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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េខត
កាឡាទី

សារ អនត់គ់ រះ៉
េខត កាឡាទី រប៉់ ដារ ់អា ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត ទួគ។ី ពឹង េខត

េណាះ ទី េមឿង លីសា្រតា េមឿង អុី កូ េនៀម លូ េមឿង េឌី
េប។ វគ័ ប៉ូល ឡា ំ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង េខត កាឡាទី
ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៤៨ គ.ស. (បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ (កចិ្ច/ការ)១៤:១-២៣)។ មួត ប៉ាសុន ពឹង េខត េណាះ សួន
េអៀង អូ ្រតគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អុះ ហះកាអនែ់ឌ ៃចសា ំ
យុាងំ វគ័ ប៉ូល រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លូ មបឡាេកា េសឿយសី៊ូ
េដល។ ប៉ាគ់ វគ័ ប៉ូលចាកឡាច់ ឡឹង អនែ់ឌ េកះ ទី សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អនដ់ាឡា ំកាប ប៉ាតះ ប៉ាែទងកាអនែ់ឌ េ្របុី ្រប៉
គ័ ពួយសង់ខុំ អុ្ីរសាែអល៊ឃឺ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េសឡាក់
កា សារ កាសតិ អង់ការ លូ សារ អន់េទៀគៗណាវ ្គ។ ផះ វគ័
ប៉ូលកាតាងំសារអា ែអ៊ កា ្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញហា្ល េភឿ អន់
តគ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ េសឿ ពួយ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េណាះ
េភឿ អន់ អនែ់ឌ វុលី េសឿ មុងឹ ដងឹយសី៊ូ ឡាក់សារ ្រតគ់តាទចឹ។
សារសាខំាន់ៗ
សត់្រតា អា វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ កាប អកឺ ែប៊ត េភឿ តាគ់ កាចាងំ

មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹងសារសាខំាន់ កាណុងសារ ដាគ់ ឡឹង យី
ស៊ូ។ តាមសារដាគ់អាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តង័ បក់ េសឿញនកា
ពូ មុងឹយសី៊ូ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយសារអនេ់ទៀគៗ គុន សុ
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នសាត អុី្រសាែអល៊ េលី ្រប៉គ័ ប៊ុ ន េណាះ អុះ។ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ វគ័ម៉ូ េស ្រចាគ់ េណាះទីខា ្រកាន័កាសារ៉ំាប់អនត់គ់ ប៉ាេតា
កាសុនសាតអុ្ីរសាែអល៊អន់ ្របគ៉័ដាគ់ េណាះ េដាច ហះកាអូ
អ្លុ តង័ ប៉ាណូសអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អុះ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូ
សញនកា ពិន េសឿយសី៊ូ ឡាក់ បុចិ ៃច កា ពិន លូ េតា័សារ៉ំាប់
កា ពិន (បរ៉ ៃ់ហ២:២០)។ សារដាគ់មះ៉យសី៊ូ អន់ មួត បក់ េសឿ
ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េកះ ហះកា មួត បក់ េសឿយសី៊ូ
្រតគ់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពួយសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំ
ពុត េពៀក អូ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាប ពួយ ពុត េពៀក គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។
វគ័ ប៉ូល រះ៉ សារ ែអ៊ េកះ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ (១:៦-
២:២១)

វគ័ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ឡឹងសារដាគ់ឡឹងយសី៊ូ។ (៣:១-៤:៣១)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ផា មួត េសឿ យីស៊ូ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស
េកះ ហះកា ្រតគ់ ៃអ្វ េកាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា
ណា ំពុត េពៀក។ (៥:១-៦:១០)

១អាញ់ សចិ ប៉ូល ឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ អូ ្រតគ់
ប៉ាណូស អុះ េ្របុី អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ អា បក់ េ្របុី អាញ់ េណាះ
ឃឺ យីស៊ូ ្រគះិ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ ពឹ ែអ៊ ឡាក់ តាគ់ អង់
រុសី សតឹ យសី៊ូ។ ២អាញ់ លូ អុះ មុី បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ញនឹ
ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាអន់កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹចារឡាក់
ៃអ្វ ពឹង េខត កាឡាទ។ី ៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ
យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុត កា អនដ់សី លូ អន់សារ
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សាណុកសាវាក៉ កា អន់ដសី។ ៤យសី៊ូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ឡាេកា
ែអ៊ េទៅញនកាសារ ពិន យច ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ពឹ ពិន េភឿ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ បគឺ អក៊ ពឹង អង់
កក់ េតះ អា។ ៥ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េលយី អាែមន។
សារដាគ់ ទី ដងឹ េម៉ាញ
៦អាញ់ ញម ខាក់ ញន កា បប៉័ អន់ដសី ឡាម៉គ់ អា្ល ត េសឿ

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សីញនកាយសី៊ូ ្រគះិដា
គ់ ពុតកាអនដ់សី។ អនដ់សីកា េសឿ ពួយសារអនេ់ទៀគណា
វ ្គឡាក់ ពូ ផាសារដាគ។់ ៧ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អូ ទីសារដាគ់ អន់
េទៀគណាវ ្គអុះ ឃឺ ទី បក់ អនដ់ា ប៉ាង៉ល់ អនដ់សី លូ បុចិ ្របគ៉័
អន់សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ េកតី អូ ដាគ។់ ៨ហះកាផា ទី ពូ
អនេ់ទៀគ រះ៉សារដាគ់ អនេ់ទៀគណាវ ្គតាង ឡឹងសារដាគ់ឡាក់
ញនឹ រះ៉ កា អន់ដសី េកះ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស េណាះ
ពិ យ ៉◌ះ័ ញនឹ េលី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង កាតាម។ ៩ឡាក់ កា
ញនឹ រះ៉ អែំព េកះ អាញ់បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ៖ ផា ទី
េពឿ រះ៉សារដាគ់ អនេ់ទៀគណាវ ្គតាង ឡឹងសារដាគ់ឡាក់ អន់
ដសី េឃយី កាតាងំ េកះ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស េណាះ
ពិ។
១០ នីចម័ អាញ់ កាប នីេអៀ បុចិ អន់ ប៉ាណូស ប៉ាេន ញ៉ា អន់

