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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿងេអេភសូ
សារ អនត់គ់ រះ៉

េមឿង េអេភសូឃឺ េមឿង តសី េម៉ាញ ៃអ្វ ពឹង េខតអាសុីឡាក់
ពូ េអី ផា ប៉ាេថត ទួគី ែគង ដារ ់ម៉ុ ត រប៉់ ដារ ់អា។ វគ័ ប៉ូល ឡា ំ
ប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ ឃឺ ែអ៊ សាណាំ៥២ គ.ស. ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះ
េណាះ ទុញ ៃប៉ងសាណាំទបឹ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អន់ កា
ពូ េអៀង ដូវ ខាក់ (បរ៉ ់ ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ (កចិ្ច/ការ)
១៩:១-២០)។
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអាផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ខុក (បរ៉ ៃ់ហ៣:១ លូ

៤:១) ឃឺែអ៊ រុាងំវាង៉សាណា៦ំ០គ.ស.។ ពូឃតឹផាសត្់រតា
អា ែអ៊ ប៉ាេហ្យ ីអូ ្រតគ់ ដងឹកា មួត េមឿង េអេភសូ អុះ ឃឺអន់កា
េមឿង អនេ់ទៀគៗ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កាណុង េខតអាសុី េដល។
សត់ ្រតា អា លូ សត់ ្រតា ប៉ាេហ្យ ី កា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ

ពឹង េមឿង កូឡូះ ទី សារ អន់តគ់ ប៉ាេតា អន់ដា ែប៊ត ចងឹ នះិ
េទៅ។ សត្់រតា ទិ េពៀរ អា ែអ៊ ប៉ាេហ្យ ីអញ្់រសំ ដងឹ េម៉ាញ ទង
េណាះហង។
សារសាខំាន់ៗ
សត្់រតា អា បុចិ រះ៉ អន់ ហ្លង់ ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ បុចិ តង័ ប៉ាណូស។ ្រកុំ េហៀន សារ
ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺឡាេកា បុាងំៃឡ យសី៊ូ លូ េពៀបឡាក់ កា កាម៉ាញ់យី
ស៊ូ េដល។
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វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី មួត េសឿ យសី៊ូ ឡឹង អន្់រទួ
ល េកះ។ (១:៣-១៤)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូ ញនកា ែអ៊ ដាគ់ ពុត តាេដាះ អូ
្រតគ់ញនកា ង៉ារដាគ់ មះ៉ ប៉ាណូស។ (១:១៥-២:១០)

វគ័ ប៉ូល េ្របុី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ សុនសាត អន់េទៀគ
ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប។ (២:១១-៣:១៣)

វគ័ ប៉ូល មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត េសឿយសី៊ូ។ (៣:១៤-២១)
វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ ៃអ្វ េកាបឡាក់ កា ប៉ាណូស ទី ពុតណាវ ទបឹ
បុចិ ៃចកា គួប េសាប។ (៤:១-៥:២០)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង ឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប កាណុង ហី ្រកាន។
(៥:២១-៦:៩)

វគ័ ប៉ូល កាប ឡឹង សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា មួត េសឿ ប៉ាន់ដបឹ លូ
េឃឿងតាកូះ។ (៦:១០-២០)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ ្រគះិ ញន
កា ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាអន់កា មួត
ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ អន់ ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
េមឿង េអេភសូ *។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ
្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកាអនដ់សី លូ អន់សារសាណុ
កសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារប ៉្រ◌ះ័ អន់សារសាណុកសាវាក៉កា មួត េសឿ
៣ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំ

ឡា ពិន ែអ៊ អន់ សារសាណុកសាវាក៉ ្រគបឹ ែនវ កា ពិន ែគង
* ១:១ ១:១ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន អូ ទី េពៀគ «ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េអេភសូ»។
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ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ពឹង ៃប៉្លង ញន កា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ។
៤ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពិន ញន កា យីស៊ូ អន់្រទួល ឡឹង េតះ ៃប៉្លង េបី
េកតី ែព េកះ េភឿ អន់ ពិន ដាគ់ ្រតង់ អូ ទី យចសារ ញ៉ាហះ ងីុរ
ែអ។៊ ញន ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច កា ពិន ៥ បះ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ពិន ឡឹង
អន្់រទលួ ែព េកះ អន់ ្របគ៉័ គន ែអ៊ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ ្រតគ់ លូ
ពុត បុចិ មះ៉ ែអ៊ ៦ េភឿ អន់ ពិន ប៉ាេន ពុត ដាគ់ េកង ខាក់ មះ៉ ែអ៊
ឡាក់ ែអ៊ អន់សារដាគ់កា ពិនតាេដាះញនកាគនឡាក់ ែអ៊ បុចិ
ៃច។ ៧ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ អាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ យ
ពិន លូ ផាម យសី៊ូ លូ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពិន យច ្រតគ់ ពួយ ពុត
ដាគ់ េកងខាក់ មះ៉ ែអ។៊ ៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុត កា ពិនកា
ខាក ់ឃឺ ែអ៊ អន់ ពិន ទី ពុតហ្យាងំសាឡាច់ ្រគបឹ ែនវ។ ៩ ែអ៊ ្រប៉
គ័ អន់ ពិន អ្លុ ផនិកានឡាក់ េអានសាគមឹឡាក់ ែអ៊ឃតឹ ឡឹងអន់
្រទលួ ែព ចងឹ ្របគ៉័ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ១០ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់កាឡំ
ត់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់េកះ ផនិកានអា ឃឺ ចងឹ ប៉ាតុំ ទិ កា
ណាគ័ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង លូកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះ
អន់កាយសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ពឹ តាងំឡា។
១១ញនកាយសី៊ូ ពិនកា ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា

