
i

យូហាន
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ

សារអនត់គ់ រះ៉វគ័ យូហាន ឃឺ អុះ យ៉ាកុប គន វគ័ េសេបេដ។ ែអ៊ អូ ្រតគ់
វគ័ យូហាន ឡាក់ បុាងំហុំ ប៉ាណូស េណាះ អុះ។ បក់ អន់ដា
ឃតឹ ផា ែអ៊ ្រចាគ់សារ ពឹង ផាប់ អា រុាងំវាង៉សាណាំ៨០-៩៥
គ.ស. បក់ អន់ដាណាវ ្គឃតឹ ផា ែអ៊ ្រចាគ់ អន់្រទួល ឡឹងសា
ណាំ៧០ គ.ស.។ កាណុង ផាប់ អា យូហាន អូ ទី រះ៉ សចិ ែអ៊
េទៅ អុះ ែអ៊ ្រកាន័កាផា «សះឹឡាក់យសី៊ូ បុចិ ៃច»។
សារដាគ់អាឡាមគ៉់អានហះកា ទី ណី ្រជុ កា្វ ឡឹង ពូ។ ្រត

គ់ អាន េម៉ាញៗ េអៀង ទង ទបឹ ឃតឹ ចាែ្រជប កាខាក់ ែអ៊ ្រតគ់
េឡាម បរ៉ ់ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អ្លុ ហ្លង់។
សារ យូហាន បុចិកា ពូ អ្លុ ហ្លង់
យូហាន បុចិ រះ៉ ឡឹង ណី ្រជុ ឡឹង សារ ឡាក់ យីស៊ូ ្រប៉គ័ ទិ

េណា ័ះ េភឿ អន់ មួត បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អន់ែឌ េសឿ ែហ៊ង ខា
ក។់ ែអ៊ រះ៉ ដងឹ សារ អន់ដាឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ អន់ហា្ន ល់ តាបំាង
ផាយសី៊ូ ឡាក់បក់ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ជរឹ តង័ ប៉ាណូស ែអ៊កាគនប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័
ប៉ានរឹ យូហានកាប
ផះ យូហាន រះ៉ ប៉ាឡាក់ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង ណីសារ យសី៊ូ ៃអ្វ

េកាប ែអ៊ កាប ពួយសារ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ាសាន់
ដាប់កាប ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ ពួយ ខឃំតឹ ៃហ បប៉័ គុន
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សុនសាត ្រកកិ ពឹង រុាងំហាវ េណាះ។ កាប ប៉ានដ់បឹ ផា «ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័» ឃឺ យីស៊ូ។ ែអ៊ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ែអ៊ បុាងំេកតី កា
ណាគ័ ញ៉ា ទេិណា ័ះញន ែអ។៊ ែអ៊ អ្លុ ឡឹង ពុត េពៀក ពឹ ែអ៊ ្រគបឹ
ែនវ លូ ែអ៊ េកតី ប៉ាណូស េភឿតាបំាងអន់ ប៉ាណូស ពិនអនហ់ា្ន
ល់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ែអ។៊
«ដារ ក់ាឡំត»់ (េពៀគ គុល «មង»)ឃឺដារ ឡ់ាក់យសី៊ូ តាបំាង

សារដាគ់ េកងឃឺដារ ់ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
«អាញុ រុសី» េលី «អាញុ រុសី េលយី»ឃឺអាញុ រុសី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័

បក៊កាតយ័ េទៅឡាក់យសី៊ូ អន់ កា មួត បក់ េសឿ មុងឹ ែអ។៊ យូ
ហានកាបផា «អាញុ រុសី» ទី ណី វុចឹ លូ «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័»ឡាក់ ម៉ាថាយ ម៉ាកុះ លូ លូកា ឌុកាប។
«សារតាទចឹ»ឃឺយសី៊ូ តាបំាងសារតាទចឹ អន់ ប៉ាណូសអន់

ហា្ន ល់ ឃឺ ែអ៊ តាបំាង អន់ ពូ អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ។ កាប៉ាច់ ទិ
សារ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាណូស ក្លះ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
យូហាន ផា «សារ ព្លូង»។ ទលឹ នីេណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ
ឡាក់ ៃមគ៉ ព្លូ ង េលីបក់ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូស ខង ែអ៊ ប៉ាណាប៉ំាណូ
ស អន់ឡាច់ចាងំហាយ្គ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំឡា
អាញុ រុសី លូ តាងំឡាសារតាទចឹ។
«តាតារ» ឃឺ អាញុ រុសី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េទៅ លូ មះ៉ យី

ស៊ូ ឡាក់ បក់ តង័។ កាប៉ាច់ «សារ ម៉ាមុាងំ» បុចិ កាប ឡឹងសារ
យច េលី ពុត អក៊ បគឺឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ អូ អ្លុ ចងឹ ទីអាញុ រុសី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។
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«អង់កក់ េតះ» េលី «ប៉ាណូស» ប៉ានរឹ កាប នេីអៀ ទី ណី តាង
ៗ អនដ់ា ទីណីផាប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា អន់
ដា បុចិ កាប ឡឹងសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង ពុត
េពៀក ប៉ាណូស កាខាក់ ែអ៊សារ កាង័ កល់ មះ៉ ប៉ាណូស បក់ អូ
ៃច អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ។
ផិនកានកាណុងសារ វគ័ យូហាន ្រចាគ់
សារ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ប៉ាណូស (១:១-១៨)
សារយូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ លូសារសះឹយសី៊ូ ឡាក់ អន្់រទួ
ល ឡឹង ពូ (១:១៩-៥១)

យសី៊ូ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ ពឹង កាឡំាងំ មួត ប៉ា
សុន (២:១-១២:៥០)

យសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម (១៣:១-
១៧:២៦)

យសី៊ូ េតា័លូ រុសីសតឹ លូតាបំាងឡាេកាអន់ មួតសះឹ ែអ៊ បប៉័
(១៨:១-២០:៣១)

យសី៊ូ ឡា ំតាកាន មួតសះឹ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ (២១:១-២៥)។

សារ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ប៉ាណូស
១សាគ់ប៉ានដ់ាកាខាក់ទី ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័កា ៃអ្វ អន់

ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័ ២ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡឹង
សាគ់ ប៉ាន់ដា។ ៣ ទិ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវ េកតី ពឹះ ញន កា
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីកាណាគ័ ញ៉ា េកតី ែអ៊ េទៅ អុះផា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
អូ បុាងំេកតី។ ៤ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ អន់ ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទី
អាញុ ៃអ្វ រ ុសី អាញុ រុសី មះ៉ ែអ៊ េណាះឃឺតាតារឡាក់តាគ់តា
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តារ ពុត ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ។ ៥តាតារ េណាះតាគ់តាតារ
កាណុងសារ ម៉ាមុាងំ ហះកា ម៉ាមុាងំ អូ ដាម័សារតាតារ អុះ។
៦ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ សចិ

ែអ៊ យូហាន។ ៧ ែអ៊ ពឹះ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន រះ៉ ឡឹងសារ តាតារ េភឿ
អន់ ប៉ាណូសទឌូិ េសឿសារតាតារញនកា ែអ។៊ ៨ហះកា វគ័ យូ
ហាន អូ ្រតគ់តាតារ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ ្រកាន័កា រះ៉ ឡឹងសារតា
តារ។ ៩ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាតារ តាទចឹ ផះ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ
េភឿ តាគ់ តាតារ ប៉ាណូស ទឌូិ។ ១០ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អង់
កក់ េតះ អង់កក់ េតះ េកតីញនកា ែអ ៊ហះកាប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង
អង់កក់ េតះ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ។ ១១ ែអ៊ ជរឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន
ែអ៊ េទៅ ហះកាប៉ាសុន ែអ៊ េណាះ អូ ទីហាប់ ែអ៊ អុះ។ ១២ហះកា
មួត បក់ហាប់ ែអ៊ ឃឺ មួត បក់ េសឿ ែអ ៊ែអ៊ អន់ អន់ែឌ េកះ គន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៣ មួត ទេិណា ័ះ េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូ ្រត
គ់ េកតី ឡឹងឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េលី េកតី ញន ពុត ប៉ាណូ
ស បុចិ អុះ ឃឺ េកតី ញនកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
១៤ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ប៉ាណូស េកះេណាះ ពឹះ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ

ពិន។ ញនឹ ទី បប៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ែអ៊ឡាក់ ពឹ ែអ៊ អន់ញន
កា ែអ៊ គន ដងឹ េម៉ាញ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ គន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ដា
គ់ ពុត កា ពិន កាខាក់ លូ រះ៉ ដងឹ សារ តាទចឹ។ ១៥ វគ័ យូហាន
រះ៉ ឡឹង សារ គន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ លូ កាប ផា «ែអ៊ អា ហងឡាក់
អាញ់ ទី រះ៉ ផា "បក់ ពឹះ អន់តីគ ឡឹង អាញ ់ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ លនឺ
ឡឹង អាញ ់ខង ែអ៊ ៃអ្វ អន់្រទួល ឡឹង អាញ"់»។ ១៦ញន កា
ែអ៊ ប៉ាញ័ ដងឹសារ ដាគ ់ែអ៊ កា ដាគ់ ពុត កាខាក់ កា ពិន ទឌូិ។
១៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ចាបាប់ ែអ៊ ពឹង វគ័ ម៉ូ េស ហះកា ពុត
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ដាគ់ លូសារតាទចឹ តាបំាង ពឹងយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័
សាដាច។់ ១៨ អូ ទី េពឿ េឃយី បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ទី ដងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹ ែអ ៊ឃឺគន ែអ៊ េណាះហង
្របគ៉័ អន់ ពិន អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារ វគ័ យូហាន រះ៉សារយសី៊ូ
១៩ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េ្របុី មួត ្រកាគ់ រ៉ា

មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត េលវ ឡឹីង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ យូហាន
េភឿ អំបញ៉់ ផា «េពឿ អសី អា ?» ២០ ែអ៊ អូ ទី េអាន សារ ញ៉ា
អុះ ែអ៊ រះ៉ ្រតង់ៗ កា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី
េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ អុះ»។ ២១ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ
អសី អា ? អសី អា វគ័ េអលីយ៉ា ប ?» ែអ៊ េតលី ផា «អូ ្រតគ់
អុះ»។ ពូ អំបញ៉់ ែអ៊ណាវ ្គផា «អសី អា ហង ប រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
ពិន ក្យាគ់ ែព ?»* ែអ៊ េតលីផា «អូ ្រតគ់ អុះ»។ ២២ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊
ណាវ ្គផា «េពឿ អសីអា ? ញនឹ បុចិ អ្លុ អនហ់ា្ន ល ់ខងញនឹ ចងឹ
សតឹ រះ៉ កា មួត បក់ េ្របុី ញនឹ ពឹះ អំបញ៉់ អសី ឡាេកា អសី េទៅ
េពឿ អសីផាអសីអា ?» ២៣ វគ័ យូហាន េតលីផា «អាញ់អាឃឺ
ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ែ្រស៊ តសី ផា
"ហគ់តាមង់៉ ្រទងហាប់ ពឹតាងំឡា ពិន"† ្រតគ់ឡាក់កាសារ រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ែព ហង»។ ២៤ មួត បក់ ពូ
េ្របុី ឡា ំប៉ាគ់ វគ័ យូហាន េណាះ បក់ អនដ់ា ឃឺកាឡំាងំ មួត ផា
រ៉ាសុ។ី ២៥អនែ់ឌ អបំញ៉់ វគ័ យូហានណាវ ្គផា «ផាអសី អូ ្រតគ់
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច ់អូ ្រតគ់ វគ័ េអលយ៉ីា លូ អូ ្រត
* ១:២១ ១:២១បរ៉ ៃ់ហសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)១៨:១៥-១៨
† ១:២៣ ១:២៣សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:៣។
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គ់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ែព ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់
អសី បុាងំហុំ ពូ នេីអៀ ?» ២៦ វគ័ យូហាន េតលីផា «អាញ់បុាងំហុំ
ពូ លូ េទៀក ហះកាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ទី េម៉ាញ ដូវឡាក់
អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល។់ ២៧ ែអ៊ ចងឹ ពឹះ អនត់គី ឡឹងអាញ ់ែអ៊ ទី
អរ៉ំាញ េកងខាក ់យ ៉◌ះ័ អាញ់តាេឡះ កបឺកា ែអ៊កា អូឃឺ លូ អំ
រ៉ាញ ែអ៊សា»ំ។ ២៨សារអាេកតី ពឹង ្រសកុ េបតថានី ែគងហាង
េតា េទៀក ្រទូងយដាន់ ្រតង់ ហះចារ វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ។
២៩ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័ វគ័ យូហានបប៉័យសី៊ូ ចាកឡាប៉ំាគ់ចារ

ែអ ៊ែអ៊ កាប ផា «ៃហ េតា ែអ៊ េតា ហងឡាក់ គន េចៀម ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ឡាក់ អ្យក់ ឡាច់ សារ យច ឡឹង ប៉ាណូស ទិឌូ ‡។
៣០ឃឺ ែអ៊អាហងឡាក់អាញ់ រះ៉កាអនដ់សី ែពផា "បក់ ពឹះ អន់
តគី ឡឹង អាញ ់ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ លនឺ ឡឹង អាញ ់ខង ែអ៊ ៃអ្វ អន់
្រទលួ ឡឹងអាញ"់។៣១អាញ់អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ ហះកាអាញ់
បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក អា េភឿ អន់ ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ អនហ់ា្ន ល់
ែអ»៊។ ៣២ វគ័ យូហាន រះ៉ ផា «អាញ់ បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់កាខាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លងឡាក់កា អនេ់តបី រ៉ាក់សាណាង័ េឡីះ
ៃអ្វ ពឹង ែអ។៊៣៣អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក ែអ៊ រះ៉ កាអាញ់ផា
"ផាអសីបប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាញ់ដាគ់កាខាក់ ជរឹ េឡីះ ៃអ្វ ពឹង
បក់ ែអ៊ ច ំឃឺ បក់ ែអ៊ េណាះហង ចងឹ បុាងំហុំ ពូ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ អាញ"់។ ៣៤អាញ់កា ទី បប៉័ តាទចឹ អាញ់កា រះ៉ ប៉ាឡាក់
‡ ១:២៩ ១:២៩ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់ គន េចៀម ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ បុចិ កា ែអ៊ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ អនែ់ឌយច។
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ផាឃឺ ែអ៊ អាហងឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ §»។
សារយសី៊ូ េជៀក ពូចាក ពួយ ែអ៊
៣៥ប៉ាគ់ដារ អ់នត់គីណាវ ្គយូហានកាៃអ្វហះចារ េទៅ េណាះ

ហង សះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវ កា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល។ ៣៦ ែអ៊ ៃហ
បប៉័ យសី៊ូ ផះ ចាកតាត់ ្រទង េណាះ ែអ៊ កាបផា «ៃហ េតា គន
េចៀម មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ៣៧ផះ មួត សះឹ េពៀរ ដូវ កាតាងំ
ែអ៊កាបនេីណា ័ះ អនែ់ឌកាចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។៣៨ប៉ាគ់យី
ស៊ូ កាែលង ៃហ ែគង អង់កក់ បប៉័ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ ចាក ពួយ ែអ៊
អបំញ៉់ផា «អនដ់សីឡាណំាងំញ៉ា ?» អនែ់ឌ េតលីផា «រ៉ាប៊ ី!»
(ែ្រពផា «ៃណឃូ») «អសី ៃអ្វ ប៉ាគ់ ច ំ?» ៣៩យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ
ផា «ចុ ចាក ពួយ អាញ ់អន់ដសី ចងឹ បប៉»័។ អន់ែឌ កា ចាក
ពួយបប៉័ចារយសី៊ូ ៃអ្វ អនែ់ឌកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដលដារ ់
េណាះ ខងផះ េណាះឃឺ ែអ៊ មង ប៉ា្វ ន់កាង៉ាច េកះ។៤០ មួតសះឹ
េពៀរ ដូវឡាក់កាតាងំ វគ័យូហានកាបលូចាកពួយយសី៊ូ េណាះ
ទី េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ អនេ់្រតឡាក់ អុះ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ។ ៤១ ែអ៊ឡា ំ
រះ៉ លូ មុី ែអ៊ សុមី៉ូ នផា «ញនឹណាងំបប៉័ េមសុី េកះ»។ (េមសុីអា
ែ្រព ផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច»់។) ៤២ ែអ៊ កា េជៀក
សុមី៉ូ នឡាប៉ំាគ់ចារយសី៊ូ។ យសី៊ូ ៃហសុមី៉ូ ន លូកាបផា «អសី
សចិ សុមី៉ូ នឡាក់គន យូហាន គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ ្រតគ់អន់សចិ
អសី េកផះ ឡគ»។ (េកផះអាកាប ពួយ សុនសាត ្រកកិឃឺ េព
្រតះុ ែ្រពផា «អេំហា្ម »។)

§ ១:៣៤ ១:៣៤ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ផា៖ បក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី ។
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៤៣ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័យសី៊ូ បុចិឡាប៉ំាគ់ េខតកាលេីឡ។ ែអ៊
បប៉័ ភីលបី ែអ៊ េជៀក ផា «ចុ ចាក ពួយអាញ»់។ ៤៤ភីលបី ឃឺ
ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុ េបតៃសដា ឡាក់ កា អន់េ្រត លូ េព្រតះុ
េដល។ ៤៥ភីលបី ឡា ំរះ៉ កាណាថាែនលផា «ប៉ាណូសឡាក់
វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែព លូ មួត រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់ រះ៉ េដល កញិេអៀអាញនឹ បប៉័ េកះ សចិ ែអ៊យសី៊ូ
ឡាក់ គន យូែសប៊ ែអ៊ ពឹះ ឡឹង េតះណាសាែរត»។ ៤៦ណាថា
ែនល េតលី ភីលបី ផា «ញ៉ា េឃយី ទី េដល បសារ ដាគ់ េកតី
ឡាច់ ឡឹង េតះ ណាសាែរត ?» ភីលបី ផា «ចុ ឡា ំ ៃហ ពួយ
អាញ»់។ ៤៧ ផះ យីស៊ូ បប៉័ណាថាែនលឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ ៊ែអ៊
កាប ផា «ប៉ាណូស អា ឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ ហង
ឡាក់ អូ អ្លុ តាគ់ អំ្របគ៉័ អុះ»។ ៤៨ណាថាែនល អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ
ផា «ៃណឃូ ញ៉ា ្រតគ់ អសី អន់ហា្ន ល់ អាញ ់?» យីស៊ូ េតលី
ផា «អាញ់បប៉័ អសី ផះ អសី ៃអ្វ ហះ អង់រមឺ េតមី ្រហាអន្់រទលួ
ឡឹង ភលីបី េបីឡា ំរះ៉ កា អសី»។ ៤៩ណាថាែនល េតលី ែអ៊ ផា
«ៃណឃូអសីឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់សាដាច់ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ ហង»។ ៥០យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសី
េសឿញនកាអាញ់ រះ៉ កាអសីផាអាញ់បប៉័ អសី ៃអ្វ ហះ អង់រមឺ
េតមី ្រហា េណាះ ប ? អសី ចងឹ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខា
ក់កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ»។ ៥១ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផាអនដ់សី ចងឹ បប៉័ ៃប៉្លងតាលុះ ព្វងឹ ទបឹ ទី
មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ជរឹហាវ ៃអ្វ អបុំាងំ ប៉ាណូសអាញ»់។

២
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សារ ពូ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ់ ប៉ាគ់ ្រសកុកាណា
១ ៃប៉ង ដារ ់ឡឹង េណាះ ទី ពូ េ្រទៀម ប៉ាញស់ង់ ពឹង ្រសកុ កា

ណាកាណុង េខត កាលីេឡ។ េមគី យីស៊ូ កា ៃអ្វ ហះ ចារ ពូ
េណាះ េដល។ ២ ពូ កា េជៀក យីស៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ម៉ុ ត ពឹង ចារ ពូ
េ្រទៀម ប៉ាញស់ង់ េណាះ េដល។ ៣ផះ េណាះ ពូ ទិតាែព ៃប៉្ល អង់
កាច អូ ទី តាែព ៃអត។ េមគី យសី៊ូ រះ៉ កាយសី៊ូ ផា «ពូ ទិ តាែព
េកះ»។ ៤យីស៊ូ េតលី េមគី ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី រះ៉ សារ អា
កាអាញ ់? េបី ទលឹ ដារ ់្រតគ់ តាបំាង អន់ ពូ អន់ហា្ន ល់ អាញ់
អុះ»។ ៥ េមគីយសី៊ូ រះ៉ កា មួត ទុចតាងំឡាហី េណាះផា «ផាែអ៊
េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ នចីម ័្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ ពិ»។ ៦ហះចារ េណាះ
ទី ្រពឺយ ពូ ្រប៉គ័ លូ អំេហា្ម េ្រតា កាតុ ឡាក់ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ៃចគ េទៀកសារ៉ំាប់ រ៉ាវ តី លូ េឃឿងខងអន់ ្រតគ់ លូចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័។ កាណុង េម៉ាញ ្រពឺយ ៃចគ េទៀក ឃឺ ទី ១០០ លតិ។
៧យសី៊ូ រះ៉ កា មួត ទុច េណាះផា «ហគ់អនដ់សី េអាះ េទៀក ៃចគ
ពឹង ្រពឺយ ទិ អា អន់ ប៉ាញ័ ពិ»។ មួត ទុច កា េអាះ េទៀក ៃចគ
ប៉ាញ័ ្រពឺយ លរិ តាទចឹ។ ៨យីស៊ូ រះ៉ កា ពូ ផា «ហគ់ អន់ដសី
វាល៉់ េទៀកអាឡា ំជនឹកា ៃមគ៉ ទុច ពិ»។ ពូ កា វាល៉់ឡា ំជនឹ តា
ទចឹ។ ៩ផះ ៃមគ៉ ទុច ៃអតសាយុំាងំ េទៀកឡាក់ េកះតាែព ៃប៉្ល អង់
កាច េណាះ េកះៗ ែអ៊កា េអី បក់ ទីកាម៉ាញ់ េណាះ ពឹះ ប៉ាគ់ចារ
ែអ។៊ ៃមគ៉ ទុច អូ អ្លុ អនត់គ់ កា ពូ ទី តាែព អា ឡឹង ចំ អុះ ហះ
កា មួត ទុចឡាក់ េអាះ េទៀក ៃចគ ពឹង ្រពឺយ អ្លុ អនត់គ។់ ១០ េកះ
េណាះ ែអ៊ កាបផា «ពូ ទឌូិ ពូ េឃយី អន់តាែព ប៉ាអា ំកា អហំ៊្មយ
ៃអត អន្់រទលួ ប៉ាគ់ ពូ ៃអត ប៉ាញលឹ េកះ េណាះ ពូ អន់ តាែព
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អូ សូវ ប៉ាអា ំឡគ។ ហះកាអសី ញ៉ា ្រតគ់ អសី គមតាែព ប៉ាអា ំ
ទលឹ កញិេអៀ នេីអៀ ឡគ ?» ១១អាហងសារ អរ៉ំាញ អញឺយសី៊ូ
្របគ៉័ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់ឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉័ ប៉ានដ់ា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េតះ
កាណាកាណុង េខត កាលីេឡ ទបឹ តាបំាងសារ ដាគ់ េកង មះ៉
ែអ។៊ មួតសះឹ ែអ៊ កា េសឿ ែអ៊ េដល។
១២ េកះេណាះ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ េមគី ែអ៊ លូ មួត

អុះៗ ែអ៊ លូ មួត សះឹ ែអ៊ កាឡា ំអន់ឌូ េដល ហះកា អន់ែឌ កា
ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ែបត៊ េដាច អូ ទុញដារ ់អុះ។
សារយសី៊ូ ្រទះុ ពូឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
១៣ផះ េណាះ ប៊ុ ន ្រទងួ គុន សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កា ក្យាម័

ចងឹ ទលឹដារ ់េកះ យសី៊ូ កាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡគ។
១៤ ែអ៊ ម៉ុ ត ពឹង ឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បប៉័ ពូ ្របូ រក៉់ ្របូ េចៀម
្របូ អន់េតបី លូ បប៉័ ពូ ៃអ្វ តូរ ័ េលៀន។ ១៥ ែអ៊ អ្យក់ កាែស៊ ្របគ៉័
រុាងំេក ័ះ ្រទះុ ឡាច់ ពូ ឡឹងឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ លូ ែអ៊
្រទះុឡាច់ ទបឹ រក៉់ ទបឹ េចៀម លូតាឡក័អា្ល ត េ្រគ ពូ ៃអ្វ តូរ ័េលៀន
េណាះ េលៀន ពូ កា សគី ទិ ហង។ ១៦ ែអ៊ កាប កា បក់ ្របូ អន់
េតបីផា «ហគ់អ្យក់ឡាច់កាណាគ័ ទិអា ពិ។ អូ អន់ អ្យក់ហី ពឹ
អាញ់្របគ៉័តាឡាតនេីអៀ អុះ»។ ១៧ មួតសះឹកាចាងំ ឡឹងសារ ពូ
្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ទីសារ
ប៉ាណាបខាក់ញនកាអាញ់ បុចិ កាហី អសី»*។
១៨ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អបំញ៉់

អកឺ កា ែអ៊ ផា «អសី ចងឹ ្រប៉គ័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ ញ៉ា េភឿ អន់
* ២:១៧ ២:១៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៦៩:៩។
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ញនឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អសី ្រប៉គ័ ែនវ អា ?» ១៩យីស៊ូ
េតលី អនែ់ឌផា «ហគ់យះ៉ អា្ល ត េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អា អាញ់ចងឹ ្របគ៉័
ណាវ ្គរុាងំវាង៉ ៃបង៉ដារ»់។ ២០អនែ់ឌ េតលី ែអ៊ផា «ពូ ្របគ៉័ េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ អា ទិ ៤៦សាណា ំកាប៉ាច់ អសីផា ចងឹ ្របគ៉័ ដងឹ រុាងំវាង៉
ៃបង៉ ដារ ់ប ?» ២១ហះកាតាទចឹ ែអ៊ យសី៊ូ កាប ឡឹងឡាេកា ែអ៊
េទៅ េពៀបឡាក់ កា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ២២ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់
រុសី សតឹ យសី៊ូ េណាះ មួត សះឹ ែអ៊ កា កាចាងំ ឡឹងសារ ញ៉ាៗ
ឡាក់ ែអ៊ រះ៉ ែព អនែ់ឌ កា េសឿសារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
លូ េសឿ ប៉ានរឹ យសី៊ូ េដល។
២៣ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម រុាងំវាង៉ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន

្រទងួ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿ ែអ៊ ញនកា ពូ បប៉័ ែអ៊ ្របគ៉័សារ
អំរ៉ាញ អញឺ អន់ កា ពូ អ្លុ អន់តគ។់ ២៤ហះកាយីស៊ូ អូ េសឿ ពូ
អុះ ខង ែអ៊ អនហ់ា្ន ល់ ពុត េពៀក ប៉ាណូស ទឌូិ េកះ។ ២៥ ែអ៊ អូ
តងកាន បក់ េពឿ រះ៉ កា ែអ៊ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាណូស អុះ ខង ែអ៊
អ្លុ ហ្លង់ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ទីកាណុង ពុត េពៀក ប៉ាណូស។

៣
សារយសី៊ូ រះ៉ ផា ប៉ាណូស ្រតគ់ េកតីណាវ
១ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ឡឹង មួត ផារ៉ាសុី សចិ

ែអ៊ នកូីេដមឡាក់កាឡំាងំ ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
២ ប៉ាគ់ កាមុាងំ ែអ៊ ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ យីស៊ូ ែអ៊ កាប ផា «ៃណ
ឃូ ញនឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា អសី ឃឺ ៃណឃូ ពឹះ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ តាទចឹ ហង ខងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ ឡាក់ អសី
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្រប៉គ័ េណាះ អូ ទី េពឿ អ្លុ ្រប៉គ័ អុះ ផា អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ ែអ»៊។ ៣យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសី តា
ទចឹ ផា េពឿ អូ េកតីណាវ * ែអ៊ េណាះ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ»។ ៤ វគ័ នកូីេដម េតលី ែអ៊ ផា «ប៉ាណូ
ស ្រកាគ់ េកះ នីចម័ ចងឹ អ្លុ េកតី េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ? ពូ អូ អ្លុ ម៉ុ
ត កាណុង វាច៉់ េមគី េកះេណាះ េកតីណាវ ្គអុះ»។ ៥យសី៊ូ េតលី
ែអ៊ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសី តាទចឹ ផា ប៉ាណូស អូ េកតី ឡឹង
េទៀក † លូ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ េណាះ អូ អ្លុ ម៉ុ ត អន់
ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ ៦ េពឿ េកតីឡាច់ ឡឹង
ប៉ាណូស ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ កា ប៉ាណូស េដាច ហង កាប៉ាច់ បក់
េកតី ឡឹងប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ េកះគនប ៉្រ◌ះ័ហង។៧ទលឹ
នេីណា ័ះ ែជញមហងកាអាញ់រះ៉កាអសីផាអនដ់សី ្រតគ់ េកតី
ណាវ េណាះ។ ៨ខ្យាល បុចិ ពឹះ ឡឹង ចំកា ទ ីអសីកាតាងំ ខ្យា
ល េដល ហះកា អូ អ្លុ កា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំឡា ំប៉ាគ់ ចំ អុះ។ កា
ប៉ាច់ ប៉ាណូសឡាក់ េកតី ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា នះិេទៅ
េដល»។ ៩ វគ័ នកូីេដម អបំញ៉់ណាវ ្គផា «សារ ទិអា ចងឹ អ្លុ េកតី
នីចម ័?» ១០យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អសីឡាក់ ៃណឃូ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ អ្លុ ឡឹងសារ អា ? ១១អាញ់ បរ៉ ់
រះ៉ កា អសីតាទចឹ ញនឹកាប ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ញនឹ អ្លុ ញនឹ
រះ៉ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ញនឹ បប៉ ័ហះកា អនដ់សី អូ េសឿសារ
* ៣:៣ ៣:៣ េកតីណាវ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ េកតី ឡឹង អបុំាងំ ទី ណីផា
«េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័»។ † ៣:៥ ៣:៥ េកតី ឡឹង េទៀក បក់ អនដ់ា ផា ទី ណី
ឡាក់កា «េកតី ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័» នះិេទៅ េដល បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា ទី ណី
ផា បក់ ពូ បុាងំហុំ េកះ។
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ញនឹ រះ៉ េណាះ អុះ។ ១២អាញ់ រះ៉ សារ ញ៉ាឡាក់ ទី ពឹង អង់កក់
េតះអា ហះកាអនដ់សី អូ េសឿ អុះ សាឡង់ផាអាញ់ រះ៉សារ
ឡាក់ ទី ពឹង ៃប៉្លង ែហ៊ង ខាក់ អន់ដសី ចងឹ អូ េសឿ ត ័ះ។ ១៣ អូ
ទី បក់ េពឿ េឃយីហាវ ពឹង ៃប៉្លង អុះ ទី ដងឹ ប៉ាណូសអាញ់អា
ហងឡាក់ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង។១៤ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ែ្រស៊តសី ែព វគ័ម៉ូ េស
លកឺ ពិះសាប៉ាន័ នចីម័ ‡ ពូ ចងឹ លកឺ ប៉ាណូសអាញ់ នេីណា ័ះ
េដល ១៥ េភឿ អន់ ទិ បក់ េសឿអាញ់ ទីអាញុ រុសី េលយី»។
១៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ប៉ាណូសកាខាក់ បះ ែអ៊ អន់ គន

ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ េភឿ អន់ ទិ បក់ េសឿ គន ែអ៊ ទី អាញុ រុសី េលយី
ឃឺ អូ អន់ អន់ែឌ េតា័ អុះ។ ១៧ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េ្របុី គន ែអ៊
ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ្រតគ់ ពឹះ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ
អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ញនកាគន ែអ។៊
១៨បក់ េសឿ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ទី ថូត អុះ កាប៉ាច់ បក់ អូ េសឿ អនែ់ឌ ទី
ថូត េកះ ខង អនែ់ឌ អូ េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ដងឹ េម៉ាញ។
១៩ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស ខង តាតារ ជរឹ ពឹង អង់កក់
េតះ េកះ ហះកា ប៉ាណូស បុចិ កា ម៉ាមុាងំ កា្វ ឡឹង បុចិ កា តា
តារ ខង ទិសារអនែ់ឌ ្របគ៉័ស៊ុតកា អូដាគ។់ ២០ទិ មួត បក់ ្រប៉
គ័ សារ អូ ដាគ់ អន់ែឌ អូ ណីស កាតាតារ អុះ លូ អូ ឡា ំប៉ាគ់
ចារ តាតារ េដល ខង អ្ូយគកា ពូ បប៉័សារ អូ ដាគ់ឡាក់ អនែ់ឌ
្របគ៉័ េណាះ។ ២១ហះកាទិ បក់ ្របគ៉័ ពួយសារ ្រតង់ អនែ់ឌឡា ំ
ណាងំចារតាតារ េភឿ អន់ ពូ បប៉័ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័សារ
ដាគ់ ពឹង អនែ់ឌតាទចឹ។
‡ ៣:១៤ ៣:១៤ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)២១:៤-៩។
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សារ វគ័ យូហាន រះ៉សារយសី៊ូ
២២ េកះេណាះយសី៊ូ លូ មួត សះឹ ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ អន់

េទៀគៗកាណុង េខត យូដា ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េណាះអនឌូ់ លូសះឹ ែអ៊
ទបឹ បុាងំហុំ ពូ េដល។ ២៣កាប៉ាច់ យូហាន ែអ៊ កា បុាងំហុំ ពូ ហះ
េអណូន ក្យាម័ េតះសាលមី ខងហះចារ េណាះ ទី េទៀក េអៀង
លូទី ពូ ប៉ាណាគួំបឡាប៉ំាគ់ ែអ ៊េណាះ ែអ៊កាបុាងំហុំ ពូ។២៤ រុា ំ
ងវាង៉ េណាះ យូហាន េបី ្រតគ់ ខុក អុះ។
២៥ ផះ េណាះ មួត សះឹ យូហាន លូ សុនសាត អុី្រសាែអល៊

េម៉ាញ ដូវ ណាវ ្គ ៃអ្វ ប៉ាែគក លូ គួប ឡឹង សារ រ៉ាវ ឡាេកា គុន
តាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ២៦សះឹ យូហាន កា
ប៉ាណា ំគួប ឡា ំប៉ាគ់ យូហាន លូ រះ៉ ផា «ៃណឃូ កាម៉ាក័ បក់
ៃអ្វ លូ អសី ប៉ាគ់ហាង េតា ្រទូង េទៀក យដាន់ ផះ រុាងំវាង៉ ដារ ់
អន្់រទលួ ែព ឃឺ ប៉ាណូសឡាក់ អសី ទី រះ៉ េណាះ ែព ៃហ កញិ
េអៀ អា ែអ៊ ផះ ៃអ្វ បុាងំហុំ ពូ េដល ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ប៉ា
ណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ»៊។ ២៧ យូហាន េតលី អនែ់ឌ ផា «ផា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អន ់អូ ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា អុះ។ ២៨អន់
ដសី តាងំឡាកាតាងំ េកះ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផា "អាញ់ អូ ្រត
គ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ េ្របុីអាញ់ ពឹះ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ"៊។ ២៩ ប៉ានដ់បឹផា ពូ ប៉ាញ់
សង់ េកា្ល កាម៉ាញ ់គួបកាម៉ាក័ឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ បក់ ទីកាម៉ាញ់
េណាះ ែអ៊ េហាក រគ៉់ខាក់ញនកាកាតាងំ ប៉ានរឹ បក់ ទីកាម៉ាញ់
េណាះ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ េហាក រគ៉់ កាខាក់ កា បប៉័ យីស៊ូ
េពៀបឡាក់កា គួប បក់ ទី កាម៉ាញ់ េណាះ េដល។ ៣០ ែអ៊ េណាះ
្រតគ់ េកតី តសី េកង កាប៉ាច់អាញ់ ្រតគ់ េកតី ថិ ឡគ»។
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៣១ បក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ ែអ៊ រុាងំៃហ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិ
េណា ័ះ។ បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា ពូ អូហ្លង់សារប ៉្រ◌ះ័ ពូ
កាប ដងឹ សារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ហះកា បក់ ជរឹ ឡឹង
ៃប៉្លង ែអ៊ រុា ងំៃហ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិេណា ័ះ។ ៣២ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង
សារ ញ៉ាៗ ឡាក់ ែអ៊ ទី បប៉័ លូ ទី កាតាងំ ហះកា អូ ទី េពឿ ៃច
េសឿ សារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ អុះ។ ៣៣ហះកា បក់ ចំ ៃច េសឿ សារ
ែអ៊ រះ៉ បក់ េណាះ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតង់តាទចឹ។
៣៤បក់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ េណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ ័ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា
បក់ េណាះ េលយីៗ ៣៥ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ បុចិ កា គន ែអ៊
េណាះ ហង បះ ែអ៊ មប កាណាគ័ ញ៉ា ទិេណា ័ះ អន់ កា គន ែអ៊
រុាងំៃហ។ ៣៦ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ៃច េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ
ចងឹទីអាញុ រុសី េលយី ហះកាបក់ចំ អូ ៃច េសឿគនប ៉្រ◌ះ័ បក់
េណាះ ចងឹ អូ ទីអាញុ រុសី អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អកឺ កា ែអ៊
ហង។

