
េតអនកេជ ករេនះែដរឬេទ?

 េហយមុនេយងអធិ�� ន ខញុ ំចងនិ់យយករេនះ េ �ង ចៃថងមុន ខញុ ំេជ ថ
� ដូេចនះ ខញុ ំបននិយយេ កន់ ស�ីមន ក ់ “�បសិនេបអនកេធ��ម ករែណនំ

របស់េយងថ��ច…គឺេកមងែដលមនជំងឺទឹកកបល(waterhead) បនរមួេ ។”
េហយកបលរបស់េកមងបនរមួេ  យបម់ុញិគឺមយួអីញកន�ះ�ស់េ�យែខ�។ ដូេចនះ
ស�ីកប៏នន�ំមកទីេនះ។
2 ឥឡូវេនះ បង�សី េហតុផលែដលខញុ ំបនេធ�ដូេចនះ គឺខញុ ំមនេគលបំណង។
េឃញេទ? �បសិនេបអនកេឃញអ�ីមយួេកតេឡងជកែ់ស�ង េធ�ឱយអនកមនជំេន េល
�។ េពលខ�ះ ខញុ ំេធ�ដូេចនះគឺ�គនែ់ត ដូចជ�ស់មនុស�ឲយ េ�កកពីដំេណក េដរមយួ
ឬពីជំ�ន ពតៃ់ដ បត�់មមៃដ ជអ�ីែដលពួកេគ�ចេធ�ខុសគន  គឺ�គនែ់តេដមបឲីយ
េគេមលេឃញថទងំអស់�តឹម�តវ។ េគវលិវលុ និងគិតថ�មនិេកតេឡង ប៉ុែន��
េកតេឡង�គបេ់ពលេវ�។ េឃញេទ? គឺ�េកតេឡង។
3 េតប៉ុនម នអនកចងអ់ធិ�� នឥឡូវេនះ? េតអនក�ចេលកៃដ និងនិយយថ “ឱ
�ពះអមច ស់េអយ សូមទទួលយក?” សូមេយងទងំអស់គន ឱនកបលចុះ។
4 �ពះអមច ស់េអយ េ េពលែដលេយងបនឮបទចេ�ម ងេនះេ កនុង�កមជំនុំ
ែដលសរេសរេឡងេ�យសម� ញ់ Paul Rader ចំណងេជងថ “�គនែ់តេជ �ម”
ឥឡូវេនះេយងគិតអំពីេកមង�បសមន ក ់ ែដលឪពុករបស់េគបននមំកឯ�វក័ មនិ
េលសពីដបៃ់ថង ែដល�ពះេយសូ៊វ�បទនអំ�ចដល់េគ កនុងករបេណ� ញវ ិ ញ ណ
��កក ់ និងពយបលអនកជំងឺ េហយេ �តងេ់នះេគបនទទួលជយ័ជមនះេលករណី
ជំងឺឆកួត�ជក។ េហយ ពួកេគបនេឃញពីករយងមកដល់ៃន�ពះអមច ស់ៃនេយង។
េហយឪពុកករ៏តម់ក េហយនិយយថ “�ពះអមច ស់េអយ សូមសែម�ងេសចក�ី
�ណិតេម�� ដល់ទូលបងគំផង។ កូន�បសរបស់ទូលបងគំ �តវបនរកុគួនេ�យ
វ ិ ញ ណ��កក។់ ខញុ ំបននេំគេ ឯ�វក័របស់�ទង ់ េហយេគមនិ�ចពយបល
កូន�បសកូនបនេទ។”
5 �ពះេយសូ៊មន �ពះបនទូលថ “ខញុ ំ�ច �បសិនេបអនកេជ �ម។ �គនែ់តេជ
�ម។” ឱ�ពះអងគេអយ �ទងម់និែដលែ�ប�បលេឡយ�ងំពីេដមេរ ងមក �ពះអងគ
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មនក�ី�ស�ញ់ភពែផ�មែល�មនិងេសចក�ី�ណិតេម�� របស់�ពះអងគេ ដែដល។
េ�យ�រ�ពះអងគមនទងំអស់េនះ ដូេចនះៃថងេនះ�ពះអងគសព��ពះទយ័ េធ�ករេនះ
ដែដល។ េហយ ឱ�ពះអមច ស់េអយ ដូចជឪពុកមន កេ់នះែដរ េយងទងំអស់គន យំ
“�ពះអមច ស់េអយ ជួយដល់អនកែដលមនិេជ ។” �គឺជេរ ងសម ញ  េយង�គនែ់ត
លុតជងគងេ់ ចំេពះ�ពះបិ�។
6 េយងចងថ់� យករអរ�ពះគុណ នឹងករសរេសរស�មបក់របះ៉ពល់ ដល់េកមង
មន កេ់នះកលពីយបម់ញិ េដមបេីឃញពីល�ដក៏បល ែដលបនេហម េនះគឺ
េនះគឺជឆ�ឹងែដលបនេចញមកេ�ក �បនធ� កចុ់ះមកមយួអុីង កន�ះកលពីយប់
មញិ។ ពួកេយងេពញេ�យក�ីអំណរស�មបក់រេនះ ដល់�ពះវរបិ�។ េ េពល
េយងដឹងថ �គេពទយរបស់េយងមនិ�ចែស�ងរកករពយបលជងឺំេនះបនគម នអ�ី
ែដលពួកេគ�ចេធ�បនេនះេទ ប៉ុែន�ករេនះមនែត�ពះេទ ជ�ពះៃន�គបក់រ
ទងំអស់។ េយងសូមអរ�ពះគុណ�ពះវរបិ�។ េយងសូមអរ�ពះគុណ�ពះបិ�
ស�មបភ់ពេ�ម ះ�តង ់ េហយនឹងភពែផ�មែល�មនឹងករេគរពរបស់ ម� យគត់
េដមបនីយំកមក វញិនូវែខ�នឹងបិទ�េ េល�ក�សេនះ េ ទីេនះេដមបបីង� ញ
ពីទីបនទ ល់របស់គត ់េ កនម់នុស�ទងំអស់ពីសិររីងុេរ ងរបស់�ពះ។ សូមឲយកូន
របស់គត�់ចរស់េ  នឹងក� យជេកមងធមម�មន ក ់ស�មបសិ់រលី�របស់�ទង។់
7 សូមេមលៃដមនុស�ទងំអស់បន េលកេឡងេ កន�់ពះវរបិ�។
ពួកេគមន ក់ៗ សុទធែតមនត�មវករ។ ថ� យរបស់ទងំអស់េ កន�់ពះវរបិ�ផង
ែដរ ខញុ ំមនត�មវករ។ េហយត�មវករទងំេនះគឺេ ទីេនះេហយ ជទ�មងសំ់បុ�ត
ឬកេ៏ កនុង�បអបេ់នះ េនះគឺជត�មវករ របស់មនុស�ែដលពិតជមនត�មវករ
ខ� ងំ។ សូមឲយករេនះបនសេ�មច �ពះជមច ស់ ែដល�គបគ់ន នឹងទទួលបន
�មករអធិ�� នេ យបេ់នះ។ សូមឲយពួកេគនយំកទីបនទ បរ់បស់ម� យមន កេ់នះ
នឹងជ គំរសូ�មបព់ួកេគមន ក់ៗ  េដមបបីង� ញថ េ េពលែដល�ទងម់នបនទូល
អ�ីមយួ ��តវែតសេ�មច។ �គឺជ…�ទង…់អ�ីទងំអស់ែដលេយងេធ�គឺ�គនែ់តទទួល
� នឹងេធ��ម។ េនះគឺជករចបស់ព��គបេ់ហយ។
8 សូម�បទនឲយ ឱ�ពះជមច ស់ េ កនសំ់បុ�តនីមយួៗ េហយនឹងពកយេ
េលកែន�ងៃដទងំេនះ មនុស�ទងំ អស់ែដលបន�កបចុះ ពួកេគនឹងទទួលបន
ករពយបល។ �គបគ់ន ែដលបនេលកៃដរបស់ពួកេគ ឱ�ពះវរបិ� ពួកេគ�ច នឹង
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ទទួល�មបំណង ចិត�របស់ ពួកេគ…េយងទូលសូមេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊។
�ែមន៉។ សូមអេ ជ ញអងគុយចុះ។

9 ខញុ ំ�គនែ់តចងប់ង� ញដល់អនកទងំអស់គន ពីែខ�េ ទីេនះ ែដល ស�ីេនះ
បន…េនះេហយគឺជែខ�។ អឺម។ េនះគឺជែខ�ប�ងញកបលេកមង�បស
មន កេ់នះ ដូចែដល�ពះបនសនយដល់េយង �មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
កលពីយបម់ញិ។ េត�ទងពិ់តជអ�ច រយេទ? ដូេចនះេហយ ករេនះបនផ�ល់ករ
េលកទឹកចិត�យ៉ងខ� ងំ ដល់េយង េដមបមីនជំេន  នឹងេជ េល�ទង។់

10 ឥឡូវ េ េពល�ពះេយសូ៊បនមនបនទូល េ កនេ់ដមេឈេនះ េ កនុង
ម៉កុសជំពូកទី 11:23 “គម នមនុស��មន ក ់�ចបរេិភគ ចប�់ងំ ពីេពល េនះ
តេ ” គត�់បែហលជមនិ�ចបេងកតផលែផ�បនេទ។ េហតុអ�ីដូចជ មនិមន
ករ�កេ់ល មេ�ះ �ទងដូ់ចជងយ�សលជមយួនិងករេនះ រហូត ទល់ែត
�វក័របស់�ទង ់ �គនែ់ត…ខញុ ំគិតថ មនមន កក់នុងចំេ�មពួកេគបនឮពី�ទង។់
េហយ�…េ េពលែដលជំងឺសកនេ់នះ េពល�បនមកចំេពះ�ពះេយសូ៊ េកមង�បស
េនះមនសុខភពធងនធ់ងរែដលគតម់និធ� បម់នពីមុនមក �បែហលជគត�់ច
និងដួលចុះមកេ�កមដូចជបន�� បេ់ហយ ប៉ុែន�គតប់នដឹងចបស់ថ គតប់ន
ជួបមនុស�មន ក ់ជអនកែដលមនមនជំេន  េលសពីពួក�វក័េ េទ ត។

11 ឥឡូវ ខញុ ំចងឲ់យអនកអតេ់ជ េ េលករពយបល ពី�ពះេមលពីករេនះ។
�ពះេយសូ៊បន�បទនអំ�ចដល់ពួកេគ េដមបេីដញ វ ិ ញ ណ��កកេ់ចញ េហយ
ពួកេគបនប�ជយ័។ មនិែមនអំ�ចចុះចញ់ េនះេទ ប៉ុែន�ពួកេគបនចុះចញ់។
េគបនប�ជយ័…�ពះេយសូ៊ បនមនបនទូល េ កន ់ពួកេគ…

“េហតុអ�ីបនជេយងខញុ ំពុំ�ចេដញ�រក�េនះបន”

�ទងម់នបនទូលថ “មកពីករមនិេជ របស់អនក។”

12 �កមជំនុំេ ែតមនអំ�ច។ �ពះជមច ស់មនិែដលដក យកអំ�ចេចញ
ពីពួកជំនំុេឡយប៉ុែន��កមជំនំុែដលមនិមនជំេន �គប�់គនក់នុងករទទួល�។ គឺ
ែតប៉ុណ�ឹ ង។ �គឺ�គនែ់តជករធមម�ប៉ុេ�� ះ។ េពលខ�ះេយងពយយមេធ�ឲយ�
មនករសមុក�ម ញ ប៉ុែន�កល�អនកេធ�ឲយដំណឹងល� កនែ់តធមម�េនះកនែ់ត
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ករពិតនូវអ�ីែដលអនកមន េ េពលែដលអនកេធ�ឲយេ ជធមម�ពិត: �ពះមន
បនទូលដូេចនះេនះេហយជដំេ�ះ��យគឺែតប៉ុណ�ឹ ង។ គឺ�គនែ់តេជ េហយបន�។
13 េ េពល�ពះេយសូ៊ បនមនបនទូលថ “ចបព់ីេពលេនះតេ គម ននរ�
បរេិភគែផ�របស់ឯងេទ តេឡយ” េហតុអ�ីបនជស�ឹក��� ត និងមនពន�ឺដូចែដល
ពួក�មនដូេចនះ។ សំបករបស់�េ ដែដល ប៉ុែន��ទេ�មតេ ែកបរឫសេ កនុងដី
ជីវតិរបស់�ចបេ់ផ�មថយចុះបន�ិចម�ងបន�ិចម�ង។
14 ដូេចនះេហយ �សថិតេ េលជំងឺម�រកី សថិតេ េល�បេភទៃនជំងឺែដល—អនក
�ចនិងគិតដល់។ េ េពលអនក�ចទទួលយក�ពះបនទូលរបស់�ពះជ មច ស់ ចក់
ចូលេ កនុងឫសកនែ់តេ�  ជំងឺម�រកី�ចមនេ ទីេនះ ៃដរបស់អនក�ច
រងឹេឡង។ ែដលមនិមនអ�ី�តវេធ�ជមយួនឹងករ ពយបលេ�យភពជ�ពះេនះ
េទ។ �ជ “�បសិនេបអនក�ចេជ បន។” េឃញេទ? �កខ់�ួនកនុងករេធ�អ�ី �គឺ
បនសេ�មចករេនះរចួេ េហយ។
15 �ពះេយសូ៊ មនបនទូលថ “េបអនក�ល់គន េពលេ កនភ់នេំនះថៈ ‘ចូរ
េរ េចញ’េ�យគម នករសង�យ័ប៉ុែន�េជ ថអ�ីែដលអនកនិយយនឹង�ចសេ�មចបន
អនក�ចមននូវអ�ីែដលអនកនិយយ។” េត�ពិតជអ�ច រយេទ? េតអងគេនះយង
មកពី�? គឺជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះ �ពះបនទូលអនក�…ៃផទេមឃ និងែផនដីនឹង
រ�យបតេ់  ប៉ុែន�ឥឡូវ—ែត�ពះបនទូលរបស់�ទងម់និរ�យបតេ់ទ។
16 ឥឡូវ មនវធីិមយួែដលអនក�ចេធ�ដូេចន ះបន អនក�តវែតមនេគលេ
�តឹម�តវនិងករជំរញុ�តឹម�តវ។ េពលេនះ�បសិនេបខញុ ំេចញមក ទីេនះ េហយ
និយយថ “ខញុ ំនឹងបង� ញអនកថខញុ ំ�ចេរ ភនេំនះេចញបន ‘ចូរេរ េចញេ ភន’ំ” �
ពិតជមនិេរ  េចញេឡយ។ ពិតជមនិេរ េចញេឡយ។ មនិថវធីិអ�ីែដលខញុ ំបនេធ�។
��តវែត…ជដំបូងអនក�តវែតយល់ពីបំណង�ពះហឫទយ័របស់ �ពះជមច ស់។
17 េនះេហយ គឺជមូលេហតុទូេ េ កនុងករអធិ�� ន ខញុ ំ—ខញុ ំសថិតេ កនុង
�ថ នភពដលំ៏បកបំផុតគឺេ�ពះែតមនអ�ីមយួែដលបនឆ�ងកត�់មរយៈ
ករអធិ�� ន និងជេ�ចនេទ ត េហយនឹង េនះគឺជកែន�ងែដលអនកបនទទួល
�តឡប ់ មកវញិ។ ប៉ុែន�េឃញេទ�បសិនេប អនកមនិបន�រភពបបេទ…េតអនក
ធ� បប់នកតច់ំ�ំេលករណីមុនេពលខញុ ំអធិ�� នឲយវ ិ ញ ណ��កកេ់ចញេ េទ?
ខញុ ំបនេមលពីករណីពិតេនះយ៉ងជក�់កេ់ដមប�ីបកដថមនិមនអ�ីមយួេ កនុង
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ជីវតិេនះែដល��ងំេឡយេឃញេទ េ�យេ�ពះករចងចេំ េលអំេ�យទន
ទងំេនះ អនក�ចមនប � ជមយួនឹងពួក�។
18 �ពះជមច ស់ អនកចបំនេទថមនេពលមយួបនឲយេ��…េធ�ឲយមន េ��
េចញពីមនុស� េ�កម៉ូេស េហយបន�បបគ់តឲ់យចុះមក និយយេ កនថ់ម។
េហយេ��បនរេំភប េហយកេ៏ចញេ �យថមេនះ និយយពីភពេខ�យរបស់
�ពះ�គិស� ែដល�ទងប់នសុគតជេលកទីពីរ ឬក�៏តវបន�យជេលក ទីពីរ។ �ទង់
មនអំ�ចេ េល� ប៉ុែន�េនះ មនិែមនជបំណង�ពះហឫទយ័របស់�ពះេឡយ។
19 ខញុ ំមនិធ� បេ់ជ ថេនះ គឺជបំណងរបស់�ពះស�មបេ់�ក េអលីេសេដមប ីេ
ជំុវញិេនះ បងកឲយកូនេកមងបនេលងេសច�កគ់តអ់ំពីកបលទំែពក ខញុ ំគិតថ គត់
មនិគួរ�េធ�េរ ងែបបេនះេឡយ។ ប៉ុែន�គតគឺ់ជពយករមីន ក ់ េហយគតក់ ៏ បន
ខឹង េហយគតប់ន�កប់�� �រេ េលេកមងទងំេនះ និងនងអត�់ទ ំជមយួ
និងករសម� បេ់កមងែដលគម នកំហុសចំនួនែសសិបពីរនក។់ េឃញេទ? ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ
េជ ថគតប់នេធ�េរ ងដូេចន ះេទ។ េហយ ��គនែ់ត—�គនែ់ត…េយង…
20 �ពះជមច ស់ ខញុ ំេជ ថៃថងេនះ មុនេពលែដល�ទងប់ន�បទនអំ�ចដល់អនក
េជ  �ទងព់យយមឲយ អនកែដលេជ េល�ទង ់េឃញពីអ�ីែដលនឹងេកតមនេឡង។
21 េយង…េពលេ�កយ �បែហល �បសិនេបេនះជបំណង�ពះហឫទយ័របស់ �ពះ
េ េពលខញុ ំ�តឡបម់កវញិ េយងនិងមនេពល�ន កេ់ ដូចេនះ េ េលអ�ី ែដល
បនកំណតឲ់យេកតេឡង បនទ បម់ក េយងនិង ដឹងពីករេនះបែនថមេទ ត។
22 ប៉ុែន� �បសិនេប អនក�គនែ់តនិយយពី�ពះបនទូលថ “�ពះជមច ស់ ខញុ ំេជ ពីករ
េនះ” កំុសង�យ័ មននយ័ថេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនក…
23 ឥឡូវេនះ ឧទហរណ៍ អនកនិយយថ ខញុ ំសថិតេ កនុង�ជលងភន ំេហយខញុ ំមនិ…
ខញុ ំកំពុងែតអធិបបយេ កនម់នុស�មយួ�ននក ់ ប៉ុែន��គនែ់តឆ�ងកតភ់ន ំ េនះ
គឺមនមនុស�មយួរយនក ់ ែដលពួកេគកំពុងែតជិត�� ប ់ េ�យមនិបន�គ ល់
�ពះ�គិស�។ ឥឡូវខញុ ំមនមយួ�ននកេ់ ទីេនះ�តវអធិបបយ ប៉ុែន� មនអ�ីមយួ
េ កនុងចិត�ខញុ ំកំពុងែត�បបខ់ញុ ំ “ចូរេដរឆ�ងេ កនម់នុស�ទងំអស់េនះ។ ចូល
េ កនព់ួកេគ។ ពួកេគកំពុងែតវនិស។” ខញុ ំខ�ួនឯងមនិចងចូ់លេ េទ ប៉ុែន�មន
អ�ីមយួេ កនុងខញុ ំ។ េឃញេទ បនទ បម់កេនះគឺជ�ពះជមច ស់កំពុងេធ�ចលន។
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េឃញេទ អ�ីេ គឺជេគលបំណង េឃញេទ អ�ីេ គឺជករជំរញុទឹកចិត� គឺករ
ចូលេ កន ់ មនិែមនស�មបខ់�ួនឯងេនះេទ…េពលេនះ�បសិនេបខញុ ំ និយយ
ថ “ល�…” �បសិនេបេគលបំណងរបស់ខញុ ំ�តឹម�តវ េដមបចូីលេ កនទ់ីេនះ
ប៉ុែន�េ�កយមកខញុ ំេ�កកេឡងេ ទីេនះ េហយទីេនះគឺមនភនធំំមយួ។ ខញុ ំនិយយ
ថ “អនកដឹងេទ �បសិនេបខញុ ំ េដរឆ�ងកតភ់នមំយួេនះ េហយសេ ងគ ះ មនុស�
ទងំមយួរយនកេ់នះៃថងមយួ ពួកេគនិងមនរបូចម� កេ់ ទីេនះ បង�បស
�បន�(ំBranham)គឺជេបសកជនដអ៏�ច រយបំផុត។” ឥឡូវេនះ ករជំរញុចិត�
របស់ខញុ ំគឺមនិ�តឹម�តវ។ ភនមំនិបនេរ េចញេទ។ អតេ់ទ េ�ក។

