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�អ�ចម�ងឬេ�ះពុម�េរឿងកមិនលក់�។



អ�ក�បេង� ើតេយើង? ្រពះគម� ីរ�្រពះបន� �លរបស់្រពះ្រ�ប់ពី
រេបៀបែដលពូជមនុស្ស�ន�ប់េផ�ើម។ �ំងពីយូរ�រ�ស់
មកេហើយ្រពះបេង� ើតមនុស្សដំបូងេហើយ�ក់េ�� ះ�ត់��
�ម។ ្រពះ�នបេង� ើតអ័�មេចញពីធូលីដី។ េ�េពលែដល

្រពះដកដេង� ើមចូលេ�ក� �ងអ័�ម�ត់�នរស់េឡើង វ �
ញ។ �ត់�នរកេឃើញខ� �នឯងេ�

ក� �ងសួនច�រដ៏្រសស់�� ត
មួយេ�� ះេអែដន។



មុនេពល្រពះបេង� ើតអ័�ម្រទង់�នបេង� ើតពិភពេ�កដ៏
្រសស់�� តេ�រេពញេ�េ�យអ� �ែដលអ�� រ្យ។ មួយជំ�នម្
តង ៗ ្រពះ�នបេង� ើតកែន�ងេឡើងភ� ំនិងទី�ល�លេ�� ��
្រកអូបនិងេដើមេឈើខ�ស់ ៗ សត��� បែដល�នពន� ឺភ� ឺនិងឃ� � ំ
ែដលកំពុងសំងំេធ� �ឱ្យ្រតី�ែឡនរអិលនិងខ្យងរអិល។

�មពិត្រពះ��� ស់បេង� ើតអ� �ៗ
�ងំអស់េ�ទីេ�ះ

គឺអ� �ៗ �ងំអស់។



េ�េដើមដំបូងមុនេពល្រពះបេង� ើត
អ� �ៗ�ងំអស់�� នអ� �េ្រ�ពី្រពះេឡើ
យ។ �� នមនុស្សឬទីកែន�ងឬវត� �េទ។
�� នអ� �។ �� នពន� ឺនិង�� ន�ពង
ងឹត។ មិនេឡើងនិងមិន�� ក់ចុះ។
�� នម្សិលមិញនិង�� ន
ៃថ�ែស� ក។ �នែត្រពះេទ
ែដល�� ន�រ�ប់េផ�ើ
ម។ ប�� ប់មក្រពះ
�ន្រប្រពតឹ�!



េ�េដើមដំបូង្រពះ�នបេង� ើតៃផ�េមឃនិងែផនដី។



េហើយែផនដី�� ន�ងនិងទេទ។
េហើយ�ពងងឹត�នេកើត
េឡើងេ�មុខទឹកេ្រ�។
ប�� ប់មក្រពះ
�នបន� �ល។
"ចូរឱ្យ�ន
ពន� ឺ។"



េហើយ�នពន� ឺ។ ្រពះ��� ស់េ�ពន� ឺៃថ�និង�ពងងឹត្រពះ
អង�េ�យប់។ េហើយេពល�� ចនិងពន� ឺៃថ�និង�ពងងឹត

េពល្រពឹកគឺ�ៃថ�ដំបូង។



េ�ៃថ�ទីពីរ្រពះ��� ស់�ន�ំទឹកៃនម�សមុ្រទសមុ្រទ
និងបឹងឱ្យ�នស�� ប់�� ប់េ្រ�មេមឃ។ េ�ៃថ�ទីបី្រពះ
�នបន� �ល� “សូមឱ្យដីស� �តេលចេចញមក”។ េហើយ��ន
េកើតេឡើង។



្រពះ��� ស់ក៏ប�� ប់ឱ្យេ�� និង�� និងគុម�េឈើនិងេដើមេឈើ
េលចេឡើង។ េហើយពួកេគ�នប�� ញខ� �ន។

េហើេឈើនិងេដើមេឈើេលចយេពល�� ច
និងេពល្រពឹកគឺ�ៃថ�ទីបី។



ប�� ប់មក្រពះ�នបេង� ើត្រពះ
�ទិត្យ្រពះចន�និង�� យ�េ្រចើន
ែដល�� ននរ��ច�ប់��នេឡើ
យ។ �� ចនិង្រពឹក�ៃថ�ទីបួន។



សត�សមុ្រទនិង្រតីនិងបក្សី
�ន�ប់ក� �ងប�� ីរបស់្រពះ។
េ�ៃថ�ទី្រ�ំ�ត់�នេធ� �្រតី�វ
ធំនិង្រតី�ឌីនតូចៗ, សត�
�� បែដល�នេជើងែវងនិង
សត��� បេហើរតិចៗែដល
សប�យរ �ក�យ។ ្រពះ��� ស់
�នបេង� ើត្រតី្រគប់្របេភទ
េដើម្បីបំេពញទឹកេ�េលើែផនដី
និងបក្សី្រគប់្របេភទេដើម្បី
 រ �ក�យ�មួយដីនិងសមុ្រទនិង
េមឃ។ េហើយេពល�� ចនិង
េពល្រពឹកគឺ�ៃថ�ទី្រ�ំ។



