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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿងកូឡូះ
សារ អនត់គ់ រះ៉

េមឿង កូឡូះ រប៉់ ដារ ់អា ៃអ្វ ពឹង អន់តិគ័ ប៉ា េថត ទួគី ែគង
ដារ ់ឡាច់ េមឿង េអ េភសូ ចាងំហាយ្គ ឃឺ ែអ៊ ១៥០ កាឡូ
មុតិ។ េកតី ទី ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូឡូះញនកា
េអប៉ា្របះ៉ ឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ពឹង េមឿង េណាះ។ វគ័
ប៉ូល ែអ៊ តាងំឡា អូ ទី ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េណាះ អុះ (បរ៉ ់ ៃហ ១:៤;
២:១)។ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ទី បក់ អន់ដា បុាងំេហៀន សារ
យច ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា បុាងំេហៀន ផាយសី៊ូ ្រគះិ អូ ្រត
គ់ េកតី ប៉ាណូស អុះ លូ េ្របុី ពូ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ េដល។ វគ័ ប៉ូល អ្លុ សារអា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក ពឹង
េមឿង រ ៉មូ រុាងំវាង៉សាណាំ៥៩-៦១ គ.ស.។ វគ័ ប៉ូល កា ្រចាគ់
សត់្រតា អន់តគ់ ប៉ាេតា កា មួត េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូឡូះ
េណាះ។
ែអ៊ ្រចាគ់ សត្់រតា អា េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ផា យសី៊ូ ប៉ាណូស តា

ទចឹឡាក់កា ប៉ាណូស អនេ់ទៀគៗ ែអ៊ កា គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តាទចឹ េដល។ ែអ៊ ឡាក់ តាងំឡា រុាងំៃហ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិ
េណា ័ះ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អំបុាងំ កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ទី អំរ៉ា
ញអញឺ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ លូ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។ កាប៉ាច់
្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាឡាេកាយសី៊ូ យសី៊ូ េពៀប
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ឡាក់កា កល់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ផាយសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ បុាងំេកតី ្រគបឹ កាណាគ័
ទេិណា ័ះ រុាងំៃហ ប៉ាណូស ទឌូិ លូ ្របគ៉័ អន់ ទិ បក់ េសឿ
ែអ៊ ដាគ់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ណាវ ្គ។ (១:៩-២:១៩)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿ យសី៊ូ ែជ អន់ ពូ េ្របុី អន់
ែឌ ្រប៉គ័ ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ហះកា អន់ែឌ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាប ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ កា
ប៉ាណូស ទី ពុតណាវ។ (២:២០-៤:៦)

១អាញ់ សចិ ប៉ូល ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ
្រគះិ លូ ធមី៉ូ េថឡាក់ អុះ មុី ពិន ២ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអា អន់
កា អុះ មុី ឡាក់ ប៉ាសុន ដាគ់ ្រតង់ មះ៉ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
េមឿង កូឡូះ។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ដាគ់ ពុត លូ
អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ លូ មន៉់សារ៉ំាប់ មួត េមឿង កូឡូះ
៣ញនឹ េហាក រគ៉់ េលយីៗកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹយសី៊ូ

្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា ពិន រប៉់ ញនឹ មន៉់ កា អន់ដសី ៤ ខង ញនឹ កា
តាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារ អនដ់សី េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ លូសារ អនដ់សី
បុចិ ៃច កា មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទិេណា ័ះ ៥ញន កា អន់ដសី មុងឹ
ផា ចងឹ ទី សារ ដាគ់ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ គម ពឹង ៃប៉្លង សារ៉ំាប់ កា អន់
ដសី។ អនដ់សី កាតាងំ ឡឹងសារ មុងឹ អា ផះ ពូឡា ំរះ៉ កា អន់
ដសី ប៉ានដ់ា ឡឹងសារតាទចឹឃឺសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ៦ឡាក់ ពូ
រះ៉ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ ទបឹ ទី ពូ េសឿ េអៀង េដល។ អនដ់សី
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កាេសឿកាខាក់ េដលឡឹងដារ អ់នដ់សីកាតាងំសារដាគ់ េណាះ
លូ អនហ់ា្ន ល់ ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ ពួយសារតា
ទចឹ។៧អនដ់សី េហៀនសារ េណាះ ឡឹង វគ័ េអប៉ា្របះ៉ឡាក់ គួប
ញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ អនឌូ់ លូ ញនឹ។ ែអ៊ឡាក់
ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិសារ៉ំាប់ កា អនដ់សី
េដល។ ៨ ែអ៊ កា រះ៉ អន់ ញនឹ អ្លុ ឡាក់ៗ ឡឹងសារ អន់ដសី បុចិ
ៃចកា គួប េសាបឡាក់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា អនដ់សី។
៩ ខ អា ហង បះ ឡឹង ដារ ់ញនឹ កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹង សារ អន់

