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លូកា
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ
សារអនត់គ់ រះ៉

លូកា ែអ៊ ្រប៉គ័ ម៉ូ អ្យា ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ ែអ៊ អូ អន់ហា្ន ល់
យសី៊ូ ញនឡាេកា ែអ៊ េទៅ អុះ លូ ែអ៊ អូ ្រតគ់ កាឡំាងំ ១២ ដូវ
បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េណាះ េដល ហះកា ែអ៊ េសឿ យសី៊ូ េដល
លូ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូល ផះ រុាងំវាង៉ ែអ៊ឡា ំរះ៉សារដា
គ់ ឡឹងយសី៊ូ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត ្រកកិ។
លូកាទី ្រចាគ់សារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េពៀរសារឃឺ

ពឹង ផាប់ អា រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ លូ ពឹង ផាប់ េម៉ាញណា
វ ្គ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ មួត បក់ រះ៉ សារ ប៉ាតាង យីស៊ូ។ ែអ៊ អ្យក់ ប៉ាតុំ
សារ អនេ់ទៀគៗឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ លូ ប៉ានតិ ៃហ
កាខាក់ ពួយ ឡាេបៀប មួត បក់ ហ្យាងំ សាឡាច់ ពឹង រុាងំហាវ
េណាះ។ ពូ ឃតឹផា លូកា ្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កាណុង
ផាប់អា ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៦០-៦៥ គ.ស.។
សារ លូកា បុចិកា ពូ អ្លុ ហ្លង់
លូកា ្រចាគ់សារកាណុងផាប់អាសារ៉ំាប់ អន់ សុនសាតអន់

េទៀគ អាន។ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង សារ យីស៊ូ លូ បុចិ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ អន់
តគ់ ផា យីស៊ូ ពឹះ េភឿណាងំ លូ តង័ ប៉ាណូស បក់ ហ្៊យង េហ្យ ី
ត។ េម៉ាញណាវ ្គែអ៊ បុចិកា ពូហ្លង់ផាប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹមះ៉ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ប៉ាណា ំយីស៊ូ ឡឹង យីស៊ូ េបី េកតី េលយី ទលឹ ដារ ់
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ែអ៊ េតា័ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ឡាយ ឡឹងយសី៊ូ រ ុសី សតឹ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំ្រកុំ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អនែ់ឌចាក
រះ៉សារដាគ់ឡឹងយសី៊ូ េលយីទលឹ ្រសកុញក៉ ពឹងអង់កក់ េតះ។
លូកា បុចិ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ េសឿយសី៊ូ អន់ ទី ពុតតា

ប៉ាបតាប៉ុនឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន េដល។ ែអ៊ អន់
តគ់ ប៉ាេតាកាពូ ែជអន់អ្យក់យ៉ូ សារយច គួប េសាបអន់អ្លុ អា្ល ត
េដាះ លូ អ្លុ អ្យក់ ពុត ៃចគ តង័ មួត បក់តាបាយកាសត់ លូ អ្លុ សា
ឡាគ់ អា្ល ត កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិេណា ័ះ ញន ៃហ កាយីស៊ូ។ បក់
េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ អ្យក់ ពុត ៃចគមន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺកាកាប រះ៉សារ
េលយីៗ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ ្រតគ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ េលយី ខង ទី
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ យសី៊ូ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ តង័ បក់ េសឿ កញិេអៀ ហង។
ផិនកានកាណុងសារ លូកា ្រចាគ់
កាបសាគ់ ប៉ានដ់ា (១:១-៤)
កាេណីត យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ លូ កាេណីត យសី៊ូ (១:៥-
២:៥២)

សារ យូហាន រះ៉ (៣:១-២០)
សារយសី៊ូ េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ លូសារ ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាង៉ល់ (៣:២១-៤:១៣)

សារ យីស៊ូ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េខត កាលីេឡ
(៤:១៤-៩:៥០)

សារ យីស៊ូ ឡាច់ ឡឹង េខត កាលី េឡ ឡា ំ ប៉ា គ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម (៩:៥១-១៩:២៧)

អាទតិអនត់គី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូសារ ែអ៊ េតា័ ពឹង
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អ៊្លង គងឹ (១៩:២៨-២៣:៥៦)
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គលូ តាបំាងឡាេកាអន់កា មួត បក់
េសឿ ែអ៊ បប៉័ (២៤:១-៥៣)។

១អាញ់ ្រចាគ់ សត់្រតា អា រះ៉ កា វគ័ េថវាភ៉លី៖ ទី ប៉ាណូស
េអៀង ដូវ ខំ ្រចាគ់ គម ទិសារឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង កាឡំាងំញនឹ។
២ អន់ែឌ ្រចាគ់ ្រតគ់ ពួយសារ ញនឹ កាតាងំ ឡឹង បក់ ទី បប៉័ តូ
ម៉ាត់ ឡឹង េសគី ែព លូ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។៣អាញ់ទី ប៉ានិ
ត ៃហសារ ទិអា តុត ទុញ េកះ ឃឺអាញ់ ៃហ ទិ ពុត ទិ េពៀកកា
ខាក ់េណាះអាញ់ឃតឹ ផា ្រតគ់ ្រចាគ់ គម អន់ ដាគ់ៗ ប៉ាេហ្យ ី
ជនឹ ប៉ាគ់អសី៤ េភឿអន់អសីអ្លុ អនត់គ់ផាទិសារអនត់គ់ ប៉ាេតា
ឡាក់ អសី ទីកាតាងំ ែពឃឺដាគ់ ្រតគ់តាទចឹ។
សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងកាេណីត យូហាន
៥ផះ រុាងំវាង៉សាដាច់េហរត ៃអ្វ រុាងំៃហ េខតយូដាេណាះ ទី

្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ សចិ សាការ ីែអ៊ កា ្រកុំ វគ័ អា
ប៊យ៉ីា។ កាម៉ាញ់ ែអ៊ សចិ េអលសីាបតិ ឡាក់ ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា
រ ៉នុ េដល។ ៦ មួត េកា្ល កាម៉ាញ់ េពៀរ ដូវ អាឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់
្រតង់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័
អូ ទីយច អុះ។ ៧អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ អា អូ ទី គន អុះ ខង យ៉ាគ់ េអ
លសីាបតិ ែអ៊ អង់កាន់ អូ អ្លុ ទី គន ទបឹ អន់ែឌ កាឡាេកា ្រកាគ់
េកះ េដល។
៨ ទី ដារ ់ េម៉ាញ ្រតគ់ ដារ ់ ្រកុំ វគ័ អាប៊យ៉ីា ម៉ុ ត ្រប៉គ័ ង៉ារ រ៉ា

មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័សាការ ីកា ម៉ុ ត េដល។ ៩អនែ់ឌ េរុសី វគ័សាការ ី
អន់ ម៉ុ ត សុះ កាណាគ័ េបាផូវ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
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តយ។័ គុន តាឡាប័ េឃយី មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ េរុសី
វគ័ សាការ ីេណាះ អន់ែឌ រ ៉បុ កាប៉ាច់ ។ ១០ ផះ ែអ៊ ម៉ុ ត សុះ កា
ណាគ័ េបាផូវកាណុង េរ៉ាង ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃអ្វ មន៉់ ក្យាគ់ហះ
ឡីង។១១ េកះេណាះទីបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាងឡាេកាអន់
សាការ ីបប៉័ ៃអ្វ អន់តាវ ែគងសាម៉ា ហះ ចារ សុះ កាណាគ័ េបា
ផូវ។ ១២ផះ ែអ៊ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កាខរ ់ណូស អ្ូយគកាខាក។់
១៣បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉កា ែអ៊ផា «ែជអ្ូយគហងសាការ ីប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ភមអន់ េដលសារអសីបរ៉ េ់ណាះ កាម៉ាញ់អសីចងឹ េកតី
គនកាម៉ាក័ េម៉ាញ ្រតគ់ អន់សចិ ែអ៊ យូហាន។ ១៤គនសាសា្វ
េណាះ ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ កា អសី ទី ពុត េពៀក េហាក រគ៉ ់ប៉ាគ់ ែអ៊
េកតី េទៀ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង េហាក រគ៉់ កា ែអ៊ នះិេទៅ េដល។
១៥ គន អសី ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ តសី ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊
អូ ៃអត តាែព លូ អូ ៃអត កាណាគ័ ប៉ាញលឹ ញ៉ា អុះ។ សាសា្វ
េណាះ ចងឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ៃអ្វ ប៉ាណា ំពុត
េពៀក ែអ៊ ឡឹង ៃអ្វ កាណុង វាច៉់ េមគី ែអ។៊ ១៦គន អសី េណាះ ែអ៊
ចងឹ ប៉ាណា ំសុនសាត អុី្រសាែអល៊ េអៀង ដូវ វុលី សតឹណាងំ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គ។ ១៧ ែអ៊ ចងឹ
ឡា ំអន់្រទួល ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ លូ ចងឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អំរ៉ា
ញ អញឺ *ឡាក់កា វគ័ េអលយ៉ីា េដល េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពុត ពឹ លូ
គនអន់ ្រតគ់ លូ គួប េសាប លូ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសអក៊ ពុត េកតី
ប៉ាណូស ដាគ់ ពុត ឡគ េភឿ េ្រទៀម ប៉ាសុន អន់ ដាគ់សារ៉ំាប់
ហាប់ ពឹ តាងំឡា ពិន»។
* ១:១៧ ១:១៧ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អរ៉ំាញអញឺ ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖
ទី ពុត េពៀក លូ អរ៉ំាញ អញឺ ។
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១៨ វគ័សាការ អីបំញ៉់ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ផា «្របគ៉័ នចីម័អាញ់ចងឹ
អ្លុ អនត់គ់ ផាសារអា ចងឹ េកតី ពឹះ តាទចឹ ? ខងឡាេកាអាញ់
អា ្រកាគ់ េកះ កាម៉ាញ់អាញ់កាឡាេកា ្រកាគ់ នះិេទៅ េដល»។
១៩ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េតលី ផា «អាញ់ សចិ កា្រពីែយលឡាក់ េឃយី
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ េ្របុី អាញ់ឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់
អាកាអសី។ ២០ញនកាអសី អូ េសឿអាញ ់អសី ចងឹកាឡូំ អូ
អ្លុ កាប េលយី ទលឹដារ ់កាឡំត់សារអា េកតី ពឹះ តាទចឹ»។
២១ផះ េណាះកា ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃអ្វ ក្យាគ់ វគ័សាការ ីហះ

ឡីង ពូ ញម ខាក់ ខង ែអ៊ ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ ទុញ
យុបឹ។ ២២ ប៉ាគ់ ែអ៊ ឡាច់ ទលឹ ប៉ាគ់ ឡីង េកះ ែអ៊ អូ អ្លុ កាកាប
លូ ពូ អុះ។ កាឡំាងំ ទឌូិ ពូ ឃតឹ ផាចាបះ កាសាការ ីទី បប៉័ កា
ណាគ័ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ តាម
ៃហ។ វគ័សាការ ី្រប៉គ័ សាញ៉ា លូ តី អន់ កា ពូ ហ្លង់ ខង ែអ៊
កាឡូំ អូ អ្លុ កាប េកះ។ ២៣ ប៉ាគ់ ្រកុំ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េកះៗ សាការ សីតឹ ប៉ាគ់ហី ែអ៊ េទៅហង។
២៤ ៃឡង ឡឹង េណាះ កាម៉ាញ់ វគ័ សាការ ីយ៉ាគ់ េអលីសា

បតិកាឡាេកា េគៀមតាទចឹហង។ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹកាណុងហី ទុញ
ប៉ាតាម័ ៃខ។ ែអ៊ កាបផា ២៥«កញិេអៀអាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តា
ប៉ាប តាប៉ុន កាអាញ់ េកះ ែអ៊ អូ អន់ អាញ់តាយួសកា ពូ ហង
†»។
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងកាេណីតយសី៊ូ

† ១:២៥ ១:២៥ អង់កាន់ អូ ទី គន ពូ ឃតឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត អង់កាន់
េណាះ។
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២៦ ប៉ាគ់ េ្រតា ៃខ ឡឹង េណាះណាវ ្គ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េ្របុី
បយ៊ ែអ៊ សចិ កា្រពីែយលឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរត ពឹង េខត
កាលេីឡ ២៧ េភឿឡា ំរះ៉ លូ អង់កាន់ រ ៉ះូ េម៉ាញ ដូវសចិ ម៉ារ ឡីាក់
េបី ៃតប លូ កាម៉ាក។័ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូែសប៊ ចងឹ
ទី ែអ ៊យូែសប៊ េណាះឡាក់ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី។ ២៨បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុតកាណុងហី ម៉ារ លូី រះ៉ផា«អឺណាង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
បុចិ ៃច កា អសី ែអ៊ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អសី ហង»។ ២៩ ែអ៊ កាតាងំ
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ នេីណា ័ះ ែអ៊ កាខរ ់ណូសខាក់ លូ ឃតឹ កាណុង
ពុត ផាសារ ែអ៊ រះ៉ អា ទី ណី នចីម ័? ៣០បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ម៉ារ ី
ផា «អសី ែជ អ្ូយគ ម៉ារ ី ! ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត កា អសី
ហង។៣១អសី ចងឹឡាេកា េគៀម លូ ៃអ្វហាអុញ េកតី គនកាម៉ា
ក័ េម៉ាញ អសី ្រតគ់ អន់សចិ ែអ៊ ផាយសី៊ូ។ ៣២ ែអ៊ េណាះ ចងឹ
្របគ៉័ តសី កាខាក ់ពូ ចងឹ េអី សចិ ែអ៊ ផា គន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តសី
ហ៊្លត។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហ ប៉ាសុនឡាក់ កា
វគ័ ែអ៊សាដាច់ដាវតី។ ៣៣ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊
េលយី អូ អ្លុ ឡុច អុះ»។

៣៤ ម៉ារ េីតលី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «្របគ៉័ នចីម័ ចងឹ អន់សារអាអ្លុ
េកតី ខង អាញ់ អូ ទី ៃតប លូ កាម៉ាក ័?» ៣៥ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េតលី
ផា «ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ចងឹ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អសី លូ
អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ហ៊្លត ចងឹ កាេ្រតាបកានទ់ងឹ អសី លូ
ក។ី ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ ចងឹ ផា "គន េណាះដាគ់ ្រតង់សារ៉ំាប់កា
ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ"័។ ៣៦កញិេអៀ អា េអលី
សាបតិ ្របង់៉ អសី ែអ៊ ឡាេកា េគៀម េ្រតា ៃខ េកះ ែអ៊ ចងឹ ទី គន
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កាម៉ាក ័យ ៉◌ះ័ ែអ៊ អង់កាន់ អូ អ្លុ ទី គន លូឡាេកា ្រកាគ់ េកះ កា
តាម ៣៧ខង អូ ទី ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អូ អ្លុ ្របគ៉័
េណាះ អុះ»។ ៣៨ ម៉ារ េីតលី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អាញ់ឡាក់ ទុច មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័សារអសី រះ៉ អា អន់ េកតី ពឹងអាញ់ឡាក់កា
អសីផា ពិ»។ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាច់ ឡឹងចារ ែអ៊ ហង។
៣៩ េកះេណាះ ម៉ារ ីកា ប៉ាន់តាន ឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េម៉ាញ ពឹង

្រពី ប៉ានមឹ ពឹង េខត យូដា។ ៤០ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊ ម៉ុ ត ពឹង ហី
វគ័សាការ ីលូ េអី យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ។ ៤១ ផះ យ៉ាគ់ េអលសីា
បតិ កាតាងំ ម៉ារ េីអី ែអ ៊គនកាណុង វាច៉់ ែអ៊ កាសាបំត៉់ កាខាក់
ឡូត។ យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ កា ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កា
ខាក់ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ។៊ ៤២ េកះេណាះ យ៉ាគ់ េអលសីា
បតិកាប តុត ពុតផា «ទិ មួត អង់កាន់ ដងឹ អសីហង ប៊ុនកា្វ ឡឹង
ពូ លូ គនកាណុង វាច៉់ អសី ចងឹ ទីសារដាគ់ េដល។ ៤៣ញ៉ា ្រត
គ់ ប៊ុ ន អាញ់ អា េមគី ពឹ តាងំឡា អាញ់ឡា ំចាក ប៉ាគ់ អាញ ់?
៤៤សាគ់អាញ់កាតាងំ អសី េអី អាញ ់គន កាណុង វាច៉់ អាញ់
អា ែអ៊សាបំត៉់កាខាក់ ឡូត ខង ែអ៊ េហាក រគ៉់កាខាក។់ ៤៥អសី
សាណុកសាវាក៉តាទចឹហងញន អសី េសឿ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ទី រះ៉កាអសី ខងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះចងឹ េកតី ពឹះតាទចឹ»។
៤៦ េណាះ ម៉ារ កីាបផា៖

«អាញ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក។
៤៧អាញ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ញន កា ែអ៊ តង័
អាញ់

៤៨ខង ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន កាអាញ់ឡាក់ ទុច ែអ៊
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យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ គតឹ អូ ខាកាតាម។
គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ ប៉ាណូស ្រគបឹ រុាងំហាវ

ពូ ចងឹ ផាអាញ់ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹ
៤៩ខងប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញអញឺតាបំាងសារ េកងខាក់អន់កា

អាញ់
ែអ៊ អាដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។

៥០ ្រគបឹ រុាងំហាវ ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន កា ប៉ាណូស េពឿ
ឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ែអ។៊

៥១ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េអៀង
លូតាងំហ្យតិឡាច់ ប៉ាណូស េពឿឡាក់ តសី ពុត។

៥២ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាឡិអា្ល ត មួតសាដាច់ អន់ េកះ ប៉ាសុនឡគ
េកះេណាះ េប៉ាក ហាវ ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាក អន់ ្រប៉គ័ តសីឡគ។

៥៣ ែអ៊ អន់កាណាគ័ដាគ់កា មួត ថុក ញ៉ាក ប៉ាកមង៉
េកះេណាះ្រទះុសតឹ មួតប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ អន់សតឹតីតាេដាះ។

៥៤-៥៥ ែអ៊ តង័ ប៉ាសុន ែអ៊ អុ្ីរសាែអល៊
ទបឹ តាប៉ាបតាប៉ុន កា វគ័អា្រប៉ាហា ំលូ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ េលយី

ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា លូ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ែព
ែអ៊ អូ ពឹល អុះ»។

៥៦ ម៉ារ ីកា ៃអ្វ លូ យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ ទុញ ៃបង៉ ៃខ េកះ ែអ៊ កា
សតឹ ប៉ាគ់ហី ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។
សារកាេណីត យូហាន
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៥៧ ប៉ាគ់ យ៉ាគ់ េអលីសាបតិ ្រគបឹ ៃខ េកះ ែអ៊ ៃអ្វ ហាអុញ
េកតី គន កាម៉ាក័ តាទចឹ។ ៥៨ មួត ៃអ្វ រក្យាម័ លូ មួត អុះ មុី ផូង័
វាច៉់ ពូ ប៉ាណា ំគួប េហាក រគ៉់ លូ ែអ៊ េដល ខង ពូ កាតាងំ េលៅ
ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាបំាង ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា ែអ៊ ខាក។់
៥៩ ប៉ាគ់ តាងំហាម ដារ ់ ឡឹង េណាះ ពូ អ្យក់ ឡា ំកាសតិ អង់
ការសាសា្វ េណាះ។ ពូ បុចិ អន់សចិផាសាការឡីាក់កា ពឹ ែអ៊
េដល។ ៦០ហះកា េមគី ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា «អូ អុះ ្រតគ់ អន់ សចិ
ផា យូហាន»។ ៦១ ពូ េតលី ផា «ទិ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ អនដ់សី អូ ទី
េពឿសចិ នេីណា ័ះ អុះ»។ ៦២អនែ់ឌ ្របគ៉័សាញ៉ា លូ តី អបំញ៉់ លូ
វគ័សាការ ផីា «អសី បុចិ អន់សចិ គន អសីអា នចីម ័?» ៦៣ វគ័
សាការ ីេ្របុី ពូ អ្យក់ កាដាន អន់ កា ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ ្រចាគ់
រះ៉ ផា «គន អាញ់អា សចិ យូហាន»។ ពូ ទិឌូ កា ញម ខាក។់
៦៤ផាឌី វគ័សាការ ីអ្លុ កាប ឡូត េកះេណាះ ែអ៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័ ៦៥ មួត ៃអ្វ រសាែនង កា អ្ូយគ ទឌូិ សារអាកាតាងំ
េលៅ ប៉ាញ័ ទបឹ ចារ ប៉ានឹម កាណុង េខត យូដា។ ៦៦ ទិ បក់ កា
តាងំសារអា ពូ កាគនឹកាណុង ពុត។ ពូ កាបផា «ប៉ាគ់ យ៉ាង័
េតា េទៀ នចីម័ ចងឹ េកះ េគញី ?» ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី តង័ រុា ំ
ងៃហ ែអ៊ នេីអៀ។
៦៧ វគ័សាការ ីពឹ សាសា្វ េណាះ ែអ៊ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័

ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ ៊េកះេណាះ កាប ពួយ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
៦៨«ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសា

ែអល៊
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ខង ែអ៊ ពឹះហា្វ យ ប៉ាសុន ែអ។៊
៦៩ ែអ៊ អន់ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺឡា ំតង័ ពិន

អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័
ែអ៊ េណាះឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ដាវតីឡាក់ ្របគ៉័ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័

៧០ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ នេីអៀ ្រតគ់ឡាក់កា ប៉ានរឹ ែអ៊ ទីសាញ៉ា ពឹង មួត
រ៉ាគយឹ ែអ៊ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ េសគី ែពហង។

៧១ឃឺ ែអ៊ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត តាមុរឺ
លូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត បក់ អូ ណីសកា ពិន េដល។

៧២ ែអ៊ តាបំាង ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន កា វគ័ យ៉ាគ់ ពិន
លូ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អង់េកះសារសាញ៉ា ែរវ ពុត ដាគ់ឡាយ៉ា
ម័ មះ៉ ែអ។៊

៧៣ឃឺ ែអ៊ ទី មត៉់ លូ វគ័ ពិនអា្រប៉ាហា ំផា
៧៤ ែអ៊ ចងឹ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត តាមុរឺ

ម៉ាគ់ ពិន ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ទបឹ អូ អ្ូយគកា ញ៉ា
៧៥ ទបឹ អន់ ពិន ៃអ្វ ដាគ់ ៃអ្វ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់
េលយី ទលឹ ឡុចអាញុ។

៧៦កាប៉ាច់ អសី គន !
អសី ចងឹ េកះ រ៉ាគយឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ តសីហ៊្លត

ខង អសី ចងឹឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង ពឹ តាងំឡា ពិន
េភឿ េ្រទៀម ្រទង អន់កា ែអ។៊

៧៧អសី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ អនត់គ់ផា
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័

ឃឺ ែអ៊ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច មះ៉ អនែ់ឌ។
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៧៨ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ែអ៊ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន ខាក់
ែអ៊ ចងឹ អន់ េម៉ាញ ដូវ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង តាគ់តាតារ ពិន

៧៩ឃឺ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ តាតារ បក់ ៃអ្វ ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ លូ អ្ូយគ កា
េតា។័

ែអ៊ ចងឹ ប៉ាណា ំពិន អន់ឡា ំណាងំសារសាណុកសាវាក៉
ឡគ»។

៨០សាសា្វ យូហានកា ែហ៊ង តសី ទបឹ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ
លូ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ។ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ ប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី េលយី
ទលឹដារ ់ែអ៊ តាបំាងឡាេកាអន់កា ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ បប៉។័

២
សារកាេណីតយសី៊ូ
១ផះ រុាងំវាង៉ យូហាន ៃអ្វ សាសា្វ  ទីសាដាច់ សុនសាត រ ៉មូ

សចិ ែអ៊ េសសារ អូគុះ ែអ៊ េ្របុី ប៉ាសុន ទឌូិ ្រគបឹ ប៉ាេថតឡាក់
ែអ៊ រុាងំៃហឡា ំ្រចាគ់សចិ ចលួំន ប៉ាណូស។ ២កាន ្រចាគ់សចិ
ចំលួន ប៉ាណូស លកឺ ប៉ាន់ដា េណាះ ផះ វគ័ គីេរេនៀស ៃអ្វ រុាងំ
ៃហ ពឹង េខត សុរី។ី ៣ ប៉ាណូស ទិឌូ ្រតគ់ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ វគ័
យ៉ាគ់ ឡាេកា តាងំឡា េភឿ ឡា ំ្រចាគ់ សចិ។ ៤-៥ យូែសប៊ ចាក
ឡាច់ ឡឹង ្រសកុណាសាែរត កាណុង េខត កាលេីឡឡា ំ្រចាគ់
សចិ ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិ កាណុង េខត យូដាឡាក់ ្រសកុ
កាេណីតសាដាច់ដាវតី ខង យូែសប៊ កា ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដា
វតី េដល។ ែអ៊ឡា ំអនឌូ់ លូ ម៉ារ ផីះឡាេកា េគៀមឡាក់ េមុតី ែអ៊
ចងឹ ទ។ី ៦ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េបតាេលហមិ េណាះ ម៉ារ ី
ែអ៊ ្រគបឹ ៃខ ្រតគ់ ៃអ្វហាអុញេកះ។៧ ែអ៊ ៃអ្វហាអុញេកតី គនកា
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ម៉ាក័ េម៉ាញឡាក់ គន េឡាងេ្រទៀ។ េកះេណាះ ែអ៊ លម គន ែអ៊
េណាះ លូកាណាត់តាគ់ អនៃ់តប ពឹង រ៉ាពួង ពូ អន់សាេម៉ាងកា
រក៉់សា ខងកាណុងហីសារ៉ំាប់ អហំ៊្មយ េណាះ អូ ទីចារ េកះ។
៨ ពឹង ្រសកុ ពូ េណាះ ផះកាមុាងំ ទី មួត រង េចៀម ៃអ្វ ក្យាគ់

េចៀម អនែ់ឌ ពឹង ែ្រស។៊ ៩ មុាងំ េណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ពឹះ អនត់ាវហះសាែនងអនែ់ឌ ទបឹ ទីតាតារប ៉្រ◌ះ័កា្ល គ់ ជុំ អនែ់ឌ
្របគ៉័ អន់កាអនែ់ឌអ្ូយគខាក។់ ១០ េកះេណាះបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉កា
អនែ់ឌផា «ែជអ្ូយគ ! អាញ់ឡា រំះ៉សារដាគ់កាអនដ់សី សារ
ដាគ់អាចងឹ ្របគ៉័អន់កា ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ទឌូិ ទីកាន េហាករ ៉
គ់ខាក។់ ១១មុាងំអា ពឹង ្រសកុកាេណីតសាដាច់ដាវតី ទី ប៉ាណូ
ស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ចងឹ តង័ អនដ់សី ែអ៊ េកតី េកះ ឃឺបក់ ប ៉្រ◌ះ័
េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ *។ ១២សាញ៉ាចងឹ ្របគ៉័ អន់ អន់
ដសី អន់ហា្ន ល់សាសា្វ េណាះ ឃឺ ពូ លម ែអ៊ លូ កាណាត់ តា
គ់ អន់ៃតប ពឹង រ៉ាពួង ពូ អន់សាេម៉ាង កា រក៉់ សា»។ ១៣បាែប៊
ត ឡឹង េណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង កាខាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង អន់ឌូ
លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ ជរឹ រះ៉ ឡឹងសារសាសា្វ េកតី េណាះ។ េកះ
េណាះ អនែ់ឌចាែជ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា៖
១៤ «ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចាងំហគីកាខាក។់

អន់ ប៉ាណូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា ទី
កានសាណុកសាវាក៉»។

១៥ ប៉ាគ់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ សតឹ ហាវ ពឹង ៃប៉្លង ទិ េកះ មួត រង
* ២:១១ ២:១១ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀក គុល «្រគះិ»។
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េចៀម េជៀក គួបផា «ពិ ពិនឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិណាងំ
ៃហសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ កា ពិន េណាះ»។ ១៦ អន់ែឌ កា
ប៉ានត់ានឡា ំប៉ាគ់ ទលឹ ្រសកុ េបតាេលហមិ អនែ់ឌណាងំបប៉័
ម៉ារ ី លូ យូែសប៊ ទបឹ សាសា្វ េណាះ ៃតប ពឹង រ៉ាពួង តាទចឹ។
១៧ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ បប៉័សាសា្វ េណាះ េកះ អនែ់ឌកា រះ៉សារ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌ ឡឹងសារសាសា្វ េកតី េណាះ។ ១៨ទិ ប៉ាណូ
ស បក់កាតាងំ មួត រង េចៀម រះ៉ េណាះ អនែ់ឌកាញមកាខាក។់
១៩កាប៉ាច់ ម៉ារ ីែអ៊ ឃតឹ ចាែ្រជប ឡឹងសារ េណាះ េលយីៗ។
២០ េកះេណាះ មួត រង េចៀមសតឹ ប៉ាគ់ចារ អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គទបឹ
ចាែជ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង ្រគបឹសារ អនែ់ឌកាតាងំ លូ
បប៉័ េណាះ ្រតគ់ឡាក់កា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ តាទចឹ អូ ទីយចហះ ចំអុះ។
២១តាងំហាមដារ ឡឹ់ង េណាះទលឹដារ ក់ាឡំត់ ពូ ្រតគ់កាសតិ

អង់ការ កាសាសា្វ េណាះហង ពូ អន់ សចិ ែអ៊ ផាយសី៊ូ ឡាក់
សចិ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ កា ម៉ារ ផីះ ែអ៊ េបី េគៀម ែព។ ២២ ប៉ាគ់ ទលឹ
ដារ ់ ម៉ារ ី ្រតគ់ រ៉ាវ ឡាេកា អន់ ដាគ ់ពួយ ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ទី
រះ៉ អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំសាសា្វ េណាះ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម តា ំ
បាងហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ២៣ខងចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ ផា ទិ
គន កាម៉ាក័ េឡាងេ្រទៀ ឃឺសារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ២៤កាណាគ័ អន់
ែឌ ្រតគ់ ៃសន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ផះ រ៉ាវឡាេកា េណាះ ឃឺ អនេ់តបី
េម៉ាញ ឃូ េលី កា អន់េតបី រ៉ាក់សាណាង័ ប៉ាញ័សាតង័ † េពៀរ
កាតុ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ េ្របុី ៃសន។
២៥ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ទី កាម៉ាក័ ្រកាគ់ េម៉ាញ ដូវ សចិ

† ២:២៤ ២:២៤ ប៉ាញ័សាតង័ េលី ប៉ាញ័តាម។័
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សុេីមៀន។ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ លូ អ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ៃអ្វ អន់ឌូ
េដល។ ែអ៊សាណាងដងឹ កា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារឡាបំាក។២៦ប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ដា
គ់កាខាក់ ្របគ៉័ អន់កា ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ េបី ្រតគ់ េតា័ អុះ ខង
ែអ៊ េបី បប៉័ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច។់ ២៧ផះ យូែសប៊
លូ ម៉ារ ីអ្យក់ឡា ំសាសា្វ យសី៊ូ ប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ្របគ៉័
គុន តាឡាប័ េឃយី ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណា ំវគ័ សុេីមៀនឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
២៨ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ េពៅគនសាសា្វ េណាះ លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ផា៖
២៩ «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័កញិេអៀ អា អសី ទី ្រប៉គ័ ពួយសារ

អសីសាញ៉ា េកះ
ទលឹ នេីណា ័ះ អន់ អាញ់ េតា័ ពិ ទបឹ ទី កានសាណុកសាវា៉
កឡគ

៣០ខងអាញ់បប៉័ េកះ បក់ ចងឹ តង័ ប៉ាសុនញនឹអា។
៣១ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ បប៉័ េដលសារ អសី តង័អា

៣២ឃឺអសី ចងឹ អន់តាតារសារ៉ំាប់កា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត
អនេ់ទៀគ អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ អសី

លូ អសី ចងឹ អន់ អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ សុនសាតអសី ទីសារ
ដាគ់ េកងខាក»់។

៣៣យូែសប៊លូម៉ារ អីនែ់ឌញមខាក់កាសារវគ័សុេីមៀនកាកាប
ឡឹងសាសា្វ យសី៊ូ េណាះ។ ៣៤ េកះេណាះ វគ័ សុេីមៀន បរ៉ ់សារ
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ដាគ់កា អនែ់ឌ លូ រះ៉ កា ម៉ារ ផីា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់សាសា្វ
អាពឹះ េភឿអន់ សុនសាតអុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវ បក់អនដ់ាចងឹ ទី
ថូត បក់ អនដ់ា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័។ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សាសា្វ អា េភឿតា ំ
បាង ឡឹងសារ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ នចីម ័ហះកាចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង
អូ ណីសកា ែអ។៊ ៣៥សាសា្វ អា ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស
េអៀង ដូវតាបំាងសារ ពូ េអានកាណុង ពុត។ កាប៉ាច់អសី ចងឹ
ទីសារ ថុក ញ៉ាកកាណុង ពុតកាខាក់ េពៀបឡាក់កា ពូ អ្យក់ដាវ
តាល់ ៃប៉្ល ណូស អសី ឡូត»។
៣៦-៣៧ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ ែអ៊

អាណាគនវគ័ផាញូែអល៊ឡាក់ ផូង័វាច៉់អាេសុរី។ ែអ៊ ទី េកា្ល ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ គួបទីតាេំបុះីសាណា ំេកះេណាះ េកា្ល ែអ៊ េតា។័ ៃឡង
ឡឹង េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ អនេ់្រតា័ េលយី កញិេអៀ អា ែអ៊ ្រកាគ់ ខាក់
េកះអាញុ៨៤សាណា ំែអ៊ អូចាកចាងំហាយគ្ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹកាដារ ទ់បឹកាមុាងំ លូ មន៉់ កំ
អូសាសាណាញ៉ា េដល។ ៣៨ផះ េណាះ យ៉ាគ់អាណា ែអ៊ ម៉ុ
ត ប៉ាគ់ចារ អនែ់ឌ ឡូត ែអ៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ រះ៉ ឡឹង
សារសាសា្វ យសី៊ូ េណាះកា មួត បក់ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ហា្វ យ
ប៉ាណូស ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។
៣៩ប៉ាគ់ យូែសប៊ លូ ម៉ារ ្ីរបគ៉័ ង៉ារ ្រតគ់ឡាក់កាចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័

េកះ អន់ែឌ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរត ប៉ាគ់ េខត កាលីេឡ
ឡាក់ ្រសកុ អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គ។ ៤០សាសា្វ យសី៊ូ េណាះកា ែហ៊
ង តសី ៗហង លូ ្រតះ ្រតាងំ ហ្យាងំសាឡាច។់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័កា ប៉ាញ័ ពុតកាសាសា្វ យសី៊ូ េណាះខាក។់
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សារ េមគី ពឹយសី៊ូ ប៉ាណា ំែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
៤១ រប៉់ សាណាំផះ ពូ ្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួង  េមគី ពឹ យីស៊ូ អន់ែឌ

ចាក ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ៤២ ប៉ាគ់ យីស៊ូ អាញុ ១២
សាណាំេកះ េមគី ពឹ ែអ៊ ប៉ាណា ំែអ៊ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ប៊ុ ន អន់ឌូ លូ ពូ
េដល ពួយ គុនតាឡាប័ េឃយី គុន អនែ់ឌ។ ៤៣ ប៉ាគ់ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន
េកះៗ អនែ់ឌកាសតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាវ ្គ។ កាប៉ាច់យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង
េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ ហង ហះកា េមគី ពឹ ែអ៊ អូ អ្លុ អន់ត
គ់ អុះ ៤៤អនែ់ឌសាមគ៉័កាយសី៊ូ ៃអ្វ កាណុងកាឡំាងំចាក អន់
ឌូ េណាះហង។ ប៉ាគ់ចាក ទី េម៉ាញដារ ់េកះ អនែ់ឌ កាណាងំ
យសី៊ូ កាណុងកាឡំាងំ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ អនែ់ឌ ចាក អនឌូ់ េណាះ
៤៥ហះកាណាងំ អូ បប៉័ អុះ។ អន់ែឌ កា វុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹមណាវ ្គ េភឿណាងំ ែអ៊ ប៉ាគ់ េណាះណាវ ្គ។ ៤៦ ៃប៉
ង ដារ ់ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ យសី៊ូ រឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះសាយុំាងំ
ពូកាកាប លូអបំញ៉់ ពូ ឡឹងសារអនេ់ទៀគៗ។ ៤៧ទិ បក់សាយុំា ំ
ងសារ ែអ៊ អំបញ៉់ លូ េតលី េណាះ ពូ ញម ខាក់ ខង ប៉ានរឹ ែអ៊
កាប េណាះ អ្លុ េកង។ ៤៨ផះ េមគី ពឹ យសី៊ូ បប៉័ ែអ៊ េកះ អនែ់ឌ
ញមខាក។់ េមគី ែអ៊ អបំញ៉់ផា «អឺ គន ញ៉ា ្រតគ់ អសី ្របគ៉័ នី
េអៀ ? េមគី ពឹហ្យកឹខាក់ខំចាកណាងំអសី»។ ៤៩យសី៊ូ េតលី
ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ចាកណាងំអាញ់ នេីអៀ ? ញ៉ា អនដ់សី
អូ អ្លុ ប កាអាញ់ ្រតគ់ ៃអ្វ កាណុងហី ពឹ អាញ ់?» ៥០ហះកាអន់
ែឌ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប េណាះ អុះ។ ៥១ េកះេណាះយសី៊ូ
សតឹ អនឌូ់ លូ េមគី ពឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរតណាវ ្គ លូ ្រប៉
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គ័ ពួយ ប៉ានរឹ េមគី ពឹ ែអ៊ េដល។ េមគី ែអ៊ កាឃតឹ ឡឹងសារ ទិ
េណា ័ះ េលយី អូ ពឹល អុះ។
៥២យីស៊ូ កា ែហ៊ង តសី លូ ែហ៊ង ហ្យាងំសាឡាច់ ទបឹ ្រតគ់

ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស ទឌូិ េដល។
៣

សារ វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ប៉ាណូស
១ ផះ រុាងំវាង៉ សាដាច់ តសី រ ៉មូ សចិ ទីេបរះ៉ ទី រុាងំៃហ ១៥

សាណាំ េកះ វគ័ ប៉ុ នទី ពីឡាត ៃអ្វ ្រប៉គ័ ៃម៉គ រុា ងំ ៃហ េខត
យូដា េហរត* ៃអ្វ ្រប៉គ័ សាដាច់ រុាងំៃហ េខត កាលីេឡ អុះ
ែអ៊ ភីលបី ្រប៉គ័ សាដាច់ រុាងំៃហ េខត អុីទូេរ លូ រុាងំៃហ េខត
្រតាខូនតី លសីាេន ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ េខតអាប៊េីលន ២ផះ
រុាងំវាង៉ វគ័អាណះ លូ វគ័ ៃកផា ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ កា យូហានឡាក់ គន វគ័សាការ ផីះ យូហាន
ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ។ ៣ វគ័ យូហាន ចាក ្រគបឹ ្រសកុ ចារ ឡាក់
ៃអ្វ ក្យាម័ រ្រទូង េទៀក យដាន ់លូ ែអ៊ រះ៉ េ្របុី ពូ ហុំ េភឿ តាបំាង
ផាអនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េកះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ
អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អនែ់ឌ ហង។ ៤ យូហាន ្របគ៉័ នេីអៀ ្រតគ់
ពួយ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ែអ៊ ផា៖
«ទី ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ែ្រស៊ តសីផា

"ហគ់ េ្រទៀម ្រទងហាប់ ពឹ តាងំឡា ពិន
ហគ់តាមង់៉ ្រទង អន់កា ែអ៊ ពិ"។

* ៣:១ ៣:១ េហរតអាឃឺ គន េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ ផះ យសី៊ូ េកតី ែព សចិ
ែអ៊ នះិេទៅ។
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៥ ពូ ចងឹ ឡំុ ទិ ក្លូ ះ ប៉ានមឹ អន់ ប៉ាញ័សាេមុី
លូ តាគ់កាេត ័ះ ទិ ប៉ានមឹ អន់សាេមុី

ពូ ចងឹ ប៉ាន្់រតង់ ្រទង ៃវង៉ អន់ ្រតង់
លូ ឡំុ ្រទងហ្លូ គ ដាលអន់សាេមុ។ី

៦ េណាះ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ បប៉័សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័»†។
៧ផះ ែអ៊ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀងឡា ំេ្របុី ែអ៊ បុាងំហុ ំែអ៊ កាបកា

ពូផា «អឺ មួត ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច ័ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សីសាតាក់ឡាច់ ឡឹង
សារឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ទលឹ ហងអាឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អកឺ
កា ប៉ាណូស អូ ដាគ ់? ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័សារ
ដាគ់ ម៉ាគ់ ចងឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដសី ទី បុនិែពង ពុត េពៀក តា
ទចឹ។ ែជឃតឹផាអនដ់សីចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកាញនអនដ់សីឡាក់
គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំអាញ់បរ៉ ់រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ អន់ អំេហា្ម ទិ អា េកះ គន េសា វគ័ អា
្រប៉ាហា ំកា អ្លុ នះិេទៅ េដល។ ៩ កញិេអៀ អា សូង័ អន់ ហះ គុល
អ៊្លង េកះ អ៊្លង ចំ ៃប៉្ល អូ ដាគ់ ្រតគ់កាល់អា្ល ត េកះេណាះ ៃចគ ពឹង
អុញ»។
១០កាឡំាងំ េណាះ កា អំបញ៉់ លូ វគ័ យូហាន ផា «ទលឹ នី

េណា ័ះញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ អនដ់ា ?» ១១ ែអ៊ េតលី ពូផា «េពឿ ទី
អាវ េពៀរ ែអ៊ ្រតគ់ ែជក អន់ កា បក់ អូ ទី េម៉ាញ េពឿ ទីសាណា
សាកា ្រតគ់ ែជក អន់ កា បក់ អូ ទី នះិេទៅ េដល»។ ១២ ទី មួត
អ្យក់ រ៉ាៃប អន់ដាឡា ំអន់ ែអ៊ បុាងំហុំ េដល េកះេណាះ អំបញ៉់
ផា «ៃណឃូ ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នីចម័ អន់ដា ?» ១៣ ែអ៊ េតលី ផា
† ៣:៦ ៣:៤-៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:៣-៥។
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«ែជ អ្យក់ រ៉ាៃប លះឹ ឡឹង ចំលួន ពូ េ្របុី េណាះ»។ ១៤កា ទី មួត
តាហានឡា ំអំបញ៉់ លូ ែអ៊ េដលផា «កាប៉ាច់ ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នី
ចម ័?» ែអ៊ េតលី ផា «ែជ ជះិ ចគ័ លូ េ្រចាម ពូ តាេដាះ ែជ អ្យ
ក់កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង ពូ។ ្រតគ់ ប៉ាញ័ ពុត ដងឹ កា េលៀន ៃខ មះ៉
អនដ់សី បគ័ហង»។
១៥ផះ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ ក្យាគ់ ៃហ អនែ់ឌទឌូិឃតឹកាណុង ពុត

ឡឹងសារ វគ័ យូហាន េណាះផា «ែអ៊ អាហង បសាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ េរុសី េណាះ េលីកា អូ ្រតគ ់?» ១៦ វគ័ យូហាន រះ៉ កា អនែ់ឌ
ផា «អាញ់បុាងំហុំ អនដ់សី លូ េទៀក ហះកាបក់ ពឹះអនត់គី ឡឹង
អាញ់េទៀ ែអ៊ ទីអរ៉ំាញតសីហ៊្លត ឡឹងអាញ។់ អាញ់អាយ ៉◌ះ័
តាេឡះ កបឺ ឡឹង ជុង ែអ៊ កា អូ ឃឺ លូ ែអ៊ អុះ ែអ៊ ចងឹ បុាងំហុំ
អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ លូ អុញ េដល។
១៧ ែអ៊ ចកឹ កាទុំ ចងឹ អុំ េពៀ អ្យក់ ដងឹដាគ់ ៃចគ ពឹង រម ែអ ៊អញ់
ែជប េពៀ ែអ៊ ចងឹ តូះ អា្ល ត ពឹង អុញសា អូ អ្លុ ប៉ាត»់។ ១៨ វគ័ យូ
ហាន រះ៉សារដាគ់កាកាឡំាងំ ទបឹ ទីសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា េអៀង
េដល។ ១៩ ែអ៊ កា កាប កាសាដាច់ េហរត េដល ខង េហរត
ទី េហរ ៉េូឌៀសឡាក់ កាម៉ាញ់ អុះ ែអ៊ េទៅ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ
អុះ ឃឺ វគ័ យូហានកាបកាសាដាច់ េហរតញនកា ែអ៊ ទី ្របគ៉័
សារ អូដាគ់ អនេ់ទៀគ េអៀង េដល។ ២០ េណាះ ្របគ៉័ អន់កាសា
ដាច់ េហរត ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់អាណាវ ្គ ឃឺ ែអ៊ រ ៉បុ វគ័ យូហាន
ៃចគ ខុក។
២១ អន់្រទួល ឡឹង វគ័ យូហាន េបី តាន័ ្រតគ់ ខុក ប៉ាគ់ ែអ៊

បុាងំ ហុំ ប៉ា សុន ទិ ឌូ េកះៗ យីស៊ូ កា េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ
ែអ៊ េដល។ ប៉ាគ់ យីស៊ូ អ្ូយវ ហាវ ឡឹង េទៀក ែអ៊ កា មន៉់ េអី
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ប ៉្រ◌ះ័ ផាឌី ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង ២២ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដា
គ់កាខាក់ជរឹ េឡីះ ពឹង ែអ ៊ទី ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់កាអនេ់តបី រ៉ាក់
សាណាង័។ េកះេណាះកាតាងំ ប៉ានរឹកាប ឡឹង ៃប៉្លងផា «អសី
អា គនតាម័អាញ់ បុចិ ៃច េកង អសី ្រតគ់ ពុតអាញ់ខាក»់។
សារយ៉ាគ់ បក៊យសី៊ូ
២៣ ផះ យីស៊ូ ប៉ាន់ដា ចាក រះ៉ សារ ដាគ ់ែអ៊ េណាះ ឃឺ ែអ៊

