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�គបក់រនឹងសេ�មច �គនែ់ត…

េធ�ដូចេម�ចបន ឥឡូវេ�ច ងែបបេនះវញិ៖
ឥឡូវខញុ ំេជ  ឥឡូវខញុ ំេជ
�គបក់រនឹងសេ�មច ឥឡូវខញុ ំេជ
ឥឡូវខញុ ំេជ  ឥឡូវខញុ ំេជ
�គបក់រនឹងសេ�មច ឥឡូវខញុ ំេជ ។

ឥឡូវេនះចូរេយងបន�ឈរដែដល �ពមទងំេ�នកបលចុះ។
�ពះអមច ស់េអយ សូមឲយេនះមនិែមន�គនែ់តជចេ�ម ងេឡយ ប៉ុែន�សូមឲយ

�ជជេ� ដេ៏� ែដលេ�ច ងេចញពីដួងចិត�របស់ពួកេយង“ឥឡូវខញុ ំេជ !” ពួក�វក
បននិយយកនុងេពលមយួ បនទ បពី់�ពះេយសូ៊វបនេធ�ករអ�ច រយជេ�ចន ពួកេគ
បននិយយថ “�ពះអងគេអយ ឥឡូវពួកេយងេជ េហយ។”

�ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ឥឡូវអនកេជ េហយឬ?”
2 ពួកេគនិយយថ “េយងេជ ថ�ទង�់ជប�គបក់រទងំអស់ េហយ�ទង់
មនិ�តវករឲយនរ�បេ�ង ន�ទងេ់ឡយ។” ដូេចនះេហយ យបេ់នះ�ពះបិ�េអយ
េយងដឹង�បកដថ �ទងម់និ�តវករ ករបេ�ង នរបស់េយងេទ ែតេយង�តវករ
ករបេ�ង នរបស់�ទង។់ ដូេចនះេយងអធិ�� នថ �ទងនឹ់ងបេ�ង នេយងពីរេប
បៃនករអធិ�� ន រេប បៃនកររស់េ  �ពមទងំរេប បៃនករេជ ។ សូម�បទន
ដល់ទូលបងគំ �ពះអងគេអយ�មរយៈកមមវធីិយបេ់នះ។ �បសិនេបេយងខ�ះអ�ីមយួ
សូម�បទន�មកពួកេយងខញុ ំ ផង�ពះអងគេអយ េយងទូលសូមកនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន។
3 ខញុ ំដឹងថយបេ់នះ មនមនុស�ជេ�ចនកនុងចំេ�មអនក�ល់គន  បនឈរ�រ
ជថមីម�ងេទ ត។ េហយេ ខងេ�កបនជួប�កមមនុស�ែដលនិយយថ ពួកេគ
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មនិ�ចចូលមកខងកនុងបនពួកេគក�៏� ប�់មវទិយកុនុង�នេផ�ងៗរបស់ពួកេគ។
េហយឥឡូវេនះ េយងនឹងពយយមេធ�ឲយបនេល ន�មែដល�ចេធ�េ បន កនុង
យបេ់នះ កនុងយបៃ់ថង�ទិតយ េយងនឹងថ� យករអធិ�� នស�មបអ់នកជមង ឺ េហយ
េសចក�ីអធិ�� នេនះដូចែដលអនកបនេឃញេ ទីេនះ។ ប៉ុែន�េយងនឹងថ� យ
ករថ� យបងគំយបេ់នះ េ�យេផ� តេ េលករអធិ�� នស�មបអ់នកជមង។ឺ
4 េហយខញុ ំចងឲ់យអនក�ល់គន រងឹម ំ េឡងឥឡូវេនះេ កនុង…�ពះបនទូលដប៏រសុិទធ
របស់�ពះ េ�យក�ីជំេន  ក�ីជំេន កនុងេវ�េនះ។ ជក�ីជំេន ែដលេជ េលសជង
ជំនន�់ទងំអស់ ពីេ�ពះ��តវែតជេសចក�ីជំេន ែដលបនេលកេឡង ែដល
បនេលកេឡងពិត។ ដូេចនះេហយ េយងចងឲ់យអនក�ល់គន យបេ់នះេជ  នូវ
�គបទ់ងំអ�ីែដលអនក�ល់គន បនេឃញនិងឮ ជ�ពះបនទូលែដលអនកបន ឮ
េចញពីករអធិបបយ ជ—ជទីសមគ ល់និងករអ�ច រយែដលអនកធ� បប់នេឃញ
រចួេហយ។ េយងចងឲ់យអនក�ល់គន �បមូលផ�ុ ំករេនះេ កនុងចិត� េហយពិចរ�
ថ េត�មកពី�ពះឬកម៏និែមន។
5 គឺដូចជេអលីេសកនុងសមយ័ស ញ ចស់បននិយយថ “េបដឹងថ�ទង់
ជ�ពះេហយេនះចូរបេ�មរ�ទង”់ េហយេប�ពះេយសូ៊វគឺជចំណុចក�� លៃន
�គី�ទ នទងំអស់ េនះខញុ ំគិតថ េយង�តវែតេបះបងេ់ចលអ�ីេផ�ងេទ ត ែដល
�ចែញកេយងេចញពី�ទង។់ ចងចថំ �ទងគឺ់ជចំណុចក�� ល �ទងគឺ់ជ
��ៃនទិសខងេជង �ទងគឺ់គម នទីប ច ប ់ �ទងគឺ់េពញខន ត។ េហយេបសិនជ
�ទងគឺ់ជ��ៃនទិសខងេជង…េនះគឺមនែតរបស់មយួប៉ុេ�� ះ ែដលចង�ុលេ
ទិសខងេជង គឺជ�តីវស័ិយែដលអនកេធ�ន�ជមយួ។ េហយ�តីវស័ិយែដលខញុ ំ
ពយយមឲយអនកេធ�ដំេណ រជមយួេនះ គ�ឺពះបនទូល េហយ�ពះបនទូលេនះែតងែត
ចង�ុលេ �ទង។់
6 េហយេយងមន�រមមណ៏ដូចជ េយងកំពុងែតជួបទុក�ពយ យ៉ងធំនិងករ
កតេ់ទសតឹង�ទងៃនេពលេវ� �ពមទងំទុកខេវទនរ�ងជតិ�សន ៍ េហយនិង
កិចចករ�គបយ៉់ងបនេកតេឡង េពលខ�ះខញុ ំ�តវហុ៊ពទ័ធដូចជ…�គបទី់ែដលខញុ ំសម�ងឹ
េមល ��កបី់ដូចជេ េល…េ កនុងកប៉ល់េលសមុទយដែ៏សនឆង យ។ េហយខញុ ំ
បនក� យជអនក�គប�់គងទូកេនះ។ េហយេតេធ��េ�យរេប ប� េនះ��បែ់ត
មនន�មយួដធ៏ំ ធំជងកប៉ល់របស់ខញុ ំមយួរយដង។ ប៉ុែន�េយងនឹងេលកទងជ់យ័
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េឡងជំនះពួក� “េ កនុង�ទងេ់យងនឹងមនជយ័ជំនះ េលអ�ីទងំអស់។” កបពី
ែទន នយកន� បនកនែ់ខ�ៃនចុងបំផុតៃនន�ជប ់�ទងនឹ់ងទញ�។ េយងនឹង
មនជយ័ជំនះេលពួក�។
7 ឥឡូវយបេ់នះេយងនឹង�បញបេ់ដមបឲីយអនកបនេចញមុនបន�ិច…េយង
អគុណចំេពះករេធ�ដំេណ រមកពីផ�ូវឆង យ េហយ�តឡបេ់ វញិ �ពមទងំករ
�បង�បយត័នកនុងករេបកបរនិងករលះបងែ់ដលអនកបនេធ�។ េហយេមល េនះេទប
េធ�ឲយខញុ ំឈរកែន�ងេនះ េដមបបីន�ករែចកចយ �ពមទងំេធ�អ�ីទងំអស់ែដលខញុ ំ�ច
េដមបជីួយដល់អនក។ ប៉ុែន�េ េពលខញុ ំមកទីេនះ ខញុ ំពយយម�បឹងែ�បង�គបយ៉់ង
�មែដល�ចេធ�េ បន េដមបជីួយកនុងេពលែដលពួកេយងមកទីេនះ។ េហយ
អនក�ចយក�…េបសិនជអនកែចកចយដល់មនុស�េ�ចនេពក កនុងេពលែតមយួ
ពួកេគចបស់ជមនិ�ចចងចបំនេទ។ អនក—អនក�គនែ់តយកអ�ីមយួ កន�់ឲយ
ជបេ់ បុគគលេនះរហូតទល់ែតេគេឃញ�។ េហយបនទ បពី់េគបនកនរ់ងឹមំ
េ កនុងចិត�របស់ពួកេគេហយេគនឹង…បនទ បម់កបេ�ង នេគនូវអ�ីេផ�ងេទ ត។ ពី
មយួជំ�នេ មយួជំ�ន ដូចជេយងបនេធ�។
8 ឥឡូវ អនក�តវអធិ�� នេ�យក�ីក� �ន េហយេជ ឥឡូវយបេ់នះស�មបក់រ
េ�បសឲយជ។ ខញុ ំមនិគិតថនឹងមនចមងល់អ�ីេ កនុងគំនិតរបស់អនក អំពីេពលេវ�
ែដលេយងរស់េ ។ ខញុ ំមនិេជ ថនឹងមនចមងល់អ�ីេ កនុងគំនិតរបស់អនក អំពីថ
េត�ពះគងេ់ ក�� លចំេ�ម� ស�របស់�ទងឬ់អត។់ ខញុ ំេជ ថអនកទងំអស់គន
បនេជ ។ េហយខញុ ំ…គម នចមងល់កនុងចិត�អំពីករេនះេទ។ េហយខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំ�គ ល់
មនុស�របស់ខញុ ំ មតិ�ភ័ ក�ខញុ ំ មតិ�កនុង�ពះ�គីសទកូនេកមង—របស់�ពះ�គីសទ ខញុ ំេជ ដូេចនះ។
9 េហយ�ផ�ល់ឲយខញុ ំមនក�ីអំណរ េ េពលេឃញថ អនកបនដឹងថអនកបន
ទទួល�រពី�ពះ េហយអនកបនផ�យ�េ មនុស�ឯេទ ត �ពមទងំេឃញថេគ
បនេឆ�យតប�ពមទងំទទួល។ បនទ បម់កអនក�តឡបេ់មលមកេ�កយវញិ េហយ
និយយថ “អគុណ�ពះវបិ�” ឱេតនឹងមនអំណរប៉ុ�� ែដលបនេឃញកូន
កំពុងទទួលទននំបុង័ ែដលបនប ជូ នេ ពួកេគ! អនកបនទទួល�គ ល់រចួមក
េហយថមននិមតិ�មយួកលពីឆន មំុន េ ទីេនះ �តង�់សនេនះ? ពិតែមនេហយ
“នំបុង័ៃនជីវតិ” បង�បសេនវវលី(Neville)អនកេ ច ំ �បែហលេហយ។ ជេវ�ដ៏
អ�ច រយ!
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10 ឥឡូវ ចូរេយងែបរមកវញិ េបអនកចង�់នជមយួគន ឬគូសចំ�ំ�តងច់ំណុច
ខ�ះ �គនែ់ត…ខញុ ំគិតថ�មនិស័ក�សមេទ ែដលមនពិធីជួបជំុេ�យមនិមនករ
�ន�ពះបនទូល េហយែចកចយនូវទស�នៈខ�ះេទះេបជពិធីេ�បសឲយជ ឬអ�ី
េផ�ងេទ តេនះ។ េយងទងំអស់គន យល់េហយ។ ពីេ�ពះគម នអនកែប�កមុខ
កនុងចំេ�មេយងេនះេទ ខញុ ំរពឹំងគិតថអ ច ឹងចុះ។ ប៉ុែន�េយងទងំអស់គន បន
�គ ល់នូវអ�ីែដលេ ថករេ�បសឲយជ។ �មនិែមននរ�មន ក ់ េធ�ឲយអនកេទ �
គឺជអ�ីែដល�ពះបនេធ�រចួេហយ ស�មបអ់នក។ េសចក�ីសេ ងគ ះគេឺ េលបនទ ត់
ែតមយួ។ េរ ងែតមយួគតែ់ដលេយង�តវេធ�គឺនមំនុស�ឲយេជ ថេនះគឺជក�ីពិត។
េហយ�ពះបេ�ង ន�កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយប ជ កេ់ ដល់ពួកអនកែដល
េជ � ដបតិ�ទងម់នបនទូលថ “�គបក់រនឹងសេ�មចដល់អស់អនក�ែដលេជ ។
11 អនកនិយយថ “គម នអ�ីែដល�ពះេធ�មនិបនេនះេទ” អនកេជ េទ? �កគ៏ម នអ�ី
ែដលអនកេធ�មនិបនដូចគន ។ “ដបតិ�គបទ់ងំករេនះនឹងសេ�មចបនដល់ពួកេគ”
(�ពះជអងគែតមយួគត)់ “ដល់អស់អនក�ែដលេជ ។” េឃញេទ? ដូេចនះេហយ
គម នអ�ីែដលថមនិ�ចេ រចួេទស�មបអ់នក េបសិនជអនក�ច�គនែ់តេជ ។
12 ឥឡូវ េ កនុងពង�វ�រក��ត ទី១ ជំពូកទី១៧ ខញុ ំចង�់នខទងំ�បពីំរែដល
េ ដំបូងេគ �ម�ពះហឫទយ័�ពះ។

�គេនះ េអលីយ៉ ជអនក�សកេធសប៊ ីែដលេ ជមយួនឹងពួក�សក
ក�ត េ�កទូលនឹងអ�័បថ់ ទូលបងគំសបថ េ�យនូវ�ពះេយហូ�៉
ជ�ពះៃន�សនអ៍ុី��ែអលដម៏ន�ពះជនមរស់ ែដលទូលបងគំឈរេ
ចំេពះ�ទងេ់នះថ កនុងប៉ុនម នឆន េំ មុខេនះនឹងគម នេភ� ង គម នសេន� ម
េឡយ េវ រែតេ�យ�រពកយទូលបងគំប៉ុេ�� ះ

រចួ�ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉កម៏កបងគ បេ់�កថ ៣ ចូរេចញពីទីេនះ
ែបរេ ខងេកត េហយពួនខ�ួនេ ឯេ�ជះេករតី ែដលេ �បទល់មុខនឹង
ទេន�យរ័�នេ់

ឯងនឹងផឹកទឹកេ�ជះេនះ េហយអញបនបងគ បឲ់យែក�កចិ ច ឹមឯងេ
ទីេនះែដរ។
សមគ ល់�តងច់ំណុចេនះ “ចិ ច ឹមឯងេ ទីេនះ” មនិែមនទី�េផ�ងេទ។

“ទីេនះ!”
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ដូេចនះ េ�កកេ៏ធ��ម�ពះបនទូលៃន�ពះេយហូ�៉ គឺេ ��ស័យេ
ែកបរេ�ជះេករតី ែដលេ �បទល់មុខទេន�យរ័�ន។់

េហយ�ល់�ពឹក�ល់�ង ច ែក�កែតងពនំំបុង័ និង�ចម់កជូនេ�ក
េ�កកផឹ៏កទឹកពីេ�ជះេនះ។

លុះកន�ងយូរបន�ិចមក ទឹកេ�ជះករ៏ងីេ  ពីេ�ពះមនិមនេភ� ងធ� ក់
េ �សកេនះេ�ះ។

13 សូម�ពះបែនថម�ពះពរ�ទងដ់ល់អនកែដល�ន�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ េហយ
ឥឡូវយបេ់នះ ខញុ ំចងដ់ក�សងអ់តថបទ�តងច់ំណុចេនះ េ�យ�កច់ំណងេជងថ
“��រែផនកវ ិ ញ ណ �មរដូវកលរបស់�។” �ពឹកេនះេយងមន—េមេរ នែដល
ថ—ែដលេ ថ “ករេធ�កមមវធីិថ� យបងគំ ឬកព៏យយមេធ�ពិធីថ� យបងគំេ�យ
គម ន…េ�យមនិគិតពីេពល� រដូវកលអ�ី កែន�ង� ឬកប៏ុគគល�។” េហយ
ឥឡូវេនះគឺ ��រែផនកវ ិ ញ ណ�មរដូវកលដ ៏ ស័ក�សម។
14 េ��េអលីយ៉របូេនះ េយង�គ ល់ពីគតប់ន�ិចបន�ួចប៉ុេ�� ះ។ ប៉ុែន�េយង
ដឹងថ គតគឺ់ជអនកបេ�មរបស់�ពះ េហយជអនកបេ�មរបស់�ទងក់នុងសមយ័កល
េនះ។
15 េហយ�ពះបនេ�ប�ពះវ ិ ញ ណ�ទង ់ ែដលសណ�ិ តកនុងេអលីយ៉ រចួមកេហយ
ចំនួនបីដង �ពមទងំសនយថនឹងមនពីរដងបែនថមេទ ត សរបុគឺ�បដំង ស�មប់
�ពះគុណ។ �ទងេ់�ប�េ េលេអលីយ៉ �បនមកេលេអលីេសផទួនៗ គឺេ េល
យ៉ូ�នបបទីស ែដល�តវមកផ�ព�ផ�យដល់�សនដ៍ៃទ េហយជមយួេ�ក
ម៉ូេស េដមបនីជំនជតិយូ��តឡបម់កទឹកដីខ�ួនវញិ។ ពិតេហយ។ គឺ�បដំងែដល
�ពះសនយថនឹងេ�បវ ិ ញ ណរបស់េ�កេអលីយ៉ េហយបនសេ�មចបីដងរចួមក
េហយ។
16 ឥឡូវេ��ធំរបូេនះ េយងមនិដឹងថេតគតម់កពី�េទ។ េយងដឹងថគត់
មកពីេធសប៊(ីTishbite)។ ប៉ុែន�េតគតម់កេ�យរេប ប�…
17 េយងដឹងតិចតួចអំពីេ��។ េយងមនិដឹងថពួកេគមកពីកែន�ង�។ គឺ
ក�មមន…ដូចជ ខញុ ំមនិដឹងថមននរ�មយួែដលេចញមកពី�ពះវ�ិរ ឬក៏
េចញពីពង�វ�អ�ីេ ខងេ�កយពួកេគទ។ គឺ�គនែ់តជមនុស�ធមម� ែដលគម ន
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ករភយ័ខ� ច េហយភគេ�ចនមនិបនទទួលករសិក�។ េហយពួកេគមនិែដល
សរេសអ�ី ពីខ�ួនពួកេគេទ។ េអ�យនិងេយេរម ពួកេគទងំពីរ បនសរេសខ�ះ
ប៉ុែន�េ��ធំរបូេនះ មនិែដលសរេសអ�ីមយួេឡយ។ មនេ�ចន�ស់កនុងចំេ�ម
ពួកេគមនិបនសរេស �បែហលជពួកេគមនិ�ចសរេសបន។ ប៉ុែន�ពួកេគគឺជ
មនុស�ែដលខ� ងំក� ។ គឺគម នមនុស��កនុង�ពះគមពរី ដូចជពួកេ��ចស់ េនះ
េឡយ។ ពួកេគ�ពមនដល់នគរេស�ច មនុស� �កមជំនំុ និងអ�ីេផ�ងេទ ត េហយឈរ
មកំនុង�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយ�ពះអះ�ងថ ពួកេគជមនុស�សុចរតិ។ ពួកេគ
ខ� ងំក� ែមនែទន កនុងបុគគលិកលកខណៈ។

18 េហយេ��េអលីយ៉របូេនះគឺជមនុស�ខ� ងំក� ជងេគ កនុងចំេ�មពួកេគ។
គតគឺ់ជមនុស�ៃន�លរេ��ថ ន។ គតេ់ចញពី�លរេ��ថ ន គតរ់ស់េ
កនុងទីរេ��ថ ន។ �ពះគមពរីបន�បបថ់ គតេ់ស� កេ�មេច ម។ គតម់នែសបក
សត�េច មរុជំុំវញិខ�ួនគត ់ េហយបំែណកៃនែសបកសត� ែសបកសត�អូដ�រុេំ ចេងកះ
មន…ពុកមតេ់ េលៃផទមុខរបស់គត ់ខញុ ំបនគិត�សៃមថ គតគឺ់ជមនុស�ែដល
េមលេ ខ� ងំក� ែមនែទន េប�មេមល។

19 ប៉ុែន�េយងកុំ…ពួកេគទងំេនះេ មនិទន�់� បទ់ងំអស់េទ។ ពួកេគមនិែមន
ទងំអស់—គឺមនិ�� បទ់ងំអស់េទ។ េ កនុងសមយ័កល ៃន�កម�បឹក�នី
សិន(Nicene Council) កនុងចំេ�មអនក េបមននរ�បន�នពី �កម�បឹក�
នីសិនេ សមយ័កល�ពះវ�ិរដំបូង (The Nicene Council of the Early
Church) េ េពលែដលពួកេគចងប់េងកតអងគករេចញពី� េហយបនបំែបក
�កមជំនុំេផ�ងៗ ឲយរមួមកែតមយួ េ េពលែដលេគ�បជំុេដមប�ីបឹក�េនះ មនុស�
ខ� ងំក� ដូចជេអលីេសេចញពីទីរេ��ថ ន េ�យបរេិភគែតរកុខជតិ គឺជមនុស�
ដខ៏� ងំក� ។ ប៉ុែន�អនកែដលមនយសស័ក� ែដលមនអំ�ចខពងខ់ពស់ ែដល
េ េ�កមខនែសទនធីន(Constantine)ជេដម បន�ង តស់េម�ងរបស់ពួកេគ។
ពីេ�ពះពួកេគគឺជេ�� ែដលដឹងថ�គបពូ់ជេពតនិង�សវ�លី ៃន�កមជំនំុ
ខងកូន�កមុ�ំតវែតធ� កេ់ េលដី ដូចគន េ និង�គបពូ់ជេពតនិង�សវ�លី ៃន
�កមជំនំុរបស់កូនេ�ះែដរ។ េហយ�តងច់ំណុចេនះ �បនអូសប�� យ�បព់ន់
ឆន ។ំ
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20 ដូេចនះេហយេទបពួកេគបនសរេសរកនុងេស វេ មយួ សព�ៃថងេនះ “េត�ពះដ៏
សងប�់ង តែ់ដល�ចេ�កកឈរនិងទតេមលេនះ េឃញេកមងតូចៗ�តវេគសម� ប់
ពួក ស�ី�តវបនែហកជចំែណកៗេ�យហ�ូងសត�េ� ែត�ទងអ់ងគុយេ �នសួគ៌
េ�យគម នបនទូលអ�ីយ៉ងដូេចនះ?” ពួកេគមនិយល់�ពះបនទូល។ �គបពូ់ជេពតនិង
�សវ�លី �តវធ� កម់កឯែផនដីឯេណះ។ េត�ពះដសុ៏ចរតិ�ចឈ ទតេមលបុ��
�ទង�់តវសុគត �តវេគេ�� ះ�កនិ់ងអ�ីេផ�ងេទ តេ�យរេប ប�? ប៉ុែន��គឺជ
�ពះបនទូលែដល�តវែតសេ�មច។ េនះេហយគឺជផ�ូវ រហូតមកដល់បចចុបបននេនះ។

