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សត្់រតា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
កូរនិថូះ

សារ អនត់គ់ រះ៉
េមឿង កូរនិថូះ ផះ រុាងំហាវ វគ័ ប៉ូល ែព ឃឺ េមឿង តសី ខាក់

ឡាក់ ទី ប៉ាសុន េអៀង ៃអ្វ ឃឺ ែអ៊ ៦០០.០០០ ដូវ។ េមឿងអា ទី
ចារ ពូ កត់ កាប៉ំាន់ េពៀរ ចារ។ ទី កាប៉ំាន់ េអៀង ប៉ាទុក រ៉ាស អំ
ប៉ាស ម៉ុ ត ឡាច់ អូ លន ដារ។់ ប៉ាសុន សល់ ឡឹង ទងតិគ័ េកះ
ទុច ពូ។ កាណុង េមឿង កូរនិថូះ ទី ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ៃអ្វ
ឡុកឡាយ គួប េសាប។ េមឿងអា េលៅ ែលងផា អូដាគ ់មួត
ៃអ្វ ពឹង េមឿងកា ្របគ៉័ លូកាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ អូ
្រតគ់តង លូ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ពូកា េសឿប ៉្រ◌ះ័ គុន សុ
នសាត េពឿ សុនសាត ែអ៊ តាងៗ ឡឹង គួប េសាប េដល។ សុន
សាត ្រកកិឡាក់ េហៀន េអៀងអ្លុ ហ្លង់កាខាក់អនែ់ឌ ៃចខាក់សា ំ
យុាងំ មួត បក់ហ្យាងំសាឡាច់ រះ៉សារឡាក់អ្លុ កាប រគ៉់ ប៉ានរឹ ពឹរ
កាង ខង អនែ់ឌឃតឹផាចងឹ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ចងឹ អ្លុ តង័
ឡាេកា េទៅញនកា ពុតហ្យាងំសាឡាច់អ្លុ ឃតឹ មះ៉ ពូ។ ហះកា
មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ សួន េអៀងឃឺ មួតតាបាយ
កាសត់ លូ មួត បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ (បរ៉ ់ៃហ ១:២៦-២៨)។
វគ័ប៉ូល រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ ទុញ េម៉ាញ

សាណាំទងតិគ័ ផះ រុាងំវាង៉ សាណាំ៥០-៥២ គ.ស. (បរ៉ ់ៃហ
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ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)១៨:១-៨)។ េកះេណាះ វគ័
ប៉ូល ឡាច់ ឡឹង េមឿង កូរនិថូះ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ។ ផះ
េណាះ ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ អាប៉ូ ឡូះ
ែអ៊ េសឿ យសី៊ូ េដល ែអ៊ អ្លុ កាប រគ៉់ ប៉ានឹរ ពឹរ កាង ែអ៊ កា រះ៉
សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង េមឿង េអេភសូ លូ ពឹង េមឿង កូរនិ
ថូះ េដល (បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ) ១៨:២៤-
២៨)។ ផះ វគ័ ប៉ូល ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ ែអ៊ ្រចាគ់ សត់
្រតា េម៉ាញ អន់ កា មួត េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ េភឿ
អន់តគ់ ប៉ាេតា អន់ែឌ (បរ៉ ់ ៃហ ៥:៩) ហះកា សត់្រតា េណាះ
អូ ទី េកះ។ អន់តីគ ឡឹង េណាះ មួត េសឿ យីស៊ូ កា ក្លះ គួប
េសាប េកតី ៃប៉ង ប៉ា្វ ន់ ្រកុ ំបក់ អន់ដា ពួយ អាប៉ូ ឡូះ បក់ អន់
ដា ពួយ វគ័ ប៉ូល បក់ អន់ដាណាវ ្គ ពួយ វគ័ េព្រតះុ (បរ៉ ់ ៃហ
១:១១-១២)។ ទី ពូឡា រំះ៉កា វគ័ប៉ូលឡឹងសារ ពូក្លះ គួប េសាប
េណាះ។ វគ័ ប៉ូល កា េ្របុី ធមី៉ូ េថ ឡាក់ ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ ែអ៊
េ្របុី ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា មួត េសឿ យី
ស៊ូ ៃអ្វ ពឹង ចារ េណាះ (បរ៉ ់ៃហ ៤:១៧)។ ពូ កា ្រចាគ់សត្់រតា
អំបញ៉់ លូ វគ័ ប៉ូល តាងៗ ឡឹង គួប ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ធមី៉ូ េថ (បរ៉ ់ៃហ
៧:១)។ ពឹងសាណាំ៥៣-៥៥ គ.ស. វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត្់រតា
អា េភឿ េតលី ឡឹងសារ ពូ អំបញ៉់ ទេិណា ័ះ ឡាក់ ពូ េអី ផា សត់
្រតា ទី េម៉ាញ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង កូរនិថូះ។
អនត់គី ឡឹង េណាះ វគ័ប៉ូលឡាប៉ំាគ់ េមឿង កូរនិថូះ េម៉ាញទង

ណាវ ្គ ហះកា ែអ៊ បប៉័ មួត េសឿ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ បក់
អនដ់ា ៃអ្វ កា ប៉ាណា ំគួប ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ (បរ៉ ់
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ៃហ២ កូរនិថូះ ២:១)។ ទលឹ នេីណា ័ះ វគ័ ប៉ូលកា ្រចាគ់សត្់រតា
េម៉ាញហា្ល ណាវ ្គកាប បុាងំអាលកា អនែ់ឌ កាខាក់ (បរ៉ ់ៃហ ២
កូរនិថូះ២:៣-៤) ហះកាសត្់រតា េណាះ អូ ទី េកះ េដល។ េកះ
េណាះ ែអ៊ េ្របុី ទតុីះឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ ែអ៊ឡា ំឡិង េលៀន
ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ េភឿ តង័ ពូ កាប៉ាច់ ែអ៊ េទៅឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
្រតូអះ។ ផះ រុាងំវាង៉ សាណាំ៥៦ េលី កា ៥៧ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង
េមឿង ្រតូអះ េណាះ ទតុីះកាសតឹ ឡឹង េមឿង កូរនិថូះ ទបឹ ទីសារ
ដាគ់ តាងៗ ឡឹង មួត េសឿ យសី៊ូ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំរះ៉ កា វគ័
ប៉ូល។ វគ័ ប៉ូល េហាក រគ៉់ កា ្រចាគ់ សត្់រតា េម៉ាញហា្ល ណាវ ្គ
ឃឺសត្់រតា ទី េពៀរ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង កូរនិថូះ។
សារសាខំាន់ៗ
កាណុងសត្់រតា ទី េម៉ាញអា វគ័ ប៉ូល តង័តាតសុ់និសារ អន់

េទៀគៗកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ ែអ៊ អន់
តគ់ ប៉ាេតា កា ពូ អន់ ៃអ្វ េកាប ដាគ់ៗ អន់ ឃឺ លូ ឡាេកាឡាក់
គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង សារ ប៉ាកះ ្រកុំ កាណុង ្រកុំ េហៀន សារ
ប ៉្រ◌ះ័។ ែអ៊ កា រះ៉ ផា សារ េសឿ េសឿ យីស៊ូ អូ េអង កា
សារចាែ្រជប ឃតឹ គុន ប៉ាណូស អុះ លូ អូ ្រតគ់ ញន កា
ប៉ានឹរ ពឹរ កាង អ្លុ កាប េកង ខាក់ េដល។ សារ េសឿ អា
េកតីឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាគ់តាតារ ពុត
េពៀក ប៉ាណូស លូ ប៉ាណា ំប៉ាណូស អន់ ម៉ុ ត អនឌូ់ លូ យី
ស៊ូ ្រគះិឡាក់ េតា័ លូ រុសី សតឹ។ (១:១០-៤:២១)

វគ័ ប៉ូល កាប បុាងំអាល មួត េសឿ យីស៊ូ ឡាក់ ្រប៉គ័ យច លូ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ កាណុង មួត េសឿ យសី៊ូ ទី បក់ អនដ់ា ភង
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គួប េសាប បក់ អនដ់ា ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ឡាឡិ
គ័ឡាឡាគ។័ (៥:១-៦:២០)

វគ័ ប៉ូល េតលីសារ ពូ អំបញ៉់ ឡឹង ឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប បក់ ទី
ខាបខួ់ លូ បក់ ៃអ្វ េផាង។ សារអា េកតី ពឹះ ញន កា បក់
អនដ់ា បង៉ឺាយឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស ឃឺ ពូ អូ អន់ មួត
កាម៉ាក័ មួត អង់កាន់ ទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់ អុះ។ (៧:១-៤០)

វគ័ ប៉ូល េតលី សារ ពូ អំបញ៉់ ឡឹង សារ សាសាណាឡាក់
ពូ ៃសន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េកះ។ សារ អា េកតី ឡាច់ ឡឹង
មួត េសឿ យីស៊ូ បក់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ មួត បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
េទៀគ។ រុាងំហាវ េណាះ បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគ ពូ ឌុ អ្យ
ក់សាសាណាឡាក់ ពូ ៃសន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េកះៗ។ នី
ចម័ មួត េសឿយសី៊ូ ខនឹសា េដលបសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ ? (៨:១-១១:១)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ដាគ់ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័។ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង ឡាេបៀប មួត េសឿ យីស៊ូ ្រតគ់ ្រប៉
គ័ ពួយ ផះ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ លូ ឡាេបៀប ្រប៉គ័ ពួយ សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ។ី បក់ េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ្រគបឹសារញនកា
ពុត បុចិ ៃច េភឿ តង័ គួប េសាប អន់ េកតី ដាគ។់ (១១:២-
១៤:៤០)

វគ័ប៉ូល រះ៉សារ ប៉ាណូសេតា័េកះ ចងឹ រុសីសតឹណាវ ្គ។ តាម
សារ អ្លុ ហ្លង់ ហ្យាងំ សាឡាច់ គុន សុនសាត ្រកកិ អន់ែឌ
ឃតឹ ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ សាខំាន់ ហ៊្លត ពូ អូ េសឿ អុះ ផា
ឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េតា័ េកះ អ្លុ រ ុសី សតឹណាវ ្គ។ វគ័
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ប៉ូល កា រះ៉ ប៉ាឡាក់ ផាឡាេកា បុាងំៃឡ ពិន ចងឹ រុសី សតឹ
ណាវ ្គញនកាឡាេកាយសី៊ូ រ ុសី សតឹ េកះ។ (១៥:១-៥៦)

វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ ឡិង េលៀនសារ៉ំាប់ មួត ថុក ញ៉ាក លូ អនត់គ់
ប៉ាេតា ពូ ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ (១៦:១-២៤)

១អាញ់ សចិ ប៉ូល ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ
្រគះិ អាញ់ លូ មុី សូសាេតន ២ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាអន់កា
្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រប៉
គ័ អន់ អន់ដសី ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ កា
េរុសី អ្យក់ អន់ដសី ្រប៉គ័ ប៉ាសុន ែអ៊ អន់ឌូ លូ មួត បក់ ៃអ្វ ្រគបឹ
ចារឡាក់ មន៉់ េអី យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា អនែ់ឌ លូ ពឹ តាងំ
ឡា ពិន េដល។ ៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ
្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកាអនដ់សី លូ អន់សារសាណុ
កសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារ វគ័ ប៉ូល េហាកកាប ៉្រ◌ះ័
៤អាញ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយី ខង ែអ៊ ដាគ់ ពុត កា

អន់ដសី ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ ៥ឃឺ ែអ៊ អន់ សារ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ
កា អន់ដសី ញន កា យីស៊ូ ែអ៊ អន់ អន់ដសី ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង
លូ អ្លុ ហ្លង់ េអៀងសារ។ ៦សារប ៉្រ◌ះ័ អន់អា ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី
អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ រះ៉ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ អា ្រតគ់ តាទចឹ។ ៧ខអា
ហង បះ ផះ អន់ដសី ៃអ្វ ក្យាគ់ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន
ពឹះ ទលឹ អនដ់សី អូ ទី ខ្វះ សារ អ្លុ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ តាងៗ ឡឹង
គួប េសាប េណាះ អុះ។ ៨យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ចងឹ
្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ដាម័ អត់ េលយី ទលឹ ឡុច អនដ់សី អូ ទី ថូត
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ញ៉ា អុះ ប៉ាគ់ ដារ ់ ែអ៊ ជរឹ េទៀ។ ៩ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទី ពុត ដាគ់
្រតង់ ែអ៊ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ គួប លូ គន ែអ៊ ឃឺ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន។
សារតាប៉ុញតាប៉ាក់កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
១០អឺ អុះ មុ ីកញិេអៀអាអាញ់បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សី

ញន អំរ៉ាញ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន់ដសី ្រតគ់ ែរវ
ពុត លូ គួប េសាប ែជអន់ ក្លះកា្ល យ គួប េសាប ្រតគ់អន់ ទី ពុត
ឃតឹ ដងឹ េម៉ាញ។ ១១អឺ អុះ មុ ីអាញ់កាតាងំ ឡឹង គួប ខ្លូ េអ រះ៉
កា អាញ់ ផា កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ទីសារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់
លូ គួប េសាប។ ១២កាឡំាងំ អនដ់សី បក់ អនដ់ាកាបផា «អាញ់
សះឹ ប៉ូល» បក់ អន់ដា ផា «អាញ់សះឹ អាប៉ូ ឡូះ» បក់ អន់ដា ផា
«អាញ់ សះឹ េព្រតះុ» បក់ អន់ដា ផា «អាញ់ សះឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគះិ»។
១៣ញ៉ាយសី៊ូ ្រគះិ ែជកឡាេកា ែអ៊ េអៀងចាែនក ប ? ញ៉ា ប៉ូល
ប ពូ បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ ប៉ាតាង អនដ់សី ? ញ៉ា អនដ់សី ហុំ េទៀក
អន់ េកះ ប៉ាសុន ប៉ូល ប ? ១៤អាញ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័ខងអាញ់ អូ ទី បុាងំហុំ បក់ េពឿ អុះ កាណុងកាឡំាងំ អន់
ដសី េណាះ អាញ់ បុាងំហុំ ដងឹ កា ្រគសិាប៉ុ ះ លូ ៃកយុះ េណាះ
ហង។ ១៥ខអាហង បះ អូ ទី េពឿ ផាអាញ់ បុាងំហុំ ែអ៊ អន់ េកះ
ប៉ាសុន អាញ់ អុះ។ ១៦អាញ់ កា បុាងំហុំ កាឡំាងំ ហី សាេទផា
ណះ េដល ហះកាកាយ ឡឹង េណាះណាវ ្គអាញ់ អូ អ្លុ អនត់គ់
កា អាញ់ បុាងំហុំ ពូ អន់េទៀគណាវ ្គ អុះ។ ១៧យីស៊ូ ្រគះិ អូ េ្របុី
អាញ់ឡាបុំាងំហុំ ពូ អុះ ឃឺែអ៊ េ្របុីអាញ់ចាក រះ៉សារដាគ់ឡឹង
ែអ។៊ ហះកា អូ ្រតគ់ រះ៉ ញនកា ប៉ានរឹ ពឹរ កាងហ្យាងំសាឡាច់
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អាញ់ េទៅ អុះ អ្ូយគ ៃផគសារយសី៊ូ ្រគះិ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកតី អូ
ទីខា។
សារអរ៉ំាញអញឺ លូសារហ្យាងំសាឡាច់មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
១៨ មួត បក់ ្រតគ់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ អនែ់ឌ ផាសារយសី៊ូ ្រគះិ

េតា័ពឹងអ៊្លង គងឹឃឺសារ មួតអន្់រទយុ ហះកាកាប៉ាច់ ពិនឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ផះ តង័ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច ឃឺ ពិនផាសារអរ៉ំាញ
អញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ១៩ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«អាញ់ចងឹថាឡំាយសារហ្យាងំសាឡាច់ អនែ់ឌ េណាះ

លូចងឹ ្របគ៉័ អន់សារអនែ់ឌអ្លុ ហ្លង់ េណាះអន់ហ្៊យង េហ្យ ី
ត ទិ េដល»*។

២០ ទលឹ នីេណា ័ះ មួត បក់ ហ្យាងំ សាឡាច ់មួត ៃណឃូ បុាងំ
េហៀនចាបាប ់លូ មួត បក់កាបចាេជៀកឡាេលៀក ពឹង អង់កក់
េតះ អា អន់ែឌ ្រប៉គ័ ញ៉ា កា អូ េកតី អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
្របគ៉័ អន់ កា ពុតសាឡាច់សាឡាង មះ៉ ប៉ាណូស េកតី ង៉ល់ អន់
្រទយុ។២១ញនកាប ៉្រ◌ះ័ហ្យាងំសាឡាច់បះ ែអ៊ ្របគ៉័អន់ ប៉ាណូ
ស អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ញនសារហ្យាងំសាឡាច់ ពូ េទៅ អុះ ខ
អាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត តង័ ទិ មួត បក់ េសឿ ែអ៊
ញន កាសារញនឹ រះ៉ ឡាក់ ពូ ផាសារ មួត អន្់រទយុ។ ២២ សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ បុចិ បប៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក ់កាប៉ាច់
សុនសាត ្រកកិ បុចិ បប៉័សារហ្យាងំសាឡាច។់ ២៣ហះកាញនឹ
រះ៉ផាបក់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េតា័ពឹងអ៊្លង គងឹ។ សារ
* ១:១៩ ១:១៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៩:១៤។
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ញនឹ រះ៉ អា ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ ៃច េសឿ កាប៉ាច់
សុនសាត អនេ់ទៀគឃតឹផាសារ អន្់រទយុ។ ២៤ហះកាកាប៉ាច់
ពិន ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េរុសី អ្យក ់ទបឹ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ទបឹ សុនសាត ្រកកិ ពិន ផា យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ សារ អំរ៉ា
ញ អញឺ លូសារ ហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ២៥ខង
សារ ញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូសឃតឹ ផាសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន្់រទយុ ឃឺ ដាគ់
ហ៊្លត ឡឹងសារសាឡាច់សាឡាងមះ៉ ប៉ាណូស សារញ៉ាឡាក់
ប៉ាណូសផាសារ អូ គតឹ អូ ខា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ទី អំរ៉ាញហ៊្លត ឡឹង
ប៉ាណូស េដល។

២៦អឺ អុះ មុ ីអនដ់សីកាបប៉័ េដលទិ មួត បក់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់
អូ សូវ ទី ប៉ាណូសហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូស អុះ កា អូ សូវ
ទី មួត ្របគ៉័កាន រ៉ាតសី លូ មួត េលៅែលងសចិ េដល។២៧ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ េរុសី អ្យក់ មួត បក់ កាតូល័ ង៉ល់ លូ មួត បក់ អូ ទី អំ
រ៉ាញ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ ្របគ៉័ អន់ មួត បក់ហ្យាងំសាឡាច់
លូ មួត បក់ េកងខាក់អន់ អនែ់ឌតាយួស។ ២៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េរុសី អ្យក់ មួត បក់ អូ គតឹ អូ ខា ប៉ាណូស េដាច ដាច លូ មួត
បក់ ពូ បឺង៉ាយ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ តាគ់ តាយួស មួត បក់
កានតឹកាេនារ។ ២៩ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់
េអង ហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៣០ញនកា ប ៉្រ◌ះ័ ហង បះ អនដ់សី ទី
ម៉ុ ត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េកតី ហ្យាងំ
សាឡាច់ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ ពិន
េកតី ដាគ់ ្រតង់ លូហា្វ យ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច ៣១ េភឿ
អន់ ្រតគ់ ពួយសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «េពឿ បុចិអា្វ ត់ េអង ្រតគ់អា្វ ត់
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េអង ដងឹ កា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះហង»†។
២

សារ វគ័ ប៉ូល រះ៉ ដងឹសារយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ
១អឺ អុះ មុ ីផះអាញ់ឡា ំរះ៉ ឡឹងសារ េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័

