
ករ�បកបរបួរមួ

 …�ពះជមច ស់។ េហយេយងពិតជេ�ក�� យែដលេយងមនិមនេកអី
ស�មបទ់ទួលមនុស� និងដល់អនកែដលបន—�តវបន�តឡបេ់  ខងេ�ក

វញិ។ ខញុ ំេទបែតបនលឺ ប៉ុនម ននទីមុនេនះថ កែន�ងែដលេយង�ចមន
េ�ងមេ��សពេ ញូវ �ល់បនី េនះ�បែហលជ�ចផទុកមនុស��បែហល
បីពនន់ក។់ ប៉ុែន�េយង�គនែ់ត…ករ�បជុំគឺស�មបែ់ត�កមតូចេ ទីេនះេ
�ពះវ�ិរ។ េហយ—េហយ�គនែ់តជេពលស�មក�ច�តលបម់កផទះវញិបន�ិច។
េហយេយងរកី�យ�ស់ែដលបនេឃញអនកទងំអស់គន េ កនុងទីេនះ។

2 �បសិនេបខញុ ំមនិ�ចឡំេទ ខញុ ំេឃញបង�បសមកពីហ�កហ�ុរីបស់ខញុ ំេ ទីេនះ។
បង�បសេអយ េពលេនះមនិ�ចចេំឈម ះបងបនេទ ផលមរឺមកពី ម៉ខុនរដ�
ហ�កហ�ុ។ី េយងរកី�យែដលមនអនកេ ទីេនះ បង�បសផលមរឺ។

បង�បសេ�កចេ ទីេនះេ ខងមុខ េយងរកី�យែដលបនជួបអនក។

3 េហយខញុ ំដឹងថកែន�ង�មយួេ កនុង�គរេនះគឺមនេ�ក�គេពទយលី េវ ៉
ល ជមន កក់នុងចំេ�មអនកឧបតថមភរបស់—កិចច�បជំុេ លីម៉ រដ�អូៃហយូែដលជ
កែន�ងែដលេ … គតគឺ់ជ�គគង� លៃន�កមជំនំុបទីសទទីមយួ និងជ—មតិ�ភក�ិ
ផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ។ ៃថងេនះគតប់នមកផទះ េហយបនមកេលងជមយួេយង
�មរយៈករ�បជុំ។ េយង�បែហលជ មនយបម់យួ េយងនឹងឱយគតេ់�កកេឡង
េហយនិយយអ�ីមយួ។ ខញុ ំពយយមឲយគតម់កជំនួសខញុ ំេ យបេ់នះ េដមបអីធិបបយ
េហយគតប់ដិេសធ។ ដូេចនះ េយងសងឃមឹថ �បែហលជយបែ់ស�ក ឬេពលខ�ះ បង
�បសេវល៉ឬអនកមយួចំនួន…នឹង�ចនិយយពកយមយួពីរ អំពីករ�បជុំឬអ�ីមយួេ
ទីេនះ អ�ីែដល�ពះអមច ស់�កក់នុងចិត�គត។់

4 មនអនកេផ�ងេទ តេ ទីេនះែដលខញុ ំ�បថន ចងប់នេពលេវ�េដមប ី
ទទួល�គ ល់ពួកេគទងំអស់គន  ប៉ុែន�េយងរកី�យស�មបអ់នកេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
េឃញមតិ�តូចមន កេ់ ខងេ�កយេ ទីេនះ ែដលជ�កមអនកបេ�ម�ពះែដលមកសួ
សុខទុកខជមយួខញុ ំេ រេស លេនះ មកពីរដ��កន�់សនិងពីរដ�មសីសួរផីងែដរ។
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5 េហយឥឡូវេនះ យបេ់នះ េយងចងេ់�ះេពលេវ� េ�ពះ�ល់យប ់េយងនឹង
ពយយមប ចបេ់ េម៉ង�បបំនួ េប�ច។ យបេ់នះជ��តីៃនករ�បកបរបួរមួ ដូេចនះ
�នឹងយឺតជងយបម់ុនបន�ិច។

6 យបែ់ស�ក េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ ខញុ ំចងអ់ធិបបយអំពីៈ ចូរឲយអនក�ល់គន
បន�គបល់កខណ៍ េហយនិង ករលះបងដ់�៏គបល់កខណ៍ េ យបៃ់ថងែស�ក។ េហយ
បនទ បម់ក េនះជ ៃថងសុ�កដល៏�។

7 េហយបនទ បម់កេ យបៃ់ថងេ រ ៍�ជកែន�ងប ចុ ះសព �បសិនេប�ពះអមច ស់
សព��ពះទយ័។

8 �ពឹកៃថង�ទិតយ កមមវធីិ�ពះ�ទិតយរះេ េម៉ង�បមំយួ។ េហយេ េម៉ងដប់
�ពឹក កមមវធីិបុណយ�ជមុជទឹក។ និងដបភ់គ�មសិប ែដលជេមេរ ន��
ៃថង�ទិតយ ៃនកររស់េឡងវញិ។

9 េហយេ យបៃ់ថង�ទិតយ កមមវធីិពយបលធមម�ដូចជេយងមនេ េ�ក
—េ កនុងេបសកកមមដំណឹងល�។

10 ដូេចនះ ឥឡូវេនះ េយងេជ ជកថ់ អនកនឹងអេ ជ ញមតិ�ែដលមនិទនេ់ជ  េហយ
មកេ ជមយួេយង េហយជួយពួកេយងកនុងកិចច�បជំុខងមុខេនះ…ករបន�ៃន
កិចច�បជំុេនះ ជជង។

11 ខញុ ំមន�ពះគមពរីថមីមយួេ យបេ់នះ�តវបនផ�ល់ឱយខញុ ំេ�យអនកខ�ះ ជបង�បស
�ងំេឃត។ េហយ�ជ�បេភទេស វេ ធំ។ �ជេលកទីមយួេហយែដលខញុ ំបន
អធិបបយេចញពី�។ ��ងឆគងបន�ិចស�មបខ់ញុ ំ។

12 ឥឡូវេនះ ខញុ ំដឹងថេយងបនជួបគន កនុងេគលបំណងមយួ េនះគឺេដមប—ីេដមប ី
បែនថមបុព�េហតុៃន�ពះ�គីសទ េហយេដមបែីស�ងរកេសចក�ីសុខ�ន�កនុង�ពលឹងរបស់
េយង េហយេធ�ឲយេយងក� យជមនុស��បស�សីកនែ់ត�បេសរ ជអនកបេ�មដល៏�
របស់�ពះអមច ស់។ េហយ�បសិនេបេយងបនមករកគំនិតេផ�ងេទ ត េហតុអ�ី គឺ
េយងនឹងមនិ�តវបន�បទនពរពី�ពះអមច ស់េឡយ។ េយងបនមករកជំនួយ។
េយងបនមកេហយ សម�ងឹេមលេ �ពះ។ េហយេនះគឺជផទះៃនករែកតំរវូ ែដល
�ពះជមច ស់�បទនពរដល់េយង េហយែកែ�បេយងពីករខុស។
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ឥឡូវេនះមុនេពលែដលេយងេបក�ពះបនទូល ឬ—ឬសំុ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េដមបជីួយេយង សូមឲយេយងេ�នកបលចុះ។
13 សូមថ� យ�ពះពរដល់�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ កនុងវត�មនដេ៏ទវភពរបស់�ទង់
េយងបង� ញខ�ួនេយងឥឡូវេនះ កនុងនមជអនក�� បដំ់ណឹងល� និងជអនកនិយយ
ៃន�ពះបនទូល បបូរមតក់តែ់សបកែដលនិយយ �តេច កែដលឮ និងចិត�ែដល
ទទួល។ េហយសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធែចកដល់េយងេ យបេ់នះ េហយ
ែចកចយេសចក�ីពិតៃន�ពះគុណដអ៏ស់កលបរបស់�ពះដល់េយង�ល់គន  ថ េពល
េយងចកេចញពីអគរេនះ យបេ់នះ េយងនឹងនិយយដូចអនកែដលមកពី�កងេអ
េម៉ស “េតចិត�េយងមនិេឆះឆលួកនុងខ�ួនេយងេទឬ េ�ពះ�ទងម់នបនទូលនឹងេយង
េ �មផ�ូវ?” ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
14 េ កនុងេស វេ ដំណឹងល�របស់�វកម៉ថយ េ កនុងជំពូក
ទី២៦ទី២៧និង២៨ ស�មបអ់តថបទែដលខញុ ំចង�់ន។

រចួ�ទងយ់កែពងមក �បទនពរ កហុ៏ចេ ឲយេគ េ�យ �ពះបនទូលថ
ចូរបរេិភគពីែពងេនះទងំអស់គន ចុះ

ដបតិេនះជឈមខញុ ំ គឺជឈមៃនស ញ ថមី ែដលបន�ចចេចញ
សំ�បម់នុស�ជេ�ចន�បេយជននឹ៍ងផ� ចប់ប។

ែតខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ ពីេនះតេ មុខ ខញុ ំមនិផឹកពីផលែផ�
ទំពងំបយជូរេទ តេទ ដ�បដល់ៃថង�ែដលខញុ ំនឹងផឹកជថមី
ជមយួនឹងអនក�ល់គន  េ កនុងនគរ�ពះវរបិ�ៃនខញុ ំ។

15 េហយឥឡូវេនះេយងនឹងនិយយអំពីៈ ករ�បកបរបួរមួ។ េហយេនះគឺជ��តី
រមួគន េដម។
16 េហយករ�បកបរបួរមួគន �តវបន�បរពធេឡង ជដំបូងេ កនុង�បេទសេអហ�ុបី
ទីមយួៃនករ�បកបរបួរមួែដលជ—កូនេច មបុណយរលំងែដល�តវេគសម� ប ់ គឺជ
�បេភទ�ពះ�គិសទ។ េហយេយងជេ�ចននកក់ធ៏� ប�់គ ល់េរ ងចស់ែដលមនពរ
េនះែដរ អំពីរេប បែដលពួកេគបនទទួលករ�បកបរបួរមួេ ទីេនះ េដរកត់
�លរេ��ថ នអស់រយៈេពលែសសិបឆន ។ំ េហយេ េពលពួកេគេចញមក
មនិមនអនកទនេ់ខ�យកនុងចំេ�មពួកេគេឡយ។ េហយេ ទីេនះ សូមបែីត
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សេម� កបំពករ់បស់ពួកេគកគ៏ម នអំេបះ�រែហកែដរ អស់រយៈេពលែសសិបឆន ំ
មកេហយ �ពះបនរក�ពួកេគ។