24 ប៉ុែន� េ េពលករជំរញុទឹកចិត� និងេគលបំណងរបស់ខញុ ំ�តឹម�តវ េហយ
�ពះជមច ស់គងេ់ កនុងចិត�របស់ខញុ ំ គឺ�ទងក់ំពុងែតដឹកនខំញុ ំ េហយខញុ ំមនិ�ចរលំង
េ កនភ់នេំនះ មនិេ ជំុវញិភន ំមនិេ េ�កមភន ំខញុ ំនឹងនិយយថ “ភនេំរ  េចញេ ។”
�បែហលជ �…េ េពលខញុ ំនិយយដូេចនះ េហយមនិេលសពីករែដលខញុ ំនិយយ
ជមយួវ ិ ញ ណដ�៏តឹម�តវ បនដឹកនេំ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េ កនុងបំណង
�ពះហឫទយ័របស់�ពះជមច ស់ �បែហលជមនិ�ចេ រចួេទ ប៉ុែន�ភនមំយួ�� ប�ព
បនធ� កចុ់ះ ប៉ុែន��កំពុងេ �មផ�ូវ។ ៃថងបនទ បេ់នះ �បែហលជពីេផនធ� កចុ់ះ។
ៃថងបនទ បម់កេទ ត កន�ះេ�នធ� កចុ់ះ។ េហយ�បែហលជមយួែខ �បេំ�ន
ធ� កចុ់ះ។ េតេនះគឺជអ�ី? �បែហលជមនិទនេ់ឃញ�េទប៉ុែន��កំពុងែតេធ�ចលន
េ  �មផ�ូវេហយ។ ខញុ ំនឹងឈរេ ទីេនះេហយេមលពីករែដល�តវបនេធ�េនះ
េ�ពះ �ពះបនមនបនទូលដូេចនះ េហយ�តវែតសេ�មច។

25 េតអនក�ចគិតអំពីម� យរបស់អនកេ យបេ់នះេទ? �តវេហយ �បសិនេបអនក
គិតពីករេនះ គតនឹ់ងបន�បេសរ។ ពិត�ស់ �បសិនេបអនក�គន ់ ែតមនជំេន
ពីករេនះ �គនែ់តនិយយពី�ពះបនទូល និង េ ជបជ់មយួ�ពះបនទូលេនះ។ េឃញ
េទ? �គនែ់តេជ េលករេនះ េ ជបជ់មយួ�។ �គឺជជីវតិ អស់កលប។

26 ឥឡូវ េ រេស លៃថងែស�ក…ខញុ ំបន�បបប់៊លីី(Billy)េ យបេ់នះ�គនែ់ត
លុបេចលកតអធិ�� នទងំេនះ េហយខញុ ំចងនិ់យយ។ ខញុ ំ �រភព កនុងេសចក�ី
ពិត ខញុ ំបនេធ��ងំពីែខមក�មកេម�ះ េ េ�ក�បេទស និង�តឡបម់កផទះវញិេ
ហ�ូននិច េហយករទងំអស់បនប ចប(់េនះជករសេ�មច)រហូតដល់ខញុ ំ
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ទនេ់ខ�យខ� ងំ ខញុ ំពិតពិបកនឹងដឹងថខញុ ំេ ទី��ស់ េ េពលេនះ។ �
�គនែ់តជករព ញ ក�់រមមណ៍ខញុ ំប៉ុេនះ។
27 េហយ បនទ បម់ក ខញុ ំ�តវែតចកេចញ េហយពួកេគ—អនក—អនករមួជំេន  បន
អេ ជ ញខញុ ំ េដមប�ីន កេ់ ប៉ុនម នៃថងេទ ត។ ខញុ ំពិតជរកី�យចំេពះករេនះ�ស់។
ខញុ ំពិតជគិតថ េនះគឺជ�កមអនកដឹកនដំអ៏�ច រយបំផុតេ ទីេនះ។ ជូនពរឲយេយង
�ចមនេពលេវ�បន�េទ តកនុងករ�បកបគន ។ �បសិនេបជបំណងរបស់ �ពះ
ខញុ ំនឹងវលិ�តឡបម់កវញិេ េពលមយួ។ គម នអ�ីេទ តេទ �គនែ់តេចញពី�កមជំនុំ
មយួ េ កន�់កមជំនុំមយួេទ ត នឹងេធ�ដំេណ រ កតជំុ់វញិទី�កង និងសួរសុខទុកខ
អនកទងំអស់គន ។ ខញុ ំសបបយរកី�យកនុងករេធ� ែបបេនះ អ�ីកេ៏�យែដលខញុ ំ�ចេធ�
បន េដមបជីួយដល់��ច�ករបស់�ពះជមច ស់ គឺែបបេនះេហយ �បសិនេប
អនកមនបំណងចងឲ់យខញុ ំេធ�កិចចករេនះ។ េហយ�ច �តឡបម់កវញិេ េពល
�មយួ េហយចូលរមួជមយួពួកេយង នឹងមនករជួបជំុដស៏បបយរកី�យ
េ កែន�ង�មយួ។
28 េហយ សូមចងច់ថំ បងប�ូនេអយ ខញុ ំនឹងអធិ�� នស�មបអ់នក។ េនះគឺជ
េរ ងពិត�បកដ។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនកទងំអស់គន អធិ�� នស�មបខ់ញុ ំ គឺអនកទងំ
អស់គន ។
29 េហយឥឡូវេនះខញុ ំ—ខញុ ំ…េ �ពឹកែស�កគឺមនថ� យបងគំេ �គប�់ពះវ�ិរេផ�ង
ៗជំុវញិទី�កងេនះ។
30 ឥឡូវេនះ �កមមយួចំនួនមកពី េជសហ�ឺ�នវ់លី (Jeffersonville) គឺេ
ទី េនះ។ មតិ�របស់ខញុ ំមយួចំនួន ជមន កែ់ដលខញុ ំទុកចិត�េ កនុង�កមជំនំុ គឺេ
ទីេនះ គឺប�ូន�បស េ ហ�ដសូថែមន៉ (Fred Sothman)។ ខញុ ំមនិធ� បប់នជួបគត់
េ កនុងករ�បជំុេឡយ។ េហយនឹងប�ូន�បស…អូ មនមតិ�របស់ខញុ ំជ េ�ចនេទ តេ
ទីេនះ មកពីេជសហ�ឺ�នវ់លី (Jeffersonville) ដំបូងខញុ ំ–…អនកជំនួយករបស់ខញុ ំ
េ ទីេនះ េហយ—េហយ�គបគ់ន គឺេ ទីេនះ េ ទីកែន�ង�មយួ េ កនុងករ�បជំុ
េនះ។ ខញុ ំមនិទនប់នជួបពួកេគេ េឡយេទ។
31 េហយ បងប�ូនេអយមន �កមជំនុំល�ៗមយួចំនួនេ ទី�កងេនះ។ េហយអនក
ទងំអស់គន �ចរក�ពះវ�ិរ�មយួ េដមបថី� យបងគំេ ៃថងែស�ក។ ពួកេគនឹង
បេ�មរអនកបនល� ខញុ ំដឹង�បកដ�ស់។ ពួកេគជបងប�ូន ែដលជអនកេជ េ  េល
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ពន័ធកិចចែបបេនះ។ េនះេហយគឺជេហតុផលែដលពួកេគេ ទីេនះ េ េលេវទិក
រនិងេ ខងេ�កមេនះ ពីេ�ពះពួកេគេជ ករេនះ។ េហយខញុ ំក�៏ទរចំេពះពួកេគ
ទងំេនះែដរ។
32 �ពះជមច ស់ សូម�បទនពរដល់�កមអនកផ�យដំណឹងល� (Full Gospel
Businessmen) ទីេនះ ជអនក—ជអនកែដលបនឧបតថមភេ កនុង កិចច�បជំុេនះ។
គឺមន…ខញុ ំេជ ថគឺជករ�តឹម�តវ ែដលបនឧបតថមភេ កនុងកិចច �បជំុេនះ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ
ទទួលបនករឧបតថមភពី ពួកេគយ៉ងេ�ចន េ�យេ�ពះទីេនះ…េយងមនិ�ច នឹង
បនែបបេនះេទ ប៉ុែន�ជេ�ចនដង បងប�ូនរមួជំេន មន ភពខុសែប�កពីគន បន�ិច
ដូចជមនុស�ខ�ះេជ េនះតិច េហយេជ ករមយួេទ តបន�ិចគឺជ�បេភទៃនករ�បិះ
��ំបន�ិចបន�ួច ករឈចឺបេ់ េល�ងកយ ចស់េចញឆង យេ ។ �គួរែត�តវ
បនពយបលេឡង េ េពលេនះប៉ុែន��—�…េហយ �បសិនេបអនក—�បសិនេប
ខញុ ំទទួលបនអនកបេ�មរដំណឹងល�ដេ៏ពញេលញ បនទ បម់កករជួយរេប បេនះ
ចងភជ បគ់ន េហយេយងបនរមួជមយួគន េហយេយងមនករ�បកបគន ដពិ៏ត
រមួគន គឺជេពលដល៏�មយួ។ េហយេយង�រទរចំេពះករេនះ។ សូម�ពះជមច ស់
�បទនពរេ វគគេនះ។ ខញុ ំេជ ថ�ពះជមច ស់នឹងេលកករេនះេឡង េ�យបំណង
�ពះហឫទយ័។
33 ឥឡូវេនះ…េហយបនទ បម់ក ខញុ ំមនអភយ័ឯកសិទធិេ�យបនេឃញ ប�ូន�បស
អូរ ៉លុ រ ៉បូ៊តឺ (Oral Roberts)េ ៃថងមយួេទ ត។ េហយកែន�ងដ ៏ ធំបំផុតរបស់ខញុ ំ
ដូចជរបស់ដ�៏សស់�� តបំផុត។ �គឺ—គឺជករចងចពំី បុណយៃថងទី�សិប។
34 េ�កយមក ខញុ ំបនេ ជួបប�ូន�បស តូម ី អូសបនូ (Tommy Osborn) េ
កែន�ងដ�៏សស់�� តមយួេទ ត មនុស�ដអ៏�ច រយរបស់�ពះជមច ស់ ជអនកែដល…
ប�ូន�បសតូម(ីTommy)េហយនឹងខញុ ំជិតសនិទធជមយួគន  នឹងប�ូន�បសអូរ ៉លុ (Oral)
ែដរ �គនែ់តជបងប�ូន�បសដស៏និទធ�ន លេហយេយងក�៏ស�ញ់អនក ដៃទែដរ
នឹងពយយមអស់ពីសមតថភពរបស់េយងេដមបេីធ��គបកិ់ចចករទងំអស់ែដលេយង
�ចេធ�ស�មបក់រល�ដល់មនុស�េ កនុង��ច�ករបស់�ពះជមច ស់។
35 ដូេចនះេហយ ខញុ ំពិតជេ�តកអរចំេពះពួកេគទងំេនះ ែដលបនមកកនុងទី�កង
េនះ េ កនុងចំេ�មមនុស�ល�ទងំេនះែដលអនកបនេ ជួប។ អនកជេច មែដល
មនអនកគង� លដអ៏�ច រយជេ�ចន។ ខញុ ំ�គនែ់ត ខញុ ំនឹងនិយយ�ែបបេនះ។ សូមឲយ
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�ពះជមច ស់គងេ់ ជមយួអនក�ល់គន  េ កនុងករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ។ េហយឥឡូវ
េ រេស លៃថងែស�ក ខញុ ំ…េតករថ� យបងគំចបេ់ផ�មេ េម៉ង ប៉ុនម ន បងប�ូន?
េម៉ងពីរកន�ះ។ េយង�ចនិយយបនថេម៉ងមយួ—េម៉ងមយួ ឬកម៏យួកន�ះអនក
គួរែតេ កែន�ងេនះ ដូចេនះពួកេគមនិ�ចរខំនដល់កមមវធីិេផ�ងេទ តេទ។
36 ឥឡូវ�បសិនេបេកមង�បសទងំេនះមនិទនប់ន�បបអ់នក េ យបេ់នះ ពួកេគ
មនេស វេ  របូភព នឹងរបស់ជេ�ចនេទ ត េហយនឹងករែសត នឹងឯក�រ
េហយ…ៃនករ�បជុំេហយពួកេគលករ់បស់ទងំេនះ។ ប៉ុែន�េយងនឹងមនិអនុ ញ ត
ឲយពួកេគលករ់បស់ទងំេនះេ ៃថងឈបសំ់�កៃថងែស�កេឡយ។ គម នេស វេ និង
អ�ីៗេផ�ងេទ ត�តវលកេ់ឡយេ ៃថងែស�ក។ ដូេចនះេយង មនិ—េយង មនិែដល
អនុ ញ តឲយមនែបបេនះេទ។ េបេទះបីជមនមនុស�ជ េ�ចននិយយថ “អនក
ពិតជខុសខ� ងំ�ស់…”
37 េហយ ឪពុកវយ័ចំ�ស់ប៊ូសវ ៉សុ (Bosworth) ធ� ប�់បបខ់ញុ ំថ “អូ ប�ូន�បស
�បន� ំ អនកគឺមនកំហុសេ ចំនុចេនះេហយ” ប៉ុែន�េនះគឺជវធីិខញុ ំ (េឃញ?)
េហយខញុ ំ—ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ។ �បសិនេប អនក�តវករមយួ ពួកេគនឹងឲយអនកមយួ
ប៉ុែន��បសិនេបអនក…ប៉ុែន�េយងមនិ�ចលកេ់ —េ ៃថងឈបសំ់�ក។ េទ។ គឺែបប
េនះេហយ។ �បសិនេប ខញុ ំេជ ករេនះ ខញុ ំ�តវែតរស់េ  �គនែ់ត…ខញុ ំ�គនែ់តរស់
េ េ�យខ�ួនឯងផទ ល់។ អនកេឃញេទ? េហយ ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវែតរស់េ េ�យ ភព
េជ ជក ់នឹង…ឬកអ៏នក�ចប ជូ ល�តឡបេ់ ផទះវញិនឹងេ ដល់ផទះ េ ដល់កែន�ង
េហយបនទទួលពីករេនះ។
38 ឥឡូវេ យបេ់នះ អូ ចូរ�គនែ់តបំេភ�ចករេនះ អូ មនកិចចករជ េ�ចន
ែដល�តវប ច ប ់ឬកម៏នេរ ងអ�ីេផ�ងេទ ត ឬជករងរលំបក�បចៃំថង។ សូម�ក់
ករទងំអស់ ឲយេ មយួែឡក េហយេមលេ កន�់ពះបនទូលរយៈេពលពីរបីនទី
េហយនឹងេឃញពីអ�ី ែដល�ពះនឹងនិយយមកកន ់េយង�មរយៈ�ពះបនទូលរបស់
�ទង។់ េហយសូមឲយខញុ ំអធិ�� ន សូមឲយ�ពះ�បទនពរដអ៏�ច រយស�មប ់ េយងេ
យបេ់នះ។
39 េហគននី (Gene) េតអនក�ចចបន់ងឲយខញុ ំបនេទ? េតអនក�ចចបេ់កមង�សី
តូចមន កេ់នះឲយខញុ ំបនេទ? េតនងពិតជ�� តដូចជអ�ីមយួេទ? េតអនកចងេ់
ផទះ ជមយួខញុ ំ នឹងេលងជមយួកូនតូចរបស់ខញុ ំ��៉ �បែហលកមពស់េនះែដរេទ?
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អូ អនក នឹង? ខញុ ំ—ខញុ ំកចូ៏លចិត�អនកែដរ។ នងកម៏នរបូ�ងដូចអនកែដរ េហយ
នង ជកូនតូចរបស់ខញុ ំ។ អឺម។ អឺម។ េហយ ខញុ ំភន ល់ថអនក—អនកក�៏ស�ញ់
ប៉ របស់អនកែដរ ែមនឬ? អនកម៉ក?់ អូ ជករពិតអនក�ស�ញ់ពួកគត។់ េកមង�សី
ដ ៏ �សស់�� តបំផុត ខញុ ំកំពុងែតអងគុយេ ទីេនះ កំពុងែតេមលនង។ ែកវែភនកដ៏
តូចេមលេ ដូចជរនធពីរេឆះេ កនុងផទ ងំ�ក�ត ់ េហយ—េហយមនសក ់ ពណ៌
េ�ន ត។

