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្រពះ��� ស់បេង� ើតអ� �ៗ�ងំអស់! 
េ�េពល្រពះបេង� ើត��មបុរសដំបូង
�ត់រស់េ�ក� �ងសួនច�រេអែដន�មួយ
្របពន�របស់�ត់េ�� ះេអ�� ។
ពួកេគសប�យរ �ក�យឥតេ�� ះក� �ង�រ��

ប់ប�� ប់្រពះេហើយរ �ក�យនឹង
វត��នរបស់្រទង់រហូតដល់ៃថ�មួយ ...



"េតើ្រពះ��� ស់�ន
បន� �ល្រ�ប់អ�ក�មិន
្រត�វបរ �េ�គេដើមេឈើ
្រគប់្របេភទេទ?" ពស់�ន
សួរេអ�� ។ អ�ក្រសី�នេឆ� ើយ�៖ "េយើង�ច��ែំផ�
េឈើនីមួយៗ�នែតមួយែផ�ប៉ុេ�� ះ"។ "្របសិនេបើេយើង
��ំឬប៉ះែផ�េឈើេ�ះេយើងនឹង�� ប់"។ ពស់ញញឹ
ម� "អ�កនឹងមិន�� ប់េទ"។
"អ�កនឹង�� យ�ដូច្រពះ" 
េអ�� ចង់�នែផ�េឈើេ�ះ។
�ង�� ប់ស ពស់ញញឹម�

ត�ពស់េហើយសីុែផ�េឈើ។



ប�� ប់ពីេអ�� មិន�� ប់ប�� ប់្រពះ
�ង�នដឹក�ំ��មឱ្យ��ំែផ�
េឈើផងែដរ។ ��មគួរែតនិ�យ
� "េទ! ខ� � ំនឹងមិនេធ� ��ប្រពះ
បន� �លរបស់្រពះេឡើយ"។



េ�េពល��មនិងេអ�� េធ� ��បពួកេគ
�ងំពីរដឹង�ពួកេគ�្រ�ត។ �រេដរស� ឹកឧទុម�រ
ចូលេ�ក� �ង�វេអៀមពួកេគ�នបិទ�ំងខ� �នពួកេគ
េហើយ�ក់ខ� �នេ�ក� �ងគុេ�� តពីវត��នរបស់្រពះ។



េ�េពល�� ច្រត�ក់្រពះ�ន�ងមកសួនច�រ។ �ត់
ដឹងពីអ� �ែដលអ័�មនិងេអ�� �នេធ� �។ ��ម�ន
ស� ីបេ�� សេអ�� ។ េអ�� �នស� ីបេ�� សសត�ពស់។
្រពះ��� ស់�នបន� �ល� "ពស់្រត�វប�� �។
�ស� ីនឹង�ន�រឈឺ�ប់េ�េពលែដលកូន
េកើតមក"។ "អ័�មេ�យ�រែតអ�ក
�នេធ� ��បែផនដី្រត�វប�� �េ�យ
ប�� និងប�� ។ អ�កនឹងេនឿយហត់

និងេញើសេដើម្បីទទួល
�ន��រ្រប�ំៃថ�

របស់អ�ក"។



្រពះ�ន�ំអ័�មនិងេអ��
េចញពីសួនច�រដ៏អ�� រ្យ។
េ�យ�រពួកេគ�នេធ� ��ប
ពួកេគ�នែបកេចញពី្រពះ
ែដល្រប�នជីវ �ត!



្រពះ�នបេង� ើត�វេភ� ើងេដើម្បី
�រ�រពួកេគ។ ្រពះ�នបេង� ើត
ែស្បកស្រ�ប់��មនិងេអ�� ។
េតើ្រពះយកែស្បកពី�?



យូរ ៗ េ�្រគ��រមួយ�នេកើតមកអ័�មនិងេអ�� ។ កូន
្រប �សដំបូងរបស់ពួកេគេ�� ះ�អីុន�អ�កែថសួន។ កូន្រប �ស
ទី ២ របស់ពួកេគេ�� ះេអបិលគឺ�អ�កគ�� ល។ ៃថ�មួយ�អីុ
ន�ន�ំយកបែន�ខ� ះមកជូន្រពះ�អំេ�យ។ េអបលិ
�ន�ំេចៀមដ៏ល� បំផុតរបស់�ត់ខ�ះ�

អំេ�យរបស់�ត់ដល់្រពះ។
្រពះេពញចិត�នឹង
អំេ�យ
របស់េអបលិ។



្រពះមិនសព� ្រពះទ័យនឹងអំេ�យរបស់
�អីុនេឡើយ។ �អីុនខឹង�៉ង�� ំង។
ប៉ុែន� ្រពះ�ននិ�យ� "្របសិនេបើ
អ�កេធ� �អ� �ែដល្រតឹម្រត�វេតើអ�កនឹងមិន
ទទួលយកេទឬ?"



កំហឹងរបស់�អីុនមិន�ន�ត់េទ។
មួយសន� �ះេ្រ�យមកេ�ក� �ង�ល
�ត់�ន�យ្រប�រេអបិលេហើយ
ស�� ប់�ត់!



