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សត្់រតា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
កូរនិថូះ

សារ អនត់គ់ រះ៉
បរ៉ ់ៃហ ពឹងសត្់រតា ទី ១ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង កូរនិថូះ។

សារសាខំាន់ៗ
វគ័ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារឡាបំាកអនេ់ទៀគៗឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង ែអ៊
ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងចារឡាក់ ៃអ្វ ជុំ េមឿង េអេភសូ។ (១:១-១១)

េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ អន់ ពូហ្លង់ ឡឹង ខ ញ៉ាបះ ែអ៊ អូ ទីចាកសតឹ
ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះណាវ ្គ។ (១:១២-២:១៧)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹង ង៉ារ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ លូ រះ៉
ឡឹងសារឡាបំាកអនេ់ទៀគៗឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង មួត បក់ រះ៉
ប៉ាតាងយសី៊ូ េដល។ (៣:១-៧:១៦)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿយសី៊ូ អន់ ទី ពុតដាគ់ អត់
សារ៉ំាញ័កាណុង ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ េលៀន ពូ អន់ េភឿ ប៉ាេហ្យ ី
ឡា ំតង័ មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េខត យូដាបក់ ថុក ញ៉ាក អូ
ទីកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ តងកាន។ (៨:១-៩:១៥)

ប៉ាគ់ ចងឹ ឡុច វគ័ ប៉ូល ខំ ប៉ាែគក ហះ ម៉ាត់ មួត បក់ េ្រចាម
ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ រះ៉ អន់ ឡាក់ៗ កាខាក់ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹង ង៉ារ ែអ៊
ឡាក់ រះ៉សារ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ (១០:១-១៣:១៣)

១អាញ់ សចិ ប៉ូល ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ
្រគះិ លូ ធមី៉ូ េថ ឡាក់ អុះ មុី ពិន ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតា អា អន់
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កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ
លូ មួត ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ េណាះ េដល។
២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា
ពិនដាគ់ ពុត កា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉ កា អន់
ដសី។
សារប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុត
៣ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំ

ឡាពិន។ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន លូអ្លុ ប៉ាេឡាមសារ អុក
ពុត េពៀក ្រគបឹ ែនវ។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុត ញនឹ រប៉់ ទីសារឡា ំ
បាក ្រគបឹ ែនវ ម៉ាគ់ញនឹ អ្លុ ប៉ាេឡាម ពុត ពូ រប៉់ ពូ ទីសារឡាបំាក
េដល ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុតញនឹ េដល។ ៥ញនឹ ទីសារ
ឡាបំាក អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េអៀង ប៉ុប ច ំញនឹកា ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាេឡាម ពុតញនឹ េអៀង ប៉ុប េណាះ េដល។ ៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា
ញនឹ ទីសារឡាបំាក ឃឺសារ៉ំាប់ អន់ អនដ់សី ទីសារ ប៉ាេឡាម
ពុត លូសារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័។ ផាប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុតញនឹ ឃឺ េភឿ
អន់ អនដ់សី ទីសារ ប៉ាេឡាម ពុត េដល ម៉ាគ់ អនដ់សី ដាម័ អត់
ពឹង សារ ឡាបំាក អន់េទៀគៗ ឡាក់ កា ញនឹ េដល។ ៧ ទលឹ នី
េណា ័ះ ផះ ញនឹ ឃតឹ ឡឹង អន់ដសី ញនឹ កា មុងឹ កាខាក ់ខង
ញនឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដសី ទី សារ ឡាបំាក អន់ឌូ លូ ញនឹ នី
ចម ័អន់ដសី កា ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុត អន់ឌូ លូ ញនឹ នី
េណា ័ះ េដល។
៨អឺ អុះ មុ ីញនឹ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ េដល ឡឹងសារឡាបំាក

ឡាក់ េកតី ពឹង ញនឹ ៃអ្វ ពឹង េខត អាសុី អា។ ញនឹ ទីសារឡា ំ
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បាកកាខាក់ឡាក់ញនឹ អូ ដាម័ អត់ នះិ ញនឹ អូ មុងឹ កា ចងឹ ៃអ្វ រ ុ ី
ស ហង។ ៩ញនឹ ឃតឹ កាណុង ពុត ផា ចាបះ កា ញនឹ ចងឹ េតា័
ហង។ សារអា េកតី ពឹះ េភឿ ែជ អន់ញនឹ មុងឹឡាេកា េទៅ ឃឺ
្រតគ់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អ្លុ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស
េតា។័ ១០ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ញនឹ អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ េតា័ឡាក់ េកង
ខាក់ េណាះ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ កា ចងឹ តង័ ញនឹ ែគង ម៉ាត់ េទៀណាវ ្គ
េដល។ ញនឹ មុងឹផា ែអ៊ ចងឹ តង័ញនឹណាវ ្គេដល។ ១១កាប៉ាច់
អន់ដសី កា ្រតគ់ តង័ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កា ញនឹ
េដល ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័ខង ែអ៊ ចងឹ ្រប៉គ័ ដាគ់ កា ញនឹ ពួយសារ ពូ មន៉់ េណាះ
ហង។
សារ វគ័ ប៉ូល អូ េជៀឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ
១២ញនឹ ខនឹ អា្វ ត់ េអង ខងកាណុង ពុត ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា

ង៉ារឡាក់ញនឹ ្របគ៉័ ពឹងអង់កក់ េតះអាឃឺ ្រតគ់តាទចឹហង ពួយ
ពុត ប ៉្រ◌ះ័ អូ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ អុះ កាខាក់ ែអ៊ឡាេបៀបញនឹ ្របគ៉័ កា
អនដ់សី ញនឹ អូ ្របគ៉័ ពួយសារហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូស
អុះ ឃឺ ញនឹ ្រប៉គ័ ពួយ ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៣ញនឹ អូ ្រចាគ់
រះ៉ សារ ញ៉ា រះ៉ កា អន់ដសី ហា្វ ស ឡឹង សារ អន់ដសី អ្លុ អាន
អ្លុ ហ្លង់ អុះ។ ១៤យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ អា អន់ដសី ហ្លង់ េបី ខាក់ កា
តាម អាញ់ មុងឹ ផា ែគង ម៉ាត់ េទៀ អនដ់សី ចងឹ ហ្លង់ ្រគបឹសារ
ញនឹ ្រចាគ ់ម៉ាគ់ អន់ដសី ចងឹ តសី ម៉ូ ះ ញន កា ញនឹ ឡាក់ កា
ញនឹ តសី ម៉ូ ះ ញន កា អន់ដសី េដល ប៉ាគ់ ដារ ់យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន ជរឹ េទៀ។
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១៥-១៦ញនកាអាញ់ មុងឹ ផា អនដ់សី បុចិ កាអាញ់តាទចឹ នី
េអៀ បះ អន្់រទលួ ែពអាញ់ឃតឹ ចងឹឡា ប៉ំាគ់ចារអនដ់សី អន្់រទួ
ល ហ ិេកះេណាះអាញ់ឃតឹ ចងឹឡាច់ ឡឹង អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់
េខត ម៉ាេសដូន ៃឡង ឡឹង េណាះអាញ់ឃតឹចងឹសតឹ ប៉ាគ់អន់
ដសីណាវ ្គ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ទីខា េពៀរ ទង។ េកះេណាះអន់
ដសី ចងឹ តង័ អន់ សាណាកាអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដាណា
វ ្គ។ ១៧អាញ់ឃតឹ នីេអៀ ញ៉ា អាញ់ ្រប៉គ័ ញន កា ពុត អូ ហ្លង់
ប ? េលី កា ផនិកាន ឡាក់ អាញ់ ឃតឹ ចងឹ ្រប៉គ័ េណាះ ញ៉ា
ឡាច់ ឡឹង ពុត គុន ប៉ាណូសប បះអាញ់កាប េម៉ាញទង «អះឺ»
េម៉ាញ ទង «អូ អុះ» នីេអៀ ? ១៨ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ ផា
ញ៉ានកាញនឹ ញនឹ អូកាប លូអនដ់សី េម៉ាញទង «អះឺ» េម៉ាញ
ទង «អូ អុះ»។ ១៩ឡាក់កាអាញ់លូ សុឡីះ លូ ធមី៉ូ េថញនឹ រះ៉កា
អនដ់សី ែព ផាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ កាប ផា «អះឺ»
អន់ដា «អូ អុះ» អន់ដា េណាះ អុះ ែអ៊ កាប ដងឹ «អះឺ» េលយី
២០ ខង ែអ៊ តាគ់ អង់េកះ ្រគបឹ សារ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា ទិេណា ័ះ ខ
អាហង បះ ពិនកាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា «អាែមន»ញន
កាយសី៊ូ ២១ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ហងឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ញនឹ លូ
អន់ដសី េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ េលយី ទបឹ េរុសី ពិន អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែអ៊
េដល។ ២២ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ពឹះ ៃអ្វ កាណុង ពុត
ពិន េពៀបឡាក់កា ៃចគសាញ៉ាចាណាំមះ៉ ែអ៊ ពឹង ពិន េភឿ អន់
ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា ែអ៊ ចងឹ អន់សារ ញ៉ាៗឡាក់កា ែអ៊សាញ៉ា ទិ
េណា ័ះ។
២៣ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៃចគ ថូត អាញ់ ផា អាញ់ កាប

ព្លូង ខឡាក់អាញ់ អូ ទីឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ េម៉ាញទងណាវ ្គ
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េណាះឃឺញនកាអាញ់អូ បុចិកាបកាអនដ់សីណាវ ្គ។២៤ញនឹ
អូ បុចិ ្របគ៉័តាងំឡាេ្របុី អនដ់សី េលយីៗកាណុងសារអនដ់សី
េសឿ អុះ ខង អនដ់សី េសឿកាខាក់ េកះ ញនឹ ្រកាន័កា បុចិ ្រប៉
គ័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារ េហាក រគ៉។់

២
១ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ ឃតឹ េកះៗ ផា អាញ់ អូ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ

អន់ដសី េម៉ាញ ទងណាវ ្គឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ កា អន់ដសី អុក ពុត
េណាះ អុះ។ ២ផាអាញ់ ្របគ៉័ អន់កាអនដ់សី អុក ពុត េកះ ទលឹ
នេីណា ័ះ េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ អន់អាញ់ េហាក រគ៉់ផា អូ ប៉ាណូសឡាក់
អាញ់ ្របគ៉័ អន់ អុក ពុត េណាះ ? ៣សត្់រតាអាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី
កា អនដ់សី េណាះ េភឿ ែជ អន់ អាញ់ ទីសារ អុក ពុត ញន អន់
ដសី ឡាក់ ្រតគ់ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ េណាះ ប៉ាគ់
អាញ់ ទលឹ េទៀ ខងអាញ់ មុងឹ ផា អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ ពួយសារ
អាញ់ ្រចាគ់ េណាះ ខង ផាអាញ់ ទីសារ េហាក រគ៉ ់អន់ដសី
កា ចងឹ ទីសារ េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ អាញ់ េដល។ ៤អាញ់ ្រចាគ់
សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីកា អន់ដសី ទបឹ អគី ពុត េពៀក ទបឹ ឡាច់ េទៀក
ម៉ាត ់អូ ្រតគ់ បុចិ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី អុក ពុត អុះ ឃឺ បុចិ តា ំ
បាងផាអាញ់ បុចិ ៃចកា អនដ់សីកាខាក។់
សារ អូ អ្យក់យ៉ូ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច
៥ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ អុក ពុត េណាះ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័

អន់អាញ់ អុក ពុត អុះ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី ទឌូិ អុក ពុត
េអៀង ែបត៊ (អាញ់កាប នេីអៀ ញនកាអាញ់ អូ បុចិ កាប ប៉ាេដី
ក អុះ)។ ៦អនដ់សី េអៀង ដូវ ្របគ៉័តាគ់អញច់ាល ែអ៊ ែនវអាបគ័
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េកះ។ ៧ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ែជ អ្យក់ យ៉ូ សារ ែអ៊ ្របគ៉័ យច
េណាះ អនដ់សី ្រតគ់កាប ប៉ាេឡាម ពុត ែអ៊ ឡគ អ្ូយគ ៃផគ ែអ៊
អុក ពុតតាឡាម័ េលយី ទលឹ ទិសារ មុងឹ។ ៨ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់
េ្របុី អន់ អនដ់សីតាបំាងសារ បុចិ ៃចកា ែអ៊ណាវ ្គ។ ៩អាញ់្រចា
គ់សត្់រតា េណាះប៉ាេហ្យ ីេភឿសាគ់លួង ពុតអនដ់សីអន់អ្លុ អន់
តគ់ ផា អនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ្រគបឹសារអាញ់ អនត់គ់ រះ៉ េដល ប។
១០ផាអនដ់សី អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័ យច អាញ់កា អូ អ្យក់
យ៉ូ សារ ពូ យច េដល។ កាប៉ាច់ អាញ់ តាងំឡាអាញ់ អូ អ្យក់
យ៉ូ សារ ែអ៊យច េណាះ (ផាែអ៊ ទីសារយចតាទចឹ)ញន ៃហកា
យសី៊ូ ្រគះិ េភឿ អន់ អនដ់សី ទី ខា ១១ ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
ប៉ាង៉ល់ ពិន ខង ពិនអនហ់ា្ន ល់សារ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័មះ៉ ែអ៊ ទិ េកះ។
សារសាណ ័ះ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ
១២ផះ អាញ់ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ្រតូអះ ែព េភឿ ចងឹ រះ៉សារ ដាគ់

