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ែតេ�កអ�កមនិ�ចយក�េ�លក់�នេទ។



�ស� ី�� ក់�នឈរេ�ែក្បរ
ភ� ំដ៏អូ៊រអរ ែភ�កេ�រេពញ
េ�យេសចក� ីទុក� ្រព�យ សំ
លឹងេមើលេ�ទិដ��ពដ៏
គួរេ�យរន�ត់។ កូន
របស់�ត់កំពុងជិត
�ត់បង់ជីវ �ត។ �៉ រ �
��� យ�នឈរេ�
ជិតកែន�ងែដល្រពះ
េយស៊ូ ្រត�វ�នេគដំ
ែដកេ�ល�� ប់
េ�នឹងេឈើ
�� ង។



េតើេរឿង�ងំេនះេកើតេឡើង
�ន�៉ងដូចេម�ចេ�? េហតុ
ដូចេម�ច�ន�្រពះេយស៊ូ
ប�� បជ់ីវ �តដ៏្រសស�់� តរបស់

្រទង់ក� �ងស�ពដ៏
�្រកក់ែបបេនះ?

េហតុអ� ��ន�
្រពះ��� ស់

អនុ�� តេ�យេគដំែដក
េ�លព្យ� រ្រពះប្ុរ�របស្់រទង់
េ�នឹងេឈើ�� ងេដើម្បីប�� ប់
ជីវ �តេ�ទីេ�ះ? េតើ្រពះេយស៊ូ
�ន់្រចឡំពីអត�ស�� ណរបស់
្រទង់ឬ? េតើ្រពះ��� ស់
�នប�ជ័យេហើយឬ?



េទ! ្រពះ��� ស់មិន�ន
ប�ជ័យេទ។ ្រពះេយស៊ូ ក៏
មិន�ន�ន់្រចឡំអ� �ែដរ។
្រពះេយស៊ូ �នដឹង�និច��
្រទង់នឹង្រត�វសុគត
េ�យ�រមនុស្ស�្រកក់។
សូម្បីែតេពលែដល្រពះេយស៊ូ
េ���រកេ�េឡើយ បុរស
ចំ�ស់�� ក់េ�� ះ �យ
មិន ក៏�ន្រ�ប់�៉ រ �� ក� ី
ទុក� ្រព�យនឹងេកើត�ន
េឡើងេ�េពល�ងមុខ។



ពីរបីៃថ�
មុនេពលែដល្រពះ
េយស៊ូ ្រត�វ�នេគេធ� �គុត
�ស� �ី� ក់�នមក េហើយ
�ក់េ្របងទឹកអប់េលើ្រពះ
�តរបស់្រទង់។ ពួកសិស្ស
�នរអូ៊រ��ំ “�ស� ី�� ក់េនះ
កំពុងខ� ះ�� យ្រ�ក់របស់
�ត់េហើយ”។ ្រពះេយស៊ូ �ន�ន្រពះ
បន� �ល� “�ស� ី�� ក់េនះេធ� ��ន
ល� �ស់, �ត់េធ� �េនះសំ�ប់�កិច�ប�� � ះ
សពរបសេ់យើង។” េនះ�្រពះបន� �លដច៏ែម�ក�ស់!



េ្រ�យពីេ�ះមក យូ�ស
ែដល�កូនសិស្ស�� ក់ក� �ង
ចំេ�មសសិ្ស�ងំ១២�ក់
របស់្រពះេយស៊ូ �នយល់្រពម
�មួយពួក្រប�នសង្ឃក្បត់
នឹង្រពះេយស៊ូ េ�យទទួល
�នដំុ្រ�ក់ ចំនួន៣០ដុំ។



េ�ពិធីបុណ្យរ�លងរបស�់សន៍ជូហ�
្រពះេយស៊ូ �នេ�យេ�ជ��រចុង

េ្រ�យរបស្់រទង់�មួយពួកសិស្សរបស់
្រទង់។ ្រទង់�ន្រ�ប់ពួកេគពីេរឿងអ
�� រ្យរបស់្រពះ��� ស់ និង�រសន�
របស់្រទង់ចំេ�ះអ�កែដល្រស�ញ់្រទង់។
ប�� ប់មក ្រពះេយស៊ូ �ន្រប�ននំបុ័ង
និងទឹកមួយែពងែចករ�ែលកដល់ពួក

េគ។ �ងំេនះ��ររ�លឹកដល់
ពួកេគ�្រពះេយស៊ូ

្រប�ន្រពះ�យ
និង្រពះេ�ហិត

របស់្រទង់េដើម្បីទទួល
�ន�រអភ័យេ�ស
ចំេ�ះអំេពើ�ប។



េ្រ�យមក ្រពះេយស៊ូ �ន្រ�ប់មិត�របស្់រទង់� �ន
មនុស្សក្បត់្រទង់ េហើយពួកេគនឹងរត់េ�ល្រទង់។ ភីតេធើ
�នប�� ក់េហើយប�� ក់េទៀត� “េ�លបង� ំមិនរត់េ�ល
្រទង់េទ”។ ្រពះេយស៊ូ �ន�ន្រពះបន� �ល�“មុនេពល
�ន់រ�វ អ�កនឹងបដិេសធនឹងេយើងចំនួន៣ដង”។



