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សត្់រតា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ធមី៉ូ េថ

សារ អនត់គ់ រះ៉
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត់្រតា ទី េពៀរ អា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក ពឹង

េមឿង រ ៉មូ (បរ៉ ់ៃហ២:៩)។ ផះ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ អូ ទី គួប
(បរ៉ ់ ៃហ ៤:១០,១៦)។ ែអ៊ កា ឃតឹ ផា អាញុ ែអ៊ ទលឹ ដារ ់ ្រត
គ់ េតា័ ហង េណាះ ហង បះ ែអ៊ ្រចាគ់ សត់្រតា អន់តគ់ រះ៉ កា
ធមី៉ូ េថ ខង ែអ៊ បុចិ ៃចខាក់កា ធមី៉ូ េថ។ ែអ៊ ្រចាគ់សត្់រតាអា
រុាងំវាង៉សាណាំ៦៤ គ.ស.។
បរ៉ ់ៃហសារ អន់តគ់ រះ៉ ពឹង សត់្រតា ទី ១ ប៉ាេហ្យ ីកា ធមី៉ូ េថ

េដល។
សារសាខំាន់ៗ
ពឹងសត្់រតាទី២អាវគ័ប៉ូលកាបបុាងំេហាកពុត េពៀកធមី៉ូ េថ

េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយី យ ៉◌ះ័ ទីសារឡា ំ
បាក នចីម័កាតាម។
វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់
កាតាហានដាគ់ ្រតង់។ ែអ៊កា អូ អន់ ធមី៉ូ េថ ទីសារតាយួ
សកា ពូ េដល។ (១:៣-២:១៣)

វគ័ ប៉ូល អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ធមី៉ូ េថ ែជ អន់ ែអ៊ តាប៉ុញ តាប៉ាក់
លូ ពូ ឡឹងសារ អូ ទីខា។ (២:១៤-២៦)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ផា ផះ រុាងំវាង៉ អង់កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច ពូ ចងឹ
្របគ៉័ អូ ដាគ់ ែហង៊ េអៀង ៗ។ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ ដាគ់ ពួយយី
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ស៊ូ ែអ៊ ចងឹ ទីសារឡាបំាក េអៀង ហះកា ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី។ (៣:១-១៧)

វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ រះ៉ សារ ដាគ់ េលយី យ ៉◌ះ័ ពូ អូ ៃច េសឿ
កាតាម ឡាក់កា វគ័ ប៉ូលតាងំឡាខំ តុតដាគ់ េលយី ទលឹ
ឡុច េដល។ (៤:១-៨)

សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ (៤:៩-២១)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ ពួយ
ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ឡឹងសារអាញុ ៃអ្វ រ ុ ី
ស អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា។ ២សត់
្រតា អា អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីកា ធមី៉ូ េថ អសី ឡាក់ កា គន អាញ់ បុចិ
ៃច។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់
តាងំឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អសី លូ តាប៉ាប តាប៉ុន លូ អន់សារ
សាណុកសាវាក៉កាអសី។
សារ ្រតគ់ រុាងំៃហសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេហ្យ ី
៣អាញ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អាញ់សាបំ ៉◌ះ័ អ្យលិ កូត័

