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សត្់រតា ពូ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត
េហ្រពឺ

សារ អនត់គ់ រះ៉
សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីកា មួត សុនសាត េហ្រពឺឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ទី

សារ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់ តាង ឡឹង សត្់រតា អនេ់ទៀគៗ ឃឺ ទី
សារ អនត់គ់ រះ៉ ឡាក់ កា បក់ ហ្យាងំសាឡាច់ អ្លុ ចាបាប។់ បក់
្រចាគ់ សត់្រតា អា ែអ៊ អ្លុ កាប អន់ រគ៉់ ប៉ានឹរ ពឹរ កាង។ ែអ៊ អ្លុ
សារ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា ែរវ ពុត សាន់ដាប់ ឡាក់ កា
ខាក។់ បក់ អនដ់ាឃតឹផា វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអា បក់ អន់
ដាណាវ ្គឃតឹ ផា អាប៉ូ ឡូះ ្រចាគ ់បក់ អន់ដាណាវ ្គឃតឹ ផា
សុីឡះ បាណាបះ លូកា េលី កា ្រពីសុីល លូ អាគីឡា ្រចា
គ ់ហះកា តាទចឹ ែអ៊ ពិន អូ អ្លុ អុះ អ្លុ កា េពឿ ្រចាគ់ សត់្រតា
អា លូ អូ អ្លុ អន់តគ់ កា ពូ ្រចាគ់ សត់្រតា អា ប៉ាេហ្យ ី កា មួត
េសឿ យសី៊ូ ប៉ាគ់ ្រកុំ ចំ េណាះ េដល។ ្រកាន័ កា ពិន អ្លុ អន់តគ់
ញនកាសត្់រតាអា រះ៉ ផា បក់ ្រចាគ់ ែអ៊ បុចិ រះ៉ តាគ់ កាចាងំ សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ ម៉ុ ត េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ មួត េណាះ ែបត៊
ចងឹ ទិសារ មុងឹ ញនកា ទីសារ ថុកឡាបំាក ហះកា បក់ ្រចាគ់
សត្់រតាអា េ្របុី អនែ់ឌ ដាម័ អត់ េសឿ េលយីឡាក់កា មួត េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព េដល។
ពូ ឃតឹ ផា សត់្រតា អា ្រចាគ់ អន់្រទួល ឡឹង សាណាំ៧០

គ.ស. ឡាក់សាណាំពូថាឡំាយ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។



ii

សារសាខំាន់ៗ
បក់ ្រចាគ់សត្់រតាអាែអ៊កាប ពួយសារសាញ៉ាែរវ ពុតសាន់

ដាប់ េភឿ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង
វគ័ ម៉ូ េស ខង ែអ៊ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង មួត
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ខង ែអ៊ ឡាក់ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
តសី ឡឹង ពូ លូ ែអ៊ អ្លុ ហា្វ យ ប៉ាណូសទឌូិ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
យច។ យីស៊ូ មប ឡាេកា ែអ៊ ្រប៉គ័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងកាណាគ័ឡាក់ ពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
សា ំខង ែអ៊ ប៉ាណា ំប៉ាណូស អន់ ម៉ុ ត ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
លូ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់ ៃអ្វ េលយី អូ អ្លុ ហ្៊យង។
បក់ ្រចាគ់សត្់រតាអា ែអ៊ តាគ់ កាចាងំ មួត េសឿ យសី៊ូ អន់ ទី

ពុត ខំដាគ់ ្រតង់ លូ េសឿយសី៊ូ េលយី។
យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។ (១:១-២:១៨)
យីស៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូ េស លូ វគ័ យូេស្វ។ (៣:១-
៤:១៣)

យីស៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ (៤:១៤-
៧:២៨)

យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័កាណង័ ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់
ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង សារ សាញ៉ា ែរវ ពុត សាន់ដាប។់ (៨:១-
៩:២៨)

យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង កាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ (១០:១-
៣៩)

សារ ប៉ាណូស េសគី ែព េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ (១១:១-១២:២៩)
សារ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ លូ ពុត ប ៉្រ◌ះ័។ (១៣:១-១៩)



េហ្រពឺ ១:១ iii េហ្រពឺ ១:៥

សារយសី៊ូ តសីហ៊្លត ឡឹង មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
១ផះ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា វគ័ យ៉ាគ់ ពិន រះ៉ េអៀង

ទង រះ៉ េអៀង ែនវ េកះ ពឹង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
២ហះកាកាណុង រុាងំហាវអា អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េកះ ែអ៊

រះ៉ កា ពិន ពឹង គន ែអ៊ ឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័ តាងំឡាកាណា
គ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ែអ៊ កា បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ អនឌូ់ លូ គន ែអ៊
ហង។ ៣ គន ប ៉្រ◌ះ័ អា ឡាក់ កា តាតារ កា្ល គ់ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ ័ឃឺ ែអ៊ ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រគបឹ ែនវ។ ែអ៊
ចកឹ រុាងំៃហ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិេណា ័ះ លូ ប៉ានឹរ ែអ៊ ឡាក់ អំរ៉ា
ញ អញឺ។ ៃឡង ឡឹង ែអ៊ រ៉ាវ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ឡឹងសារ
យច េកះេណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ចារ អរ៉ំាញ អញឺ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ កាន់្រទះឹ កាន់្រតម័ ហ៊្លត ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ៤ េណាះ ហង
បះ ែអ៊ តសីហ៊្លត ឡឹង មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ែអ៊ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ េដល ៥ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី រះ៉ អុះ កា បយ៊ ែអ៊ ផា៖
«អសីអាហង គនអាញ់

ដារ ់អា អាញ់ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អសី គន អាញ់ តា
ទចឹ»។*

កា អូ ទី រះ៉ ផា៖
«អាញ់អាហង ចងឹ ្របគ៉័ ពឹ ែអ៊

ែអ៊ កា ចងឹ ្របគ៉័ គនអាញ»់។†
* ១:៥ ១:៥សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ២:៧។
† ១:៥ ១:៥សារអាឡាច់ ឡឹង ២សាយូំែអល៊ ៧:១៤។



េហ្រពឺ ១:៦ iv េហ្រពឺ ១:១១

៦ េម៉ាញណាវ ្គ ផះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ គន េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ជរឹ
ពឹង អង់កក់ េតះអា ែអ៊ កាបផា «ហគ់ អន់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ
កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ»៊។‡៧កាប៉ាច់បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
រះ៉ ផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ បយ៊ ែអ៊ ្របគ៉័ឡាក់កា ខ្យាល

ែអ៊ អ្យក់ ទុច ែអ៊ ្របគ៉័ឡាក់កា អបំ្៉យតិ អុញ»§។
៨កាប៉ាច់ គន ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ អសី ចងឹ ្របគ៉័សាដាច់ េលយី

សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អសីដាគ់ ្រតង់។
៩អសី បុចិ កាសារដាគ់ ្រតង់

អសី អូ ណីសកាសារ អូដាគ់
េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អសី

ែអ៊ េរ ុសី អសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់
ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អសី ទី ពុត េហាក រគ៉់ហ៊្លត ឡឹង គួប អសី»។*
១០ទី ្រចាគ់ណាវ ្គពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា ផះ ប៉ានដ់ា ែព អសី ទី បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ

ៃប៉្លង កា េកតី ញនកា តី អសី េដល។
១១ហះកា េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ ហ្៊យង
‡ ១:៦ ១:៦ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩៧:៧។ § ១:៧
១:៧សារអាឡាច់ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១០៤:៤។ ែអ៊ បុចិ
រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ យរ បយ៊ ែអ៊ តាម ពុត បុចិ ទលឹ នេីណា ័ះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ្រកាន័
កា ទុច េដាច។ * ១:៩ ១:៨-៩សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី)៤៥:៦-៧។
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កាប៉ាច់ អសី ចងឹ ៃអ្វ េលយី។
េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ េរ៉ាះឡាក់កា េខាអាវ

១២អសី ចងឹ ឡប់ េតះឡាក់កា ពូ ឡប់អាវ
ៃប៉្លង កា ចងឹ តូរ ័ឡាក់កា ពូ េប៉្លះ េខាអាវ

ហះកាកាប៉ាច់ អសី អូ អ្លុ តូរ ័អុះ
អសី ចងឹ ៃអ្វ េលយី អូ អ្លុ ឡុច អុះ»។†
១៣ េម៉ាញណាវ ្គប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី រះ៉ កា បយ៊ ែអ៊ ផា៖
«ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់

ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីតតាមុរឺ អសី
អន់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង អសី»។‡

១៤បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ ស៊ុត កា ប៉ាង៉ាត័ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សារ៉ំាប់ ទិ បក់ េពឿឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អន់
ៃអ្វ រ ុសី។

២
១ញន េណាះហង បះ ពិន ្រតគ់ អ្យក់ ពុត ៃចគ ឡឹងសារ អន់

តគ់ ប៉ាេតាឡាក់ ពិន កាតាងំ េណាះ អន់ កាខាក ់អ្ូយគ ៃផគ ពិន
ចងឹ ហ្៊យង េហ្យតី អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័។ ២ផាចាបាប់ឡាក់ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ឡា ំរះ៉ េណាះ ែព ្រតគ់ តាទចឹ េកះ ផា ប៉ាណូស ទឌូិ
ឡាក់ ្របគ៉័យច លូចាបាប់ េណាះ ្រតគ់ ថូត អន់ ្រតគ់ លូសារ អូ
† ១:១២ ១:១០-១២សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១០២:២៥-២៧។ ‡ ១:១៣ ១:១៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:១។
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ដាគ់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះហង ៣ផានេីណា ័ះ ្របគ៉័ នចីម័ ពិន ចងឹ
រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ផា ពិន អូ ៃច េសឿសារ េកងខាក់អាឡាក់ រះ៉ ផា
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន ? ខងសារអាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡាពិន ែអ៊ េទៅ
រះ៉ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ។ េកះេណាះ មួត បក់ កាតាងំ ែអ៊ រះ៉ េណាះ
កា រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា ពិន េដល។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពិន
អ្លុ អនត់គ់ផាសារអា្រតគ់តាទចឹញនកា ្របគ៉័សារអរ៉ំាញអញឺ
េអៀង ែនវ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់កា អន់ ពូ អ្លុ ្របគ៉័
ង៉ារ េកងខាក់តាម ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ។
សារយសី៊ូ ឡាក់តាងំឡាតង័ ពិន
៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី មប កា បយ៊ ែអ៊ អុះ រុាងំៃហ អង់កក់

េតះ ែគង ម៉ាត់ េទៀឡាក់កាញនឹ ផះ ៃអ្វ រះ៉ អា។ ៦ ពឹងផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសារ េម៉ាញ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ញ៉ា ប៉ាណូស ទីខា នចីម័ បះ អសី អ្យក់ ពុត ៃចគកាអនែ់ឌ ?

ខ ញ៉ា បះ អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនែ់ឌ ?
៧អសី ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញបយ៊ អសី ែបត៊ េដាច

អសី អន់ អនែ់ឌ ្របគ៉័សាដាច់ ពឹង អង់កក់ េតះ
ទបឹ ទីសារ អរ៉ំាញ លូ េលៅ ែលងសចិ

៨អសី អន់កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញ អនែ់ឌ»។*
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញ អន់
ែឌ អូ ទី សល់ េម៉ាញ អុះ។ ហះកា រប៉់ ដារ ់អា ពិន េបី បប៉័ កា
ណាគ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញ ប៉ាណូស អុះ។ ៩ហះកា ពិន
* ២:៨ ២:៦-៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៨:៤-៦។
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បប៉័ យសី៊ូ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ អំរ៉ាញ បយ៊ ែអ៊ ែប៊
ត អូ ទុញ អុះ ហះកា កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ យសី៊ូ ទីសារ អំរ៉ា
ញ អញឺ ទបឹ េលៅ ែលង សចិ ញន កា ែអ៊ េតា័ ប៉ាណាប ប៉ាតាង
ប៉ាណូស ទឌូិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ តាប៉ាបតាប៉ុន កា ពិន។
១០កាណាគ័ញ៉ាៗទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ ឡឹងប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់កា ែអ៊

េទៅ។ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាញ័ ពុត ្របគ៉័អន់ ពូ េអៀង ដូវ េកះ គន ែអ៊ ទបឹ អន់
ពូ ទីសារអរ៉ំាញអញឺ ែអ៊កា ្របគ៉័អន់តាងំឡាតង័ ពិនតាគ់អង់
េកះ ផនិកាន ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ញន កា េតា័ ប៉ាណាប។ ១១យី
ស៊ូ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាណូស ដាគ់ សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូ
សឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ដាគ់ េណាះ អនែ់ឌ េកតីឡាច់ ឡឹង ពឹ ដងឹ
េម៉ាញ ញន េណាះ ហង បះ ែអ៊ អូ តាយួស អុះ េអី កា ពិន ផា
អុះ មុ។ី ១២ ែអ៊ កាបផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ចងឹ រះ៉សារ អសីកា មួត អុះ មុីអាញ់

អាញ់ ចងឹ ចាែជ ប៉ាេន អសី ប៉ាគ់ចារ ពូ លួម»។†
១៣យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា៖
«អាញ់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង»‡

លូផា៖
«អាញ់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ អា អនឌូ់ លូ គន េសា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កា