េ្រ�យមកេ�យប់នឹង
្រពះេយស៊ូ �ន�ងេ�
បួងសួងេ�ក� �ងសួន
ហ� ិតេសេមន។ ពួកសិស្ស
ែដលេ��មួយ្រទង់�ន
េដកលក់អស់។ ្រពះេយស៊ូ
�នបួងសួង “ឳ ្រពះវរ
បិ�ៃនទូលបង� ំេអើយ…
សូមេ�យែពងេនះឆ�ង
�ត់ពីទូលបង� ំេ�។ ប៉ុែន�
សូមកុំេ�យេកើតេឡើង
�មចិត�របស់ទូលបង� ំ
េឡើយ សូមេកើតេឡើង
�ម្រពះហឬទ័យរបស់
្រទង់វ �ញ។”



រ�េពចេ�ះ ហ� �ងមនុស្សកកកុញ�នចូលមកក� �ង
សួន, ដឹក�ំេ�យពួកយូ�ស។ ្រពះេយស៊ូ មិន�ន
 រ �ងទទឹងេឡើយ ប៉ុែន� ភីតេធើវ �ញ�ន�ត់្រតេចៀក
របស់បុរស�� ក់េ�ល។ ្រពះេយស៊ូ �នប៉ះ្រតេចៀក
បុរស�� ក់េ�ះេ�យេស� �ម�� ត់
េហើយ�នព��ល�ត់។ ្រពះ
េយស៊ូ �នដឹង��រ�ប់
ខ� �នរបស់្រទង់គឺ�ែផ�ក
មួយៃនបំណងរបស្់រពះ
��� ស់។



មនុស្ស�ងំេ�ះ�ន�ំ្រពះេយស៊ូ េ�ផ�ះរបសស់េម�ចសង្ឃ។
េ�េពលេ�ះ េមដឹក�ំជូហ� �ននិ�យ� ្រពះេយស៊ូ គួរែត

សគុត។ េ�ជិតេ�ះ ភីត
េធើ�នឈរជិតេភ� ើងរបស់

អ�កបេ្រមើ េហើយ
សលំឹងេមើល។



មនុស្សបី�ក់�នសំលឹងេមើលភីតេធើេ�យមិន�ក់ែភ�ក
េហើយ�ននិ�យ� “អ�កែអងេ��មួយនឹង្រពះេយស៊ូ !” 

ភីតេធើ�ន្របែកកចំនួន ៣ដង
ដូចែដល្រពះេយស៊ូ �ន

�នបន� �ល។ ភីតេធើ
�នេជរ�ក់ប��
� េហើយ�ន�ងំ
ស្បថែស្បរេទៀតផង

�មិន�នេ�
�មួយ្រពះេយស៊ូ ។



េ្រ�យមក �ន់�នរ�វ។
ដូច�សំេលង្រពះ��� ស់េ�
�ន់ភីតេធើ។ ភីតេធើ�នចង
�ំ�ក្យរបស់្រពះេយស៊ូ េហើយ
�ន្រទហរយំ�៉ង�� ំង។



យូ�សក៏�ន

�រម�ណ៍េ�ក�� យែដរ។ េគ�ន

ដឹង�្រពះេយស៊ូ មិន�ន្រប្រពឹត�
អំេពើ�ប ឬឧ្រកិឌកម��មួយេឡើ
យ។ យូ�ស�នយកដំុ្រ�ក់៣០ដុំ
េ�េ�យពួកសង្ឃវ �ញែតពួកេគមិន

យក។ យូ�ស�នេ�ះដុំលុយ
�ងំេ�ះេ�ល, េដើរេចញេ�-

េហើយចងកសំ�ប់ខ� �ន។



ពួកសង្ឃ�ន�ំ្រពះេយស៊ូ
េ�ជួប ពី�ត់, ែដល�
អភិ�លរបស់ពួក�សន៍
រ�មូ។ ពី�ត់�ននិ�យ
� “បុរស�� ក់េនះមិន
�នកំហុសអ� �េទ។” ប៉ុែន�ប
�� ជនេចះែតបន�ែ្រសក
� “�� ងេគេ�! �� ងេគ
េ�!”



