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ម៉ាថាយ
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ

សារអនត់គ់ រះ៉
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ា្វ ន់ ដូវឡាក់ ្រចាគ់ គមសារដា

គ់ ឡឹង យីស៊ូ ឃឺ ម៉ាថាយ ម៉ាកុះ លូកា លូ យូហាន។ វគ័
ម៉ាថាយឡាក់ ្រចាគ់សារអា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប ឡឹង
ពូ ែអ៊ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េដល សចិ ែអ៊ ប៉ាន់ដា ែព េល
វ។ី យីស៊ូ អ្យក់ ម៉ាថាយ ្របគ៉័ សះឹ ទបឹ េ្របុី ែអ៊ រះ៉ សារ ប៉ាតាង
ែអ៊ េដល។ ពូ ឃតឹ ផា ម៉ាថាយ ្រចាគ់សារអាឃឺ ែអ៊សាណាំ
៦០-៦៥ គ.ស.។
សារ វគ័ ម៉ាថាយ បុចិកា ពូ អ្លុ ហ្លង់
វគ័ ម៉ាថាយ ្រចាគ់សារ ដាគ់ កាណុង ផាប់ អា េភឿ រះ៉ កា សុ

នសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័
សាដាច់ឡាក់ អន់ែឌ ក្យាគ់ ែព ឃឺ យសី៊ូ ហង ែអ៊ ជរឹ ពឹះ ្រតគ់
ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទីសាញ៉ា ែព តាទចឹ។ ែអ៊ រះ៉ ផា
យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ តាគ់ អង់េកះ ទិ ង៉ារ ្រតគ់
ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទីសាញ៉ា េសគី ែព ហង លូ ្រតគ់
ឡាក់កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ែព េដល។
វគ័ ម៉ាថាយ បុចិ រះ៉ ប៉ាឡាក់ណាវ ្គអន់ហ្លង់ ផាយសី៊ូ ឡាក់កា

វគ័ ម៉ូ េស េដល ហះកា ែអ៊ ជរឹ ពឹះ េភឿ តង័ អន់ ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
សារ យច។ ែអ៊ កា ្រប៉គ័ អន់ ពិន ហ្លង់ ឡឹង ចាបាប់ េសគី ែព
ែហ៊ង ខាក់ ែធមណាវ ្គ។ ខអាហង បះ ែអ៊ ឌុ អ្យក់សារ េអៀង
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ឡឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាសានដ់ាប់កាប ឡឹងសារសាញ៉ា
ែរវ ពុតឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ចា ំកាខាក់ ្រចាគ់ ពឹងសារ
អា េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផាយសី៊ូ ជរឹ ពឹះ េភឿ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារសា
ញ៉ាឡាក់ ទី ្រចាគ់ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ាសានដ់ាប់េណាះ។
វគ័ ម៉ាថាយ បុចិ រះ៉ អន់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ហ្លង់ ផា ្រកុំ

េសឿ យីស៊ូ ្រគបឹ សុនសាត ឃឺ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តា
ទចឹ យ ៉◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ យ ៉◌ះ័ សុនសាត អនេ់ទៀគ កា
តាម កាប៉ាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ អូ ៃច េសឿយសី៊ូ អន់
ែឌ អូ ្រតគ់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ អុះ (បរ៉ ់ ៃហ ៨:១១-១២ លូ រ ៉មូ
១១:១១-១២)។ ែអ៊ អ្យក់ ពុត ៃចគ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា មួត បក់
ពូ េអី ផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ខង ្រកុំ អាហង ទីសារ អំរ៉ាញ
អញឺ ឡឹងយសី៊ូ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់ េតះ រប៉់ដារ អ់ា។
បក់អានចាបះកាបប៉័សារកាណុងផាប់មះ៉ ម៉ាថាយរះ៉ ឡឹង

សារដាគ់ផាយសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ ្របគ៉័ អង់កក់
េតះណាវ េម៉ាញណាវ ្គឃឺ «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ»័ លូ យសី៊ូ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា មួត បក់ េសឿ ែអ៊ ឡឹងឡា
េបៀប ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាអា េភឿ អន់ ពូ
បប៉័ ផា អនែ់ឌ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។ យសី៊ូ កា េ្របុី អន់
ែឌ រះ៉ ឡឹងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណូស ទឌូិ ្រគបឹ
ចារ េលយី ទលឹ អង់កក់ េតះ រ៉ាយ ទ។ិ
ផិនកានកាណុងសារ វគ័ ម៉ាថាយ ្រចាគ់
សារ ្រចាគ់ សចិ វគ័ យ៉ាគ់ យីស៊ូ លូ សារ ែអ៊ េកតី (១:១-
២:២៣)

