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�លពីយូរលង់�សម់កេហើយ ្រពះ្រទង់
�នប�� �នេទវ� �� ប់្រពីែអ៊ល េ�ជួប
�រ �្រកមំុជន�តិជូហ� ដ៏ទន់ភ�ន់�� ក់
ែដល�នេ�� ះ� �៉រ �។ �ត់�ន
្រ�ប់�ង� “�ងនឹង�នកូន
្រប �ស�� ក់ េហើយសូម�ក់េ�� ះ
េគ� េយស៊ូ ។ មនុស្ស�� នឹងេ�

េគ��្រពះ�ជ
បុ្រ�ៃន្រពះដខ៏�ស់

បំផុត។ ្រទង់នឹង
េ�យ�ជ្យ�
េរៀងដ�បតេ�។”



�រ �្រកមំុ�នសួរេ�វ �ញេ�យ�ព�� ក់
េផ�ើល� “េតើេរឿងេនះេកើត�ន�៉ង
ដូចេម�ចេ� េបើខ� � ំមិនែដលេ��មួយ
បុរស��� ក់ផងេ�ះ។” េទវ��ន
្រ�ប់េ��៉រ �វ �ញ� បុ្រ�េ�ះ
នឹង�ងមកពី្រពះ។
្រទង់មិន�ំ�ច់
្រត�វ�រឳពុក�
មនុស្សេឡើយ។



ប�� ប់មក េទវ�ក៏�ន្រ�ប់េ��៉ រ �ផងែដរ
� េអលីហ�ែប៊ត ែដល�បងប� �នជីដូនមួយ
របស់�ងក៏កំពុង�នៃផ�េ�ះក� �ងវ �យចំ�ស់
របស់�ងផងែដរ។ េនះ
ក៏�អព� �តេហតុដ៏អ��
រ្យមួយែដរ។ មិនយូរ
ប៉ុ�� ន �៉ រ ��នេ�
េលង េអលីហ�ែប៊ត។
ពួកេគ�នបួងសួង
េលើកតេម� ើង្រពះ
��� ស់�មួយ�� ។



�៉រ ��ន�� ប់
�ក្យេ�បុរស
�� ក់េ�� ះ ហូែស្ស
ប។ ហូែស្សប មិន
សប�យចិត�េទ
េពលែដល�ត់
�នដឹង��៉ រ �
កំពុង�នកូន។
�ត់�នគិត�
្របែហល�ឳពុក
របស់កូនេនះ�
បុរសេផ្សង�
�� ក់េហើយ។



េ�ក� �ង�រយល់សប� ិ, េទវ�របស់
្រពះ�ន្រ�ប់ហូែស្សប� កូនេនះ
�បុ្រតរបស្់រពះ។ ហូែស្សប្រត�វជួយ
�៉រ �ែថ�្ំរពះេយស៊ូ ។



ហូែស្សបេជឿ�ក់ និងេ�រព�ម្រពះ��� ស់។ �ត់ក៏�
អ�កេ�រព�មច�ស់របស់្របេទស�ត់ផងែដរ។ េ�យ�រ
ែតច�ប់ថ�ី �ត់និង�៉រ ��ន
�កេចញេ�ភូមិកំេណើត
របស់ពួក�ត់
េ�� ះ

បិតេថ�ែហម េដើម្បីបង់ពន� របសពួ់ក�ត់។



�៉រ �ដល់េពលស�ំលកូន
របស់�ងេហើយ។ ប៉ុែន�ហូ
ែស្សបមិន�ចរក�ន
បន�ប់�� ក់េ�ទី�េ�ះ។

្រគប់ផ�ះសំ�ក់
សុទ�ែតេពញ។



េ�ទីបំផុត ហូែស្សប�នរក�នេ្រ�លសត�មួយ។ ទីេ�ះ
េហើយ ែដល�កែន�ង្រពះឳរសេយស៊ូ �ន�ប់កំេណើត។

��្រទង់�ន�ក់្រទង់េ�ក� �ង
ស� �កសត�មួយែដល�ធម��គឺ�

កែន�ងស្រ�ប់
�ក់ចំណី

សត�។



េ�មិន�� យពីទីេ�ះ �នពួកអ�កគ�� លែដលេ��ំ�ម
រក�ហ� �ងេចៀមរបស់ពួកេគ។ េទវ�របស់្រពះ��� ស់�ន
េលចេឡើង េហើយ្រ�បពួ់កេគពីព័ត៌�ន

ដ៏អ�� រ្យ
េនះ។



“េ�ៃថ�េនះ �ន្រពះសេ្រ�� ះមួយអង��ន្របសូតដលអ់�ក
�ល់�� េ�ទី្រក �ង េដវ �ដគឺ�្រពះ្រគិស� �្រពះអ
�� រ្យ។ អ�កនឹងេឃើញ្រពះឳរសកំពុងេផ�ក

េ�ក� �ងស� �ក
សត�មួយ។” 



រ�េពចេ�ះ េទវ��េ្រចើនបែន�មេទៀត�នេលចេឡើងែចង
�ំង �នេ�លសរេសើរតេម� ើង្រពះ��� ស់
េ�យ�ក្យ� “សូម�� យសិរ �ល� ដល្់រពះ

េ��� នដ៏ខ�ស់បំផុត េហើយ

សូមេ�យសុខសន� ិ
�ព�នេ�េលើែផន

ដីែដល�ទ�ីប់្រពះ
�ជហឬទ័យរបស្់រទង់។”