អាញ»់។§
† ២:១២ ២:១២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
២២:២២។ ‡ ២:១៣ ២:១៣សារអាឡាច់ឡឹង េអសាយ៨:១៧។ § ២:១៣
២:១៣សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៨:១៨។
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១៤គន េសាែអ៊ េណាះទីឡាេកាបុាងំៃឡ េណាះហងបះយី
ស៊ូ េកះ ប៉ាណូសទីឡាេកាបុាងំៃឡឡាក់កាពូនះិេទៅេដល េកះ
េណាះ ែអ៊ េតា័ េភឿ ថាឡំាយអា្ល ត ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ ទីសារ
អំរ៉ាញ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាណូស េតា័ ១៥ លូ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
េកះ ទុច ឡុច អញស់ច៊ ញនកា អ្ូយគ កាសារ េតា។័ ១៦ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អូ តង័ បយ៊ ែអ៊ អុះ ែអ៊ តង័ គន េសា វគ័ អា្រប៉ាហា។ំ
១៧ញន េណាះ ហង បះ យសី៊ូ ្រតគ់ ជរឹ េកះ ប៉ាណូសឡាក់ កា
អុះ មុី ែអ៊ ្រគបឹ ែនវ េភឿ អន់ ែអ៊ េកះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន លូ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ដាគ់
្រតង់ ទបឹ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ហា្វ យ ប៉ាសុន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។
១៨ញនកា ែអ៊ តាងំឡា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ បុចិ េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ យច ទបឹ ែអ៊
ទីសារ ប៉ាណាប បះ ែអ៊ អ្លុ តង័ បក់ េពឿឡាក់ ពូ េជៀក ្របគ៉័ យច
េដល។

៣
សារយសី៊ូ តសីហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូ េស
១ អឺ អុះ មុី ឡាក់ ដាគ់សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ែអ៊ អ្យក់ អន់ឌូ លូ

ញនឹ ហគ់ឃតឹ ចាែ្រជប ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង
ែអ ៊យសី៊ូ អា កា ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពិន េសឿ េណាះ
ហង។ ២យសី៊ូ ដាគ់ ្រតង់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី ែអ ៊ឡាក់ កា វគ័
ម៉ូ េស ដាគ់ ្រតង់ កា ង៉ារ កាណុងហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៣បក់
្របគ៉័ហី េលៅ ែលងសចិកា្វ ឡឹងហី នចីម ័យសី៊ូ កា េលៅែលង
សចិ ហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូ េស នះិេទៅ េដល ៤ ខង ហី ទិេណា ័ះ កា ទី
ពូ ្រប៉គ ័ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី កាណាគ័ ទិេណា ័ះ។ ៥កាប៉ាច់
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វគ័ ម៉ូ េស ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ពូ ទឌូិ កាណុងហី ្រកាន
ប ៉្រ◌ះ័ ង៉ារ ែអ៊ េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹងសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
រះ៉ ប៉ាគ់ អនត់គី ៦ហះកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ កាដាគ់ ្រតង់
ផះ ៃអ្វ រុាងំៃហហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ពិន អាហងឡាក់ហី ្រកាន
ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិន ៃអ្វ មុងឹ ែអ៊ េលយី ទបឹ ទី ពុត ខនឹ េលយី។
សារ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័
៧ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា៖

«ដារ ់អាផាអនដ់សីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
៨អនដ់សី ែជ កាង័ កល់ឡាក់ កា វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី
ែព

អនែ់ឌ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ផះ ប ៉្រ◌ះ័សាគ់ លួង អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព។ *

៩ប ៉្រ◌ះ័ ផា "ប៉ាគ់ចារ េណាះហង
វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដសី ប៉ាសាងំ លូ អាញ់សាម៉គ័ កា អាញ់ អូ
ៃចគ ថូត

ផះ រុាងំវាង៉ ៤០សាណាំ
អនែ់ឌ បប៉័ ទិ េកះ ្រគបឹសារអាញ់ ្របគ៉។័

១០អនែ់ឌ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ្របគ៉័ អន់អាញ់អកឺ ខាក់
េណាះអាញ់កាបផា 'ពុត េពៀកអនែ់ឌ ៃអ្វ វុលឹ េវុងី េលយីៗ

អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយ ពុតអាញ់ បុចិ អុះ'។
១១ េណាះហង បះអាញ់កាប អកឺកា អនែ់ឌ ទបឹ មត៉់ផា៖

* ៣:៨ ៣:៨ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៧:១-៧។



េហ្រពឺ ៣:១២ x េហ្រពឺ ៣:១៩

'អាញ់ អូ អន់ អនដ់សី ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ ទីសារសាណុកសាវាក៉ អនឌូ់
លូអាញ់ អុះ' "»។†

១២ អឺ អុះ មុ ីខំ សាងំៃក កាខាក់ ៃដ ែជ អន់ េពឿ កាណុង កា ំ
ឡាងំ អនដ់សី ទី ពុត អូដាគ់អា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី
អាញុ រុសី។ ១៣ហគ់ អនដ់សី អនត់គ់ ប៉ាេតាកា គួប េសាប រ៉ាប់
ដារ ់ដារ ច់ំ ពូផា «ដារ អ់ា» ែជ អន់ អុះ មុី ចំកាង័ កល់ លូ ្រតគ់
អង់េកាសារយច។ ១៤ផា ពិន េសឿ កាខាក់ ទលឹ ឡុចឡាក់កា
ពិន េសឿ ប៉ានដ់ា ែព ចាបះ កា ពិន ចងឹ ទី ចាែនក អនឌូ់ លូ យី
ស៊ូ ្រគះិតាទចឹហង។ ១៥ ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ផា «កាណុង
ដារ អ់ាផាអនដ់សីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អនដ់សី ែជ
កាង័ កល់ ៃដឡាក់កាផះ រុាងំហាវ វគ័ យ៉ាគ់អនដ់សី ប៉ាសាងំ លូ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ែព»។ ១៦ េពឿ អន់ដា កាតាងំ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ េកះ
េណាះ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ? ឃឺ មួត បក់ វគ័ ម៉ូ េស ប៉ា
ណា ំឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី េណាះហង។ ១៧ផះ រុាងំវាង៉ ៤០
សាណាេំណាះ េពឿអនដ់ា ្របគ៉័អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អកឺ ? ឃឺ
មួត បក់ ្របគ៉័សារ យច ទបឹ អន់ែឌ េតា័អា្ល ត កាន់តងី ពឹង ែ្រស៊
តសី។ ១៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ មត៉់ ផា អូ អន់ េពឿ អនដ់ា ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ
ពឹងចារសាណុកសាវាក៉ អនឌូ់ លូ ែអ ៊? ឃឺ ទិ មួត អូសាយុំាងំ
ែអ៊ េណាះហង។ ១៩ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន បប៉័ េកះ អនែ់ឌ អូ ទី ម៉ុ ត
អុះ ខង អនែ់ឌ អូ េសឿ។

† ៣:១១ ៣:៧-១១សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៩៥:៧-១១។



េហ្រពឺ ៤:១ xi េហ្រពឺ ៤:៧

៤
១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា េកះ កា ពិន ផា ចងឹ អន់ ពិន ម៉ុ

ត រ៉ាឡូវ អន់ឌូ លូ ែអ ៊ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ អន់ដសី សាងំ
ៃក អន់កាខាក់ អ្ូយគ ៃផគ ទី េពឿ េម៉ាញ ដូវ កាណុងកាឡំាងំ អន់
ដសី ចងឹ អូ ទី ម៉ុ ត ២ខង ពិន កាតាងំសារដាគ់ឡាក់ កា អនែ់ឌ
កាតាងំ េសគី ែព េដល។ ហះកាសារដាគ់ឡាក់អនែ់ឌកាតាងំ
េណាះ អូ ទីខា អុះ ខង អនែ់ឌ អូ េសឿ។ ៣ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉
ផា៖
«អាញ់កាប អកឺកា អនែ់ឌ ទបឹ មត៉់ផា៖

"អាញ់ អូ អន់ អនដ់សី ម៉ុត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូអាញ់ អុះ"»។

កាប៉ាច់ ពិន ឡាក់ េសឿ ពិន ចងឹ ម៉ុ ត រ៉ា ឡូវ អន់ ឌូ លូ ែអ៊
ហង។ តាទចឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ែអ៊ ឡឹង
កាេណីត អង់កក់ េតះ ែព ៤ ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ េកះ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ទលឹ ដារ ់ទី តាេំបុះី ង៉ារ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ កា េកះ ទិ
េកះ ែអ៊កា រ៉ាឡូវ ពឹងដារ េ់ណាះ»*។ ៥ ពឹងសារអែំព ទី រះ៉ េកះ
ផា «អាញ់ អូ អន់ អនែ់ឌ ម៉ុត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូអាញ់ អុះ»។
៦បក់កាតាងំសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ផះ េសគី ែព េណាះ អន់

ែឌ អូ ទី ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អុះ ញន កា អន់ែឌ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ទលឹ នី
េណា ័ះ ចងឹ ទី ពូ អនេ់ទៀគ ឡគ ចងឹ ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ េណាះ។ ៧ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័កាឡំត់ ដារ ់េម៉ាញណាវ ្គ ឃឺដារ ់អាហងឡាក់ ែអ៊
* ៤:៤ ៤:៤សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:២។



េហ្រពឺ ៤:៨ xii េហ្រពឺ ៤:១៣

ទី រះ៉ លូសាដាច់ដាវតី ទុញសាណាំអនត់គី ឡឹង វគ័ យូេស្វ ប៉ា
ណា ំប៉ាសុន ម៉ុត ពឹង ប៉ាេថតកាណាន ឡាក់កាអាញ់ទី រះ៉ េកះ
ផា៖
«ដារ ់អាផាអនដ់សីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

អនដ់សី ែជកាង័ កល់ហង»។†
៨ផា វគ័ យូេស្វ ទី ប៉ាណា ំប៉ាសុន អន់ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ រ៉ាឡូវ តា
ទចឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កា អូ រះ៉ ឡឹង ដារ ់ េម៉ាញណាវ ្គ អុះ។
៩ ទលឹ នេីណា ័ះ ចងឹ ទី ដារ ់រ៉ាឡូវសារ៉ំាប់ កា ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់
ម៉ាត់ េទៀ ១០ខងបក់ចំម៉ុត ប៉ាគ់ចារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រ៉ាឡូវ បក់
េណាះកាចងឹ រ៉ាឡូវ ឡឹង ង៉ារ ែអ៊ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ រ៉ាឡូវ ឡឹង ង៉ារ
ែអ៊ េដល។១១ញន េណាះ ហង បះ ពិន ្រតគ់ ខំ ម៉ុ ត ឡា ំរ៉ាឡូវ អន់ឌូ លូ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ បក៉់ ញនកា ្របគ៉័ឡាក់កា
បក់ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ផះ េសគី ែព ១២ ខង ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី អាញុ រុ ី
ស ទបឹ ទី អំរ៉ាញ អញឺ លូ េសាត ហ៊្លត ឡឹង ដាវ ប៉ា្ល េពៀរ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ អា ្រចាគ័ តាលុះ ទលឹ កាន់តងី លូ តាង៉ាល់ អន់ កាតាច់
ឡឹង គួប ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ លូ ពុត េពៀក អន់កាតាច់ ឡឹង គួប
នះិេទៅ េដល។ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ កា តាត់សុនិ សារឡាក់ ប៉ាណូស
ឃតឹ កាណុង ពុត េពៀក ទេិណា ័ះ។ ១៣ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ៃហ អូ បប៉័ អុះ ម៉ាត់ ែអ៊ ៃហ បប៉័ ទេិណា ័ះ អូ ទីសា
គមឹ អុះ។ ពិន ្រតគ់ រះ៉ កា ប ៉្រ◌ះ័ ទិសារឡាក់ ពិន ្របគ៉។័
† ៤:៧ ៤:៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៩៥:៧-៨។



េហ្រពឺ ៤:១៤ xiii េហ្រពឺ ៥:៤

សារយសី៊ូ ឡាក់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
១៤ ពិនទី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញដូវឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ែអ៊

ម៉ុ ត ពឹង ៃប៉្លង ឃឺ យីស៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ទលឹ នី
េណា ័ះ ពិន ្រតគ់ េសឿ េលយីសារ ពិន រះ៉ េណាះ ១៥ ខង ពិន ទី
ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អ្លុ តាប៉ាប កា ពិន ឡាក់ អូ គតឹ អូ
ខា ខង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័យច ្រគបឹ ែនវឡាក់កា ពូ េជៀក
ពិន ្របគ៉័ យច េដល ហះកា ែអ៊ អូ ទី ្របគ៉័ យច អុះ។ ១៦ទលឹ នី
េណា ័ះ ពិន ្រតគ់ ម៉ុ ត អន់ ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ដាគ់ ពុត កា ពិន ទបឹ
ពិន ្រតគ់ ទី ពុត ខនឹ េណាះ ែអ៊ ចងឹ តាប៉ាប តាប៉ុន ទបឹ តង័ ពិន
រប៉់ ពិន តងកាន។

៥
១ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ៗ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័

េរុសី អនែ់ឌ ឡឹង ប៉ាសុន ទឌូិ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ប៉ាតាង
ប៉ាសុន។ អន់ែឌ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ តង័ ប៉ាណូស
អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។ ២ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ តាប៉ាប
កា បក់ ង៉ល់ អូ ហ្លង់ ឡាក់ ទី ពុត វុលឹ េវុងី ខងឡាេកា ែអ៊ឡាក់
ប៉ាណូស ទីសារ យច េដល។ ៣ញន កា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ទី
សារយច េដលបះ ែអ៊ ្រតគ់ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់កា
ឡាេកា ែអ៊ េទៅ លូកា ប៉ាសុន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។ * ៤ អូ
ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារដាគ់អា អុះ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី ែអ៊
ឡាក់កា វគ័អារ ៉នុ េសគី ែព េណាះ ចងឹ អ្លុ ្របគ៉។័
* ៥:៣ ៥:៣បរ៉ ់ៃហចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៦:១១-១៩។
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៥កាប៉ាច់ យសី៊ូ ្រគះិ កា នះិេទៅ េដល ែអ៊ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ៃមគ៉
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាម ពុត ែអ៊តាងំឡា អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
រះ៉ កា ែអ៊ ផា៖
«អសីឡាក់ គនអាញ់

ដារអ់ាអាញ់អន់ ពូអ្លុ អនត់គ់ផាអសីគនអាញ់តាទចឹ»។†
៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កាយសី៊ូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា៖
«អសីឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី

ពួយ គុន ឡាេបៀប សាដាច់ មុលិ គីសា ែឌក េសគី ែព
េដល»។‡

៧ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែព ែអ៊ ឡាច់ េទៀក ម៉ាត់
លូ មន៉់ េឡាមកាប ៃម៉ៗ េ្របុី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារ េតា។័ ញនកាយសី៊ូ អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ បះ ប ៉្រ◌ះ័សាយុំាងំ ពួយ ប៉ានរឹ យសី៊ូ បរ៉។់ ៨យ ៉◌ះ័ ែអ៊
ឡាក់គនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាតាម កាែអ៊ េហៀនសាយុំាងំ ប៉ានឹ
រ ពឹ ែអ៊ ទបឹ ទីសារ ប៉ាណាប។ ៩ េកះ ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ ពឹ
ែអ៊ េ្របុី េកះៗ ែអ៊ កា េកះ តាងំឡា តង័តាគ់ អង់រុសី េលយីសា ំ
រ៉ាប់ ប៉ាណូសទឌូិ បក់ េសឿ ែអ។៊ ១០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា េ្របុី ែអ៊
្រប៉គ័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ហ៊្លត ពួយ គុន ឡាេបៀប វគ័ មុលិគី
សាែឌក េណាះហង។
សារ ្រតគ់ េហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ អន់អា្ល ត េសឿ

† ៥:៥ ៥:៥សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ២:៧។
‡ ៥:៦ ៥:៦សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១១០:៤។
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១១ ពឹងសារ អា ទីសារ េអៀង ញនឹ បុចិ រះ៉ កា អន់ដសី ហះ
កា អនដ់សី ្រកូ ហ្លង់ ខង អនដ់សី អូ ៃចសាយុំាងំ។ ១២តាទចឹ
ែអ៊ អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ពូ េកះ ខង អនដ់សី
េសឿ ទុញ េកះ ហះកា អន់ដសី ៃអ្វ តងកាន ពូ បុាងំេហៀន អន់
ដសី ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ប៉ានដ់ាណាវ ្គ។ អនដ់សី ៃអ្វ កា តង
កាន េទៀក តុះ អនដ់សី អូ ៃច កាសាណាកាង័ អុះ។ § ១៣បក់
តងកាន េទៀក តុះ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ពូ បុាងំេហៀន ឡឹងសារដា
គ់ ្រតង់ េណាះ អុះ ខង អនែ់ឌ ៃអ្វសាសា្វ ។ ១៤ហះកាសាណា
កាង័សារ៉ំាប់ ដងឹ កា ប៉ាណូស តសី ហង ខង អន់ែឌ តាឡាប័
េឃយី ខំ េហៀន អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់យច អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ្រតគ។់

៦
១ ទលឹ នីេណា ័ះ ញនឹ អូ កាបណាវ ្គហង ឡឹងសារ អន់ដសី

េហៀន ផះ ប៉ាន់ដា ែព ឡឹង សារ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្រប៉គ័ សា
ដាច់ េណាះ។ ហគ់អនដ់សី េហៀនឡា ំប៉ាគ់ ងីុរ អន់ េសឿកាខា
ក ់ញនឹ អូ ៃច បុាងំេហៀន អន់ដសី េលយីៗ ឡឹងសារឡាក់ ពូ
អង់ក ័ះ េសឿ ្រតគ់ េហៀន េណាះឡាក់ កាសារ បុនិែពង ពុត អន់
រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ យចឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ េតា ័ញនឹ កា អូ ៃច បុាងំ
េហៀនណាវ ្គឡឹងសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ២សារ បុាងំហុំ េទៀក * លូ
សារ មន៉់សាប៉ាគ ់លូសារ រុសី សតឹ ទបឹសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ
ថូត េលយី។ ៣ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន ់េណាះញនឹ ចងឹ បុាងំ
§ ៥:១២ ៥:១២ «េទៀក តុះ»កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ បុាងំេហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ឡាមគ៉់
ហ្លង់ សារ៉ំាប់ បក់ អង់ក ័ះ េសឿ។ «សាណាកាង័» កាប ឡឹង សារ បុាងំេហៀន សារ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ញ៉ាក ហ្លង់។ * ៦:២ ៦:២ បុាងំហុំ េទៀក ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់
េដល៖ រ៉ាវឡាេកា។
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េហៀន សារណាវ ឡគ។ ៤-៦ បក់ ចំ េសឿ េម៉ាញ ទង េកះ លូ
អ្យក់ សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េកះ ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
សា ំទបឹ អនែ់ឌ អ្លុ ហ្លង់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ហ្លង់ ឡឹងសារ អំរ៉ាញ
អញឺឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ ផា បក់ េណាះ ក្លះ
ឡាច់ អា្ល ត េសឿ អន់ែឌ អូ អ្លុ ចងឹ វុលី សតឹ បុនិែពង ពុត េពៀក
េម៉ាញ ទងណាវ ្គអុះ ខងឡាក់កា អនែ់ឌ បង់៉ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េម៉ាញ ទងណាវ ្គទបឹ ្រប៉គ័ អន់ ពូ កាប បឺង៉ា
យកា ែអ៊ណាវ ្គ។ ៧ េតះ ចារ ចំ ទី បី េអៀង លូ េកតី េពៀ ប៉ូ េអៀង
ទបឹ ទីខាកាបក់ តប់ េពៀ ប៉ូ េណាះ េតះ េណាះចងឹ ទីសារដាគ់
ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ េដល។៨ហះកាផាេតះចារ េណាះេកតីដងឹសាេលៀ
ប៉ាញ័ ទបឹ េណាះ ទលឹ នីេណា ័ះ ពូ ចងឹ ផា េតះ េណាះ អូ ដាគ់
អុះ ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាស្យាបសា។ំ ប៉ាគ់ ទលឹ ឡុច េទៀ ពូ ចងឹ
សុះ អា្ល តហង។
៩ អឺ អុះ មុី ឡាក់ ញនឹ បុចិ ៃច យ ៉◌ះ័ ញនឹ កាប នីេអៀ កា

តាម ហះកាញនឹ េសឿ ផា អនដ់សី ចងឹ ទីសារ ដាគ់ ហង ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អនដ់សី អន់ រ ុសី ១០ខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់
ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតង់ េណាះ អុះ ែអ៊ អូ ពឹលសារញ៉ាឡាក់អនដ់សី ្រប៉
គ័ េណាះ េដល ែអ៊ កា អូ ពឹលកាអនដ់សី តង័ ប៉ាសុន ែអ៊ ញន
កា បុចិ ៃចកា ែអ៊ ផះ អន្់រទលួ ែព លូ រ៉ាប់ដារ អ់ា េដល។ ១១ញនឹ
បុចិកាអនដ់សី ទឌូិ អ្យក់ ពុត ៃចគ េលយី ទលឹ ឡុច េណាះ ចងឹ
ទី ្រគបឹសារអនដ់សី មុងឹ េណាះ។ ១២ ែជអន់អនដ់សី េកះ ប៉ាណូ
សកាជលី ៃអ្វ ្រគយឺ េ្រអ្យបី ហគ់ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយ បក់ ទី
សារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាញនកាអនែ់ឌ េសឿ លូ អត់សារ៉ំាញ។័
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សារប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា អូ អ្លុ តូរ ័

១៣ផះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំែព ប ៉្រ◌ះ័
អ្យក់ សចិ ែអ៊ េទៅ ខង អូ ទី បក់ េពឿ តសី ឡឹង ែអ៊ ណាវ ្គ អុះ
ចងឹ ្របគ៉័ផាញ៉ានកា ែអ៊ េណាះ។ ១៤ ែអ៊សាញ៉ាផា «អាញ់ចងឹ
អន់ សារ ដាគ់ កា អសី ទបឹ ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ ផូង័ វា៉ច់ អសី េកតី
រ៉ាល េអៀង កាខាក់ េដល»។ ១៥ញន កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំទី ពុត
អត់សារ៉ំាញ័ ៃអ្វ ក្យាគ ់ែអ៊ កា ទីឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា េណាះ
តាទចឹ ហង។ ១៦ ប៉ាណូស ពិន ផះ ចំ ពូ មត៉ ់ពូណាងំ កាណា
គ័ ឡាក់ អំរ៉ាញ ឡឹង ឡាេកា ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន េភឿ អន់ អ្លុ អន់តគ់
ផា ពូ កាបសារ តាទចឹ ម៉ាគ់ ចងឹ េកះ សារ ពូ ប៉ាែគក េណាះ។
១៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ តាបំាង អន់កា ពូឡាក់ ចងឹ ទីសារ ែអ៊
សាញ៉ា េណាះ អន់ ពូ អ្លុ ហ្លង់ ផា ែអ៊ ចងឹ អូ េរុ ីពុត អុះ ែអ៊ ចងឹ
អន់ តាទចឹ ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា មត៉់ ហង។ ១៨សារ ប ៉្រ◌ះ័សា
ញ៉ា លូ មត៉់ េណាះ សារ ទិ េពៀរ េណាះ អូ អ្លុ តូរ ័អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កា
អូ អ្លុ តាពំ្លូ ង េដល ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ឡាក់សាតាក់ ឡា ំេអាន
ប៉ាគ់ ែអ ៊ែអ៊ កា បុាងំេហាក ពុត ពិន លូ តង័ អន់ ពិន មុងឹ េអង
ែអ៊ េលយី។ ១៩-២០សារ មុងឹអា ្របគ៉័ អន់កា ពុត េពៀក ពិន េសឿ
កាចាប័ េពៀប ឡាក់ កា តាឡង់ ប៉ាសយ់ តសី ្រប៉គ័ អន់ ទូក តាវ
េម៉ាញចារ។ ពិន អ្លុ មុងឹ ញនកាយសី៊ូ ម៉ុ ត កាណុងចារ ពូ បុងិ
លូកាណាត់ឃឺចារ ែអ៊ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ពិន េភឿ េឡាមប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាតាង ពិន ទឌូិ ទបឹ ែអ៊ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី ពួយ
គុនឡាេបៀប វគ័ មុលិគសីាែឌក។
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៧
សារសាដាច់ មុលិគសីាែឌក ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
១ផះ េសគី ែព វគ័ មុលិគសីាែឌកអា ្របគ៉័សាដាច់ េមឿងសា

ឡឹម ទបឹ ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ តសីហ៊្លត ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់
ចារ វគ័អា្រប៉ាហា ំផះអា្រប៉ាហា ំសតឹ ឡឹងតាកូះ លូសាដាច់ ប៉ា
េថតអនេ់ទៀគៗ េកះេណាះ ែអ៊ បរ៉ ស់ារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា
អា្រប៉ាហា។ំ ២ វគ័ អា្រប៉ាហា ំកា អ្យក់ កាណាគ័ឡាក់ ែអ៊ តាបុតី
អ្យក់ ឡឹង ពូ ទេិណា ័ះ អញជ់តឹ ចាែនក អ្យក់ឡាច់ េម៉ាញចាែនក
អន់កាសាដាច់ មុលិគសីាែឌក។ * សចិ មុលិគសីាែឌក េណាះ
ទី ណីផាសាដាច់ដាគ់ ្រតង់ កាខាក ់ែអ៊ កាសាដាច់ េមឿងសា
ឡឹម †ឃឺសាដាច់ ទីសារសាណុកសាវាក៉។ ៣ ពូ អូ ្រចាគ់សចិ
េមគី ពឹ លូ វគ័ យ៉ាគ់ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ អុះ ដារ ់េកតី េលី ដារ ់េតា័កា
អូ ទី េដល។ ែអ៊ េពៀបឡាក់កា គន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ េលយី។
៤អនដ់សី ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ មុលិគសីាែឌកអា ែអ៊ េកងខា

ក់ តាទចឹ ហង បះ វគ័ អា្រប៉ាហា ំអន់ កាណាគ័ឡាក់ ែអ៊ តាបុីត
អ្យក់ េណាះ អញជ់ឹត ចាែនក ែអ៊ អ្យក់ ឡាច់ េម៉ាញ ចាែនក អន់
កា មុលិគសីាែឌក។ ៥កាប៉ាច់ ផូង័ វាច៉់ េលវ ីឡាក់ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយ ចាបាប់ អន់ែឌ អ្យក់ ចាែនក ឡឹង ប៉ាសុន ឃឺ
អញជ់ឹត ចាែនក អន់ែឌ អ្យក់ េម៉ាញ ចាែនក ឡឹង អុះ មុី អន់ែឌ
េទៅ យ ៉◌ះ័ អន់ែឌ ផូង័ វា៉ច់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំ េទៅ កាតាម។ ៦កា
ប៉ាច់ មុលិគសីាែឌក ែអ៊ អូ ្រតគ់ ផូង័ វាច៉់ េលវ អុីះ ហះកា ែអ៊ អ្យ
* ៧:២ ៧:១-២ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៤:១៧-២០។
† ៧:២ ៧:២សាឡឹម ទី ណីផា «សាណុកសាវាក៉»។
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ក់ កាណាគ័ ឡឹង វគ័ អា្រប៉ាហា ំអញជ់តឹ ចាែនក អ្យក់ េម៉ាញចា
ែនក េកះេណាះ ែអ៊ បរ៉ ់សារ ដាគ់ អន់ កាអា្រប៉ាហា ំឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
ទីសាញ៉ា េណាះ ែព។ ៧តាមតាឡាប័ េឃយី បក់ អ្យក់សារដា
គ់ ថិ ឡឹង បក់ អន់ សារ ដាគ ់សារ អា ពិន អូ អ្លុ ប៉ាែគក អុះ។
៨ មួត េលវ ីេឃយី អ្យក់ កាណាគ័ អញ់ជឹត ចាែនក អ្យក់ ឡាច់
េម៉ាញចាែនក ហះកាអនែ់ឌ េតា។័ កាប៉ាច់ មុលិគសីាែឌក ែអ៊
អ្យក់ េម៉ាញចាែនក នះិេទៅ េដល ហះកាផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ រះ៉
ផា ែអ៊ េតា័ អុះ។ ៩ឃឺ ែអ៊ ពិន ចងឹ រះ៉ ផាសារអា េពៀបឡាក់កា
វគ័ េលវ អីន់កាណាគ័ េម៉ាញចាែនកកាសាដាច់ មុលិគសីាែឌក
ពួយ វគ័អា្រប៉ាហា េំដល យ ៉◌ះ័ រប៉់ដារ អ់ា មួត េលវ អី្យក់ េម៉ាញ
ចាែនក ឡឹង ពូ កាតាម ១០ខង ផះ វគ័ អា្រប៉ាហា ំប៉ាត ័ះសាដាច់
មុលិគសីាែឌក ែព វគ័ េលវ ីេបី តាន័ េកតី អុះ េពៀបឡាក់កា ែអ៊
ៃអ្វ កាណុងឡាេកា វគ័អា្រប៉ាហា ំេណាះហង។

សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
១១ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី គន េសា វគ័ េលវ ី ្រប៉គ័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ សារ អាឡាក់ គុល ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ហង។ ទលឹ
នេីណា ័ះ ផា ង៉ារ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែគង េលវ ីអ្លុ ហា្វ យឡាច់ ប៉ា
សុន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច តាទចឹ េកះ ញ៉ា ្រតគ់ បុចិ េរ ុសី
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញណាវ ្គគុនឡាេបៀប មុលិគសីាែឌក ្រប៉
គ័ ញ៉ា ? ញ៉ា អូ ្របគ៉័ គុន ឡាេបៀប វគ័ អារ ៉នុ ? ១២ផា ្រតគ់ តូរ ័
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹនេីណា ័ះចាបាប់កា្រតគ់ តូរ ន័ះិេទៅ េដល
១៣ខង ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ េណាះ ែអ៊ េកតីឡាច់
ឡឹង ផូង័ វាច៉់ឡាក់ អូ េឃយី ទី េពឿកាណុង ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកា



េហ្រពឺ ៧:១៤ xx េហ្រពឺ ៧:២០-២១

គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ១៤ ពិន ទឌូិកាអ្លុ េកះ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ េកតី
ឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ យូដា ហះកាផះ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ឡឹងសារ ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ រះ៉ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ យូដា េណាះ អុះ។ ១៥សារ
អា ែហ៊ង ចាបះ ខាក់ ហង ខង ទី ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គឡាក់កាសាដាច់ មុលិគសីាែឌក។ ១៦ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ្រកាគ់ រ៉ា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ញន កាឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ េលវ ីឡាក់ កា ចាបាប់ រះ៉
េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ញន កាសារ អំរ៉ាញ
អញឺ ែអ៊ តាងំឡាឡាក់ ទី អាញុ រុសី អូ អ្លុ េតា័ ១៧ ខង ពឹង ផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ផា៖

«អសីឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី
ពួយ គុនឡាេបៀបសាដាច់ មុលិគសីាែឌក»។

១៨ ទលឹ នី េណា ័ះ ចាបាប់ អន់ ្រទួល េណាះ ែព ្រត គ់ អា្ល ត
ហង ខង អូ ទី ខា េកះ ១៩ខង ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់
សារ ញ៉ាដាគ់ ្រតង់ អុះ ហះកា កញិេអៀ អា ពិន ទីសារ មុងឹ ដា
គ់ ខាក់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ពិន ញនកាសារ មុងឹ េណាះហង
បះ ពិន អ្លុ ម៉ុ ត ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័។
២០-២១ េម៉ាញ ណាវ ្គ ផះ ពូ ្រប៉គ័ ្រកាគ់ រ៉ា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី

ែព ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី មត៉់ លូ អនែ់ឌ អុះហះកា ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនត់ី
គ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ មត៉់ លូ ែអ៊ នេីអៀ៖

«អាញ់មត៉់ លូ អសី អាញ់ អូ េរុ ពុីត អុះ
អសីឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី»។
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២២ញនកាសារ មត៉់ េណាះហង បះ យសី៊ូ ខនឹ ឡាប់ ពឹងសារ
សាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុត
សានដ់ាប។់
២៣ េម៉ាញណាវ ្គ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ គុនឡាេបៀបសានដ់ាប់ ែព

ទី េអៀង ដូវ ខាក ់អនែ់ឌ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តគ់ៗ  ខង អន់
ែឌឡាក់ប៉ាណូសអ្លុ េតា័២៤ហះកាយសី៊ូ អា ែអ៊ឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ េលយី អូ មប អន់កា េពឿ អុះ ខង ែអ៊ ទីអាញុ រុសី េលយី
អូ អ្លុ េតា័ អុះ។ ២៥ញន េណាះហង បះ យសី៊ូ អ្លុ តង័ ្រគបឹសារ
ទិ បក់ េពឿ ម៉ុ តឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកា ែអ៊ ទីអាញុ រុ ី
ស េលយី េណាះហង បះ ែអ៊ មន៉់ េឡាមឡាប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតាង ពិន
េលយី។
២៦ ពិន ្រតគ់ តងកាន ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា យីស៊ូ

េណាះហង ឃឺ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័
អូ ទីសារយច អុះ ទបឹ ែអ៊ តាង ឡឹង ប៉ាណូស អូដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ តា ំ
េប៉ាក ែអ៊ អន់ចាងំហគី ឡឹង ៃប៉្លង។ ២៧ ែអ៊ អូ ្រតគ់ឡាក់កា ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគ អុះ ែអ៊ អូ តងកាន ពុះកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
រ៉ាប់ ដារ ់ញន កាសារ យច ែអ៊ តាងំឡា លូសារ យច ប៉ាសុន
អុះ ខង ែអ៊ មបឡាេកា ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ ទង េកះ ឡូត។ ២៨ ពួយ
ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ពូ េរុសី ប៉ាណូសឡាក់ ទីសារ យច េដល អន់
្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អន់តគី ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
េរ ុសី គន ែអ៊ អន់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ទបឹ មត៉។់ គន ែអ៊ េណាះ
តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ែអ៊ ្រគបឹ ែនវ។

៨
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សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ
១ទិសារឡាក់ញនឹ ផះ ៃអ្វ បុាងំេហៀន េណាះ ែពឃឺ ែនវអា៖

ពិន ទី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែនវ េណាះ េម៉ាញ ដូវ េកះឡាក់ ផះ
អង់ៃអ្វ ែគង សាម៉ា េ្រគ សាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ទី
សារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ ពឹង ៃប៉្លង េតា ២ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងចារ
រ៉ាមះ៉ តាទចឹឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉ ័អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស ្របគ៉័
អុះ។ ៣ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ពូ េរ ុសី អនែ់ឌ េភឿ អ្យក់ កាណាគ័
ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ េណាះហង បះ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អាកា ្រតគ់
ទី កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ នះិេទៅ េដល។ ៤ផា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់
េតះ អា ែអ៊ អូ ទី ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ខង ទី ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង េកះ ផះ ៃអ្វ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយចាបាប។់
៥ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ពូ ្របគ៉័
ចារ េណាះ ពួយចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតាហងឡាក់កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ លូ វគ័ ម៉ូ េស ផះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េណាះ ផា «អសី ្រតគ់ ៃហ អន់ កាខាក់ អន់ អសី ្របគ៉័ ពួយឡា
េបៀប អាញ់ តាបំាង កា អសី ពឹង ប៉ានឹម ែព»*។ ៦ កញិេអៀ អា
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី យសី៊ូ ្រគះិ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់លនឺ ឡឹង ង៉ារ មួត ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះណាវ ្គ ខងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ែអ៊
្របគ៉័ កាណង័ េណាះដាគ់ហ៊្លត ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតសាន់
ដាប ់ខងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវអា ែអ៊ ទីសាញ៉ាឡាក់ដា
គ់ ហ៊្លត េដល។ ៧ញនកាសារសាញ៉ា ែរវ ពុត ផះ េសគី ែព េបី
ដាគ់កាខាក់ អុះ េណាះហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់សារសា
ញ៉ា ែរវ ពុត េម៉ាញណាវ ្គ៨ខង ប ៉្រ◌ះ័ បប៉័សារ អូ ដាគ់ កាណុង
* ៨:៥ ៨:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២៥:៤០។
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ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ េណាះហង បះ ែអ៊ រះ៉ ផា៖

«ប៉ាគ់ អនត់គី េទៀ អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ ្គ
អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ លូ ប៉ាសុន យូដា េដល។

៩សារសាញ៉ា ែរវ ពុតអា អូ ្រតគ់ឡាក់កាសារសាញ៉ា ែរវ ពុត
ឡាក់អាញ់សាញ៉ា លូ វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ

ផះអាញ់ ប៉ាណា ំអនែ់ឌ
អន់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី េសគី ែព េណាះ អុះ

ខង អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយសារសាញ៉ា ែរវ ពុត េណាះ អុះ
េណាះហង បះអាញ់ អូ វុនឹវាយ៉ កា អនែ់ឌ េដល

អាហង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
១០ ប៉ាគ់ អនត់គី េទៀអាញ់ចងឹសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ ប៉ាសុន អុ្ីរសា

ែអល៊ ែនវអា៖
ចាបាប់អាញ់ ចងឹ ៃចគ ពឹង ពុតតាម៉ុត ពឹង េពៀក អនែ់ឌ

េកះេណាះអាញ់ចងឹ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ
អនែ់ឌ ចងឹ េកះ ប៉ាសុនអាញ់ហង។

១១ផះ េណាះ អូ ទី េពឿ ចងឹ បុាងំេហៀន អុះ មុី ែអ៊ េទៅ លូ បក់ ៃអ្វ
រសាែនងផា៖

"ហគ់ អន់ អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិ"
ខង អនែ់ឌ ចងឹ អនហ់ា្ន ល់អាញ់ ទឌូិ

ឡឹង បក់ ថិ ឡឹង ពូ ទលឹ បក់ តសី ឡឹង ពូ
១២ខងអាញ់ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច មះ៉ អនែ់ឌ

លូអា្ល ត េដាះសារ អូដាគ់ មះ៉ អនែ់ឌ េដល»។†
† ៨:១២ ៨:១២សារអាឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:៣១-៣៤។
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១៣ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា សារ សាញ៉ា ែរវ ពុត អន់តីគ អា ឃឺ សារ
ណាវ ទលឹ នី េណា ័ះ សាញ៉ា ែរវ ពុត អន់ ្រទួល ែព អូ ទី ខា
េកះ សារសានដ់ាប់ េណាះ ែបត៊ ចងឹ ហ្៊យងហង។

៩
ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់ េតះអា
១សារសាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់ ទី ចាបាប់សារ៉ំាប់សាបំ ៉◌ះ័

ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី ចារ សារ៉ំាប់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់ េតះ
អា េដល។ ២ រ៉ាេណីះ ពូ ្របគ៉័ េណាះ ទី កាណុង េពៀរ កាណុង
េម៉ាញ ពូ េអី ផាកាណុងដាគ ់ពឹង េណាះ ទីចារ ៃចគ តាេគៀង
ទបឹ ទី េ្រគ សារ៉ំាប់ ៃចគ ណំុ បុាងំ េទៀន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ៣ ែគង
េតា កា អញែ់ស៊ង ពូ បុងិ េណាះ ទី កាណុង ទី េពៀរ ពូ អន់ សចិ
ផា កាណុង ដាគ់ កាខាក់ ។ ៤ ពឹង កាណុង េណាះ ទី អន់ហ្នងឹ
ម៉ាសសារ៉ំាប់ សុះ កាណាគ័ េបាផូវ លូ ទី ហុបី សារសាញ៉ា ែរវ
ពុត ឡាក់ ពូ ្របះ៉ ចារ ័ ម៉ាស ប៉ាញ័ ទបឹ ហុបី េណាះ។ កាណុង
ហុបី សារ សាញ៉ា ែរវ ពុត េណាះ ទី េអា ម៉ាស េម៉ាញ ឡាក់ ពូ
ៃចគ ណំុ ម៉ាណា លូ ទី អ៊្លង កាទូង មះ៉ វគ័ អារ ៉នុ ឡាក់ ទី ប៉ាកាវ
ឡាក ទបឹ ទី អំេហា្ម ឡាត េពៀរ បក៉់ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់សារសា
ញ៉ា ែរវ ពុត។ ៥ ៃអ្វ អំបុាងំ ហុបី សារសាញ៉ា ែរវ ពុត េណាះ ទី
ហ៊ូ ប េចរបូ៊នី េពៀរ ផះ ៃអ្វ ឡាងកាហា្ល ប អបុំាងំ កល់ ហុបី ចារ ពូ
េ្រសាចផាម េភឿហា្វ យប៉ាសុនអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច ហ៊ូ ប
េចរបូ៊នី អា បុចិ រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹង េណាះ។ ហះកា
ញនឹ អូ កូម័កា រះ៉សារអា ្រគបឹហាច់ ទេិណា ័ះ កញិេអៀអា អុះ។
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៦ ប៉ាគ់ ពូ ្របគ៉័ ចារ េណាះ េកះ ទិ េកះ េណាះ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ កា ម៉ុ ត ពឹង កាណុង ទី េម៉ាញ រ៉ាប់ ដារ ់េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់
ែឌ ៧ហះកា ពឹង កាណុង ទី េពៀរ ទី ដងឹ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េដាច ទី ម៉ុ ត េម៉ាញសាណាំេម៉ាញ ទង ែអ៊ កា ្រតគ់ អ្យក់ ម៉ុ ត
ផាមអ្យា ំេ្រសាចអន់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាសារយច ែអ៊
តាងំឡា លូសារយច ប៉ាសុន េដលឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ទបឹ អូ ហ្លង់។
៨សារអា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ រះ៉ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ្រទង
ឡា ំប៉ាគ់ កាណុង ដាគ់ កាខាក់ េណាះ េបី តាន័ េបកី អុះ ដារ ់ចំ
កាណុង ទី េម៉ាញអា ៃអ្វ។ ៩សារទិអា បុចិ រះ៉ ឡឹង រុាងំហាវ រប៉់
ដារ ់អាហង ឃឺ បុចិ រះ៉ ផាកាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ ទេិណា ័ះ អូ អ្លុ ្របគ៉័
អន់ ពុត េពៀក បក់ឡា ំសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះដាគ់ ្រតង់ អុះ
១០ខងសារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពួយសារសាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់
ទេិណា ័ះ ឃឺ ទី ដងឹឡាក់ កាសាណាសាណឹត េទៀក ៃអត លូ
សារ រ៉ាវឡាេកាលូកាណាគ័អនេ់ទៀគៗ ចាបាប់ទិអា ្រកាន័កា
រះ៉ កាឡាេកាអបុំាងំ អា េដាច ឡាក់ ទីខា ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ េបី
តាន័ ្របគ៉័ អន់ ទីឡាេបៀបណាវឡាក់ដាគ់ហ៊្លត។
សារផាមយសី៊ូ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងផាមអ្យា ំ
១១-១២ហះកា ផះ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់