�ពិតជមនពរ�ស់ស�មបព់ួកេយងេ យបេ់នះ! �បសិនេបេនះជ
�បេភទមយួ មនិអ ច ឹងេទ�ពះ�គីសទគឺជអនក�បឆងំេហយ។ េហយេត�ពះបនរេំ�ះ
� ស��ទងេ់�យរេប ប�!
17 េហយេ កនុងករទទួលយកករ�បកបរបួរមួគឺជភពខុសគន រ�ងជីវតិនិង
េសចក�ី�� ប។់ អនកែដលេ ខងកនុង េ�កមករបង�ូរឈម បនទទួលករ�បកប
របួរមួ។ គម ននរ�មន ក�់ចទទួលយកករ�បកបរបួរមួេ ខងេ�កេ�កមករ
បង�ូរឈមបនេទ។ ឈមរបស់កូនេច ម�តវបនបង�ូរេចញជមុនសិន េហយ
បនទ បម់ក�តវបនេគ�កេ់ េលធនឹម និងបេងគ លទ� រ…ធនឹមេឈគឺជេឈឆក ង
និងេ មតទ់� រ។ េហយបនទ បម់កកូនេច ម�តវបន�ងំ…និង—េហយ�តវបន
បរេិភគជមយួឱសថល�ីង េហយពួកេគបន�ក�តខ់�ួនឯង។ បនទ បពី់បង�ូរឈម
េហយ ពួកេគបនឆ�ងកតេ់�កមឈមែដល�សកម់កេនះ ពួកេគបនចង�ក�ត់
ចេងកះ េហយេ�ត មខ�ួនស�មបក់រែហកបនួ។
18 េហយឥឡូវេនះ�ជ�បេភទដ�៏សស់�� ត�ស់េ យបេ់នះ ៃនមនុស�
ែដលទទួលករ�បកបរបួរមួ មនិ�តវបនជបព់កព់ន័ធនឹងអ�ីៗៃនពិភពេ�កេទ ត
េទ។ ពួកេគ�តវែតមកេ�កម�ពះេ�ហិតជមុន េហយ�តវបនសម� តពីអំេពបប
ទងំអស់ ែដលជករមនិេជ  េហយបនទ បម់ក�តវ�កសមជមយួនឹងករេរ បចំ
ៃនដំណឹងល� មនេ�គ ងសឹកទងំមូលរបស់�ពះ េ�ត មខ�ួនស�មបក់រេកះេ
េ េពល�កប៏ន។
19 េហយ�គឺជ—ស ញ ថេទវ�មរណៈមនិ�ចេ េ�កមឈមេនះបនេទ។
េទវ��� ប�់តវេ�កកេឡងរលំងេ េលឈម។ េហយេ ទីេនះកវបីន
ទទួលករេបកសែម�ងេ�យ និយយថ “េពលខញុ ំេឃញ�ពះេ�ហិត ខញុ ំនឹងរលំង
អនក។”

ជិតដល់េម៉ងៃនករេ�បសឲយរចួ េ េពលែដលពួកេគទទួលយកករ�បកប
របួរមួ គឺ—�ចេ់ច ម�ងំ និង—ឱសថែដលពួកេគបនទទួលទនមុនេពល
ចកេចញ។
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20 ឥឡូវេនះ េ កនុងអងគបដិបកខែដលេយងនឹងនិយយ �ជេ�ចនឆន កំន�ងមក
េហយ េ យបេ់នះែដល�ពះេយសូ៊វបនយកអ�ីែដលេយងដឹងថជពិធីេល ងរបស់
�ពះអមច ស់ ជករ�បកបរបួរមួ។ េហយមនអ�ីមយួអំពី� ែដល�ទងនឹ់ងនិយយ
ជមយួពួកសិស�របស់�ទង។់ េហយមុននឹងេចញេ  �ទងច់ងនិ់យយជមយួ
ពួកេគ។ េហយ�គឺជ…ពួកេគបនេរ បចំបនទបម់យួ។ �ជេពលេវ�ៃនករ
�បកប។ េហយកររបួរមួមននយ័ថ ករ�បកប។
21 �ពះវ�ិរជេ�ចនបន “បិទ” ករ�បកបរបួរមួ េនះគឺ�គនែ់តេ កន់
�ពះវ�ិររបស់ពួកេគេ េពលែដលពួកេគមនករ�បកបរបួរមួ។ ប៉ុែន�េ
ទីេនះេយងមនិែមនជនិកយេទ។ េយងមនករ�បកបរបួរមួេបកចំហស�មប់
ទងំអស់គន  តបតិេយងេជ ថអនកេជ �គបរ់បូមនសិទធិេលតុរបស់�ពះអមច ស់ និង
េដមប�ីបកបេ�យេសចក�ីល�របស់�ពះជមយួនឹងអនកេជ �គបរ់បូេ�យមនិគិតពី
ជំេន  ពណ៌សមបរុ ឬអ�ីកេ៏�យ។ េនះ ទងំអស់�តវបនផឹកពីពរជយ័ដូចគន  កនុង
�ពះ�គីសទ!
22 ឥឡូវេនះ េម៉ងដអ៏�ច រយេនះបនចូលមកជិត�ពះអមច ស់របស់េយង
េពលេវ�ដលំ៏បកបំផុតមយួៃនករេធ�ដំេណ រេលែផនដីរបស់�ទងគឺ់ជិតដល់
េហយ។ េពលេវ��កលបង! �ពះេយសូ៊វ�តវឆ�ងកតក់រ�កលបង ដូចេយង
ឆ�ងកតក់រ�កលបងែដរ។ េហយ�ពះគមពរីបននិយយថ “កូន�បសទងំ�យ
�ែដលចូលមករក�ពះ ជដំបូង�តវែត�តវបន�កលបង បង� តប់េ�ង ន
ែកត�មវ។”
23 ឥឡូវេនះ មនុស�ជេ�ចន �គឺជករបង� ញមយួេ េពលែដលេពលេវ�
�កលបងមកដល់។ �ជេពលេវ�ៃនកែន�ងប ជ ក។់ េហយ�ពះគមពរីបន
និយយថ “េបេយងមនិ�ច�ទ�ំទនឹងករេធ�េតស�បនេទ េនះេយងក� យជ
កូនមនិ�សបចបប”់ េយងកំពុង�បកសថ�ពះជមច ស់ជ�ពះបិ�របស់េយង
េហយបនទ បម់ក�ទងម់និែមនជ�ពះបិ�របស់េយងេទ។ ដបតិេបេយងបនទទួល
�ព ះអមច ស់េយសូ៊វ ជ�ព ះអងគសេ ងគ ះេ�យេ�ម ះអស់ពីចិត� េហយេ�យ
េ�ម ះអស់ពីចិត�ផទ ល់ គម នអ�ីេ េលែផនដីេនះឬកនុងភពងងឹតអស់កលប
ជនិចច �ច—�ចបំែបកេយងេចញពីេសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះ ែដលមនកនុង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វេឡយ។
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24 ខញុ ំមនករភញ កេ់ផ�លកនុងៃថងេនះ េហយែតងែតភញ កេ់ផ�លេពលែដលមនុស�
�បកសថជ�គិ�ទ ន េហយករ�កលបងតូចដំបូងបនមកដល់ ពួកេគធ� ក់
ទសផ�ូវ។ �បង� ញថ�គឺជគំនិតខងប ញ ែដលទទួល�ពះ�គីសទ។ េនះេហយ
ជមូលេហតុែដលមនុស�ជេ�ចនមនិ�បកនជ់បៃ់ថងេនះ គឺេ�យ�រែត�ជគំនិត
ប ញ ។ �មប ញ  អនក�ចេជ �បន ប៉ុែន��េ ឆង យជងេនះ។ ករទទួលយក
�ពះ�គីសទ គឺករទទួលយកបុគគលរបស់�ពះ�គីសទ។

25 ពួកេយងជេ�ចនទទួលយក�សន�គីសទ េ�យែផ�កេលករេរ នសូ�តៃន
�សន។ អនកេផ�ងេទ តទទួលយក�សន�គឹស��មេគលលទធិៃនពិធីបុណយ
�ជមុជទឹក។ អនកខ�ះេទ តេជ ថពួកេគជ�គិ�ទ នេ�យ�រែត�រមមណ៍មយួចំនួន
ែដលពួកេគបនអនុវត�ដូចជករែ�សកេ�៊ ឬករ�កំនុង�ពះវ ិ ញ ណ ឬនិយយ
ភ�ដៃទ ឬមនអំេ�យដអ៏�ច រយមយួចំនួនេដមបបីង� ញ។ របស់ទងំអស់េនះ
គឺល�េ កនុងកែន�ងរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន�ករទទួលយក�ពះ�គីសទ គឺករទទួលយក
បុគគលរបស់�ពះ�គីសទ េហយបនទ បម់កអ�ីៗទងំេនះនឹងធ� កចូ់លេ កនុងជួរេ�យ
ស�័យ�បវត�ិ។

26 ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះជមច ស់មនិបនេ�បស�ពះ�ជបុ���ទងពី់ក
រលបងលដេ៏ឃរេឃេទេនះ បនទ បម់ក �ទងនឹ់ងមនិទុកអនក ឬខញុ ំពីករលបងលដ៏
េឃរេឃេនះេទ។