តយ័ េរុសី អ្យក់ ពិន ឡឹង អន្់រទលួ ែព េកះ តាម ផនិកាន មះ៉ ែអ៊
ឡាក់តាគ់អង់េកះ ទិសារតាម ពុត ែអ៊ បុចិ ១២ េភឿអន់ញនឹឡាក់
មុងឹ យសី៊ូ ្រគះិ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ចងឹ ប៉ាេនសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉
ែអ។៊ ១៣អន់ដសី កា នះិេទៅ េដលញនកាយសី៊ូ ផះ អន់ដសី
កាតាងំសារតាទចឹ ឃឺសារដាគ់ឡាក់ ែអ៊ តង័ អនដ់សី ផះ អន់
ដសី េសឿ ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់ កាខាក់ អន់
ៃអ្វ ពឹង អន់ដសី េភឿ ្រប៉គ័ ឡាក់ កាសាញ៉ាចាណា។ំ ប៉ាង៉ាត័
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ប៉ាលងឹអាប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាចងឹ អន់ ឡឹង អន្់រទលួ េកះ។ ១៤ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអា េភឿ តាប៉ំាក់ អន់ ពិន អ្លុ អនត់
គ់ផា ពិន ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ប៉ាគ់ ែអ៊ហា្វ យ ប៉ាសុន ែអ៊ អន់ដា
គ់ ទិ េកះ។ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ អន់ ពិន ប៉ាេនសារ អរ៉ំាញ អញឺ
មះ៉ ែអ។៊
សារ វគ័ ប៉ូល មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់កា មួត េមឿង េអេភសូ
១៥ញនខអាហង ផះអាញ់កាតាងំ ពូកាកាបឡឹងសារអន់

ដសី េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡាពិន លូសារអនដ់សី បុចិ ៃចកា
មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ១៦អាញ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េលយី
ញន កា អនដ់សី។ ផះ អាញ់ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់កាចាងំ កា
អនដ់សី េលយី។ ១៧អន់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន
ឃឺប ៉្រ◌ះ័ ពឹឡាក់ទីសារអរ៉ំាញអញឺ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័អន់ ពុត េពៀក
អនដ់សីហ្យាងំសាឡាច់ លូ អ្លុ ហ្លង់ ម៉ាគ់ អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊
ឡាក់ៗ ។ ១៨អន់ ែអ៊ តាគ់ តាតារ ពុត េពៀក អនដ់សី ម៉ាគ់ អ្លុ ហ្ល
ង់ ឡឹងសារ មុងឹឡាក់ ែអ៊ អន់កា អនដ់សី ផះ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ អន់
ដសី លូ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ េកងខាក់ឡាក់ អនដ់សី ចងឹ
ទី អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន ែអ៊ ១៩ លូ អន់ ហ្លង់ណាវ ្គឡឹងសារ អំរ៉ាញ
អញឺ េកងខាក់ឡាក់ ែអ៊ តាបំាង េណាះអន់ ទីខាសារ៉ំាប់កា ពិន
ឡាក់ េសឿ ២០ឃឺសារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ ែអ៊ តាបំាង អា ផះ ែអ៊
តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ្រគះិ លូ អន់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង េតា។ ២១យសី៊ូ ៃអ្វ អបុំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី
អរ៉ំាញអញឺ ទេិណា ័ះ។ ែអ៊ កា ទី អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់កា្វ ឡឹង
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវ េដល អូ ្រតគ់ ដងឹ កា ៃអ្វ រប៉់ ដារ ់អា



េអេភសូ ១:២២ v េអេភសូ ២:៥

អុះ ឃឺ ប៉ាគ់ដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ េដល។ ២២ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រប៉
គ័ អន់ ្រគបឹកាណាគ័ញ៉ាៗទេិណា ័ះ អន់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញអញឺ
យសី៊ូ លូ អន់យសី៊ូ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា † ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ
ឌូ ២៣ឡាក់ឡាេកា ែអ។៊ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កា ៃអ្វ រុាងំៃហកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ‡

២
សារប ៉្រ◌ះ័ តង័ញនកា ែអ៊ដាគ់ ពុតតាេដាះ
១ ផះ េណាះ ែព អន់ដសី កា េតា័ ញន កា ្រប៉គ័ យច ចាបាប់

ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ ២ឡាក់ កា អន់ដសី ឌុ ្រប៉គ័ ផះ អន់
្រទួល។ ផះ េណាះ អន់ដសី ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ពួយ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ៃអ្វ រុាងំៃហ
ពឹង អង់កក់ េតះ អា ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ប៉ា
សាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា។ ៣កាប៉ាច់ ពិន ទឌូិ
េសគី ែព ពិនឡាក់កា ពូ េដល ពិន ្របគ៉័ តាមឡាេកា បុចិ ឃឺ
្របគ៉័ អូ ដាគ់ ពួយ ពុត បុចិ ពិន កា ប៉ាណូស ្រតគ់ ទីសារ ប ៉្រ◌ះ័
អកឺ ឡឹង ពិន េកតី ែព េកះឡាក់កា ពូ អនេ់ទៀគ េដល។ ៤ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន េអៀងកាខាក់ េណាះញន
កា ែអ៊ បុចិ ៃចកា ពិនតាឡាម័៥យ ៉◌ះ័ ពិន េតា័ញនកាសារ ពិន
្របគ៉័ យច កាតាម កា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទី អាញុ រុសី អន់ឌូ លូ
យសី៊ូ ្រគះិ េដល ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនដ់សីញនកា ពុតដាគ់តាេដាះ។
† ១:២២ ១:២២ ៃមគ៉ណាផំា េពៀគ គុល «កល»់។ ‡ ១:២៣ ១:២៣យសី៊ូ ្រគះិ
ៃអ្វ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កា ៃអ្វ រុាងំៃហ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ពិន
ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ប៉ាញ័កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កា
ៃអ្វ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ េដល។
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៦ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ពិន អន់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ ពឹង
ៃប៉្លង លូ អន់ ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល ៧ េភឿ តា ំ
បាង ពុត ែអ៊ដាគ់ េកងខាក់កា ប៉ាណូស ្រគបឹ រុាងំហាវ ែគង ម៉ាត់
េទៀ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ បុចិ ៃច កា ពិន ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ។
៨ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនដ់សី ញនកា ពុតដាគ់តាេដាះ លូញនកាសារ
អនដ់សី េសឿ។ សារប ៉្រ◌ះ័ តង័ អា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង អនដ់សី
អុះ ឃឺសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ តាេដាះ ៩ អូ ្រតគ់ ញន កា ប៉ាណូស ្រប៉
គ័ដាគ់ េដល េភឿ ែជ អន់ បក់ េពឿអា្វ ត់ េអង ១០ខង ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័
អន់ ពិន េកះ ប៉ាណូសណាវញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េភឿ អន់ ពិន ្រប៉
គ័សារដាគ់ឡាក់ ែអ៊ េ្រទៀម ឡឹង អន្់រទលួ េកះ។
សារ មួត េសឿយសី៊ូ េកះឡាក់កាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ
១១ទលឹនេីណា ័ះអាញ់បុចិ រះ៉កាអនដ់សីឡាក់សុនសាតអន់

