
ករ�បកួត

 ផ�ូវរបស់�ទង�់តវបនរកេឃញកន�ងមកេហយ ែមនេទ? អ�ច រយ�ស់
�ពះអមច ស់! េត�ែផ�មែល�មប៉ុ�� កនុងករេជ េល�ទង។់ ខញុ ំ�បកដថអនក

ពិតជមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយមយួេ យបេ់នះ។ េហយេទបែតេបកទ� រេ ទីេនះ
មយួែភ�ត េហយឮបង�សី េហគតធីេ�ច ងបទចស់េនះ បន�កន ់ ែតមយួេម៉ង
េទ ត នមំកនូវអនុស�វរយីៃ៍ន�ពះវ�ិរតូចរបស់ខញុ ំ េពលែដលខញុ ំេចញកនុងេពល
េផ�ងេទ តេដមបចូីលេ កនុងេបសកកមម។ ខញុ ំកំពុងេមលេ េពលេនះថ “ែស�ងរក
�ពះជមុនសិន” េ ទីេនះេ ខងមុខឆ�ងកតធ់នឹមចស់េនះ ខញុ ំចថំ េសមម ីេដវដី
សុនបន�បពណ៌េ ទីេនះ�បែហលៃមភ�បឆំន មំុន េ ែផនកមខ ងេទ តខញុ ំគិតថ�
មន “េតអនកនឹងចំ�យេពលអស់កលបេ ទី�? សូមគិត!” េហយេ ទីេនះគឺ
—គឺជ “ ស�ីេ អណ�ូ ង” និង “�នីែយល៉េ កនុងរងូភនេំ�។” អូ ខញុ ំេអយ! មនេរ ង
ជេ�ចនបនេកតេឡង�ងំពីេពលេនះមក។

2 �បែហលេម៉ង�ប�ំង ចេនះខញុ ំបនទទួលករេ ទូរស័ពទជបនទ ន ់ ែដលមក
�បែហល�មសិប ែសសិបម៉យកនុង�បេទសេ ទីេនះ ពី ស�ីែដលជិត�� ប ់ និង
មតិ�ភក�ិដម៏នតៃម�បំផុត ម� យរបស់ ហ�កហ�ុ ីខតេទ។ េហយខញុ ំបនដឹងថមន
អនកបេ�ម�ពះជេ�ចនេ ទីេនះេដមបកីនត់ំែណងរហូតដល់ខញុ ំ�តឡបម់កវញិ។ េអ
ឌីតកធ៏ងនធងរ ផងែដរ។ េហយកលែដលេយងេ ទីេនះ �ពះជមច ស់បនេធ�ករ
េ កែន�ងេកតេហតុ េហយបង�សី ខតេទ មកពីផ�ូវដែ៏វងឆង យពីករ�� ប។់ ដូេចនះ
េយងមនអំណរគុណចំេពះេរ ងេនះ។

3 េហយឥឡូវេនះ �ដល់េពលស�មបក់មមវធីិេល ង�ពះអមច ស់ឆប់ៗ េនះេហយ
ខញុ ំគិតថ�បែហលជេម៉ង១២េហយេពលេគេ ។ េតអនកបនកំណតឱ់យ�េ េម៉ង
ប៉ុនម ន? [បង�បស េនវលីនិយយថ “�គបេ់ពលេវ� ចបេ់ផ�មឥឡូវេនះេ េពល
�កប៏ន រហូតដល់េម៉ងដបម់យួកន�ះ។”—េអដ។] េ េពល�កប៏នែដល
េយង…យបេ់នះមនប៉ុនម ននក�់តវចូលរមួពិធីេល ង�ពះអមច ស់ េ�ះេមលៃដ។
េនះេហយជ អូ �អ�ច រយ�ស់។ មនិអីេទ ខញុ ំចងនិ់យយមយួម៉ត ់ ឬពីរ
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ម៉ត។់ �បែហលជខញុ ំនឹង�បង�បយត័នេ ទីេនះ�បែហលដបន់ទី ដប�់ប ំ េយង
នឹងចបេ់ផ�មករ�បកប។ ឥឡូវេនះ េតអនក�ស�ញ់�ទងេ់ទ? [�កមជំនុំនិយយថ
“�ែមន៉”—េអដ។] �ែមន៉។ េហយខញុ ំដឹងថអនកមនេពលេវ�ដអ៏�ច រយ ែមនេទ?

4 ជករ�បេសរ�ស់ �បសិនេបេ ទីេនះមនិមនបង�បស ថូម៉ស ឃីដ
និងបង�សី ឃីដ ទងំអស់មកពីរដ�អូៃហអូេទ។ ខញុ ំគិតថពួកេគបនេឡង។ អូ
មនិអីេទ ខញុ ំសងឃមឹថ�េ េលកែសត េហយខញុ ំនឹងទទួលបន�។ អនកដឹងេទ
ពួកេគមនិេបះបងេ់ទ។ ពួកេគចំ�យេពលពីរបីៃថង ចមថ យេ�កមមយួរយជ
ប៉ុែន�—ប៉ុែន�េនះជអ�ីែដលេធ�ឱយខញុ ំក� �ន គឺចងេ់ឃញមនុស�ែបបេនះ។ សូម
គិតថ ខញុ ំជមនុស�ចស់ េហយមុនេពលខញុ ំេកតមក ពួកេគបនផ�យដំណឹង
ល�។ េហយបនទ បម់កខញុ ំជបុរសចំ�ស់មន ក ់ េហយ�បសិនេបពួកេគមនិ�ច
េចញបនេហយបន�ឺសំេឡងេចញ ពួកេគ�គនែ់តយកែខ��តថ់តសំេឡង េហយ
េចញេ �មមនទីរេពទយមយួេ មនទីរេពទយមយួ ពីផទះមយួេ ផទះមយួ ផ�យដំណឹង
ល�។ េនះល��ស់។ �ែមន៉។ ខញុ ំ�បកដជរកី�យស�មបព់ួកេគ និងស�មប់
អនកទងំអស់ែដលបនរពឹំងទុកកនុងកមមវធីិេនះេ ទីេនះ។

5 ឥឡូវេនះ សូមចថំ េយងនឹង�បកស�ឥឡូវេនះ េប�ពះអមច ស់សព�
�ពះហឫទយ័ ដ�ប��កមជំនុំ�តវបនប ចប ់ ែដលេគអះ�ងថនឹងមន
�បែហលជៃថងទីដបៃ់នែខកុមភៈ េហតុអ�ី េយង េប�ពះអមច ស់សព��ពះទយ័ េយង
ចងច់ំ�យេពលយ៉ងេ�ច�ស់�បបីំឬដបៃ់ថង ឬ�បែហលពីរសប� ហ៍េល��
ទងំ�បពីំរ ៃនវវិរណៈ។ េហយេយងនឹងបេ ចញកតដល់អនកែដលមកសួសុខទុក
របស់េយងពីជំុវញិ ពីផទះេ ទីេនះ េហយអនុ ញ តឱយពួកេគដឹងេពលេវ�េ�ចន
េ េពលខងមុខ ដូេចនះ�បសិនេបពួកេគយល់េឃញនឹង មក េយង�បកដជ
រកី�យែដលមនអនកេ ទីេនះ។ េហយ�បែហលជេប�ពះអមច ស់នឹងផ�ល់ឱយេយង
នូវករបង� ញមយួេផ�ងេទ តៃនវត�មនរបស់�ទងដូ់ចជ�ទងប់នេធ�កលពីេលក
ចុងេ�កយ េពលែដលេយងបនឆ�ងកតជ់មយួនឹង�កមជំនុំទងំ�បពីំរ។

6 អនកធ� បច់ងអ់ធិ�� នស�មបអ់នក�មន ក ់ េហតុអ�ី សូមចងចខំញុ ំ
�គបេ់ពលេវ� េ�ពះខញុ ំជមនុស�មន កែ់ដលពិតជ�តវករ�។ ឥឡូវេនះ ខញុ ំខម ស់
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ខ�ួនឯង�ស់ ែដលចំ�យេពលដប ់ ដប�់បនំទីេ ទីេនះ និយយអ�ីបន�ិច
មុននឹងចបេ់ផ�ម ប៉ុែន�សូមេ�នកបលបន�ិចសិន។

7 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ អូ ករ�បយុទធនឹងប ចបេ់ ៃថង�មយួ េហយនឹងែលង
មនជំងឺេទ តេហយែដល�តវអធិ�� នសំុ េហយនឹងែលងមនមនុស�បបេដមប ី
ែ�បចិត�េទ តេហយ។ ប៉ុែន� ឱ�ពះវរបិ�េអយ កនុងេពលែដលៃថងេនះជៃថងេនះ
សូមឲយេយងេធ�ករកនុងេពលែដលេយងមនពន�ឺេធ�ករចុះ ដបតិេពលេវ�នឹង
មកដល់ ែដលគម នអនក��ចេធ�ករបន។ ឥឡូវេនះ កនុងមយួែភ�ត �ពះអមច ស់
េអយ ទូលបងគំនឹងមន�រមមណ៍មនិល� �បសិនេបទូលបងគំមនិបនេធ� ទូលបងគំ
បនប ចបឆ់ន េំនះេ�យមនិនិយយពកយប៉ុនម នម៉តេ់ទ ត។ ឱ�ពះវរបិ�េអយ
ទូលបងគំអធិ�� ន សូម�ទងជ់ួយទូលបងគំផង េដមបឲីយទូលបងគំ�ចនិយយអ�មីយួ
ែដលនឹងេធ�ឲយមនេសចក�ីក� �នេ កនុងចិត�ៃន� ស��ទង ់ថេយង�ចចកេចញ
ពីទីេនះេ យបេ់នះបនទ បពី់ទទួលបនករ�បកប េហយេយងដឹងថេ កនុងករ
�បកបមនកម� ងំ។ អុី��ែអលបនទទួលករ�ង�ពះអមច ស់ជេលកដំបូង
េ េអហ�ុបី េហយបនេដរែសសិបឆន  ំ េ�យមនិពកែ់សបកេជងរបស់ពួកេគ ឬ
សេម� កបំពករ់បស់ពួកេគ�ចអ់ំេបះេឡយ។ េហយកនុងចំេ�មមនុស�ពីរ�ន
នក ់ គម ននរ�មន កទ់នេ់ខ�យកនុងចំេនមពួកេគេទ េ េពលពួកេគេចញពីទី
រេ��ថ ន។ �ពះអមច ស់េអយ សូមឲយេយងចងចេំ យបេ់នះ េ េពលែដល
េយងខិតជិតេម៉ងដអ៏�ច រយេនះ។ េ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ េយងអធិ�� ន។
�ែមន៉។

8 �បសិនេបខញុ ំគួរែតនិយយបរបិទែដលខញុ ំបនសរេសរថខញុ ំនឹងចបេ់ផ�មេ
រេស លេនះ េយងនឹងេ ទីេនះេ េម៉ង�ប�ំពឹក។ [មននរ�មន កនិ់យយថ
“េនះនឹងមនិអីេទ។”—េអដ។] ប៉ុែន�ខញុ ំចង�់ន�ពះបនទូលមយួពី…[“េនះនឹងមនិ
អីេទ។”] សូមអរគុណ។ ពីេអេភសូរជំពូកទី៦ ខទី១២ េហយ�គនែ់តមយួែភ�ត
ឥឡូវេនះ ស�មបភ់ពក� �ន។

ដបតិេយង�ល់គន មនិែមនតយុទធនឹង�ចឈ់មេទ គឺ និងពួក
�គប�់គង ពួកមនអំ�ច និងពួក…មច ស់ៃន…េសចក�ីងងឹតេ
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េ�កីយេ៍នះវញិ េហយទស់នឹងអំ�ច��កកខ់ងវ ិ ញ ណ េ �ថ ន
ដខ៏ពស់ែដរ។

