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 អរគុណ បងប�ូន�បសេនវលី(Neville)។ អរគុណ �ជករល�ែដល�តឡប់
មកកនុង ដំ�ក�់ពះអមច ស់។ ខញុ ំែតងរកី�យែដលបន�តឡបម់កវញិ

េ េ�ងឧេបសថ មនិ ថខញុ ំេ ទី�េនះេឡយ។ មនអ�ីមយួពីកែន�ងចស់
េនះ ែដលខញុ ំចូលចិត� �តឡបម់កវញិ។��គនែ់តអូខញុ ំ…�ជ�កមជំនុំដំបូងនិង
ែតមយួែដលខញុ ំធ� បេ់ធ�ជ�គគង� ល។ េហយ��កដូ់ចជល��ស់ែដល
បន�តឡបម់កវញិម�ងេទ ត។ េហយខញុ ំេជ ថេ �ពឹកអ�ច រយេនះេពលែដល
�ពះ�ទិតយមនិបំភ� ឺនិងផក យបនអស់ពន�ឺេ  ខញុ ំេជ ថនឹងមនពន�ឺខ�ះេចញពី េ�ង
ឧេបសថែដលបំភ�េឺ ៃថងេនះ ែដលបន�ងេ�យ�ពះេ�ហិតៃនេច ម។ ខញុ ំរង
ចសំ�មបេ់ពលេវ�េនះ។

2 េពលខញុ ំេដរកត�់មបនទបម់ក ខញុ ំជួបបងប�ូន�សីអ�័គ ន�បយ(Arganbright)
េ �តងេ់នះ។ នងបន�បបខ់ញុ ំថមនមនុស� េ ទីេនះ ែដលធ� បជ់អនក�បជំុគន
េ ឃីងស�ូន (Kingston) ែដលធ� បប់នេ ទស�នៈកិចច េហយខញុ ំ…គឺ…រកី�យ
ែដលបនជួបពួកេគេ ទីេនះជទីបនទ ល់។ មនិថពួកេគេ ឯ� េបសិនជ
ពួកេគេ ែតេលកៃដ គឺេ ករ�បជុំគន  េ ឃីនស�ូន (Kingston) កនុងចៃម
ក(Jamaica)។ �តឹមែត ែមន �តឡបេ់ វញិ។ ពិត�ស់ េនះគឺមនិអីេទ។

3 ខញុ ំេឃញកតអូ�៉ល់(Oral)។ ខញុ ំគិតថ អនកទទួលបនករ�បកសករ�បជុំ
គន របស់គតរ់ចួេហយ។ ខញុ ំមនិបនដឹងេទរហូតដល់ កលបរសិេចឆទ កលពី
ម�លិមញិ។ ខញុ ំគិតថ�េ ៃថងទី�បមំយួ មនិចឹងឬ? ទី�បមំយួរហូតដល់ៃថងទី
ដប�់បបំងប�ូន�បសរ ៉បឺូត(Roberts) កនុង�កងល�ីសវលី(Louis ville)។ ឥឡូវ េ
�� បគ់តចុ់ះ។ បងប�ូន�បសRobertsគឺ—មតិ�រមួ�ទងជមយួខញុ ំ និងជអនកបេ�ម
ពិតរបស់�ពះ�គីសទ។ េហយខញុ ំេជ ជកថ់អនកនឹងរកី�យជមយួ�ររបស់គត ់ ពី
មយួយបេ់ មយួយប។់ និង…របស់គត។់ េពលគតអ់ធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ
ខញុ ំ—ខញុ ំ�បកដថអនកនឹងេឃញ�ពះេធ�ចលន េ�ពះគតជ់អនកចមបងំដធ៏ំៃនជំេន
បងប�ូន�បសRoberts ជមនុស�ែដល�ពះេ�បយ៉ងអ�ច រយ។ េហយពនធកិ័ចចរបស់
គតេ់ឡង មកពី…
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4 ខញុ ំចំ ថេពលខញុ ំជួបបងប�ូន�បស Roberts ដំបូង គតេ់ កនុងតង�់ចរ់ែហក
មយួេ ផ�ូវល�ីស(St.Louis)រដ�មសូីរ(ីMissouri) េហយខញុ ំេ …េទ �កងកន�់ស
(Kansas), រដ�មសូីរ(ីMissouri)។ េហយខញុ ំេ �កង កន�ស(Kansas)កន
�ស កនុងសវន�� នត ន�ី។ គតអ់ងគុយេ ជួរខងមុខ។ បនទ បពី់កមមវធីិចប់ េយង
េ ខងេ�កយេដមបនិីយយ។ េគែណនខំញុ ំេ កនគ់ត។់ គតម់នវយ័េកមងជង
ខញុ ំ អូ�៉ល់(Oral)េ កនុងែភនកគត�់បែហលែសសិបឆន ។ំ េហយគតនិ់យយ “េត
អនកគិតថ�ពះ�� បខ់ញុ ំេពលអធិ�� នស�មបអ់នកជំងឺ?”

ខញុ ំនិយយ “បងប�ូន�បស �ទងនឹ់ងឮ�គបអ់ស់អនកអធិ�� នែដលនឹងអធិ�� ន”
ល� គតច់បេ់ផ�ម និងគតនិ់យយ “ទីេនះ ខញុ ំេ !”
5 េហយគតជ់មនុស�វយ័ឆ� ត និងទទួលករអបរ់កំ�មតិម�វទិយល័យ បនួ
ឆន ែំផនកចិត�វទិយ និងខញុ ំេជ ជកថ់គត-់គតជ់មនុស�ពូែក។ េហយគតប់ន
ចបេ់ផ�មេ កែន�ងឥឡូវែដលគតម់នបុគគលិកៃនអនក�បឹក�ជំុវញិគត ់ និងអ�ី
រហូតដល់ េពលគតនិ់យយ គត—់គិតេចញ។ េហយអនកនឹងរកី�យជមយួ
គត ់ខញុ ំេជ ជក។់
6 ដូេចនះឥឡូវខញុ ំចងេ់ធ�ករ�យករណ៍បន�ិចពីអ�ី ែដល�ពះអមច ស់បនេធ�កនុង
កមមវធីិ ករ�បជុំតូចរបស់េយងេ ចៃមកនិងេ កនុងេព តូរកូី(Puerto Rico)។
�ជេរ ងចែម�កែដលខញុ ំបនឆ�ងកត ់ េ�ពះមនុស�ជេ�ចន�តវបនេ មក។ ដូច
លីអូ(Leo)េ ទីេនះបនដឹង េហយទូរស័ពទ…និងដំេណ រករេពញមយួសប� ហ៍
មនកែន�ង�បរ់យបនេ ស�មបក់រជួបជំុគន ។ ប៉ុែន�ខញុ ំចូលចិត�មន�រមមណ៍
ទទួលករដឹកនកំែន�ងែដលខញុ ំេ  ចូលចិត��។ េបសិនជខញុ ំេ េ�យេ�ពះមនុស�
ប ចូ នខញុ ំមក ដូេចនះគឺខញុ ំមកកនុងនមៃន�កមជំនុំឬអងគករ។ េបសិនជខញុ ំេ េ�យ
បង�បសេនវលី(Neviile) និយយថខញុ ំគួរែតេ  ខញុ ំ�ចេ កនុងនមរបស់បងប�ូន
�បសេនវលី(Neville)។ ប៉ុែន�ខញុ ំចូលចិត�េ េពល�ពះេយសូ៊វប ជូ ន ដូេចនះអនក�ច
េ  កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊�គីសទ េ ជួបមនុស�ទងំេនះ។
7 េហយខញុ ំបនេដកេ េលែ�គ េហយខញុ ំមនសភព�ងហតប់ន�ិច។ �ជលង
ភនេំនះ មនិយូមនិឆប ់ ខញុ ំ�តវចកេចញពី�ជលងេនះ េ�ពះ�បនេធ�ឲយបំពងក់
របស់ ខញុ ំឈ ឺ កែន�ងែបបេនះខញុ ំមនិ�ច�ទ�ំទបនេទ។ ខញុ ំ�ចេចញេ េហយ
�តឡបម់ក វញិ…េយង�តលបម់កវញិ ៃថងេ�កយមកេទ តលីអូ និងខញុ ំកនុងចំងយ
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�បែហលែសសិបម៉យបនទ បពី់ ឆ�ងកត�់លភកេ ផ�រ័រ�ី បំពងក់ររបស់ខញុ ំបន
ជ ៤០ម៉យពីល�ីសវលី(Louise ville)កឈ៏បម់�ងេទ ត។ បងប�ូន�បសែបង៊វដូ
គួរែតេ កែន�ង�មយួេ �ពឹកេនះ។ េហយៃថងមយួកំពុងមកពីឃីងស�ូន េហយ
—េហយេពទួរកូី កែន�ងែដលបំពងក់របស់ខញុ ំបនជ�ច ់ េហយខញុ ំេចញយន�េ�ះ
េ មនិមនប � អ�ីេឡយនិងមុនេពលខញុ ំេ ដល់េជហ�ឺ�នវ់លី(Jefferson ville)
�មនប � ម�ងេទ ត។ េឃញេទ �ជ�ជលងេ ទីេនះ។ �មនបកេ់តរកីនុងខយល់
ឬ�ចមកពី�ពះ �ទង ់ ពយយមយកខញុ ំេចញ។ ដូេចនះខញុ ំ—ខញុ ំមនិយល់េឡយ។ ខញុ ំ
អធិ�� ននិងសួរជេ�ចនដង។

8 ប៉ុែន�េទះជយ៉ង� ខញុ ំេទបេ�កកេឡង េហយ��បែហលជេម៉ងបី
េពល�ពឹក។ េហយ�បពនធខញុ ំនិងកូន�បសខញុ ំកំពុងេដក។ េហយខញុ ំេ�កកេឡងេ
មខ ងែ�គ េហយខញុ ំេឃញមនុស�ជេ�ចន បន�បជំុគន េ កែន�ងធំមយួ េហយខញុ ំ
និយយេ កនប់៊លីីប៉ុល “ចូរអនកេ ទីេនះេហយែចកកតអធិ�� នដល់អនក
ទងំេនះចុះ”។

9 រចួគតនិ់យយ “បទ ពុក” កនុងបីបនួនទីេ�កយមកគត�់តឡបម់កវញិ
េហយនិយយថ “អនកមនិ�ចែចកកត អធិ�� នដល់មនុស�ទងំេនះេឡយ”
គតនិ់យយេទ តថ “អនកេឃញបុរសមន កឈ់រេ ទីេនះេទ?”

ខញុ ំនិយយថ “ែមន។”

10 គតនិ់យយ “គតេ់ ទីេនះ និងខញុ ំនិយយ ‘នរ�ចងប់នកតសូម
េលកៃដ’” និងនិយយ “ខញុ ំេ ែចកកតអធិ�� នឲយគត ់ គតេ់ដរេចញ។ រចួខញុ ំ
បន�េ ទីេនះ េហយគតេ់ដរេចញេទ ត។ ឥឡូវេនះគតេ់ ខងេ�កយេនះ” បន�
ថ “ខញុ ំមនិ�ចែចកកតសូមបែីតមយួ”។

11 ខញុ ំនិយយ “ល� Billy អនកមនិចបំចែ់ចកកតេឡយ េ�ពះមនកែន�ងធំេ
ទីេនះែដល�គបគ់ន �ច…”កតអធិ�� នគឺកំុឲយគត�់ជល�ចបល់ ប៉ុេ�� ះ…អនក
េឃញេទ ពួកេគ�មរេប បល��ស់។ ខញុ ំនិយយថ “អូ ខញុ ំ�ចជួបអនក�គបគ់ន
េ ទីេនះ មនិមនអ�ីេ�កពីេ កែន�ង�លខញុ ំមនេឡយ និងត�មងព់ួកេគជជួរ ម�ង
មយួៗ”។
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12 េហយគតនិ់យយ “�តវេហយ”។ េហយគត�់តឡប ់ េ �� ំនិងេចញពីខញុ ំ
េ ។ េហយខញុ ំែបរមកវញិ រេប បេនះេពលគតេ់ចញេ ផ�ូវេនះ និងេមលគត។់
13 េហយខញុ ំឮសេម�ងចុះមកពីេលេមឃ េហយនិយយ “ប៉ុែន�េ េពលេនះេយង
នឹងចបេ់ផ�មចំេរ នអនក។” េហយខញុ ំេមល េហយខញុ ំមនិែដលេឃញ ហ�ូងមនុស�
ែបបេនះេឡយ ពួកេគមនគន ទងំហ�ូង�គបក់ែន�ង។
14 េហយេឈម ះរបស់បងប�ូន�បសរ ៉បឺូត (Roberts) �តវបនេ និយយ “ឥឡូវ
បងប�ូន�បសអូ�៉ល់រ ៉បឺូត(Oral Robert)នឹងមករកអនក”។

េហយខញុ ំនិយយ “េតខញុ ំ�� គមនប៍ងប�ូន�បសរ ៉បឺូតយ៉ងេមច៉?”
និយយថ “ដូចរេប បែដលគត�់� គមអ៍នក”។

15 ល� ខញុ ំេឃញបងប�ូន�បសរ ៉បឺូតចូលមកេស� កឈុតពណ៌េខម
និងមកួតូចដូចប៊ងី�កសប៊ពីក(់Bing Crosby)ពួកេគែបរបន�ិច េហយទញ
ចុះេ�កមបន�ិច មកួតូចេខម មយួ។ េហយខញុ ំកំពុងឈរ�ងេឡងបន�ិច គតេ់មល
េហយនិយយ “សួស�ីបងប�ូន�បស�បន�”ំ។

េហយខញុ ំនិយយ “សួស�ី បងប�ូន�បសរ ៉បឺូត” ចបអ់�ងនៃដ។
និយយ “អនកមនហ�ូងមនុស�ល��ស់”។

16 ខញុ ំនិយយ “�តវេហយ បងប�ូន�បស Roberts” េហយគតង់កមកខងប៊លីី
(Billy) េចញេ �� ំ។
17 េហយខញុ ំគិត “េតខញុ ំនិយយជមយួពួកេគពីកែន�ង�?” េហយខញុ ំពយយម
�គបក់ែន�ងេដមបរីកកែន�ងនិយយ។ ខញុ ំកំពុងេ កនុង�ថ នភពមយួគឺេភ�ចអស់ហមង
ែដលខញុ ំមនិ�ចរកេឃញកែន�ងែដល—និយយជមយួពួកេគ។

េហយមនមន កនិ់យយថ “ល� មកទីេនះ”។
18 ខញុ ំនិយយ “ល� អនកមនិ�ចេឃញថមនិមនអ�ី�បេសរទីេនះេទ” េហយខញុ ំ
ចបេ់ផ�មេដរកតក់ែន�ងេនះ។ េហយខញុ ំចងចពីំករេនះ ខញុ ំនិយយ “េរ ងធំែដល�តវ
េធ�គឺខញុ ំ�តវបនទ បខ�ួនកនុងចិត�ជនិចច េ ចំេពះ�ពះ និងកូនរបស់�ទង”់។
19 េហយខញុ ំេចញពីនិមតិ�មក។ េហយខញុ ំគិត “េត�មននយ័យ៉ង�? �បែហល
មននយ័ថេយងនឹងមនដូច…ឬកែន�ងែដល—កែន�ង�នឹងេ ឯ�?” អនក
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េឃញ ជួនកលកនុងនិមតិ� �ទងម់និ�បបអ់នកថកែន�ង�េឡយ�ទង—់�ទងម់ន
បនទូលនិងអនក�គនែ់ត…ជ�ប�ន  ដូចជ។ េហយខញុ ំេជ ជកថ់អនកែដល�ន
�ពះគមពរីយល់ករេនះ។
20 េហយខញុ ំេ បនទបខ់ងមុខនិងអងគុយខងមុខមយួ�សបកេ់ហយេម៉ង�បែហល
បីកន�ះឬបនួេពល�ពឹក។ ខញុ ំងងុយេដក�ស់។ ខញុ ំ�តឡបេ់ វញិនិងេដក េហយខញុ ំ
យល់សប�ិ េហយ�ជសុបិនចែម�កមយួ។ េហយភគេ�ចនៃនអនកជអនក�គប�់គង
អនកដឹងេជកមរ័ បងប�ូន�បសេជកមរ័(Jack Moore)។ ខញុ ំ�គ ល់គតជ់េ�ចនឆន ំ
មកេហយ។ ខញុ ំគិតថខញុ ំេចញេ េ�ក ជមយួករ�តជ់ួបជមយួកូន�សីរបស់
គតជ់េកមង�សី�យុ�បែហលដប�់បពំីរឆន  ំ និងចបៃ់ដនង ននំងេឡងេលភនំ
េកមងតូចេជកគី។ ល� ខញុ ំ�គ ល់នង�ងំពីនងេ ជទរកតូច។ េហយខញុ ំននំង
េ េលភន ំ េហយខញុ ំបនេ ទី�កងបីេ ជុំវញិភន ំ នេំកមង�សីេ ។ េហយេយងមក
េ�កមេដមេឈធំ េហយនងអងគុយចុះ។ េហយដូចជេកមង�សីវយ័ជំទងស់ព�ៃថង
េស� កសំពតទ់ងំេនះ អនកដឹង �បេភទេប៉ងេចញ និងនងេស� កសំពតម់យួ
�បេភទែបបេនះ។ េហយនងយកសំពតេ់នះ�យពន� និងអងគុយចុះ។ េហយេពល
មនុស�េកមងែតងសម�ងឹេមលគន  នងបតៃ់ដែបបេនះនិងចបេ់ផ�មសម�ងឹេមលេ
េលេមឃ។ ល� េជកគី(Jakie)គឺជេកមង�សីតូច�� តមន ក ់ ប៉ុែន�នងមនមតធ់ំ
និងែភនកធំ និងមនសកព់ណ៌ខ�ច ់ មនិសូវជទកទ់ញប៉ុនម នេទ ប៉ុែន�ជ ស�ីតូច
មយួ។ េហយខញុ ំ�ចេមលេឃញែភនកធំរបស់នងសម�ងឹេមលេ េលេមឃ និងមន
របូឆ�ុះរបស់េមឃកនុងែភនករបស់នង។
21 ល� ខញុ ំេចញេ �បែហល�បហំ�៊ីតពីនង េហយេដកចុះេ មខ ងរេប ប ដូចេនះ
េហយខញុ ំយកទុេយមក េហយ�ក�់កនុងមតេ់ហយទំពរទុេយេនះ។ េហយខញុ ំ
ចបេ់ផ�មគិត “េតខញុ ំេធ�អ�ីេ ទីេនះ? េហតុអ�ីខញុ ំជមនុស�ចស់ និងេ ជមយួ
េកមង�សី។ េហតុអ�ី?” ខញុ ំនិយយ “ខញុ ំេរ បករនិងមនកូនេ�ចនមកេហយ។ ខញុ ំមនិគួរ
មនភរៈ កិចចអ�ីទីេនះជមយួេកមង�សីេឡយ”។
22 េហយខញុ ំេ�កកេឡង។ េហយ េពលខញុ ំេ�កកេហយមនសេម�ងពីេដមេឈ និង
និយយ “េនះស�មបជ់ទីសមគ ល់និងស�មបេ់ហតុផល”។
23 េហយខញុ ំភញ កេ់ឡង េហយេសទរែតែ�សកផង—ជសុបិន���កក។់ ខញុ ំគិត “អូ
ឆងល់ថេតមននយ័ថខញុ ំនឹងរ�តចិត�ឬអ�ីមយួេកតេឡងចំេពះខញុ ំឬ? ល�” ខញុ ំគិត “េប
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សិនជខញុ ំេ េ ែតបន�េ�បគំនិតរបស់ខញុ ំ ដូេចនះខញុ ំនឹងមនភព�ចបូក�ចបល់។ដូេចនះ
ខញុ ំ�តវរងច�ំពះ” េហយខញុ ំចបេ់ផ�មអធិ�� ន។ ខញុ ំនិយយ “�ពះអមច ស់ េតសុបិន
េនះមននិមតិ�ដូចយបដំ់បូង ឬក�៏មននយ័យ៉ង�?”
24 បនទ បពី់រងច ំ េពលេវ� �បែហលរយៈេពលមយួេម៉ង(�បពនធរបស់ខញុ ំេ�កក
េឡងនិងេរ បចំ��រេពល�ពឹកជ�សច) ដូេចនះសេម�ងមកម�ងេទ ត និងនិយយ
“េ ឃីងស�ូន(Kingston) េហយនឹង�បបអ់នកេ ទីេនះថេធ�អ�ី”។
25 ដូេចនះភ� មៗេនះខញុ ំេចញេ ឃីងស�ូន។ េហយពួក—ពួកេគដឹងថរេស ល
ៃថង �ពហសបត ែដលខញុ ំ�តវេ ដល់ទីេនះៃថងសុ�ក។ េនះជអ�ីែដលេយងបន
ផ�ព�ផ�យ។ ខញុ ំមនិសូវពូែក�ប…់?…ឬ�ប�់ម នចំនួនមនុស� េ�ពះខញុ ំែតងែត
ពេន�ស�។ ប៉ុែន�យបដំ់បូង ខញុ ំនិយយេយងមន�បែហលដបពី់រ អូ �បែហលមនុស�
មយួពនពី់ររយេលស េ�ពះ��តឹមែតមយួៃថង។ េហយៃថងបនទ បព់ួកេគចបេ់ផ�ម
មនអនករត ់ រតច់ំងយបនួម៉យ និងមនអនករតេ់ឡងេលភន។ំ អនករតម់ន ក�់តវេ�ប
រយៈេពល4េម៉ងេហយអនកេផ�ងេទ ត�តវរតេ់ឡងេលភន។ំ េហយយបទី់ពីរមន
�បែហល�បពំនន់ក។់ េហយយបទី់បី��តវបនគណន�បែហលដប�់បពំន់
នក�់បែហលពីរមុនឺផង។ េហយ�បព់នដ់ង េហយមនុស��បព់នចូ់លមកកនុង
�ពះអមច ស់។
26 េហយនិមតិ�គឺ�កមជំនុំតូចមយួ ស�ីគឺ�ពហមចរ ី ដូចជកូនេកមង េហយេនះ
មននយ័ថ�កមជំនំុបរសុិទធ។ េហយទី�កងបីេ ជុំវញិភន ំ ជរយៈេពលបីៃថងែដល
ខញុ ំនឹងដឹកន។ំ េហយមន�កមជំនំុបរសុិទធេ�យករដឹកនបំេ�មរបស់ខញុ ំ ពីកែន�ង
ែដលនងេ េ ក�មតិខពស់េឡងកនុងករងររបស់�ពះ រហូតដល់�កេ�កកេកះ
ទងំមូល។
27 េហយអូ អនកដឹកនមំនុស�ជំុវញិ យំនិងអង�រនិងជ�មញេឡង “�តឹមមយួយប់
ឬពីរេលសេនះ” ម ន�ី�កង។
28 េយងេចញពីទីេនះ េ ពួតូរកូី(Puerto Rico)។ ទីេនះេយងជួបជមយួភព
េជគជយ័ធំខពស់ េហយមនុស��បព់នក់នុងចំេ�ម�បព់ន�់បមូលមក�មផ�ូវ
រហូតដល់��តវបនប៉ន�់ម នថមន �ពលឹងដម៏នតៃម�បនួមុនឺនក ់ បនចូល
មកកនុង�ពះអមច ស់េយសូ៊វ។ េហយេពលបន� ខញុ ំសងឃមឹខញុ ំ…ខញុ ំនិយយេរ ងេនះេ
�កមជំនំុផទ ល់របស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ខញុ ំមនិ�ចនិយយ�ជ�ធរណៈ ែដលជកែន�ងមនិ
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មនអនក�សកចស់ៗ េ�ពះ�បែហលជេគេមលេ េឃញផ�ូវខុស។ ប៉ុែន�ខញុ ំមនប
ជ ីរេឈម ះអនក�គប�់គងទីេនះជអនកផ�ល់ករពិភក�មុនេយងចកេចញទីេនះ គត់

