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ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
(កចិ្ច/ការ)

សារអនត់គ់ រះ៉
លូកា ្រចាគ់ សារ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េពៀរ សារ ឃឺ

ែអ៊ ្រចាគ់ «សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ» លូ «ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យី
ស៊ូ»។ ផះ លូកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង ្រតូអះ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ វគ័ ប៉ូល េកះ
េណាះចាក រះ៉សារយសី៊ូ អនឌូ់ លូ ែអ៊ (បរ៉ ់ៃហ ១៦:១១)។ ពូ
ឃតឹ ផា លូកា ្រចាគ់ ផាប់ អា ផះ វគ័ ប៉ូល ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូ ក្យា
គ់ សាដាច់ តសី រ ៉មូ តាត់សុនិ សារ កា ែអ៊ (បរ៉ ់ ៃហ ២៨:៣០-
៣១) ឃឺ ែអ៊សាណាំ៦២ គ.ស.។
ពឹងផាប់ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លូកា ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង ង៉ារយី

ស៊ូ ្របគ៉័ លូ ប៉ានរឹ ែអ៊កាបផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងអង់កក់ េតះអាែព។ កា
ប៉ាច់ ពឹង ផាប់ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ លូកា រះ៉ណាវ ្គ
ឡឹង ង៉ារយសី៊ូ ្របគ៉័ ពឹង មួតសះឹ ែអ។៊ យ ៉◌ះ័ មួតសះឹ អូ បប៉័យី
ស៊ូណាវ ្គកាតាម យសី៊ូ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូអនែ់ឌ េលយី េដល ឃឺ
ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់អន់ ៃអ្វ កាណុង ពុត មួត បក់
េសឿ ែអ៊ េភឿ ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនែ់ឌ។
សាគ់ ប៉ាន់ដា លូកា រះ៉ ប៉ាឡាក់ អន់ ហ្លង់ ឡឹងសារ េកតី មួត

េសឿ យីស៊ូ ឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង
េមឿង េយរសូាឡឹម។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ មួត សះឹ ចាក
រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ប៉ាញ័ ទបឹ េខត យូដា លូ េខតសាម៉ារ ី
លូ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗឡាក់ ៃអ្វ ជុំហាងសាឡីគសាឡាយ



ii

េមឌែីទរ៉ាេណេលយីទលឹ េមឿង រ ៉មូ ឃឺសុនសាតរ ៉មូហងឡាក់
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េអៀង ប៉ាេថត។
មួត េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូ ៃអ្វ ពឹង េខត

យូដាស៊ុត កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ អនត់គី ឡឹង េណាះ ទី
សុនសាតអនេ់ទៀគ េអៀង ដូវ ប៉ាណា ំគួប េសឿយសី៊ូ េដល។ ពូ
កា ប៉ាតុំ គួប េកតី ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក់ ែអ៊ ពឹង េមឿង
អន់ទីយ៉ូ ក េមឿង ភីលបី េមឿង កូរនិថូះ លូ ទី េមឿង អន់េទៀ
គៗណាវ ្គ។
ផាប់ អា រះ៉សារ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ឡាក់ កា េព្រតះុ លូ យូ

ហាន។ េកះេណាះទីសាេតផាន លូភលីបីឡា ំរះ៉សារដាគ់កា
ពូ េដល។ អនត់គី ឡឹង េណាះទី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គសចិ ែអ៊ សូល
(ពូ េអី ែអ៊ ផា ប៉ូល េដល)។ សាគ់ ប៉ានដ់ា សូល ្របគ៉័ បាប មួត
េសឿយសី៊ូ ហះកាយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់ ែអ៊ បប៉ ័សូលកា
េសឿ ឡូត។ េពៀរ ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះ ែអ៊ កាឡា ំរះ៉ សារ ដា
គ់ កា ពូ េដល។ ែអ៊ ខនឹ កាខាក់ ទបឹ ចាកឡា ំរះ៉ សារ ប៉ាតាង
យសី៊ូ េអៀង ចារ។ លូកា ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ កាកាប ពឹង ចារ ពូ លួម លូ សារ អន់ែឌ អ្យក់ ពុត ៃចគ រះ៉
សារ យីស៊ូ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ កា សុនសាត អន់
េទៀគ។ យ ៉◌ះ័ អន់ែឌ រះ៉ កា ពូ តាមឡាេបៀប តាងៗ ឡឹង គួប
កាតាម េភឿ អន់ ពូ ហ្លង់ ហះកា ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ
េម៉ាញ េណាះហង ្របគ៉័ អន់ ពុត អនែ់ឌ អ្លុ ហ្លង់ េភឿ អនត់គ់ រះ៉
កា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាតអន់ដាគ់ ្រតង់ អន់ េសឿ មុងឹ ដងឹយី
ស៊ូ។ ញនកាផាប់អា ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង ង៉ារការ ទិអា ពិន ចងឹ អ្លុ
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អនត់គ់ ឡឹង ប៉ានដ់ា គុលឡាក់ េកតី ្រកុំ េសឿយសី៊ូ។
ផនិកានកាណុងផាប់ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
មួត េសឿយសី៊ូ េ្រទៀមឡា ំរះ៉សារដាគ់ (១:១-២៦)
មួត េសឿ យីស៊ូ រះ៉ សារ ដាគ់ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម (២:១-
៨:៣)

មួត េសឿយសី៊ូ រះ៉សារដាគ់ ពឹង េខត យូដា លូ ពឹង េខតសា
ម៉ារ (ី៨:៤-១២:២៥)

វគ័ ប៉ូលចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លកឺ ទី េម៉ាញ (១៣:១-
១៤:២៨)

មួត ្រកាគ់ តាងំ កង់ ៃអ្វ លួម គួប ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
(១៥:១-៣៥)

វគ័ ប៉ូលចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លកឺ ទី េពៀរ (១៥:៣៦-
១៨:២២)

វគ័ ប៉ូលចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លកឺ ទី ៃបង៉ (១៨:២៣-
២១:២៦)

វគ័ ប៉ូល ្រត គ់ ខុក ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េមឿង េកសា
េរៀ លូ េមឿង រ ៉មូ (២១:២៧-២៨:៣១)។

១ វគ័ េថវា៉ភលី ! អាញ់ ្រចាគ់ ផាប់ អន់្រទួល ែព បុចិ រះ៉ កា
អសី អន់ហ្លង់ ឡឹង ង៉ារយសី៊ូ ្របគ៉័ លូសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន ឡឹង
ប៉ានដ់ា ែព ២ទលឹដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាក អ្យក់ហាវ ែអ៊ ពឹង
ៃប៉្លង ឃឺ អនត់គី ឡឹង ែអ៊ អនត់គ់ រះ៉ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ កាខាក់កា មួត សះឹឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ ៣ ៃឡង
ឡឹងយសី៊ូ េតា័ េកះ ែអ៊ តាបំាងឡាេកា អន់ កា មួតសះឹ ែអ៊ បប៉័
បុចិ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ រ ុសី សតឹ តាទចឹ េកះ។ ែអ៊ ៃអ្វ
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លូ អន់ែឌ ទី ៤០ ដារ ់ទបឹ បុាងំេហៀន រះ៉ កា អន់ែឌ ឡឹង សារ
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។
សារយសី៊ូ ហាវ ពឹង ៃប៉្លង
៤ផះយសី៊ូ ៃអ្វសាសាណាអនឌូ់ លូ មួតសះឹ ែអ៊ រះ៉ អនត់គ់

ផា «ែជ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េហាគ។ អន់ដសី
្រតគ់ ក្យាគ់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់ ពឹ អាញ់សា
ញ៉ាផាចងឹ អន់ ែព ឡាក់កាអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផះ អន្់រទលួ
ែពហង។ ៥ វគ័ យូហាន ែព បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក ហះកាប៉ាគ់ដារ ់
អនត់គី េទៀ អាញ់ចងឹ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់កាខាក់ឡគ»។
៦អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គមួតសះឹ ៃអ្វ តុំ គួប េសាប អនែ់ឌ

វុងិ អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «ពឹតាងំឡា កញិេអៀហងបអសី ចងឹ ្របគ៉័
អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ សុនសាត ពូ រុាងំៃហ
េភឿ អន់ ពិនតាងំឡាឡគ រុាងំៃហ ប៉ាេថត ពិន ?» ៧យសី៊ូ េតលី
រះ៉ កាអនែ់ឌផា «ដារ ់េណាះ ពឹអាញ់ទីកាឡំត់ េកះ អនដ់សី អូ
តងកានអ្លុ អុះ។ ៨ហះកាអនដ់សី ចងឹ ទី អរ៉ំាញ ម៉ុត ៃអ្វ កាណុង
អនដ់សី ឃឺ អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក។់ អន់
ដសី ចងឹ រះ៉ សារ អាញ់ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូ ប៉ាញ័ េខត
យូដា េខតសាម៉ារ ីលូ ទលឹ ប៉ាគ់ឡាណុច េតះ»។ ៩ េកះ យសី៊ូ
រះ៉ សារ េណាះ េកះៗ ្រតគ់ ផះ មួត សះឹ ៃអ្វ ៃហ ែអ ៊ផាឌី ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េប៉ាក អ្យក់ហាវ យសី៊ូ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ទី កាមល៉់ កាន់
ទងឹ ែអ៊ អូ អន់ អនែ់ឌ បប៉័ េដល។ ១០ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វសាលយ ៃហ
ពឹង ៃប៉្លង េណាះ ទីកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខាអាវបាក



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១:១១ v ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១:១៦

ឡាច់ ពឹះ ក្យាម័អនែ់ឌ ១១លូកាបផា «អឺ មួត េខតកាលេីឡ ញ៉ា
្រតគ់ អន់ដសី ៃអ្វ អន់តាវ ៃហ ៃប៉្លង នីេអៀ ? យីស៊ូ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ េប៉ាក អ្យក់ហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង េកះ។ អនដ់សី ចងឹ បប៉័
ែអ៊ ជរឹ ប៉ាគ់ េតះណាវ ្គអនត់គី េទៀឡាក់កា អនដ់សី បប៉័ ែអ៊ហាវ
ពឹង ៃប៉្លង អា នះិេទៅ េដល»។
១២ េកះេណាះ មួត សះឹ ប៉ាណា ំ គួប ជរឹ ឡឹង ប៉ានឹម េតមី អូ

េលវ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ប៉ានឹម េណាះ ចាងំហាយ្
គ ឡឹង េមឿង ឃឺ ែអ៊ េម៉ាញ កាឡូ មុតិ។ ១៣ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់
េមឿង េកះ អន់ ែឌ ហាវ ពឹង ហី ៃអ្វ ពឹង កាណុង ពឹង ចាងំ
ហីគ ឡាក់ ចារ អន់ ែឌ ៃអ្វ េណាះ។ កាឡំាងំ សះឹ េណាះ ទី
េព ្រតះុ យូហាន យ៉ាកុប អន់ េ្រត ភីលបី ថូ មះ៉ បាថូលូ
េម ម៉ាថាយ យ៉ាកុប គន វគ័ អាលផាយ សុីម៉ូ ន ប៉ាណូស ្រកុំ
ប៉ាត់តាវាត៉់ * លូ យូដះ គន វគ័ យ៉ាកុប។ ១៤អន់ែឌ ែរវ ពុត គួប
េសាប ខំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័។ កា ទី មួត អង់កាន់ អន់ដា ទបឹ ម៉ារ ី
េមគី យសី៊ូ លូ អុះ យសី៊ូ ម៉ុ ត អនឌូ់ េដល។
សារ ពូ េរុសី ម៉ាេធៀស ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាតាង យូដះ
១៥ដារ ់ អន់តីគ ឃឺ ែអ៊ ទី កាឡំាងំ ១២០ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប

េសាប។ េព្រតះុ អ្ូយវ អនត់ាវ ពឹង អនត់គិ័ ពូ លូ កាបផា ១៦ «អឺ
អុះ មុ ី! ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ទី រះ៉ េកះ ពឹង សា
ដាច់ ដាវតី កាប ឡឹងសារ យូដះ ឡាក់ណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុ យីស៊ូ
ែព។ សារអា េកតី ពឹះ ្រតគ់ឡាក់ កា ទី រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ
* ១:១៣ ១:១៣ ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ ពូ េអី ផា ្រកុំ កាណាន េដល ឃឺ មួត បុចិ កា
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី សុនសាត រ ៉មូ។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១:១៧ vi ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១:២២

ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ េកះ។ ១៧ យូដះ ែព ែអ៊ ប៉ាណូស ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ញនឹ
១២ ដូវ លូ ទី ង៉ារ ្របគ៉័ឡាក់កាញនឹ េដល»។
១៨ (យូដះ េណាះ ែអ៊ ទី េលៀន ញន ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ

ែព ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះតាច់ េតះ មុរី េម៉ាញចារ េកះេណាះ
ែអ៊ បក៉់ ្រគួប តា្រគួប តាេលៀយ វា៉ច់ ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ៃ្រកល។
១៩កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង ពូ អ្លុ ទឌូិ ទេិឌៀន េណាះហង
បះ ពូ េអី ចារ េណាះកាប គុន ពូផា «អាកលិដាម៉ា» ែ្រពផា «មុរី
ផាម»។)
២០ េព្រតះុ កាបណាវ ្គផា «ពឹង កាណុង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន

ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
"អន់ចារ ែអ៊ េកះឡាង៉ាន់ឡាង៉ស

ែជ អន់ ទី បក់ េពឿឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ"†។
េម៉ាញណាវ ្គផា៖
"្រតគ់ េរ ុសី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ តាង ែអ"៊។‡
២១ទលឹនេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ េរ ុសី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡឹងកាឡំាងំ
ពិន អាឃឺ ប៉ាណូស បក់ ទី ចាក អនឌូ់ ឡឹងសាគ់ ប៉ានដ់ា យសី៊ូ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ ែព ហង ២២កាគ់ ឡឹងដារ ់វគ័ យូ
ហាន បុាងំហុំ ែអ៊ ែព ទលឹ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាក អ្យក់ហាវ
ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង។ េណាះ ្រតគ់ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គេភឿ រះ៉
† ១:២០ ១:២០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៦៩:២៥។ ‡ ១:២០ ១:២០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី) ១០៩:៨។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១:២៣ vii ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:៤

ឡឹងសារ ែអ៊ រ ុសី សតឹ េណាះ អនឌូ់ លូ ញនឹ»។ ២៣ ពូ អ្យក់ ពឹះ
ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ េម៉ាញសចិ យូែសប៊ឡាក់ ពូ េអីផាបាសាបះ
លូ យូសាទុះ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គសចិ ម៉ាេធៀស។ ២៤ េកះេណាះ
ពូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័អសី
ហង អ្លុ អន់ហា្ន ល់ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាណូស ទឌូិ។ អន់ ញនឹ អ្លុ
េដល មួត េពៀរ ដូវអាបក់ចំអសី េរុសីអ្យក់២៥អន់ម៉ុត ្របគ៉័ ង៉ា
រ ប៉ាតាង យូដះ ខង យូដះ អា្ល ត ង៉ារ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េកះ ែអ៊
េតា័ឡា ំ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ ប៉ា្រទូ § េកះ»។ ២៦ មួត សះឹណាផំា គួប
អន់ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ រ ៉បុ កាប៉ាច់ ផាឌី ្រតគ់ ពឹង ម៉ាេធៀស។ េកះ
េណាះ ម៉ាេធៀសកាម៉ុត ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១១ ដូវ េណាះហង។

២
សារប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ជរឹ
១ប៊ុ ន ដារ ់ទី ៥០ កាឡំាងំ សះឹ ទឌូិ ពឹះ តុំ គួប េសាបចារ ដងឹ

េម៉ាញ។ ២ ផះ េណាះ ផាឌី កាតាងំ យងឹ កាគកឹ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង
ឡាក់កាយងឹ ខ្យាល តសី បុឹ ម៉ុ ត ពឹង ហី ចារ អនែ់ឌ ៃអ្វ។ ៣ មួត
សះឹ បប៉័ឡាក់កា អបំ្៉យតិ អុញ រ៉ាហញឺៗ េអៀង ឡិ ពឹង អនែ់ឌ ដូវ
េម៉ាញ ៗ។ ៤ អន់ែឌ ទិឌូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់
ម៉ុ ត ប៉ាណា ំ ពុត េពៀក អន់ែឌ ្រគបឹ ដូវ។ ផាឌី អន់ែឌ អ្លុ កាប
សុនសាត អនេ់ទៀគៗ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អនែ់ឌ
េណាះហង។
§ ១:២៥ ១:២៥ ែអ៊ េតា័ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ ប៉ា្រទូ េពៀគ គុល «ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ»៊។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:៥ viii ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:១៤

៥ ផះ េណាះ ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ អ្យលិ កូត័ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អន់េទៀគៗ កា ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម េណាះ េដល។៦-៧ផះ ពូកាតាងំ ប៉ានរឹ េណាះទីកា ំ
ឡាងំ េអៀង ដូវសាតាក់ឡា ំៃហ ផះ េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ មួតសះឹ
អ្លុ កាប សុនសាត អន់ែឌ អន់ែឌ ទិឌូ កា ញម ខាក។់ េណាះ
ហង អនែ់ឌ កាបផា «មួត អាស៊ុត កាកាឡំាងំ ពឹះ ឡឹង េខត កា
លីេឡ ៨ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ែឌ អ្លុ កាប គុន ពិន ទិឌូ ទិេឌៀន នីេអៀ ?
៩ឃឺ ពិន អាកាឡំាងំ ប៉ាេថត ផាថុះ ប៉ាេថត េមឌ ីប៉ាេថត េអ
ឡា ំលូ មួត ៃអ្វ ហះ តាវាង័៉ តាងំេល េពៀរ លូ េខត យូដា េខត
កាប៉ាដូេគៀ េខត ប៉ុនតុះ េខតអាសុី ១០ េខត ្រពីេគៀ េខត ប៉ាម
ភេីលៀ ប៉ាេថត អុសុីបី លូ មួត ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង គែីរនកាណុង ប៉ា
េថតលបី៊ី លូ ទិកាឡំាងំឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង រ ៉មូ ១១ទបឹ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ ទបឹ មួត បក់ ម៉ុ ត សង់ខុំ អុ្ីរសាែអល៊ លូកាឡំាងំ ពឹះ
ឡឹង តាកា្វ ល់ ែ្រគត លូ ប៉ាេថត អារ៉ាប ់ពិន កាតាងំ ពូ កាប រះ៉
ឡឹងសារ េកង ខាក់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉ ័កាប សុន
សាត ពិន»។ ១២កាឡំាងំ ទិេណា ័ះ ពូ ញម េកង ខាក ់ពូ កា អំ
បញ៉់ គួប េសាប ផា «នីចម័ សារ អា ចងឹ ទី សារ ញ៉ា េកតី ពឹះ
ទះិ ?» ១៣ហះកាទីកាឡំាងំ បក់ អនដ់ាកាប បុាងំ្រហល់ផា «មួត
អា ប៉ាញលឹ ៃអតឡា េណាះឡា !»។
សារ េព្រតះុ រះ៉សារយសី៊ូ កាកាឡំាងំ េអៀង
១៤ េព្រតះុ អ្ូយវ អន់តាវ អន់ឌូ លូ កាឡំាងំ សះឹ ១១ ដូវ េកះ

េណាះ កាប ៃម៉ៗ លូ កាឡំាងំ េអៀង ផា «អឺ អុះ មុី អុី្រសាែអល៊
លូ កាឡំាងំ អុះ មុីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ទឌូិ បរ៉ ់អុះ



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:១៥ ix ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:២១

មុីសាយុំាងំសារអាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់ កាខាក។់ ១៥ មួត អា អូ ្រតគ់
ប៉ាញលឹ ៃអតឡាក់ កា បក់ អន់ដា ផា េណាះ អុះ ខង អា អញ់
ចាប័ មង អញស់នឹ កាលំឺ េដាច ! ១៦ហះកាសារអា េកតី ពឹះ ្រត
គ់ ពួយ ប៉ានរឹ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ យូែអល៊ រះ៉ ែពហងផា៖
១៧ "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា

'ដារ ់អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ
អាញ់ ចងឹ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អាញ់ ជរឹ ពឹង ប៉ាណូស ទិឌូ ទិ

េឌៀន។
គនកាម៉ាក័ គន អង់កាន់ អនដ់សី ចងឹ រះ៉ ប៉ានរឹ អាញ់

មួតតាតាម័ រ ៉ះូ ចងឹ បប៉័សារអាញ់តាបំាង
លូ មួតតាងំកង់ ្រកាគ់ ចងឹ អេំប៉ា បប៉័ នះិេទៅ េដល។

១៨ ផះ េណាះ អាញ់ ចងឹ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អាញ់ ជរឹ ពឹង កា ំ
ឡាងំ ទុចអាញ់

ទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន់េកះេណាះ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ ប៉ានរឹ អាញ។់
១៩អាញ់ចងឹ ្របគ៉័សារ េកងខាក់ ទបឹ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ពឹង អង់កក់េតះ

ឃឺ ចងឹ ទីផាម ទី អុញ លូ អ្យ ីតាទុកតាទុយ'។
២០ដារ ់ចងឹ េកតី ម៉ាមុាងំ ៃខ ចងឹ េកះ កា្រហីឡាក់កាផាម

អន្់រទលួដារ ់សាខំាន់ េណាះ ចងឹ ទលឹ
ឃឺដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស។

២១បក់ ចំ េអីណាងំ ប ៉្រ◌ះ័
បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ែអ៊ ពឹងដារ ់េណាះ"។*

* ២:២១ ២:១៧-២១សារអាឡាច់ ឡឹង យូែអល៊ ២:២៨-៣២។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:២២ x ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:២៨

២២ «អឺ អុះ មុី អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិ បរ៉ ់សាយុំាងំអាញ់ចងឹ រះ៉ កា
អនដ់សី។ យសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរតឃឺ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ េរុសី អ្យក ់ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ
េកង ខាក់ េភឿ តាបំាង ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ែអ៊ តាទចឹ ឡាក់ កា អន់
ដសី អ្លុ េកះ ខងសារអរ៉ំាញ េណាះ ្របគ៉័ហះ ម៉ាត់ អនដ់សី ទឌូិ
េដល។ ២៣យសី៊ូ អាអនដ់សី រ ៉បុ ែអ៊ ជនឹ អន់ ប៉ាគ់ មួត ្របគ៉័យច
ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។ សារអា េកតី ពឹះ ្រត
គ់ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ទី ឃតឹ អន្់រទលួ េណាះហង។ ២៤ េកះេណាះ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់អង់រុសីសតឹ ែអ៊ណាវ ្គ។ ប ៉្រ◌ះ័ េឡីយ ែអ៊
ឡឹងសារ េតា ័ខងសារ េតា័រ ៉បុកាតត់ ែអ៊ អូ អ្លុ ទី អុះ។២៥ េសគី
ែពសាដាច់ដាវតី ទី រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ អាផា៖
"អាញ់បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ែគង ម៉ាត់អាញ់ េលយី

ែអ៊ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា បង៉កាន់អាញ់ អូ អន់អាញ់ រ៉ាៃរត៉ អ្ូយគ
អុះ។

២៦ខអាហង ្របគ៉័ អន់ ពុតអាញ់ េហាក រគ៉់
ពឹរ អាញ់កា អ្លុ កាប រគ៉់ េសមីខាក់

យ ៉◌ះ័ឡាេកា បុាងំៃឡអាញ់កា ចងឹ រ៉ាឡូវ លូ ៃអ្វ មុងឹ
េលយី េដល។

២៧ខង អសី អូចាកអា្ល តអាញ់ ពឹង ្រសកុ ប៉ា្រទូ អុះ
អសី កា អូ អន់ ប៉ា្រទូ អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ មះ៉ អសី
េអាមហ្លច់ េដល។

២៨អសីតាបំាង ្រទងកាអាញ់ចងឹ ចាក េភឿ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី។
អាញ់ចងឹសាណុក េកងហង



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:២៩ xi ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:៣៥

ខង អសី ៃអ្វ លូ អាញ"់។†
២៩ អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ឡឹង សារ សាដាច់ ដា
វតី ឡាក់ វគ័ ពិន េណាះ ែអ៊ េតា័តាទចឹ េកះ ពូ កា តប់ ែអ៊ េកះ
េដល។ កាប៉ាច់ រ ៉ង័ូ ចារ ពូ តប់ ែអ៊ េណាះ កា ៃអ្វ ទលឹ កញិេអៀ
ក្យាម័ ពិន េដល។ ៣០សាដាច់ដាវតី ែអ៊ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល លូ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាទីសាញ៉ាផាចងឹ ទី ប៉ាណូសឡាច់ឡឹង ផូង័
វាច៉់ ែអ៊ េម៉ាញ ដូវ ចងឹហាវ ្របគ៉័សាដាច់ ពឹងចារ ែអ៊ ៣១ទលឹ នី
េណា ័ះសាដាច់ដាវតី អ្លុ អនត់គ់ អន្់រទលួ លូ រះ៉ផា ប៉ាណូសបក់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ េណាះ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អា្ល ត អន់ ប៉ាណូស បក់ ែអ៊ េរ ុសី េណាះ ៃអ្វ
ពឹង ្រសកុ ប៉ា្រទូ អុះ លូ អូ អា្ល ត អន់ ប៉ា្រទូ ែអ៊ េអាមហ្លច់ េដល។
៣២យីស៊ូ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ ណាវ ្គ
េកះ ញនឹអាហងឡាក់បប៉័ ម៉ាត់ញនឹ េទៅ។៣៣យសី៊ូ អាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េប៉ាកហាវ អន់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ អរ៉ំាញ អញឺ ែគងសាម៉ា
ែអ។៊ យីស៊ូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ឡឹង ពឹ ែអ៊
ពួយសារសាញ៉ា។ ែអ៊ កា េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា ពឹង
ញនឹឡាក់ អនដ់សី បប៉័ លូ កាតាងំអាហង។ ៣៤សាដាច់ដាវតី
តាងំឡា អូហាវ ពឹង ៃប៉្លង អុះ ហះកា ែអ៊ កាបផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា

'ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់
៣៥ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីត តាមុរឺ អសី អន់ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង
† ២:២៨ ២:២៥-២៨សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១៦:៨-១១។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:៣៦ xii ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២:៤៣

អសី' "។‡
៣៦ «ទលឹ នីេណា ័ះ អ្យគ័ អន់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទិឌូ អ្លុ

ឡាក់កាខាក់ផាយសី៊ូ ឡាក់ អនដ់សី បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ែព កញិេអៀ
អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័សាដាច់ § លូ ្របគ៉័ ពឹ តាងំឡា
ពិន េកះ»។
៣៧កាឡំាងំកាតាងំសារ េណាះនេីណា ័ះ ពូ អុក ពុតខាក ់វុងិ

អំបញ៉់ េព្រតះុ លូ មួត អនេ់ទៀគ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ផា «អឺ អុះ
មុ ីញនឹចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម ័?» ៣៨ េព្រតះុ រះ៉កា ពូផា «ហគ់ អុះ
មុី បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ េកះេណាះអន់ញនឹ បុាងំហុំ អនដ់សី ទិ
ឌូ អន់ េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ ម៉ាគ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ
យច។ េកះេណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊
ឡាក់ដាគ់កាខាក់កា អនដ់សី ៣៩ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា
ផាចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា អនដ់សី លូ គន េសាអនដ់សី
លូ ពូ អនេ់ទៀគៗ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េអី ពឹះ ប៉ាគ់
ែអ៊ ទឌូិ េដល»។៤០ េព្រតះុកាប េឡាមអនត់គ់ រះ៉កា ពូ ប៉ាឡាក់ៗ
ផា «ហគ់ េសឿ យសី៊ូ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង រុាងំហាវ ប៉ាណូស អូ
ដាគ់អា»។ ៤១ទិកាឡំាងំឡាក់ េសឿ ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉ េណាះ មួតសះឹ
បុាងំហុំ អនែ់ឌ តាទចឹ។ ដារ ់េណាះ ទី កាឡំាងំ ម៉ុ ត េសឿ អនឌូ់
លូ មួតសះឹ ចលួំន ៣០០០ ដូវ។
៤២កាឡំាងំ ពូ ទេិណា ័ះ ខំសាយុំាងំ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ លូ

សារ អន់ែឌ បុាងំេហៀន លូ ៃអ្វ ្រប៉គ័ អុះ ្រប៉គ័ មុី អន់ឌូ លូ ម៉ុ
តសា ណំុ បុាងំ អនឌូ់ លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក់ េដល។ ៤៣កា ំ
‡ ២:៣៥ ២:៣៤-៣៥សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១១០:១។ § ២:៣៦ ២:៣៦សាដាច់ េពៀគ គុល «្រគះិ»។
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ឡាងំទឌូិ ទេិឌៀន ពូ បប៉័សារអរ៉ំាញអញឺ េអៀងឡាច់ឡឹង មួត រះ៉
ប៉ាតាងយសី៊ូ ពូ កា អ្ូយគ ហង។ ៤៤ ទិ កាឡំាងំ បក់ េសឿ យសី៊ូ
អនែ់ឌ ែរវ ពុត េពៀក គួប េសាបហង ទបឹ អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស េពឿ
រ៉ាស អប៉ំាស ែអ៊ តាម៉ុ ត រមួ អនឌូ់។ ៤៥អនែ់ឌ ្របូ េតះ តាម រ៉ាស
អំប៉ាស មះ៉ អនែ់ឌ េកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ែជក គួប េសាប ពួយ
សារតងកានមះ៉អនែ់ឌ េម៉ាញ ដូវ ៗ។៤៦ រប៉់ដារ អ់នែ់ឌ ប៉ាណា ំ
គួប ម៉ុ ត ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ អន់ែឌ ម៉ុ ត សា ណំុ បុាងំ
អនឌូ់ រប៉់ហី លូ ែជកសាណាសាអន់កា គួប េសាបរគ៉់ េសមីខា
ក។់ ៤៧អន់ែឌ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ កាឡំាងំ
ប៉ាសុន ទឌូិ ្រតគ់ ពុតខាក់កាអនែ់ឌ េណាះ។ រប៉់ដារ ប់ ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ េរុសី អ្យក់ ពូ ែធមណាវ ្គម៉ុ ត កាណុងកាឡំាងំ មួត ប ៉្រ◌ះ័
តង័ េណាះ។

៣
សារ េព្រតះុ លូ យូហានតាគ់អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសកាជក
១មង ៃបង៉កាង៉ាចឡាក់ ពូ េឃយី ប៉ាតុំ គួប មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េព

្រតះុ លូ យូហានចាកឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ មន៉់ េដល។
២ ផះ េណាះ ពូ តូង័ អ្យក់ ពឹះ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ កាជក ជុង
ឡឹង េកតី រប៉់ ដារ ់ពូ េឡីះ អា្ល ត ែអ៊ ហះ អំប៉ារ រុាបំង៊ ្រទង ពូ ម៉ុ
ត ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ពូ េអី ផា «អំប៉ារ ឡាយ៉ាម»័។ ពូ
អន់ ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ ម៉ាគ់ ែអ៊ ទី បរ៉ ់េលៀន ឡឹង កាឡំាងំឡាក់
ចាកម៉ុត ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ។៣ផះ ែអ៊ បប៉័ េព្រតះុ លូ យូ
ហានចាក ម៉ុ ត កាណុង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ែអ៊ កា បរ៉ ់េលៀន ឡឹង
អនែ់ឌ។ ៤ េព្រតះុ លូ យូហាន ប៉ាញច់ាក័ ៃហ ែអ ៊េកះេណាះ េព
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្រតះុ កាប ផា «អសី ៃហៗ ប៉ាគ់ ញនឹ អា»។ ៥ ែអ៊ កា ៃហ អនែ់ឌ
សាម៉គ័ ផា អន់ែឌ ចងឹ អន់ កាណាគ័ ញ៉ា កា ែអ។៊ ៦ េព្រតះុ រះ៉
កា ែអ៊ ផា «អាញ់ អូ ទី ្រប៉ាក់ អូ ទី ម៉ាស អុះ ហះកា កាណាគ័
ញ៉ាអាញ់ទ ីអាញ់ចងឹ អន់កាអសី។ ញនអរ៉ំាញអញឺយសី៊ូ
្រគះិ ឡឹង េតះណាសាែរត ហគ់ អសី អ្ូយវ ចាក ពិ»។ ៧ ែអ៊ កា
ទុង តីកាម៉ាក័កាជក េណាះអន់ ែអ៊ អ្ូយវ អនត់ាវ។ ផាឌី ជុង លូ
កាន់តងី ែអ៊ កា ដាគ់ កាង័ ឡូត។ ៨ ែអ៊ កាសាឡូះ អ្ូយវ អន់តាវ
េ្រប៉ាហ ចាក ឡូត។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត កាណុង ចារ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ អនឌូ់ លូ េព្រតះុ លូ យូហាន េដល។ ែអ៊ ចាក អនេ់ដរី
ប៉្លង់ អនេ់ដរី លូកាបប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អនេ់ដរី េដល។៩កា ំ
ឡាងំ ប៉ាសុន ទឌូិ បប៉័ ែអ៊ ចាក លូកាតាងំ ែអ៊ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័ ១០ ពូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស េឃយី អង់ៃអ្វ បរ៉ ់
េលៀន ឡឹង ពូ ហះ អំប៉ារ ឡាយ៉ាម័ ្រទង ពូ ម៉ុ ត ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ា
មះ៉ េណាះ ហង ពូ ញមខាក់ ឡឹងសារឡាក់ េកតី ពឹះ ទលឹ ែអ៊េណាះ។
សារ េព្រតះុ រះ៉សារយសី៊ូ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
១១កាម៉ាក័ េណាះ ៃអ្វ ែ្រអ៊តៗ អន់ឌូ លូ េព្រតះុ លូ យូហាន

េលយី។ កាឡំាងំ ទឌូិ ញម ខាក ់េណាះ ពូសាតាក់ឡា ំៃអ្វ ជុំ
េព្រតះុ លូ យូហាន ហះ ចារ អញ់ជុង ប៉ាន់ទយ ឡាក់ ពូ េអី ផា
«ចារ សាឡូម៉ូន»។ ១២ េព្រតះុ បប៉័ នីេណា ័ះ ែអ៊ កាប លូ ពូ ផា
«អឺ អុះ មុី អុី្រសាែអល៊ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ញម ខាក់ កា សារ
អា ? ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សីស៊ូ ៃអ្វ ប៉ាញច់ាក័ ៃហញនឹនេីអៀ ? អន់
ដសី ឃតឹផាញនឹ អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់កាម៉ាក័អាញន អរ៉ំាញញនឹ
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តាងំឡាប ? េលីញនញនឹ ប៉ាណូសដាគ់កាខាក់ប ? ១៣ប ៉្រ◌ះ័
វគ័ អា្រប៉ាហា ំវគ័ អុីសាក ់លូ វគ័ យ៉ាកុប ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ វគ័ យ៉ា
គ់ ពិន ឡឹង េម៉ាហ ែព ែអ៊ តាេំប៉ាក ហាវ យីស៊ូ ឡាក់ ្រប៉គ័ ង៉ា
រ កា ែអ។៊ អន់ដសី រ ៉បុ យីស៊ូ អន់ ពូ ្រប៉គ័ បាប លូ អន់ដសី អូ
បុចិ អូ ៃច កា ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ វគ័ ពីឡាត ផះ ែអ៊ បុចិ េឡីយ យីស៊ូ
ែព។ ១៤អនដ់សី អូ បុចិ អូ ៃច កា បក់ ដាគ់ ឡឹង ពូ កា បក់ ្រតង់
ឡឹង ពូ អំបុាងំ ឡឹង េណាះ អន់ដសី េ្របុី ពូ េតាះ េឡីយ ប៉ាណូ
សឡាក់ ប៉ាន់េតា័ ពូ ប៉ាតាង ែអ។៊ ១៥អន់ដសី ប៉ាន់េតា័តាងំឡា
អាញុ រុសី ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទី តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊
េកះ ញនឹអាហងបប៉័សារអាម៉ាត់ញនឹតាងំឡា។ ១៦ញនកា
ញនឹ មុងឹយសី៊ូ ែអ៊កាតាគ់អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសអាឡាក់អនដ់សី
បប៉័ លូ អន់ហា្ន ល់ េកះ។ ែអ៊ ដាគ់ ្រប៉ាល់ តាទចឹ េកះ ឡាក់ អន់
ដសី បប៉័អាហងញនកា េសឿយសី៊ូ េណាះហង។
១៧ «អឺ អុះ មុ ីអាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដសី លូ មួតណាផំា

អនដ់សី ្របគ៉័កាយសី៊ូ នេីណា ័ះញនកាអនដ់សី អូហ្លង់ េដល។
១៨ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ អន់សារ ទិ អា េកតី ពឹះ ្រតគ់
ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ ពឹង មួត រ៉ាគយឹ មះ៉ ែអ៊ ទឌូិ ឡឹង អន្់រទលួ ែព េកះ
ផាប៉ាណូសបក់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ ្រតគ់ ថុក ប៉ាណាប
ហ។ិ ១៩ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អុះ មុី បុនិែពង ពុត េពៀក េកះេណាះ
វុលី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ណាវ ្គ ពិ ម៉ាគ់ ែអ៊ អ្ូ៊យត ឡាច់សារ
យច មះ៉ អនដ់សី។ ២០ ែអ៊ កា ចងឹ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី រ៉ាឡូវ
លូ ចងឹ េ្របុីយសី៊ូ ជរឹណាវ ្គ្របគ៉័សាដាច់អនដ់សីឡាក់ ែអ៊ េ្រទៀ
ម ឡឹង អន្់រទលួ ែពហង។ ២១ហះកាកញិេអៀអាយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង
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ៃប៉្លង ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ ្រគបឹ កាណាគ័ អន់
ដាគ់ សតឹ ៃតល េទៅណាវ ្គ ឡាក់ កា ែអ៊ រះ៉ ឡឹង េសគី ែព េកះ
ពឹង រ៉ាគយឹ ែអ៊ ឡាក់ ដាគ់ ្រតង់។ ២២ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ផា "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ដសី ចងឹ េរុសី េម៉ាញ ដូវ ឡឹង កាឡំាងំ
អន់ដសី អន់ ្រប៉គ័ រ៉ាគយឹ ែអ៊ ឡាក់ កា អាញ់ អា េដល។ អន់
ដសី ទឌូិ ្រតគ់សាយុំាងំ អន់ កាខាក់ ្រគបឹសារឡាក់កា ែអ៊ ចងឹ
រះ៉។ ២៣កាប៉ាច់ កាឡំាងំ បក់ ចំ អូ ៃចសាយុំាងំ ែអ ៊បក់ េណាះ
ចងឹ ្រតគ់ េតា័អា្ល ត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡូត"។* ២៤ ្រគបឹ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ទី រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាគ់ ឡឹង វគ័សាយូំែអល៊ ទលឹ មួត អនត់ី
គឃឺអនែ់ឌ ទឌូិ រះ៉ ឡឹងសារឡាក់ េកតី ពឹះ មុាងំដារ អ់ា េដល។
២៥ អន់ដសី អា ហងឡាក់ គន េសា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ សារ
ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ែរវ ពុត លូ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែពឃឺសារ៉ំាប់
កាអនដ់សី េដល ឡាក់ ែអ៊កាប លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំផា "្រគបឹ ផូង័
ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ទីសារដាគ់ញន គន េសាអសី"†។
២៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី យសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ ៊េ្របុី ែអ៊
ឡា ំណាងំអនដ់សី អន្់រទលួ ឡឹង ពូ េភឿ អន់សារដាគ់កាអន់
ដសី ទឌូិ ឃឺ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សីចាកឡាច់ ឡឹងសារ អូដាគ»់។

៤
សារ ពូតាតសុ់និសារកា េព្រតះុ លូ យូហាន
១ផះ េព្រតះុ លូ យូហាន ៃអ្វ រះ៉ កាកាឡំាងំ េណាះ ទី មួត ្រកា

គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃម៉គ តាហាន ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ មួត សាឌូ
* ៣:២៣ ៣:២២-២៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា)១៨:១៥។ † ៣:២៥ ៣:២៥សារអាឡាច់ឡឹងកាេណីតអង់កក់
េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១២:៣។
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សុី ពឹះ ទលឹ។ ២ ពូ អកឺ កា េព្រតះុ លូ យូហាន បុាងំេហៀន មួត
ប៉ាសុន ផា ប៉ាណូស េតា័ ចងឹ រុសី សតឹ ញន កាយសី៊ូ រ ុសី សតឹ
េកះ។ ៣ េណាះហង បះ ពូ រ ៉បុ េព្រតះុ លូ យូហាន ៃចគ ខុក ទលឹ
កាលំឺដារ ់តាយ៉ាង័ ខងដារ ់េណាះ ែអ៊ ក្យាម័ មុាងំ េកះ។ ៤ហះ
កា កាឡំាងំ បក់ កាតាងំ អន់ែឌ បុាងំេហៀន េណាះ េអៀង ដូវ ម៉ុ
ត េសឿ េណាះហង បះ ចលួំន កាឡំាងំ េសឿ ែធម ែហ៊ង េអៀង
ទលឹ ៥០០០ ដូវ កាគ់ ដងឹ កាម៉ាក។័
៥ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័ មួត ៃមគ៉ណាផំា មួត ្រកាគ់តាងំកង់ លូ

មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ពឹះ ប៉ាតុំ លួម គួប េសាប ពឹង
េមឿង េយរសូាឡឹម។ ៦កាណុងកាឡំាងំ ពូ េណាះទីឡាក់កា វគ័
អាណះឡាក់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ ៃកផា យូហាន* អា
េលកសាន្រតះុ លូខាបខួ់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ។៧ ពូ
កា អ្យក់ េព្រតះុ លូ យូហាន អន់ អនែ់ឌ អនត់ាវ ហះ ម៉ាត់ ចារ ពូ
លួម េកះេណាះ អំបញ៉់ ផា «អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារ ទិ អា េអង អំរ៉ា
ញញ៉ា ? េពឿ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារអា ?» ៨ផះ េណាះប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ម៉ុត ប៉ាណា ំពុត េពៀក េព្រតះុ េណាះ
ហង បះ ែអ៊ កាប លូ ពូ ផា «អឺ អុះ មុី ឡាក់ណាផំា កាឡំាងំ លូ
ឡាក់ បុាងំេហៀន ពូ ៩ដារ ់អា អន់ដសី អំបញ៉់ ញនឹ ឡឹង សារ
ដាគ់ឡាក់ ញនឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសកាជកអា។ ១០បរ៉ ់អន់
ដសី លូ ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ ទឌូិ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា កាម៉ាក័ ៃអ្វ
ហះ ម៉ាត់ អន់ដសី អា ែអ៊ ដាគ់ ្រប៉ាល់ េកះ ញន អំរ៉ាញ អញឺ យី
ស៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត បក់ អនដ់សី បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ
* ៤:៦ ៤:៦យូហានអាអូ ្រតគ់ យូហានឡាក់សះឹយសី៊ូ កាអូ ្រតគ់ យូហានឡាក់
បុាងំហុំ ប៉ាណូស េណាះ អុះ។
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ែព ហង ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ េកះ។
១១ ែអ៊ េណាះហងឡាក់កា ពូ ្រចាគ់ រះ៉ផា "អេំហា្ម អនដ់សីឡាក់
កា រ៉ាគយឹ ្របគ៉័ ហី ហរឹ អា្ល ត កញិេអៀ ែអ៊ េកះ អំេហា្ម សាខំាន់
ឡឹង ពូ"។† ១២កាយ ឡឹង យីស៊ូ អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ តង័ ប៉ាណូស
អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័អុះ ខងអនេ់ត ័ះ ៃប៉្លង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អូ ទី អន់ ប៉ាណូស េពឿណាវ ្គតាង ឡឹងយសី៊ូ ជរឹ តង័ ពិន អន់ រ៉ា
វាច៉់ អុះ»។
១៣ផះ ពូ បប៉័ េព្រតះុ លូ យូហាន ទី ពុត ខនឹ កាប នេីណា ័ះ ពូ

ញមខាក ់ខង ពូ អ្លុ អនត់គ់ផាអនែ់ឌ េណាះ ប៉ាសុន េដាច អូ ទី
េហៀនហាអុំះ ពូកាអ្លុ េដលផាអនែ់ឌ េណាះ េឃយីចាក ពួយ
យសី៊ូ។ ១៤ហះកា ពូ អូ ទី ្រទង ចងឹ េតលី ប៉ានរឹ អនែ់ឌ អុះ ខង
បប៉័ ប៉ាណូស បក់ អន់ែឌ តាគ់ អន់ដាគ់ ែព កា ៃអ្វ អន់ឌូ ហះ
េណាះ េដល។ ១៥ េណាះហង បះ ពូ េ្របុី អនែ់ឌឡាច់ ឡឹង ចារ
ពូ លួម េកះេណាះ ពូ ពឹកសាគួបផា ១៦«ពិន ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័កា
មួត េពៀរ ដូវ អា ? ខងកាឡំាងំ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ទឌូិ
អ្លុ អនត់គ់ េកះ ឡឹងសារ អរ៉ំាញអញឺ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ។ ពិន
អូ អ្លុ ប៉ាែគកផា អូ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកតី ពឹះ អុះ។ ១៧ទលឹ នី
េណា ័ះ ពិន ្រតគ់ ទបឹ អនែ់ឌ ែជ អន់ អនែ់ឌ រះ៉កា ពូ អនេ់ទៀគណា
វ ្គឡឹងសារ យសី៊ូ អា»។ ១៨ ពូ កា េអី អន់ែឌ េពៀរ ដូវ ម៉ុ តណា
វ ្គ េកះេណាះ កាប កា អន់ែឌ អូ អន់ បុាងំេហៀនណាវ ្គ អុះ ឡឹង
សារ យសី៊ូ េណាះ។ ១៩ហះកា េព្រតះុ លូ យូហាន េតលី ពូ ផា
«អនដ់សី ឃតឹ ៃហ លួង ! ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ អន់ ញនឹ ្របគ៉័
† ៤:១១ ៤:១១ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១៨:២២។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:២០ xix ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:២៦

ពួយអនដ់សី ញ៉ា ្របគ៉័ ពួយ ែអ ៊? ២០ញនឹ អូ អ្លុ េអាន លូអា្ល ត រះ៉
ឡឹងសារឡាក់ញនឹ ទី បប៉័ ទីកាតាងំ េណាះ អុះ»។ ២១ ពូណាងំ
្រទង បុចិ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ អូ ទី អុះ ខង ទី មួត ប៉ាសុនកាប ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ ទិឌូ ទិេឌៀន ញន កាសារ ឡាក់ េកតី ពឹះ េណាះ។ ទលឹ
នីេណា ័ះ ្រកុំ ពឹកសា ពូ កាប បុាងំអ្ូយគ កា អន់ែឌ េពៀរ ដូវ េកះ
េណាះ េឡីយ អន់ អនែ់ឌ ចាកសតឹ។ ២២កាម៉ាក័ បក់ ដាគ់ ញន
កាអរ៉ំាញ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះអាញុ ែអ៊ ៤០សាណាំសល់ េកះ។

សារ មួត េសឿយសី៊ូ មន៉់ បរ៉ ់អន់ ទី ពុត ខនឹ
២៣ ប៉ាគ់ ពូ េតាះ េឡីយ េព្រតះុ លូ យូហាន េកះ អន់ែឌ កា

ចាកឡា ំណាងំ គួប អន់ែឌ េកះេណាះ រះ៉ ឡឹង សារ មួត ៃម៉គ
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់កាបកាអនែ់ឌ េណាះ។
២៤កាតាងំ េព្រតះុ លូ យូហានរះ៉ ឡឹងសារ េណាះអនែ់ឌ ែរវ ពុត
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ផា«អឺប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាងំឡាបុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង េទៀក
សាឡីគសាឡាយលូ្រគបឹកាណាគ័ញ៉ាៗទេិណា ័ះ២៥អសីអន់
វគ័ ញនឹ សាដាច់ ដាវតី កាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់ កាខាក់
ផា៖
"ញ៉ា ្រតគ់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ប៉ាណា ំគួប េកតីសារតាប៉ុញតា

ប៉ាក់ នេីអៀ ?
ញ៉ា ្រតគ់ កាឡំាងំ ប៉ាសុន ប៉ាណា ំ គួប ឃតឹ ប៉ាសាងំ លូ
ប ៉្រ◌ះ័ នេីអៀ អូ ទីខា អុះ ?

