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�អ�ចម�ងឬេ�ះពុម�េរឿងកមិនលក់�។



�ំងពីយូរ�រ�ស់មកេហើយ្រពះ��� ស់
�នប�� �នេទវ��្រពីែយ៉លេ�ឱ្យ�រ �
វ �យេក�ងជន�តិជ��ហ� ដ៏ែផ�មែល� ម�� ក់
េ�� ះ�៉រ �។ �ត់�ន្រ�ប់�ង�



"អ�កនឹង�នកូន្រប �សេហើយេ�
េ�� ះរបស់�ត់�េយសូ៊។
�ត់នឹង្រត�វ�នេគេ���្រពះ�ជ
បុ្រ�ៃន្រពះដ៏ខ�ង់ខ�ស់បំផុត។
�ត់នឹងេ�យ�ជ្យ�េរៀងរហូត"។



"េតើេនះ�ច�៉ងេម៉ចេ�?" 
េក�ង្រសី�� ក់េផ�ើល�នសួរ។
"ខ� � ំមិន�នេ��មួយបុរស��� ក់
េទ" េទវ��ន្រ�ប់�៉រ ��កូនេ�ះ
នឹងមកពី្រពះ។
នឹងមិន�នfatherពុក
�មនុស្សេទ។



ប�� ប់មកេទវ��ន្រ�ប់�៉រ ��បងប� �ន
ជីដូនមួយរបស់�ងេអលី�បិតកំពុង�ន
កូនក� �ងវ �យចំ�ស់របស់�ង។
េនះក៏�អព� �តេហតុែដរ។
មិនយូរប៉ុ�� ន�៉រ ��ន
េ�ជួបេអលី�បិត។
ពួកេគសរេសើរ្រពះ
�មួយ�� ។



�៉រ ��ន�� ប់�ក្យេរៀប�រ
�មួយបុរស�� ក់េ�� ះយូ៉ែស
ប។ យូ៉ែសប�ន�រេ�ក��
យេ�េពលែដល�ត់ដឹង�
�៉រ �កំពុងពរេ�ះ។
�ត់គិត�បុរសេផ្សង
េទៀតគឺ�fatherពុក។



េ�ក� �ងសុបិនមួយេទវ�របស់្រពះ�ន្រ�ប់យូ៉
ែសប�េក�ងេនះគឺ�្រពះ�ជបុ្រ�របស់្រពះ។ យូ៉
ែសប្រត�វជួយ�៉�េមើលែថរក�្រពះេយសូ៊វ។



យូ៉ែសប�នទុកចិត�និងេ�រព�ម្រពះ។ �ត់ក៏េ�រព
ច�ប់្របេទសរបស់�ត់ែដរ។ េ�យ�រែតច�ប់ថ�ីមួយ�ត់
និង�៉រ ��ន�កេចញេ�
្រស �កេបេថ�ហិមេដើម្បបីង់
ពន� របស់ពួកេគ។



�៉រ ��នេ្រត�មខ� �នេដើម្បី
�នកូន។ ប៉ុែន� យូ៉ែសបមិន
�ចរកបន�ប់េ�កែន�ង
��នេទ។ ផ�ះសំ�ក់
�ងំអស់�នេពញ។



ទីបំផុតយូ៉ែសប�នរកេឃើញេ្រ�លមួយ។ េ�ទីេ�ះ�រក
្រពះេយសូ៊វ�ន្របសូតមក។ �� យរបស់�ត់�ន�ក់�ត់
េ�ក� �ងស� �កែដល�កែន�ង�ក់
ចំណីរបស់សត�។



េ�ែក្បរេ�ះអ�កគ�� ល�ន�រ�រហ� �ងេចៀមែដលកំពុង
េដករបស់ពួកេគ។ េទវ�របស់្រពះ�នេលចមកេហើយ្រ�ប់
ពួកេគពីដំណឹងដ៏អ�� រ្យ។



"�នអ�កេកើតេ�ៃថ�េនះេ�ទី្រក �ង�វ �ឌ�្រពះអង�សេ្រ�� ះ
ែដល�្រពះ្រគីស� �្រពះអ�� ស់អ�កនឹងេឃើញ�រកកំពុង
េដកេ�ក� �ងស� �កសត�"។



�� មៗេ�ះ�នេទវ�ភ� ឺ�េ្រចើនេទៀត�នេលចមក
េ�យសរេសើរតេម� ើង្រពះេហើយនិ�យ� ...