ប៊កកាតយ័ កា អន់ដសី ែព អូ ្រតគ់ អាញ់ កាប ញន កា អាញ់
ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាង ហ្យាងំសាឡាច់ េកង ខាក់ ឡឹង អាញ់ េទៅ អុះ
២ ខង ផះ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី េណាះ អាញ់ អូ បុចិ អ្លុ
ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ ឃឺអាញ់ បុចិ កា អ្លុ ដងឹ សារ យសី៊ូ ្រគះិ លូ
សារ ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េណាះ ហង។ ៣ ផះ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ
លូ អន់ដសី អាញ់ អូ ្រតូះ អូ ថូន ទបឹ ទីសារ អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ កាខា
ក់ េដល។ ៤អាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ េណាះ អូ ្រតគ់ អាញ់ អ្លុ កាប
ប៉ាញសុ់ះ អនដ់សី ញន កា ប៉ានរឹ អាញ់ហ្យាងំសាឡាច់ េណាះ
អុះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊
៥ េភឿ ែជ អន់សារ អនដ់សី េសឿ មុងឹសារ ហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉
ប៉ាណូស ឃឺ ្រតគ់ មុងឹសារ អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារហ្យាងំសាឡាច់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
៦ហះកា កាណុង កាឡំាងំ បក់ េសឿ ដាគ់ េកះ ញនឹ អន់តគ់

ប៉ាេតា ពួយសារហ្យាងំសាឡាច់ េដល ហះកា អូ ្រតគ់ ហ្យាងំ
សាឡាច់ គុន ប៉ាណូស េលី គុន មួត ៃមគ៉ណាផំា ពឹងអង់កក់ េតះ
អាឡាក់ ចងឹ ហ្៊យង េហ្យតី េណាះ អុះ ៧ឃឺញនឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា
ពួយសារហ្យាងំសាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់សារ េអានសាគមឹ
ែអ៊ ឃតឹ អន់្រទួល ឡឹង េកតី េតះ ៃប៉្លង ែព េកះ េភឿ សារ៉ំាប់ អន់
† ១:៣១ ១:៣១ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៩:២៤។
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សារដាគ់ េកងខាក់កា ពិន។ ៨កាណុងកាឡំាងំ មួត ៃមគ៉ណា ំ
ផា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា អូ ទី បក់ ចំ េម៉ាញ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់
សារ េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។ ផា ពូ អនហ់ា្ន ល់ ឃឺ
ពូ អូ ប៉ានេ់តា័ អុះ តាងំឡាតាតារកា្ល គ់ ដាគ់ឡាយ៉ាម។័ ៩ហះកា
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«អូ ទី េពឿ ៃហ បប៉័

អូ ទី េពឿសាយុំាងំកាតាងំ
ពូ ទឌូិ កាឃតឹ អូ តាលុះ េដល

សារ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្រទៀម គមសារ៉ំាប់ កា មួត បក់
បុចិ ៃចកា ែអ»៊*។

១០ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន បប៉័ សារ ទិេណា ័ះ ញន កា ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ែអ ៊ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ហ្ល ង់ ្រគបឹ សារ ទិ
េណា ័ះ យ ៉◌ះ័សារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័គមកាណុងពុត េពៀក កា
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ហ្លង់ េដល។ ១១កាប៉ាច់ ប៉ាណូស ពឹង
អង់កក់ េតះ អា អូ ទី េពឿ អ្លុ អន់ហា្ន ល់ ពុត េពៀក ែអ៊ អុះ កាយ
ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់ ៃអ្វ កាណុងឡាេកា ែអ៊ េទៅ។ ប ៉្រ◌ះ័
កា នះិេទៅ េដល អូ ទី េពឿ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ពុត េពៀក ែអ៊ អុះ កាយ
ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េទៅ។ ១២កាប៉ាច់ ពិន ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹឡាក់ឡាច់ ឡឹង អង់កក់ េតះអា អុះ ឃឺ ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ឡឹង ែអ៊ េទៅ េភឿ អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ឡឹងសារញ៉ាឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័សារ៉ំាប់ កា ពិន។ ១៣ញនឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា ពួយសារ
* ២:៩ ២:៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦៤:៤។
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ទិ អា ហង ញនឹ អូ កាប គុន ហ្យាងំ សាឡាច់ ឡាក់ ប៉ាណូស
បុាងំេហៀន េណាះ អុះ ឃឺញនឹកាប ពួយសារ ញ៉ាឡាក់ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេហៀន។ ញនឹ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារតាទចឹ
ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័។
១៤ហះកា ប៉ាណូស បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ អូ អ្លុ អ្យក់ សារ
ញ៉ា ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ខង អនែ់ឌ ឃតឹ ផាសារ ទិ
េណា ័ះឃឺសារអន្់រទយុ។ អនែ់ឌ អូហ្លង់សារញ៉ា អុះ ទី ដងឹ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហងចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ អ្លុ ឃតឹចាែ្រជ
ប ផាសារ ទេិណា ័ះ ្រតគ់ តាទចឹ។ ១៥កាប៉ាច់ មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ អ្លុ ឃតឹ ចាែ្រជប អន់ ហ្លង់ ្រគបឹសារ ហះ
កា មួត បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ឃតឹ អន់ហ្លង់ ឡឹង ពុត
មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ ១៦ខងកាណុងផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ផា «េពឿ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ពុត ខឃំតឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ ័? េពឿ អ្លុ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ែអ ៊?»†ហះកាកាប៉ាច់ ពិន
ឃឺ ពិន ទី ខឃំតឹ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ។

៣
សារតាប៉ុញតាប៉ាក់កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ អូ កាប លូ អនដ់សីឡាក់កាអាញ់កាប លូ

មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ ឃឺ ្រតគ់កាបឡាក់
កាកាបលូប៉ាណូសេដាចដាចេលីឡាក់កាកាបលូ មួតសាសា្វ
អង់ក ័ះ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ ២ផះ េណាះ ែពអាញ់អន់ េទៀក តុះ កា
† ២:១៦ ២:១៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:១៣។
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អន់ដសី ៃអត អាញ់ អូ អន់សាណាកាអន់ដសីសា អុះ ខង
អនដ់សី េបី អ្លុ សា។ យ ៉◌ះ័ កញិេអៀអាកាតាមកាអនដ់សី េបី
អ្លុ សា នះិេទៅ េដល ៣ខង ពុត េពៀក អនដ់សីឡាក់កា ប៉ាណូស
េដាច អន់ដសី ៃអ្វ កាសាណីងសាេណីស កា គួប េសាប លូ
តាប៉ុញ តាប៉ាក់ ក្លះ គួប េសាប េដល ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ បប៉័
ផា អន់ដសី ៃអ្វ ទី ពុត េពៀក ឡាក់ កា ប៉ាណូស េដាច លូ ្រប៉គ័
ពួយឡាេបៀប ប៉ាណូសនះិេទៅ េដល។ ៤ផះ បក់ អនដ់ាកាបផា
«អាញ់ សះឹ ប៉ូល» បក់ អន់ដា ផា «អាញ់ សះឹ អាប៉ូ ឡូះ» សារ
េណាះ ្រប៉គ័ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដសី ៃអ្វ ឡាេបៀប ប៉ាណូ
ស េដាច តាទចឹ ហង។ ៥អាប៉ូ ឡូះ ប៉ាណូស នីចម ័? អាញ់អា
ប៉ាណូសនចីម ័? ញនឹ ្រកាន័កា ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ប៉ាណាអំន់
អនដ់សី េសឿ។ ញនឹ េម៉ាញ ដូវ ៗ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័
េ្របុី េណាះហង។ ៦អាញ់ តប ់េកះេណាះអាប៉ូ ឡូះ េ្រជា ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ហន៊។ ៧ ទលឹ នេីណា ័ះ បក់
តប់ លូ បក់ េ្រជា អូសាខំាន់ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្រប៉
គ័ អន់ ហន៊ េណាះហងឡាក់សាខំាន។់ ៨បក់ តប់ លូ បក់ េ្រជា
អូយច គួប េសាប អុះ ឃឺឃតឹ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ញនឹ
ចងឹ ទីខាតាម ង៉ារឡាក់ញនឹ ្របគ៉័ េណាះហង ៩ខងញនឹឡាក់
ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អន់ដសី េពៀប
ឡាក់កា មុរី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ហីឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉។័
១០ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត អាញ់ ទី ង៉ារ ្រប៉គ័ េពៀប ឡាក់

កា រ៉ាគយឹ ្របគ៉័ ហី ្រតះ កាខាក ់អាញ់ ៃចគ ជុងតាង េកះេណាះ
ទី េម៉ាញ ដូវ ណាវ ្គ ្រប៉គ័ ហី អំបុាងំ ជុងតាង េណាះ។ ហះកា
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បក់ ចំ ្រប៉គ័ ហី េណាះ បក់ េណាះ ្រតគ់ ឡាវុាងំ ឡឹង ឡាេបៀប
ែអ៊ ្របគ៉័ ១១ ខង អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ៃចគ ជុងតាង អន់េទៀគ េម៉ាញ
ណាវ ្គ អុះ កាយ ឡឹង ជុងតាងឡាក់ ទី ៃចគ េកះៗ េណាះ ជុង
តាង េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។ ១២ផា េពឿ អ្យក់ ម៉ាស ្រប៉ាក ់តា
យ៉ាល ័អ៊្លង េជៀ េលី រ៉ាសម៊ េភឿ ្រប៉គ័ អំបុាងំ ជុងតាង អា
១៣ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស
េទៀ េណាះចងឹ បប៉័ឡាក់ៗ ហង ង៉ារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ េណាះ ខង
ដារ ់េណាះ ចងឹ ពឹះ ទលឹ ទបឹ អុញ អុញ េណាះ ចងឹសាគ់ លួង
ង៉ារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ េណាះ។ ១៤ផាហី ពូ ្របគ៉័ ពឹង ជុងតាង េណាះ
អុញ អូ សា បក់ េណាះ ចងឹ ទី ខា។ ១៥ផាហី ពូ ្រប៉គ័ េណាះ
អុញសា បក់ េណាះ អូ ទីខា អុះ ហះកា ែអ៊ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា
ឡាក់កាសាតាក់ឡាច់ ឡឹង អុញ។
១៦ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប កា អនដ់សី ឃឺ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊

កាតយ ័? ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ ត ៃអ្វ
ពឹង អនដ់សី ? ១៧ េពឿ ្របគ៉័ អន់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា ទីសារ អូ
ដាគ ់ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ថាឡំាយ ប៉ាណូស េណាះ េដល ខង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉អាឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ដាគ់សារ៉ំាប់កាប ៉្រ◌ះ័ ឃឺអនដ់សីអា
ហងឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា។
១៨ ែជ ប៉ាង៉ល់ឡាេកាេទៅៃដ ផាទី េពឿកាណុងកាឡំាងំអន់

ដសី ែអ៊សាមគ៉័ផា ែអ៊ហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់
េតះ អា បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី
ហ ិេភឿ អន់ េកតី ប៉ាណូសហ្យាងំសាឡាច់ ែគង ប ៉្រ◌ះ័ ១៩ខង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផាសារហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូស ពឹងអង់
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កក់ េតះអាឃឺសារអន្់រទយុឡគ ឡាក់កាសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ផា
«ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់សារ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ មះ៉ មួត ហ្យាងំសាឡាច់ េភឿ ៃចគ
ថូត អនែ់ឌ េទៅ»*។ ២០ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័អ្លុ ទិ ឡឹង ពុត ខឃំតឹ មួតហ្យាងំសាឡាច់ េណាះ ែអ៊
ផា អូ ទី ខា ញ៉ា អុះ»†។ ២១ ទលឹ នីេណា ័ះ ែជ អន់ បក់ េពឿ អា្វ
ត់ េអងផាឡាេកាសះឹ ប៉ាណូស េណាះ េលី ប៉ាណូសអា។ កា
ណាគ័ញ៉ាៗទេិណា ័ះស៊ុតកាមះ៉អនដ់សី េទៅ២២យ ៉◌ះ័ ប៉ូល េលី
អាប៉ូ ឡូះ េលី េព្រតះុ យ ៉◌ះ័ អង់កក់ េតះ អា េលី អាញុ រុសី េលី
សារ េតា ័យ ៉◌ះ័ដារ អ់ា េលីដារ ែ់គង ម៉ាត់ េទៀកាតាម ស៊ុតកា
មះ៉ អនដ់សី េដល។ ២៣ហះកា អនដ់សី េភឿ កាយសី៊ូ ្រគះិ យី
ស៊ូ ្រគះិ េភឿ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

៤
សារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ ឃតឹ ផាញនឹ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា

យសី៊ូ ្រគះិ លូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី រះ៉ ឡឹងសារ េអានសាគមឹ មះ៉ ែអ។៊
២បក់ រះ៉ េណាះ ្រតគ់ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់កាណុងង៉ារ េណាះ។៣កា
ប៉ាច់អាញ ់យ ៉◌ះ័ អនដ់សី េលី ប៉ាណូស េពឿ បុចិកាបកាអាញ់
ផាប៉ាណូសែនវនចីម័កាតាម កាអាញ់អូ វុនឹវាយ៉ អុះ។ អាញ់
កា អូ ផា កា ឡាេកា អាញ់ េទៅ នីចម័ េដល។ ៤កាណុង ពុត
អាញ ់អាញ់ អូ បប៉័សារ យច ញ៉ា អុះ ហះកា អូ ្រតគ់ ញនកា
សារអាញ់ អ្លុ ហ្លង់ អា អុះ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ដាគ់ ្រតង់ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
* ៣:១៩ ៣:១៩សារអាឡាច់ ឡឹងយ៉ូប ៥:១៣។ † ៣:២០ ៣:២០សារអា
ឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩៤:១១។
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បក៊កាតយ័ឡាក់តាតសុ់និសារកាអាញ។់ ៥ទលឹ នេីណា ័ះ អន់
ដសី ែជ តាតសុ់និសារ កា គួប េសាប អន្់រទលួ ឡឹង ដារ ់កាឡំ
ត ់្រតគ់ ក្យាគ់យសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡា ពិនជរឹ េទៀហ ិឃឺ ែអ៊ ចងឹ
អ្យក់ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹងចារ ម៉ាមុាងំ អ្យក់ អន់ ពឹងចារ
តាតារ លូ ចងឹ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ ប៉ាណូស ឃតឹ
កាណុង ពុត។ ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ ប៉ាេន ពូ តាម
សារឡាក់ ពូ ្របគ៉។័
៦អឺ អុះ មុ ីអាញ់ អ្យក់សារ អាប៉ូ ឡូះ លូសារ អាញ់ េទៅ ពឹះ

រះ៉ កាប ប៉ាន់ដបឹ សារ៉ំាប់ កា អន់ដសី េភឿ អន់ ហ្លង់ ឡឹង សារ
ពូ រះ៉ ផា «ែជ ្រប៉គ័ ញ៉ា ហា្វ ស ឡឹងសារ ្រចាគ់ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័» េភឿ ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ អា្វ ត់ េអង េសាម បក់ អនដ់ា អូ
ណីសកាបក់អនដ់ា េដល។៧ទីសារញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័អន់ េម៉ាញ
ដូវ កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង េម៉ាញ ដូវ ណា
វ ្គ ? ទិ សារ ញ៉ាៗ ឡាក់ អន់ដសី ទី េណាះ ស៊ុត កា ឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡា។ ផា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អន់ដសី នីេអៀ ខ
ញ៉ា បះ អន់ដសី អា្វ ត់ ឡាេកា ្រប៉គ័ ឡាក់ កា សារ េណាះ េកតី
ឡាច់ ឡឹងឡាេកាអនដ់សី េទៅ នេីណា ័ះ ?។
៨ អន់ ដសី ផគី េកះ។ អន់ ដសី កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្ រង័ េកះ

េដល។ អន់ដសី ម៉ុ ត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េកះ ហះកា ញនឹ អូ ទី
ម៉ុត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ * អាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី ម៉ុត រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា តាទចឹ ហង េភឿ អន់ ញនឹ ទី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ឌូ លូ
អនដ់សី េដល។ ៩តាមអាញ់ឃតឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ញនឹ
* ៤:៨ ៤:៨ វគ័ ប៉ូលកាប ប៉ាៃឡវកា អនែ់ឌ ឃឺ ពួយ ប៉ានរឹ អនែ់ឌ េទៅ។
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ឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អន់ ញនឹ ថិ ឡឹង ពូ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូ
ស ពូ ្រតគ់ ប៉ាន់េតា័ ពឹង អន់តិគ័ ឡាន អន់ ពូ ទិឌូ ៃហ ទបឹ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ប៉ាណូស។ ១០ញនឹឡាក់ ប៉ាណូសកាតូល័ ង៉ល់ញន
កាយសី៊ូ ្រគះិ កាប៉ាច់អនដ់សីឃឺប៉ាណូសហ្យាងំសាឡាច់អន់
ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ។ ញនឹ ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ្រតូះ អូ ្រតាន ហះ
កា អន់ដសី ទីសាងំុ េកង ខាក់ ទបឹ ពូ អ្យលិ កូត័ េដល ហះកា
ញនឹ ពូ បឺង៉ាយ។ ១១ ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា ញនឹ ៃអ្វ កា ឡាយុិត លូ
ែ្រហង៊ េទៀក ញនឹ អូ ទី េខាអាវកាសប៊ េពៀត ទបឹ ពូ ពីត ពូតា
បះ៉។ ញនឹ កា ចាក វុវីាច៉័ អូ ទី ចារ ៃអ្វ នះិេទៅ េដល។ ១២ញនឹ
្រប៉គ័ ង៉ារ សមិ ឡាេកា តុត េក្ល ័ះ លូ សាងំុ ឡាេកា េទៅ។ ផា ពូ
ត ័ះ ប៉ាស្យាប កា ញនឹ ញនឹ កា ៃអ្វ កាប ដាគ់ ប៉ានឹរ កា ពូ ផា
ពូ ្របគ៉័ បាបញនឹ ឃឺញនឹ ៃអ្វ នេីណា ័ះ ហង។ ១៣ផា ពូ េ្រចាម
ញនឹ ញនឹកាបដាគ់កាប ប៉ាឡឹង េឡាម ពូ។ ញនឹ េពៀបឡាក់
កាសាកាគ់ កាតាវ ពូ ម៉ាម អា្ល ត អូ ទី េពឿ បុចិ កាកាប លូ ញនឹ
អុះ េលយី ទលឹ រប៉់ដារ ់អា។
១៤អាញ់ ្រចាគ់ សារ ទិ អា ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា អន់ដសី អូ ្រតគ់

អាញ់ បុចិ កា អន់ដសី តាយួស អុះ ឃឺ បុចិ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា
អន់ដសី ឡាក់ កា អន់តគ់ ប៉ាេតា កា គន អាញ់ បុចិ ៃច េដល។
១៥យ ៉◌ះ័ អន់ដសី ទី ៃណឃូ េអៀង េម៉ាញ មនឺ ដូវ ឡាក់ បុាងំ
េហៀន ឡឹង សារ យីស៊ូ ្រគះិ កាតាម ហះកា អន់ដសី អូ ទី ពឹ
េអៀង អុះ ឃឺ ទី ដងឹ អាញ់អា ហងឡាក់ េកះ ពឹ អន់ដសី ែគង
យសី៊ូ ្រគះិ ញនកាសារដាគ់ ឡឹង ែអ។៊ ១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់
បរ៉ ់អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ដសី អន់ ្រប៉គ័ ពួយ អាញ់ ពិ។ ១៧ ខ
អាហង បះ អាញ់ េ្របុី ធមី៉ូ េថ ឡាក់ គន អាញ់ញន កា េសឿ យី
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ស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អាញ់ បុចិ ៃចកា ែអ ៊លូ ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់
លូអាញ ់អាញ់ េ្របុី ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី េភឿតាគ់កាចាងំ
អនដ់សី ឡឹងឡាេបៀបអាញ់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពួយ គុនយសី៊ូ
្រគះិ ឡាក់ កា អាញ់ បុាងំេហៀន ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ ចារ
េដល។ ១៨ ទី បក់ អន់ដាសាមគ៉័ កា អាញ់ អូ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់
ដសី ហង អនែ់ឌ កា តសី ពុតអា្វ ត់ េអង។ ១៩ហះកា ៃអ្វ បាែប៊
តណាវ ្គ ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន ់ឃឺអាញ់ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ
អន់ដសី ហង េណាះ អាញ់ ចងឹ បប៉័ តូ ម៉ាត់ មួត បក់ តសី ពុត
េណាះ អន់ែឌ ទី អំរ៉ាញ តាទចឹ ញ៉ា អូ អូ ្រតគ់ ដងឹ កា អ្លុ ឡឹង
សារ អនែ់ឌ កាកាប េណាះ អុះ ២០ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា ប៉ានរឹ កាប េណាះ អុះ ឃឺញនកាសារ
អំរ៉ាញ អញឺ។ ២១ អន់ដសី បុចិ កា អាញ់ ្រប៉គ័ នីចម ័? បុចិ កា
អាញ់ឡា ំប៉ាគ់ អនដ់សី ្រទងុឡា ំរុាងំេក ័ះ ញ៉ា បុចិ កាអាញ់ឡា ំ
ញនកា ទីសារ បុចិ ៃច លូ ពុតដាគ់សមី ?។