និងបុគគលិករបស់គត។់
29 េហយខញុ ំ…គត—់គតនិ់យយ “េយងមនកិត�ិយសេ េលេកះែដលមនអនក
ដឹកនេំផ�ងៗគន ” គតនិ់យយ “េពលេ�កប៊លីី �គ �(ំBilly Graham)េទបែត
េចញពីេកះថមីៗ” និងនិយយថ “េយងមន—ករ�បជំុមយួដម៏នសិររីងុេរ ង” គត់
បន� “ប៉ុែន�ប៊លីី �គ � ំ �គនែ់តនឲំយេយងនូវដំណឹងល�ដូចគន ែដលេយងមន
និងបនឮរចួមកេហយ” គតន់ិយយបន�ថ “រចួេយងមនកិត�ិយសែដលមន
េ�ក រ ៉បូ៊តឺេ េលេកះ” គតន់ិយយ “េហយេ�ករ ៉បូឺតផ�ល់ឲយេយងនូវករជំុគន
បីៃថងយ៉ងអ�ច រយ។ ប៉ុែន�” គតប់ន�ថ “ករចំ�យខពស់�ស់េ ស�� គរ”
និយយ “ចំ�យបីមុនឺ�បពំនដុ់�� កនុងបីយបស់�មបក់រចំ�យស�� គរ”
គតប់ន�ថ “រចួេ�កអូសបនូ(Osborn)េ ទីេនះ ែដលជអនកបេ�មអ�ច រយរបស់
�ពះ�គីសទ។ ប៉ុែន�” និយយ “េពលេ�កអូសបនូចកចញេ  មនភពធ� កចុ់ះ
បន�ិច” និយយ “��កដូ់ចជអ�ីៗ េ បតែ់ដរ”។
30 “ប៉ុែន�” និយយ “េយងសមគ ល់េ ករជួបជុំេនះថពិតជមនិពិបកដល់
នរ�មន កេ់ឡយេ េលឆកស�មបប់ងប�ូន�បស�បណ�ឲំយអធិ�� នឲយ។
ប៉ុែន�” និយយ “បនទ បពី់កមមវធីិចបេ់  េយងបន�បមូលដឹកេកអីចស់ និងេកអី
េជងែខ�ង និង�គបយ៉់ងស�មបអ់នកចូលរមួ” គតនិ់យយថ “មនិែមនជមនុស�
េទ េ េពលេនះ គឺ�ពះបនមករកេយង” េនះជសំដីគត។់
31 ខញុ ំនិយយ “កុំរពំឹងេលករអធិ�� នរបស់ខញុ ំ ប៉ុែន�ករអធិ�� នរបស់អនកេ
ទីេនះ �កៃ់ដេលគន េ វញិេ មក។” េហយ�ចន ំ មនុស�មកមយួចំនួន
ឬពីរនកេ់លេវទិលករ និង េពលករយល់ខងវ ិ ញ ណធ� កម់ក មនុស�បន
ែ�សក។ េយង�ន កេ់ ស�� គលំ�បទ់ីបនួ េហយករចំ�យចយ�យនិង
ករេធ�ដំេណ ររបស់េយងគឺេ�យផទ ល់ខ�ួន”។
32 អនកជួយេធ�ែបបេនះ ខ�ួនឯង េ�យតង� យមយួភគដបរ់បស់អនកែដលេផញមក
ឲយខញុ ំ។ េនះជអ�ីែដលបនេធ�។ េហយខញុ ំចងឲ់យអនកដឹង េចញពីអ�ីទងំេនះ អនក មន
ចំែណកេនះ។ េហយៃថងដម៏នសិររីេុរ ងមកដល់ �ពះនឹង�បទនរង� នអ់នក ស�មប់
េសចក�ីេនះ។ េឃញេទ អនកមនិចបំចច់ំ�យេទ…
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33 េបសិនជមនុស�េ សែម�ងអ�ីមយួខ�ួនឯង។ ដូេចនះអនកេឃញេទ េពលមនុស�
េនះេចញេ  ពួកេគយល់ថ“មនករធ� កចុ់ះធំមយួ �ពះចកេចញពីេយង”។ �ពះ
មនិបនចកេចញពីអនកេឡយ។ �ទងគ់ងជ់មយួអនកជនិចច។ េមល �ជខ�ួនអនក
ផទ ល់ែដល�ជលចូលេ  កនុងអ�ីមយួ ជនរ�មន ក។់ �ពះ�ចេ�បមនុស��
មន កស់�មបព់ន័ធកិចចអ�ីមយួ ប៉ុែន�មនិមននយ័ថមនុស�េនះជជេ�មសរបស់�ពះ
េឡយ។ �ជជំេន អនកផទ ល់កនុង�ពះ។
34 េហយពួកេគេចញេ ទីេនះេ កនុងរទះតូច ែដលពួកេគមន�សេដ ងរេទះ
ទរក និង—និងមនក�  និង�កម់នុស�េល�និងបររញុេ មុខ។ បនទ បពី់កមមវធីិ
ចប ់�ល់�ន ម�ន�ប�ំងបនសំ�តេឡង ពួកេគចកេ់ចញជមយួរទះកងប់នួ
និងមនកែន�ងផទុកដូចរទះចស់និងមនកងធ់ំៗ និងមនេកអីែខ�ងនិងេជងម៉ និង
ែ�គ និងេនះជរេប បេគចកេចញនិងេលកេឡង េ�ពះេនះជ�ពះវត�មនរបស់
�ពះេ ទីេនះ។ េនះជអ�ីែដលេយងចងេ់ឃញ។ មនុស�េចញពីរបូភព �ពះេធ�
ចលន។
35 �តឡបម់កវញិ �គនែ់តជួយេ �ពឹកេនះ ខញុ ំ�តវនិយយកនុងបីបនួនទី។ េហយ
ខញុ ំេសនរឲយេកមង�បសកំុែចកែខ�រ�ត។់ បីៃថងខញុ ំពយយមគិតយ៉ងខ� ងំ “េតខញុ ំនឹង
និយយអ�ី?” េហយ េ �ពឹកេនះ មុនខញុ ំចកេចញ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនភព
�នតឹងពីករ�ពមនកនុងចិត�ស�មប�់កមជំនំុ។ និងខញុ ំ�បបព់ួកេគ “យកែខ�រ�ត់
ប៉ុែន�កំុែចកចយលកេ់ឡយ”។
36 ប៉ុែន�មុនេយងេធ�ែបបេនះ ខញុ ំចងែ់ចកចយទីបនទ ល់តូចមយួ ែដល�ចល�ជួយ
អនកបន។ �ល�ស�មបខ់ញុ ំ។ េយងេចញេ សទូច�តីដំេណ របីៃថងលីអូ(Leo) និង
ហជីន(Gene) ជមយួខញុ ំែដរ និងកូន�បសរបស់ខញុ ំប៊លីីប៉ុល(Billy Paul) និង�បពនធ
របស់គត ់េ កនម់តិ�ែដលមកទីេនះេ េ�ងឧបសថ ចុះមកពីចចហគ Georgia។
េហយពួកេគយកេយងេ វញិេ កែន�ង�លភក ខញុ ំមនិដឹងថ�េ ឯ�េទឥឡូវ
ែកបរអូគីឈូប៊(ីOkeechobee)ឬ អ�ី�សេដ ងេនះខញុ ំមនិ�គ ល់េឈម ះេគសីុមនូីលឥ
េឌ នជអនក�ក(់Seminole Idians)។ ប៉ុែន�េទះជយ៉ង� េយងមន ចំងយ
�បម៉់យ។
37 េហយេនះបងប�ូន�បសអុី�៉ន (Evans) បងប�ូន�បសរបស់ គតជ់មនុស�មន
បប។ េហយគតជ់មនុស�ពូែកសទូច�តីមន ក ់ និងគតប់ន�តឡបេ់ �លភក់
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វញិបីបនួែខកន�ងេ ។ េហយពួកេគមនអ�ីែដលេ ថ “ពស់មនពិសមយង៉”
េហយពស់េនះកចឹ៏កគត ់គតពិ់បកនឹងរស់�ស់។ េជងគតេ់ហម និងេគយក
គតេ់ ឲយដុកទរ័េហយពួកេគឲយ��បន�ិចផឹក។ អ�ីេនះគឺជសចក�ី�� ប។់ េហយ
ពួកេគមនបងសំ់ឡីែដរ បងសំ់ឡី ែសបកេជងជនែសបក�កហម ែសបក�កេព�បែវង
ៃមភហ�៊ីត។
38 េហយេពលេយងកំពុងសទូច�តីេ ទីេនះខញុ ំចបប់ន�តីធំមយួ។ អូ �ជៃថង—
សំ�កពិតៗ។ េហយ�ធំ�ស់រហូតខញុ ំមនិ�ចយក�េចញពីទឹកបន េហយ�
េធ�ឲយសនទូច� និងរចួបតេ់  �េ�ះខ�ួនរចួ។ េហយេយងមន�តីជេ�ចន �មន
ទំងន�់បែហល�សិបេ មយួរយេផនស�មប�់តីធំ។ េហយមយួចំនួនៃនពួក�
មនទំងនបី់បនួេផន និងពីបនួេ �បពីំរេផន �បបំីេផន។ េហយខញុ ំចបប់ន�
ធំមយួ េហយ�របូតេ ។
39 េហយខញុ ំេបះេ វញិ េហយខញុ ំ—ខញុ ំចបប់នមយួេទ ត�បែហល�បមំយួ �បពំីរ
េផន។ េហយខញុ ំមនដងសនទូចែវងែដលអនក�តវទបម់នទងំស�ឹកផក ទឹក។ េហយ
បងប�ូន�បសអុី�៉នបន…េយងទងំអស់គន បនទទឹកេ�យ�រេដរលុយទឹក
េ�ពះ�ជ�លភក។់ េហយគតទ់ញែសបកេជងេចញ និងមូរេខេឡង េហយ
េរ បចំ�កក់ែន�ងសងួត ដូច�លេខ�វចឹង។ េហយគតេ់ឃញ�តីធំមយួនេន ល
ជិតគេមព តៃ�ពេហយខញុ ំលុយេ រក�។ គតន់ិយយ “រងច់មំយួែភ�ត បងប�ូន
�បស�បន�ខំញុ ំនឹងយក�ឲយអនក។” រចួគតរ់តេ់ ទីេនះ។ េហយខញុ ំទញ�មក
េមលេ �តីេនះជិតងបេ់ហយ េដកេលស�ឹកេឈ។ េហយគតរ់តេ់ យក�។
េហយ េពលគតេ់ធ�ដូេចន ះ គតក់ែ៏�សក េហយគតក់ម៏កវញិ។ ពស់ពិសចឹក
គត។់
40 េហយេយងសម�ងឹេមល� េហយទីេនះមន�បេ�ង ចងកូមកនុងេជងរបស់គត់
ែដលជកែន�ងពស់ពិសបនចឹកគត ់ េហយ�េធ�ឲយគតឈ់ខឺ� ងំ�ស់រហូតដល់
ទឹកែភនកេចញពីែភនកគត។់ និយយថ មន�រមមណ៍ដូចជឆ�ឹងរបស់គតប់នខ�ិន
េ េហយ។ េហយេយង មនចំងយ�បម៉់យេដមបេីចញពី�លភក។់ េហយគត់
ជមនុស�មឌធំ�ស់មនិ�ចែសងបន។ េហយេពលពស់ចឹកអនក អនកមន
�រមមណ៍ឈចឺបខ់� ងំ�ស់ រយៈេពលបីបនួនទី រហូតដល់អនកេសទរ�� បផ់ង។
េហយលីអូកេ៏ ទីេនះែដរ។ េហយមនអ�ីមយួមកកនុងគំនិតខញុ ំ “�ទងេ់ ែតជ
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�ពះ!” េហយេពលគតក់ន ់ េជងរបស់គតេ់�យករឈចឺប ់ េហយ�បេ�ង
ចងកូមពីរធំេនះជកែន�ងែដលពស់ពិសខគំត ់ ខញុ ំ�កៃ់ដ�តងេ់នះេហយនិយយ
“�ពះអមច ស់ មនេសចក�ីែចងទុកេ កនុង�ពះគមពរីរបស់�ទង ់ ‘េគនឹងកនក់បល
ពស់និងខច ដំរ ី ែតគម នអ�ីែដលេធ�ទុកខដល់េគវញិេឡយ’” េហយភ� មៗេនះ �គប់
ទងំករឈចឺបប់នេចញពីេជងគតេ់ ។ គតព់កែ់សបកេជងវញិ និងសទូច�តី
េពញមយួៃថង។

41 េចញេ យបេ់នះនិង�បបេ់គពីេរ ងេនះ ពួកេគនិយយថ “អនកគួរេ ជួប
ដុកទរ័�បេសរជង។”

42 គតនិ់យយ “េបសិនជ�ពះករពរខញុ ំកន�ងមក �ទងនឹ់ងែថររក�ខញុ ំេរ ងេនះ
ទងំ�សង” េយងេ សទូច�តីបីៃថង គម នជំងឺ�មនឥទធិពលេឡយ។

43 �ពះ�ទងេ់ ែតជ�ពះ។ �ទងរ់ក��គបទ់ងំក�ីសនយរបស់�ទង។់ េហយ
អស់ទងំពនធកិ័ចចរបស់ខញុ ំេនះជេលកទីមយួែដលខញុ ំេឃញ�ពះយងមកេលពស់
ចឹក។ េ�ពះេនះជេលកទីមយួែដលខញុ ំមនឱកសេដមបអីធិ�� នស�មបអ់នក
ែដល�តវពស់ចឹក។ ចូរឲយអនកដឹងថ�ទងរ់ក��គបទ់ងំេសចក�ីសនយ�ទង ់ េហយ
�ពះបនទូល �ទងល់� េហយពិត។ �ែមន៉។

44 សូមចងចកំមមវធីិយបេ់នះ និងេពល�ពឹកៃថង ពុធ។ និងអធិ�� នស�មប់
នរ�ែដលពិតជចបំចស់�មបអ់ធិ�� នឲយ េនះគឺខញុ ំ។ េហយចងច ំ ពី
ករចូលរមួកមមវធីិជួបជំុរបស់បងប�ូន�បសរ ៉បឺូត(Roberts) េពលែដលេធ�េ កនុង
�កង េហយជំ�បសួរគតពី់េ�ងឧេបសថ។

45 មុនេយង�នបទគមពរី។ ខញុ ំ—ខញុ ំចងឲ់យេយងេ�កកឈរេឡងមយួនទី។
េហយេ�យមនិបចម់នត ន�ី ចូរេ�ច ងកែន�ងបនទរ ឬពីរជួរៃនចេ�ម ងសរេស
រតំេកងដម៏នសិរលី�ៃន�កមជំនំុ។ “ជំេន ខញុ ំេមលេ កន ់ �ទង”់ �តវឲយ�គបគ់ន
ចូលរមួជមយួខញុ ំឥឡូវេហយេ�ច ង។ កុំគិតថ�តវេ�ច ងយ៉ងេមច៉�គនែ់តេ�ច ង
ថ� យសិរ ី រងុេរ ងដល់�ពះប៉ុេនះ។េតអនកនឹងដឹកនេំយងបនេទ បងប�ូន�បសេន
វលី(Nerville)?
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ជំេន ខញុ ំេមលេ កន�់ទង់
�ទងជ់េច មេ កល់�៉រ ី
�ពះអងគសេ ងគ ះ
ឥឡូវស�� បេ់ពលខញុ ំអធិ�� ន
យកេទសទូលបងគំេចញ
អូ ឲយខញុ ំរចួៃថងេនះ
ជ�ទងទ់ងំមូល!

េពលភពងងឹតកនុងខញុ ំ
និងទុកខេ�កខញុ ំរកី�យ
សូម�ទងន់ខំញុ ំ
េធ�ឲយងងឹតែ�បៃថងេនះ
សំ�តភពេ�កេ  ខ� ចេចញ
កកំុ៏ឲយខញុ ំវេង�ង
ឆង យពី�ទងេ់ឡយ។

46 ជមយួកបលរបស់េយងឱន��ប ់ ខញុ ំសូមឲយេយង�នពីសំេណរវសុិទធពី
�ពះគមពរី ម៉ថយជំពូកទី៧ ខ១៣និង១៤។ េហយសូមឲយ�ពះអមច ស់បែនថមភព
បរបិូរណ៍ៃន�ពះពរ�ទងេ់ពលេយង�ន�។

ចូរឲយចូល�មទ� រចេង� តដបតិទ� រែដលនេំ ឯេសចក�ីហិនវនិស
េនះធំេហយទូ�យផង កម៏នមនុស�ជេ�ចនែដលចូល�មទ� រេនះ

ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�
តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។

47 ចូរេយងអធិ�� ន។ អូ �ពះ ែដល�ទងប់នន�ំពះេយសូ៊វឲយរស់េឡងវញិពី
ករសុគតកនុងផនូរ និងបង� ញ�ពះអងគ�ទងដ់ល់ទូលបងគំ េ �ពឹកេនះជយ ញបូជ
រស់ ពួកទូលបងគំលះបងេ់�យបនទ បខ�ួនៃនជីវតិរបស់ទូលបងគំចំេពះ�ទងជ់ថមី
ជគំនិតែដល�ទងយ់ក�ពះទយ័ទុក�ក ់ នឹងទូលបងគំ។ កលេបទូលបងគំេ ជ
មនុស�មនបប�� បក់នុងបបនិងអំេពរលំង �ទងប់នប ជូ ន�ពះបុ���ទងែ់តមយួ
�បសូ�តជរបូ�ង�ចឈ់មមនបប ក� យជៃថ�េ�ះបបទូលបងគំ ជអងគមនិ
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មនកំហុស�តវរងទុកខចំេពះកំហុសែដល�ចផ�ះផ�ពួកទូលបងគំទងំអស់គន ម�ង
េទ តកនុងករ�បកបជមយួ�ទង។់

48 េហយអូ �ពះេបសិនពួកទូលបងគំមនបបេ �ពឹកេនះ
ជអ�ីែដល�ចជរនងំដល់�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ ពីករនពំួកទូលបងគំ ឲយចូលកនុង
�ររបស់�ពះចំេពះចិត�ទូលបងគំមន ក់ៗ ពួកទូលបងគំអធិ�� ន បនទ បខ�ួន
�ពះអមច ស់ �ទងប់នអតេ់ទសអំេពរលំងរបស់ទូលបងគំ។ សូមសំ�តទូលបងគំ
េ�យ �ពះេ�ហិត�ពះេយសូ៊វ។ ជអងគ…េយងដឹង កនុងខ�ួនេយងទូលបងគំមនិជ
អ�ីេឡយ េហយពួកទូលបងគំ�រភព ថពួកទូលបងគំមនិជអ�ីេឡយ។ ប៉ុែន��ទង់
ជអងគបរសុិទធ �ទងជ់អងគពិត �ទងសុ់ចរតិ �ទងជ់�បភពៃនេសចក�ីេម�� ។ េហយ
ទូលបងគំបនទ បខ�ួនេ�យលូនេ ទីេនះេ ៃថងេនះ ជអនកជំងឺខង�ពលឹង។ ដូចជ
ទីបនទ បេ់ទបែតបនបេ ចញេ ពីចៃមក(Jamaica)និងពីពួតូរកូី(Puerto
Rico)និងកែន�ងែដល�ទងេ់ធ�ករយ៉ងធំ អូ �ពះ �ជទីសមគ ល់ៃនករយងមក
របស់អងគសុចរតិមយួ។

49 �ទងប់នរេំ�ះបងប�ូន�បសអុី�៉ន(Evans)ពីចងគូមពិសៃនពស់េនះ េ�ពះ
គតជ់អនកេជ  និង�ពះបនទូល�ទងែ់តងែតពិត។ ឥឡូវ�ពះអមច ស់ សូមរេំ�ះ
ទូលបងគំពីចងគូមៃនេសចក�ី�� ប�់ពឹកេនះ ែដលពួកខម ងំស�តវបនខនិំងបំពុល
ពួកទូលបងគំ។ សូមឲយករេ�បសឲយជរបស់�ទងក់� យជថន ពំយបល �ពឹកេនះ
�ពះអមច ស់សូម�ជបចូលវ ិ ញ ណរបស់ពួកទូលបងគំនិងសំ�តពួកទូលបងគំពី�គប់
អស់ទងំេសចក�ីទុចចរតិ។ សូមេ�បសពយបលអនកជំងឺ�ងកយ ែដលេខទចខទ ំ
េ�យអំ�ចរបស់ពួកខម ងំស�តវ។ អ�ីទងំអស់េ កនុង�ពះវត�មន�ពះ សូមឲយ
ពួកេគបនជ។