មប អន់សារ ដាគ់ឡាក់ ពិន ទី េកះ ែអ៊ ម៉ុ ត ្រទង រ៉ាេណីះឡាក់
ដាគ់ហ៊្លតដងឹ េម៉ាញទង េកះ ឡូត រ៉ាេណីះ េណាះអូ ្រតគ់ប៉ាណូ
ស ្របគ៉័ អុះ លូ អូ ្រតគ់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េដល។ ែអ៊ អូ អ្យក់
ឡាផំាម ប៉ារេ់ព េទាលេលីផាមគន រក៉់ អុះ ឃឺ ែអ៊ អ្យក់ផាម ែអ៊
េទៅម៉ាគ់ហា្វ យ ពិនអន់ដាគ់ េលយី។ ១៣ផះ ពូអ្យក់ផាមប៉ារេ់ព
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េទាល លូផាម រក៉់ ប៉ាញ័តាម័ លូ អំហ្មូ វ រក៉់ ប៉ាញ័សាតង័ឡាយ
លូ េទៀក ្រពឹះ ពឹង បក់ េកតី អូដាគ់ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ េណាះ
្របគ៉័ អន់ បក់ េណាះ ដាគ់ណាវ ្គ។ * ១៤សាឡង់កាផាមយសី៊ូ
្រគះិ ែហ៊ងខាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពុត ពិនដាគ ់ឃឺ ែអ៊ ដាគ់កាខាក់
អូ ទីយចហះ ចំ អុះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ េលយី េ្របុី
ែអ៊ មបឡាេកាកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ អ្ូ៊យតឡាច់សារ ពិន ្រប៉
គ័ យចឡាក់ ្របគ៉័ អន់ េតា័ េណាះ ម៉ាគ់ ពិន ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ៃអ្វ េលយីឡគ។
១៥ខ េណាះហង បះ យសី៊ូ ្របគ៉័ កាណង័ ឡឹងសារសាញ៉ា

ែរវ ពុតណាវ េភឿ អន់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ េណាះ ទី ប៉ាដក់ ប៉ា
េជៀ េលយីឡាក់កា ែអ៊សាញ៉ា ែពហង ខងយសី៊ូ េតា័ េកះ េភឿ
ហា្វ យឡាច់ អន់ែឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ អន់ែឌ ្រប៉គ័ យច ផះ
រុាងំវាង៉សាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់ ែព។ ១៦ផា ពូ ្រចាគ់សត្់រតា
េភឿ រះ៉ ឡឹងសារ ្រតគ់ ែជក ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ផា បក់ ្រចាគ់សត្់រតា
េណាះ ែអ៊ េតា ័្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ េតា័តាទចឹ េកះេណាះ ពូ
ចងឹ ែជក ពួយសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះហង ១៧ខងសត្់រតា េណាះ ្រត
គ់ ទីខា ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ េតា។័ ផះ រុាងំវាង៉ បក់ ្រចាគ់ ៃអ្វ រ ុសី សត់
្រតា េណាះ អូ ទី ខា អុះ។ ១៨កាប៉ាច់សារសាញ៉ា ែរវ ពុត េសគី
ែពកា នះិេទៅ េដល ែអ៊ អូ ទីខា េដលផា អូ ទីផាម។ ១៩ផះ វគ័
ម៉ូ េស អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ប៉ាសុន ទឌូិ ពួយសារ ពឹងផាប់ចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័ េកះ ទិ េកះ េណាះ ែអ៊កាអ្យក់ផាម រក៉់ផាម ប៉ារេ់ពឡាយ
លូេទៀក េកះេណាះអ្យក់សក់ េចៀម ែនវកា្រហី ែ្រទម ពឹង េតមីអ្យ ិ
* ៩:១៣ ៩:១៣ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៩:១-២២។
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ត ហុីសុប ឡុក ពឹង ផាម េកះេណាះ ្រពឹះ ពឹង ផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័
ទបឹ ្រពឹះ ពឹង ប៉ាសុនទឌូិ េដល។២០ផះ េណាះែអ៊ រះ៉ផា «អាហង
ផាមឡាក់តាគ់ អង់េកះសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ េ្របុី ពិន ្របគ៉័ ពួយ»។† ២១ េកះេណាះ ែអ៊ កា ្រពឹះ ពឹង ចារ
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ពឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ពូ េឃយីយរ កាណុង
ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េដល។ ២២តាមចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែបត៊ ចងឹ
្រគបឹ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ដាគ់ ញនកាផាម។ ផា អូ ទី
ឡាច់ផាម អូ ទី ្រទង ចំ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អុះ។
២៣ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាណាគ័ ញ៉ាៗកាណុង េណាះឡាក់

ពូ ្របគ៉័ ពួយកាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លង ពូ ្របគ៉័ អន់ដាគ់ញនកាសារ ទិ
អាហង។ ហះកាផាចងឹ ្របគ៉័ អន់ដាគ់ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េណាះតងកានកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ឡាក់ដាគ់ហ៊្ល
ត។ ២៤យសី៊ូ ្រគះិ អូ ម៉ុត ពឹងកាណុងដាគ់កាខាក់ឡាក់ ្របគ៉័ លូ
តី ប៉ាណូសឡាក់ ្រកាន័ កា ្របគ៉័ ពួយកាណុងដាគ់កាខាក់ ពឹង
ៃប៉្លង េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ ហាវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ឡូត។ កញិេអៀ អា
ែអ៊ ៃអ្វ ហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ េឡាម ប៉ាតាង ពិន។ ២៥ ែអ៊
អូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ េអៀង ទងឡាក់កា ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ផាមកាណាគ័ ម៉ុ ត រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង កាណុងដា
គ់កាខាក់ រប៉់សាណាំេណាះ អុះ។ ២៦ផានេីណា ័ះ ែអ៊ ្រតគ់ េតា័
្របគ៉័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ទងហង ឡឹង េកតី អង់កក់ េតះ
អា ែព។ ហះកាកញិេអៀអាអង់កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច េកះ ែអ៊
ជរឹ ពឹះ ដងឹ េម៉ាញ ទង េភឿ អ្ូ៊យតឡាច់សារយចញនកា ែអ៊ េតា័
† ៩:២០ ៩:១៩-២០ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២៤:៣-៨។
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លូ មបឡាេកាឡាក់កាកាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៧ ប៉ាណូស
ទឌូិ ្រតគ់ េតា័ េម៉ាញ ទង េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃចគ
ថូត។ ២៨យសី៊ូ ្រគះិ កា នះិេទៅ េដល ែអ៊ កា រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡា
េកា ែអ៊ េទៅ ដងឹ េម៉ាញ ទង េភឿ អ្យក់ឡាច់សារយច ប៉ាណូស
ទឌូិ។ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ហះកា
លកឺ អនត់គី េទៀ អូ ្រតគ់ អ្ូ៊យតឡាច់សារយច អុះ ឃឺ ជរឹ តង័ ទិ
ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ ក្យាគ់សាណាង ែអ៊ អន់ ៃអ្វ រ ុសី។

១០
១ចាបាប់ េពៀបឡាក់កា កីសារដាគ់ឡាក់ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អូ

្រតគ់សារ តាទចឹ េណាះ អុះ។ ចាបាប់ អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស
ដាគ់កាខាក់ អុះ យ ៉◌ះ័ ពូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រ៉ាប់សាណាំ
េលយីៗ កាតាម។ ២ផា ពូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ
ទង ដាគ់ ឡូត ចាបះ កា អន់ែឌ ចងឹ អ្លុ អន់តគ់ ផាឡាេកា អន់
ែឌ អូ ទីសារយច េកះ េកះេណាះអនែ់ឌកាអា្ល ត អូ ពុះកាណា
គ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គហង។ ៣ហះកាញនកា ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់សាណាំេណាះហង បះ អនែ់ឌកាចាងំ ឡឹងសារ អន់
ែឌ ្របគ៉័ យច ៤ខង ផាម រក៉់ េទាល លូ ផាម ប៉ារេ់ព េទាល អូ អ្លុ
អ្ូ៊យតឡាច់សារយច អុះ។
៥ខអាហង ផះយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ ែព ែអ៊ កាប

ផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

អសី អូ បុចិ កាកាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ អុះ
ហះកា អសី ្របគ៉័ អន់អាញ់ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ។
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៦អសី អូ បុចិ អុះ កាកាណាគ័ ពុះ ទបឹ កាតុ
េលីកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េភឿ ដាគ់ ែជ អន់ ទីសារយច។

៧ េណាះហង បះអាញ់ រះ៉ ផា៖
"អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ៃហអាញ់ឡា ំ្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី

សារអា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារអាញ់
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ"»។*

៨សាគ់ ប៉ានដ់ា ែអ៊ រះ៉ ផា «កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ កាណាគ័ ពុះ ទបឹ
កាតុ េលី កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េភឿ ដាគ់ ែជ អន់ ទីសារ យច អសី
អូ បុចិ អុះ លូ អូ ្រតគ់ ពុត អសី េដល»យ ៉◌ះ័ ពូ អន់ កាណាគ័ ទិ
េណា ័ះ ពួយចាបាប់កាតាម។ ៩ េកះេណាះ ែអ៊កាបណាវ ្គផា «អឺ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ៃហអាញ់ឡា ្ំរបគ៉័ ពួយ ពុតអសី»។ ទលឹនី
េណា ័ះ ែអ៊កាអា្ល តទិសារសានដ់ាប់ េភឿអ្យក់សារណាវប៉ាតាង
ឡគ។ ១០ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ មបឡាេកា ែអ៊ េទៅ េម៉ាញ ទង េកះ
ៗ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់ អូ ទីសារ
យច េកះ។
១១ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់

លូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗឡាក់ កាណាគ័ អូ អ្លុ អ្យក់
ឡាច់សារយច អុះ។ ១២កាប៉ាច់យសី៊ូ ្រគះិ ៃឡង ឡឹង ែអ៊ មប
ឡាេកា ែអ៊ េទៅសារ៉ំាប់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញទង េកះៗ េភឿ អន់ ពិន
រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង ចារ អរ៉ំាញ អញឺ ែគងសា
ម៉ាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយី។ ១៣កញិេអៀអា ែអ៊ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ មួតតាមុរឺ ែអ៊ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ជុង ែអ៊ ១៤ខង ែអ៊
* ១០:៧ ១០:៥-៧សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៤០:៦-៨។
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្របគ៉័ អន់កា ពិនដាគ់កាខាក់ េលយី អូ ទីយចហះចំ អុះញនកា
ែអ៊ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ ដងឹ េម៉ាញ ទង េណាះហង។
១៥ េសគី ែព ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់កា រះ៉ ប៉ាឡាក់

កា ពិន េដល សាគ់ ប៉ានដ់ា ែអ៊ កាបផា៖
១៦ «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា៖

"ប៉ាគ់ អនត់គី េទៀ អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ
ប៉ាសុនអាញ់នេីអៀ៖

ចាបាប់អាញ់ ចងឹ ៃចគ ពឹង ពុតតាម៉ុត ពឹង េពៀក អនែ់ឌ"»។†
១៧ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ណាវ ្គផា៖
«អាញ់ចងឹអា្ល ត េដាះកាសារយច អនែ់ឌ

លូសារ អូដាគ់ មះ៉ អនែ់ឌ េណាះ េដល»។‡
១៨ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច េកះ ទលឹនេីណា ័ះ
អូ ្រតគ់ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច
ណាវ ្គហង។
សារ ពិន ខនឹ ម៉ុតឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
១៩ អឺ អុះ មុ ីខ អា ហង បះ ពិន ខនឹ ម៉ុ ត ពឹង កាណុង ដាគ់

កាខាក់ ញន កា ផាម យីស៊ូ ២០ ពួយ ្រទងណាវឡាក់ ែអ៊ ្រប៉គ័
អន់ កា ពិន ឡាក់ ្រទង ្រប៉គ័ អន់ ទី អាញុ រុសី ឃឺ ែអ៊ អន់ ពិន
ម៉ុ ត ្រទង កាណាត់ ពូ បុងិ កានទ់ងឹ ញនកា ែអ៊ មបឡាេកា ែអ។៊
២១ញនកា ពិន ទី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ផះ ៃអ្វ
† ១០:១៦ ១០:១៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:៣៣។ ‡ ១០:១៧
១០:១៧សារអាឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:៣៤។
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រុាងំៃហហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ ២២ ពិន ្រតគ់ ម៉ុ តឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ទបឹ ទី ពុត ដាគ់ េសឿ េលយី អូ សង់ៃសញនកាប ៉្រ◌ះ័ អ្ូ៊យត
ឡាច់ ្រគបឹសារ អូដាគ់ ឡឹង ពុត ពិន េកះ ទបឹ រ៉ាវឡាេកា ពិន លូ
េទៀក សាង េកះ េដល។ ២៣ ពិន ្រតគ់ េសឿ សារ ពិន រះ៉ េណាះ
អន់ កាខាក់ឃឺសារ ពិន មុងឹ េអង េណាះ អនដ់សី ែជ វុលឹ េវុងី
ៃដ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ សាញ៉ា នចីម ័ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ
ហង។ ២៤អន់ ពិន ឃតឹ ចាែ្រជប ្របគ៉័ នីចម័ អន់ ប៉ាញសុ់ះ គួប
េសាបអន់ ទី ពុត បុចិ ៃច លូ ្របគ៉័សារដាគ។់ ២៥ ែជ អន់ ពិនអា្ល
ត ប៉ាតុំ គួបឡាក់កា បក់ អនដ់ាអា្ល ត េណាះ ៃដ ហគ់ ្រតគ់កាប
បុាងំេហាក គួប េសាប េលយីៗ អន់ ទី ពុត ខនឹ ខង ដារ ់យសី៊ូ
ជរឹ ពឹះណាវ ្គក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ។
២៦ផា ពិន អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ តាទចឹ េកះ ហះកាផា ពិន បុាងំ