េទៀគ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ផាកា អន់
ដសី «មួត អូ កាសតិ អង់ការ» លូ កាប ផាឡាេកា អន់ែឌ «មួត
កាសតិ អង់ការ»។ (សារ កាសតិ អង់ការ អា ្រកាន័ កា សារ
ប៉ាណូស ្រប៉គ័ េដាច)។ ១២ អន់ដសី ្រតគ់ កាចាងំ ផា េសគី ែព
អនដ់សី ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ លូ អូ អ្លុ ចងឹ េកះ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ លូ អូ ទី តតឹ តូ លូសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា េណាះ អុះ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់
េតះអា អូ ទីសារ មុងឹ លូ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៣ផះ េសគី ែព អន់
ដសី ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ហង ហះកា កញិេអៀ
អា អន់ដសី កា ម៉ុ ត ៃអ្វ ក្យាម័ ែអ៊ េកះ ញន កា ផាម យីស៊ូ ្រគះិ
១៤ខងយសី៊ូ ហងឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពិន ៃអ្វ ្រតគ់ លូ គួប ែអ៊ ប៉ាតុំ
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ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទបឹ សុនសាត អនេ់ទៀគ អន់ េកះ ប៉ា
សុន ដងឹ េម៉ាញ ទបឹ ែអ៊ តាគ់ អង់ហ្៊យង អា្ល តសារ អូ ណីស កា
គួប ញន កាសារ ែអ៊ េតា័ េពៀប ឡាក់ កា យះ៉ អា្ល ត រុាបំង៊ ឡាក់
កានទ់ងឹ ហះ អនត់គិ។័ ១៥ ែអ៊ តាគ់ អង់ហ្៊យង អា្ល ត ចាបាប់ សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ េ្របុី លូ ទបឹ េ្រប៉ាសារ អនេ់ទៀគៗ េអៀង
ែនវ េភឿ ប៉ាតុំ ទបឹ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទបឹ សុនសាតអនេ់ទៀ
គ អន់ េកះ ប៉ាណូសណាវ ដងឹ េម៉ាញ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ លូ ្របគ៉័
អន់ អន់ែឌ ៃអ្វ ្រតគ់ លូ គួប។ ១៦ញន កា ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ
 ែអ៊ កា រះ៉កះ ប៉ារម ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទបឹ សុនសាត
អន់េទៀគ អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ កា ឡាេកា ដងឹ
េម៉ាញ ទបឹ តាគ់ អង់ហ្៊យង អា្ល តសារ អូ ណីស កា គួប េសាប។
១៧ ែអ៊ ពឹះ រះ៉ សារ ដាគ់ កាប ឡឹងសារ ៃអ្វ ្រតគ់ លូ គួប កា អន់
ដសីឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ លូ រះ៉ កា បក់ ៃអ្វ ក្យាម័ េដល។
១៨ញន កា ែអ៊ ហង បះ ញនឹ ឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ
អនដ់សីឡាក់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ទី ្រទង ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
ពឹ ពិន ទឌូិ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ ៃអ្វ កាណុង
ពុត ពិន ទឌូិ។ ១៩ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី អូ ្រតគ់ សុនសាត អន់
េទៀគ េលីកា មួតអហំ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថតអនេ់ទៀគ អុះ ឃឺអនដ់សី
សុនសាត ដងឹ េម៉ាញ អនឌូ់ លូ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី កា
កាឡំាងំ ហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េដល។ ២០ អន់ដសី េពៀប
ឡាក់ កា អំេហា្ម ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ តគ័ ្រប៉គ័ ហ ីឃឺ ្រប៉គ័ ពឹង មួត រះ៉
ប៉ាតាង យីស៊ូ លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អំេហា្ម តសីៗ លូ ពឹង
យសី៊ូ ឡាក់ អេំហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ។ ២១យសី៊ូ អាហង ្របគ៉័ អន់
អេំហា្ម ទេិណា ័ះ តតឹ ទួម អនឌូ់ លូ គួប តុតកាចាប័ លូ ្របគ៉័ អន់ហី
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េណាះ ែហ៊ង តសី ៗ េកះ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
២២អនដ់សី កា នះិេទៅ េដលញនកា អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ែអ៊ ប៉ាតុំ
អនដ់សី ្របគ៉័ អន់ េកតីហី ប ៉្រ◌ះ័ញនកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័។

៣
សារ វគ័ ប៉ូល រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉

ប ៉្រ◌ះ័
១ខ េណាះហង បះ អាញ់ឡាក់ ្រតគ់ ខុក ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ

េភឿ អន់ ទី ខា ទលឹ អុះ មុី សុនសាត អនេ់ទៀគ អាញ់មន៉់ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់ អនដ់សី។ ២ឃឺ ែអ៊ អនដ់សី ទីកាតាងំ េដលតាម
ៃហពូ រះ៉ ឡឹងសារឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័មបអន់អាញ់្របគ៉័ ង៉ា
រ រះ៉ ឡឹង ពុតដាគ់មះ៉ ែអ៊ េភឿ ទីខាសារ៉ំាប់កាអនដ់សី។៣ប ៉្រ◌ះ័
តាបំាងអន់អាញ់អ្លុ ផនិកាន ែអ៊ េអានសាគមឹ ែពឡាក់កាអាញ់
្រចាគ់ រះ៉ េអ្ល ័ះៗកាអនដ់សី ែគង អបុំាងំអាហង។ ៤ផះ អនដ់សី
អានសត្់រតាអា េណាះ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ហ្លង់
ចាបះ ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិហង។ ៥ផះ រុាងំ
ហាវ ពូ េសគី ែពប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីតាបំាងអន់ ពូ អ្លុ ផនិកានអាឡាក់កា
ែអ៊តាបំាង ពឹង មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ ពឹង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
អន់ អនែ់ឌ អ្លុ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា រប៉់ដារ ់អា
អុះ។ ៦ ផនិកាន េអានសាគមឹ អា ឃឺ នីេអៀ៖ ញន កាសារ ដា
គ់ ឡឹង យសី៊ូ បះ សុនសាត អនេ់ទៀគ ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ អនឌូ់
លូ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េដល សុនសាត អន់េទៀគ លូ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ ចងឹ ប៉ាតុំ គួប េពៀបឡាក់កា េកះឡាេកា ដងឹ
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េម៉ាញ។ សុនសាត អន់េទៀគ កា ចងឹ ទី សារ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ សា
ញ៉ាចងឹ អន់ អនឌូ់ លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ
េដល។
៧ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អាញន

