
រេប បែដលេទវ�មក
ចំេពះខញុ ំនិងេបសកកមម

 បងប�ូន�បែហលជ…ខញុ ំេឃញែខ��តស់េម�ងមយួចំនួនេ ទីេនះ េហយ
ពួកេគនឹងេរ ស�េឡងជ�បកដ។ េពល� បងប�ូនចងដឹ់ងពីអ�ីែដល

�ពះវ ិ ញ ណ និយយមកកនប់ងប�ូនេនះ សូមយកែខ��តស់េម�ងទងំេនះ េនះ
��ចបង� ញជថមី អនក�ចទទួលអ�ីអនកចងប់នជ�បកដ។ សូមបងប�ូនេផទ ង
េហយេមលថ េត� មនិបនេកតេឡងដូចអ�ីែដលបនែចងេទែដរឬអី អនកេឃញ
េទ។ េពលែដលអនកលឺ េហយបននិយយថ “េនះជពកយរបស់�ពះជមច ស់ ‘ជ
�បកដ េនះគឺរេប បេនះ’” េហយសូមពិនិតយម�ងេទ តថ ��តឹម�តវឬេទ។ សូម
េមល? �គឺែតងដូចេនះ។

2 ឥឡូវ េនះជ�បវត�ិតិចតួច…ខញុ ំសបបយចិត�េ យបេ់នះ ែដលពួកេយង មន
គន តិចតួចេ ទីេនះ។ ពួកេយងជអនក�សកជមយួគន  មនិអ ច ឹង? គម ននរ�
មន ក ់ជអនកេផ�ងេឡយ។ េយងមនិ…ខញុ ំនឹងេ�បេវយយករណ៍ េកន�គី េហយមន
�រមមណ៍ដូចេ  ផទះអ ច ឹង េពលេនះ េ�ពះេយងជ—េយងជ…េហយខញុ ំនឹងមនិ
ចំអក ពីេកន�គីេឡយ េពលេនះ េបមនអនក�េ ទីេនះមកពីេកន�គី។ មន
អនក�មកពី េកន�គី េទ? សូមេលកៃដ។ និយយ! ខញុ ំមន �រមមណ៍ដូចេ ផទះ
ែដរ េតមនិអ ច ឹងេទឬអី? េនះជេសចក�ីសុខ�ស់។

3 ម� យរបស់ខញុ ំធ� បេ់បកផទះសំ�ក។់ ៃថងមយួខញុ ំបនេ ទីេនះ េដមបរីក…មន
�កមមនុស�ែដល�ន កេ់ ទីេនះ មន តុ ធំ េហយ ែវង �កេ់រ បចំេ�សច។ េហយ
ខញុ ំនិយយថ “មនមនុស�ប៉ុនម នអនកមកពីេកន�គី សូមេ�កកឈរ។” �គបគ់ន
េ�កកឈរ។ េហយខញុ ំបនេ �ពះវ�ិរេ យបេ់នះជ�ពះវ�ិររបស់ខញុ ំ េហយ ខញុ ំ
និយយ “មនប៉ុនម នអនកមកពីេកន�គី?” �គបគ់ន េ�កកឈរ។ ដូេចនះ ខញុ ំនិយយ
“បទ េនះគឺល��ស់។” េបសកជនជេ�ចនបនេធ�ករយ៉ងល� ដូេចនះេយងសូម
អរគុណស�មបក់រេនះ។
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4 ឥឡូវកនុងគមពរីរ ៉មូ ជំពូកទី ១១ និងខ ២៨។ សូម�� បេ់�យយកចិត�ទុក�ក់
ចំេពះករ�នខគមពរីេនះ។

េ�យដំណឹងល� ពួកេគជខម ងំស�តវេដមប�ីបេយជនដ៍ល់ អនក
�ល់គន  ែត�តងេ់សចក�ីេរ ស�ងំេនះជសងួនភង វញិ…េ�យេ�ពះ ពួកពធ
យុេក។

ដបតិ�ពះមនិែដល�� យ អំេ�យទន�ទង ់ ឬ ករែដល�ទង ់ េ
មនុស��េនះេឡយ។

5 សូមេយងអធិ�� នទងំអស់គន ។ �ពះអមច ស់េអយ សូមជួយេយងេ យប់
េនះ ឥឡូវ ែដលេយងបនចូលមក�ទង ់ េ�យករេគរពយ៉ង�ជលេ�  េ�យ
អស់ពីចិត� កនុងភពេ�ម ះ�តង ់ េដមបសិីររីងុេរ ងរបស់�ទង ់ េទបេសចក�ីទងំេនះ
បនែថ�ងមក។ េហយសូមជួយទូលបងគំផង ឱ�ពះអងគមច ស់េអយ េហយសូម�ទង់
�ក ់ េ កនុងគំនិតទូលបងគំនូវអ�ីែដល�តវនិយយ និងនិយយជប៉ុ�� ។ សូម
ប ឈបទូ់លបងគំេពលែដលដល់េពលេវ�របស់�ទង។់ ទូលបងគំ សូមេ�យ�ល់
ចិត�ទងំអស់ទទួលេសចក�ីទងំេនះ ស�មបជ់�បេយជនដ៍ល់អនកជំងឺ និងអនក
ែដល�តវករជំនួយកនុងចំេ�មអនកចូលរមួេនះ។ ទូលបងគំទូលសូមេ�យេ កនុង
�ពះនម�ពះអមច ស់�ពះេយសូ៊វ�គីស�។ �ែមន៉។
6 ឥឡូវ ខញុ ំចងប់ ចូ ល�បធនបទេនះ កលេបេយងេ គន តចិ េ េឡយ។
េហយ—ខញុ ំពយយមទុកេពលេ�យអនកមនិយូររេពកេទ ខញុ ំ�កន់ឡិករបស់ខញុ ំេ
ទីេនះ េហយពយយមេធ�អ�ីែដល�ចេធ�ល�បំផុតនេពលឥឡូវេនះ េដមបេី�យ
អនកមនេពលេវ�ដល៏� ដូេចនះអនក�ច�តលបេ់ វញិនយបៃ់ថងែស�ក។ ឥឡូវ សូម
ចូលកនុងេសចក�ីអធិ�� ន។ ខញុ ំមនិគិតថេកមង�បស�តវែចកកតេទ។ ខញុ ំមនិែដល
សំុគតថ់េតគត…់េហយថ េតពួកេគបនទទួល ឬ មនិបនទទួល េនះមនិជ
ប � អ�ីេឡយ។ េយងមនកតជេ�ចនេ ទីេនះ �បសិនេបមនអនកចងប់ន។
ដូេចនះេបសិនជមនិ េហតុអ�ី េយងនឹងេមល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ មនបនទូល។
7 ឥឡូវេបអនក �� បេ់�យជក…់េនះគួរែត…េ�យខញុ ំ…េយងមន គន តិចតួច
ទីេនះ �ជករល� េដមបនិីយយេរ ងេនះ េ�ពះថ—េនះជ រេប បរបស់ខញុ ំ។
េហយជេហតុផល ែដលខញុ ំ�នខគមពរីេនះេ យបេ់នះ ែដលអនក�ចេឃញ
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អំេ�យទនេនះ និងករ��ស់េ  មនិែមនជអ�ីែដលនរ�មន ក ់ សុទធែត
�ច សមនឹងទទួលេនះេទ។

8 េ�កប៉ូលនិយយេ �តងេ់នះ គតប់ននិយយថ “ពួកជនជតិយូ�
ែដលេ ចំេពះដំណឹងល� គឺងងឹតេហយ េហយកេ៏ ឆង យពី�ពះជមច ស់ែដរ ែដល
ស�មបជ់�បេយជនដ៍ល់េយងវញិ។” ប៉ុែន� មុនខទងំេនះ បននិយយពីមុន
ថ “អុី��ែអលទងំអស់នឹងទទួលបនករសេ ងគ ះ។” អុី��ែអលទងំអស់
នឹងបនសេ ងគ ះ។ �មរយៈករេរ ស�ងំ �ពះជមច ស់ជ�ពះបិ�បន�ស�ញ់
ពួកេគ េហយបនេធ�េ�យេគងងឹត េដមបេី�យេយងែដលជ�សន ៍ ដៃទមន
កែន�ងឥឡូវស�មបក់រែ�បចិត�ែដល�មរយៈេ�កអ�័ប� ំ ពូជរបស់ េ�ក
�ច �បទនពរដល់ពិភពេ�ក ទងំមូល�មរយៈ �ពះបនទូល�ទង។់ េឃញេទថ
�ពះមនអធិបេតយយភពយ៉ង�? �ពះបនទូលរបស់�ទងប់នសេ�មចឥតចេន� ះ
េឡយ។ �ទងម់និែដលផ� ស់ែ�បេឡយ។ េហយឥឡូវ េ�យ…�ពះជ មច ស់បន
េរ សេយង �ទងេ់រ សជនជតិយូរ� េហយ�ទង…់

9 ទងំអស់េនះជករដឹងមុនរបស់ �ពះ�ងំពីេដមេរ ងមក។ េពលែដល�ទង់
មនបនទូលពីអ�ីែដលេកតេឡង �ទងប់នដឹងពី�រចួេ េហយ។ ឥឡូវ�ពះជមច ស់
កនុងនមជ�ពះ �ងំពីេដមដំបូងេឡយ �ទងប់ន�ជបដឹងពីទីប ច ប ់ េបមនិដូេចនះ
េទ �ទងម់និែមនជ�ពះែដលមនិមនទីប ចបេ់នះេឡយ។ �ពះជមច ស់ មនិមន
�ពះទយ័េ�យនរ�មន ករ់ងក�ីវនិសេឡយ។ ពិតជមនិេឡយ! �ទងម់និចង់
េ�យនរ�មន ក�់តវវនិសេឡយ។ �ងំពីៃថងដំបូងៃន កំេណ តពិភពេ�ក—េម�ះ៉
�ពះជមច ស់បន�ជបដឹងយ៉ង�បកដថ អនក� ែដល�តវបនសេ ងគ ះ និងអនក
�ែដលមនិ�តវបនសេ ងគ ះ។ �ពះជមច ស់មនិសព��ពះទយ័េ�យ មនុស� �តវ
បតប់ងេ់ឡយ។ “�មនិែមនជ�ពះទយ័�ទងេ់ឡយ ែដល�តវេ�យមនុស�បតប់ង់
ប៉ុែន� ជ�ពះទយ័ របស់�ទងគឺ់ សេ ងគ ះមនុស��គបគ់ន វញិ” ប៉ុែន��ទង ់ �ជប�ងំពី
េដមដំបូងមកេម�ះ៉ ថនរ�ែដល�តវ និងមនិ�តវបនសេ ងគ ះ។ េនះជេហតុផល
ែដល�ទងម់នបនទូលជមុន “ករេនះនឹងេកតេឡង។ ករេនះនឹងេកតេឡង” ឬ
“ករេនះ នឹងក� យជយ៉ងេនះ។ មនុស�េនះនឹងក� យជយ៉ងរេប ប េនះ។”
េឃញេទ?
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10 �ទង�់ចដឹងជមុន េ�ពះ�ទងជ់�ពះែដលគម នទីប ចប។់ េបសិនជអនកដឹង
ថ�មននយ័យ៉ង�េនះជ “គម នអ�ីែដល�ទងេ់ធ�មនិ�ជបេឡយ។” េឃញ
េទ �ទង�់ជប។ គម នអ�ីែដលមុនេនះ និងបនទ បពី់េនះែដល �ពះអងគពុំ�ជបេឡយ
េឃញេទ �ទង�់ជបពីអ�ី�គបយ៉់ង។ �គបយ៉់ង មនេ កនុងគំនិតរបស់�ទង។់ ដូេចនះ
�កដូ៏ចេ�កប៉ូល បននិយយេ កនុងគមពរីរ ៉មូ ជំពូក៨ និង៩ “េហតុអ�ី បនជ�ទង់
េ ែតរកេឃញកំហុស?” ដូេចនះេយងេឃញចំណុចេនះេទ ប៉ុែន��ពះ ជមច ស់…
11 ដូចករអធិបបយដំណឹងល�។ មនមនុស�និយយថ “បង�បស�បន� ំេត
េ�កេជ េរ ងេនះេទ?”

ខញុ ំនិយយ “េមល។”

និយយ “អនក�តវែតេធ�ជអនកកល់វនិនីស (Calvinist)។”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំជអនកកល់វនិនីស (Calvinist) ដូចជអនកកល់វនិនីស (Cal
—vinist) កនុង�ពះគមពរីែដរ។”
12 ឥឡូវមនែមកេ េលេដមេឈ េនះជអនកកល់វនិនីសនិយម ប៉ុែន�កម៏ន
ែមកកនែ់តេ�ចនែដរេ េលេដមេឈែដរ។ េដមេឈមយួមនែមកេ�ចនជងមយួ។
�ពះអងគចងេ់�យេយងបន�ដំេណ រេ កែន�ងសុវតថិភពអស់កលប េហយមយួរយៈ
អនកនឹងចូលេ នឹងភពសកលនិយម េហយអនកកនឹ៏ងជបនឹ់ងកែន�ង�មយួ
េនះគម នទីប ច បេ់ឡយ។ ប៉ុែន�េពលអនកឆ�ងកតជ់មយួកល់វនិ ចូរ�តលបម់កវញិ
េហយចបេ់ផ�មជមយួ�មេីន ននិយម (Arminianism)។ េឃញេទ មនែមក
េផ�ងេទ តេ េលេដមេឈ េហយកម៏នែមកេផ�ងេទ តេ េល េដមេឈែដរ សូម
េ�យ�េ ែតបន�ដូេចនះចុះ។ �គបែ់ផនករមួប ចូ លគន  បេងកតបនេដមេឈមយួ។
ដូេចនះខញុ ំេជ េល—េល…កល់វនិនិយមែដលមនេ កនុងអតថបទ�ពះគមពរី។
13 េហយខញុ ំេជ ថ �ពះជមច ស់�ទង�់ជបមុនករកេកតពិភពេ�កេនះ �ទងប់ន
េរ ស�ពះវ�ិរ�ទង�់កក់នុង�ពះ�គីស� និងករេ�យទីវងគត របស់�ពះ�គីស�មុនករ
កេកតពិភពេ�កេនះេ េទ ត។ អតថបទ�ពះគមពរីបនែចងថ “�ទងជ់កូន េច ម
ៃន�ពះ ែដល�តវបនសម� ប ់ពីករកេកតែផនដីេនះ។” េឃញេទ? �ពះេយសូ៊វមន
បនទូលថ �ទង�់គ ល់េយង�ល់គន មុនកំេណ តៃនែផនដីេនះេ េទ ត ប៉ូល និយយ
ថ “�ទង—់�ទង�់គ ល់េយង េហយត�មវេយងទុកជមុន ស�មបេ់�យ �ទងប់ន
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ទទួលជកូនចិ ច ឹមេ�យ�រ�ពះ�គីស�មុនពិភពេ�ក េនះបនបេងកតមកេម�ះ៉។
េនះជ�ពះជមច ស់ េនះជ�ពះបិ�របស់េយង។ េឃញេទ?
14 ដូេចនះកុំបរមភ កងក់ំពុងវលិេ យ៉ង�តឹម�តវ �គបក់រចូលមកគឺមក
�មេពលេវ�។ េសចក�ីែតមយួេនះ គឺ�នឹងចូល�មេវន។ េហយេនះជ—េនះ
ជែផនកដល៏� ដូេចនះអនកនឹងដឹងពីរេប បេធ�ករេពល�ដល់េវនអនក។
15 ឥឡូវ កតស់មគ ល់ “អំេ�យទន និងករ��ស់េ  ែដលពុំមន ករែកែ�ប
ចិត�គំនិត” េនះគឺជវធីិែតមយួែដលខញុ ំ�ច—�ច�កក់រ��ស់េ របស់ខញុ ំ កនុង
�ពះអមច ស់�សប�មអតថបទ�ពះគមពរី។ េហយកទុ៏កចិត�ថ ខញុ ំ និងមតិ�ទងំ�យ
េ យបេ់នះ គឺអនកនឹងយល់ករេនះជ�បកដ និងមនិគិតថ�ជេរ ងបុគគលេឡយ
ប៉ុែន�ែដលអនក�ចមនករយល់ និងដឹងែតថ អ�ី—ែដល�ពះបនមនបនទូលេនះ
�ទងនឹ់ងេធ� េហយរកអ�ីមយួែដលេធ�ចលន និងេដរ�មករេនះ។
16 ឥឡូវ�ងំពីដំបូងេឡយេរ ងទីមយួែដលខញុ ំ�ចចងចបំនគឺនិមតិ�។ ករដំបូង
ែដលខញុ ំ�ចរលឹំកកនុងគំនិតរបស់ខញុ ំបន គឺជនិមតិ� ែដល�ពះជមច ស់បន�បទន
មកខញុ ំ។ េហយករេនះ គឺជេ�ចនេ�ចនឆន កំន�ងេ េហយ ខញុ ំគឺេ ជេកមង�បសតូច
មយួេ េឡយ។ េហយខញុ ំមនថមេ នឹងៃដ។
17 ឥឡូវ សូម�� បខ់ញុ ំម�ងេទ ត ខញុ ំចកំលពីខញុ ំេ កំពុងេស� ក�វផយ។ ខញុ ំ
មនិដឹងថ េតអនក (ខ�ះកនុងចំេ�មអនកទងំអស់គន ) មនវយ័ចំ�ស់�ចចងចំ
កលពីេកមងធ� បេ់ស� ក�វផយឬេទ។ េតមនប៉ុនម នអនកេ ទីេនះ ែដលចងចំ
កលពីេ េកមង�បសបនេស� កពក�់វផយ? បទ ខញុ ំ�ចចងច ំ កនុងខទមតូច
ចស់របស់ខញុ ំ េនះជកែន�ងេយងបនរស់េ  ខញុ ំបន�រេ េលឥដ�។ េហយមន
មនុស�មន ក ់ខញុ ំមនិ�គ ល់ថជនរ� េទបនចូលមក។ េហយយយខញុ ំេ េធ�ករ
ទីេនះ—មនបូេខ វេ េល�វផយខញុ ំ។ ខញុ ំេ មនិទន�់ច េដរេ េឡយ។ ប៉ុែន�
កលេនះខញុ ំកំពុងលូន ខញុ ំជប�់មមកនុង�ពិលទឹកកក េលេជងរបស់ពួកេគ ខញុ ំកញំុ៏
�ពិលទឹកកកពីេជងរបស់គត ់ែដលកំពុងឈរេ កន�ងច ងក ន េដមបកីំេ ខ�ួន។ ខញុ ំ
ចថំម� យរបស់ខញុ ំកទ៏ញខញុ ំេឡង។
18 េហយបនទ បម់ក េរ ងែដលខញុ ំចបំនទ ប ់ គឺ�បែហលពីរឆន េំ�កយមក ខញុ ំមន
ថមតូចមយួ។ េហយេនះ�បែហលជខញុ ំ�យុ៣ឆន េំហយ េហយបងប�ូន�បសខញុ ំ
មនិទន�់យុ២ឆន េំពញេ េឡយ។ េហយេយងកេ៏ចញេ  ធ� រេ�កយផទះែដល
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�គន ់ ែតជកែន�ងកបអ់ុសជកែន�ងែដលេគេ�បស�មបទុ់កអុស និងកបអ់ុស។
ប៉ុនម នអនកែដលេ ចពីំៃថងេនះ កលពីេពលែដលអនកធ� បដឹ់កអុស មក�កធ់� រ
ខងេ�កយ េហយកបអ់ុស? េហតុអ�ីេ យបេ់នះ ខញុ ំេ ែតពក�់ក�៉តក់ដែដល?
ខញុ ំ—ខញុ ំេ ផទះេហយ។

19 េហយេពលេគ…េចញពីកែន�ងកបអ់ុសចស់ មនៃដសទឹងតូចមយួមន
�បភពពីរនធទឹក។ មនេបយចស់ស�មបដ់ួសទឹកមយួេ ទីេនះ ែដលពួកេយង
ដួសទឹកេហយចក�់កនុងធុង ធុងេធ�ពីេដមសីុ�ចស់ ដួសេហយដួសេទ ត។

20 ខញុ ំចេំពលចុងេ�កយែដលខញុ ំេឃញ ជីដូនចស់របស់ខញុ ំមុនគត�់� ប ់ គត់
មន�យុ១១០ឆន ។ំ េហយេពលគត�់� ប ់ ខញុ ំបនេ�បគតក់នុងរង�ងៃ់ដខញុ ំ េហយ
គតេ់�បខញុ ំវញិដូេចនះែដរ មុនគត�់� ប។់ គត�់កៃ់ដរបស់គតជំុ់វញិខញុ ំ េហយ
និយយថ “�ពះ�បទនពរដល់�ពលឹងរបស់អនកេ សម� ញ់ ទងំឥឡូវេនះ និង
េរ ងរហូតេ ” េពលែដលគត�់� ប។់

21 េហយខញុ ំមនិគិតថ ស�ីធ� បម់នែសបកេជង មយួគូជ—ជរបស់ផទ ល់ខ�ួន
េឡយ កនុងជីវតិរបស់គត។់ េហយខញុ ំេ ច ំ េពលខញុ ំេមលគត ់ ខញុ ំេ ជយុវជន
េ េឡយ ខញុ ំេ េមល �ល់�ពឹកែដលគតេ់�កកេឡង េជងទេទ េដរកត�់ពិល
ទឹកកកេ កន�់បភពទឹក យកធុងេ ដងទឹក េហយ�តលបម់កវញិ េជងរបស់
គត�ំុ់នឹងករេនះេហយ។ ដូេចន ះ �មនិេធ�េ�យអនកឈេឺឡយ គតរ់ស់ដល់េ
�យុ១១០ឆន ។ំ ដូេចនះ (ពិតែមនេហយបទ) គតពិ់តជគួរេ�យកំសត�់ស់។

22 ដូេចនះ ខញុ ំចថំ គតប់ន�បបខ់ញុ ំពីេរ ង �គបកូ់នឃ�ី របស់ឪពុកខញុ ំែដលគត់
ធ� បេ់លង កលពីគតេ់ ជេកមង។ “េហយេរ ងចស់មយួេនះ” ខញុ ំគិត “េតគត់
េ�កកេឡងកនុងបនទបតូ់ចែដលមនេធនរេ�កមដំបូលេនះយ៉ងេមច៉?” ខទមមយួមន
ពីរបនទបច់ស់ ែដលបនទបតូ់ចមយួេនះ មនេធនរេ�កមដបំូល។ មន កំ�ត ់េឈ
ខចីពីរកត ់និងជេណ� រមយួ។ ែមន ខញុ ំនិយយ…

23 ែមន ឥឡូវគតនិ់យយ “ឥឡូវ បនទ បពី់��រេពល�ង ច យយនឹង�បប់
េ  �បបពី់ �គបឃ់�ីរបស់—របស់ឪពុកឯង។”

េហយគតនិ់យយ “ែមនេហយ។”
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24 ដូេចនះ គតក់នឹ៏ងបង� ញរបស់ទងំេនះដល់ខញុ ំ កនុងហិបេ ជនេ់លែដលជ
កែន�ងគតទុ់កឥ�៉ន ់គឺដូចអនក�សកេធ�ែដរ។ េហយខញុ ំគិតថ “េតេ កនុងេ�កេនះ
របស់ចស់ៗ �តវទុកទីខពស់ េហយ�កជ់េណ� រេឡងអ ច ឹងដូចេម�ចេកត?” ដូេចនះ ខញុ ំ
េ ែកបរៗេនះ េហយនិយយថ “េ�កយយ” ខញុ ំនិយយថ “ឥឡូវេនះ ចខំញុ ំតិច
ខញុ ំេឡងេ  េហយជួយយយ។”
25 គតត់បវញិថ “ឈរមយួកែន�ងេ ។” េពលេឡងជេណ� រេនះ គតេ់ឡង
ដូចជកំ�បកអ ច ឹង។ គតនិ់យយ “បនេហយ មនិអីេទ!”