9 “អំ�ច��កកខ់ងវ ិ ញ ណេ �ថ នដខ៏ពស់ែដរ។” េហយខញុ ំចងទ់ញយក
ពីបរបិទខ�ីដប ់ ឬដប�់បនំទី ឬ ជអតថបទ ជជង ខញុ ំចងេ់ �ថ: ករ�បកួត។
ករ�បកួតគឺជករ�កលបងកម� ងំ។ េហយេយង ែដលេយងមន…�កលបង
កម� ងំ។ េយងធ� បម់ន…ជនជតិឥ�� ធ� បដុ់តេភ�ង េហយេគនឹង�កម់នុស�ជ
េ�ចនេ ចុងែខ�េនះ េហយជេ�ចនេទ តេ ចុងខងេនះ េហយនិង—ករ
អូសទញ ករ�បែជងកម� ងំ នឹងទញភគីចញ់ឱយឆ�ងផុតេភ�ង។ េហយឥឡូវេនះ
េយងដឹងថមនេរ ងជេ�ចន េហយេយង�ចែផ�កេលេរ ងេនះកនុងរយៈេពលពីរបី
នទី ៃន—ៃនករ�បកួត ប៉ុែន�ខញុ ំចងនិ់យយស�មបន់ទីទងំេនះយ៉ងឆបរ់ហ័ស
ចំេពះករ�បកួតដអ៏�ច រយបំផុតែដលមន េនះគឺរ�ង�កមជំនុំ និង��ងំ។ េនះ
ជកម� ងំដអ៏�ច រយរបស់��ងំ។ េហយេយងចងនិ់យយអំពីកម� ងំដអ៏�ច រយ
របស់�ពះេ កនុង�កមជំនុំរបស់�ទង។់

10 ឥឡូវេនះ ករ�បកួតដអ៏�ច រយេនះបនបន�អស់រយៈេពលជេ�ចនឆន េំហយ។
�បនចបេ់ផ�មេ �ថ នសួគ ៌ េហយ��ងំ�តវបនបេណ� ញេចញមកែផនដី
េហយបនទ បម់ក�ក� យជស�តវនឹង� ស�របស់�ពះ។ េហយ ចប�់ងំពីេពលេនះ
មក �បនេ�ប�បស់កម� ងំ និងយុទធ� ស�របស់�ទងំអស់ េដមបពីយយមទញ
� ស�របស់�ពះឲយឆ�ងកតេ់ភ�ង ឬ ចូលកនុងេភ�ងរបស់�ទង។់

11 េហយេយងដឹងថអនក�ជអនកែដលមនឫទធ នុភពបំផុត គឺជ�ពះ។
េហយ�ពះជមច ស់ េ េពលែដល�ទងប់ន�បទនដល់� ស��ទងនូ់វអ�ីែដលល�
បំផុតែដល�ទង�់ចទបទ់ល់នឹង��ងំបន គឺ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ឥឡូវេនះ
េ�យ�រ�ពះបនទូលគឺជ�ពះ េហយអនក�ខ� ងំជង�ពះ? ដូេចនះ �ពះបនទូលគឺជ
�ពះ េហយ�ពះបនទូលក� យជកម� ងំរបស់េយង។ �ពះេ កនុង�កមជំនុំ ក� យជ
កម� ងំរបស់� េដមបទីញ��ងំេ កនេ់ភ�ងរបស់� ែដល�បនបេងកតេឡង។
េហយអូសបន�។ ឥឡូវេនះ �ពះេយសូ៊វមនបនទូល េ កនុងម៉កុស ១៦ “កនុងនម
េយង ពួកេគនឹងេដញ�រក�េចញ។”
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12 ឥឡូវេនះខញុ ំដឹងថ�ជពកយចស់ែដលមនុស� ឬ មនពកយចស់ថ…
េហយ�កម៏និចស់ ប៉ុនម នែដរ។ មនុស�សមយ័េនះមនិេជ េល�រក�េទ។ ប៉ុែន�
អ�ីែដល�តវេធ� �មគំនិតខញុ ំ គឺ�គ ល់ស�តវរបស់អនក។ េហយ—េហយ�គ ល់
ស�តវរបស់អនក េហយហ�ឹក�តស់�មបក់រ�បកួតែដលអនកនឹងមនេ េពល
អនកជួប� េ�យ�រែតអនកនឹងជួប�។ េហយ�គ ល់� �គ ល់…ដឹងថកម� ងំ
របស់�ជអ�ី េហយបនទ បម់កហ�ឹក�តស់�មបក់រ�បកួតេនះេ េពលអនកជួប
�។ ដបតិ��បកដេរ ងមយួថ អនកនឹងជួប� េហយដូេចនះអនក�តវហ�ឹក�តស់�មប់
ករ�បកួត។
13 ឥឡូវេនះករហ�ឹក�តក់រ�បកួតគឺដូចអនក�ប�ល់អុីចឹង។ ស�តវ—ស�តវ
របស់គតែ់ដលគតនឹ់ងេ ជួបេ ទីេនះកនុងករ�បកួត េដមប�ីបយុទធ ជធមម�
អនក�ប�ល់ល�ពិត�បកដដឹងនិងសិក�គូ�បកួតរបស់ខ�ួន។ គតេ់រ នរេប ប
យកឈនះរបស់គត ់ដឹងពីកែន�ងែដលគត�់បយុទធេដមបយីកឈនះ មនិថគតេ់ផ� ង
េ មុខ ថយេ�កយ �បយុទធៃដ�� ំ ឬៃដេឆ�ង។ គតសិ់ក�ទងំអស់េនះ។ េហយ
េបគតជ់អនក�ប�ល់ល� ឆ� ត គតយ់កគតជ់ៃដគូ�បយុទធែដលនឹង�បយុទធដូច
គូ�បកួតរបស់គត ់ េ�ពះគតនឹ់ងដឹងពីករទិចនិចរបស់គតទ់ងំអស់េ េពល
គតេ់ ដល់កែន�ងេនះ។
14 េហយខញុ ំគិតថ េនះជេរ ងល��ស់ស�មប�់គី�ទ ន�តវេធ�។ �តវេហយ។
េហយឥឡូវេនះ�បសិនេបអនកចងច់បេ់ផ�មករហ�ឹក�ត ់ សូមចបេ់ផ�មជមយួ
យ៉ូ�ន ៣:១៦ ែដលជចបបម់ស។ ចបេ់ផ�មភ� មៗជមយួ� េហយ�នឹង
នអំនកេ េលឥដ�។ េហយបនទ បម់កហ�ឹក�តស់�មប—់ស�មបក់រ�យបក
េ�យ�រែតអនកនឹង�តវេ�បពួក�។ �គបគ់ន ដឹងេរ ងេនះ។ អនក�តវហ�ឹក�ត់
េដមប�ីយស�តវរបស់អនក។ េហយជនិចចកល �ពះេ�ប�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
េយង�តវែតចងចថំ �ពះេ�ប�ពះបនទូលរបស់�ទង ់ េដមបកីមច តស់�តវរបស់
�ទង។់ �បសិនេប�ពះ�ចគិតឬ�ចផ�ល់ឱយ� ស��ទងនូ់វអ�ីែដល�បេសរជង
េដមបកីមច តស់�តវជមយួ �ទងនឹ់ងេធ��បន។ ដូេចនះដូចែដលខញុ ំែតងែតនិយយ
ថ “េ េពលែដល�ពះជមច ស់េធ�ករសេ�មចចិត� េនះជករល�បំផុតែដល
មន។ �ទងម់និែដល�តវែកែ�បករសេ�មចចិត�របស់�ទងេ់ឡយ។” ដូេចនះ�ជ



6 �ពះបនទូលជសេម�ង

ករសេ�មចចិត�ដំបូងែដល�ពះបន�បទនដល់� ស��ទងេ់ កនុងសួនេអែដន េដមប ី
�បយុទធ�បឆងំនឹងស�តវ គឺជ�ពះបនទូលរបស់�ទង។់ ពួកេគ�តវបនព�ងឹងេ�យ
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
15 េហយឥឡូវេនះស�តវនឹងសិក�…យុទធ� ស�របស់េយងជមយួនឹង
�ពះបនទូល។ េហយឥឡូវេនះ ��ងំបនសិក��យ៉ងល�ិតល�នរ់ហូតដល់
េពល�មកឯេអ�៉ �មន—យុទធ� ស�ដល៏�បំផុតែដល��ចេ�បេលនង េហយ
េនះគឺជករែវកែញកជមយួនឹង�ពះបនទូល។ ឥឡូវេនះ អនកមនិចងែ់វកែញក
ជមយួនឹង�ពះបនទូលរបស់�ពះេឡយ។ �គនែ់តេជ �។ កុំពយយមពនយល់�។
កុំពយយមែស�ងយល់។ ឥឡូវេនះ អនកមនិ�ចែស�ងយល់ពី�ពះបនេទ ដូេចនះ�ពះ
គឺជ�ពះបនទូល េហយ��តវបនបេងកតេឡងេដមបេីជ ។ េហយេនះជកម� ងំរបស់
េយង �គនែ់តទទួលយក�ពះបនទូល។ េហយ�គបគ់ន កដឹ៏ងែដរថ�គបពូ់ជេ កនុងដី
�តឹម�តវនឹងបេងកតផលែផ��មពូជរបស់�។ េហយេយង�គនែ់តយក�ពះបនទូល។
16 េហយឥឡូវេនះេអ�៉ចបេ់ផ�មឈបេ់ដមបែីវកែញក េ េពលែដលគត…់នង
បនដក�សង�់ពះបនទូលមកឱយគត ់ថ “�ពះ�ទងម់នបនទូលថ ‘អនក�ល់គន មនិ�តវ
បរេិភគ�េឡយ ដបតិៃថងែដលអនកបនបរេិភគ’ ៃថងេនះេយង�តវ�� ប។់”
17 េហយ��ងំមនិែដលយល់�សបនឹងនងេទ។ គតប់ននិយយថ
“�បកដ�ស់ េនះជករ�តឹម�តវ។” ប៉ុែន�គតប់ននិយយថ “អនកេឃញេទ
អនក�តវករពន�ឺថមីខ�ះ។” អ�ីែដលខុសគន បន�ិចពីអ�ីែដល�ពះបនមនបនទូល។ “េហយ
េបអនកេធ�� អនកនឹងឆ� តជងេនះបន�ិច។ ែភនករបស់អនកនឹង�តវបនេបកេឡង។”

ប៉ុែន�នងបននិយយថ “�ពះ�ទងម់នបនទូលថ េយងនឹង�� ប។់”
18 គតប់ននិយយថ “អូ �បកដ�ស់…” េឃញេទ អនកមកេ�ចន�ស់
“អនក�បកដជមនិ�� បេ់ទ។” ប៉ុែន��ពះបនមនបនទូលថអនកនឹង បន�ដូេចនះ!
េហយេនះ—ែដលបនបំែបកស ងគ មដធ៏ំេនះ េហយបនទញជតិ�សន៍
ទងំមូលឲយ�� ប ់ េ�យ�រេអ�៉បន�� បក់រែវកែញក�បឆងំនឹង�ពះបនទូល
របស់�ពះ។ ឥឡូវេនះ �ជករ�ម៉ស់ែដលនងបនេធ�� ប៉ុែន��បនកន�ងផុត
េ េហយ។ ប៉ុែន�ឥឡូវេនះ េយងេ ែតមនកម� ងំ េហយតំណេនះ�តវបនបេងកត
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េឡងកនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ េយងដឹងេរ ងេនះ។ �ពះបន�បទនករករពរដល៏�
បំផុតដល់េយង េ�យ�គនែ់តឲយេយងេជ ទុកចិត�េល�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

19 អនកដឹងេហយ មនុស�ជេ�ចននិយយថ សព�ៃថងេនះមនិមនេរ ងដូច�រក�
េទ។ ពួកេគេជ ថ��គនែ់តជករគិតប៉ុេ�� ះ។ ពួកេគេជ ថអ ច ឹង។ េហយមន
មនុស�េជ —ែដល—ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធគឺជគំនិតដល៏� េហយថ�រក�គឺជ
គំនិត��កក។់ ប៉ុែន��បសិនេបអនកកតស់មគ ល់ េ េពលែដល�ពះគមពរីនិយយអំពី
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ �ទងម់នបនទូលថ “េ េពលែដល�ទង�់ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
បនយងមក។” និង “�ទង”់ គឺជសព�នមផទ ល់ខ�ួន។ េឃញេទ? ដូេចនះ �ទងគឺ់ជ
បុគគល។ េហយ�រក�គឺជបុគគល។ េហយ�រក�គឺជបុគគល។ ែមនេហយ ពួកេគ
គឺជ�រក�—ពួកេគមក�មវធីិជេ�ចន។ ប៉ុែន�េគគិតថ�ជគំនិត-ចស់បុ�ណ។

