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សត្់រតា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
េថសាឡូនកិ
សារ អនត់គ់ រះ៉

េមឿង េថសាឡូនកិ រប៉់ ដារ ់អា ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត ្រកកិ។ ផះ រុា ំ
ងហាវ វគ័ ប៉ូល េមឿង េថសាឡូនកិ អា តសី ខាក់ ទី ប៉ាសុន ៃអ្វ
៣០០.០០០ ដូវ។ បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿងអា សួន េអៀង ពូ ្របគ៉័ ង៉ា
រណាងំសា្របូ ្របី រ៉ាស អប៉ំាស រចារ ពូ កត់កាប៉ំាន។់ ទី េអៀង
សុនសាត ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ ទី
េអៀង សុនសាតអនេ់ទៀគណាវ ្គ។
វគ័ ប៉ូល រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង េមឿង េថសាឡូនកិ រុា ំ

ងវាង៉ សាណាំ៤៩ គ.ស. (បរ៉ ់ ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ
(កចិ្ច/ការ) ១៧:១-១០)។ ែអ៊ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ កា សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ទី បក់ អនដ់ា េសឿ។ េកះ
េណាះ ែអ៊ រះ៉ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ េដល ទបឹ ទី េអៀង ដូវ េសឿ
យសី៊ូ ហះកា ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អនដ់ា ប៉ាសាងំ លូ
មួត បក់ អង់ក ័ះ េសឿណាវៗ។ ពូ កា បុាងំខំ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ចាក
ឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ។ ែអ៊ កា ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អាែធន
លូ េមឿង កូរនិថូះ។ ញន កា ែអ៊ អុក ពុត េពៀក អ្ូយគ ៃផគ មួត
េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េថសាឡូនកិ ចងឹ អា្ល ត េសឿ ែអ៊ កា
្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញហា្ល កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក ប៉ាេហ្យ ីកា



ii

អនែ់ឌ ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៥០ គ.ស.។
ពឹងសត្់រតាអាវគ័ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារែអ៊ បុចិ ៃចកាខាក់កាមួត

េសឿយសី៊ូ ែអ៊ឃតឹឡាក់កា អុះ មុី ែអ៊តាងំឡា។ វគ័ប៉ូល រះ៉តា
គ់កាចាងំ ពូ អន់ ្របគ៉័ ពួយ េលយីសារ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា យ ៉◌ះ័
ទីសារឡាបំាក នចីម័កាតាម។
រុាងំវាង៉ េណាះ មួត េសឿ យីស៊ូ សួន េអៀងសាម៉គ័ កា យីស៊ូ

ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ្រសស៊ៗ។ ទី បក់ អន់ដា អុក ពុត េពៀក អ្ូយគ
ៃផគ េតា័អូតាន័បប៉័យសី៊ូ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ។ ទលឹនេីណា ័ះ វគ័ប៉ូល
អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនែ់ឌផាយ ៉◌ះ័ ពូ េតា័ េកះ កាតាម កាយសី៊ូ
ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹណាវ ្គទបឹ អន់ ពូ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អនឌូ់ លូ
ែអ៊ េដល (បរ៉ ់ៃហ ៤:១៣-៥:១១)។ ហះកា មួត េសឿយសី៊ូ បក់
អន់ដា ៃអ្វ កា ឃតឹ យច លូ អូ អ្យក់ ពុត ៃចគ កាណុងសារ ៃអ្វ
េកាប ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា អុះញនកា ពូ េអងផាយសី៊ូ ក្យាម័
ចងឹ ជរឹ ពឹះ េកះ េលី កា ជរឹ ពឹះ រ៉ាវាច៉់ េកះ (បរ៉ ់ ៃហ ២ េថសាឡូ
នកិ ២:១-២)។ ទលឹ នេីណា ័ះ វគ័ ប៉ូលកា ្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញ
ណាវ ្គេភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ អន់ ៃអ្វ េកាបអន់ដាគ់ៗ ក្យាគ់សំ
ចងឹ ទលឹដារ ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា មួត េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េថសាឡូនកិ លូ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ ពឹង េមឿង េណាះ។
(១:២-៣:១៣)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងសារ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ លូសារ
េសឿ។ (៤:១-១២)