កា ែអ៊ ឡាក់ កា វគ័ យ៉ាគ់ អាញ់ ែព េដល ទបឹ ទី ពុត ឃតឹ ដា
គ់ ្រតង់។ ផះ អាញ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ កាចាងំ កា អសី
េលយី ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ។់ ៤អាញ់កាចាងំ បប៉័ េទៀក ម៉ាត់
អសី បះអាញ់ឡាងត បុចិ បប៉័ អសីណាវ ្គេភឿ អន់អាញ់ ទីសារ
េហាក រគ៉។់ ៥អាញ់កាចាងំ ឡឹងសារ អសី េសឿដាគ់ ្រតង់ ឃឺ
ឡាក់ កា យ៉ាគ់ អសី ឡូអុះិ លូ េមគី អសី េអុីនះិ េសឿ អន់្រទួល
ឡឹង អសី ែព េដល។ អាញ់ឃតឹផា អសីកា េសឿ នេីណា ័ះ តា
ទចឹ េដល។ ៦ ខ អាហង បះ អាញ់ តាគ់ កាចាងំ អសី ផះ រុាងំ
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វាង៉ អាញ់ មន៉់សាប៉ាគ់ * អសី ែព ប ៉្រ◌ះ័ ទី អន់សារ ដាគ់ ពឹង
អសី ហគ់អសីខំ ្របគ៉័ ពួយ ែជអន់ហ្៊យងសារ េណាះ ៃដ៧ខង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អនេ់ទៀគឡាក់ ្របគ៉័
អន់ ពិន អ្ូយគ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់ ទី អំ
រ៉ាញ អញឺ សារ បុចិ ៃច លូ អ្លុ កាតត់ ពុត។
៨ ទលឹ នី េណា ័ះ អសី ែជ តាយួស កា រះ៉ សារ ពឹ តាងំឡា

ពិន លូ ែជ តាយួស កា អាញ់ ្រតគ់ ខុក ញន កា េសឿ ែអ៊
េណាះ។ ហគ់ អសី ៃអ្វ ថុក ឡាបំាក អន់ឌូ លូ អាញ ់ញន រះ៉
សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ហគ់ មុងឹសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ហង ពិ។៩ប ៉្រ◌ះ័អាហងឡាក់តង័ ពិន លូ េរុសីអ្យក់ ពិន
អន់ ្របគ៉័ ប៉ាសុនដាគ់សារ៉ំាប់កា ែអ។៊ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ ពិនអា
អូ ្រតគ់ ញន កា ពិន ្របគ៉័ ដាគ់ េណាះ អុះ ឃឺតាម ផនិកាន លូ
តាម ពុតដាគ់ មះ៉ ែអ។៊ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ
ែអ៊ ឃតឹ ចងឹ េ្របុី យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ដាគ់ កា ពិន ែនវ អា។ ១០កញិ
េអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន អនហ់ា្ន ល់ ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន មះ៉
ែអ៊ ពឹង យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា តង័ ពិន។ ែអ៊
្របគ៉័ អូ អន់ ទីសារ េតា័ហង លូ ែអ៊តាគ់តាតារអន់ ពិន អនហ់ា្ន
ល់អាញុ អូ អ្លុ េតា័ញនកាសារដាគ់អាហង។ ១១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ េ្របុី អាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ អា ឃឺ ្រប៉គ័ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង
ែអ៊ លូ ្របគ៉័ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ពូ។ ១២ញនខអាហងបះអាញ់
ទីសារឡាបំាកអា ហះកាអាញ់អូតាយួស អុះ ខងអាញ់អន់
ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អាញ់ េសឿ លូ អាញ់ េសឿ ផា ែអ៊ ចងឹ អ្លុ រុា ំ
* ១:៦ ១:៦ គុន តាឡាប័ េឃយី ផះ ពូ េរុសី ប៉ាណូស ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ពូ េឃយី
សាប៉ាគ់ ពឹង កល់ ផះ ពូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ែអ៊ េណាះ។
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ងៃហ ទិសារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ែអ៊ † េលយី ទលឹ ដារ ់
ែអ៊ ជរឹ។ ១៣ហគ់ ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ដាគ់ ្រតគ់ ឡាក់
អសី កាតាងំ ឡឹង អាញ់ញន កា ពុត េសឿ លូ ពុត បុចិ ៃចឡាក់
យសី៊ូ ្រគះិ អន់ កា ពិន។ ១៤ហគ់ រុាងំៃហសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង អសី អន់ ៃអ្វ េលយី ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង ពិន។
១៥ឡាក់កាអសីកាតាងំ េណាះហង អុះ មុី បក់ ៃអ្វ ពឹង េខត

