
កំេណើតរបស់្រពះ
េយស៊ូ វ

្រពះគម� ីរស្រ�ប់កុ�រ
អំេ�យ



និពន�េ�យ៖ Edward Hughes

គូររបូេ�យ៖ M. Maillot
Alastair Paterson

ស្រមបស្រម�លេ�យ៖ E. Frischbutter; Sarah S.

បកែ្របេ�យ៖ www.christian-translation.com

ផលិតេ�យ៖ Bible for Children
www.M1914.org

©2022 Bible for Children, Inc.
��� ប័ណ� ៖ អ�ក�នសិទ�ិថតចម�ងឬេ�ះពុម�េរឿងេនះដ�ប

�អ�ចម�ងឬេ�ះពុម�េរឿងកមិនលក់�។



�ំងពីយូរ�រ�ស់មកេហើយ្រពះ
��� ស់�នប�� �នេទវ��
្រពីែយល៉េ�ឱ្យ�រ �វ �យេក�ង
ជន�តិជ��ហ� ដ៏ែផ�មែល� ម
�� កេ់�� ះ�៉រ �។ �ត់

�ន្រ�ប់
�ង�



"អ�កនឹង�នកូន្រប �សេហើយេ�
េ�� ះរបស់�ត់�េយស៊ូ ។
�ត់នឹង្រត�វ�នេគេ��
�្រពះ�ជបុ្រ�ៃន្រពះដ៏
ខ�ង់ខ�ស់បំផុត។ �ត់

នឹងេ�យ
�ជ្យ�េរៀង

រហូត"។



"េតើេនះ�ច�៉ងេម៉ចេ�?" 
េក�ង្រសី�� ក់េផ�ើល�នសួរ។
"ខ� � ំមិន�នេ��មួយបុរស
��� ក់េទ" េទវ��ន
្រ�ប់�៉រ ��កូន
េ�ះនឹងមកពីព្
រះ។ នឹងមិន�ន
fatherពុក�
មនសុ្សេទ។



ប�� ប់មកេទវ��ន្រ�ប់�៉រ ��
បងប� �នជីដូនមួយរបស់�ងេអលី�
បិតកំពុង�នកូនក� �ង
វ �យចំ�ស់របស់�ង។
េនះក៏�អព� �តេហតុ
ែដរ។ មិនយូរបុ៉�� ន
�៉ រ ��នេ�ជួប
េអលី�បិត។
ពួកេគសរេសើរ្រពះ
�មួយ�� ។



�៉រ ��ន�� ប់�ក្យេរៀប
�រ�មួយបុរស�� ក់
េ�� ះយ៉ូ ែសប។ យ៉ូ ែសប
�ន�រេ�ក�� យ
េ�េពលែដល
�តដ់ឹង��៉ រ �
កំពុងពរេ�ះ។
�ត់គិត�បុរសេផ្សង
េទៀតគឺ�fatherពុក។



េ�ក� �ងសុបិនមួយេទវ�របស់
្រពះ�ន្រ�ប់យ៉ូ ែសប�េក�ង
េនះគឺ�្រពះ�ជបុ្រ�របស់្រពះ។
យ៉ូ ែសប្រត�វជួយ�៉�េមើលែថ
រក�្រពះេយស៊ូ វ។



យ៉ូ ែសប�នទុកចិត�និងេ�រព�ម្រពះ។
�ត់ក៏េ�រពច�ប់្របេទសរបស់�ត់ែដរ។
េ�យ�រែតច�ប់ថ�ី
មួយ�ត់និង
�៉រ ��ន�ក

េចញេ�
្រស �កេបេថ�ហិមេដើម្បបីង់ពន� របស់ពួកេគ។



�៉រ ��នេ្រត�មខ� �ន
េដើម្បី�នកូន។ បុ៉ែន�
យ៉ូ ែសបមិន�ចរក
បន�ប់េ�កែន�ង
��នេទ។ ផ�ះ
សំ�ក់�ងំ

