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មុនេពល្រពះ្រទង់បេង� ើត��ម, ្រទង់�នបេង� ើតពិភព
េ�កដ៏្រសស់��តែដលេ�រេពញេ�េ�យរបស់អ��រ្យ។ ម� ង
បន� ិចៗ ្រពះ្រទង់�នបេង� ើតតំបន់ភ�ំ និងទី�លធំល��ងេល� �យ,
��ដ៏្រកអូ ប និងេដើមេឈើខ�ស់ៗ, បក�បក្សីែដល�នេ�ម
្រសស់��ត និងហ� �ងឃ��ំ�ន់្រទហឹង, ្រតី�ែឡនធំៗ និងខ្យង
ែដលេ�រេពញេ�យ�ពរអិល។ �មពិតេ�,

្រពះ្រទង់�នបេង� ើត្រគប់
�៉ងេ�ទីេ�ះ
គឺ្រគប់�៉ង។

3
េហើយែផនដី��ន្រទង់្រ�យ េហើយ
ទេទរ��ត។ េហើយ�ព
ងងឹត្រគបដណ�ប់េលើ
ជេ្រ�ទឹក។
េ្រ�យមក
្រពះ�ន្រពះ
បន� �ល�
“ចូ រ�ន
ពន� ឺេឡើង”។

ដំបូងេឡើយ មុនេពល្រពះ�នបេង� ើត
្រគប់�៉ង េលើេ�កេនះមិន�នអ� �
េឡើយ េ្រ�ពី្រទង់។ ��នមនុស្ស��
ឬទីកែន� ង ឬរបស់អ��េឡើយ។
��នអ� �េ�ះេឡើយ។
��នពន� ឺ
េហើយក៏��ន�ព
ងងឹតែដរ។ ��នេលើ
េហើយក៏��នេ្រ�ម។
��នម្សិលមិញ ��នៃថ� ែស�
ក។ �នែត្រពះ���ស់ែត
ប៉ុេ�
� ះែដល��ន�រ�ប់េផ� ើម។
េ្រ�យមក ្រពះ្រទង់�នេធ� �
សកម� �ព! ដំបូង ្រទង់�ន
បេង� ើត�នសួ គ៌ និងែផនដី។

4

េហើយពន� ឺក៏េកើត�នេឡើង�មបន� �លរបស់្រទង់។ ្រពះ្រទង់
េ�ពន� ឺ�ៃថ� េហើយ�ពងងឹត��យប់។ េហើយក៏�ន
េពល��ច និងេពល្រពឹក�ៃថ� ទម
ី ួ យ។

5
េ�ៃថ� ទីពីរ ្រពះ្រទង់�ន�ំយកទឹកម�សមុ្រទ, ទឹកស
មុ្រទ និងបឹងបួ រ�ក់�មលំ�ប់េ�េ្រ�មៃផ� េមឃ។ េ�
ៃថ� ទីបី, ្រពះ�ន�ន្រពះបន� �ល� “ចូ រ�នដីស�តេលច
�
េឡើង” េហើយ�ក៏េកើត�នេឡើង�មបន� �លរបស់្រទង់។

6
្រពះ្រទង់ក៏�នប��េ�យេ��, �� និងគុម�ៃ្រព និងេដើម
េឈើេលចេឡើង។ េហើយពួ ក�ក៏�នេលចេឡើង
ប��ប់មកក៏�នេពល��ច
និងេពល្រពឹកេឡើង
�ៃថ� ទីបី។

7
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ប��ប់មក ្រទង់�នបេង� ើត្រពះ
�ទិត្យ និង្រពះចន� និង��យ�
េ្រចើនែដល��ននរ���ក់�ច�ប់
អស់េឡើយ។ េហើយក៏�នេពល��ច
និងេពល្រពឹកេឡើង�ៃថ� ទីបួន។