27 េហយ�ពះេយសូ៊វេ ទីេនះ�បឈមមុខនឹងករ�កលបងដធ៏ំបំផុតែដល
�ទងម់និធ� បម់ន េហគតេសម៉នីបន�កេ់ ចំេពះ�ទង ់ ែដលជកែន�ងែដល
ករេធ�េតស��គប�់គនទ់ងំអស់ចុងេ�កយ�តវែតមក [កែន�ងទេទេ េលកែសត
—េអដ។] េ េពលែដលបនទុកៃនពិភពេ�កទងំមូល�កេ់ល�ម ដម៏នពររបស់
�ទង។់ គម ននរ�មន កេ់ េលេមឃ ឬែផនដី�ចឈរបនេឡយ េ�កពី�ទង។់
េហយេដមបដឹីងថអំេពបបទងំអស់ ៃនអំេពបបពីអតីតកល និងអំេពបប
បចចុបបនន និងអំេពបបនេពលអនគត បន�កេ់ េលករសេ�មចចិត�េនះ។
េហយ�គឺជជយ័ជំនះដអ៏�ច រយបំផុតមយួ ែដល�ពះ�គីសទឈនះ ឬបនបង� ញពី
ភពជ�ពះេមស�ុដីអ៏�ច រយរបស់�ទង ់ ដូចេពលែដល�ទងម់នបនទូលេ កន�់ពះ
ថ “មនិែមន�មចិត�ទូលបងគំេឡត ែត�ម�ពះទយ័�ទងវ់ញិ។” េនះគឺជជយ័ជមនះ
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ដអ៏�ច រយបំផុតែដល�ទងម់និធ� បប់នឈនះ។ �រក�ទងំអស់ៃនទរណុកមមបន
េ ជុំវញិេដមបលីបងួ�ទងេ់ហយ�កលបង�ទង។់
28 េហយេ េពលែដលេយងបន�តឹម�តវជមយួនឹង�ពះ េពលែដលចិត�របស់
េយងក� យជបរសុិទធ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធបនចូលមកជំនួសកនុងចិត�
របស់េយង �ជេរ ងដរ៏ងុេរ ងបំផុតកនុងករ�កលបង។ �ពះគមពរី�បបេ់យង
ថ “ករ�កលបង និងករលបងលរបស់េយងមនតៃម�ជង�បក ់ និងមសៃន
ពិភពេ�កេនះេ េទ ត។” ដូេចនះ េយងគួរែតដឹងគុណ។
29 ខញុ ំមនិចងយ់កខ�ួនឯងេ ជបទពិេ�ធនខ៍�ះេទ។ ប៉ុែន�ដូចែដល�មក
កនុងគំនិតរបស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹកេឃញករ�កលបងដអ៏�ច រយ និងចុងេ�កយែដលខញុ ំ
មនបទពិេ�ធនជ៍�គី�ទ នរបស់ខញុ ំ �េ ទីេនះេ មនទីរេពទយេ សពីងហីល។
េ េពលែដល �បពនធរបស់ខញុ ំកំពុងេដកេ កនុងទីប ចុ ះសពេ ទីេនះ គឺជ
�កសពមយួ េហយនងេទបែតបនចកេចញពីជីវតិេនះ េដមបេី ជមយួ�ពះ។
េហយករ�កលបង និងករលបងលបនេបក! មនិែមនមនែតអនកនិយយថ “ប៊ី
លីអនកគឺជអនកសែម�ងភពបរសុិទធ។” ឬេនះមនិែមនជករ�កលបងេ�ចនេទ។
េហយករ�កលបងតិចតួចេផ�ងេទ តទងំេនះ ជេដមៃនកររះិគនពី់បុរសែដលខញុ ំ
េធ�ករជមយួ �មនិែមនជករ�កលបងេ�ចនេទ។ ប៉ុែន�ករ�កលបងដធ៏ំរបស់ខញុ ំ
បនមកដល់េ េពលែដល�គេពទយ ��រ (ែដលខញុ ំបនេរ បចំឱយគតក់លពី
ម�លិមញិេ មនទីរេពទយេពលេយងជួបជំុគន ) េពលគតចុ់ះមកពី�លមកជួបខញុ ំ
េហយចបៃ់ដខញុ ំនិយយថ “ប៊លីីកូនរបស់អនកជិត�� បេ់ហយ �មនិមនឱកស
រស់េទ។ �មនជំងឺរ�កេ��មខួរ។”

ខញុ ំបននិយយថ “�បកដជមនិបនេទ �គេពទយ!” មន�កសព ម� យ
េដកទីេនះ!
30 េហយខញុ ំនឹងចូលេ ។ េហយគតប់ននិយយថ “�គនែ់តមកជមយួខញុ ំ។”
េហយេយងបនេ មនទីរពិេ�ធន ៍ េហយេ ទីេនះគតប់នេរ សបំពងែ់កវមយួ
េហយគតប់នអ�ងន�។ េហយ��កដូ់ចជមនែខ�េ កនុងេនះ។ គតប់ន
និយយថ “េនះជេមេ�គរ�កេ��មខួរ េហយ�េ កនុងទរក។ េយងទញ�
ពីឆ�ឹងកង េដមបបីេ ចញករសពឹក។” េហយគតប់ននិយយថ “េ កនុងេនះ េយង
រកេឃញថ�ជជំងឺរ�កេ��មខួរ។” បននិយយថ “�ឆ�ងពីទឹកេ�ះម� យ
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របស់�។” េហយបននិយយថ “េបទរកេនះគួររស់េ  េនះ�នឹងពិករ រងទុកខ។
ប៉ុែន�” គតប់ននិយយថ “េ�យ�ពះហឫទយ័េម�� ករ�ុរបស់�ពះ ទរកនឹង
េ ជមយួម� យ។”

ខញុ ំបននិយយថ “េ�ក�គេពទយ ខញុ ំចងេ់ឃញទរក។”

គតប់ននិយយថ “អនកមនិ�ចេ ជួបបនេទ ប៊លីី េ�យ�រែតប៊លីីប៉ូល
កូន�បសរបស់អនក។” បននិយយថ “អនកនឹងនេំមេ�គេ គតវ់ញិ។”
31 េហយបនទ បពី់ពយយមេលកទឹកចិត�ខញុ ំអស់ពីសមតថភព�មែដលគតដឹ់ង
ថេមច៉ េពលគតេ់ចញពីអគរ ខញុ ំឈនេជងចុះេ បនទបេ់�កមដី។ េហយេពល
ខញុ ំេ ដល់េនះ មនទីរេពទយេ េពលេនះមនិបនជួសជុលដូចេពលេនះេទ េហយ
បង�ួចកេ៏បកេឡង េហយេអ�កងក់េ៏ចញ េហយមនរយុខ�ះបនចូលេ កនុងែភនក
របស់មតិ�តូច។ េហយខញុ ំបនេដញសត�រយុេចញ េហយេមលេ �ងកយតូចរបស់
នង ទងំគូរ េហយេជងតូចៗរបស់នងរកិំលេ មុខេ េ�កយ។ េហយខញុ ំបន
និយយេ កនន់ងថ “��៉សម� ញ់ចិត� �គ ល់ប៉េទ?”
32 េហយ��កដូ់ចជនងកំពុងែតពយយម�គវៃីដរបស់នងមកខញុ ំ។ �យុ
�បែហល�បបីំឬ�បបំនួែខ។ េហយខញុ ំបនេមលនង។ េហយនងរងទុកខយ៉ងខ� ងំ
ទរកស�ូត�តងម់ន ក ់ រហូតដល់ែភនកតូចរបស់នង ែភនកពណ៌េខ វនងបនបិទ។ �
ឈចឺប�់ស់! អូ ខញុ ំនឹងយក��គបេ់ពល ជំនួសនង។
33 េហយខញុ ំលុតជងគងេ់�យបិទទ� រ េហយខញុ ំនិយយថ “ឱ�ពះវរបិ�េអយ
មនភរយិរបស់ទូលបងគំ ម� យរបស់ទរកកំពុងេដកេ ទីប ចុ ះសពរបស់អនក
កបេ់ខម ច។ មនប៊លីីប៉ូលេ េលែ�គ ឈ។ឺ េហយេនះគឺជកូនរបស់ខញុ ំែដល
ជិត�� ប។់ �ទង�់បកដជ មនិយកនងេទ។ ខញុ ំ�ស�ញ់នង។ េហយនង
�សេដ ងនឹងម� យរបស់នង។ ខញុ ំចងចិ់ ច ឹមនង។ ឱ�ពះេអយ េត�ទងម់និ�ពម
ទុកជីវតិកូនរបស់ខញុ ំេទឬ?”
34 េហយេ េពលខញុ ំេមលេ …េហយដូចែដលអនកទងំអស់គន ដឹងេហយថ
ខញុ ំែតងែតទទួលរងនូវករនិមតិ�។ ��កដូ់ចជសន�ឹកេខម  ចបេ់ផ�ម�តចុះមក
េហយដូចជ�ពះជមច ស់យកករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ េហយេបះ�មកចំមុខខញុ ំវញិ។
េហយខញុ ំបននិយយថ “េតខញុ ំបនេធ�អ�ីខុស �ពះជមច ស់? េតទូលបងគំបន�ប�ពឹត�
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េលមសនឹងចបបរ់បស់�ពះអងគ ែដលទូលបងគំ�តវទទួលេទសេនះឬ? េប�ែមន �ទង់
�គនែ់តបង� ញ� េហយទូលបងគំនឹងែ�បចិត�។ ទូលបងគំនឹងេធ�អ�ីកេ៏�យ ប៉ុែន�កំុ
យកកូនរបស់ទូលបងគំេ ។” េហយខញុ ំបនេឃញនងកំពុងចកេចញេ ។ ខញុ ំបន
េលកេឡង។
35 េហយបនទ បម់កអនកលបងួបនមករកខញុ ំ។ មនេពលមយួកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ
ែដលខញុ ំ�ច េ បន គឺជេពលេវ�ដសំ៏ខន ់េហគតេសម៉នី របស់ខញុ ំ។ េ េពល
ែដលខញុ ំេសទរែតចូលេ កនែ់�គ �រក�បននិយយថ “ហនឹងេហយ។ េនះជរង� ន់
ស�មបក់រពយយមបេ�ម�ទង។់ អនកចងម់ននយ័ថ �ទងនឹ់ងយកម� យវយ័ៃមភ
ពីរឆន េំនះេ �កេ់ ទីេនះ ជសពកនុងកែន�ងប ចុ ះសព? េហយនឹងយកកូន
ដវ៏េិសស ទងំ�ចឈ់មរបស់ខ�ួនឬ? េហយទះកំេផ� ងករអធិ�� នរបស់អនក
េ ចំេពះមុខអនក? េហយបនទ បម់កអនកចងនិ់យយថអនកនឹងបេ�ម�ទង?់”
36 ខញុ ំបនឈរេ ចេន� ះមតិ។ ��តវែត�តវបនសេ�មចចិត�។ បនទ បម់កខញុ ំ�កៃ់ដ
េលកបលតូចរបស់នង ខញុ ំបននិយយថ “�ព ះអមច ស់បន�បទនឲយ េហយ
�ព ះអមច ស់ដកយកេចញ សូមថ� យ�ព ះពរដល់�ព ះនមរបស់�ព ះអមច ស់!” ខញុ ំមន
�រមមណ៍ធូរ��ល។
37 ខញុ ំបននិយយថ “��៉ សម� ញ់ចិត� ប៉មនិ�ចេ កែន�ងែដលកូនេ
ឥឡូវេនះេទ ប៉ុែន�ប៉�ចមកេ ៃថង�មយួ។ ខញុ ំនឹង�កអ់នកេ េលៃដរបស់ម� យ
េហយប ចុ ះអនក ប៉ុែន�ប៉នឹងជួបអនកម�ងេទ តេ ៃថង�មយួ។”
38 េ�កអុីលឡឺែដល�បែហលជកំពុងអងគុយេ េពលេនះ (ខញុ ំមនិ�ច
េមលេឃញ�មរយៈហ�ូងមនុស�េទ) អតីតសមជិក�ពឹទធសភរដ�ឥ�� ��។
ខញុ ំកំពុងេឡងេលផ�ូវ�យេវ។ េ�កអុីលឡឺខញុ ំគិតថអនក�ចចងច�ំបន។
39 ខញុ ំមនៃដពីេ�កយខញុ ំ េឡងេ ឯទីប ចុ ះសព េ�កយទឹកជំននទ់ងំយំ។ ខញុ ំ
ធ� បេ់ ទីេនះេ េពល�ង ច។ �ពបចស់មយួកបលឈរេ េលេដមេឈ េហយ
េ�ច ង�បបខ់ញុ ំ។ ��កដូ់ចជធ� កចុ់ះ�មរយៈខយល់ៃនធមមជតិ និងេដមេឈ
ទងំេនះ។ �កដូ់ចជបទចេ�ម ងនឹងខ�បឹ�បប ់ថៈ

