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្រពះ��� ស់�នបេង� ើត្រគប់�៉ង! 
េពល្រទង់បេង� ើតមនុស្សដំបូងមកគឺេ�ក
��ម, េគ�នរស់េ�ក� �ងសួនអីុេដន
�មួយ្របពន� របសេ់គ, អីុវ។ ពួកេគរស់
េ��៉ង�នសុភមង�លេ្រ�មប�� ប់

របស់្រពះ េហើយរ �ក�យនឹង
វត��នរបស់្រទង់ រហូតដល់

ៃថ�មួយ…



សត�ពស់�នសួរេ�
អីុវ� “េតើ្រពះ��� ស់

�មមិនេ�យបរ �េ�គ
ពី្រគប់េដើមេឈើែមនេទ?”

អីុវ�នេឆ� ើយ� “េយើង�ចបរ �េ�គ�ននូវែផ�
េឈើ្រគប់មុខ េលើកែលងែតមួយ”។ “្របសិនេបើ

េយើងបរ �េ�គ ឬប៉ះែផ�េ�ះ េយើងនឹង�� ប់។”
សត�ពស់�នេសើចេហើយ
និ�យ� “អ�កនឹងមិន
�� ប់េទ។ អ�កនឹង�� យដូច
�្រពះ។” អីុវចង់�នែផ�ពី

េដើមេឈើេ�ះ។
�ង�ន

�� ប់�មសត�ពស់
េហើយ�នបរ �េ�គែផ�េ�ះ។



ប�� ប់ពីអុីវមិនេ�រព�មប�� ប់
្រពះេហើយ�ង�ន�ំេ�យ�
�មបរ �េ�គែផ�េ�ះែដរ។ ��ម
គួរែតនិ�យ� “េទ ខ� � ំេ�រព�ម
បន� �លរបស្់រពះេ�អុីវ ែតេគមិន
�ននិ�យ្របែកក
នឹងអុីវេឡើយ។”



េពលែដល��ម
និងអុីវ�ន្រប្រពឹត�អំេពើ�ប, ពួកេគ
�ប់េផ�ើម�ន�ពេអៀន�� ស់។ ពួកេគ�នដឹង�ពួក
េគនូវ�្រ�តេ�េឡើយ ដូេច�ះេហើយេគ�នេដស� ឹកេឈើ
េធ� ��េអៀម ្រគបដណ� បេ់លើខ� �នពួកេគ េហើយ�ក់ខ� �ន
ក� �ងគុម�ៃ្រពពីវត��នរបស់្រពះ។



េពល�� ច្រត�ក់មួយ ្រពះ្រទង់�ន�ងមកក� �ងសួនច�រ។
្រទង់�នដឹងពីអ� �ែដល��ម និងអីុវ�នេធ� �។

��ម�នបេ�� សអីុវ អីុវ�នបេ�� សសត�ពស់។
្រពះ��� ស់�ន�នបន� �ល� “សត�ពស់្រត�វ�ន

�ក់ប�� �រេហើយ េហើយ�នឹង�រេលើេ�ះ
របស់��េរៀងរហូត។ េហើយចំែណក�ស� ីវ �ញ
នឹង�ន�រឈឺ�ប់េពលបេង� ើតកូន។”
“��មេ�យ�រអំេពើ�បរបស់ែអង
ដីនឹង្រត�វ�ក់ប�� �រ។
ែអងនឹងទទួលផលពីដី
�នេ�យេនឿយ

ហត់បំផុត។”



្រពះ��� ស់�នបេណ� ញ��ម
និងអីុវេចញពីសួនដ៏អ�� រ្យ។
េ�យ�រពួកេគ�ន្រប្រពឹត�
អំេពើ�ប ពួកេគ្រត�វ�ន
បំែបកេចញពីជីវ �តែដលទំនុក
ប្រម �ងេ�យ្រពះ
��� ស់!



្រពះ��� ស់�ន�ក់�វអ�� ត
េភ� ើងេដើម្បី�រ�រកំុេ�យពួកេគ
ចូលមកវ �ញ�ន។ ្រពះ�នេធ� ��វ
ពីែស្បកសត�ស្រ�ប់��ម
និងអុីវ។ េតើ្រពះ��� ស់
�នែស្បកេ�ះ
ពី�មក?



