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�ស� ីឈរេ�េលើភ� ំែដល�នសេំលង
រ��នែភ�កេ្រក�ម្រកំរបស់�ង
សម� ឹងេមើលេ�
កែន�ងដ៏គួរឱ្យភ័យ
�� ច។ កូន្រប �ស
របស់�ងជិត
�� ប់េហើយ។ �� យ
គឺ�៉រ �េហើយ�ង
�នឈរេ�
ជិតកែន�ង
ែដល្រពះ េយស៊ូ វ្រត�វ�នេគ

�� ងនឹងេឈើ�� ង។



េតើេរឿង�ងំអស់េនះ
េកើតេឡើងេ�យរេបៀប
�? េតើ្រពះេយស៊ូ វ�ច
ប�� ប់ជីវ �តដ៏្រសស់
�� តែបបេនះ
�មរេបៀបដ៏
�្រកក់េនះេ�យ
រេបៀប�?



េតើ្រពះអនុ�� តឱ្យ្រពះ
�ជបុ្រ�្រទង់្រត�វេគ
�� ង�� ងេដើម្បីសុគត
េ�ទីេ�ះេ�យ
រេបៀប�? 
េតើ្រពះេយស៊ូ វ
�នេធ� �ខុស
អំព្ីរទង់��នរ�? 
េតើ្រពះប�ជ័យេទ?



េទ! ្រពះមិន�នប�ជ័យេទ។
្រពះេយស៊ូ វមិន�នេធ� �ខុស
េទ។ ្រពះេយស៊ូ វែតងែតដឹង�
្រទង់នឹង្រត�វស�� ប់េ�យ
មនសុ្ស�្រកក់។ សូម្បីែតេ�
េពលែដល្រពះេយស៊ូ វេ�
��រកក៏េ�យក៏បុរស
ចំ�ស់�� ក់េ�� ះ
សុី�� ន�ន្រ�ប់�៉េរៀ�
ទុក� ្រព�យនឹងេកើត�ន
េ��ងមុខ។



ពីរបីៃថ�មុន
្រពះេយស៊ូ វ្រត�វ
�នេគស�� ប់
�ស� �ី� ក�់នមក
េហើយ�កេ់្របង្រកអូប
េលើេជើងរបស់្រទង់។
ពួកសិស្ស�ន
ត� �ញែត�រ� "�ង
ខ� ះ�� យលុយ"។ ្រពះេយស៊ូ វ�ន
បន� �ល�៖ "�ងេធ� ��នល� េហើយ។"
�ងេធ� ��េដើម្បបី�� � ះសពខ� �"ំ �ក្យចែម�កអ� �!



ប�� ប់ពីេនះយូ�ស�� ក់ក� �ងចេំ�មសិស្ស
�ងំដប់ពីរ�ក់របស់្រពះេយស៊ូ វ
�នយល់្រពមក្បត់្រពះ
េយស៊ូ វេ�ពួក�យក
បូ��រ្យេ�យ
្រ�ក់ ៣០ ដុំ។



េ�ឯបុណ្យរ�លងរបស់ជន
�តិយូ�្រពះេយស៊ូ វ�ន
��រចុងេ្រ�យរបស្់រទង់
�មួយពួកសិស្សរបស់្រទង។់
�ត�់ន្រ�ប់ពួកេគនូវេរឿង
ដ៏អ�� រ្យអំពី្រពះនិង�រសន�
របស់្រទង់ចំេ�ះអ�ក
ែដល្រស�ញ់
្រទង់។



ប�� ប់មក្រពះេយស៊ូ វ�ន
្រប�ននំប័ុងនងិែពងមួយ
ឲ្យ ពួកេគែចក។ �ងំេនះគឺ
េដើម្បីរ�themកពួកេគ�របូ
�យនងិ្រពះេ�ហិតរបស់
្រពះេយស៊ូ វ្រត�វ�ន្រប�នឱ្យ
េដើម្បីអភ័យេ�សចំេ�ះ
អំេពើ�ប។