50 សូមមនបនទូលមកកន ់ទូលបងគំឥឡូវ�មរយៈ �ពះបនទូលែដលបនកតទុ់ក
មករបស់�ទង ់ �ពះអមច ស់។ េ�យមនិដឹងថនិយយអ�ី ប៉ុែន��ទងនឹ់ង�បទន
មក។ េហយ�ទង�់ពមនេយង �ពះអមច ស់ និងេធ�ឲយេយងបនេ�ត មខ�ួនស�មប់
ករយងមករបស់�ទង។់ សូមអធិ�� នទូលសូមកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វនិងជ
�បេយជន�៍ទង។់ �ែមន៉។
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51 ខញុ ំែតងែតយឺត េ�ពះខញុ ំរងច់ឥំឡូវ។ េហយថន កៃ់ថង�ទិតយ�បែហលចបេ់ហយ។
ប៉ុែន�មនអ�ីអំពី�េពលខញុ ំមកផទះ ខញុ ំមន�រមមណ៍ថមនេពលេ�ចន។ អនកដឹងេទថ
េយង�បញបេ់ពក យ៉ង�កេ៏�យ។ ដូេចនះេយង�តវេជ �ពះ។
52 �ពះអមច ស់របស់េយង�បទនករ�ពមនចបស់ៗ ដល់មនុស�ៃនសមយ័របស់
�ទង ់ ជពួកែដលមនភព�សន�ជល។ េហយ�ទងម់នបនទូល “ឯទ� ែដល
ន ំ េ ឯជីវតិេនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវ
េនះេឃញ។” ឥឡូវមនិែមនេ�យ�ពួកេគមនិកន�់សន�ជលេពកេទឬ។
េហយេ�យ�រពួកេគទុកចិត�នឹង�កមជំនុំេ កនុងលទធិ និងនិកយ និងបន
េជ (េដមបពី�ងីក)កនុង�ពះពួកេគគិតថ�គបយ៉់ងគឺមនិអីេទ។ ប៉ុែន��ទងក់ំពុងមន
បនទូល�បបេ់គថមនមនុស�តិចែដលចូលបន។
53 េហយខញុ ំឆងល់ថ�ពឹកេនះខញុ ំ�ចមនិដូចជមនុស�េ ជំននេ់នះជមយួជំនន់
េនះ។ េឃញ ��សេដ ងគន �ស់ជមយួករែបងែចករបស់យូ� និង�ទង់
សំេ េលមនុស�ែដលខុសគន និងករប ចបខុ់សគន ៃនករែបកែខញកខុសគន  និង
កំពុង�បបព់ួកេគថភពជកច់បស់ែដលកំពុងេធ�េឡងកលពីករែបងែចកមុនគឺ
បនេ�មចេ ពីមុខពួកេគ។ េហយពួកេគមនិបន�គ ល់។ េហយចូរេមលអ�ីែដល
�ទងក់ំពុងមនបនទូល។
54 ពួកេគ ជឧទហរណ៍ មនិ�ចេជ ថ�ពះេ កនុងមនុស�។ េនះជរនងំមយួ
យ៉ងធំែដលពួកេគ�តវឆ�ងកត ់ គឺរេប បែដល�ទងជ់មនុស�ប៉ុែន�េ ែតជ�ពះ។
ពួកេគមនិ�ចេឃញរេប បែដល�ពះ�ចរស់កនុង�ចឈ់មមនុស�។ និង�គប់
សមយ័កល �គបេ់ពលេវ� �ពះែតងគងេ់ កនងមនុស�។ មនុស�ជមេធយបយ
ឧបករណ៍របស់�ពះ។ �គបទ់ងំជំនន ់�ពះមនបនទូលេ កន�់ស�ត�ទង�់មរយៈ
បបូរមតរ់បស់មនុស�។ �ទងែ់តងេ�ជសេរ សនរ�មន ក ់ ឬអ�ីមយួែដល�ទង�់ច
េ�ប។
55 េហយ�ទងសំ់េ េ ពួកេគភពជករជំពបពី់អ�័ប�។ំ �ទងម់នបនទូល ចូរ
�បបព់ួកេគ “េបសិនជអនកេ ខ�ួនថជ ‘កូនអ�័ប�’ំ អ�័ប�ជំ ‘ឪពុករបស់
អនក’ គតេ់ឃញៃថង របស់េយងេហយមនអំណរ។ អ�័ប�ជំពយករ”ី េហយ
មនិសង�យ័េឡយ ែដល�ពះេយសូ៊វសំេ ដល់ពួកេគថ�ទងប់ន�បទនឲយេគនូវ
ភពជ�ពះេមស�ុរីបស់�ទងេ់�ពះទីសមគ ល់ៃន�ពះេមស�ុ ី កំពុងែត�ម�ទង។់
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េហយេនះជរេប បែដលមន�គបជំ់នន ់ ៃនទីសមគ ល់ៃន�ពះេមស�ុ។ី ប៉ុែន�
�ទងប់ន�បកសថ�ទងជ់�ពះ ជ�ពះេមស�ុផីទ ល់ ជេហតុនឲំយេគមនិយល់។
ពួកេគ មនិ�ចយល់បន។
56 ឥឡូវេពលអ�័ប� ំ (ែដលពួកេគបនេ ថជឪពុក) ជួប�ពះ �ទងក់ម៏ន
ភពជ�ចឈ់ម េ�ពះ�ទងប់រេិភគកូនេគ បរេិភគនំបុង័េម េពត និងផឹកទឹក
េ�ះេគនិងបរ័កនុងវត�មនរបស់អ�័ប� ំ ែត�ទងេ់ ែតជ�ពះ។ អ�័ប��ំគ ល់
�ទង ់ �ពះ និងេ �ទង ់ “េអឡូហុីម” ជ�ពះេយហូ៉�៉មនឬទធិេច�� ។ មនុស�
េស� កពក ់ មនដីជបនឹ់ង�ងកយ�ទង ់ និងគងេ់�កមេដមេឈ �ជកម�ប ់ និង
បរេិភគ�ចនិ់ងផឹកទឹកេ�ះេគ។ េហយពួកអនកមនចិត���កក ់ ចិត�េឃេឃ
��ម និយម ពួកយូ�សុចរតិមនិ�ចេជ ថ�ទងជ់�ពះ�ជបុ���ពះ និងេ អ័
�ប�ថំជឪពុក។ េហយ�ទងប់នឲយេគដឹងថ�ទងេ់ធ�ករដូចគន  កនុង�ចឈ់ម
�ទងែ់ដល�ទងេ់ធ�ករកនុង�ចឈ់ម េពល�ទងជ់ួបឪពុករបស់ពួកេគអ�័ប�។ំ
េហយអ�័ប�បំនេជ ។ ែតពួកេគមនិេជ ។
57 អនកេឃញេពលអរ័�ប�អំងគុយេ�កមតងរ់បស់គតែ់ដលគតប់ន
េ�ជសេរ ស េហយជេ�មសេនះបននឲំយមនុស��គបគ់ន ែដលេកតមកកនុងេ�ក
េនះ។ េដមេឈល�និង��កក�់កពី់មុខមនុស��គបគ់ន ។ េហយេពលឡុត
កមួយ�បសរបស់គត ់ និងពួកគង� លរបស់គតប់នេឈ� ះគន ពីេរ ងទឹកដី អ�័ប
� ំ ជមនុស�សុចរតិ និយយេ កនព់ួកេគ “សូមកុំឲយមនជេម� ះកនុងចំេ�ម
េយងេឡយ។ អនក�ចេ�ជសេរ សផ�ូវែដលអនកេ ។” ែដលជកែន�ង�តវមកស�មប់
ជីវតិអនកេជ �គបគ់ន ។ េហយ�េ ពីមុខអនកេ �ពឹកេនះ េហយ�កេ៏ ពីមុខខញុ ំែដរ។
58 ឡុតមនិគិតថគតនឹ់ងទសេចញេឡយ ប៉ុែន� គតប់នសម�ងឹរក�កងសូ
ដំុែដលជកែន�ងងយ�សល។ េហយជេ�ចនដង ែដលេយងសម�ងឹេមលអ�ីែដ
លងយៗ។ “ខញុ ំនឹងចូលរមួ�កមជំនំុេនះ-េនះ េហយអនកេឃញ គម ននរ�និយយ
អ�ីទស់នឹង�េឡយ េ�ពះ�ជ�កមជំនំុធំេ កនុង�កង” ផ�ូវ�សល! មនេពលជេ�ចន
េយងេធ�ែបបេនះ េពលែដលេយងកំពុងែតខុស!
59 ចងច ំ េបអនក�ម�ពះ�គីសទ អនកនឹង�តវបនស�បពី់មនុស� េ�ពះអស់អនក
ែដលរស់េកតខ� ច�ពះ�គីសទេយសូ៊នឹងរងទុកខេប តេប ន។ េហយេបសិនជអនក
មកឯ�ពះ�គីសទ អនកនឹងមកមនិែមនេ�យ�កមជំនុំ�មយួ ឬនិកយ�មយួ ឬ
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េគលលទធិ�មយួេឡយ។ អនកនឹងមកេ�យ�ពះេ�ហិត េនះជផ�ូវែតមយួ។
េហយអនកមនិ�ចននំរ�មន កម់កជមយួអនក អនកមកមន កឯ់ងនឹងឈរេលករ
�រភពផទ ល់និងជំេន ផទ ល់ខ�ួន។ អនកនឹងមនិសថិតេ េលជំេន �គគង� ល ឬជំេន
េដមរបស់អនកេទ។ អនកនឹងមកេ�យបុគគល េពលអនកមករក�ពះ! េហយមនេពល
ជេ�ចនែដលេ�ជសជេ�មសលងីេលងរ។
60 ចុះេបឡុត េពលគតេ់ឃញអ�ីៗ ងយ�សល…? គតេ់ឃញកែន�ងមន
លុយ េ�ចននិងមន�បជ�បិយេ�ចន េ�ពះគតជ់មនុស�ថមី និងជមនុស�ឆ� ត
មនករអបរ់មំនចិត�� ស�េ�ចននិងគត�់ចេធ�ករជក�់កែ់តេ ែត�ចរក�
�សនរបស់គតប់ន។ គតគ់ិត “ខញុ ំមនជំេន េ កនុង�ពះ ដូេចនះខញុ ំ�គនែ់ត
េ �កងសូដុមេហយខញុ ំ—ខញុ ំ�ចរកលុយបនេ�កេ�ចន េហយខញុ ំក� យជមនុស�
អ�ច រយមន ក ់ �បែហលក� យជអនកអធិបបយអ�ច រយមន ក”់ េឃញ អនកមនជេ�មស
�តវេធ�។
61 ភពជសងឃរបស់�ពះមនជេ�មស�តវេរ ស។ “ខញុ ំនឹងេ �កមជំនំុេនះទីេនះ។
អូ �គបគ់ន េ កនុង�កងគិតថេនះជអ�ីសំខន!់ េហតុអ�ី េ �� យ�កងជសមជិក
�កមជំនំុេនះ” ឥឡូវ គត�់ចេ ជកមមសិទធិរបស់�កមជំនុំែដលល� ប៉ុែន�អនកេ ែត
�តវែតកតេ់ទស�កមជំនុំ និងមនុស�ទងំេនះ�មរយៈបទគមពរី។ ជួនកលពួកេគ
េ េ�យេ�ពះ េនះជ�បជ�បិយភព មនុស�—មនុស�េស� កពក�់បេសរជង
កែន�ង�មយួេទ ត។ េហយេនះជចំណុចែដលេយងបេងកតកំហុស—េជ សមនិ
រចួ។ ឥឡូវចំ�ំែបបេនះ។
62 េហយអ�័ប� ំអ�ីមយួែដលគត�់ចេធ�គឺេរ សជេ�មសទីពីរ។ េហយជួនកល
ជេ�មសទីពីរ�បេសរជងទីមយួ េប�េមលេ ដូេចន ះ។ ចំ�ំ មនិយូេទ េពលឡុ
តបនេឃញ�កងធំ គតម់និបនេឃញ�បពនធគត ់ ែ�បេ ជសសរអំបិលេឡយ
េទះបីគតម់និបនេឃញេភ�ងេឆះ�កងដំបូង។ ប៉ុែន�អ�័ប�បំនយកផ�ូវជមយួ
�ពះអ�ីែដល�ពះអមច ស់ស�បេ់ខពម គតក់ស៏�បែ់ដរ។ គត�់ន កេ់ កនុង�លខ�ច។់
63 េហយ អ�ីេ  ែដល��៉និយយ…ឥឡូវសូមចងច ំ ��៉ ស�ីែដល�� ត
ជងេគកនុងែដនដីទងំអស់។ មនិមន ស�ី��� តដូចជ��៉េឡយ។ �គបគ់ន
េឃញនង �ស�ញ់នង។ ឥឡូវ េនះ�ងយប៉ុ�� ស�មប�់�៉ែដលងយ
េ�ជសេរ សជេ�មសែបបេនះ។ ប៉ុែន�នងេ�ជសេរ សេ ជមយួអ�័ប�។ំ
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64 អូ ស�ី កុំអនុ ញ តិឲយ�រក�បងំែភនកអនក កនុង�បជ�បិយភពនិងចូលរមួេនះ
និងេនះ។ អនក�ន កេ់ ជមយួ�ពះ�គីសទ! េ�ពះ េពលេវ�ជិតដល់េហយ េសចក�ី
ហិនវនិសធំេ ច ំ ពីមុខ ��កកជ់ង�កងសូដុម និងកូម៉ូ�៉ផង ស�មប�់បេទស
េនះ។ សូដុមនិងកូម៉ូ�៉នឹងល�ជង។
65 ឥឡូវេពលអ�័ប�យំកផ�ូវ ែដល�ពះជមច ស់បន�បទនមក និងមនភព
មនិមនជីវជតិៃនទឹកដី គតម់និបនច�មងចេ�មនេឡយ។ ប៉ុែន�គត�់គ ល់
េសចក�ីមយង៉គតប់េ�ម�ពះនិងេជ ដល់�ពះ។
66 ដូេចនះេ ៃថងមយួមនមនុស�បីនកចូ់លមក េហយពួកេគមនធូលីហុយ
និងសេម� កបំពក�់ចរ់ែហក េហយអ�័ប�មំនចិត��ណិតដល់ពួកេគនិង
និយយ “ចូលមក និង អងគុយេ�កមេដមឱកមយួែភ�តសិន។” េហយេពល
គតឈ់រេ ទីេនះនិយយជមយួពួកេគគត�់គ ល់ថពួកេគមនិែមនជមនុស�
ធមម�េឡយ។ �មរេប បេគនិយយពួកេគមនភពខុសែប�ក។ េហយអ�័ប�ំ
េចញេ សម� បកូ់នេគនិងេរ បចំេហយ��៉�តវេធ�នំបុង័និងេរ ប ចំអិនេ�សច
សំ�បច់ំែអតពួកេគ។
67 ឥឡូវ សូមចងច ំពីរនកៃ់នពួកេគជេទវ� េទវ�កនុង�ចឈ់មមនុស� និង
មន កក់នុងចំេ�មពួកេគជ�ពះអមច ស់ផទ ល់។ េហយមយួអងគែដលជ�ពះែបរខនង
េ តង។់
68 េហយ��៉េ កនុងតង។់ ខញុ ំចូលចិត�ឲយ ស�ីេ ទីេនះ និងមនិេចញេ�កេដមប ី
បងគ បប់�ីឲយេធ�អ�ីេឡយ និង�គបេ់ពលមនេគមកេលង។ ប៉ុែន�នងេ កនុងតង។់ មនិ
សង�យ័ �បែហល�ងចន ឬ េធ�អ�ីមយួ។
69 េហយអងគែដលជ�ពះ �ទងស់ម�ងឹេមល�កងសូដុមជនិចច េហយ�ទង់
មនបនទូល�បបេ់គពីអ�ីែដល�តវេធ�។ េហយេទវ�ពីររបូបនេចញេ េដមប ី
ផ�យដំណឹងល�។ ប៉ុែន�មនមយួអងគេ ខងេ�កយ េនះជអងគមយួែដលជ�ពះ
េហយ�ទងម់នបនទូល “េយងនឹងមនិ�កអ់�័ប�ពីំអ�ីែដលេយងដឹងេឡយ េ�ពះ
គតនឹ់ងក� យជអនកសនងកនក់បែ់ផនដី។
70 អូ េយងមនសិទធិេ �ពឹកេនះ �កមជំនំុ េដមប�ីគ ល់�ថក៌ំបងំៃនករយង
មករបស់�ពះអមច ស់។ េ�ពះ “មនពរេហយអស់អនកែដលផ�ះផ�េគ ពួកេគនឹង
េ ថជកូនរបស់�ពះ។ មនពរេហយអស់អនកែដលេ�សកឃ� ន ពួកេគនឹងបន
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ែឆ�ត។ មនពរេហយអនកមនចិត�បរសុិទធ េ�ពះពួកេគនឹងេឃញ�ពះ។ មនពរ
េហយអនកមនចិត�សុភព ពួកេគនឹង�គងែផនដីជមរតក”។ ដូេចនះ េបសិនជ
�កមជំនំុៃន�ពះដម៏ន�ពះជនមនឹង�គងែផនដីជមរតក េនះមនិមន�ថក៌ំបងំ
ែដល�តវ�កេ់ឡយ។
71 “អស់ទងំឪពុក�បបខ់ញុ ំ ខញុ ំ�បបអ់នក” និយយ �ពះេយសូ៊វ េហយពួកេគមនិ េជ
�ទងេ់ឡយ។
72 ដូេចនះកនុងៃថងៃនអ�័ប� ំ ដូចជ�ទងសំ់េ េលពួកេគ �ទងម់នបនទូលថអ័
�ប�និំយយេ កនេ់ទវ� េហយខនងរបស់�ទងែ់បរេ តង ់ េហយ�ទងម់ន
បនទូល�បបអ់�័ប�ថំ�ទងន់ឹងយងមកជួបគតជ់មយួកូនមន ក។់ េហយ��៉
េ កនុងតងេ់សច។ េហយ�ទងម់នបនទូល “េហតុអ�ីបនជ��៉េសច?” េត�ទង់
កំពុងបង� ញអ�ី?“េហតុអ�ីបនជ��៉េសច?” គឺមុនេពលបីបនួេម៉ងៃនករបំផ� ញ
េកតេឡង។ មុនករបំផ� ញ ែដលេភ�ងធ� កម់កពីេលេមឃនិងេឆះបំផ� ញទី�កង
េហយទីសមគ ល់េនះបនេកតមនេឡង។
73 េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូល “អនក�ប�ពឹត�ិខុសេហយ” េ កនេ់ពទយធំ
ៃនអំ�ច�ពះ េ កន�់បជជតិកន�់សន ែដលមនអនកេជ �ប�់ន
នក។់ �ទងម់នបនទូល “អនក�ប�ពឹត�ិខុសេហយមនិ�គ ល់បទគមពរី កម៏និ�គ ល់
ឫទធ នុភព�ពះផង”។ េ កនម់នុស�ជំននេ់នះ េនះជពួកមនុស�ទទួលករ
ហ�ឹក�តប់នល� ជពួក�គនិងអនកបេងកត�កមជំនុំ។ េពលទរកេកតមក �ជ
ភព�សស់�� តរបស់�កមជំនំុ។ អនក�តវែតជអុី��ែអល។ �បបំីៃថងបនទ បពី់
កំេណ តរបស់អនក �ជករកតែ់សបក និងអនកជជនជតិអុី��ែអលែដល�តវ
ចបេ់ផ�មមក។ េហយពួកសងឃេចញពីេលវ ីែដលទទួលបនករហ�ឹក�ត�់ពះគមពរី
�បរ់យឆន ។ំ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វេ ែតមន�ពះបនទូល “អនក�ប�ពឹត�ិខុសេហយ មនិ
�គ ល់បទគមពរីផង!” ពួកេគ�គ ល់បទគមពរី �មករេរ នកនុងេស វេ របស់េគ
ពួកេគ�គ ល់��មរេប ប�សននិយមពួកេគ�គ ល់�មរេប បេទវវទិយរបស់
ពួកេគ។ ប៉ុែន��ពះេយសូ៊វមនបនទូល “អនកមនិ�គ ល់� គឺបទគមពរី កម៏និ�គ ល់ឬ
ទធ នុភពរបស់�ពះផង។ េបអនក�គ ល់អ�័ប� ំ អនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ។ េបសិនអនកជ
កូនអ�័ប� ំ អនកនឹង�គ ល់ខញុ ំ េ�ពះអ�័ប�រំកី�យេ�យបនេឃញៃថងរបស់ខញុ ំ
េ�ពះគតប់នេឃញមុនៃថងមកដល់។ េពលខញុ ំឈរជមយួគតេ់ េពលេនះ កនុង
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�ងកយ�ចឈ់ម និងសែម�ងករេនះ គតដឹ់ងថគឺជខញុ ំ េហយគតេ់ ខញុ ំថ
‘េអឡូហុីម’។ ប៉ុែន�េ ទីេនះខញុ ំេធ�ករដូចគន ចំេពះអនក េហយអនកេ ខញុ ំថ ‘េប េស
បប’់”។

“អូ” ពួកេគនិយយ “េយងមនអ�័ប�ជំឪពុក?”

“េ អ�័ប�ឪំពុក ‘របស់អនក’?”
74 �ទងម់នបនទូល “េហតុអ�ីេយងជកមមសិទធិៃន�កមជំនំុ។ េយងជ�បជជតិ
កន�់សន។ េយងជមនុស�អ�ច រយ េយងជ� ស�របស់�ពះ េយងជ� ស�
របស់�ពះ!”

�ពះេយសូ៊វមនបនទូល “អនកជ�រកខ �ជឪពុករបស់អនក”
75 ខញុ ំចងឲ់យជំននេ់នះចំេពះេរ ងេនះ។ ៃថងេនះ េពលមនុស��ប�់ននកែ់ដល
�បកសជ�គីសទបរស័ិទ និង�គ ល់ពី�ពះ ែថមេទ តជងហូតថិនថូត (Hottentot)
ែដល�ចដឹង��តីេអហ�ុបី។ មនបុរសនិង ស�ីសព�ៃថងេ កនុងជំេន �គី�ទ ន ែដល
�បកសថ ជ�គី�ទ ន មនិ�គ ល់ពីេគលករណ៍ៃនអំ�ចៃនកររស់េឡងវញិ
និងមនិែដលភ�ក�េសចក�ីល� របស់�ទង។់ ពួកេគមនិែដលមន�រមមណ៍ពីអំ�ច
�ទង។់ ែភនករបស់ពួកេគងងឹតចំេពះេសចក�ីពិត។
76 និយយ “អនកខ� កេ់ហយ អនកដឹកនខំ� ក។់ េតមនិ…េប…េបសិនដូចជអនក
ខ� កដឹ់កនអំនកខ� ក ់េតពួកេគទងំអស់មនិធ� កក់នុងរេ � េទរ?ឺ”
77 រចួពួកេគគិត “េយងជ�គិ�ទ ន។ េយងជអនកេជ ។ េយងជកមមសិទធិ�កមជំនំុ
ដខ៏ពស់។ �គរបស់េយងជ�គមនករអបរ់លំ�បំផុត” េហយ�ពះេយសូ៊វមនបនទូល
�បបព់ួកេគថ ពួកេគមនិ�គ ល់បទគមពរីផង។
78 េមលយ៉ង�ែដល�ពះបន�ក�់ពីែភនកមនុស�មន�បជញ និងអនកៃវឆ� ត
េហយបង� ញ�ដល់ទរកែដលជករគួរ�តេ់រ នយ៉ង�? អូ អំ�ចអ�ច រយ
និងភពមនិកំណតប់នរបស់�ពះ! េតល�យ៉ង�អស់អនកមនបំណងចិត�េដរ
េ�យសុចរតិេ ពីមុខ�ទង!់ �ទងម់និ�កទុ់កអ�ីែដលល�េឡយ។
79 េហយកនុងករេមលេឃញេពល�បជជតិរបស់េយង ពិភពេ�ករបស់េយង
បនពុកផុយជមយួអ�ីដូចគន !
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80 �ពះេយសូ៊វមន�ពះទយ័ចងែ់កត�មងព់ួកេគឲយបន�តង។់ ពួកេគនិយយ “អូ
អ�័ប�ជំឪពុករបស់េយង។ េហយេយងនឹងេ កនុងសិររីងុេរ ងកំុបរមភពីករេនះ
េ�ពះេយងេជ ងដល់�ពះ។ េយងជ� �� ចរយ និងេយងេជ ដល់�ពះេហយេយង
បេ�ង នមនុស�របស់េយង។ េហយអនកជនរ� ែដលមកទីេនះជមយួ�ថ៌
—�ថក៌ំបងំទីសមគ ល់តិចតួចនិង ពយយមេ �ថជ�ពះ? អនកមនិជអ�ីេ�កពី
េប  េសបបេ់ឡយ” អនកគឺ ពួកេគមនេគលលទធិនិងនិកយរបស់េគ។