ឡឹង យីស៊ូ ្រគះិ យ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ េបកី ្រទង អន់ កា អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ា
រ កាតាម ១៣កាអាញ់ េបី េហយី ពុត អុះ ខងអាញ់ េបី បប៉័ អុះ
ទីតុះ។ * ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ កា បរ៉ ់អា្ល ត អុះ មុី ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
េមឿង ្រតូអះ េណាះ អាញ់ កាឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន ឡគ។
១៤ហះកា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ញនឹចាយ័អន់
ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ េលយី។ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាណូស ្រគបឹ ចារ
អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ញនកាញនឹ រះ៉ េពៀបឡាក់កា េបាផូវ ទលឹ ្រគបឹ
ចារ។ ១៥ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ញនឹ អាឡាក់ កា កាមុលឹ
េបាផូវ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ កាណុងកាឡំាងំ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ លូ ពឹង មួត
* ២:១៣ ២:១៣ វគ័ ប៉ូល បុចិ បប៉័ ទតុីះ េណាះ ខង ទតុីះ ចងឹ ពឹះ ឡឹង េមឿង
កូរនិថូះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ អន់ វគ័ ប៉ូល អ្លុ ឡឹងសារ មួត េណាះ។
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បក់ ្រតគ់ េតា។័ ១៦សារ៉ំាប់កា មួត បក់ ្រតគ់ េតា័ញនឹឡាក់កាកា
មុលឹសារ េតា។័ សារ៉ំាប់ កា មួត បក់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ញនឹឡាក់
កា កាមុលឹឡាក់ អន់ អាញុ រុសី។ នចីម័ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ា
រ ទិ អា ? ១៧ញនឹ អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ឡាក់ រះ៉
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រកាន័ កា បុចិ កា េលៀន េណាះ អុះ ញនឹឃឺ ប៉ាណូ
សដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ពឹះ ឡឹងប ៉្រ◌ះ័។ ញនឹកាកាប្រតង់ហះ ម៉ាត់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាញនឹឡាក់ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។

៣
សារ រះ៉ ឡឹងសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ
១ ញ៉ា ញនឹ កាប នី េអៀ េភឿ ចងឹ ប៉ាេន ឡាេកា ញនឹ េទៅ

ប ? េលីកាញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់កា បក់ អនដ់ា ្រតគ់ អ្យក់សត់
្រតាអន់កាអនដ់សីហាប់ញនឹ េលីកាបរ៉ ស់ត្់រតា ឡឹងអនដ់សី
េភឿអន់ ពូ អនេ់ទៀគហាប់ញនឹ េដលប ? ២ញនឹ អូ តងកានសត់
្រតា ែនវ េណាះ អុះ ខង អនដ់សីអាហងឡាក់កាសត្់រតាសា ំ
រ៉ាប់ កា ញនឹ ឡាក់ ្រចាគ់ កាណុង ពុត ញនឹ ម៉ាគ់ ប៉ាណូស ទិឌូ
ចងឹ អាន លូ អនហ់ា្ន ល់ េដល។ ៣អនដ់សី េពៀបឡាក់ កា សត់
្រតាមះ៉យសី៊ូ ្រគះិតាទចឹហងឡាក់ ែអ៊ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីតាបំាង ពឹង
ង៉ារឡាក់ញនឹ ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី។ សត្់រតាអា អូ ្រតគ់ ្រចា
គ់ លូ េទៀក ចារ ័ម៉ូ អុះ ឃឺ ្រចាគ់ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី។ អូ ្រតគ់ សត្់រតា ្រចាគ់ ពឹង អំេហា្ម
េណាះ អុះ ឃឺ ្រចាគ់កាណុង ពុត ប៉ាណូស។
៤ញនឹកាបនេីអៀ ខងញនឹ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាខាក់ញន

កា យីស៊ូ ្រគះិ ហង។ ៥ញនឹ អូ ឃតឹ ផា ញនឹ អ្លុ ្រប៉គ័ ង៉ារ ញ៉ា
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ញន កាឡាេកាញនឹ េទៅ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័
អន់ញនឹ អ្លុ ្របគ៉។័ ៦ប ៉្រ◌ះ័ កា ្របគ៉័ អន់ញនឹ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ឡឹង
សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ េដល។ សារសាញ៉ា ែរវ ពុត អា អូ
្រតគ់ ចាបាប់ ឡាក់ ្រចាគ់ លូ សត់្រតា េណាះ អុះ ឃឺ ញន កា
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ខង ចាបាប់ឡាក់ ្រចាគ់ លូ សត្់រតា ្រប៉
គ័ អន់ ពូ េតា ័ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ទី អាញុ រុ ី
ស។
៧ចាបាប់ឡាក់ ្រចាគ់ ពឹង អំេហា្ម ទី តាតារ កា្ល គ់ ខាក់ បះ សុ

នសាត អុី្រសាែអល៊ អូ អ្លុ ៃហ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ វគ័ ម៉ូ េស ញនកាតាតារ
កា្ល គ់ឡាច់ ឡឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ ៊យ ៉◌ះ័ សារ តាតារកា្ល គ់ េណាះ ៃអ្វ
បាែបត៊ េកះេណាះ ហ្៊យងណាវ ្គ។ * ផាចាបាប់ឡាក់ ្របគ៉័ អន់
េតា័ ទីសារ តាតារ កា្ល គ់ ប៉ុ ប អា េកះ ៨សាឡង់កា ង៉ារការ ែគង
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែហង៊ខាក់ ទីសារតាតារកា្ល គ់កា្វ ឡឹងអា
ណាវ ្គត ័ះ។ ៩ផាង៉ារ អន់ចាបាប់ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ទី ថូត
េណាះ ទីសារតាតារកា្ល គ់ ប៉ុ បអា េកះ សាឡង់កាង៉ារ រះ៉សារ
យសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ែហ៊ង ខាក់ ទីសារ
តាតារ កា្ល គ់ កា្វ ឡឹង អាណាវ ្គត ័ះ។ ១០ផា ពិន េពៀប សារ តា
តារ កា្ល គ់ េសគី ែព លូសារ តាតារ កា្ល គ់ឡាក់ េកង ខាក់ រប៉់ ដារ ់
អា េណាះ ពិន ចងឹ ផាសារតាតារកា្ល គ់ េសគី ែព េណាះឡាក់
កា អូ ្រតគ់ សារ តាតារ កា្ល គ់ អុះ។ ១១ េម៉ាញណាវ ្គផា ចាបាប់
ឡាក់ អូ ៃអ្វ េលយី ទីសារតាតារកា្ល គ ់សាឡង់កាសារសាញ៉ា
ែរវ ពុតណាវឡាក់ ៃអ្វ េលយី ែហង៊ខាក់ ទីសារតាតារកា្ល គ់កា្វ
ឡឹង េណាះណាវ ្គត ័ះ។
* ៣:៧ ៣:៧បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣៤:២៧-៣៥។
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១២ញនកាញនឹទីសារ មុងឹកាខាក់នេីអៀ ញនឹកាទី ពុតខនឹ
ខាក់ េដល។ ១៣ញនឹ អូ ្របគ៉័ឡាក់ កា វគ័ ម៉ូ េស អុះ ឃឺ ែអ៊ អ្យ
ក់ អញែ់សង៊ តល័សាក្លុ ំ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែជ អន់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
ៃហ បប៉័ តាតារ កា្ល គ់ ឡាច់ ឡឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ ឡាក់ ផះ ចងឹ ប៉ាត់
េណាះ។ ១៤ហះកាសុនសាតអុ្ីរសាែអល៊កាង័កល។់ ទលឹ រប៉់
ដារ អ់ាផះអនែ់ឌអានសារសាញ៉ាែរវ ពុតសានដ់ាប់ េណាះ ៃអ្វ
ទី អញែ់សង៊កានទ់ងឹ ពុត នះិេទៅ េដល អូ ទី អ្យក់ឡាច់ អុះ ខង
ទី ដងឹ យសី៊ូ ្រគះិ អ្លុ អ្យក់ ឡាច់ អញែ់ស៊ង េណាះ។ ១៥ ទលឹ រប៉់
ដារ ់អា ផា អន់ែឌ អាន សារ វគ័ ម៉ូ េស ៃអ្វ ទី អញ់ែស៊ង កាន់
ទងឹ ពុត អូ អន់ ហ្លង់។ ១៦ហះកា ប៉ាគ់ ពូ វុលី ណាងំ តាងំឡា
ពិន អញែ់សង៊ េណាះចងឹតាេបុះីឡាច់ ឡឹង ពូ ១៧ខងតាងំឡា
ពិនឃឺប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ហះចារចំទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ ចារ
េណាះ ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត េដល។ ១៨ ពិន ទឌូិ ឡាក់ អូ ទី អញ់
ែស៊ង កាន់ទងឹ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ពិន ផះ ៃហសារ តាតារ កា្ល គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័ពិន កា ផះ ចងឹ េកះ ឡាក់ កា ែអ៊ េដល អន់ ទីសារ
តាតារ កា្ល គ់ ែហ៊ង ខាក ់ៗញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័

៤
សារ វគ័ ប៉ូល អូ េក្ល ័ះ ពុត រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ
១ ទលឹ នីេណា ័ះ ញនឹ អូ េក្ល ័ះ ពុត អុះ ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា

តយ័ តាប៉ាប តាប៉ុន មប ង៉ារ អា អន់ កា ញនឹ ្រប៉គ។័ ២ញនឹ អូ
ៃច ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អនតុ់ង អនទួ់កឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ តាយួ
ស េណាះ អុះ ញនឹ កា អូ ប៉ាលុ ពូ លូ អូ ប៉ាឡម័ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
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កកាតយ័ េដល។ ឃឺញនឹតាបំាងអន់កា ប៉ាណូសទឌូិ អនហ់ា្ន
ល់សារ តាទចឹ ទបឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ មុងឹ ញនឹ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ ៣ផាសារដាគ់ញនឹ រះ៉ ៃអ្វ េអានសាគមឹ ឃឺ េអានសា
គមឹសារ៉ំាប់ ដងឹ កា មួត បក់ ្រតគ់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ។ ៤កាប៉ាច់
មួត េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ រុាងំៃហ អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់
ពុត អនែ់ឌ េកតី ម៉ាមុាងំ អូ អន់ បប៉័តាតារ ពឹងសារដាគ់ រះ៉ ឡឹង
តាតារកា្ល គ់ មះ៉ យសី៊ូ ែអ៊ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រគបឹ ែនវ។
៥ញនឹ អូ រះ៉សារឡាេកាញនឹ េទៅ អុះ ឃឺញនឹ រះ៉ផាយសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា លូឃតឹផាញនឹ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អនដ់សីញន
កាយសី៊ូ អា ហង ៦ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា «ហគ់ អន់ ទី
តាតារឡាច់ ឡឹង ម៉ាមុាងំ»* ប ៉្រ◌ះ័ កាតាគ់តាតារកាណុង ពុត
ញនឹ អន់ អនហ់ា្ន ល់ឡាក់ៗ កាខាក់ ឡឹងសារតាតារកា្ល គ់ មះ៉ ែអ៊
ឡាក់តាតារឡាច់ ឡឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់យសី៊ូ ្រគះិ។
៧ហះកាញនឹ ទី ង៉ារការឡាក់ដាគ់កាខាក់អា េពៀបឡាក់កា