សារ វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ (៣:១-១២)
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សារយសី៊ូ េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ លូសារ ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាង៉ល់ (៣:១៣-៤:១១)

យសី៊ូ រះ៉សារដាគ់ ពឹង េខតកាលេីឡ (៤:១២-១៨:៣៥)
យីស៊ូ ចាក ឡឹង េខត កាលីេឡឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
(១៩:១-២០:៣៤)

អាទតិអនត់គី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូសារ ែអ៊ េតា័ ពឹង
អ៊្លង គងឹ (២១:១-២៧:៦៦)

យសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គលូ តាបំាងឡាេកាអន់ មួត បក់ េសឿ ែអ៊
បប៉័ (២៨:១-២០)។
សារយ៉ាគ់ បក៊យសី៊ូ
១អាហងសារ យ៉ាគ់ បក៊ យសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា

ដាច់ *។ ែអ៊ ឡាក់ ផូង័ សាដាច់ ដាវតី លូ ផូង័ វា៉ច់ វគ័ អា្រប៉ា
ហា។ំ
២ វគ័ អា ្រប៉ា ហា ំ គន ែអ៊ អុី សាក ់អុី សាក់ គន ែអ៊

យ៉ាកុប យ៉ាកុប គន ែអ៊ យូដា លូ អុះ មុី យូដា ១២ ដូវ។
៣ យូដា លូតាម៉ារ អនែ់ឌ បុាងំេកតី ែពេរះ លូ េសរះ៉ ែពេរះ គន
ែអ៊ េហ្រសុន េហ្រសុន គន ែអ៊ រ៉ាម។ ៤ រ៉ាម គន ែអ៊ អាមីណា
ដាប ់អាមណីាដាប់ គន ែអ៊ណាសូន ណាសូនគន ែអ៊សាល់
ម៉ូន។ ៥សាលម់៉ូន លូ កាម៉ាញ់ ែអ៊ រ៉ាហាប់ បុាងំេកតី បូអុះ បូអុះ
លូ កាម៉ាញ់ ែអ៊ រតូ បុាងំេកតី អូេបត អូេបត គន ែអ៊ េយសាយ
៦ េយសាយគន ែអ៊សាដាច់ដាវតី។
សាដាច់ដាវតី លូ កាម៉ាញ់ អ៊ូ រ បុីាងំេកតីសាដាច់សាឡូម៉ូន។

៧សាឡូម៉ូន គន ែអ៊សាដាច់ េរហូេប៉ាម េរហូេប៉ាម គន ែអ៊សា
* ១:១ ១:១ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀគ គុល «្រគះិ»។
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ដាច់អាប៊យ៉ីា អាប៊យ៉ីា គន ែអ៊សាដាច់ េអសា។ ៨ េអសា គន
ែអ៊សាដាច់យ៉ូសាផាត យ៉ូសាផាតគន ែអ៊សាដាច់យ៉ូ រ៉ាម យ៉ូ
រ៉ាម គន ែអ៊ សាដាច់ អូ េសៀ។ ៩ អូ េសៀ គន ែអ៊ សាដាច់ យ៉ូ
ថាម យ៉ូថាម គន ែអ៊សាដាច់ េអហះ េអហះ គន ែអ៊ សាដាច់
េអេសេគៀស។ ១០ េអេសេគៀសគន ែអ៊សាដាច់ម៉ាណាេស ម៉ា
ណាេស គន ែអ៊ សាដាច់ អាម៉ូន អាម៉ូន គន ែអ៊ សាដាច់ យ៉ូ
េសៀស។ ១១យ៉ូ េសៀស គន ែអ៊ សាដាច់ េយហូយ៉ាជនិ លូ អុះ
ៗ ែអ ៊ផះ រុាងំវាង៉ ពូ េគៀរ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អ្យក់ឡា ំ្របគ៉័
ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាេថតបាប៊ឡូីន។
១២ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ សាដាច់ េយហូយ៉ាជនិ ែអ៊ ទី គនសចិ

