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សត្់រតា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
េថសាឡូនកិ
សារ អនត់គ់ រះ៉

បរ៉ ់ៃហ ពឹងសត្់រតា ទី ១ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េថសាឡូនកិ។
សារសាខំាន់ៗ
កាណុងសត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល បុាងំេហៀន បុចិ កា ពូ ហ្លង់ ឡឹង

សារឡាក់ ចងឹ េកតី ពឹះ ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ឡុច េទៀ។
វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េថ
សាឡូនកិ។ (១:៣-៤)

វគ័ ប៉ូល បុាងំេហៀនកាប ឡឹងសារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះ។ (១:៥-
១២)

វគ័ ប៉ូល បុាងំេហៀនកាប ឡឹង ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រត
គ់ឡាច់ ម៉ាត។់ (២:១-១២)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប គុន មួត េសឿ
យសី៊ូ។ (២:១៣-៣:១៣)

១អាញ់សចិប៉ូលទបឹ សុឡីះ លូធមី៉ូ េថ ញនឹប៉ាេហ្យ ីសត្់រតា
អាអន់កា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិឡាក់ប៉ា
សុន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។ ២អន់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡាពិនដា
គ់ ពុតកា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
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៣ អឺ អុះ មុ ីញនឹ ្រតគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ
អន់ដសី េលយីៗ ញនឹ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ ្រតគ់ េកះ ខង អន់ដសី
េសឿ ែហង៊ខាក ់ៗ េកះ អនដ់សីកាទី ពុត បុចិ ៃចកា គួប េសាប
ែហ៊ង ខាក់ េកះ េដល។ ៤ នីេណា ័ះ ហង បះ ញនឹ អា្វ ត់ េអង កា
្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀគៗ ផះ រះ៉ ឡឹងសារ អន់
ដសី ខងអនដ់សី អ្លុ ដាម័ អត់ លូ េសឿ េលយី យ ៉◌ះ័ ពូ ្របគ៉័ អូ
ដាគ់ លូ ្របគ៉័ បាបកាអនដ់សី ្រគបឹ ែនវ កាតាម។

សារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះតាតសុ់និសារ ប៉ាណូស
៥សារអាតាបំាង អន់ បប៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស

្រតគ់ឡក់ េកះ។ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹឃតឹផាអនដ់សីឡាក់ ្រតគ់ ម៉ុ ត អន់
ទី ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាតាទចឹ ខង អនដ់សី ទីសារ ប៉ាណាប ប៉ា
ប៉ុន ញន អនដ់សី ្របគ៉័ ប៉ាសុន ែអ។៊ ៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្រប៉
គ័សារ េម៉ាញឡាក់ ្រតគ់កាខាក ់ែអ៊ ចងឹ អន់សារ ប៉ាណាបប៉ា
ប៉ុនកា មួតបក់ ្របគ៉័អន់អនដ់សី ប៉ាណាបប៉ាប៉ុន។៧ េកះេណាះ
ែអ៊ ចងឹ អន់ អនដ់សី បក់ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ទីសារសាណុកសាវា៉
ក អន់ឌូ លូ ញនឹ ប៉ាគ់ ដារ ់យីស៊ូ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង អន់ឌូ លូ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ។ ៨ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ទបឹ ទី អុញចាយ
ណាយកាទរី េភឿ ៃចគ ថូត ទិបក់ អូ ៃច េសឿប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័លូ
អូសាយុំាងំសារដាគ់ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡាពិន។៩អនែ់ឌ
ចងឹ ្រតគ់ ថូត ឡុច អញស់ច៊ អនែ់ឌ ចងឹ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង
ម៉ាត់យសី៊ូ លូចាងំហាយគ្ ឡឹងសារអរ៉ំាញអញឺឡាក់ដាគ់ឡា
យ៉ាម័ មះ៉ ែអ។៊ ១០ ប៉ាគ់ដារ ់េណាះ ផះយសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ប៉ាសុនដា
គ់ មះ៉ ែអ៊ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ែអ ៊ទិ បក់ េសឿ កា ចងឹ ប៉ាណា ំ
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គួបញមកា ែអ។៊ កាប៉ាច់ អនដ់សី ចងឹ ៃអ្វ លូ មួត េណាះ េដល
ញនកា អនដ់សី េសឿសារញនឹ អនត់គ់ រះ៉។ ១១ខ េណាះហង
បះញនឹ មន៉់ អន់កាអនដ់សី េលយីៗ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់អនដ់សី
អន់ ទី អាញុ រុសី េលយី េណាះ ហង បះ ញនឹ បរ៉ ់អន់ ែអ៊ ្របគ៉័
អន់ អនដ់សី ៃអ្វ េកាប អន់ឃឺ លូសារ េណាះ។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ ទិសារ
ដាគ់ឡាក់ អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ េណាះ លូតាគ់ អង់េកះ ្រគបឹ
ង៉ារ អនដ់សី បុចិ ្របគ៉័ញនកា េសឿ ែអ។៊ ១២ទលឹ នេីណា ័ះយសី៊ូ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ចងឹ េលៅ ែលងសចិញនកាអនដ់សី េកះ
េណាះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េលៅ ែលងសចិ េដលញនកា
ពុតដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។