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេន ? ញ៉ាអាញ់ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស
ប ? ផាអាញ់ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស ឃឺអាញ់ អូ ្រតគ់ បក់
្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ អុះ។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ វគ័ ប៉ូល
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១១អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សី អន់ អ្លុ ឡាក់ៗ  សារដា
គ់ឡាក់អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
អុះ ១២ខងអាញ់ អូ ទី អ្យក់សារដាគ់អា ឡឹង ប៉ាណូស កាអូទី
បក់ េពឿ បុាងំេហៀនអាញ់ េដល ឃឺយសី៊ូ ្រគះិហងតាបំាងអន់
អាញ់អ្លុ សារដាគ់អា។ ១៣អនដ់សីកាតាងំ េកះ ពូ រះ៉ ឡឹងសារ
អាញ់ ផះ អាញ់ ៃអ្វ ខំ ្របគ៉័ ពួយ សង់ខុំ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
ែព អាញ់ ្របគ៉័បាប ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកងខាក់
លូអាញ់ បុចិ ថាឡំាយ ្រកុំ េណាះខាក់ េដល។ ១៤កាណុងសង់
ខុំ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អាញ់កា ្របគ៉័ តសី កា្វ ឡឹង កាឡំាងំ
បក់សានឺរ លូ អាញ ់ខង អាញ់ ្រតាងំ កាខាក់ ្រប៉គ័ ពួយសារ
តាឡាប័ គុន វគ័ យ៉ាគ់ េសគី ែព។ ១៥ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េរុសីអាញ់សារ៉ំាប់កា ែអ៊ ឡឹងអាញ់ ៃអ្វ កាណុងវាច៉់ េមគីអាញ់
ែព េកះ ទលឹ រប៉់ដារ ់អា ែអ៊ អ្យក់អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារញនកា ែអ៊ដា
គ់ ពុត កាអាញ។់ ១៦ផះ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់អាញ់អនហ់ា្ន ល់ គន
ែអ៊ េភឿ អន់ អាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង គន ែអ៊ កា សុនសាត អន់
េទៀគ ផះ េណាះអាញ់ អូ ទីឡា ំពឹកសា លូ បក់ េពឿ េម៉ាញ ដូវ
អុះ។ ១៧អាញ់ អូ ទីឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ ពឹកសាលូ
មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ អន់្រទលួ ឡឹង អាញ់ េណាះ
េដល ឃឺអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថតអារ៉ាប់ ឡូត េកះេណាះអាញ់
សតឹ ប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ណាវ ្គ។ ១៨ ប៉ាគ់ ៃបង៉សាណាំឡឹងអាញ់
េសឿ អាញ់កាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ បុចិ អនហ់ា្ន ល់
េព្រតះុ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ ១៥ ដារ។់ ១៩ហះកា អាញ់ អូ
បប៉័ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ អន់េទៀគ អុះ អាញ់ បប៉័ ដងឹ េព
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្រតះុ លូ យ៉ាកុបឡាក់ អុះយសី៊ូ េណាះហង។ ២០សារអាញ់ ្រចា
គ់ ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អនដ់សីអាអាញ់ អូកាប ព្លូង អុះ អាញ់ រះ៉សារ
តាទចឹហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
២១អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀគៗ

ពឹង េខត សុរី ីលូ ពឹង េខត គលីេីគៀ។ ២២ហះកា ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ពឹង ចារ អនេ់ទៀគៗ ពឹង េខត យូដា
អនែ់ឌ អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ់ អុះ។ ២៣អនែ់ឌ ្រកាន័កាកាតាងំ ពូ រះ៉
ផា «ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ បាប ពិន ផះ អន្់រទលួ ែព កញិេអៀ អា
ែអ៊ ផះ ចាក រះ៉សារដាគ់ឡាក់ ែអ៊ បុចិ តាគ់ អង់ហ្៊យង ផះ អន្់រទួ
ល ែព»។ ២៤អនែ់ឌកា ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញន
កាអាញ។់

២
សារ វគ័ ប៉ូលចាចាក ប៉ាគ់ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១ ១៤ សាណាំ ៃឡង ឡឹង អាញ់ េសឿ អាញ់ កា ឡា ំ ប៉ា

គ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េម៉ាញ ទង ណាវ ្គ អន់ឌូ លូ បាណាបះ
លូ េជៀក ទបឹ ទីតុះ ឡា ំអន់ឌូ េដល។ ២អាញ់ ឡា ំ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម េណាះ ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង រះ៉ អន់ កា អាញ់ អ្លុ
អន់តគ់ ផា ្រតគ់ ឡា។ំ អាញ់ កា ចាចាក ប៉ាគ់ មួត ៃម៉គ ណា ំ
ផា ្រកុំ េសឿ យសី៊ូ អាញ់ រះ៉ ដងឹ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា អាញ់ អូ
រះ៉ កា ពូ អន់េទៀគ អុះ េភឿ អន់ អន់ែឌ អ្លុ ឡឹងសារឡាក់ អាញ់
េឃយី រះ៉ កា សុនសាត អន់េទៀគ េភឿ ែជ អន់ ង៉ារ ឡាក់ អាញ់
ផះ ្របគ៉័ េលី ង៉ារ អាញ់ ្របគ៉័ េកះៗ េណាះ េកតី អូ ទី ខា។ ៣កា
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ប៉ាច់ ទតុីះឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ សុនសាត ្រកកិកា
តាម កាមួត ៃមគ៉ណាផំាអូ បុាងំខំ េ្របុី ែអ៊កាសតិអង់ការ អុះ។
៤ហះកាទី បក់ អនដ់ា បុចិ េ្របុី ែអ៊ កាសតិ អង់ការ េដល អនែ់ឌ
េណាះប៉ាឡម័ ្របគ៉័ គួបអនតុ់ងម៉ុត ្រកុំញនឹ េភឿចា ៃំហឡាេបៀប
ញនឹ ៃអ្វ េកាបដាគ់សាបំាយ អូ ទី ទួមសារ ញ៉ាញនកា េសឿយី
ស៊ូ ្រគះិ។ អន់ែឌ បុចិ ្រប៉គ័ អន់ ញនឹ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ចាបាប់ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ណាវ ្គឡាក់កា ទុច។ ៥ហះកាញនឹ អូ ៃច ្រប៉
គ័ ពួយ អនែ់ឌ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ្រទុ កាញនឹ អូ ្របគ៉័ េដល េភឿ
បង៉កាន់ រុាងំៃហសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់សារតាទចឹសារ៉ំាប់
កា អនដ់សី។ ៦កាប៉ាច់ មួត បក់ ពូ ផា អនែ់ឌឡាក់ ៃមគ៉ណាផំា
េណាះ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូសនចីម័កាតាម កាអាញ់ អូ
វុនឹវាយ៉ េដលខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អូ េរុសី ម៉ាត់បក់ េពឿ អុះ មួត
ៃមគ៉ណាផំា េណាះកាអូទី េ្របុីអាញ់ តូរ ស័ារអាញ់េឃយី បុាងំ
េហៀន ពូ អុះ។ ៧អនែ់ឌ បប៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី អាញ់ រះ៉
សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កា សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ អូកាសតិអង់
ការឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី េព្រតះុ រះ៉កាសុនសាតអុ្ីរសាែអល៊ឡាក់
កាសតិ អង់ការ េដល ៨ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុី េព្រតះុ
្របគ៉័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េណាះ ែអ៊
កា ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េកតី បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ កា សុនសាត អន់
េទៀគ េដល។ ៩កាប៉ាច់ យ៉ាកុប េព្រតះុ លូ យូហានឡាក់ ពូ ផា
អន់ែឌ ឡាក់ ៃម៉គ រុាងំៃហ ពូ ផះ អន់ែឌ បប៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ដាគ់ ពុត េ្របុីអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារអា អនែ់ឌកា រ ៉បុ តីអាញ់ លូ
បាណាបះ េភឿសាញ៉ាផា ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ គួប េសាប ម៉ា
គ់ អន់ ញនឹឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ប៉ាគ់ សុនសាត អនេ់ទៀ
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គ កាប៉ាច់ អន់ែឌ ឡា ំរះ៉ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ១០ អន់
ែឌ ្រកាន័កា េ្របុី ញនឹ ឃតឹកា មួត ថុក ញ៉ាកកាណុង ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ ង៉ារ អាញ់ ខំ ្របគ៉័
េលយី េកះ េដល។
សារ វគ័ ប៉ូលកាបកា េព្រតះុ
១១ហះកា ប៉ាគ់ េព្រតះុ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូ ក េកះ អាញ់