សាលេ់ធៀល សាលេ់ធៀលគន ែអ៊ សូរ ៉បូាបលិ។ ១៣សូរ ៉បូាបលិ
គន ែអ៊ អាប៊ីយូត អាប៊ីយូត គន ែអ៊ េអេលៀគមី េអេលៀគមី
គន ែអ៊ េអសូរ។ ១៤ េអសូរ គន ែអ៊ សាដុក សាដុក គន ែអ៊
េអគមី េអគមី គន ែអ៊ េអលីយូត។ ១៥ េអលីយូត គន ែអ៊ េអ
ឡាសារ េអឡាសារ គន ែអ៊ ម៉ាថាន ម៉ាថាន គន ែអ៊ យ៉ាកុប។
១៦យ៉ាកុប គន ែអ៊ យូែសប៊ េកា្ល ម៉ារ។ី ម៉ារ ីបុាងំេកតី យសី៊ូ ពូ
េអី ែអ៊ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច។់
១៧ ឡឹង វគ័ អា ្រប៉ាហា ំ ទលឹ សាដាច់ ដា វតី ទី ១៤ រុា ងំ

ហាវ។ ឡឹង សាដាច់ ដាវតី ទលឹ រុាងំវាង៉ ពូ េគៀរ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ អ្យក់ ្រប៉គ័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាេថត បាប៊ីឡូន ទី ១៤ រុាងំ
ហាវ។ ឡឹង រុាងំវាង៉ េណាះ ទលឹ រុាងំវាង៉ យសី៊ូ ទី ១៤ រុាងំហាវ
េដល។
សារកាេណីតយសី៊ូ
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១៨អាហងសារកាេណីតយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា
ដាច។់ េមគី ែអ៊ ម៉ារ ីេណាះឃឺ េមុតី យូែសប៊ ចងឹ ទី ហង ហះ
កា ម៉ារ ីឡាេកា េគៀម អន់្រទួល ឡឹង េបី តាន័ ៃតប ៃអ្វ លូ យូ
ែសប៊។ ែអ៊ េគៀម ញន កា អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់
កាខាក។់ ១៩ យូែសប៊ េមុតី ម៉ារ ីេណាះ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់
្រតង់ ែអ៊ អូ ៃច ្រប៉គ័ អន់ ម៉ារ ីតាយួស កា ពូ អុះ ែអ៊ ឃតឹ ចងឹ
អា្ល ត អនតុ់ង ម៉ារ េីណាះ។ ២០ ែអ៊ ៃអ្វ ឃតឹ ឡឹងសារ េណាះ ប៉ា
គ់ ែអ៊ ៃតប ផាឌី អំេប៉ា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា
«អឺ យូែសប៊ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី ! អសី ែជ អ្ូយគ កា ទី ម៉ារ ី
េណាះ គន កាណុង វាច៉់ ែអ៊ េណាះ ឃឺ អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ្រប៉គ័ អន់ ែអ៊ េគៀម េណាះ។ ២១ ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វ
ហាអុញ េកតី គន កាម៉ាក័ េម៉ាញ អសី ្រតគ់ អន់ សចិ ផាយសី៊ូ
† ខង ែអ៊ ចងឹ តង័ ប៉ាសុន ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត ្របគ៉័ យច លូ
ប ៉្រ◌ះ័»។ ២២សារអា េកតី ពឹះ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ទី រះ៉ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែពផា៖
២៣ «ៃហ អង់កាន់ រ ៉ះូ េបី ៃតប លូកាម៉ាក័

ចងឹឡាេកា េគៀម លូ ៃអ្វហាអុញ េកតី គនកាម៉ាក័ េម៉ាញ។
ពូ ចងឹ អន់សចិ ែអ៊ ផា េអម៉ាញូែអល៊»‡។

េអម៉ាញូែអល៊ ទី ណី ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន»។
២៤ ប៉ាគ់ យូែសប៊ សាទរឹ ែអ៊ អូ េជៀ អា្ល ត ហង ែអ៊ ចងឹ ទី ម៉ា
រ ី ពួយ ប៉ានឹរ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ េណាះណាវ ្គ។
† ១:២១ ១:២១យសី៊ូ ទី ណីផា «ប ៉្រ◌ះ័ តង័»។ ‡ ១:២៣ ១:២៣សារអាឡាច់
ឡឹង េអសាយ៧:១៤។
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២៥ហះកា យូែសប៊ អូ ទី ៃតប លូ ម៉ារ ីអុះ ៃអ្វ អន់ឌូ េលយី នី
េណា ័ះ ហង ទលឹ ម៉ារ ីៃអ្វ ហាអុញ េកតី គន េណាះ។ យូែសប៊
អន់សចិផាយសី៊ូ។