ម៉ាសកាណុង កគ័កាអល៊ េភឿ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អ្លុ
អនត់គ់ ផាសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់អាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អូ
្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ញនឹ អុះ។ ៨ញនឹ ទីសារឡាបំាក ្រគបឹ ែនវ តា
ទចឹ ហះកាញនឹចាកឡាប៉ំាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គរ៉ាវាច៉។់ ញនឹទីសារ
វុលឹ េវុងីតាទចឹ ហះកាញនឹ ៃអ្វ ទីសារ មុងឹ។៩ ពូ ្របគ៉័បាបញនឹ
តាទចឹ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ អូអា្ល តញនឹ អុះ។ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័ញនឹតា
ទចឹ ហះកាញនឹ អូ េតា័ អុះ។ ១០សារឡាបំាក ទិអា េពៀបឡាក់
កាញនឹ េតា័ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ រប៉់ ដារ ់េភឿ អន់ ពូ បប៉័ អាញុ រុសី
មះ៉ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងឡាេកាញនឹ។ ១១ញនកាយសី៊ូ អាហង បះញនឹ
* ៤:៦ ៤:៦ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១:៣។
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ផះ ៃអ្វ រ ុសី អា ឌុ ទីសារ េតា័ ៃអ្វ ហះ ងីុរ េលយី េភឿ អន់ ពូ បប៉័
អាញុ រុសី មះ៉ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងឡាេកាញនឹឡាក់ អ្លុ េតា។័ ១២ េណាះ
ហង បះ ពឹងឡាេកាញនឹ ទី ដងឹសារ េតា ័េភឿ អន់ អនដ់សី ទី
ដងឹ អាញុ រុសី េលយី។
១៣ញនកា ពុតញនឹ េសឿ ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉

ផា «អាញ់ េសឿ បះ អាញ់កាប»† ញនឹ កា េសឿ េដល បះ ញនឹ
កាប។ ១៤ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាគ់ អង់រុសី សតឹ យី
ស៊ូ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ញនឹ េដល អនឌូ់ លូ យសី៊ូ លូ ចងឹ
ប៉ាណា ំញនឹ ឡា ំៃអ្វ ហះ សាែនង ែអ៊ អន់ឌូ លូ អន់ដសី េដល
១៥ខងសារទិអាទី េកតី ពឹះ ទីខាសារ៉ំាប់កាអនដ់សី ឃឺប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ ពុតកា ប៉ាណូស ែហង៊ េអៀង ៗ េភឿ អន់ ទីកាឡំាងំ េអៀង
េហាក រគ៉់កា ែអ៊ ែហង៊ េអៀង លូ ប៉ាេនសារអរ៉ំាញអញឺមះ៉ ែអ។៊
១៦ខអាហងបះ ពុតញនឹ អូ េក្ល ័ះ អុះ យ ៉◌ះ័ឡាេកាញនឹ ្រកា

គ់ អូ ទី សាងំុ កាតាម ហះកា កាណុង ពុត ញនឹ ទីសាងំុ ែហ៊ង
ខាក់ រប៉់ ដារ ់ េដល ១៧ ខងសារ ឡាបំាក បាប៊ត បាែប៊ត ឡាក់
ញនឹ ទី ដងឹ េម៉ាញ ្រទុ អា ្រប៉គ័ អន់ កា ញនឹ ទីសារ ដាគ់ កាខា
ក ់ឃឺសារ ដាគ់ឡាក់ ៃអ្វ េលយីឡាក់ ចងឹ េពៀប លូ កាណាគ័
ញ៉ា កា អូ ្រតគ។់ ១៨ ទលឹ នីេណា ័ះ ញនឹ អូ ឃតឹ ឡឹង កាណាគ័
ញ៉ាឡាក់ ៃហ បប៉័ េណាះ អុះ ឃឺឃតឹ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់
ៃហ អូ បប៉ ័ខងកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ ៃហបប៉័ ៃអ្វ អូ ទុញ អុះ ហះ
កាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ៃហ អូ បប៉័ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ េលយី។
† ៤:១៣ ៤:១៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១១៦:១០។
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៥
១ខង ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផាឡាេកា បុាងំៃឡ ពិន ៃអ្វ ពឹង អង់កក់

េតះអាេពៀបឡាក់ការ៉ាេណីះ ផាែអ៊ ប៉ាក់ព្លូ ក រ៉ាយរុា ំពិនចងឹ
ទីឡាេកា បុាងំៃឡណាវ េពៀបឡាក់កាហី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងឡាក់ ៃអ្វ
េលយី ហី េណាះ អូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ លូ តី ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ឡាក់ ្រប៉គ័ ហី េណាះ។ ២ កញិេអៀ អា ពិន ឌុ ង៉ាញ
បុចិកាទីឡាេកាបុាងំៃឡណាវ េពៀបឡាក់កាកាសប៊ េពៀត េខា
អាវណាវ។ ៣អ្យក់ កា ពិន ទី ឡាេកា បុាងំៃឡណាវ ដាគ់ ហង
ែជ អន់ បប៉័ ពិន េពៀបឡាក់ កា ៃអ្វ សាឡុន ៤ខង ផះ ៃអ្វ ទី ឡា
េកា បុាងំៃឡអា ពិន ឌុ ង៉ាញ លូ អុក ពុត ពិន អូ បុចិ អា្ល តឡា
េកា បុាងំៃឡអា អុះ ឃឺ ពិន បុចិ កាឡាេកា បុាងំៃឡណាវ ឡឹង
ៃប៉្លង ប៉ាតាងឡាេកា បុាងំៃឡសានដ់ាប់អា េភឿ អន់អាញុ រុសី
តាគ់ អង់ហ្៊យង កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អ្លុ េតា័ អា។ ៥ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ តាងំឡា បុាងំេកតី ពិន េភឿ ចងឹ ទីឡាេកាណាវ នេីអៀ ែអ៊
កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន េដល េភឿ
អន់ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា ចងឹ េកតី ែនវ អា។
៦ទលឹ នេីណា ័ះញនឹ ទី ពុត ខនឹ េលយី ញនឹអ្លុ អនត់គ់ផាផះ

ញនឹ ៃអ្វ ទីឡាេកាបុាងំៃឡអា ញនឹ ៃអ្វចាងំហាយគ្ ឡឹងយសី៊ូ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៧សារញនឹ ្របគ៉័ ញនកាញនឹ េសឿ អូ
្រតគ់ ញន កា ៃហ បប៉័ េណាះ អុះ។ ៨ ទលឹ នីេណា ័ះ ញនឹ ទី ពុត
ខនឹ លូ បុចិឡាច់អន់ចាងំហាយគ្ឡឹងឡាេកាបុាងំៃឡអា េកះ
េណាះឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹ តាងំឡា ពិនឡគដាគ់ហ៊្លត។ ៩យ ៉◌ះ័
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ញនឹ ទីឡាេកា បុាងំៃឡអា េលី អូ ទីឡាេកា បុាងំៃឡកាតាម កា
ញនឹ ខំ ្របគ៉័ អន់ ្រតគ់ ពុតយសី៊ូ ១០ខង ពិន ទឌូិ ចងឹឡា ំៃអ្វ ហះ
ងីុរយសី៊ូ ្រគះិ អន់ ែអ៊ តាតសុ់និសារ េភឿ អន់ ពិន េម៉ាញ ដូវ ៗ ទី
រុាងំវាន៉័ េលី ទី ថូតតាមសារឡាក់ ទី ្របគ៉័ ផះឡាេកាបុាងំៃឡ ៃអ្វ
រ ុសី អា យ ៉◌ះ័ ្របគ៉័សារដាគ់ េលីសារ អូដាគ់កាតាម។

សារប ៉្រ◌ះ័ រះ៉កះ ប៉ារម ប៉ាណូសអន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊
១១ញនកាញនឹ អ្លុ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា

ពិន េកះ បះ ញនឹ ខំ អនត់គ់ រះ៉ កា ពូ អន់ េសឿ េដល។ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ កា អនហ់ា្ន ល់ ពុត ញនឹ េដល អាញ់ មុងឹ ផា កាណុង
ពុត អន់ដសី កា អន់ហា្ន ល់ ពុត ញនឹ េដល។ ១២ញនឹ អូ ប៉ាេន
ឡាេកា េទៅហះ ម៉ាត់ អនដ់សី អុះ ឃឺញនឹ អន់ អនដ់សី ទីសារ
ចងឹ េអងកាញនឹ េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារ េតលី លូ មួត បក់អា្វ
ត់ េអង ឡឹងសារញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូសបប៉័ អូឃតឹ ឡឹងសារ ែគង
កាណុង ពុត េណាះ អុះ។ ១៣ផា ពូ ផាកាញនឹ ប៉ាណូស អូ ហ្ល
ង់ អូ ហ្ល ីឃឺ ញនឹ អូ ហ្លង់ េភឿ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័លូ ផា ពូ
ផាញនឹឡាក់ ប៉ាណូសអ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារយច ្រតគ ់ឃឺញនឹ អ្លុ
អនហ់ា្ន ល់ េភឿ កា អនដ់សី េដល ១៤ខង ពុត បុចិ ៃច យសី៊ូ ្រគះិ
េ្របុី ញនឹ ញន កា ញនឹ ចាែ្រជប បប៉័ ផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស ទឌូិ េណាះ ហង បះ ប៉ាណូស ទឌូិ េពៀប
ឡាក់កា េតា័ េដល។ ១៥ ែអ៊ េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស ទឌូិ េភឿ អន់
បក់ ៃអ្វ រ ុសី អូ ្រតគ់ ៃអ្វ រ ុសីសារ៉ំាប់កាឡាេកា េទៅ អុះ ឃឺ ៃអ្វ រ ុ ី
សសារ៉ំាប់កា ែអ៊ឡាក់ េតា័ លូ រុសី សតឹសារ៉ំាប់កា អនែ់ឌ។
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១៦ ទលឹ នីេណា ័ះ គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ ញនឹ អូ ឃតឹ ៃហ េពឿ
គុន ឡាេបៀប ប៉ាណូស អុះ យ ៉◌ះ័ ញនឹ េឃយី ឃតឹ ៃហ យីស៊ូ
្រគះិ គុនឡាេបៀប ប៉ាណូសកាតាម ហះកា កញិេអៀ អាញនឹ អូ
ឃតឹ ៃហ ែអ៊ គុន ឡាេបៀប ប៉ាណូសណាវ ្គអុះ។ ១៧ផា េពឿ ្រប៉
គ័ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ បក់ េណាះ េកតី ទី ពុតណាវហង។ សារ
ញ៉ាៗ ែគង ប៉ាអច់ ែពហ្៊យង ទិ េកះ ៃហសារទេិណា ័ះ េកតីណាវ
ឡគ។ ១៨សារ ទិ អា េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី
រះ៉កះ ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ លូ ែអ៊ េ្របុី
ញនឹ រះ៉កះ ប៉ារម ប៉ាណូស អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ េដល។ ១៩ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ផះ រះ៉កះ ប៉ារម ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អន់ ្រតគ់ លូ
ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ លូ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័យច អុះ ែអ៊
កា រះ៉ ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉កះ េណាះ ពឹង ញនឹ េដល។ ២០ ទលឹ នេីណា ័ះ
ញនឹឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉សារ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ រះ៉ កា អនដ់សី ពឹងញនឹ េដល។ ញនឹកា េឡាមអន់
ដសី ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិផាហគ់ អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពិ។ ២១យសី៊ូ
្រគះិ អូ ទីសារ យច អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ អន់ ែអ៊
ទី សារ យច ប៉ាតាង ពិន េភឿ ្រប៉គ័ អន់ ពិន ទីសារ ដាគ់ ្រតង់
ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។

៦
១ញនកាញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បះ ញនឹ

អនត់គ់ រះ៉កាអនដ់សីផាែជអ្យក់សារប ៉្រ◌ះ័ដាគ់ ពុត េកះេណាះ
អា្ល ត អន់ អូ ទីខា ២ខង ែអ៊ រះ៉ ផា៖
«អាញ់ ្របគ៉័ ពួយសារអនដ់សី មន៉់ ផះ រុាងំវាង៉ ចំឡាក់ ្រតគ់ ពុត
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អាញ់
អាញ់ តង័ អន់ដសី ប៉ាគ់ ដារ ់អាញ់ កាឡំត់ ្រតគ់ តង័ អន់
ដសី ែព»។*