ដសី េណាះ ញនឹ កា មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ កា អន់
ដសី េលយីៗ េភឿ ម៉ាគ់ អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ អន់ឡាក់
កាខាក់ញនកាទី ពុតហ្យាងំសាឡាច់ ្រគបឹ ែនវ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ១០ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ៃអ្វ េកាបអន់ឃឺ លូយសី៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន េភឿ អន់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ ្រគបឹ ែនវ ទបឹ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់
្រគបឹ ែនវ លូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែហ៊ងឡាក់ កាខាក។់
១១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី ទីសាងំុកាខាក់ ្រគបឹ ែនវញនកាអរ៉ំា
ញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ ែអ៊ ម៉ាគ់ អនដ់សី ដាម័ អត់ លូសារ ញ៉ាៗ
ទេិណា ័ះ ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ េដល។ ១២ហគ់ េហាក កា ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ពឹ ពិន ខង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទី ចាែនក ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ចារ តាតារ េណាះ អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
១៣ ែអ៊ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អរ៉ំាញ អញឺសារ ម៉ាមុាងំ លូ អន់
ពិន ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ គន ែអ៊ ឡាក់ ែអ៊
បុចិ ៃច។ ១៤ញន កា គន ែអ៊ បះ ែអ៊ ហា្វ យ ពិន លូ អូ អ្យក់ យ៉ូ
សារ ពិនយច។
សារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
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១៥យសី៊ូ ្រគះិឡាក់បក់ប៉ាតាងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពិន ៃហ
អូ បប៉ ័ែអ៊ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ទិ កាណាគ័
ញ៉ា ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី។ ១៦ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ បុាងំេកតី កា
ណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹហាច់ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ ទបឹ កាណាគ័ ពឹង
ៃប៉្លង លូ កាណាគ័ ពឹង េតះ ទបឹ កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ៃហ បប៉័
លូ ៃហ អូ បប៉ ័ទបឹ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ទី អរ៉ំាញអញឺ
អនេ់ទៀគៗ ស៊ុត កា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ លូសា ំ
រ៉ាប់ កាយសី៊ូ ្រគះិ តាងំឡា។ ១៧ ែអ៊ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹងកាណាគ័
ញ៉ាៗទេិណា ័ះ កាណាគ័ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ញនកា ែអ៊ េដល។ ១៨ ែអ៊
ឡាក់កា កល ់្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាឡាេកា ែអ។៊ ែអ៊
ឡាក់តាងំឡាអាញុ រុសី ខងកាណុងកាឡំាងំ មួត េតា័ ែអ៊ហង
រុសី សតឹ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ េភឿ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ ទេិណា ័ះ។ ១៩ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត អន់សារ ដាគ់ េកង ខាក់ មះ៉ ែអ៊ ទេិណា ័ះ
ៃអ្វ ពឹង យសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ២០ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉កះ ប៉ារម លូ
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ អន់ ដាគ់ លូ ែអ៊ ទបឹ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ពឹង
េតះ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ្រតគ់ លូ ែអ៊
ញនកាផាមយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។
២១កាប៉ាច់អនដ់សី ផះ អន្់រទលួ ែព េកះតាមុរឺ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី

ពុត អូណីសកាែអ៊ លូ ្របគ៉័សារ អូដាគ។់២២ហះកាកញិេអៀអា
យសី៊ូ រះ៉កះ ប៉ារមអនដ់សីអន់ ្រតគ់លូប ៉្រ◌ះ័ េកះញនកាែអ៊ េកតី
ប៉ាណូស េកះេណាះ េតា័ េភឿ អន់ អនដ់សីដាគ់សារ៉ំាប់កាប ៉្រ◌ះ័
អូ ទីសារ អក៊ បគឺ លូ អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ បុាងំអាលហះ ងីុរ ែអ៊
អុះ។ ២៣ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ េសឿ អន់កាខាក់ េលយី ែជអា្ល ត
សារ អនដ់សី មុងឹឡាក់ អនដ់សីកាតាងំ ពូ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយី



កូឡូះ ១:២៤-២៥ v កូឡូះ ១:២៩

ស៊ូ ឃឺសារ ដាគ់ឡាក់ ពូ រះ៉ កា ប៉ាណូស ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ
ៃប៉្លង កាប៉ាច់អាញ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ កាសារដាគ់អា េដល។

សារ វគ័ ប៉ូលឡាបំាក ផះ ែអ៊ តង័ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
២៤-២៥អាញ់ េហាក រគ៉់ ផះអាញ់ទីសារឡាបំាកញនកាអន់

ដសី។ ផាសារឡាបំាក មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិសារ៉ំាប់ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ខ្វះ ហះ ច ំអាញ់ កា ទី សារ ឡាបំាក េដល េភឿ តា
គ់ អង់្រគបឹ សារ ឡាបំាក ែអ៊ េណាះ។ អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា ្រកុំ
េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ ពួយ ង៉ារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ឃឺ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់
ប៉ានឹរ ែអ៊ ្រគបឹ ហាច។់ ២៦ ប៉ានឹរ អា ប ៉្រ◌ះ័ េអាន សាគមឹ ឡឹង
ទុញ េសគី ែព េកះ ហះកា កញិេអៀ អា ែអ៊ តាបំាង អន់ កា ប៉ា
សុន ែអ៊ អ្លុ ។ ២៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត អន់ ប៉ាសុន ែអ៊ អន់
ហា្ន ល់សារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ េកង ខាក់ ឡឹងសារសាគមឹ អា
ពឹង សុនសាត អនេ់ទៀគ សារអាឃឺ នេីអៀ៖យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ពឹង
អនដ់សី ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី មុងឹផា ចងឹ ទី អរ៉ំាញអញឺ អនឌូ់
លូ ែអ។៊ ២៨ញនឹ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ ទបឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា លូ
បុាងំេហៀន ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ ញនកា ពុតហ្យាងំសាឡាច់ ្រគបឹ
ែនវ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពូ ទឌូិ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ដាគ់ ្រតង់ កាខា
ក់ ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ។ ២៩អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ េក្ល ័ះ ខាក់ េភឿ តាគ់
អង់េកះសារអាហងឃឺអាញ់ខំ អត់សារ៉ំាញ័ញនអរ៉ំាញអញឺ
យសី៊ូ ឡាក់ ផះ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងអាញ។់



កូឡូះ ២:១ vi កូឡូះ ២:៧

២
១អាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផាអាញ់ ខំ អត់សារ៉ំាញ័

េកង ខាក់ សារ៉ំាប់ កា អន់ដសី លូ សារ៉ំាប់ កា មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង
េមឿង េឡាឌីេស * លូ ទិ មួត បក់ អូ េឃយី បប៉័ អាញ់ ២ េភឿ បុចិ
បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនដ់សី ទឌូិ លូ អន់ អនដ់សី ពឹះ ប៉ាតុំ គួប
ញនកា ពុត បុចិ ៃច ម៉ាគ់ អនដ់សីហ្យាងំសាឡាច់ហ្លង់ ្រគបឹ ែនវ
លូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ អន់ឡាក់ៗ ឡឹង ប៉ានរឹ េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ឃឺសារ យសី៊ូ ្រគះិ តាងំឡា ៣ ខងសារ ហ្យាងំសា
ឡាច់ េកង កាខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ស៊ុត កា គម ទិ កាណុង
ឡាេកា យីស៊ូ ្រគះិ េណាះ ហង។ ៤អាញ់ កាប នីេអៀ េភឿ បង៉
កាន់ ែជ អន់ បក់ េពឿឡា ំប៉ាង៉ល់ អនដ់សី ញនកា ប៉ានរឹ ពូ កាប
រគ៉់ៗ ។ ៥យ ៉◌ះ័ ឡាេកាអាញ់ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង អនដ់សី កា
តាម ហះកាពុត េពៀកអាញ់ៃអ្វ អនឌូ់ លូអនដ់សី េដល អាញ់
េហាក រគ៉់ខាក់ញនកាបប៉័ អនដ់សី ទីឡាេបៀបឡាបប លូ េសឿ
យសី៊ូ ្រគះិ កាខាក។់
សារ ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ
៦ផាអនដ់សីហាប់យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័តាងំឡាអនដ់សី េកះ អ្យ