២៦ មួតសាដាច់ ពឹង អង់កក់ េតះ លូ មួត ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាតុំ គួប
េសាប ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:២៧ xx ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:៣៣

លូ ប៉ាសាងំ លូបក់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េដល"។‡
២៧តាទចឹ ហង កាណុង េមឿង អា សាដាច់ េហរត លូ ប៉ុនទី
ពីឡាត ប៉ាតុំ គួប េសាប លូ សុនសាតអនេ់ទៀគៗ លូ ទី ប៉ាសុន អុី
្រសាែអល៊ អនដ់ា េដល ម៉ុ ត ពុត ប៉ាសាងំ លូ យសី៊ូ ឡាក់ ប៉ាណូ
ស ដាគ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា អសី ឡាក់ អសី េរុសី េ្របុី ្រប៉គ័ សាដាច់
េណាះ។ ២៨ ពូ ប៉ាណា ំគួប េសាប ្របគ៉័ នេីអៀ ្រតគ់ឡាក់កាអសី
ឃតឹ ឡឹង អន់្រទួល ែព េកះ ញន អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ អសី។ ២៩ អឺ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័កញិេអៀ អា បរ៉ ់អសី ៃហសារ ពូ បុាងំអ្ូយគ
ញនឹឡាក់ ទុច អសី លូ បរ៉ ់អសី តង័ អន់ញនឹ ទី ពុត ខនឹ រះ៉ ប៉ានរឹ
អសី េណី។ ៣០បរ៉ ់អសី តាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺតាគ់ អនដ់ាគ់
មួត អគី ព្លុ ញនកាញនឹ រះ៉ សចិយសី៊ូ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្របគ៉័
ង៉ារ កា អសី»។ ៣១ េកះ អនែ់ឌ មន៉់ េកះ ផាឌី េយុលី ចារ អនែ់ឌ
ៃអ្វ េណាះកាខាក ់អនែ់ឌ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់
ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនែ់ឌ ្រគបឹ ដូវ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ខនឹ
ខាក់ហងចាក រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ពូ។
សារ មួត េសឿយសី៊ូ ែជក រ៉ាសអប៉ំាស
៣២ ផះ េណាះ កាឡំាងំ បក់ េសឿ យីស៊ូ ទិឌូ ទី ពុត េពៀក ដងឹ

េម៉ាញ អូ ទី បក់ េពឿ ឃតឹ ផា រ៉ាស អនែ់ឌ ទីឃឺកាណាគ័សាន់
ទួ អុះ។ អនែ់ឌ អ្យក់ កាណាគ័ លូ រ៉ាស មះ៉ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ ្របគ៉័ កា
ណាគ័ រមួ ទឌូិ។៣៣កាប៉ាច់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១២ ដូវ អនែ់ឌ
ទី អរ៉ំាញ ែហង៊ខាក់ហងចាក រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ រ ុសី សតឹ េកះ
‡ ៤:២៦ ៤:២៥-២៦សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
២:១-២។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:៣៤ xxi ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៥:៤

លូ ្របគ៉័ផាញ៉ាន រះ៉កា ពូ អន់ អ្លុ ឡឹងសារ េណាះហង។ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុតកាខាក់កាកាឡំាងំអនែ់ឌទឌូិ។៣៤កាណុង
កាឡំាងំ អនែ់ឌ អូ ទី េពឿ តាបាយកាសត់ អុះ ខងកាឡំាងំ អន់
ដាឡាក់ ទី េតះ មុរី េតះហី អនែ់ឌ ្របូ អ្យក់ េលៀន ៣៥ជនឹ អន់កា
មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ ១២ ដូវ។ េកះេណាះ អន់ែឌ ែជក េលៀន
េណាះ អន់ កា ពូ ពួយសារ ពូ តងកាន េណាះ ហង។ ៣៦ ទី កា
ម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូែសប៊ ែអ៊ កា ផូង័ េលវ ី េកតី ពឹង តា
កា្វ ល់ គី្រប៉ះុ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ អន់ សចិ ែអ៊ ផា បាណាបះ
ទី ណី ផា «ប៉ាណូស បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពូ» ៣៧ ែអ៊ ្របូ មុីរ
ែអ ៊េកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ជនឹ អន់ កា មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ នះិ
េទៅ េដល។

៥
សារអាណាណះលូសាភរ៉ីា ្របូ មុរី
១ េកះេណាះ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គសចិអាណាណះ កា

ម៉ាញ់ ែអ៊ សចិសាភីរ៉ា អនែ់ឌ កា ្របូ មុរី អនែ់ឌ េដល។ ២អន់
ែឌ េកា្ល កាម៉ាញ់ ែរវ ពុត គួប េសាប េអាន គម េលៀន េម៉ាញ ចា
ែនក កា អន់ែឌ េទៅ េកះេណាះ អ្យក់ ចាែនក បក់ ៃអ្វ សល់ឡា ំ
ជនឹ អន់ កា មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ ៣ហះកា េព្រតះុ កាប កា
អាណាណះ ផា «អាណាណះ ! ញ៉ា ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ
ប៉ាណា ំពុត េពៀក អសី អន់ ខនឹ ព្លូ ង កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ កាខាក ់េអាន គម េលៀន ្របូ េតះ េណាះ េម៉ាញ ចាែនក
នីេណា ័ះ ? ៤ ប៉ាន់ដា ែព េតះ េណាះ េតះ អសី ហង េកះេណាះ
អសី ្របូ អ្យក់ េលៀន អសីយរ េលៀន េណាះតាម ពុត អសីកា



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៥:៥ xxii ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៥:១២

ដាគ់ េដល។ ញ៉ា ្រតគ់ អសី ទី ពុត ្រប៉គ័ នីេអៀ ? អសី តាពំ្លូ ង
កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័អូ ្រតគ់ តាពំ្លូ ង ដងឹ កា ប៉ាណូស អុះ»។
៥ េកះអាណាណះសាយុំាងំ េព្រតះុកាប េកះ ែអ៊កាបក៉់កាតាច់
កាែស៊ តាងំេហមី េតា័ ឡូត។ ទិ កាឡំាងំ បក់ កាតាងំ េលៅសារ
េណាះ ពូ អ្ូយគ ខាក។់ ៦ មួត តាតាម័ កាសាឡប់ ប៉ា្រទូ អាណា
ណះ េកះេណាះ តូង័ឡា ំតប។់
៧ ៃបង៉ មង ឡឹង េណាះកា ទលឹកាម៉ាញ់អាណាណះ ែអ៊ អូ

អ្លុ ក្លងិ ឡឹងសារ េកា្ល ែអ៊ េណាះ។ ៨ េព្រតះុ កា អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «រះ៉
ៃហ ប៉ុប ចំ អន់ដសី ្របូ េតះ េណាះ ែព ទី េលៀន ដងឹ េណាះ
ហងប ?» ែអ៊ េតលីផា «អះឺ ដងឹ េណាះហង»។ ៩ េកះេណាះ
េព្រតះុ កាប កា ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ែរវ ពុត ម៉ុ ត េតារ គួប
អន់ដសី ព្លូង កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ នីេអៀ សាម៉
គ័ កា ចងឹ អូ ទី ថូត ប ? ៃហ េតា កាឡំាងំ សតឹ ឡឹង តប់ ប៉ា្រទូ
េកា្ល អសី ពូ ក្យាម័ ចងឹ ម៉ុ ត ទលឹ អំប៉ារ េកះ។ ពូ ចងឹ តូង័ អសី
េដល»។ ១០ផាឌី ែអ៊ កា បក៉់ ្រគបុ ហះ ជុង េព្រតះុ េកះេណាះ
កាតាច់កាែស៊តាងំេហមី េតា័ ឡូត។ មួត តាតាម័សតឹ ឡឹង តប់
ប៉ា្រទូ បប៉័ ែអ៊ េតា័ េកះ ពូ កា តូង័ តប់ ែអ៊សាែនង ប៉ា្រទូ េកា្ល ែអ៊
េណាះហង។ ១១ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ អ្ូយគ ខាក ់កាឡំាងំ
បក់កាតាងំ េលៅសារ េណាះកាអ្ូយគ នះិេទៅ េដល។

សារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ
១២ រុាងំវាង៉ េណាះ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្របគ៉័សារអញឺអរ៉ំាញ

លូសារ េកងខាក់ េអៀង ពឹង ប៉ាសុន។ កាឡំាងំ បក់ េសឿ ពឹះ តុំ
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លួម គួប េលយីៗ ពឹង ចារសាឡូម៉ូន។ ១៣កាឡំាងំ អូ េសឿ យី
ស៊ូ អូ ទី េពឿ ខនឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ែឌ ហង យ ៉◌ះ័ នីេណា ័ះ កា
តាម ពូ ទឌូិ អ្យលិ កូត័ កា អនែ់ឌ។ ១៤ ទី កាឡំាងំ ម៉ុ ត េសឿ យី
ស៊ូ ទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន់ ែហ៊ង េអៀង ៗ។ ១៥ញន កាសារ
អំរ៉ាញ អន់ែឌ ្រប៉គ័ េណាះ ពូ តូង័ អ្យក់ ប៉ាណូស អគី អន់ ៃតប
ពឹង ្រតិ ពឹង េពល ៃអ្វ រ្រទង េភឿ បុចិ ដងឹ កា កី េព្រតះុ កាន់ទងឹ
ពឹង បក់ អគី បក់ អន់ដា ផះ ែអ៊ ចាក ្រទួង ម៉ាគ់ ចងឹ ដាគ់ ឡូត។
១៦ទីកាឡំាងំ េអៀង ពឹះ ឡឹង ្រសកុអនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង
េយរសូាឡឹម ទបឹ តូង័ អ្យក់ ពឹះ ប៉ាណូស អគី ព្លុ លូ ប៉ាណូស
ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ េដល។ អន់ែឌ ទិេណា ័ះ កា ដាគ់ ្រប៉ាល់ ្រគបឹ ដូវ
ហង។
សារ ពូ រ ៉បុ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១៧កាប៉ាច់ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាឡំាងំ មួត សាឌូសុី

ឡាក់ គួប ែអ៊ េណាះ អនែ់ឌ អគី ពុតសាណីងខាក។់ ១៨ េណាះ
ហងអនែ់ឌ ប៉ាណាគួំប ពឹះ រ ៉បុ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៃចគកាណុង
ខុក រមួ។ ១៩ទលឹ ប៉ាគ់កាមុាងំ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ េបកី
អប៉ំារ ខុកអន់អនែ់ឌចាកឡាច់ទបឹអនត់គ់ផា២០«ចាកឡាប៉ំាគ់
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េតា ពិ ! អ្យគ័ រះ៉ អន់ ពូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រប៉
គ័ អន់ ប៉ាណូស រុសី»។ ២១កាតាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ នេីណា ័ះ អន់
ែឌ កា ចាកឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡឹង កាលំឺ បុាងំេហៀន ពូ ប៉ាគ់េណាះ។
ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ពឹះ តុំ

គួប េអី ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ឃឺ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ អុី្រសាែអល៊ ទិ
ឌូ។ េកះេណាះ ពូ េ្របុី បក់ ញ៉ាមឡា ំអ្យក់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
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ឡឹង ខុក។ ២២ មួត បក់ ញ៉ាមឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ខុក េណាះ ៃហ អន់
ែឌ អូ បប៉័ េកះ កា វុលីសតឹ រះ៉ កា ពូផា ២៣ «ញនឹឡា ំទលឹ ប៉ាគ់
ខុក េកះ បប៉័ អប៉ំារ ៃអ្វ កាេ្រតគី ដាគ់ នះិេទៅ មួត បក់ ៃអ្វ ញ៉ាម
អប៉ំារកា ៃអ្វ ហះ េណាះ េដល ហះកា ប៉ាគ់ញនឹ េបកី អប៉ំារ ខុក
ៃហ អូ ទី បប៉័ បក់ េពឿ ៃអ្វ កាណុង េណាះ អុះ»។ ២៤សាគ់ ៃមគ៉
តាហានញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាងំសារ
េណាះ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ចងឹ ឃតឹ នចីម ័អូ អ្លុ កាសារអា ចងឹ េកតី
នចីម័ណាវ ្គ។ ២៥ផះ េណាះទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវចាកម៉ុត រះ៉កា
ពូ ផា «មួត ឡាក់ អន់ដសី រ ៉បុ ៃចគ ខុក ែព កញិេអៀ អន់ែឌ ផះ
ៃអ្វ បុាងំេហៀន មួត ប៉ាសុន ប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េតា»។ ២៦ ៃមគ៉
តាហាន ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណាផំា គនតាហានឡា ំអ្យ
ក់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ហះកាហ៊ូ តអាអនែ់ឌ អូ ទី ពីតសាប៉ា្វ ត័
អុះ ខង អ្ូយគកា មួត ប៉ាសុនហរឹ អនែ់ឌ លូ អេំហា្ម ។

២៧ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ ពូ លួម េកះ ពូ កា េ្របុី អនែ់ឌ អនត់ាវ ហះ
ងីុរ មួត ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។ េកះេណាះ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
កាបផា ២៨ «ញនឹ រះ៉ កាខាក់ េកះ កា អនដ់សី ែពផា អូ អន់ បុាងំ
េហៀន រះ៉ កា ពូ យរ សចិ ប៉ាណូស េណាះ ហះកា កញិេអៀ អា
អនដ់សី បុាងំេហៀន ពូ ប៉ាញ័ទបឹ េមឿង េយរសូាឡឹម។ អនដ់សី
កា បុចិ កាប បុាងំអាល ញនឹ ផា ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ េណាះ េដល»។
២៩ហះកា េព្រតះុ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ អនេ់ទៀគៗ េតលី ផា
«ញនឹ ្រតគ់សាយុំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា្វ ឡឹងសាយុំាងំ ប៉ាណូ
ស។៣០ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ វគ័យ៉ាគ់ ពិន ែអ៊តាគ់អង់រុសីសតឹយសី៊ូ ឡាក់
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អនដ់សី ប៉ានេ់តា័ អនទ់ល ពឹង អ៊្លង * ែព។ ៣១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
លកឺហាវ យសី៊ូ អន់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ែអ ៊េកះេណាះ អន់ ែអ៊ ្រប៉
គ័ ៃមគ៉ណាផំា លូ តង័ ប៉ាណូសអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា។័ ែអ៊
ចងឹ អន់ អុី្រសាែអល៊ បុនិែពង ពុត េពៀក ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ
សារយច។ ៣២ញនឹ ទឌូិអាហងឡាក់ ្របគ៉័ផាញ៉ាន ឡឹងសារ
ទិអាឡាក់ ទី េកតី ពឹះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ អន់កាបក់ រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊កា ្របគ៉័ផាញ៉ាន ឡឹងសារ េណាះ
េដល»។
៣៣កាតាងំ នីេណា ័ះ ពូ អកឺ ខាក់ លូ បុចិ ប៉ាន់េតា័ អា្ល ត អន់

ែឌ េដល។ ៣៤ហះកា កាណុង ្រកុំ ពឹកសា េណាះ ទី មួត ផារ៉ា
សុី េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ កាម៉ាេលៀល។ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ ចា
បាប់ េកង ប៉ាសុន ទិឌូ កា ការ ៉បុ ែអ៊ េដល។ ែអ៊ អ្ូយវ អន់តាវ
ហះ ម៉ាត់ ្រកុំ ពឹកសា េកះេណាះ េ្របុី ពូ អ្យក់ឡាច់ មួត រះ៉ ប៉ាតាង
យសី៊ូ អន់ ែគង ឡីង ែបត៊។៣៥ េកះេណាះ ែអ៊កាប លូ ពូផា «អុះ
មុី អុី្រសាែអល៊ ! បរ៉ ់ឡាវុាងំ ឡឹង សារ អន់ដសី បុចិ ្រប៉គ័ កា
មួត អា។ ៣៦ ទី សារ េម៉ាញ េកតី ពឹះ ផះ អន់្រទួល ែព េបី តាន័
ទុញ ប៉ុប ចំ អុះ។ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ សចិ ថដឺះ ផាឡាេកា
ែអ៊ ប៉ាណូស េកង ខាក់ ចាក េជៀក ពូ កាឡំាងំ ចាក ពួយ ែអ៊ ទី
៤០០ ដូវ។ អនត់គី ឡឹង េណាះ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊កាប៉ាច់កា ំ
ឡាងំឡាក់ចាក ពួយ ែអ៊ ែពកាសាតាក់ រ៉ាតាក់ រ៉ាតាយ រ៉ាយ គួប
ទិ អូ ទី សល់ អុះ។ ៣៧ អន់តីគ ឡឹង េណាះណាវ ្គ ផះ រុាងំវាង៉
ពូ េអី ប៉ាតុំ ្រចាគ់សចិ ចលួំន ប៉ាណូស ែព ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គសចិ យូដះ ឡឹង េខត កាលេីឡ ែអ៊ តាេំប៉ាកឡាេកា លូ ប៉ា
* ៥:៣០ ៥:៣០ អនទ់ល ពឹង អ៊្លង បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា)២១:២២។
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ណាំកាឡំាងំ េអៀងចាក ពួយ ែអ៊ េដល។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊
េតា័ េដល។ េកះេណាះ កាឡំាងំ បក់ ចាក ពួយ ែអ៊ ែព កាសា
តាក់ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង នះិេទៅ េដល។ ៣៨អាញ់ ផា អាញ់ កញិ
េអៀ អា អនដ់សី ែជ វុនឹវាយ៉ ហង លូ មួត អា ែជ ្របគ៉័ នចីម័ កា
អនែ់ឌ ហង ពិ។ ផាសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ អាឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
េដាច េណាះ ចងឹ អូ េកតី អុះ។ ៣៩ហះកា ផាសារ អន់ែឌ ្រប៉
គ័ អាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េណាះ អនដ់សី ចងឹ អូ ដាម័
អនែ់ឌ អុះ។ បរ៉ ់ឡាវុាងំ អ្ូយគ ៃផគ អនដ់សី េកះ តាមុរឺ លូ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ»័។ អនែ់ឌ ទឌូិកាភម ពួយ វគ័កាម៉ាេលៀល េដល។
៤០ េកះេណាះ អន់ែឌ េអី ម៉ុ ត មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ េ្របុី ពូ ពីត
អនែ់ឌ លូ អនត់គ់ រះ៉ ែជ អន់ អនែ់ឌ រះ៉ កា ពូណាវ ្គឡឹង សចិយី
ស៊ូ េកះេណាះ រុសី េឡីយ អន់ អនែ់ឌចាកសតឹ។ ៤១អនែ់ឌកា
ចាកឡាច់ ឡឹងចារ មួត ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទបឹ ទី ពុត េហាក រ ៉
គ ់ខង ប ៉្រ◌ះ័ ឃតឹ ផា អនែ់ឌ េណាះ ប៉ាណូសកានតឹឡាក់ ចងឹ
្រតគ់ ទី ពូ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ កា អន់ែឌ ញន កា េសឿ យីស៊ូ។ ៤២ រប៉់
ដារ ់អន់ែឌ ៃអ្វ បុាងំេហៀន មួត ប៉ាសុន ទបឹ ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
ទបឹ ពឹង ហី អន់េទៀគៗ។ អន់ែឌ រះ៉ សារ ដាគ់ កា ពូ ផា យីស៊ូ
ហង ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ។

៦
សារ ពូ េរុសីតាេំបុះី ដូវ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ
១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះទីចលួំន ពូ េសឿ ែហង៊ េអៀង ៗ។ ហះកា

ទី មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ កាប សុនសាត ្រកកិ អនែ់ឌ
កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់កា មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់កាប សុន
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សាតអនែ់ឌ េទៅផា ផះ ពូ ែជក េលៀនអន់កា មួតអនេ់្រតា័តាច់
សាណាសាពូ អូ សូវ ៃហ ែគង មួត អនេ់្រតា័បក់កាប សុនសាត
្រកកិ េណាះ អុះ។ ២ េកះេណាះ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ ១២ ដូវ េអី
ពឹះកាឡំាងំ មួត េសឿ ទឌូិ តុំ គួប លូកាបផា «អឺ អុះ មុ ីអូឃឺអន់
ញនឹអា្ល ត ង៉ារ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ ែជក េលៀនអន់កា ពូ
អុះ។៣ទលឹ នេីណា ័ះ ពិ ពិន េរុសី ប៉ាណូស ពឹងកាឡំាងំ អនដ់សី
អា តាេំបុះី ដូវ ឡាក់ ពូ អន់ហា្ន ល់ ផា ដាគ់ ទបឹ ហ្យាងំ សាឡាច់
លូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ម៉ា
គ់ញនឹ ចងឹ មប ង៉ារអាអន់កា អនែ់ឌ ្របគ៉។័ ៤កាប៉ាច់ញនឹ ចងឹ
ឃតឹ ដងឹ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ លូ រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ហង»។ ៥ មួត េសឿ
ទិឌូ កាតាងំ សារ េណាះ ្រតគ់ ពុត អន់ែឌ ខាក។់ េណាះ ហង
អន់ែឌ េរុសី អ្យក់ សាេតផាន ឡាក់ ប៉ាណូស េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កានឹ
ត ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក
េដល។ ទី ភីលបី ្រប៉ូ ខូរះុ នីកាណូរ ទីម៉ូ ន ប៉ាេមណា នី
កូឡះ ឡឹង េមឿង អន់ទយី៉ូ ក ឡាក់ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ពួយ សង់ខុំ អុី្រសា
ែអល៊។ ៦ េកះេណាះ ពូ ប៉ាណាអំនែ់ឌឡាប៉ំាគ់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ។ ពូ កា ប៉ាណា ំគួបសាប៉ាគ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កា អនែ់ឌតា ំ
េបុះី ដូវ េណាះ។ ៧ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ រះ៉ េណាះកាតាងំ ទលឹ ប៉ាណូ
ស ែហង៊ េអៀង។ កាឡំាងំ មួត េសឿ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
កា ែហង៊ េអៀង ៗកាខាក។់ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ម៉ុត េសឿ
យសី៊ូ េអៀង ដូវ េដល។

សារ ពូ រ ៉បុសាេតផាន
៨កាប៉ាច់សាេតផានប ៉្រ◌ះ័ អន់សារដាគ់លូសារអរ៉ំាញអញឺ
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កាែអ។៊ ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័សារ េកងខាក់ ៃអ្វ កាណុងកាឡំាងំ ប៉ាសុន
ទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ពូ ញម។ ៩ហះកា ទី ពូ ពឹះ កាកាប ប៉ាែគក លូ
ែអ៊ ឃឺ បក់ អន់ដា ពឹះ ឡឹង េរ៉ាង ឡាក់ ពូ េអី ផា «េរ៉ាង មួត រ៉ាវា៉
ច់ ឡឹង ្របគ៉័ ទុច»។ មួត េណាះ ពឹះ ឡឹង េមឿង គែីរន េមឿងអា
េលកសាន់េ្រទៀ ឡឹង េខត គីលីេគៀ អន់ដា លូ េខត អាសុី អន់
ដា។ ១០ហះកា អន់ែឌ ប៉ាែគក អូ ដាម័សាេតផាន អុះ ខង ែអ៊
អ្លុ កាបហ្យាងំសាឡាច់ ពួយ ប៉ានរឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា
ែអ។៊ ១១នេីណា ័ះ ហងកាឡំាងំ មួត េណាះឡាច់ណាងំចា្វ ល់ ពូ
ឡាែអត៊ឡាអត៊ េ្របុី ពូ កាបផា «ញនឹកាតាងំ ប៉ាណូសអាកាប
បឺង៉ាយ វគ័ ម៉ូ េស លូ កាប បឺង៉ាយ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េដល»។
១២ ពូកាប ប៉ាញសុ់ះកាឡំាងំ ប៉ាសុន មួត ្រកាគ់តាងំកង់ លូ មួត
ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប ់េកះេណាះ រ ៉បុសាេតផាន អ្យក់ឡា ំ
ជនឹ ប៉ាគ់ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។ ១៣ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ ពឹះ មួត
ផាញ៉ាន កាប តាពំ្លូង េភឿ េ្រចាមសាេតផាន ផា «ប៉ាណូស អា
ស៊ូ ៃអ្វ កាប អូ ដាគ់កា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស
េលយី។ ១៤ញនឹកាតាងំ ែអ៊ េឃយីកាបផាបក់សចិយសី៊ូ ឡឹង
េតះណាសាែរត ែព ចងឹ យះ៉ អា្ល ត េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ចងឹ តូរ ័
សង់ខុំឡាក់ វគ័ ម៉ូ េស មបអន់កា ពិន ែព េដល»។ ១៥កាឡំាងំ ទិ
ឌូ ៃអ្វ កាណុង ្រកុំ ពឹកសាេណាះប៉ាញច់ាក័ ៃហសាេតផាន។ ពូ
បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារឡាក់កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។

៧
១ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អបំញ៉់ ែអ៊ផា «ញ៉ាអសីកាបនេីណា ័ះ

តាទចឹ ប ?»។
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សារសាេតផាន េតលីសារ ពូ េ្រចាម
២សាេតផាន េតលីផា «អឺ អុះ មុី ក្លញឹ វា ៉បរ៉ ់អនដ់សីសាយុំា ំ

ងហ។ិ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីតាតារកា្ល គ់តាបំាង
ឡាេកា អន់ កា វគ័ ពិន អា្រប៉ាហា ំបប៉ ័ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត
ហះ តាវាង័៉ តាងំេល េពៀរ េបីឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុហារ៉ាន់ ែព។ ៣ផះ
េណាះប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា "ហគ់ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ អសី េកតី
លូឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ អសីឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េម៉ាញណាវ ្គឡាក់
អាញ់ ចងឹ តាបំាង កា អសី"។* ៤ វគ័ អា្រប៉ាហា ំកា ចាក ឡាច់
ឡឹង ប៉ាេថត សុនសាតខាលេ់ដ េណាះឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុហារ៉ា
ន។់ អនត់គី ឡឹង ពឹ ែអ៊ េតា័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាណា ំែអ៊ ឡាច់
ឡឹង ្រសកុ េណាះឡា ំៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថតឡាក់ អនដ់សី ៃអ្វ រប៉់ ដារ ់
អាឡគ។ ៥ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់ ែអ៊ ទី ប៉ាដក់ ញ៉ា អុះ ៃអ្វ ពឹង ប៉ា
េថត អា យ ៉◌ះ័ េតះ បគ័ ដងឹ តាប៉ំាង ជុង កា អូ ទី េដល។ ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា ផា ចងឹ អន់ ប៉ាេថត ទិ អា កា ែអ៊ លូ កា ផូង័
វា៉ច់ ែអ ៊យ ៉◌ះ័ ែអ៊ េបី តាន័ ទី គន កាតាម។ † ៦ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា "ផូង័ វាច៉់ អសី ចងឹ ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត
ពូ អន់េទៀគ ប៉ាណូស ពឹង ប៉ាេថត េណាះ ចងឹ អ្យក់ ផូង័ អសី
្រប៉គ័ ទុច ទបឹ ្រប៉គ័ បាប អន់ែឌ កាខាក់ ទុញ ៤០០ សាណា។ំ
៧ហះកា អាញ់ ចងឹ ៃចគ ថូត សុនសាត បក់ អ្យក់ អន់ែឌ ្រប៉គ័
ទុច េណាះ។ ៃឡង ឡឹង េណាះ អន់ែឌ ចងឹ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត
េណាះ ពឹះសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ អាញ់ហះចារអាឡគ"។‡
៨ «េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ ចាបាប់ កាសតិ អង់ការ

* ៧:៣ ៧:៣ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១២:១។ † ៧:៥
៧:៥ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៧:៨។ ‡ ៧:៧ ៧:៧ បរ៉ ់
ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:១៣-១៤។
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កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំផះ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ សារសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ ែអ។៊
§ ខ េណាះហងបះ ផះ អុសីាក់ េកតី ទីតាងំហាមដារ ់េកះ វគ័
អា្រប៉ាហា ំកាកាសតិ អង់ការ ឡូត អុីសាក់ កា កាសតិ អង់ការ
កាគន ែអ៊ យ៉ាកុប វគ័ យ៉ាកុបកាកាសតិអង់ការកា មួតគន ែអ៊
ទិ ១២ ដូវឡាក់ វគ័ ពិន េដល។ ៩ មួត វគ័ ពិន កា ទី ពុតសាណីង
សាេណីសកា អុះ អនែ់ឌ យូែសប៊ អនែ់ឌ កា ្របូ ែអ៊ អន់ កា ពូ
អ្យក់ឡា ំ្របគ៉័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុសុីបី ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ ១០ប ៉្រ◌ះ័ កា តង័ ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារឡា ំ
បាក ទិេណា ័ះ ទបឹ ្រប៉គ័ អន់ ែអ៊ ហ្យាងំ សាឡាច់ ្រតគ់ ពុត សា
ដាច់ ប៉ាេថត អុសុីបី សាដាច់កា េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហ ប៉ាេថត អុសុីបី
លូ េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហ ហី សាដាច់ េដល។ ១១ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ
េកតីឡាយុតិឡាងំវាញ៉់កាខាក់ ប៉ាញ័ ទបឹ ប៉ាេថត អុីសុបី លូ ប៉ា
េថត កាណាន ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាក កាខាក។់ មួត វគ័ ពិន
អន់ែឌណាងំសាណាញ៉ាសាកា អូ ទី អុះ។ ១២ ផះ េណាះ វគ័
យ៉ាកុប កាតាងំ េលៅផា ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុីសុបី ទី េពៀ ែអ៊ កា េ្របុី
មួត វគ័ ពិនឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េណាះលកឺ ទី េម៉ាញ។ ១៣ប៉ាគ់លកឺ
ទី េពៀរ យូែសប៊ រះ៉ កា មួត អុះ មុី ែអ៊ អន់ អនហ់ា្ន ល់ ែអ ៊េណាះ
សាដាច់ ប៉ាេថត អុីសុបី កា អន់ហា្ន ល់ អុះ មុី យូែសប៊ េដល។
១៤ េកះេណាះ យូែសប៊ េ្របុី ពូឡា ំអ្យក់ ពឹ ែអ៊ វគ័ យ៉ាកុប លូ ផូង័
វាច៉់ ែអ៊ ទិ ៧៥ ដូវ េណាះ េដល។ ១៥ វគ័ យ៉ាកុប កាឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់
ប៉ាេថត អុសុីបី ែអ៊កា េតា័ប៉ាគ់ េណាះហង មួត វគ័ ពិនកា េតា័
ពឹង ប៉ាេថត េណាះ េដល។ ១៦ ពូ កា ប៉ាទុក ប៉ា្រទូ វគ័ យ៉ាកុប លូ
ប៉ា្រទូ មួត វគ័ ពិនសតឹ តប់ ប៉ាគ់ ្រសកុ សុែីគមកាណុង រ ៉ង័ូ អេំហា្ម
§ ៧:៨ ៧:៨ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៧:១-១៤។
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ឡាក់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំទី តាច់ ឡឹង គន េសា វគ័ េហម៉ូ រ ពឹង ្រសកុ
សុែីគម។ *
១៧«ប៉ាគ់ក្យាម័ចងឹ ទលឹដារ ប់ ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់

កា ប៉ានរឹ ែអ៊ ទីសាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំេកះ សុនសាត ពិនកា
េកតី ចលួំន ែហ៊ង េអៀង ៗ ពឹង ប៉ាេថត អុីសុបី េណាះ។ ១៨ហះ
កា ៃឡង ឡឹង េណាះ ទីសាដាច់ណាវ េម៉ាញណាវ ្គរុាងំៃហ ប៉ា
េថត អុីសុបី ែអ៊ អូ អនហ់ា្ន ល់ យូែសប៊ អុះ។ ១៩សាដាច់ណាវ
េណាះ ែអ៊ ប៉ាញ៉ា ខាក់ កា សុនសាត ពិន លូ ្របគ៉័ បាប វគ័ ពិន
យុបឹ ទបឹ ែអ៊ បុាងំខំ េ្របុី អនែ់ឌ អា្ល ត អូ អន់ រង អុះ គន ឡន់ អន់
ែឌ េណាះ ម៉ាគ់ ចងឹ េតា។័ †
២០«វគ័ ម៉ូ េសកា េកតី ពឹង រុាងំហាវ េណាះ េដល សាសា្វ ែអ៊

ដាគ់ឡាយ៉ាម័ខាក់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ េមគី ពឹ ែអ៊ រង
រុាងំៃហ ែអ៊ កាណុង ហី ទី ៃប៉ង ៃខ។ ២១ ប៉ាគ់ េមគី ពឹ អា្ល ត ែអ៊
េកះ ទី គន អង់កាន់ សាដាច់ អុីសុបី អ្យក់ រង ែអ៊ ្រប៉គ័ គន ែអ៊
តាងំឡា។ ២២ម៉ូ េស ែអ៊ ទី េហៀន អ្លុ េអៀង ឡឹង សុនសាត អុសុីបី
ទបឹ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាង លូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ េកងខាក។់ ‡

២៣ «ប៉ាគ់ ែអ៊ អាញុ ៤០សាណាំេកះ ែអ៊ កា ទី ពុត បុចិ ឡា ំ
ចា្វ គ់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ អុះ មុី ែអ៊ េទៅ។ ២៤ ែអ៊ បប៉័
ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័ សុនសាត ែអ៊ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ កាឡា ំតង័ ប៉ាណូ
ស បក់ ពូ ពីត េណាះ លូ ពីត តូ តាង ែអ៊ ទបឹ កាៃម ប៉ានេ់តា័ សុន
សាត អុីសុបី េណាះ េដល។ ២៥ ែអ៊សាមគ៉័ កា អុះ មុី ែអ៊ ចងឹ ហ្ល
* ៧:១៦ ៧:៩-១៦សារ យូែសប៊អាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
៣៧:១-៥០:២៦។ † ៧:១៩ ៧:១៧-១៩បរ៉ ៃ់ហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ១:៨-២២។

‡ ៧:២២ ៧:២០-២២ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២:១-១០។
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ង់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ែអ៊ តង័ អន់ែឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ
ទុច ហះកា អនែ់ឌ អូ ឃតឹ នេីណា ័ះ អុះ។ ២៦ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័
ណាវ ្គ ែអ៊ បប៉័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េពៀរ ដូវ ផះ តាប៉ុញ ពីត
គួប េសាប ែអ៊កាឡា រំះ៉កះ ប៉ារម ពូផា "អនដ់សីអា អុះ មុ ីញ៉ា
្រតគ់ ពីត គួប េទៅ នីេអៀ ឡគ ?" ២៧ហះកា បក់ ពីត គួប េណាះ
តាឡក័ឡាច់ ែអ៊ ទបឹ កាប ផា "េពឿ េ្របុី អសី ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា
កាបសារកាញនឹ ? ២៨ញ៉ា អសី បុចិ ប៉ានេ់តា័អាញ់ឡាក់ អសី
ប៉ានេ់តា័សុនសាត អុសុីបីដារ េ់សគី ែព េដលប ?" ២៩កាតាងំនី
េណា ័ះ វគ័ ម៉ូ េសកាសាតាក់ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត ម៉ាេឌៀន។ ែអ៊
ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ពឹង ប៉ាេថត េណាះ កាទីកាម៉ាញ់ទីគនកាម៉ាក័ េពៀរ
ដូវ។ §
៣០ «ប៉ាគ់ ទលឹ ៤០សាណាំរ៉ាវាច៉់ េកះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ

ដូវ តាបំាង ឡាេកា អន់ ែអ៊ បប៉័ ពឹង ែ្រស៊ តសី ប៉ាគ់ ប៉ានឹម សុី
ណាយ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ឡាក់ កា អំប្៉យ ិត អុញ ផះ សា
េប៉ាម។ ៣១ ផះ វគ័ ម៉ូ េស បប៉័ សារ េកង ខាក់ េណាះ ែអ៊ ញម
ខាក ់េកះ េណាះ ែអ៊ ម៉ុ ត ក្យាម័ េភឿ ៃហ អន់ ឡាក់ៗ ។ ែអ៊
កា កាតាងំ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កាប ផា ៣២ "អាញ់ ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ អសី ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អា ្រប៉ាហា ំប ៉្រ◌ះ័ អុីសាក ់ប ៉្រ◌ះ័
យ៉ាកុប"។ វគ័ ម៉ូ េសអ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ អូ ខនឹ ៃហ អុះ។៣៣ េកះេណាះ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ផា "ហគ់អសីតាេឡះ គបឺ ពិ ខងចារ អសី
តាវ អាឃឺចារ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣៤អាញ់ បប៉័ ប៉ាសុន អាញ់ ទីសារឡា ំ
បាកខាក់ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត អុសុីបី េតា លូកាតាងំ អនែ់ឌតាងំអះឹ
េដល អាញ់ជរឹ ប៉ាគ់អា េភឿឡា ំតង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ
§ ៧:២៩ ៧:២៣-២៩ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២:១១-២២។
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ទុច។ អសី ពឹះ ប៉ាគ់ អា អាញ់ ចងឹ េ្របុី អសី ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត
អុសុីបី េតា កញិេអៀហង"។*
៣៥«ហះកា វគ័ ម៉ូ េសអា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ ៃច រ៉ាប់ ែអ៊

អុះ លូ អន់ែឌ កាប ផា "េពឿ េ្របុី អសី ្រប៉គ័ ៃម៉គណាផំា កាប
សារកាញនឹ ?" ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំ្របគ៉័ ៃម៉
គណាផំា ពូ លូឡា ំតង័ ពូ ទបឹ អន់ បយ៊ ែអ៊ឡា ំតង័ អនឌូ់ លូ វគ័
ម៉ូ េស េដល ឃឺបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីតាបំាង អន់ ែអ៊ បប៉័កាណុង
េប៉ាម ែពហង។ ៣៦ វគ័ ម៉ូ េសអាហង ប៉ាណា ំសុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី ទបឹ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកង
ខាក់ ពឹង ប៉ាេថត អុសុីបី ពឹង េទៀកតាងំេលតសីស៊ូប † លូ ពឹង
ែ្រស៊ តសី រុាងំវាង៉ ៤០សាណាំផះ ពូ ចាក េណាះ ែព។ ៣៧ វគ័
ម៉ូ េស អាហងឡាក់ រះ៉ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ផា "ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ចងឹ េរុសី េម៉ាញ ដូវ ឡឹងកាឡំាងំ អនដ់សី អន់ ្របគ៉័ រ៉ា
គយឹ ែអ៊ឡាក់កាអាញ់ ‡"។§ ៣៨ផះ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ
ប៉ាតុំ គួប ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព ឃឺ វគ័ ម៉ូ េស អាហងឡាក់ ទី បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វកាកាបលូ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ប៉ានមឹ សុណីាយ។ ែអ៊កា ៃអ្វ លូ
មួត វគ័ ពិន េដល។ ែអ៊ ហង អ្យក់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ អាញុ
រុសី រះ៉ តូៗ ទលឹ ពិន។ ៣៩ហះកា មួត វគ័ ពិន អូ ៃច រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊
អុះ អន់ែឌ ប៉ាសាងំ លូ ែអ៊ ទបឹ ទី ពុត បុចិ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ ប៉ាេថ
ត អុសុីបីណាវ ្គ។ ៤០អនែ់ឌកាកាប លូ វគ័អារ ៉នុ ផា "ហគ់ អសី
* ៧:៣៤ ៧:៣០-៣៤ បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ៣:១-១០។ † ៧:៣៦
៧:៣៦ បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៤:១-៣១។ ‡ ៧:៣៧ ៧:៣៧ហា្ល ពូ
្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ អនដ់សី ្រតគ់សាយុំាងំ ្របគ៉័ ពួយ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ពិ ។ § ៧:៣៧ ៧:៣៧ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា) ១៨:១៥។
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្រប៉គ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគ សារ៉ំាប់ ប៉ាណា ំញនឹ ពិ ខង ម៉ូ េស
ឡាក់ ប៉ាណា ំពិនឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី ែព អ្លុ កា នចីម័ េកះ
ែអ៊ េណាះ"។ ៤១ផះ េណាះ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ហ៊ូ ប គន រក៉់ េម៉ាញ លូ
ពុះ កាណាគ័ អន់ កា ហ៊ូ ប រក៉់ េណាះ េកះេណាះ អន់ែឌ កា ប៉ា
ណា ំគួប េហាក រគ៉់ កាខាក់ កា កាណាគ័ ្របគ៉័ លូ តី អនែ់ឌ េទៅ
េណាះ។ * ៤២ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ វុនឹវាយ៉ លូ អនែ់ឌ
អុះ ែអ៊ អា្ល ត អន់ អនែ់ឌសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ សំឡង់ ពឹង ៃប៉្លង ្រតគ់
លូសារឡាក់ ទី រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"អឺ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊

កាណុង រុាងំវាង៉ ៤០សាណាំ
ផះ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព

អនដ់សី អូ ទី េកាះកាណាគ័ ញ៉ា រ៉ាមះ៉ អន់កាអាញ់ អុះ។
៤៣ឃឺអនដ់សី តូង័ ហី ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ូ ឡុក †

លូ តូង័ហ៊ូ បសឡំង់ ប៉ាតាងប ៉្រ◌ះ័ េរមជាន់ ‡មះ៉ អនដ់សី។
ហ៊ូ ប ទិអា អនដ់សី ្របគ៉័ េភឿសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉។

ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ចងឹ េគៀរឡា អំនដ់សី ប៉ាគ់ ្រសកុចាងំហាយ្
គ

ឃ្លង ប៉ាេថតបាប៊ឡូីន េតាណាវ ្គ"§។
៤៤«ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊តសី ែព មួត វគ័ ពិនអនែ់ឌទី រ៉ាេណីះសារ៉ំាប់

រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អនែ់ឌ ្របគ៉័ឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ ម៉ូ េស
* ៧:៤១ ៧:៤០-៤១ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣២ ។ † ៧:៤៣ ៧:៤៣
ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ូ ឡុក ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ សុនសាតកាណាន ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័។ ‡ ៧:៤៣
៧:៤៣ ប ៉្រ◌ះ័ េរមជាន់ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ សុនសាត អុសុីបី ប៉ាេន សាបំ ៉◌ះ័។
§ ៧:៤៣ ៧:៤២-៤៣សារអាឡាច់ ឡឹងអាម៉ុ ះ ៥:២៥-២៧។
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្របគ៉័ េណាះហង ឃឺ្របគ៉័ ពួយឡាក់កាែអ៊បប៉។័៤៥ មួត វគ័ ពិន
អនែ់ឌ អ្យក់ រ៉ាេណីះ េណាះ តូៗ គួប លូ តូង័ ម៉ុ ត កាណុង ប៉ាេថត
អាផះ យូេស្វណាផំាអនែ់ឌតាបុតី អ្យក់ ប៉ាេថត ឡឹង សុនសាត
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រទះុ ឡាច់ ហះ ម៉ាត់ អន់ែឌ។ រ៉ាេណីះ
េណាះ ៃអ្វ េលយី ទលឹ រុាងំហាវសាដាច់ ដាវតី។ ៤៦ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត កាសាដាច់ដាវតី ខាក។់ សាដាច់ដាវតី ែអ៊
បរ៉ ់លូ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់ គន េសា វគ័ យ៉ាកុប
*។ ៤៧ហះកាសាដាច់សាឡូម៉ូន ឡគ ្រប៉គ័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ
សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៤៨ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តសី ហ៊្លត អូ
ៃអ្វ ពឹងហីឡាក់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស េណាះ អុះ ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉
ពឹង រ៉ាគយឹ ែអ៊ ផា៖
៤៩ "ៃប៉្លង ឃឺ េ្រគអាញ់អង់ៃអ្វ

េតះ ឃឺ េ្រគអាញ់ ទរឺ ជុង េដល
ហី នចីម័ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កាអាញ់ ៃអ្វ ?

