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ណូ��មនុស្សែដលេ�រពបូ�្រពះ។
អ�ក្រគប់�� េផ្សងេទៀតស�ប់
និងមិន�� ប់ប�� ប់្រពះ។ ៃថ�មួយ
្រពះ��� ស់�ន�នបន� �លពី
េរឿងមួយដ៏គួរេ�យរន�ត់។ ្រពះ
��� ស់្រ�ប់ណូ�� “េយើងនឹង

បំ�� ញពិភពេ�កដ៏
�្រកក់េនះ
�នែត្រគ��រ
របស់ែអងប៉ុេ�� ះ

ែដលនឹង្រត�វ
�នសេ្រ�� ះ។”



្រពះ��� ស់�ន្រព�នដល់ណូ��ទឹកជំនន់ដ៏
ធំមួយនឹងមកដល់ េហើយ្រគបដណ� បេ់លើែផន
ដីេនះ។ ្រពះ��� ស់�នប�� ណូ�េ�យសង់
ទូកេធ� �ពីសំបកេឈើដ៏ធំមួយែដល�ច�ក់

្រគ��ររបស់ណូ� និងសត��េ្រចើន
�ន។ ្រពះ��� ស់�នផ�ល�់រែណ�ំ

�៉ង�ក់�ក់
ដល់ណូ�។
ណូ��ន

�ប់េផ�ើម
េធ� ��រ។



េពលែដលណូ�
ពន្យលដ់ល្់រគប�់� ពីមូល
េហតុែដល�ត់សង់ទូក

មនុស្ស�ងំេ�ះ
�នេសើច
ចំអកដល់

ណូ�។ ណូ
�េ�បន��ង

សង់ទូក េហើយ�ត់
ក៏េ�បន� ្រ�ប់្រគប់��
អំពី្រពះ��� សផ់ងែដរ
ប៉ុែន��� ននរ��� ក់
�� ប់�ត់េឡើយ។



ណូ��នជំេនឿសប់េលើ្រពះ�
�� ស់។ �ត់�នេជឿេលើ្រពះ�
�� ស់េ�ះបី�េភ��ងមិនែដល
�� ក់មកពីមុនមកក៏េ�យ។
មិនយូរប៉ុ�� ន ទូកេឈើ�ន
រចួ�ល់ែដល�ច�ក់ផ� �ក

េស្ប�ង�ន។



េពលេនះដល់េវន�ក់សត�ម�ង។ ្រពះ��� ស�់ន�ំសត�៧
ពួកមក មួយគូរមួយពួក។ សត�បក�បក្សី�នធំ�នតូច, 

សត�ៃ្រព�ន�ប�នខ�ស់�នេធ� �ដំេនើរេឡើង
េ�េលើទូក។



មនុស្ស�� ែ្រសកេសើចចំអកេ�យណូ�េពល
ែដល�ត់េ�យសត��ងំេ�ះេឡើង
ទូក។ ពួកេគ�ងំេ�ះមិន�ន
ប�្ឈបអំ់េពើ�ប្រប�ំងនឹង្រពះ
��� ស់េឡើយ។ ពួកេគមិន
�នសុំេឡើងទូក
�មួយណូ�េទ។



េ�ទីបំផុត ្រគប់សត�
និងបក�បក្សី�ងំអស់�ន

េឡើងេលើទូកអស់។
្រពះ��� ស់�ន
អេ�� ើញណូ�

“ចូលមកក� �ងទូក
មក ែអងនិង

្រគ��ររបស់ែអង។”
ណូ�, ្របពន� របស�់ត់,

កូន្រប �សបី�ក់របស�់ត់
និង្របពន� របស់ពួកេគ�ន

ចូលក� �ងទូក។ េ្រ�យមក្រពះ
��� ស់�នបិទ�� រ!