អាញុ៣០សាណា។ំ តាមសារ ពូឃតឹផា ែអ៊ឃឺ គន យូែសប៊
ឡាក់គន វគ័ េហល។ី ២៤ េហលី ពឹ ែអ៊ ម៉ាតថ់ាត ់ម៉ាតថ់ាត់ ពឹ ែអ៊
េលវ ីេលវ ីពឹ ែអ៊ មុលិគ ីមុលិគី ពឹ ែអ៊ យ៉ាណាយ យ៉ាណាយ
ពឹ ែអ៊ យូែសប៊។ ២៥ យូែសប៊ ពឹ ែអ៊ ម៉ាតាេធៀ ម៉ាតាេធៀ ពឹ ែអ៊
អាម៉ុ ះ អាម៉ុ ះ ពឹ ែអ៊ណាអ៊ូ ម ណាអ៊ូម ពឹ ែអ៊ អសាល ីអសាលី
ពឹ ែអ៊ណាកាយ។ ២៦ណាកាយ ពឹ ែអ៊ ម៉ាអាត ម៉ាអាត ពឹ ែអ៊
ម៉ាតាេធៀ ម៉ាតាេធៀ ពឹ ែអ៊ េសម ីេសមី ពឹ ែអ៊ យូសិក យូសិ
ក ពឹ ែអ៊ យ៉ូដា។ ២៧យ៉ូដា ពឹ ែអ៊ យូអាណាន ់យូអាណាន់ ពឹ
ែអ៊ េរសា េរសា ពឹ ែអ៊ សូរ ៉បូាបលិ សូរ ៉បូាបលិ ពឹ ែអ៊ សាល់
េធៀល សាល់េធៀល ពឹ ែអ៊ េនរ។ី ២៨ េនរ ី ពឹ ែអ៊ មុលិគ ីមុលិ
គី ពឹ ែអ៊ អាត់ឌ ីអាត់ឌី ពឹ ែអ៊ កូសាម កូសាម ពឹ ែអ៊ ែអ៊លម៉ូ
ដាម ែអ៊លម៉ូ ដាម ពឹ ែអ៊ អរឺ។ ២៩ អរឺ ពឹ ែអ៊ យូេស្វ យូេស្វ ពឹ
ែអ៊ ែអ៊លីេសុរី ែអ៊លីេសុរី ពឹ ែអ៊ យូរមី យូរមី ពឹ ែអ៊ ម៉ាត់ថា
ត ់ម៉ាតថ់ាត់ ពឹ ែអ៊ េលវ។ី ៣០ េលវ ីពឹ ែអ៊ សុីេមៀន សុីេមៀន ពឹ
ែអ៊ យូដា យូដា ពឹ ែអ៊ យូែសប៊ យូែសប៊ ពឹ ែអ៊ យូណាម យូ
ណាម ពឹ ែអ៊ េអេលៀគមី។៣១ េអេលៀគមី ពឹ ែអ៊ េមេលៀ េមេលៀ
ពឹ ែអ៊ ៃមណ៉ាន ៃមណ៉ាន ពឹ ែអ៊ ម៉ាតាថា ម៉ាតាថា ពឹ ែអ៊ណា
ថាន ណាថាន ពឹ ែអ៊សាដាច់ដាវតី។ ៣២សាដាច់ដាវតី ពឹ ែអ៊
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េយសាយ េយសាយ ពឹ ែអ៊ អូេបត អូេបត ពឹ ែអ៊ បូអុះ បូអុះ
ពឹ ែអ៊ សាល់ម៉ូន សាល់ម៉ូន ពឹ ែអ៊ណាសូន។ ៣៣ណាសូន ពឹ
ែអ៊អាមណីាដាប ់អាមណីាដាប់ ពឹ ែអ៊អារ៉ាម អារ៉ាម ពឹ ែអ៊ អរ ់ន ីអរន់ី ពឹ ែអ៊ េហ្រសុន េហ្រសុន ពឹ ែអ៊ ែពេរះ ែពេរះ ពឹ ែអ៊
យូដា។ ៣៤ យូដា ពឹ ែអ៊ យ៉ាកុប យ៉ាកុប ពឹ ែអ៊ អុសីាក ់អុសីាក់
ពឹ ែអ៊ អា្រប៉ាហា ំអា្រប៉ាហា ំពឹ ែអ៊ េថរ៉ា េថរ៉ា ពឹ ែអ៊ណាហរ៊។
៣៥ណាហរ៊ ពឹ ែអ៊ េសរកូ េសរកូ ពឹ ែអ៊ េរហ៊ូ េរហ៊ូ ពឹ ែអ៊ផាេល
ក ផាេលក ពឹ ែអ៊ េហេបរី េហេបរី ពឹ ែអ៊ េសឡា។៣៦ េសឡាពឹ
ែអ៊ ៃកណាន ៃកណាន ពឹ ែអ៊ អាផាកស់ាត អាផាកស់ាត ពឹ ែអ៊សមិ សមិ ពឹ ែអ៊ វគ័ ណូេអ ណូេអ ពឹ ែអ៊ឡាេមក។៣៧ឡាេមក
ពឹ ែអ៊ េមធូសាឡា េមធូសាឡា ពឹ ែអ៊ េហណុក េហណុក ពឹ ែអ៊
យ៉ាែរត យ៉ាែរត ពឹ ែអ៊ ម៉ាេលេលៀល ម៉ាេលេលៀល ពឹ ែអ៊ ៃក
ណាន។៣៨ ៃកណានពឹ ែអ៊ េអណុះ េអណុះ ពឹ ែអ៊ េសត េសត
ពឹ ែអ៊ អាដា ំអាដាំ ពឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

៤
សារសាតាងំសាគ់ លួងយសី៊ូ
១យសី៊ូ ែអ៊ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត

េពៀក ែអ។៊ ផះ ែអ៊ សតឹ ឡឹង ្រទូង េទៀក យដាន ់េណាះ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណា ំែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី ។ ២ ែអ៊ ៃអ្វ
ពឹង ែ្រស៊ តសី េណាះ ៤០ ដារ ់ផះ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សា
គ់ លួង ែអ។៊ រុាងំវាង៉ េណាះ ែអ៊ អូ ទីសាសាណាអុះ ប៉ាគ់ រ៉ា
វាច៉់ ឡឹង ៤០ ដារ ់េកះ ែអ៊ ឡាយុតិ ហង។ ៣ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ កាប ផា «ផា អសី គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាទចឹ អសី ្រប៉
គ័ អន់ អំេហា្ម អា េកះ ណំុ បុាងំ ៃហ»។ ៤ហះកាយសី៊ូ េតលី ផា
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«កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "ប៉ាណូស អូ រុសី ញន ដងឹ
កាសាណាអុះ"*»។ ៥ េកះេណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំយសី៊ូ
ហាវ ពឹងចារចាងំហគី លូសាេំបា្ល តាបំាង ទិ ប៉ាេថត ពឹង អង់កក់
េតះ អន់ ែអ៊ បប៉័ ដងឹ េម៉ាញ ្រទ។ុ ៦ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉ កា យសី៊ូ
ផា «អាញ់ចងឹ អន់ អរ៉ំាញ អញឺ លូសារ រគ៉់ េសមី ពឹង ប៉ាេថត ទិ
អាកាអសី ខងកាណាគ័ទិអា ទី មបអន់កាអាញ់ េកះ អាញ់
បុចិ អន់ កា េពឿ កា ទ។ី ៧ ទលឹ នីេណា ័ះ ផា អសី កាដាប សា ំ
ប ៉◌ះ័ អាញ ់កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ចងឹ េកះ មះ៉ អសី ហង»។ ៨យី
ស៊ូ េតលី ែអ៊ផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ផា "អនដ់សី ្រត
គ់កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី លូ
្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េណាះហង"†»។ ៩ េកះេណាះ
ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អន់ ែអ៊
ហាវ ពឹងអនត់ល័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកះេណាះប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាបផា «ផា
អសី គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អសី ប៉ូ ះ ៃហ ឡឹង អនត់ល័ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ អា ១០ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ឡា ំរុាងំៃហ អសី។

១១ មួត បយ៊ េណាះ ចងឹហាប់តាេប៉ាង អសី
ែជ អន់ ជុង អសីកានេ់តសី អេំហា្ម "‡»។

១២ហះកា យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉
ផា "អូ អន់ សាគ់ លួង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អន់
* ៤:៤ ៤:៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
៨:៣។ † ៤:៨ ៤:៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា)៦:១៣។ ‡ ៤:១១ ៤:១០-១១សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩១:១១,១២។
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ដសី"§»។ ១៣ ប៉ាគ់ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាគ់ លួង យីស៊ូ ្រគបឹ ែនវ
េកះៗ ែអ៊ ចាកឡាច់ចាងំហាយ្គ ឡឹង យសី៊ូ ហង េលយី ក្យា
គ់ ដងឹ កា ទីដារ ់ចងឹឡា ំសាគ់ណាវ ្គ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង ្រសកុណាសាែរត
១៤កាប៉ាច់យសី៊ូ ែអ៊ វុលីសតឹ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡទបឹ ទីអរ៉ំាញ

អញឺ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ សារ ែអ៊ េណាះកាកាតាងំ េលៅ
្រគបឹ ្រសកុ ពូ រេណាះហង។ ១៥យសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ា
ង ពូ កា ប៉ាេន ែអ៊ ទឌូិ។
១៦ េកះេណាះយសី៊ូ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរតឡាក់ ្រសកុ

ែអ៊ ៃអ្វ ផះ ៃអ្វសាសា្វ ែព។ ប៉ាគ់ដារ រ៉់ាឡូវ ែអ៊ ម៉ុ ត ពឹង េរ៉ាង គុន
តាឡាប័ េឃយីមះ៉ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ អ្ូយវ អនត់ាវ េភឿអានផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៧ ពូ អ្យក់ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័សចិ
េអសាយអន់ កា ែអ។៊ ផះ ែអ៊ ឡាង ៃហ បប៉័ ហះសារឡាក់ ទី
្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
១៨ «ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹងអាញ់

ខង ែអ៊ េរ ុសី អាញ់ អន់ រះ៉ សារ ដាគ់ កា ប៉ាណូស ថុក
ញ៉ាក។

ែអ៊ េ្របុី អាញ់ឡា ំរះ៉ កា ប៉ាណូស បក់ េកះ ទុច ពូ ផា
អនែ់ឌ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច ពូ ហង

លូ រះ៉ កា ប៉ាណូស បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ផា
ម៉ាត់ អនែ់ឌ ចងឹ តាតារហង។

ែអ៊ េ្របុី អាញ់ឡា ំតង័ ប៉ាណូស បក់ ពូ ជះិ ចគ័
§ ៤:១២ ៤:១២សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
៦:១៦។
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អូ អន់ ពូ ជះិ ចគ័ហង
១៩ ទបឹ រះ៉ ឡឹងសាណាំឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាបំាង ពុត

តាប៉ាបតាប៉ុន មះ៉ ែអ»៊។*
២០ប៉ាគ់ ែអ៊អាន េកះៗ ែអ៊កាតាមួរផាប់ េណាះជនឹ ប៉ាគ់បក់ រុា ំ
ងៃហ េរ៉ាងណាវ ្គ េកះេណាះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ េភឿ បុាងំេហៀន។ កា ំ
ឡាងំ ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង ពូ ៃហ ែអ៊ ទិឌូ។ ២១ េកះេណាះ យីស៊ូ រះ៉ កា
អនែ់ឌផា «សារឡាក់ ទីកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា អន់
ដសីសាយុំាងំ ែពទីតាគ់អង់េកះកាណុងដារអ់ាហង»។២២កា ំ
ឡាងំកាតាងំ នេីណា ័ះ េកះ អនែ់ឌកា ប៉ាេនយសី៊ូ ទឌូិ ទបឹ ញម
េកង ខាក់ កា ប៉ានឹរ ែអ៊ កាប ដាគ់ រគ៉់ េណាះ។ េកះេណាះ អន់
ែឌ កាប ផា «ែអ៊ អា ញ៉ា អូ ្រតគ់ គន យូែសប៊ ប ?» ២៣យីស៊ូ
កា រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «ចាបះ កា អន់ដសី ចងឹ កាប ប៉ាន់ដបឹ លូ
សារ ម៉ូ អ្យា លូ អាញ់ផា "ហគ់ អសី តាគ់ អន់ដាគ់ឡាេកា អសី
េទៅហ។ិ សារ ញ៉ាឡាក់ញនឹ កាតាងំផា អសី ្របគ៉័ ពឹង េមឿង
កាផានមឹ េណាះ ហគ់ ្រប៉គ័ ពឹង ្រសកុ អសី េទៅ អា េដល"»។
២៤យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា អូ ទី
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចំ ពូ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ កាណុង ្រសកុ ែអ៊ េទៅ អុះ។
២៥អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អន់ដសីណាវ ្គ ផះ រុាងំហាវ េអលី
យ៉ា ែព ៃប៉្លង ្របាុំង ៃបង៉សាណាំទងតគិ ័្របគ៉័ អន់ េកតីឡាយុតិ
ខាក់ ប៉ាញ័ ទបឹ ប៉ាេថត ពឹង ប៉ាេថត អុី្រសាែអល៊ កា ទី អង់កាន់
អនេ់្រតា័េអៀង២៦ហះកាប ៉្រ◌ះ័ អូ េ្របុី េអលយ៉ីាឡាតំង័អង់កាន់
អនេ់្រតា័ េណាះ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា អូ ទីសា ំពឹង ប៉ាេថត អុី
* ៤:១៩ ៤:១៩សារ អាឡាច់ ឡឹង េអសាយ ៦១:១-២។ បរ៉ ់ ៃហ េដល ចាបាប់
មួត េលវ ី (េលវវីនិយ័) ២៥:១-១៧; សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
១៥:១២-១៨។
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្រសាែអល៊ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំតង័ អង់កាន់ អន់េ្រតា័ េម៉ាញ
ដូវ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុសារបិតា ក្យាម័ េមឿង សុដូីន។ ២៧ផះ រុាងំ
ហាវ េអលេីស ែព កា ទី ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េអៀង ដូវ េដល ពឹង
ប៉ាេថត អុី្រសាែអល៊ ហះកា អូ ទី េពឿ ដាគ់ េ្រពះ អុះ ឃឺ ទី ដងឹ
សុនសាត សុរី សីចិណាម៉ាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ដាគ់ េ្រពះ»។ ២៨កា ំ
ឡាងំ ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង ផះកាតាងំយសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អកឺខា
ក។់ ២៩អនែ់ឌ អ្ូយវ តាងំហ្យតិ ឡាច់យសី៊ូ ឡឹង ្រសកុឡាក់ អន់
ែឌ ្របគ៉័ ពឹង ប៉ានមឹ េណាះ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ទុងយសី៊ូ ហាវ
ប៉ាគ់ចារ ្រចាងំ ្រជុ េភឿ ចងឹតាឡក័ ប៉ាឡិ ែអ៊ ពឹង ្រចាងំ េណាះ។
៣០ហះកា ែអ៊ ចាកតាត់ហះ អនត់គិ័ អនែ់ឌហ្៊យងតាតងិ។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ េអៀង
៣១ េកះេណាះយសី៊ូ ឡា ប៉ំាគ់ េមឿងកាផានមឹកាណុង េខតកា

លេីឡ ទលឹដារ ់រ៉ាឡូវ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ។៣២កាឡំាងំ ទឌូិញម
ខាក់ ឡឹងសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ ខង ប៉ានឹរ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ
អញឺ។៣៣ ៃអ្វកាណុង េរ៉ាង េណាះទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ ័ែអ៊ អង់ហ្យាងំ ែ្រសក៊ តុត ពុតផា ៣៤ «អឺ យសី៊ូ េតះណាសា
ែរត ! នីចម័ អសី ចងឹ ្របគ៉័ កា ញនឹ ? អសី ពឹះ ថាឡំាយញនឹ
ប ? អាញ់អនហ់ា្ន ល់ អសី េកះ អសី ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ»។ ៣៥យសី៊ូ កាប បុាងំអ្ូយគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ផា «ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់! ចាកឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូសអា ពិ»។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
កា តាគ់ អំបក៉់ ប៉ាណូស េណាះ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង េកះ
េណាះ ែអ៊ ឡាច់ អូ ទី ្រប៉គ័ អគី នីចម័ អុះ កា ប៉ាណូស េណាះ។
៣៦កាឡំាងំ ទឌូិ អនែ់ឌញមខាក ់េកះេណាះកាកាប លូ គួបផា
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«ប៉ានរឹ វគ័ អា ញ៉ា េកង ខាក់ អុះិ ៃហ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អ្លុ េ្របុី
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច ់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាឡាច់តាទចឹ»។៣៧ង៉ារយសី៊ូ ្រប៉
គ័ េណាះកា េលៅប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុចារ រេណាះ។
៣៨ េកះេណាះ ែអ៊ឡាច់ ឡឹង េរ៉ាងចារ ពូ លួមឡា ំប៉ាគ់ហី សុី

ម៉ូ ន ផះ េណាះ េមគី អនហ់្នី សុមី៉ូ ន ែអ៊ ព្លុ យុបឹ។ ពូ េឡាមយសី៊ូ
េ្របុី តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ។៊ ៣៩យសី៊ូ ម៉ុ ត អនត់ាវ ក្យាម័ េមគី អនហ់្នី
សុមី៉ូ ន លូ កាបកា ព្លុ ផាឌី ព្លុ េណាះកាដាគ់ េព្យា័ ឡូត។ េកះ
េណាះ េមគី អនហ់្នី សុមី៉ូ ន តាបំាងសាណាសាណឹតអន់កា អន់
ែឌ។ ៤០ ប៉ាគ់ កាង៉ាច ដារ ់ម៉ុ ត េកះ កាឡំាងំ ្រសកុ បក់ ទី អុះ មុី
ព្លុ អគី អនេ់ទៀគៗ អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់យសី៊ូ។ ែអ៊សាប៉ាគ់តា
គ់ អន់ដាគ់ អន់ែឌ ទឌូិ ទេិឌៀន។ ៤១កា ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់ ឡឹង
ប៉ាណូស េអៀង េដល ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាបផា «អសីឡាក់គន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័!» ហះកាយសី៊ូ កាប បុាងំអ្ូយគកាអនែ់ឌ អូ អន់ អន់
ែឌកាកាប អុះ ខង អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់
្របគ៉័សាដាច់តាទចឹ។
៤២ ប៉ាគ់តារ កាលំឺយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ចារឡាង៉ាន ់មួត កាឡំាងំ

ចាកណាងំែអ៊កា ពឹះ ទលឹ អនែ់ឌ អូអន់ ែអ៊ចាកឡាច់ឡឹងអន់
ែឌ អុះ បុចិ កា ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ។ ៤៣ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា
អនែ់ឌផា «អាញ់្រតគ់ចាក រះ៉សារដាគ ់ឃឺសារប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា ទលឹ េមឿង អនេ់ទៀគៗ េដល ឃឺ ខ េណាះហង បះ ពឹ
េ្របុី អាញ់ ពឹះ»។ ៤៤ េកះេណាះ ែអ៊ ចាក រះ៉ សារ ដាគ់ កាណុង
េរ៉ាង អនេ់ទៀគៗ មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
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៥
សារយសី៊ូ េអី សះឹចាក ពួយ ែអ៊
១ ទី ដារ ់ េម៉ាញ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ ហះ ហាង តាងំេលា័ េកេនសា

ែរត ទី កាឡំាងំ េអៀង ពឹះ អង់េអ្យះ័ គួប ៃអ្វ ជុំ ែអ ៊េភឿសាយុំា ំ
ង ែអ៊ បុាងំេហៀន ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ២យីស៊ូ បប៉័ ទូក េពៀរ ៃអ្វ ហះ
ហាង កាប៉ាច់ មួត បក់ណាងំកា េណាះ អនែ់ឌ ជរឹ រ៉ាវ អួន ពឹង
េទៀក។៣យសី៊ូ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង ទូក សុមី៉ូ ន េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី សុមី៉ូ ន
េតាល ទូក អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹងហាង ែបត៊ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ
ឡឹង ទូក េណាះ ហង។ ៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ េកះៗ ែអ៊ រះ៉
កា សុមី៉ូ ន ផា «ហគ់ ែជវ ទូកឡា ំប៉ាគ់ ចារ ្រជ ុេកះេណាះ ប៉ាឡិ
អួន ពឹង េទៀក ពិ»។ ៥សុមី៉ូ ន េតលីយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ! មុាងំ ែព
ញនឹ ខំ ទុង អួន ពឹង េទៀក ទលឹ តារ េកះ ហះកា អូ ទី កាណាគ័
ញ៉ា អុះ ហះកាញនឹ ចងឹ ប៉ាឡិ អួន ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានឹរ អសី ឡគ
ៃហ»។ ៦អនែ់ឌ កា ប៉ាឡិ អួន ពឹង េទៀក ្រតគ់ កា េអៀង ខាក់ ែប៊
ត ចងឹ តាេលៀយ អួន។ ៧អន់ែឌ កាវ ៉◌ះ័ តី េអី គួប ៃអ្វ ប៉ាគ់ ទូក
េម៉ាញណាវ ្គតង័ រ ៉បុ កា មួត េណាះកាឡា ំតង័ តាទចឹ អនែ់ឌ
រ ៉បុ ៃចគ ពឹង ទូក ប៉ាញ័ ទិ ទូក េពៀរ ទូក េណាះ ែបត៊ ចងឹ ្រកា។ំ
៨ផះសុមី៉ូ ន េព្រតះុបប៉័នេីណា ័ះ ែអ៊កាដាបហះ ជុងយសី៊ូ េកះ
េណាះ កាប ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី ចាក ឡាច់ អន់ ចាងំ
ហាយ្គ ឡឹង អាញ់ ពិ ខង អាញ់ ឡាក់ ប៉ាណូស បគឺ អក៊»។
៩ សុមី៉ូ ន កាប នេីណា ័ះ ខង ែអ៊ លូ គួប ែអ៊ អនែ់ឌញមខាក់ញន
កា រ ៉បុ កា េអៀង ែនវ អា។ ១០កាប៉ាច់ យ៉ាកុប លូ យូហាន គន
វគ័ េសេបេដ ឡាក់ ៃអ្វ ណាងំ កា អន់ឌូ លូ សុីម៉ូ ន អន់ែឌ កា
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ឃតឹ នះិេទៅ េដល។ ហះកា យីស៊ូ រះ៉ កា សុីម៉ូ ន ផា «អសី ែជ
អ្ូយគ ! គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ អសី ចងឹណាងំ េអី ប៉ាណូសឡគ»។
១១ ប៉ាគ់ ទូក ចាក ទលឹ ប៉ាគ់ ហាង េកះ អន់ែឌ កា អា្ល ត េឃឿង
ខង ទេិណា ័ះ េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួបចាក ពួយយសី៊ូ ឡគ។

សារយសី៊ូ តាគ់អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស្រតគ់ េរ៉ាះ លូ ប៉ាណូសេតា័
ជុង តី
១២ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េម៉ាញ ណាវ ្គ កា ទី ប៉ាណូស

េម៉ាញ ដូវ ្រតគ់ េរ៉ាះ ប៉ាញ័ឡាេកា។ ែអ៊ បប៉័ យសី៊ូ េកះេណាះ
ែអ៊ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ មូប កល់ ទះឹ េតះ លូ កាប េឡាមផា «អឺ
ពឹ តាងំឡា អសី ទី អរ៉ំាញតាគ់ អនដ់ាគ់អាញ ់ផាអសី ៃច»។
១៣យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ែអ៊ លូកាបផា «អាញ់ៃច េដល ហគ់ េ្រពះដា
គ់ ពិ»។ ផាឌី េរ៉ាះ ែអ៊ េណាះកា េ្រពះដាគ់ ឡូត។ ១៤ េកះេណាះ
យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អសី ែជ រះ៉ សារ អា អន់ ពូ អ្លុ ៃដ។ ហះ
កា អសី ្រតគ់ ឡា ំតាបំាង ឡាេកា អន់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េតា
ៃហ េកះេណាះ អ្យក់កាណាគ័ ពុះ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
កា ម៉ូ េស ទី រះ៉ េភឿ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អសី ដាគ់ ្រប៉ាល់ តា
ទចឹ»។ ១៥សារយសី៊ូ ែហ៊ង េលៅ ៗ ទី ប៉ាណូស េអៀង ពឹះសា ំ
យុាងំ ែអ ៊ទបឹ ពូ េ្របុី ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ អគី ព្លុ អនេ់ទៀគៗ
េដល។ ១៦ហះកាយសី៊ូ េឃយីឡា ំប៉ាគ់ចារឡាង៉ាន់ េភឿ មន៉។់
១៧ ទី ដារ ់ េម៉ាញ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន កាឡំាងំ ទី មួត

ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ឡា ំ ៃអ្វ សាយុំាងំ
ែអ៊ េដល។ អនែ់ឌ េណាះ ពឹះ ឡឹង ្រគបឹ ្រសកុ អនេ់ទៀគៗ េខត
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កាលីេឡ េខត យូដា លូ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។ អំរ៉ាញ
អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ កាណុង យសី៊ូ េភឿ តាគ់ អនដ់ាគ់
ពូ អគី ព្លុ េដល។ ១៨ផាឌី បប៉័ ពូ តូង័ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េម៉ាញ
ដូវ ពឹង ្រត ិអនែ់ឌ ឃតឹ ម៉ុ ត ជនឹ ប៉ាណូស េណាះ ប៉ាគ់ យសី៊ូ។
១៩ហះកា អនែ់ឌ អូ ទី ្រទង ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អុះ ខង ប៉ាណូ
ស េអៀងតាឡាម។័ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាហាវយះ៉ អនត់ល័
ហី * អ្យក់ឡាច់ អតិ។ េកះេណាះ ប៉ា្រហូ ជរឹ ប៉ាណូស េតា័ ជុង
តី េណាះ ្រទង តាវាង័៉ អនែ់ឌ យះ៉ េណាះ ហង ្រតង់ ពឹង អនត់គិ័
កាឡំាងំ ហះ ងីុរ យីស៊ូ។ ២០ ផះ យីស៊ូ បប៉័ អន់ែឌ េសឿ ែអ៊ តា
ទចឹ េណាះ ែអ៊កាបផា «អឺចាង័ សារយចអសីអាញ់ អូ អ្យក់
យ៉ូ អុះ អា្ល ត េដាះ េកះ»។ ២១ផះ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់
លូ មួត ផារ៉ាសុី កាតាងំ នីេណា ័ះ អន់ែឌ ឃតឹ ផា «េពឿ អា បះ
ខនឹ កាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ែនវ អា ? វតិ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អូ
ទី េពឿ អ្លុ អា្ល ត េដាះសារយច ប៉ាណូស អុះ»។ ២២ហះកាយសី៊ូ
អ្លុ ឡឹង សារ អន់ែឌ ឃតឹ កាណុង ពុត េណាះ បះ ែអ៊ កាប លូ
មួត េណាះផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ឃតឹ នេីណា ័ះ ? ២៣ផាអាញ់
រះ៉ ផា "អាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច អសី េកះ" េលីកាបផា "អ្ូយវ
ចាក ពិ" កាបនចីម័ឡាមគ៉់លនឺ ? ២៤ហះកាអាញ់បុចិ អន់អន់
ដសី អ្លុ ហ្លង់ផា ពឹង អង់កក់ េតះអា ប៉ាណូសអាញ់អ្លុ អា្ល ត េដាះ
សារយច»។ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង ៃហ ប៉ាណូស េតា័ ជុង
តី ទបឹ កាបផា «អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសី ចាកសតឹ ប៉ាគ់ហី អសី េទៅ
* ៥:១៩ ៥:១៩ហី ពូ េណាះអនត់ល័សាេមុ ីទបឹ ពូ ្របគ៉័ ជុង កងឺ ែគង ឡីងសារ៉ំាប់
ហាវ ពឹង អនត់ល។័
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ពិ»។ ២៥ បក់ កាជក កា តាឡូះ អ្ូយវ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ ទិេណា ័ះ
េ្រប៉ាហតាទចឹ លូ អ្យក់ ្រតិ ែអ៊ ៃតប ចាកសតឹ ប៉ាគ់ ហី ទបឹ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនេ់ដរី។ ២៦ ទិ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ហះ េណាះ ពូ
ញម េកងខាក់ លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ អនែ់ឌ អ្ូយគកាខា
ក់ ទបឹ កាបផា «ដារ ់អា ពិន បប៉័សារតាងខាក់តាទចឹ»។
សារយសី៊ូ េអី េលវ ី
២៧ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ផាឌី បប៉័

បក់ អ្យក់ រ៉ាៃប េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ េលវ អីង់ៃអ្វ ហះចារ ពូសង៊ រ៉ា
ៃប។ យសី៊ូ កាបលូ ែអ៊ផា «ចុឡា ពួំយអាញ»់។២៨ េលវ កីាអា្ល
ត កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ អ្ូយវ ចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។ ២៩ េល
វ ី្រប៉គ័ សាណា ៃអតសាសារ៉ំាប់ កា យីស៊ូ ប៉ាគ់ ហី ែអ៊ តុត រគ៉់
េសមី។ ទី មួត អ្យក់ រ៉ាៃប េអៀង ដូវ លូ កាឡំាងំ អនេ់ទៀគៗឡា ំ
ៃអតសាអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។៣០ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចា
បាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ កាបកា មួត សះឹ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រត
គ់ អនដ់សី ៃអតសាអនឌូ់ លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដា
គ់ ែនវ អា ?» ៣១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ប៉ាណូស បក់ដាគ់ឡា
េកា បុាងំៃឡ អូ តងកាន ម៉ូអ្យា អុះ ទី ដងឹ មួត អគី ព្លុ តងកាន ម៉ូ
អ្យា។ ៣២អាញ់ អូ ជរឹ េជៀក ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អុះ ឃឺអាញ់
ជរឹ េជៀក ប៉ាណូស អូដាគ់ េភឿ អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក»។
៣៣ មួតផារ៉ាសុី អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «ញ៉ា មួតសះឹ វគ័ យូហាន

កំ អូសាសាណាេលយីៗទបឹមន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ មួតសះឹផារ៉ាសុីកា
្របគ៉័នះិេទៅ េដល ហះកាសះឹអសី ៃអតសានេីអៀ ?» ៣៤យសី៊ូ
េតលីអនែ់ឌផា «ផះ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ់ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប នី
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ចម័ អ្លុ េដល ប អន់ គួប ចាង័ ែអ៊ កំ អូសាសាណា ? ៣៥ហះកា
ចងឹ ទី ដារ ់េម៉ាញ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់ឡាច់ េកា្ល េណាះ ដារ ់េណាះ
អន់ែឌ ចងឹ ក»ំ†។ ៣៦យីស៊ូ កាប ប៉ាន់ដបឹ ផា «អូ ទី េពឿ ែហ៊ក
អាវណាវ អ្យក់ ជងឹ េកា្ល ប អាវ េរ៉ាះ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អាវ
ណាវកាតាែហ៊ក កាណាត់ឡាក់ ជងឹ េកា្ល ប ឡឹងអាវណាវកា
អូ ្រតគ់ លូ អាវ េរ៉ាះ េដល។ ៣៧កា អូ ទី បក់ េពឿ អ្យក់ តាែព ៃប៉្ល
អង់កាច េបី ងំ ៃចគ ពឹង េ្រសា អង់ការសាន់ដាប់ អុះ។ ផា ្រប៉
គ័ នេីណា ័ះ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់កា េ្រសាអង់
ការសានដ់ាប់ េណាះតារ៉ាយ្គ េណាះ ែអ៊ ចងឹ តា្រហីស តាែព
កា ចងឹ សគី ទិ ឡូត េ្រសា អង់ការ េណាះកា អូ អ្លុ អ្យក់ ហង។
៣៨ ្រតគ់ ៃចគតាែពណាវ ពឹង េ្រសាអង់ការណាវ។ ‡ ៣៩ផា ពូ
េឃយី ៃអតតាែព ទុញ េកះ អូ ទី េពឿ ចងឹ បុចិ ៃអតតាែពណាវ
អុះ ខង ពូផា "តាែព ទុញ ប៉ាអា"ំ»។

៦
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ឡឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
១ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ្រទង អន់តគិ័ មុ ី

រ មួត សះឹ ែអ៊ ្រហច៊ េពៀសាឡី ចចិសា។ ២ ទី មួត ផារ៉ាសុី បក់
អនដ់ាកាបកាអនែ់ឌផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារ កាច់ េពៀ
ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ? ចាបាប់ អូ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែនវអា ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
† ៥:៣៥ ៥:៣៤-៣៥យសី៊ូ កាប នេីអៀ ឃឺកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ ផះ
ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ្របគ៉័ អន់ ពូ េហាក រគ៉ ់ហះកា ប៉ាគ់ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េទៀ េណាះ ពូ ចងឹ
សាម៉ុក សាម៉ាញ ទបឹ កំ អូ សាសាណា។ ‡ ៥:៣៨ ៥:៣៨ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ
បុចិ ទី ណី ផា ែអ៊ អន់សារ ដាគ់ឡាក់ណាវកាខាក ់អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា ប៉ាយ៉ាម័សារ
សានដ់ាប់ អុះ។
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អុះ» ៣ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «ញ៉ា អនដ់សី អូ ទីអាន ប
សារសាដាច់ ដាវតី លូ គួប ែអ៊ ្របគ៉័ ផះ អន់ែឌ ឡាយុតិ េណាះ
ែព ? ៤សាដាច់ ដាវតី ម៉ុ ត កាណុង ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ សា
ណំុ បុាងំ ពូ េទៀន អន់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ែជក អន់ កា គួប ែអ៊
េដល។ តាមចាបាប់ ទី ដងឹ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ខនឹសា ណំុ បុាងំ
េណាះ»។*៥ េកះេណាះ ែអ៊កាបកាពូណាវ ្គផា «ប៉ាណូសអាញ់
កាតាងំឡាដារ ់រ៉ាឡូវ េដល»។
៦ ៃឡង ឡឹង េណាះ ប៉ាគ់ ដារ ់រ៉ាឡូវណាវ ្គ យីស៊ូ ម៉ុ ត ពឹង

េរ៉ាង បុាងំេហៀន ពូ ហះ ចារ េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ្រកិវ
តី ែគងសាម៉ា។ ៧ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ា
សុី ៃអ្វ ចា ំៃហយសី៊ូ ហះ េណាះ េដល អ្លុ ៃផគ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់
ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ម៉ាគ់ ចងឹ ទីសារកាបកា
ែអ។៊ ៨យសី៊ូ អ្លុ ឡឹង ពុត េពៀក អនែ់ឌឃតឹ េណាះ ែអ៊ កាប លូ
ប៉ាណូស ្រកិវ តី េណាះ ផា «អ្ូយវ អន់តាវ ៃអ្វ ហះ អន់តិគ័ ពូ អា
ពិ»។ ែអ៊ កាអ្ូយវ អនត់ាវ ឡូត។ ៩ េកះេណាះយសី៊ូ កាប លូ អន់
ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ អន់ដសី ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អន់
្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ េលី ្របគ៉័ ង៉ារ អូ ដាគ ់? ្រតគ់ តង័ ប៉ាណូស អន់
រ ុសី េលី ្រតគ់ ប៉ាន់េតា័អា្ល ត ?» ១០យសី៊ូ កាែលង ៃហ កាឡំាងំ
ឡាក់ កា ៃអ្វ ជុំ ែអ ៊េកះេណាះ កាប លូ ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះ
ផា «ហគ់ឡាង តី ៃហ !» ប៉ាណូស េណាះកាឡាងតាទចឹ ផា
ឌី តី ែអ៊ េណាះកាដាគ់ ៃតល េទៅណាវ ្គ។ ១១ហះកាអនែ់ឌ អកឺ
* ៦:៤ ៦:៤ផះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ អូ អកឺកាសាដាច់ដាវតី អុះ ទលឹនេីណា ័ះ មួតផារ៉ាសុី
អូ ្រតគ់ អកឺ កាសះឹយសី៊ូ េដល។ បរ៉ ់ៃហ ១សាយូំែអល៊ ២១:១-៦។
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ខាក ់េកះេណាះ អនែ់ឌ ពឹកសា គួប េសាបឃតឹ ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័
កាយសី៊ូ។
សារយសី៊ូ េរ ុសី មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊
១២ រុាងំវាង៉ េណាះ យីស៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម េភឿ មន៉។់ មុាងំ

េណាះ ែអ៊ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ េលយី ទលឹ តារ។ ១៣ ប៉ាគ់ កាលំឺ
ែអ៊ េអី មួត សះឹ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ដងឹ ១២
ដូវ ឡាក់ ែអ៊ អន់ សចិ ផា មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ ១៤ឃឺ សុីម៉ូ ន
ឡាក់ ែអ៊ េអី ផា េព្រតះុ េម៉ាញ លូ អុះ ែអ៊ អន់េ្រត យ៉ាកុប លូ
យូហាន ភីលបី បាថូលូេម ១៥ ម៉ាថាយ ថូមះ៉ យ៉ាកុប គន
អាលផាយ សុីម៉ូ ន េអី ផា ប៉ាណូស ្រកុំ ប៉ាត់តាវាត៉់ † ១៦ យូដះ
គនយ៉ាកុប លូ យូដះ អុសីាការយី៉ុតឡាក់ចងឹ អូ ្រតង់កាយសី៊ូ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនកាឡំាងំ េអៀង
១៧ េកះេណាះយសី៊ូ លូ មួតសះឹ ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ ៃអ្វ រ៉ាឡូវ ហះ

ចារ េតះតាបង់៉។ ហះចារ េណាះទី មួតសះឹ អនេ់ទៀគ េអៀង ដូវ
លូ មួត ប៉ាសុន េអៀង ដូវ េដល ពឹះ ឡឹង េខត យូដា ឡឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម ឡឹង េមឿង ទីរ ៉ះូ លូ ឡឹង េមឿង សុីដូន ឡាក់ ៃអ្វ
រហាងសាឡីគសាឡាយ។ ១៨ឃឺ អនែ់ឌ ពឹះ េភឿសាយុំាងំ យី
ស៊ូ លូ េភឿ េ្របុី ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ អគី ព្លុ អនែ់ឌ។ ប៉ាណូស បក់
ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័កាដាគ់ េដល។ ១៩កាឡំាងំ ទឌូិណាងំ ្រទង ម៉ុតសា
ប៉ាគ់ យសី៊ូ ខង ទី អំរ៉ាញ អញឺឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ កា អន់
ែឌដាគ់ ទឌូិ។
† ៦:១៥ ៦:១៥ ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ ពូ េអី ផា ្រកុំ កាណាន េដល ឃឺ មួត បុចិ កា
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី សុនសាត រ ៉មូ។
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២០យសី៊ូ ៃហ ែគង មួត សះឹ ែអ៊ លូ កាប ផា «អឺ មួត តាបាយ
កាសត ់អនដ់សី ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង ខង
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។ ២១អឺ មួត បក់ឡាយុតិ កញិ
េអៀអា អនដ់សី ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង ខង
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ អន់ដសី ផគី។ អឺ មួត បក់ ញុា ំ េសាក កញិេអៀ
អា អន់ដសី ចងឹ ទី កាន សាណុក សាវា៉ក តាទចឹ ហង ខង
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ អនដ់សី រគ៉់ េសមីឡគ។ ២២ផាដារ ច់ំ ពូ អូ ណីស
លូ ប៉ាក្លះ អន់ដសី ទបឹ កាប បគឺ អក៊ លូ េ្រចាម ផា អន់ដសី
ប៉ាណូស អូដាគ់ញនកាអនដ់សី េសឿ ប៉ាណូសអាញ ់េណាះ
អន់ដសី ចងឹ ទី កាន សាណុក សាវា៉ក តាទចឹ ហង។ ២៣ដារ ់
េណាះ ហគ់ េហាក រគ៉់ ប៉ាប៉្លង់ ពិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កាណាគ័
ដាគ់ខាក់កាអនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ផះ េសគី ែព វគ័ យ៉ា
គ់ អនែ់ឌ កា ្របគ៉័ កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា អនែ់ឌ ្របគ៉័ កា
អនដ់សីអា េដល។
២៤ «កាប៉ាច់ អនដ់សី បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ អនដ់សី ចងឹ ទីសារ

ឡាបំាកខាក់តាទចឹ ហង ខង កញិេអៀ អា អនដ់សី ទីកានសា
ណុកសាវាក៉ េកះ។ ២៥អនដ់សី បក់ ផគី កញិេអៀ អា អនដ់សី
ចងឹ ឡាបំាក ខាក់ ហង ខង អន់ដសី ចងឹ ឡាយុិត តាទចឹ ប៉ាគ់
ម៉ាត់ េទៀ។ មួត បក់ ផះ ៃអ្វ រគ៉់ េសមី កញិេអៀអា អនដ់សី ចងឹ
ទី សារ ឡាបំាក ខាក់ ហង ខង អន់ដសី ចងឹ ទី សារ អុក ពុត
េពៀក លូ ញុា ំេសាកតាទចឹ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ២៦ផាប៉ាណូស ទឌូិ
កាបដាគ់ លូ អនដ់សី េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាបំាកខា
ក់ហង ខង វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ េសគី ែពកាបដាគ់កា មួតតាគ់ អំ
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្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់កាកាបដាគ់កា អនដ់សីអា េដល។
២៧ «ហះកា អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ឡាក់ ផះ ៃអ្វ សាយុំាងំ

អាញ់ផា ហគ់ បុចិ ៃច កា មួត តាមុរឺ មះ៉ អនដ់សី លូ ្របគ៉័ ដាគ់
កា មួត បក់ អូ ណីសកា អនដ់សី េណាះ ពិ។ ២៨ហគ់កាបដាគ់
ប៉ានរឹ ពឹរកាងកាមួតបក់ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាអនដ់សី ហគ់មន៉់អន់
កា មួតបក់ អូ ណីស អូ រមកាអនដ់សី េណាះ ពិ។២៩ផាពូតាបះ៉
េគៀងេតារ អនដ់សី េម៉ាញ ែបង៊ ្រតគ់ ងិុ អន់ ពូ តាបះ៉ េម៉ាញ ែបង៊
ណាវ ្គ ពិ។ ផា ពូ បុចិ អ្យក់ អាវ ្រគនឹ មះ៉ អន់ដសី ែជ កាឡីស
្រតគ់អន់ ពូ អ្យក់ ទបឹអាវសាប៉ំាក័ េដល ពិ។៣០ផាពូបរ៉ ក់ាណា
គ័ ញ៉ា ឡឹង អនដ់សី អន់ ពិ ែជ កាឡីស។ ផា ពូ រ ៉បុ អ្យក់ កា
ណាគ័ ញ៉ា មះ៉ អនដ់សី ែជ បរ៉ ់សតឹ ឡឹង ពូណាវ ្គ។ ៣១ផា បុចិ
កា ពូ ្របគ៉័ ដាគ់ លូ អនដ់សី នចីម ័អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ដាគ់ កា
ពូ នេីណា ័ះ េដល។៣២ផាអនដ់សី បុចិ ដងឹកា ប៉ាណូសចំឡាក់
បុចិកាអនដ់សី ញ៉ាចងឹ ទីខា េដលប ? យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស អូដា
គ់ កា អ្លុ បុចិ កា ប៉ាណូស ចំឡាក់ បុចិ កា អនែ់ឌ នះិេទៅ េដល។
៣៣ផា អន់ដសី ្របគ៉័ ដាគ់ ដងឹ កា ប៉ាណូស ចំឡាក់ ្របគ៉័ ដាគ់
លូ អនដ់សី ចងឹ ទី ខា ញ៉ា ? យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស អូ ដាគ់កា អ្លុ ្រប៉
គ័ដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ៣៤ផាអនដ់សី អន់ ពូ បុលកាណាគ័ញ៉ា
កាតាម េកះេណាះ អនដ់សី មុងឹ ផា ពូ ចងឹ សង៊ ញ៉ា ចងឹ ទីខា
េដលប ? យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស អូដាគ់កាអ្លុ អន់ គួប អនែ់ឌ បុល លូ
មុងឹផា ពូ ចងឹសង៊ នះិេទៅ េដល។៣៥ហះកា ្រតគ់ បុចិ ៃចកាតា
មុរឺ មះ៉ អនដ់សី ទបឹ ្របគ៉័ ដាគ់ លូ អនែ់ឌ។ ផាអន់ ពូ បុល ែជ
មុងឹផា ពូចងឹសង៊ េណាះប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់សារដាគ់ខាក់កាអន់
ដសី ឃឺ អន់ដសី ចងឹ េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តសី ហ៊្លត ខង ែអ៊
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កាដាគ់កា ប៉ាណូសឡាក់ ទី ពុត េពៀក បគឺ អក៊ លូ កា ប៉ាណូស
អូ អ្លុ កាចាងំ កា ែអ៊ ្របគ៉័ ដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ៣៦ ទលឹ នេីណា ័ះ
ហគ់ អនដ់សី ទី ពុត េពៀកតាប៉ាបតាប៉ុនឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ
អនដ់សី ែអ៊ ទី ពុត េពៀកតាប៉ាបតាប៉ុន េណាះ េដល។
៣៧ «ែជផាកា ពូ ្របគ៉័យច េណាះដាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ផាកាអន់

ដសី ្រប៉គ័ យច េដល។ ែជ ៃចគ ថូត ពូ េណាះ ដាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ
ៃចគ ថូត អន់ដសី េដល។ ែជ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ អនដ់សី េដល។ ៣៨ហគ់ អន់ កាណាគ័កា
ពូ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កាណាគ័ កា អន់ដសី េដល ែអ៊ ចងឹ
អន់ កាណាគ័ តុត េអៀង ចល់ កាខាក់ ឡូត ទបឹ តាកា្វ ។ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ វាល៉់អន់កាអនដ់សីឡាក់កាអនដ់សីវាល៉់អន់កា ពូ េណាះ
េដល»។
៣៩យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹកា ពូ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គផា «ប៉ាណូ

ស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ អូ អ្លុ ទុង គួប ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នី
េណា ័ះចាបះកាអនែ់ឌចងឹ ឡិ ឡូះ ទិ េពៀរ ដូវ ឡូត។៤០ អូ េឃយី
ទីសះឹ ចំ អ្លុ កា្វ ឡឹង ៃណឃូ អុះ ហះកាផាសះឹ េហៀន ្រគបឹសារ
េកះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ សាេមុី លូ ៃណឃូ េដល។ ៤១ ញ៉ា ្រតគ់
អន់ដសី ៃហ បប៉័ សារ យច ថិ មះ៉ អុះ មុី ឡាក់ កា កាបក់ េតះ
កាណុង ម៉ាត ់ហះកា អន់ដសី អូ បប៉័ សារ អន់ដសី ្រប៉គ័ យច
តសីឡាក់កាតាេំពៀកអ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់អនដ់សី េទៅ។៤២ផា
ៃហ អូ បប៉័ អ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី
ខនឹ កាប លូ អុះ មុី ផា "ពឹះ អន់ អាញ់ ប៉ាតឹត អ្យក់ ឡាច់ កាបក់
េតះ កាណុង ម៉ាត់ អសី"។ អឺ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ ដាគ ់ហគ់
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អ្យក់ឡាច់ អ៊្លង កាណុង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅហ ិេណាះ អនដ់សី
ចងឹ ៃហបប៉័សាឡះ ចងឹ អ្លុ ប៉ាតតឹ អ្យក់ឡាច់កាបក់ េតះកាណុង
ម៉ាត់ អុះ មុី អនដ់សី។
៤៣«េតមី អ៊្លងដាគ់ អូ អ្លុ បុាងំេកតី ៃប៉្ល អក៊ អុះ េតមី អ៊្លង អូដា

គ់ កា អូ អ្លុ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ដាគ់ នះិេទៅ េដល ៤៤ខង ពូ អនហ់ា្ន ល់
េតមី អ៊្លងដាគ់ េលី អូដាគ់ញនកា ៃប៉្ល ែអ។៊ អូ េឃយី ទី េពឿ េអ្លះ
ៃប៉្ល អង់កាច លូ ៃប៉្ល ្រហា ឡឹង គុំសាេលៀ អុះ។ ៤៥ ប៉ាណូសដា
គ់ ែអ៊ ្របគ៉័ ដងឹ ង៉ារ ដាគ់ នះិេទៅ េដល ខង កាណុង ពុត ែអ៊ ទី
ដងឹ សារ ដាគ។់ ប៉ាណូស អូ ដាគ ់ែអ៊ ្រប៉គ័ ដងឹ ង៉ារ អូ ដាគ់
េដល ខងកាណុង ពុត ែអ៊ ទី ដងឹសារ អូ ដាគ ់ខង ពឹរ ប៉ាណូ
ស ឌុកាប ពួយសារ ញ៉ាឡាក់ ទី ប៉ាញ័កាណុង ពុត។
៤៦ «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី េអី អាញ់ផា "អឺ ពឹ តាងំឡា ៃមគ៉ តាងំ