៤
សារយសី៊ូ កាកាប លូ អង់កាន់ សុនសាតសាម៉ារ ី
១-៣ មួត ផារ៉ាសុី កាតាងំ ពូ រះ៉ ផាយសី៊ូ ទី សះឹ េអៀង ឡឹង យូ

ហាន លូ បុាងំហុំ ពូ កា េអៀង េដល។ ផះ យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹង
សារ េណាះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង េខត យូដាសតឹ ប៉ាគ់ េខតកាលី
េឡឡគ។ តាទចឹ ែអ៊ យសី៊ូ អូ ទី បុាងំហុំ ពូ ែអ៊ េទៅ អុះ ឃឺ មួត
សះឹ ែអ៊ បុាងំហុំ ពូ។
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៤ ផះ ែអ៊ សតឹ េណាះ ែអ៊ ចាក ្រទង ្រសកុ សុនសាត សា
ម៉ារ។ី * ៥ ែអ៊ កា ចាក ទលឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េម៉ាញ សចិ ស៊ូខារ ពឹង
េខតសាម៉ារ ីក្យាម័ មុរី វគ័ យ៉ាកុប ែជក អន់ កា គន ែអ៊ យូែសប៊
េសគី ែព។ ៦ហះចារ េណាះទី េទៀកអនដូ់ង័ េម៉ាញសចិអនដូ់ង័
យ៉ាកុប។ ប៉ាគ់យសី៊ូ េក្ល ័ះចាក េកះ ែអ៊កា រ៉ាឡូវ អង់ៃអ្វ ពឹង ពឹរ
អនដូ់ង័ េណាះ ផះ េណាះឃឺដារ ់បង់៉ េកះ។
៧ផះ េណាះ ទី អង់កាន់ សុនសាតសាម៉ារ េីម៉ាញ ដូវ ជរឹ េអាះ

េទៀក យីស៊ូ កាកាប លូ ែអ៊ ផា «បរ៉ ់ ៃអត េទៀក បាែប៊ត េណី»
៨ខង មួត សះឹ ែអ៊ ឡា ំទិ ប៉ាគ់ ្រសកុ េភឿណាងំតាច់សាណា។
៩ អង់កាន់ សុនសាតសាម៉ារ ីេតលី ែអ៊ ផា «អសី សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ ញ៉ា ្រតគ់ អសី បរ៉ ់ ៃអត េទៀក អាញ់ឡាក់ អង់កាន់
សុនសាតសាម៉ារ ីនីេអៀ ឡគ ?» ខង សុនសាត អុី្រសាែអល៊
លូ សុនសាតសាម៉ារ អូី ្រតគ់ គួប េសាប អុះ។ ១០យសី៊ូ េតលី ែអ៊
ផា «ផា អសី អន់ហា្ន ល់សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ លូ អន់ហា្ន
ល់អាញ់ឡាក់បរ៉ ៃ់អត េទៀកអា េណាះអសីចងឹ បរ៉ េ់ទៀក ឡឹង
អាញ់ឡគ អាញ់ចងឹអន់ េទៀកកាអសីឃឺ េទៀកអន់អាញុ រុសី
†»។ ១១អង់កាន់ េណាះ េតលីផា «អឺ ក្លញឹ អសី អូ ទី កាណាគ័
ញ៉ា ចងឹ េអាះ េទៀក អុះ អនដូ់ង័ អាកា ្រជ ុទលឹ នេីណា ័ះ ឡឹង
ចំ អសី ចងឹ ទី េទៀកឡាក់ អន់ អាញុ រុសី េណាះ ? ១២ញ៉ា អសី
* ៤:៤ ៤:៤សុនសាតអុ្ីរសាែអល៊ សួន េអៀង អូ ៃចចាកតាត់ េខតសាម៉ារ ញីនកា
អនែ់ឌ អូ ណីសកា សុនសាតសាម៉ារ ីេណាះ អនែ់ឌ កាចាក យ៉ា្វ រ ហះកាផា បុចិ
កា ទលឹ ្រសស៊ ្រតគ់ ចាក ្រទង េខតសាម៉ារ។ី បក់ អនដ់ា ឃតឹ ផា យសី៊ូ ចាក ្រទង
េណាះញនកា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ។ី † ៤:១០ ៤:១០ េទៀក អន់ អាញុ រុសី េពៀគ គុល ទី
ណីផា «េទៀក ហូរ»័ េដល។
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េកង ឡឹង យ៉ាកុប ឡាក់ វគ័ ពិន ប ? ែអ៊ អន់ េទៀក អន់ដូង័ អា
កា ញនឹ ៃអត។ វគ័ យ៉ាកុប លូ គន េសា ែអ៊ អន់ែឌ ៃអត េទៀក
អា េចៀម ប៉ារេ់ព រក៉់ ែអ៊ កា ៃអត េទៀក អន់ដូង័ អា េដល»។
១៣យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ទិ បក់ ៃអត េទៀកអា ៃអ្វ កា ែ្រហង៊ េទៀក
ណាវ ្គ។ ១៤ហះកា ទិ បក់ ៃអត េទៀកអាញ់អន់ េណាះ ពូ ចងឹ អូ
ែ្រហង៊ណាវ ្គ អុះ ខង េទៀក អាញ់ អន់ េណាះ ចងឹ េកតី េ្រតាម
េទៀក ពឹង ែអ៊ េណាះឡាក់ េប៉ា្ល ហឡាច់ អន់អាញុ រុសី េលយី»។
១៥អង់កាន់ េណាះ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ក្លញឹ អន់ េទៀក េណាះកា
អាញ់ េណី េភឿ ែជអន់អាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក លូ ជរឹ េអាះ េទៀក ប៉ា
គ់ អនដូ់ង័ អាណាវ ្គ»។ ១៦យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់ឡា ំេអី េកា្ល
អសី ពឹះ ប៉ាគ់អា»។ ១៧អង់កាន់ េណាះ េតលីផា «អាញ់អូ ទី េកា្ល
អុះ»។ យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អសី ផា អូ ទី េកា្ល នេីអៀ ្រតគ់ ហង
១៨ខង អសី េឃយី ទី េកា្ល ប៉ាតាម័ េកះ កាម៉ាក័ឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់
លូ អសី រប៉់ ដារ ់អា អូ ្រតគ់ េកា្ល អសី អុះ អសីកាបអា ្រតង់ តា
ទចឹ ហង»។ ១៩អង់កាន់ េណាះ េតលី ផា «អឺ ក្លញឹ អាញ់ឃតឹ
ផាអសីឃឺរ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័តាទចឹ។២០ មួត វគ័ញនឹ ប៉ាណាគួំបសា ំ
ប ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ពឹងប៉ានមឹអា ហះកាមួតសុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊អនដ់សី ឌុកាបផា្រតគ់ឡា ំសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា
គ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា»។ ២១យសី៊ូ េតលី អង់កាន់ េណាះផា
«អឺណាង ហគ់ អសី េសឿ អាញ់ ពិ ប៉ាគ់ ដារ ់កាឡំត់ េទៀ អូ
្រតគ់ ពឹង ប៉ានមឹអា េលី ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា អុះ អនដ់សី
ចងឹ ឡា ំសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ េណាះ។ ២២ អន់ដសី អូ
អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ដសីសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន េណាះ អុះ ហះ
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កាញនឹ អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ញនឹ សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ខងសារ
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ េកតី ឡាច់ ឡឹង សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ២៣ហះកា
ចងឹ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ ឃឺ កញិេអៀ អាហង មួត បក់ ចងឹសាបំ ៉◌ះ័
ប៉ាេនតាទចឹ អនែ់ឌ ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ គុន ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ លូ ពួយសារតាទចឹ ខង ពឹ បុចិ កា ពូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន
ែអ៊ ែនវអាហង។២៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ខអា
ហង បះ ទិ បក់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ្រតគ់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន គុន ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ លូ ពួយសារតាទចឹ»។ ២៥អង់កាន់ េណាះ េតលី ផា
«អាញ់ អ្លុ េកះ កា េមសុី ចងឹ ពឹះ» េមសុី អា ឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី
អន់ ្របគ៉័សាដាច។់ «ប៉ាគ់ ែអ៊ ពឹះ ទលឹ េទៀ េណាះ ែអ៊ ចងឹ រះ៉
អន់ញនឹអ្លុ ្រគបឹសារ»។ ២៦យសី៊ូ េតលីអង់កាន់ េណាះផា «ឃឺ
អាញ់ឡាក់ ផះ ៃអ្វ កាកាប លូ អសីអាហង»។
២៧ផះ េណាះ មួតសះឹ កា ពឹះ ទលឹ បប៉័ ែអ៊ ផះ កាកាប លូ អង់

កាន់ នេីណា ័ះ អនែ់ឌញមខាក់ ‡ ហះកា អូ ទី េពឿ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា
«អសី អំបញ៉់ណាងំ ញ៉ា ?» េលី ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី កាកាប លូ
អង់កាន់ អា ?» ២៨ អង់កាន់ េណាះ កា អា្ល ត ្រពឺយ េអាះ េទៀក
កាចាក ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ រះ៉ លូ កាឡំាងំ ផា ២៩ «ពិ ឡា ំៃហ កាម៉ា
ក័ េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់ េតា ែអ៊ អ្លុ រះ៉ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ទី ្រប៉
គ។័ ែអ៊ េណាះហងតាម ៃហបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់
េណាះ»។ ៣០ ពូ កាឡាច់ ឡឹង ្រសកុឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។
៣១ ផះ េណាះ មួត សះឹ ផា កា យីស៊ូ «ពិ ៃណ ឃូ  សា

សាណា»។ ៣២ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់ទីសាណា
‡ ៤:២៧ ៤:២៧ អនែ់ឌ ញម ខង រុាងំវាង៉ េណាះ មួត កាម៉ាក័ អូ សូវ កាកាប លូ
អង់កាន់អនេ់ទៀគឡាក់ អូ ្រតគ់គនកាម៉ាញ ់កាខាក់ ែអ៊ ៃណឃូ អូកាកាបលូអង់កាន់
អុះ។
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សាេកះឃឺសាណាឡាក់អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល»់។ ៣៣ មួតសះឹ
កាកាប លូ គួប អនែ់ឌផា «ទី ពូឡា ំអន់សាណាកា ែអ៊សា េកះ
ត ័ះ»។ ៣៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «សាណាអាញ់ឃឺ ្របគ៉័ ពួយ
ពុតប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ លូតាគ់អង់េកះ ង៉ារ ែអ៊
អន់ េកះ។ ៣៥អន់ដសី ឌុ កាប ផា "ៃអ្វ ប៉ា្វ ន់ ៃខណាវ ្គទលឹ ថុន
្រចូត័ ហង" ហះកា អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផា ហគ់ អន់ដសី
ៃហ ប៉ាគ់ មុរី េតា ៃហ េពៀ ទុំ បគ័ ្រចូត័ េកះ។៣៦កញិេអៀអាបក់
្រចូត័ កា ទី ខា ពូ ចា្វ ល់ ែអ៊ េដល។ ែអ៊ េអី ប៉ាតុំ ប៉ាណូស អន់ ទី
អាញុ រុសី េលយី េពៀបឡាក់កា ពូ ្រចូត័ ប៉ាតុំ េពៀ េដល ទលឹ នី
េណា ័ះ ទបឹបក់សាមូលទបឹបក់ ្រចូត័អនែ់ឌ េហាករគ៉់ទឌូិ៣៧ ្រត
គ់ឡាក់កា ពូកាបផា "េម៉ាញ ដូវសាមូល េម៉ាញណាវ ្គ្រចូត"័។
៣៨អាញ់ េ្របុី អនដ់សី ្រចូត័ េពៀ ពឹង មុរីឡាក់ អនដ់សី អូ ទី ្របគ៉័
ង៉ារ េក្ល ័ះ អុះ ឃឺ ពូ អនេ់ទៀគឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ អនដ់សីកាម៉ុ
ត អនឌូ់ លូ ង៉ារ អនែ់ឌ េណាះ េដល»។§
៣៩ ទី មួត សុនសាតសាម៉ារ ីេអៀង ដូវ កាណុង ្រសកុ េណាះ

េសឿយសី៊ូ ញនកាប៉ានរឹ អង់កាន់ េណាះផា «កាម៉ាក័ េណាះ ែអ៊
អ្លុ រះ៉ ទិ សារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ ទី ្រប៉គ»័។ ៤០ ខ អា ហង ផះ មួត
សុនសាតសាម៉ារ ីឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អនែ់ឌ េឡាម េជៀក ែអ៊
ៃអ្វ លូ អនែ់ឌ ែអ៊ កា ភម ៃអ្វ លូ អនែ់ឌ ហះ េណាះ េពៀរ ដារ។់
៤១ ទី ប៉ាណូស េអៀង ឡឹង េណាះណាវ ្គេសឿ យសី៊ូ ញន កាកា
តាងំ ប៉ានរឹ យសី៊ូ តាងំឡា រះ៉។ ៤២ ពូ កាកាប លូ អង់កាន់ េណាះ
§ ៤:៣៨ ៤:៣៥-៣៨ សារ សាមូល អា កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សារ រះ៉ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័។ សារ ្រចូត័ េពៀ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ េជៀក ពូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
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ផា «កញិេអៀអាញនឹ េសឿ អូ ្រតគ់ញនកា ប៉ានរឹ អសី រះ៉ េណាះ
អុះ ឃឺញនកាញនឹ ទីកាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ តាងំឡា លូញនឹ េសឿ
ផា ែអ៊ ឃឺ បក់ តង័ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ តាទចឹហង»។
៤៣ េពៀរ ដារ ់ឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ

ឡា ំប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ ឡគ។ ៤៤ ផះ អន់្រទលួ ែព ែអ៊ កាប ផា
«អូ ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ ពូ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ កាណុង សុនសាត
ែអ៊ េទៅ អុះ»។ ៤៥ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ េខតកាលេីឡ េកះ កាឡំាងំ មួត
ពឹង េខត េណាះហាប់ ែអ ៊ខង ពូ បប៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកងខា
ក់ឡាក់ ែអ៊ តាបំាង ផះ រុាងំវាង៉ ប៊ុ ន ្រទងួ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
ែព ខង អនែ់ឌកាឡា ំ្របគ៉័ ប៊ុ ន េណាះ េដល។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ គន ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័កាន តសី
៤៦ េកះេណាះ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ កាណាកាណុង េខត កា

លេីឡ េម៉ាញទងណាវ ្គឡាក់ ្រសកុ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ េទៀក េកះតាែព
ៃប៉្ល អង់កាច ែព។ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿងកាផានមឹ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
្របគ៉័ កាន រ៉ាតសី គនកាម៉ាក័ ែអ៊ អគី។ ៤៧សាគ់ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់
ផា យសី៊ូ ពឹះ ឡឹង េខត យូដា ទលឹ ប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ េកះ ែអ៊
កាឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ ឡូត េឡាម េជៀកឡា ំតាគ់ អន់ដាគ់ គន
ែអ៊ ឡាក់ អគី ែប៊ត ចងឹ េតា័ េណាះ អន់ ដាគ។់ ៤៨យីស៊ូ េតលី
ែអ៊ ផា «ផា អន់ដសី អូ បប៉័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក ់អន់
ដសី ចងឹ អូ េសឿ អុះ»។ ៤៩ប៉ាណូស េណាះ េតលីផា «អឺ ពឹតាងំ
ឡា បរ៉ ់អសីឡា ំកញិេអៀ ហង អនេ់ទៀ អ្ូយគ គន អាញ់ េតា»័។
៥០យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់ សតឹ ពិ គន អសី ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អូ
េតា័ អុះ»។ កាម៉ាក័ េណាះកា េសឿ ប៉ានរឹយសី៊ូ ែអ៊កាសតឹតា
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ទចឹ។ ៥១ផះ ែអ៊ ចាក រ្រទងសតឹ ប៉ាគ់ហ ីមួត ទុច ែអ៊ឡា ំរះ៉ កា
ែអ៊ ផា «គន អសី ដាគ់ េកះ»។ ៥២ ែអ៊ អំបញ៉់ មួត ទុច បុចិ អ្លុ អន់
តគ់ ផា គន ែអ៊ ដាគ់ អគី េណាះដារ ់ចំ មង ប៉ុប ច។ំ មួត ទុច រះ៉
ផា «ែអ៊ ដាគ់ អគី ដារ ់េសគី ែព ផះដារ ់សិ មង េម៉ាញ»។ ៥៣ ែអ៊
កា កាចាងំផា ផះ មង ប៉ុប េណាះហងយសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «គន
អសី ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អូ េតា័ អុះ»។ ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊ លូ ខាបខួ់ ហី
្រកាន ែអ៊ ទឌូិ កា េសឿ យសី៊ូ។ ៥៤ េពៀរ ទង ហះ អាហងយសី៊ូ
្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ ៃអ្វ ពឹង េខត កាលេីឡ។ ែអ៊ ្របគ៉័សារ
អាផះ រុាងំវាង៉ ែអ៊ សតឹ ឡឹង េខត យូដា ទលឹ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ
ណាវ ្គ។

៥
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសអគី ប៉ាគ់ េទៀក ្រសះ
១ អន់ តី គ ឡឹង េណាះ ណា វ ្គ យី ស៊ូ ឡា ំ ប៉ា គ់ េមឿង

េយរសូាឡឹម ខង ទី ប៊ុ ន សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ២ ពឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម េណាះ ទី េទៀក ្រសះ េម៉ាញ ចារ ក្យាម័ ហះ អំប៉ារ
េចៀម ឡាក់ ពូ អន់ សចិ ពួយ សុនសាត េហ្រពឺ ផា េបេថសា
ដា រសាែនង េទៀក ្រសះ េណាះ ទី េរ៉ាង ប៉ាតាម។័ ៣-៤ទី ប៉ាណូ
សេអៀង ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង េណាះបក់អនដ់ាអគីព្លុ បក់អនដ់ា ែប៊្លល
ម៉ាត ់បក់ អនដ់ាកាជក ជុង ត ីបក់ អនដ់ា េតា័ ជុង ត។ី * ៥ ៃអ្វ
ហះ ចារ េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អគី ទុញ ៣៨សាណាំ
* ៥:៣-៤ ៥:៣-៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ អនែ់ឌ ទឌូិ ៃអ្វ
ក្យាគ់ េទៀកសាបំត៉ ់ខង ទុញៗ េម៉ាញ ទង ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េម៉ាញ ដូវ ជរឹ វុរឹ
កាណុង េទៀក ្រសះ េណាះ ប៉ាគ់ វុរឹ េកះៗ ផា ប៉ាណូស ចំ ទី ជរឹ កាណុង េទៀក ្រសះ
េណាះ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ែអ៊ ដាគ់ ឡូតយ ៉◌ះ័ ទី អគី ែនវ ចំកាតាម។
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េកះ។ ៦ផះយសី៊ូ បប៉័ ែអ៊ ៃតប ពឹងចារ េណាះ យសី៊ូ កា អ្លុ អន់
តគ់ផា ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទុញ េកះ េណាះយសី៊ូ អបំញ៉់ លូ ែអ៊
ផា «អសី បុចិ កាដាគ់ េដល ប ?» ៧ ប៉ាណូស េណាះ េតលី ផា
«អឺ អុះ ផះ េទៀកសាបំត៉់ អូ ទី េពឿ េប៉ាកអាញ់អន់ ជរឹ ពឹង េទៀក
្រសះ េណាះ អុះ ផះ អាញ់ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េទៀក េណាះ ទី ពូ ម៉ុ
ត អន្់រទលួ ឡឹង អាញ់ េកះ»។ ៨យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់ អ្ូយវ
អន់តាវ អ្យក់ ្រតិ អសី េណាះ ចាកសតឹ ពិ»។ ៩ផាឌី កាម៉ាក័
េណាះដាគ់ ឡូត អ្យក់ ្រតិចាកសតឹកា ែអ៊ ហង។
ហះកា ដារ ់ េណាះ ឃឺ ដារ ់ រ៉ាឡូវ ១០ មួត ៃម៉គណាផំា សុន

សាត អុី្រសាែអល៊ កាប កាកាម៉ាក័ េណាះ ផា «ដារ ់អា ឃឺ ដារ ់
រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អូ អន់ អសី គយ ្រតិ អសី នីេអៀ អុះ»។ ១១ហះ
កា ែអ៊ េតលី ពូ ផា «កាម៉ាក័ បក់ តាគ់ អនដ់ាគ់ អាញ ់ែអ៊ រះ៉ កា
អាញ់ផា "ហគ់ អ្យក់ ្រតិ អសី េណាះ ចាក សតឹ ពិ"»។ ១២ ពូ អំ
បញ៉់ ែអ៊ផា «កាម៉ាក័បក់ េ្របុី អសី អ្យក់ ្រតិចាកសតឹនេីអៀ េពឿ
ែអ៊ េណាះ ?» ១៣ហះកា ែអ៊ អូ អនហ់ា្ន ល់ អុះ អ្លុ កា េពឿ តាគ់ អន់
ដាគ់ ែអ៊ េណាះ ខង យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ កាឡំាងំ េអៀង
េណាះ រ៉ាវាច៉់ េកះ។
១៤អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ បប៉័ ែអ៊ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ យី

ស៊ូ កាប លូ ែអ៊ផា «ៃហអសីដាគ់ េកះ ែជ ្របគ៉័យចណាវ ្គហង
ៃដ អ្ូយគ ៃផគ ទីសារ អូ ដាគ់ េកតី ពឹង អសី កា្វ ឡឹង អន្់រទលួ
ែពណាវ ្គ»។ ១៥កាម៉ាក័ េណាះឡាច់ឡា ំរះ៉ លូ ៃមគ៉ណាផំា សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ ផា ឃឺយសី៊ូ េណាះ ហង
តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ ែព។ ១៦ញនសារអាហង បះ មួត ៃមគ៉ណា ំ
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ផា ប៉ាណាំគួប ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កាយសី៊ូ ខង ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ
អគី ពឹងដារ ពូ់ រ៉ាឡូវ។ ១៧យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «ពឹអាញ់ ែអ៊
្របគ៉័ ង៉ារ េលយី ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា អាញ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ ឡាក់ កា
ែអ៊ េដល»។ ១៨ផះ កាតាងំយសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ ែហ៊ង ខាក់ អន់
ែឌ បុចិ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊អូ ្រតគ់ ដងឹកា ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ដារ ់
ពូ រ៉ាឡូវ េណាះ អុះ ទបឹ ែអ៊ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ ពឹ ែអ ៊កាប
នីេអៀ ឡាក់ កា ែអ៊ ផា ឡាេកា ែអ៊ សាេមុី លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េដល។
សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ែអ៊
១៩យីស៊ូ កាប កា អន់ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តា

ទចឹ អាញ់ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្លុ ្រប៉គ័ ង៉ារ ញ៉ា តាម ពុត អាញ់
េទៅ អុះ ឃឺអាញ់ ្របគ៉័ ពួយ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អាញ់ បប៉័ ពឹ អាញ់
្របគ៉។័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ ពឹ អាញ់ ្របគ៉័ អាញ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ េណាះ
េដល ២០ខង ពឹអាញ់ បុចិ កា គន ែអ៊ លូ តាបំាង អន់ គន ែអ៊ បប៉័
េដល ្រគបឹ ង៉ារ ឡាក់ ែអ៊ ្រប៉គ។័ ែអ៊ ចងឹ តាបំាង ង៉ារ េកង កា្វ
ឡឹង ង៉ារអាណាវ ្គេភឿ អន់ អនដ់សីញម ២១ខង ពឹអាញ់ ែអ៊ តា
គ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា័ អន់ ទី អាញុ រុសីណាវ ្គ ែអ៊ អន់
អាញុ រុសី កា ពូ នីចម ័អាញ់ កា អន់ អាញុ រុសី កា បក់ ែអ៊ ចំ
ឡាក់អាញ់ បុចិ អន់ នេីណា ័ះ េដល។ ២២ ពឹអាញ់ ែអ៊ អូតាតសុ់និ
សារកា េពឿ អុះ ហះកា ែអ៊ មបសារតាតសុ់និ ទេិណា ័ះ អន់ កា
អាញ់ឡគ ២៣ េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្យលិ កូត័ កា អាញ់ឡាក់
កា ពូ អ្យលិ កូត័កា ពឹអាញ់នះិេទៅ េដល។ េពឿ អូ អ្យលិ កូត័កា
អាញ់ឡាក់ កា ពូ អូ អ្យលិ កូត័ កា ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ
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េណាះ េដល។ ២៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ េពឿសាយុំា ំ
ងសារអាញ់រះ៉អាលូ េសឿប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ ប៉ាណូស
េណាះទីអាញុ រុសី េលយី ែអ៊ ចងឹ អូ ្រតគ់ ថូត អុះ ឃឺែអ៊ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារ េតា័ឡាណំាងំអាញុ រុសី េកះ។២៥អាញ់បរ៉ រ់ះ៉កាអន់
ដសី តាទចឹ ចងឹ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ឃឺ កញិេអៀ អាហង ប៉ាណូ
ស បក់ េតា័ ចងឹ កាតាងំ ប៉ានឹរ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទិ បក់ កា
តាងំ ប៉ានឹរ េណាះ ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី ២៦ ខង ពឹ អាញ់ឡាក់
តាងំឡាអាញុ រុសី នីចម ័ែអ៊ អន់ អាញ់ ្រប៉គ័ តាងំឡា អាញុ រុ ី
ស នីេណា ័ះ េដល។ ២៧ ពឹ អាញ់ កា អន់ អាញ់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ
ៃចគ ថូត ពូ ខងអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស ែអ៊ េរ ុសី †។ ២៨ ែជ ញម
ហង ខងចងឹ ទីដារ ក់ាឡំត់ ពឹះ ទលឹ ទិបក់ េតា័ចងឹកាតាងំ ប៉ានឹ
រ អាញ់ ២៩ លូ ចងឹឡាច់ ឡឹង ឡូះ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ ដាគ់ ចងឹ
រុសី សតឹ េភឿ ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយី កាប៉ាច់ ប៉ាណូសបក់ ្រប៉
គ័ អូ ដាគ់កា រុសី សតឹ េដល េភឿ ចងឹ ្រតគ់ ថូត។
៣០ «អាញ់ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា េអងកាអរ៉ំាញអញឺអាញ់ េទៅ

អុះ ្រគបឹ សារ អាញ់ តាត់សុនិ ឃឺ អាញ់ តាត់សុនិ សារ ពួយ
ប៉ានរឹ ពឹ អាញ់ រះ៉ កាអាញ ់ឃឺតាតសុ់និ ដាគ់ ្រតង់ ខងអាញ់
អូ បុចិ ្រប៉គ័ ង៉ារ ញ៉ា តាម ពុត អាញ់ អុះ ឃឺ ្រប៉គ័ ពួយ ពុត ពឹ
អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ។ ៣១ផាអាញ់ រះ៉ ឡឹង សារ ឡាេកា
អាញ់ េទៅ សារ អាញ់ រះ៉ េណាះ អូ ទី ខា អុះ។ ៣២ហះកា ទី
េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឃឺ ពឹ អាញ់ រះ៉ ឡឹង សារ អាញ ់អាញ់ អ្លុ អន់
† ៥:២៧ ៥:២៧ប៉ាណូសែអ៊ េរ ុសី េពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដាពិន ែ្រព
េពៀគអាផា «ប៉ាណូសអាញ»់។ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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តគ់ផាសារ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងសារអាញ់ េណាះ ្រតគ់តាទចឹ។ ៣៣អន់
ដសី េ្របុី ពូ ឡា ំ អំបញ៉់ យូហាន ែអ៊ កា រះ៉ ពួយ សារ តាទចឹ
េដល។ ៣៤កាប៉ាច់អាញ់ អូ តងកាន ប៉ានរឹឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
អុះ ហះកាអាញ់កាបឡឹងសារយូហានរះ៉ េណាះ េភឿអន់អន់
ដសី េសឿ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អនដ់សី។ ៣៥ យូហានអា េពៀប
ឡាក់កាតាេគៀង ផះ កតី តាគ់តាតារ អនដ់សី កា បុចិ េហាក រ ៉
គ់ េម៉ាញ ្រទុ េដល កាតាតារ ែអ៊ េណាះ។ ៣៦ហះកា ង៉ារឡាក់
អាញ់ ្របគ៉័ េណាះសាខំាន់ហ៊្លត ឡឹង ប៉ានរឹ យូហាន េណាះណា
វ ្គ។ ទិ ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ផះ ៃអ្វ ្រប៉គ័ អា រះ៉ ផា ពឹ អាញ់ ទី េ្របុី
អាញ់តាទចឹ ខង ពឹ អាញ់ មប ង៉ារ ទេិណា ័ះ អន់ អាញ់ ្របគ៉័ តា
គ់ អង់េកះ។ ៣៧ ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ កា ទី រះ៉ ឡឹងសារ
អាញ់ េដល ហះកា អន់ដសី អូ េឃយី កាតាងំ ប៉ានឹរ ែអ៊ លូ អូ
េឃយី បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ េដល។ ៣៨ អន់ដសី អូ ទី ប៉ានឹរ ែអ៊ ៃអ្វ
កាណុង ពុត អនដ់សី អុះ ខង អនដ់សី អូ េសឿ បក់ ែអ៊ េ្របុី ពឹះ
អា។៣៩អនដ់សីខំ េហៀនផាប់ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ខងអនដ់សីសាម៉
គ័កា ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយីញនកាផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័អា ហះ
កាផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័អាហង រះ៉ ឡឹងសារអាញ។់ ៤០ហះកាអន់
ដសី អូ ៃច ឡា ំណាងំ អាញ់ អុះ េភឿ អន់ ទី អាញុ រុសី េលយី។
៤១អាញ់ កា អូណាងំ ប៉ាណូស ប៉ាេន អាញ់ េដល។ ៤២អាញ់
អនហ់ា្ន ល់ ពុត អនដ់សី េកះ លូ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី អូ ទី ពុត
បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ៤៣អាញ់ ពឹះ តាង ពឹ អាញ ់ហះ
កា អន់ដសី អូ ៃច ហាប់ អាញ់ អុះ។ ផា ទី ប៉ាណូស អន់េទៀគ
ណាវ ្គ ពឹះ ឡាេកា ែអ៊ តាងំឡា ចាបះ កា អន់ដសី ចងឹហាប់ ែអ៊
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ឡូត។ ៤៤ទលឹនេីណា ័ះផាអនដ់សី បុចិ ដងឹកា គួប េសាបប៉ាេន
សតឹ ឡា ំលូ អូ ៃចណាងំសារ ប៉ាេន ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ នីចម័ អន់ដសី ចងឹ អ្លុ េសឿ
អាញ ់? ៤៥ ែជសាមគ៉័កាអាញ់ចងឹ េ្រចាម អនដ់សីហះ ម៉ាត់ ពឹ
អាញ ់ប៉ាណូស បក់ ចងឹ េ្រចាម អនដ់សី េណាះឃឺ ម៉ូ េសឡាក់
អន់ដសី មុងឹ។ ៤៦ផា អន់ដសី េសឿ ប៉ានឹរ ម៉ូ េស អន់ដសី កា
ចងឹ េសឿ ប៉ានរឹ អាញ់ េដល ខង ែអ៊ ្រចាគ់ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងសារអាញ។់ ៤៧ហះកាផាអនដ់សី អូ េសឿសារ
ែអ៊ ្រចាគ់ េណាះ នចីម័ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ េសឿ ប៉ានរឹ អាញ ់?»។

៦
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ ៥០០០ ដូវ
១ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ ទិេណា ័ះ យីស៊ូ កា ឃ្លង តាងំេលា័ កាលី

េឡឡា ំប៉ាគ់ហាង េតាឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផាតាងំេលា័ ទេីបរះ៉។
២ ទី កាឡំាងំ េអៀង ចាក ពួយ ែអ ៊ខង ពូ បប៉័ ែអ៊ ្របគ៉័សារ អំរ៉ា
ញ អញឺ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ។ ៣ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកហាវ
ៃអ្វ ពឹង ប៉ានឹម អន់ឌូ លូ មួត សះឹ។ ៤ ផះ េណាះ ប៊ុ ន ្រទួង មួត
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ េដល។ ៥យសី៊ូ
បប៉័ កាឡំាងំ េអៀងចាក ពួយ ែអ៊ នេីណា ័ះ ែអ៊ អបំញ៉់ ភលីបី ផា
«ពិន ចងឹណាងំតាច់សាណាប៉ាគ់ ចំ ចងឹ ទី អន់ កា កាឡំាងំ ទិ
អាសា ?» ៦ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េភឿសាគ់ លួង ពុត ភីលបី ហះ
កា ែអ៊ អ្លុ េកះ ឡឹង ង៉ារឡាក់ ែអ៊ឃតឹ ចងឹ ្របគ៉័ េណាះ។៧ភលីបី
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េតលីផា «យ ៉◌ះ័ ពិន អ្យក់ េលៀន២០០កាក់*ឡាំតាច់ ណំុ បុាងំ
កា អូ េហា្ល ះ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ នរឹកា អូ ្រគបឹ េដល»។
៨ ទី សះឹ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ អន់េ្រត ឡាក់ អុះ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ ែអ៊
េតលី យសី៊ូ ផា ៩ «ហះ ចារ អា ទី តាតាម័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី ណំុ
បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ លូកា េពៀរ ក្យាងំ។ ផាទីដងឹ ប៉ុប េណាះ ្របគ៉័
នចីម័ ចងឹ អន់ េហា្ល ះសារ៉ំាប់ ប៉ាណូស េអៀងប៉ុបអា ?» ១០យសី៊ូ
រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ហគ់ េ្របុី ប៉ាណូស ទឌូិ អង់ៃអ្វ ពិ»។ ហះចារ
េណាះ ទីសាេម៉ាង េអៀង ខាក ់ទលឹ នីេណា ័ះ កាឡំាងំ កា អង់
ៃអ្វ តាទចឹ។ កាឡំាងំ ទិេណា ័ះ ឃឺ ែអ៊ ៥០០០ ដូវ កាក់ ដងឹ កា
ម៉ាក។័ ១១យសី៊ូ អ្យក់ ចកឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េកះ
េណាះ អន់ កា មួត អង់ៃអ្វ េណាះសាតាម ពុត ពូ បុចិ។ ែអ៊ អ្យ
ក់ កា ្រប៉គ័ នះិេទៅ េដល។ ១២ ប៉ាគ់ ពូ សា ផគី ទិ េកះ ែអ៊ រះ៉ កា
មួតសះឹផា «ហគ់អនដ់សី ប៉ាតុំ ណំុ បុាងំឡាក់សល់ ឡឹង ពូសា
េណាះ ែជអា្ល ត»។ ១៣ មួតសះឹ ប៉ាណា ំគួប ទូញ ណំុ បុាងំឡាក់
សល់ ឡឹង កាឡំាងំសាឡាក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ េណាះ ែព
ៃចគ ពឹងកាអ្លី ប៉ាញ័១២កាអ្ល។ី ១៤ផះ ប៉ាណូសទេិណា ័ះ បប៉័យី
ស៊ូ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាបផា «វគ័ អាចា
បះកា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រតគ់ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអាតាទចឹ
ហង»†។ ១៥យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ កា ពូ ចងឹឡា ំបុាងំខំ េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័
សាដាច ់ែអ៊ កាចាកឡាច់ ឡឹងកាឡំាងំហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េម៉ាញ
ទងណាវ ្គៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ ែអ។៊
១៦ ប៉ាគ់ ទលឹកាង៉ាច េកះ មួតសះឹ ប៉ាណា ំគួប ជរឹ ប៉ាគ់ហាង

