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សត្់រតា ទី ២េព្រតះុ
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
វគ័ េព្រតះុ ្រចាគ់សត្់រតាទី េពៀរអាផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៦៤-

៦៥ គ.ស. ផះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ ផា ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ែព (បរ៉ ់ៃហ
១:១៤)។
បរ៉ ៃ់ហសារអនត់គ់ រះ៉ ពឹងសត្់រតាទី១ េព្រតះុ ្រចាគ់ េដល។

សារសាខំាន់ៗ
សត់្រតា ទី េពៀរ អា បុចិ រះ៉ តាគ់ កាចាងំ កា មួត េសឿ យីស៊ូ

ែជ អន់ អន់ែឌ ្រប៉គ័ ពួយ មួត ៃណឃូ ព្លូង ឡាក់ អន់តគ់ ប៉ាេតា
ឡឹងសារ តាងៗឡាក់ អន់ែឌ េឃយី េសឿ យច ឡឹងសារ មួត
រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េឃយី បុាងំេហៀន។ ពឹងសត្់រតាអាទី រះ៉ អន់
ឡាក់ៗ ឡឹង គុលឡាក់ េកតីផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ប៉ាណាអំន់ ពូ ្រចាគ។់ ខអាហងបះ៉ មួត េសឿ
យសី៊ូ ្រតគ់ហ្លង់ ឡឹងសារ ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់ហ្លង់ លូ ញនកាសារ ពូ បុាងំេហៀន។
វគ័ េព្រតះុ េ្របុី ពូ េសឿយសី៊ូ ែហង៊ខាក។់ (១:៣-១៥)
វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ បប៉័តាតារកា្ល គ់មះ៉យសី៊ូ។ (១:១៦-
២១)

វគ័ េព្រតះុ េ្របុី ពូ សាងំៃក ឡាេកា ែជ អន់ េសឿ ពួយ ៃណឃូ
បុាងំេហៀនសារយច។ (២:១-២២)
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វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹងសារ យសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ ទបឹ រះ៉ ឡឹង
ខ ញ៉ា បះយសី៊ូ អូ ជរឹ ពឹះ ្រសស៊ៗ។ (៣:១-១៨)

១អាញ់សចិ សុមី៉ូ ន េព្រតះុឡាក់ ទុចយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ រះ៉សារ
ប៉ាតាង ែអ។៊ អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអា អន់ កា អនដ់សីឡាក់
េសឿ ញន កាសារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន លូ
តាងំឡា តង័ ពិន។ សារ អនដ់សី េសឿ កា ទី ខាឡាក់ កាសារ
ញនឹ េសឿ េដល។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី
លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉ កា អន់ដសី ែហ៊ង េអៀង ៗ ញន
កា អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ លូ អនហ់ា្ន ល់ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន។
សារ ្រតគ់ ទីសារដាគ់ ែហង៊ េអៀង
៣សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កា ពិន ទី ្រគបឹ