�ពះេយសូ៊វបន�បបព់ួកេគ “អនកជវ ិ ញ ណ��កក”់ គិតអំពី�!
81 េហយខញុ ំចូលចិត� ជំននេ់នះែបបេនះ សព�ៃថងេពលេយងមន�កមជំនំុែដល
មនមនុស�ចូលរមួ�ប�់ន េបមនែត១០នកក់នុងចំេនម១០០០នក។់ េនះ
�ពះយងមកគងក់នុង�កមជំនំុរបស់�ទងម់�ងេទ តនិងេធ�ករដូចគន  គឺ�ទងេ់ធ�អងគ
�ទងផ់ទ ល់ឲយដូចកលពីម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូត។ េហយមនុស�បន
ែបរខនងេចញពី� ជនិចច ខ�ះេ�យ�រ�បជ�បិយភព ខ�ះរក��ពីជេ�មស។ �
ជករបងខំដល់មនុស�! អនក�តវែតេធ�ករសេ�មចចិត�។ អនកមនិ�ចជអពយ�កិតយ
េឡយ។ អនក�តវែតនិយយ “បទ” ឬ “េទ”។ អនកមនិ�តវចកេចញពីទ� េនះដូចជ
មនុស�ដែដលេពលអនកចូលមកេឡយ។ អនកមនិ�ចេធ�ែបបេនះេឡយ។ អនកមន
ជេ�មស�តវេធ�។ េធ��ស�មប�់ពះ�គិសទេ �ពឹកេនះ។
82 ពួកេគគិតថ�គបយ៉់ង ជកមមសិទធិរបស់ �កមជំនុំនឹងទទទួលបនករ
សេ ងគ ះ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលថ “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិេនះតូចេហយ
ចេង� តវញិកម៏នមនុស�តិច�ស់ែដល�ចរកេឃញ�”។
83 សូមឲយខញុ ំ�ពមនអនកេ �ពឹកេនះ �កមជំនុំ ចូរ�បយត័ន។ ��តវករេពលេវ�េ
ៃថងេនះ កនុងេសចក�ីសុចរតិផទ ល់ខ�ួនរបស់េយង ជំននៃ់នករសកបចិ់ត�ផទ ល់ខ�ួនែដល
ជករកំពុតែដលេយងកំពុងរស់េ ។ ជេពលែដលមនុស��បស �សីឈរកនុង
�ពះវ�ិរនិងេ កនុងេកអី និងេ�ច ងចេ�ម ង�ពះ េហយេចញពី�ពះវ�ិរកជ៏កប់រ ី
និងផឹក��វសីគីនិងេចញេ �និំង—និងរស់េ ស�មបេ់�កកិយ និងនិយយ
េរ ងកំែប�ងេ�ម គេ�គ កំែប�ងកខ�កេ់ហយេ ខ�ួនពួកេគថ “�គី�ទ ន” េពលមនុស�
�បសនិង�សី�ចេដរពីតុេវទិក ឬេចញពី�កមជំនំុ និងកែន�ងៃនអំ�ចៃនកររស់
េឡងវញិ កែន�ងែដលជទីសមគ ល់ៃន�ពះេមស�ុកីំពុងេធ�ចលនចំេ�មពួកេគ
េហយមនិបនមនជីវតិថមីកនុង�ពះ�គីសទ េនះមនអ�ីមយួខុសេហយ។ េពលែដល
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�ក�ស�ចរុបំន និងពីេឆនរមយួេ េឆនរមយួ �តឡបចុ់ះេឡងេ េ�កយេ មុខ
ពីតំបនក់ក�តជកេ់ ប៉ូលខងេជងេ កនត់ំបនៃ់�ព�តពិកខងតបងូ �ពះប ជូ ន
� ែតមនុស�ែបរខនង�ក�់ជនិចច។ រចួេតេយងនិយយថ េតេយង�ចេធ�អ�ីបន?
េយង�តឡបេ់ បទគមពរីវញិែដល�ទងម់នបនទូល “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះ
តូច េហយចេង� តវញិកម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។”
84 �ទងម់នបនទូល “ដបតិកល�កូនមនុស�មក េនះនឹងបនដូចជេ
ជំននេ់�កណូេអែដរ” ចូរ�� ប ់ េ ៃថងរបស់ណូេអ ពិភពេ�កមនមនុស�
េ�ចនដូចសព�ៃថង។ វទិយ� ស�របស់េគរកីមកេលេយង។ ពួកេគសងស់ពីន
សឺស(Sphinxes) និងពី�៉មតី និងេធ�អ�ីែដលេយងមនិ�ចេធ�េ សព�ៃថង។ ជករ
រកីចេ�មន អ�ច រយ មនុស�ឆ� ត។ េហយចងច ំវទិយ� ស�និយយសព�ៃថង “�មន
េពលមយួនទីមុនក�� លយប”់។ �មនេពលមយួនទីមុននឡិក�យចំេម៉ង
េសចក�ី�� ប។់ �មកេ�កយេយងគិត។ ខញុ ំសងឃមឹ—ទុកចិត�ថ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ
នឹងពន�ិចេសចក�ីេនះេ កនុង�គបចិ់ត�របស់អនកេជ  “ដូចសមយ័ណូេអ!”
85 េតមនុស�ប៉ុនម ននកទ់ទួលបនករសេ ងគ ះេ សមយ័ណូេអ? �បបំី �បបីំ
នកក់នុងចំេ�មមនុស��ប�់ននក។់ �ទងម់នបនទូល “ដបតិកល�កូន
មនុស�មក េនះនឹងបនដូច”។
86 “េហយដបតិកល�កូនមនុស�មក េនះនឹងបនដូចសមយ័ �កងសូដុម។”
មនុស�ជងមយួមុនឺនក ់មនែតបីនកទ់ទួលករសេ ងគ ះ។
87 អនកនឹងនិយយមកកនខ់ញុ ំ “�គអធិបបយ ចុះមនុស��បព់នន់កែ់ដលនឹងមក
ជមយួ�ទង?់” ឥឡូវបងប�ូន េនះគឺបូកប ចូ លគន ជេ�ចនជំនន។់
88 ខញុ ំនឹងភញ កេ់ផ�លេបមនមនុស�ជងមយួឡូេចញមកពីជំននេ់នះ “ែតឯទ� រ
ែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវ
េនះេឃញ”។
89 អូ ខញុ ំ�គ ល់�កមជំនំុ អ�ីែដលេគនិយយ “េបសិនជអនកចុះេឈម ះកនុងេស វេ
និងអនកក� យជសមជិក េនះ អនកបន�តឹម�តវេហយ” មនិមនបទគមពរីែដល
និយយែបបេនះេឡយ។ េប�គបយ៉់ងមនេឈម ះរបស់�េលេស វេ  និងកនុង
—�កមជំនុំ នឹងមនមនុស��បព់ន�់ន ៃន�បព់ន�់នដង �គបយ៉់ងនឹងចូល
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េ ។ ដូេចនះ�គប�់បេភទវ ិ ញ ណកេ៏ ទីេនះែដរ និងអ�ីជលកខខណ័របស់�ថ នសួគ៌
�យ៉ង�េ ? គិតពី�ឥឡូវ។
90 ដូចមនអនកនិយយមកកនខ់ញុ ំថ “ឥឡូវរងចមំយួនទី បងប�ូន�បស�បន
�។ំ ែបបេនះ–និង–ែបបេនះ ខញុ ំឮពួកេគនិយយភ�ដៃទ ខញុ ំដឹងថពួកេគ�ច
េធ�បន”។
91 េនះមនិមននយ័ថពួកេគនឹង�ចេធ�បនទងំអស់េនះេទ។ ប៉ូលនិយយ
កនុងកូរនិថូសែខ�ទីមយួជំពូក13 “ េទះេបខញុ ំេចះនិយយ ជភ�របស់មនុស�ជតិ
ទងំប៉ុនម ន និងភ�របស់ពួកេទវ�ផង ែតគម នេសចក�ី�ស�ញ់ េនះខញុ ំបន
�តឡបដូ់ចជលង�ិនែដលឮខទរ ឬដូចជឈងឹ ែដលឮ�ទហឹងប៉ុេ�� ះ”។
92 “អូ ខញុ ំបនេ ករ�បជុំែបប–េនះែបប–េនះ។ អូ គតេ់ធ�បនអ�ច រយ ករងរធំ។
ខញុ ំេឃញគត�់ចេធ�ឲយមនុស�ខ� ក�់ចេមលេឃញ”
93 ែតគតក់�៏ចជអនកវេង�ងែដរ “េ ៃថងេនះ នឹងមនមនុស�ជេ�ចននិយយ
មកខញុ ំថ‘ឱ�ពះអមច ស់ៗេអយេតេយងខញុ ំមនិបនទយេ�យនូវ�ពះនម�ទងេ់ទ
ឬអី? េហយេដញ�រក�េ�យនូវ�ពះនម�ទងេ់ទឬអី? �ពមទងំេធ�ករឫទធិបរមី
ជេ�ចន េ�យេ �ពះនម�ទងេ់ទឬអី?’ េនះ�ទងនឹ់ងបនទូលថ អញមនិែដល
បន�គ ល់ឯង�ល់គន េទ ែន ពួកទទឹងចបបេ់អយ ចូរថយេចញពីអញេ ។” “ែត
ឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដល
រកផ�ូវេនះេឃញ”។
94 សូមឲយខញុ ំផ�ល់នូវករគណនខ�ះៗែដលអ�ងនអនកបន។ �មរយៈេវជជ� ស�
ែបបវទិយ� ស� កនុង�កងឈកីេ�គ  �មរយៈសថិតិដុកទរ័ មនករណីរលូំតកូន
បីមុនឺនកក់នុងឈកីេ�គ ែតមយួប៉ុេ�� ះ កនុងរយៈេពល�មសិបៃថង េនះជអ�ី
ែដលដុកទរ័មន។ ចុះចំនួនប៉ុនម នែដលៃនថន តូំចៗទងំេនះនិងអ�ីែដលពួកេគេធ�
ៃនករណីរលូំតកូន?
95 សថិតិបង� ញថេ  កនុងសហរដ��េមរកិ មនកូនមនិ�សបចបប់
ជេ�ចនេកតមកេ�ចនជងកូនេកន មកមនិបនេរ បករ�តឹម�តវ។ េត
អនកដឹងេទថ�ពះគមពរីនិយយថកនុងេចទិយកថ14:2 ថ “តបតិកូនមនិ
�សបចបប ់ �នឹងមនរយៈេពលបនួរយឆន េំទបផុត”? េ ទួត េ ទួត
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េ ទួត េ ទួត េ ទួតរបស់ពួកេគមនិ�ចឈរកនុង�កមជំនុំរបស់
�ពះអមច ស់េឡយ បនួរយឆន  ំ ដបជំ់នន។់ ែសសិបឆន កំនុងជំនន។់
ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួត-ជី�ទួតរបស់
ពួកេគ ជកូនមនិ�សបចបប ់ គតជ់របូភពខងេ�ក! ឥឡូវ អ�ីវញិ? បង� ញខញុ ំ
េមលថ�ប�ូរ�តង�់។

96 េតេយងមក�តង�់? េហយ ឥឡូវ ភពមនិ�សបចបប ់េ�ពះករកំផិត និង
ស�ីមនបបេស� កពកេ់ចញេ�កដូចបុរស េនះជករស�បេ់ខពមកនុង�ពះេន�តរបស់
�ពះ អនកជកប់រ ី អនកផឹក�� េ ថជ�គីសទបរស័ិទពិត។ �ពះបន�ម�កមៃន
ពួកេពសយទងំេនះ! េនះ�តវេហយ។ រចួេ ខ�ួនឯងថជ�គី�ទ នឬ? មនិគួរឲយ
ឆងល់េទែដល�ពះេយសូ៊មនបនទូល “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយ
ចេង� តវញិ កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។”

97 ពួកេគមនិបនទ បខ�ួន។ ពួកេគដូចេម ។ េមល េពល�វឌី�តវបនបង� ញពី
បបរបស់គតែ់ដលបនេធ� គតែ់�បចិត�ភ� ម េហយ�ពះ�ទង�់ស�ញ់គតច់ំេពះ
�។ អនក�បបព់ួកេគពីបបរបស់េគ េគនឹងនិយយ “ខញុ ំមនិពួនេ កែន�ងងងឹតេទ ត
េឡយ។” េហតុអ�ី? ពួកេគមនកែន�ងេ�ចន�តវេ ពួកេគ�ចេ កែន�ងរងូែដលមនិ
�សបចបប ់ េហយ�ប�ពឹត�ិ��កកជ់េដម។ ប៉ុែន��ជេពលេវ�ែដល�គអធិបបយ
�កេ់�គ ងសឹករបស់�ពះ និងអធិបបយ�ពះបនទូល មនិែមនេ�យលំៗេឡយ គឺ
ដំណឹងល�។ មនុស�គួរែតបនទ បខ�ួន។

98 មនិមនភពេ�ម ះសម័�គ ចំេ�ម�គី�ទ នេទ តេឡយ។ ពួកេគចងនិ់យយ
“ខញុ ំជេមតូឌីសទ ខញុ ំជបបទីសទ ខញុ ំជេពនទីកុសទ” េនះមនិមននយ័[បងប�ូន�បស
�បន�ចំង�ុល�មម—Ed។] េនះគឺ�ពះ។

99 “ខញុ ំនិយយភ�ដៃទ ខញុ ំេធ�ករអ�ច យ” េយងបន�ក ់ ករសងកតធ់ងនេ់ េល
េនះែដលេនះជមន កក់នុងចំេ�មភព ងងឹតែដលពួកេគ�ចេធ�។ �បកដ។
េភ� ងធ� កេ់លមនុស�សុចរតិនិងទុចចរតិ។ េភ� ងេ��ច�សបទ់ងំេលដំ�ំនិងេល
�សវ�សែងរយ៉(Roy)។ េភ� ងដែដល �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដលធ� កេ់លមនុស�។
េនះមនិមននយ័ថ…និស�យ័របស់ពួកេគផ� ស់ប�ូរេឡយពីកនុងមកេ�ក។ មនិែមន
ជករបង� ញខងេ�ក ឬ ប ជ កេ់ឡយ ប៉ុែន�េ កនុង�ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះមន
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�ពះជនមែដលេធ�ឲយមនុស�បនេកតជថមី និងបនទ បចិត�របស់គត ់ ឬចិត�របស់នង
ពី មុខ�ពះ។
100 អនកនិយយ “�គអធិបបយ េ�កមននយ័ថ ចង�់បបខ់ញុ ំថអនកសង�យ័
មនុស�មយួចំនួនកនុងចំេ�ម�ប�់ននកេ់នះ និងមនុស�បនួពន�់ននក់
កនុងពិភពេ�កឬ?” ខញុ ំសង�យ័ថេតនឹងមនមនុស�មយួចំនួន ែដលនឹងបន
េលកេឡង។ គិត�េ ! ខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដល�ពះេយសូ៊វ មនបនទូល�តងេ់នះជ
ដំណឹងល�។ គិតចុះ!
101 ��តវជអ�ី? េ�ពះភពអសីលធមម៌នកនុងចំេ�មមនុស� កូនមនិ�សបចបប់
ចបេ់ផ�មេកតមក ែដលនឲំយ�ប�ក។់ េឃញ េយងគួរឈរ�តងេ់នះជយូេម៉ង
�កអ់�ីទងំអស់េនះ េហយអនក�ចេឃញថ េយងកំពុងរស់េ កនុងអ�ីែដលពុក
ផុយ ខូចខតជំននម់នុស�រលួយដល់សនូល។ មនិចែម�កេទែដលេគមនិ�ចេឃញ
ទីសមគ ល់មនិចែម�កេទែដលេគមនិ�ចឮដំណឹងល� ពួកេគក� យជរងឹទទឹង ប៉ុែន�
�គនែ់តជ�សននិងករេជ ស៊បប់៉ុេ�� ះ។
102 េត�ពះេយសូ៊វមនិបនមនបនទូលេទរថឺ “�ពះវ ិ ញ ណេបកសែម�ង េ
ជនេ់�កយបង�ស់ នឹងមន�គលំបក�ស់ ដបតិេ �គេនះ មនុស�នឹង
�ស�ញ់ែតករសបបយខ�ួនឯង ជជង�ស�ញ់�ពះ មនចិត�មនិបរសុិទធ គម ន
អធយ�ស័យ និយយបងក ចេ់គ មនិេចះទបចិ់ត� មនចិត���វ មនិចូលចិត�នឹង
ករល� េគមនឫកពជអនកេគរព�បតិបត�ិដល់�ពះ”? េឃញេទ? អូ អនក�ចែ�សក
�បកដ�ស់។ អនក�ចនិយយភ�ដៃទ �បកដ�ស់។ មនជំេន �ច
េដញ�រក��បកដ�ស់។ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជអ�ីែដលេយងនិយយេឡយ។
103 ដូេចនះអនក�ចនិយយមកកនខ់ញុ ំ “បងប�ូន�បស�បន� ំ អ�ីេ ជទីសមគ ល់
�គី�ទ ន? នរ�នឹងបនសេ ងគ ះ? ចុះអនកវញិ បងប�ូន�បស�បន�?ំ” ខញុ ំទុកចិត�
ករេនះចំេពះ�ពះ។ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំេជ ថខញុ ំនឹងបន។ ខញុ ំេ�ប បេធ បជីវតិខញុ ំ
�ល់ៃថង ជមយួ�ពះបនទូល។ េប�មនិរស់េ �ម�ពះបនទូលេនះ ដូេចនះមនអ�ីែដល
ខុសែប�កេហយ ខញុ ំនឹង�តឡបេ់ រកអ�ី�តវវញិ។
104 “ល�” និយយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ េពលមនុស�និយយភ�ដៃទ េត
េនះមនិមននយ័ថពួកេគទទួលបនករសេ ងគ ះេទរ?ឺ” េទ េ�ក! េទ �បកដ
�ស់! ខញុ ំឮេមធមបនិ់ងមនុស�េចះមន��គមនិយយភ�ដៃទ និងអ�ីែដលមនិ
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យល់។ ខញុ ំេឃញមនុស�និយយភ�ដៃទនិងរស់ជមយួ�បពនធេគ។ ខញុ ំេឃញ
មនុស�និយយភ�ដៃទ ប៉ុែន�ែ�សកេ�តចុះេ�តេឡងដូចេភ�ងេឆះផទះ និង
េចញេ េ�កនិងេកងេវ ច និងលួចេគ និយយកុហក និង�គបយ៉់ង។ េតអនក�ច
រពឹំងែបបេនះយ៉ង�? េទ អតេ់ទ។
105 ជកមមសិទធិ�កមជំនុំ ចស់ទុំកនុង�ពះវ�ិរ ក�៏ច�ប�កប់នែដរ។ េហតុអ�ី
អនកគិតថេគទិញ�ំងៃថង�ទិតយរ?ឺ េទ។ ប៉ុែន� េ ៃថងចន័ទេធ�អ�ីែដលកខ�កនិ់ងពុក
ផុយ និងចុះទប។ �ពះគងក់នុងចិត� មនិែមនខងេ�កេឡយ ជអ�ីមកពីចិត�។
106 “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�
តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ” ដូចេ សមយ័ណូេអែដរ គឺ�បបំីនក់
កនុងចំេ�ម�ប�់នទងំេនះ កដូ៏ចជសមយ័�កងសូដុមែដរ បីនក់
កនុងចំេ�មមនុស��ប�់ននក ់ដូេចនះេពលបុ�តមនុស�យងមកកដូ៏េចន ះែដរ។
107 េហយអនកេឃញភពពុករលួយ ែដលេយងេ កនុងេនះ។ អនកេឃញរេប បអ�ី
ែដលជករ�សៃម មនុស�េចញពីេនះ េហយ�រក�បេងកត�គគង� លឆ� តឈរេ តុ
េវទិកនិងឲយមនុស�េ ែកបរ�។
108 េ ៃថងេផ�ង មនមនុស�និយយ “ខញុ ំមនិឲយអនកឈរេលេវទិកររបស់ខញុ ំេឡយ
អនក�ចេធ�ឲយ�សីៗរបស់ខញុ ំេ ជឆកួត” េទ ពួកេគឆកួតេ�សចេហយ។ ខញុ ំនឹងនពំួកេគ
ឲយមនគំនិត�តឹម�តវ �បបព់ួកេគ ឲយេបះបង ់ករេស� កពកែ់បបេនះ។ េហយ ល�
�តវមននរ�មន ក�់បបព់ួកេគ។
109 ខញុ ំនិយយេ កន�់បពនធរបស់ខញុ ំ “ខញុ ំខ�ួនឯងឆកួតែមនេទ? ខញុ ំវេង�ង�ម រតីរ?ឺ ឬ
មនប � អ�ីជមយួខញុ ំ?” មនអ�ីេ ខងកនុងមនិ�ចទបេ់សង ម។ ខញុ ំ�តវែត�បប�់ ខញុ ំ
មនិខ�ល់ថមនេគនិយយអ�ីេឡយ។
110 និយយ “អនកនឹងបំផ� ញពន័ធកិចចរបស់អនក” ល� ពន័ធកិចច�មយួែដល
ដំណឹងល�បំផ� ញ គួរែត�តវបំផ� ញ។

�ពះ�បទនឲយេយងចបស់�ស់េដមបឈីរស�មបអ់�ីជេសចក�ីពិតនិង�បប់
េសចក�ីពិតពី�! �ជបប ភពេថកទប!
111 “ទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ” �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “ទ� រតូចេហយចេង� ត”
េហយអនកែដលគិតថ�ប�់ននក ់ េហយអនកជេមតូឌសីទ បបទីសទ �ពីប៊ី
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សធឺេរ ន េពនទីកុសទនឹងបនចូល អនកឆកួតេហយេ ៃថងេនះ។ �ពះេយសូ៊វ
មនបនទូល “មនុស�ជេ�ចននឹងមកអងគុយកនុងនគរ និយយ ‘ខញុ ំមនសិទធិ
េ ទីេនះ’” �ទងម់នបនទូល “ប៉ុែន�កូនៃន��ច�កនឹងេបះអនកេចល។
អនកនឹងយំនិងថងូរសេងគ តេធមញ” �ជករល��តវេធ�ប ជ ីរេ �ពឹកេនះចុះ �គី�ទ ន។
�នឹងមនដបដ់ងមយួ�នដង ពន�់នដងៃនចំនួន�គី�ទ ន និងជបគ់ងំកនុង
ជីវតិ ែដលចូលខុសទ� រ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចនះ។

“េតមនប៉ុនម ននកនឹ់ងចូលេ ?”

112 ខញុ ំមនិដឹងថប៉ុនម ននកនឹ់ងចូលេ ។ ែតេរ ងែដលសំខនេ់នះគឺ “�ពះអងគ
េអយ សូមឲយទូលបងគំជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ!” ហនឹងេហយ។ �ទងជ់េ �កម
“សូមឲយទូលបងគំជមន កក់នុងេនះែដរ”។

113 អនកនិយយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ េតអនក�ច�បបដូ់េចនះយ៉ងេមច៉ជ
�គី�ទ នេ�សចេហយ?”