ចារ នចីម័ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កាអាញ់ រ៉ាឡូវ េណាះ ?
៥០ញ៉ា អូ ្រតគ់អាញ់ ប បុាងំេកតី កាណាគ័ ទិអា ?"†។
៥១ «អឺ ប៉ាណូស កាង័ កល់ លូ ទី ពុត ទី េតារ ឡាក់ កា សុន

សាតអនេ់ទៀគ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី អ្លុ ដងឹ ប៉ាសាងំ េលយីៗ
លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក។់ វគ័ អនដ់សី េឃយី ្រប៉
គ័ នេីណា ័ះ អនដ់សីកា ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ៥២ អូ ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
* ៧:៤៦ ៧:៤៦ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សារ៉ំាប់ គន េសា វគ័ យ៉ាកុប ពិន ែ្រព
នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ វគ័ យ៉ាកុប ។ † ៧:៥០
៧:៤៩-៥០សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦៦:១-២។
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ែអ៊ ចំ េម៉ាញឡាក់ វគ័ អនដ់សី អូ ទី ្របគ៉័ បាប អុះ។ អនែ់ឌ កា
ប៉ានេ់តា័ ទិ មួត បក់ រះ៉ ផា ចងឹ ទី បក់ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ េម៉ាញ ដូវ
ពឹះ។ កញិេអៀអាអនដ់សី ្របគ៉័ អូ ្រតង់កា បក់ េណាះ ទបឹ ប៉ាន់
េតា័ ែអ៊ េដល។ ៥៣ អន់ដសី អ្យក់ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បយ៊ ែអ៊
អន ់ហះកាអនដ់សី អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ»។
សារ ពូហរឹ អេំហា្ម ប៉ានេ់តា័សាេតផាន
៥៤ផះ ពូកាតាងំនេីណា ័ះ ពូ អកឺខាក ់ពូ រុាងំែគតសាណាញ់

កា ែអ។៊ ៥៥ហះកាសាេតផាន ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំ
ពុត េពៀក ែអ៊ កា ប៉ាញ់ចាក័ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង បប៉័ តាតារ កា្ល គ់
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័លូ បប៉័ យីស៊ូ អន់តាវ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ ៥៦ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «ៃហ េតាអាញ់បប៉័ ៃប៉្លងតាលុះ
ព្វងឹ លូ បប៉័ ប៉ាណូសអនត់ាវ ែគងសាម៉ាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺយី
ស៊ូ»។ ៥៧ ពូ កា ឡុង តុត ពុត លូ បុតឹ េតារ េកះេណាះតាឡូះឡា ំ
ប៉ាគ់សាេតផាន ទឌូិ។ ៥៨ ពូ អូសឡាច់ ែអ៊ ែគង ឡីង េមឿង េកះ
េណាះអ្យក់អេំហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័ែអ។៊ មួត បក់ េ្រចាម ែអ៊ េណាះ
រុសីអាវអនែ់ឌអន់ ប៉ាណូសតាតាម័ េម៉ាញ ដូវ ក្យាគ ់ែអ៊ េណាះ
សចិ សូល។ ៥៩ផះ ពូ ហរឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េណាះសាេតផានកាប
េឡាមផា «អឺ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសីហាប់ អ្យក់ ប៉ាង៉ា
ត័អាញ់ េណី»។ ៦០ េកះេណាះ ែអ៊ ជនតាកុល លូកាប ៃម៉ៗ ផា
«អឺ ពឹតាងំឡា ែជ រ៉ាប់ រ ៉ូសារយចអនែ់ឌអា»។ កាបនេីណា ័ះ
េកះៗ ែអ៊ កា េតា័ហង។

៨
១ សូល កា ែរវ ពុត េដល កាណុងសារ ប៉ាន់េតា័សាេតផាន

េណាះ។
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សារសូល ្របគ៉័បាបកា មួត េសឿយសី៊ូ
ដារ េ់ណាះ ពូ ្របគ៉័ អូដាគ់កាខាក់កា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ

ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។ អនែ់ឌ កាសាតាក់ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង
ប៉ាញ័ ទបឹ េខត យូដា លូ េខតសាម៉ារ ីដងឹ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
អូ សាតាក។់ ២ ទី មួត បក់ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់
ែឌឡា ំតប់ ប៉ា្រទូសាេតផាន លូ ញុា ំេសាក រុាបំសី កា ែអ៊ កាខា
ក។់ ៣កាប៉ាច់ សូល ែអ៊ ្របគ៉័ បាប េកងខាក់ កា ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត រប៉់ ហី រ ៉បុ ទុងឡាច់ មួត បក់ េសឿយសី៊ូ ទបឹ
កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន់ អ្យក់ ៃចគ ខុក។
សារភលីបី រះ៉សារយសី៊ូ ប៉ាគ់ េខតសាម៉ារ ី
៤ មួត េសឿ បក់សាតាក់ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង េណាះ អនែ់ឌ ចាក

ឡឹងចារ េម៉ាញឡាប៉ំាគ់ចារ េម៉ាញទបឹ រះ៉សារយសី៊ូ។៥ភលីបី
ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿងសាម៉ារ លូី រះ៉ កា ពូ ឡឹងសារយសី៊ូ េដល។
៦ ផះ កាឡំាងំ កាតាងំ សារ ភីលបី រះ៉ េណាះ លូ បប៉័ សារ អំរ៉ា
ញ អញឺឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉ ័អនែ់ឌ កា ែរវ ពុត ខំសាយុំាងំ ែអ៊ ខាក់
៧ខង ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអៀងឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូសទបឹ អង់ហ្យាងំ តុត
ពុត លូ ទី ប៉ាណូស កាជក ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េអៀង ដូវ េកតី
ដាគ់ េដល។ ៨ េណាះ ហង បះ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង
េណាះ េហាក រគ៉់កាខាក។់
៩ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ សុីម៉ូ ន ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង េមឿង

េណាះ។ ឡឹង ភីលបី េបីឡា ំប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊ េហៀន ្រគូ អំហ្ម
អ្លុ ្របគ៉័ អន់ កា មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ ពឹង េខតសាម៉ារ ីេណាះ ពូ ញម
កាខាក ់ទបឹ ែអ៊ អា្វ ត់ ផា ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូស ទី អំរ៉ាញ អញឺ េកង
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េដល។ ១០ប៉ាណូសទឌូិ ទបឹ មួត ប៉ាសុន ទបឹ មួត រ៉ាតសី ពូ ខំសា ំ
យុាងំ ែអ៊ ខាក ់ទបឹ ពូ កាបផា «ែអ៊ អាហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ទី
សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក»់។ ១១ ពូ ខំសាយុំាងំ ែអ៊ នេីអៀ ញន
កា ែអ៊ ទី ្របគ៉័សារអរ៉ំាញអញឺ លូ ្រគូ អហំ្ម មះ៉ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់កា ពូ
ញម លូ ប៉ាេន ែអ៊ ទុញសាណាំេកះ។ ១២ហះកាផះ ពូ េសឿសារ
ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ លូ សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ ភលីបី រះ៉ ែអ៊ កា បុាងំហុំ អនែ់ឌ ទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់
កាន។់ ១៣ សុីម៉ូ ន កា េសឿ េដល េណាះ ភីលបី កា បុាងំហុំ ែអ៊
េដល ែអ៊ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ភីលបី េលយី។ ផះ ែអ៊ បប៉័សារ អំ
រ៉ាញអញឺ លូសារ េកងខាក់ឡាក់ េកតី ទី ផះ េណាះ ែអ៊កាញម
ខាក។់
១៤ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អន់ែឌ

កាតាងំ េលៅ ផា មួត េខត សាម៉ារ ី េសឿ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ េអៀង ដូវ អនែ់ឌ កា េ្របុី េព្រតះុ លូ យូហានឡា ំប៉ាគ់ មួត
េណាះ។ ១៥ ប៉ាគ់ ទលឹ េខតសាម៉ារ េីកះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ កា មន៉់
េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ មួត េសឿ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ កាខាក់ ១៦ ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េបី ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អន់
ែឌ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា េបី អុះ អន់ែឌ ្រកាន័ កា ទី ពូ បុាងំហុំ
អនែ់ឌ អន់ េកះ ប៉ាសុន យសី៊ូ េដាច។ ១៧ េកះេណាះ េព្រតះុ លូ
យូហាន មន៉់ សាប៉ាគ់ ពឹង អន់ែឌ េណាះ អន់ែឌ កា ទី ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ហង។ ១៨ផះ សុមី៉ូ ន បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊កា ពូញនកាេព្រតះុ លូ យូហានបក់
រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ មន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង ពូ នេីណា ័ះ ែអ៊កាអ្យក់ េលៀន
អន់កាអនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះ លូកាបផា ១៩«អនដ់សី អន់សារ
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អរ៉ំាញ អញឺអាកាអាញ់ េណី េភឿ អន់អាញ់ មន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង
េពឿ ម៉ាគ់ បក់ េណាះ ចងឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់
េដល»។ ២០ហះកា េព្រតះុ េតលី ែអ៊ ផា «អន់ េលៀន អសីអា រ៉ា
យហ្៊យង េហ្យតី អនឌូ់ លូ អសី េទៅ ពិ ខងអសីសាមគ៉័កាអ្យក់
េលៀន ចងឹ អ្លុ តាច់សារអាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កាញនឹ
តាេដាះ។ ២១អសី អូ ទី ចាែនក កាណុង ង៉ារ អា អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ៃហ បប៉័ ពុត អសី អូ ដាគ់ អូ ្រតង់ អុះ។ ២២ហគ់ បុនិ
ែពង ពុត េពៀក អា្ល តសារ អូ ដាគ់ អសី អា ពិ េកះេណាះ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អ្លុ ៃផគ ែអ៊ អូ អ្យក់ យ៉ូ អសី ឡាក់ ទី ពុត បុចិ
្របគ៉័ អូ ដាគ់ ែនវ អា ២៣ខងអាញ់ បប៉័ ផា អសី ទី ពុតសាណីង
លូ ទួម កាណុងសារ អូ ដាគ់ េដល»។ ២៤ សុីម៉ូ ន េតលី ផា «បរ៉ ់
អសី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ កា អាញ់ េណី េភឿ ែជ
អន់ ទីសារ អូដាគ់ េកតី ពឹងអាញ់ឡាក់កា អសីផា េណាះ»។
២៥ប៉ាគ់អនែ់ឌ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ រះ៉ ឡឹងសារអន់

ែឌ ទី បប៉័ េកះៗ អន់ែឌ កា សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណា
វ ្គទបឹ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ រ្រសកុ អនេ់ទៀគៗ ទី េអៀង ្រសកុ
កាណុង េខតសាម៉ារ។ី

សារភលីបី រះ៉សារយសី៊ូ កា សុនសាត េអធយី៉ូ ពី
២៦ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ភីលបី ផា «ហគ់

ចាកឡា ំែគង ម៉ាត់ដារ ់្រទង ជរឹ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ា
គ់ េមឿងកាសាេណាះ ពិ»។ ្រទង េណាះឡាង៉ាន់ខាក។់ ២៧ ែអ៊
កាចាកឡារំ្រទង េណាះតាទចឹ។ ទី សុនសាតេអធយី៉ូ ពី េម៉ាញ
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ដូវ ចាក ្រទង េណាះ េដល ែអ៊ េណាះ ពូ កាេយ៉ា * ែអ៊ ្រប៉គ័
កាន រុាងំៃហ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ សាដាច់ អង់កាន់ ឡាក់សាដាច់
រុាងំៃហ ពឹង ប៉ាេថត េអធីយ៉ូ ពី។ ែអ៊ សតឹ ឡឹងសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ២៨ ែអ៊ ជះិ រ៉ាេត ័ះ
េសះ អន់េដរី អាន ផាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយ អន់េដរី។
២៩ផះ េណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ភីលបី ផា «ហគ់ឡា ំ
អន់ ក្យាម័ ប៉ាគ់ រ៉ាេត ័ះ េតា ពិ»។ ៣០ភលីបី កាតាយុបិ ពួយតាន័
រ៉ាេត ័ះ េណាះកាតាងំ ែអ៊ អានផាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េអសាយ។ ភី
លបីកាអបំញ៉់ផា «អសីហ្លង់ េដលបសារអសីអាន េណាះ ?»
៣១ ែអ៊ េតលី ផា «នចីម័ អាញ់ ចងឹ អ្លុ ហ្លង់ ខង អូ ទី េពឿ រះ៉ កា
អាញ់ឡក»់។ ែអ៊កា េជៀកភលីបីហាវជះិ រ៉ាេត ័ះ អនឌូ់ លូ ែអ។៊
៣២សារ ែអ៊ អាន េណាះឃឺ នេីអៀ៖
«ែអ៊ េណាះ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់ឡា ំជនឹ ពឹង តី ពូ

ឡាក់កា ពូ អ្យក់ េចៀម ចងឹឡា ំប៉ានេ់តា។័
ែអ៊ អូ កាកាប អុះ

ឡាក់កា គន េចៀម ៃអ្វ ្រគយឺហះ ងីុរ បក់កាត់សក់ ែអ។៊
៣៣ ពូ កាបសាេតាះ បង៉ឺាយ ែអ៊

លូ ពូ តាតសុ់និសារកា ែអ៊ អូ ្រតង់ អុះ។
អូ ទី េពឿ អ្លុ រះ៉សារ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ អុះ

ខង ពូ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េកះ»។†
* ៨:២៧ ៨:២៧ រុាងំវាង៉ េណាះ ពូ េឃយី កាេយ៉ា កាម៉ាក័ ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ្របគ៉័
កាន ពឹង ហី សាដាច។់ † ៨:៣៣ ៨:៣២-៣៣សារ អាឡាច់ ឡឹង េអសាយ
៥៣:៧-៨។
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៣៤ សុនសាត េអធីយ៉ូ ពី េណាះ អំបញ៉់ លូ ភីលបី ផា «អាញ់
បរ៉ ់អបំញ៉់ អសី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាប នេីអៀ ែអ៊ បុចិ រះ៉ ឡឹងសារ
េពឿ ? ែអ៊ បុចិ រះ៉ ឡឹង ឡាេកា ែអ៊ េទៅ ញ៉ា បុចិ រះ៉ ឡឹងសារ ពូ
អន់េទៀគណាវ ្គ ?» ៣៥ភីលបី កា អ្យក់សារ េណាះ េទៅ េភឿ រះ៉
សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អន់ កា ែអ។៊
៣៦-៣៧អនែ់ឌចាកឡាប៉ំាគ់ម៉ាត ់ប៉ាគ់ទលឹចារទី េទៀក សុ

នសាត េអធយី៉ូ ពី េណាះកាបផា «ៃហហះអា ទី េទៀក ទីសារ
ញ៉ា ចងឹ ្របគ៉័ អូ អន់ អសី បុាងំហុំ អាញ់ ប ?»‡ ៣៨ ែអ៊ កា េ្របុី ពូ
តាវ រ៉ាេត ័ះ ែអ៊ លូ ភីលបី កា ជរឹ ពឹង េទៀក េកះេណាះ ភីលបី
កា បុាងំហុំ ែអ៊ តាទចឹ ហង។ ៣៩ ប៉ាគ់ អន់ែឌ ហាវ ពឹង េគាក
េកះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អ្យក់ ឡាច់ ភីលបី ឡឹង
ចារ េណាះតាតងិ ប៉ាណូសកាេយ៉ា េណាះ អូ បប៉័ ភីលបីណា
វ ្គហង ែអ៊ កាចាកឡា ំណាវ ្គទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉។់ ៤០កាប៉ាច់
ភីលបី ប៉ាគ់ ែអ៊ ហ្លង់ ប៉ាណូស េកះ ែអ៊ បប៉័ ឡាេកា ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ា
គ់ េមឿងអាសូតឡគ។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ចាកណាវ ្គទបឹ រះ៉
សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ រប៉់ ្រសកុ េតះ េលយីទលឹ េមឿង េកសាេរៀ។

៩
សារសូលម៉ុត េសឿយសី៊ូ
១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ សូលឃតឹ ដងឹកាប អកឺ លូ បុចិ ប៉ានេ់តា័

មួត េសឿយសី៊ូ េលយី។ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
‡ ៨:៣៦-៣៧ ៨:៣៦-៣៧ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ភលីបី
រះ៉កា ែអ៊ផា «ផាអសី េសឿតាទចឹទិ ពុត េពៀក េកះ អាញ់បុាងំហុំ អសីទីហង»។ ែអ៊
េតលីផា «អាញ់ េសឿ េកះ កាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ»។
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២ បរ៉ ់ចាបាប់ ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង អន់េទៀគៗ មះ៉ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊កាណុង េមឿងដាមះ៉ អ្លុ ៃផគ បប៉័ មួត េសឿយសី៊ូ បក់
អន់ដា ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ យ ៉◌ះ័ កាម៉ាក័ េលី អង់កាន់ កាតាម
ែអ៊ ចងឹ រ ៉បុ កត់ ចគ់ អ្យក់សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។៣ផះ ែអ៊
ចាកឡា ំក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ េកះ ផាឌីកាទីតាតារ
កា្ល គ់ ឡឹង ៃប៉្លង ជុំ ែអ៊ ឡូត។ ៤ ែអ៊ កា បក៉់ េកះេណាះកាតាងំ ប៉ានឹ
រ កាប លូ ែអ៊ ផា «អឺ សូល ញ៉ា ្រតគ់ អសី ្របគ៉័ បាប អាញ ់?»
៥-៦ សូល េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា េពឿ អសី េណាះ ?» ប៉ានរឹ
េណាះកា េតលីផា «អាញ់សចិយសី៊ូ ឡាក់អសី ៃអ្វ ្របគ៉័បាប។
* ហគ់ អ្ូយវ ចាក ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េតា។ ប៉ាគ់ ចារ េណាះ
ចងឹ ទី ពូ រះ៉ កា អសី ្រតគ់ ្រប៉គ័ នីចម័ អន់ដា»។ ៧កាប៉ាច់ មួត
ចាកអនឌូ់ លូ សូលអនែ់ឌកាតាវ ៃអ្វ ្រគយឺ អូ អ្លុ ចងឹកាប នចីម័
អុះ អនែ់ឌកាតាងំ ដងឹ ប៉ានរឹ ហះកា អូ បប៉័ ទី េពឿ អុះ។ ៨ សូល
កាអ្ូយវ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ខំ រ៉ាល ម៉ាត់ នចីម័កាតាម កា ែអ៊ ៃហ អូ បប៉័
អុះ េណាះហងបះ ពូ ទុង តី ែអ៊ចាកម៉ុតកាណុង េមឿងដាមះ៉។
៩ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ដារ ែ់អ៊ ៃហកាណាគ័ញ៉ាកា អូបប៉័ អុះ លូ អូ ៃអត
េទៀក អូសាសាណាញ៉ា េដល។
១០កាណុង េមឿង ដាមះ៉ េណាះ ទី បក់ េសឿ យីស៊ូ េម៉ាញ ដូវ

សចិ ែអ៊ អាណាណះ។ យីស៊ូ តាបំាង ឡាេកា អន់ ែអ៊ បប៉័ លូ
េអី ែអ៊ ផា «អឺអាណាណះ»។ ែអ៊ េតលីផា «ញ៉ា ពឹតាងំឡា»។
* ៩:៥-៦ ៩:៥-៦ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ អសី ថាត់
ប៉ាសយ់ឡាញនេីអៀ េណាះអសីចងឹអគី ប៉ាណាបហង»។ ែអ៊ អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ លូញម
ខាក ់ែអ៊ អបំញ៉់ផា «អឺ ពឹ តាងំឡានចីម័ អសី បុចិ កាអាញ់ ្របគ៉ ័?» យសី៊ូ កា េតលី
ផា។
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១១យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់ ឡា ំប៉ាគ់ ្រទង ឡាក់ ពូ េអី ផា ្រទ
ង ្រតង់ េកះេណាះណាងំអបំញ៉់ ប៉ាណូស បក់សចិ សូល ឡឹង
េមឿង េតីសុះ ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង ហី យូដះ ផះ ៃអ្វ មន៉់ េអី អាញ។់
១២ ែអ៊ ទី អំេប៉ា បប៉័ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ អាណាណះ ម៉ុ ត មន៉់
សាប៉ាគ់ ពឹង ែអ៊ េភឿ អន់ ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារណាវ ្គ»។ ១៣អាណា
ណះ ែអ៊ េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់កាតាងំ ពូ េអៀង ដូវ រះ៉
ផា ប៉ាណូសអា ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េកងខាក់កា មួត េសឿ អសី ប៉ា
គ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា។ ១៤ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ អា ែអ៊ បរ៉ ់ចាបាប់
ឡឹង មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ េភឿសារ៉ំាប់ណាងំ រ ៉បុ មួត
បក់ មន៉់ េអី អសី»។ ១៥ហះកា យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ហគ់ ចាក
ឡា ំពិ ខងអាញ់ េរុសី អ្យក់ ប៉ាណូសអា េភឿ េ្របុី ែអ៊ឡា ំរះ៉ អន់
ពូ អនហ់ា្ន ល់ សចិ អាញ់កា សុនសាត អនេ់ទៀគ លូ កាសាដាច់
អនេ់ទៀគៗ ទបឹ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េដល។ ១៦អាញ់ចងឹ
្រប៉គ័ អន់ ែអ៊ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ ចងឹ ទី សារ ឡាបំាក េអៀង ញន
អាញ»់។
១៧ អាណាណះ កា ឡា ំ តា ទចឹ។ ប៉ា គ់ ទលឹ ហី េណាះ

េកះ ែអ៊ ម៉ុតសាប៉ាគ់ សូលលូកាបផា «អឺ មុី សូល យសី៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិនតាបំាងឡាេកាអន់ អសី បប៉័ ផះ អសីចាក រ្រទង
ែព ែអ៊ េ្របុី អាញ់ឡា ំប៉ាគ់ អា េភឿ អន់ ម៉ាត់ អសី ដាគ់ តាតារ
ៃហ បប៉័ណាវ ្គ លូ អន់ អសី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខា
ក់ម៉ុត ប៉ាណា ំពុត េពៀក អសី េដល»។ ១៨ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង េណាះ
ទី កាណាគ័ឡាក់ កា អង់ែគប កា ្រហុង ឡឹង ម៉ាត់ សូល ផាឌី
ម៉ាត់ សូល តាតារ ឡូត ៃហ បប៉័ណាវ ្គ។ ែអ៊ កា អ្ូយវ េកះេណាះ
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អាណាណះ បុាងំហុំ ែអ។៊ ១៩ េកះេណាះ ែអ៊ សាសាណាកា ទី
សាងំុណាវ ្គហង។

សារ សូល រះ៉សារយសី៊ូ ពឹង េមឿងដាមះ៉
សូល ៃអ្វ អនឌូ់ លូ មួត េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿងដា

មះ៉ េណាះ ទុញដារ។់ ២០សាគ់ ែអ៊ ដាគ់ េកះ េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុ ត
កាណុង េរ៉ាង អនេ់ទៀគៗ េភឿ រះ៉សារយសី៊ូ។ ែអ៊ ផាយសី៊ូ អា
ហងឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២១ ទិ មួត បក់ ផះ ៃអ្វ សាយុំា ំ
ង ែអ៊ រះ៉ េណាះ ពូញមខាក់ ទបឹ អបំញ៉់ លូ គួប េសាបផា «ញ៉ា អូ
្រតគ់ ែអ៊អាហងបឡាក់ថាឡំាយ មួត បក់ មន៉់ េអីយសី៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់
េមឿង េយរសូាឡឹម េតា ? ញនកាសារអាហងបះ ែអ៊ឡា ប៉ំាគ់
អា េភឿណាងំ រ ៉បុ អនែ់ឌ ជនឹ អន់ កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េដល»។ ២២យ ៉◌ះ័ នីចម័ កាតាម សូល ែហ៊ង ទី ពុត ខនឹ កាខា
ក ់ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង
េមឿងដាមះ៉ េណាះផាយសី៊ូ អាហងឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉
គ័សាដាច ់េណាះ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អូ អ្លុ េតលី អុះ។
២៣ ប៉ាគ់ ទុញ ដារ ់ឡឹង េណាះណាវ ្គ មួត សុនសាត អុី្រសា

ែអល៊ ពឹកសា គួប េសាប េភឿ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត សូល។ ២៤ហះ
កា សូល អ្លុ េដលសារ អន់ែឌ ឃតឹ េណាះ។ អន់ែឌ ៃអ្វ ក្យាគ់
ហះ អំប៉ារ ្រទកួ េមឿង ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់េភឿ ចងឹ ប៉ាន់េតា័
ែអ។៊ ២៥ហះកា ប៉ាគ់ កាមុាងំ មួត សះឹ ែអ៊ អ្យក់ ពុង េម៉ាញ េ្របុី
សូលម៉ុត ៃអ្វ េកះេណាះ ប៉ា្រហូ ជរឹ ឡឹង ្រទកួ ែគង ឡីង េមឿង។

សារ សូលឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
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២៦ េកះេណាះសូលឡាប៉ំាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់
េណាះ ែអ៊ ខំ បុចិ ម៉ុត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ មួត េសឿយសី៊ូ េដល ហះកា
ពូអ្ូយគកា ែអ៊ ទឌូិ ខង ពូ អូ េសឿផាែអ៊ េសឿយសី៊ូ អុះ។២៧ហះ
កាបាណាបះ អ្យក់ សូល ប៉ាណា ំែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ លូ រះ៉ កា ពូ ឡឹង សារ សូល បប៉័ យីស៊ូ ផះ ែអ៊ ចាក រ្រទង
ែព លូសារយសី៊ូ កាកាប លូ ែអ ៊លូ រះ៉សារ សូលខនឹ រះ៉សារ
យសី៊ូ ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ ែព េដល។ ២៨ សូលកា ៃអ្វ អនឌូ់
លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ ចាក សតឹ ចាកឡា ំកាណុង េមឿង
េយរសូាឡឹមទបឹ ទី ពុត ខនឹ រះ៉សារយសី៊ូ េដល។ ២៩ ែអ៊កាប ប៉ា
ែគក លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់កាប សុនសាត ្រកកិ ហះ
កា មួត េណាះប៉ាណា ំគួប បុចិ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊៣០ប៉ាគ់ មួត េសឿអ្លុ
ឡឹងសារអា េកះ អនែ់ឌឡា ំជនឹ ែអ៊ គតឹ េមឿង េកសាេរៀ េកះ
េណាះ អន់ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េតសុីះណាវ ្គ។
៣១ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសារសាណុកសាវាក៉ ្រគបឹ ចារ

កាណុង េខត យូដា េខត កាលេីឡ លូ េខតសាម៉ារ ីលូ អនែ់ឌ
េសឿ ែហង៊ខាក។់ អនែ់ឌ ទី ចលួំន ែហង៊ េអៀងញនកាអនែ់ឌ
ៃអ្វ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ តង័ អនែ់ឌ អន់ ទី ពុត ខនឹ។
សារ េព្រតះុតាគ់ អនដ់ាគ់ េអណាស
៣២កាប៉ាច់ េព្រតះុ ចាកឡា ំ្រគបឹ ចារ លូឡា ំចា្វ គ់ មួត េសឿ

យីស៊ូ ប៉ាគ់ េតះ លដីា។ ៣៣ហះ ចារ េណាះ ែអ៊ បប៉័ ប៉ាណូស
េម៉ាញ ដូវ សចិ េអណាស ែអ៊ អគី េតា័ ជុង តី លូ ៃតប េលយី
ទុញ តាងំហាមសាណាំេកះ។ ៣៤ េព្រតះុ រះ៉ កា កាម៉ាក័ េណាះ
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ផា «អឺ េអណាស យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ អសី េកះ ហគ់
អ្ូយវ ឡគ តាមួរ េពលអសីអា ពិ»។ េអណាសកាអ្ូយវ ឡូត។
៣៥កាឡំាងំ កាណុង េតះ លដីា ទេិណា ័ះ លូ កាឡំាងំ ្រសកុ ៃអ្វ រ
ចារសារ ៉នូ បប៉័ ែអ៊ ដាគ់ នេីណា ័ះ ពូ កា បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

សារ េតប៊ថីា រុសីសតឹណាវ ្គ
៣៦ ពឹង េមឿង យ៉ុបប៉ា ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវឡាក់ េសឿ យសី៊ូ

សចិ ែអ៊ េតប៊ថីា (ទី ណី ផា «រ៉ាមុាងំ») ែអ៊ ្របគ៉័ ដាគ់ លូ អន់ កា
ណាគ័ កា ពូ េអៀង។ ៣៧ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ែអ៊ អគី េកះេណាះ
េតា ័ពូ តាគ់ អង់ហុំ ប៉ា្រទូ ែអ៊ េកះៗ ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹង កាណុង
ែគង អបុំាងំ។ ៣៨ញនកា េតះលដីា ក្យាម័ េមឿងយ៉ុបប៉ា េណាះ
ហង ប៉ាគ់ មួត េសឿ កាតាងំ េលៅផា េព្រតះុ ៃអ្វ ពឹង េតះ លដីា
េណាះ អនែ់ឌកា េ្របុី គួប អនែ់ឌ េពៀរ ដូវឡា ំេឡាម េព្រតះុ ផា
«បរ៉ ់អសី ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ចារ ញនឹ ្រសស៊ៗ េណី»។ ៣៩ េព្រតះុ
កាឡា ំលូ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះ ឡូត។ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ េកះ ពូ
េជៀក ែអ៊ហាវ ៃអ្វ ពឹង កាណុង ែគង អបុំាងំ។ មួត អង់កាន់ អន់
េ្រតា័ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត ក្យាម័ ែអ៊ ទបឹ ញុា ំ េសាក លូ តាបំាង អាវ
សាប៉ំាក័ លូ អាវ ្រគនឹ ឡាក់ េតប៊ថីា ទី ជងិ អន់ ផះ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ
អន់ែឌ ែព។ ៤០ េព្រតះុ េ្របុី ពូ ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ទិឌូ ែអ៊ ជន តា
កុល មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ កាែលង ប៉ាគ់ ប៉ា្រទូ លូ កាប
ផា «អឺ េតប៊ីថា អ្ូយវ ពិ»។ អង់កាន់ េណាះ កា រ៉ាល ម៉ាត ់ផះ
ែអ៊ បប៉័ េព្រតះុ កា អ្ូយវ អង់ៃអ្វ ឡូត។ ៤១ េព្រតះុ ចកឹ តី ែអ៊ អន់
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អ្ូយវ អនត់ាវ េកះេណាះ េអី មួត េសឿយសី៊ូ លូ មួត អង់កាន់ អន់
េ្រតា័ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ អន់ អនែ់ឌ បប៉័ េតប៊ថីា រុសី សតឹ
េកះ។ ៤២ ប៉ាណូសកាណុង េមឿងយ៉ុបប៉ា េអៀង ដូវ អ្លុ ឡឹងសារ
អា លូ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿយសី៊ូ។ ៤៣ េព្រតះុកា ៃអ្វ ពឹង
េមឿងយ៉ុបប៉ា ទុញដារណ់ាវ ្គ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងហី សុមី៉ូ នឡាក់ ប៉ាណូ
ស រ៉ាវ រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំ†។

១០
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាងឡាេកាអន់កា កូេនេលៀសបប៉័
១ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ ទី សុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊

កូេនេលៀស ែអ៊ឡាក់ ៃមគ៉ តាហាន តាបល៉់តាហាន ែអ៊ ពូ េអី
ផា ្រកុំ តាហាន អុតីាល។ី ២ ែអ៊ លូ គនកាម៉ាញ់ ែអ៊ អនែ់ឌ អ្យលិ
កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ ឌុ អន់ កាណាគ័កា មួត ថុក
ញ៉ាក លូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់េដល។ ៣ ទី ដារ ់េម៉ាញ រុាងំ
វាង៉ មង ៃបង៉ កាង៉ាច បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េម៉ាញ ដូវ តាបំាង
ឡាេកា អន់ កា ែអ៊ បប៉័ឡាក់ៗ  បយ៊ េណាះ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ហី ែអ៊ លូ
េអី ែអ៊ ផា «អឺ កូេនេលៀស»។ ៤ ែអ៊ ប៉ាញ់ចាក័ ៃហ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
េណាះ ទបឹ អ្ូយគ កាខាក ់េកះេណាះកាបផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ទី
សារ ញ៉ា ?» បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េតលី ែអ៊ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ សា ំ
យុាងំ េកះ សារ អសី មន៉់ េឡាម ែព កាណាគ័ អសី អន់ កា ពូ
េណាះ កា ែអ៊ អូ ពឹល េដល។ ៥ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អសី េ្របុី ពូ
ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង យ៉ុបប៉ា កញិេអៀ ហង រះ៉ កា កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ
† ៩:៤៣ ៩:៤៣ ពូ រ៉ាវ រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ កបឺ ្របគ៉័ កាតបិ ្របគ៉័
កាតាប ្របគ៉័ ម៉ាែអវ៊។
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សចិ សុីម៉ូ ន ឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ េ្របុី ឡា ំប៉ាគ់ អា។ ៦ ែអ៊ ៃអ្វ
ពឹង ហី សុីម៉ូ ន ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ាវ រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំហី ែអ៊
េណាះ ហះ ហាងសាឡីគ សាឡាយ *»។ ៧ ប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ កាកាប លូ ែអ៊ ចាកឡាច់ រ៉ាវាច៉់ េកះ ែអ៊ េអី ទុច េពៀរ ដូវ
លូ តាហាន េម៉ាញ ដូវ កាណុងកាឡំាងំ មួត បក់ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ កា
ែអ ៊តាហាន េណាះឡាក់ ប៉ាណូស អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ េដល។ ៨ ែអ៊ រះ៉ ទិ សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ េណាះ
ហង េកះេណាះ េ្របុី អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ េមឿងយ៉ុបប៉ា។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ េព្រតះុ បប៉័ ៃសមអ្យា ំ
៩ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ អនែ់ឌចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿងយ៉ុបប៉ា

េកះ។ កាប៉ាច់ េព្រតះុឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ហ ីប៉ាគ់ដារ ់បង់៉ េកះ ែអ៊
កាហាវ ពឹង អនត់ល័ ហី † េភឿ មន៉។់ ១០ផះ េណាះ ែអ៊ ឡាយុតិ
បុចិ សាសាណាខាក ់ហះកា ផះ ពូ េ្រទៀមសាណាសាណឹត
អន់ កា ែអ៊ េណាះ ែអ៊ កា អូ ហ្លង់ ប៉ាណូសញនកា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំ
ខា្វ ង័។ ១១ េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ែអ៊ បប៉័ ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង
លូ បប៉័កាណាត់ តសីឡាក់កាកាណាត់ ពូ ្រតាក័ អបុំាងំ េ្រគ ពូ
កត់ កាន់ឌុង ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច ប៉ា្រហូ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ទលឹ ប៉ាគ់ េតះ។
១២ ពឹង កាណាត់ េណាះ ទី កាណាគ័ ជុង ប៉ា្វ ន់ ទី ៃសម លូ ទី កា
ណាគ័វាវ៉ារ៉ ្រគបឹ ែនវ។ ១៣ េកះេណាះ ែអ៊កាតាងំ ប៉ានរឹ រះ៉ផា «អឺ
េព្រតះុ ហគ់ ប៉ានេ់តា័កាណាគ័អា ពុះសា ពិ»។ ១៤ហះកា េព
្រតះុ េតលី ផា «អូ អុះ ពឹ តាងំឡា អាញ់ អូ េឃយីសាកាណាគ័
* ១០:៦ ១០:៦ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ កា អសី
ឡឹង ង៉ារឡាក់ អសី ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ េណាះ។ † ១០:៩ ១០:៩ហី សុនសាត
ពូ ទី អនត់ល័សាេមុ ីពូ េឃយីហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។
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ញ៉ាឡាក់ចាបាប់ អូ អន់សា លូកាណាគ័ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ»។
១៥ ប៉ានរឹ េណាះ រះ៉ កា ែអ៊ណាវ ្គផា «កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ទីតាគ់ អនដ់ាគ់ េកះ អសី អូ ្រតគ់ផាកាណាគ័ អូដា
គ់ អុះ»។ ១៦សារ េណាះ េកតី ពឹះ ទលឹ ៃបង៉ ទង េកះេណាះ អ្យ
ក់ហាវកាណាត់ េណាះ ពឹង ៃប៉្លងណាវ ្គ។
១៧ប៉ាណូស ៃបង៉ ដូវឡាក់ កូេនេលៀស េ្របុីឡា ំអនែ់ឌ អបំញ៉់

ណាងំហី សុមី៉ូ ន។ ផះ េណាះ េព្រតះុ ៃអ្វ ឃតឹ ឡឹងសារ ែអ៊ បប៉័
េណាះ ចងឹ េកតី នីចម ័ផាឌី អន់ែឌ ៃប៉ង ដូវ កា ពឹះ ទលឹ អន់
តាវហះ អប៉ំារ ហី ែអ។៊ ១៨អនែ់ឌ អបំញ៉់ តុត ពុតផា «វគ័ សុមី៉ូ ន
ឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងហីអា ប ?» ១៩ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ
ឃតឹ ឡឹងសារ ែអ៊ បប៉័ េណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊
ផា «ៃហ ទី ប៉ាណូស ៃបង៉ ដូវ ពឹះណាងំ អសី។ ២០ហគ់ ជរឹ ប៉ា
គ់ េតះ ចាក អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ពិ ែជ បុាងំ្រកូ ហង ខងអាញ់អា
ហង េ្របុី អន់ែឌ ពឹះ»។ ២១ េព្រតះុ កា ជរឹ ប៉ាគ់ អន់ែឌ លូ រះ៉ ផា
«អាញ់អាហងឡាក់ អនដ់សីណាងំ េណាះ អនដ់សី ពឹះ ប៉ាគ់
អា ទីសារ ញ៉ា ?» ២២អនែ់ឌ េតលីផា «វគ័ កូេនេលៀសឡាក់ ៃម៉
គ តាហាន េ្របុី ញនឹ ពឹះ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ លូ អ្យលិ
កូត័ អ្ូយគកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
ប៉ាេន ែអ៊ ្រគបឹ ដូវ។ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ រះ៉ កា វគ័ កូេនេលៀ
ស េ្របុី ឡា ំរះ៉ កា អសី េ្របុី ឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ៊ េភឿសាយុំាងំ អសី
រះ៉ សារ»។ ២៣ េព្រតះុ េជៀក អនែ់ឌ ម៉ុ ត កាណុង ហី អន់ អនែ់ឌ
ដំ ហះ េណាះ េម៉ាញ មុាងំ។

សារ េព្រតះុឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ហី កូេនេលៀស
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ប៉ាគ់ តាយ៉ាង័ េព្រតះុ ឡា ំ ពួយ អន់ែឌ ទបឹ ទី មួត េសឿ ៃអ្វ
កាណុង េមឿង យ៉ុបប៉ា េណាះ បក់ អន់ដា ឡា ំ អន់ ឌូ េដល។
២៤ ប៉ាគ់ ដារ ់យ៉ាង័ េតាណាវ ្គអនែ់ឌ កា ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េកសា
េរៀ។ កាប៉ាច់ វគ័ កូេនេលៀស ែអ៊ េជៀក អុះ មុី គួប ចាង័ ឡា ំប៉ា
គ់ ហី ែអ ៊ៃអ្វ ក្យាគ់សាណាងអនែ់ឌ។ ២៥ផះ េព្រតះុ ទលឹ វគ័
កូេនេលៀសកាឡា ំហាប់ ែអ៊ លូ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង ែអ។៊
២៦ហះកា េព្រតះុ េប៉ាក ែអ៊ េ្របុី អ្ូយវ លូកាបផា «អាញ់កា ប៉ាណូ
ស នះិេទៅ េដល»។ ២៧ េព្រតះុ ចាក ម៉ុ ត ពឹង ហី ទបឹ រះ៉ សារ
លូ វគ័ កូេនេលៀស អន់េដរី េកះេណាះ ែអ៊ បប៉័ ប៉ាណូស េអៀង
ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ ២៨ ែអ៊ កាកាប លូ ពូ ផា «អន់ដសី អ្លុ
េកះ ចាបាប់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ អន់ ញនឹ រុាពំង លូ សុន
សាត អន់េទៀគ លូ អូ អន់ ម៉ុ ត កាណុង ហី ពូ អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័
រះ៉ កាអាញ់ផា អូ អន់ ឃតឹ ផា ប៉ាណូស បក់ ចំ អូ ដាគ់ េណាះ
អុះ។ ២៩ េណាះហង បះ ផះ អាញ់ បប៉័ អនដ់សីឡា ំរះ៉ កាអាញ់
ែព អាញ់ឡា ំឡូត អូ ប៉ាែគក អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់អបំញ៉់
អនដ់សី អនដ់សី េ្របុី អាញ់ឡា ំប៉ាគ់អា ទីសារ ញ៉ា ?»។
៣០ វគ័ កូេនេលៀស រះ៉ ផា «រុាងំវាង៉ ៃប៉ង ប៉ា្វ ន់ ដារ ់ ែព ផះ

អាញ់ ៃអ្វ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ កាណុងហីអាញ ់ផះ រុាងំវាង៉ មង ៃបង៉
កាង៉ាច ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខាអាវតាតារកា្ល គ់
អនត់ាវ ហះ ងីុរ អាញ់ លូ រះ៉ ផា ៣១ "អឺ កូេនេលៀស ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័សាយុំាងំ េកះសារ អសី មន៉់ េឡាម ែព កាណាគ័ អសី
អន់ កា ពូ េណាះ កា ែអ៊ អូ ពឹល េដល។ ៣២ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់
អសី េ្របុី ពូឡា ំប៉ាគ់ េមឿងយ៉ុបប៉ា រះ៉កា សុមី៉ូ នឡាក់ ពូ អន់សចិ
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ផា េព្រតះុ េ្របុី ឡា ំប៉ាគ់ អា កញិេអៀ ហង។ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ហី សុី
ម៉ូ នឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ាវ រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំហី ែអ៊ េណាះហះ
ហាងសាឡីគសាឡាយ"។ ៣៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ កា េ្របុី ពូ
ឡា ំរះ៉ កា អសី ឡូត ដាគ់ េកះ អសី ពឹះ អា។ កញិេអៀអាញនឹ
ទឌូិ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាគ់សាយុំាងំ ទិសារឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ពឹង អសី»។
៣៤ េណាះ េព្រតះុកាបផា «កញិេអៀអាអាញ់ហ្លង់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័

បក៊កាតយ័ បុចិ កា ប៉ាណូស ទឌូិ អូ េរុសី ម៉ាត់ អុះ។ ៣៥ ្រគបឹ សុ
នសាត ចំកាតាម អ្យក់កា េពឿ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ លូ ្របគ៉័ ដាគ់ ឃឺ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ហង។ ៣៦អនដ់សី កា អ្លុ
េកះ េដល ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ានរឹ ែអ៊ ពឹង សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ លូសារសាណុកសាវាក៉ ញនយសី៊ូ
្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡាប៉ាណូសទឌូិ។៣៧អនដ់សីកាអ្លុ េកះ េដល
ឡឹងសារឡាក់ ទី េកតី ប៉ាញ័ ទបឹចារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ
ឡាក់សារ ទី េកតី ឡឹង េខតកាលេីឡ អនត់គី ឡឹង វគ័ យូហាន
ទី រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្រតគ់ បុាងំហុំ ពូ េណាះ ែព។ ៣៨ឃឺ ឡឹងសារ
យសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី េ្របុី ្រប៉
គ័សាដាច់ ទបឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដាគ់ កាខាក់ លូសារ អំ
រ៉ាញ អញឺ កា ែអ។៊ អន់ដសី កា អ្លុ េដល យីស៊ូ ចាក ឡឹង ចារ
េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ ចារ េម៉ាញ ទបឹ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ លូ តាគ់ អនដ់ាគ់
ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ ទិឌូ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ ែអ។៊ ៣៩ញនឹ អាឡាក់ ផាញ៉ាន ទី បប៉័ ង៉ារ យសី៊ូ ្របគ៉័ ទិ
េណា ័ះ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូ ចារ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
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អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ ពូ ប៉ាណា ំគួប ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ អនទ់ល ពឹងអ៊្លង
‡។ ៤០ហះកា ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់ទី ៃបង៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់
រុសី សតឹ ែអ៊ លូ អន់ ែអ៊ តាបំាងឡាេកា អន់ ពូ បប៉។័ ៤១ អូ ្រតគ់
អន់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ បប៉័ អុះ ឃឺ អន់ ដងឹ កា មួត បក់ ចងឹ ្របគ៉័
ផាញ៉ានឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី េរ ុសី អន់្រទលួ ឃឺញនឹ អា
ហងឡាក់ ទីសាសាណាទី ៃអត អនឌូ់ លូ ែអ ៊ៃឡង ឡឹង ែអ៊ រ ុ ី
សសតឹ ែព។ ៤២យសី៊ូ េ្របុីញនឹ រះ៉កា មួត ប៉ាសុន លូ េ្របុីញនឹ
្របគ៉័ ផាញ៉ាន រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ែអ៊ តាតសុ់និសារកា
ប៉ាណូស រុសី លូ ប៉ាណូស េតា័ ទឌូិ។ ៤៣ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ
ស៊ុត កា រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ផា ទិ បក់ េសឿ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អូ អ្យក់
យ៉ូ សារយច អនែ់ឌញនកា ែអ»៊។
៤៤ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ កាកាប ផាឌី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កា