៥
សារ ្រតគ់តាងំហ្យតិឡាច់ ប៉ាណូស អូដាគ់
១ ទី កាតាងំ េលៅ ផា កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី េណាះ ទី ពូ

្រប៉គ័ សារ បគឺ អក៊ កាខាក ់ឃឺ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្រប៉គ័ លូ
េមគី តមី ឡាក់ កាម៉ាញ់ ក្យង់ ពឹ ែអ៊ េទៅ។ សារ ែនវ អា យ ៉◌ះ័
កាណុង មួត អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អុះ។ ២ទីសារ ប៉ុប
េណាះ េកះ អន់ដសី ៃអ្វ កា ទី ពុត អា្វ ត់ េអងណាវ ្គ។ ញ៉ា ្រត
គ់ អន់ដសី អូ អុក ពុត េពៀក ឡគ ? េកះេណាះ អ្យក់ ឡាច់ បក់
្របគ៉័សារ អូដាគ់ េណាះ ឡឹងកាឡំាងំ អនដ់សី ពិ។ ៣-៤កាប៉ាច់
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អាញ់យ ៉◌ះ័ ឡាេកាអាញ់ អូ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី កាតាម ហះ
កា ពុត េពៀកអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលយី អាញ់កាតាត់
សុនិសារកាបក់ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ េណាះញនកាអរ៉ំាញយសី៊ូ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េកះៗ េពៀបឡាក់កាអាញ់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី
េដល។ ផះ អនដ់សី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប លួម ពុត េពៀកអាញ់កា ៃអ្វ
អនឌូ់ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដល។
៥ ប៉ាណូស ែនវ អា អន់ដសី ្រតគ់ មប កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ *
េភឿ អន់ឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ េតា័ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ែអ៊ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័
តង័ ប៉ាគ់ដារ យ់សី៊ូ ជរឹ េទៀ។ ៦សារអនដ់សីអា្វ ត់ឡាេកា េណាះ
អូដាគ់ អុះ។ ញ៉ាអនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ ប ពុះបាែបត៊ឡក់ អ្លុ ្រប៉
គ័ អន់តាប៉ុង េអៀងឡាក ?† ៧ហគ់អនដ់សី អ្យក់ឡាច់បក់ ្របគ៉័
យច េណាះ េពៀបឡាក់កាអា្ល ត ពុះសានដ់ាប់ េភឿ អន់ អនដ់សី
េកតីតាប៉ុងណាវឡាក់ អូ ទី ៃចគ ពុះ តាទចឹ ែអ៊ អនដ់សីដាគ់ អូ
ទី ពុះ េកះ ខង ពូ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េភឿហា្វ យ ពិន េកះឡាក់ កា ពូ អ្យក់ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ្របគ៉័
ប៊ុ ន ្រទងួ េដល។ ៨ខអាហង ផះ ពិន ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អា ពិន
្រតគ់ អា្ល ត ពុះសានដ់ាប់ ឃឺសារ បគឺ អក៊ លូសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ
ែនវ ហះកា ពិន អ្យក់ ណំុ បុាងំ អូ ៃចគ ពុះ ឡគ ឃឺ ្រតគ់ ទី ពុត
ដាគ់ ្រតង់ លូ កាបសារតាទចឹ។
៩កាណុង សត់្រតា អាញ់ ្រចាគ់ ែព ឃឺ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី

ផា ែជ រុាពំង លូ ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័
* ៥:៥ ៥:៥ មបកា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ទី ណី ផា «តាងំហ្យតិឡាច់ ឡឹង ្រកុំ េហៀន
សារប ៉្រ◌ះ័»។ † ៥:៦ ៥:៦សារអា បុចិ ទី ណីផាយ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័
អូ ដាគ ់េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ េអៀង េកតី អូ ដាគ់ េដល។
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េណាះ ៃដ។ ១០សារអាញ់កាប េណាះ អូ ្រតគ់ កាប ឡឹងសារ
ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ េណាះ អុះ េលី មួត
បក់ ទី ពុត ខា្វ ម មួត បក់ អន់តុង រ៉ាត រ៉ាស អំប៉ាស ពូ េលី មួត
បក់ សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េដល។ ផា នីេណា ័ះ ទី
ដងឹ ចាក ឡាច់ ឡឹង អង់កក់ េតះ អា ឡូត។ ១១អាញ់ ្រចាគ់ នី
េណា ័ះ បុចិ រះ៉ ផា ែជ អន់ អនដ់សី រុាពំង លូ ប៉ាណូស បក់ផា ែអ៊
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ហះកា ែអ៊ ្រប៉គ័ លូ អង់កាន ់ទី ពុត ខា្វ ម លូ
អនតុ់ង រ៉ាត រ៉ាស អំប៉ាស ពូ សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ត ័ះ ប៉ា
ស្យាប កាប អូ ដាគ់ កា ពូ េលីហានកាតាែព។ េម៉ាញណាវ ្គ
ែជសាសាណាអនឌូ់ លូ ប៉ាណូស ែនវ េណាះ ៃដ។ ១២អាញ់ អូ
តាតសុ់និសារកា មួតឡាក់ អូ ្រតគ់កាឡំាងំ ពិន ខង អូ ្រតគ់ ង៉ា
រ អាញ់ អុះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី អូ តាត់សុនិ សារ កា កាឡំាងំ
កាណុង ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ? ១៣កាប៉ាច់ ប៉ាណូសបក់ អូ ្រតគ់
្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ
កា អន់ែឌ ហះកា «អន់ដសី ្រតគ់ តាងំហ្យតិ ឡាច់ ប៉ាណូស អូ
ដាគ់ េណាះ ឡឹងកាឡំាងំ អនដ់សី ពិ»‡។

៦
សារ ពូ ភង គួប េសាប
១ កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ផា ទី បក់ េពឿ យច លូ គួប

េសាប ញ៉ា ្រតគ់ ខនឹ ឡា ំភង ប៉ាគ់ មួត អុងកានឡាក់ អូ អ្យលិ
កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ តាត់សុនិ សារ កា អន់ ែឌ នី
េណា ័ះឡគ ? ញ៉ា ្រតគ់ អូ អន់ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ
‡ ៥:១៣ ៥:១៣ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៣:៥;
១៧:៧; ១៩:១៩;២២:២៤;២៤:៧។
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េណាះ ? ២ ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ អន់តគ់ ប កា ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
តាតសុ់និ សារ កា ប៉ាណូស ទឌូិ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ? ផា អន់
ដសីចងឹតាតសុ់និសារកាប៉ាណូសពឹងអង់កក់ េតះអា ទលឹនី
េណា ័ះសារតាថិអាញ៉ា ្រតគ់អនដ់សីផា អូអ្លុ តាតសុ់និ ? ៣ញ៉ា
អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ ប កា ពិន ចងឹ តាតសុ់និសារ កា មួត បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័  ? អរ៉ំាគ់កាសារ ពឹងអង់កក់ េតះអាប ពិន ចងឹ អូ អ្លុ តា
តសុ់និ ? ៤ផា អនដ់សី ទីសារ ទី កាឌី ភង គួប េសាប ញ៉ា ្រត
គ់ អនដ់សីឡា ំណាងំ មួត បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាឡំាងំ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ អូ ការ ៉បុ អន់ តាត់សុនិ សារ កា អន់ដសី នីេណា ័ះ ឡគ ?
៥អាញ់កាប នេីអៀ េភឿ ម៉ាគ់ អនដ់សី តាយួស។ ញ៉ា កាណុង
កាឡំាងំ អនដ់សី េណាះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា អូ ទី ប បក់ហ្យាងំ
សាឡាច់ ចងឹ អ្លុ តាត់សុនិ សារ កា អន់ដសី ៦ បះ អន់ដសី ឡា ំ
ភង គួប េសាប ប៉ាគ់ មួត បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ នីេអៀ ? ៧ ្រកាន័
កា អន់ដសី ភង គួប េសាប េណាះ កា យច ខាក់ េកះ។ ញ៉ា
្រតគ់ អនដ់សី អូ ៃអ្វ នេីណា ័ះ ហង ឡឹងសារឡាក់ យច លូ គួប
េសាប េណាះ ? ញ៉ា ្រតគ់ អូ អន់ ពូ អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស អនដ់សី
េណាះ ? ផា នេីណា ័ះ ដាគ់ ហ៊្លត។ ៨ហះកា េកតី អនដ់សី ឡគ
ឡាក់ ្របគ៉័យច លូ ពូ ទបឹ រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាសអប៉ំាស ឡឹង ពូឡាក់ អុះ
មុី អនដ់សី េទៅ។
៩ ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ ប មួត បក់ ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់ ចងឹ អូ ទី

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ ? ហះកា អនដ់សី ែជ វុចឹ
វុលឹ ៃដ ទិ មួត ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័មួតសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន
ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ មួត រ៉ាលង កល់ គួប មួត កាម៉ាក័ ្របគ៉័ ប៉ារគ៉់ កាម៉ា
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ក័ ១០ មួត អនតុ់ង មួត ខា្វ ម បុចិ កា រ៉ាស អំប៉ាស ពូ មួតហាន
ៃអត តាែព មួត ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាប អូ ដាគ់ កា ពូ មួត រ៉ាត អ្យក់
រ៉ាស អំប៉ាស ពូ អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា អុះ។ ១១ ផះ អន់្រទួល ែព កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ទី បក់
អនដ់ា កា នេីណា ័ះ េដល ហះកា កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
រ៉ាវ តាគ់ អនដ់ាគ់ េកះ លូ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់
ែអ៊ ញន កា អំរ៉ាញ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន លូ ញន កា
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារ ្រតគ់សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់
១២ ទី បក់ អន់ដា ផា «អាញ់ ទី ចាបាប់ ចងឹ ្រប៉គ័ ញ៉ា កា

ទ»ី ហះកាសារ ទិេណា ័ះ អូ ្រតគ់ ស៊ុត កា ទី ខា អុះ។ ពូ ផា
«អាញ់ទីចាបាប់ ចងឹ ្របគ៉័ ញ៉ាកាទ»ី ហះកាអាញ់ អូ អន់សារ
េណាះ ប៉ាណា ំពុតអាញ់ អុះ។ ១៣បក់ អនដ់ាផា «សាណាសាំ
រ៉ាប់ កា វាច៉់ ពុង វាច៉់ ពុងសារ៉ំាប់ ៃចគសាណាេដល»។ ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ថាឡំាយ អា្ល ត ទបឹ សាណា ទបឹ វា៉ច់ ពុង។ កា
ប៉ាច់ ឡាេកា បុាងំៃឡ អូ សារ៉ំាប់ កា ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ អុះ ឃឺ
សារ៉ំាប់ កា ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន យសី៊ូ កា
តាងំឡាសារ៉ំាប់ កា ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល។ ១៤ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ឡាក់ ទី តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊
ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ពិនញនកាសារអរ៉ំាញអញឺ ែអ៊ េដល។
១៥ញ៉ាអនដ់សី អូ អ្លុ បកាឡាេកាអនដ់សីឡាក់ ជុង តី មះ៉យសី៊ូ
្រគះិ ? ទលឹ នីេណា ័ះ ញ៉ា អាញ់ ចងឹ អ្យក់ ជុង តី យសី៊ូ ្រគះិ ឡា ំ
្របគ៉័ ជុង តី អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល ល ប ? អូ ្រតគ់ អុះ។ ១៦ញ៉ា អន់
ដសី អូ អ្លុ ប ផា បក់ ចំ ឡា ំ ៃតប លូ អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល ល បក់
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េណាះ េពៀប ឡាក់ កា ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ លូ អង់កាន់ េណាះ
េដល ? ខង កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អន់
ែឌ េពៀរ ដូវ ចងឹ េកះឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ»*។ ១៧កាប៉ាច់
បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាចងឹ ទី ពុត េពៀកដងឹ េម៉ាញ
អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៨ហគ់សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ លូ
អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ៃដ។ ពូ ផា «្រគបឹ សារ យចឡាក់ ប៉ាណូ
ស ្រប៉គ័ ឃឺ ៃអ្វ ែគង ឡីង េដាច»† ហះកា បក់ ចំ ្រប៉គ័ លូ អង់
កាន់ លូ កាម៉ាក័ ែអ៊ ្របគ៉័បាបឡាេកា ែអ៊ េទៅហង។ ១៩ញ៉ា អន់
ដសី អូ អ្លុ អនត់គ់ បកាឡាេកាអនដ់សីឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉សារ៉ំាប់
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង អន់ដសី
ឡាក់អនដ់សី ទី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័? ឡាេកាអនដ់សី អូ ្រត
គ់ អនដ់សី អុះ ្របគ៉័ តាងំឡា ២០ខង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាច់ ខាហា្វ យ អន់
ដសី េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់យរឡាេកា បុាងំៃឡ អនដ់សី េភឿ
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

៧
សារទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់
១កាណុង សត់្រតា អន់ដសី ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា អាញ់ ែព អន់

ដសី រះ៉ ផា «កាម៉ាក័ អូ ៃតប លូ អង់កាន់ ឡក់ ឃឺ ដាគ់ ហង»។
២ហះកា េភឿ ែជ អន់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ឡាឡិគ័ ឡា
ឡាគ ័ទលឹ នេីណា ័ះ កាម៉ាក័ ទឌូិ ្រតគ់ ទី កាម៉ាញ ់មួត អង់កាន់
* ៦:១៦ ៦:១៦សារ អាឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២:២៤។
† ៦:១៨ ៦:១៨ ពូផា «្រគបឹសារយចឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ឃឺ ៃអ្វ ែគង ឡីង េដាច»
ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ ្រគបឹសារយចអនេ់ទៀគណាវ ្គឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ឃឺ
ៃអ្វ ែគង ឡីងឡាេកា បុាងំៃឡ ។
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ទឌូិ ្រតគ់ ទី េកា្ល េដល។ ៣ េកា្ល ្រតគ់ ៃតប លូ កាម៉ាញ ់កាម៉ាញ់
្រតគ់ ៃតប លូ េកា្ល នះិេទៅ េដល។ ៤កាម៉ាញ់ អូ ្រតគ់តាងំឡាឡា
េកា ែអ៊ េទៅ អុះ ឃឺ េកា្ល ឡាក់ តាងំឡា ែអ ៊កាប៉ាច់ េកា្ល កា នះិ
េទៅ េដល អូ ្រតគ់ ែអ៊ េទៅ អុះឡាក់តាងំឡាឡាេកា ែអ ៊ឃឺកា
ម៉ាញ់ឡាក់ តាងំឡា ែអ។៊ ៥ ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ តាគ់ បុាងំអត់ មត
គួប េសាប ទី ដងឹ ផះ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ មត កា ទី ផា ភម គួប
េសាប។ ប៉ាគ់ េកះ មន៉់ េកះ ្រតគ់ ៃតប លូ គួប ឡាក់ កា ថាម៉ា
ដា េទៅ អ្លុ ៃផគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័យចញន
កាសារ អូដាម័ អត។់ ៦អាញ់កាប នេីអៀឃឺអាញ់ រះ៉ េដាច អូ
្រតគ់ អាញ់ េ្របុី អនដ់សី អូ ៃតប លូ គួប នេីណា ័ះ អុះ។ ៧តាទចឹ
ែអ៊អាញ់ បុចិ អន់ ប៉ាណូសទឌូិ ៃអ្វ តាេដាះ អូ ទីកាម៉ាញ់ឡាក់កា
អាញ់ េដល ហះកា េម៉ាញ ដូវ ៗ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ទី ពុត តាងៗ ឡឹង
គួប េសាប បក់ អនដ់ា នេីអៀ បក់ អនដ់ា នេីណា ័ះ។
៨អាញ់រះ៉កា មួតអង់កាន់អនេ់្រតា័កាម៉ាក័អនេ់្រតា័*ផា ផា

អនែ់ឌ ៃអ្វ តាេដាះឡាក់កាអាញ់អាហងដាគ។់ ៩ហះកាផា អូ
ដាម័ អត ់ហគ់ ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់ ពិ ខង ផា ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់
ឃឺដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូកាម៉ាក័អនេ់ទៀគ។
១០អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា មួត បក់ ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់ េកះ េដល កា

ម៉ាញ់ អូ ្រតគ់ អា្ល ត េកា្ល អុះ។ សារអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង អាញ់
អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១១ហះកា ផា
ែអ៊ អា្ល ត េកា្ល  ែអ៊ ្រតគ់ ៃអ្វ នីេណា ័ះ ហង ែជ ទី ហង េកា្ល ណា
វ ្គ។ ផា អូ អ្លុ ៃអ្វ តាេដាះ ្រតគ់ សតឹ ទី េកា្ល េទៅណាវ ្គពិ។ េកា្ល
* ៧:៨ ៧:៨កាម៉ាក័ អនេ់្រតា័ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ លូ មួត បក់ អូ ទី េកា្ល
កាម៉ាញ់។
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កា អូ ្រតគ់អា្ល ត កាម៉ាញ់ េដល។
១២កាប៉ាច់ មួត អន់េទៀគណាវ ្គ អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ ផា កាម៉ាក័ ចំ

ឡាក់ កាម៉ាញ់ ែអ៊ អូ េសឿ យីស៊ូ ហះកា កាម៉ាញ់ ែអ៊ ៃច ៃអ្វ អន់
ឌូ េដល អូ ្រតគ់អា្ល ត ែអ៊ អុះ។ សារអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹងយី
ស៊ូ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង អាញ់ េទៅ។ ១៣ផាអង់កាន់ ចំឡាក់ េកា្ល
ែអ៊ អូ េសឿយសី៊ូ ហះកា េកា្ល ែអ៊ ៃច ៃអ្វ អនឌូ់ កា អូ ្រតគ់អា្ល ត
ែអ៊ េដល ១៤ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ េកា្ល ឡាក់ អូ
េសឿ េណាះញនកាកាម៉ាញ់ ែអ៊ េសឿ។ កាប៉ាច់កាម៉ាញ់ឡាក់
អូ េសឿ េណាះ កាប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ ញនកា េកា្ល ែអ៊ េសឿ
េដល។ ផា អូ នីេណា ័ះ គន អន់ែឌ បគឺ អក៊ ហះកាតាទចឹ ែអ៊
ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អនដ់ាគ់ គន អនែ់ឌ េកះ។ ១៥ហះកាផា បក់ អូ េសឿ
េណាះ បុចិ អា្ល ត អន់ ែអ៊ អា្ល ត ពិ កាណុងសារអា េកា្ល េលីកា
ម៉ាញ់ បក់ េសឿ េណាះ អូ យច អុះ។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េ្របុី ពិន ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ពូ។ ១៦អឺ មួត អង់កាន ់ឃឺ ែអ៊ អនដ់សី
ចងឹ ប៉ាណា ំេកា្ល អន់ ម៉ុ ត េសឿ តាម ៃហ។ អឺ មួត កាម៉ាក ័ឃឺ
ែអ៊ អនដ់សី ចងឹ ប៉ាណា ំកាម៉ាញ់អនដ់សី អន់ ម៉ុ ត េសឿ េដល។
១៧អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាបអន់ ្រតគ់ ពួយប ៉្រ◌ះ័ ប៊