២
១យសី៊ូ េកតី ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិ ពឹង េខត យូដា។ រុា ំ

ងវាង៉ េណាះសាដាច់ េហរត រុាងំៃហ ប៉ាេថត។ ទី មួត ្រកាគ់ អ្លុ
អនទួ់ង ប៉ាណា ំគួប ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ ែគងដារ ់ឡាច់ឡា ំ
ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ២អនែ់ឌ អបំញ៉់ផា «សាដាច់ សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊ អង់ក ័ះ េកតី េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ច ំ? ញនឹ
ឡា ំប៉ាគ់ អា េភឿ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ ខង ញនឹ បប៉័ សំឡង់ មះ៉
ែអ៊ ឡាច់ េកះ»។ ៣ផះសាដាច់ េហរត កាតាងំសារអា ែអ៊ កា
ខរ ់ណូសកាខាក ់មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមកាកាខរ ់
ណូសឡាក់ កា ែអ៊ េដល។ ៤ េកះេណាះ ែអ៊ េអី មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ទឌូិ េភឿ អំបញ៉់
ឡឹងសាដាច់ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ែព * ែអ៊ ចងឹ េកតី ប៉ាគ់ ច។ំ
៥អនែ់ឌ រះ៉ លូសាដាច់ េហរត េណាះផា «សាដាច់ េណាះ ្រតគ់
េកតី ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិ ពឹង េខត យូដា ខង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េម៉ាញ ដូវ ទី ្រចាគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
៦ "អឺ ្រសកុ េបតាេលហមិ េខត យូដា

អសីកានតឹកាេនារឡាក់កា េមឿង តសី េដល
ខង ចងឹ ទីសាដាច់ េម៉ាញ េកតីឡាច់ ឡឹង អសី
* ២:៤ ២:៤សាដាច់ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ែព េពៀគ គុល «្រគះិ»។
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ែអ៊ េណាះ ចងឹ រុា ំង ៃហ អុី ្រសា ែអល៊ ឡាក់ ប៉ា សុន
អាញ"់»†។

៧ េកះេណាះសាដាច់ េហរត េអី មួត ្រកាគ់ អ្លុ អនទួ់ង ពឹះ ឡឹង ប៉ា
េថតអនេ់ទៀគ េណាះឡាែអត៊ឡាអត៊ លូអបំញ៉់ចាេជៀកឡាេលៀ
ក ឡឹងសារសឡំង់ េណាះឡាច់ចាក ទី ញ៉ាងដារ ់េកះ។ ៨ េកះ
េណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត ្រកាគ់ េណាះឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិផា
«ហគ់ អន់ដសី ប៉ាណា ំគួប ចាកឡា ំពិ លូ អំបញ៉់ណាងំ ចារ
សាសា្វ េកតី េណាះអន់អ្លុ ឡាក់ៗ ។ ផាអនដ់សីបប៉័ េកះ សតឹ
រះ៉កាអាញ់េណី អាញ់ចងឹឡាកំាដាបសាបំ ៉◌ះ័សាដាច់េណាះ
េដល»។ ៩ អន់ែឌ សាយុំាងំ សាដាច់ រះ៉ េកះៗ េកះេណាះ ប៉ា
ណា ំគួបឡាច់ចាកហង។ ផះ េណាះអនែ់ឌ បប៉័ណាវ ្គសឡំង់
អនែ់ឌ បប៉័ ផះ អន្់រទលួ ែព សឡំង់ េណាះកា ប៉ាណា ំ្រទង អន់
ែឌ េលយី។ ទលឹប៉ាគ់ចារយសី៊ូ ៃអ្វ សឡំង់ េណាះតាវហង។
១០ផះ មួត ្រកាគ់ បប៉័សឡំង់ េណាះអនែ់ឌ េហាកខាក។់ ១១អន់
ែឌកាម៉ុតកាណុងហី បប៉័យសី៊ូ ៃអ្វ លូ េមគី ែអ៊ ម៉ារ ីអនែ់ឌកា
កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊េកះេណាះ អន់ែឌ អ្យក់ េឃឿង ខង ឡាក់
កា ម៉ាស កាណាគ័ េបាផូវ លូ ចារ ័អ៊្លង េបាផូវ គតឹ កាខាក់ អន់
កា ែអ។៊ ១២ េកះេណាះ អនែ់ឌ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អនែ់ឌ េទៅ
ណាវ ្គចាក ្រទង អនេ់ទៀគណាវ ្គ ខង អនែ់ឌ អំេប៉ា ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា
អនែ់ឌ អូ អន់សតឹ រះ៉ កាសាដាច់ េហរត អុះ។
សារ យូែសប៊ លូ ម៉ារ ីអ្យក់ យីស៊ូ សាតាក់ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹងសា

ដាច់ េហរត
† ២:៦ ២:៦សារអាឡាច់ ឡឹង មកីា ៥:២។
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១៣ ប៉ាគ់ មួត ្រកាគ់ េណាះឡាច់ចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ យូែសប៊ អំ
េប៉ា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អសី អ្ូយវ ពិ ប៉ា
ណាសំាសា្វ ថិអាលូ េមគី ែអ៊សាតាក់ឡា ៃំអ្វ ប៉ាគ់ប៉ាេថត អុសុីបី
េតា ខង សាដាច់ េហរត ណាងំ ប៉ាន់េតា័ សាសា្វ អា។ អន់
ដសី ៃអ្វ អង់ រ៉ាម័ ពឹង ប៉ា េថត េណាះ ហ ិទលឹ អាញ់ រះ៉ េ្របុី
សតឹ េណាះ អនដ់សី សតឹ»។ ១៤ យូែសប៊ កា អ្ូយវ ប៉ាណា ំសា
សា្វ ថិ លូ េមគី សាសា្វ េណាះសាតាក់ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុី
សុបី ទបឹ កាមុាងំ េណាះ េទៅ ហង។ ១៥ អន់ែឌ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត
េណាះ េលយី ទលឹសាដាច់ េហរត េតា័ េភឿ តាគ់ អង់េកះ សារ
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទី រះ៉ ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែព ផា «អាញ់ េអី គន
អាញ់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី»‡។
១៦ ប៉ាគ់សាដាច់ េហរត អ្លុ អន់តគ់ ផា មួត ្រកាគ់ េណាះ ព្លូង

កា ែអ៊ េកះ ែអ៊ កា អកឺខាក់ េ្របុី ពូឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិ
លូ ្រសកុ រក្យាម័ េណាះ ចាកណាងំ ប៉ាន់េតា័ គនសាសា្វ កាម៉ា
ក័ៗ អន់ ទិ ឡូតឡាក់ ទី អាញុ េពៀរសាណាំអន់ ជរឹ ឃតឹ ឡឹង
ផះ ដារ ់សំឡង់ តសី ឡាច ់ឡាក់ កា មួត ្រកាគ់ រះ៉ កា ែអ៊ ែព។
១៧សារអា េកតី ពឹះ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី
រះ៉ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េយេរេមៀ ផា៖
១៨ «ពូ កាតាងំ ប៉ានឹរ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ អង់ហ្យាងំ ញុា ំេវុកីៗ

ឡឹង ្រសកុ រ៉ាម៉ា
ឃឺ រ៉ាែជល ញុា ំកា គន ែអ៊

‡ ២:១៥ ២:១៥សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ១១:១។
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ពូ ប៉ាេឡាម ែអ៊ ហះកា ែអ៊ អូ សុប
ខង គន ែអ៊ អូ ៃអ្វ»§។

១៩ប៉ាគ់សាដាច់ េហរត េតា័េកះ បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័រះ៉កា
យូែសប៊ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុីសុបី កាណុងសារ អំេប៉ា ផា ២០ «អសី
ប៉ាណា ំគន សាសា្វ អា លូ េមគី ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុី្រសា
ែអល៊ណាវ ្គពិ ខង មួត បក់ណាងំ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ែព អនែ់ឌ េតា័
ទិ េកះ»។ ២១ យូែសប៊ កា ប៉ាណា ំគនសាសា្វ លូ េមគី សាសា្វ
សតឹ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុី្រសាែអល៊ណាវ ្គ។ ២២ យូែសប៊ អ្លុ អន់តគ់
ផាសាដាច់អាេខេឡាស ៃអ្វ រុាងំៃហ ពឹង េខត យូដាតាង ពឹ ែអ៊
សាដាច់ េហរត ទលឹ នីេណា ័ះ យូែសប៊ អូ ខនឹ ឡា ំ ប៉ាគ់ េខត
េណាះ អុះ។ ែអ៊ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡឡគ ខង ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
កាណុងសារ ែអ៊ អេំប៉ា។ ២៣យូែសប៊ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុណាសាែរត
េភឿ តាគ់ អង់េកះ សារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា «ពូ ចងឹ េអី គនសា
សា្វ េណាះ ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុណាសាែរត»។