9

សត� េ�ក��ងសមុ្រទ េហើយនឹង្រតី
្រពម� ំងបក�បក្សីស�ត
ិ េ�ក��ង
ប�� ីប��ប់របស់្រពះ។ េ�ៃថ� ទី
្រ�ំ ្រទង់�នបេង� ើត្រតី�ត់�វ
ធំៗ និង្រតីតូចៗ�េ្រចើន, ្រពម
� ំងសត� អូ្រទីសែដល�នេជើងែវ
ងៗ និងសត� ��បតូ ចៗែដល
ែ្រសកេ្រច�ង�៉ងពិេ�ះ។ ្រពះ
�នបេង� ើត្រគប់្របេភទ្រតី
េដើម្បីបំេពញក��ងទឹក េហើយនឹង
្រគប់្របេភទបក�បក្សីេ�យ
កំ�ន� សប�យេ�េលើដ,ី ក��ងស
មុ្រទ និងេ�េលើ��ស។ េហើយ
ក៏�នេពល��ច និងេពល្រពឹក
េឡើង�ៃថ� ទី្រ�ំ។
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ប��ប់ពីេ�ះមក ្រពះ�ន�នបន� �លម� ងេទៀត� “សូ ម
េ�យែផនដីបេង� ើតេ�យ�នជី វ �តរស់េ�ទីបួន…” សត�
្រគប់្របេភទ, សត� ល�ិត និងពពួ កសត� ល� �ន�ន�នជី វ �តេឡើ
ង។ េហើយក៏�នសត� ដំ រ �ដ៏ធំសេម្បើមែដល�ចេដើរេ�យ
រ��យ
� ដី សត� េភែដលែតងែតរវល់ ្រពម� ំងសត� ��
្រកមិច្រកេមើម និងសត�្រកេពើល�ីេល� ើ េហើយក៏�នដង� �វរ ួចខ� �ន
និងសត� កំ្រប �ក��ល់េ�៉ង, សត� កែវង និងសត� ��ែដល
្រសមុកខុលៗ។ សត�្រគប់្របេភទ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើងេ�យ
្រពះ���ស់េ�ៃថ� េ�ះ។ េហើយក៏�នេពល��ច
និងេពល្រពឹកេឡើង�ៃថ� ទី្រ�ំមួយ។

្រពះ្រទង់�នបេង� ើតអ� �មួយេទៀតេ�ៃថ� ទី្រ�ំមួយនឹង អ� �
ម៉�ងែដលពិេសស��ង
ំ ។ េពលេនះ្រគប់�៉ងេ្រត�ម�េ្រសច
សំ�ប់មនុស្ស។ �នចំនី��រេ�ទី�ល និង�នសត� េ�
�ំបេ្រមើេគ។ េហើយ្រពះ���ស់�ន�នបន� �ល� “ចូ រេ�
យមនុស្ស�នរ ូប�ងដូ ច�រ ូប
េយើង។ សូ មេ�យេគ���ស់េលើ
្រគប់�៉ងែដល�នេលើែផនដីេនះ។”
ដូ េច� ះ្រពះ���ស់�នបេង� ើត
មនុស្សក��ងរ ូប�ព��ល់
របស់្រទង់, េ�ក��ងរ ូប�ព
របស់្រទង់ ្រទង់�ន
បេង� ើត�ត់…
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េហើយ្រពះ�ន�នបន� �ល� “�មិនល� េឡើយែដលមនុស្សេ�
ឯ�រ��ក់ឯង។ េយើងនឹងបេង� ើតជំនួយ��ក់ដល់េគ។” ្រទង់
�ន�ំយកនូ វសត� បក�បក្សី និងសត� ��វ្រគប់្របេភទ
េ�េ�យ��ម។ ��ម�ន�ក់េ��ះ
េ�យពួ កសត� � ំងេ�ះ។ ��ម្រ�កដ
���ត�ស់េហើយែដល�ចេធ� �េរឿងនឹង
�ន។ ប៉ុែន� ក��ងចំេ�មសត� � ំងអស់េ�ះ
មិន�នសត� មួយ�ែដល�កសម
�ៃដគូ រ�មួ យ��មេឡើយ។