ឡា" ហះកាអនដ់សី អូ ្របគ៉័ ពួយប៉ានរឹអាញ់នេីអៀ ? ៤៧អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ ់ទិ ប៉ាណូសបក់ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់ លូ
កាតាងំ ប៉ានរឹអាញ់ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះ េពៀបឡាក់
កា ប៉ាណូស នចីម ័? ៤៨ឃឺ ែអ៊ េណាះ េពៀបឡាក់ កា ប៉ាណូស
េម៉ាញ ដូវ ផះ ្របគ៉័ហ ីែអ៊ សរី ឡូះ តុត ្រជុ េកះេណាះ ៃចគ អញ់
ជុងអបុំាងំ អេំហា្ម តាេទៀរ។ យ ៉◌ះ័ ៃប៉្លង បីតសី លូ េទៀក រ៉ាឡាប
តឹ ហី េណាះ កាតាម កាហី េណាះ អូ េយុលី អុះ ខង ែអ៊ ្រប៉គ័
េណាះ កាង័ កាចាប័ េកះ។ ៤៩កាប៉ាច់ បក់ កាតាងំ ប៉ានឹរ អាញ់
េដលហះកា ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះឡាក់កា ប៉ាណូសបក់
្របគ៉័ ហី អូ ទី សរី ឡូះ ៃចគ អញជុ់ង អុះ។ ប៉ាគ់ ៃប៉្លង បី តសី លូ
េទៀក រ៉ាឡាបតឹហី េណាះ ហី ែអ៊ េណាះកាព្លូក រ៉ាយ រុា ឡូំត»។
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៧
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ទុច ៃមគ៉តាហានសុនសាត រ ៉មូ
១ ប៉ាគ់ យីស៊ូ រះ៉ សារ ទិេណា ័ះ អន់ កា មួត ប៉ាសុន សាយុំា ំ

ង េកះៗ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត កាណុង េមឿង កាផានមឹ ឡគ។ ២ ពឹង
េមឿង េណាះ ទី ៃមគ៉តាហានសុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី ទុច
េម៉ាញ ឡាក់ ដាគ់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ ខាក ់ទុច ែអ៊ េណាះ អគី យុបឹ
ែប៊ត ចងឹ េតា។័ ៣ ផះ ៃម៉គ តាហាន េណាះ កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹង
សារ យីស៊ូ ែអ៊ កា េ្របុី មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ឡា ំេឡាម េជៀក យសី៊ូ ឡា ំតាគ់ អនដ់ាគ់ ទុច ែអ៊ េណាះ។
៤ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ េណាះ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ លូ កាប
េឡាម ផា «ៃម៉គ តាហាន េណាះ ែអ៊ កា ប៉ាណូស ដាគ ់អសី
្រតគ់ តង័ ែអ៊ េណី ៥ ខង ែអ៊ បុចិ កា សុនសាត ពិន ទបឹ ែអ៊ អន់
េលៀន េ្របុី ពូ ្របគ៉័ េរ៉ាង េម៉ាញ អន់កា ពិន េដល»។ ៦យសី៊ូ កា
ឡា ំអន់ឌូ លូ អន់ែឌ តាទចឹ។ ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ ៃម៉គ
តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េណាះ េ្របុី គួប ែអ៊ ឡា ំ រះ៉ លូ យីស៊ូ ផា
«អឺ ពឹ តាងំឡា យ ៉◌ះ័ អសី អូ ម៉ុ ត កាណុង ហី អាញ់ កា ដាគ់
េដល ខង អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ គតឹ អូ ខា អូ ឃឺ ចងឹ េជៀក
អសី ម៉ុ ត កាណុងហី អាញ់ អុះ។ ៧ញន ខអាហង បះអាញ់ អូ
ខនឹ ឡា ំឡាេកាអាញ់ េទៅ ប៉ាគ់ អសី។ បរ៉ ់អសី កាបតាគ់ អន់
ដាគ់ ឡឹង េណាះ េម៉ាញ នរឹ ទុច អាញ់ អា កា ែអ៊ ដាគ់ ហង។
៨អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ខង អាញ់កា ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ ប៉ានរឹ ពូ េដល កា
ទី គន តាហាន ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ប៉ានឹរ អាញ់ នះិ េទៅ េដល។ ផា
អាញ់ េ្របុីតាហាន េម៉ាញ ដូវឡា ំេណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំផាអាញ់
េ្របុី សតឹ េណាះ ែអ៊ ចងឹ សតឹ។ ផាអាញ់ េ្របុី ទុច ្រប៉គ័ ង៉ារ
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ញ៉ា ែអ៊ កា ្របគ៉័ ពួយ េដល»។ ៩ផះយសី៊ូ កាតាងំ នេីណា ័ះ ែអ៊
ញមខាក់ កា ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត អនេ់ទៀគ េណាះ េសឿ កា
ខាក។់ េកះេណាះកាែលង ែគង មួត ប៉ាសុន បក់ ចាក ពួយ ែអ៊
លូកាបផា «អាញ់បរ៉ រ់ះ៉កាអនដ់សី កាណុងសុនសាតអុ្ីរសា
ែអល៊អាអាញ់ អូ េឃយី បប៉័ េពឿ េសឿ េកងខាក់ឡាក់កា ែអ៊អា
អុះ»។ ១០ មួត បក់ ៃម៉គ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េ្របុី ឡា ំ េណាះ
អនែ់ឌកាសតឹ ប៉ាគ់ហីណាវ ្គ បប៉័ ទុច េណាះដាគ់ េកះ។

សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន អង់កាន់ អនេ់្រតា័
១១ ប៉ាគ់ ដារ ់អន់តីគ យីស៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុណាអុីន ទី មួត

សះឹ លូ មួត ប៉ាសុន េអៀង ដូវ ចាក អន់ឌូ េដល។ ១២ ប៉ាគ់ ែអ៊
ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ អំប៉ារ ្រទកួ ្រសកុ េកះ ផាឌី បប៉័ ពូ តូង័ ប៉ា
្រទូ ឡា ំតប។់ បក់ េតា័ េណាះ ឃឺ គន អង់កាន់ អន់េ្រតា ័គន
ែអ៊ េណាះ ដងឹ េម៉ាញ។ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវឡាច់ ឡឹង ្រសកុ
េណាះ ឡា ំតប់ លូ ែអ៊ េដល។ ១៣ ផះ យីស៊ូ បប៉័ អង់កាន់ អន់
េ្រតា័ េណាះ ែអ៊ តាប៉ាប តាប៉ុន ខាក ់េកះេណាះ ែអ៊ កាប ផា
«ែជ ញុា ំហង»។ ១៤ េកះេណាះ ែអ៊ ម៉ុ ត សាប៉ាគ់ ្រតិ ពូ តូង័ ប៉ា
្រទូ េណាះ មួត បក់ តូង័ កាតាវញត៉ ់េណាះ ែអ៊ កាបផា «អឺតា
តាម ័ហគ់ អ្ូយវ ពិ»។ ១៥ ប៉ាណូស បក់ េតា័ េណាះ កា អ្ូយវ អង់
ៃអ្វ លូ កាកាប ឡូត េកះេណាះ យីស៊ូ មប កា េមគី ែអ៊ េទៅ។
១៦ ប៉ាណូស ទិឌូ ពូ អ្ូយគ ខាក់ លូ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
ផា «ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តសី េម៉ាញឡា ំៃអ្វ ពឹង កាឡំាងំ ពិន េកះ»
លូ កាបណាវ ្គផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ តង័ ប៉ាសុន ែអ៊ េកះ»។
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១៧ ពូ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា័អាកា
េលៅប៉ាញ័ ទបឹ េខត យូដា លូ ្រសកុចារ ក្យាម័ រេណាះហង។
សារ វគ័ យូហានអបំញ៉់កាយសី៊ូ
១៨ មួត សះឹ វគ័ យូហាន កា រះ៉ សារ ទិ េណា ័ះ កា វគ័ យូ

ហាន ែអ៊ កា េអី ពឹះ សះឹ េពៀរ ដូវ។ ១៩ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត
សះឹ េពៀរ ដូវ េណាះឡា ំអំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «អសី ហង ប បក់
្រតគ់ ជរឹ តង័ញនឹ ? េលីកាញនឹ ្រតគ់ ក្យាគ់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ?»
២០ មួតសះឹ េពៀរ ដូវ េណាះកា ពឹះ ទលឹ កា រះ៉ លូយសី៊ូ ផា «វគ័
យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ ែអ៊ េ្របុី ញនឹឡា ំអំបញ៉់ លូ អសី "អសី
ហង ប បក់ ្រតគ់ ជរឹ តង័ ញនឹ ? េលីកាញនឹ ្រតគ់ ក្យាគ់ េម៉ាញ
ដូវណាវ ្គ ?"» ២១ផះ េណាះយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ បក់ អគី ព្លុ អន់
េទៀគៗ លូ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉ ័ទបឹ ែអ៊ តាគ់ អន់ដាគ់ មួត ម៉ា
មុាងំ ម៉ាត់ េអៀង ដូវ េកតី តាតារ េដល។ ២២យសី៊ូ េតលី មួតសះឹ
េពៀរ ដូវ េណាះផា «ហគ់ អនដ់សី សតឹ រះ៉ កា យូហានសារ ញ៉ា
ឡាក់អនដ់សី ទី បប៉័ លូសារ អនដ់សី ទីកាតាងំអា ពិ។ ប៉ាណូ
ស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េកតី តាតារ ប៉ាណូស រុាងំែវន ជុង តី េកតី អ្លុ
ចាក ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េកតី ដាគ ់ប៉ាណូស ក្លឹក ក្លំ េកតី កា
តាងំ ប៉ាណូស េតា័កា រុសី សតឹណាវ ្គ សារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា
តាងំ ទលឹ មួត ថុក ញ៉ាក េដល។ * ២៣ ប៉ាណូស ចំ េសឿអាញ់ អូ
អ្វះឡាេកា េណាះ ចងឹសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង»។
២៤ ប៉ាគ់ សះឹ វគ័ យូហាន សតឹ រ៉ាវាច៉់ េកះ យសី៊ូ រះ៉ សារ វគ័

យូហានកាកាឡំាងំ េអៀង ផា «ផះ អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី
* ៧:២២ ៧:២២ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៣៥:៥-៦;៦១:១។
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ែព អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហកាណាគ័ ញ៉ា ? អនដ់សីឡា ំៃហ
េតមី ្រតាង េយុលី កា ខ្យាល ប ? ២៥អនដ់សីឡា ំៃហកាណាគ័
ញ៉ា ? អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហ ប៉ាណូសកាសប៊ េពៀតដាគ់ឡា
យ៉ាម័ប ? មួតប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ បក់កាសប៊ េពៀតដាគ់ឡាយ៉ាម័ឃឺ
មួត បក់ ៃអ្វ ពឹងហីសាដាច។់ ២៦ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សីឡា ំៃហ
កាណាគ័ ញ៉ា ? ឡាំៃហ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ? ្រតគ់ ហង ! អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ ផា ែអ៊ េណាះកា្វ ឡឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ។ ២៧ យូហាន
អាហង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"អាញ់ ចងឹ េ្របុី េម៉ាញ ដូវ ប៉ាតាងអាញ់ អន់ឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង

អសី
េភឿ េ្រទៀម ្រទង អន់កា អសី"†។

យូហាន អា ហង ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ឡា ំ អន់ ្រទួល ឡឹង អាញ់
េណាះ។ ២៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ផា ទិ ប៉ាណូសឡាក់ េកតី ពឹង អង់កក់
េតះ អា អូ ទី េពឿ តសី ឡឹង យូហានអា អុះ ហះកា ទិ ប៉ាណូស
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា បក់ ចំ ថិ ឡឹង ពូ ែអ៊ េណាះឃឺ តសី ឡឹង
យូហានណាវ ្គ»។ ២៩កាប៉ាច់ មួត ប៉ាសុន លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប ទិ
េណា ័ះ ឡាក់ ៃអ្វ សាយុំាងំ យសី៊ូ េណាះ អន់ែឌ ឃតឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ តាទចឹ ខង អនែ់ឌ េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ អនែ់ឌ ែព។ ‡
៣០កាប៉ាច់ មួតផារ៉ាសុី លូ មួតឡាក់ អ្លុ ចាបាប់ េកង ឡឹង ពូ អន់
ែឌ អូ េសឿផាប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀម ង៉ារ េណាះសារ៉ំាប់កាអនែ់ឌ អុះ ឃឺ
† ៧:២៧ ៧:២៧សារអាឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី៣:១។ ‡ ៧:២៩ ៧:២៩ខអា
ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖កាប៉ាច់ មួត ប៉ាសុន លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប ទេិណា ័ះឡាក់ ៃអ្វ
សាយុំាងំ យូហាន េណាះ ែព អនែ់ឌ ឃតឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ តាទចឹ េកះេណាះ អនែ់ឌ
េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ អនែ់ឌ។
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អនែ់ឌ អូ ៃច អន់ វគ័ យូហាន បុាងំហុំ អនែ់ឌ អុះ។
៣១យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «អាញ់ ្រតគ់ ប៉ាន់ដបឹ ប៉ាណូស រុាងំ

ហាវអា វុចឹ លូ ប៉ាណូស នចីម ័? អនែ់ឌ េណាះឡាក់កា ញ៉ា ?
៣២ឃឺអនែ់ឌ េណាះ េពៀបឡាក់កាគនសាសា្វ ៃអ្វសាមយរល៉់
រតាឡាតកាបកា គួប េសាបផា៖
"ញនឹ េខា្ល ម ច្យាប័ អន់កា អនដ់សី

ហះកា អនដ់សី អូ ៃចកាតាប័ អុះ
ញនឹ ញុា ំកា ប៉ា្រទូ

ហះកា អនដ់សី អូ ៃច ញុា ំពួយ េដល"។
៣៣ ខង យូហាន ពឹះ ប៉ាគ់ អា ែអ៊ កំ អូ សាសាណា អូ ៃអត តា
ែព ហះកា អន់ដសី ផា កា ែអ៊ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ។័ ៣៤កា
ប៉ាច់ ប៉ាណូសអាញ់កា ពឹះ ប៉ាគ់អា េដល អាញ់ អូ កំ អុះ អាញ់
ៃអត តាែពសាសាណា ហះកា អនដ់សី ផា "ៃហ ែអ៊ អាហាន
ៃអតហានសា ទបឹ រុាពំង លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ លូ មួត អ្យក់ រ៉ា
ៃប"។ ៣៥ហះកា ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ្រតង់តាទចឹ ផា ពូ ្របគ៉័ ពួយសារហ្យាងំ
សាឡាច់ េណាះ»។
សារអង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល លឡាបសាប៊ូ េបាផូវ ពឹងយសី៊ូ
៣៦ទីកាម៉ាក័ ែគង មួតផារ៉ាសុី េម៉ាញ ដូវ េជៀកយសី៊ូ ឡា ំសា

សាណាប៉ាគ់ ហី ែអ ៊យីស៊ូ កា ឡា ំប៉ាគ់ ហី កាម៉ាក័ េណាះ តា
ទចឹ េកះេណាះ ៃអ្វ សា លូ ែអ។៊ § ៣៧ ៃហ ពឹង េមឿង េណាះ ទី
§ ៧:៣៦ ៧:៣៦ គុន អនែ់ឌ េឃយីសាសាណាៃតប ែនងសាែនង។
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អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េបា្ល ះបា្ល ល ផះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ៃអ្វ
សាសាណាពឹងហី កាម៉ាក័ ផារ៉ាសុី េណាះ ែអ៊ កា អ្យក់ ចាយ
ដាគ់ឡាយ៉ាម័ឡា ំណាងំ យសី៊ូ កាណុងចាយ ែអ៊ ចកឹ េណាះ
ឃឺសាប៊ូ េបាផូវ។ ៣៨ ែអ៊ ៃអ្វ ែគង អង់កក់ កាដាប ហះ ជុង យី
ស៊ូ ទបឹ ញុា ំហូរ ័េទៀក ម៉ាត់ សប់ ជុង យីស៊ូ ែអ៊ អ្ូ៊យត លូ សក់
កល់ េកះេណាះ ែអ៊ ចុំ ជុង លូ ឡាបសាប៊ូ េបាផូវ។ ៣៩កាម៉ាក័
តាងំឡាហី សចិ សុមី៉ូ ន បក់ េជៀក យសី៊ូ ឡា ំសា េណាះ ែអ៊ បប៉័
នេីណា ័ះ ែអ៊ កាឃតឹ កាណុង ពុត ផា «ផា ែអ៊ អា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
តាទចឹ ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អង់កាន់សាប៉ាគ់ ែអ៊ អា
ឃឺ អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល ល េណាះ ែអ៊ ចងឹ អូ អន់ សាប៉ាគ់ អុះ»។
៤០យីស៊ូ កាប ផា «អឺ សុីម៉ូ ន អាញ់ បុចិ រះ៉ សារ លូ អសី ែប៊
ត»។ សុមី៉ូ ន េតលីផា «រះ៉ ពិ ៃណឃូ»។ ៤១យសី៊ូ កាបផា «ទី
ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ទួម េលៀន ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ។ េម៉ាញ ដូវ
៥០០េលៀនកាក ់េម៉ាញដូវណាវ ្គ៥០ េលៀនកាក់*។៤២ញន
កាអនែ់ឌ អូ ទី េលៀនសង៊ តាងំឡាេលៀន េណាះកាអា្ល ត េដាះ
អូ េ្របុី អនែ់ឌសង៊ហង។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះ
បក់ ែអ៊ ចំ ចងឹ បុចិ កា តាងំឡា េលៀន ហ៊្លត ឡឹង គួប ?» ៤៣ សុី
ម៉ូ ន េតលីផា «តាម ពុតអាញ់ឃតឹអាញ់បក់ ទួម េអៀង»។ យី
ស៊ូ េតលីផា «អសីផា េណាះ ្រតគ់ហង»។ ៤៤ េកះេណាះយសី៊ូ
កាែលង ៃហ ែគង អង់កាន់ េណាះ ហះកាកាកាប លូ សុមី៉ូ ន ផា
«អសី ៃហ អង់កាន់អា ពិ អាញ់ម៉ុ ត ពឹងហី អសី ហះកាអសី
អូ អន់ េទៀក កា អាញ់ រ៉ាវ ជុង អាញ់ អុះ ហះកាណាងអា ែអ៊
* ៧:៤១ ៧:៤១ េលៀនកាក់ េពៀគ គុល «ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័
គូលី េម៉ាញដារ។់
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ហូរ ័េទៀក ម៉ាត់ សប់ ជុង អាញ ់ទបឹ អ្ូ៊យត លូ សក់ កល់ ែអ៊ េទៅ
សា។ំ៤៥អសី អូទី ចុំអាញ់អុះ ហះកាឡឹងអាញ់ម៉ុត ែពណាង
អាចុំ ជុងអាញ់ េលយី។ ៤៦អសី អូ ទី អ្យក់សាងីឡាប ពឹង កល់
អាញ់ អុះ ហះកាណាងអាែអ៊ េ្រជាសាប៊ូ េបាផូវឡាប ពឹង ជុង
អាញ។់ ៤៧ខអាហងបះអាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កា អសីផា ណាងអាទី
ពុត បុចិ ៃច េអៀង នេីអៀ ខងសារ ែអ៊ យច េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
អា្ល ត េដាះ េកះ។ ហះកាបក់ចំប ៉្រ◌ះ័អា្ល ត េដាះសារ ែអ៊យច ែប៊
ត បក់ េណាះ ទី ពុត េពៀក បុចិ ៃច ែបត៊ េដល»។ ៤៨ េកះេណាះ
យសី៊ូ រះ៉កាអង់កាន់ េណាះផា «អឺណាង សារអសីយចអាញ់
អា្ល ត េដាះ េកះ»។ ៤៩ ទិ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ អន់ឌូ
លូ ែអ៊ ពូ ឃតឹ កាណុង ពុតផា «ប៉ាណូស នចីម័ ែអ៊ អា បះ អ្លុ អា្ល
ត េដាះសារ ប៉ាណូស យច នីេអៀ ?» ៥០យីស៊ូ រះ៉ កា អង់កាន់
េណាះ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អសី េកះ ញន កា អសី េសឿ ហគ់ សតឹ
ដាគ់ ប៉ាឡឹង ពិ»។

៨
សារ មួត អង់កាន់ចាក ពួយយសី៊ូ
១ ប៉ាគ់ ដារ ់អន់តីគ ឡឹង េណាះណាវ ្គយីស៊ូ ចាក ឡា ំប៉ាគ់

េមឿង លូ ្រសកុ អនេ់ទៀគៗ េភឿ រះ៉សារដាគ់ឃឺសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យា។ មួត សះឹ ១២ ដូវ កាឡា ំអន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល។
២ ទបឹ ទី អង់កាន់ អន់ដា ឡាក់ ែអ៊ តាគ់ អន់ដាគ់ ឡឹង អគី ព្លុ
អន់ េទៀគៗ លូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ ឡាច់ កា ឡា ំ អន់ឌូ
េដល។ េម៉ាញឃឺ ម៉ារ ីឡាក់ ពូ េអី ផា ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុ ម៉ា
ដាឡា ឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺតាេំបុះី ទីឡាច់ ឡឹង ែអ៊៣ លូយ៉ូអាន់កា
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ម៉ាញ់ ឃូសាឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ហីសាដាច់
េហរត ស៊ូសាន លូ អង់កាន់ អន់េទៀគៗ េអៀង ដូវណាវ ្គឡាក់
អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អន់ែឌ េទៅ េភឿ តង័ យីស៊ូ លូ មួត សះឹ
ែអ។៊
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ អនេ់ទៀគៗ
៤ផះ ទី ប៉ាណូស េអៀងកាខាក់ ពឹះ ឡឹង ្រសកុ អនេ់ទៀគៗឡា ំ

ប៉ាគ់ចារយសី៊ូ េណាះ ែអ៊ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ េម៉ាញលូ ពូផា៥«ទី
កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ចាកឡា ំចី តលី េពៀ។ ផះ ែអ៊ ចី េណាះ ទី
តលី េពៀ អន់ដា ឡិ ពឹង ្រទង ពូ ចាក ចគ័ លូ ៃសម េចាះ ទ។ិ
៦តលីអនដ់ា ឡិ ពឹង េតះ ទីអេំហា្ម ។ ប៉ាគ់ ែអ៊ហន៊ េកះ កាឡា
េយ៉ា េ្រកាះ ខង េតះ េណាះ អូ េអ្យាគ។ ៧ទី តលី អនដ់ា ឡិ ពឹង
េតះចារ ទីសាេលៀ។ ប៉ាគ់ ែអ៊ ហន៊ េកះ សាេលៀកាហន៊ អន់
ឌូ េដល លូ រតឹ កាេ្រតាប េពៀ េណាះ អូ អន់ េប៉ា្ល ហហាវ។ ៨តលី
អនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង េតះដាគ។់ តលី េណាះកាហន៊ហាវ បុាងំ
េកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ េម៉ាញ េកតី ១០០»។ ប៉ាគ់ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ
ទេិណា ័ះ េកះៗ យសី៊ូ កាបកា ពូ តុត ពុតផា «េពឿ កាតាងំសារ
អាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។
៩ មួត សះឹ អំបញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «សារកាប េពៀប អា នចីម័ អសី

បុចិ កាប េណាះ ?» ១០យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់ចងឹ រះ៉ អន់
អន់ដសី ហ្លង់ សារ េអានសាគមឹ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា។ ហះកា ពូ អនេ់ទៀគអាញ់ អូ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ អុះ អាញ់ រះ៉
ដងឹសារ ប៉ាវាម៉ េដាច េភឿ អន់ អនែ់ឌ ៃហកា អូ បប៉័ អុះ អន់
អន់ែឌសាយុំាងំ ហះកា អូ ហ្លង់ េដល។ ១១សារកាប ប៉ាន់ដបឹ
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េណាះឃឺ នេីអៀ តលី េពៀ េណាះឃឺ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
១២ ប៉ាណូស បក់ អន់ដា េពៀប ឡាក់ កា តលី េពៀ ឡិ ពឹង ្រទ
ង អនែ់ឌ ទីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រ៉ាត អ្យ
ក់ឡាច់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ឡឹង ពុត អនែ់ឌ េភឿ ែជ អន់ អនែ់ឌ
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័។ ១៣ ប៉ាណូស អនដ់ាឡាក់
កា តលី ឡិ ពឹង ចារ េតះ ទី អំេហា្ម  សាគ់ កាតាងំ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័
អនែ់ឌ កា េហាក េសឿ។ ហះកា អនែ់ឌ អូ ទី អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ
តកាណុង ពុតអនែ់ឌ អុះ អនែ់ឌ េសឿបាែបត៊ ប៉ាគ់ ទីសារឡា ំ
បាកកាអា្ល ត េសឿ ឡូត។ ១៤តលី ឡិ ពឹងចារសាេលៀ េណាះឃឺ
ទិបក់ ទីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ប៉ាគ់អនត់គីសារ វុនឹវាយ៉កា
រ៉ាសអប៉ំាស លូសារ េហាក រគ៉់ ពឹង អង់កក់ េតះអា កាម៉ុត កា
េ្រតាប អូ អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតីសារ ដាគ់ ពឹង អនែ់ឌ អុះ។
១៥ តលី ឡិ ពឹង ចារ េតះ ដាគ់ េណាះ ឃឺ មួត បក់ ទី ពុត េពៀក
ដាគ់ ្រតង់កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ កាេសឿ េលយី អូ ទីអា្ល ត អុះ
លូ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវញនកា ពុត អត់សារ៉ំាញ។័
១៦ «អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង េកះេណាះ អ្យក់ កគ័ កាេ្រតាប េលី

ៃចគ អនេ់ត ័ះ េ្រគ អុះ ទី ដងឹ ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹង ចារ តាេគៀង េភឿ
តាគ់តាតារ បក់ ម៉ុ ត កាណុងហ។ី ១៧ អូ ទីសារ េអានឡាក់ ចងឹ
អូ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ អុះ អូ ទីសារសាគមឹ ចងឹ អូ រះ៉ អន់ ពូ ហ្ល
ង់ េដល។ ១៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សីឡាវុាងំ លូ ខំសាយុំា ំ
ង ខង ប៉ាណូស ចំ ទី េកះ ចងឹ អន់ ែធមណាវ ្គ ហះកា បក់ ចំ
អូ ទ ីចងឹ ្រតគ់ អ្យក់ ឡាច់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ផាឡា
េកា ែអ៊ ទ»ី។
១៩ ផះ េណាះ េមគី លូ អុះៗ យីស៊ូ អន់ ែឌ ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ
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ែអ ៊ហះកា អន់ែឌ អូ ទី ្រទង ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ អុះ ខង ប៉ាណូ
ស េអៀងតាឡាម។័ ២០ទី ពូ រះ៉ កាយសី៊ូ ផា «េមគី លូ អុះៗ អសី
ពឹះ ប៉ាគ់ អសី អនែ់ឌ ៃអ្វ កូម័ ែគង ឡីង»។ ២១ហះកា ែអ៊ េតលី
ពូផា «េពឿឡាក់កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះេណាះ ្របគ៉័
ពួយ ឃឺ មួត េណាះហង េមគី លូ អុះ អាញ»់។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ អន់សា្វ សបី ខ្យាល
២២ ប៉ាគ់ដារ ់អនត់គីយសី៊ូ ជរឹ ជះិ ទូក លូ មួតសះឹ េកះេណាះ

ែអ៊ ផា «ពិ ពិន ឃ្លង តាងំេលា័ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា»។ មួត សះឹ
កា ែជវ ទូកឡា ំលូ ែអ។៊ ២៣ផះ អនែ់ឌ ឃ្លង េណាះ យសី៊ូ ៃតប
ហា្ល ក ់ផាឌី ទី ខ្យាល តសី តឹ េទៀកតាងំេលា័ េណាះ ្របគ៉័ អន់ រុា ំ
ងកា្ល ច េទៀក ម៉ុ ត កាណុង ទូក ែបត៊ ចងឹ ប៉ាញ ័ទូក ចងឹ កាឡាប់
ហង។ ២៤ មួត សះឹឡា ំេរ៉ា យសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ! ៃណឃូ ! ពិន
ចងឹ េតា័ កញិេអៀ ហង»។ យសី៊ូ កា អ្ូយវ អនត់ាវ េកះេណាះ ទបឹ
ខ្យាល លូ េទៀក រុាងំកា្ល ច េណាះ ខ្យាល លូ េទៀក កា សា្វ ស
ឡូត។ ២៥ េកះេណាះយសី៊ូ អំបញ៉់ លូ អនែ់ឌ ផា «ញ៉ា អនដ់សី
អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប ?» អន់ែឌ អ្ូយគ អ្យរឹៗ លូ ញម ខាក ់េម៉ាញ
កាប លូ េម៉ាញផា «ែអ៊ អា ប៉ាណូស នចីម ័? ែអ៊ អ្លុ ទបឹ ខ្យាល
លូ េទៀក េណាះ ខ្យាល លូ េទៀក រ៉ាប់ ែអ៊ នេីអៀ»។
សារយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
២៦យសី៊ូ លូ មួតសះឹ អនែ់ឌឃ្លង ទលឹ ប៉ាគ់ហាងហះ ្រពី សុន

សាត េករ៉ាសុនីឡាក់ ៃអ្វ ្រតង់ លូ េខត កាលេីឡ។ ២៧ផះ យសី៊ូ
ហាវ ប៉ាគ់ េគាក កា ទី ប៉ាណូស ឡឹង េមឿង ពូ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់
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ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉ ័ែអ៊ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។ ែអ៊ អូ កាសប៊ េពៀត េខា
អាវ ទុញ េកះ កាអូ ៃអ្វ ពឹងហី េដល ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ រចារ ពូ តប់ ប៉ា
្រទូ។ ២៨សាគ់បប៉័យសី៊ូ ែអ៊ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ លូកាប ែ្រសក៊ តុត
ពុតផា «អឺ យសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ តសីហ៊្លត ឡឹង ពូ អសី ទីសារ ញ៉ា
លូ អាញ ់? អាញ់ បរ៉ ់ េឡាម អសី ែជ តាគ់ ប៉ាណាប អាញ»់។
២៩ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាប នេីណា ័ះ ញនកាយសី៊ូ តាងំហ្យតិឡាច់ ឡឹង
កាម៉ាក័ េណាះ។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺម៉ុតកាណុងែអ៊ េអៀងទង េកះ។ ពូ
តាឡាប័ញ៉ាម ែអ៊ ទបឹ ៃចគណូះ លូកត់លូ ្រចា្វ ល ់ហះកាែអ៊វាក៉
ណូះសានដូ់ះ ្រចា្វ ល ់េកះេណាះប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណាែំអ៊ឡា ៃំអ្វ ប៉ា
គ់ ្រពី ែ្រស។៊ ៣០យសី៊ូ អបំញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «េពឿ សចិ អសី ?» ែអ៊
េតលីផា «អាញ់សចិតាបល៉់តាហាន» ខង ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអៀង
ម៉ុ ត កាណុង ែអ។៊ ៣១ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ទិេណា ័ះ កា េឡាម យីស៊ូ ែជ
អន់ ែអ៊តាងំហ្យតិឡាច់អនែ់ឌអន់ ឡិកាណុងឡូះ ្រជុចារប ៉្រ◌ះ័
ៃចគ ថូត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។៣២ក្យាម័ រេណាះទីសាែគ េអៀង េម៉ាញតា
បល៉់ ផះ ៃអ្វណាងំសា រជុង ប៉ានមឹ។ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាមយី
ស៊ូ អន់ អនែ់ឌ ម៉ុត ពឹងតាបល៉់សាែគ េណាះឡគ យសី៊ូ កាភម
អន់ េដល។ ៣៣ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡាច់ ឡឹងកាម៉ាក័ េណាះ ម៉ុត
ពឹងសាែគ។ តាបល៉់សាែគ កាសាតាក់ ជរឹ ្រចាងំ ប៉ានមឹ ្រគូគ
ឡិ ទិ ពឹង េទៀកតាងំេលា័ឡង់ េទៀក េតា័ ទ។ិ
៣៤ផះ មួត រងសាែគ បប៉័សារ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាសាតាក់

សតឹ រះ៉ លូ មួតកាឡំាងំ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង លូ មួតកាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ប៉ា
គ់ ្រសកុ េតះ។ ៣៥កាឡំាងំ េអៀង កាឡា ំៃហសារ េណាះ ទលឹ
ប៉ាគ់ចារយសី៊ូ អនែ់ឌបប៉័ ប៉ាណូសបក់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ េណាះ
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ែព។ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ហះ ជុងយសី៊ូ ែអ៊ ដាគ់ហ្លង់ េកះ លូកាសប៊
េពៀត េខាអាវ េដល។ េណាះ អនែ់ឌ អ្ូយគ ទឌូិ។ ៣៦ មួត បក់ ទី
បប៉័សារ េណាះ ម៉ាត់តាងំឡា អនែ់ឌ រះ៉ កា ពូ ឡឹងសារ ប៉ាណូ
ស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េណាះ ែអ៊ ដាគ់ េកះ។ ៣៧កាឡំាងំ ្រសកុ បក់ ៃអ្វ
រចារ េករ៉ាសុនី ទឌូិ អនែ់ឌ េឡាមយសី៊ូ េ្របុី ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង
្រសកុចារអនែ់ឌ េណាះ ខងអនែ់ឌអ្ូយគខាក។់ ទលឹនេីណា ័ះ
យសី៊ូ ជរឹ ជះិ ទូក វុលីសតឹឡគ។៣៨កាម៉ាក័ឡាក់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ឡាច់ េណាះ េឡាម បរ៉ ់ឡា ំ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល ហះកា យី
ស៊ូ េ្របុី ែអ៊ សតឹ លូ កាប ផា ៣៩ «ហគ់ សតឹ ប៉ាគ់ ហី អសី េទៅ
ពិ ! េកះេណាះ រះ៉សារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី តាគ់ អនដ់ាគ់
អសី»។ កាម៉ាក័ េណាះកាចាក រះ៉ កាកាឡំាងំ ពឹង េមឿង ឡឹង
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ។៊

សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន វគ័ ៃយរ៉ ៉ះុ
៤០ ប៉ាគ់ យសី៊ូ សតឹ េកះ កាឡំាងំ ទឌូិ ហាប់ ែអ ៊ខង ពូ ក្យា

គ់សាណាង ដងឹ កា ែអ៊ សតឹ។ ៤១ ផះ េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ
ដូវសចិ ៃយរ៉ ៉ះុ ែអ៊ឡាក់ ្រកាគ់ រុាងំៃហ េរ៉ាង ែអ៊ កា ពឹះកាដាប
សាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង យសី៊ូ លូ េឡាម េជៀក យសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ៊
៤២ខង ែអ៊ ទី គន អង់កាន់ ដងឹ េម៉ាញឃឺអាញុ ១២សាណាំផះ
អគី យុបឹ ក្យាម័ ចងឹ េតា័ឡក់ េកះ។
ផះ យីស៊ូ ចាក រ្រទង េណាះ ទី កាឡំាងំ េអៀង អង់េអ្យះ័ គួប

េសាប ជុំ ែអ។៊ ៤៣ផះ េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ អគី ជរឹ អញ់
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ជុ ទុញ ១២ សាណាំ េកះ។ * អូ ទី េពឿ អ្លុ តាគ់ អន់ដាគ់ ែអ៊
អុះ។ ៤៤អង់កាន់ េណាះ ែអ៊ចាក ពួយ ្រទង អង់កក់ ម៉ុ តសាប៉ាគ់
ឡាណុចអាវ យសី៊ូ ផាឌី ផាម ែអ៊ េណាះ កា ង៉ត់ អនត់ាន័ ជុង
ឡូត។៤៥យសី៊ូ អបំញ៉់លូ ពូផា «េពឿសាប៉ាគ់អាវអាញ ់?» ផះ
ពូ ប៉ាែគកផា អូកានេ់តសី ែអ៊ អុះ េណាះ េព្រតះុ េតលីផា «ៃណ
ឃូ ! ទី កាឡំាងំ េអៀង អង់េអ្យះ័ គួប ជុំ អសី អន់ែឌ ទិឌូ កាន់
េតសី អសី»។ ៤៦ហះកាយសី៊ូ កាប ផា «ចាបះ កា ទី ប៉ាណូស
េម៉ាញ ដូវសាប៉ាគ់អាញ់តាទចឹ ខងអាញ់កាតាងំ អរ៉ំាញ អញឺ
អាញ់តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ»។ ៤៧អង់កាន់ េណាះ ៃហកា ចងឹ េអាន
អូ សាគមឹ អុះ ែអ៊ ម៉ុ ត កាដាប ហះ ម៉ាត់ យីស៊ូ ទបឹ អ្ូយគ រ៉ាៃរ ៉
ត។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង ឡឹង ខ បះ ែអ៊
សាប៉ាគ់ យីស៊ូ លូ រះ៉ ផា ឡាេកា ែអ៊ ដាគ់ អគី េណាះ េដល។
៤៨ េកះេណាះយសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ផា «អឺ គន អសីដាគ់ េកះញន
កាអសី េសឿ។ ចាក ពិ ចាកដាគ់ ប៉ាឡឹង»។
៤៩ ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ កាប ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ឡឹង ហី ៃយ៉

រ ៉ះុ រះ៉ ផា «គន អង់កាន់ អសី េតា័ េកះ ែជ តាគ់ អង់េខកី ៃណឃូ
ហង»។ ៥០យសី៊ូ កាតាងំសារ កាម៉ាក័ េណាះ រះ៉ ែអ៊ កា រះ៉ កា
ៃយរ៉ ៉ះុផា «ែជឃតឹ អសី ្រកាន័កា េសឿ េដាច េណាះគនអសី
ចងឹ រុសីសតឹហង»។ ៥១ប៉ាគ់យសី៊ូ ឡា ំទលឹហី េកះ ែអ៊ អូ អន់
េពឿ ម៉ុត ពួយ ែអ៊ ពឹងកាណុង អុះ អន់ដងឹ េព្រតះុ យ៉ាកុប យូ
ហាន លូ េមគី ពឹសាសា្វ េណាះហង។ ៥២កាឡំាងំ ទឌូិ ផះ ៃអ្វ
ញុា ំអង់ហ្យាងំ តាប៉ាប កាសាសា្វ េណាះ ហះកា យីស៊ូ រះ៉ កា
* ៨:៤៣ ៨:៤៣ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ែអ៊ អ្យក់ រ៉ាស
អប៉ំាស េអៀង េកះ េដល ចា្វ ល់ ម៉ូអ្យាតាគ់ អនដ់ាគ់ឡាេកា ែអ៊ េណាះ ហះកា …។
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អន់ែឌ ផា «ែជ ញុា ំហង ខងណាងអា អូ េតា័ អុះ ែអ៊ ្រកាន័
កា ៃតប ហា្ល ក់ េដាច»។ ៥៣ ពូ កាកីក ប៉ាេដីក ប៉ាញេ់ចរី កា យី
ស៊ូ ខង អន់ែឌ អ្លុ អន់តគ់ ផាណាង េណាះ េតា័ តាទចឹ េកះ។
៥៤ហះកា យីស៊ូ ចកឹ តី សាសា្វ េណាះ លូ កាប ផា «អឺណាង
ថ ិហគ់ អ្ូយវ ឡគ ពិ»។ ៥៥ ប៉ាង៉ាត័ បក់ េតា័ េណាះកា វុលី សតឹ
ណាវ ្គ សាសា្វ េណាះ កា អ្ូយវ អង់ៃអ្វ ឡូត។ យីស៊ូ េ្របុី ពូ អ្យ
ក់សាណាញ៉ាអន់ កាសាសា្វ េណាះសា។ ៥៦ េមគី ពឹសាសា្វ
អង់កាន់ េណាះ ញមខាក ់ហះកាយសី៊ូ អូ អន់ អនែ់ឌ រះ៉ សារ
េណាះកា ពូ អ្លុ អុះ។

៩
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ចាក
១ េកះេណាះយសី៊ូ េអី សះឹ ១២ ដូវ ពឹះ តុ ំេកះេណាះ ែអ៊ អន់

អនែ់ឌទីអរ៉ំាញ្រទះុប ៉្រ◌ះ័ បគឺប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ទេិណា ័ះ ទបឹអន់អនែ់ឌ
អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ អគី ព្លុ អនេ់ទៀគៗ អន់ដាគ់ េដល។ ២ េកះេណាះ
ែអ៊ េ្របុី អន់ែឌ ចាក រះ៉ សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ ័ទបឹតាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ អន់ដាគ់ េដល។ ៣ ែអ៊ អនត់គ់
រះ៉កាអនែ់ឌណាវ ្គផា «ផះអនដ់សីចាក េណាះ ែជ ្រទងុឡាកំា
ណាគ័ ញ៉ា យ ៉◌ះ័ អ៊្លង កាទូងកាតាម កាទុងកាតាម សាណា
សាណឹត កាតាម េលៀន កាក់ កាតាម លូ ែជ េពៀត អាវ េពៀរ
តាល់ េដល។ ៤ផា អនដ់សី ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង ហី ចំ កាតាម បរ៉ ់អន់
ដសី ៃអ្វ ពឹងហី េណាះ េលយី ទលឹដារ ់អនដ់សីចាកឡាច់ ឡឹង
្រសកុ េណាះ។ ៥ផា ្រសកុ ចំ ពូ អូ ហាប់ អន់ដសី អន់ដសី ្រត
គ់ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ ទបឹ តាតូះឡាច់កាបក់ េតះ ឡឹង
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ជុង េភឿ តាបំាងផាអនដ់សី អូ ្រតគ់ លូ ពូ»។ ៦ មួតសះឹ កាចាក
រះ៉សារដាគ់ េណាះ ឡឹង ្រសកុ េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េម៉ាញ លូ
តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ ្រគបឹ ចារ អន់ដាគ់ េដល។
៧សាដាច់ េហរត កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹង ង៉ា រ យីស៊ូ ្រប៉គ័ ទិ

េណា ័ះ ែអ៊ កា អូ អ្លុ ចងឹ ្រតគ់ ឃតឹ នីចម័ អុះ ខង បក់ អន់ដា
ផា វគ័ យូហាន រុសី សតឹ េកះ។ ៨បក់ អនដ់ាផា វគ័ េអលយ៉ីាតា ំ
បាងឡាេកា អន់ ពូ បប៉័ េកះ បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េសគី ែព េម៉ាញ ដូវ រុសី សតឹ។ ៩ហះកាសាដាច់ េហរត កាប
ផា «យូហាន េណាះ អាញ់ េ្របុី ពូ កាសតិ អង់កូ េកះ ទលឹ នី
េណា ័ះ ប៉ាណូស បក់ អ្លុ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ ែនវ អាឡាក់អាញ់កា
តាងំ ពូ រះ៉ អា េពឿ ែអ៊ េណាះ ?» ែអ៊ កា បុចិឡា ំៃហយសី៊ូ ខា
ក។់
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង
១០ ប៉ាគ់ មួតសះឹសតឹ េកះ អនែ់ឌ រះ៉ កាយសី៊ូ ទិ ង៉ារឡាក់ អន់

ែឌ ទី ្របគ៉័ េណាះ ហង េកះេណាះ ែអ៊ េជៀក អនែ់ឌឡាច់ តាង
ឡឹងកាឡំាងំឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតៃសដា។ ១១ហះកាកាឡំាងំ អ្លុ
អន់តគ ់អន់ែឌ កាឡា ំពួយ យីស៊ូ េដល ែអ៊ កា រុាងំៃហ អន់
ែឌ លូ រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ អនែ់ឌសាយុំា ំ
ង ទបឹ ែអ៊ តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ អន់ ដាគ់ េដល។ ១២ ប៉ាគ់
ដារ ់ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ មួតសះឹ ១២ ដូវ េណាះ រះ៉ កាយសី៊ូ ផា
«អសី េ្របុី កាឡំាងំ សតឹ ឡគ ពិ ម៉ាគ់ អន់ែឌ ចាកណាងំ តាច់
សាណាសាណឹត លូណាងំ ចារ ដំ រ្រសុក េតះ បក់ ៃអ្វ ក្យាម័
រអា ខង ហះ ចារ អាឡាង៉ាន់ ខាក»់។ ១៣ហះកាយីស៊ូ េតលី
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ផា «អន់ដសី អន់សាណាកាអន់ែឌសា េណី»។ ហះកា អន់
ែឌ េតលី ផា «ញនឹ ទី ដងឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា េពៀរ
ក្យាងំ ទលឹ នីេណា ័ះ នីចម័ ចងឹ ្របគ៉ ័? ញ៉ា ញនឹ ចងឹ ឡា ំតាច់
សាណាសារ៉ំាប់ អន់ កា កាឡំាងំ ទឌូិ អា ប ?» ១៤ខង កាឡំាងំ
េណាះកាក់ ដងឹ មួត កាម៉ាក័ ឃឺ ៥០០០ ដូវ។ យសី៊ូ រះ៉ កា មួត
សះឹផា «ហគ់អនដ់សី េ្របុី អនែ់ឌអង់ៃអ្វ បុនិចារ ៗ ពិ កាណុង
េម៉ាញចារឃឺ៥០ ដូវ»។ ១៥ មួតសះឹកា េ្របុីកាឡំាងំ ទឌូិ អង់ៃអ្វ
ពឹង េតះ ្របគ៉័ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ េណាះហង។ ១៦ េកះេណាះយសី៊ូ
អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ លូកា េពៀរ ក្យាងំ េណាះ េងីុយ ៃហ
ពឹង ៃប៉្លង ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ គុ អន់ កា មួត សះឹ េភឿ ែជក
អន់ កា កាឡំាងំ សា។ ១៧កាឡំាងំ សា ផគី ទិឌូ។ េកះេណាះ
អនែ់ឌ ទូញ រ៉ានដ់ាប់ ណំុ បុាងំសល់ ឡឹង ពូសាេណាះទី១២កា
អ្ល។ី
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
១៨ ទី ដារ ់េម៉ាញ ផះ យសី៊ូ មន៉់ ៃអ្វ តាង ឡឹង កាឡំាងំ មួត

សះឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល េណាះ ែអ៊ អបំញ៉់ លូ អនែ់ឌផា «កា ំ
ឡាងំ ពូផាអាញ់អាឃឺ ប៉ាណូសនចីម ័?» ១៩ មួតសះឹ េតលីផា
«បក់ អន់ដា ផា វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ អន់ដាណាវ ្គផា
វគ័ េអលយ៉ីា ហះកា ទី បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី
ែព េម៉ាញ ដូវ រុសី សតឹ»។ ២០ េកះេណាះ យីស៊ូ អំបញ៉់ លូ អន់
ែឌណាវ ្គផា «កាប៉ាច់ អនដ់សី អនដ់សី ផាអាញ់អា ប៉ាណូស
នីចម ័?» េព្រតះុ កា េតលី ផា «អសី អា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េរុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច»់។ ២១ហះកា យីស៊ូ អន់តគ់ រះ៉ កា អន់
ែឌ អូ អន់ រះ៉ សារ អាកា ពូ អុះ។ ២២ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «ប៉ាណូស
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អាញ់្រតគ់ ប៉ាណាប េអៀង ែនវ។ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង មួត
ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ចងឹ អូ
ណីស កា អាញ ់អន់ែឌ ចងឹ ប៉ាន់េតា័ អាញ ់ហះកា ៃប៉ង ដារ ់
ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹអាញ់ណាវ ្គ»។
២៣ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា កាឡំាងំ ទិេណា ័ះ ផា «បក់ េពឿ បុចិ