កន�ងេ្រ�យមក��ម និងអីុវ �នបេង� ើត�្រគ��រមួ
យ។ កូន្រប �សទីមួយរបសពួ់កេគ “�អីុន” គឺ�អ�កែថសួន
�� ក់។ កូន្រប �សទីពីររបសពួ់កេគ, �ែប៊ល គឺ�អ�កគ�� ល
េចៀម។



ៃថ�មួយ�អីុន�នយកបែន�មួយចំនួន�ដ�� យដល់្រពះ
��� ស់ ចំែណក�ែប៊លវ �ញក៏�នយកសត�េចៀមមួយ
ចំនួនែដលល�បំផុតរបស�់ត់�ដ�� យដល្់រពះ��� ស់ែដរ។

្រពះ��� ស់េពញចិត�នឹងដ
�� យរបស�់ែប៊ល។



្រពះ��� ស់មិនេពញចិត�នឹងដ�� យ
របស់�អីុនេទ។ �អីុន�នចិត�ខឹង
សម�រ។ ប៉ុែន� ្រពះ��� ស់�ន�ន
បន� �ល� “្របសិនេបើែអងេធ� �នូវអ� �ែដល
្រតឹម្រត�វេ�ះ េតើនរ�េ�ែដលមិន
ទទួលយកែអង?”



កំហឹងរបស់�អីុនមិន�នរ�យ
�ត់េទ។ មួយរយះេពលេ្រ�យមក
េ�ទី�លេគ�ន�យ្រប�រ�ែប៊ល
េហើយស�� ប់�ែបល៊។



្រពះ��� ស់�ន�នបន� �លេ��អីុន។ “េតើប� �ន្រប �សរបស់
ែអង,�ែប៊លេ�ឯ�?” �អីុន�ននិ�យកុហក� “ខ� � ំ
មិនដឹងេទ “ខ� � ំមិនែមនែម៉េ�ះរបស់ប� �នខ� � ំេទ?” ្រពះ��� ស់
�ន�ក់េ�ស�អីុន េ�យដកយក
សមត��ពរបសេ់គក� �ង�រ�ដំំ�ំ
េហើយេធ� �េ�យេគ�� យ�ជនអ��។



�អីុន�ន�កេចញពីវត��នរបស់្រពះ។ េគ�នេរៀប�រ
នឹងកូន្រសី�� ក់របស់��ម និងអីុវ។ ពួកេគ�នបេង� ើត
�្រគ��រមួយ។ មិនយូរប៉ុ�� ន កូនេ� េ�
ទួតរបស់�អីុនក៏�ន�� េ្រចើនេពញ
ក� �ងទី្រក �ងមួយែដលពួកេគ�នក�ង
េឡើង។



ទន� ឹម�� េនះែដរ ្រគ��ររបស់��ម និង
អីុវក៏េចះែតចេ្រមើនេ្រចើនេឡើង�៉ង�ប់រ
ហ័ស។ េ�ជំ�ន់េ�ះ មនុស្សរស់េ��ន
�យុែវង�ងេ�ជំ�ន់ឥឡ� វេនះ។



េ�េពលែដលកូន្រប �សរបស�់ងេ�� ះ សិត�នេកើតមក, 
អីុវ�ននិ�យ� “្រពះ��� ស់េ�យសតិមកខ� � ំេ�យមក
ជំនួស�ែប៊ល។” សិត�មនុស្សរបស្់រពះែដល
�នរស់េ��នដល់�យុ៩១២�� ំ េហើយ
�នកូន�េ្រចើន�ក់។



េ�ក� �ងេ�កេនះ ចំនួនមនុស្ស�ន់ែត
េ្រចើនេឡើង េហើយ�ន់ែត�្រកក់េឡើង
ពីមួយដំណេ�មួយដណំ។ េ�ទីបំផុត
្រពះ��� ស់�នសំេរចចិត�បំ�� ញ
មនុស្ស�តិ េហើយ…



…នឹង្រគប់សត�ៃ្រព និងបក�បក្សី�ងំ
អស់។ ្រពះ��� ស់េ�ក�� យ�ស់
ែដល្រទង់បេង� ើតមនុស្សមក។ ប៉ុែន�
មនុស្ស�� ក់�នេធ� �េ�យ្រពះ
��� ស់េពញ្រពះ
ហឬទ័យ…។