គ័ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េលយី នេីណា ័ះហង ពិ។៧អន់ អនដ់សី ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ ែអ៊ េលយីៗ េពៀបឡាក់ កា េតមី អ៊្លង ៃអ្វ កាចាប័ ញន កា
រ៉ាយះ៉ េតាត ្រជុ លូ ឡាក់ កា ្រប៉គ័ ហី កាង័ កាចាប័ េដល ហគ់
េសឿ អន់ កាខាក់ អន់ ្រតគ់ ពួយសារ បុាងំេហៀនឡាក់ អនដ់សី
េហៀន េកះ ទបឹ េហាកកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាខាក់ េដល។
* ២:១ ២:១ េមឿង េឡាឌេីស ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង កូឡូះ េដល។



កូឡូះ ២:៨ vii កូឡូះ ២:១៥

៨អ្យគ័ឡាវុាងំ ែជ អន់ េពឿ ឡា ំប៉ាង៉ល់ អនដ់សី អន់ េកះ ទុច
ពូ ញន កា ប៉ានរឹ ពូ កាប វុចឹ លូ ហ្យាងំសាឡាច់ហះកា អូ ទី ខា
្រតគ់ ពួយសង់ខុំ វគ័ យ៉ាគ់ ឡឹង េសគី ែព លូ ្រតគ់ ពួយសារ អន់
តគ់ ប៉ាេតា គុន ប៉ាណូស ហះកា អូ ្រតគ់ លូ សារ យសី៊ូ ្រគះិ អុះ
៩ខង ្រគបឹសារ ញ៉ាឡាក់ ទីកាណុង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទេិណា ័ះ
កា ៃអ្វ កាណុងឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ១០កាប៉ាច់អនដ់សីកា
ប៉ាញ័កាសារដាគ់ នេីណា ័ះ េដលញនកាអនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
យសី៊ូ ្រគះិ ទិ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កា ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ែអ។៊
១១ញនកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សីកាកាសតិ អង់ការ
េកះ េដល ហះកា អូ ្រតគ់ កាសតិ លូ តី ប៉ាណូស អុះ ឃឺ អន់
ដសី ទី កាសតិ អង់ការ គុនឡាេបៀប យសី៊ូ ្រគះិ ញន កា ែអ៊ អ្យ
ក់ឡាច់ ពុតសានដ់ាប់ឡាក់ ពុត គុន ប៉ាណូស។ ១២ផះ ពូ បុាងំ
ហុំ អនដ់សី លូ េទៀក អនដ់សី េពៀបឡាក់ កា េតា័ តប់ អនឌូ់ លូ
យីស៊ូ ្រគះិ េកះ លូ អន់ដសី រុសី សតឹ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល ញន
កាអនដ់សី េសឿសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់តាគ់ អង់រុសី
សតឹយសី៊ូ។ ១៣ផះ អន្់រទលួ ែពអនដ់សី េតា័ញនកាសារយច
មះ៉ អន់ដសី លូ ញន កា អន់ដសី អូ ទី អា្ល ត ពុត គុន ប៉ាណូស †

ហះកា កញិេអៀអា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់រុសី សតឹ អនដ់សី
អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ។ ែអ៊ អូ អ្យក់ យ៉ូ ទិសារ យច មះ៉ ពិន
១៤ ែអ៊ អ្ូ៊យតអា្ល តសារ ែអ៊ ្រចាគ់ គមផា ពិន ្របគ៉័យច លូចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អ្យក់សារ េណាះបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។ ១៥ប ៉្រ◌ះ័ កាអ្យ
ក់ឡាច់សារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡឹង មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឃឺ ែអ៊ តាគ់ តាយួ
† ២:១៣ ២:១៣អា្ល ត ពុត គុន ប៉ាណូស េពៀគ គុល «កាសតិ អង់ការ ែគងឡាេកា
បុាងំៃឡ»។
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ស ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនែ់ឌ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង ទបឹ ទី ្រទង ែអ៊ ញន
កាយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកះ។
១៦ ទលឹ នី េណា ័ះ អូ អន់ បក់ េពឿ កាប កា អន់ដសី ឡឹង