េហយខញុ ំនិយយ “បទ េ�កយយ អ ច ឹងកប៏នែដរ។”
26 ខញុ ំគិតថ “អូ េបខញុ ំ�ចដូចជគតែ់ដរ េនះពិតជមនកម� ងំខ� ងំែមន គត់
�យុដល់១១០ឆន េំ េហយ!”
27 បនទ បម់ក ខញុ ំចថំ េ រនធទឹកតូចេនះ េហយខញុ ំមនថម េហយខញុ ំគបយ៉់ងេនះ
គបចូ់លកនុងភក ់ ពយយមបង� ញប�ូន�បសតូចខញុ ំថខញុ ំខ� ងំប៉ុ�� ។ េហយេ
ទីេនះមនបក�ទុីំេលេដមេឈ េហយ�យំេចចចច ជចបរ ៉បូ៊នី ឬ ជសត�អ�ី
�សេដ ងេនះ។ សត�ចបរ ៉បូ៊នីតូចេនះ ខញុ ំគិតថ�និយយមកខញុ ំ។ េហយខញុ ំែបរេ
�� ប ់ េហយសត�េនះកេ៏ហរេចញេ  េហយមនសេម�ងមយួនិយយថ “អនក
នឹងចំ�យេពលេសទរេពញមយួជីវតិរបស់អនកេ ជិតទី�កងមយួេឈម ះថ ញូ
�ល់បនី (New Albany)។”
28 �បែហលជ៣ម៉លពីទីេនះ ជកែន�ងែដលខញុ ំធំេឡង។ កន�ង
�បែហល១ឆន េំ�កយមក េ កែន�ងេនះ ខញុ ំមនិែដលមនគំនិតចងេ់ …ញូ
�ល់បនី (New Albany) េ�ះ។ មយួរយៈេ�កយមក េរ ងទងំេនះេកត
យ៉ងដូចេម�ច…
29 ឥឡូវ សូមេមល អនកផទះរបស់ខញុ ំមនិែមនជកនអ់នក�សនេឡយ។ ឪពុក
និងម� យរបស់ខញុ ំមនិេ �ពះវ�ិរេទ។ មុនេនះ ពួកគតជ់អនកកតូលិក។
30 កមួយ�បសតូចរបស់ខញុ ំកំពុងអងគុយ េ ទី�មយួេ យបេ់នះ េប�មខញុ ំគិត ខញុ ំ
មនិដឹងែដរ។ គតជ់ទ�នមន ក។់ ខញុ ំកំពុងអធិ�� នេ�យគត។់ គតជ់អនក
កតូលិក េហយេ ែតជកតូលិកដែដល។ �ង ចមុនេនះ េពលគតេ់ ទីេនះ
និងបនេឃញករទងំេនះមកពី�ពះជមច ស់ គតក់ំពុងឈេ ទីេនះជិតឆក។
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េហយគតនិ់យយថ “េ�កពូ ប៊លី (Bill)?” គតប់នេ បរេទសយូររមកេហយ
និងនិយយថ “េពលខញុ ំេឃញអ ច ឹង…” កនិ៏យយថ “េនះ—មនិមនេរ ងអ ច ឹង
េ វ�ិរកតូលិកេឡយ។” គតន់ិយយថ “េនះ…ខញុ ំ—ខញុ ំេជ  េ�កពូប៊លី (Bill)
ខញុ ំគ�ំទេ�កពូ” គតនិ់យយ។
31 េហយខញុ ំនិយយថ “អូ េនះមនិែមនខញុ ំេទ ែមនេទ គឺ�ទងេ់ត �តវេទ។ េឃញ
េទ គឺ�ទងែ់មនេហយ។” េហយគតនិ់យយថគត…់ខញុ ំនិយយថ “ឥឡូវ ខញុ ំមនិ
សំុេ�យអនកេធ�អ�ីេទ េមលវនី (Melvin) ប៉ុែន��គនែ់តបេ�ម�ពះេយសូ៊វ�គីស�េ�យ
អស់ពីចិត�របស់អនកចុះ។ អនក�ចេ ��មអនកចងក់ប៏ន។ ប៉ុែន�េ�យ�បកដ
ថ កនុងចិត�អនក �ពះ�គីស�បនេកតជថមី េឃញេ កនុងចិត�របស់អនក។ បនទ បម់ក អនក
�ចេ �ពះវ�ិរ��មចិត�អនកបនបនទ បពី់េនះ។”
32 ឥឡូវប៉ុែន�បងប�ូនមុនៗខញុ ំ ជកតូលិក។ ឪពុករបស់ខញុ ំជជនជតិេអ ឡង់
េហយម� យរបស់ខញុ ំកជ៏ជនជតិេអ ឡងែ់ដរ។ អ�ីែដលបំែបកេនះ គឺេ កនុងឈម
យយរបស់ខញុ ំជជនជតិឆឹរ ៉គីូអិនេដ ន (Cherokee Indian)។ ម� យរបស់ខញុ ំ ជ
ពូជកតព់ក-់ក�� ល។ េហយដូេចនះខញុ ំ…ចំេពះខញុ ំ�ជរបស់ខញុ ំ…ជំនន ់ ពួកេយង
បនទ បពី់បីជំននម់ក �ករ៏�យចូលគន ។ ប៉ុែន� អ�ីែដលជសេ�មចេ រចួេនះគឺជ
ករជបរ់ងឹមុជំមយួេអ ឡង�់េវ ៉ (Harvey) និង�បន� ំ (Branham) គឺជ
េឈម ះ។ េហយបនទ បពី់េនះគឺ លីយ៉ុង (Lyons) េ ែតជេអ ឡងដ់ែដល។ េហយ
ដូេចនះពួកេគជកតូលិក។ ប៉ុែន�ស�មបខ់ញុ ំផទ ល់ េយងមនិមនករបេ�ង ន ឬបង� ត់
ពី�សនេឡយ កលពីេយងេ េកមងៗេឡយ។
33 ប៉ុែន�អំេ�យទងំេនះ និមតិ�េនះ ខញុ ំេឃញនិមតិ�ដូចអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�
ឥឡូវេនះ�តវ�ស់ េ�ពះជអំេ�យទន និងករ��ស់េ េ�យមនិ
�� យ។ �ពះជមច ស់បន�ជបមុនេនះរចួេ  េហយមុននឹង�ពះជមច ស់េធ�អ�ី
មយួ។ �មរយៈ បទពិេ�ធនជី៍វតិ ខញុ ំមនិ�៊ននិយយអំពីករេនះេទ។
34 អនកបន�នេរ ងរបស់ខញុ ំកនុងេស វេ តូចមយួេ ថ �ពះេយសូ៊វ �គីស� �ទង់
មនិផ� ស់ែ�ប �ទងដូ់ចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ ខញុ ំគិតថ�មន
ខ�ះេ កនុងេស វេ េផ�ងៗេទ ត។ �តវេទេជន (Gene)? េត�សថិតេ កនុងេនះ
េទ ជទូេ —ជទូេ េស វេ េនះ មនេ —េ កនុងេស វេ ែដល េយងមន
ឥឡូវេនះែមនេទ? េត�ជ េរ ងជីវតិ ឬ? ខញុ ំគិតថ អ ច ឹងែមន។ អ ច ឹងេពល
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េយងមន…េនះគឺ�មនិគួរេ�យខ� ចែមនេទ? េស វេ ផទ ល់ខ�ួនរបស់ខញុ ំ េហយ
ខញុ ំមនិែដលបន�ន�េ�ះ។ ប៉ុែន�អនកេផ�ងេទ ត ែបរជសរេសរ�េឡង ដូេចនះ�
ជអ�ីពួកេគបនយកមកពីកនុងករ�បជំុ។ ខញុ ំបនពិនិតយេមល ដូេចនះខញុ ំចេំមលអ�ីមយួ
េផ�ងេទ តែដលជនិចចនឹងេកតេឡង។ ដូេចនះ មនិអីេទខញុ ំបន�នែផនកខ�ះេហយ
�នេ ទីេនះ និងទីេនះ �មែតខញុ ំមនេពល។
35 េហយឥឡូវេនះគឺកនុងនម—កនុងនមជេកមង�បសតូចមយួ អនកដឹងេទថនិមតិ�
ែដលនិយយមកកនខ់ញុ ំេនះ ខញុ ំមន�យុ៧ឆន  ំ េហយនិយយថ “កុំផឹក�� ឬ
កុំជកប់រ ី ឬ �បមថ�ងកយអនកេ�យរេប ប�កេ៏�យេឡយ នឹងមនករងរ
ស�មបអ់នកេធ�េពលែដលមនវយ័អនកចស់េ ។” េហយខញុ ំកប៏នលឺពីកនុងេស វេ
ែដរ។ ែមន េនះជករ�តឹម�តវ។ �បន�េកតេឡង ទងំអស់េនះមក។
36 េពលខញុ ំក� យជពន័ធករ ី បទ េនះ�—េនះ�ពិតជបនចបេ់ផ�មេកតេឡង
�គបេ់ពលេវ�។
37 េហយយបម់យួខញុ ំេឃញ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ ខញុ ំនិយយែបបេនះ េ�យករ
អនុ ញ តិ មកពី�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ខញុ ំេជ ថអ ច ឹង។ េទវ�របស់�ពះអមច ស់ែដល
មកេនះមនិែមនជ�ពះេយសូ៊វេទ។ េមលេ មនិដូចជ�ទងេ់ឡយ កនុងនិមតិ�ដូចគន
េនះ។ េ�ពះនិមតិ�ែដលខញុ ំេឃញ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�ទងជ់បុរសតូចមន ក។់ �ពះអងគ
មនិ…ខញុ ំបនេ ខងេ�កកនុង�លអធិ�� នស�មបឪ់ពុករបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំ�តលប់
មកវញិេហយចូលេ េដក េហយេ យបេ់នះខញុ ំេឃញ�ទង ់ េហយខញុ ំ—ខញុ ំនិយយ
ថ “ឱ�ពះជមច ស់ សេ ងគ ះគតផ់ង!។”
38 ម� យរបស់ខញុ ំទទួលករសេ ងគ ះរចួេហយ េហយខញុ ំកប៏ន�ជមុជទឹកេ�យគត់
ែដរ។ បនទ បម់កខញុ ំគិតថ “ឱ ឪពុកខញុ ំផឹក��យ៉ងដូេចនះ។” េហយខញុ ំគិត “ខញុ ំ�ច
នគំតទ់ទួល�ពះអមច ស់េយសូ៊វ!” ខញុ ំេចញេ �កបចុះ េលពូកញតច់ំេបងបនទប់
ខងមុខែកបរទ� ។
39 េហយមនអ�ីនិយយមកកនខ់ញុ ំ “េ�កកេឡង។” េហយខញុ ំេ�កក េដរេចញេ
និងេដរ�តលបម់ក�លខងេ�កយវញិ ជ�លេដមអំេបសស�ូត។
40 េហយទីេនះ មនបុរសមន ក ់ឈរចមង យពីខញុ ំមនិឆង យជង១០ហ�ីតេទ េ�ក
មនសេម� កបំពកព់ណ៌ស មនអនកែហរហមខ�ះ េ�កេក� បៃដយ៉ងេនះ មន
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ពុកមត ់�ងខ�ី សក�់តឹម�ម  េហយេ�កសម�ងឹេមលេ ទីឆង យពីខញុ ំយ៉ងដូចេនះ
េនះជរបូភពៃនសន�ិភព។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិយល់ពីករេនះេឡយ រេប បេជងេ�ក
េ េ�កយគន ។ េហយខយល់បក ់រ ៉បូរបស់េ�កកេ�មក បកតិ់ចៗ។
41 ខញុ ំគិត “ឥឡូវ ចមំយួនទីសិន។” ខញុ ំ�យខ�ួនឯង។ ខញុ ំនិយយថ “ឥឡូវខញុ ំ
មនិងងុយេដកេទ តេឡយ។” េហយខញុ ំទញចុះ ទញបំែណកេនះេចញ អនកដឹង
េទ ដូចយកេឈចកេ់ធមញេចញអ ច ឹង។ ខញុ ំយក�មក�កក់នុងមត។់ ខញុ ំេមលមក
េ ផទះវញិ។ ខញុ ំនិយយថ “េទ ឥឡូវខញុ ំេ ទីេនះ េដមបអីធិ�� នស�មបឪ់ពុក
េហយមនអ�ីមយួនិយយេចញពីទីេនះ េហយទីេនះមនេ�កេនះឯង។”
42 ខញុ ំគិត “េនះដូចជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វអ ច ឹង។” ខញុ ំគិត “ខញុ ំឆងល់ថ េត�អ ច ឹង
ែមនអត?់” �ទងទ់តេមលមកដូេចនះ គឺ�ទងទ់តេ កនផ់ទះរបស់េយងឥឡូវេនះ។
ដូេចនះ ខញុ ំបង�ិលជំុវញិខ�ួនេ�យរេប បេនះ េដមបេីមលថខញុ ំ�ចេឃញ�ទងឬ់េទ។
េហយខញុ ំ�ចេឃញចំេហ ង�ពះភក័�យ៉ងេនះ។ ប៉ុែន��ទង…់ខញុ ំ�តវរតេ់ចញយ៉ងេនះ
េដមបេីមល�ទង។់ េហយខញុ ំនិយយថ “អឹម!” មនិ�ចផ� ស់ប�ូរ�ទងេ់ឡយ។ េហយ
ខញុ ំគិត “ខញុ ំេជ  ខញុ ំេ �ទង។់” េហយខញុ ំនិយយ “�ពះេយសូ៊វ។” េហយេពលេនះ �ទង់
ងកយ៉ងដូចេនះ។ េនះជករទងំអស់ែដលខញុ ំចងច ំ�ទង�់គនែ់តលូក�ពះហសថ
ប៉ុេ�� ះ។
43 គម នជងគំនូរ�មន ក ់ កនុងេ�ក�ចគូរបូភព�ទងេ់ឡយ លកខណៈៃន�ពះ
ភ ក��ទងេ់ទ។ ភពល�បំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បេ់ឃញគឺ េស វេ ែដលេរ ប�បអ់ំពី
�ពះសិរ�របស់�ពះេយសូ៊វវយ័៣៣ ឆន និំពនធេ�យហូហ�ែមន (Hofmann) ខញុ ំ
បនេ�បកនុងអក�រសិលប ៍និង�គបយ៉់ងែដលខញុ ំេ�ប។ េ�ពះករេឃញេនះដូចអ ច ឹង
េហយដូេចនះ…ឬ ែកបរ េ ជិត�មែត�ចេ រចួ។
44 �ទងដូ់ចជ (បុរសមន ក)់ �បសិនជ�ទងម់នបនទូល ពិភពេ�កនឹងដល់ទី
ប ច បេ់ហយមនក�ី�ស�ញ់យ៉ងបរបិូរណ៍ និងក�ីសបបរុសរហូតដល់អនក—អនក…
ខញុ ំេ�យ។ េហយេ  េពលៃថងខញុ ំេឃញខ�ួនឯងដូចេ �ពលឹមអ ច ឹង ភយួ �វទទឹក
េ�យទឹកែភនកេពល ខញុ ំមកជខ�ួនឯងវញិ ខញុ ំេដរកត�់លេដមអំេបសស�ូតមកផទះ
វញិ។
45 ខញុ ំ�បបេ់រ ងេនះេ ពន័ធករែីដលជមតិ�របស់ខញុ ំ។ គតនិ់យយ “ប៊លីលី (Billy)
េនះនេំ�យអនកឆកួតេហយ។” គតនិ់យយ “េនះជ�រក�េហយ។” េហយ
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និយយថ “កុំេ�យអនកវេង�ងជមយួករគម ន�បេយជនេ៍នះេឡយ។” េពលេនះ
ខញុ ំជអនកដឹកនបំបទីសទ។
46 ែមនខញុ ំេ ផទះមតិ�ភក័�ចស់មន កេ់ទ តរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំអងគុយចុះេហយ
និយយ�បបគ់តពី់េរ ងេនះ។ ខញុ ំនិយយថ “បងប�ូន�បស េតអនកគិតយ៉ង�
ចំេពះេរ ងេនះ?”
47 គតនិ់យយ “បទ ប៊លីលី (Billy) ខញុ ំ�បបអ់នក។” គតនិ់យយថ “ខញុ ំេជ  េប
អនកពយយមរក�ជីវតិអនក អធិបបយអ�ីែដលមនកនុង�ពះបនទូលេនះ �ពះគុណរបស់
�ពះជមច ស់នឹងបន�ហូរេទ ត ខញុ ំមនិេចញេ �មអ�ីជភពអ�ច រយ ដូចេនះេទ។”
48 ខញុ ំនិយយថ “េ�ក ខញុ ំមនិមននយ័ថ េ�យេចញ�មអ�ីអ�ច រយេទ។” ខញុ ំ
និយយ “គឺ�តឹមែតអ�ីែដលខញុ ំពយយមែស�ងយល់ថេនះជអ�ីប៉ុេ�� ះ។”
49 គតនិ់យយ “ប៊លីលីជេ�ចនឆន េំហយ េគមនករេនះកនុងប�� �ពះវ�ិរ។
ប៉ុែន�” និយយ “េពលពួក�វក័ឈប ់ ករទងំេនះកឈ៏បែ់ដរ។” េហយនិយយ
“ឥឡូវ អ�ីែដលេយងមនគឺថ…�បេភទ�មយួ ៃនករេមលេឃញករទងំេនះ”
និយយ “�ជវ ិ ញ ណ�រក�។”

ខញុ ំនិយយ “អូ បង�បស ម៉កឃី់ដនី (McKinney) អនកមននយ័អ ច ឹងឬ?”

គតនិ់យយ “បទ េ�ក។”

ខញុ ំនិយយ “អូ�ពះជមច ស់ សូមេម�� ទូលបងគំផង!”
50 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំ—ខញុ ំ…អូ បង�បសម៉កឃី់ដនី អនកនឹង—នឹងចូលរមួជមយួេយង
កនុងករអធិ�� នថ �ពះនឹងមនិែដលេ�យ�េកតេឡង ជមយួខញុ ំេទ តេទ? អនកដឹង
េទ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ េហយខញុ ំមនិចងខុ់សជមយួករទងំេនះេទ តេឡយ។” ខញុ ំ
និយយ “សូមអធិ�� នជមយួខញុ ំ។”
51 គតនិ់យយ “ខញុ ំនឹងេធ� ប�ូន�បសប៊លីលី (Billy)។” ដូេចនះេយងកអ៏ធិ�� នេ
ទីេនះកនុង—កនុងដំ�ករ់បស់�ពះជមច ស់។
52 ខញុ ំសួរអនកដឹកនមំយួចំនួនេទ ត។ ករដែដល បនេចញមក។ ដូេចនះ ខញុ ំ
ភយ័ខ� ចកនុងករសួរេគបន�េទ ត េ�ពះេគគិតថខញុ ំជ�រក�។ ដូេចនះ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
ចងេ់ ជយ៉ងេនះេទ។ ខញុ ំដឹងថកនុងចិត�របស់ខញុ ំ ថនឹងមនអ�ីមយួេកតេឡង។
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ឥឡូវ េនះគឺអស់េហយ មន—មនអ�ីមយួកនុងចិត�ខញុ ំបនេកតេឡង។ េហយខញុ ំមនិ
ចងក់� យជយ៉ងេនះេទ មនិេឡយ។
53 ដូេចនះេ�កយមកេទ តកនុងឆន េំនះ ៃថងមយួខញុ ំបនលឺពីវ�ិរបបទីសទទី១ែដល
ជកែន�ងខញុ ំជសមជិកេ េពលេនះ ខញុ ំលឺមនអនកនិយយថ “និយយ អនក
គួរែតេ  េហយ�� បពី់េគែដលជអនកេជ គិតថខ�ួនបរសុិទធ (holy rollers)
កលពីយបម់ញិ។”
54 េហយខញុ ំគិត “អនកេជ គិតថខ�ួនបរសុិទធ (holy rollers)?” េហយមតិ�ខញុ ំ វល៉
ចនសុន (Walt Johnson) អនកេ�ច ងបស និងខញុ ំនិយយ “េនះជអ�ី បងវល៉
(Walt)?”

គតនិ់យយ “�កមពួកអនក េពេតកុស (Pentecostals)”
ខញុ ំនិយយ “អីេគ?”

55 គតនិ់យយ “េពេតកុស (Pentecostals)!” និយយ “ប៊លីលី (Billy) អនក
ធ� បេ់ឃញេទ” និយយ “ពួកេគជអនក រេម លេលក�មល ដូចយ៉ងេនះ េហយ
េ�តេឡងេ�តចុះ។” េហយនិយយ “ពួកេគនិយយថ ពួកេគ�តវនិយយ
បប៉៉ចប់េ៉ប៉ចកនុងរេប បជភ�ដៃទែដលមនិ�គ ល់ឬ ពួកេគ—ពួកេគមនិ ទទួល
ករសេ ងគ ះេឡយ។”

េហយខញុ ំនិយយ “េ ឯ�?”
56 “អូ” និយយ “តងច់ស់តូចមយួជួបគន េ ទីេនះ េ មខ ងេទ តៃន ឡូវសីវលី
(Louisville)។” និយាយ “ពិតណាស់ ជាពួកស្បែកខ្មៅ។”

េហយខញុ ំនិយយ “�-�។”
េហយគតនិ់យយ “មនពួកជនជតិែសបកសេ�ចន�ស់ េ ទី េនះ។”
ខញុ ំនិយយ “ពួកេគេធ�អ ច ឹង ែដរឬ?”
និយយ “បទ បទ! ពួកេគកេ៏ធ�អ ច ឹង ែដរ។”

57 ខញុ ំនិយយ “គួេ�យកំែប�ងែមន មនុស��យឡំគន ែបបេនះ។” ខញុ ំនិយយ “ល�
ខញុ ំ�ម នថេយង�តវមនករទងំេនះែដរ។” �ពឹកៃថង�ទិតយេឡង ខញុ ំមនិេភ�ច� េទ។
គតក់ំពុងបរេិភគ បំែណកសំបក�កចសងួត ែដលគតម់នឈឆឺ�ល់�កពះ េហយ
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ខញុ ំ�ចេឃញថ �េមលេ ដូចៃថងម�លិមញិែដរ។ េហយខញុ ំគិត “និយយ បប៉៉ច់
បេ៉ប៉ច េ�តេឡងេ�តចុះេនះ ជ�បេភទ�សនអ�ីែដលេគនឹងមននេពល
ខងមុខេទ ត?” េហយ ដូចេចនះខញុ ំ—ខញុ ំបន�។

58 បនទ បពី់េនះ ខញុ ំជួបបុរសចស់មន ក់ែ់ដលេ កនុង�ពះវ�ិរទីេនះ ឬគតេ់
ទីេនះ�គប�់គង�កមជំនុំផងគតេ់ឈម ះចន រយ៉ីន (John Ryan)។ េហយខញុ ំជួប
គតេ់ កែន�ង…មនបុរសចស់មន កម់នពុកមត ់ និងសកែ់វង េហយ�បែហល
គតេ់ ទីេនះែដរ។ ខញុ ំគិតថគតម់កពី េបនតុន �បបរ (Benton Harbor) មក
ទីេនះ េ ឯផទះៃន�វឌី (David)។

59 េហយពួកេគមនកែន�ងកនុងឡូវសីវលិ (Louisville)។ ខញុ ំពយយម ែស�ងរក
ពួក េគេហយពួកេគេ �ថ��ពួកពយករ។ី ដូេចនះខញុ ំគិតថ ខញុ ំគួរែតេ េហយ
េមល េនះជអ�ី។ ែមន ខញុ ំមនិេឃញមននរ�រេម លេលក�មលេទ ប៉ុែន�ពួកេគ
មនេគលលទធិចែម�ក។ េហយេនះជកែន�ងែដលខញុ ំជួបបុរសចស់ គតអ់េ ជ ញខញុ ំ
េ�យមកកែន�ងគត។់

60 ខញុ ំេចញេ វសិ�មកល។ េហយខញុ ំេ ទីេនះមយួៃថង េហយខញុ ំ�តលបេ់ ផទះ
របស់គត ់ េហយគតេ់ចញេ  េហយគតេ់ កែន�ង�មយួេ  អិនេដ �យ
�ផូលិស (Indianapolis)។ �បពនធ គតនិ់យយ “�ពះអមច ស់េ គត។់”

ខញុ ំនិយយ “អនកមននយ័ថ េ�យបុរសេនះរតេ់ចញដូេចនះឬ?”

61 គតនិ់យយ “អូ គតជ់អនកបេ�ម�ពះជមច ស់!” េរ ងចស់េទប�� បពី់របី
សប� ហ៍មុនខញុ ំលឺ។េហយនងលះបងស់�មបគ់ត។់ ខញុ ំេអយ េនះជ�បេភទ�បពនធ
ែដល�តវែតមន! �តវេទ។ �តវ ឬ ខុស េទះយ៉ង�គត�់តវេហយ! ខញុ ំនិយយ…
ែមន ខញុ ំ�គ ល់ពួកេគ…

62 ឥឡូវគត…់បង�បសរយ៉ីន (Ryan) អនកេ ទីេនះេទ? គតម់និេ ទីេនះេទ។
គតេ់ ៃថងេផ�ងេទ ត គតម់និអ ច ឹង េកមង�បស?

63 ែមន េគរស់េ �តឹមែតអ�ីែដលេគ�ចកនប់ន េហយគតម់និមនអ�ីបរេិភគ
េ កនុងផទះេឡយ។ ពិតែមន។ េហយខញុ ំបនចប�់តីខងេ�ក េ ឯ�សះ ឬ បឹង
េ មឈីេីហគន (Michigan) េហយ�តលបម់ក—េហយខញុ ំ�តលបម់កកែន�ងវញិ។
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េហយពួកេគមនិមន សូមបែីតដំុខ� ញ់�ជកេ ផទះផង ឬ ខ� ញ់ចម�និ�តី។ េហយខញុ ំ
និយយ “គតេ់ចញពីអនកេ�យគម នបន�ល់អ�ីកនុងផទះឬ?”