ែនវ ឡាក់ ទី ខា សារ៉ំាប់ អាញុ រុសី លូ សារ៉ំាប់ អ្យលិ កូត័ ្រប៉គ័
ពួយ ែអ។៊ ពិន ទី ្រគបឹ ែនវ នេីណា ័ះញនកា ពិន អនហ់ា្ន ល់ បក់
អ្យក់ ពិន អន់ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ លូសារដាគ់ឡាយ៉ាម័ អនឌូ់
លូ ែអ។៊ ៤ញនកាសារដាគ់ឡាយ៉ាម័ លូសារ អរ៉ំាញ អញឺអា
បះ ែអ៊ រះ៉សារសាញ៉ាឡាក់ ទីខាហ៊្លត អន់កា ពិន។ ញនសារ
សាញ៉ាអា អន់ដសី ចងឹ េកះ ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទបឹ រ៉ា
វាច៉់ ឡឹងសារ បគឺ អក៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អាឡាក់ឡាច់ ឡឹង
ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ។់ ៥ញន េណាះហង អនដ់សី ្រតគ់ ខំ អន់
ទិ ពុត អ្យក់ សារ អន់ដសី េសឿ ប៉ាន់ែធមសារ ដាគ់ណាវ ្គ អ្យ
ក់សារ ដាគ់ ប៉ានែ់ធមសារ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ៦អ្យក់សារ
អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានែ់ធមសារ អ្លុ កាតត់ ពុតណាវ ្គ អ្យក់សារ
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អ្លុ កាតត់ ពុត ប៉ានែ់ធមសារ អត់សារ៉ំាញ័ណាវ ្គ អ្យក់សារ អត់
សារ៉ំាញ័ ប៉ាន់ែធមសារ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ៧អ្យ
ក់សារ អ្យលិ កូត័ ្រប៉គ័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាន់ែធមសារ ែឌន កា គួប
េសាបណាវ ្គ លូ អ្យក់សារ ែឌន កា គួប េសាប ប៉ាន់ែធមសារ
បុចិ ៃចណាវ ្គ។ ៨ផា អន់ដសី ទីសារ ទិ អា អន់ ែហ៊ង េអៀង ៗ
សារ ទិអាចាបះ កា ប៉ាណា ំអនដ់សី អន់ េកះ ប៉ាណូសឡាក់ ទី
ខា ម៉ាគ់ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៩ផាេពឿ អូ
ទីសារ ទិ អា បក់ េណាះឡាក់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េលី ៃហ
ចាងំហាយ្គ អូ បប៉ ័ែអ៊ ពឹលផា ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
សារយចឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉័ ឡឹង េសគី ែព។ ១០ញនអាហង អឺ អុះ
មុ ីហគ់ ខំ អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័សារដាគ់ ទិអា ម៉ាគ់ ពូ អ្លុ អនត់គ់
ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី លូ អ្យក់ អនដ់សីតាទចឹ។ ផា ្របគ៉័ ែនវអា អន់
ដសី អូ បក៉់ អុះ ១១ខង ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី កាខាក ់ែអ៊
ចងឹ អន់ អនដ់សី ម៉ុត អន់យសី៊ូ ្រគះិ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េលយី ែអ៊
ឡាក់ ពឹ តាងំឡាតង័ ពិន អន់ រ ុសី។
១២ញន ខ អា ហង បះ អាញ់ បុចិ រះ៉ កា អន់ដសី េលយីៗ

អន់ កាចាងំ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ យ ៉◌ះ័ អន់ដសី អ្លុ អន់តគ់ េកះ
លូ េសឿ កាខាក់ សារ តាទចឹ ឡាក់ ពូ បុាងំេហៀន អន់ដសី ែព
កាតាម។ ១៣ គតឹ ចំ អាញ់ ៃអ្វ ទី អាញុ រុសី ពឹង អង់កក់ េតះ
អា អាញ់ឃតឹ ផា ចងឹ ្រតគ់ រះ៉ តាគ់ កាចាងំ អន់ អន់ដសី សា
ទរឹឡាេកា។ ១៤អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែបត៊ណាវ ្គអាញ់ ចងឹ ្រតគ់
អា្ល ត អង់កក់ េតះ អា ហងឡាក់ កា យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន ្របគ៉័ អន់ អាញ់ អ្លុ េកះ។ ១៥ហះកា អន្់រទលួ អាញ់ ចងឹ អា្ល
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ត អង់កក់ េតះអា អាញ់ចងឹ ខំ ្របគ៉័ ទិ ពុត េភឿ អន់ អនដ់សីកា
ចាងំ ឡឹងសារ ទិអា េលយីៗ យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ ៃអ្វ កាតាម។
សារតាតារកា្ល គ់ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
១៦ញនឹ អូ ្រតគ់ រះ៉ សារ ម៉ាមន អុះ ញនឹ រះ៉ អន់ កា អនដ់សី