114 ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ប៉ុែន�ចូរឲយខញុ ំ�បបអ់នកពីអ�ីែដល�ពះគមពរីនិយយ។ �បកដ
�ស់អនកេជ ែបបេនះ។ េពល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ�តវបនប ជូ នមកែផនដី �ពះ
មនបនទូល�មរយៈ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ �ទងប់ ជូ នេទវ�េ —េ  ដំបូង។
េហយ�ទងម់នបនទូល “�ពះេយហូ�៉�ទងម់ន�ពះបនទូលេ អនកេនះថ ចូរេដរបង�ូត
ទី�កង គឺបង�ូតក�� ល�កងេយរ�ូឡិមេ  េហយេធ�ទីសំគល់េ ថង សរបស់
ពួកមនុស� ែដលដកដេង�មធំេហយថងូរ េ�យេ�ពះករគួរស�បេ់ខពមែដលមនុស�
�ប�ពឹត�េ កនុងទី�កងេនះ”។

115 អ�ីជគួរស�បេ់ខពម? ស�ីែដលេស� កពកស់េម� កបំពកស់�មបប់ុរស។ �
េធ�ឲយ�ពះមនិសព��ពះទយ័។ េតអនកមនិធ� បេ់ ជិតអ�ីែដលគួរេខពមេទរ?ឺ េតេធ�ឲយ
អនកឈយ៉ឺង�! អនកមនិ�ច�ទបំនេទ។ ស�ីែដលេស� កសេម� កបំពកប់ុរស
េនះជរេប បេធ�ឲយ�ពះស�បេ់ខពម អនក�ចេ�ច ងចេ�ម ងកនុង�កមចេ�ម ងអធិ�� ន
េរ ង�ល់ៃថង ឬរស់េ ស�មប�់ពះេរ ង�ល់ៃថង អនក�តវបនកតេ់ទសេ កនុង�ពះវ
ត�មន�ពះេហយ។ េនះជអ�ីែដលបទគមពរីបននិយយ។ “ស�បេ់ខពម”េហយអនក
កនខ់ជ បែ់បបេនះនឹងមនចំែណកេនះ។
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116 �ពះ�បទន�ពះគុណឲយេយងឈរទស់�បឆងំ�។ េបអនក�តវឈរេ�យខ�ួន
ឯង ឈរេ ទីេនះនឹងេក� ប �ពះបនទូលរបស់�ពះកនុងៃដ។ �មនិែដលប�ជយ័
េឡយ។

117 ឥឡូវេយងបនមកដល់សមយ័មយួ ជកែន�ង ភពស�បេ់ខពមរបស់មនុស�។
េហយេទវ�បនេចញេ េហយ�យ��ម�ងេទ ត។ រកខញុ ំនូវមនុស�មន កេ់ េជេហ�
�នវ់លី េបអនកចងដឹ់ងថនរ�នឹង�តវេធ� សូមរកមនុស�មន កឲ់យខញុ ំកនុង�កងែដល
ដកដេង�មធំនិងយំ មនករខ�ល់ខ� យ និងបរមភ និងអធិ�� នពីភពស�បេ់ខពមែដល
បនេធ�កនុង�កង។ េតអនក�ចេលកៃដ�កេ់លមនុស�មន កេ់ទ តបនេទ? រចួយកខ
គមពរីេនះ “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�
តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។” េនះគឺែតមយួប៉ុេនះែដលទទួលបនករ
េបះ��។

118 អូ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកពីមនុស�ជេ�ចនេ �ពះវ�ិរ។ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកពី
មនុស�ជេ�ចនេ�ច ងចេ�ម ង�កម។ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកពីមនុស�ជេ�ចនបេ�ង ន
ថន កៃ់ថង�ទិតយ។ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកដឹកន—ំៃនសងគមធំៗ។ ខញុ ំ�ចបង� ញអនកពី
មនុស�ជេ�ចនែ�សក និយយភ�ដៃទ និងេធ�ករកនុងដំណឹងល�ជេ�ចន។

119 ប៉ុែន�បង� ញខញុ ំពីមនុស�មន កែ់ដលកនុងជំេ ចិត�របស់េគ យំេ�កេ�យ�រ
បបកនុងេ�កិយ! បង� ញខញុ ំ�គអធិបបយសព�ៃថង�៊នឈរនិងកតេ់ទសពួក
និកយ។ បង� ញខញុ ំ�គអធិបបយ ែដលនឹងឈរ�បឆងំ និងេថក លេទសពួក
និកយ។ គតគ់ួរែតកំុេធ�អី គតនឹ់ង�តវេគទតេ់ចញ េនះជឆន ងំបយរបស់គត។់

120 មនិឆងល់េទែដល ប៊លីី �គ �(ំBilly Graham)�បបេ់ជកមរ័(Jack Moore)
ថ កុំេមលថេតករ�បជំុរបស់ខញុ ំយ៉ងេមច៉ និយយ “គតម់និែមនជ បបទីសទ
កម៏និែមនជេមតូឌីសទ ឬេពនទីកុសទ” និយយ “េហយពួកេគទងំអស់ទស់នឹង
គត”់ �បកដ�ស់ខញុ ំមនិនិយយែបបេនះេឡយ…េហតុផលែដលខញុ ំនិយយ ខញុ ំ
មនិ�ចនិយយ�េចញជ�ធរណៈ។ ខញុ ំនិយយ�េ កន�់កមជំនំុរបស់ខញុ ំ។ ខញុ ំ
កំពុងមនតយុទធ េ�ពះេពលេវ��កលបងកំពុងមនចំេពះខញុ ំ។

121 ពួកេគនិយយ “េបអនកមក �មនិជអ�ីេទ ប៉ុែន�េតអនកមនិនិយយអ�ីពី�េទ។”
អនក�គនែ់តសន�ដំេង�មអនកទុកចុះ។
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122 ខញុ ំនឹងអធិបបយអ�ីែដល �ពះមនបនទូលឲយអធិបបយ! �តវេហយ!។ មយួកនុង
ចំេ�ម�បបីំនកៃ់នពួកេគនឹងេ កែន�ង�មយួ។ មន កក់នុងចំេ�មពួកេគនឹង
េ កែន�ង�មយួ។ ប៉ុែន�េ ៃថងេនះខញុ ំមនិចងម់នកំហុសេ�យនិយយែបបចុះ
ចូលេ�ពះែតេគលជំេន ឬេគលលទធិ�កមជំនុំ ឬនិកយ�មយួេនះេទ។ ខញុ ំ�តវ
អធិបបយនូវេសចក�ីពិត។
123 ពួកេគនិយយ “េហតុអ�ីអនកមនិ េហតុអ�ីពន័ធកិចចរបស់អនកមនិ
បងប�ូន�បស�បន� ំ ែដល�កដូ់ចជធំ េហតុអ�ី�មនិេបសេចញដូចមនុស�
េផ�ងកំពុងេធ�?”
124 េនះគឺអ ច ឹងេហយ។ េនះេហយ។ ខញុ ំេ កនុង�កង េតអនកគិតថ�កមជំនុំ
�គ�រ�ពះនឹងសហករជមយួខញុ ំររឺ?ឺ អតេ់ទ ខញុ ំេជ ថពួកេគមនិេឡយ។ ទទួល
បនម�ងមយួៗប៉ុេនះ។ េតអនកគិតថេមតូឌីសទនឹងទទួល? ពយយម និងរកេឃញ
េហយ។ ចូរេធ�ជអនកចតែ់ចងឲយខញុ ំមយួសប� ហ៍ចុះ។ េបអនកចូលេ  អនកនឹងេ
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ េនះ�តវេហយ។
125 អូ ពិត�ស់ ពួកេគមនអនកេ ទីេនះ �បកដ�ស់ យកអនកេ
កែន�ង�មយួ េហយអនកមនិភជ បជ់មយួពួកេគកនុងរេប បេនះេឡយ។ េហយ
បនទ បម់កេពលអនកចកេចញ េគនិយយថ “អូ ឥឡូវ បងប�ូន�បស�បណ�ំ
មនប � ខួរកបលបន�ិច អនកដឹងេទ។ គត…់”
126 េបខញុ ំមនប � ខួរកបល ដូេចនះ�ពះគមពរីកម៏នប � ែដរ។ េនះជអ�ីែដល
�ពះគមពរីនិយយ! �តវេហយ។ េមល!
127 �ពះេយសូ៊វមនបនទូល “េហតុអ�ីអនកេ ខញុ ំថ ‘េប េសបប’់? អនកេជ �ឡូម៉ូន
ទីសមគ ល់របស់�ទង�់គ ល់ខុស�គ ល់�តវ។ អនកេជ សមយ័របស់គត។់ មច ស់
ក��តិយ ៍ ៃនភគខងតបងូបន េមលអំេ�យែតមយួជំុពិភពេ�ក េដមបេីមល
អំេ�យទនេនះ េហយនងបនេជ េពលបនេឃញ។ េហយអនកអងគុយនិង
េមល��ល់ៃថង ែតែបរជមនិេជ វញិ។”
128 េហយបងប�ូន�បសរបស់�ទងម់និេជ ដល់�ទង។់ និយយ “អនកេ ចូលរមួ
ពិធីជបេ់ល ង” �ទងម់នបនទូល “ប៉ុែន�ខញុ ំមនិេឡងឥឡូវេឡយ” �ទងេ់ឡងេ ផ�ូវ
មយួេទ ត េ�ពះបងប�ូន�បសផទ ល់របស់�ទងម់និេជ �ទងេ់ឡយ។ េនះ�តវេហយ
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“ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�តិច�ស់
ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ”។
129 េ េពល�មកដល់ពួក�វក បនបង� ញថ ពួកេគេ ឯ�? ស�ីនិង បុរស
ឈរែកបរេឈឆក ងជមយួ�ទងយ់៉ូ�ននិងម៉រ។ី ពួកេគេ�កពីេនះរតប់ត។់
130 េនះជករបង� ញថ។ ដល់េពលេហយ។ េនះជេពលែដល�ពះកំពុងេធ�។
េនះជេពល�ពះេមស�ុេី េលែផនដី។ េនះជេពលៃនអំ�ចរបស់�ពះែដល
កំពុងេធ�ចលនេល� ស�របស់�ទង។់ េហយេគេ ពួកេគថ “ពួកអនកបរសុិទធ លងី
េលងរ” អូ អ�ីដូចេនះ។ ប៉ុែន�េពលេវ�គឺេ ទីេនះ!
131 �បកដ�ស់មនករអស់សងឃមឹធំេ ៃថងជំនុំជ�មះ។
132 អូអនករកសីុបិត��លួច�កគ់តដឹ់ងថគតេ់ កែន�ង�េ ៃថង
ជំនំុជ�មះ។ ដូេចនះអនកេញ ន��េប ដឹងកែន�ងែដលគតេ់ ។ ស�ីេពសយក៏
ដូេចនះែដរ នងដឹងកែន�ងែដលនងឈរ។ អនកេលងែលបងកដឹ៏ងែដរថ គតឈ់រ
េ កែន�ង�។ មនុស��បមកឹកដឹ៏ងកែន�ងែដលគតឈ់រែដរ។ គតម់និខកចិត�
េឡយ។
133 ប៉ុែន��តវខកចិត�កែន�ង� គឺអស់អនកែដលពួកេគគិតថខ�ួន�តវ។ េនះេហយ
ជកែន�ងែដល�តវខកចិត�។ “េពលពួកេគេ�កកេឡងទីេនះ និយយ ‘�បកដ
ទូលបងគំេដញ�រក�េ�យ�ពះនម�ទង។់ ពួកទូលបងគំជ�គអធិបបយ។ ពួក
ទូលបងគំជកមមសិទធិ�កមជំនុំមយួជក�់ក។់ ទូលបងគំេធ�ករអ�ច រយ។ អូ ទូលបងគំ
អធិបបយ! េហតុអ�ី ទូលបងគំបន—បនបេ�មកនុង�កមជំនុំ។ ខញុ ំជចស់ទុំ ខញុ ំជ
ែបបេនះ’ េចញពីេយងេ  អនកេធ�ករទុចចរតិេអយ េយងមនិ�គ ល់អនកេឡយ” េនះ
គឺជអនកេហយ។ េនះជករខកចិត�។ �ទងម់នបនទូល “េ របស់ពួកេគនឹងចូល
មក និង �ងំអងគុយកនុងនគរ និយយ ‘េយងមនសិទធិេ ទីេនះ’ េហយពួេគ�តវ
េបះេចញេ េ�កេ ទីងងឹត ែដលេគយំនិងែ�សកថងូរសេងគ តេធមញ”។ “ែតឯទ� រ
ែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវ
េនះេឃញ។”
134 ចំេពះអនកជមនុស�ជទី�ស�ញ់របស់ខញុ ំេអយ េ �ពឹកេនះ សូម�� ប់
េសចក�ីេនះ។ ខញុ ំមនិេធ��េឡយ។ ខញុ ំមនទំនួលខុស�តវកនុងករ�បបពី់�។ េនះ
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ជ ទំនួលខុស�តវរបស់ខញុ ំ។ េបសិនជខញុ ំមនិអធិបបយេសចក�ី�កនុងជីវតិរបស់ខញុ ំ
ែដលមនិែមនជេសចក�ីពិត:គឺមនមនុស�តិចតួច�ស់ទទួលបនករសេ ងគ ះ។
សូមចងចថំ: មនតិចតួច�ស់។ អនកជមន កក់នុងចំេ�មពួកេគ។
135 “ពួកេគជនរ� បងប�ូន�បស�បន�?ំ” ខញុ ំមនិដឹងេឡយ។ គម ននរ�
មន កដឹ់ងេឡយ។ េយងេធ�ករស�មបេ់សចក�ីសេ ងគ ះខ�ួនឯងេ�យករេកតខ� ច
និងញបញ័់រ។
136 ប៉ុែន�អនក�តវេ ជួរជមយួ�ពះ។ េបចិត�របស់អនក មនិេ�ត�មចង� ក�់ពះគមពរី
េនះមនអ�ីមយួខុសេហយ មនអ�ីមយួខុសេហយ។ មនិថ�កមជំនំុនិយយអ�ី អនក
មនិ�ចេ កនុងែកបរេនះបនេទ។ អនក�តវចូលេ �មអ�ីែដល�ពះមនបនទូល។
េនះជេស វ េ  អនកនឹងទទួលករកតេ់ទស គឺ�ពះគមពរី។ េ ជបជ់មយួ�ចុះ!
137 “អូ” អនកនិយយ “ល� ខញុ ំបន�ជមុជទឹកកនុង�ពះនម�ពះអមច ស់េយសូ៊វ” េនះ
គឺ�តឹម�តវ េនះគឺ�ម�ពះគមពរី។ ប៉ុែន�េបជីវតិមនិេ �មេនះ េនះ�មនិេធ�អ�ីបន
េ�ចនឲយល�កនុងករ�ជមុជទឹកេនះេឡយ។
138 អនកនិយយ “ល� ខញុ ំបនទទួល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។” េនះល� េនះជអ�ីែដល
អនកគួរែតេធ�។ ប៉ុែន� េបជីវតិមនិេ ទីេនះេទ!
139 ចងច ំ �សែងកទ៏ទួលអំ�ចែដលធ� កេ់ល�សវ�ឡីឲយបនលូត�ស់
ែដរ �េធ�ឲយ�សែងែ�សកែដរ។ �សែងចស់តូចបនេ�កកេឡងនិងរកី�យដូចជ
�សវ�ឡីែដរ។ េនះ�តវេហយ រស់េ ជជីវតិដូចគន ។ េហយមនុស�បប
េ កនុង�ពះវត�មនរបស់�ពះ ែ�សកជយ័ជំនះ និងរស់េ ដូចជ�គី�ទ ន។ ប៉ុែន�
េបមនិមនអ�ីែប�កកនុងចិត�! គត�់ចមនអំ�ចដូចគន កនុងករេដញវ ិ ញ ណ
��កក។់ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលដូេចន ះ។ គត�់ចអធិបបយដំណឹងល� បនល�
ដូចជ�គអធិបបយេផ�ងេទ ត�ចេធ�។ េនះពិតជអ�ី ែដល�ពះេយសូ៊វមនបនទូល
ដូេចន ះ។ �ពះគមពរីបេ�ង ន�។ ហនឹងេហយ។ “េទះេបខញុ ំេចះនិយយ ជភ�របស់
មនុស�ជតិទងំប៉ុនម ន និងភ�របស់ពួកេទវ�ផង េទះបីខញុ ំ�បគល់�ងកយ
ឲយេគដុតជយញបូជ ឬ�បគល�ទពសមបតិទងំអស់ឲយេ អនក�ក េហយេបខញុ ំ
—ខញុ ំមន�គបទ់ងំេសចក�ីជំេន លមមនឹងឲយភនេំរ េចញបន ខញុ ំេធ��គបក់រទងំអស់េនះ
បន ខញុ ំអធិបបយេ�យនូវ�ពះនម�ទង ់ខញុ ំេដញ�រក�េ�យនូវ�ពះនម�ទង ់គត់
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និយយ “េនះគម ន�បេយជនដ៍ល់ខញុ ំេ�ះ” ដូេចនះគត�់ចេធ��បន និង “គម នអ�ី
េ�ះ”។ យល់ពីគំនិតឬេទ?
140 ឥឡូវអ�ីែដល�តវេធ�គឺ េធ�ជ�គី�ទ ន េចញពីចិត� ឥឡូវចូលកនុងទ� តូច េ�ពះ
ផ�ូវេ កនក់រហិនវនិសេនះធំទូ�យ េហយមនុស��ប�់ននក�់ប�់នដង
េ កនុងជំននអ់នកេជ េនះនឹងេ កែន�ងេនះ។ េ�ពះទ� តូចនិងចេង� តមនែតអនក
និង�ពះ�គីសទប៉ុេ�� ះ។
141 “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�
តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។” ឥឡូវេនះជ�ពបនទូលរបស់�ពះអមច ស់។ ខញុ ំ
េអយ! េត�ទងប់នកំពុងេធ�អ�ី? ឈរេ ទីេនះ យល់ពីគំនិតរបស់ពួកេគ។
142 េហយគតនិ់យយ “�ទងជ់េប លេសបប។់ េអេត�ទង�់ចជ�ពះេម�ចេកត?
�ទងជ់មនុស�! េត�បជញ េនះមកពី�?” ពួកេគនិយយេ កនុង�កងផទ ល់របស់
�ទង។់
143 េពលអនកេដរចូលេ  កនុង�កងេនះ ��កដូ់ចជ…ខញុ ំមនិនិយយករមនិ
យកចិត�ទុក�កេ់នះេ កនអ់នកែដលជមនុស�េឡយ អនកជ�គី�ទ ន អនក
�ស�ញ់ខញុ ំ។ អនកេដរេ កនុង�កងទីេនះ េហយ�ដូចជអំ�ចរបស់��ងំផ�ួល
អនកចុះ។ កែន�ងេនះមនករកតេ់ទស។ �កងេនះគឺមនករកតេ់ទស។
144 េត ប៊លីី �ក � ំ និយយអ�ីេពលគតចូ់លដល់ល�ីសវលី? គតនិ់យយថ
“ជកែន�ងមនអំ�ច-�រក�បំផុត)” គតម់និធ� បេ់ឃញកនុងជីវតិ។ �ក�់េ កនុង
�ក�ស និយយ “អនក�ច�តឹមែតមន�រមមណ៍ករសងកតៃ់ន�រក�”។
145 េ�ពះ ខញុ ំមន�រមមណ៍ពី�។ េហតុអ�ី? េនះជផទះផទ ល់របស់ខញុ ំ។ េពល
�ពះេយសូ៊វ �តឡបេ់ រកផទះផទ ល់របស់�ទង ់�ទងម់នបនទូលពីកិចចករមនអំ�ច
ជេ�ចនែដល�ទងម់និ�ចេធ� េ�ពះែតករមនិេជ របស់ពួកេគ។ និយយ “ពយករ ី
មនិែមនគម នករេគរពេទ �គអធិបបយ េលកែលងែតេ —�បេទសរបស់គត់
ចំេ�មមនុស�របស់គត”់ េឃញេទ? អនកមនិ�ចជួយបនេទ ខគមពរីនិយយ
ដូេចនះ។ េឃញេទ?
146 ឥឡូវ េពលអនកេដរេ កនុងទី�កងេនះ! េហយមនិ�បបខ់ញុ ំ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ ខញុ ំ
េដរេ ជួបមនុស�ែដលចបៃ់ដខញុ ំនិងនិយយថ “អូ បងប�ូន�បស�បន� ំ ខញុ ំ
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�ស�ញ់អនក” េហយអនកដឹងថ�ជករកុហក! អនកដឹងថជករកុហក។ េបសិន
�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំពីករ�គ ល់ចិត�មនុស� េរ ងអីែដល�ទងម់និ�ចមនបនទូល�បប់
ខញុ ំពីេរ ងេនះ?

147 �បកដ�ស់ និងមនេ កនុងចំេ�មមនុស�បងប�ូនផទ ល់េ ជុំវញិ
�កង! េពលពួកេគជួបអនក និយយ “ល� អនកដឹង ខញុ ំបនេឃញ�តងច់ំណុច
ពិត�បកដ-�បកដ…”

“កែន�ង�? �េ ឯ�?”

“េនះ…”

“ហះ! េយង�គ ល់មនុស�េនះ!”