កាប កា ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ ខង ែអ៊ ្រប៉គ័ យច។ ១២ ផះ ែអ៊
អង់ក ័ះ ទលឹ ែអ៊ េឃយី សាសាណាអន់ឌូ លូ សុនសាត អន់
េទៀគ ដាគ់ៗ  ហះកា ប៉ាគ់ មួត បក់ វគ័ យ៉ាកុប េ្របុី ឡា ំអន់ែឌ
ពឹះ ទលឹ េព្រតះុ កាឡាច់ ឡឹង សុនសាត អនេ់ទៀគ ខង ែអ៊ អ្ូយ
គ កា មួត បក់ កាសតិ អង់ការ ផាកា ែអ។៊ ១៣ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ អនេ់ទៀគណាវ ្គកាតាគ់ អំ្របគ៉័ឡាក់ កា ែអ៊ េដល យ ៉◌ះ័
បាណាបះកា ពូ ប៉ាណា ំអន់ ែអ៊ តាគ់ អំ្របគ៉័ឡាក់កា ពូ េដល។
១៤ ផះ អាញ់ បប៉័ ផា អន់ែឌ អូ ្របគ៉័ ពួយសារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ
ឡាក់សារ តាទចឹ អាញ់ កា កាប កា េព្រតះុ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ
ទឌូិ ផា «អសីឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ គុន តា
ឡាប័ េឃយី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េកះ ហះកាអសី ្របគ៉័ ពួយ
គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ សុនសាត អនេ់ទៀគ នេីអៀ ហះកា កញិ
េអៀ អា អសី បុចិ បុាងំខំ េ្របុី សុនសាត អនេ់ទៀគ ្របគ៉័ ពួយ គុន
តាឡាប័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡគ»។
១៥កាប៉ាច់ ញនឹឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡឹង េកតី ញនឹ

អូ ្រតគ់ សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ ទី ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ១៦ហះ
កាញនឹ អ្លុ អនត់គ់ េកះផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ផា ប៉ាណូសដាគ់
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្រតង់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ ផា ប៉ាណូសដាគ់
្រតង់ញនកា េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ េណាះហងបះញនឹ េសឿយសី៊ូ
្រគះិ េភឿ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ញនឹដាគ់ ្រតង់ញនកាញនឹ េសឿយសី៊ូ
្រគះិ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ខង អូ ទី ប៉ាណូសចំ
ដាគ់ ្រតង់ ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ។
១៧ផា ពិន ផះ បុចិ កាដាគ់ ្រតង់ ញនកា ពិន េសឿយសី៊ូ ្រគះិ

ហះកា ផា ពូ ផា ពិន ទីសារ យចឡាក់ កា ពូ េដល នីចម័ ពិន
ចងឹ ផា យីស៊ូ ្រគះិ ប៉ាណា ំអន់ ពិន ទី សារ យច ប ? អូ ្រតគ់
នេីណា ័ះ អុះ។ ១៨ផាអាញ់អ្យក់ចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
ណាវ ្គឡាក់អាញ់អា្ល ត េកះ េណាះអាញ់តាបំាងផាអាញ់ឡាក់
ប៉ាណូស ្របគ៉័សារ យច តាទចឹ ហង។ ១៩ញន កាចាបាប់ បះ
អាញ់ េពៀបឡាក់ កា េតា័ េភឿ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉
ចាបាប ់េភឿ អន់ អាញ់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ។័ អាញ់កា េតា័អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ ពឹង អ៊្លង គងឹ េដល
២០ ទលឹ នីេណា ័ះ អូ ្រតគ់ អាញ់ េទៅ អុះ ៃអ្វ រ ុសី អា ឃឺ យីស៊ូ
្រគះិ ឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី ពឹង អាញ។់ កញិេអៀ អាអាញ់ ៃអ្វ រ ុសី ែគង
ឡាេកា បុាងំៃឡ ឃឺ រុសី ញន កា អាញ់ េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ឡាក់ បុចិ ៃច កាអាញ់ លូ េតា័ ប៉ាតាងអាញ។់ ២១អាញ់ អូ
តាគ់ អង់ហ្៊យងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់តាេដាះកាអាញ់ េណាះ អុះ ផា
ប៉ាណូសអ្លុ ដាគ់ ្រតង់ ញនកាចាបាប់ ទលឹ នេីណា ័ះសារយសី៊ូ
្រគះិ េតា័ េណាះ ចងឹ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ។

៣
សារដាគ់ ្រតង់ញនកា េសឿ អូ ្រតគ់ញនកាចាបាប់
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១អឺ មួត េខតកាឡាទ ីញ៉ា ្រតគ់ អូហ្លង់ អូហ្លី នេីអៀ អនដ់សី
្រតគ់អនហ់ា្ន ំេពឿ ? អនដ់សី ទីកាតាងំឡាក់កាខាក់ េកះញនឹ រះ៉
ឡឹងសារយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េណាះ។ ២ហះកាអាញ់ បុចិ អំ
បញ៉់ អនដ់សីសារ េម៉ាញ បរ៉ ់រះ៉ ៃហកាអាញ ់នចីម័ អនដ់សី
ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ ញន កា ខំ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ញ៉ាញនកាសាយុំាងំ លូ េសឿសារដាគ់
ឡឹងយសី៊ូ  ? ៣ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សី អូហ្លង់ អូហ្លី នេីអៀ ? អនដ់សី
ទីអាញុណាវញនកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ ហះកាកញិេអៀអា
ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី បុចិ កាដាគ់ ្រតង់ ញនកា ្របគ៉័ គុន ប៉ាណូស
ណាវ ្គនេីអៀ ? ៤អនដ់សី ទីសារឡាបំាក េអៀង េណាះ ញ៉ា អូ
ទី ខា ប ? អាញ់ឃតឹ ផា អូ ្រតគ់ អូ ទី ខា អុះ។ ៥ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា អនដ់សី លូតាបំាងសារ អរ៉ំាញ
អញឺ មះ៉ ែអ៊ ពឹង អនដ់សី េណាះ ញ៉ា ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ញនកា
អនដ់សី ខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ញ៉ាញនកាអនដ់សី េសឿសារដា
គ់ឡាក់ អន់ដសី កាតាងំ េណាះ ? ៦ឡាក់ កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំែអ៊
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បះ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ ញនកាសារ
ែអ៊ េសឿ។ *
៧ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា បក់ ចំ េសឿ បក់