* ៦:៧ ៦:៧ ២០០ កាក់ េពៀគ គុល «២០០ ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ីឃឺ ខា
្របគ៉័ គូលី េម៉ាញ ដារ។់ † ៦:១៤ ៦:១៤ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា) ១៨:១៥-១៨។
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តាងំេលា។័ ១៧អនែ់ឌ ជះិ ទូកឃ្លងហាង េតាឡា ំប៉ាគ់ េមឿងកា
ផានមឹ ផះ អនែ់ឌចាក េណាះ ៃប៉្លង មុាងំ េកះ ហះកាយសី៊ូ េបី
សតឹ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ អុះ។ ១៨ ទី ខ្យាល តសីកាខាក់ ្របគ៉័ អន់ េទៀក
តាងំេលា័ រុាងំកា្ល ច តសីៗ។ ១៩ប៉ាគ់អនែ់ឌ ែជវ ទូក ទីចាងំហាយ្
គខាតាម័ េ្រតាកាឡូមុតិ េកះ ផាឌីអនែ់ឌបប៉័យសី៊ូ ចាកអបុំាងំ
អង់កក់ េទៀកឡា ំប៉ាគ់ ទូក អនែ់ឌ អ្ូយគខាក។់ ២០ហះកាយសី៊ូ
រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «អាញ់ឡា អាឡា ែជ អ្ូយគ ហង»។ ២១ មួត
សះឹ កា េជៀក យសី៊ូ ហាវ ជះិ ទូក ផាឌី ទូក កា ទលឹ ប៉ាគ់ហាង
ឡូត ្រតគ់ហះចារ អនែ់ឌ បុចិឡា។ំ
២២ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ មួត កាឡំាងំឡាក់ ៃអ្វ រហាងតាងំេលា័

េណាះ អន់ែឌណាងំ យសី៊ូ អូ បប៉ ័ផះ មុាងំ ែព អន់ែឌ បប៉័ ទី
ទូកដងឹ េម៉ាញ អនែ់ឌអ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ អូ ទីជរឹ ជះិ ទូក េណាះ
លូ មួត សះឹ អុះ ទី ដងឹ មួត សះឹ ជះិ ទូក ចាក ែព។ ២៣ហះកា ទី
ទូក អន់េទៀគៗណាវ ្គ ពឹះ ឡឹង េមឿង ទីេបរះ៉ ម៉ុ ត កត់ ក្យាម័ ចារ
អនែ់ឌសា ណំុ បុាងំ ៃឡង ឡឹងយសី៊ូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
២៤ មួត កាឡំាងំ េណាះ ៃហកា អូ បប៉័ យសី៊ូ លូ មួត សះឹ ៃអ្វ ហះ
េណាះ អុះ អន់ែឌ កា ប៉ាណា ំគួប ជះិ ទូក ឃ្លង ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
កាផានមឹ េភឿណាងំ យីស៊ូ។ ២៥ អន់ែឌ បប៉័ យីស៊ូ ប៉ាគ់ ហាង
េណាះ អនែ់ឌ កា អំបញ៉់ផា «ៃណឃូ អសី ទលឹ ប៉ាគ់អា ទុញ
េកះ ប ?» ២៦យសី៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី
អន់ អ្លុ អនដ់សី ចាកណាងំអាញ់ អូ ្រតគ់ ញនកា អនដ់សី ហ្ល
ង់ ឡឹងសារ អរ៉ំាញអញឺ េណាះ អុះ ឃឺញនកាអនដ់សី ទីសា
ណំុ បុាងំ ផគី េណាះ ហង។ ២៧ ែជ ្រប៉គ័ ង៉ារ េភឿ ្រកាន័ កា ទី
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សាណាសាឡាក់ អ្លុ េអាមហ្លច់ េណាះ ៃដ ឃឺ អន់ ទីសាណា
ឡាក់ ៃអ្វ េលយី លូ អន់ អាញុ រុសី េលយីឡាក់សាណាប៉ាណូ
សអាញ់ ចងឹ អន់ កា អនដ់សី ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី តាបំាង
េកះផាអាញ់្រតគ់ ពុត ែអ៊ខាក»់។ ២៨អនែ់ឌអបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា
«ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័?»
២៩យសី៊ូ រះ៉ ផា «ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺអន់ អនដ់សី េសឿ បក់
ែអ៊ េ្របុី ពឹះ»។ ៣០អនែ់ឌ េតលី យសី៊ូ ណាវ ្គផា «អសី ចងឹ ្របគ៉័
ង៉ារ ញ៉ា េភឿ តាបំាង អន់ ញនឹ អនហ់ា្ន ល់ លូ េសឿ អសី ? អសី
្រប៉គ័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ ញ៉ា ? ៣១ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន េសគី ែព ផះ
អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព អនែ់ឌ ទីសា ណំុ ម៉ាណាឡាក់កា
រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា វគ័ ម៉ូ េស "ទី អន់ ណំុ បុាងំ ឡឹង
ៃប៉្លង កា អនែ់ឌសា"‡»។ ៣២យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់
រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ អូ ្រតគ់ ម៉ូ េស អុះ អន់ ណំុ បុាងំ ឡឹង ៃប៉្លង
េណាះ ហះកា កញិេអៀ អា ពឹ អាញ់ អន់ ណំុ បុាងំ តាទចឹ ឡឹង
ៃប៉្លង។ ៣៣ ណំុ បុាងំ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ អា ឃឺ បក់ ជរឹ ឡឹង
ៃប៉្លង លូ អន់អាញុ រុសី កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ»។ ៣៤អន់
ែឌ េតលីយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី អន់ ណំុ បុាងំ េណាះ
កាញនឹ េលយី»។
៣៥យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់អាហងឡាក់ ណំុ បុាងំ អន់

អាញុ រុសី េណាះ។ េពឿ ឡា ំណាងំ អាញ ់បក់ េណាះ អូ ឡា
យុិត ណាវ ្គហង េពឿ េសឿ អាញ់ កា អូ ែ្រហង៊ណាវ ្គ េដល។
៣៦អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េកះ ផា អនដ់សី បប៉័ អាញ់ េដល ហះ
‡ ៦:៣១ ៦:៣១ បរ៉ ់ ៃហ ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ៧៨:២៤;
១០៥:៤០។
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កា អន់ដសី អូ េសឿ អុះ។ ៣៧ ទិ ប៉ាណូស បក់ ពឹ អាញ់ មប អន់
កាអាញ់ចងឹ ពឹះណាងំអាញ ់អាញ់កា អូតាងំហ្យតិ ប៉ាណូស
បក់ ពឹះណាងំ អាញ់ អុះ ៣៨ ខង អាញ់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង េភឿ ្រប៉គ័
ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ពុតអាញ់
េទៅ អុះ។ ៣៩កាប៉ាច់ បក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ េណាះ ែអ៊ បុចិ នេីអៀ៖ ទិ
ប៉ាណូស បក់ ែអ៊ មប អន់ កា អាញ់ េណាះ ែអ៊ អូ បុចិ អន់ អាញ់
តាគ់ អង់ហ្៊យង បក់ េពឿ េម៉ាញ ដូវ អុះ។ ឃឺ ែអ៊ អន់ អាញ់តាគ់
អង់រុសី សតឹ អន់ែឌ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទិ
ឌូ េទៀ។ ៤០ ពឹ អាញ់ បុចិ អន់ ទិ បក់ ៃហ ប៉ាគ់អាញ់ឡាក់ គន ែអ៊
លូ េសឿ អាញ់ អន់ ទី អាញុ រុសី េលយី។ អាញ់ ចងឹ តាគ់ អង់រុ ី
សសតឹ អនែ់ឌ េណាះ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ
េទៀ»។
៤១ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់

កាយសី៊ូ ខងយសី៊ូ ផា «អាញ់ឡាក់ ណំុ បុាងំ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង»។
៤២អនែ់ឌកាបផា «ប៉ាណូសអាសចិ ែអ៊ យសី៊ូ គន វគ័ យូែសប៊
ឡាែអ៊អា ពិនអនហ់ា្ន ល់ទបឹ េមគី ទបឹ ពឹ។ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ផាជរឹ
ឡឹង ៃប៉្លង នេីអៀ ឡគ ?» ៤៣យសី៊ូ កាបកា អនែ់ឌផា «ៃអ្វ រ៉ាង៉ា
ប់ឡគ ែជ ប៉ាណា ំគួបកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ហង។ ៤៤ផា ពឹអាញ់
ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ ែអ៊ អូ ្របគ៉័ អន់កា ពុត ពូ ពឹះណាងំអាញ ់អូ
ទី េពឿ េម៉ាញ ដូវ អ្លុ ពឹះ ណាងំ អាញ់ អុះ។ កាប៉ាច់ អាញ់ ចងឹ
តាគ់ អង់រុសី សតឹ បក់ េពឿណាងំ អាញ់ េណាះ ប៉ាគ់ ដារ ់តាត់
សុនិសារ េទៀ។ ៤៥កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ប៉ាណូ
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ស ទិឌូ"§។ ទិ បក់ សាយុំាងំ ពឹ អាញ់ លូ េសឿ សារ ែអ៊ អន់ត
គ់ ប៉ាេតា មួត េណាះ ចងឹឡា ំណាងំអាញ់ ឡូត។ ៤៦ អូ ទី េពឿ
េឃយី បប៉័ ពឹ អាញ់ េណាះ អុះ ទី ដងឹ បក់ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ ័ឃឺអាញ់អា ហង ទី បប៉័ ពឹ អាញ។់ ៤៧អាញ់ បរ៉ ់រះ៉
កា អនដ់សី តាទចឹ បក់ ចំ េសឿ អាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ
រុសី េលយី។ ៤៨អាញ់ អា ហងឡាក់ ណំុ បុាងំ អន់ អាញុ រុសី
េលយី។
៤៩«វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែព អនែ់ឌ ទីសា ណំុ ម៉ាណាពឹង

ែ្រស៊តសី ៃឡងឡឹង េណាះអនែ់ឌ េតា័ទ។ិ៥០ហះកាណំុបុាងំ
ឡាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ទី ខា នេីអៀ េពឿ ទីសា េកះ បក់ េណាះ អូ
េតា័ អុះ។ ៥១អាញ់អា ហងឡាក់ ណំុ បុាងំ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ឡាក់
អន់ ទី អាញុ រុសី។ េពឿ ទីសា ណំុ បុាងំ អា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ទី
អាញុ រុសី េលយី។ ណំុ បុាងំ ឡាក់ អាញ់ ចងឹ អន់ េណាះ ឃឺ
ឡាេកាអាញ់ េទៅ ឃឺអាញ់ អន់សារ៉ំាប់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ អន់
ទីអាញុ រុសី»។
៥២ មួត ៃម៉គណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប៉ាែគក លូ គួប

ខាក ់អន់ែឌ កាប ផា «ែអ៊ អា ចងឹ អ្លុ អន់ ឡាេកា ែអ៊ កា ពិន
សា នីចម ័?» ៥៣យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់
ដសីតាទចឹ ផាអនដ់សី អូសា បុាងំៃឡ លូ ៃអតផាម ប៉ាណូស
អាញ ់អន់ដសី អូ ទី អាញុ រុសី អុះ។ ៥៤ េពឿ សា បុាងំៃឡ លូ
ៃអត ផាម អាញ ់ែអ៊ េណាះ ចងឹ ទី អាញុ រុសី េលយី។ អាញ់
ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ អន់ែឌ ប៉ាគ់ ដារ ់តាត់សុនិ សារ េទៀ។
§ ៦:៤៥ ៦:៤៥សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៤:១៣។
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៥៥ បុាងំៃឡ អាញ់ ឡាក់ សាណាតាទចឹ ផាម អាញ់ ឡាក់ កា
ណាគ័ ៃអត តាទចឹ េដល។ ៥៦ េពឿ សា បុាងំៃឡ លូ ៃអត ផាម
អាញ ់ែអ៊ េណាះ ឃឺ ៃអ្វ កាណុង អាញ់ ហង អាញ់ កា ៃអ្វ
កាណុង ែអ៊ េដល។ ៥៧ ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ែអ៊ ឡាក់
តាងំឡាអាញុ រុសី។ អាញ់ទីអាញុ រុសីញនកា ែអ៊ នចីម ័បក់
សាអាញ់កាចងឹទីអាញុ រុសីញនអាញ់នេីណា ័ះ េដល។៥៨អា
ឃឺ ណំុ បុាងំ ឡាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ណំុ បុាងំ វគ័
យ៉ាគ់ អនដ់សី ទីសា េណាះ អុះ ៃឡង ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ េតា័
ទិ េកះ ហះកាបក់ ចំសា ណំុ បុាងំអា បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ
រុសី េលយី»។ ៥៩យសី៊ូ រះ៉ សារ ទិ អា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ
កាណុង េរ៉ាង ប៉ាគ់ េមឿងកាផានមឹ។
៦០ផះ មួត សះឹ ែអ៊ េអៀង ដូវ ទី កាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាប

ផា «សារអា ផូត យុបឹ េពឿ ចងឹ ដាម័ េសឿ ?» ៦១យសី៊ូ អ្លុ េកះ
ឡឹងសារ អនែ់ឌកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ ឡឹងសារ ទិអា បះ ែអ៊ កាប
កា ពូ ផា «នីចម័ សារ ទិ អា ្រប៉គ័ អន់ យច ពុត អន់ដសី អា្ល ត
េសឿ ប ? ៦២ផាអនដ់សី បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ហាវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
ចារ អាញ់ ៃអ្វ ផះ អន់្រទួល ែព េទៅ ពុត អន់ដសី ចងឹ ឃតឹ នី
ចម ័? ៦៣ទីដងឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អន់អាញុ រុសី សារ
ប៉ាណូស ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ * អូ ទី ខា ញ៉ា អុះ។ ហះកា ប៉ានឹរ អាញ់
រះ៉ កា អន់ដសី ទិ អា ស៊ុត កា ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
លូ អន់ អាញុ រុសី។ ៦៤ហះកា កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី បក់
អនដ់ា អូ េសឿ អុះ»។ យសី៊ូ អ្លុ ឡឹង ប៉ានដ់ា ែព េកះ បក់ េពឿ អូ
* ៦:៦៣ ៦:៦៣សារ ប៉ាណូសខំ ្របគ៉័ ង៉ារ េពៀគ គុល «បុាងំៃឡ»។
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េសឿ លូ ែអ៊ អនហ់ា្ន ល់ បក់ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កា ែអ។៊ ៦៥ ែអ៊ រះ៉
ផា «ខ េណាះហង បះ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ
អ្លុ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់ ទី អុះ ផា ពឹអាញ់ អូ អន់ ែអ៊ ពឹះ»។
៦៦ គតឹ េណាះ ហង ទី សះឹ ែអ៊ េអៀង ដូវ អា្ល ត អូ ចាក ពួយ

ែអ។៊ † ៦៧ េណាះ យីស៊ូ អំបញ៉់ លូ មួត សះឹ ែអ៊ ១២ ដូវ ផា «នី
ចម័ អនដ់សីអា បុចិឡាច់ អូ ចាក ពួយអាញ់ េដល ប ?» ៦៨ សុី
ម៉ូ ន េព្រតះុ េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ញនឹ ចងឹ ឡា ំណាងំ េពឿ
ណាវ ្គ ? ខង ប៉ានឹរ អសី ហង ឡាក់ ប៉ាណា ំអន់ ទី អាញុ រុសី
េលយី។ ៦៩ញនឹកា េសឿ លូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសីឡាក់ ប៉ាណូស
ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េ្របុី ពឹះ តាទចឹ»។ ៧០យីស៊ូ
េតលី អន់ែឌ ផា «ញ៉ា អូ ្រតគ់ អាញ់ ប េរុសី អ្យក់ អន់ដសី ១២
ដូវអា ? ហះកាកាណុងកាឡំាងំអនដ់សីអាទី េម៉ាញ ដូវ េពៀប
ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ»។ ៧១អាឃឺយសី៊ូ កាប ឡឹងសារ
យូដះឡាក់ គន សុមី៉ូ ន អុសីាការយី៉ុតឡាក់ ៃអ្វ កាណុង មួត ១២
ដូវ េណាះ េដល ខង ែអ៊ ចងឹ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ អុះ។

៧
សារយសី៊ូ ឡាប៉ំាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ ្របគ៉័ប៊ុន រ៉ាេណីះ
១ អន់តីគ ឡឹង េណាះ យីស៊ូ ចាក ដងឹ ពឹង េខត កាលីេឡ

ឡគ ែអ៊ អូ ៃច េកះឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា ខង មួត ៃមគ៉ណាផំា
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ណាងំ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ២ផះ េណាះ ក្យាម័
ចងឹ ទលឹដារ ់ប៊ុន មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េកះឡាក់ ពូ េអី ផា
† ៦:៦៦ ៦:៦៦សះឹយសី៊ូ ទី េអៀង អ្លុ កា ញ៉ាង រ៉ាយុាងំ ដូវ ហះកា ទី ១២ ដូវឡាក់
ែអ៊ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ សះឹឡាក់អា្ល ត េសឿ ែអ៊ អូ ្រតគ់ មួត ១២ ដូវ េណាះ អុះ។
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ប៊ុ ន រ៉ាេណីះ *។ ៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អុះៗ ែអ៊ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អសី
ឡាច់ ឡឹងចារអាឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា េតា ពិ េភឿ អន់ មួតសះឹ
អសី បប៉័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ អសី ្រប៉គ័ េណាះ េដល ៤ ខង េពឿ
បុចិ កាឡាេកា េលៅ ែលងសចិ ពូ អូ េអាន អុះសារ អរ៉ំាញ អញឺ
ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ េណាះ។ ផាអសី ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខា
ក ់េណាះ ្រតគ់ តាបំាង អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ បប៉័ េដល»។ ៥យ ៉◌ះ័
អុះៗ ែអ៊ កា អូ េសឿ ែអ៊ េដល។ ៦យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ដារ ់
អាញ់ ្រតគ់ ឡា ំេបី តាន័ ទលឹ អុះ ហះកា អន់ដសី បុចិ ឡា ំដារ ់
ចំ កា ទ។ី ៧ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ អ្លុ អូ ណីសកាអន់
ដសី អុះ ហះកា ពូ អូ ណីសកាអាញ ់ខងអាញ់ រះ៉ ផាសារ ពូ
្របគ៉័ េណាះឃឺសារ អូដាគ»់។ ៨យសី៊ូ ផា «ហគ់ អុះៗ អនដ់សី
ឡា ំម៉ុត ប៊ុន អនឌូ់ លូ ពូ េណាះ ពិ ហះកាអាញ់ េបីឡា ំអុះ ខង
េបី ទលឹដារ ់អាញ»់។
៩ ប៉ាគ់ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ េណាះ េកះៗ ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង េខត

កាលីេឡ េណាះ េទៅ ហង។ ១០ហះកា ប៉ាគ់ អុះៗ ែអ៊ ចាក ឡា ំ
ប៉ាគ់ ប៊ុ ន រ៉ាវាច៉់ េកះ ែអ៊ កា ឡា ំេដល ហះកា ែអ៊ ចាក អូ អន់
ពូ បប៉័ អុះ។ ១១កាណុង រុាងំវាង៉ ប៊ុន េណាះ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ ចាកណាងំ យសី៊ូ អន់ែឌ អំបញ៉់ ផា «ប៉ា
គ់ ចំ បក់ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ?» ១២ ទី កាឡំាងំ េអៀង កាប កាេហៀច
លូ គួប េសាប ឡឹងសារយសី៊ូ បក់ អនដ់ាផា «ែអ៊ឃឺ ប៉ាណូស
* ៧:២ ៧:២ ប៊ុន រ៉ាេណីះអា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ទុញតាេំបុះី ដារ។់ ្រគបឹ
ខាបខួ់ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ ៃអ្វ េភឿ កាចាងំ ឡឹង វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង រ៉ាេណីះ ទិ ៤០
សាណាំផះ អនែ់ឌចាក ពឹង ែ្រស៊ តសី អនត់គី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ អនែ់ឌ អន់
រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី។ ផះ រុាងំវាង៉តាេំបុះីដារ េ់ណាះ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េអាះ
េទៀក េភឿ កាចាងំផា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េទៀកកា វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃអត េសគី ែព េដល។
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ដាគ»់ បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា «អូ អុះ ែអ៊ េណាះឃឺ ប៉ាណូស ឌុ
ចាក ប៉ាលុ ពូ»។ ១៣ហះកា អូ ទី េពឿ ខនឹ កាប ឡឹងសារ យសី៊ូ
េណាះ អន់ កាឡំាងំ េអៀង កាតាងំ អុះ ខង ពូ អ្ូយគ កា មួត ៃមគ៉
ណាផំា។
១៤ ប៉ាគ់ ប៊ុ ន េណាះ ទលឹ ៃបង៉ ប៉ា្វ ន់ ដារ ់េកះ យសី៊ូ កាហាវ

បុាងំេហៀន ពូ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ។ ១៥ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ណា ំ
ផាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ញមខាក ់អនែ់ឌកាបផា «ប៉ាណូស
អា អូ ទី េហៀន អុះ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ អ្លុ ្រជុ អ្លុ េអៀង នេីអៀ ?» ១៦យី
ស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «សារ ឡាក់ អាញ់ បុាងំេហៀន អា អូ ្រតគ់
ឡាច់ ឡឹងអាញ់ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ។
១៧ េពឿ បុចិ ្រប៉គ័ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ចងឹ អ្លុ ផា សារ
អាញ់បុាងំេហៀនអាឡាច់ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ាឡាច់ឡឹងអាញ់េទៅ។
១៨ េពឿកាប េអងកាឡាេកា េទៅ បក់ េណាះ ែអ៊ បុចិ កាឡាេកា
េលៅ ែលង សចិ ហង ហះកា បក់ បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី ែអ៊
ពឹះ េលៅ ែលងសចិ បក់ េណាះឃឺដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ កាណុង
ឡាេកា ែអ៊ កា អូ ទីសារតាពំ្លូ ង អុះ។ ១៩ម៉ូ េស អន់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័
កា អនដ់សី េកះ ហះកាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អា អូ ទី េពឿ
្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ េណាះ អុះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសីណាងំ ប៉ាន់
េតា័អាញ់នេីអៀ ?» ២០ មួត ប៉ាសុន េតលីផា «ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុត ពឹង
អសី េកះ ត ័ះ េពឿណាងំ ប៉ាន់េតា័ អសី ?» ២១យីស៊ូ េតលី ពូ
ផា «អាញ់ ទី ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ហះកាអនដ់សី ទិ
ឌូ ញម។ ២២ម៉ូ េស េ្របុី អនដ់សី កាសតិ អង់ការ កា គនកាម៉ាក័
(តាទចឹ ែអ៊សារ េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹងម៉ូ េស អុះ ឃឺ វគ័យ៉ាគ់
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អនដ់សី េសគី ែព េ្របុី េណាះ)ទលឹនេីណា ័ះ អនដ់សីកាសតិអង់
ការ កា ពូ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ េដល †។ ២៣ផា អន់ដសី កាសតិ អង់
ការ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ េភឿ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ម៉ូ េស ទលឹ នេីណា ័ះ
ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី អកឺ កា អាញ់ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស អគី ព្លុ
ប៉ាញ័ ទបឹ ឡាេកា ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ ? ២៤ ែជ តាត់សុនិ សារ កា ពូ
ញន កាសារ អន់ដសី បប៉ ័ឃឺ ្រតគ់ តាត់សុនិ សារ ពួយសារ
តាទចឹ»។
២៥ ទី ប៉ាណូស ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម បក់ អន់ដា កាប ផា

«ែអ៊ អាហងឡាក់ ពូណាងំ ប៉ានេ់តា។័ ២៦ ៃហ ែអ៊ កាប ពឹង អន់
តិគ័ កាឡំាងំ ហះកា អូ ទី េពឿ កាប កា ែអ៊ អុះ ឃឺ ែអ៊ មួត ៃម៉
គណាផំា ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្រប៉គ័ សា
ដាច់តាទចឹហងតាម ៃហ។ ២៧ហះកា ប៉ាគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី
្រប៉គ័ សាដាច់ ពឹះ េទៀ អូ ទី េពឿ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំ
េណាះ អុះ។ កាប៉ាច់ ែអ៊ អា ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង
ចំ េណាះ»។
២៨ផះ េណាះយសី៊ូ បុាងំេហៀនកាឡំាងំ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ែអ៊

កាប ៃម៉ៗ ផា «អនដ់សីផា អនហ់ា្ន ល់អាញ់ លូ អ្លុ អនត់គ់អាញ់
ពឹះ ឡឹង ចំ េដល។ ហះកាអាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ ញនកាអាញ់ បុចិ
ពឹះ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ ហះកា អន់
ដសី អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ។ ២៩ហះកាអាញ់អនហ់ា្ន ល់ ែអ ៊ខង
† ៧:២២ ៧:២២ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ឃឺ អនែ់ឌ េឃយី
កាសតិអង់ការកាគនកាម៉ាក័អនែ់ឌតាងំហាមដារ អ់នត់គី ឡឹង េកតី គន យ ៉◌ះ័ដារ ់
េណាះ ្រតគ់ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ កាតាម។ បរ៉ ់ៃហចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១២:៣។
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អាញ់ឡាច់ ឡឹង ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ»។
៣០កាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ពូ កាណាងំ រ ៉បុ យសី៊ូ ហះកា

អូ ទី េពឿ ខនឹ ម៉ុ ត រ ៉បុ ែអ៊ អុះ ខង ដារ ់កាឡំត់ មះ៉ ែអ៊ េបី ទលឹ។
៣១កាណុងកាឡំាងំ េណាះទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿយសី៊ូ ពូ
កាបផា «ៃហ ែអ៊តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ េអៀងខាក់នេីអៀ ែអ៊
តាទចឹ ហង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ»។
៣២ មួត ផារ៉ាសុី ទី កាតាងំ ពូ រះ៉ កាេហៀច ឡឹង សារ យីស៊ូ

នីេអៀ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុី កា េ្របុី មួត
តាហានឡាក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ។ ៣៣យសី៊ូ កាប
ផា «អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ លូ អន់ដសី បាែប៊តណាវ ្គ អូ ទុញ អុះ េកះ
េណាះ អាញ់ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ែពណា
វ ្គហង។ ៣៤ អន់ដសី ចងឹ ពួយណាងំ អាញ ់ហះកាណាងំ អូ
បប៉័ អុះ ខងអនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំអុះ ប៉ាគ់ចារអាញ់ឡា ំេណាះ»។
៣៥ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាកាប លូ គួប ផា
«ែអ៊អាឃតឹចងឹឡា ប៉ំាគ់ចំ បះ ពិន ចងឹណាងំ ែអ៊ អូ បប៉ ័? ញ៉ា
ែអ៊ ឃតឹ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ មួត សុនសាត ពិន ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថ
ត អន់េទៀគ េណាះ េកះេណាះ បុាងំេហៀន មួត សុនសាត អន់
េទៀគ េណាះ ប ? ៣៦ ប៉ានឹរ ែអ៊ កាប ផា "អន់ដសី ចងឹណាងំ
អាញ ់ហះកាណាងំ អូ បប៉័ អុះ ចារអាញ់ឡា ំេណាះ អនដ់សី
អូ អ្លុ ឡា ំេដល" សារ ែអ៊ កាបអា ទី ណី នចីម ័?»។
៣៧ ពឹង ដារ ់អន់តីគ ឡាក់ ពូ ្រប៉គ័ តាគ់ អង់េកះ ប៊ុ ន េណាះ

ឡាក់ ដារ ់សាខំាន់ ហ៊្លត យសី៊ូ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ ែអ៊ កាប
ៃម៉ៗ ផា «េពឿ ែ្រហង៊ េទៀក ចុឡា ំប៉ាគ់អាញ ់េកះេណាះ ៃអត
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ពិ។ ៣៨ េពឿ េសឿ អាញ ់ែអ៊ េណាះ ចងឹ ទី េទៀក តាងំេលឡាក់
អន់អាញុ រុសី ហូរ ឡ័ាច់ ឡឹង ែអ៊ឡាក់កា ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹងផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័»។៣៩ ែអ៊កាបនេីអៀឃឺ បុចិ រះ៉ ឡឹងសារប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បក់ េសឿ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ទ ីខង ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េបី អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ អុះ ខងប ៉្រ◌ះ័ េបីតាន័តា ំ
េប៉ាកយសី៊ូ អន់ ពូ ប៉ាេន។
៤០ ផះ កាឡំាងំ កាតាងំសារ អា េកះ ទី បក់ អន់ដា កាប ផា

«ែអ៊ អា ឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពិន ៃអ្វ ក្យាគ់ េណាះ ហង»។
៤១បក់ អនដ់ាកាបផា «ែអ៊ អាឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា
ដាច»់។ ហះកា បក់ អន់ដាណាវ ្គកាប ប៉ាែគក ផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័
េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ េណាះ អូ ្រតគ់ ពឹះ ឡឹង េខត កាលីេឡ
អុះ។ ៤២ញ៉ាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី រះ៉ ប ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័
េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ ចងឹ ពឹះ ឡឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដា
វតី លូ ែអ៊ ចងឹ ពឹះ ឡឹង ្រសកុ េបតាេលហមិឡាក់ ្រសកុកាេណីត
សាដាច់ដាវតី េដល ?» ៤៣ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ កាតាប៉ុញ លូ គួប
េសាបញនកាយសី៊ូ។ ៤៤កាណុងកាឡំាងំ ពូ េណាះ ទី បក់ អន់
ដា បុចិ រ ៉បុ យសី៊ូ ហះកា អូ ទី េពឿ ខនឹ ម៉ុ ត រ ៉បុ ែអ៊ អុះ។
៤៥ េកះេណាះ មួត តាហានឡាក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ កាឡា ំប៉ា

គ់ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុ។ី មួត េណាះ អំ
បញ៉់ អនែ់ឌ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ រ ៉បុ ែអ៊ េណាះ អ្យក់ ពឹះ ប៉ា
គ់ អា ?» ៤៦ មួត តាហាន េតលី ផា «អូ េឃយី ទី េពឿ កាបឡាក់
កា ែអ៊ េណាះ អុះ»។ ៤៧ មួតផារ៉ាសុីកាបកាអនែ់ឌផា «ញ៉ា ែអ៊
ទី ប៉ាលុ អនដ់សី េដល ប ? ៤៨កាណុងកាឡំាងំ មួត ៃមគ៉ណា ំ
ផា លូ មួតផារ៉ាសុី អូ ទី េពឿ េសឿ ែអ៊ អុះ។ ៤៩ទី ដងឹ មួត ប៉ាសុន
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ឡាក់ អូ អ្លុ ចាបាប់ េសឿ ែអ។៊ អនែ់ឌ េណាះស៊ុត កា មួត ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាស្យាប េកះ»។ ៥០កាណុងកាឡំាងំ មួត ផារ៉ាសុី េណាះ ទី កា
ម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ នកូីេដម បក់ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ យសី៊ូ ផះ កា
មុាងំ អន្់រទលួ ែព ែអ៊ កាប ផា ៥១ «តាមចាបាប់ មះ៉ ពិន អូ ្រត
គ់ អ្យក់ ពូ ៃចគ ថូត អន្់រទលួ អុះ ផា េបីកាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារ
ែអ៊យច លូផា េបីកាតាងំ ែអ៊ េតលីសារ ពូ េ្រចាម ែអ៊ េណាះ»។
៥២ ពូ េតលី ផា «ញ៉ា អសី មួត កាលីេឡ េដល ប ? ហគ់ អសី
ឃតឹ ៃហ អូ េឃយី ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ េកតី ឡឹង េខត កាលីេឡ អុះ»។‡
[ ៥៣ េកះេណាះ អនែ់ឌកាសតឹ ប៉ាគ់ហី េពឿ ហី ែអ៊ ហង

៨
១ហះកាយសី៊ូ ឡា ប៉ំាគ់ ប៉ានមឹ េតមី អូេលវឡគ។២ប៉ាគ់កាលំឺ
ែអ៊សតឹ ប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ណាវ ្គ។ មួត ប៉ាសុនទឌូិឡាប៉ំាគ់ចារ
ែអ៊ េណាះ ែអ៊ កា អង់ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ។ ៣ ផះ េណាះ ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុី អន់ែឌ ទី រ ៉បុ អង់កាន់
េម៉ាញ ដូវ ផះ ៃតប លូកាម៉ាក។័ អនែ់ឌ អ្យក់ អង់កាន់ េណាះ
អន់ ៃអ្វ ពឹង អន់តគិ័ កាឡំាងំ េអៀង ៤ េកះេណាះ រះ៉ លូ យសី៊ូ
ផា «ៃណឃូ ពូ រ ៉បុ អង់កាន់អាផះ ែអ៊ ៃតប លូកាម៉ាក័ រ៉ាលង
កល់ េកា្ល ែអ។៊ ៥កាណុងផាប់ចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ េ្របុី
ពិន អ្យក់អេំហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត អង់កាន់ ែនវអា។ កាប៉ាច់
អសី ចងឹ ឃតឹ នចីម ័?» ៦អនែ់ឌ អំបញ៉់ នេីណា ័ះ ឃឺ បុចិសា
គ់ លួង យសី៊ូ េភឿ ម៉ាគ់ ទីសារ េ្រចាម ែអ ៊ហះកាយសី៊ូ អង់

‡ ៧:៥២ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ឡាក់ ្រចាគ់ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ អូ ទី
៧:៥៣-៨:១១ អុះ។
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កុញ ្រចាគ់ េតះ លូ សាេំបា្ល ត។ី ៧ញន កា អន់ែឌ អំបញ៉់ តា
ឡាម័យសី៊ូ កាអ្ូយវ អនត់ាវ រះ៉កាអនែ់ឌផា «កាណុងកាឡំាងំ
អនដ់សី អា បក់ ចំ អូ ទីសារយចឡក ់អន់ បក់ េណាះ អ្យ
ក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ាន់េតា័ អង់កាន់ អា អន់្រទួល ឡឹង ពូ ពិ»។
៨ េកះេណាះយសី៊ូ អង់កុញ ្រចាគ់ េតះណាវ ្គ។ ៩សាគ់អនែ់ឌ
កាតាងំ យសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាចាកឡាច់ ឡឹង ចារ
េណាះ េម៉ាញទង េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ ទង េម៉ាញ ដូវ ឡឹង ប៉ាណូ
ស បក់ ្រកាគ់ ឡឹង ពូ េលយី ទលឹ ទ ិៃអ្វ សល់ ដងឹ យសី៊ូ លូ
អង់កាន់ េណាះហង។ ១០ េណាះយសី៊ូ កា អ្ូយវ អនត់ាវ េកះ
េណាះ ែអ៊ កាប លូ អង់កាន់ េណាះ ផា «អឺណាង មួត បក់
កាប កា អសី ែព ទិ ប៉ាគ់ ចំ អន់ែឌ ឡា ំ េណាះ ? អូ ទី េពឿ
ចងឹ ៃចគ ថូត អសី ហង ប ?» ១១ អង់កាន់ េណាះ េតលី ផា
«អូ ទី េកះ ពឹ តាងំឡា»។ យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អាញ់កា អូ
ៃចគ ថូត អសី េដល។ ហគ់ចាកសតឹ ពិ ហះកាគតឹ េអៀ ប៉ា
គ់ ម៉ាត ់អសី ែជ ្របគ៉័យចណាវ ្គហង េហាគ»។]

សារយសី៊ូ ផាឡាេកា ែអ៊ឃឺតាតារតាគ់តាតារ ពឹង អង់កក់េតះ
១២យីស៊ូ រះ៉ កា មួត ប៉ាសុន េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «អាញ់ ឃឺ