40 ខញុ ំ�គនែ់ត�ស�ញ់េកមងតូចៗ។ ខញុ ំមនកូន�សីពីរនកេ់ ផទះ។ មន កេ់ឈម ះ េរ
េបក (Rebekah) េហយ មន កេ់ទ តេឈម ះ ��៉ (sarah)។

41 េ ទីេនះ កលពីមយួរយៈេពលមុន ខញុ ំបនេ ឆង យ។ កូន�សីតូច ទងំពីរ។
ដូចែដលអនកដឹងេហយ ខញុ ំ�ស�ញ់ពួកេគ។ េហយកល�ពួកេគចូលមក ខញុ ំ
�តវែតឲយពួកេគជិះេលខនងខញុ ំ នឹង…មនែតែបក៊គី(Becky)េទែដលធំ នងមន
មឌធំដូចជខញុ ំ។ នងេធ�ឲយខញុ ំឈខឺនងឥឡូវ នង…ែតេទះជយ៉ង � នង
េ ែតជកូន�សីតូចរបស់ខញុ ំ។ េហយេពលេនះ �បែហលជឆន េំ�កយ េយងចងឲ់យ
នងចូលេរ ន���ពះគមពរីេ កែន�ង�មយួ េហយឲយឆង យពី��រដ�។

42 េហយបនទ ប—់ពួកេគកំពុងែតរងច់ផំ�ូវរបស់េ�កប៉ អនកដឹងេទ គឺ�តឡប់
មកផទះវញិ។ ខញុ ំបនេចញមកេ�កេដមប�ីបជំុ។ េហយេ យបៃ់ថងែស�ក ពួកេគនឹង
រងច់ផំ�ូវខញុ ំរហូតដល់យបេ់�  រងច់ខំញុ ំមកដល់ផទះ។ ដូេចនះេហយ ខញុ ំ�តវែតមកដល់
េ េពល�ពឹក�ពលឹម �បែហលជេម៉ងបី ឬកេ៏ម៉ងបនួគត។់ េហយ �បពនធរបស់ខញុ ំ
មកេបកទ� រឲយខញុ ំចូលកនុងផទះ េហយខញុ ំអស់កំ�ំងនិងេន យហតយ៉់ងខ� ងំ ខញុ ំ…េ
ទីេនះេ េលេវទិករ ខញុ ំ…េ េពល…ែដលបនចកេ់�បង�ងំ ខញុ ំមន�រមមណ៍ល�
ប៉ុែន�េ េពលែដលមយួេនះ បនផុតេចញពីអនកេ  េនះគឺជេពលែដលអនកមន
ប � ។ េតមនប៉ុនម ននក ់ បនដឹងពីករេនះ? េហតុអ�ី ពិត�ស់គឺែបប េនះ
េហយ។

43 ចូរ�កេឡកេមល។ េ�កេអលីយ៉ បនេឡងេ េលកំពូលភន ំេហយបនេ
េភ�ងពី�ថ នសួគ ៌េ េភ� ងមកពី�ថ នសួគ ៌បនទ បពី់�ពះវ ិ ញ ណេចញពីគត ់គត់
បនវេង�ង េ �លរេ��ថ នអស់រយៈេពលែសបសិបៃថង េហយ�ពះជមច ស់បន
រកគតេ់ឃញ នយំកគតេ់ កនុងរងូភនេំ កែន�ងមយួ។
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44 េ�កយ៉ូ�សគតប់នធ� កចុ់ះេហយបនរស់េ កនុងេពះរបស់�តី បែឡន
អស់រយៈេពលបីយប ់ បីៃថង េហយបនេចញពីមត�់តី នឹងបន េចញផ�យ
ដំណឹងល�។ ទី�កងទងំមូលបនដឹងខ�ួន និង�តឡបេ់ កន ់�ពះជមច ស់។ េហយ
េ េពលករចកេ់�បង�ងំបនេចញពីគត ់គតប់នេឡង េ េល កំពូលភន ំ នឹង
អធិ�� នឲយ�ពះយកជីវតិរបស់គត។់ េឃញេទ?

45 ខញុ ំ បនឈរេ ែកបរផនូររបស់វេីល មខូេភ(William Cowper)មនិជយូរ ប៉ុនម ន
េទ ែដលបនសរេសរពីបទចេ�ម ងថ� យ�ពះ ែដលេយងធ� បប់នេ�ច ង ស�មប់
េពលថ� យបងគំ:

មនឈមវេិសស
ហូរមកេ�ះបបេចញពីរបសួ�ពះអងគ
ឯមនុស�មនបបេបចូលេ �កបេនះ�ទង…់

46 េតអនកធ� បប់នឮពីអ�ីែដលគត…់បនេកតេឡងេ ចំេពះគតេ់ទ? បនទ បពី់
ករជំរញុទឹកចិត�បនចកេចញពីគតេ់ គតប់នពយយមែស�ងរក សទឹង េដមបេីធ�
អត�ឃត។

47 ខញុ ំរស់េ ឆង យពីផទះចស់េកន�កគី់ (Kentucky)។ េហយេសទហ�ិនហ�ូ
េសទរ (Stephen Foster) បនផ�ល់ឲយនូវបទចេ�ម ង�បៃពណីរបស់�េមរកិដ៏
ពិេ�ះ បំផុត។ េហយេ េពលគតប់នសរេសរ គតប់នទទួលករប�� លចិត�
ករជំរញុទឹកចិត�េនះ គឺជករែតងបទចេ�ម ង បនទ បម់កេពលគតផុ់តពីករជំរញុ
ទឹកចិត� គតក់ប៏ន�សវងឹ។ ទីបំផុត គតប់នេ អនកបេ�មមន ក ់ េហយបនយក
កបិំតេករពុកមតម់យួ េហយបនេធ�អត�ឃត។

48 មនុស� មនិបនដឹងពីអ�ីែដលពួកេគទងំអស់េនះបនឆ�ងកត ់ កររស់េ
ជមយួនឹង��ច�កៃន�ពះវ ិ ញ ណេនះេទ។ េពលេនះ ទីេនះ អនកមន�រមមណ៍
ថអនក�ចេរ ភនេំចញបន ប៉ុែន�សូមឲយករេ�បង�ងំបនហូរេ េលអនក េហយ
ចបេ់ផ�មឆ�ងកត�់មទ� រេនះ…�បសិនេបមនិមននរ�មន កេ់ ទីេនះចប់
អនកេទ…េឃញេទ? េហយបនទ បម់ក �បែហលជពីរបីេម៉ងអនកពិបកនឹងដឹងថ
អនកេ កែន�ង�។ បនទ បម់ក ពីមយួយបេ់ មយួយប ់េនះនឹងជករល� បំផុត
ស�មបអ់នក។
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49 េហយេរ ងតិចតួច…ចង�់បបអ់ំពីេកមងតូច��(sarah)នឹង េរេបក
(Rebekah)។ ដូេចនះេហយ េ �ពឹកបនទ ប់ ខញុ ំមនិ�ចេគងបនេទ េហយខញុ ំ
នឹង េ�កកេឡងកំពុងែតអងគុយេ េលេកអីមយួេហយបន�ិចេ�កយមក េបគី
(Becky) ែដលជបងេគបង�ស់ នងបន—មនេជងែវង ជង�� ដូេចនះេហយ
េបគី រតចូ់លមក…េ�កកេឡង េ�តចុះពីេលែ�គ េ�យមនិបនេធ�ឲយប�ូន�សី
តូចរបស់នងភង កេ់ឡយ េ ទីេនះេហយ ែដលនងបនរតជំ់វញិផទះ រតយ៉់ង
ខ� ងំ �មែតនងេធ�េ បន។ នងបននិយយថ “េ�កប៉ េ�កប៉…”
ខញុ ំបន�ក់ េជងទងំពីររបស់ខញុ ំ េហយនងបនរតក់តេ់ជងេនះ េ�យេសមគន
ល��ស់។ �បេភទដូចជ—�ពះវ�ិរដទ៏ំេនបអនកដឹងេទ�ជករែលបងកំ�ន�
ជយូរមកេហយ អនកដឹងេទ អស់រយៈេពលប៉ុនម នរយឆន កំន�ងផុត េ េហយ។
នង�ចេធ�ឲយខ�ួនរបស់នងសថិតេ េសមគន បនល� េហយនងបន �កៃ់ដរបស់
នងេ�បខញុ ំជំុវញិ េហយនិយយថ “អូ េ�កប៉របស់ខញុ ំ េ�កប៉ របស់ខញុ ំ…”
50 េហយ��មនករភញ កេ់ផ�ល បនភញ កេ់ឡង។ េហយខញុ ំមនិដឹងថេតកូន
របស់អនកេធ�ែបបេនះ ឬកអ៏តេ់ទ កូនរបស់ខញុ ំបនេធ�ែបបេនះ: កូនតូចបំផុតរបស់ខញុ ំ
បនយកសេម� កបំពក។់ ដូេចនះេហយ ��បនពកស់េម� កបំពកេ់គងរបស់
េបគី េជងដូចជែវងខ� ងំ�ស់ អនកដឹងេទ។ េហយេ ទីេនះ នងបនមក កូន
តូចគួរឲយ�ស�ញ់បនដួល ជំពបេ់ជងដួល។ េហយនងបនមកដល់ទីេនះ យឺត
បន�ិចេហយ។ ដូេចនះេហយ េបគីែប�តឡបេ់�កយ បននិយយថ “�� ប�ូន�សី
របស់ខញុ ំ ខញុ ំចង�់បបេ់រ ងមយួដល់ប�ូន។” នងបននិយយថ “ខញុ ំបនមកដល់
ទីេនះមុន។ េហយខញុ ំមនសិទធិផ� ចម់ុខ។ ដូេចនះខញុ ំបនេ�កប៉ទងំអស់ គម នអ�ី
សល់ស�មបឯ់ងេទ។”
51 េនះេហយ ជវធីិែដលមនុស�មយួចំនួនពយយម េដមបគិីតអំពី�សន
ពិតែមនេទ? �។ �តវេហយ។
52 េហយ ��ដគ៏ួរឲយ�ណិត នងបន�កប់បូរមតដ់តូ៏ចរបស់នងចុះ េហយ
បន�កែ់ភនកេខម ទងំពីរ សម�ងឹមកកនខ់ញុ ំ េហយនងបនចបេ់ផ�មយំ។ េហយ
េបគីបន�កថ់ព ល់ទល់ថព ល់របស់ខញុ ំ េ�បខញុ ំ។ ខញុ ំ�ស�ញ់នង។ េហយ ��
បនចបេ់ផ�មេដរេចញេ  េ�យេ�ពះេបគី បនយកេ�កប៉ទងំអស់ េហយ។
ខញុ ំបនរកិំលជងគងខ់ញុ ំែបបេនះ េហយ�បបេ់ នងែបបដូចេនះ។ អូ នងបន
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េងបមុខេឡងយ៉ង�បញប ់ េហយបនរតម់ក បនេ�តមកេលជងគងរ់បស់ខញុ ំ
ដូេចនះ…នងមនិបនេ �ឆង ញេទ េហយេជងរបស់នងមនិទងំដល់ ឥដ�
ផង។ នងដូចជេខ�យបន�ិច (�បែហលជ ដូចខញុ ំេហយ�ងេខ�យបន�ិច អនកដឹង
េទ) េហយនងមនិបន…មនិបនដល់ឥដ�េឡយ។ នងមនិមនមឌធំប៉ុនម នេទ
ដឹងេទ ដូេចនះេហយនងមនិ�ចេដរផទ ល់េ នឹងឥដ�រងឹបនេទ។ នងកម៏និ�ច
េដរជំុវញិឆង យបនែដរ។
53 ដូេចនះេហយនងគឺទនេ់ខ�យេហយខញុ ំបន�កៃ់ដទងំពីររបស់ ខញុ ំជំវញិនង
ដូច េនះ េហយបនេ�បនងឲយជបជិ់តខញុ ំ េហយនងបនបេ ចញ ពន�ឺែភនក
ពណ៌េខម តូចទងំពីរេនះ េហយ�កេឡកេ េមលេរេបក។ នងបននិយយថ
“េរេបក បង�សី” នង—នងបននិយយ “��បែហលជ ពិត�បកដែដលបង
យកបនប៉ទងំអស់ ប៉ុែន�ខញុ ំចងឲ់យបងដឹងេរ ងមយួ េ�កប៉បនខញុ ំទងំអស់។”
ដូេចនះ…
54 េនះគឺ…�គនែ់តែបបេនះគតប់នខញុ ំទងំអស់។ ខញុ ំ�បែហលជមនិចបំច់
ករអបរ់េំដមប�ីកេ់លករធំេនះេឡយប៉ុែន��គនែ់តខញុ ំដឹងថគតម់នភព
កំេ�យទងំអស់របស់ខញុ ំ េហយ�គនែ់តឲយគត�់កៃ់ដជំុវញិខញុ ំ គឺេធ�ឲយខញុ ំមន
�រមមណ៍ល��ស់។
55 ល�សូមេយងថ� យករអធិ�� នម�ងេទ តមុនេពលេយងេបក�ពះបនទូល�ទង។់
56 ឥឡូវេនះ ឱ�ពះវរបិ�ែដលគងេ់ �ថ នសួគេ៌អយ េយងបនដឹងថ េយង
កដូ៏ចជកូនេកមងែដរ។ េហយ—េហយ�ទងស់ព��ពះហឫទយ័គងេ់ ជមយួេយង
េហយថ� យបងគំជមយួេយង។ េហយេពលេយងថ� យបងគំ �ទង ់ គឺ�ទង�់ស�ញ់
េយង េហយ�ទងេ់�បេយងេ កនុង�ពះហសថ�ទង ់ េហយសូម ប ជូ ន�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធរបស់�ទងចុ់ះមក េហយសូមេធ�ឲយេយងដឹងថ �ទងជ់ �ពះដរ៏ស់ េហយ�ទង់
កជ៏�ពះវរបិ�របស់េយងែដរ េយងសូមថ� យករអរ�ពះគុណ យ៉ងខ� ងំេ កន់
�ទង។់ ឥឡូវេនះសូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធយងមកកនេ់យង េ យបេ់នះ។
សូមេសចក�ី�ស�ញ់មនកនុងដួងចិត�មន ក់ៗ  �ពះអមច ស់េអយ។ សូម�បទនឲយ
េយងនូវ�ពះពរ�សស់�� ត។ សូមចកប់ង�ូរេសចក�ីេម�� ដល់េយង។ សូមកុំេមល
ពីអំេពបបរបស់េយងេឡយ។ អំេពបបរបស់េយងេ�ចន�ស់។ �ពះជមច ស់
សូមអតេ់ទសអំេពបបទងំេនះ។ សូមលុបបំបតប់បេនះេ  �ពះបិ�េអយ
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េហយសូមយកេយង�កក់នុង�ពះហសថ�ទង ់ េហយ—េហយពយបល ជំងឺរបស់
េយង និង—និងសម� ត�ពលឹងរបស់េយង នឹងសូមឲយវ ិ ញ ណរបស់េយង មន
សិរភីព ឱ�ពះជមច ស់ ែដលេយង�ចថ� យបងគំ េហយសរេសរ�ពះអងគ ដូចជ
កូនេកមងកំពុងែតរតេ់លងេ ជំុវញិផទះេ�យ�គនែ់តដឹងថ ឪពុកកំពុងែតេមល
េយង។ សូម ទទួលយកករអធិ�� នេនះ�ពះអមច ស់េអយ។
57 ឥឡូវេនះ គម ននរ�មន ក�់ច—�ចបក��យពី�ពះបនទូលបនេឡយ។
េយងដឹងថ េ�កយ៉ូ�ន បនេឃញេស វេ េ �ពះហសថរបស់�ទង ់ែដល បន
�កេ់ េលបល�័ងគ េហយគម ននរ�មន កេ់ �ថ នសួគ ៌ឬកេ៏ េលែផនដី ឬកេ៏
ែកបែផនដីែដលមនតៃម� េដមបយីកកណ� េស វេ េនះ េដមបេីបកេឡយ ឬកេ៏ធ�ឲយ
បត�់�េឡយ។ េហយមនេច មមយួេលចេឡង ែដលបនសម� ប ់ ចប�់ងំ
ពីកំេណ តពិភពេ�កមក។ េហយ�ទងគឺ់មនតៃម�។ េហយ�ទងប់នយកកណ�
េស វេ េនះ នឹងយក��េនះេចញ នឹងបនេបកកណ� េស វេ េនះេឡង។
អូ កូនេច មយងមកេ យបេ់នះ។ ឱ�ពះវរបិ� សូមេបកកណ� េនះដល់េយង
ដូចែដលេយង បនរងច់�ំទង ់េយងសូមអធិ�� នសំុេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊ ជ
កូនេច មៃន�ពះ។ �ែមន៉។
58 ខញុ ំ �តវបនេ�ជសេរ សយកេ យបេ់នះ ខគមពរីខ�ីមយួេ ទីេនះអស់រយៈេពល
បីសប� ហ៍មកេហយ។ ប៉ុែន�ជដំបូងខញុ ំចង�់នខគមពរីមយួ ឬកពី៏រពីកណ� បរសុិទធ
យ៉ូ�ន ជំពូកទី 11 ចបេ់ផ�មជមយួនឹងខ23។

�ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលេ នងថ៖ ប�ូននងនឹងរស់េឡងវញិ។