និយយ “អូ ែតគតជ់អនកបេ�ម�ពះជមច ស់ ប�ូន�បសប៊លី!” និយយ
“គត…់”
64 េហយខញុ ំគិត “ែមន �បទនពរដល់ចិត�អនក។ បង�បសខញុ ំឈេ ខងបង។” ពិត
�ស់។ “អនកគិតេ�ចន�ស់ពីប�ីរបស់អនក ខញុ ំេ�ត មរចួជេ�សចកនុងករចូលរមួ
និងឈរជិតអនក ស�មបក់រេនះ។” �តវេហយ។ េយង�តវករ ស�ីែបបេនះកនែ់ត
េ�ចននបចចុបបនន និងបុរសែដលគិតពី�បពនធែបបេនះែដរកនែ់តេ�ចនែដរ។ ពិត
�ស់។ �នឹងក� យជ�េមរកិកនែ់ត�បេសរ េបប�ី និង�បពនធរមួគន ដូចេនះ។ �តវ
ឬ ខុសចូរេ�យេ ដូចជពួកេគ។ នឹងមនិមនករែលងលះេ�ចនេនះេទ។
65 ដូេចនះេយង—េយងេ …បនទ បម់កខញុ ំបន�។ េហយ�មផ�ូវមកផទះខញុ ំវញិ
មនករចែម�កមយួ ខញុ ំមកផទះកត�់ម មសី��៉ក (Mishawaka)។ េហយ
េឃញ�នតូច—តូចចស់មយួចត�មផ�ូវេមល…មន�� កស ញ ធំមយួេល
�ន “�ពះ េយសូ៊វែតមយួគត។់” ខញុ ំគិត “េត…‘�ពះេយសូ៊វែតមយួ’ េនះពិតជ
�សន។” េហយ ខញុ ំេ ទីេនះ េហយមនកងម់យួមន�� កេលេនះថ
“�ពះេយសូ៊វែតមយួគត។់” កឌី�ស ម៉ូែដល-ធី ហ�ដ (Cadillacs, Model-T
Fords) �គបយ៉់ងសុទធែតមន “�ពះេយសូ៊វែតមយួគត”់ េ េលេនះ។ ខញុ ំគិត “ែមន
ឆងល់�ស់ េនះ ជអ�ី?”
66 ដូេចនះខញុ ំេ �ម េហយករ៏កេឃញ �ជករជួបជុំែបប�សនដធ៏ំ
មនុស�១៥០០េ ២០០០នកេ់ ទីេនះ។ េហយខញុ ំលឺេ ទីេនះមនករែ�សក
េ�តេឡងេ�តចុះ េហយអ�ីជេ�ចនេទ ត។ ខញុ ំគិត “និយយ េនះជកែន�ងខញុ ំនឹង
េឃញថ អនកេជ គិតថខ�ួនបរសុិទធ (holy rollers) េហយ។”
67 ដូេចនះ ខញុ ំមន�នហ�ដ (Ford) ចស់មយួ អនកដឹងេទ េនះខញុ ំេបក�បែហល
េលប ន៣០ម៉លកនុងមយួេម៉ង ជួន១៥ម៉ល�មផ�ូវេនះ និង១៥ម៉លេឡងចុះ
�មផ�ូវេនះ។ ដូេចនះខញុ ំ�ក�់មខ ង ខញុ ំ…េពលខញុ ំរកកែន�ងចតបន េហយកេ៏ដរ�តលប់
មកេ�កយវញិ។ េដរចូលេ កនុង េមលជំុវញិ �គបគ់ន ឈរ�មែត�ចឈរបន។ ខញុ ំ
�តវេមលរលំងកបលពួកេគ។ េហយពួកេគកំពុងែតែ�សក និងេ�ត េហយខ�ះដួល
ចុះ និងេផ�ងៗេទ ត។ ខញុ ំគិត “េមល ហូ េនះជមនុស�យ៉ង�!”
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68 ប៉ុែន�ដ�ប� ខញុ ំឈរេ ទីេនះកនែ់តយូរ ខញុ ំកនែ់តមន�រមមណ៍�បេសរ
េឡង។ ខញុ ំគិត “េនះជករល��ស់។” ខញុ ំគិតថ “គម នអ�ីខុសជមយួអនកទងំេនះ
េទ។ ពួកេគមនិែមនឆកួតេទ។” ខញុ ំ�តវេ និយយជមយួអនកខ�ះកនុងអនកទងំេនះ
ដូេចនះ ពួកេគ—ពួកេគជមនុស�ល�។ ដូេចនះខញុ ំនិយយ…
69 ែមន ឥឡូវ េនះដូចជករ�បជុំែដលខញុ ំបនេ េហយេ េពញមយួយប់
េហយៃថងបនទ បខ់ញុ ំចូលកនុង។ េហយអនកលឺខញុ ំ�បបេ់រ ងកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំេ េល
ឆកជមយួអនកដឹកន១ំ៥០នក់ េ ២០០នកេ់ហយ�បែហលេ�ចនជងេនះេ
េទ ត េហយពួកេគចងេ់�យ�គបគ់ន �គនែ់តេងបេឡង េហយ�បបថ់ពួកេគមក
ពី�។ េហយខញុ ំនិយយ “អនកផ�យដំណឹងល� វលិេ្ល ម�បន�ំ (William
Branham) មកពី េចហ�ឺ�នវ់លិ (Jeffersonville)” អងគុយចុះ “បបទីសទ” ដូេចនះ
កប៏នអងគុយចុះ។ មន ក់ៗ �បបថ់ពួកេគមកពី�។
70 ដូេចនះ�ពឹកបនទ ប់ េពលខញុ ំចូលេ …ខញុ ំេដកេ កនុង�លេពញមយួយបេ់ យប់
េនះេហយអ៊ុតេខខញុ ំេ ចេន� ះេកអីអងគុយពីរអនកដឹង េហយខញុ ំ ខញុ ំ…េខេស �កខ់ឺ
(seersucker)ចាស់ �វតូចមយួ អនកដឹងេទ។ ដូេចនះ�ពឹក បនទ ប់ ខញុ ំេ ករ�បជុំ
ពក�់វយឺតតូច។ េហយខញុ ំេចញេ …
71 ខញុ ំមនិមនអ�ីេ�កពីលុយ៣ដុ�� រេទ េហយខញុ ំមន�ំង�គប�់គន�់តលប់
មកផទះវញិ។ េហយដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំ�កដំុ់រ ៉លូ (roll) �បេភទចស់អនកដឹងេទ ប៉ុែន�
ខញុ ំរកី�យ។ េហយខញុ ំមនបំពងព់ន�តេ់ភ�ង (hydrant) ខញុ ំមនែកវទឹក អនកដឹងេទ
េហយពួក� ទងំអស់េនះល�ែមន។ ដូេចនះខញុ ំ�តវេផ� មទឹកបន�ិច េហយបនទ បម់កក៏
បរេិភគ��រេពល�ពឹក។
72 ឥឡូវ ខញុ ំ�ចបរេិភគជមយួពួកេគ ឥឡូវ ពួកេគបរេិភគ២ដងកនុងមយួៃថង។
ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចមនិ�កដ់ង� យេទ ដូេចនះខញុ ំមនិ—មនិ�ងចនេទ។
73 ដូេចនះខញុ ំ ខញុ ំ—េ ដល់ទីេនះេពល�ពឹក ពួកេគនិយយ…ខញុ ំ�គនែ់ត�បបែ់ផនក
ខ�ះពី�។ េហយដូេចនះេ ដល់ទីេនះេពល�ពឹក េហយពួកេគនិយយ “េយងកំពុង
រកវេិល� ម�បន�ំជេកមងផ�យដំណឹងល�បទីសទេ េលឆកកលពីយប់
មុញិ។” និយយ “េយងចងេ់�យគតន់�ំរេ �ពកឹេនះ។” ខញុ ំេឃញថ �ជ
ករទញខញុ ំយ៉ងលំបកពី�កមមនុស�ទងំេនះ ខញុ ំជអនកខងបទីសទ។ ដូេចនះ ខញុ ំ
�គនែ់តេ អងគុយជបនឹ់ងកែន�ង។ ខញុ ំេស� កេខ េស �កខ់ឺ និង�វយឺត អនកដឹង
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េទ េហយេយងេស� កពកជ់សងឃ ដូេចនះ…េហយខញុ ំ�តលបេ់ កែន�ងអងគុយ
យ៉ងដូចេនះ។ ដូេចនះ គតសួ់រ២េ ៣ដង។ េហយេ ជមយួែកបរនឹងបងប�ូន
�បសែសបកពណ៌។
74 េហយេហតុផលែដលពួកេគមនសននិបតេ ភគខងេជង េ�ពះ
ករេរ សេអងពូជ�សនេ៍ ភគខងតបងូ។ ដូេចនះេគមនិ�ចេធ�េ ខងតបងូ
បន។
75 ដូេចនះខញុ ំឆងល់ថពកយ “�ពះេយសូ៊វែតមយួគត”់ ជអ�ី។ េហយខញុ ំគិត “កលមន
�ពះេយសូ៊វ គឺជករល�។ ដូេចនះ �មនិមនករខុសគន  ថេត�ជ…�ដូចេម�ច ដ�ប
�េនះេ ែតជ�ទង។់”
76 ដូេចនះ ខញុ ំអងគុយទីេនះមយួែភ�តេហយេមលេ គត ់ េហយពួកេគ
េ ២េ ៣ដងេទ ត។ េហយបងប�ូន�បសជនជតិែសបកពណ៌មន កេ់មលមកខញុ ំ
េហយគតនិ់យយ “អនក�គ ល់គតេ់ទ?” ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ…ករបង� ញគឺេ ទីេនះ។ ខញុ ំ
មនិ�ច �កនឹ់ងបុរសមន កេ់នះបនេឡយ េហយខញុ ំកម៏និចងែ់ដរ។

ខញុ ំនិយយ “េមល បង�បស។ បទ ខញុ ំ�គ ល់គត។់”
គតនិ់យយ “ែមន េ យកគតម់ក។”

77 ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំ—ខញុ ំនឹង�បបអ់នក បង�បស” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំគឺជមន កេ់នះ
េហយ។ ប៉ុែន� អនកេឃញ” ខញុ ំនិយយ “េមល ខញុ ំ…េខេស �កខ់ឺ។”

“េឡងេ េ�ះេ ។”
78 េហយខញុ ំនិយយ “េទខញុ ំមនិ�ចេឡងេ បនេទ” ខញុ ំនិយយ “េស� កេខ
យ៉ងេនះ ដូចអ ច ឹង �វយឺតតូច។”

និយយ “ពួកេគជមនុស�មនិខ�ល់ថអនកេស� កអ�ីេទ។”
79 េហយខញុ ំនិយយ “ែមនេមល កំុេ�យអនកយកចិត�ទុក�ក�់ខ� េំពក។ លឺេទ?”
ខញុ ំនិយយ “េឃញខញុ ំេស� កេខ�ក�តេ់ស �កខឺ់ ខញុ ំមនិចងេ់ឡងេ ទីេនះេទ។”

និយយ “អនក��គ ល់វេិល� ម�បន� ំ (William Branham) េ ឯ�
េទ?”

គតនិ់យយ “គតេ់ ទីេនះ! គតេ់ ទីេនះ!”
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80 អូ ខញុ ំេអយ! មុខរបស់ខញុ ំ�កហម អនកដឹងេទ គម ន�ក�៉តក់ អនកដឹងេហយ េហយ
�វយឺតចស់តូចមយួ អនកដឹងេទ េហយៃដ�វតូចេនះយ៉ងេនះ។ េហយខញុ ំេចញ
េដរេ កតេ់នះ �តេច កខញុ ំេឆះេធក ល។ ខញុ ំមនិែដលេ ជតិម�ីកហ�ូនេទ។
81 េហយខញុ ំអធិបបយេលេនះ េហយខញុ ំយកអតថបទមយួ ខញុ ំមនិែដលេភ�ច�េឡយ
“បុរសអនកមន េងយែភនករបស់ខ�ួនេ �ថ ននរក រចួយំ។” ខញុ ំ មនេពលជេ�ចន
ដង អធិបបយេរ ងបីតូចៗដូចេនះ “មក េមលបុរសមន ក”់ “អនកេជ េរ ងេនះេទ?”
ឬ “េពលេនះគតក់យ៏ំ។” េហយខញុ ំបន�និយយ“គម នផក  េហយគតយ់ំ។ គម នករ
�បជំុអធិ�� នបនទ បម់កគតយ់ំ។ គម នកូន ដូេចនះគតយ់ំ។ គម នចេ�ម ង ដូេចនះ
គតក់យ៏ំ” បនទ បម់កខញុ ំកយ៏ំ។
82 បនទ បពី់�បនចបេ់  េហតុអ�ី ខញុ ំ ពួកេគ…ទងំអស់េ ជុំវញិខញុ ំ ចងេ់�យខញុ ំ
កនក់បក់រ�បជំុស�មបព់ួកេគ។ េហយខញុ ំគិត “និយយ �បែហលខញុ ំជអនករ ៉លូឡឺ
បរសុិទធ!” េឃញេទ? ដូេចនះខញុ ំគិត “�បែហល…” េមល ពួកេគជមនុស�ល�ែមន។
83 េហយខញុ ំេ�កកេដរេ ។ បុរសមន កេ់ស� កេខ េខបូយ ែសបកេជងកែវង មកួេខ
បូយធំ ខញុ ំនិយយ “អនកជនរ�?”

គតនិ់យយ “ខញុ ំជចស់ទុំ ដូេចនះ-និង-ដូេចនះ គឺ មកពីតិច�ស (Texas)។”

ខញុ ំគិត “ល� េមលេ …”
84 អនកមកជមយួេផ�ងេទ ត េគេស� កេខប៊ធីីនីកខឺប៊ូកខឺតូចៗទងំេនះ អនក
ដឹងេទពួកេគធ� បេ់លងេ�គ លជមយួេខេនះេហយមន កក់នុងចំេ�មេនះពក់
�វចកប់៊ធីី តូចេនះ។ គតនិ់យយថ “ខញុ ំជ �គគង� ល ែដល-បន-មក
ពីហ��រ�ី (Florida)។ សូមចបៃ់ដមយួ…”
85 ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ “ខញុ ំេ ផទះ ប�ូន�បសេអយ ទងំេនះជេខេស �កខ់ឺនិង
�វយឺតទងំេនះ។ េនះជករល��ស់។”
86 ដូេចនះអនក�ចលឺពីជីវតិខញុ ំ មកពីេរ ងទងំអស់េនះ ដូេចនះខញុ ំឈបេ់ ទីេនះ
េហយ ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដលមនិធ� ប�់បបពី់មុនមក។ ទីមយួ ខញុ ំចងសួ់រអនក…ខញុ ំនឹង
េ ជុំវញិទី�កង។ ខញុ ំមនិធ� បនិ់យយ�កនុងជ�ធរណៈេឡយ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។
េបអនកសនយនឹងខញុ ំថ អនក�ស�ញ់ខញុ ំ េហយពយយម�ស�ញ់ខញុ ំ បនទ បពី់ខញុ ំ
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និយយេរ ងេនះ េហយដូចមុនកលខញុ ំនិយយ សូមេលកៃដ។ ពិតែមនេហយ។
េនះជករសនយរបស់អនក ខញុ ំនឹង�បបអ់នកេ កនុងេរ ងេនះ។

87 អងគុយកនុងករ�បជំុយបេ់នះ េពលេគចបេ់�ច ងចេ�ម ងរបស់ពួកេគ ពួកេគ
ទះៃដ។ េហយពួកេគេ�ច ង “ខញុ ំ…” េនះជចេ�ម ងមយួចំនួន “ខញុ ំដឹងថ�ជ
េ�ហិតខញុ ំដឹងថ�ជេ�ហិត។” េហយពួកេគរតេ់ឡងរតចុ់ះេពញ�ចកេដរ េហយ
�គបយ៉់ងេហយ�គនែ់តែ�សកសេសរ�ពះអមច ស់។ ខញុ ំគិតថ “សេម�ងេនះពិតជ
ល�ខ� ងំ�ស់ចំេពះខញុ ំ។” ខញុ ំចបេ់ផ�ម…

88 េហយពួកេគសំេ េពលទងំអស់េ កនគ់មពរីកិចចករ កិចចករ ២:៤
កិចចករ២:៣៨ កិចចករ ១០:៤៩ គឺទងំអស់េនះ។ ខញុ ំគិតថ “និយយ េនះជ
ខគមពរី! ខញុ ំមនិែដលេឃញដូេចនះេទ ពីមុនមក។” ប៉ុែន�ចិត�របស់ខញុ ំកំពុងែតេឆះឆលួ
េហយ “េនះជករអ�ច រយ�ស់!” ខញុ ំគិតថពួកេគជ�កមអនកេជ ែដលគិតថខ�ួន
បរសុិទធ េពលែដលជួបពួកេគដំបូង េហយខញុ ំគិត “ឱ ខញុ ំេអយ! ឥឡូវពួកេគជ�កម
េទវ�។” េឃញេទ ខញុ ំដូរគំនិតខញុ ំេល ន�ស់។

89 ដូេចនះេពល�ពឹកេឡងេពលែដល�ពះអមច ស់�បទនឱកសដអ៏�ច រយេនះ ខញុ ំគិត
“អូ ខញុ ំេអយ ខញុ ំនឹងមនទំនកទ់ំនងជមយួ�កមអនកទងំេនះ! េនះពិតជ�បេភទ
អ�ីែដលេគេ ថ ‘ករែ�សកៃន�កមរបស់េមតូឌីស។’ �គនែ់តបន�េទ ត” ខញុ ំគិត។
“�បែហលេនះជ�េហយ។” ដូេចនះខញុ ំគិត “ល� ខញុ ំ…ខញុ ំគឺ�បកដដូចេនះខ� ងំ�ស់។
អូ ជអ�ីអំពីពួកេគែដលខញុ ំចូលចិត� ពួកេគបនទ បខ�ួន េហយែផ�មែល�ម។”

90 ដូេចនះេរ ងមយួ ែដលខញុ ំមនិយល់គឺករនិយយភ�ដៃទ េនះជអ�ីខញុ ំមន។
េហយខញុ ំ…មនបុរសមន ក ់ និយយ អងគុយេ ទីេនះេហយមន កេ់ ទីេនះ េហយ
ពួកេគជអនកដឹកន�ំកម។ មន កេ់នះេងបេឡង េហយនិយយភ�ដៃទ េនះនឹង
បកែ�បេហយនឹង�បបពី់ករ�បជំុនឹងបន�េទ ត។ ខញុ ំគិត “ខញុ ំេអយ ខញុ ំ�តវែត�ន
អំពីេសចក�ីេនះ!” ដូេចនះពួកេគនឹង�តលបេ់ វញិេ មក ធ� កម់កេលអនកេនះ រចួ
េ េលអនកេនះ មន ក់ៗ នឹងនិយយភ�ដៃទ ឬ បកែ�ប។ អនកេផ�ងេទ តកនុង
�កម ជំនុំនិយយ ប៉ុែន�មនិដូចជករបកែ�បេចញពីអុនកទងំពីរនកេ់នះេទ។ ឥឡូវ
ខញុ ំបនេឃញពួកេគអងគុយជិតគន  ខញុ ំគិត “អូ ខញុ ំេអយ ពួកេគពិតជេទវ�!” ដូេចនះ
កលេបអងគុយមកវញិ…
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91 �ងំពីេនះមក (អនកដឹងេទ) ខញុ ំមនិ�ចេចញេ�កេ�ះ �នឹងមកដល់ខញុ ំ។
េហយខញុ ំដឹងពីរេប បថេត�ពះអមច ស់ចងេ់�យខញុ ំ�គ ល់� អនកដឹងេទ។ េហយខញុ ំ
មនិបនេធ�េឡយ…េនះជេហតុផលែដលខញុ ំ និយយថខញុ ំមនិដកដេង�មេចញ គឺ
មនិែដលេ ទី�ធរណៈេឡយ។ េបខញុ ំចងរ់កអ�ីែដល�ពះអមច ស់ជធមម��បបខ់ញុ ំ
អំពីករទងំេនះ។ េនះេហយជអំេ�យទនស�មបេ់ធ� អនកេឃញេទ។ ដូេចនះ
អនកមនិ�ចជះ�េចញេ មុខមនុស�បនេឡយ �ដូចជអនកេបះគុជេ ចំេពះ
�ជកែដរ។ �ជ�ថក៌ំបងំ ជភពបរសុិទធ េហយអនកមនិចងេ់ធ�ដូេចន ះេឡយ។
ដូេចនះ �ពះជមច ស់�បទនខញុ ំនូវទំនួលខុស�តវ។ ដូចជករនិយយេ កនប់ងប�ូន
និង អនក ដៃទេទ ត ខញុ ំមនិពយយមែស�ងរកេរ ង��កកពី់បងប�ូនេឡយ។

92 េពលមយួអងគុយជមយួបុរសមន កេ់លតុមយួ ៃដគត�់កជំុ់វញិខញុ ំ និយយ “អូ
ប�ូន�បស �បន� ំខញុ ំ�ស�ញ់អនក។” េហយខញុ ំរក��រមមណ៍ែដលកំពុងកេ�មក។
ខញុ ំេមលេ គត។់ ខញុ ំមនិ�ចមនករ�បបម់កដូេចនះេឡយ ខញុ ំដឹងថគតម់និបន
េធ�េឡយ េឃញេទ េ�ពះេនះគឺយ៉ងេនះ។ គតព់ិតជមនុស�កំពុត េបធ� បម់ន
មន ក ់េឃញេទ េហយៃដេនះ�កម់កខញុ ំ។

93 ខញុ ំនិយយ “ល� អូេខ” េដរេចញ។ ខញុ ំមនិចងដឹ់ងេទ។ ខញុ ំ�គ ល់គត�់តឹមែតរេប ប
ែដលខញុ ំ�គ ល់គត ់ដូចជបងប�ូន�បស េហយេ�យេ ែតបន�ដូេចនះចុះ។ ចូរេ�យ
�ពះជមច ស់សេ�មចករេ សល់។ េឃញេទ? េហយខញុ ំកម៏និចង…់មនិដឹង ចង់
�គ ល់ករទងំេនះ។

94 េហយមនេពលជេ�ចនពីេរ ងទងំេនះ �មនិេ កនុង�ពះវ�ិរេទ។ ខញុ ំអងគុយ
កនុងបនទបអ់ងគុយកនុងេភជនីយ�� ន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�បបខ់ញុ ំពីេរ ងនឹងេកតេឡង
មនុស�េ ទីេនះដឹងថ�ជករពិត។ ខញុ ំេ ផទះេហយខញុ ំនិយយ “ឥឡូវ ចូរ�បយត័ន
មន�នមយួកំពុងចូលមក�បមណមយួខណៈេទ ត។ �ពិតជ ពិតជមនុស�។
នពំួកេគចូលមក ដបតិ�ពះអមច ស់មនបនទូលថ ពួកេគនឹងមកទីេនះ។” “េ េពល
េយងេ ដល់ផ�ូវ ពិតជ មនេរ ងេនះេកតេឡងែមន។ េមលចំណុចកតគ់ន េ
ទីេនះ េ�ពះអនកនឹងេសទរែត�តវរងករបះ៉ទងគិច។” េហយេមល េត�មនិមកអ ច ឹង
ឬេទ េមល �គបេ់ពល គឺ�តវឥតេខច ះ! ដូេចនះអនកមនិចបំចេ់បះខ�ួនអនកេពកេនះ
េទ េ កនុងេរ ងេនះ េ�ពះអនក…�—�គឺ…អនក�ចេ�ប� �ជអំេ�យទនរបស់
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�ពះជមច ស់ ែតអនក�តវែត�បយត័ននឹងអ�ីែដលអនកេធ��។ �ពះជមច ស់នឹង�បទន
អនកជមយួទំនួលខុស�តវ។

95 សូមេមលេ ម៉ូេស។ ម៉ូេសជមនុស�-ែដលប ជូ នមកេ�យ�ពះជមច ស់។
អនកេជ េទ? េ�យត�មវជមុន ចកេ់�បង�ងំជមុន េហយេធ�េ�យក� យជ
ពយករ!ី េហយ�ពះជមច ស់ប ចូ នគតេ់ចញ េ�យមនបនទូលថ “ចូរេ  េហយ
និយយេ កនដុ់ំថម” បនទ បម់ក កប៏ន�យរចួេហយ។ និយយ “េ និយយេ
កនដំុ់ថម េហយ�នឹងបេ ចញទឹកមក។”

96 ប៉ុែន�ម៉ូេស ខឹង រតេ់ចញេ េហយ�យថមេនះ។ ទឹកមនិបនេចញមកេទ គត់
�យម�ងេទ ត និយយ “អនកបះេបរេអយ! េតេយង�តវែតបេ ចញទឹកពីថមេនះ
មកឬ?”

97 អនកេឃញអ�ីែដល�ពះជមច ស់បនេធ�េទ? មនទឹកេចញមក ែត�ទងម់ន
បនទូលថ “េចញមក ម៉ូេស។” េនះជេពលប ចប ់ េឃញេទ។ អនក�តវែតេមល
ករេនះ ដូេចនះអនក…អ�ីែដលេធ�ជមយួអំេ�យទនៃន�ពះជមច ស់។

98 ដូចជអនកអធិបបយមន ក ់ ជអនកអធិបបយជ�មញចិត�យ៉ងល� េហយ
េចញេ អធិបបយយកែតដង� យ និង�បក ់ �ពះជមច ស់�បទនទំនួល
ខុស�តវដល់គតស់�មបេ់ធ�ករេនះ។ ជករពិត។ អនក�តវែត�បយត័នជមយួ
អំេ�យទនរបស់�ពះជមច ស់។ េហយ ឬ ពយយមេធ�េ�យកិត�ិនម ឬេឈម ះ
ធំស�មប�់ពះវ�ិរ ឬ េឈម ះធំស�មបខ់�ួនឯង។ ខញុ ំចងម់នករ�បជំុពីរ េ បី យប់
ភជ បេ់ ទី�មយួេហយចូរបនទ បខ�ួនេហយកនេ់�យខជ បខ់ជួន។ េហយអនកដឹង
ពីអ�ីខញុ ំនិយយ។ បទ េ�ក ចូរេ ទី� ែដល�ពះជមច ស់�ច�ក�់ពះហសថេល
អនក បន។

េនះគឺេ កនុងជីវតិឥឡូវ ចូរចងច។ំ

99 ដូេចនះេ ៃថងេនះ ខញុ ំគិត “ល� ខញុ ំនឹងេដរេឡងេ ។” េហយខញុ ំនឹង�បយត័នជមយួ
មនុស�ទងំេនះ ខញុ ំគិត “ខញុ ំនឹងែស�ងយល់ពីមនុស�ទងំេនះ។” េហយេ េ�កចបរ
េនះ ខញុ ំេ េមលពួកេគរហូតកមមវធីិប ច ប។់ ខញុ ំេមលជំុវញិ។ ខញុ ំេឃញពួកេគមន ក ់ខញុ ំ
និយយ “សុខសបបយេទេ�ក?”



រេប បែដលេទវ�មកចំេពះខញុ ំនិងេបសកកមម 21

100 គតនិ់យយ “អនកសុខសបបយេទ!” និយយ “អនកជអនកអធិបបយវយ័េកមង
េ �ពឹកេនះឬ?”

ខញុ ំនិយយ…េពលេនះខញុ ំមន�យុ២៣ឆន ។ំ ខញុ ំនិយយ “បទ េ�ក។”

េហយគតនិ់យយ “អនកេឈម ះអ�ី?”

ខញុ ំនិយយ “�បន�។ំ” េហយខញុ ំនិយយ “អនកវញិ?”
101 េហយគត�់បបេ់ឈម ះគតដ់ល់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំគិត “បទ ឥឡូវ េបខញុ ំ�ច
ទកទ់ងវ ិ ញ ណគតឥ់ឡូវ។” េហយមនិទនដឹ់ងអ�ីែដលកំពុងេធ�េនះេឡយ។
េហយខញុ ំនិយយ “ល� និយយ េ�ក” ខញុ ំនិយយ “អនកជមនុស�មនអ�ីេ ទីេនះ
ែដលខញុ ំមនិមន។”

គតនិ់យយ “អនកទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកេជ មកឬ?”

ខញុ ំនិយយ “បទ ខញុ ំជបបទីសទ។”
102 គតនិ់យយ “អនកទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�ងំពីអនកេជ មក?”
103 េហយខញុ ំនិយយ “ល� បងប�ូន�បស េតអនកមននយ័យ៉ង�?” ខញុ ំនិយយ
“ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនអ�ីែដលអនកទងំអស់គន មនេទ ខញុ ំដឹងដូេចនះ!” ខញុ ំនិយយ “េ�ពះ
អនកមនអ�ីែដល�កបី់ដូចជមនអំ�ច េហយពិតជ…”

និយយ “អនកធ� បនិ់យយភ�ដៃទេទ?”