េណាះហងឡាក់ គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា។ំ ៨កាណុងផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ អន់្រទួល ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ សុន
សាត អនេ់ទៀគដាគ់ ្រតង់ ញនកាអនែ់ឌ េសឿ េណាះហង បះ
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉សារដាគ់កា វគ័អា្រប៉ាហា ំអន្់រទលួ ែពផា «្រគបឹ សុន
* ៣:៦ ៣:៦ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:៦។
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សាតចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ ញនកាសារអាញ់សាញ៉ា
លូ អសី»។† ៩ ទលឹ នីេណា ័ះ ទិ បក់ េសឿ ចងឹ ទីសារសាណុក
សាវាក៉ អនឌូ់ លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំឡាក់ េសឿ េណាះ េដល។
១០កាប៉ាច់ មួត បក់ មុងឹ សារ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ

ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាស្យាបអនែ់ឌហង ខងទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ផា «បក់
ចំ អូ ្របគ៉័ ពួយអន់ដាគ់កាខាក់ ្រគបឹសារឡាក់ ្រចាគ់ រះ៉កាណុង
ផាប់ចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាស្យាបអនែ់ឌហង»‡។ ១១ ពិន
អ្លុ ឡាក់ៗ េកះផា អូ ទី ប៉ាណូស េពឿដាគ់ ្រតង់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ញនកា មុងឹចាបាប់ អុះ ខង «ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ចងឹ
ទី អាញុ រុសី ញនកា ែអ៊ េសឿ»§។ ១២ហះកាចាបាប់តាង ឡឹង
សារ េសឿ ខង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «េពឿ ្របគ៉័ ពួយសារ ទិអា បក់
េណាះ ចងឹ ទីអាញុ រុសី ញនកា ្របគ៉័ ពួយសារអា»*។ ១៣ហះ
កាញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ្រតគ់សារ ប៉ាស្យាប ប៉ាតាង ពិន ែអ៊ហា្វ
យ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ប៉ាស្យាបឡាក់ េកតី ឡាច់ ឡឹង ចា
បាប ់ខង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «េពឿ ពូ អនទ់ល ពឹង អ៊្លង បក់ េណាះ
ហង ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប»†។ ១៤សារអា េកតី នេីអៀ េភឿ អន់សារ
សាណុកសាវាក៉ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំអន់ ទលឹ
ប៉ាគ់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល លូ អន់ ពិន
ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ាផា ចងឹ
† ៣:៨ ៣:៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១២:៣។
‡ ៣:១០ ៣:១០សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
២៧:២៦។ § ៣:១១ ៣:១១សារអាឡាច់ ឡឹងហាបាគូក២:៤។ * ៣:១២
៣:១២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត េលវ ី (េលវវីនិយ័) ១៨:៥។ † ៣:១៣
៣:១៣សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២១:២៣។
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អន់ញនកា ពិន េសឿ។
ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស លូសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា
១៥អឺ អុះ មុ ីអាញ់ ចងឹ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ េម៉ាញ រះ៉ កា

អនដ់សីផាយ ៉◌ះ័សារសាញ៉ាមះ៉ ប៉ាណូសកាតាម ផា ពូ ្រចា
គ់សត្់រតាភម លូ គួប េសាប េកះៗ អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ អ្ូ៊យតអា្ល ត
េលី កា ប៉ានែ់ធមសារណាវ េណាះ អុះ។ ១៦សារ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំលូ ផូង័ វាច៉់ ែអ។៊ ហះកា
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី រះ៉ ផា «លូ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ ទេិណា ័ះ»
ឡាក់ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ េអៀង េណាះ អុះ ឃឺ បុចិ រះ៉ផា ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ ដងឹ
េម៉ាញ ដូវ ឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៧អាញ់កាប នេីអៀ ឃឺអាញ់ បុចិ រះ៉
ប៉ាឡាក់ អន់ ហ្លង់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ គម សារសាញ៉ា ែរវ ពុត ឡាក់ ែអ៊
សាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំេកះៗ។ កាប៉ាច់ចាបាប់ឡាក់ ពឹះ ទលឹ
រុាងំវាង៉ ៤៣០សាណាំអនត់គី ឡឹង េណាះ អូ អ្លុ អ្ូ៊យតអា្ល តសារ
ឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ាផះ អន្់រទលួ េណាះអន់ េកតី អូ ទីខា អុះ។
១៨ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ កា ប៉ាណូសញនកា
ពូ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប ់ទលឹ នីេណា ័ះ អូ ្រតគ់ ពូ ទី ញន កាសារ
ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា អុះ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា វគ័អា្រប៉ាហា ំ
ពួយសារ ែអ៊សាញ៉ា ែពហង។
១៩ទលឹនេីណា ័ះចាបាប់ទីខានចីម ័? ប ៉្រ◌ះ័ អន់ចាបាប់អន់

តគី េភឿតាបំាង ឡឹងសារ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច េលយីទលឹ ផូង័ វា៉
ច់អា្រប៉ាហាេំម៉ាញដូវឡាក់ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាេណាះពឹះទលឹ។ កា
ប៉ាច់ចាបាប់ េណាះ មួតបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ ជនឹ អន់កា វគ័ម៉ូ េសឡាក់ ្រប៉
គ័ កាណង័ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូស។ ២០ហះកាផា ទី ដងឹ េម៉ាញ
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ដូវ អូ តងកានកាណង័ អុះ ឡាក់កា ផះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សា
ញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំទី ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ឡាក់សាញ៉ា។
២១ ទលឹ នីេណា ័ះ ញ៉ា ចាបាប់ យច លូ សារ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា

ប ? អូ ្រតគ់ នីេណា ័ះ អុះ។ ផាចាបាប់ អ្លុ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាណូស
ទីអាញុ រុសី ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាណូស ចងឹដាគ់ ្រតង់ ញនកាចា
បាប់ េណាះ តាទចឹ ហង។ ២២ហះកាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ទី រះ៉ ផា ប៉ាណូស ទឌូិ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញសារយច អូ អ្លុ រ៉ាវាច៉់
អុះ េភឿ អន់ បក់ េសឿ ទីសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា ចងឹ អន់ ញន
កា ពូ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ េណាះហង។
២៣ ផះ េបី ទលឹ រុាងំហាវ ពិន េសឿ យីស៊ូ ែព ពិន ទិឌូ េពៀប