សារសាណាសាណឹត លូ កាណាគ័ ៃអត េលី ឡឹងសារ ប៊ុ ន
េទៀន ប៊ុ ន ម៉ុ ត ៃខ លូ ដារ ់ រ៉ាឡូវ េណាះ អុះ។ ១៧សារ ទិ អា
េពៀប ឡាក់ កា កី កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ ែគង
ម៉ាត់ េទៀ េដាច ហះកាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់តាទចឹ េណាះឃឺយី
ស៊ូ ្រគះិអាហង។ ១៨ ែជអន់ បក់ េពឿ ពឹះ ប៉ាង៉ល់អនដ់សី អន់អា្ល
ត រុាងំវាន៉័ឡាក់ អនដ់សី ្រតគ់ ទ។ី ប៉ាណូស ែនវអា បុាងំខំ េ្របុី
ពូ កំ លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ឌុកាប ឡឹងសារអន់
ែឌ អេំប៉ា បប៉័ លូអា្វ ត់ េអង ឡឹងសារឡាក់ អូ ទីខាតាម ពុត អន់
ែឌ េទៅឡាក់ ពុត គុន ប៉ាណូស េដាចដាច។ ១៩អនែ់ឌ អូ ៃអ្វ តតឹ
លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់កល់ អុះ ឃឺកល់អាហងឡាក់សមិឡាេកា
លូ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា តតឹ គួប ែអ៊ លូ ប៉ាឡគ់ កានត់ងី លូ រ៉ាត់ ទបឹ
្របគ៉័ អន់ឡាេកាដាគ់ តសី តង់ តាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន។់

សារ េតា័លូ រុសីសតឹ អនឌូ់ លូយសី៊ូ
២០ផា អន់ដសី េតា័ អន់ឌូ លូ យសី៊ូ ្រគះិ លូ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ

អន់តគ់ ប៉ាេតា គុន ប៉ាណូស េកះ ទលឹ នីេណា ័ះ ខ ញ៉ា បះ អន់
ដសី ៃអ្វ កា ្របគ៉័ ពួយសារ ពូ រះ៉ អនេ់ទៀគៗ ្របគ៉័ឡាក់កា ប៉ាណូ
ស អូ េសឿ យីស៊ូ ២១ឡាក់ កា កាប ផា «ែជ អ្យក ់ែជ សាសា ំ
យុាងំ ែជ សាប៉ាគ់ ៃដ»។ ២២ចាបាប់ ទិ អា ស៊ុត កាសារ អន់
តគ់ ប៉ាេតា មះ៉ ប៉ាណូស េដាច ឃឺ អន់ែឌ ទបឹ អូ អន់ សាប៉ាគ់
សាណា ញ៉ាៗឡាក់ ្រតគ់ ហ្៊យង េហ្យតី ញន កា ពូ ៃអត សា។
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២៣សារទិអាឃឺ ែអ៊ឡាក់កាសារហ្យាងំសាឡាច់តាទចឹ ខង
អនែ់ឌ តាគ់ អំ្របគ៉័ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ កំ ទបឹ តាគ់ ប៉ាណាប
ឡាេកា េទៅ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ សារទេិណា ័ះ អូ
អ្លុ កាតត់ ពុត ែជ អន់ ្របគ៉័យច អុះ។

៣
១ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា អនដ់សី រុសី សតឹ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ តា

ទចឹ ហគ់ណាងំសារ ញ៉ា ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ឡាក់ ចារ យីស៊ូ
្រគះិ ៃអ្វ ែគង សាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េណាះ ពិ។ ២ហគ់ ឃតឹ
ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ែជ ឃតឹ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់
ៃអ្វ ពឹង េតះអា ៣ខង អនដ់សី េតា័ រ៉ាវាច៉់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
កា គមអាញុ រុសី អនដ់សី អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ។ ៤ ប៉ាគ់យី
ស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ អន់ អាញុ រុសី កា អនដ់សី ែអ៊ ឡាច់ តាបំាងឡា
េកា អនដ់សីកា ចងឹឡាច់តាបំាងឡាេកាអនឌូ់ លូ ែអ៊ ទបឹ ចងឹ
ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។
សារ ្រតគ់អា្ល តសារ អូដាគ់
៥ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី អា្ល ត ពុត បុចិ កាសារ ពឹង អង់