148 អនកមន�រមមណ៍ពី�។ ចូរឲយខញុ ំ�បបអ់នក អនកអនុ ញ តិ ឲយនរ� មន កម់កផទះ
របស់អនកែដលេគមនិចូលចិត�អនក អងគុយកនុងផទះរបស់អនកបន�ិច និងមន�រមមណ៍
ថដូចអស់សំេណ ច។ េកនចំនួនដល់មយួមុនឺបនួពនឥ់ឡូវ ដូេចនះអនកនឹងយល់ថ
ខញុ ំនិយយពីអ�ី។ បនទ បម់កអនកនឹងេ ដល់ចំណុច ែដលអនក�គបគ់ន �ស�ញ់អនក
េនះជ�រមមណ៍�� គមន ៍ ដូច អូ ខញុ ំេអយ េហយអនក�ចេ ទីេនះរហូត េឃញ
េទ។ េនះគឺែបបេនះ េឃញ �ជវ ិ ញ ណ។ េហយមនុស�មនិ�គ ល់ថ�ជអ�ី
េឡយ ពួកេគឆងល់ថេហតុអ�ីមនុស�មនភព��កក។់

149 អ�ីេ ែដលេធ�ឲយ ស�ីក� យជល� អ�ីេ ែដលេធ�ឲយ ស�ីល� េ�យពកេ់ល
ខ�ួនសេម� កបំពក�់បឱ់ននិងេចញេ េ�ក? អ�ីេ េធ�ឲយេទះជឥឡូវេពល
�េ �តជកេ់ េឡយ។ េកមង�សីតូចមយួ�យុដប�់បមំយួឆន  ំ េ ជមយួ
សេម� កបំពកែ់ដលនងមនិគួរេស� កេ ពីមុខម� យរបស់នង និងេចញេ
�មផ�ូវ? �េ�យ�រ មនិែមនកូនេនះេទ(កូនមនិដឹងថអ�ីែដល�បេសរេនះេទ”
ប៉ុែន�ពីេ�ពះ�គអធិបបយេ េលតុេវទិករប�ជយ័កនុងករបំេពញតួនទី។ េនះគឺ
�តវេហយ។ �បកដ�ស់។ ស�ីេ �មផ�ូវ និងេស� កពកសិ់ចសីុ និងអ�ីែបបេនះ
និងមនុស�មនបបសម�ងឹេមលពួកេគនិងមនិដឹងថនងពិតជមនកំហុសេពល
នងរស់េ ជមយួបុរសេនះេទ។ �ពះេយសូ៊វមនបនទូលែបបេនះ! �ពះេយសូ៊វមន
បនទូល “ប៉ុែន� ខញុ ំ�បបអ់នក�ល់គន ថ សូមបែីតអនក�ែដល�គនែ់ត�កេឡកេឃញ
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ស�ី េហយមនដំេរកសំេរ បចងប់ន េនះេឈម ះថ បន�ប�ពឹត�េសចក�ីកំផិតនឹង
នង េនះ េ កនុងចិត�ខ�ួនេហយ។” ទ� រនេំ ឯជីវតិេនះគឺតូចចេង� ត!
150 ខញុ ំដឹងថអនកគិតថខញុ ំជមនុស�ពិបក។ ខញុ ំមនិពិបកេឡយ! ខញុ ំជបងប�ូន�បស
របស់អនក េហយខញុ ំ�ស�ញ់អនក។
151 រតេ់គចពីេសចក�ីេ�កធែដលមកដល់! ចូរេ កនេ់ឈឆក ងរចួែ�សកយំ
រហូតដល់ចិត�របស់អនកេពញេ�យ �ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ ែដល�ចែបរខនងរបស់
អនកេចញពីអ�ីៗៃនេ�កកិយ និងេដរេ�យេកតខ� ច�ពះេ ពីមុខ�ទង ់ ជមយួ
ចិត�េឆះឆលួពី�ទង។់ េសចក�ី�ស�ញ់! មនិែមនជកតព�កិចចេទ។ �ពះ�គីសទ
មនិែមនជកតព�កិចចេឡយ កនុងករបេ�ម�ពះ�គីសទ �ជេសចក�ី�ស�ញ់ែដល
បេ�ម�ពះ�គីសទ។ �ទញព�ងឹងអនក �បនបងគ បដ់ល់អនក រហូតដល់�ល់ជីបចរ
របស់អនកេ�តជមយួ�ទង។់ េ េពលអនកេធ�បប។
152 េហយ�ទងយ់ំពីែផនដីេនះ។ �េធ�ឲយ�ទង�់ពយេ ៃថងរបស់ណូេអ េពល�ទង់
បនេឃញចិត�។ េហយ�ពះេយសូ៊វ�តវបន�កេ់ េលភន ំេហយមនបនទូល “ឱេយ
រ�ូឡិម �កងេយរ�ូឡិមេអយ ឯងែដលសំ�បព់ួកេ�� េហយយកថមេចល
ពួកអនកែដលបនចតម់កឯឯង េតប៉ុនម នដងេហយ ែដលអញចង�់បមូលកូនឯង
ទងំប៉ុនម ន ដូចជេមមន�់កងកូន�ឲយ�ជកេ�កម�� ប ែតឯងមនិ�ពមេទ េមល ផទះ
ឯងនឹង�តវេចល�ង ត”់។
153 ដូេចនះ �ជករមកដល់របស់�ពះបុ��ឆប់ៗ  ចិត�របស់អនកេជ ពិតគឺេខទចខទ ។ំ
គតេ់ឃញឥឡូវមនករទួញេ�កផទុះេឡងេពញែដនដីេនះ។ េត��ចមន
�មរយៈ�កមពួកអនកមនិ�សបចបបដូ់ចេម�ចបន? េត��ចជយ៉ងេមច៉ េពល
ករកតេ់ទសនឹង�តវចបេ់ផ�មជមយួគន ?
154 នគររបស់�ពះដូចជមនុស�មន កេ់បះសំ�ញ់េ កនុងសមុ�ទ េហយេពល
គតទ់ញមកបនអេណ� ក ធឺ�៉ភនី(terrapin) ពស់ កែងកប និង�តីខ�ះៗ។ េតគត់
មនិ ែមនមនិសេ�មចចិត�មយួ� ែដលគត�់តវេបះេ េល�ចងំឬ។ េនះជអ�ី
ែដលដំណឹងល�េធ�ករែដរ។ េនះជអ�ី េ�កប៊លីី �ក �(ំBilly Graham) អូ�៉ល់
ប៊តឺ (Oral Roberts) ខ�ួនខញុ ំផទ ល់ និង�គអធិបបយទងំអស់ែដលផ�យដំណឹង
ល� េបះ�េ  ទញ�ចូលមកវញិ “ពួកេគេ ទីេនះ �ពះអមច ស់” ប៉ុែន� េយងេធ�អ�ី
�គបេ់ពលេនះ? េយងរកេឃញ មុននឹងអនក�ចមកវញិម�ងេទ ត ពួកេគនឹងេ�ត
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ចូល�សះម�ងេទ ត។ េនះជអ�ី? េដមបចីបេ់ផ�មវញិ �ជអេណ� ក។ េនះមនិ�ច
ផ� ស់ប�ូរឲយចបយ់កមកកនុងសំ�ញ់ ៃនដំណឹងល�បនេឡយ។ គតច់បេ់ផ�ម
ជអេណ� ក។ គតជ់ធឺ�៉ភនី(Terrapin)ែដលចបេ់ផ�មមក។ គតច់បេ់ផ�មមក
ជសត�ពស់។ ពួកេគជអនកកំពុតមុនេគមក�ពះវ�ិរ។ គតម់និមនបំណងចិត�
េបះបងក់រផឹក��និងេលងែលបង ជកប់រ ីនិងកុហក និងលួចេឡយ។ គតប់ន
មកគឺេ�ពះែតគតខ់� ច�ថ ននរកប៉ុេ�� ះ។ អនកបនេធ�ខ�ួនឯងឲយក� យជេបកខជន
មយួែដរ េពលអនកេធ�ែបបេនះ។ េនះគឺពិតេហយ។ “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ
េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។”

ចូរអធិ�� ន។
155 �ពះអមច ស់េអយ អូ សូមែស�ងរកទូលបងគំ។ ពិនិតយករណីទូលបងគំឥឡូវេនះ
�ពះអមច ស់េអយ។ កុំឲយទូលបងគំ�តវេ មុខករជំនំុជ�មះពីមុខ�ទងេ់ឡយ បនទ បពី់
អធិបបយែបបេនះ។ អូ េបសិនជមនអ�ីមនិ�� តកនុងទូលបងគំ �ពះអមច ស់េអយ
សូមយក�េចញ! ពួកទូលបងគំបនេឃញសមយ័ែដលកំពុងរស់េ  េពលមនុស�
�បស�សីក� យជរងឹទទឹង។ េគមនេសចក�ីខម ស។ �ទងម់នបនទូលម�ងេទ ត “នឹង
មនិមនេសចក�ីេអ នខម សកនុងពួកកូន�សី�កងសីុយ៉ូនផង”។ ភពរមយទមបន
យកេចញរហូតដល់ពួកេគមនិមនេសចក�ីខម សេទ តេឡយ។ អូ �ពះអមច ស់េអយ
សូម�ពះត�មះិ! េហយដឹងថេពលេវ�បនេ�តឆង យម�ងបន�ិចៗ មយួនទីឬពីរ
នទីេទ ត េហយេសចក�ីហិនវនិសកំពុងមក ដូេចនះចូរឲយពួកអនកមនករ��កក់
េ ែតមនេទ តចុះ។
156 �ពះេអយ សូម�ស់ទូលបងគំទងំអស់គន េ �ពឹកេនះ។ សូមអ�ងនពួក
ទូលបងគំ �ពះអមច ស់! ពួកទូលបងគំេឃញទីសមគ ល់បនេលចេឡង។ ពួកទូលបងគំ
េបកែភនកេមល។ ទូលបងគំេឃញមនុស��ប�់ន �ប�់ននក ់ �ពះអមច ស់ េនះ
គឺែបរខនងពួកេគនិងេដរេចញ។ ទូលបងគំឆងល់ថេត�តវអធិបបយបែនថម ឬអធិ�� ន
បែនថម អ�ីេផ�ងេទ តែថម សូមជួយទូលបងគំ �ពះអមច ស់ េនះជករែដលទូលបងគំ
គួរន�ំរមកកនម់នុស�។ េតទូលបងគំេធ�យ៉ងេមច៉? ប៉ុែន�ពួកេគបន�ែបរ�េទ ត។
�ទងប់នេធ�ទីសមគ ល់យ៉ងធំរបស់�ទងនិ់ងសែម�ងករអ�ច រយេឡង ែតមនុស�
េ ែតមនិ�ចភជ បខ់�ួនមកបនេទ ត។ គឺេត�ជបទគមពរីរបស់�ទង ់ �តវែតបំេពញ
ឬ េត�ជេពលេវ�ែដល “គម នអនក��ចនឹងមកឯខញុ ំបនេទ េលកែត�ពះវរបិ�
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�ទងទ់ញេគ េហយអស់អនក�ែដល�ទងឲ់យមកខញុ ំ នឹងមកឯខញុ ំ?” �ពះអមច ស់ជ
�ពះ សូមទទួល�ពមេ �ពឹកេនះែដលមនុស�នឹងភញ កេ់ឡង និង េឃញទីសមគ ល់
ចុងេ�កយេនះ។ ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះេអយ េនះ�ទងនឹ់ងទទួលអ�ីៗចំេពះ
មនុស�។
157 មនពរេហយមនុស�តិចតួចេនះេ ទីេនះកនុង�ពឹកេនះ។ �ពះ ចបេ់ផ�មជមយួ
បងប�ូន�បស Neville �ពះអមច ស់។ ពយបល�ងកយរបស់គត។់ គតឈ់េឺ
�ពឹកេនះ �ពះអមច ស់ ប � �កពះ។ ទូលបងគំអធិ�� នែដលករេ�បសឲយជរបស់
�ទងនឹ់ងេកតមនចំេពះ�ទង។់ កកូរ�ពលឹងរបស់គត។់
158 �ពះអងគ សូមយងេ កន�់កមជំនំុេនះ។ មនមនុស��បស�សីអងគុយេ
ទីេនះ�ពឹកេនះែដលទូលបងគំ�ចនឹងមនិបនជួបពួកេគម�ងេទ តរហូតដល់ៃថង
ជំនំុជ�មះ ដូេចនះទូលបងគំនឹងផ�ល់នូវេសចក�ីទទួលខុស�តវ។ ប៉ុែន�ទូលបងគំ�ច
�ពះបនទូល�ទង ់ “ ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏ន
មនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។” អូ �ពះអមច ស់សូមឲយេសចក�ីបនជ
ដូេចន ះ “តិច” ៃន ចំេ�មពួកេគ �ទងនឹ់ង �ពះអមច ស់? សូមទទួល�គបម់នុស�
នេ ទីេនះ។
159 ទូលបងគំអធិ�� នជមនុស��ចបន�តឹមែតអធិ�� ន។ �ពះអមច ស់ មនុស�
ទងំេនះនឹង�ចេធ�អ�ីដល់ទូលបងគំ េដមបជីួយទូលបងគំ។ េបទូលបងគំឃ� ន ពួកេគ
ចំែអតទូលបងគំ។ េពលទូលបងគំ�តវករសេម� កបំពក ់ ពួកេគទិញមក។ ពួកេគ
រមួគន េហយទិញ�នស�មបទូ់លបងគំ េដមបអីធិបបយដំណឹងល�។ ពួកេគេធ�អ�ីៗ
�មផ�ូវេនះ។ អូ �ពះបិ� សូមែស�ងរក�ពលឹងរបស់ពួកេគេ �ពឹកេនះ សូមេធ� និង
ឲយពួកេគែស�ងរកេ ពីមុខ�ទង។់ ទូលបងគំមនិដឹង ទូលបងគំទុកចិត��គបគ់ន េ កនុង
ករេ�ជសេរ សេនះ។ និង�កទូ់លបងគំេ ទីេនះផងែដរ �ពះអមច ស់។ េហយ េប
មនេហតុផលេ កនុងទូលបងគំ ែដលទូលបងគំ មនិេ ចំណុចេនះ �ពះអមច ស់
សូម�ទងប់ង� ញទូលបងគំ ទូលបងគំនឹងេធ��ឲយបន�តឹម�តវវញិ។ ទូលបងគំបន
ភព�បកដ �ពះអមច ស់ថ ពីេពល�ពឹកេនះតេ មនិមនប � េទ តេ ទេន�។
ទូលបងគំចងេ់ េ ៃថងេនះ។ េហយទូលបងគំមនិដឹងថជៃថង���បែហល
មនិទនេ់ ៃថងេនះ។ ដូេចនះ សូមជួយទូលបងគំឲយដឹង ជួយមនុស�ទងំេនះឲយបន
ដឹង។
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160 េហយេពលេយងេឃញចិត� របស់អនកមនករយកចិត�ទុក�ក!់ អូ េយង
រកី�យជមយួ�រដល៏�កនុងករ�� ប�់មវទិយ ុ ឬេ �ពះវ�ិរ។ េយងរកី�យ
ជមយួ�រល�។ េយងមនិមនប � អ�ី កនុងករនិយយពី�ពះេយសូ៊វេ កែន�ង
�កេ៏�យ ។ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់ គឺជបបែដលជបនទុកដល់េយង និង�នំ
ទឹកែភនកមកកនែ់ភនករបស់េយងដកដេង�មធំនិងយំនិងខំ�បឹងទស់�បឆងំ�ែដល
�គបយ៉់ង ជករស�បេ់ខពមែដលេធ�េ កនុង�កង? �ពះអមច ស់ ចូរឲយេទវ�ៃន�ទង់
េឃញេសចក�ីេនះចំេពះពួកទូលបងគំ និងេ សមគ ល់ពួកទូលបងគំ។ សូមទទួល
�ពះអមច ស់។
161 េទះបីជ�តវមក �ពះអមច ស់េយសូ៊វ ឥឡូវនិងសូមេរ បចំចិត�ទូលបងគំ និង
�បទនឲយ ទូលបងគំនូវទីសមគ ល់ពិតរបស់�ទង ់ ែដល�ទងេ់ ក�� លពួកទូលបងគំ
េនះេដមបឲីយ បនដឹងថពួកទូលបងគំបនទទួល—ទទួលទីសមគ ល់ចុងេ�កយមុន
ចុងប ចបស់មយ័េនះ។
162 េហយពួកទូលបងគំេឃញភពមនិ�សបចបប ់ េពលមនុស�រស់េ កនុង
�បជជតិ េហយមនកូនេកតមកជ�បពនធរបស់បុរសេផ�ង េហយ—និងមន
េកមង�សីតូចេដរ�មផ�ូវ េហយមនុស��បរ់យអនកេចញពី��េរ ង�ល់ឆន  ំ េហយ
េកមងជំទងក់� យជម� យរបស់េគ និងគម នករេគរពេ�ះេឡយ េហយេនះ
េហយែដល ស�ីក� យជពុលវេង�ង េ�យខ�ួនឯង េ�យករជកប់រ ី និង—និង
ផឹក�� និងទូរទស�ននិ៍ងេផ�ងេទ តែដលបងខូចគំនិតរបស់េកមងៗ។ អូ �ពះអមច ស់
េត��ចឈរបនយូប៉ុ�� ? េហយ�ទង ់ជ�ពះបរសុិទធ!
163 អូ �ពះបិ� ទូលបងគំ—ទូលបងគំមន�រមមណ៍យ៉ងចែម�កេ ៃថងេនះេនះជ
អ�ីែដល�តវេធ�ឲយបនឆប�់ពះអមច ស់េអយ។ ទូលបងគំមនិដឹងអ�ី�តវនិយយេឡយ
ប៉ុែន�ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអមច ស់េអយ �ទងនឹ់ង�កក់នុងចិត�របស់ពួកទូលបងគំនូវ
អ�ីែដល�តវេធ�។ សូមទទួលេសចក�ីទងំេនះ �ពះអមច ស់េអយ។ ពួកទូលបងគំទូល
សូមកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ។ �ែមន៉។
164 េពលេវ�ជិតមកដល់េហយ។ �គបម់នុស�ែដលដឹង េ�យវ ិ ញ ណែដល
មនេហតុផល ដឹងថមនអ�ីមយួប�មងនឹងេកតេឡង។ មនិមនមនុស�កនុង�គរ
ែដលមនគំនិត�តឹម�តវេឡយ ប៉ុែន�ដឹងថពិភពេ�កេនះមនិ�ចឈរេ�កម�ថ ន
ភពទងំេនះេឡយ។
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េយងមនិ�ចឈរបនេឡយ សម� ញ់េអយ។ មនិែមនជអ�ីែតមយួេឡយ
េពល�គគង� លរបស់អនកនិងបងប�ូនរបស់អនក មនិមនអ�ីមយួែដលខញុ ំ�ចដឹកនំ
អនកមកកន�់ពឹកេនះេ�កពីមកឯេយសូ៊�ពះ�គីសទេឡយ។ មនិមនអ�ីែដលខញុ ំដឹង។
សូមគិតពីអ�ីែដលបនែថ�ងជទំនយមកមុនករេលកេឡងេកតមន �គបយ៉់ង
ែដលខញុ ំដឹង�តវបនបំេពញ។
165 អនកនិយយថ “ចុះអ�ីជទីសមគ ល់សត�េជងបនួ?” េនះជករមកកនុង�គ
េវទន។ �កមជំនំុនឹងបតេ់ ។ មនិ�តវករទីសមគ ល់ទងំេនះ �នឹងសេ�មចបន
េឃញេទ។ ទីសមគ ល់កំពុងែតេធ�េហយ។ ទីសមគ ល់នឹងបង� ញជ�ន ម។ រត់
េ កន�់ពះ រតេ់ កន�់ទងឲ់យបនរហ័ស!
166 ខញុ ំឆងល់ថេ �ពឹកេនះ េពលេយងកំពុងែតរងច់េំ ទីេនះមយួែភ�ត។ េហយខញុ ំ
មន�រមមណ៍ដូចអនក�ល់គន ។ ខញុ ំ—ខញុ ំ�ចមន�រមមណ៍ដឹងពី�រមមណ៍អនក �គបគ់ន
ពយយមគិត “អូ �ពះអមច ស់េអយ សូមពិនិតយទូលបងគំ!” េនះជរេប បែដលខញុ ំ
មន�រមមណ៍ែដរ។ ខញុ ំដឹងថ�រទងំេនះគឺែបបេនះ សម� ញ់េអយមនិែមនភព
លបលីបញកនុងចំេ�មមនុស�េឡយ។ អនកកតេ់ទសពួកេគេហយអនកកត–់…
អនក—អនកេធ�ឲយេគទនទ់ប។ �តវែតមនមន កេ់ធ�ែបបេនះ។ ខញុ ំចងឲ់យនរ�មន ក់
េផ�ងេទ ត។ ប៉ុែន�េបសិនជធ� កម់កឲយខញុ ំេធ�ែបបេនះ េបខញុ ំ�តវេធ�ជ ស�ីែដល
ដុស�ង ខញុ ំ�តវែតដុស�ង។ េបខញុ ំជ…�វឌីនិយយ “ខញុ ំសូ៊េធ�ជក�មលជូតេ
មតទ់� កនុងដំ�កៃ់ន�ពះ �បេសរជងរស់េ កនុងតងៃ់នបប” េនះគឺ�តវេហយ។
អ�ីែដល�ពះសព��ពះទយ័ឲយអនកេធ� ចូរេធ�ចុះ។ កំុខម ស។ េបមន…
167 េហយចងច ំ ខញុ ំដឹងថជេរ ងធំ។ និយយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ អនក
និយយ�តឹមែត�ពលឹង�បបីំែដលបនសេ ងគ ះរ?ឺ”
168 ខញុ ំមនិដឹងថប៉ុនម ននកែ់ដលបនសេ ងគ ះេនះេទ ខញុ ំមនិ�ច�បបអ់នក
េឡយ។ ប៉ុែន�ខញុ ំនិយយេរ ងមយួ: នឹងមនមនុស�តិច�ស់ កនុងៃថងដូចេនះ។
សូមគិត េ កនុងៃថងែដល�ទងគ់ងេ់  េតប៉ុនម ននកែ់ដលបនេសចក�ីសេ ងគ ះ។
គិតពីៃថងរបស់ណូេអ និងៃថងរបស់ឡុត—ឡុត និងពួកេគទងំអស់ �ទងម់ន
បនទូល “ដូេចនះេពលបុ�តមនុស�យងមកកដូ៏េចន ះែដរ េ�ពះ ែតឯទ� រែដលនេំ
ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ” អនកេឃញេទ អនកេ េ�យខ�ួនឯង ជមយួ
�ទង ់ េហយេនះគឺ�តវេហយ។ េឃញ? “កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះ
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េឃញ” គឺមន�តឹមតិចតួច។ េតប៉ុនម ននកនឹ់ងេជ េសចក�ីពិតេនះ? �ពះេយសូ៊វ
មនបនទូលដូេចនះ “កម៏នមនុស�តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ” ចូរឲយបន
ក� យជមន កក់នុងចំេ�មេនះ។ ខញុ ំដឹងថ�ពិបក �ជករេ�បកម� ងំខ� ងំក� ។ និង
�ជករពិបកស�មបខ់ញុ ំនិយយែបបេនះ ជ�រមមណ៍េសចក�ី�ស�ញ់មនុស�
ស�មបអ់នក ប៉ុែន�េសចក�ី�ស�ញ់របស់�ពះជ�មញឲយខញុ ំ�បបដ់ល់អនក។
169 ឥឡូវ �ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធដែដលែដលសែម�ងេឡងេ សមយ័េ�កអ�័ប
� ំ សែម�ងកនុងៃថងៃន�ពះ�គីសទ សនយថនឹងេ ទីេនះេធ�ករដូចគន ។ �ទងគ់ងេ់
ទីេនះ។ ឥឡូវ េបខញុ ំ�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត �ពះមនកតព�កិចចចំេពះេសចក�ីពិត
េនះ។
170 េបខញុ ំមនិរក�ពកយសំដីរបស់ខញុ ំ ខញុ ំមនិែមនមនុស�ែដលេគរពពកយខ�ួនេឡយ។
េបអនកមនិរក�ពកយរបស់អនក អនកមនិែមនជមច ស់ពកយរបស់អនកេឡយ។ ឥឡូវ
ខញុ ំ�ចសនយចំេពះអនកេហយខញុ ំមនិ�ចេធ��បន ប៉ុែន�—ប៉ុែន�មក�បបអ់នក។ េបខញុ ំ
ជំពកអ់�ីមយួ េហយ�កពី់អនក ខញុ ំជមនុស�កំពុត។ េបខញុ ំមក�បបអ់នក “ខញុ ំជំពក់
អនក ែតខញុ ំមនិ�ចសងបន ប៉ុែន�ខញុ ំនឹងខិតខំអស់ពីលទធភព�មែត�ចេធ�បន”
បនទ បម់កអនកអតេ់ទសឲយខញុ ំនិងជួយខញុ ំ។ េឃញេទ?
171 េយងទងំអស់គន ជំពក�់ពះអ�ីមយួ។ េយងជំពកជី់វតិេយងចំេពះ�ទង។់
សូមឲយេ�ម ះ�តងពី់�។ េដរេចញនិងនិយយ…កំុនិយយ “ល� ឥឡូវសូមេមល
ខញុ ំ—ខញុ ំជ�ពីសប៊ធឺីេរ ន។ ខញុ ំជេមតូឌីសទ។ ខញុ ំជេពនទីកុសទ។ ខញុ ំជ�ពះវ�ិររបស់
�ពះ។ ខញុ ំជ��រនី។ ខញុ ំជអនកបរសុិទធ” កុំគិតែបបេនះ! មនមនុស��ប�់ន
នកែ់បបេនះេ កនុង�ថ ននរក។ អនកជ�គីសទបរស័ិទ កនុង�ពះ�គីសទ។
172 េតប៉ុនម ននកនឹ់ងនិយយ “បងប�ូន�បស�បន� ំ សូមចងចខំញុ ំកនុងេសចក�ី
អធិ�� នផង ឥឡូវ ខញុ ំចងេ់លកៃដេឡងៗ? សូម�ពះ�បទនពរអនក។
173 �ពះអមច ស់ �ទងេ់ឃញៃដរបស់េគ។ េពលេវ�ជិតដល់េហយ �ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធដអ៏�ច រយបនបិទ�គរេនះេ �ពឹកេនះ។ ទូលបងគំមន�រមមណ៍ដឹងពី�ពះ
វត�មន�ទង។់ ទូលបងគំដឹងថ�ទងគ់ងេ់ ទីេនះេដមបតីេមកង�ពះបនទូលរបស់�ទង។់
“អញេនះគឺ�ពះេយហូ�៉ ជអនកែថរក� អញនឹងេ��ចទឹកជនិចច េហយនឹងេមលែថ
ទងំយបទ់ងំៃថងែ�កងអនក�េធ�ឲយអន��យ”។ �ទងប់ ជូ ន�ពះបនទូល�ទងម់កេដមប ី
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េធ��មបំណង�ទង ់ េហយ�—��តវេធ�ែបបេនះ�ពះអមច ស់។ ខគមពរីនិយយថ
�ទងេ់ ដូចៃថងម�លិមញិ ៃថងេនះ និងេរ ងរហូតេ ។
174 ពួកេគមនិ�ចេជ ថ ពួកេគជ មនុស�េ កនុងៃថងរបស់�ទង ់ មនិ�ចេជ ថ
�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធេ កនុង�ទង។់ េហយ�ទងប់នេធ��ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់(ជមនុស�)
ជ�ពះ ែដល �ទងជ់បុ��េកតមកពី ស�ី�ពហមចររីបស់�ពះ និងយងមកេលែផនដី
េដមបរីេំ�ះពួកទូលបងគំ ពីបបរបស់ពួកទូលបងគំ។ េហយេ�យេ�ពះថពួកេគ
េឃញវ ិ ញ ណរបស់ �ពះេ កនុង�ទង ់ ពួកេគពយយមេធ�ឲយ�មនភពខុសែប�ក។
េហយ�ទងម់នបនទូល�បបេ់គ �ពះអមច ស់ “ខញុ ំមនិេធ�ករអ�ីេ�យ�ងខ�ួនខញុ ំ គឺខញុ ំ
និយយេសចក�ីទងំេនះ �មែដល�ពះវរបិ�បនបេ�ង នខញុ ំវញិ �ពះអងគេនះ
ែដលចតឲ់យខញុ ំមក កគ៏ងជ់មយួនឹងខញុ ំ។ េបអនកេ អ�័ប�ថំជ ‘ឪពុក’របស់
អនក អ�័ប�បំនេឃញៃថងរបស់ខញុ ំ” �បកដ�ស់ គតេ់ឃញ េពលគតឈ់រ
ែកបរ�ទង ់ េឃញ�ទងេ់ធ�ករេនះជទីសមគ ល់ “គតប់នេឃញៃថងររបស់ខញុ ំនិងមន
អំណរ” និយយ “អនកខុសេហយ មនិ�គ ល់ខគមពរីនិងមនិ�គ ល់អំ�ចរបស់
�ពះ រេប បែដល�ពះ�ច�គបបងំ ស�ី�កមុ ំនិងនេំចញជ�ពះបុ��(េ�យកំេណ ត
ស�ី�កមុ)ំ និងរស់េ ផទ ល់អងគ�ទងក់នុងភពេពញេលញៃនអំ�ចរបស់�ទង ់ កនុង
មនុស�មន ក”់។
175 េហយរេប បែដល�ទង�់ច យកឈមេនះពី�ងកយ ែដល�ទងជ់ជ
យ ញបូជ ជមនុស�ែដលបន�� តែដល�ទង�់ចយកនឹងគងេ់  បន�ករងរ
របស់�ទងដ់ល់ចុងប ចបៃ់នករេ�ប�បស់! អូ �ពះេអយ សូម�ស់មនុស�ឲយបន
េឃញករេនះ។ សូមទទួល។ សេ ងគ ះ�គបគ់ន ែដលេលកៃដរបស់ពួកេគ។
សំ�តចិត�របស់ពួកេគ។ �ពះអមច ស់ ៃដទូលបងគំេលកេឡង។ សូមសំ�ត
ទូលបងគំ។ េនះជផទះ។ េនះជកែន�ងែដលេយងបនសំ�ត។ សូមឲយ�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធសំ�តេយងេ �ពឹកេនះ និងសំ�តេយងពីករពុកផុយ។
176 ទូលបងគំអធិ�� ន �ពះអមច ស់ មនិមនមនុស�េចញពីទីេនះ ប៉ុែន�េតអ�ីបន
ែដលបនបំេពញេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង។់ �បែហលមនិមន�រមមណ៍ែតមយួ
ពីខងេ�កេពល�េកតេឡង។ ប៉ុែន� �ពះអមច ស់ សូមេ ខងកនុង ទញសំបក
េចញ និងបង� ញទូលបងគំថទូលបងគំជអ�ី �ពះអមច ស់។ សូមទទួលយក។ និង
បំេពញពួកទូលបងគំេ�យ�ពះវ ិ ញ ណរបស់�ទង ់ជមយួចិត�ែដលពិតនិងបរសុិទធ។