ខាក់ ជរឹ ម៉ុ ត ពឹងកាឡំាងំ បក់ ៃអ្វសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទិ
ឌូ ឡូត។ ៤៥ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ េសឿ យសី៊ូ ឡាក់
ឡា ំអន់ឌូ លូ េព្រតះុ េណាះ អន់ែឌ ញម ខាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ដាគ់កាខាក់ ជរឹ ពឹង សុនសាតអន់
េទៀគ េដល ៤៦ខងអនែ់ឌកាតាងំ មួត េណាះកាបតាងឡឹង ពូ §
លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៤៧ េណាះ េព្រតះុ រះ៉ កា សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ េណាះផា «អូ ទី េពឿ ចងឹ ទបឹ អូ អន់ ពិន បុាងំ
ហុំ អនែ់ឌ ពឹង េទៀក អុះ ខង អនែ់ឌ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដា
គ់កាខាក់ឡាក់កា ពិន េដល»។ ៤៨ េព្រតះុកា េ្របុី ពូ បុាងំហុំ មួត
‡ ១០:៣៩ ១០:៣៩ អនទ់ល ពឹង អ៊្លង បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា) ២១:២២។ § ១០:៤៦ ១០:៤៦ កាប តាង ឡឹង ពូ ទី ណី
េពៀរ េម៉ាញផា «កាប សុនសាតអនេ់ទៀគៗឡាក់ អូ អ្លុ កាប អន្់រទលួ» េម៉ាញណាវ ្គ
ផា «កាប គុន បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់កាបឡាក់កា ប៉ាណូស»។
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េណាះអន់ េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។ េកះេណាះអនែ់ឌ េជៀក េព
្រតះុ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អន់ ទី េពៀរ ៃបង៉ ដារ ់ណាវ ្គ។

១១
សារ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹងសារ សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ េសឿយី

ស៊ូ
១ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ លូ មួត េសឿឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េខត យូដា

អន់ ែឌ កាតាងំ េលៅ ផា សុនសាត អន់ េទៀគ កា េសឿ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េដល។ ២ ប៉ាគ់ េព ្រតះុ សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម ណាវ ្គ សុនសាត អុី ្រសាែអល៊ ឡាក់ ផា ្រតគ់
កាសតិអង់ការ អនែ់ឌឡាកំាបកាេព្រតះុផា៣«ញ៉ា ្រតគ់អសី
ម៉ុត កាណុងហី សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ អូ កាសតិ អង់ការ ទបឹ
សាសាណាអន់ឌូ លូ ពូ េដល»។ ៤ េព្រតះុ កា រះ៉ សារ អន់ កា
អនែ់ឌសាយុំាងំ ឡឹង គុល ទលឹ ឡុចផា ៥ «ផះអាញ់ ៃអ្វ មន៉់ ប៉ា
គ់ េមឿង យ៉ុបប៉ា ែព អាញ់ អូ ហ្លង់ ប៉ាណូស េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័
តាបំាង អន់ អាញ់ បប៉័ កាណាគ័ តសី ឡាក់ កា កាណាត់ ពូ ្រតា
ក័ អំបុាងំ េ្រគ ពូ កត់ កាន់ឌុង ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច ប៉ា្រហូ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង
ទលឹ ប៉ាគ់ អាញ។់ ៦ ប៉ាគ់ អាញ់ ៃហកាខាក ់អាញ់ បប៉័ កាណា
គ័ ជុង ប៉ា្វ ន ់កាណាគ័ ្រពី ៃសម លូ កាណាគ័ វាវ៉ារ៉។ ៧ េកះ
េណាះអាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ រះ៉ ផា "អឺ េព្រតះុ ហគ់ អ្យក់ ប៉ានេ់តា័
កាណាគ័អា ពុះសាពិ"។ ៨ហះកាអាញ់េតលីផា "អូ អុះ ពឹតាងំ
ឡា ខងអាញ់ អូ េឃយីសាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ចាបាប់ អូ អន់
សា លូ កាណាគ័ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ"។ ៩ហះកា ប៉ានឹរ េណាះ
េតលី ឡឹង ៃប៉្លង េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា "កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
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បក៊កាតយ័ ទី តាគ់ អនដ់ាគ់ េកះ អសី អូ ្រតគ់ផា អូ ដាគ់ អុះ"។
១០សារ េណាះ េកតី ពឹះ ទលឹ ៃបង៉ ទង េកះេណាះអ្យក់ហាវកា
ណាត់ េណាះទិ ពឹង ៃប៉្លងណាវ ្គ។ ១១ផះ េណាះផាឌី ទី មួតកាម៉ា
ក័ ៃបង៉ ដូវ ពឹះ ឡឹង េមឿង េកសាេរៀឡា ំណាងំអាញ ់អនែ់ឌកា
ពឹះ ទលឹហះ អប៉ំារ ហី ញនឹ ៃអ្វ េណាះ ឡូត។ ១២ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ េ្របុីឡា ំអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អូ អន់ េរ ុសី ម៉ាត់ អុះ
*។ ទី អុះ មុី េ្រតា ដូវ អាឡា ំអន់ឌូ លូ អាញ់ េដល ញនឹ ម៉ុ ត
ពឹងហី វគ័ េណាះ។ ១៣ ែអ៊ កា រះ៉ កាញនឹ ឡឹងសារ ែអ៊ បប៉័ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុ ត កាណុងហី ែអ៊ លូ រះ៉ ផា "ហគ់ អសី េ្របុី ពូ
ឡា ំប៉ាគ់ េមឿងយ៉ុបប៉ា រះ៉ កា សុមី៉ូ នឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផា េព្រតះុ
េ្របុីឡា ំប៉ាគ់អា។ ១៤ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាគ់ អសី លូ ខាប់
ខួ ហី ្រកាន អសី ទឌូិ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនដ់សី"។ ១៥ផះ អាញ់
កាកាប ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ជរឹ ម៉ុ ត ពឹង អនែ់ឌ
ឡាក់ កា ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង ពិន ែព េដល។ ១៦ផះ េណាះអាញ់កាកា
ចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ទី រះ៉ ផា "វគ័ យូហាន
បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក ហះកាអាញ់ចងឹ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ឡគ"។ ១៧ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា អនែ់ឌឡាក់កា ែអ៊ អន់ កា ពិន េដល
ផះ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អាញ់អា ប៉ាណូស នី
ចម័ បះ ខនឹ ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ?»។
១៨ ផះ អន់ ែឌ កាតាងំ សារ េណាះ េកះ អន់ ែឌ ដាគ់ ពុត

ហង អនែ់ឌកាប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូកាបផា «យ ៉◌ះ័ សុន
* ១១:១២ ១១:១២ អូ អន់ េរ ុសី ម៉ាត់ អុះហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ្រចាគ់ផា
អូ អន់ បុាងំ្រកូ បុាងំ្រកាន់ អុះ ។
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សាតអនេ់ទៀគកា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េភឿ អន់
ទីអាញុ រុសី េដល»។
សារ មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង អនទ់យី៉ូក
១៩កាប៉ាច់ មួត បក់សាតាក់ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ញន កា ពូ ្រប៉

គ័ អូ ដាគ់ កា អន់ែឌ ផះ រុាងំវាង៉ ពូ ប៉ាន់េតា័សាេតផាន អន់
ែឌ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េខត េភនះិ បក់ អន់ដា ទលឹ ប៉ាគ់ តាកា្វ ល់ គី
្រប៉ះុ បក់អនដ់ាណាវ ្គទលឹ ប៉ាគ់ េមឿងអនទ់យី៉ូក។ អនែ់ឌ អូ ទី
រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា សុនសាតអនេ់ទៀគ អុះ រះ៉ ដងឹ កា សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ េណាះហង។ ២០ហះកាទីកាឡំាងំ អនែ់ឌ បក់ ឡឹង
តាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ លូ ឡឹង េមឿង គែីរនឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូ
ក េកះេណាះរះ៉សារដាគ់ឡឹងយសី៊ូ កាសុនសាត្រកកិ េដល។
២១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាតង័អនែ់ឌ លូ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿ
លូ បុនិែពង ពុត េពៀកណាងំប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២២សារអាកា
តាងំទលឹ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម អន់
ែឌ កា េ្របុី បាណាបះ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អន់ទីយ៉ូ ក។ ២៣ ប៉ាគ់ ែអ៊
ទលឹ េកះ ែអ៊ បប៉័ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់កា ពូនេីណា ័ះ ែអ៊ េហាក
ខាក ់ែអ៊ កា អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ពូ អន់ ្របគ៉័ ពួយ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ទិ ពុត ទិ េពៀក េលយី ២៤ ខង ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់
្រតង់ ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ប៉ាណាពុំត េពៀក
ែអ ៊លូ ែអ៊ េសឿ ខាក់ េដល។ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ
ណាវ ្គម៉ុ ត េសឿ យីស៊ូ េដល។ ២៥ េកះេណាះណាវ ្គបាណាបះ
ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េតសុីះ េភឿណាងំ សូល។ ២៦ ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័ សូល
េកះ ែអ៊ េជៀកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូក។ អនែ់ឌ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
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្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង េណាះ េម៉ាញសាណាំទបឹ បុាងំ
េហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា កាឡំាងំ េអៀង េដល។ ពឹង េមឿង អនទ់ី
យ៉ូ ក េណាះ ហងសាគ់ ប៉ាន់ដា ពូ អន់ សចិ មួត េសឿ យីស៊ូ ផា
មួត ្រគសិាេទៀន។
២៧ រុា ំង វាង៉ េណាះ ទី មួត រ៉ា គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ឡឹង េមឿង

េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូក។ ២៨កាណុង មួត រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញសចិ អាកាបុះ ែអ៊ អ្ូយវ អនត់ាវ
រះ៉ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ផា ៃអ្វ បាែបត៊ណា
វ ្គចងឹ េកតីឡាយុតិ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ។ ឡាយុតិ េណាះកា
េកតី តាទចឹ ផះ រុាងំវាង៉សាដាច់ ក្លូ េឌៀ។ ២៩ មួត េសឿកា ែរវ ពុត
ប៉ាេហ្យ ីេលៀន េភឿតង័ មួត េសឿបក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត យូដាតាមអន់
ែឌ ទី ឡាេកា េពឿ ឡាេកា ែអ។៊ ៣០អន់ែឌ កា ប៉ាតុំ េលៀន េកះ
េណាះ ប៉ាេហ្យ ីពឹងបាណាបះ លូ សូលអ្យក់ឡា ំអន់កា មួត ្រកា
គ់តាងំកង់។

១២
សារ ពូ ប៉ានេ់តា័យ៉ាកុប លូ រ ៉បុ េព្រតះុ
១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះសាដាច់ េហរត * ្របគ៉័ អូដាគ់កាកាឡំាងំ

្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ អនដ់ា។ ២ ែអ៊ េ្របុី ពូ ប៉ានេ់តា័ យ៉ាកុប
ឡាក់ មុី យូហាន លូ ដាវ។ ៣សារ េណាះ ែអ៊ បប៉័ ផា ្រតគ់ ពុត
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែអ៊ កា េ្របុី ពូ ឡា ំរ ៉បុ េព្រតះុ ឡគ ផះ
េណាះ ្រតគ់ ផះ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុន ណំុ បុាងំឡាតាងំ។ ៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ រ ៉បុ េព
* ១២:១ ១២:១សាដាច់ េហរតអាឃឺ េសា េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ ផះ
យសី៊ូ េកតី ែព។
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្រតះុ ទី េកះ ែអ៊ កា ៃចគ កាណុង ខុក។ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី តា
ហានប៉ា្វ ន់ ្រកុំ ៃអ្វ ញ៉ាម កាណុង េម៉ាញ ្រកុំ ប៉ា្វ ន់ ដូវ។ ែអ៊ឃតឹ
ចងឹ អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារ េព្រតះុ ហះ ម៉ាត់ មួត ប៉ាសុន ប៉ាគ់ រ៉ា
វាច៉់ ដារ ់ប៊ុ ន ្រទងួ េទៀ។ ៥ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ ្រគន េព្រតះុ កាណុង
ខុក កាប៉ាច់ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ប៉ាណាគួំបមន៉់ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទិ េពៀកសារ៉ំាប់កា ែអ។៊
៦ មុាងំ អន្់រទលួ ឡឹងសាដាច់ េហរត ចងឹ តាតសុ់និសារ េព

្រតះុ មុាងំ េណាះ េព្រតះុ ៃតប ពឹង អនត់គិ័ មួត តាហាន េពៀរ ដូវ
ទបឹ ទី ្រចា្វ ល់ េពៀរកាែស៊កត់ ជុងតី ែអ ៊ទបឹទី មួតតាហានញ៉ាម
អំប៉ារ ខុក េដល។ ៧ផាឌី ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ ទលឹ លូ
ទី តាតារ កាណុង ខុក។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េរ៉ា េព្រតះុ កាេ្រកះ ែអ៊ ហះ
សាែនងលូ រះ៉ផា «ហគ់អ្ូយវ ្រប៉ាល»់។ ្រចា្វ ល់ េណាះកាតាប៉្លុ ច
ឡឹង តី ែអ៊ ឡូត។ ៨បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ផា «ៃចគ ម៉ា
ែអវ៊ ជះិ កបឺ ពិ»។ ែអ៊ កា ្របគ៉័ ពួយ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ណាវ ្គផា
«េពៀតអាវ ្រគនឹ ចុ ចាក ពួយអាញ»់។ ៩ េព្រតះុ កាចាកឡាច់
ឡឹង ខុក ពួយ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
្រប៉គ័ េណាះ ឡាក់ សារ តាទចឹ អុះ ែអ៊ សាម៉គ័ កា ែអ៊ អំេប៉ា។
១០បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ េព្រតះុ ចាក រ៉ាវាច៉់ ឡឹងចារ ញ៉ាម ទី េម៉ាញ លូ
ចារញ៉ាមទី េពៀរឡាទំលឹ ប៉ាគ់អប៉ំារ ប៉ាសយ់ ែគង ្រទងឡាប៉ំាគ់
េមឿង អប៉ំារ េណាះកាតាេបកី ែអ៊ េទៅហះ ម៉ាត់ អនែ់ឌ។ អន់
ែឌ កាចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រទង េម៉ាញណាវ ្គ បាែបត៊ ឡឹង េណាះផា
ឌី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហ្៊យងតាតងិ ឡឹង េព្រតះុ ហង។ ១១ េព្រតះុ
កាហ្លង់ ប៉ាណូស លូកាបផា «កញិេអៀ អាញ់ អ្លុ េកះ សារអា
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ឃឺសារ តាទចឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ ពឹះ េតាះ េឡីយ
អាញ់អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តីសាដាច់ េហរត លូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ឃតឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កាអាញ»់។
១២ ប៉ាគ់ ែអ៊ ហ្លង់ ឡឹងសារ េណាះ េកះ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ហី ម៉ារ ី

េមគី យូហានឡាក់ ពូ េអីផា ម៉ាកុះ ឡាក់ចារ មួតកាឡំាងំ េអៀង
ផះ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័។ ១៣ផះ ែអ៊ កាខគ់ អប៉ំារ ទី ទុច
អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវសចិ រ ៉ដូា ែអ៊ឡា ំអបំញ៉។់ ១៤អង់កាន់ េណាះ
អន់ហា្ន ល់ កា ប៉ានឹរ េព្រតះុ។ ញនកា ែអ៊ េហាក តាឡាម ័ែអ៊
អូ េបកី អំប៉ារ អុះ ែអ៊ ប៉ាន់តានឡា ំរះ៉ លូ កាឡំាងំ ផា «េព្រតះុ
ទលឹ ប៉ាគ់ អា េកះ ែអ៊ ៃអ្វ អន់តាវ ហះ អំប៉ារ»។ ១៥ហះកា ពូ
កាបកា អង់កាន់ េណាះផា «អសី អា អន្់រទយុ េកះ»។ ែអ៊ កា
ប៉ាែគក លូ ពូ ផា «អូ អុះ ែអ៊ តាទចឹ េកះ»។ ពូ កាបណាវ ្គផា
«បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ែអ៊ ត ័ះ»។ ១៦ េព្រតះុ ៃអ្វ កាខគ់ អំប៉ារ
ហះ េណាះហង អនែ់ឌកាឡា ំេបកី អប៉ំារកា ែអ ៊ប៉ាគ់ បប៉័ ែអ៊
ពូ ញម ខាក។់ ១៧ េព្រតះុ ្រប៉គ័ សាញ៉ា អន់ ពូ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់េកះ
េណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ ែអ៊ អន់ចាក រ៉ាវាច៉់
ឡឹង ខុក។ ែអ៊ កាប ផា «ហគ់ អ្យក់សារ អាឡា ំរះ៉ កា យ៉ាកុប
† លូ អុះ មុី អនេ់ទៀគ អន់ អ្លុ េដល»។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡាច់
ឡឹងចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគណាវ ្គ។
១៨ ប៉ាគ់ តារ កាលំឺ មួត តាហាន រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ វុនឹវាយ៉ ខា

ក ់ខង េព្រតះុ ហ្៊យង តាតងិ អូ អ្លុ កា ឡា ំ ប៉ាគ់ ច។ំ ១៩ េណាះ
សាដាច់ េហរត កា េ្របុី ពូ ចាកណាងំ េព្រតះុ ហះកា អូ បប៉័
† ១២:១៧ ១២:១៧យ៉ាកុបអាឃឺ អុះយសី៊ូ ែអ៊ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា មួត េសឿយសី៊ូ
េដល អូ ្រតគ់ យ៉ាកុបឡាក់សះឹ យសី៊ូ កាណុងសះឹ ១២ ដូវ េណាះ។
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អុះ។ ែអ៊ កា អំបញ៉់ មួត ញ៉ាម េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់ ឡា ំ
ប៉ាន់េតា័ អា្ល ត មួត ញ៉ាម េណាះ។ េកះេណាះ សាដាច់ េហរត
ចាកឡាច់ ឡឹង េខត យូដាឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ។

សារសាដាច់ េហរត េតា័
២០ផះ រុាងំវាង៉ េណាះសាដាច់ េហរតអកឺខាក់កា មួត ប៉ាសុន

េមឿង ទរី ៉ះូ លូ មួត ប៉ាសុន េមឿង សុដូីន ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ែរវ
ពុតឡា ំរះ៉កះ ប៉ាគ់សាដាច។់ អនែ់ឌកាឡា ំកាកាប លូ បក់ ្រប៉
គ័ ង៉ារ រុាងំៃហ ហីសាដាច់ហ ិសចិ ែអ៊ បា្ល សាតុះ។ ប៉ាគ់ អន់
ែឌ េឡាម ែអ៊ េកះៗ អនែ់ឌកាប េឡាម លូសាដាច់ឡគបរ៉ អ់ន់
្រតគ់ លូ គួប េសាប ខង អន់ែឌ តងកានសាណាឡឹង ប៉ាេថត
សាដាច់ េហរត។ ២១ប៉ាគ់ ទលឹដារ ក់ាឡំត់ េកះ សាដាច់ េហរត
កាសប៊ េពៀត េខាអាវសាដាច ់ែអ៊ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ េកះ
េណាះ កាប លូ មួត ប៉ាសុន។ ២២ ប៉ាគ់ ប៉ាសុន កាតាងំ ែអ៊ កាប
នីេណា ័ះ ពូ កាប ៃម៉ៗ ផា «បក់ កាប អាឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ហង អូ ្រត
គ់ ប៉ាណូស េដាច អុះ»។ ២៣ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង េណាះផាឌី ទី បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡា ំតាគ់ អង់អីគសាដាច់ េហរត អន់ ែអ៊ េតា័
កា ្រហាយសា ខង ែអ៊ អូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
២៤ កាប៉ាច់ ប៉ានឹ រ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កាតាងំ េលៅ ែហ៊ង

េអៀង ពូ កា ម៉ុត េសឿ ែហង៊ េអៀង េដល។
២៥កាប៉ាច់ បាណាបះ លូ សូល ប៉ាគ់ អន់ែឌ ជនឹ េលៀន េកះ

ៗ កា សតឹ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គ អ្យក់ សតឹ ទបឹ យូ
ហានឡាក់ ពូ េអី ផា ម៉ាកុះ សតឹ អនឌូ់ េដល។
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១៣
សារ ពូ េ្របុីបាណាបះ លូ សូលចាកឡា ំរះ៉សារយសី៊ូ
១កាណុងកាឡំាងំ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង អនទ់ី

យ៉ូ ក ទី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន សារ
ប ៉្រ◌ះ័។ ទី ឡាក់ កា បាណាបះ សុី េមៀន ឡាក់ ពូ េអី ផា នី
េគរី លូេគៀស ឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង គីែរន សូល លូ ម៉ាណា
េអនឡាក់ ្របគ៉័ អុះសាដាច់ េហរត *។ ២ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វសាបំ ៉◌ះ័
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទបឹ អូ សាសាណាញ៉ា ផាឌី កាតាងំ
ប៉ានរឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ រះ៉ ផា «ហគ់ អ្យក់ឡាច់
បាណាបះ លូ សូល អន់ ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ ខង អាញ់ អ្យក់ អន់
ែឌ េភឿ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា អាញ»់។ ៣ េកះ អន់ែឌ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េកះ
ៗ អន់ែឌ កា មន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង បាណាបះ លូ សូល េកះេណាះ
េ្របុី អនែ់ឌ េពៀរ ដូវឡាច់ចាក។
សារបាណាបះ លូ សូលឡា ំប៉ាគ់តាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ
៤ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាឡាច់ចាក ពួយឡាក់កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា

លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ េ្របុី អន់ែឌ េណាះ ហង។ អន់ែឌ ឡា ំ
ប៉ាគ់ េមឿង េសេលេីសៀ េកះេណាះឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ ជរឹ
ជះិ កាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់ តាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ។ ៥ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿងសាឡា
មនី េកះ អន់ែឌ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កាណុង េរ៉ាង សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ ទបឹ ទី យូហាន តង័ អនែ់ឌ េដល។ ៦ផះ អន់
ែឌចាក ពឹងតាកា្វ ល់ េណាះ េលយីទលឹ េមឿង ប៉ាផូះ អនែ់ឌបប៉័
* ១៣:១ ១៣:១សាដាច់ េហរតអាឃឺ គន េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ ផះ
យសី៊ូ េកតី ែព ឃឺ ពឹ េហរត បក់ េតា័កា ្រហាយសាែព េដល។
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្រគូ អហំ្ម េម៉ាញ ដូវ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊សចិ ែអ៊បារេយស៊ូ ែអ៊
តាគ់ អំ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៧ ្រគូ អំហ្ម េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ លូ ៃមគ៉ រុា ំ
ងៃហ េខត សចិ េសុីេគៀស ប៉ូ ឡុះ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូសហ្យាងំសា
ឡាច។់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំេជៀក បាណា
បះ លូ សូល ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊ខង ែអ៊ បុចិសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ។័ ៨ហះកាបារេយស៊ូ (សចិ ែអ៊កាប ពួយសុនសាត ្រកកិ
ឃឺ េអលមីះ៉) ែអ៊ អកឺ កា បាណាបះ លូ សូល ែអ៊ កាប ប៉ាតះ អូ
អន់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េសឿ អុះ។ ៩ផះ េណាះ សូលឡាក់ ពូ េអី
ផា ប៉ូល ែអ៊ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត
េពៀក ែអ ៊ែអ៊ កា ប៉ាញ់ចាក័ ៃហ េអលីមះ៉ ១០ េកះេណាះ កាប
ផា «អឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំឡាក់ អ្លុ ដងឹ ប៉ាលុ ពូ លូ ទី ពុត
ប៉ាញ៉ា ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្រគបឹ ែនវ អសីឡាក់ តាមុរឺ លូសារ ដាគ់ ្រគបឹ
ែនវ េដល។ ញ៉ា អសី អូ ៃច ប អា្ល ត កាប ប៉ាែគក លូសារដាគ់
្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អា ? ១១ ៃហ កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ អកឺកាអសី អសី ចងឹ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ទុញ ែបត៊ អូ បប៉័តា
តារ អុះ»។ ផាឌី ម៉ាត់ ែអ៊ កា ម៉ាមុាងំតាទចឹ ៃហ ញ៉ាកា អូ បប៉័
អុះ ែអ៊ ចាក រ៉ាបត៉់ វាែ៉វ វាវ៉ ឺណាងំ ពូ េ្របុី ទុង តី ែអ។៊ ១២ផះ ៃម៉
គ រុាងំៃហ េខត បប៉័សារ េណាះ ែអ៊ កា េសឿ ឡូត ទបឹញមខាក់
ឡឹងសារ អនែ់ឌ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ។

សារ ប៉ូល លូ បាណាបះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូ ក ពឹង េខត
ពីសុេីឌៀ
១៣ ប៉ូល លូ គួប ែអ៊ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង ប៉ា
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ផូះឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េពីកា ពឹង េខត ប៉ាមភេីលៀ។ ផះ េណាះ
យូហាន កា ក្លះ ឡឹង អន់ែឌ សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណា
វ ្គ។ ១៤ហះកាប៉ូល លូ គួប ែអ៊ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េពីកា េណាះ
ណាវ ្គឡា ំ េលយី ទលឹ េមឿង អន់ទីយ៉ូ ក † ប៉ាគ់ គួយ េខត ពីសុី
េឌៀ។ ពឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ អនែ់ឌឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េរ៉ាង មះ៉ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊។ ១៥ េកះ ពូ អាន ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ សារ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េកះៗ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េរ៉ាង េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អឺ
អុះ មុ ីផា អន់ដសី ទី សារ ញ៉ា បុចិ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា មួត ប៉ា
សុន បរ៉ ់អនដ់សី អនត់គ់ ពិ»។ ១៦ប៉ូលកា អ្ូយវ អនត់ាវ លកឺ តី
្របគ៉័សាញ៉ា េកះេណាះកាបផា «អឺ អុះ មុី អុ្ីរសាែអល៊ លូ មួត
សុនសាត អនេ់ទៀគ បក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់អនដ់សី
សាយុំាងំ ពិ។ ១៧ផះ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែអ៊
េរ ុសី មួត វគ័ ពិន លូ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាសុនអា េកតី េអៀង ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់
ប៉ាេថត អុីសុបី ែព េកះេណាះ ែអ៊ ប៉ាណា ំអនែ់ឌឡាច់ ឡឹង ប៉ា
េថត េណាះ លូ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ។៊ ១៨ប ៉្រ◌ះ័ អត់សារ៉ំាញ័ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ‡ ទុញ ៤០សាណាំផះ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព។
១៩ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ថាឡំាយ ពូ ទិតាេំបុះី សុនសាត ពឹង ប៉ា
េថតកាណាន េកះេណាះអន់ ប៉ាេថត េណាះកាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ប៉ា
ដក់ ប៉ាេជៀ។ ២០សារ ទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ កាណុង រុាងំវាង៉ ៤៥០
សាណា។ំ អនត់គី ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ទី ប៉ាណូស េអៀង រុា ំ
† ១៣:១៤ ១៣:១៤ េមឿងអនទ់យី៉ូកអា អូ ្រតគ់ េមឿងអនទ់យី៉ូក ពឹង េខត សុរី ឡីាក់
ចារ ប៉ូល ៃអ្វ អន្់រទលួ ែព អុះ។ ‡ ១៣:១៨ ១៣:១៨ អត់សារ៉ំាញ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អនែ់ឌហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ្រចាគ់ផា៖ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ។
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ងហាវ ្រប៉គ័ ៃម៉គ រុាងំៃហ ប៉ាេថត េណាះ េលយី ទលឹ រុាងំហាវ
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ សាយូំែអល៊។ ២១ អន់តីគ ឡឹង េណាះណា
វ ្គ អនែ់ឌ បរ៉ ់ឡឹងសាយូំែអល៊ អន់ ទីសាដាច់ េម៉ាញ ប ៉្រ◌ះ័ កា
េ្របុី សូល គន វគ័ គះិឡាក់ ផូង័ វាច៉់ េបនយ៉ាមនី ្របគ៉័សាដាច់ រុា ំ
ងៃហ ប៉ាេថត េណាះ ទុញ ៤០សាណា។ំ ២២ ៃឡង ឡឹង េណាះ
ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ឡាច់ សាដាច់ សូល ែអ៊ កា េ្របុី ដាវតី ហាវ ្រប៉គ័
សាដាច់ រុាងំៃហ អន់ែឌ លូ ែអ៊ ប៉ាេនសាដាច់ ដាវតី ផា "អាញ់
ណាងំ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ្រតគ់ ពុត អាញ់ ខាក់ ឃឺ ដា
វតី គន េយសាយ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយឡាក់កា ពុតអាញ់ បុចិ"។
២៣កាណុង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី អា ហង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
អន់ េកតី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឃឺ បក់ ចងឹ តង័ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ពួយសារ ែអ៊សាញ៉ា ែព ប៉ាណូសអាឃឺយសី៊ូ។ ២៤អន់
្រទលួ ឡឹងយសី៊ូ ពឹះ ទលឹ វគ័ យូហានទី រះ៉ កា សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ ទឌូិផា "្រតគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក លូ អន់អាញ់ បុាងំហុំ អន់
ដសី"។ ២៥ ប៉ាគ់ វគ័ យូហាន ្របគ៉័ ង៉ារ ែអ៊ ែបត៊ ចងឹ េកះ ែអ៊ រះ៉
កា ពូ ផា "នចីម័ អនដ់សីសាមគ៉័ ផា េពឿ អាញ់អា ? អាញ់អា
អូ ្រតគ់សាដាច់ អនដ់សី ក្យាគ់ េណាះ អុះ។ ហះកា ៃហបក់ ពឹះ
អន់តីគ ឡឹង អាញ់ េតា អាញ់អា តាេឡះ កបឺ កា ែអ៊ កា អូ ឃឺ
សា"ំ។
២៦ «អឺ អុះ មុី ឡាក់ ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំលូ សុនសាត អន់

េទៀគឡាក់អ្យលិ កូត័ អ្ូយគកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប៉ានឹ
រ ែអ៊កាប ឡឹងសារតង័អា ឃឺអន់កា ពិន ទឌូិអាហង ២៧ខង
មួត ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូ មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហអនែ់ឌ អន់
ែឌ អូ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ អុះ លូ អូហ្លង់ ឡឹងសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី
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រះ៉ ឡាក់ អនែ់ឌ អាន រប៉់ ដារ ់រ៉ាឡូវ េណាះ េដល។ អនែ់ឌ កាប
សារផាយសី៊ូ ្រតគ់ េតា័្រតគ់ឡាក់កាសារ រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ អន់
្រទលួ េណាះហង។ ២៨យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌណាងំសារយសី៊ូ យច អូ
បប៉័កាតាម កាអនែ់ឌ េ្របុី វគ័ ពីឡាតប៉ានេ់តា័ែអ៊ េដល។២៩ប៉ា
គ់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ្រតគ់ឡាក់កាសារឡាក់ ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ ទិ េកះ ពូ កា អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ ឡឹង អ៊្លង តប់
កាណុង រ ៉ង័ូ ប៉ានមឹ។ ៣០ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាគ់ អង់រុសី
សតឹយសី៊ូណាវ ្គ។៣១ ែអ៊កាតាបំាងឡាេកាអន់កា មួតបក់ចាក
អនឌូ់ លូ ែអ៊ ឡឹង េខតកាលេីឡឡាប៉ំាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡឹង
អន់្រទួល ែព អន់ អន់ែឌ បប៉័ ែអ៊ ទុញ ដារ។់ ឃឺ មួត ទេិណា ័ះ
ហងឡាក់ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន កា ែអ៊ ទលឹ មួត ប៉ាសុន រប៉់ ដារ ់អា។
៣២ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ ផះ ៃអ្វ រះ៉សារដាគ់អាកាអនដ់សីឃ៖ឺ
សារសាញ៉ាឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា លូ វគ័ ពិន៣៣ ែអ៊
្របគ៉័ ពួយ េភឿ ទី ខាកា ពិនឡាក់ ផូង័ វាច៉់ មួត េណាះហង ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី យីស៊ូ ឡាក់ ែអ៊ ទី រះ៉ កាណុង អញ់ែស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
េឡក ទី េពៀរ ផា៖
អសីអាហង គនអាញ់

ដារ ់អាអាញ់អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសី គនអាញ់តាទចឹ។
§

៣៤កាប៉ាច់សារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់អង់រុសីសតឹយសី៊ូ អូ អន់
េអាមហ្លច ់ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា នេីអៀ "អាញ់ចងឹ អន់សារដាគ់កា
§ ១៣:៣៣ ១៣:៣៣សារអាឡាច់ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
២:៧។
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អនដ់សីឡាក់ ្រតគ់ មុងឹឡាក់កាអាញ់សាញ៉ា លូដាវតី ែព"*។
៣៥ េណាះហងបះ ែអ៊ រះ៉កាណុងអញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគ
ណាវ ្គផា "អសី ចងឹ អូ អន់ ប៉ា្រទូ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់មះ៉ អសី
េអាមហ្លច់ េណាះ អុះ"†។ ៣៦សាដាច់ដាវតី ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ពឹង រុាងំហាវ ែអ៊ េណាះ េកះេណាះ ែអ៊ េតា័ហង ពូ តប់
ប៉ា្រទូ ដាវតី កាណុង រ ៉ង័ូ អនឌូ់ លូ ប៉ា្រទូ មួត វគ័ ែអ ៊ប៉ា្រទូ ែអ៊ កា
េអាមហ្លច់ េដល។ ៣៧កាប៉ាច់យសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តា
គ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ ប៉ា្រទូ ែអ៊ អូ េអាម អូហ្លច់ អុះ។ ៣៨ទលឹ
នេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ្រតគ់ ហ្លង់ ឡឹងសារអា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ បក់ ចំ េសឿ យសី៊ូ លូ អន់ បក់ េណាះ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារយចញនកាយសី៊ូ ៣៩ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចា
បាប់ វគ័ ម៉ូ េស េណាះ អុះ។ ៤០ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ឡាវុាងំឡាេកា
អ្ូយគ ៃផគ ទីសារ េកតី ពឹង អនដ់សីឡាក់កាសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
រះ៉ ផា៖
៤១ "អឺ មួត បង៉ឺាយ ហគ់កាេដតី អូ ហ្លង់

េកះេណាះ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ទិ ពិ
ខងអាញ់ផះ ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ពឹង រុាងំហាវ អនដ់សីអា

ឡាក់ ង៉ា រ អន់ដសី ចងឹ អូ េសឿ យ ៉◌ះ័ ពូ រះ៉ នីចម័ កាតាម"‡»។
៤២ ផះ ប៉ូល លូ បាណាបះឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង ពូ េជៀក អន់ែឌ

ឡា ំរះ៉ សារ ទិ អា ប៉ាគ់ ដារ ់រ៉ាឡូវ ែគង ម៉ាត់ េទៀណាវ ្គ។ ៤៣ ប៉ា
* ១៣:៣៤ ១៣:៣៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង េអសាយ ៥៥:៣។ † ១៣:៣៥
១៣:៣៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១៦:១០។
‡ ១៣:៤១ ១៣:៤១សារអាឡាច់ ឡឹងហាបាគូក ១:៥។
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គ់ ពូ លួម េកះៗ ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ មួត បក់ េកះ សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ េអៀង ដូវ ឡាក់ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័អនែ់ឌចាក ពួយប៉ូលលូបាណាបះ។ េណាះប៉ូលលូបា
ណាបះកា រះ៉ អនត់គ់ ប៉ាេតា េ្របុី អនែ់ឌ េសឿ េលយីសារ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ដាគ់កា អនែ់ឌ។
៤៤ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់រ៉ាឡូវណាវ ្គ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង

េណាះ ែប៊ត ចងឹ ទិឌូ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប សាយុំាងំ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ។័ ៤៥ ផះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀង នី
េណា ័ះ អន់ែឌ ទី ពុត សាណីង ខាក ់កា ប៉ាណាំគួប កាប ប៉ា
ែគក លូ ប៉ូល ឡឹង សារ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ ទបឹ ត ័ះ ផាម៉ាត
កា ែអ៊ េដល។ ៤៦ េកះេណាះ ប៉ូល លូ បាណាបះ កា េតលី អន់
ែឌ ខនឹៗផា «ដារ ់អន្់រទលួ ែពញនឹ ្រតគ់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័អាកា អនដ់សី អន្់រទលួ ឡឹង ពូ។ ហះកា អនដ់សី អូ ៃច
េសឿ អុះ លូ ៃចគ ថូតឡាេកា េទៅផា អូឃឺ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី អុះ។ ៃហ កញិេអៀ អាញនឹកាឡា ំរះ៉ កា សុនសាត អន់
េទៀគឡគ ៤៧ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពិន ែអ៊ ផា នេីអៀ៖
"អាញ់ េ្របុី អន់ដសី § ្របគ៉័ តាតារ តាគ់ តាតារ ទលឹ សុនសាត

អនេ់ទៀគៗ
េភឿ អន់ អន់ដសី អ្យក់ ឡា ំសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អា េលយី
អន់ ទលឹ ប៉ាគ់ឡាណុច េតះ"*»។

៤៨ ផះ សុនសាត អន់េទៀគ កាតាងំ នីេណា ័ះ អន់ែឌ េហាក
§ ១៣:៤៧ ១៣:៤៧ អនដ់សី េពៀគ គុល «អសី»។ * ១៣:៤៧ ១៣:៤៧
សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤៩:៦។
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ខាក់ ទបឹ កាប ផា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ តាទចឹ។ ទិ មួត
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី មួត េណាះកា េសឿ
ទឌូិ តាទចឹ។ ៤៩ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា កាតាងំ េលៅ ប៉ាញ័
ទបឹ ្រសកុចារ រេណាះ។ ៥០ហះកាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ាញ់
សុះ មួត អង់កាន់ បក់ េលៅ ែលង សចិ ឡាក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដល
លូ ប៉ាញសុ់ះ មួត បក់ ្របគ៉័ កាន រ៉ាតសីឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង
េណាះ េ្របុីឡា ំ្របគ៉័ អូដាគ់កាប៉ូល លូបាណាបះ ទបឹតាងំហ្យ ិ
តឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹង េមឿង េណាះ េដល។ ៥១ប៉ូល លូបាណាបះ
កាតាតូះកាបក់ េតះ ឡឹង ជុង អនែ់ឌ † េកះេណាះចាកឡា ំប៉ាគ់
េមឿង អុីកូេនៀម។ ៥២កាប៉ាច់ មួត េសឿ យសី៊ូ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង
អនទ់យី៉ូ ក អនែ់ឌ េហាក រគ៉់ ខាក់ លូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដា
គ់កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនែ់ឌ។

១៤
សារប៉ូល លូបាណាបះ រះ៉សារយសី៊ូ ពឹង េមឿង អុកូីេនៀម
១ ៃអ្វ កាណុង េមឿង អុីកូេនៀម កា ទីសារឡាក់កា អន្់រទលួ

េដល។ ប៉ូល លូបាណាបះម៉ុតកាណុង េរ៉ាង សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ េកះេណាះ រះ៉ សារ យសី៊ូ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស េអៀង
ដូវខាក់ េសឿយសី៊ូ ទបឹ សុនសាតអុ្ីរសាែអល៊ទបឹ សុនសាតអន់
េទៀគ។ ២ហះកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អូ ៃច េសឿ អនែ់ឌ
ប៉ាញសុ់ះ មួត សុនសាតអនេ់ទៀគ អន់ ទី ពុត អូដាគ់កា មួត េសឿ
យសី៊ូ។ ៣យ ៉◌ះ័ នចីម័ កាតាម ប៉ូល លូ បាណាបះ ៃអ្វ កាណុង
† ១៣:៥១ ១៣:៥១តាតូះឡាច់កាបក់ េតះឃឺ េភឿ ្របគ៉័សាញ៉ាផាអនែ់ឌ ប៉ាសាងំ
លូ ពូ េណាះ។
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េមឿង េណាះ ទុញ ដារ ់លូ រះ៉ សារ យីស៊ូ ខនឹៗ ញន កា មុងឹ
េអង យសី៊ូ។ យសី៊ូ កា តាបំាង ឡឹងសារ ែអ៊ ដាគ់ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័
អន់ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ អ្លុ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ អនេ់ទៀ
គៗ។ ៤ ទលឹ នេីណា ័ះ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះកា
ក្លះ គួប េសាប បក់ អនដ់ា ម៉ុ ត ែគង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់
អូ េសឿ បក់ អន់ដា ម៉ុ ត ែគង មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ។ ៥អន់តីគ
ឡឹង េណាះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ សុនសាត អនេ់ទៀគ ទបឹ
មួត ៃម៉គ រុាងំៃហ អន់ែឌ ែរវ ពុត គួប េសាប បុចិ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់
លូ បុចិ អ្យក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័ ប៉ូល លូ បាណាបះ។ ៦ហះកា
ប៉ូល លូបាណាបះ អ្លុ កា ពូ ចងឹ ្របគ៉័កា អនែ់ឌ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ
កាសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនេ់ទៀគណាវ ្គកាណុង ចារ លូេកា
េនៀ ឡាក់កា ប៉ាគ់ េមឿងលសីា្រតា េមឿង េឌេីប លូ ចារឡាក់
ៃអ្វ ជុំ រេណាះ។ ៧ អន់ែឌ កា រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ហះ ចារេណាះ។

សារប៉ូលតាគ់អនដ់ាគ់ប៉ាណូសកាជកពឹង េមឿងលសីា្រតា
៨កាណុង េមឿង លីសា្រតា ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ កាជក ជុង

ឡឹង េកតី ែអ៊ អង់ៃអ្វ អូ អ្លុ ចាក អុះ។ ៩ ែអ៊ ៃអ្វ សាយុំាងំ ប៉ូល
បុាងំេហៀន ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ផះ េណាះ ប៉ូល ៃហ ប៉ាញ់ចាក័ ែអ៊
លូ ឃតឹ ផា ែអ៊ េសឿ ផាយសី៊ូ អ្លុ តាគ់ អន់ដាគ់ ែអ។៊ ១០ េណាះ
ប៉ូលកាបលូ ែអ៊ តុត ពុតផា «ហគ់អ្ូយវ អនត់ាវ ពិ»។ ែអ៊កាអ្ូយវ
អនត់ាវ េ្រប៉ាហអ្លុ ចាក ឡូត។ ១១ផះ មួតកាឡំាងំ េអៀងបប៉័សារ
េកងខាក់ឡាក់ប៉ូល ្របគ៉័ េណាះ អនែ់ឌកា ែ្រសក៊ តុត ពុតកាប
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សុនសាត លូេកាេនៀ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាច់ េកះ ប៉ាណូស ជរឹ ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ ពិន េកះ»។ ១២ អន់ែឌ េអី សចិ បាណាបះ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េស
យូះ លូ េអីសចិ ប៉ូលផាប ៉្រ◌ះ័ េហុេីមះ៉ *ខង ែអ៊ រះ៉សារ េអៀង។
១៣ េកះេណាះ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះឡាក់ ទី េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្រតង់
រ៉ាឡឹង លូ េមឿង េណាះ ែអ៊ ទុង ឡា ំរក៉់ េទាល លូ ចកឹ កាេវៀង
ប៉ាកាវ ឡា ំប៉ាគ់ អំប៉ារ េមឿង ខង ែអ៊ បុចិ ពុះ រ៉ាមះ៉ អន់ កា អន់
ែឌ េពៀរ ដូវ អនឌូ់ លូ កាឡំាងំ េដល។ ១៤ផះបាណាបះ លូ ប៉ូល
កាតាងំសារអា អនែ់ឌ ែហ៊ក េខាអាវ អនែ់ឌ េទៅសាតាក់ឡា ំ
ប៉ាគ់កាឡំាងំ លូ កាប តុត ពុតផា ១៥ «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ នី
េអៀ ? ញនឹកាប៉ាណូសេដាចឡាក់កាអនដ់សី េដល ញនឹប៉ា
ណា ំសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ រះ៉ កា អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី
អា្ល ត ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី ខាអា េកះេណាះ វុលីឡា ំ
ណាងំប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ឃឺប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង េទៀក សាឡីគសាឡាយ លូ កាណា
គ័ ្រគបឹ ែនវ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ចារ េណាះ េដល។ ១៦ រុាងំហាវ េសគី
ែព ្រគបឹ សុនសាត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយតាម
ពុត អនែ់ឌ េទៅ បុចិ។ ១៧ហះកាយ ៉◌ះ័ នចីម័ កាតាម ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ
កាតាបំាង ពុត េពៀកដាគ់ មះ៉ ែអ៊ េលយី អូអា្ល ត អុះ េភឿ អន់ ពូ
អនហ់ា្ន ល់ ែអ ៊ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េទៀក បី ឡឹង ៃប៉្លង លូ អន់ េពៀ អន់
សាណារប៉់ ថុន អន់ អនដ់សី ទីសាណាសាណឹតសាផគី លូ
អន់ អនដ់សី េហាក រគ៉់ កាណុង ពុត េដល»។ ១៨យ ៉◌ះ័ រះ៉ សារ
* ១៤:១២ ១៤:១២ សុនសាត ្រកកិ េសគី ែព េសឿ ផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ខាក់ ឡាក់
អនែ់ឌ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័។ អនែ់ឌផាប ៉្រ◌ះ័ េសយូះឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ឡឹង ពូ។ កាប៉ាច់
ប ៉្រ◌ះ័ េហុេីមះ៉ ពូ ផា ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ។
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ទិអាកាតាម អនែ់ឌ ទបឹកាឡំាងំ អូ អន់ អ្យក់កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉
អនែ់ឌ េណាះ ែបត៊ ចងឹ អូ ដាម។័
១៩ េកះេណាះ ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹះ ឡឹង េមឿង អនទ់ី