ឡាក់ កា ្រតគ់ ខុក ញន ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញ ចាបាប់ េលយី ទលឹ
ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន េសឿ។ ២៤នេីណា ័ះ ហងចាបាប់សា ំ
រ៉ាប់ តាគ់ អញ់ចាល ពិន េលយី ទលឹ យីស៊ូ ្រគះិ ពឹះ ទលឹ េភឿ
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិន ដាគ់ ្រតង់ ញន កា េសឿ។ ២៥ កញិេអៀ អា
ពិន េសឿ យីស៊ូ ្រគះិ េកះ ពិន អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ចាបាប់ ឡាក់ តា
គ់ អញច់ាល ពិនណាវ ្គហង ២៦ ខង អន់ដសី ទិឌូ ស៊ុត កា គន
ប ៉្រ◌ះ័ញនកា េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ ២៧អនដ់សីឡាក់ ពូ បុាងំហុំ អន់
េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សីកា េកះ វុចឹឡាក់កា ែអ៊ េដល។
២៨ ទលឹ នីេណា ័ះ អូ ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ ទី សុនសាត
្រកកិ អូ ទី ទុច អូ ទី ៃមគ៉ តាងំឡា អូ ទី កាម៉ាក ័អូ ទី អង់កាន់
ណាវ ្គអុះ ខង អនដ់សី ទឌូិ ប៉ាតុំ គួប េសាបឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ
ឃឺឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ២៩ផាអនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ
េកះ អន់ដសី កា ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំតាទចឹ ហង លូ ចងឹ ទី
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ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាកា ែអ៊ េដល។
៤

សារប៉ានដ់បឹ ឡឹង គនឡាក់ ចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ
១អាញ់ កាប ប៉ាន់ដបឹ កា អន់ដសី គន ឡាក់ ្រតគ់ អ្យក់ ប៉ា

ដក់ ប៉ាេជៀ េណាះ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ សាសា្វ  ែអ៊ អូ យច ឡឹង មួត ទុច
អុះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ឡាក់ តាងំឡា រ៉ាស អំប៉ាស ទិេណា ័ះ កាតាម។
* ២ គន េណាះ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ បក់ រុាងំៃហ ែអ៊ លូ បក់ រុាងំៃហ រ៉ា
ស អំប៉ាស េលយី ទលឹ ដារ ់ ពឹ ែអ៊ កាឡំត។់ ៣ ពិន កា នះិេទៅ
េដល ផះ ពិន េបី េសឿ យសី៊ូ ែព ពិនឡាក់ កាសាសា្វ េណាះ
នះិេទៅ េដល ពិនកា េកះ ទុច ្របគ៉័ ពួយសារអនត់គ់ ប៉ាេតា គុន
ប៉ាណូស អូ ទីខា េដល។ ៤ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់កាឡំត់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័កា េ្របុី គន ែអ៊ ម៉ុ ត េកតី កាណុង វាច៉់ អង់កាន់ លូ េកតី
កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញចាបាប់ េដល ៥ េភឿហា្វ យ ទិ បក់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំ
រ៉ាញចាបាប់ ម៉ាគ់អន់ ពិន េកះ គន រងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៦ញន
កា អន់ដសី គន ែអ៊ បះ ែអ៊ េ្របុី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ គន ែអ៊ ពឹះ ៃអ្វ
កាណុង ពុត អនដ់សី បះ អនដ់សី អ្លុ កាបផា «អឺ ពឹ»។ ៧ទលឹ នី
េណា ័ះ អន់ដសី អូ ្រតគ់ ទុចណាវ ្គ អុះ ឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ ផា
គន ែអ៊ េកះ អនដ់សី ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់
េណាះ េដល។
សារ វគ័ ប៉ូល អុក ពុតញនកា មួត េខតកាឡាទី

* ៤:១ ៤:១ េសគី ែព ផា មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ ទី គន ពូ េឃយី េ្របុី ទុច េម៉ាញ
ដូវ រុាងំៃហ គន េណាះ េលយី ទលឹ តសី ទុច េណាះ កា ទី សតិ ពីត សាប៉ា្វ ត័ តាគ់
អញច់ាល ែអ៊ េដល។
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៨ផះ េសគី ែពអនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ឃឺ
អនដ់សី េកះ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗឡាក់ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។
៩ហះកា កញិេអៀ អា អន់ដសី អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េកះ ផា កាប អន់ ្រតគ់ តាទចឹ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ហា្ន ល់ អន់ដសី
េកះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី បុចិ វុលី សតឹ េកះ ទុច ្របគ៉័ ពួយសារ
អនត់គ់ ប៉ាេតា គុន ប៉ាណូសឡាក់សារ អូ ទី អរ៉ំាញ អញឺ អូ ទីខា
េម៉ាញ ទងណាវ ្គនីេអៀ ឡគ ? ១០ កញិេអៀ អា អន់ដសី កំ តាម
ដារ ់ៃខ ថុន សាណា។ំ ១១អាញ់អ្ូយគ កា ង៉ារឡាក់អាញ់ ខំ
្របគ៉័ តុត េក្ល ័ះសារ៉ំាប់កា អនដ់សីអា ចងឹ េកតី អូ ទីខា ញ៉ា។
១២អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ ់េឡាម អនដ់សី ហគ់ ្របគ៉័ ពួយអាញ់