តាតារ តាគ់ តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ េពឿ ចាក ពួយអាញ ់បក់
េណាះ អូចាក ្រទង ម៉ាមុាងំ អុះ ឃឺអនែ់ឌ ចងឹ ទីតាតារ ប៉ាណា ំ
អន់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី»។ ១៣ មួត ផារ៉ាសុី េតលី ែអ៊ ផា «អសី រះ៉
សារ ឡាេកា អសី េទៅ សារ អសី រះ៉ េណាះ អូ ទី ខា អុះ *»។
* ៨:១៣ ៨:១៣ ពូ ផា ប៉ានរឹ យសី៊ូ កាប អូ ទី ខា ញនកា អូ ទី ផាញ៉ាន រះ៉ ប៉ាឡាក់
ឡឹងសារ េណាះ ទលឹ នេីណា ័ះ ពួយចាបាប់ ពូ អូ ្រតគ់ េសឿសារ េណាះ អុះ។
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១៤យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «យ ៉◌ះ័ អាញ់ រះ៉ ឡឹង សារ ឡាេកា
អាញ់ េទៅ កាតាម កាសារ អាញ់ រះ៉ េណាះ ទី ខា េដល ខង
អាញ់អ្លុ អនត់គ់កាឡាេកាអាញ់ ពឹះ ឡឹង ចំឡា ំប៉ាគ់ ច ំហះកា
អនដ់សី អូអ្លុ កាអាញ់ពឹះ ឡឹងចំឡាប៉ំាគ់ចំ អុះ។ ១៥អនដ់សីតា
តសុ់និសារកា ពូ គុន ប៉ាណូស ហះកាអាញ់ អូ តាតសុ់និសារ
កា េពឿ ែនវ អា អុះ។ ១៦ផា អាញ់ តាត់សុនិ សារ កា ពូ សារ
អាញ់តាតសុ់និ េណាះ កា ្រតគ់ ពួយសារ តាទចឹ េដល ខង អូ
្រតគ់ ដងឹអាញ់ អុះតាតសុ់និសារ ឃឺទីអាញ់ លូ ពឹអាញ់ឡាក់
េ្របុី អាញ់ ពឹះ ញនឹ តាត់សុនិ សារ កា ពូ អន់ឌូ។ ១៧កាណុង
ចាបាប់ មះ៉ អន់ដសី ទី រះ៉ ផា ផា ទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ្របគ៉័ ផា
ញ៉ាន េណាះ ពូ កាគ់ ហង។ † ១៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់អាហង
្របគ៉័ផាញ៉ានកាឡាេកាអាញ់ េទៅ ពឹអាញ់ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ
កា ្របគ៉័ផាញ៉ានកាអាញ់ េដល»។ ១៩ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «ប៉ាគ់ ចំ
ពឹ អសី េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ?» យសី៊ូ េតលី ពូផា «អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន
ល់ អាញ ់ពឹ អាញ់ កា អន់ដសី អូ អន់ហា្ន ល់ េដល។ ផា អន់
ដសី អនហ់ា្ន ល់ អាញ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ពឹ អាញ់
េដល»។ ២០យីស៊ូ កាប អា ផះ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង ចារ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ ្រតង់ ហះ ចារ ពូ ៃចគ ហុបី សារ៉ំាប់ ៃចគ េលៀន អន់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អូ ទី បក់ េពឿ រ ៉បុ ែអ៊ អុះ ខង េបី ទលឹដារ ់កាឡំត់
មះ៉ ែអ។៊
២១យសី៊ូ រះ៉ កា ពូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «អាញ់ចងឹឡាច់ចាក

ហង អនដ់សី ចងឹ ពួយណាងំអាញ ់ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ េតា័
ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់ យ៉ូ េលយីសារ អនដ់សី យច។ ចារអាញ់
† ៨:១៧ ៨:១៧ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៧:៦;
១៩:១៥។
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ចងឹឡា ំេណាះ អនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំអុះ»។ ២២ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊កាកាប លូ គួប អនែ់ឌផា «ញ៉ា ែអ៊ ចងឹ ប៉ាន់
េតា័ឡាេកា េទៅ ប បះ ែអ៊ ផា "ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ ចងឹ ឡា ំេណាះ
អនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំអុះ ?"» ២៣យសី៊ូ រះ៉ កា ពូណាវ ្គផា «អនដ់សី
េកតី ពឹង អង់កក់ េតះ អា ហះកា អាញ់ ពឹះ ឡឹង ៃប៉្លង។ អន់
ដសី ទី ពុត គុន ប៉ាណូស េដាច ដាច កាប៉ាច់ អាញ់ អូ ទី ពុត
គុន ប៉ាណូស អុះ។ ២៤ ខ អា ហង បះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផា
អន់ដសី ្រតគ់ េតា័ ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់ យ៉ូ េលយីសារ អន់ដសី
យច ខង អន់ដសី អូ ៃច េសឿ អាញ់ ‡ អន់ដសី ចងឹ េតា័ ទបឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់យ៉ូ សារយចហង»។ ២៥ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ណាវ ្គផា
«េពឿ អសី អា ?» ែអ៊ េតលី ផា «ឡាក់កាអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី
ឡឹង ប៉ានដ់ា ែព េកះ។ ២៦អាញ់ទីសារ េអៀង ្រតគ់កាប លូ ្រតគ់
តាតសុ់និ កា អនដ់សី ហះកាសារអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េណាះ
ស៊ុត កាសារ អាញ់កាតាងំ ឡឹង បក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ្រគបឹ សារ
ែអ៊ រះ៉ េណាះឃឺដាគ់ ្រតង់តាទចឹ»។ ២៧អនែ់ឌ អូហ្លង់ អុះកាយី
ស៊ូ រះ៉ ឡឹងសារ ពឹ ែអ៊ េណាះ។ ២៨ទលឹ នេីណា ័ះយសី៊ូ រះ៉ កាអន់
ែឌណាវ ្គផា «ប៉ាគ់ អនដ់សី លកឺ ប៉ាណូសអាញ់ េទៀ § េណាះ
អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់អាញ់ហង * អនដ់សី កា ចងឹ អ្លុ អនត់
គ់ ផា ទិ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អាញ់ ទី ្របគ៉័ អូ ្រតគ់ អាញ់ េអង កាឡា
េកាអាញ់ េទៅ អុះ ទិសារអាញ់កាបឃឺអាញ់កាប ពួយសារ
‡ ៨:២៤ ៨:២៤អាញ់ េពៀគ គុល វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ែអ៊ រះ៉ សចិ ែអ៊
កា វគ័ ម៉ូ េស ែព។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។ § ៨:២៨ ៨:២៨យសី៊ូ
កាប នេីអៀឃឺកាប ឡឹងដារ ់ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ។ * ៨:២៨ ៨:២៨
អាញ់ហង េពៀគ គុល វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ែអ៊ រះ៉ សចិ ែអ៊ កា វគ័ ម៉ូ េស
ែព។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។
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ពឹ អាញ់ ទី បុាងំេហៀន អាញ់ េណាះ ហង។ ២៩ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី
អាញ់ ពឹះ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ េលយី ែអ៊ អូ អា្ល ត អាញ់ អន់
អាញ់ ៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ អុះ ខងអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពុត
ែអ៊ េលយី»។៣០ផះយសី៊ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ
េសឿ ែអ។៊
៣១ផះ េណាះយសី៊ូ រះ៉ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ េសឿ

ែអ៊ េណាះផា «ផាអនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹអាញ់ េលយី េណាះ
អន់ដសី សះឹ អាញ់ តាទចឹ ហង។ ៣២ អន់ដសី ចងឹ អន់ហា្ន ល់
សារ តាទចឹ សារតាទចឹ ចងឹ តង័ អន់ដសី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ
ទុច»។ ៣៣ អន់ែឌ េតលី យីស៊ូ ផា «ញនឹ ឃឺ គន េសា វគ័ អា
្រប៉ាហា ំញនឹ អូ េឃយី េកះ ទុច ពូ អុះ ញ៉ា ្រតគ់ អសី ផា "អន់
ដសី ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច" នេីណា ័ះ ឡគ ?» ៣៤យសី៊ូ េតលី
ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ េពឿ ្របគ៉័ យច ប៉ាណូស
េណាះ ែអ៊ េកះ ទុចសារយចហង។៣៥ មួត ទុច ពូ អូ ៃអ្វ កាណុង
ហី េលយី អុះ ទី ដងឹ គន ពឹ តាងំឡា េណាះ ហង ៃអ្វ កាណុង
ហី េណាះ េលយី។ ៣៦ផា គន ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនដ់សី េណាះ អន់
ដសី ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុចតាទចឹហង។៣៧អាញ់អ្លុ េដលកា
អន់ដសី គន េសា អា្រប៉ាហា ំហះកា អន់ដសីណាងំ ប៉ាន់េតា័
អាញ ់ខង ប៉ានរឹ អាញ់ អូ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី។ ៣៨អាញ់
កាប ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ទី បប៉័ ពឹង ពឹ អាញ់ ផះអាញ់ ៃអ្វ
អន់ឌូ លូ ែអ ៊កាប៉ាច់ អន់ដសី ្រប៉គ័ ពួយ សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់
ដសី ទីកាតាងំ ឡឹង ពឹ អនដ់សី េដល»។ ៣៩អនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ
ផា «ពឹ ញនឹ ឃឺ វគ័ អា្រប៉ាហា»ំ។ យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ផា
អនដ់សី គន េសាអា្រប៉ាហា ំតាទចឹ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័សារដា
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គ់ឡាក់កា ែអ៊ េឃយី ្របគ៉័ េណាះ េដល។ ៤០ហះកាកញិេអៀអា
អន់ដសី បុចិ ប៉ាន់េតា័អាញ់ឡាក់ រះ៉ សារ តាទចឹ ឡាក់ អាញ់ ទី
កាតាងំ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ហះកាអា្រប៉ាហា ំអូ ទី ្រប៉គ័ នី
េណា ័ះ អុះ។ ៤១ហះកា អនដ់សី ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ពួយ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់
ពឹ អនដ់សី ទី ្របគ៉»័។ អនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ ផា «ញនឹ អូ ្រតគ់ គន
អូ ទី ពឹ អុះ ពឹញនឹ ដងឹ េម៉ាញឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ៤២យសី៊ូ
កាប ផា «ផា ពឹ អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អនដ់សី ចងឹ
បុចិ ៃច កា អាញ់ហង ខង អាញ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េណាះ ហង។ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត អាញ់
េទៅ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី អាញ់ ពឹះ។ ៤៣ញ៉ា ្រតគ់ អន់
ដសី អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ អាញ់ រះ៉ អា ? ឃឺឡាច់ ឡឹង អន់ដសី
អូ ៃច សាយុំាងំ ប៉ានឹរ អាញ។់ ៤៤ អន់ដសី ឃឺ គន េសា ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ សាតាងំ អន់ដសី បុចិ ្រប៉គ័ ពួយ ពុត ពឹ អន់ដសី។ ឡឹង
េសគី ែព ែអ៊ ឌុ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ
អុះ ខង កាណុង ពុត ែអ៊ អូ ទីសារ តាទចឹ ឡក។់ ផា ែអ៊ កាប
ព្លូង ឃឺ ឡាច់ ឡឹង ពុត ែអ៊ េទៅ ខង ែអ៊ ឡាក់ ៃម៉គ ព្លូ ង លូ ពឹ
បក់ ព្លូ ង។ ៤៥ញនកាអាញ់ រះ៉សារ តាទចឹ បះ អនដ់សី អូ េសឿ
អាញ។់ ៤៦កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី អា េពឿ ចងឹ អ្លុ េ្រចាម ផា
អាញ់ ្រប៉គ័ សារ យច ? ផា អាញ់ រះ៉ សារ តាទចឹ ខ ញ៉ា បះ
អនដ់សី អូ េសឿអាញ ់? ៤៧ េពឿ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់
េណាះ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាអនដ់សីអា អូ ្រតគ់ ប៉ា
សុនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ បះអនដ់សី អូ ៃចសាយុំាងំនេីអៀ»។
៤៨ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េតលី ែអ៊ ផា «្រតគ់
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តាទចឹ ហង ញនឹ ផា អសី ឃឺ សុនសាតសាម៉ារ ីលូ អសី ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ ម៉ុត េណាះ»។ ៤៩យសី៊ូ េតលីផា «អាញ់ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុត
អុះ ឃឺអាញ់ការ ៉បុ ពឹ អាញ ់ហះកាអនដ់សី បង៉ឺាយកាប អូដា
គ់កាអាញ។់ ៥០អាញ់ អូណាងំ អន់ ពូ ប៉ាេនឡាេកាអាញ់ េទៅ
អុះ ហះកា ទី េម៉ាញ ដូវ ផះ ៃអ្វ ណាងំ អន់ ពូ ប៉ាេន អាញ ់ែអ៊
េណាះ ឃឺ បក់ ចងឹ តាតសុ់និ សារ កា ប៉ាណូស ទឌូិ។ ៥១អាញ់
បរ៉ រ់ះ៉កាអនដ់សីតាទចឹ េពឿ រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹអាញ ់បក់ េណាះ
ចងឹ អូ េតា័អុះ»។៥២ មួត ៃមគ៉ណាផំាកាបផា «កញិេអៀអាញនឹ
អ្លុ ឡាក់ៗ េកះ ឃឺ អសី ម៉ុត ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹហង វគ័អា្រប៉ាហា ំលូ
មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ េតា័ទិ េកះ ហះកាអសីខនឹកាបផាេពឿ
រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ អសី បក់ េណាះ ចងឹ អូ េតា័ អុះ។ ៥៣ញ៉ា អសី
តសីឡឹង វគ័អា្រប៉ាហាលូំ មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េតា័េកះ េណាះ
ប ? េពឿ អសី ឃតឹ ផាឡាេកា អសី អា»។ ៥៤យីស៊ូ េតលី ផា
«ផាអាញ់ ប៉ាេន ឡាេកា អាញ់ េទៅសារ ប៉ាេន េណាះ អូ ទី ខា
អុះ ហះកា ពឹអាញ់ឡាក់ ប៉ាេនអាញ ់ឃឺ ែអ៊ េណាះហងឡាក់
អន់ដសី ផា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ដសី េណាះ។ ៥៥ អន់ដសី អូ អន់ហា្ន ល់
ែអ ៊ហះកាអាញ់អនហ់ា្ន ល់ ែអ។៊ ផាអាញ់ផា អូអនហ់ា្ន ល់ ែអ៊
ឃឺអាញ់កាបព្លូងឡាក់កាអនដ់សី េដល ហះកាអាញ់អនហ់ា្ន
ល់ ែអ៊តាទចឹ លូអាញ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ េដល។ ៥៦អា្រប៉ាហា ំ
ឡាក់ វគ័ អនដ់សី ែអ៊ ទី ពុត េហាក រគ៉់ញនកា ែអ៊ ចងឹ បប៉័អាញ់
ពឹះ កញិេអៀ អា ែអ៊ ទី បប៉័ តាទចឹ ែអ៊ េហាក រគ៉់ ខាក»់។ ៥៧ សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊កាបកា ែអ៊ផា «អសីអាអាញុ េបី ទលឹ ៥០
សាណាំសា ំញ៉ា ្រតគ់ អសី ផា បប៉័ វគ័ អា្រប៉ាហា ំនេីណា ័ះ ?»
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៥៨យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹ អន់
្រទលួ ឡឹង អា្រប៉ាហា ំេបី េកតី អាញ់ ៃអ្វ េកះ †»។ ៥៩ ពូ ទូញ អំ
េហា្ម ចងឹ ហរឹ ប៉ាន់េតា័យសី៊ូ ហះកា ែអ៊ ប៉ា្ល ច័ ឡាេកា អូ អន់ ពូ
បប៉ ័េកះេណាះចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ដតិ។

៩
សារយសី៊ូ តាគ់តាតារ ម៉ាត់កា ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
១ ផះ យសី៊ូ ចាក រ្រទង ែអ៊ បប៉័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ម៉ាមុាងំ

ម៉ាត់ ឡឹង េកតី។ ២ មួតសះឹ អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ប៉ាណូ
សអា ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡឹង េកតី នេីអៀ សារយច េពឿ ្របគ៉័កា ែអ៊
អា ? សារយច ែអ៊ េទៅ ញ៉ាសារ យច េមគី ពឹ ែអ ៊?» ៣យសី៊ូ
េតលី ផា «ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹងសារយច េមគី ពឹ
ែអ៊ េលីសារយច ែអ៊ េទៅ អុះ ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ែនវ អា េភឿ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង ែអ។៊ ៤ ពិន ្រត
គ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ អន់តាន័
ៃអ្វ តាតារ ខង ែបត៊ណាវ ្គចងឹ មុាងំ ហង អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ្រប៉
គ័ ង៉ារ អុះ។ ៥ ផះ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អាញ់ ឡាក់
តាតារ តាគ់ តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ»។ ៦ េកះ ែអ៊ កាប នីេណា ័ះេកះ ែអ៊ កាសុះ ពឹង េតះ ្របគ៉័ េតះ ្រតប់ឡាប ពឹង ម៉ាត់ ប៉ាណូស
បក់ ែប៊្លល េណាះ។ ៧ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា ប៉ាណូស បក់ ែប៊្លល
េណាះ ផា «ហគ់ អសី ឡា ំប៉ាច ម៉ាត់ ប៉ាគ់ េទៀក ្រសះ សុីេឡាម
េតា ពិ» (សចិ សុីេឡាម អា ទី ណី ផា «ប៉ាណូស បក់ ពូ េ្របុី ែអ៊
† ៨:៥៨ ៨:៥៨អាញ់ ៃអ្វ េកះ េពៀគ គុល វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ែអ៊ រះ៉
សចិ ែអ៊ កា វគ័ ម៉ូ េស ែព។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។
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ឡា»ំ)។ ែអ៊ កាឡា ំប៉ាច ម៉ាត់តាទចឹ ប៉ាគ់ ែអ៊ វុលីសតឹ ម៉ាត់ ែអ៊កាតាតារ ឡូត។
៨ ប៉ាណូសបក់ ៃអ្វ ហី រក្យាម័ ែអ៊ លូ បក់ េឃយី បប៉័ ែអ៊ ៃអ្វ បរ៉ ់

េលៀន ែព ពូ កាប ផា «ប៉ាណូស អា បក់ ៃអ្វ បរ៉ ់ េលៀន ែព អា
ឡា»។ ៩ បក់ អន់ដា ផា «ែអ៊ តាទចឹ ហង» បក់ អន់ដា ផា «អូ
្រតគ់ អុះ ប៉ាណូសអា ្រកាន័ កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ វុចឹ លូ ែអ»៊។ ហះកា
ប៉ាណូស បក់ ែប៊្លល េណាះ េតលី ផា «ឃឺអាញ់ តាទចឹ ហង»។
១០ ពូ កា អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «្របគ៉័ នចីម័ បះ ម៉ាត់ អសី តាតារ េកះ នី
េអៀ ?» ១១ ែអ៊ រះ៉កា ពូផា «ប៉ាណូសបក់សចិយសី៊ូ ែអ៊ ្របគ៉័ េតះ
្រតប់ឡាប ពឹង ម៉ាត់អាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា "ហគ់ អសីឡា ំ
ប៉ាច ម៉ាត់ ប៉ាគ់ េទៀក ្រសះ សុេីឡាម េតា ពិ"។ អាញ់កាឡាប៉ំាច
ម៉ាត់តាទចឹ ផាឌី ម៉ាត់អាញ់កាតាតារ ឡូត»។ ១២ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊
ណាវ ្គផា «វគ័ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ច ំ?» ែអ៊ េតលី ផា «អាញ់ អូអ្លុ អុះ»។
១៣ េកះេណាះ ពូ ប៉ាណា ំប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះឡា ំប៉ា

គ់ មួត ផារ៉ាសុ។ី ១៤ដារ ់យសី៊ូ ្របគ៉័ េតះ ្រតប់ លូ តាគ់ អន់ដាគ់
ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះឃឺ ពឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ *។ ១៥ខអា
ហង បះ មួតផារ៉ាសុី ប៉ាណា ំគួប អបំញ៉់ ឡឹងសារ ពូ ្របគ៉័ នចីម័
បះ ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារ េណាះ។ ែអ៊ កា រះ៉ ផា «ែអ៊ ្រប៉គ័ េតះ ្រតប់
ឡាប ពឹង ម៉ាត់អាញ ់េកះេណាះអាញ់កាឡា ំប៉ាច ម៉ាត ់ផាឌី
ម៉ាត់អាញ់កាតាតារ ឡូត»។ ១៦ មួតផារ៉ាសុី បក់ អនដ់ាកាបផា
«ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ខង
* ៩:១៤ ៩:១៤តាមចាបាប់ មួត ផារ៉ាសុី ពូ ផា ្របគ៉័ េតះ ្រតប់សាេមុី លូ ្របគ៉័ ង៉ារ
ពឹង មុរី។ ពូ អូ អន់ េដលតាគ់អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ពឹងដារ រ៉់ាឡូវ េដលផាអូ ្រតគ់សារ
ចាបំាច។់
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ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់សារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ាឡូវ»។ បក់ អនដ់ា កាប
ផា «នីចម័ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ អ្លុ ្រប៉គ័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ េដល
ប ?» ញនកាសារអាអនែ់ឌកាតាប៉ុញ លូ គួប េសាប។
១៧ អន់ែឌ អំបញ៉់ លូ បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ

ផា «កាប៉ាច់ អសី នីចម័ អសី ផា អសី បក់ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់
អសី េណាះ ែអ៊ ប៉ាណូស នីចម ័?» ែអ៊ េតលី ផា «វគ័ េណាះ
ឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ហង»។ ១៨ហះកា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ អូ េសឿ អុះ ផា បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ អា ែអ៊ ម៉ា
មុាងំ ឡឹង េសគី ែព ហះកា កញិេអៀ អា ែអ៊ តាតារ េកះ ទលឹ នី
េណា ័ះ អនែ់ឌកា េអី េមគី ពឹ ែអ៊ េណាះ អបំញ៉់ហ។ិ ១៩ ពូ អបំញ៉់
លូ េមគី ពឹ ែអ៊ ផា «ញ៉ា គន អសី អាហង ប ? អន់ដសី ផា ែអ៊
ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡឹង េកតី ែព ? ញ៉ា ្រតគ់ កញិេអៀ អា ែអ៊ តាតារ
េកះ ?» ២០ េមគី ពឹ បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េតលី ផា «ែអ៊ អា គន ញនឹ
តាទចឹ សាគ់ ែអ៊ េកតី ែព កា ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡូត។ ២១ ឡឹងសារ
នីចម័ បះ ែអ៊ តាតារ ម៉ាត់ អា ញនឹ អូ អ្លុ អុះ េពឿ ្រប៉គ័ តាគ់ តា
តារ ម៉ាត់ ែអ៊ អា ញនឹកា អូ អ្លុ េដល។ អនដ់សី អបំញ៉់ ែអ៊ េទៅ
ពិ ខង ែអ៊ តសី េកះ ែអ៊ អ្លុ រះ៉ េកះ»។ ២២ េមគី ពឹ ែអ៊ កាប នី
េណា ័ះ ញន កា អ្ូយគ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា ខង មួត េណាះ អន់
ែឌ ែរវ ពុត គួប េសាប េកះ ផា បក់ ចំ រះ៉ ផាយសី៊ូ ឡាក់សាដាច់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េណាះ បក់ េណាះ ្រតគ់ តាងំហ្យតិ ឡាច់ ឡឹង កា ំ
ឡាងំ សួន េអៀង ឡូត។ ២៣ ខ េណាះ ហង បះ អន់ែឌ កាប ផា
«អនដ់សី អបំញ៉់ ែអ៊ េទៅ ពិ ខង ែអ៊ តសី េកះ»។
២៤ មួត ផារ៉ាសុី កា េអី ប៉ាណូស បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ អំ
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បញ៉់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ េកះេណាះ អន់ែឌ រះ៉ កា បក់ ម៉ាមុាងំ
ម៉ាត់ េណាះ ផា «អសី ្រតគ់ កាបសារ តាទចឹ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័ កាប៉ាច់ ែអ៊ េណាះញនឹ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ េណាះឃឺ
ប៉ាណូស អូ ដាគ់ តាទចឹ»។ ២៥កាម៉ាក័ បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ
ែអ៊ េតលីផា «វគ័ េណាះដាគ់ េលី អូដាគ ់អាញ់អូ អ្លុ អុះ អាញ់
អ្លុ ដងឹ ផះ េសគី ែពអាញ់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ហះកា កញិេអៀអាអាញ់
តាតារ េកះ»។២៦ មួតផារ៉ាសុីអបំញ៉់ េម៉ាញទងណាវ ្គផា«ែអ៊ ្រប៉
គ័ នចីម័ អនដ់ា កា អសី បះ ម៉ាត់ អសី តាតារ ?» ២៧ ែអ៊ េតលី ពូ
ផា «អាញ់រះ៉កាអនដ់សី ឡឹងអន្់រទលួ ែព េកះ ហះកាអនដ់សី
អូ េសឿ អាញ់ អុះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី បុចិ កា អាញ់ រះ៉ េម៉ាញ
ទងណាវ ្គនេីអៀ ? ឃឺអនដ់សី បុចិ ្របគ៉័សះឹ ែអ៊ េដលហងតាម
ៃហ»។២៨ មួតផារ៉ាសុី ត ័ះកាបបង៉ឺាយកាែអ៊ផា «អសីហងសះឹ
ែអ ៊ញនឹ អូ ្រតគ់ សះឹ ែអ៊ អុះ ញនឹ សះឹ វគ័ ម៉ូ េស។ ២៩ញនឹ អ្លុ
អន់តគ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទី រះ៉ កា វគ័ ម៉ូ េស តាទចឹ ហះកា
ែអ៊ េណាះញនឹ អូ អ្លុ កា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំ អុះ»។ ៣០កាម៉ាក័ េណាះ
េតលី ពូផា «សារអាតាងតាទចឹ ខងអនដ់សីផា វគ័ េណាះ អូ
អ្លុ កា ែអ៊ ពឹះ ឡឹងចំនេីអៀ ហះកាែអ៊ ្របគ៉័អន់ ម៉ាត់អាញ់តាតារ
េកះ។ ៣១ ពិន អ្លុ អន់តគ់ េកះ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ សាយុំាងំ
ប៉ានរឹ ប៉ាណូស អូដាគ់ អុះ ហះកាផាេពឿ អ្យលិ កូត័ េសឿ ែអ៊ លូ
្របគ៉័ ពួយ ពុត ែអ ៊េណាះ ែអ៊ ចងឹសាយុំាងំ ប៉ាណូស េណាះ។
៣២ ឡឹង េសគី ែព ពិន អូ េឃយីកាតាងំ ទី ប៉ាណូស េពឿ អ្លុ ្របគ៉័
អន់ កា ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡឹង ឡាច់ ឡឹង វាច៉់ េកតី តាតារ
អុះ។ ៣៣ផា វគ័ េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊



យូហាន៩:៣៤ l យូហាន៩:៤១

អូ អ្លុ ្រប៉គ័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ ញ៉ា អុះ»។ ៣៤ ពូ កាប កា ែអ៊ ផា
«អសីឡាក់ ប៉ាណូស អូដាគ់ ឡឹង េកតី ញ៉ា ្រតគ់ អសី ខនឹកាប
កាញនឹ នេីអៀ ?» អនែ់ឌកាតាងំហ្យតិឡាច់ ែអ៊ ែគង ឡីង។
៣៥យសី៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពូ តាងំហ្យតិ ឡាច់ បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់

េណាះ េកះ យីស៊ូ កា ឡា ំណាងំ ែអ ៊ប៉ាគ់ បប៉័ ែអ៊ េកះ កា អំ
បញ៉់ផា «នចីម័ អសី េសឿ េដលប បក់តាគ់តាតារ ម៉ាត់ អសី ែព
† ?» ៣៦ ែអ៊ េតលីផា «អឺ ក្លញឹ េពឿ ប៉ាណូស េណាះ បរ៉ ់រះ៉ កា
អាញ់ េណី ម៉ាគ់អាញ់ េសឿ ែអ៊ េដល»។ ៣៧យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា
«អសីបប៉័ ែអ៊ េកះ ឃឺបក់ផះ ៃអ្វកាកាបលូអសីអាហងប៉ាណូ
ស េណាះ»។ ៣៨ ែអ៊ េតលីយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ េសឿ
អសី េកះ»។ ែអ៊ កាកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ យសី៊ូ។ ៣៩ េកះេណាះយី
ស៊ូ កាបផា «អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អាឃឺអាញ់ ពឹះ េភឿ តា
តសុ់និសារ កា ប៉ាណូស លូ ្របគ៉័ អន់ បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េកតី តា
តារ បក់តាតារ ម៉ាត់អន់ េកតី ម៉ាមុាងំឡគ»។ ៤០ទី មួតផារ៉ាសុី
អនដ់ា បក់ ៃអ្វ រក្យាម័ ែអ៊កាតាងំ ែអ៊ផានេីណា ័ះកា េតលីផា «នី
ចម័ ញនឹ អា ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េដល ប ?» ៤១យសី៊ូ េតលី
អនែ់ឌ ផា «ផាអនដ់សី ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ តាទចឹ េណាះ អនដ់សី អូ
ទី ថូត ហង។ ហះកាញនកាអនដ់សី ផា អនដ់សី តាតារ ម៉ាត់
នេីអៀ ហង បះ អនដ់សី ទី ថូត េលយី»។

១០
សារយសី៊ូ ផាឡាេកាឃឺតាងំឡាដាគ់ រង េចៀម

† ៩:៣៥ ៩:៣៥ បក់ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ អសី ែព េពៀគ គុល «គន
ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន ែ្រព េពៀគអាផា «ប៉ាណូសអាញ»់។
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១យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹ េពឿ ម៉ុត
កាណុងអន្់រទងួ េចៀម អូម៉ុត ្រទងអប៉ំារហះកាែអ៊ហាវអន្់រទងួ
ម៉ុ ត ្រទង ចារ អនេ់ទៀគ ែអ៊ េណាះឃឺ ប៉ាណូស អនតុ់ង ហង។
២ ប៉ាណូស បក់ ម៉ុ ត ្រទង អំប៉ារ បក់ េណាះហងឡាក់តាងំឡា
រង េចៀម តាទចឹ។ ៣ បក់ ញ៉ាម អំប៉ារ កា េបកី អំប៉ារ អន់ កា ែអ៊
ម៉ុ ត។ េចៀម ទិេណា ័ះ កាសាយុំាងំ ប៉ានឹរ ែអ ៊ែអ៊ កា េអី សចិ
េចៀម េម៉ាញៗ េកះេណាះប៉ាណាឡំាច់ប៉ាគ់ ឡីង។ ៤ប៉ាគ់ ែអ៊ ប៉ា
ណាតំាបល៉់ េចៀមមះ៉ ែអ៊ឡាច់ប៉ាគ់ ឡីង ទិ េកះ ែអ៊កាចាកអន់
្រទលួ ប៉ាណា ំ្រទង េចៀមចាក ពួយអនត់គី ខង េចៀមសាយុំា ំ
ង ប៉ានរឹ ែអ។៊ ៥ េចៀម ទេិណា ័ះ អូ ចាក ពួយ ពូ អនេ់ទៀគ អុះ ឃឺ
អន់ែឌ ចងឹ សាតាក់ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹង ពូ េណាះ ខង អន់
ែឌ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េណាះ»។
៦យីស៊ូ កាប េពៀប អា អន់ កា ពូសាយុំាងំ ហះកា ពូ អូ ហ្ល

ង់ អុះ។ ៧ ទលឹ នីេណា ័ះ ែអ៊ រះ៉ កា អន់ែឌណាវ ្គផា «អាញ់ បរ៉ ់
រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ អាញ់ អា ហង អំប៉ារ សារ៉ំាប់ េចៀម ម៉ុ
ត។ ៨ ទិ មួត បក់ ពឹះ អន់្រទួល ឡឹង អាញ ់មួត េណាះ ស៊ុត កា
មួត អនតុ់ង េដាះ ហះកា េចៀម អូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ អនែ់ឌ អុះ។
៩អាញ់អា ហងឡាក់ អំប៉ារ បក់ ម៉ុ ត ្រទង អាញ ់បក់ េណាះ
ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ លូ ចងឹ ម៉ុ ត ឡាច់ ទបឹ ចងឹ ទី សា
េម៉ាង សា េដល។ ១០ មួត បក់ អន់តុង ពឹះ ឃតឹ ដងឹ កា រ ៉បុ អ្យ
ក់ លូ ប៉ាន់េតា័ លូ ថាឡំាយ េណាះ ហង។ កាប៉ាច់ អាញ់ ពឹះ
េភឿ អន់ ពូ ទី អាញុ រុសី ឃឺ ទី អាញុ រុសី ដាគ់ កាខាក់ តាទចឹ។
១១អាញ់អាហងឡាក់តាងំឡាដាគ់ រង េចៀម។ តាងំឡាដាគ់
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សាឡាគ់ េតា័ ប៉ាតាង េចៀម ែអ៊ េទៅ។ ១២កាប៉ាច់ បក់ ្របគ៉័ គូលី
រង េចៀម ផះ ែអ៊ បប៉័ សូ ្រពី ែអ៊កាសាតាក់អា្ល ត េចៀមឡូតអន់
សូ ្រពីកាប់សាកាប់ អូស លូតាយុបិកាប់អន់ េចៀមសាតាក់តា
្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ខង ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រតគ់ តាងំឡា េចៀម តា
ទចឹ អុះ។ ១៣ ប៉ាណូស េណាះ ែអ៊ អូ វុនឹវាយ៉ កា េចៀម អុះ ខង
ែអ៊ ្រកាន័ កា ្របគ៉័ គូលី រង កា ពូ។ ១៤អាញ់អាហងឡាក់តាងំ
ឡា រង ដាគ។់ អាញ់ អន់ហា្ន ល់ េចៀម អាញ ់េចៀម អាញ់ កា
អន់ហា្ន ល់ អាញ់ េដល ១៥ឡាក់ កា ពឹ អន់ហា្ន ល់ អាញ ់ឡាក់
កា អាញ់ អន់ហា្ន ល់ ពឹ នីេណា ័ះ េដល។ អាញ់សាឡាគ់ េតា័
ប៉ាតាង េចៀម អាញ។់ ១៦អាញ់ ទី េចៀម អនេ់ទៀគៗណាវ ្គឡាក់
អូ ៃអ្វ កាណុង អន្់រទងួ អា អាញ់ ្រតគ់ឡា ំអ្យក់ េចៀម ទេិណា ័ះ
អន់ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ េដល េចៀម េណាះ ចងឹ សាយុំាងំ ប៉ានឹរ
អាញ់ េដល។ ផះ េណាះ េចៀម ទេិណា ័ះ ចងឹ ប៉ាតុំ ដងឹ េម៉ាញតា
បល៉ ់កាចងឹ ទី តាងំឡា រង ដងឹ េម៉ាញ ដូវ េដល។ ១៧ ពឹ អាញ់
បុចិ កា អាញ់ ញន កាអាញ់សាឡាគ់ េតា។័ េកះេណាះ អាញ់
ចងឹ ទីអាញុ រុសី សតឹណាវ ្គ។ ១៨ អូ ទី េពឿ អ្យក់ឡាច់អាញុ រុសី
ឡឹងអាញ់ទី អុះឃឺអាញ់ េទៅសាឡាគ់ េតា។័ ទី ដងឹអាញ់ េទៅ
ៃចសាឡាគ់ េតា័ លូ ទី អំរ៉ាញ អញឺ រុសី សតឹណាវ ្គពួយសារ ពឹ
អនត់គ់ រះ៉ កាអាញ»់។
១៩សារអា ្របគ៉័ អន់ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសា

ែអល៊ តាប៉ុញ លូ គួប េសាប េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ២០ ទី ប៉ាណូស
េអៀង ដូវ កាបផា «ែអ៊ អា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត េកះ អន្់រទយុ េកះ ែអ៊
អា។ សាយុំាងំ ញ៉ាកា ែអ៊ អា»។ ២១បក់ អនដ់ាណាវ ្គកាបផា
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«ប៉ានឹរ អា អូ ្រតគ់ ប៉ានឹរ ប៉ាណូស ម៉ុ ត ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ញ៉ា ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ អ្លុ េដល បតាគ់តាតារ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ែប៊្លល ?»។
២២ ផះ រុា ំ ង វាង៉ េណាះ ឃឺ ថុន ្រគឹ ន ប៉ា គ់ េមឿង