ប�� ប់មកេភ��ង�ន�ប់េផ�ើម��
ក់។ េភ��ង�� ក់េ�គ��៉ំង�� ំង
រយះេពល៤០យប់ ៤០ៃថ�។



ទឹកជំនន់
ជន់លិចអស់ទី្រក �ង

និងភូមិ��។ េពលែដលេមឃ
ឈប់េភ��ង សូម្បីែតភ� ំក៏េ�េ្រ�មទឹកែដរ។
្រគប់�៉ងែដលរស�់នេ�យ�រ
ខ្យល់�ដេង� ើម�ន�� ប់អស់។



េ�េពលទឹកេកើនេឡើង ទូក
េឈើ�នអែណ� តេឡើង។ �
�ចនឹងងងឹត, រ�ក់ េហើយ
្របែហល�គួរេ�យ�� ច
�ស់ ប៉ុែន� ទូកេឈើេនះ�ន
សេ្រ�� ះណូ�ពីទឹកជំនន់។



ប�� ប់ពីទឹកជំនន់រយះេពល៥ែខ ្រពះ�
�� ស់�នប�� �នខ្យល់ស� �តមក។ មិនយូរ
ប៉ុ�� ន ទូកេឈើ�នឈប់េ�េលើកំពូលភ� ំ
��� �� ត់។ ណូ�បន��� ក់េ�ក� �ងទូករយះ

េពល៤០ៃថ�បែន�មេទៀតរហូតដល់ទឹក
្រសកអស់។



ណូ��នប�� �នសត�ែក�ក និងសត� ្រ�បេចញ�មបង� �ចទូ
ក។ េ�យមិន�ចែស�ងរកទី�� តស� �តេដើម្បីសំ

�ក�ន

សត� ្រ�ប�ន្រតលបម់ករក
ណូ�វ �ញ។ មួយស�� ហ៍
េ្រ�យមក, ណូ��ន
ព��មម�ងេទៀត។ សត� ្រ�ប

�ន្រតលប់មកវ �ញ�មួយស� ឹកអូ
លីវថ�ីមួយេ�ក� �ងជំពូករបស់�។
េ�ស�� ហ៍ប�� ប់ ណូ��នដឹង
� ែផនដី�នស� �តេហើយ
ពីេ្រ�ះ�សត� ្រ�បមិន
�ន្រតលបម់កវ �ញ។



្រពះ��� ស់�ន្រ�ប់ដលណូ់�� ដល់
េពលេចញពីទូក�នេហើយ។ ណូ� និង
្រគ��ររបស់�ត់�នរមួ�� �ំសត��ងំ

អស់េចញពីទូក។



ណូ�ពិត�ដឹងគុណដល់្រពះ
��� ស់�� ំង�ស!់ �ត់�ន
�ងសង់េថ�ើរេ�រពបូ�មួយ
េហើយ�នេ�រពបូ�្រពះ

ែដល�នសេ្រ�� ះ�ត់
និង្រគ��ររបស់�ត់ពី
ទឹកជំនន់ដ៏��វេនះ។



្រពះ��� ស�់ន
េ�យ�រសន�ដ៏អ
�� រ្យមួយដល់ណូ�។
្រទង់�្រទង់នឹងមិន
�ត់ក� ីអំេពើ�បរបស់
មនុស្សេ�យទឹកជំនន់េទៀត
េឡើយ។ ្រពះ្រទង់�នេ�យ�រ

រ�លឹកដ៏អ�� រ្យមួយៃន
�ក្យសន�របស្់រទង់។
ឥន�នូគឺ�ស�� ៃន
�រសន�របស់្រទង់។



ណូ� និង្រគ��រ
របស់�ត់�ន�ប់
េផ�ើមជីវ �តថ�ីប�� ប់ពីទឹកជំនន់។
យូរេ� កូនេ�របស់�ត់�ន
បំេពញមនុស្សេលើែផនដីេនះ។
្រគប់�តិ�សន៍េ�េលើ
េ�កេនះ�នកំេណើត

មកពីណូ�

និងកូនៗរបស់�ត់។



ណូ� និងទឹកជំនន់ធំ

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

�ចរកេឃើញេ�ក� �ង

េ�កុប្បត� ិ ៦-១០

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



3 60

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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