ទីបំផុត ពី�ត់�នសុខចិត�េធ� �្រសប�ម
អ� �ែដលប�� ជនចង់�ន េហើយ�ន�ក់
េ�ស្រពះេយស៊ូ េ�យ�� បេ់លើេឈើ�� ង។
ពួក��ន�ន�ល់្រពះេយស៊ូ , េ�� ះទឹក
�ត់�ក់្រពះភ្រក័្រពះអង� េហើយ�យ្រពះ
�យ្រទង់។ ពួកេគ�នេធ� �ម� �ដដ៏��វ
មួយេចញពីែមកប�� ែដលមុត្រស�ចែវង
េហើយ�នសង�ត់�េលើ្រពះសរិ�ររបស្់រទ
ង់។ ប�� ប់មក ពួកេគ�នដំែដកេ�ល
្រទង់េ�នឹងេឈើ�� ងរហូត
ដល់េ�យទីវង�ត់។



្រពះេយស៊ូ ្រទង់�នដឹង�និច�េហើយ�្រទង់នឹងសុគតរេបៀប
េនះ។ ្រទង់ក៏�នដឹងផងែដរ� �រសុគតរបស់្រទង់នឹង�ំ
មកនូវ�រអភ័យេ�សសំ�ប់ជនអ�ក្រប្រពឹត�អំេពើ�បែដល

�ន�ក់ជំេនឿរបស់ពួកេគេលើ្រទង់។
ឧ្រកិឌជន២�ក់្រត�វ�ន�� ង

េ�ជិត្រពះេយស៊ូ ។ �� ក់ែដល
�នជំេនឿេលើ្រពះេយស៊ូ �ត់

�នេឡើងេ�េលើ�នសួគ៌។
េហើយ�� ក់េទៀតែដលមិនេជឿ

េលើ្រពះេយស៊ូ មិន�នេឡើង
េ��នសួគ៌េទ។



ប�� ប់ពីទទួល�ររងទុក��េ្រចើន
េ�៉ងេហើយេ�ះ, ្រពះេយស៊ូ �ន
�នបន� �ល� “�ចប់េហើយ”
េហើយ្រទង់ក៏សុគតេ�។
�រ�ររបស់្រទង់�ន
ចប់សព� ្រគប់េហើយ។
មិត� ្រទង់�នប�� � ះ
សព្រទង់ក� �ងផ� �រ
ឯកជនមួយ។



ប�� ប់មកពួក
��នរ�មូ�នេ�ម
ព័ទ� េហើយ�ន�ម
ផ� �រេ�ះ។ េពលេនះ
�� ននរ��� ក់�ច
េចញចូល�នេទ។



្របសិនេបើេនះ�ទបី�� ប់
របស់�ច់េរឿង មិនដឹង
�កំសត់ប៉ុ�� េទ។ ប៉ុែន�
្រពះ��� ស់�នេធ� �អ� �
ម៉�ងែដលអ�� រ្យ។ ្រពះ
េយស៊ូ មិន�នបន��
�កសពេ�ះេទ!



�េពល្រពឹក្រពលមឹេ�ៃថ�ទីមួយក� �ង
ស�� ហ៍េ�ះ, ពួកសិស្សរបស្់រពះ
េយស៊ូ មួយចំនួន�នេឃើញ
�ដុំថ��នរេមៀលេចញពី
ផ� �រ។ េ�េពលែដលពួក
េគសំលឹងេមើលេ�
�ងក� �ង េគមិន
េឃើញ្រពះ

េយស៊ូ េ�ទីេ�ះ
េទៀតេឡើយ។



្រពះេយស៊ូ �នេលចេឡើងចំេ�ះមុខ
�ស� �ី� ក់ ែដល�ត់�នេ�បន�យំ
េ�ជិតផ� �ររបស់្រទង់។ ប�� ប់ពី
�នេឃើញ្រពះេយស៊ូ �ត់�ន
្រប�ប្់រប�ល្រតលបេ់�្រ�ប់
ពួកសិស្សដៃទេទៀត�៉ង
សប�យ រ �ក�យ។ “្រពះេយស៊ូ
េ��នជីវ �ត! 

្រពះេយស៊ូ �ន
រស់េឡើងវ �ញពីេសចក� ី�� ប់!”



មិនយូរប៉ុ�� ន ្រពះេយស៊ូ �នេ�ជួបពួកសិស្ស
របស់្រទង់ េហើយ�នប�� ញពួកេគនូវ�� មែដក

េ�លេ�នឹងៃដ្រទង់។ ���រពិត ្រពះេយស៊ូ �ន
ជីវ �តម�ងេទៀត! ្រទង់េលើកេ�សេ�យភីតេធើែដល
�នបដិេសធ�មិន�នេ��មួយ្រទង់ េហើយ
្រទង់�ន្រ�ប់ពួកសិស្ស្រទង់េ�យ្រ�ប់េ�្រគប់
�� អំពី្រទង់។ ប�� ប់មក្រទង់�ន�ង្រតលប់

េ��នសួគ៌វ �ញែដល�ទីកែន�ងែដល
្រទង់�ន�ងមកេ�ះ។



បុណ្យ្រពះេយស៊ូ រសេ់ឡើងវ �ញពីេសចក� ី�� ប់�េលើកដំបូង

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

�ចរកេឃើញេ�ក� �ង

�៉�យ ២៦-២៨, លូ� ២២-២៤, 
យ៉ូ �ន ១៣-២១

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