េហយខញុ ំនិយយ “េទ េ�ក។”

និយយ “ខញុ ំ�បបអ់នកេ�យរហ័សេ ថអនកមនិមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
េទ។”
104 េហយខញុ ំនិយយ “បទ េបខញុ ំ…េបេនះជអ�ីែដល�តវទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
ខញុ ំមនិមនេទ។”
105 ដូេចនះគតនិ់យយ “បទ េបអនកមនិនិយយភ�ដៃទ អនកមនិទទួល�បន
េឡយ។”
106 េហយបន�ករសនទនយ៉ងេនះេទ ត ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំ�ចទទួលបន
េ ឯ�?”
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107 និយយ “ទទួល�េ កនុងបនទបេ់នះ េហយចបេ់ផ�មែស�ងរក�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។”
108 េហយខញុ ំ�មេមលគត ់ អនកដឹងេទ។ គតម់និដឹងថ ខញុ ំកំពុងេធ�អ�ីេទ ប៉ុែន�
គត…់ខញុ ំដឹងគតម់ន�រមមណ៍ចែម�កបន�ិច ប៉ុែន�គត…់ែភនកគតច់បេ់ផ�មដូចជ
មនិយកចិត�ទុក�កក់រគតស់ម�ងឹមកខញុ ំ។ េហយគត…់ប៉ុែន�គតពិ់តជ �គីស�
បរស័ិទ។ គតពិ់ត�ស់ ជ�គីស�បរស័ិទ១០០ភគរយ។ េនះជករពិត។ ែមន
ខញុ ំគិត “សរេសរ�ពះអងគ េ ទីេនះ! ខញុ ំ—ខញុ ំបន—ខញុ ំបនចូលេ �សនេ កែន�ង
មយួ។”
109 ខញុ ំេចញេ  េមលជំុវញិ ខញុ ំគិត “ខញុ ំនឹងរកអនកេផ�ងេទ ត។” េហយេពលខញុ ំរកបន
អនកេនះ ខញុ ំចបនិ់យយជមយួគត ់ខញុ ំនិយយ “អនកសុខសបបយេទ េ�ក?”
110 គតនិ់យយ “និយយ អនកជសមជិក�កមជំុនំ�?” គតនិ់យយ “ពួកេគ
�បបខ់ញុ ំថ អនកជពួកបបទីសទ។”

ខញុ ំនិយយ “បទ។”

េហយគតនិ់យយ “អនកមនិទនទ់ទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ ែមនេទ?”

ខញុ ំនិយយ “ែមន ខញុ ំមនិដឹងេឡយ។”

និយយ “អនកនិយយភ�ដៃទេទ?”

ខញុ ំនិយយ “េទ េ�ក។”

និយយ “អនកមនិទនម់នេទ។”
111 េហយខញុ ំនិយយ “បទ ខញុ ំដឹង ខញុ ំមនិបនទទួលអ�ីែដលអនកទងំអស់គន ទទួល
េទ។ ខញុ ំដឹង។” េហយខញុ ំនិយយ “ប៉ុែន� បងប�ូនេអយ ខញុ ំពិតជ�តវករ�។”

គតនិ់យយ “ែមន េនះ—េនះជ�ងែហលទឹក េរ បចំេហយ។”
112 ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំបន�ជមុជទឹក។ ប៉ុែន�” ខញុ ំនិយយេទ តថ “ខញុ ំ—ខញុ ំមនិបន
ទទួលអ�ីទងំអស់ែដលអនកបនទទួលេទ” ខញុ ំនិយយ “អនកបនទទួលអ�ីមយួែដល
ខញុ ំ—ខញុ ំពិតជចងប់នែមនែទន។”

េហយគតនិ់យយ “ែមន េនះជករល�។”
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113 ខញុ ំពយយម ចបគ់ត ់ អនកេឃញេទ។ េហយេបខញុ ំ…ទទួលវ ិ ញ ណ េនះ
េ ទីបំផុតឥឡូវ េនះមនបុរសមន កេ់ទ ត ថេតខញុ ំធ� បនិ់យយេ កនម់នុស�កំ
ពុត េនះ គឺជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគេហយ។ គតក់ំពុងរស់េ …ជមយួ �បពនធ
ជមនុស�កបលេខម  គតក់ំពុងរស់េ ជមយួអនកសកព់ណ៌ទងែ់ដង និងមនកូន
ពីរនកជ់មយួនងេនះ។ ផឹក េជរ េ េត ម�� និងេផ�ងៗេទ ត េហយែតេ កនុង
េនះនិយយភ�ដៃទ និងែថ�ងទំនយ។
114 បនទ បខ់ញុ ំនិយយ “�ពះអមច ស់ សូមអតេ់ទសទូលបងគំផង” ខញុ ំេ ផទះ។ េនះ
�តវេហយ។ ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំេទបទទួល…ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ។ �កដូ់ចជ
�ពះពរ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធធ� កម់ក េលមនុស�កំពុត។” ខញុ ំនិយយ “មនិ�ច! េនះ
គឺចបេ់ហយ។”
115 ខណៈេពលដយូ៏រេនះ ខញុ ំេរ ន និងយំ �ពមទងំបនគិតថ េបខញុ ំ�ចេចញេ
ជមយួេគ �បែហលខញុ ំ�ចរកេឃញេនះជអ�ីែដលបននិយយអំពី។ មនមន កជ់
�គីស�បរស័ិទជកច់បស់ េហយអនកេផ�ងេទ តកជ៏ជនកំពុតែដរ។ ដូេចនះខញុ ំគិត “េនះ
ជអ�ី? អូ” ខញុ ំនិយយ “�ពះេអយ �បែហល—�បែហលមនអ�ីខុសជមយួទូលបងគំ។”
េហយខញុ ំនិយយ ជអនកមូល�� ន�គឹះនិយម “េនះនឹង…�តវេឃញកនុង �ពះគមពរី។ �
�តវែតដូេចនះ។”
116 ចំេពះខញុ ំ �គបយ៉់ងែដលេធ�េឡង�តវែតេចញពី�ពះគមពរី េបមនិដូេចនះេទ �មនិ
�តវេឡយ។ �តវែតេចញមកពីេនះ។ ��ចបង� ញ�ម�ពះគមពរី មនិែមនេចញពី
កែន�ងែតមយួេនះេទ ប៉ុែន���តវែតេចញមកពី�ពះគមពរី។ ខញុ ំេជ �យ៉ងដូេចនះ។ �
�តវែតសីុគន េហយចងភជ បជ់មយួ�ល់ខគមពរី េបមនិដូេចនះខញុ ំមនិេជ េទ។ េហយ
េ�ពះែតប៉ូលនិយយ “េទះេទវ�មកពី�ថ នសួគ ៌ �បកសដំណឹងល�េផ�ងេទ ត
ចូរេ�យ�តវប�� �រចុះ។” ដូេចនះខញុ ំេជ ដល់�ពះគមពរី។

េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិ�ចេឃញអ�ីដូចេ កនុង�ពះគមពរីេឡយ។”
117 ពីរឆន េំ�កយមក បនទ បពី់ខញុ ំបតប់ង�់បពនធខញុ ំ និងអ�ីៗ�គបយ៉់ង ខញុ ំេ �គីន
មលី (Green’s Mill) ជកែន�ងតូចចស់របស់ខញុ ំ គឺេ ទីេនះ អធិ�� ន។ �តលប់
េ �� ងរបស់ខញុ ំវញិេ ទីេនះ�បែហលពីរ ឬ បីៃថងកន�ងេ �គឺពីរៃថងេហយ។
ខញុ ំេដរេចញេ េដមបរីកដេង�មបន�ិច ដេង�មខយល់។ េពលខញុ ំេដរេចញេ ទីេនះ
�ពះគមពរីរបស់ខញុ ំទុកេ ទីេនះេលេឈដូចអនកចូលមកអ ច ឹង។ េដមេឈចស់
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មយួដួលចុះមនជំពមេ ទីេនះ។ ឥឡូវ អនក…មន ជំពម េ ពីមុខដូចេនះ
េដមេឈេផ�កចុះ។ េហយខញុ ំ�ចកគវេលេឈេនះ េហយេដកទីេនះេពញមយួ
យប់ េមលេមឃដូចេនះ ៃដរបស់ខញុ ំ�កែ់បបេនះេហយជួនកលេដកលកេ់ដកេល
េឈយ៉ងេនះ េហយជួនកលេដកលកេ់ដកេលេឈយ៉ងេនះ អធិ�� ន។ េ
ទីេនះពីរបីៃថង មនិបរេិភគ មនិហូប ឬផឹកផង េ ែតអធិ�� ន។ េហយខញុ ំេដរេចញ
េ េ�ក េដមបទីទួលខយល់�សស់ េ េ�ក�� ង េ ទីេនះ�តជកេ់សម។

118 ដូេចនះបនទ បម់កខញុ ំេចញេ�ក េហយទុកគមពរី�ពះគមពរីកែន�ងបន�កពី់ម�លិ
េហយក�៏តលបេ់ េហេ�ពរ ជំពូក៦។ េហយខញុ ំេផ�ម�ន� “ចូរេយងទុកសិន…
េល…បន�េ កែន�ងឥតេខច ះ មនិែមនេផ�កម�ងេទ ត េល�គឹះករែកែ�បចិត� និង
កិចចករែដល�� ប ់ និងមនជំេន  ចំេពះ�ពះជមច ស់” េហយបន�។ “�មនិ�ច
េ រចួេទ ចំេពះករទងំេនះែដលធ� បប់ំភ�មឺ�ងេហយ អនកចូលរមួៃនអំេ�យទន
�ថ នសួគ ៌និងករ��ស់េ ” េហយបន�។ ប៉ុែន�និយយ “ប៉ុែន�បន�  និងេដមបន�
ែកបរេនះចំេពះករបដិេសធ ចុងប ចប…់ទឹក…េភ� ងមកេរ យៗេលែផនដី េដមប ី
តុបែតង� និងេរ បចំ�ស�មបអ់�ីែដលជ—ជែកបរនឹងករបដិេសធែដរ ជមយួ
បន�  និងេដមបន�  ករប ចបរ់បស់�គឺ�តវបេ ឆ ះ។”

េហយមនអ�ីេកតេឡង “វ ៉សូៗៗៗៗៗ!”

119 ខញុ ំគិត “េនះែហន។ ខញុ ំនឹងលឺពីអ�ីែដលគត…់គត�់ស់ខញុ ំេ�យភញ កេ់ ទីេនះ
គតេ់រ បចំេ�យខញុ ំនូវនិមតិ�មយួឥឡូវេនះ។” ខញុ ំចទីំេនះេ ចុងគល់េឈ េហយ
ច។ំ ខញុ ំេ�កកេហយេដរេ វញិេ មកេឡងចុះ។ េដរ�តលប ់គម នអ�ីេកតេឡង។ េដរ
�តលបេ់ �� ងវញិ គម នអ�ីេកតេឡងេទ ត។ ខញុ ំឈរទីេនះ ខញុ ំគិត “បទ េនះជអ�ី?”

120 ខញុ ំេដរេ កន�់ពះគមពរីខញុ ំម�ងេទ ត េហយអូ ខញុ ំបនេឃញ�ពះគមពរីម�ង
េទ តេហយ។ ខញុ ំេរ សេឡង េហយគិត “េតមនអ�ីេនះែដល�ទងច់ងេ់�យខញុ ំ�ន?”
ខញុ ំបន� េ �នេ េ�កមអំពី “ករែកែ�បចិត�ចំេពះ�ពះជមច ស់ និងជំេន ” េហយ
បន� េហយ�ន�ចចុះេ�កមមកកែន�ងែដលនិយយថ “េភ� ងធ� កម់កញយៗេល
ែផន ដី េដមបតុីបែតង និងេរ បចំ�ស�មបអ់តថនយ័ៃនករេនះ េ ទីេនះ ប៉ុែន�បន�
និងេដមបន� ែដលេ ែកបរនឹងករបដិេសធនឹង�តវដុតេចល។” េហយ អូ �ដូចជ
អ�ងនខញុ ំអ ច ឹង!
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121 េហយខញុ ំគិត “�ពះអមច ស់ េត�ទងនឹ់ង�បទននិមតិ�អ�ីមកទូលបងគំ…” ខញុ ំេ
ទីេនះេដមបសួីរ�ទងពី់អ�ីេផ�ងេទ ត។
122 ដូេចនះអ�ីទងំអស់ េ ពីមុខខញុ ំ ខញុ ំេឃញពិភពេ�កវលិ េហយ�ជថសមូល
ផង ។ េហយទីេនះមនមនុស�ែសបកសមន ក ់ កបលេងបេឡង េ�ពះ�គបពូ់ជ
ដូចេនះ។ េហយេពលេ�កេ �មក� គឺដូចជេ�កេ េលភនអំ ច ឹង ទីេនះ
កម៏នបុរសមន ក ់ េទ តមកពីេ�កយេ�ក េស� កេខម េ�យេ�នកបលចុះ េ�ពះ
�គបពូ់ជ។ េហយ េពល�គបពូ់ជល�ដុះេឡង �ជ�សវ�ឡី េហយេពល�គបពូ់ជ
��កកដុ់ះេឡង�ជ�សែង។
123 េហយកម៏នភព �ងំសងួតេ េលែផនដី េហយ�សវ�ឡីមនកបលេងយ
េឡង េសទរែតអន��យ េ�ពះ�តវករទឹក។ េហយខញុ ំបនេឃញមនុស�ទងំអស់
េលកៃដេឡងអធិ�� នេ �ពះជមច ស់េ�យ�ទងប់ ជូ នទឹកេភ� ងមក។ េហយ
ខញុ ំេឃញ�សែងេ�នចុះ េ�នរកទឹក។ េហយបនទ បម់ក កម៏នពពកធំចូលមក
េហយេភ� ងកប៏ង�ុរចុះ។ េពលេនះ �សវ�ឡីតូចៗែដលដួលទងំអស់ “សេម�ង
វសីៗ” េ�កក�តងេ់ឡង។ �សែងតូចៗេ ឯមខ ងេទ ត “សេម�ងវសីៗ” កឈ៏រេឡង
ែដរ។

ខញុ ំគិត “ែមន េនះជអ�ី?”
124 េពលខញុ ំ�តលបម់កខ�ួនឯងវញិ។ េនះកយ៉៏ងេនះែមន។ េភ� ងដូចគន ែដល
េធ�េ�យ�សវ�ឡីដុះ េហយកេ៏ធ�េ�យ�សែងដុះែដរ។ េហយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
�ចធ� កេ់លពួកមនុស� េហយ�ច�បទនពរមនុស�កំពុតដូច�បទនពរដល់
អនកដៃទ។�ពះេយសូ៊វមនបនទូល “េ�យផលែផ�របស់េគអនកនឹង�គ ល់ពួកេគ។”
ចំ�ំមនិថេគែ�សក ឬេគរកី�យ ប៉ុែន� “េ�យផលែផ�របស់េគ អនកនឹង�គ ល់
េគ។”
125 ខញុ ំនិយយ “អនកេ ទីេនះ!” “ខញុ ំយល់េហយ �ពះអមច ស់េអយ។” ខញុ ំនិយយ
“ដូេចនះេនះពិតជេសចក�ីពិត។” មនុស�េនះ…�ទង�់ច�បទនអំេ�យទន េទះ
េគមនិ�គ ល់�ពះជមច ស់កេ៏�យ។
126 ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំរះិគនេ់ពកេលករនិយយភ�ដៃទ អនកេឃញេទ។ ប៉ុែន�ៃថងមយួ
បនទ បម់ក �ពះជមច ស់បង� ញេ�យេឃញថ ខញុ ំ�តវែមន!
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127 ខញុ ំេធ�បុណយ�ជមុជទឹកេ ទេន� េ ទេន�អូ�យ៉ូ ស�មបអ់នកេជ ថមី េពល
ខញុ ំ�ជមុជទឹកេ�យអនកទី១៧ ដូចែដលខញុ ំបនចបេ់ផ�ម�ជមុជដំបូង ខញុ ំនិយយ
“�ពះវរបិ� េ�យទូលបងគំ�ជមុជទឹកដល់េគ សូម�ទង�់ជមុជេគេ�យ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធ។” ខញុ ំចប់េ់ផ�ម—�កេ់គចូលកនុងទឹក។

128 េហយេពលេនះខយល់គួចមកពីេលេមឃ េហយកម៏នពន�ឺភ�ែឺចងចងំមក។
មនមនុស��បរ់យនកេ់ ឯេឆនរនេម៉ង២រេស ល ែខមថុិន។ េហយ�ក៏
�ល�លដល់កែន�ងែដលខញុ ំេ ។ សេម�ងនិយយេចញពីទីេនះ េហយនិយយ
ថ “ដូចជយ៉ូ�នបបទីសទែដល�តវប ជូ នមកជដំេណ រ មុនករមកដល់
េលកទីមយួរបស់�ពះេយសូ៊វ អនកនឹងទទួល…�រែដលនឹងនដំំេណ រមុន ៃនករ
យងមក ជ េលកទីពីរ។” េហយ�ដូចជបន� ចខញុ ំេ រកេសចក�ី�� បអ់ ច ឹង។

129 េហយខញុ ំ�តលបម់កវញិ េហយមនុស�ទងំអស់េ ទីេនះ អនក—អនក
អនកេធ�ករខងស�េ�ហធតុ េហយពួកឱសថករ ី េហយពួកេគទងំអស់េ
េឆនរ។ ខញុ ំបន�ជមុជទឹកេ�យពួកេគពី�បែហល២០០ េ ៣០០នកេ់ �ង ច
េនះ។ េហយេពលពួកេគយកខញុ ំេចញ ទញខញុ ំេចញពីទឹកមកពួកចស់ទុំបនេឡង
េ  ពួកេគសួរខញុ ំ និយយថ “េតពន�ឺេនះមននយ័យ៉ង�?”

130 �កមមនុស�យ៉ងធំមកពី�ពះ—�ពះវ�ិរហគិល េអជ បបទីសទ (Gilt Edge
Baptist) និង�ពះវ�ិឡូន�� រ (Lone Star) េ ទីេនះ េហយពួកេគជេ�ចន
េ ទីេនះ ពួកេគចបេ់ផ�មែ�សក េពលេគេឃញេរ ងេនះេកតេឡង គឺមនមនុស�
ដួល។

131 េកមង�សីមន ក ់ ែដលខញុ ំពយយមយកេចញពីទូក អងគុយទីេនះពក�់វងូតទឹក
ជ�គៃថង�ទិតយកនុង�ពះវ�ិរ េហយខញុ ំនិយយ “អនកមនិេចញមកេទឬអី ម៉ជី
(Margie)?”

នងនិយយ “ប៊លីលី ខញុ ំមនិបចេ់ចញេទ។”

132 ខញុ ំនិយយ “�តវេហយ អនកមនិចបំចេ់ទ ប៉ុែន�ខញុ ំមនករេគរព�គប�់គន់
ស�មបដំ់ណឹងល� េដមបេីចញពីកែន�ងែដលខញុ ំ�ជមុជទឹក។”

នងនិយយ “ខញុ ំមនិបចេ់ចញេនះេទ។”



រេប បែដលេទវ�មកចំេពះខញុ ំនិងេបសកកមម 27

133 េហយេពលនងេ ទីេនះ នងេសចកក�ឹក និងេសចចំេពះខញុ ំែដល�ជមុជទឹក
េ�ពះនងមនិេជ េលករ�ជមុជទឹកេឡយ ដូេចនះេពលេទវ�របស់�ពះមច ស់យងចុះ
មក នង�តវបនេបះចូលកនុងទូក។ បចចុបបននេកមង�សីេនះេ កនុងមនទីរេពទយវកិលចរ ិ
ក។ ដូេចនះ អនកមនិ�ចេលងជមយួ�ពះជមច ស់េឡយ។ េឃញេទ? ឥឡូវ បន�
េទ ត… េកមង�សី�� តមន ក ់បនេចញេ ផឹក ក�៏តវទទួលករ�យេ�យដប េ�យ
—េ�យដប��េប  មុតេលមុខរបស់នង។ អូ នងក� យជមនុស�េមល េ គួរ
េ�យញេញត! េហយេនះជេរ ងពិតែដលបនេកតេឡង។

134 េហយ�មែខ�ដំេណ រជីវតិខញុ ំចុះមក ខញុ ំេឃញថ េឃញថមនចលន
េឃញថនិមតិ� រេប បែដលករទងំេនះេកតេឡង។ េ�កយបន�ិចមក �ចបរ់ខំន
ខញុ ំខ� ងំ�ស់េហយ�គបគ់ន �បបខ់ញុ ំថ �ជេរ ងខុស។ េហយខញុ ំេចញេ ទ នទ េំជង
េលដីម�ងេទ ត េ កែន�ងែដលខញុ ំែតងអធិ�� ន។ េហយខញុ ំ…មនិថប � ប៉ុ�� េទ
ខញុ ំេ ជបនឹ់ងករអធិ�� ន សំុកុំេ�យករេនះចូលដល់ខញុ ំ ែតេទះជយ៉ង�
�េ ែតមក។ េហយដូេចនះខញុ ំ�គនែ់ត…ខញុ ំគឺ—ខញុ ំគឺជេមៃ�ពកនុងរដ�អិនេឌ �យ�
(Indiana)។ េហយខញុ ំចូលមក មនមនុស�មន កអ់ងគុយទីេនះ ជមយួប�ូនអនកេលង
ពយណូកនុងេ�ងឧេបសថ។ េហយគតនិ់យយ “ប៊លីលី (Billy) េតអនកនឹងេឡង
េ ម៉ឌីសុន (Madison) ជមយួខញុ ំេ ៃថងេនះេទ?”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិ�ចេ បនេទ ខញុ ំ�តវេ កនុងៃ�ព។”

135 េហយខញុ ំ…�គនែ់តមកផទះ េ�ះែខ��ក�៉តេ់ចញ �ក�៉តក់េំភ�ង និងរបស់របរ
េហយមូរៃដ�វ។ េយងរស់េ កនុងផទះតូចមយួមនបនទបពី់រ េហយខញុ ំបនសំ�ត
និងេរ ប��រទទួលទនរចួេហយ។ េហយខញុ ំសំ�ត េហយេដរជំុវញិផទះ េ�កម
េដម—េដមម៉បភល េហយេនះមនអ�មីយួេចញមក “វ ៉សូៗៗៗ!” េហយេសទរែត
សន�បេ់ េហយ។ េហយខញុ ំេមល េហយខញុ ំដឹងថ �ម�ងេទ តេហយ។

136 ខញុ ំចប�់ងំជំ�ន េហយគតេ់�តេចញពី�ន និងរតម់ករកខញុ ំ និយយ “ប៊ី
លលី អនកសន�បេ់ហយឬ?”

ខញុ ំនិយយ “មនិអីេទ េ�ក។”

គតនិ់យយ “មនេរ ងអ�ីឬ ប៊លីលី?”



28 បង�បស �បន�ំ

137 េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិដឹងែដរ។” ខញុ ំនិយយ “េ ចុះបង�បស មនិអីេទ
អរគុណ។”
138 �បពនធខញុ ំេចញមក េហយយកទឹកមយួផ�ិល នងនិយយ “បងសម� ញ់
មនេរ ងអ�ី?”