នងទូលេ �ពះអងគវញិថនងខញុ ំដឹងេហយ…េ ៃថងចុងេ�កយបំផុត
កល�មនុស��� បនឹ់ងរស់េឡងវញិ ប�ូននងខញុ ំកនឹ៏ងរស់ េឡងវញិ
ែដរ។

�ពះេយសូ៊មន�ពះបនទូលេ នងថ៖ ខញុ ំហនឹងេហយែដលេ�បស
មនុស�េ�យរស់េឡងវញិ…ខញុ ំនឹងផ�ល់េ�យេគមនជីវតិ។ អនក�
េជ េលខញុ ំ េទះបី�� បេ់ េហយកេ៏�យ កន៏ឹងបនរស់ជមនិខន។

រឯីអស់អនកែដលកំពុងែតមនជីវតិេ រស់ េហយេជ េលខញុ ំ មនិ�� ប់
េ�ះេឡយ េតនងេជ េសចក�ីេនះឬេទ?។
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នងម៉ថទូល�ពះអងគថ៖ បពិ�ត�ពះអមច ស់! ខញុ ំមច ស់េជ ថ �ពះអងគ
ពិតជ�ពះ�គិស� ជ�ពះបុ��របស់�ពះជមច ស់ េហយពិតជ�ពះអងគ
ែដល�តវយងមកកនុងពិភពេ�កេនះែមន!។