២
សារ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់រះ៉ ឡឹង ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា

ពិន ចងឹ ជរឹ ពឹះឡាក់ដារ ់ពិន ចងឹ ្រតគ់ ប៉ាតុំ គួប េសាប ប៉ាគ់ចារ
ែអ៊ េណាះ។ ញនឹ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផា ២ ែជ អនត់ាន វុនឹវាយ៉
កាណុង ពុត េលី កា អ្ូយគ ឡិគ័ឡាគ័ ញន កាកាតាងំ ពូ ផាដារ ់
យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ទលឹ េកះ។ អ្ូយគ ៃផគ ទី បក់ អនដ់ាផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័អន់ ពូ អ្លុ េលីកា ពូ រះ៉ ឡឹង ពុត ពូតាងំឡា េលី
កា ទី ពូ ផា សត្់រតា ឡឹង ញនឹ ្រចាគ់ រះ៉ នីេណា ័ះ។ ៣ ែជ អន់ ពូ
ពឹះ តាពំ្លូ ង អនដ់សី អូផាកាសារញ៉ាកាតាម ៃដ ខង អន្់រទលួ
ឡឹងយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះ ្រតគ់ ទីសារ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ៃមគ៉
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ប៉ាសាងំ ្រតគ់ឡាច់ ពឹះ អន្់រទលួ ហ ិហះកា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ្រត
គ់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ហង។ ៤ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ េណាះ ចងឹ តាេំប៉ាក
ឡាេកាអន់ ទីអរ៉ំាញអញឺកា្វ ឡឹងកាណាគ័ញ៉ាៗទេិណា ័ះឡាក់
ប៉ាណូសអ្យលិ កូត័កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ឡាក់ ពូផាប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ែអ៊ ខនឹ
ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េកះេណាះ រះ៉ ផាឡា
េកា ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ឡឹង ពូណាវ ្គសា។ំ ៥ផះអាញ់ ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ អនដ់សី អាញ់កាតាឡាប័ រះ៉ េកះ ឡឹងសារ ទិអាកាអន់
ដសី ញ៉ា អនដ់សី ៃអ្វ កាចាងំ េដល ប ? ៦អនដ់សី អ្លុ េកះ កញិ
េអៀ អា ទីសារ ញ៉ាឡាក់ ទបឹ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ េណាះ ហះកា ែអ៊
ចងឹ ឡាច់ ពឹះ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ កាឡំត់ កា ែអ៊ េទៀ។ ៧សារ
ប៉ាសាងំ ៃអ្វ េអាន សាគមឹ ហះកា អ្លុ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ប៉ាសាងំ លូ
ប ៉្រ◌ះ័ េកះ។ ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វ េអានសាគមឹ េលយី ទលឹ ដារ ់បក់ ទបឹ
ែអ៊ េណាះចាកឡាច។់ ៨ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹឡាច់ ពឹះ ហះកាយី
ស៊ូ ចងឹ ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ លូ ខ្យាលឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ។៊ ប៉ាគ់ យសី៊ូ
ជរឹ ពឹះ ែអ៊ ចងឹ ថាឡំាយ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉
ែអ។៊ ៩-១០ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ទី
សារ អរ៉ំាញ អញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័សារ អំ
រ៉ាញអញឺ េកងខាក់ ្រគបឹ ែនវ េភឿ ចងឹតាពំ្លូ ង ទិ បក់ ចងឹ ្រតគ់ េតា័
រុា ំ រ៉ាយ ខង អន់ែឌ អូ បុចិ កាសារ តាទចឹ ឡាក់ អ្លុ តង័ អន់ែឌ
អន់ ៃអ្វ រ ុសី េណាះ អុះ។ ១១ខ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អន់សារ អូដាគ់ េម៉ាញ ្របគ៉័ អន់កាអនែ់ឌ អូហ្លង់សារ លូ េសឿ