កក់ េតះអា ពិ ឡាក់កាសារ ្របគ៉័ លូកាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាឡិ
គ័ឡាឡាគ ័សារ អក៊ បគឺ ពុត បា្ល ល ង៉ល ់ពុត បុចិ ្របគ៉័សារ
យច ពុត ខា្វ ម បុចិ កា រ៉ាស អំប៉ាស ឃឺសាេមុី លូ កាដាបសា ំ
ប ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ៦ញន កាសារ ទិេណា ័ះ ហង បះ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អកឺ កា មួត បក់ ប៉ាសាងំ លូ ែអ។៊ ៧ផះ អន្់រទលួ ែព
អន់ដសី កា ្រប៉គ័ សារ ទិេណា ័ះ នះិេទៅ េដល។ ៨ហះកា កញិ
េអៀ អា អន់ដសី ្រតគ់ អា្ល ត សារ ទិ អា ពិ ឃឺ ពុត អកឺ ពុត តុ
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ហាល ់ពុត អូ ដាគ ់សារ ត ័ះ ប៉ាស្យាប លូ ែជ កាប រុាេំឡាះ
ៃដ។៩ ែជកាបព្លូងកា គួប េសាបហង ខងអនដ់សីអា្ល ត ទិ េកះ
ពុតសាន់ដាប់ លូ សារ ៃអ្វ េកាបឡាេបៀបសាន់ដាប។់ ១០អន់
ដសីកា េកះ ប៉ាណូសណាវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ្របគ៉័ អន់
ែហ៊ងណាវ កាខាក់ អន់ វុចឹ លូ ែអ៊ ឡាក់ បុាងំេកតី អនដ់សី េភឿ
អន់ អន់ដសី អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ ឡាក់ កាខាក។់ ១១ ទលឹ នីេណា ័ះ អូ
ទី សុនសាត ្រកកិ េលី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ ទី មួត កាសតិ
អង់ការ េលី អូ កាសតិ អង់ការ អូ ទី ប៉ាណូស ្រពី អូ ទី ទុច េលី
ៃមគ៉ តាងំឡាណាវ ្គអុះ ខង ទី ដងឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់សាខំាន់ លូ
ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង ពិន ទឌូិ េដល។
១២ញន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទី េរ ុសី អន់ដសី ្រប៉គ័ ប៉ាសុន ដា

គ់ ្រតង់ សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ លូ ប៉ាណូសឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច អន់ដសី
្រតគ់ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ពុត ដាគ់ កា ពូ ្រតគ់ អ្លុ ប៉ាន់ថិ ពុត
េពៀក ្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់សមី លូ ពុតដាម័ អត។់ ១៣អនដ់សី ្រត
គ់ អ្លុ អត់ សារ៉ំាញ័ កា គួប េសាប ផា បក់ ចំ ទី សារ ញ៉ា យច
លូ គួប ែជ អ្យក់យ៉ូ គួប េសាប។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ
សារយចមះ៉ អនដ់សី នចីម ័អ្យគ័ អនដ់សីកា ែជ អ្យក់យ៉ូ សារ
គួប អន់ដសី យច នីេណា ័ះ េដល។ ១៤កា្វ ឡឹង អាណាវ ្គ ្រតគ់
ទី ពុត បុចិ ៃច ខងសារ បុចិ ៃច ្រប៉គ័ អន់ អន់ដសី ទី សារ ដា
គ់ ទិ អា *។ ១៥យសី៊ូ ្រគះិ អន់ អនដ់សី ទីសារ ដាគ់ រម លូ គួប
េសាប ហគ់ អន់សារអា ប៉ាណា ំពុត អនដ់សី ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អ្យក់ អន់ដសី ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ េភឿ អន់
* ៣:១៤ ៣:១៤អនដ់សី ទីសារដាគ់ ទិអា ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖អនដ់សី
ទឌូិ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប។
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អនដ់សី ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប។ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េលយី
េដល។ ១៦អន់សារ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី េអៀង
កាខាក។់ ហគ់បុាងំេហៀន លូអនត់គ់ ប៉ាេតាកាគួប េសាបញន
កា ពុត ហ្យាងំសាឡាច់ ្រគបឹ ែនវ។ ហគ់ ចាែជ អញែ់ស៊ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទបឹ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ១៧អន់ដសី
្របគ៉័សារ ញ៉ាកាតាម យ ៉◌ះ័ កាប េលី ្របគ៉័ ង៉ារ កាតាម សារ
ទិេណា ័ះ ្រតគ់ ្រប៉គ័ ញន កា េសឿ យីស៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ទបឹ
េហាកកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិនញនកា ែអ៊ េដល។
សារ ៃអ្វ េកាបកាណុងខាបខួ់ហី ្រកាន គុន េសឿយសី៊ូ
១៨អឺ មួត អង់កាន់ បក់ ទី េកា្ល  ហគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល

អន់ ្រតគ់ គុន ឡាេបៀប ប៉ាណូស េសឿ យីស៊ូ។ ១៩ អឺ មួត កាម៉ា
ក័ បក់ ទី កាម៉ាញ ់អ្យគ័ បុចិ កា កាម៉ាញ់ េទៅ លូ ែជ ្រប៉គ័ អន់
ែអ៊ អុក ពុត ៃដ។ ២០អឺ មួតសាសា្វ  ហគ់ រ៉ាប់ េសឿ េមគី ពឹ ្រគបឹ
សារ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២១អឺ អុះ
មុី បក់ ទី គន ែជ ្របគ៉័យច លូ គន ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អកឺ ៃដ អ្ូយ
គ ៃផគអនែ់ឌទិសារ មុងឹ។២២អឺ មួតបក់ េកះ ទុច ពូ ហគ់អ្យលិ
កូត័ រ៉ាប់ េសឿ ៃមគ៉ តាងំឡាអនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អន់
្រគបឹ ខ ពិ។ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ដងឹហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ្រកាន័កា បុចិកា ្រតគ់
ពុត ប៉ាណូសនេីណា ័ះ អុះ ្រតគ់ ្របគ៉័ញនកា ពុតដាគ់ ្រតង់ ទបឹ
អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េដល។ ២៣ ្រគបឹ
ង៉ារការឡាក់អនដ់សី ្របគ៉ ័្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ទិ ពុត េពៀកឡាក់កា
្របគ៉័ ង៉ារ អន់កាយសី៊ូ េដល អូ ្រតគ់ ្របគ៉័សារ៉ំាប់ដងឹកាប៉ាណូ
ស អុះ។ ២៤អនដ់សី ្រតគ់អ្លុ អនត់គ់ផាអនដ់សី ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ា
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េជៀ ឡឹង យសី៊ូ ឡាក់ រុាងំវាន៉។័ ពឹ តាងំឡាឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័
ង៉ារ េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។ ២៥ េពឿ ្របគ៉័ អូដាគ ់បក់ េណាះចងឹ
ទីសារ អូដាគ់ ពួយសារ ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េណាះហង ប ៉្រ◌ះ័ អូ
េរ ុសី ម៉ាត់ បក់ ចំ អុះ។

៤
១ អឺ មួត បក់ ្រប៉គ័ ៃម៉គ តាងំឡា ពូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ ដាគ់ ្រតង់ កា

មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សីកា ទី
ៃមគ៉ តាងំឡា េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េដល។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
២ហគ់ ខំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េលយីៗ ទបឹ ឡាវុាងំ ឡា

េកាលូ េហាក រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល។៣ រប៉់ អនដ់សី មន៉ ់អ្យគ័ មន៉់
េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កាញនឹ េណី េភឿ អន់ ែអ៊ អន់ ្រទង
កាញនឹ ទីចាក រះ៉សារ េអានសាគមឹ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ខងអាញ់
្រតគ់ ខុកញនកាសារអាហង។ ៤មន៉់ េឡាមបរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
អាញ់អ្លុ រះ៉សារយសី៊ូ អន់ឡាក់ៗ តាមអាញ់ ្រតគ់កាប។
៥អ្យគ័ ្របគ៉័ដាគ់កា មួត បក់ អូ េសឿយសី៊ូ ញនកា ពុតហ្យាងំ

សាឡាច។់ អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ អ្យក់ ដារ ់ចំ ឡាក់ ្រតគ់ ្រប៉គ័ ង៉ា
រ ឡាក់ ទី ខា េដល។ ៦ អ្យគ័ អន់ដសី កាប ដាគ់ ប៉ានឹរ ពឹរ កាង
េលយីៗលូអន់ ប៉ានរឹ អនដ់សី ទីខា * ម៉ាគ់អនដ់សី ចងឹ អ្លុ េតលី
ពូ នចីម័ អន់ដាគ់ ្រតគ។់
សារ អបំញ៉់ គួប េសាប