មនដីមយួហួសពីទេន�
ែដលេយងេ ថែផ�មជេរ ងរហូត
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េយងេ ដល់�ចងំេនះេ�យ�កឹតយ�កមៃនេសចក�ីជំេន
ម�ងមយួៗ េយងចូល�មទ� រ
េ ទីេនះេដមបរីស់េ ជអមតៈ
ៃថង�មយួពួកេគនឹងបន�ឺកណ�ឹ ងមសស�មបអ់នកនិងខញុ ំ។

40 េ�កអុីលឡឺេបក�នចស់របស់គត ់ េចញ េហយ�កៃ់ដជំុវញិខញុ ំ។ គត់
បននិយយថ “ខញុ ំបនឮអនកអធិបបយេ កច�់ជងផ�ូវ ប៊លីី ខញុ ំបនេឃញអនក
ឈរេ កនុងេ�ងឧេបសថ ខញុ ំបនឮអនកេ កនុងករេ�ច ងទំនុកតេមកង រេប បែដល
អនកេលកតេមកង�ពះ�គីសទ អ�ីែដលអនកបននិយយថ�ទងគឺ់ជ!” បននិយយថ
“ឥឡូវេនះ �ទងប់នយកឪពុក ប�ូន�បស �បពនធ និងកូនរបស់អនក។” បននិយយ
ថ “ឥឡូវេនះ េត�ទងម់ននយ័យ៉ង�ចំេពះអនក?”
41 ខញុ ំបននិយយថ “េ�កអុីលឡឺ �បសិនេប�ទងនឹ់ងប ជូ នខញុ ំេ កនត់ំបន់
ៃនអនកបតប់ងេ់នះ ខញុ ំនឹងេ ែត�ស�ញ់�ទង!់ ដបតិៃថងមយួ េ �តងក់ែន�ង�ក់
ធយងូថមចស់ មនអ�ីេកតេឡងេ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ ថគម នអ�ីែដល�ចលុប�េចញ
បនេទ។ �មនិែមនជអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�េនះេទ។ �គឺជ�ពះគុណដអ៏ស់កលបរបស់
�ពះ ែដលបនកនខ់ញុ ំកនុងេម៉ងៃនករសេ�មចចិត�ដអ៏�ច រយ!”
42 េហយេ េពលែដល�ពះអមច ស់បន�បទនពររបស់េយងេ កនុងេហគតេសម៉
នី េ េពលែដល�ទងប់នេ ទីេនះ េ េពលែដល�ទងប់ន�តឡបម់កវញិ…�តវ
បដិេសធេ �កងេយរ�ូឡឹម េហយ�កម�បឹក�នឹងយកជីវតិរបស់�ទង ់ េ េពល
ែដលេគលេ ដអ៏ស់កលបៃន�ពលឹងទងំអស់ ែដលមនិធ� បម់នឬនឹងេ េល
ែផនដី ពឹងែផ�កេលករសេ�មចចិត�របស់�ទង។់
43 អូ ៎ េតគំនិតខញុ ំតូចប៉ុន� េបេ�ប បនឹងករេនះ! េបេ�ប បេធ បេ នឹងរបស់
អនក �តូចប៉ុ�� ! គួរឲយ�ណិត�ស់ែដលមនិ�ច�ទ�ំទេរ ងតូច�ចទងំេនះ
បន!
44 ប៉ុែន�េ កនុងេម៉ងដសំ៏ខនេ់នះ រហូតដល់�ទងរ់ងទុកខ ដឹងអ�ីៗទងំអស់
រហូតដល់ទឹកនិង�ពះេ�ហិតបនបំែបកេ កនុង�ពះកយ�ទង ់ េហយ
តំណកេ់ញសដធ៏ំបនធ� កេ់ចញពីចិេ ច មរបស់�ទង។់ �ទងសុ់គតេ ែគតេសម៉
នី ជង�ទងប់នេធ�េ េលេឈឆក ង។



ករ�បកបរបួរមួ 11

45 �ទងគ់ងេ់ កនុង�ពឹត�ិករណ៍េនះ គឺមុនករ�បយុទធដអ៏�ច រយនឹងចបេ់ផ�ម េហយ
�ទងប់នទទួលករ�បកបរបួរមួ។ �ទងប់ននសិំស�របស់�ទងម់កជំុគន  េដមប ី
និយយអំពីេរ ងជមយួនឹងពួកេគ។

46 េហយេនះជរេប បែដល�ទងេ់ធ�ចំេពះអនកនិងខញុ ំ មុនេពលករ�បយុទធដ៏
អ�ច រយៃនជីវតិចបេ់ផ�ម។ មុនេពលសមរភូមដិធ៏ំៃនករ�តវនិងខុសចបេ់ផ�ម
�បយុទធគន កនុងខ�ួនេយង �ពះបននេំយងេ ឯែគតេសម៉នី។ �ទងន់េំយងេ កន់
ករ�បកបរបួរមួ េហយ�ទងម់នបនទូលជមយួេយងទងំអស់។

47 េចញដំេណ រេ ផននិករដ��រហី��ូធ� បម់នអនកទងំបីែដលធ� បេ់�ច ង
េ�យខញុ ំ “ខញុ ំចងនិ់យយ�ជមយួ�ពះេយសូ៊វ។ ខញុ ំចងនិ់យយថ ‘�ពះេយសូ៊វ�ទង់
�ស�ញ់ខញុ ំ េ េពលែដលផ�ូវរបស់ខញុ ំចេង� ត។ េ េពលែដល�ងងឹតែដលខញុ ំេមល
មនិេឃញឆង យ �ទង�់ស�ញ់ខញុ ំេពល�ងងឹត។’” េហយបទចេ�ម ងខ�ីេនះបន� ថ
“ខញុ ំចងនិ់យយ�ជង។”

48 េហយជេរ ងល�ែដលបុរសនិង ស�ីេលែផនដីេនះឈបេ់ធ�ដំេណ រដែ៏វងឆង យ
េហយនិយយ�ជមយួនឹង�ពះេយសូ៊វ មនទំនកទ់ំនងជមយួនឹង�ទងក់នុងករ
�បកបមយួ។ បនទ បម់កករ�បយុទធចបេ់ផ�ម ៃនករ�កលបង និងករពយយម។
“កូន�បសទងំអស់ែដលចូលមករក�ពះ �តវែតទទួលករលបងល។”

49 ឥឡូវេនះករ�បកបរបួរមួគឺមនិែមន…កំហុស…�មនិ�តវបនផ�ល់ឱយស�មប់
េគលបំណងែដលមនុស�ជេ�ចនគិតថ�ជ។ ��តវបនបេ�ង នេ�យនិកយ
ជក�់កៃ់ន�ពះវ�ិរ ករ�បកបរបួរមួេនះ�តវបនេគេ ថ “ពិធីចុងេ�កយ” ថ�
ទកទ់ងនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះ។ ករ�បកបរបួរមួមនិទកទ់ងនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះេទ។
ករ�បកបរបួរមួមនិផ�ល់ឱយអនកនូវេសចក�ីសេ ងគ ះេទ។ ថេតអនកយក�េ កនុងករ
�� បរ់បស់អនកឬ—ឬអ�ី �មនិមនអ�ីពកព់ន័ធនឹងករសេ ងគ ះរបស់អនកេទ។