ប�� ប់មក្រពះេយស៊ូ វ�ន្រ�ប់មិត�របស់
្រទង់�្រទង់នឹង្រត�វេគក្បត់េហើយពួកេគនឹង
រត់េចញ។ េព្រត �ស�នទទូច� "ខ� � ំនឹងមិនរត់
េចញេទ។ ្រពះេយស៊ូ វ�នបន� �ល�" មុនេពល
�ន់រ�វអ�កនឹង
បដិេសធខ� � ំ
បីដង” ។



េ�យប់េ�ះ្រពះ
េយស៊ូ វ�ន�ងេ�
អធ�ិ� នេ�សួន
ច�រេកតេស�៉នី។
ពួកសិស្សែដលេ�
�មួយ្រទង់�ន
េដកលក់។ ្រពះេយស៊ូ
វ�នអធិ�� ន�
"ឱ្រពះវរបិ�ៃនទូល
បង� ំសូមឱ្យែពងេនះ
កន�ងផុតពីទូលបង� ំ
េ�ចុះ។"



�� មៗេ�ះហ� �ងមនុស្ស�នេដើរចូលេ�ក� �ង
សួនច�រែដលដឹក�េំ�យយូ�ស។ ្រពះេយស៊ូ វ
មិន�ន្រប�ំងេទបុ៉ែន� េព្រត �ស�ន
�ត់្រតេចៀកបុរស�� ក់។ េ�យេស� �ម
�� ត់្រពះេយស៊ូ វ�ន�� ប
្រតេចៀកបុរសេ�ះេហើយ
េ្រ�ស�ត់េ�យ�។
្រពះេយស៊ូ វដឹង��រ
�ប់ខ� �ន្រទង់គឺ�
ែផ�កមួយៃន្រពះ
ហទ័យរបស់្រពះ។



ហ� �ងមនុស្ស�ន�ំ្រពះេយស៊ូ វេ�ផ�ះរបស់
សេម�ចសង្ឃ។ េ�ទីេ�ះេមដឹក�ំជន�តិយូ
��ននិ�យ�្រពះ
េយស៊ូ វគួរែត�� ប់។
េ�ែក្បរេ�ះេព្រត �ស
ឈរែក្បរេភ� ើងរបស់
អ�កបេ្រមើ
េហើយេមើល។



បីដងមនសុ្សសម�ងឹេមើលេព្រត �សេហើយនិ�យ
� "អ�កេ��មួយ្រពះេយស៊ូ វ!" េព្រត �ស
បដិេសធបីដងដូច
្រពះេយស៊ូ វ�ន
បន� �ល��ត់ចង។់
េព្រត �សែថម�ងំ
េជរនិងស្បថ
េទៀត។



េ�េពលេ�ះ
�ន់រ�វ�នបន� ឺេឡើង។
�ដូច�សំេឡងរបស្់រពះ
ចំេ�ះេព្រត �ស។ េ�យចង�ំ
�ក្យរបស់្រពះេយស៊ូ វេព្រត �
ស�នយំ�៉ងជូរចត។់



យូ�សក៏សុំេ�សែដរ �តដ់ឹង�្រពះ
េយស៊ូ វមិន�នេ�សពីអំេពើ�ប
ឬឧ្រកិដ�កម��មួយេឡើយ។
យូ�ស�នយក្រ�ក់
៣០ ដុំមកវ �ញបុ៉ែន� បូ�
�រ្យមិនយកេទ។



យូ�ស�នេ�ះលយុ
េ�ះេ�លេហើយេចញ
េ�ចងកស�� ប់ខ� �ន។



ពួកបូ��រ្យ�ំ្រពះេយស៊ូ វេ�
ជួបេ�កពី�ត់�អភិ�លរ� ូ
ម។ ពី�ត់�ននិ�យ� "ខ� � ំ
មិន�នរកេឃើញកំហុសចំេ�ះ
បុរសេនះេទ"។ បុ៉ែន�
ហ� �ងមនសុ្សេ�ែត
ែ្រសក� "�� ង្រទង់េ�! 

�� ង្រទង់េ�!"