59 េហយស�មបេ់មេរ នេនះខញុ ំ ចងេ់�ប�ពះបនទូលទងំបីេនះ េតអនកេជ ករេនះ
ឬេទ?
60 ខញុ ំបន�នេរ ងមយួជយូរមកេហយ។ ខញុ ំគិតថ�ជេរ ង�បឌិត។ េហយខញុ ំ
គិតថ�គបអ់នកដឹកនទំងំអស់បន�នេរ ងេស វេ របស់េ�កដុកទរ័ អុីន �គ
� ំ(Dr. Ingraham) ជេស វេ ៃន—អនកអងគមច ស់ៃន�ពះដំ�ករ់បស់េស�ច�
វដី។ �ជេស វេ ដល៏�។ �គឺជ—ខញុ ំគិតថ�ពិត�បកដជបនេបះពុមពេហយ។
ខញុ ំចង ់ ឲយេស វេ េនះេបះពុមពដូេចនះេហយ ខញុ ំ�ចែចកចយឲយេ កនុងចំេ�ម
មនុស�។
61 េហយ េ ទីេនះ ខញុ ំបនកំពុងែត�នេរ ងខ�ីមយួទកទ់ងនឹងេ�ក��រ
េហយ នឹង�ពះេយសូ៊ នងម៉រ ី េហយនឹងនងម៉ថ ែដលជបងប�ូន�សីរបស់
េ�ក��រ។ េហយខញុ ំបនកំពុងែត�នេ កែន�ងែដល �ពះេយសូ៊បនគងេ់
ខញុ ំេជ  ជមយួនងម៉ថ នឹងម៉រ។ី ពួកេគទងំពីរជេកមង�សីជនជតិេហេ�ពដគ៏ួរឲយ
�ស�ញ់។ េហយ��រកំពុងែតេរ ន នឹងហ�ឹក�តេ់ដមបកី� យជអនកនិពនធ
េ ឯ �ពះវ�ិរ សរេសរចបបស់�មបព់ួកសងឃទងំអស់េនះ។
62 េហយ �ពះេយសូ៊មនករ�បកបដល៏� ជពិេសសជមយួេ�ក��រ។
េ េពលេយង�នកណ� េស វេ  ែដលជកែន�ង�ពះេយសូ៊បនយងេ ផទះរបស់
ពួកេគ េហយនងម៉ថ គឺបនពនយេពលបន�ិចបន�ួចអំពីករ�� បពី់�ពះបនទូល
របស់�ទង ់ ប៉ុែន�នង�តវែតេរ បចំម�ូបេពល�ង ច នឹងេរ បចំ តុ ឲយរចួ�ល់ប៉ុែន�នង
ម៉របីនអងគុយេ េទ ប�ពះបទរបស់�ទង។់ េហយ�ពះេយសូ៊ បនមនបនទូលថ
ម៉របីនេ�ជសេរ សករដល៏�េហយ។
63 េហយបនទ បម់ក េយង�តវបន�បបឲ់យដឹងថេ�ក��រ គឺជមន កែ់ដល
បនន�ំពះេយសូ៊ េ កនេ់�កយ៉ូ�ន េ កនុង�ចេ់រ ងៃនេស វេ របស់េ�ក
ដុកទរ័ អុីន �ក � ំ េហយ…េ កនុង អងគមច ស់ៃន�ពះដំ�ករ់បស់េស�ច�វឌី។
េទះជយ៉ង�កេ៏�យ �បែហលជមនិពិត�បកដេទ ខញុ ំមនិបនដឹងចបស់េទ
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ប៉ុែន�ខញុ ំ�គនែ់តដឹងពី�បវតិ�ិរបស់�តិចតួច ប៉ុែន� �ទងម់នបំណងហឫទយ័�ន កេ់
ជមយួពួកេគ។
64 ឥឡូវេនះ េយងបនកំពុងែតេរ នអំពីករយងមកសប� ហ៍មុនេនះ ែដល
�ពះេយសូ៊បនមនបនទូលេ កនុងកណ� បរសុិទធយ៉ូ�នជំពូកទី5:ខ19 “ខញុ ំ…
�ពះបុ��ពុំ�ចេធ�អ�ីេ�យ�ពះអងគផទ ល់បនេឡយ គឺ�ពះបុ��េធ�ែតកិចចករ�
ែដល�ទងប់នេឃញ�ពះបិ�េធ� ប៉ុេ�� ះ។ កិចចករអ�ីែដល�ពះបិ�េធ� �ពះបុ��
កេ៏ធ�កិចចករេនះែដរ។” េឃញេទ? “េតកិចចករអ�ីែដល�ទងទ់តេឃញពី�ពះវរបិ�
កំពុងែតេធ�។”
65 ដូេចនះេហយ េដមបេីធ�ឲយេរ ងេនះក� យជេរ ងពិត�បកដ �ពះវរបិ� ជ�ពះ
ជ មច ស់បនមនបនទូលេ កន�់ពះ�ជបុ��របស់�ទង ់ គឺ�ពះេយសូ៊ េហយមន
បនទូលថ “មតិ�របស់អនក��រ នឹង�តវ�� ប ់ ប៉ុែន��ស�មបជ់ករល�វញិ ដូេចនះ
អនក�តវចកេចញពីផទះ។ េ ឲយឆង យ េ�យេ�ពះករេនះនឹងសំុអនកឲយអធិ�� ន
ស�មបគ់តឬ់កេ៏ធ�ឲយគតជ់េឡងវញិ េហយ—េហយខញុ ំមនិចងឲ់យអនកេធ� ករែបប
េនះេឡយ។” �បសិនេបអនកបនេមលេរ ងេនះដូចែដលេយងបន�នមកជមយួ
អនកនឹងេឃញ�េកតេឡងេ កនេ់រ ងដពិ៏តៃនករេនះ។ ដូចេនះ �ពះេយសូ៊ពុំ
មនករ�ម�បម ឬកអ៏�ីមយួេឡយ �ទង�់គនែ់តយងេ ឆង យពីផទះ េហយយង
េ កនក់ែន�ង�មយួ �ទងម់និបនយងមកេ េពលយបេ់នះ េឡយ។ េហយ
�ទងប់នយងេ កនទី់�កងមយួេផ�ងេទ ត។ េហយភ� មេនះ េពល�ពះេយសូ៊
បនយងេចញពីផទះ បនទ បម់កប � កចូ៏លមកដល់។
66 េហយ េ េពល�ពះេយសូ៊យងេចញពីផទះរបស់អនក ប � គឺនឹងេលចេចញ
មក។ សូមចងចថំ េ េពល�ទងយ់ងេចញពីផទះរបស់អនក ប � គឺនឹងេកត
មនេឡង។ េ េពលអនកចូលរមួេ កនុងសងគម េហយ�គបយ៉់ងកំពុងដំេណ រករ
េ កនុង�កមជំនំុរបស់អនកយ៉ងល� ដូចជសីុ�ងំរគិីនែបក៊េឃដប�់បមំយួ�ជងដធ៏ំ
អុីចឹង េហយអនកបន�ក�់ពះេយសូ៊ឲយេ ខងេ�ក េ េពល �ពះេយសូ៊បនយង
េចញពី�កមជំនំុរបស់អនក ប � កេ៏ធ�ដំេណ រមក។ ហនឹងេហយ េ េពល�ពះេយសូ៊
ចកេចញពីនិកយ ពួកេគបន�ក�់ទងេ់ មខ ងេហយនិយយថ “ល� ឥឡូវេយង
�គនែ់តកំុេជ េរ ងទងំេនះ ��ច�តវពិត” េហយអនកទទួលេ អ�ីមយួេផ�ងេទ ត
ប � នឹងេលចេឡង។ ចងចពីំករេនះ។
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67 រលឹំក ខញុ ំពីេរ ងរបស់�ពះេយសូ៊ ែដលបនរកេឃញេ កនុងកណ� គមពរី លូក។
អនកដឹងេទ កល�ទងេ់ វយ័ �បែហលជ១២ឆន  ំ �បជជនរបស់�ទង ់ បនន�ំទង់
េ ជទម� បស់�មបឆ់ន នំីមយួៗេ កនពិ់ធីបុណយៃថងទី�សិប។ េហយ ខណៈ
េពលពួកេគេ កនុងទី�កងេយរ�ូឡឹម េ បុណយៃថងទី�សិប េហយ នឹងមន
េពលសបបយរកី�យ េយងបនេឃញេរ ងេនះេ កនុង�ពះគមពរី ែដលពួក េគបន
េចញេ បីៃថងេ�យពំុមន�ទង។់ េហយពួកេគបនគិតថ�គនែ់តទទួល យក�
េដមបទីទួលបនផល ែដល�ពះេយសូ៊បនគងេ់ កនុងចំេ�មញតិ សន� នរបស់
ពួកេគ។ ឥឡូវេនះ េយងមនិ�ចេធ�ែបបេនះេឡយ។ េ េពលពួកេគ មកជួប
ញតិសន� នរបស់ពួកេគ េដមបជីួប ែត�ទងម់និគងេ់ ទីេនះេទ។
68 េហយ េយងមនិ�ចអត�់ទនឹំងទទួលយកករេនះបនេទ េ�យេ�ពះ េយង
ជពួកនិកយ�បេតស�ង ់បទីស� �ពីសប៊េីធេរ ន េហយ�បវត�ិ របស់ពួកេយង េហយ
បុព�បុរសរបស់េយង គឺជអនកមនជំេន រងឹម ំេយង�គនែ់ត ទទួលយក� ស�មប់
ករល� �ពះេយសូ៊គឺគងេ់ ជមយួេយង។ េយងមនិ�ចេធ� ែបបេនះេទ។ េយង�តវ
មនមនទំនកទ់ំនងជមយួ �ទងជ់េរ ង �ល់ៃថង នឹង�គបន់ទី។ អូ ខញុ ំ �ស�ញ់
ករេនះ។
69 ខញុ ំ ចងប់នអ�ីែដលជ�ពះឥឡូវេនះ។ អ�ីែដលឪពុកម� យរបស់ខញុ ំមន អ�ីែដល
បុព�បុរសខញុ ំមនគឺពិតជអ�ច រយ�ស់។ ប៉ុែន�អ�ីពួកគតម់នគឺពិត ជល��ស់។
ខញុ ំគិតថេយងសថិតេ េលផ�ូវដល៏��បេសរ។
70 ចូរេយងេមលថ�ទងជ់អ�ីៃថងេនះ។ ខញុ ំមនិចង�់កេឡកេមលេ�កយ េហយ
េឃញអ�ីែដលេ�ក ម៉ូឌី(Moody) បនេធ� េ�យេ�ពះេយងបន សថិតេ េលផ�ូវ
ដល៏��បេសរ ជងេ�ក ម៉ូឌីេហយ។ ប � ជមយួនឹង�កមជំនុំរបស់េយង េយង
�កេឡកេមលេ វញិ នឹងនិយយថ “បទ សូមេមលអ�ីែដលេ�ក ចន េវស�ី
(John Wesley) បននិយយ េតមនអ�ីេផ�ងេទ តែដលអនកដៃទបន និយយ។”
េនះគឺជេហតុផលវទិយ� ស� គឺសថិតេ េលផ�ូវដ�៏បេសរេ កនុង វស័ិយរបស់
ពួកេគ ជជងវស័ិយ�សនេ េទ ត។
71 ទីេនះកលបីរយឆន មំុន អនកវទិយ� ស�ជនជតិប�ងំមន កប់ន បង� ញថ
�បសិនេបអនកទទួលបនេលប នរហូតដល់៣៥ម៉យកនុងមយួេម៉ង កម� ងំទំនញ
នឹងទញយកអនកេចញពីែផនដី។ អនកគិតថវទិយ� ស�នឹងសំេ េ រក
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អតីតកលេ ៃថងេនះឬេទ? ពួកេគមនេលប នដល់េ ១៩០០ម៉យ កនុងមយួ
េម៉ង េហយេ ែតបន�េ មុខេទ ត។ ពួកេគកំពុងែតរញុេឆព ះេ មុខ កំពុងសម�ងឹ
េ មុខ។ ប៉ុែន�េយងចង�់កេឡកេ េមលអតីតកល េហយេឃញពីអ�ីែដលេ�ក
ម៉ូឌី េ�ក �នឃី (Sankey) េ�ក ហ�ីនី (Finney) ណក់ (Knox) ខលវនី
(Calvin) បននិយយពីអ�ីអស់ទងំេនះ។ អ�ីែដលពួកគតប់ននិយយគឺពិតជ
�តឹម�តវ។ េនះគឺស�មប�់យុកលរបស់ពួកេគ ប៉ុែន�េយងគឺកំពុងែតបន�។
72 េ�ក�របស់ខញុ ំ បនជិះេ េលរេទះេគមយួ។ ខញុ ំកំពុងែតេបក�នហ�ដវ៨ី។
កូន�បសរបស់ខញុ ំ នឹងេបកយន�េ�ះ�បតិកមម។ េនះេយងកំពុងែតបន�េ មុខ។
េនះគឺជអ�ីែដល�សនគួរែតែបបេនះ។ ករយងមករបស់�ពះជ មច ស់គឺេ
ជិតបេងកយ។ �កមជំនំុគួរែតេឆព ះេ មុខេ�យកម� ងំរបស់ពួកេគ។ វទិយ� ស�
�ច�គនែ់តេឡងខពស់ប៉ុណ�ឹ ង េហយបនទ បម់ក��តវធ� កចុ់ះមកវញិ ប៉ុែន� េយង
ធនធនែដលមនិបនយកមកេ�ប ែដលមនិធ� បប់នបះ៉ពល់ ៃនអំ�ច េ�យ
មនិកំណតៃ់ន�ពះជមច ស់ ែដលេយងគួរែតេឆព ះេ មុខជមយួ នឹងអំ�ច េនះ។
េយងកំពុងែតរស់េ រយៈចមង យមយួ�នម៉យ េ�កមអភយ័ឯកសិទធិ របស់េយង
េ យបេ់នះ ជឯកសិទធិៃន�គិស�បរស័ិទ េដមបសីបបយរកី�យ។ ខញុ ំមន �រមមណ៍
េអ នខម ស់េ�យខ�ួនរបស់ខញុ ំ េ េពលខញុ ំេមលេ ទីេនះ េហយេឃញ �ថ បន័
ជេ�ចន ជំងឺ នឹងប � ជេ�ចនកំពុងមនេ េពលេនះ។ �កមជំនំុរបស់ េយងគួរែត
េដរេចញេ ពយបលអនកជំងឺ េ�បសអនក�� បឲ់យរស់េឡងវញិ បេណ� ញវ ិ ញ ណ
��កក ់បេងកតស ញ  នឹង ករអ�ច រយ េធ�ឲយពិភពេ�កទងំមូល ដឹងថ�ពះេយសូ៊
�គិស�មន�ពះជមនគងេ់ ។ េនះេហយគឺជអ�ីែដលេយង�តវែត េធ�។
73 េហតុអ�ី អនកនិយយថ “េ�ក ម៉ូឌីមនិ…” េ�កម៉ូឌី មនិបនរស់េ
សព�ៃថងេនះេទ។ �តវេហយ។ េយងកំពុងែតរស់េ ជមយួនឹងករយង មករបស់
�ពះជមច ស់។ េហយេយង�គនែ់តទទួលយក�េដមបជីផល�បេយជន ៍ ែដល
�ទងគឺ់ជ�គ�ររបស់េយងែដរ។ ប៉ុែន�ៃថងេ�កយមកេទ តេ េពល �កមជំទស់
បនែស�ងរកករពិតពីេ�ក �គ � ំ (Graham) េយងបនរកេឃញថ គតគឺ់
មនិបនជប�់ចញ់តិជមយួេយងេទ។
74 េតកែន�ង� អនកបនែស�ងរកគតេ់ឃញ? កែន�ង�—កែន�ងែដលពួកេគ
បនរកេឃញ�ពះេយសូ៊? កែន�ង�ែដលពួកេគចកេចញពី�ទង។់ េតកែន�ង�
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ែដលពួកេគចកេចញពី�ទង។់ េ ឯពិធីបុណយៃថងទី�សិប។ េតេ កែន�ង�
េយងចកេចញពី�ពះេយសូ៊ េតកែន�ង�ជ�កមជំនំុ? េ ឯពិធីបុណយទី�
សិប។ េ េពលេយងចកេចញឆង យពីេពលដយូ៏រលុងេនះៃនអំ�ចេពនេត
កុស� េហយនឹងពិធីបុណយទី�សិប េយងេដេចញពី�ពះេយសូ៊រចួេ េហយ។
េនះជ ករពិតេហយសម� ញ់។ េយងកំពុងែតរស់េ េ�កមអភយ័ឯកសិទធិ របស់
េយង។ ហនឹងេហយ។
75 ពួកេគ បនចកេចញពី�ទងេ់ ឯបុណយៃថងទី�សិប េហយ�គឺជកែន�ងែត
មយួគតែ់ដល ពួកនិកយ�បេតស�ង ់បទីស �បីសប៊េីធេរ ន និងេពនេតកុស�ែដល
នឹង�ច រក�ទងេ់ឃញគឺ�តឡបេ់ កែន�ង ែដលពួកេគចកេចញពី�ទងវ់ញិ។
េតេសចក�ីអំណររបស់�ពះ�ពះជមច ស់េ ឯ�? េតអំ�ចរបស់�ពះជមច ស់
េ កែន�ង�? �កមជំនុំសួរេ ៃថងេនះ “េត—េតមនអ�ីបនេកតេឡងចំេពះ�ពះ
េ កនុង�បវត�ិ� ស�?” �ទងគឺ់កំពុងែតរងច់�ំបជជន របស់�ទង ់ េដមបេី �ទងឲ់យ
យងមកេ�យវ ិ ញ ណ។ ប៉ុែន�…
76 េយងមនិបនេធ�ករេនះ�មរយៈនិកយេឡយ។ េយងមនិ�ចេធ��េ�កម
ចិត�� ស�េឡយ។ េយងមនិ�ចេធ��េ�កមនព�ន�� ស�េឡយ ឬកេ៏យងមនិ
�ច េធ��ជមយួនឹងចំេនះដឹងបនេទ។ េយងែញកខ�ួនរបស់េយង ែញកខ�ួនរបស់
េយង។ េយងមនិបនែញកេចញេទ។ េយងគឺជមនុស�ែតមយួេ  កនុង�ពះេយសូ៊
�គិស�។ េយងគឺែតមយួេ កនុង�ពះ�គិស� េហយករកំណតរ់បស់េយង នឹងមនិធ� ប់
េធ�ករេនះេឡយ។ ករកំណតេ់ល នយ៉ង� �កម៏និ�ចេធ�ករេនះ បនែដរ។ ចំ
េនះដឹងរបស់េយង គឺជឧបសគគដធ៏ំបំផុតៃនដំណឹងល�ែដលមន គឺជចំេនះដឹង។
77 អ�ីែដលេយង�តវករគឺមនិែមនជចំេនះដឹងេនះេទ។ េយង�តវករអំ�ច
េច��  េហយនឹងករបង� ញ ៃន�ពះដប៏រសុិទធមកវញិេ កនុង�កមជំនំុ េដមបបីង� ញ
ពីអំ�ចេនះ។ �ពះេយសូ៊មនិធ� បម់នបនទូលថ “ចូរនគំន េ �គបទ់ីកែន�ងកនុង
ពិភពេ�ក េហយេហយបេ�ង ន។” �ទងម់និធ� បម់នបនទូលថ “ចូរនគំន េ
�គប ់ ទីកែន�ងកនុងពិភពេ�ក េហយេធ�…” �ទងម់នបនទូលថ “ចូរនគំន េ �គប់
ទីកែន�ងកនុងពិភពេ�ក េហយ�បកសដំណឹងល�ដល់មនុស�េ�កទងំអស់
ចុះ។” េហយ ដំណឹងល�គឺ�តវែតបង� ញពីអំ�ចៃន�ពះដប៏រសុិទធ គឺជករេ�បស
ឲយរស់េឡងវញិ។ េយងេ ែតសថិតេ ចមង យមយួ�នម៉យ ខ�ីជងចមង យៃន
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កែន�ងែដលេយងគួរេ េ េទ ត។ សូមឲយេយងបន�េឆព ះេ មុខេទ ត។ ចូរេយង
�តឡបេ់ េ�កយវញិ ជកែន�ងែដលេយងបនចកេចញពី�ទងេ់ ឯពិធីបុណយ ទី
�សិប។
78 �ពះេយសូ៊ បនមនបនទូលេ កនុងយ៉ូ�នថ ខញុ ំេជ  ជំពូកទី១៥ �ទងប់ន
មនបនទូលថ “ខញុ ំហនឹងេហយជេដមទំពងំបយជូរដពិ៏តអនកគឺជែមក។” េហយ
ឥឡូវេនះ �បសិនេប េដមទំពងំបយជូរេនះបនបេងកតែមកជេលកដំបូង េហយ
ែមកេនះបនសរេសរពីកណ� គមពរីកិចចករ ែមកទីពីនឹងសរេសរជកណ� កិចច ករ
មយួេទ ត។ ែមកទីបីនឹងសរេសរជកណ� កិចចករមយួេទ ត។ េហយ�គបែ់មក
ទងំអស់ែដលបេងកតេចញមកពីេដមទំពងំបយជូរ នឹងដូចគន េ នឹងែមកទីមយួ
ែដរ។
79 ឥឡូវេនះ អនក�ចបំេ ែខនង េយងដឹងែបបេនះ។ ខញុ ំធ� បប់នេឃញេដមេឈ
មយួរមួជមយួនឹងែផ�ែដលមន�បបីំ�បេភទខុសៗគន េ េល�។ ខញុ ំធ� បប់នេឃញ
េដម�កចមយួ មនែផ�ទំពងំបយជូរ េហយមនែផ��កច េហយនឹងែផ�េផ�ងេទ ត
េ េល� ប៉ុែន��បន�បមូលផ�ុ ំែតមយួ។
80 េនះគឺ ជអ�ីែដលជប � េ សព�ៃថងេនះ។ េយងមនព�ងងកនុងគំនិតរបស់
េយង ព�ងងកនុងនិកយរបស់េយង ប៉ុែន��បសិនេបេដមេឈេនះធ� បប់នបេងកត
ែផ�ៃនេដមទំពងំបយជូរ េ�យខ�ួន�ផទ ល់ ��បែហលជដូចេ នឹងេដមេឈពី
ដំបូងែដលបនបេងកតជមយួ�។ �េលលូយ៉! អូ �កមជំនុំនឹង�យប ចូ លជ
មយួគន  ប៉ុែន�េយង�តវករអំ�ចៃន�បភពេដម។ េយង�តវករ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
អំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ ៃន�ពះេយសូ៊�គិស�។ េនះគឺជអ�ីែដល�ទងប់នមន
បនទូល�បបេ់យងេធ�។
81 “ខញុ ំ គឺជេដមទំពងំបយជូរ អនកគឺជែមក។” �បសិនេបេដមទំពងំបយជូរ
បេងកតផលែផ�ជមយួចេងក ម េហយ�ជទំពងំបយជូរ ែដលមនពណ៌េខ វដ៏
�សស់�� ត េដមទំពងំបយជូរមយួេទ តនឹងបេងកតផលជែផ�ទំពងំបយជូរែដល
មន ពណ៌េខ វដ�៏សស់�� តេ េលេដម�។ �បសិនេបេដមទំពងំ បយជូរ ទីមយួ
បេងកតែផ�មក េហយបនេ�កមករបះ៉ពល់េ�យ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េហយពួក�
បនេធ�ករអ�ច រយ និងទីសមគ ល់ និងេបះ��េលទីបនទ ល់ របស់ ពួក�េ កន់
ពិភពេ�ក…េទះបីពួកេគជេ�ចនមនទីបនទ ល់ ជមយួនឹងឈមរបស់ពួកេគក៏
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ពួកេគបនេបះ��េលទីបនទ ល់របស់ពួក�ែដរ។ ពួកេគបនឆ�ង កតនូ់វេ�គះថន ក់
�គប�់បេភទកនុងករនដំំណឹងល�។ ពួកេគរងករឈចឺប ់ ពួកេគ�តវបនជនឈ់�ី
នឹង�តវបនេគ �កេ់ទស។ “េតេយង�តវែតនយំកផទះេ កន ់ �ថ នសួគែ៌ដល
មនែ�គតុបែតង�� ត ខណៈេពលែដលអនកេផ�ងេទ ត�បកួតគន  េដមបរីង� ន ់ និង
ករេបកេក� ងឆ�ងកតស់មុ�ទឈម?” េតេយងគិតរពឹំងថនឹងេធ�អ�ី? “ខញុ ំ�តវែត
�បយុទធ �បសិនេបខញុ ំ�តវេ�យ�ជយ។ �ពះជមច ស់សូមបែនថមករេលកទឹកចិត�ដល់
ខញុ ំ។” �បកដ�ស់។ េយងពិតជ�តវករ…
82 េយងមនិ�តវករនិកយថមីេឡយ។ េយងមនិ�តវករ�គរ�ពះវ�ិរថមី េឡយ។
អ�ីែដលេយង�តវករេ ៃថងេនះ គឺជេពលេវ�អតីតកលសមយ័កលពីមុន
ៃផទេមឃពណ៌េខ វ អំេពបប�តវសំ�ប ់ ករផុសផុលៃនេពនេតកុស� ែដល
បនេកតេឡងេ បុណយៃថងទី�សិប�តឡបម់កកន�់កមជំនំុ វញិ អំ�ចៃន
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបយីង�ពះេយសូ៊មក។
83 ជ�ពះៃន�បវត�ិ� ស�ែដលែតងែតេលចេឡងកនុងចលនសំខន់ៗ ។ េយង
�តវករ�។ េនះគឺជប � េ កនុង�កមជំនំុរបស់េយង បចចុបបននេនះ។ េយងកំពុងែត
សថិតេ ឆង យ ពីអតីតកលេហយ។ េយងកំពុងែតធ� កេ់ កនុងគំររូបស់េ�កីយ៍
េហយ។ ជបេណ� រៗ ពីមយួឆន េំ មយួឆន  ំ �កំពុង�� ប ់ បន�ិចម�ងៗ េហយនឹង
ថយចុះេ ៗ។
84 �គឺកំពុងេធ�ឲយេពលេវ�កនែ់តជិតមកដល់ឆប់ៗ ។ �ពះជមច ស់នឹងបនថយ
េពលេវ�យ៉ងពិត�បកដ េពលខញុ ំកំពុងែតឈរេ េលវទិិករ។ �ពះជមច ស់ នឹង
កតែ់មករបស់េដមេឈ េដមបឲីយ�បេងកតផលែផ�។ �ទងនឹ់ងកតកិ់ចចករេ�កីយ៍
េចញេ ៃថង�មយួ។ ដូចជករបតប់ងអ់ំ�ច ផ�ូវែដល�កមជំនុំបនកន�់ម
េ េ�កមេឈម ះៃន�សន។
85 េហយ េយងបនរកេឃញថ េ េពលែដល�ពះេយសូ៊បន ចកេចញ េ
េសចក�ី�� បប់នចូលមកដល់។ េពល�ពះេយសូ៊ចកេចញពី�កមជំនុំរបស់េយង
អំ�ច ៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធកច៏កេចញ ពី�កមជំនំុរបស់េយងែដរ �ពះវ ិ ញ ណ
បនចបេ់ផ�មថយចុះ—េហយ�� ប។់ េហយអស់មយួ រយៈ េពលមកនឹងគម នអ�ី
ជមយួនឹង�ពះវ ិ ញ ណេឡយ។ េពលេនះ េ េពល�ពះេយសូ៊បនយងចកេចញ
េ  េសចក�ី�� បប់នចូលមកដល់។ អូ �គឺជេពល ដក៏ម�ត�់ស់។
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86 េហយ ចំនថំ ពួកេគបនេង ងឆងល់ េហយពួកេគបនអធិ�� នឲយ �ពះយង
មក ប៉ុែន��ទងម់និបនយងមកេទ។ ពួកេគបនអធិ�� នេ កន�់ទង ់ ម�ងេទ ត
េហយ�ទងម់និបនយងមកេទ ប៉ុែន��ទង�់ជបពីកិចចករ ែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ �ទង់
�ជបេ យបេ់នះ ពីកិចចករែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ �មនិបនបត ់ បងេ់ ជមយួនឹង
�ទងេ់ឡយ: �ទង�់ជបដឹងយ៉ងពិត�បកដពីអ�ីែដល�ទងប់នកំណតេ់ដមបេីធ�។
�ទងនឹ់ងេលកមនុស�េឡងដូចែដលខញុ ំកំពុងឈរេ កនុង�ពះវ�ិរេនះ។ �ទងនឹ់ង
េលកមនុស�េឡងេ�យយល់ដល់�ពះនម�ទង ់ េចញពី�សនដ៍ៃ៏ទ។ �ទងនឹ់ង
េធ��។
87 �គឺជេពលេវ�របស់�សនយូ៍�េ ជិតបេងកយឥឡូវេនះ េហយនឹងជ
េពលៃន�សនដ៍ៃ៏ទ�តវប ច ប ់ ពីេ�ពះែតពួកេគបនអស់េពលេហយ។ ពួកេគ
បដិេសធ�ពះ�គិស� ពួកេគបដិេសធស ញ របស់ពួកេគ ពួកេគកំពុង បដិេសធអ�ីៗ
ទងំអស់ែដល�តវបនេគេ ថ ភពជ�ពះ េហយ�ក�់ថជ�បេភទៃនចំេណះ
ដឹង ឬជអំ�ចវ ិ ញ ណ��កក ់ េហយេធ�…ពួក�កំពុងែត �បមថ�ពះដប៏រសុិទធ
េហយេធ�ឲយពួកេគសថិតេ ឆង យពី�ពះជមច ស់។ េហយ�ពះ ជមច ស់នឹងនយំក
ចំនួនភគតិចេនះអស់មយួរយៈេពលេហយេលក� េឡងវញិេ កនុងអំ�ចៃន
�កមជំនំុ េហយបែង�រ�ពះវ ិ ញ ណេ កនជ់ន ជតិយូ� េហយនយំក�សន៍
ដៃ៏ទ�តឡបម់ក�កមជំនំុេដមវញិ។ ពិតជែបបេនះ។ �ទងគឺ់កំពុងែតេធ�កិចចករេនះ
េហយ។ អូ េធ�ដូចេម�ច េយងមកជិតចុងប ចបេ់ហយ។
88 �ពះេយសូ៊ �ទង�់ជប។ េហយបនទ បម់ក�ទងប់នមនបនទូលថ “��រជ
មតិ�សម� ញ់របស់េយងស�មន�លកេ់ េហយ។”
89 េហតុអ�ី ពួក�វក័គិតថគតក់ំពុងស�មន�ែតបន�ិចេទ។ “�បសិនេបគត់
ស�មន�លកដូ់េចនះ គតនឹ់ងបនជវញិមនិខន។”
90 ល� �ទងម់នបនទូលេ កនុង…ពកយសម�រីបស់ពួកេគ ដូេចនះេហយពួកេគ�ច
នឹងយល់បនពីអ�ីែដល�ទងប់នមនបនទូល “គតប់ន�� បេ់ េហយ ស�មបជ់
�បេយជនដ៍ល់អនក�ល់គន  ខញុ ំសបបយចិត� េ�យខញុ ំមនិបនេ ទីេនះ។” េឃញ
េទ? “ស�មបជ់�បេយជនដ៍ល់អនក�ល់គន  ខញុ ំសបបយចិត� េ�យខញុ ំមនិបន
េ ទីេនះ។” ពីេ�ពះពួកេគនឹងសំុឲយ�ទង—់ពយបល—ពយបលគត ់ ប៉ុែន��ទង់
បន �ជបថ �ទងម់និ�ចេធ�កិចចករេនះបនេឡយ េ�យេ�ពះនិមមតិគឺមនិទន់
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មកដល់េ េឡយេទ…បនទ បពី់រយៈេពលបនួៃថងមក�ទងប់ន�ជបថេនះគឺ ជ
េពលេវ�ែដល�ពះវរបិ�បន�បប�់ទង។់ អ�ច រយខ� ងំ�ស់ �ទងប់ន មន
បនទូលេ ឯផនូរ “បពិ�ត�ពះបិ� ទូលបងគំសូមអរ�ពះគុណ�ពះអងគ ែដល�ទង�់ពះ
ស�� បទូ់លបងគំ។ ប៉ុែន� ទូលបងគំទូល�ពះអងគដូេចនះ េដមបេី�យប�� ជនែដល
េ ជុំវញិទូលបងគំេជ ថ �ពះអងគពិតជបនចតទូ់លបងគំេ�យមកែមន។” េឃញ
េទ? �ទងប់ន�ជបពីកិចចករអ�ីែដល�ទងនឹ់ងេធ�។ �ទងប់នមនបនទូលថ “េហយ
ខញុ ំ�តវែតេ �ស់គតេ់�យភញ កេ់ឡងវញិ។”
91 ឥឡូវេនះ ខញុ ំ�ច�សៃមប៉នថ ផទះតូចគឺពិតជដួលរលំ។ របររកសីុ�តវបត់
បងទុ់កខេ�ក…អូ �គឺជករអ�ច រយ េ េពលអនកមនទុកខលំបក ឬក ៏មនចិត�ដ៏
េ�កេ  េហយបនទ បម់ក�ពះេយសូ៊ បនេលចេចញមក េ េពលេនះ េតពិត
េទ? ខញុ ំ�ច�សៃមេ៉ឃញថ នងម៉ថ ជ ស�ីតូចដ�៏សស់ �� តមន កជ់មយួនឹង
ៃសបបងំមុខរបស់នង េហយនងតូចម៉រ ី េហយពួកេគ កំពុងែតកនគ់ន េ�យ
និយយថ “េតេយងនឹងេធ�ដូចេម�ច? ឪពុក នឹងម� យរបស់េយងបន�� បប់ត់
អស់េហយ និងប�ូន�បសដជ៏ទី�ស�ញ់របស់ េយងេទ ត…េពលេនះ េយងបន
ចកេចញពី�កមជំនំុ េហយពួកេយងបន�ចេ់ចញពី ពួកេគ េហយេចញមកេដមប ី
េដរ�ម�ពះេយសូ៊ ៃនអនក�សក��ែរត៉។ េហយ�ទងប់នរញុេយងេចញេ
ឆង យនឹងបន�កេ់ចលេ កែន�ង�មយួ។”
92 ខញុ ំ �ចឭពីអនករះិគនចូ់លមក នឹងនិយយថ “េហ េត�ពះែដលជអនកេ�បស
ឲយជ ែដលជពយករៃីន�សកកលីេឡគងេ់ ឯ�? េត�ទងគ់ងេ់ ទី�េពល
េនះ? េឃញេទ េពលពិត�បកដមកដល់ឲយ�ទងេ់ធ�កិចចករេនះ ែត�ទងប់នយង
េចញេ បត។់” គឺែបបេនះេហយ។ េឃញេទ �ពះជមច ស់�គន ់ ែតសព��ពះទយ័
េធ�ែបបេនះ េ�យ�គនែ់តឲយមនុស� �គនែ់តឲយមនុស�បង� ញ ពួកេគជអ�ី
ហនឹងេហយ �គនែ់ត�កលបងពួកេគ េដមបេីឃញថេតពួកេគពិតជអ�ី។ �ទង់
បន�បទន�ពះពរដល់ពួកេគ។ �ទងេ់លចេចញមក �ទងប់ង� ញអងគ�ទង ់ ែណនំ
អងគ�ទងេ់ កនម់នុស� �គនែ់តចងេ់ឃញពី�បតិកមមតប របស់ពួកេគ �គនែ់តចង់
េឃញថេតពួកេគនឹងេធ�អ�ីអំពីករេនះ។
93 ឥឡូវេនះ េយងេឃញបនទ បពី់—ពីរបីៃថង បនួៃថងកន�ងផុតេ  ��រដគ៏ួរ ឲយ
�ណិតបន�� បេ់ហយ។ ពួកេគបនប ចុ ះសពរបស់គត។់ ៃថងទីពីរ ៃថងទីបី ៃថងទី
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បនួ…េពលេនះេតមននរ�មន កដឹ់ងថ នឹងមនករស�ុយរលួយេ រយៈ េពលបី
ៃថងេទ: ទីមយួ �ចមុះបន�ចេ់ចញពីៃផទមុខ។ េហយបនទ បម់ក ករស�ុយ រលួយ
បនចូលមក ដងកូវចបេ់ផ�មសីុ�ងកយ។ ពួកេគបនប ចុ ះគតេ់ កនុងដី �កថ់ម
ធំមយួេ ពីេលផនូរ ជកែន�ងែដលពួកេគបនប ចុ ះគត។់ េហយេ  េពលេនះ
េកមង�សីមន កប់នេចញមក នឹងលុតជងគងចុះេ ឯផនូរេហយែ�សកយំ។
94 េហយបនទ បពី់មយួរយៈេពលមក ដំណឹងល�បនផ�យេ ជុំវញិេនះ “�ពះ
េយសូ៊បនយងមកេហយ េយងបនេឃញ �ទងក់ំពុង េធ�ដំេណ រេ កនុងទី�កង។”
អូ េកមង�សី ម៉ថ ែដលបនឭពីករដូេចន ះ �បែហលជ ពនយេពលពីករេនះ
នងបនប ច ក ់ ពីអ�ីែដលនងបនេឃញ។ េ ទីេនះែដលនងបនមក។ នង
កំពុងែតមក�មផ�ូវរតេ់ចញមកែស�ងរកេមល។ ខញុ ំ�ចឮពីពួកេគមយួ ចំនួនេ
�មផ�ូវ និយយថ “បទ ខញុ ំគិតថអនកេពញចិត�េហយេពលេនះែដល�សន
របស់អនកែក�ងក� យ។” នង មនិបនេអេព នឹងពួកេគេឡយ េហយបនេដរេចញ
មកឆ�ងកតព់ួកអនករះិគនទ់ងំអស់។ នងបនេដរចុះមក រហូតទល់ែតនងបន
ជួប�ទង ់�បែហលជកំពុងែតអងគុយេ កែន�ងកច�់ជង។
95 េពលេនះ ��បែហលជ នង�តវែត…នង�តវែតមនសិទធិ េដមបសី�ីបេនទ ស
�ទង ់ េហយ—េហយនិយយសម��ី�កកេ់ កន�់ទង។់ េហតុអ�ីនង មនិរតេ់
េហយនិយយថ “េមេនះែនក េមលេនះែនក េមល។ �ទងគឺ់ជពយករ ី ជកូន
របស់�ពះជមច ស់។ េហតុអ�ីបនជ�ទងម់និយងមក េ េពលែដលេយង េ
�ទង។់ េហតុអ�ីេយងកំពុងែតេឃញករដឆ៏គួតេនះេ កនុងទី�កងនេពលេនះ។ េយង
បនចកេចញពី�ពះវ�ិររបស់េយង េដមបេីដរ�ម�ទង។់” �កបី់ដូចជ នង
មនសិទធិ។ ប៉ុែន�អនកដឹងេទ ដូចជអ�ីែដលខញុ ំបនអធិបបយជកូនេច ម នឹងជ
�ពប �បសិនេបេយងជេច ម ជេច មអស់សិទធិែដល�ទងម់ន។ �គឺជ សិទធិដ៏
ពិត�បកដ។ �ទងម់និបនទទួលបនអ�ីទងំអស់ ប៉ុែន�ជេច ម ដូេចនះេហយ �ទង់
�តវែតដកសិទធិេនះ។ េហយអនក�តវបនដកយកសិទធិទងំអស់ ែដលអនក ទទួល
បនេដមបបីេ�ម�ពះ។ េនះពិតជ�តវ�ស់។
96 ខញុ ំ កំពុងែតេ ពីេ�កយ ស�ីទងំេនះ េ �មផ�ូវពួកេគកំពុងែតពកស់េម� ក
បំពកច់ស់អនកដឹងេទ េហយពួកេគបននិយយថ “ល� េយង—េយងជជនជតិ
�េមរកិ។ េយង�ចេធ�អ�ីទងំអស់ែដលេយងចងេ់ធ�។”
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97 ខញុ ំ បននិយយថ “េនះគឺពិតជ�តឹម�តវ�ស់ប៉ុែន��បសិនេបេយងជេច ម
អនកនឹងបំពនសិទធិរបស់អនកេហយ។” ករជកប់រ ីេហយេ ែតបន�េធ�ករ ែបបេនះ
េនះគឺជេរ ង��កកប់ំផុត ែដល ស�ីមន កប់នេធ�ករេនះ។ េនះគឺពិតជ �តឹម�តវ
�ស់។
98 ស�ីមន កប់ននិយយមកកនខ់ញុ ំថដូចជមនិយូរប៉ុនម នេទ គតនិ់យយមក
កនខ់ញុ ំ “ប៉ុែន�ប�ូន�បស�បណ� ំ ពួកេគមនិបនផលិតសេម� កមពំកេ់ផ�ងេទ ត
េឡយ។”
99 ខញុ ំបននិយយថ “ប៉ុែន�ពួកេគេ ែតបន�បេងកតម៉សីុនេដរ េហយនឹងលក់
ផលិតផល។ គម នករេ�ះ�រ ស�មបក់រេនះេឡយ។” េនះគឺពិតជ�តឹម�តវ
�ស់។
100 ចូរចថំ ៃថងមយួ អនក�បែហលជេធ�ល�េ ទីេនះ េ កនប់�ីរបស់អនក ប៉ុែន�អនក
នឹងេឆ�យតបេ នឹងករ�ប�ពឹត� អំេពផិតកបតេ់�យពិត�បកដ�ស់: “អនក�
កេ៏�យ ែដលសម�ងឹេមល ស�ីេនះ េដមប�ីបថន ចងប់ននង បន�ប�ពឹត�ិអំេព
ផិតកបតក់នុងចិត�របស់េគរចួេ េហយ។”
101 េតមន ប � អ�ីជមយួនឹង ស�ី�ពះវ�ិរេពនេតកុស�សព�ៃថង គឺជអ�ីែដលខញុ ំ
កំពុងែតឆងល់។ េតអនកបនេចញឆង យពីែខ�គន�ងេនះេ�យរេប ប�។ េតម� យ
របស់អនកធ� បម់នសកែ់វង េ�យរេប ប� េហយៃថងេនះ ស�ីេ េពនេតកុស�
បនតុបែតងខ�ួនដូច�កមម៉ឌី�កស់ (Mardi Gras) េហយកត ់សករ់បស់ពួកេគ
េហយពកស់េម� កបំពកច់ស់តូចខ�ីមយួ ដូចែបបេនះ �គនែ់ត ដូចជចំែនក
សល់…េចញេ�កេហយកតេ់ ម េ �មទីធ� េ េពលរេស ល េ េពល�បសៗ
េដរកត ់ េតអនក�គ ល់ ស�ី ែដលអនកនឹងេឆ�យចំេពះករ�ប�ពឹត�ិអំេពផិតជមយួនឹង
បុរសទងំអស់េនះេទ? អនកតំ�ងឲយខ�ួនឯងស�មបប់ំណងែបបេនះ។ �គឺជ
វ ិ ញ ណ��កកេ់ កនុង �កមជំនំុ េហយនឹងេ េលមនុស� េហយពួកេគមនិបន
ដឹងពីករេនះេទ។ ពួកេគខ� កេ់ហយមនិបនដឹងពីករេនះេឡយ។ �គឺជករពិត។
102 �បែហលជ អនក�ចនិយយថ ខញុ ំមនិមនសិទធិកនុងករនិយយែបបេនះ
េទ េ�ពះខញុ ំជអនកផ�យដំណឹងល�។ បទ ខញុ ំខញុ ំ�តវែតេដរ�មករដឹកនរំបស់
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ទងំអស់េនះេហយែដលខញុ ំ�ចនិយយបន។ អនក…
�បសិនេបខញុ ំជួបអនក េ ៃថងជំនុំជំរះ ខញុ ំមនិទទួលខុស�តវករ�� បរ់បស់អនកេឡយ។
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សូមេចញឲយឆង យពីដីែដលេមលេ ដូចជ�រ�ងំ។ សូមេ ឲយឆង យពី�។ សូម
េ ឲយឆង យពីករេនះ។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថេត មន��ទូរទស�នប៍៉ុនម ន នកេ់ទ…អនក
មនិ បនេ ទីេនះេទ ជ��ទូរទស�នម៍ន ក ់ែតអនកគឺជកូន�សីរបស់�ពះ។