21 បុរសមន កេ់នះ គតគឺ់ជមនុស�អ�ច រយ។ គតម់នពូជពង�ែដលេពញេ�យ
អំេពបប។ អ�័បប់នេធ�ជេស�ចតពីបិ� ែដលេ�យ�ជយមុន កប៏ន�ប�ពឹត�
��កក។់ េលសជងជំននហ់�ួង�ឡូម៉ូនគឺេស�ចបន�ប�ពឹត���កកពី់មយួជំនន់
េ មយួជំនន។់ េហយអ�័បម់ន កេ់នះ គឺជអនកែដលេ�យ�ជយៃមភពីរឆន កំនុង�កង
�ម៉រ ី ជេស�ចែដល�ប�ពឹត���កកជ់ងេគបំផុត។ គតគឺ់ជអនកសមយ័និយម
ពិត�បកដ។ គតេ់ជ សុ៊បេល�សន។ េហយគតម់នអ�ី�គបយ៉់ងេ កនុង
និនន ករសមយ័ទំេនប។ គតម់នេ���សនេ៍ហេ�ពរបនួរយនក ់ េហយ
ពួកេគទងំអស់េនះគឺបនទទួលករបណ�ុ ះប�� លនិងែណនបំនល��ស់។
�ពះជមច ស់បនប ជូ នេ��មន កេ់ ឲយគតែ់ដរែតគតម់និ�ពមេជ េទេហយ
េ��េនះគឺជេ�កេអលីយ៉។

22 ប៉ុែន�េ�កេអលីយ៉ អនក�សកេធសប៊េីនះ គឺជបុរសៃន�លរេ��ថ ន។
មនិែមនជអនក�សណុក គតជ់បុរសមន កែ់ដលរងឹម។ំ េហយេ ៃថងមយួេ�កយពី
�ពះបទអ�័ប ់ បន�ប�ពឹត�អំេពបប រហូតដល់�ពះមនិ�ចទតេមលបន
េទ ត �ទងក់ម៏នបនទូលេ កនេ់�កេអលីយ៉ េ �លរេ��ថ ន។ េហយ
េ ទីេនះគតប់នចុះ�មផ�ូវេ �សក�ម៉រ ី ដូចខញុ ំជញឹកញបប់នបង� ញ
�បែហលជគតម់នពុកមតជ់េ�ចន ដុះេចញេ ជុំវញិមុខរបស់គត ់ កបល
ែដលទំែពកភ�ចឺងំេ�យ�ពះ�ទិតយ មនែភនកតូចៗ �តឡបម់កវញិេ�យមន
ដំបងេ កនុងៃដរបស់គត ់ មន�ន មញញឹមេលៃផទមុខកេ៏ដរេឡងេ គល់េស�ច
អុី��ែអល េហយបននិយយថ“…នឹងគម នសូមបែីតទឹកសេន� មរហូតដល់ខញុ ំ
េ �ឲយធ� កចុ់ះមក។”
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23 �ពះបនប ជូ នមនុស�ែបបេនះដល់េយង េឃញេទ មនុស�ែដលដឹងពីកិចចករ
ែដលពួកេគ�តវេធ�ជមយួ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។

24 ឥឡូវេនះ េយងរកេឃញថ មុនេពលែដលគតប់នេធ�ករេនះ គឺ�ពះបន
��ស់េ គត។់ �ពះបនមនបនទូលេ កនគ់ត ់ ដូេចនះេហយ គតម់និខ� ចអ�ី
ទងំអស់។ គតម់និភយ័ខ� ចពី�រេនះ ថ�នឹងមនិេកតេឡងឬេទ ពីេ�ពះគត់
បនដឹងថ �នឹងេកតេឡងែមន! គតប់នដឹងថ�គឺេយង�ម�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ េហយគតដឹ់ងថគតគឺ់ជេ��របស់�ពះ ស�មបស់មយ័េនះ។
េហតុេនះេហយ េទះបីេស�ចនឹងកតក់បលរបស់គត ់ ឬេបះគតចូ់លេ កនុងគុក
ឬអ�ីេផ�ងេទ តែដលពួកេគចងេ់ធ� �គម នអ�ីខុសគន េទចំេពះគត ់ េ�ពះគតម់ន
េបសកកមមរបស់គតគឺ់ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់” េ ចំេពះមុខេស�ច។ េតជ
មនុស�រងឹមបំ៉ុ�� ! ប៉ុែន�មុនេពលែដលគតប់នេធ�ករទយថ នឹងមនេ�គះ
�ងំសងួត…

25 ដបតិ�ពះជមច ស់នឹងមនិអនុ ញ តឲយអំេពបបរចួខ�ួនេឡយ។ �តវែតមនករ
�កេ់ទស។ េបមនចបបែ់ដលគម ន—គម នករ�កេ់ទស េនះេតមនអ�លី�?
េធ�េមច៉ឲយអនកែដល�ប�ពឹត�ល�បននិយយថ “�ជករ�បឆងំនឹងចបប ់ ែដល
េបកេភ�ង” េហយគម នករពិនយ័េ ពីេ�កយ�េទ ឬគម នករ�កេ់ទសេ
ពីេ�កយ�? �នឹងមនិែមនជចបបេ់ទ។ ដូេចនះនឹងមនករ�កទ់ណ� កមម ចំេពះ
អំេពបប។ េហយេ េពលែដល�ពះបនបេងកតចបប ់ េហយចបប—់ចបប�់តវែត
ពិនយ័បនទ បម់កចបស់ជមនករ�កេ់ទសស�មបក់រេនះ។

26 េហយ�បេទសេនះ បនរេំ�ភបំពន នូវអស់ទងំ�កឹតយវនិយ័របស់�ទង។់ អូ
ពួកេគមន�ពះវ�ិរធំ ពួកេគមន�កមជំនំុ។ ពួកេគមនមនុស� ែដលមនករ
អបរ់ជំេ�ចននក។់ ពួកេគមនេ��េ ទូទងំ�បេទស មន��េរ នរបស់
ពួកេគ ែដលឲយពួកេគងកេចញដូចជម៉សីុន។ េហយពួកេគមនេ�� ជេ�ចន
នក ់ ពួកេគមន—មនបូជចរយរបស់ពួកេគ កម៏ន�ចរយនិងពួកកន�់សន
ជេ�ចនប៉ុែន�ពួកេគេ ឆង យពី�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។ ដូេចនះ�ពះបនេ
បុរសមន កែ់ដលេ�កពីជួររបស់ពួកេគ េហយប ជូ នគតជ់មយួនឹង �ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់។
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27 េហយកតស់មគ ល់ ពីរេប បែដល�ទងយ់កចិត�ទុក�ក ់ ចំេពះ� ស��ទង។់
មុនេពលែដល�ទងប់ ជូ នេ��របូេនះជមយួនិង�រ�ទងម់នបនទូលថ“េអលី
យ៉ ចូរចុះេ �បបអ់�័បពី់ករទងំេនះ។ េហយឥឡូវេនះេ េពល ែដលអនកបន
�បបេ់ហយ ចូរេចញពីេស�ចឲយបនឆបរ់ហ័ស ពីេ�ពះអញបនេធ�កែន�ងស�មប់
ឯង កនុងអំឡុងេពលេ�គះ�ងំសងួតេនះ។ អញនងឹចិ ច ឹមឯង េអលីយ៉េបឯងែថ�ង
�ពះបនទូលអញ ចូរែថ�ងែតអ�ីែដលអញ�បបឯ់ងប៉ុេ�� ះ។”
28 ឥឡូវេនះខញុ ំនឹងនយំកេបសកកមមដអ៏�ច រយេនះ ស�មបយ់បេ់នះ ពីេ�ក
េអលីយ៉និងសមយ័របស់េ�កេអលីយ៉ ជមយួេពលេវ�ែដលេយងឥឡូវេនះ
កំពុងរស់េ ។ ខញុ ំេជ ថ �ជេបសកកមមដល៏�ឥតេខច ះ។ ខញុ ំគិតពីជតិ�សនេ៍នះ…
�បសិនេបខញុ ំ…េយងមនេពលេវ�េដមបវីលិ�តឡបេ់ វញិ ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់កេ់ពល
េពលេវ�ឲយបនេ�ចនកនុងជួរៃនករអធិ�� ន។
29 ដូេចនះ�បសិនេប េយង�ច�តឡបេ់ េ�កយវញិ េហយេឃញអុី��ែអល
បនយកប៉េឡសទីនេលមូល�� នដូចគន ែដលេយងបនយកសហរដ��េមរកិេនះ។
េយងចូលមកកនុងសហរដ��េមរកិេនះ េហយបន�តឡបម់កកនក់ប ់ ជនជតិ
ឥ��  េហយបនចបយ់កទឹកដីេនះ។ ដូេចនះេហយ អុី��ែអលកចូ៏លមកកនុង
ប៉េឡសទីន េ�កមករដឹកនរំបស់េ�កយ៉ូេស� េ�កមករដឹកនរំបស់�ពះ េហយ
បន�តឡបម់កវញិនិងបនកនក់បយ់កទឹកដីេនះ។
30 េហយេស�ចដំបូងរបស់ពួកេគជបុរសខ� ងំពូែកមន កគឺ់េស�ច�វឌី �ឡូម៉ូន
និងមនុស�អ�ច រយេផ�ងជេ�ចននកេ់ទ ត។ �បធនធិបតីដំបូងរបស់េយង
គឺជមនុស�ខ� ងំក� មនអំ�ច គឺេ�ក�៉សីុនេ�ន(Washington) លីន
ខុន(Lincoln) ជេដម។ បនទ បម់ក េ ទីបំផុត�បធនធិបតីឬេស�ច បន
ក� យេ ជពុករលួយ �គបេ់ពលេវ� េហយទីបំផុតពួកេគបនប ចបដូ់ចជអ័
�បេ់នះ។ ជកែ់ស�ង�ស់តួយ៉ង េ សមយ័របស់េយង។ មនុស�េដរកនុង
សមយ័ទំេនប�ស់ ពួកេគមនិចង�់� ប�់ពះបនទូលពិត របស់�ពះជមច ស់េទ។
31 េហយអនក�ច�សៃមេមល េ េលមនុស�សមយ័ទំេនបែបបេនះ េតអនកបេ�ម
�ពះពិត�បកដ នឹង�� បេ់ ដូចជអ�ីស�មបព់ួកេគ។ “េហតុអ�ី គតគឺ់ជមនុស�
ឆកួត គតប់តប់ងស់តិ�ម រតី។ មនិ�ចមនេរ ងែបបេនះេទ។” ពួកេគជអនក
កន�់សន កន�់សនសុ៊បខ� ងំ�ស់។ ពួកេគមនមនុស�ែដលមន
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ចិត�េ�ម ះ។ ពួកេគមន�បជ� ស�ែដលេ�ម ះ�តង។់ គឺជអនកកន�់សនយ៉ង
ល�ឥតេខច ះខ� ងំ�ស់។
32 ដូេចនះគតប់នដឹងថ ��តវករយកេលសជងេទវក� ស�ធមម� �
នឹង�តវយកេលជង—េ�ចនជង�ជ�រធមម��មយួ�នឹងេ�ចនជង
ករអធិបបយ�ពះបនទូលេដមប ី បំែបកចិត�ថមរបស់ពួកេគ។ េ�កបនដឹងថ�តវែត
នយំក�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េដមបបី ជូ នករជំនុំជំរះ មកេលមនុស�ែបប
េនះ ដូេចនះគតប់នដឹងថេ េពលែដលគតប់នេចញេ ជមយួ�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់។ េហយេប �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ �តវែតបំែបកករេនះ
និងមនករជំនំុជំរះ។ េយងេឃញថេ កនុងជំននេ់យងដូចគន ។ េយងេឃញករ
េនះ�ល់ៃថង។ គម នអ�ែីដលេសសសល់េទ មនែតករជំនុំជំរះ ជេពលែដលអនក
ឈនេជងេ េលបនទ តៃ់នេសចក�ីេម�� ករ�ុ។
33 ឥឡូវេនះ េហតុករណ៍េនះ ខញុ ំនឹងទញយកេអលីយ៉ជមយួនងឹ�កមជំនំុ
សព�ៃថងេនះ។ េ មុនេពលករជំនំុជំរះ គតប់នទទួលដំណឹងេនះ។ េអលីយ៉គត់
ជអនកតំ�ង �តវបនេមលែថយ៉ងយកចិត�ទុក�ក ់ពីធមមជតិ ��រធមមជតិ
របស់គត ់ េ�យ�រែតឥឡូវេនះ មនិមនេភ� ងធ� ក ់ េបេយង�ម�ពះបនទូល
របស់�ពះ គឺរយៈេពលបីឆន �ំបមំយួែខ ឬរហូតទល់ែតដល់េ�កេអលីយ៉េ ។
“េពល�ែដលអនកនិយយ េអលីយ៉ េនះ�នឹង�តវេកតេឡង។” ដូេចនះេហយ
គតប់នេដរេឡងេ គល់េស�ចនិងបននិយយថ “សូមបែីតទឹកសេន� មកម៏និ
ធ� កចុ់ះមកែដរ រហូតដល់ខញុ ំេ �។” េនះគឺពិត�ត—់ជបនទុកមយួ ែមនឬមនិ
ែមន? េនះជករពិតជដំណឹងមយួ!
34 ឥឡូវេនះ េយងនឹងទញយកេហតុករណ៍េនះ ជមយួេ�គះ�ងំសងួត
ខងវ ិ ញ ណ នេពលបចចុបបននេនះ។ ឥឡូវេនះ េយងទងំអស់គន បនដឹងេហយ
េយងមនករយល់ដឹងែមនែទន ថមនេ�គះ�ងំសងួតខងវ ិ ញ ណ េ កនុង
�សកនេពលបចចុបបននេនះ និយយខងវ ិ ញ ណ។ េហយអនកដឹងថ �បន
ែចងទុករចួេហយេ�យ�ពួកេ�� គឺ�គនែ់តមុនករយងមកជេលកទីពី
របស់�ពះ�គីសទ ែដលនិយយថ “នឹងមនេ�គះ�ងំសងួតេ កនុង�សក ដបតិ
មនុស�មនិរស់េ�យ�រែតនំបុង័ប៉ុេ�� ះេទ ប៉ុែន�គឺស�មបឮ់�ពះបនទូលរបស់
�ពះវញិ។” េហយៃថងេនះគឺជេពលបចចុបបននេនះឯង “ឮ�ពះបនទូលពិតរបស់�ពះ។”
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ឥឡូវេនះ េហតុករណ៍េនះ គឺជេ�គះ�ងំសងួតធមមជតិជមយួនិង េ�គះ�ងំសងួត
ខងវ ិ ញ ណ។
35 អំេពបបនិងករមនិេជ  េ�យ�គបេ�ង នខុសឆគង និងអនកសមយ័និយម
េ កនុង�ពះវ�ិរ បននយំកករកតេ់ទស មកដល់។ បនទ បម់កពួកេគបនែប
េចញពី�ពះបនទូលរបស់�ពះនិងេ��របស់�ទង ់េ ខង�ទឹស�ីទំេនបៃនពកយ។
36 អនកសមគ ល់េឃញេ ទីេនះ េ េពលេនះ ែដល�ពះជមច ស់ែតងែត
េលកេឡងនូវអ�ីមយួ។ េគលបំណង �ទងែ់តងែត �ទងនឹ់ងមនិេធ�អ�ីេ�ះរហូត
ទល់ែតបនេលចមកឯ� ស�របស់�ទងជ់មុន េហយ�ទងែ់តងែតបង� ញ�
�មរយៈអនកបេ�មរបស់�ទង។់
37 ឥឡូវេនះ ប៉ុែន�េ�កេអលីយ៉កនុងអំឡុងេពលេនះ មនកែន�ងសមង តែ់ដល
�ពះបនែតង�ងំេឡងស�មបឲ់យគតេ់ ។ េនះេហយជអ�ីែដលេយងចងេ់ឃញ
េ េពលេនះ មុនេពលែដលេយង មនបនទ តៃ់នេសចក�ីអធិ�� ន។ េអលីយ៉មន
កែន�ងសមង តម់យួ ែដល�ពះជមច ស់ផទ ល់បនផ�ល់ឲយ។ ឥឡូវ �កមជំនំុមនិែដល
បនផ�ល់�ស�មបគ់តេ់ទ គតក់ម៏និបនផគតផ់គងខ់�ួនឯងែដរ ែត�ពះបនផ�ល់
ទីសមង តម់យួកែន�ងស�មបេ់អលីយ៉ ែដលមនរបស់ហូបចុក�គបេ់ពលេវ�
កនុង អំឡុងេពលេ�គះ�ងំសងួត ែដលជកែន�ងែដលគតម់ន��រ ហូបចុក
ជេរ ង�ល់ៃថង។ គតម់និ�តវករបរមភថ េតនឹងមនអ�ីេកតេឡងេ ៃថងែស�ក ឬ
ភយ័ខ� ច បតប់ងក់រេនះេឡយ។ �ពះបនមនបនទូលថ “អញបនបងគ បស់ត�
ែក�កឲយពួក �ចិ ច ឹមឯង។” �ជេរ ងអ�ច រយ�ស់ កែន�ងសមង តរ់បស់េយងគឺកនុង
�ពះ�គីសទ។
38 េ េពលែដល�កម�បឹក�ពិភពេ�ក និងអ�ីេផ�ងេទ តែដលបនេកតេឡងន
េពលបចចុបបននេនះ បននិយយ “ៃថងៃនករអ�ច រយេនះគឺកន�ងផុតេហយ។” អំ�ច
ដអ៏�ច រយៃន�ពះ �តវបនដកេចញពី�កមជំនុំ។ ��កបី់ដូចជ ពួកេគមនិមន អ�ី
េ�ះប៉ុែន� “ដូចជលង�ិននិងសគរែដលឮខទរ។” “េយងដឹងថ�ជករពិត។ េហយ េធ�
ទ�មងែ់បបៃន�ពះ �ពមទងំបដិេសធអំ�ចេនះ។”
39 ��គនែ់តជេរ ងដែដល ែដល�វឌីបនេធ�េ �ពឹកេនះ ជមយួរេទះេគ
េហយបនចកឆង យពី�ពះបនទូល�ពះ។ េ េពលែដល�ពះបនទូល �តវបនេបក
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សែម�ង និង�បទនេ ពួកេគ ពួកេគមនិចងប់ន�េទ ដូេចនះេហយរេទបពួកេគបន
េ ឆង យពី�។

40 េនះគឺជអ�ីែដលមនុស�ទងំេនះបនេធ�េ កនុងសមយ័េ��េអលីយ៉ ែដល
បនចកឆង យពី�ពះបនទូល�ពះ។ ពួកេគបនគិតថពួកេគមន �ពះបនទូលេនះ
ប៉ុែន�ពួកេគមនិបនមន�េទ។ ដូេចនះេយងសមគ ល់េឃញបនទ បម់ក េ កនុង…

41 កនុងអំឡុងេពល ែដល�ទងនឹ់ង�កេ់ទសអនកមនិេជ េនះ �ទងប់នេរ បចំផ�ូវ
ស�មបអ់នកេជ រចួេហយ។ េរ ងដូចគន េនះែដរ �ទងែ់តងែតេធ��ល់េពល។ កនុង
ៃថងែដល�ទងនឹ់ងបំផ� ញពិភពេ�កេ�យទឹក �ទងប់នេរ បចំផ�ូវមយួស�មប់
េ�កណូេអេដមបចីកេចញ។ កនុងៃថងែដល�ទងេ់ធ�ឲយពួកេអសីុបលងទឹ់ក �ទង់
បនេរ បចំែញកសមុ�ទស�មប�់បជជនរបស់�ទង។់ េត�ពះបនេរ បចំផ�ូវរបស់
�ទងរ់េប ប�! េហយកែន�ងែដលមនិមនផ�ូវ េនះ�ទងគឺ់ជផ�ូវ។ �ទងគឺ់ជផ�ូវ
េនះឯង!