ៃហ រុា ងំ វាង៉ ឡាក់ ្រត គ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ឃឺ កញិ េអៀ អា
ហង។ ដារ ់អា ហងឡាក់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ តង័ អន់
ដសី។ ៣ញនឹ អូ បុចិ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា េពឿ អុក
ពុត អា្ល ត េសឿ អុះ េភឿ ែជ អន់ ទី ពូ កាប បុាងំអាលកា ង៉ារ ញនឹ
អា។ ៤កាណុង ង៉ារ ទិេណា ័ះ ញនឹ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ ផា ញនឹ
្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ឃឺញនឹដាម័ អត់កាខាក់ ទបឹ ទីសារ
ឡាបំាក ថុក ញ៉ាក។ ៥ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត ័ពូ ៃចគញនឹ ពឹង ខុក ពូ
ប៉ាណា ំ គួប ប៉ាសាងំ លូ ញនឹ រ៉ាចក់ រ៉ាចល។់ ញនឹ ្រប៉គ័ ង៉ារ
េក្ល ័ះ កា្ល ងំ កាខាក់ អូ ទី ៃតប អូ ទី សាណាសា។ ៦ញនឹ កា តា ំ
បាង ពុត ដាគ់ ្រតង់ សារ អ្លុ ហ្លង់ លូ ពុត អត់សារ៉ំាញ ័ញនឹ
កា ្រប៉គ័ ដាគ់ កា ពូ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខា
ក់ ទបឹ ទី ពុត បុចិ ៃច អូ ព្លូ ង អុះ។ ៧ញនឹ កា រះ៉ សារ តាទចឹ លូ
ទី សារ អំរ៉ាញ អញឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ ញនឹ កា អ្យក់ សារ
ដាគ់ ្រតង់ ្រប៉គ័ ឡាក់ កា ដាវ ្រប៉គ័ ឡាក់ កា ៃខល។ ៨ បក់ អន់
ដា អ្យលិ កូត័ កា ញនឹ បក់ អន់ដា សាេតាះ ញនឹ បក់ អន់ដា
កាប េពា បក់ អនដ់ា ប៉ាេនញនឹ េដល។ ពូ ឃតឹផាញនឹឡាក់
ប៉ាណូសប៉ាង៉ល់ ប៉ាលុ ពូ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ញនឹឡាក់ ប៉ាណូស
ដាគ់ ្រតង់។ ៩ ពូ ឃតឹផាញនឹ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស អូ ទី េពឿ
អនហ់ា្ន ល ់ហះកា ប៉ាណូស ទឌូិ កា អនហ់ា្ន ល់ញនឹ េដល។ ពូ
* ៦:២ ៦:២សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤៩:៨។
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ឃតឹផាញនឹឡាក់កា ប៉ាណូស ក្យាម័ ចងឹ េតា ័ហះកាញនឹ ៃអ្វ
រ ុសី េដល។ ពូ ពីត សាប៉ា្វ ត័ ញនឹ ហះកា ញនឹ អូ េតា័ អុះ។
១០ ពូ សាម៉គ័ ផា ញនឹ ចងឹ អុក ពុត េពៀក ហះកា ពុត ញនឹ រគ៉់
េលយី។ ញនឹឡាក់កា ប៉ាណូសតាបាយកាសត ់ហះកាញនឹ
្របគ៉័អន់កា ប៉ាណូស េអៀង េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័។ ញនឹឡាក់កា
អូ ទីកាណាគ័ ញ៉ា អុះ ហះកាញនឹ ទី ្រគបឹ ែនវ។
១១អឺ អុះ មុី ពឹង េមឿង កូរនិថូះ ញនឹកាកាប លូ អនដ់សី ្រតង់

ៗ ញនកាញនឹ ទី ពុត ដាគ់ឡាេហាងកា អនដ់សី។ ១២ញនឹ អូ
ទី ពុតសាងំែអក៊សាងំអក៊ កា អនដ់សី អុះ ឃឺ អនដ់សីឡាក់ ទី
ពុតសាងំែអក៊សាងំអក៊។ ១៣អាញ់កាកាបលូអនដ់សីឡាក់កា
អាញ់កាកាប លូ គន េសាអាញ់ េទៅ៖ហគ់អន់ ទី ពុតឡាេហាង
ឡាក់កាញនឹដាគ់កា អនដ់សី េដល។
សារ ្រតគ់ ប៉ា្ល ច័ឡាេកា ៃអ្វ តាង ឡឹង ប៉ាណូស អូដាគ់
១៤ ែជ ្របគ៉័ គួប លូ មួត បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ញ៉ាសារ ដាគ់

លូសារ អូដាគ់ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប េកតី េដលប ? ញ៉ាតាតារ
លូ ម៉ាមុាងំ ៃអ្វ អនឌូ់ ដាគ់ េដល ប ? ១៥ញ៉ាយសី៊ូ ្រគះិ លូ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ សាតាងំ † ៃអ្វ អន់ឌូ លូ គួប េកតី េដល ប ? ញ៉ា បក់ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ លូ បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ លូ គួប េដល ប ? ១៦ញ៉ាហ៊ូ ប
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រតគ់ េដល
ប ? ពិន ទឌូិឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសីឡាក់
កា ែអ៊ រះ៉ ផា៖
«អាញ់ចងឹ ម៉ុ ត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ
† ៦:១៥ ៦:១៥សាតាងំ េពៀគ គុល «េបេលៀល»។
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ទបឹ ចាក លូ អនែ់ឌ េដល
អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ

េកះេណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័ ប៉ាសុនអាញ់ េដល»។‡
១៧ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា៖

«ហគ់ឡាច់ ឡឹង ពូ េណាះ ពិ
លូ ប៉ា្ល ច័ឡាេកា ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ

លូ ែជសាប៉ាគ់កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អូ ដាគ់ §
េណាះអាញ់ចងឹហាប់ អនដ់សី។

១៨អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ ពឹ អនដ់សី
េកះេណាះអនដ់សីចងឹ ្របគ៉័គនកាម៉ាក័គនអង់កាន់អាញ់
េដល»។

អាហងប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក។់
*

៧
១អឺ អុះ មុីឡាក់ញនឹ បុចិ ៃច ញនកា ពិន ទី ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សា

ញ៉ា េកងខាក់ នេីអៀ េកះ ពិន ្រតគ់ បុនិែពង ពុត អន់ ដាគ់ ្រតង់
អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ បគឺ អក៊ ្រគបឹ ែនវ ទបឹ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ
ទបឹ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ េភឿ អន់ ដាគ់កាខាក់ ្រគបឹ ែនវសារ៉ំាប់
កា ប ៉្រ◌ះ័ ញនកាអ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ែអ។៊
សារ វគ័ ប៉ូល េហាក រគ៉់

‡ ៦:១៦ ៦:១៦សារ អាឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត េលវ ី(េលវវីនិយ័) ២៦:១២។ បរ៉ ់
ៃហ េអេសេគៀល៣៧:២៧េដល។ § ៦:១៧ ៦:១៧សារអាឡាច់ឡឹង េអសាយ
៥២:១១។ * ៦:១៨ ៦:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង ២សាយូំែអល៊ ៧:១៤។



២ កូរនិថូះ ៧:២ xviii ២ កូរនិថូះ ៧:៩

២អ្យគ័ អនដ់សី ដាគ់ ពុត កាញនឹ េណី ញនឹ អូ ទី ្របគ៉័ យច
លូ េពឿ អុះ អូ ទីប៉ាណាេំពឿ ្របគ៉័យចទបឹ អូទីប៉ាលុ ប៉ាង៉ល់ េពឿ
េដល។ ៣អាញ់កាប នេីអៀ អូ ្រតគ់ អាញ់ បុចិ អ្យក់ យ៉ូ អនដ់សី
អុះ ខងអាញ់រះ៉កាអនដ់សី េកះផាញនឹ បុចិ ៃចកាអនដ់សី លូ
សាឡាគ់ េតា័អនឌូ់ េលី ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ អនដ់សី។ ៤អាញ់ខនឹ
កា អន់ដសី កាខាក ់អាញ់កា តសី ម៉ូ ះ អា្វ ត់ េអង ញន កា អន់
ដសី េដល ទបឹអាញ់កា េហយី ពុត េពៀកខាក់ េដល។ អាញ់
កា ទីសារ េហាក រគ៉់ កាខាក ់យ ៉◌ះ័ ញនឹ ទីសារឡាបំាក េអៀង
កាតាម។
៥ ឡឹង ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន ឡាេកា បុាងំៃឡញនឹ

អូ ទី រ៉ាឡូវ អុះ។ ញនឹ ទីសារឡាបំាក ្រគបឹ ែនវ លូ ពូ ្របគ៉័ បាប
ញនឹ កាណុង ពុតញនឹកា ទីសារ អ្ូយគហ្យកឹ។ ៦ហះកា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ឌុ ប៉ាេឡាម ពុត ពូឡាក់ ថុក ពុត ែអ៊ ប៉ាេឡាម
ពុតញនឹ េដលញនកា ទតុីះ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ញនឹ។ ៧ញនឹ េហយី
ពុត អូ ្រតគ់ដងឹកាទតុីះ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ញនឹ េណាះអុះ ឃឺញនកា
អនដ់សី បុាងំេហាក ពុត ែអ៊ េដល។ ែអ៊ រះ៉ ផា អនដ់សី បុចិ បប៉័
អាញ់ខាក់ លូ អនដ់សីឡាច់ េទៀក ម៉ាត់ ទបឹ អ្យក់ ពុត ៃចគ បុចិ រះ៉
កះ ប៉ារម អន់ ្រតគ់ លូ អាញ ់ខអាហងបះ ្របគ៉័ អន់អាញ់ ែហ៊
ង េហាក រគ៉់ កាខាក។់ ៨ផាសារអាញ់ ្រចាគ់ កាណុងសត្់រតា
េណាះ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី អុក ពុត កាអាញ់ អូ ថុច អុះ ហះ
កា អន់្រទួល ែព អាញ់ ថុច េដល ខង អាញ់ បប៉័ ផា សត់្រតា
េណាះ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី អុក ពុត យ ៉◌ះ័ េបៀត ដារ ់កាតាម។
៩កញិេអៀអាអាញ់ េហាក រគ៉ ់អូ ្រតគ់ញនកាអនដ់សី ទីសារ
អុក ពុត អុះ ឃឺញនកាសារ អុក ពុត ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី បុនិ



២ កូរនិថូះ ៧:១០ xix ២ កូរនិថូះ ៧:១៤

ែពង ពុត េពៀក។ សារ អន់ដសី អុក ពុត នីេអៀ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័ម៉ាគ់ អនដ់សី អូ លុប ញ៉ាញនកាញនឹ អុះ ១០ខង
សារ អុក ពុត ឡាក់ ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ នីេអៀ ្រប៉
គ័ អន់ ពិន បុនិែពង ពុត េពៀក េភឿ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ សារ ែនវ អា
អូ ្រតគ់ ថុច អុះ។ ហះកាសារ អុក ពុត គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ េតា។័ ១១ហគ់ឃតឹ ៃហ សារ អុក ពុតឡាក់ ្រត
គ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នេីអៀ ទី ខាកា អនដ់សី នចីម័ អន់
ដា ? ឃឺ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី អ្យក់ ពុត ៃចគ បុចិ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
អូ ដាគ់ េណាះ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី យច ពុត លូសារ េណាះ លូ
ទី ពុត អ្ូយគកា ទី ថូត ឃឺ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី បុចិ បប៉័អាញ ់អន់
ដសី កា ៃចគ ថូត បក់ ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់ េណាះ េដល។ សារ
ទិ អា តាបំាង ផា អនដ់សី ទី ្របគ៉័ ្រគបឹ ង៉ារ េភឿ ចងឹ ដាគ់ណាវ ្គ
កាណុងសារអា។
១២ ទលឹ នីេណា ័ះ ខ ឡាក់ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ អន់ដសី

អូ ្រតគ់ ញន កា បក់ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ េលី ញន បក់ ទី សារ ពូ ្រប៉គ័
អូ ដាគ់ េណាះ អុះ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ អន់ដសី េភឿ អន់
អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ផា អនដ់សី អ្យក់ ពុត ៃចគ កាញនឹ តាទចឹ ហះ
ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៣សារអាហងឡាក់ បុាងំេហាក ពុត
ញនឹ ហះកាកា្វ ឡឹងអាណាវ ្គញនឹ ទីសារ េហាករគ៉់ ែហង៊ខាក់
ញនកាបប៉័ ទតុីះ ទីសារ េហាក រគ៉់ញនកាអនដ់សី ្របគ៉័ អន់ ែអ៊
េហយី ពុត។ ១៤អាញ់ ប៉ាេន អនដ់សី រះ៉ កា ែអ៊ ែព អាញ់កា អូ
តាយួសកា ែអ៊ េដល។ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា ្រគបឹសារ ញនឹ
រះ៉ កា អន់ដសី ្រតគ់ តាទចឹ ហង ទីតុះ កា អ្លុ អន់តគ់ េដល កា