103 បនអធិបបយ េ កនុង�កមជំនុំរបស់�គគង� លមន កេ់ �ពឹកៃថងបនទ ប ់ អំពី
ទសករចំ�ស់មន ក ់ជេពលែដលេគលកព់ួកទសករ ពីយូរ �ស់មកេហយ។
េហយពួកេគធ� បប់នមក េហយទិញពួកេគេ េពលេដញៃថ�។ េហយ�បជជន
ពួកេគកំពុងែតមនករឈចឺប ់ យំេ�ក ពីេ�ពះែតទឹកដីកំេណ តរបស់ពួកេគ
ពួកេគមនិ�ច�តឡបេ់ វញិបនេទ។ េហយពួកេគ�តវបនេគ�យ។ េហយេគ
ទិញ ពួកេគ ដូចជអនកទិញរថយន�មយួអ ច ឹង ស�មបប់េ�មករអ�ីមយួ តៃម� និង
លកព់ួកេគែដល ជមនុស�។

104 េហយៃថងមយួ អនកទិញមន កប់នមកជមយួេជង�រចូលេ កនក់សិ�� នធំ
មយួ…ចំមក រធំជងមយួ។ េហយគតនិ់យយថ “េតអនកមនទសករលកប់៉ុនម ន
នក?់”

105 គតប់ននិយយថ “បទ ខញុ ំមនអនកខ�ះ�តវេ�ះដូរ។” ពួកេគបនពយយម
េឡងៃថ�។ យកពួកេគជម� យ ជឪពុក…�បសិនេប ស�ី ែដលគត�់តវេរ ប ករ
ជមយួគឺជ ស�ីទនេ់ខ�យ សូមយកបុរសែដលមនសុខភពល�ទងំេនះ េហយ
បន�ពូជជមយួពួកេគេ …ដូចជសត�េសះនិងសត�េផ�ងេទ ត។ មនិែមន ជ
េរ ង�តឹម�តវេទ។ �ពះជមច ស់បនបេងកតមនុស�។ មនុស�បេងកតទសករ។ �
មនិែមនជេរ ង�តឹម�តវេទកនុងករចបេ់ផ�ម មនិ�តវេ�ះេឡយ។ �ពះជមច ស់មនិ
មនបំណងហឫទយ័ឲយមនុស��មន ក ់ក� យជទសករេឡយ។ អតេ់ទ េ�ក។
េហយគម នេទ…ចូរេមលអ�ីែដលេកតមនេឡង។

106 បនទ បម់ក េ កនុងចំេ�មករទងំេនះ បុរសមន កេ់នះបននិយយថ “បទ
ខញុ ំចងទិ់ញពួកេគខ�ះ…” គតប់នកតស់មគ ល់បុរសេកមងមន កេ់ ទីេនះ។ ពួកេគ
មនិចបំច�់យគតេ់ឡយ។ ចងក របស់គតេ់ងបេឡង កបលេងបេឡង ដូចជ
សុភពបុរសមន កអ់ ច ឹង េដរជំុវញិ េហយអនកេជង�រេនះបននិយយថ “ខញុ ំចង់
ទិញគត។់”

107 គតប់ននិយយថ “ប៉ុែន�គតម់និែមនស�មបល់កេ់ទ។”
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108 គតប់ននិយយ “បទ េហតុអ�ី?” គតនិ់យយថ “េតគតជ់េ  �� យ
នយឬ?”
109 គតប់ននិយយថ “េនះ គតគ់ឺជទសករ។”
110 “បទ” គតប់ននិយយ “េហតុអ�ី? េតអនកចិ ច ឹមគតល់�ជង អនកទងំេនះ
ឬ?”
111 គតនិ់យយ “េទ គតប់រេិភគេ ទីេនះ េ កនុងផទះបយជ មយួនឹងអនក
ទងំេនះ។ គតគ់ឺជទសករ។”
112 គតនិ់យយ “េតអ�ីែដលេធ�ឲយបុរសមន កេ់នះ ខុសែប�កពីអនកដៃទ?”
113 េហយេ �� យនយ បននិយយថ “ខញុ ំកប៏នឆងល់យូរ �ស់មកេហយ
ប៉ុែន�ៃថងមយួខញុ ំបនរកេឃញ។ េ ទឹកដីកំេណ តេគ ឪពុករបស់ គតគឺ់ជេស�ច
ៃនកុលសមពន័ធ។ េហយេទះបីកុលសមពន័ធរបស់គតេ់ចញឆង យពីផទះកេ៏�យ គត់
េ ែតដឹងថគតគឺ់ជកូនេស�ចមយួអងគ េហយគតប់នេធ�ខ�ួនរបស់គត ់ ដូចជ
េស�ចមយួអងគ។” �បសិនេបករេនះ…�បសិនេបជនជតិេដម �េមរកិមន ក�់ច
ទទួលថឪពុករបស់គតគឺ់ជេស�ច េហយេ ទីេនះមនសមពន័ធមតិ�មន ក ់ េ
េលទឹកដីចែម�ក េ ែត�ចដឹងថឆ�ងកតស់មុ�ទ គតគឺ់ជកូនេស�ច េត ស�ីនិង
បុរស ទងំអស់េនះគួរេធ�ខ�ួនយ៉ងដូចេម�ចេ េពលអនកជកូន�បស នឹងកូន�សី
របស់�ពះជមច ស់? គឺេធ�ែបបេនះ។ ពិត�បកដ�ស់។ េធ�ខ�ួនរបស់េយង ឲយល�
សម� តខ�ួនរបស់េយង េហយេធ�ខ�ួនដូចជកូន�បស នឹងកូន�សីៃន�ពះជមច ស់។
មនិថជលកខខណ� អ�ីេឡយ។
114 េយងមកដល់េនះ។ អូ េកមងតូចម៉ថ មកេ�យកររត។់ នងេមល េ ដូចជ
នង—មនមេធយបយេដមបនិីយយអ�ីមយួ�បឆងំនឹង�ទង។់ “េហតុអ�ីបន ជ
�ទងម់និមកជួបជមយួនឹងប�ូន�បសខញុ ំ? ចូរទតេមលពីអ�ីែដលពួកេយងេធ�េ កន់
�ទង ់ េហយ�ទងប់នេធ�ឲយពួកេយងធ� កចុ់ះ។” បទ �បសិនេបនងបននិយយ
ែបបេនះ េរ ងេនះនឹងមនិប ចបេ់ឡយ។ អតេ់ទ។ �គឺជផ�ូវែដលអនក�ចខិត
ជិតេ អំេ�យទនភពជ�ពះរបស់�ពះជមច ស់។ �បសិនេប �ពះជមច ស់បន
�បទនអំេ�យដល់អនក អនក�តវែតទទួលយក�។ �បសិន េបអនកធ� បរ់ពឹំងថ
នឹងទទួលបនអ�ីមយួពីករេនះ អនក�តវែតខិតជិតេ របស់េនះ �តវេទ។ េហយម៉
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ថ បនដឹងរចួេហយ។ នង�បែហលជ បន�ន អំពី ស�ីអភជិនមន ក ់េហយនឹង
កូនរបស់នង។ េហយនង…�បសិនេប ស�ីអភជិន មន កេ់នះដឹងថ �ពះជមច ស់
គងេ់ ជមយួេ�កេអលីយ៉ េត�ទងគ់ងេ់ ជមយួ នឹង�ពះេយសូ៊ខ� ងំយ៉ង�
េ េទ ត? �បកដ�ស់។

115 ដូេចនះេហយ នងបនេ ជិត�ទងយ៉់ង�តឹម�តវ។ នងបនរតម់ក េហយ
�កបចុះេ ទបបទ�ទង។់ ខញុ ំេពញចិត�នឹងករែបបេនះ! �កបចុះេ  �ពះបទ
របស់�ទង ់ េហយនិយយថ “�ពះជមច ស់…” េនះគឺជេគរមយនមដ ៏ �តឹម�តវ
របស់�ទង។់ េនះេហយគឺជអ�ី។ �ទងគឺ់ជ�ពះជមច ស់របស់នង។ “�ពះជមច ស់
�បសិនេប�ពះអងគបនគងេ់ ទីេនះ ប�ូន�បសរបស់ខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។”

116 អូ ខញុ ំេអយ! អូ ខញុ ំ �ច�គនែ់ត�សៃមេ៉ឃញ�ពះហឫទយ័ដអ៏�ច រយរបស់ �ទង់
ដូចែដល�ទងប់នេមលេ កន់ ស�ី�� តមន កេ់នះ ទឹកែភនកបនធ� កចុ់ះពីថព ល់
របស់នង។ េហយនិយយថ “�ពះជមច ស់ �បសិនេប�ពះអងគបនគងេ់  ទីេនះ
ប�ូន�បសរបស់ខញុ ំនឹងមនិ�� បេ់ឡយ។” េមលអ�ីែដលនងបននិយយ។ “ប៉ុែន�
េទះបីឥឡូវេនះ�ពះអមច ស់ េទះជគត�់� បក់េ៏�យ េទះបីជដងកូវសីុ�ងកយ
របស់គតក់េ៏�យ េទះបីជឥឡូវេនះេប�ទងសំុ់អ�ីពី�ពះជមច ស់េនះ�ពះអងគនឹង
�បទនេ�យមនិខន។”