ែអ៊ ដាគ់ ពុតកាអាញ់ ្រតគ់ ពួយសារ អរ៉ំាញអញឺឡាក់ េកងខា
ក់ មះ៉ ែអ។៊ ៨យ ៉◌ះ័ អាញ់ ថិ ឡឹង ពូ កាណុង មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័
កាតាម កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុតកាអាញ ់េភឿ អន់អាញ់
ចាក រះ៉សារ ដាគ់ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ ឃឺ រះ៉ ឡឹងសារ យី
ស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ កា្វ ឡឹង ប៉ាណូស អ្លុ ហ្ល ង់។ ៩ ែអ៊
កា អន់ អាញ់ រះ៉ កា ប៉ាណូស ទឌូិ អន់ ហ្លង់ ឡឹង ផនិកានឡាក់
ែអ៊ េអាន សាគមឹ ឡឹង ទុញ ែព េកះ ែអ៊ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវ។ ១០ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ នីេអៀ េភឿ អន់ មួត
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា កា អនហ់ា្ន ល់
សារហ្យាងំសាឡាច់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ ែនវញនកា ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័។ ១១សារអា ្រតគ់ ពួយ ផនិកានឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ឡឹង េសគី
ែព េកះ ែអ៊ ្របគ៉័ តាគ់ អង់េកះ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំ
ឡា ពិន។ ១២ញនកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ លូ ញនកា េសឿ ែអ ៊ពិន
កា ទី ពុត ខនឹ លូ ទី ្រទង ម៉ុ ត ឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ អូ
អ្ូយគ។ ១៣ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ ហ្យកឹ ហង កាសារអាញ់
ថុក ឡាបំាក ខងសារ ថុក ឡាបំាក អា ទី ខា កា អន់ដសី ឃឺ
អនដ់សី ្រតគ់ តសី ម៉ូ ះ ឡគ។

សារ វគ័ ប៉ូល មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹងសារ បុចិ ៃច
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
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១៤ខអាហង បះអាញ់ ជនតាកុល មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ
ពិន។ ១៥ ែអ៊ ឡាក់ វគ័ បក៊ ្រគបឹ ផូង័ វាច៉់ ទបឹ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ប៉ាគ់
េតះ។ ១៦អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តាប៉ាប តាប៉ុន ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី
ទីសាងំុខាក់ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ ពួយសារ អរ៉ំា
ញ អញឺ េកង ខាក់ មះ៉ ែអ។៊ ១៧អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ កាណុង ពុត
អនដ់សី ញនកាសារ េសឿ លូ អន់ អនដ់សី ៃអ្វ កាចាប័ញនកា
សារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ េពៀបឡាក់កា េតមី អ៊្លង ៃអ្វ កាចាប័ញនកា
រ៉ាយះ៉ េតាត ្រជុ េដល។ ១៨អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ អន់
ឌូ លូ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច េណាះ តសី
អំរ៉ាគ់ ច ំចាងំហីគ ប៉ុប ច ំលូ ្រជុ ប៉ុ ប ចំ ១៩ លូ អន់ អនដ់សី អ្លុ
អនហ់ា្ន ល់ ពុត បុចិ ៃច េកងខាក់មះ៉យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ដាគ់កា្វ ឡឹង
ប៉ាណូសឃតឹ េភឿ អន់ អនដ់សី ប៉ាញ័ ដងឹសារ ដាគ់ ្រតង់ កា
ខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។
២០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ ្របគ៉័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះកា្វ ឡឹងសារ ពិន

បរ៉ ់លូ កា្វ ឡឹងសារ ពិន ឃតឹ ញនកាសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊
ឡាក់ ្រប៉គ័ ង៉ារ ពឹង ពិន ទិឌូ។ ២១ ប៉ាេន សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ញនយសី៊ូ ្រគះិ អន់ ្រគបឹ រុា ំ
ងហាវ េលយី អាែមន។

៤
សារ មួត េសឿ េកះឡាក់កាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ
១ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ឡាក់ ្រតគ់ ខុកញនកា េសឿយសី៊ូ ឡាក់

តាងំឡា ពិន អាញ់បរ៉ អ់នត់គ់ ប៉ាេតាអន់អនដ់សី ៃអ្វ េកាបអន់
ឃឺ លូសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី េណាះហង ពិ។ ២ហគ់ ប៉ាន់
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ថិ ពុត អន់ ទី ពុតដាគ់ ពុតឡាអត់ លូ អត់សារ៉ំាញ័កា គួប េសាប
សតឹឡាញំនកាសារបុចិ ៃច៣លូខំ រុាងំៃហសារ ែរវ ពុត លូ គួប
េសាបឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អន់ ៃអ្វ ្រតគ់ លូ
គួប េសាបអន់ដាគ់ៗ ។ ៤ មួត េសឿយសី៊ូ េពៀបឡាក់កាឡាេកា
ដងឹ េម៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ដងឹ េម៉ាញឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័
េរ ុសី អ្យក់ អន់ដសី អន់ ទី សារ មុងឹ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ េដល។
៥ ពិនទី ពឹតាងំឡាដងឹ េម៉ាញ សារេសឿដងឹ េម៉ាញ សារបុាងំ
ហុំ េទៀក ដងឹ េម៉ាញ។ ៦ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញឡាក់ ពឹ ប៉ាណូស ទិ
ឌូ ែអ៊ រុាងំៃហ ប៉ាណូសទឌូិ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ប៉ាណូសទឌូិ លូ
ៃអ្វ ពឹង ប៉ាណូស ទឌូិ។ ៧ហះកា ែអ៊ អន់ ពិន េម៉ាញ ដូវ ៗ អ្លុ ្រប៉
គ័ ង៉ារ តាងៗ តាមយសី៊ូ ្រគះិ អន់ កា ពិន។ ៨ខ អាហង បះ ពូ
្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ផះ ែអ៊ហាវ ពឹងចារចាងំហគី