្រពះ�ន�ន្រពះ
បន� �លេ���ម
� “បរ �េ�គនូ វ
អ� �ែដលែអងចង់
ពីក��ងសួ ន�ន
េលើកែលងែត
េដើមដឹងខុស្រត�
វ។ ្របសិនេបើែអង
បរ �េ�គពីេដើម
េ�ះ ែអង
្រ�កដ���ប់
�មិន�ន។”
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្រពះ���ស់�នេធ� �េ�យ��មេដកលង់លក់ស�ប់ស�ល់
េហើយ្រទង់�នដកយកឆ� ឹងជំនីមួយពី��ម ្រទង់�ន
បេង� ើត�ស� ី��ក់ពីឆ�ឹងជំនី��ម។ �ស� ីែដល្រពះ���ស់�ន
បេង� ើតល� �កសម�ៃដគូ រ
របស់��មពិតែមន។

្រពះ្រទង់�នបេង� ើត្រគប់�៉ងក��ងេពល្រ�ំមួយ
ៃថ� ។ ប��ប់មក ្រពះ���ស់�នេ�យពរដល់
ៃថ� ទី្រ�ំពីរ េហើយ�នយក�េធ� ��ៃថ� សំ�ក។ េ�
ក��ងសួ នអុីេដន ��ម និងភរ ��របស់�ត់,
អុីវ �នសុភមង� លល� ឥត�ស់្រ�ប់ប��ប់
របស់្រពះ។ ្រពះ ���ស់របស់ពួកេគ,
�អ� កផ� ល់ទំនុកប្រម �ងដល់ពួកេគ
និង�មិត�របស់ពួកេគ។
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េពល្រពះ���ស់�នបេង� ើតរបស់្រគប់�៉ង
េរឿងមួ យពី្រពះបន� �លរបស់្រពះ���ស់, ្រពះគុម�ីរ,
�ចរកេឃើញេ�ក��ង
េ�កុប្បត� ិ ១-២

“�រេបើកសែម� ងនូ វ្រពះបន� �ល្រទង់ផ�លន
់ ូ វពន� ឺ។”
ទំនុកតេម� ើង ១១៩៖ ១៣០
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្រពះអង�្រ�ប�េយើង�ន្រប្រពឹត�អំេពើ�្រកក់ ែដល្រទង់េ��រ� ំង
េ�ះ�អំេពើ�ប។ េ�សៃនអំេពើ�បគឺេសចក� ី��ប់។
្រពះ្រទង់្រស�ញ់េយើង��ង
ំ �ស់ ដល់េម� ៉ះេហើយ�ន�្រទង់�ន�ត់
្រពះេយស៊ូ ែដល�្រពះ�ជបុ្រ�ែតមួ យរបស់្រពះអង� េ�យមកសុគត
េ�េលើេឈើ��ង េហើយបង់ៃថ� ៃនេ�សេ�ះជំនួសេយើង។ ្រពះេយស៊ូ
�នរស់ពីសុគតេឡើង វ �ញ េហើយ�ន�ង្រតលប់េ���នសួ គ៌! េពល
េនះ្រពះអង� �ចអភ័យេ�ស�ល់អំេពើ�បរបស់េយើង�នេហើយ។
្របសិនេបើអ�កចង់ែបរេចញពីអំេពើ�បរបស់អ�ក អ� ក្រត�វទូ លេ��ន់
្រពះអង� �៖ ្រពះអង� េអើយ ទូ លបង� ំេជឿេហើយ� ្រពះេយស៊ូ �នសុគត
ជំនួសខ��ំ េហើយ្រទង់�នរស់េឡើង វ �ញពីេសចក� ី��ប់។ សូ ម្រទង់ចូលមក
ក��ងជី វ �តរបស់ទូលបង� ំ េហើយអភ័យេ�សចំេ�ះអំេពើ�បរបស់ទូល
បង� ំ េដើម្បីេ�យទូ លបង� ំ�ច�នជី វ �តថ� ី�េពលឥឡ�វេនះ�ន េហើយ
ប��ប់មកនឹង�នេ�េ��មួ យ្រទង់�េរៀងរហូ ត។ សូ មជួ យទូ ល
បង� ំេ�យរស់េ�សំ�ប់្រទង់ ដូ ច�បុ្រតរបស់្រទង់។
�ែមន។ យូ�ន ៣៖១៦
សូ ម�ន្រពះគម� ីរ េហើយអធិ��នទូ លេ��ន់្រពះ�េរៀង�ល់ៃថ� !