វគ័ ប៉ូល បុាងំ េហៀន កាប ឡឹង សារ យីស៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះ។
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(៤:១៣-៥:១១)
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាតាងៗ។ (៥:១២-២២)

១អាញ់សចិប៉ូល លូ សុឡីះ ទបឹ ធមី៉ូ េថ ញនឹប៉ាេហ្យ ីសត្់រតា
អាអន់កា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិឡាក់ប៉ា
សុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់ ពុតកាអនដ់សី លូអន់សារសាណុកសាវាក៉កាអន់
ដសី េដល។
សារកាឡំាងំកាណុង េមឿង េថសាឡូនកិ េសឿយសី៊ូ
២ញនឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េលយីៗ ញន កា អន់ដសី ទិ

ឌូ។ រប៉់ញនឹ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ញនឹកាកាចាងំកាអនដ់សី េដល
៣ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ញនឹកាចាងំកាសារ
ដាគ់ អន់ដសី ្របគ៉័ ញន កា េសឿ លូ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ អន់ដសី ្រប៉
គ័ ញនកា ពុត បុចិ ទបឹ ដាម័ អត់ ញនកាសាណាង មុងឹ យសី៊ូ
្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។
៤ អឺ អុះ មុី ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច ញនឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ េរ ុសី

អនដ់សី េកះ ៥ខង ផះញនឹ រះ៉សារដាគ់កា អនដ់សី ែព អូ ្រត
គ់ ដងឹ ប៉ានរឹ តាេដាះ អុះ ទបឹ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក ់ញនឹកា េសឿកាខាក់ េដលសារញនឹ
រះ៉ េណាះ។ ផះញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអនដ់សី ញនឹ ្របគ៉័នចីម័អន់
ដាឡាក់ ទី ខា កា អនដ់សី អនដ់សី កា អ្លុ អនត់គ់ េកះ។ ៦អន់
ដសី ្របគ៉័ ពួយ ញនឹ លូ ្របគ៉័ ពួយ យសី៊ូ េដល យ ៉◌ះ័ អនដ់សី
ទីសារ ប៉ាណាបកាតាម កាអនដ់សីសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ
ទី ពុត េហាក រគ៉់ញន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ េដល។
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៧ េណាះ ហង បះ អន់ដសី េកតី ឡាក់ កា ប៉ាណូស បក់ ប៉ាណា ំ
ទិ មួត េសឿ ប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន លូ េខតអាៃខ អន់ ្របគ៉័ ពួយ។
៨សារយសី៊ូ កា េលៅ ឡឹង អនដ់សី អូ ្រតគ់ ដងឹ ពឹង េខត ម៉ាេស
ដូន លូ េខតអាៃខអា អុះ ឃឺ ពូ រះ៉ ្រគបឹចារ ឡឹងសារ អនដ់សី
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ នីេណា ័ះ អូ សាណាងកាញនឹ រះ៉
ណាវ ្គអុះ ៩ខង ពូ រះ៉ ឡឹងឡាេបៀប អនដ់សីហាប់ញនឹ ផះញនឹ
ឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី លូសារ អនដ់សី ខនឹអា្ល តហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ពឹះ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ ្រប៉គ័
ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី។ ១០ អន់ដសី កាសាណាង
គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង សចិ ែអ៊ យសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
ទី តាគ់ អង់រុសី សតិណាវ ្គ យីស៊ូ អា ហង តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អកឺ កា ប៉ាណូស អូដាគ់ ែគង ម៉ាត់ េទៀ។

២
សារ វគ័ ប៉ូល ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ
១អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះញនឹ ពឹះណាងំ អនដ់សី អូ ្រត