េយរសូាឡឹម ពូ ផះ ្រប៉គ័ ប៊ុ ន ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ *។ ២៣យី
ស៊ូ កា ចាក សតឹ ចាក ឡា ំ ពឹង ឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ពឹង ចារ អញ់
ជុង ប៉ាន់ទយ ពូ េអី ផា «ចារ សាឡូម៉ូន»។ ២៤ មួត ៃម៉គ ណា ំ
ផា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹះ ៃអ្វ ជុំ យីស៊ូ លូ កាប ផា «អសី
្រប៉គ័ អន់ ញនឹ វុលឹ េវុងី ទលឹ ដារ ់ចំណាវ ្គ ? ផា អសី អា ហង
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ អសី រះ៉ ្រតង់ កាញនឹ
ពិ»។ ២៥យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េកះ ហះ
កា អន់ដសី អូ េសឿ អុះ។ ទិ ង៉ា រ អាញ់ ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ ពឹ
អាញ ់ឃឺ ង៉ារ ទេិណា ័ះ ហង រះ៉ ឡឹងឡាេកាអាញ។់ ២៦ហះកា
អន់ដសី អូ េសឿ អុះ ខង អន់ដសី អូ ្រតគ់ េចៀម អាញ់ ២៧ខង
េចៀម អាញ់ ទិេណា ័ះ អន់ែឌ សាយុំាងំ ប៉ានឹរ អាញ ់អាញ់ កា
អន់ហា្ន ល់ អន់ែឌ េចៀម េណាះ កា ចាក ពួយ អាញ់ េដល។
២៨អាញ់ អន់ អន់ែឌ ទី អាញុ រុសី េលយី អន់ែឌ ចងឹ អូ េតា័
អុះ អូ ទី េពឿ ចងឹ រ៉ាត អ្យក់ អន់ែឌ ឡឹង អាញ់ ទី អុះ។ ២៩ ពឹ
អាញ់អន់ េចៀម ទេិណា ័ះកាអាញ ់ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ អញឺ តសីហ៊្លត
ឡឹង ពូ ទេិណា ័ះ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ រ៉ាត អ្យក់ អនែ់ឌ ឡឹង តី ែអ៊ ទី
* ១០:២២ ១០:២២ រប៉់ សាណាំសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ េភឿ កាចាងំ កា សារ េម៉ាញ ឡាក់ េកតី ពឹះ ឃឺ ែអ៊ ២០០ សាណាំ អន្់រទលួ
ឡឹង សារ អា។ រុាងំវាង៉ េណាះ ទី សាដាច់ សុនសាត អនេ់ទៀគ រុាងំៃហ ប៉ាេថត
អុ្ីរសាែអល៊ ែអ៊ ពុះសាែគ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
្របគ៉័ អន់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកតី ទីសារ បគឺ អក៊។ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊តាកូះ លូសាដាច់
េណាះ ទី ្រទង អនែ់ឌ េកះេណាះ អនែ់ឌ ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អន់ដាគ់ណាវ ្គ។
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អុះ។ ៣០អាញ់ លូ ពឹ អាញ់ឃឺ ដងឹ េម៉ាញ»។
៣១កាតាងំ នេីណា ័ះ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊

ប៉ាណា ំគួប ទូញ អំេហា្ម េម៉ាញ ទងណាវ ្គឃតឹ ចងឹ ហរឹ ប៉ានេ់តា័
យសី៊ូ។ ៣២យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់ ទី តាបំាង ង៉ារ ដាគ់ៗ
ឡឹង ពឹអាញ់ េអៀង េកះ អន់ អនដ់សី បប៉ ័កាណុងង៉ារ ទេិណា ័ះ
ឃឺ ង៉ារ ែអ៊ ចំ ្រប៉គ័ អន់ កា អន់ដសី បុចិ ទូញ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ាន់
េតា័ អាញ ់?» ៣៣ អន់ែឌ េតលី ផា «ញនឹ បុចិ ប៉ាន់េតា័ អសី អូ
្រតគ់ ញន កា ង៉ារ ដាគ់ឡាក់ អសី ្របគ៉័ េណាះ អុះ ឃឺញនកា
អសី កាប បង៉ឺាយ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង អសីឡាក់ ប៉ាណូ
សហះកាអសីផាអសី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ៣៤យសី៊ូ េតលីផា
«កាណុងផាប់ចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី ទី ្រចាគ់ រះ៉ផា "ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័កាបផា 'អនដ់សីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័' "†។៣៥ ពូ អូ អ្លុ អ្ូ៊យតអា្ល
តសារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ផាផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
ផា បក់សាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ នេីណា ័ះ ៣៦ខ
ញ៉ា បះ អនដ់សីផាអាញ់កាប បង៉ឺាយប ៉្រ◌ះ័ ? អាញ់អាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េរុសី អាញ់ េ្របុី ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា អាញ់ ្រកាន័
កាផាអាញ់ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រត
គ់ អនដ់សី បុាងំអាលអាញ់ នេីអៀ ? ៣៧ផាអាញ់ អូ ្របគ៉័ ពួយ
សារ អរ៉ំាញ អញឺឡាក់ ពឹ អាញ់ េ្របុី តាទចឹ េណាះ អនដ់សី ែជ
េសឿអាញ់ ៃដ។៣៨ហះកាផាអាញ់្របគ៉័សារអរ៉ំាញអញឺ ពួយ
ពឹអាញ់តាទចឹ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី អូ េសឿអាញ់កាតាម ហគ់ អន់
ដសី េសឿ ដងឹ សារ អំរ៉ាញ អញឺ ទិេណា ័ះ ពិ េភឿ អន់ អន់ដសី
† ១០:៣៤ ១០:៣៤សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៨២:៦។
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អ្លុ អនត់គ់ ផា ពឹ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង អាញ ់អាញ់កា ៃអ្វ ពឹង ពឹ អាញ់
េដល»។ ៣៩អន់ែឌណាងំ រ ៉បុ យសី៊ូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ហះកា
ែអ៊ ចាក ប៉ា្ល ច័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អនែ់ឌ។
៤០យសី៊ូ ឃ្លង េទៀក ្រទូង យដាន់ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា េម៉ាញ

ទងណាវ ្គ ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះ េណាះហង ្រតង់ចារ យូហាន េឃយី
បុាងំហុំ មួត ប៉ាសុន ផះ អន្់រទលួ ែព។ ៤១ទី ប៉ាណូស េអៀងឡា ំ
ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ អន់ែឌ កាប លូ គួប ផា «វគ័ យូហាន អូ ទី តា ំ
បាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ ញ៉ា អុះ ហះកា ទិសារឡាក់ យូហាន ទី
រះ៉ ឡឹង វគ័អា ្រតគ់ ទេិណា ័ះ»។ ៤២ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃអ្វហះចារ
េណាះ េសឿយសី៊ូ េដល។

១១
សារឡាសាេតា័
១ ប៉ាគ់ េតះ េបតថានី ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ឡាសា ែអ៊

អគីកា្ល ងំ។ ែអ៊ ទី មុី អង់កាន់ េពៀរ ដូវសចិ ម៉ាថា លូ ម៉ារ ៃីអ្វ ពឹង
្រសកុ េណាះ េដល។ ២ ម៉ារ ីអា ហងឡាក់ អ្យក់សាប៊ូ ណាហំម
េ្រជា ពឹង ជុងយសី៊ូ ទបឹ អ្ូ៊យត លូ សក់ ែអ៊ េទៅ។ ៣ ម៉ាថា លូ ម៉ារ ី
េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ប៉ាណូសឡាក់ អសី
បុចិ ៃច េណាះ ែព ែអ៊ អគី កា្ល ងំ»។ ៤ ផះ យីស៊ូ កាតាងំ ពូ រះ៉ នី
េណា ័ះ ែអ៊ កាប ផា «អគី េណាះ អូ េតា័ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់ កា តា ំ
បាងសារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ អន់ ពូ បប៉័សារ
អរ៉ំាញអញឺមះ៉ គន ែអ៊ញនកាសារអគីអា»។ ៥យសី៊ូ បុចិខាក់
កា ម៉ាថាកា ម៉ារ លូីកា អុះ អនែ់ឌឡាសា។ ៦ហះកា* ផះ ែអ៊ កា
* ១១:៦ ១១:៦ហះកា េពៀគ គុល «ទលឹ នេីណា ័ះ»។
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តាងំ ពូផាឡាសាអគី ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះចារ េណាះ េទៅ េពៀរដារ ់
ណាវ ្គ។ ៧ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ រះ៉ កា សះឹ ែអ៊ ផា «ពិ ពិន សតឹ
ប៉ាគ់ េខត យូដាឡគ»។ ៨សះឹ ែអ៊ េតលី ផា «ៃណឃូ មួត ៃមគ៉
ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ណាងំ ហរឹ ប៉ាន់េតា័ អសី លូ អំ
េហា្ម រុាងំវាង៉អាឡក ់ញ៉ា ្រតគ់អសី បុចិសតឹ ប៉ាគ់ េណាះណាវ ្គ
ឡគ ?» ៩យសី៊ូ េតលីផា «កាណុង េម៉ាញដារ ់ទី ១២ មង េពឿ
ចាក កាដារ ់បក់ េណាះ អូសាលមឹ បក៉់ អុះ ខង ៃអ្វ ទី តាតារ
ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ១០ហះកា េពឿ ចាក កាមុាងំ បក់ េណាះ
ចងឹសាលមឹ បក៉់ ឡូត ខង អូ ទី តាតារ»។ ១១ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉
កា អនែ់ឌណាវ ្គផា «គួប ពិនឡាសា ែអ៊ ៃតបហា្ល ក់ េកះ អាញ់
្រតគ់សតឹ េរ៉ា អន់ ែអ៊ អ្ូយវ ឡគ»។ ១២ មួតសះឹ េតលីផា «ពឹ តាងំ
ឡា ផា ែអ៊ហា្ល ក់ ៃតប នេីណា ័ះ ែអ៊ ចងឹ ដាគ់ ហង»។ ១៣ហះ
កាតាទចឹ ែអ៊ យសី៊ូ បុចិ រះ៉ ផាឡាសា េតា័ េកះ ហះកា មួត សះឹ
សាមគ៉័ កា ែអ៊ ផាហា្ល ក់ ៃតប តាទចឹ។ ១៤ញនកានេីណា ័ះ ហង
បះ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផា «ឡាសាេតា័ េកះ។ ១៥អាញ់ េហាក េដល
កាអាញ់ អូ ទី ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ េភឿ ទីខាសារ៉ំាប់កា អនដ់សី
ម៉ាគ់ អន់ អនដ់សី េសឿ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ពិ ពិនឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ៊
កញិេអៀ ហង»។ ១៦ផះ េណាះ ថូមះ៉ឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផា ឌឌីមី
ែអ៊ កាប លូ គួប អនែ់ឌ ផា «ពិ ពិនឡា ំេតា័ អនឌូ់ លូ ពឹ តាងំឡា
េដល»។
១៧ ប៉ាគ់យសី៊ូ ពឹះ ទលឹ េកះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា ពូ ៃចគឡាសា

កាណុងរ ៉ង័ូ ប៉ានមឹ ប៉ា្វ ន់ដារ េ់កះ។ † ១៨ េតះ េបតថានីចាងំហាយ្
† ១១:១៧ ១១:១៧ គុន តាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ឃឺ អនែ់ឌ េឃយី
តប់ ប៉ា្រទូ ្រសស៊ៗ ដារ ់ពូ េតា័កា អ្លុ តប់ េដល។
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គ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឃឺ ែអ៊ ៃបង៉ កាឡូមុតិ។ ១៩ ទី មួត សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវឡា ំៃអ្វ រ៉ាតុ អង់េរុងី ម៉ាថា លូ ម៉ារ ី
ផះ អុះ អនែ់ឌ េតា័ េណាះ។ ២០ផះ ម៉ាថាកាតាងំ ពូ ផាយសី៊ូ ពឹះ
ក្យាម័ចងឹ ទលឹ ្រសកុ េកះ ែអ៊កាឡាច់ឡាហំាប់យសី៊ូ ឡូត កា
ប៉ាច់ម៉ារ ែីអ៊ ៃអ្វ កាណុងហ។ី២១ម៉ាថាកាបផា «ពឹតាងំឡា ផា
អសី ៃអ្វ ហះ អា អុះ អាញ់ ែអ៊ អូ េតា័ អុះ។ ២២ហះកាអាញ់ អ្លុ
អន់តគ់ ផាសារ ញ៉ាឡាក់ អសី បរ៉ ់ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ចា
បះកា ែអ៊ ចងឹ អន់ ឡូត យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ កាតាម»។ ២៣យសី៊ូ រះ៉
កា ម៉ាថាផា «អុះ អសី ចងឹ រុសីសតឹណាវ ្គ»។ ២៤ម៉ាថា េតលីផា
«អាញ់អ្លុ េដលកា ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារកា ប៉ាណូ
ស េទៀ ប៉ាណូស បក់ េតា័ ចងឹ រុសី សតឹ េណាះ អុះ អាញ់ កា
ចងឹ រុសី សតឹ េដល»។ ២៥យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់អា ហង
ឡាក់ តាគ់ អង់រុសី ប៉ាណូស អាញ់ អា ហង អន់ ពូ ទី អាញុ រុ ី
ស។ េពឿ េសឿ អាញ ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ េតា័ កាតាម កា ែអ៊ ចងឹ រុសី
សតឹណាវ ្គ២៦កាប៉ាច់បក់ ៃអ្វ រ ុសី ផាែអ៊ េសឿអាញ ់ែអ៊ ចងឹ អូ
េតា័ អុះ។ នចីម័ អសី េសឿ េដលបសារអាញ់ រះ៉ អា ?» ២៧ ម៉ា
ថា េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ េសឿផាអសីតាទចឹហង
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
ឡាក់ ្រតគ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា»។
២៨ម៉ាថាកាបនេីណា ័ះ េកះៗកាឡារំះ៉កា អុះ ែអ៊ ម៉ារ អូី អន់ ពូ

កាតាងំ ែអ៊ផា «ៃណឃូ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់អា េកះ ែអ៊ណាងំអសី»។
២៩ ម៉ារ ីកាតាងំ នីេណា ័ះ កា តាឡូះ អ្ូយវ ប៉ាន់តានឡា ំប៉ាគ់ ចារ
យីស៊ូ េដល។ ៣០ ផះ េណាះ យីស៊ូ េបី តាន័ ម៉ុ ត កាណុង ្រសកុ
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អុះ ឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ ហះ ចារ ម៉ាថា ឡា ំហាប់ ែអ៊ េណាះ។ ៣១ មួត
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ ពឹះ ៃអ្វ រ៉ាតុ អង់េរុងី អន់ឌូ លូ ម៉ា
រ ីកាណុង ហ ីផះ អន់ែឌ បប៉័ ម៉ារ ីតាឡូះ អ្ូយវ ប៉ាន់តាន ឡាច់
ចាក ែគង ឡីងនេីណា ័ះ អនែ់ឌកា េជៀក គួបឡា ពួំយ ខងអន់
ែឌ សាម៉គ័ កា ម៉ារ ីឡា ំញុា ំប៉ាគ់ ចារ តប់ ប៉ា្រទូ។ ៣២ ប៉ាគ់ ម៉ា
រ ីទលឹ ចារ យីស៊ូ ៃអ្វ េកះ ែអ៊ កា មូប កល់ ហះ ជុង យីស៊ូ លូ
កាប ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ផា អសី ៃអ្វ ហះ អា អុះ អាញ់ ែអ៊ អូ
េតា័ អុះ»។ ៣៣ ផះ យីស៊ូ បប៉័ ម៉ារ ីលូ កាឡំាងំ ឡាក់ ឡា ំអន់ឌូ
េណាះ ញុា ំនីេណា ័ះ ែអ៊ កា ឡិ ណូស អុក ពុត េពៀក ទបឹ អកឺ
ខាក។់ ៣៤យសី៊ូ អំបញ៉់ លូ ពូ ផា «ប៉ាគ់ ចំ អន់ដសី ឡា ំតប់ ប៉ា
្រទូ េណាះ ?» ពូ េតលី ផា «ចុ ឡា ំពួយ ញនឹ េណាះ អសី ចងឹ
បប៉»័។ ៣៥ ផះ េណាះ យីស៊ូ ឡាច់ េទៀក ម៉ាត។់ ៣៦ ពូ កាប ផា
«ៃហ ែអ៊ បុចិ កាឡាសាខាក»់។ ៣៧ហះកាកាណុងកាឡំាងំ ពូ
េណាះ ទី បក់ អនដ់ាកាបផា «ប៉ាណូសអាហងអ្លុ ្របគ៉័តាគ់តា
តារ ម៉ាត់ បក់ ែប៊្លល ែព ញ៉ា ែអ៊ អូ អ្លុ េដល បតាគ់ អនដ់ាគ់ឡា
សាផះ ែអ៊ េបី េតា័ ែព ?»។
៣៨យីស៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ ទបឹ អុក ពុត។ ចារ ពូ

តប់ ប៉ា្រទូ េណាះកាណុង រ ៉ង័ូ ប៉ានមឹ អប៉ំារ រ ៉ង័ូ េណាះ ពូ កាេ្រតី
គ លូ អំេហា្ម តសី។ ៣៩យីស៊ូ កាប ផា «អ្យក់ ឡាច់ អំេហា្ម អា
ពិ»។ ម៉ាថាមុីបក់ េតា័រះ៉ផា«ពឹតាងំឡា េបាេអាមេកះខង ែអ៊
េតា័ ប៉ា្វ ន់ ដារ ់េកះ»។ ៤០យសី៊ូ កាបកា ែអ៊ ផា «អាញ់ រះ៉ េកះ កា
អសី ផាអសី េសឿ េណាះអសីចងឹបប៉័សារអរ៉ំាញអញឺ េកង
ខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ»័។ ៤១ ពូ កា អ្យក់ ឡាច់ អំេហា្ម ឡឹង
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ពឹរ រ ៉ង័ូ។ យសី៊ូ េងីុយ ពឹង ៃប៉្លង លូ កាបផា «អឺ ពឹ អាញ់ ប៉ាេន
អសី ខង អសី ៃចសាយុំាងំ អាញ។់ ៤២ហះកាអាញ់ អ្លុ អនត់គ់
េកះ េដលកា អសី ៃចសាយុំាងំ អាញ់ េលយីៗ េណាះ ហះកា
អាញ់កាបនេីអៀញនកាទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ៃអ្វ ជុំអាញ ់េភឿ
អន់ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ផា អសី ទី េ្របុីអាញ់ ពឹះ តាទចឹ»។ ៤៣ េកះ
ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ េកះ ែអ៊ េអី ៃម៉ៗ ផា «អឺ ឡាសា ឡាច់ ប៉ាគ់
អា ពិ»។ ៤៤ ផះ េណាះឡាសាឡាក់ េតា័ េណាះ កាឡាច់ ឡឹង
រ ៉ង័ូ ទបឹ កាណាត់ ពូ ែ្រទម ជុង តី លូ អញែ់ស៊ង ពូ កាេ្រតាប ម៉ូ ះ
ម៉ាត។់ យីស៊ូ រះ៉ កា ពូ ផា «រុសី ឡាច់ កាណាត់ ឡឹង ែអ ៊េកះ
េណាះ អន់ ែអ៊ ចាក ពិ»។
សារ ពូឃតឹ ចងឹ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
៤៥ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េអៀង ដូវ ឡាក់ ឡា ំប៉ាគ់ ហី

ម៉ារ ីអនែ់ឌ បប៉័យសី៊ូ តាគ់ អង់រុសី សតឹឡាសានេីណា ័ះ អន់
ែឌ េអៀង ដូវ កា េសឿ យីស៊ូ េដល។ ៤៦ហះកា កាឡំាងំ អន់ែឌ
បក់ អន់ដា ឡា ំរះ៉ កា មួត ផារ៉ាសុី ឡឹង សារ ឡាក់ យីស៊ូ ្រប៉គ័
េណាះ។ ៤៧ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ា
សុី េអី មួត ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប លួម។ អនែ់ឌកាប
ផា «ប៉ាណូស េណាះតាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ េអៀង
ទង េកះ នីចម័ ពិន ចងឹ ្រប៉គ័ កា ែអ៊ េណាះ ? ៤៨ផា ពិន អន់
ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះណាវ ្គ ចាបះកា មួត ប៉ាសុន ទឌូិ ចងឹ េសឿ ែអ៊
ហង មួត សុនសាត រ ៉មូកាចងឹថាឡំាយេរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូតាគ់អង់
ហ្៊យង សុនសាត ពិនហង»។ ៤៩កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ
ទី វគ័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ៃកផា ែអ៊ឡាក់ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
កាណុងសាណាំេណាះ ែអ៊ កាបកា ពូផា «អនដ់សី ទឌូិ អូ ហ្ល
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ង់ ញ៉ា អុះ។ ៥០ ញ៉ា អន់ដសី ឃតឹ អូ បប៉័ ប ? ផា ទី ប៉ាណូស
េម៉ាញ ដូវ េតា័តាង ប៉ាសុន សារ េណាះឃឺដាគ់ ហ៊្លតសារ៉ំាប់
អនដ់សីហង េភឿ ែជ អន់ សុនសាត ពិនអាហ្៊យង ទ»ិ។ ៥១ ែអ៊
កាប នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត ែអ៊ េទៅ អុះ ែអ៊ កាប ញន
កា ែអ៊ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុងសាណាំេណាះ ែអ៊
អនទួ់ងផាយសី៊ូ ចងឹ េតា័តាង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ហះកា ែអ៊
អូ អ្លុ កាសារ េណាះឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៥២ អូ ្រតគ់ េតា័ ដងឹ
កា ប៉ាតាង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អុះ ឃឺ េភឿ អន់ ែអ៊ ចងឹ ប៉ាតុំ
គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ៃអ្វ តាតគិ័ ឡឹង គួប េណាះ ពឹះ ប៉ាតុំ
គួប ដងឹ េម៉ាញ ្រកុំឡគ។ ៥៣ ឡឹងដារ េ់ណាះហង មួត ៃមគ៉ ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួតផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ែរវ ពុតឃតឹ ចងឹ ប៉ានេ់តា័យី
ស៊ូ។ ៥៤ញនខអាហងបះយសី៊ូ អូ ចាចាក អន់ ពូ បប៉័ ែអ ៊ឃឺ
ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ ចារ េម៉ាញ ក្យាម័ ែ្រស៊
តសី ្រតង់ ហះ ្រសកុ េអ្រប៉ាអុីម ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះ ចារ
េណាះហង។
៥៥ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ដារ ់សុនសាត អុី្រសា

ែអល៊ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទួង េកះ ទី កាឡំាងំ េអៀង ឡឹង ្រសកុ អន់េទៀ
គៗ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អន់្រទួល ឡឹង ដារ ់ ្រប៉គ័ ប៊ុ ន
េភឿ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ រ៉ាវឡាេកាអន់ដាគ។់ ៥៦ ពូ
កាណាងំយសី៊ូ ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អនែ់ឌ
កាកាប លូ គួប េសាបផា «នចីម័ អសីឃតឹ អសី ? ែអ៊ អូ ខនឹ ម៉ុ
ត ្របគ៉័ ប៊ុ ន អុះ តាម ៃហ»។ ៥៧ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
មួតផារ៉ាសុី អនែ់ឌ រះ៉ លូកាឡំាងំ ផះ អន្់រទលួ ែពផា េពឿ អ្លុ អន់
តគ់ លូ បប៉័ ចារ យសី៊ូ ៃអ្វ ហះ ចំ ្រតគ់ រះ៉ លូ អនែ់ឌ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ
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ចងឹឡា ំរ ៉បុ ែអ។៊
១២

សារម៉ារ ឡីាបសាប៊ូ េបាផូវ ពឹង ជុងយសី៊ូ
១ េ្រតាដារ ់អន្់រទលួ ឡឹង ចងឹ ្របគ៉័ ប៊ុន ្រទងួ យសី៊ូ ឡា ំទលឹ

ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតថានី ឡាក់ ្រសកុ ឡាសា បក់ ែអ៊ តាគ់ អង់រុសី
សតឹ ែព។ ២ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េណាះ ពូ េ្រទៀម សាណាសាណឹត
សា អន់ឌូ លូ យីស៊ូ។ ម៉ាថា ែអ៊ រុាងំៃហ អំហ៊្មយ កាប៉ាច់ឡា
សាែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ឡាក់កាបក់ អនដ់ា េដល។៣ម៉ារ អី្យ
ក់សាប៊ូ េបាផូវ ទងតគិ័លតិឡាក់ គតឹ ខាកាខាក់ េ្រជាឡាប ពឹង
ជុង យីស៊ូ េកះេណាះ អ្ូ៊យត លូ សក់ ែអ៊ េទៅ សាប៊ូ េណាះ កា
េបាផូវ ប៉ាញ័ ទបឹ ហ។ី ៤ហះកាសះឹ ែអ៊ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូដះ អុី
សាការយី៉ុតឡាក់ ចងឹ អូ ្រតង់ កា ែអ៊ កាបផា ៥ «ញ៉ា ្រតគ់ អូ អ្យ
ក់សាប៊ូ េបាផូវឡាក់គតឹខា៣០០កាក់*អាឡា ំ្របូ អ្យក់ េលៀន
ែជកអន់កា មួត ថុក ញ៉ាក»។ ៦ ែអ៊កាបនេីអៀ អូ ្រតគ់ ែអ៊ បុចិកា
មួត ថុក ញ៉ាក អុះ ឃឺ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស អនតុ់ង។ ែអ៊ ចកឹ កា
ទុង េលៀន រមួ ែអ៊ ឌុ អ្យក់ អន់តុង េលៀនឡាក់ ពូ ៃចគ ពឹង កា
ទុង េណាះ េដល។ ៧ហះកាយសី៊ូ កាប ផា «អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ តាម
ពុត ែអ៊ ពិ ែអ៊ េ្រជាសាប៊ូ េបាផូវ អា ឃឺសារ៉ំាប់ ដារ ់តប់ ប៉ា្រទូ
អាញ់ េទៀ។ ៨ មួត ថុក ញ៉ាក ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលយី ហះ
កាអាញ់ អូ ៃអ្វ លូ អនដ់សី េលយី អុះ»។
៩ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវខាក់ ទី អ្លុ អនត់គ់កាយសី៊ូ

ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េបតថាន ីអនែ់ឌកា ប៉ាណា ំគួបឡា ំៃហ។ អូ ្រត
* ១២:៥ ១២:៥ កាក់ េពៀគ គុល «ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ីឃឺ ខា ្របគ៉័ គូលី
េម៉ាញដារ។់
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គ់ ដងឹ បុចិ បប៉័ យសី៊ូ េណាះ អុះ ឃឺ បុចិ បប៉័ ទបឹ ឡាសាឡាក់
យសី៊ូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ េដល។ ១០ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ឃតឹ ប៉ានេ់តា័ ទបឹ ឡាសា េដល។ ១១ញន
កាឡាសាអាហងបះ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវឡាច់ ឡឹង
្រកុំ អនែ់ឌ ម៉ុត េសឿយសី៊ូ ឡគ។
សារយសី៊ូ ជះិ េលៀ ម៉ុត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១២ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ មួត ប៉ាសុន បក់ ពឹះ ្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួង

េណាះ សាគ់ អន់ែឌ កាតាងំ ពូ ផា យីស៊ូ ផះ ចាក ចងឹ ម៉ុ ត
កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹមក្យាម័ចងឹ ទលឹ េកះ ១៣អនែ់ឌកាប៉ា
ណា ំគួប េកាះ តាងំកង់ រ៉ាៃស ចកឹសារ៉ំាប់ហាប់ យសី៊ូ ទបឹ កាប
ៃម៉ៗ ផា «ហូសាណា !† អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ជនឹ សារ ដាគ់
កា អសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ ៊ឃឺ អសីឡាក់សាដាច់ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊»។ ១៤យសី៊ូ អ្យក់ គន េលៀ េម៉ាញ េកះេណាះ ែអ៊
ជះិ ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង អន្់រទលួ ែពផា ១៥ «អឺ
មួត ប៉ាសុន េមឿង សុីយ៉ូន ‡ ែជ អ្ូយគ ហង ៃហ េតាសាដាច់
អន់ដសី ពឹះ េកះ ែអ៊ ជះិ គន េលៀ»§។ ១៦ ផះ េណាះ មួត សះឹ
ែអ៊ អូ ហ្លង់ អុះ ឡឹង សារ ទិ អា ហះកា ប៉ាគ់ យីស៊ូ រ ុសី សតឹ
េកះ េណាះអនែ់ឌកាចាងំផាសារទិអាឃឺ ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ
ែអ ៊លូ ង៉ារ មួត ប៉ាសុន ្របគ៉័ អន់ កា ែអ៊ ទេិណា ័ះ ឃឺ ្រតគ់ ពួយ
សារ ពូ ្រចាគ់ េណាះ ហង។ ១៧ មួត បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ផះ
ែអ៊ េអីឡាសាឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ ប៉ានមឹ លូតាគ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ
† ១២:១៣ ១២:១៣ហូសាណាេពៀគ សុនសាត េហ្រពឺ ទី ណីផា «ប៉ាេន» េលី«បរ៉ ់
តង័ញនឹ េណី»។ ‡ ១២:១៥ ១២:១៥ េមឿងសុយី៉ូនឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ
ហង។ § ១២:១៥ ១២:១៥សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ៩ី:៩។
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ែព អនែ់ឌកា រះ៉ ឡឹង ង៉ារឡាក់យសី៊ូ ទី ្របគ៉័ េដល។ ១៨ េណាះ
ហង បះ មួត ប៉ាសុនឡា ំហាប់យសី៊ូ ខង អនែ់ឌ កាតាងំ ពូ ផា
ែអ៊ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ នេីណា ័ះ។ ១៩ មួត ផារ៉ា
សុីកាកាបលូ គួបអនែ់ឌផា «បប៉័ េដលប ពិន អូដាម័ អុះ ? ៃហ
មួត ប៉ាសុន ម៉ុត ទិ ែគង ែអ៊ េណាះ េកះ»។
២០កាណុងកាឡំាងំ មួត បក់ឡា ំរ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំវាង៉ ប៊ុ ន ្រទួ

ង េណាះ ទី សុនសាត ្រកកិ អនដ់ា េដល។ ២១អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ ភី
លបីឡាក់ ពឹះ ឡឹង ្រសកុ េបតៃសដាេខតកាលេីឡ អនែ់ឌកាប
ផា «ក្លញឹ ញនឹ បុចិ បប៉័យសី៊ូ េដល»។ ២២ភលីបីឡា ំរះ៉កាអន់
េ្រត េកះេណាះអនែ់ឌឡា ំរះ៉ កាយសី៊ូ។ ២៣យសី៊ូ រះ៉ កាអនែ់ឌ
ផា «កញិេអៀអាទលឹដារ ក់ាឡំត់ឡាក់ ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ េលៅ
ែលងសចិកាខាក់ េកះ។ ២៤អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹ ផា
តលី េពៀ ឡិ ពឹង េតះ េកះ ហះកា អូ េអាមឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ េម៉ាញ
តលី េណាះ េទៅហង ផាតលី េណាះ េអាមហន៊ េណាះ ចងឹ ទី
ៃប៉្ល េអៀង។ ២៥ េពឿ បុចិ កា ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះចងឹ េតា ័ហះកា
េពឿ អូ បុចិកាអាញុ ៃអ្វ រ ុសី ពឹង អង់កក់ េតះអា បក់ េណាះចងឹ
ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ២៦ េពឿ ្របគ៉័ ង៉ារកាអាញ ់បក់ េណាះ
្រតគ់ ចាក ពួយ អាញ ់យ ៉◌ះ័ អាញ់ ៃអ្វ ហះ ចំ កាតាម ែអ៊ កា
ចងឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អាញ់ហះ េណាះ េដល។ បក់ េពឿ ្របគ៉័ ង៉ារ
កាអាញ ់ពឹ អាញ់ ចងឹ ប៉ាេន ែអ។៊
២៧ «កញិ េអៀ អា អាញ់ កា ដុក កា ដុល កាណុង ពុត ខា

ក ់អាញ់ អូ អ្លុ ចងឹ ្រតគ់ កាប នីចម័ អុះ។ អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី តង័
អាញ់ េណី អន់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ ចុនៃច អា។ ហះកា ញន កា
សារ ប៉ាណាបអាហងបះអាញ់ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ដារ ់កាឡំត់អា។
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២៨អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី តាបំាងសារដាគ់ េកង មះ៉ អសី»។ ផាឌី កា
កាតាងំ ប៉ានឹរ កាប ឡឹង ៃប៉្លង ផា «អាញ់ តាបំាង េកះ ហះកា
អាញ់ ចងឹ តាបំាង េម៉ាញ ទងណាវ ្គ េដល»។ ២៩ មួត កាឡំាងំ
បក់ ៃអ្វ ហះចារ េណាះកាតាងំ ទឌូិ បក់ អនដ់ាផា េតះតរ ់បក់
អនដ់ាផា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប លូ ែអ។៊ ៣០ហះកាយសី៊ូ កាបផា
«ប៉ានឹរ េណាះ កាបសារ៉ំាប់ កា អន់ដសី អូ ្រតគ់ ទី ខា ដងឹ កា
អាញ់ អុះ។ ៣១ កញិេអៀ អា ទលឹ ដារ ់តាត់សុនិ សារ ប៉ាណូស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា េកះ លូ ទលឹ ដារ ់្រតគ់ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំឡាក់ ៃមគ៉ណាផំាអនែ់ឌ េដល។៣២កាប៉ាច់អាញ ់ប៉ា
គ់ដារ ច់ំ ពូលកឺហាវ អាញ់ចងឹ អ្យក់ ប៉ាណូសទឌូិ អន់ ៃអ្វ ែគង
អាញ»់។ ៣៣ ែអ៊ កាប នេីអៀ េភឿ រះ៉ កា ពូ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ ែអ៊
ចងឹ ្រតគ់ េតា័នចីម។័ ៣៤ មួត ប៉ាសុន េតលី ែអ៊ ផា «ញនឹកាតាងំ
សារ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់
្រប៉គ័ សាដាច់ េណាះ ែអ៊ ្រតគ់ ៃអ្វ េលយី។ ញ៉ា ្រតគ់ អសី ផា
ប៉ាណូស អសី * ពូ ចងឹ លកឺហាវ នេីណា ័ះ ? េពឿ អសី †អា ?»
៣៥យសី៊ូ េតលី ផា «តាតារ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ឃឺ ៃអ្វ បាែបត៊ណា
វ ្គ។ ទលឹនេីណា ័ះហគ់អនដ់សីចាកផះ ៃអ្វ ទីតាតារ ពិ េភឿ ែជ
អន់សារ ម៉ាមុាងំតាន័អនដ់សី។ ប៉ាគ់ ៃប៉្លង មុាងំ េកះ បក់ចាក
េណាះ ែអ៊ អូ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ ចាកឡា ំែគង ចំ អុះ។ ៣៦ហគ់
អនដ់សី មុងឹតាតារ ពិ ផះ អង់រ៉ាម័ អនដ់សី ៃអ្វ ទីតាតារ េភឿ ម៉ាគ់
អនដ់សី េកះ ប៉ាណូសតាគ់តាតារ េដល»។
យសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ ចាក េអានឡាេកា អូ អន់ មួត

* ១២:៣៤ ១២:៣៤ ប៉ាណូស អសី េពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន
ែ្រព េពៀគអាផា «ប៉ាណូសអាញ»់។ † ១២:៣៤ ១២:៣៤អសី េពៀគ គុល «គន
ប៉ាណូស»។
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ប៉ាសុន បប៉។័ ៣៧យ ៉◌ះ័ យសី៊ូ តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ អន់ អន់
ែឌ បប៉័ េអៀង ទង េកះ កាតាម ៃអ្វ កា អន់ែឌ អូ េសឿ ែអ៊ េដល
៣៨ ្រតគ់ ឡាក់ កា ប៉ានឹរ វគ័ េអសាយឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉
េសគី ែពផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

អូ ទី េពឿ េសឿ អុះសារឡាក់ញនឹ រះ៉ អា។
អសីតាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ អន់កា េពឿ បប៉ ័?»‡

៣៩ ពូ អូ េសឿ អុះ ្រតគ់ឡាក់កា វគ័ េអសាយទី រះ៉ណាវ ្គផា៖
៤០ «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ម៉ាត់ ពូ ម៉ាមុាងំ