50 �គឺជកររលឹំកមយួ។ �ពះេយសូ៊វ�ទងម់នបនទូលថ េ កនុងដំណឹងល� �ទង់
មនបនទូលថ “េធ�ករេនះកនុងកររឭំកដល់ខញុ ំ។” មនិែមន �េផ� ងឬចង�ុលេ រក
េសចក�ីសេ ងគ ះ ប៉ុែន��េ កនុងកររឭំកដល់កិចចករែដលបនប ចបែ់ដលបនេធ�
េ កនុងអនក េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ជកររលឹំក។
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51 ឥឡូវេនះមនមនុស�ជេ�ចនែដលទទួលយកករ�បកបរបួរមួ េហយមនិ
�តវបនសេ ងគ ះ។ មនុស�ជេ�ចនសីុ�ចេ់ច មប៉�ក ល់េហយ�� បេ់ ទី
រេ��ថ ន។ េហយមនុស�ជេ�ចនទទួលយកករ�បកបរបួរមួ េ ៃថងេនះ ែដល
នឹងមនិបនេឃញ�ពះ។
52 ប៉ុែន� អនកមនិ�ចជអនករមួចំែណកៃនេសចក�ីសេ ងគ ះរបស់�ទង ់ េហយ
មនិបនេឃញ�ទងេ់ឡយ ពីេ�ពះេសចក�ីសេ ងគ ះគឺជអំេ�យៃន�ពះ។ េហយ
ករ�បកបរបួរមួគឺជកររឮំកដល់ករលះបងដ់�៏គបល់កខដ៍ឧ៏ត�ុងគឧត�ម ែដល�តវបន
េធ�េឡងស�មបេ់សចក�ីសេ ងគ ះេនះ។ �គឺេដមបឲីយមនុស�េមលេឃញថ េយងេជ
េលករសុគត ករប ចុ ះសព និងករមន�ពះជនមរស់េឡងវញិរបស់�ពះអមច ស់េយ
សូ៊វ�គីសទ។ �តំ�ងឱយករងរែដលបនប ចប។់
53 េសចក�ីសេ ងគ ះមនិបនសេ�មចម�ងេឡយ កនុងដង� យពែព េច ម េគ កនុង
គមពរីស ញ ចស់ េ�ពះឈមកនុង�ពះគមពរីស ញ ចស់មនិ�ចេ�ះបបបនេទ។
��ចបិទបងំែតអំេពបបប៉ុេ�� ះ។ �ជករចង�ុលេ ដល់េពលែដល�នឹង�តវ
ប ច ប។់ យបែ់ស�ក ពួកេយង�តវចូលេ េរ ងេនះ។ ប៉ុែន���គនែ់តជ�បេភទ
មយួ។
54 ប៉ុែន�េ េពលែដល�ពះេយសូ៊វបនយងមក េហយ�ពះេ�ហិតរបស់�ទង�់តវ
បនបង�ូរេ ឯកល់�៉រ ី េនះគឺជករែលងលះគន ទងំ�សងៃនអំេពបប។ �បន
យកអំេពបបេចញ។ �ជមេធយបយែតមយួគតៃ់នករសេ ងគ ះ។ គម នករចូលរមួ
�ពះវ�ិរ គម នសំបុ�ត�បកបគន  គម នពិធីបុណយ�ជមុជទឹក គម នករ�បកបរបួរមួ ឬ
គម នអ�ីេ កនុងពិធី�សន ឬអតថបទ�មយួែដល�តវបនបន�ល់ទុកពី�ពះ ជ
អតថបទែដលទកទ់ងនឹងេសចក�ីសេ ងគ ះ �ទងំអស់េ កនុងកររលឹំកៃនករងរ
ែដលបនប ចប!់
55 ពិធីបុណយ�ជមុជទឹកមនិជួយសេ ងគ ះអនកេទ ដូចេពលខ�ះមនុស�គិតអ ច ឹង
ែដរ។ ពិធីបុណយ�ជមុជទឹក គឺជពិធីរលឹំកដល់ករសុគត ករប ចុ ះសព និងកររស់
េឡងវញិរបស់�ពះអមច ស់។ �មនិជួយសេ ងគ ះអនកេទ។
56 ករ�បកបរបួរមួគឺកនុងកររឭំកដល់ករឈចឺបដ់ធ៏ំរបស់�ទង ់ និងករយង
េចញេ  និង�ពះកយែដលបកែ់បករបស់�ទង ់ និង�ពះេ�ហិតរបស់�ទងែ់ដល
�តវបនបង�ូរ។ �មនិែមនជឈម�មពយ ជ នៈេទ �មនិែមនជតួពយ ជ នៈេទ ប៉ុែន�
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�េ កនុងកររឭំកដល់របូកយពិតរបស់�ទង ់ និង�ពះេ�ហិតដម៏នតៃម�របស់
�ទង។់ េហយេយងចតទុ់កេនះជករប ជ  េហយ�ពះេយសូ៊វបនបងគ បេ់យងឲយ
េធ�។ ដ�ប��ទងគ់ងេ់ ឆង យ េយង�តវយក�។
57 េយងមនរបូភពដ�៏សស់�� តមយួេ កនុងេស វេ  ៃនសំបុ�តេហេ�ពរ កនុង
ជំពូកទី៧។ ខញុ ំចង�់នកែន�ងតូចមយួេ កនុងេហេ�ពរ៧ េដមបទីទួលបនបរបិទ
ែដល�តវេ ជមយួេនះ។

រឯីេ�កមុលិគីស�ែដក េស�ច�កង�ឡិម ជសងឃរបស់�ពះដ៏
ខពស់បំផុតេនះ ែដលបនេ ជួបនឹងេ�កអ�័ប� ំ កនុងកលែដល
�តឡបពី់�យបំផ� ញពួកេស�ចវញិ កប៏ន�បទនពរដល់េ�ក

េហយ េ�កអ�័ប�បំនយក១ភគកនុង១០…ពីរបស់ទងំអស់ជូន
េ�ក នមេស�ចេនះ េដមដំបូង��យថ េស�ចៃនេសចក�ីសុចរតិ …
រចួមកជេស�ច�កង�ឡិម គឺថ ជេស�ចៃនេសចក�ីសុខ�ន�

58 ចំ�ំ េយងចង�់តឡបេ់ វញិ េហយគិត។ ប៉ុលេ ទីេនះគឺសំេ េ េល
តួអងគៃនស ញ ចស់។ េ កនុងេស វេ េ�កុបបត�ិ េយងេលកយកជីវតិរបស់
អ�័ប�េំចញពីជំពូកទី១២ ៃនេ�កុបបត�ិ។ �ពះបន�បទនដល់អ�័ប�នូំវ
ករសនយ េហយ�មរយៈអ�័ប�នំឹងមកដល់ពូជសុចរតិ។ េហយអ�័ប�ំ
ែដលមនមនុស�ជេ�ចនេជ ថជ�សនយូ៍� គតម់និែមនេទ។ អ�័ប�ជំ
�សនដ៍ៃទ ជ�សនខ៍ល់េដមកពី�កងេអុរ។ េហយគតប់នក� យជអនកបេ�ម
របស់�ពះ មនិែមនេ�យ�រគតខុ់សពីអនកដៃទេនះេទ ប៉ុែន�េ�យ�រករេរ ស
�ងំរបស់�ពះ។
59 អនកមនិបនសេ ងគ ះេ�យេ�ពះអនកជមនុស�ល�។ អនកបនសេ ងគ ះ
េ�យ�រ�ពះ�គីសទបនេ�ជសេរ សអនក។ គម នអនក�ែស�ងរក�ពះេទ �ពះែស�ងរក
មនុស�។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “គម នអនក��ចមករកខញុ ំបនេឡយ
េលកែលងែត�ពះបិ�របស់ខញុ ំទញគតម់ុនប៉ុេ�� ះ។” េហយ�បសិនេបេយង�ច
ឈបម់យួែភ�ត េហយដឹងពី�រៈសំខនដ់អ៏�ច រយៃនេរ ងមយួេនះ េនះគឺជ�ពះ
ែដលបនេ�ជសេរ សអនក មនិមនបំណងចងឱ់យអនកវនិសេឡយ ប៉ុែន�បនផ�ល់
ឱកសដល់អនក េហយបនេ អនក េហយបនេ�ជសេរ សអនកឲយេធ�ជអនកបេ�ម
របស់�ទង។់ ែមនេហយ េតអ�ី�ចមនតៃម�ជងេនះ? េបគម នអនកេ�ជសេរ ស! �
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ពិតជមនិ�ចេ រចួេទែដលមនុស��មន កែ់ស�ងរក�ពះ ដបតិ�មធមមជតិ គត់
ជមនុស�មនបប េហយគតគ់ម នអ�ីេ កនុងខ�ួនគតេ់ដមបចីងប់េ�ម�ពះេឡយ។
60 េតអនក�ចេ ជួប�ជក�បប�់ថ�ខុសបនេទ? �គឺជ�ជកេ�យធមមជតិ។
េតអនក�ច�បប�់ថរបប��ររបស់គតខុ់សេទ? �បកដ�ស់មនិែមនេទ។
�មធមមជតិ�ជ�ជក។ អនកគួរែត�បប�់ថ �នឹងក� យជកូនេច ម ប៉ុែន��
េពញចិត�េធ�ជ�ជក

េហយមនុស�មនបបកស៏កបចិ់ត�ដូចជមនុស�មនបបែដរ េ�ពះធមមជតិ
របស់ខ�ួនជមនុស�មនបប។
61 េហយ�េ ទីេនះ! “េយងទងំអស់គន េកតមកកនុងអំេពបប មនរបូ�ងកនុង
អំេពទុចចរតិ ចូលមកកនុងេ�កេនះែដលនិយយកុហក។” េ�យធមមជតិ កូនែដល
មនិ�� បប់ងគ ប ់េ�យគម ន�ពះជមច ស់ គម នសងឃមឹ កំហឹងរបស់�ពះជមច ស់សថិត
េលេយង។ េហយេ�យ�ពះគុណដ�៏ស�ញ់ៃន�ពះ�គីសទ ជ�ពះ កនុង�ពះគុណដ៏
អធិបេតយយរបស់�ទង ់ និង�គបអ់ំ�ចរបស់�ទង ់ េគះេបះដូងអនក េហយផ�ល់ឱយ
អនកនូវឱកសដម៏នពរ េហយបនបែង�រអនកេ វញិ េហយបនចតអ់នកេឡងេល
ផ�ូវ។ េតអនក�ចែបរខនងេ�យរេប ប�? ផ� ស់ប�ូរបំណង�បថន របស់អនក បែង�រ
អនកជំុវញិ េហយចបេ់ផ�មអនក�មវធីិេផ�ង! អូ អនកនឹងឆកួតេ ចំេពះេ�កិយ។
ប៉ុែន� អនកនឹងបនពរេ ចំេពះ�ពះភ ក��ពះជមច ស់។ “មនពរេហយអនក�
េ�សកឃ� នេសចក�ីសុចរតិ ដបតិអនកេនះនឹងបនែឆ�ត” បននិយយថ�ពះអមច ស់
េយសូ៊វ�គីសទរបស់េយង។ េ�យ�ពះគុណដអ៏�ច រយរបស់�ទង!់
62 សូមកតស់មគ ល់ �គឺជអ�ីែដល�ពះជមច ស់បនេធ� ជអ�ីែដល�ពះជមច ស់
េ ។ អនកមនិមនឆនទៈកនុងករទទួលករេ េទ។ អនក�ចមនិចងទ់ទួលករេ
េទ េ�ពះធមមជតិរបស់អនកគឺផទុយពី�ទងំ�សង។ ប៉ុែន��ពះជមច ស់ �មរយៈករ
េ�ជសេរ ស បនេ អនក េហយបែង�រអនកមក េហយ�កេ់សចក�ី�ស�ញ់របស់អនក
ចំេពះ�ពះ�គីសទ និងអ�ីៗេ �ថ នេល។ េតេយង�ចែបរខនងេ�យរេប ប�?
63 បនទ បម់ក �ពះបនបង� ញេ កនុងអ�័ប� ំ នូវអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�ស�មប់
ទងំអស់គន ។ មនិែតប៉ុេ�� ះករសនយដម៏នពរៃនកររស់េឡងវញិ និងជីវតិអស់
កលបែដលបន�បទនដល់អ�័ប� ំ ប៉ុែន�ចំេពះពូជពង�របស់�ទងប់នទ បពី់�ទង់
ជអនកែដលបន��ស់េ  ជអនកេរ ស�ងំពី�ពះ។
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64 េហយេយងសេងកតេឃញថ េ�កអ�័ប�បំនេចញេ �លែដលគត់
�ន កេ់ ។ កមួយ�បសរបស់គត ់ គតេ់ �ថ ឡុត។ �ពិតជកមួយ�បសរបស់
គត ់ កូន�បសរបស់បង�បសគត។់ េហយដល់េពលែដល�តវេធ�េតស�។ េហយ
ឡុតបនចុះេខ�យេ េ�កមករ�កលបង។ គតគ់ឺជរបូភពដល៏�ឥតេខច ះៃន
អនកេជ ខង�ចឈ់មសព�ៃថងេនះ។ េពលែដលករលបងលមកដល់ េដមបេី
េលទឹកដីដរ៏�ត ់អ�័ប�បំនផ�ល់ជេ�មសដល់គត។់ ឡុតេងបមុខេឡងេឃញ
�លែ�ស �ជលងភន ំ េហយេពញេ េ�យេ ម ។ �កេ៏ពរេពញេ�យផទះដល៏�ផង
ែដរ។ �េពរេពញេ េ�យភព�� �ប។់ �កេ៏ពរេពញេ�យអំេពបបែដរ។
ប៉ុែន� ឡុតមនចរតិខង�ចឈ់ម េហយ�ស�ញ់ពិភពេ�កេនះជជងអ�ីៗ
ែដលនឹងេកតេឡងេ េទ ត េ�ជសេរ សរស់េ យ៉ង�បណិតកនុងជីវតិេនះ ជជង
មនជីវតិបនទ ប។់