សារ ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ១២ េភឿ អន់ បក់ អូ ៃច េសឿសារតាទចឹ លូ បុចិ កា
សារ អូដាគ់ ្រតគ់ ថូត។
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សារ ពិន ្រតគ់ ៃអ្វ េសឿ េលយី
១៣អឺ អុះ មុីឡាក់យសី៊ូ បុចិ ៃច ញនឹ ្រតគ់ ប៉ាេនសារដាគ់មះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយីញនកាអនដ់សី ខង ែអ៊ េរ ុសី អនដ់សី
េភឿ តង័ អនដ់សី អន្់រទលួ ឡឹង ពូញនកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
្របគ៉័អន់អនដ់សីដាគ់សារ៉ំាប់កា ែអ៊ញនកាអនដ់សី េសឿសារ
តាទចឹ។ ១៤ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់អនដ់សី េភឿ តង័ ពួយសារអាញន
កាសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ញនឹ រះ៉ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ទីសារ
អរ៉ំាញ អញឺ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១៥ទលឹ
នេីណា ័ះ ហគ់ េសឿ កាខាក់ លូ ែជ អា្ល ត ៃដសារឡាក់ញនឹ អ្យក់
ពឹះ បុាងំេហៀន អន់ដសី យ ៉◌ះ័ លូ ប៉ានឹរ ញនឹ តាងំឡា កាតាម
េលី កា តា ំសត់្រតា កាតាម។ ១៦-១៧ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ
ពិន ទី ពុត បុចិ ៃច កា ពិន ែអ៊ បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពិន េលយី
ញន កា ពុត ដាគ់ មះ៉ ែអ៊ អន់ ពិន ទីសារ មុងឹ ឡាក់ ដាគ់ កាខា
ក។់ អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន បុាងំេហាក ពុត េពៀកអន់
ដសី។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី េសឿ
កាខាក់ េភឿ អន់ អន់ដសី អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ លូ កាប ដាគ់ ប៉ានឹរ
្រគបឹ ែនវ។

៣
សារ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ មន៉់កា អនែ់ឌ
១អឺ អុះ មុ ីបរ៉ ់មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កាញនឹ េណី េភឿ អន់ ប៉ានរឹ

យសី៊ូ កាតាងំ េលៅ ្រគបឹ ចារ ្រសស៊ៗ លូ អន់ ពូ រ៉ាប់ េសឿឡាក់
កា កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី េដល។ ២ បរ៉ ់មន៉់ អន់ ញនឹ រ៉ាវា៉
ច់ ឡឹង ប៉ាណូស ខូយ លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ ់ខង អូ ្រតគ់ ទិឌូ
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អុះ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣ហះកាយសី៊ូ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័
អន់ កា អនដ់សី ទី ពុត េសឿ េលយី លូ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
អន់ដសី ែជ អន់ ឡិ ពឹង តី ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ៤យីស៊ូ ្រប៉គ័ អន់
ញនឹ េសឿផាអនដ់សី ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹញនឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា េកះ
េណាះ អន់ដសី កា ចងឹ ្រប៉គ័ ពួយ េលយី ឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ
េដល។ ៥អន់យសី៊ូ ប៉ាណា ំពុត េពៀកអនដ់សី អន់ បុចិកាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ លូ ទី ពុតដាម័ អត់ឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់កាជលី
៦អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ដសី ញន អំរ៉ាញ

យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន់ដសី ែជ ្រប៉គ័ គួប លូ អុះ មុី ចំ
បក់ កាជលី ឡាក់ ្រប៉គ័ យច ឡឹង ឡាេបៀប ឡាក់ ញនឹ អ្យក់ ពឹះ
បុាងំេហៀន អនដ់សី។ ៧អនដ់សី អ្លុ េកះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយញនឹ នី
ចម ័ខង ផះញនឹ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ញនឹ អូកាជលី អុះ ៨ញនឹ អូ
ទីសាសាណាេពឿ តាេដាះ អូ ទី អន់ េលៀន េណាះ អុះ។ ញនឹ
ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់អូ អន់ េពឿ េម៉ាញ
ដូវ ប៉ាណាប កាញនឹ អុះ។ ៩កាណុងសារ អា អូ ្រតគ់ ញនឹ អូ
អ្លុ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ប៉ាណាប កាញនឹ េណាះ អុះ ហះកា ញនឹ ្រប៉គ័
នីេអៀ េភឿ តាបំាង អន់ កា អន់ដសី ្របគ៉័ ពួយ។ ១០ ផះ ញនឹ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ អនដ់សី ញនឹ អនត់គ់ កា អនដ់សី ផា េពឿ អូ ៃច ្រប៉
គ័ ង៉ារ បក់ េណាះកា អូ ្រតគ់សាសាណាេដល។ ១១ញនឹកា
តាងំ ពូ ផា កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ទី បក់ អន់ដា អូ ៃច ្រប៉គ័
ង៉ារ អន់ែឌ ផា អូហារ ់ហះកា អន់ែឌ អូ ហារ ់កា ចាចាក ប៉ាគ់
ហី ពូ។ ១២ញនឹ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អុះ មុី បក់ ែនវ េណាះ ញន អំ
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រ៉ាញយសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់ដាគ់ ប៉ាឡឹង លូសា
សាណាឡាច់ ឡឹងសាងំុឡាេកា េទៅ ពិ។
១៣ហះកាកាប៉ាច់ អនដ់សីណាវ ្គ ្រតគ់ ្របគ៉័សារ ដាគ ់ែជ

្រសាប់ ្របគ៉័សារដាគ់ ៃដ។ ១៤ផាបក់ ចំ អូសាយុំាងំសារឡាក់
ញនឹ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង សត់្រតា អា ្រតគ់ ចា ំម៉ាត់ លូ ែជ ្រប៉គ័
គួប រុាពំង លូ បក់ េណាះ ម៉ាគ់ ែអ៊ តាយួសកា ពូ។ ១៥ហះកា អូ
្រតគ់ឃតឹផា ែអ៊ េណាះឡាក់កាតាមុរឺ អុះ ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា
កា ែអ៊ឡាក់កា អុះ មុ។ី
១៦យសី៊ូ ឡាក់ តាងំឡា អន់សារសាណុកសាវាក៉ អន់ ែអ៊

មបសារសាណុកសាវាក៉ ្រគបឹ ែនវ អន់កា អនដ់សី រប៉់ មុាងំ រប៉់
ដារ។់ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ទឌូិ។ ១៧សារ អនត់គី អា
អាញ់ ្រចាគ់ លូ តីអាញ់តាងំឡា អាញ់ ្រចាគ់កាណុងសត្់រតា
អាញ់ទេិណា ័ះឃឺអាញ់ ្រចាគ់ នេីអៀហង េភឿ អន់ ពូ អ្លុ កាអាញ់
តាទចឹ។ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដលប ? ១៨អន់យសី៊ូ
្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ទឌូិ។
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