អាសុី ‡ទឌូិអនែ់ឌអា្ល តអាញ់េកះ កាឡំាងំអនែ់ឌ េណាះទីសចិ
ឡាក់ កា ភីែគឡូះ លូ េហុីម៉ូ េកន។ ១៦អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តា
ប៉ាបតាប៉ុនកា អូេនសុេីភរី លូកាឡំាងំហី ែអ ៊ខង ែអ៊ឡា ំចាចា
ក ប៉ាគ់ អាញ់ េលយីៗ ែអ៊ កា អូ តាយួស កា ពូ ញន កាអាញ់
្រតគ់ ខុកអា េដល។ ១៧ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ផះ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់
េមឿង រ ៉មូ ែអ៊ ខំចាកណាងំអាញ់ទលឹ បប៉័ ឡូត។ ១៨អន់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាបំាង ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា ែអ៊ ប៉ាគ់ ដារ ់យសី៊ូ ជរឹ
េទៀ។ អសី អ្លុ កា្វ ឡឹង ពូ េកះ ផះអាញ់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ
ែព ែអ៊ តង័ អាញ់ នចីម័ អនដ់ា េណាះ។

២
សារ ្របគ៉័តាហានដាគ់ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
១ អឺ គន ញន កា ពិន មុងឹ សារ តាប៉ាប តាប៉ុន មះ៉ យីស៊ូ

្រគះិ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ អសី ទីសាងំុ ពិ។ ២ ទិសារឡាក់
អសីកាតាងំអាញ់ រះ៉ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េណាះ អសី
† ១:១២ ១:១២ទិសារញ៉ាឡាក់អាញ់ប៉ាេហ្យ ីពឹង ែអ៊ ពិន ែ្រពនេីអៀកា្រតគ់ េដល៖
ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ប៉ាេហ្យ ីពឹងអាញ់។ ‡ ១:១៥ ១:១៥ េខតអាសុី រប៉់ដារ ់អា
ពូ េអី ប៉ាេថត ទួគី ែគងដារ ់ម៉ុ ត។
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្រតគ់ មប អន់កា អុះ មុី ចំឡាក់ដាគ់ ្រតង់ លូ ចងឹ អ្លុ បុាងំេហៀន តូ
ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គពិ។ ៣ហគ់ អន់ អសី ដាម័ អត់ កាណុងសារ
ថុកឡាបំាកឡាក់កាតាហានដាគ់ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ពិ។ ៤ផះ ្របគ៉័
តាហាន អូ ទី េពឿ ឃតឹ ឡឹង ង៉ារ អន់េទៀគ អុះ ឃឺ អន់ែឌ ឃតឹ
អន់ ្រតគ់ ពុត ៃមគ៉ តាហាន។ ៥ មួត បក់ ប៉ាលួងសាតាក់ កា នះិ
េទៅេដល ផាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់េណាះចងឹទី រុាងំវាន៉។័
៦ មួត ្រប៉គ័ មុីរ បក់ ្រប៉គ័ ង៉ារ តុត េក្ល ័ះ ប៉ាគ់ ទលឹ ៃខ ្រចូត័ រ៉ាន់
ដាប ់្រតគ់ ទី េពៀ ទីសាណាេអៀង ឡឹង ពូ េដល *។៧ហគ់អសី
ចាែ្រជបឃតឹ អន់ហ្លង់ ឡឹងសារអាញ់កាបអា ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អសី ហ្យាងំសាឡាច់ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ ទិ
អា។
៨ហគ់ អសីកាចាងំ ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសី សតឹ ែអ៊ឡាក់

ផូង័ វាច៉់ លូសាដាច់ដាវតី ្រតគ់ឡាក់កាសារដាគ់អាញ់ រះ៉។
៩អាញ់ទីសារ ថុក ញ៉ាកឡាបំាក ែនវអាញនកាសារដាគ់អា
ហង េលយី ទលឹ ពូ រ ៉បុ ពូ ចគ់ឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ យច។ ហះ
កា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពូ អូ អ្លុ រ ៉បុ ចគ់ អុះ។ ១០ទលឹ នេីណា ័ះ
អាញ់ខំអត់សារ៉ំាញ័្រគបឹសារឡាបំាក ញនកាឃតឹកាប៉ាណូ
សឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់ែឌ ញន កា យីស៊ូ
្រគះិ ទបឹ អន់ អនែ់ឌ ទីសារសាណុកសាវាក៉ឡាក់ ៃអ្វ េលយី។
១១សារអា ្រតគ់ េសឿតាទចឹ៖
ផា ពិន េតា័អនឌូ់ លូយសី៊ូ េកះ