65 អ�័ប� ំ ជ�បេភទដល៏�ឥតេខច ះៃនអនកេជ ពិត ែដល�តវបន�ងកនុង
ឈមរបស់កូនេច ម េសចក�ី�ស�ញ់របស់អនកែដលបនកំណតេ់លវតថុខងេល
បននិយយថ “ខញុ ំនឹងេដរេលផ�ូវជមយួមនុស�តិចតួចែដល�ពះអមច ស់គង់
ជមយួ។ េទះបីជ�េធ�ឲយ�បជ�បិយភពរបស់ខញុ ំ�តវចំ�យយ៉ង�កេ៏�យ
េនះខញុ ំនឹងេដរផ�ូវជមយួមនុស�តិចតួចរបស់�ពះអមច ស់។” េហយគតប់ន
េ�ជសេរ ស�ន កេ់ កនុងទឹកដីែដល�ពះជមច ស់បន�កគ់តេ់ េ�កមេពលេវ�
�កលបង។

66 ខញុ ំឆងល់ថេតយបេ់នះខញុ ំកំពុងនិយយេ កនម់នុស�ែដលធ� បច់បេ់ផ�មេដមប ី
ឆ�ងកតជ់មយួ�ពះឬអត ់ េហយេ េពលែដលេពលេវ��កលបងបនមកដល់
េនះអនកបនេ�ជសេរ សជជង�តលបេ់ កនុងេ�កិយវញិ េហយេធ�កិចចកររបស់
េ�កិយ ឬអនកបនយកវធីិចស់ដលំ៏បកៃនករសេ ងគ ះ?

67 េតអនកេធ�ដូចេ�កម៉ូេសែដរឬេទ េ េពលែដលគតស់ថិតេ េ�កមក
រលបងល េតេពលែដលគតប់ន�កេ់ជងេលបល�័ងករបស់េអសីុប? “ប៉ុែន� គត់
បនឲយតៃម��ទពយសមបត�ិរបស់�ពះ�គីសទដអ៏�ច រយជង ជង�ទពយសមបត�ិទងំអស់
របស់េអហ�ុបី។” គតេ់បះបងេ់អហ�ុបី មនិខ�ល់ថមសប៉ុនម ន លបបី៉ុនម ន… គត់
បនយក�ពះ�ម�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយបនលះេចលអ�ីៗេ �សកេអសីុប
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�បក់រតិះេដ លរបស់�ពះ�គិសទ ជ�ទពយធំជង�ទពយសមបត�ិរបស់�បេទសេអសីុប
េ េទ ត។
68 េតេយងេធ�អ�ីេ េ�កមករ�កលបង េ េពលែដលករ�កលបងដលំ៏បក
មកដល់? េពលេគនិយយេ�ពះថអនកបំែបកខ�ួនេចញពីេរ ងកនុងេ�ក ថអនកជ
អនក�សន�ជលនិយម េតភព�នតឹងមកេទ? ��តវែតមក េហយអនក�តវេធ�ករ
េ�ជសេរ ស។
69 ប៉ុែន�ខញុ ំសុខចិត�េ េ�កមម�បៃ់ន�ពះដម៏ន�ពះេច��  ខញុ ំចងេ់ដរេលផ�ូវរបស់ខញុ ំ
េហយដូចជយ៉កុប មនេខនយពីថម។ ខញុ ំចងេ់�យពិភពេ�កពិចរ� “ពីករ
ចបេ់ផ�មមយួ” ជងករមន�ទពយសមបត�ិ និងពរជយ័ទងំអស់ែដលពិភពេ�ក
េនះ�ចមនលទធភពផ�ល់ឱយ។ េហតុផលថ �ពះពររបស់�ពះគឺអ�ច រយជង
�ទពយសមបត�ិ មស និង�បកទ់ងំអស់កនុងេ�កេនះ! ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់។
70 េពលែដលករលបងលដធ៏ំមកដល់ ឡុតបនធ� កេ់ កនុងអំេពបប។ សូម
ចថំគតប់នេចញពីភន ំ ចុះេ �លទំនប។ គតឈ់បេ់ជ ដូចជ…អនកតំ�ង
ដល៏�ឥតេខច ះៃន�គី�ទ នខង�ចឈ់មសព�ៃថងេនះ ែដលេគេ ថ េ�ជសេរ ស
ជជងយកផ�ូវៃនភពងយ�សល ែ�គផក ៃនភពងយ�សល ជងករ�ងំចិត�ពិត
េ កនុងេពលជំនុំជ�មះ។ េហយទីបំផុតគតប់នជួបប � ។
71 េហយអនកកនឹ៏ងជួប ែដរ។ េ េពលអនកេ�ជសេរ សែ�គផក ៃនភពងយ�សល
េនះ សូមចថំ អនកនឹងមនប � អ�ីមយួ។ “អំេពបបរបស់អនកនឹងរកេឃញអនក!”
េហយ�ពះនឹង�មទនអ់នកេ ៃថង�មយួ។
72 េ ៃថងមយួ េស�ចែដលជេស�ច�សនដ៍ៃទៃនតំបនដ់ធ៏ំឆង យបនចូលមក
ចបឡុ់ត និងកូនេ របស់គត។់ �បពនធរបស់គត ់ និងអ�ីៗទងំអស់ែដលគត់
មន រចួរតេ់គចខ�ួនេ ជមយួេគ។
73 េហយេ ៃថង�មយួ មតិ�ទនេ់ខ�យរបស់ខញុ ំ េបអនកមនិេ េ�កម�ពះ
េ�ហិតេទ �ជ�ច�ករបស់��ងំនឹងមកេលអនក េហយនអំនកេ ឆង យ
េបអនកមនិសថិតេ េ�កម�ពះេ�ហិត។
74 េហយអ�័ប�ជំមនុស�សុចរតិ គតខ់�ល់ខ� យពីកមួយ�បស តំ�ងៃន�គិ
�ទ នពិត ែដល�តវបន�កលបង និងលបងួ េហយ�តវបនប ជ ក។់
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75 ឥឡូវេនះ ស�ីមនអ�ែីដល�តវេធ�ជមយួ�។ �បពនធរបស់ឡុតជមនុស�ខង
�ចឈ់ម និងខង�ចឈ់ម�ស់។ នងឈរេ �លែ�សៃថងេនះ ជ
បេងគ លអំបិល ជករ�ម៉ស់ដល់អនកែដលេដរកត។់
76 ��៉ជ ស�ីដ�៏សស់�� ត នងចងេ់ធ�អ�ីែដល�ពះចងឱ់យនងេធ�។ នងេគរព
ប�ីរបស់នង ដូចែដលេយងបននិយយយ៉ងចបស់េ �ង ចមញិេនះ។ េហយ
នងបន�ន កេ់ ជមយួអ�័ប� ំ េទះជមកឬេ យ៉ង�កេ៏�យ។ នង
េ ជមយួគតេ់�ពះគតេ់ ជមយួនឹងករសនយ។ េនះេហយជេរ ង។
77 បនទ បម់ក េពលឡុត�តវនេំចញ ចិត�របស់អ�័ប�បំនេដររកគត។់ េ�ក
ក�៏បមូលទព័របស់អនកបេ�មរបស់េ�កមក�មកមួយ�បសរបស់េ�ក។ និង
�បេភទដ�៏សស់�� តខ� ងំ�ស់។ ពួកេគយក�វកបេ់ស�ចទងំេនះ រហូតដល់
មនិមននរ�េ សល់េឡយ។
78 េហយេនះគឺជ�បេភទៃនអនកអធិបបយដំណឹងល� េ េពលែដលគត់
េឃញថអំេពបបបនចប�់កមជំនុំរបស់គត ់ េហយចបម់នុស�។ �ទងយ់ក
ដំណឹងល�ចស់ែដលមនពរ គឺ�វៃន�ពះវ ិ ញ ណ េហយគតក់ប�់េហយកត�់
រហូតដល់គតក់តេ់ចលអំេពបបេចញពី�កមជំនំុរបស់គត ់ េបគតជ់អនកបេ�ម
ពិតរបស់�ពះ។ �ទងលុ់បេចលនូវករមនិសមេហតុផល ករេ�តក�ត�ល
ករេប តេប ន។ �ទងផ់� ស់ទីអ�ីៗទងំអស់ និងធមមជតិខង�ចឈ់មៃន
ពិភពេ�ក ែដលលូនចូលកនុង�កមជំនុំ �បសិនេបគតជ់អនកបំេរ ពិតរបស់�ពះ។
គតយ់ក�ពះបនទូល េហយកត�់ពីមខ ងេ មខ ង រហូតដល់គតក់តអ់�ីៗទងំអស់
េចញ។
79 េហយេពលគតប់នឡុត ជកមួយ�បសរបស់គតែ់ដលឈបេ់ជ �ពះ និងកូន
ៗ េហយគតប់ននពំួកេគ�តឡបេ់ ករផ�ះផ�េឡងវញិ កតស់មគ ល់ េស�ចដ៏
អ�ច រយេនះយងចុះពី�កងេយរ�ូឡឹម េហយបនជួបគត។់ មុលិគីស�ែដក!
េតេនះជមនុស��បេភទ�? គត�់តវបនេគេ ថ “េស�ច�ឡឹម។” ែដល
អនក�បជញ�មយួដឹងថ �ឡឹម ជ “�កងេយរ�ូឡឹម។” ��តវបនេគេ ថ
�ឡឹម មុនេពល��តវបនេគេ ថ�កងេយរ�ូឡឹម។ េតបុរសមន កេ់នះជ
នរ�ែដលបនជួបគត ់ េ�យគិតថគតប់នេបះជំ�ន�តឹម�តវ? េតនរ�
ជអនកឈរែកបរគត?់ េមលថគតជ់នរ�។
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…�ពះអងគជេស�ច�កងេយរ�ូឡឹម េហយ�ពះអងគកជ៏េស�ចៃន
េសចក�ីសុខ�ន�

ខទីបីៈ

េ�កគម នម�បិ� គម នពង�វ�រេទ កគ៏ម នៃថងកំេណ ត ឬៃថង�� ប់
ែដរ …

េត�ពះអងគមច ស់ដអ៏�ច រយេនះជនរ�ែដលបនជួបគតប់នទ បពី់ករ�បយុទធ
បនប ចប?់ សូម�តឡបេ់ េ�កុបបត�ិ ខទី ១៤…ជំពូកទី១៤និងខទី១៨។

េហយមុលិគីស�ែដកជេស�ច�កង�ឡិម កន៏យំកនំបុង័ និង
��ទំពងំបយជូរមកៈ…

…�ទង�់បទនពរ…ដល់គតថ់ សូមឲយ�ប�៉់ម…បនពរពី�ពះដ៏
ខពស់បំផុត ជមច ស់ៃន�ថ នសួគ៌ និងែផនដីៈ សូម�បទនពរដល់េ�ក
អ�័ប� ំែដលជអនកបេ�មរបស់�ពះអងគ។

80 េ�កយពីករ�បយុទធបនចបេ់ហយ េ�កយពីទទួលបនជយ័ជមនះ បនទ បពី់
ករេបសសម� តបនេធ�េឡង មុលិគីស�ែដកបនជួបអ�័ប�េំ �លទំនប
េហយយកនំបុង័ និង�� មកថ� យគត។់

េហយអនក�? គម នអនក�េផ�ងេ�កពី�ពះែដលបនជួបអ�័ប��ំបែហល
មយួឆន េំ�កយមក �ទងគ់ងេ់ េ�កមេដមេឈ េហយនិយយជមយួគត។់
81 េហយមុលិគីស�ែដកដែដលេនះបននិយយថ “ខញុ ំនឹងមនិផឹកែផ�
ទំពងំបយជូរេទ តេទ រហូតដល់ខញុ ំផឹក�ជថមីជមយួអនក កនុង�ពះ�ជ�ច�ក
�ពះវរបិ�ខញុ ំ បនទ បពី់ករ�បយុទធបនប ចប ់ េ េពលជយ័ជមនះ�តវបនទទួល។”
បនទ បម់ក េយងនឹងយក�ជថមីេទ តេ កនុង�ជ�ច�ករបស់�ទង ់ េ េពល
ែដលសមរភូមចុិងេ�កយ�តវបន�បយុទធ។ េ េពលែដល�វចុងេ�កយបន
សម� បអ់ំេព��កកចុ់ងេ�កយរបស់េ�កិយ េហយ�កមជំនុំដអ៏�ច រយៃន�ពះដម៏ន
�ពះជនមគងប់នឈនះ។ �ពះ�គីសទនឹងជួបពួកេគេ េល�កសជមយួនឹងនំបុង័
និង��ទំពងំបយជូរម�ងេទ តេហយទទួលយកករ�បកបរបួរមួ និងស�មបភ់ព
អស់កលបជនិចចេ កនុងវត�មនរបស់�ពះវរបិ�។



ករ�បកបរបួរមួ 19

82 អូ អនកេធ�ដំេណ រេន យហត ់យបេ់នះ �តលបម់កផទះ�ពះបិ�វញិ។ ចូរេចញពី
�កងសូដុំមមក! អនក�តវបនផ�ះផ�េ�យឈម។ េហយ��តីរលឹំកដរ៏ងុេរ ងេនះ
ជេពលែដលមុលិគីស�ែដកដអ៏�ច រយរបស់េយង ែដលគម នៃថងកំេណ ត ឬករ
ប ចបៃ់នជីវតិ ប៉ុែន�ជ�ពះម�ក��ត និងជ�ពះអងគមច ស់ជេរ ងរហូត។

83 �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ ទីេនះេ យបេ់នះកំពុងែតអង�រដល់អនកែដលមនិបន
ទទួលករសេ ងគ ះ ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនកគម ន�ពះ�គីសទេ យបេ់នះ។ េហយ
េពលែដលសមរភូមចិបេ់ហយ េបអនកចងជ់ួប�ទងេ់�យសន�ិវធីិ េហយចូលរមួ
ជមយួនឹង�ទង។់ េហយអនកបនសនយថអនក�ស�ញ់�ទង ់ េហយែញកខ�ួនអនក
េចញពីវតថុៃនេ�កិយ។ យកដំណឹងល�ចស់�ទឌេ�ទមនិងផ�ូវចស់�ទឌេ�ទម
េហយផឹកែពងៃនភពជូរចតៃ់នករេប តេប នៃនេ�កិយ និងផឹកថន ជូំរចតៃ់ន
ករេប តេប នេ�កិយ ��តវបនផ�ល់ឱយេយងេ�យ�ពះគមពរីថេយងនឹងផឹក��
ែផ�មៃន�ថ នសួគេ៌ ៃថង�មយួ េពលេយងជួប�ទងេ់�យសុខ�ន�េ ចេន� ះ
�ថ នសួគនិ៌ងែផនដី េ េពលែដល�ទងយ់ងមកបេ�មករ�បកបរបួរមួ។ [កែន�ង
ទេទេ េលកែសត—េអដ។]

84 សូមេ�យចិត�េយងគិតេរ ងេនះចុះ “ខញុ ំនឹងផឹក�ម�ងេទ តជមយួអនក េ កនុង
�ពះ�ជ�ច�ករបស់�ពះបិ�ខញុ ំ។” �បសិនេប�ទងគ់ួរែតមកមុនបុណយអុីេសទរ
មយួេផ�ងេទ តនឹងមកដល់ �បសិនេបអនកគួរែត�� បម់ុនេពលបុណយអុីេសទរ
មយួេទ តមកដល់ �នឹងមនិ��ងំ�ពឹត�ិករណ៍ដអ៏�ច រយេនះេទ។ ដបតិខញុ ំនិយយ
ថ �មរយៈ�ព ះបនទូលៃន�ព ះអមច ស់ថ អស់អនកែដលេដកលកក់នុង�ព ះ�គីសទនឹង
េចញមកមុនេគ។ េហយេយង�ល់គន ែដលេ មនជីវតិ និងេ េសសសល់ នឹង
�តវបនចបេ់ឡងេ េ េល�កស េដមបជីួប�ពះអមច ស់។ និងមុលិគីស�ែដក
ដអ៏�ច រយៃន�ថ នសួគ ៌ជេស�ចៃន�កងេយរ�ូឡិមមនិែមនេ�យធមមជតិេទ ប៉ុែន�
ជេស�ចៃន�កងេយរ�ូឡិមៃន�ថ នសួគ ៌ �កងេយរ�ូឡឹមថមី នឹងមកជួបេយង
េហយេយងនឹង�តវបនេគបេ�ម��ទំពងំបយជូរ និងនំបុង័ម�ងេទ ត។

85 យបេ់នះេយងនឹងយកនិមតិ�ស ញ េនះ។ េយង�តវេធ��រហូតដល់េយងរក
េឃញ�ទងយ់ងមកម�ងេទ ត។ សូមឲយេយង�តវបនេគរកេឃញថេ�ម ះ�តង់
េពលេយងេ�នកបលមយួែភ�ត ស�មបព់កយអធិ�� ន។
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86 មនុស��គបគ់ន �គនែ់តសងប�់ង ត�់មែដល�ចេធ�េ បន កនុង�គដឧ៏�រកិ
បំផុតេនះ។ ងយេធ�េមច៉ឲយេរ ងទងំេនះភ� ត!់ �ពះគមពរីបននិយយថ “ែ�កងេយង
បេ�� យឲយេរ ងទងំេនះភ� តេ់ហយេធ�ស�បែហសដល់េសចក�ីសេ ងគ ះដអ៏�ច រយ
ែបបេនះ។” �ងយ�សល�ស់កនុងករបំេភ�ច�។ េយងមនិមក�ពះវ�ិរេដមបឲីយ
េគេឃញេទ។ េយងមនិមក�� បក់រេ�ច ងពិេ�ះ ឬករអធិបបយល�េនះេទ។ េយង
មក�ពះវ�ិរេដមបថី� យបងគំ�ពះ។
87 េហយេយងមន ក់ៗ  ជសុភវៈរែមង�� បរ់បស់េយង មន�ពលឹងែដល�តវេ
ជួប�ទងេ់ ៃថង�មយួ។ េហយេ មុនៃថងៃនករឆក ងដអ៏�ច រយេនះ េដមបរីលឹំក
ដល់ករយងេ របស់�ទង ់ េ យបេ់នះ �បសិនេបអនកមនិែមនជ�គិ�ទ ន
មនិែដលទទួលយក�ពះ�គីសទកនុងជីវតិរបស់អនកជ�ពះអងគសេ ងគ ះេទ េតអនកេជ
ជក�់គប�់គនេ់ទ េ�យករអធិបបយ�ពះបនទូល េហយជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គងេ់ ជិតអនកេដមបនិីយយថ “អនកមនេទស។ ឥឡូវបែង�រេហយចបេ់ផ�ម
វធីិេផ�ងេទ ត”? េតអនកនឹង�បកសដូចគន េ�យេលកៃដេឡង េ�យនិយយ
ថ “បង�បស�បណ�សូំមអធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំសូមអង�រអនកថ
�ពះនឹងមនចិត�េម�� ចំេពះខញុ ំ”? [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។] េតអនកនឹង
េលកៃដេឡងខណៈេពលែដលេយងកំពុងរងច់?ំ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។
នរ�មន កេ់ផ�ងេទ ត?