អន់ហា្ន ល់ អំ រ៉ាញ អញឺ មះ៉ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន
លូ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ ្រតគ់ ជរឹ ពឹះ េណាះ ឃឺ ញនឹ ទី បប៉័
ម៉ាត់ ញនឹ េទៅ ឡូត េកះសារ តាតារ កា្ល គ់ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ៊
េណាះ ១៧-១៨ខង ផះញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ប៉ាគ់ ប៉ានមឹ ប ៉្រ◌ះ័
ែព ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ទីតាតារកា្ល គ់ដាគ់ឡាយ៉ាម័ប៉ាេនយសី៊ូ ផា «អា
គន តាម័ អាញ់ បុចិ ៃច ខាក ់ែអ៊ ្រតគ់ ពុត អាញ់ខាក ់!» ញនឹ
កាកាតាងំ េដល ប៉ានរឹ កាប ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ។ * ១៩ញនឹកា ទី
សារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡាក់ចាបះ ហ៊្លត។ ផាអនដ់សី អ្យក់ ពុត
ៃចគសាយុំាងំ សារ អា េណាះ ្រតគ់ េកះ ខងសារ អា េពៀប
ឡាក់កាតាេគៀងតាគ់តាតារចារ ម៉ាមុាងំ េលយី ទលឹដារ ់ឡាច់
លូ េលយី ទលឹយសី៊ូ តាគ់តាតារកាណុង ពុតអនដ់សី។ ២០អន់
ដសី ្រតគ់ អ្លុ សារសាខំាន់ អា៖ អូ ទី េពឿ ្រតគ់ រះ៉ ឡឹង ប៉ានរឹ មះ៉
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រ៉ាន់ដាប់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័
តាម ពុត តាងំឡា អុះ † ២១ ខងសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ េណាះ អូ
្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាណូស អុះ ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ េណាះ ្របគ៉័អន់ ពុត មួត ទេិណា ័ះ រះ៉ ពួយប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
* ១:១៧-១៨ ១:១៧-១៨ បរ៉ ់ៃហ ម៉ាកុះ ៩:២-១៣។ † ១:២០ ១:២០ ពិន ែ្រព
នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ អូ ទីសារ ញ៉ាឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់ រ៉ានដ់ាប់ កាណុងផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពូ ្រចាគ់ ពួយ ពុតឃតឹ ពូ តាងំឡា អុះ ។
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២
សារ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ឡិគ័ឡាគ័
១ហះកា ផះ េសគី ែព ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អូ ្រតគ់ រ៉ាគយឹ

ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ៃអ្វ កាណុង កាឡំាងំ ប៉ាសុន។ កាណុង កាឡំាងំ
អនដ់សី កា នះិេទៅ េដល ចងឹ ទី ៃណឃូ បុាងំេហៀន ឡិគ័ឡាគ័
ពឹះ អនតុ់ង តាម៉ុ តសារ យចឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស អនដ់ា រ៉ា
យ រុា។ំ អនែ់ឌ អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡាហា្វ យអន់
ែឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច េណាះ អុះ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ែឌ
ចងឹ េតា័ រុា ំ រ៉ាយ ្រសស៊ៗ ឡូត។ ២ ទី ប៉ាណូស េអៀង ចងឹ ចាក
ពួយ អន់ែឌ ឡា ំ ្រប៉គ័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ ឡាឡិគ័ ឡាឡា
គ ័េកះេណាះ ពូ ចងឹ បង៉ឺាយសារតាទចឹ ឡឹងយសី៊ូ ញនកា មួត
ទិេណា ័ះ។ ៣ អន់ែឌ ចងឹ កាប ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ កា អន់ដសី បុចិ កា
ទី េលៀន ហះកា ឡឹង េសគី ែព េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ចងឹ ៃចគ ថូត មួត
អា ប ៉្រ◌ះ័ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ ចងឹ ថាឡំាយអនែ់ឌ េណាះ។
៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ តាប៉ាប តាប៉ុន អុះ កា មួត បយ៊ ែអ៊ បក់