កកាតយ័ ែទងកាអនដ់សីឡាក់កាយសី៊ូ អន់កាអនដ់សី េណាះ
ហង អាញ់កា េ្របុី ្រគបឹ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពួយសារ
អា េដល។ ១៨ផាបក់ ចំ ទីកាសតិ អង់ការ េកះ ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័
អ្យក់ េណាះ អូ ្រតគ់ េកះ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ កាសតិ អង់ការ
េណាះ។ ផាបក់ ចំ អូ ទីកាសតិ អង់ការ ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់
ែអ៊ េណាះ កា អូ ្រតគ់ កាសតិ អង់ការ ហង។ ១៩សារ កាសតិ
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អង់ការ េលី អូ កាសតិ អង់ការ េណាះ អូសាខំាន់ អុះ ឃឺសារ
្រប៉គ័ ពួយ សារ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី េណាះ ឡាក់ សាខំាន។់ ២០ ផះ រុាងំ
វាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ េណាះ ផា អន់ដសី ប៉ាណូស នីចម ័ហគ់ ៃអ្វ
នីេណា ័ះ ហង ពិ។ ២១ ផះ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ អន់ដសី ែព យ ៉◌ះ័ អន់
ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស ទុច ពូ កាតាម ែជ ឃតឹ ហង ឡឹង សារ
េណាះ ហះកា ផា ពូ អន់ អន់ដសី រ៉ាវា៉ច់ ឡាេកា ្រតគ់ ឡាច់
អន់ រ៉ាវាច៉់ ពិ ២២ ខង េពឿ ឡាក់ េកះ ទុច ពូ ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អ្យក់ ែព បក់ េណាះយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ អូ
ឃតឹផាបក់ េណាះឡាក់ ទុច អុះ។ កាប៉ាច់ បក់ ចំ អូ ្រតគ់ ទុច ពូ
ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ែព បក់ េណាះ េកះ ទុចយសី៊ូ ្រគះិ ឡគ។
២៣ប ៉្រ◌ះ័ ឡាច់ខាហា្វ យ អនដ់សី េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី
ែជ េកះ ទុច ប៉ាណូសណាវ ្គៃដ។ ២៤អឺ អុះ មុ ីផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អ្យក់ អនដ់សី ែព អនដ់សី ប៉ាណូស នចីម ័ឃឺ ៃអ្វ
នេីណា ័ះ ហង ពិ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័។
២៥កាប៉ាច់ មួត អង់កាន់ រ ៉ះូ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អូ

ទី អន់តគ់ សារ ញ៉ា ពឹង អាញ់ អុះ ហះកា អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ ញន
កា អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស ពូ ្រតគ់ េសឿ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ តា
ប៉ាប តាប៉ុន អន់ អាញ់ ទី សារ ហ្យាងំ សាឡាច។់ ២៦ ទលឹ នី
េណា ័ះ តាមអាញ់ឃតឹ ផា បក់ ចំ េបី ទី េកា្ល កាម៉ាញ ់ឃឺដា
គ់ េកះ ខង រប៉់ ដារ ់អា ទី សារ ឡាបំាក េអៀង ឃឺ ្រតគ់ អន់
ប៉ាណូស ៃអ្វឡាក់អន្់រទលួ ែព េទៅ។ ២៧ផាអនដ់សី ទីកាម៉ាញ់
េកះ ែជ អា្ល ត កាម៉ាញ។់ ផា េបី ទី កាម៉ាញ ់កា ែជណាងំ កា
ម៉ាញ់ េដល។ ២៨កាប៉ាច់ បក់ េបី ទី កាម៉ាញ ់ផាអនដ់សី ទី កា
ម៉ាញ ់កាអាញ់ អូ ផា អនដ់សី ្របគ៉័យច អុះ។ ផាអង់កាន់ រ ៉ះូ
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ទី េកា្ល កា អូ យច េដល។ ហះកា អន់ែឌ ចងឹ ទី សារ ឡាបំាក
អនេ់ទៀគៗ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ តាទចឹ ហង។ អាញ់ បុចិ អន់
អន់ដសី យ៉ា្វ រ អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ ឡាបំាក ទិេណា ័ះ។ ២៩ អឺ
អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ដារ ់យសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គែហ៊ង
ក្យាម័ខាក់ េកះ។ គតឹ ដារ ់អា ែគង ម៉ាត ់ទិ មួត បក់ ទី កាម៉ាញ់
េកះ ្រតគ់ ៃអ្វ ឡាក់កា អូ ទីកាម៉ាញ់៣០ មួត បក់ ញុា ំេសាកឡាក់
កា អូ ញុា ំមួត បក់ េហាក រគ៉់ឡាក់ កា អូ េហាក មួត បក់ តាច់
រ៉ាសឡាក់កា អូ ទី រ៉ាស៣១ មួត បក់យរ រ៉ាសអប៉ំាស ពឹងអង់កក់
េតះអា កា្របគ៉័ឡាក់កា អូ តងកាន េដល ខងអង់កក់ េតះអា
ចងឹ តូរ ័ហង។
៣២អាញ់ អូ បុចិ អន់ អនដ់សី វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ បក់

ចំ អូ ទី កាម៉ាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ វុនឹវាយ៉ ដងឹ កា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័្រប៉គ័ នីចម័ អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័។ ៣៣កាប៉ាច់ មួត បក់
ទី កាម៉ាញ ់អន់ែឌ វុនឹវាយ៉ កាសារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ្របគ៉័
នីចម័ អន់ ្រតគ់ ពុត កាម៉ាញ់ អន់ែឌ ៣៤ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ែឌ ទី
ពុត េពៀរ ហង។ អង់កាន់ បក់ អូ ទី េកា្ល ែអ៊ វុនឹវាយ៉ ដងឹ កា ង៉ារ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័្របគ៉័ នចីម័ អន់ដាគ់សារ៉ំាប់កាប ៉្រ◌ះ័ ទបឹឡា
េកាបុាងំៃឡទបឹ ពុត េពៀក។ បក់ ទី េកា្ល ែអ៊ វុនឹវាយ៉កាសារ ពឹង
អង់កក់ េតះ អាហង ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ្រតគ់ ពុត េកា្ល ។ ៣៥អាញ់
កាប នីេអៀ េភឿ ទី ខាសារ៉ំាប់ កា អន់ដសី អូ ្រតគ់ បុាងំខំ អន់
ដសី កាណុងសារអា អុះ ឃឺអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី ៃអ្វ ដាគ់
្រតង់ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក។
៣៦ផា ទី េពឿ ឃតឹ ផា ែអ៊ ្រប៉គ័ កា េមុីត ែអ៊ នីេណា ័ះ អូ ដាគ់
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អុះ ផា ពុត ែអ៊ បុចិ ទី អង់កាន់ េណាះកាខាក ់្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ
ពុត ែអ៊ឃតឹ េណាះហងពិ ទីអង់កាន់ េណាះកាអូយចេដល។
៣៧ហះកាបក់ ចំឃតឹញនកា ពុត ែអ៊ តាងំឡា អូ ទី េពឿ បុាងំខំ
អុះ លូឃតឹផាចងឹ អ្លុ កាតត់ ពុត ទបឹឃតឹផា េបីតាន័ បុចិ ទី េមុី
ត ែអ៊ េណាះ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ ្រតគ់ហង។ ៣៨ ទលឹ នេីណា ័ះ
ផា ែអ៊ ទី េមុតី ែអ៊ េណាះដាគ់ហង កាប៉ាច់ បក់ អូ អ្យក់ េមុតី ្រប៉
គ័កាម៉ាញ់ ែហង៊ដាគ់ េដល។ †
៣៩ ផះ រុាងំវាង៉ េកា្ល ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី កាម៉ាញ់ ្រតគ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ

េកា្ល េលយី អូ អា្ល ត គួប អុះ។ ផា េកា្ល េតា័ េកះ េណាះកាម៉ាញ់
ែអ៊ ចងឹ ទី ចាបាប់ ទី េកា្ល ណាវ ្គកាម៉ាក័ េពឿ កាតាម អ្យក់ កា បក់
េណាះ េសឿយសី៊ូ នះិេទៅ េដល។៤០ហះកាតាមអាញ់ឃតឹ ផា
អង់កាន់ េណាះ អូ ទី េកា្ល ណាវ ្គ ៃអ្វ អនេ់្រតា័នេីណា ័ះ ហងដាគ់
ហ៊្លត។ អូ ្រតគ់អាញ់ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយសារអា អុះ ហះ
កាអាញ់កាប នេីអៀ ញនកាអាញ់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ េដល។

៨
សារសាសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
១ កញិេអៀ អា អាញ់ បរ៉ ់កាកាប ឡឹងសាណាឡាក់ ពូ ៃសន

ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េកះ។ ពិន កា អ្លុ អនត់គ់ផា ពិន ទឌូិ ទីសារ អ្លុ ហ្លង់
† ៧:៣៨ ៧:៣៦-៣៨ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ៣៦ ផា ទី េពឿ ឃតឹ ផា អូ
្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ គន រ ៉ះូ ែអ៊ហា្វ យអាញុ ្រតគ់ ទី េកា្ល  ទលឹ នេីណា ័ះ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័តាម ពុត
ែអ៊ បុចិ ពិ អន់ គន ទី េកា្ល កា អូយច េដល។៣៧ហះកាបក់ ចំឃតឹញនកា ពុត ែអ៊
តាងំឡា អូ ទី េពឿ បុាងំខំ អុះ លូ ឃតឹ ផា ចងឹ អ្លុ អន់ នេីណា ័ះ ឃឺឃតឹ ផា ចងឹ អន់
គន ែអ៊ ៃអ្វ រ ៉ះូ េលយី នេីណា ័ះហងកា ែហង៊ដាគ់ហង។៣៨ ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ អន់
គន ទី េកា្ល កាដាគ ់កាប៉ាច់ បក់ អន់ គន ៃអ្វ នេីណា ័ះ ែហង៊ដាគ់ េដល។
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េកះ សារអ្លុ ហ្លង់ អា ្របគ៉័ អន់ ពិនអា្វ ត់ េអង ហះកាសារ បុចិ
ៃច អ្លុ តង័ អន់ គួប េសាប េកតី ដាគ។់ ២ផា បក់ េពឿសាមគ៉័ ផា
ឡាេកា ែអ៊ អ្លុ ហ្លង់ េកះ បក់ េណាះ េបី ហ្លង់ តាទចឹ អុះ។ ៣ហះ
កាផាបក់ េពឿ បុចិ ៃចកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ប ៉្រ◌ះ័កាអនហ់ា្ន ល់
ែអ៊ េដល។
៤កាប៉ាច់សាសាណាឡាក់ ពូ ៃសន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ពិន កា អ្លុ

អនត់គ់ េកះផាហ៊ូ បប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺកាយឡឹងប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគណាវ ្គ អុះ។ ៥យ ៉◌ះ័ ទី កាណា
គ័ ញ៉ាៗ ៃអ្វ ពឹង េតះ េលី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ឡាក់ ពូ ឃតឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័
កាតាម យ ៉◌ះ័ ពូ េសឿ ផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ទី តាងំឡា េអៀង កា
តាម ៦ហះកា ពិន ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ ហង ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ឡាក់
បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ពិន ទី អាញុ រុសី សារ៉ំាប់
កា ែអ។៊ ពិន ទី តាងំឡា ដងឹ េម៉ាញ េដល ឃឺ យីស៊ូ ្រគះិ កា
ណាគ័ ្រគបឹ ែនវ េកតី ញន ែអ ៊ពិន កា ទីអាញុ រុសី ញនកា ែអ៊
េដល។ ៧ហះកា អូ ្រតគ់ ទឌូិ អុះ អ្លុ សារអា។ ទី បក់ អនដ់ា ផះ
អនែ់ឌសាសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌឃតឹផា
សាណាេណាះ អូដាគ់តាទចឹញនកាអនែ់ឌ េឃយីសាបំ ៉◌ះ័ហ៊ូ
ប ប ៉្រ◌ះ័ ផះ អន្់រទលួ ែព េដល។ អនែ់ឌ អូហ្លង់ អុះ លូឃតឹផា
្របគ៉័យច េណាះ ពុតអនែ់ឌ េកតី អូដាគ់ហង។៨ហះកាតាទចឹ
ែអ៊ អូ ្រតគ់សាណាអុះឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់កា
ពិន។ ផាពិន អូសា កាអូទី លុបញ៉ា អុះ យ ៉◌ះ័ ពិនសា កា
អូ ទី ខា ញ៉ា េដល។ ៩ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ ឡាវុាងំ ឡា
េកា យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ទីចាបាប់សាសាណាញ៉ាកាតាម ែជ ្រប៉
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គ័សារញ៉ាឡាក់ចងឹ ្របគ៉័អន់កា មួត េសឿបក់ហ្លង់ អូខាក់ េកតី
ទីសារយច។ ១០អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសអ្លុ ហ្លង់ ខាក់ េកះ ផា
មួត បក់ េសឿ អូ សូវ ហ្លង់ អន់ែឌ បប៉័ អន់ដសី ៃអ្វ សាសាណា
កាណុង េរ៉ាង ពូ រ៉ាមះ៉ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អន់ែឌ ចងឹ ឃតឹ ផា
អន់ែឌ កា សាសាណា ពូ ៃសន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទី េដល។
១១យសី៊ូ ្រគះិ េតា័ េភឿ តង័ មួត បក់ េសឿ អូ សូវហ្លង់ េណាះ ហះ
កាសារ អន់ដសី អ្លុ ហ្លង់ អា ឃឺ ថាឡំាយ អន់ែឌ ហង។ ១២ឃឺ
អនដ់សី ្របគ៉័បាបអនែ់ឌហងលូ ្របគ៉័អន់ ពុតអនែ់ឌ េកតី អូដា
គ ់្របគ៉័ នេីអៀឡាក់កាអនដ់សី ្របគ៉័យច លូយសី៊ូ ្រគះិ េដល។
១៣ទលឹ នេីណា ័ះផាសាណាចំ ្របគ៉័ អន់កា អុះ មុីអាញ់ េកតី ទី
សារយច សាណាអ្យា ំ្រគបឹ ែនវអាញ់ អូសា អុះ អ្ូយគ ៃផគ អុះ
មុីអាញ់ ្របគ៉័យច។

៩
សារ វគ័ ប៉ូល អូ អ្យក់កាណាគ័ញ៉ា ឡឹង ពូ
១ ញ៉ា អាញ់ អូ ទី ចាបាប់ ្រប៉គ័ តាម ពុត អាញ់ បុចិ ប ? ញ៉ា

អាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡា ពិនប ? ញ៉ា
អាញ់ អូ ទី បប៉័ ែអ៊ ប ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ អាញ់ ប ប៉ាណា ំអន់ដសី
េសឿ ែអ ៊? ២យ ៉◌ះ័ ពូ អនេ់ទៀគ ផាអាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង
យសី៊ូ កាតាម ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាអាញ់ឃឺ បក់
រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ េដល ខង អន់ដសី ម៉ុ ត េសឿ យីស៊ូ ញន កា
អាញ់ រះ៉ សារ ែអ៊ កា អន់ដសី ហង។ ៣ហះកាផា ពូ េ្រចាម ផា
អាញ់ ្រប៉គ័ យច អាញ់ ចងឹ េតលី នីេអៀ៖ ៤ ញ៉ា អាញ់ លូ បា



១ កូរនិថូះ ៩:៥ xxx ១ កូរនិថូះ ៩:១២

ណាបះ ញនឹ អូ ទី ចាបាប់ ចងឹ អ្យក់សាណា ពូ អន់ ប ? ៥ ញ៉ា
ញនឹ អូ ទី ចាបាប់ ចងឹ ទី កាម៉ាញ់ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ប េកះេណាះ
េជៀក ែអ៊ ឡា ំអនឌូ់ េដល ? ឡាក់ កា អុះៗ យសី៊ូ េលីឡាក់ កា
បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ អនេ់ទៀគៗ េដលឡាក់ កា េព្រតះុ។ ៦ញ៉ា
ដងឹអាញ់ លូ បាណាបះហង បឡាក់ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារណាងំសា
សមិឡាេកា ? ៧ អូ េឃយី ទី បក់ េពឿ ្របគ៉័ តាហាន អ្យក់ េលៀន
ែអ៊ េទៅតាច់សាេណី អុះ កា អូ ទី េពឿ តប់ េតមី អង់កាច អូ េអ្លះ
សា ៃប៉្ល េណាះ អុះ កា អូ េឃយី ទី េពឿ រង រក៉់ អូ អ្យក់ េទៀក តុះ
រក៉់ ៃអត * េណាះ េដល។ ៨អាញ់កាបនេីអៀ អូ ្រតគ់ ដងឹកាកាប
គុនឡាេបៀប ប៉ាណូស អុះ យ ៉◌ះ័ កាណុងចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័កា ្រចា
គ់ រះ៉ នេីអៀ េដល។ ៩ វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ែជសាងំកាម័ ពឹរ រក៉់
ផះ អន់ រក៉់ ចគ័ ៃប៉្លន េពៀ»†។ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អូ វុនឹវាយ៉ កា រក៉់ អុះ។ ១០ប ៉្រ◌ះ័ កាប នេីអៀ ញនកា ែអ៊ ឃតឹ កា
ពិន។ ែអ៊ រះ៉ នេីអៀ េភឿ អន់ បក់ ្របគ៉័ មុរី មុងឹ ផា ចងឹ ទីសាណា
ឡឹង មុីរ េណាះ េដល លូ េភឿ អន់ បក់ ្របះ៉ េពៀ មុងឹ ផា ចងឹ ទី
េពៀ េដល។ ១១ផាញនឹ ប៉ាដូះ តលីកាណុង អនដ់សី ែគង ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ញ៉ាញនឹ អូ ទីចាបាប់អ្យក់ រ៉ាសអប៉ំាស េលីសាណា
សាឡឹងអនដ់សី ប ? ១២ផា ពូ អនេ់ទៀគ ទីចាបាប់ អ្យក់កាណា
គ័ អនដ់សី ញ៉ាញនឹ អូ ្រតគ់ ចងឹ ទីកា្វ ឡឹង ពូ េណាះ ប ?។
ហះកា ញនឹ អូ ទី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា អុះ ឃឺ ញនឹ ខំ ្រប៉គ័

ង៉ារ សមិ ឡាេកា េទៅ េភឿ ែជ អន់ េខកី ង៉ារ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង
* ៩:៧ ៩:៧ សុនសាត ពូ េឃយី រង រក៉់សារ៉ំាប់ អ្យក់ េទៀក តុះ។ † ៩:៩ ៩:៩
សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៥:៤។
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យីស៊ូ ្រគះិ។ ១៣ ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ អន់តគ់ ប ? មួត បក់ ្រប៉គ័
ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្រតគ់ ទី សាណាសា ឡឹង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ មួត បក់ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ទី រ៉ាឡា អ្យា ំ ឡឹង
អនហ់្នងឹ េណាះ េដល។ ១៤កាប៉ាច់ បក់ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ
កា នះិេទៅ េដល ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា ពូ ្រតគ់ តង័ អន់សាណាកាបក់
េណាះញនកា ែអ៊ រះ៉សារដាគ់ េណាះហង។
១៥ហះកា អាញ់ អូ ទី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា អុះ អាញ់ ្រចាគ់

សារ ទិ អា កា អូ ្រតគ់ អាញ់ បុចិ កា ពូ អន់ កាណាគ័ កា អាញ់
េដល សនិ ដាគ់ អាញ់ េតា័ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង អាញ់ អ្យក់ កាណា
គ័ ឡឹង ពូ ផាអាញ់ អ្យក់ កាណាគ័ ឡឹង ពូ អាញ់ អូ ទី ខ ញ៉ា
ចងឹ អា្វ ត់ េអង អុះ។ ១៦ផា អាញ់ ចាក រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យី
ស៊ូ េណាះ អូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ អា្វ ត់ េអង អុះ ខង ង៉ារ
េណាះ អាញ់ ្រតគ់ ្រប៉គ ័អា្ល ត អូ ទី អុះ។ ផាអាញ់ អូ រះ៉ សារ
ដាគ ់េណាះអាញ់ ចងឹ ប៉ាណាបតាទចឹ ហង។ ១៧ផាអាញ់ រះ៉
សារ ដាគ់ ញន កា ពុត អាញ់ បុចិ អាញ់ េទៅ អាញ់ ្រតគ់ ទី រុា ំ
ងវាន៉ ័ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ង៉ារ អាញ់អា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អាញ់ហង។
១៨ ទលឹ នីេណា ័ះ រុាងំវាន៉័ នីចម័ អាញ់ ចងឹ ទី េណាះ ? រុាងំវាន៉័
អាញ់ឃឺ រះ៉សារដាគ់តាេដាះ អូ អ្យក់ខា ឡឹង ង៉ារ រះ៉សារដាគ់េណាះ អុះ។
១៩យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ទី ទួម បក់ េពឿ កាតាម កា