ពិនកា ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល
* ២:៦ ២:៦ ប៉ាគ់ ទលឹ ៃខ ្រចូត័ រ៉ានដ់ាប ់្រតគ់ ទី េពៀ ទីសាណាេអៀង ឡឹង ពូ េដល
េពៀគ គុល «្រតគ់ ទី េពៀ ទីសាណាចាែនក អន្់រទលួ»។
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១២ផា ពិន ខំ អត់សារ៉ំាញ័
េណាះ ពិន ចងឹ រុាងំៃហ អង់កក់ េតះ អនឌូ់ លូ ែអ។៊

ផា ពិន អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊
ែអ៊ កា អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់ ពិន េដល។

១៣យ ៉◌ះ័ ពិន អូ ដាគ់ អូ ្រតង់ កាតាម
កា ែអ៊ ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់ េលយី

ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ តាង ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ។

សារ ្រតគ់ យ៉ា្វ រ ឡឹងសារកាកាបបគឺ អក៊
១៤ហគ់តាគ់កាចាងំ អនែ់ឌ ឡឹងសារ ទិអា លូ ទបឹ េ្រប៉ា អន់

ែឌកាខាក់ហះម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែជអន់ប៉ាែគក គួប េសាប
ឡឹងសារ អូ រ៉ាឡា អូ រ៉ាឡយ់ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ កា មួតសាយុំាងំ
េណាះ វុលឹ េវុងី េដល។ ១៥ហគ់ខំ ្របគ៉័ នចីម័អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ឡាក់ កា ប៉ាណូស ្រប៉គ័ គូលី ឡាក់ អូ ទី សារ ញ៉ា
្រប៉គ័ អន់ តាយួស ញន កា អសី ឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ពួយ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រតគ។់ ១៦អសី ្រតគ់ យ៉ា្វ រ ឡឹងសារ កាកាប បគឺ អក៊
អូ ទីខា ខងសារកាកាប ែនវអាចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ ក្លះឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ ែហ៊ង ចាងំហាយ្គ។ ១៧ ប៉ានឹរ អន់ែឌ កាប េណាះឡាក់
កា េអះសា រ៉ារងូ ែហ៊ង ្រជ ុៗ កាណុង កាឡំាងំ អន់ែឌ េណាះ
ទីសចិឡាក់កា ហុេីមែន លូ ភេីលត។ ១៨អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះ
ក្លះឡាច់ ឡឹងសារតាទចឹ េកះ ទបឹ កាបផាសារ ប៉ាណូស េតា័ រុ ី
សសតឹ េណាះ រ៉ាវាច៉់ េកះ។ អនែ់ឌ ្របគ៉័ អន់ កា អុះ មុី បក់ អន់
ដា អា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៩ហះកា អញជុ់ង មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ៃអ្វ កាចាប័ នះិេទៅ លូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ អនហ់ា្ន ល់ បក់ ែអ៊ ចំ
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ឡាក់ មះ៉ ែអ»៊† េកះេណាះ រះ៉ ផា «ហគ់ អន់ បក់ េអី សចិ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាច់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូដាគ់ េណាះ ពិ»។
២០កាណុង ហី តសី អូ ្រតគ់ ទី ដងឹ េឃឿង រ៉ាស ពូ ្រប៉គ័ លូ