២ កូរនិថូះ ៧:១៥ xx ២ កូរនិថូះ ៨:៦

្រគបឹ សារ ញនឹ ប៉ាេន អន់ដសី រះ៉ លូ ែអ៊ កា ្រតគ់ តាទចឹ នះិេទៅ
េដល។ ១៥ ផះ ែអ៊ កាចាងំ កាសារ អន់ដសី ទឌូិ អ្យក់ ពុត ៃចគ
រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊ លូ រុាងំៃហ ែអ៊ ទបឹ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ ែអ៊ កា បុចិ ៃច
កា អន់ដសី ែហ៊ង ខាក។់ ១៦អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក ់ខង អាញ់
មុងឹ អនដ់សី ្រគបឹសារ ទេិណា ័ះ។

៨
សារ វគ័ ប៉ូល បុចិកា មួត េមឿង កូរនិថូះ តង័ អន់ េលៀនកា ពូ

េអៀង
១ អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ឡឹង សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា

តយ័ដាគ់ ពុតកា ្រកុំ េហៀនសារ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េខត ម៉ាេសដូន ពឹង
ចារ អនេ់ទៀគៗ។ ២យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ទីសារឡាបំាក េអៀង នចីម័កា
តាម អន់ែឌ ៃអ្វ កា ទីសារ េហាក រគ៉់ ខាក ់យ ៉◌ះ័ អន់ែឌ ថុក
ញ៉ាក តាបាយ កាសត់ កាតាម កា អន់ែឌ ប៉ាក្លូត័ អន់ កា ពូ
េអៀង េដល។៣អាញ់បប៉័ ម៉ាត់អាញ់តាងំឡាអនែ់ឌ េណាះអន់
េលៀនតាមអនែ់ឌទីលូអន់ទិ ពុតលះឹ ឡឹងអនែ់ឌទីសា។ំ៤អន់
ែឌ េឡាម បរ៉ ់ហះ ញនឹ អន់ អន់ែឌ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ អា អន់ឌូ ឃឺ
ង៉ារ ប៉ាេហ្យ ីេលៀនអន់កា ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ថុក ញ៉ាក។ ៥អន់
ែឌ ្របគ៉័ នេីអៀ លះឹ ឡឹងសារអាញ់ មុងឹសា ំសាគ់ ប៉ានដ់ា អន់
ែឌ មបឡាេកាកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េកះេណាះ អនែ់ឌ មបឡា
េកា ្របគ៉័ ង៉ារ កាញនឹ សារអា ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េដល។ ៦ខអាហងបះញនឹ េ្របុី ទតុីះឡាតំាគ់អង់េកះ ង៉ារចាក
ប៉ាតុំ េលៀន ឡឹង អនដ់សីឡាក់កា ែអ៊ ផះ ្របគ៉័ ប៉ានដ់ា ែព េកះ។
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៧អនដ់សី អ្លុ េអៀង ្រគបឹសារឡាក់ កាសារ េសឿ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ
កាង អ្លុ ហ្លង់ េអៀង ទី ពុត ្រតាងំ ្រគបឹ ែនវ លូ ទី ពុត បុចិ ៃច
កាញនឹ េដល ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អន់ ង៉ារ អន់ េលៀនអាអន់ ទី
េអៀង នះិេទៅ េដល។
៨អាញ់កាប នីេអៀ អូ ្រតគ់ បុាងំខំ អន់ដសី អុះ អាញ់ ្រកាន័

កា បុចិ ឃតឹ ៃហ ពុត អន់ដសី បុចិ ៃច តាទចឹ ប ទលឹ នីេណា ័ះ
អាញ់ កាប ឡឹង សារ មួត េខត ម៉ាេសដូន េណាះ ឡាក់ ទី ពុត
្រតាងំ េដល ៩ខង អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់សារ យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ពុត
កា ពិន េកះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ កាតាម ែអ៊ ប៉ា្រសុឡាេកា
េកះ ប៉ាណូស តាបាយ កាសត់ ញន កា អន់ដសី េភឿ អន់ អន់
ដសី េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញនកាសារតាបាយកាសត់ មះ៉ ែអ។៊
១០អាញ់ឃតឹ ផា ង៉ារ ប៉ាេហ្យ ី េលៀន អា ទី ខាសារ៉ំាប់ អនដ់សី
តាងំឡា។ សាណាំេសគី អនដ់សី ប៉ានដ់ា ្របគ៉័ ង៉ារ អា អន្់រទួ
ល ឡឹង ពូ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះឃឺ អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ អន់
្រទួល ឡឹង ពូ េដល។ ១១ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី តាគ់ អង់
េកះ ង៉ារ អា កញិេអៀ ហង ពិ ឡាក់ កា អន់ដសី ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័
ឡឹង អន្់រទលួ ែព តាមកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ទី ១២ខង
ផា ពិន ទី ពុត បុចិ តង័ ពូ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ ពុត ហង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ឃតឹ
ពួយ កាណាគ័ ញ៉ា ពិន ទ ីអូ ្រតគ់ ពួយ កាណាគ័ ញ៉ា ពិន អូ ទី
អុះ។ ១៣ហះកាអាញ់ អូ េ្របុី អនដ់សី តង័ ពូ អនេ់ទៀគ នះិ ្របគ៉័
អន់ កា អនដ់សី េទៅ ទិ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា េណាះ អុះ ឃឺ ្រកាន័
កា អន់ ទីសាេមុី គួប េសាប បគ័ េកះ។ ១៤ រប៉់ ដារ ់អា អនដ់សី ទី
រ៉ាស េអៀង េកះ ទលឹនេីណា ័ះ ្រតគ់តង័ ពូឡាក់ ថុកញ៉ាក។ ប៉ា
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គ់ ពូ ទី េអៀង េកះ េណាះ ពូ ចងឹ តង័ អនដ់សីឡគកាណាគ័ញ៉ា
ឡាក់ អនដ់សី អូ ទី េភឿ អន់ ទីសាេមុី គួប េសាប េដល ១៥ឡាក់
កាសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «បក់ ទូញ េអៀង កា អូ ទី េអៀង តាឡាម័
អុះ បក់ ទូញ ែបត៊ កា អូ ខ្វះ េដល»*។
សារ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូហាប់ ទតុីះ
១៦ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ទីតុះ ទី ពុត អ្យក់

ពុត ៃចគ បុចិ តង័ អន់ដសី ឡាក់ កា ញនឹ េដល។ ១៧ ែអ៊ កា ៃច
្របគ៉័ ពួយសារញនឹយរ កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គែអ៊ ទី ពុត ្រតាងំខា
ក ់ឃឺ ែអ៊ តាងំឡា ទី ពុត បុចិ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់ដសី។ ១៨ញនឹ
េ្របុី កាឡំាងំ ញនឹ េម៉ាញ ដូវឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ ៊ប៉ាណូស េណាះ
្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹចារប៉ាេន ែអ ៊ខងែអ៊ចាករះ៉សារដា
គ់ឡឹងប ៉្រ◌ះ័។១៩ អូ ្រតគ់ដងឹ េណាះអុះ ឃឺមួត ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ កា េរុសី អ្យក់ ែអ៊ អន់ឡា ំអនឌូ់ លូញនឹកាណុង ង៉ារ ្រទងុ
ឡា ំេលៀន ពូ អន់អា េដល ញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារ អា េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ េលៅ ែលង សចិ លូ េភឿ តាបំាង ឡឹងសារ ឃតឹ ដាគ់
មះ៉ ញនឹ េដល។ ២០ញនឹ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ ែជ អន់ េពឿ បុាងំអាល
ឡឹងសារ ចកឹ េលៀន េអៀងឡាក់ ពូ អន់អា ២១ខងញនឹ បុចិ ្រប៉
គ័ ង៉ារ ដាគ ់អូ ្រតគ់ ដងឹ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អុះ ឃឺ
ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ទិឌូ េដល។ ២២ញនឹ កា េ្របុី កាឡំាងំ ញនឹ
េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡា ំអនឌូ់ លូ មួត េពៀរ ដូវ េណាះ េដល។ ញនឹ
កា េឃយីសាគ់ ៃហ ពុត េពៀក ែអ៊ េអៀង ទង េកះ លូ អ្លុ អន់តគ់
ផា ែអ៊ ទី ពុត ្រតាងំ ្របគ៉័ ង៉ារ កាខាក។់ កញិេអៀ អា ែអ៊ ទី ពុត
* ៨:១៥ ៨:១៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៦:១៨។
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្រតាងំ ែហ៊ង ខាក ់ខង ែអ៊ មុងឹ អន់ដសី កាខាក់ េដល។ ២៣កា
ប៉ាច់ ទតុីះ ែអ៊ ឡាក់ គួប អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អាញ់សារ៉ំាប់
កា អនដ់សី។ កាប៉ាច់ មួត េពៀរ ដូវណាវ ្គ ឃឺ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ា
រ ប៉ាតាង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ យីស៊ូ ្រគះិ េលៅ ែលង
សចិ។ ២៤ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី តាបំាង ពុត បុចិ ៃច កា
អនែ់ឌ ៃបង៉ ដូវ េភឿ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀ
គៗ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ៃច តាទចឹ លូ េភឿ អន់ អន់
ែឌ ៃបង៉ ដូវ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារឡាក់អាញ់ ប៉ាេន អនដ់សី រះ៉ កា
អនែ់ឌ េណាះឃឺសារ ្រតគ់តាទចឹ។

៩
សារប៉ាតុំ េលៀន តង័ មួត េសឿ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១កាប៉ាច់សារប៉ាេហ្យ ីេលៀនឡាតំង័ មួត ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ េណាះ

អូ កូម័ កា អាញ់ ្រចាគ់ សត់្រតា រះ៉ កា អន់ដសី អុះ ២ ខង អាញ់
អ្លុ េកះ ផា អន់ដសី ទី ពុត បុចិ តង័ ពូ េណាះ។ អាញ់កា ប៉ាេន
អន់ដសី រះ៉ កា មួត ៃអ្វ ពឹង េខត ម៉ាេសដូន ផា «អុះ មុី ៃអ្វ ពឹង
េខត អាៃខ * អនែ់ឌ េ្រទៀម ចងឹ អន់ េលៀន ឡឹងសាណាំេសគី
េកះ»។ ពុត ្រតាងំ មះ៉ អន់ដសី កា ្រប៉គ័ អន់ កា ពូ េអៀង ដូវ ទី
ពុត បុចិ ្រប៉គ័ ពួយ េដល។ ៣អាញ់ េ្របុី កាឡំាងំ ញនឹ ៃប៉ង ដូវ
ឡា ំេភឿ អន់ ពូ បប៉័ ផាសារ អាញ់ ប៉ាេន អន់ដសី ពឹងសារ អា
អូយច អុះ ខង ប៉ាគ់អាញ់ ទលឹ េទៀ អនដ់សី ទី េ្រទៀម េលៀន
េកះៗ ឡាក់ កា អាញ់ រះ៉ តាទចឹ។ ៤ផា អុះ មុី ពឹង េខត ម៉ាេស
* ៩:២ ៩:២ េមឿង កូរនិថូះ ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ។
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ដូន អន់ែឌ ឡា ំ អន់ឌូ លូ អាញ ់ផា អន់ែឌ បប៉័ អន់ដសី េបី
េ្រទៀម េលៀន ញនឹ ចងឹ តាយួសញនកាញនឹ មុងឹ អនដ់សី តា
ឡាម ័លូ អូ ្រតគ់ ដងឹ ញនឹ អុះ ចងឹ តាយួស អនដ់សី កាតាយួ
សេដល។ ៥ខអាហងបះអាញ់ឃតឹផា ្រតគ់អន់កាឡំាងំញនឹ
ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី អន្់រទលួ ឡឹង អាញ ់េភឿ េ្រទៀម េលៀន
ឡាក់ ្រតគ់ តង័ ពូ េណាះ អន់ េកះ ឡូតឡាក់ អនដ់សី ទីសាញ៉ា
ែព។ ប៉ាគ់អាញ់ឡា ំទលឹ េកះ អាញ់ចងឹ បប៉័ផា អនដ់សី ប៉ាតុំ
េលៀនញនកា ពុត បុចិ ្របគ៉ ័អូ ្រតគ់ញនកាអាញ់បុាងំខំ អុះ។
៦អាញ់ បុចិ កាប នេីអៀ េពឿ ្របគ៉័ មុរី ថ ិបក់ េណាះកា ចងឹ