20 បុរសមន កប់ន�បែកកជមយួខញុ ំេ ទីេនះកលពីប៉ុនម នសប� ហ៍មុន។ គត់
បននិយយថ “េតអនកដឹងថអនកេធ�អ�ីេទ? អនក�គនែ់តកំណតគ់ំនិតរបស់មនុស�
ទងំេនះឱយគិតអ�ីមយួ េ េពលអនក�បបេ់រ ងេនះ។ ��គនែ់តជករផ� ស់ប�ូរករ
គិត។”

21 ខញុ ំបនជួបេរ ងដូចគន េនះេ �បេទសឥ�� េពលមយួ េ េពលែដលបុរស
បរសុិទធទងំេនះ េ ទីេនះ ែដលជកែន�ងែដលេយងមន ខញុ ំេជ ថទស�និកជនដ៏
ធំបំផុត ែដលខញុ ំធ� បប់ននិយយជមយួ េ កនុងទស�និកជនែតមយួ កនុងចំេ�ម
មនុស�កន�ះ�ននក ់េហយខញុ ំចបប់ន�េ�យករយល់េឃញកនុង�ពះវ ិ ញ ណ។
េហយេគនឹងេឃញ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ មនុស� េហយេ ពួកេគេចញេ កនុង
ទស�និកជន េហយ�បបេ់រ ងេផ�ងៗ េហយចបគ់ំនិតរបស់ពួកេគ។ �ចនិងពួក
បរសុិទធ បននិយយថ “គតក់ំពុង�នគំនិតរបស់ពួកេគ។”

22 ដូេចនះមយួសនទុះ �បែហល�បឬំ�បមំយួនកប់នឆ�ងកតប់នទ តអ់ធិ�� ន
េហយបុរសពិករែភនកមន កប់នចូលមក។ េហយគតពិ់ករែភនកទងំ�សង េហយ
ែភនកគតស់ដូច�វខញុ ំ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះគឺជមនុស�ខ� ក់
អនក�កេ៏ឃញថគតខ់� កែ់ដរ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “េបខញុ ំ�ចជួយគត ់ខញុ ំ
នឹងេធ�� ប៉ុែន�វធីិែតមយួគតែ់ដលខញុ ំ�ចេធ�បនគឺេ�យអំេ�យ េដមប�ីបែហលជ
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និយយអ�ីមយួែដលគតប់នេធ� េហយករគិតេនះនឹងគិតថ�បសិនេប�ពះ
ដឹងពីអ�ីែដលគតប់នេធ� េនះគត�់បកដជដឹងថគតនឹ់ងេធ�អ�ី។” ដូេចនះខញុ ំបន
និយយថ “ឥឡូវេនះសម�ងឹេមលគត”់ ខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ គតជ់
អនកថ� យបងគំ�ពះ�ទិតយ។ គតពិ់ករែភនកៃមភឆន មំកេហយ។” េហយេពលែដល
អនកបកែ�បនិយយ េនះគឺ�តវ។ ខញុ ំបននិយយថ “គតជ់បុរសែដលេរ បករ
េហយ។ គត…់�បពនធគតតូ់ចជង េហយគតម់នកូន�បសពីរនក ់ មន ក�់យុ
�បែហល�បពីំរ មន ក�់បបំនួឆន ។ំ” េនះពិតជ�តឹម�តវ។ េ េឈម ះេគ ថេមច៉។

23 ទស�និកជនទងំ�យ កលេ កនុងទីែដលមនុស�េ េនះ មនអនកចូល
មក “�គឺជផ�ូវចិត� �ជអ�ីមយួេ េលលំ�បៃ់ន—ករ�នផ�ូវចិត�ៃនចិត�របស់
ពួកេគ។”

24 បនទ បម់កខញុ ំបនគិត “ឱ�ពះជមច ស់េអយ �បសិនេប�ពះអងគជួយទូលបងគំ។
ទូលបងគំ—ទូលបងគំ�តវករជំនួយរបស់�ពះអងគមច ស់។ មនុស�ទងំេនះកំពុង
ពយយមចតថ់ន កេ់នះជករេមលចិត�។ េហយ�មនិែមនេទ េហយ�ទង�់ជប
េហយ �ពះអមច ស់។” ប៉ុែន� ខញុ ំនឹងផ�ល់ឱយពួកេគនូវបទគមពរីែដល�ពះេយសូ៊វមន
បនទូលថ�ទងម់និបនេធ�អ�ីទល់ែត�ពះវរបិ�បង� ញ�ទង។់ រចួងកេ េមលបុរស
េនះម�ងេទ ត ខញុ ំេឃញគតេ់ ខងេលកនុងករនិមតិ� ជមយួនឹងែភនកល�ដូចែដល
ខញុ ំមន។ ខញុ ំគិត “ឥឡូវេនះជេពលេវ�។”

25 ខញុ ំបននិយយថ “បុរសេនះជអនកថ� យបងគំ�ពះ�ទិតយឥឡូវេនះ េហយគត់
ងងឹតែភនកេហយ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ…មនបូជចរយ ម៉ូ�េម
�ន េហយមន—បូជចរយៃនសីុក េជននិង�បេភទេផ�ងគន ៃន�សន�ពះពុទធ។
ឥឡូវេនះបុរសេនះចងទ់ទួលបនករេមលេឃញរបស់គត។់ ឥឡូវេនះអនកនឹង
និយយថគត—់គតប់នថ� យបងគំករបេងកតជំនួសឱយអនកបេងកត។ ខញុ ំកេ៏ជ  ែដរ។
ប៉ុែន�េ ទីេនះេយងអងគុយេ យបេ់នះ។” ខញុ ំបននិយយថ “េហយេយងបន…
ៃថងេនះខញុ ំបនចូលរមួកម�ន�េ កនុង�ពះវ�ិរបរសុិទធេជន ែដលមន�សន
ខុសគន ដប�់បពីំរ េ ទីេនះេដមបសីមភ សខញុ ំ េហយមន ក់ៗ  �បឆងំនឹង�ពះ�គីសទ!”
េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ េហយមនុស�ជេ�ចនកនុងចំេ�មអនក�ល់គន
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បនេ ទីេនះ។ ឥឡូវេនះ េប�ពះ�គីសទេធ�ខុស េនះបុរសេនះចងេ់ធ��តវ េហយ
�បកដ�ស់ �ពះៃនករបេងកតែដលបនបេងកតពិភពេ�ក នឹងជ�ពះែតមយួគត់
ែដល�ចឲយគតេ់មលេឃញ។ េនះសមេហតុផល។” េហយខញុ ំបននិយយថ
“ឥឡូវេនះ �បសិនេបអនក�មន ក ់ ម៉ូ�េម�នេ ទីេនះគឺជ�សនឈនមុខ
េគ �បសិនេបបូជចរយ ម៉ូ�េម�ននឹងមកទីេនះ េហយេមលេឃញគត ់ េនះខញុ ំ
នឹងេធ��មម៉ូ�េម�ន ឬេបេ�កសងឃនឹងមកឲយគតេ់មលេឃញ។ ប៉ុែន�សូមឲយ
�ពះែដលបេងកតគត ់�ពះ ជ�ពះរបស់នរ�មន កេ់ កែន�ង�មយួ េ�ពះ��តវែត
មន េយងមនិ�ចមនករបេងកតេ�យគម នអនកបេងកតេទ។ េហយ�នឹង�តវករ
អនកបេងកតេដមបបីេងកតករេមលេឃញេ កនុងែភនកទងំេនះ។ គតពិ់ករែភនកៃមភឆន ំ
ពីករេមល�ពះ�ទិតយ េ�យគិតថគតនឹ់ងេ �ថ នសួគ ៌ �បសិនេបគតេ់ធ��។
បុរសេនះបនេធ�េ�យមនិដឹងខ�ួន។” ខញុ ំបននិយយថ “េតសងឃៃន�ពះពុទធនឹង
េធ�ដូចេម�ច? អនក�គនែ់តផ� ស់ប�ូររេប បគិតរបស់គត។់ អនកនឹងនិយយថគត់
ខុស។” ពួកេគថ� យបងគំបុព�បុរសរបស់ពួកេគ។ េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ
អនកគិតថគត ់ អនកនិយយថគតខុ់ស ប៉ុែន�េតអនកនឹងេធ�អ�ី? អនកនឹងផ� ស់ប�ូរ
រេប បគិតរបស់គត។់” េហយខញុ ំបននិយយថ “េតម៉ូ�េម�ននឹងេធ�អ�ី? ផ� ស់
ប�ូររេប បគិតរបស់គត។់ ពួកសីុក េជនជេដម ផ� ស់ប�ូររេប បគិតរបស់ពួកេគឬ។”

26 ខញុ ំបននិយយថ “េយងមនេរ ងដូចគន េ សហរដ��េមរកិ។ ពួកេមតូឌីសទ
ទងំអស់ចងេ់ធ�ឱយពួកបទីសទទងំអស់ក� យជេមតូឌីសទ េហយពួកេពនទីកុស្
ដចងយ់កេមតូឌីសទទងំអស់ េហយេធ�ឱយពួកេគក� យជេពនទីកុស�។ �ជករ
ផ� ស់ប�ូរករគិត។ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលេយងកំពុងនិយយេនះេទ។ េយង
កំពុងនិយយអំពី�ពះ ែដលជអនកបេងកត។” េហយខញុ ំបននិយយថ “ពិត�បកដ
�ស់ អនកបេងកតនឹងនិយយ។” េហយឥឡូវេនះ ខញុ ំមនិបននិយយថ �បសិនេប
ករនិមតិ�េនះមនិមនេ ទីេនះ េ�យគម ននយ័អ�ីេនះេទ។ ឥឡូវេនះខញុ ំបន
និយយថ “ឥឡូវេនះ �បសិនេប�ពះមយួអងគ ចូរអនុ ញ តឲយ�ទងជ់�ពះ ចូរមក
េមលគតចុ់ះ។” េហយខញុ ំបននិយយថ “ឥឡូវេនះ ខញុ ំនឹង�កលបងសងឃ ឬ
�៉ចឬបុរសបរសុិទធ ឬអ�ីកេ៏�យ សូមមកផ�ល់ករេមលេឃញដល់គត ់ េហយខញុ ំ
នឹងេធ��មទស�នវជិជ របស់អនក អនកបនេធ�ករែ�បចិត�េជ ។” េហយេនះគឺជ�កម
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មនុស��ង តប់ំផុតែដលខញុ ំធ� បឮ់។ េឃញេទ? គម ននរ�មន កប់នេធ��េទ។

27 េហយខញុ ំបននិយយថ “េមច៉�ង តយ៉់ងេនះ?” ខញុ ំបននិយយថ “មូលេហតុ
ែដលអនកេ ដែដល គឺមកពីអនកេធ�មនិបន េហយខញុ ំកម៏និ�ចែដរ។ ប៉ុែន��ពះៃន
�ថ នសួគែ៌ដលបនេ�បសឲយរស់េឡងវញិ គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ ជ�ពះ�ជបុ��
របស់�ទង ់ ែដលេយងជអនកបេ�ម េទបែតបង� ញខញុ ំនូវករនិមតិ�មយួថ បុរស
េនះនឹងទទួលបនករេមលេឃញរបស់គត។់” េឃញេទ? ខញុ ំបននិយយថ
“ឥឡូវេនះ �បសិនេប�មនិដូេចន ះេទ អនក�ចប ជ ឱយខញុ ំេចញពី�បេទសឥ��
បន។ ប៉ុែន��បសិនេប�ដូេចន ះែមន អនក�ល់គន �តវជំពកជី់វតិរបស់អនកចំេពះ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ ខញុ ំចងសួ់រអនកថ េតមនមនុស�ប៉ុនម ននកក់នុងទីេនះនឹងផ�ល់
ជីវតិដល់�ពះ�គីសទ េបបុរសខ� កែ់ភនកមន កេ់នះបនទទួលករេមលេឃញរបស់គត់
វញិ? អនកេឃញសងឃរបស់អនក គម ននរ�មកទីេនះេទ។ េហតុអ�ីបនជេគមនិមក
េបេគ�បបអ់នកថ �សនរបស់េគធំេហយអ�ច រយេម�ះ៉? េមច៉មនិមនអនក�មក
និយយ?” គម ននរ�មន កម់កេទ។ ខញុ ំបននិយយថ “េបអនកេឃញបុរសខ� ក់
មន កេ់នះឈរេ ទីេនះ…”