គ់ អូ ទី ខា អុះ។ ២អនដ់សី អ្លុ េកះ ញនឹ ទីសារឡាបំាក លូ ពូ ត ័ះ
ផាម៉ាត បង៉ឺាយញនឹ ប៉ាគ់ េមឿង ភលីបី េណាះ ែព ហះកាប ៉្រ◌ះ័
ពិន ្របគ៉័ អន់ ញនឹ ទី ពុត ខនឹ េភឿ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង ែអ៊ កា អន់
ដសី េដល យ ៉◌ះ័ ទី ពូ ប៉ាសាងំ េអៀង នីចម័ កាតាម។ ៣សារ
ញនឹ អនត់គ់ េណាះ អូ ្រតគ់ កាប ឡិគ័ឡាគ័ កាប តាពំ្លូង េលី កា
ប៉ាញ៉ា ្របគ៉័ អូ ដាគ់ អុះ។ ៤ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាគ់ លួង
ៃហញនឹ េកះ ែអ៊ កា ប៉ាេហ្យ ីសារដាគ់ ពឹងញនឹ ញនឹ ្រតគ់ រះ៉
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គតឹ ច ំញនឹកា រះ៉ គតឹ េណាះហង អូ ្រតគ់ ញនឹ រះ៉ បុចិ កា ្រត
គ់ ពុត ប៉ាណូស អុះ ញនឹ រះ៉ េណាះ េភឿ អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡាក់ កាសាគ់ លួង ពុត ញនឹ។ ៥អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះ
ញនឹ អូ ទីកាប េអានតា ំវាច៉់កា្វ ច់តា ំែអ្៊យវ តាគ់ អ្ំរបគ៉័កាបដាគ់
េភឿ បុចិ កា ម៉ាស ្រប៉ាក់ អុះ ផាញនឹ ព្លូង ទី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្របគ៉័
ផាញ៉ាន េកះ។ ៦ញនឹកា អូ បុចិ កា េលៅ ែលងសចិ អន់ ប៉ាណូ
ស ការ ៉បុ អ្យលិ កូត័ កា ញនឹ អុះ យ ៉◌ះ័ អន់ដសី េលី កា ពូ អន់
េទៀគណាវ ្គកាតាម។ ៧យ ៉◌ះ័ ញនឹឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ លូញនឹ ទី អរ៉ំាញ េ្របុី អនដ់សីកាតាម កាញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អនដ់សី ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ * ឃឺឡាក់កា េមគី រុាងំៃហគន
ឡន់ េដល។ ៨ញនឹ ទី ពុត បុចិ ៃច កា អនដ់សី កាខាក ់ញនឹ ទី
ពុត នេីអៀ អូ ្រតគ់ ដងឹ រះ៉សារដាគ់កាអនដ់សី អុះ ញនឹកាខនឹ
អន់អាញុ រុសីញនឹកាអនដ់សីណាវ ្គសា ំខងញនឹ បុចិកាអន់
ដសី បុចិ ឡក់ៗ ។
៩អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ៃអ្វ កាចាងំ េដល ប ឡឹង ង៉ារ ញនឹ ្របគ៉័

ទបឹ េក្ល ័ះ េណាះ ែព ? ឃឺ ញនឹ ខំ ្រប៉គ័ ង៉ារ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កា
ដារ ់េភឿ អូ អន់ េពឿ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ប៉ាណាបញនកា
ញនឹ ផះ ញនឹ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា អនដ់សី។
១០អនដ់សីកាបប៉័ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបប៉័ េកះ េដល ផះ
ញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអនដ់សីឡាក់ េសឿ ញនឹ ៃអ្វដាគ់ ្រតង់ អូយច
អុះ។ ១១អនដ់សីកាអ្លុ េកះញនឹ ្របគ៉័ លូ អនដ់សីឡាក់កា ពឹ លូ
គន ១២ទបឹ ប៉ាេឡាម ពុត អនដ់សី លូ អនត់គ់ ប៉ាេតាអន់ អនដ់សី
* ២:៧ ២:៧ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញចលួំនផា៖ដាគ់សមី
។
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ៃអ្វ ដាគ់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី េភឿ អន់ ែអ៊ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យាដាគ់កាខាក។់
១៣ផះ ញនឹ រះ៉ សារ ដាគ់ កា អនដ់សីសាយុំាងំ អនដ់សី អូ