ែអ៊ អ្យក់ មួត តាមុរឺឡាក់ ែអ៊ រ ៉បុ ែព េ្របុី ចាក ពួយ
េកះេណាះ ែអ៊ អន់កាណាគ័កា ប៉ាណូស»។*
៩សារឡាក់កាបផា «ែអ៊ហាវ» េណាះទីណី នចីម ័? ឃឺទីណី
ផាផះ អន្់រទលួ ែពយសី៊ូ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា េកះ †។ ១០បក់
ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ េណាះឃឺ ែអ៊ េទៅ េណាះហងឡាក់ហាវ អំ
បុាងំ ៃប៉្លង េតា េភឿ រុាងំៃហកាណាគ័ញ៉ាៗទេិណា ័ះ។ ១១ ែអ៊ហង
្របគ៉័ អន់ បក់ អន់ដា េកះ មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ ៊បក់ អន់ដា េកះ រ៉ា
* ៤:៨ ៤:៨សារអាឡាច់ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៦៨:១៨។
† ៤:៩ ៤:៩ជរឹ ពឹងអង់កក់ េតះអាេកះ ពិន ែ្រពនេីអៀកា្រតគ់ េដល៖ជរឹ ៃអ្វកានេ់ត ័ះ
អង់កក់ េតះ អា។ បក់ អនដ់ាឃតឹផាយសី៊ូ ជរឹ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុ ប៉ា្រទូ បាែបត៊។
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គយឹប ៉្រ◌ះ័ បក់អនដ់ា េកះ មួតចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ែអ ៊បក់
អនដ់ា េកះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំ
េហៀន ពូ ១២ េភឿ ប៉ាណា ំមួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារកា ប ៉្រ◌ះ័
លូ ្របគ៉័ អន់ឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ ‡ ែហ៊ង ដាគ់ ១៣ េលយី ទលឹ ពិន
ទឌូិ ែរវ គួប េសាបញនកា ទីសារ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ លូ អនហ់ា្ន
ល់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ េកតី ប៉ាណូសឡាក់ េសឿដាគ់ខា
ក់ េលយី ទលឹ ពិន េកតីដាគ់សាេមុី លូយសី៊ូ ្រគះិ ១៤ េភឿ ែជ អន់
ពិន ៃអ្វ ឡាក់ កា គនសាសា្វ អូ ហ្លង់ សារ េណាះ អុះ ឡាក់ ចងឹ
េសឿ សារ ពូ បុាងំេហៀន កាប ព្លូង កាប ប៉ាង៉ល់ េពៀប ឡាក់ កា
ខ្យាល បុឹ ជរឹ បុឹហាវ េណាះណាវ ្គ ពិន កា អូ េសឿសារ មួត បក់
កាប ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ េកង េដល។ ១៥ហះកា ពិន ្រតគ់កាបសារតា
ទចឹញនកា ពុត បុចិ ៃច ពិន ្រតគ់ េកតី ែហង៊ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េភឿ
េកះឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ កល់ ពិន។ ១៦ ែអ៊ ហងឡាក់ ្របគ៉័
អន់ឡាេកា ទេិណា ័ះ ប៉ាតុំ គួប លូ ប៉ាតតឹ គួប តុតកាចាប័ញនកា
ទី ប៉ាឡគ់ កាន់តងី ទេិណា ័ះ។ ជុង តី ទេិណា ័ះ កា តង័ ្របគ៉័ ង៉ា
រ កាណុងឡាេកាតាម ង៉ារ មះ៉ អនែ់ឌ េម៉ាញៗ េភឿ អន់ឡាេកា
េណាះ េកតី ែហង៊ដាគ់ញនកាសារ បុចិ ៃច។
សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស េកតីណាវ
១៧ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ រះ៉ តាទចឹ កា អនដ់សី ញន អំរ៉ាញយី

ស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ផា ែជ ៃអ្វ េកាប គុន សុនសាត អនេ់ទៀ
គ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ខង អន់ែឌ ឃតឹ ឡឹងសារ អូ ទី ខា។ ១៨អន់
‡ ៤:១២ ៤:១២ឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊កាបប៉ានដ់បឹ ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់
ៃហ ៤:៤។
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ែឌ អូ ហ្លង់សារ ញ៉ា អុះ អនែ់ឌ អូ ទីអាញុ រុសីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អន់ េណាះ អុះ ខង អនែ់ឌ អូ អ្លុ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ញន អនែ់ឌ
កាង័ កល់តាឡាម។័ ១៩អនែ់ឌ អូ អនហ់ា្ន ល់សារយចសារ ្រតគ់
លូ អនែ់ឌ ទមឹៃវរ៉ឡាេកាអន់ ្របគ៉័សារ អក៊ បគឺ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ
តាម ពុតខា្វ ម។ ២០ហះកាកាប៉ាច់អនដ់សី ផះ ពូ បុាងំេហៀនអន់
ដសី ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ ពូ អូ េ្របុី ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អុះ។ ២១អន់
ដសី កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ លូ េហៀន ឡឹង ែអ៊ ្រតគ់ ពួយ
សារតាទចឹឡាក់ឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ហង ២២ឃឺ អនដ់សី ្រតគ់ អា្ល ត
ពុតសានដ់ាប ់ខង ពុតសានដ់ាប់ បគឺ អក៊ កាខាក់ ទបឹ ប៉ាង៉ល់
ឡាេកាញនកាសារខា្វ ម។ ២៣ ្រតគ់ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រប៉
គ័ អន់ ពុត េពៀក អន់ដសី េកតីណាវ ២៤ លូ ្រតគ់ េកះ ប៉ាណូស
ណាវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី អន់ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ អន់ ឡាក់ កា
ែអ។៊
២៥ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ែជ កាប ព្លូង ហង ្រតគ់ កាប ដងឹ