42 ឥឡូវេនះ េយងដឹងថេយងកំពុង�បឈមមុខ និង…សមយ័កលដធ៏ំមយួ
ែដល�បវត�ិ� ស�មនិបនធ� បដឹ់ង។ �មនិែមនជកបល�គបភ់� ឺ ចងំៃនមសីុីល
ែដលមនកបលេ េល� ថេយងគួរែតមនករភយ័ខ� ចេទ។ �គឺជ�កមជំនំុ
ែដលេយងគួែតភយ័បរមភ។ �គឺជេពលេវ�ែដលេយងកំពុងរស់េ ែដលេយង
គួរែតសម�ងឹេមល។

43 ឥឡូវេនះសូមកតស់មគ ល់ ែត�ពះបនេរ បផ�ូវស�មបេ់�កេអលីយ៉ េដមប ី
េគចផុតពី�។ េហយ�ទងប់នេរ បផ�ូវស�មបកូ់ន�ែដលេជ  េដមបេីគចផុតពី
េសចក�ីេ�កធរបស់�ទង ់និងអ�ីែដលនឹង�តវមកផងែដរ។

44 េ�យេ�ពះ�ពះ�ទងម់និ�ច�គនែ់ត េដមបជំីនំុជំរះមនុស�ទងំេនះ េហយ
ប ជូ នករផ�នទ េទស េហយពន�ិច�កងសូដុមនិងកូម៉ូ�៉ �ពមទងំ�កងកេពណិម
េ ក�� លសមុ�ទ េហយេថក លេទសជំននទ់ងំេនះ ដូច�កងសូដុមនិង
�កងកូម៉ូ�៉បនទ បម់ក ឲយេយងេធ�ជួបេរ ង�វដូចគន ែដរជមយួ�។ េយង�គនែ់ត
�បកដថនឹងមនករជំនុំជំរះ ដូចែដលពួកេគ�តវែត ទទួលករជំនំុជំរះេនះយ៉ង
ពិត�បកដ។ ឥឡូវេនះេយងបនកតស់មគ ល់េឃញថ…



��រែផនកវ ិ ញ ណ�មរដូវកលដ ៏ ស័ក�សម 13

45 េ េពលែដលេរ ងទងំេនះេកតេឡង ែដលជនិនន ករសមយ័ទំេនបៃថងេនះ
�ពះបនេលកបុរសមន កេ់ឡង េ កនុងៃថងេនះ ឬ ចិ ច ឹមបុរសមន កជ់ជង �បយុទធ
�បឆងំនឹងកងកម� ងំេនះ េហយពួកេគមនិបន�� បគ់តេ់ទ។ ពួកេគបនគិតថ
គតគឺ់ជមនុស�ឆកួត “គតប់នបតប់ងស់តិ�ម រតីរបស់គត។់ គតគឺ់�គនែ់ត
ជអនកបុ�ណនិយម លងីេលងេចញពី�លរេ��ថ នមក �កបី់ដូចជសត�ៃ�ពែដល
ឆកួត” ប៉ុែន�គតម់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។
46 “�ពះបនទូលមនិមននយ័ថជអ�ីែដលបននិយយេទ” ពួកេគនិយយេ
ៃថងេនះ។ “អីយ៉�បេសរែមន �ពះគមពរីជេស វេ �បវត�ិ� ស�មយួ។” ខញុ ំគិតថអនក
បនេឃញករេនះ ថឥឡូវេនះពួកេគបនអះ�ងដូេចនះ “េអ�៉មនិបនបរេិភគែផ�
េប៉មេនះេទ នងបនបរេិភគ…” េតជអ�ីេ ? ខញុ ំេជ ថ…“�គឺជសែណ� កបយ”
ពួកេគបននិយយអ ច ឹងឥឡូវេនះ។ “�គឺជសែណ� កបយ” េហយបនទ បម់ក ថ
“េ�កម៉ូេសមនិបននមំនុស�េដរឆ�ងសមុ�ទ�កហមេទ។ �មនចេងក មែមកៃន
េដមែ�តងយ៉ងធំេទរមកដល់ទីេនះ ដល់ចុងមខ ងៃនសមុ�ទ េហយគតប់នឆ�ង
េ កតស់មុ�ទ�មគុមពែ�តងមយួេនះ។” អ ច ឹងចុះជ ជ ំងទឹក—ជ ជ ំងទឹកែដល
ឈរសងខង ែដលពួកេគបនេដរេលដីសងួតេនះ បនទ បម់កយ៉ងេមច៉? អីយ៉
េផ�សផ� ស់ែមន! ប៉ុែន� អនកេឃញេទ ��តវករេហតុករណ៍ដូចៃថងមយួេនះេដមបនីំ
យកនូវេសចក�ីេ�កធរបស់�ពះ ចុះមកេល�បជជន។ �បនេធ�ដូេចនះ។
47 ពួកេគបននិយយថ មនិមនេរ ងែបបេនះដូចជ—ដូចជែបបេនះ…
សូមបែីតមនុស� ែដលេ កនុង�ពះវ�ិរកម៏និេជ េលករអ�ច រយែដរ។ “ខញុ ំនឹងឲយ
អនកមយួពនដុ់�� រ” ពួកេគនិយយ “ចូរេធ�ករអ�ច រយឲយខញុ ំេមលផង។ បង� ញ
ករអ�ច រយឲយខញុ ំេមលមក!” ែមនេហយ ពួកេគមនិ�ចេឃញ�េទ េទះបីមនករ
អ�ច រយមយួមុនឺដងបនេធ�រចួេហយ េ មុខពួកេគកេ៏�យ។ េហតុអ�ីពួកេគ
—ពួកេគ នឹងមនិេឃញ�ដូេចនះ។

អនកនិយយថ “េនះជករមនិ�ចេ រចួេនះេទ។” អូេទ �គឺមនិែមនេទ។
48 មនេពលមយួ េអលីយ៉គតចុ់ះេ �កងដូថន ់ េហយកងទព័សីុរបីនមក
ហុ៊ពទ័ធទី�កងេនះ េដមបចីបគ់តពី់េ�ពះេគបនដឹងថ េនះជកែន�ងែដល—ែដល
អំ�ចរបស់ទី�កងបន�ងំេ  គឺេ េលអនកេមលឆុត។ េហតុអ�ី េស�ច…បុរស
មន កក់នុងចំេ�មមនុស�របស់េស�ច បនទូល�បបេ់ស�ចរបស់�បេទសសីុរ ី េ�យ
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និយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ទង�់ពះករ�ុ �គ ល់េអលីយ៉ជអនក�សកេធសប៊ី
កប៏នទូល�បបេ់ស�ចរបស់ជនជតិអុី��ែអល នូវអ�ីែដល�ទងនិ់យយេ កនុង
បនទបសំ់ងតរ់បស់�ទង។់”
49 េស�ចកប៏នប ជ ថ “ចូរេ ចបប់ុរសមន កេ់នះ! េនះគឺជបុគគលែដលនកំរ
�ងំសទះដល់េយង។” េហយកងទព័សីុរទីងំមូលបនចុះពទ័ធ ជំុវញិ�កងដូថន។់
ពួកេគទងំអស់គឺេ ជុំវញិទី�កង។
50 េហយេក�សីុែដល—ែដលជអនកបេ�មររបស់េ�� គតប់នភញ កេ់ឡង
េហយបននិយយថ “អូ! ឪពុករបស់ខញុ ំេអយ មនកងទព័ជេ�ចន បនពទ័ធជំុវញិ
េយងទងំអស់គន េ ទីេនះ។ េយង�តវបនហុ៊ពទ័ធេពញទងំ�សងេហយ។”
51 េ��បននិយយថ “េហតុអ�ីមនទ�ន េ�ចន�ស់េ ជមយួេយង
េ�ចនជងេ ជមយួពួកេគេ េទ ត” េឃញេទ?

េហយេក�សីុេមលជំុវញិ កប៏ននិយយថ “ខញុ ំមនិេឃញមនទ�ន�
មន កេ់ទ េ ជមយួេយង។”
52 េ��បននិយយថ “�ពះអមច ស់ជ�ពះ សូមេបកែភនកេកមង�បសេនះ
េឡងផង។” េហយែភនករបស់គតក់ប៏នេបកេឡងេឃញភនទំងំអស់មន
េពញេ�យពួកេទវ�និងរេទះចំបងំអងគុយជំុវញិេនះគឺជកងកម� ងំែដលមនិ�ច
េមលេឃញ។
53 េអលីយ៉បនេដរេឆព ះេ ទីេនះ េហយ�ពះគមពរីបនែចងថ “គត�់យពួកេគ
ឲយពួកេគក� យជមនុស�ខ� ក។់” គតប់នេដរេចញេ កនព់ួកេគ ពួកេគ�តវបន
ងងឹតេ ចំេពះគត។់ គតប់នេដរេចញេ�ក េហយនិយយថ “េតអនកកំពុងែត
ែស�ងរកេ�កេអលីយ៉ឬ?”

ពួកេគនិយយថ “បទេយងកំពុងសម�ងឹរកេមលគត។់”
54 កនិ៏យយថ “អេ ជ ញមកខញុ ំនឹង�បបអ់នក ពីកែន�ងែដលគតេ់ ” េហយបន
ដឹកនពំួកេគចូលេ កែន�ង�យឆមក ់ �តងក់ែន�ងែដលកងទព័បនេដរេចញ និង
ចបយ់កពួកេគ។
55 ឥឡូវេនះ �ពះគមពរីបនែចងថ “គត�់យពួកេគឲយពិករែភនក។” េនះ�បន
េ�ះ��យ។ សព�ៃថងេនះមនុស�កំពុងែតងងឹតខ� ងំ�ស់ខងវ ិ ញ ណ េទះបីជ
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�ពះអមច ស់ជ�ពះចុះមកេ ក�� លមនុស�េហយេធ�អ�ីទងំអស់ �ពមទងំ
េសចក�ីែដល�ទងប់នសនយផង ពួកេគេ ែតមនិ�ចេមលេឃញ។ ពួកេគគឺ
ខ� កខ់ងវ ិ ញ ណមនិ�គ ល់�ពះជមច ស់ មនិ�គ ល់អំ�ចអ�ច រយរបស់�ទង។់
ឥឡូវេនះ េយងបនសេងកតេឃញថ ពួកេគបនេធ�ករេនះ េ កនុងសមយ័
េ�កេអលីយ៉ េហយពួកេគេ ែតបន�េធ��េ សព�ៃថងេនះ។ �ពះបន�យពួកេគ
ឲយខ� ក។់ ពួកេគបននិយយេ ៃថងេនះថ “គម នករអ�ច រយេទ គឺមនិមនេរ ង
ទងំអស់េនះេទ េនះគឺជ�រមមណ៍�សេម�សៃម។”

56 េហយពួកេគបននិយយអំពីេ��េអលីយ៉ដូចគន  ពីេ�ពះេពលែដលគត់
�តវបនេលកេឡង េហយេអលីេសបនជំនួសកែន�ងរបស់គត ់បុរសវយ័េកមងមន ក់
ែដលទំែពក�ងំពីេកមង មនកុមររត�់មពីេ�កយគត ់េហយែ�សកថ “�ទំែពក
ក ច ស់េអយ េហតុអ�ីបនជ�ឯងមនិេឡងេ េល ជមយួនឹងេ�កេអលីយ៉
ដូេចនះ?” េឃញេទ ពួកេគមនិបនសូមបែីតេជ  �ងំពីេពលេដមដំបូងេម�ះ មនុស�
ជំននប់ន�បនទ បម់កេទ ត មនេរ ងជេ�ចន�តវបនេធ�។ េហយបុរសអ�ច រយរបស់
�ពះជមច ស់របូេនះ �តវបនេលកេឡងេ �ថ នសួគ ៌ េ�យរេទះែដលេឆះេ�យ
េភ�ង ែតមនុស�េ ែតមនិេជ ករេនះេទ ត។ េហយកូនេកមងតូចៗរបស់ពួកេគរតេ់
ពីេ�កយបុរសមន កេ់នះ ទងំែ�សកថ “�ទំែពក ច ស់ េហតុអ�ីបនជ�ឯងមនិ
េឡងេ ?” េឃញេទ? េហយបនទ បម់កេ��បន�កប់�� � ដល់កូនេកមង
ទងំេនះ េហយមនសត�ខ� ឃមុ ំញីសម� បេ់កមងទងំេនះ �� បអ់ស់ែសសិបពីរ
នក(់៤២)កនុងពួកេគ។

57 ឥឡូវេនះចំ�ំ។ សព�ៃថងេនះ ដូចជេពលេនះអ ច ឹង ពួកេគបន�កក់រ
បក��យផទ ល់របស់ពួកេគ េ កនុង�ពះបនទូល�ពះ។ ឥឡូវេនះ�បសិនេបពួកេគចង់
េធ�ែបបេនះ េនះេ�សចែតពួកេគេ ចុះ ប៉ុែន�ពួកេគពយយម េដមបេីធ�ឲយេយងេជ
�មេទ ត។ �ពះគមពរីបនែចងដូេចនះ “�ពះបនទូលៃន�ពះេនះ គឺគម នករបក��យ
ជឯកជនេទ។” �ពះេធ�ករបក��យ េ�យអងគ�ទងផ់ទ ល់។ �ពះជមច ស់ប ជ ក់
�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េហយេនះគឺជករបក��យរបស់�។ ដូចែដលខញុ ំបន
និយយជេ�ចនដងេហយថ�ទងប់នមនបនទូលជមុនដំបូង “ចូរឲយមនពន�ឺ
េឡង” ដូេចន ះកម៏នពន�ឺេឡង។ ែដលមនិចបំច�់តវករករបក��យអ�ីេទ �
បនេកតេឡងែមន។ �ទងម់នបនទូលថ “នង�ពហមចរមីន កនឹ់ងមនគភ”៌ នង
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កម៏នគភែ៌មន។ �ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ង “ចក�់ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង”់ �ទង់
កេ៏ធ�។ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ” ករអ�ីែដល�ទង់
នឹងេធ� �ទងក់ំពុងេធ��! �មនិ�តវករករបក��យ�មយួេទ �ពះកំពុងេធ�ករ
បក��យផទ ល់របស់�ទង។់ មនិថមនុស�លងងនិ់យយយ៉ងេមច៉េទ គឺមនិ�ច
ប ឈប�់ពះបន�ិចេ�ះេឡយ។
58 េពល�ពះេយសូ៊វគងេ់ េលែផនដីេ េឡយ �ទងជ់ួបមនុស�ែដលមនិេជ
ជេ�ចន ែដលមកេដមបេីឈ� ះជមយួ�ទង ់ ដូចែដលេយងបនជួប េ សព�ៃថងេនះ
េហយ�បែហលជនឹងមនេ�ចនេទ ត។ ប៉ុែន��មនិបនប ឈប�់ទងេ់ទ �ទងប់ន
េចញេ សែម�ងនិងេធ�ភរកិចចរបស់�ទង ់ េហយ�ពះជមច ស់ប ជ កពី់អ�ី�គបយ៉់ង
ែដល�ទងប់នេធ�។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមនិែមនេធ� េ�យ�ងអំ�ចខ�ួនឯង
េទ �ពះវបិ�េហយនិងខញុ ំគឺែតមយួេទ �ទងគ់ងេ់ កនុងខញុ ំ �មនិែមនជខញុ ំេទែដល
េធ�ករេនះ �គឺជ�ពះវបិ�ែដលសថិតេ កនុងខញុ ំវញិ។ េហយ�បសិនេបខញុ ំេធ�កិចចករ
របស់�ទង ់ បនទ បម់កអនកមនិេជ ខញុ ំ! ប៉ុែន��បសិនេបខញុ ំេធ�កិចចករេនះ េហយអនកមនិ
�ចេជ ខញុ ំេ េឡយេទ ចូរេជ េលកិចចករទងំេនះចុះ” េឃញេទ? េ កនុងពកយ
េផ�ងេទ តពួកេគបន…“ែស�ងរកបទគមពរី” �ទងម់នបនទូលថ “ដបតិកែន�ងែដល
អនកគិតថអនកបនទទួលជីវតិអស់កលបជនិចច គឺេ�យយល់បទគមពរីេនះ។ េហយ
បទគមពរីេនះឯង េធ�បនទ ល់ពីខញុ ំ។” �ែមន៉! េមល�បេយគេនះែន “�ពះបនទូលគឺជ
�ពះបនទូល បទគមពរី�បបអ់នកថ ខញុ ំជនរ�” េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះេយសូ៊វ។
59 េហយជបទគមពរីែដលបន�បបអ់នកអំពីសមយ័កល ែដលេយងកំពុង
រស់េ សព�ៃថង។ េហយេរ ងអ�ីែដលអនកបនេឃញនិងេកតេឡង �គឺជ�ពះអងគ
�ទងផ់ទ ល់េ កនុងក�� ល�បជជនរបស់�ទង។់ គម ននរ��ចេ�បសមនុស�
�� បឲ់យរស់េឡងវញិបនេទ ប៉ុែន��ពះ�ទង�់ច។ គម ននរ�ែដល�ចេធ�កិចចករ
�មយួែដល�ទងប់នេធ�េពលេនះបនេទប៉ុែន�មនែត�ទងែ់តមយួគត។់ េ�ពះ
�ពះគមពរីបនែចងថ “�ទងេ់ ែតដែដល កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ង
រហូត។”
60 ឥឡូវេនះេយងេឃញនិនន ករ សមយ័ទំេនបរបស់មនុស� បនទ បម់កេទ ត
“អូ ៃថងេនះកន�ងផុតេ េហយ គម នេរ ងអ�ច រយែបបេនះេទ តេទ មនុស�ែដល
េពញេ�យមេនសេ ចតនទងំេនះ បនបេងកតេរ ងហនឹងេឡង។”
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61 ចូរ�� បេ់�កេអលីយ៉ែដលជេ�� ែ�សក�បឆងំនឹងពួក�សនវទូិ
ទងំេនះ។ ចំ�ំ ចំ�ំគតប់ននិយយដូចជគតគឺ់ជ�ពះផទ ល់។ េអលី
យ៉េ�កនិយយដូចជគតខ់�ួនឯងគឺជ�ពះ “ទឹកសេន� មនឹងមនិធ� កចុ់ះពី
�ថ នសួគេ៌ទ រហូតទល់ែតខញុ ំេ �។” �ែមន៉! បទែមនេហយ។ េ��របូេនះ
បនពឹងែផ�កទងំ�សងេ កនុងវត�មនៃន�ពះ!
62 ពួកេ��េ កនុងសមយ័ស ញ ចស់ ឬេពល�េទ ត េ េពលែដលពួកេគ
រស់េ កនុងវត�មនរបស់�ពះ ពួកេគបនក� យជអនកែថ�ង�ពះបនទូល �ររបស់
ពួកេគគឺជ�ពះបនទូលេនះឯង។ េហយចូរចងច ំ េ�កបននិយយពី “�ពះបនទូល
របស់�ពះអមច ស់។” េហយេ េពលែដលបុរសទងំេនះ មន�រទងំេនះពី�ពះ
េហយ ករគិតរបស់ពួកេគផទ ល់ បនរុជំបនឹ់ង�ពះបនទូល…��ច�បឆងំេ នឹង
ករគិតរបស់ពួកេគ ពួកេគ�បែហលជមនិ�ចេមលេឃញ—េឃញចបស់�ស់។
ប៉ុែន�ពួកេគបនែថ�ង�ពះបនទូលរបស់�ពះ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។”
63 “�នឹងមនិមនទឹកេភ� ង�មយួធ� កចុ់ះេឡយ រហូតដល់ខញុ ំេ �។” អូ!
េមល�បេយគេនះែន! គតប់នរស់េ កនុងវត�មនរបស់�ពះ េហយ�តវបនេបក
សែម�ងយ៉ងល�ឥត េខច ះ។ េហយចូរចងច ំ �មរយៈ�ពះគមពរីេអម៉ុស ៣:៧
“ពិត�បកដជ�ពះេយហូ�៉ �ទងនឹ់ងមនិេធ�អ�ីដូេចន ះេឡយ េលកែត�ទងសំ់ែដង
ឲយពួកេ�� ជអនកបំេរ �ទង ់ េឃញគំនិត�កក់ំបងំរបស់�ទងផ់ង” បនែចងថ
“�នឹងមនិធ� កេ់ភ� ង�មយួេទ!” �ទងប់ង� ញជមុន…
64 េគបនេសចចំអក�កគ់ត ់ ពួកេគបនគិតថគតគឺ់ជមនុស�ឆកួត “គួរឲយ
ចប�់រមមណ៏�ស់!” ប៉ុែន�សូមេមល គតម់ន�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគមច ស់ ថ
នឹងមនិមនេភ� ងធ� ក។់ េហយមុនេពល�ពះេធ�ករេនះ �ទងប់នេបកសំែដងឲយេអ
លីយ៉ជ អនកបេ�មររបស់�ទងេ់ឃញមុន។ េហយគតគឺ់ ជេ���តឹម�តវ ែដល
បង� ញឲយេឃញ ដូេចនះ�បជជន�តវមនករែ�បចិត�។ ប៉ុែន�ជំនួសឲយករេនះ ពួកេគ
បនេសចចំអក�កគ់ត ់ េហយនិយយថ “អូ! េយងបនទទួលេភ� ងេ�ចនេពក
េហយ! �ងទឹកេនះមនទឹកេពញហូេហ រេហយ។ ទឹកទេន�េនះកំពុងហូរបនល�
�ស់។”
65 �ពះគមពរីបនែចងថ “មនិមនសូមបែីតទឹកសេន� ម អស់រយៈេពលបីឆន ំ
�បមំយួែខ។” អស់ទងំបឹងរងីសងួតគម នទកឹេ �គបទី់កែន�ង។ េនះេតមនិែមន
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ជបុរសមន កេ់នះេទឬ ែដល�ពះមនបនទូល�មរយៈបុរសមន កេ់នះ។ េនះគឺជ
“អញ” ែមនេហយ។ េយងបន�គ ល់េហយ។ ដូេចនះគត…់
66 េយងបនរកេឃញថ េ េពលែដលមនុស�មន កប់នមក ែដល�ពះ
បនប ជូ នមកបនែតង�ងំេឡងេ�យ�ពះជមច ស់េ�យមនេសចក�ីពិត
ពី�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ �រនិងអនកន�ំរគឺែតមយួេហយដូចគន ។
េ�យ�រែតគត�់តវបនប ជូ នេ ជតំ�ង �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ពីមយួ
ពកយេ មយួពកយ ដូេចនះគតេ់ហយនិង�ររបស់គត ់គឺដូចគន ។
67 មនុស�កនុងនិកយេ�កមករទំនុកប�មងរបស់និកយ គតេ់ហយនិង�កមជំនំុ
របស់គតគឺ់ “ែតមយួ”។ អនកលបខីងេទវវទិយ េ េ�កមករសិក�ពី�សនមយួ
ែដលបេងកតេឡងេ�យនិកយមយួចំនួន គតេ់ហយនិង�ររបស់គតគឺ់ែតមយួ
�កមជំនុំៃនេទវ� ស� អនកបេ�ង នពីេទវវទិយ។ �តឹម�តវេហយ។
68 បនទ បម់កេ េពលែដលបុរសមន កប់នមកជមយួ�ពះបនទូលរបស់
�ពះអមច ស់ គតេ់ហយនិង�ររបស់គតគឺ់ែតមយួ។ េហយេ េពលែដល
េអលីយ៉បនមកជមយួនឹង �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ េ�កេហយនិង
�ររបស់េ�កបនក� យជែតមយួ។ ដូចជ�ពះេយសូ៊វែដរ េ េពលែដល
�ទងយ់ងមក �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូល ែដលមនែចងកនុងយ៉ូ�ន ១។ ដូេចនះ
�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់និងអនកន�ំរ េ �គបស់មយ័កល គឺជេរ ងែតមយួ
�គបេ់ពលេវ�។ �តវេហយ។
69 �ពះេយសូ៊វគឺ ជ�ពះបនទូលែដល�តវបនទយទុក។ �ទងគឺ់ជអ�ីែដលពួក
េ��បនែថ�ងថនឹងេកតេឡង “នង�ពហមចរនឹីងមនគភ ៌ េហយ�បសូ�តបនបុ
��មយួអងគ។” �តឡបេ់ េ�កយវញិ �ពះបន�បបព់ួកេគេ�យបនទូលថ “ពូជ
របស់ ស�ីនឹងកិនកបលសត�ពស់ េហយសត�ពស់ នឹងចឹកែកងេជងរបស់នង។”
េសចក�ីទំនយទងំេនះ�តវបនសេ�មច។ �វឌីយំេ�ក អស់ទងំេ��ែដល
េ សល់ជំននេ់�កយ បនទយពី�ទង។់ �ទងគឺ់ជ�ពះបនទូលែដលបនសែម�ង!
� េលលូយ៉!
70 ឥឡូវេនះេតអនកេឃញពីកែន�ងែដលខញុ ំកំពុងែតពយយមេ េទ? ខញុ ំបន
និយយជមយួអនក កនុងភព�សស់បំ�ពង ពីធមមជតិេ �ពឹកេនះ។ េតអនក
មនិេឃញអំ�ចៃន�ពះដរ៏ស់ េ កនុង�ពះវ�ិរដរ៏ស់ៃនកូន�កមុេំទឬអី? អនក
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ឈ�ឺតវបនេ�បសឲយជ មនុស��� បប់នរស់េឡងវញិ មនុស�ពិករបនេដរ
រចួ មនុស�ខ� កប់នេមលេឃញ ដំណឹងល�េចញេ េ កនុងអំ�ចរបស់ខ�ួន
ពីេ�ពះ�រេហយនិងអនកន�ំរគឺែតមយួ។ �ពះបនទូលគឺេ កនុង�កមជំនំុ េ កនុង
មនុស�។
71 �ពះបនទូលរបស់�ពះគឺេ កនុងេ�កេអលីយ៉ េ េពលែដលគតប់នេដរ
េឡងេ ទីេនះជមយួ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ែដលែចងថ “�នឹងមនិមន
េភ� ងធ� កេ់ឡយ។” េនះមនិែមនជេ��េអលីយ៉េទ គឺជ�ពះេ កនុងេអលីយ៉
វញិ។
72 ខញុ ំបននិយយជេ�ចនដងេហយ ដូចជ ស�ីវទិយ� ស��គី�ទ នមន ក ់ បន
�បបខ់ញុ ំកនុងេពលមយួថ។ ខញុ ំបន�បបជ់េ�ចនដងេហយអំពី�។ នងនិយយថ
“េ�ក�បណ� ំអនក�កក់�ីអំនួតេ�ចនេពកេហយេ េល�ពះេយសូ៊វ។”