28 េហយ�គេពទយពិនិតយែភនកេឡងមក។ គតង់កក់បល េហយនិយយថ “គត់
ពិករែភនក។”

29 ដូេចនះេហយ ខញុ ំបននិយយថ “�បកដ�ស់ គតព់ិករែភនក។” ប៉ុែន�ខញុ ំបន
និយយថ “�បសិនេប…េហយ�បសិនេប�ពះបនេបកែភនកគតឱ់យេមលេឃញ
េតអនក�ល់គន ប៉ុនម ននកនឹ់ងបេ�ម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ?” េហយ�មែដលខញុ ំ�ច
េមលេឃញ ម�សមុ�ទៃនៃដេខម ។ ងកេ បុរសេនះ េហយនិយយថ
“�ពះអមច ស់េយសូ៊វ សូមេ�យេគដឹងថ�ទងជ់�ពះ។” បុរសេនះចបខ់ញុ ំេ�បជំុវញិ
ក េហយេ ទីេនះមនេ �� យទី�កងបុមៃបអងគុយេ ទីេនះ ចបគ់តេ់ ជំុវញិ
ក ទទួលករេមលេឃញយ៉ងល��មែដល�ចេធ�បន។

30 េត�គឺជអ�ី? �ជ—�ពិតជអំ�ចែមន! �ពះជ�ពះ េហយ��ងំគឺជ
��ងំ! �បសិនេបអនកមនិេជ េល�រក�…េ េពលខញុ ំចបេ់ផ�មដំបូង ខញុ ំ—ខញុ ំរត់
េ រកគត�់ល់ៃថង។ កុំ�បបខ់ញុ ំថគម ន�រក�េទ េ�ពះខញុ ំដឹងចបស់ជងេនះ។ ខញុ ំ
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�តវេឈ� ះជមយួ��ល់ៃថង។ ដូេចនះខញុ ំដឹងថមន—មន�រក�។ េហយអនក�តវ
ហ�ឹក�តេ់ េពលអនកជួប�។ មនិបនហ�ឹក�តក់នុងចិត�វទិយ មនិបនហ�ឹក�ត់
កនុងករអបរ់ ំប៉ុែន��តវបនបណ�ុ ះប�� លេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ អំ�ចរបស់
�ពះេ កនុង�ពះបនទូលរបស់�ទងេ់ដមបេីធ�ឱយ�បង� ញ។ ដឹងថស�តវរបស់អនក។ អូ
���វប៉ុ�� !

31 រេប បែដលខញុ ំចងឈ់រេ ទីេនះេហយពឹងែផ�កេល� សូម�តឡបម់កវញិ
�មរយៈ�ពះគមពរី េហយបង� ញអនកពីបុរសមន កែ់ដលេ ខងេ�កយេនះែដល
មកទល់មុខ។ កនុងករ�បកួត�បែជងនឹងខម ងំស�តវ ពួកេគបនព�ងឹងខ�ួនេ�យ
�ពះបនទូលរបស់�ពះ។ ណូេអមនបទពិេ�ធនពី៍� េហយគតប់នដឹងថ�ពះបន
�បបគ់តថ់�នឹងមនេភ� ង។ េហយករ�បកួតបនេធ�េឡងរ�ងវទិយ� ស� និង
�ពះបនទូលរបស់�ពះ◌ៈ វទិយ� ស�និយយថ “�មនិ�ចេកតេឡងបនេទ។” �ពះ
�ទងម់នបនទូលថ “�នឹងេកតេឡង។” �ែមន៉។

32 េរ ងដែដលេនះមនេ សព�ៃថងេនះ។ �នឹងេកតេឡង! �េកតេឡង! មន
�រក�! ប៉ុែន� �ពះេយសូ៊វបនបេណ� ញពួកេគេចញ េហយ�ទងប់ន�បទនសិទធិ
អំ�ចដល់�កមជំនុំរបស់�ទងេ់ដមបេីធ�ដូេចនះ “េដញ�រក�កនុងនមខញុ ំ!” ៃថងមយួ
�ទងេ់ដញ�រក��បពំីរេចញពី�សី�� តមន ក។់ េហយ�ទងម់នបនទូលថ “កល
វ ិ ញ ណ��កកេ់ចញពីមនុស�េហយ េដរកនុងទីសងួត �តឡបម់កវញិ ន�ំរក�
�បពំីរេផ�ងេទ តមកជមយួ។” ឥឡូវេនះ �បង� ញថ�បសិនេបបុរសេនះ�តវបន
សម� ត�រក�េចញ េនះមនអ�ីមយួេ កនុងខ�ួនបនេចញេ េ�ក។ �រក�បន
េចញ! ឥឡូវេនះ េ េពលែដល�រក�េរ េចញ េនះ�ពះជមច ស់…ផ�ល់ឱយ�ពះនូវ
ឱកសមយួេដមបចូីលកនុង។ ដូេចនះ េហយេពលគតេ់ចញេ  សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធចូលមក។ កុំទុក�េ ទីេនះ។ �បសិនេបអនក�គនែ់តែ�បចិត�ពីអំេពបប
របស់អនក េហយបន�េធ�បបេ មុខេទ ត េនះអនកនឹងកនែ់ត��កកជ់ងេពល
�ៗទងំអស់។ ប៉ុែន� ចូរទទួលកែន�ងេនះជកែន�ងែដល��ងំធ� បរ់ស់េ
និងបនកនក់ប ់ យក�េពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធៃន�ពះ េហយបនទ បម់ក
អនកនឹងមនកម� ងំៃន�ពះបនទូលរបស់�ពះេ កនុងអនក បង� ញឱយេឃញ និងេដញ
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�រក�េចញ។ ករ�បកួតបនេបកេហយ។ ពន�ឺេពល�ង ចកំពុងភ�។ឺ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធរបស់�ពះមនវត�មន។
33 េហយឥឡូវេនះ��គនែ់ត—�បែហលបីនទីរហូតដល់េពលែដលកែ ច នឹង
�តវផ�ុ ំ េហយ�នឹងជពកក់�� លអ�ធ�ត។ េពលែដលេយងចកេចញពីអគរ
េនះេ កែន�ងេផ�ងៗនិងផទះរបស់េយង េហយេ ជួបខងេ�ក េហយេ ជួប
ពិភពេ�ក កុំេ ដូចកលពីមុនេទ ត។ ចូរេយងចូលេ កនុងអំ�ចៃនកររស់
េឡងវញិរបស់�ទង។់ ចូរេ កនុង�ពះនមៃន�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យមនប�ែដល
បនេលកេឡងខពស់ េហយេ�យមនជំេន េល�ពះបនទូលរបស់�ទង ់េដមបកីន�់វ
មុខពីរ េ�យែខលនិងេ�គ ងសឹកេពញេលញរបស់�ពះពកេ់ល េដមបជីួបស�តវ
េ�ពះ�កនែ់តខ� ងំេឡងៗជេរ ង�ល់ៃថង។ ដូចជ—កលែដលខម ងំស�តវចូល
មកដូចទឹកជំនន ់ �ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះកេ៏លក�បឆងំនឹង�។ �បសិនេបេយងបន
មកដល់ទីប ចបៃ់នេរ ងទងំេនះែដលេយង…េហយ�ថក៌ំបងំៃន�ពះ�តវបន
ប ចបជ់មយួេយង េយងកំពុងែស�ងរកកម� ងំបែនថមេទ ត កម� ងំែដលេលកេឡង
ខពស់ េដមបជីួប…កម� ងំកនែ់ត��កក ់ េនះនឹងេលកតេមកង�កមជំនុំ េហយយក
�េ កនុងសិររីងុេរ ង។ េយង�តវែតមន�។ េ�ះជួបជមយួនឹងប � �បឈម៦៣
ដូចជ េយងជអនកបំេរ របស់�ពះដម៏ន�ពះជនមរស់! េហយដូច���ក ់ េម�ក់
និង�េបដេនេកពីបុ�ណ េយងនឹងមនិឱនកបលចំេពះ�រក�ៃនេ�កិយេនះ
េឡយ េហយយកមកវញិនូវេរ ងេនះជអ�ីែដលេយងបននិយយេនះ ប៉ុែន�សូម
ចុចករ�បយុទធ។
34 ខញុ ំមន�រមមណ៍េ យបេ់នះ ខណៈែដលេយងកំពុង�� បព់ួកេគផ�ុ ំកែ ច  អ�ី
ែដលដូចែដល�វឌីបនេធ�កនុងយបដ់េ៏ក� គគុកេនះ េ េពលែដលគត�់កេ់
េ�កមគុេមព ត�� យ េហយខម ងំស�តវមនករជំរញុ។ េត�តវមនេម៉ងប៉ុនម ន
ស�មប�់វឌី! េតជេពលអីែដលឱយគតេ់ដកេ ទីេនះ! គតម់និដឹងថ�តវ
េធ�ករេ�យរេប ប� គតម់និដឹងថ�តវេ យ៉ង�េទ េ�ពះគតដឹ់ងថគត់
មនចំនួនតិចជង។ ប៉ុែន� ភ� មៗេនះ គតប់នឮសំេឡងខយល់បកក់តក់ំពូល
គុេមព ត។ គតប់នដឹងថ �ពះបនបន�េ មុខគត ់ េហយគតប់នេ កន់
សមរភូម។ិ ខញុ ំមន�រមមណ៍ដូចយបេ់នះ បនទ បពី់�រកលពីយបម់ញិ ខញុ ំកំពុង
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េដកកនុងេម៉ងដង៏ងឹតបំផុតែដលខញុ ំមនិធ� បជ់ួបកនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំមន�រមមណ៍
ដូចជេអ�យេ �ពះវ�ិរបនទ បពី់បនេឃញេទវ�ទងំេនះ ខញុ ំជមនុស�មន
មតម់និ�� ត េហយេ កនុងចំេ�មមនុស�ែដលមនបបូរមតម់និ�� ត។ ប៉ុែន�
សូម�� ប ់ ខញុ ំ—ខញុ ំ…ខញុ ំ�តវជួប��មវធីិ�មយួ េហយេរ ងែតមយួគត ់ គឺខញុ ំកំពុង
រងច់�ំ� បថ់កំពុងរតក់តគុ់េមព ត�� យ េ ជួបស�តវ�គបទី់កែន�ង។ �ពះជួយ
េយងឱយេធ��បន។

35 េហយឥឡូវេនះខញុ ំគិតថ�គឺមយួនទីរហូតដល់េម៉ងដបពី់រ។ េហយ
ជមយួនឹងអតីតកលរបស់�៦២ សូមេ�យ�កន�ងផុតេ ។

36 សូមឲយេយងេ�កកឈរឥឡូវេនះ េយងមន ក់ៗ ។ ករ�បកួតគឺេ បន�។
អនក�ល់គន …ប៉ុលបននិយយថ “បំេភ�ចេរ ងអតីតកលេចល” កំហុស
ទងំអស់របស់េយងកលពីឆន មំុន “ខញុ ំចុចេ កនស់ ញ ៃនករេ ខពស់។” �ល់
កំហុសរបស់ខញុ ំែដលខញុ ំបនេធ�កនុងឆន ទំងំអស់េនះ សូមអភយ័េទសឱយខញុ ំផង។
�ពះជមច ស់អតេ់ទសឱយទូលបងគំ។ �កមជំនុំសូមអតេ់ទសឱយខញុ ំ។ េហយពន័នកិ
ចចែដលខញុ ំ—ខញុ ំបនប�ជយ័ជមយួ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថ �ពះជមច ស់អតេ់ទសឱយ
ខញុ ំស�មប�់។ �កមជំនំុ សូមអភយ័េទសចំេពះកំហុសរបស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំនឹង
ឈនេ រកស ញ សមគ ល់ៃនករេ ដខ៏ពស់កនុង�ពះ�គីសទេយសូ៊វ។ ែស�កមនអ�ី ក៏
ខញុ ំមនិដឹងែដរ ប៉ុែន�ខញុ ំដឹងថនរ�កនឆ់ន ១ំ៩៦៣។

37 ចូរេយងេលកៃដថ� យ�ពះឥឡូវេនះ េហយឲយេយងអធិ�� ន�មវធីិរបស់េយង
េ េពលែដលេយងេធ�ករ�រភពរបស់េយង េហយសំុឱយ�ពះជួយេយងឆ�ងកត់
ឆន ខំងមុខេនះ។