សារ ញ៉ាឡាក់ តាទចឹ លូ អុះ មុី អនេ់ទៀគៗ ខង ពិន ទឌូិ េពៀប
ឡាក់កា ជុងតី ពឹងឡាេកាដងឹ េម៉ាញ។ ២៦ផាអនដ់សីអកឺ ្រត
គ់ ឡាវុាងំ ែជ ្រប៉គ័ សារ យច ៃដ លូ ែជ អកឺ ទុញ ទលឹ ដារ ់ម៉ុ ត
េដល។ ២៧ ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ ទី ្រទង ឡា ំប៉ាង៉ល់ អន់
ដសី។ ២៨បក់ ចំ េឃយី អនតុ់ង ្រតគ់ អា្ល ត ពិ ែជ អនតុ់ងណា
វ ្គហង ឃឺ ្រតគ់ ខំ ្រប៉គ័ ង៉ារ លូ សាងំុ ឡាេកា ែអ៊ េទៅ ញន កា
ពុត ដាគ់ ្រតង់ េភឿ អន់ ទី កាណាគ័ ម៉ាគ់ តង័ បក់ ចំ ឡាក់ អូ ទី
ឡក។់ ២៩ ែជ អន់ ទី ប៉ានរឹ អូ ដាគ់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ អនដ់សី ្រតគ់
កាកាប ដងឹសារ ញ៉ាឡាក់ដាគ់ៗ េភឿ តង័ ពូ អនេ់ទៀគ អន់ េសឿ
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ែហ៊ង ខាក់ ពួយសារ ពូ តងកាន ម៉ាគ់ អន់សារសាណុកសាវា៉
ក កា មួត បក់ សាយុំាងំ េណាះ េដល។ ៣០ ែជ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់ កាខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុក ពុត ខង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី េភឿ ្របគ៉័សាញ៉ាចាណាំលូ គម
អនដ់សីសារ៉ំាប់ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ចងឹហា្វ យ ពិន េទៀ។ ៣១ហគ់ អន់
ដសីអា្ល ត ពុត អូដាគ ់ពុត តុហាល ់ពុត អកឺ សារតាប៉ុញតា
ប៉ាក ់សារត ័ះផាម៉ាត លូសារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ អន់ឡាច់ ឡឹង
អនដ់សី ពិ។៣២ ្រតគ់ទី ពុតដាគ់កាកាឡំាងំ លូអ្លុ តាប៉ាបតាប៉ុន
កា គួប េសាបសតឹឡា ំទបឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ គួប េសាប ្របគ៉័យច
ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ អន់ដសី យច ញន
កាយសី៊ូ ្រគះិ។

៥
សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូសឡាក់ ទីតាតារ
១ ទលឹ នី េណា ័ះ ហគ់ អន់ ដសី ្រប៉ គ័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ កកា

តយ ័ខង អនដ់សីឡាក់ គន ែអ៊ បុចិ ៃច។ ២ហគ់ ៃអ្វ េកាប អន់
ទី ពុត បុចិ ៃច ឡាក់ កា យីស៊ូ ្រគះិ បុចិ ៃច កា ពិន ទបឹ ែអ៊ ៃច
េតា័ ប៉ាតាង ពិន ឡាក់ កា កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រតគ់
ពុត ប ៉្រ◌ះ័។ ៣ ែជ អន់ ទី ៃដ សារ រ៉ាលង កល ់សារ ្រប៉គ័ លូ
កាម៉ាក័ លូ អង់កាន ់លូ សារ ខា្វ ម កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី
េណាះ ខង សារ ទិេណា ័ះ អូ ឃឺ លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៤ ែជ
កាប រុាេំឡាះ ែជ កាបឡាក់ កា ប៉ាណូស អន្់រទយុ លូ ែជ កាប
ប៉ាេលា រល៉់សារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់តាយួស ខងសារ ទេិណា ័ះ អូ
ឃឺ អុះ។ ហះកា ្រតគ់ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ ៥ ខង អន់ដសី អ្លុ
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អនត់គ់ េកះ ផា ប៉ាណូស បក់ រ៉ាលង កល ់បក់ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័
លូ អង់កាន ់លូ បក់ ទី ពុត ខា្វ ម ប៉ាណូស ែនវ េណាះ អូ ទី ប៉ា
ដក់ ប៉ាេជៀ អុះ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូ
យសី៊ូ ្រគះិ ខង បក់ខា្វ ម បុចិកា រ៉ាសអប៉ំាស េពៀបឡាក់កា ែអ៊
កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ហង។
៦ ែជ អន់ បក់ េពឿ ពឹះ ប៉ាង៉ល់ អនដ់សី ញន កា ប៉ានរឹ ពូ កាប

អូ ទី ខា េណាះ ខងសារ ទេិណា ័ះ ហង ្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័អកឺកាបក់ ប៉ាសាងំ លូ ែអ។៊៧ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ រុាពំង ្របគ៉័
គួប លូ អនែ់ឌ េណាះ។ ៨ េសគី ែព អនដ់សីកា ៃអ្វ កាណុងសារ
ម៉ាមុាងំ េដល ហះកា កញិេអៀ អា អនដ់សី តាតារ េកះ ញនកា
យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ ៃអ្វ េកាប គុន
ប៉ាណូសឡាក់ ទី តាតារ ពិ ៩ខងសារ តាតារ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ
ដាគ់ ្រតង់ លូសារ តាទចឹ ្រគបឹ ែនវ។ ១០ហគ់ អនដ់សី ឃតឹ ចា
ែ្រជប ៃហសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពុត ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១១ ែជ ម៉ុ ត
្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អូ ទីខាអនឌូ់ លូ ពូឡាក់ ង៉ារ េកតីឡាច់ ឡឹង
សារ ម៉ាមុាងំ េណាះ សនិ ដាគ់ ្រតគ់ កាប កា ពូ *។ ១២ ទិសារ
ញ៉ាឡាក់ ពូ ្របគ៉័ អនតុ់ង អូ អន់ ពូ អ្លុ េណាះ ផា ពិន ្រកាន័ កា
រះ៉ ឡឹងសារ េណាះ ពិន កាតាយួសខាក់ េកះ។ ១៣ហះកាផា
ទីតាតារកា្ល គ់ ពឹងចារ ពូ ្របគ៉័សារ ទេិណា ័ះ សារទេិណា ័ះ ចងឹ
តាបាង អន់ ពូ បប៉័ ឡូត ១៤ ខង តាតារ ហង តាបំាង អន់ ពូ បប៉័
សារ ទេិណា ័ះ។ ខ េណាះហង បះ ពូ កាបផា៖
«អឺ បក់ ៃតបហា្ល ក ់ហគ់សាទរឹ ឡគ
* ៥:១១ ៥:១១សនិដាគ់ ្រតគ់កាបកា ពូ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖សនិដាគ់
រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ ទឌូិ ។
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អឺ បក់ េតា ័ហគ់ រុសី សតឹ ពិ
េណាះយសី៊ូ ្រគះិ ចងឹ តាតារកា្ល គ់ ពឹង អសី»។
១៥ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ឡាវុាងំ កាខាក់ ឡឹងឡាេបៀប អនដ់សី