ទ� រែដលនំេ ឯជីវតិ 39

និងេ េពលករេប តេប នេនះ និងទុកខលំបក សូម �ទងក់នែ់តែផ�មែល�មនិង
សនិទធ�ន លជមយួពួកទូលបងគំកលេបេដរជមយួ�ទង ់ រងច់ៃំថងេនះ។ កល
កំពុងែដលទឹកែភនករតក់តថ់ព ល់ទូលបងគំ េ�យ�របបៃន�កង សូម�ពះវ ិ ញ ណ
បរសុិទធទតមកនិងមនបនទូល “មនេសចក�ីមយួែដល េយង�ចេ បន គត់
ជរបស់េយង នងជរបស់េយង” សូមទទួល �ពះអមច ស់។ សូមឲយ�មន
កនុងចំេ�មទូលបងគំេ ៃថងេនះ។ ទូលបងគំទូលសូមកនុង �ពះនម�ពះេយសូ៊វ។
�ែមន៉។

េពលខញុ ំមកទេន�េ ៃថងប ច ប់
េហយខយល់ៃនទុកខចុងេ�កយបនបក់
នឹងមនអងគ�មយួរងច់េំដមបបីង� ញផ�ូវដល់ខញុ ំ
ខញុ ំមនិ�តវឆ�ងកតទ់េន�យរ័�នម់ន កឯ់ងេឡយ។

ខញុ ំមនិ�តវឆ�ងកតទ់េន�យរ័�នម់ន កឯ់ងេឡយ
�ពះេយសូ៊វសុគតបបខញុ ំទងំអស់�តវបនេ�ះ
េពលភពងងឹត ខញុ ំេឃញ �ទងរ់ងច់ខំញុ ំ
ខញុ ំមនិ�តវឆ�ងកតទ់េន�យរ័�នម់ន កឯ់ងេឡយ។

177 ខញុ ំចង�់គ ល់�ទងឥ់ឡូវ។ សូមចបៃ់ដទូលបងគំ �ពះអមច ស់ដៃ៏ថ�ថ�  សូមដឹកនំ
ទូលបងគំេ  ឲយទូលបងគំឈរម។ំ សូមឲយទូលបងគំឈរេ ទីេនះ �ពះអមច ស់
�បឆងំអ�ីៗែដលេ ថខុស �គបយ៉់ងែដលេមលេ ខុស។ ខញុ ំមនិខ�ល់ថនរ�
និយយអ�ីេឡយ សូមឲយទូលបងគំឈរេឡង �ពះអមច ស់េអយ ។ េពលទូលបងគំ
�ចេធ�អ�ីបន សូមជួយទូលបងគំឲយឈរ។ សូមចបៃ់ដទូលបងគំទញឆ�ងកត់
�ពះអមច ស់។ សូមេធ�អ�ីមយួ សូមឲយទូលបងគំឈរ។ េពលអ�ីៗបនមក �ទពយធនៃន
េ�កកិយេនះនិងអស់ទងំភពរងុេរ ងរបស់� បងំែភនកទូលបងគំចំេពះ� សូមឲយ
ទូលបងគំបនេឃញែតអងគែដលសុគតជួសទូលបងគំ។ េប��តវចំ�យមតិ��គបគ់ន
ចំេពះករេនះ េប��តវចំ�យ�គបយ៉់ងែដលខញុ ំមន េនះមនិមននយ័ថជ
របស់ែតមយួ ទូលបងគំសូម�កចុ់ះចូលេល�សន។ េនះគឺែបបេនះ សូមឲយ
ទូលបងគំឈរេ�យេ�ម ះ�តង។់ និងេ ៃថង�មយួេពលខយល់ដេង�មទស់នឹង
មុខទូលបងគំ និងទូលបងគំដឹងថចិត�ទូលបងគំ រ�យេ េហយៃថងទូលបងគំបន
ប ចប ់ និងេពលេវ�អស់េហយ និងកតរបស់ទូលបងគំបនដកេចញពី�ប�ប់
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ពយរួ ទូលបងគំមនិចងឆ់�ងទេន�យ�័នែ់តមន កឯ់ងេឡយ។ �ទងនឹ់ងគងេ់ ទីេនះ។
ែមន េហយ។ េពលភពងងឹតខញុ ំេឃញ េនះ�ទងេ់ ទីេនះរងចខំញុ ំ ខញុ ំមនិឆ�ងទេន�
យរ័ �នែ់តមន កឯ់ងេឡយ។ េបខញុ ំឈរស�មប�់ទងឥ់ឡូវ �ទងនឹ់ងឈរស�មបខ់ញុ ំ
េ�កយមកែដរ។ ទូលបងគំនឹងរស់ស�មប�់ទងែ់ដលសុគតស�មបទូ់លបងគំ េតជីវតិ
ទូលបងគំនឹងសបបយយ៉ង�។ េនះជផ�ូវែដលខញុ ំចងឈ់រ។
178 ខញុ ំយល់ថមនអនកជំងឺេ ទីេនះ។ េតគតប់នែចកកតេទ? ខញុ ំេភ�ច។ េគែចក
កតេទ? េតមនកតែចកឲយេគរេឺ ? មនអនកទទួលបនកតអធិ�� នរេឺទ? េទ។
179 ខញុ ំកំពុងរងច់�ំពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ េបអនក�គនែ់តេជ  អនកមនជំេន  កុំ
សង�យ័។ េប�ពះេបកសែម�ងមកកនខ់ញុ ំពីប � របស់អនក…អ�ីកេ៏�យខញុ ំមនិ
�គ ល់។ េបអនកេលកៃដរបស់អនក អនកមនិ�គ ល់ខញុ ំ ខញុ ំកម៏និ�គ ល់អនក។ ដូេចនះេប�ពះ
េបកសែម�ងទីេនះអនកនឹងេជ �ដូចជេទវ�ដែដលន�ំរមុនករវនិសកលមុន
�ដូចជេទវ�ដែដលែដលបនន�ំមកឥឡូវ មុនករវនិសមកដល់។ េតអនកេជ
រេឺទ? េបអនកេជ សូមេលកៃដរបស់អនក។ �តវេហយ។ �តវេហយ សូម�ពះអមច ស់
ទទួល។
180 �ទងអ់ងគុយទីេនះែកបរខញុ ំ។ មនអនកេផ�ងេទ តអងគុយែកបរខញុ ំ គឺអនក�សីសនីឌឺ
(Mrs. Snyder) េ ទីេនះ ឬ េ�ក�សីមហឺ�ី (Murphy) េ ទីេនះ េតគត់
េឈម ះអ�ី អងគុយេ ទីេនះ។ ខញុ ំ�គ ល់ពួកេគ។
181 ខញុ ំមនិ�គ ល់បុរសេនះេឡយ គតជ់មនុស�ថមីស�មបខ់ញុ ំ។ ប៉ុែន��ពះ�គ ល់
គត។់ េប�ពះនឹងេបកសែម�ងមកកនខ់ញុ ំ េតអនក�ល់គន ប៉ុនម ននក ់ ែដលដឹងថ�
គឺមនិ…
182 កំុេមលមកខញុ ំ។ ខញុ ំេអយ ខញុ ំជេកមង�បសមកពីតំបនភ់នេំកន�គី ឆង យ�ស់
េបគិតេ ។ ខញុ ំ—ខញុ ំមនិមនករអបរ់�ំគប�់គនផ់ង ពិបក េ —េ សរេសរេឈម ះ
ខ�ួនឯង។ ប៉ុែន�មនេរ ងមយួែដលខញុ ំដឹង ខញុ ំ�គ ល់�ទង។់ េហយេនះ េនះ—េនះជ
អ�ីខញុ ំបរមភកនុងករែស�ងយល់។ ឥឡូវ កំុ—កុំេផ� ត�រមមណ៍េលេវយយករណ៍។
183 េហយអនក�ចគិតថ េសចក�ីអធិបបយរបស់ខញុ ំ �ពឹកេនះគឺឃ� តពីបនទ ត់
និង �គបយ៉់ង អនក�ក�់េ ែខ�ជមយួ�ពះគមពរីម�ង និងេឃញថេតអនកមនិ�តវ
ចំេគលេ េ�ះ។ េមលថេបអនកសម�ងឹត�មងម់និចំេពលអនក—េពលអនក�ក់
�េ ទីេនះ។ កុំត�មងប់នទ តជ់មយួគំនិតរបស់អនក ប៉ុែន�ត�មង�់ជមយួអ�ី�ទង់



ទ� រែដលនំេ ឯជីវតិ 41

មនបនទូល “ែតឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិ េនះតូច េហយចេង� តវញិ កម៏នមនុស�
តិច�ស់ែដលរកផ�ូវេនះេឃញ។ ចូរឲយចូល�មទ� រចេង� ត ដបតិទ� រែដលនេំ
ឯេសចក�ីហិនវនិស េនះធំ េហយទូ�យផង កម៏នមនុស�ជេ�ចនែដលចូល
�មទ� រេនះ” មនុស��ប�់ន�ប�់នដងែដលចូលេ ។ �បែហលមនមន ក់
កនុងចំេ�មមយួ�នបនរកផ�ូវមកបន។ េនះគឺជអនក។ េនះជអ�ីែដល�ទង់
មនបនទូល។ ឥឡូវ �ទងម់និបនផ�ល់ចំនួនេទ ប៉ុែន��ទងម់នបនទូល “ដូចសមយ័
េ�កណូេអ �ពលឹង�បបីំនក។់ �ដូចសមយ័�កងសូដុម បីនក”់ េចញពីអ�ី
ទងំមូល បីនកប់នសេ ងគ ះ េ�យេភ�ង។ ដូេចនះ�ែបបេនះ!

184 ឥឡូវ េបនរ�មន កម់នភពខងវ ិ ញ ណពិត ខញុ ំចងឲ់យអនកសម�ងឹេមល
បុរសមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ គតេ់មលមកខញុ ំ�មែតគតេ់ឃញបន។ េលកៃដរបស់
គត ់ ខញុ ំមនិ�គ ល់គតេ់ទ មនិែដលេឃញគតេ់ឡយ េហយខញុ ំមនិដឹងអ�ីទងំអស់
ពី�ទង។់ គតអ់ងគុយទីេនះសម�ងឹេមលមកខញុ ំ។ បុែន�េមល គតេ់ធ�ករទកទ់ង
គតក់ំពុងអធិ�� ន។ ឥឡូវ�តវេហយ។ ឥឡូវ េប�ពះអមច ស់នឹង�បបខ់ញុ ំ…បុរស
េនះអងគុយឆង យេមលមកខញុ ំ េហយេនះជេលកទីមយួ ែដលេយងបនជួបគន
េហយគតអ់ងគុយេ ទីេនះ។ េប�ពះេបកសែម�ងមកខញុ ំពីអ�ីែដលគត…់ខញុ ំ—ខញុ ំមនិ
�ចពយបលគតេ់ឡយ។ ខញុ ំមនិ ខញុ ំមនិ�ចេធ�បនេឡយ េ�ពះ�ពះជអនកេធ�
រចួេហយ។ ប៉ុែន���ចបែនថមជំេន ដល់អនកបន។ �គបគ់ន េឃញឥឡូវ �ទងេ់
ទីេនះ ជវ ិ ញ ណដែដល។ េហយសូមច ំ�ពះេយសូ៊វបនសនយែបបេនះ មុនេពល
ប ចបម់កដល់។ �ែតងមនទីសមគ ល់ចុងេ�កយ។

185 ៃថងមយួលីអូ(Leo)និងខញុ ំអងគុយេ �មផ�ូវ េហយេយងកនិ៏យយគន ខ�ះៗ។ ខញុ ំ
មន�រមមណ៍ជនិចចថមនអ�ីែប�ក មនអ�ីផ� ស់ប�ូរចូលមក។ េពលេយងនិយយ
ពី� �មនិបនផ� ស់ប�ូរពន័ធកិចចខញុ ំេឡយ េ�ពះ�មនិ�ច ប៉ុែន��ជករផ� ស់ប�ូរកនុង
ខញុ ំ។ ខញុ ំែតងែតជមនុស�ទននិ់ងឲយេគដឹកនខំញុ ំ និងប ជូ នរេប បេនះនិងរេប បេនះ។
េបខញុ ំេធ�អ�ីែដល�ពះអមច ស់�បបខ់ញុ ំឲយេធ�ជយូមក េហយខញុ ំមនិមន ប � េនះេទស
ព�ៃថង។ ខញុ ំេចញេ េ សប� ហ៍បនទ ប ់ េដមបចីំ�យេពលជមយួ�ពះែតមន កឯ់ង។
បទ េ�ក ខញុ ំ—ខញុ ំ�តវែតឮពី�ថ នសួគ។៌ ខញុ ំមនិចងទ់នេ់ខ�យ ខញុ ំចងឈ់រកនុងករ
កតេ់ទសកនុងចិត�េ�យខ�ួនឯង។
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186 បុរសមន ក ់ �េ បន�ជមយួគត ់ គតអ់ងគុយេ ខងេ�កយ េ�ពះបុរសេនះ
ជអនកេជ  គតប់នេជ ពិត។ ខញុ ំេមលអនកចូលរមួ�គបក់ែន�ង និង�បនេ �តង់
ជមយួបុរសេនះ។ គត�់តវករជំនួយ មនបនទុក ប៉ុែន�គតម់នបនទុកស�មបអ់នក
េផ�ងេទ ត។ េនះ�តវេហយ។ អនកកំពុងអធិ�� នឲយនរ�េផ�ងេទ ត។ អនកមន
មនុស�េផ�ងេទ តកនុងចិត�។ េនះ�តវេហយ គឺដូេចនះរ?ឺ ជមតិ�ភក�ិ។ េបខញុ ំ�បប់
អនកពីប � របស់មតិ�មន កេ់នះ េតអនកេជ ខញុ ំេធ�ជអនកបេ�ម�ពះេទ? �ជប � ��។
�តវេហយ េបេនះជេរ ង�តវ សូមេលកៃដ។
187 េតអនកេជ េទ? មននរ�មន កេ់ ទីេនះេលកៃដរបស់េគ ស�ីេ ទីេនះ
នរ�មន ក។់ បទ ែមន។ អនកមនិ�គ ល់ខញុ ំេទរ?ឺ ខញុ ំជមនុស�ថមីចំេពះអនក
ទងំអស់គន រ?ឺ ខញុ ំមនិ�គ ល់អនកេទ ប៉ុែន��ពះ�គ ល់អនក។ អនកេជ េទ? េប�ពះេបក
សែម�ងឲយខញុ ំដឹងពីចិត�របស់អនក េតអនកេជ ថខញុ ំជអនកបេ�ម�ទងរ់េឺទ? ស�ីតូច អ�ី
ែដលអនកខ�ល់ខ� យគឺទរកេ �តងេ់នះ។ �តវេហយ។ និងទរកេនះមនប �
�តអកេលមុខ។ ដុកទរ័មនិ�ចេធ�បនពីប � េនះេទ។ អនកជមនុស�ថមីេ ទីេនះ
និងអនក និងអនក�ស�ញ់មន កអ់ងគុយេ ទីេនះ។ អនកេជ ថ�ពះ�ច�បបខ់ញុ ំអនកជ
នរ�និងអនកមកពី�េទ? អនកេជ េទ? េត អនកទទួលករេ�បសឲយជដល់ទរក
ថេត�ទង�់ចេទ? [ ស�ីនិយយ “ចស”—Ed។] �តវេហយ អនក�ចេ  �មេឺសត
េកត�គី(Somerset Kuntucky)ជកែន�ងែដលអនកមក។ និងេជ ថគតនឹ់ងជ
ជំងឺ�តអករបស់អនកនឹេចញពីទរក េបអនក�គនែ់តេជ ។
188 េពលខញុ ំប ជ កព់កយេនះ មនអនកឈរេ ខងេ�កយ�ល ពី�មេឺសត
េកន�គី(Somerset, Kentucky) អធិ�� ន ជមយួប � កនុងចិត�។ អនកេជ
ថ�ពះ�ចេធ�ឲយបន�បេសរវញិេទ? េបអនកេជ �េចញពីចិត� និងេជ ថ�ពះ�ច
ពយបលនិងេធ�អ�ីៗឲយ�បេសរេឡង។
189 ទីេនះ ទីេនះ ខញុ ំេជ ថមនអនកេលកៃដ�មទីេនះ �មកែន�ងេនះ ជ ស�ី។ បទ
ខញុ ំេឃញៃដរបស់អនកេហយ។ ខញុ ំជមនុស�ចែម�កស�មបអ់នក ស�ី? ខញុ ំមនិ�គ ល់
អនក។ េយងមនិែដលជួបគន េទ។ េតអនកេជ ថខញុ ំជអនកបេ�ម�ទងេ់ទ?[ ស�ីនិយយ
“�ែមន៉”—Ed។] េជ េទ? អនកមនបនទុកេ កនុងចិត�របស់អនក អ�ីមយួ។ អនក�ច
េជ ថ�ពះេបកសែម�ង�មកខញុ ំ អនកេជ ថ�ជវ ិ ញ ណដែដលែដលេ កនុង�ពះ�គីសទ
េទ? ប�ីរបស់អនកអងគុយេ ទីេនះ គតេ់ជ ដូចគន  ែដរ? េតអនកេជ ថជេរ ងដូចគន
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េទ? �ជប � ៃនកូន�សីតូចែដលអងគុយែកបរអនក។ �តវេហយ នងមនម�រកី។
ប៉ុែន�អនកេជ ថ�ពះនឹងពយបលនងេទ? េបអនកេជ  េលកៃដរបស់អនក។ �តវេហយ
�កៃ់ដេលកូនចុះ។
190 �ពះអមច ស់េយសូ៊វ កនុង�ពះវត�មនៃន�ពះវ ិ ញ ណ�ទង ់ ទូលបងគំកតេ់ទស
�រកខែដលកំពុងសម� បេ់កមងេនះ។ ទូលបងគំ�ក ់ េ�យជំេន  �ពះេ�ហិត
�ពះេយសូ៊វ�គីសទរ�ងអនកសម� បនិ់ងេកមងេនះ។ សូមឲយមនជីវតិរស់។ �ែមន៉។
191 មនជំេន កនុង�ពះ។ កុំសង�យ័។ “ចូរឲយមនជំេន េនះអ�ីៗនឹងសេ�មចបន”
េបអនក�គនែ់តេជ  អ�ីៗនឹងសេ�មចបន។ �តវេហយ។
192 មនមន កេ់ទ តេហយេ ខងេ�កយេលកៃដ េ កែន�ង�មយួ អនក ស�ី
េ ខងចុង។ អនកេជ ថខញុ ំជអនកបេ�មរបស់�ពះ? ខញុ ំមនិ�គ ល់អនក អនកមនិ�គ ល់
ខញុ ំ។ អនកេជ ថ�ពះ�ចេបកសែម�ងមកកនខ់ញុ ំពីអ�ីែដលជប � របស់អនកេទ? េត
អនកទទួលថ�ពះេយសូ៊វជអនកេ�បសអនកឲយជ និងជអងគផគតផ់គងអ់នកេទ អ�កីេ៏�យ
—អ�ីកេ៏�យ �ជ…? អនកេជ ដូេចនះេទ? �តវេហយ ដូេចនះនឹងបំែបកករភយ័ខ� ច
របស់គត ់ ែដលអនកមន។ េបេនះជករ�តឹម�តវ សូមឈរេឡង េប��តឹម�តវ
ដូេចនះមនុស�នឹងេឃញថ�ជេសចក�ីពិត។ �តវេហយ�នឹងេចញពីអនក។ េ ផទះ
និងបនជ។ សូម�ពះ�បទនពរ។