រង់៉ ្របគ៉័យច អូ ទីកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ញ៉ាចងឹអ្លុ អន់ ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
សារយចេណាះអុះ។២៧ទីដងឹអ្ូយគទបឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ដារ ត់ាតសុ់និ
សារ េទៀ ប៉ាគ់ ដារ ់ េណាះ បក់ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ អុញ ចងឹ
សា គកឹៗ។ ២៨ បក់ េពឿ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ផា
ទី ពូ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន េពៀរ ៃប៉ង ដូវ បប៉័ ែអ៊ ផះ ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់
េណាះ បក់ េណាះ ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ឡូត អូតាប៉ាប អុះ។ § ២៩ទលឹ
នេីណា ័ះផាបក់ េពឿ បង៉ឺាយគន ប ៉្រ◌ះ័ លូ បង៉ឺាយផាមឡាក់តា
គ់ អង់េកះ សារសាញ៉ា ែរវ ពុត ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ទី ថូត កា្ល ងំ ឡឹង
េណាះណាវ ្គ ញនកាផាម េណាះ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ អូ ទី
យច អុះ លូ ញន កា បក់ េណាះផាម៉ាត ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
§ ១០:២៨ ១០:២៨ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
១៧:២-៧។



េហ្រពឺ ១០:៣០ xxxii េហ្រពឺ ១០:៣៧

ឡាក់ដាគ់ ពុតកា ពិន៣០ខង ពិនអនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាបផា
«សារតូ ពូ ស៊ុតកាអាញ់ចងឹ តូ ពូ»*លូទី ្រចាគ់ រះ៉ផា«ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ហងចងឹតាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត ប៉ាសុន ែអ»៊†។៣១ ្រត
គ់អ្ូយគកាខាក់ហងកាសារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ឃឺប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
ទីអាញុ រុសី។
៣២ហគ់ អន់ដសី កាចាងំ ពិ ផះ អន់្រទួល ែព ផះ អន់ដសី

េសឿណាវៗ ែព ផះ េណាះអនដ់សីដាម័ អត់ ឡឹងសារ ថុក ប៉ា
ណាបខាក់ េដល។ ៣៣កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី បក់ អនដ់ា ពូ
ផាម៉ាត បង៉ឺាយ ទបឹ ្របគ៉័បាបហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ បក់
អនដ់ាណាវ ្គ្របគ៉័ គួប លូ ប៉ាណូសឡាក់ទីសារ ប៉ាណាបេណាះ
េដល។ ៣៤ ផះ េណាះ អន់ដសី តាប៉ាប តាប៉ុន កា គួប អន់ដសី
ឡាក់ ្រតគ់ ខុក អន់ដសី កា អន់ ពូ រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស អន់
ដសី ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉ ់ខង អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី
ចងឹ ទី រ៉ាស អំប៉ាស ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡាក់ ៃអ្វ េលយី ពឹង ៃប៉្លង
េតា។ ៣៥ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជអា្ល ត ៃដសារ អនដ់សី េសឿ
កាខាក់ េណាះ ខងសារ េសឿ េណាះ ចងឹ ទីខា េអៀងកាខាក។់
៣៦អនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ម៉ាគ់អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ ពុតប ៉្រ◌ះ័
េលយី អន់ ទលឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា
ផាចងឹ អន់៣៧ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ៃអ្វ េបៀតណាវ ្គែអ៊ ចងឹ ពឹះ តាទចឹហង
* ១០:៣០ ១០:៣០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា) ៣២:៣៥។ † ១០:៣០ ១០:៣០សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់
ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៣២:៣៦។



េហ្រពឺ ១០:៣៨ xxxiii េហ្រពឺ ១១:៤

ែអ៊ អូ បុាងំ្រកូ អុះ។
៣៨កាប៉ាច់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ប៉ាសុនអាញ់

ែអ៊ ចងឹ ទីអាញុ រុសី ញនកា ែអ៊ េសឿ
ហះកា បក់ ចំចាកឡាច់ ឡឹងអាញ់

បក់ េណាះ អូ ្រតគ់ ពុតអាញ់ អុះ»។‡
៣៩ហះកាកាប៉ាច់ ពិនឡាក់ ប៉ាណូស េសឿ ម៉ាគ់ ពិន ទី អាញុ រុ ី
ស អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ប៉ាណូសចាកឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចងឹ
េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ េណាះ អុះ។

១១
សារ េសឿ មះ៉ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព
១សារ ពិន េសឿ ឃឺ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា ចងឹ ទីសារ ញ៉ាឡាក់

ពិន មុងឹ ផា ចងឹ ទ ីលូ អ្លុ ឡាក់ៗ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ពិន ៃហ
អូ បប៉័ េណាះ េដល។ ២ ប៉ាណូស េសគី ែព ញន កា អន់ ែឌ
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេន អនែ់ឌ។ ៣ញនកា ពិន
េសឿ បះ ពិន អ្លុ ហ្លង់ ផា ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ បុាងំេកតី េតះ
ៃប៉្លង ទលឹ នីេណា ័ះ កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ពិន ៃហ បប៉័ អូ ្រតគ់
េកតីឡាច់ ឡឹងកាណាគ័ឡាក់ ទី ្រតង័ េ្រទៀយ េណាះ អុះ។
៤ញន កា វគ័ េអបលិ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បះ ែអ៊ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងកាណាគ័កាអុនី មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័។ ញន
កា វគ័ េអបលិ េសឿ េណាះ ហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា េអ
បលិ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ កាណាគ័ េអបលិ ពុះ រ៉ាមះ៉ កា
‡ ១០:៣៨ ១០:៣៧-៣៨សារអាឡាច់ ឡឹងហាបាគូក ២:៣-៤។



េហ្រពឺ ១១:៥ xxxiv េហ្រពឺ ១១:៩

្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ខាក។់ យ ៉◌ះ័ វគ័ េអបលិ េតា័កាតាម កាប៉ានរឹ
ែអ៊ ៃអ្វ រះ៉ កា ពិនញនកាសារ ែអ៊ េសឿ។ *
៥ញនកា វគ័ េហណុក េសឿ េណាះហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

េប៉ាកហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័លូ អូ ទី េពឿ បប៉័
ែអ៊ណាវ ្គអុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង េកះ។ អន្់រទលួ
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា វគ័ េហណុក ្រត
គ់ ពុត ែអ៊ ខាក។់ † ៦ផា អូ េសឿ អូ ទី េពឿ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
អុះ ខងផាបក់ េពឿ បុចិ ម៉ុត ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ្រតគ់ េសឿ
ផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់សារ ដាគ់ កា បក់
េពឿ ខំណាងំ ែអ។៊
៧ញនកា វគ័ ណូេអ េសឿ េណាះហង ផះ ែអ៊ កាតាងំ ប ៉្រ◌ះ័

រះ៉ កា ែអ៊ ឡឹងសារ ែអ៊ េបី តាន័ បប៉ ័ែអ៊ កាសាយុំាងំ លូ ្របគ៉័
ពួយ េដល ែអ៊ ្របគ៉័ ទូក តសី េភឿ តង័ខាបខួ់ ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
េទៀក រ៉ាឡាប។ ញនកា ែអ៊ េសឿ េណាះហង បះ ែអ៊ តាតសុ់និ
សារ យច ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ែអ៊ កា ទីសារ ដាគ់ ្រតង់
ញនកា ែអ៊ េសឿ។ ‡

៨ញន កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំេសឿ េណាះ ហង បះ ែអ៊ សាយុំាងំ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ែអ៊ ចាកឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញឡាក់
ចងឹ េកះ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ែអ។៊ វគ័ អា្រប៉ាហា ំកា ចាក ឡាច់ ទបឹ
ែអ៊ អូ អ្លុ កា ែអ៊ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ ចំ េណាះ អុះ។ ៩ញនកា ែអ៊ េសឿ
េណាះ ហង បះ ែអ៊ ឡា ំ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី សាញ៉ា
* ១១:៤ ១១:៤បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤:១-១០។ † ១១:៥
១១:៥ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៥:២៤។ ‡ ១១:៧ ១១:៧ បរ៉ ់
ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៦:១៣,១៤,២២។
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លូ ែអ។៊ ែអ៊ ឡាក់ អំហ៊្មយ ៃអ្វ ពឹង រ៉ាេណីះ។ គន ែអ៊ អុីសាក់
លូ េសា ែអ៊ យ៉ាកុបកា ៃអ្វ ពឹង រ៉ាេណីះ នះិេទៅ េដលទបឹ េសឿផា
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ឡាក់ កា ែអ៊សាញ៉ា េណាះហង។ ១០ វគ័ អា្រប៉ា
ហាៃំអ្វ ក្យាគ់ បុចិកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង េម៉ាញឡាក់តសី លូ ៃអ្វ េលយី
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាងំឡា បុាងំេកតី។ ១១ញនកា ែអ៊ េសឿ
េណាះហង យ ៉◌ះ័ យ៉ាគ់សារ៉ា អូ អ្លុ ទី គនកាតាម ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័
អន់ ែអ៊ ទី គន េដល ខង ែអ៊ឃតឹផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទីសាញ៉ា
នចីម ័ែអ៊ កា ចងឹ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ហង។ ១២ញន ខ េណាះហង
បះ េកតី ទី ប៉ាណូស េអៀងឡាក់ កា សំឡង់ ពឹង ៃប៉្លង េលីឡាក់
កា េតះឡាពុក រហាងសាឡីគសាឡាយញនកាកាម៉ាក័ េម៉ាញ
ដូវឡាក់ ្រកាគ់ឡក់ េកះ ក្យាម័ ចងឹ េតា័ហង។ §
១៣ មួត ទិេណា ័ះ កា េសឿ េលយី ទលឹ េតា ័អន់ែឌ េបី ទី អុះ

សារ ប ៉្រ◌ះ័ ទី សាញ៉ា េណាះ ហះកា អន់ែឌ េហាក កា អន់ែឌ
បប៉័ ឡឹងចាងំហាយគ្ េដាច ទបឹឃតឹផាឡាេកាអនែ់ឌឡាក់អំ
ហ៊្មយ ផះ ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ពឹង អង់កក់ េតះអា េដាច។ ១៤អនែ់ឌឃតឹ
នេីណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ពិនហ្លង់ ផា អនែ់ឌ ៃអ្វ ចាកណាងំ ្រសកុ េតះ
កាឡាេកា អនែ់ឌ តាទចឹ ហង។ ១៥ផាអនែ់ឌ កាចាងំ កា ្រសកុ
េតះឡាក់ អនែ់ឌ អង់ក ័ះឡាច់ េណាះ អនែ់ឌ វុលី សតឹណាវ ្គកា
ទី េដល ១៦ហះកា អន់ែឌ ផះ ៃអ្វ ណាងំ ចារ េម៉ាញឡាក់ ដាគ់
ហ៊្លតឃឺ េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ៃប៉្លង េតា េណាះហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អូ តាយួស អុះ អន់ អនែ់ឌ េអី ែអ៊ ផា ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ខង ែអ៊
េ្រទៀម េមឿង េណាះសារ៉ំាប់កា អនែ់ឌហង។
១៧-១៨ញន កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំេសឿ េណាះ ហង បះ ែអ៊ អ្យក់

§ ១១:១២ ១១:១២ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២២:១៧។
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ឡាំអុីសាក់ ្របគ៉័ កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ប ៉្រ◌ះ័ សាគ់ លួង
ពុត ែអ។៊ * ប ៉្រ◌ះ័កាបលូ ែអ៊ផា «ទីដងឹ គន េសាអុសីាក់អាញ់
ចងឹ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុត »† ហះកា ែអ៊ ភមមបគន ែអ៊ ដងឹ
េម៉ាញ េណាះ។ ១៩ វគ័ អា្រប៉ាហា ំេសឿ ផាយ ៉◌ះ័ គន ែអ៊ េតា័កា
តាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អ្លុ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ណាវ ្គ។ គន
ែអ៊ េពៀបឡាក់កា េតា័ េកះ េកះេណាះ រុសី សតឹណាវ ្គ។
២០ញនកា វគ័ អុសីាក់ េសឿ េណាះហង បះ ែអ៊ រះ៉ កា គន ែអ៊

យ៉ាកុប លូ េអសាវ ឡឹងសារ ដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កា អន់
ែឌ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ‡

២១ញន កា វគ័ យ៉ាកុប េសឿ េណាះ ហង ផះ ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ
កាតាច់ កាែស៊ តាងំេហមី ែអ៊ កា បរ៉ ់សារ ដាគ់ អន់ កា គន យូ
ែសប៊ ផះ េណាះ ែអ៊ សាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ អន់េដរី ្រតាក័ ឡាេកា លូ
អ៊្លង កាទូង អនេ់ដរី។ §
២២ញនកា វគ័ យូែសប៊ េសឿ េណាះហង ផះ ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ

េតា ័ែអ៊ រះ៉ កា ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ ផា អន់ែឌ ចងឹ ចាក ឡាច់
ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី ទបឹ អនត់គ់ រះ៉ កា អនែ់ឌ អន់ អ្យក់សតឹ កាន់
តងី ប៉ា្រទូ ែអ។៊ *
២៣ញនកា ពឹ េមគី ម៉ូ េស េសឿ បះ អនែ់ឌ ខនឹ េអានសាសា្វ