ៃអ្វ េកាប ែជ ្របគ៉័ឡាក់កា ប៉ាណូស អូហ្លង់សារ ឃឺ ្រតគ់ ្រប៉
គ័ឡាក់កា ប៉ាណូសហ្យាងំសាឡាច។់ ១៦ ្រតគ់ អ្យក់ រប៉់ដារ ់អា
្រប៉គ័ ង៉ារ ឡាក់ ទី ខា ខង រុាងំហាវ អា អក៊ ខាក។់ ១៧ ទលឹ នី
េណា ័ះ ែជ ្របគ៉័ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ ហ្លង់សារ ហះកា ្រតគ់ ខំ
ឃតឹ អន់ហ្លង់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ។ ១៨ ែជ ប៉ាញលឹ
តាែព ខងតាែព ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័សារ បគឺ អក៊ ហះកា
្រតគ់ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនដ់សី។
១៩ហគ់ អ្យក់ អញ់ែស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ កាកាប ដាគ់ ប៉ានឹរ ពឹរ
កាង លូ គួប េសាប ទបឹ ចាែជ អញែ់ស៊ ទិ ពុត ទិ េពៀក េហាក រគ៉់
កា យសី៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិន។ ២០ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ឡាក់ ពឹ រប៉់ ដារ ់ញន កា ្រគបឹសារ ែអ៊ ្របគ៉័ លូ ញន កា
យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។ ២១អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ការ ៉បុ
គួប េសាបសតឹឡា ំេដល ខង អនដ់សី អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កាយី
ស៊ូ ្រគះិ េកះ។
សារ ៃអ្វ េកា្ល លូកាម៉ាញ់
២២អឺ មួត អង់កាន់ឡាក់ ទី េកា្ល  អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្រប៉

គ័ ពួយ េកា្ល ឡាក់កា អនដ់សី អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡាពិន េដល២៣ខង េកា្ល ឡាក់ ៃមគ៉ណាផំា †កាម៉ាញ់ឡាក់
កាយសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ េដល ឃឺ
† ៥:២៣ ៥:២៣ ៃមគ៉ណាផំា េពៀគ គុល «កល»់។
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យីស៊ូ ្រគះិ ហង ឡាក់ តង័ ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ឡាេកា
ែអ។៊ ២៤ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ ្រគះិ នី
ចម ័មួត អង់កាន់ កា ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល េពឿ េកា្ល ែអ៊
្រគបឹសារ នេីណា ័ះ េដល។
២៥កាប៉ាច់ មួត កាម៉ាក័ បក់ ទី កាម៉ាញ ់ហគ់ បុចិ កាកាម៉ាញ់

ឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ បុចិ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ែអ៊ មប
ឡាេកា េតា័ ប៉ាតាង អនែ់ឌ ២៦ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌដាគ់សារ៉ំាប់
កា ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា បុាងំហុំ អន់ែឌ លូ រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ែឌ
២៧ េភឿ ប៉ាណា ំ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ៊ េពៀប ឡាក់
កា អង់កាន់ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ខាក់ អូ ទី តាងំហាល េអះ េអាម អូ ទី
េហ្យាម៉ូ ះ ម៉ាត់ លូ អូ ទីបគឺ អក៊ហះចំ អុះ ឃឺ្រកុំដាគ់សារ៉ំាប់កា
ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីយចសារញ៉ា អុះ។២៨ េកា្ល ្រតគ់ បុចិកាកាម៉ាញ់ឡាក់
កាសារអា េដលឃឺឡាក់កា បុចិកាឡាេកា ែអ៊ េទៅ។ េពឿ បុចិ
កាកាម៉ាញ ់បក់ េណាះកា បុចិកាឡាេកា ែអ៊ េទៅហង។ ២៩ អូ
េឃយី ទី បក់ េពឿ អូ ណីស កាឡាេកា េទៅ អុះ ឃឺ ទី ដងឹ ពូ រុា ំ
ងៃហសមិឡាេកា អន់ដាគ់ ប៉ាឡឹងឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ រុាងំៃហ
សមិ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ដាគ់ ប៉ាឡឹង េដល ៣០ ខង ពិន
ទឌូិ ឡាក់ កា ជុង តី ពឹង ឡាេកា ែអ៊ ៣១ឡាក់ កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា
«ខ អាហង បះ កាម៉ាក័ឡាច់ ឡឹង េមគី ពឹ ឡា ំៃអ្វ អន់ឌូ លូ កា
ម៉ាញ់ ទបឹ វុនឹ កា គួប េសាប អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េពៀបឡាក់កាឡា
េកា បុាងំៃឡដងឹ េម៉ាញ»។‡ ៣២សារអាទី ណី ្រជុ ខាក ់ហះកា
អាញ់ បុចិ រះ៉ ផាសារអាកាប ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ លូសារ ្រកុំ
‡ ៥:៣១ ៥:៣១សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:២៤។
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េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ េណាះហង។៣៣យ ៉◌ះ័ នចីម័កាតាមអនដ់សី
ទឌូិ ្រតគ់ បុចិ កាកាម៉ាញ់ឡាក់កា បុចិកាឡាេកា េទៅ េដល កា
ម៉ាញ់កា ្រតគ់ការ ៉បុ អ្យលិ កូត័កា េកា្ល េដល។

៦
សារសាសា្វ ៃអ្វ លូ េមគី ពឹ
១អឺ មួតសាសា្វ ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ហគ់ រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ េមគី

ពឹ ពិ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ដាគ់ ្រតគ។់ ២ «អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ កា
េមគី ពឹ»អាហងឡាក់ចាបាប់ ទី េម៉ាញឡាក់ ទី ទបឹ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
សាញ៉ា េដល ៣ «ម៉ាគ់ អន់ដសី ទីសារសាណុកសាវាក៉ លូ ទី
អាញុ រុសី ទុញ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថតអា»។* ៤កាប៉ាច់ អនដ់សីឡាក់
ពឹ ែជ ្របគ៉័ អន់ គន អកឺ ្រអ្៊យត ហះកា ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា
អនែ់ឌ ពួយសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា មះ៉ យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិន។
សារ មួត ទុច ៃអ្វ លូ ៃមគ៉តាងំឡា
៥អឺ អុះ មុី បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ ហគ់អនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ ៃមគ៉