ខញុ ំនិយយ “មនិមនអីេទ អូនសម� ញ់។”
139 ដូេចនះនងនិយយ “មកឥឡូវ ហូប��រេពល�ង ចេហយឬេ ” េហយនង
�កៃ់ដនងជំុវញិខ�ួនខញុ ំ ពយយមនខំញុ ំចូលេ កនុង។
140 ខញុ ំនិយយ “អូនសម� ញ់ បង—បងចង�់បបអ់ូនេរ ងខ�ះ។” ខញុ ំនិយយ “អូន
េ ពួកេគមក និង�បបេ់គថ បងមនិេ េទ�ង ចេនះ។” ខញុ ំនិយយ “េម�
(Meda) ជទី�ស�ញ់។” ខញុ ំនិយយ “បងដឹងថកនុងចិត�បង�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ
�គីស�។ បងដឹងថ បងឆ�ងពីេសចក�ី�� បម់កឯជីវតិ។ ប៉ុែន�បងមនិចងេ់�យ
�រក� េធ�អ�ីកនុងជីវតិបងេទ។” េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិ�ចបន�ជីវតិ ខញុ ំដូេចនះេទ ខញុ ំ
ដូចជ អនកេទស។” ខញុ ំនិយយ “េ េពលករទងំេនះេ ែតបន�េកត េឡង េរ ង
ដូេចនះ េហយនិមតិ�េនះចូលមក េហយបន�ដូេចនះ។ ឬ �ជអ�ីក៏ េ�យ” ខញុ ំនិយយ
“�េកតេឡងចំេពះខញុ ំ។” ខញុ ំមនិដឹងថ �ជនិមតិ�េឡយ។ ខញុ ំកម៏និេ �ថជនិមតិ�
ែដរ។ “េនះជករលង�់ម រតី” ខញុ ំនិយយ “បងមនិ�គ ល់�ជអ�ីេទ។ េហយ អូន
សម� ញ់ បង—បង—បង—បងមនិចងវ់េង�ងជមយួេរ ងេនះេឡយពួកេគ—ពួក េគ
�បបប់ងថ�ជ�រក�។ េហយបង�ស�ញ់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”
141 “អូ” នងនិយយ “ប៊លីលី បងមនិគួរ�� បអ់�ីែដលមនុស�េនះ�បបប់ង
េឡយ។”
142 ខញុ ំនិយយ “ប៉ុែន� អូនសម� ញ់ េមលេ អនកអធិបបយដៃទេទ ត។” ខញុ ំនិយយ
“បង—បង មនិ�តវករ�េទ។” ខញុ ំនិយយ “បងេ កែន�ងបងកនុងៃ�ពវញិ។ បង
មនលុយ�បែហល១៥ដុ�� រ អូនែថទបំ៊លីលី ផង។” ប៊លីលី ជេកមង�បស
តូចមយួេពលេនះ កជ៏មតិ�តូចែដល។ ខញុ ំនិយយ “អូន—អូនយក…េនះជ
ករ�គប�់គនេ់ហយស�មបអ់ូន និងប៊លីលី រស់េ មយួរយៈ។ េ ពួកេគមក
េហយ�បបព់ួកេគថ បងនឹង—បងនឹង�បែហល�តលបម់កៃថងែស�ក េហយក៏
�បែហលមនិ�តលបម់កវញិផង។ េបបងមនិមកវញិេ �បៃំថងេ�កយមក រក
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មនុស�េផ�ង ជំនួសបងចុះ។” េហយខញុ ំនិយយ “េម� (Meda) បងនឹងមនិ
េចញពីៃ�ពរហូត�ពះជមច ស់សនយនឹងបងថ �ទងនឹ់ងយកករេនះេចញ ពីបង
មនិេ�យ�េកតេឡងម�ងេទ តេឡយ។” គិតពីករមនិដឹងមនិលឺ ថមនុស�េនះជ
យ៉ង�ចុះ!
143 េហយខញុ ំេឡងេ យបេ់នះ។ �តលបេ់ បនទបតូ់ចចស់ ជៃថងបនទ ប់
េពលេនះ�ងយឺតបន�ិច។ ខញុ ំ�តវេ ជំររំបស់ខញុ ំេ ៃថងបនទ ប ់ េឡងេ …ឆង យេ
េលភន ំ ឬ កូនភន ំ គឺ េ ៃ�ពែដលេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិេជ ថ េអហ�.ប៊.ី�យ (F.B.I)
�ចរកខញុ ំេឃញេ ទីេនះេទ។ ដូេចនះេ កនុងខទមងងឹតតូចេនះ…ខញុ ំបនអធិ�� ន
េពញមយួរេស លេនះ េ�ពះថងងឹត�ជលេ េហយ។ ខញុ ំអធិ�� ន ក�៏ន�ពះគមពរី
ែដល�តងេ់នះ និយយថ “វ ិ ញ ណរបស់ពយករនឹីង��ស័យេលពយករេីនះ។”
ខញុ ំមនិ�ចេចញមកេ�កបន។ ដូេចនះ�គឺងងឹត�ស់កនុងខទមេនះ។
144 កែន�ងខញុ ំធ� ប�់កអ់នទ ក ់ េពលខញុ ំេ ជេកមង កេ៏ មនែខ�អនទ កេ់ ទីេនះ
េ េឡយ ខញុ ំេឡងេ ទីេនះ េហយសទូច�តី ទងំេ ទីេនះមយួយប។់ ខទមចស់
�ទឌេ�ទមមន�យុកលជេ�ចនឆន មំកេហយ។ �បែហលជធ� បម់នអនកជួល
េ ទីេនះផងពីមុនមក។
145 េហយខញុ ំ—ខញុ ំចេំ ទីេនះ។ ខញុ ំគិត “ល�។” បន�ដល់េម៉ងមយួ េម៉ងពីរ េម៉ង
បីេពល�ពឹក ខញុ ំេដរេលចុះេឡងឥដ� េដរេ េដរមក។ ខញុ ំអងគុយបន�ិចេលេជងម៉ចស់
តូចមយួេ ទីេនះតូច…មនិែមនជេជងម៉េទ ជ�បអបម់យ៉ងតូចចស់មយួ។
េហយខញុ ំអងគុយទីេនះេហយខញុ ំគិត“ឱ�ពះជមច ស់ េហតុអ�ី�ទងេ់ធ�ករេនះចំេពះទូល
បងគំ?” ខញុ ំនិយយ “�ពះបិ��ទង�់ជបេទថទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង។់ �ទង�់ជប
េហយថទូលបងគំ �ស�ញ់�ទង!់ េហយទូលបងគំ—ទូលបងគំ—ទូលបងគំមនិចង់
េ�យ�រក�ឃំទូលបងគំេឡយ។ ទូលបងគំមនិចងេ់�យេរ ងេនះេកតេឡងចំេពះ
ទូលបងគំេឡយ។ សូម�ពះអងគ កំុេ�យ�េកតេឡងចំេពះទូលបងគំេឡយ។”
146 ខញុ ំនិយយ “ទូលបងគំ—ទូលបងគំ�ស�ញ់�ទង។់ ទូលបងគំមនិចងេ់
�ថ ននរកេឡយ។ អ�ីជ�បេយជនដ៍ល់ទូលបងគំែដលអធិបបយនិងពយយម
េហយ�ក ់ ករ�បឹងែ�បងទូលបងគំេនះេបទូលបងគំមនកំហុស? េហយទូលបងគំ
កម៏និនែំតទូល បងគំ េ �� ននរកេឡយ ទូលបងគំដឹកនមំនុស�ដៃទ�បព់នន់ក់
ខុសែដរ។” ឬ �បរ់យនកក់នុងជីវតិរបស់េគ។ េហយ ខញុ ំនិយយ…ខញុ ំមនពន័ធកិចចធំ
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មយួ។ េហយខញុ ំ និយយ “ពិតែមនេហយ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិែដលចងេ់�យ�េកតេឡងម�ង
េទ តេទ។”
147 េហយខញុ ំអងគុយេលេជងម៉។ េហយ�គនែ់តអងគុយេនះ អូ អងគុយរេប ប
យ៉ងេនះ គឺយ៉ងេនះឯង។ េហយកនុងេពលេនះ ខញុ ំេឃញពន�ឺភ�បឹែភ�តកនុងបនទប។់
េហយខញុ ំគិត មននរ�មន ក ់ មកេ�យយកពិលមកជមយួ។ េហយខញុ ំេមលជំុ
វញិ េហយខញុ ំគិត“ល�…”េហយ�េ ទីេនះ េ ពីមុខខញុ ំ។ បនទះក� េឈចស់េលឥដ�។
េហយ�េ ទីេនះ េ មុខខញុ ំ។ �ជច ងក នចស់េ េក ន�ជង �ចក់បលេចញ
េហយ។ េហយ—េហយេ ទីេនះ មន—មនពន�ឺេលឥដ�េហយខញុ ំគិត“ល� េនះ ជ
អ�ី? ល� េនះមនិគួរេចញមកេ�ះ…”
148 ខញុ ំេមលជំុវញិ។ េហយេ ពីេលខញុ ំ េនះមនពន�ឺដូចគន  េ ពីេលខញុ ំ េ ពយរូ
ដូចេនះ។ ពទ័ធជំុវញិដូចជេភ�ង �មនពណ៌�បេភទជតបងូមរកត បន� “វ ៉សូៗៗ វ ៉សូ
ៗៗ វ ៉សូៗៗ!” យ៉ងដូចេនះ េ េល�េនះ ដូចេនះ។ េហយខញុ ំេមលេ េនះ។ ខញុ ំ
គិត “េនះជអ�ី?” ឥឡូវ �េធ�េ�យខញុ ំខ� ចេហយ។
149 ខញុ ំលឺមនអនកចូលមក [បង�បស�បន� ំ េធ���បម់ន កែ់ដលេដរ—Ed។]
�គនែ់តេដរប៉ុេ�� ះ គឺេដរេជងទេទ។ េហយខញុ ំបនេឃញេជងរបស់មនុស�មន ក់
ចូលមក។ េ កនុងបនទបេ់នះងងឹតទងំអស់ ប៉ុែន�ទីេនះមនពន�ឺភ�ចុឺះមក។ េហយ
ខញុ ំេឃញេជងមនុស�កំពុងចូលមក។ េពលគតចូ់លមកដល់បនទប ់ េដរេឡងមក
គតជ់មនុស��បែហល…េមលេ មនទំងន ់�បែហល២០០េផន។ គតេ់�បៃដ
យ៉ងេនះ។ ឥឡូវ ខញុ ំបនេឃញថ �េ កនុងខយល់គួច ខញុ ំបនលឺពកយនិយយ
មកកនខ់ញុ ំ េហយេឃញ�ជទ�មងព់ន�ឺ ប៉ុែន�ជេពលដំបូងខញុ ំបនេឃញទ�មង់
េនះ។ �បនេដរមករកខញុ ំកនែ់តជិត។
150 ល� មតិ�េ�ម ះ�តងេ់អយ ខញុ ំ—ខញុ ំគិតថេបះដូងរបស់ខញុ ំេធ�េ�យខញុ ំប�ជយ័។ ខញុ ំ…
�គនែ់ត�សៃម!៉ �កខ់�ួនអនកេ ទីេនះ ខញុ ំេធ�េ�យអនកមន�រមមណ៍ដូចគន ។ អនក
�បែហលេធ�ជឪពុកយូរជងខញុ ំផង �បែហលជក� យជ�គិ�ទ នយូររជងខញុ ំផង
ប៉ុែន��េធ�េ�យអនកមន�រមមណ៍ែបបេនះ។ េ�ពះបនទ បព់ីករចូលមក�បរ់យ
ដង �បនេធ�េ�យខញុ ំក� យជពិករេពលែដលបនមកជិតខញុ ំ។ �ជួនកល �
េធ�េ�យខញុ ំ…ខញុ ំេសទរែតសន�បផ់ង �គនែ់តេខ�យ េពលខញុ ំេចញពីេវទិកជេ�ចន
ដង។ េបខញុ ំេ យូរ ខញុ ំនឹង�� បទ់ងំ�សង។ ខញុ ំធ� បឲ់យេគដឹកខញុ ំរយៈេពលជេ�ចន



រេប បែដលេទវ�មកចំេពះខញុ ំនិងេបសកកមម 31

េម៉ង ខញុ ំមនិដឹងថខ�ួនខញុ ំេ ឯ�ផង។ េហយខញុ ំមនិ�ចពនយល់�ែដរ។ �ន
េ កនុង�ពះគមពរី ខញុ ំនឹងពនយល់� ថ�ជអ�ី។ ខគមពរីនិយយដូេចនះ!

151 ដូេចនះខញុ ំអងគុយទីេនះ និងេមលេ គត។់ ខញុ ំ—ខញុ ំេលកៃដដូចយ៉ងេនះ។
គតស់ម�ងឹេមលខញុ ំេ�យរកី�យ។ ប៉ុែន�គតម់នសេម�ងធំគតនិ់យយ “កុំខ� ច
ខញុ ំជអនកែដល�តវបនប ជូ នមកពីវត�មនៃន�ពះដ�៏ពះេច�� ។” េហយេ េពល
ែដល សេម�ងេនះបន�ឺេឡង សេម�ងេនះ ដូចជសេម�ងនិយយមកខញុ ំ កលខញុ ំេ
�យុ២ឆន ែំដរ។ ខញុ ំដឹងថេនះជ�ពះអងគ។ េហយខញុ ំគិត “ឥឡូវ…”

152 េហយលឺ�។ ឥឡូវ�� បក់រសនទន។ ខញុ ំនឹង�សងសំ់ដីមកឲយបនល�បំផុត
�មែត�ចេធ�េ បន េ�យដឹង មយួពកយមយួពកយ េ�ពះខញុ ំចបំនតិច។

153 គត…់ខញុ ំនិយយ…េមលេ គតយ៉់ងេនះ។ គតន់ិយយ “កុំខ� ច” �ង ត់
បន�ិច និយយ “ខញុ ំ�តវបនប ជូ នមកពីវត�មនៃន�ពះដម៏នេច��  េដមប�ីបប់
អនកពីកំេណ តពិេសសរបស់អនក…” ដូចអនកដឹងេហយអំពីកំេណ តរបស់ខញុ ំ។ ជ
ពន�ឺដែដលេ េលខញុ ំ េពលខញុ ំេកតដំបូង។ េហយដូេចនះគតនិ់យយ “កំេណ ត
ពិេសសរបស់អនក ករយល់�ចឡំកនុងជីវតិ បនចង�ុលបង� ញថ អនក�តវេ ទូទងំ
ពិភពេ�កទងំមូល និងអធិ�� នដល់អនកឈ។ឺ” េហយនិយយ “េ�យមនិគិត
ពីអ�ីែដលពួកេគមន…” េហយ�ពះបនបង� ញ។ �ពះជមច ស់ ជេ �កមៃនខញុ ំ ដឹង
េទេនះ �ទងប់ង� ញ “ជំងឺម�រកី។” និយយ “គម នអ�ីេ�ះ…េបអនកេធ�េ�យេគ
េជ អនក េហយេ�ម ះ�តងេ់ពលអនកអធិ�� ន គម នអ�ី�ចឈរមុខករអធិ�� ន របស់
អនកេឡយសូមបែីតជំងឺម�រកីកេ៏�យ។” េឃញេទ “េបអនកេធ�េ�យេគេជ ។”

154 េហយខញុ ំេឃញថ គតម់និែមនជស�តវរបស់ខញុ ំេទ គតជ់មតិ�របស់ខញុ ំ។
េហយខញុ ំមនិ�គ ល់ថេត—ថេតខញុ ំ�� ប ់ ឬ មនអ�ីេកតេឡងេពលគតម់កចំេពះ
ដូចេនះ។ េហយខញុ ំនិយយ “ល� េ�ក” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំគឺ…” អ�ីែដលខញុ ំដឹងអំពីករ
េ�បសេ�យជ និង ជអ�ីែដលខញុ ំគិតដូេចន ះអំេ�យទនទងំេនះ? ខញុ ំ និយយ
“ល� េ�ក ខញុ ំគឺជ…ខញុ ំ—ខញុ ំគឺជអនក�កមន ក។់” េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំេ កនុងចំេ�ម
�បជជនខញុ ំ ខញុ ំ—ខញុ ំរស់េ ជមយួ�បជជនខញុ ំែដល�កី�ក។ ខញុ ំមនិបនេរ នសូ�ត
េទ។” េហយខញុ ំនិយយ“េហយខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ច ពួកេគមនិ—ពួកេគមនិយល់ពីខញុ ំ
េឡយ។” ខញុ ំនិយយ “ពួកេគ—ពួកេគ—ពួកេគមនិ�� បខ់ញុ ំេឡយ។”
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155 េហយគតនិ់យយ “ដូចពយករមី៉ូេសទទួលបនអំេ�យទនចំនួនពីរ
ទីសមគ ល់េ�ចន” េលសពីេនះ “េដមបបីង� ញភព�តឹម�តវពន័ធកិចចេ�ក េនះ
អនកទទួលបនចំនួនពីរែដរ—ដូេចនះអនកនឹងទទួលអំេ�យទនពីរ េដមបបីង� ញពី
ភព�តឹម�តវៃនពន័ធកិចចអនក។” គតនិ់យយ “មន កក់នុងចំេ�មពួកេគនឹងគឺអនកនឹង
មនមនុស�ែដលអនកអធិ�� នេ ករ�កៃ់ដ េ�យៃដេឆ�ង និងខង�� ំ” េហយ
និយយ “េហយេ េសង ម េហយនឹងមន…នឹងមនករបះ៉ពល់ ខងរបូកយ
ែដលនឹងេកតេឡង េល�ងកយអនក។” េហយនិយយ “បនទ បម់កអនកអធិ�� ន។
េបេចញបតជំ់ងឺកេ៏ចញពីមនុស�ែដរ។ េប�មនិេចញេទ�គនែ់តសំុ�ពះពរ េហយ
េដរ េចញចុះ។”

“ល�” ខញុ ំនិយយ “េ�ក ខញុ ំខ� ចែតពួកេគនឹងមនិទទួលខញុ ំ។”
156 គតនិ់យយ “េហយករបនទ បនឹ់ងមន េបេគមនិ�� បពី់ករេនះេទ ដូេចនះ
េគនឹង�� បលឺ់ករេនះវញិ។” និយយ “នឹងមនេពលមកដល់ អនកនឹងដឹងពីចិត�
សមង តរ់បស់េគ។” និយយ “ករេនះេគនឹង�� ប។់”
157 “ល�” ខញុ ំនិយយ “េ�ក េនះជេហតុផលែដលខញុ ំេ ទីេនះនេពលយបេ់នះ។
ខញុ ំ�តវបនបុព�ជិត�បបថ់ ករទងំេនះែដលេកតេឡងេនះ �ជករខុសេហយ។”
158 គតនិ់យយ “អនកេកតមកេលេ�កេនះ សំ�បេ់គលបំណងេនះេហយ។”
(េឃញេទ “អំេ�យទននិងករ��ស់េ េ�យមនិមនករែកែ�បចិត�។”) គត់
និយយ “អនកេកតមកេលេ�កេនះសំ�បេ់គលបំណងេនះេហយ។”
159 េហយខញុ ំនិយយ “ល� េ�ក” ខញុ ំនិយយ “េនះ បុព�ជិត�បបថ់ �េនះ �
ជ វ ិ ញ ណ—�រក�។” េហយខញុ ំនិយយ “ពួកេគ…េហតុេនះជេហតុផលទូលបងគំ
អធិ�� នេពលេនះ។”
160 េហយេនះជអ�ីែដលគត�់សងសំ់ដីនិយយចំេពះខញុ ំ។ គតចូ់លមកទកទ់ង
ជមយួខញុ ំពីករយងមក របស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វ កនុងករយងមកជេលកទីមយួ
របស់�ទង ់េហយខញុ ំនិយយថ…
161 េរ ងចែម�កគឺ មតិ�ជេ�ចន…ល� ខញុ ំនឹងឈប�់តងេ់នះមយួនទី �តលបេ់ វញិ។
អ�ីែដលេធ�េ�យខញុ ំកនែ់តខ� ចេទ ត �គបេ់ពលែដលខញុ ំជួប�គទយ ពួកេគនឹង
សមគ ល់ពីេរ ងែដលេកតេឡង។ េហយេនះ�ចជ…�េសទរែតសម� បខ់ញុ ំផង។
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162 ឧទហរណ៍ មនៃថងមយួបងប�ូនជីដូនមយួខញុ ំ និងខញុ ំនគំន េ —ទកីែន�ងេលង
កំ�ន� េហយេយងជេកមងតូចេ េឡយ េដរេ ។ ដូេចនះមន�គទយចស់
មន កអ់ងគុយខងេ�ក កនុងចំេ�មតងទី់េនះ មន ស�ីេកមង �� ត ស�ីេកមង នង
អងគុយទីេនះ។ េហយេយងទងំអស់គន បន�េដរែកបរេនះ។ នងបននិយយ
“និយយ អនកមកទីេនះមយួែភ�ត!”េហយេកមង�បសទងំបីកនុងចំេ�មពួកេយងែបរ
េ នង។ េហយនងនិយយថ “អនកមន កព់ក�់វរងរពណ៌ឆនូត។” េនះគឺជខញុ ំ។
163 េហយខញុ ំនិយយ “បទ ខញុ ំឬអនក�សី?” ខញុ ំគិតថ នងចងេ់�យខញុ ំេ យក
ទឹក�កចេ�យនង ឬ អ�ីេទ ត�សេដ ងនឹងេនះ។ េហយនង— ស�ីេកមង �បែហល
េ េទបជង២០ឆន  ំ �បែហលប៉ុននឹង អងគុយទីេនះ។ េហយខញុ ំេ�កកេឡង ខញុ ំ
និយយ “បទអនក�សី េតអនក�សីមនករអ�ីែដរ?”
164 េហយនងនិយយ “និយយ អនកដឹងេទ មន—មនពន�ឺមយួេ �មអនក?
អនកេកតមកេ េ�កមទីសមគ ល់មយួ។”

ខញុ ំនិយយ “អនកមននយ័យ៉ងេមច៉?”
165 នងនិយយ “ល� អនកេកតមកេ េ�កមទីសមគ ល់មយួ។ មនពន�ឺមយួេ
�មអនក។ អនកេកតមកស�មបក់រ��ស់េ ពី�ពះជមច ស់។”

ខញុ ំនិយយ “េ េ�យឆង យពីទីេនះេ  បង�សីេអយ!”
166 ខញុ ំចបប់ន� េ�ពះម� យខញុ ំែតង�បបខ់ញុ ំថ ពួកេគជ�រក�។ គតថ់�តវ។ ដូេចនះ
ខញុ ំ… េនះបនបន� ចខញុ ំ។
167 េហយៃថងមយួ កលខញុ ំជឆម េំហគមខញុ ំេឡងេ េលរថយន��កង។ េហយខញុ ំ
េ េលរថយន��កង។ េនះែតងជទីសំគល់ៃន�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំបនឈរេ
ទីេនះមននវកិមន កេ់ ពីេ�កយខញុ ំ។ ខញុ ំេឡងេ លបត េហយខញុ ំេ  ែដនៃ�ព
ហិនរវីលិ (Henryville Forestry) េ េលរថយន�។ ខញុ ំមន�រមមណ៍ចែម�ក។
ខញុ ំ�កេលកេមលជំុវញិេនះេហយមន— ស�ីមនមឌធំទំងនធ់ងន ់ មន កអ់ងគុយទីេនះ
េស� កឈុត�� តបត។ គតនិ់យយ “អនកសុខសបបយេទ?”

និយយ “អនកសុខសបបយេទ!”
168 ខញុ ំគិតថ �គនជ់ ស�ីធមម�ប៉ុេ�� ះ អនកដឹងេទ និយយ ដូេចនះខញុ ំេ បន�…
គតនិ់យយ “ខញុ ំចងនិ់យយជមយួអនកមយួែភ�ត។”
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ខញុ ំនិយយ “បទ េ�កយយ?” ខញុ ំែបរមក។
គតនិ់យយ “អនកដឹងេទថអនកេកតមកេ�កមទីសមគ ល់មយួ?”

169 ខញុ ំគិត “មន កេ់ទ តកនុងចំេ�មពួកេគជ ស�ីកំែប�ងេទ តេហយ។” ដូេចនះខញុ ំ
េចះែតឈរេមលេ�យ�បយត័ន។ ខញុ ំមនិនិយយពកយអ�ីេទ គឺ�គនែ់តេ េសង ម…
170 គតនិ់យយ “ខញុ ំ�ចនិយយជមយួអនកមយួែភ�តបនេទ?” ខញុ ំេ បន�…គត់
និយយ “កំុេធ�អ ច ឹងអី។”
171 ខញុ ំេ បន�ចេំមល។ ខញុ ំគិត “េនះមនិែមនដូចជរេប បមនុស�សុភពេទ។”

គតនិ់យយ “ខញុ ំចងនិ់យយជមយួអនកែតមយួែភ�តេទ។”
172 ខញុ ំេ េមលបន� េហយខញុ ំមនិយកចិត�ទុក�កេ់ល ចំេពះគតទ់ល់ែតេ�ះ។
ភ� មេនះ ខញុ ំគិត “ខញុ ំេជ ថ ខញុ ំនឹងយល់ េបសិនជគតនិ់យយដូចអនកេផ�ងេទ ត។”
ខញុ ំែបរមក ខញុ ំគិត “អូ ខញុ ំ! ពកយេនះេធ�េ�យខញុ ំរ ជួ យ ខញុ ំដឹង។” េ�ពះខញុ ំស�បក់រគិត
រេប បេនះ។ ែបរេ�កយ។
173 គតនិ់យយ “�បែហល ខញុ ំពនយល់ខ�ួនខញុ ំបន�បេសរជង។” គតនិ់យយ “ខញុ ំ
ជអនកេមលេ��� ស�។”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំគិតថ អនកជអ�ី�សេដ ងេនះែដរ។”
174 គតនិ់យយ “ខញុ ំកំពុងេ �មផ�ូវរបស់ខញុ ំេ ឈកីហគូ (Chicago) េ
េមលកូន�បសខញុ ំជអនកដឹកន�ំកមជំុនំបបទីសទ។”

ខញុ ំនិយយ “បទ យយ។”
175 គតនិ់យយ“មនអនកធ� ប�់បបអ់នកថអនកេកតមកេ�កមទីសមគ ល់មយួ
េទ។”
176 ខញុ ំនិយយ “េទ យយ។” ខញុ ំកុហកគតេ់ ទីេនះេឃញេទេហយខញុ ំនិយយ…
�គនែ់តចងេ់មលអ�ី ែដលគតច់ងនិ់យយ។ េហយគតនិ់យយ…ខញុ ំនិយយ “េទ
េ�កយយ។”

េហយគតនិ់យយ “មនិ…មនិមន�គគង� ល �មន ក�់បបអ់នកេទឬ?”
ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិមនអ�ី�តវនិយយជមយួអនកដឹកនេំទ។”
េហយគតនិ់យយ “� �។”
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េហយខញុ ំនិយយ…គត—់គតនិ់យយមកខញុ ំ…ខញុ ំនិយយ “ល�…”
177 គតនិ់យយ “េបខញុ ំ�បបអ់នកភពពិត�បកដេពលអនកេកត េតអនកនឹងេជ
ខញុ ំេទ?”

ខញុ ំនិយយ “មនិេទ យយ។”
េហយគតនិ់យយ “ខញុ ំ�ច�បបអ់នកេពលអនកេកតមក។”
ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិេជ េទ។”

178 េហយគតនិ់យយ “អនកេកតេ ៃថងទី៦ ែខេម� ឆន ១ំ៩០៩ េម៉ង៥�ពឹក។”
179 ខញុ ំនិយយ “�តវេហយ។” ខញុ ំនិយយ “អនកដឹងបនយ៉ងដូចេម�ច?” ខញុ ំនិយយ
“�បប ់អនកេបកន�េនះពីេពលគតេ់កតេ េមល។”

និយយ “ខញុ ំមនិ�ចេទ។”
េហយខញុ ំនិយយ “េហតុអ�ី? េតអនក�ចដឹងេ�យរេប ប�?”