អាញ់ ៃច ្របគ៉័ ទុច ប៉ាណូស ទឌូិ េដល េភឿ ប៉ាណា ំពូ េអៀង ដូវ
អន់ ម៉ុ ត េសឿ យសី៊ូ។ ២០ផះ អាញ់ ៃអ្វ លូ មួត សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ អាញ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា អុី្រសាែអល៊ េដល េភឿ ប៉ាណា ំអន់
អន់ែឌ េសឿ យសី៊ូ យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ចាបាប់ មះ៉ អន់
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ែឌកាតាម កាអាញ់ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ២១ផះអាញ់ ៃអ្វ លូ មួត
សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ ទី ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ្របគ៉័ឡាក់
កា អូ ទីចាបាប់ េដល េភឿ ប៉ាណា ំអនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ ហះកាតា
ទចឹ ែអ៊ អូ ្រតគ់ អាញ់ អូ ទី ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺអាញ់ ៃអ្វ កាន់
េត ័ះចាបាប់យសី៊ូ ្រគះិ។ ២២ផះអាញ់ ៃអ្វ លូ មួត បក់ េសឿ អូ សូវ
ហ្លង់ អាញ់កា ្របគ៉័ឡាក់កា អនែ់ឌ េដល េភឿ ប៉ាណា ំអន់ អន់
ែឌ េសឿ កាខាក។់ អាញ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ ្រគបឹ ែនវ
េដល េភឿ ្រប៉គ័ នីចម័ អន់ បក់ អន់ដា ម៉ុ ត េសឿ យីស៊ូ េដល។
២៣ញនកាសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ បះ អាញ់ ៃច ្របគ៉័សារ ញ៉ាៗ
ទេិណា ័ះ េភឿ អន់អាញ់ ទីចាែនកកាណុងសារដាគ់ េណាះ អន់
ឌូ លូ ពូ េដល។
២៤ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប មួត បក់ ប៉ាសងសាតាក់ អនែ់ឌសា

តាក់ ទឌូិ ហះកាដងឹ េម៉ាញ ដូវ ទី រុាងំវាន៉ ័? ទលឹ នេីណា ័ះហគ់
អនដ់សីសាតាក់អន់ទី រុាងំវាន៉័ េណាះហងពិ។២៥ទិ មួតបក់ ប៉ា
សងសាតាក់លូ គួបអនែ់ឌខំ េហៀន ្របគ៉័ ពួយឡាេបៀប គុនអន់
ែឌ ្រគបឹ ែនវ េភឿ អន់ ទី រុាងំវាន៉័ ឡាក់ អ្លុ ពុក ហ្៊យង េហ្យតី ហះ
កា ពិន ចងឹ ទី រុាងំវាន៉័ឡាក់ អូ អ្លុ ពុក អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ។ ២៦អាញ់
ខំសាតាក់ នេីអៀ អូ ្រតគ់អាញ់ អូ អ្លុ ្រទង អុះ អាញ់កា អូដាល័
តាេដាះ េដល ២៧ឃឺអាញ់ ខំ បុាងំេហៀនឡាេកាអាញ់ េទៅ ែជ
អន់ ្របគ៉័យច អាញ់ អូ ទមឹៃវរ៉ឡាេកា អុះ អ្ូយគ ៃផគឡាយឡឹង
អាញ់ រះ៉សារដាគ់កា ពូ េកះអាញ់កា អូ ទី រុាងំវាន៉័ ញ៉ា អុះ។

១០
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សារ អូ អន់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េដល វគ័ យ៉ា

គ់ អុី្រសាែអល៊ េសគី ែព អន់ែឌ ចាក កាន់េត ័ះ កាមល៉់ លូ ឃ្លង
េទៀកតាងំេលតសី ទឌូិ អនែ់ឌ។ ២សារអា េពៀបឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័
បុាងំហុំ អនែ់ឌ ទឌូិ អន់ េកះ ប៉ាសុន វគ័ ម៉ូ េសកាណុងកាមល៉់ លូ
កាណុង េទៀក តាងំេល តសី េណាះ។ ៣អនែ់ឌ ទឌូិសា ណំុ ម៉ា
ណាឡាក់សាណាប ៉្រ◌ះ័ អន់៤លូទឌូិអនែ់ឌទី ៃអត េទៀកប ៉្រ◌ះ័
អន់ឃឺ អនែ់ឌ ៃអត េទៀកឡាច់ ឡឹង អេំហា្ម គូលឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ អន់
ឡាក់ចាកអនឌូ់ លូអនែ់ឌ អេំហា្ម េណាះឃឺប ៉្រ◌ះ័ ្រគះិ។៥ហះ
កា មួត វគ័ យ៉ាគ់ អុ្ីរសាែអល៊ សួន េអៀង អនែ់ឌ ្របគ៉័ អូ ្រតគ់ ពុត
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ េតា័ ពឹង
ែ្រស៊ តសី េណាះហង។
៦សារទេិណា ័ះសារ៉ំាប់ បុាងំេហៀន ពិន េភឿ ែជ អន់ ពិន ទី ពុត

បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ឡាក់ កា អនែ់ឌ េណាះ េដល។ ៧ ែជសាបំ ៉◌ះ័
ប៉ាេន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា ពូ បក់ អនដ់ា ៃដឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉
ផា «មួត ប៉ាសុន អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប ៃអ្វ ៃអតសា លូកាតាប័ រល៉់
អង់គុន អន់ែឌ េបា្ល ះ បា្ល ល»*។ ៨ ពិន អូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់
លូកាម៉ាក័ឡាក់កា មួត វគ័ យ៉ាគ់ បក់ អនដ់ាឡាក់សារ ្របគ៉័ អន់
កា អនែ់ឌ េតា័ ទិ ២៣.០០០ ដូវ ដងឹ េម៉ាញដារ។់ † ៩ ពិន អូ ្រត
គ់ ្របគ៉័ យចសាមគ៉័ កាយសី៊ូ ្រគះិ ចងឹ អូ ៃចគ ថូត ពិនឡាក់កា
មួត វគ័ យ៉ាគ់ បក់ អន់ដា ទី ្របគ៉័ យចសាមគ៉័ កា ប ៉្រ◌ះ័ អូ ៃចគ
ថូត េណាះ អុះ ហះកា េកះេណាះអនែ់ឌ េតា័ញនកា ពិះ េចាះ។
* ១០:៧ ១០:៧សារ អាឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ៣២:៦។ † ១០:៨
១០:៨ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)២៥:១-៩។
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‡ ១០ ែជ ង៉ាញកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ឡាក់កា មួត វគ័ យ៉ាគ់ បក់ អនដ់ា
ឌុ កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប ់េកះេណាះ អនែ់ឌ េតា័ញនកា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ានេ់តា។័ § ១១សារទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ ពឹង អនែ់ឌ េណាះសារ៉ំាប់
បុាងំេហៀន ពិន លូ ទី ្រចាគ់ គម កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ
អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពិនឡាក់ ៃអ្វ ពឹង រុាងំហាវអាអង់កក់ េតះ ចងឹ
ឡុច េកះ។ ១២ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ ចំឃតឹផាឡាេកា ែអ៊ េសឿ េកង
ខាក ់បក់ េណាះ ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកាអ្លុ ៃផគអា្ល ត េសឿ។ ១៣ អូ
ទី សារ ញ៉ា ឡាក់ បុចិ ្រប៉គ័ អន់ អន់ដសី ្រប៉គ័ យច កាយ ឡឹង
សារ ពូ អនេ់ទៀគ េឃយី ទី េណាះ អុះ។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ពុត
ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ អូ អន់ អនដ់សី ទីសារ ញ៉ា ញ៉ាក តាឡាម័ឡាក់
្របគ៉័ អន់កាអនដ់សី អូដាម័ អត់ េណាះ អុះ ហះកាផាអនដ់សី
ទីសារ ញ៉ា ែអ៊ ចងឹ តង័ អន់ អនដ់សី យ៉ា្វ រ រ៉ាវាច៉់ ម៉ាគ់ អនដ់សី
ដាម័ អត។់
១៤ ទលឹ នីេណា ័ះ អឺ អុះ មុី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច អន់ដសី ែជ

សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ៃដ។ ១៥អាញ់កាប លូ អនដ់សីឡាក់
កា កាប លូ បក់ ហ្លង់ សារ េដល ហគ់ អន់ដសី ឃតឹ ចាែ្រជប
ឡឹងសារអាញ់កាបអាឡាេកាអនដ់សី េទៅពិ។១៦ផះ ពិនលកឺ
េពៀង េភឿ េហាក រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ឃឺ បុចិ រះ៉ផា ពិន ទឌូិ
ទី ចាែនក ឡឹង ផាម យសី៊ូ ្រគះិ។ ផះ ពិន គុ ណំុ បុាងំ ឃឺ បុចិ
រះ៉ ផា ពិន ទី ចាែនក ឡឹង ឡាេកា យីស៊ូ ្រគះិ េដល។ ១៧ ទី ណំុ
បុាងំ ដងឹ េម៉ាញ កាតុ េណាះ ហង យ ៉◌ះ័ ពិន ទី កាឡំាងំ េអៀង
កាតាម កាពិនប៉ាតុំឡាេកាបុាងំៃឡដងឹ េម៉ាញ េដល ខង ពិន
‡ ១០:៩ ១០:៩ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ២១:៤-៦។ § ១០:១០
១០:១០ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:៤១-៥០។
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ទឌូិ ទី ចាែនក ឡឹង ណំុ បុាងំ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ១៨ហគ់
ឃតឹ ៃហ ឡឹង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទិ មួត បក់សាសាណា
ពូរ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អនែ់ឌកាទីចាែនកម៉ុត អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ញន កាសាណាពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អនហ់្នងឹ េណាះ
េដល។ ១៩អាញ់កាបអាបុចិផានចីម ័? សាណាពូៃសនហ៊ូ ប
ប ៉្រ◌ះ័ ទី ខាសាខំាន់ េដល ប ? នចីម័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
តាទចឹ ប ? ២០ អូ អុះ ហះកា កាណាគ័ ពូ ៃសន េណាះ ឃឺ ពូ
ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អូ ្រតគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ អាញ់ អូ
បុចិ កា អនដ់សី ទី ចាែនក ម៉ុ ត អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អុះ។ ២១អន់
ដសី អូ ្រតគ់ ៃអត ពឹង េពៀង យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េកះ
េណាះ ៃអត ពឹង េពៀង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡគ អុះ។ អនដ់សី អូ ្រតគ់ ម៉ុ
ត សាសាណាអង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ មះ៉ យីស៊ូ េកះេណាះ ម៉ុ ត សា
សាណាអង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដល។ ២២ ញ៉ា បុចិ កា
យសី៊ូ ក្យាគ់ ពិន លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ? ញ៉ា ពិន េកង ខាក់ ឡឹង ែអ៊ប ?។
សារ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ េលៅ ែលងសចិ
២៣បក់ អនដ់ា ផា «ពិន ទី ចាបាប់ ចងឹ ្របគ៉័ ញ៉ា កា ទ»ី ហះ

កាសារ ទិេណា ័ះ អូ ្រតគ់ ស៊ុត កា ទី ខា អុះ។ «ពិន ទី ចាបាប់
ចងឹ ្រប៉គ័ ញ៉ា កា ទ»ី ហះកាសារ ទិេណា ័ះ អូ តង័ អន់ ពូ េកតី
ដាគ់ េណាះ អុះ។ ២៤ ែជ អន់ េពឿណាងំ ខាសារ៉ំាប់ កាឡាេកា
េទៅ ឃឺ ្រតគ់ណាងំខាសារ៉ំាប់កា ពូ អនេ់ទៀគ។ ២៥ទិសាណា
ញ៉ាឡាក់ ពូ ្របូ ពឹង តាឡាត អនដ់សីសា ពិ ែជ អំបញ៉់ ចាេជៀ
កឡាេលៀក ៃដ ែជ អ្ូយគហង សារ េណាះ អូយច អុះ ២៦ខង
ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អង់កក់ េតះ លូ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវ ឡាក់
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ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ស៊ុត កា កាណាគ័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទិ
េណា ័ះ»*។ ២៧ផា បក់ អូ េសឿ យីស៊ូ េជៀក អន់ដសី ឡា ំសា
សាណាប៉ាគ់ ហី អន់ែឌ អន់ដសី កា បុចិ ឡា ំេដល សា ពិ ទិ
សាណាញ៉ាឡាក់ ពូ អន់ កា អនដ់សី េណាះ ែជ អំបញ៉់ចាេជៀ
ក ឡាេលៀក ហង ែជ អ្ូយគ កា យច។ ២៨ហះកា ផា ពូ រះ៉ ផា
«សាណាែអ៊ អាឃឺសាណាៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័» ទលឹ នេីណា ័ះ
អនដ់សី ែជសា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ញនឃតឹកា បក់ រះ៉ លូ ញនកា
ែអ៊ អ្ូយគ កា យច។ ២៩អាញ់ អូ ផា អន់ដសី ្រតគ់ អ្ូយគ កា យច
េណាះ អុះ ឃឺអាញ់ផា ែជសាញនកា បក់ រះ៉ េណាះ អ្ូយគ កា
យច។ ខ ញ៉ា បះ ពូ ផាអាញ់ ្របគ៉័យច ? អាញ់ ទីចាបាប់ ្រប៉
គ័ នចីម ័ទី ដងឹ ពុត ពូ អនេ់ទៀគ ឃតឹ ផាសារ េណាះ អូ ដាគ។់
៣០ផាអាញ់សាសាណាទបឹ េហាករគ៉់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខ
ញ៉ាបះ ពូផាអាញ់យចញនកាសាណាឡាក់អាញ់ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័
េណាះ ?។
៣១ទលឹ នេីណា ័ះយ ៉◌ះ័ អនដ់សី ៃអតសាយ ៉◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា

កាតាម ្រតគ់ ្រប៉គ័ ទិេណា ័ះ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ែហ៊ង
េលៅែលងសចិ។៣២អនដ់សី ែជ ្របគ៉័ អន់កា សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ សុនសាត អនេ់ទៀគ េលី ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
យច ពុត ៃដ។ ៣៣អាញ់កា នះិេទៅ េដលឃឺអាញ់ ខំ ្របគ៉័ អន់
្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស ទឌូិ ្រគបឹ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ្របគ៉ ័អាញ់ អូ
ណាងំខាសារ៉ំាប់ កាឡាេកាអាញ់ េទៅ អុះ ឃឺណាងំខាសា ំ
រ៉ាប់កា ប៉ាណូស ទឌូិ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនែ់ឌ។
* ១០:២៦ ១០:២៦សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
២៤:១។
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១១
១ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយអាញ់ឡាក់កាអាញ់ ្របគ៉័ ពួយយី

ស៊ូ ្រគះិ េដល។
សារ មួត អង់កាន់ ្រតគ់ តល័អញែ់សង៊
២ អឺ អុះ មុ ីអាញ់ ប៉ាេន អន់ដសី ខង អន់ដសី កាចាងំ កា

អាញ់ ្រគបឹសារ លូ ្របគ៉័ ពួយសារអាញ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអន់
ដសី។ ៣ហះកាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ្រគះិ
េពៀបឡាក់កាកល់កា មួតកាម៉ាក័ទឌូិ កាប៉ាច់កាម៉ាក័ឃឺ េពៀប
ឡាក់កាកល់កាអង់កាន ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់កាកល់
កាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ៤ផាកាម៉ាក័ ចំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលី រះ៉ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ា តល័ ពឹង កល ់កាម៉ាក័ េណាះឃឺ បឺ
ង៉ាយយសី៊ូ ឡាក់ កល់ ែអ៊ ហង។ ៥ផាអង់កាន់ ចំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័
េលី រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អូ តល័ អញែ់ស៊ង អង់កាន់ េណាះ
ឃឺ បង៉ឺាយ េកា្ល ឡាក់ កល់ ែអ៊ ហង ្របគ៉័ នីេណា ័ះ េពៀប ឡាក់
កា ែអ៊ កូរ ័កល់ បង៉ េដល។ ៦ផា អង់កាន់ ចំ អូ តល័ អញែ់ស៊ង
េ្របុី ែអ៊ កាត់ សក់ កល់ ទិ ប្លី ឡូត ពិ ហះកាផា ែអ៊ តាយួស កា
កូរ ័សក់ ្រតគ់ េ្របុី ែអ៊ តល័ អញ់ែស៊ង។ ៧ហះកា មួត កាម៉ាក័
អូ ្រតគ់ តល័ កាណាគ័ ញ៉ា ពឹង កល់ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
បុាងំេកតីកាម៉ាក័ អន់ វុចឹ លូ ែអ៊ លូ អន់តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ
មះ៉ ែអ។៊ កាប៉ាច់ អង់កាន់ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ កាម៉ាក័
េដល ៨ខង ប៉ានដ់ា ែព ប ៉្រ◌ះ័ អូ បុាងំេកតីកាម៉ាក័ឡាច់ ឡឹង អង់
កាន់ អុះ ឃឺ ែអ៊ បុាងំេកតី អង់កាន់ឡាច់ ឡឹងកាម៉ាក។័ ៩ េម៉ាញ
ណាវ ្គប ៉្រ◌ះ័ អូ បុាងំេកតី កាម៉ាក័សារ៉ំាប់កា អង់កាន់ អុះ ឃឺ ែអ៊
បុាងំេកតី អង់កាន់សារ៉ំាប់កាកាម៉ាក។័ ១០ញនខអាលូញនកា
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បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បះ មួត អង់កាន់ ្រតគ់ តល័ អញែ់ស៊ង េភឿ ្របគ៉័សា
ញ៉ាផាអនែ់ឌ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញអញឺ េកា្ល អនែ់ឌ។ * ១១ហះកា
កាណុងកាន ៃអ្វ េកាប គុន េសឿយសី៊ូ អង់កាន់ តងកានកាម៉ា
ក ័កាម៉ាក័កា តងកាន អង់កាន់ េដល។ ១២យ ៉◌ះ័ អង់កាន់ ប៉ាន់
ដា ែព ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី ែអ៊ឡាច់ ឡឹងកាម៉ាក័កាតាម ហះកា ប៉ា
គ់ អនត់គី កាម៉ាក័កា េកតី ឡឹង អង់កាន់ េដល ហះកាកាណាគ័
្រគបឹ ែនវឃឺ េកតី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៣ហគ់ចាែ្រជបឃតឹ
ឡាេកា អន់ដសី េទៅ ពិ ផា មួត អង់កាន់ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ហះកា អូ តល័ អញែ់សង៊ ញ៉ាដាគ់ េដល ប ? ១៤ ពិន ទឌូិ
កាអ្លុ េកះ េដល ផាមួតកាម៉ាក័គមសក់អ្លងឹ ្រតគ់តាយួសខា
ក។់ ១៥ហះកាផា អង់កាន់ គម សក់ អ្លងឹ ឃឺខាក់សារ៉ំាប់ អន់
ែឌ ខង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ សក់ អ្លងឹ កា អនែ់ឌ ្របគ៉័ឡាក់កា តល័ អញ់
ែសង៊។ ១៦ផាទី េពឿ បុចិ ប៉ាែគក ឡឹងសារអា ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់
ផាញនឹ អូ េឃយី ្របគ៉័ ែនវ អា អុះ យ ៉◌ះ័ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
អនេ់ទៀគៗកា អូ េឃយី ទី េដល។
សារ ៃអតសា េភឿកាចាងំកាយសី៊ូ
១៧សារ អាញ់ ចងឹ រះ៉ ណាវ ្គ អា អាញ់ អូ ប៉ាេន អន់ដសី