យ៉ូ ក លូ ឡឹង េមឿង អុីកូេនៀម កាប ប៉ាញ់សុះ េ្របុី កាឡំាងំ អ្យ
ក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ាន់េតា័ ប៉ូល េកះេណាះ អូស អា្ល ត ែគង ឡីង
េមឿង ខង អន់ែឌសាម៉គ័ កា ែអ៊ េតា័ េកះ។ ២០ហះកា ផះ មួត
េសឿឡាៃំអ្វ ជុំ ែអ ៊ែអ៊កាអ្ូយវម៉ុត ៃអ្វកាណុងេមឿងណាវ ្គ។ ប៉ា
គ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េឌីេប អនឌូ់ លូ បាណា
បះ។
២១ អន់ ែឌ កា រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង េមឿង េឌី េប

េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ម៉ុ ត េសឿយសី៊ូ។ េកះេណាះ អន់
ែឌ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង លីសា្រតា េមឿង អុីកូេនៀម លូ េមឿង
អនទ់យី៉ូកណាវ ្គ។ ២២អនែ់ឌ អនត់គ់ រះ៉ កា មួត េសឿ អន់ េសឿកា
ខាក ់លូកាប អនត់គ់ ប៉ាេតា អន់ អនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ េលយី ែអ៊
កាប ផា «ពិន ្រតគ់ ទីសារឡាបំាក េអៀង ម៉ាគ់ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៣ ផះ េណាះ អន់ែឌ េរុសី ្រកាគ់
តាងំកង់ សារ៉ំាប់ កា ពូ ្រគបឹ ្រកុំ លូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ អូ សា
សាណាញ៉ា អនែ់ឌ កា មន៉់ មប មួត េសឿ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ អនែ់ឌ េសឿ។
២៤ េកះេណាះណាវ ្គអនែ់ឌ េពៀរ ដូវ ចាក តាត់ េខត ពីសុីេឌៀ

ឡាទំលឹ ប៉ាគ់ េខត ប៉ាមភេីលៀ។២៥អនែ់ឌការះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង
េមឿង េពីកា េកះេណាះ អន់ែឌ កាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អាតាេលៀ។
២៦ េកះេណាះ អន់ែឌ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ហះ ចារ េណាះ សតឹ ប៉ាគ់
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េមឿង អនទ់យី៉ូកណាវ ្គ ឃឺ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង អន់
ទយី៉ូក អាហងឡាក់ បរ៉ ់អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ដាគ់កា អន់
ែឌ េពៀរ ដូវ ែព េភឿ អន់ អន់ែឌ ្រប៉គ័ ង៉ារ ឡាក់ អន់ែឌ ទី ្រប៉
គ័ េណាះ េកះ។ ២៧ ប៉ាគ់ អន់ែឌ ពឹះ ទលឹ េកះ អន់ែឌ ប៉ាតុំ ្រកុំ
េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េកះេណាះ រះ៉ ទិសារឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉័ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ លូ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អន់ ្រទងកា សុនសាតអនេ់ទៀគ ម៉ុត េសឿយសី៊ូ េដល។
២៨ េកះេណាះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ អនឌូ់ លូ មួត េសឿ តុត
ទុញ។

១៥
សារមួត ្រកាគ់តាងំកង់ លួម ពឹកសាពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១ ទី បក់ អន់ដា ពឹះ ឡឹង េខត យូដាឡា ំបុាងំេហៀន មួត េសឿ

យសី៊ូ ផា «ផាអនដ់សី អូ កាសតិ អង់ការ ្របគ៉័ ពួយ គុនតាឡាប័
េឃយី ឡាក់ កា វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ែព េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អូ តង័ អន់ដសី
អុះ»។ ២ប៉ូល លូ បាណាបះ កា ប៉ាែគក លូ អនែ់ឌ េណាះ កាខា
ក។់ េកះេណាះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ កា េ្របុី ប៉ូល លូ បាណា
បះ លូកាឡំាងំ អនែ់ឌ អនដ់ាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ
ឡា ំ ពឹកសា ឡឹង សារ អា កា មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ លូ កា មួត
្រកាគ់តាងំកង់។ ៣ផះ អនែ់ឌចាក េណាះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
កា តង័ អនែ់ឌ េដល។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ចាកតាត់ េខត េភនះិ
លូ េខតសាម៉ារ ីទបឹ រះ៉ កា មួត េសឿ យសី៊ូ ឡឹងសារ សុនសាត
អនេ់ទៀគ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ ពូ កាតាងំសារ
េណាះ ពូ ទឌូិ េហាក រគ៉់ខាក។់
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៤ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ លូ
មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់កា ប៉ាណា ំគួបហាប់
អនែ់ឌ។ អនែ់ឌកា រះ៉ ទិសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉័ ពឹង អន់
ែឌ។ ៥ហះកាទី មួត េសឿយសី៊ូ បក់ ៃអ្វ ែគងផារ៉ាសុី អ្ូយវ អនត់ាវ
លូកាបផា «្រតគ់ េ្របុី សុនសាតអនេ់ទៀគ េណាះកាសតិអង់ការ
លូ េ្របុី អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េដល»។ ៦ េកះេណាះ
មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ កា ប៉ាតុំ គួប លួម ពឹ
កសាឡឹងសារអា។៧ ប៉ាគ់ ពឹកសា គួប េអៀង េកះ េព្រតះុ អ្ូយវ
អនត់ាវ លូកាបផា «អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ កាណុង
កាឡំាងំ អនដ់សី ផះ អន្់រទលួ ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អាញ់
អន់ ឡា ំ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា សុនសាត អន់េទៀគ េភឿ
អន់ អនែ់ឌ កាតាងំ លូ េសឿ។ ៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អ្លុ ហ្លង់
ឡឹង ពុត ប៉ាណូស ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដាគ់ កាខាក់ កា
ពូឡាក់កា ែអ៊ អន់កា ពិន ែព េដល េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពិន អ្លុ អនត់គ់
ផា ែអ៊ េរ ុសី ពូ នះិេទៅ េដល។ ៩ ែអ៊ អូឃតឹផា ពូ េណាះ ប៉ាណូស
តាងឡឹង ពិន អុះ ឃឺ ែអ៊តាគ់អនដ់ាគ់ ពុត ពូ អន់ដាគ់ឡាយ៉ាម័
ញនកា ពូ មុងឹ ែអ។៊ ១០កញិេអៀអាញ៉ា ្រតគ់អនដ់សី ប៉ាែគក លូ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ េ្របុី មួត េសឿយសី៊ូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ នេីអៀ យ ៉◌ះ័ មួត វគ័ ពិន លូ ពិនតាងំឡា កា
អូ ដាម័ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ១១ហះកា ពិន េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ តង័ ទបឹ ពិន ទបឹ ពូ ញនកាយសី៊ូ ្របគ៉័ ដាគ់កា ពិន ទឌូិ»។
១២ េកះេណាះកាឡំាងំ ទឌូិ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់សាយុំាងំ ដងឹ ប៉ូល លូ

បាណាបះ រះ៉ ឡឹង សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ ទិេណា ័ះ ឡាក់
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ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពឹង សុនសាតអនេ់ទៀគញនកាអនែ់ឌ។
១៣ ប៉ាគ់ ប៉ូល លូ បាណាបះ រះ៉ េកះ ទិ េកះ វគ័ យ៉ាកុប កាប

ផា «អឺ អុះ មុ ីបរ៉ ់សាយុំាងំ អាញ់ហ។ិ ១៤ វគ័ សុីម៉ូ ន * ទី រះ៉ ទិ
េកះ អន្់រទលួ ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាបំាង ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន
លូ េរុសី ពូ ឡាក់ សុនសាត អន់េទៀគ សារ៉ំាប់ ្រប៉គ័ ប៉ាសុន ែអ៊
តាងំឡា។ ១៥សារ អា ្រតគ់ ឡាក់ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់ ពួយ
សារ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា៖
១៦ "ៃឡង ឡឹង េណាះអាញ់ចងឹ វុលី សតឹណាវ ្គ

េកះេណាះ ្របគ៉័ ហី †សាដាច់ ដាវតី ឡាក់ ព្លូ ក េណាះ អន់
ដាគ់ណាវ ្គ

អាញ់ ចងឹ លកឺ ទិ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ព្លូ ក ប៉ាក់ កាណុង ចារ
េណាះ អន់ដាគ់ណាវ ្គ

១៧ េភឿ អន់ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ សល់ណាងំអាញ់
លូ អន់ ទិ សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់អាញ់ េរុសីសារ៉ំាប់កា
អាញ់ េទៅ
អន់ អនែ់ឌណាងំអាញ់ េដល"។

១៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់សារទិអា ឡឹង េសគី
ែព េកះ

ឃឺ ែអ៊ រះ៉ នេីអៀ ហង"។‡
១៩ទលឹ នេីណា ័ះ តាមអាញ់ឃតឹ ពិន អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ កា មួត
សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ ទី បុនិែពង ពុត េពៀកណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
* ១៥:១៤ ១៥:១៤ សុមី៉ូ នឃឺ េព្រតះុ េណាះហង។ † ១៥:១៦ ១៥:១៦ ្របគ៉័
ហី ែអ៊ កាប េពៀប ឡឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី។ ‡ ១៥:១៨ ១៥:១៦-១៨សារ
អាឡាច់ ឡឹងអាម៉ុ ះ ៩:១១-១២។
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កាតយ័ េណាះ អន់ អនែ់ឌ ទីសារឡាបំាក អុះ។ ២០ហះកា ពិន
្រតគ់ ្រចាគ់ សត់្រតា ប៉ាេហ្យ ី រះ៉ កា អន់ែឌ ែជ អន់ សាសាណា
ឡាក់ ពូ ៃសន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ សាណា អូ ដាគ់ េណាះ
អុះ លូ ែជ អន់ អន់ែឌ ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ េដល ែជ
អន់សាសាណាឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ក្យកិ័ អង់កូ លូសាផាម េដល
២១ខងឡឹង េសគី ែពទី ពូ រះ៉ ឡឹងចាបាប់ វគ័ម៉ូ េស ្រគបឹ េមឿងទបឹ
ពូអានផាប់កាណុង េរ៉ាង សុនសាត ពិន រប៉់ដារ រ៉់ាឡូវ េដល»។
២២ផះ េណាះ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ លូ

្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ទឌូិ ឃតឹ ផា ្រតគ់ េរ ុសី ប៉ាណូស
កាណុង កាឡំាងំ អន់ែឌ េណាះ េភឿ អន់ ឡា ំ ប៉ាគ់ េមឿង អន់
ទីយ៉ូ ក អន់ឌូ លូ ប៉ូល លូ បាណាបះ។ អន់ែឌ កា េរុសី អ្យក់
យូដះ ឡាក់ ពូ េអី ផា បាសាបះ លូ សុីឡះ ឡាក់ ្រប៉គ័ ៃម៉គ រុាងំ
ៃហ អនែ់ឌ។ ២៣អនែ់ឌកា ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ី ពឹង មួត េពៀរ
ដូវ េណាះផា៖

មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ លូ មួត អុះ មុី ទឌូិ
ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាអន់កា អុះ មុី សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ
ពឹង េមឿងអនទ់យី៉ូក ៃអ្វ ពឹង េខតសុរី លូី េខតគលីេីគៀ។ អន់
ដសីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?
២៤ញនឹកាតាងំ ពូផាទីបក់អនដ់ាឡាច់ឡឹងកាឡំាងំញនឹ

ឡាក់ ញនឹ អូ ទី េ្របុី អនែ់ឌឡា ំអុះ អនែ់ឌឡា ំរះ៉ សារ យច
កាអនដ់សី ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី វុនឹវាយ៉។ ២៥ទលឹ នី
េណា ័ះញនឹកា ែរវ ពុត គួប េសាបផា ្រតគ់ េរ ុសី កាឡំាងំញនឹ
អន់ដា េ្របុី ឡា ំ ប៉ាគ់ អន់ដសី អន់ឌូ លូ ប៉ូល លូ បាណាបះ
ឡាក់ ញនឹ បុចិ ៃច។ ២៦អន់ែឌ ឡាក់ ប៉ាណូសសាឡាគ់ឡា
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េកា ្រប៉គ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ២៧ ទលឹ
នីេណា ័ះ ញនឹ កា េ្របុី យូដះ លូ សុីឡះ ឡា ំខង អន់ែឌ ចងឹ
រះ៉ សារ ញនឹ ្រចាគ់ អា កា អនដ់សី តូ ពឹរ អនែ់ឌ េទៅ េដល។
២៨ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ លូ ញនឹឃតឹផា អូ ្រត
គ់ ចងឹ អន់សារឡាបំាក ែធមណាវ ្គ ពឹង អន់ដសី អុះ ហា្វ ស
ឡឹងសារសាខំាន់ ទិអា៖ ២៩ឃឺ ្រតគ់យ៉ា្វ រ ែជសាសាណាពូ
ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែជសាផាម ែជសាសាណាឡាក់ ពូ
ប៉ាន់េតា័ ក្យកិ័ អង់កូ ែជ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក។័ ផា
អន់ដសី អ្លុ រុាងំៃហឡាេកា អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ទិ អា អន់
ដសី ្របគ៉័ េណាះដាគ់ េកះ។ បរ៉ ់អា្ល ត កាបហង។
៣០ មួត បក់ អន់ែឌ េ្របុី េណាះ កា ឡាច់ ចាក ឡា ំ ទលឹ ប៉ា

គ់ េមឿង អន់ទីយ៉ូ ក។ អន់ែឌ កា េអី ប៉ាតុំ កាឡំាងំ លួម េកះ
េណាះ ជនឹ សត់្រតា កា ពូ។ ៣១ ប៉ាគ់ ពូ អាន សត់្រតា េណាះ
េកះៗ ពូ េហាក រគ៉់ ខាក ់ខង សត់្រតា េណាះ បុាងំេហាក ពុត
េពៀក ពូ។ ៣២កាប៉ាច់ យូដះ លូ សុីឡះ អន់ែឌ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េដល អនែ់ឌកាអនត់គ់ប៉ាេតា េអៀងអន់ ពូ េសឿ េលយី េដល។
៣៣-៣៤ ៃឡង ឡឹង អន់ែឌ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទី ទុញ ដារ ់េកះ មួត
េសឿ យសី៊ូ កា េ្របុី អនែ់ឌ សតឹ ប៉ាគ់ មួត បក់ េ្របុី អនែ់ឌឡា ំែព
ណាវ ្គទបឹ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ សារសាណុកសាវាក៉ កា អន់ែឌ
ចាក សតឹ េណាះ េដល។ § ៣៥កាប៉ាច់ ប៉ូល លូ បាណាបះ អន់
ែឌ កា ៃអ្វ ពឹង េមឿង អន់ទយី៉ូ ក ទបឹ បុាងំេហៀន ពូ លូ រះ៉ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនឌូ់ លូ ពូ អនេ់ទៀគ េអៀង ដូវ េដល។
§ ១៥:៣៣-៣៤ ១៥:៣៣-៣៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖
ហះកា សុឡីះ បុចិ ៃអ្វ ហះ េណាះ តូណាវ ្គ។
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សារប៉ូល លូបាណាបះ ក្លះ គួប េសាប
៣៦ ប៉ាគ់ ទុញដារ ់ឡឹង េណាះ ប៉ូលកាកាប លូបាណាបះផា

«ពិន ្រតគ់ សតឹ ឡា ំចា្វ គ់ មួត េសឿ យីស៊ូ រប៉់ េមឿង ឡាក់ ពិន
ទី រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េណាះ ែព ៃហ អន់ែឌ ៃអ្វ ដាគ់
េដល ប»។ ៣៧បាណាបះ ឃតឹ បុចិ េជៀក ទបឹ យូហានឡាក់ ពូ
េអីផា ម៉ាកុះឡា ំអនឌូ់ េដល។៣៨ហះកាប៉ូល អូ បុចិ អន់ ែអ៊ឡា ំ
អុះ ខង ែអ៊ សាតាក់ អា្ល ត អន់ែឌ ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត ប៉ាមភេីលៀ
ែព ែអ៊ កា អូ ទី ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អុះ។ * ៣៩ផះ េណាះ
អនែ់ឌ េពៀរ ដូវកាយច ពុត លូ គួបខាក ់អនែ់ឌកាក្លះ ្រទង គួប
េសាប បាណាបះ េជៀក ម៉ាកុះឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ ៊េកះេណាះ ជរឹ
ជះិ កាប៉ំាន់ ឡា ំប៉ាគ់ តាកា្វ ល់ គី្រប៉ះុ។ ៤០កាប៉ាច់ ប៉ូល អ្យក់ សុី
ឡះឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ ទបឹ ទី មួត េសឿ យសី៊ូ មប ែអ៊ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ្របគ៉័ ដាគ់ កា ែអ។៊ ៤១ប៉ូល កាចាកតាត់ េខត សុរី ីលូ
េខត គីលីេគៀ ទបឹ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង
ចារ អនេ់ទៀគៗ អន់ េសឿ េលយី។

១៦
សារធមី៉ូ េថចាកអនឌូ់ លូ ប៉ូល
១ ប៉ូល កា ចាក ទលឹ េមឿង េឌីេប េកះេណាះ ទលឹ េមឿង លី

សា្រតា។ កាណុង េមឿង េណាះ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ េដល ែអ៊ សចិ ធមី៉ូ េថ េមគី ែអ៊ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ ែអ៊ េសឿ យសី៊ូ េដល ពឹ ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ។ ២ មួត
េសឿ យសី៊ូ ទឌូិ ពឹង េមឿង លសីា្រតា លូ ពឹង េមឿង អុីកូេនៀម ពូ
* ១៥:៣៨ ១៥:៣៨បរ៉ ់ៃហ ១៣:១៣។
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ផា ធមី៉ូ េថ អាឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់។ ៣ ប៉ូល បុចិ េជៀក ែអ៊
ចាកអនឌូ់ េដល។ ែអ៊កាកាសតិអង់ការកាធមី៉ូ េថញនកាសុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ អនែ់ឌ ចងឹឡា ំេណាះ ខង ពូ
ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ផា ពឹ ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ។ * ៤ផះអនែ់ឌចាកទលឹ
ពឹង េមឿង អនេ់ទៀគៗ អនែ់ឌ កា រះ៉ កាកាឡំាងំ មួត េសឿយសី៊ូ
អន់ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់តាងំ
កង់ ្រចាគ់សត្់រតា ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ែព េភឿ អន់ ពូ ្របគ៉័
ពួយ េដល។ ៥ទលឹ នេីណា ័ះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ អន់
ែឌ េសឿ ែហង៊ខាក់ លូ ទីកាឡំាងំ េសឿ ែហង៊ េអៀង រប៉់ដារ។់
សារ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ប៉ូល បប៉័ ប៉ាណូស ឡឹង េខត ម៉ាេស

ដូន
៦អន់ែឌ ចាក តាត់ ្រទង េខត ្រពីេគៀ លូ េខត កាឡាទ ីញន

កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ទបឹ អនែ់ឌ អូ អន់ឡា ំរះ៉
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េខតអាសុី †។៧ ប៉ាគ់ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េខត
មេីសៀ េកះ ប៉ូល ទី ពុត បុចិឡា ំប៉ាគ់ េខត ប៊ធូីេនៀ ហះកាប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ យសី៊ូ អូ អន់ អនែ់ឌឡា ំអុះ។ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ
កាចាកតាត់ េខត មេីសៀឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ្រតូអះ។ ៩ ប៉ាគ់កា
មុាងំ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ប៉ូល បប៉័ ប៉ាណូស ឡឹង េខត ម៉ាេសដូន
េម៉ាញ ដូវ អនត់ាវ កាកាប េឡាម ែអ៊ ផា «បរ៉ ់អសី ចាកឡា ំប៉ាគ់
េខត ម៉ាេសដូន តង័ ញនឹ េណី»។ ១០ ៃឡង ឡឹង ប៉ូល បប៉័សារ
* ១៦:៣ ១៦:៣ ពូ អូ ទីកាសតិ អង់ការកា ធមី៉ូ េថ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ សាសា្វ ។ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ អូ ណីស កា បក់ អូ ទី កាសតិ អង់ការ េណាះ ហង បះ ប៉ូល កាសតិ
អង់ការ កា ែអ៊ ែជ អន់ ពូ ប៉ាែគក។ † ១៦:៦ ១៦:៦ េខត អាសុី រប៉់ ដារ ់អា ពូ
េអី ប៉ាេថត ទួគី ែគងដារ ់ម៉ុ ត។
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េណាះ េកះ ញនឹ‡កា ប៉ានត់ានឡាច់ចាកឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេស
ដូន ឡូត ខងញនឹ េសឿផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េអីញនឹអន់ឡា រំះ៉
សារដាគ់ឡឹងយសី៊ូ ពឹង េខតម៉ាេសដូន េណាះ។ ១១ញនឹកាជះិ
កាប៉ំាន់ឡាច់ ឡឹង េមឿង ្រតូអះឡា ំមង់៉ ប៉ាគ់ តាកា្វ ល់សាម៉ូត្រះ
ឡូត ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េនៀប៉ូល។ ១២ េកះ
េណាះញនឹឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង ភលីបីឡាក់
េមឿង សុនសាត រ ៉មូ § ៃអ្វ កាណុង េខត ម៉ាេសដូន *។ ញនឹកា
ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ទុញដារ។់
សារលេីឌៀ ម៉ុត េសឿយសី៊ូ
១៣ ប៉ាគ់ ដារ ់ ពូ រ៉ា ឡូវ ញនឹ ឡាច់ ែគង ឡីង អំ ប៉ារ េមឿង

ឡា ំប៉ាគ់ ហាង េទៀក ខង ញនឹ ឃតឹ ផា ចងឹ ទី ចារ ពូ មន៉់ េអី
ប ៉្រ◌ះ័។ ញនឹកា អង់ៃអ្វ កាកាប លូ មួត អង់កាន់ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាតុំ
គួបហះចារ េណាះ។ ១៤ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ឡឹង េមឿង េធៀេទ
រ៉ា សចិ ែអ៊ លេីឌៀ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ្របូ កាណាត់ កា្រហី សុវី
ៗ † ែអ៊ កា អ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផះ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ
សាយុំាងំ ប៉ូល រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អ្យក់ ពុត
ៃចគសាយុំាងំ លូ េសឿ ទិសារ ប៉ូល រះ៉។ ១៥ េកះេណាះ ប៉ូល លូ
សុឡីះ បុាងំហុំ ែអ៊ លូ កាឡំាងំ ហី ែអ ៊ែអ៊ កា េជៀកញនឹឡា ំៃអ្វ
‡ ១៦:១០ ១៦:១០ លូកា ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ញនឹ» ខង គតឹ េអៀ ែអ៊ ម៉ុ ត ចាក អនឌូ់
លូ វគ័ ប៉ូល េដល។ § ១៦:១២ ១៦:១២ មួត េមឿង ភលីបី សួន េអៀង ឃឺ
សុនសាត រ ៉មូយ ៉◌ះ័ េមឿង េណាះចាងំហាយ្គ ឡឹង េមឿង រ ៉មូ កាតាម។ * ១៦:១២
១៦:១២ ៃអ្វ កាណុង េខត ម៉ាេសដូន េពៀគ គុល «ៃអ្វ កាណុងចារ ទី ១ កាណុង េខត
ម៉ាេសដូន»។ េខត ម៉ាេសដូន ពូ ែជក ប៉ា្វ ន់ ចារ ឃឺ ចារ ទី ១ ទី ២ ទី ៣ លូ ទី ៤។
† ១៦:១៤ ១៦:១៤កាណាត់កា្រហី សុវីៗ គតឹ ខាកាខាក។់
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ប៉ាគ់ ហី ែអ៊ លូ កាបផា «ផាអនដ់សី ឃតឹ ផាអាញ់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាទចឹ បរ៉ ់អនដ់សីឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ហី អាញ់ ពិ»។ ែអ៊
េឡាម េជៀកញនឹកាខាក ់េណាះញនឹកាភម ពួយ ែអ។៊
សារ ពូ រ ៉បុ ប៉ូល លូ សុឡីះ ៃចគ ខុក
១៦ ទី ដារ ់ េម៉ាញ ផះ ញនឹ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ទី

អង់កាន់ ទុច ពូ េម៉ាញ ដូវឡា ំប៉ាគ់ ញនឹ អង់កាន់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ ម៉ុ ត កាណុង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អ្លុ អនទួ់ង។ តាងំឡាចារ ែអ៊
ៃអ្វ េណាះ ទី េលៀន េអៀង ខាក់ ញន កា ែអ៊ អ្លុ អន់ទួង េណាះ។
១៧ ែអ៊ចាក ពួយប៉ូលលូញនឹ ទបឹកាប ៃម៉ៗ ផា «មួតអាប៉ាណូ
ស ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តសី ហ៊្លត ឡឹង ពូ អនែ់ឌឡា ំរះ៉ សារ
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ កា អន់ដសី»។ ១៨ ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ េអៀង ដារ ់ខាក់
្របគ៉័ អន់កាប៉ូល អូ អត់សារ៉ំាញ ័ប៉ូលកាកាែលង ៃហ ែគង ែអ៊
លូ កាប កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះផា «ញន អំរ៉ាញ យសី៊ូ ហគ់ អសី
ឡាច់ ឡឹង អង់កាន់អា ពិ»។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡាច់ ឡឹង អង់កាន់េណាះ ឡូត។
១៩ ផះ មួត ៃមគ៉ តាងំឡា អង់កាន់ ទុច េណាះ ឃតឹ ផា អូ មុងឹ

កា ចងឹ ទី េលៀនណាវ ្គហង អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំគួប រ ៉បុ ប៉ូល លូ
សុឡីះ អូសឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ចារ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿងតាតសុ់និ
សារ។ ២០ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ជនឹ ប៉ូល លូ សុីឡះ ទលឹ េកះ អនែ់ឌ រះ៉
ផា «សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េពៀរ ដូវ អា ្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់
រ៉ាចល់ កាណុង េមឿង ពិន។ ២១ អន់ែឌ រះ៉ សារ តាឡាប័ េឃយី
គុន សុនសាតអនេ់ទៀគៗឡាក់ចាបាប់ សុនសាត រ ៉មូ ពិន អូ អន់
េសឿ េលី ្របគ៉័ ពួយ អុះ»។ ២២ មួត ប៉ាសុនកា ប៉ាណា ំគួប អកឺកា
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ប៉ូល លូ សុឡីះ េដល មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿងកា ទុង ែហក៊ េខា
អាវ អន់ែឌ េកះេណាះ េ្របុី ពូ ពីត អន់ែឌ លូ រុាងំេក ័ះ។ ២៣ េកះ
ពូ ពីត អនែ់ឌ េអៀង េកះ ពូ ៃចគ អនែ់ឌ កាណុង ខុក លូ េ្របុី ពូ
ញ៉ាមឡាវុាងំកាខាក។់ ២៤ ៃមគ៉ ខុកកា ៃចគ អនែ់ឌកាណុង ខុក
ពឹងកាណុងអនត់គិ័ លូ ៃចគណូះ ពឹង ជុងឡាក់កា ពូ េ្របុី េណាះ
ហង។
២៥ ប៉ាគ់ ទងតគិ័ មុាងំ ប៉ូល លូ សុឡីះ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

លូ ចាែជ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ មួត ថូត អន់េទៀគ កាសាយុំាងំ អន់ែឌ
េដល។ ២៦ផាឌី រ៉ាៃរត៉ េតះ េកងខាក់ រ៉ានេ់ថគី ទលឹហី ខុក ្របគ៉័
អន់ អំប៉ារ ខុក កា តាេបកី ទ ិណូះ ពូ ៃចគ មួត ថូត កាតាប៉្លុ ច ទិ
េដល។ ២៧ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុកសាទរឹ ែអ៊ បប៉័ អប៉ំារ ខុក កា
តាេបកី ទ ិែអ៊សាមគ៉័កា មួត ថូតកា្ល សទិ េកះ ែអ៊កាហា្វ ត់ដាវ
ចងឹ ប៉ានេ់តា័ឡាេកា ែអ៊ េទៅ។ ២៨ហះកាប៉ូលកាប ៃម៉ៗ ផា «ែជ
្របគ៉័ កាឡាេកា េទៅ នេីណា ័ះ ញនឹ ទឌូិ ៃអ្វ ហះ អា អូឡា ំប៉ាគ់
ចំ អុះ»។ ២៩ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុក េ្របុី ពូ អ្យក់ អុញ អន់កា ែអ ៊េកះ
េណាះ ែអ៊ ប៉ានត់ាន ម៉ុ ត កាណុង ខុក ែអ៊ កាដាបហះ ងីុរ ប៉ូល
លូ សុីឡះ ទបឹ អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉។ ៣០ ែអ៊ េជៀក ប៉ូល លូ សុីឡះ ឡាច់
ប៉ាគ់ ឡីង េកះេណាះអបំញ៉់ផា «អឺ ៃមគ៉តាងំឡា អាញ់្រតគ់ ្រប៉
គ័ នចីម័ េភឿ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ?» ៣១អនែ់ឌ េតលីផា «អ្យគ័ អសី
េសឿ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ
តង័ អសី លូ តង័កាឡំាងំហី ្រកាន អសី េដល»។ ៣២ េកះេណាះ
ប៉ូល លូ សុឡីះ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុក លូ
កាកាឡំាងំហី ែអ។៊៣៣មុាងំ េទៅ េណាះហង ែអ៊ រ៉ាវតាងំហាល
ឡាកាកាប៉ូល លូ សុឡីះ េកះេណាះប៉ូល លូ សុឡីះ បុាងំហុំ ែអ៊
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ទបឹកាឡំាងំហី ្រកាន ែអ៊ ឡូត។៣៤ េកះេណាះ ែអ៊កា េជៀក ប៉ូល
លូ សុឡីះហាវ ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ ៊េកះេណាះតាបំាងសាណាសា
ណឹត អន់ កា អនែ់ឌសា។ ែអ៊ លូ ហី ្រកាន ែអ៊ េហាកខាក់កា
អនែ់ឌ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
៣៥ ប៉ាគ់តារកាលំឺ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង េ្របុី ប៉ាលះិឡា ំរះ៉

កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុក ផា «ហគ់ េតាះ េឡីយ មួត េពៀរ ដូវ េណាះ
ពិ»។ ៣៦ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុក អ្យក់សារ េណាះឡា ំរះ៉ កា ប៉ូល ផា
«មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង េ្របុី ពូ ឡា ំ រះ៉ អន់ េតាះ េឡីយ អន់
ដសី េកះ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី ចាក អន់ ដាគ់ ប៉ាឡឹង
េហាគ»។ ៣៧ហះកា ប៉ូល រះ៉ កា ពូ ផា «ពូ ពីត ញនឹ ឡាក់ ប៉ា
សុន រ ៉មូ ‡ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង េកះេណាះអ្យក់ញនឹ ៃចគ ខុក
ឡូត អូ ទីតាតសុ់និសារ អន្់រទលួ អុះ ញ៉ា កញិេអៀអាអនែ់ឌ
តាងំហ្យតិ ញនឹ អូ អន់ ពូ អ្លុ ប ? ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់ អុះ ឃឺ
េ្របុី អនែ់ឌ េទៅឡា ំេតាះ េឡីយញនឹ អា»។ ៣៨ ប៉ាលះិ កា អ្យក់
សារ េណាះឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង។ ផះ កាតាងំ
ពូ រះ៉ ផា អនែ់ឌ េណាះ ប៉ាសុន រ ៉មូ នេីណា ័ះ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ
េមឿង អ្ូយគ ខាក។់ ៣៩ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង ប៉ាណា ំគួបឡា ំ
េឡាម បរ៉ ់ែជ រ៉ាប់ ែជ រ ៉ូ េកះេណាះ េតាះ េឡីយ អនែ់ឌ លូ េឡាម
េ្របុី អន់ែឌ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ។ ៤០ អន់ែឌ កាឡាច់
ឡឹង ខុកឡា ំប៉ាគ់ ហី លេីឌៀ កាបប៉័ មួត េសឿ យសី៊ូ។ អនែ់ឌ
‡ ១៦:៣៧ ១៦:៣៧ សុនសាត រ ៉មូ អន់ ប៉ាណូស សុនសាត អនេ់ទៀគ េកះ ប៉ាសុន
រ ៉មូ េដល។ ប៉ាសុន រ ៉មូ ពូ អូ ខនឹ ពីតសាប៉ា្វ ត័ អុះ អ្ូយគកា អុងកាន ៃចគ ថូត។ បក់
េពឿ េកះ ប៉ាសុន រ ៉មូ គន េសា ែអ៊ កា ប៉ាសុន រ ៉មូ នះិេទៅ េដល។ ប៉ូលឡាក់ ប៉ាសុន
រ ៉មូ ញនកា ពឹ ែអ៊ េកះ ប៉ាសុន រ ៉មូ ែព។
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កា រះ៉ សារ បុាងំេហាក ពុត ពូ េកះេណាះ អន់ែឌ កា ចាក ឡា ំ
ណាវ ្គ។

១៧
សារប៉ូល លូ សុឡីះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ
១ប៉ូលលូ សុឡីះចាកតាត់ ្រទង េមឿងអាភំបី៉ូល លូ េមឿងអាប៉ុ

ឡូេនៀ េកះេណាះឡាទំលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ។ កាណុង
េមឿង េណាះទី េរ៉ាង សុនសាតអុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញ។២ប៉ូលចាក
ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង េណាះ គុនតាឡាប័ េឃយី មះ៉ ែអ។៊ រុាងំវាង៉
ៃបង៉អាទតិ រប៉់ដារ ពូ់ រ៉ាឡូវ េណាះហង ែអ៊កា រះ៉សារកាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊៣ េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផា
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ ្រតគ់ ទីសារឡាបំាក លូ េតា័
េកះេណាះ រុសី សតឹណាវ ្គ។ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី
េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ េណាះឃឺយសី៊ូ ឡាក់អាញ់ រះ៉កាអនដ់សីអា
ហង»។ ៤បក់ អនដ់ា កា ភម េសឿ លូ ម៉ុ ត ែគង ប៉ូល លូ សុីឡះ
ទបឹ ទី សុនសាត ្រកកិ េអៀង ដូវ ឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ទបឹ ទី មួត អង់កាន់ ឡាក់ េលៅ ែលង សចិ េអៀង ដូវ
េដល។ ៥ហះកា មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊សាណីង អនែ់ឌ
កា ប៉ាណា ំមួតតាតាម័ ង៉ល់ រតាឡាត ប៉ាតុំ គួប ទី េម៉ាញ ្រកុំឡា ំ
្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់កាណុង េមឿង។ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់
ហី វគ័ យ៉ាសូន បាេបកី យ៉ាយះ៉ណាងំ រ ៉បុ ប៉ូល លូ សុីឡះ េភឿ
អ្យក់ អន់កា មួត ប៉ាសុន ៃចគ ថូត។ ៦ញនកាអនែ់ឌណាងំ មួត
េពៀរ ដូវ អូ បប៉ ័អនែ់ឌកា រ ៉បុ វគ័យ៉ាសូន លូ មួត េសឿយសី៊ូ បក់
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អនដ់ា អូសឡា ំជនឹ កា មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ េមឿង លូកាប ៃម៉ៗ ផា
«មួត េពៀរ ដូវ េណាះ ្រប៉គ័ អន់ ទី សារ វុនឹវាយ៉ តាប៉ុញ តាប៉ាក់
្រគបឹ ចារ អនែ់ឌ កា ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ អា េកះ។ ៧យ៉ាសូនអា អន់
អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ ៊អនែ់ឌ េណាះ ្របគ៉័ យច លូ ចាបាប់សា
ដាច់ រ ៉មូ ឃឺ អនែ់ឌ រះ៉ ផា ទីសាដាច់ េម៉ាញណាវ ្គ ឃឺសចិយី
ស៊ូ»។ ៨ផះ មួត ប៉ាសុន លូ មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ េមឿងកាតាងំសារ
អា អនែ់ឌ កា វុនឹវាយ៉ ពុត េពៀក។ ៩អនែ់ឌ កា េ្របុី វគ័ យ៉ាសូន
លូ មួត អនេ់ទៀគៗ ប៉ាក់ េលៀន េកះេណាះអនែ់ឌកា េឡីយអន់
សតឹហង។

សារប៉ូល លូ សុឡីះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េបេរៀ
១០ ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ កា េ្របុី ប៉ូល លូ សុីឡះ ឡាច់ ចាក

ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េបេរៀ ទបឹ កាមុាងំ េណាះ េទៅ ឡូត។ ប៉ាគ់ ទលឹ
េកះ អន់ែឌ កា ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង សុនសាត អុី ្រសាែអល៊។
១១ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ទី ពុតដាគ់ហ៊្លត
ឡឹង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ អនែ់ឌ
ៃចសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី ពុត េហាក លូ អានផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ដារ បុ់ចិកាអ្លុ អនត់គ់ផាសារប៉ូល លូ សុឡីះ រះ៉កាអន់
ែឌ េណាះ ្រតគ់ ញ៉ាយច។ ១២កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី
េអៀង ដូវ េសឿ យីស៊ូ លូ ទី មួត អង់កាន់ សុនសាត ្រកកិ ឡាក់
េលៅ ែលង សចិ េអៀង ដូវ លូ មួត កាម៉ាក័ សុនសាត ្រកកិ អន់
ដា េដល។ ១៣ហះកា ប៉ាគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េថសាឡូនកិ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប៉ូល រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹង
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េមឿង េបេរៀ េណាះ េដល អនែ់ឌកា ប៉ាណា ំគួបឡា ំកាប ប៉ាញ់
សុះ មួត ប៉ាសុនកាណុង េមឿង េណាះ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ា
ចល់ណាវ ្គ។ ១៤ មួត េសឿយសី៊ូ បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាប៉ាណា ំ
ប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ហាងសាឡីគសាឡាយឡូត កាប៉ាច់ សុឡីះ លូ
ធមី៉ូ េថ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ េទៅ។ ១៥ មួត បក់ ឡា ំជនឹ ប៉ូល អន់
ែឌ ចាក អន់ឌូ េលយី ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង អាែធន េកះេណាះ អន់
ែឌ វុលី សតឹ លូ ឡា ំរះ៉ កា សុីឡះ លូ ធមី៉ូ េថ េ្របុី ឡា ំពួយ ប៉ូល
្រសស៊ៗ។
សារប៉ូល រះ៉សារយសី៊ូ ពឹង េមឿងអាែធន
១៦ ផះ ប៉ូល ៃអ្វ ក្យាគ់ សុីឡះ លូ ធមី៉ូ េថ ពឹង េមឿង អាែធន

េណាះ ែអ៊ កាដុកកាដុលកាណុង ពុត ខង ែអ៊ បប៉័ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
េអៀង កាណុង េមឿង េណាះ។ ១៧ ែអ៊ ៃអ្វ រះ៉ សារ លូ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ លូ មួត បក់ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ប៉ាគ់
េរ៉ាង។ រប៉់ ដារ ់ែអ៊ កាកាប លូ មួត បក់ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ ពឹង តាឡាត។
១៨កា ទី មួត បក់ ហ្យាងំសាឡាច់ អ្លុ សារ ែគង មួត េអពីគួ * លូ
មួត ែគងសាតូអុកី †អនដ់ាកាឡា ំរះ៉សារ លូ ប៉ូល េដល។ បក់
អន់ដា កាប លូ គួប េសាប ផា «ញ៉ា ែអ៊ កាប ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័
នីេអៀ ែអ៊ បុចិ កាប ឡឹង សារ ញ៉ា ហះ ?» បក់ អន់ដាណាវ ្គ
កាបផា «ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូស រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ សុនសាត អនេ់ទៀគ
ត ័ះ»។ ពូ កាប នេីណា ័ះញនកាប៉ូល ៃអ្វ រះ៉សារយសី៊ូ លូសារ
* ១៧:១៨ ១៧:១៨ មួត េអពីគួ ឃឺ មួត េហៀន ពួយ វគ័ េអពីគួ។ អនែ់ឌ េសឿ ផា
សារសាខំាន់ហ៊្លតឃឺណាងំដងឹសារ រគ៉់ េសមី។ † ១៧:១៨ ១៧:១៨ មួត ែគង
សាតូអុកី ឃឺ មួត េហៀនហា ំេដល ហះកា អនែ់ឌ េសឿសារសាខំាន់ ឃឺ ្របគ៉័ ពួយ
សារដាគ់ ្រតង់ យ ៉◌ះ័សាណុកសាវាក៉ េលី ថុក ញ៉ាកកាតាម។
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ប៉ាណូស េតា័ ចងឹ រុសី សតឹ។ ១៩ ពូ កា ប៉ាណា ំែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ្រកុំ
ពឹកសាឡាក់ ពូ េអី ផា េអរយី៉ូ ប៉ាេក េកះេណាះ ពូ អបំញ៉់ផា «នី
ចម័សារណាវអសី បុាងំេហៀន ពូ ែព បរ៉ ់អសី រះ៉ ៃហ អន់ញនឹ
អ្លុ េណី ទី េដល ប ? ២០ខងញនឹ កាតាងំសារ អសី បុាងំេហៀន
េណាះតាងខាក ់ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ បុចិ អ្លុ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ
េដល»។ ២១ មួត កាណុង េមឿងអាែធន លូ មួត អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ា
េថត អនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ អនែ់ឌ អូ ទី ្របគ៉័
ញ៉ា អុះ ដងឹ ៃអ្វ រះ៉សារ េលីសាយុំាងំសារ ញ៉ាឡាក់ណាវៗ។
២២ប៉ូល កា អ្ូយវ អនត់ាវ ពឹង អនត់គិ័ ្រកុំ ពឹកសា េណាះ េកះ

េណាះ កាប ផា «អឺ មួត េមឿង អាែធន អាញ់ បប៉័ អន់ដសី ្រប៉
គ័ គុន ប ៉្រ◌ះ័ អន់ដសី េអៀង ែនវ ខាក។់ ២៣ ផះ អាញ់ចាក សតឹ
ចាកឡា ំកាណុង េមឿង អាញ់ បប៉័ ចារ អនដ់សីសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគៗ ទិេណា ័ះ លូ បប៉័ ចារ រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ពូ ្រចាគ់ ផា
"ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អូ អន់ហា្ន ល់ សចិ"។ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉
កា អន់ដសី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ដសី សាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ ទបឹ អូ អន់ហា្ន
ល់ អា ហង។ ២៤ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ
លូ បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ា ្រគបឹ ែនវ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែអ៊
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លង ែអ៊ អូ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ឡាក់
្រប៉គ័ លូ តី ប៉ាណូស េណាះ អុះ។ ២៥ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ញ៉ា ែអ៊
ខ្វះ កាណាគ័ ញ៉ា ប បះ ែអ៊ តងកាន ប៉ាណូស តង័ ែអ ៊? ឃឺ ែអ៊
ហងឡាក់ អន់ អាញុ រុសី អន់ កាែស៊ តាងំេហមី លូ អន់ កាណា
គ័ ញ៉ា ្រគបឹ ែនវ កា ប៉ាណូស។ ២៦ ែអ៊ អន់ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុន
សាត េកតីឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េកះេណាះ អន់ ពូ ៃអ្វ
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ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ។ ែអ៊ កាឡំត់ ថុន សាណាំលូ កាឡំត់
គួយ អន់កា ប៉ាណូស ៃអ្វ។ ២៧ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ អន់ ពូណាងំ
ែអ ៊ផា ពូ ខំ ណាងំ ែអ ៊េណាះ ពូ ចងឹ ណាងំ បប៉័ ហង តាម
ៃហ។ តាទចឹ ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង
ពិន អុះ។ ២៨ "ញន ែអ៊ ហង បះ ពិន ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី លូ អ្លុ សាបំ៉
ត"់។ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា ទី មួត បក់ អ្លុ យុលិ បក់ អន់
ដា ទី រះ៉ ផា "ពិន កា គន េសា ប ៉្រ◌ះ័ េដល"។ ២៩ ទលឹ នីេណា ័ះ
ផា ពិនគន េសាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ ពិន អូ ្រតគ់សាមគ៉័ផា
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា ហ៊ូ ប ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស លូ ្រប៉ាក់ លូ អំេហា្ម ឡាក់
ប៉ាណូស ្រប៉គ័ តាម ពុត អន់ែឌ ឃតឹ េណាះ អុះ។ ៣០ េសគី ែព
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស ្របគ៉័យច អុះ ខង ពូ េបី
តាន័ អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា កញិេអៀ អា ែអ៊ េ្របុី ប៉ាណូស ទិ
ឌូ ៃអ្វ ្រគបឹ ចារ អន់ បុនិែពង ពុត េពៀក ៣១ខង ែអ៊ ទីកាឡំត់ដារ ់
េម៉ាញ េភឿសារ៉ំាប់ តាតសុ់និសារ យចកា ប៉ាណូស ពួយសារ
្រតង់ ឃឺ ែអ៊ េរ ុសី េកះ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ចងឹ តាត់សុនិ
សារ េណាះ ែអ៊ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េណាះ េភឿ ្រប៉គ័
អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្លុ»។

៣២ផះ ពូកាតាងំ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ ប៉ាណូស េតា័ រុសីសតឹ នី
េណា ័ះ បក់ អនដ់ា កាប ប៉ាៃឡវ ហះកា បក់ អនដ់ាណាវ ្គកាប
ផា «ញនឹ បុចិ សាយុំាងំ អសី រះ៉ សារ អា េម៉ាញ ទងណាវ ្គ»។
៣៣ េណាះប៉ូលកាចាកឡាច់ឡឹងចារអនែ់ឌ។៣៤ហះកាទីបក់
អនដ់ា េសឿ ម៉ុ ត ែគង ែអ។៊ កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះឃឺ
ទី វគ័ េឌវាន៉ះិ ឡាក់ មួត ្រកុំ ពឹកសា េដល លូ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ
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ដូវ សចិ ែអ៊ ដាម៉ារ ីទបឹ ទី ពូ អនេ់ទៀគ អនដ់ា េដល។
១៨

សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ
១អនត់គី ឡឹង េណាះ ប៉ូលចាកឡាច់ ឡឹង េមឿងអាែធនឡា ំ

ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះឡគ។ ២កាណុង េមឿង េណាះ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ េម៉ាញ ដូវ សចិ អាគឡីាឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹង
េខត ប៉ុនតុះ លូ កាម៉ាញ់ ែអ៊ សចិ ្រពីសុីល អន់ែឌ អង់ក ័ះ ពឹះ
ឡឹង ប៉ាេថត អុតីាល ីខងសាដាច់ ក្លូ េឌៀ េ្របុី សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ទឌូិឡាច់ ឡឹង េមឿង រ ៉មូ។ ប៉ូលកាឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អន់
ែឌ។៣ប៉ូលកាៃអ្វ ពឹងហីអនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូអនែ់ឌ ខង
ង៉ារ ប៉ូល នះិេទៅ លូ ង៉ារ អនែ់ឌ េដល ឃឺ ្របគ៉័ អនត់ល័ រ៉ាេណីះ
លូ អង់ការ អ្យា។ំ ៤ រប៉់ ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ កាណុង
េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ ខំ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ លូ សុនសាត ្រកកិ េ្របុី អនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ េដល។
៥ ប៉ាគ់ សុីឡះ លូ ធមី៉ូ េថ ឡា ំ ឡឹង េខត ម៉ាេសដូន ពឹះ ទលឹ

េកះ ប៉ូល កា បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់ឡគ។ ែអ៊ រះ៉ ប៉ា
ឡាក់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ផាបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សា
ដាច់ ឃឺ យីស៊ូ េណាះ ហង។ ៦ហះកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊
បុចិ ដងឹ តាប៉ុញ លូ ែអ៊ ទបឹ ត ័ះ ផាម៉ាត កា ែអ៊ េដល ែអ៊ កា តា
តូះ កាបក់ េតះ ឡឹង អាវ ែអ៊ ទបឹ កាប ផា «ផា អន់ដសី េតា័ រ៉ា
យ ឃឺ ឡាច់ ឡឹង យច អន់ដសី េទៅ អូ ទី សារ ញ៉ា តតឹ លូ
អាញ់ អុះ។ គតឹ ដារ ់អា អន់ ប៉ាគ់ ម៉ាត ់អាញ់ ចងឹ ឡា ំណាងំ
សុនសាតអនេ់ទៀគឡគ»។៧ េកះេណាះ ែអ៊ចាកឡាច់ឡឹងចារ
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េណាះឡា ំប៉ាគ់ ហី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូសាទុះ ែអ៊ អ្យលិ
កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ហី ែអ៊ េណាះ ហះសា
ែនង េរ៉ាង។ ៨កាប៉ាច់ វគ័ ្រគសិាប៉ុ ះ ឡាក់ រុាងំៃហ េរ៉ាង ែអ៊ លូ
ហី ្រកាន ែអ៊ អន់ែឌ កា េសឿ យសី៊ូ េដល។ ទី មួត ៃអ្វ កាណុង
េមឿង កូរនិថូះ េអៀង ដូវ េដលសាយុំាងំ ប៉ូល េកះេណាះ េសឿ
យសី៊ូ េណាះ ករឹ ប៉ូលកា បុាងំហុំ អនែ់ឌ។
៩ប៉ាគ់ មុាងំ អនត់គីយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កាប៉ូល បប៉័ ទបឹ

រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ែជ អ្ូយគ ្រតគ់ រះ៉ តូណាវ ្គ ែជ ៃអ្វ ្រគយឺ ១០ខង
អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អសី េកះ។ អូ ទី េពឿ ចងឹ ្រប៉គ័ កា អសី ទី
អុះ ខង ៃអ្វ កាណុង េមឿងអា ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ចងឹ េកះ ប៉ា
សុនអាញ»់។ ១១ប៉ូលកា ៃអ្វ កាណុង េមឿង កូរនិថូះ េណាះ ទុញ
េម៉ាញសាណាំេ្រតា ៃខ ទបឹ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ពូ។
១២ ផះ រុាងំវាង៉ វគ័ កាលីយ៉ូ ៃអ្វ ្រប៉គ័ ៃម៉គ រុាងំៃហ េខត អា

ៃខ * សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែរវ ពុត ប៉ាណា ំគួប រ ៉បុ ប៉ូល អ្យក់
ឡា ំប៉ាគ់ចារ ពូ តាតសុ់និសារ។ ១៣អនែ់ឌ រះ៉ ផា «ប៉ាណូសអា
ែអ៊ ប៉ាញសុ់ះ េ្របុី កាឡំាងំ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចាបាប់ អូ
អន់ សាបំ ៉◌ះ័»។ ១៤ ផះ ប៉ូល ហា ពឹរ ចងឹ កាប វគ័ កាលីយ៉ូ រះ៉
កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ផា «អឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ផា
សារ ែអ៊ ្រប៉គ័ េណាះ យច តាទចឹ កាអាញ់ ចងឹ សាយុំាងំ អន់
ដសី េដល។ ១៥ហះកាសារ អា អន់ដសី ្រកាន័ កា ប៉ាែគក គួប
េសាប ឡឹងសារឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ លូ សចិ ពូ អនេ់ទៀគ លូសារ
* ១៨:១២ ១៨:១២ េខត អាៃខ ឃឺ ប៉ាេថត ្រកកិ ែគង តាបូង។ េមឿង កូរនិថូះ ៃអ្វ
ពឹង េខតអាៃខ។
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ចាបាប់ មះ៉ អនដ់សី សារ ែនវ អាអាញ់ អូ ៃច តាតសុ់និ កា អន់
ដសី អុះ តាតសុ់និ អនដ់សី េទៅ ពិ»។ ១៦ េកះេណាះ វគ័កាលយី៉ូ
្រទះុ ឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹង ចារ ពូ តាតសុ់និសារ។ ១៧ ពូ កា ប៉ាណា ំ
គួប រ ៉បុ វគ័ សូសាេតនឡាក់ បក់ រុាងំៃហ េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ អ្យក់ឡា ំពីតហះ ម៉ាត់ហី ពូ តាតសុ់និសារ ហះកា វគ័កា
លយី៉ូ អូ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ េណាះ អុះ។
សារ ប៉ូលសតឹ ប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូក
១៨ ប៉ូល ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ ទុញ ដារ ់ណាវ ្គ។ អន់តី

គ ឡឹង េណាះ ែអ៊ កា បរ៉ ់អា្ល ត មួត េសឿ យីស៊ូ េកះេណាះ ជរឹ
ជះិ កាប៉ំាន់ ឡា ំប៉ាគ់ េខត សុរី ីចាក អន់ឌូ លូ ្រពីសុីល លូ អាគី
ឡា។ អន់្រទួល ចងឹ ជះិ កាប៉ំាន ់ែអ៊ កូរ ័កល់ ហះ េមឿង េកង
េ្រគៀ ញន កាសារ ែអ៊ បន់ ែព។ † ១៩-២១ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េអេភ
សូ ែអ៊ ចាក ម៉ុត កាណុង េរ៉ាង ៃអ្វ បុាងំេហៀន សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊។ អន់ែឌ េឡាម េជៀក ប៉ូល ៃអ្វ ហះ េណាះ អន់ ទុញ ែប៊
ត។ ហះកា ប៉ូល អូ ៃច ៃអ្វ អុះ ែអ៊ ចាកអា្ល ត ពូ ទបឹ រះ៉ ផា «ផា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ អាញ់ឡា ំប៉ាគ់ អា េណាះអាញ់ ចងឹឡា ំ
ណាងំ អន់ដសីណាវ ្គ»។ េកះេណាះ ែអ៊ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ឡាច់
ឡឹង េមឿង េអេភសូ។ ែអ៊ កា អា្ល ត ្រពីសុីល លូ អាគីឡា ពឹង
េមឿង េណាះហង។
២២ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េកសាេរៀ ែអ៊ ចាក ហាវ ប៉ាគ់ េមឿង

េយរសូាឡឹម េភឿ ចាចាក ប៉ាគ់ ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័។ េកះ
† ១៨:១៨ ១៨:១៨ ផា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ សាញ៉ា ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័
ង៉ារ េម៉ាញ ផះ ពូ ្របគ៉័ េកះ ទិ េកះ ពូ ្រតគ់ កូរ ័កល់ េដល។ បរ៉ ់ ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន
(ជន/គណនា)៦:១-២១។
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េណាះ ែអ៊ចាកណាវ ្គទលឹ េមឿង អនទ់យី៉ូក។ ២៣ ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង
េមឿង អនទ់យី៉ូក េណាះ ទុញ ែបត៊ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡា ំណា
វ ្គ ចាក ម៉ុត ពឹង េខតកាឡាទី លូ េខត ្រពីេគៀ ទបឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា
មួត េសឿ ទឌូិ អន់ េសឿ េលយី។
សារអាប៉ូ ឡូះឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ
២៤ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊សចិអាប៉ូ ឡូះឡាក់

ប៉ាណូស ឡឹង េមឿង អាេលកសានេ់្រទៀ ែអ៊ ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង
េអេភសូ។ ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូស ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង ទបឹ អ្លុ េកង ឡឹង
សារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៥ ែអ៊ ទី េហៀន សារ យីស៊ូ
េដល លូ ែអ៊ ទី ពុត ្រតាងំ ែអ៊ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហៀន ពូ
ដាគ់ ្រតគ់ េដល ឡឹងសារយសី៊ូ។ កាប៉ាច់សារ បុាងំហុ ំែអ៊ អ្លុ
ដងឹសារ បុាងំហុំឡាក់ វគ័ យូហាន េឃយី ្របគ៉័ ែពហង។ ២៦ ែអ៊
ទី ពុត ខនឹ រះ៉សារ យសី៊ូ កាណុង េរ៉ាង។ ផះ ្រពីសុលី លូ អាគី
ឡា បប៉័ ែអ៊ បុាងំេហៀន នីេណា ័ះ អន់ែឌ កា េជៀក ែអ៊ ៃអ្វ តាង
ឡឹង ពូ ទបឹ រះ៉ អន់ ែអ៊ ហ្លង់ ែហ៊ង ខាក់ណាវ ្គឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័ ២៧ផះ អាប៉ូ ឡូះ ឃតឹ បុចិ ឡា ំប៉ាគ់ េខត អាៃខ មួត
េសឿ យសី៊ូ កា អន់ ែអ៊ ឡា ំទបឹ ្រចាគ់ សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ី រះ៉ កា មួត
េសឿ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត អាៃខ េណាះ េ្របុីហាប់ ែអ។៊ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ
ប៉ាគ់ េណាះ េកះ ែអ៊ កា ខំ តង័ ទិ មួត ឡាក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ
ឡាក់ េសឿ យីស៊ូ ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កា អន់ែឌ ២៨ ខង ែអ៊ អ្លុ
កាប កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង ្រប៉គ័
អន់ កា អនែ់ឌ អូ អ្លុ េតលី ទបឹ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារកាណុង
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ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ឃឺយសី៊ូ
េណាះហង។

១៩
សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ
១ ផះ អាប៉ូ ឡូះ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ ប៉ូល កា ចាក តាត់ ្រពី

ប៉ានមឹ ទលឹ េមឿង េអេភសូ។ ៃអ្វ ហះ េណាះ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ មួត សះឹ
អនដ់ា ែអ៊ កា អំបញ៉់ ផា ២ «ផះ អនដ់សី េសឿ ែព ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង អន់ដសី ញ៉ា េប ី?» អន់
ែឌ េតលី ែអ៊ ផា «ញនឹ អូ េឃយី កាតាងំ សចិ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ េណាះសា»ំ។ ៣ ែអ៊ អំបញ៉់ អនែ់ឌណាវ ្គផា
«ទលឹនេីណា ័ះផះ ពូ បុាងំហុំ អនដ់សី ែព ពូ បុាងំហុំ អនដ់សី ែនវ
ច ំ?» អន់ែឌ េតលី ផា «ពូ បុាងំហុំ ញនឹ ឡាក់ កា វគ័ យូហាន
េឃយី បុាងំហុំ ពូ េដល»។ ៤ ប៉ូល កាបណាវ ្គផា «វគ័ យូហាន
បុាងំហុំ ពូ េភឿ តាបំាង សារ ពូ បុនិែពង ពុត េពៀក ទបឹ ែអ៊ រះ៉
កា កាឡំាងំ អន់ េសឿ បក់ ពឹះ អនត់គី ឡឹង ែអ៊ េណាះ ឃឺយសី៊ូ
អា ហង»។ ៥ ប៉ាគ់ កាតាងំ ប៉ូល កាប នីេណា ័ះ េកះ អន់ែឌ កា
អន់ ប៉ូល បុាងំហុំ អនែ់ឌ អន់ េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ឡគ។ ៦ប៉ូលកាមន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង អនែ់ឌ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ កាខាក់ កា ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង អន់ែឌ អន់ែឌ កា កាប តាង ឡឹង
ពូ ទបឹ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៧កាឡំាងំ អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ ទីឃឺ ែអ៊ ១២
ដូវ។
៨អនត់គី ឡឹង េណាះប៉ូលកាម៉ុត ពឹង េរ៉ាង សុនសាត អុ្ីរសា

ែអល៊ ែអ៊ ទី ពុត ខនឹ បុាងំេហៀន ពូ។ ទិ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ ៃខ ែអ៊ ៃអ្វ
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រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ទបឹ ប៉ាេឡាម ពូ អន់ េសឿ។
៩ហះកាញនកាទីបក់អនដ់ាកាង័កល់អូ ៃច េសឿ អុះទបឹកាបបឺ
ង៉ាយកាសារ េសឿយសី៊ូ ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង េដល េណាះ
ែអ៊ កា ចាកឡាច់ ឡឹង ពូ េជៀក មួត េសឿ យសី៊ូ ចាកឡា ំៃអ្វ ប៉ា
គ់ ចារ តាង េកះេណាះ ែអ៊ បុាងំេហៀន អន់ែឌ រប៉់ ដារ ់កាណុង
េរ៉ាង ចារ វគ័ ទរ៉ីាណុះ េឃយី បុាងំេហៀន ពូ ែព។ ១០ ែអ៊ កា បុាងំ
េហៀន អនែ់ឌ េលយី ទិ េពៀរសាណា ំេណា ័ះ ហង បះ មួត បក់
ៃអ្វ ពឹង េខត អាសុី ទិឌូ ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទបឹ សុន
សាត ្រកកិ ទីកាតាងំសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
១១ផះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ េកង

ខាក់ តាងៗ េអៀង ពឹង ប៉ូល។ ១២យ ៉◌ះ័ កាណាត់ េលី អញែ់ស៊
ង ឡាក់ ទី អ្យក់ ឡឹង ឡាេកា ប៉ូល ផា ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹង បក់
អគី បក់ អគី េណាះ ដាគ់ ឡូត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ពូ កា
ឡាច់ េដល។
១៣ ទី ្រគូ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អន់ដា ចាក ឡឹង ចារ

េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ ចារ េម៉ាញ បុចិ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ ឡាច់ ឡឹង
ពូ។ អន់ែឌ សាគ់ រះ៉ សចិ យីស៊ូ េភឿ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឃឺ អន់
ែឌ កាប កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ផា «អាញ់ េ្របុី អសី ឡាច់ ញន កា អំ
រ៉ាញ យីស៊ូ ឡាក់ ប៉ូល ទី រះ៉ ហគ់ ឡាច់ ពិ»។ ១៤ ទី កាម៉ាក័
តាេំបុះី ដូវ ឡាក់ គន វគ័ សាេកវា៉ ឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ អន់ែឌ កា ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ េដល។ ១៥ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាបកា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ប៉ូល
កា អាញ់ អន់ហា្ន ល់ េដល ហះកា អន់ដសី អា េពឿ អន់ដសី
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អា ?» ១៦ ប៉ាណូសបក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុត េណាះកាតាឡូះ ទមកាត
ត់ អនែ់ឌ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះសាងំុខាក់ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌឡា
កាលូតារុសី េខាអាវសាតាក់ឡាច់ ឡឹងហី ទបឹ ឡុនសាឡុន។
១៧ប៉ាណូសទឌូិឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង េអេភសូ ទបឹ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ ទបឹ សុនសាត ្រកកិ ទី អ្លុ ឡឹងសារ េណាះ អនែ់ឌ
កា អ្ូយគ កាយសី៊ូ ទឌូិ ទបឹ ប៉ាេន ែអ៊ឡាក់ ពឹ តាងំឡា។ ១៨ទី មួត
េសឿ េអៀង ដូវ េជៀក គួប ពឹះឡាប់ញមឡឹងសារ ្រគូឡាក់អនែ់ឌ
ទី ្របគ៉័ ឡឹង អន្់រទលួ ែព។ ១៩កាទី មួត ្រគូ អហំ្ម េអៀង ដូវ អ្យក់
ផាប់ឡាក់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ លូ ្រគូ អហំ្ម េណាះ ពឹះ សុះអា្ល តហះ ម៉ាត់
កាឡំាងំ េអៀង។ ផាប់ អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ ទី ខា ៥០.០០០ េលៀន
្រប៉ាក់ កាក។់ ២០ ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា េលៅ
ែលង ែហង៊ខាក់ លូ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក។់
សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ពឹង េមឿង េអេភសូ
២១ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េណាះ េកះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័

អន់កា ប៉ូលឃតឹ បុចិឡា ំ* ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ចាក ្រទង
េខត ម៉ាេសដូន លូ េខត អាៃខ។ ែអ៊ កាប ផា «ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង
េយរសូាឡឹម េកះ អាញ់្រតគ់ឡាប៉ំាគ់ េមឿង រ ៉មូណាវ ្គ»។២២ ែអ៊
េ្របុី ធមី៉ូ េថ លូ េអរ៉ាសាទុះឡាក់ មួត តង័ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេស
ដូន អន្់រទលួ កាប៉ាច់ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េខតអាសុី បាែបត៊ ហ។ិ
២៣ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់កាខាក់ញន

កាសារ េសឿ យសី៊ូ ២៤ខង ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ េដេម
* ១៩:២១ ១៩:២១ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ូល ឃតឹ បុចិឡា ំពិន ែ្រព
នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ូល ទី ពុត បុចិឡា ំ។
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េ្រទៀស ឡាក់ រ៉ាគយឹ តូះ ្រប៉ាក ់ែអ៊ ្រប៉គ័ ហី តាហ លូ ្រប៉ាក់
សារ៉ំាប់ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ សចិ ឌីអាន † ែអ៊ កា ចា្វ ល់ រ៉ាគយឹ អន់េទៀ
គៗ េណាះអនែ់ឌ ទីខា តុត េអៀង។ ២៥ ែអ៊ កា ប៉ាតុំ មួត រ៉ាគយឹ
ែអ៊ លូ មួត រ៉ាគយឹ អនេ់ទៀគៗ ទេិណា ័ះ េដល េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉
ផា «អឺ អុះ មុ ីអន់ដសី កា អ្លុ េកះ េដល ពិន ទី រ៉ាស អំប៉ាស
េអៀង ញន កា ង៉ារ ពិន ្របគ៉័ អា ហង។ ២៦អន់ដសី កា បប៉័ លូ
កាតាងំ េកះ េដល បក់សចិ ប៉ូល េណាះ ែអ៊កាប ប៉ាេឡាម េជៀក
កាឡំាងំ េសឿ ពួយ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ដងឹ កាណុង េមឿង េអេភសូ អា
អុះ ឃឺ ែប៊ត ចងឹ ប៉ាញ័ ទបឹ េខត អាសុី េដល ទបឹ ែអ៊ កាប ផា
ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។
២៧សារអា អូ ្រតគ់ ដងឹកា ែអ៊កាបសាេតាះកាបសា្វ គ់ ង៉ារ ពិន
្របគ៉័ អា អុះ ឃឺ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីានឡាក់
ដាគ់ តសី អូ ទី ខា ហងតាម ៃហ។ សារ អំរ៉ាញ អញឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឌី
អានឡាក់កាឡំាងំ ពឹង េខតអាសុី លូ ប៉ាណូស ទឌូិ ពឹង អង់កក់
េតះសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនអា ចងឹហ្៊យង េហ្យតី ហង»។
២៨ប៉ាគ់កាតាងំសារ េណាះ េកះ អនែ់ឌកាអកឺខាក ់កាប៉ា

ណាគួំបកាបែ្រសក៊ េលយីៗផា«ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីានមះ៉ េអេភសូតសី
ដាគ់ឡាយ៉ាម័ខាក ់!» ២៩ផះ េណាះកាេកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់
ប៉ាញ័ ទបឹ េមឿង អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ឡានចារកាឡំាងំ
េអៀង េឃយី លួម ទបឹ រ ៉បុ អូស ៃកយុះ លូអារសីាតាក ឡឹង េខត
ម៉ាេសដូនឡាក់ ចាក អនឌូ់ លូ ប៉ូល។ ៣០ប៉ូល បុចិ ឡា ំកាកាប
† ១៩:២៤ ១៩:២៤ សុនសាត ្រកកិ េសគី ែព េសឿ ផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ខាក់ ឡាក់
អនែ់ឌ ប៉ាេន សាបំ ៉◌ះ័។ អនែ់ឌ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីាន ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អង់កាន់ េម៉ាញ ឡាក់ អ្លុ
តង័ អន់ ពូ េកតី គន។
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លូ មួត ប៉ាសុនហះកា មួត េសឿ ទបឹ អូ អន់ ែអ៊ឡា ំអុះ។៣១យ ៉◌ះ័
គួប ែអ៊ បក់ ្របគ៉័ កាន ពឹង េមឿង កា េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ អូ អន់ ែអ៊ ឡា ំ
ប៉ាគ់ឡានចារកាឡំាងំ េអៀង ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េណាះ េដល។៣២ផះ
េណាះ បក់ អនដ់ាកាប នេីអៀ បក់ អនដ់ាកាប នេីណា ័ះ ខង ទី
សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ប៉ាញ័ ទបឹចារ លួម កាឡំាងំ សួន េអៀង អូ អ្លុ
កា ទីសារ ញ៉ា អនែ់ឌឡា ំប៉ាតុំ គួប េណាះ។ ៣៣ផះ េណាះ សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊កាតាឡក័ឡាច់កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊អា
េលកសាន្រតះុ េណាះហងកាឡំាងំ េអៀងសាមគ៉័ កា ែអ៊ ហង
្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ េណាះ។ ែអ៊ កាលកឺ តី ្របគ៉័សា
ញ៉ា ខង ែអ៊ បុចិ េតលី អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកាហះ ម៉ាត់ មួត ប៉ាសុន។
៣៤ហះកា ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសុន អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ កា សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ ពូ កាប ែ្រសក៊ ទឌូិ ទុញ េពៀរ មង ឡូតផា «ប ៉្រ◌ះ័ ឌី
អាន មះ៉ េអេភសូ តសីដាគ់ឡាយ៉ាម័ខាក ់!»។
៣៥ ប៉ាគ់ អនត់គី ទី ្រកាគ់តាងំកង់ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ្របគ៉័ កាន

ពឹង េមឿង ែអ៊ ទបឹ អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ លូ កាបផា «អឺ អុះ មុី
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ េពឿ ចងឹ អូ អ្លុ កាកាឡំាងំ េមឿង ពិន
ឡាក់ រុាងំៃហ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីានឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ដាគ់ឡា
យ៉ាម័ លូ រុាងំៃហហ៊ូ ប ែអ៊ឡាក់ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ។ ៣៦សារ
េណាះតាទចឹហង អូ ទី េពឿ ប៉ាែគក អុះ។ ទលឹនេីណា ័ះបរ៉ អ់ន់
ដសី ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ ឡគ ពិ ែជ ្របគ៉័សារឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ នេីអៀ។
៣៧អនដ់សី រ ៉បុ អូស មួតអា ហះកាអនែ់ឌ អូ ទី រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស
ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលីកាប បង៉ឺាយកា ប ៉្រ◌ះ័ ពិន អុះ។ ៣៨ហះកា
ផាវគ័ េដេមេ្រទៀសលូ មួត រ៉ាគយឹឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊ផាអន់
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ែឌ ទីសារញ៉ា បុចិឡា ភំងបក់ េពឿ ឃឺទី េកះចារ ពូសារ៉ំាប់តា
តសុ់និសារ មួត អុងកានតាតសុ់និសារកា ទី េកះ េដល ហគ់
អន់ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ េណាះ ពិ។៣៩ផាអនដ់សី បុចិ ប៉ាែគក ឡឹង
សារ ញ៉ាណាវ ្គ ក្យាគ់ ប៉ាគ់ ដារ ់ ពូ លួម តាទចឹ េទៀ េណាះ ពូ
ចងឹ តាតសុ់និ អន។់ ៤០ហះកា ្របគ៉័ នីេអៀ កាណុង ដារ ់អា អ្លុ
ៃផគ ពូ ចងឹ េ្រចាមផា ពិន ្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល ់េណាះ
ពិន ចងឹ ទី ថូត ខងសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់អា អូ ទី ខ ញ៉ាឡាក់ ចងឹ
្រតគ់ េតលី អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡាេកា អុះ»។ ៤១ ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ េកះ
ៗ ែអ៊ កា េ្របុី ពូ សតឹហង។

២០
សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន លូ ប៉ាេថត ្រកកិ
១ ៃឡង ឡឹងសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ េណាះដាគ់ រ៉ាង៉ាប់ េកះ ប៉ូល

កា េអី មួត េសឿ ពឹះ េភឿ កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនែ់ឌ េកះ
េណាះ ែអ៊ បរ៉ ់អា្ល ត ពូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន។ ២ ផះ ែអ៊
ចាក ្រទង េខត េណាះ ែអ៊ កាកាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក េអៀង
កា មួត បក់ េសឿ េដល។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ចាក ទលឹ ប៉ា
គ់ េខត អាៃខ *។ ៣ ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត េណាះ ទុញ ទិ ៃប៉ង
ៃខ។ ផះ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ឡា ំប៉ាគ់ េខត សុរី ីមួត សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊កាប៉ាណា ំគួប ចងឹ ្របគ៉័កា ែអ។៊ ែអ៊ អ្លុ កា ពូ
ចងឹ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា វុលី ចាក ្រទង េខត ម៉ាេសដូន ឡគ។
៤ មួត បក់ ចាក អន់ឌូ លូ ែអ៊ េណាះ ឃឺ សូប៉ាត្រះុ គន វគ័ ពីរះុ
ឡឹង េមឿង េបេរៀ អារសីាតាក លូ េសគុនដុះ ឡឹង េមឿង េថសា
* ២០:២ ២០:២ េខតអាៃខ េពៀគ គុល «្រកកិ»។
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ឡូនកិ ៃកយុះ ឡឹង េមឿង េឌីេប ទឃីកុីះ លូ ្រតូភមី ឡឹង េខត
អាសុ ីលូ ធមី៉ូ េថ។ ៥ហះកា អន់ែឌ េណាះ ចាក អន់្រទួល ៃអ្វ
ក្យាគ់ ញនឹ ្រតង់ ហះ េមឿង ្រតូអះ។ ៦ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ដារ ់ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ
ន ណំុ បុាងំឡាតាងំ ញនឹកាជរឹ ជះិកាប៉ំាន់ឡាច់ ឡឹង េមឿង ភី
លបី។ ប៉ាគ់ ទលឹ ប៉ាតាម័ដារ ់ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ហះ េមឿង
្រតូអះ ញនឹកា ៃអ្វ ហះ េណាះ ទុញតាេំបុះី ដារ។់
សារ េអុទីកុីះ រ ុសីសតឹ
៧ ពឹង ដារ ់អាទតិ េណាះ ញនឹ ប៉ាតុំ មួត េសឿ េភឿ គុ សា ណំុ

បុាងំ អនឌូ់ ខង ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័ ប៉ូលចងឹចាក េណាះ ែអ៊កា
បុាងំេហៀន ពូ ទលឹទងតគិ័ មុាងំ ឡូត។៨ ពឹងកាណុង ែគងអបុំាងំ
ចារញនឹ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េណាះទី អុញតាេគៀង េអៀង។៩ផះ េណាះ
ទីតាតាម័ េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ េអុទីកុីះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ហះ រុាេំបាះ ែអ៊
កាកី ៃតប ខាក់ ផះ ប៉ូល ៃអ្វ បុាងំេហៀន ទុញ េណាះ។ ែអ៊ កា
ឡិ ឡឹង រុាេំបាះ តាល់ ទី េពៀរ ទលឹ ប៉ាគ់ េតះ។ ផះ ពូ េប៉ាក ែអ៊
េណាះ ែអ៊ េតា័ េកះ។ ១០ ប៉ូល កា ជរឹ ប៉ាគ់ េតះ អង់កុញ េប៉ាក
េពៅ ែអ៊ លូ កាប ផា «អន់ដសី ែជ អ្ូយគ ហង ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី អូ
េតា័ អុះ»។ ១១ ប៉ាគ់ ប៉ូលហាវ ពឹងចារ េទៅណាវ ្គ ែអ៊ កា គុ ណំុ
បុាងំ អន់ ពូសា េកះេណាះ រះ៉សារណាវ ្គេលយី ទលឹតារ េកះ
េណាះ ែអ៊ឡាច់ចាកហង។ ១២ ពូ កា ជនឹតាតាម័ បក់ ឡិ េណាះ
អន់សតឹ ប៉ាគ់ហី ទបឹ ៃអ្វ រ ុសី អនែ់ឌកា េហយី ពុត េពៀកកាខា
ក។់
១៣ញនឹ កា ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ឡា ំ ប៉ាគ់ េមឿង អាសុះ អន់្រទួ

ល េភឿ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប៉ូល ហះ ចារ េណាះ ឡាក់ កា ែអ៊ ទី អន់តគ់
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េណាះហង ខង ែអ៊ បុចិ ចាក ្រទង េគាក។ ១៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ ប៉ា
គ់ញនឹ ពឹង េមឿងអាសុះ ញនឹកា េជៀក ែអ៊ ជរឹ ជះិកាប៉ំាន ់េកះ
េណាះ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង មីទូែលន។ ១៥ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័
ញនឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំទលឹ ្រតង់ រ៉ាឡឹង លូ
តាកា្វ ល់ ឃីយ៉ូ ះ ប៉ាគ់ ដារ ់យ៉ាង័ េតាណាវ ្គញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ តា
កា្វ ល់សាម៉ូ ះ ប៉ាគ់ ដារ ់េតា េម៉ាញ ញនឹ កា ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង មី
េលត។ ១៦ប៉ូលកា អូ ៃច ម៉ុត ពឹង េមឿង េអេភសូ អុះ េភឿ ែជ អន់
ៃអ្វ ទុញ ពឹង េខត អាសុ ីខង ែអ៊ ប៉ាន់តាន បុចិ កា ទលឹ េមឿង
េយរសូាឡឹម ្រសស៊ អន់ តាន័ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ដារ ់ទី ៥០ផា អ្លុ ្របគ៉័
ទលឹ ្រសស៊។
សារប៉ូលកាកាប លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ឡឹង េមឿង េអេភសូ
១៧ញនឹ ចាកហា្វ ស េមឿង េអេភសូ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង មីេល

ត ផះ ៃអ្វ ពឹង េណាះ ប៉ូល េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកាគ់ តាងំកង់
មួត េសឿ យសី៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ េ្របុី អនែ់ឌ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ
ែអ។៊ ១៨ ប៉ាគ់ មួត េណាះ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ ែអ៊ េកះ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌ
ផា «អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់អាញ់ ៃអ្វ េកាប
អនឌូ់ លូ អនដ់សី រប៉់ មង រប៉់ ដារ ់ឡឹង ដារ ់ប៉ានដ់ា អាញ់ ម៉ុ ត
ពឹង េខតអាសុីអា ែព េកះ។ ១៩ឃឺអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ទបឹ ប៉ានថ់ិ ពុត ទបឹឡាច់ េទៀក ម៉ាត ់ទបឹ ទីសារឡាបំាក
េអៀង ែនវ ញនកាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ាណា ំគួប បុចិ ្របគ៉័
អូ ដាគ់កាអាញ។់ ២០អាញ់ រះ៉ លូ បុាងំេហៀន អនដ់សី ពឹងចារ
កាឡំាងំ េអៀង លូ តាមហី េដល ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ទី ខាសា ំ
រ៉ាប់ អនដ់សី េម៉ាញ ខ កាអាញ់ អូ ទី េអាន អុះ។ ២១អាញ់កា
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អនត់គ់ ប៉ាេតាកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កា សុនសាត ្រកកិ អន់
ពូ បុនិែពង ពុត េពៀកឡា ំណាងំប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ េសឿយសី៊ូ
្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។
២២ «កញិេអៀ អា ៃហ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អាញ់ឡា ំប៉ា

គ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អាញ់ អូ អ្លុ កា ចងឹ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ េកតី
ពឹះ ពឹងអាញ់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េណាះ។ ២៣អាញ់្រកាន័កាអ្លុ អនត់គ់
ផា រប៉់ េមឿង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ រះ៉ កាអាញ់ផា
ចងឹ ទីសារឡាបំាក លូ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ចគ់ អាញ។់ ២៤ហះកាអាញ់
អូ វុនឹវាយ៉ ឡឹងឡាេកា បុាងំៃឡអាញ់អា អុះ ខងអាញ់ អូឃតឹ
ផាឡាេកាអាញ់អាទីខា អុះ អ្យក់កាអាញ់ទីតាគ់អង់េកះ ង៉ារ
ឡាក់យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន មប េ្របុី អាញ់ ្របគ៉។័ ែអ៊ េ្របុី
អាញ់ រះ៉សារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា ពិន។
២៥«អាញ់ េឃយី ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ទបឹ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊

កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហះកាកញិេអៀអាអនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័
អាញ់ណាវ ្គហង។ ២៦ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី តា
ទចឹ កាណុងដារ ់អា ផាបក់ េពឿ ហ្៊យងឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ សារ
េណាះ អូ ្រតគ់ញនកាអាញ់ ្របគ៉័យច េណាះ អុះ ២៧ខងអាញ់
ទី រះ៉ ្រគបឹ សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឃតឹ ្របគ៉័ េណាះ អន់ កា អន់
ដសី េកះ េម៉ាញ ខ កា អូ េអាន អុះ។ ២៨ហគ់ រុាងំៃហឡាេកា
អន់ដសី េទៅ លូ រុាងំៃហ មួត េសឿ ទេិណា ័ះ ឡាក់ កា ពូ រុាងំៃហ
តាបល៉់ េចៀម ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ េ្របុី
អនដ់សី។ ហគ់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
ែអ៊ ហា្វ យ លូ ផាម គន ែអ៊ េទៅ។ ២៩អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប៉ាគ់
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អាញ់ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ អា េកះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស អូ ដាគ់ តា
េកះឡាក់ កា សូ ្រពី ចងឹ ម៉ុ ត ពឹង កាឡំាងំ អនដ់សី អនែ់ឌ ចងឹ
្របគ៉័បាប អូតាប៉ាបកាតាបល៉់ េចៀម អុះ។ ៣០កាណុងកាឡំាងំ
អនដ់សី កា ចងឹ ទី ប៉ាណូសកាបតាពំ្លូង កា គួប េទៅ េភឿ ្របគ៉័
អន់ មួត េសឿចាក ពួយអនែ់ឌឡគ។៣១ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អន់
ដសី ឡាវុាងំ ឡាេកា លូ កាចាងំ ឡឹងសារឡាក់ អាញ់ អន់តគ់
ប៉ាេតាកាអនដ់សី ទបឹ កាដារ ់ទបឹ កាមុាងំ រុាងំវាង៉ ៃបង៉សាណាំ
ែព អូ ទី រ៉ាឡូវ អុះ ទបឹឡាច់ េទៀក ម៉ាត់ េដល។
៣២ «កញិ េអៀ អា អាញ់ មប អន់ ដសី កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ ក កា

តយ។័ សារ រះ៉ ឡឹង ពុត ដា គ់ មះ៉ ែអ៊ ចងឹ រុា ំង ៃហ អន់
ដសី។ សារ េណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហង៊ខាក ់លូ
ចងឹ អន់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ កា អនដ់សី អនឌូ់ លូ ប៉ាសុនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
្រប៉គ័ អន់ ដាគ។់ ៣៣អាញ់ អូ េឃយី ខា្វ ម បុចិ កា ម៉ាស ្រប៉ាក់
េលី េខា អាវ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ឡឹង បក់ េពឿ អុះ។ ៣៤ អន់ដសី អ្លុ
េកះ េដលកាអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ លូ តីអាញ់ េទៅ េភឿសារ៉ំាប់កាកា
ណាគ័ ញ៉ាឡាក់អាញ់ តងកាន លូសារ៉ំាប់ កា បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អាញ់ េដល។៣៥អាញ់តាបំាងកាអនដ់សី អន់ បប៉័ ទិ េកះ អន់
ដសី ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ នេីអៀ េដល េភឿ តង័ មួត អូសាងំុ ្របគ៉័ ង៉ា
រ លូ ្រតគ់ កាចាងំ ឡឹង ប៉ានឹរ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ទី រះ៉
ផា "អន់កាណាគ័កា ពូ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉កា្វ ឡឹង
អ្យក់កាណាគ័ ឡឹង ពូ"»។
៣៦ប៉ូល រះ៉ នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ កា ជនតាកុល មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័

អន់ឌូ លូ អន់ែឌ ទិឌូ។ ៣៧ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ទិេណា ័ះ អន់ែឌ
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ញុា ំលូ ែគ្វត ចុំ ប៉ូល េដល ៣៨ ទបឹ អុក ពុត េពៀក ញន កា ែអ៊
រះ៉ ផា អនែ់ឌ ចងឹ អូ បប៉័ ែអ៊ណាវ ្គហង។ េកះេណាះ អនែ់ឌឡា ំ
ជនឹ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់ចារ ជះិ កាប៉ំាន។់

២១
សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
១ ប៉ាគ់ អា្ល ត អន់ែឌ េកះៗ ញនឹ កា ជះិ កាប៉ំាន់ ឡា ំមង់៉ ប៉ា

គ់ តាកា្វ ល់ កូះ។ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ តាកា្វ ល់ រ ៉ូ
ដូះ។ េកះេណាះញនឹឡាច់ ឡឹងតាកា្វ ល់ េណាះឡា ំទលឹ េមឿង
ប៉ាតារ៉ា។ ២ ទី កាប៉ំាន់ េម៉ាញ ឡា ំប៉ាគ់ េខត េភនះិ * ញនឹ កា
ជះិ កាប៉ំាន់ េណាះ ចាក ឡា ំណាវ ្គ។ ៣ ប៉ាគ់ ញនឹ បប៉័ តាកា្វ ល់
គ្ីរប៉ះុ ញនឹ កាតារ ័ែគងសាម៉ា តាកា្វ ល់ េណាះឡា ំប៉ាគ់ េខត
សុរី។ី េកះេណាះ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ទរី ៉ះូ ខង ពូ ្រតគ់ អ្យក់ឡាច់
េឃឿង ខង ឡឹងកាប៉ំាន់ហះចារ េណាះ។ ៤ញនឹកាណាងំ បប៉័
មួត េសឿ យីស៊ូ ហះ ចារ េណាះ ញនឹ កា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ែឌ
ទុញតាេំបុះី ដារ។់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អនែ់ឌ រះ៉ កា ប៉ូល
អូ អន់ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អុះ។ ៥ ប៉ាគ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
តាេំបុះី ដារ ់េណាះ េកះ ញនឹ ្រតគ់ឡាច់ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណា
វ ្គ មួត េសឿ ទិឌូ លូ គន កាម៉ាញ់ អន់ែឌ កា ឡា ំជនឹ ញនឹ ចាក
ទលឹ ែគង ឡីង េមឿង។ ញនឹកា ប៉ាណា ំគួប ជនតាកុលមន៉់ េអី
ប ៉្រ◌ះ័ ហះហាងសាឡីគសាឡាយ។ ៦ េកះេណាះ ញនឹ កា បរ៉ ់
អា្ល ត គួប េសាប ញនឹកាជរឹ ជះិកាប៉ំាន ់កាប៉ាច់អនែ់ឌកាសតឹ
ប៉ាគ់ហី េពឿ ហី ែអ។៊
* ២១:២ ២១:២ េខត េភនះិ ឃឺ េខត សុរី េីណាះហង។
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៧ញនឹ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង ទីរ ៉ះូ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ប៉ាតូ
េឡៃម ៉គតឹ េណាះហងញនឹចាក ្រទង េទៀក េណាះ។ ញនឹកា
ម៉ុ ត ចាចាក ប៉ាគ់ មួត កាឡំាងំឡាក់ េសឿ យសី៊ូ េដល ញនឹ កា
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌហះ េណាះ េម៉ាញដារ។់ ៨ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័
ញនឹចាកទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ ញនឹកាម៉ុត ពឹងហី ភលីបី
ឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ែអ៊ េណាះកាណុងកា ំ
ឡាងំ មួត តាេំបុះី ដូវ ឡាក់ ពូ េរ ុសី ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ែព
†។ ញនឹ កា ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ។៊ ៩ វគ័ ភីលបី ទី គន រ ៉ះូ ប៉ា្វ ន់ ដូវ
ឡាក់ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ១០ញនឹកា ៃអ្វ ហះចារ េណាះ ប៉ាតា
ម័ េ្រតាដារ ់ផះ េណាះ ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ សចិអាកាបុះ
ពឹះ ឡឹង េខត យូដា។ ១១ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ចារញនឹ អ្យក់ ម៉ាែអវ៊ ប៉ូល
កត់ ជុង កត់ តី ែអ៊ េទៅ ទបឹ កាប ផា «ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដា
គ់ កាខាក់ រះ៉ ផា នីេអៀ "ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ ចងឹ កត់ ជុង កត់ តី តាងំឡា ម៉ាែអវ៊ នីេអៀ េដល ទបឹ
ចងឹ ជនឹ ែអ៊ អន់ ពឹង តី សុនសាត អនេ់ទៀគ"»។ ១២ ប៉ាគ់ កាតាងំ
ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ ញនឹ លូ មួត េសឿ បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ
កា េឡាម ប៉ូល អូ អន់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អុះ។ ១៣ហះ
កា ែអ៊ េតលី ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អុះ មុី ញុា ំ លូ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ អុក
ពុត នីេអៀ ? អាញ់ េ្រទៀមឡាេកា េកះៗ អូ ្រតគ់ ដងឹ អន់ ពូ រ ៉បុ
កត់ េណាះ អុះ ឃឺ ទបឹ អន់ ពូ ប៉ាន់េតា័ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
េណាះ េដលញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន»។ ១៤ញនកា
ញនឹ េឡាម ែអ៊ អូ ដាម ័ញនឹកា អូ េឡាមហង លូកាបផា «អន់
† ២១:៨ ២១:៨ បរ៉ ់ៃហ ៦:១-៦។
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ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ែអ៊ េទៅ ពិ»។
១៥ ប៉ាគ់ដារ ់អនត់គីញនឹកា រ៉ានដ់ាប់សាេណីឡា ំប៉ាគ់ េមឿង

េយរសូាឡឹម។ ១៦ ទី មួត េសឿ បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េកសាេរៀ អន់
ដាកាឡា ំអនឌូ់ លូញនឹ េដល លូ ប៉ាណា ំញនឹឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ហី
កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ ម៉ាណាសុនឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹង តា
កា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ ែអ៊ ឃឺសះឹ យសី៊ូ ឡឹង អន្់រទលួ។

សារប៉ូលចាចាក ប៉ាគ់ហី យ៉ាកុប
១៧ផះ ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ មួត េសឿ យី

ស៊ូ កាឡា ំហាប់ញនឹដាគ់ៗ ។ ១៨ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័ ប៉ូលឡា ំប៉ា
គ់ ហី វគ័ យ៉ាកុប អនឌូ់ លូ ញនឹ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ទឌូិ កាឡា ំ
ប៉ាតុំ គួប ប៉ាគ់ េណាះ េដល។ ១៩ប៉ូល អបំញ៉់ផា អនែ់ឌដាគ់ឡា
េកា បុាងំៃឡ េដល ប េកះេណាះ ែអ៊ កា រះ៉ ទិសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ទី ្របគ៉័សារ៉ំាប់ សុនសាត អនេ់ទៀគញនកា ង៉ារ ប៉ូល ្របគ៉័
េណាះ។ ២០ ប៉ាគ់កាតាងំ ែអ៊ រះ៉ នេីណា ័ះ េកះ អនែ់ឌកា ប៉ាណា ំ
គួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ េកះេណាះ អន់ែឌ កាប លូ ប៉ូល
ផា «អឺ មុ ីអសី បប៉័ េកះ ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អ្លុ កា ញ៉ាង
រ៉ាពូ ដូវ េសឿ យសី៊ូ ទបឹ អន់ែឌ ខំ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ទិ
ឌូ េដល។ ២១ហះកា អន់ែឌ កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា អសី បុាងំេហៀន
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទិេណា ័ះ ឡាក់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ សុនសាត
អន់េទៀគ េណាះ អូ អន់ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស អុះ លូ អូ
អន់ អនែ់ឌ កាសតិ អង់ការ គន េសាអនែ់ឌ អុះ លូ អូ អន់ ្របគ៉័
ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ ពិន អនេ់ទៀគៗ េដល។ ២២ ទលឹ នី
េណា ័ះ នចីម័ ពិន ចងឹ ្របគ៉ ័? ចាបះកា ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអសី
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ទលឹ ប៉ាគ់អា េកះ។ ២៣ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អសី ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ
ញនឹ ពិ។ កាណុងកាឡំាងំញនឹ ទី ប៉ាណូស ប៉ា្វ ន់ ដូវ ៃអ្វ ទួម ប៉ា
ណន។់ ‡ ២៤ហគ់ អសី េជៀក អនែ់ឌអាឡា ំរ៉ាវឡាេកាអន់ ្រតគ់
ពួយចាបាប់ វគ័ម៉ូ េសទបឹអសីអន់ េលៀនកាអនែ់ឌតាច់កាណា
គ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ កូរ ័សក់ រ៉ាវាច៉់ ប៉ាណន។់ ្របគ៉័ នេីអៀ
េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ផាសារឡាក់ ពូ កាតាងំ េណាះ
អូ ្រតគ់ អុះ ឃឺ អសី ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ េដល។ ២៥កាប៉ាច់ មួត
សុនសាត អន់េទៀគ ឡាក់ េសឿ យីស៊ូ េណាះ ញនឹ ្រចាគ់ សត់
្រតា ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ អន់ែឌ េកះ ញនឹ រះ៉ ផា អូ អន់សាសាណា
ឡាក់ ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អុះ អូ អន់សាផាម អូ អន់សា
កាណាគ័ឡាក់ ប៉ាន់េតា័ ក្យកិ័ អង់កូ លូ អូ អន់ ្រប៉គ័ លូ កាម៉ា
ក័ លូ អង់កាន»់។ ២៦ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ប៉ូល េជៀក មួត ប៉ា្វ ន់ ដូវ
េណាះឡា ំរ៉ាវឡាេកាអនឌូ់ លូ ពូ។ េកះេណាះ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ រះ៉ ឡឹង ដារ ់ចងឹ ្រតគ់ តាគ់ អង់េកះ សារ រ៉ាវ
ឡាេកា េណាះ លូ រះ៉ ឡឹង ដារ ់ឡាក់ អនែ់ឌ េម៉ាញ ដូវ ៗ ចងឹ អ្យ
ក់កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារ ពូ រ ៉បុ ប៉ូល ប៉ាគ់ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
២៧ហះកា ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ្រគបឹ តាេំបុះី ដារ ់ េកះ ទី សុន