ខញុ ំបននិយយថ “ខញុ ំសងឃមឹថេនះគឺជចេម�យែតមយួគតែ់ដលខញុ ំមន។”
េហយនងបននិយយថ “អនកពយយមេធ�ឲយ�ទងក់� យជ�ពះ។”
ខញុ ំបននិយយថ “�ទងគឺ់ជ�ពះរចួេហយ។”

73 នងបន�េទ តថ “អូ! គតគឺ់ជេ��មន ក ់គតជ់មនុស�ល�ប៉ុែន�គតម់និែមន
ជ�ពះេទ។”
74 េហយខញុ ំបននិយយថ “មនិអីេទ សូមបង� ញខគមពរី�មយួ ែដលនិយយ
ថ�ទងម់និែមនជ�ពះមកអ ច ឹង។”
75 នងបននិយយថ “េ កនុងេស វេ របស់យ៉ូ�ន បន�បបថ់គតប់ន
‘យំ’ េ េពលែដល�ទងយ់ងេ ផនូររបស់��រ។”
76 “�បេស�ស់” ខញុ ំនិយយ “�បកដែមន �ទងប់នយំ។ �ទងគឺ់ជមនុស�
េហយកជ៏�ពះែដរ។ �ទងជ់មនុស�ែដល�ចយំ ប៉ុែន��ទងជ់�ពះែដលេ�បស
មនុស��� បឲ់យរស់េឡងវញិ។” ពិតែមន។ ខញុ ំនិយយេទ ត “�ទងគឺ់ជមនុស�មន ក់
ែដលឃ� ន ប៉ុែន��ទងជ់�ពះ ែដលផ�ល់��រដល់មនុស��បពំនន់ក ់ជមយួនឹង
នំពីរ�តី�បកំនទុយ។” េនះជករពិត។ “�ទងជ់មនុស�មន កែ់ដលបនេដកេ កនុង
ទូកខងេ�កយ ប៉ុែន�មន�ពះែដលគងក់នុង�ទង ់ែដលបនេធ�ឲយសមុទយបនសងប។់”
ស�មបអ់�ី? �ទងេ់ហយនិង�ររបស់�ទងគឺ់ែតមយួ។
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77 �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនិង�ពះបិ�ខញុ ំគឺែតមយួេទ។ �ពះបិ�របស់ខញុ ំសថិតេ
កនុងខញុ ំ។” �ទងគឺ់ជភពេពញេលញៃនរបូកយ�ពះ។

78 ខញុ ំគិតថ �គួរឲយភតិភយ័ែមនែទន េ េពលែដលខញុ ំបននយំក សមយ័កល
�ពះវ�ិរទងំ�បពំីរ។ េដមបចីបេ់ផ�មបិទជមយួ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ�ចឲយ�ពះេយសូ៊វឈរ
េ ទីេនះជមយួ…ជមយួភពសសគុសេ ពទ័ធជំុវញិែបបេនះ ែដលបននិយយ
ថ “េក�ររបស់�ទងគឺ់សដូចជេ�មេច ម។” ខញុ ំមនិ�ចយល់បនេទ ថបុរស
ែដលមនវយ័�មសឹបបីឆន  ំក� យជ�ពិលសរ។

79 ខញុ ំបនេ អនកលបខីងេទវ� ស� េទវ� ស�ខងេពនទីកុស Pentecostal
ែដលជមតិ�ជទី�ស�ញ់។ ែមនេហយ អនកេនះគឺជបង�បស េជគមរ័(Jack
Moore)។ គតជ់បុរសឆ� តៃវ ឧស�ហ៍។ គតនិ់យយថ “បង�បស�បណ�ំ
េនះគឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលបនសំែដងសិររីងុេរ ង។ េនះេហយគឺជភនិភគ
�ទង់ បនទ បពី់�ទងប់នសំែដងសិររីងុេរ ង។” េទខញុ ំមនិ�ចេជ បនេទ។ អតេ់ទ។

ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំនិយយថ “�បេស�ស់ បង�បសមរ័ សូមអរគុណ” ។

80 ខញុ ំបនចូលកនុងបនទបេ់ ទីេនះ េហយបននិយយេ កន�់ពះជមច ស់។
ខញុ ំបនស�មលមលីសពទរបស់ខញុ ំ េដមបដីក�សងពី់�ទង�់តឡបេ់ �នីែយល៉វញិ
ជកែន�ងែដលបនែចងថ “េហយគតប់នចូលមកកនុងសមយ័កលេដម ជ
អនកែដលមនសកស់ដូចជេ�មេច ម។”ខញុ ំនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយខញុ ំ—ខញុ ំ
—ខញុ ំមនិដឹងថ�តវនិយយអ�ីេនះេទេហយខញុ ំមនទំនួលខុស�តវចំេពះករេនះ។”
ឥឡូវេនះេនះ គឺមុនេពល-…េហយចូរចងចថំមុនេពល��ទងំ�បពីំរបន
េបក�បែហលមយួឆន  ំ ឬេ�ចនជងេនះ។ ខញុ ំបនអធិ�� នេ ទីេនះថ “បពិ�ត
�ពះអមច ស់! េត�ជអ�ី?”

81 េហយខញុ ំសម�ងឹ េមលេ មនបុរសមន កប់នឈរចំេពះមុខខញុ ំ េហយគតជ់
េ �កមមយួ េហយគតម់នពកស់កស់។ េ �កមៃនសមយ័បុ�ណ�តវបនពក់
សកស់ េដមបបីង� ញថគតជ់�ជញ ធរកំពូល។

82 េហយបនទ បម់ក េ េពលែដលខញុ ំបនេមលេឃញ�ពះេយសូ៊វ េ�យពក់
សក ់ស ខញុ ំបននិយយថ��គនែ់តប ជ កក់រពិត ឲយេយងបន�គ ល់ថ �ទងជ់
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�ជញ ធរកំពូល។ �ពះ�ទងប់នេធ�ជទីបនទ ល់េរ ងដែដលេនះេ េលភន ំ ែដលបន
ឲយដឹងថ “េនះជកូនសងួនភញ អញ ចូរ�� ប�់ទង ់�ទងគឺ់ជ�ជញ ធរកំពូល!”
83 បនទ បម់ក�តឡបម់កវញិេ ទីេនះ េ េដមៃន��ទងំ�បពីំរ េ េពលែដល
េទវ�ទងំ�បពីំរចុះមក េ កនុងែបបៃន�ងពី�៉មតីេនះ បនឈរេ ទីេនះ េហយ
បន�បបខ់ញុ ំឲយ�តឡបម់កវញិេ ទីេនះេហយនិយយេ េល��ទងំ�បពីំរ េហយ
�ទងនឹ់ងគងេ់ ជមយួខញុ ំ �ទងនឹ់ងបង� ញខញុ ំថពួកេគជនរ� ជអ�ីែដលបន
បតប់ង។់ ខញុ ំែតងែតគិតថ ��តវបនផ�ភជ បេ់ ែផនកខងេ�កយៃនេស វេ
េនះេហយ�នឹងមនអ�ីមយួ មនិ�តវបនសរេសរេ កនុងេស វេ េនះ ប៉ុែន��បន
ែ�បក� យឲយ�គ ល់ថ �ទងម់និ�ចេធ�ដូេចន ះ។ �មនិែមនជអ�ីែដលបនសរេសរ
េ កនុងេស វេ …�ជអ�ីែដល�តវបន�កទុ់កេ កនុងេស វេ េនះ។ “ចំេពះ
អនក�ែដលដក�ពះបនទូលេចញ ឬ បែនថមពកយ�មយួេ �…” ដូេចនះ�គឺជ
ករ�ថក៌ំបងំែដលមនេ កនុងេស វេ េនះ េ កនុងសមយ័កល�ពះវ�ិរទងំ
�បពីំរ។ េស វេ នីមយួៗបនបេងកត—ករ�ថក៌ំបងំ គឺទងំពិធីបុណយ�ជមុជទឹក
និងអ�ីេផ�ងេទ តែដលពួកេគបន�វរក អស់រយៈេពលយ៉ងយូរដូេចនះ។
84 បនទ បម់កេ េពលែដលបនេ�ះេឡង អនកសេងកតករធំមយួបនចុះពី
រដ�កលីហ�រញ៉ ចុះពីយន�េ�ះេ កនម់ុកិសិុកេគ ជុំវញិ�កសុ់ន េ �គប់
ទីកែន�ង ថតរបូភពៃនករេនះ។ �ជករេមលេឃញចែម�ក។ បង�បស �ហីឌ
សុទធែមន(Fred Sothmann)េ ទីេនះ អងគុយេ ខងេ�កយទីេនះ េហយខញុ ំ
និងបង�បស ជីននរ័ែមន (Gene Norman)ឈរេ កែន�ងបង� ញេនះ េ េពល
ែដល�បនេ�ះេ េល។ ពួកេគបនថតរបូភព ែតពួកេគេ ែតមនិ�ច ដឹង
ថ�ជអ�ី។ ទីេនះេពលយូរមកេហយ មនុស��គបគ់ន និយយថ “េមលេ ទីេនះ
េមលេ ែបបេនះ េហយ�� បពួកេទវ�របស់ពួកេគ េមច៉បនបតែ់បបហនឹង។”
85 ៃថងមយួ សូមងកេ ខង�� ំ សម�ងឹេមល គឺជរបូ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដល
ហូហ�ែមន(Hofmann)បនគូរយ៉ងល�ឥតេខច ះ ជងរបូភព�ពះេយសូ៊វែដលគត់
ធ� បប់នគូរ។ �ទងប់នឈរេ ទីេនះ ជមយួសកព់កព់ណ៌ស សម�ងឹចុះមក
ែផនដី បង� ញថ�ទងគឺ់ជ�ជញ ធរកំពូល។ �នសួគប៌ន�បកស�បប ់ �ពះគមពរី
បន�បកស�បប ់ �ជ�របន�បកស�បប ់ ទងំអស់គឺដូចគន ។ �ជញ ធរ
កំពូល ជមយួសកព់កព់ណ៌ស អនកេមលេឃញពុកចងក រេខម របស់�ទងស់ថិតេ



22 �ពះបនទូលជសេម�ង

ខងេ�កម។ មនុស�ជេ�ចនកនុងចំេ�មអនកបនេឃញរបូភពេនះ។ េយង
មន�េ ខងេ�កយេ ទីេនះ។ សូមេមលេ ខង�� ំ �តងច់ំេហ ងសម�ងឹ
េមលេ ។ �ទងេ់ ទីេនះ �ទងគឺ់ល�ឥតេខច ះ ដូចជរបូថត�ទងអ់ ច ឹង។ ពួកេគ
សម�ងឹេមលេ េទវ�ែដលខុស។ អនកគួរែតសម�ងឹេមលេទវ�ែដលពិត�បកដ។
េហយមនែត�ពះជមច ស់េទ ែដល�ចបង� ញមយួ��តវ។ �តឡបេ់ ខង�� ំ
របស់អនក េហយសម�ងឹេមលេ ។ �ទងេ់ ទីេនះ�ទងល់�ឥតេខច ះ ែដលមនរបូថត
េ ទីេនះ។
86 េលកទីមយួែដលខញុ ំេឃញ�ទង ់ េនះ�ទងេ់មលេ ដូចជសិរ�ិរៃន…ហូហ�
ែមន(Hofmann)។ ខញុ ំមនិែដលេឃញពីមុនមកេទ។ េហយេ ៃថង�ទិតយប៊លីីេ�ង
ឧេបសថប៉ុនម នឆន េំ�កយមក ខញុ ំបនេឃញ�។ ផទះរបស់ខញុ ំមនិែដលគម នរបូភព
ចប�់ងំពីេពលេនះ។
87 បនទ បម់ក េ េលេមឃទីេនះ េ�យនិយយថ�ពះែដលខញុ ំបនេឃញេ កនុង
និមតិ� គឺ�គនែ់តជេកមង�បសតូចមន ក ់ ែដលេចញពី ��េរ នផទះ�ងំេ  �ទង់
គឺែបបហនឹង។ េហយេ េ �ថ នសួគឯ៌េ�ះវញិ �មសិបបីឆន េំ�កយមក បន
�បកសថ �ជករពិត។ េនះគឺជភនិភគរបស់�ទង!់ មនិែមនជអ�ីមយួែដល
េរ បចំេធ� េ�យគំនិតរបស់នរ�មន ក។់
88 ដូចេ �៉ទីកង ់ពួកេគ—គូរ—របូ�ពះ�គីសទ េ ទីេនះជមយួនឹងចិេ ច នពណ៌
សតូចៗ េ េ�កមពុកចងក រ ជំុវញិចងក របស់�ទង ់ �បែវងពកក់�� លអុីងពទ័ធេ
ជំុវញិែផនកខងេលៃន�ពះឱសថរបស់�ទង ់គឺដូេចនះ េហយេ ថេនះគឺ�ពះ�គីសទ។
89 េនះ�គនែ់តេធ�ឲយកនុងចិត�ខញុ ំ គិតដល់សិលបករ�កិចមន ក ់ ែដលខញុ ំបនេឃញ
កនុងេវ�មយួ េ កនុង�ពះវ�ិរបុ�ណ ែដលបង� ញពីភនិភគរបស់អ�័មនិង
េអ�៉ ពួកេគេមលេ ដូចជសត�ឬអ�ីមយួ។ េនះជអ�ីែដលគំនិតខង�ចឈ់ម
គិតេឃញេរ ងខងវ ិ ញ ណមយួចំនួន។ ខញុ ំគិតថអ�័មគឺជបុរសសង� បំផុត ែដល
មនិធ� បម់ន េហយេអ�៉ជ ស�ីមន កល់�ឥតេខច ះេ �គប�់ជងេ�ជយ។
90 ឥឡូវេនះ គំនិតខង�ចឈ់ម បនចបប់ ចូ លទស�នៈ របស់ពួកេគផទ ល់
េហយ�ពះ�ទងយ់ងចុះមក េហយ�ត�ត�ង េ�យអំ�ចរបស់�ទង។់ េនះ
េហយជអ�ីែដលបនេកតេឡងេ ទីេនះ កនុងៃថងៃនអ�័ប។់
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91 ឥឡូវេនះេយងេឃញថេ��េអលីយ៉�ចនិយយដូេចនះពីេ�ពះ�ជដំណឹង
ៃនសមយ័កលនិង�ពះបនទូលរបស់�ពះ ឬក ៏ អនកន�ំរ �ជ�រ—�ជ�រ
េហយនិង�ពះបនទូល គឺពិតជដូចគន ។ ពួកេ�� �ពះបនទូល �រេហយនិង
អនកន�ំរ �រ និង�រគឺដូចគន ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “�បសិនេបខញុ ំ
មនិេធ�ករ ែដលបនែចងទុកពីខញុ ំ េនះកុំេជ ខញុ ំេឡយ។” េនះគឺល�។ មនុស��
មន កេ់ហយនិង�ររបស់គតគឺ់ែតមយួ។

92 េនះេហយជមូលេហតុេ សព�ៃថងេនះ ែដលពួកេគមនិេជ កនុងករេធ�កិចចករ
របស់�ពះជមច ស់ េ�យ�រពួកេគមនិទទួលយកដំណឹងល�របស់�ពះ។ ពួកេគ
មនិបនេជ ដំណឹងេនះ។

93 ែត ឯអស់អនក�ែដលេជ េពលេវ�របស់�ពះែដលេយងរស់េ  ទងំអស់
េនះ ជ��រដ�៏កក់ំបងំ។ �គនែ់តគិតថ �ពះបន�កទុ់ក�ដូេចនះ ពួកេគ
បនេមលេហយ ែតមនិេឃញ�េទ។ ដូចគន ែដលេអលីយ៉េធ�ឲយកងទព័សីុរេី ជ
ងងឹត។ ដូចគន ែដល�ពះបនេធ�ឲយអនកមនិេជ  េមលមនិេឃញ��រពិតរបស់កូន
ែដលេជ ។

94 េតពួកេគបនេ េ�កណូេអថជអ�ី “មនុស��ជលនិយម” �ងសងទូ់ក
ធំមយួ ែភនករបស់គត�់តវបនេបកេ�យ�ពះបនទូលរបស់�ពះ េហយនិងេសចក�ី
សនយ។ េរ ងែដលថពួកេគបនេ ថ អនកនិយម�ជល បនសេ ងគ ះេ�ក
ណូេអនិង�គ�ររបស់គត។់ េឃញេទ �ជេរ ងដែដលេនះ។ េរ ងែដលមនុស�
េសចចំអក គឺជអ�ីែដលេយងអធិ�� នស�មប។់ អ�ីែដលមនុស�ថ “ឆកួត” េយង
េ ថ “អ�ច រយ!” អ�ីែដលេ�កិយថ “អ�ច រយ” េហយ�ពះថ “លងងេ់ខ� ។” េហយអ�ី
ែដលេ�កិយេ ថ “លងងេ់ខ� ” �ពះជមច ស់េ ថ “អ�ច រយ!” ��គនែ់តជភព
ផទុយគន រ�ង�តវេហយនិងខុស។ េយសូ៊វ�គីសទគឺេ ែតដែដល កលពីម�លិមញិ
ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។

95 សូមចថំគតប់នចូលេ កនុងកែន�ងសមង តរ់បស់គត ់ �មែផនកររបស់
�ពះ �មករ��ស់េ របស់�ពះជមច ស់េហយ�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់។
េអលីយ៉ ចូលេ កនុងទីសំងតរ់បស់គត ់ េ�យដឹងជមុនមកពី�ពះ ែផនករនិង
ករ��ស់េ េលជីវតិរបស់គត ់ េហយ�ម�ពះបនទូល�ពះ។ �បសិនេបករេនះ
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មនិែមនជរេប បែដលេយងបនចូលមក ខញុ ំមនិដឹងថេយង�ចចូលេ ទីេនះ
េ�យរេប ប�េទ។

96 េហយ សូមកតស់មគ ល់ មុនេពលចបេ់ផ�មេ�គះ�ងំសងួតេនះ េ�កេអលីយ៉
បនចូលេ កនុងកែន�ងរស់េ ដស៏មង តរ់បស់គត។់ �បេភទមយួមុនករជំនំុជំរះ
�យែផនដី �កមជំនំុ�តវបន��ស់េ រចួមកេហយ កូន�កមុគឺំបនេ�ជសេរ ស
រចួេហយ េហយ�គនែ់តរងច់េំពលៃនករជំនុំជំរះ។ កំពុងែតរងច់រំចួេ េហយ
បរេិភគ��រៃន�ពះជមច ស់ រកី�យពរជយ័ៃន�ពះ។ មនុស�មន ក់ៗ េ កនុងគំនិត
ធមម�ៗ បនដឹងថេយងកំពុងដឹកន�ំតងេ់ មុខេយងកំពុងរស់េ កនុងេវ�ៃន
ករជំនំុជំរះ។

97 ចូរេមល! បង�បសែបង៊(Banks) ពីរបីនកក់នុងចំេ�មអនក�ល់គន  េ ទីេនះ
យបេ់នះ ឈរេ េលភនេំ �ពឹកេនះ។

98 េហយខញុ ំចងនិ់យយអំពីភនេំនះ េ �ពឹកៃថង�ទិតយេ�កយ �ម�ពះហឫទយ័
�ពះអមច ស់។ បនទទួលករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយ មយួបែនថមេទ តែដលខញុ ំមនិ�ច
េសទរែតរក�បនកនុងករ�បប�់ កនុងយបេ់នះ។ ប៉ុែន�ខញុ ំបន…េឃញេទ? េហយ�
�គបេ់ពលេវ�ជនិចច េរ ងមយួេកតេឡងបនទ បពី់េរ ងេផ�ងេទ ត។ េឃញេទ? �
នឹងមនិប ឈបក់រេកតេឡងេនះេទ េ�ពះ�ជ �ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។

99 �គបគ់ន េ ទីេនះ �បព់នដ់ងេល�បព់នដ់ង េ េលកែសត បនឮ
ខញុ ំឈរេហយនិយយ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគមច ស់ ដូេចនះ�នឹង�តវ
បនដូេចនះេហយដូេចនះ។” េហយសូមបែីតកែសតនិងទស�នវដ�ីមនករ�បកស
ដូេចនះ។ ពួកេគមនិដឹងថ �និយយពីអ�ីទងំអស់ ប៉ុែន�ពួកេគបនេឃញ�។ ពួកេគ
មនិបន�គ ល់ថ�ជអ�ី ប៉ុែន�ពួកេគបនេមលេឃញ� េធ�ឲយ�ពះបនទូលជេសចក�ី
ពិត។

100 េយងបនឈរេ ខងេ�កមទេន�េនះ េទវ�របស់�ពះអមច ស់បនចុះកនុងៃថង
េនះ ឆន �ំមសិបបី ឬកឆ៏ន ១ំ៩៣៣ �បនចុះមកេហយនិយយេរ ង ែដល�ទង់
បនេធ�។ េដរេចញ េហយមនុស�ជេ�ចនបនឈរេ ទីេនះ បននិយយថ “េត
�មននយ័ដូចេម�ចប៊លីី (Billy)?”
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101 ខញុ ំនិយយថ “េនះមនិែមនស�មបខ់ញុ ំេទ! េនះគឺស�មបអ់នក។ ខញុ ំបនេជ ជក់
អនកមនិបនេជ េទ។” េហយ�គនែ់តបនេដរេ ។

102 បនទ បម់ក�គគង� លនិយយមកកនខ់ញុ ំ គតប់ននិយយថ “អនកមន
នយ័ថ អនកជមយួករអបរ់�ំតឹមថន កទី់�បពីំរ នឹងេ េលពិភពេ�កទងំមូល
េហយអធិ�� នស�មបក់��ត និងអនកខ� ងំពូែក េហយនិងេស�ច �ពមទងំេរ ងអ�ី
េផ�ងេទ តឬ? អូ!” បនេហយ “បំេភ�ច�េចលេ !”