្រប៉គ័ សារ យច េសគី ែព េណាះ ែអ៊ តាឡក័ មួត េណាះ ប៉ាឡិ
កាណុង ឡូះ ្រជុ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត េកះ េភឿ ្រគន អន់ែឌ កាណុង
េណាះ ក្យាគ់ ដារ ់ ែអ៊ តាត់សុនិ សារ។ ៥ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កា
អូ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ឡឹង េសគី ែព
េដល ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ េទៀក រ៉ាឡាប ពឹង អង់កក់ េតះ ឡាក់ ទី ដងឹ
ប៉ាណូស អូដាគ់ េណាះ ហះកា ែអ៊ គម វគ័ ណូេអឡាក់ រះ៉សារ
ដាគ់ ្រតង់ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី អន់ឌូ លូ ខាប់ខួ ែអ ៊អន់ែឌ េណាះ
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ដងឹ តាងំហាម ដូវ។ * ៦ប ៉្រ◌ះ័ កាថាឡំាយ េមឿង សូដុំ លូ េមឿង
កូម៉ូ រ៉ា អន់ រុា ំរ៉ាយ េកះ អំហ្មូ វ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េភឿ អន់ ប៉ាណូ
ស ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ ចងឹ ៃចគ ថូត នចីម័ កា ប៉ាណូស អូ ដា
គ។់ ៧ ែអ៊ កា គម ដងឹ វគ័ ឡតឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អន់ ៃអ្វ
រ ុសី ខង ែអ៊ អុក ពុតខាក់ញនកាបប៉័ ប៉ាណូស អូដាគ់ វុនឹវាយ៉
ដងឹកា ្របគ៉័ លូកាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាក់សារ អូដាគ់ ផូត ៨ខង
ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ កាឡំាងំ ប៉ាណូស
អូដាគ់ ទេិណា ័ះ រ៉ាប់ដារ ់ែអ៊ ថុក ប៉ាណាបកាណុង ពុតញនកា
បប៉័ លូ កាតាងំសារ អូ ដាគ់ ពូ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ។ † ៩ ែនវ អាហង
បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ េតាះ េឡីយ ទិ បក់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ
ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ប៉ាណាប ហះកា ែអ៊ គម ប៉ាណូស អូ
ដាគ់សារ៉ំាប់ ៃចគ ថូត ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស
ទឌូិ ១០កាខាក់ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ទិ បក់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អូដា
គ់ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា េកតីសារ បគឺ អក៊ លូ បង៉ឺាយសារអរ៉ំា
ញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
ៃណឃូ បុាងំេហៀន ឡិគ័ឡាគ័ ទេិណា ័ះ ខូយអា្វ ត់ េអង អូ អ្ូយ

គ អុះ កា ត ័ះ ផាម៉ាត កា មួត តាតារ កា្ល គ់ ‡ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។
១១យ ៉◌ះ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េកងកា្វ ឡឹង មួត ៃណ
ឃូទេិណា ័ះកា អូ ខនឹ អ្យក់យ៉ូ លូផាម៉ាត មួតតាតារកា្ល គ់ េណាះ
ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េដល។ ១២ហះកា មួត ៃណឃូ ទិ
េណា ័ះ អនែ់ឌ េពៀបឡាក់ កា កាណាគ័ ្រពី អូ ទី ពុត ឃតឹ េកតី
* ២:៥ ២:៥ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៦:៥-៨:២២។ † ២:៨
២:៦-៨បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ១៩:១-២៩។ ‡ ២:១០ ២:១០
មួតតាតារកា្ល គ់ឃឺកាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង វុចឹ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។
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ពឹះសារ៉ំាប់ ដងឹ ្រតគ់សាទួង េតា័ រ៉ាយ រុា។ំ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប
ត ័ះ ផាម៉ាត កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ អន់ែឌ អូ ហ្លង់ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ ថាឡំាយ អន់ែឌ ឡាក់ កា ពូ ប៉ាន់េតា័ កាណាគ័ ្រពី េដល។
១៣ មួត េណាះ ចងឹ ទី សារ អូ ដាគ់ ឡាក់ កា អន់ែឌ ្រប៉គ័ សារ
អូ ដាគ់ េណាះហង។ មួត ទេិណា ័ះ រគ៉់ េហាកកា ៃអត ប៉ាញលឹ
លូ ្របគ៉័សារ េបា្ល ះ បា្ល ល ផះ ៃអ្វ កាដារ។់ ពុត អនែ់ឌ អក៊ កាល
ក ផូត ផះ សាសាណាអន់ឌូ លូ អន់ដសី អន់ែឌ រគ៉់ េហាក
កាសារ ព្លូង ប៉ា្ល ច័ េណាះ។ ១៤អនែ់ឌ ទី ពុត បុចិ កា អង់កាន់ ម៉ា
េលង េលយីៗលូ ្របគ៉័សារយចអូអ្លុ េកះ អូអ្លុ ្រសាប។់ អនែ់ឌ
េឃយី េជៀក ប៉ាេឡាមទិ បក់ េសឿ អូខាក។់ អនែ់ឌ េកង ដងឹកា
ខា្វ ម បុចិ កា ទី េលៀន។ មួត ទិេណា ័ះ ស៊ុត កា ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាស្យាប។ ១៥ អន់ែឌ អា្ល ត ្រទង ដាគ់ ្រតង់ េវះ៉ ចាក ពួយ ្រទង
វគ័ បាឡាមឡាក់ គន វគ័ េបអរ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស បុចិ កា េលៀន ពូ
ចា្វ ល់ អន់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ។់ ១៦ហះកាញនកា ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ដា
គ ់ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ េលៀ ែអ៊ ជះិ េណាះអ្លុ កាបឡាក់កា ប៉ាណូស
េភឿ ចងឹ កាប បុាងំអាល ែអ៊ អូ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័សារ ង៉ល់ ែងត ែនវ
េណាះ អុះ។ §
១៧ មួត ទេិណា ័ះ េពៀបឡាក់កា កល់ េទៀកសា្វ ត់ លូឡាក់កា