ម៉ាស លូ ្រប៉ាក់ េណាះ អុះ ឃឺ េឃឿង ្រប៉គ័ លូ អ៊្លង ្រប៉គ័ លូ
េតះ អនដ់ា េដល។ េឃឿង អនដ់ា ពូយរកាណុងកានសាខំាន់
ៗ េឃឿង អនដ់ា ពូ យរ េដាចដាច។ ២១ ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ៃច
បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដាគ់ លូ អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ អូ ដាគ់
ទិេណា ័ះ ែអ៊ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ យរ ែអ៊ កាណុងសារសាខំាន់
ៗ ែអ៊ ឡាក់កា េឃឿងដាគ់ េដល លូ ទីខាសារ៉ំាប់ កាតាងំឡា
ហី ចងឹយរ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។
២២ហគ់ យ៉ា្វ រ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ មួត តាតាម័ ្របគ៉័ឡាឡិគ័

ឡាឡាគ ័េកះេណាះ ខំ ្របគ៉័ ពួយសារដាគ់ ្រតង់ ខំ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័
លូ បុចិ ៃច កា ពូ ខំ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ កាឡំាងំ។ អន់ មួត បក់ េអី
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី ពុត េពៀក ដាគ់ ្រតង់ េណាះ ្របគ៉័ ពួយ
សារអា េដល។ ២៣ ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ពូ ប៉ាែគកឡាក់សារ
ង៉ល់ អូ ទី ខា អសី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាសារ ប៉ាែគក ែនវ អា ចងឹ
្របគ៉័ អន់ ទីសារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ គួប េសាប។ ២៤បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ គួប េសាប អុះ ឃឺ
្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់សមី កា ប៉ាណូស ទឌូិ ្រតគ់ អ្លុ បុាងំេហៀន លូ
ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េដល។ ២៥ផះ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ ប៉ា
ែគក លូ អសី អសី ្រតគ់ ទី ពុត ឡាអត ់អ្លុ ៃផគ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ៃច ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េភឿ អន់ អ្លុ អន់
† ២:១៩ ២:១៩សារអាឡាច់ ឡឹង ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:៥។
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ហា្ន ល់សារតាទចឹឡាក់ៗ ។២៦ េកះេណាះអនែ់ឌចងឹសាទរឹឡា
េកា លូឡាច់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ រ ៉បុ បុាងំខំ
អន់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ែអ។៊

៣
សារ ពូ ចងឹ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ ពឹង រុាងំហាវ អា អង់កក់ េតះ ចងឹឡុច េកះ
១អសី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ពឹង រុាងំហាវអា អង់កក់ េតះ ក្យាម័

ចងឹ ឡុច េកះ ចងឹ ទីសារឡាបំាកខាក់ ២ខង ប៉ាណូស ចងឹ បុចិ
ដងឹកាឡាេកាេទៅ លូ បុចិកាេលៀន លូអា្វ ត់ េអង ខូយប៉ាន់
តសី កាប អូ ដាគ ់អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ េមគី ពឹ លូ អូ អ្លុ កាចាងំ
កា ពូ ្រប៉គ័ ដាគ់ កា ែអ ៊ទបឹ បឺង៉ាយ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣ ប៉ាណូស ចងឹ
អូ អ្លុ បុចិ កា គួប េសាប អូ អ្លុ អា្ល ត េដាះ កា គួប កាប េពា គួប
េសាប អូ អ្លុ កាតត់ ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប ់អូ ៃចកាសារដាគ់ ៤ទី
ពុត អូ ្រតង់ ឡាមគ៉់ អកឺ តសី ពុត បុចិ កាសារ រគ៉់ េសមី ហ៊្ល
ត ឡឹង បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ ៥ អំបុាងំ អា អន់ែឌ តាគ់ អំ
្របគ៉័ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អន់ែឌ អូ ៃច អន់ហា្ន ល់សារ
អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចងឹ អន់ កា បក់ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊
តាទចឹ។ ហគ់ ៃអ្វ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹង ប៉ាណូស ែនវ អា ពិ។
៦កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី បក់ អនដ់ា ចាកឡាែលឡា
ឡូ ម៉ុ ត កាណុង ហី ពូ េកះេណាះ ប៉ាណា ំមួត អង់កាន់ បក់ អូ
ហ្លង់ ឡាក់ ទី ដងឹ សារ យចឡាក់ អង់កាន់ ទមឹៃវរ៉ ឡាេកា ពួយ
ពុត បុចិ ្រគបឹ ែនវ េដល។ ៧ មួត អង់កាន់ េណាះ េហៀន េលយី
ហះកា ៃអ្វ កា អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ តាទចឹ នះិេទៅ េដល។ ៨យ៉ា
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េណះ លូ យ៉ាមេ្របះ * ប៉ាែគក លូ វគ័ ម៉ូ េស នីចម ័មួត ប៉ាណា ំ
ពូ យច េណាះកា ប៉ាែគក លូសារតាទចឹ នេីណា ័ះ េដល។ អន់
ែឌឡាក់ ប៉ាណូសអ្លុ ដងឹ ឃតឹ អូដាគ ់សារអនែ់ឌ េសឿ េណាះ
អូ ទីខា ញ៉ា អុះ។ ៩ផនិកាន អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ ចងឹ អូឡា ំប៉ាគ់
ម៉ាត់ អុះ ខង ពូ ចងឹ បប៉័ ពុត េពៀក អនែ់ឌឡាក់ កា ពូ េសគី ែព
ទី បប៉័ ពុត េពៀក យ៉ាេណះ លូ យ៉ាមេ្របះ េដល។
សារផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទីខា
១០ហះកាអសី អសីសាយុំាងំ អ្យក់ ពុត ៃចគ េកះសារឡាក់