117 អូ េនះគឺជករសមង ត។់ អនក�ចនិយយបនថ “ខញុ ំបនឆ�ងកត�់គបម់នទី
េពទយ។ �គេពទយបននិយយថខញុ ំនឹង�តវ�� ប ់ េទះបីជេពលេនះ �ពះជមច ស់…
ខញុ ំបនពិករេ�យ�ររ�កសន� ក ់ ខញុ ំមនិ�ចេធ�ចលនបនេទ េទះបីជ
េពលេនះ �ពះជមច ស់…”

118 េកមងតូចមន កេ់នះ មនទឹកដកេ់ កនុងកបលធំ�ស់ កលពីយបម់ុញិ។
គម នអ�ីែដលអនកេធ�បនេឡយ។ �បនរកី�ល�លេឡង េហយបនបះ៉ទងគិច
កបលរបស់កូនតូចេនះេហយបន�� បេ់ ។ “េទះបីជឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់…”
�ទងេ់ ែតជ�ពះជមច ស់ដែដល។ �ទងេ់ ែតជ�ពះអមច ស់ដែដល។ “េទះបីជ
ឥឡូវេនះ �ពះជមច ស់…” េហយ�ទងគ់ងេ់ ខង�� ំ�ពះហស�របស់�ពះជមច ស់ដ៏
មន�ពះេច��  េធ�ករសំុអតេ់ទស�គបេ់រ ង េយងបន�បកសែដល�ទងប់នេធ�
ស�មបេ់យង។
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119 ឥឡូវ ខញុ ំមន�រមមណ៍ជ�សន។ �បកដ�ស់។ អនកនឹងេ ខញុ ំថជអនក
�បមូលផ�ុ ំជំេន េ�យបរសុិទធ ដូេចនះេហយ អនក�ចចបេ់ផ�ម េហយទទួលយក�
បនែដរ។
120 ដូេចនះេហយ �ពះអងគេអយ “េទះបីជឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់ េប�ទងសំុ់អ�ីពី�ពះ
�ពះអងគនឹង�បទនេ�យមនិខន។”
121 �ពះេយសូ៊មនបនទូលថ “អ�ីៗែដលអនក�ល់គន ទូលសូម�ពះវរម�ិកនុងនមខញុ ំ
ខញុ ំនឹងេធ�កិចចករេនះជមនិខន។”
122 “ប៉ុែន� ឥឡូវេនះ នងខញុ ំដឹងថេបេ�កសំុអ�ីពី�ពះជមច ស់កេ៏�យ �ពះអងគ
មុខជនឹង�បទនេ�យមនិខន។” អូ េនះ�បែហលជអ�ីែដលបនផ� ស់ប�ូរេ កនុង
�ពះហឫទយ័ដអ៏�ច រយរបស់�ទង។់
123 �ទងប់នមនបនទូលថ “ប�ូននងនឹងរស់េឡងវញិ។”
124 នងនិយយថ “ចស �ពះអមច ស់។ ប�ូនរបស់ខញុ ំនឹងមន ជីវតិរស់េឡងវញិ។
គតគឺ់ជេកមងល�។ គតនឹ់ងរស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយបំផុត។” ពួក�សន៍
យូ�េជ េលកររស់េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។ “ប�ូនរបស់ខញុ ំនឹងមនជីវតិរស់
េឡងវញិេ ៃថងចុងេ�កយ។”
125 េមលមក�ទង។់ �ទងប់នរញុអងគ�ទងេ់ ជិត។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំជ
េសចក�ីរស់េឡងវញិនិងជជីវតិ។” អូ ខញុ ំេអយ។ មនិមនមនុស��មន ក�៊់ន
និយយែបបេនះេឡយពីមុន។ គម ននរ�មន ក�់ចនិយយពីករេនះបនេទ ត
េទ។ �ទងែ់តមយួអងគគតែ់ដលមនបនទូលពីករេនះ។�ពះជមច ស់មនបនទូលថ “ខញុ ំ
ជេសចក�ីរស់េឡងវញិនិងជជីវតិ។” “អនក�េជ េលខញុ ំ េទះបី�� បេ់ េហយក៏
នឹងរស់េឡងវញិែដរ។ េហយអនក�ែដលរស់េ និងេជ េលខញុ ំ នឹងមនិ�� ប់
េឡយ។ េតអនកេជ  ករេនះេទ?”
126 នងនិយយ “�តវេហយ�ពះអមច ស់។” អូ នងបនដឹងេហយថ មនអ�ីមយួ
នឹងេកតេឡង។ �តវែតេកតេឡង។
127 េ េពល ជំេន េកតេចញពីេសចក�ីេ�ម ះ�តង ់ នឹងបនជួប�ពះជមច ស់
បនទ បម់ក េរ ងេនះនឹងរមួប ចូ លគន ដូចករេនះ។ មនអ�ីមយួ�តវែតេកតេឡង។
ខញុ ំសូម ផ� េំ បងប�ូនទងំអស់េ យបេ់នះេ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស� សូមឲយ
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ជំេន របស់អនកភជ បទ់ំនកទ់ំនងជមយួ�ពះជមច ស់ ែបបដូចេនះ េ កនុងរយៈេពល
ពីរបីនទី េយងនឹងមនបុណយៃថងទី�សិបម�ងេទ ត។ ពួកេគនឹងរកករបំែបកករ
រកីផុសផុលេ កនុងទី�កងេនះ មនិមនសមតថកិចច�គប�់គនក់នុង�បេទសនឹងប ឈប់
ពួកេគេឡយ។ �តវេហយ។ នឹងមនកររកីផុសផុលេឡង។ “េទះបីឥឡូវេនះ
កេ៏�យ�ពះអមច ស់េអយ…”
128 “បពិ�ត�ពះជមច ស់ េយងយល់ចបស់េហយទុកេចលករេនះ េយងបន
េធ�ករេនះ េហយករេនះ។” ខញុ ំមនិខ�ល់ពីអ�ីែដល�ទងប់នេធ�េទ “េទះបីជ
ឥឡូវេនះ �ពះអមច ស់…” គតក់ំពុងែតរងច់�ំទងេ់ គតឲ់យេចញមកវញិ។ គត…់
“េតអនក េជ ករេនះេទ?” �បកដ�ស់។ ហនឹងេហយ។ “េទះបីឥឡូវអ�ីែដលអនកសំុ
�ទង…់”
129 “េតអនក�ល់គន យកសពេ ទុកេ ឯ�?” ឥឡូវ�ទងយ់ងចុះេ កនុងផនូរ។
�ទងគឺ់ជមនុស� ែដល�ច�ពះកែន�ងបន �ទងគឺ់ជ�ពះែដល�ចេ�បសមនុស�
�� បឲ់យរស់េឡងវញិបន។
130 ទីេនះ កន�ងយូរមកេហយ ស�ីមន កែ់ដលជកមមសិទធិរបស់មនុស�មយួ�កម…ខញុ ំ
មនិែដលេធ�ករេនះជទម� បេ់ទ េធ��ឲយក� យជនិកយេទ។ ប៉ុែន� ស�ីមន ក ់ េនះ…
ពួកេគមនិបនេជ ថ�ពះេយសូ៊ គឺជ�ពះេឡយ។ ពួកេគបននិយយថ �ទងគឺ់
�គនែ់តជពយករមីន កប់៉ុនេ�� ះ។ ឥឡូវេនះ �ទងគឺ់ជ…�បសិនេប �ទង�់គនែ់ត
ជពយករមីន កេ់យងគឺសថិតេ កនុងបបេហយ។ �ទងម់និែមន ជ�ពះអមច ស់ គម នអ�ី
ជង�ពះអមច ស់េឡយ ឬកជ៏អនកេបក�បស់ៃនពិភពេ�ក ែដលធ� បម់ន។ េនះ
គឺពិតជ�តឹម�តវ។ �ទងគឺ់មនភព ជងមនុស�ធមម�។ នងនិយយថ “�ទងគឺ់
មនិែមនជ�ពះេទ។”
131 េនះគឺជអ�ីែដលមនេ�ចនេ កនុងដំណឹងល�កនុងសងគមសព�ៃថងេនះ ពយយម
េធ�ឲយ�ពះេយសូ៊�គិស� ក� យេ ជពយករមីន ក។់ េហតុអ�ី �ទងគឺ់ជ�ពះ ៃនពួក
ពយករទីងំអស់។ �បកដ�ស់�ទងគឺ់ជ�ពះ។
132 នង បននិយយថ “ខញុ ំនឹងប ជ កពី់ករេនះេ�យ�ពះគមពរីរបស់អនក ‘�ទងគឺ់
�គនែ់តជមនុស�មន ក។់’”
133 ខញុ ំបននិយយថ “�ទងប់នេធ�កិចចករេនះ។”
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134 េហយនងនិយយ “េ េពលែដល�ទងប់នយងេ ដល់ផនូររបស់ ��រ
�ពះគមពរីបនែចងថ ‘�ទងប់ន�ពះកែន�ង’ �ទងជ់មនុស�ធមម� ឬក�៏ទង ់មនិ�ច
�ពះកែន�ងបន។”
135 ខញុ ំនិយយថ “នងេអយ េនះគឺជបទគមពរីរបស់នងឬ?” ខញុ ំមនិែមន
មននយ័ថជករ�បមថែដលនិយយពីករេនះេឡយ ប៉ុែន�ខញុ ំនឹង�បប ់ នងពី
អ�ីែដលខញុ ំបន�បបន់ង។
136 នងបននិយយថ “ហនឹងេហយ។”
137 ខញុ ំ បននិយយថ “�បេយគេនះ គឺមនភពេខ�យជងទឹកសុ៊ប ែដលេធ�
ពី�ចម់ន ់ែដលបនបង�តឲ់យជិត�� បេ់ េទ ត។” ខញុ ំបននិយយថ “អនក—អនក
មនិមនអ�ី មយួេដមបជីជំហរេឡយ។”
138 នងបននិយយថ “េហតុអ�ីបនជ�ទង�់ពះកែន�ង។ េនះគឺបង� ញថ�ទង់
គឺជមនុស�ធមម�។”
139 ខញុ ំ បននិយយថ “�ទងគឺ់ទងំពីរជមនុស�ធមម� នឹងមនភពជ�ពះផង។
�ទងគឺ់ជ�ពះែដលមនរបូ�ងជ�ចឈ់ម។”
140 នងបននិយយថ “អូ ដូចជមនិេជ េ�ះ។”
141 ខញុ ំនិយយ “�ទងប់នយងេ ផនូរ េហយ�ពះកែន�ង។ េនះជករពិតេហយ
ប៉ុែន�េ េពល �ទងេ់ងបេឡង…” បទគមពរី បនែចងថ “មនិបចេ់មល�តងេ់
�ទងេ់ពកេទ មនិមនភព�សស់�� ត� ែដលេយង�តវករ�ទងេ់ឡយ។” ប៉ុែន�
េ េពល�ទងប់នរញុខនងពួកេគបន�ិច េហយមនបនទូលថ “��រេអយ េចញ
មក” េហយមនុស�មន កែ់ដលបន�� ប ់ អស់រយៈេពលបនួៃថង េហយបនរលួយ
េ កនុងផនូរេហយគតប់នេចញមក។ េនះេលសជងមនុស�េ េទ ត។ សូម
បង� ញខញុ ំ ែដលមនុស��ចេធ��បន? េត�គឺជអ�ី? ភពពុករលួយ�គ ល់មច ស់
របស់�។ ជីវតិ�គ ល់អនកបេងកត�។ មនអ�ីមយួ�តវែតេកតមនេឡង។ �ទងម់ន
មនបនទូល េហយមនុស�មន ក ់ ែដលបន�� បេ់  កនុងផនូរអស់រយៈេពលបនួ
ៃថងេហយ បនរស់េឡងវញិ េហយបនឈរេ �កប បទរបស់�ទង ់នឹងមនជីវតិ
រស់េឡងវញិ។ �េលលូយ៉! េនះគឺជ�ពះអមច ស់ សថិតេ កនុងបុ��របស់�ទង។់
�តវេហយ។ េនះគឺជអ�ី ែដល�ពះអមច ស់បន បេងកតេ�យអងគ�ទង ់�ជប�មរយៈ
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បុ��របស់�ទង។់ េនះគឺជបនទូលរបស់ �ពះអមច ស់ មនិែមនជសម�រីបស់មនុស�
េឡយ។

142 �ទងគឺ់ជមនុស� េ េពល�ទងប់នទតេមលជំុវញិេ ែកបរេដមេឈេនះ េ
ៃថងេនះរកអ�ីមយួស�មបេ់�យ។ េនះគឺជមនុស�មន ក។់ ប៉ុែន� េ េពល�ទង ់បន
ទតេមល នំ�បដំុំ នឹង�តីពីរកនទុយ េហយបនចំែអតមនុស��បពំនន់ក ់េនះគឺជ
ភពេលសជងមនុស�។ េនះគឺជ�ពះែដលបនចំែអតពួកេគេ ទី េនះ។ �ទងគឺ់
មនភពជងពយករ ីជងមនុស� �ទងគឺ់ជ �ពះមនុស�។ ពិត�ស់។

143 �ទងប់ន�ក�់ពះហសថេ ពីេ�កយទូកតូចេនះនេពលយបេ់នះ េហយទឹក
សមុ�ទផគរ�នដ់ខ៏� ងំក� ដូចជដបបនផទុះេឡងេ ទីេនះ េ កនុងសមុ�ទដធ៏ំេនះ
េ េពលខម ងំស�តវមយួមុនឺនកគ់ំហកស់មុ�ទឲយពន�ិច�ទងេ់  យបេ់នះ។ �ទង់
គឺជមនុស� េខ�យនឹងអស់កម� ងំពីករអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ�ទងផ់ទុ ំេ ទីេនះ
េហយសូមបែីត ខយល់កម៏និ�ចរខំនដល់�ទងផ់ងែដរ។ �ទងគឺ់ ជមនុស� េ េពល
�ទងប់នផទុ ំលក ់ បែ៉ន� េ េពល�ទងេ់តនេឡង �ក�់ពះបទ របស់�ទងេ់ ែខ�រ
េក� ងទូក ទតេមល េហយមនបនទូលថ “សងបេ់សង មេ ” េហយខយល់ពយះុកស៏ងប់
េហយៃផទទឹកក�៏បេសមែដរេនះគឺជងមនុស�ធមម�េ េទ ត។ េនះគឺជ�ពះអមច ស់
គងេ់ កនុងមនុស� ែដលេធ�ឲយ�ទង�់គ ល់អងគ�ទង ់ផទ ល់។ េនះគឺ�តវេហយ។

144 �ទង ់គឺជមនុស�មន កេ់ ឯេឈឆក ងេ េពល�ទង�់ពះកែន�ងស�មប ់េសចក�ី
េម�� ។ េ េពល�ទង�់ពះកែន�ង េហយមនបនទូលថ “ខញុ ំេ�សកឃ� ន” េនះគឺជ
មនុស�។ េ េពល�ទងប់នសុគត �ទងគឺ់ជមនុស� ប៉ុែន� េ �ពឹកៃថង បុណយរលឹំក
�ពះ�គិស�មន�ពះជនមរស់េឡងវញិ េ េពល�ទងប់ំែបក��ៃនេសចក�ី �� ប់
�ថ ននរក េហយនឹងផនូរ េហយមន�ពះជនមរស់េឡងវញិ �ទងគឺ់មនភព ជង
មនុស�េ េទ ត េនះគឺជ�ពះអមច ស់េធ�ករេបកសែម�ង។ មនិថមនសុភសិត
បនែចងេឡងថ

រស់េ �ទង�់ស�ញ់ខញុ ំ សុគតេ �ទងស់េ ងគ ះខញុ ំ
ប ចុ ះេ �ទងន់បំបខញុ ំេចញឆង យ
រស់េឡងវញិ�ទងេ់�បសខញុ ំឲយមនេសរេីរ ងរហូត:
ៃថងមយួ �ទងនឹ់ងមកវញិ—អូ ៃថងដម៏នសិររីងុេរ ង!
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145 �ទង ់ មនបនទូលថ “េ�យេ�ពះខញុ ំរស់ អនកកម៏នជីវតិរស់ែដរ។ េតេជ ករ
េនះែដរឬេទ?” �ទងេ់ ដែដល ម�លិមុញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូត។ េតអនកេជ ករ
េនះឬេទ? ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងបំេពញ េយងេ�យ�ពះវត�មន�ទង។់ េតអនកេជ ករ
េនះឬេទ? ខញុ ំេជ េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ចងច់កប់ង�ូរ�ពះវត�មន�ទងម់កពយបល
អស់ទងំជំងឺ េធ�ឲយមនុស�ទងំអស់ែដល មនិមន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវបន
បំេពញ។ េតអនកេជ ករេនះឬេទ? េតេជ េ�យអស់ពីចិត�របស់អនកឬេទ? សូម
េ�កកឈរេឡង េហយថ� យករសរេសរដល់�ទង។់ ខញុ ំេជ  �ទងនឹ់ងបំេពញ េយង
�ពះវ ិ ញ ណេលេយងេ េពលេនះ។