ឡាក់ កា អាញ់ ្រប៉គ័ ពួយ អន់ដសី ឡាក់ អូ ទី ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស
េដល ផះ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី ែព។ អន់ដសី អូ ទី ្រប៉
គ័ យចសារ ញ៉ា លូ អាញ់ អុះ។ ១៣អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា
អាញ់ឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា អន់ដសី ផះ ប៉ាន់ដា ែព
ញន កា អាញ់ អគី។ ១៤យ ៉◌ះ័ សារ អាញ់ អគី ព្លុ ្រប៉គ័ អន់ កា
អនដ់សី ទីសារឡាបំាក នចីម័ កាតាម កា អនដ់សី បុចិ ៃច លូ
អូ បឺង៉ាយ អូ អា្ល ត អាញ់ េដល ឃឺ អន់ដសី ហាប់ អាញ់ឡាក់
កាហាប់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េលី ឡាក់ កាហាប់ យីស៊ូ ្រគះិ
េដល។ ១៥អន្់រទលួ ែព អនដ់សី េហាក រគ៉់ កាអាញ់ខាក ់ញ៉ា
្រតគ់ កញិេអៀអាអនដ់សី អូ េហាកកាអាញ់ េកះ ? អាញ់បរ៉ រ់ះ៉
កា អនដ់សីតាទចឹ ផះ េណាះ ែពយ ៉◌ះ័ ម៉ាត់ អនដ់សីកា ចងឹ ខ្វិ
ក អន់ កាអាញ់ េដលផាអាញ់តងកាន។ ១៦ញ៉ា អនដ់សីឃតឹ
ផាអាញ់ េកះ តាមុរឺ លូ អនដ់សី ញនកាអាញ់កាបកាអនដ់សី
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្រតង់ៗ ប ? ១៧កាប៉ាច់ ពូឡាក់ខំ អ្យក់ ពុត ៃចគដាគ់កាអនដ់សី
កាខាក់ េណាះ ហះកា អន់ែឌ អូ បុចិ ្របគ៉័ ដាគ់ តាទចឹ អុះ ឃឺ
អនែ់ឌ បុចិ កា អនដ់សីអា្ល តញនឹ េភឿ អន់ អនដ់សី ខំ ្របគ៉័ ពួយ
អនែ់ឌឡគ។ ១៨សារអ្យក់ ពុត ៃចគឃឺដាគ់ហង អ្យក់កា អ្យក់
ពុត ៃចគ ្របគ៉័សារដាគ់តាទចឹឡាក់កាអាញ់អ្យក់ ពុត ៃចគដា
គ់ កា អនដ់សី អូ ្រតគ់ ដងឹ ផះ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី អុះ។
១៩ អឺ គន េសា អាញ់ អុក ពុត កាខាក់ ញន កា អន់ដសីណា
វ ្គហង េពៀបឡាក់ កា អង់កាន់ អគី ប៉ាណាប ៃអ្វ ហាអុញ េដល
េលយី ទលឹ អនដ់សី ទី ពុត េពៀកឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ។ ២០អាញ់
្រចាគ់ សត់្រតា អាឡាក់ កា កាប អកឺ ហះកា អាញ់ បុចិ ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ អន់ដសី ខាក់ េភឿ កាកាប លូ អន់ដសី អន់ ដាគ់ ប៉ាឡឹង
ឡគ ខងអាញ់ឃតឹ អូតាលុះ អ្លុ កា នចីម័អាញ់ចងឹ ្រតគ់ ្រចាគ់
ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អនដ់សី េណាះ។
សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹងហាការ លូ យ៉ាគ់សារ៉ា
២១ អឺ អុះ មុី ឡាក់ បុចិ ៃអ្វ កាន់ េត ័ះ អំ រ៉ាញ ចាបាប ់ហគ់

អន់ដសី សាយុំាងំ សារ េម៉ាញ ឡាក់ ្រចាគ់ កាណុង ផាប់ ចា
បាប់ ២២ ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា វគ័ អា្រប៉ាហា ំទី គន កាម៉ាក័ េពៀរ
ដូវ េម៉ាញគន ែអ៊ លូអង់កាន់ ទុច ែអ ៊េម៉ាញណាវ ្គលូកាម៉ាញ់
ែអ៊ េទៅឡាក់ អូ ្រតគ់ ទុច។ ២៣ហះកា គន លូ ទុច ែអ៊ េណាះឃឺ
េកតី ញន កាឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េដាច គន លូ កាម៉ាញ់
ែអ៊ េទៅ េកតី ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា។ † ២៤សារអាឃឺសារ
កាប េពៀប អង់កាន់ េពៀរ ដូវ អាសារ៉ំាប់ ប៉ាតាងសារសាញ៉ា
† ៤:២៣ ៤:២៣បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៧:១៥-២១។
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ែរវ ពុត េពៀរ ែនវ។ ហាការឡាក់ អង់កាន់ ទុច ឃឺ ប៉ាតាងសារ
សាញ៉ា ែរវ ពុត ពឹង ប៉ានឹម សុីណាយ ‡ ែអ៊ ្រប៉គ័ ទុច គន ែអ៊
េកតី េណាះកា ្របគ៉័ ទុច នះិេទៅ េដល។ ២៥ហាការ ប៉ាតាង ប៉ានឹ
ម សុណីាយ ពឹង ប៉ាេថតអារ៉ាប់ កា ្រតគ់ លូ េមឿង េយរសូាឡឹម
រប៉់ ដារ ់អា េដល ខង មួត េមឿង េយរសូាឡឹម ស៊ុត កា េកះ ទុច
ចាបាប។់ ២៦កាប៉ាច់ អង់កាន់ ឡាក់ អូ ្រតគ់ ទុច ែអ៊ េពៀប ឡាក់
កា េមឿង េយរសូាឡឹម ពឹង ៃប៉្លង ែអ៊ឡាក់ េមគី ពិន ទឌូិឡាក់ អូ
្រតគ់ ទុច ២៧ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«អឺ អង់កាន់ឡាក់ អូ អ្លុ ទី គន

ហគ់ អសី េហាក រគ៉់ ពិ
អឺ អង់កាន់ឡាក់ អូ េឃយី អគី វាច៉់ ៃអ្វហាអុញ

ហគ់ អសី ឡុង តុត ពុត ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ ពិ
ខង គន អសីឡាក់ អូ ទី េកា្ល េណាះ

ចងឹ ទី ចលួំន េអៀង ឡឹង គន អង់កាន់ បក់ ទី េកា្ល »។§
២៨អឺ អុះ មុ ីអនដ់សីកាគនឡាក់ េកតី ពួយសារសាញ៉ាឡាក់
កា អុីសាក់ * េដល។ ២៩ហះកា កញិេអៀ អាឡាក់ កា េសគី ែព
េដល ខង គនឡាក់ េកតី ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ ទី ្របគ៉័ បាបកា
គន ឡាក់ េកតី ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៣០ហះកា
កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ នីចម ័? ឃឺ រះ៉ ផា «ហគ់ តាងំ
ហ្យតិឡាច់អង់កាន់ ទុច លូ គន ែអ៊ េណាះអន់ឡាច់ ពិ ខងគន
‡ ៤:២៤ ៤:២៤ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ចាបាប់ កា វគ័ ម៉ូ េស ៃអ្វ ពឹង ប៉ានមឹ
សុណីាយ។ § ៤:២៧ ៤:២៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង េអសាយ ៥៤:១។
* ៤:២៨ ៤:២៨ អុសីាក់ ឃឺ គន វគ័ អា្រប៉ាហា ំ លូ កាម៉ាញ់ ែអ៊ ពួយ សារ ប ៉្រ◌ះ័
សាញ៉ា។
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កាម៉ាក័ អង់កាន់ ទុច េណាះ អូ ្រតគ់ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ អនឌូ់ លូ
គនកាម៉ាក័ អង់កាន់ឡាក់ អូ ្រតគ់ ទុច េណាះ អុះ»†។ ៣១ទលឹ នី
េណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីពិន អូ ្រតគ់ គន អង់កាន់ ទុច េណាះ អុះ ឃឺ
គន អង់កាន់ បក់ អូ ្រតគ់ ទុច។