អស់�ន
េពញ។



ទីបំផុតយ៉ូ ែសប�នរកេឃើញេ្រ�លមួយ។ េ�
ទីេ�ះ�រក្រពះេយស៊ូ វ�ន្របសូតមក។ �� យ
របស់�ត់�ន�ក់�ត់េ�
ក� �ងស� �កែដល
�កែន�ង
�ក់ចំណី
សត�។



េ�ែក្បរេ�ះអ�កគ�� ល�ន�រ�រហ� �ងេចៀម
ែដលកំពុងេដករបស់ពួកេគ។
េទវ�របស់្រពះ�នេលចមក

េហើយ្រ�ប់
ពួកេគពីដំណឹង
ដ៏អ�� រ្យ។



"�នអ�កេកើតេ�ៃថ�េនះេ�ទី្រក �ង�វ �ឌ�្រពះ
អង�សេ្រ�� ះែដល�្រពះ្រគីស� �្រពះ
អ�� ស់អ�កនឹងេឃើញ�រកកំពុង

េដកេ�ក� �ង
ស� �កសត�"។



�� មៗេ�ះ�នេទវ�ភ� ឺ�េ្រចើនេទៀត�ន
េលចមកេ�យសរេសើរតេម� ើង្រពះ

េហើយនិ�យ� ...



... “សូមេលើកតេម� ើងសិរ �រុងេរឿងរបស់្រពះ
េ��� នសួគ៌ដ៏ខ�ង់ខ�សបំ់ផុត

និងេ�េលើែផនដីសូម

�នបំណង
ល� ចំេ�ះ
មនសុ្ស”។



អ�កគ�� ល្រប�ប់េ�េ្រ�ល។ ប�� ប់ពីេឃើញ
�រកពួកេគ្រ�ប់្រគប់�� �ពួកេគ�នជួប

នូវអ� �ែដលពួកេទវ��ននិ�យអំពី្រពះ
េយស៊ូ វ។



ែសសិបៃថ�េ្រ�យមកយ៉ូ ែសប
និង�៉��ន�ំ្រពះេយស៊ូ វេ�
្រពះវ ��របរ �សុទ�េ�្រក �ង
េយរ�ូឡិម។ េ�ទី
េ�ះបុរស�� ក់េ�� ះ
សុី�� ន�នសរេសើរ
ដំេកើង្រពះចំេ�ះ
�រករ �ឯ��
�ស់ែដល�អ�ក
បេ្រមើរបស់្រពះ
អ�� ស់�� ក់េទៀត
�នអរ្រពះគុណ។



អ�ក�ងំពីរ�នដឹង�្រពះ
េយស៊ូ វគឺ�្រពះ�ជបុ្រ�របស់
្រពះ�្រពះអង�សេ្រ�� ះ
ែដល�នសន�។ យ៉ូ
ែសប�នបូ�សត�
�� បពីរក�ល។



េនះគឺ��រផ�ល់ជូនច�ប់
របស់្រពះែដលនិ�យ�
ជន្រកី្រកគួរ�ំយក
មកេ�េពលពួក
េគ�� យ�រកេទើប
នឹងេកើតដល់្រពះ
អ�� ស់។



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

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



េស� ចេហរ�ដូ�ន heard 
អំពបុីរស�ន្រ��� ។
េ�យ�នប�� �ត់
�នសុំឱ្យពួកេគ្រ�ប់
�ត់េ�េពលពួកេគរក
េឃើញ្រពះេយស៊ូ វ។ េហរ�ឌូ
�ននិ�យ� "ខ� � ំក៏ចង់
�� យបង�្ំរទង់ែដរ"។ បុ៉ែន�
�ត�់ន
និ�យ
កុហក។ េហរ�ឌូចង់ស�� ប់