38 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌ កលែដលេយងឈរេ ទីេនះ ដូចជគំនិតជេ�ចន
កំពុង�� បេ់ កនុងចិត�របស់េយង និងកំហុសឆគងកលពីឆន មំុន េហយេ េពល
ែដលេយងខិតជិតដល់ករ�� បៃ់នឆន ៦ំ២ និងកំេណ តៃនឆន ៦ំ៣ ឱ�ពះជមច ស់
េអយ សូមេ�យេយងឈនកនែ់តខពស់មយួជំ�នេឡងេលជេណ� រ រហូតដល់
េយង�ចេមលេឃញ�ពះេយសូ៊វ និងកមមវធីិរបស់�ទង។់ សូមអនក�ល់គន  េ
ទីេនះកនុងករអធិ�� ន ខណៈែដលឆន ចំស់�តវ�� បន់ិងកំេណ តៃនឆន ថំមីនឹង
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ចូលមកដល់ សូមេ�យអំេពបប និងករមនិេជ របស់មនុស�ចស់បន�� ប់
េ កនុងចិត�របស់េយង េហយកំេណ តថមីបនចូលមកជមយួនឹងឆន ១ំ៩៦៣ដូចជ
ខយល់បកេ់បកខ� ងំ ែដល�ចបំេពញរបូកយរបស់េយង និងេធ�ឱយេយងមន
របូកយថមីេ កនុង�ពះ�គីសទ។

39 េធ�ឱយេយងសមនឹងអនកបេ�ម។ អតេ់ទសឱយអតីតកលរបស់េយង។ �បទន
ពរដល់អនគតរបស់េយង។ ឱ�ពះជអមច ស់េអយ សូមដឹកនេំយងខញុ ំ េ�យ
�ពះហស�ដខ៏� ងំក� របស់�ទង ់ �ពះេយហូ�៉។ សូមថ� យ�ពះពរដល់អនកបេ�ម�ពះ
ទងំេនះេ ទីេនះ។ សូមថ� យ�ពះពរ ដល់�ពះសងឃ េភញ វកិត�ិយសទងំអស់
។ គងេ់ ជមយួេយង �ពះអមច ស់។ េយងជអនកបេ�មរបស់�ទង ់ េហយ
េយង�បគល់ខ�ួនេយងទងំ�សងេ �ទងស់�មបឆ់ន ១ំ៩៦៣ េដមបឱីយ�ពះេច��
ៃន�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង�់ចមនភពេលចេធ� បែនថមេទ តេ កនុងជីវតិរបស់
េយង និងេ កនុងរបូកយរបស់េយង។ ជួយពួកេយងផង�ពះជមច ស់េអយ។
េយងអធិ�� ន សូមអតេ់ទសឱយេយងេហយជួយេយង។ េលកេឡងបុរសដ៏
អ�ច រយ! េលកេឡងអនកចមបងំដខ៏� ងំក� ៃនេសចក�ីជំេន ! េបកឆន េំនះ �ពះអមច ស់
ែដលនំម៉�ែដល�កក់ំបងំ ែដលថមេ េ�កមថម េដមបឱីយេយងបនេឃញ
កមមវធីិរបស់�ពះជមច ស់។ បិទពី�៉មតីៃនជីវតិរបស់េយង�ពះអមច ស់ �កថ់ម�ជង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ មកេលេយងមន ក់ៗ ។ សូម�ពះពរដវ៏សុិទធដអ៏�ច រយរបស់�ទង់
មនដល់េយងទងំអស់គន ។ សូមឱយេភ�ងៃន�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធមកសណ�ិ តេល
េយង។ សូមឱយអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ�តវបនបង� ញ។ �ពះអងគេអយ េត
េយងអរ�ពះគុណ�ទងយ៉់ង� េ យបេ់នះ។ េយងជរបស់�ទង។់ ទូលបងគំ
េយងខញុ ំថ� យខ�ួនយ៉ងេពញេលញ ដល់�ទង។់

40 េពលទូលបងគំេ  កែន�ង�ឬេ�យរេប ប� ឬេធ�អ�ី ទូលបងគំេជ ទុកចិត�
�ទង ់�ពះដម៏នឫទធ នុភព ថ�ទងនឹ់ងដឹកនទូំលបងគំ ជអនកបេ�មដឥ៏ត�បេយជន៍
របស់�ទង ់ េដមបឲីយទូលបងគំបនេ�បស�មបក់ិត�ិយស និងសិរលី�ៃន�ពះដម៏ន
�ពះេច�� ។ សូម�បទនមក ឱ�ពះបិ�។

41 ទទួលករអធិ�� នរបស់េយង។ �បទនពរដល់ករខិតខំរបស់េយង។ េ�បស
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អនកជំងឺ និងអនករងទុកខ ទងំខងវ ិ ញ ណ និងផ�ូវកយ។ េហយេធ�ឲយេយងខញុ ំ
ជអនកបេ�មរបស់�ទង។់ េយងជដីឥដ� �ទងគឺ់ជជងសមូន។ បេងកតេយង មន
ក់ៗ  �មវធីិផទ ល់ខ�ួនរបស់�ទង ់ េដមបឲីយេយង�ចសមជមយួ�ពះ�គីសទេយសូ៊វ
កនុងនមជសមជិកៃនរបូកយរបស់�ទង។់ ដបតិេយងសូម�កនុង�ពះនមរបស់
�ពះេយសូ៊វ និងស�មបជ់�បេយជនរ៍បស់�ទង ់ និងស�មបជ់�បេយជនៃ៍ន
ដំណឹងល�។ �ែមន៉ េហយ�ែមន៉។

[បង�បសមន កនិ់យយភ�េផ�ង។ បង�បសមន កេ់ទ តបក��យ
—េអដ។]

42 សូមអរ�ពះគុណ �ពះបិ�។ េយងសូមអរគុណ�ទងស់�មបក់រ�ស់េត ន
ឆន ថំមីេនះែដលប ជូ នមកេយងេ�យក�ីសងឃមឹ េហយេ�យករលួងេ�មេ�យ
ដឹងថ�មរយៈករនិយយពកយទងំេនះេ កនប់ុរសទងំេនះែដលមនិ�គ ល់
ថ�រេនះជករពិត េហយ�ទងក់ំពុងសំុឱយេយងឈរែកបរ�។ េយងនឹងេធ�អ�ី
�គបយ៉់ងែដលេយងដឹងពីរេប បេធ� �ពះអមច ស់េអយ បនឈរេ ែកបរ�ទង ់ និង
�ពះបនទូលរបស់�ទង។់

43 សូមទទួលេយងកនុង�ពះនមៃន�ទង ់ ែដលបនបេ�ង នេយង�ល់ករែដល
េយងគួរអធិ�� នែបបេនះ [បង�បស �បណ�និំង�កមជំនំុអធិ�� នជមយួគន
—េអដ។]: “ឱ�ពះវរបិ�ៃនេយងខញុ ំ ែដលគងេ់ �ថ នសួគេ៌អយ សូមឲយ�ពះនម
�ទងប់នបរសុិទធ។ សូមឲយ�ជយ�ទងប់នមកដល់ សូមឲយ�ពះហឫទយ័�ទងប់ន
សំេរចេ ែផនដី ដូចេ �ថ នសួគែ៌ដរ។ សូម�បទន��រែដលេយងខញុ ំ�តវករ
េ ៃថងេនះ។ សូមអតេ់ទសេសចក�ីកំហុសរបស់េយងខញុ ំ ដូចជេយងខញុ ំបន
អតេ់ទស ដល់អស់អនកែដលេធ�ខុសនឹងេយងខញុ ំែដរ។ សូមកុំនេំយងខញុ ំេ កន់
េសចក�ីលបងួេឡយ ែតសូមេ�បសឲយេយងខញុ ំរចួពីេសចក�ី��កកវ់ញិ ដបតិ�ជយ �ពះ
េច��  និងសិរលី�ជរបស់ផង�ទង ់េ អស់កលបជនចិច។ �ែមន៉។”

44 សូម�ពះ�បទនពរ េហយរក�អនក។ ប៉ុែន�អនកែដល�តវេ ផទះឥឡូវេនះ…
ឥឡូវេនះ�មនរយៈេពល�បនំទីបនទ បពី់េនះ �ជ�បនំទីេ កនុងឆន ៦ំ៣។
ឥឡូវេនះ សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក។ និង—និងអនកចង�់ន កេ់
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ស�មបក់រ�បកបេល ង�ពះអមច ស់ អនក�គនែ់ត�� គមនក៍នុងករ�ន កេ់  េយង
នឹងរកី�យែដលមនអនក។ �មនិែមនជពិធីេល ងែតសមជិកេយងេទ �គឺ
ស�មបអ់នកេជ �គបរ់បូែដលមនករ�បកបជមយួ�ពះ�គីសទ។ អនក�� គមនក៍នុងករ
�ន កេ់  និងទទួលយកករ�បកបជមយួេយង។ េហយមូលេហតុែដលេយងេធ�
េនះគឺេ�យ�រែតេនះជេរ ងដំបូងែដលេយងកំពុងចបេ់ផ�មេធ�ដំេណ រ។ េហយ
អុី��ែអល មុនេពលពួកេគចបេ់ផ�មេធ�ដំេណ រ ពួកេគបនសម� បកូ់នេច ម េហយ
សីុបែន�ល�ីង េហយចបេ់ផ�មេធ�ដំេណ រ។ េហយខញុ ំបនគិតថ “យបេ់នះ�ក
សមប៉ុ�� េ !” កូនេច ម�តវបនេគសម� ប ់ ��តវបនេរ បចំ ជពិធី េហយ�
ពកក់�� លអ�ធ�ត។ េនះជេពលែដលេគញុំ� អនកដឹងេទ េ ពកក់�� ល
អ�ធ�ត។ ដូេចនះេ�ះ។ អនកែដលចងេ់ ជមយួេយងេហយេ�ត មខ�ួនស�មបក់រ
េធ�ដំេណ រខងមុខេនះ ែដលេ ខងមុខ េយងនឹងរកី�យែដលមនអនក។ �ពះ
�បទនពរអនក។

45 េហយអនកែដល�តវេ ឥឡូវេនះ ចូរេ ផទះរបស់អនក េហយ�ពះគងេ់ ជមយួ
អនករហូតដល់ខញុ ំបនជួបអនកម�ងេទ ត។ �ែមន៉។ អនកេ សល់�ចនឹងអងគុយ
េហយបនទ បម់កេយងនឹងចបេ់ផ�មករ�បកប។ បង�សីនឹង…មនិអីេទ បទ។

រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងជួបគន េ ទមេជង�ពះេយសូ៊វ (រហូតេយង

េទ ត!)
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

46 េ�ះេ�ច ងម�ងេទ ត អនកេចះ ខណៈែដលេយងកំពុងរងច់ ំអនកេចញេ េ�ក។
�បែហលជសងប�់ង ត ់េហយបនទ បម់កេនះគឺជេរ ងដឧ៏�រកិ។ ខញុ ំនឹង�នអ�ីមយួ
េចញពីបទគមពរីេ ទីេនះមយួែភ�ត ែដលល�ខ� ងំ�ស់។ េហយឥឡូវេនះសូម
េ�ច ងម�ងេទ ត។

ទល់ែតជួបគន ! រហូតដល់…
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េ�ះចបៃ់ដជមយួនរ�មន ក។់ �បសិនេបមនអ�ីខុសកនុងជីវតិរបស់អនក
បុគគលេនះេ ទីេនះែដលអនកបនេធ�ខុស សូមេ រកពួកេគឥឡូវេនះ េហយេធ�
�ឱយល�េឡង។

ទល់ែតជួបគន ! រហូតដល់េយងជួបគន !
�ពះ…

េតអនកនឹងមកេលងពយណូ បនេទ?

…ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

រហូតដល់េយង…
47 [បង�បស េនវលីនិយយថ “សូម�ពះជមច ស់�បទនពរដល់អនក បង�បស
�បណ�។ំ”—េអដ។] ខញុ ំ�បគល់អ�ីៗទងំអស់េនះេ កនុងៃដរបស់អនក បង�បស េន
វលី។ [“�ពះអមច ស់�បទនពរអនក។ ខញុ ំេជ ជក…់?…”]…?…

ទល់ែតជួបគន !
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

សូម�ពះ�បទនពរ។

�ទងរ់ក�អនក
�ទងរ់ក�អនក
�មរយៈពន�ឺៃថងឬ�សេមល
�ទងរ់ក�អនក។

េ�ះេ�ច ងម�ងេទ ត។

�ទងរ់ក�អនក
�ទងរ់ក�អនកៈ
�មរយៈពន�ឺៃថងឬ�សេមល
�ទងរ់ក�អនក។

48 េនះពិតជ�សស់�� ត? េ�ះេ�ច ងម�ងេទ ត េពលេគ�ង ត។់

�ទង…់
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�គនែ់តបិទែភនករបស់អនក។

…ស�មបអ់នក
�ទងែ់ថរក�អនក
�មរយៈពន�ឺៃថងឬ�សេមល
�ទងែ់ថរក�អនក

49 �ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគ ៌េយងមនេសចក�ីេ�មនស�រកី�យ�ស់ ែដលពួក
េយងបនរកេឃញករពិតេនះ េ កនុងេម៉ងដង៏ងឹតបំផុតរបស់េយង ឬ�មរយៈ
ពន�ឺៃថង �ទងម់និែដលចកេចញ ឬេបះបងេ់ចលេឡយ។ េយងសបបយចិត�ជ
ខ� ងំចំេពះអ�ីែដលេយងមន ទំនុកចិត�របស់េយងបនសងេ់ឡង មនិមនអ�ីេ�កពី
�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វេ�យេសចក�ីសុចរតិេនះេទ។ ទូលបងគំេជ ទុកចិត�
�ពះអមច ស់េអយ មនិែមនេ កនុងកិត�ិនមរបស់េ�កិយេនះេទ។ េយងទុកចិត�
េយងមនិ�៊នេជ េលរបូភពដែ៏ផ�មែល�មបំផុតេនះេទ ប៉ុែន�ពឹងែផ�កទងំ�សងេល
�ពះនមរបស់�ពះេយសូ៊វ។ េតេយងអរ�ពះគុណ�ទងយ៉់ង� �ពះបិ�។

50 ឥឡូវេនះ េយង�គនែ់តេរ បនឹងចូលរមួកនុងកមមវធីិមយួ—អតថបទធមមជតិមយួ
កនុងចំេ�មអតថបទធមមជតិតិចតួចបំផុតែដល�ទងប់នចកេចញពីពួកេយង។
មយួកនុងចំេ�មពួកេគគឺបុណយ�ជមុជទឹក មយួេទ តគឺករ�បកបគន េហយបនទ ប់
េទ តគឺករ�ងេជង។ បពិ�ត�ពះអងគ េយងខញុ ំ�គនែ់តចូលមកកនុង េ�យដឹងថ
កូនេច មេនះជកូនេច មបុណយរលំង។ េនះជ—ដំេណ រទីរេ��ថ នដអ៏�ច រយបន
�កេ់ ខងមុខកូនៗ។ ឈម�តវែត�កេ់ េល�កបៃនទ� រ មុនេពលែដល�ច់
េច ម ប៉�ក ល់�ច�តវបនេគយក។

51 �ពះជមច ស់េអយ សូមពិនិតយេមលចិត�របស់េយងឥឡូវេនះ។ េតឈមេ
ទីេនះេទ �ពះអមច ស់? �បសិនេប�មនិេ េទ េយងអធិ�� នថ—ថ�ទងនឹ់ង
អនុវត��មនេ េពលេនះ េ�យដកយកអំេពបបរបស់េយង េហយ�គបបងំ�
េហយពួកេគនឹង�តវបនែលងលះពីេយងខញុ ំ �ពះអមច ស់េអយ អំេពបបៃនេ�កិយ
េនះ េដមបឲីយេយងបនបរសុិទធ និង�ចបង� ញខ�ួនបន ដល់�ពះបិ�របស់េយង
ឥឡូវេនះេពលេយងមកទទួល—របូកយ និងបង�ូរឈមៃនកូនេច មរបស់េយង
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�ពះ�ជបុ��របស់�ពះ �ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយង។ សូមពិនិតយេមលចិត�របស់
េយងេពលេយង�ន �ពះបិ�េអយ េហយបនទ បម់កេធ�ឲយេយងក� យជរបស់
�ទង។់ ដបតិេយងសូមកនុង�ពះនមៃនកូនេច ម គឺ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �ែមន៉។

52 េ កនុងេស វេ —ៃនកូរនិថូស ជំពូកទី១១ ខញុ ំចង�់នខពីរបី ចបេ់ផ�ម
ជមយួនឹងខទី ២៣ ខញុ ំបន�នេរ ងេនះ។ ប៉ុលនិយយេ កន�់កមជំនុំ
កូរនិថូស។

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

លុះ�ទងប់នអរ�ពះគុណរចួេហយ កក៏ចន់ំបុង័េ�យមន�ពះបនទូល
ថ ចូរយកពិ�ចុះ េនះជរបូកយខញុ ំ ែដល�តវកចសំ់�បអ់នក�ល់គន
ចូរេធ�កិចចេនះ ទុកជេសចក�ីរឭំកពីខញុ ំចុះ។

លុះេ�កយែដលបនបរេិភគរចួេហយ េនះ�ទងក់យ៏កែពងែបប
ដូេចន ះែដរ �ទងក់យ៏កែពង េ�យ�ពះបនទូលថ…

អតេ់ទស។ អនុ ញ តឱយខញុ ំ�ន�េឡងវញិ។

លុះេ�កយែដលបនបរេិភគរចួេហយ េនះ�ទងក់យ៏ក
ែពងែបបដូេចន ះែដរ េ�យ�ពះបនទូលថ ែពងេនះជស ញ ថមី េ�យនូវ
ឈមខញុ ំៈ ចូរេធ� ដូេចនះ�ល់េវ��ែដលផឹក ទុកជេសចក�ី រឭំកដល់
ខញុ ំ។

ដបតិ�ល់េវ�� ែដលអនក�ល់គន បរេិភគនំបុង័េនះ េហយផឹក
ពីែពងេនះ េនះេឈម ះថសំែដងពីេសចក�ីសុគតរបស់ផង�ពះអមច ស់
ដ�បដល់�ទងយ់ងមក។

បនជអនក�ែដលបរេិភគនំបុង័េនះ ឬផឹកពីែពងៃន�ពះអមច ស់
ែបបមនិគួរសម េនះនឹងមនេទសចំេពះរបូអងគ េហយនិង�ពះ
េ�ហិតៃន�ពះអមច ស់។
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�តវឲយមនុស�លបងខ�ួនឯងេមល រចួសឹមបរេិភគនំបុង័ េហយផឹកពី
ែពងេនះចុះ។

ដបតិអនក�ែដលបរេិភគែបបមនិគួរសម អនកេនះេឈម ះថបរេិភគ
ជេសចក�ីជំនំុជំរះដល់ខ�ួនវញិ េ�យេ�ពះមនិពិចរ�េឃញរបូអងគ
ៃន�ពះអមច ស់េទ។

គឺេ�យេហតុេនះបនជមនអនក�ល់គន ជេ�ចន េ ជេខ�យ
េហយឈឺ កម៏នគន ជេ�ចន…េដកលកេ់ េហយែដរ។

េបសិនជេយង�ល់គន ពិចរ�េមលកនុងខ�ួនេយង េនះេយងមនិ
�តវជបជំ់នុំជំរះេទ។

ែតកល�េយង�ល់គន �តវជបជំ់នុំជំរះ េនះ�ពះអមច ស់�ទង�់យ
ផច លេយងវញិ េដមបកំុីឲយេយងជបេ់ទសជមយួនឹងេ�កីយេ៍ឡយ។

ដូេចនះ បងប�ូនេអយ កល��បជំុគន  េដមបនឹីងបរេិភគេនះ�តវ
បង�ងច់គំន ផង។

េបសិនជអនក�ឃ� ន ឲយអនកេនះបរេិភគេ ឯផទះចុះ
េដមបកុីំឲយអនក�ល់គន �បជំុេ  នឲំយជបម់នេទសេឡយ។ ឯករ
ឯេទ ត ដល់កល�ខញុ ំមក េនះខញុ ំនឹងសំេរច�គបទ់ងំអស់។

53 ដូចខញុ ំគិតដល់េពលេនះ ជេពលដឧ៏�រកិបំផុត! ��តវបនសរេសរផងែដរ
ថេ េពលែដលករ�បកបគន េនះ�តវបនផ�ល់ឱយេចញជេលកដំបូងនិងករ�ង
េជង… ែដលេយង�តវលុបេចលេ យបេ់នះ េ�ពះេយងគម នទឹក។ ទឹក�តវបន
កតផ់� ច ់ េហយយបេ់នះេយងកម៏និមនបនទបទឹ់កែដរ េ�យ�រែតពួកេគេទបែត
បនបំែបក�ជមយួគន ឱយអស់ពីសមតថភព េដមបេី�យពួកេយងមនកមមវធីិេនះ
េ យបេ់នះ។ ប៉ុែន�េយងនឹងេធ�ដូចពួកេគបននិយយ ថ ខញុ ំេជ ថលូកបន
និយយ� “ពួកេគបនេ�ច ងចំេរ ងមយួេហយេចញេ ។” ប៉ុែន�េតអនកដឹងថេនះ
តំ�ងឱយអ�ីេទ? េតអនកដឹងេទថ េ េដមេឡយ េពលែដលប ញតិេនះ�តវបន
េធ�េឡងដំបូងេ កូនេ អុី��ែអល កនុង�បេទសេអសីុប ពួកេគេ �មផ�ូវេ
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ទឹកដីសនយ។ េហយេនះជអ�ីែដលេយងមន�រមមណ៍ដូចយបេ់នះ ថេយងេ
េលផ�ូវេ កនទឹ់កដីសនយ។ េហយដំេណ រេឆព ះេ មុខេយង។

54 េហយពួកេគមនទីសមគ ល់ថ េពលេទវ�ៃនេសចក�ី�� បប់នមកដល់
�តវែតមនឈមេ មតទ់� រ មនិដូេចន ះេទកូន�បសចបង ឬកូនចបងនឹង�� ប់
េ កនុងផទះ។ ករគិតគឺ េហយអតថនយ័ពិត�បកដគឺ ដំបូង�តវ�បឈម។ េត
អនកបនកតស់មគ ល់ពីរេប បែដលប៉ុល�ក�់េ ទីេនះេទ? “បនជអនក�ែដល
បរេិភគនំបុង័េនះ ឬផឹកពីែពងៃន�ពះអមច ស់ែបបមនិគួរសម េនះនឹងមនេទស
ចំេពះរបូអងគ េហយនិង�ពះេ�ហិតៃន�ពះអមច ស់” ែដលមននយ័ដូចគន  េសចក�ី
�� ប ់ េសចក�ី�� បខ់ងវ ិ ញ ណ ��ស័យេលអនកែដលនឹងទទួល�ងរបស់
�ពះអមច ស់េ�យមនិសក�ិសម។ េនះគឺេចញពីករផឹក េហយបន� េហយរស់េ
ដូចេ�កិយ េហយមកតុរបស់�ពះអមច ស់។ េយងមនិគួរេធ�ដូេចនះេទ។ ឥឡូវេនះ ចូរ
េយងសម� តចិត�របស់េយង េហយសម� តៃដរបស់េយងពី…និងគំនិតរបស់េយងពី
ករគិត��កក ់ េដមបឲីយេយងបនមកតុរបស់�ពះអមច ស់ េ�យេគរព និងបរសុិទធ
ដូចែដលេយងដឹងថេយងកំពុងភជ បខ់�ួនេយងជមយួនឹងករលះបងរ់បស់េយង
�ពះ�គីសទេយសូ៊វ ែដលជេសចក�ីសេ ងគ ះែតមយួគតរ់បស់េយង។

55 េហយឥឡូវេនះ យបេ់នះ រេប បែដលេយងេធ�េនះគឺមនអនកចស់ទុំមន ក់
ឈរេ ទីេនះ បង�បសហ�ែបល។ េហយខញុ ំគិតថ បង�បស ហ�ែបល យប់
េនះ �បសិនេបអនកនឹងទូរស័ពទពីេវទិកជមុនសិន ដូេចនះមនុស�ទងំេនះ�ចមកពី
េវទិក េហយបេងកតែខ�ទីមយួរបស់អនកេ ទីេនះ �បសិនេបអនកនឹងេធ�។ ឥឡូវេនះ
បង�បស ហ�ែបលនឹងដឹកនអំនក បន�ិចេទ តេនះ េ េពលែដលេយងេធ�ករ
�បសិទធពរេលករ�បកបគន ។

56 នំបុង័កូសឺេនះ េធ�េ�យ�គិ�ទ ន។ �ជនំបុង័ឥតេម។ េហយ�បសិនេបអនក
កតស់មគ ល់េឃញថ េពលែដលអនក�ក�់ចូលកនុងមតរ់បស់អនក គឺមនភព
រងឹ ល�ីងបន�ិច។ �មន�ន ម�ជីវ�ជញ និងែបកេខទចខទ  ំ ែដលមននយ័ថជ
របូកយែដលបកែ់បកេខទចខទ រំបស់�ពះអមច ស់េយសូ៊វរបស់េយង។ អូ! េពល
ខញុ ំគិតដល់េរ ងេនះេហយ េបះដូងខញុ ំ�កេ់�តខុសចង� ក!់ េ េពលែដលខញុ ំ
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គិតថ �ទង�់តវបន�យប ចូ លគន  និង�ន មជ ំ េហយ�តវបនេគ�យ េនះ
គឺជ�ពះ�ជបុ��ដប៏រសុិទធរបស់�ពះ! េតអនកដឹងេទថេហតុអ�ីបនជ�ទងេ់ធ�ដូេចនះ?
េ�ពះខញុ ំមនេទស។ េហយ�ទងក់� យជខញុ ំ ជមនុស�មនបប េដមបឲីយខញុ ំេ�យ
ករបូជរបស់�ទង�់ចនឹង�តវបន�បដូចនឹង�ទងជ់បុ�តៃន�ពះ។ ជករលះបង់
យ៉ង�េ !