តាងំឡាលូអ្យលិ កូត័អ្ូយគកា ែអ៊ ពិ ទបឹ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ ឡាក់
កា រ៉ាប់ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ៦ ែជ ្របគ៉័ ្រកាន័កាអន់ ៃមគ៉តាងំ
ឡា ៃហ បប៉ ័ែជ ្របគ៉័ ្រកាន័កា អន់ ប៉ាណូស ប៉ាញ័ ពុត ឃឺ ្រត
គ់ ្របគ៉័ឡាក់កា ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ ទបឹ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អន់ ទិ ពុត ឡូត។ ៧ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ េណាះ ទបឹ េហាក
រគ៉់ ឡាក់ កា ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េដល អូ
្រតគ់ឡាក់កា ្របគ៉័ ង៉ារកា ប៉ាណូស អុះ។ ៨អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អន់
* ៦:៣ ៦:២-៣សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
៥:១៦។
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តគ់ផាយ ៉◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ កាតាម យ ៉◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូកា
តាម កាចងឹ ទី រុាងំវាន៉័ ឡឹង យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិនតាម ង៉ារ
ដាគ់ឡាក់ អនដ់សី ទី ្របគ៉័ េណាះហង។ ៩អនដ់សីឡាក់ ្របគ៉័
ៃម៉គ ពូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ កា មួត ទុច អន់ដសី នីេណា ័ះ េដល អូ ្រតគ់
កាប បុាងំអ្ូយគកាអនែ់ឌ អុះ។ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផាយ ៉◌ះ័ បក់ ្រប៉
គ័ ៃមគ៉ ពូ កាតាម យ ៉◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ កាតាម ឃឺ ទី ពឹ តាងំ
ឡាដងឹ េម៉ាញឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតាហង ែអ៊ អូ េរ ុសី ម៉ាត់ បក់
េពឿ អុះ។
សារ ្រតគ់ ្រទងុ េឃឿងតាកូះឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
១០កាប៉ាច់សារ េម៉ាញណាវ ្គ ហគ់អន់ ទីសាងំុញនកាសារ

អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១១ហគ់
អនដ់សី ្រទងុ ្រគបឹ េឃឿងតាកូះឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ េភឿ
អ្លុ ្រតាគ័ សារ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាញ៉ា តាគ់ អំព្លូ ង កា អន់ដសី
១២ ខង ពិន អូ ្រតគ់ តាកូះ លូ ប៉ាណូស អុះ ឃឺ តាកូះ លូ មួត
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ឡាក់ សុតថាងំសាឡំាញ័ អញឺ លូ តាងំឡា
សារ ម៉ាមុាងំ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា លូ អំរ៉ាញ អញឺ អូ ដាគ់ ៃអ្វ
កានេ់ត ័ះ ៃប៉្លង។ ១៣ទលឹ នេីណា ័ះហគ់អនដ់សី អ្យក់ ្រគបឹ េឃឿង
តាកូះ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ហង ម៉ាគ់ អន់ដសី ចងឹ ដាម័ អត់ ប៉ាគ់
ដារ ់ចងឹ េកតីសារ អូដាគ់ េទៀ ប៉ាគ់ អនដ់សីតាវ ្រតាគ័ លូសារ
អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ រ៉ាវាច៉់ េកះ េណាះអនដ់សី ចងឹ ៃអ្វ េសឿ េលយី
នះិេទៅហង។ ១៤ ទលឹ នេីណា ័ះ អ្យគ័ អនដ់សី េសឿ អន់ កាខាក់
លូ អ្យក់សារ តាទចឹ កត់ ពឹងសាងំេគៀង េពៀបឡាក់ កា ម៉ាែអវ៊
លូអ្យក់សារដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័អាវ ប៉ាសយ់១៥ទបឹ េ្រទៀម ពុតចាក
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រះ៉សារដាគ់កាប ឡឹងសារសាណុកសាវាក៉ េពៀបឡាក់កា ជះិ
កបឺ។ ១៦ ្រគបឹសារឡាក់ េកតី ពឹះ ្រតគ់ មុងឹសារ េសឿ េពៀបឡាក់
កា ៃខលម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ តាគ់ អប៉ំាត់កា ំអុញមះ៉ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ។ ១៧ហគ់ មុងឹ សារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់ដសី េណាះ េពៀបឡាក់
កា តល័ មួក ប៉ាសយ់ លូ អ្យក់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ដាវ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ១៨ទបឹ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ ពួយប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត លូ េឡាមឡា ែអ៊ ្រគបឹសារ។ ហគ់ ៃអ្វ ក្យាគ់
ទបឹ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ប៉ាសុន ែអ៊ ទឌូិញនកា ពុត អត់សា ំ
រ៉ាញ័ កាខាក ់ែជ អា្ល ត ៃដ។ ១៩ហគ់ េឡាមឡា ប ៉្រ◌ះ័ សារ៉ំាប់
កា អាញ់ េដល ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អាញ់ ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង អ្លុ កាប
លូ អន់អាញ់ ទី ពុត ខនឹ ផះ ចំអាញ់ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ សារដាគ់ ឡឹង
យសី៊ូ ឡាក់ េអានសាគមឹ ផះ អន្់រទលួ ែព។ ២០អាញ់ ្រតគ់ ខុក
ញន កា រះ៉ សារ ដាគ់ អា ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹ នីេណា ័ះ បរ៉ ់អន់
ដសី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អាញ់ ទី ពុត ខនឹ កាបសារ ញ៉ាឡាក់
អាញ់ ្រតគ់កាប។
២១ទឃីកុីះឡាក់ អុះ មុី ពិនឡាក់ញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូ

សដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ែអ៊ ចងឹ រះ៉
អន់ អនដ់សី អ្លុ ្រគបឹសារឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង អាញ់ ទបឹ ង៉ារ ញ៉ា
ឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ។ ២២អាញ់ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់
ដសី េភឿ បុចិកាអនដ់សី អ្លុ ឡឹងសារញនឹ លូ អន់ ែអ៊ កាប បុាងំ
េហាក ពុត េពៀក អនដ់សី េដល។
២៣អន់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំ

ឡាពិនអន់សារសាណុកសាវាក៉ លូសារ បុចិ ៃច ទបឹសារ េសឿ
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កាអនដ់សី។ ២៤អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី ទឌូិឡាក់ បុចិ
ៃចកាយសី៊ូ ្រគះិ េលយី អូ េរុ ពុីត អុះ។
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