សាត អុី ្រសាែអល៊ ពឹះ ឡឹង េខត អាសុ ីអន់ែឌ បប៉័ ប៉ូល ៃអ្វ
កាណុង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ កា ប៉ាញ់សុះ កាឡំាងំ
េ្របុី ពូ រ ៉បុ ប៉ូល ២៨ លូ កាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ អុះ មុី អុី្រសាែអល៊ ចុ
‡ ២១:២៣ ២១:២៣ផាពូសាញ៉ាហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ពូ ្រតគ់ កូរ ័
កល់ លូ អ្យក់ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ រ៉ាវាច៉់ ប៉ាណន់ េណាះ។ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន
(ជន/គណនា)៦:១-២១។
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តង័ ញនឹ។ ែអ៊ អាហងឡាក់ បុាងំេហៀន ពូ ្រគបឹ ចារ ្របគ៉័ អន់
ពូ អូ ណីស កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ ណីស កា ចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័ អូ ណីសកា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា។ ទបឹ ែអ៊ ប៉ាណា ំសុ
នសាត ្រកកិ ម៉ុតកាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ្របគ៉័ អន់កា
ចារ ដាគ់ អា េកតី អូ ដាគ»់។ ២៩អនែ់ឌ កាប នេីណា ័ះ ខង ផះ
រុាងំវាង៉ អន់្រទួល ែព អន់ែឌ េឃយី បប៉័ ្រតូភមី ឡឹង េមឿង េអ
េភសូ ែអ៊ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ប៉ូល កាណុង េមឿង។ អន់ែឌសាម៉គ័
កា ប៉ូល ប៉ាណា ំែអ៊ ម៉ុ ត កាណុង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
៣០ផះ េណាះកា េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ប៉ាញ័ េមឿង។ មួត
ប៉ាសុន ្រគបឹ ចារសាតាក់ឡា ំប៉ាតុំ គួប េសាប អនែ់ឌ រ ៉បុ ប៉ូល
អូសឡាច់ឡឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកះេណាះកាេ្រតគីអប៉ំារ ឡូត។
៣១ ផះ អន់ែឌ េ្រទៀម ចងឹ ប៉ាន់េតា័ ប៉ូល សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់
កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះកាកាតាងំ េលៅទលឹ ប៉ាគ់ ៃម៉
គ តសី តាហាន សុនសាត រ ៉មូ។ ៣២ ែអ៊ កា េជៀក ៃមគ៉ តាហាន
លូ គន តាហានសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ មួត ប៉ាសុន េណាះ ឡូត ផះ
មួត ប៉ាសុន បប៉័ ែអ៊ លូ មួត តាហាន អន់ែឌ អា្ល ត ពីត ប៉ូល។
៣៣ ផះ េណាះ ៃម៉គ តាហាន ម៉ុ ត រ ៉បុ ប៉ូល លូ េ្របុី គន តាហាន
ៃចគ ណូះ េពៀរ េកះេណាះ អំបញ៉់ ពូ ផា «ប៉ាណូស អា ប៉ាណូ
ស នីចម ័? ែអ៊ ្រប៉គ័ ញ៉ា ?» ៣៤ហះកា កាណុង កាឡំាងំ មួត
ប៉ាសុន េណាះ បក់ អន់ដា កាប នីេណា ័ះ បក់ អន់ដា កាប នី
េអៀ។ ញនកា ទី ប៉ានរឹ េអៀង តាឡាម ័ៃមគ៉ តាហាន អូ អ្លុ កា
សារ ញ៉ា តាទចឹ េណាះ អុះ ែអ៊ េ្របុី តាហាន អ្យក់ឡា ំប៉ូល ប៉ា
គ់ ចារ តាហាន។ ៣៥-៣៦ ប៉ាគ់ ប៉ូល ទលឹ ជុង កងឺ ចារ តាហាន
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េកះ មួត តាហាន តូង័ ែអ ៊ខង ទី ប៉ាណូស េអៀង តាឡាម័ឡា ំ
ពួយ ទបឹ ពូ អកឺ ខាក់ លូ កាបផា «ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ែអ៊ ពិ»។
សារប៉ូលកាប លូ មួត ប៉ាសុន
៣៧ ប៉ាគ់ ពូ ចងឹ អ្យក់ ម៉ុ ត ែអ៊ កាណុងចារតាហាន ប៉ូលកាប

លូ ៃមគ៉តាហានផា «អាញ់បរ៉ ក់ាប លូអសីបាែបត៊ ទីប ?» ៃម៉
គតាហាន េតលីផា «អសី អ្លុ កាប សុនសាត ្រកកិ អុះិ។ ៣៨ទលឹ
នីេណា ័ះ អសី អា អូ ្រតគ់ សុនសាត អុីសុបី ឡាក់ ប៉ាណា ំពូ ្រប៉
គ័ ប៉ាត់តាវាត៉់ ផះ អន់្រទួល ែព លូ ប៉ាណា ំតាហាន ៤០០០ ដូវ
អន់ ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី េណាះ ែព ប ?» ៣៩ ប៉ូល េតលី ែអ៊ ផា
«អាញ់ឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹះ ឡឹង េមឿង េតសុីះ េខត គី
លេីគៀ អូ ្រតគ់ ពឹះ ឡឹង េមឿង ថិ អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ បរ៉ ់អសី តា
ប៉ាប អន់ អាញ់កាកាប លូ មួត ប៉ាសុន អាបាែបត៊ ហ»ិ។ ៤០ ៃម៉
គ តាហាន េណាះ អន់ េដល ប៉ូល អនត់ាវ ពឹង ជុង កងឺ លកឺ តី
្របគ៉័សាញ៉ា មួត ប៉ាសុន កា ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់េកះេណាះ ប៉ូល កាប
សុនសាត េហ្រពឺ លូ អនែ់ឌផា

២២
១ «អឺ អុះ មុី ក្លញឹ វា៉ ទឌូិ បរ៉ ់សាយុំាងំអាញ់ ចងឹ កាបហ»ិ។
២ ផះ អន់ែឌ កាតាងំ ែអ៊ កាប េហ្រពឺ នីេណា ័ះ ែហ៊ង េណាះ

ហង អន់ែឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ រ៉ាែអ៊ត។ ប៉ូល កា កាប ផា ៣ «អាញ់
ឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េកតី ពឹង េមឿង េតសុីះ ពឹង េខត គលីី
េគៀ។ ហះកាអាញ់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមអា ឡឹង ៃអ្វសា
សា្វ  ទបឹ ទី វគ័ កាម៉ាេលៀល បុាងំេហៀនអាញ់ តុតខាក់ ឡឹងចា
បាប់ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន។ អាញ់ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
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កាអនដ់សី ទឌូិ កាណុងដារ ់អា េដល។ ៤អាញ់កា េឃយី ្របគ៉័
អូ ដាគ់ កា មួត េសឿ យសី៊ូ លូ ប៉ានេ់តា័ អនែ់ឌ ទបឹ រ ៉បុ ចគ់ អន់
ែឌ ទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន់ អ្យក់ ៃចគ ខុក េដល។ ៥យ ៉◌ះ័ មួត
ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ទឌូិ កា បប៉័ អាញ់
្របគ៉័ នេីណា ័ះ េដល។ អាញ់ អ្យក់ សត្់រតា ឡឹង អនែ់ឌ េណាះ
អន់ ឡា ំរ ៉បុ ចគ់ មួត េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង ដាមះ៉ េភឿ អ្យក់
ៃចគ ថូត អនែ់ឌ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។
៦ «ហះកា ទី សារ េម៉ាញ េកតី ពឹះ ពឹង អាញ។់ ផះ រុាងំវាង៉

ដារ ់បង់៉ ផះ អាញ់ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿង ដាមះ៉ េកះ ផាឌី
កាទីតាតារកា្ល គ់ ឡឹង ៃប៉្លង ជុំអាញ់ ឡូត។៧អាញ់កាបក៉ ់េកះ
េណាះកាតាងំ ប៉ានរឹ កាបកាអាញ់ផា "សូល អឺ សូល ញ៉ា ្រត
គ់ អសី ្របគ៉័បាបកាអាញ់នេីអៀ ?" ៨អាញ់ េតលីផា "អឺ ពឹតាងំ
ឡា េពឿ អសី េណាះ ?" ែអ៊ េតលី ផា "អាញ់សចិ យសី៊ូ ឡឹង
េតះណាសាែរតឡាក់ អសី ផះ ្របគ៉័ បាប"។ ៩កាប៉ាច់ មួត ចាក
អនឌូ់ លូ អាញ់កា បប៉័ តាតារ កា្ល គ់ េណាះ េដល ហះកា អូ កា
តាងំ ប៉ានរឹ កាប េណាះ អុះ។ ១០អាញ់កាអបំញ៉់ណាវ ្គផា "អឺ ពឹ
តាងំឡា អាញ់្រតគ់ ្របគ៉័នចីម ័?" ែអ៊ េតលីផា "ហគ់អ្ូយវ ឡាំ
ប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ េតាពិ ប៉ាគ់ចារ េណាះពូចងឹ រះ៉ ឡឹងង៉ារឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េ្របុី អសី ្របគ៉"័។ ១១ញនកាតាតារកា្ល គ់ េណាះ ្របគ៉័
អន់កាអាញ់ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ៃហញ៉ាកា អូ បប៉ ័ទលឹ នេីណា ័ះ មួត
បក់ចាកអនឌូ់ លូអាញ់ ទុង តីអាញ់ចាកម៉ុតកាណុង េមឿងដា
មះ៉។
១២ «ពឹង េមឿង េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ អាណា

ណះឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ ្រប៉គ័ ពួយ
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ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័។ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ដាមះ៉
េណាះ កា ការ ៉បុ ែអ៊ ទិឌូ។ ១៣ ែអ៊ កា ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អាញ ់េកះ
េណាះ ែអ៊ កាបផា "អឺ មុី សូល ហគ់ អន់ ម៉ាត់ អសីតាតារឡគ
ពិ"។ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង េណាះ ផាឌី អាញ់ ៃហ ែអ៊ បប៉័ ឡូត។
១៤ ែអ៊ រះ៉ ផា "ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ ពិន ែអ៊ អ្យក់ អសី េភឿ អន់ អសី អនហ់ា្ន
ល់ ពុត េពៀក ែអ ៊អន់អសីបប៉័សាដាច់ដាគ់ ្រតង់ លូអន់អសី
កាតាងំ ប៉ានឹរ ែអ៊ ១៥ ខង អសី ចងឹ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន កា ែអ៊ រះ៉ កា
ប៉ាណូសទឌូិ ឡឹងសារញ៉ាឡាក់អសី បប៉័ លូកាតាងំ ឡឹង ែអ។៊
១៦កញិេអៀអាអសី ៃអ្វ ក្យាគ់ញ៉ាណាវ ្គ ? ហគ់អ្ូយវ អាញ់ចងឹ
បុាងំហុំ អសី។ ហគ់ េឡាម យីស៊ូ ពិ េភឿ អន់ ែអ៊ អ្ូ៊យត ឡាច់
សារយចកាអសី"។
១៧ «ប៉ាគ់ អាញ់ សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ណាវ ្គ ផះ

អាញ់ ៃអ្វ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អាញ់ អូ ហ្លង់ ប៉ាណូ
ស ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំខា្វ ង័។ ១៨ េកះេណាះ យីស៊ូ តាបំាង ឡា
េកាអន់កាអាញ់បប៉ ័លូ រះ៉ កាអាញ់ផា "ហគ់ចាកឡាច់ ឡឹង
េមឿង េយរសូាឡឹម អា ្រសស៊ៗ កញិេអៀ ហង ពិ ខង មួត ៃអ្វ
ពឹង េមឿង អា អូ ៃច សាយុំាងំ ប៉ានឹរ អសី រះ៉ ឡឹង សារ អាញ់
េណាះ អុះ"។ ១៩អាញ់កា េតលីផា "អឺ ពឹតាងំឡា មួត ទេិណា ័ះ
អន់ែឌ អ្លុ េកះ កា អាញ់ េឃយី ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង ចារ ពូ លួម
េអៀង ចារណាងំ រ ៉បុ មួត បក់ េសឿ អសី លូ អន់ ពូ ៃចគ ខុក ទបឹ
ពីតសាប៉ា្វ ត័ អនែ់ឌ េដល។ ២០ផះ ពូ ប៉ានេ់តា័សាេតផានឡាក់
ប៉ាណូស រះ៉សារ អសី ែព អាញ់កា ៃអ្វ ហះ េណាះ អាញ់ ែរវ
ពុត លូ ពូ េដល ទបឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ េខាអាវកាមួតបក់ប៉ានេ់តា័ែអ"៊។
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២១ផះ េណាះយសី៊ូ រះ៉ កាអាញ់ផា "ចាក ពិ ខងអាញ់ចងឹ េ្របុី
អសី ឡា ំណាងំ សុនសាត អន់េទៀគ ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្
គ"»។
២២ មួត ប៉ាសុនសាយុំាងំ ប៉ូល រះ៉ ទលឹ គតឹអា េកះ ពូកាកាប

ៃម៉ៗ ផា «ប៉ាន់េតា័អា្ល ត ពិ ប៉ាណូស ែនវ អា ែជ គម អន់ ៃអ្វ រ ុ ី
ស ហង»។ ២៣ ផះ អន់ែឌ កាប ៃម៉ៗ លូ ហរឹ អា្ល ត អាវ អន់ែឌ
េទៅ ទបឹ ចី េតះ ពឹង ៃប៉្លង ២៤ ៃម៉គ តាហាន កា េ្របុី ពូ អ្យក់ ម៉ុ ត
ប៉ូល កាណុង ចារ តាហាន លូ េ្របុី ពូ អំបញ៉់ ទបឹ ពីត លូ កាែស៊
ៃប៉្ល ម៉ាត់ េភឿ បុចិ អ្លុ ខ ញ៉ា បះ មួត ប៉ាសុន កាប អកឺ កា ែអ៊ ែនវ
អា។ ២៥ផះ ពូ អ្យក់ កាែស៊ កត់ ប៉ូល ែអ៊ កាប លូ ៃមគ៉ តាហាន
េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ ហះ េណាះផា «ញ៉ា អនដ់សី ទី ចា
បាប់ ពីត ប៉ាសុន រ ៉មូ ឡាក់ េបី តាន័ តាត់សុនិ សារ េដល ប ?»
២៦ ៃម៉គ តាហាន េណាះ កាតាងំ ែអ៊ ផា នីេណា ័ះ កាឡា ំរះ៉ លូ
ៃមគ៉ តាហានឡាក់ តសី ឡឹង ពូ ផា «អសី ចងឹ ឃតឹ ្របគ៉័ នីចម័
កា ប៉ាណូស េណាះ ខង ែអ៊ ប៉ាសុន រ ៉មូ នេីណា ័ះ ?» ២៧ ៃមគ៉ តា
ហាន ឡាក់ តសី ឡឹង ពូ ឡា ំអំបញ៉់ ប៉ូល ផា «បរ៉ ់អសី រះ៉ ៃហ
កាអាញ ់ញ៉ា អសី អា ប៉ាសុន រ ៉មូ តាទចឹ ប ?» ប៉ូល េតលី ផា
«អះឺ អាញ់ ប៉ាសុន រ ៉មូ តាទចឹ»។ ២៨ ៃម៉គ តាហានឡាក់ តសី
ឡឹង ពូ កាបណាវ ្គផា «អាញ់ឡាច់ េលៀន េអៀងខាក់ សុំ ទី ម៉ុ ត
ប៉ាសុន រ ៉មូ»។ ប៉ូល េតលី ផា «អាញ់ឃឺ ប៉ាសុន រ ៉មូ ឡឹង េកតី
ឡូត»។ ២៩ មួត បក់ឃតឹ ចងឹ អបំញ៉់ លូ ពីត ប៉ូលអនែ់ឌកាឡាច់
ឡឹងចារ េណាះ ឡូត។ ៃមគ៉ តាហានឡាក់ តសី ឡឹង ពូ កា អ្ូយ
គ េដលផះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា ប៉ូលឃឺ ប៉ាសុន រ ៉មូ ខង ែអ៊ េ្របុី ពូ
កត់ ចគ់ ប៉ូល។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:៣០ cx ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:៥

សារ ពូតាតសុ់និសារកាប៉ូល
៣០ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ៃម៉គ តាហាន េតាះ េឡីយ ប៉ូល េកះ

េណាះ រះ៉ កា មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសី ទិឌូ
អន់ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ េកះេណាះ ែអ៊ អន់ ប៉ូល អនត់ាវ ហះ
ងីុរ អនែ់ឌ េភឿ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ ខ ញ៉ា បះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
អូ ណីសកាប៉ូល នេីអៀ។

២៣
១ ប៉ូល ប៉ាញច់ាក័ ៃហ ែគង ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ េកះេណាះ

កាបផា «អឺ អុះ មុ ីទិ ង៉ារឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ េលយី ទលឹ ដារ ់អា
អាញ់ ្របគ៉័ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទេិណា ័ះ ទបឹ ទី ពុត ដាគ់
្រតង់»។
២ផះ េណាះ វគ័អាណាណះឡាក់ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័

ែអ៊ េ្របុី បក់អនត់ាវហះសាែនងប៉ូលតាពយពឹរប៉ូល។៣ េណាះ
ប៉ូលកាបកា ែអ៊ផា «អឺ រុាបំង៊ េរ៉ាះ ពូឡាបអបំ៊ូ របាក * ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ចងឹ ពីត អសី ហង ខង អសីតាតសុ់និសារកាអាញ់
ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាអសី េ្របុី ពូ ពីតអាញ ់អសី ្របគ៉័ នី
េអៀ យច ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ»។ ៤ មួត អន់តាវ ហះ សាែនង ែអ៊
កាបផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសីកាបសាេតាះកា ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ នីេអៀ ?» ៥ ប៉ូល េតលី ផា «អឺ អុះ មុ ីអាញ់កាប នី
េអៀ ញន កា អាញ់ អូ អ្លុ អន់តគ់ កា ែអ៊ ឡាក់ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ខង កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អន់ដសី អូ
* ២៣:៣ ២៣:៣ រុាបំង៊ េរ៉ាះ ពូ ឡាប អបំ៊ូ រ បាក វគ័ ប៉ូល បុចិ ផា វគ័ អាណាណះ
ឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ់ហះកា អូ ទីខា អុះ។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:៦ cxi ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:១១

្រតគ់ កាប អូ ដាគ់ កា ៃម៉គណាផំា ប៉ាេថត សាត មះ៉ អន់ដសី
អុះ"†»។
៦ផះប៉ូលអ្លុ អនត់គ់ផាកាណុង ្រកុំ ពឹកសាេណាះទី មួតផារ៉ា

សុី ទី មួតសាឌូសុ ីេណាះ ែអ៊កាកាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ អុះ មុ ីអាញ់
កាផារ៉ាសុី កា គន េសា មួត ផារ៉ាសុី េដល។ ពូ តាតសុ់និសារ
អាញ់អាញនកាអាញ់ មុងឹផា ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសី សតឹណា
វ ្គ»។ ៧ប៉ូលកាប នេីណា ័ះ េកះ មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុី កា
តាប៉ុញ គួប អន់ែឌ អូ េជៀ លួម ហង។ ៨ មួត សាឌូសុី អូ េសឿ
ផា ប៉ាណូស េតា័ ចងឹ រុសី សតឹ លូ អូ េសឿ ផា ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េលី
ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ហះកា មួត ផារ៉ាសុី េសឿ ផា ទី ទិ
េណា ័ះ។ ៩ ផះ េណាះ ទី ប៉ានឹរ ពូ កាកាប យងឹ ទី មួត ៃណឃូ
បុាងំេហៀនចាបាប់ ែគង មួតផារ៉ាសុី បក់អនដ់ា អ្ូយវ អនត់ាវកាប
ប៉ាែគក ៃម៉ៗ ផា «ញនឹ អូ បប៉័ ប៉ាណូសអា ទីសារ យច អុះ អ្លុ
ៃផគ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េលី កា ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាប លូ ែអ៊
អ្លុ ែអ»៊។ ១០ ៃហកាកាឡំាងំ លួម េណាះ ប៉ាែគក គួប េសាប េកង
តាឡាម ័ៃមគ៉តាហានកាេ្របុី មួតតាហានជរឹតាបុតី អ្យក់ឡាច់
ប៉ូល ឡឹង កាឡំាងំ ម៉ុ ត កាណុងចារតាហានណាវ ្គ ខង ែអ៊ អ្ូយ
គ កា ពូ រ ៉បុ ែហក៊ ប៉ូល។

សារ ពូ ែរវ ពុត បុចិ ប៉ានេ់តា័ប៉ូល
១១ ប៉ាគ់ កាមុាងំ េណាះ យសី៊ូ ម៉ុ ត អន់តាវ ហះសាែនង ប៉ូល

លូ រះ៉ ផា «អសី ែជ អ្ូយគ ប៉ូល ! អសី ្រតគ់ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន រះ៉
† ២៣:៥ ២៣:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២២:២៨។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:១២ cxii ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:១៩

សារអាញ់ ពឹង េមឿង រ ៉មូឡាក់កា អសី រះ៉សារអាញ់ ពឹង េមឿង
េយរសូាឡឹមអា េដល»។
១២ ប៉ាគ់តាយ៉ាង័ ទី មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អនដ់ា ែរវ

ពុត គួប អនែ់ឌកាបសាញ៉ា លូ ប ៉្រ◌ះ័ ផា អូសាសាណាអូ ៃអត
េទៀក អុះ ផា អូ ទី ប៉ាន់េតា័ ប៉ូល ហ។ិ ១៣ ទិ មួត បក់ ែរវ ពុត គួប
េសាប ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់ អា ទី ចំលួន ៤០ សល់ ដូវ។ ១៤ អន់
ែឌឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កា មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ផា
«ញនឹកាបសាញ៉ាលូប ៉្រ◌ះ័ផាញនឹ ចងឹ អូសាសាណាអូ ៃអត
េទៀក អុះផាអូទីប៉ានេ់តា័ប៉ូលហ។ិ ១៥ទលឹនេីណា ័ះកញិេអៀអា
បរ៉ ់អនដ់សី លូ មួត ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីឡា ំបរ៉ ់ហះ ៃមគ៉ តាហាន
េណាះ អន់ ែអ៊ អ្យក់ ប៉ូល ពឹះ ប៉ាគ់ អន់ដសី ្រប៉គ័ ឡាក់ កា អន់
ដសី បុចិ អំបញ៉់សារ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គអន់ អ្លុ ឡាក់ៗ ។ កា
ប៉ាច់ ញនឹ ចងឹ េ្រទៀមឡាេកា ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ អន់្រទលួ ឡឹង ែអ៊ ពឹះ
ទលឹ»។
១៦ហះកាមនកាម៉ាក័ ប៉ូល ែអ៊ កាតាងំ ឡឹងសារ ពូ ចងឹ ្រកាប់

េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុ ត កាណុងចារ តាហាន រះ៉ កា ប៉ូល។ ១៧ប៉ូល
កា េអី ៃម៉គ តាហាន េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ រះ៉ ផា
«ហគ់ អសី ឡា ំជនឹ ប៉ាណូស អា ប៉ាគ់ ៃម៉គ តាហាន តសី េតា
រញិ ខង ប៉ាណូសអាទីសារ បុចិ រះ៉ កា ែអ»៊។ ១៨ ៃមគ៉តាហាន
េណាះ កាឡា ំជនឹ មន ប៉ូល ប៉ាគ់ ៃម៉គ តាហាន តសី លូ រះ៉ ផា
«ប៉ាណូស ថូត បក់ សចិ ប៉ូល េអី អាញ់ េ្របុី ឡា ំជនឹ ប៉ាណូស
អា ប៉ាគ់ អសី ខង ែអ៊ ទី សារ បុចិ រះ៉ កា អសី»។ ១៩ ៃម៉គ តា
ហាន តសី កា ទុង តី តាតាម័ េណាះឡាច់ ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ េកះ
េណាះ អំបញ៉់ ផា «មន អសី ទី សារ ញ៉ា បុចិ រះ៉ កា អាញ ់?»



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:២០ cxiii ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:២៧

២០ ែអ៊ រះ៉ ផា «មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែរវ ពុត គួប អន់ែឌ
ផា ចងឹ េ្របុី អសី ជនឹ វា៉ ប៉ូល អន់ កា មួត ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសី ប៉ា
គ់ តាយ៉ាង័ េទៀ។ អន់ែឌ ចងឹ ្របគ៉័ ឡាក់ កា អន់ែឌ បុចិ អំបញ៉់
សារ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គអន់ អ្លុ ឡាក់ៗ ។ ២១អសី ែជ េសឿ អន់
ែឌ ៃដ ខងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី ៤០សល់ ដូវ ផះ ៃអ្វ ្រកាប់
ប៉ាន់េតា័ វា៉ ប៉ូល។ អន់ែឌ កាប ផា ចងឹ អូសាសាណា អូ ៃអត
េទៀក អុះផា អូ ទី ប៉ានេ់តា័វា៉ប៉ូលហ។ិ កញិេអៀអាអនែ់ឌ េ្រទៀ
ម េកះៗ ក្យាគ់ ដងឹ កា អសី អន់ វា៉ ប៉ូល ហង»។ ២២ េកះេណាះ
ៃម៉គ តាហាន កា េ្របុី តាតាម័ េណាះ សតឹ ឡគ ទបឹ អន់តគ់ ផា
«អសី ែជ រះ៉ កា េពឿ ៃដសារ អសី រះ៉ កាអាញ់អា»។
សារ ពូ ជនឹ ប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ វគ័ េភលចិ
២៣ េកះេណាះ ៃម៉គ តាហាន តសី េអី ៃម៉គ តាហាន េពៀរ ដូវ

ណាវ ្គ លូ រះ៉ ផា «ហគ់ អន់ដសី េ្រទៀម កាឡំាងំ តាហាន ចាក
ជុង ២០០ ដូវ កាឡំាងំ ជះិ េសះ ៧០ ដូវ លូ កាឡំាងំ ចកឹ តា
ប៉ាក័ ២០០ ដូវ េភឿឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ ប៉ាគ់ មង អញស់នឹ
កាមុាងំ េទៀ ២៤ លូ េ្រទៀម េសះសារ៉ំាប់ កា ប៉ូល ជះិ េដល ម៉ាគ់
ែអ៊ ចាក ដាគ់ ប៉ាឡឹង ទលឹ ប៉ាគ់ វគ័ េភលចិ ឡាក់ ៃម៉គ រុាងំៃហ
េខត»។ ២៥ េកះេណាះ ែអ៊ កា ្រចាគ់សត្់រតា រះ៉ នេីអៀ៖

២៦អាញ់សចិ ក្លូ េឌៀ លូេសៀ។ សត្់រតាអាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ី
អន់ កា វគ័ េភលចិឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត។ អសី ដាគ់ឡា
េកា បុាងំៃឡ េដល ប ?
២៧អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ អន់ អសី អ្លុ អន់តគ់ ផា ប៉ាណូស អា មួត

សុនសាត អុី្រសាែអល៊ រ ៉បុ ឃតឹ ចងឹ ប៉ាន់េតា័ អា្ល ត ហះកា
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ផះអាញ់អ្លុ អនត់គ់កា ែអ៊ ប៉ាសុន រ ៉មូ អាញ់កា េជៀក មួតតា
ហានឡាតំង័អ្យក់ឡាច់ ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តីអនែ់ឌ េណាះ។
២៨ញនកាអាញ់បុចិ អ្លុ អនត់គ់ខញ៉ាបះ ពូ េ្រចាម ែអ ៊អាញ់
កា ឡា ំជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសី មះ៉ អន់ែឌ។ ២៩ ផះ
េណាះ អាញ់ បប៉័ ពូ េ្រចាម ែអ៊ េណាះ ញន កាសារ ចាបាប់
អនែ់ឌ ហះកាសារ ពូ េ្រចាមអា អូឃឺចងឹ ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ េលី
ៃចគ ខុក អុះ។ ៣០ ផះ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា មួត សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ឃតឹ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊អាញ់កា េ្របុី ពូឡា ំជនឹ ែអ៊
ប៉ាគ់អសី ឡូត លូ រះ៉កា មួតបក់ េ្រចាម ែអ៊ េ្របុី អនែ់ឌឡាប៉ំា
គ់ អសី េដល េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារ ពូ េ្រចាម ែអ៊ េណាះ។
៣១ ទលឹ នីេណា ័ះ មួត តាហាន កា អ្យក់ ឡា ំប៉ូល ប៉ាគ់ េមឿង

អានទ់ប៉ីា្រទី ទបឹ កាមុាងំឡាក់កា ៃមគ៉ អនែ់ឌ េ្របុី េណាះហង។
៣២ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ អនែ់ឌសតឹ ប៉ាគ់ចារ តាហានអនែ់ឌ េទៅ
ណាវ ្គអន់ ដងឹ មួត តាហាន ជះិ េសះឡា ំជនឹ ប៉ូលចាកឡា ំណា
វ ្គ។ ៣៣ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េកសាេរៀ េកះ មួត តាហាន ជះិ េសះ
អ្យក់ សត់្រតា អន់ កា ៃម៉គ រុាងំៃហ េខត លូ មប ប៉ូល កា ែអ៊
េដល។ ៣៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ អាន សត់្រតា េកះៗ ែអ៊ អំបញ៉់ ប៉ូល ផា
«អសី ពឹះ ឡឹង េខត ច ំ?» ប៉ាគ់ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប៉ូល ពឹះ ឡឹង
េខតគលីេីគៀ៣៥ ែអ៊កាបផា «ក្យាគ់ មួតបក់ េ្រចាមអសី ពឹះ ទលឹ
ហ ិេណាះ អាញ់ ចងឹ សាយុំាងំ អសីណាវ ្គ»។ េកះេណាះ ែអ៊
េ្របុី ពូ បង៉កាន់ ប៉ូលកាណុងហី តសីឡាក់សាដាច់ េហរត ្របគ៉័
ែព។

២៤
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សារ វគ័ េភលចិតាតសុ់និសារកាប៉ូល
១ ប៉ាតាម័ ដារ ់ឡឹង េណាះ វគ័ អាណាណះឡាក់ ៃម៉គ ្រកាគ់

រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ កា ពឹះ ទលឹ ទី ទបឹ កាណង័
េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ េទទូីលុះ ឡា ំអន់ឌូ េដល េភឿ ភង ប៉ូល ប៉ាគ់
ៃមគ៉ រុាងំៃហេខត។២ប៉ាគ់ ពូ េអី ប៉ូល ពឹះ េកះ វគ័ េទទូីលុះ េ្រចាម
ែអ៊ ផា «អឺ វគ័ េភលចិឡាក់ ប៉ាណូសញនឹការ ៉បុ ញនកាអសី
ញនឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ ទុញសាណាំេកះ។ អសី អ្យក់
ពុត ៃចគ ្របគ៉័ អន់ ដាគ់ ្របគ៉័ អន់ ្រតង់សារ អនេ់ទៀគៗសារ៉ំាប់
កា សុនសាតញនឹ េដល។៣ខអាហងបះញនឹ ប៉ាេនអសី ្រគបឹ
មង ្រគបឹ ចារ។ ៤ហះកា េភឿ ែជ អន់ េខកី ង៉ារ អសី ទុញ បរ៉ ់
អសីសាយុំាងំញនឹកាបលងៗបាែបត៊ហិ៥ខងញនឹបប៉័ ប៉ាណូ
សអា ែអ៊ អូ ដាគ់កាខាក ់ែអ៊ឡាក់ ៃមគ៉ ្រកុំណាសាែរត លូ ប៉ា
ណា ំសុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទិឌូ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា
អន់ េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល។់ ៦-៨ ែអ៊ កា ្រប៉គ័ សារ យច ចា
បាប់ កាណុង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ចារ េណាះ
េកតី អូដាគ ់ខអាហងបះញនឹ រ ៉បុ ែអ៊ *។ បរ៉ អ់សី អបំញ៉់ ែអ៊
េទៅ ពិ េណាះ អសី ចងឹ អ្លុ ទិសារឡាក់ ញនឹ េ្រចាម ែអ៊ អា»។
៩ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កា ភម េដល ្រគបឹសារ ែអ៊ េ្រចាម
អា លូ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផា ្រតគ់តាទចឹហង។
១០ េកះេណាះ វគ័ េភលចិ ឡាក់ ៃម៉គ រុាងំៃហ េខត ែអ៊ ្រប៉គ័

សាញ៉ា េ្របុី ប៉ូល កាប ប៉ូល កា កាប ផា «អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា
* ២៤:៦-៨ ២៤:៦-៨ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ញនឹ បុចិ
តាតសុ់និ សារ ែអ៊ ពួយ ចាបាប់ ញនឹ។ ហះកា ៃមគ៉ តាហាន តសី សចិ លូេសៀ េ្របុី
មួត តាហានឡា ំតាបុតី អ្យក់ ែអ៊ ឡឹងញនឹ លូ េ្របុី មួត បក់ េ្រចាម ែអ៊ អាឡា ំប៉ាគ់ចារ
អសី។
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អសី ឡាក់ ៃម៉គ តាត់សុនិ សារ កា សុនសាត អា ទុញសាណាំ
េកះ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ រះ៉ សារ អាញ់ កា
អសី។ ១១ផាអសី អំបញ៉់ ពូ អសី ចងឹ អ្លុ េដល ផះ អាញ់ឡា ំ
ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ែព ៃអ្វ អូលះឹ ឡឹង១២ដារ អុ់ះ។ ១២កាអូទី េពឿ បប៉័អាញ់
តាប៉ុញ ប៉ាែគក លូ ពូ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលី ្រប៉គ័ អន់ េកតី ទី
សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ កាណុង កាឡំាងំ េណាះ អុះ យ ៉◌ះ័ កាណុង
េរ៉ាង ចារ ពូ លួម យ ៉◌ះ័ កាណុង េមឿង កាតាម។ ១៣ កញិេអៀ
អា ទិសារ មួត អា េ្រចាម អាញ់ អូ ទី េពឿ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន កា អន់
ែឌ រះ៉ កា អសី អុះ។ ១៤ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ ្រតង់ កា អសី អាញ់
អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ យ៉ាគ់ អាញ់ ពួយឡាេបៀប យសី៊ូ
ឡាក់ មួត អា ផា យច។ អាញ់ េសឿ ទិ សារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉
កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាណុង ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
។ ១៥អាញ់ មុងឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ទបឹ
ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ទបឹ ប៉ាណូសដាគ់ អន់ រ ុសី ទឌូិ ឡាក់ កាសារ
អនែ់ឌ មុងឹ អនែ់ឌ េដល។ ១៦ខអាហង បះអាញ់ខំ ្របគ៉័ នចីម័
អន់ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ ្រគបឹ ែនវ អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់
្រតគ់ លូ ប៉ាណូស េដល។
១៧ «អាញ់ ឡាច់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ទុញ សាណាំ

េកះ េកះេណាះ អាញ់ សតឹណាវ ្គ េភឿ មប កាណាគ័ តង័ សុន
សាត អាញ់ឡាក់ ថុក ញ៉ាក។ ១៨ ផះ េណាះ អន់ែឌ បប៉័ អាញ់
អង់ក ័ះ រ៉ាវឡាេកាអន់ដាគ់កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ហះកា អូ ទី
កាឡំាងំ េអៀង លូ អូ ទី ្របគ៉័ អន់ េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ អុះ។
១៩ឃឺទីដងឹ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊បក់អនដ់ា ពឹះ ឡឹង េខត
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អាសុ ីផាអនែ់ឌ ទីសារយច ពុត លូ អាញ ់ឃឺ អនែ់ឌ េណាះ
ហង ្រតគ់ឡា ំភងអាញ់ប៉ាគ់ អសីអា ២០ េលី អន់ មួតអា រះ៉ អន់
ែឌ េទៅ ពិ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ អន់ែឌ បប៉័ អាញ់ ្រប៉គ័ យច ផះ
អាញ់ អនត់ាវ ហះ ងីុរ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ែព។ ២១ ទី ដងឹសារ
ឡាក់ អាញ់ កាប ៃម៉ៗ ផះ អាញ់ អន់តាវ ហះ ងីុរ អន់ែឌ ែព ផា
"ដារ ់អា អន់ដសី តាត់សុនិ សារ អាញ់ ញន កា អាញ់ េសឿ ផា
ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ" ដងឹ េណាះហង»។
សារ វគ័ េភលចិ អន់ ប៉ូល ៃអ្វ កាណុង ខុក
២២ វគ័ េភលចិ កា អ្លុ ខាក់ េដល ឡឹង សារ មួត េសឿ យីស៊ូ

េណាះ។ ែអ៊ កា េ្របុី ពូ សតឹ រ៉ាឡូវ លូ កាប ផា «ប៉ាគ់ ៃម៉គ តា
ហាន តសី សចិ លូេសៀ ពឹះ េទៀ អាញ់ ចងឹ កាបសារ អន់ដសី
អាណាវ ្គ»។ ២៣ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត តាហាន រុាងំៃហ ប៉ូល
អន់ដាដាគ់ លូ អូកាឡីសកា គួបប៉ូល ម៉ុត តង័ ង៉ារ ប៉ូល េដល។
២៤ ប៉ាតាម័ េ្រតា ដារ ់ឡឹង េណាះ វគ័ េភលចិ លូ កាម៉ាញ់ ែអ៊

សចិ ្រទូសុលីឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កា ពឹះណាវ ្គ ែអ៊ េ្របុី
ពូឡា ំអ្យក់ ប៉ូល េកះេណាះ ែអ៊សាយុំាងំ ប៉ូល រះ៉សារ េសឿយី
ស៊ូ ្រគះិ។ ២៥ផះ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ ្រតង់ សារសាងំៃកឡា
េកា ែជ អន់ ្រប៉គ័ យច លូ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាត់សុនិ សារ កា
ប៉ាណូសទឌូិ វគ័ េភលចិកាអ្ូយគខាក ់ែអ៊ រះ៉ ផា «បគ័ គតឹ េអៀ
ហង ហគ់សតឹឡគ ពិ។ ផាដារ ់ចំអាញ់ហារ ់េណាះអាញ់
ចងឹ េអី អសី ពឹះណាវ ្គ»។ ២៦ វគ័ េភលចិសាមគ៉័កាប៉ូល ចងឹ អន់
េលៀន កា ែអ៊ េ្របុី ែអ៊ េតាះ េឡីយ ខ េណាះហង បះ ែអ៊ េ្របុី ពូ
ឡា ំអ្យក់ ប៉ូល ៃអ្វ រះ៉ សារ លូ ែអ៊ េលយីៗ។ ២៧ ប៉ាគ់ េពៀរ សា
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ណាំឡឹង េណាះ វគ័ ពួេគៀ េភសាទុះ ម៉ុ ត ្រប៉គ័ កាន ប៉ាតាង វគ័
េភលចិ។ ញន កា វគ័ េភលចិ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ ែអ៊ កា អន់ ប៉ូល ៃអ្វ កាណុង ខុក េណាះហង។

២៥
សារប៉ូល បរ៉ ់អ្យក់សារ ែអ៊ អន់សាដាច់ តសីតាតសុ់និ
១ផះ វគ័ េភសាទុះម៉ុត ៃអ្វ ពឹង េខត េណាះទី ៃបង៉ដារ េ់កះ ែអ៊

កា ឡាច់ ឡឹង េមឿង េកសាេរៀ ឡា ំ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។
២ ផះ េណាះ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃម៉គ ណាផំា
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡា ំភង ប៉ូល ប៉ាគ់ ែអ៊ ទបឹ កាប េឡាម
៣ េ្របុី ែអ៊ឡា ំជនឹ ប៉ូល ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ខង អនែ់ឌ ែរវ
ពុត គួប ឃតឹ ចងឹ ប៉ាន់េតា័ ប៉ូល ហះ ្រទង។ ៤ហះកា វគ័ េភសា
ទុះ េតលី ផា «ប៉ូល ផះ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ េណាះ
ហង កាប៉ាច់អាញ់កា បុចិ សតឹ ប៉ាគ់ េណាះ ្រសស៊ៗ េដល»។
៥ ែអ៊កាបណាវ ្គផា «ផាកាម៉ាក័ េណាះទីសារយចនចីម ័ហគ់
េ្របុី កាឡំាងំ អនដ់សីឡាក់កា ទី អរ៉ំាញឡា ំអនឌូ់ លូអាញ់ េភឿ
ភង ែអ៊ ពិ»។
៦ វគ័ េភសាទុះ ៃអ្វ កាណុង េមឿង ពូ េណាះ ទុញ អូ លះឹ ឡឹង

១០ ដារ ់អុះ េកះេណាះ ែអ៊ កា សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀណា
វ ្គ។ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ចារ ពូ តាត់សុនិ សារ េកះ
េណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំ អ្យក់ ប៉ូល ពឹះ។ ៧ ប៉ាគ់ ប៉ូល ពឹះ ទលឹ
េកះ មួត សុនសាតអុ្ីរសាែអល៊បក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
កា អន់តាវ ជុំ ែអ៊ លូ េ្រចាម ែអ៊ សារ តសីៗ េអៀង សារ កាខា
ក ់ហះកា អនែ់ឌ អូ ទីផាញ៉ាន អុះ។ ៨ប៉ូល េតលី ផា «អាញ់ អូ
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ទី ្របគ៉័យច លូចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ យចលូចាបាប់
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលីយចលូសាដាច់តសី រ ៉មូ អុះ»។ ៩ហះកាវគ័ េភ
សាទុះ អបំញ៉់ លូ ប៉ូលផា «នចីម័អសី ៃច េដលបឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម េភឿ អន់ អាញ់តាតសុ់និសារ អសី ទិអា ប៉ាគ់ ចារ
េណាះ ?» ខ ែអ៊ អបំញ៉់ េណាះញនកា ែអ៊ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊។ ១០ផះ េណាះ ប៉ូល េតលី ផា «អាញ់ អន់
តាវ ពឹងចារឡាក់អសី ្រតគ់តាតសុ់និសារ ប៉ាតាងសាដាច់តសី
េកះ ឃឺចារឡាក់ អសី ្រតគ់ តាតសុ់និសារកាអាញ។់ អាញ់
កា អូ ទី ្រប៉គ័ យច លូ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ឡាក់ កា
អសី អ្លុ េកះ។ ១១ផាអាញ់ ទី ្របគ៉័យចសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ េតា័
អាញ់ កា អូ ប៉ាែគក អុះ កា េតា័ េណាះ ហះកា ផាសារ អន់ែឌ
េ្រចាម អាញ់ អា អូ ្រតគ់ សារ តាទចឹ អូ ទី េពឿ ទី ចាបាប់ មប
អាញ់អន់ កា អនែ់ឌ អុះ។ អាញ់បរ៉ ់អ្យក់សារអាឡា ំអន់សា
ដាច់ តសីតាតសុ់និឡគ»។ ១២ ប៉ាគ់ វគ័ េភសាទុះ ពឹកសាលូ មួត
្របគ៉័ កាន អន់ឌូ លូ ែអ៊ េកះៗ ែអ៊ កា រះ៉ លូ ប៉ូល ផា «អសី បរ៉ ់
ឡា ំជនឹ សារ អសី អា ប៉ាគ់ សាដាច់ តសី ទលឹ នីេណា ័ះ អសី
ចងឹឡា ំទលឹតាទចឹហង»។
សារសាដាច់អា្រគប៉ីាសាយុំាងំ ប៉ូល
១៣ ប៉ាគ់ ទុញដារ ់ឡឹង េណាះសាដាច់អា្រគប៉ីា * លូ អុះ អង់