... “សូមេលើកតេម� ើងសិរ �រុងេរឿងរបស់្រពះេ��� ន
សួគ៌ដ៏ខ�ង់ខ�ស់បំផុតនិងេ�េលើែផនដីសូម
�នបំណងល� ចំេ�ះមនុស្ស”។



អ�កគ�� ល្រប�ប់េ�េ្រ�ល។
ប�� ប់ពីេឃើញ�រកពួកេគ្រ�ប់្រគប់
�� �ពួកេគ�នជួបនូវអ� �ែដលពួក
េទវ��ននិ�យអំពី្រពះេយសូ៊វ។



ែសសិបៃថ�េ្រ�យមក
យូ៉ែសបនិង�៉��ន
�ំ្រពះេយសូ៊វេ�្រពះ
 វ ��របរ �សុទ�េ�្រក �ង
េយរ�ូឡិម។ េ�ទី
េ�ះបុរស�� ក់េ�� ះ
សីុ�� ន�នសរេសើរដំ
េកើង្រពះចំេ�ះ�រករ �
ឯ���ស់ែដល�
អ�កបេ្រមើរបស់្រពះអ
�� ស់�� ក់េទៀត�ន
អរ្រពះគុណ។



អ�ក�ងំពីរ�នដឹង�
្រពះេយសូ៊វគឺ�្រពះ�ជ
បុ្រ�របស់្រពះ�្រពះអង�
សេ្រ�� ះែដល�នសន�។
យូ៉ែសប�នបូ�សត�
�� បពីរក�ល។ េនះគឺ�
�រផ�ល់ជូនច�ប់របស់
្រពះែដលនិ�យ�ជន
្រកី្រកគួរ�ំយកមកេ�
េពលពួកេគ�� យ�រក
េទើបនឹងេកើតដល់្រពះអ
�� ស់។



មួយសន� �ះេ្រ�យមក
��ពិេសស�� ក់�ន
ដឹក�ំបុរស�ន
្រ��� ពី្របេទស�ង
េកើតេ�ទី្រក �ង
េយរ�ូឡិម។

"េតើ្រពះអង�ែដល្របសូតេស� ច
�សន៍យូ�េ�ឯ�?" ពួកេគ
�នសួរ។ "េយើងចង់�� យបង� ំ្រទង់"



េស� ចេហរ�ដូ�ន heard អំពី
បុរស�ន្រ��� ។ េ�យ
�នប�� �ត់�នសំុឱ្យ
ពួកេគ្រ�ប់�ត់េ�េពល
ពួកេគរកេឃើញ្រពះេយសូ៊វ។
េហរ�ឌូ�ននិ�យ� "ខ� �ក៏ំ
ចង់�� យបង� ំ្រទង់ែដរ"។
ប៉ុែន��ត់�ននិ�យកុហ
ក។ េហរ�ឌូចង់ស�� ប់្រពះ
េយសូ៊វ។



���នដឹក�ំបុរសៃវ�� តេ�ផ�ះពិត្រ�កដ
ែដល�៉រ �និងយូ៉ែសបរស់េ��មួយកុ�រតូច។

លុតជង�ង់�� យបង� ំអ�កដំេណើរ
�ន្រប�នអំេ�យដ៏សម្ប� រ
ែបបដល់្រពះេយសូ៊វនូវ�ស

និងទឹកអប់។



្រពះ�ន្រព�នបុរស�ន្រ���
ឱ្យ្រតលប់មកផ�ះវ �ញេ�យស��
ត់។ េហរ�ឌូខឹង�៉ង�� ំង។ េ�យ
េប��� �នឹងបំ�� ញ្រពះេយសូ៊វអ�ក
្រគប់្រគង�្រកក់�នស�� ប់
�រក�ងំអស់េ�េបេថ�ហិម។



ប៉ុែន� េហរ�ឌូមិន�ចេធ� ��ប
បុ្រតរបស់្រពះ�នេទ! ្រព�ន
េ�ក� �ងសុបិនយូ៉ែសប�ន�ំ
�៉រ �និង្រពះេយសូ៊វេ�កែន�ង
�នសុវត� ិ�ពេ�េអហ្ស� បី។



េ�េពលេហរ�ឌូ�� ប់
យូ៉ែសប�ន�ំ�៉េរៀ
និង្រពះេយសូ៊វ្រតឡប់
មកពីេអសីុបវ �ញ។

ពួកេគរស់េ�ក� �ងទី្រក �ងតូចមួយៃន
��ែរ�តជិតសមុ្រទ�លីេឡ។



កំេណើតរបស់្រពះេយសូ៊វ

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស់្រពះគឺ្រពះគម� ីរ

្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង

�៉�យ ១-២ លូ� ១-២

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



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
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