ឃតឹ ផា ប៉ានឹរ ប៉ាណូស អុះ ឃតឹ ផា ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ខង ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័តាទចឹ ញនសារអាហងបះញនឹ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េលយី។ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័អា ្របគ៉័អន់កា ពុតអនដ់សីបក់ េសឿ ែហ៊
ងដាគ ់ៗ។ ១៤អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ទីសារ វុចឹ លូ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ ប៉ាគ់ េខត យូដា េណាះ
េដល ខង អនដ់សី ទីកានឡាបំាកញនកា សុនសាតអនដ់សី
េទៅ ្របគ៉័បាបអនដ់សី ឡាក់កា ប៉ាគ់ េខត យូដា មួត សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ អនដ់ា ្របគ៉័ បាប អនែ់ឌ េដល។ ១៥ មួត េណាះកា
ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ លូ ប៉ានេ់តា័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កា
ញនឹ ្រគបឹ ែនវ េដល។ មួត េណាះ អូ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អុះ អនែ់ឌកាតាមុរឺ លូ ប៉ាណូសទឌូិ េដល ១៦ខងអនែ់ឌ អូអន់
ញនឹ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កា សុនសាតអនេ់ទៀគ អុះ បុចិកា
សុនសាត អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ អូ ទី កាន តង័ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ្របគ៉័
នេីណា ័ះសារយច អនែ់ឌ េណាះ ែហង៊ េអៀងកាខាក់ េកះ អន់
ែឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត តាទចឹហង។

សារ វគ័ ប៉ូល បុចិកាបប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ មួត េមឿង េថសាឡូនកិ
១៧អឺ អុះ មុ ីយ ៉◌ះ័ ញនឹ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង អនដ់សី ទុញ

ែប៊ត កាតាម ែអ៊ ចាងំហាយ្គ ដងឹ ឡាេកា េដាច ហះកា ពុត
ញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអនដ់សី េលយី ញនឹខំណាងំ្រទង ្របគ៉័នចីម័
ចងឹ បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់អនដ់សី ខងញនឹ បុចិកាបប៉័ម៉ូ ះ ម៉ាត់អនដ់សី
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ខាក។់ ១៨ញនេណាះហងបះញនឹខំណាងំ ្រទង េលយី បុចិកា
ប៉ាត ័ះ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនដ់សី កាខាក់ ែអ៊ អាញ់ឡាក់សចិ ប៉ូល ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ ្រប៉គ័ អន់ ញនឹ អូ បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អន់ដសី
លច។ ១៩ញនឹ បុចិ បប៉័ អនដ់សីកាខាក់នេីអៀ ខងអនដ់សី ្រប៉
គ័ អន់ញនឹ ទីសារ មុងឹ លូសារ េហាក រគ៉់ ទបឹ តសី ម៉ូ ះ អនឌូ់ លូ
យសី៊ូ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ពឹះ េទៀ។ ២០អនដ់សីហងឡាក់ ្របគ៉័
អន់ញនឹ េហាក រគ៉់ លូ តសី ម៉ូ ះ កាខាក។់