ចាក ពួយ លូ េសឿអាញ ់ែជឃតឹកាឡាេកា េទៅ ្រតគ់សាឡា
គ់ឡាេកាគយអ៊្លង គងឹ រប៉់ដារ ់ពួយអាញ់២៤ខង បក់ ចំ បុចិ ៃអ្វ
រ ុសី បក់ េណាះ ចងឹ េតា ័ហះកា បក់ ចំ េតា័ ញន អាញ ់បក់
េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។ ២៥ផា ប៉ាណូស ទី ្រគបឹ កាណាគ័ ពឹង អង់
កក់ េតះ អាហះកាផា ែអ៊ េតា ័ទី ខា េដល ប ? ២៦ ែជ តាយួស
កា ពូញនកា ប៉ាណូសអាញ់ លូ ប៉ានរឹ អាញ់កាប។ ផាបក់ ចំ
តាយួស ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ អូ អនហ់ា្ន ល់ បក់ េណាះ េដល ប៉ា
គ់ដារ ់អាញ់ ជរឹ ទបឹ ទី តាតារកា្ល គ់ មះ៉ អាញ់ លូ មះ៉ ពឹ អាញ់ ទបឹ
អន់ឌូ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ្រតង់។ ២៧អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី តា
ទចឹ ផា ទី កាឡំាងំ បក់ អន់ដាឡាក់ ៃអ្វ ហះ អា ចងឹ អូ តាន័ េតា័
អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។
សារយសី៊ូ ម៉ាច់ឡាេកា
២៨ឃឺ ែអ៊តាងំហាមដារ ឡឹ់ងយសី៊ូ រះ៉សារ េណាះ ែអ៊ េជៀក

េព្រតះុ យូហាន លូ យ៉ាកុបហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េភឿ មន៉។់ ២៩ផះ
យីស៊ូ មន៉់ ផាឌី ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ឡាច់ តាតារ សងី េខា អាវ ែអ៊ េកតី
បាក តាពំ្លុង។ ៣០ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ៃអ្វ កាកាប លូ
ែអ ៊ឃឺ វគ័ ម៉ូ េស លូ វគ័ េអលយ៉ីា ៣១ទបឹ ទីតាតារកា្ល គ់ ពឹងឡា
េកា អនែ់ឌ។ អនែ់ឌ កាកាប ឡឹងសារឡាក់យសី៊ូ ចងឹ េតា័ ប៉ា
គ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ៣២ េព្រតះុ លូ គួប ែអ៊ អនែ់ឌ កាកី ៃតប
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ខាក ់ប៉ាគ់ អនែ់ឌសាទរឹ បប៉័យសី៊ូ ឡាច់តាតារកា្ល គ់ លូ បប៉័កា
ម៉ាក័ េពៀរ ដូវ អនត់ាវ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។ ៣៣ផះ វគ័ ម៉ូ េស លូ
វគ័ េអលយ៉ីា ចងឹ ចាកឡាច់ ឡឹងយសី៊ូ េណាះ េព្រតះុ កាបផា
«ៃណឃូ ញនឹ ៃអ្វ ហះអាដាគ់ខាក ់ញនឹចងឹ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ ៃប៉
ង អន់កាអសី េម៉ាញ អន់កា វគ័ ម៉ូ េស េម៉ាញ លូ អន់កា វគ័
េអលីយ៉ា េម៉ាញ»។ ែអ៊ កាប េណាះ អូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ កាប
ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ។ ៣៤ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ កាកាប ឡឹងសារ េណាះ
ផាឌី ទីកាមល៉់ ពឹះ កាេ្រតាប អនែ់ឌ។ អនែ់ឌ អ្ូយគខាក់ ផះ អន់
ែឌ ៃអ្វ កាណុង កាមល៉់ េណាះ។ ៣៥ េកះេណាះ អន់ែឌ កាតាងំ
ប៉ានឹរ កាប ឡឹង កាមល៉់ េណាះ ផា «អា ហង គន អាញ់ តាងំ
ឡា អាញ់ ទី េរ ុសី * ែអ ៊ហគ់សាយុំាងំ ែអ៊ ពិ»។ ៣៦ េកះ កា
តាងំ ប៉ានរឹ កាកាប េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ ដងឹ យសី៊ូ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊
ណាវ ្គ។ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះកា េពឿកាអនែ់ឌ អូ រះ៉ អុះសារ អន់
ែឌ បប៉័ េណាះ។
សារយសី៊ូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ
៣៧ ប៉ាគ់ ដារ ់អន់តគី អន់ែឌ ជរឹ ឡឹង ប៉ានឹម េកះ ទី ប៉ាណូ

ស េអៀងឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។ ៣៨ផះ េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ
ដូវ កាណុង កាឡំាងំ េណាះ កាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ ៃណឃូ អាញ់
បរ៉ ់េឡាមអសី បរ៉ ់អសីតាប៉ាបតាប៉ុនកា គនអាញ់ េណី ខង
អាញ់ ទី គន ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ហង។ ៣៩ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត
កាណុង ែអ ៊រប៉់ ែអ៊ ម៉ុ ត ែអ៊ ្រប៉គ័ អន់ គន អាញ់ អង់ហ្យាងំ លូ
សាបំ៉ត់ ឡាឡាកសាសា្វ ល់ ឡាច់ កាពុំះ ពឹរ កាង។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
េណាះ ្របគ៉័កា ែអ៊ តុត យុបឹ េកះេណាះ ែអ៊កាឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ែប៊
* ៩:៣៥ ៩:៣៥ ទី េរ ុសីហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖ បុចិ ៃចកា។
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ត។ ៤០អាញ់ េឡាម មួត សះឹ អសី េ្របុី អន់ែឌ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ េណាះ េកះ េដល ហះកា អនែ់ឌ ្រទះុ អូ ឡាច់ អុះ»។ ៤១យី
ស៊ូ កាប កា អន់ែឌ ផា «អឺ មួត កាង័ កល់ អូ ៃច េសឿ លូ ទី ពុត
អក៊ ! ្រតគ់អន់អាញ់ៃអ្វ ទុញប៉ុបចំណាវ ្គលូអនដ់សីអា ? បុះឹ
អ្យក់គនអសី េណាះឡាប៉ំាគ់អាញ់អា»។៤២ផះសាសា្វ េណាះ
ចាក ម៉ុ ត ប៉ាគ់ យសី៊ូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ តាគ់ អំបក៉់ឡាឡាកសាសា្វ ល់
តុត យុបឹ ឡូត ហះកាយសី៊ូ កាបកាប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូតាគ់ អនដ់ា
គ់សាសា្វ េណាះ េកះេណាះ ជនឹកា ពឹ ែអ៊ េទៅ។ ៤៣កាឡំាងំ ទិ
ឌូញមខាក់កាសារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័េណាះ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊ណាវ ្គ
ផះ កាឡំាងំ ទឌូិ ៃអ្វ ញម ឡឹងសារយសី៊ូ ្របគ៉័ េណាះ យសី៊ូ

រះ៉ កា មួត សះឹ ែអ៊ ផា ៤៤ «ហគ់ អនដ់សីសាយុំាងំ កាខាក់សារ
ទិអា ពិ បាែបត៊ណាវ ្គពូ ចងឹ រ ៉បុ ជនឹ ប៉ាណូសអាញ់ អន់ កា ពូ
្របគ៉័ បាប»។ ៤៥ហះកា មួតសះឹ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ
អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ េអានសារ េណាះ អូ អន់ អនែ់ឌ ហ្លង់។ អនែ់ឌ
កា អូ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ ឡឹងសារ េណាះ េដល។
៤៦ ផះ េណាះ មួត សះឹ កា កាប ប៉ាែគក លូ គួប េសាប ផា

កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ េពឿ ្របគ៉័ តសី ឡឹង ពូ។ ៤៧ហះ
កា យីស៊ូ ហ្លង់ ឡឹង ពុត អន់ែឌ ឃតឹ េណាះ ែអ៊ អ្យក់ សាសា្វ
េម៉ាញ ដូវ អន់ អនត់ាវ ហះសាែនង ែអ។៊ ៤៨ េកះេណាះ ែអ៊ កាប
ផា «េពឿ បុចិ ៃច កាសាសា្វ អាញនអាញ ់ឡាក់កា ែអ៊ បុចិ ៃច
កាអាញ់ េដល េពឿ បុចិ ៃច កាអាញ ់ឡាក់ កា ែអ៊ បុចិ ៃច កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េដល។ កាណុង
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កាឡំាងំអនដ់សីអា េពឿ ប៉ា្រសុឡាេកាថិ ឡឹង ពូ ឃឺ ែអ៊ េណាះ
ហង តសី ឡឹង ពូ»។
៤៩ យូហាន រះ៉ កា យីស៊ូ ផា «ៃណឃូ ញនឹ បប៉័ ប៉ាណូស

េម៉ាញ ដូវ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ញន កា សចិ អសី។ ញនឹ ទបឹ
អូ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អុះ ខង ែអ៊ អូ ចាក ពួយ អសីឡាក់កា
ញនឹ»។ ៥០ េណាះ យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ែជ ទបឹ ែអ ៊បក់ េពឿ អូ
ណាងំសារ លូ អនដ់សី បក់ េណាះកាកាឡំាងំ អនដ់សី េដល
ហង»។
៥១ ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹដារ ់កាឡំត់យសី៊ូ ្រតគ់ហាវ ពឹង ៃប៉្លង

េកះ ែអ៊ កាចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ឡូត។ ៥២ហះកា
ែអ៊ េ្របុី សះឹ ែអ៊ បក់ អន់ដា ចាក អន់្រទលួ ឡឹង ែអ ៊មួត េណាះ
កាចាកម៉ុត កាណុង ្រសកុ សុនសាតសាម៉ារ េីភឿណាងំ េ្រទៀម
ចារអន់កា ែអ។៊៥៣ហះកាកាឡំាងំ ្រសកុ ពូ េណាះ អូអន់ ែអ៊ ៃអ្វ
ហះ េណាះ អុះ ខង ពុត ែអ៊ បុចិ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។
៥៤ ផះ យ៉ាកុប លូ យូហាន បប៉័ នីេណា ័ះ អន់ែឌ កា អំបញ៉់ លូ
យសី៊ូ ផា «នចីម័ ពឹ តាងំឡា អសី បុចិ ប កាញនឹ ចងឹ េអី ប ៉្រ◌ះ័
េ្របុី ប៉ាឡិ អុញ ឡឹង ៃប៉្លងសាអនែ់ឌអា»។ ៥៥-៥៦ហះកាយសី៊ូ
កាែលង ៃហ លូកាបកាអនែ់ឌ †។ េកះេណាះ អនែ់ឌចាកឡា ំ
ប៉ាគ់ ្រសកុ ពូ េម៉ាញណាវ ្គ។
៥៧ ផះ អន់ែឌ ចាក រ្រទង ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ កាប លូ យី

ស៊ូ ផា «អាញ់ ចងឹ ្រប៉គ័ សះឹ ចាក ពួយ អសី េដល យ ៉◌ះ័ អសី
ឡា ំប៉ាគ់ ចំ កាតាម»។ ៥៨យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «សូ ្រពី ទី រ ៉ង័ូ មះ៉
† ៩:៥៥-៥៦ ៩:៥៥-៥៦ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ផា
«អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់កា ទី ប៉ាង៉ាត័ ញ៉ាកាណុងឡាេកាអនដ់សី អុះ។ អូ ្រតគ់អាញ់
ពឹះ ថាឡំាយ ប៉ាណូស អុះ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េភឿ តង័ ប៉ាណូស»។
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ែអ ៊ៃសមកាទីសបំ៉ូ វ មះ៉ ែអ៊ េដល ហះកា ប៉ាណូសអាញ់ អូ ទី
ចារ ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អុះ»។ ៥៩យីស៊ូ កាកាប លូ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គផា «ចុចាក ពួយអាញ»់។ ហះកាែអ៊ េណាះ េតលីផា «ពឹ
តាងំឡាអសីអន់អាញ់សតឹ តប់ ប៉ា្រទូ ពឹអាញ់ហ»ិ។ ៦០ហះកា
យសី៊ូ េតលី ផា «អន់ ប៉ាណូស េតា័តប់ គួប អនែ់ឌ ពិ។ កាប៉ាច់
អសី ហគ់ ចាក រះ៉ ឡឹងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ពិ»។ ៦១ េកះេណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គរះ៉ ផា «ពឹ
តាងំឡាអាញ់ ចងឹឡា ំពួយ អសី េដល ហះកា អសី អន់អាញ់
សតឹ រះ៉ លូកាឡំាងំហីអាញ់ហ»ិ។ ៦២ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ផា
«ប៉ាណូស ចំ ម៉ុ ត ៃថណា េកះេណាះ កាែលង ៃហ ញ៉ាៗ ែគង
ប៉ាអច់ ‡ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ អូ ្រតគ់ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ»។

១០
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ៧០ ដូវចាកអន្់រទលួ
១អន់តីគ ឡឹង េណាះ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា េរុសី អ្យក់ សះឹ

៧០ ដូវ *ណាវ ្គ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូចាក េពៀរ ដូវ ៗឡាអំន្់រទួ
ល ្រគបឹ ្រសកុ ្រគបឹ េមឿងឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ចងឹ ឡា ំេណាះ ហង។
២យីស៊ូ រះ៉ កា ពូ ផា «ទី េពៀ េអៀង ខាក់ ឡាក់ ្រតគ់ ្រចូត ័ហះ
កា ប៉ាណូស ្រចូត័ ែប៊ត ដូវ តាឡាម។័ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់
ដសី េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ តាងំឡា មុីរ អន់ ែអ៊ េ្របុី ពូ
ឡា ំ្រចូត័ េពៀ ពឹង មុរី ែអ៊ អា។ ៣ហគ់ឡា ំពិ ៃហអាញ់ េ្របុី អន់
‡ ៩:៦២ ៩:៦២សារអា េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស បុចិ ចាក ពួយយសី៊ូ ហះកា ៃអ្វ
បុចិ ្របគ៉័ ពួយប៉ាណូសអូ េសឿប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា ែអ៊ េឃយី ្របគ៉័ ែព េដល។ * ១០:១
១០:១៧០ ដូវហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖៧២ ដូវ ។
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ដសីឡាអំា វុចឹ លូ អន់ គន េចៀម ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័តាបល៉់ សូ ្រពី។
៤ ែជ ្រទងុឡា ំកាតបិ េលៀន កាទុង េលី កបឺ េពៀរ ឃូ អុះ លូ អូ
អន់ កាប េឡី លូ បក់ េពឿ រ្រទង អុះ។ ៥ផាអនដ់សី ម៉ុ ត ពឹង ហី
ចំ កាតាម សាគ់ ប៉ានដ់ា អនដ់សី ្រតគ់ កាប ផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ័ អន់ កាឡំាងំ ហី អា ទីសារសាណុកសាវាក៉"។ ៦ផា ប៉ាណូ
សកាណុងហី េណាះឃឺ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ េណាះ
អន់ែឌ ចងឹ ទី សារ សាណុកសាវា៉ក ឡាក់ កា អន់ដសី ផា តា
ទចឹ។ ផាអនែ់ឌ អូឃឺ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ សារអន់
ដសី បរ៉ ់ េណាះ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អន់ដសី េទៅ។ ៧ហគ់ អន់ដសី
ៃអ្វ ពឹង ហី េណាះ ហង លូសាសាណាសាណឹត ញ៉ាឡាក់ ពូ
អន់ កា អន់ដសី េណាះ ពិ ខង បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ្រតគ់ ទី េលៀន ពូ
ចា្វ ល។់ ែជ តូរ ័ចារ ៃអ្វ ឡឹងហី េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ហី េម៉ាញណា
វ ្គ។ ៨ផា អន់ដសី ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ ចំ កាតាម ផា ទី ពូ ហាប់ រុាងំ
ៃហ អន់ដសី លូ អន់ សាណាសាណឹត ញ៉ា កាតាម សា ពិ។
៩ ទបឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ កាណុង ្រសកុ េណាះ អន់ ដាគ់ លូ
រះ៉ កា ពូ ផា "សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ក្យាម័
ចងឹ ទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េកះ"។ ១០ផាអនដ់សី ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ ចំ
កាតាម ផា ពូ អូ ៃចហាប់ អូ រុាងំៃហ អនដ់សី ្រតគ់ឡាច់ ប៉ាគ់
្រទង លូ កាប ផា ១១ "យ ៉◌ះ័ កាបក់ េតះ កាណុង ្រសកុ អន់ដសី
អាឡាក់ តតឹ ពឹង ជុង ញនឹ កា ញនឹ ចងឹ តាតូះ អន់ កា អន់ដសី
េទៅ េដល។ ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផាសារ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ក្យាម័ចងឹ ទលឹ េកះ"។ ១២អាញ់រះ៉កា
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អនដ់សី ផា ប៉ាគ់ដារ ់េណាះ មួត េមឿង សូដុំ † អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់
ថូត ជចឺ ឡឹង មួត ្រសកុ េណាះ។
១៣ «អឺ មួត ្រសកុ ខូ រ៉ាសុនី អន់ដសី ចងឹ ឡាបំាក តាទចឹ

ហង។ អឺ មួត ្រសកុ េបតៃសដា អន់ដសី កា ្រតគ់ ប៉ាណាប
េដល។ ផា មួត េមឿង ទីរ ៉ះូ លូ េមឿង សុីដូន ‡ ទី បប៉័ សារ អំរ៉ា
ញ អញឺឡាក់កា អនដ់សី ទី បប៉័ ហះអា ចាបះកា មួត េមឿង ទិ
េណា ័ះ ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀកតាទចឹ ឡូត ទបឹ អនតុ់ក កាេប៉ា លូ
អង់ៃអ្វ ពឹង អំហ្មូ វ §។ ១៤ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាតសុ់និសារ
ប៉ាណូសទឌូិ េទៀ មួត េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន អនែ់ឌ ចងឹ ្រត
គ់ ថូត ជចឺ ឡឹងអនដ់សី។ ១៥អឺ មួត េមឿងកាផានមឹ ែជសាមគ៉័
ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អេំប៉ាក អនដ់សីហាវ ទលឹ ៃប៉្លង ឃឺអនដ់សី
ចងឹ ឡិ កាណុង េ្រតាម េតះចារ ្រគន ប៉ា្រទូ ឡគ»។
១៦ ែអ៊ រះ៉ កា សះឹ ែអ៊ ណាវ ្គ ផា «េពឿ ៃច សាយុំា ងំ អន់

ដសី ឡាក់កា ែអ៊សាយុំាងំ អាញ់ េដល េពឿ អូ ៃចហាប់ អន់
ដសីឡាក់កា ែអ៊ អូ ៃចហាប់អាញ់ េដល េពឿ អូ ៃចហាប់អាញ់
ឡាក់កា អូ ៃចហាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េដល»។
១៧ មួតសះឹ៧០ ដូវ *សតឹ ទបឹ ទីសារ េហាក រគ៉់ លូ រះ៉ផា «អឺ

ពឹ តាងំឡា ផះញនឹ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង ប៉ាណូសញនកា
† ១០:១២ ១០:១២ េមឿង សូដុំ ឃឺ េមឿង េម៉ាញ េសគី ែព ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់
េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត ថាឡំាយ េមឿង ទិ ប្ល។ី បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត
អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៨។ ‡ ១០:១៣ ១០:១៣ េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង
សុដូីន ឃឺ េមឿង សុនសាត អនេ់ទៀគ ពូ ឌុ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង។ § ១០:១៣
១០:១៣ គុន តាឡាប័ េឃយី ពូ ផា ពូ ឡាប់ ញមសារ យច លូ បុនិែពង ពុត េពៀក ពូ
េឃយី អនតុ់ក កាេប៉ា លូ អង់ៃអ្វ ពឹង អហំ្មូ វ។ * ១០:១៧ ១០:១៧៧០ ដូវហា្ល
ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖៧២ ដូវ ។
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សចិ អសី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កា អ្ូយគ កា ញនឹ េដល»។ ១៨ហះកាយី
ស៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង
ឡាក់ កា កាឡំាត។ ១៩ ៃហ អាញ់ អន់ អំរ៉ាញ អញឺ កា អន់ដសី
ចាក ចគ័ ពិះ លូ កាេទៀង េខារ លូ អំបុាងំ អំរ៉ាញ អញឺ មួត តាមុរឺ
ពិន េដល អូ ទី េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ កា អនដ់សី ទី អុះ។ ២០ហះកា ែជ
េហាកកាប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អ្ូយគកាអនដ់សី េណាះ ្រតគ់ េហាក រគ៉់កា
ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់សចិ អនដ់សី គម ពឹង ៃប៉្លង េតា»។
២១ ផះ េណាះ យីស៊ូ េហាក ខាក់ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ

ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក ់ែអ៊ កាបផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លងឡាក់
ពឹ អាញ់បរ៉ ់ប៉ាេន អសី ខងអសី ទី េអានសារ ទិអាកា មួត គតឹ
ខាហ្យាងំសាឡាច។់ ហះកាអសីតាបំាង អន់កា មួត អូ គតឹ អូ
ខា អូ អ្លុ អូ ហ្លង់ ្រតគ់ ហង ពឹ អសី ប៉ាញ័ ពុត ្រប៉គ័ នីេអៀ»។
២២ េកះេណាះយសី៊ូ កាប លូ ពូ ផា «ពឹ អាញ់ ទី អន់ អាញ់ហ្លង់
្រគបឹសារ ែអ៊ ទេិណា ័ះ។ អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ហា្វ ស ឡឹង ែអ៊ េទៅ អុះ កា អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ហា្វ សឡឹងគន ែអ៊ េដល។ ទលឹនេីណា ័ះ អូ ទី ប៉ាណូស
េពឿ ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះផាអាញ់ អូ តាបំាង អន់
ពូ អនហ់ា្ន ល»់។ ២៣ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង ែគង មួត សះឹ លូ
កាប អូ អន់ ពូ អនេ់ទៀគកាតាងំផា «ទីសារសាណុកសាវាក៉តា
ទចឹ ហង េពឿ ទី បប៉័ ទិសារឡាក់ អនដ់សី ទី បប៉័ អា។ ២៤អាញ់
បរ៉ រ់ះ៉កាអនដ់សីតាទចឹផាទី មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ លូសាដាច់ េសគី
ែព េអៀង ដូវ បុចិ បប៉័សារ អនដ់សី ទី បប៉័អា េដល ហះកាអន់
ែឌ អូ ទី បប៉័ អុះ។ អនែ់ឌ បុចិ កាតាងំ េដលសារ អនដ់សី ទីកា
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តាងំអា ហះកាអនែ់ឌ អូ ទីកាតាងំ អុះ»។
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សុនសាតសាម៉ារ បីក់ តង័ ពូ
២៥ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូសឡាក់ អ្លុ ចាបាប់ េកង េម៉ាញ ដូវ អ្ូយវ

អន់តាវ អំបញ៉់សាគ់ លួង យសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ! អាញ់ ្រតគ់ ្រប៉
គ័ នីចម័ អន់ដា េភឿ អន់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ?» ២៦យីស៊ូ
េតលី ែអ៊ ផា «កាណុងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ នចីម័ អន់
ដា ? ផះ អសី អាន អសី ហ្លង់ នីចម ័?» ២៧ ប៉ាណូស េណាះ
េតលីផា «្រតគ់ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អន់
ដសីទិ ពុតទិ េពៀកទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹទបឹឡាេកាបុាងំៃឡ † លូ
បុចិ ៃច កា អុះ មុី ឡីង ែគងឡាក់កា បុចិ ៃច កាឡាេកាអសី េទៅ
េដល ‡»។ ២៨យសី៊ូ េតលីផា «អសីផា េណាះ ្រតគ់ហង ហគ់
អសី ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ ហង ពិ េណាះ អសី ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី តាទចឹ»។ ២៩ហះកា ប៉ាណូស េណាះ បុចិ តាបំាងផា ែអ៊
ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ែអ៊កាអបំញ៉់ លូយសី៊ូ ណាវ ្គផា «េពឿ
អុះ មុី ឡីង ែគង អាញ់ េណាះ ?» ៣០យីស៊ូ េតលី ផា «ទី កាម៉ា
ក័ េម៉ាញ ដូវ ចាក ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយ
រខូី កា ប៉ាត ័ះ ប៉ាណូស អូ ដាគ ់មួត េណាះ កាៃម ពីត ែអ៊ តុត
យុបឹ េតា័ ង៉ល់ ទបឹ ប៉ុន អ្យក់ ទិ កាណាគ័ ែអ៊ ្រទងុ េណាះ េកះ
េណាះ អនែ់ឌ ចាកអា្ល ត ែអ៊ ហះ េណាះហង។ ៣១ផះ េណាះ ទី
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ចាក ្រទង េណាះ េដល កា បប៉័ កា
ម៉ាក័ ពូ ពីត េណាះ ែអ៊ កាចាកយ៉ា្វ រ។៣២ េកះេណាះ ទី មួត េល
† ១០:២៧ ១០:២៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា) ៦:៤-៥។ ‡ ១០:២៧ ១០:២៧សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត
េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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វ ីេម៉ាញ ដូវ កា ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ េណាះ េដល ែអ៊ បប៉័ កាម៉ាក័
ពូ ពីត េណាះ ែអ៊ កាចាកយ៉ា្វ រ នះិេទៅ េដល។ ៣៣អនត់គី ឡឹង
េណាះ ទី សុនសាតសាម៉ារ ី§ េម៉ាញ ដូវ កា ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ
េណាះ េដល សាគ់ ែអ៊ បប៉័ កាម៉ាក័ ពូ ពីត េណាះ ែអ៊ តាប៉ាប
តាប៉ុន ខាក។់ ៣៤ េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុត ប៉ាគ់កាម៉ាក័ េណាះ លូ អ្យក់
តាែព េទៀក * េ្រជា ពឹងឡាកា លូ ែ្រទម េកះេណាះ េប៉ាក ៃចគ
ពឹង េសះ ែអ៊ អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ៊ ចងឹ ដំ លូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ែអ៊
េដល។ ៣៥ ប៉ាគ់ កាលំឺ តាយ៉ាង័ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ ចងឹ ចាក ែអ៊
អ្យក់ េលៀន េពៀរ កាក់ † អន់កាតាងំឡាហី េណាះ ទបឹ ែអ៊ អនត់
គ់ រះ៉ ផា "ហគ់ អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូសអា េណី ផាអសី
ចាយ េអៀង ឡឹង េលៀនអា ប៉ាគ់អាញ់សតឹ េទៀអាញ់ចងឹ ជនឹ
េលៀន អសី េណាះ"។ ៣៦ ទលឹ នីេណា ័ះ តាម អសី ឃតឹ មួត
ៃប៉ង ដូវ េណាះ បក់ ែអ៊ ចំ អុះ មុី ឡីង ែគង លូ កាម៉ាក័ ពូ កាៃម
ពីត េណាះ ?» ៣៧ ែអ៊ េតលីផា «ឃឺ ប៉ាណូស បក់ ទី ពុត តាប៉ាប
តាប៉ុន កា ែអ៊ េណាះ ហង»។ យីស៊ូ ផា កា ែអ៊ «ទលឹ នីេណា ័ះ
ចាក ពិ ហគ់ អសី ្របគ៉័ឡាក់កា ែអ៊ េណាះហង»។
សារយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ហី ម៉ារ លូី ម៉ាថា
៣៨ ផះ អន់ែឌ ចាក យីស៊ូ ម៉ុ ត កាណុង ្រសកុ េម៉ាញ ទី អង់

កាន់ េម៉ាញ ដូវ សចិ ម៉ាថាឡា ំហាប់ ែអ៊ េជៀក ម៉ុ ត ប៉ាគ់ហី ែអ។៊
៣៩ម៉ាថា ែអ៊ ទី អុះ អង់កាន់ េម៉ាញសចិ ម៉ារ ីែអ៊ ៃអ្វ ហះ ជុងយី
ស៊ូ លូ សាយុំាងំ ប៉ានឹរ ែអ៊ បុាងំេហៀន។ ៤០កាប៉ាច់ ម៉ាថា ែអ៊
§ ១០:៣៣ ១០:៣៣ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ សុនសាតសាម៉ារ ីសួន េអៀង អូ
ណីស កា គួប េសាប អុះ។ * ១០:៣៤ ១០:៣៤ អ្យក់ តាែព េទៀក េពៀគ គុល
«អ្យក់សាងី អ្យក់ តាែព»។ † ១០:៣៥ ១០:៣៥ េលៀន េពៀរ កាក់ េពៀគ គុល
«េពៀរ ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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អូហារ ់កា ្របគ៉័សាណាសារ៉ំាប់តាបំាងកាអហំ៊្មយ ែអ៊ ម៉ុ ត រះ៉
លូ យីស៊ូ ផា «ពឹ តាងំឡា ញ៉ា អសី អូ បប៉័ ប ? អុះ អាញ់ ែអ៊
អា្ល ត ដងឹ អាញ់ ្របគ៉័សាណា។ បរ៉ ់អសី េ្របុី ែអ៊ឡា ំតង័ អាញ់
េណី រញិ»។ ៤១ហះកាយសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ម៉ាថា ញ៉ា អសី
វុនឹវាយ៉ អូ ហារ ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ េអៀង យុបឹ នីេអៀ ? ៤២ឃឺ ទី ង៉ារ
ដងឹ េម៉ាញឡាក់សាខំាន់ ្រតគ់ តងកាន ណាងម៉ារ ែីអ៊ េរ ុសី អ្យ
ក់ ង៉ារ អាដាគ់ េកះ អូ ្រតគ់ អ្យក់ឡាច់ ឡឹង ែអ៊ អុះ»។

១១
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ឡឹងសារ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័
១ ទី ដារ ់ េម៉ាញ យីស៊ូ ៃអ្វ មន៉់ ហះ ចារ េម៉ាញ ប៉ាគ់ ែអ៊ មន៉់

េកះៗ ទី សះឹ េម៉ាញ ដូវ ឡា ំកាប លូ ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់
អសី បុាងំេហៀនញនឹអន់អ្លុ មន៉់ឡាក់កា វគ័ យូហានបុាងំេហៀន
សះឹ ែអ៊ េដល»។ ២យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ផះ អនដ់សី មន៉់ ្រតគ់
កាបផានេីអៀ៖
អឺ ពឹ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អ្យលិ កូត័កា អសី។

បរ៉ ់អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូស ទឌូិ។
៣បរ៉ ់អសី អន់សាណាឡាក់ញនឹ តងកាន រប៉់ដារ។់

៤បរ៉ ់អសី ែជ អ្យក់យ៉ូ សារញនឹ ្របគ៉័យច
ខងញនឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័យច លូញនឹ េដល។

ែជ អន់ ពូ ប៉ាេឡាមញនឹ ្របគ៉័យច»។
៥យីស៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌណាវ ្គផា «កាប ប៉ាន់ដបឹ ផា កាណុង

កាឡំាងំ អនដ់សី អា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់ ទងតគិ័ មុាងំ
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ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ហី ចាង័ ែអ៊ លូ កាប ផា "អឺ ចាង័ អន់ អាញ់ បុល
ណំុ បុាងំ អសី ៃប៉ង កាតុ ៦ ខង គួប អាញ់ ែអ៊ ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់
អាញ ់អាញ់ អូ ទីសាណាញ៉ា អន់ កា ែអ៊ អុះ"។ ៧នចីម័ ចាង័
ែអ៊ េណាះ ចងឹ េតលី ឡឹង កាណុង នីេអៀ ប "ែជ បុាងំេខីក ហង
ចាង័ ខង អំប៉ារ អាញ់កាេ្រតគីសាកាល់ េកះ គន េសាអាញ់
កា ៃតប ហា្ល ក់ ពឹង េ្រគ អន់ឌូ អាញ់ េដល អាញ់ អូ អ្លុ អ្ូយវ អ្យ
ក់ ណំុ អន់ កា អសី អុះ"។ ៨អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ
ផា យ ៉◌ះ័ ចាង័ ែអ៊ េណាះ អូ បុចិ អ្ូយវ អ្យក់ ណំុ បុាងំ អន់ កា
តាម ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អ្ូយវ អ្យក់ អន់ ឡូត ណំុ បុាងំ លូ កាណា
គ័ ញ៉ាឡាក់ចាង័ ែអ៊ តងកាន េណាះ។ ែអ៊ អ្ូយវ អន់ េណាះ អូ
្រតគ់ ញន បុចិ កា ចាង័ ែអ៊ េណាះ អុះ ឃឺ ញន កា ចាង័ ែអ៊
េណាះ េឡាម កាខាក។់ ៩ បះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផា ហគ់
បរ៉ ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ អន។់ ហគ់ណាងំ េណាះ
អន់ដសី ចងឹ បប៉។័ ហគ់ កាខគ់ អំប៉ារ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េបកី
កា អន់ដសី ឡូត។ ១០ ខង េពឿ បរ៉ ់បក់ េណាះ ចងឹ ទ ីេពឿ
ណាងំ បក់ េណាះ ចងឹ បប៉ ័លូ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េបកី អប៉ំារកា បក់ ចំ
កាខគ់ េដល។ ១១អនដ់សីឡាក់ ពឹ * ផាគនបរ៉ ់សាអ៊្លងកា អូ
ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ ពិះ ៃអ្វ រ ុសី អន់ កា ែអ៊ ប៉ាតាងសាអ៊្លង កា អុះ។
១២ផាគនបរ៉ ់កាតាប់ អ្យរិ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់កាេទៀង េខារ អន់
កា ែអ៊ េដល។ ១៣ តុត អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស អូដាគ់ អ្លុ អន់កា
ណាគ័ដាគ់ កា គន នេីអៀ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
* ១១:១១ ១១:១១ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ផាគន បរ៉ ់ណំុ
បុាងំ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ អេំហា្ម អន់កា ែអ៊ អុះ ។
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េតា ែហ៊ង ខាក់ ត ័ះ ែអ៊ ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់ កាខាក់ កាបក់ បរ៉ ់េណាះ»។
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
១៤ទីដារ ់េម៉ាញយសី៊ូ ផះ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង ប៉ាណូស

េម៉ាញ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ កាឡូំ។ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ឡាច់ ឡឹង ែអ៊ េកះ កាម៉ាក័ េណាះកាអ្លុ កាបហង ្របគ៉័ អន់កា
កាឡំាងំ ទឌូិញមខាក។់ ១៥ហះកាបក់អនដ់ាកាបផា «ែអ៊អាអ្លុ
្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀញនកា េបលេសប៊ូល †ឡាក់សាដាច់
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ អំរ៉ាញ អញឺ កា ែអ៊ ហង»។ ១៦បក់ អនដ់ាណាវ ្គ
បុចិសាគ់ លួងយសី៊ូ ពូ េ្របុី ែអ៊ តាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ េកង
ខាក់ េម៉ាញណាវ ្គឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ ទីសារ
អំរ៉ាញ អញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។ ១៧ហះកាយសី៊ូ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង
សារ អនែ់ឌ ឃតឹ េណាះ ែអ៊ េតលី អនែ់ឌ ផា «ប៉ាេថត ចំឡាក់
ទី ប៉ាសុន តាប៉ុញ តាប៉ាក់ គួប េសាប ប៉ាេថត េណាះ ចងឹ រ៉ាយ
រុា ំតា្របះ៉ តាេ្រប៉ាងហង ផាហី ចំឡាក់ ទី កាឡំាងំ កាណុងហី
េណាះ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ គួប េសាប ហី េណាះ ចងឹ រ៉ាយ ហង។
១៨ផាប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំតាប៉ុញ លូឡាេកាែអ៊ េទៅ េកះ ្របគ៉័នី
ចម័ ប៉ាេថត ែអ៊ ចងឹ អ្លុ ៃអ្វ។ អាញ់កាប នេីអៀ ញនកា អនដ់សី
ផា អាញ់ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអង កា អំរ៉ាញ េបលេសប៊ូល។
១៩ផាអាញ់ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ញនកាអរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ តាទចឹ ទលឹ នីេណា ័ះ គួប អន់ដសី អន់ែឌ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ េអងកា អរ៉ំាញ អញឺ េពឿ ? ទលឹ នេីណា ័ះ គួប អនដ់សី ចងឹ
† ១១:១៥ ១១:១៥ េបលេសប៊ូលឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សចិសាតាងំ េណាះហង។
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កាបកាអនដ់សីហង។ ២០ហះកាផាអាញ់ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ញន កា អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ នីេណា ័ះសារ
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី អា េកះ។ ២១ផាទី
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសាងំុ េកង ខាក់ ‡ឡាក់ ទី ដាវ ទី ៃខល បង៉
កាន់ហី ែអ៊ េទៅ រ៉ាស អប៉ំាស ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វ អូ ហ្៊យង អុះ។ ២២ហះ
កា ផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញណាវ ្គសាងំុ កា្វ ឡឹង ែអ៊ ឡា ំ ពីត អ្យ
ក់ ដាវ ៃខល ែអ៊ មុងឹ េណាះហ ិេណាះ ចងឹ ទី រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំ
ប៉ាស ែអ៊ ែជក អន់កា ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គ។ ២៣ េពឿ អូ ៃច ម៉ុត ែគង
អាញ ់ប៉ាណូស េណាះ អូ ណីសកាអាញ់ហង េពឿ អូ ប៉ាតុំ ពូ
ឡា ែំគងអាញ ់ប៉ាណូស េណាះតាគ់តា្របះ៉តាេ្រប៉ាង ពូហង។
២៤«ផាប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ឡឹង ប៉ាណូសេកះ ែអ៊ ចងឹចាកសតឹ

ចាកឡា ំៃអ្វ រចារ រ៉ាហងីណាងំចារ ម៉ុត ៃអ្វណាវ ្គ។ ហះកាផា
ែអ៊ណាងំ អូ ទ ីេណាះ ែអ៊ ចងឹ កាប ផា "អាញ់ ចងឹ សតឹ ៃហៗ
ប៉ាណូសអាញ់ អង់ក ័ះឡាច់ េណាះ ែព"។ ២៥ ប៉ាគ់ ទលឹ េកះ ែអ៊
បប៉័ ប៉ាណូស េណាះ េពៀបឡាក់ កាហី ពូសាប៉ូ ះ រ៉ានដ់ាប់ ដាគ់
ឡាយ៉ាម័ េកះ។ ២៦ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ឡា ំេជៀក គួប ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ឡាក់ អូដាគ់កា្វ ឡឹង ែអ៊ តាេំបុះី ដូវណាវ ្គម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង ប៉ាណូ
ស េណាះ។ េកះេណាះ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស េណាះ ទីសារ អូ
ដាគ់កា្វ ឡឹង អន្់រទលួ ែពណាវ ្គ»។
២៧ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាប ឡឹងសារអា ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ

កាប ៃម៉ៗ ឡឹង អន់តិគ័ កាឡំាងំ ផា កា យីស៊ូ «ប៉ាណូសឡាក់
បុាងំេកតី លូតាមំអសី ែព ែអ៊ េណាះទីកានសាណុកសាវាក៉តា
ទចឹ ហង»។ ២៨ហះកាយសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «េពឿសាយុំាងំ ប៉ានឹ
‡ ១១:២១ ១១:២១ ប៉ាណូសសាងំុ េកង េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។
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រ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ បក់ ែអ៊ េណាះហង ទី
កានសាណុកសាវាក៉តាទចឹ»។
សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ យូណះ
២៩ផះ ទី ប៉ាណូស េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប យសី៊ូ

កាបកា អនែ់ឌផា «ប៉ាណូស រុាងំហាវអាអក៊ខាក ់ពូ បុចិ ដងឹ
កា បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ
អញឺ ញ៉ាណាវ ្គអុះហា្វ ស ឡឹងសារ អរ៉ំាញ អញឺឡាក់ ែអ៊ ទី ្រប៉
គ័ ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ យូណះ ៣០ខង យូណះ ្របគ៉័ឡាក់ កា
សាញ៉ា § អន់កា ប៉ាណូស ពឹង េមឿង ននីេីវ ែព នចីម ័ប៉ាណូស
អាញ់ កា ចងឹ ្រប៉គ័ ឡាក់ កាសាញ៉ា អន់ កា ប៉ាណូស រុាងំហាវ
អានះិេទៅ េដល។ ៣១ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ
ប៉ាណូស ទិឌូ េទៀ សាដាច់ អង់កាន់ ពឹង ប៉ាេថត េសបា ចងឹ រុ ី
សសតឹ អ្ូយវ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា េដល លូ ចងឹកាប
បុាងំអាលអនដ់សី ខង េសគី ែព ែអ៊ ទីចាក ឡឹងឡាណុច អង់
កក់ េតះ េភឿឡា ំសាយុំាងំ ប៉ានរឹសាដាច់សាឡូម៉ូនឡាក់ ្រតះ
្រតាងំ ហ្យាងំសាឡាច។់ *ហះកាហះចារអា ទី េម៉ាញ ដូវ េកង
ឡឹងសាដាច់សាឡូម៉ូន េណាះណាវ ្គ។ ៣២ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ តាតសុ់និ សារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង នីនីេវ ចងឹ
អ្ូយវ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា េដលលូចងឹកាប បុាងំអាល
អនដ់សី ខង អនែ់ឌ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក ផះ អនែ់ឌ ទី កាតាងំ
§ ១១:៣០ ១១:៣០សាញ៉ា េពៀគ គុលឡាក់កា េពៀគ «សារអរ៉ំាញអញឺ» នះិេទៅ
េដល។ * ១១:៣១ ១១:៣១ បរ៉ ់ៃហសារ មួតសាដាច់ (ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១
១០:១-១៣។
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សារ យូណះ រះ៉ កា អនែ់ឌ។ † ហះកាហះចារអា ទី េម៉ាញ ដូវ
េកង ឡឹង យូណះណាវ ្គ។
៣៣ «អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង េកះេណាះ អ្យក់ ែរវ កាេ្រតាប

េលី អន់ ហះ ចារ កាន់ទងឹ អុះ ទី ដងឹ ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹង ចារ តា
េគៀង េភឿអន់ ប៉ាណូសបក់ម៉ុតកាណុងហីបប៉័តាតារ េដល។
៣៤ ម៉ាត់ អន់ដសី េពៀប ឡាក់ កា តាេគៀងសារ៉ំាប់ ឡាេកា ផា
ម៉ាត់ អន់ដសី ដាគ់ តាតារ ឡាេកា អន់ដសី កា ដាគ់ នះិ េទៅ
េដល។ ហះកាផា ម៉ាត់ អនដ់សី ម៉ាមុាងំ ឡាេកា អនដ់សី កា
អូ ដាគ់ េដល។ ៣៥ ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ ឡាវុាងំ ែជ អន់ តាតារ
កាណុងឡាេកា អនដ់សី េកតី ម៉ាមុាងំ។ ៣៦ផាឡាេកា អនដ់សី
ទី តាតារ អូ ទី ម៉ាមុាងំ ហះ ចំ អុះ េណាះឡាេកា អនដ់សី ចងឹ
ដាគ់តាតារឡាក់តាេគៀងតាគ់តាតារ អនដ់សី េដល»។
សារយសី៊ូ កាបកា មួតផារ៉ាសុី
៣៧ផះយសី៊ូ ៃអ្វកាកាបទីកាម៉ាក័ មួតផារ៉ាសុី េម៉ាញ ដូវ េជៀក

ែអ៊ ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី ែអ។៊ យសី៊ូ កា ម៉ុ តសា អនឌូ់ លូ
ែអ។៊៣៨ផះកាម៉ាក័ផារ៉ាសុី បប៉័យសី៊ូ សា អូ រ៉ាវ តី នេីណា ័ះ ែអ៊
ញមខាក។់៣៩ហះកាយសី៊ូ ផាកាែអ៊«អឺ មួតផារ៉ាសុ ីអនដ់សី
រ៉ាវ ចក លូ អង់េគៀន ដងឹ ែគង ឡីង េដាច ហះកាកាណុង ពុត
អនដ់សីទីដងឹសារខា្វ ម លូសារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។៤០អឺ ប៉ាណូ
ស ង៉ល់ អូ ហ្លង់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី ែគង ឡីង ញ៉ា ែគង កាណុង
ែអ៊ អូ បុាងំេកតី ប ? ៤១ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ អ្យក់សាណាពឹងអង់
េគៀន េណាះ អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក ម៉ាគ់ កាណុង ពុត អន់ដសី
† ១១:៣២ ១១:៣២បរ៉ ់ៃហ យូណះ៣:១-១០។
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ចងឹ ដាគ ់េណាះ អន់ដសី ចងឹ ដាគ់ ទេិណា ័ះ។ ៤២អឺ មួត ផារ៉ា
សុ ីអនដ់សីចងឹឡាបំាកតាទចឹហង ខងអនដ់សីអ្យក់ជរី ក្វងឹ
លូសាណាហា្ល អ្យតិ ្រគបឹ ែនវ អញជ់តឹចាែនក អ្យក់ េម៉ាញចា
ែនក េទៀន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អនដ់សី អា្ល តសារ បុចិ ៃច កា
ប ៉្រ◌ះ័ លូ អូ ៃច តាតសុ់និសារ អន់ ដាគ់ ្រតង់ អុះ។ សារ ទិ អា
ហង អន់ដសី ្រតគ់ ្រប៉គ័ ពួយ ខ អន់េទៀគៗ េណាះ កា អូ ្រត
គ់អា្ល ត េដល។ ៤៣អឺ មួត ផារ៉ាសុ ីអនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹ
ហង ខងផះអនដ់សី ៃអ្វកាណុង េរ៉ាងអនដ់សីណាងំដងឹចារ
ដាគ់សា ំលនឺ ឡឹង ពូ ផះ អន់ដសី ចាក ពឹង តាឡាត បុចិ ដងឹ
កា ពូ អ្យលិ កូត័ កា អន់ដសី។ ៤៤ អន់ដសី ចងឹ ឡាបំាក តាទចឹ
ហង ខង អនដ់សី េពៀបឡាក់ កា ឡូះ ប៉ា្រទូ ពូ ៃហ អូ បប៉ ័ផះ
ប៉ាណូសចាក ចគ័ ពូ អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ»។
៤៥ ទី មួត ឡាក់ អ្លុ ចាបាប់ េកង េម៉ាញ ដូវ កាប លូ យីស៊ូ

ផា «ៃណឃូ អសី កាប នីេអៀ ឃឺ អសី កាបសាេតាះ កា ញនឹ
េដល»។ ៤៦ហះកាយសី៊ូ េតលីផា «អឺ មួត អ្លុ ចាបាប់ េកង អន់
ដសី កា ចងឹ ទីសារ ឡាបំាក េដល ខង អន់ដសី បុាងំេកតី ចា
បាប់ ញ៉ាក យុបឹ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័កា្ល ងំ កាខាក់ ពូ អូ ដាម័
គយ ហះកា អន់ដសី េទៅ អូ កាន់េតសី លូ សាែឌង តី សា។ំ
៤៧អនដ់សីកាចងឹ ទីសារឡាបំាកហង ខងអនដ់សី ប៉ាយ៉ាម័
រ ៉ង័ូសារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី
ែព ទី ប៉ាន់េតា័ អន់ែឌ។ ៤៨ អន់ដសី ្រប៉គ័ នីេអៀ ឃឺ អន់ដសី
អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ អូដាគ់ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ េសគី ែព លូ
អនដ់សីកាែរវ ពុត េដល អនែ់ឌ ប៉ានេ់តា័រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ កាប៉ាច់
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អនដ់សីឡាក់ ប៉ាយ៉ាម័ រ ៉ង័ូ តប់ ប៉ា្រទូ។ ៤៩ខអាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ហ្យាងំសាឡាច់ទី រះ៉ កា ពូផា "អាញ់ េ្របុី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាង អាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ពូ ហះកា បក់ អន់ដា ពូ ចងឹ
ប៉ានេ់តា ័បក់ អនដ់ា ពូ ចងឹ កាប អកឺ ្របគ៉័ អូ ដាគ"់។ ៥០ទលឹ នី
េណា ័ះ ផាម មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះឡាក់ ទី ហូរ ័ឡឹង កាេណី
ត េតះ ៃប៉្លង ែព ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស រុាងំហាវអាហង
៥១ឡឹងផាម េអបលិ ‡ េលយីទលឹផាមសាការ §ីឡាក់ ពូ ទី ប៉ាន់
េតា័ហះ អន់តគិ័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ អន់ហ្នងឹ ចារ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័។ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផាផាម អនែ់ឌ េណាះ
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស រុាងំហាវអាឡគ។ ៥២អឺ មួត អ្លុ ចា
បាប់ េកង អន់ដសី កា ចងឹ ឡាបំាក តាទចឹ ហង ខង អន់ដសី
កាេ្រតគីអប៉ំារអ្យក់ឡាច់គនកាេច អូអន់ ពូ ម៉ុតអនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ អូ ្រតគ់ ដងឹ អន់ដសី េទៅ អូ ៃច ម៉ុ ត អុះ ឃឺ អន់
ដសី ្រតាគ័ បក់ បុចិ ម៉ុ ត អូ អន់ ពូ ម៉ុ ត េដល»។
៥៣ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ។ ឡឹងដារ ់