ប�� ប់ពីេ�ះ្រពះ�ន�នបន� �លម�ងេទៀត។ �ត់�ន
និ�យ� "សូមឱ្យែផនដីបេង� ើតសត��នជីវ �ត..." សត�និង
សត�ល� ិត្រគប់្របេភទនិងសត�ល� �ន�នេកើតមក។ �នដំរ �
ញ័រែផនដីនិងសត�ឃ� � ំរវល់។ �� �្រកក់និង្រកេពើែដលមិនេចះ
 រ �ងស� �ត។ ដង� �វដង� �វនិងកូនកណ� � រ�� ល់ខួច។ សត�ហ្សី�� ហ�
ទំេនើងនិងសីុសត��� ។ សត� ្រគប់្របេភទ្រត�វ�នបេង� ើតេឡើង
េ�យ្រពះេ�ៃថ�េ�ះ។

�� ចនិង្រពឹក�ៃថ�ទី្រ�ំមួយ។និង្រកេពើែដល។



្រពះ�នេធ� �អ� �េផ្សងេទៀតេ�ៃថ�ទី្រ�ំមួយ - អ� �ែដលពិេសស
�� ំង�ស់។ ឥឡ� វេនះអ� �ៗ�នេ្រត�មរចួ�ល់ស្រ�ប់បុរស។
�ន��រេ��លនិងសត�េដើម្បីបេ្រមើ�ត់។ េហើយ្រពះ�
�� ស់�ន�នបន� �ល� “ចូរេយើងបេង� ើតមនុស្សដូចរបូ
េយើងចុះសូមឱ្យ�ត់េធ� ���� ស់
េលើអ� �ៗ�ងំអស់េ�េលើែផនដី”។
ដូេច�ះ្រពះបេង� ើតបុរស�� ក់
េ�ក� �ងរបូ�ព�� ល់ខ� �ន
របស់�ត់។ េ�ក� �ងរបូ
�ពៃន្រពះ�ត់�ន
បេង� ើត�ត់ ...



្រពះ�ននិ�យេ�
�ន់��ម។
"បរ �េ�គអ� �ែដលអ�ក
្រ��� ពីសួនច�រប៉ុែន�
កំុបរ �េ�គពីេដើមៃន
ចំេណះដឹងល� និង�្រក
ក់។ ្របសិនេបើអ�ក
បរ �េ�គពីេដើមេ�ះ
អ�ក្រ�កដ��� ប់�
មិន�ន"។



េហើយ្រពះ�អ�� ស់�ន្រពះបន� �ល�៖ "�មិនល� េទែដល
មនុស្ស្រត�វេ��� ក់ឯងខ� � ំនឹងបេង� ើតអ�កជួយ�ត់ ្រពះ�
�� ស់�ន�ំសត��� បនិងសត��ងំអស់មក�ន់��ម។"
��ម�ក់េ�� ះពួកេគ�ងំអស់។
�ត់ច�ស់��� ត�� ំង�ស់ក� �ង�រ
េធ� �ដូេច�ះ។ ប៉ុែន�ក� �ងចំេ�មសត��� ប
និងសត��ងំអស់�� នៃដគូសម
្រសបស្រ�ប់��មេទ។



្រពះ��� ស់�ន�ំ��មចូលេ�ក� �ង�រេគងលក់ស� ប់ស�
ល់។ េ�យយកឆ� ឹងជំនីរបស់បុរសែដលកំពុងេដកេចញ្រពះ
បេង� ើត�ស� ីេចញពីឆ� ឹងជំនីរបស់អ័�ម។
�ស� ីែដល្រពះ�នបេង� ើតពិត�
្រតឹម្រត�វេដើម្បីេធ� ��ៃដគូ
របស់��ម។



្រពះ�នបេង� ើតអ� �ៗ�ងំអស់ក� �ងរយៈ
េពល្រ�ំមួយៃថ�។ ប�� ប់មក្រពះ�ន្រប�នពរ
ដល់ៃថ�ទី្រ�ំពីរេហើយេធ� �ឱ្យ��ៃថ�ឈប់ស្រ�ក។
េ�ក� �ងសួនច�រេអែដន��មនិងេអ��
ភរ ��របស់�ត់�នសុភមង�លល� ឥតេ�� ះ
េ�រព�ម្រពះ។ ្រពះ��� ស់�្រពះអ�� ស់
�អ�កផ�ល់និង�មិត�របស់ពួកេគ។



េ�េពលែដល្រពះបេង� ើតអ� �ៗ�ងំអស់

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស់្រពះគឺ្រពះគម�រី

្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង

េ�កុប្បត� ិ 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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