180 និយយ “េមល េ�ក។” គតនិ់យយ មុនេពលគតនិ់យយពី��� ស�
េហយគតនិ់យយ “ជេ�ចនឆន មំកេហយ…” និយយ “អនកចេំទេពលផក យ�ពឹក
មក ែដលនពំួកេ�រទងំបីេ កន�់ពះេយសូ៊វ?”
181 េហយខញុ ំកជ៏រេប បេនះែដរ អនកដឹងេទ ខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំមនិដឹងអ�ី ទងំអស់ពី
�សន។”
182 េហយគតនិ់យយ “ល� អនកបនលឺពីពួកេ��មករក�ពះេយសូ៊វ។”

ខញុ ំនិយយ “បទ។”
េហយគតនិ់យយ “ល� អ�ីេ ជេ��?”
“អូ” ខញុ ំនិយយ “ពួកេគជេ�រប៉ុេ�� ះ �មខញុ ំដឹង។”

183 គតនិ់យយ “ល� េ��ជអ�ី?” គតនិ់យយ “គឺដូចគន នឹងអនក�គ��� ស�
‘អនកេមលពី��� ស�’ េគេ ពួកេគថដូេចនះ។” េហយគតនិ់យយ “អនកដឹងេទ
មុន�ពះជមច ស់េធ�អ�ីៗកនុង—កនុងែផនដី �ទងែ់តង�បកសេ �ថ នសួគ ៌េហយេទប
េធ�េ េលែផដី។”

េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិដឹងេទ។”
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184 េហយគតនិ់យយ “ល�…” គតេ់ ពីរ ឬ បី ពីរ…ផក យបី ដូចជ ផក យ
�ពះអងគ រ ផក យ�ពហសបត ផក យសុ�ក។ �មនិែមនអ ច ឹងេទ ប៉ុែន�គតនិ់យយ
“ពួក�េដរ�មផ�ូវរបស់�េហយមករមួគន  េហយបេងកតេឡង…” និយយ “មនេ�រ
បីនកែ់ដលមកជួប�ពះអមច ស់េយសូ៊វ េហយមន កម់កពីពូជ� ំមន កម់កពីពូជសិម
េហយមន កម់កពីពូជ យ៉ែផត។” េហយនិយយ “េពលពួកេគជួបគន េ េបេថ�ហិម
ជផក យទងំបីែដលបនមក…�គបម់នុស�េ េលែផនដី។” និយយ “ពួកេគមន
អ�ីទកទ់ងជមយួផក យ។” និយយ “សួរពីនវកិមន កេ់នះេពល�ពះចន័ទេចញបត់
េហយភពេ េលេមឃេ បត ់ជំេនរមនិេ ជមយួ�ក ៏និងមកែដរ។”

ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិចបំចសួ់រគតែ់បបេនះេទ។”
185 េហយគតនិ់យយ “ល�កំេណ តរបស់អនកមន ទកទ់ងជមយួផក យ
ទងំេនះ។”

េហយខញុ ំនិយយ “ល� ខញុ ំមនិដឹងេទ។”
186 េហយគតនិ់យយ “ឥឡូវ េ�រទងំបីេនះមកេហយ។” េហយនិយយ
“េពលផក យទងំបីពួកេគ េពលពួកេគ…ពួកេគមកពីទិសេ  ខុសគន េហយជួបេ
េបេថ�ហិម។ េហយពួកេគនិយយថបនរកេឃញ េហយពិភក�គន  េហយមន ក់
មកពីែខ��ស�យ � ំសិម និង យ៉ែផត ជកូន�បសទងំបីរបស់ណូេអ។” េហយ
គតនិ់យយ “ដូេចនះពួកេគមក និងថ� យបងគំ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីស�។” េហយ
និយយ “េពលពួកេគេចញេ ។” និយយ “ពួកេគនយំកអំេ�យ និងថ� យ
ដល់�ទង។់”
187 េហយនិយយ “�ពះេយសូ៊វ�គីស�មន �ពះបនទូលកនុងពន័ធកិចច�ទងថ់ េពល
ដំណឹងល�បនផ�យដល់ចុងែផនដី (�បជជនរបស់ � ំ សិម និងយ៉ែផត)
ដូេចនះ �ទងនឹ់ងយងមកម�ងេទ ត។” េហយគតនិ់យយ “ឥឡូវ ពិភពទងំបីេនះ
ភពេ េលេមឃ�មែដល�បនេធ�ដំេណ រ…” គតន់ិយយ “ពួក�បនែបកេចញ
ពីគន  េហយ។ ពួក�មនិបនមកេលែផនដីេទ �ងំពីេពលេនះមកដឹងេទ។ ប៉ុែន�”
និយយ “�ល់េរ ង�បរ់យឆន  ំ ពួក�នឹងកត�់មរង�ងែ់បបេនះ។” េប�េលចេចញ
េ�យេឃញដល់�គ��� ស�ទីេនះ អនកនឹងដឹងថ គតក់ំពុងនិយយពីអ�ី។ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ ដូេចនះ េពលគតនិ់យយ-…និយយ “ពួកេគកត�់មរេប បេនះ។”
េហយនិយយ “កនុងកររលឹំកខួបអំេ�យទនដអ៏�ច រយែដលបន�បទនេ�យ
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មនុស�េ�ក េពល�ពះ�បទនបុ���ទង។់ េពលភពទងំេនះ�បសព�ខ�ួន ពួក�
ម�ងេទ ត េហតុអ�ី” និយយ “�ទងប់ ជូ នអំេ�យមយួេទ តដល់ែផនដី។” េហយ
និយយ “អនកជមនុស�េកតេ ចំនុច�បសព�ៃនេវ�េនះ។” េហយនិយយ “េនះ
ជេហតុផលែដលខញុ ំដឹង។”
188 ល� ដូេចនះខញុ ំនិយយ “េ�ក�សី ដំបូង ខញុ ំមនិេជ អ�ីទងំអស់។ ខញុ ំមនិែមនជ
អនក�សនអ�ីេទ ខញុ ំកម៏និចងលឺ់អ�ីពី�េទ តែដរ!” េដរេចញេ ។ េហយដូេចនះ ខញុ ំ
កតគ់តេ់�យខ�ីែបបេនះ។ ដូេចនះខញុ ំេចញេ ។
189 េហយេពល�…ខញុ ំេ ែតែកបរមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ េនះជរេប បែដល�
�ចេកតមន។ េហយខញុ ំគិត “េហតុអ�ីពួកេគជ�រក� េគ�ចេធ�ដូេចនះ?”
190 េហយ អនកអធិបបយ និយយ “េនះជ�រក�! េនះជ�រក�!” ពួកេគ
េធ�េ�យខញុ ំេជ �។
191 េហយេ យបេ់នះ េពលខញុ ំ…េពលគតសំ់េ ដូេចន ះ ខញុ ំសួរគត ់ ខញុ ំនិយយ
“ល� េហតុអ�ី�ទងំអស់ជមជឈគតិ និងអ�ីែបបេនះ េហយពួកេគជមនុស��រក�
សណ�ិ តែដលែតងែត�បបខ់ញុ ំពីេរ ងេនះ េហយពួកបុព�ជិតជបងប�ូននឹងខញុ ំ ែដល
�បប ់ខញុ ំថេនះជវ ិ ញ ណ�រក�?”
192 ឥឡូវ�� បគ់តនិ់យយ មន កេ់នះជអនកែដលពយរួេ កនុងរបូភព។ គត់
និយយ “េ�យេ�ពះពីេនះ ដូេចនះ�ឥឡូវអ ច ឹង។” េហយគតសំ់េ មកេលខញុ ំ
ថ “េពលពន័ធកិចច�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីស�របស់េយងចបេ់ផ�មេឡង អនកដឹកនំ
និយយ ‘�ទងជ់�រក�េប េសប’ ប៉ុែន��រក�និយយ ‘េ�កជបុ��ៃន�ពះ ជ
អងគបរសុិទធៃនអុី��ែអល។’ �រក�…េហយសម�ងឹេ ប៉ូល និងប�បស េពល
ពួកេគេឡងេ អធិបបយ។ ពួក�គគង� លនិយយថ ‘មនុស�ទងំេនះនែំផនដី
េ�យ�ក�បេ់ហយ ពួកេគជ�រក�ពួកេគជ—ពួកេគជ�រក�។’ េហយ�គទយ
មន កេ់ដរ�មផ�ូវរបស់នង �គ ល់ថប៉ូល និងប�បសជមនុស�របស់�ពះជ
មច ស់ និយយ ‘ពួកគតជ់មនុស�របស់�ពះជមច ស់ជអនក�បបេ់យងពីផ�ូវ ៃន
ជីវតិ។’” �តវេទ? “អនកខងវ ិ ញ ណ និង�គទយ ជមនុស��រក�ចូល។”
193 ប៉ុែន�ពួកេយងជូរ�ជិញ �ស់ជមយួេទវ� ស� រហូតដល់េយងមនិដឹងអ�ី
ទងំអស់ពី�ពះវ ិ ញ ណ។ ខញុ ំសងឃមឹថអនក�ស�ញ់ខញុ ំបនទ បពី់េនះ។ ប៉ុែន� េនះ
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គឺដូេចនះឯង។ ខញុ ំមននយ័ថ េបន៉�ខស (Pentecost) កដូ៏េចនះែដរ! េនះពិត
�ស់។ �គនែ់តែ�សក និង�មំនិែមនមននយ័ថអនក�គ ល់�ពះវ ិ ញ ណេនះ
េឡយ។
194 �ជករទកទ់ងែបបផទ ល់ខ�ួន មុខទល់មុខ េនះជអ�ីែដលអនក�តវករ។ េនះ
ជ�បេភទ�កមជំនំុែដល�ពះជមច ស់កំពុងែកត�មងេ់�យេងបេឡង េនះជករពិត
េពលពួកេគមករមួគន  និង មនអំ�ចខងឯវ ិ ញ ណ។
195 េហយេ�កសំេ ែបបេនះ។ េហយេ�ក�បបខ់ញុ ំពីរេប បែដលពន័ធកិចចយល់
�ចឡំពីករេនះ េហយប ជ កខ់ញុ ំថពន័ធកិចចមនករយល់�ចឡំពី�េហយ។ េហយ
េពលេ�ក�បបខ់ញុ ំពីេរ ងទងំអស់ និងរេប បែដល�ពះេយសូ៊វ…
196 ខញុ ំនិយយ “ល� ចុះេនះវញិ េរ ងទងំេនះែដលេកតេឡងចំេពះខញុ ំ?”
197 េហយ អនកេឃញេទ េ�កនិយយ “េនះនឹងេកនចំនួនេ�ចនេឡង និងធំ
េឡងៗ។” េហយេ�កសំេ ចំេពះខញុ ំ �បបខ់ញុ ំពីរេប បែដល�ពះេយសូ៊វេធ�កិចចករ
េនះ រេប បែដល�ទងយ់ងមក និង�ទងម់ន�ពះេច�� ែដល�ចដឹងមុនអ�ីៗ និង
�បប់ ស�ីែដលេ មតអ់ណ�ូ ង �ទងម់និបន�បកសថ ជអនកេ�បសេ�យជ
េឡយ ែត�បកសថ េធ�ករទងំេនះេ�យ�ពះបិ�បង� ញ�ទង។់

ខញុ ំនិយយ “ល� េតេនះជ�ពះវ ិ ញ ណ�បេភទ�?”
េ�កនិយយ “គឺេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។”

198 បនទ បម់កមនអ�ីមយួេកតេឡងកនុងខ�ួនខញុ ំ េនះខញុ ំដឹងថ ជេរ ងែដលខញុ ំបន
ែបរខនង េនះជអ�ីែដល�ពះជមច ស់នខំញុ ំមកទីេនះស�មបក់រេនះ។ េហយខញុ ំដឹង
ថ �ដូចជពួកផ�៉សីុកនុងៃថងែដលកន�ងេ េនះែដរ ពួកេគបក��យខុសពីខ
គមពរីមកដល់ខញុ ំ។ បនទ បពី់េពលេនះមក ខញុ ំកេ៏ធ�ករបក��យេ�យខ�ួនឯង នូវអ�ី
ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនបនទូល។

ខញុ ំ�បបេ់�ក “ខញុ ំនឹងេ ។”
េ�កនិយយ “ខញុ ំនឹងេ ជមយួអនក។”

199 េហយេទវ�កឈ៏ន ចូលេ កនុងពន�ឺម�ងេទ ត ែដលចបេ់ផ�មមកជជំុៗ
េហយជជុំៗ េហយេ ជុំេជងរបស់េ�កដូចេនះ េឡងជពន�ឺេហយេចញពី
�គរ។
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ខញុ ំមកផទះវញិជមនុស�ថមី។

200 េដរេពញ�ពះវ�ិរ េហយ�បបម់នុស�អំពីករេនះ។ េ …យបៃ់ថង �ទិតយ។

201 េហយេ យបៃ់ថងពុធ ពួកេគនំ ស�ីមន កម់កទីេនះ មន កែ់ដលទទួល
គិ�នុប�� យិករបស់មយ៉ូ (Mayo) កំពុង�� បេ់�យជំងឺម�រកីគម នអ�ីេ�កពី
�សេមល េនះេឡយ។ េពលខញុ ំេដរេ កនន់ងេឡង មននិមតិ�េលចមកមុខ
ខញុ ំ បង� ញ េ�យនង�តលបេ់ វញិ ែថរក�ម�ងេទ ត។ េហយនងេ កនុងប ជ ី
េឈម ះកនុង ឡូវសីវលី (Louisville)“បន�� បជ់េ�ចនឆន េំហយ។”េនះនងេ
េចហវ�ឺនវ់លី (Jeffersonville) ឥឡូវេនះ គឺែថរក� �តវបនែថរក��បឆ់ន ។ំ
េ�ពះខញុ ំេមលេ  េហយខញុ ំេឃញនិមតិ�។ ខញុ ំែបរមក ពិបកនឹងដឹងថខញុ ំកំពុងេធ�អ�ី
ឈរទីេនះ ខញុ ំញ័រ េពលពួកេគនកំរណីេនះមក េហយ�កេ់ ទីេនះ។ េហយ
គិ�នុប�� យិក និងអ�ីៗឈរេ ជុំវញិេនះ េហយនងេដកេ ទីេនះ េហយមុខ
ទងំអស់របស់នងផត េហយែភនក�នេចញមកេ�ក។

202 ម៉ជីមេ៉ហគន (Margie Morgan)។ េបអនកចងស់រេសរសំបុ�តេ�យនង េនះ
គឺ ៤១១ ណបប�ុច េអវនិញូ េចហ�ឺ�នវ់លី អិនេឌ �យ� (Knobloch
Avenue, Jeffersonville, Indiana)។ ឬ សរេសរេ កនេ់ពទយ ខ� កេខន
ធី េ េចហ�ឺ�នវ់លី អិនេឌ �យ� (County Hospital, Jeffersonville,
Indiana)។ ចូរេ�យគតេ់ធ�—េធ�ទីបនទ ល់េ�យអនក។

203 ខញុ ំេមលេ ទីេនះ។ េហយេនះជករណីដំបូងេ ទីេនះ េដមបេីមលនិមតិ�
ែដលចូលមក។ ខញុ ំបនេឃញ ស�ីមន កទ់ទួលករែថទជំំងឺម�ងេទ តេដរជំុវញិបនជ
និងមនសុខភពមលំ�។ ខញុ ំនិយយ “�ពះអមច ស់មនបនទូលែបបេនះ ‘អនកនឹងរស់
េហយមនិ�� បេ់ឡយ!’”

204 ប�ីរបស់នង បុរសខពស់មន កក់នុងពិភពេ�កេនះ េមលមកខញុ ំែបបេនះ។ ខញុ ំ
និយយ “េ�ក អនកមនិខ� ចេទឬ! �បពនធអនកនឹងរស់េ ។”

205 គតេ់ ខញុ ំេ េ�ក និយយ…េ េវជជបណ�ិ តពីរ ឬ បីនកេ់ហយ និយយ
“អនក�គ ល់ពួកេគេទ?”

ខញុ ំនិយយ “បទ។”
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206 “េហតុអ�ី” និយយ “ខញុ ំេលង�យេ�គ លជមយួពួកេគ គតនិ់យយ ‘ម�រកី
បនរុជំុំវញិេពះេវ ន របស់នងេហយអនកមនិ�ច សូមបែីតសំ�តនងជមយួករ
សុង �ងេពះេវ នផង។’”
207 ខញុ ំនិយយ “កុំខ�ល់ថនងមនអ�ី! មនអ�ីមយួចូលកនុងទីេនះ ខញុ ំបនេឃញ
និមតិ�មយួ! េហយអនកេនះជអនក�បបខ់ញុ ំ និយយអ�ីកេ៏�យែដលខញុ ំេឃញ �តវ
និយយ �េហយ�នឹងបនជដូេចនះ។ េហយេ�ក�បបខ់ញុ ំ េហយខញុ ំេជ �។”
208 សរេសរ�ពះជមច ស់! បនួ�បៃំថងពីេនះ នងកទ៏ទួលករ�ងសំ�ត េ
បន��ងេទ ត។ នងមនទមងន�់បមណ១៦៥េផន េហយឥឡូវ សុខភពនង
ល�ឥតេខច ះ។
209 ដូេចនះេ េពលខញុ ំទទួល �បន�េ េទ ត។ បនទ បម់ករ ៉បូ៊តឺ ដតថឺធី (Robert
Daugherty) េ ខញុ ំ។ េហយេនះ�តវេចញេ េផ�មេចញពីតិច�ស (Texas)
េ ទូទងំពិភពេ�ក។
210 េហយេ យបម់យួ �បែហលេម៉ង៤ ឬ ៥…ខញុ ំមនិ�ចយល់ករនិយយ
ភ�ដៃទនិងអ�ីេផ�ងៗេទ ត។ ខញុ ំេជ កនុងករ�ជមុជេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េជ
មនុស�ែដលនិយយភ�ដៃទ។ េហយយបម់យួ េពលខញុ ំេដរេ …េ�ងឧេបសថ
េ  �ន�នតូ់នីយ៉ូ (San Antonio) រដ�តិច�ស (Texas) េដរេ ទីេនះ មន
អនកមកជមយួឈរទីេនះចបនិ់យយភ�ដៃទដូចបញ់កេំភ�ង ឬ កេំភ�ងយន�
ភ� មៗ។ ផ�ូវេ វញិ ផ�ូវេ ទីេនះវញិ អនកមកជមយួេងបេឡងេហយនិយយ
“�ពះអមច ស់មនបនទូលដូេចនះថ! បុរសែដលេដរេ កនេ់វទិករេនះនឹងបន�ជមយួ
ពន័ធកិចច ែដលចកេ់�បងអភេិសកេ�យ�ពះជមច ស់ដម៏នេច�� ។ េហយដូច
យ៉ូ�នបបទីសទ ែដល�តវបនប ជូ នមកជអនកមកមុនៃនករយងមករបស់�ពះ
េយសូ៊វ�គីស� ដូេចនះគតក់ខ៏ចប ់ �រែដលបងករេ�យមនករយងមកជេលកទីពីរ
របស់អមច ស់េយសូ៊វ�គីស�។”
211 ខញុ ំចូលចិត��កក់នុងែសបកេជងខញុ ំ។ ខញុ ំរកេមល ខញុ ំនិយយ “អនក�គ ល់ បុរស
េនះេទ?”

គតនិ់យយ “េទ េ�ក។”

ខញុ ំនិយយ “អនក�គ ល់គតេ់ទ?”
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គតនិ់យយ “េទ េ�ក។”

ខញុ ំនិយយ “អនក�គ ល់ខញុ ំេទ?”

គតនិ់យយ “េទ េ�ក។”

ខញុ ំនិយយ “អនកកំពុងេធ�អ�ីេ ទីេនះ?”
212 គតនិ់យយ “ខញុ ំ�ន�េ កនុងកែសត។” េហយជធមម�…េនះជយប់
ដំបូង ៃនករ�បជំុ។

ខញុ ំេមលេ ទីេនះេហយនិយយ “េតអនកមកទីេនះេ�យរេប ប�?”
213 និយយ “មនគន ខញុ ំមយួចំនួន�បបខ់ញុ ំថ អនកនឹងមកទីេនះ ‘ជអនកេ�បស
េ�យជពី�ពះជមច ស់’ េហយខញុ ំមក។”

ខញុ ំនិយយ “េតអនកទងំអស់គន មនិបន�គ ល់គន េ វញិេ មកេទឬ?”

គតនិ់យយ “េទ។”
214 អូ ខញុ ំ! ទីេនះ ខញុ ំបនេឃញ�ពះេច�� ដអ៏�ច រយរបស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ…
កែន�ងែដល�តលបេ់ កលពីមុនេនះខញុ ំបនគិតថ� ជករខុសេហយខញុ ំដឹងថ
ខញុ ំ…េទវ��ពះជមច ស់ ដែដលេនះគឺរបួរមួជមយួអស់អនក ែដលមនេសចក�ីទងំ
េនះ។ ថ�ីេបពួកេគែក�ងក� យេហយមនករ�យប ចូ ល េហយមនករបប៉៉ច់
បេ៉ប៉ចេ�ចនេ កនុងេនះ ប៉ុែន�កនុងេនះមន�បករពិត�បកដ។ [ចេន� ះែខ��ត់
—Ed។]…�គីស�។ េហយខញុ ំេឃញថ�—�ជករពិត។
215 អូ ជេ�ចនឆន កំន�ងេ  កនុងករ�បជំុមនុស�នឹងបនេឃញ និមតិ�ជេ�ចន និង
អ�ីេផ�ងៗេទ ត។
216 មនេពលមយួ អនកថតរបូចប�់បនកនុងរបូភព េពលែដលខញុ ំកំពុងឈរ
េ កែន�ង�មយួេ �កកន�់ស (Arkansas) ខញុ ំេជ ថ�ដូេចន ះ កនុង
ករ�បជុំ�សេដ ងេនះ �ល�បជុំ�សេដ ងេនះ។ េហយខញុ ំកំពុងឈរ ពយយម
ពនយល់ពីេសចក�ីេនះ។ មនុស�បនដឹង ពួកេគអងគុយ និង�� ប់ េមតូឌីស
(Methodists) បបទីសទ (Baptists) �ពីសប៊ធឺីេរ ន (Presbyterians) និងេផ�ងៗ
េទ ត។ េហយខញុ ំេកតករចងេ់ឃញ ចូលមកកនុងទ� េនះ�បនមក “វ ៉សូ វ ៉សូ!”
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217 ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិ�តវនិយយបន�េទ តេទ េ�ពះទីេនះ�បនមក។” េហយ
ខញុ ំបន� េហយមនុស�ចបេ់ផ�មែ�សក។ មក�តងទី់ែដលខញុ ំេ  និងផ�ះផ�រេ ម�ុ ំ
េនះែដរ។
218 ដូចែដល�បនចូលមក អនកដឹកន�ំបញបេ់ហយនិយយ “និយយ ខញុ ំ
បនេឃញ!” េហយ�កប៏ន�យគតេ់�យងងឹតដូចជ—ជគត�់តវជែបប
េនះ ភញ កេ់ផ�ល។ អនក�ចេមលរបូភពរបស់គតេ់ ទីេនះកនុងេស វេ  េហយ
េឃញថ គតេ់�តត�តតេ�យកបលេ�នចុះដូចេនះ។ អនក�ចេឃញកនុង
របូភព។
219 �កស៏ងបចុ់ះ។ ដូចែដលអនកថតរបូកែសតថតបន�េ េពលេនះ។ ប៉ុែន�
�ពះអមច ស់មនិទនប់�មងជេ�សចេ េឡយេទ។
220 េហយយបម់យួេ ហូសស�ុន (Houston) កនុងរដ� តិច�ស (Texas) េពល
ែដលអូគឺថមនុស��បព់នក់នុង�បព់នដ់ង…មនមនុស�៨00…គឺ�បបំីពន ់នក់
េ អ�ីែដលអនកេ េនះ េពញ�លត ន�ី �តលបេ់  េសម ហុសស�ុន កូលីេស ម
(Sam Houston Coliseum) ដ៏ធំ។
221 េហយមន ករពិភក�នយបេ់នះ េពលអនកអធិបបយ បបទីសទនិយយ
ថ ខញុ ំ“មនិែមនជអ�េីឡយ �គនែ់តជមនុស�កំពុតថន កទ់ប និងជែក�ងខ�ួន អនក
ែក�ងខង�សន គួរែត�តវរតេ់ចញពីកនុង�កង។” េហយគតជ់មនុស�ែដលគួរែត
�តវេធ��។
222 បង�បស បូសវស៉ (Bosworth) និយយ “បង�បស�បន� ំ េតអនកេ�យ
េរ ងែបបេនះេកតេឡងេទ? េ ៃដរបស់គតម់ក!”
223 ខញុ ំនិយយ “េទ េ�ក ខញុ ំមនិេជ េលករ�េញ៉វ�ញ៉វ េទ។ ដំណឹងល�
មនិែមនបេងកតស�មប�់តវ ម៉េួ ៉ េទ គឺបេងកតស�មបេ់�យមនជីវតិ។” េហយ
ខញុ ំនិយយ “មនិថអនកប ចុ ះប ចូ លេ�កប៉ុ�� េទ េ�កនឹងមនដំេណ ររេប ប
ដែដល។” ខញុ ំនិយយ “េ�ក…មនិេធ�ខ�ួនេ�កជភពេផ�ងេឡយ។ េប�ពះមនិ
�ចមនបនទូលេ កនចិ់ត�គត ់េតខញុ ំ�ចេធ�បនដូចេម�ច?”
224 ៃថងបនទ ប ់�េចញមក និយយ “�បង� ញពីអ�ីែដលពួកេគ�តវបនបេងកតេចញ
មក” ហុសស�ុន �កនីកខល (Houston Chronicle)។ និយយ “បង� ញអ�ី
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ែដលពួកេគ�តវបនបេងកតេចញមក ពួកេគភយ័ខ� ច េលកេឡង អ�ីែដលេគបន
អធិបបយ។”
225 បង�បសចស់បូសវស៉ (Bosworth) មកជួបខញុ ំ �មរេប បគតម់នវយ័70ឆន ំ
គតជ់បង មន កគ់ួេ�យ�ស�ញ់ គត�់កៃ់ដជំុវញិខញុ ំ និយយ “ប�ូន�បស �បន
� ំ(Branham)” គតនិ់យយ “អនកមននយ័ថ អនកមនិេធ�េរ ងេនះេទឬ?”
226 ខញុ ំនិយយ “េទ បង�បស បូសវស៉។េទ េ�ក។ ខញុ ំនឹងមនិេធ�េឡយ។” ខញុ ំ
និយយ “�មនិេធ�អ�ីជករមនិល�េឡយ។” ខញុ ំនិយយ “�តឹមែតបងករេ�យមន
ភព ម៉េួ ៉ េពលេយងេចញពីេវទិករ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំពយរួករ�បជុំឥឡូវសិន ខញុ ំ
មនិចងេ់�យអ�ីៗែបកេចញដូចេនះេឡយ។” ខញុ ំនិយយ “េ�យគតេ់ មុខ។” ខញុ ំ
និយយ “េនះេហយ គត�់គនែ់តនិយយញបប់៉ុេ�� ះ។” ខញុ ំនិយយ “េយងធ� ប់
មនពួកេគពីមុនមក េហយ�មនិេធ�អ�ីល�េ�យ និយយជមយួពួកេគេឡយ។” ខញុ ំ
និយយ “ពួកេគបន�េ  េក� បខ�ួនពួកេគ។” ខញុ ំនិយយ “េបពួកេគធ� បច់ងទ់ទួល
បនចំេណះដឹងពីេសចក�ីពិត េហយេ�កយមក ពួកេគមនិចង ់ កនុង�ពះគមពរីបន
និយយថ ពួកេគបនឆ�ងកតប់នទ តែ់ដលខណ� ែចកេហយ េហយពួកេគមនិេភ�ច
ពីេ�កិយេនះ េហយេ�កិយែដលនឹង�តវមក។ ពួកេគេ �ថ ‘�រក�’ េហយ
ពួកេគមនិ�ចជួយបនេទ។ ពួកេគ�តវបនជន ់ េ�យវ ិ ញ ណ�សនែដលជ
�រក�។”
227 េតមនប៉ុនម ននកែ់ដលដឹងថេនះជករពិត ថវ ិ ញ ណ�រក� គឺជភពជ
�សន? បទ េ�ក គឺ�គនែ់តជ�គឹះដូចែដលពួកេគ�ច េនះ។ េហយដូេចនះ
បនទ ប ់ េនះមនិមនករ�ប�ពឹត�េ�យល�េទ េពលខញុ ំនិយយថ“�គឹះ” ប៉ុែន�េនះ
ជករពិត។ “មនទ�មងជ់ភព�ពះជមច ស់ និងបដិេសធអំ�ចវញិ។” េនះ
ជករពិត។ ទីសមគ ល់ និងករអ�ច រយ គឺជេសចក�ីែដលប ជ កភ់ព�តឹម�តវ
របស់�ពះជមច ស់ ជនិចចកល។ េហយេ�កនិយយថ �នឹងដូចគន េ ៃថង
ចុងេ�កយ។ េហយចូរចំ�ំ!
228 បង�បស បូសវស៉ (Bosworth) ខញុ ំ…គតន់ឹងមកជមយួខញុ ំ េហយគត់
េន យហត។់ េទបែតមកពីជប៉ុន។ គតនឹ់ងេ ទីេនះ។ គតប់ន�េ �បប់៊ុក
(Lubbock) ជមយួខញុ ំ។ េហយដូេចនះគតក់…៏គតម់នេរ ងតូចមយួ ផ� �យខ� ងំ
ដូេចនះគតម់និ�ចមកេពលេនះ គត់ និង�បពនធគត។់ េហយដូេចនះគត…់
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229 អស់ទងំគំនិតគតដូ់ចជកែលបែដរ។ គតឈ់រទីេនះ គតនិ់យយ “ល�
ប�ូន�បស �បន�”ំ េមលេ ជទីៃថ�ថនូរ�ស់ អនកដឹងេទ គតនិ់យយ “េ�យខញុ ំ
េធ��” េហយនិយយ “េបអនកមនិចង។់”
230 ខញុ ំនិយយ “អូ បង�បស បូសវស៉ (Bosworth) ខញុ ំ—ខញុ ំមនិចងេ់�យអនកេធ��
េឡយ។ អនក�ចនឹងម៉េួ ៉ ។”