ទី េពៀ ែបត៊ េដល េពឿ ្របគ៉័ មុរី តសី បក់ េណាះកា ចងឹ ទី េពៀ
េអៀង េដល។ ៧ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយតាម ពុត
ឡាក់អនដ់សី ទីឃតឹ េកះៗ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ញនកាហា្វ ចតាេមៀន
លូ បុាងំខំ ពុត អុះ ខងប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃចកាប៉ាណូសចំឡាក់អន់កា
ណាគ័ញនកា ពុត េហាក រគ៉។់ ៨ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ អន់សារដាគ់ េអៀង
្រគបឹ ែនវកាអនដ់សី េភឿអន់អនដ់សី ទី ្រគបឹកាណាគ័ញ៉ាឡាក់
អនដ់សី តងកាន េលយី ទបឹ ៃអ្វ សល់ េអៀងសារ៉ំាប់ តង័ ពូ អន់
េទៀគ េដល ៩ឡាក់កា ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖

«ប៉ាណូសដាគ់ អន់កា ពូ តាេដាះ
ែអ៊ ែជក អន់កា មួតតាបាយកាសត់

សារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ែអ៊ ៃអ្វ េលយី»†។
† ៩:៩ ៩:៩សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១១២:៩។
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១០ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អន់ តលី េពៀកាបក់សាមូលតប់ លូ អន់សាណា
កាពូ ែអ៊កាចងឹ អន់អនដ់សី ទី រ៉ាស េអៀង ែធមណាវ ្គម៉ាគ់អន់
ដសី ចងឹ អ្លុ អន់កា ពូ ែហង៊ េអៀងណាវ ្គេដល។ ១១ទលឹនេីណា ័ះ
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ អន់ដសី េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ្រគបឹ ែនវ េភឿ
អន់ អនដ់សី អ្លុ តង័ ពូ េលយីៗ លូ អន់ ពូ អនេ់ទៀគ េហាក រគ៉់កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាគ់ ញនឹ ជនឹ េលៀន អន់ដសី ប៉ាេហ្យ ី េណាះ
១២ ខង ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ េលៀន អា អូ ្រតគ់ ដងឹ កា តង័ ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័កាណុងសារអនែ់ឌតងកាន េណាះ អុះ ឃឺ ្របគ៉័អន់អន់
ែឌ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កាខាក់ េដល។ ១៣ញនកា
អន់ែឌ ចងឹ បប៉័ ង៉ារ អន់ដសី តង័ អា អន់ែឌ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខងអនដ់សី អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ
្រគះិ ទបឹអនដ់សី រះ៉ផា េសឿសារដាគ់ឡឹង ែអ ៊េកះេណាះអន់
េលៀន តុត េអៀង កា អនែ់ឌ លូ កា ពូ ទឌូិ េដល។ ១៤អនែ់ឌ ចងឹ
មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អនដ់សី ទបឹ ទី ពុត បុចិ ៃច ញនកា ពុត
ដាគ់កាខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ែអ៊ តាបំាង ពឹង អនដ់សី។ ១៥ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អន់សារដាគ់កាខាក់ អូ ទីកាណាគ័ ញ៉ា
ចងឹ អ្លុ ប៉ានដ់បឹ ទី អុះ។

១០
សារ វគ័ ប៉ូល េតលីកាបក់ េ្រចាម ែអ៊
១សាយុំាងំ អាញ់ ពិ ពូ កាប ផា ផះ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់

ដសី ែព អាញ់ទី ពុត អ្ូយគ ហះកា ប៉ាគ់អាញ់ ៃអ្វ ចាងំហាយគ្
ឡឹង អនដ់សីអាញ់ ខនឹ កាបកាអនដ់សីខាក។់ អាញ់បរ៉ ់អន់
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តគ់ ប៉ាេតា កា អនដ់សី ញន កា ពុត ដាគ់ សមីឡាច់ ឡឹង យសី៊ូ
្រគះិ ២ឃឺអាញ់ បរ៉ ់េឡាម អនដ់សី ែជ បុាងំខំ ពុតអាញ់អន់ ខនឹ
កាបកា ពូ ប៉ាគ់អាញ់ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េណាះ ខងអាញ់
ឃតឹ េកះៗផាអាញ់ អូ អ្ូយគ អុះ កាបកា បក់ េ្រចាមផាញនឹ ៃអ្វ
គុន ឡាេបៀប ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ។ ៣យ ៉◌ះ័ ញនឹ ទី
ឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ កាតាម កាញនឹ អូ តា
កូះ គុនឡាេបៀប ប៉ាណូស េណាះ េដល ៤ខង េឃឿងតាកូះឡាក់
ញនឹយរ អូ ្រតគ់ េឃឿង គុន ប៉ាណូសអុះ ឃឺេឃឿងឡាក់ទីអរ៉ំា
ញអញឺមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់អ្លុ តាគ់អពំ្លូ ក ប៉ានេ់ទៀយ ្រទកួ
អនេ់ទៀគៗ ៥ឃឺតាគ់អង់ហ្៊យងអា្ល តសារ ពូ ប៉ាែគក លូ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
ពុត អា្វ ត់ េអង ទេិណា ័ះ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ អូ អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ។័ ញនឹកា ប៉ាណា ំពុត េពៀក ពូ អន់ រ៉ាប់ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ
ឡគ។ ៦ផាដារ ច់ំ អនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ទិ េកះ ញនឹកា េ្រទៀម ចងឹ
ៃចគ ថូត ទិ បក់ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ េដល។
៧ ញ៉ា អន់ដសី អូ បប៉័ សារ ឡាក់ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ អន់ដសី

ប ? ផាេពឿឃតឹផា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ បក់ េណាះ ្រត
គ់ ឃតឹ អន់ អ្លុ ឡាក់ៗ កាខាក ់ផា ែអ៊ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ ញនឹ
កាប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិឡាក់កា ែអ៊ េដល។៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់
អរ៉ំាញអញឺកាញនឹ េភឿអនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សី អូ ្រតគ់ េភឿ
ថាឡំាយ អនដ់សី អុះ។ យ ៉◌ះ័ អាញ់កាប អា្វ ត់ េអង ឡឹង អំរ៉ា
ញអញឺ េណាះ េអៀង ែបត៊កាតាម កាអាញ់អូតាយួស េដល។
៩អាញ់ អូ បុចិ អន់ អន់ដសី ឃតឹ ផា អាញ់ បុចិ កាប បុាងំអ្ូយគ
អនដ់សី ពឹង សត្់រតាអា អុះ ១០ខង ពូ ផា «សារកាណុងសត់
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្រតា ប៉ូល អាកាបកា ពូ េកង កាខាក ់ហះកា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ហះ អា
ែព ែអ៊ អូ ខនឹ ្រប៉គ័ នីចម័ កា េពឿ អុះ ទបឹ អូ ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង
េដល»។ ១១បក់ កាប ែនវ អា ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ផះ ញនឹ អូ ៃអ្វ
ញនឹ ្រចាគ់ រះ៉ នចីម ័ប៉ាគ់ញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ញនឹ ចងឹ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ
េដល។ ១២ញនឹ អូ ខនឹ ប៉ាេនឡាេកា េទៅអន់សាេមុី លូ មួត បក់
អនដ់ាឡាក់ ប៉ាេនឡាេកា េទៅ េលីកា េពៀបឡាេកាញនឹ លូ អន់
ែឌ េណាះ អុះ។ អនែ់ឌ េណាះ េពៀបឡាេកាលូ គួប េសាប ្រប៉
គ័ នីេណា ័ះ អន់ែឌ អូ សាឡាច់ អុះ។ ១៣កាប៉ាច់ ញនឹ អូ អា្វ ត់
េអងហា្វ ស ឡឹង ង៉ារ ញនឹ អុះ ឃឺញនឹ អា្វ ត់ េអង ដងឹ កា ង៉ារ
ញនឹ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ញនឹ េណាះហង ឃឺ ែអ៊
អន់ញនឹឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េណាះ។ ១៤-១៥អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង
គួយឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី កាឡំត់ អន់ កា ញនឹ។ ផះ ញនឹ
ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េណាះអន្់រទលួ ឡឹង ពូ េភឿ រះ៉សារដាគ់មះ៉យសី៊ូ
្រគះិ ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ អូ អា្វ ត់ េអងហា្វ សតាឡាម័ អុះ េលី អូ
អា្វ ត់ ឡឹង ង៉ារ ពូ អនេ់ទៀគ ្របគ៉័ េណាះ អុះ។ ញនឹ មុងឹ ផា អន់
ដសី ចងឹ េសឿ ែហង៊ខាក ់ញនឹកាចងឹ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ែហង៊ េអៀង
ណាវ ្គកាណុង កាឡំាងំ អនដ់សី។ ១៦ េកះេណាះ ញនឹ ចងឹ ចាក
រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ប៉ាគ់ ចារ អន់េទៀគៗ ហា្វ ស ចារ អន់
ដសី។ ញនឹ អូ អា្វ ត់ េអងកា ង៉ារឡាក់ ពូ អនេ់ទៀគ ្របគ៉័ េកះៗ
ពឹង ចារ ពូ េណាះ អុះ។ ១៧ េពឿ បុចិ អា្វ ត់ េអង ្រតគ់ អា្វ ត់ េអង
ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ទី ្រប៉គ។័ * ១៨ ប៉ាណូស
ឡាក់ ពូ ្រតគ់ មុងឹ អូ ្រតគ់ បក់ ប៉ាេនឡាេកា េទៅ េណាះ អុះ ឃឺ
* ១០:១៧ ១០:១៧ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៩:២៤។
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ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេន។
១១

សារ វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង មួតតាគ់ អ្ំរបគ៉័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១បរ៉ អ់នដ់សី ែជ រ៉ាប់ រ ៉ូសារអាញ់កាបអា កញិេអៀអាអាញ់

កាបឡាក់កា ប៉ាណូស អន្់រទយុ អនដ់សី ែជ អ្យក់យ៉ូ អាញ។់
២អាញ់ ក្យាគ់ * អន់ដសី សារ ក្យាគ់ អាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ ័ខងអាញ់ េពៀបឡាក់ កា កាណង័ អនដ់សី អន់ ទី េកា្ល
ដងឹ េម៉ាញ ឃឺអាញ់ ប៉ាណា ំអនដ់សីឡាក់កា ប៉ាណា ំអង់កាន់
រ ៉ះូ ដាគ់ ្រតង់ អូ ទី ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ អុះ អន់កាយសី៊ូ ្រគះិ។ ៣ហះ
កា អាញ់ អ្ូយគ កា ទី ពូ ប៉ាង៉ល់ អន់ដសី ប៉ាណា ំអន់ អា្ល ត ពុត
ដាគ់ ្រតង់ បុចិ កា យីស៊ូ ្រគះិ េណាះ ឡាក់ កា ពិះ ប៉ាង៉ល់ េអវា៉
ែព នីេណា ័ះ េដល ៤ ខង ផា ទី េពឿ ពឹះ រះ៉ ផា ទី យសី៊ូ អន់េទៀគ
េម៉ាញណាវ ្គតាង ឡឹង យសី៊ូ ឡាក់ ញនឹ ទី រះ៉ េណាះ េលី កា ពូ
បុាងំេហៀនផា ្រតគ់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ តាង ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ដសី ទី េកះ េលី កា ពូ រះ៉ សារ ដាគ់ តាង ឡឹង
សារ ដាគ់ឡាក់ អនដ់សី ទី កាតាងំ េកះ ឃឺ អនដ់សីសាយុំាងំ
ពូ ឡូត អូ ប៉ាែគក អុះ។ ៥ មួត េណាះអា្វ ត់ េអងផាឡាេកាតសី
ហ៊្លត ឡឹង មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ ហះកាអាញ់ឃតឹ ផាអាញ់ អូ
ញមកា មួត េណាះ អុះ។ ៦យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ សូវ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាង
កាតាម ហះកាកាណុងសារអ្លុ ហ្លង់ អាញ់ អូញម អុះឡាក់កា
ញនឹ េឃយីតាបំាង អន់កា អនដ់សី បប៉័ ្រគបឹ ខ េកះ។
* ១១:២ ១១:២សារ វគ័ ប៉ូល ក្យាគ់អា វុចឹ លូសារ េកា្ល ក្យាគ់កាម៉ាញ។់
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៧ ផះ អាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កា អន់
ដសី អាញ់ អូ អ្យក់ ខា អុះ ឃឺអាញ់ ប៉ា្រសុ ឡាេកា េភឿ តាគ់
អេំប៉ាក អនដ់សី។ អាញ់ ្របគ៉័ នេីអៀ ញ៉ាអាញ់ ្របគ៉័យច ប ?
៨អាញ់អ្យក់ េលៀន ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀ
គៗ េភឿ ្រប៉គ័ ង៉ារ រះ៉ សារ យីស៊ូ កា អន់ដសី។ ៩ ផះ អាញ់ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ អនដ់សី ផាអាញ់ អូ ទីកាណាគ័ញ៉ា អាញ់កា អូ ្រប៉
គ័ អន់ េពឿ ប៉ាណាប អុះ ខង អុះ មុី ឡឹង េខត ម៉ាេសដូន អនែ់ឌ
ពឹះ តង័ អាញ់ េកះ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ តងកាន។ អាញ់
អូ េឃយី អន់ អនដ់សី ទីសារឡាបំាកញនកាអាញ់ អុះ យ ៉◌ះ័
ែគង ម៉ាត់ េទៀកានះិេទៅ េដល។ ១០អាញ់រះ៉កាអនដ់សីសារតា
ទចឹឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ ឌុ រះ៉សារតាទចឹ េដល ផះអាញ់ ៃអ្វ ពឹង
េខតអាៃខ អាញ់ ចងឹ អូ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង េពឿ អុះ េភឿ
ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់ េអង េលយីផា អូអ្យក់កាណាគ័ញ៉ា ឡឹងអនដ់សី។
១១ញ៉ា ្រតគ់អាញ់ ្របគ៉័ នេីអៀ ? នចីម័អាញ់ អូ បុចិ កា អនដ់សី
ប ? អូ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អ្លុ អន់តគ់ េកះ កា អាញ់ បុចិ ៃច
កា អនដ់សីកាខាក។់
១២អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អូ អ្យក់ខាអា ឃឺអាញ់ចងឹ ្របគ៉័ តូណា