ពួកអ�កគ�� ល�ន្រប�ប់េ�េ្រ�ល
សត�។ េ្រ�យពី�នេឃើញ្រពះឳរសេហើយ ពួក
េគ�ន្រ�ប់េ�្រគប់�� ែដលពួកេគ�នជួប
ពីអ� �ែដលេទវ��ននិ�យអំពី្រពះេយស៊ូ ។



៤០ៃថ�េ្រ�យមក ហូែស្ស
ប និង�៉រ ��ន�ំ្រពះ
េយស៊ូ េ�វ ��រេ� េជរ��ូ
ឡិម។ �នបុរស�� ក់
េ�� ះ �យមិន �ន
េលើកតេម� ើងសរេសើរដល់
្រពះ��� ស់ស�ំប្់រពះ
ឳរស ចំែណក ��
ែដល��ស� វី �យចំ�ស់
�� ក់ និង�អ�កបេ្រមើ
ដល់្រពះផងេ�ះក៏�ន
អរ្រពះគុណដល់្រពះែដល
�ន្រប�ន្រពះប្ុរ�
្រទង់មក�� ន
មនុស្សែដរ។



អ�ក�ងំពីរសុទ�ែតដឹង�
្រពះេយស៊ូ �ប្ុរ�របស់
្រពះ គឺ�្រពះសេ្រ�� ះ
ែដល�នសន��នឹង
្រត�វ�ងមក។ ហូែស្សប
�ន�� យសត��� ប
ចំនួនពីរដល់្រពះ���
ស់។ េនះគឺ�ដ�� យែដល
ក� �ង្រកឹត្យវ �ន័យរបស់្រពះ
�នត្រម�វសំ�ប់អ�ក្រកី
្រកែដល្រត�វ�� យចំេ�ះ
្រពះ េ�េពលែដលពួកេគ
យកកូនេទើបនឹងេកើត
ប�� ញវត��ន
ដល់្រពះ��� ស។់



មួយរយះេពលេ្រ�យ
មក �ន�� យពិេសស
មួយ�ន�ំពួកអ�ក
្រ�ជ�មកពីែប៉ក�ង
េកើត្របេទសេ�
េជរ��ូឡិម។

“ពួកេ�ក�នសួរ� េតើបុ្រ�
ែដល្រត�វ្របសូតមកេធ� ��េស� ច
របស់�សន៍ជូហ� េ�ទី�? 
ពួកេយើងខ� � ំចង់�� យបង� ំ្រទង់។”



េស� ចេហរ�តូ �នលឺពីពួក
អ�ក្រ�ជ��ងំេ�ះ។ េ�យ
�ន្រពះទ័យតក់ស� � ត ្រទង់ក៏
�នសុំេ�យពួកអ�ក្រ�ជ�
�ងំេ�ះ្រ�ប់ដល់្រទង់វ �ញ
ផងេ�េពលែដលពួកេ�ក
រកេឃើញ្រពះេយស៊ូ ។ ្រទង់�ន
�នបន� �លកុហក� “េយើង
ចង់�� យបង� ំ្រទង់ែដរ” �ម
ពិតេ� េស� ចេហរ�តូចង់
ស�� ប់្រពះេយស៊ូ
េ� វ �ញេទ។



�� យ�ន�ំពួកអ�ក្រ�ជ�េ�
ដល់ចំផ�ះែដល�៉រ �និងហូែស្សប
រស់េ��មួយ្រពះកុ�រេយស៊ូ ។
ពួកេ�កក៏�នលុតជង�ង់ចុះ
�� យបង� ំ្រទង់ ្រពម�ងំ�ន
�� យ្រពះេយស៊ូ នូវដ�� យ�

�ស និងទឹកអប់
�េ្រចើនផងែដរ។



្រពះ��� ស់�ន្រព�នដល់ពួក
អ�ក្រ�ជ�េ�យ្រតលប់េ�្រស �ក
របស់េគវ �ញ�ស�� ត់។ េស� ចេហ
រ�តូខឹងសម�រ�� ំង�ស់។ េហតុ
ែតចង់បំ�� ញ្រពះេយស៊ូ េស� ចដ៏
�្រកក់េនះក៏�នប�� េ�យសំ

�ប់្រគប់េក�ង្រប �សៗ�ងំ
អស់េ�
បិតេថ�
ែហម។



ប៉ុែន� េស� ចេហរ�តូមិន
�ចបង�េ្រ�ះ�� ក់ដល់
្រពះប្ុរ�របស្់រពះ�ន
េឡើយ! េ�យទទួល�ន
�រ្រព�ន�មុនេ�
ក� �ង�រពន្យល់សប� ិ
ហូែស្សប�ន�ំ�៉ រ � និង
្រពះេយស៊ូ េគចខ� �នេ�េអ
សុីបេ�យសវុត� ិ�ព។



េ�េពលែដលេស�
ចេហរ�តូេ�យទីវង�ត់
ហូែស្សប�ន�ំ�៉រ �
និង្រពះ

េយស៊ូ ្រតលបពី់េអសុីបវ �ញ។
ពួកេគ�នរស់េ�ក� �ងភូមិតូចមួយ
េ�� ះ�ស�េរ�ត េ�ជិតសមុ្រទ�លីេឡ។



្រពះ�ជកំេណើតៃន្រពះេយស៊ូ

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស្់រពះ��� ស,់ ្រពះគុម� ីរ,

�ចរកេឃើញេ�ក� �ង

�៉�យ ១-២, លូ� ១-២

“�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


	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
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	Slide Number 25