ៃប៉្លង កាមល៉់ឡាក់ ្រតគ់ ខ្យាល តសី បុ។ឹ អន់ែឌ ចាបះ កា ចងឹ
្រតគ់ ឡិ កាណុងចារ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមតហង។ ១៨អនែ់ឌអា្វ ត់ េអង
េកង ខាក ់ហះកា អូ ទី ខា ញ៉ា អុះ លូ េជៀក បក់ អង់ក ័ះ េសឿ
អង់ក ័ះ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អនែ់ឌ េ្របុី មួត អង់ក ័ះ េសឿ េណាះ
§ ២:១៦ ២:១៥-១៦ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)២២:១-៣៥។
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្របគ៉័ ពួយ គុន ពុត ប៉ាណូស បុចិ ្របគ៉័ អូដាគ។់ ១៩អនែ់ឌសាញ៉ា
ផាចងឹអន់ មួតអង់ក ័ះ េសឿ េណាះ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ្របគ៉័ ពួយចា
បាប ់ហះកាឡាេកាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ទុច កាសារយច ខង េម៉ាញ
ដូវ ៗ ្របគ៉័ ទុច កាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អបុំាងំឡាេកា។
២០ផាបក់ ចំ ទី រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូ ដាគ់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េកះ
ញនកា អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់តាងំឡា បក់ តង័ ពិន ហះកា
ទមឹៃវរ៉ អន់ សារ អូ ដាគ់ អា ទី អំរ៉ាញ ពឹង ែអ៊ េម៉ាញ ទងណា
វ ្គ បក់ េណាះ ចងឹ េកតី អូ ដាគ់កា្វ ឡឹង អន្់រទលួណាវ ្គ។ ២១ដា
គ់ ែជ អន់ បក់ េណាះ អនហ់ា្ន ល់ ្រទង ដាគ់ ្រតង់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង
អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ េកះេណាះអា្ល ត អូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
េ្របុីឡាក់ ពូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ែព។ ២២សារឡាក់ ទី េកតី ពឹង អនែ់ឌ
អាឃឺឡាក់កាសារ ពូ េឃយីកាប ប៉ានដ់បឹ ផា «សូ េឃយី វុលី
ឡា ំសាហាក់ ែអ៊ េទៅ»* លូ «សាែគឡាក់ រ៉ាវ ្រច ័ះ េកះ កាឡា ំ
ប៉ូ ង័ តា ំេតះ ្រតប់ណាវ ្គេដល»។

៣
សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ ប៉ាណូសទឌូិ
១អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អាសត្់រតាទី េពៀរឡាក់អាញ់