៣
១ញន កាញនឹ វុនឹវាយ៉ អូ ដាម័ អត់ ចងឹ ក្យាគ់ េកះ ញនឹ កា

ឃតឹ ៃអ្វ គតឹ េមឿងអាែធន ដងឹញនឹ ២ េណាះញនឹកា េ្របុី ធមី៉ូ េថ
ឡាក់ អុះញនឹឡាបុំាងំេហាក ពុត លូអនត់គ់ រះ៉កាអនដ់សីណាវ ្គ
្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហង៊ខាក។់ ធមី៉ូ េថអា េឃយី ្របគ៉័ ង៉ារ
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ អនឌូ់ លូញនឹ េដល។៣ញនឹ
េ្របុី ែអ៊ឡា ំេភឿ ែជ អន់កាឡំាងំ អនដ់សីហ្យកឹ ញនកាសារ ប៉ា
ណាប ផះ េកតី អា េដល អនដ់សី កា អ្លុ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អន់ ពិន ទីសារ ប៉ាណាប ែនវអាហង។ ៤ផះញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អនដ់សី េណាះ ែព ញនឹ រះ៉ កា អនដ់សី េកះផា ពិន ចងឹ ទីសារ
ប៉ាណាប សារ ប៉ាណាបអាកា េកតី តាទចឹ ឡាក់ កា អន់ដសី
អ្លុ េកះ។ ៥ញន េណាះហង ផះ អាញ់ អូ ដាម័ អត ់អាញ់ េ្របុី
ធមី៉ូ េថឡា ំចា្វ គ់ បុចិ កាអ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារអនដ់សី េសឿ ញន
កាញនឹ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ ពឹះ បុាងំអ្ូយគ អន់ដសី អន់
អា្ល ត េសឿ ្របគ៉័ អន់ ង៉ារ ញនឹ ្របគ៉័ េណាះ ែព េក្ល ័ះ អូ ទីខា េកះ។
សារធមី៉ូ េថសតឹ រះ៉ កា វគ័ ប៉ូល
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៦ កញិេអៀ អា ធមី៉ូ េថ សតឹ ឡឹង ចារ អន់ដសី ទលឹ ប៉ាគ់ ញនឹ
េកះ ែអ៊ រះ៉ សារ ដាគ់ កា ញនឹ ផា អន់ដសី ៃអ្វ េសឿ លូ បុចិ ៃច
កា គួប េសាប េដល។ ែអ៊ រះ៉កាញនឹផាអនដ់សី ៃអ្វ កាចាងំកា
ញនឹ េលយី ទបឹ ពុត េហាក រគ៉់ លូ បុចិកាបប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ញនឹណាវ ្គ
កាខាក់ឡាក់កាញនឹ បុចិ កា បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនដ់សី េដល។ ៧អឺ
អុះ មុ ីញនកាសារ អនដ់សី េសឿអាហង បះ ្របគ៉័ អន់ញនឹ ទី
ពុត េហាក រគ៉់ណាវ ្គ យ ៉◌ះ័ ញនឹ ទីសារឡាបំាក ប៉ាណាបនចីម័
កាតាម។ ៨ញនកាអនដ់សី ៃអ្វ េសឿយសី៊ូ កាខាក់ នេីអៀ េពៀប
ឡាក់ កា ្របគ៉័ អន់ ញនឹ រុសី សតឹណាវ ្គ។ ៩ញនឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ ័អូ អ្លុ ចងឹ កាប នចីម ័ញនកាអនដ់សី ្របគ៉័ អន់ញនឹ
េហាក រគ៉់កាខាក់ហះ ម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័ ពិន នេីអៀ។ ១០ញនឹមន៉់ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទបឹកាមុាងំ ទបឹកាដារ អ់ន់ ែអ៊តាប៉ាបអន់ញនឹ
ទី បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនដ់សី ទបឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហ៊ង កាខា
ក់ អូ ទីយចហះ ចំ អុះ។
១១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា

ពិន ្របគ៉័ អន់ញនឹ ទីឡា ំចា្វ គ់ អនដ់សី។ ១២អន់យសី៊ូ ្របគ៉័ អន់
អនដ់សី ទីសារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប លូកា ប៉ាណូសទឌូិ ែហង៊
កាខាក់ឡាក់កាញនឹ បុចិ កា អនដ់សី េដល។ ១៣អន់យសី៊ូ ្រប៉
គ័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី េសឿ េលយី លូដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ អូ ទី
សារយចហះ ចំ អុះ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន ប៉ាគ់ដារ ់យសី៊ូ
ជរឹ ពឹះ អនឌូ់ លូ បយ៊ *ដាគ់ ្រតង់ ទេិណា ័ះ មះ៉ ែអ៊ េទៀ។