េណាះ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុី អូ ណីស
កា ែអ៊ កាខាក។់ អន់ែឌ កា អំបញ៉់ យីស៊ូ ចាេជៀក ឡាេលៀក
ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗ េអៀងខាក់ ៥៤ លូ ក្យាគ់សាយុំាងំ កាខាក់
អ្លុ ៃផគ ែអ៊ កាបយច។

១២
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ប៉ាណូស េអៀង ដូវ

‡ ១១:៥១ ១១:៥១ េអបលិ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤:១-១៦។
§ ១១:៥១ ១១:៥១សាការ បីរ៉ ់ៃហសារ ម៉ាមន (របា/ក្ស្រត) ទី ២ ២៤:២០-២២។
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១ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង អ្លុ កា ញ៉ាង រ៉ាពូ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប
ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ ទបឹ ចគ័ ជុង គួប េសាប។ េណាះយសី៊ូ រះ៉ អន់
្រទួល កា សះឹ ែអ៊ ផា «អន់ដសី ្រតគ់ ឡាវុាងំ ឡឹង ពុះ មួត ផារ៉ា
សុី ឡាក់សារ អនែ់ឌ តាគ់ អំ្របគ៉័ ដាគ់ េណាះ ៃដ។ ២សារសា
គមឹ ទេិណា ័ះ ្រតគ់ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ លូសារ េអាន ទេិណា ័ះ ្រត
គ់ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់ េដល។ ៣ ទលឹ នីេណា ័ះ សារ ញ៉ា ឡាក់
អន់ដសី រះ៉ កា គួប ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ ពូ ចងឹ កាតាងំ ពឹង ចារ តា
តារ លូសារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី រះ៉ កាេហៀច ពឹង េតារ គួប ពឹង
កាណុងហ ីពូ ចងឹហាវ ឡុង រះ៉ ឡឹង អនត់ល័ហី ឡគ។
៤ «អឺ គួប ចាង័ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផា ែជ អ្ូយគ កា បក់

អ្លុ ប៉ានេ់តា័ ដងឹឡាេកា បុាងំៃឡ េណាះ េកះេណាះ អនែ់ឌ អូ អ្លុ
្របគ៉័ នចីម័ណាវ ្គអុះ។ ៥អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា
្រតគ់ អ្ូយគ កា េពឿ ឃឺ ្រតគ់ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង ែអ៊
ទី អរ៉ំាញ អ្លុ ប៉ានេ់តា័ េកះេណាះ ប៉ាឡិ ពឹងចារ អុញ។ អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹ កាែអ៊អាហងឡាក់អនដ់សី ្រតគ់អ្ូយគ។
៦ «ញ៉ា ពូ អូ ្របូ ចាប តាម័ កា តុ ទី ខា ដងឹ េពៀរ ច្យមិ *

ប ? យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ជចឺ ែនវ អា កាតាម ចាប េម៉ាញកាតុ កា ប ៉្រ◌ះ័
អូ ពឹល អុះ។ ៧កាប៉ាច់ អនដ់សី យ ៉◌ះ័ សក់ កល់កា ែអ៊ យ៉ាប ទិ
េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ អ្ូយគហង ខង អនដ់សីអា
គតឹខាកា្វ ឡឹងចាប េអៀង េណាះណាវ ្គ។
* ១២:៦ ១២:៦ ច្យមិ េពៀគ គុល «អាសារយី៉ុន»។ ១៦ អាសារយី៉ុន សាេមុី លូ
េម៉ាញ ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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៨«អាញ់បរ៉ រ់ះ៉កាអនដ់សីតាទចឹផាេពឿខនឹ រះ៉សារអាញ់អា
ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េណាះ ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ រះ៉សារ ែអ៊ ហះ
ម៉ាត់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៩ហះកា េពឿ អូ ខនឹ រះ៉
សារអាញ់ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ប៉ាណូសអាញ់កា អូ ៃច រះ៉សារ
ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ១០ េពឿ កាប អូ
ដាគ់ កា ប៉ាណូសអាញ ់ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ ែអ៊ អុះ ហះកា េពឿ
កាបផាម៉ាត កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
អ្យក់យ៉ូ អូ អា្ល ត េដាះកា ែអ៊ អុះ។ ១១ផះ ពូ រ ៉បុ អ្យក់ឡា ំអនដ់សី
ប៉ាគ់ េរ៉ាង ចារ ពូ លួម អន់ ហះ ងីុរ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ អនដ់សី
ែជ អ្ូយគ កា អូ អ្លុ ចងឹ កាប នីចម័ េតលី នីចម័ េណាះ អុះ ១២ខង
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ចងឹ អនត់គ់ រះ៉ កាអនដ់សី ្រត
គ់កាប នចីម័ ផះ េណាះហង»។
១៣កាណុងកាឡំាងំ េអៀង េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ រះ៉ កា

យីស៊ូ ផា «ៃណឃូ បរ៉ ់ អសី រះ៉ កា មុី អាញ់ េ្របុី ែអ៊ ែជក ប៉ា
ដក់ ប៉ាេជៀ េណាះ អន់ កា អាញ់ េណី»។ ១៤យីស៊ូ េតលី កាម៉ា
ក័ េណាះផា «េពឿ េ្របុីអាញ់ ្របគ៉័កាណង័ ែជក រ៉ាសអប៉ំាសកា
អនដ់សី»។ ១៥ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា កាឡំាងំ សួន េអៀង េណាះ
ផា «ហគ់ឡាវុាងំ ែជ ខា្វ ម បុចិ កា រ៉ាស អំប៉ាស។ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូ
ស ទី រ៉ាស អំប៉ាស េអៀង កាតាម កា រ៉ាស អំប៉ាស េណាះ អូ អ្លុ
តង័ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី េណាះ អុះ»។
១៦យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ រះ៉ កា ពូ ផា «ទី កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័

េម៉ាញ ដូវ ពឹង មុីរ ែ្រស៊ ែអ៊ ទី េពៀ លូ សាណាសាណឹត ទី ៃប៉្ល
ប៉ាកាវ េអៀងកាខាក់តាេលៀយតាឡម។័ ១៧ ែអ៊ កាគនឹ កាណុង
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ពុត ែអ៊ផា "អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ នចីម ័? ខងអាញ់អូ ទីចារចងឹ ៃចគ
េពៀ ែភសាណាសាណឹតអាញ់អា"។ ១៨ ែអ៊ ឃតឹណាវ ្គផា "អូ
អាញ់ ្រតគ់ ្រប៉គ័ នីេអៀ ឃឺ អាញ់ ចងឹ យះ៉ អា្ល ត ហី េពៀ សាន់
ដាប់ អា េកះេណាះ អាញ់ ចងឹ ្រប៉គ័ ហី េពៀ អន់ តសី ឡឹង អា
ណាវ ្គ េកះេណាះអាញ់ ចងឹ អ្យក់ េពៀ ែភ លូសាណាសាណឹត
ទបឹ រ៉ាស អំប៉ាស អាញ់ ទេិណា ័ះ ៃចគ ពឹង ហី េពៀណាវ េណាះ
ឡគ។ ១៩ េកះេណាះអាញ់ចងឹ រះ៉ កាឡាេកាអាញ់ផា 'អឺ អាញ់
អា ទី រ៉ាស អំប៉ាស េអៀង កាខាក់ តាេលៀយ តាឡម័ េកះ េភឿ
គម ទុញសាណាសំារ៉ំាប់សមិឡាេកាអាញ់ហង ទលឹនេីណា ័ះ
អាញ់ ចងឹ រ៉ាឡូវ ហង ឃតឹ ដងឹ កា ៃអតសាអន់ រគ៉់ អន់ េសមី
ឡគ' "។ ២០ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប រះ៉ កា ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាតរ្ង័ េណាះផា "អឺ ប៉ាណូសអូហ្លង់ អូហ្ល ីមុាងំអាហងអសី
ចងឹ េតា ័ទលឹ នីេណា ័ះ រ៉ាស អំប៉ាស អសី រ៉ាន់ដាប់សារ៉ំាប់ កា
ឡាេកា អសី េណាះ ចងឹ ទី កា េពឿណាវ ្គ ?" ២១ េពឿ ប៉ាតុំ រ៉ាស អំ
ប៉ាសសារ៉ំាប់កាឡាេកា េទៅ ហះកាកាឡីសកាប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូ
ស េណាះឡាក់កា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ េណាះ េដល»។
២២ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ខអាហង បះ អាញ់ រះ៉

កា អនដ់សី ផា ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសាណាសាណឹតសារ៉ំាប់ សមិ
ឡាេកា បុាងំៃឡ លូ េខា អាវសារ៉ំាប់ កាសប៊ េពៀត ២៣ ខង អន់
ដសី ៃអ្វ រ ុសី អូ ្រតគ់ សារ៉ំាប់ ដងឹ កាណាងំសាណាសាណឹត
លូ េខាអាវ អុះ។ ២៤ហគ់ អនដ់សីចាែ្រជប ៃហ ៃសម អង់េអៀក
េតា អនែ់ឌ អូ ទីសាមូល េលី តប ់អូ ទីកាច់ េលី ្រចូត ័លូ អូ ទី
ពុង អូ ទី រម អុះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សមិ អនែ់ឌ។ ហះកា
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អនដ់សី អា គតឹ ខាកា្វ ឡឹង ៃសម េណាះណាវ ្គ។ ២៥យ ៉◌ះ័ អន់
ដសី ខំ វុនឹវាយ៉ នចីម័កាតាម កាអូទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ប៉ានែ់ធមអាញុ
ឡាេកា េទៅ អន់ អ្លងឹ អុះ យ ៉◌ះ័ តុ សតិ កា អូ អ្លុ សា។ំ ២៦ តុត
សារ ថិ កាខាក់ អា អនដ់សី អូ អ្លុ ្របគ៉ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់
បុចិ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ ២៧ហគ់ អនដ់សី ចា
ែ្រជប ៃហប៉ាកាវ េតា ែអ៊ហន៊ដាគ់នចីម ័ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ
កា្ល ងំ េលី តក់ តាញ អុះ។ ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផះ
រុាងំវាង៉ សាឡូម៉ូន ្រប៉គ័ សាដាច់ ែព ែអ៊ សាេណីម ឡាេកា ដា
គ់ នចីម័ កាតាម កា ែអ៊ អូ ទី េខា អាវ ដាគ់ឡាយ៉ាម័សាេមុី លូ
ប៉ាកាវ េម៉ាញ េតមីអា អុះ។ ២៨អឺ ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័ឡាឡា
គ ័អនដ់សី ៃហៗ ប៉ាកាវ អា ដារ ់អា ែអ៊ ហន៊ ពឹង ែ្រស ៊ប៉ាគ់
ដារ ់តាយ៉ាង័ ពូ ទក ៃចគ ពឹង អុញ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រប៉
គ័ អន់ ែអ៊ ឡាកដាគ់ឡាយ៉ាម័ ប៉ុប អា េកះ។ ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ
អន់ អនដ់សី ទី េខាអាវ កាសប៊ េពៀត េដល។ ២៩ ទលឹ នេីណា ័ះ
អនដ់សី ែជឃតឹ ដងឹកាណាងំសាណាៃអតសាលូ ែជ វុនឹវាយ៉
ហង ៣០ ខង សុនសាត អន់េទៀគ ឡាក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ខំណាងំ
កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ែអ៊ អ្លុ េកះ កា
អន់ដសី តងកាន កាណាគ័ ទេិណា ័ះ។ ៣១ហគ់ មបឡាេកា អន់
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ឡគ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ ែធម កាណាគ័
ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី តងកាន េណាះ។

៣២ «អឺ មួត សួន ែប៊ត អន់ដសី ែជ អ្ូយគ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ពឹ អន់ដសី ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុត ចងឹ អន់ អន់ដសី រុាងំៃហ រុាងំ
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ខ្យា អន់ឌូ លូ ែអ៊ ហង។ ៣៣ហគ់ ្របូ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អន់ដសី
អ្យក់ េលៀន ែជក អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក ពិ។ ហគ់ ប៉ាតុំ េលៀន
ឡាក់ អូ អ្លុ ទ ិលូណាងំ រ៉ាសអប៉ំាស អូ អ្លុ ហ្៊យងសារ៉ំាប់កាឡា
េកាអនដ់សី ពឹង ៃប៉្លងឡាក់ចារ អូ ទី ពូ ម៉ុត អនតុ់ង លូ អូ ទីកាញ់
ចរិ េរះ៉ េតះ ប៉ា្វ ល័ េដល ៣៤ខងផា រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អនដ់សី ៃអ្វ
ហះចារ ច ំពុត េពៀក អនដ់សីកា ៃអ្វ ហះចារ េណាះ េដល។
៣៥«ហគ់េ្រទៀមឡាេកាលូអន់តាេគៀងអនដ់សីកតី េលយី។

៣៦ហគ់អនដ់សី ្របគ៉័ឡាក់កា ប៉ាណូសផះ ៃអ្វ ក្យាគ់ ពឹតាងំឡា
សតឹឡឹង ៃអតប៉ាញស់ង់ ពូ ប៉ាគ់ ែអ៊សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហី េកះ ែអ៊
េអី េបកី អប៉ំារ អនដ់សីកាអ្ូយវ េបកី អប៉ំារកា ែអ៊ ឡូត។៣៧ មួត
ទុច េណាះ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ប៉ាគ់
ពឹ តាងំឡាសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហ ីែអ៊ បប៉័ មួត ទុច ផះ ៃអ្វ ក្យាគ់ ែអ៊
នេីណា ័ះ។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ពឹ តាងំឡា េណាះ
ចងឹ េ្រទៀមឡាេការុាងំៃហអនែ់ឌឡគ ទបឹតាបំាងសាណាសា
ណឹត អន់ កា អនែ់ឌសា េដល។ ៣៨ផា ពឹតាងំឡា េណាះសតឹ
ទលឹ ទងតិគ័ មុាងំ េលី ក្យាម័ ប៉ាតារ ៃអ្វ កា បប៉័ មួត ទុច ៃអ្វ ក្យា
គ់ ែអ៊ នេីណា ័ះហង មួត ទុច េណាះ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវា៉
ក តាទចឹ ហង។ ៣៩ហះកា អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ ់ផាតាងំ
ឡាហី អ្លុ អនត់គ់ កា ចងឹ ទី ពូ ម៉ុ ត អនតុ់ង រ៉ាសកាណុងហី ែអ៊
មង ប៉ុប ច ំែអ៊ ចងឹ េ្រទៀមឡាេកាកាខាក់ ឡូត ែអ៊ អូ អន់ ពូ ម៉ុ
ត អន់តុង អុះ។ ៤០ហគ់ អន់ដសី េ្រទៀម ឡាេកា េលយី នះិេទៅ
េដល ខង អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ ផា ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ ជរឹ
ពឹះ មង ប៉ុប ចំ េណាះ»។
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៤១ េព្រតះុ អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹតាងំឡា សារអសីកាប
េពៀបអាសារ៉ំាប់ដងឹកាញនឹហងប េលីសារ៉ំាប់ទបឹកាប៉ាណូ
ស ទឌូិ េដល ?» ៤២យសី៊ូ េតលី ផា «ផា ទុច ចំឡាក់ដាគ់ ្រតង់
ហ្យាងំសាឡាច ់ពឹ តាងំឡា ចងឹ េ្របុី ែអ៊ ហង រុាងំៃហ មួត ទុច
អនេ់ទៀគៗណាវ ្គកាណុង ង៉ារ ែជកសាណាសាណឹត រប៉់ ពូ តង
កាន។ ៤៣ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡាសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីផាែអ៊ បប៉័ ទុចដា
គ់ ្រតង់ េណាះ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ ឡាក់ កា ែអ៊ ទី េ្របុ ីទុច េណាះ
ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង។ ៤៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា
អន់ដសី តាទចឹ ផា ពឹ តាងំឡា ចងឹ អន់ ែអ៊ រុាងំៃហ ទបឹ រ៉ាស អំ
ប៉ាស ទេិណា ័ះ កាណុងហី ែអ៊ េដល។ ៤៥ហះកាផា ទុច េណាះ
ឃតឹកាណុង ពុតផា "ញ៉ា ្រតគ់ ពឹតាងំឡាអាញ់្រកូ ទលឹ"។ ែអ៊
កា ពីត មួត ទុច អនេ់ទៀគៗណាវ ្គទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន ់េកះ
េណាះ ចាក ៃអតសា អន់ ប៉ាញលឹ េដល។ ៤៦ ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡា
ចងឹសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហី ្រតគ់ ពឹងដារ ់ទុច េណាះ អូ ក្យាគ់ លូ ្រតគ់
ផះ ែអ៊ អូ អ្លុ អនត់គ។់ េណាះ ពឹតាងំឡាចងឹ ៃចគ ថូត ទុច េណាះ
តុត យុបឹ ឡូតអនឌូ់ លូ ប៉ាណូស អូ េសឿ។ ៤៧ ទុច ចំឡាក់អ្លុ អន់
ហា្ន ល់ ពុត េពៀក ពឹតាងំឡា េកះ ហះកា ែអ៊ អូ េ្រទៀមឡាេកា លូ
អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹតាងំឡា ទុច េណាះចងឹ ្រតគ់ រុាងំេក ័ះ តុត
េអៀង ឡូត។៤៨ហះកាេពឿឡាក់ អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល ់េកះេណាះ ែអ៊
្របគ៉័យចឃឺ ចងឹ ្រតគ់ ពូ ពីត េដល ហះកា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ្រតគ់
រុាងំេក ័ះ ែបត៊ឡគ។ ផាពូអន់កាណាគ័កាបក់ ែអ៊ ចំ េអៀង ពូ
ចងឹ បរ៉ ់ឡឹង ែអ៊ េអៀង ឡូត។ ប៉ាណូស ចំឡាក់ ពូ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង
ែអ៊ េអៀង ពូ ចងឹ បរ៉ ់ឡឹង ែអ៊ ែហង៊ េអៀង េដល។
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៤៩«អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េភឿ អ្យក់ឡា ំអុញអន់ ពឹង អង់កក់ េតះ
អា អាញ់ បុចិ ខាក់ផា អុញ េណាះ កតី េកះ។ ៥០កាប៉ាច់អាញ់
អា ចងឹ ្រតគ់ ទីសារ ចុនៃច កាខាក់ † ឡូត អាញ់ ថុក ពុត េពៀក
ខាក ់អាញ់ បុចិកាសារ េណាះ េកះ ្រសស៊ៗ។ ៥១ញ៉ាអនដ់សី
សាមគ៉័ផាអាញ់ ពឹះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា
ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប ប ? អូ ្រតគ់ អុះ ឃឺអាញ់ ពឹះ ្របគ៉័
អន់ ពូ តាប៉ុញ លូ គួប េសាបឡា ៥២ខង គតឹ េអៀ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ
កាណុង េម៉ាញហីឡាក់ ទី ប៉ាណូសតាម័ ដូវ អនែ់ឌ ចងឹ ក្លះ គួប
េសាប ឃឺ មួត ៃបង៉ ដូវ ចងឹ តាប៉ុញ លូ មួត េពៀរ ដូវ េលី មួត
េពៀរ ដូវ ចងឹ តាប៉ុញ លូ មួត ៃបង៉ ដូវ។ ៥៣អន់ែឌ ្រតគ់ ក្លះ គួប
េសាប ពឹ ចងឹ តាប៉ុញ លូ គនកាម៉ាក ័គនកាម៉ាក័ ចងឹ តាប៉ុញ
លូ ពឹ េមគី ចងឹតាប៉ុញ លូ គន អង់កាន ់គន អង់កាន់ ចងឹតាប៉ុ
ញ លូ េមគី ម៉ាយចងឹតាប៉ុញ លូ េមគី អនហ់្ន ីេមគី អនហ់្នី ចងឹ
តាប៉ុញ លូ ម៉ាយ»។
៥៤ េកះេណាះយសី៊ូ កាកាប លូ មួត ប៉ាសុនផា «ផះ អនដ់សី

បប៉័ េតមី បី ែគង ដារ ់ម៉ុ ត អន់ដសី កាប ផា ៃប៉្លង ក្យាម័ ចងឹ បី
ហង េណាះ ៃប៉្លង កា បី តាទចឹ។ ៥៥ ផះ អន់ដសី បប៉័ ទី ខ្យាល
ពឹះ ឡឹង ែគង ែ្រស៊ តសី េណាះ អនដ់សី កាបផាចងឹ ទលឹ ថុន
តុ ហង េណាះ ៃប៉្លង កា តុ តាទចឹ។ ៥៦ អឺ ប៉ាណូស តាគ់ អំ្រប៉
គ័ដាគ ់អនដ់សី អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ េកតី ពឹះ ពឹង េតះ ៃប៉្លង ហះ
កា ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពឹង រុាងំ
ហាវអា ? ៥៧ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូចាែ្រជបឃតឹកាឡាេកា េទៅ
† ១២:៥០ ១២:៥០ ចុនៃចកាខាក់ េពៀគ គុល «បុាងំហុ»ំ។
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ឡឹងសារ ដាគ់ឡាក់ អន់ដសី ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉ ័? ៥៨ ផះ អន់ដសី
ចាក រ្រទងឡា ំប៉ាគ់ ្រកាគ់ តាតសុ់និសារ អនឌូ់ លូ បក់ ភង អន់
ដសី អនដ់សី ្រតគ់ ខំ រះ៉កះ ប៉ារម អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ រ្រទង េណាះ
ហង ពិ ែជ អន់ ែអ៊ ឡា ំជនឹ អនដ់សី ប៉ាគ់ ្រកាគ់ តាតសុ់និសារ
េណាះ អនេ់ទៀ ្រកាគ់ េណាះ ចងឹ ជនឹ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ ខុក ៃមគ៉ ខុក
ចងឹ ៃចគ អន់ដសី កាណុង ខុក ហង។ ៥៩អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់
ដសី តាទចឹ ផា អនដ់សី ចងឹឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ អូ ទី អុះ ផា
អនដ់សីសង៊កា ពូ អូ ្រគបឹ ចលួំន យ ៉◌ះ័ ៃអ្វ ទួម ដងឹ េម៉ាញច្យមិ
កាតាម»។

១៣
សារយសី៊ូ េ្របុី ពូ បុនិែពង ពុត េពៀគ
១ផះ េណាះ ទី បក់ អនដ់ា ពឹះ រះ៉កាយសី៊ូ ឡឹងសារ មួត េខត

កាលេីឡ ផះ អនែ់ឌឡា ំរ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ ពីឡាត * េ្របុី តាហាន
ប៉ាន់េតា័ អន់ែឌ ផាម កា ហូរ ័ឡាយ អន់ឌូ លូ ផាម កាណាគ័
ពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ។ ២យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ញ៉ា អន់ដសី
សាម៉គ័ កា មួត េខត កាលីេឡ េណាះ អន់ែឌ ឡាក់ ប៉ាណូស ទី
សារយច េអៀង ឡឹង ពូ អនេ់ទៀគៗ ប បះ ពូ ប៉ានេ់តា័ អនែ់ឌ នី
េណា ័ះ ? ៣ អូ ្រតគ់ អុះ ! ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ
ផា ផា អន់ដសី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដាគ ់អន់ដសី កា
ចងឹ េតា័ឡាក់ កា អន់ែឌ េណាះ នះិេទៅ េដល។ ៤ េម៉ាញណាវ ្គ
ទី ប៉ាណូស ១៨ ដូវ ឡាក់ េតា័ កា ហី ចាងំហីគ គ្លមឹ កាតត់ ប៉ាគ់
ចារ សុេីឡាម នចីម័ អនដ់សីឃតឹផាអនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស ្រប៉
គ័ យច លនឺ ឡឹង ប៉ាណូស អនេ់ទៀគៗឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង
* ១៣:១ ១៣:១ វគ័ ពីឡាតឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត យូដា។
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េយរសូាឡឹម េណាះ ប ? ៥ អូ ្រតគ់ អុះ ! ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា
អន់ដសី តាទចឹ ផា ផា អន់ដសី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដា
គ ់អនដ់សីកា ចងឹ េតា័ឡាក់កា អនែ់ឌ នះិេទៅ េដល»។
៦ េកះេណាះយសី៊ូ កាប េពៀប លូសារ េម៉ាញណាវ ្គផា «ទីកា

ម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ពឹង មុរី ែអ៊ ទី េតមី ្រហា េម៉ាញ េតមី ែអ៊ណាងំ
េអ្លះ ៃប៉្ល ្រហា េណាះ ហះកា អូ បប៉័ ទី ៃប៉្ល អុះ។ ៧ ែអ៊ រះ៉ លូ បក់
រុាងំៃហ មុីរ ផា "ៃហ ៃប៉ង សាណាំ េកះ អាញ់ណាងំ េអ្លះ ៃប៉្ល
ឡឹង េតមី ្រហាអា ហះកា អូ ទី ៃប៉្ល អុះ។ ហគ់ អសី កាល់ អា្ល
ត ពិ គម ្របគ៉័ ញ៉ា ្រកាន័ កា លុប េតះ"។ ៨ហះកា បក់ រុាងំៃហ
មុីរ េណាះ េតលី ផា "ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី កូម័ េម៉ាញសាណាំ
អាណាវ ្គហ ិកូម័អាញ់ចងឹ ពូន គុល ៃចគ ជីហិ ៃហ។ ៩អ្លុ ៃផគ
សាណាំអន់តីគ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ទី ៃប៉្ល ហះកាផា ែអ៊ ៃអ្វ កា អូ ៃប៉្ល
ណាវ ្គ េណាះ េកាះអា្ល តហង ពិ"»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ អង់កាន់ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
១០ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់ ពូ រ៉ាឡូវ យីស៊ូ ផះ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង

េរ៉ាង។ ១១ហះចារ េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
្រប៉គ័ អន់ ែអ៊ េកាគ អង់កក់ អូ អ្លុ អន់តាវ ្រតង់ អុះ ទុញ ១៨សា
ណាំេកះ។ ១២ ប៉ាគ់ យីស៊ូ បប៉័ អង់កាន់ េណាះ ែអ៊ កា េអី ពឹះ
ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ រះ៉ ផា «អង់កក់ អសីដាគ់ េកះ» ១៣ទបឹសា
ប៉ាគ់ ែអ។៊ អង់កាន់ េណាះ កា អ្លុ អន់តាវ ្រតង់ ឡូត ទបឹ កាប
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៤ញនកាយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ ពឹង
ដារ ់ ពូ រ៉ាឡូវ នីេណា ័ះ បះ ្រកាគ់ រុាងំៃហ េរ៉ាង យច ពុត ែអ៊ ខា
ក។់ ែអ៊ រះ៉ កា មួត ប៉ាសុនផា «ពិន ទីចាបាប់ ្របគ៉័ ង៉ារ ដងឹ េ្រតា
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ដារ ់ទលឹ នីេណា ័ះ អ្យគ័ អន់ដសី ឡា ំរុាងំវាង៉ ដារ ់េណាះ ហង
ពិ េភឿ អន់ ពូ តាគ់ អន់ដាគ់ អគី ព្លុ អន់ដសី ែជ ឡា ំពឹង ដារ ់
រ៉ាឡូវ»។ ១៥ហះកាយសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ប៉ាណូសតាគ់ អំ្រប៉
គ័ ដាគ ់ញ៉ា អនដ់សី អូ រុសី រក៉់ អូ រ ុសី េលៀ ឡឹង ចារ អនដ់សី
កត់ ទុងឡា ំអន់ ែអ៊ ៃអត េទៀក ប ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ? ១៦ហះកាអង់
កាន់ អា ែអ៊ កា ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំេដល ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កត់ ែអ៊
ទុញ ១៨សាណាំេកះ ញ៉ា ្រតគ់ អូ រ ុសី ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង កា
ែស៊ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កត់ ែអ៊ ពឹង ដារ ់ រ៉ាឡូវ អា ប ?» ១៧ ប៉ាគ់ យីស៊ូ
កាប ឡឹងសារ េណាះ េកះៗ មួត បក់យច ពុត លូ ែអ៊ អនែ់ឌកា
តាយួសខាក ់ហះកាកាឡំាងំ សួន េអៀង អនែ់ឌ េហាក រគ៉់ ខា
ក់កាសារ អរ៉ំាញ អញឺឡាក់យសី៊ូ ទី ្របគ៉័ េណាះ។
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ
១៨យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊

កាតយ័ េពៀប ឡាក់ កា កាណាគ័ ញ៉ា ? អាញ់ ចងឹ ប៉ាន់ដបឹ លូ
កាណាគ័ញ៉ា សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ ? ១៩ឃឺ េពៀបឡាក់
កាតលី រ៉ាហញឺ េម៉ាញ ែនវ ឡាក់ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ អ្យក់ តលី
េណាះ តប់ ពឹង មុរី ែអ។៊ ប៉ាគ់ តលី េណាះហន៊ េកះ េកតី េតមី
អ៊្លង ៃសមកា ពឹះ ្របគ៉័សបំ៉ូ វ ៃអ្វ រតាងំកង់ ែអ»៊។
២០យីស៊ូ កាបណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊

កកាតយ័ អាញ់ ្រតគ់ ប៉ាន់ដបឹ ឡាក់ កា កាណាគ័ ញ៉ា ? ២១ឃឺ
េពៀបឡាក់កា ពុះ ពូ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ។ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ អ្យ
ក់ ពុះ ែបត៊ ឡក់ឡាយ លូតាប៉ុង ៃបង៉ កាអ្លី ្របគ៉័ អន់ កា តាប៉ុង
ទេិណា ័ះឡាក»។
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២២ ផះ យសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ ចាក តា
ត់ េមឿង តាត់ ្រសកុ េតះ អន់េទៀគៗ ទបឹ បុាងំេហៀន ពូ េដល។
២៣ទី េម៉ាញដូវអបំញ៉់ ែអ៊ផា«អឺ ពឹតាងំឡា ញ៉ាប៉ាណូសឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តង័ េណាះទីដងឹ ែបត៊ ដូវ ប ?» យសី៊ូ កា រះ៉កា
ពូផា ២៤«ហគ់ខំ ម៉ុត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ឃឺម៉ុត ្រទង
អំប៉ារ អង់អ្យាគ។័ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ទី ប៉ាណូ
ស េអៀង ដូវ ខំ បុចិ ម៉ុត េដល ហះកាអនែ់ឌម៉ុត អូ អ្លុ អុះ ២៥ខង
ប៉ាគ់តាងំឡាហី កាេ្រតគី អប៉ំារ េកះ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ៃអ្វ អនត់ាវ
ែគង ឡីង លូ កាខគ់ អំប៉ារ ទបឹ កាប ផា "អឺ ពឹ តាងំឡា េបកី អំ
ប៉ារ កា ញនឹ េណី" េណាះ តាងំឡា ហី ចងឹ េតលី អន់ដសី ផា
"អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ អនដ់សី អុះ អ្លុ កា អនដ់សី ពឹះ ឡឹង ចំឡា ំ
ឡឹង ច"ំ។ ២៦ េណាះ អនដ់សី ចងឹ េតលី ែអ៊ ផា "ញនឹ េឃយី ៃអ្វ
សាសាណា អន់ឌូ លូ អសី អសី កា េឃយី បុាងំេហៀន ញនឹ
រ្រសុក េតះ េដល"។ ២៧ហះកា ែអ៊ ចងឹ េតលី ផា "អាញ់ រះ៉ កា
អន់ដសី អាញ់ អូ អន់ហា្ន ល់ អន់ដសី អុះ អន់ដសី េណាះ អ្លុ
កា ពឹះ ឡឹង ច។ំ អឺ មួត បក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ ់ហគ់ឡាច់ អន់
ចាងំហាយ្គ ឡឹង អាញ់ ពិ"។ ២៨ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ អន់ដសី
ចងឹ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគត សាណាញ ់ផះ េណាះ អន់ដសី
ចងឹ បប៉័ វគ័ អា្រប៉ាហា ំវគ័ អុីសាក ់វគ័ យ៉ាកុប លូ មួត រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ហះកាកាប៉ាច់ អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
អា្ល ត អន់ ៃអ្វ ែគង ឡីង។ ២៩ េកះេណាះចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ពឹះ
ឡឹងដារ ឡ់ាច់ ឡឹងដារ ម់៉ុត ឡឹង ែគងសាម៉ាលូ ែគងសាងំេអ្យា
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† ចងឹហាវ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ទបឹសង់សាហះ
េណាះ េដល។ ៣០ ៃហ ចងឹ ទី ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ អនដ់ា
ចងឹ េកតី ៃអ្វ ែគង ប៉ាអច ់បក់ ៃអ្វ ែគង ប៉ាអច់ អន់ដា ចងឹ េកតី
ៃអ្វ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ឡគ»។
៣១ផះ េណាះផាឌី ទី មួត ផារ៉ាសុី បក់ អនដ់ា ម៉ុ ត រះ៉ កាយសី៊ូ

ផា «អសីឡាច់ ឡឹងអា ឡាំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគឡគ ពិ ខង
សាដាច់ េហរតណាងំ បុចិ ប៉ាន់េតា័ អសី»។ ៣២ហះកា យីស៊ូ
េតលី ផា «ហគ់ អន់ដសី ឡា ំរះ៉ កាសាដាច់ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ េណាះ
ផា ដារ ់អា លូដារ ់តាយ៉ាង័អាញ់ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងកា ំ
ឡាងំ លូ ចងឹ តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ ប៉ាគ់ ដារ ់យ៉ាង័ េតា េទៀ
អាញ់ចងឹតាគ់អង់េកះ ង៉ារ។៣៣ហះកាដារអ់ាដារ ត់ាយ៉ាង័ លូ
ដារ ់យ៉ាង័ េតា េទៀ អាញ់ ្រតគ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ ខង រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ េតា័ ែគង ឡីង េមឿង េយរសូាឡឹម អុះ។៣៤អឺ
មួត េមឿង េយរសូាឡឹម ! អនដ់សី ទី ប៉ានេ់តា័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
លូ អ្យក់អេំហា្ម ហរឹ មួតបក់ប ៉្រ◌ះ័ ទី េ្របុី ពឹះ ប៉ាគ់អនដ់សី អាញ់
បុចិ ប៉ាតុំ អនដ់សីអ្លុ កាញ៉ាងទង េកះ ឡាក់កា ៃមគ៉អ្យរិ ្រកុំ គន
ែអ៊កាណុងកាហា្ល ប ហះកាអនដ់សី អូ ៃច អុះ។៣៥ ៃហ េរ៉ាង រ៉ា
មះ៉ អនដ់សីអា ចងឹ ្រតគ់អា្ល ត អន់ឡាងំវាគ៉់ រ៉ាែអត៊។ អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កា អន់ដសី អន់ អ្លុ អន់ដសី ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ ហង េលយី
ទលឹ ដារ ់អន់ដសី ចងឹ កាប ផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ជនឹ អន់
សារដាគ់កា អសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ"៊»។
† ១៣:២៩ ១៣:២៩ សារ អា កាប ឡឹង សុនសាត អនេ់ទៀគ ឡាក់ ចងឹ ម៉ុ ត េសឿ
អនឌូ់ លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។
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១៤
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
១ ប៉ាគ់ ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ផះ យសី៊ូ ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ ហី ៃម៉

គណាផំា មួត ផារ៉ាសុ ីកាឡំាងំ អន់ែឌ េណាះ ៃអ្វ ចា ំ ៃហ ែអ៊
កាខាក។់ ២ផះ េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អគី ប៉ាប៉ុ ក ប៉ាញ័
ទបឹឡាេកា ៃអ្វ អនត់ាវ ហះ ងីុរ យសី៊ូ។ ៣យសី៊ូ អំបញ៉់ មួត ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុី ផា «នីចម័ ចាបាប់ អន់
ញ៉ា អូ ពិន តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ កាណុង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ អា ?»
៤ហះកាអនែ់ឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ ទឌូិ អូ េតលី អុះ។ យសី៊ូ េអី បក់ អគី
េណាះ ពឹះ លូ តាគ់ អន់ដាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ េ្របុី ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់
ហ។ី ៥ េកះេណាះយសី៊ូ កាបផា «កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា
ផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ទី គន េលី កា ទី រក៉់ ឡិ កាណុង អន់
ដូង័ យ ៉◌ះ័ កាណុងដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ញ៉ា ែអ៊ អូ ប៉ានត់ានឡា ំអ្យក់
ឡាច់ ឡូត ប ?» ៦ហះកា ពូ អូ អ្លុ េតលី ែអ៊ អុះ ឡឹងសារ ែអ៊ អំ
បញ៉់ េណាះ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន មួត អហំ៊្មយ ឡឹងសារឡា ំៃអតសា
៧ ផះ យីស៊ូ បប៉័ មួត អំហ៊្មយណាងំ ៃអ្វ ដងឹ ពឹង ចារ ្រកាគ់

បក់ កានតឹ លនឺ ឡឹង ពូ េណាះ ែអ៊ កា កាប ប៉ានដ់បឹ កា អនែ់ឌ
ផា ៨ «ផា ទី ពូ េជៀក អន់ដសី ឡា ំ ៃអត សា ប៉ាគ់ ចារ ពូ ប៉ាញ់
សង់ អនដ់សី ែជណាងំ ៃអ្វ ពឹងចារ ្រកាគ់បក់កានតឹលនឺ ឡឹង
ពូ អ្ូយគ ៃផគ ពូ េជៀក អំហ៊្មយ អន់េទៀគណាវ ្គឡាក់ តសី ឡឹង
អន់ដសី។ ៩ េណាះ តាងំឡា ប៉ាញស់ង់ ែអ៊ ចងឹ ផា កា អន់ដសី
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"បរ៉ ់អសី អន់ ែអ៊ អា អង់ៃអ្វ ពឹង ចារ អា" េណាះ អនដ់សី ចងឹ
ឡា ំណាងំ ចារ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាអច់ ពូ ទបឹ តាយួស កា ពូ។ ១០ ទលឹ
នីេណា ័ះ ផា ទី ពូ េជៀក អន់ដសី ឡា ំ ៃអត សា អន់ដសី ្រតគ់
ណាងំ ៃអ្វ ពឹងចារ ប៉ាគ់ ប៉ាអច់ ពូ ហិ េភឿ អន់តាងំឡាបក់ េជៀក
អន់ដសី ែអ៊ ចងឹ ផា "អឺ គួប ហគ់ អង់ៃអ្វ ពឹង ចារ ដាគ់ ប៉ាគ់
ម៉ាត់ ពូ អា"។ េណាះ អំហ៊្មយ ឡាក់ ៃអ្វ អន់ឌូ ពឹង ចារ េណាះ
ចងឹផាអនដ់សី ប៉ាណូសកានតឹកាេនារហង។ ១១អាញ់កាបនី
េអៀឃឺ បុចិ ផា េពឿ ប៉ាេនតាេំប៉ាកឡាេកា េទៅ ប៉ាណូស េណាះ
ពូ ចងឹសាេតាះ ហះកា េពឿ ប៉ានថ់ិ ពុត េណាះ ពូ ចងឹ តាេំប៉ាក
ប៉ាេន ែអ»៊។
១២ េកះេណាះ យីស៊ូ រះ៉ កា ប៉ាណូស បក់ េជៀក ែអ៊ ឡា ំសា

េណាះផា «ផាអសី ទីកាន ៃអតសាដារ ់បង់៉កាតាមកាង៉ាចកា
តាម អសី ែជ េជៀក គួប ចាង័ លូ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ លូ មួត ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាត្រង័ ឡាក់ ៃអ្វ រសាែនង អសី ខង អន់ែឌ េណាះ ចងឹ េជៀក
តូ អសី នះិេទៅ េដល។ ១៣ផា អសី ទី កាន ៃអតសា អសី ្រត
គ់ េជៀក មួត ថុក ញ៉ាក តាបាយកាសត់ លូ មួត កាជក កាែជល
ែប៊្លល ម៉ាត់ ឡគ។ ១៤ េណាះ អសី ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉
តាទចឹ ខង មួត ប៉ាណូស ទេិណា ័ះ អូ ទី ញ៉ា ចងឹ អន់ តូ កា អសី
អុះ។ ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ រុសី សតឹ េទៀ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ អន់ តូ កា អសីតាទចឹហង»។
១៥ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ សា លូ ែអ ៊េកះ ែអ៊ កាតាងំ

សារ េណាះ ែអ៊ កាបផា «ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង
បក់ ទី ម៉ុ តសាសាណាកាណុងចារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា»។ ១៦ហះកាយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ កា ែអ៊ ផា «ទីកាម៉ាក័
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េម៉ាញដូវ េ្រទៀម ៃអតសាតុត រគ៉់ េសមី ែអ៊កា រះ៉កាអហំ៊្មយ តុត
េអៀង េដល។ ១៧ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ៃអតសា េកះ ែអ៊ េ្របុី ទុច ែអ៊
ឡា េំជៀក មួតអហំ៊្មយផា "ចុឡា ៃំអតសាឡគ សាណាសាណឹ
ត េ្រទៀម េកះ ទិ េកះ"។ ១៨ហះកា មួត អហំ៊្មយ ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ រះ៉
បុចិកា រ៉ាវាច៉់ឡាេកានះិេទៅៗ បក់ទី េម៉ាញ រះ៉កា ទុច ែអ៊ េណាះ
ផា "ែជ រ៉ាប់ ែជ រ ៉ូ កា អាញ ់អាញ់ អង់ក ័ះ តាច់ មុរី អាញ់ ្រតគ់
ឡា ំៃហ មុរី េណាះហ"ិ។ ១៩ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គរះ៉ ផា "ែជ រ៉ាប់ ែជ
រ ៉ូ កាអាញ ់អាញ់ អូឡាមគ៉់ឡា ំអុះ ខងអាញ់អង់ក ័ះ តាច់ រក៉់
ប៉ាតាម័ ឃូ អាញ់្រតគ់ឡា ៃំចគសាគ់ ៃហលួង"។ ២០ េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គរះ៉ ផា "អាញ់ អង់ក ័ះ េកះ ប៉ាញស់ង់ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់
អូ ទីឡា ំអុះ"។ ២១ ទុច េណាះកាសតឹ រះ៉ លូ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ ពួយ
សារ ពូ ទី រះ៉ កា ែអ៊ េណាះហង។ ផះ េណាះ ពឹតាងំឡា ែអ៊ អកឺ
ខាក ់ែអ៊ រះ៉ កា ទុច េណាះផា "ហគ់ឡា ំប៉ាគ់ ្រទង តសី ្រទង ថិ
ពឹង េមឿងអា េជៀក មួត ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត់ លូ មួតកាជក
កាែជល ែប៊្លល ម៉ាត់ឡា ៃំអតសាប៉ាគ់អា ្រសស៊ៗ"។ ២២បាែបត៊
ឡឹង េណាះ ទុច រះ៉ លូ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ ផា "ពឹ តាងំឡាអាញ់ ្របគ៉័
ពួយ ប៉ានរឹ អសីអនត់គ់ េកះ ហះកាចារអង់ៃអ្វ េណាះ ៃអ្វសល់
ណាវ ្គ"។ ២៣ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ រះ៉ កា ទុចណាវ ្គផា "ហគ់ឡា ំប៉ាគ់
្រទង អនេ់ទៀគៗ ប៉ាគ់ចារញក៉ បុាងំខំ អន់ ពូ ម៉ុ ត ៃអតសាអន់
ប៉ាញ័ ហី អាញ់អា។ ២៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា ទិ
ប៉ាណូសឡាក់អាញ់ទី េជៀក ផះ អន្់រទលួ េណាះ ែព េម៉ាញ ដូវ
កាអាញ់ អូ អន់សាសាណាអាញ់ អុះ"»។

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ ឡឹងសារ ្របគ៉័សះឹ ែអ៊
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២៥ ប៉ាគ់យសី៊ូ ចាកណាវ ្គទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវចាក អនឌូ់ លូ
ែអ ៊េណាះ ែអ៊ កាែលង ែគង ពូ លូ កាប ផា ២៦ «េពឿ បុចិ ចាក
ពួយអាញ ់ហះកាផា ែអ៊ អូ បុចិ កាអាញ់កាខាក់ កា្វ ឡឹង បុចិ
កា េមគី ពឹ គន កាម៉ាញ់ អុះ មុី លូ កាឡាេកា េទៅ ែអ៊ េណាះកា
អូ ទី ចងឹ ្របគ៉័ សះឹ អាញ់ អុះ។ ២៧ េពឿ អូសាឡាគ់ឡាេកា គយ
អ៊្លង គងឹចាក ពួយអាញ ់ែអ៊ េណាះកា អូ ទី ចងឹ ្របគ៉័សះឹអាញ់
េដល។ ២៨កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អាផា ទី េពឿ បុចិ ្របគ៉័ ហី
តសី ញ៉ា ែអ៊ អូ អង់ៃអ្វ ឃតឹ អន់្រទួល ហិ ប េភឿ អន់ អ្លុ អន់ត
គ់ផា េលៀន ែអ៊ េណាះ ចងឹ េសយី ញ៉ា អូ េសយី ្របគ៉័ហី េណាះ
អន់ េកះ ? ២៩អ្លុ ៃផគ ប៉ាគ់ តគ័ អេំហា្ម សារ៉ំាប់ ៃចគ អញជុ់ង េកះ
ៗ េកះេណាះ អា្ល ត រ ៉ះូ អូ េជៀ េកះ ផា ពូ បប៉ ័ចាបះ កា ពូ ចងឹ
កាកកី ប៉ាេដកី ប៉ាញេ់ចរី ឡូត ៣០ លូ ពូ ចងឹ កាបផា "ៃហ ប៉ាណូ
ស អា ្រប៉គ័ ហ ីហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ ្រប៉គ័ េកះ"។ ៣១ផាសាដាច់
េម៉ាញឡា ំតាកូះ លូសាដាច់ េម៉ាញណាវ ្គ នចីម័ ញ៉ា ែអ៊ អូ អង់
ៃអ្វ ឃតឹ អន្់រទលួ ហិ ប េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា តាហាន ែអ៊ ដងឹ
១០.០០០ ដូវ ចងឹតាកូះ លូតាហាន ពូ២០.០០០ ដូវ េណាះចងឹ
ដាម័ ញ៉ា អូ ? ៣២ផា ែអ៊ ឃតឹ ផា អូ ដាម័ អុះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ
េ្របុី មួតឡា ំប៉ាតាង ែអ៊ េភឿ រះ៉កះ ប៉ារម អន់ ្រតគ់ លូ គួប េសាប
អង់រ៉ាម័ សាដាច់ េណាះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ េបី តាន័ ទលឹ។
៣៣ ទលឹ នីេណា ័ះ កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ទិ អា ផា េពឿ អូ
សាឡាគ់អា្ល ត រ៉ាសអប៉ំាសទេិណា ័ះឡាក់ ែអ៊ ទ ីែអ៊កា អូ ទី ចងឹ
្របគ៉័សះឹអាញ់េដល។៣៤ េប៉ា ័ះឡាក់កាណាគ័ទីខា ហះកាផា
ែអ៊ អូ ៃ្រប៉ េកះ ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ែអ៊ េកះ ៃ្រប៉ណាវ ្គ ? ៣៥ េប៉ា ័ះ
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េណាះ អូ ទីខាណាវ ្គហង យ ៉◌ះ័ អ្យក់ឡាយ លូ េតះឡាយ លូ
ជី កា អូ ទី ខា អុះ ទី ដងឹ កា គួកអា្ល ត ប៉ាគ់ ឡីង។ េពឿ កាតាងំ
សារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។