អុះ ខង ផះ អន់ដសី លួម គួប េសាប េណាះ អូ ្រប៉គ័ អន់ កា
អនដ់សី េកតី ដាគ់ អុះ ឃឺ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ អូ ដាគ។់ ១៨អាញ់
កាតាងំ ពូ រះ៉ផាផះអនដ់សី ប៉ាតុំ គួប េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ឃឺអន់
ដសី ទីសារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ ក្លះ គួប េសាប សារអាអាញ់កា
េសឿ អន់ដា េដល។ ១៩ ្រតគ់ ទី សារ ក្លះ គួប អន់ដសី នីេណា ័ះ
* ១១:១០ ១១:១០ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ មួតអង់កាន់ ទីចាបាប់ ្របគ៉័
កា កល់ នចីម័កាតាមញនកាបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។
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ហង េភឿ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា េពឿ ដាគ់ តាទចឹ។ ២០ ផះ អន់ដសី
លួម គួប លូ ៃអត សា េណាះ អូ ្រតគ់ អន់ដសី ៃអត សា េភឿ
កាចាងំ កា យីស៊ូ អុះ ២១ ខង អន់ដសី េម៉ាញ ដូវ ៗ ហានសា
ហាន ៃអត េណាះ ហង បះ បក់ អន់ដា អូ ទី សាណាសា ហះ
កា បក់ អនដ់ា ៃអត ប៉ាញលឹ។ ២២ញ៉ា អនដ់សី អូ ទី ហីសារ៉ំាប់
សាសាណាប ? េលីកាអនដ់សី បង៉ឺាយ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ លូ បុចិ ្រប៉គ័ អន់ មួត បក់ អូ ទី សាណាសា េណាះ
តាយួសប ? ្រតគ់ អន់អាញ់កាកាប លូអនដ់សី នចីម ័បុចិកា
អាញ់ ប៉ាេន អនដ់សី ប ? អាញ់ អូ ប៉ាេន អនដ់សី ញនកាសារ
អា អុះ។
២៣អាញ់កាតាងំសារយសី៊ូ រះ៉ េណាះ ែពអ្យក់ឡាបុំាងំេហៀន

អនដ់សី េដល ឃឺនេីអៀ៖ ពឹង មុាងំឡាក់ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ែអ៊ អញជ់នឹ
អន់កា ពូ ប៉ានេ់តា័ េណាះ ែអ៊ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ២៤ លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័េកះេណាះ ែអ៊ គុ ណំុ បុាងំ ទបឹកាបផា «អាហងឡា
េកា បុាងំៃឡអាញ់ឡាក់ ្រតគ់ អន់សារ៉ំាប់កា អនដ់សី ហគ់ ្រប៉
គ័សារអា េលយី េភឿកាចាងំកាអាញ»់។ ២៥ប៉ាគ់សាណំុ បុាងំ
េកះៗ ែអ៊ អ្យក់ េពៀង ្របគ៉័ នះិេទៅ េដល លូ កាបផា «អាហង
សាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់ ្របគ៉័ លូ ផាម អាញ។់ រប៉់ អនដ់សី
ៃអត ពឹង េពៀង ហគ់ ្របគ៉័ នេីអៀ េដល េភឿកាចាងំកាអាញ»់។
២៦ រប៉់ អនដ់សីសាណំុ បុាងំ លូ ៃអត ពឹង េពៀងអា ឃឺអនដ់សី
រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ េតា័ េណាះ េលយី ទលឹ ដារ ់ែអ៊ ជរឹ ប៉ាគ់ េតះ
អាណាវ ្គ។
២៧ផា េពឿសា ណំុ បុាងំ លូ ៃអត ពឹង េពៀង មះ៉យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ

តាងំឡា ពិន ទបឹ អូ ឃឺ ចងឹសា ឃឺ ែអ៊ ចងឹ ទី ថូតញនកា ែអ៊ បឺ
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ង៉ាយឡាេកា បុាងំៃឡ លូផាមយសី៊ូ។ ២៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អន្់រទួ
ល ចងឹសាណំុ បុាងំ លូ ៃអត ពឹង េពៀង េណាះ អនដ់សី េម៉ាញ
ដូវ ៗ ្រតគ់ ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ ពុត េពៀកឡាេកា េទៅហិ ២៩ខង
ផា េពឿ សា ណំុ បុាងំ លូ ៃអត ពឹង េពៀង េណាះ ហះកា អូ ឃតឹ
ឡឹង ឡាេកា បុាងំៃឡ យីស៊ូ បក់ េណាះ ឡាក់ កា ែអ៊ ៃចគ ថូត
ឡាេកា ែអ៊ េទៅ ហង។ ៣០ ខ អាហង បះ កាណុង កាឡំាងំ អន់
ដសី ទី េអៀង ដូវ អគី ព្លុ អូ ្រតូះ អូ ថូន ទបឹ ទី េតា័ អនដ់ា េដល។
៣១ហះកា ផា ពិន ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ ពុត ពិន ហ ិយីស៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា អូ ៃចគ ថូត ពិន អុះ។ ៣២ហះកាផាយីស៊ូ ៃចគ ថូត
ពិន ឃឺ ែអ៊ បុចិ តាគ់ អញច់ាល ពិន េភឿ ែជ អន់ ពិន ្រតគ់ ថូត
េតា័អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាត់
សុនិសារ េទៀ។
៣៣ទលឹនេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីដារ ច់ំអនដ់សី ប៉ាតុំ គួប េភឿសា

សាណាអនឌូ់ អនដ់សី ្រតគ់ រុាងំៃហ គួប េសាប អន់ ដាគ់ៗ ។
៣៤ផា បក់ ចំហានសាតាឡាម ័អន់ ែអ៊ សា ប៉ាគ់ ហី ែអ៊ េទៅ
ពិ េភឿ ែជអន់ ទី ថូត ផះ ប៉ាតុំ គួប េសាប េណាះ។ កាប៉ាច់សារ
អនេ់ទៀគៗ ប៉ាគ់អាញ់ ទលឹ េទៀ អាញ់ ចងឹ តាតសុ់និ អន់ េកះ។

១២
សារប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អន់កា ពូតាងៗ ឡឹង គួប
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ កា អនដ់សី អ្លុ កាខាក់ េដល ឡឹងសារ

ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពិន អ្លុ ្រប៉គ័ ង៉ារ តាងៗ ឡឹង គួប។
២អនដ់សី កា អ្លុ េកះ េដល ផះ អនដ់សី េបី អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ តា
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ទចឹ ែព ឃឺ អន់ដសី ្រប៉គ័ វុវីាច៉ ័ ញន កា េសឿ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
អូ អ្លុ កាប។ ៣ខ អាហង បះ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់
គ ់ផាេពឿ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ េណាះ អូ អ្លុ
ត ័ះ ប៉ាស្យាប កាយសី៊ូ អុះ ផា អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់
កាខាក់ ប៉ាណា ំកា អូ ទី េពឿ អ្លុ កាប ផាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
េដល។
៤ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារតាងៗឡឹង គួបកា ពិន ហះកា ពិនទី ប៉ាង៉ា

ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ៥ ពិន ្របគ៉័ ង៉ារតាងៗ
ឡឹង គួប ហះកា ពិន ្របគ៉័ ង៉ារ កា ពឹតាងំឡាដងឹ េម៉ាញ េណាះ
ហង។ ៦ទីឡាេបៀប ្របគ៉័ ង៉ារ តាងៗ ឡឹង គួប ហះកា ទី ប ៉្រ◌ះ័
ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ហងឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទេិណា ័ះ ពឹង ពិន ទឌូិ។
៧ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ពិន ទឌូិតាបំាងផា ពិន ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េភឿ
អន់ ពិន ទីខា អនឌូ់ លូ គួប េសាប។ ៨ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
ពិន េម៉ាញ ដូវ អ្លុ កាប ហ្យាងំ សាឡាច ់ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
េណាះ េទៅហង អន់ កា េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ កាប ទបឹ ហ្លង់ ឡឹង
សារ េអានសាគមឹ។ ៩ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េទៅ ហង
អន់ ពិន េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ទី ពុត េសឿ េកង ខាក។់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េទៅហង អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ តាគ់ អនដ់ា
គ់ ពូ អគី ព្លុ។ ១០ ែអ៊ កា អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ តាបំាងសារ អរ៉ំា
ញ អញឺ េកងខាក ់អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ ចំឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ ចំឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែអ៊ អន់ េម៉ាញ ដូវ កាប
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តាងៗឡឹង ពូ * លូ អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ រះ៉ ប៉ាតាង ឡឹងសារ
ែអ៊ កាប តាងៗ េណាះ។ ១១ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េទៅ
ហងឡាក់ ្រប៉គ័ ្រគបឹ ង៉ារ ទិេណា ័ះ ឃឺ ែអ៊ អន់ កា ពិន េម៉ាញ
ដូវ ៗ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ទេិណា ័ះ តាម ពុត ែអ៊ េទៅ។
សារឡាេកាយសី៊ូ ទីកាណាគ័ េអៀង
១២យីស៊ូ ្រគះិ េពៀប ឡាក់ កា ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ ពិន ឡាក់

េសឿ ែអ៊ េពៀប ឡាក់ កា កាណាគ័ តាងៗ ពឹង ឡា េកា ែអ៊
េណាះ។ យ ៉◌ះ័ ទី កាណាគ័ េអៀង កាតាម កា កាណាគ័ ទិ
េណា ័ះ ប៉ាតុំ ពឹងឡាេកាដងឹ េម៉ាញ េដល ១៣ខង ពិន ទឌូិ យ ៉◌ះ័
សុ នសាត អុី ្រសា ែអល៊ កាតាម សុ នសាត អន់ េទៀ គ កា
តាម យ ៉◌ះ័ ្រប៉គ័ ទុច េលី អូ ្រប៉គ័ ទុច កាតាម កា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំ
ហុំ ពិនកាណុង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ េភឿ អន់ ពិន ប៉ាតុំ
គួប េពៀបឡាក់កាឡាេកាបុាងំៃឡដងឹ េម៉ាញ ែអ៊កាអន់ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ៃអ្វ កាណុង ពិន ទឌូិ េដល។
១៤ ពឹងឡាេកាបុាងំៃឡ អូ ្រតគ់ទីកាណាគ័ដងឹ េម៉ាញ អុះ ឃឺ

េអៀង។ ១៥ផា ជុងកាបផា «អាញ់ អូ ្រតគ់កាណាគ័ ពឹងឡាេកា
អុះ ខងអាញ់ អូ ្រតគ់ ត»ី ហះកា ជុង េណាះ ៃអ្វ កា កាណាគ័
មះ៉ ឡាេកា នះិេទៅ េដល។ ១៦ផា េតារ កាប ផា «អាញ់ អូ ្រតគ់
កាណាគ័ ពឹងឡាេកា អុះ ខងអាញ់ អូ ្រតគ់ ម៉ាត»់ ហះកា េតារ
េណាះ ៃអ្វ កាកាណាគ័មះ៉ឡាេកានះិេទៅ េដល។ ១៧ផាពឹងឡា
េកា ទី ស៊ុត ដងឹ កា ម៉ាត ់នចីម័ ចងឹ អ្លុ កាតាងំ ពូ កាកាប ? ផា
* ១២:១០ ១២:១០ កាប តាងៗ ឡឹង ពូ ទី ណី េពៀរ េម៉ាញ ផា «កាប សុនសាត
អនេ់ទៀគៗឡាក់ អូ អ្លុ កាប អន្់រទលួ» េម៉ាញណាវ ្គផា «កាប គុន បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់
កាបឡាក់កា ប៉ាណូស»។



១ កូរនិថូះ ១២:១៨ xliii ១ កូរនិថូះ ១២:២៨

ពឹងឡាេកាទីស៊ុត ដងឹកា េតារ េដាះ នចីម័ ចងឹ អ្លុ េបាកាមុលឹ ?
១៨ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី កាណាគ័ េម៉ាញៗ ពឹង ឡាេកា តាម
ពុត ែអ៊ េទៅ។ ១៩ផាទិកាណាគ័ ពឹងឡាេកា េណាះទីដងឹ េម៉ាញ
ែនវ ឃឺ អូ ទីឡាេកាហង។ ២០ទលឹ នេីណា ័ះ ទីកាណាគ័ េអៀង
ែនវ ហះកាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។
២១ ម៉ាត់ អូ អ្លុ កាប កា តី ផា «អាញ់ អូ តងកាន អសី

អុះ»។ កល់ កា អូ អ្លុ កាប កា ជុង ផា «អាញ់ អូ តងកាន អសី
អុះ»។ ២២ហះកាតាទចឹ ែអ៊ កាណាគ័ចំឡាក់ ពូ ឃតឹផាឡាប៉ាត័
ឡឹង ពូ ឃឺកាណាគ័ េណាះហងពូតងកានកាខាក។់២៣ផាកា
ណាគ័ចំឡាក់ ពិនឃតឹផា អូ សូវ គតឹ ឃឺកាណាគ័ េណាះហង
ឡាក់ ពិន រុាងំៃហហ៊្លត ឡឹង ពូ កាណាគ័ចំឡាក់ អូ សូវឃ ឺពិន
េអាន ដាគ់ៗ ២៤ហះកាកាណាគ័ ចំឡាក់ ពិន ឃតឹ ផាដាគ់ ឃឺ
េកះ កាណាគ័ េណាះ ពិន អូ តងកាន រុាងំៃហ េអាន អុះ។ ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្រទៀមឡាេកា ពិន លូ អន់សារ គតឹ ខាកា
កាណាគ័ចំឡាក់ អូ ទីខា ២៥ េភឿ ែជ អន់ ទីសារ ក្លះ គួប ពឹងឡា
េកា ឃឺ អន់កាណាគ័ ពឹងឡាេកា ទេិណា ័ះ តង័ គួប េសាបសតឹ
ឡា។ំ ២៦ផាកាណាគ័ ែអ៊ ចំ េម៉ាញ អគី កាណាគ័ ពឹងឡាេកា
ទេិណា ័ះ កា អគី េដល។ ផាកាណាគ័ ែអ៊ ចំ ពូ ប៉ាេន កាណាគ័
ទេិណា ័ះ កាដាគ់ ទេិណា ័ះ េដល។
២៧កាឡំាងំ អន់ដសី ឃឺឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ អន់ដសី េម៉ាញ

ដូវ ៗឡាក់កាណាគ័ ពឹងឡាេកាអាតាមចាែនកឡាេកា េពឿឡា
េកា ែអ។៊ ២៨ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ទី មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊
្របគ៉័ អន់ ទី មួត រះ៉ ប៉ានរឹ ែអ ៊េកះេណាះណាវ ្គែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ទី មួត
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ៃណឃូ បុាងំេហៀនសារ ែអ ៊ៃឡង ឡឹង េណាះណាវ ្គែអ៊ អន់ ពូ
អ្លុ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក ់អន់ បក់ អនដ់ា អ្លុ តាគ់ អន់
ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ អន់ បក់ អនដ់ា អ្លុ តង័ ពូ អនេ់ទៀគ អន់ បក់ អន់
ដាអ្លុ រុាងំៃហ ពូ អន់ បក់អនដ់ាអ្លុ កាបតាងៗ ឡឹង ពូ។ ២៩ញ៉ា
ទឌូិស៊ុតកា មួតបក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ប ? ទឌូិស៊ុតកា មួតបក់ រះ៉
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ? ទឌូិ ស៊ុត កា មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ប ? ញ៉ា
ទឌូិ ស៊ុត កា អ្លុ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ ប ? ៣០ញ៉ា ទិ
ឌូ ស៊ុត កា អ្លុ តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ ប ? ញ៉ា ទិឌូ ស៊ុត កា អ្លុ
កាបតាង ឡឹង ពូ ប ? ញ៉ា ទឌូិ ស៊ុត កា អ្លុ រះ៉ ប៉ាតាង ឡឹងសារ
ពូ កាបតាង េណាះ ប ? ៣១ហគ់ អនដ់សី ខំ បុចិ កាសារ ប ៉្រ◌ះ័
អន់ បក់ ែអ៊ ចំឡាក់សាខំាន់ ឡឹង ពូ។ េម៉ាញណាវ ្គអាញ់ បុចិ
រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង ្រទង េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ដាគ់ហ៊្លត។

១៣
សារ បុចិ ៃចដាគ់ហ៊្លត
១យ ៉◌ះ័ អាញ់ អ្លុ កាប េអៀង សុនសាត េលី កា អ្លុ កាប ប៉ានឹរ

បយ៊ប ៉្រ◌ះ័កាតាម ផាអាញ់អូ ទី ពុត បុចិ ៃចកាពូ អាញ់េពៀប
ឡាក់ កា ប៉ានឹរ គួង បះ៉ េលីឡាក់ កា ប៉ានឹរ សាគរឹ ប៉ាទុះ េណាះ
េដល។ ២យ ៉◌ះ័ អាញ់ អ្លុ រះ៉ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ អន់ហា្ន ល់
ឡឹងសារ េអានសាគមឹ ទេិណា ័ះ ទបឹ អ្លុ ហ្លង់ ្រគបឹសារ យ ៉◌ះ័
អាញ់ េសឿ កាខាក់ អ្លុ ្រប៉គ័ អន់ កា ប៉ានឹម ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ
េម៉ាញឡា ៃំអ្វ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញកាតាម ហះកាផាអាញ់អូ ទី ពុត
បុចិ ៃចកា ពូ ឃឺអាញ់ឡាក់ប៉ាណូសអូទីខាញ៉ា អុះ។៣យ ៉◌ះ័
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អាញ់ អ្យក់ ទិ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អាញ់ឡា ំែជក អន់ កា ពូ យ ៉◌ះ័
អាញ់អន់ឡាេកាអាញ់អាកា ពូ ពុះ ទបឹ រុសីកាតាម ហះកាផា
អាញ់ អូ ទី ពុត បុចិ ៃចកា ពូ កាអាញ់ចងឹ អូ ទីខា ញ៉ា េដល។
៤ ប៉ាណូស បក់ ទី ពុត បុចិ ៃច ែអ៊ ដាម័ អត់សារ៉ំាញ័ ទបឹ តង័

ពូ ែអ៊ អូ ទី ពុតសាណីងសាេណីសកា ពូ អុះ ែអ៊ កា អូ ខូយ
អូអា្វ ត់ េអងកា ពូ េដល។ ៥បក់ ទី ពុត បុចិ ៃច អូ ្របគ៉័សារ ញ៉ា
ឡាក់ អូ ឃឺ អុះ អូណាងំ ខាសារ៉ំាប់ កាឡាេកា េទៅ អូ ឡាម៉
គ់ អកឺ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័យច អុះ។ ៦ ែអ៊ អូ េហាក រគ៉់កា
សារ អូដាគ់ អុះ ឃឺ េហាក រគ៉់ កាសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់តាទចឹ។
៧បក់ ទី ពុត បុចិ ៃច ែអ៊ អត់សារ៉ំាញ័ េលយី េសឿ េលយី មុងឹ
េលយី ដាម័ អត់ េលយី។
៨សារបុចិ ៃច អូអ្លុ ហ្៊យង អុះ ហះកាសាររះ៉ ពួយប៉ានរឹប ៉្រ◌ះ័

េណាះ ចងឹ ហ្៊យង េហ្យតី សារ កាប តាង ឡឹង ពូ កា ចងឹ ្រតគ់
ឡុច សារ អ្លុ ហ្លង់ កា ចងឹ ហ្៊យង ទិ េដល ៩ខង រប៉់ ដារ ់អា ពិន
អ្លុ ដងឹ េម៉ាញ ខ ពិន រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ កា អ្លុ បាែបត៊ េដល។ ១០ ប៉ា
គ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អន់ដាគ់ ្រគបឹ សារ សារ ញ៉ាៗឡាក់ ពិន អ្លុ
បាែបត៊ េណាះចងឹហ្៊យង ទ។ិ ១១ផះអាញ់ ៃអ្វសាសា្វ ែព អាញ់
កាប គុនសាសា្វ  ទី ពុត ឃតឹ ចាែ្រជប គុនសាសា្វ េដល ប៉ាគ់
អាញ់ តសី េកះ អាញ់អា្ល ត ទិសារ គុនសាសា្វ េណាះ។ ១២ រប៉់
ដារ ់អា ពិន អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូសាឡះ អុះឡាក់ កា
ៃហ កី ពឹងសាមុលឹ តាឡាគ់ចារ ័ហះកា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ ពិន ចងឹ
បប៉័ ម៉ាត់ ែអ៊ េទៅ ឡូត។ កញិេអៀ អា អាញ់ អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ េបី
ឡាក់ អុះ ហះកា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀអាញ់ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ឡាក់ៗ
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ឡាក់ កា ែអ៊ អន់ហា្ន ល់ អាញ់ េដល។ ១៣ កញិេអៀ អា ទី ៃប៉ង
ខ ឃឺសារ េសឿ សារ មុងឹ លូសារ បុចិ ៃច។ កាណុងសារ
ទិ ៃបង៉ អាឃឺសារ បុចិ ៃចឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពូ។

១៤
សារ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូសារកាបតាង ឡឹង ពូ
១ហគ់ ខំ អន់ ទី ពុត បុចិ ៃច កា ពូ ពិ លូ ខំ បុចិ កា ទី សារ

ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េដល កាខាក់ ែអ៊ អន់ អ្លុ រះ៉ ពួយ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័។ ២ េពឿ កាប តាង ឡឹង ពូ ឃឺ ែអ៊ កាកាប លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ ័អូ ្រតគ់កាកាប លូ ប៉ាណូស អុះ ខង អូ ទី េពឿហ្លង់ អុះ
ឡឹងសារ ែអ៊កាប េណាះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត
ែអ៊ អន់ រះ៉ សារ េអានសាគមឹ ឡាក់ ពូ អូ អ្លុ ។ ៣ បក់ ចំ រះ៉ ពួយ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះកាប លូ ប៉ាណូស េភឿ តង័ អន់ ពូ េសឿ
ែហ៊ង េកង លូ បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពូ។ ៤ េពឿ កាប តាង ឡឹង
ពូ បក់ េណាះតង័ឡាេកា ែអ៊ េទៅអន់ េសឿ េកង ហះកាបក់ រះ៉
ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ តង័ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ
ឌូ េសឿ ែហ៊ង េកង។ ៥អាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ កាប តាង
ឡឹង ពូ េដល កា្វ ឡឹង អាណាវ ្គឃឺ អាញ់ បុចិ កា អន់ដសី អ្លុ
រះ៉ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ខង បក់ រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺសាខំាន់ ហ៊្លត
ឡឹង បក់ កាប តាង ឡឹង ពូ េណាះណាវ ្គ។ ទី ដងឹ ផា បក់ កាប
តាង េណាះ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊កាបអន់ ពូហ្លង់ េដល េណាះចងឹ
សាខំាន ់ខង ែអ៊ តង័ អន់ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ េសឿ ែហង៊ េកង
េដល។
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៦ អឺ អុះ មុ ីផាអាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដសី អាញ់ កាប តាង
ឡឹង ពូ ញ៉ា ទីខា េដល បសារ៉ំាប់ អនដ់សី ? ហះកាផាអាញ់
ពឹះ រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ ពឹង អាញ់ េលី កា រះ៉ អន់
អន់ដសី អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង សារ ប ៉្រ◌ះ័ េលី រះ៉ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េលី
បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ចងឹ ទីខាសារ៉ំាប់កា អនដ់សី។
៧កាប ប៉ាន់ដបឹ ផា គួង េលី ច្យាប័ ផា អូ ទី ប៉ានឹរ ថូរ ័អូ ទី ប៉ានឹរ
ថាងំ នចីម័ ពិន ចងឹ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ យុ ? ៨សាៃណងកា នះិេទៅ
េដល ផា ប៉ានឹរ ែអ៊ េតះ អូ សាឡះ េពឿ ចងឹ អ្លុ េ្រទៀម ឡាេកា
ឡា ំតាកូះ ? ៩អនដ់សី កា នះិេទៅ េដល ផាអនដ់សី កាប សុន
សាតអនេ់ទៀគឡាក់ ពូ អូ អ្លុ នចីម័ ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអនដ់សី
កាប ឡឹងសារ ញ៉ា ? ទលឹ នេីណា ័ះសារ អនដ់សី កាប េណាះ
អូ ទី ខា អុះ។ ១០ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទី ប៉ានឹរ កាប េអៀង សុន
សាត កាខាក់ អូ អ្លុ កា ប៉ុប ច ំហះកា អូ ទី ប៉ានឹរ សុនសាត ែអ៊
ចំ ចងឹ អូ ទី ណី អុះ។ ១១ ទលឹ នេីណា ័ះ ផាអាញ់ អូ អ្លុ សុនសាត
ែអ៊ កាប េណាះ បក់ កាប េណាះ ៃហ អាញ់ឡាក់ កា ប៉ាណូស
ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ អាញ់កា ៃហ ែអ៊ឡាក់កា ប៉ាណូស ឡឹង
ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ េដល។ ១២អនដ់សី បុចិ កា ទីសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន ់ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ណាងំសារ ញ៉ាឡាក់ ចងឹ
អ្លុ តង័ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េសឿ ែហង៊ េកង។
១៣ ទលឹ នីេណា ័ះ េពឿ កាប តាង ឡឹង ពូ ែអ៊ ្រតគ់ មន៉់ បរ៉ ់

ហះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ អ្លុ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប េណាះ។
១៤ផាអាញ់ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ កាប តាង ឡឹង ពូ ឃឺ ទី ដងឹ ប៉ាង៉ា
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ត័អាញ់ឡាក់ មន៉ ់ហះកា ពុត េពៀក អាញ់ អូ ហ្លង់សារ េណាះ
អុះ។ ១៥ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម ័? អាញ់ ចងឹ មន៉់
ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹ ពុត េពៀកអាញ។់ អាញ់ចងឹ ចាែជ ទបឹ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹទបឹ ពុត េពៀក េដល។ ១៦ផាអនដ់សី ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័
កាប ដងឹ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ នីចម័ មួត បក់ ្រកាន័ កាឡា ំសា ំ
យុាងំ េណាះ * ចងឹ អ្លុ កាបផា «អាែមន» អន់ ្រតគ់ លូសារ អន់
ដសីកាប េណាះ ? ខង អនែ់ឌ អូ អ្លុ កា អនដ់សីកាប ឡឹងសារ
ញ៉ា។ ១៧អនដ់សី ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ដាគ់តាទចឹហង ហះកាអនដ់សី
អូ តង័ អន់ ពុត អន់ែឌ េណាះ េសឿ ែហ៊ង េកង អុះ។ ១៨អាញ់
េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ខង អាញ់ អ្លុ កាប តាង ឡឹង
ពូ អ្លុ កា្វ ឡឹង អន់ដសី។ ១៩ហះកាផាកាណុង ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ កាប ដងឹ ប៉ាតាម័ នរឹ ឡាក់ ពូ ហ្ល ង់ េភឿ អន់តគ់
ប៉ាេតា កា ពូ េណាះ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង កាប តាង ឡឹង ពូ េម៉ាញ
មនឺ នរឹ ហះកា អូ ទី េពឿ ហ្លង់ អុះ។
២០ អឺ អុះ មុ ីអន់ដសី ែជ ទី ពុត ខំឃឹត ឡាក់ កា មួត សា

សា្វ ។ ផា ែគងសារ អូដាគ ់្រតគ់ ទី ពុតឡាក់កាសាសា្វ ឡន់
ពិ ហះកាផា ែគងឡាេបៀប ខំឃតឹ ្រតគ់ ឃតឹ ឡាក់ កា ្រកាគ់
តាងំកង់។ ២១ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ នេីអៀ

"អាញ់ចងឹ េ្របុី សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់កាបតាង ឡឹង ពូ
កាបកា ប៉ាសុនអា

* ១៤:១៦ ១៤:១៦បក់ ្រកាន័កាឡាសំាយុំាងំ េណាះពិន ែ្រពនេីអៀកា្រតគ់ េដល៖
បក់ អូ ហ្លង់ េណាះ ។
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យ ៉◌ះ័ នេីអៀ កាតាម
កាអនែ់ឌ ៃអ្វ កា អូសាយុំាងំអាញ់នះិេទៅ េដល»។†

២២ទលឹនេីណា ័ះសារកាបតាងឡឹង ពូ េណាះឡាក់កា ៃចគសា
ញ៉ា អូ អន់ បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ម៉ុ ត អូ ្រតគ់សាញ៉ាសារ៉ំាប់កា
បក់ េសឿ អុះ ហះកាផា រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ៃចគសាញ៉ាសារ៉ំាប់
ទី ខា កា បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ កា បក់ អូ េសឿ អុះ។
២៣ទលឹ នេីណា ័ះផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប ផាអន់
ែឌ ទឌូិ ប៉ាណា ំគួប កាប តាង ឡឹង ពូ ហះកាផា ទី បក់ អន់ដា
្រកាន័ កា ពឹះ សាយុំាងំ ‡ េលី បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កា ម៉ុ ត អន់ឌូ
េដល ឃឺ ពូ ចងឹផាអនដ់សី ប៉ាណូសអន្់រទយុហង។ ២៤ហះ
កា ផា អន់ដសី ទិឌូ រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ទី មួត បក់ អូ េសឿ េលី
មួត បក់ ្រកាន័ កា ពឹះ សាយុំាងំ េដាច ផះ អន់ែឌ កាតាងំសារ
អនដ់សី រះ៉ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ផាឡាេកា
ទីសារយចលូ ្រតគ់ ទី ថូត។ ២៥ផះ េណាះទិសារញ៉ាឡាក់អន់
ែឌ េអានកាណុង ពុត ចងឹ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ ហង េណាះ អន់
ែឌ ចងឹ មូប កល់ ទះឹ េតះសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ កាប ផា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី តាទចឹ។
២៦ទលឹ នេីណា ័ះ អុះ មុ ីពិន ្រតគ់ឃតឹ នចីម ័? ពឹងដារ ់អន់

ដសី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េណាះ បក់អនដ់ាចាែជប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ បក់អន់
ដា បុាងំេហៀន ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ អន់ដា រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ តា ំ
បាង បក់ អនដ់ាកាបតាង ឡឹង ពូ បក់ អនដ់ា រះ៉ ប៉ាតាងសារ
† ១៤:២១ ១៤:២១ បរ៉ ់ ៃហ េអសាយ ២៨:១១-១២។ ‡ ១៤:២៣ ១៤:២៣
បក់ អនដ់ា ្រកាន័កា ពឹះសាយុំាងំ ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ បក់ អនដ់ា អូហ្លង់ ។
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ពូ កាប តាង េណាះ។ ហះកា ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទិ អា ្របគ៉័ ែនវ ចំ
េភឿ តង័ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ អន់ េសឿ ែហង៊ េកង។ ២៧ផាអន់
ដសី កាបតាង ឡឹង ពូ ្រតគ់ កាប ដងឹ េពៀរ េលី ៃបង៉ ដូវ អ្យាង
េអៀង កាប េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ ទង លូ ្រតគ់ ទី បក់ អ្លុ រះ៉ ប៉ាតាង
សារ ពូ កាប េណាះ េដល។ ២៨ផា អូ ទី បក់ អ្លុ រះ៉ ប៉ាតាងសារ
ពូ កាប េណាះ ឃឺ អនដ់សី ្រតគ់ ៃអ្វ ្រគយឺ ែជ កាប តាង ឡឹង
ពូ នេីណា ័ះ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺកាប ដងឹ អនដ់សី លូ
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារអនេ់ទៀគបគ័ េកះ។២៩កាប៉ាច់បក់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
្រតគ់ អន់ ដងឹ េពៀរ េលី ៃបង៉ ដូវ រះ៉ េណាះ កាឡំាងំ អនេ់ទៀគ ្រត
គ់ ឃតឹ ចាែ្រជប ពិ។ ៣០ផា ទី េពឿ កាណុង កាឡំាងំ េណាះ ែអ៊
ទី សារ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ រះ៉ ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ អន់ បក់ ផះ រះ៉
េណាះ រ៉ាឡូវ ហ។ិ ៣១ េណាះ ហង ទិ បក់ រះ៉ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ ទី កាប េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ ទង ម៉ាគ់ ទិឌូ ចងឹ ទី េហៀន លូ
សាយុំាងំ សារ បុាងំេហាក ពុត េពៀក។ ៣២ បក់ រះ៉ ពួយ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ្រតគ់ រុាងំៃហ ឡាេកា េទៅ ឃឺ អន់ែឌ អ្លុ កាប អ្លុ
ៃអ្វ ្រគឺយ ៣៣ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ ប៉ាញ័ ពុត កាសារ អូ ទី
ចាបាប់ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុត កាសារសាណុកសាវាក៉
ៃអ្វ េហាក រគ៉់ លូ គួប េសាបឡាក់កាកាណុង ្រកុំ មួត ប៉ាសុន ែអ៊
្រគបឹ ចារ េដល។
៣៤ផះ ប៉ាតុំ គួប េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ អន់ មួត អង់កាន់ ៃអ្វ

្រគឺយ ខង អន់ែឌ អូ ទី ចាបាប់ កាកាប អុះ ឃឺ ្រតគ់ អន់ អន់
ែឌ រ៉ាប់ េសឿ ឡាក់ កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
៣៥ផាអនែ់ឌ បុចិ អ្លុ ឡឹងសារ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ
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េកា្ល អនែ់ឌ ប៉ាគ់ ហី ពិ ខង អង់កាន់ កាកាបកាណុង ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ឃឺ អុះ។
៣៦ញ៉ា ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាច់ ឡឹង កាណុង កាឡំាងំ

អន់ដសី ប ? េលី កា ដងឹ អន់ដសី ហង ប ទី ប៉ានឹ រ ប ៉្រ◌ះ័ ?
៣៧ផា េពឿឃតឹផាឡាេកាអ្លុ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត េពៀក បក់ េណាះ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា
សារឡាក់អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អនដ់សីអាស៊ុតកាចាបាប់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទិេណា ័ះ។ ៣៨ផា េពឿ អូ ៃច រ៉ាប់ េសឿ
ចាបាប់ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កា អូ ៃច អន់ហា្ន ល់ បក់ េណាះ
េដល។៣៩ទលឹ នេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីហគ់អន់ ទី ពុត បុចិ រះ៉ ពួយ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជ ទបឹ បក់ បុចិ កាបតាង ឡឹង ពូ េដល។ ៤០ហះ
កាសារ ទិអា ្រតគ់ ្របគ៉័ ែនវ ចំឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ទបឹ ទីឡាេបៀប។

១៥
សារប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសីសតឹ
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ រះ៉ តាគ់ កាចាងំ អនដ់សី ឡឹងសារដា

គ់ឡាក់អាញ់ រះ៉ េកះៗ ឃឺសារដាគ់ឡាក់ អនដ់សីកាតាងំ លូ
េសឿ េកះ េដល។ ២ប ៉្រ◌ះ័ ផះ តង័ អនដ់សី េកះ ញនកាសារដា
គ់ អា េដល ផា អន់ដសី េសឿ េលយី ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អាញ់
រះ៉ កា អន់ដសី។ ហះកា ផា អន់ដសី អូ េសឿ ពួយសារ អាញ់
រះ៉ សារអនដ់សី េសឿ េណាះ អូ ទីខាហង។
៣អាញ់រះ៉កាអនដ់សី ឡឹងសារញ៉ាឡាក់សាខំាន់ហ៊្លត ឡឹង

ពូឡាក់អាញ់កាតាងំ ឃឺសារយសី៊ូ ្រគះិ េតា័សារ៉ំាប់សារយច
ពិន ្រតគ់ ពួយសារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ៤ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ



១ កូរនិថូះ ១៥:៥ lii ១ កូរនិថូះ ១៥:១៤

ែអ ៊ប៉ាគ់ ដារ ់ទី ៃប៉ង ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ ណាវ ្គ ្រតគ់
ពួយសារ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៥ ែអ៊ កា តាបំាងឡាេកា
អន់កា េព្រតះុ បប៉ ័េកះេណាះអន់ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ ទិ ១២
ដូវ បប៉័ េដល។ ៦អន់តគី ឡឹង េណាះណាវ ្គែអ៊ តាបំាង អន់ កា ំ
ឡាងំ ៥០០ ដូវ បប៉័ េដល។ កាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ សួន េអៀង
ឃឺៃអ្វ រ ុសី ទលឹដារអ់ា េដល ហះកាបក់អនដ់ា េតា័េកះ េដល។
៧អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គែអ៊តាបំាងអន់កាយ៉ាកុប បប៉ ័េកះ
េណាះអន់ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ ទឌូិ បប៉័ េដល។ ៨ ប៉ាគ់ អនត់គី
ឡឹង ពូ ែអ៊ តាបំាង អន់ អាញ់ បប៉ ័េណាះអាញ់ េកះ ប៉ាណូស
រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ េពៀបឡាក់កា គនសាសា្វ េកតី អូ ្រគបឹ ៃខ ៩ខង
កាណុងកាឡំាងំ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ ទេិណា ័ះ ឃឺអាញ់ហង
ថិ ឡឹង ពូ អូ ឃឺ ចងឹ េអី ផា បក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ អុះ ខង អាញ់
្រប៉គ័ បាប ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ ១០ហះកា ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ ពុត កា អាញ់ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ េកះ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យី
ស៊ូ។ ែអ៊ ដាគ់ ពុត កាអាញ់ នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់ អូ ទី ខា អុះ ខង
អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ េអៀង ឡឹង ពូ កាណុង កាឡំាងំ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង
យសី៊ូ ហះកា អូ ្រតគ់ អាញ់ អុះ ្របគ៉័ េណាះ ឃឺសារ ដាគ់ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង អាញ់ឡាក់ តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ទេិណា ័ះ។ ១១ ទលឹ
នេីណា ័ះ យ ៉◌ះ័ អាញ់ េលី អនែ់ឌ កាតាម កាញនឹ រះ៉សារដាគ់
ឡឹងយសី៊ូ អា ឃឺសារឡាក់ អនដ់សី េសឿ េណាះហង។
១២ផាញនឹ រះ៉ផាយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសី សតឹណាវ ្គ ទលឹ នេីណា ័ះ ខ

ញ៉ា បះ អនដ់សី បក់ អនដ់ាកាបផា ប៉ាណូស េតា័ អូ អ្លុ រ ុសី សតឹ
អុះ ? ១៣ផា ប៉ាណូស េតា័ អូ រុសី សតឹ អុះ យីស៊ូ ្រគះិ កា អូ រុ ី
សសតឹ េដល។ ១៤ផាយសី៊ូ អូ រ ុសី សតឹ សារញនឹ រះ៉ អា អូ ទី
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ខា អុះ សារ អនដ់សី េសឿ កា អូ ទី ខា េដល។ ១៥ផា នេីណា ័ះ
ញនឹ ្របគ៉័ផាញ៉ានកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ ឡិគ័ឡាគ័ហង ខង
ញនឹ រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ េកះ ហះកាផា បក់
េតា័ អូ រ ុសី សតឹ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កា អូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ េដល
១៦ខងផាប៉ាណូស េតា័អូ អ្លុ រ ុសីសតឹ អុះ យសី៊ូ កា អូ រុសីសតឹ
េដល។ ១៧ផាយសី៊ូ អូ រ ុសី សតឹ សារអនដ់សី េសឿ េណាះ អូ
ទី ខា ញ៉ា អុះ ឃឺ អន់ដសី ៃអ្វ កា ទីសារ យច នះិេទៅ េដល។
១៨កាប៉ាច់ មួត បក់ េតា័ ផះ អនែ់ឌ េសឿ យសី៊ូ កា ហ្៊យង តាេដាះ
ហង។ ១៩ផា ពិន មុងឹ យសី៊ូ ្រគះិ ្រកាន័កា បុចិ កា ទីខា ផះ ៃអ្វ រ ុ ី
ស រប៉់ ដារ ់អា េដាច េណាះ ពិន ប៉ាណាបកា្វ ឡឹង ប៉ាណូស ទិ
ឌូ ហង។
២០ហះកាកញិេអៀអាយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសីសតឹតាទចឹ េកះ ឃឺ ែអ៊

ហងឡាក់ រុសី សតឹ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ កាណុងកាឡំាងំ បក់ េតា័
េណាះ។ ២១សារ េតា័ េកតី ពឹះញនកា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ពិន
កា ចងឹ រុសី សតឹ ញនកា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េដល។ ២២ ប៉ាណូ
ស ទិឌូ េតា័ ញន កា វគ័ អាដាំ នីចម ័ពូ កា ចងឹ រុសី សតឹ ញន
កា យីស៊ូ ្រគះិ នីេណា ័ះ េដល។ ២៣ហះកា យីស៊ូ រ ុសី សតឹ អន់
្រទលួ ឡឹង ពូ អនត់គី ឡឹង េណាះ មួត ប៉ាសុន ែអ៊ ចងឹ រុសី សតឹ
ប៉ាគ់ ដារ ់ែអ៊ ពឹះ េទៀ។ ២៤ រុាងំវាង៉ េណាះឃឺដារ ់អនត់គី កាខា
ក់ ហង ឡាក់ ដារ ់ ែអ៊ ចងឹ មប សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា កា ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ែអ ៊ឃឺ ៃឡង ឡឹង ែអ៊ ថាឡំាយសារ អំរ៉ា
ញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ទេិណា ័ះ េកះ។ ២៥ ែអ៊ ្រតគ់ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា េលយី ទលឹ ែអ៊ ្រប៉គ័ អន់ មួត តាមុឺរ ទិេណា ័ះ អន់ ៃអ្វ កាន់
េត ័ះ ជុង ែអ។៊ ២៦តាមុរឺឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ថាឡំាយ អនត់គី ឡឹង ពូ
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េណាះឃឺសារ េតា។័ ២៧កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉
ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ កាណាគ័ ញ៉ា ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កាន់
េត ័ះ ជុង ែអ៊ េកះៗ»*។ ហះកា ផះ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ផា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ជុងយសី៊ូ េណាះ អូ ្រតគ់ ែអ៊ យ៉ាប
ទបឹ ែអ៊ េទៅ អុះ ែអ៊ អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះសារ អរ៉ំាញអញឺយសី៊ូ អុះ។
២៨ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់កាណាគ័ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ
ៃអ្វ កានេ់ត ័ះសារ អរ៉ំាញអញឺ គន ែអ៊ េកះៗ េណាះ គន ែអ៊ េទៅ
ចងឹ ម៉ុ ត កានេ់ត ័ះសារ អរ៉ំាញ អញឺ ពឹ ែអ៊ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កាណា
គ័ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ អន់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះសារ អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ែអ៊ េដល
េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អបុំាងំ ្រគបឹ កាណាគ័
ទេិណា ័ះ។
២៩ េម៉ាញណាវ ្គផា ប៉ាណូស េតា័ អូ អ្លុ រ ុសី សតឹ ទលឹ នី