* ៣:១៣ ៣:១៣ បយ៊ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ាសុន។
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៤
សារ ៃអ្វ េកាប េភឿ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ទី េហៀន លូញនឹ ឡឹងសារ ៃអ្វ េកាបអន់

្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អនដ់សី កា ្របគ៉័ ពួយ េកះ។ ហះ
កាញនឹ បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សីញនកាយសី៊ូ៖ ហគ់ អន់
ដសី ្រប៉គ័ ែហ៊ង ដាគ់ ឡឹង អាណាវ ្គ ពិ។ ២ អន់ដសី អ្លុ េកះ ផា
ញនឹ អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី នចីម័ អនដ់ាញនកាអរ៉ំាញយសី៊ូ។
៣ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ បុចិ កា អុះ មុី ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ លូ អូ

អន់ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន។់ ៤អនដ់សី ទឌូិ អូ ផាកា េពឿ
្រតគ់ រុាងំៃហ ឡាេកា អន់ ដាគ់ ្រតង់ កា គន កាម៉ាញ់ ៥ អូ ្រតគ់
បុចិ ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ កា អង់កាន់ឡាក់ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ
អូ អនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ៦ អូ អន់ បក់ ចំ ្របគ៉័យច លូ
អុះ មុី ែអ៊ អុះ កាណុងសារអា ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃចគ
ថូត បក់ ្របគ៉័សារ ទិអាឡាក់កាញនឹ រះ៉ ប៉ាឡាក់កាខាក់កាអន់
ដសី េកះៗ។៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ ពិន អូ ្រតគ់ អន់ ្របគ៉័
សារ អូដាគ់ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ពិន អន់ េកះ ប៉ាណូស
ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ។៊ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ អូ េសឿសារ អនត់គ់
អា អូ ្រតគ់ ដងឹកា អូ េសឿ ប៉ាណូស រះ៉ េណាះ អុះ ឡាក់កា ែអ៊
អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់កាខាក់
មះ៉ ែអ៊ កា ពិន េដល។
៩កាប៉ាច់ សារ បុចិ ៃច កា គួប េសាប ឃឺ ឡាក់ កា អុះ ឡាក់

កា មុ ីអូ សាណាងកាញនឹ ្រចាគ់ អន់តគ់ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ បុាងំេហៀន អនដ់សី អន់ អ្លុ បុចិ ៃច កា គួប េសាប េកះ។
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១០ េណាះ ហង បះ អន់ដសី បុចិ ៃច កា អុះ មុី ទិេណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង
េខត ម៉ាេសដូន េកះ។ អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់អន់តគ់ កា អន់ដសី
អន់សារ អនដ់សី បុចិ ៃច េណាះ អន់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងអាណាវ ្គ។
១១ហគ់ អ្យក់ ពុត ៃចគ កាណុង កាន ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប ្រតគ់
្របគ៉័ ង៉ារ លូសាងំុឡាេកា េទៅ ែជ អ្យក់សារ ពូ ្របគ៉័សារតាងំ
ឡា ឡាក់កាញនឹអនត់គ់កាអនដ់សី េកះៗ។ ១២ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ
េភឿ អន់ មួត បក់ អូ េសឿ យសី៊ូ ចងឹ អ្យលិ កូត័ កា អនដ់សី អន់
ដសីកា អូ តងកាន អន់ ពូ តង័ ហង។
សារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ
១៣អឺ អុះ មុ ីញនឹ បុចិកាអនដ់សីអ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារទិបក់ េតា័