វ ្គ េភឿ ែជអន់ បក់ បុចិ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ ចងឹអា្វ ត់ េអងផាអនែ់ឌ ្របគ៉័
ង៉ារដាគ់សាេមុី លូញនឹ េដល ១៣ខង ប៉ាណូស ែនវ េណាះស៊ុត
កា មួត បក់ ប៉ាឡម័ ឡាេកា ្រប៉គ័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ ឃឺ មួត
ព្លូងកា ពូ លូតាគ់ អ្ំរបគ៉័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៤សារអា
អូ ្រតគ់ញម អុះ យ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំកាប៉ាឡម័ឡាេកា ្រប៉
គ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់តាតារ េដល។ ១៥ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា មួត បក់
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្របគ៉័ ង៉ារកា ែអ៊ ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ្រប៉
គ័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូតាង ប៉ុប ចំ អុះ ហះកា ប៉ាគ់ អនត់គី
េទៀ អនែ់ឌ ចងឹ េតា័ ពួយសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះហង។

សារ វគ័ ប៉ូល ទីសារឡាបំាក
១៦អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា អូ អន់ េពឿ ឃតឹ

ផាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូសអន្់រទយុ អុះ។ យ ៉◌ះ័ អនដ់សីឃតឹផា
អាញ់ឡាក់ប៉ាណូសអន្់រទយុកាតាម អនដ់សីសាយុំាងំអាញ់
ពិ េភឿ អន់អាញ់អ្លុ អា្វ ត់ េអងបាែបត៊ េដល។ ១៧សារអា អូ ្រត
គ់អាញ់កាប ពួយប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ឃឺអាញ់កាបឡាក់កា
ប៉ាណូសអន្់រទយុ ខងអាញ់ខនឹអា្វ ត់ េអង ឡឹងឡាេកា េទៅ។
១៨ញន កា ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ អា្វ ត់ េអង ឡាេបៀប ប៉ាណូ
ស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ កា ចងឹ អា្វ ត់ េអង នីេណា ័ះ េដល។
១៩អនដ់សី ឃតឹផាឡាេកា អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសហ្យាងំសា
ឡាច ់ហះកា អន់ដសីហាប់ ប៉ាណូស អន់្រទយុ ទបឹ េហាក រគ៉់
េដល២០ខងផាអនែ់ឌជះិ ចគ ័រ៉ាតអ្យក់ រ៉ាសអប៉ំាស បង៉ឺាយ
កាប ផាម៉ាត េលី តាបះ៉ េគៀងេតារ កា អន់ដសី ៃចហាប់ អន់
ែឌ េដល។ ២១ញ៉ាអាញ់ចងឹតាយួសបញនកាញនឹ អូ ខនឹ ្រប៉
គ័ អូ ដាគ់ឡាក់កា អនែ់ឌ នេីណា ័ះ ?។
ហះកា ផា ពូ ខនឹ អា្វ ត់ េអង កាណុង សារ ញ៉ា អាញ់ កា

ខនឹ អា្វ ត់ េអង កាណុង សារ េណាះ ឡាក់ កា ពូ េដល (អាញ់
កាប នីេអៀ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់្រទយុ តាទចឹ)។ ២២ ញ៉ា ដងឹ
អន់ ែឌ ប សុនសាត អុី ្រសាែអល៊ ? អាញ់ កា អុី ្រសាែអល៊
េដល។ ញ៉ា ដងឹ អន់ែឌ ប ្រប៉គ័ ពួយ សង់ខុំ េហ្រពឺ ? អាញ់
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កា ្របគ៉័ ពួយសង់ខុំ េដល។ ញ៉ា ដងឹ អនែ់ឌ ប ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា
្រប៉ាហា ំ? អាញ់កា ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំេដល។ ២៣ញ៉ា អន់
ែឌ េណាះ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ ប ? (អាញ់បរ៉ ់កាបឡាក់កា
ប៉ាណូស អន់្រទយុ) អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ កា្វ ឡឹង អន់ែឌ
េណាះណាវ ្គ។ អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ េអៀងខាក់កា្វ ឡឹង អនែ់ឌ
សា ំអាញ់ ្រតគ់ ខុក េអៀង ទង ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័អាញ់ េអៀង ទង
កាខាក ់លូ អាញ់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ េលយីៗ េដល។ ២៤ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ ពីត អាញ់ លូ កាែស៊ ប៉ាតាម័ លកឺ កាណុង េម៉ាញ
លកឺ ពីត៣៩ ទង។ ២៥ ពូ ពីតអាញ់ លូ អ៊្លង កាទូង ៃបង៉ ទង ពូ
ហរឹ អាញ់ លូ អំេហា្ម េម៉ាញ ទង អាញ់ កាឡាប់ កាប៉ំាន់ ៃប៉ង
ទង អាញ់ឡង់ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយេម៉ាញមុាងំ េម៉ាញ
ដារ។់ ២៦អាញ់ ឌុ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់េទៀគៗ េលយីៗ ផះ
េណាះ អាញ់ កា ទីសារ ខូច័ ខាច េលយីៗ េដល ឡាក់ កា ផះ
ចាកឃ្លង េទៀក តាងំេល ទីសារ ខូច័ ខាចញនកា មួត ប៉ុន អ្យ
ក់ រ៉ាស អំប៉ាស ខូច័ ខាច ញន កា សុនសាត អាញ់ េទៅ ខូច័
ខាចញនកាសុនសាតអនេ់ទៀគ ខូច័ខាចកាណុង េមឿង ខូច័
ខាច ពឹង ្រពី ខូច័ ខាច ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ ខូច័ ខាច
ញន កា មួត បក់ តាគ់ អំ្រប៉គ័ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៧អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ
ទបឹ េក្ល ័ះឡាបំាក ទបឹកាកី ៃតប អាញ់ឡាយុតិ អូ ទីសាណាសា
អូ ទី េទៀក ៃអត េលយីៗ អាញ់ ្រគឹន អាញ់ អូ ទី េខា អាវ កា
សប៊ េពៀត េលយី េដល។ ២៨កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គអាញ់ វុនឹវាយ៉ រប៉់
ដារ ់ញនកាឃតឹកា មួត ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹចារ េដល។
២៩ផាទី េពឿ អូ ្រតូះ អូ ថូន អាញ់កា អូ ្រតូះ អូ ថូន េដល ផាទី
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ពូ ប៉ាណា ំេពឿ អន់អា្ល ត េសឿ អាញ់អកឺខាក។់
៣០ផាអាញ់្រតគ់អា្វ ត់ េអង ឃឺអាញ់អា្វ ត់ េអងដងឹកាសារ

អាញ់ អូ គតឹ អូ ខា េណាះ ហង។ ៣១ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ
យីស៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ឡាក់ ពូ ប៉ាេន េលយីៗ ែអ៊ អ្លុ អន់តគ់
េកះ ផា អាញ់ អូ កាប ព្លូង អុះ។ ៣២ ផះ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ដា
មះ៉ ែព ៃមគ៉ រុាងំៃហ េមឿងឡាក់សាដាច់អារ៉ាតះ េ្របុី រុាងំៃហ
េមឿង ែអ៊ កា េ្របុីតាហានញ៉ាមអប៉ំារ ្រទកួ េមឿង េភឿ ក្យាគ់ រ ៉បុ
អាញ។់៣៣ហះកាទី គួបអាញ់ ៃចគអាញ់ ពឹង ពុង ប៉ា្រហូ ជរឹ ្រទ
ង រុាេំបាះ ្រទកួ េភឿ អន់អាញ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួតតាហាន េណាះ។
†

១២
សារប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់កា វគ័ ប៉ូល បប៉័
១យ ៉◌ះ័ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អាញ់ អា្វ ត់ េអង អូ ទី ខា

ញ៉ាកាតាម ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ ឡឹងសារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខា
ក់ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាបំាង អន់ អាញ់ បប៉័ លូ អន់ អាញ់
អ្លុ ។ ២អាញ់ អនហ់ា្ន ល់ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ
* ផះ រុាងំវាង៉ ១៤ សាណាំអន់្រទួល ែព ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េប៉ាក ហាវ ែអ៊ អន់ ពឹង ៃប៉្លង តាល់ ទី ៃប៉ង (ហះកា អាញ់ អូ អ្លុ
អន់តគ់ កា ឡាេកា ែអ៊ តាទចឹ េលី កា ្រកាន័ កា បប៉័ ឡាក់ កា អំ
េប៉ា េដាច ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អ្លុ )។ ៣-៤អាញ់ អ្លុ អន់តគ់
ផា កាម៉ាក័ េណាះហាវ ពឹង ចារ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ កាតាងំ ប៉ានឹរ
† ១១:៣៣ ១១:៣២-៣៣ បរ៉ ់ ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)
៩:២៣-២៥។ * ១២:២ ១២:២សារ អា វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ឡឹង ឡាេកា
ែអ៊ តាងំឡា។ បរ៉ ់ៃហ ខ៧។
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ប ៉្រ◌ះ័ េកងខាក់ឡាក់ អូ ខនឹ រះ៉ (ហះកាអាញ់អូ អ្លុ អនត់គ់កាឡា
េកា ែអ៊ តាទចឹ េលីកា ្រកាន័កា បប៉័ឡាក់កា អេំប៉ា េដាច ទី ដងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អ្លុ )។ ៥អាញ់អា្វ ត់ េអងកាសារកាម៉ាក័ េណាះ
ហង អាញ់ អូ អា្វ ត់ េអង ឡឹងឡាេកាអាញ់ េទៅ អុះ អាញ់អា្វ
ត់ េអង ដងឹកាសារអាញ់ អូ គតឹ អូខា េណាះហង។ ៦ផាអាញ់
បុចិ អា្វ ត់ េអង អាញ់កា អូកាតូល័ េដល ខងអាញ់កាប ពួយ
សារ តាទចឹ។ ហះកា អាញ់ ៃអ្វ ្រគឺយ អ្ូយគ ៃផគ ទី បក់ អន់ដា
ចងឹសាមគ៉័ ផា អាញ់ តសី ឡឹងសារ ពូ បប៉័ អាញ់ ្របគ៉័ លូ លះឹ
ឡឹង សារ អាញ់ កាប។ ៧ េម៉ាញណាវ ្គប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៃចគ
សាេលៀកាណុងឡាេកាអាញ់ † េភឿ ែជអន់អាញ់តសី ពុតញន
កាសារ េកងខាក់ឡាក់ដាគ់ហ៊្លតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាងអន់អាញ់
បប៉។័ សាេលៀអា េពៀបឡាក់កាសារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
េម៉ាញ ដូវ ពឹះ តាគ់ អង់អីគ អាញ់ េភឿ ែជ អន់ អាញ់ តសី ពុត។
៨អាញ់មន៉់ េឡាមយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡាអាញ់ ៃបង៉ ទង អន់ ែអ៊
តាប៉ាបតាប៉ុន អ្យក់ឡាច់សាេលៀ ឡឹងឡាេកាអាញ។់ ៩ហះកា
ែអ៊ រះ៉កាអាញ់ផា «ពុតដាគ់មះ៉អាញ់ក្យបិ ពឹងអសី េកះ ខងអំ
រ៉ាញ េកងខាក់ មះ៉អាញ់ ពូ ចងឹ បប៉័ឡាក់ៗ ញនកាអាញ់អន់ អំ
រ៉ាញអាញ់ៃអ្វ ពឹង ប៉ាណូសអូគតឹ អូខា េណាះហង»។ ទលឹនី
េណា ័ះអាញ់ េហាក រគ៉់កាខាក់អា្វ ត់ េអងកាសារអាញ់អូ គតឹ អូ
ខា េភឿ អន់សារអរ៉ំាញអញឺមះ៉យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ពឹងអាញ។់ ១០ខ
េណាះហង បះអាញ់ ប៉ាញ័ ពុត ផះ ទីសារ អូ ្រតូះ អូ ថូន ផះ ពូ
ត ័ះ ប៉ាស្យាប ផះ ទីសារឡាបំាក ផះ ពូ ្របគ៉័ បាប ផះ ទីសារ
† ១២:៧ ១២:៧សារអា វគ័ ប៉ូលកាប ប៉ានដ់បឹ ែអ៊ បុចិ កាប ឡឹងសារ ែអ៊ អគី ព្លុ
េលីសារ ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់តាម ៃហ។
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ចុនៃច ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ ខង ផះ ចំ អាញ់ អូ ្រតូះ អូ ថូន ផះ
េណាះហងអាញ់ ទីសាងំុ។
១១អាញ់ កាប នីេអៀ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់្រទយុ ហង ញន