គតនិ់យយ “នឹងមនិមនពកយថម៉េួ ៉ េឡយ។”
231 ឥឡូវមុននឹងខញុ ំប ច ប ់ សូម�� បក់រេនះ។ គតេ់ចញេ ទីេនះ។ ខញុ ំនិយយ
“េបអនកមនិ ម៉េួ ៉ េទ េនះមនិអីេទ។”

និយយ “ខញុ ំសនយនឹងមនិម៉េួ ៉ េឡយ។”
232 ចំេ�មមនុស�៣មុនឺនក់ �បជំុគន េ �ល�បជុំនយបេ់នះ។ បងវ ៉ដូ
(Wood) អងគុយទីេនះ មនវត�មនេ េពលេនះ េហយកំពុងអងគុយកនុង�ល
�បជំុេនះ។ េហយខញុ ំ…
233 កូន�បសរបស់ខញុ ំនិយយ ឬ…�បពនធខញុ ំនិយយ “អនកនឹងមនិេ ចូលរមួ
ករ�បជុំេនះេទឬ?”
234 ខញុ ំនិយយ “េទ។ ខញុ ំនឹងមនិេ ទីេនះ និង�� បព់ួកេគនិយយ �េញ៉វ�ញ៉វ
េឡយ។ េទ េ�ក។ ខញុ ំនឹងមនិេ ទីេនះ និង�� ប�់េឡយ។”

េពលយបម់កដល់ មនអ�ីមយួនិយយ “េ ទីេនះចុះ។”
235 ខញុ ំេ �កសីុ់ បងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំ និង�បពនធខញុ ំរមួទងំកូនៗខញុ ំ េយង
េចញេ ។ េហយេយងេចញេ កនុង�ន�ល៣០ ផ�ូវខពស់ដូចេនះ េហយចុះ។
236 បង�បសចំ�ស់ បូសវស៉ (Bosworth) េដរេចញេ េ�ក ដូចជ ករទូត
ចំ�ស់មន ក់ អនកដឹងេទ។ គតប់នចម�ងេចញខ�ះនូវ…គតម់នករសនយ ខុសៗ
គន ៃនករចម�ងេចញពី�ពះគមពរីចំនួន៦០០។ គតនិ់យយ“ឥឡូវ េវជជបណ�ិ ត េបស៊
(Doctor Best) េបអនកមកទីេនះេហយយកករសនយមយួកនុងចំេ�មសនយ
ទងំអស់េហយបង� ញ�ថខុសេ�យ�ពះគមពរី។ �ល់េសចក�ីសនយទងំអស់
េនះ គឺេ កនុង�ពះគមពរី ទកទ់ងនឹង�ពះេយសូ៊វ�គីស�េ�បសេ�យជអនក ជំងឺកនុង
�ពះគមពរីសព�ៃថងេនះ។ េបអនក�ចយក ករសនយទងំេនះេហយ�បឆងំេ និង
�ពះគមពរី ខញុ ំនឹងេ េសង ម ចបៃ់ដអនក និយយ ‘អនកពិតជ�តវែមន។’”



រេប បែដលេទវ�មកចំេពះខញុ ំនិងេបសកកមម 45

237 គតនិ់យយ “ខញុ ំនឹងទទួលខុស�តវករេនះេពលែដលខញុ ំេឡងេ េនះ!” គត់
ចងប់នជេលកចុងេ�កយ ដូេចនះគត�់ចដកបង�បស បូសវស៉ េឃញេទ។
238 ដូេចនះបង�បសបូសវស៉ (Bosworth) និយយ “ល� បង�បសេបស៊ (Best) ខញុ ំ
នឹងសួរអនកមយួ េហយេបអនកនឹងេឆ�យថ ‘ែមន’ ឬ ‘េទ’” និយយ “េយងផ�ះផ�រ
ករពិភក�េនះឥឡូវ។”

េហយគតនិ់យយ—គតន់ិយយ “ខញុ ំនឹងទទួលខុស�តវេរ ងេនះ!”
គតសួ់រអនកស�មបស�មល ថេតគត�់ចសួរគតប់នេទ។ និយយ “បទ”

239 គតនិ់យយ “បង�បសេបស៊ (Best) េត�ពះនម�ពះសេ ងគ ះ �ពះេយហូ�៉
សំេ េល�ពះេយសូ៊វឬេទ? ‘ែមន’ ឬ ‘េទ’?”
240 េនះ�តវេហយ។ េនះគឺអ ច ឹងែមន។ ខញុ ំ�បបអ់នក ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ មនអ�ី
កំពុងេកតមនកនុងខ�ួនខញុ ំ។ ខញុ ំមនិគិតថ ខ�ួនខញុ ំ េឃញ។ េហយខញុ ំគិត “អូខញុ ំ េអយ
គតម់និ�ចេឆ�យបនេទ! េនះគឺចង�េហយ។”

គតនិ់យយ “ល� េវជជបណ�ិ តេបស៊ (Doctor Best) ខញុ ំគឺ—ខញុ ំគឺទទួលករ
�ស់េត នេហយ។”

គតនិ់យយ “ខញុ ំនឹងទទួលខុស�តវករេនះ!”
241 និយយ “ខញុ ំទទួលករ�ស់េត នថ អនកមនិ�ចេឆ�យសំនួរដេ៏ខ�យរបស់ខញុ ំ
េឡយ។” គត�់គនែ់ត�តជកដូ់ច�តសកប់៉ុេ�� ះ េហយគតដឹ់ងថគតក់ំពុងឈរ
េ ទី�។ ដូេចនះគតក់ច៏បេ់ផ�មេ�យខគមពរីេនះ។

និយយ “ចំនយេពលអនក៣០នទីចុះ ខញុ ំនឹងេឆ�យបនទ បពី់េនះ!”
242 េហយបង�បសចំ�ស់ បូសវស៉ ចបេ់ផ�មពីេនះ េហយយកខគមពរីេនះ
េហយចងបុរសេនះ កនុងកែន�ងេនះរហូតដល់មុខរបស់គត�់កហមខ� ងំ ែដលអនក
�ចគូសេឈគូសបន �បែហលហនឹង។
243 គតេ់ងបេចញពីទីេនះ ខឹង េហយេបះ�ក�សេលក�មល េឡងេ េហយ
អធិបបយពីេខមបលៃឡ បនយ៉ងល�។ ខញុ ំេពលេនះជបបទីសទ ខញុ ំ�គ ល់ពីអ�ី
ែដលេគេជ ។ គតម់និែដល…គតម់និែដលអធិបបយពីកររស់េឡងវញិេឡយ។
“‘េពលភពអមតៈបំពកេ់�យភពមនិអមតៈ’ ដូេចនះេយងមនករេ�បសេ�យ
ជមកពី�ពះជមច ស់។” អូ ខញុ ំ! អ�ីេ ែដលេយង�តវករករេ�បសពី�ពះជមច ស់
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បនទ បពី់េយងក� យជ ភពមនិអមតៈ (“េពលភពអមតៈបំពកេ់�យភពមនិ
អមតៈ” កររស់េឡងវញិពីេសចក�ី�� ប)់? គតក់ស៏ង�យ័ សូមបែីតករអ�ច រយែដល
�ពះេយសូ៊វេធ�ចំេពះ �� និយយ “គត�់� បម់�ងេទ ត េហយេនះ�គន ់ែតជ
ករបេ�� ះ�សនន។” េឃញេទ?
244 េហយេពលែដលគតេ់ ែបបេនះ គតន់ិយយ “ប ជូ នអនកេ�បសេ�យ
ជមកពី�ពះជមច ស់េនះមកេហយ េ�យខញុ ំបនេឃញពីគតស់ែម�ងេឡង!”
245 �ែបកភកប់ន�ិច។ បង�បសបូសវស៉ និយយ “ខញុ ំភញ កេ់ផ�លនឹងអនក�ស់ បង
�បសេបស៊ មនិេឆ�យសំនួរែដលខញុ ំសួរអនក។”
246 េហយដូេចនះគតពិ់តជលី�ែមន គតនិ់យយ “សូមប ជូ នអនកេ�បស
េ�យជពី�ពះជមច ស់មក េហយចូរេ�យខញុ ំបនេឃញគតស់ែម�ងេឡង!”

និយយ “បង�បសេបស៊ េតអនកេជ មនុស� កំពុងែត�តវបនសេ ងគ ះេទ?”
គតនិ់យយ “�បកដ�ស់!”
និយយ “េតអនកចងេ់�យេគេ ថជ អនកសេ ងគ ះមកពី�ពះជមច ស់េទ?”
និយយ “ពិតជ មនិេឡយ!”

247 “េហយកម៏និែដរ…ែដលេធ�េ�យអនកក� យជអនកសេ ងគ ះពី�ពះជមច ស់
េ�យេ�ពះអនកអធិបបយេសចក�ីសេ ងគ ះ�ពលឹង។”

គតនិ់យយ “ល� ពិតជមនិ!”
248 និយយ “ទងំមនិេធ�េ�យបង�បស�បន� ំ (Branham) ក� យជអនក
េ�បសេ�យជមកពី�ពះជមច ស់ េ�យករអធិបបយករេ�បសេ�យជមក
ពី�ពះជមច ស់ដល់�ងកយែដរ។ គតម់និែមនមនិជអនកេ�បសេ�យជមកពី
�ពះជមច ស់េឡយ គតច់ង�ុល�បបម់នុស�េ កន�់ពះេយសូ៊វ�គីស�។”
249 េហយគតនិ់យយ “ប ជូ នគតម់ក េ�យខញុ ំបនេឃញគតស់ែម�ងេឡង!
េ�យខញុ ំបនេឃញមនុស� មយួឆន ចំបពី់េពលេនះ េហយខញុ ំនឹង�បបអ់នកថ េតខញុ ំ
េជ ឬអត។់”
250 បង�បសបូសវស៉ (Bosworth) និយយ “បង�បសេបស៊ (Best) សេម�ងេនះ
�កដូ់ចជមនករណីេផ�ងេទ តេ កល់�៉រ ី ‘ចុះពីេលេឈឆក ងមក េហយេយង
នឹងេជ អនក’” េឃញេទ?
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251 េហយដូេចនះ អូ ដូេចនះគតពិ់តជផទុះែបកេឡង។ គតនិ់យយ “ចូរេ�យខញុ ំ
េឃញគតស់ែម�ងេឡង! ចូរេ�យខញុ ំេឃញគតស់ែម�ងេឡង!” អនកស�មប ស�មល
នគំតេ់�យេ េសង ម។ គតេ់ដរេ ទីេនះ េហយេនះ ជអនកអធិបបយ េពន
ទីកុស� ឈរេ ទីេនះ គតទ់ះ គត�់ងំពី�មផ�ូវេ េវទិក។ ដូេចនះេគប ឈប់
គត។់ (ដូេចនះ បង�បសបូសវស៉និយយ “េ ទីេនះ េ ទីេនះ! េទ េទ។”) ដូេចនះ
អនកស�មបស�មលកទ៏បគ់តេ់�យចុះ។
252 �៉យមនិ រចីឈ ី(Raymond Richey) េងបេឡងនិយយ “េនះឬជឥរយិបថ
របស់�កមជំនុំបបទីសទខងតបងូ?”និយយ“អនកជអនកដឹកនបំបទីសទ េត�កមជំនុំ
បបទីសទខងតបងូប ជូ នបុរសេនះមក ឬគតម់កេ�យខ�ួនឯង?” ពួកេគមនិេឆ�យ
េឡយ។ គតនិ់យយ “ខញុ ំសួរអនក!” គត�់គ ល់ពួកេគ �គបគ់ន ។
253 ពួកេគនិយយ “គតម់កេ�យខ�ួនឯង។” េ�ពះខញុ ំដឹងថ បបទីសទក៏
េជ ករេ�បសេ�យជមកពី�ពះជមច ស់ែដរ។ ដូេចនះគតនិ់យយ “គតម់ក
េ�យខ�ួនឯង។”
254 ដូេចនះេនះេហយជេរ ងេកតេឡង។ បនទ បម់កបង�បសបូសវស៉និយយ “ខញុ ំ
ដឹងថប�ូន�បន�េំ កនុងអងគ�បជំុ េបគតច់ងម់កេហយ េដញអនកមកចូលរមួ ល�
�ស់។”

ដូេចនះហូវដ៉ (Howard) និយយ “អនកអងគុយេ�យេសង ម!”
ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំកំពុងអងគុយេ េសង ម។”

255 េហយបនទ បេ់នះភ� ម មនអ�ីមយួចូលមក ចបេ់ផ�មមនខយល់គួចជំុវញិ
េហយខញុ ំដឹងថេនះជេទវ�របស់�ពះអមច ស់ និយយ “េ�កកេឡង!”
256 មនុស��បែហល៥00នក�់កៃ់ដដូចេនះបេងកតជ�ចកេដរចុះេ កន់
េវទិក។
257 ខញុ ំនិយយ “សម� ញ់ទងំអស់ ខញុ ំមនិែមនជអនកេ�បសេ�យជមកពី
�ពះជមច ស់េទ។ ខញុ ំជបងប�ូនរបស់អនក។” ខញុ ំនិយយ “បង�បស េបស៊ (Best)
ជមយួនឹងមនិ…” ឬ “បង�បសេបស៊” ខញុ ំនិយយ “មនិែមន បំបកម់ុខអនកែដរ
បងប�ូន េអយ គឺមនិេ�ះេឡយ។ អនកមនសិទធិចំេពះករកតេ់ទសរបស់អនក ខញុ ំ
ក ៏ដូចគន  ែដរ។” ខញុ ំនិយយ “េ�ពះ អនកេឃញថអនកមនិ�ចបង� ញករេនះរបស់



48 បង�បស �បន�ំ

អនក េ�យបង�បសបូសវស៉។ អនកកម៏និ�ចេ�យនរ�មន កែ់ដល�ន �ពះគមពរី
បនេ�ចន ែដល�គ ល់ករេនះ។” ខញុ ំនិយយ “ដូចជករេ�បសមនុស�េ�យ
ជ ខញុ ំមនិ�ចពយបលេគបនេឡយបង�បសេបស៊។ ប៉ុែន�ខញុ ំេ ទីេនះ�ល់ យប់
េបអនកចងេ់ឃញ�ពះអមច ស់សែម�ងករអ�ច រយ មកបន�ចុះ។ �ទងេ់ធ��ជេរ ង�ល់
យប។់”
258 េហយគតនិ់យយ “ខញុ ំចងេ់ឃញអនកពយបលនរ�មន ក ់ និងចូរេ�យខញុ ំ
បនេឃញពួកេគ! អនក�ចសណ�ំ េគ េ�យភពសណ�ំ របស់អនក ប៉ុែន�” និយយ
“ខញុ ំចងេ់ឃញ�កនុងមយួឆន ចំបពី់េនះ!”

ខញុ ំនិយយ “ល� អនកមនសិទធពិនិតយេមលពួកេគ បង�បសេបស៊។”
259 គតនិ់យយ “គម នអ�ីេ�កពីអនកជ�កមដេ៏ល� អនកេជ គិតថខ�ួនបរសុិទធ
(Holy Rollers) េជ អ�ីែបបេនះេទ។ អនកបបទីសទមនិេជ កនុងេរ ងគម នេហតុផល
េនះេឡយ។”
260 បង�បស បូសវស៉ និយយ “�តឹមែតមយួែភ�ត។” និយយ “មនមនុស�ប៉ុនម ន
នកេ់ ទីេនះ កនុងករ�បជុំពីរសប� ហ៍េនះ េនះគឺឈរកនុងជំហរយ៉ងល�ជមយួ
�ពះវ�ិរបបទីសទយ៉ង�� តេ ហូស�ុន (Houston) េនះ ែដល�ចបង� ញថ
អនក�តវបនេ�បសេ�យជេ�យ�ពះដម៏នេច�� កលែដលបង�បស�បន�ំ
(Branham) េ ទីេនះ?”េហយមនុស�ជង៣០០នកេ់�កកេឡង។ និយយ“េនះ
ជអ�ី?”
261 គតនិ់យយ “ពួកេគមនិែមនជបបទីសទេទ!” និយយ “អនក�ក�៏ចេធ�ទី
បនទ ល់អ�ីបនទងំអស់ េនះមនិទនេ់ធ�េ�យ�បន�តឹម�តវេ េឡយ!”
262 និយយ “�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់មនបនទូលថ �ជករ�តឹម�តវ េហយ
អនកមនិ�ច�ទជំមយួករេនះបនេឡយ។ េហយមនុស�និយយថ ��តឹម�តវ
េហយអនកកម៏និ�ច�តលបេ់�កយវញិបនែដរដូេចនះ អនកនឹងេធ�អ�ីអំពី�?” េឃញេទ
ដូេចន ះឯង។
263 ខញុ ំនិយយ“បង�បសេបស៊ខញុ ំ�តឹមែត�ច�បបអ់�ីជករពិតប៉ុេ�� ះេទ។ េហយ
េបខញុ ំគួរេ�យទុកចិត�បន �ពះជមច ស់ក�៏តវ�� រេសចក�ីពិតែដរ។” ខញុ ំនិយយ “េប
�ទងម់និ…េប�ទងម់និ�� រ េសចក�ីពិតវញិេទ�ទង ់មនិែមនជ�ពះជមច ស់េឡយ។”
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េហយខញុ ំនិយយ “ខញុ ំមនិែមនពយបលមនុស�េនះេទ។ ខញុ ំ�តវបនេកតមក—មក
ជមយួអំេ�យទនេ�យេឃញអ�ីៗ េឃញ�េកតេឡង។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំដឹង
ថ ខញុ ំយល់ខុសប៉ុែន�ខញុ ំមនិ �ចេធ�អ�ីេច សជងករបំេពញ ករេជ ជកក់នុងចិត�ខញុ ំ
េឡយ។” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីស�រស់ពី�� ប។់ េហយេប�ពះវ ិ ញ ណ
ែដលមកបនបង� ញនិមតិ� និងអ�ីេផ�ងៗេទ ត េបេនះជសំនួរ ទម� កចុ់ះ េហយ
ែស�ងរក។” ខញុ ំនិយយ “េនះគឺដូេចនះ។” ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយ “ប៉ុែន�ស�មបខ់ញុ ំ ខញុ ំមនិ
�ច េធ�អ�ីេ�យខ�ួនខញុ ំេឡយ។” េហយខញុ ំនិយយ “េបខញុ ំ�បបពី់ករពិត �ពះជមច ស់
េ�យកតព�កិចចមកខញុ ំ េដមបជី�ក�ថី �ជេសចក�ីពិត។”
264 េហយកំឡុងេពលេនះ មនអ�ីមយួេកតេឡង “វ ៉សូៗៗៗៗ!” េនះជ�ទង់
យងចុះមក។ េហយសមគមនអ៍នកថតរបូ�េមរកិ ដូក� ស សទីឌីយ៉ូ (Douglas
Studios) កនុងហូស�ុន (Houston) តិច�ស (Texas) មនកេម�៉យ៉ងធំេរ បចំ
ទីេនះ (ពួកេគ�តវបន�មឃតម់និេ�យថតរបូ) បនថតរបូ។
265 េពលេគេ ទីេនះ ថតរបូេ�កេបស៊ (Best) េហយគត—់គតនិ់យយ មុន
ខញុ ំចុះេ  គតនិ់យយ “រងចមំយួែភ�ត! ខញុ ំមន�ក�សទស�នវដ�ី៦េ ទីេនះ!”
គតនិ់យយ “ឥឡូវថតរបូខញុ ំចុះ!” េហយគត�់ក�់មមៃដកនុង�ចមុះបុរសចស់
បរសុិទធេនះ ដូចេនះ និយយ “ឥឡូវថតរបូខញុ ំចុះ!” េហយពួកេគកេ៏ធ�។ បនទ បម់ក
គតក់ទ៏ញក�� បៃ់ដមកេហយេលកេឡង និយយ “ឥឡូវថតរបូខញុ ំចុះ!” េហយ
ពួកេគថត�ែបបេនះ។ េហយគតេ់ធ��ែបបេនះ េដមបេីចទសួរពីរបូភពគត។់
គតនិ់យយ “អនកនឹងេឃញែបបេនះកនុងទស�នវដ�ីរបស់ខញុ ំ!” ដូចេនះ។
266 បង�បសបូសវស៉ (Bosworth) ឈរេ ទីេនះ េហយមនិនិយយអ�ី
ទងំអស់។ បនទ បម់កពួកេគ�តឹមែតេមលរបូភពេនះ។
267 េ យបេ់នះេ �មផ�ូវ�តលបេ់ ផទះវញិ (េកមង�បសកតូឡិកជិះ) គត់
និយយ េ កនេ់កមង�បសមយួេទ តទីេនះ គតនិ់យយ “េតអនកគិតដូចេម�ច
ពីេរ ងេនះ?”
268 គតនិ់យយ “ខញុ ំដឹងថខញុ ំរះិគនគ់ត។់ ដំុពកេនះ��បែ់តបតពី់បំពងក់ ស�ី
េនះ ខញុ ំនិយយថ គតស់ណ�ំ ស�ីេនះេហយ។” និយយ “ខញុ ំគួរែតខុសេហយ
ចំេពះករេនះ។”

និយយ “អនកគិតដូចេម�ចពីរបូភព?”
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“ខញុ ំមនិដឹងេទ។”
269 ពួកេគ�ក�់កនុង�សីុដ។ េនះជរបូភពគត ់ អនក�ចសួរ គតប់នេបអនក
ចង។់ ពួកេគ�តលបេ់ ផទះ ពួកេគអងគុយទីេនះេហយជកប់រ។ី ទញបង�បស
បូសវស៉េ វញិសួរេ មក �ជេរ ងអវជិជមន។ ទញេចញពីរ បី បនួ �ប ំ�បមំយួ
េហយ�គបគ់ន កនុងចំេ�មពួកេគេនះ គឺទេទ។ �ពះជមច ស់នឹងមនិអនុ ញ តិ
េ�យមនុស� បរសុិទធរបស់�ទងឈ់រទីេនះជមយួពួកកំពុតេឡយ ជមយួ�ចមុះ
ឬ ៃដក�� បៃ់ដអ�ងនេ�កម �ចមុះគតដូ់ចេនះេឡយ។ �ទងម់និអនុ ញ តិេ�ះ
េឡយ។
270 ពួកេគទញគតេ់ចញបនទ បេ់ទ ត េហយេនះគឺែបបេនះឯង។ បុរសេនះមន
ជំងឺគងំេបះដូង ពួកេគនិយយ េ យបេ់នះ។
271 េហយពួកេគប ជូ នភពអវជិជមនេនះេ �៉សីុងតុន ឌី.សីុ (Washington,
D.C)។ �ជសិទធិចម�ង ប ជូ ន�តលបវ់ញិ។
272 េហយ ចច េជ.េឡសីុ (George J. Lacy) �បធនេអហ�.ប៊.ី�យ (F.B.I)
កនុងែផនក�ន ម�មមៃដ និងឯក�រ និងអ�ីេផ�ងេទ ត មយួកនុងចំេ�មភពអ�ច រយ
េនះេ កនុងពិភពេ�ក �តវបនយកេ ទីេនះពីរៃថង េដមបពិីនិតយកេម�៉ ពន�ឺ និង
អ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយេពលេយងមករេស លេនះ គតន់ិយយ “េ�ក�គ�ពឹទធ
ចរយ �បន� ំ ខញុ ំបនរះិគនច់ំេពះអនកែដរ។” គតនិ់យយ “េហយខញុ ំនិយយ
ថ �ជែផនកចិត�� ស� មនអនកបននិយយថ ពួកេគបនេឃញពន�ឺនិងអ�ីែបប
េនះ។” េហយនិយយ “អនកដឹងេទ មនុស�កំពុតចស់ធ� បនិ់យយែបបេនះ”
(គតម់ននយ័ថអនកមនិេជ ) “‘មនរបូភពជំុវញិពួកេគ ែដលបងំជំុវញិ�ពះ�គីស�
ជំុវញិមនុស�បរសុិទធ’ គតនិ់យយ ‘េនះ�គនែ់តជចិត�� ស�ធមម�។’” ប៉ុែន�
និយយ “េ�កបុព�ជិត �បន� ំ ែភនកៃនកេម�៉េនះមនិចបយ់កចិត�� ស�េទ!
ពន�ឺ�យចូលែកវម៉សីុនថត ឬ �យចូលែបបអវជិជមន េហយេនះជរបូភព។”
េហយនិយយ…
273 ខញុ ំយល់�សប�មកេម�៉ទងំេនះ។ គតន់ិយយ “អូ េ�ក េតអនកដឹងេទថ
�មនតៃម�ប៉ុ�� ?”