ទីបំផុតពី�ត់�នចុះចូលេហើយ
�ន�ត់េ�ស្រពះេយស៊ូ វ ឲ្យ សុគត
េ�េលើេឈើ�� ង។ ពួក��ន�ន
�ល្់រពះេយស៊ូ វេ�� ះទឹក�ត់�ក់
មុខ្រទង់េហើយ�យ្រទង់។ ពួកេគ
�នេធ� �មកុដដ៏េ�រេ�ែដល�ន
ប�� ែវងមុត្រស�ចេហើយសង�ត់�េ�
េលើក�លរបស់្រទង់។
ប�� ប់មកពួកេគ
�ន�� ង្រទង់
េ�នឹងេឈើ
�� ងេឈើេដើម្បី�� ប់។



្រពះេយស៊ូ វែតងែតដឹង�្រទង់នងឹ�� ប់�មវ �ធី
េ�ះ។ ្រទង់ក៏ដឹងែដរ��រសុគតរបស់្រទង់នឹង
�ំមកនូវ�រអភ័យេ�សដល់មនុស្ស�ន�ប
ែដល�នេជឿទុកចិត�េលើ្រទង។់
ឧ្រកិដ�ជនពីរ�ក់្រត�វ
�នេគ�� ងេ�ែក្បរ្រពះ
េយស៊ូ វ។ មនសុ្ស�� ក់�ន
េជឿេលើ្រពះេយស៊ូ វេហើយ
�នេ��នសួគ៌។
េផ្សងេទៀត
មិន�ន។



ប�� ប់ពីរងទុក��េ្រចើនេ�៉ង
្រពះេយស៊ូ វ�នបន� �ល�
"ចប់េហើយ" េហើយ�ន
�� ប់។ �រ�ររបស់
�ត់្រត�វ�នប��
ប់។ មិត�ភក� ិ
�នប�� � ះ ្រទង់េ�ក� �ង

ផ� �រឯកជន។



ប�� ប់មក��នរ��ុូំង
�នផ��� ប់និង
�មផ� �រ។ ឥឡ� វេនះ
�� ននរ��� ក់
�ចចូលឬេចញ
�នេទ។



្របសិនេបើេនះ��រប�� ប់ៃន
េរឿងេនះេតើ�គួរឱ្យេ�ក
�� យ�៉ង�។
បុ៉ែន� ្រពះ�នេធ� �អ� �
ែដលអ�� រ្យ។
្រពះេយស៊ូ វមនិ
�� ប់េទ!



េ�្រពឹក្រពលឹមៃនៃថ�ដំបូងៃន
ស�� ហ៍សិស្សខ� ះរបស់្រពះ
េយស៊ូ វ�នរកេឃើញថ�
ែដលរេមៀលេចញពី
ផ� �រ។ េ�េពលពួក
េគេមើលេ�
�ងក� �ង្រពះ

េយស៊ូ វែលងេ�ទេី�ះ
េទៀតេហើយ។



�ស� ី�� ក�់ន�� ក់េ�យំេ�ែក្បរផ� �រ។
្រពះេយស៊ូ វ�នេលចមករក�ង! 
�ង្រប�ប់្រតលប់មក វ �ញ
េ�យរ �ក�យេដើម្ប្ីរ�ប់
សិស្សដៃទេទៀត។ "្រពះេយស៊ូ
វ�នជីវ �តេហើយ! ្រពះ

េយស៊ូ វ�ន្រតលប់
មកវ �ញពី�រ�� ប់!"



មិនយូរបុ៉�� ន្រពះេយស៊ូ វ�ន�ងមករក
ពួកសិស្សេហើយប�� ញពួកេគនូវ្រពះហស�

ែដល�ន�� មែដកេ�លរបស់្រទង។់ ��
�រពិត។ ្រពះេយស៊ូ វ�នជីវ �តរស់េឡើងវ �ញ! 
្រទង់�នអភ័យេ�សឱ្យេព្រត �សចំេ�ះ�រ

បដិេសធ្រទង់េហើយ ង់ឱ្យ្រ�ប់មនុស្ស្រគប់��
អំពី្រទង់។ ប�� ប់មក្រទង�់ន្រតលប់េ�

�� នសួគ៌វ �ញែដល្រទង់�ន�ងមកពី�។



បុណ្យអុីេស� ើរដំបូង

េរឿងមួយពី្រពះបន� �លរបស់្រពះគឺ្រពះគម� ីរ

្រត�វ�នរកេឃើញេ�ក� �ង

�៉�យ ២៦-២៨ លូ� ២២-២៤
យ៉ូ �ន ១៣-២១

"្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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