ម៉ូ េស ៃបង៉ ៃខ ញនកា បប៉័សាសា្វ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ខាក ់អនែ់ឌ
* ១១:១៧-១៨ ១១:១៧-១៨ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
២២:១-១៨។ † ១១:១៧-១៨ ១១:១៧-១៨សារអាឡាច់ឡឹងកាេណីតអង់កក់
េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២១:១២។ ‡ ១១:២០ ១១:២០ បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ
(េលាកុប្បត្ត)ិ ២៧:២៨-២៩,៣៩-៤០។ § ១១:២១ ១១:២១ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត
អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤៨:១៥។ * ១១:២២ ១១:២២បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់
េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៥០:២៤-២៥។
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អូ អ្ូយគ កា យច ចាបាប់សាដាច់ អុះ។ † ២៤ញន កា វគ័ ម៉ូ េស
េសឿ ផះ ែអ៊ ប៉ាញ័ តាម ័ែអ៊ អូ អន់ ពូ េអី ែអ៊ ផា េសាសាដាច់
អុសុីបី អុះ។ ‡ ២៥ ែអ៊ ឃតឹផា ៃអ្វ ថុក ប៉ាណាបអនឌូ់ លូ ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង ទីសារ រគ៉់ េម៉ាញ ្រទុ ញន កា ្រប៉គ័ សារ
យច។ ២៦ ែអ៊ ឃតឹ ផា ែអ៊ អន់ ពូ បឺង៉ាយ ញន កា ែអ៊ មុងឹ សា
ដាច់បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េ្របុី ពឹះ េណាះ ដាគ់កា្វ ឡឹង ទី រ៉ាសអប៉ំាស
ពឹង ប៉ាេថត អុីសុបី ខង ែអ៊ ឃតឹ កា រុាងំវាន៉័ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។
២៧ញនកា ែអ៊ េសឿ បះ ែអ៊ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី អូ អ្ូយគកា
សាដាច់ អុីសុបី អកឺ អុះ ខង ែអ៊ ទី ពុត ខនឹ េពៀប ឡាក់ កា ែអ៊
បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពូ ៃហ អូ បប៉។័ ២៨ញនកា ែអ៊ េសឿ េណាះហង
បះ ែអ៊ ្របគ៉័ ប៊ុន ្រទងួ លូឡាបផាម េចៀម ពឹងកាណាប័អប៉ំារ ែជ
អន់បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានេ់តា័គន េឡាងេ្រទៀ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
§
២៩ញនកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េសឿ អន់ែឌ ឃ្លង េទៀក

តាងំេលតសីឡាក់កាចាក ពឹង េគាក ហះកាប៉ាគ់ សុនសាត អុី
សុបី ម៉ុ ត ពួយ កាឡង់ េតា័ ទ។ិ * ៣០ញនកាអនែ់ឌ េសឿ សុ
នសាត អុី ្រសាែអល៊ កា ចាក តារ ័ ជុំ េមឿង េយរ ខូី ទិ តា េំបុះី
ដារ ់េកះេណាះប៉ានេ់ទៀយកាប៉ាក់ព្លូ ក ទ។ិ †៣១កាប៉ាច់ រ៉ាហាប់
ឡាក់ អង់កាន់ ម៉ាេលង ញនកា ែអ៊ េសឿ បះ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ដាគ់ អូ
េតា័ អន់ឌូ លូ មួត ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា ែអ៊ ហាប់ មួត ឡា ំ
† ១១:២៣ ១១:២៣បរ៉ ៃ់ហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២:២-៣។ ‡ ១១:២៤ ១១:២៤
បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២:១០-១២។ § ១១:២៨ ១១:២៨ បរ៉ ់ ៃហ សារ
ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១២:១២-៤២។ * ១១:២៩ ១១:២៩បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ
១៤:១៦-១៧។ † ១១:៣០ ១១:៣០ បរ៉ ់ៃហ យូេស្វ ៦:១-២០។
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សបឺកាន។ ‡
៣២ ញ៉ា អន់ដសី បុចិ កា អាញ់ រះ៉ សារ ណាវ ្គ ប ? អាញ់

អូ ហារ ់ ចងឹ រះ៉ ឡឹង សារ េគ េឌៀន សារ បារ៉ាក ់សារ សា ំ
សុន សារែយបថា សារសាដាច់ដាវតី សារសាយូំែអល៊លូ
សារ មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គអុះ។៣៣ញនកាអនែ់ឌ
េសឿ េណាះហង បះ អនែ់ឌ តាកូះ លូ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗ ចាយ័
្រទង អនែ់ឌ អនែ់ឌតាតសុ់និសារ ពូ អន់ដាគ់ ្រតង់ ទបឹ ទីសារ
ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាផាចងឹ អន។់ បក៊ កា្ល កា អូ កាប់ អនែ់ឌ ៣៤ អុញ
កា អូសា េដល អនែ់ឌ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប៉ា្ល ដាវ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ អូ ទី
សាងំុកាតាម ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័អន់អនែ់ឌទីសាងំុឡគ អនែ់ឌអ្លុ តា
កូះ េកងខាក់ ្របគ៉័ អន់តាមុរឺសាតាក់តា្របះ៉តាេ្រប៉ាង។៣៥ មួត
អង់កាន់ ឡាក់ បប៉័ គន េកា្ល អន់ែឌ េតា ័គន េកា្ល អន់ែឌ េណាះ
កា រុសីសតឹណាវ ្គ។ បក់ អនដ់ា អន់ ពូ ្របគ៉័ អគី ប៉ាណាប អូ ៃច
អន់ ពូ េតាះ េឡីយ អុះ ម៉ាគ់ អន់ ទី អាញុ រុសី សតឹណាវ ្គេណាះ
ដាគ់ហ៊្លត។ ៣៦បក់ អនដ់ាណាវ ្គអន់ ពូ កាប អូ ដាគ់ ទបឹ អន់ ពូ
ពីតសាប៉ា្វ ត័ ទបឹ អន់ ពូ កត់ លូ ្រចា្វ ល់ លូ ៃចគ ពឹង ខុក េដល។
៣៧ បក់ អន់ដាណាវ ្គ ពូ ហរឹ លូ អំេហា្ម  បក់ អន់ដា ពូ ប៉ាន់េតា័
សាក លូសាណាកកាតាច់ គតឹ អនត់គិ ័បក់ អនដ់ា ពូ េកាះ លូ
ដាវ អន់ែឌ ៃអ្វ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័ ទី ដងឹ អង់ការ េចៀម លូ អង់
ការ ប៉ារេ់ព ហង អនែ់ឌ េពៀត ប៉ាតាង េខាអាវ លូ អូ ទី កាណា
គ័ ្រគបឹ ែនវ ទបឹ ពូ ជះិ ចគ័ ្របគ៉័ អូ ដាគ។់ ៣៨អនែ់ឌ ចាក ឡង់
ែល ពឹង ែ្រស៊ តសី ទបឹ ៃអ្វ ពឹង ប៉ានឹម ពឹង រ ៉ង័ូ អំេហា្ម លូ គបឺ អំ
េហា្ម ។ ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះអា អូឃឺចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អន់
‡ ១១:៣១ ១១:៣១ បរ៉ ់ៃហ យូេស្វ ២:១-២១;៦:២២-២៥។
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ែឌ អុះ។
៣៩កាប៉ាច់ មួត ទិេណា ័ះ យ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេន អន់ែឌ ញន កា

អន់ែឌ េសឿ កាតាម ហះកា អន់ែឌ េបី តាន័ ទី សារ ប ៉្រ◌ះ័ សា
ញ៉ាអា អុះ ៤០ខង ប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀមសារឡាក់ដាគ់ហ៊្លតសារ៉ំាប់កា
ពិន ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊ អូ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌដាគ់កាខាក់ អន្់រទលួ
ឡឹង ពិន អុះ។

១២
សារប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាញច់ាល ពិនឡាក់កា ពឹ ប៉ាញច់ាលគន
១ញនកា អនែ់ឌ ទឌូិ ៃអ្វ ៃហ ជុំ ពិន ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់

អា្ល ត ពិ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ េគៀម ទបឹ អា្ល ត ទិសារ យច
ឡាក់ ៃអ្វ ែគ្វត រុតឹ ពឹង ពិន េកះេណាះខំ ប៉ាលួងសាតាក់ឡា ំប៉ា
គ់ ម៉ាត់ ពួយ ្រទងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្រទៀមអន់កា ពិន។ ២ ពិន ្រត
គ់ ៃហ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ខង ែអ៊ ឡាក់ តាងំឡា ប៉ាណា ំអន់ ពិន េសឿ
លូ ្របគ៉័ អន់ ពិន េសឿដាគ់កាខាក ់ែអ៊ដាម័អត់កាសារអគី ប៉ា
ណាប ៃអ្វ ពឹង អ៊្លង គងឹ  ែអ៊ អូ ឃតឹ ផាសារ េណាះ ្រតគ់ តាយួ
ស អុះ ញន កា ែអ៊ ៃហ កាសារ េហាក រគ៉់ឡាក់ ែអ៊ ចងឹ ទី ប៉ាគ់
អនត់គី។ កញិេអៀអា ែអ៊ ផះ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញអញឺ ែគងសា
ម៉ា េ្រគសាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
៣ហគ់ អនដ់សីឃតឹចាែ្រជប ៃហ ឡឹងសារ ែអ៊ អត់សារ៉ំាញ័

កា ប៉ាណូស អូដាគ់ឡាក់ ប៉ាសាងំ លូ ែអ៊ កាខាក់ ម៉ាគ់ អនដ់សី
ដាគ់ អូ ្រសាប់ េសឿ លូ អូសាប ពុត ៤ខង អនដ់សី េបី ទីសារ ពូ
្របគ៉័ អូដាគ់កាអនដ់សី ទលឹ េតា័ អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រត
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គ់ដាម័ អត់កាខាក។់ ៥អនដ់សី ែជ ពឹល ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បុាងំ
េហាក ពុត េពៀកញន េអី អនដ់សីផា គន ែអ៊ ផា៖

«អឺ គន អសី ែជ បង៉ឺាយសារ ប ៉្រ◌ះ័ អនត់គ់ ប៉ាេតា
ែជ អុក ពុត េពៀកកាសារ ប ៉្រ◌ះ័ កាបកាអសី

៦ខង ប ៉្រ◌ះ័ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាបក់ ចំឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច
ទបឹ ពីត ប៉ាញច់ាលបក់ ចំឡាក់ ែអ៊ អន់ េកះ គន ែអ»៊។*

៧ អន់ដសី ្រតគ់ អត់ សារ៉ំាញ័ កា សារ ប៉ាញ់ចាល អា ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាញច់ាលអនដ់សីឡាក់កា ពឹ ប៉ាញច់ាលគន។ ញ៉ា េឃយី ទី
េដលបគនបក់ចំឡាក់ ពឹ អូ ទី ប៉ាញច់ាល ? ៨ផាប ៉្រ◌ះ័ អូ ប៉ាញ់
ចាលអនដ់សីឡាក់កា គន ែអ៊ អនេ់ទៀគៗ េដល ទលឹ នេីណា ័ះ
អនដ់សី អូ ្រតគ់ គន ែអ៊ តាទចឹ អុះ។ ៩ ពិន ទី ពឹ ែគងឡាេកា បុាងំ
ៃឡ ពីត ប៉ាញច់ាល ពិន ហះកា ពិន ៃអ្វ កាការ ៉បុ ែអ៊ េដល កា
ប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែហង៊ខាក់
ត ័ះ ពិន ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានឹរ ែអ៊ ម៉ាគ់ អន់ ទី អាញុ រុ ី
ស។១០ ពឹ ពិន េឃយីប៉ាញច់ាលពិន អូ ទុញសាណាអុំះតាមែអ៊
ឃតឹផាដាគ ់ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញច់ាល ពិន េភឿ អន់
ទីខាម៉ាគ់អន់ ពិនដាគ់ ្រតង់ឡាក់កា ែអ៊ េដល។ ១១ដារ ច់ំប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាញច់ាល ពិន ្របគ៉័ អន់ ពិន អុក ពុតខាក ់អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ពិន
េហាក រគ៉់ អុះ ហះកាៃឡងឡឹង េណាះទីខា េដល សារប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាញច់ាល េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទីសារសាណុកសាវាក៉ ទបឹដា
គ់ ្រតង់។
* ១២:៦ ១២:៦សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ)៣:១១-១២។
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សារ ពិន អូ ្រតគ់ ប៉ាែគក លូ ប ៉្រ◌ះ័
១២ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ លកឺ តី ឡាក់ ឡាកាញ ័លូ តាកុល

ឡាក់ ឡាប៉ាត័ េណាះ ្រប៉គ័ អន់ កាង័ ពិ។ ១៣ហគ់ ្រប៉គ័ ្រទង
អន់ ្រតង់ ម៉ាគ់ ឡាម៉គ់ ចាក អន់ ទិ បក់ កាជក ជុង ដាគ់ណា
វ ្គ។ ១៤ហគ់ ខំ ៃអ្វ អន់ ដាគ់ រម លូ ពូ ទបឹ ៃអ្វ ដាគ់ សារ៉ំាប់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ ផា អូ ៃអ្វ ដាគ ់េណាះ អូ ទី េពឿ ចងឹ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។
១៥ហគ់ ឡាវុាងំ កាខាក់ អ្ូយគ ៃផគ ទី េពឿ ឡាច់ ឡឹង សារ តា
ប៉ាបតាប៉ុន មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ែជ អន់ េពឿ េកះ អូ ដាគ់ េពៀបឡាក់កា
អ្យតិ ប៉ាញលឹឡាក់ េប៉ា្ល ហហាវ ខង ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារតា
ប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ ្របគ៉័ អន់ ពូ េអៀង េកតី អូ ដាគ់ េដល។ ១៦ហគ់
ឡាវុាងំ កាខាក់ ែជ អន់ េពឿ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាឡិ
គ័ឡាឡាគ័ លូ ែជ អន់ េពឿ ង៉ល់ ឌឺ អូ េសឿ អូ រ៉ាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា
េអសាវអ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀចាែនក គន េឡាងេ្រទៀ តូរ លូ័សាអ៊្លង
េម៉ាញ គូម។ † ១៧ អន់ដសី ទិឌូ កា អ្លុ េកះ េដល អន់តីគ ឡឹង
េណាះ ែអ៊ បរ៉ ់េឡាម បុចិ កា ទីសារដាគ់ ឡឹង ពឹ ែអ ៊ពឹ ែអ៊ ហរឹ
អា្ល ត ែអ។៊ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ េឡាមឡាទបឹឡាច់ េទៀក ម៉ាត់កាតាម កា
ពឹ ែអ៊ អូ េរ ុ ពុីត អុះ។ ‡
១៨អនដ់សី អូ ្រតគ់ឡាក់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េសគី ែព