លូ ្របគ៉័ អន់ ពូ កាង័ កល់
អ្ូយគកា ពូ ៃហ បប៉័ លូ ពុត ពូ ហ្លង់

អ្ូយគកា ពូ ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ ែអ៊
េណាះ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ»។§
៤១ ទិសារ វគ័ េអសាយ រះ៉ អា ឃឺ ញន កា ែអ៊ បប៉័សារ អំរ៉ាញ
អញឺយសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ។
៤២យ ៉◌ះ័ នេីណា ័ះ កាតាម កាទី េអៀង ដូវ េដលកាណុងកា ំ

ឡាងំ មួត ៃមគ៉ណាផំា េណាះ េសឿយសី៊ូ ហះកាអនែ់ឌ អូ ខនឹ
រះ៉ ផាឡាេកា អនែ់ឌ េសឿ អុះ ខង អ្ូយគ កា មួត ផារ៉ាសុី លូ អ្ូយ
‡ ១២:៣៨ ១២:៣៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង េអសាយ ៥៣:១។ § ១២:៤០
១២:៤០សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦:៩-១០។
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គកា ពូ តាងំហ្យតិឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹងចារ ពូ លួម ៤៣ខង អនែ់ឌ
បុចិ កា ប៉ាណូស ប៉ាេនកា្វ ឡឹង បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេន។
៤៤យសី៊ូ កាប ៃម៉ៗ ផា «េពឿ េសឿអាញ់ អូ ្រតគ់ ែអ៊ េសឿ ដងឹ

អាញ់ អុះ ឃឺ ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ េណាះហង។
៤៥ េពឿ បប៉័អាញ ់បក់ េណាះកាបប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ
េណាះ េដល។ ៤៦អាញ់ឡាក់ អុញ តាតារ អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់
កក់ េតះអា េភឿ ែជ អន់ មួត បក់ េសឿអាញ់ ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ា
មុាងំ។ ៤៧ផា េពឿ កាតាងំ ប៉ានរឹ អាញ់ហះកា អូ ្របគ៉័ ពួយ អូ
្រតគ់អាញ់ អុះ ៃចគ ថូត ែអ៊ េណាះ ខងអាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា អូ ្រត
គ់ ពឹះ េភឿ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ពឹះ តង័ ប៉ាណូស។ ៤៨ េពឿ
អូ ៃច កាអាញ់ លូ អូ េសឿ ប៉ានរឹ អាញ ់ប៉ាណូស េណាះ ទី បក់
ចងឹ តាត់សុនិ សារ ៃចគ ថូត ែអ៊ េកះ ឃឺ ប៉ានឹរ អាញ់ កាប អា
ហង ចងឹ ៃចគ ថូត ពូ ប៉ាគ់ ដារ ់តាតសុ់និ សារ េទៀ ៤៩ ខង ប៉ានឹ
រ អាញ់កាបអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុតអាញ់ េទៅ អុះ ឃឺឡាច់
ឡឹង ពឹអាញ់ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ ែអ៊ អនត់គ់ រះ៉ ឡឹងសារឡាក់
អាញ់ ្រតគ់ កាប រះ៉ អា ហង។ ៥០អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផាសារ ែអ៊
េ្របុី េណាះ អន់ ទីអាញុ រុសី េលយី។ សារឡាក់អាញ់កាកាប
អាឃឺអាញ់កាបឡាក់កា ែអ៊ ទី រះ៉ ពឹងអាញ់ េណាះហង»។

១៣
សារយសី៊ូ រ៉ាវ ជុងកាសះឹ ែអ៊
១អន្់រទលួ ឡឹង ្របគ៉័ ប៊ុន ្រទងួ យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ផា ទលឹដារ ់

កាឡំត់ ឡាក់ ែអ៊ ្រតគ់ ចាក ឡាច់ ឡឹង អង់កក់ េតះ អា សតឹ ប៉ា
គ់ ពឹ ែអ៊ េកះ។ ែអ៊ បុចិ កា មួត សះឹ ែអ៊ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់



យូហាន១៣:២-៤ lxvii យូហាន១៣:១២

េតះ អា ែអ៊ កា បុចិ កា អនែ់ឌ េលយី ទលឹ ឡុច។ ២-៤ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំកាប៉ាណាពុំត េពៀកយូដះឡាក់គនសុមី៉ូ ន អុសីាការយី៉ុ
ត ទី ពុត បុចិ ប៉ាណាពូំឡារំ ៉បុយសី៊ូ។ យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ផាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ មប ទិកាណាគ័ ញ៉ាៗ ពឹង តី ែអ៊ េកះ ទបឹ អ្លុ អនត់គ់
ផា ែអ៊ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ កា ្រតគ់សតឹ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ណាវ ្គ េដល។ ផះ យសី៊ូ លូ មួត សះឹ ែអ៊ អន់ែឌ ផះ
ចងឹ សាសាណា ែអ៊ កា អ្ូយវ អន់តាវ រុសី ឡាច់ អាវ អ្លងឹ េកះ
េណាះ អ្យក់ អញែ់ស៊ង កត់សាងំេគៀង។ ៥ េកះេណាះ ែអ៊ េកា ័ះ
េទៀក ពឹង កាបឺង រ៉ាវ ជុង មួត សះឹ ទបឹ អ្យក់ អញ់ែស៊ង ែអ៊ កត់
សាងំេគៀង េណាះអ្ូ៊យត។៦ផះ ែអ៊ ចងឹ រ៉ាវ ជុង សុមី៉ូ ន េព្រតះុ សុី
ម៉ូ ន កាប ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ញ៉ា អសី ចងឹ រ៉ាវ ជុង អាញ់ ប ?»
៧យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «កញិេអៀ អា អសី េបី តាន័ ហ្លង់ អុះ ឡឹង
ង៉ារញ៉ាឡាក់អាញ់ផះ ្របគ៉័អា ហះកាប៉ាគ់យ៉ាង័ េតា េទៀអសី
ចងឹហ្លង់ហង»។ ៨ េព្រតះុកាបផា «អូ អុះ អសី អូ ្រតគ់ រ៉ាវ ជុង
អាញ់ អុះ»។ យសី៊ូ េតលីផា «ផាអាញ់អូ រ៉ាវ ជុងអសី េណាះ
អសី អូ ្រតគ់ គួបអាញ់ អុះ»។ ៩សុមី៉ូ ន េតលី ែអ៊ផា «ផានេីណា ័ះ
អសី ែជ រ៉ាវ ដងឹ ជុង បរ៉ អ់សី រ៉ាវ ទបឹ តី ទបឹ កល់ េដល»។ ១០យី
ស៊ូ េតលី ែអ៊ផា «បក់ ហុំ ដាគ់ េកះ អូ តងកាន រ៉ាវឡាេកា អុះ រ៉ាវ
ដងឹ ជុង បគ័ហង ខងឡាេកា ែអ៊ ដាគ់ េកះ។ កាប៉ាច់ អនដ់សី
កាដាគ់ េកះ េដល ហះកា អូ ្រតគ់ ទឌូិ អុះ»។ ១១យសី៊ូ អ្លុ អនត់
គ់ផា េពឿ ចងឹ ប៉ាណា ំពូឡា ំរ ៉បុ ែអ ៊េណាះហងបះ ែអ៊ កាបផា
«អនដ់សី អូ ្រតគ់ដាគ់ ទឌូិ អុះ»។
១២ ប៉ាគ់ ែអ៊ រ៉ាវ ជុង អនែ់ឌ េកះៗ ែអ៊ អ្យក់ េពៀតអាវឡា ំអង់



យូហាន១៣:១៣ lxviii យូហាន១៣:២០

ៃអ្វណាវ ្គ េកះេណាះកាបផា «អនដ់សីហ្លង់ េដលប ឡឹងសារ
អាញ់ រ៉ាវ ជុង អនដ់សីអា ? ១៣អនដ់សី េអីអាញ់ផា ៃណឃូ លូ
េអី ផា ពឹ តាងំឡា េណាះ ្រតគ់ េកះ ឃឺ អាញ់អាហង។ ១៤ផា
អាញ់ឡាក់ ពឹ តាងំឡា លូ ៃណឃូ អនដ់សី រ៉ាវ ជុង កា អនដ់សី
េកះ អន់ដសី កា ្រតគ់ រ៉ាវ ជុង កា គួប អន់ដសី នះិេទៅ េដល។
១៥អាញ់ ្រប៉គ័ តាបំាង អន់ កា អន់ដសី េកះ េភឿ អន់ អន់ដសី
្របគ៉័ ពួយឡាក់ កា អាញ់ ទី ្របគ៉័ កា អន់ដសី េដល។ ១៦អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ អូ តសី ឡឹង ពឹ តាងំ
ឡា ែអ៊ អុះ ប៉ាណូសបក់ ពូ េ្របុី ែអ៊ឡា ំកា អូ តសី ឡឹង បក់ េ្របុី
ែអ៊ ឡា ំេណាះ េដល។ ១៧ផាអនដ់សី អ្លុ សារ ទិ អា េកះេណាះ
្របគ៉័ ពួយ េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹ
ហង។
១៨ «អាញ់ កាប អា អូ ្រតគ់ កាប កា អន់ដសី ទិឌូ អុះ ខង

អាញ់ អន់ហា្ន ល់ ទិ ប៉ាណូសឡាក់ អាញ់ ទី េរ ុសី។ ហះកា ្រត
គ់ តាគ់ អង់េកះ សារឡាក់ ្រចាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ផា
"បក់សា ណំុ បុាងំ អន់ឌូ លូ អាញ ់ែអ៊ ប៉ាសាងំ លូ អាញ"់*។
១៩អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង កញិេអៀ ហង អន្់រទលួ ឡឹងសារ
ទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ។ ប៉ាគ់សារទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ េទៀ េណាះអន់
ដសីចងឹ េសឿផាឃឺអាញ់តាទចឹហង †។២០អាញ់បរ៉ រ់ះ៉កាអន់
ដសីតាទចឹ េពឿហាប់ ប៉ាណូសបក់អាញ់ចងឹ េ្របុីឡា ំេណាះ
ឡាក់កា ែអ៊ហាប់អាញ់ េដល េពឿហាប់អាញ់ឡាក់កាហាប់
* ១៣:១៨ ១៣:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៤១:៩។ † ១៣:១៩ ១៣:១៩ អាញ់តាទចឹ ហង េពៀគ គុល វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ផះ ែអ៊ រះ៉សចិ ែអ៊កា វគ័ ម៉ូ េស ែព។ បរ៉ ៃ់ហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។
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ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ េដល»។

សារយសី៊ូ រះ៉ អន្់រទលួផា យូដះ ចងឹ អូ ្រតង់កា ែអ៊
២១ េកះ យសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ ែអ៊ កាដុក កាដុលកាណុង ពុត

ខាក ់ែអ៊ កាប ប៉ាឡាក់ណាវ ្គផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តា
ទចឹ កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី អា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ចងឹ
ប៉ាណា ំពូ ឡា ំរ ៉បុ អាញ»់។ ២២ មួត សះឹ កាែលង ៃហ ម៉ាត់ គួប
េសាប ទបឹ អូ អ្លុ កា ែអ៊ ផា កា េពឿ។ ២៣ ទី សះឹ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់
យសី៊ូ បុចិ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ក្យាម័យសី៊ូ។ ២៤ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ ្របគ៉័សា
ញ៉ា េ្របុី ែអ៊ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ កា េពឿ ែអ៊ ផា េណាះ។ ២៥ ប៉ាណូ
ស េណាះ កា ប៉ាន់តះឹ កល់ ពឹង យសី៊ូ លូ អំបញ៉់ ផា «អឺ ពឹ តាងំ
ឡា កា េពឿ អសី ផា េណាះ ?» ២៦យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អាញ់
ឡុក ណំុ បុាងំ អនទ់បឺកាបក់ ែអ៊ ច ំឃឺបក់ េណាះហង»។ យី
ស៊ូ កាឡុក ណំុ បុាងំ េកះេណាះអនទ់បឺអន់កាយូដះ អុសីាការយី៉ុ
តឡាក់គន វគ័ សុមី៉ូ ន។ ២៧ប៉ាគ់ យូដះ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ឡឹងយសី៊ូ
េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំកាម៉ុត ពឹងកាណុង ពុត ែអ៊ ឡូត។ យី
ស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អសី ្រតគ់ ្របគ៉ ័ហគ់ អសី ្រប៉
គ័ ្រសស៊ៗ ពិ»។ ២៨ទិកាឡំាងំ អនែ់ឌ ៃអ្វ អនឌូ់ េណាះ អូ ទី េពឿ
ហ្លង់ អុះ ឡឹងសារ យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ េណាះ។ ២៩ញន កា យូដះ
ចកឹ កាទុង េលៀន បះ បក់ អន់ដាសាម៉គ័ កា យីស៊ូ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំ
តាច់ កាណាគ័សារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន េលី េ្របុី យូដះ ឡា ំែជក េលៀន
អន់កា មួត ថុក ញ៉ាក។ ៣០ ប៉ាគ់ យូដះ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ឡឹងយសី៊ូ
េកះ កាឡាច់ចាក ឡូត ផះ េណាះឃឺ ៃប៉្លង មុាងំ េកះ។
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សារយសី៊ូ អន់ចាបាប់ណាវ
៣១ ប៉ាគ់ យូដះ ចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ យសី៊ូ កាប ផា «កញិេអៀ អា

ពូ ចងឹ បប៉័ សារ ដាគ់ េកង មះ៉ ប៉ាណូស អាញ ់ពូ កា ចងឹ បប៉័
េដល សារ ដាគ់ េកង មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ញន កា អាញ។់
៣២ផា ពូ បប៉័ សារ ដាគ់ េកង មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ញន កា
អាញ ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័សារ ដាគ់ េកង មះ៉
ែអ៊ ៃអ្វ កាណុងអាញ់េដល ឃឺ ែអ៊ ចងឹតាបំាង ្រសស៊ៗ រុាងំវាង៉
អា ហង។ ៣៣អឺ គន េសា ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គអាញ់ ចងឹ ៃអ្វ លូ
អន់ដសី េណាះ អន់ដសី ចងឹណាងំ អាញ់ ហង កញិេអៀ អា
អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីឡាក់ កា អាញ់ រះ៉ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ ែព េដល អន់ដសី អូ អ្លុ ឡា ំអុះ ប៉ាគ់ ចារ
អាញ់ ចងឹឡា ំេណាះ។ ៣៤អាញ់អន់ចាបាប់ណាវកាអនដ់សី
ឃឺ អន់ អនដ់សី បុចិ ៃច កា គួប េសាប។ អនដ់សី ្រតគ់ បុចិ ៃច
កា គួប េសាប ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច កា អន់ដសី នះិេទៅ េដល។
៣៥ផា អន់ដសី បុចិ ៃច កា គួប េសាប េណាះ ប៉ាណូស ទឌូិ ពូ
ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សីឃឺសះឹអាញ់តាទចឹហង»។
៣៦ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ប៉ាគ់ ចំ អសី

ចងឹឡា េំណាះ ?» យសី៊ូ េតលីផា «ចារអាញ់ឡា េំណាះ អសី
អូ អ្លុ ឡា ំពួយ អាញ់ កញិេអៀ អា អុះ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ អសី
ចងឹ អ្លុ ឡា ំពួយ»។ ៣៧ េព្រតះុ អំបញ៉់ លូ ែអ៊ណាវ ្គផា «ខ ញ៉ា
បះ អាញ់ ចងឹឡា ំពួយ អសី កញិេអៀ អូ ទ ី? អាញ់ ចងឹសាឡា
គ់ េតា័ ប៉ាតាង អសី»។ ៣៨យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសី ចងឹ
េតា័ ប៉ាតាង អាញ់ តាទចឹ ប ? ហះកា អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អសី តា
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ទចឹ អន់្រទួល ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃប៉ង ទង
ផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។

១៤
សារយសី៊ូ ផា ែអ៊ឡាក់ ្រទងឡា ំប៉ាគ់ ពឹ ែអ៊
១យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «ែជ វុនឹវាយ៉ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា

តយ័ េកះ * ហគ់ េសឿ អាញ់ េដល។ ២កាណុង ហី ពឹ អាញ់ ទី
ចារ ៃអ្វ េអៀង។ ផា អូ ទ ីអាញ់ កា អូ កាប ផា អាញ់ ចងឹ ឡា ំ
េ្រទៀម ចារ អន់ កា អន់ដសី ៃអ្វ េណាះ អុះ។ ៣ ប៉ាគ់ អាញ់ េ្រទៀ
ម ចារសារ៉ំាប់ កា អន់ដសី ៃអ្វ េកះៗ អាញ់ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អា
ណាវ ្គអ្យក់ អន់ដសី ឡា ំអន់ឌូ លូ អាញ ់េភឿ អន់ អន់ដសី ៃអ្វ
ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ ៃអ្វ េណាះ េដល។ ៤ ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ឡា ំេណាះ
អនដ់សី កា អ្លុ េដល ្រទងឡា ំេណាះ»។ ៥ ថូមះ៉ េតលី ផា «អឺ ពឹ
តាងំឡា ញនឹ អូ អ្លុ កា អសី ឡា ំប៉ាគ់ ច ំ្រប៉គ័ នីចម័ ញនឹ ចងឹ
អ្លុ ្រទង េណាះ ?» ៦យសី៊ូ េតលី ផា «អាញ់អាហងឡាក់ ្រទង
ឡាក់សារ តាទចឹ លូ អាញុ រុសី។ អូ ទី េពឿ អ្លុ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពឹ
អាញ់ ទី អុះ ផា អូ ឡា ំពួយ អាញ។់ ៧ផា អន់ដសី អន់ហា្ន ល់
អាញ ់អន់ដសី កា ចងឹ អន់ហា្ន ល់ ពឹ អាញ់ េដល។ ឡឹង កញិ
េអៀអាអន់ ប៉ាគ់ ម៉ាត់អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ទបឹ អនដ់សី បប៉័ ែអ៊
េកះ េដល»។ ៨ភលីបី េតលីផា «អឺ ពឹតាងំឡា បរ៉ អ់សីតាបំាង
ពឹ អសី េណាះ អន់ ញនឹ បប៉័ េណី េណាះ ញនឹ ទិ ពុត ហង»។
៩យសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «អឺ ភលីបី អាញ់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ឡឹង ទុញ
* ១៤:១ ១៤:១ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖
ហគ់ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ។
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ែព េកះ ញ៉ា អសី េបី អន់ហា្ន ល់ អាញ់ ប ? េពឿ បប៉័ អាញ់ កា
បប៉័ ពឹអាញ់ េដល។ ញ៉ា ្រតគ់អសីផា "បរ៉ អ់សីតាបំាង ពឹអសី
អន់ញនឹ បប៉័ េណី"នេីអៀឡគ ? ១០ញ៉ាអសី អូ េសឿបអាញ់ ៃអ្វ
ពឹង ពឹអាញ ់ពឹអាញ់កា ៃអ្វ ពឹងអាញ ់? សារអាញ់ រះ៉កាអន់
ដសីអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុតអាញ់ េទៅ អុះ ឃឺ ពឹអាញ់ឡាក់
ៃអ្វ កាណុង អាញ់ ែអ៊ ្រប៉គ័ ង៉ារ ែអ។៊ ១១ ផះ អាញ់ រះ៉ ផា អាញ់
ៃអ្វ ពឹង ពឹ អាញ ់ពឹ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង អាញ ់ហគ់ េសឿ ពិ ផា អូ
េសឿសារអាញ់ រះ៉អា ហគ់ េសឿញនកាបប៉័សារអរ៉ំាញអញឺ
អាញ់ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ ពិ។ ១២អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា
េពឿ េសឿ អាញ ់ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ ឡាក់ កាអាញ់
្របគ៉័ េដល លូ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារសាខំាន់ េកង ឡឹង អាណាវ ្គ ខង
អាញ់ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ពឹ អាញ។់ ១៣អនដ់សី បរ៉ ់សារ ញ៉ា កាតាម
ញន កា អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាសុន អាញ ់កា អាញ់ ចងឹ អន់ សារ
េណាះ េភឿ អន់ ពូ ប៉ាេន ពឹ អាញ់ញន កាអាញ់ឡាក់ គន ែអ។៊
១៤ផា អន់ដសី បរ៉ ់សារ ញ៉ា េអង អំរ៉ាញ អាញ ់េណាះ អាញ់
ចងឹ អន់សារ េណាះ»។

សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊
១៥យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «ផាអនដ់សី បុចិកាអាញ ់េណាះអន់

ដសី ចងឹ ្របគ៉័ ពួយសារ អាញ់ រះ៉ េណាះ ហង។ ១៦ េកះេណាះ
អាញ់ ចងឹ បរ៉ ់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ឃឺ ែអ៊ ចងឹ អន់ បក់ តង័ អន់ដសី
េម៉ាញណាវ ្គអន់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី េលយី ១៧ឃឺ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់តាបំាងសារតាទចឹឡាក់ ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះ អូ អ្លុ ហាប ់ខង ពូ ៃហ ែអ៊ អូ បប៉័ លូ ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊
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េដល។ ហះកា អន់ដសី អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ េកះ ខង ែអ៊ ៃអ្វ អន់ឌូ
លូ អនដ់សី ទបឹ ចងឹ ម៉ុ ត ពឹង អនដ់សី េដល។
១៨ «អាញ់ អូ អា្ល ត អនដ់សី អន់ ៃអ្វ គន កានត់ី អុះ ឃឺអាញ់

ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ អន់ដសី អាណាវ ្គ។ ១៩ ៃអ្វ បាែប៊តណាវ ្គ ប៉ាណូ
ស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ ហង ហះកា អន់
ដសី ចងឹ បប៉័ អាញ។់ ញនអាញ់ ៃអ្វ រ ុសី អនដ់សី កា ចងឹ ៃអ្វ
រ ុសី េដល។ ២០ដារ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ ៃអ្វ
ពឹង ពឹ អាញ ់អនដ់សី កា ៃអ្វ ពឹង អាញ ់អាញ់កា ៃអ្វ ពឹង អន់
ដសី េដល។ ២១ េពឿ ទី កាតាងំ សារ អាញ់ រះ៉ េកះេណាះ ្រប៉គ័
ពួយ ឃឺ ែអ៊ េណាះ ហង បុចិ កា អាញ ់េពឿ បុចិ កា អាញ ់ពឹ
អាញ់កាបុចិកាបក់ េណាះ អាញ់កាបុចិកាែអ៊ េដលទបឹអាញ់
ចងឹ តាបំាងឡាេកា អន់ ែអ៊ បប៉័ េដល»។ ២២ យូដះ អា (អូ ្រតគ់
យូដះ អុីសាការយី៉ុ ត អុះ) ែអ៊ េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ញ៉ា ្រត
គ់ អសី តាបំាង ដងឹ កា ញនឹ បប៉័ អសី ហះកា អូ អន់ ប៉ាណូស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា បប៉័ អសី េដល នេីណា ័ះ ?» ២៣យសី៊ូ េតលី
ផា «េពឿ បុចិ កាអាញ ់ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹអាញ ់ពឹអាញ់
ចងឹ បុចិ កា បក់ េណាះ អាញ់ លូ ពឹ អាញ់ ចងឹឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ
ែអ៊ េណាះ េដល។ ២៤ េពឿ អូ បុចិ កាអាញ ់បក់ េណាះ អូ ្របគ៉័
ពួយ ប៉ានរឹអាញ់ អុះ។ សារឡាក់អនដ់សីកាតាងំអាញ់ រះ៉ អា
អូ ្រតគ់ ប៉ានរឹ អាញ់ េទៅ អុះ ឃឺ ប៉ានរឹ ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់
ពឹះ ប៉ាគ់អា។
២៥ «អាញ់ រះ៉ សារ ទិ អា អន់ កា អន់ដសី អ្លុ អន់តាន័ អាញ់

ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី។ ២៦ហះកា បក់ តង័ េណាះ ឃឺ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ ពឹ អាញ់ ចងឹ េ្របុី ពឹះ តាង
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អាញ ់ែអ៊ ចងឹ បុាងំេហៀន អន់ដសី ្រគបឹ សារ លូ ចងឹ តាគ់ កា
ចាងំ ទិសារឡាក់អាញ់ ទី រះ៉ កា អនដ់សី េដល។ ២៧អាញ់ចងឹ
អន់សារសាណុកសាវាក៉ ពឹងអនដ់សី ឃឺអាញ់អន់សារសា
ណុកសាវាក៉ មះ៉ អាញ។់ សារសាណុកសាវាក៉អាញ់ អន់ អា
អូ ្រតគ់ ឡាក់ កាសារសាណុកសាវាក៉ មះ៉ ប៉ាណូស អុះ ែជ វុ ឹ
នវាយ៉ ែជ អ្ូយគ។ ២៨អនដ់សី កាតាងំ េកះ អាញ់ រះ៉ ផា "អាញ់
ចងឹ ឡាច់ ចាក េកះេណាះ អាញ់ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អន់ដសីណា
វ ្គ"។ ផាអនដ់សី បុចិ ៃច កាអាញ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹ េហាក
រគ៉់ ខង អាញ់ ឡា ំ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ ់ខង ពឹ អាញ់ ែអ៊ តសី ឡឹង
អាញ។់ ២៩កញិេអៀ អាអាញ់ រះ៉ អន់ កា អនដ់សី អ្លុ េកះ អន្់រទួ
ល ឡឹង សារ េណាះ េកតី ពឹះ។ ប៉ាគ់ សារ ទិ េណាះ េកតី ពឹះ
េកះ េណាះ អនដ់សី ចងឹ េសឿ។ ៣០អាញ់កាកាប លូ អនដ់សី
អូ ទុញ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាណូស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា ផះ ពឹះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ ហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ
េ្រចាមអាញ់ ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ ៣១ខងអាញ់ ្របគ៉័ ពួយ ទិសារ
ពឹអាញ់អនត់គ់ រះ៉ កាអាញ ់េភឿ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ
អា អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ បុចិ កា ែអ៊ តាទចឹ។
«ពិ ពិន អ្ូយវ ចាកឡាច់ ឡឹងចារអា»។

១៥
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង េតមី អង់កាច



យូហាន១៥:១ lxxv យូហាន១៥:៨

១យីស៊ូ រះ៉ ណាវ ្គ ផា «អាញ់ អា ហង េពៀប ឡាក់ កា េតមី
អង់កាច តាទចឹ * ពឹ អាញ់ ឡាក់ តាងំឡា តប។់ ២តាងំកង់ ចំ
ឡាក់ ចាត់ ឡឹង អាញ់ ហះកា អូ ទី ៃប៉្ល ពឹ អាញ់ កាសតិ អា្ល ត
តាងំកង់ េណាះ។ តាងំកង់ ចំ ទី ៃប៉្ល ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ តាងំកង់
េណាះអន់ដាគ់ េភឿ អន់ ទី ៃប៉្ល េអៀងណាវ ្គ។ ៣អនដ់សីកាដាគ់
េកះ េដល ញន កាសារ អាញ់ ទី រះ៉ កា អន់ដសី។ ៤ហគ់ អន់
ដសី ៃអ្វ តតឹ លូ អាញ ់េណាះ អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ តតឹ លូ អន់ដសី
េដល។ ផា តាងំកង់ ចំ អូ តតឹ លូ េតមី តាងំកង់ េណាះ អូ អ្លុ
បុាងំេកតី ៃប៉្ល ែអ៊ េទៅ អុះ។ អន់ដសី កា នះិេទៅ េដល ផា អូ
ៃអ្វ តតឹ លូ អាញ។់ ៥អាញ់ អា ហង ឡាក់ េតមី អង់កាច អន់
ដសីឡាក់តាងំកង់ េពឿ ៃអ្វ តតឹ លូអាញ ់អាញ់កា ៃអ្វ តតឹ លូ
ែអ ៊េណាះ ែអ៊ ចងឹ ទី ៃប៉្ល េអៀង។ ផាក្លះឡាច់ ឡឹងអាញ ់អន់
ដសី ្របគ៉័ញ៉ា អូ េកតី អុះ។៦ េពឿ អូ ៃអ្វ តតឹ លូអាញ ់បក់ េណាះ
េពៀបឡាក់ កា តាងំកង់ ពូ កាសតិ វុតឹ អា្ល តឡាេយ៉ា េ្រកាះ េកះ
េណាះ ពូ ទូញតាងំកង់ េណាះ ៃចគ ពឹង អុញ អុញកាសាទ។ិ
៧ផា អន់ដសី ៃអ្វ តតឹ លូ អាញ់ េលយី ផា ប៉ានឹរ អាញ់ ៃអ្វ
កាណុង ពុត អនដ់សី េដល ហគ់ បរ៉ ់ពិសារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី
បុចិ េណាះអាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី តាទចឹ ឡូត។ ៨ផា
អន់ដសី ទី ៃប៉្ល េអៀង េណាះ អន់ដសី សះឹ អាញ់ តាទចឹ សារ
* ១៥:១ ១៥:១ កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី សារ េអៀង ពូ កាប េពៀប ផា
សុនសាតអុ្ីរសាែអល៊ឡាក់កា េតមីអង់កាច អនែ់ឌ ្រតគ់ បុាងំេកតី ៃប៉្លដាគ់កាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័ហះកាអនែ់ឌ ្របគ៉័យច លូ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី បុាងំេកតី ៃប៉្ល ដាគ់ អុះ។ កញិេអៀ
យសី៊ូ ផាកាឡាេកាឡាក់ េតមី អង់កាចតាទចឹ អូ ្រតគ់ឡាក់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
ផះ េសគី ែព អុះ។ បរ៉ ់ ៃហ ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ៨០:៨-១៦;
េអសាយ ៥:១-៧; េយេរេមៀ ២:២១; េអេសេគៀល ១៥:១-៨; ១៩:១០-១៤; ហូេស
១០:១។
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េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពឹ អាញ់ េលៅ ែលងសចិហង។
៩ «អាញ់ បុចិ កា អន់ ដសី ឡាក់ ពឹ អាញ់ បុចិ កា អាញ់

េដល។ ហគ់ អ្យក់សារ អាញ់ បុចិ ៃច កា អន់ដសី េណាះ អន់
ៃអ្វ កាណុង ពុតអនដ់សី េលយី។ ១០ផាអនដ់សី ្របគ៉័ ពួយសារ
អាញ់ រះ៉ ទេិណា ័ះ េណាះសារអាញ់ បុចិ ៃចកា ៃអ្វ កាណុង ពុត
អនដ់សី តាទចឹ ហងឡាក់ កាអាញ់ ្របគ៉័ ពួយសារ ពឹ អាញ់ រះ៉
ទេិណា ័ះ េដល ឃឺសារ ពឹ អាញ់ បុចិ ៃច កាអាញ់ ៃអ្វ កាណុង
ពុត អាញ់ េលយី េដល។ ១១អាញ់ រះ៉ សារ ទិ អា កា អន់ដសី
េកះ េភឿ អន់ អនដ់សី េហាក រគ៉់ឡាក់កាអាញ់ េដល ឃឺ អន់
អនដ់សី ទីសារ េហាក រគ៉់កាខាក។់
១២ «សារអាញ់ េ្របុី ឃឺ នេីអៀ ហគ់ អន់ អនដ់សី បុចិ ៃច កា

គួប េសាបឡាក់កាអាញ់ បុចិ ៃច កា អនដ់សី េដល។ ១៣ផា ទី
បក់ េពឿសាឡាគ់ េតា័ប៉ាតាងចាង័ ែអ ៊បក់ េណាះទី ពុត បុចិ ៃច
ហ៊្លត ឡឹង ពូ ហង។ ១៤ផា អន់ដសី ្រប៉គ័ ពួយសារ អាញ់ េ្របុី
អា េណាះ អន់ដសី គួប ចាង័ អាញ់ តាទចឹ ហង។ ១៥អាញ់ អូ
ផា អនដ់សី ទុចអាញ់ណាវ ្គអុះ ខង ទុច អូ អ្លុ អុះ ឡឹង ផនិកាន
ពឹតាងំឡាែអ៊ ្របគ៉ ័អាញ់ផាអនដ់សី គួបចាង័អាញ់ឡគ ខង
សារញ៉ាឡាក់អាញ់កាតាងំ ឡឹង ពឹអាញ ់អាញ់កា រះ៉ អន់ អន់
ដសី អ្លុ េដល។ ១៦ អូ ្រតគ់ អន់ដសី អុះ េរុសី អ្យក់ អាញ ់ឃឺ
អាញ់ឡាក់ េរ ុសី អនដ់សី ទបឹ េ្របុី អនដ់សីឡា ំរះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
្រប៉គ័ អន់ ង៉ារ អន់ដសី ទី ខា េលយី។ ទលឹ នីេណា ័ះ សារ ញ៉ា
ឡាក់ អន់ដសី បរ៉ ់ឡឹង ពឹ អាញ់ ញន កា អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាសុន
អាញ់ ែអ៊ ចងឹ អន់កាអនដ់សីតាទចឹ ឡូត។ ១៧សារឡាក់អាញ់
អនត់គ់ រះ៉កាអនដ់សីអាឃឺអន់អនដ់សី បុចិ ៃចកាគួប េសាប។



យូហាន១៥:១៨ lxxvii យូហាន១៥:២៥

សារ ពូ ចងឹ អូ ណីសកាសះឹយសី៊ូ

១៨ «ផាប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អូ ណីសកាអនដ់សី អន់
ដសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពូ អូ ណីស កាអាញ់ អន់្រទួល ឡឹង ពូ
អូ ណីស កា អន់ដសី េកះ។ ១៩ផា អន់ដសី កា គួប លូ ប៉ាណូ
ស ពឹង អង់កក់ េតះអា េដល េណាះ ពូ ចងឹ បុចិ ៃចកា អនដ់សី
ហង ខង អន់ដសី ៃអ្វ ែគង ពូ។ ហះកា អាញ់ អ្យក់ ឡាច់ អន់
ដសី ឡឹង ពូ េកះ ឃឺ អនដ់សី អូ ្រតគ់ កាឡំាងំ ពូ អុះ ខអាហង
បះ ពូ អូ ណីសកាអនដ់សី។ ២០ហគ់កាចាងំ ឡឹងសារអាញ់ រះ៉
កា អនដ់សី ែពផា "ទុច អូ តសី ឡឹង ៃមគ៉ ែអ៊ អុះ"។ ផា ពូ ្របគ៉័
បាបអាញ ់ពូ ចងឹ ្របគ៉័ បាប អនដ់សី េដល។ ផា ពូ រ៉ាប់ េសឿ
ប៉ានរឹ អាញ ់ពូ កា ចងឹ រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ អនដ់សី េដល។ ២១ហះ
កា ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កា អនដ់សីញន អនដ់សី េសឿអាញ ់ខង ពូ
អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ េណាះ អុះ។ ២២ផាអាញ់
អូ ទី ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះអា លូផាអាញ់ អូ ទី រះ៉សារកា ពូ ឃឺ
ពូ អូ ទី ថូត អុះ ហះកាកញិេអៀអា ពូ អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ប៉ាែគក
អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកាឡឹង ថូត អុះ។ ២៣ េពឿ អូ ណីសកាអាញ ់បក់
េណាះ កា អូ ណីសកា ពឹ អាញ់ េដល។ ២៤ផាអាញ់ អូ ទី ្របគ៉័
សារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡាក់ ពូ អន់េទៀគ អូ េឃយី ្រប៉គ័ អុះ ពឹង កា ំ
ឡាងំ អន់ែឌ េណាះ អន់ែឌ អូ ទី ថូត អុះ ហះកា កញិេអៀ អា
អនែ់ឌ ទី បប៉័ េកះ អនែ់ឌ អូ ណីសកាអាញ់ លូ អូ ណីសកា ពឹ
អាញ់ េដល។ ២៥សារអា្រតគ់ ពួយសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉កាណុងចា
បាប់ មះ៉ អនែ់ឌផា "អនែ់ឌ អូ ណីសកាអាញ់តាេដាះ អូ ទីសារ
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ញ៉ា អុះ"†។
២៦ «ហះកា អាញ់ ចងឹ េ្របុី បក់ តង័ ពឹះ ប៉ាគ់ អន់ដសី ែអ៊

េណាះ ឡាច់ ឡឹង ពឹ អាញ ់ឃឺ ែអ៊ ហង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ តាបំាងសារ តាទចឹ។ ប៉ាគ់ ែអ៊ ពឹះ ទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ្រប៉
គ័ អន់ អនដ់សី អ្លុ ឡឹងសារអាញ។់ ២៧អនដ់សីកាចងឹ រះ៉ ឡឹង
សារអាញ់ េដល ខង អនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ ឡឹង ប៉ានដ់ា
ែព។

១៦
១ «អាញ់ រះ៉សារ ទិអាកាអនដ់សី េភឿ ែជ អន់ អនដ់សីអា្ល ត

េសឿ។ ២ខង ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ ពូ ចងឹតាងំហ្យតិឡាច់អនដ់សី
ឡឹងកាឡំាងំ សួន េអៀង ឡូត មួត បក់ ប៉ានេ់តា័អនដ់សី អនែ់ឌ
ចងឹ ឃតឹ ផា អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៣ ពូ
្របគ៉័កា អនដ់សី នេីណា ័ះញនកា ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់ ពឹ អាញ់ លូ អូ
អនហ់ា្ន ល់អាញ់ េដល។ ៤អាញ់ រះ៉សារ ទិអាកា អនដ់សី េភឿ
ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់េណាះ េទៀ អនដ់សី ចងឹ កាចាងំផាអាញ់ រះ៉ កា
អនដ់សី េកះ។
សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
«ឡឹង អន្់រទលួ ែព អាញ់ អូ ទី រះ៉ អុះសារអា ខងអាញ់ ៃអ្វ

អន់ឌូ លូ អន់ដសី ៥ហះកា កញិេអៀ អា អាញ់ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា ែព។ កាណុង កាឡំាងំ អន់
ដសី អា អូ ទី េពឿ អំបញ៉់ ផា "ប៉ាគ់ ចំ អសី ចងឹ ឡា ំ េណាះ ?"