១៥
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹងកាណាគ័ហ្៊យង
១ ផះ េណាះ ទី មួត អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ អន់ែឌ ទិ

ឌូ ម៉ុ ត ក្យាម័ យីស៊ូ េភឿ សាយុំាងំ ប៉ានឹរ ែអ។៊ ២ហះកា មួត ផា
រ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ អន់ែឌ កាប រ៉ាបឹក រ៉ា
ចប់ផា «ៃហ ប៉ាណូសអា ែអ៊ រុាពំង លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ ទបឹសា
សាណាអនឌូ់ លូ ពូ េដល»។៣ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ កាប
ប៉ានដ់បឹឡាក់កាសារអាផា៤«ផាកាណុងកាឡំាងំអនដ់សីអា
ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េចៀម ១០០កល ់ហះកា េចៀម ែអ៊
េម៉ាញហ្៊យង េហ្យតី ឡឹង គួប ែអ ៊ញ៉ា ែអ៊ អូអា្ល ត េចៀម៩៩កល់
េណាះ ពឹង ែ្រស ៊េកះេណាះឡាណំាងំ េចៀម េម៉ាញេណាះទលឹ
បប៉័ ប ? ៥ ប៉ាគ់ណាងំ បប៉័ េកះ ែអ៊ េហាកខាក់ ទបឹ លកឺ េចៀម
េណាះ គយ ពឹងកាែពង ែអ៊ ឡូត។ ៦ ប៉ាគ់ ែអ៊ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហី
េកះ ែអ៊ ចងឹ េអី គួបចាង័ លូ មួត បក់ ៃអ្វ រក្យាម័ ែអ ៊េកះេណាះ
កាបផា "ចុ េហាក រគ៉់ លូ អាញ ់ខង េចៀម អាញ់ បក់ ហ្៊យង ែព
អាញ់ណាងំ បប៉័ េកះ"។ ៧អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីផា ពឹង ៃប៉្លង
កាចងឹ ទីសារ េហាករគ៉់នះិេទៅ េដល ញនកាប៉ាណូសអូដាគ់
េម៉ាញ ដូវ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក។ ប ៉្រ◌ះ័ េហាកកាខាក់កា្វ ឡឹង
ែអ៊ េហាក កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ៩៩ ដូវ ឡាក់ អូ តងកាន បុនិ
ែពង ពុត េពៀក េណាះណាវ ្គ។
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៨ «េម៉ាញ ណាវ ្គ ប៉ាន់ដបឹ ផា ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី
េលៀនកាក់អញជ់តឹកាក់ េកះេណាះឡិហ្៊យង េម៉ាញកាក់* ញ៉ា
ែអ៊ អូ សុះ តាេគៀងសាប៉ូ ះ ហី រែស៊្វន រជួចណាងំ កាខាក់ ទលឹ
បប៉័ ប ? ៩ ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័ េកះ ែអ៊ ចងឹ េអី គួប ចាង័ លូ មួត បក់
ៃអ្វ រក្យាម័ ែអ ៊េកះេណាះកាបផា "ចុ េហាក រគ៉់ លូ អាញ ់ខង
េលៀន អាញ់ហ្៊យង ែព អាញ់ណាងំ បប៉័ េកះ"។ ១០អាញ់ បរ៉ ់រះ៉
កា អនដ់សីផា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងកា េហាក រគ៉់ នះិេទៅ
េដល ញន កា ប៉ាណូស អូ ដាគ់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី បុនិែពង ពុត
េពៀក»។
១១ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ណាវ ្គផា «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី

គន កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ។ ១២ គន ្រសុច ែអ៊ កាប ផា "អឺ ពឹ បរ៉ ់
អសី មប ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ឡាក់ អសី ចងឹ ្រតគ់ ែជក អន់ កា អាញ់
េណាះ"។ ពឹ ែអ៊ កា ែជក ប៉ាដក់ ប៉ា េជៀ េណាះ អន់ តាទចឹ។
១៣ ៃបង៉ ប៉ា្វ ន់ ដារ ់ឡឹង េណាះ គន ្រសចុ េណាះ ែអ៊ ប៉ាតុំ អ្យក់ រ៉ា
សអប៉ំាសប៉ាដក់ ប៉ាេជៀចាកឡាប៉ំាគ់ ្រសកុចាងំហាយគ្។ ែអ៊
ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េណាះ ែអ៊ ្របគ៉័ រ៉ាយ រ៉ាស អំប៉ាស ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ
េណាះ ទិ េប្៉យះី ញន កា ៃអតសា េអៀង តាឡាម។័ ១៤ ប៉ាគ់ រ៉ា
ស អំប៉ាស ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ែអ៊ តាច់ តូរ ័ទិ េកះ ពឹង ្រសកុ េណាះ
េកតី ឡាយុតិ ឡាងំវាញ៉់ កាខាក់ ឡូត គន ្រសុច េណាះ ែអ៊ កា
អូ ទី ញ៉ា នះិេទៅ េដល។ ១៥ ែអ៊ កាណាងំ ្របគ៉័ គូលី ពូ ពឹង ្រសកុ
េណាះ ហង ពូ កា េ្របុី ែអ៊ ៃអ្វ រង សាែគ ប៉ាគ់ មុីរ ប៉ាគ់ ែ្រស។៊
* ១៥:៨ ១៥:៨ កាក់ េពៀគ គុល «្រដាកម៉់ា»។ េម៉ាញ ្រដាកម៉់ា ឃឺ ខា តាច់ េចៀម
េម៉ាញកាតុ ប៉ាតាម័ ្រដាកម៉់ាឃឺខាតាច់ រក៉់ េម៉ាញកាតុ។
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១៦ ែអ៊ បុចិសាខាក់សាណាពូ អន់ កាសាែគសា េណាះ ហះ
កា អូ ទី េពឿ អន់សាណាញ៉ាកា ែអ៊ អុះ។ † ១៧ ប៉ាគ់ គន ្រសុច
េណាះសាទរឹ ឡាេកា េកះ ែអ៊ ឃតឹ ផា "មួត បក់ ្រប៉គ័ គូលី ពឹ
អាញ់ អន់ែឌ ទីសាណាសាផគី ទឌូិ ហះកាកាប៉ាច់ អាញ់ ៃអ្វ
ហះ អាឡាយុិត កាតាច់ វាច៉់ ែប៊ត ចងឹ េតា។័ ១៨ ទលឹ នីេណា ័ះ
អាញ់ ្រតគ់សតឹ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ណាវ ្គ េកះេណាះ រះ៉ កា ែអ៊ ផា 'អឺ
ពឹ អាញ់ ្របគ៉័ យច ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ លូ អាញ់ ្របគ៉័
យច ពុត អសី េដល។ ១៩អាញ់អា អូ ឃឺ ចងឹ អន់ អសី ផា គន
អសីណាវ ្គអុះ បរ៉ ់អន់អាញ់ ្របគ៉័ គូលី អសីឡគ ពិ' "។ ២០ ប៉ា
គ់ ែអ៊ ឃតឹ នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ កា សតឹ ប៉ាគ់ ពឹ ែអ៊ណាវ ្គ។ ផះ
ពឹ ែអ៊ បប៉័ គន ែអ៊ ឡឹង ចាងំហាយ្គ ពឹ ែអ៊ កា ទី ពុត តាប៉ាប
តាប៉ុន លូ តាយុបិ ឡា ំហាប់ ែគ្វត ចុំ ឡូត។ ២១ េណាះ ែអ៊ កាប
ផា "អឺ ពឹ អាញ់ ្របគ៉័យច ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ លូអាញ់
្របគ៉័ យច ពុត អសី េដល អាញ់អា អូ ឃឺ ចងឹ អន់ អសី េអី ផា
គន អសីណាវ ្គ អុះ"។ ២២ហះកា ពឹ ែអ៊ រះ៉ កា មួត ទុច ផា "ហគ់
អនដ់សី អ្យក់ អាវ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ លនឺ ឡឹង ពូ តាគ់ អំេពៀត គន
អាញ់ ្រប៉ាល់ លូ អ្យក់ អញច់និ ៃចគ ពឹង តី ែអ៊ លូ អ្យក់ កបឺ តាគ់
អញជ់ះិ ែអ៊ េដល។ ២៣ហគ់អ្យក់ គន រក៉់ បក់ដាគ់ តសី តង់ េកាះ
្របគ៉័សាអ៊្លង ពិ េកះេណាះ ពិនសា ៃអត អន់ រគ៉់ េសមី ២៤ខង
គនអាញ់អា ែអ៊ េតា័ េកះ ហះកាកញិេអៀអា ែអ៊ រ ុសី សតឹណា
វ ្គ ែអ៊ ហ្៊យង េហ្យតី េកះ ហះកា កញិេអៀ អា អាញ់ណាងំ បប៉័
ណាវ ្គ"។ អនែ់ឌកា ៃអតសាតមិ រគ៉់ េសមី កាខាក។់
† ១៥:១៦ ១៥:១៦ ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ែអ៊ កាសាសាណាពូអន់
កាសាែគសា េណាះ ហះកាសា អូ ផគី អូ ទី េពឿ អន់សាណាញ៉ាណាវ ្គអុះ។
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២៥ «កាប៉ាច់ គន េឡាងេ្រទៀឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី ប៉ាគ់ ែអ៊ សតឹ
ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហី េកះ ែអ៊កាតាងំ ពូ ចំ គួង អនទួ់ងសាគរឹ លូ ពូ
ចាែជ អញែ់ស៊ យុលិ កាតាប័ រល៉។់ ២៦ ែអ៊ កា េអី មួត ទុច េម៉ាញ
ដូវ េកះេណាះ អបំញ៉់ផា "ទីសារ ញ៉ា ប៉ាគ់ហី េណាះ ?" ២៧ ទុច
េណាះ រះ៉ កា ែអ៊ ផា "អុះ អសី សតឹ ប៉ាគ់ អា េកះ ពឹ អសី េ្របុី
ពូ េកាះ គន រក៉់ បក់ ដាគ់ តសី តង់សា ៃអត អន់ រគ៉់ េសមី ខង
គន ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់អាដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ"។ ២៨គន េឡាងេ្រទៀ
អកឺ ខាក់ អូ ៃច ម៉ុ ត កាណុង ហី អុះ ពឹ ែអ៊ កាឡា ំេឡាម េជៀក
ម៉ុ ត កាណុង ហ។ី ២៩ហះកា ែអ៊ េតលី ពឹ ែអ៊ ផា "ៃហ អាញ់ ៃអ្វ
្របគ៉័ ង៉ារ កា អសី ទុញសាណាំេកះ អាញ់ អូ ទី ឌឺ ឡឹង ប៉ានឹរ
អសី េ្របុី េណាះ អុះ ហះកាគនប៉ារេ់ព េម៉ាញកាអសី អូអន់កា
អាញ់េកាះសាៃអតអនឌូ់ លូ គួបចាង័អន់ រគ៉់ េសមី េណាះអុះ។
៣០ហះកា គន អសីឡាក់ ថាឡំាយ រ៉ាស អំប៉ាស អសី ទ ិ្របគ៉័
លូ អង់កាន់ ម៉ាេលង េណាះ សាគ់ ែអ៊សតឹ អសីកាអ្យក់គន រក៉់
បក់ដាគ់ តសី តង់ េកាះ អន់កា ែអ៊ ឡូត"។៣១ ពឹ ែអ៊ េតលីផា "អឺ
គន អសី ៃអ្វ លូអាញ់ េលយី កាណាគ័ញ៉ាឡាក់ រ៉ាសអប៉ំាស
អាញ ់េណាះ កា រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អសី េដល ហង។ ៣២ហះ
កា ពិន ្រតគ់ េហាក រគ៉ ់ខង អុះ អសី អា ែអ៊ េតា័ េកះ កញិេអៀ
អា ែអ៊ រ ុសី សតឹណាវ ្គ លូ ែអ៊ ហ្៊យង េហ្យតី េកះ កញិេអៀ ពិន
ណាងំ បប៉័ណាវ ្គេកះ"»។

១៦
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប៉ាណូសរុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស
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១យសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹណាវ ្គផា «ទី ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េ្របុី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស
ែអ ៊ពូឡា ំរះ៉ កា ែអ៊ ឡឹង ប៉ាណូស រុាងំៃហ រ៉ាស អប៉ំាស េណាះ
ផា "ែអ៊ ប៉ារ៉ាយ ប៉ារុា ំរ៉ាស អំប៉ាស អសី េអៀង ខាក"់។ ២ ប៉ាណូ
ស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េណាះ កា េអី ប៉ាណូស បក់ រុាងំៃហ រ៉ាស
អប៉ំាស ែអ៊ េណាះ លូ អបំញ៉់ផា "នចីម័សារអាញ់កាតាងំ ពូ រះ៉
ផា អសី ឃឺ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ េណាះ តាទចឹ ប ? ហគ់ អសី អ្យ
ក់ ផាប់ អសី ្រចាគ់ គម េលៀន លូ រ៉ាស អំប៉ាស េណាះ អន់ កា
អាញ់ ៃហ ខង អសី ចងឹ អូ ទី រុាងំៃហ រ៉ាស អប៉ំាសអាញ់ណាវ ្គ
ហង"។ ៣បក់ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស េណាះឃតឹកាណុង ពុតផា
"នីចម័ អាញ់ ចងឹ ្រប៉គ័ អា ? ខង ពឹ តាងំឡា អូ អន់ រុាងំៃហ រ៉ា
សអប៉ំាស ែអ៊ េកះ។ អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ មុរី កា អូ ទីសាងំុ ផា
ចងឹ ចាក បរ៉ ់សាណា ពូកាតាយួស េដល។ ៤ អូ ! អាញ់ឃតឹ
បប៉័ េកះ ង៉ារ អាញ់ ចងឹ ្រប៉គ័ េណាះ ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡា តាងំហ្យ ិ
ត ឡាច់ អាញ់ េទៀ ពូ ចងឹ េជៀក អាញ់ ៃអ្វ លូ ពូ ហង"។ ៥ ែអ៊
កា េអី មួត បក់ ទួម ពឹ តាងំឡា ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ បក់ ពឹះ
អន្់រទលួ ផា "អសី ទួម ពឹ តាងំឡាអាញ់ ប៉ុប ច ំ?" ៦បក់ ពឹះ អន់
្រទលួ េណាះ េតលី ផា "សាងី ១០០ ថុង"។ ែអ៊ កាបផា "អ្យក់
ៃហសត្់រតាអសី ទួម េណាះ ហគ់អង់ៃអ្វ ្រចាគ់ផា ទួម៥០ ថុង
ឡគ ្រប៉ាល"់។ ៧ េកះេណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ បក់ ទួម េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ
ផា "អសី ទួម ពឹ តាងំឡាអាញ់ ប៉ុប ច ំ?" បក់ េណាះ េតលី ផា
"េពៀ ១០០ ពុង" ែអ៊កាបណាវ ្គផា "អ្យក់ ៃហសត្់រតាអសី ទួម
េណាះ ហគ់ អង់ៃអ្វ ្រចាគ់ ផា ទួម ៨០ ពុង ឡគ ្រប៉ាល"់។ ៨ ពឹ
តាងំឡាកាប៉ាេនបក់ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស ែអ៊ េណាះ ខង ែអ៊ អ្លុ
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ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ េកងខាក។់ ប៉ាណូស បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ កា
អ្លុ ណាងំសា លូ គួប កា្វ ឡឹង ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ណាវ ្គ។
៩អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផា ហគ់ អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ពឹង អង់
កក់ េតះ ែជកអន់កា ពូ ពិ េភឿ អន់ ទី គួបចាង័ េអៀង ដូវ។ ប៉ា
គ់ដារ ច់ំ រ៉ាសអប៉ំាសទិ េកះ េណាះ គួបចាង័អនដ់សីចងឹហាប់
អនដ់សី ប៉ាគ់ចារ អនដ់សី ចងឹ ៃអ្វ េលយី។
១០ «េពឿ ដាគ់ ្រតង់ កាណុង ង៉ារ ថ ិែអ៊ េណាះ កា ចងឹ ដា

គ់ ្រតង់ កាណុង ង៉ារ តសី េដល ហះកា េពឿ ព្លូង ប៉ា្ល ច័ កាណុង
ង៉ារ ថ ិែអ៊ េណាះ កា ចងឹ ព្លូង ប៉ា្ល ច័ កាណុង ង៉ារ តសី េដល។
១១ផាអនដ់សី អូ ្រតង់កា រ៉ាសអប៉ំាស ពឹងអង់កក់ េតះអា េពឿ
ចងឹ ខនឹ ប៉ាេហ្យ ី រ៉ាស អំប៉ាសឡាក់ ទី ខា តាទចឹ ពឹង អន់ដសី។
១២ផា អន់ដសី អូ ្រតង់ កា រ៉ាស អំប៉ាស ពូ អន់េទៀគ េពឿ ចងឹ
ខនឹ អន់ រ៉ាស អប៉ំាសសារ៉ំាប់កា អនដ់សី េទៅ េណាះ។ ១៣ អូ ទី
ទុច ចំ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់ កា ពឹ តាងំឡា េពៀរ ដូវ អុះ ខង ែអ៊ ចងឹ
បុចិកា េម៉ាញ អូ ណីសកាេម៉ាញ ្រតង់កា េម៉ាញ អូ ្រតង់កា
េម៉ាញ។ អនដ់សី កា នះិេទៅ េដល អូ ្រតគ់ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ តគិ ័បុចិ កា រ៉ាស អប៉ំាស តគិ័ ទី អុះ»។
សារយសី៊ូ កាបប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាសាលូប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្

រង័
១៤ មួត ផារ៉ាសុី ឡាក់ ប៉ាណូស បុចិ កា េលៀន អន់ែឌ កា ទី

សាយុំាងំសារ ទេិណា ័ះ េដល េកះេណាះ អន់ែឌ ៃឡវ យសី៊ូ។
១៥យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «អនដ់សី ឌុ ្របគ៉័កាឡាេកាឡាក់កា
ប៉ាណូសដាគ់ហះ ម៉ាត់ ពូ។ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហ្លង់ ឡឹង
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ពុត េពៀក អន់ដសី េណាះ ខង កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ប៉ាណូស
ប៉ាេន ្រតគ់ ពុត កាណាគ័ េណាះប ៉្រ◌ះ័ អូ ណីសខាអមឺ។ ១៦ចា
បាប់ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ រះ៉សារ៉ំាប់អនត់គ់ ប៉ាេតាកា
ពូ ឡឹង េសគី ែព េលយី ទលឹ វគ័ យូហាន ពឹះ ទលឹ ឡឹង រុាងំវាង៉
យូហានអាញ់ទី រះ៉សារដាគ់ឃឺសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា ម៉ាគ់ ប៉ាណូសទឌូិ ខំ ម៉ុត *។ ១៧យ ៉◌ះ័ េតះតាៃឡង ៃប៉្លង
តាឡំ កាតាម ហះកាចាបាប់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ
តុ សក់ កា អូ ហ្៊យង អុះ។ ១៨ផាកាម៉ាក័ ចំ អា្ល ត កាម៉ាញ ់េកះ
េណាះឡា ំទី អង់កាន់ អនេ់ទៀគណាវ ្គ កាម៉ាក័ េណាះឡាក់កា
រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់ គុល ែអ៊ ហង។ ផាកាម៉ាក័ ចំ ទី អង់កាន់
េកា្ល ែអ៊អា្ល ត កាម៉ាក័ េណាះឡាក់កា ៃតប លូកាម៉ាញ់ ពូ នះិេទៅ
េដល។
១៩ «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ែអ៊

កាសប៊ េពៀត េខាអាវដាគ់ឡាយ៉ាម័ឡាក់កាត់ លូកាណាត់គតឹ
ខាកាខាក ់ែអ៊ ទីសាណាេអៀងៗ ៃអតសា រគ៉់ េសមី រប៉់ ដារ។់
២០ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាកតា
បាយកាសត ់សចិ ែអ៊ ឡាសា ែអ៊ េកតី េអះ ប៉ាញ័ឡាេកា ពូ
ឡា ំតាគ់ អនៃ់តប ែអ៊ ហះ អំប៉ារ រុាបំង៊ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ េណាះ។ ២១ ែអ៊ បុចិ ទូញសាកាបំាច់សាណា្រហុង ឡឹង េ្រគ
ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េណាះខាក ់កាទី សូឡា ំឡីត េអះ
ែអ៊ េដល។២២ ៃឡងឡឹង េណាះប៉ាណូសបក់ ថុកញ៉ាកតាបាយ
កាសត់ េណាះ ែអ៊ េតា ័មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ែអ៊ ហាវ ពឹង ៃប៉្លង
អន់ ហះសាែនង វគ័ អា្រប៉ាហា។ំ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័
* ១៦:១៦ ១៦:១៦ ម៉ាគ់ ប៉ាណូស ទឌូិ ខំ ម៉ុ ត ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ហះកា
ទី ប៉ាណូស េអៀង ប៉ាែគក លូសារ េណាះ។
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េណាះកា េតា័ េដល ពូ កាឡា ំតប។់ ២៣ ប៉ាគ់ចារ ្រគន ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាណូស េតា ័ែអ៊ ៃអ្វ ឡាបំាក កាខាក ់ែអ៊ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង
បប៉័ វគ័អា្រប៉ាហាលូំបប៉័ឡាសាៃអ្វហះសាែនង វគ័អា្រប៉ាហា។ំ
២៤ ែអ៊ េអី វគ័ អា្រប៉ាហា ំផា "អឺ វគ ័បរ៉ ់តាប៉ាបតាប៉ុន កាអាញ់
េណី បរ៉ ់អសី េ្របុី ឡាសាឡក់ េទៀក លូ សាេំបា្ល តី តាគ់ តាងំ
ហាត់ ពឹងអបំ្៉យតិអាញ់េណី ខងអាញ់ៃអ្វកាណុងចារ អុញអា
អគី ប៉ាណាបកាខាក"់។ ២៥ហះកា វគ័ អា្រប៉ាហា ំេតលី ផា "អឺ
គន អសី ្រតគ់ កាចាងំ ផះ អសី ៃអ្វ រ ុសី ែព អសី ទី កាណាគ័
ដាគ់ៗ េកះ កាប៉ាច់ឡាសាែអ៊ ទីសារ ថុកញ៉ាកខាក។់ ហះកា
កញិេអៀអា ែអ៊ ្រតគ់សាណុកសាវាក៉ ៃអ្វ ហះចារអាហង កា
ប៉ាច់អសី ្រតគ់ ប៉ាណាបឡាបំាកកាខាក់ហង។ ២៦ េម៉ាញណាវ ្គ
ទី ក្លូ ះ ្រចាងំ ្រជុ ហះ អនត់គិ័ អសី លូញនឹ យ ៉◌ះ័ ទី េពឿ បុចិឃ្លង
ឡឹង អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ ញនឹ កា អូ អ្លុ អុះ យ ៉◌ះ័ ទី េពឿ បុចិ ឃ្លង
ឡឹងញនឹឡា ំប៉ាគ់ អនដ់សីកា អូ អ្លុ េដល"។ ២៧បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ េណាះកាបណាវ ្គផា "ទលឹនេីណា ័ះអាញ់បរ៉ េ់ឡាមឡាអសី
វគ ័អសី េ្របុីឡាសាឡា ំប៉ាគ់ ហី ពឹ អាញ់ រញិ ២៨ខងអាញ់ ទី
អុះ មុី ប៉ាតាម័ ដូវ បរ៉ អ់ន់ ែអ៊ រះ៉កាអនែ់ឌ អ្ូយគ ៃផគអនែ់ឌចងឹ
ឡា ំប៉ាគ់ចារឡាបំាកអា េដល"។ ២៩ហះកា វគ័អា្រប៉ាហា ំេតលី
ផា "ប៉ាគ់អនែ់ឌ េណាះទីផាប់ វគ័ ម៉ូ េស លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចា
គ់ រះ៉ េណាះ េកះអន់អនែ់ឌសាយុំាងំ ប៉ានរឹ មួត េណាះហងពិ"។
៣០បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េតលី ផា "អូ អុះ វគ ័ផា ទី េពឿ េម៉ាញ ដូវ
រុសី សតឹ ឡឹង េតា័ឡា ំរះ៉ កា អនែ់ឌ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ បុនិែពង
ពុត េពៀក េសឿតាទចឹ ឡូត"។ ៣១ហះកា វគ័អា្រប៉ាហា ំេតលីផា
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"ផាអនែ់ឌ អូ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានរឹ វគ័ ម៉ូ េស លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
រះ៉ កា អនែ់ឌ េណាះ យ ៉◌ះ័ ទី ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹឡា ំរះ៉ កា
អនែ់ឌកាតាម ៃអ្វ កា អនែ់ឌ អូ ៃច េសឿ េដល"»។

១៧
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
១យសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «សារឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស

្របគ៉័ យច ្រតគ់ េកតី ទី តាទចឹ ហង ហះកា បក់ ប៉ាណា ំពូ ្របគ៉័
យច េណាះ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ឡាបំាក តាទចឹ ហង។ ២ផា ពូ អ្យក់ អំ
េហា្ម តសី កត់ អនទ់ល ពឹង អង់កូ ែអ ៊េកះេណាះ ប៉ាឡិ កាណុង
េទៀកសាឡីគសាឡាយ េណាះដាគ់ លនឺ ឡឹង អន់ ែអ៊ ប៉ាណា ំ
ប៉ាណូស ថិ េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ យច។ ៣ហគ់ អន់ដសី ឡាវុាងំ ឡា
េកា ផាអុះ មុីចំ ្របគ៉័យចលូអនដ់សី ្រតគ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកាែអ៊
េណី ផា ែអ៊ បុនិែពង ពុត េកះ ែជ អ្យក់ យ៉ូ ែអ៊ ហង។ ៤យ ៉◌ះ័
ែអ៊ ្រប៉គ័ យច លូ អន់ដសី តាេំបុះី ទង កាណុង េម៉ាញ ដារ ់កា
តាម ផាែអ៊ឡា ំប៉ាគ់អនដ់សី ទិតាេំបុះី ទង េណាះហងលូកាប
ផា "អាញ់ បុនិែពង ពុត េពៀក េកះ អូ ្រប៉គ័ យច ហង" ទលឹ នី
េណា ័ះ ែជ អ្យក់យ៉ូ ែអ៊ ហង»។
៥ មួត សះឹ កាប លូ យីស៊ូ ផា «បរ៉ ់ ពឹ តាងំឡា ្រប៉គ័ អន់ ញនឹ

េសឿ កាខាក»់។ ៦យីស៊ូ េតលី ផា «ផា អន់ដសី េសឿ ្រកាន័ តុ
តលី ហត ់េកះេណាះ អនដ់សី ផាកា េតមី អ៊្លង អា "ហគ់ េរុ ីឡា ំ
ៃអ្វ ប៉ាគ់ េទៀកសាឡីគសាឡាយឡគ ពិ" អ៊្លង េណាះ ចងឹ ្របគ៉័
ពួយ អនដ់សីតាទចឹ ឡូត។
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៧«កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអាកាប ប៉ានដ់បឹផាទី ប៉ាណូស
េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េ្របុី ទុច ឡា ំៃថ មុរី េលីឡា ំរង េចៀម ប៉ាគ់ ទុច
េណាះ សតឹ ឡឹង ្របគ៉័ ង៉ារ េកះ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េណាះ អូ េឃយី
កាបផា "ចុ អង់ៃអ្វ សង់ ឡូត" អុះ។ ៨ឃឺ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េណាះ
ចងឹ ផា នីេអៀ "ហគ់ េផ្លះ េខា អាវ ពិ េកះេណាះ ្រប៉គ័ ពរ សា
អ៊្លង េអាះ អន់កាអាញ់ លូ រុាងំៃហអាញ់សង់ អន់ េកះ ហ ិេកះ
េណាះ អសីសង់ អសី"។ ៩ញ៉ា ពឹតាងំឡា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ប៉ាេន
ទុចញនកា ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ េណាះ ប ? តាមអាញ់ឃតឹ អូ
ប៉ាេន អុះ។ ១០អន់ដសី អា កា នះិេទៅ េដល ផា អន់ដសី ្របគ៉័
ពួយ ្រគបឹសារ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី េកះ អនដ់សី ្រតគ់កាបផា "ញនឹអា
្រកាន័កា ទុច ែអ៊ េដាច អូ ទីខា អុះ ខងញនឹ ទី ្របគ៉័ ដងឹ ង៉ារ ញ៉ា
ឡាក់ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉"័»។

សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ
១១ផះយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ ចាក ្រទង គួយ

េខតសាម៉ារ លូី េខតកាលេីឡ។ ១២ ប៉ាគ់ ែអ៊ ចងឹ ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ
ពូ ទី ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ អញជ់តឹ ដូវ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ ៊អនែ់ឌ
អនត់ាវ ឡឹងចាងំហាយគ្ ១៣លូ ឡុងផា «អឺ ៃណឃូយសី៊ូ បរ៉ ់
អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កា ញនឹ េណី»។ ១៤យីស៊ូ បប៉័ អន់ែឌ េកះ
េណាះ កាប ផា «ហគ់ អន់ដសី ឡា ំតាបំាង ឡាេកា អន់ កា មួត
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បប៉័ ពិ»។ ផះ អន់ែឌ ចាក េណាះ ផាឌី ឡា
េកា អនែ់ឌកាដាគ់ េ្រពះ ទឌូិ ឡូត។ ១៥កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ
េណាះ ទី េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័ឡាេកា ែអ៊ ដាគ់ េ្រពះ េកះ កា
វុលី សតឹឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ ណាវ ្គទបឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
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កាប ៃម៉ៗ ឡូត។ ១៦ ែអ៊ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ មូប កល់ ទះឹ េតះ
ហះ ជុងយសី៊ូ ទបឹ ប៉ាេន ែអ ៊ែអ៊ េណាះឃឺ សុនសាតសាម៉ារ។ី
១៧យសី៊ូ អបំញ៉់ផា «ញ៉ា អូ ទីដាគ់ េ្រពះ ទិ អញជ់តឹ ដូវ ប ? អន់
ែឌ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចំ មួត អញស់នឹ ដូវ េណាះ ? ១៨ញ៉ា ្រតគ់ អូ បប៉័ អន់
ែឌ េណាះ វុលី សតឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បប៉័ ដងឹ សុនសាត
អន់េទៀគ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ នីេអៀ ?» ១៩យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ណាវ ្គផា
«ហគ់ អ្ូយវ ចាកសតឹ ពិ អសីដាគ់ េកះ ញនកាអសី េសឿ»។

សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹងដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ពឹះ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា
២០ មួតផារ៉ាសុី អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «ដារ ច់ំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ

ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ?» យសី៊ូ េតលីផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យា អូ ្រតគ់ ពឹះ គុន ៃហ បប៉័ េណាះ អុះ។ ២១ អូ ទី េពឿ
ចងឹ អ្លុ រះ៉ ផា "ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ប៉ាគ់ អា រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េកះ" េលី
"ៃហ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតា" េណាះ អុះ។ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ អនដ់សី េកះ»។
២២ េកះេណាះ យីស៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ

អនដ់សី ចងឹ បុចិ បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ ទលឹ យ ៉◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ
ដារ ់កាតាម ហះកា អនដ់សី អូ ទី បប៉័ អុះ។ ២៣ រុាងំវាង៉ េណាះ
ចងឹ ទី ពូ រះ៉ កា អន់ដសី ផា "ៃហ ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ" េលី "ៃហ
ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េតា"។ អនដ់សី ែជឡា ំពួយ អនែ់ឌ េណាះ ២៤ខង
ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ ពឹះ ទលឹ េណាះ េពៀប ឡាក់ កា កាឡំាត តា
តារ េប្លៀប ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ ឡូត។ ២៥ហះកាអាញ់ ្រតគ់ ទី
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សារឡាបំាក េអៀង អន្់រទលួហ ិលូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអាចងឹ
អូ ណីសកាអាញ់ េដល។
២៦ «ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ ទលឹ េទៀឡាក់កា រុាងំហាវ

វគ័ ណូេអ ែព េដល។ ២៧ រុាងំវាង៉ េណាះ ប៉ាណូស ទឌូិ ឃតឹ ដងឹ
ប៉ាណា ំគួប ៃអតសា លូ ប៉ាញស់ង់ ទី េកា្ល កាម៉ាញ់ េលយី ទលឹ
ដារ ់វគ័ ណូេអ ម៉ុ ត កាណុង ទូក តសី េណាះ េទៀក កា រ៉ាឡាប
ថាឡំាយ អន់ែឌ ទ។ិ * ២៨ឡាក់ កា រុាងំហាវ ឡត ែព េដល ពូ
ៃអ្វ ៃអតសា ្របូ ្រប ីតប់សាណាលូ ្របគ៉័ហ។ី ២៩ហះកាដារ ់
ឡតឡាច់ ឡឹង េមឿង សូដុំ េណាះ ឃឺ ទី អុញចាយណាយកា
ទរី ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង ឡាក់ កា េទៀក ប ីសាថាឡំាយ ពូ ពឹង េមឿង
េណាះ ទឌូិ។ † ៣០ ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ តាបំាងឡាេកា
េទៀ កាចងឹ ទីសារ េកតី ពឹះ នះិេទៅ េដល។
៣១ «ពឹង ដារ ់េណាះ េទៀ បក់ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ហី ‡ ផា ែអ៊ ទី

រ៉ាស អំប៉ាស កាណុង ហ ីែជ ម៉ុ ត អ្យក់ ៃដ។ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី
កា នះិេទៅ េដល ែជ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ ហ។ី ៣២ហគ់ កាចាងំ ឡឹង
សារកាម៉ាញ់ឡត ែព §។៣៣បក់ ចំ បុចិកា ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះ
ចងឹ េតា ័បក់ចំភម េតា ័បក់ េណាះចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។៣៤អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កា អនដ់សី ប៉ាគ់ មុាងំ េណាះ េទៀ ផា ទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ
ៃតប អនឌូ់ ពឹង េ្រគ អាញ់ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញ ដូវអា្ល ត េម៉ាញ ដូវ។
* ១៧:២៧ ១៧:២៧ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៦:៥-៨;
៧:១១-២៤។ † ១៧:២៩ ១៧:២៨-២៩ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ
(េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៩។ ‡ ១៧:៣១ ១៧:៣១ ហី សុនសាត ពូ ទី អនត់ល័
សាេមុ ីពូ េឃយីហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។ § ១៧:៣២ ១៧:៣២កាម៉ាញ់
ឡត ែអ៊ េតា័ ផះសាតាក់ឡាច់ ឡឹង េមឿង សូដុំ ញន កា ែអ៊ បុចិ វុលី សតឹ។ បរ៉ ់ៃហ
កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១៥-២៦។
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៣៥-៣៦ផាទីអង់កាន់ េពៀរ ដូវ េបះ៉ េពៀ អនឌូ់ លូ គួប អាញ់ចងឹ
អ្យក់ េម៉ាញ ដូវអា្ល ត េម៉ាញ ដូវ េដល *»។៣៧ មួតសះឹ អបំញ៉់ លូ
យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា សារទេិណា ័ះ ចងឹ េកតី ប៉ាគ់ ច ំ?» ែអ៊
េតលី ផា «ចារ ចំ ទី ប៉ា្រទូ មុីត កា ចងឹ ប៉ាតុំ គួប ៃអ្វ ហះ ចារ
េណាះហង»។

១៨
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ឡឹងសារ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័
១ េកះេណាះយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញ េភឿ អន់ មួត

សះឹ ហ្លង់ ផា ្រតគ់ មន៉់ េលយីៗ ែជ អា្ល ត។ ២ ែអ៊ ផា «ពឹង េមឿង
េម៉ាញទី ្រកាគ់តាតសុ់និសារ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អូ អ្ូយគកាប ៉្រ◌ះ័ លូ
អូ រ៉ាប់ ប៉ាណូសេពឿ អុះ។៣កាណុងេមឿង េណាះទីអង់កាន់អន់
េ្រតា័េម៉ាញ ដូវ ឌុឡាកំាបលូ ែអ៊ផា "បរ៉ អ់សីតាតសុ់និសារអន់
កាអាញ់េណី"។៤ហះកា្រកាគ់តាតសុ់និសារ េណាះ អូ ៃចតាត់
សុនិសារ អន់កា ែអ៊ អុះ ែអ៊ ប៉ាេ្រហយី្គ ទុញដារ។់ ៃឡង ឡឹង
េណាះ ែអ៊ឃតឹកាណុង ពុតផា "យ ៉◌ះ័អាញ់អូ អ្ូយគកាប ៉្រ◌ះ័ លូ
អូ រ៉ាប់ ប៉ាណូស េពឿកាតាម ៥កាអាញ់ ្រតគ់តាតសុ់និសារ អន់
កា អង់កាន់ អន់េ្រតា័ អា េដល ខង ែអ៊ ឌុ ឡា ំបុាងំេខីក អាញ់
េលយីៗ នេីអៀ អ្ូយគ ែអ៊ ចងឹឡា ំបុាងំេខកី អាញ់ េលយីៗណា
វ ្គចងឹ ្របគ៉័ អន់អាញ់ ថុក ពុត"»។ ៦យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡាកាប
ណាវ ្គផា «ហគ់អនដ់សីចាែ្រជបឃតឹ ឡឹង ប៉ានរឹ ្រកាគ់តាតសុ់និ
សារ អូដាគ់ េណាះ ពិ។ ៧កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី ពុត
* ១៧:៣៥-៣៦ ១៧:៣៥-៣៦ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖
ផា ទីកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី អាញ់ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញ ដូវ អា្ល ត េម៉ាញ ដូវ េដល។
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េពៀក ដាគ ់ញ៉ា ែអ៊ ចងឹ អូ តាតសុ់និសារ ប អន់ កា ប៉ាសុន ែអ៊
េរ ុសីឡាក់ េអី េឡាម ែអ៊ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹកាដារ ់? នចីម័ ែអ៊ ចងឹ
ប៉ាេ្រហយី្គ ទុញ ប ? ៨អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ចងឹតាតសុ់និសារអន់កាអនែ់ឌ ្រសស៊ៗតាទចឹ។ ហះកា
ប៉ាគ់ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះណាវ ្គ នចីម័ ចងឹ បប៉័ ញ៉ា អូ ប៉ាណូ
ស េសឿ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ?»។
សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង មួតផារ៉ាសុី េម៉ាញ ដូវ លូ ប៉ាណូស អ្យក់

រ៉ាៃប
៩ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទី បក់ អន់ដា ឃតឹ ផាឡាេកា អន់ែឌ ឡាក់

ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ លូ បង៉ឺាយ ពូ អនេ់ទៀគ េណាះយសី៊ូ កាប
ប៉ានដ់បឹ ផា នេីអៀ ១០ «ទី កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ ឡា ំមន៉់ ប៉ាគ់ ចារ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉  េម៉ាញ ដូវ ែគង មួត ផារ៉ាសុ ីេម៉ាញ ដូវណាវ ្គប៉ាណូ
ស អ្យក់ រ៉ាៃប ។ ១១ ប៉ាណូស បក់ ែគង មួត ផារ៉ាសុី ែអ៊ អន់តាវ
ដងឹ ែអ៊ លូ មន៉់ ផា "អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័អាញ់ បរ៉ ់ប៉ាេន អសី
ខង អាញ់ អូ ្រតគ់ ឡាក់ កា ពូ អន់េទៀគ អុះ។ អន់ែឌ េណាះ
ឃឺ ប៉ាណូស អន់តុង ប៉ាណូស អូ ដាគ ់ប៉ាណូស រ៉ាលង កល់
កាម៉ាញ។់ អាញ់ កា អូ ្រតគ់ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប អា
េដល។ ១២អាញ់ កំ អូសាសាណាកាណុង េម៉ាញអាទតិ េពៀរ
ទង លូ អាញ់ អន់ ទិ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ណាងំ ទ ីកា
ណាគ័ អញជ់តឹ ចាែនកអាញ់ អ្យក់ េម៉ាញចាែនក អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័
េដល"។ ១៣កាប៉ាច់ ប៉ាណូស បក់ អ្យក់ រ៉ាៃប ែអ៊ អន់តាវ ឡឹង
ចាងំហាយគ្ អូ ខនឹ លូ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លងសា។ំ ែអ៊ អុក ពុត
ខាក់ លូ កាប ផា "អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន
កាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ដាគ់អា េណី"។ ១៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា
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អន់ដសី ផា ប៉ាគ់ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ហី ប៉ាណូស អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ឃតឹ ផា ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ អូ ្រតគ់ មួត ផារ៉ាសុី
េណាះ អុះ។ អាញ់ កាប នីេអៀ ឃឺ បុចិ ផា េពឿ ប៉ាេន ឡាេកា
េទៅ ប៉ាណូស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ សាេតាះ ហះកា េពឿ ប៉ាន់ថិ
ពុត េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាេន»។
សារយសី៊ូ មន៉់សាប៉ាគ់ មួតសាសា្វ
១៥ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទី ពូ អ្យក់ ពឹះ មួតសាសា្វ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យី

ស៊ូ េដល េភឿ អន់ ែអ៊ មន៉់សាប៉ាគ់ អនែ់ឌ ហះកា ផះ មួត សះឹ
បប៉ ័អនែ់ឌ កាបកា ពូ។ ១៦ហះកាយសី៊ូ េអី មួតសាសា្វ លូ រះ៉
កា សះឹ ែអ៊ ផា «ែជ ទបឹ ហងសាសា្វ បុចិ ឡា ំប៉ាគ់ អាញ ់អន់
អនែ់ឌ ពឹះ ពិ។ ទី ដងឹ ប៉ាណូស ទី ពុតឡាក់កាសាសា្វ អាហង
ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ១៧អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ
ផា បក់ េពឿ អូ ្របគ៉័ ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា បក់ េណាះ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ»។
សារ ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ឡា ំអបំញ៉់យសី៊ូ
១៨ េកះេណាះ ទី បក់ ្របគ៉័ កាន តសី េម៉ាញ ដូវ ពឹះ អំបញ៉់ លូ

យសី៊ូ ផា «អឺ ៃណឃូឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ ! អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ នីចម័
េភឿ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ?» ១៩យសី៊ូ េតលីផា «ញ៉ា អសីផា
"ៃណឃូដាគ់ ្រតង់" ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហងដាគ់ ្រតង់។
២០ អសី អ្លុ េកះ ចាបាប់ ទី រះ៉ ផា ែជ រ៉ាលង កល ់ែជ ប៉ាន់េតា័
ប៉ាណូស ែជ អនតុ់ង មះ៉ ពូ ែជកាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្របគ៉័ អន់ ពូ ្រតគ់
ថូត ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ កា េមគី ពឹ»។ ២១កាម៉ាក័ េណាះ េតលី យី
ស៊ូ ផា «អាញ់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ទិអា ឡឹងអាញ់ ៃអ្វ តាតាម័ ែព
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េកះ»។ ២២ ផះ កាតាងំ ែអ៊ រះ៉ នីេណា ័ះ យសី៊ូ កាប ផា «ទីសារ
េម៉ាញណាវ ្គអសី េបីតាន័ ្របគ៉។័ ហគ់ អសី អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស
មះ៉ អសី ទិេណា ័ះ ឡា ំ្របូ េកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ែជក អន់ កា
មួត ថុក ញ៉ាក តាបាយកាសត។់ ្របគ៉័ នីេណា ័ះ អសី ចងឹ ទី រ៉ា
សអប៉ំាស ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។ េកះ ្របូ រ៉ាស ែជក េលៀនកា ពូ េកះៗ
ឡា ំពួយ អាញ់ ពិ»។ ២៣សាគ់ ែអ៊ កាតាងំ យសី៊ូ កាប នីេណា ័ះ
ែអ៊ អុក ពុត េពៀកខាក់ ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ ខង ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូ
ស ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ កាខាក។់ ២៤យីស៊ូ បប៉័ ែអ៊ អុក ពុត េពៀក នី
េណា ័ះ កាកាប ផា «ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ចងឹ ម៉ុ ត អន់
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ញ៉ាកខាក។់ ២៥ផា ទុងកាប៉ូ វ * ម៉ុ ត ្រទង
េ្រតាមប៉ាអច់្រជុ ំេណាះឡាមគ៉់លនឺ ឡឹងបក់ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ម៉ុត
អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៦ មួត បក់កាតាងំសារ េណាះ
អំបញ៉់ ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ?»† ២៧យសី៊ូ
េតលីផា «ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ អូ អ្លុ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អ្លុ ្របគ៉័ ទិ េណាះ»។ ២៨ េព្រតះុ េតលីផា «អសី បប៉័ េកះ ញនឹអា
អា្ល ត កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ញនឹ ទី េភឿ ចាក ពួយ អសី»។ ២៩យី
ស៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹផា បក់ េពឿ
សាឡាគ់អា្ល តហី ្រកាន គនកាម៉ាញ ់អុះ មុ ីពឹ េមគី ញនកា
សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៣០ ប៉ាណូស េណាះ កញិេអៀអា
ែអ៊ ចងឹ ទី អុះ មុី លូ រ៉ាស េអៀង ហ៊្លត ឡឹង ែអ៊ អា្ល ត េណាះណាវ ្គ
លូ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ប៉ាគ់ដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ េដល»។
* ១៨:២៥ ១៨:២៥កាប៉ូ វ េពៀគ គុល «អូត»។ † ១៨:២៦ ១៨:២៦ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊សាមគ៉័កាបក់ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច បក់ េណាះចងឹ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ហង។
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សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ឡឹងសារ ែអ៊ ចងឹ េតា័
៣១យីស៊ូ េអី ពឹះ សះឹ ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ ប៉ាតុំ គួប លូ រះ៉ ផា «ៃហ

កញិេអៀ អា ពិន ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ប៉ាគ់ ទលឹ ប៉ាគ់
េណាះ ្រគបឹ សារ ឡាក់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ ឡឹង ប៉ាណូ
សអាញ់អា ចងឹ េកតី ទី តាទចឹ។ ៣២ ពូ ចងឹ ឡា ំជនឹ អាញ់ អន់
ពឹង តី មួត សុនសាត អន់េទៀគ ពូ ចងឹ ប៉ាៃឡវ កាប សាេតាះ
កាអាញ ់ទបឹ ពូ ចងឹ កាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹង អាញ់ េដល។ ៣៣ ពូ
ចងឹ ពីត អាញ់ លូ កាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត ់េកះេណាះ ពូ ចងឹ ប៉ាន់េតា័
អាញ់ ហង។ ហះកា ៃប៉ង ដារ ់អន់តីគ ឡឹង េណាះ អាញ់ ចងឹ
រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ៣៤ មួត សះឹ អូ ហ្លង់ ង៉ាប់ ឡឹង សារ េណាះ
ញនកាប ៉្រ◌ះ័ េអានសារ េណាះ អូ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ កាយសី៊ូ កាប
ឡឹងសារ ញ៉ា េណាះ។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់
៣៥ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿង េយរខូី េកះ ទី

ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ េម៉ាញ ដូវ អង់ៃអ្វ បរ៉ ់ េលៀន ហះ ្រទង។
៣៦ផះ ែអ៊ កាតាងំយងឹកាឡំាងំ េអៀងចាក រ្រទង េណាះ ែអ៊ អំ
បញ៉់ ពូ ផា «ទីសារ ញ៉ា ?» ៣៧ ពូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «យសី៊ូ ឡឹង េតះ
ណាសាែរត ែអ៊ចាក ្រទងអា»។៣៨បក់ ែប៊្លល ម៉ាត់ េណាះ ែអ៊កា
ឡុង េអី ផា «អឺយសី៊ូ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី ! បរ៉ ់អសីតាប៉ាប
កាអាញ់ េណី»។ ៣៩កាឡំាងំ បក់ ចាក អន្់រទលួ ទបឹ ែអ៊ អូ អន់
កាប ែហ៊ង េណាះ ហង ែអ៊ ឡុង ែហ៊ង ៃម៉ កាខាក់ ផា «អឺ ផូង័
វាច៉់សាដាច់ដាវតី បរ៉ ់តាប៉ាប តាប៉ុន កាអាញ់ េណី»។ ៤០យី
ស៊ូ កា តាវ ឡូត លូ េ្របុី ពូ េជៀក បក់ ែប៊្លល ម៉ាត់ េណាះ ពឹះ ប៉ា
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គ់ ែអ។៊ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ េណាះ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ៊ េកះ យសី៊ូ អំ
បញ៉់ ែអ៊ផា៤១«អសី បុចិកាអាញ់្របគ៉័ញ៉ាអន់កាអសី ?» ែអ៊
េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី តាគ់ អនដ់ាគ់ ម៉ាត់ អាញ់ អន់
តាតារ េណី»។ ៤២យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ផា «ហគ់អន់ ម៉ាត់ អសីតា
តារ ពិ។ អសីដាគ់ េកះញនកាអសី េសឿ»។ ៤៣ផាឌី ម៉ាត់ ែអ៊
េណាះកាតាតារ ឡូត េកះេណាះ ែអ៊ កាចាក ពួយយសី៊ូ េដល
ទបឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ កាឡំាងំ សួន េអៀង ទី បប៉័សារ
េណាះ អនែ់ឌកា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទឌូិ េដល។

១៩
សារយសី៊ូ ប៉ាត ័ះសាេខ
១ េកះេណាះយសី៊ូ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរខូី ចាកតាត់ ពឹង អន់

តិគ័ េមឿង។ ២កា ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ សាេខ ឡាក់ ៃម៉គ
មួត អ្យក់ រ៉ាៃប ែអ៊ ទី រ៉ាស អប៉ំាស េអៀង។ ៣ ែអ៊ ខំ ៃហ បុចិ បប៉័
យសី៊ូ េណាះ នចីម ័ហះកា ែអ៊ ៃហ អូ បប៉័ អុះ ខង ទី ប៉ាណូស
េអៀង តាឡាម ័ខង ែអ៊ កា ថិ កាេត ័ះ ឡឹង ពូ។ ៤ ទលឹ នីេណា ័ះ
ែអ៊ កាសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ ពូ េកះេណាះហាវ ពឹង េតមី អ៊្លង
បុចិ កា ៃហ បប៉័ យសី៊ូ ខងយសី៊ូ ចងឹ ចាក ្រទង េណាះ។ ៥ ប៉ា
គ់ យីស៊ូ ទលឹ ចារ េណាះ ែអ៊ េងីុយ ៃហ បប៉័សាេខ េកះេណាះ
ែអ៊ កាប ផា «អឺ សាេខ ជរឹ ្រប៉ាល ់ខង ដារ ់អា អាញ់ ចងឹ ឡា ំ
ចាចាកប៉ាគ់ហី អសី»។ ៦សាេខកាប៉ានត់ានជរឹ លូហាប់យសី៊ូ
ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉។់៧ផះកាឡំាងំ េអៀង បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ
កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ កាយសី៊ូ ផា «ៃហ ែអ៊ អាឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ ហី
ប៉ាណូស អូ ដាគ»់។ ៨សាេខ អ្ូយវ អនត់ាវ លូ កាប លូ យសី៊ូ ផា
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«ៃហ ពឹតាងំឡា អាញ់ចងឹ អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉អាញ់ ទងតគិ័
ែជក អន់កា មួត ថុក ញ៉ាក។ ផាអាញ់អ្យក់ រ៉ាៃប ឡឹង ពូ េអៀង
តាឡាម ័េណាះអាញ់ចងឹសង៊កា ពូកាណាគ័ ែអ៊ េម៉ាញអាញ់
ចងឹ សង៊ ប៉ា្វ ន»់។ ៩យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ដារ ់អា ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ខាប់
ខួ ហី អា េកះ ខង ែអ៊ អា កា ផូង័ វាច៉់ អា្រប៉ាហា ំេដល ១០ ខង
ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ េភឿណាងំ លូ តង័ ប៉ាណូស បក់ ហ្៊យង េហ្យ ីត»។
សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសាដាច់ ប៉ាេហ្យ ីេលៀន ពឹង ទុច
១១ មួត បក់ សាយុំាងំ សារ យីស៊ូ រះ៉ េណាះ អន់ែឌ សាម៉គ័

កាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង អន់ បប៉័ ្រសស៊ៗ
ឡូត ខងយសី៊ូ ចាកក្យាម័ចងឹ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ ខ
អាហង បះ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គ។ ១២ ែអ៊ ផា
«ទី កាម៉ាក័ បក់ ្រប៉គ័ កាន រ៉ាតសី។ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត ចាងំ
ហាយ្គ េភឿឡា ំេហៀន ្របគ៉័សាដាច ់េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ សតឹ
ណាវ ្គរុាងំៃហ រុាងំខ្យា ពូ។ ១៣អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ ចងឹចាក ែអ៊ េអី
មួត ទុច ១០ ដូវ េកះេណាះ អន់ េលៀន េម៉ាញ ដូវ ១០០ កាក់ *
លូ រះ៉ផា "ហគ់ េលៀនអាអនដ់សីអ្យក់ចាកណាងំសាពិ េលយី
ទលឹអាញ់សតឹ េទៀ"។ ១៤ហះកា ប៉ាសុន ែអ៊ េណាះ ពូ អូ ណីស
កា ែអ៊ អុះ ពូ េ្របុី មួត ឡា ំប៉ាតាង ប៉ាសុនឡា ំពួយ ែអ៊ អន់តគី
េភឿ រះ៉ កា ពូផា "ញនឹ អូ បុចិ អន់ ប៉ាណូសអា ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យាញនឹ អុះ"។ ១៥ ប៉ាគ់ ែអ៊ េហៀន ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ
េកះៗ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។ ែអ៊ ពឹះ េអី មួត ទុច
* ១៩:១៣ ១៩:១៣ ១០០កាក់ េពៀគ គុល «១០ មណីា»ឃឺ ្រប៉ាក់ ៤កាឡូ។
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ឡាក់ ែអ៊ ទី អន់ េលៀន េណាះ េកះេណាះអបំញ៉់ េភឿ បុចិ អ្លុ អន់
តគ់ផា េម៉ាញ ដូវ ៗចាកណាងំសាទីកាៃំឡប៉ុប ច។ំ ១៦ ទុច បក់
ពឹះ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ែអ៊ ម៉ុ ត រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា េលៀន អសី អន់
ែព អាញ់ ទី កាៃំឡ ១០០០កាក់ណាវ ្គ"។ ១៧សាដាច់ េតលី ផា
"អះឺដាគ់ េកះ ទុចដាគ់ ្រតង់។ ញនអសីទី ពុតដាគ់ ្រតង់ ឡឹង
ង៉ារ ថិ អា ហគ់ អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េមឿង ទិ អញជ់តឹ អាឡគ
ពិ"។ ១៨ េកះេណាះ ទុច ទី េពៀរ ម៉ុ ត រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា េលៀន
អសី អន់ ែព អាញ់ ទី កាៃំឡ ៥០០ កាក់ណាវ ្គ"។ ១៩សាដាច់
េតលី ផា "ហគ់ អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាតាម័ េមឿង ឡគ ពិ"។
២០ េកះេណាះ ទី ទុច េម៉ាញណាវ ្គែអ៊ ម៉ុ ត រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា អា
េលៀនអសីអន់កាអាញ់ែព អាញ់កាតូត័ រ៉ានដ់ាប់ ពឹងអញែ់ស៊
ង ២១ខងអាញ់កាចាងំ អ្ូយគ កា អសី ខង អសីកាឡីសកាញ់
ខាក។់ អសី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អសី អូ ទី ្របគ៉័ លូ អសី
្រចូត័អ្យក់ េពៀ ឡឹង មុរីឡាក់អសី អូ ទីសាមូលតប"់។ ២២ េណាះ
ែអ៊ កាប កា ទុច េណាះ ផា "អឺ ទុច អូ ដាគ ់អាញ់ ចងឹ ៃចគ ថូត
អសី ពួយ ប៉ានឹរ អសី កាប អាហង ខង អសី អ្លុ េកះ កា អាញ់
ឡាក់ ប៉ាណូស កាឡីស កាញ់ កាខាក ់លូ អាញ់ អ្យក់ កាណា
គ័ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ អូ ទី ្រប៉គ ័លូ អាញ់ ្រចូត័ អ្យក់ េពៀ ពឹង មុីរ
ឡាក់អាញ់ អូ ទីសាមូល តប។់ ២៣ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អសី
អូ អ្យក់ េលៀនអាញ់អា អន់ កា ពូ បុល ម៉ាគ់ ទី ក្យង់។ ទលឹ ប៉ា
គ់អាញ់សតឹ េកះ េណាះអាញ់ចងឹ ទី េលៀនអាញ់អាទបឹ គុល
ទបឹ ក្យង់"។ ២៤ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត បក់ ៃអ្វ រេណាះផា "ហគ់
អនដ់សី អ្យក់ េលៀន ឡឹង ែអ៊ អាឡា ំអន់កា បក់ ទី ១០០០កាក់
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េតាឡគ"។ ២៥ហះកា មួត េណាះ េតលីផា "ពឹ តាងំឡា ប៉ាណូ
ស េណាះ ែអ៊ ទី ១០០០កាក់ េកះ"។ ២៦ ែអ៊ េតលី មួត េណាះផា
"អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី ផា េពឿ ទី េអៀង េកះ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ទី
េអៀង ែធមណាវ ្គ ហះកា េពឿ អូ ទ ីពូ ចងឹ អ្យក់ឡាច់កាណាគ័
ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទីបត៊ ែបត៊ េណាះ េដល។២៧ េម៉ាញណាវ ្គ មួតតា
មុរឺ ឡាក់ អូ បុចិ អន់ អាញ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនែ់ឌ េណាះ ហគ់
ប៉ាណា ំអនែ់ឌ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់អា េកះេណាះ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត អន់
ែឌ ពិ"»។
សារយសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
២៨ ប៉ាគ់ យសី៊ូ រះ៉ សារ ទិ អា េកះៗ ែអ៊ ចាកណាវ ្គឡា ំប៉ាគ់

េមឿង េយរសូាឡឹម។ ២៩ ែអ៊ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ្រសកុ េបតផា
េស លូ ្រសកុ េបតថានីឡាក់ ៃអ្វ ហះ ជុង ប៉ានមឹឡាក់ អន់ សចិ
ផាប៉ានមឹ េតមី អូេលវ។ េកះេណាះែអ៊ េ្របុីសះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវចាក
អន្់រទលួ ៣០ លូ រះ៉ ផា «ហគ់ចាក ម៉ុ ត កាណុង ្រសកុ ប៉ាគ់ ម៉ាត់
េតា ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ េលៀ ប៉ាញ័តាម័ េម៉ាញ
កាតុ ពូ កត់ហះចារ េណាះ។ េលៀ េណាះ េបីតាន័ទីបក់ េពឿ ជះិ
អុះ។ អ្យគ័ អនដ់សី រុសី អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់អា។ ៣១ផាទី ពូ អបំញ៉់
ផា "ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី រុសី អ្យក់ េលៀអា ?" ្រតគ់ រះ៉ ផា "ពឹ តាងំ
ឡាញនឹ តងកាន ែអ"៊»។ ៣២ មួត េពៀរ ដូវ ឡាក់ ែអ៊ េ្របុី េណាះ
កាចាកឡា ំបប៉័ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ តាទចឹ។ ៣៣ផះ អនែ់ឌ រុសី េលៀ
េណាះ តាងំឡាែអ៊ អបំញ៉់ផា «ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សី រុសី េលៀញនឹ
នេីអៀ ?» ៣៤អនែ់ឌ េតលី ផា «ពឹ តាងំឡាញនឹ តងកាន ែអ»៊។
៣៥ េកះេណាះ អនែ់ឌ ទុង េលៀ េណាះ ជនឹ អន់ កាយសី៊ូ លូ រ ុសី
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អាវ ្រតាក័ ពឹង អង់កក់ េលៀ អន់ យីស៊ូ ជះិ។ ៣៦ ផះ យីស៊ូ ចាក
េណាះ ទី កាឡំាងំ េអៀង រុសី អាវ ្រតាក័ ពឹង ្រទង។ ៣៧ ប៉ាគ់ យី
ស៊ូ ចាក រ្រទង ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿង
េកះ មួតសះឹ េអៀង ដូវ េហាក រគ៉់ ទឌូិ លូ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ៃម៉ៗ
ឡឹងសារ អំរ៉ាញ អញឺ ទេិណា ័ះឡាក់ អនែ់ឌ ទី បប៉។័ ៣៨អនែ់ឌ
កាប ផា «អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជនឹ អន់សារ ដាគ់ កាសាដាច់
ឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ។៊ អន់សារសាណុកសាវាក៉ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង។ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងចាងំហគីកា
ខាក»់។ ៣៩កាណុង កាឡំាងំ េអៀង េណាះ ទី មួត ផារ៉ាសុី អន់
ដា រះ៉ លូ យសី៊ូ ផា «អឺ ៃណឃូ អសី ទបឹ មួត សះឹ អសី អន់ អន់
ែឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ េណី»។ ៤០ហះកាយសី៊ូ កាបផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា
អន់ដសី ផា មួត អា ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់េណាះ អំេហា្ម ឡគ ចងឹ តាងំ
េហី តាង អនែ់ឌ»។
៤១ ប៉ា គ់ យីស៊ូ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ ែអ៊ បប៉័ េមឿង

េយរសូាឡឹម លូ ញុា ំឡាងត កា េមឿង េណាះ ផា ៤២ «អឺ េមឿង
េយរសូាឡឹម ដារ ់អា អាញ់ បុចិ កា អន់ដសី អន់ហា្ន ល់ សារ
ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ទី សារ សាណុក សាវា៉ក ហះកាសារ េណាះ
អន់ដសី អូ បប៉័ េកះ។ ៤៣ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ ចងឹ ទី មួត តាមុឺរ
អនដ់សី ចងឹ ពឹះ ពូន េតះ វុងិ ជុំ េមឿង អនដ់សី លូ ចងឹសាងំកាត់
អនដ់សី ្រគបឹចារ។ ៤៤ ពូ ចងឹថាឡំាយ េមឿង អនដ់សី អន់ រ៉ាយ
រុា ំទិ ទបឹ អនដ់សីអា េដល។ ពូ ចងឹ អូ អន់ អេំហា្ម ចំ ៃអ្វ អបុំាងំ
គួបណាវ ្គហង កាណុង េមឿង អន់ដសី អា ខង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ តង័
អនដ់សី េកះ ហះកា អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ»។
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៤៥ ផះ យីស៊ូ ចាក ម៉ុ ត កាណុង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកះ ែអ៊ កា
្រទះុឡាច់ មួត បក់ ៃអ្វ ្របូ ្របី៤៦ លូកាបកា ពូផា «កាណុងផាប់
ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ហី អាញ់ ឃឺ ចារ សារ៉ំាប់ មន៉់ េអី
អាញ"់† ហះកា អនដ់សី អ្យក់ ហី អា ្របគ៉័ ចារ មួត អនតុ់ង អន់ទួក ‡»។
៤៧ យីស៊ូ ៃអ្វ បុាងំ េហៀន ពូ កាណុង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ រប៉់

ដារ ់ហះកាមួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មួត ៃណឃូបុាងំេហៀន
ចាបាប ់លូ មួត ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាសុន អនែ់ឌ ខំណាងំ ្រទង ប៉ាន់
េតា័ ែអ។៊ ៤៨ហះកា អន់ែឌណាងំ ្រទង ចងឹ ្រប៉គ័ កា ែអ៊ អូ ទី
អុះ ខង ទី មួត ប៉ាសុន េអៀង ៃអ្វ សាយុំាងំ យីស៊ូ បុាងំេហៀន
េលយី។

២០
១ ទី ដារ ់េម៉ាញ ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន លូ រះ៉ សារ ដាគ់ កា

មួត ប៉ាសុន ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ទបឹ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង កា
ម៉ុ ត អនឌូ់ េដល។ ២ ពូ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «បរ៉ ់រះ៉ ៃហកាញនឹ អសី
្របគ៉័ ង៉ារ ទិអា េអងអរ៉ំាញញ៉ា ? េពឿ អន់ អសី ្របគ៉័ ង៉ារអា ?»
៣ហះកាយសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់សារ េម៉ាញ
ហះ អន់ដសី េដល ហគ់ អន់ដសី រះ៉ កា អាញ់ហ។ិ ៤ េពឿ េ្របុី
យូហាន បុាងំហុំ ពូ ? ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង ញ៉ា ប៉ាណូស េដាច ?»
៥អនែ់ឌ ពឹកសា គួបផា «ផា ពិនផាប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ យូហាន ្របគ៉័
េណាះ េណាះយសី៊ូ ចងឹផាកាពិន "ទលឹនេីណា ័ះញ៉ា ្រតគ់អន់
† ១៩:៤៦ ១៩:៤៦សារអាឡាច់ឡឹង េអសាយ៥៦:៧។ ‡ ១៩:៤៦ ១៩:៤៦
បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៧:១១។
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ដសី អូ េសឿ ែអ ៊?" ៦ផា ពិនផា ប៉ាណូស េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំ
ហុំ ពូ េណាះកាឡំាងំ ប៉ាសុន ទឌូិ ចងឹ អ្យក់ អេំហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័
ពិន ឡូត ខង អនែ់ឌ េសឿ ផា វគ័ យូហាន េណាះ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
តាទចឹ»។ ៧អនែ់ឌ េតលី ផា អូ អ្លុ កា េពឿ េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំ
ហុំ ពូ េណាះ។ ៨ េកះេណាះយសី៊ូ កា េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់កា
អូ រះ៉ កា អនដ់សី េដល បក់ អន់អាញ់ ្របគ៉័សារ ទិអា»។

សារកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ ពូ រុាងំៃហ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច
៩ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉សារកាកាឡំាងំ េអៀង ែអ៊កាប ប៉ានដ់បឹ

ផា «ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ មុរី តប់ ៃប៉្ល អង់កាច េកះេណាះ ែអ៊
អន់ ពូ រុាងំៃហ ែជក។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ
ចាងំហាយគ្ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ តុត ទុញ។ ១០ប៉ាគ់ ទលឹ ថុន េអ្លះ ៃប៉្ល
អង់កាច េកះ តាងំឡា មុរី េណាះ េ្របុី ទុច ែអ៊ េម៉ាញ ដូវឡា ំប៉ាគ់
មួត រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ េភឿ អ្យក់ចាែនក មះ៉ ែអ ៊ហះកា មួត
រុាងំៃហ មុរី េណាះ រ ៉បុ ពីត ទុច ែអ ៊េកះេណាះតាងំហ្យតិ អន់ ែអ៊
សតឹ តី តាេដាះ។ ១១តាងំឡា មុរី កា េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវឡា ំណា
វ ្គ។ ហះកា មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី េណាះ រ ៉បុ ពីត លូ ត ័ះ ប៉ាស្យាប
កាប អូដាគ ់តាងំហ្យតិ អន់ ែអ៊ សតឹ តីតាេដាះណាវ ្គ។ ១២តាងំ
ឡា មុរី កា េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡា ំលកឺ ទី ៃបង៉។ ហះកា
មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី េណាះ រ ៉បុ ពីត ទុច េណាះ ទលឹឡាកា េកះ
េណាះ អូសអា្ល ត ប៉ាគ់អន្់រទលឹ មុរី។ ១៣តាងំឡាមុរីឃតឹផា "នី
ចម័អាញ់ ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ណាវ ្គអា ឃឺអាញ់ ចងឹ េ្របុី គនឡាក់
អាញ់ បុចិ ឡគ ឡា ំណាវ ្គ េម៉ាញ ទង អា។ េណាះ អន់ែឌ ចងឹ
អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ ហងតាម ៃហ"។ ១៤ហះកា មួត បក់ ក្យាគ់ រុាងំ
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ៃហ មុរី េណាះ សាគ់អនែ់ឌ បប៉័ គន ែអ៊ េណាះ អនែ់ឌកាកាប
លូ គួបផា "បក់អាហង ចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ មុរី អា ! ពិ ពិន
ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ែអ ៊ម៉ាគ់ ចងឹ ទី មុរី អាកា ពិន"។ ១៥អនែ់ឌកា រ ៉បុ
គន តាងំឡា មុរី េណាះ ទុង អូស អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ អន្់រទលឹ មុរី ៃប៉្ល
អង់កាច េណាះ ហង េកះេណាះ ប៉ាន់េតា័ ែអ។៊ ទលឹ នីេណា ័ះ
តាងំឡា មុីរ ចងឹ ្រប៉គ័ នីចម័ កា អន់ែឌ េណាះ ? ១៦ឃឺ ែអ៊ ចងឹ
ឡា ំប៉ានេ់តា័ មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី េណាះហង េកះេណាះអន់កា
ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គរុាងំៃហ ែជក មុរី ែអ៊ េណាះ»។ ប៉ាគ់ កាតាងំ
សារ ទេិណា ័ះ េកះ អន់ែឌ កាប ផា «ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ នី
េណា ័ះ េកតី ពឹះ»។
១៧ េកះេណាះ យីស៊ូ ៃហ អន់ែឌ លូ កាប ផា «សារ កាណុង

ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "អេំហា្ម ឡាក់ មួត រ៉ាគយឹហីហរឹ
អា្ល ត កញិេអៀ អា េកះ អេំហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ"*។ សារអា ពូ
បុចិកាប ឡឹងសារញ៉ា ? ១៨ េពឿ ឡិ ្រតគ់ ពឹង អេំហា្ម អា ប៉ាណូ
ស េណាះ ចងឹ ឡាកាឡាកាច់ ខូច័ ខាច ខាក់ ឡូត ហះកា ផា
អំេហា្ម អា ឡិ ្រតគ់ ពឹង ប៉ាណូស ច ំអំេហា្ម ចងឹ កា្ល ញ័ ែអ៊ េតា័
ឡូត»†។ ១៩ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ
បុាងំេហៀន ចាបាប់ អនែ់ឌណាងំ ្រទង បុចិ រ ៉បុ យសី៊ូ ឡូត ខង
អន់ែឌ អ្លុ អន់តគ់ ផា យសី៊ូ កាបសារ េណាះ ឃឺ កាប ប៉ាន់តាងំ
កា អនែ់ឌ ហះកាអនែ់ឌ អ្ូយគកា មួត ប៉ាសុន។
សារ មួតផារ៉ាសុី លូសាឌូសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ

* ២០:១៧ ២០:១៧សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១១៨:២២។ † ២០:១៨ ២០:១៨សារអាយសី៊ូ កាប េពៀប ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ
ឡាក់ អេំហា្ម ដាគ់ េណាះ។
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២០ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ េ្របុី គួប អនែ់ឌ ប៉ាឡម័ ្របគ៉័ ប៉ាណូស
ដាគ់ ្រតង់ ៃអ្វ ចា ំៃហ យសី៊ូ េភឿ បុចិ កា កាតាងំ ែអ៊ កាប យច
ម៉ាគ់ ចងឹ ទី រ ៉បុ អញជ់នឹ កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខតឡាក់ ចងឹ អ្លុ តាត់
សុនិ សារ។ ២១អន់ែឌ តាគ់ អំ្រប៉គ័ កាប ដាគ់ លូ យីស៊ូ ផា «អឺ
ៃណឃូ ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ្រគបឹសារ អសី កាប អនត់គ់ ប៉ាេតា
ទេិណា ័ះ ស៊ុត កា ្រតគ់ តាទចឹ អសី អូ អ្យលិ អូ កូត័ បក់ េពឿ អុះ
ឃឺ អសី បុាងំេហៀន ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។ ២២ នី
ចម័ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប ពិន សង៊ រ៉ាៃប អន់ កា សាដាច់ តសី
រ ៉មូ េណាះ ?» ២៣យីស៊ូ ហ្លង់ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ អន់
ែឌ េណាះ បះ ែអ៊ កាប ផា ២៤ «បុះឹ អន់ កា អាញ់ ៃហៗ េលៀន
េណាះ េម៉ាញ កាក»់ េកះេណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា «ហ៊ូ ប េពឿ សចិ
េពឿ ពឹង កាក់ អា ?» ពូ េតលី ផា «ហ៊ូ ប លូ សចិសាដាច់ តសី
រ ៉មូ»។ ២៥យសី៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «ទលឹ នីេណា ័ះ កាណាគ័ ញ៉ា
ឡាក់ រ៉ាស មះ៉សាដាច់ រ ៉មូ មប កាសាដាច់ រ ៉មូ េទៅ ពិ ហះកា
កាណាគ័ញ៉ាឡាក់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មបកាប ៉្រ◌ះ័ េទៅ េដល»។ ២៦ទលឹ
នេីណា ័ះ អនែ់ឌណាងំសារយច អូ ទី អុះ ផះ យសី៊ូ កាកាបហះ
ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង េណាះ។ អនែ់ឌ ៃអ្វ ្រគយឺ ទបឹញមខាក់កា
សារយសី៊ូ កាប េណាះ។
២៧ ទី មួត សាឌូសុី បក់ អន់ដា ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ អន់ែឌ

េណាះ អូ េសឿផា ប៉ាណូស េតា័ េកះ អ្លុ រ ុសីសតឹណាវ ្គអុះ ២៨បះ
អនែ់ឌ អំបញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ញ៉ា វគ័ ម៉ូ េស ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា
បក់ចំអ្យក់កាម៉ាញ់ េកះេណាះ េតា ័ផាេបីតាន័ ទី គន ្រតគ់ ែធម
ថាអុះណាវ ្គអន់ ទី ៃអ េភឿ បុាងំេកតី គន តូ ផូង័ វាច៉់អន់កា មុី ែអ៊
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‡។២៩ប៉ានដ់បឹផាទី អុះ មុីកាម៉ាក័តាេំបុះី ដូវ មុី េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ទី
កាម៉ាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ េតា័ហះកា េបីតាន័ ទី គន អុះ។ ៣០ េកះ
េណាះ អុះ ែអ៊ ទី េម៉ាញ ទី ែអ៊ ឡគ ៃអ ែអ៊ េណាះ ហះកា េតា័ នះិ
េទៅ េដល។ ៣១ េកះេណាះ អុះ ែអ៊ ទី េពៀរ កា នះិេទៅ េដល។ ទិ
អុះ មុី អនែ់ឌតាេំបុះី ដូវ េណាះកាទី អង់កាន់ េណាះ ទឌូិ ហះកា
េតា័ទិអនែ់ឌ េណាះហង េបីតាន័ ទី គននះិេទៅ េដល។៣២អន់
តគី ឡឹង េណាះ អង់កាន់ េណាះកា េតា័នះិេទៅ េដល។ ៣៣ទលឹ
នីេណា ័ះ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ េទៀ អង់កាន់
េណាះ ចងឹ ទី កា េពឿ ខង អុះ មុី អនែ់ឌ ទិ តាេំបុះី ដូវ ទី អង់កាន់
េណាះ នះិេទៅ េដល ?» ៣៤យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ប៉ាណូស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ អ្លុ ដងឹ ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់៣៥ហះកា ទិ បក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុតតាគ់ អង់រុសី សតឹ ែគង ម៉ាត់ េទៀ អន់
ែឌ អូ អ្លុ ទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់ណាវ ្គអុះ៣៦ខងអនែ់ឌ អូ អ្លុ េតា័ណាវ ្គ
ហង ឃឺ អនែ់ឌឡាក់កា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ កា គន ប ៉្រ◌ះ័
េដល ខង អន់ែឌ ទី រ ុសី សតឹណាវ ្គ េកះ។ ៣៧សារ ប៉ាណូស
េតា័ រុសីសតឹអា យ ៉◌ះ័ ម៉ូ េសកាទី ្រចាគ់ រះ៉ េដល ឃឺកាណុង
សារ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ឡឹង អុញសាេប៉ាម ម៉ូ េស ៃអ្វ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ផាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហអា្រប៉ាហាលូំ អុសីាក់លូយ៉ាកុប§។
៣៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ប៉ា្រទូ អុះ ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ ប៉ាណូស រុសី ខង សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស
ទិឌូ ស៊ុត កា ៃអ្វ រ ុសី»។ ៣៩ ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់
បក់ អន់ដា េតលី ផា «ៃណឃូ អសី កាប េណាះ ្រតគ់ ខាក»់។
‡ ២០:២៨ ២០:២៨ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
២៥:៥-១០។ § ២០:៣៧ ២០:៣៧សារ អាឡាច់ ឡឹងសារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ
៣:៦។



លូកា២០:៤០ cxv លូកា២០:៤៧

៤០ េកះេណាះ ពូ អូ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ ឡឹងសារ ញ៉ាណាវ ្គហង។
៤១យសី៊ូ អបំញ៉់ ពូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ ពូ កាប ឡឹងសារ បក់ ប ៉្រ◌ះ័

េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះផាសាដាច់ដាវតីឃឺ វគ័ បក៊ ែអ ៊?
៤២ខងសាដាច់ដាវតី េណាះហងទី ្រចាគ់ រះ៉កាណុងផាប់អញ់
ែស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា

'ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់
៤៣ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីត តាមុរឺ អសី អន់ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង

អសី' "*។
៤៤ផាសាដាច់ ដាវតី ែអ៊ េអី បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់
េណាះផា ពឹ តាងំឡា នេីអៀ េកះ ញ៉ា ្រតគ់ ពូ ផាសាដាច់ដាវតី
ឃឺ វគ័ បក៊ ែអ៊ នេីណា ័ះ ?»។
៤៥ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ លូ មួតសះឹ ែអ ៊កាឡំាងំ េអៀងកា ៃអ្វ

សាយុំាងំ េដល ៤៦ ែអ៊ ផា «បរ៉ ់ឡាវុាងំ ឡាេកា លូ មួត ៃណឃូ
បុាងំេហៀនចាបាប់ អន់កាខាក។់ អនែ់ឌ ឌុ េពៀតអាវ តសី អ្លងឹ
លូ ចាចាក ពឹង តាឡាត បុចិ កា ពូ ការ ៉បុ សាបំ ៉◌ះ័ អន់ែឌ។ ផា
ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង ចារ ពូ លួមណាងំ ដងឹ ចារ ដាគ់ សា ំលនឺ ឡឹង
ពូ ផា ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ ៃអតសាណាងំ ដងឹ ចារ ្រកាគ់ បក់ កានឹត
លនឺ ឡឹង ពូ េដល។ ៤៧ អន់ែឌ េណាះ ឌុ េលាប អ្យក់ រ៉ាស អំ
ប៉ាសមះ៉ មួត អង់កាន់ អនេ់្រតា័អន្់រទះុ លូតា្ំរបគ៉័ មន៉់ ទុញៗខា
ក់ េដល។ អនែ់ឌ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត កា្ល ងំ លនឺ ឡឹង ពូ»។
* ២០:៤៣ ២០:៤៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១១០:១។



លូកា២១:១ cxvi លូកា២១:៨

២១
សារអង់កាន់ អនេ់្រតា័ ៃចគ េលៀន មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័
១ផះ េណាះយសី៊ូ ៃហ បប៉័ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ៃចគ េលៀន មប

អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ២ ែអ៊ កា បប៉័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ថុក ញ៉ាក េម៉ាញ
ដូវ អ្យក់ េលៀន ដងឹ េពៀរ ច្យមិ * ៃចគ េដល។ ៣ េកះេណាះយសី៊ូ
កាបផា «អាញ់បរ៉ រ់ះ៉កាអនដ់សីតាទចឹផាអង់កាន់អនេ់្រតា័ថុក
ញ៉ាកអា ែអ៊ ទី ៃចគ េលៀន េអៀង ឡឹង ពូ ៤ខងកាឡំាងំ អនេ់ទៀ
គៗ អ្យក់ ៃចគ ដងឹ េលៀន អន់ែឌ សល់ មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះ
កា អង់កាន់ អន់េ្រតា័ ថុក ញ៉ាក អា អ្យក់ ទិ េលៀនឡាក់ ែអ៊ តង
កានខាក់ េភឿសមិឡាេកា ែអ ៊អ្យក់ មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល»។
សារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំលូយសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គ
៥ទី បក់អនដ់ា ផះ ៃអ្វ ប៉ាេន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ លូ អេំហា្ម

ដាគ់ឡាយ៉ាម័ លូ កាណាគ័ អនេ់ទៀគៗឡាក់ ពូ ទី អ្យក់ ៃចគ មប
អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ យសី៊ូ កាប ផា ៦ «េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ ហី ឡាក់ អន់
ដសី បប៉័ ទិអា ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់អនត់គី េទៀ ពូ ចងឹ តាគ់ អពំ្លូ ក រ៉ា
យ រុា ទំិហង អូ ទីអេំហា្ម ចំចងឹ ៃអ្វ អបុំាងំ គួប ែអ៊ណាវ ្គហង»។
៧អន់ែឌ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អឺ ៃណឃូ សារអា ចងឹ េកតី ពឹះ ដារ ់
ច ំ? ប៉ាគ់សារអាក្យាម័ចងឹ េកតី ទលឹ េទៀ ទីកាណាគ័ញ៉ាអន់
ដា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល ់?» ៨យសី៊ូ រះ៉ ផា «អនដ់សី ្រតគ់
ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់ ែជ េសឿ ពូឡា ំប៉ាង៉ល់ អនដ់សី អន់ េហ្យ ី
តឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ខង ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃចគ សចិឡាក់
* ២១:២ ២១:២ ច្យមិ េពៀគ គុល «ឡិបតា»។ ១២៨ ឡិបតា សាេមុី លូ េម៉ាញ
ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់



លូកា២១:៩ cxvii លូកា២១:១៦

កាសចិអាញ់ េដល អនែ់ឌ ចងឹកាបផា "អាញ់អាហងយសី៊ូ"
លូ កាបផា "ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ដារ ់េកះ"។ អនដ់សី ែជ ពួយ អន់
ែឌ ៃដ ! ៩ផះ ចំ អនដ់សី កាតាងំ េលៅផា ទី ពូ តាកូះសាងំខាម
លូ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល ់អនដ់សី ែជ អ្ូយគ ែជកាេដតី ខងសារ
េណាះ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អន្់រទលួ នេីណា ័ះ ហង ហះកាសារ ឡុច
្រសស៊ៗ េណាះ េបីតាន័ ទលឹ អុះ»។
១០ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌណាវ ្គផា «សុនសាត េម៉ាញ

ចងឹតាកូះ លូ សុនសាត េម៉ាញ ប៉ាេថត េម៉ាញ ចងឹតាកូះ លូ ប៉ា
េថត េម៉ាញណាវ ្គ។ ១១ ទបឹ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ េតះ េកង ខាក ់លូ ប៉ាគ់
ចារ អន់ដា ចងឹ េកតី ឡាយុិត ឡាងំវាញ៉់ េដល លូ ចងឹ ទីសារ
អគី ព្លុ េអៀង។ ចងឹ ទីសារ អនេ់ទៀគៗ ្របគ៉័ អន់ អ្ូយគ ទបឹ ចងឹ
ទី កាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លង តាង ខាក់ េភឿ ្រប៉គ័ អន់ អន់ហា្ន ល់សារ
ចងឹ េកតី ពឹះ េដល។ ១២ហះកា អន់្រទួល ឡឹង សារ ទិ អា ចងឹ
េកតី ពឹះ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អន់ដសី លូ ចងឹ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ កា អន់ដសី
លូ អញ់ជនឹ អន់ដសី អន់ ពូ ៃចគ ថូត ពឹង េរ៉ាង លូ ពូ ចងឹ រ ៉បុ
អនដ់សី ៃចគ ខុក េដល។ ពូ ចងឹឡា ំជនឹ អនដ់សី អន់សាដាច់
លូ មួត ្រកាគ់ណាផំាតាតសុ់និ ញនកា អនដ់សី េសឿ អាញ។់
១៣ហះកាសារ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី ទី ្រទង ចងឹ រះ៉
សារ អាញ់កា ពូ។ ១៤ ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ កាចាងំ កាណុង ពុត
ផា ែជ ឃតឹ អន់្រទួល ឡឹងសារឡាក់ អន់ដសី ចងឹ ្រតគ់ កាប
បង៉កាន់ឡាេកា េណាះ ១៥ខងអាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី
ហ្យាងំសាឡាច់ លូ អ្លុ កាប េណាះ លូ អូ អន់ មួត បក់ អូ ណីស
អ្លុ េតលី ប៉ាែគក លូ អនដ់សី អុះ។ ១៦យ ៉◌ះ័ េមគី ពឹ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់
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គួបចាង័ អនដ់សី េទៅកាចងឹ អូ ្រតង់កាអនដ់សី លូ អនែ់ឌ ចងឹ
ឡា ំជនឹ កាឡំាងំ អនដ់សី បក់ អនដ់ា អន់ កា ពូ ប៉ានេ់តា័ េដល។
១៧ប៉ាណូសទឌូិ ចងឹ អូ ណីសកាអនដ់សីញនកា េសឿអាញ។់
១៨ហះកា យ ៉◌ះ័ សក់ កល់ អន់ដសី េម៉ាញ កាែស៊ កា ចងឹ អូ ទី
ហ្៊យង អុះ។ ១៩ញនកាអនដ់សីដាម័ អត ់អនដ់សី ចងឹ ទីអាញុ
រុសី។
២០ «ហះកា ផា ដារ ់ចំ អន់ដសី បប៉័ តាបល៉់ តាហាន ពឹះ វុងិ

េមឿង េយរសូាឡឹម ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារថាឡំាយកាណុង
េមឿង អា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ហង។ ២១ ផះ េណាះ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ
កាណុង េខត យូដា ្រតគ់សាតាក់ឡា ំេអាន ប៉ាគ់ ប៉ានមឹ ពិ កា
ប៉ាច់ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម ្រតគ់សាតាក់
ឡាច់ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹង េមឿង អា េដល លូ ែជ អន់ មួត បក់
ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី ប៉ាគ់ ែ្រស៊ អន់ែឌ ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េដល ២២ ខង
ដារ ់េណាះឡាក់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត ពូ េភឿតាគ់ អង់
េកះ សារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៣ ផះ
រុាងំវាង៉ េណាះ មួត អង់កាន់ បក់ ឡាេកា េគៀម លូ អង់កាន់ រង
គន កាៃសគ ចងឹ ថុក ញ៉ាក ខាក ់ខង ពឹង ប៉ាេថត អា ចងឹ េកតី
សារឡាបំាកកាខាក ់ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អកឺ កា ប៉ាសុន
អា។ ២៤ អន់ែឌ ចងឹ េតា័ ញន កា ប៉ា្ល ដាវ លូ ពូ ចងឹ អ្យក់ អន់
ែឌ អន់ ្រប៉គ័ ទុច ពូ ្រគបឹ សុនសាត អន់េទៀគ។ កាប៉ាច់ េមឿង
េយរសូាឡឹម អា សុនសាត អន់េទៀគ ចងឹ ថាឡំាយ េលយី ទលឹ
េកះសារ ពូ េណាះ។
២៥ «ផះ េណាះដារ ់ៃខសឡំង់ ចងឹ េកតី តាងៗ េភឿ ្របគ៉័ អន់

ពូ អនហ់ា្ន ល់សារឡាក់ចងឹ េកតី ពឹះ។ ប៉ាណូស្រគបឹ សុនសាត



លូកា២១:២៦ cxix លូកា២១:៣៤

ពឹង អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ទីសារ ថុក ពុត ខាក់ លូ អូ អ្លុ ចងឹ ឃតឹ
នីចម ័ញន កាតាងំ យងឹ េទៀក សាឡីគសាឡាយ រុាងំកា្ល ច។
២៦ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ អ្ូយគ នះិ អូ ហ្លង់ ប៉ាណូស ផះ អនែ់ឌឃតឹ
ឡឹងសារឡាក់ ចងឹ េកតី ទី ពឹង អង់កក់ េតះអា ខងអរ៉ំាញអន់
េទៀគៗ ពឹង ៃប៉្លង †ចងឹ រ៉ានេ់ថគី។២៧ផះ េណាះពូចងឹបប៉័ ប៉ាណូ
សអាញ់ចាក ពឹង កាមល៉់ ទបឹ ទី អំរ៉ាញ លូ ទី តាតារ កា្ល គ់ េកង
ខាក។់ ‡ ២៨ ប៉ាគ់សារ ទិ អា េកតី ពឹះ េទៀ ហគ់ អន់ដសី េងីុយ
ៃហ ពឹង ៃប៉្លង ខងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ហា្វ យ អន់ដសី ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ
ហង»។
២៩ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉កាអនែ់ឌកាបប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញ

ផា «ហគ់ អន់ដសី ៃហៗ េតមី ្រហា លូ េតមី អ៊្លង អន់េទៀគ ទិ
េណា ័ះ។៣០ផះចំអនដ់សី បប៉័ហា្ល ចាត់ េកះ េណាះអនដ់សីអ្លុ
អនត់គ់ផា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ថុន បីហង។ ៣១កាប៉ាច់សារ េណាះ
កា នះិេទៅ េដល ផា ដារ ់ចំ អន់ដសី បប៉័ សារ ទិេណា ័ះ េកតី
ពឹះ អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ពឹះ ក្យាម័ េកះ។ ៣២អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ
ផា ទី ប៉ាណូស បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ពឹង រុាងំហាវអា េបីតាន័ េតា័ អុះ
អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ទិអា េកតី ពឹះ េដលហង។៣៣ េតះ លូ ៃប៉្លង
អា ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង េហ្យតី ហះកា ប៉ានរឹ អាញ់កាបអា អូ អ្លុ
ហ្៊យង អុះ។
៣៤«ហគ់អនដ់សីឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់ ែជអន់ ពុតអនដ់សី

ឃតឹ ដងឹកាសារ ៃអតសា សារ រគ៉់ េសមី លូសារ វុនឹវាយ៉កា
† ២១:២៦ ២១:២៦ អរ៉ំាញ អនេ់ទៀគៗ ពឹង ៃប៉្លង បក់ អនដ់ាផាកាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លង
ឡាក់កាសឡំង់ លូ ៃខ។ ‡ ២១:២៧ ២១:២៧បរ៉ ៃ់ហដានែីអល៊៧:១៣-១៤។
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ង៉ារ សមិ ឡាេកា េណាះ អ្លុ ៃផគ ដារ ់េណាះ ពឹះ ទលឹ ្រតគ់ ផះ
អន់ដសី អូ ទី េ្រទៀម ឡាេកា ៣៥ ខងសារ កាណុង ដារ ់េណាះ
ចងឹ ពឹះ ទលឹ េទៀ េពៀប ឡាក់ កា េជៀល កាេ្រតាប ប៉ាណូស ពឹង
អង់កក់ េតះ អា ទិឌូ ឡូត។ ៣៦ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី ខំ
ក្យាគ់ េលយី ពិ លូ មន៉់ េភឿ អន់ អនដ់សី ដាម័ អត់ ឡឹងសារ ទិ
េណា ័ះ ឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ពឹះ េណាះ ម៉ាគ់ អន់ដសី អូ ទី ថូត ប៉ាគ់
ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ជរឹណាវ ្គេទៀ»។
៣៧ផះកាដារ យ់សី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប៉ា

គ់កាមុាងំ ែអ៊ ចាកឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ានមឹឡាក់ ពូ េអី ផា ប៉ានមឹ េតមី
អូេលវ។ ៣៨ មួត ប៉ាសុន អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
ឡឹងកាលំឺ ផុងមុាងំ េភឿសាយុំាងំយសី៊ូ បុាងំេហៀន។

២២
សារ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
១ ប៊ុ ន ណំុ បុាងំ ឡាតាងំ ឡាក់ ពូ េអី ផា ប៊ុ ន ្រទួង េណាះ កា

ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ។ ២ ផះ េណាះ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ណាងំ ្រទង ចងឹ ប៉ានេ់តា័យី
ស៊ូ ហះកាអនែ់ឌ អ្ូយគកា មួត ប៉ាសុន។៣ េកះេណាះប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំ ម៉ុ ត កាណុង យូដះ ឡាក់ ពូ េអី ផា អុីសាការយី៉ុ ត ែអ៊
កាសះឹកាណុងកាឡំាងំ មួតសះឹ ១២ ដូវ េណាះ េដល។ ៤យូដះ
ែអ៊ឡា ំពឹកសាលូ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ ឡឹងសារ ចងឹ មប យសី៊ូ អន់ កា អនែ់ឌ។ ៥ មួត េណាះ
អនែ់ឌ េហាកខាក ់អនែ់ឌ ផា ចងឹ អន់ េលៀន កា ែអ។៊ ៦ យូដះ
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កា ៃច េដល េកះេណាះ ែអ៊ណាងំ ្រទង េភឿ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ អូ
អន់ មួត ប៉ាសុន អ្លុ អុះ។

សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អនឌូ់ លូ មួតសះឹ
៧ដារ ់ប៊ុ ន ណំុ បុាងំ ឡាតាងំ ទលឹ េកះ។ ដារ ់ េណាះ ពូ ្រត

គ់ ពុះ េចៀមសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ។ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ យសី៊ូ េ្របុី
េព្រតះុ លូ យូហាន អន់ឡា ំអន្់រទលួ លូ រះ៉ ផា «ហគ់ អនដ់សី
ឡា ំេ្រទៀមសាណាសាណឹត កា ពិនសារ៉ំាប់សា ្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួ
ង»។ ៩ហះកា មួត េពៀរ ដូវ េណាះ អំបញ៉់ យីស៊ូ ផា «អឺ ៃណ
ឃូ អសី បុចិ កា ញនឹ ឡា ំ េ្រទៀម ចារ សាសាណា េណាះ ប៉ា
គ់ ច ំ?» ១០យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ប៉ាគ់ អន់ដសី ម៉ុ ត កាណុង
េមឿង េណាះ អន់ដសី ចងឹ ប៉ាត ័ះ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ គយ េទៀក
្រពឺយ។ អន់ដសី ចាក ពួយ ែអ៊ េណាះ ហង េលយី ទលឹ ែអ៊ ម៉ុ
ត ពឹង ហ។ី ១១ េកះេណាះ អនដ់សី រះ៉ កាតាងំឡាហី េណាះផា
"ៃណឃូ ញនឹ ែអ៊ អំបញ៉់ អសី ផា ពឹង កាណុង ចំ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់
្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួង សាសាណា លូ មួត សះឹ ?" ១២ េណាះ ែអ៊ ចងឹ
តាបំាង កា អនដ់សី កាណុង តសី ពឹង ចាងំហីគឡាក់ ទី េឃឿង
ខង េកះ។ អ្យគ័ អនដ់សី េ្រទៀមសាណាសាណឹតកា ពិន ពឹង
កាណុង េណាះហង ពិ»។ ១៣ េកះេណាះ អនែ់ឌ ចាក បប៉័ឡាក់
កា យសី៊ូ ទី រះ៉ តាទចឹ អន់ែឌ កា េ្រទៀមសាណាសាណឹតសា ំ
រ៉ាប់ ប៊ុ ន ្រទងួ ហះ េណាះហង។
១៤ ប៉ាគ់ ទលឹ មង កាឡំត់ េកះ យសី៊ូ ៃអ្វ សាសាណាអន់ឌូ