អនកមកពីេក�គី(Kentucky)ែដរ។ អះ ហះ �តវេហយ។
193 ស�ីអងគុយែកបរអនក មកពី Kentucky ែដរ។ នងគឺ ដូចគន ។ ខញុ ំមនិ�គ ល់
អនកេឡយ ខញុ ំ�គ ល់េទ? ប៉ុែន�ខញុ ំ�ច�បបអ់នកពីអ�ីខុសេ កនុងអនក។ េបខញុ ំ�ច
�បបអ់នកពីអ�ីជប � េ កនុងអនក អនកទទួល�ពះ�គីសទជអងគពយបលអនកឬេទ?
�ជ�តេគ ករបស់អនក។ េបដូេចនះ សូមេលកៃដរបស់អនក ឲយខពស់េដមបឲីយមនុស�
�ចេមលេឃញ។ �តវេហយ េ ផទះចុះ �បតេ់ហយ។ ជំេន របស់អនកបនជួយ
អនកឲយជ។

ខញុ ំជ�មញអនកឲយបនជ។ ខញុ ំជ�មញជំេន របស់អនកឲយេជ ។
194 មន ស�ីមន កអ់ងគុយេ ទីេនះ អងគុយ មនកែន�ងៃដរបស់នងេលមុខ។ ខញុ ំ
មនិ�គ ល់អនកេឡយ។ �ពះ�គ ល់អនក។ អនកមកពីេជ�ត(Joliet)អុីលីណ័យ
(Illinois) និងអនកមនជំងឺដុះ�ច។់ �តវេហយ។ អនក�បែហលជឆងល់…(បទេនះ
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ជ— ស�ីរ ៉េូស�នមំក។ �តវេហយ។ រងច់បំន�ិចនង�បបខ់ញុ ំពី� ប៉ុែន�នងមនិ
�គ ល់ ខញុ ំកម៏និ�គ ល់គតែ់ដរ។ េនះ�តវេហយ។ េកតមនជ ស�ីមនជំេន យ៉ង
ធំ) ខញុ ំនឹង�បបអ់នកេរ ងមយួអនក-អនកដឹងថ ខញុ ំមនិដឹងេទ។ អនកអធិ�� នឲយេកមង
ែដលកំពុងអងគុយទីេនះេ ខងចុង គតឈ់។ឺ ជកូនរបស់អនក។ �តវេហយ។ �
ែមន៉។ អនកដឹងថខញុ ំមនិដឹងេទ។
195 �គឺែបបេនះ �ជ�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ! អនកេជ េទ? អនកទទួល�េទ? ដូេចនះេប
��តវ ខញុ ំនិយយពី “ឯទ� រែដលនេំ ឯជីវតិេនះតូចេហយចេង� តវញិ” គឺ�តឹម�តវ។
�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះបុ��របស់�ពះ គងេ់ ទីេនះឥឡូវ។ វ ិ ញ ណៃន �ពះែដល
មន�ពះជនមរស់គងេ់ ទីេនះ។ អនកេជ េទ? ដូេចនះ េដមបឲីយអនកដឹងថខញុ ំមនិែមន
ជអនកែដលពយបល មនិែមនជអនកពយបលេទ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណៃន�ពះ ែដល
បនេ�ជសេរ សខញុ ំេដមបបីង� ញ�ពះអងគ�ទងផ់ទ ល់។ ខញុ ំមនិមនករអបរ់។ំ ខញុ ំមនិ
មនចំេណះដឹងអ�ី។ ប៉ុែន� ជ�ពះវ ិ ញ ណ�ទងែ់ដលេធ�េឡង អនកេឃញ និង�ទងច់ង់
ឲយអនកបន�គ ល់អ�ីែដលខញុ ំបន�បបអ់នកពីេសចក�ីពិត។
196 េនះជេសចក�ីពិត េនះជ�ពះេយសូ៊វែដលេធ�ឲយអនក�គបគ់ន បន�បេសរ
ឥឡូវេបអនកេជ ។ ឥឡូវសូម…េប�មនេ កនុងឃីនស�ូន(Kingston) ែដលជ
កែន�ងមនេបសកជនជេ�ចន ឬនរ�កេ៏�យេ ទីេនះ បនេឃញករេនះ
េកតេឡង មនមនុស��បព់នអ់នកបនជ េហតុអ�ីមនិ�ចេកតេ ទីេនះបន
េនះជ �េមរកិងំ ែដលេយងមនរេប បេនះែដរ? េហតុអ�ីេយងមនិ�ចេជ បន
េនះ? េ�ពះេយងមនិ�ចឆ�ងកតេ់�តយខងេភ�ងតូចបនេទ។ េតអនកេជ េទ?
សូមេលកៃដ?
197 ឥឡូវ ៃដដូចគន េនះ �កេ់លនរ�មន កែ់កបរអនក ចូរឲយខញុ ំអធិ�� នស�មប់
គតពី់ទីេនះ និងកំុឲយអនកមនករសង�យ័កនុងចិត�េទ �នឹងប ចប។់
198 អូ បងប�ូន�បសរបស់ខញុ ំេអយេនវលី(Nerville)! េតខញុ ំបង៉�បថន យ៉ងេមច៉ េតខញុ ំ
អធិ�� នយ៉ង� យ៉ង�ខញុ ំ…អនក�បែហលគិតថខញុ ំេ ខងខ�ួនឯង ខញុ ំមនិែមន
េឡយ។ ខញុ ំដឹងថខញុ ំេ ឯ�។ េបខញុ ំ�ច�តឹមផ�លល់អ�ីតូចមយួេនះដល់អនក! េតអន
កទទូល�គ ល់េទថ�ពះេយសូ៊វ�គីសទ �ពះបុ��របស់�ពះ គងេ់ ក�� លចំេ�ម
មនុស�េ �ពឹកេនះ ឥឡូវ បចចុបបននេនះ បង� ញអងគ�ទង?់

ល� អនកនិយយ “បងប�ូន�បស�បន�ំ អនក និយយេនះ។”
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199 េតខញុ ំនិយយយ៉ងេមច៉? ខញុ ំមនិ�គ ល់អនក។ មន ស�ីេផ�ងេទ តមន
ជំងឺរេបង។ អនកបនជេហយបងប�ូន�សី។ �ពះ�បទនពរ។ ខញុ ំអង�រសូមអតេ់ទស
អនកអធិ�� នស�មប់ ស�ីមនជំងឺរេបង េ�ពះជ ស�ីមនសកព់ណ៌�បេផះ។ បទ
�តវេហយ េជ ចុះ។ �តវេហយ។ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ �ជ�ពះវត�មន�ទង។់

200 ឥឡូវ េនះជអ�ីែដល�ទងម់នបនទូល “ទីសំគល់ទងំេនះនឹងជប�់មអស់អនក
ែដលេជ ។ េគនឹង�កៃ់ដេលមនុស�ជំងឺឲយបនជផង”។ េត�ទង�់ចកុហកេម�ច
បន? េមល �មនិែមនេល�ទងេ់ឡយ មនិែមនខញុ ំផង ឥឡូវ �េ េលអនកវញិ។
ឥឡូវ អនកេជ ។

201 ខញុ ំកំពុងែស�ងរក ស�ីតូចមយួអងគុយេ ខងេ�កយទីេនះ នងមនជំេន
េ�ចន�ស់។ នងនិងប�ីរបស់អនកេទបែតចូលមក�ពះអមច ស់។ នងអងគុយ
េ កនុងករ�បជំុេនះ មន�ន មវះែដលដុកទរ័េទបែតវះកតេ់លនងពីមុន េហយកូន
របស់នងដល់េពលជិតេកតេហយ។ េហយដុកទរ័នឹងវះកតប់នទ បពី់េនះ ប៉ុែន�
កូនកេ៏កតមកេហយពួកេគមនិ�ចរកេឃញជំងឺក�នេទ តេឡយ។ �បតេ់ហយ។
េឃញ? េហតុអ�ី? នង�តឹមែតេរ បចំដូច…នងមនិែដលេឡងមក ទីេនះ េ េវទិករ
ែបបេនះេឡយ។ នង�តឹមែតអងគុយេ ខងេ�កយេហយេជ ។ េនះគឺ�តវេហយ
េ�ក�សី ហគីន(Green) ខញុ ំេជ � កលេនះ? �តវេហយ។ េឃញៃដរបស់នងេទ?
ដុកទរ័មនិ�ចរកេឃញ�ន មវះផង �បតអ់ស់េហយ។ េហតុអ�ី? នងេជ  �គនែ់ត
េបះជំ�នេ  េហយនិយយ “��តវេហយ!”

202 ឥឡូវ អនកេធ�ដូចគន  និង�ល់ទុកខេវទនអនកនឹងមនឆនទះេដមបេីចញេ ។ �ពះ
ជអងគ�ច—អងគ�ចប ជូ នអ�ីមយួចូលេ កនុង�ងកយមនុស�បន ចូលកនុងពស់
េនះែដល�ចចឹកចំេជងមនុស� បញ់ពិស េដមបសីម� បគ់ត ់េហយ�ចប ឈប�់
និងសម� ប�់េ �តងេ់នះ េត�ទង�់ចសម� បជំ់ងឺកនុង�ងកយអនកជងយ៉ង�
េ េទ ត។ េ�ពះេនះជមនុស�រងសមព ធេហយគត�់តវែតមនជំនួយ។ អនក�តវ
ែតមនផងែដរ។ េបអនកមនិមនអនកនឹង�� ប។់

203 ឥឡូវ រក�ៃដអនកេ េលគន េ វញិេ មក។ េតអនកមនិែមនអធិ�� នស�មប់
ខ�ួនឯងេទរចូឺរអធិ�� នស�មបម់នុស�េ ែកបរអនក។ �គី�ទ ន�តវេធ�ដូចេនះេហយ។
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204 េរ នពីករេនះ េរ នពីករេនះ េនះ េពលអនកេធ�ស�មបគ់ន  អនកកេ៏ធ�ស�មប់
�ពះ�គីសទែដរ។ េពលអនកេធ�ល�ជមយួនរ�មន ក ់អនកល�ជមយួ�ពះ�គីសទេហយ។
េបអនកេធ�មនិល��កន់រ�មន ក ់អនកេធ�មនិល��ក�់ពះ�គីសទែដរ។ អូ ខញុ ំេអយ!

205 អូ េបខញុ ំមន�តឹមែតេធ�ឲយ�រលំងេ  េបខញុ ំ�តឹមែតឲយមនុស�បនេឃញ អ�ីែដល
ខញុ ំកំពុងេមល និងអ�ីែដលខញុ ំមន�រមមណ៍ និងអ�ីែដលខញុ ំ�គ ល់ថេកតេឡង េមល។
េត�ពះ�គីសទនឹងរញុចូលមក បនទ បពី់�រេនះេ �ពឹកេនះយ៉ង� េដមបចូីលកនុង
ចិត�មនុស�និងបេងកតអ�ីមយួេ ទីេនះ។ មនិែមនជករភញ កេ់ផ�ល មនិែមនជ
�រមមណ៍(�បនមកជមយួ�) ប៉ុែន�ជករបេងកតជំេន មនិេចះ�� បទី់េនះែដល
មនិ�ចនិយយបន ផ�ល់រង� ស់មយួអិញដល់ខម ងំស�តវេឡយ។

206 ឥឡូវ �ទងឮ់េសចក�ីអធិ�� នរបស់ខញុ ំ �ទងនឹ់ងឮេសចក�ីអធិ�� នរបស់អនក។
អនកអធិ�� នស�មបគ់ន ឥឡូវ កលេបខញុ ំអធិ�� នស�មបអ់នកទងំអស់គន ។

207 អូ �ពះអមច ស់ ឱកសសំខនេ់នះ ទូលបងគំដឹងថេនះមននយ័ខុសគន រ�ង
េសចក�ី�� បនិ់ងជីវតិ ចំេពះមនុស�ជេ�ចន។ េហយទូលបងគំញបញ័់រកនុង�ពះវត�
មន�ទង ់េ�ពះទូលបងគំដឹង �ពះអមច ស់ជ�ពះ េនះទូលបងគំ�តវែតអធិ�� នេចញពី
ចិត�។ ទូលបងគំដឹងថេទះបីជមនិមនអនកជំងឺ កនុងចំេ�មពួកទូលបងគំកនុង�បំ
នទីេទ តក�ី េនះមនុស��គបគ់ន េ ទីេនះនឹង�គ ល់ថ �ទងគ់ងេ់ ទីេនះ។ ទីេនះ
ពួកេគឈរេ �ពឹកេនះ �ពះអមច ស់។ ចូរឲយពួកេគេលកៃដេឡងជអនកែដលដឹង
ថទូលបងគំមនិ�គ ល់ពួកេគ និងមនិ�គ ល់អ�ីពីពួកេគ។ ប៉ុែន��ពះវ ិ ញ ណ�ទង�់ច
�គ ល់ពួកេគ។ �ទង�់ជប�ថក៌ំបងំកនុងចិត�របស់ពួកេគ េត�ទងនឹ់ង�គ ល់េសចក�ី
លំបកនិងករឈចឺបរ់បស់េគជងយ៉ង�េ េទ ត! ដូេចនះ �ពះអមច ស់ សូមឲយ
ៃថងេនះ សូមឲយឥឡូវេនះ�ពះវ ិ ញ ណ �ទងនឹ់ងពល់�ងកយអនកជំងឺទងំេនះ។ សូម
ទទួល �ពះអមច ស់។ ពួកេគកំពុងអធិ�� នស�មប ់គន េ វញិេ មក។

208 េហយទូលបងគំអធិ�� ន �ពះជទី�ស�ញ់ ែដល�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធនឹង
េធ�ឲយក� យជករពិតដល់ពួកេគ ែដលពួកេគនឹងមនិ�� បប់ងគ បេ់ទ តេឡយ។
េហយមនជំងឺមយួេទ ត �ពះអមច ស់េអយ។ ែដលឆង យជងនិងធំជងជំងឺ
�ចឈ់ម េនះ�ស់ គឺជំងឺខងវ ិ ញ ណ។ សូមឲយចិត�ទងំអស់បនេបក
េឡង។
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209 �ពះអមច ស់ ែដល�ទង�់ចឈរជិតអ�័ប�យ៉ំងេនះែបប� និងសែម�ង
ករេនះដូចគន  �បប�់�៉ែដល “េ ពីេ�កយ”�ទង ់ខគមពរីនិយយថ “នងេសច
េ កនុងតងជំ់រុ”ំ េហយ�ទង�់បបដ់ល់នង។ េហយអ�័ប��ំគ ល់ថេនះជ�ពះេអ
ឡូហុីម ជ�ពះដធ៏ំ។ បីបនួនទី�ទងក់រ៏�យបតពី់ែភនកគតេ់ ។

210 េហយ�ពះអមច ស់ េពល�ពះ េយសូ៊វេ�កកឈរេឡងនិងេធ�ករដូចគន  និងមន
បនទូលថ “អនកេ អ�័ប�ថំជ ‘ឪពុក’ េហយអនកេ និយយថមនិ�គ ល់បទ
គមពរីេឡយ” មនបនទូល “េនះ�ពះេយសូ៊វ�ទងម់ន�ពះបនទូលេ េគថ អនក�ល់គន
ភន�់ចឡំេទ ពីេ�ពះមនិយល់គមពរី ឬ�ពះេច�� ៃន�ពះេ�ះ” និងេគេ �ទងថ់ជ
“េប េសបប”់។

211 ប៉ុែន��ទងស់នយថេ ៃថង ចុងេ�កយេនះ�ទង ់ នឹងចក�់ពះវ ិ ញ ណ�ទងម់�ង
េទ ត។ េ��៉បននិយយថ “ប៉ុែន�លុះដល់េពល�ពលប ់ េនះនឹងមនពន�ឺវញិ”
េហយេយងេ ទីេនះ។

212 េពលភពមនិ�សបចបបៃ់នេ�កកិយេ៍នះដួលរលំេ�កមបប ដូចជមនុស�
�សវងឹែដលេ�ទតេ�ទតេ េពលយប ់មនិយូេទនងនឹងផទុះខយល់េ េពលក�� ល
យប ់ មនិទងំមនកំទិចភនេំភ�ងផង ពិបក េចញមក។ និងេយងេឃញេពលេវ�
បនេគះេចញេ ។

213 អូ �ពះអងគេអយ សូមយកករសង�យ័េចញពីទូលបងគំ។ សូមនទូំលបងគំេ
កនុងរង�ងេ់នះឥឡូវ។ សូមយងមក�ពះវ ិ ញ ណបរសុិទធ។ សូមទប�់� បដធ៏ំរបស់
�ទង ់ សូមជ ជ ឹងគិតកនុងចំេ�មអនកចូលរមួតូចេនះ និងសូមឲយ�ទងផ់ទ ល់បន
�ជមុជេជគជកំនុងចិត�របស់ពួកេគ និងសូមឲយពួកេគដឹងថ�ទងេ់ កនុង�ពះវត�មន
របស់�ពះែដលជ�ទង“់េយងជ�ពះអមច ស់ែដលេ�បសអនកឲយបនជ”។េហយ
សូមឲយ�ពះវត�មន�ទងេ់ធ�អ�ីចំេពះចិត�របស់ពួកេគែដលនឹងន ំ ឲយពួកេគេចញេ
ចបពី់�តងេ់នះ �ពឹកេនះ េជ អ�ីែដលេ កនុងពួកេគ។ និងសូមឲយអនកជំងឺទងំអស់
និងអនកទុកខលំបកបនជ។

214 កនុងនមជអនកបេ�ម�ទង ់ ទូលបងគំឈរនិងេថក លេទស�ល់�រក� េថក ល
េទស�ល់ជំងឺ េថក លេទស�ល់��ងំ។
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215 អនកបនវេង�ង អនកមនិែមនជអ�ីេ�កែតពីេសចក�ី��កក។់ និងេយងបនេ
ៃដរបស់អនកេ �ពឹកេនះ កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ នងិភពជអនកបេ�ម
�ទង ់ ករអធិបបយ�ពះបនទូល�ទងនិ់ង�បបម់នុស�ពីេសចក�ីពិត េដមបឲីយមន
ភព�តឹម�តវនិង�តវែខ�បនទ តជ់មយួ�ពះបនទូល�ពះ ខញុ ំេថក លេទសអនក ��ងំ
កនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ។ �តវេចញពីមនុស�មន ក់ៗ �គបគ់ន េ ទីេនះទងំ
អនកមកពីឆង យនិងជិតក�ី ឲយេគបនជ។ អនក�តវេចញពីអនកចូលរមួនិងពីមនុស�
េនះ។ េយងបងគ បឯ់ងេ�យ�ពះដម៏ន�ពះជនម។ និង�ពះគមពរីនិយយ “េនះ
ពកយអធិ�� នៃនេសចក�ីជំេន  នឹងជួយសេ ងគ ះដល់មនុស�េហវេនះ េហយ
�ពះអមច ស់�ទងនឹ់ងេ�បសឲយគតប់នជេឡង េបគតប់នេធ�បបអ�ី េនះនឹង
បនអតេ់ទសឲយផង។” េហយមនមនុស�សុចរតិជេ�ចនបន�កៃ់ដេលអនកជំងឺ
�ពឹកេនះេ ទីេនះ។ អូ��ងំ ឯងពយយមេធ�ឲយពួកេគគិតថ �គឺេ�យ�រ
េយង រចួអនកយកសិររីងុេរ ងពីេគ។ ប៉ុែន��ជជំេន េ កនុង�ពះ ែដលពួកេគេជ �ពះ។
និងឯង�តវែតេចញ េ�យជំេន របស់ពួកេគ។ ដូេចនះេធ�ដំេណ រេចញពីទីេនះ និង
េ កែន�ងងងឹតខងេ�កែដលជកែន�ងស�មបឯ់ង។ េយងកតេ់ទសឯង កនុង
�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ េ�យអំ�ច�ពះគមពរីរបស់�ពះ េបសកកមមរបស់ខញុ ំ
េ�យេទវ�។ ឥឡូវ �តវែតេចញកនុង�ពះនម�ពះេយសូ៊វ�គីសទ និងចូរឲយពួកេគ
មនេសរភីព។ �ែមន៉។

216 េតអនកេជ េទ អស់ពីចិត�អនក ែដលអនកនឹងជ? េលកៃដរបស់អនក និយយ
“ឥឡូវខញុ ំទទួល�ពះ�គីសទជ�ពះេ�បសឲយជ។ �សេមលទងំអស់បនរ�យេ ពី
ខញុ ំ។ ខញុ ំទទួល�ទងក់នុងភពេពញេលញៃនអំ�ចរបស់�ទង ់ កនុងភពជ�ពះពរៃន
�ពះវត�មន�ទង។់ ខញុ ំទទួល�ទង”់។

ជំេន ខញុ ំ េមលេ �ទង់
ជេច មៃនកល់�៉រ ី
អងគសេ ងគ ះ
ឥឡូវ�ទងឮ់ េពលខញុ ំអធិ�� ន
សូមដកយកបបខញុ ំេចញ
េហយកុំឱយខញុ ំវេង�ង
េចញពី�ទងេ់ឡយ។
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ឥឡូវសូមេលកៃដរបស់អនកជភពរសួ�យេ កន�់ទងឥ់ឡូវ េពលផ�ូវជីវតិ
ងងឹតខ� តែ់ខ�ងែដលខញុ ំេដរ

េពលជីវតិងងឹតសងកតខ់ញុ ំ
មនទុកខ�ពយេ ជុំវញិ
�ទងេ់ធ�ជអនកនផំ�ូវ ឱ�ពះអងគេអយ
េដញងងឹតេ ជពន�ឺៃថងេនះ
កំចតទុ់កខ�ពយឱយឆង យ
កំុឱយខញុ ំវេង�ង
េចញពី�ទងេ់ឡយ។

[បងប�ូន�បស�បន�ចំបេ់ផ�ម�គហឹមេ�ច ង ជំេន របស់ខញុ ំ សម�ងឹេមល
េ កន�់ទង—់Ed។] …�ពះគុណបរបិូរណ! 
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