103 ខញុ ំមនិ�ចបំេភ�ច�បនេទ ��តវបនឆ� កក់នុងេបះដូងរបស់ខញុ ំ។ ឥឡូវេនះ
េ ទីេនះ �មសិបបីឆន េំ�កយមក អ�ី�គបយ៉់ងែដល�ទងប់នមនបនទូល �តវ
បនេកតេឡងយ៉ងល�ឥតេខច ះ វធីិែដល�ទងម់នបនទូល�ទងនឹ់ងេធ��បន។ �ទង់
គឺជ�ពះែដលមនិ�ចប�ជយ័។ �ទងែ់តងែតរក��ពះបនទូលរបស់�ទង។់ �ទង…់កំុ
មនករសង�យ័។

104 ឥឡូវេនះ កតស់មគ ល់ គតប់នេ �មែផនកររបស់�ពះ(ករដឹងមុន)ករ
��ស់េ ៃន�ពះជមច ស់ េហយ�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះជមច ស់ េហយបនេ
មុនេពលែដលេ�គះ�ងំសងួតបនកំណតទុ់ក។

ឥឡូវេយងដឹងថ ករជំនុំជំរះគឺបនេ�ត មជេ�សច កនុងករបំផ� ញ។

105 ឈរេ េលភនេំ ៃថងេនះ បង�បស ែបង៊វដូ (Banks Wood) ឈរេ ទីេនះ
េយងបនេដរេឡងភនេំនះ។ �បែហលជខញុ ំបនដក�សង�់ម�ងេទ ត ដូេចនះ�ចសង់
ជំេន របស់អនក ស�មបជ់ួរករអធិ�� នេនះ ែដលដូចគន េដមបយីកេពលដបេ់
ដប�់បនំទីបនទ ប។់ ខញុ ំបនេដរមុខបង�បសែបង៊បន�ិច។ គតប់ន…ខញុ ំគិតថគត់
បនចកេចញពីបង�សី �៉បប់៊(ីRuby) េ េពលែដលនងមនជំងឺ។ េហយគត់
បនចូលមកេ ពីេ�កយខញុ ំ ខញុ ំបនកតស់មគ ល់េឃញមុខរបស់គត�់កហម។ ខញុ ំ
បនេមល�តឡបម់កេ�កយ។ ខញុ ំគិតថភនេំនះ�បែហលជពិបកបន�ិចស�មប់
គតក់នុងករេឡងដូេចនះ ខញុ ំកប៏នថយដំេណ រយឺតបន�ិច។ េ ឯកនុង�លរេ��ថ ន
េ ឯ េលភនដូំចេនះ េ �តងក់ែន�ងែដលេទវ�ៃន�ពះបនេលចមក។ េយង
បនេធ�ដំេណ រដំរងេ់ ទិសេ េនះជកែន�ងែដលពួកេគបនេលចមកពីរបីែខមុន
េនះ។
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106 េហយេ េពលែដលខញុ ំបនេឡងេ េលភន ំ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ…េពលខញុ ំ
ែបរមកវញិសម�ងឹេមលេលកំពូលភន�ំទងម់នបនទូលថ “េរ សថមេនះេឡងេហយ
និយយេ គតថ់ ‘�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគមច ស់ ឯងនឹងេឃញសិរលី�ៃន�ពះេ
រយៈេពលពីរបីេម៉ងេ�កយ។’”
107 ខញុ ំកច៏បយ់កថមេឡងេហយនិយយថ “បង�បសែបង៊ ខញុ ំមនិដឹងេហតុអ�ី” េបះ
�េ េលេ  េហយខញុ ំនិយយថ “�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគមច ស់ អនកនឹងបនេឃញ
សិរលី�ៃន�ពះ។”

គតត់បថ “ចងម់ននយ័ពីរ�៉បប់៊ឬី?”
108 ខញុ ំនិយយថ “អតេ់ទ ខញុ ំគិតថ�គម នអ�ីទកទ់ងជមយួ�៉បប់៊ ី ែបង៊ឬក�៉៏បប់៊ី
�េឡយ។ ខញុ ំ�គនែ់តគិតថ បននិយយថ ‘�ពះបនទូលរបស់�ពះអងគមច ស់ នឹង
មនេរ ងអ�ីមយួែដលនឹងេកតេឡង។’”
109 េហយេ �ពឹកបនទ ប ់ េ េពលែដលេយងកំពុងឈរេ ទីេនះ មនុស�ជ
េ�ចន ខញុ ំមនិដឹងថេតមនប៉ុនម ននកែ់ដលកំពុងអងគុយេ ទីេនះឥឡូវេនះ។ មន
�បែហល ដបពី់រ ឬដបប់នួ ដប�់បកំនុងចំេ�មេយងអងគុយេ ទីេនះ។ ភ� មៗ
េនះអនកដឹកនបំនេដរសំេ មករកខញុ ំ េហយនិយយថ “បង�បស�បណ�”ំ
គតប់ននិយយ “ខញុ ំេឈម ះអេ ច ះ—េហយ—អេ ច ះ” និយយេទ តថ “ខញុ ំគឺជ
មន កែ់ដលបនឧបតថមភអនក កនុងរដ�កលីហ�ញ៉(California)។”
110 ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំរកី�យ�ស់ែដលបនជួបេ�ក” ឌូង�គ� ស ម៉ក
ហុក(Douglas McHughes)។ គតនិ់យយថ “ខញុ ំ…”ខញុ ំនិយយថ “ខញុ ំរកី�យ
�ស់ែដលបនជួបអនក។” ចបៃ់ដជមយួគត។់
111 គតនិ់យយថ “�បេសរ�ស់ឥឡូវេនះ ខញុ ំចងសួ់រអនកនូវសំណួរមយួ។”
និយយថ…រយ៉របូបរ័�ន ់ ទុកចិត�បនេ ទីេនះ បង�បសវដូ ធឺរនិីងប៊លីលី
េហយនិង អូ បង�បសម៉ក��លលី េហយនិង ខញុ ំមនិចថំមនអនក�ខ�ះ
េទឈរេ ទីេនះ។ េហយខញុ ំ…គតន់ិយយថ “ខញុ ំចងសួ់រអនកនូវេរ ងខ�ះ” គតប់ន
និយយថ “េត�ពះអងគមច ស់ធ� បផ់�ល់និមមតិដល់អនកែបបេនះេទ?”
112 ខញុ ំតបថ “បទបង�បស ប៉ុែន�ខញុ ំមកទីេនះ គឺថេដមបេីជ សេចញឆង យពី� េដមប ី
ស�មក។”
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េហយខញុ ំបនេមលជំុវញិដូចេនះ េហយខញុ ំេឃញេវជជបណ�ិ តពិនិតយជំងឺធងនធ់ងរ
សម�ងឹេមលេ គត ់ និយយថ “េ�ក�គ ម៉កហុក �បតិកមម�ែឡហ�ុេី កនុង
ែភនករបស់អនក មនិយូប៉ុនម នែភនករបស់អនកនឹង�នេចញ។ ខញុ ំបនពយបលអនក
រយៈេពលពីរឆន េំហយ ខញុ ំេ ែតមនិ�ចេធ�អ�បីនេ�ះអំពី�។”

េហយខញុ ំបនងកេ គត។់ ខញុ ំនិយយថ “េ�កសួរខញុ ំេដមបអី�ី �គេពទយ
របស់អនកបន�បបអ់នក ៃថងបនទ បម់កេទ ត ‘�បតិកមម�ែឡហ�ុេីនះ េ កនុងែភនក
របស់ អនក។’ �គឺពកក់�� លៃថង �បែហលេម៉ងដបម់យួ េហយគត�់តវបន
ពកែ់វន៉�។ ខញុ ំបននិយយថ “មូលេហតុែដលអនកមនិពក�់ េ�យ�រែត
�ពះ�ទិតយ �េ�យ�រែតែភនករបស់អនក។ គតប់ន�បបអ់នក ‘អនកនឹងបតប់ង់
ែភនកេនះ។’”

េហយគតប់នចបេ់ផ�មយំ រចួនិយយថ “�តវេហយ។”
113 ខញុ ំបនែបរេ េដរេ ជុំវញិ ជថមីម�ងេទ ត មនែបល៉មយួេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំ។
េហយខញុ ំេមលេ ! ខញុ ំបនេឃញគតឈ់រេ ទីេនះសម�ងឹេមលខញុ ំ ែភនករបស់គតភ់�ឺ
ថ� �ស់។ ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន��ពះអមច ស់មន�ពះបនទូលដូេចនះ អនកនឹងមនិ
បតប់ងែ់ភនកេនះេទ។” ខញុ ំបន�បម៉ញ់ជមយួគតរ់ដូវរេំហយ ចុងេ�កយេនះគត់
�ចេមលេឃញបនល��បេសរជងខញុ ំ និងជងអនក�ទងំអស់កនុងហ�ូងមនុស�។
គតម់និែដល…
114 េហយខញុ ំេមលេឃញថ មន ស�ីវយ័ចំ�ស់ទញេ��មេជងរបស់នងចុះ
េហយេសយសំពតម់ខ ងរបស់នងេឡង។ នងបននិយយថ “កូនេអយ�បសិន
េបអនកេឃញបង�បស�បណ� ំ�បបគ់តឲ់យអធិ�� នស�មបេ់ជងរបស់ខញុ ំផង។”
េហយខញុ ំបនេមលចុះេ ទីេនះ េហយេមលេ ដូចជតិចតួច…ដូចជដំុ�ចព់យរួ
េ េលេជងរបស់នង េ ជំុវញិទងំអស់។
115 ខញុ ំនិយយថ “ម� យរបស់អនកគឺជ ស�ីែដលមនសកស់កូវ ‘កូន�បសរបស់ខញុ ំ
េអយ’ អនកេឃញេទ។ នងបន�បបអ់នកថ មុនេពលែដលអនកចកេចញ �បសិន
េបអនកបនេឃញខញុ ំ គឺឲយខញុ ំអធិ�� នស�មបេ់ជងនងផង។ នងមនដំុ�ចរ់ុជំុំវញិ
េជងរបស់នង។” គតេ់មលេ ដូចជសន�ប។់

បននិយយថ “េនះជករពិត”
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ខញុ ំបននិយយ “�បបន់ងេ ថមនិអីេទ កំុបរមភអី។”
116 ខញុ ំបនចបេ់ផ�មេដរេ ជុំវញិ។ បនទ បម់កខញុ ំបនឮសេម�ងរបស់�ពះជមច ស់
បនមនបនទួលថ “ចូរេចញពីផ�ូវឲយឆប”់។

េ�ករយ៉របូបរ័�ន(់Roy Roberson) ឈរេ ទីេនះ ដឹងថគតគឺ់ជ
េជងចស់ៃនស ងគ មមយួរបូ ខញុ ំបន�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេ េល�ម របស់គត ់ ខញុ ំបន
និយយថ “បង�បសរយ៉ ចូរ�កខ់�ួនឲយេល ន �មែដល�ចេធ�បន!”

បននិយយថ “េតមនប � អ�ី?”

ខញុ ំនិយយថ “ចូរេចញពីផ�ូវេនះ! �កខ់�ួន!”
117 េហយ�គនែ់តបនចបេ់ផ�មេដរេ ជុំវញិ �កែ់បល៉របស់ខញុ ំចុះ េមលេ ជុំវញិ
េនះ កប៏នេ�ះមកួខញុ ំេចញ។ េហយេ ទីេនះ�ទងយ់ងមក សិរលី�ៃន�ពះធ� កចុ់ះ
េ កនុងខយល់គួចែដលបនែហកែផនកមខ ងៃនភនេំនះេចញដូចេនះ េហយបំផទុះនិង
េ�បះេចញពីកែន�ងដូចេនះបនកតក់ំពូលៃនៃ�ពេចញ �បែហលបីឬបនួ�បជំំ�ន
ពីេលកបលរបស់ខញុ ំ។ បន�តឡបេ់ កែន�ងែតមយួដូេចនះ �បនបំែបកម�ងេទ ត។
េហយេ ទីេនះ �េកតេឡងបីដង។
118 បនទ បម់ក�បនចកេចញេ  េលកទីបី បង�បសែបង៊បនមកនិយយថ
“េនះេហយជអ�ីែដលអនកធ� បប់ននិយយឬ?”

ខញុ ំបននិយយថ “បទ។”

បននិយយថ “េត�គឺជអ�ី?”
119 ខញុ ំបននិយយថ “�ពះេលចេឡងកនុងខយល់គួច។” ខញុ ំមនិដឹងថេត�ទងច់ងឲ់យ
ខញុ ំ�បប�់បជជនឬកអ៏ត។់
120 បនទ បម់កខញុ ំបនេ និងបនអធិ�� នបន�ិច។ បនទ បម់ក�ទងប់ន�បបខ់ញុ ំថ
ខញុ ំ�ច�បបព់ួកេគ។ ខញុ ំបននិយយថ “�គឺជករជំនំុជំរះ េដមប�ីកេ់ទសដល់
មនុស�េ សមុ�ទខងលិច។” សូមេមលេ ៃថងេនះ! េមលអ�ីែដលបនេកតេឡង
ប៉ុនម នេម៉ងបនទ បម់ក។ រដ���ស�ក ៃនសហរដ��េមរចិបន�សតចុះ េហយ
ឥឡូវេនះេរ ងទងំមូលនឹងសថិតេ�កម។ េយងកំពុងចូលកនុងទីជំនំុជំរះ។ េសចក�ីេម
�� ករ�ុ�តវបនេគេមលងយេមលេថក។
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121 ប៉ុែន�សូមអរ�ពះគុណដល់�ពះ ែដលេយងមន��រ�កក់ំបងំ ��រ
ខងវ ិ ញ ណ ែដលេយងកំពុងរស់េ េលេសចក�ីល� េហយនិងេសចក�ីេម�� ករ�ុ
ៃនករេបកសែម�ងរបស់�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ កនុងៃថងចុងេ�កយេនះ �ទងស់ែម�ង
អងគ�ទងក់នុងចំេ�ម�បជជនរបស់�ទង។់ �ែមន៉! ពួកេគចូលេ កនុង។ េអលី
យ៉បនេ  មុនេពលែដលេ�គះ�ងំសងួត ែដលបនកំណតេ់ កនុង�សក។ សូម
អរគុណ�ពះស�មបក់រដឹកន ំ មុនេសចក�ីជំនុំជំរះបនកំណត។់ ឥឡូវេនះគឺជ
េពលេវ�ៃនករចកេចញេហយចូលមកកនុង េចញពីអងគករទងំេនះ េហយចូល
េ កនុង�ពះ�គីសទេពលេវ�ស�មបេ់ចញមកេហយចូលកនុង ស�មបអ់ស់អនកេជ
ពិត�បកដ។
122 បនទ បម់កគត�់តវបនេ  និង�ន កេ់ ទីេនះ។ សូមចថំ គតម់និែដល
បនចកេចញេ�ជះេនះ រហូតដល់�ពះបនេ គត។់
123 េហយបនទ ប ់ ពីេ�គះ�ងំសងួតេនះជិតផុតេហយ �ទងប់នេ គតេ់ចញពី
ទីេនះចុះេ ផទះរបស់ ស�ីេមម៉យ។ ចំ�ំ �ទងប់នេ ស�ីេមម៉យេនះ។ េហយ
ស�ីេមម៉យេនះ មនិជបទ់កទ់ងខ�ួននងជមយួនឹងអនកមនិេជ េឡយ បនយក
ស ញ របស់សត�កនុងអំឡុងេ�គះ�ងំសងួតេនះ។ ដូេចនះ�ទងប់នេ នងេចញេ …
បនេ េ��េអលីយ៉េដមប�ីទ�ទង់ ស�ីេមម៉យេនះ។ ពួកេគ�គនែ់តមននំ
តិចតួចមយួរបស់តិចតួច ែដលនងក� បជ់បេ់ ៃដនង។ េហយេអលីយ៉បន
និយយថ “សូមឲយ�មកខញុ ំ ជេលកដំបូង។ េនះជ�ពះបនទូលរបស់�ពះអមច ស់ ធុង
េនះនឹងមនិេ  ជទេទេហយដបេនះកនឹ៏ងមនិសងួត រហូតដល់ៃថងែដល�ពះអមច ស់
ជ�ពះបនប ជូ នេភ� ងធ� កេ់លែផនដីេនះ។” យក�ពះជទីមយួគឺយក�ពះបនទូល
របស់�ទងជ់ដំបូង!
124 ចំ�ំ មន��រេ កនុងធុងេនះ។ �ល់េពលនងបនរស់េ�យ�រ
បរេិភគ��រ មន��រេ កនុងធុងេនះ។ �មនេ�បងេ កនុងដបេនះ
�ល់េពលនងបនករ�ទ�ទងពី់�។ េហតុអ�ី? ��រតំ�ងឲយ�ពះ�គីសទេ កនុង
តង� យេម ។ ឯេ�បង�តវបនកំណតេ់ដមបកិីន ពួកេគនីមយួៗ។ �ល់េ�បងកនុង
��រគឺដូចគន  ែដលបង� ញថ�ទងគឺ់ដូចគន  កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ង
រហូត។ េនះគឺជ�ពះបនទូលជនំបុង័ៃនជីវតិដូចខងេ�កមេន ជ�រេដមបបីង� ញ
ឲយេឃញពី�ពះបនទូល។
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125 ដូេចនះ�ជៃថងេនះ សម� ញ់។ ដូេចនះ�គឺជៃថងេនះ ែដលនំបុង័ៃនជីវតិែដលកុមរ
បរេិភគ គឺសេ�មច�ម�ពះបនទូលរបស់�ពះ េដមប�ីទ�ទងព់ួកេគកនុងអំឡុងេពលៃន
េ�គះ�ងំសងួត។ េត�បសិនេប�ទងឈ់រកនុងវត�មនរបស់េយងេ ៃថងេនះយ៉ងេមច៉
វញិ? ចុះេប�ទងក់ំពុងឈរេ កនុងវត�មនរបស់េយងឥឡូវេនះវញិ? �ទងនឹ់ង
េធ�សកមមភពដូចជ�ទងប់នេធ� ដូចជកល�ទងេ់ កនុង�ចឈ់មេ េល
ែផនដីេនះ។ កូន�កមុជំែផនកមយួៃនប�ី េហយ�ពះវ�ិរដូចគន នឹង�ពះ�គីសទែដរ។
“កិចចករែដលខញុ ំបនេធ� អនក�តវេធ�ផងែដរ។” �គឺជ�ពះបនទូលែដលបនសេ�មច
េហយ។ �ទងប់ន�បបេ់យងថ អ�ីែដល�ទងប់នេធ� េយងនឹងេធ�ផងែដរ។
126 េយងបនកតស់មគ ល់េឃញេ ទីេនះជថមីម�ងេទ ត �បសិនេប�ពះបនទូល
េ កនុងពួកេយងេហយបនមកដល់ពួកេយងដូចជបនេធ�កនុងសមយ័េ��េអ
លីយ៉ �ទងនឹ់ងេធ�ដូចគន  �ទងនឹ់ងចិ ច ឹមេគយ៉ងសមង ត ់ �ពះជមច ស់បន�ក់
ពីេ�កិយ។ អូ! ជថមីម�ងេទ ត �េធ�ឲយ�រនិងអនកន�ំរគឺែតមយួ។ ��រ
ខងវ ិ ញ ណេ�ត មជេ�សច េហយ�េ កនុងរដូវកលេ េពលេនះ។ េហយ�គបគ់ន
�ចមន��រេនះ�បសិនេបអនកចងប់ន� �បសិនេបអនកមនបំណងេចញឆង យ
ពីអស់ទងំអនកមនិេជ  កនុងសមយ័េនះ �បសិនេបអនកេ�ត មខ�ួនជេ�សចេដមបចូីល
មកកនុង�ពះ�គីសទ ចូលេ កនុងេសចក�ីសនយរបស់�ទង។់

េហយចងចកំរសនយរបស់�ទង ់ កនុងម៉�គី ៤ លូក ១៧:៣០ េ កនុង
យ៉ូ�ន១៤:១២ េហយមនបទគមពរីបែនថមេទ តែដលបន�បប ់យ៉ូែអល ២:៣៨
និងអ�ីទងំអស់ែដល�ទងនឹ់ងេធ�ឬ ២:២៨ ជជងអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�េ កនុង
ៃថងចុងេ�កយ។ និងរេប បែដលពួកេ��បនទយថ �នឹងមនពន�ឺេ កនុង
ៃថងចុងេ�កយេនះេធ�េ�យរេប ប�េតគួរេធ�អ�ី បទគមពរីទងំអស់ចង�ុលេ ៃថង
ចុងេ�កយេនះ។ េហយេនះគឺជ�ពះ�គីសទ! �បសិនេបអនក�ចពួនេចញឆង យ
ឥឡូវេនះ េ កនុងទីកែន�ងសមង តេ់នះ អនក�ចបរេិភគនិងេមលេសចក�ីល�និង
េសចក�ីេម�� ករ�ុៃន�ពះ។ �បសិនេបអនកឈ ឺមនអនកពយបលេ ទីេនះ។
127 អនកចេំពល ែដលេ�កេអលីេស េ េពលេ�កយ បន��ស់េ ឲយចុះ…
បនទ បពី់��រតង� យ�ពះ�គីសទ ែដល�ទ�ទងផ់ទះ ស�ីេមម៉យ ជមយួេម េនះ។
ចូរកតសំ់គល់ េពលេ�កយមក េ េពលែដលេ�កបនេ េភ�ងចុះពី�ថ នសួគ៌
េហយបនទ បម់កេទ ត បនបង� ញដល់អនកន�ំរៃន�ពះ នូវវ ិ ញ ណៃនេ��។
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128 ចំ�ំេ �លរេ��ថ ន េ េពលែដលគតប់នេដកេ ទីេនះ េ េ�កម
េដមយីហុប េទវ�មយួចុះមក ជមយួ�បេភទដូចគន ៃន��រ េហយដុតនំ
មយួចំនួនចិ ច ឹមគត។់ េហយបន�ិចេ�កយមក េគបន�កគ់តឲ់យេដកជថមី
ម�ងេទ ត េហយ�ស់គតឲ់យភញ កេ់ឡង េហយគតម់ន��របែនថមេទ ត
ដុតេ ទីេនះស�មបគ់ត។់ េហយគតម់នកម� ងំៃននំទងំេនះ រយៈេពល
ែសសិបៃថង។ថ� យសិរលី�ដល់�ពះ! �ទងេ់ ដែដលកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និង
ជេរ ងរហូត។ អូ! េយង�ស�ញ់�ទងយ៉់ង�ហន��រខងវ ិ ញ ណេ
កនុងរដូវកលដ៏ស័ក�សម!
129 “�មនិគួរយក��រ របស់កូនេកមងឲយេ សត�ែឆកេទ។” េត�ពះេយសូ៊វមនិបន
និយយពកយដូចគន េនះ េ ស�ី�សនសីុ៏រេូទឬអី? �ទងប់នប ជូ ន�មែផនករ
�ទង។់ �តឹម�តវេហយ។ េហយេនះជអនកែដល�ពះអងគបនចូលមក…�ទង់
មនិបនេ ឯពួក�សនដ៍ៃទេទ។
130 េហយឥឡូវេនះ ៃថងេនះ�ទងប់នេ ឯ�សនដ៍ៃទ កនុងសមយ័ពួកេគ េហយ
មនិបនជួប…
131 អនកនិយយថ “េហតុអ�ីបន ជដំណឹងល�រមនិេចញេ េ�ក េ កែន�ង
ធំអ�ច រយទងំេនះ បូជនីយកិចចធំទងំេនះ ដូចជកនុងចំេ�មនិកយេនះ?”
132 �មនិែមនជ��ររបស់ពួកេគ។ �មនិែមនជ�ពះវ�ិរ�ចេ ថ
��រ។ �ជ��រកូន�កមុ។ំ �ជ��រខងវ ិ ញ ណេ កនុងរដូវកល។ �
នឹងេធ�ឲយ ពួកេគឈ�ឺកពះ។ �សមបរូែបបផងែដរ ស�មបព់ួកេគ។ សូមេមល?
េឃញេទ? អនក—អនក—អនកមនិ�ចេធ��បនេទ។ ប៉ុែន�ស�មបកុ់មរ �ជនំបុង័
�ជជីវតិ �ជ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលេ ដែដល កលពីម�លិមញិៃថងេនះនិងជ
េរ ងរហូត។
133 េយងនឹងយឺតេពលជមនិខន េបេយងមនិចបេ់ផ�មជួរ អធិ�� នេពលេនះ
ដូេចនះចូរេយងេ�នកបលរបស់េយងកនុងេពលេនះ។
134 �ពះអងគជទី�ស�ញ់��រេ កនុងរដូវកល ��រខងវ ិ ញ ណ។ អ�ីែដល
េ�កិយមនិ�គ ល់។ េយងឮ�ពះអមច ស់របស់េយង បនមនបនទូលេ យបេ់នះ
យ៉ង�ឬេ ៃថងេនះែដលេ �សក�ម៉រ ី ជកែន�ងដូចគន ែដលេអលីេសបន
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េដរេឡងេហយបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជទឹកសេន� មនឹងមនិធ� កចុ់ះរហូត
ដល់ខញុ ំបនេ �។” េ ទីេនះ�ពះេយសូ៊វបនឈរ �បបព់ួកសិស�របស់�ទង។់

និយយថ “េ�ក�គេអយ េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និបរេិភគ?”

�ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំមន��រែដលអនកមនិបន�គ ល់”។
135 ចបស់�ស់ �ពះអមច ស់េអយ ��ររបស់�ទងគឺ់េដមបេីធ��ម�ពះហឫទយ័
របស់�ពះ េដមបេីមលេឃញករងររបស់�ពះ បនសែម�ងមកកនុងេវ�េនះ។ �ទង់
បនេ ទីេនះេដមបេីមលថ��តវបនសេ�មច។ “ខញុ ំមនិេធ�អ�ីេឡយេលកែលងែត
�ពះបិ�ខញុ ំបនបង� ញខញុ ំជេលកដំបូង។ អ�ីែដល�ពះបិ�បនបង� ញខញុ ំ ខញុ ំនឹង
េធ�។”
136 េហយ�ពះបិ�េអយ ដូេចនះៃថងេនះ។ �ពះវ�ិរ អនកេជ ពិត�បកដ របូកយ
អនកេជ  បនចូលមករក��រខងវ ិ ញ ណ ែដលមនុស�ធមម� មនិបន�គ ល់
េ�ះអំពី�។ េ�កិយមនិបន�គ ល់��រេនះេទ �ពះបិ�េអយ។ ប៉ុែន� �កមជំនំុ
របស់�ទង ់ � ស�របស់�ទង ់ ែដលជកូន�កមុៃំន�ពះ�ជបុ��របស់�ទង�់ស�ញ់
�។
137 េយងបនចូលេ ពយបល�ងកយរបស់េយង េ េពលែដល�គេពទយបន
ប�ជយ័។ េយងបនចូលកនុងដំេណ រេនះ។ �ជែផនក��រមយួរបស់�ពះជមច ស់
ែដល�ទងប់នផ�ល់ឲយ�កមជំនំុរបស់�ទង ់ េហយបនសនយ េ កនុងៃថងចុងេ�កយ
ដល់កូន�ែដលេជ �ទង។់ បិ�េអយ សូមជួយេយងឲយក� យជកូន ែដល
េជ េល�ទង។់ េ�ពះ�គបកិ់ចចករទងំអស់ គឺ�ចេធ�េ បន ដល់អនក�ែដល
េជ ។ សូម�ទងេ់�បស�បទន បិ�ជទី�ស�ញ់។ េយងទូលសំុេ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
138 ខញុ ំេជ ប៊លីី(Billy)បន�បប ់ ខញុ ំេជ ថ ពួកេគបនផ�ល់កត អធិ�� ន
មយួចំនួន។ �បសិនេបមននរ�មន ក ់ នឹង�បបខ់ញុ ំពីលិខិតៃនេសចក�ីអធិ�� ន
េ េលកតេនះ េនះេហយជអ�ីែដលខញុ ំចងប់ន។ [នរ�មន កប់ននិយយ
ថ “C”—Ed។] C មនិអីេទ ចូរចបេ់ផ�មេ�យកត Cជករចបេ់ផ�ម រហូតខញុ ំ
�ចទទួលជួរចបេ់ផ�ម។ សូមេមល ឥឡូវេនះពួកេគ�ចនឹងេ ជំុវញិ។ ឥឡូវេនះ
�បសិនេប�គបគ់ន …មនិអីេទ េមល ខញុ ំនឹងពយយម។ ខញុ ំមនិដឹងថ េយង�ចេធ��
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បនឬអត ់ េនះេទ។ ឬកេ៏យង�គនែ់ត�ចេ �មបនទ តក់ែន�ងអនកអងគុយ។ �
មនិមនប � េទចំេពះខញុ ំ។ �បសិនេបអនកចងម់កទីេនះេ េលេវទិកេនះ ឬេ
�មបនទ ត ់�មនិសំខនេ់ទ�គនែ់តជវធីិ�មយួកប៏ន។ ខញុ ំ�គនែ់តពឹងែផ�ក ែត
េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំកំពុងពឹងែផ�កេល�ទង ់ េដមបកីរពរ�ពះបនទូល
ែដលខញុ ំបនផ�យ។
139 បង�បស ចច �៉ហគ(George Wright)ខញុ ំេជ ជក។់
ចប�់ងំពីេកមង�បសតូចបនចុះមកផទះរបស់អនក ជេ�ចនឆន កំន�ងមកេហយ
�� បស់េម�ងេដមេឈ�យ�ត ់ ខញុ ំេ ែតេជ េលដំណឹងល�ដែដលេនះ។ ខញុ ំេជ ថ
�ដូចគន ។
140 មនិអីេទ ខញុ ំេឃញថពួកេគកំពុង�បមូល�តឡបម់កវញិ េ ទីេនះ ស�មបជ់ួរ
អធិ�� ន។ មនិអីេទ កតអធិ��  C េលខមយួ ពីរ បី បនួ �ប ំមកឈរេ ទីេនះ។
�បសិនេបអនកមនិ�ចេ�កកឈរបន េបអនក�គនែ់តេលកៃដរបស់អនកេឡង េនះ
េគនឹងេ ទទួលអនក។ [នរ�មន កនិ់យយេ កនប់ង�បស�បណ�—ំEd។]
េត�គឺជអ�ី? េយ។ �ស�។ កតអធិ�� ន C េលខមយួ ពីរ បី បនួ �ប។ំ េហយ
ឥឡូវេនះចំ�ំ អនក�ែដលមនិមនកតអធិ�� ន…
141 ឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិែដលបនឮ�បេភទៃនករអធិ�� នេនះ អស់រយៈេពល
ជយូរមកេហយ។ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននក ់ចងច�ំបតិបត�ិកររបស់ខញុ ំ េ េពល
ែដលេយងបន�ងសងេ់�ងឧេបសថេ ទីេនះ? និយយមក “េធ�ករងរជ�គ
ផ�យដំណឹងល�” កុំនិយយថខញុ ំជអនកផ�យដំណឹងល�។ និយយថ “េធ�ករងរ
ជ�គផ�យដំណឹងល�” េមល “េពលេវ�នឹងមកដល់ ែដល�តវបនផ� ស់ប�ូរ។”
េពលេនះបនមកដល់េហយ។ �តវេហយ។ ឥឡូវេនះ េ កនុងេនះ �ទង…់
142 អនកមនិ�ច�យពន័ធកិចចពីរឬបីរមួគន េទ ជ�គគង� លនិង�គផ�យដំណឹង
ល� កនុងេពលែតមយួេទ។ អនកមនិ�ចេធ�ជ—ជេ�� ផងេហយ�បែហលជ
�គគង� លផងកនុងេពលែតមយួបនេទ េឃញេទ ពីេ�ពះអនកមនករងរខុសគន
េហយមនពន័ធកិចចខុសគន ។
143 ប៉ុែន��ពះអមច ស់បន�បទនដល់ខញុ ំ នូវអ�ីែដលខញុ ំគួរេធ� េ កនុងដំណឹងល�
របស់ខញុ ំ។ ប៉ុែន�បនទ បម់ក�ទងម់នបនទូលថ “េធ�ករងរជអនកផ�យដំណឹងល�
ប ជ ក ់ឲយចបស់នូវពន័ធកិចចរបស់អនក េ�ពះនឹងមនេពលមកដល់ ែដលពួកេគនឹង
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មនិសូ៊�ទកំនុងេគលលទធិ។” �បសិនេបេនះមនិបនមកឥឡូវេនះ! �គប�់ពះវ�ិរ
និកយនីមយួៗ បនែ�បឲយខញុ ំធ� កចុ់ះ។ ពួកេគនឹងមនិសូ៊�ទនំឹងេគលលទធិ
សំេឡងេទ។ “ប៉ុែន�បនទ បពី់ចិត�េ�ភលនរ់បស់ខ�ួនរចួ ពួកេគនឹងនយំក�គផទ ល់
របស់ពួកេគចូលេ កនុង េហយពួកេគនឹង�តវបនែ�បក� យ េ ជេរ ងេ�ពងនិទន
វញិ។ េហយពួកេគនឹងេធ�អ�ីអ�ច រយែដល�ចទញយកដូចជ យ៉មេ�បសេហយ
និងយ៉ែណស(Jambres ans Jannes)ែដលបន�បឆងំនឹងេ�កម៉ូេស ប៉ុែន�
ភពលងីេលងរបស់ពួកេគនឹង�តវបនេបកសែម�ង។” េមលចុះ? េឃញេទ? មនិអីេទ
បុគគលបន�ំខ�ួន! អនកេមលេឃញពីរេប បែដលយ៉មេ�បស…
144 េហយ�ពះេ �ថ នសួគ�៌ទង�់ជប ថថម�ជងយ៉ងឯក(ៃនេ�ងឧេបសថ)…
ែដលេ ទីេនះ ចប�់ងំពីឆន  ំ ១៩៣៣ បនសរេសរេ េលទំពរ័ ៃន�ពះគមពរី
មយួ �កេ់ផ�កេ ទីេនះ។ េមលពីរេប បែដលពួកេគបនេធ��។ េមលអ�ីែដលបន
េកតេឡង។ ែក�ងបន�ំ ពិត�បកដ�ស់។ និយយ “ចូរឲយពួកេគេ ែតឯងចុះ ភព
លងីេលងរបស់ពួកេគ នឹង�តវេធ�ឲយេគ�គ ល់ ដូចគន នឹងយ៉មេ�បសនិងយ៉ែណស។”
េ ទីេនះ េយងេ កនុងសមយ័េនះ។
145 ខញុ ំបនេឃញ�ពះវ�ិរ បនទ បម់កេ េពលេយង�តវបន�ក�់គឹះ មនុស�េលង
កំ�ន�េ ជំុវញិ ឈរេ ជុំវញិជ ជ ំងៃនេ�ងឧេបសថ។ គឺេ ទីេនះ។ ពួកេគ
បននិយយថេ េពលែដល�បនេឡងមក �បជជនៃនទី�កងេនះ បននិយយ
ថ “កនុងរយៈេពលចេន� ះពី�បមំយួែខេនះ…” �បកដុ់�� បូកែបត៉សិបេសន េដមប ី
ក�ងេ�ងឧេបសថមយួ អនកជួសជុលរថយន�ជេ�ចនសេ�មចចិត�ថ ��តវបន
ក� យេ ជកែន�ង យន�� នរបស់ពួកេគ។ ប៉ុែន��េ ែតមន�ទងេច ម ស�មប់
េច មរបស់�ពះ។
146 មយួ ពីរ បី �ប ំ�បមំយួ �បពំីរ �បបំី �បបំនួ ដប។់ C �បមំយួ �បពីំរ �បបំី
�បបំនួ ដប។់ �តឹម�តវ។
147 ឥឡូវ “អញជ�ពះអមច ស់បន��ំអញ នឹងេ��ចទឹក�ទងំៃថងនិងយប់
ែ�កងេ�មនអនក�ឆកយ់ក�ពីៃដអញេចញ។” សូមេមល អនកពូែករះិគន!់
គម ននិកយ�គ�ំទ�េឡយ។ គម ន�កមជំនំុដូចេនះេ កនុង�បេទសេនះេទ។
គម នេពនេតកុស�េ កនុង�បេទស កម៏និមនអ�ីេផ�ងេទ ត េដមប�ីទ�ទង�់េឡយ។
�គបគ់ន �បឆងំនឹងករ�ជមុជទឹក �គបគ់ន �បឆងំនឹងអ�ីេផ�ងេទ ត ទងំអស់េនះ។
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សូមបែីត�គ�ររបស់ខញុ ំផទ ល់ឪពុករបស់ខញុ ំផទ ល់ បនេដញខញុ ំេចញពីទ� រ ខញុ ំបន�ក់
សេម� កបំពករ់បស់ខញុ ំ េ កនុងបវ�ក�សតូចមយួ េហយបនេ រស់េ កនុង�កង
ញូ�ល់បននី(New Albany)។ ែមនេហយ។

ប៉ុែន��មរយៈេ�គះថន កជ់េ�ចន ករលំបកនិងអនទ ក់
ខញុ ំបនឆ�ងកតរ់ចួេហយ
�ជ�ពះគុណែដលបននខំញុ ំ ឲយបនសេ ងគ ះ

ខញុ ំមន�យុ�សិប�បមំយួឆន  ំេហយមនិយូរប៉ុនម នខញុ ំ�តវឆ�ងកតទ់េន�។
�ពះគុណនខំញុ ំ។
េពលខញុ ំបនេ ទីេនះមុនឺឆន េំហយ
នឹងមនពន�ឺភ�ដូឺច�ពះ�ទិតយ
េយងនឹងមនិមនៃថងតិចេទ តេទ នឹងេ�ច ងសរេសរ�ពះ
ជងេពលេយងចបេ់ផ�មដំបូង។

អូរ ខញុ ំែសន�ស�ញ់�ពះេយសូ៊វ! �ទងជ់អ�ីទងំអស់កនុងពិភពេ�ករបស់ខញុ ំ!
148 អូរមនិអីេទ ប៉ុនម នដងេហយែដលខញុ ំ…ខញុ ំចបដ់ល់�តឹម�េ េហយ? េតេយង
�ចេធ�មយួចំនួនបែនថមេទ តបនេទ? មនិអីេទ។ េតេនះជអ�ី ដប ់ដប�់ប?ំ មនិ
អីេទ។ C ដបេ់ ដប�់ប ំមនិថេ កែន�ង� េបអនក�ច សូមេ�កកេឡងេហយ
ចូលមក។ និយយថេមច៉? �? មនិអីេទ C ដប�់បេំ ៃមភ។ ចូរយកពី C
ដប�់បេំ ៃមភ។ ែដលនឹង�តវមនដបន់កប់ែនថមេទ ត។ េយងេឃញ…អនកេឃញ
េឃញកែន�ងែដលបនទ តែ់ដលឈរេ ទីេនះ េយងមនិបនទទួលពួកេគេទ ទទួល
ពួកេគឲយមកជំុវញិ។ េហយេយងនឹង…មនិអីេទ។
149 ឥឡូវេនះ សូម�បង�ម រតីឲយេពញទំហឹង េយងនឹងមនិមនេពលយូរេទ។ ែត
េពលេនះអូ េពលេនះជេពល�េហយ! ខញុ ំ—ខញុ ំមនបំណងចងឲ់យអនក�ល់គន �ច
�ស�ញ់�ពះអមច ស់។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនបំណងចងឲ់យ េយង�ចមកដល់ចំនុចេនះ
េដមបសីេ�មចបនសក� នុពលៃននទីេនះ។ ចូរ�កលបង�។ �គនែ់តផ�ល់ករ
យកចិត�ទុក�ករ់បស់អនកដល់ខញុ ំ។
150 េតអ�ី—អ�ីែដលេយងពយយមេធ�េ ទីេនះ? េយង�តវបន�ក�់ពះបនទូលរបស់
�ពះ�មរយៈករេធ�េតស�មយួ។ េអលីយ៉បនេធ�េរ ងដូចគន  បនេដរេចញពីេល
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ភនបំនទ បពី់គតប់នដឹងថគត�់តវបនប ជូ នមកពី�ពះេដមបេីធ�ករ។ គតន់ិយយ
ថ “ឥឡូវេនះសូមប ជ កថ់�ពះជនរ� សូមឲយ�ពះជមច ស់ ែដលេឆ�យតប
េ�យេភ�ងេនះ គឺជ�ពះពិត។”
151 េហយអនកមនិេជ �តវបនកតេ់ចញ អូ និយយ “ជករ�បេស�ស់ �បកដ
�ស់គម នេទ…” ពួក—អនកមនិេជ បនដឹងថ េភ�ងនឹងមនិធ� កចុ់ះមកេទ ដូេចនះ
ពួកេគចបេ់ផ�មែ�សកបន�េទ ត។
152 ប៉ុែន�េ�កេអលីយ៉បនដឹងថ �នឹងធ� កចុ់ះមក េ�ពះេ�កមននិមមតិមកពី
�ពះអមច ស់។

អនកនិយយថ “គតម់ននិមមតិ?”
153 ហនឹងេហយ! េ េពលែដលគតម់នអ�ី�គបយ៉់ង ែដល�កេ់ កនុង
លំ�បលំ់េ�យេហយ គតប់ននិយយថ “បពិ�ត�ពះអមច ស់ ខញុ ំបនេធ�ករ
ទងំអស់េនះ េ កនុងពកយប ជ របស់�ទង។់” េហយបនទ បម់កេភ�ងបនចបេ់ផ�ម
ធ� កចុ់ះ។ េពល��ពះបនទូលរបស់�ពះ �តវបនរក�ទុកេ នឹងលិខិត បនទ បម់ក
�ជកិចចកររបស់�ពះ េដមបែីថរក�អ�ីែដលេសសសល់។ �ទង�់គនែ់តសំុឲយអនក
�ក�់េ ទីេនះ។ េហយ�តវ�បកដថ អនកកំពុងេ  េដមប�ីក�់ េ ទីេនះ។
េឃញេទ? េហយ�បសិនេបអនកបន�កេ់ហយ �ទងនឹ់ងេធ�អ�ីែដលេ សល់។
154 ឥឡូវេនះេ ទីេនះមនុស�នឹងចូលមក�មរយៈជួរែដលខញុ ំនឹង�តវអធិ�� ន…
ឥឡូវេនះ �បេសរ�ស់ អនកបនេ ជិតនឹងជ ជ ំងេហយ មនិអីេទ េ កនប់នទ ត់
េដមបចីបេ់ផ�ម។ ឥឡូវេនះជេលកដំបូង យ៉ងេ�ច�ស់មនកែន�ង�មយួ
េ ទីេនះ េ កនុងអគរេនះមនុស�មយួចំនួន…