បុរស�� ក់េ�ះេ�� ះ ណូ�។ ណូ�
�កូនេ�ជំ�ន់េ្រ�យរបស់សិត, 
ណូ��មនុស្ស្រតឹម្រត�វ និង�� ន
កែន�ង�ស់េឡើយ។ េគ�នេដើរ
�មួយ្រពះ��� ស់។



េគក៏�នបេ្រង�នកូន្រប �ស�ងំបី�ក់របស់េគេ�
យេ�រព្រពះ��� ស់ផងែដរ។ េពលេនះ្រពះ��� ស់

�ន�នគំេ�ងេ្របើណូ�េ�យមេធ��យ
ដ៏ចែម�ក េហើយ�មេធ��យ
ដ៏ពិេសសមួយ។



េដើមកំេណើតៃនេសចក� ីទុក� ្រព�យរបសម់នុស្ស

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស្់រពះ��� ស់, ្រពះគុម� ីរ,

�ចរកេឃើញេ�ក� �ង

េ�កុប្បត� ិ ៣-៦

“�រេបើកសែម�ងនូវ្រពះបន� �ល្រទង់ផ�លនូ់វពន� ឺ។”
ទំនុកតេម� ើង ១១៩៖ ១៣០



ចប់



េរឿង្រពះគម� ីរេនះ្រ�ប់េយើងពី្រពះ��� ស់ដ៏អ�� រ្យរបស់
េយើងែដល�នបេង� ើតេយើងមក េហើយចង់េ�យអ�ក�� ល់្រទង់។

្រពះអង� ្រ�ប� េយើង�ន្រប្រពឹត�អំេពើ�្រកក់, ែដល្រទង់េ��រ�ងំេ�ះ�
� អំេពើ�ប។ េ�សៃនអំេពើ�បគឺេសចក� ី�� ប់, ប៉ុែន� ្រពះ្រទង់្រស�ញ់េយើង
�� ំង�ស់ ដល់េម� ៉ះេហើយ�ន�្រទង់�ន�ត់្រពះេយស៊ូ ែដល�្រពះ�ជបុ្រ�
ែតមួយរបស់្រពះអង�េ�យមកសុគតេ�េលើេឈើ�� ង េហើយបង់ៃថ�ៃនេ�ស

េ�ះជំនួសេយើង។ ្រពះេយស៊ូ�នរស់ពីសុគតេឡើងវ �ញ េហើយ�ន�ង្រតលប់េ�
�� នសួគ៌! ្របសិនេបើអ�កេជឿេលើ្រពះេយស៊ូ េហើយសុំ្រទង់េ�យអភ័យេ�សចំេ�ះ
អំេពើ�បរបស់អ�ក, ្រទង់នឹងេលើកែលងេ�សេ�យអ�ក! ្រទង់នឹងមក េហើយរស់
ក� �ងចិត�របស់អ�កឥឡ� វេនះ, េហើយអ�កនឹងរស់េ��មួយ្រទង់�េរៀងរហូត។

្របសិនេបើអ�កេជឿ�េនះ��រពិត, អ�ក្រត�វទូលេ��ន់្រពះអង��៖ ឳ្រពះេយសូ៊
ទូលបង� ំេជឿេហើយ�្រទង់�្រពះ េហើយ�ន�� យ�មនុស្ស�� ក់មកេដើម្ីបសុគត
ជំនួសអំេពើ�បរបស់ទូលបង� ំ, េហើយេពលេនះ្រទង់រស់ពីសុគតេឡើងវ �ញ។ សូម
្រទង់�ងចូលក� �ងជីវ �តរបស់ទូលបង� ំ េហើយអភ័យេ�សចំេ�ះអំេពើ�បរបស់
ទូលបង� ំ េដើម្ីបទូលបង� ំ�ច�នជីវ �តថ�ី�េពលឥឡ� វេនះ�ន េហើយៃថ�មួយទូល
បង� ំនឹងេ�េ��មួយ្រទង់�េរៀងរហូត។ សូមជួយទូលបង� ំេ�យេ�រព្រទង់

េហើយរស់េ�សំ�ប់្រទង់ដូច�បុ្រតរបស់្រទង់។ �ែមន។

សូម�ន្រពះគុម� ីរ េហើយអធិ�� នេ�្រពះ�េរៀង�ល់ៃថ�! យូ�ន ៣៖១៦
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