម ះថបរេិភគ
ជេសចក�ីជំនំុជំរះដល់ខ�ួនវញិ េ�យេ�ពះមនិពិចរ�េឃញរបូអងគ
ៃន�ពះអមច ស់េទ។ (េឃញេទ?)

73 េតអនកជអ�ី? អនកគឺជ�គី�ទ ន អនករស់េ មុខមនុស��គបគ់ន ជ�គី�ទ ន។
េហយេបសិនជអនកទទួល� េហយមនិរស់េ ជ�គី�ទ ន អនកមនិយល់អំពី�ពះ
កយរបស់�ពះអមច ស់េទ។ អនកកំពុង�កប់�ុកជំពបដ់ួលេ កនុងផ�ូវរបស់អនកដៃទ
េឃញេទ េ េពលែដលពួកេគេឃញអនកពយយមេធ�ដូេចនះ េហយមនិរស់េ អ�ី
ែដលអនកគួររស់េ ។ េឃញេទ អនកមនិយល់ពី�ពះកយរបស់�ពះអមច ស់េទ។
ឥឡូវេនះេមលអ�ីែដល…អ�ីែដលប�� �របស់�គឺ:

គឺេ�យេហតុេនះបនជមនអនក�ល់គន ជេ�ចន េ ជេខ�យ
េហយឈ ឺកម៏នគន ជេ�ចនេដកលកេ់ េហយែដរ។ (ករបកែ�បែដល
�តឹម�តវស�មបព់កយេនះ បង�បសភរ ីគឺ “�� ប”់ េឃញេទ េឃញេទ?
“មនគន ជេ�ចនបន�� ប។់”)
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េបសិន—េបសិនជេយង�ល់គន ពិចរ�េមលកនុងខ�ួនេយង េនះ
េយងមនិ�តវជបជំ់នុំជំរះេទ។ (េឃញេទ? �បសិនេបអនក�ល់គន ជំនុំជំរះ
ខ�ួនឯងេនះេយងមនិ�តវជបជំ់នំុជំរះេទ។ េឃញេទ?)

ែតកល�េយង�ល់គន �តវជបជំ់នុំជំរះ េនះ�ពះអមច ស់�ទង�់យ
ផច លេយងវញិ េដមបកុីំឲយេយងជបេ់ទសជមយួនឹងេ�កីយេ៍ឡយ។
(េឃញេទ កុំឲយេយងជបនឹ់ងេ�កីយ។៍)

ដូេចនះ បងប�ូនេអយ កល��បជំុគន  េដមបនឹីងបរេិភគេនះ�តវបង�ង់
ចគំន ផង។ (េឃញេទ?)

េបសិនជអនក�ឃ� ន ឲយអនកេនះបរេិភគេ ឯផទះចុះ េដមបកំុីឲយ
អនក�ល់គន �បជំុេ  នឲំយជបម់នេទសេឡយ ឯករឯេទ ត
ដល់កល�ខញុ ំមក េនះខញុ ំនឹងសំេរច�គបទ់ងំអស់។ (េឃញេទ?)

74 ឥឡូវេនះេ កនុងពកយេផ�ងេទ ត មនិែមន�គនែ់តចូលមក…ដូចែដលខញុ ំបន
និយយមុនេនះបន�ិច អំពីអ�ីែដល�សនយូ៍�ថ� យករបូជរបស់ពួកេគ…�ជ
ករអ�ច រយ ��តវបនផ�ល់េ�យ�ពះ ប៉ុែន��បនេ ដល់កែន�ងមយួ ែដលពួកេគ
មនិបនេធ��េ�យភពេ�ម ះ�តងន់ិងករេគរព េហយេ កនុងលំ�បប់នទ បម់ក�
បនក� យជ…ជក�ិនស�ុយេ កនុង�ចមុះរបស់�ទង។់
75 ឥឡូវេនះ េរ ងដូចគន េនះែដរ ែដលេយងមកទទួលពិធីេល ង�ពះអមច ស់ ែដល
េយង�តវែតដឹងពីអ�ីែដលេយងកំពុងែតេធ�។ ដូចជេ េពលែដលេ�កអនកចូល
េ កនុងទឹកេដមបទីទួលបុណយ�ជមុជទឹកេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�កអនក
ដឹងពីអ�ីែដលេ�កអនកកំពុងេធ� េហយេ�កអនកកំពុងែត�កេ់ កនព់ួកជំនំុនូវអ�ី
ែដល�ពះ�ទងប់ន�កេ់ កនុងេ�កអនកគឺជ�ពះ�គីសទ។
76 េ េពលែដលេយងទទួលយក� �បង� ញដល់ពួកជំនំុថ “ខញុ ំបនេជ �គប់
ទងំ�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ខញុ ំេជ ថ�ទងជ់នំបុង័ជីវតិែដលមកពី�ពះវរបិ�ពី
�ថ នសួគ។៌ ខញុ ំេជ ថ�ពះបនទូលទងំអស់ែដល�ទងម់នបនទូលគឺជេសចក�ីពិត។
េហយខញុ ំរស់េ េ�យ�រ� គឺ�ល�បំផុតស�មបច់ំេនះដឹងរបស់ខញុ ំ ថ�ពះជ
េ �កមរបស់ខញុ ំ។ ដូេចនះេ មុខបងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ េ ចំេពះមុខបងប�ូន�សី
របស់ខញុ ំ…ខញុ ំមនិសបថ—ខញុ ំមនិ�កប់�� �េទ ខញុ ំមនិេធ�េរ ងទងំេនះេទ េ�ពះ
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ខញុ ំ�ស�ញ់�ពះអមច ស់ េហយ�ពះអមច ស់�ជប េហយបនកត�់�ខញុ ំ។ ដូេចនះ
េ ចំេពះមុខអនកខញុ ំយកចំណិតៃន�ងកយរបស់�ទង ់ េដមបដឹីងថខញុ ំមនិ�តវ
ជបនឹ់ងេ�កិយេឡយ។ េឃញេទ ហនឹងេហយ បនទ បម់ក�ជ�ពះពរ។
77 េហយ ចងចថំ ខញុ ំ�ចផ�ល់ទីបនទ ល់ជេ�ចនពីករេនះ ែដលជកែន�ងែដល
ខញុ ំបនយក េហយបនពនយល់�េ កនុងបនទបអ់នកជំងឺ ណេហយេមល ពួកេគបន
ជសះេសប យ។
78 សូមចថំ េ េពលែដលអុី��ែអលបនយក�បេភទៃនករេនះ ពួកេគបន
េធ�ដំេណ រអស់រយៈេពល ៤០ឆន េំ កនុងទីរេ��ថ ន េហយសេម� កបំពករ់បស់
ពួកេគមនិែដលសឹកេទ េហយពួកេគបនេចញមកេ�យគម នអនកទនេ់ខ�យមន ក់
�—កនុងចំេ�មពួកេគេឡយ េ�យមនមនុស�ពីរ�ននកជ់កនុងៃនេរ ង
េនះ។ ែមនេហយ េតពួកេគេធ�អ�ី? �បសិន�ងកយរបស់តង� យយ ញបូជបនេធ�
ស�មបព់ួកេគ េនះេតអ�ីេ ជតួៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េអម៉ញូែអល េធ�ស�មប់
េយង? ចូរេយងេគរពេ េពលេយងមកដល់។ សូមឲយេយងមនភពេគរព
ដូចែដលេយងដឹងពីរេប បែដល�តវទទួល។ 
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