៥
សារ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច
១យីស៊ូ ្រគះិ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង េកះ ទុច េកះ ទលឹ នី

េណា ័ះ ហគ់ រុាងំៃហ ឡាេកា ពិ ែជ អន់ េកះ ទុច ណាវ ្គហង។
២ហគ់សាយុំាងំអាញ់រះ៉កាអនដ់សី ផាអនដ់សីអន់ ពូកាសតិ
អង់ការ កា អនដ់សី ទលឹ នេីណា ័ះ យសី៊ូ ្រគះិ អូ ទី ខា ញ៉ា េកះ
កា អន់ដសី។ ៣អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ ប៉ាឡាក់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គកា មួត
បក់ បុចិ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ កាសតិ អង់ការ ឃឺ អន់ែឌ ្រតគ់ ្រប៉
គ័ ពួយ ចាបាប់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ្រគបឹ ខ ទិេណា ័ះ ឡូត។
៤ផាអុះ មុី ចំ បុចិ កាដាគ់ ្រតង់ញនកា មុងឹចាបាប ់បក់ េណាះ
ក្លះ ឡាច់ ឡឹង យីស៊ូ ្រគះិ លូ អា្ល ត សារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា អន់
ដសីហង។ ៥កាប៉ាច់ ពិន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់ ពិន ៃអ្វ
ក្យាគ់សាណាងដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់ ្រតង់ ញនកា
ពិន េសឿ។ ៦កាប៉ាច់ មួត បក់ េសឿ យីស៊ូ ្រគះិ យ ៉◌ះ័ ពូ កាសតិ
អង់ការ េលី អូ កាសតិ អង់ការ កាតាម សារ េណាះ អូសាខំាន់
អុះ ទី ដងឹសារ េសឿឡាក់ ប៉ាណា ំអន់ ពិន ្របគ៉័ ពួយ ពុត បុចិ
ៃច េណាះហងឡាក់ ទីខា។
† ៤:៣០ ៤:៣០ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២១:១០។
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៧ ផះ អន់្រទួល ែព អន់ដសី េសឿ ដាគ់ ខាក ់េពឿ ទបឹ អូ អន់
អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ ? ៨សារកាបប៉ាញសុ់ះ ែនវអា អូ
្រតគ់ឡាច់ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េរ ុសី អ្យក់អនដ់សី េណាះ
អុះ។ ៩ ពុះ ែបត៊ ឡក់ អ្លុ ្របគ៉័ឡាកតាប៉ុង េអៀង។ * ១០ញនកា
ពិន ទឌូិ ប៉ាសុនយសី៊ូ បះអាញ់ េសឿផាអនដ់សី ចងឹ ែរវ ពុត លូ
អាញ់ ្រគបឹសារ។ ហះកា បក់ ប៉ាង៉ល់ អនដ់សី េណាះ ែអ៊ ្រត
គ់ ទី ថូត ហង យ ៉◌ះ័ េពឿ កាតាម។
១១ អឺ អុះ មុ ីផាអាញ់ រះ៉ េ្របុី ពូ កាសតិ អង់ការ េណាះ ខ

ញ៉ា បះ ពូ ៃអ្វ កា ្របគ៉័ បាប កាអាញ់ នីេអៀ ? ផាអាញ់ េ្របុី ពូ
្រប៉គ័ នីេណា ័ះ ពូ ចងឹ អូ ប៉ាែគក អុះ លូ សារ អាញ់ បុាងំេហៀន
ឡឹងសារ យីស៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។ ១២ មួត បក់ ្រប៉គ័ អន់ អន់
ដសី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ែនវ អា ្រតគ់ េ្របុី អនែ់ឌ កាេយ៉ាឡា
េកា េទៅ ឡូត ពិ។
សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
១៣ អឺ អុះ មុ ីប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ អន់ដសី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ

ទុច ហះកា អូ ្រតគ់ អ្យក់សារ អា ៃអ្វ េកាប ពួយ គុន ប៉ាណូស
អុះ ឃឺ ្រតគ់តង័ គួប េសាបសតឹឡាញំនកា ពុត បុចិ ៃច ១៤ខង
ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ កាប ប៉ាតុំ ដងឹ េម៉ាញ ខផា «អនដ់សី ្រត
គ់ បុចិ ៃចកា អុះ មុី ឡីង ែគងឡាក់កា បុចិ ៃចកាឡាេកាអនដ់សី
េទៅ េដល»†។ ១៥ផា អន់ដសី អ្លុ ដងឹ កាប់ ែហ៊ក កាប់សា គួប
* ៥:៩ ៥:៩សារអា បុចិ រះ៉ ផាយ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់េណាះ ចងឹ
្របគ៉័អន់ ពូ េអៀង េកតី អូដាគ់ េដល។ † ៥:១៤ ៥:១៤សារអាឡាច់ឡឹងចាបាប់
មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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េសាប នេីអៀ ហគ់ឡាវុាងំ ពិ អ្ូយគ ៃផគ អនដ់សី ចងឹ េតា័ រ៉ាយ
េតា័ រ ៉ងុ ញនកា គួប អនដ់សី េទៅ។
១៦ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីផាហគ់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់

ពួយប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ េណាះអនដ់សីចងឹ អូ ្របគ៉័ ពួយ ពុត
បុចិ គុន ប៉ាណូសណាវ ្គហង។ ១៧ ពុត បុចិ គុន ប៉ាណូសយចលូ
ប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ កាប៉ាច់សារប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ បុចិកា
យច លូ ប៉ាណូស េដល សារទិ េពៀរអា ប៉ាសាងំ លូ គួបកាខា
ក ់េណាះ ហង បះ អន់ដសី អូ អ្លុ ្រប៉គ័ អុះ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់
ដសី បុចិ ្របគ៉័ េណាះ។ ១៨ផាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំអន់
ដសី េណាះ អនដ់សី អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ សារ អំរ៉ាញ អញឺ ចាបាប់
ណាវ ្គហង។
១៩ ពិន អន់ហា្ន ល់ ឡាក់ ខា ក់ េកះ សារ គុន ប៉ាណូស

េណាះ ឃឺសារ បគឺ អក៊ សារ រ៉ាលង កល់ គួប េសាប សារ
្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ២០សារ សាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ សារ ្រគូ អំ ហ្ម សារ តា ប៉ុ ញ តា ប៉ាក ់សារ ក្លះ គួប
េសាប សារ សាណីង សា េណីស កា គួប សារ អកឺ ្រអ្៊យ
ត សារ ប៉ាសងសារ ប៉ាសាងំ អូ ្រតគ់ លូ គួប េសាប ២១សារ
ហាន ៃអត លូសារ អន់េទៀគៗណាវ ្គឡាក់ វុចឹ លូ សារ ទិ អា
េដល។ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ឡាក់ កា អាញ់ រះ៉ អន់្រទួល ែព
េកះផាទិ ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័សារ ែនវអា អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ ២២កាប៉ាច់ សារ ដាគ់ ឡាក់
េកតីឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ទីសារ បុចិ ៃច សារ
េហាក រគ៉ ់សារ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ពូ ពុត អត់សារ៉ំាញ ័ពុត ដា
គ់កា ពូ ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន ពុតដាគ់ ្រតង់ ២៣ ពុតឡាអត ់លូ
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សារ អ្លុ កាតត់ ពុត។ អូ ទី ចាបាប់ ចំ ចងឹ យច លូ សារ ទិ អា
អុះ។
២៤ ទិ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ អនែ់ឌ អា្ល ត េកះ ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដា

គ់ ពួយ គុន ប៉ាណូស។ ២៥ផា ពិន ទីអាញុ រុសី ញនកា ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ ២៦ ពិន អូ ្រតគ់អា្វ ត់ េអងណាងំសារ លូ គួប េសាប លូ
សាណីងសាេណីស េណាះ អុះ។

៦
សារតង័ គួប េសាប
១អឺ អុះ មុ ីផាអនដ់សីបប៉័ េពឿកាណុង ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័

្របគ៉័យច អនដ់សីឡាក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ អន់
ដសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ែអ៊ េណាះញនកា ពុតឡាអត ់ហះ
កា ្រតគ់ឡាវុាងំ អ្ូយគ ៃផគ អន់ដសី ចងឹ ្របគ៉័ យចឡាក់ កា ែអ៊
េដល។ ២ផា ទីសារ ថុក ញ៉ាក ឡាបំាក ្រតគ់ តង័ គួប េសាប
សតឹឡា ំ្របគ៉័នេីណា ័ះចងឹ ្រតគ់ ពួយចាបាប់យសី៊ូ ្រគះិ។៣បក់
ចំឃតឹផាឡាេកាែអ៊ឡាក់ប៉ាណូសកានតឹកាេនារហះកាតាទចឹ
ែអ៊ឃឺ ប៉ាណូសអូទីខាញ៉ា អុះ ប៉ាណូសេណាះព្លូងកាឡាេកា
េទៅហង។ ៤អនដ់សី ទឌូិ ្រតគ់ឃតឹ ៃហសារញ៉ាឡាក់អនដ់សី
្របគ៉ ័េណាះ ចងឹ េហាក ឡឹងសារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ អូ ្រត
គ់ ប៉ានដ់បឹ លូ ពូ អនេ់ទៀគ អុះ ៥ខង អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗ ្រតគ់
ឡាប់ រុាងំៃហសារយច ្រតគ់ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ឡាេកា ្របគ៉។័
៦កាប៉ាច់ បក់ េហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ពូ ែអ៊ ្រតគ់ ែជក រ៉ាស

ែអ៊ េម៉ាញចាែនកអន់កាបក់បុាងំេហៀន ែអ៊ េណាះហង។៧អន់
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ដសី ែជ ឃតឹ យច ៃដ អូ ទី េពឿ ចងឹ បង៉ឺាយ ប ៉្រ◌ះ័ ទី អុះ ខង
ផា ពូ តប់ តលី ច ំពូ ចងឹ ទី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ ឡឹង តលី េណាះ ហង។
៨ េពឿ តប់ តលី ្របគ៉័ អូ ដាគ់ គុន ប៉ាណូស ៃប៉្ល ប៉ាកាវ ែអ៊ ចងឹ ទី
េណាះ ឃឺ ែអ៊ ចងឹ េតា័ េអាម ហះកា បក់ ចំ តប់ តលី ្រប៉គ័ គុន
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយីឡាច់
ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ េដល។៩ ពិន អូ ្រតគ់ ្រសាប់ អុះកា ្រប៉
គ័ដាគ ់ខងផា ពិន អូអា្ល ត ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់កាឡំត់ េទៀ េណាះ
ពិន ចងឹ ទី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ ហង។ ១០ ទលឹ នេីណា ័ះ ផះ អង់រ៉ាម័ ពិន ទី
ដារ ់្រប៉គ័ ដាគ ់ពិន ្រតគ់ ្រប៉គ័ ដាគ់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ កាខាក់
ែអ៊ កាកាឡំាងំ មួត េសឿ។

សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១១ ៃហ សត្់រតា តសីៗអាឃឺ តី អាញ់ េទៅ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ា

គ់ អនដ់សី។ ១២ទិ បក់ បុចិ កា េលៅ ែលងសចិ ែគងឡាេកា បុាងំ
ៃឡ អនែ់ឌ បុាងំខំ េ្របុី អនដ់សី កាសតិ អង់ការ េភឿ បុចិ កា រ៉ា
វាច៉់ឡាេកាអនែ់ឌ ឡឹងសារ ពូ ្របគ៉័បាបញនកា រះ៉សារយសី៊ូ
្រគះិ េតា័ ពឹងអ៊្លង គងឹ ។ ១៣យ ៉◌ះ័ មួត បក់កាសតិអង់ការ េកះកា
តាម អន់ែឌ េទៅ អូ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ្រគបឹ ខ េណាះ អុះ ហះ
កាអនែ់ឌ បុចិ កា អនដ់សី កាសតិ អង់ការ េភឿ ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់ េអង
ផា អនែ់ឌ កាសតិ អង់ការ កា អនដ់សី។ ១៤កាប៉ាច់អាញ់ អូ អា្វ
ត់ េអង ឡឹងសារញ៉ា អុះ ផាអាញ់ បុចិអា្វ ត់ េអងឃឺអា្វ ត់ េអង
ដងឹ កាសារ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ
េណាះហង។ ញនកាយសី៊ូ េតា័េណាះ អង់កក់ េតះអា អូ ទួម
សារញ៉ា លូអាញ់ អុះ អាញ់កា អូ ទួមសារញ៉ា លូអង់កក់ េតះ
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េដល ១៥ ខងសារ កាសតិ អង់ការ េលី អូ កាសតិ អង់ការ អូ ទី
ខា អុះ ទី ដងឹសារ េកតីណាវ េណាះហងឡាក់ ទីខា។ ១៦អន់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់សារសាណុកសាវាក៉ លូ តាប៉ាប តាប៉ុន
កា មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយសារ អាញ់ អន់តគ់ ប៉ាេតា អាឃឺ មួត ប៉ា
សុន ប ៉្រ◌ះ័ *។
១៧ គតឹ អា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ អុក

ពុតណាវ ្គហង ខង ពឹងឡាេកាអាញ់ទីតាងំហាលញនកា ្រប៉
គ័ ង៉ារ យសី៊ូ។
១៨អឺ អុះ មុ ីអន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំ

ខ្យា អនដ់សី អាែមន។

* ៦:១៦ ៦:១៦ ឃឺ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ េពៀគ គុល «ឃឺ មួត អុ្ីរសាែអល៊ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ»័។
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