អាញ់ បុាងំេហៀន អសី បប៉័ ង៉ារ អាញ់ ្របគ៉ ័លូ ផនិកានឡាក់
អាញ់ បុចិ ្របគ៉ ័លូសារអាញ់ េសឿ សារអត់សារ៉ំាញ ័សារ
បុចិ ៃច លូសារអាញ់ខំ េលយី។ ១១អសី បប៉័ េដលកា ពូ ្របគ៉័
បាបអាញ់ លូ អាញ់ ទីសារ ថុកឡាបំាក ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង អន់
ទីយ៉ូ ក េមឿង អុីកូេនៀម លូ េមឿង លីសា្រតា។ ពូ ្រប៉គ័ បាប
អាញ់កាខាក ់ហះកាសារ ទេិណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័អាញ់
អន់ រ៉ាវាច៉់ េកះ។ ១២ េពឿ បុចិ ៃអ្វ ែនវ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ
្រគះិ េណាះ ចងឹ ទី សារ ពូ អូ ណីស នីេអៀ ហង។ ១៣កាប៉ាច់
ប៉ាណូស បក់ អូ ដាគ់ លូ មួត ប៉ាលុ ពូ អ្លុ ដងឹ ្រប៉គ័ សារ អូ ដា
គ់ ែហ៊ង េអៀង ៗ លូ ប៉ាណា ំអន់ កា ពូ វុលឹ េវុងី អនែ់ឌ េទៅកា
វុលឹ េវុងី េដល។ ១៤ហះកាអសី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយសារឡាក់ អសី
េហៀន េកះ លូសារអសី េសឿកាខាក់ េណាះ ខងអសីអ្លុ អនត់
គ់ផាសារ ទេិណា ័ះ អសី េហៀន ឡឹង េពឿ។ ១៥ ឡឹង អសី ៃអ្វសា
* ៣:៨ ៣:៨ យ៉ាេណះ លូ យ៉ាមេ្របះ អនែ់ឌឡាក់ ្រគូ អហំ្ម សុនសាត អុសុីបី េពៀរ
ដូវឡាក់ ប៉ាែគក លូ វគ័ ម៉ូ េស។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៧:១១,២២;៩:១១។
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សា្វ  អសី អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចងឹ ប៉ា
ណា ំអសី អន់ហ្យាងំសាឡាច់ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ញនកា េសឿ
យីស៊ូ ្រគះិ។ ១៦ ្រគបឹ សារ ឡាក់ ្រចាគ់ កាណុង ផាប់ រ៉ាន់ដាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ស៊ុតកា ប៉ានរឹឡាច់ ឡឹង ពឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ
ទីខាសារ៉ំាប់ បុាងំេហៀន កាបកាបក់ ្របគ៉័ យច អនត់គ់ ប៉ាន់
្រតង់ លូអនត់គ់ ប៉ាេតាអន់ ៃអ្វ ពួយសារដាគ់ ្រតង់ ១៧ េភឿ អន់
ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ អ្លុ េ្រទៀម ឡាេកា
អន់ េកះ ម៉ាគ់ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។