ហា្វ ស េកះ * េណាះ េភឿ ែជ អន់ អនដ់សីហ្យកឹឡាក់កាបក់ អូ ទី
សារសាណាង មុងឹ េណាះ អុះ។ ១៤ផា ពិន េសឿ ផាយសី៊ូ េតា័
េកះេណាះ ែអ៊ រ ុសី សតឹណាវ ្គតាទចឹ ពិនកា ្រតគ់ េសឿផាញន
កា ែអ៊ រ ុសី សតឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ចងឹ អ្យក់ បក់ េតា័
េណាះអន់ឡា ៃំអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដល។ ១៥ញនឹបរ៉ រ់ះ៉ ប៉ាឡាក់
កាអនដ់សី ពួយ ប៉ានរឹយសី៊ូ ផា ពិនឡាក់ ៃអ្វ រ ុសីអា ប៉ាគ់យសី៊ូ
ជរឹ ពឹះណាវ ្គេទៀ ពិន អូ ទីឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង បក់ េតា័ េណាះ អុះ
១៦ ខង ប៉ាគ់ កាតាងំ ប៉ានឹរ ៃមគ៉ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ យងឹសាៃណង
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ េទៅ ផះ ជរឹ ពឹះ ឡឹង ៃប៉្លង ទបឹ
កាប ៃម៉ៗ េ្របុី ពូ រ ុសី សតឹ េណាះ ទិ បក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់
េតា័ េកះ េណាះ ចងឹ រុសី សតឹ អន្់រទលួ។ ១៧ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ
េប៉ាក ពិនឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី អន់ហាវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង កាមល៉់ អនឌូ់ លូ
* ៤:១៣ ៤:១៣ េតា័ហា្វ ស េកះ េពៀគ គុល «ផះ ៃអ្វ ៃតបហា្ល ក»់។
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អុះ មុី ទិេណា ័ះ េភឿ ឡា ំហាប់ ែអ៊ ហះ េណាះ ហង េកះេណាះ
ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េលយី។ ១៨ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សី អ្យ
ក់ ប៉ានរឹ ទិអាឡា ំប៉ាេឡាម ពុត េពៀក គួប េសាប ពិ។

៥
១អឺ អុះ មុ ីអូសាណាងកាញនឹ្រចាគ់រះ៉កាអនដ់សី ឡឹងដារ ់

ចំ មង ចំ យសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គេណាះ អុះ ២ខង អនដ់សី េទៅ
កាអ្លុ េកះ ផាដារ ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ េណាះ េពៀបឡាក់កា ពូ ម៉ុ ត អន់
តុងកាមុាងំ។៣ ប៉ាគ់ដារ ់ចំ ពូ កាបផា «រគ៉់ េសមី លូ ទីសារសា
ណុកសាវាក៉ េកះ» ដារ ់េណាះសារ រុា ំរ៉ាយ ចងឹ េកតី ពឹង អន់
ែឌ ឡូត អូ រ៉ាវាច៉់ អុះ េពៀបឡាក់កា អង់កាន់ អគី ចងឹ ៃអ្វ ហា
អុញ េដល។ ៤ហះកាអនដ់សី អូ ៃអ្វ ពឹងសារ ម៉ាមុាងំ អុះ ទលឹ
នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ ដារ ់េណាះ អនដ់សី អូ កាេដតី អុះ អូ ្រតគ់ឡាក់
កា ពូ កាេដីត ផះ ពូ ម៉ុ ត អន់តុង េណាះ អុះ។ ៥ អន់ដសី ទិឌូ ទី
ដារ ់តាតារ ពឹងឡាេកា េកះ។ ពិន អូ ្រតគ់ ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ា
មុាងំ អុះ។ ៦ញន េណាះហងបះ ពិន អូ ្រតគ់ ៃតបហា្ល ក់ឡាក់កា
បក់ អនដ់ា អុះ ហះកា ពិន ្រតគ់ ក្យាគ់ េលយី ែជ ពឹល។ ៧ទិ បក់
ៃតបហា្ល ក់ ពូ ៃតបហា្ល ក់ ដងឹ កាកាមុាងំ ទិ បក់ ប៉ាញលឹ ៃអត ពូ
កា ប៉ាញលឹ ដងឹ កាមុាងំ េដល។ ៨ហះកា ពិន ទី ដារ ់តាតារ ពឹង
ឡាេកា ពិន ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ឡាេកាញនកាសារ េសឿ លូសារ
បុចិ ៃចឡាក់កា េពៀត អាវ ប៉ាសយ ់ទបឹ ពិន មុងឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
តង័ ្រតគ់អ្យក់សារ មុងឹ េណាះឡាក់កាតល័ មួក ប៉ាសយ់៩ខង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ញនកា
យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ពិន ្រតគ់ ថូត
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អុះ។ ១០ ែអ៊ េតា័ប៉ាតាង ពិន េភឿ អន់ ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊យ ៉◌ះ័
េតា័កាតាម រុសីកាតាម។ ១១ទលឹ នេីណា ័ះហគ់កាប បុាងំេហាក
ពុត េពៀក លូ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា គួប េសាប ពិឡាក់ កា អនដ់សី
ៃអ្វ ្របគ៉័ េណាះហង។

សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១២អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ េ់ឡាមអនដ់សីអន់អ្លុ អ្យលិ កូត័កាបក់

្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កាណុង កាឡំាងំ អនដ់សី ឡាក់ រុាងំៃហ អនដ់សី
កាណុងសារ យសី៊ូ លូ បក់ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ដសី េដល។
១៣ ្រតគ់ ប៉ាេនតាេំប៉ាក មួត េណាះ លូ ទី ពុត បុចិ ៃចញនកា ង៉ារ
អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ េដល។ អន់ ៃអ្វ រម លូ គួប េសាប។
១៤ អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់អន់តគ់ កា អន់ដសី ផា អន់ដសី ្រតគ់

កាប កា បក់ កាជលី លូ កាប ប៉ាេឡាម ទិ បក់ឡាមគ៉់ អ្ូយគ អន់
ទី ពុត ខនឹ ្រតគ់ តង័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា បក់ អូ កាេឡាះ អនដ់សី
្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័កា ប៉ាណូស ទេិណា ័ះ េដល។ ១៥ហគ់
សាងំៃក ែជ អន់ េពឿ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ តូ លូសារ អូដាគ់ េណាះ
ៃដ ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័សារដាគ់ េលយីៗ លូ អុះ មុីតាងំឡា លូ ពូ អន់
េទៀគ េដល។ ១៦ហគ់ អន់ ទី កាន េហាក រគ៉់ េលយី។ ១៧ហគ់
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ។ ១៨ហគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័យ ៉◌ះ័
ទីសារញ៉ា េកតី ពឹះកាតាម ខងប ៉្រ◌ះ័ បុចិ អន់អនដ់សីឡាក់ប៉ា
សុនយសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ហង។ ១៩ ែជ បុាងំេខកី ង៉ារ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃដ។ ២០ ែជ បឺង៉ាយសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
េណាះ េដល។ ២១ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហសារ
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ទេិណា ័ះ េកះេណាះ អ្យក់សារ ចំឡាក់ ដាគ់ ្របគ៉័ ពួយ ២២ហះ
កា ្រតគ់ យ៉ា្វ រឡាច់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។
២៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់តាងំឡាសារសាណុកសាវាក៉ ្របគ៉័ អន់

អន់ដសី ដាគ់ ្រគបឹ ែនវសារ៉ំាប់ កា ែអ។៊ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា អនដ់សី ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹឡាេកា បុាងំៃឡ ទបឹ ពុត
េពៀក អន់ ដាគ់ អូ ទីសារ យច ហះ ចំ អន់ ទលឹ ប៉ាគ់ ដារ ់យសី៊ូ
្រគះិ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ។ ២៤ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េអី អនដ់សី ែអ៊ ទី ពុត ដាគ់
្រតង់ សារ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ េកះ តាទចឹ។
២៥អឺ អុះ មុ ីបរ៉ ់អនដ់សី មន៉់ កា ញនឹ េណី។ ២៦ ប៉ាគ់ ប៉ាត ័ះ

គួប េសាប ្រតគ់ តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។ ២៧អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី
ញន អំរ៉ាញយសី៊ូ អនដ់សី ្រតគ់ អានសត្់រតាអា អន់ កា អុះ មុី
ទឌូិ សាយុំាងំ េណី។ ២៨អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
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