េតមនប៉ុនម ននកេ់ ទីេនះ ែដលមនជំងឺេហយមនិមនកតអធិ�� ន
េលកៃដេឡង។ េឃញេទ មនេ�ចន�ស់។ ឥឡូវអនកបនដឹងថេប�ពះអមច ស់
របស់េយង…េហយខញុ ំេជ ថ�ទង�់បទន �បសិនេប�ទងេ់ ែតដែដល កលពី
ម�លិមញិៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។ �ទងេ់ឆ�យតបបនទ តក់រអធិ�� ន។ មនុស�
មករក�ទងេ់ កនុងជួរដធ៏ំ ទងំហ�ូង �ទងព់ល់ពួកេគ �បទនពរេ�យេគ។
បនទ បម់ក�ទងប់នស�មកេហយមនបនទូលថ “េតអនក�បនពល់ខញុ ំ?” េមល
ជំុវញិបន�បប់ ស�ីមន កថ់ េតបះ៉�ទងេ់ដមបអី�ី េហយនងបនតបថប � ឈម
របស់នង�តវបនឈប ់េសចក�ីជំេន របស់នង បនេធ�ឲយនងជ។
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155 ចុះេបនងងកមកេហយនិយយអេ ច ះវញិថ “ែមនេហយខញុ ំមនិដឹងេទ
�ពះអងគមច ស់េអយ ខញុ ំមនជំងឺេនះយូរមកេហយ?” �នឹងមនិេកតេឡងេទ។ េទ
�នឹងមនិេកតេឡងេឡយ។ គម នេទ។
156 ចុះេប�ទងប់ន�បប់ ស�ីមន កេ់នះថ “េ�យ�រែតពកយេនះ ែដលអនកបន
និយយ េនះកូន�សីរបស់អនក ែដលមន�រក�ចូលេនះ �រក�បនេចញពីនង
េហយ” េបនងេឆ�យែបបេនះវញិ “ែមនេហយឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់េអយ ខញុ ំ—ខញុ ំចង់
ឲយ�ទងេ់ធ��មវធីិមយួេនះវញិ?” �រក�—�រក�េនះនឹងេ ែតសណថិ តកនុងេកមង�សី
េនះ។ ប៉ុែន�នងបនរពឹំងថនឹងបនរកេឃញកូនរបស់នង �មវធីិែដល�ទងប់ន
មនបនទូល នងនឹងរកេឃញ។
157 ឥឡូវេនះ�ទងប់ន�បបេ់យងថ “េបឯងមនេសចក�ីជំេន ! ែតបន�ិចនឹង
និយយេ ភនេំនះថ ‘ចូរេរ េចញ’ េហយមនិសង�យ័េ កនុងចិត� ប៉ុែន�េជ ថអ�ី ែដល
អនកបននិយយថនឹងបនសេ�មច អនក�ចមន�។ េ េពលែដលអនកអធិ�� ន
ចូរេជ ថអនកបនទទួល� េហយ�នឹង�បទនឲយអនកជកជ់មនិខន។” េត�ជ
ករសនយដអ៏�ច រយយ៉ង�ហន!
158 ឥឡូវេនះពួកអនកែដលបន�បកសដំណឹងល� កនុងសងគមសព�ៃថង មនិបន
េជ ករេនះទងំ�សងេទ។ គតេ់ដរេឡងេ ឯទ� រ សម�ងឹេមល ឬកឈ៏រេ
ទីេនះ េហយបននិយយថ “ជករ�បេសរ�ស់ �គនែ់តជ�កមបរសុិទធ
មយួេផ�ងេទ ត” េហយគតប់នេដរេចញេ ។ េឃញេទ? ប៉ុែន�គតម់និបនដឹង
ថ េនះគឺជ��រែដល�កក់ំបងំេទ។ គតម់និបនដឹងថ េនះគឺជេរ ងសមង ត់
ែដលបន�កទុ់កពីគតេ់ឡយ។ គតម់និ�គ ល់�េទ។ �—��តវ—�ជករគួរឲយ
េ�ក�� យ គួរឲយ�ណិតគំនិតទេទ េវទន ខ� កនិ់ងមនិ�គ ល់។ េឃញេទ? េនះ
គឺជេរ ង��កក។់
159 ឱ�ពះជមច ស់េអយ សូមឲយខញុ ំ�� បចុ់ះ ជជងឲយខញុ ំក� យជែបបេនះ។ ខញុ ំចង់
�� បជ់ជង(បទ ពិតែមន)ជងករេធ�ដូចេនះ។ ខញុ ំគិតថេយង�គបគ់ន កដូ៏ចគន
មនិអ ច ឹងឬ? [�កមជំនំុបននិយយថ “�ែមន៉។”—Ed ។]
160 ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ �ពះបនសនយដល់េយងនូវេរ ងទងំេនះ េ កនុងៃថងចុងេ�កយ
េនះ។ កនុងម៉�គីជំពូក៤ បនែចងថ �ពះេយសូ៊វ�គីសទនឹងយងចុះមក ែក�ងអងគ
�ទង ់េ កនុង�ចឈ់មរបស់មនុស� ដូចជ�ទងប់នេធ�េ �កងសូដុម។ ពិតែមន
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េហយ េហយបនមនបនទូលថ ពិភពេ�កនឹងមនស�� នដូចេ  កនុង�កង សូ
ដុម។ េហយែចងេទ តថ “េហយបនទ បពី់ករេនះមក កូនមនុស�នឹងេលចមកេ
ៃថងេនះ។” េឃញេទ បុរសមន កែ់ដលបនចុះមក េ កនុងទំរងៃ់នមនុស�មន ក ់ ែដល
ជ “េអឡូហុីម” េ�យេ�កអ�័ប� ំ មុនេពលកូន�បសកនុងេសចក�ីសនយបន
មក។ េមលេនះជអ�ីេ�កអ�័ប�បំននិយយថ�គឺជ�ពះ។ េហយ�ពះគមពរី
បនែចងថ មនបុរសបីនកន់គំន មករកគត ់មនធូលីដីេលសំេល កបំពករ់បស់
ពួកេគ ពួកេគេធ�ដំេណ រ អងគុយចុះ បរេិភគដូចមនុស�។ េហយ�ពះេយសូ៊វមន
�ពះបនទូលថ “នឹងមនេពលមកដល់ ជេវ�ែដលេ�កិយមនលកខណៈដូច
�កងសូដុម បនទ បម់កកូនមនុស�នឹងេលចមកម�ងេទ ត។” មនិែមនជ�ពះ�ជបុ��
ៃន�ពះេទ គឺជកូនមនុស� េឃញេទ នឹងបង� ញអងគ�ទង។់
161 ឥឡូវ គូសចំណុចេនះជមយួអ�ីែដលេ��ចុងេ�កយបនទយ “េមល អញ
បនចតឯ់ងឲយេ ឯេអលីយ៉ជេ�� េហយ—េហយេ�កនឹងបែង�រចិត�កូនឲយ
មកឯឪពុកវញិ។” េឃញេទ? ដំណឹងមយួេដមបនីពំួកេគ�តឡបេ់ �ពះគមពរី េហយ
កូនមនុស� នឹងបង� ញអងគ�ទងេ់ កនុងៃថងេនះ។ េហយេ ៃថងៃនសំេឡងៃនពួកជំនំុ
ចុងេ�កយ េទវ� ទី�បពីំរ �ថក៌ំបងំៃន�ពះ �តវបនេបកសែម�ងេ កនុងៃថង
េនះ។ ��ទងំ�បពំីរនឹង�តវបនខូច។ �ថក៌ំបងំរបស់�កមជំនុំនិងេរ ងទងំអស់
បនេកតេឡងនិងអ�ី—…េតអ�ីែដលបនេកតេឡង។
162 េឃញេទ ពួកេគមនិ�គ ល់�េទ។ �ពះេយសូ៊វមន�ពះបនទូលថ “ពួកផរសីុិជ
មនុស�ខ� ក!់” កប៏នបែនថមេទ តថ “�បសិនេបមនុស�ខ� កន់មំនុស�ខ� កព់ួកេគ
ទងំពីរនឹងដួលធ� កេ់ កនុង�ប�យ” សូមេមល េនះេហយជេហតុផលែដល
មនុស�ទងំេនះមនិបនេមលេឃញ។
163 �ថក៌ំបងំេនះ គឺជ��ទងំេនះ �កមជំនំុនីមយួៗបេងកតអងគករចូលេ កនុង
�េហយករសមង តម់យួកនុងេនះគឺខុសចំេពះ�ពះ។ អនកេឃញេទ េ�កបណ�ិ ត
លី (Lee)? េឃញេទ េមលចុះ។ េនះេហយ។ េរ ងែដលេ ទីេនះ។ េនះជែផនក
មយួៃនករសមង ត។់ ពួកេគបនេរ បចំ េហយេមល �ខុសពីបំណង�ពះហឫទយ័
�ពះទងំ�សង។ េហយេនះនឹង�តវបនបះ៉ពល់ េ កនុងៃថងចុងេ�កយ េហយ
នមំនុស� មនិែមនេដមប�ីសន ឬនិកយមយួេទ ប៉ុែន��តឡបេ់ �ពះបនទូល
ពិត។ េហយ�ពះបនទូលពិតនឹងមកដល់�កមជក�់កម់យួេហយកូនមនុស�នឹង
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េលចមកបង� ញអងគ�ទងេ់ ក�� លេគ “ដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ង
រហូត”។
164 អូរខញុ ំ! អូខញុ ំ�ស�ញ់ករេនះ។ ខញុ ំ�ស�ញ់—ខញុ ំ�ស�ញ់កនុងករអតួពី�ទង។់
ខញុ ំ�ស�ញ់—កនុងករេធ�ឲយ�ទងអ់�ច រយេ ចំេពះមនុស�។ ខញុ ំមនិចបំចេ់ធ�ឲយ�ទង់
អ�ច រយេទ េ�ពះ�ទងអ់�ច រយរចួេ េហយ។ �ទងខ់ពស់សេមប ម ែដលអនកមនិ�ច
រលំង�ទងប់ន េហយកេ៏� �ស់ ែដលអនកមនិ�ចមុជេ� ជង�ទង ់ ទូ�យ
ែដលអនកមនិ�ច�កឡឹងជំុវញិ�ទងេ់ឡយ ែតអនកេ ែតមនបនទបស់�មប�់ទង់
គឺជចិត�របស់អនក។ អនកនឹងមនិទទួល�ទងេ់ទឬ? េត�ពះអងគមច ស់របស់េយង
អ�ច រយយ៉ង�ហន។ មនិអីេទ។
165 ឥឡូវេនះ សូម�គបគ់ន សងប�់ង តឲ់យែមនែទន។ ឥឡូវេនះេយងនិយយអំពី
ករេនះ។ េហយឥឡូវេនះជេរ ងរបស់� �ពិតេទ? ឥឡូវេនះ��ចនឹងមនអនក
ែប�កមុខមយួចំនួនេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�ចនិយយថេប…េ អនក �បសិនេប�ពះ�គីសទ
គឺេ ែតដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត េត�ទងនឹ់ងេធ�អ�ីេ កនុងនទី
េនះ? �ទងនឹ់ងេធ�េរ ងដែដលែដល�ទងប់នេធ� េ េពលែដល�ទងប់នេ ទីេនះ
កលពី�គមុន។ េត��តវេទ? ជំេន របស់មនុស� នឹងបនពល់�ពះពស�របស់�ទង់
េហយ�ទងនឹ់ងងកមក។ ដូចជ�ទងប់នេធ�េ កន់ ស�ីមន ក ់ េ ឯអណ�ូ ងទឹកផង
ែដរ េហយ�ទងប់នេធ�កែន�ងេផ�ងេទ ត េហយ�ទងប់ន�ជបគំនិតរបស់ពួកេគ។

ឥឡូវេនះអនកនិយយថ “េត�ទង�់ចេ�បសខញុ ំបនេទ?”
166 �ពះបនទូលរបស់�ទងប់នឱយដឹងថ �ទងប់នេធ�រចួេ េហយ។ ប៉ុែន�េរ ងរបស់
�គឺ គឺេដមបបីង� ញអងគ�ទងផ់ទ ល់ ឲយេគបន�គ ល់ថ�ទងេ់ ទីេនះ។
167 ឥឡូវេនះេប�ទងេ់លចមកឲយេយងេឃញ កនុង�ងកយ�ចឈ់ម
េមលេ ដូចជេ�កហូហ�ម៉ន(់Hofmann’s) សិរ�រៃន�ពះ�គីសទេ វយ័
�មសិបបីឆន េំហយឈមរតេ់ចញពី�ពះហស�របស់�ទង ់ តេ េទ ត �ន ម
ែដកេគលនិង�ន មជ ំេ ទូទងំ�ងកយ�ទង ់ខញុ ំនឹងមនិទទួលយកបនេទ។ េទ
េទ។ េទ េទ។ េ េពលែដល�ទងយ់ងមក េ�យអងគ�ទង ់“ែភនកទងំអស់នឹងេឃញ
�ទង ់�គបទ់ងំអ�� តនឹងែថ�ងពី�ទង ់េហយដូចេផ�កបេនទ រ មកពីទិសខងេកតេ
ឯេ�កខងលិច �នឹងបនដូេចនះ”។ េឃញេទ? េយងមនិេជ  សត�េគនិងដីឥដ�
ធមម�ទងំេនះេទ។ េយងេជ េល�ពះដជ៏�ពះបនទូល។
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168 ប៉ុែន��ទងត់ំ�ងអងគ�ទង ់ េ�យយក�ងកយអនក េហយនិងខញុ ំ�បទន
អំេ�យទនដល់អនកេហយនិងខញុ ំេហយ�មរយៈអំេ�យទនទងំេនះ �ទង់
បនបង� ញអងគ�ទងឲ់យេយង�គ ល់។ េនះេហយជ��រសមង ត។់ មនិថ
�ទងប់ង� ញអងគ�ទងឲ់យ�គ ល់ប៉ុ�� េ�យ�រខញុ ំ អនក�តវែតេជ  អនក�តវែតមន
អំេ�យទនៃនក�ីជំេន ផងែដរ េដមបេីជ ។ េតអនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ
“�ែមន៉។”—Ed។] េហយឥឡូវេនះេបសិនជ�ទងនឹ់ងបង� ញ�ពះអងគ�ទងេ់ កនុង
លកខណៈដូេចនះេតអនកនឹងេជ �ទងេ់ទ? [“�ែមន៉។”]អស់ពីចិត�របស់អនក េតអនកេជ
�ទងេ់ទ? អូ! អ�ច រយ�ស់ �គនែ់តរងច់�ំទងេ់  �គនែ់តរងច់េំមលអ�ីែដល�ទង់
មនបនទូល។

169 ទីេនះបុរសមន កឈ់រេ ទីេនះ។ ខញុ ំមនិែដលេឃញគតេ់ កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ
េប�មខញុ ំដឹង។ េមលេ ដូចជមនុស�ល� ខ� ងំក�  មនសុខភពល� េហយគត់
�បែហលជខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�គតក់ំពុងឈរេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះខញុ ំ
�ចេ �កៃ់ដេលគត ់ េហយអធិ�� នស�មបគ់ត ់ សួរគតថ់េតគត�់ចេជ
ឬេទ។ គត�់ចឈរេ ទីេនះ េហយ�បបខ់ញុ ំេ�យនិយយថ “ខញុ ំ—ខញុ ំ—ខញុ ំចងឱ់យ
អនកអធិ�� នឲយ ដូេចនះ—និង—ដូេចនះ ។ េហយខញុ ំបន—ខញុ ំបនធ� កចុ់ះយ៉ងដំណំ។
ខញុ ំឈកឺបលជនិចច។ ខញុ ំមនដំេ កនុង�កពះរបស់ខញុ ំ” ឬអ�ីេទ ត។ គត—់គត ់ ខញុ ំ
មនិដឹងេទ។ គត�់ចនិយយពកយ�មយួ កនុងចំេ�មពកយទងំេនះ។

170 ខញុ ំចងនិ់យយថ “បទបង�បស មនិអីេទ។ ខញុ ំនឹង�កៃ់ដេលអនកេហយ
អធិ�� នស�មបអ់នក។” ចបស់ជមនិអីេទ។ េនះេហយជអ�ីែដលេយងបនេធ�
ចុះមក�មសមយ័កល។ េត��តវេទ?

171 ប៉ុែន�សូមចថំ�ពះេយសូ៊វបនមនបនទួលថ �នឹងមនភពខុសគន  មុនេវ�
ែដល�ទងយ់ងមក ដូចជេ កនុងៃថងៃន�កងសូដុម។ េហយបុរសែដលបនេឡង
មក បន�តឡបេ់ តងែ់ដលជកែន�ងែដល��៉េ  េហយ�ទងម់នបនទូលថ
(មនិែមនជ“�ប�៉់ម” េទ តេទ។ ឥឡូវ) គឺ “អ�័ប�”ំ វញិ។

172 េឃញេទគតជ់េ�ក�ប�៉់មៃថងមុន។ ប៉ុែន�េ�កបនជួបនិមមតិមយួេហយ
�ពះអមច ស់បន�បបគ់តថ់ “អញនឹងផ� ស់ប�ូរេឈម ះរបស់ឯង” ។
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173 េហយេ ទីេនះគឺ�ពះអមច ស់�ទងផ់ទ ល់ េ កនុងទំរងជ់មនុស� ែដលបរេិភគ
និងផឹកជមយួគត។់ បនមនបនទូលថ “អ�័ប� ំឯ�ភរយិ��៉របស់អនក?”
�—…�៉ មនិែមន�—�៉—យ េទ។

េ�កបននិយយថ “នងេ កនុងតងែ់ដលេ ពីេ�កយ�ទង”់ ។

174 បនមនបនទូលថ “អញនឹងេ េលងឯង េនះ�មករសនយរបស់អញ
កលពីៃមភ�បឆំន មំុន”។

175 េហយ��៉�បែហលជេសចដល់ខ�ួននង។ �ទងម់នបនទូលថ “��៉េសច
េ កនុងតងេ់�យេពលថ ‘េតករទងំេនះ�ចនឹងេកតេឡងដូចេម�ច?’” អូ! �។
“មនិមនអ�ីជករលំបកេទស�មប�់ពះ?” សូមេមល? គម នអ�ីេ�ះ។ េទេ�ក។

176 ឥឡូវ �ទងម់នបនទូល �ពះេយសូ៊វបនសនយថ “�ទងជ់កូនមនុស�” ែដល
ជ�ពះបនទូល(េតអនកេជ េទ?) “នឹងមកេ កនុងៃថងចុងេ�កយ េហយបង� ញអងគ�ទង់
ផទ ល់េ កនុងេពលែដលេ�កិយបនដូចជ�កងសូដុមនិង�កងកូម៉ូ�៉។” អនកេជ
ករេនះ�តវេទ?

177 មុនេពលែដលេយងមនេសចក�ីអធិ�� នមយួ មនអនកខ�ះបនអធិ�� នេ
ទីេនះ និងេមលថេតកូនមនុស� គឺេ ែតដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ង
រហូត។ �គនែ់តសួរ�បសិនេបគតនិ់យយថ “�ពះអមច ស់េអយ មនុស�មនិ�គ ល់
ខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថ�ទងេ់ ែតដែដល កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត” េមល
ថេតគតប់ន�បបអ់នកដូេចនះ។

បទេ�ក។ ឥឡូវេនះេងបកបលរបស់អនកបន�ិច។

178 េ ពីេ�កយខញុ ំ។ �ជកូនេកមង។ �មនកំេ េក� ខ� ងំ េ�យ�ជំងឺ�គនេក� ។
�គឺជេកមង�សីតូច។ អនកមកពីេ�កទី�កង។ កុមរមនប � �កពះ។ ែមនេហយ។
�គនែ់តេជ ។

179 ឥឡូវេនះ េតេនះគឺជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូលថ�ទងនឹ់ងេធ�ឬ? ខញុ ំមនិែដល
េឃញមនុស�មន កេ់នះកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំេឡយ។ �ពះជមច ស់គងេ់ �ថ នសួគ�៌ទង់
�ជប។
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180 បុរសមន កេ់នះេ ទីេនះ េមលេ គតគឺ់ខ� ងំនិងមនសុខភពល�។ ប៉ុែន�េមល
�សេមលេ េលគតេ់ ទីេនះ? េនះមននយ័ថ លុះ��ែត�ពះជួយគត ់ គត់
នឹងមនិេ យូរេទ។ គតម់នជំងឺម�រកី។ �គឺេ កនុងសួតរបស់អនក។

ឥឡូវេនះ កូនមនុស�គឺេ ទីេនះ។

គតម់នបនទុកែដលេ កនុងចិត�របស់គត ់ ស�មបេ់កមង�បសតូចេនះ។ �តវ
េទ? អនកេជ ថ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំបនេទ ថេតមនអ�ីមនិ�ប�កតីជមយួកូនេនះ?
[ប�ូន�បសនិយយថ “ខញុ ំដឹងថ�ទង�់ចេធ�បន។”—Ed] �ទង�់ចេធ�បន។
គតប់នសន�បេ់�យ�រ�តវអំេពរមន��គម ដូចទំរងៃ់នជំងឺឆកួត�ជក។ �បន
េកតេឡងមយួដងរចួេហយកនុងេពលថមីៗេនះ។ [“�ពឹកមញិេនះ”។] �តវេហយ គឺ
កលពី�ពឹកមញិេនះ។ េហយអនកេជ ថអនកនឹងរស់េដមបចិី ច ឹមេកមង�បសេនះឲយ
ធំេឡង េហយគតនឹ់ងមនិអីេទ? [“បទ”។]

181 េតឆលីកុក(Charlie Cox)េ ឯ�? គតេ់ ឯ�? ឆលលីអនក
េ ឯ�? ខញុ ំបនគិតថគតេ់ ទីេនះយបេ់នះ។ េ ទីេនះ ឆលលី (Charlie)។
េ�កករ(ីGary)អនកេ ឯ�? េ�ក�រ(ីLarry)េតគតេ់ ទីេនះេទ? កូនតូច
របស់គតម់នេរ ងដូចគន  ចបស់�ស់គឺដូចគន េនះែដរ។ អនកេ កែន�ង�
េ�ក�រ(ីLarry)? សូមអេ ជ ញមកទីេនះមយួនទី។ �បេសរ�ស់ អនកេ
ទីេនះ។ េកមង�បសតូចេនះេ ទីេនះ មនប � ដូចគន ។ ឪពុកនិងម� យរបស់គត់
ជមតិ�ល�របស់ខញុ ំ។ ឆន មំុនខញុ ំចុះេ ទីេនះ េហយេកមង�បសតូចេនះ �តវមន��គម
េហយក�៏បកចដ់ួលសន�ប។់ �គឺជជំងឺឆកួត�ជក។ ខញុ ំចប�់េ េលេកមង�បសតូច
េនះ េហយបនសូម�ពះេដមបេី�បសគតឲ់យបនជ។ ចប�់ងំពីេពលេនះមក
គតម់និែដល�បកចេ់ទ តេទ។ េនះជឪពុករបស់គតម់� យរបស់គតប់នកំពុង
អងគុយេ ទីេនះកែន�ង�មយួ េហយេ ទីេនះគឺជេកមង�បសតូចេនះផទ ល់។

182 ឥឡូវេនះេតេ�កេជ ែដរឬេទ? (សូមអរគុណេ�ក�រ ីLarry)។ េ�កេជ
េទ? សូមឲយ�ពះៃន�ថ នសួគប៌ន�បទនឲយបនដូចអនក េហយអនកនឹងរស់េ េដមប ី
ចិ ច ឹមបីបចកុ់មរេនះេទ ត។ សូម�ពះ�បទនពរអនក។

ចូរអធិ�� ន។
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183 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូមជួយគត។់ ខញុ ំអធិ�� នសូមឲយេសចក�ីេម�� និង
�ពះគុណរបស់�ទង ់ ធ� កម់កេលគតនិ់ង�បទនពរដល់គត។់ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។

184 �តឡបេ់ រដ�ល�ីេស ន�(Louisiana)ឥឡូវេនះ រកី�យ សរេសរតេមកង�ពះ
សំ�បគ់ត។់

185 អូរ ែមនេហយគតប់នមកពីរដ�ល�ីេស ន�(Louisiana)�បកដជេ
ជំុវញិបឹងឆេលស។ ពិតេហយ។ េឃញេទ ខញុ ំ�ចចបគ់ំនិតរបស់អនកបន
ឥឡូវេនះ។ សូមេលកសរេសរដល់�ពះ!

186 ែមនេហយអនកកំពុងសូមនូវ—េរ ងល� អនកចងម់នកូន។ អនកមនកូនពីរនក់
រចួេ េហយ ប៉ុែន�អនកចងប់នមយួេទ ត។ សូមឲយ�ពះៃន�ថ នសួគ�៌បទនពរ
ប�ូន�សី។ សូមអេ ជ ញមកេ ទីេនះខញុ ំចង�់កៃ់ដេលអនក។

187 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូមេ�បសឲយ ស�ីេនះបនសេ�មច�មបំណងៃន
ដួងចិត�របស់នង េ�ពះ�ជមូលេហតុសក�ិសម។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
�ែមន៉។

ឥឡូវេនះសូមេ មនបុ�តចុះ។

188 �ពះ�ទងជ់�ពះែដលល�។េតអនកេជ ែដរឬេទ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែម៉
ន។”—Ed] �ទង�់ជបអ�ីទងំអស់ែដលេយង�តវករ។ �ទងផ់គតផ់គងេ់រ ង�ល់េសចក�ី
�តវ ករ�បសិនេបេយងេជ ។ �ទងម់នបនទូលថ “�បសិនេបអនក�ចេជ !”