† ១៥:២៥ ១៥:២៥សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៣៥:១៩;៦៩:៥។
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៦ហះកា អន់ដសី អុក ពុត េពៀក ខាក់ ញន កាអាញ់ រះ៉ សារ ទិ
អាកាអនដ់សី។ ៧អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ្រតង់ៗ អាញ់សតឹអា
ឃឺ ទី ខាសារ៉ំាប់ អន់ដសី។ ផាអាញ់ អូ សតឹ បក់ តង័ អូ ពឹះ
ប៉ាគ់ អនដ់សី អុះ ហះកាផាអាញ់សតឹ េណាះអាញ់ ចងឹ េ្របុី
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ តង័ អនដ់សី ឡគ។ ៨ ប៉ាគ់ ែអ៊ ពឹះ ទលឹ
េទៀ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ផា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ហ្លង់ ឡឹង
សារយចសារដាគ់ ្រតង់ លូសារ ៃចគ ថូត។ * ៩ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ឡឹង
សារយចញនកា ពូ អូ េសឿអាញ។់ ១០ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារដា
គ់ ្រតង់ ញន កា អាញ់ សតឹ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ ់អន់ដសី ចងឹ អូ បប៉័
អាញ់ណាវ ្គហង។ ១១ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ឡឹង សារ ៃចគ ថូត ញន កា
ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាណូស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា េកះ។
១២ «អាញ់ ទី សារ អន់េទៀគៗ េអៀងណាវ ្គ ្រតគ់ រះ៉ កា អន់

ដសី ហះកាកញិេអៀអាអនដ់សី អូដាម័សាយុំាងំ អុះ។ ១៣ប៉ា
គ់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាបំាង សារ តាទចឹ ពឹះ ទលឹ
េទៀ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សីហ្លង់ ឡឹងសារតាទចឹ
្រគបឹ ែនវ ខងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ អូ ្រតគ់ រះ៉ សារ ឡឹង ឡាេកា
ែអ៊ េទៅ អុះ ឃឺ ែអ៊ រះ៉សារ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទី កាតាងំ លូសារ ចងឹ
េកតី ពឹះ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ។ ១៤ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់កាអាញ់ េលៅ
ែលងសចិ ខង ែអ៊ ចងឹ អ្យក់សារញ៉ាៗ ឡឹងអាញ់ទេិណា ័ះ ពឹះ
រះ៉ កា អន់ដសី អន់ អ្លុ ។ ១៥កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ពឹ អាញ់ ទ ីកា
* ១៦:៨ ១៦:៨ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ាគ់ បក់ តង័ ពឹះ ទលឹ េទៀ ែអ៊
ចងឹ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះអាឡាប់ញមកាឡាេកា ្របគ៉័យច លូតាគ់
អ្ំរបគ៉័ដាគ់ លូ តាតសុ់និសារ អូ ្រតង់។
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ណាគ័ ទេិណា ័ះ កា មះ៉ អាញ់ េដល។ ខអាហង បះអាញ់កាប
ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់សារ ញ៉ាៗ ឡឹងអាញ់ ពឹះ រះ៉
កា អនដ់សី។
សារសះឹយសី៊ូ ចងឹ អុក ពុត េកះេណាះចងឹ ទីសារ េហាក រគ៉់
១៦ «ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គអនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័អាញ់ហង ហះកា

បាែបត៊ ឡឹង េណាះណាវ ្គអនដ់សី ចងឹ បប៉័អាញ់ណាវ ្គេដល»។
១៧ មួត សះឹ ែអ៊ បក់ អន់ដា កាកាប លូ គួប អន់ែឌ ផា «ែអ៊ រះ៉
ផា "ៃអ្វ បាែប៊តណាវ ្គអន់ដសី ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ ហង ហះកា
បាែបត៊ ឡឹង េណាះណាវ ្គអនដ់សី ចងឹ បប៉័ អាញ់ណាវ ្គេដល"
លូ កាបផា "ខងអាញ់សតឹ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ"់ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ
ញ៉ា េណាះ ?» ១៨ផះ េណាះ អនែ់ឌ អំបញ៉់ លូ គួប អនែ់ឌណា
វ ្គផា «ញ៉ា ែអ៊ រះ៉ ផា "ៃអ្វ បាែប៊តណាវ ្គ" េណាះ ែអ៊ បុចិ កាប
ឡឹងសារ ញ៉ា េណាះ ? ញនឹ អូ ហ្លង់ អុះ»។ ១៩យសី៊ូ អ្លុ អនត់
គ់ ផា អន់ែឌ បុចិ អំបញ៉់ ែអ៊ ហង បះ ែអ៊ េតលី ផា «នីចម័ អន់
ដសី បុចិ អំបញ៉់ ឡឹង សារ អាញ់ កាប ផា "ៃអ្វ បាែប៊ត ណាវ ្គ
អនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័អាញ់ហង ហះកាបាែបត៊ ឡឹង េណាះ អន់
ដសី ចងឹ បប៉័ អាញ់ណាវ ្គ" េណាះ ប ? ២០អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសីតាទចឹ អនដ់សី ចងឹ ញុា ំេសាក ហះកា ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះ អា បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េហាក រគ៉ ់អនដ់សី ចងឹ អុក
ពុត េពៀក ហះកាសារ អុក ពុត េណាះ ចងឹ េកះសារ េហាក រគ៉់
ឡគ។ ២១អង់កាន់ ផះ ក្យាម័ ចងឹ ៃអ្វ ហាអុញ ែអ៊ អុក ពុត េពៀក
ខាក ់ខង ែអ៊ ចងឹ អគី ប៉ាណាប ហះកា ប៉ាគ់ ៃអ្វ ហាអុញ រ៉ា
វា៉ច់ េកះ ែអ៊ ពឹល ទិ េកះ សារ អគី េណាះ ឃឺ ែអ៊ េហាក រគ៉់
ហង ខង ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េកតី ឡាច់ ឡឹង ែអ។៊ ២២ អន់
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ដសីកានះិេទៅ េដល កញិេអៀអាអនដ់សី អុក ពុត ហះកា ប៉ា
គ់អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អនដ់សី េទៀណាវ ្គ េណាះអនដ់សី ចងឹ េហាក
រគ៉់ហង អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ អ្យក់ឡាច់សារ េហាក រគ៉់ ឡឹង ពុតអន់
ដសី ទី អុះ។ ២៣ ផះ េណាះ អន់ដសី អូ អំបញ៉់ †សារ ញ៉ាណា
វ ្គឡឹងអាញ់ហង។ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ សារ ញ៉ា
ឡាក់ អន់ដសី បរ៉ ់ឡឹង ពឹ អាញ់ ញន កា អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាសុន
អាញ ់េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ កា អន់ដសី តាទចឹ ឡូត។ ២៤ ឡឹង
េសគី ែព អន់ដសី េបី ទី បរ៉ ់សារ ញ៉ា ញន កា អន់ដសី ប៉ាសុន
អាញ់ អុះ កញិេអៀអាហគ់ បរ៉ ់េណាះអនដ់សី ចងឹ ទីហង ម៉ា
គ់ ចងឹ ទីសារ េហាក រគ៉់តាទចឹ។
២៥«អាញ់រះ៉សារទិអាកាអនដ់សីអាញ់កាបប៉ានដ់បឹ ហះ

កា ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់កាឡំត់ េកះ អាញ់ចងឹ រះ៉សារ លូ អនដ់សី អូ
កាប ប៉ានដ់បឹហង ឃឺអាញ់ រះ៉ ឡឹងសារ ពឹអាញ់អន់ អនដ់សី
អ្លុ ឡាក់ៗ ឡូត។ ២៦ដារ េ់ណាះអនដ់សី ចងឹ បរ៉ ស់ារ ញ៉ាៗ ឡឹង
ពឹអាញ់ញនកាអនដ់សី ប៉ាសុនអាញ ់អាញ់ អូ រះ៉ កា អនដ់សី
ផាអាញ់ចងឹ េឡាម ពឹអាញ់អន់កាអនដ់សី អុះ ២៧ខង ពឹអាញ់
ែអ៊ ទី ពុត បុចិ កា អនដ់សីញនកាអនដ់សី បុចិ កាអាញ់ លូ អន់
ដសី េសឿផាអាញ់ឡាច់ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័២៨អាញ់ឡាច់
ឡឹង ពឹ អាញ់ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ហះកា កញិេអៀអាអាញ់
ចងឹឡាច់ឡឹងអង់កក់ េតះអាសតឹប៉ាគ់ ពឹអាញ់ណាវ ្គ»។២៩ មួត
សះឹ េតលី ែអ៊ ផា «ៃហ កញិេអៀ អា អសី រះ៉ ឡាក់ កាខាក ់អសី
អូ កាប ប៉ាន់ដបឹ េកះ។ ៣០ កញិេអៀ អា ញនឹ អ្លុ អន់តគ់ េកះ ផា
† ១៦:២៣ ១៦:២៣អបំញ៉់ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ បរ៉។់
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អសីអ្លុ ហ្លង់ ្រគបឹសារ ទេិណា ័ះ អូសាណាងកាេពឿ អបំញ៉់អសី
អុះ ខ អាហង បះ ញនឹ េសឿ ផា អសីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័តាទចឹ»។ ៣១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «កញិេអៀ អា អនដ់សី
េសឿតាទចឹ ប ? ៣២អនដ់សី ៃហ ដារ ក់ាឡំត់ ពឹះ ទលឹ ឃឺកញិ
េអៀ ហង អនដ់សី ចងឹ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ្រទង េពឿ ្រទង ែអ៊ អា្ល ត
អាញ់ ៃអ្វ ដងឹ អាញ ់ហះកាអាញ់ អូ ៃអ្វ ដងឹ អាញ់ អុះ ឃឺ ទី ពឹ
អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ េដល។ ៣៣អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង
សារ ទិ អា េភឿ អន់ អន់ដសី ទីសារសាណុកសាវាក៉ ញន កា
អាញ។់ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា ទីសារឡាបំាកតាទចឹ
ហង ហះកាហគ់ មុងឹ ឡគ ពិ ខង ទិសារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា
ចាយ័ ្រទងអាញ់ េកះ»។

១៧
សារយសី៊ូ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់កាសះឹ ែអ៊
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង

លូ កាបផា «អឺ ពឹ កញិេអៀ អា ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ េកះ បរ៉ ់អសី
្របគ៉័ អន់កាអាញ់ឡាក់គនអសី េលៅែលងសចិ េភឿ អន់អាញ់
្របគ៉័ អន់កា អសី េលៅ ែលងសចិ េដល ២ខងអសី អន់អាញ់ទី
សារ អរ៉ំាញអញឺ រុាងំៃហ ប៉ាណូសទឌូិ េភឿ អន់អាញ់អន់អាញុ
រុសី េលយីកាប៉ាណូសបក់អសីអន់កាអាញ់ទឌូិ។៣ផាពូអន់
ហា្ន ល់ អសី ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ដងឹ េម៉ាញ លូ អន់ហា្ន ល់ អាញ់
ឡាក់ អសី េ្របុី ពឹះ ្របគ៉័សាដាច ់េណាះ ពូ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី។ ៤អាញ់ កា ទី ្រប៉គ័ អន់ កា អសី េលៅ ែលង សចិ ពឹង
អង់កក់ េតះអាញនកាអាញ់ទីតាគ់អង់េកះ ង៉ារឡាក់អសី េ្របុី
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អាញ់ ្របគ៉័ េកះ ទិ េកះ េដល។ ៥អឺ ពឹ កញិេអៀអាបរ៉ ់អសីតាគ់
អេំប៉ាកហាវអាញ់អន់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ អនឌូ់ លូ អសី េដល
ឡាក់អាញ់ េឃយី ទី អនឌូ់ លូ អសី ឡឹង អង់កក់ េតះអា េបី េកតី
ែព។
៦ «កាប៉ាច់ មួត បក់ អសី េរុសី ពឹង អង់កក់ េតះ មប កាអាញ់

េណាះ អាញ់ ្រប៉គ័ អន់ អន់ែឌ អន់ហា្ន ល់ អសី េកះ។ អន់ែឌ
េណាះឃឺ ប៉ាសុនអសីឡាក់អសី អន់កាអាញ ់អនែ់ឌកា ្របគ៉័
ពួយ ប៉ានរឹ អសី េដល។៧កញិេអៀអាអនែ់ឌអ្លុ អនត់គ់ផាទិកា
ណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អសី អន់កាអាញ់ឃឺឡាច់ ឡឹង អសី ទេិណា ័ះ
តាទចឹ ៨ ខង ប៉ានឹរ អសី រះ៉ កា អាញ់ េណាះ អាញ់ រះ៉ កា អន់
ែឌ េកះ។ អនែ់ឌកា រ៉ាប់ េសឿ េដល ទបឹ អ្លុ ផាអាញ់ឡាច់ ឡឹង
អសី លូ េសឿផាអសី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ។ ៩អាញ់មន៉់ េឡាម
អសីសារ៉ំាប់ កា អន់ែឌ អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ កា ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះអាឡាក់ អូ េសឿ អសី អុះ ឃឺអាញ់មន៉់ េឡាមអន់ ដងឹ
កា មួត បក់ អសី មប កាអាញ់ េណាះ ហង ខង អន់ែឌ េណាះ
ឃឺ ប៉ាសុន អសី។ ១០ ទិ ប៉ាណូស ចំ ឡាក់ មះ៉ អាញ់ កា ប៉ាណូ
ស មះ៉ អសី ប៉ាណូស ចំឡាក់ មះ៉ អសី កា ប៉ាណូស មះ៉ អាញ់
េដល អាញ់កាេលៅែលងសចិញនកាអនែ់ឌហង។ ១១អាញ់
អូ ៃអ្វ ពឹងអង់កក់ េតះអាណាវ ្គអុះ ឃឺអាញ់ចងឹសតឹ ប៉ាគ់អសី
ហង ហះកាអនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។
«អឺ ពឹឡាក់ដាគ់កាខាក ់បរ៉ អ់សី បង៉កាន់ មួត ទេិណា ័ះ លូ អំ

រ៉ាញ អសីឡាក់ អសី អន់ កាអាញ់ េដល េភឿ អន់ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ
គួប េពៀប ឡាក់ កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញឡាក់ កា ពិន ដងឹ េម៉ាញ
េដល។ ១២ផះ អាញ់ ៃអ្វ លូ អនែ់ឌ អាញ់ បង៉កាន់ អនែ់ឌ ញន
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កាអរ៉ំាញអសីអន់កាអាញ។់ អាញ់ រុាងំៃហអនែ់ឌ អូ ទី េពឿ
ហ្៊យង អុះ ទី ដងឹ េម៉ាញ ដូវឡក់ឡាក់ ្រតគ់ េតា័* េភឿ អន់ ្រតគ់
ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៣កញិ
េអៀ អា អាញ់ ្រតគ់ សតឹ ប៉ាគ់ អសី ហង ហះកាអាញ់ រះ៉ សារ
ទិ អា ផះ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ អន់ អន់ែឌ េហាក
រគ៉់ ឡាក់ កា អាញ់ េដល ឃឺ អន់ អន់ែឌ ទីសារ េហាក រគ៉់ កា
ខាក។់ ១៤អាញ់ រះ៉ ប៉ានឹរ អសី កា អន់ែឌ ហះកា ប៉ាណូស ៃអ្វ
ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ អូ ណីសកាអនែ់ឌហង ខង អនែ់ឌ អូ
ទី ពុត គុន ប៉ាណូស អុះ ឡាក់ កា អាញ់ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស
េដល។ ១៥អាញ់ អូ េ្របុី អសី អ្យក់ឡាច់អនែ់ឌ ឡឹងអង់កក់ េតះ
អា អុះ ឃឺ េ្របុី អសី បង៉កាន់ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ។ ១៦អនែ់ឌ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូសឡាក់កាអាញ់ អូ ទី ពុត
គុន ប៉ាណូស េដល។ ១៧បរ៉ ់អសី ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ដាគ់សារ៉ំាប់
កា អសី ញនកាសារតាទចឹ ឃឺ ប៉ានរឹ អសី េណាះហងឡាក់
សារតាទចឹ។ ១៨អាញ់េ្របុី អនែ់ឌចាក ពឹងអង់កក់ េតះអាឡាក់
កា អសី េ្របុី អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះអា េដល។ ១៩អាញ់មប
ឡាេកាកាអសីសារ៉ំាប់ អនែ់ឌ េភឿ អន់ អនែ់ឌដាគ់សារ៉ំាប់កា
អសី េដលញនកាសារតាទចឹ។
២០ «អាញ់ អូ មន៉់ េឡាម អសី អន់ ដងឹ កា អន់ ែឌ េណាះ

អុះ ឃឺ អាញ់ មន៉់ េឡាម អន់ កា មួត បក់ ចងឹ េសឿ អាញ់ ទិ
េណា ័ះ ញន កា ប៉ានឹរ អន់ែឌ ចងឹ រះ៉ េណាះ េដល ២១ េភឿ អន់
អន់ែឌ ទិឌូ េណាះ ប៉ាតុំ គួប េសាប េពៀប ឡាក់ កា ឡាេកា ដងឹ
* ១៧:១២ ១៧:១២សារអាកាប ឡឹង យូដះ អុសីាការយី៉ុតឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ្រតង់
កាយសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ េតា។័
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េម៉ាញ។ ឡាក់ កា អសី ៃអ្វ ពឹង អាញ ់ឡាក់ កា អាញ់ ៃអ្វ ពឹង
អសី នីចម ័អន់ អន់ែឌ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ពិន នីេណា ័ះ េដល េភឿ
អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ េសឿ ផា អសី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តា
ទចឹ។២២សារអរ៉ំាញអញឺអសីអន់កាអាញ ់អាញ់កាមបអន់
កា អនែ់ឌ េកះ េភឿ អន់ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ គួប េសាប េពៀបឡាក់ កា
ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញឡាក់ កា ពិន ដងឹ េម៉ាញ េដល ២៣ឃឺអាញ់
ៃអ្វ ពឹង អន់ែឌ អសី ៃអ្វ ពឹង អាញ ់េភឿ អន់ អន់ែឌ ប៉ាតុំ គួប
េសាប េពៀបឡាក់កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញដាគ់ៗ  ទលឹ នេីណា ័ះ
ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អសី េ្របុី អាញ់ ពឹះ
តាទចឹ លូ ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផា អសី បុចិ កា អនែ់ឌឡាក់កា អសី
បុចិ កាអាញ់ េដល។
២៤ «អឺ ពឹ អាញ់ បុចិ អន់ ទិ ប៉ាណូស បក់ អសី មប អន់ កា

អាញ់ េណាះ អន់ អន់ែឌ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អាញ់ ពឹង ចារ អាញ់ ៃអ្វ
េណាះ េដល េភឿ អន់ អនែ់ឌ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ អសី
អន់កាអាញ ់ខង អសី បុចិកាអាញ់ ឡឹង េតះ ៃប៉្លង េបី េកតី ែព
េកះ។ ២៥អឺ ពឹឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា ពូ
អូ អនហ់ា្ន ល់ អសី អុះ ហះកាអាញ់អនហ់ា្ន ល់ អសី អនែ់ឌអា
កាអ្លុ អនត់គ់ផា អសី ទី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ ២៦ខងអាញ់ ្របគ៉័
អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ អសី អាញ់កា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អន់
ហា្ន ល់ ែហ៊ង ខាក់ណាវ ្គ េភឿ ្រប៉គ័ អន់ អន់ែឌ ចងឹ បុចិ ៃច កា
គួប េសាបឡាក់ កា អសី បុចិ ៃច កាអាញ់ េដល េណាះអាញ់
កា ៃអ្វ ពឹង អនែ់ឌហង»។

១៨
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សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ
១ ប៉ាគ់ យសី៊ូ កាប ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ លូ មួត សះឹ

កាចាកឡាឃំ្លងតាចាង័សចិ េក្រដូន។ ហះចារ េណាះទី សួន
េម៉ាញ អន់ែឌ កា ម៉ុ ត កាណុង សួន េណាះ។ ២កាប៉ាច់ យូដះ
ឡាក់ អូ ្រតង់កាយសី៊ូ ែអ៊កាអ្លុ ចារ េណាះ េដល ខងចារយសី៊ូ
លូ មួត សះឹ េឃយី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ ៣ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុី េ្របុី តាហានឡាក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចាក
លូ យូដះ កា ទី តាហាន រ ៉មូ េម៉ាញ ្រកុំ ចាក លូ ែអ៊ េដល ែអ៊
កា ប៉ាណា ំពូ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ ទបឹ ពូ ចកឹ អុញ កាបង អុញ
តាេគៀង ចកឹ ដាវ ចកឹ អ៊្លង។ ៤យសី៊ូ អ្លុ េកះ ្រគបឹសារឡាក់ ចងឹ
េកតី ពឹះ ពឹង ែអ ៊ហះកា ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ ពូ លូ អំបញ៉់ផា
«អនដ់សីឡា ំណាងំ េពឿ ?» ៥ ពូ េតលីផា «ញនឹឡា ំណាងំ បក់
សចិយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត»។ យសី៊ូ េតលីផា «អាញ់អា
ហង»។ កាប៉ាច់ យូដះឡាក់ អូ ្រតង់កាយសី៊ូ ែអ៊ កា ៃអ្វ អនត់ាវ
លូ ពូហះ េណាះ េដល។ ៦ផះអនែ់ឌកាតាងំយសី៊ូ រះ៉ផា «អាញ់
អាហង» នេីណា ័ះ អនែ់ឌកា រ ៉ញុ បក៉់ តាងកាតាង ទឌូិ។ ៧យី
ស៊ូ អបំញ៉់ េម៉ាញទងណាវ ្គផា «អនដ់សីឡាណំាងំ េពឿ ?» អន់
ែឌ េតលីផា «ញនឹឡា ំណាងំ បក់សចិយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសា
ែរត»។ ៨យសី៊ូ េតលី ពូ ផា «អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េកះ ឃឺអាញ់
អាហងសចិយសី៊ូ។ ផាអនដ់សីឡាណំាងំអាញ់អន់ មួតសះឹ
អាញ់អាចាកឡាច់ ពិ»។ ៩យសី៊ូ កាប នេីអៀឃឺ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានឹ
រ ែអ៊ រះ៉ ផា «ទិ ប៉ាណូស បក់ ពឹ អន់ កា អាញ់ អូ ទី េពឿ េម៉ាញ
ដូវ ហ្៊យង អុះ»។ ១០ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ ែអ៊ ទីដាវ ែអ៊ហា្វ ត់ដាវ េកាះ
ទុច ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កាតាច់ហា្ល េតារ ែគងសា
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ម៉ា ទុច េណាះសចិ ែអ៊ ម៉ាលកុ់ះ។ ១១យសី៊ូ កាបកា េព្រតះុ ផា
«តាម៉ុតដាវកាណុងអង់លបណាវ ្គពិ ញ៉ាអសី អូ អន់អាញ់ទី
សារ ប៉ាណាប *ឡាក់ ពឹ អាញ់អន់អា ប ?»។
សារ ពូ អបំញ៉់យសី៊ូ
១២ផះ េណាះ មួត តាហាន រ ៉មូ លូ ៃមគ៉ តាហាន ទបឹ តាហាន

សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ កា ម៉ុត រ ៉បុ ចគ់យី
ស៊ូ ១៣ េកះេណាះឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ វគ័អាណាហ ិខង ែអ៊ ពឹ អនហ់្នី
ៃកផា ឡាក់ ្រប៉គ័ ៃម៉គ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុងសាណាំ
េណាះ។ ១៤ វគ័ ៃកផាអាហងឡាក់ រះ៉ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ ែពផា «ផាទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េតា័ ប៉ាតាង
ប៉ាសុន សារ េណាះដាគ់ខាក»់។
១៥ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ លូ សះឹ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអន់ែឌ ចាក ពួយ

យសី៊ូ ហះកា ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនហ់ា្ន ល់ សះឹ េម៉ាញ ដូវ
េណាះ េណាះហងបះ ែអ៊ ទី ម៉ុត ពួយយសី៊ូ ែគងកាណុងឡាន
ហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ េណាះ។ ១៦កាប៉ាច់ េព្រតះុ ែអ៊ ក្យាគ់ ែគង ឡីងហះ
សាែនង អំប៉ារ រុាបំង៊។ សះឹ ឡាក់ ៃម៉គ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
អន់ហា្ន ល់ េណាះ ឡាច់ ឡា ំកាកាប លូ អង់កាន់ បក់ ញ៉ាម អំ
ប៉ារ េកះេណាះ េជៀក េព្រតះុ ម៉ុ ត ែគងកាណុង េដល។ ១៧អង់
កាន់ បក់ ញ៉ាម អំប៉ារ កាកាប លូ េព្រតះុ ផា «ញ៉ា អសី កា សះឹ
បក់ ែអ៊ េណាះ េដល ប ?» េព្រតះុ េតលី ផា «អូ អុះ»។ ១៨ មួត
ទុច ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត តាហានញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អន់
ែឌ ប៉ាកូះ អុញ អញជួ់រ ខង ្រគនឹ ខាក ់េព្រតះុ កា អញជួ់រ អុញ
អនឌូ់ លូ ពូ េដល។
* ១៨:១១ ១៨:១១ ទីសារ ប៉ាណាប េពៀគ គុល «ៃអត ពឹង ចក»។



យូហាន១៨:១៩ lxxxviii យូហាន១៨:២៧

១៩ ផះ េណាះ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា អំបញ៉់ យីស៊ូ ឡឹង
សារ មួត សះឹ លូ សារ ែអ៊ បុាងំេហៀន។ ២០យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា
«អាញ់កាកាប ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ទឌូិ អាញ់ ឌុ បុាងំេហៀន ពូ
ពឹង េរ៉ាង ចារ ពូ លួម លូ ប៉ាគ់ ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ចារ មួត កា ំ
ឡាងំ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប អាញ់អូកាកាប ពឹងចារសាគមឹ អុះ។
២១ញ៉ា ្រតគ់ អសី អំបញ៉់អាញ់ នេីអៀ ? អសី អំបញ៉់ ទិ មួត បក់
កាតាងំសារ អាញ់ រះ៉ េណាះ ឡគ ពិ ខង អន់ែឌ អ្លុ ឡឹង សារ
ញ៉ាឡាក់អាញ់ បុាងំេហៀន េណាះ»។ ២២ផះកាតាងំយសី៊ូ កាប
នេីណា ័ះតាហានបក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ អនត់ាវសា
ែនង េណាះ ែអ៊ តាបះ៉ េគៀងេតារ យីស៊ូ លូ កាប ផា «ញ៉ា ្រតគ់
អសី ខនឹ េតលី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ នេីអៀ ?» ២៣យសី៊ូ េតលី
ផា «ផាអាញ់កាបយច បរ៉ ់អសី រះ៉ ៃហយច នចីម ័ផាអាញ់
កាប ្រតគ ់ញ៉ា ្រតគ់ អសី ពីតអាញ់ នេីអៀ ?» ២៤ េកះេណាះ វគ័
អាណា េ្របុី ពូ ជនឹ យសី៊ូ ទបឹ ពូ កត់ េណាះ ហង ប៉ាគ់ វគ័ ៃកផា
ឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។
២៥ ផះ េណាះ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ កា ៃអ្វ អញជួ់រ អុញ ហះ េណាះ

េដល ពូ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសី សះឹ ែអ៊ េតា េដល ប ?» េព
្រតះុ ប៉ាែគក ផា «អូ អូ ្រតគ់ អុះ»។ ២៦ ទី ទុច ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ អុះ មុី លូ ប៉ាណូស បក់ េព្រតះុ េកាះ កា
តាច់ហា្ល េតារ ែព ែអ៊កាបផា «ញ៉ាឡាក់កាអាញ់បប៉័ អសី ៃអ្វ
ពឹង សួន អនឌូ់ លូ ែអ៊ េតា េដល»។ ២៧ េព្រតះុកា ប៉ាែគក េម៉ាញ
ទងណាវ ្គ ផាឌី អ្យរិ េអាគ ឡូត។

សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
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២៨ផះតារ រុងីសារុងី េកះ ពូ អ្យក់ឡាច់យសី៊ូ ឡឹងចារ វគ័ ៃក
ផាឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ ហី វគ័ ពីឡាតឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត។ ហះ
កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ ម៉ុ ត កាណុង ហី
េណាះ អុះ ខង អន់ែឌ េសឿ ផា ម៉ុ ត ពឹង ហី សុនសាត អន់េទៀ
គ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ េកតី អូ ដាគ ់េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ម៉ុ
ត ្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួងណាវ ្គហង។ ២៩ ទលឹ នីេណា ័ះ វគ័ ពីឡាត កា
ឡាច់ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពូ លូ អំបញ៉់ ផា «អន់ដសី ភង ែអ៊ អា ឡឹង
សារញ៉ា ?» ៣០ ពូ េតលី វគ័ ពីឡាតផា «ផាប៉ាណូសអា អូ ្របគ៉័
យច ញនឹ អូឡា ំជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ អសី អុះ»។ ៣១ វគ័ ពីឡាត រះ៉ កា
អនែ់ឌ ផា «ប៉ាណូសអា អនដ់សី អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារ តាម
ចាបាប់ មះ៉ អន់ដសី ពិ»។ ហះកា មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊
េតលីផា «ញនឹ អូ ទីចាបាប់ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូស អុះ»។៣២ ពូកាប
នីេណា ័ះ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានឹរ យីស៊ូ រះ៉ ែព ឡឹង ឡាេបៀប ែអ៊ ្រតគ់
េតា។័ †
៣៣ វគ័ ពីឡាត ម៉ុ ត កាណុង ហីណាវ ្គលូ េអី ម៉ុ ត យសី៊ូ េកះ

េណាះ អបំញ៉់ផា «ញ៉ា អសីសាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊តា
ទចឹ ប ?» ៣៤យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អសី អំបញ៉់ នេីអៀឡាច់ ឡឹង
ពុត អសី េទៅ ញ៉ា ទី ពូ អន់េទៀគ រះ៉ កា អសី ?» ៣៥ វគ័ ពីឡាត
េតលីផា «អាញ់ អូ ្រតគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អុះ ! សុនសាត
អសី េទៅ លូ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡា ំជនឹ អសី ប៉ាគ់អាញ់
អា។ អសី ្របគ៉័យចសារញ៉ា ?» ៣៦យសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «សារ
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អាញ់ អូ ្រតគ់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អុះ។ ផា
សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាអាញ់ៃអ្វ ពឹងអង់កក់ េតះអាតាទចឹ អាញ់
† ១៨:៣២ ១៨:៣២ ទី ដងឹ សុនសាត រ ៉មូ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស ថូត បង់៉ ពឹង អ៊្លង
គងឹ។ ផាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ានេ់តា័ ពូ ឃឺអនែ់ឌហរឹ អេំហា្ម ។
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ចងឹ េ្របុីតាហានប៉ាណាគួំបតាកូះ លូ ពូ ឡូត េភឿ ែជអន់ ពូឡា ំ
ជនឹអាញ់ ប៉ាគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊អា។ ហះកា អូ ្រតគ់ ពឹង
អង់កក់ េតះ អា អុះ សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អាញ»់។ ៣៧ វគ័
ពីឡាត អបំញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា អសីសាដាច់តា
ទចឹ ប ?» យសី៊ូ េតលី ផា «អសីផាអាញ់សាដាច់ េណាះ ្រតគ់
ហង ហះកាអាញ់ េកតី ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ រះ៉សារតា
ទចឹ។ េពឿ បុចិ កាសារតាទចឹ បក់ េណាះ ចងឹសាយុំាងំ ប៉ានឹ
រ អាញ»់។ ៣៨ វគ័ ពីឡាតកាបកាយសី៊ូ ផា «កាណាគ័ញ៉ាសារ
តាទចឹ ?»។
េកះ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះ ែអ៊ ឡាច់ឡា ំប៉ាគ់ មួត សុនសាត

អុី្រសាែអល៊ណាវ ្គលូ រះ៉ ផា «អាញ់ អូ បប៉័ ប៉ាណូសអា ទីសារ
យច អុះ។ ៣៩តាមតាឡាប័ េឃយី គុន សុនសាត អនដ់សី រុាងំ
វាង៉ ប៊ុន ្រទងួអាអាញ់ ្រតគ់ េតាះ េឡីយ ប៉ាណូស ថូត េម៉ាញ ដូវ
អន់ កា អនដ់សី។ នចីម័ អនដ់សី បុចិ ប កាអាញ់ េតាះ េឡីយ
សាដាច់ អុ្ីរសាែអល៊អា ?» ៤០ផះ េណាះអនែ់ឌ ឡុង ៃម៉ៗ ណា
វ ្គផា «ែជ េតាះ េឡីយប៉ាណូសអា បរ៉ អ់សី េតាះ េឡីយបារ៉ាបះ
ពិ»។ កាប៉ាច់បារ៉ាបះអាឃឺ ប៉ាណូសអនតុ់ង រ៉ាត មះ៉ ពូ។

១៩
១ផះ េណាះ វគ័ ពីឡាត េ្របុី មួតតាហានអ្យក់យសី៊ូ ពីត លូកា

ែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត។់ ២ មួត តាហាន អ្យក់សាេលៀ រុាងំគួង ្របគ៉័ ឡាក់
កា មួកសាដាច់តាគ់ អនត់ល័ ពឹង កល់ ែអ៊ លូ អ្យក់អាវ ែនវណា ំ
អុិត តាគ់ អំេពៀត ពឹង ែអ៊ េដល។ ៣ េកះេណាះ អន់ែឌ ប៉ាណា ំ
គួប ម៉ុ ត ក្យាម័យសី៊ូ ទបឹ កាប ប៉ាៃឡវផា «អឺសាដាច់ សុនសាត
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អុី្រសាែអល៊ ញនឹ ការ ៉បុ សាបំ ៉◌ះ័ អសី !» េកះេណាះ ពូ តាបះ៉
េគៀងេតារ ែអ។៊
៤ វគ័ ពីឡាតឡា ំប៉ាគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញទងណាវ ្គ