អុះ អនែ់ឌឡា ំទលឹ ប៉ានមឹ េម៉ាញឡាក់ ពូ ៃហបប៉័ឃឺ ប៉ានមឹ សុី
ណាយឡាក់ ទី អុញសា លូ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត អត៊ តាទុក តាទុយ
ទបឹ ទី ខ្យាល តាវាញ៉់ ១៩អន់ែឌ កាតាងំ ពូ េខា្ល មសាៃណង លូ
កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប ទបឹ អនែ់ឌ េឡាមឡា ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័
† ១២:១៦ ១២:១៦ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២៥:២៩-៣៤។
‡ ១២:១៧ ១២:១៧ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២៧:៣០-៤០។



េហ្រពឺ ១២:២០ xlii េហ្រពឺ ១២:២៥

កាកាប លូ អនែ់ឌណាវ ្គ២០ញនកាអនែ់ឌ អ្ូយគ កា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ រះ៉ ផា «យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េពឿ កាតាម យ ៉◌ះ័ កាណាគ័ ញ៉ា
កាតាម ផាឡា ំចគ័ ពឹង ប៉ានមឹ េណាះ ពូ ្រតគ់ហរឹ ប៉ានេ់តា័ លូ
អំេហា្ម ឡូត»§។ ២១សារ អន់ែឌ បប៉័ េណាះ ឃឺ ្រតគ់ អ្ូយគ ខា
ក ់េណាះ ហង បះ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ផា «អាញ់ អ្ូយគ កាខាក់ រ៉ាៃរត៉
ឡាេកា»។ ២២ហះកា អន់ដសី ឡា ំទលឹ ប៉ានឹម សុីយ៉ូន ឃឺ ឡា ំ
ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម ពឹង ៃប៉្លងឡាក់ េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទបឹ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ េអៀង យ៉ាប ឡាន ដូវ
ៃអ្វ អន់ឌូ េហាក រគ៉់ អរ ់ៗ េសាៗ។ ២៣ អន់ដសី ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ
មួត គន េឡាងេ្រទៀ ប៉ាតុំ គួប ឃឺ ទិ ប៉ាណូសឡាក់ ទី សចិ ពឹង
ៃប៉្លង ទបឹ អនដ់សីឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំ
ឡាតាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស ទឌូិ លូឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាង៉ាត័ មួត ដា
គ់ ្រតង់ឡាក់ អូ ទីសារយច េកះ។ ២៤អនដ់សីកាឡា ំេកះ េដល
ប៉ាគ់ យសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័ កាណង័ ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ
ទបឹ អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ផាមឡាក់ ្រពឹះ េភឿ បរ៉ ់ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់
យ៉ូ ផាមយសី៊ូ េណាះដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ផាម េអបលិឡាក់ ្រកាន័
កា បរ៉ ់អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត ពូ *។
២៥អនដ់សី ែជ ប៉ាែគក ៃដ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ផះ កាកាប លូ អន់

ដសី ខង ផះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូសាយុំាងំ វគ័ ម៉ូ េស អន់
តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ែឌ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែព អន់ែឌ អូ រ៉ាវាច៉់
ឡាេកា អុះ ទលឹ នីេណា ័ះ ផា ពិន ប៉ាែគក អូ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានឹ
§ ១២:២០ ១២:២០ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៩:១២-១៣។ * ១២:២៤
១២:២៤ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤:១០។



េហ្រពឺ ១២:២៦ xliii េហ្រពឺ ១៣:៣

រ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា ពិន ឡឹង ៃប៉្លង ែហ៊ង ខាក់ ពិន
អូ រ៉ាវាច៉់ ឡាេកា ត ័ះ។ ២៦ ផះ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ពឹង ប៉ានឹម សុីណាយ
ែព ប៉ានឹរ ែអ៊ កាកាប េណាះ រ៉ាៃរត៉ អង់កក់ េតះ ហះកា កញិ
េអៀ អា ែអ៊ សាញ៉ា ផា «េម៉ាញ ទង អាណាវ ្គ អូ ្រតគ់ ដងឹ អង់
កក់ េតះ អុះ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ ៃប៉្លង កា ចងឹ រ៉ាៃរត៉ េដល»†។ ២៧សារ
ែអ៊ ផា «េម៉ាញ ទង អាណាវ ្គ» េណាះ ែអ៊ បុចិ រះ៉ ផា កាណាគ័
ឡាក់ រ៉ាៃរត៉ ែអ៊ ចងឹ អ្យក់ឡាច់ ទ ិកាណាគ័ ទេិណា ័ះ ឃឺកាណា
គ័ ញ៉ាៗឡាក់ ែអ៊ បុាងំេកតី េសគី ែព ទលឹ នេីណា ័ះ ៃអ្វ ដងឹ កា
ណាគ័ឡាក់ អូ អ្លុ រ៉ាៃរត៉។ ២៨ញនកា ពិន ចងឹ ម៉ុ ត រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ្រតគ់ ប៉ាេន ែអ ៊ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា េណាះ អូ អ្លុ រ៉ាៃរត៉ អុះ។ េណាះហងអន់ ពិន អ្យលិ កូត័ ទបឹ
ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ឡាក់កា ពុត ែអ៊ បុចិ ២៩ខងប ៉្រ◌ះ័ ពិន
ែអ៊ឡាក់កា អុញ ផះសាគកឹៗ ‡។

១៣
សារ ៃអ្វ េកាបអន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
១ហគ់ បុចិ ៃចកា គួបឡាក់កា អុះឡាក់កា មុ។ី ២ហគ់ រុាងំៃហ

អហំ៊្មយ អន់ដាគ់ៗ  ខង ទី បក់ អនដ់ាហាប់ ទបឹ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ហះ
កា អន់ែឌ អូ អន់ហា្ន ល់ កា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ សាមគ៉័ កា ប៉ាណូស
េដាច។ ៣ហគ់ អនដ់សី ឃតឹ កា គួប អនដ់សីឡាក់ ផះ ៃអ្វ ្រតគ់
ខុក េពៀបឡាក់កាអនដ់សី ្រតគ់ ខុក អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល ទបឹ
ឃតឹកា មួតបក់ ពូ ផះ ្របគ៉័បាប ខងអនដ់សីកាទីឡាេកាបុាងំ
† ១២:២៦ ១២:២៦បរ៉ ៃ់ហហាកាយ២:៦។ ‡ ១២:២៩ ១២:២៩បរ៉ ៃ់ហសារ
អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៤:២៤។



េហ្រពឺ ១៣:៤ xliv េហ្រពឺ ១៣:១០

ៃឡអ្លុ អគី ប៉ាណាបនះិេទៅ េដល។ ៤អន់ ប៉ាណូសទឌូិការ ៉បុចា
បាប់សារ ទី េកា្ល កាម៉ាញ។់ េកា្ល លូ កាម៉ាញ់ ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់
លូ គួប ខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ៃចគ ថូត បក់ រ៉ាលង កល់ េកា្ល
កាម៉ាញ់ លូ បក់ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន។់ ៥ ្រតគ់សាងំៃក
ឡាេកា ែជ ខា្វ ម បុចិ កា េលៀន ៃដ ឃឺ ្រតគ់សាណិ ពុត កា កា
ណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដសី ទី េកះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ ផា
«អាញ់ អូ អា្ល ត អនដ់សី អុះ»*។ ៦ញន េណាះហង បះ ពិន ខនឹ
កាបផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បក់ តង័ អាញ់

េណាះហង បះអាញ់ អូ អ្ូយគកា ញ៉ា អុះ
អូ ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ កាអាញ់ អុះ»។†
៧ហគ់ អនដ់សីឃតឹ ៃហកា ៃមគ៉ណាផំាអនដ់សីឡាក់ បុាងំ

េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ កា អនដ់សី អន្់រទលួ ែព។ ហគ់ឃតឹចាែ្រជ
ប ៃហ ឡឹងឡាេបៀប អនែ់ឌ ៃអ្វ េកាប ្រតគ់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា
អនែ់ឌ េណាះ េដល។ ៨យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ ៃអ្វ នះិេទៅ ឡឹង េសគី ែព
ទលឹ រ៉ាប់ដារ ់អា ទបឹ យ៉ាង័ េតាកា ៃអ្វ នះិេទៅ េដល។ ៩ ែជ េសឿ
ពួយសារ ពូ បុាងំេហៀន តាងៗ ៃដ។ ពិន ្រតគ់ ្រប៉គ័ អន់ ពុត
េពៀក េសឿកាខាក់ញនកា ពុតដាគ់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អូ ្រត
គ់ ញន កា ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់សារសាណា េណាះ អុះ ខង ចា
បាប់ ទេិណា ័ះ អូ ទី ខា កា មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយ េណាះ អុះ។ ១០យី
ស៊ូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ េណាះ េពៀបឡាក់កាអនហ់្នងឹ
* ១៣:៥ ១៣:៥សារអាឡាច់ ឡឹង យូេស្វ ១:៥។ † ១៣:៦ ១៣:៦សារអា
ឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១៨:៦។



េហ្រពឺ ១៣:១១ xlv េហ្រពឺ ១៣:១៨

ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  ហះកា មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី ចាបាប់ អ្យ
ក់សាសាណាឡឹង អនហ់្នងឹ អា អុះ ទី ដងឹ ពិនឡាក់ េសឿ ែអ៊
ខនឹ អ្យក់សា។ ១១ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េឃយី អ្យក់ ផាម អ្យា ំ
ម៉ុ ត ពឹង ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ យច ហះ
កាអ្យា ំេណាះ ពូ ពុះ ែគង ឡីងចារ ប៉ាសុន ៃអ្វ។ ១២យសី៊ូ កា នះិ
េទៅ េដល ែអ៊ អគី ប៉ាណាបែគង ឡីង េមឿងញនកា បុចិហា្វ យ
ប៉ាសុន អន់ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ញន កាផាម ែអ។៊ ១៣ញន
េណាះហង បះ ពិន ្រតគ់ឡាច់ឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ ៃអ្វ តាង ឡឹង
ពូ ទបឹ អត់សារ៉ំាញ័អន់ ពូ បង៉ឺាយឡាក់កា ែអ៊ េដល ១៤ខង ពឹង
អង់កក់ េតះអា ពិន អូ ទី េមឿង ចងឹ ៃអ្វ ដាគ់ េលយីៗ អុះ េណាះ
ហងបះ ពិន ខំណាងំ េមឿងឡាក់ចងឹ ទី ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ១៥ទលឹ
នីេណា ័ះ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ ញន កាយីស៊ូ ខងសារ
ពិន ប៉ាេន េណាះ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
សារដាគ់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ពិន ផះ ៃអ្វ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ។ ១៦ ែជ
ពឹល ្របគ៉័សារដាគ់ េលី អន់កាណាគ័កា ពូ ខង ្របគ៉័ នេីណា ័ះ
្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ខាក ់េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។
១៧ហគ់ រ៉ាប់ េសឿ ៃមគ៉ណាផំាកាណុង ្រកុំ អនដ់សី ពិ ទបឹសា ំ

យុាងំ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អនែ់ឌ េដល ខង អនែ់ឌ ផះ ៃអ្វ រុាងំៃហ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អនដ់សី ទបឹ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ទិ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ។ ផារ៉ាប់ េសឿ េណាះអន់
ែឌ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារអា ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉។់ ផាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ
ទបឹ អុក ពុត េណាះ អនដ់សី អូ ទីខា ញ៉ាហង។
១៨បរ៉ ់អនដ់សី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់កាញនឹ េណី ខងញនឹ
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េសឿ ផា ពុត េពៀក ញនឹ ដាគ់ ្រតង់ េកះ ទបឹ បុចិ ្រប៉គ័ ដាគ់ ្រគបឹ
ែនវ ១៩កាខាក់ ែអ៊ បរ៉ ់អន់ដសី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អាញ់
េលយីៗ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អាញ់ ឡា ំណាវ ្គ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដសី
្រសស៊ៗ។
២០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំឡាសារសាណុកសាវាក៉តា

គ់ អង់រុសី យសី៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ែអ៊ ហងឡាក់ តាងំឡា រង
តាបល៉់ េចៀម ខង ែអ៊ តាគ់ អង់េកះសារសាញ៉ា ែរវ ពុត ឡាក់
ៃអ្វ េលយី ញន កាផាម ែអ។៊ ២១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អន់ដសី អ្លុ ្រប៉
គ័ សារ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ឡាក់ កា ពុត ែអ៊ បុចិ អន់ ែអ៊ ្រប៉គ័ ង៉ា
រ ពឹង ពិន តាម ពុត ែអ៊ ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ។ ពិ ពិន ប៉ាេន ែអ៊
េលយីៗ អាែមន។
២២ អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់ េឡាម ឡា អន់ដសី អន់ អន់ដសី ខំ

សាយុំាងំ ប៉ានឹរ អាញ់ អន់តគ់ ប៉ាេតា ពឹង សត់្រតា អាញ់ ្រចាគ់
ប៉ាេហ្យ ីកា អនដ់សីបាបត៊បាែបត៊អា។ ២៣អាញ់ បុចិ រះ៉ កា អន់
ដសី អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ធមី៉ូ េថ ឡាក់ អុះ មុី ពិន ពូ េតាះ ឡាច់
ែអ៊ ឡឹង ខុក េកះ។ ផាែអ៊ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់អាញ់ ្រសស៊ៗ េណាះ
អាញ់ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី អនឌូ់ លូ ែអ។៊ ២៤អាញ់ បរ៉ ់អំ
បញ៉់ មួតណាផំា លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទិឌូ អន់ដសី ដាគ់ ឡាេកា
បុាងំៃឡ េដល ប ? មួត ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អុតីាលី ‡កា អំ
បញ៉់ផា អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ២៥អន់ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី ទឌូិ។

‡ ១៣:២៤ ១៣:២៤ មួត ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អុតីាលី ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់
េដល៖ មួតឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត អុតីាលីអា ។
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