្រពះេយស៊ូ វ។



���នដឹក�បុំរសៃវ�� តេ�ផ�ះពិត្រ�កដ
ែដល�៉រ �និងយ៉ូ ែសបរស់េ��មួយកុ�រ

តូច។ លុតជង�ង់�� យបង� ំ
អ�កដំេណើរ�ន្រប�ន
អំេ�យដ៏សម្ប� រែបបដល់

្រពះេយស៊ូ វនូវ�ស
និងទឹកអប់។



្រពះ�ន្រព�នបុរស
�ន្រ��� ឱ្យ្រតលប់មក
ផ�ះវ �ញេ�យស�� ត់។
េហរ�ឌូខឹង�៉ង�� ងំ។



េ�យេប��� �នងឹបំ�� ញ
្រពះេយស៊ូ វអ�ក្រគប់្រគង
�្រកក់�នស�� ប់�រក
�ងំអស់េ�េបេថ�ហិម។



បុ៉ែន� េហរ�ឌូមិន�ចេធ� �
�បបុ្រតរបស់្រពះ�នេទ! 
្រព�នេ�ក� �ងសុបិនយ៉ូ
ែសប�ន�ំ�៉រ �និង
្រពះេយស៊ូ វេ�កែន�ង
�នសុវត� ិ�ពេ�
េអហ្ស� ីប។



េ�េពលេហរ�ឌូ�� ប់
យ៉ូ ែសប�ន�ំ�៉
េរៀនិង្រពះេយស៊ូ វ្រត
ឡប់មកពី

េអសុីបវ �ញ។
ពួកេគរស់េ�ក� �ងទី្រក �ងតូច
មួយៃន��ែ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�� រ្យរបស់េយើង
ែដល�នបេង� ើតេយើងេហើយែដលចង់េ�យអ�ក�� ល់

្រទង់។

្រពះដឹង�េយើង�នេធ� �អំេពើ�្រកក់ែដល្រទង់េ��
�ប។ �រ�ក់ទណ� កម�ចំេ�ះអំេពើ�បគឺេសចក� ី

�� ប់ប៉ុែន� ្រពះ្រស�ញ់អ�ក�� ំង�ស់្រទង់�នប�� �ន
្រពះ�ជបុ្រ�ែតមួយរបស់្រទង់គឺ្រពះេយសូ៊វមកសុគត
េ�េលើេឈើ�� ងេហើយ្រត�វទទួលេ�សចំេ�ះអំេពើ�ប
របស់អ�ក។ ប�� ប់មក្រពះេយសូ៊វ�ន�ន្រពះជន� រស់

េឡើងវ �ញេហើយ្រតឡប់េ�ផ�ះវ �ញេ��� នសួគ៌! 
្របសិនេបើអ�កេជឿេលើ្រពះេយសូ៊វេហើយសំុឱ្យ្រទង់អត់

េ�ស�បរបស់អ�កេ�ះ្រទង់នឹងេធ� �! ្រទង់នឹង�ង
មកេហើយរស់េ�ក� �ងអ�កឥឡ� វេនះេហើយអ�កនឹងរស់

េ��មួយ្រទង់�េរៀងរហូត។



្របសិនេបើអ�កេជឿ�េនះ��រពិតសូមនិ�យេ�
�ន់្រពះ៖

សូមេ�រព្រពះេយសូ៊វខ� � ំេជឿ�អ�កគឺ�្រពះេហើយ�ន
�� យ�បុរស�� ក់ែដល្រត�វ�� ប់ជំនួសអំេពើ�បខ� � ំ

េហើយឥឡ� វេនះអ�ករស់េឡើងវ �ញ។ សូមចូលមកក� �ងជីវ �ត
ខ� � ំេហើយអត់េ�ស�បខ� � ំេដើម្បីឱ្យខ� ��ំច�នជីវ �តថ�ី
ឥឡ� វេនះេហើយៃថ��មួយនឹងេ��មួយអ�ក�េរៀងរ
ហូត។ ជួយខ� � ំឱ្យ�� ប់ប�� ប់អ�កេហើយរស់េ�េដើម្បីអ�ក

�កូនរបស់អ�ក។ �ែម៉ន។

�ន្រពះគម� ីរេហើយនិ�យ�មួយ្រពះ�េរៀង�ល់ៃថ�! 
យូ៉�ន ៣:១៦
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