េហយខញុ ំនិយយ “មនិែមនស�មបខ់ញុ ំេទ មនិែមនស�មបខ់ញុ ំេទ។” េហយដូេចនះ
គតនិ់យយ…
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274 “េ�ពះ �មនិមនឥទធិពល កនុងេពលអនកកំពុងរស់េ េទ ប៉ុែន�េ ៃថង�មយួ
េបមនករទំេនបកមមផ� ស់ប�ូរេ េហយ ែត�គិ�ទ នេ ែតេ ដែដល នឹងមនេរ ង
េកតេឡងចំេពះករេនះ។”
275 ដូេចនះ មតិ�ទងំអស់ យបេ់នះ េបេនះជយបចុ់ងេ�កយៃនករជួបជំុរបស់េយង
កនុងែផនដីេនះ អនក និងខញុ ំ�តវ�ងំខ�ួនេ កនុងវត�មន�ពះជមច ស់ដម៏នេច�� ។
ទីបនទ ល់របស់ខញុ ំជករពិត។ ជេ�ចន មនករជេ�ចន ��តវចំ�យទំហំកនុង
េស វេ  េដមបសីរេសរ� ប៉ុែន�ខញុ ំចងេ់�យអនកដឹង។
276 េតមនមនុស�ប៉ុនម នអនកទីេនះែដល�បកដ មនិមនរបូភព បនេឃញពន�ឺ
េ វលិជំុវញិកែន�ងែដលខញុ ំអធិបបយ? សូមេលកៃដអនកេឡង កនុង�ល�គរេនះ
មនអនក�ខ�ះបនេឃញ�។ េឃញេទ �បែហលមនៃដ�បបំី េ  ដបន់កែ់ដល
អងគុយេ ទីេនះ។
277 អនកនិយយ “ពួកេគ�ច �ចេឃញ េហយខញុ ំមនិ�ចេឃញ�ឬ?” បទ
េ�ក។
278 េនះ—េនះជផក យែដលពួកេ�ទងំបីបនេដរ�ម ឆ�ងកត�់ល់កែន�ង
អេងកត។ គម ននរ�េឃញេ�កពីពួកេគេឡយ។ មនែតពួកេគេទ ែដលេឃញ�។
279 េអលីយ៉ គឺកំពុងឈរទីេនះេមលរេទះកនុងេភ�ង និងអ�ីេផ�ងេទ ត។ េហយ
ក�សីុេមលជំុវញិ ែតមនិ�ចេមលេឃញថមនេ កែន�ង�េឡយ។
�ពះជមច ស់មនបនទួល “េបកែភនកេគចុះ េដមបេី�យេគ�ចេមលេឃញ។” េហយ
គតក់េ៏មលេឃញ េឃញេទ។ ប៉ុែន�គតជ់េកមង�បសល�មន ក ់ ឈរទីេនះសម�ងឹ
រកេមលជំុវញិ ប៉ុែន�គតម់និ�ចេមលេឃញេឡយ។ �បកដែមន។ មនុស�ខ�ះ�ច
េមលេឃញ រឯីអនកខ�ះេទ តមនិ�ចេឡយ។ េហយេនះជករពិត។
280 ប៉ុែន�ឥឡូវអនកមនិែដលេឃញ� មនិែដលបនេឃញ� េហយអនកែដល
បនេឃញ� ជមយួែភនកធមមជតិេឡយ េហយមនិែដលេឃញរបូភពេនះេទ
ែតអនកែដលេឃញរបូភព មនភស�ុ�ងកនែ់តអ�ច រយ ជងអនកែដលេឃញេ�យ
ែភនកធមមជតិរបស់អនកេ េទ ត។ េ�ពះអនក េ�យែភនកធមមជតិ�ចមនកំហុស
��ចជភនែ់ភនក។ េនះ�តវេទ? ប៉ុែន�េនះមនិែមនជករភនែ់ភនកេឡយ �ជ
ករពិត �តងអ់នក��វ�ជវវទិយ� ស�បង� ញថ�ជករពិត។ ដូេចនះ�ពះអមច ស់
េយសូ៊វបនេធ�ករេនះ។
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“េតអនកគិតថ�ជអ�ី” អនកនិយយ “បង�បស�បន� ំ(Branham)?”
281 ខញុ ំេជ ថ �ជសសរេភ�ងដែដល ែដលនកូំនេ អុី��ែអលេចញពីេអសីុប
េ កនភ់លីីសទីន។ ខញុ ំេជ �ជេទវ�ដែដលៃនពន�ឺែដលមកកនុង—កនុងគុក េហយ
ចូលមករកអនកបរសុិទធេព�តស េហយពល់េ�ក េហយេចញ និងេបកទ� រ
េហយ�កគ់តេ់ កនុងពន�ឺ។ េហយខញុ ំេជ ថ �ពះេយសូ៊វ�គីស�េ ដែដលកលពី
ៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូត។ �ែមន៉! �ទងេ់ ជ�ពះេយសូ៊វដែដលេ
ៃថងេនះ ដូចជ�ទងក់លៃថងម�លិមញិ។ �ទងក់នឹ៏ងេ េរ ងរហូត �ពះេយសូ៊វ�ទងេ់
ដែដល។
282 េហយកលខញុ ំកំពុង និយយពីេរ ងេនះ េនះពន�ឺដូចគនន កនុងរបូភពេនះមក
េទ ត…ឈរចំងយមនិឆង យជងពីរហ�ីតពីកែន�ងែដលខញុ ំឈរឥឡូវ។ ពិត�ស់។
ខញុ ំមនិ�ចេឃញ�េ�យែភនក—ែភនករបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ �ឈរេ ទីេនះ។ ខញុ ំដឹង
ថ �កំពុងចូលកនុងខ�ួនខញុ ំឥឡូវេនះ។ អូ! េបអនកដឹងពីភពខុសគន េពលែដលេច��
ៃន�ពះែដលមនេច�� ចបម់ន េហយពីរេប បែដលអ�ីៗេមលេ ខុសែប�ក!
283 េនះជករេលកទឹកចិត� ដល់មនុស��គបគ់ន ។ ខញុ ំនឹងមនិអធិ�� នដល់អនក
មនិឈេឺទ ខញុ ំនឹងេធ�ករសនយ។ ប៉ុែន�និមតិ�កំពុងពយរួេលមនុស�។ �ស—�។
�ពះជមច ស់�ទង�់ជប។ ខញុ ំនឹងមនិថ គន ែខ�អធិ�� នេទ ខញុ ំទុកេ�យអនកអងគុយ
េ ទីេនះ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម នអនកកនុងចំេ�មបងប�ូនមនិមនកតអធិ�� ន?
សូមឲយខញុ ំបនេឃញៃដរបស់អនក អនកែដលមនិមនកតអធិ�� ន មនិមនកត
អធិ�� ន។
284 ស�ីសមបរុែសបកពណ៌អងគុយទីេនះ ខញុ ំេឃញៃដអនកេលកេឡង។ �តវេទ?
សូមេ�កកេឡង ដូេចនះខញុ ំ�ចេរ សអនកមន កឯ់ងេចញមកមយួែភ�ត។ ខញុ ំមនិដឹង
ថ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងមនបនទូលយ៉ង�េទ ប៉ុែន�អនកសម�ងឹេមលខញុ ំេ�យ
េ�ម ះ�តង�់ស់។ អនកមនិមនកតអធិ�� នេទ? េបសិន�ពះដម៏នេច�� នឹង
បង� ញដល់ខញុ ំពីប � របស់អនក…ខញុ ំ�គនែ់តេធ�ករេនះជករចបេ់ផ�ម គឺជករ
ចបេ់ផ�ម។ េតអនកេជ ថខញុ ំ…អនកដឹងថមនិមនអ�ីេទ…េនះមនិមនអ�ីល�ពីខញុ ំេទ។
េបអនកជ ស�ីេរ បករេហយ ខញុ ំមនិែមនជអ�ីេលសជងប�ីរបស់នងេឡយ។ ខញុ ំ
�គនែ់តជបុរសមន កប់៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វ�គីស�ជបុ��របស់�ពះជមច ស់
េហយ�ទងប់ ជូ នវ ិ ញ ណរបស់�ទងប់ង� ញថ�តឹម�តវចំេពះេរ ងទងំេនះ។
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285 េប�ពះជមច ស់នឹង�បបខ់ញុ ំ នូវអ�ីែដលមនិល�ជមយួអនក (អនកដឹងេហយថ
គម នផ�ូវ�ស�មបខ់ញុ ំែដលទកទ់ងជមយួអនកេឡយ) េតអនកេជ អស់ពីចិត�អនក
េទ? [បង�សីប ជ ក—់Ed។] សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក។ ដូេចនះ ជំងឺេលសឈម
របស់អនកេចញពីអនកេហយ។ េនះជអ�ីែដលអនកមន។ េនះ�តវឬេទ? ដូេចនះ សូម
អងគុយចុះ។
286 អនក�គនែ់តេជ ម�ង! ខញុ ំេលកទឹកចិត�ដល់អនក�កេ៏�យ េជ �ចុះ។
287 េមលមកេនះេ�យខញុ ំ�បបអ់នកេរ ងខ�ះ។ ម៉ថ ចូលមក �ពះអមច ស់
េយសូ៊វ។ អំេ�យទនេនះមនិែដលេធ�ករេឡយ…រហូតបនទ បព់ី�ពះបិ�បន
បង� ញ�ទងរ់ចួេហយពីអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ �មនិធ� បប់នេធ�ពីមុនមកេឡយ។
ប៉ុែន�នងនិយយ “�ពះអមច ស់ ទូលបងគំ…េប�ទងម់នវត�មនេ ទីេនះ ប�ូន�បស
របស់ខញុ ំកម៏និ�� បេ់ឡយ។” និយយ “ប៉ុែន�ទូលបងគំដឹងថ េទះបីឥឡូវ អ�ីែដល
េ�កសំុពី�ពះជមច ស់ �ទងនឹ់ង�បទន�ដល់េ�ក។”
288 �ទងម់នបនទូល “ខញុ ំជេសចក�ីរស់េឡងវញិ និងជជីវតិ អនកែដលេជ ដល់ខញុ ំ
េទះេគ�� បក់េ៏�យ ែតនឹងរស់វញិ។ េហយអនក�ែដលរស់ េហយេជ ដល់ខញុ ំនឹង
មនិ�� បេ់ឡយ។ ចូរអនកេជ េទ?”
289 �� បដ់ល់អ�ីែដលនងនិយយ។ នងនិយយ “ចស �ពះអមច ស់។ ទូលបងគំ
េជ ថអ�ីែដលេ�កនិយយ គឺជេសចក�ីពិត។ ខញុ ំេជ េ�កថេ�កជបុ��
របស់ �ពះជមច ស់ែដល�តវមកែផនដីេនះ។” េនះជអ�ីែដលនងចូលមក េ�យ
បនទ បខ�ួន។

អនកមន�រមមណ៍ខុសែប�ក មនិអ ច ឹង បងប�ូន ស�ី? ចស។ េនះជករពិត។
290 ស�ីតូចមន កក់ំពុងអងគុយទីេនះ មនមន កេ់ ជិតអនក ែដលទទួលរងជំងឺ
រ�កសន� ក ់ និងប � ស�ី។ មនិអ ច ឹងឬ ស�ី? សូមេ�កកឈរមយួែភ�ត ស�ី
តូចពកឈុ់ត�កហម។ អនកពិតជេ ជិត�ស់ និមតិ�មយួចូលមកដល់អនក។
ជំងឺរ�កសន� ក ់ និងប � ស�ី។ មនិអ ច ឹងឬ? េហយេនះជអ�ីេ កនុងជីវតិ
របស់អនក (អនកមន—មនភពេ�ម ះ�តង�់ស់ េមលេ អនក): អនកមនករ
បរមភេ�ចន�ស់ កនុងជីវតិអនក ប � ជេ�ចន។ េហយប � េនះគឺអំពីអនកជ
ទី�ស�ញ់របស់អនក ជប�ីរបស់អនក។ គតជ់មនុស��បមកឹ។ គតម់និេ
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�ពះវ�ិរ។ េបេនះជករពិតែមនសូមេលកៃដ។ �ពះ�បទនពរដល់អនក ស�ី។
េ ផទះឥឡូវេហយទទួល�ពះពរអនកចុះ។ អនកបនជេហយ បំភ�ពឺន�ឺេ ជុំវញិអនក
ចុះ។
291 បុរសែដលកំពុងអងគុយជិតគតទី់េនះ។ អនកេហយ េ�ក េ�កេជ េទ?
[បង�បសនិយយ “បទ។ ខញុ ំេជ ។”—Ed។] អស់ពីចិត�អនកេទ? [“បទ េ�ក។”]
អនកបតវ់ ិ ញ ណមយួរបស់អនក។ េនះជ ញ ណក�ិន។ េនះជករពិត ឬ មនិេទ?
េបសិនេនះជករពិត �គវៃីដអនកចុះ។ [“ជករពិត។”] �កៃ់ដអនកកនុងមតរ់បស់
អនកដូចេនះ និយយ “�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំេជ �ទងអ់ស់ពីចិត�ទូលបងគំ។”
[“�ពះអមច ស់េយសូ៊វ ទូលបងគំេជ �ទងអ់ស់ពីចិត�ទូលបងគំ។”] សូម�ពះ�បទនពរ
ដល់អនក។ េ ឥឡូវចុះ។ អនកទទួលករេ�បសេ�យជរបស់អនកេហយ។
292 ចូរមនជំេន ដល់�ពះជមច ស់! េតអនកទងំអស់គិតថេនះជអ�ី �តលប់
េ វញិ? េតអនកេជ េទ? ចូរេកតខ� ចចុះ!
293 មន ស�ីមន កអ់ងគុយខង�� ំេ �ជងេនះ។ ខញុ ំេឃញពន�ឺេ ពីេលគត។់
មនផ�ូវែតមយួប៉ុេ�� ះែដលខញុ ំ�ច�បបពី់ករេនះបន ពន�ឺេ កំពុងេលេនះ។
ពន�ឺេនះេ ពីេល ស�ីេនះ។ សូមេ មយួែភ�ត េបខញុ ំ�ចេឃញ�ជអ�ី។ �
េធ�រចួេហយ… ស�ីកំពុងមនជំងឺជមយួ—ជប � េបះដូង។ គតក់ំពុងសំលឹង
ចំមកខញុ ំ។
294 េហយប�ីរបស់នងកំពុងអងគុយែកបរនង។ េហយប�ីរបស់នងកម៏នជំងឺ
គតេ់ទបែតឈ ឺ ពិបកចិត� ជំងឺ។ មនិអ ច ឹងឬ េ�ក? េលកៃដអនកេឡង េប
េនះជករពិត។ េនះជករពិត គឺអនក ស�ីមនកែន�ងតូចេ ទីេនះ។ េ�ក េត
�តវេទ? អនកមនិសបបយចិត�េទៃថងេនះ? អនកមនិសបបយចិត�នឹងេរ ង�កពះបុរស។
�តវេទ។
295 អនកេជ អស់ពីចិត�អនកេទ ទងំពីរអនក? អនកទទួលេទ? េ�ក ខញុ ំ�បបេ់�ក
អនកកអ៏ ច ឹងែដរ ខញុ ំេឃញៃដេ�កេលកេឡង ទម� បក់រជកប់រឬី? ឈបេ់ធ�េទ ត
េ ។ អនកជកប់រសីុី�ក  អនកមនិគួេធ�ដូេចនះេឡយ នឹងេធ�េ�យអនកឈ។ឺ មនិ
អ ច ឹងឬ? េបពិតែមនសូម�គវៃីដដូចេនះ។េនះជអ�ីេធ�េ�យអនកមនិសបបយចិត�។
�មនករ��កកេ់ល�ប�ទរបស់អនក។ េបះរបស់��កកេ់ចលេ  េហយកុំេធ��
េទ ត េហយអនកនឹងយកឈនះ�បន េហយជេឡងវញិ ប � េបះដូងរបស់�បពនធ
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អនកនឹងេចញពីនងែដរ។ អនកេជ េទ? មនិអ ច ឹងឬ? ខញុ ំមនិ�ចេមលេឃញអនកពីទី
េនះេទ េហយអនកកដឹ៏ងែដរ ប៉ុែន�អនកមនបរសីុី�ក េ …កនុង—កនុងេ េ ៉ ខងមុខ
របស់អនក។ េនះជករពិត។ �ករ់បស់ទងំេនះេចញេ�កេហយ�កៃ់ដេល�បពនធ
របស់អនក ទូលដល់�ពះជមច ស់ថអនកបនឈនះរបស់ទងំេនះ អនកេ ផទះវញិបន
ជេហយ អនក និង�បពនធអនកនឹងបនជ។ សូមេ�យ�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ
�បកបេ�យ�ពះពរ!

អនកេជ អស់ពីចិត�អនកេទ?

296 ស�ីតូចមន កក់ំពុងអងគុយេ ទីេនះសម�ងឹមកខញុ ំ។ អនកេ …េ េកអីខងមុខ
អងគុយេ ទីេនះ។ ស�ីតូចមន កេ់�យ…សម�ងឹមកខញុ ំ កំពុងអងគុយទីេនះ។ គឺ�សី��ង
តូចមន កជ់មយួនឹង…េមលមកខញុ ំ អងគុយេ ទីេនះ។ អនកមនិមន…អនកមនិមន
កតអធិ�� នេទ ស�ី េ ទីេនះ? អនកមនិមនកតអធិ�� នេទឬ? េតអនកេជ អស់ពី
ចិត�េទ? អនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វ�គីស��ចពយបលអនកេទ?

297 អនកគិតយ៉ង�ពីេរ ងេនះ អនកអងគុយែកបរគត?់ េតអនកមនកតអធិ�� នេទ
ស�ី? អនកមនិមនេទឬ? អនកចងជ់ែដរឬេទ? េតអនកមនិចងេ់ បរេិភគម�ងេទ ត
ដូចែដលអនកធ� ប ់ មនប � �កពះឬអី? អនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វេ�បសអនកេ�យជ
ឥឡូវេទ? េ�កកេឡងេបអនកេជ ថ�ពះេយសូ៊វពយបលអនកឥឡូវ។ អនកមនដំេ
�កពះ មនិអ ច ឹង? �េកតេឡង េ�យ�រ�ថ នភពសៃស�ប�ទ។ អនកមន
ករឈចឺបយូ់រមកេហយ។ ជពិេសស�សីុដនិងអ�ីេទ ត ឬ ខញុ ំមននយ័ថបេងកត
�សីុដ េហយឈេឺធមញេពលអនកខពុរ��រចូលកនុងមត។់ េនះជករពិត។ បទ
េ�ក។ �ជដំេ ែផនករ�ំយ��រ �េកតេ បត�កពះរបស់អនក។ ថចុក
េ េពលខ�ះ បនទ បពី់បរេិភគជពិេសសនំបុង័ជមយួបរ័។ ពិតេទ? ខញុ ំមនិកំពុង
�នចិត�របស់អនកប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមនិែដលប�ជយ័េឡយ។ ឥឡូវេនះ
អនកជេហយ។ េ ផទះ េហយេ�យបនជចុះ។

298 េតអនក�តលបវ់ញិកនុងទិសេ េនះដូចេម�ច? មនអនកមយួចំនួនេ ទីេនះមនិ
មនកតអធិ�� នេទ សូមេលកៃដ។ អនកែដលមនិមនកតអធិ�� ន។ ល� ចូរេជ
ជកចុ់ះេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក។ ចុះអនកេ �នខងមុខេនះវញិ? មនជំេន
ដល់�ពះជមច ស់ចុះ។
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299 ខញុ ំមនិ�ចេធ�ករេនះេ�យខ�ួនខញុ ំេឡយ គឺេ�យ�ពះគុណដជ៏�ជយរបស់�ទង់
ប៉ុេ�� ះ។ េតអនកេជ េទ? ខញុ ំ�ចនិយយ�តឹមែតអ�ីែដល�ទងប់ង� ញខញុ ំប៉ុេ�� ះ។
េ�យេសចក�ីជំេន របស់អនក…ខញុ ំនិយយថ អ�ងនជំេន របស់អនក េហយេមលថ
ផ�ូវមយួ�ែដល�ទងដឹ់ក នខំញុ ំ។ េតអនកដឹងេរ ងេនះ—េនះមនិែមនជបងប�ូនរបស់
អនកេទឬ? អនកកំពុងឈរកនុងវត�មន របស់�ទង។់ មនិែមនខញុ ំេទែដលេធ�ករេនះ គឺជ
ជំេន របស់អនកែដលបនសែម�ងេឡង។ ខញុ ំមនិ�ចេធ��បនេទ។ ចមំយួែភ�ត។
300 កនុង�ជងេនះ ខញុ ំេឃញបុរសែសបកពណ៌មន កអ់ងគុយទីេនះ ជមនុស�ចស់ ពក់
ែវន៉�។ អនកមនកតអធិ�� នេទ េ�ក? េ�កកឈរេឡងមយួែភ�ត។ អនកេជ
ថ ខញុ ំជអនកបេ�ម�ពះជមច ស់េទ អស់ពីចិត�របស់អនកេទ? អនកកំពុងគិតពីអនក�
មន កេ់ទ ត ឬមនិែមន? េបពិតែមន�គវៃីដរបស់អនក។ មនិែមនេ�យេ�ពះខញុ ំេទ ជ
បងប�ូនអនក។ ឥឡូវ អនកមនិមនកតអធិ�� ន។ នឹងគម នផ�ូវ�អនកចូលកនុងជួរ
បនេឡយ េ�ពះមនិមនកតអធិ�� ន។ ឥឡូវ េបអនក�ៃនអនកទងំអស់គន មន
កតអធិ�� ន កំុ—កុំ—កុំេលកៃដ េឃញ េ�ពះអនកមនឱកសចូលកនុងជួរ។
301 ប៉ុែន�ខញុ ំេឃញពន�ឺេ េលគត។់មនិទនប់ំែបកជនិមតិ�េ េឡយ។ ខញុ ំមនិ�ច
ពយបលអនកេឡយ បងប�ូន�បស ខញុ ំមនិ�ចេឡយ។ មនែត�ពះប៉ុេ�� ះែដល�ច
េធ�ករេនះ។ ប៉ុែន� អនក…អនក…អនកមនជំេន ។ អនកកំពុងេជ ។ េហយមនអ�ីមយួ
—អ�ីមយួ �គឺ—�បងក �េឡង េ�យរេប ប�មយួ។
302 េប�ពះដម៏នេច�� នឹង�បបពី់បុរសេនះពីប � របស់គត ់ េតអនកេផ�ងេទ ត
ែដលេ សល់ េជ េលករេ�បសេ�យជរបស់អនកឬេទ? មនបុរសមន កឈ់រ
ចមង យដបេ់ ១៥យ៉តពីខញុ ំ ខញុ ំមនិែដលជួបគតេ់ កនុងជីវតិខញុ ំេឡយ។ គតជ់
បុរសមន កឈ់រេ ទីេនះ។ េបសិនជ�ពះដម៏នេច��  នឹងេបកសែម�ងពីករមនិល�
ៃនបុរសេនះ �គបគ់ន កនុងចំេ�មបងប�ូនគួរែតេដរេចញេ ពីទីេនះ េ�យបនជ
�សលវញិ។ េតអ�ីេទ តែដល�ពះជមច ស់�ចេធ�? �តវ ឬ េទ?
303 េ�ក គម នអ�ីជប � ចំេពះេ�កេឡយ។ អនកេខ�យ ភញ កេ់ឡងបន�ិច
េ េពលយប ់ ឈ�ឺកេពញេឈម លបុរស និងអ�ីេទ ត ប៉ុែន�េនះមនិែមនជប �
របស់អនកេឡយ។ ប � របស់អនក គឺបរមភចំេពះកូន�បសរបស់អនក។ េហយ
កូន�បសរបស់អនកេ កនុងវទិយ�ថ នរដ��មយួ េហយគតម់នលកខខណៈពីរ។
ែមនេទ? �គវៃីដអនក េបសិនជពិតែមន។ ជករពិត�ស់។
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304 ប៉ុនម នអនកែដលឥឡូវេជ ថ �ពះេយសូ៊វ�គីស� ជបុ��របស់�ពះជមច ស់កំពុង
ឈរេ ទីេនះ? ចូរេ�កកេឡង េហយថ� យករសរេសរ និងទទួលករេ�បសេ�យ
ជរបស់េយង។
305 �ពះដម៏នេច��  ជអនកផ�ល់កំេណ តជីវតិ �បទន�ល់អំេ�យល� �ទង់
គងេ់ ទីេនះជ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ�គីស�េ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូត
េ ។
306 េហយ��ងំ អនកបនបេ ឆ តមនុស�ទងំេនះយូរមកេហយ េចញពីពួកេគ
ភ� ម! េយងបងគ បឯ់ងេ�យ�ពះជមច ស់ដម៏ន�ពះជនម ែដលមនវត�មនេ ទីេនះ
កនុងទ�មងជ់សសរេភ�ង ទុកមនុស�ទងំេនះ! េហយេចញពីពួកេគ កនុង�ពះនម�ពះ
េយសូ៊វ�គីស�!
307 អនក�គបគ់ន េលកៃដអនក េឡងេហយសរេសរ�ពះជមច ស់ េហយទទួលករ
េ�បសេ�យជរបស់អនក �គបគ់ន ។ [�កមជំនំុសរេសរ�ពះជមច ស់—Ed។] 
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�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយេ ៃថងចន័ទ
ទី 17 មក� 1955 េ វទិយល័យ Lane Tech, Chicago, Illinois, U.S.A។ �ល់ករខិតខំ�តវ
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