189 ខញុ ំបនចបៃ់ដរបស់អនកេ កែន�ង�មយួ។ ខញុ ំមនិចថំជកែន�ងមយួ�េទ
ប៉ុែន�េ កែន�ង�ខញុ ំបនចបៃ់ដរបស់អនក។ ខញុ ំមនិចបស់កម៏និចបំនេទ ប៉ុែន�
េយងបនជួបគន កែន�ង�មយួ េ ៃថងេនះេ កែន�ង�មយួ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិដឹង
ថ េ �តង�់េទ។ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជកែន�ង� ែដលេយងេ ទីេនះេដមប ី
និយយេនះេទ។ អនកេ ទីេនះេដមបនិីយយឬេដមបអីធិ�� ន ចងឲ់យខញុ ំអធិ�� ន
ស�មបន់រ�មន កេ់ផ�ងេទ ត។ េនះជករពិត។ គតម់និេ ទីេនះេទ។ គត់
េ កនុងរដ�ចចេគ រ(Georgia)គតឈ់។ឺ មនិ�តឹមែតែផនក�ចឈ់មប៉ុេ�� ះែដល
គតឈ់េឺទ ខងវ ិ ញ ណកគ៏តឈ់ែឺដរ! បងប�ូនជីដូនមយួរបស់អនក។ អនកេជ ថ
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�ពះជមច ស់នឹងែថរក�ករេនះ ពីេ�ពះអនកបនឈរស�មប�់ទង?់ អនកឈរម?ំ
សូមអេ ជ ញមកេ ទីេនះនិងអធិ�� នរមួគន ។

190 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូមេ�បសដល់បុរសមន កេ់នះ�មបំណងចិត�របស់
គត ់ ថគត�់ចនឹងចូលេ និងេឃញបុរសមន កែ់�សករក�ពះ។ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វខញុ ំសូមទូលថ� យ។ �ែមន៉។

សូម�ពះ�បទនពរអនក។ កំុសង�យ័។ េជ េ�យអស់ពីេបះដូងរបស់អនក។

191 េតអនកសុខសបបយេទ? �មនិមននយ័ថខញុ ំមនិ�ចចបៃ់ដរបស់អនក អ�ងន
ដល់េនះេទ ប៉ុែន�េពលែដលអនក�តៃដេចញមក ខញុ ំបនេឃញមយួ។ �ជ
�សេមល ងងឹតេហយេខម ។ េនះេហយជមូលេហតុ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំបនចបៃ់ដ
របស់អនក ខញុ ំរកេឃញ��មវធីិេនះ េឃញេទ។ ប៉ុែន��គឺជជំងឺម�រកី។េតអនកេជ
ថ�ពះអងគ�ចបេណ� ញ�េចញេទ? �េ េលសុដនខ់ងេឆ�ងរបស់អនក។ អនកចង់
�តឡបេ់ រដ�ករលីូន� (Carolina) េដមបសីរេសរតេមកង�ពះអមច ស់ ស�មប់
ករេ�បសឲយជែមនឬេទ? យល់អ�ីែដលខញុ ំចងម់ននយ័េទ? ចូរអធិ�� ន។

192 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ែដលមនវត�មន
ឥឡូវេនះ េកមងៗបរេិភគនំបុង័របស់�ពះជមច ស់ សូមឲយេកមងមន កេ់នះរកី�យ
កនុងក�ីជំេន ែដលជនំបុង័ៃន�ពះ ែដល�ទងប់ន�បទនឲយគតឥ់ឡូវេនះ ស�មប់
ពយបលគត។់ សូមឲយគតប់នចូលេ និងបនសះេសប យ េ កនុង�ពះនម
�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

�ពះ�បទនពរអនកប�ូន�បស។ េជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក។

េតអនកសុខសបបយេទ?

193 េតេនះមនិែមនជេពលេវ�មយួ ែដលអ�ច រយេទឬ? េមលេ ដូចជមន
ភពរកី�យធ� កចុ់ះមកេលមនុស�។ ឬ ��បែហលជ�� បេ់ ដូចជ�តេច ក
របស់ខញុ ំមនអ�ីេចញឮែត “ហ�៊ីវ” គឺមនសេម�ង “ហ�៊ីវ” ដូេចនះ េឃញេទ។ �ជនំបុង័
របស់េកមង។ េឃញេទ? �គឺជរបស់អនក។ �គឺស�មបអ់នក។ �មនិែមនស�មបខ់ញុ ំ
េទ! �គឺស�មបអ់នក។ ខញុ ំពិតជអរគុណខ� ងំ�ស់ កនុងេពលឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិ…ខញុ ំ
បន�បេសរ�ស់�មខញុ ំដឹង ប៉ុែន��ជនំបុង័ស�មបខ់ញុ ំផងែដរ េ េពលែដលខញុ ំ�តវ
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ករ។ �ជនំបុង័ស�មបអ់នក។ �ជករេលកទឹកចិត�។ ដល់អស់អនកែដលមនិ�គន់
ែតស�មបអ់នកឈេឺនះេទ គឺនមំកនូវដួងចិត�របស់េយងេឡងចំេពះ�ពះ។

194 េនះគឺពិតជេ កនុងរដូវកល អ�ីែដល�ទងម់នបនទូល�ទងនឹ់ងេធ� “េហយដូច
េ កនុងៃថងៃន�កងសូដុម ដូេចនះ�នឹង�តវបនេ កនុងករយងមករបស់កូនមនុស�
កនុងេវ�ែដលកូនមនុស��តវបនេលចមក។” េឃញេទ? “េហយេមល អញបន
ប ជូ នេអលីយ៉ឲយអនក មុនេពលែដលៃថងដធ៏ំគួរែសញងខ� ចរបស់�ពះអមច ស់។ េ�ក
នឹង�� រចិត�របស់�បជជន�តឡបេ់ �ពះបិ�វញិ។” េមល? េឃញេទ?

195 “េហយមនុស�សុចរតិនឹងេដរេចញពីេលេផះៃន—មនុស���កក។់” ពួកេគនឹង
ដុតដូចជឡរដុតនំ េឃញេទ ែផនដីនឹងេឆះ។ េយងេមលេឃញថ�នឹងធ� កចុ់ះ
េ �តងក់ែន�ងេនះ។ ភនេំភ�ងនឹងរកី�ល�លេ ទូទងំែផនដីេហយៃផទេមឃនឹង
មនេពញេ�យេភ�ង។

ឱថមៃនសមយ័កល សូម�ណិតេម�� ដល់ខញុ ំឥឡូវនិងបន�េទ ត។

196 េតអនកសុខសបបយេទ? ល��ស់ មនេរ ងមយួ អនកមននរមីន កម់ន
ប �  ប � ស�ី។ មនេរ ងេផ�ងេទ ត។ អនកភយ័ខ� ចដូចកនុងសមយ័កលគួរឲយ
ភយ័ខ� ច។ មនផលវបិកៃន�គប�់បេភទ។ ប៉ុែន�អនកមនបំណង�បថន មយួផង
ែដរ គឺទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ េនះគឺ�តវេហយ។ េនះេហយ។ េតអនកេជ េទ
ថអនកកំពុង…េតអនកបន�រភពអ�ី�គបយ៉់ង? អនកេជ ថ�បសិនេបខញុ ំ�កៃ់ដេល
អនក�ល់គន  េហយសំុ�ពះឲយេធ�� េនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹងយងមក? [បង�សី
បននិយយថ“ចស”—Ed។] េតអនកេជ ករេនះេទ។ [“ចសេ�ក។”]ចូរ
អធិ�� ន។

197 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ខញុ ំ�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេល ស�ីមន កេ់នះ ែដលេ កនុងទំរងៃ់ន
ពួក�វក េហយសូមឲយនងបនទទួលបុណយ�ជមុជៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ សូមឲយនងបនទទួល�។ �ែមន៉។

198 កំុសង�យ័។ �ជកមមសិទធិរបស់អនកេឃញេទ។ �គឺជរបស់អនក។ �ជ—ជ
នំបុង័របស់េកមង។
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199 មន�រមមណ៍គួរឱយ អស់សំេណ ចបន�ិច េ េពលែដលខញុ ំនិយយថ “ប �
ស�ី”? ែមនឬមនិែមន? េ�ពះេនះជអ�ីែដលអនកមនផងែដរ។ ឥឡូវ អនកេជ ថអនក
ទងំអស់គន  នឹងមនិអីេទែមនេទឥឡូវេនះ? េ ចុះ េហយអរគុណ�ពះអមច ស់។
200 េតអនកសុខសបបយេទ? េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ? អនកេជ ថ
អនកនឹង�ចបរេិភគដូចជអនកបនេធ�ជយូរមកេហយ? �តវេហយ។ េ ចុះេហយ
និយយថ “សូមអរគុណ�ពះអមច ស់។ ខញុ ំេជ េហយ។” វត�មនរបស់�ពះអមច ស់។
201 អនកេជ ថប � ឈខឺនងនឹងចកេចញពីអនក េហយអនកនឹងបន�បេសរេឡងឬ?
មនិអីេទ។ �គនែ់តចូលេ េហយនិយយថ “សូមអរគុណ �ពះជទី�ស�ញ់”
េហយ�ពះនឹង�បទន�។
202 អនកេជ ថ អនក�ចជ�ពះអមច ស់នឹងេធ�ឲយអនកបនសះេសប យ េហយនឹង
មនិ មនជំងឺរ�កសន� កេ់នះេទ ែតនឹងបន�បេសរេហយនិងមនសុខភពល�?
អនកេជ េទ? ចូរេ អរគុណ�ទងនិ់យយថ “�ពះអមច ស់េអយខញុ ំទទួលយកេ�យ
អស់ពីចិត�ខញុ ំេហយខញុ ំេជ េហយ”។

េតអនកទងំអស់គន េ ទីេនះេជ យ៉ងេមច៉អំពី�?
203 អនកេ ទីេនះ �កៃ់ដរបស់អនកេ េល ស�ីមន កអ់ងគុយជបនឹ់ងអនកេ ទីេនះ
�បបន់ងថសរៃសនិងជំងឺរ�កសន� កនឹ់ងចកេចញពីនង។ េ េពលែដល
នង…?…
204 �ពះ�បទនពរអនក។ អនកេជ ថអនកនឹងជសះេសប យេ េពលេនះ? ចូរេ ផទះ
េហយឲយបនជចុះ។ �ពះ�បទនពរអនក។ ចូរេ �មេលផ�ូវរបស់អនកេហយ
និយយថ “សូមអរគុណ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។”
205 េតអនកសុខសបបយេទ? [បង�សីបននិយយថ “សរេសរតេមកង
�ពះអមច ស់។—Ed។] អនកេជ ថេ�គ ស�ីនឹងចកេចញពីអនកែដរឬេទ? [“ខញុ ំេជ ”។]
េហយអនកនឹងបនជ? [“សូមអរគុណ�ពះេយសូ៊វ។”]ចូរេ េហយនិយយថ
“អរគុណ�ពះអមច ស់។” [“សូមអរគុណ�ពះេយសូ៊វ។”]
206 េតអនកសុខសបបយេទ? [បង�សីបននិយយថ “ទញឆ�ឹងខចីមយួ។”—Ed]
េហតុអ�ី ខញុ ំេអយ ខញុ ំ! [“ថូធិន”]ខញុ ំ�គ ល់េឈម ះរបស់អនក។ ខញុ ំ—ខញុ ំធ� ប…់[“ថូធិន”]
េ េពលែដលខញុ ំជ�គគង� ល�កមជំនុំបទីសទ។ [“Totten”]ថូធិន។ បង�សី



��រែផនកវ ិ ញ ណ�មរដូវកលដ ៏ ស័ក�សម 47

េដ��  ថូធិន (Dala Totten)។ អនកកំពុងរងទុកខេវទនជមយួនឹងប � ខនង
ឥឡូវេនះ។[“ចស”] �នឹងមនិអីេទឥឡូវេនះ។ អនកេជ ថ�ទងនឹ់ងេធ�ឲយអនក�បេសរ
េឡងបនេទ? [“ចស”។] អនកចងចនូំវអ�ីែដលបនេកតេឡងកលពីប៉ុនម នឆន មំុន
េ  �ពះវ�ិរបទីសទមលីេថនេទ(Milltown)?[“ចសខញុ ំចបំន”]�ទងេ់ ែតជ
�ពះជមច ស់ែតមយួ េ ៃថងេនះ។ [“អូ! អរគុណ�ពះ!”]�ពះ�បទនពរដល់អនក ប�ូន�សី
ខញុ ំេអយ។

េ�កចច�៉យ អនកេ ឯ�? អនកចបំនេទ? ខញុ ំេអយ េ�យរេប ប�…

អនកេជ ថ�បសិនេបខញុ ំ�គនែ់ត�កៃ់ដរបស់ខញុ ំេ េលអនក េ�យមនករ
ចកេ់�បង�ងំ អនកេជ ថអនកនឹងបនជឬេទ? មកេនះ។ េ កនុង�ពះនមៃន
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ នងបនជសះេសប យ។ �ែមន៉។ មនជំេន េឡង!

�បេសរ�ស់ េតអនកទងំអស់គន េជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ? [�កមជំនុំ
និយយថ “�ែមន”—Ed] ។
207 ឥឡូវ ជករ�បេសរយ៉ង�ហន ែដលនមំកនូវករចងចចំស់ ឲយបន
េឃញ ស�ីេនះ! ខញុ ំមនិ�ចគិតពីេឈម ះរបស់នងេ េឡយេទ ប៉ុែន�ខញុ ំ…[នរ�
មន កនិ់យយថ ថូធិន “Totten”។—Ed។]ថូធិន។ ថូធិន�តវេហយ។ អូ បទ
កូន�សីរបស់នងគឺ ប៊តឺធី(Bertie)។ �តឹម�តវ។ េនះពិតជ�តឹម�តវ�ស់។ កុំ
គិតថខញុ ំហួស�ពំែដន ខញុ ំ�គនែ់តដូចជ អនកដឹងេទ �ដូចជ…ខញុ ំមនិ�ចពនយល់
បនេទ។
208 ប៉ុែន�ប � ខនងរបស់អនក�តវបនបតេ់ហយ។ ចូរេ សរេសរតេមកង�ពះអមច ស់
េហយយយថ “អរគុណ�ពះជមច ស់។”
209 អនកេជ ថប � េបះដូងរបស់អនកនឹងបនជសះេសប យផងែដរ ែមនេទ?
[អនកជំងឺនិយយថ “បទ”—Ed] ចូរេ េ�យអរសបបយេហយនិយយថ
“សូមអរគុណ�ពះអមច ស់េយសូ៊វ” េហយេជ ។ �តវេហយ។ មនជំេន ឥឡូវ។ កុំ
សង�យ័។
210 អេ ជ ញមកនងេអយ។ េតអនកេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ? អនកមន
ប � ជេ�ចន។ អនកមនប � ខនងផងែដរ។ អនកេជ ថ�ពះនឹងពយបលអនកែដរ
ឬ? មនិអីេទ �គនែ់តចូលេ េហយអរសបបយចុះ។ ថេនះជ�ទងែ់ដលេធ�ឲយ
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អនកមន�រមមណ៍ែបបេនះ។ សូមអរគុណ�ពះអមច ស់។ �ពះជមច ស់�បទនពរ
ដល់អនកប�ូន�សី។

211 សួស�ី�ននី់(Sonny)។ [េកមង�បសនិយយថ “សួស�ី!”—Ed] េតអនកេជ ថ
�ពះ នឹងេ�បសឲយភពភយ័ខ� ចពីេកមងបនបតេ់ ឬេទ? អនកេជ េទ? �តឹម�តវ។
សួស�ីសម� ញ់ សូមឱយខញុ ំចបៃ់ដរបស់អនកបន�ិច។

212 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ សូមដកយកេរ ង��កកេ់នះេចញពីេកមង�បសតូចេនះ
េហយសូមឲយគតប់នរស់េ ដូចមនុស�ធមម�។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
�ែមន៉។

213 �ពះ�បទនពរអនកប�ូន�បស។ អនកេជ  ែមនឬមនិែមន? អនកនឹងមនិអីេទ។ កុំ
សង�យ័អ�ីទងំអស់។

214 វយ័េកមងខ� ងំពូែក មនប � េបះដូង។ អនកេជ ថ�ពះ�ចពយបលអនកេទ?
[អនកជំងឺបននិយយថ “បទេ�ក។”។—Ed] េ េហយនិយយថ “សូម
អរគុណ�ពះអមច ស់ចំេពះករពយបលខញុ ំ”។

215 អនកេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងពយបលប � �កពះអនកនិងេធ�ឲយអនក�បេសរឬេទ?
ចូរេ េ�យអរសបបយេហយនិយយថ “សូមអរគុណ�ពះអមច ស់” ។

216 �ទងេ់ ែតជ�ពះ �ទងែ់មនឬមនិែមន? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed]
េរ ងែតមយួែដលអនក�តវេធ�គឺ�គនែ់តេជ ។ េនះជករ�តឹម�តវឬេទ? េតអនកេជ កូន
មនុស�េ កនុងៃថងចុងេ�កយឬេទ?

217 មនអ�ីមយួបនេកតេឡងេ ទីេនះប៉ុនម ននទីមុនេនះ េហយខញុ ំមនិ�ច…
ពយយមែស�ងរកថ�េ កែន�ង�។ នរ�មន កម់នេសចក�ីជំេន េហយបន
េធ�អ�ីមយួ។ ឬ �បែហលជខញុ ំនឹងទទួលពួកេគេ ៃថង�ទិតយេ�កយ ឬេ េពលែដល
ខញុ ំ�ចេធ�បន។ េតអនក—អនក…មនេ ទីេនះជថមីម�ងេទ ត។ អនកេលកៃដរបស់
អនកេឡង។ េតអនកេជ េទថ�ពះ�ចេ�បសឲយអនកជសះេសប យ ពីប � េបះដូង
កេ៏�បសកូន�សីរបស់អនកេ ទីេនះជមយួ…អនកេជ េទ? េ�ក�សីេនហ�(Neff)
អនកេជ ថ�ពះ…េ�ក េ េនហ�(Leo Neff)។ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេនះេទ ប៉ុែន�េនះ
គឺជអនក។ អនកមនប � េបះដូងនិងកូន�សីតូចអនកមនប � តំរងេនម។ អនកេជ
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ថនងនឹងបន�បេសរេឡងឬេទ? ក�ីជំេន របស់អនកេធ�ឱយអនកបនជ។ េជ េ�យ
អស់ពីចិត�របស់អនក។
218 អនកែដលេ ខងេ�កយ�ងទឹក ែដលឈរេ ទេីនះ ែដលមនប � �កពះ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទបនេ�បសអនកេហយ។
219 អនកេជ េទ? [�កមជំនុំនិយយថ “�ែមន៉។”—Ed] �ទងេ់ ែតដែដល កលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។ ចូរ�កៃ់ដរបស់េយងេ េល គន េ វញិេ មក
ឥឡូវេនះ។ អូ គិតពីេវ�ែដលជកែន�ងែដលេយងកំពុងរស់េ គិតពីជំននេ់នះ។
គិតពីេយងែដលកំពុងេ កនុងវត�មនៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះបុ��របស់�ពះ ជ
មច ស់។ �ទងស់នយថ�ទងនឹ់ងេធ�ករេនះេ កនុងៃថងចុងេ�កយ។ ខញុ ំបន�ក ់ៃដេល
កែន�ងទងំេនះ។
220 �ពះអងគជទី�ស�ញ់ ខញុ ំអធិ�� នថ�ទងនឹ់ង�បទនពរកែន�ងទងំេនះ ទងំ
ពយបល�ងកយមនុស�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។
221 ឥឡូវេនះ �កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក អនក�ល់គន គឺជ�វៈយវៈរបស់�ពះ �គី
សទ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដល ែដលបនសនយថនឹងបង� ញពីេសចក�ី កំបងំ
ៃនចិត� និងេធ�េរ ងទងំេនះ�ទងគ់ងក់នុងអនក។ អនកគឺជែផនកមយួៃន�ទងេ់ហយ�ទង់
គឺ ជែផនកមយួៃនអនក។ ឥឡូវេនះ�ទងម់នបនទូលថ “ទីសមគ ល់េនះនឹងេ �ម
ពួកេគែដលេជ ។” េនះជអនក។ “�បសិនេបពួកេគ�កេ់ េលៃដអនក�ែដលឈឺ
ពួកេគនឹងបនជសះេសប យ”។ ឥឡូវេនះកំុអធិ�� នស�មបខ់�ួនអនកចូរអធិ�� ន
ស�មបម់ន កែ់ដលអនកបន�កៃ់ដរបស់អនកេលេ�ពះពួកេគកំពុងអធិ�� នស�មប់
អនក។ ឥឡូវចូរេយងអធិ�� នរមួគន  េហយសូមកុំឲយមនមនុស�ទនេ់ខ�យ�
េ កនុង�គរេនះេឡយ។ េហតុអ�ីបនេយងរង ់ ចយូំរេម�ះបងប�ូន�បស �សី
ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំេអយ គឺេ ទីេនះ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ពះ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះ
ែដលជេរ ងែដលេយងនឹងនិយយ។
222 �ពះេយសូ៊វជទី�ស�ញ់ េយងកំពុងទទួល�គ ល់វត�មនរបស់�ទង។់ �ទង់
បនេ�បសទរកតូចែដល�� បេ់ហយឲយមនជីវតិេឡងវញិេ ៃថងបនទ ប ់ េ�យ
ករអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន ។ �ពះអងគជទី�ស�ញ់ មនមនុស�ជេ�ចនេ
ទីេនះែដលេយងមនិ�ចចូលេ បន េពលេវលេចះែតកន�ងេ  ប៉ុែន�ពួកេគ
បន�កៃ់ដេលគន េ វញិេ ។ ពួកេគជអនកេជ ។ េយងកំពុងអងគុយេ កនុង
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វត�មនរបស់�ពះអងគមច ស់េយសូ៊វ�គីសទ ែដលបនរស់ពី�� ប ់េ ែតដែដលកលពី
ម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត។
223 ��ងំឯង�តវកមច តេ់ហយ! �ពះេយសូ៊វ�គីសទបនផ�ួលឯង! �ទងប់នរស់ពី
�� បេ់ហយឈរេ កនុងចំេ�មេយងេ យបេ់នះ ប ជ កក់រពិតៃន�រេនះេ
ៃថងចុងេ�កយ។ េចញពីមនុស�េនះ! េចញពីពួក�េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ �គី
សទ! �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ“េ កនុងនមរបស់ខញុ ំពួកេគនឹងេដញ�រក�” េហយ
អនក�តវបនេគេដញេចញ។ េ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ចូរចកេចញពី
�កមជំនុំេនះ!
224 អស់អនក�ែដលបនទទួលករពយបលសូមេ�កកឈរេឡង អស់អនក�
ែដលបនទទួលករពយបលសូមេ�កកឈរេឡង។ េលកៃដរបស់អនក ឥឡូវេនះ
េហយសរេសរតេមកងដល់�ទង!់

“ឥឡូវេនះខញុ ំបនទទួលករពយបលពី�ពះ” និយយេ កន�់ពះ។ ឥឡូវេនះ
ខញុ ំបនទទួលករពយបលពី�ពះ។ [�កមជំនុំនិយយថ “ឥឡូវេនះខញុ ំបនទទួលករ
ពយបលពី�ពះ។”—Ed។] �ទងេ់ ែតដែដល កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ង
រហូត�ពះ�គីសទ។ [“�ទងគឺ់េ ែតដែដល កលពីម�លិមញិ ៃថងេនះនិងជេរ ងរហូត
�ពះ�គីសទ”។] ខញុ ំឥឡូវបនេជ �ទងេ់ហយ។ [“ខញុ ំឥឡូវបនេជ �ទងេ់ហយ។”] ជួយ
ចិត�ែដលមនិេជ �ពះអងគេអយ។ [“ជួយចិត� ែដលមនិេជ �ពះអងគេអយ។”] �ែមន៉។
[“�ែមន៉។”]

ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង ់ខញុ ំនឹងសរេសរ�ទង់
សរេសរកូនេច មែដលបនសុគតជំនួយមនុស�មនបប
ថ� យសិរលី�ដល់�ទង ់អនក�ល់គន េអយ
ដបតិឈម�ទងប់ន�ង�ន ម�ប�កៃ់នអំេពរបបេយង។

225 េតអនកមនិ�ស�ញ់�ទងេ់ទឬ? [�កមជំនំុនិយយថ “�ែមន៉។”។—Ed]
េ�ះចូរសរេសរតេមកង�ទងអ់ ច ឹង។ មនុស��គបគ់ន  េ�យេលកៃដេឡង
ថ� យករសរេសរដល់�ទង ់ខណៈេពលែដលបងប�ូនមកទីេនះេដមបបី ច ប។់ 
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