េណា ័ះ ខ ញ៉ា បះ ពូ ្រប៉គ័ ប៊ុ ន បុាងំហុំ សារ៉ំាប់ កា មួត បក់ េតា័
រ៉ាវាច៉់ េកះ ? អន់ែឌ ហុំ េណាះ ទី ខា ញ៉ា ? ៣០កាប៉ាច់ ញនឹ ខំ
សាឡាគ់ឡាេកា ្រតាគ័សារ ខូច័ខាច រប៉់ ដារ ់េណាះ ចងឹ ទីខា
ញ៉ាផា ប៉ាណូស េតា័ អូ អ្លុ រ ុសី សតឹ ? ៣១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ រះ៉ កា
អនដ់សី តាទចឹ ឃឺអាញ់ បប៉័សារ ្រតគ់ េតា័ រប៉់ ដារ។់ សារអា
្រតគ់ តាទចឹ ឡាក់ កា អាញ់អា្វ ត់ េអង កា អន់ដសី តាទចឹ េដល
ញន កាយីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៣២អាញ់ ខំ ប៉ាែគក
លូ ប៉ាណូសតាេកះឡាក់ កាកាណាគ័ ្រពី កាណុង េមឿង េអេភ
សូ ទលឹ នេីណា ័ះ ចងឹ ទី ខា ញ៉ាសារ៉ំាប់ កាអាញ់ផាឃតឹ គុន
ប៉ាណូស ? ផាប៉ាណូស េតា័ អូ រុសី សតឹតាទចឹ «ពិ ពិន ប៉ាណា ំ
* ១៥:២៧ ១៥:២៧សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៨:៦។
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គួប ៃអតសាពិ ខងយ៉ាង័ េតា េទៀ ពិនចងឹ េតា័ហង»†។៣៣ ែជ
អន់ ពូ តាពំ្លូ ង កា អន់ដសី ខង «គួប ចាង័ អូ ដាគ់ ឌុ ្រប៉គ័ អន់
ពុត ដាគ់ េកតី អូ ដាគ»់។ ៣៤ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់សាទរឹ ឡាេកា
ពិ ែជ ្របគ៉័សារយចហង ខង ទី បក់ អនដ់ាកាណុងកាឡំាងំ
អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ អាញ់កាប ែនវ អា
ម៉ាគ់ អនដ់សី តាយួស។
៣៥ឃឺ ែអ៊ ចងឹ ទី ពូ បុចិ ប៉ាែគកផា «ប៉ាណូស បក់ េតា័ េកះ នី

ចម័ ពូ ចងឹ រុសី សតឹ ! បក់ េតា័ េណាះ ចងឹ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ នី
ចម ័?» ៣៦អឺ ប៉ាណូសកាតូល័ ង៉ល ់! កាបប៉ានដ់បឹផាអនដ់សី
តប់តលី ផាតលី េណាះៃអ្វ នះិេទៅអូ េអាម ែអ៊ អូ អ្លុ ហន៊ អុះ។
៣៧តលី បក់អនដ់សី តប់ េណាះ អូ ទី ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់កា េតមី
ែអ៊ហន៊ េណាះអុះ ែអ៊ ្រកាន័កាតលីឡាក់កាតលី េពៀ េលីតលី
ៃប៉្ល អនេ់ទៀគៗ។ ៣៨ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ តលី េណាះ ទី
េតមី តាម ពុត ែអ៊ េទៅ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ តលី េម៉ាញ ែនវ ៗហន៊
ទី េតមី តាងៗ ឡឹង គួប តាម ែនវ តលី ែអ៊ េទៅ។ ៣៩ ទិ កាណា
គ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អាកា ទីឡាេកាតាងៗ ឡឹង គួប េដល ឡា
េកា ប៉ាណូសតាង ឡាេកា អ្យា ំតាង ឡាេកា ៃសមតាង ឡា
េកា កា តាង។ ៤០កាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង លូ កាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង
អង់កក់ េតះអាកាតាង ឡឹង គួប េដល កាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លងដាគ់
ឡាយ៉ាម័តាង ឡឹងកាណាគ័ ពឹង េតះ។ ៤១ េម៉ាញណាវ ្គតាតារ
ដារ ់តាង តាតារ ៃខ តាង តាតារសឡំង់ តាង យ ៉◌ះ័ សឡំង់
ទេិណា ័ះ កា ទីតាតារតាងៗ ឡឹង គួប េដល។
៤២កាប៉ាច់ ប៉ាណូសបក់ េតា័ឡាក់ចងឹ រុសីសតឹ េណាះកានះិ

† ១៥:៣២ ១៥:៣២សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២២:១៣។
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េទៅ េដលឡាេកាឡាក់ ពូ តប់កាណុង េតះ េណាះ ឃឺ េអាមហ្ល
ច់ ទ ិហះកាឡាេកា បុាងំៃឡ បក់ រ ុសី សតឹ េណាះ អូ អ្លុ េអាមហ្ល
ច់ អុះ។ ៤៣ឡាេកាឡាក់ ពូ តប់កាណុង េតះឃឺឡាេកា បុាងំៃឡ
ឡាក់ អូ គតឹ អូខា ហះកាឡាេកាបុាងំៃឡឡាក់ រុសីសតឹឃឺឡា
េកាឡាក់ដាគ់ឡាយ៉ាម ័ឡាេកា ពូ តប់កាណុង េតះឃឺឡាេកា
ឡាក់ អូ ទីសាងំុ ហះកាឡាេកាឡាក់ រុសី សតឹ េណាះ ឃឺឡា
េកាឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ។ ៤៤ឡាេកាឡាក់ ពូ តប់ កាណុង េតះ
េណាះ ឃឺឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េដាច ដាច ឡាេកាឡាក់
រុសី សតឹ ឃឺឡាេកា គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ផា ទីឡាេកា
ប៉ាណូស េដាច ដាច កា ទី ឡាេកា គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
េដល ៤៥ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «វគ័
អាដាំឡាក់ប៉ាណូសេកតីអន្់រទលួ ឡឹង ពូប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ទីអាញុ
រុសី»‡ ហះកា វគ័ អាដាំ ឡាក់ េកតី អន់តីគ អា ឃឺ យីស៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ ៃអ្វ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អន់ អាញុ រុសី កា ពូ។
៤៦ អូ ្រតគ់ ឡាេកា បុាងំៃឡ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ េកតី
អន្់រទលួ ឃឺឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េដាចដាច េកតី អន្់រទួ
ល េកះេណាះឡាេកា បុាងំៃឡ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី
អនត់គី។៤៧ប៉ាណូសបក់ េកតីអន្់រទលួ ែអ៊ េកតី ឡឹង េតះ ហះ
កាប៉ាណូសបក់ េកតីអនត់គី ែអ៊ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង។៤៨ប៉ាណូសបក់
េកតី ឡឹង េតះ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ នចីម ័មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់
េតះអាកាទីឡាេកាបុាងំៃឡនេីណា ័ះ េដល ហះកាបក់ជរឹ ឡឹង
ៃប៉្លង េណាះ ែអ៊ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ នចីម ័មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
កា ទី ឡាេកា បុាងំៃឡ នីេណា ័ះ េដល។ ៤៩ ពិន ទី ្រតង័ េ្រទៀយ
‡ ១៥:៤៥ ១៥:៤៥ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:៧។



១ កូរនិថូះ ១៥:៥០ lvii ១ កូរនិថូះ ១៥:៥៤

ប៉ាណូសឡាក់ េកតី ឡឹង េតះអានចីម ័ពិនកាចងឹ ទី ្រតង័ េ្រទៀ
យឡាក់កា ប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា នេីណា ័ះ េដល។ §

៥០អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ រះ៉ កាអនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ ់ឡាេកា
បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េដាច ដាច អូ អ្លុ ចងឹ ហាវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចារ
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ អុះ ឡាេកាឡាក់ អ្លុ
ពុក អ្លុ ហ្លច់ កា អូ អ្លុ ៃអ្វ េលយី អុះ។ * ៥១អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់
ដសី ឡឹង សារ េម៉ាញ ឡាក់ េអានសាគមឹ ឃឺ ពិន ទិឌូ ទី បក់
អន់ដា ចងឹ អូ េតា័ អុះ ហះកា ពិន ទិឌូ ចងឹ តូរ ័ ្រតង័ េ្រទៀយ។
៥២ េម៉ាញទងកាបេ្លះ ម៉ាត់ ឡូត ផះកាតាងំ ប៉ានរឹសាៃណង ពូ
េខា្ល ម ប៉ាគ់ដារ ់អនត់គី េទៀ ប៉ាណូសបក់ េតា័ចងឹ រុសី សតឹ ទបឹ
ទីឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់ អូ អ្លុ េអាម អូ អ្លុ ហ្លច ់កាប៉ាច់ ពិនឡាក់
ៃអ្វ រ ុសី ចងឹ តូរ ័្រតង័ េ្រទៀយ េដល ៥៣ខងឡាេកាឡាក់អ្លុ េអាម
អ្លុ ហ្លច់អា ចងឹ េកះឡាេកាឡាក់ អូ អ្លុ េអាម អូ អ្លុ ហ្លច់ឡគ ឡា
េកាឡាក់ អ្លុ េតា័ចងឹ េកះឡាេកាឡាក់ អូ អ្លុ េតា័ េដល។ ៥៤ ប៉ាគ់
ឡាេកាឡាក់ អ្លុ េតា័អ្លុ េអាមអា េកះឡាេកាឡាក់ អូ អ្លុ េតា័ អូ អ្លុ
េអាម េណាះ ចងឹ ទី តាគ់ អង់េកះ ពួយ ប៉ានឹរ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
§ ១៥:៤៩ ១៥:៤៩ ពិនកាចងឹទី ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់កាប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
េតា នេីណា ័ះ េដលហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ផា៖ហគ់ ពិន អ្យក់ ្រតង័ េ្រទៀយ
ឡាក់ កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង នេីណា ័ះ េដល។ * ១៥:៥០ ១៥:៥០ឡាេកា
ឡាក់អ្លុ ពុក អ្លុ ហ្លច់កា អូ អ្លុ ៃអ្វ េលយី អុះ ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ឡាេកាឡាក់
អ្លុ ពុក អ្លុ ហ្លច់ អូ អ្លុ ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀឡាក់ អូ អ្លុ ពុក អូ អ្លុ ហ្លច់ ទី អុះ។



១ កូរនិថូះ ១៥:៥៥ lviii ១ កូរនិថូះ ១៦:៣

«សារចាយ័អា ទីតាគ់ អង់ហ្៊យងអា្ល តសារ េតា័ េកះ»†។
៥៥ «អឺសារ េតា័សាេណាចអសីហ្៊យង េកះ
អឺសារ េតា័សារ អរ៉ំាញ អញឺ អសី អូ ទី េកះ»‡។
៥៦សាេណាចសារ េតា័ េណាះ ឡាច់ ឡឹង សារ យច អំរ៉ាញ
អញឺ សារ យច េណាះ ឡាច់ ឡឹង ចាបាប។់ ៥៧ហះកា ពិ ពិន
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ខង ែអ៊ អន់ ពិន ចាយ័ ញន កា យីស៊ូ
្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៥៨ ទលឹ នីេណា ័ះ អឺ អុះ មុី ឡាក់
អាញ់ បុចិ ៃច ហគ់ េសឿ អន់ កាខាក់ េលយី ពិ លូ ខំ ្របគ៉័ ង៉ា
រ កា យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េលយី ខង អន់ដសី អ្លុ អន់ត
គ់ផា ង៉ារឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ អន់ កា ែអ៊ េណាះ អូ ្រតគ់ អូ ទី ខាអុះ។

១៦
សារឡិង េលៀនសារ៉ំាប់ មួត េសឿ
១កាប៉ាច់សារ ឡិង េលៀនសារ៉ំាប់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា មួត េសឿ

ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់កា
អាញ់ អនត់គ់ រះ៉ កា មួត ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀ
គៗ ពឹង េខតកាឡាទី ែព េដល។ ២ រប៉់ ដារ ់អាទតិ អនដ់សី ្រតគ់
អ្យក់ េលៀន ចងឹ អន់ េណាះ រ៉ានដ់ាប់ចារតាង ប៉ាគ់ហី ឡូតតាម
ពូ ទ។ី ែជ កូម័កាអាញ់ ពឹះ ទលឹ ចងឹ ឡិង េលៀន េណាះ។ ៣ ប៉ា
† ១៥:៥៤ ១៥:៥៤សារអាឡាច់ឡឹង េអសាយ២៥:៨។ ‡ ១៥:៥៥ ១៥:៥៥
សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ១៣:១៤។
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គ់អាញ់ ពឹះ ទលឹ េកះ អាញ់ចងឹ េ្របុី ប៉ាណូសបក់អនដ់សី េរុសី
េណាះអន់ឡា ំជនឹ េលៀន ទបឹអាញ់ចងឹ ្រចាគ់សត្់រតាអន់កា
អនែ់ឌ េភឿ អន់ មួត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមហាប់ អនែ់ឌ។ ៤ផា
អាញ់ ្រតគ់ឡា ំេដល េណាះ អនែ់ឌ ចងឹឡា ំអនឌូ់ លូអាញ។់

សារ វគ័ ប៉ូល ចងឹចាចាក ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ
៥ ប៉ាគ់ អាញ់ចាក តាត់ េខត ម៉ាេសដូន េណាះ អាញ់ ចងឹ ម៉ុ

ត ចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី ខងអាញ់ ្រតគ់ ចាក តាត់ េខត ម៉ាេស
ដូន។ ៦ឃឺ ែអ៊ អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី ទុញ ែប៊ត េលី
កា ៃអ្វ េលយី ទលឹ រ៉ាវាច៉់ ថុន ្រគនឹ អ្លុ ែអ ៊េភឿ អន់ អនដ់សី តង័
អាញ់ ប៉ាគ់អាញ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ។ ៧អាញ់ អូ បុចិឡា ំ
្រសស៊ កញិេអៀ ្រកាន័ កា ម៉ុ ត ចាចាកបាែបត៊ េណាះ អុះ អាញ់
មុងឹ ផាអាញ់ ចងឹ ៃអ្វ លូ អនដ់សី អន់ ទុញ ែបត៊ ផា ប ៉្រ◌ះ័ អន។់
៨ហះកាអាញ់ ្រតគ់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូអា េលយី ទលឹ ពូ ្រប៉
គ័ ប៊ុ ន ដារ ់ទី ៥០
៩ខងប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រទងកាអាញ់ រះ៉សារដាគ់អន់ ពូ េសឿ េអៀង

ដូវ ពឹងចារអា យ ៉◌ះ័ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ប៉ាសាងំកាតាម។
១០ប៉ាគ់ធមី៉ូ េថ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់អនដ់សី េទៀ អនដ់សី ្រតគ់ហាប់

ែអ៊ ដាគ់ៗ  ែជ អន់ ែអ៊ អ្ូយគ កា អន់ដសី ខង ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់កាអាញ់េដល។ ១១ទលឹនេីណា ័ះ ែជអន់
េពឿ បង៉ឺាយ ែអ។៊ ប៉ាគ់ ែអ៊ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អាញ ់អន់ អន់ដសី
តង័ អន់សាណាកា ែអ៊ េណី ម៉ាគ់ ែអ៊ ចាកដាគ់ ប៉ាឡឹងឡា ំអន់
ទលឹ ប៉ាគ់ចារអាញ ់ខងញនឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ ែអ៊ ប៉ាគ់ចារអា។
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១២កាប៉ាច់អាប៉ូ ឡូះឡាក់ អុះ មុី ពិន អាញ់ រះ៉ កា ែអ៊ េលយីៗ
េដល េ្របុី ែអ៊ឡា ំចា្វ គ់ អនដ់សី អនឌូ់ លូ អុះ មុី អនេ់ទៀគៗឡាក់
ចងឹឡា ំហះកា ែអ៊ អូ បុចិឡា ំកញិេអៀ អុះ ឃឺ ែអ៊ ក្យាគ់ដារ ់ចំ
ឡាក់ដាគ់សារ៉ំាប់កា ែអ ៊េណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សីេណាះ។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១៣ អ្យគ័ ៃអ្វ ក្យាគ់ ញ៉ាម លូ េសឿ េលយី ទបឹ ទី ពុត ខនឹ លូ

អន់ ទីសាងំុ ពិ។ ១៤អនដ់សី ្របគ៉័សារ ញ៉ាកាតាម ្រតគ់ ្របគ៉័
ញនកា ពុត បុចិ ៃច។
១៥អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ អ់នត់គ់ រះ៉កាអនដ់សី ឡឹងសារ េម៉ាញ

ណាវ ្គ។ អនដ់សី កា អ្លុ អនត់គ់ េកះ េដលផា ពឹង េខតអាៃខ *

េណាះឃឺហី ្រកាន វគ័សាេទផាណះអនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ អន្់រទលួ
ឡឹង ពូ លូ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារកា មួត ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ ទិ ពុត។ ១៦ទលឹ
នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ាណូសដាគ់ ែនវ
អា ទបឹ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៧អាញ់ េហាកខាក់កា
វគ័សាេទផាណះ ផូទូណាតុះ លូអាកៃ់ខកុះ ខងអនែ់ឌឡា ំចា្វ គ់
អាញ់ េកះ។ អាញ់កាចាងំកាអនដ់សី ទឌូិ ខាក ់ហះកាអាញ់
េហាក រគ៉់ណាវ ្គញន កា បប៉័ អន់ែឌ ៃបង៉ ដូវ។ ១៨អន់ែឌ ្របគ៉័
អន់អាញ់ េហយី ពុត េពៀកឡាក់កាអនែ់ឌ ្របគ៉័ អន់កាអនដ់សី
េហយី ពុត េពៀក េដល ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ការ ៉បុ ប៉ាណូស ែនវ
អា ពិ។
សារអបំញ៉់ គួប េសាប

* ១៦:១៥ ១៦:១៥ េមឿង កូរនិថូះ ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ េណាះហង។
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១៩ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹចារ ពឹង េខតអាសុី អបំញ៉់ អន់
ដសី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? អាគីឡា លូ ្រពីសុីល លូ
្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប៉ាតុំ គួប ពឹង ហី អន់ែឌ កា អំបញ៉់
អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ឃឺ អនែ់ឌ បុចិ កា អន់
ដសី ទិ ពុតញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡាពិន។ ២០ អុះ មុី បក់ ៃអ្វ
ហះ ចារ អា ទឌូិ កា អំបញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល
ប ? ប៉ាគ់ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប ្រតគ់តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។
២១ ៃហសារអបំញ៉់អាអាញ់ ្រចាគ់ លូ តីអាញ់ េទៅ អនដ់សី

ដាគ់ ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ២២ េពឿ អូ បុចិ កា យីស៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស េណាះ ពិ។ អឺ ពឹ
តាងំឡាញនឹ បរ៉ ់អសី ជរឹ ពឹះ ឡគ ! ២៣អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។ ២៤អាញ់ ៃអ្វ បុចិ ៃច កា
អនដ់សី ទឌូិ ញនកា ពិន ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។
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