ចូរេយងឱនកបលចុះ។

57 �ពះដប៏រសុិទធបំផុត កលែដលទូលបងគំកនេ់ កនុងឆន ងំែដកតូចមយួេនះ
េ យបេ់នះ នំបុង័េនះតំ�ងឲយរបូកយែដលបកែ់បក �ប�កេ់�យ�ន ម
ជរំបស់�ពះអមច ស់ៃនេយង ែដលេ��េនះបនែ�សកេឡងថ “�ទង�់តវរបសួ
េ�យ�រអំេពរលំងរបស់េយង មន�ន មជេំ�យ�រអំេពទុចចរតិរបស់េយង ករ
�បេ ៃនសន�ិភពរបស់េយងបនមកេល�ទង ់ េហយេ�យ�ន មរពំតរ់បស់�ទង់
េយងបនជសះេសប យ។” អូ រេប បែដលពួកេយងចងចេំរ ងេនះ �ពះអមច ស់!
កលែដលទូលបងគំចងខ�ួនឯងនឹងករលះបងេ់នះេ យបេ់នះ េហយអនក�� ប់
េនះកដូ៏ចគន ែដរ �ពះអមច ស់េអយ ចំេពះករលះបង ់ សូមឲយេយងនឹកចដំល់
�ព ះអមច ស់ៃនេយង ករេ�យទិវងគត និងករ�យដំរបស់�ទង ់ និងអ�ីៗទងំអស់
ែដល�ទងប់នឆ�ងកតស់�មបេ់យង េយងយកនំបុង័េនះ�កក់នុងមត។់ �ពះ
េអយ េយងជមនុស�មនិសក�ិសម។ េយងមនិសមនឹងវតថុបរសុិទធែបបេនះេទ ដូេចនះ
សូមឲយេសចក�ីបរសុិទធរបស់�ទង ់ �ពះវត�មនរបស់�ទង ់ និង�ពះេ�ហិតរបស់�ទង់
សម� តចិត�របស់េយង។ េហយេ េពលេយងទទួល� សូមឲយេយងមនបំណង
កនុងគំនិតរបស់េយង េដមបបីេ�ម�ទងឥ់តឈបឈ់រទងំៃថងទងំយប ់េពញមយួជីវតិ
របស់េយង។ ឥឡូវេនះសូមែញកនំបុង័េនះេចញជបរសុិទធស�មបក់រេ�ប�បស់
របស់�។ េយងសំុកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

58 េហយទូលបងគំកន�់េ កនុងៃដរបស់ទូលបងគ ំ ដូចជ�មសិប…�បែហល
�មសិបបីឆន ៃំនករបេ�ម ទូលបងគំបនបេ�ម�ពះអមច ស់របស់ទូលបងគំ េហយ
ទូលបងគំខម ស់ខ�ួនឯង។ ប៉ុែន�ទូលបងគំគិតថ េតទូលបងគំនឹងេធ�ដូចេម�ច�បសិនេប
ទូលបងគំមនពីរដំណកៃ់ន�ពះេ�ហិត�ទងក់នក់នុងៃដទូលបងគំេ យបេ់នះ? េត
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ទូលបងគំនឹងេធ�អ�ីជមយួ�? ប៉ុែន� អនកដឹងេទថ ខញុ ំមនេ កនុងៃដរបស់ខញុ ំេ យប់
េនះ េ កនុង�ពះេន�តរបស់�ទង ់ កនែ់តអ�ច រយ �គឺជករទញិ�ពះេ�ហិតរបស់
�ទង ់ �កមជំនុំរបស់�ទង។់ ដូេចនះេពលខញុ ំកនទឹ់កទំពងំបយជូរេនះ ខញុ ំគិតអំពីេរ ង
េនះ។ �ទងម់នបនទូលថ “ខញុ ំនឹងមនិផឹកែផ�ទំពងំបយជូរេទ តេទ ដ�ប�
ខញុ ំផឹកជមយួអនកម�ងេទ តកនុង�ជ�ច�ករបស់�ពះបិ�ខញុ ំ។” សូមកតស់មគ ល់
ថ េ�កយពីស ងគ មអំេពបបបនចបស់ព��គប ់ េរ ងដំបូងែដលេយងេធ�េ េពល
េយង�យភគីមខ ងេទ តគឺករ�បកបរបួរមួ ជពិធីេល ងរបស់�ពះអមច ស់។
59 េហយសូមឲយេយងេ�នកបលឥឡូវេនះ េពលេយងឲយពរ��េនះ។
�ពះវរបិ�ៃន�ថ នសួគរ៌បស់េយង េ េពលែដលទូលបងគំគិត ដូចជទូលបងគំ
កន�់�េនះេ ទីេនះ ែដលតំ�ងឱយ�ពះេ�ហិតរបស់�ពះេយសូ៊វ រេប បែដល
ឈមហូរេនះអំេពបបរបស់ទូលបងគំបនបតេ់ ។ ពួកេគ�កក់នុងសមុ�ទៃន
ករបំេភ�ចេចល េហយមនិ�តវបនចងចេំទ តេទ។ េហយជមយួនឹងឈមេនះ
េកមង�បសមន កែ់ដលបន�� បេ់ ៃថងមយួបនេដកេ មនទីរេពទយ េហយ�ទងប់ន
សេ ងគ ះទូលបងគំ។ ឱ�ពះជមច ស់េអយ រេប បែដលទូលបងគំអរ�ពះគុណ�ពះអងគ។
រចួ�បគល់បនទុកមកទូលបងគំ េ�យ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េដមបដឹីកន�ំបជជន
េ កនក់ល់�៉រ ី េហយបង� ញផ�ូវេ ផទះ។ សូមអរគុណ �ពះបិ�។ េហយ
ឥឡូវេនះែញក��េនះេចញជបរសុិទធស�មបក់រេ�ប�បស់របស់�។ េហយ
សូមឲយមនុស��គបរ់បូែដលទទួលទីសមគ ល់េនះ េ យបេ់នះ ទទួលបនកម� ងំ
ខងវ ិ ញ ណ និងខង�ងកយស�មបដំ់េណ រែដលឈនេ មុខ។ ដបតិេយង
សូម�កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។