្រពះ�ន�នបន� �លេ��អីុន។ "េអបិលបង្រប �សរបស់អ�ក
េ�ឯ�?" "ខ� � ំមិនដឹងេទ" �អីុននិ�យកុហក។ "េតើខ� � ំ�
អ�កែថរក�បង្រប �សខ� � ំែមនេទ?" ្រពះ�ន�ក់ទណ� កម��
អីុនេ�យដកហូតសមត��ពេធ� �
ែ្រសេហើយេធ� �ឱ្យ�ត់វេង�ង។



�អីុន�ន�កេចញពីវត��នរបស់្រពះអ�� ស់។
�ត់�នេរៀប�រ�មួយកូន្រសីរបស់��មនិងេអ�� ។
ពួកេគ�នចិ�� ឹម្រគ��រមួយ។
មិនយូរប៉ុ�� នេ�និងេ�ទួតរបស់�អីុ
ន�នបំេពញទី្រក �ងែដល�ត់�នប
េង� ើត។



ទន� ឹមនឹងេនះ្រគ��រ��មនិងេអ�� �ន
 រ �កចេ្រមើន�៉ង�ប់រហ័ស។ េ�សម័យេ�ះ
មនុស្សរស់េ��នយូរ�ងសព�ៃថ�។



េ�េពលកូន្រប �សរបស់�ងេសតេកើតេអ�� �ននិ�យ�
"្រពះ��� ស់្រប�នឱ្យខ� � ំេសតជំនួសេអបិល"។
េសត�បុរសែដលេ�រព្រពះែដលរស់េ�
៩១២ �� ំនិង�នកូន�េ្រចើន។



េ�េលើពិភពេ�កមនុស្ស�ន់ែត�្រកក់េ�
ៗ េ�យ�រមនុស្សមួយជំ�ន់បន�ពីមួយ

ជំ�ន់េ�មួយជំ�ន់។ េ�ទីបំផុត្រពះ
�នសេ្រមចបំ�� ញមនុស្ស�តិនិង។
សត�និងបក្សី�ងំអស់។ ្រពះេ�ក��
យែដល�ត់�ន

បេង� ើតមនុស្ស។

ប៉ុែន�បុរស�� ក់
េពញចិត� ្រពះ ...



បុរសេនះគឺ�ណូេអ។ កូនេ�របស់េសតេ�កណូេអ�
មនុស្សសុចរ �តនិង�� នកំហុស។ �ត់�នេដើរ�មួយព្
រះ។ �ត់ក៏�នបេ្រង�នកូន្រប �ស�ងំបីរបស់
�ត់ឱ្យ�� ប់ប�� ប់្រពះ។ ឥឡ� វេនះ្រពះ

�នគេ្រ�ងេ្របើណូេអ
�មរេបៀបចែម�ក
និងពិេសស!



�រ�ប់េផ�ើមៃនទុក� ្រព�យរបស់បុរស

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស់្រពះគឺ្រពះគម� ីរ

្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង

េ�កុប្បត� ិ ៣-៦

"្រចកចូល�ក្យរបស់អ�កផ�ល់ពន� ឺ។"
ទំនុកដំេកើង ១១៩:១៣០
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ចប់



េរឿង្រពះគម� ីរេនះ្រ�ប់េយើងអំពី្រពះដ៏អ�� រ្យរបស់េយើងែដល�នបេង� ើត
េយើងេហើយែដលចង់េ�យអ�ក�� ល់្រទង់។

្រពះដឹង�េយើង�នេធ� �អំេពើ�្រកក់ែដល្រទង់េ���ប។ �រ�ក់
ទណ� កម�ចំេ�ះអំេពើ�បគឺេសចក� ី�� ប់បុ៉ែន� ្រពះ្រស�ញ់អ�ក�� ំង�ស់
្រទង់�នប�� �ន្រពះ�ជបុ្រ�ែតមួយរបស់្រទង់គឺ្រពះេយសូ៊វមកសុគតេ�
េលើេឈើ�� ងេហើយ្រត�វទទួលេ�សចំេ�ះអំេពើ�បរបស់អ�ក។ ប�� ប់មក
្រពះេយសូ៊វ�ន�ន្រពះជន� រស់េឡើងវ �ញេហើយ្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញេ��� ន

សួគ៌! ្របសិនេបើអ�កេជឿេលើ្រពះេយសូ៊វេហើយសំុឱ្យ្រទង់អត់េ�ស�បរបស់
អ�កេ�ះ្រទង់នឹងេធ� �! ្រទង់នឹង�ងមកេហើយរស់េ�ក� �ងអ�កឥឡ� វេនះ

េហើយអ�កនឹងរស់េ��មួយ្រទង់�េរៀងរហូត។

្របសិនេបើអ�កេជឿ�េនះ��រពិតសូមនិ�យេ��ន់្រពះ៖
សូមេ�រព្រពះេយសូ៊វខ� � ំេជឿ�អ�កគឺ�្រពះេហើយ�ន�� យ�បុរស�� ក់

ែដល្រត�វ�� ប់ជំនួសអំេពើ�បខ� � ំេហើយឥឡ� វេនះអ�ករស់េឡើងវ �ញ។ សូមចូល
មកក� �ងជីវ �តខ� � ំេហើយអត់េ�ស�បខ� � ំេដើម្បីឱ្យខ� � ំ�ច�នជីវ �តថ�ីឥឡ� វ
េនះេហើយៃថ��មួយនឹងេ��មួយអ�ក�េរៀងរហូត។ ជួយខ� � ំឱ្យ�� ប់

ប�� ប់អ�កេហើយរស់េ�េដើម្បីអ�ក�កូនរបស់អ�ក។ �ែម៉ន។

�ន្រពះគម� ីរេហើយនិ�យ�មួយ្រពះ�េរៀង�ល់ៃថ�! យ៉ូ �ន ៣:១៦


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	Slide Number 20
	Slide Number 21