លូ មួតសះឹឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ ១៥យសី៊ូ រះ៉ កាអនែ់ឌផា «អន់
្រទលួ ឡឹងអាញ់ចងឹ េតា ័អាញ់ បុចិខាក់ ្របគ៉័ ប៊ុន ្រទងួអាសា
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សាណាអនឌូ់ លូ អនដ់សី។ ១៦អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី អាញ់
អូសាសាណាប៊ុន ្រទងួអាណាវ ្គហង េលយីទលឹប៊ុន ្រទងួអា
ទីតាគ់អង់េកះ ប៉ាគ់ដារ ប់ ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័រុាងំៃហរុាងំខ្យា េទៀ»។
១៧ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ េពៀងតាែព ៃប៉្ល អង់កាច ចកឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ ័លូ កាប ផា «ហគ់ អ្យក់ េពៀង អា ែជក គួប េសាប
ៃអត ពិ។ ១៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់អាញ់
អូ ៃអត តាែព ៃប៉្ល អង់កាចណាវ ្គហង េលយី ទលឹ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ»។ ១៩ េកះេណាះយសី៊ូ អ្យក់ ចកឹ
ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័គុ ែជក អន់ កា មួត សះឹ លូ
កាបផា «អាហងឡាេកា បុាងំៃឡអាញ់ឡាក់ ្រតគ់ អន់សារ៉ំាប់
កាអនដ់សី ហគ់ ្របគ៉័សារអា េលយី េភឿកាចាងំកាអាញ»់។
២០ ប៉ាគ់ សា េកះៗ ែអ៊ អ្យក់ ចកឹ េពៀង លូ កាប នះិេទៅណាវ ្គ
ផា «តាែព អា ហងឡាក់សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ ឃឺ ផាម
អាញ់ឡាក់ ហូរ ័សារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារសាញ៉ាលូអនដ់សី។ ២១ហះ
កា ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប៉ាណូសឡាក់ ចងឹ ជនឹ អាញ់ អន់ កា ពូ
រ ៉បុ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ សាសាណាអន់ឌូ លូ អាញ់ េដល ២២ ខង
ប៉ាណូសអាញ់ ្រតគ់ េតា័តាទចឹ ឡាក់កាសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទី កាឡំត់
ែព ហង ហះកា ប៉ាណូស បក់ ជនឹ អាញ់ អន់ កា ពូ រ ៉បុ ែអ៊ ចងឹ
ប៉ាណាបខាក»់។ ២៣ផះ េណាះ មួតសះឹ អំបញ៉់ គួប អនែ់ឌ េភឿ
បុចិ អ្លុ អនត់គ់ ផា កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ េពឿ ចងឹ ្របគ៉័
នេីអៀ។
២៤ ែបត៊ ឡឹង េណាះ មួត សះឹ អនែ់ឌ ប៉ាែគក គួប េសាប ឡឹង

សារ េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ តសី ឡឹង ពូកាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ។
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២៥ហះកា យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «សាដាច់ សុនសាត អន់េទៀ
គៗ អន់ែឌ ជះិ ចគ័ មួត ប៉ាសុន អន់ែឌ េ្របុី ពូ េអី ឡាេកា ផា
ប៉ាណូស ដាគ។់ ២៦ហះកា អន់ដសី អា អូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ
អុះ ផាកាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី អា េពឿ បុចិ ្រប៉គ័ តសី បក់
េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាេកាអន់ ថិ ឡឹង ពូ ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉
អន់ដសី កា ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់ កា ពូ េដល។ ២៧ ប៉ាណូស បក់
ៃអ្វ ពឹង េ្រគ លូ ប៉ាណូសបក់តាបំាងសាណាអន់កា បក់ អង់ៃអ្វ
ពឹង េ្រគ បក់ ែអ៊ ចំ តសី ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ បក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ ប
តសី ? ហះកា អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អន់ដសី អា ឃឺឡាក់ កា បក់ តា ំ
បាងសាណាេណាះ េដល។ ២៨អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ អាញ់ ផះ អាញ់ ទីសារឡាបំាក ែព។ ២៩ ទលឹ នេីណា ័ះ ពឹ
អាញ់ េ្របុី អាញ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា នីចម ័អាញ់ េ្របុី អន់ដសី នី
េណា ័ះ េដល ៣០ េភឿ អន់ អនដ់សី ទី អង់ៃអ្វ ៃអតសា អនឌូ់ លូ
អាញ់ ប៉ាគ់ អាញ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ េកះេណាះ អនដ់សី ចងឹ
អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់តាតសុ់និសារកា ផូង័ វាច៉់ អុ្ីរសាែអល៊
ទិ ១២ ផូង័។
៣១ «សុីម៉ូ ន អឺ សុីម៉ូ ន ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ បរ៉ ់អ្យក់ អន់

ដសី េភឿ រងឹ អន់ដសី ឡាក់ កា ពូ រងឹ េពៀ * នះិេទៅ េដល។
៣២ហះកាអាញ់មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់កា អសី េភឿ
ែជ អន់ អសី អា្ល ត េសឿ ផា ដារ ់ចំ អសី ទី បុនិែពង ពុត េពៀក
េសឿណាវ ្គ បរ៉ ់អសី តង័ អុះ មុី អសី អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ េសឿ េលយី
េដល»។ ៣៣ េព្រតះុ េតលី យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ េ្រទៀ
* ២២:៣១ ២២:៣១ឡាក់ កា ពូ រងឹ េពៀ ទី ណី ផា «ប៉ាក្លះ ឡឹង គួប េសាប» េលី
«តាគ់ ប៉ាណាប»។
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មឡាេកា េកះៗ យ ៉◌ះ័ ្រតគ់ ខុក លូ ្រតគ់ េតា័កាតាម កាអាញ់
ចងឹចាក អនឌូ់ លូ អសី េលយី»។ ៣៤យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ េព
្រតះុ ! អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសី មុាងំ អា ហង អន់្រទួល ឡឹង អ្យរិ
េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។
៣៥ េកះេណាះ យីស៊ូ អំបញ៉់ លូ មួត សះឹ ផា «ផះ អាញ់ េ្របុី

អន់ដសី ចាក ែព អូ ទី ្រទងុ កាតបិ េលៀន អូ ទី ្រទងុ កាទុង អូ
្រទងុ កបឺ នីចម័ អន់ដសី ទី ខ្វះ កាណាគ័ ញ៉ា ប ?» អន់ែឌ
េតលី ផា «អូ ទី ខ្វះ កាណាគ័ ញ៉ា អុះ»។ ៣៦យីស៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា
«កញិេអៀ អា េពឿ ទី កាតបិ េលៀន ្រតគ់ ្រទងុ ឡា ំបក់ ទី កា
ទុង ្រតគ់ ្រទងុ ឡា ំ េដល។ កាប៉ាច់ បក់ អូ ទី ដាវ ្រតគ់ ្របូ អាវ
្រគនឹ តាច់ ដាវ េម៉ាញ ្រទងុ ឡា ំេដល។ ៣៧អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសី កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ផា "ពូ ចងឹ េ្រចាម ែអ៊
ឡាក់កា ប៉ាណូស ្របគ៉័យចចាបាប"់†។ សារេណាះ ្រតគ់ េកតី
ទី ពឹង អាញ ់ខង ្រគបឹ សារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង អាញ ់្រត
គ់ តាគ់ អង់េកះ»។ ៣៨ េកះេណាះ មួត សះឹ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ
តាងំឡា អសី ៃហញនឹ ទីដាវ េពៀរ េកះ»។ ែអ៊ េតលី ផា «បគ័េកះ»។
សារយសី៊ូ ៃអ្វ មន៉់ ពឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ
៣៩ប៉ាគ់យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងហី េណាះ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ានមឹ

េតមី អូេលវ តាម តាឡាប័ េឃយី គុន ែអ ៊មួត សះឹ កាឡា ំពួយ
ែអ៊ េដល។ ៤០ ប៉ាគ់ ទលឹ ចារ េកះ ែអ៊ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ហគ់
អនដ់សី មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ពិ េភឿ ប៉ាគ់ ទីសារឡាបំាក េណាះ អន់
ដសី ចងឹ អូ ្របគ៉័យចហង»។ ៤១ េកះេណាះ ែអ៊ចាកឡាច់ចាងំ
† ២២:៣៧ ២២:៣៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៣:១២។
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ហាយ្គ ឡឹង មួត សះឹ ខាហរឹ លូ អំេហា្ម តុតសាងំុ ែអ៊ ជន តា
កុល មន៉់ ផា ៤២-៤៤ «អឺ ពឹ ! ផា អសី ៃច បរ៉ ់អសី អ្យក់ ឡាច់
សារ ថុក ប៉ាណាបអា ‡ ឡឹង អាញ់ េណី ហះកា ែជ ្របគ៉័ ពួយ
ពុតអាញ ់បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី េទៅ»។§
៤៥ ប៉ាគ់ មន៉់ េកះៗយសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ចារ មួត សះឹ បប៉័ អន់

ែឌ ផះ ៃតបហា្ល ក់ ញន កា អុក ពុត។ ៤៦ ែអ៊ កាប កា អន់ែឌ ផា
«ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ៃតប នីេអៀ ? ហគ់ អ្ូយវ មន៉់ ឡគ ប៉ាគ់ ទី
សារឡាបំាក អនដ់សី ចងឹ អូ ្របគ៉័យចហង»។
សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ
៤៧ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាប ផាឌី ប៉ាណូស េអៀង េម៉ាញតាបល៉់

កា ពឹះ ទលឹ។ បក់ ប៉ាណា ំ្រទង អនែ់ឌ េណាះសចិ យូដះឡាក់
សះឹកាណុងកាឡំាងំ មួតសះឹ ១២ ដូវ េណាះ េដល ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់
ចារយសី៊ូ ឡូត េភឿ ចុ។ំ៤៨យសី៊ូ កាបកាែអ៊ផា «អឺ យូដះ អសី
មប អន់ ប៉ាណូសអាញ់កា ពូ អសី ចុំ នីេអៀ ហង ប ?» ៤៩ មួត
បក់ ៃអ្វ លូ យសី៊ូ ផះ អនែ់ឌ បប៉័ ពូ ក្យាម័ ចងឹ រ ៉បុ ែអ៊ េកះ អន់
ែឌ អំបញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «ពឹ តាងំឡា អសី អន់ េដល បញនឹហា្វ ត់
ដាវ េកាះ ពូ ?» ៥០ទីសះឹ េម៉ាញ ដូវហា្វ ត់ដាវ េកាះ ទុច ៃមគ៉ ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាច់ហា្ល េតារ ែគងសាម៉ា។ ៥១ហះកាយសី៊ូ
កាប កា ែអ៊ ផា «ប៉ុប េណាះ បគ័ ហង»។ ែអ៊ កាសាប៉ាគ់ េតារ
ប៉ាណូស េណាះ លូតាគ់ អនដ់ាគ់ នះិេទៅណាវ ្គ។ ៥២ េកះេណាះ
‡ ២២:៤២-៤៤ ២២:៤២-៤៤ សារ ថុក ប៉ាណាប អា េពៀគ គុល «ចក អា»។
§ ២២:៤២-៤៤ ២២:៤២-៤៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖
ផះ េណាះកាទីបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង េភឿ អន់ ែអ៊ ទីសាងំុ។ ផះ ែអ៊ អុក
ពុត េពៀក តាឡាម ័ែអ៊ កា ខំ មន៉់ កាខាក់ណាវ ្គ សាអូះ ែអ៊ តាងំហាត់ ពឹង េតះឡាក់
កាផាម។
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យសី៊ូ កាបកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ លូកា ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿងឡាក់ ពឹះ រ ៉បុ ែអ៊ ផា «អាញ់អា
ប៉ាណូស អនតុ់ង អនទួ់ក ប បះ អនដ់សី ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ ចកឹ ដាវ
ចកឹ អ៊្លង នេីអៀ ? ៥៣អាញ់ ៃអ្វ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនឌូ់ លូ
អន់ដសី រប៉់ ដារ ់ហះកា អន់ដសី អូ ខនឹ រ ៉បុ អាញ់ អុះ។ កញិ
េអៀអា អនដ់សី ខនឹ ្របគ៉ ័ខង មុាងំអា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រុាងំៃហ»។
៥៤ ពូការ ៉បុយសី៊ូ អ្យក់ឡាប៉ំាគ់ហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ប ៉្រ◌ះ័ កា

ប៉ាច់ េព្រតះុចាក ពួយ ែអ៊ ឡឹងចាងំហាយគ្ េដល។ ៥៥ ពូ ប៉ាកូះ
អុញហះអនត់គិ័ឡាន េកះេណាះអនែ់ឌ ៃអ្វ អញជួ់រ ជុំ អុញ េព
្រតះុ កា ៃអ្វ អញជួ់រ អុញ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ ៥៦ ទី ទុច អង់
កាន់ េម៉ាញដូវបប៉័ េព្រតះុ ៃអ្វហះចារតាតារ អុញ ែអ៊ ៃហប៉ាញ់
ចាក័ លូកាបផា «ប៉ាណូសអាគួបយសី៊ូ េដល»។ ៥៧ េព្រតះុ ប៉ា
ែគកផា «អឺណាង អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាណូស េណាះ អុះ»។
៥៨ ែប៊ត ឡឹង េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គបប៉័ ែអ ៊កា
កាបផា «អសី អា គួប យសី៊ូ េដល»។ ហះកា េព្រតះុ េតលី ផា
«អូ អុះ អូ ្រតគ់ អាញ់ អុះ»។ ៥៩ឃឺ ែអ៊ េម៉ាញ មង ឡឹង េណាះ
ណាវ ្គ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គកាប ផា «ែអ៊ អា ចាបះ កា
គួប យីស៊ូ តាទចឹ ហង ខង ែអ៊ ពឹះ ឡឹង េខត កាលីេឡ នះិេទៅ
េដល»។ ៦០ហះកា េព្រតះុ េតលី ផា «អាញ់ អូ អ្លុ កា អសី បុចិ
កាប ឡឹង សារ ញ៉ា អុះ»។ ផះ ែអ៊ កាកាប េណាះ ផាឌី អ្យរិ
េអាគ ឡូត។ ៦១ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង ៃហ េព្រតះុ។ េព្រតះុ
កា កាចាងំ ឡឹង ប៉ានឹរ យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «មុាងំ អា អន់្រទួល
ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់
អាញ»់។ ៦២ េព្រតះុ កា ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ទបឹ ញុា ំកា
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ខាក។់
៦៣ មួត បក់ ញ៉ាម យីស៊ូ កាប ប៉ាៃឡវ កា ែអ៊ លូ ពីត ែអ។៊

៦៤ អន់ែឌ អ្យក់ កាណាត់ បុឹត ម៉ាត់ ែអ៊ លូ កាប ផា «ហគ់ ទួង
ៃហ េពឿ ពីត អសី េណាះ ?» ៦៥អនែ់ឌ ត ័ះផាម៉ាតកា ែអ៊ េអៀង
ណាវ ្គេដល។
៦៦ ប៉ាគ់ កាលំឺ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ អន់ែឌ លួម គួប េសាប
លូ េ្របុី ពូ អ្យក់យសី៊ូ អន់ អនត់ាវហះ ងីុរ មួត ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។
៦៧ អន់ែឌ អំបញ៉់ យីស៊ូ ផា «រះ៉ ៃហ កា ញនឹ អសី អា ហង ប
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ េណាះ ?» ហះកា យីស៊ូ
េតលី ផា «យ ៉◌ះ័ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី កា អនដ់សី អូ េសឿ អុះ។
៦៨យ ៉◌ះ័ អាញ់ អំបញ៉់ អន់ដសី កា អន់ដសី អូ រះ៉ កា អាញ់
េដល។ ៦៩ហះកា គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ េទៀ ប៉ាណូស អាញ់ ចងឹ
ៃអ្វ ែគង សាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ»*។ ៧០ ផះ េណាះ
អនែ់ឌ ទឌូិ អំបញ៉់ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ អសី អាហង ប គន ប ៉្រ◌ះ័
េណាះ ?» យីស៊ូ េតលី ផា «អន់ដសី ផា េណាះ ្រតគ់ េកះ ឃឺ
អាញ់អា ហង»†។ ៧១អន់ែឌ កាប លូ គួប ផា «ពិន អូ តងកាន
ណាងំ ផាញ៉ាន រះ៉ណាវ ្គហង ខង ពិន កាតាងំ ប៉ានឹរ ែអ៊ េទៅេកះ»។

២៣
សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត

* ២២:៦៩ ២២:៦៩ បរ៉ ់ៃហ ដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។ † ២២:៧០ ២២:៧០
«អនដ់សីផា េណាះ ្រតគ់ េកះ ឃឺអាញ់អាហង» េពៀគ គុល «អនដ់សីផាឃឺអាញ់
អាហង»។
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១កាឡំាងំ អ្ូយវ ទិឌូ េកះេណាះ អន់ែឌ ឡា ំជនឹ យីស៊ូ ប៉ាគ់ វគ័
ពីឡាត *។ ២អនែ់ឌ េ្រចាមយសី៊ូ ផា «ញនឹ បប៉័ ប៉ាណូសអា ែអ៊
ប៉ាណា ំមួត ប៉ាសុន ្របគ៉័ យច លូ អូ អន់ ញនឹ សង៊ រ៉ាៃប កាសា
ដាច់ តសី រ ៉មូ ទបឹ ែអ៊ ផាឡាេកា ែអ៊ អា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉
គ័សាដាច»់។ ៣ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ យសី៊ូ ផា «អសី ហង បសា
ដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ?» យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «្រតគ់ឡាក់
កា អសី ផា េណាះហង»†។ ៤ វគ័ ពីឡាត រះ៉ កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កា មួត ប៉ាសុន ផា «អាញ់ អូ បប៉័ ប៉ាណូសអា ទី
យចសារញ៉ា អុះ»។៥ហះកាពូ េតលី បុាងំខំផា «ែអ៊ បុាងំេហៀន
ប៉ាញសុ់ះ មួត ប៉ាសុន ប៉ាញ័ ទបឹចារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ឡឹង
េខតកាលេីឡ ទលឹ ប៉ាគ់ េខត យូដាអា េដល»។
៦ផះ វគ័ ពីឡាតកាតាងំ ពូកាប នេីណា ័ះ ែអ៊ កា អបំញ៉់ណាវ ្គ

ផា «ញ៉ា ែអ៊ អា ប៉ាណូស ឡឹង េខត កាលេីឡតាទចឹ ប ?» ៧ ប៉ា
គ់ វគ័ ពីឡាត អ្លុ អន់តគ់ កា យីស៊ូ ឃឺ ប៉ាសុន មះ៉ សាដាច់ េហរ
តឡាក់ រុាងំៃហ េខត កាលេីឡ ែអ៊ កា ជនឹ យសី៊ូ ប៉ាគ់សាដាច់
េហរតឡូត ខងរុាងំវាង៉ េណាះសាដាច់េហរតកាៃអ្វ ពឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម េដល។ ៨ផះសាដាច់ េហរតបប៉័យសី៊ូ ែអ៊ េហាក
ខាក ់ខង ែអ៊ កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ្របគ៉័ លូ ែអ៊ បុចិ បប៉័
យសី៊ូ ឡឹង ទុញ េកះ ែអ៊ មុងឹកាចងឹ បប៉័យសី៊ូ ្របគ៉័សារអរ៉ំាញ
អញឺ េកងខាក។់ ៩ ែអ៊ អបំញ៉់យសី៊ូ េអៀងសារ ហះកាយសី៊ូ អូ
េតលី ែអ៊ អុះ។ ១០ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូបុាងំ
េហៀនចាបាប់កា ៃអ្វ ហះ េណាះ េដល អនែ់ឌកា េ្រចាមយសី៊ូ
* ២៣:១ ២៣:១ វគ័ ពីឡាត ឃឺ សុនសាត រ ៉មូ ឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត យូដា
េណាះ។ † ២៣:៣ ២៣:៣ «្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា េណាះ ហង» េពៀគ គុល
«អសីផា នេីណា ័ះ»។
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ែហ៊ង កាខាក។់ ១១សាដាច់ េហរត លូ មួត តាហានកាកាប ប៉ា
ៃឡវ បង៉ឺាយកាយសី៊ូ េដល។ េកះេណាះ អនែ់ឌ អ្យក់អាវសា
ដាច់ដាគ់ឡាយ៉ាម័តាគ់ អេំពៀត ពឹងយសី៊ូ េកះេណាះសាដាច់
េហរត ជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាតណាវ ្គ។ ១២ដារ ់េណាះសាដាច់
េហរត លូ វគ័ ពីឡាត ្រតគ់ គួប អនែ់ឌឡគ ផះ អន្់រទលួ ែព អន់
ែឌ អូ ្រតគ់ លូ គួប េសាប អុះ។
១៣ េកះេណាះ វគ័ ពីឡាត េអី មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកុំ

ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទបឹ មួត ប៉ាសុន ពឹះ តុំ គួប េសាប។ ១៤ ែអ៊ រះ៉ កា
អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី អ្យក់ឡា ំប៉ាណូសអា អន់ ប៉ាគ់ អាញ ់លូ
េ្រចាម ផា ែអ៊ ប៉ាណា ំមួត ប៉ាសុន ្របគ៉័ យច។ ៃហ អាញ់ ទី អំ
បញ៉់ ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ អន់ដសី េកះ ហះកា ែអ៊ អា អាញ់ អូ បប៉័ ទី
សារ យចឡាក់ កា អន់ដសី េ្រចាម េណាះ អុះ។ ១៥យ ៉◌ះ័ សា
ដាច់ េហរត កា អូ បប៉័ ែអ៊ ទី សារ យច េដល េណាះ ហង បះ
ែអ៊ ជនឹ ប៉ាគ់អាណាវ ្គ។ ប៉ាណូសអា អូ ទី ្របគ៉័យចឡាក់ ្រតគ់
ប៉ានេ់តា័េណាះអុះ។ ១៦-១៧ទលឹនេីណា ័ះ ្រកាន័កាអន់ ពូ ពីតតា
គ់ អញច់ាល េកះេណាះ អាញ់ េឡីយ អន់ ែអ៊ សតឹណាវ ្គ ពិ»។‡
១៨ហះកា អន់ែឌ កាប ៃម៉ៗ អញ់្រសំ ទិឌូ ផា «ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ អា
ពិ េឡីយបារ៉ាបះ ឡគ អន់កាញនឹ»។ ១៩បារ៉ាបះអា ្រតគ់ ខុក
ញនកាសារ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់កាណុង េមឿង ទបឹ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូ
ស េដល។ ២០ញនកា វគ័ ពីឡាត បុចិ េតាះ េឡីយយសី៊ូ ែអ៊ កា
អំបញ៉់ ប៉ាឡាក់ លូ ពូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ២១ហះកា ពូកាប ៃម៉ៗ
ផា «ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពិ បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ»។ ២២ វគ័ ពីឡាត អំ
‡ ២៣:១៦-១៧ ២៣:១៦-១៧ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ រប៉់
ដារ ់ប៊ុ ន វគ័ ពីឡាត ្រតគ់ េតាះ េឡីយ ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត េម៉ាញ ដូវ អន់កា អនែ់ឌ។
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បញ៉់ អនែ់ឌលកឺ ទី ៃបង៉ណាវ ្គផា «ខ ញ៉ា ? ប៉ាណូសអាទី ្រប៉
គ័ យច ញ៉ា ? អាញ់ អូ បប៉័ ែអ៊ អា ទី ថូត ្រតគ់ ប៉ាន់េតា័ េណាះ
អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ ពូ ពីត េកះៗ អាញ់ចងឹ េឡីយ ែអ»៊។
២៣ហះកាអនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ ញ៉ាញំ ញ៉ាញ៉ាច់ េ្របុី ពូ ប៉ានេ់តា័យី
ស៊ូ។ ញនកាប៉ានរឹ អនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ តាឡាម ័សារ េណាះកា
ទី ្រទង អនែ់ឌតាទចឹ។ ២៤ វគ័ ពីឡាតកា ៃច ្របគ៉័ ពួយសារ អន់
ែឌ បរ៉ ់ េណាះ។ ២៥ញន អន់ែឌ ខំ បរ៉ ់នីេណា ័ះ វគ័ ពីឡាត កា
េតាះ េឡីយបារ៉ាបះឡាក់ ្រតគ់ ខុក ញនកា ទី ្របគ៉័សារ ប៉ាតត់ា
វាត៉់ លូ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស។ កាប៉ាច់យសី៊ូ ែអ៊ មប អន់កា ពូ ្រប៉
គ័តាម ពុត បុចិ។

សារ ពូ អ្យក់យសី៊ូ ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ
២៦ ផះ ពូ អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ េណាះ ពូ ប៉ាត ័ះ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ

សចិ ែអ៊ សុមី៉ូ នឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹង េមឿង គែីរន ែអ៊ ផះ ចាក ម៉ុ
ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ពូ រ ៉បុ ែអ៊ បុាងំខំ េ្របុី គយ អ៊្លង គងឹ
ចាក ពួយ យីស៊ូ។ ២៧ ប៉ាសុន េអៀង ដូវ គុកៗ ចាក ពួយ យីស៊ូ
ទបឹ ទី មួត អង់កាន់ ញុា ំេសាកតាប៉ាបកាយសី៊ូ េដល។ ២៨ហះ
កា យីស៊ូ កាែលង ែគង អន់ែឌ លូ កាប ផា «អឺ អង់កាន់ េមឿង
េយរសូាឡឹម ែជ ញុា ំកា អាញ ់ហគ់ ញុា ំកា ឡាេកា អន់ដសី
េទៅ លូកាគន េសាអនដ់សី ពិ ២៩ខង ប៉ាគ់យ៉ាង័ េតា េទៀ ចងឹ ទី
សារឡាបំាកកាខាក ់ពូ ចងឹកាបផា "អង់កាន់ ចំ អូ ទី គន អង់
កាន់ ចំ អូ េឃយី តាមំ គន អង់កាន់ េណាះ ទី សារ សាណុក
សាវាក៉តាទចឹហង"។៣០ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ពូ ចងឹកាបកាប៉ានឹ
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មផា "ហគ់ អនដ់សី ព្លូ ក កាេ្រតាបឡាេកាញនឹ េណី"§ ៣១ខង
អ៊្លង ៃអ្វ សាត ់ពូ ្របគ៉័ ប៉ុ ប អា េកះ សាឡង់ អ៊្លង េ្រកាះ អ្លុ កា ពូ
ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ណាវ ្គ»។
៣២ ពូ កា អ្យក់ឡា ំប៉ាណូសយចតសី េពៀរ ដូវណាវ ្គប៉ានេ់តា័

អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដល។៣៣ ប៉ាគ់ ពឹះ ទលឹចារ េម៉ាញឡាក់ ពូ អន់
សចិ ផា ប៉ានមឹ កានត់ងី កល ់ពូ កា បង់៉ យសី៊ូ ពឹង អ៊្លង គងឹ ហះ
ចារ េណាះហង។ ពូ កា បង់៉ ប៉ាណូសយច តសី េពៀរ ដូវ ហះ
េណាះ េដល េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ែគងសាងំេអ្យាយសី៊ូ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ
ែគងសាម៉ា។ ៣៤យីស៊ូ កាប ផា «អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី ែជ រ៉ាប់ ែជ រ ៉ូ
អនែ់ឌអា ខង អនែ់ឌ អូ អ្លុ អនត់គ់កាឡាេកាអនែ់ឌ ផះ ៃអ្វ ្រប៉
គ័ ញ៉ា េណាះ អុះ»។*អនែ់ឌ អ្យក់ េខាអាវយសី៊ូ រ ៉បុ កាប៉ាច់ េភឿ
ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាចងឹ ទីកា េពឿ េខាអាវ េណាះ។៣៥ មួត ប៉ាសុន
ៃអ្វ តាវ ៃហ យីស៊ូ ហះកា ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ អន់ែឌ កាប ប៉ា
ៃឡវ កា ែអ៊ ផា «ែអ៊ ទី តង័ ពូ អនេ់ទៀគ។ ផា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ តាទចឹ ហគ់ អន់ ែអ៊ តង័ ឡាេកា
ែអ៊ េទៅ ពិ»។ ៣៦ មួត តាហានកាកាប ប៉ាៃឡវ កា ែអ៊ េដល លូ
អន់ែឌ អ្យក់ េទៀក អ្ូយគ ម៉ុ ត អន់ កា យសី៊ូ ៃអត ៣៧ លូ កាប ផា
«ផាអសីសាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ ហគ់ តង័ឡា
េកាអសី េទៅ ពិ»។ ៣៨ ពូ ្រចាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ រះ៉ ផា «ប៉ាណូសអា
ឃឺសាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊»។ េកះេណាះ ពូ បង់៉ ប៉ាតា
គ់ េណាះ ពឹង អ៊្លង គងឹ អបុំាងំ កល់ ែអ។៊
§ ២៣:៣០ ២៣:៣០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ហូេស ១០:៨។ * ២៣:៣៤
២៣:៣៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន អូ ទី េឃ្លៀ អា អុះ។
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៣៩ ប៉ាណូស បក់ យច តសី េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ពូ បង់៉ អន់ឌូ លូ
យីស៊ូ េណាះ ែអ៊ កាប បឺង៉ាយ កា យីស៊ូ ផា «ញ៉ា អសី អា អូ
្រតគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ ប ? ហគ់ តង័ ឡាេកា
អសី េទៅ លូ តង័ញនឹ េណី ៃហ !» ៤០ហះកា ប៉ាណូសបក់យច
តសី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គកាបកា ែអ៊ផា «ញ៉ាអសី អូ អ្ូយគកាប ៉្រ◌ះ័
ប ? អសី កា ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត នះិេទៅ េដល។ ៤១ ពូ ប៉ាន់េតា័
ពិនអា ្រតគ់ហង ខង ពិន ទី ្របគ៉័យចតសី ហះកា ែអ៊អា អូ ទី
្របគ៉័យចញ៉ា អុះ»។៤២ េកះេណាះ ែអ៊កាបផា «អឺយសី៊ូ  ! ប៉ាគ់
អសីម៉ុត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ បរ៉ អ់សីកាចាងំកាអាញ់េណី»។
៤៣យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អសីតាទចឹផា ដារ ់អា
អសី ចងឹ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង អនឌូ់ លូអាញ់ េដល»។
៤៤ផះ េណាះឃឺដារ ់បង់៉សានត់ាគ ័ផាឌី ៃប៉្លង ម៉ាមុាងំ ក្លបិ

ទបឹ ប៉ាេថត េណាះ ទលឹ ដារ ់សិ មង ៃបង៉។ ៤៥ដារ ់កា េកតី ម៉ា
មុាងំ កាណាត់ ពូ បុងិ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ កា តាែហ៊ក កាតាច់
ប៉ុ ត។ ៤៦ េកះេណាះ យសី៊ូ កាប តុត ពុត ផា «អឺ ពឹ ! អាញ់ មប
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាញ់ពឹងតីអសីហង»។ ែអ៊កាបនេីណា ័ះ េកះ
ៗ ែអ៊ កាតាច់កាែស៊ តាងំេហមី េតា័ ឡូត។ ៤៧ផះ ៃមគ៉ តាហាន
បប៉័សារ េណាះ ែអ៊ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា «ចាបះកា
ប៉ាណូសអាដាគ់ ្រតង់តាទចឹ»។ ៤៨កាប៉ាច់ មួត ប៉ាសុន បក់ឡា ំ
ៃហសារ េណាះ ផះ អនែ់ឌ បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កា វុលី សតឹ
ទបឹ អុក ពុត។ ៤៩ គួប យសី៊ូ លូ មួត អង់កាន់ បក់ ចាក ពួយ ែអ៊
ឡឹង េខតកាលេីឡអនែ់ឌតាវ ៃហសារ េណាះ ឡឹងចាងំហាយ្
គ។

សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
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៥០-៥១ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ យូែសប៊ ឡឹង ្រសកុ អា
រ៉ាម៉ាេថឡាក់ ្រសកុ មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូ
សដាគ់ ្រតង់ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ែអ៊ កា កា ំ
ឡាងំ កាណុង ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ េដល ហះកា ែអ៊ អូ ែរវ ពុត
កាណុងសារ ពូ ្រប៉គ័ អា អុះ។ ៥២ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត េភឿ
បរ៉ ់អ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ។ ៥៣ ប៉ាគ់ ែអ៊ អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ
ឡឹង អ៊្លង គងឹ េកះ ែអ៊ អន់ហ៊្នង លូ កាណាត់ បាក ដាគ់ៗ  េកះ
េណាះ ែអ៊ឡា ំតប់ កាណុង រ ៉ង័ូ អំេហា្ម ឡាក់ ពូ ្របគ៉័សារ៉ំាប់ តប់
ប៉ា្រទូ។ រ ៉ង័ូ អេំហា្ម អា េបីតាន័ តប់ ប៉ា្រទូ បក់ េពឿ អុះ។ ៥៤ដារ ់
េណាះ ឡាក់ ដារ ់ ពូ េ្រទៀម សារ៉ំាប់ ដារ ់ រ៉ាឡូវ ឡាក់ ក្យាម័ ចងឹ
ទលឹ េកះ។ ៥៥ មួត អង់កាន់ បក់ ចាក ពួយ យីស៊ូ ឡឹង េខត កា
លេីឡ អនែ់ឌឡា ំពួយ ៃហ រ ៉ង័ូ អំេហា្ម លូ បប៉័ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ យី
ស៊ូ។ ៥៦ ប៉ាគ់សតឹ ប៉ាគ់ហី អនែ់ឌ េ្រទៀម េឃឿង េបាផូវ លូសាប៊ូ
ណាហំម។ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់រ៉ាឡូវ អនែ់ឌ កា រ៉ាឡូវ ពួយចាបាប់
េដល។

២៤
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គ
១ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់អាទិត េកះ ប៉ាគ់ តារ រុងី សារុងី មួត អង់

កាន់ េណាះ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ អំេហា្ម ្រទងុឡា ំទបឹ េឃឿង េបា
ផូវឡាក់អនែ់ឌ ទី េ្រទៀម ែពហង។២អនែ់ឌបប៉័អេំហា្ម ប៉ាហា្វ ល់
ឡាច់ ឡឹង អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េកះ។ ៣អនែ់ឌ កា ម៉ុ ត កាណុង រ ៉ង័ូ អំេហា្ម
េណាះ ៃហ អូ បប៉័ ប៉ា្រទូយសី៊ូ អុះ។ ៤អនែ់ឌ អូ អ្លុ ចងឹឃតឹ នចីម័
អុះ ឡឹងសារ េណាះ ផាឌី ទីកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខា
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អាវតាតារកា្ល គ់ ៃអ្វ អនត់ាវ ក្យាម័ អនែ់ឌ។ ៥អនែ់ឌកាខរ ណូ់ស
អ្ូយគ កាខាក់ កុប កល ់កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ េណាះ កាកាប លូ អន់
ែឌ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីឡា ំណាងំ បក់ ទី អាញុ រុសី កាណុង
ចារ ប៉ា្រទូ នេីអៀឡគ ? ៦ ែអ៊ អូ ៃអ្វ ហះចារអា អុះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័តាគ់ អង់រុសីសតឹ ែអ៊ េកះ។ ហគ់កាចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉
កា អនដ់សី ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ ែពផា ៧ "ប៉ាណូសអាញ់
ពូ ចងឹ មប អន់ ពឹង តី ប៉ាណូស អូ ដាគ ់ពូ ចងឹ បង់៉ អាញ់ ពឹង
អ៊្លង គងឹ ហះកា ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះអាញ់ ចងឹ រុសី សតឹ"»។
៨ េណាះអនែ់ឌកាកាចាងំកាប៉ានរឹយសី៊ូ រះ៉។ ៩អនែ់ឌកាសតឹ
ឡឹង រ ៉ង័ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះកា មួតសះឹយសី៊ូ ១១ ដូវ ទបឹកា ពូ អន់
េទៀគ េដល។ ១០ មួត អង់កាន់ បក់ រះ៉ សារ ទេិណា ័ះ កា មួត សះឹ
េណាះ ឃឺ ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា អន់ដា យ៉ូអាន ់លូ ម៉ារ ី
េមគី យ៉ាកុប អន់ដា លូ មួត អង់កាន់ អន់េទៀគ ឡាក់ ៃអ្វ អន់ឌូ
លូ អនែ់ឌ។ ១១ហះកា មួត សះឹ អូ េសឿ អុះ ខង ប៉ានរឹ មួត អង់
កាន់ រះ៉ េណាះ ៃហឡាក់ កាសារ កាប រល៉។់ ១២ហះកា េព្រតះុ
ែអ៊ សាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ែអ៊ សាមង័៉ ៃហ បប៉័ ដងឹ កាណាត់ ពូ
លម ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ែអ៊ កា វុលី សតឹ ប៉ាគ់ ហីណាវ ្គទបឹ ញមខាក់
កា ទីសារ នេីណា ័ះ។
សារយសី៊ូ កាកាប លូសះឹ េពៀរ ដូវ រ្រទង
១៣ដារ ់ េណាះ េទៅ ហង ទី សះឹ េពៀរ ដូវ ផះ ចាក ឡា ំ ប៉ា

គ់ ្រសកុ េអេម៉ាស ចាងំហាយ្គ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ១១
កាឡូមុតិ។ ១៤អនែ់ឌ ផះ ៃអ្វ កាកាប ឡឹងសារឡាក់ ទី េកតី ពឹះ
េណាះ។ ១៥ផះអនែ់ឌកាកាបលូ គួប េសាប ផាឌីយសី៊ូ កាម៉ុត
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ប៉ាគ់អនែ់ឌចាកអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ ១៦ហះកាប ៉្រ◌ះ័តាបំងឹ
ម៉ាត់ អន់ែឌ អូ អន់ អន់ហា្ន ល់ យសី៊ូ អុះ។ ១៧យសី៊ូ អំបញ៉់ អន់
ែឌផា «សារញ៉ាអនដ់សី រះ៉ ផះ អនដ់សីចាកអា ?» អនែ់ឌកា
តាវ ទបឹ ម៉ូ ះ ម៉ាត់សាងំអយ។ ១៨បក់សចិ េក្លវបះ៉ េតលីផា «ញ៉ា
ទី ដងឹ អសីហង បកាណុងកាឡំាងំ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
អូ អ្លុ សារឡាក់ ទី េកតី កាណុង រុាងំវាង៉ អា ?» ១៩យសី៊ូ អំបញ៉់
ផា «សារ ញ៉ា ?» អន់ែឌ េតលី ផា «សារ វគ័ យសី៊ូ ឡឹង ្រសកុ
ណាសាែរត ែអ៊ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បុាងំេហៀន ទបឹ អរ៉ំាញ
អញឺ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ េកងខាក់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ លូហះ ម៉ាត់ ប៉ាសុន
ទឌូិ។ ២០ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ អន់
ែឌ មប ែអ៊ អន់ កា ពូ តាតសុ់និសារ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊ពូ កា បង់៉ ែអ៊
ពឹងអ៊្លងគងឹ។២១ញនឹ មុងឹផាែអ៊ េណាះហងបក់ េ្រទៀមចងឹតង័
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ពិន ទឌូិ ហះកា ែអ៊ េតា័នេីណា ័ះ ្រគបឹ ៃប៉
ង ដារ ់េកះ។ ២២ េម៉ាញណាវ ្គកាណុង កាឡំាងំ ញនឹ ទី មួត អង់
កាន់ បក់ អនដ់ា ្របគ៉័ អន់ញនឹញមខាក។់ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ
ចារ តប់ ប៉ា្រទូ ឡឹង កាលំឺ ផុងមុាងំ ២៣ហះកា អូ បប៉័ ប៉ា្រទូ យី
ស៊ូ អុះ។ អនែ់ឌកាសតឹ រះ៉ ផា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌផា
ែអ៊ រ ុសីសតឹ េកះ។ ២៤កាឡំាងំញនឹ បក់ អនដ់ា អនែ់ឌ េជៀក គួប
ឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ចារ តប់ ប៉ា្រទូ េណាះ េដល បប៉័ឡាក់ កាសារ មួត
អង់កាន់ រះ៉ េណាះតាទចឹ ហះកា អូ បប៉័យសី៊ូ អុះ»។ ២៥ េណាះ
យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អឺ ប៉ាណូស អូហ្លង់ អូ ហ្ល ីពុត អនដ់សី
អូ ង៉ាយ ចងឹ េសឿ ទិសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព រះ៉ េណាះ
អុះ។ ២៦បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ ែអ៊ ្រតគ់ ទីសារឡា ំ
បាក ែនវអាហ ិេកះេណាះចងឹ ម៉ុត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៧ េកះ
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េណាះយសី៊ូ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ អន់កាអនែ់ឌសាយុំាងំ ឡឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
មះ៉ វគ័ ម៉ូ េស លូផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗ ទេិណា ័ះ។
២៨អនែ់ឌចាក ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ្រសកុ េណាះ េកះ យសី៊ូ

តាគ់ អំ្របគ៉័ បុចិ ចាក ្រទងួ។ ២៩អនែ់ឌ េជៀក យសី៊ូ ផា «ចុ ម៉ុ ត
ដំ លូ ញនឹ ពឹង ្រសកុ អា ហ ិខង កាង៉ាច េកះ អា ៃប៉្លង ក្យាម័
ចងឹ មុាងំ ហង»។ យីស៊ូ កា ម៉ុ ត ដំ អន់ឌូ លូ អន់ែឌ េដល។
៣០ ែអ៊ ៃអ្វ សាសាណាអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ែអ៊ អ្យក់ ចកឹ ណំុ បុាងំ
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះេណាះ គុ អន់កាអនែ់ឌសា។៣១ផះ
េណាះអនែ់ឌ ្រប៉ាល់ ម៉ាត់ ៃហយសី៊ូ អនហ់ា្ន ល់ហង ហះកាយី
ស៊ូ ហ្៊យង ឡឹង អន់ែឌ តាតងិ ឡូត។ ៣២ អន់ែឌ កាកាប លូ គួប
ផា «ផះ ែអ៊ កាកាប លូ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារ កាណុងផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ពិនសាយុំាងំ រ្រទង េណាះ ែព នីចម័ កាណុង
ពុត ពិន អូ ទីសារ េហាក រគ៉់ ប ?» ៣៣អនែ់ឌ កា អ្ូយវ វុលី សតឹ
ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គឡូត បប៉័ មួតសះឹ ១១ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ
គួប អន់ឌូ លូ មួត ពូ អន់េទៀគៗណាវ ្គ។ ៣៤ ពូ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា
«ពឹ តាងំឡា ពិន រុសីសតឹតាទចឹ េកះ ែអ៊ តាបំាងឡាេកាអន់កា
សុមី៉ូ ន បប៉»័។ ៣៥ មួត សះឹ េពៀរ ដូវ អនែ់ឌ កា រះ៉សារឡាក់ អន់
ែឌ ទី បប៉័ រ្រទង លូ រះ៉ ផា អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ផះ ែអ៊ គុ ណំុ
បុាងំ។
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កាសះឹ ែអ៊ បប៉័ ទឌូិ
៣៦ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ រះ៉សារ េណាះ ផាឌីយសី៊ូ កា អនត់ាវ ហះ

អន់តិគ័ កាឡំាងំ សះឹ ទិេណា ័ះ លូ កាប ផា «ហគ់ អន់ អន់ដសី
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ទី សារ សាណុក សាវា៉ក ពិ»។ ៣៧ អន់ែឌ អ្ូយគ កាខរ ់ណូស
ខងសាម៉គ័ កា ប៉ា្រទូ បុាងំអ្ូយគ។ ៣៨យីស៊ូ កាប កា អន់ែឌ ផា
«ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី កាខរ ់ណូស អ្ូយគ នីេអៀ ? ញ៉ា ្រតគ់ អន់
ដសី ទីសារសង់ៃសកាណុង ពុត នេីអៀឡគ ? ៣៩ហគ់ ៃហ ជុង
តី អាញ ់ឃឺអាញ់តាទចឹ ហគ់សាប៉ាគ់ ៃហ ប៉ា្រទូ អូ ទី បុាងំ
ៃឡ អូ ទីកានត់ងីឡាក់កាអាញ់ អុះ»។ ៤០ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះ
ៗ ែអ៊ តាបំាង ជុង តី អន់ កា អន់ែឌ បប៉័ តាងំហាល ពូ បង់៉។
៤១ហះកា មួតសះឹ េបី េសឿ អុះ ខង អនែ់ឌ េហាក អនេ់ដរី ញម
អន់េដរី។ ទលឹ នីេណា ័ះ យសី៊ូ អំបញ៉់ លូ អន់ែឌ ផា «ហះ ចារ
អាទីសាណាញ៉ាអនដ់សីសា ?» ៤២ ពូ អ្យក់កាតាេទៀង េម៉ាញ
កាតុអន់កា ែអ។៊ ៤៣យសី៊ូ កាអ្យក់ េកះេណាះសាហះ ម៉ាត់អន់
ែឌ ទឌូិ។
៤៤ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «សារអាហងអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី

ផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ ែព ឃឺ ្រតគ់តាគ់ អង់េកះ ្រគបឹសារឡាក់ ទី
្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារអាញ ់យ ៉◌ះ័ កាណុងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉
ម៉ូ េស យ ៉◌ះ័ កាណុង ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាណុង ផាប់
អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េដល»។ ៤៥យសី៊ូ កា ្របគ៉័ អន់ អន់ែឌ អ្លុ
ហ្លង់ ឡឹងសារកាណុងផាប់ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។៤៦ ែអ៊កាបផា «សារ
អាហងឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា ឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា
ដាច់ ្រតគ់ ទីសារឡាបំាក ទបឹ េតា ័ហះកា ប៉ាគ់ ទលឹ ៃបង៉ ដារ ់
េកះ ែអ៊ ចងឹ រុសី សតឹ។ ៤៧ េកះេណាះ ពូ ចងឹ រះ៉ កា ្រគបឹ សុន
សាត ញន អំរ៉ាញ អាញ់ េ្របុី ពូ បុនិែពង ពុត េពៀក ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ពូ ឃឺ ្រតគ់ រះ៉ កា ពូ អ្យក់ ឡឹង េមឿង
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េយរសូាឡឹមអា េលយី។ ៤៨ឃឺអនដ់សីហង ្រតគ់ រះ៉ ឡឹងសារ
ឡាក់ អន់ដសី ទី បប៉័ េណាះ។ ៤៩ ៃហ អាញ់ ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ដាគ់ កាខាក់ កា អន់ដសី ឡាក់ កា ពឹ អាញ់ ទី សាញ៉ា
ែព ហះកា ហគ់ អន់ដសី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម អា ក្យាគ់
អន់ ទលឹ អនដ់សី ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ ឡឹង ៃប៉្លង»។
៥០ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ប៉ាណា ំ មួត សះឹ ឡាច់ ែគង ឡីង

េមឿង េលយី ទលឹ ្រសកុ េបតថាន ីែអ៊ លកឺ តី អន់សារដាគ់កា
អនែ់ឌ។ ៥១ផះ យសី៊ូ កាកាប អន់សារដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េប៉ាកឡាច់ ែអ៊ ឡឹង អនែ់ឌ អ្យក់ហាវ ពឹង ៃប៉្លង។ ៥២អនែ់ឌ កា
កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊េកះេណាះ អនែ់ឌ កា វុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹមណាវ ្គទបឹ ទី ពុត េពៀក េហាក រគ៉់ខាក។់ ៥៣អនែ់ឌ
ៃអ្វ កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលយី លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័។
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