កា អន់ដសី បុាងំខំ អាញ ់ខង អន់ដសី ហង ឡាក់ ្រតគ់ ប៉ាេន
អាញ។់ យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ទីខាកាតាម កាអាញ់
អូ ញម េដលកា មួត បក់ផា អនែ់ឌ តសី ឡឹង មួត រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ។ ១២ផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ែព អាញ់តាបំាងសារ
អនេ់ទៀគៗ េភឿ ្របគ៉័អន់អនហ់ា្ន ល់ផាអាញ់ឡាក់បក់ រះ៉ ប៉ាតាង
យសី៊ូ តាទចឹ ឃឺ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ តុត េអៀង ទបឹ
អាញ់អត់សារ៉ំាញ័កាខាក។់ ១៣អាញ់ដាគ់កាអនដ់សីឡាក់កា
អាញ់ដាគ់កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ េណាះ
េដល អា្ល ត ដងឹ កា អាញ់ អូ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង អន់ដសី
េណាះ េដាច អនដ់សី ែជ អ្យក់យ៉ូ សារអាញ់យចអា ‡។
១៤កញិេអៀ អាអាញ់ េ្រទៀមឡាេកា េកះៗ េភឿឡា ំប៉ាគ់ ចារ

អនដ់សីណាវ ្គឃឺ ៃបង៉ ទង ហះ អាហង ហះកាអាញ់ អូ ្របគ៉័
អន់ កា អន់ដសី ប៉ាណាប អុះ ខង អូ ្រតគ់ អាញ់ឡា ំណាងំ រ៉ា
ស អំប៉ាស អន់ដសី អុះ ឃឺ អាញ់ណាងំ ដងឹ ឡាេកា អន់ដសី
េណាះ ហង ខង គន េសា អូ េឃយី ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស អន់ កា
េមគី ពឹ អុះ ទី ដងឹ េមគី ពឹ ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស អន់ កា គន េសា។
១៥កាប៉ាច់អាញ់ ប៉ាញ័ ពុត ចងឹ យរកាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់អាញ់
ទី លូ មប ទបឹឡាេកាអាញ់អា េដលសារ៉ំាប់កា អនដ់សី។ ផា
អាញ់ បុចិ ៃច កា អន់ដសី កាខាក់ ប៉ុប អា េកះ ញ៉ា អន់ដសី អូ
‡ ១២:១៣ ១២:១៣សារអា វគ័ ប៉ូលកាប កល់កាទុត េភឿកាប ប៉ាៃឡវកា មួត បក់
បុចិ េ្រចាម ែអ។៊ ែអ៊ អូ ទី ្របគ៉័ យច អុះ លូ មួត េមឿង កូរនិថូះ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ដាគ់ កា
អនែ់ឌកា្វ ឡឹង ពូ។
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បុចិ អូ ៃច កាអាញ់ េកះ ប ? ១៦អាញ់ អូ ទី ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ប៉ា
ណាប អុះ ហះកា បក់ អនដ់ា កាបផាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូសតា
គ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ ់េភឿ ប៉ាលុ អនដ់សី។ ១៧ញ៉ាអាញ់ េឃយី ប៉ាលុ
អន់ដសី ពឹង មួត បក់ អាញ់ េ្របុី ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដសី េណាះ
ប ? ១៨អាញ់ េឡាម ទតុីះ េ្របុី ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី អាញ់កា
េ្របុី កាឡំាងំ ញនឹ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល ញ៉ា
ទតុីះ ប៉ាលុ អនដ់សី ប ? អូ អុះ អាញ់ លូ ទតុីះ ទី ពុត េពៀក ដងឹ
េម៉ាញ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ នះិេទៅ េដល។
១៩ញ៉ា អន់ដសី ឃតឹ ផា ញនឹ ផះ ៃអ្វ ្រចាគ់ រះ៉ នីេអៀ បុចិ កា

រ៉ាវាច៉់ឡាេកាហះ ម៉ាត់ អនដ់សី ប ? អូ អុះ ឃឺញនឹកាប ពួយ
សារយសី៊ូ ្រគះិហះ ម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ អឺ អុះ មុីឡាក់ញនឹ
បុចិ ៃច សារឡាក់ញនឹកាបទិអា េភឿតង័អន់អនដ់សី េកតីដា
គ់២០ខងប៉ាគ់អាញ់ឡាទំលឹ េទៀអ្ូយគ ៃផគអាញ់អូ បប៉័អនដ់សី
ទីសារដាគ់ រម លូ គួបឡាក់កាអាញ់ បុចិ បប៉័ េណាះ អុះ អន់
ដសី កា អូ បប៉័ អាញ់ ចងឹ ដាគ់ កា អន់ដសី ឡាក់ កា អន់ដសី
បុចិ បប៉័ េណាះ េដល។ អ្ូយគ ៃផគ ទី សារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ
គួប េសាប សាណីងសាេណីស អកឺ ្រអ្៊យត ប៉ាសង លូ គួប
េសាប កាប េពា គួប េសាប អា្វ ត់ េអង ខូយ ប៉ាអ្យប ់លូ អូ ទី
ឡាេបៀប។ ២១អ្ូយគ ៃផគ ប៉ាគ់ អាញ់ឡា ំទលឹ េទៀ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់
ចងឹ ្របគ៉័ អន់អាញ់តាយួស េម៉ាញ ទងណាវ ្គហះ ម៉ាត់ អនដ់សី
លូ អាញ់ ចងឹ ្រតគ់ ញុា ំ េសាក ញន កា អន់ដសី េអៀង ដូវ ្រប៉គ័
សារយច ផះ អន្់រទលួ ែព លូ អូ ទី បុនិែពង ពុត េពៀកអា្ល តសារ
បគឺ អក៊ លូសារ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល លឡាក់
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ឡាេកា ឌុ ្របគ៉័ េណាះ។
១៣

សារ ពូ ្រតគ់សាគ់ លួងឡាេកា េទៅ
១ ៃប៉ង ទង ហះ អា េកះ អាញ់ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់ដសី។ តា

ត់សុនិ សារ ទិេណា ័ះ អន់ េកះ ្រតគ់ ទី ផាញ៉ាន េពៀរ ៃប៉ង ដូវ។
* ២ ផះ អាញ់ ៃអ្វ លូ អន់ដសី រុាងំវាង៉ អាញ់ ឡា ំលកឺ ទី េពៀរ
ែព អាញ់កាបេកះៗសារអាកាបក់ ្របគ៉័សារយចឡឹងអន្់រទួ
ល េណាះ លូកា បក់ អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ ហះកា កញិេអៀ អា ផះ
អាញ់ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង អនដ់សី អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា ពូ េម៉ាញ
ទងណាវ ្គអន់ អ្លុ អន្់រទលួផា ផាអាញ់ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី
ណាវ ្គ ឃឺ អាញ់ អូ តាប៉ាប កា េពឿ អុះ ៣ ខង អន់ដសី បុចិ កា
អ្លុ ចាបះ ផាយសី៊ូ ្រគះិ រះ៉ ពឹង អាញ់តាទចឹ។ យសី៊ូ អូ ញម កា
អនដ់សី អុះ ឃឺ ែអ៊ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ ែអ៊
ពឹង អនដ់សី។ ៤យ ៉◌ះ័ ពូ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ គតឹ
អូ ខា កាតាម ហះកា ែអ៊ រ ុសី សតឹ ញន កាសារ អំរ៉ាញ អញឺ
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ កាប៉ាច់ ញនឹ អូ គតឹ អូ ខា អនឌូ់ លូ ែអ៊
តាទចឹហង ហះកាញនឹ ចងឹ ្របគ៉័សារ េកងខាក់ហះ ម៉ាត់ អន់
ដសី ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ញនកាសារអរ៉ំាញអញឺមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
៥ហគ់អនដ់សីសាគ់លួងឡាេកាេទៅពិ នចីម័អនដ់សី េសឿ

តាទចឹ េលី អូ េសឿ ? ហគ់ ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ ឡឹងឡាេកា េទៅ
ពិ។ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប កាយសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី ? អ្យ
* ១៣:១ ១៣:១ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
១៩:១៥។ សារអា វគ័ ប៉ូល បុចិកាបផាទីផាញ៉ាន េពៀរ ៃបង៉ ដូវ េកះញនកា ែអ៊ រះ៉
កា ពូ េពៀរ ៃបង៉ ទង េកះ។
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ក់ កា អន់ដសី អូ អា្ល ត េសឿ ដាគ់ េកះ។ ៦ហះកា អាញ់ មុងឹ ផា
អន់ដសី អ្លុ អន់តគ់ ផា យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង ញនឹ តាទចឹ។ ៧ញនឹ មន៉់
េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែជ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ អូ
ដាគ។់ យ ៉◌ះ័ ពូឃតឹផា ពិន ្របគ៉័សារដាគ់កាតាមយ ៉◌ះ័ អូដា
គ់ កាតាម កាញនឹ អូ វុនឹវាយ៉ អុះ ញនឹ ្រកាន័ កា បុចិ បប៉័ អន់
ដសី ្របគ៉័សារ ដាគ់ េដាច ៨ខង ញនឹ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់
យច លូសារតាទចឹ អុះ ឃឺញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារសារ៉ំាប់ ដងឹកាសារ
តាទចឹ។ ៩ញនឹ េហាក រគ៉់ ផះ ចំឡាក់ ពូផាញនឹ ប៉ាណូស អូ គតឹ
អូខា ហះកាពូផាអនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសគតឹខាឡគ។ ញនឹ
មន៉់ បរ៉ ហ់ះ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹសារ េម៉ាញអា ឃឺអន់ អនដ់សី ទឌូិ េកតី
ដាគ់ ្រតង់តាទចឹ។ ១០ខអាហងបះអាញ់្រចាគ់សារអាប៉ាេហ្យ ី
ប៉ាគ់អនដ់សី ផះអាញ់ៃអ្វចាងំហាយគ្អា ម៉ាគ់ ប៉ាគ់អាញ់ឡា ំ
ទលឹ េទៀ អាញ់ អូសាណាងកាកាបកាខាក់កា អនដ់សី ពួយ
សារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ កា អាញ់ េណាះ
អុះ។ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ អំរ៉ាញ អញឺអាកាអាញ់ អូ ្រតគ់ េភឿ ថា ំ
ឡាយ អុះ ឃឺ េភឿ តង័ អនដ់សី អន់ េកតី ដាគ។់

សារអបំញ៉់ គួប េសាប
១១អឺ អុះ មុ ីប៉ាគ់ ឡុចអា ហគ់អន់ ទីសារ េហាក រគ៉ ់ហគ់

ខំ អន់ េកតី ដាគ់ ្រតង់ េហាគ ហគ់ កាប បុាងំេហាក ពុត គួប
េសាប ហគ់ អន់ ទី ពុត ឃតឹ ដងឹ េម៉ាញ ហគ់ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ
គួប េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ តាងំឡាសារ បុចិ ៃច លូ
សារ សាណុក សាវា៉ក ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី ហង។
១២ ទលឹ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប ្រតគ់ តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។ មួត ប៉ា
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សុន ប ៉្រ◌ះ័ ទិឌូ កា អំបញ៉់ អន់ដសី ដាគ់ ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល
ប ? ១៣អន់យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុត កា អនដ់សី អន់
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន បុចិ ៃចកាអនដ់សី អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់កាខាក់ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់ ដាគ់ៗ ។
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