កាន់ ែអ៊ សចិ េបេរនះិឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ េភឿឡា ំចា្វ គ់ វគ័
េភសាទុះ។ ១៤ញនកា អនែ់ឌ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទុញដារ ់វគ័ េភ
សាទុះ កា រះ៉សារ ប៉ូលកាសាដាច់ផា «ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ វគ័
* ២៥:១៣ ២៥:១៣សាដាច់អា្រគប៉ីាអា រុាងំៃហដងឹ េពៀរ ៃបង៉ េខត ែអ៊ អូ ្រតគ់
សាដាច់ តសី េណាះ អុះ។
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េភលចិ ្រគនអា្ល ត ែអ៊កាណុង ខុក។ ១៥ផះអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម ែព មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំ
កង់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ែឌ ឡា ំភង ែអ៊ ប៉ាគ់ អាញ់ ទបឹ
េ្របុីអាញ់ ៃចគ ថូត ែអ។៊ ១៦អាញ់ រះ៉កាអនែ់ឌផាសុនសាត រ ៉មូ
អូ េឃយី អន់ ប៉ាណូសកា ពូ ប៉ានេ់តា័ អន្់រទលួ អុះ ផា អូ ទី អន់
តាវហះ ម៉ាត់ បក់ េ្រចាម ែអ៊ លូ អូ េតលី អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា េណាះ
ហ។ិ ១៧ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់អា ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័អាញ់
កា ៃអ្វ ពឹង ចារ តាតសុ់និសារ ឡូត អូ ទី បុាងំ្រកូ អុះ កា េ្របុី ពូ
ឡា ំអ្យក់ កាម៉ាក័ េណាះ។ ១៨ មួត បក់ េ្រចាម ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះចារ
តាតសុ់និសារ េណាះ េដល អាញ់សាមគ៉័កាអនែ់ឌចងឹ េ្រចាម
ែអ៊ ឡឹងសារយចតសី។ ១៩ហះកាទីដងឹកាបប៉ាែគកឡឹងសារ
ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនែ់ឌ លូសារកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវសចិយសី៊ូ ឡាក់ េតា័
េកះហះកាប៉ូលផា ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ដងឹសារ េណាះហង។ ២០ញន
កាអាញ់ អូ អ្លុ ចងឹ ឃតឹ នចីម័ ឡឹងសារ ទិអា អាញ់កា អបំញ៉់
លូ ប៉ូលអ្លុ ៃផគ ែអ៊ ៃចឡាប៉ំាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿអន់អាញ់
តាតសុ់និសារ ទិអា ប៉ាគ់ េណាះ។ ២១ហះកាប៉ូល បរ៉ ់អ្យក់សារ
ែអ៊ អន់សាដាច់ តសី តាតសុ់និ ឡគ េណាះ ហង បះ អាញ់កា
េ្របុី ពូ ្រគន ែអ៊ណាវ ្គេលយី ទលឹដារ អ់ាញ់ចងឹ ជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់សា
ដាច់ តសី»។
២២ផះ េណាះសាដាច់អា្រគប៉ីា រះ៉ កា វគ័ េភសាទុះផា «អាញ់

បុចិសាយុំាងំ កាម៉ាក័ េណាះកាកាប េដល»។ វគ័ េភសាទុះ កា
េតលីផា «ដារ ់តាយ៉ាង័ េទៀ អសី ចងឹ ទីសាយុំាងំ ែអ៊ ហង»។
២៣ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័សាដាច់អា្រគប៉ីា លូ អុះ ែអ៊ េបេរនះិឡា ំ

ប៉ាគ់ចារ ពូតាតសុ់និសារទបឹ ពូហាប់អនែ់ឌ តុត រគ៉់ េសមីកាខា
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ក។់ កា ទី មួត ៃមគ៉ តាហាន លូ មួត រ៉ាតសីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េណាះម៉ុត អនឌូ់ េដល។ េកះេណាះ វគ័ េភសាទុះ េ្របុី ពូឡា ំអ្យ
ក់ប៉ូល។ ២៤ វគ័ េភសាទុះ រះ៉ផា «អឺសាដាច់អា្រគប៉ីា លូកាឡំាងំ
ទឌូិ ឡាក់ ៃអ្វ ហះ អា អនឌូ់ លូ អាញ ់អនដ់សី ៃហៗ ប៉ាណូស
អាហង មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិឡា ំភង ែអ៊ ប៉ាគ់អាញ់
ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែព លូ ពឹង េមឿង េកសាេរៀ អា
េដល អនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ ផា ប៉ាណូសអា អូ ្រតគ់ គម អន់ ែអ៊ ៃអ្វ
រ ុសី អុះ។ ២៥ហះកាអាញ់ អូ បប៉័ ែអ៊ ទីសារយចឡាក់ ចងឹ ្រតគ់
េតា័ េណាះ អុះ។ ញនកា ែអ៊ េទៅបរ៉ អ់្យក់សារ ែអ៊ អន់សាដាច់
តសី តាតសុ់និ េណាះ អាញ់ឃតឹ ផា ចងឹ អញជ់នឹ អន់ ែអ៊ ឡា ំ
ពិ។ ២៦ហះកាអាញ់អូ ទីសារញ៉ាចងឹ ្រតគ់ ្រចាគ់ រះ៉ អន់ឡាក់ៗ
ឡឹងសារ ែអ៊ អា ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់សាដាច់ តសី អុះ។ េណាះហង
បះអាញ់េ្របុី ពូ អ្យក់ ែអ៊ឡា ៃំអ្វ ប៉ាគ់ ងីុរ អនដ់សីទឌូិអា កាខាក់
ែអ៊ អន់សាដាច់អា្រគប៉ីា បប៉។័ ប៉ាគ់ អំបញ៉់ ែអ៊ េកះៗ េណាះ
អាញ់ ចងឹ ទីសារ ចងឹ ្រចាគ់ រះ៉ ហង ២៧ខងអាញ់ឃតឹផា ផា
ជនឹ ប៉ាណូស ថូត អូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ េណាះឃឺ អូ ្រតគ់អុះ»។

២៦
១សាដាច់អា្រគប៉ីា រះ៉ កា ប៉ូល ផា «កញិេអៀ អាផា អសី បុចិ

កាប កា ទី ហង»។ ប៉ូល កា លកឺ តីសាបំ ៉◌ះ័ សាដាច់ លូ កាប
ផា ២ «អឺ សាដាច់ អា្រគប៉ីា ដារ ់អា អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក់ ខង
អាញ់ ទី កាប ហះ ម៉ាត់ អសី រះ៉ ឡឹងសារ មួត សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ េ្រចាមអាញ់៣ខង អសី អ្លុ ទិ េកះ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូសារញនឹ េឃយីកាប ប៉ាែគក លូ គួប
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េសាប េអៀងសារ។ ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់បរ៉ េ់ឡាមអន់អសីតា
ប៉ាបតាប៉ុន កាអាញ់ េណី សាយុំាងំអាញ់ចងឹ រះ៉ ហ។ិ
៤ «សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទិឌូ អ្លុ អន់ហា្ន ល់ េកះ ឡាេបៀប

អាញ់ ៃអ្វ េកាប ឡឹង អាញ់ ៃអ្វ សាសា្វ  ខង អាញ់ ៃអ្វ ពឹង សុ
នសាត អាញ់ េទៅ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ឡឹង េសគី ែព។
៥ អន់ែឌ កា អ្លុ ឡឹង ទុញ ែព េដល កា អាញ់ ៃអ្វ ែគង មួត ផា
រ៉ាសុី ឡាក់ ទី ចាបាប់ កាង័ កាខាក់ ឡឹង ពូ កាណុង សុនសាត
អាញ ់ផាអនែ់ឌ ៃច រះ៉។៦ហះកាកញិេអៀអាអនែ់ឌអ្យក់អាញ់
បុចិ ៃចគ ថូតញនកាអាញ់ មុងឹសារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទីសាញ៉ា
លូ វគ័ញនឹ ែព។៧ ផូង័ញនឹ ទិ ១២ ផូង័ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប អ្យលិ
កូត័ លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់
ញន មុងឹ ផា សារ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា េណាះ ចងឹ េកតី តាទចឹ។ អឺ
សាដាច់អា្រគប៉ីា មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េទៅ េ្រចាមអាញ់
ញន កា អាញ់ មុងឹ សារ អា ហង។ ៨ ខ ញ៉ា បះ អន់ដសី អូ ៃច
េសឿផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អ្លុ តាគ់ អង់រុសីសតឹ ប៉ាណូស េតា័អន់
ៃអ្វ រ ុសីណាវ ្គ ?។
៩ «កាប៉ាច់ អាញ់ េសគី ែពៗ កា េឃយី ឃតឹ ផា ្រតគ់ ្របគ៉័ នី

ចម័ េភឿ ប៉ាសាងំ លូបក់ េសឿយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត េណាះ
េដល។១០អាញ់្របគ៉័តាទចឹសារ េណាះពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
ឃឺ អាញ់ អ្យក់ ចាបាប់ ឡឹង ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ រ ៉បុ
មួត បក់ េសឿ យីស៊ូ អ្យក់ ៃចគ ខុក េអៀង ដូវ ផះ ពូ ប៉ាន់េតា័
មួត ទិេណា ័ះ អាញ់ កា ែរវ ពុត េដល។ ១១អាញ់ ៃចគ ថូត អន់
ែឌ េលយីៗ ្រគបឹ េរ៉ាង ទបឹ បុាងំខំ េ្របុី អនែ់ឌកាបបង៉ឺាយកាយី
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ស៊ូ។ ញនកាអាញ់អកឺតាឡាម័ បះអាញ់ចាក ពួយ ្របគ៉័បាប
អនែ់ឌ ទលឹ េមឿង សុនសាតអនេ់ទៀគ េដល។
១២ «ខ អា ហង បះ អាញ់ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង ដាមះ៉ ទបឹ ទី

ចាបាប់ ឡឹង មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៣ អឺ សាដាច ់ផះ
អាញ់ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង ដាមះ៉ ផះ រុាងំវាង៉ ដារ ់បង់៉ អាញ់
បប៉័តាតារកា្ល គ់ ឡឹង ៃប៉្លង ជុំអាញ់លូ ជុំ មួតចាកអនឌូ់ លូអាញ់
េដល តាតារ េណាះតាតារកា្វ ឡឹងតាតារដារ។់ ១៤ផះ េណាះ
ញនឹ បក៉់ ទឌូិ អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប េហ្រពឺ ផាកាអាញ់ "អឺ
សូល ញ៉ា ្រតគ់អសី ្របគ៉័បាបអាញ់នេីអៀ ? អសី ប៉ាសាងំលូ
អាញ់ នីេអៀ េពៀប ឡាក់ កា ថាត់ ប៉ាសយ់ ឡាញ េណាះ អសី
ចងឹ អគី ប៉ាណាប ហង"។ ១៥អាញ់ កា អំបញ៉់ ផា "អឺ ពឹ តាងំ
ឡា េពឿ អសី េណាះ ?" ែអ៊ េតលី ផា "អាញ់សចិ យសី៊ូ ឡាក់
អសី ផះ ្របគ៉័ បាប។ ១៦ហគ់ អ្ូយវ ពិ ខងអាញ់តាបំាងឡាេកា
អន់ អសី បប៉័ អា េភឿ េ្របុី អសី ្រប៉គ័ ង៉ារ លូ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន រះ៉
ឡឹង សារ ឡាក់ អសី បប៉័ អាញ់ អា លូ សារ អន់េទៀគៗ ឡាក់
អាញ់ចងឹ តាបំាង អន់ អសី បប៉័ ែគង ម៉ាត់ េទៀណាវ ្គ។ ១៧អាញ់
ចងឹ តង័ អសី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង មួត សុនសាត អសី េទៅ លូ សុន
សាត អនេ់ទៀគ។ អាញ់ េ្របុី អសីឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពូ ១៨ េភឿ តាគ់
តាតារ ម៉ាត់ សុនសាត អនេ់ទៀគ េណាះ អន់ឡាច់ ឡឹងសារ ម៉ា
មុាងំ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ តាតារ លូឡាច់ ឡឹង អំរ៉ាញ អញឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំឡា ំប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡគ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អន់ែឌ លូ អន់ អន់ែឌ ទី ចាែនក ៃអ្វ
អន់ឌូ លូ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទី ្រប៉គ័ អន់ ដាគ់សា ំ
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រ៉ាប់កា ែអ៊ ញនកា េសឿអាញ"់។
១៩«អឺសាដាច់អា្រគប៉ីា អាញ់ អូ ទី ប៉ាែគក អុះ លូសារ េកង

ខាក់ ឡាក់ អាញ់ បប៉័ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ ២០ឃឺ អាញ់ រះ៉ កា មួត
ប៉ាសុន ពឹង េមឿង ដាមះ៉ អន់្រទលួ ឡឹង ពូ េកះេណាះ អាញ់ រះ៉
កា ប៉ាសុន ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េដល លូ ពឹង េខត យូដា ទិ
េណា ័ះ ទបឹ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ េភឿ អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត
េពៀក វុលីណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ ្រប៉គ័ ដាគ់ អន់ ្រតគ់ លូ
សារ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េណាះ។ ២១ញនកាអាញ់ រះ៉ កា
សុនសាត អន់េទៀគ េណាះ ហង បះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ រ ៉បុ
អាញ់ ផះ អាញ់ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ទបឹ បុចិ ប៉ានេ់តា័អាញ។់
២២ហះកាញនកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ អាញ់ បះ អាញ់ ទី អន់
តាវ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ហះ ងីុរ មួត រ៉ាតសី មួត រ៉ាហញឺ េលយី ទលឹ
រប៉់ ដារ ់អា។ អាញ់ អូ ទី រះ៉ សារ ញ៉ាហា្វ ស ឡឹងសារ មួត រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ សារ វគ័ ម៉ូ េស ទី រះ៉ ផា ្រតគ់ េកតី ពឹះ េណាះ អុះ
២៣ឃឺសាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េណាះ ែអ៊ ្រតគ់ េតា ័ហះកា ែអ៊ ចងឹ
រុសី សតឹ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ េណាះហង ែអ៊ ចងឹ តាគ់តាតារ អន់
ពូហ្លង់ ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូសទបឹ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
ទបឹ សុនសាតអនេ់ទៀគ»។
២៤ផះ ប៉ូលកាកាប រះ៉ ឡឹងសារ ទិអា វគ័ េភសាទុះកាប ៃម៉

ៗផា «អឺ ប៉ូល អសី អន្់រទយុ េកះ ញនកាអសី េហៀន េអៀង
តាឡាម័ ហង បះ អសី េកតី អន់្រទយុ នីេអៀ»។ ២៥ហះកា ប៉ូល
េតលី ផា «អឺ វគ័ េភសាទុះ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសី អាញ់ អូ អន់
្រទយុ អុះ សារអាញ់កាបអាឃឺសារ ្រតគ់តាទចឹ។២៦សាដាច់
អា្រគប៉ីា កា អ្លុ ទិ េកះ េដល ឡឹងសារ អា បះ អាញ់ ខនឹ រះ៉ ហះ
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ម៉ាត់ ែអ ៊ខងអាញ់ េសឿ ផាសារ ទិ អា អូ ទីសារ ែអ៊ ចំ េម៉ាញ
ចងឹសាគមឹ ឡឹង ែអ៊ អុះ ខងសារ ទិ អា អូ ្រតគ់ េកតី ប៉ាគ់ ចារ
ម៉ាមុាងំ អុះ។ ២៧អឺសាដាច់អា្រគប៉ីា អសី េសឿ ប មួត រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ? អាញ់អ្លុ អនត់គ់ផាអសីកា េសឿ េដល»។ ២៨សាដាច់
អា្រគប៉ីា េតលី ប៉ូល ផា «អសី ឃតឹ ចងឹ េ្របុី អន់ អាញ់ េសឿ យី
ស៊ូ កញិេអៀហងប ?» ២៩ប៉ូល េតលីផា «យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ េលី ប៉ា
គ់ អន់តគី កាតាម កាអាញ់ មន៉់ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ
កា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អសី លូ ទិកាឡំាងំឡាក់ ៃអ្វសាយុំាងំអាញ់ដារ ់
អា េដល អន់ អនដ់សី េកះឡាក់កាអាញ់អា េដល អា្ល ត ដងឹ
សារ ្រតគ់ ណូះ អា អូ អន់ អន់ដសី ទី អុះ»។ ៣០ ផះ េណាះសា
ដាច់អា្រគប៉ីា លូ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត លូ េបេរនះិ លូ មួត ្របគ៉័កាន
រ៉ាតសីឡាក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ កា ប៉ាណា ំគួប អ្ូយវ ចាកឡាច់
៣១ ទបឹ កាប លូ គួប ផា «ប៉ាណូសអា អូ ទី ្របគ៉័ យច ញ៉ាឡាក់
្រតគ់ េតា័ លូ ្រតគ់ ខុក េណាះ អុះ»។ ៣២សាដាច់អា្រគប៉ីា កាប
លូ វគ័ េភសាទុះផា «ប៉ាណូសអាផា ែអ៊ អូ បរ៉ ់អ្យក់សារ ែអ៊ឡា ំ
ប៉ាគ់សាដាច់ តសី អសី េតាះ េឡីយ ែអ៊ ទ»ី។

២៧
សារប៉ូល ជះិកាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ
១ប៉ាគ់ ពូ អន់ញនឹ ជះិកាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុតីាលី េកះ ពូ

មប ប៉ូល លូ មួត ថូត អនេ់ទៀគណាវ ្គអន់ កា ៃមគ៉ តាហានសចិ
យូេលៀ ្រកុំ តាហាន ែអ៊ ពូ េអី ផា ្រកុំ តាហាន អូគុះ។ ២ញនឹ
កា ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង អា្រតាមីត ឡាក់ ឃតឹ
ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ ៃអ្វ រហាងសាឡីគសាឡាយ េខត
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អាសុ។ី េកះេណាះ កាប៉ំាន់ េណាះ ចាក ហង។ អារសីាតាក
ឡឹង េមឿង េថសាឡូនកិ េខត ម៉ាេសដូន កាចាក អនឌូ់ លូ ញនឹ
េដល។ ៣ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង សុដូីនកាតាវ
កាប៉ំាន់ ហះ េណាះ ហ។ិ វគ័ យូេលៀ ទី ពុត ដាគ់ កា ប៉ូល ែអ៊
អន់ ប៉ូលឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ហី គួបចាង័ េភឿ អ្យក់កាណាគ័ ពូ អន់
ឡាក់ ែអ៊ តងកាន។ ៤ េកះេណាះណាវ ្គញនឹ ឡាច់ ឡឹង េមឿង
េណាះ ចាក តឹ ខ្យាល េណាះ ហង បះ ញនឹ ចាក រសាែនង តា
កា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ េភឿកានទ់ងឹ ខ្យាល។ ៥ ៃឡង ឡឹងញនឹឃ្លងសាឡី
គសាឡាយក្យាម័ េខត គលីេីគៀ លូ េខត ប៉ាមភេីលៀ េកះ ញនឹ
កា ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង មីរ៉ា ពឹង េខត លូេគៀ។ ៦ហះ េណាះ ៃម៉គ
តាហានណាងំ ទី កាប៉ំាន់ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង អា
េលកសាន់េ្រទៀ ចងឹ ឡា ំ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុតីាល។ី ែអ៊ កា េជៀក
ញនឹ ជះិ កាប៉ំាន់ េណាះឡគ។ ៧កាប៉ំាន់ េណាះចាក ពឺកៗ ទុញ
ដារ ់ញនឹកាទលឹ ប៉ាគ់សាឡីគសាឡាយេមឿងកានដុីះ េណាះ
ទបឹឡាបំាកខាក។់ េកះេណាះញនឹចាកឡា ំប៉ាគ់ហាងសាល់
ម៉ូន ឡគ។ ញន ទី ខ្យាល តឹ ឡឹង ម៉ាត់ កាប៉ំាន់ េណាះ កាចាក
រែគង តាកា្វ ល់ ែ្រគត ខង ដាគ់ កាន់ទងឹ ខ្យាល។ ៨ ផះ ចាក ្រទ
ង តាកា្វ ល់ េណាះ ទបឹឡាបំាក កាខាក ់ញនឹ កា ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ
េម៉ាញឡាក់ ពូ អន់សចិផាចារ កត់កាប៉ំាន់ដាគ់ឡាយ៉ាម័ឡាក់
ក្យាម័ េមឿងឡាេស។
៩ញន ចាក ទុញ ដារ ់ខាក់ េកះ កាប៉ំាន់ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់

ណាវ ្គ កា ែហ៊ង ឡាបំាក ខាក់ េដល ខង ដារ ់ ប៊ុ ន ពូ អូ សា
សាណារ៉ាវាច៉់ េកះ ថុន ខ្យាល ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ហង។ េណាះ
ប៉ូល រះ៉ កា ពូ ផា ១០ «អឺ អុះ មុ ីផា ពិនចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណា
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វ ្គ អាញ់ ឃតឹ ផា ចងឹ ទី កាន ខូច័ ខាច ឡូត អូ ្រតគ់ ខូច័ ខាច
ដងឹ េឃឿង ខង លូ កាប៉ំាន់ េណាះ អុះ ឃឺ ខូច័ ខាច ទបឹឡាេកា
ពិន េដល»។ ១១ហះកា ៃម៉គ តាហាន េណាះ អូ េសឿ ប៉ូល រះ៉
អុះ ែអ៊ មុងឹ ប៉ាណូស បក់ ប៊ិត កាប៉ំាន់ លូ តាងំឡា កាប៉ំាន។់
១២ចារ េណាះ អូ ដាគ់ អុះ សារ៉ំាប់ កត់ កាប៉ំាន់ រុាងំវាង៉ ថុន ខ្យា
ល េណាះហង បះ កាឡំាងំ េអៀង ដូវ បុចិ ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ
េណាះ េភឿ បុចិ កា ទលឹ ្រសស៊ ប៉ាគ់ េមឿង េភនចីឡាក់ចារ កត់
កាប៉ំាន់ហះតាកា្វ ល់ ែ្រគតឡាក់ចារកានទ់ងឹ ខ្យាល េភឿ ៃអ្វ រុាងំ
វាង៉ ថុន ខ្យាល។

សារខ្យាលតសី េទៀក រុាងំកា្ល ច
១៣ ផះ េណាះ ទី ខ្យាល ផរិៗ ទលឹ ឡឹង ែគង តាបូង អន់ែឌ

ឃតឹផាដាគ់ឡាក់ ពុត បុចិហង អនែ់ឌកាប៉ាណាគួំប ទុងហាវ
តាឡង់ ប៉ាសយ់ *ចាកឡា ំរែគងតាកា្វ ល់ ែ្រគតណាវ ្គ។ ១៤ហះ
កាបាែបត៊ ឡឹង េណាះផាឌី ទី ខ្យាល តសីកាខាក់ ទលឹ ឡឹងតា
កា្វ ល់ តឹ កាប៉ំាន ់ខ្យាល តសី េណាះសចិ អារ៉ាគ្លដូីន។ ១៥ញន
កាញនឹ អូ ដាម័ គឹ កាប៉ំាន់ អន់ ចាក េដាគ ខ្យាល ញនឹ កា អន់
កាប៉ំាន់ ចាក ពួយ ខ្យាល េណាះហង។ ១៦ ប៉ាគ់ ទលឹ តាកា្វ ល់ ថិ
សចិ ក្លូ េដឡាក់ចារកានទ់ងឹ ខ្យាល ញនឹកាលកឺ ទូកហាវ ៃចគ
ពឹង កាប៉ំាន់ ទបឹឡាបំាកខាក។់ ១៧ ប៉ាគ់ លកឺ ទូក កត់ េកះៗ ពូ
អ្យក់ កាែស៊សាន្់រតាន័ តសី កត់ ែ្រទម ជុំ កាប៉ំាន ់េកះេណាះ ពូ
* ២៧:១៣ ២៧:១៣តាឡង់ប៉ាសយ់អាតសីកា្ល ងំ ពូយរសារ៉ំាប់ប៉ាឡិ ពឹង េទៀក
ែជ អន់កាប៉ំាន់ចាក។ ផាពូ បុចិចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ្រតគ់ ទុងហាវ ៃចគ ពឹងកាប៉ំាន់
ឡគ។
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រុសី ប៉ាឡិសាងំយ៉ូ វ † អ្ូយគកាកាប៉ំាន់ ទួម ហះឡាពុកចារ េទៀក
ដាល េកះេណាះ អន់កាប៉ំាន់ចាក ពួយ ខ្យាលនេីណា ័ះ ហង។
១៨ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ញនកាខ្យាលតសី តឹកាប៉ំាន់តាឡាម ័ពូ
កា ប៉ាឡិអា្ល ត េឃឿង ខង អនដ់ា។ ១៩ ប៉ាគ់ដារ ់យ៉ាង័ េតាណាវ ្គ
មួតតាងំឡាកាប៉ំាន់កា ប៉ាឡិអា្ល ត េឃឿងកាប៉ំាន់ អនដ់ា េដល។
២០ញនឹ អូ បប៉័ ដារ ់អូ បប៉័ សំឡង់ ទុញដារ ់ខ្យាល តសី កា អូ
សា្វ សឡក ់ញនឹកា អូ មុងឹ កា ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អុះ។
២១ញនឹ អូ ទី សាសាណាញ៉ា ទុញ ដារ ់ េកះ េដល េណាះ

ប៉ូល កា អ្ូយវ អនត់ាវ ហះ អនត់គិ័ កាឡំាងំ កាណុងកាប៉ំាន ់េកះ
េណាះកាបផា «អឺ អុះ មុ ីផាអនដ់សី េសឿអាញ ់ពិន អូឡាច់
ឡឹងតាកា្វ ល់ ែ្រគត េណាះ ែពដាគ ់អនដ់សី អូ ទីកាន ខូច័ខាច
នេីអៀ អុះ។ ២២ហះកា កញិេអៀអាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ែជ
អ្ូយគ ហង កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី អា េម៉ាញ ដូវ កា អូ េតា័
អុះ ឃឺ ដងឹ កាប៉ំាន់ អា ហង ចងឹ ្រតគ់ ខូច័ រ៉ាយ រុា ំ េណាះ។
២៣អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ខង មុាងំ ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អាញ់
េសឿ ប៉ាេន សាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ លូ រះ៉ ផា
២៤ "អឺ ប៉ូល អសី ែជ អ្ូយគ ខងអសី ្រតគ់ឡា ំអនត់ាវហះ ម៉ាត់
សាដាច់ តសី។ ៃហ ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ដាគ់ ពុត កា
អសី ែអ៊ ចងឹ តង័ ទិ បក់ចាកអនឌូ់ លូ អសីអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
េតា័អា េដល"។ ២៥ ទលឹ នេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីហគ់ មុងឹ ពិ ខង
អាញ់ េសឿផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ េណាះ
តាទចឹ។ ២៦ហះកាកាប៉ំាន់ ពិន អា ចងឹ ទួម ពឹង តាកា្វ ល់ េម៉ាញ
† ២៧:១៧ ២៧:១៧ សាងំយ៉ូ វ េណាះ ឡាក់ កាណាត់ តសី សារ៉ំាប់ ខ្យាល ្រតតុ
កាប៉ំាន់ អន់ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត។់
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អ្លុ កាហះ ច»ំ។
២៧ផះកាប៉ំាន់ញនឹឡង់ ពឹងសាឡីគសាឡាយអាេ្រឌៀ ទលឹ

១៤ មុាងំ េកះ ប៉ាគ់ ទងតគិ័ មុាងំ មួត តាងំឡាកាប៉ំាន់សាមគ៉័
ផា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េគាក េកះ។ ២៨ អន់ែឌ អ្យក់ កាែស៊ សារ៉ំាប់
វាស៉ េទៀក ប៉ាឡិ កាណុង េទៀក បប៉័ ផា ៃអ្វ ្រជុ ២០ ប៉ា្ល ស ចាក
ឡា ំ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ណាវ ្គ េកះេណាះ ប៉ាឡិ កាែស៊ កាណុង េទៀក
េម៉ាញ ទងណាវ ្គបប៉័ ផា ្រជុ ១៥ ប៉ា្ល ស។ ២៩ញន កា អ្ូយគ កា
កាប៉ំាន់ តឹ អំេហា្ម ពូ កា ប៉ាឡិ តាឡង់ ប៉ាសយ់ ែគង ប៉ាអច់ ប៉ា្វ ន់
កាតុ ែជ អន់ ចាក ្រប៉ាល់ លូ ៃអ្វ សាណាង ៃប៉្លង តារ។ ៣០ មួត
តាងំឡាកាប៉ំាន់ អនែ់ឌ បុចិសាតាក់អា្ល តកាប៉ំាន ់អនែ់ឌកា ប៉ា
ណា ំគួប រុសី ទូក ប៉ា្រហូ ប៉ាឡិ ពឹង េទៀក លូ ប៉ាញ៉ា ផា ចងឹ អ្យ
ក់ តាឡង់ ប៉ាសយ់ ប៉ាឡិ ែគង កល់ ឡគ។ ៣១ ប៉ូល រះ៉ កា ៃម៉គ
តាហាន លូ មួត តាហានផា «ផាតាងំឡាកាប៉ំាន់ អូ ៃអ្វ ពឹង កា ំ
ប៉ាន ់អនដ់សី អូ រុសី អុះ»។ ៣២ មួតតាហានកា េកាះកាែស៊ ប៉ា
ឡិ ទូក ប៉ាឡង់ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយឡូត។
៣៣ ប៉ាគ់ ក្យាម័ ប៉ាតារ េកះ ប៉ូល អន់តគ់ រះ៉ កា កាឡំាងំ ទិឌូ

េ្របុីសាសាណាលូកាបផា «១៤ដារ េ់កះឡាក់ អុះ មុី ខំ ៃអ្វ មត
អូ សាសាណាញ៉ា។ ៣៤ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី សាសាណា
ឡគ ពិ េភឿ អន់ ៃអ្វ រ ុសី ខង កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី អា
យ ៉◌ះ័សក់ េម៉ាញកាែស៊កាចងឹ អូហ្៊យង េដល»។៣៥ ែអ៊កាបនី
េណា ័ះ េកះៗកាអ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហះ ម៉ាត់
កាឡំាងំ ទិឌូ េកះេណាះ ែអ៊ គុ សា។ ៣៦កាឡំាងំ ៃអ្វ កាណុង
កាប៉ំាន់ ទឌូិ កា ទី ពុត េហាកហង អន់ែឌ កាសាសាណាទឌូិ
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េដល។ ៣៧កាឡំាងំ ញនឹ ៃអ្វ កាណុង កាប៉ំាន់ េណាះ ទី ២៧៦
ដូវ។៣៨ ប៉ាគ់ ពូសាសាណាផគី េកះ ពូ កាលកឺកាេប៉ា េពៀ ប៉ា
ឡិអា្ល ត ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ េភឿ អន់ ជចឺ កាប៉ំាន។់
៣៩ ប៉ាគ់ តារ តាទចឹ េកះ មួត តាងំឡា កាប៉ំាន់ ៃហ តាកា្វ ល់

េណាះ អូ អន់ហា្ន ល់ អុះ ហះកា អន់ែឌ បប៉័ ម៉ាត់ ្រទូង េម៉ាញ
ឡាក់ ទី េតះឡាពុក អនែ់ឌឃតឹឡា ំអន់កាប៉ំាន់ ទួមហះ េណាះ
ផា អ្លុ ្របគ៉័ ទលឹ។ ៤០អនែ់ឌ កា រុសី កាែស៊ តាឡង់ ប៉ាសយ់អា្ល
ត ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយលូ រុសី កាែស៊សាពឺ ‡ េភឿ គឹកា ំ
ប៉ាន ់េកះេណាះ អន់ែឌ លកឺសាងំយ៉ូ វ ែគង កល់ េភឿ អន់ ខ្យា
ល ្រតតុ ឡា ំកាប៉ំាន់ ប៉ាគ់ ហាង។ ៤១ហះកា ផះ េបី ទលឹ ប៉ាគ់
ហាង កាប៉ំាន់ ទួម ហះ ចារ េទៀក ដាល េណាះ ហង កល់ កា ំ
ប៉ាន់ កា ទួម ពឹង េតះឡាពុក តងឹ ប៉ាអច់ កាប៉ំាន់ កា ប៉ាទុះ ប៉ាក់
រ៉ាយ រុា ំកា េទៀក តឹ តាឡាម។័ ៤២ ផះ េណាះ មួត តាហាន បុចិ
ប៉ានេ់តា័អា្ល ត មួត ថូត ទេិណា ័ះ អ្ូយគ កា អនែ់ឌ ែរ េទៀកសាតាក់
រ៉ាវាច៉់ឡាេកា។ ៤៣ហះកា ៃមគ៉ តាហាន បុចិ តង័ ប៉ូល អន់ ៃអ្វ រ ុ ី
ស េណាះ ែអ៊ អូ អន់ មួត តាហាន ប៉ាន់េតា័ អុះ។ ែអ៊ េ្របុី បក់
ចំ អ្លុ ែរ េទៀក ប៉ូ ះ ែរឡា ំប៉ាគ់តាកា្វ ល់ អន្់រទលួ។ ៤៤កាប៉ាច់ បក់
អូ អ្លុ ែរ េទៀក បក់ អនដ់ាកា្វ រ ់កាតារ បក់ អនដ់ាកា្វ រ ់តាេំពៀកកា ំ
ប៉ាន់ឡាក់ ប៉ាទុះ េណាះ ែរឡា ំពួយ េដល។ ្របគ៉័ នេីណា ័ះញនឹ
ទឌូិ ទី រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ទលឹ ប៉ាគ់ េគាក។

២៨
‡ ២៧:៤០ ២៧:៤០សាពឺ េណាះឡាក់កាណាគ័សារ៉ំាប់ គឹកាប៉ំាន។់
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សារប៉ូល ៃអ្វ ពឹងតាកា្វ ល់ េមលតី
១ប៉ាគ់ញនឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកាទលឹ ប៉ាគ់ េគាក េកះ ញនឹអ្លុ អនហ់ា្ន

ល់ផាតាកា្វ ល់ េណាះសចិ េមលតី។២ប៉ាណូសៃអ្វ ពឹងតាកា្វ ល់
េណាះអនែ់ឌ រុាងំៃហញនឹដាគ់កាខាក ់អនែ់ឌ ប៉ាកូះ អុញ េកះ
េណាះ េជៀកញនឹ ទឌូិឡា ំអញជួ់រ ជុំ អុញ េណាះហង ខង ផះ
េណាះ ៃប៉្លង បី លូ ្រគនឹខាក់ េដល។៣ប៉ូលកា ទូញ រ៉ាេមះ៉ េម៉ាញ
ប៉ាេនៅ អ្យក់ ៃចគ ពឹង អុញ ផាឌី ទី ពិះឡាច់ ឡឹង រ៉ាេមះ៉ េណាះ
កា តុ អុញ េចាះ តី ែអ៊ ទួម អនត់លឹ ឡូត។ ៤ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹងតា
កា្វ ល់ េណាះ បប៉័ ពិះ េចាះ តី ែអ៊ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាកាប លូ គួប
ផា «ប៉ាណូស អា ប៉ាន់េតា័ ពូ ហង យ ៉◌ះ័ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េទៀក
សាឡីគសាឡាយ េកះ កាតាម កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាតសុ់និ សារ
ដាគ់ ្រតង់ អូ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី អុះ»។ ៥ ប៉ូល រ៉ាន់ថាត់ ពិះ េណាះ
ប៉ាឡិ ពឹង អុញ ហះកា ែអ៊ អូ ទីកាតាងំ អគី នចីម័ អុះ។ ៦អនែ់ឌ
ឃតឹផាចាបះកាប៉ូល ចងឹ ប៉ុកឡាេកា េលីកា េតា័ ឡូត ហះកា
ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ក្យាគ់ ៃហ តុត ទុញ អូ បប៉័ ែអ៊ េកតី នចីម័ អុះ អន់
ែឌកា េរុ ពុីត កាបផាប៉ូលឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ។
៧ក្យាម័ហះ េណាះទី េតះ មុរី េម៉ាញចារឡាក់ េតះសានទួ់ ៃម៉

គ ្រកាគ់ ្រសកុ ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះ សចិ ែអ៊ ពូេប្លៀ ែអ៊ រុាងំៃហ
ញនឹ ដាគ់ៗ លូ អន់ ញនឹ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ ៃប៉ង ដារ។់ ៨ ផះ
េណាះ ពឹ ពូេប្លៀ ៃតប ខង ែអ៊ ព្លុ តគិ័ អគី វាច៉់ េ្រចាះ តគិ។័ ប៉ូល ម៉ុ
ត កាណុងហី ែអ ៊េកះេណាះ មន៉់សាប៉ាគ់ អន់ ែអ៊ ដាគ។់ ៩ មួត
ព្លុ អគី អន់េទៀគ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះ បប៉័ ែអ៊ ដាគ់ នី
េណា ័ះ អន់ែឌ កា ប៉ាណា ំ គួប ពឹះ ប៉ាគ់ ប៉ូល កា ដាគ់ នះិេទៅ
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េដល។ ១០ មួត ៃអ្វ ពឹងតាកា្វ ល់ េណាះដាគ់កាញនឹខាក។់ ប៉ា
គ់ ទលឹដារ ់ញនឹ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡាច់ចាកណាវ ្គ អនែ់ឌកាអន់
កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ញនឹ តងកាន េដល។

សារប៉ូលឡា ំទលឹ េមឿង រ ៉មូ
១១ ប៉ាគ់ ៃប៉ង ៃខ ឡឹង េណាះ ញនឹ កា ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ េម៉ាញ

ណាវ ្គឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង អាេលកសាន់េ្រទៀ កត់ ហះ តាកា្វ ល់
េណាះ ផះ រុាងំវាង៉ ថុន ខ្យាល កល់ កាប៉ំាន់ េណាះ ទី ហ៊ូ ប គន
ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាត់ ប៉ា្វ ន់ *។ ១២ ប៉ាគ់ កាប៉ំាន់ ម៉ុ ត កត់ ហះ េមឿង សុីរ៉ា
គុះ ញនឹ កា ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ ៃបង៉ ដារ។់ ១៣ឡាច់ ឡឹង ចារ
េណាះណាវ ្គញនឹចាកទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េរេគៀម។ ប៉ាគ់តាយ៉ាង័
ទី ខ្យាល ពឹះ ឡឹង ែគង តាបូង ប៉ាគ់ តាយ៉ាង័ េតា ញនឹ កា ទលឹ
ប៉ាគ់ េមឿង ពូទយី៉ូល។ី ១៤ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ញនឹ ប៉ាត ័ះ មួត
កាឡំាងំ េសឿ យីស៊ូ អន់ែឌ េជៀក ញនឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ែឌ
ទុញ តាេំបុះី ដារ។់ នីេអៀ ហងសារ ញនឹ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
រ ៉មូ េណាះ។ ១៥កាប៉ាច់ មួត កាឡំាងំ េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង
រ ៉មូ ផះកាតាងំ េលៅផាញនឹ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ អនែ់ឌកា
េជៀក គួប ចាកឡា ំទលឹ តាឡាតអាបេ់ភៀ លូ ហី សារ៉ំាប់ រ៉ាឡូវ
ៃប៉ង អន់តល័ េភឿ ឡា ំហាប់ ញនឹ។ ផះ ប៉ូល បប៉័ អន់ែឌ ែអ៊
កា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ទី កាន មុងឹណាវ ្គ។ ១៦ ប៉ាគ់ ញនឹ
ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ េកះ ពូ អន់ ប៉ូល ៃអ្វ ដងឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ ហី េម៉ាញ
* ២៨:១១ ២៨:១១ គន ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាត់ ប៉ា្វ ន់ សុនសាត ្រកកិ េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ ទី
គន ម៉ាត់ ប៉ា្វ ន់ឡាក់ ពូ េអី ផា «ឌអូីសាគូរ»ី
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ឡាក់ កា ពុត ែអ៊ បុចិ ហះកា អន់ តាហាន េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ញ៉ាម
ែអ៊ េដល។
១៧ប៉ាគ់ ៃបង៉ដារ ឡឹ់ង េណាះប៉ូល េ្របុី ពូឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកាគ់

ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ។៊ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ
ពឹះ េកះ ែអ៊ រះ៉កាអនែ់ឌផា «អឺ អុះ មុ ីអាញ់អូ ទី ្របគ៉័យចញ៉ា
លូ សុនសាត ពិន អុះ កា អូ ទី ្របគ៉័យច លូចាបាប់ មួត វគ័ ពិន
េដល ហះកា ពូ រ ៉បុ អាញ់ ៃចគ ខុក ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា
ទបឹ មបអាញ់អន់កា សុនសាត រ ៉មូ។ ១៨ផះ មួត សុនសាត រ ៉មូ អំ
បញ៉់អាញ់ េកះៗ អនែ់ឌ បុចិ េតាះ េឡីយអាញ់ េដល ខងអន់
ែឌ អូ បប៉័ អាញ់ ទី ្រប៉គ័ សារ យចឡាក់ ្រតគ់ េតា័ េណាះ អុះ។
១៩ហះកា ញន កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប៉ាែគក តាឡាម័ បះ
អាញ់ បរ៉ ់ឡា ំប៉ាគ់សាដាច់ឡគ អូ ្រតគ់អាញ់ ទីសារ បុចិ ភង
សុនសាតអាញ់ េទៅ អុះ។ ២០ខអាហង បះអាញ់ េ្របុី អនដ់សី
ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អាញ់ លូ បរ៉ ់កាកាប លូ អនដ់សី ខងអាញ់ ្រតគ់
ណូះ ញន កាសារ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ មុងឹ †»។ ២១ អន់ែឌ
េណាះ េតលី ផា «ញនឹ អូ ទី បប៉័ សត់្រតា ឡឹង េខត យូដា េលី
ប៉ាណូស េពឿ េម៉ាញ ដូវ ឡា ំ រះ៉ កា ញនឹ ឡឹង សារ អសី អុះ។
២២ហះកា ញនឹ បុចិ សាយុំាងំ ប៉ានឹរ អសី បុចិ កា អ្លុ ឡឹង សារ
អសី េសឿ េណាះ ខងញនឹកាតាងំ ពូកាប អូដាគ់ ឡឹងសារ ្រកុំ
េសឿយសី៊ូ អា ្រគបឹ ចារ»។
២៣អនែ់ឌ កាកាឡំត់ដារ ់ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ប៉ូល េម៉ាញ ទងណា

† ២៨:២០ ២៨:២០ សារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ មុងឹ ឃឺ អនែ់ឌ ៃអ្វ សាណាង
សាដាច់ឡាក់ ្រតគ់ ជរឹ លូ ៃអ្វ ក្យាគ់សារ ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសីសតឹ។ យ ៉◌ះ័កាប៉ូល
រះ៉ ផាយសី៊ូ រ ុសី សតឹ ទបឹផាយសី៊ូ ឡាក់សាដាច់ឡាក់ ្រតគ់ ជរឹ េណាះតាមសារ មុងឹ
មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ កាតាម កា អនែ់ឌ អូ ៃច េសឿ អុះ ទបឹ អនែ់ឌ ្របគ៉័ បាប
ប៉ូល េដល។
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វ ្គ។ ប៉ាគ់ទលឹដារ ក់ាឡំត់ េកះ ទី ប៉ាណូសេអៀង ឡឹងអន្់រទលួ
ែពណាវ ្គឡា ំប៉ាគ់ហី ប៉ូល។ ែអ៊កា រះ៉សារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យាអន់កា ពូសាយុំាងំ ឡឹងកាលំឺ ទលឹកាង៉ាច។ ែអ៊
អានផាប់ចាបាប់ វគ័ម៉ូ េស លូផាប់ មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អនត់គ់
ប៉ាេតា េ្របុី ពូ េសឿសារយសី៊ូ។ ២៤បក់ អនដ់ាកា េសឿសារ ែអ៊
រះ៉ េណាះតាទចឹ បក់ អនដ់ា អូ ៃច េសឿ អុះ។ ២៥អនែ់ឌកាចាក
ឡាច់ ឡឹងចារ េណាះទបឹកាបយចលូ គួប េសាប។ ផះ អនែ់ឌ
ចាកឡាច់ េណាះ ប៉ូលកាប េម៉ាញ នរឹ លូ អនែ់ឌ ផា «្រតគ់ តា
ទចឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ទី រះ៉ កា មួត វគ័ អនដ់សី
ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយផា៖
២៦ "ហគ់ឡា ំណាងំ មួត ប៉ាសុន េណាះ

េកះេណាះ រះ៉ កា អនែ់ឌផា
អនដ់សី ចងឹសាយុំាងំ េដល ហះកា អូហ្លង់

អនដ់សី ចងឹ ៃហ េដល ហះកា អូ បប៉័ អុះ។
២៧ ប៉ាសុនអាសាងំអ្យបឹ ម៉ាត់ អ្ូយគ កា ៃហ បប៉័

លូ បុតឹ េតារ អ្ូយគកាសាយុំាងំកាតាងំ
លូ អូ ៃច អន់ ពុត អនែ់ឌហ្លង់

អ្ូយគកា ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿអាញ់
េណាះអាញ់ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ"។‡
២៨-២៩ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ចងឹ រះ៉ សារ ែអ៊ តង័ អា កា សុនសាត អន់េទៀគ ឡគ ខង
‡ ២៨:២៧ ២៨:២៦-២៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦:៩-១០។
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អនែ់ឌ ចងឹសាយុំាងំតាទចឹ»។§
៣០ប៉ូល ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ៊ ចា្វ ល់ េណាះ ទុញ េពៀរសាណា ំែអ៊

កា ទីហាប់ ទិ ប៉ាណូស បក់ឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ។៊ ៣១ ែអ៊ កា រះ៉ ឡឹង
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ បុាងំេហៀន ពូ ឡឹង
សារយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡាទបឹ ទី ពុត ខនឹ អូ ទី េពឿ ទបឹ ែអ៊អុះ។

§ ២៨:២៨-២៩ ២៨:២៨-២៩ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖
ប៉ាគ់ ែអ៊ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ េកះៗ េណាះ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាចាកឡាច់ ទបឹ
ប៉ាែគក លូ គួប េសាប េកងខាក។់
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