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�អ�ចម�ងឬេ�ះពុម�េរឿងកមិនលក់�។



ណូេអគឺ�បុរស�� ក់ែដលេ�រព
្របណិប័តន៍្រពះ។ អ�កេផ្សង
េទៀតស� ប់និងមិន�� ប់ប�� ប់្រពះ។
ៃថ�មួយ្រពះ�នបន� �លអ� �ែដលគួរ
ឱ្យ�� ក់េផ�ើល។ ្រពះ�ន្រ�ប់ណូេអ�៖
"ខ� �នឹំងបំ�� ញពិភព�្រកក់េនះ។

�នែត្រគ��ររបស់
អ�កប៉ុេ�� ះ

ែដលនឹង
្រត�វ�នសេ្រ�� ះ"។



្រពះ�ន្រព�នណូេអ�ទឹកជំនន់ដ៏ធំនឹងមក
ដល់េហើយ្រគបដណ� ប់េលើែផនដី។ ណូេអ្រត�វ
ប�� �៖ "សង់ទូកេឈើទូកធំល� មស្រ�ប់

្រគ��ររបស់អ�កនិងសត��េ្រចើន"។ ្រពះ
�ន្រប�ន�រែណ�ំ�៉ងពិត
្រ�កដដល់ណូេអ។ ណូេអរវល់!



មនុស្ស្របែហល�េសើច
ចំអកេ�េពលណូេអ
ពន្យល់ពីមូលេហតុែដល
�ត់េធ� �ទូកធំ។

ណូេអ�នបន��ងសង់។
�ត់ក៏បន� ្រ�ប់មនុស្ស
អំពី្រពះ។ �� ននរ��� ក់
�� ប់េទ។



ណូេអ�នជំេនឿ�៉ង�� ំង។
�ត់េជឿេលើ្រពះេ�ះបីេភ��ង
មិនែដល�� ក់ពីមុនក៏េ�យ។
មិនយូរប៉ុ�� នទូកធំេ�ះ�ន
េ្រត�មរចួ�េ្រសចេដើម្បីផ� �កនូវ
េ្រគ�ងផ�ត់ផ�ង់។



ឥឡ� វេនះសត��នមកដល់េហើយ។ ្រពះ��� ស់�ន�ំមក
នូវ្របេភទសត�ចំនួន្រ�ំពីរ្របេភទពីរ្របេភទេទៀត។ បក្សីធំ

និងតូចសត�តូចនិងខ�ស់�នេធ� �ដំេណើរេ�ទូកធំ។



្របែហល�មនុស្សែ្រសកេជរ្រប�ថណូេអ
េ�េពល�ត់ផ� �កសត�។
ពួកេគមិន�នឈប់េធ� ��ប្រពះ
េទ។ ពួកេគមិន�នសំុចូល
ក� �ងទូកធំេ�ះេទ។



ទីបំផុតសត�និង
បក្សី�ងំអស់�ន
ស� ិតេ�េលើេ�ះ។
"ចូលមកក� �ងទូកធំ"
្រពះ�នអេ�� ើញណូេអ។
"អ�កនិង្រគ��ររបស់អ�ក" 
ណូេអ្របពន�កូន្រប �សប�ីក់
និង្របពន�របស់េគ�នចូលក� �ង
ទូកធំ។ ប�� ប់មក្រពះ�នបិទ�� រ!



ប�� ប់មកេភ��ង�នមកដល់។
េភ��ងដ៏ធំមួយ�ន្រគបដណ� ប់េលើែផន
ដីអស់រយៈេពលែសសិបៃថ�និងយប់។



ទឹកជំនន់�នជន់លិចទី្រក �ងនិងភូមិ។
េ�េពលេភ��ងឈប់សូម្បីែតភ� ំក៏េ�េ្រ�ម
ទឹកែដរ។
អ� �ៗ �ងំអស់ែដលដកដេង� ើមខ្យល់�ន�� ប់។



េ�េពលទឹកេឡើងទូកធំ�នអែណ�
តពីេលើ។ �្របែហល�ងងឹតេ�
�ងក� �ង្របែហល�រដិបរដុបេហើយ
្របែហល�គួរឱ្យ�� ច ប៉ុែន� ទូកធំ
�ន�រ�រណូេអពីទឹកជំនន់។



ប�� ប់ពីទឹកជំនន់្រ�ំែខ្រពះ�នប�� �ន
ខ្យល់ស� �ត។ យឺត ៗ ទូកធំ�នមកស្រ�ក
ខ�ស់េ�េលើភ� ំ��� �� ត។ ណូេអ�នេ��ង
ក� �ងែសសិបៃថ�េទៀតេ�េពលទឹក�� ក់ចុះ។



ណូេអ�នប�� �នសត�ែក�កនិង្រ�បមួយក�លេចញពី
បង� �ចេបើកទូក។ េ�យមិនែស� ងរកកែន�ង�� តស� �តេដើម្បី
ស្រ�កសត� ្រ�ប�ន្រតលប់មកណូេអវ �ញ។



មួយស�� ហ៍េ្រ�យមកណូ
េអ�នព��មម�ងេទៀត។
សត� ្រ�ប�ន្រតលប់មក
 វ �ញ�មួយនឹងស� ឹកអូលីវថ�ីេ�
ក� �ងចំពុះរបស់�។ េ�ស�� ហ៍
េ្រ�យណូេអ�នដឹង�ែផនដីស� �ត
េ�យ�រ្រ�បមិន្រតលប់មកវ �ញ។



្រពះ�ន្រ�ប់ណូេអ�ដល់េពល�កេចញពីទូកធំេហើយ។
�មួយ�� ណូេអនិង្រគ��ររបស់�ត់�ន
ដឹកសត��ងំេ�ះ។



ណូេអពិត��ន�រម�ណ៍ដឹងគុណែមន! 
�ត់�នសង់�សនៈ
មួយេហើយ�� យបង� ំ្រពះ
ែដល�នជួយសេ្រ�� ះ
�ត់និង្រគ��រ�ត់ពី
ទឹកជំនន់ដ៏�្រកក់។



្រពះ��� ស់�ន
្រប�ន�រសន�ដ៏
អ�� រ្យដល់ណូេអ។
្រទង់មិនប�� �នទឹក
ជំនន់មកជំនំុជ្រមះ
អំេពើ�បរបស់មនុស្សេទៀត
េឡើយ។

្រពះ�ន្រប�ន�ររ�
greatកដ៏អ�� រ្យអំពី�រ
សន�របស់្រទង់។
ឥន�នូគឺ�ស�� ៃន
�រសន�របស់្រពះ។



ណូេអនិង្រគ��ររបស់�ត់
�នរកេឃើញ�រ�ប់េផ�ើមថ�ី
ប�� ប់ពីទឹកជំនន់។



យូរ ៗ េ�កូនេ�របស់�ត់�នេធ� �
ឱ្យែផនដី�ងំមូលេឡើងវ �ញ។ ្រប�
�តិ�ងំអស់េ�េលើពិភពេ�ក
�នមកពីណូេអនិងកូន ៗ
របស់�ត់។



ណូេអនិងទឹកជំនន់ធំ

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស់្រពះគឺ្រពះគម� ីរ

្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង

េ�កុប្បត� ិ ៦-១០

"្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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