លូកាបផា «ៃហអាញ់អ្យក់ ែអ៊អាឡាប៉ំាគ់អនដ់សី េភឿអន់អន់
ដសី អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ អូ បប៉័ ែអ៊ ទីយចសារ ញ៉ា អុះ»។ ៥ផះ
េណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ប៉ាគ់ ឡីង ទបឹ តល័ មួកសាេលៀ លូ េពៀត
អាវ ែនវណាអុំិត។ វគ័ ពីឡាត រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ៃហ ប៉ាណូស
អា ហង»។ ៦ ផះ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត តាហាន
ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ បប៉័ យីស៊ូ អន់ែឌ កាប ៃម៉ៗ ផា «បង់៉ ែអ៊ ពឹង
អ៊្លង គងឹ ពិ ! បង់៉ ែអ៊ ពឹងអ៊្លង គងឹ ពិ !» វគ័ ពីឡាតកាបផា «អន់
ដសី អ្យក់ បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ អនដ់សី េទៅ ពិ ខងអាញ់ អូ បប៉័
ែអ៊ អា ទី យចសារ ញ៉ា អុះ»។ ៧ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េតលី
វគ័ ពីឡាត ផា «ញនឹ ទី ចាបាប ់ផា តាម ចាបាប់ ញនឹ ប៉ាណូ
សអា ្រតគ់ េតា ័ខង ែអ៊ ផាឡាេកា ែអ៊ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ»័។ ៨ ផះ វគ័ ពីឡាត កាតាងំ នីេណា ័ះ ែអ៊ អ្ូយគ ខាក។់ ៩ វគ័
ពីឡាតកា ម៉ុត ែគងកាណុងណាវ ្គ េកះេណាះ អបំញ៉់យសី៊ូ ផា
«អសី ពឹះ ឡឹងច ំ?» ហះកាយសី៊ូ អូ េតលី ែអ៊ អុះ។ ១០ខ េណាះ
ហង បះ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ កាកាប លូ
អាញ់នេីអៀ ? ញ៉ា អសី អូ អ្លុ អនត់គ់ បកាអាញ់ទី អរ៉ំាញ អញឺ
េតាះ េឡីយ អសី កា ទី េលី ប៉ាន់េតា័ អសី ពឹង អ៊្លង គងឹ កា ទ ី?»
១១យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ផា ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់ សារ អំរ៉ាញ អញឺ កា
អសី េណាះអសី អូ ទី អរ៉ំាញអញឺ ចងឹ ្របគ៉័កាអាញ់ អុះ។ ខ
អាហង បះ បក់ អញជ់នឹ អាញ់ អន់ ប៉ាគ់ អសី ែអ៊ ទី យច តសី
ឡឹងអសី»។ ១២គតឹ េណាះហងវគ័ ពីឡាតណាងំ្រទង បុចិ េតាះ
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េឡីយយសី៊ូ េដល ហះកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាប ែ្រស៊ក
ៃម៉ៗ ផា «ផាអសី េតាះ េឡីយ ប៉ាណូសអា េណាះ អសី អូ ្រត
គ់ គួប លូសាដាច់ តសី រ ៉មូ ហង ខង បក់ េពឿ ឃតឹ ផាឡាេកា
ឡាក់សាដាច ់ឃឺ ែអ៊ ប៉ាសាងំ លូសាដាច់ រ ៉មូ ហង»។ ១៣ វគ័
ពីឡាតកាតាងំ ពូកាបនេីណា ័ះ ែអ៊ កា អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ ប៉ាគ់ចារ
េម៉ាញ េកះេណាះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ ចារ តាតសុ់និសារ ចារ
េណាះ ពូ េអី ផា «ឡានតគ័ អេំហា្ម »កាប ពួយ សុនសាត េហ្រពឺ
ផាកាបាថា។ ១៤ផះ េណាះឃឺដារ ់ពូ េ្រទៀម កាណាគ័សារ៉ំាប់
ដារ ់រ៉ាឡូវ រុាងំវាង៉ អាទតិ ប៊ុ ន ្រទងួ ឃឺដារ ់បង់៉ េកះ វគ័ ពីឡាត
រះ៉ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ផា «ៃហ អាសាដាច់ អនដ់សី»។
១៥ហះកាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ ផា «ប៉ានេ់តា័
ែអ៊ ពិ ! បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ !» វគ័ ពីឡាតអបំញ៉់ ពូផា «ញ៉ា
អន់អាញ់ ប៉ានេ់តា័សាដាច់ អនដ់សី ប ?» មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ េតលីផា «ហា្វ សឡឹងសាដាច់តសី រ ៉មូញនឹ អូ ទីសាដាច់
េម៉ាញណាវ ្គ អុះ»។ ១៦ ទលឹ នីេណា ័ះ វគ័ ពីឡាត កា មប យីស៊ូ
អន់ កា ពូ ប៉ានេ់តា។័
សារ ពូ បង់៉យសី៊ូ ពឹង អ៊្លង គងឹ
មួតតាហានសុនសាតរ ៉មូកាអ្យក់យសី៊ូ ឡា ប៉ំានេ់តា។័ ១៧យី

ស៊ូ គយអ៊្លង គងឹចាកឡាច់ ឡឹង េមឿងឡា ំប៉ាគ់ចារ េម៉ាញឡាក់
ពូ េអី ផា ប៉ានឹម កាន់តងី កល់ កាប ពួយ សុនសាត េហ្រពឺ ផា
កុលកុថា។ ១៨ ពូ កា ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ហះ ចារ េណាះហង អនឌូ់ លូ
ប៉ាណូស ថូត េពៀរ ដូវ ពូ ប៉ានេ់តា័ហះ េណាះ េដល។ ពូ បង់៉ អន់
ែឌ ពឹង អ៊្លង គងឹ េម៉ាញ ដូវ ែគងសាងំេអ្យា េម៉ាញ ដូវ ែគងសា
ម៉ា យីស៊ូ ពឹង អន់តិគ។័ ១៩ វគ័ ពីឡាត េ្របុី ពូ ្រចាគ់ ពឹង ប៉ាតា
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គ់ បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ អំបុាងំ កល់ យសី៊ូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «យសី៊ូ ឡឹង
េតះណាសាែរតឡាក់សាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊»។ ២០សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ េអៀង ដូវ ទី ៃហសារ ពូ ្រចាគ់ េណាះ ខង
ចារ ពូ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ េណាះហះសាែនង េមឿង លូសារ ពូ ្រចា
គ់ េណាះ ពូ ្រចាគ់សត្់រតា សុនសាត េហ្រពឺ សត្់រតា សុនសាត
រ ៉មូ សត្់រតា សុនសាត ្រកកិ។ ២១ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
កា វគ័ ពីឡាតផា «ែជ ្រចាគ់ផាសាដាច់ អុ្ីរសាែអល៊ នេីអៀ ្រត
គ់ ្រចាគ់ "ពួយ ែអ៊ កាប ផា អាញ់ អា ឃឺសាដាច់ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊"»។ ២២ វគ័ ពីឡាត េតលី អន់ែឌ ផា «អាញ់ ្រចាគ់ រះ៉
ផា នចីម ័្រតគ់ គម អន់ នេីណា ័ះ ហង ពិ»។
២៣ ប៉ាគ់ ពូ បង់៉ យីស៊ូ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកះៗ មួត តាហាន អ្យ

ក់ េខា អាវ យីស៊ូ ែហ៊ក ប៉ា្វ ន់ ចាែនក ែជក គួប េសាប េម៉ាញ
ដូវ េម៉ាញ ចាែនក កាប៉ាច់ អាវ អ្លងឹ យសី៊ូ ពូ ្របគ៉័ លូ កាណាត់
េម៉ាញប ៉◌្ល ័ះ អូ ទីចារ ជងឹ អុះ ឡឹង អបុំាងំ ទលឹ អនេ់ត ័ះ។ ២៤ទលឹ
នីេណា ័ះ អន់ែឌ កាប ផា «ែជ ែហ៊ក អាវ អា ពិន ្រតគ់ រ ៉បុ កា
ប៉ាច់ ហ ិេណាះ ពិន ចងឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា អាវ អា ចងឹ ទី កា បក់
េពឿ»។ មួត តាហាន ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ទី ្រចា
គ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«ពូ អ្យក់ េខាអាវអាញ់ ែជក គួប េសាប

ពូ រ ៉បុ កាប៉ាច់ អ្យក់អាវអាញ»់។*
២៥ ផះ េណាះ េមគី យីស៊ូ លូ េណះ ែអ៊ ែគង េមគី ទបឹ ម៉ារ ី

កាម៉ាញ់ ក្លូ បះ៉ លូ ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា អន់ែឌ ៃអ្វ អន់តាវ
* ១៩:២៤ ១៩:២៤សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
២២:៨។
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ក្យាម័ អ៊្លង គងឹ ពូ បង់៉ យីស៊ូ េណាះ េដល។ ២៦ ផះ យីស៊ូ បប៉័
េមគី ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច ៃអ្វ អនត់ាវ ក្យាម័
ហះ េណាះ ែអ៊ កាកាប លូ េមគី ែអ៊ ផា «អឺ េមគី ៃហ ប៉ាណូស
បក់ ៃអ្វ ក្យាម័ អសី អា ហង គន អសី»។ ២៧ េកះេណាះ យីស៊ូ
កាកាប លូ សះឹ េម៉ាញ ដូវ េណាះ ផា «អសី ៃហ អា ហង េមគី
អសី»។ ឡឹង គតឹ េណាះហងសះឹ េណាះកា អ្យក់ ម៉ារ ៃីអ្វ អន់
ឌូ ប៉ាគ់ហី ែអ។៊
សារយសី៊ូ េតា័
២៨ េកះេណាះ យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ង៉ារ ទិេណា ័ះ ែអ៊ ្រប៉គ័

េកះ ទិ េកះ ហះកា េភឿ អន់ តាគ់ អង់េកះ សារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់
រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កាប ផា «អាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក
ខាក»់†។ ២៩ហះចារ េណាះ ទី ្រពឺយ យុាងំ េម៉ាញ ពូ ៃចគ េទៀក
អ្ូយគ ប៉ាញ ័មួត តាហាន អ្យក់ បងឹសាអ្យាងំ ឡុក ពឹង េទៀក អ្ូយ
គ សប់សាអ្យប ័េកះេណាះ ែ្រទម ពឹង អ៊្លង អន់ទបឺ ទលឹ ពឹរ យី
ស៊ូ។ ៣០ ប៉ាគ់យសី៊ូ អ្យបឹ េទៀក អ្ូយគ េកះ ែអ៊ កាបផា «ង៉ារអាញ់
្រប៉គ័ េកះ ទិ េកះ»។ េកះេណាះ ែអ៊ កុប កល់ លូ កាតាច់ កាែស៊
តាងំេហមី។
៣១ដារ ់េណាះឃឺដារ ់ពូ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ាឡូវ មួត ៃមគ៉

ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ បុចិ អន់ ទី ប៉ា្រទូ ៃអ្វ ពឹង អ៊្លង
គងឹ ពឹងដារ រ៉់ាឡូវ អុះ ខងដារ េ់ណាះឡាក់ដារ ប់៊ុន តសី។ ខ
េណាះ ហង បះ ពូ េ្របុី វគ័ ពីឡាត េ្របុី មួត តាហាន កាៃម តាគ់
† ១៩:២៨ ១៩:២៨ ពូ ឃតឹ ផា សារ អា ្រតគ់ លូ ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី) ៦៩:២១ឡាក់ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ផះ អាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក ពូ អ្យក់ េទៀក អ្ូយគ
អន់កាអាញ់ ៃអត»។
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អំប៉ាក់ ជុង មួត ថូត ពូ បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ េណាះ េភឿ បុចិ កាឡា
ម៉គ់ េតា ័េកះេណាះ អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ ឡឹង អ៊្លង គងឹ។ ៣២ មួត តា
ហានកាឡា ំកាៃមតាគ់ អប៉ំាក់ ជុង មួត ថូត េពៀរ ដូវឡាក់ ពូ បង់៉
ពឹង អ៊្លង គងឹ អន់ឌូ លូ យសី៊ូ។ ៣៣ ប៉ាគ់ មួត តាហាន ទលឹ ប៉ាគ់
យីស៊ូ បប៉័ ែអ៊ េតា័ េកះ អន់ែឌ អូ ទី កាៃម តាគ់ អំប៉ាក់ ជុង យី
ស៊ូ អុះ។ ៣៤ហះកា តាហាន េម៉ាញ ដូវ ្រចាគ័ យីស៊ូ លូ តាប៉ាក័
ហះ ែអ្៊យវ ផាឌីឡាច់ផាម លូឡាច់ េទៀក ឡូត។ ៣៥ ទី ប៉ាណូស
េម៉ាញ ដូវឡាក់ ទី បប៉ ័ែអ៊ កា រះ៉ ឡឹងសារ េណាះ េភឿ អន់ អន់
ដសី េសឿ េដល។ សារ ែអ៊ រះ៉ េណាះឃឺ ្រតគ់តាទចឹ ែអ៊ កា អ្លុ
អនត់គ់សារ ែអ៊ រះ៉ ឃឺសារតាទចឹ។ ៣៦សារ ទិអា េកតី ពឹះ េភឿ
អន់ ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ផា «កានត់ងី ែអ៊ េម៉ាញកាតុកា អូ ្រតគ់ ប៉ាក់ អុះ»‡។ ៣៧ទីសារ
េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ពូ
ចងឹ ៃហ បក់ ពូ ្រចាគ័ េណាះ»§។
សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
៣៨អនត់គី ឡឹង េណាះ វគ័ យូែសប៊ឡាក់ ប៉ាណូសឡឹង ្រសកុ

អារ៉ាម៉ាេថ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត បរ៉ ់អ្យក់ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ។ វគ័
ពីឡាតកាអន់ េដល វគ័ យូែសប៊កាតាេឡះ ប៉ា្រទូយសី៊ូ។ ែអ៊
អា កាសះឹ យសី៊ូ េដល ហះកា ែអ៊ អូ ខនឹ រះ៉ ឡាច់ អុះ ខង ែអ៊
អ្ូយគ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ៣៩ វគ័ នីកូ
េដមឡាក់ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ យសី៊ូ ផះ កាមុាងំ រុាងំវាង៉ អន្់រទលួ
‡ ១៩:៣៦ ១៩:៣៦ បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១២:៤៦; ចលួំន ប៉ាសុន
(ជន/គណនា) ៩:១២; ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ៣៤:២០។
§ ១៩:៣៧ ១៩:៣៧សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ១ី២:១០។
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ែព កាឡា ំអនឌូ់ េដល ែអ៊ ្រទងុ ឡា ំចារ ័អ៊្លង េបាផូវ លូ េឃឿង
េបាផូវ ឃឺ ែអ៊ ៣០កាឡូ។ ៤០អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ កា ែ្រទម ប៉ា្រទូ យី
ស៊ូ លូ កាណាត់បាកដាគ់ៗ អនឌូ់ លូ េឃឿង េបាផូវ គុនតាឡាប័
េឃយី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ តប់ ប៉ា្រទូ។ ៤១ ្រតង់ ចារ ពូ ប៉ាន់
េតា័យសី៊ូ េណាះ ទី សួន ពឹង សួន េណាះ ទី រ ៉ង័ូ ប៉ានឹម េម៉ាញ
ពូ ្របគ៉័សារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ េបី ទី ៃចគ ប៉ា្រទូ
េពឿ អុះ។ ៤២ញនកា រ ៉ង័ូ េណាះ ក្យាម័ ហះ េណាះ េកះ អនែ់ឌ
កា អ្យក់ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ ៃចគ កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ ខង ដារ ់េណាះ
ឃឺដារ ់ពូ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ាឡូវ។ *

២០
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹ
១ ប៉ាគ់ ដារ ់អាទតិ ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡាឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ឡឹង

កាលំឺ ផុងមុាងំ ែអ៊ បប៉័ អំេហា្ម ពូ កាេ្រតគី ពឹរ រ ៉ង័ូ េណាះ ប៉ាហា្វ
ល់ឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ េកះ។ ២ ែអ៊សាតាក់ឡា ំរះ៉ កា សុមី៉ូ ន ឡាក់ ពូ
េអី ផា េព្រតះុ លូ សះឹ ឡាក់ យីស៊ូ បុចិ ៃច ែអ៊ រះ៉ ផា «ពូ អ្យក់
ឡាច់ ប៉ា្រទូ ពឹ តាងំឡា ពិន ឡឹង រ ៉ង័ូ េណាះ ហ្៊យង េកះ ញនឹ អូ
អ្លុ កា ពូ អ្យក់ឡា ំអន់ ប៉ាគ់ ចំ អុះ»។ ៣ េព្រតះុ លូ សះឹ េម៉ាញ ដូវ
េណាះ អន់ែឌ កាសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ។ ៤ អន់ែឌ េពៀរ ដូវ អា
សាតាក់ ឡា ំអន់ឌូ េណាះ ហង ហះកា សះឹ េម៉ាញ ដូវ េណាះ
សាតាក់ ្រប៉ាល់ហ៊្លត ឡឹង េព្រតះុ ទលឹ ប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ អន្់រទលួ។ ៥ ែអ៊
* ១៩:៤២ ១៩:៤២ចាបាប់ដារ រ៉់ាឡូវឃឺនេីអៀ៖ ពូ ្រតគ់ រ៉ាឡូវ គតឹដារ ម់៉ុ ត។ ទលឹ
នេីណា ័ះ អនែ់ឌណាងំ រ ៉ង័ូ ក្យាម័ ចារ េណាះ េភឿ ចងឹ តប់ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ អន្់រទលួ ឡឹង
ដារ ់ម៉ុ ត។
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សាមង័៉ ៃហ បប៉័ ដងឹ កាណាត់ ពូ ែ្រទម ប៉ា្រទូ ហះកា ែអ៊ អូ ម៉ុ
ត កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ អុះ។ ៦ េកះេណាះ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ តាយុបិ
ពួយ អន់តគី កា ពឹះ ទលឹ េដល ែអ៊ កា ម៉ុ ត កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ
បប៉័ ដងឹ កាណាត់ ពូ ែ្រទម េដល ពឹង ចារ េណាះ ៧ លូ បប៉័ កា
ណាត់ ពូលម កល់ ែអ៊ ពូ តាមួរ អន់ចារតាង អូ អន់ អនឌូ់ លូកា
ណាត់ ពូ ែ្រទមឡាេកា អុះ។ ៨ េកះេណាះសះឹ បក់ ទលឹ អន្់រទលួ
េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុ ត កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ េដល បប៉័ នេីណា ័ះ ែអ៊
កា េសឿ។ ៩ ផះ េណាះ មួត សះឹ េបី ហ្លង់ អុះ ឡឹងសារឡាក់ ទី
្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផាយសី៊ូ ្រតគ់ រ ុសី សតឹណា
វ ្គេណាះ។ ១០ េកះេណាះ អនែ់ឌសតឹ ប៉ាគ់ហីណាវ ្គ។
១១កាប៉ាច់ ម៉ារ ៃីអ្វ អនត់ាវ ញុា ែំគង ឡីងហះអប៉ំារ រ ៉ង័ូ លូសា

មង័៉ ៃហ កាណុង រ ៉ង័ូ ១២ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀរ ដូវ កាសប៊ េពៀត
េខាអាវបាក អង់ៃអ្វ ពឹងចារ ពូ ៃចគ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ែព េម៉ាញ ដូវ
អង់ៃអ្វ ែគង កល ់េម៉ាញ ដូវ អង់ៃអ្វ ែគង ជុង។ ១៣ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
កាកាប លូ ម៉ារ ីផា «អឺណាង អសី ញុា ំកា ញ៉ា ?» ម៉ារ ីេតលី
ផា «អាញ់ ញុា ំកា ពូ អ្យក់ ប៉ា្រទូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ហ្៊យង េកះ អូ
អ្លុ កា ពូ អ្យក់ឡា ំអន់ ប៉ាគ់ ច»ំ។ ១៤ េកះ ែអ៊កាកាបនេីណា ័ះ ែអ៊
កាែលង ៃហ ែគងអង់កក់បប៉័យសី៊ូ ៃអ្វ អនត់ាវហះ េណាះ ហះ
កា ែអ៊ អូ អន់ហា្ន ល់ យីស៊ូ អុះ។ ១៥យីស៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អឺ
ណាង អសីញុា កំា ញ៉ា ? អសីណាងំ េពឿ ?» ែអ៊សាមគ៉័កា
ប៉ាណូស បក់ រុាងំៃហ សួន បះ ែអ៊ េតលី ផា «អឺ ក្លញឹ ផា អសី
ទី អ្យក់ ប៉ា្រទូ េណាះ បរ៉ ់អសី រះ៉ អន់ អាញ់ អ្លុ េដល អសី អ្យក់
ឡា ំអន់ ប៉ាគ់ ចំ ម៉ាគ់អាញ់ចងឹឡា ំអ្យក»់។ ១៦យសី៊ូ េអី ផា «ម៉ា



យូហាន២០:១៧ xcviii យូហាន២០:២៣

រ ី !» ម៉ារ ីកាែលង ែគង ែអ៊ លូ េតលី កាប សុនសាត េហ្រពឺ ផា
«រ៉ាបូន»ី ែ្រព ផា «ៃណឃូ»។ ១៧យសី៊ូ ផា កា ែអ៊ «បគ័ ហង ែជ
ែគ្វតអាញ់ហង ខងអាញ់ េបីហាវ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ។់ ហគ់ អសី
ឡា ំរះ៉ កា អុះ មុី អាញ់ផាអាញ់ ចងឹហាវ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ហងឃឺ
ពឹ អនដ់សី េដល អាញ់ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
ដសី េដល»។ ១៨ េណាះ ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា ែអ៊ឡា ំរះ៉ កា
មួត សះឹ ផា ែអ៊ បប៉័ យីស៊ូ េកះ លូ រះ៉ ឡឹង សារ ឡាក់ យីស៊ូ ទី
កាកាប លូ ែអ។៊
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កា មួតសះឹ បប៉័
១៩ ផះ កាង៉ាច ដារ ់ អាទិត េណាះ មួត សះឹ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប

កាណុង ហី សាកាល់ អំប៉ារ ខង អន់ែឌ អ្ូយគ កា ៃមគ៉ណាផំា
សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ផាឌី កាយសី៊ូ ម៉ុ ត អនត់ាវ ពឹង អនត់ិ
គ័ អនែ់ឌ លូ កាបផា «ហគ់ អន់ អនដ់សី ទី កានសាណុកសាវា៉
ក ពិ»។ ២០ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ តាបំាងតាងំហាលឡា
កា ពឹង តី ពឹង ែអ្៊យវ អន់ កា មួតសះឹ ៃហ។ មួត សះឹ េហាកខាក់
កា អនែ់ឌ បប៉័ ពឹ តាងំឡា អនែ់ឌ។ ២១ េកះេណាះយសី៊ូ កាប លូ
អនែ់ឌ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «ហគ់ អន់ អនដ់សី ទីកានសាណុក
សាវាក៉ ពិ។ ពឹ អាញ់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា នីចម ័អាញ់ េ្របុី
អនដ់សីឡា ំរះ៉ នេីណា ័ះ េដល»។ ២២ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះ ែអ៊
កា េខា្ល ម ពឹង មួត សះឹ លូ កាប ផា «ហគ់ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី ពិ។ ២៣ផាអនដ់សី អូ អ្យក់
យ៉ូ សារ ពូ ្រប៉គ័ យច េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កា អូ អ្យក់ យ៉ូ
សារ ពូ ្របគ៉័ យច េណាះ េដល។ ហះកាផា អន់ដសី អ្យក់ យ៉ូ
សារ ពូ ្របគ៉័យច េណាះ ពូ ៃអ្វ កា ទីសារយច»។
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២៤ផះ យសី៊ូ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ អនែ់ឌ េណាះ ថូមះ៉ ឡាក់ ពូ េអី ផា ឌី
ឌមី ឡាក់ សះឹ អន់ឌូ លូ សះឹ ១២ ដូវ េណាះ េដល ែអ៊ អូ ទី ៃអ្វ
ហះ េណាះ អុះ។ ២៥ មួតសះឹឡាក់ ទី បប៉័ រះ៉ កា ែអ៊ផា «ញនឹ បប៉័
ពឹ តាងំឡា ពិន» ហះកា ថូមះ៉ េតលី ផា «ផាអាញ់ អូ បប៉័ តាងំ
ហាល ពូ បង់៉ លូ ប៉ាសយ់ ពឹង តី ែអ៊ លូផាអាញ់ អូសាប៉ាគ់តាងំ
ហាល ពូ បង់៉ េណាះ លូ ផា អាញ់ អូ ឡក់ ពឹង តាងំហាល ហះ
ែអ្៊យវ ែអ ៊ឃឺអាញ់ អូ េសឿ អុះ»។
២៦ េម៉ាញ អាទិត ឡឹង េណាះ មួត សះឹ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប កាណុង

ហី េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ទបឹ សាកាល់ អំប៉ារ ថូមះ៉ កា ៃអ្វ អន់ឌូ
េដល ផាឌី កា យីស៊ូ ម៉ុ ត អន់តាវ ពឹង អន់តិគ័ អន់ែឌ លូ កាប
ផា «ហគ់ អន់ អន់ដសី ទី កានសាណុកសាវាក៉ ពិ»។ ២៧ េកះ
េណាះ យីស៊ូ កាកាប លូ ថូមះ៉ ផា «ហគ់ អសី ៃហៗ តី អាញ់
អា ហគ់សាប៉ាគ់ ពឹងតាងំហាលលូសាប៉ាគ់ហះ ែអ្៊យវអាញ់អា
េដល ែជ កាង័ កល់ ហង ហគ់ េសឿ ឡគ ពិ»។ ២៨ ផះ េណាះ
ថូមះ៉ េតលី ែអ៊ ផា «អសីឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាអាញ់តាទចឹហង»។
២៩យសី៊ូ កាបលូ ែអ៊ផា«អសី េសឿញនកាអសីបប៉័អាញ ់បក់
ចំ េសឿហះកាអូទីបប៉័អាញ ់បក់ េណាះទីសារសាណុកសាវា៉
កហង»។
៣០យីស៊ូ តាបំាង សារ អំរ៉ាញ អញឺ អន់េទៀគៗ េអៀងណា

វ ្គអន់ មួត សះឹ ែអ៊ បប៉ ័ហះកា អូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ អា
អុះ។ ៣១ហះកា ទិសារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ អា េភឿ អន់ អន់ដសី
េសឿផាយសី៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័
សាដាច់តាទចឹ លូ អន់ អនដ់សី ទីអាញុ រុសី ញនកា េសឿ ែអ។៊
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២១
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកា ប៉ាគ់ហាងតាងំេលា័
១អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ តាបំាងឡាេកា អន់ មួត សះឹ បប៉័

េម៉ាញ ទងណាវ ្គប៉ាគ់ហាង តាងំេលា័ ទីេបរះ៉ *ឃឺ ែអ៊ តាបំាង
អន់ ពូ បប៉័ឡាក់កាអា៖ ២ទី សុមី៉ូ នឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ ថូមះ៉
ឡាក់ ពូ េអី ផា ឌឌីមី ណាថាែនល ឡឹង េតះកាណាេខតកាលី
េឡ លូគនកាម៉ាក័ វគ័ េសេបេដ ទិ េពៀរ ដូវ ទបឹ ទី មួតសះឹ អនេ់ទៀ
គ េពៀរ ដូវណាវ ្គកា ៃអ្វ អនឌូ់ េដល។ ៣ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ ែអ៊ រះ៉ កា
អនែ់ឌផា «អាញ់ចងឹឡា ំណាងំកា»។ អនែ់ឌ េតលីផា «ញនឹ
ចងឹឡា ំេដល»។ អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំជរឹ ជះិ ទូក ទិ អន់
ែឌ ហះកាមុាងំ េណាះអនែ់ឌណាងំកា អូ ទី អុះ។ ៤ប៉ាគ់កាលំឺ
យសី៊ូ ៃអ្វ អនត់ាវហះហាងតាងំេលា ័ហះកា មួតសះឹ អូ អនហ់ា្ន
ល់ ែអ៊ អុះ។ ៥យសី៊ូ កាកាប លូ អនែ់ឌផា «អឺកាឡំាងំ ពិន ទី ប
កាកាអនដ់សី ?» អនែ់ឌ េតលីផា «អូ ទី អុះ»។៦ េកះេណាះ ែអ៊
រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អនដ់សី ប៉ាឡិ អួន ែគងសាម៉ា ទូក ពិ េណាះ
ចងឹ ទីកា»។ អនែ់ឌ កា ប៉ាឡិ អួន ប៉ាគ់ អ្យក់ហាវ អួន អូ ដាម័
អុះ ខង ្រតគ់ កា េអៀង តាឡាម។័ ៧ផះ េណាះសះឹឡាក់យសី៊ូ
បុចិ ៃច ែអ៊ រះ៉ កា េព្រតះុ ផា «ឃឺ យីស៊ូ ឡា»។ ផះ េព្រតះុ កា
តាងំផាយសី៊ូ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា កត់អាវ ខងអាវ ែអ៊ តាយ េកះ
េណាះ ែអ៊ ប៉ូ ះ ពឹង េទៀក ែរឡា ំប៉ាគ់ហាង។ ៨ មួត សះឹ អនេ់ទៀគ
អនែ់ឌ េតាល ទូកឡាប៉ំាគ់ហាង ទុងឡា អួំនឡាក់ ្រតគ់កា េអៀង
េណាះ ហង ខង អូ ចាងំហាយ្គ ឡឹងហាង អុះ ឃឺ ែអ៊ ២០០
ហាត់ ឡឹងហាង។ ៩ ប៉ាគ់ អនែ់ឌហាវ ពឹង េគាក កា បប៉័ អុញ
* ២១:១ ២១:១តាងំេលា័ ទេីបរះ៉ ឃឺតាងំេលា័កាលេីឡ េណាះហង។
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ទបឹ ទី កា តាេទៀង ពឹង អុញ លូ ទី ណំុ បុាងំ ហះ េណាះ េដល។
១០យសី៊ូ ផា កា អនែ់ឌ «អ្យក់ ៃហ កា អនដ់សី ្រតគ់ អួន េណាះ
អន់ដា»។ ១១ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ កា ឡា ំប៉ាគ់ ទូក ទុង អួន ឡាក់ ្រត
គ់ កា េអៀង េណាះ អ្យក់ហាវ ប៉ាគ់ េគាក។ ទី កា តសីៗ ចលួំន
១៥៣កាតុ យ ៉◌ះ័ ទីកា េអៀង នេីណា ័ះកាតាម កាអួន អូស្យា
ត អុះ។ ១២យសី៊ូ េជៀក អនែ់ឌផា «ចុសាសាណាហ»ិ។ អូ ទី
សះឹ ចំ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ផា េពឿ េណាះ អុះ ខងអនែ់ឌ ទឌូិ អ្លុ អនត់
គ់ផា ពឹតាងំឡាអនែ់ឌ។ ១៣យសី៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ លូកាឡា ំអន់
កា អន់ែឌ។ ១៤ ឡឹង យសី៊ូ រ ុសី សតឹ ឃឺ ៃបង៉ ទង ហះ អាហង
ែអ៊ តាបំាងឡាេកាអន់កា មួតសះឹ ែអ៊ បប៉។័
សារយសី៊ូ កាកាប លូ េព្រតះុ
១៥ ប៉ាគ់ អន់ែឌ សា េកះៗ យីស៊ូ អំបញ៉់ លូ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ

ផា «អឺ សុីម៉ូ ន គន យូហាន នីចម័ អសី បុចិ ៃច កា អាញ់ ហ៊្លត
ឡឹង មួត អា ប ?» ែអ៊ េតលី ផា «អះឺ ពឹ តាងំឡា អសី អ្លុ អនត់
គ់កាអាញ់ បុចិ ៃចកាអសី»។ យសី៊ូ ផាកា ែអ៊ «អ្យគ័ អសី រុាងំ
ៃហ មួត េសឿអាញ់ឡាក់កា ពូ រង គន េចៀម េដល»។ ១៦យសី៊ូ
អំបញ៉់ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «អឺ សុីម៉ូ ន គន យូហាន នីចម័
អសី បុចិ ៃចកាអាញ់ប ?» ែអ៊ េតលីផា «អះឺ ពឹតាងំឡា អសី
អ្លុ អន់តគ់ េកះ កា អាញ់ បុចិ ៃច កា អសី»។ យីស៊ូ ផា កា ែអ៊
«អ្យគ័ អសី រុាងំៃហ មួត េសឿអាញ់ឡាក់កា ពូ រងតាបល៉់ េចៀម
េដល»។ ១៧យសី៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គលកឺ ទី ៃបង៉ ផា
«អឺ សុមី៉ូ ន គន យូហាន នចីម័ អសី បុចិ ៃច កាអាញ់ ប ?» េព
្រតះុ អុក ពុតខាក់ខងយសី៊ូ អបំញ៉់ ែអ៊ផា «អសី បុចិ ៃចកាអាញ់
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ប ?» ទលឹ ៃបង៉ ទងនេីអៀ។ ែអ៊ េតលីផា «អះឺ ពឹតាងំឡា អសី
អ្លុ ្រគបឹ សារ ញ៉ា េកះ លូ អសី អ្លុ អន់តគ់ កា អាញ់ បុចិ ៃច កា
អសី»។ យសី៊ូ ផាកា ែអ៊ «អ្យគ័ អសី រុាងំៃហ មួត េសឿឡាក់កា
ពូ រង តាបល៉់ េចៀម េដល។ ១៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសី តាទចឹ ផា
ផះ អសី ៃអ្វសាសា្វ ែព អសីកាសប៊ េពៀត កត់អាវ អសី េទៅ លូ
ចាកតាម ពុត អសី បុចិ ហះកា ប៉ាគ់ អសី ្រកាគ់ េកះ អសី ចងឹ
ប៉ា្ល ស លូ ទី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គចងឹ កត់ តី អសី ទបឹ ប៉ាណា ំអសីឡា ំ
ប៉ាគ់ ចារឡាក់ អសី អូ បុចិ ឡា»ំ។ ១៩យសី៊ូ កាប នេីអៀ ឃឺ បុចិ
រះ៉ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ េព្រតះុ ចងឹ ្រតគ់ េតា័ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ េលៅ ែលងសចិ †។ ប៉ាគ់ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ផា «ចុ ចាក ពួយអាញ»់។
២០ េព្រតះុ កាែលង ែគង អង់កក់ បប៉័ សះឹ ឡាក់ យសី៊ូ បុចិ ៃច

ែអ៊ចាក ពួយ េដល។ សះឹ េណាះហងឡាក់អង់ៃអ្វ ក្យាម័យសី៊ូ
ផះ ង៉ាចអនែ់ឌសាសាណាែពបក់អបំញ៉់ផា «អឺ ពឹតាងំឡាេពឿ
ចងឹ អញជ់នឹ អសី អន់ កា ពូ េណាះ ?» ២១ ប៉ាគ់ េព្រតះុ បប៉័ សះឹ
េណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ទីសារ ញ៉ា ចងឹ
េកតី ពឹះ ពឹង ែអ៊ េណាះ ?» ២២យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ផាអាញ់អន់
បក់ ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ទលឹដារ ់អាញ់ ពឹះណាវ ្គេទៀ ញ៉ា
ចងឹ ្រតគ់ វុនឹវាយ៉ ប៉ាគ់អសី ? ចុចាក ពួយអាញ»់។ ២៣គតឹដារ ់
េណាះហងសារ េណាះកាតាងំ េលៅកាណុងកាឡំាងំ មួត េសឿ
យសី៊ូ អនែ់ឌ ផាសះឹ េណាះ អូ ្រតគ់ េតា័ អុះ ហះកាតាទចឹ ែអ៊
យីស៊ូ អូ ផា សះឹ េណាះ អូ េតា័ អុះ ្រកាន័ កា ែអ៊ កាប ផា «ផា
អាញ់អន់ បក់ ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ទលឹដារ ់អាញ់ ពឹះណា
† ២១:១៩ ២១:១៩ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា េព្រតះុ ប៉ាគ់ ែអ៊ ្រកាគ់ េកះ ពូ បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពឹង
អ៊្លង គងឹ។
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វ ្គេទៀ ញ៉ា ចងឹ ្រតគ់ វុនឹវាយ៉ ប៉ាគ់ អសី ?»។
២៤សះឹ េណាះហងឡាក់ ្របគ៉័ផាញ៉ាន ឡឹងសារ ទិអា លូ ទី

្រចាគ់ គមសារ ទិអា េដល។ ញនឹកា អ្លុ ផាសារ ែអ៊ រះ៉ អាឃឺ
សារ ្រតគ់តាទចឹ។
២៥ ទី ង៉ារ អនេ់ទៀគ េអៀងណាវ ្គឡាក់យសី៊ូ ទី ្របគ៉ ័ផា ្រចា

គ់ គម ទេិណា ័ះ តាមអាញ់ឃតឹផា អង់កក់ េតះ អា អូ ទីចារ រ៉ាន់
ដាប់ផាប់ ទេិណា ័ះ បគ័ អុះ។
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