៤
សារ ្រតគ់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
១អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អសីហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ

ហះ ម៉ាត់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ចងឹ ជរឹ ទបឹ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ េភឿ រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យា លូ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស រុសី លូ ប៉ាណូស េតា័
េដល។ ២ហគ់ អសី រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពិ ្រតគ់ រះ៉ េលយីៗ យ ៉◌ះ័
ដារ ់ដាគ់ កាតាម អូ ដាគ់ កាតាម ្រតគ់ តាគ់ កាចាងំ ពូ អន់ អ្លុ
អនត់គ់ឡាេកា ទបឹ កាប កា ពូ លូ បុាងំេហៀន ពូ លូ អនត់គ់
ប៉ាេតាកាពូញនកាពុតអត់សារ៉ំាញ័្រគបឹសារ៣ខងចងឹ ទីដារ ់
អន់ដា ពូ ចងឹ អូ ៃចសាយុំាងំសារ បុាងំេហៀនឡាក់ ដាគ់ ្រតគ់
េណាះ អុះ ឃឺ ពូ ចងឹណាងំ ៃណឃូ ចំឡាក់ អ្លុ បុាងំេហៀន អន់
្រតគ់ ពុត ពូ ្រកាន័កា រគ៉់ េតារសាយុំាងំ េដាច។ ៤ ពូ ចងឹ អូ ៃច អុះ
សាយុំាងំសារតាទចឹ ឃឺ ពូ ចងឹឡា ំសាយុំាងំ ដងឹសារ ម៉ាមន
ឡគ។ ៥ហះកាកាប៉ាច់អសី ្រតគ់ អ្លុ កាតត់ ពុត េលយី ្រគបឹសារ
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លូ ដាម័ អត់ កាណុងសារឡាបំាក។ ហគ់ អន់ អសី អនត់គ់ រះ៉
សារដាគ់ អន់ កា ពូ ពិ លូ តាគ់ អង់េកះ ្រគបឹ ង៉ារឡាក់ឡាេកា
្រតគ់ ្របគ៉័ េណាះ េដល។
៦ឡាេកា អាញ់ ផះ មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េកះ ឡាក់ កា តាែព ពូ

េ្រសាច អនហ់្នងឹ * លូ ទលឹ ដារ ់ឡាក់អាញ់ ្រតគ់ចាកឡាច់ េកះ
េដល។ ៧អាញ់ ខំ តុត ដាគ់ េកះ អាញ់ ប៉ាលួង សាតាក់ ទលឹ
ចារ កាឡំត់ េកះ លូ អាញ់ រុាងំៃហសារ អាញ់ េសឿ កា ៃអ្វ នះិ
េទៅ េដល។ ៨គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ ចងឹ ទី រុាងំវាន៉័សារ ដាគ់ ្រតង់
គម សារ៉ំាប់ អន់ កា អាញ។់ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា តាត់សុនិ
សារ ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ ចងឹ អន់ រុាងំវាន៉័ កា អាញ់ ប៉ាគ់ ដារ ់ែអ៊ ជរឹ
េទៀ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ កាអាញ់ អុះ ែអ៊ ចងឹ អន់ េណាះ ឃឺ អន់កា
ប៉ាណូស ទឌូិ បក់ បុចិ ៃចកាសារ ែអ៊ ជរឹ េណាះ េដល។
សារ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ ្របគ៉័ ង៉ារ អនេ់ទៀគៗ
៩ហគ់ ខំឡា ំប៉ាគ់ចារអាញ់អា ្រសស៊ ១០ខង េដមះ៉ ែអ៊ អា្ល ត