* ៤:៦ ៤:៦ ទីខា េពៀគ គុល «ៃ្រប»៉។
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៧ ទឃីកុីះ ឡាក់ អុះ មុី ពិនឡាក់ ញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូ
ស ដាគ់ ្រតង់ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន់
ឌូ លូ អាញ ់ែអ៊ ចងឹ រះ៉ កា អន់ដសី អន់ អ្លុ ឡឹង សារ អាញ់ ទិ
េណា ័ះ។ ៨អាញ់ េ្របុី ែអ៊ឡា ំញនកាសារអាហង េភឿ អន់ អន់
ដសី អ្លុ ឡឹងសារញនឹ លូ អន់ ែអ៊កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក អន់
ដសី េដល។ ៩អាញ់ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំអនឌូ់ លូ អូនសុីីមឡាក់ អុះ មុី
ញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ពឹះ ឡឹង េមឿង កូឡូះ
ឡាក់កា អនដ់សី េដល។ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹងសារ
ញ៉ាឡាក់ េកតី ពឹះ ហះចារអា។
១០អារសីាតាកឡាក់ ្រតគ់ ខុក អនឌូ់ លូ អាញ់ ែអ៊ កា អំបញ៉់

អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដលប ? ម៉ាកុះឡាក់ អុះ េម៉ាញ
យ៉ាគ់ លូ បាណាបះ ែអ៊ កា អបំញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ
េដលប ? (អនដ់សីកា ទីកាតាងំសារ អនត់គ់ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊
េកះ ផា ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់ដសី បរ៉ ់អន់ដសីហាប់ រុាងំៃហ
អន់ ដាដាគ់ េណី)។ ១១ េយស៊ូ ឡាក់ អន់ សចិ ផា យូសាទុះ ែអ៊
កា អបំញ៉់ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដលប ? កាណុង សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ ទី ដងឹ អន់ែឌ ៃប៉ង ដូវ អា ហងឡាក់ ្រប៉គ័
ង៉ារ រះ៉ ឡឹង សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ឌូ
លូ អាញ់ ទបឹ កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀកអាញ់ េដល។ ១២ េអប៉ា
្របះ៉ ឡាក់ កាឡំាងំ អនដ់សីឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង កូឡូះ ែអ៊ កា អំ
បញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កា
យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ ខំ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់កា អនដ់សី េលយីៗ
េភឿ អន់ អន់ដសី េសឿ េលយី ទិ ពុត លូ ៃអ្វ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ពួយ
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ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រគបឹ ខ។ ១៣អាញ់ បប៉័ ម៉ាត់ អាញ់ តាងំ
ឡាផា ែអ៊ ខំ កាខាក់សារ៉ំាប់កា អនដ់សី លូសារ៉ំាប់កា មួត បក់
ៃអ្វ ពឹង េមឿង េឡាឌេីស លូ មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េហរ៉ាប៉ូល †។
១៤ លូកាឡាក់ ម៉ូ អ្យាអាញ់ បុចិ ៃច លូ េដមះ៉ កា អំបញ៉់ អនដ់សី
ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ១៥អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ អុះ មុីឡាក់
ៃអ្វ ពឹង េមឿង េឡាឌីេស លូ អំបញ៉់ នមឹផា ទបឹ ្រកុំ េហៀន សារ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប ពឹង ហី ែអ៊ េណាះ េដល អន់ែឌ ទិឌូ
ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ១៦ ប៉ាគ់ អនដ់សី អានសត្់រតា
អា ឡុច ទិ េកះ េកះេណាះ ្រតគ់ អន់ ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ
ពឹង េមឿង េឡាឌេីសអាន េដល អនដ់សីកា ្រតគ់អានសត្់រតា
ឡាក់ អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ ប៉ាគ់ េមឿង េឡាឌីេស េដល។ ១៧អ្យគ័
រះ៉ កា អាឃបី ្រតគ់ អ្យក់ ពុត ៃចគ តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ឡាក់ យសី៊ូ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ។
១៨ ៃហសារអបំញ៉់អាអាញ់ ្រចាគ់ លូ តីអាញ់ េទៅ អនដ់សី

ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? បរ៉ ់អនដ់សី កាចាងំ ឡឹងសារ
អាញ់ ្រតគ់ ខុក។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។

† ៤:១៣ ៤:១៣ េមឿង េឡាឌេីស លូ េមឿង េហរ៉ាប៉ូល ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង កូឡូះ េដល។
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