146 អូ �ពះអងគជមច ស់ ជ�ទិករបេងកតៃផទេមឃនឹងែផនដី ជអងគបេងកតជីវតិ
ទងំអស់ “េតអនកេជ ករេនះឬេទ” �ពអងគ។ េយងេជ ថ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ េ កនង
ករ�បជំុេនះ។ េយងេជ ថគឺ�ទងែ់ដលបន�បទនពរដល់�ពលឹងវ ិ ញ ណរបស់
េយង។ េយងេជ ថគឺ�ទងែ់ដលបនចកប់ង�ូ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទងេ់លេយង។
េយងេជ ថ �ទងដូ់ចកលពី ម�លិមុញិ ៃថងេនះ និងជេរ ងរហូត។ េយងេជ ថ�ទង់
មន�ពះជនមគងេ់ អស់កលបេហយេឈម ះរបស់េយង�តវបនសរេសរេ កនុង�កងំ
គមពរី ជីវតិៃនកូនេច ម។ �គបទ់ងំៃផទេមឃនិងែផនដីនឹងរ�យបតេ់ ែតេយង
នឹង រស់េ ជេរ ងរហូតេ�យេ�ពះ�ទងរ់ស់អស់កលបជនិចច។ �ពះអមច ស់�ទង់
បនសនយមកកនេ់យង។ េយងេជ ករេនះេ�យអស់ពីចិត�របស់េយង។ �គបក់រ
ទងំអស់េ កនុងេយង េយងេជ  �ពះអមច ស់។ ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង ់ខញុ ំ�ស�ញ់�ទង។់

147 េត អនកេជ េល�ទងឬ់េទ? ខញុ ំេជ េល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ មនអ�ីមយួបនសថិត
មកេលេយង។ េតអនកេជ ករេនះឬេទ? ខញុ ំេជ ថ�ទងច់ងព់យបល�គបទ់ងំ មនុស�
ទងំអស់នេពលេនះ។ េតអនកេជ ករេនះឬេទ? េលកៃដអនកេឡងេ  កន�់ទង។់
សូមេ�កកឈរេឡង។ េតអនកេជ ករេនះឬេទ? �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគង ់េ ទីេនះ។
េនះគឺករេនះេហយ! េព�តសនិយយថ “េនះគឺករេនះ េហយ។” េនះគឺជករ
ហនឹងេហយ ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។

148 អូ �ពះអមច ស់ ជ�ទិករបេងកតៃផទេមឃ នឹងែផនដី ផ�ល់នូវអំ�ចរបស់�ពះ
េហយ�ពះ�បទនពរ េហយភពជ�ពះបនគងេ់ ជមយួនឹងមនុស� េហយ�ប
ទនពរដល់ចិត�របស់ពួកេគ េហយសូមឲយពួកេគ�ចេមលេឃញថបុ�តមនុស�គឺ
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មន�ពះជនមអស់កលបជនិចច។ សូមទទួលយកករេនះ អូ �ពះអមច ស់។ េយងសូម
ថ� យពួកេគេ កន�់ទង ់េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គិស� ជបុ��របស់�ពះ។
149 េតមននរ�មន កពំុ់ទនទ់ទួលបន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ សូមេលកៃដអនក
េឡង េហយសូមអធិ�� នេ កន�់ទង។់ ខញុ ំេជ ថ�ទងនឹ់ងចកប់ង�ូរមកេលអនក។
សូមឲយនរ�មន ក�់កៃ់ដេ េលពួកេគ។ េនះគឺដល់េពលេហយ។ េហតុអ�ីេយង
េ រងច់េំទ ត? គឺដល់េពលេហយ។ េនះគឺជេពលស�មបប់ុណយៃថងទី�សិប
កំពុង�តឡបេ់ កន�់ពះជមច ស់វញិេហយ។ សូមទទួលយកជមយួ�ពះអមច ស់។
បុណយៃថងទី�សិប! សូមឲយចិត�បនជំរញុេ�យអំ�ចៃន�ពះដរ៏ស់។ សូមឲយ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធចូលមកកនអ់នក បំេពញ�ពលឹងរបស់អនក។ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ
ពីយបម់យួេ យបម់យួ គងេ់ ទីេនះេដមប ី ពយបលអនកជំងឺផ�ល់ពន�ឺដល់អនក
ងងឹត�មរយៈអំ�ចដអ៏�ច រយ�ទងប់ ច កពី់អងគ�ទងជ់េរ ងរហូត គឺេ ដែដល។
�េលលូយ៉!
150 សរេសរដេមកង�ទង។់ សូមេលកៃដរបស់អនកេឡង។ សូមបំេភ�ចពីកែន�ង
ែដល អនកេ  �គនែ់តដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ជមយួអនក េហយេសចក�ីសបបរុស
សិររីងុេរ ង អំ�ច េហយនឹងេសចក�ីេម�� របស់�ទងស់ថិតេ រហូត។ �ទងគ់ងេ់
អស់កលប នឹងេ ដែដល។ សូមសរេសរដេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់។ �េលលូ
យ៉! អូ សរេសរដេមកង�ពះនមដវ៏សុិទធ។
151 អូ �ទងពិ់តជអ�ច រយ �ទងពិ់តជមនអំ�ច។ េតមនប៉ុនម នមន ក ់ ចង់
�បគល់ ជីវតិរបស់អនកេ កន�់ពះអមច ស់នេពលេនះ ឥឡូវេនះ? សូមេលកៃដ
េឡង។ េតមនប៉ុនម នមន ក ់ ចង ់ �បគល់ជីវតិរបស់អនកេ កន ់ �ពះអមច ស់ន
េពលេនះ ឥឡូវេនះ? គឺែបបេនះេហយ។ សូមេលកៃដរបស់អនក េឡង។ សូម
�កេឡកេមលពិធីបុណយៃថងទី�សិប។ សូមេមលពី�បជជនរបស់�ពះ។ ខញុ ំនឹង
េលកៃដរបស់ខញុ ំ។ “�ពះអងគេអយទូលបងគំេ ទីេនះ ចតទូ់លបងគំចុះ។” �ពះអមច ស់
សូមឲយេទវ�មន កជ់មយួនឹងេភ�ងៃន�សនៈ េហយសូម បង�ូរេច�� របស់�ទង់
មកកនព់ួកេយង។ �ពះជមច ស់ សូមទទួលយកករេនះ េ�យបំេពញជមយួនឹង
�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ អូ �ពះវរបិ�។ សូម ស�� បក់រអធិ�� នរបស់េយង អូ
�ពះជមច ស់។ សូមស�� បក់រអធិ�� ន របស់េយង ដូចជជំេន របស់កូនេកមង
ែដលមនជំហរ។ សរេសរដេមកង�ពះ នម�ទង។់
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152 អូ ដូចជរលកៃនសិររីងុេរ ងធ� កចុ់ះមក អូ ទឹកសេន� មៃនេសចក�ីេម��
ធ� កចុ់ះ មក។ អូ សរេសរដេមកង�ពះនម�ពះជមច ស់។ សូមឲយ�ពលឹងរបស់
េយងរងច់។ំ េតអនកេជ ករេនះឬេទ? េតអនកេជ ករេនះឬេទ? េនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធែដល យងមក។ េនះគឺជអំ�ចែដលេមលមនិេឃញ ែដលនេំយង
ចូលេ កន ់ ��ច�ករបស់�ពះជមច ស់ ជ�ពះពរៃនបុណយៃថងទី�សិប។
�តឡបម់កវញិេហយ។ អនករពឹំងថនឹងបន�តឡបវ់ញិ។ អនកគឺជមនុស�ែដល
មន តៃម�។ �ពះជមច ស់ចងឲ់យអនកែញកខ�ួនរបស់អនក។ ស�ីទងំអស់គន េអយ
សូមសម� តខ�ួន របស់អនក។ បុរស�ល់គន េអយ សូមសម� តខ�ួនរបស់អនក។ សូម
េយង�តឡបេ់ វញិ េ កន�់ពះជមច ស់ េហយបេ�ម�ពះជមយួនឹងចិត�ដ�៏� ត
ពិត�បកដមយួ។

153 សរេសរដេមកង �ពះជមច ស់ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺបនយងេចញមក េ
កនុងករ�បជំុ។ េធ��មអ�ីែដលអនកចងេ់ធ�។ �គនែ់តសូមឲយ�ពះ វ ិ ញ ណបរសុិទធ
េធ� ករេ កនុងអនក។ មនិមនអ�ីែដលខញុ ំ�ចនិយយបនេទ។ ខញុ ំ�គនែ់ត មនិដឹង
ថមនអ�ីនឹងនិយយេ េពលេនះ។ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺគង ់ េ ពសេពញ
�គរេនះ។ សរេសរដេមកង�ពះនម�ពះអមច ស់។ សូមសរេសរ ដេមកង�ពះនម
�ពះជមច ស់។ អូ �េលលូយ៉! �េលលូយ៉! សូមសរេសរ ដេមកង�ពះនម
�ពះជមច ស់។ សូមសរេសរ ដេមកង�ពះនម�ពះជមច ស់។ �បកប េ�យភ
ព�ច រយ នឹង�បកបេ�យសិររីងុេរ ង…ពិតជល� ពិតជអ�ច រយ ករសរេសរដម ្
េកងភពបរសុិទធៃន�ពះជមច ស់ េ េលចំេពះមុខរបស់អនក េ�យ�ពះវត�មន
របស់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ ទីេនះ េហយបង� ញេយងនូវ សិររីងុេរ ងរបស់�ទង់
េ�យរបូភពជេ�ចន េ កនុងទ�មងែ់តមយួ សរេសរដេមកង�ពះនម�ទង។់

154 សូមែបរ េ ខង�� ំេ ជុំវញិ េហយចបៃ់ដជមយួនរ�មន ក ់ និយយ
ថ “សរេសរដេមកង�ពះអមច ស់ បងប�ូន�បស។ សរេសរដេមកង�ពះជមច ស់
បងប�ូន �សី។” សូមចូលេ �មកែន�ង េហយសូមឲយ�ពះអមច ស់េធ�ឲយេយងមន
អំណរេឡង។ សរេសរដេមកង�ពះជមច ស់។ �តវេហយ។ �គបគ់ន ខងេមតូឌីស�
និងបទីស� �បីសប៊េីធេរ ន េពនេតកុស� និងេសេវនេដេអដេវនទីស� ឬកអ៏នកជ
អ�ីកេ៏�យសូមចបៃ់ដគន េ វញិេ មក េ កនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះជអងគមច ស់។
គឺែបបេនះេហយ។ អូ �េលលូយ៉! �េលលូយ៉! �េលលូយ៉! អូ ខញុ ំពិតជ
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សបបយចិត��ស់ ខញុ ំគឺមន កេ់ កនុងចំេ�មពួកេគ។ ខញុ ំសបបយចិត��ស់។ អូ
ទឹក ែភនកបនធ� កចុ់ះមក ធ� កចុ់ះមកយ៉ងខ� ងំ។ សិររីងុេរ ង! សិរភីពេ កនុង�ពះ
ជមច ស់ សរេសរដេមកង�ពះនមដប៏រសុិទធរបស់�ទង…់សរេសរដេមកង�ពះនម
�ពះ ជមច ស់។ អូ �េលលូយ៉! សរេសរដេមកង�ពះអមច ស់។

155 អូ ខញុ ំសបបយចិត�េពលេឃញៈ មនុស�ចបៃ់ដគន េ វញិេ មក េហយ
បេ ចញពន�ឺេលមុខរបស់ពួកេគ។ េច�� របស់�ពះបនមនបនទូលថ “គឺ ែបបេនះ
េហយ។ គឺែបបេនះេហយ េយងជកូនរបស់�ពះអមច ស់។ េយងគឺែតមយួេ កនុង
�កមជំនុំដអ៏�ច រយមយួេនះ ែតមយួេ កនុងមនុស�មន កដ់អ៏�ច រយ េ កនុង�ពះេយសូ៊
�គិស� ជកូន�កមុរំបស់�ទង ់ ែដល�បកបេ�យសិររីងុេរ ង។” ករយងមករបស់
�ពះជមច ស់កន ់ ែតជិតមកដល់េ យបេ់នះ។ �បជជនរបស់�ទង�់បមូលផ�ុ ំគន
េហយ�ស�ញ់ខ�ួនរបស់ពួកេគ…ជមយួនឹងេសចក�ី�ស�ញ់ នឹងអំ�ចៃន
�ពះវត�មនរបស់�ទង។់ អូ េនះគឺដូចជ�ថ នសួគ។៌ អូ ែបបេនះ គឺល��ស់។
�ែមន៉។ អូ សិររីងុេរ ងពិតជអ�ច រយៈ�គនែ់តថ� យបងគំ�ពះអងគេ�យវ ិ ញ ណ នឹង
អំ�ច។ ជេពលែតមយួ។ េនះគឺជករប ចប…់នឹង ចបេ់ផ�ម។

156 គឺគម ន…ខញុ ំបន�បបេ់ បងប�ូន�គបគ់ន  “បងប�ូន�គបគ់ន  គម នកែន�ង� នឹង
ឈបប់នេឡយ។” គម នកែន�ង�មយួេ ទីេនះែដល…េយងមនិធ� ប ់ បន
ចបេ់ផ�ម ដូេចនះេហយ េយងមនិប ឈបេ់ឡយ។ �គនែ់ត—�គនែ់តអ�ច រយ…
េតមនប៉ុនម នមន�រមមណ៍ល�ពិត េ�យ�ពះវត�មនរបស់�ពះជមច ស់។ អូខញុ ំេអយ
�គឺអ�ច រយ�ស់ �ពះវត�មន�ពះជមច ស់គងេ់ ទីេនះ។

157 ឥឡូវេនះ �ពះវត�មនរបស់�ពះជមច ស់ គឺគងេ់ ទីេនះេដមបពីយបលអនកជំងឺ
េធ�ឲយមនុស�មនសុខភពល�។ �គនែ់តេជ េល�ទង។់ េតអនកេជ េល�ទងេ់ទ? េប
េយង�ចេជ �ទង ់�គបអ់�ីទងំអស់�ចេធ�បន។ េតអនកេជ ករេនះេទ? េតអនកេជ
េល�ពះវត�មនរបស់�ពះជមច ស់។

158 ឥឡូវេនះ ខណៈេពលែដលអនក…ឲយេពលខញុ ំបន�ិច �គនែ់តេពលបន�ិច ន
េពលេនះ េហយសូម�� ប�់គនែ់តមយួែភ�តប៉ុេ�� ះ។ សូមឲយខញុ ំប ជ ក�់បបអ់នក
ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគងេ់ ទីេនះ។ ចូរឲយខញុ ំបង� ញអនកថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
គឺែតមយួអងគែដលមនបនទូល ែតមយួអងគែដលេធ�កិចចករទងំអស់ អនកដឹងេទ។
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េតមនប៉ុនម ននក ់ មកទីេនះេ�យមនជំងឺ។ សូមេលកៃដរបស់អនកេឡង។ អនក
ែដលមនជំងឺ…គឺមនមនុស�េ�ចន�ស់។

159 មនមនុស�មន កឈ់រេ ទីេនះ។ េតអនកេជ េទេ�ក? មនិមនកតអធិ
�� នេទ ប៉ុែន�េតអនកេជ ថ�ពះអមច ស់�ចពយបលអនកបន? េតអនកេជ ថ �ទង់
�ចមនបនទូល�បបខ់ញុ ំពីប � របស់អនក? �គឺែផនករបស់អនក។ អនកេ�ត ម ស�មប់
ករវះកត។់ �តវេទ។ េឈម ះរបស់អនកគឺ ខត�៉យ (Cartwright) �តវេទ។ េត�តវ
េទ? �ៃដរបស់អនកេឡង។ ល��ស់។ សូម�តឡបេ់ ផទះវញិ េហយសូមឲយមន
សុខភពល� អនកនឹងមនិ �តវករ�េទ។ អនកេជ �េទ?

160 មនុស�មន កេ់នះ កំពុងបីកូនេ កនុងៃដរបស់គត ់ េតអនកេជ ថខញុ ំ ជអនក
បេ�ម�ពះេទ? េតអនកេជ ថករេនះគឺជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេទ? ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ
ែមនេទ? មនិែដលេឃញអនកេ កនុងជីវតិខញុ ំេឡយ េយងគឺជជនចែម�កចេពះគន ។
េតអនកេជ ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ច�បបខ់ញុ ំពីប �  ែដលកូនេនះមនឬេទ? កូន
េនះមនជំងឺរ�ក។ �តវេទ។ េត�តវេទ? �បកដ�ស់។ អនកមនិបនមកពីទី
េនះេទ។ េទ។ អនកមនប � �កពះ អនកកំពុងែតឈចឺបជ់មយួនឹងខ�ួនរបស់អនក។
�តវេទ អ ច ឹងឬ? អនកគឺមកពីទី�កងកន�់ស (Kansas City)។ �តវេទ។ សូម
�តឡបេ់ វញិ �ពះេយសូ៊�គិស�ពយបលអនក េហយ។ �េលលូយ៉! អនកេជ េទ។
េតអនកេជ ករេនះេ�យអស់ពីចិត�របស់អនកេទ?

161 េ ទីេនះ េទវ�ៃន�ពះជមច ស់បនេធ�ចលនេ ពីេល ស�ីតូច—តូចេនះ
�ងចស់បន�ិច កំពុងអងគុយេ ទីេនះ ទទួលករឈចឺបជ់មយួនឹង េ�គក�ន។
េតអនកេជ ថ�ពះអមច ស់នឹងពយបលអនកពីជំងឺក�នេនះេទ ប�ូន�សី? អនក ែដល
មនផក ពណ៌�កហមេ េលមកួសូមេលកៃដរបស់អនកេឡង។ ល� �ស់។ សូម
�តឡបេ់ ផទះវញិ េហយសូមជសះេសប យ។ �ែមន៉។ អូ ករេនះគឺជ�ពះអមច ស់
គឺជ�ពះ�គិស� ជ�ពះ�ជបុ��ៃន�ពះអមច ស់។ �ទងរ់ស់ ពីសុគតេឡងវញិ។ �ទងគឺ់
គងេ់ ទីេនះ។

162 ឥឡូវេនះ សូម�កៃ់ដរបស់អនក េលមន កេ់ផ�ងេទ ត េហយ�គនែ់តថ� យករ
អធិ�� នដល៏�មយួ �គបគ់ន ទងំអស់ ខណៈខញុ ំសូមឲយមន កម់កទីេនះ។ សូមមកទី
េនះ ប�ូន�បស។ ខណៈអនក�កៃ់ដេលមនុស�មន កេ់ទ ត េដមបបីង� ញថ�ពះអមច ស់
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ពយបលអនកែដរ ខញុ ំមនប�ូន�បសមន កឈ់រេ ទីេនះ េដមបថី� យករអធិ�� នែដរ។ (
សូមេដរេ មុខ។ ល��ស់) សូមសរេសរដេមកង�ពះនម�ពះជមច ស់។ 
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