្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កា អនដ់សី។ សារកាណុងសត្់រតា ទិ េពៀរ
អាអាញ់ រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អនដ់សី អន់ កាចាងំ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អន់
ដសី ទី ពុត ឃតឹដាគ់ េលយីៗ។ ២អនដ់សី ែជ ពឹលសារ មួត រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ទី រះ៉ ឡឹង ទុញ ែព លូ ែជ ពឹល ប៉ានឹ
រ យសី៊ូ ឡាក់ តាងំឡា តង័ ពិន ឃឺ ប៉ានរឹ ែអ៊ េ្របុី ពិនឡាក់ អន់
* ២:២២ ២:២២សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ)២៦:១១។
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ដសីកាតាងំ ឡឹង មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ ៣សារអាឡាក់សាខំាន់
ហ៊្លត៖ អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ
ចងឹ ទី មួត បក់ ៃអ្វ ពួយ ពុតខា្វ មឡាេកា េទៅ អនែ់ឌចងឹកាបប៉ា
ៃឡវ កា អនដ់សី។ ៤អនែ់ឌ ចងឹ កាបផា «ផាយសី៊ូ សាញ៉ាផា
ចងឹ ជរឹ ពឹះ តាទចឹ េណាះ កញិេអៀ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ច ំ? សាគ់ ឡឹង
វគ័ យ៉ាគ់ ពិន េតា័ ឡឹង េសគី ែព អូ ទី សារ ញ៉ា តូរ ័ េរ ុ ី អុះ ឃឺ
ៃអ្វ ៃតល េទៅ ឡាក់ កា ឡឹង អង់កក់ េតះ អា េកតី ែព េដល»។
៥ អន់ែឌ កាប នីេណា ័ះ ឡាច់ ឡឹង អន់ែឌ តាគ់ អំ្រប៉គ័ ពឹល ផះ
ឡឹង គុល ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេកតី េតះ លូ ៃប៉្លងញន ប៉ានរឹ
ែអ ៊ឃឺ េតះ េកតី ឡាច់ ឡឹង េទៀក េកះេណាះ េទៀក ៃអ្វ ជុំ េតះ។
៦ ៃឡង ឡឹង េណាះញនកា េទៀក អា េទៅហង ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់
េទៀក តសី រ៉ាឡាបឡប់ ទិ អង់កក់ េតះ េសគី ែព។៧ េម៉ាញណាវ ្គ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា េទៅ រះ៉ ផា ៃប៉្លង លូ អង់កក់ េតះ រប៉់ ដារ ់អា អុញ
ចងឹសារ៉ាយ រុា ំប៉ាគ់ដារ ប់ ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូ
ស អូដាគ់ អន់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ េទៀ។
៨អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី ែជ ពឹលសារ េម៉ាញ

អា សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េម៉ាញដារ ់េពៀបឡាក់កា េម៉ាញ
រ៉ាពូសាណា ំេម៉ាញ រ៉ាពូសាណាំេពៀបឡាក់កា េម៉ាញដារ ន់ះិ
េទៅ េដល។ * ៩ ែអ៊ ចងឹ ្រប៉គ័ ពួយសារ ែអ៊ សាញ៉ា ែអ៊ អូ ្រកូ
ឡាក់ កា បក់ អនដ់ា ឃតឹ េណាះ អុះ។ ែអ៊ តាបំាង ពុត អត់សា ំ
រ៉ាញ័កា អនដ់សី ខង ែអ៊ អូ បុចិ អន់ បក់ ចំ េម៉ាញ ្រតគ់ េតា័ រ៉ា
យ េតា័ រ ៉ងុ អុះ ឃឺ ែអ៊ បុចិ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ បុនិែពង ពុត េពៀក
* ៣:៨ ៣:៨ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩០:៤។
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ណាវ ្គ។ ១០ដារ ់យីស៊ូ ជរឹ ពឹះ េទៀ អូ អ្លុ កា ដារ ់ច ំេពៀប ឡាក់
កា ពូ អូ អ្លុ កា ប៉ាណូស ម៉ុ ត អន់តុង នះិេទៅ េដល។ ប៉ាគ់ ដារ ់
េណាះ ៃប៉្លង ចងឹ រ៉ាយហ្៊យង ទបឹ កាតាងំយងឹ គកឹៗ ៃខសឡំង់
អុញ ចងឹសា រ៉ាយហ្៊យង ទ ិទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹតាតសុ់និ
ទបឹ អង់កក់ េតះ ទបឹ សារ ញ៉ាៗ ឡាក់ ពូ ្រប៉គ័ ពឹង អង់កក់ េតះ
េដល។
១១ផាកាណាគ័ញ៉ាៗទេិណា ័ះចងឹ ្រតគ់ រ៉ាយហ្៊យងហង អន់