�ពះ�បទនពរអនក។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ �ពះ�បទនពរអនក េកមងតូច។
�ពះ�បទនពរអនក។ នឹងមននរ�មន ក…់? �ពះ�បទនពរអនក ស�ីេអយ។
88 អនកនិយយថ “បង�បស�បណ� ំ េត�មននយ័អ�ីេដមបឱីយខញុ ំេលកៃដ?”
ភពខុសគន រ�ងករ�� បនិ់ងជីវតិ។ េតមនអ�ីអ�ច រយជងជីវតិ? អនក�ស�ញ់…
អនកេមលធមមជតិ។ អនក�ស�ញ់� អនកស�បក់រចកេចញពី�។
89 េដរកតផ់�ូវ េ ទីេនះ េពល�បពនធបងខញុ ំ�� ប ់ �ពឹកមយួកលពីេ�ចនឆន មំុន
េពលនងរស់តូចកំសតេ់ងបកបលេឡង េហយមនមនុស�មន ឈរេ េដម
េឈរ ី េហយនងចងេ់ឃញ�ម�ងេទ ត…រេប បែដលនង�ស�ញ់ធមមជតិ។
ប៉ុែន�ៃថង�មយួេពល�ពះេយសូ៊វយងមក នងនឹងឮសំេឡងបក�ៃីនភពអស់
កលបជនិចចេ�ច ង។ ផក អមតៈនឹងរកីដុះ�ល។ នឹងមនិមនជំងឺ ទុកខ�ពយ ឬ
េសចក�ី�� បេ់ឡយ េ�យ�រនងបនេធ�ឲយនងមនសន�ិភពជមយួនឹង�ពះ
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េហយទទួលយក�ពះ�គីសទដអ៏�ច រយែដលបនសុគតជំនួសនង។ េ�យមន
ករធនដម៏នពរេនះ អនក�មនិ�ចប�ជយ័ �ពះបនទូលដម៏នពរៃន�ពះែដល
មនិ�ចកុហកបន បនសនយថនឹងមនជីវតិអស់កលបជនិចចដល់អស់អនក
េជ ។ េ េពលអនកេលកៃដេឡង �បង� ញថវ ិ ញ ណេ កនុងខ�ួនអនកបនេធ�ករ
សេ�មចចិត�។ �ពះ�បទនពរអនក ស�ីេអយ។
90 អ�ីមយួេ កនុងអនក ជ—វ ិ ញ ណមយួ…�មធមមជតិ ៃដរបស់អនក�តវបន
េលកេឡងេដមបពីយរួចុះ េហយេ េពលែដលអនកេលកៃដរបស់អនក អនក�បឆងំេ
នឹងចបបទ់ំនញ។ ��តវែតមនជំេន អ�ច រយ។ �ជ—��បឆងំនឹងវទិយ� ស�…
�បឆងំនឹងេរ ងវទិយ� ស�ទងំអស់ស�មបអ់នកេដមបបីំែបកចបបៃ់នទំនញ។ �
មនិ�ចេធ�េ បនេទលុះ���មនអ�ីែដលមនជំេន អ�ច រយ។ ៃដរបស់អនកនឹង
ធ� កចុ់ះជបន�បនទ ប។់ ប៉ុែន��បសិនេបេ កនុងចិត�របស់អនក អនកេជ េរ ងដំណឹងល�
េហយបនេធ�ករសេ�មចចិត�របស់អនកេ យបេ់នះ ថអនកបនឆ�ងកតអ់ំេពបប
េហយេ េលវធីិ� ស�ដ�៏សស់�� តេនះេ កនក់ល់�៉រេី េពលៃថងែស�កេ
េម៉ងបីរេស ល កនុងកររលឹំក េយង�បរពធៃថងែដល�ពះេយសូ៊វបនសុគតស�មប់
ករសេ ងគ ះរបស់អនក… េហយអនកគិតថ��គប�់គន ់ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនយងមកេគះេបះដូងអនក េហយឥឡូវេនះអនកបនទទួលយក�េហយ…
91 អនក�គនែ់ត…អ�ីមយួេ កនុងចិត�របស់អនកនិយយថ “េលកៃដអនកេឡង។”
េនះបង� ញដល់មនុស� និងចំេពះ�ពះថ អនកេជ  េហយទទួលយក�។ សូម
�ពះ�បទនពរអនក�ល់គន ជកូនេកមងទងំអស់ៈ បីឬបនួៃនពួកេគេ េល�សនៈ
េកមង�បសេកមង�សី�យុ�បែហល�បបំីដបឆ់ន បំនេលកៃដរបស់ពួកេគកនុងេពល
ែតមយួ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ទុកកូនតូចៗមករកខញុ ំ។ កុំ�មឃត់
ពួកេគ េ�ពះ�ជ�ច�កកម៏នពួកេគដូេចនះែដរ។” េតមនអ�ីមយួេទ តមុនេយង
អធិ�� ន?
92 �ពះ�បទនពរអនក ស�ី។ េនះជេរ ងពិត…អនក�បែហលជបនេធ�េរ ងជេ�ចន
េ កនុងជីវតិ។ េនះជករពិត ខញុ ំេជ ថអនកជ— ស�ីេ�ម ះ�តង។់ េហយចថំអនក
មនិ�ចេលកៃដរបស់អនកបនេទ បង�សីជទី�ស�ញ់ លុះ��ែតមនអ�ីមយួ
េ កនុងអនក អ�ីមយួេ កនុងអនកបននិយយថ “េធ�ដូេចនះេ ។” ��កដូ់ចជ
លងងប់ន�ិចេ េពលេនះ ចំេពះចិត�ខង�ចឈ់ម ប៉ុែន�បង�បស េ ៃថងេនះ
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េពល�គេពទយេដរេចញពីមតទ់� រ េហយនិយយថ “�បនប ចប។់” េពលគត់
េចញេ ឆង យពីគំនរបកែ់បកេនះ េហយទញរបូ�ងតូចរបស់អនកេចញ ឈម
កំពុងហូរេចញ េហយេបះដូងអនកហត ់“មនិចបំចេ់បកបេ ឆ តជមយួពួកេគេទ។
ពួកេគបនេ ។” អូ ខញុ ំេអយ។ េហយេ�យភតិភយ័កនុងរយៈេពលមយួេម៉ង អនក
នឹងពយយមែ�បចិត� េហយ�ពះបនមនបនទូលថ “កនុងទុកខេវទនរបស់អនក ខញុ ំបន
�តឹមែតេសច។” ប៉ុែន�ខណៈេពលែដលអនកកំពុង�ន កេ់ កនុងចិត�របស់អនក ខណៈ
េពលែដលអនក…[កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
93 ឱ�ពះបិ� កលែដលេយងនដំំណឹងេនះេ ជិត េហយនឹងករ�ចតកត់
មនុស��បែហលដប�់បនំក ់ េលកៃដេឡង េនះគឺជមនុស�មនបបេពញ
មយួជីវតិ។ ឥឡូវេនះ េ�យ�ពះគុណ �ទងប់ននិយយេ កនព់ួកេគ េហយ
បែង�រពួកេគឱយ�តឹម�តវ េហយអនុ ញ តឲយពួកេគ�បឈមមុខនឹងកល់�៉រ ី េហយ
បនឮពកយទងំេនះេចញពីបបូរមតៃ់ន�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ “ឱ�ពះវរបិ�េអយ
សូមអតេ់ទសដល់ពួកេគ ពួកេគមនិដឹងថេគកំពុងេធ�អ�ីេទ។” ប៉ុែន�យបេ់នះ
ពួកេគបនទទួលដំណឹងល�េហយ។ េយងឮ�ទងម់នបនទូលថ ប៉ុនម នៃថងមុនេនះ
“អនក�ែដល�� ប�់ពះបនទូលរបស់ខញុ ំ េហយេជ េល�ពះអងគែដលបនចតខ់ញុ ំមក
អនកេនះមនជីវតិអស់កលបជនិចច េហយនឹងមនិចូលេ កនុងករជំនំុជ�មះេឡយ
គឺបនឆ�ងផុតពីេសចក�ី�� បេ់ កនជី់វតិ។” [កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
94 យបេ់នះ េយងខញុ ំសូមថ� យពួកេគដល់�ទង ់ �ពះអមច ស់ ជកូនរបស់�ទង។់
សូមឲយពរជយ័ដអ៏ស់កលបរបស់�ទងស់ណ�ិ តេលពួកេគ កនុង�ពះនម�ពះ�គីសទ
េយងអធិ�� ន។ សូមឱយពួកេគមក�ពឹកៃថង�ទិតយ េ�យខចបស់េម� កបំពក់
និយយថ “ខញុ ំចងេ់ធ�ករ�រភពជ�ធរណៈចំេពះពិភពេ�កេនះថ ខញុ ំ
ជអនកេជ ។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនបំណងចងទ់ទួលបុណយ�ជមុជទឹកកនុង�ពះនមៃន
�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ករអំពវនវដល់�ទងឱ់យបំេពញខញុ ំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ េហយែថរក�ខញុ ំេពញមយួជីវតិ។”
95 សូម�បសិទធិពរជយ័ជូនដល់យុវជន យុវនរ ី ចស់ជ� កុមរតូចៗ និង
ទងំអស់គន  ែថរក�ពួកេគ �ពះបិ� ពួកេគជរបស់�ទង។់ េហយេ កនុងផលែផ�
ៃន�រេនះេ យបេ់នះ ទូលបងគំសូមថ� យពួកេគេ កន�់ទង ់ជគុណលកខណៈ។
េហយពួកេគេ កនុង�ពះហស��ទង ់ ជអំេ�យៃនេសចក�ី�ស�ញ់ពី�ពះជ
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�ពះវរបិ�។ ទូលបងគំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ងែថរក�ពួកេគេពញមយួជីវតិ។ កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ ទូលបងគំអធិ�� ន។ �ែមន៉…?…
96 េយងរកី�យ�ស់ែដលមនអនកេ ទីេនះយបេ់នះ េហយេយងរកី�យែដល
អនកមក។ េហយេ យបៃ់ថងែស�ក �ររបស់េយងគឺេ យបៃ់ថងែស�ក ស�ីពីៈ ភពល�
ឥតេខច ះៃនអនកេជ ។ េហយឥឡូវេនះ ចូរនអំនក�មន កម់កជមយួ េប�ពះវ�ិរ
របស់អនកមនិមនកមមវធីិ។
97 េហយឥឡូវេនះេយងនឹងមនករ�បកបរបួរមួ។ �បែហលជអនកមយួចំនួន…ខញុ ំ
េទបែតយឺតបន�ិច ពីរបីនទី េហយេយងនឹងប ចបអ់នកែដល�តវេ ។
98 េហយអនកែដលចង�់ន កេ់ េដមបទីទួលកររបួរមួ និង�ងេជងជមយួេយង
េយងេជ ជកេ់លករេធ��ល់អតថបទែដល�ពះេយសូ៊វបនទុកឲយេយងេធ�។ េហយ
�បសិនេប�ទងនឹ់ងយងមកកនុងជំននរ់បស់ខញុ ំ េហយនឹងអនុ ញ តឱយខញុ ំេ កនុង
គំនិត�តឹម�តវរបស់ខញុ ំ េហយរក�េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ទងក់នុងចិត�របស់ខញុ ំ ខញុ ំនឹង
ពយយមឱយអស់ពីសមតថភពេដមបេីធ�ឱយបន�គបគ់ន  េហយ�តវបនរកេឃញថ
េ�ម ះ�តងេ់ កនុងករ�បកសេនះ។ សូម�ពះ�បទនពរអនកឥឡូវេនះ។ 
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ែផនកករ�បជំុបុណយអុីេសទរ

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ចៃថង
�ពហសបត ៃថងទី 18 េម� 1957 េ េ�ងឧេបសថ�បណ� ំ េ  េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� ��
U.S.A �ល់ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�ត់
ថត ចម�ង និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព
និង ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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