អាញ់ញន កា ែអ៊ បុចិ កាសារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ ឡា ំប៉ា
គ់ េមឿង េថសាឡូនកិ េកះ។ េ្រកេសនកាឡា ំប៉ាគ់ េខតកាឡាទី
េដល ទតុីះ កាឡា ំប៉ាគ់ េខត ដាលម៉់ាេទៀ។ ១១ ទី ដងឹ លូកា ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ អាញ។់ អ្យគ័ អសី េជៀក ម៉ាកុះឡា ំអនឌូ់ េដល ខង
ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ តង័អាញ។់ ១២អាញ់ េ្របុី ទឃីកុីះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
េអេភសូ េកះ។ ១៣ ប៉ាគ់ អសីឡា ំប៉ាគ់ ចារ អាញ់ េទៀ អសី អ្យ
ក់ អាវ ្រគឹន អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ហី កាប៉ុ ះ ប៉ាគ់ េមឿង ្រតូអះ លូ
* ៤:៦ ៤:៦ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់ តាែព េ្រសាច អនហ់្នងឹ ផះ អនែ់ឌ
អ្យក់ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ បរ៉ ់ ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)
២៨:១-៨។
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អ្យក់ឡា ំផាប់ ទេិណា ័ះ េដល កាខាក់ ែអ៊ ឃឺ អ្យក់ឡា ំផាប់ អង់
ការ េដល។ ១៤អាេលកសាន្រតះុឡាក់ រ៉ាគយឹ រស ែអ៊ ្របគ៉័បាប
អាញ់ េអៀងខាក ់ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តូ ែអ៊ ពួយសារ
ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ ហង។ ១៥អសី កា ្រតគ់ឡាវុាងំ ឡាេកា នះិេទៅ
េដល ឡឹង ែអ៊ េណាះ ខង ែអ៊ ប៉ាែគកកាខាក់កាសារ ពិន រះ៉។
១៦ផះ ពូ តាតសុ់និសារអាញ់លកឺ ទី េម៉ាញ អាញ់ េតលីសារ
ពូ េ្រចាម ហះកា អូ ទី េពឿ តាវ អន់ឌូ លូ អាញ់ អុះ ឃឺ ពូ សា
តាក់ អា្ល ត អាញ់ ទិឌូ ហះកា អាញ់ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ អ្យក់ យ៉ូ
សារយចអនែ់ឌ។ ១៧យ ៉◌ះ័ ពូ អា្ល តអាញ់កាតាម កាប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អាញ់ ទបឹ អន់ អាញ់ ទីសាងំុ េដល េភឿ
អន់អាញ់អ្លុ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រគបឹសារកាសុនសាតអនេ់ទៀគ
ទឌូិសាយុំាងំ។ ប ៉្រ◌ះ័ តង័អាញ់អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ពឹរ បក៊ េដល។
១៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូ ដា
គ់ ទិេណា ័ះ ណាវ ្គ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ អាញ់ េភឿ អន់ អាញ់ ហាវ
ពឹង ៃប៉្លង ចារ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ អន់ ែអ៊ េលៅ ែលង សចិ
េលយី អាែមន។
១៩អ្យគ័ អសីឡា ំចាចាកអបំញ៉់ ្រពីសុលី លូអាគឡីា អនែ់ឌ

ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? លូ ឡា ំអំបញ៉់ ខាបខួ់ អូេនសុី
េភរី េដល េហាគ។ ២០ េអរ៉ាសាទុះ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ។ ្រតូ
ភមី ែអ៊ អគី អាញ់ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង មេីលត។ ២១អ្យគ័ ខំ
ឡា ំអន់ ទលឹ អន់្រទួល ឡឹង ថុន ្រគនឹ។ េអុីប៊ូ ឡុះ ពូេដន លី
ណុះ ក្លូ េឌៀ លូ មួត អុះ មុី អនេ់ទៀគ ទឌូិ អំបញ៉់ អសី ដាគ់ឡា
េកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
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២២ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ប៉ាង៉ាត័ អសី។ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
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