ដសី កា ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ លូ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តាទចឹ ឡូត។ ១២ហគ់ ក្យាគ់សាណាង ៃហ ្រទង លូ ខំ ្រប៉គ័ នី
ចម័ េភឿ អន់ ដារ ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាត់សុនិ សារ ប៉ាណូ
ស េណាះ អន់ឡាមគ៉់ ទលឹ † ឃឺដារ ់អុញ ចងឹសា ៃប៉្លង អន់ រ៉ា
យ រុា ំលូ ៃខសឡំង់ ចងឹ រ៉ាយហ្៊យង ទិ េដល។ ១៣ ពិន ក្យាគ់សា
ណាងៃហ ៃប៉្លងណាវ លូអង់កក់ េតះណាវឡាក់ ទី ដងឹសារដា
គ់ ្រតង់ឡាក់កា ប៉ានរឹ ែអ៊សាញ៉ា។
១៤ អឺ អុះ មុី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច អន់ដសី ផះ ៃអ្វ ក្យាគ់ សា

ណាង ៃហសារ ទិ អា ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ ខំ ្រប៉គ័ នីចម័ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័បប៉័ផាអនដ់សីដាគ់ អូ ទីសារ អក៊ លូ បប៉័ អន់
ដសី ៃអ្វ ដាគ់ ្រតគ់ លូ ែអ។៊ ១៥ ្រតគ់ ឃតឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ទី ពុត
អត់សារ៉ំាញ័ញនកា ែអ៊ បុចិ តង័ អនដ់សី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
យច។ សារអា េទៅ វគ័ ប៉ូលឡាក់ អុះ មុី ពិន បុចិ ៃច ែអ៊ ទី ្រចា
† ៣:១២ ៣:១២ ខំ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ អន់ ដារ ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ
ប៉ាណូស េណាះ អន់ឡាមគ៉់ ទលឹ បក់ អនដ់ា ឃតឹ ផា ខ អា ទី ណី ផា ពិន ្រតគ់ ខំ រះ៉
សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ េ្របុី ពូ ្រគបឹ សុនសាត េសឿ ែហង៊ េអៀង ៗ េណាះ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ចងឹឡាមគ៉់ ទលឹ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ក្យាគ់ បុចិ ដងឹ កា ពូ
បុនិែពង ពុត េពៀក (បរ៉ ់ៃហ ខ ៩)។
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គ់ អន់ កា អន់ដសី េដល ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ែអ៊ អ្លុ ហ្លង់។
១៦ ្រគបឹ សត់្រតា ឡាក់ ែអ៊ រះ៉ រ៉ាៃឡ ឡឹងសារ ទិ អា ែអ៊ េឃយី
្រចាគ់ នេីអៀ ហង។ កាណុងសត្់រតា ែអ៊ េណាះ ទីសារ អនដ់ា
ញ៉ាក ហ្លង់ ្របគ៉័ អន់ បក់ កាតូល័ ង៉ល់ រះ៉ យច ឡឹងសារ តាទចឹ
ឡាក់កាអនែ់ឌឡាប័ រះ៉ ឡឹងសារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
េទៀគៗយច ឡឹងសារតាទចឹ េដល ្របគ៉័ អន់ឡាេកាអនែ់ឌ េតា័
រ៉ាយ។ ១៧អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី អ្លុ សារ េណាះ
អន្់រទលួ េកះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា ែជ អន់ មួត
អូ ដាគ់ ប៉ាណា ំអនដ់សីយច អន់ហ្៊យង េហ្យតី ពុត េសឿកាខាក់
េណាះ ៃដ។ ១៨ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ មុងឹ ពុតដាគ់ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ តាងំឡា តង័ ពិន ែហ៊ង េអៀង ៗ េលយី លូ ខំ អន់ អន់ហា្ន
ល់ ែអ៊ ែហង៊ខាក ់ៗ។ អន់ ប៉ាណូសទឌូិ ប៉ាេនតាេំប៉ាកសារតា
តារកា្ល គ់ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ៊ ផះ ៃអ្វ កញិេអៀ អា លូ ប៉ាគ់ ម៉ាត់
េលយី អាែមន។
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