[�កមជំនុំ�តវបនពិធីេល ង�ពះអមច ស់។ កែន�ងទេទេ េលកែសត—េអដ។]
60 េដមបឈីរេ ទីេនះ េហយេមល�កម�គ�រចូលមក េហយេនះជវធីិមយួ
កនុងចំេ�មៃថងេនះ �គ�រ�ម�គ�រ លំ�ប�់មលំ�ប ់�កម�ម�កម មយួេ
មយួ។ េ េពលែដលេយងជួប�ទង ់ េតេពលេវ�នឹងេ ជយ៉ង� េ េពល
ែដលជីវតិមនុស�ទងំអស់ែដលមនេ េលែផនដីេនះ ែដលេជ េល�ទង ់ េហយ
បនទុកចិត��ទង ់ នឹងជួបេ ៃថងេនះ។ េត�មនិអ�ច រយេទឬ? [�កមជំនំុនិយយថ
“�ែមន៉។”—េអដ។]
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61 េយង�តវលុបពិធី�ងេជងេ យបេ់នះេ�យ�រែតអតទឹ់ក។ េយងមនិមន
េ�គ ងបរកិខ រ�គប�់គនេ់ េពលេនះ េហយ�នឹង�តវបនជួសជុលកនុងេពលឆប់
ៗេនះ េយងេជ ជក។់ ពួកេគមនចិត�ល� េហយេធ�ករយ៉ងរហ័សេ េលេ�ង
ឧេបសថថមី។ ខញុ ំគិតថេនះជករសមគួរ�ស់ែដលមនកររមួគន េ ៃថងទីមយួ
ៃនឆន ែំបបេនះ េវ�ៃនៃថងេនះ។
62 ឥឡូវេនះ អនកែដលមកពីេ�ក�កង សូម�បយត័នៃថងែស�ក េពល�តឡបេ់ ផទះ។
សូម�ពះេ ជមយួអនក។ េហយអនកេ ទីេនះៃន�សកកំេណ ត ជិតៗ �ពះេ ជ
មយួអនកេហយជួយអនក។ េហយឥឡូវេនះ េប�ពះអមច ស់សព��ពះហឫទយ័ េហយ
ខញុ ំ�តវែតចកេចញស�មបក់ិចច�បជំុបនទ បែ់ដលនឹងេកតេឡងេ រដ��រហី��ូ
េហយបនទ បម់ក �បសិនេប�ពះជមច ស់សព��ពះហឫទយ័ ខញុ ំនឹង�តលបម់កជមយួ
អនកម�ងេទ តស�មប�់�ទងំ�បពំីរ េហយដូចែដលខញុ ំបនសនយ។ ខញុ ំពិតជ
ចងប់នករអធិ�� នរបស់អនក។ ខញុ ំ�តវករអនកពិតែមន ដូេចនះកុំេភ�ចអធិ�� នឱយ
ខញុ ំ។ េហយសូមឱយអ�ីៗដំេណ រករល�ស�មបអ់នក។ េហយខញុ ំពិតជដឹងគុណចំេពះ
ករចូលរមួរបស់អនក និងរេប បែដលអនកបន�� បនូ់វអ�ីែដលខញុ ំបននិយយេ កនុង
ដំណឹងល�។ ខញុ ំេជ ថេយងកំពុងេធ�ករផ� ស់ប�ូរឥឡូវេនះ។ េហយខញុ ំ ខញុ ំសូមអរគុណ
ចំេពះេសចក�ីសបបរុសរបស់អនក។
63 េហយអនក�ល់គន ជេ�ចននកែ់ដលេបកបរ�បគី់ឡូែម�៉តេដមបមីក�� ប់
មនុស��ម ញ ដូចខ�ួនខញុ ំពយយមន�ំពះបនទូលរបស់�ពះ។ ខញុ ំ�បកដថ �ជអ�ី
ែដលេលសពីករែដលអនកមក�� បេ់�កពីខញុ ំ េ�ពះខញុ ំមនិមនអ�ីែដលខញុ ំ�ចបង� ញ
បន។ ខញុ ំគម នករអបរ់ ំគម នលកខណៈពិេសស គម នអ�ីអំពីខញុ ំេទ។ េពលែដលខញុ ំេឃញ
មនុស�េបកបរ�បរ់យគីឡូែម�៉ត េហយឈរចេំ ទីេនះ េម៉ងពីរេពល�ពឹក �
មនិែមនស�មបអ់�ីេ�ះែដលខញុ ំមនេនះេទ។ �ជ�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំរកី�យ�ស់
ែដលអនក�ស�ញ់�ទង។់ េហយខញុ ំក�៏ស�ញ់�ទងែ់ដរ។ េហយេយងទងំអស់គន
�ស�ញ់�ទង។់ េហយេ�យ�រេយង�ស�ញ់�ទង ់ េយងនឹងមនិ�តវែចកផ�ូវ
េឡយ។ ពួកេយង�បែហលជែបកគន បន�ិចេ ទីេនះ យូរៗេ  ប៉ុែន�េយងនឹងេ ជ
មយួគន ម�ងេទ ត។ �ជមហិចឆ�របស់ខញុ ំ�គនែ់តពយយមនមំនុស�េ កែន�ង
េនះ។
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64 េហយឥឡូវេនះចបេ់ផ�មឆន ថំមី ខញុ ំចងនិ់យយថ មនិែមន “រកី�យឆន ថំមីេទ”
ដល់អនក ខញុ ំចងនិ់យយេរ ងេនះេ កនអ់នក “�ពះ�បទនពរអនក។” េហយ�បសិនេប
�ទងេ់ធ�ដូេចនះ េនះជអ�ីែដលអនក�តវករស�មបឆ់ន ខំងមុខ។ េហយខញុ ំេជ ថ�ទង់
នឹងេធ�។
65 េហយខញុ ំ េ�យ�រ�ពះគុណរបស់�ទង ់េយងនឹងពយយមេ ឆន េំ�កយ �ទង់
នឹងទុកខញុ ំ ទុកអនក េ�យ�រ�ពះគុណរបស់�ទង ់ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំជ�គគង� លល�
េ ឆន េំ�កយ ជងឆន េំនះ ខញុ ំសងឃមឹថខញុ ំជអនកបំេរ ដ�៏បេសររបស់�ពះ�គីសទ។ ខញុ ំនឹង
ពយយមពយយមរស់េ កនែ់តជិតសនិទធ កនែ់តពិត េដមបនី�ំរដូច�ទង�់បទន
ដល់ខញុ ំ ខញុ ំនឹងន�ំមកជូនអនកនូវអ�ីែដលល�បំផុត ែដលខញុ ំ�ចេធ�េ បន។ ខញុ ំ
នឹងេធ�អ�ី�គបយ៉់ងែដលខញុ ំដឹង។ េហយខញុ ំដឹងថអនកមន�រមមណ៍ដូចគន ។ អនក
—អនកមន�រមមណ៍ថេយងទងំអស់គន ចងេ់ធ�ករជមយួគន ឥឡូវេនះ េ�ពះេភ�ង
េពលយបពិ់តជងងឹតេហយ េហយ�ពះ�ទិតយកំណតឆ់ង យ។ ែផនដីកំពុង�តជក់
េយងដឹង ករនិយយខងវ ិ ញ ណ �ពះវ�ិរកំពុង�តជក ់ េហយកររកីផុសផុល
បនប ចប។់ េយងមនិដឹងថនឹងមនអ�ីេកតេឡងបនទ បេ់ទ ប៉ុែន�េយងនឹងទុកចិត�
េល�ពះស�មបេ់រ ងេនះ េទះជែបប�កេ៏�យ។ េហយឥឡូវេនះដូចែដល
េយងេពលខ�ះ…
66 ខញុ ំចងឲ់យអនកចថំេ�ងឧេបសថេ ទីេនះមន�គគង� លដអ៏�ច រយបំផុតមន ក់
េ កនុងពិភពេ�ក បង�បស អរែមន េនវលីជបុរសែដលេគរព�ពះ ជមនុស�
ល�។ េហយេ េពលែដលខញុ ំអវត�មន បង�បស េនវលីជអនកទទួលខុស�តវ
ទងំ�សង ដូចខញុ ំេ ទីេនះែដរ។ ទី�បឹក� ឌីកុន ជេដម គឺ�តវបន�េ កនុងមុខងរ
របស់ពួកេគដូចែដលពួកេគេធ�។ េហយេនះគឺជទី�ន កក់រក�� លរបស់េយង។
េនះជកែន�ងែដលេយងេ —េយង—េយងឈរេជងេ ទីេនះ។ ប៊លីីប៉ូលនឹងមនិ
េ ជមយួខញុ ំេ ទីេនះេទ �គនែ់តស�មបក់រ�បជុំប៉ុេ�� ះ គតនឹ់ង�តលបម់ក
ទីេនះវញិ។ េរ ងទងំអស់�តវបនដំេណ រករេ ទីេនះដូចគន ។ �គនែ់តេចញេ
ទីេនះ មនិមននយ័ថខញុ ំេ េចលអនកេទ។ ខញុ ំ�គនែ់តេ  អនកយល់ ��គនែ់តជ
ករេមលេឃញប៉ុេ�� ះ។ ខញុ ំមនិដឹងថ�មននយ័យ៉ង�េទ។ ខញុ ំេជ ជក ់េហយ
េជ ជកថ់ �នឹងមនស�មបភ់ព�បេសរេឡងៃន�កមជំនំុទងំមូល។ េហយខញុ ំ
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ដឹងថ �នឹងល�ស�មបេ់យងទងំអស់គន  �បសិនេបេយងេធ��មករដឹកនរំបស់
�ពះអមច ស់។ េនះជអ�ីទងំអស់ែដលេយងដឹងពីរេប បេធ�។ �មនិងយ�សល
េទស�មបខ់ញុ ំ។ ខញុ ំចបំនម�ង មុនេពលែដលខញុ ំ�តវេដរេចញពី�ពះវ�ិរេ ទីេនះ។
ចស់ៗខ�ះចងច ំថេមច៉េធ�មនិបន! ខញុ ំ�ស�ញ់មនុស�។

67 កលខញុ ំេ េកមង ខញុ ំមនិ�តវបនេគ�ស�ញ់ គម នអនក�េមលែថខញុ ំេទ កលខញុ ំ
េ េកមង េហយេ េពលខញុ ំដឹងថមននរ�មន ក�់ស�ញ់ខញុ ំ ខញុ ំ—ខញុ ំគិត “ចង�់� ប់
េដមបពីួកេគ។” េហយឥឡូវេនះ េ�យ�រែតនរ�មន ក�់ស�ញ់អនក នរ�
មន កខ់�ល់ខ� យ។ ខញុ ំបនេឡងេលបេងគ លមយួេហយទំពករ់បស់ខញុ ំបនរអិល
េ េលបេងគ លេដម�េ� ចស់ េហយចំណងកេ៏ឡងខពស់ េហយខញុ ំបន�យ�
េ�យរពំតរ់បស់ខញុ ំ េហយងកមកវញិ ដួល�បែហលដប�់បជំំ�ន េហយចប់
េ េលៃដរបស់ខញុ ំ។ ស�ីមន កប់នែ�សកេឡង េហយនងបនទះកំេផ� ងខ�ួនែបប
េនះ។ ខញុ ំែតងែតចូលចិត�នរមីន កេ់នះ នងយកចិត�ទុក�ក។់ នងគឺជអនកែដល
យកចិត�ទុក�ក។់ េហយខញុ ំែតងែតគិតថ “អនក�កខ៏�ល់ពីខញុ ំ ខញុ ំ�ស�ញ់េគ។”

68 មយួរយៈមុនេនះខញុ ំេ ក�� លទី�កង ខញុ ំកំពុងគិតពីៃថងែដលធ� បម់ន េហយ
អ�ីែដល�ពះបនេធ�ស�មបខ់ញុ ំ េហយខញុ ំពិតជដឹងគុណ។ េហយខញុ ំសូមអរគុណ
ចំេពះករ�ស�ញ់និងករ�បកបរបស់អនក។ េហយខញុ ំនឹងមនិែដលពយយម
ដឹកនអំនកឱយខុសេទ។ �ែតងែតជវធីិ�តឹម�តវ ជចំេណះដឹងរបស់ខញុ ំ។ េហយ
អនកយកខញុ ំេធ�ជកំណត�់� ខញុ ំមនិែដលនិយយអ�ីអំពីខ�ួនខញុ ំេទ �ែតងែតជ
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ េឃញេទ? េឃញេទ? ពយយមេ ជិតកនុង�ពះបនទូលរបស់�ទង់
ដូចែដលខញុ ំដឹងពីរេប បេ  េដមបដឹីកនអំនក និងែណនអំនកេ កែន�ងេនះ។

69 េហយឥឡូវេនះខញុ ំ�បគល់អនកេ កនុងៃដរបស់បង�បស េនវលី ដំបូងេ កនុងៃដ
របស់�ពះ េហយបនទ បម់កេ កនុងៃដរបស់បង�បសេនវលី �គគង� លៃន�ពះវ�ិរ
និងេមលមរតក រហូតដល់ខញុ ំ�ចជួប�បជំុេនះ េហយ�តឡបម់ករកអនកម�ងេទ ត។
េ�យទុកចិត�េ េពលេនះ ខញុ ំ�ចនអំនកនូវករេបកសែម�ងដអ៏�ច រយពី�ពះ ែដល
នឹងរេំភបចិត��គបគ់ន  េហយេលកតេមកង�កមជំនុំៃន�ពះ។
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70 ជធមម�េយងទទួលយកករ�បកបរបួរមួ។ ខញុ ំមនិចងនិ់យយេទ តេទ អនកដឹង
ពី�រមមណ៍របស់ខញុ ំ។ េហយខញុ ំគិតថបទចេ�ម ងែដលេយងគួរែតេ�ច ងេ េពលេនះ
គឺ ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ េល�ទង ់ កូនេច មៃនកល់�៉រ។ី េហយេពលេយងឈរ
េ�ច ង សូមចបៃ់ដគន  េហយនិយយថ “�ពះ�បទនពរអនក។”

ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង់
71 ជូនពរបងប�ូន។ សូម�ពះ�បទនពរដល់អនក បង�សី។ សូម�ពះ�បទនពរដល់
អនក បង�សី។

�ពះអងគសេ ងគ ះ…
សូម�ពះ�បទនពរ។

…�ពះ។
ឥឡូវេនះ…
…?…
…របស់�ទងទ់ងំ�សង!

ឥឡូវេនះ ចូរេយងេលកៃដេ កន�់ទង។់
ជំេន របស់ខញុ ំេមលេ �ទង់
ឱកូនេច មេ កល់�៉រ ី
�ពះអងគសេ ងគ ះ
ឥឡូវេនះសូម�� បខ់ញុ ំេពលខញុ ំអធិ�� ន
ដកកំហុសទងំអស់របស់ខញុ ំេចញ
អូ អនុ ញ តឱយខញុ ំពីៃថងេនះ
�តវបនថ� យ�ទងទ់ងំ�សង!

72 “ទល់ែតជួបគន !” េ�ះេ�ច ងបទរហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត។ សូម
ចូលរមួទងំអស់គន ឥឡូវេនះ។

រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងជួបេ ទបេជង�ពះេយសូ៊វ
រហូតជួបគន !
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…?…
…េ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
រហូតដល់េយងជួបគន េ េជង�ពះេយសូ៊វ (រហូតជួបគន !)
រហូតដល់េយងជួប! រហូតដល់េយងជួប!
�ពះគងេ់ ជមយួអនករហូតដល់េយងជួបគន ម�ងេទ ត!

ចូរេយងឱនកបលចុះឥឡូវេនះ។
73 បង�បស េនវលី េហតុអ�ី េតអនកមនិប ច បព់ួកេយងេ�យករអធិ�� នេទឬ?
�ពះ�បទនពរអនក។ 
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(The Contest)

�រែដលេធ�េឡងេ�យបង�បស William Marrion Branham េនះ �តវបនែចកចយ េ �ង ច
ៃថងចន័ទ ៃថងទី 31 ធនូ 1962 េ េ�ងឧេបសថ�បណ� ំេ  េជហ�ឹ�នវ់លី ឥ�� �� U.S.A។ �ល់
ករខិតខំ�តវបនេធ�េឡងេ�យករេផទ ងផទ តយ៉់ង�តឹម�តវ ជ�រសេម�ងេចញពីែខ�រ�តថ់ត ចម�ង
និង េបះពុមពេ�យរក�សិទធពីភ�រអងេ់គ�ស។ ករបក ែ�បជភ�រែខមរេនះ គឺ�តវេបះពុមព និង
ែចកចយេ�យ សេម�ង�ពះជមច ស់ែដលបនថតទុក។
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