៣
សារ វគ័ យូហានឡា ំបុាងំហុំ ប៉ាណូស
១ ទុញសាណាំឡឹង េណាះ វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ប៉ាណូ

ស ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី េខត យូដា ែអ៊ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ពូ ផា
២ «ហគ់ អនដ់សី បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។ ៣យូហានអាហង
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយទី រះ៉ ែពផា៖
§ ២:១៨ ២:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:១៥។
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«ទី ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ែ្រស៊ តសីផា
"ហគ់ េ្រទៀម ្រទងហាប់ ពឹ តាងំឡា ពិន

ហគ់តាមង់៉ ្រទង អន់កា ែអ"៊»*។
៤ វគ័ យូហាន កាសប៊ េពៀត េខា អាវ ពូ ្រប៉គ័ លូ សក់ អូត ែអ៊
ៃចគ ម៉ាែអវ៊ ្រប៉គ័ លូ អង់ការ សាណា ែអ៊ សា ៃឡប លូ េទៀក
្រគត។ ៥កាឡំាងំ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម កាឡំាងំ ឡឹង េខត
យូដា លូ កាឡំាងំ ឡឹង ្រសកុ ៃអ្វ រេទៀក ្រទូង យដាន់ ទិេណា ័ះ
ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ ៦ ទបឹ ឡាប់ ញម កា ឡាេកា អន់ែឌ ទី សារ
យច េណាះ វគ័ យូហាន កា បុាងំហុំ អន់ែឌ ពឹង េទៀក ្រទូង យ
ដាន។់ ៧ផះ ែអ៊ បប៉័ មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុី េអៀង ដូវ ឡា ំ
េ្របុី ែអ៊ បុាងំហុំ េទៀក ែអ៊កាបកាពូផា«អឺ មួត ប៉ាញ៉ាប៉ា្ល ច ័ញ៉ា
្រតគ់ អនដ់សីសាតាក់ឡាច់ ឡឹងសារឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ទលឹ ហង
អាឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អកឺ កា ប៉ាណូស អូ ដាគ ់? ៨ហគ់
អនដ់សី ្របគ៉័សារ ដាគ់ ម៉ាគ់ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី ទី បុនិ
ែពង ពុត េពៀក តាទចឹ។ ៩ ែជ ឃតឹ ផា អន់ដសី ចងឹ រ៉ាវា៉ច់ ឡា
េកា ញន អន់ដសី ឡាក់ គន េសា វគ័ អា្រប៉ាហា ំអាញ់ បរ៉ ់ រះ៉
អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ អំេហា្ម ទិ
អា េកះ គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំកាអ្លុ នះិេទៅ េដល។ ១០កញិេអៀ
អា សូង័ អន់ ហះ គុល អ៊្លង េកះ អ៊្លង ចំ ៃប៉្ល អូ ដាគ់ ្រតគ់ កាល់
អា្ល ត េកះេណាះ ៃចគ ពឹង អុញ។ ១១អាញ់ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ
េទៀក េភឿ តាបំាង ផា អន់ដសី បុនិែពង ពុត េពៀក េកះ ហះកា
* ៣:៣ ៣:៣សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:៣។
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បក់ ពឹះ អន់តីគ ឡឹង អាញ់ េទៀ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ តសី ហ៊្លត ឡឹង
អាញ។់ អាញ់អាយ ៉◌ះ័ ចកឹ កបឺកា ែអ៊កា អូឃឺសា។ំ ែអ៊ ចងឹ
បុាងំហុំ អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ លូ បុាងំ
ហុំ លូ អុញ។ ១២ ែអ៊ ចកឹ កាទុំ ចងឹ អុំ េពៀ អន់ ទិ អ្យក់ ដងឹ ដាគ់
ៃចគ ពឹង រម អញែ់ជប េពៀ ែអ៊ ចងឹ តូះ អា្ល ត ពឹង អុញសា អូ អ្លុ
ប៉ាត»់។
១៣ ផះ េណាះ យីស៊ូ ឡាច់ ឡឹង េខត កាលីេឡឡា ំប៉ាគ់ ចារ

វគ័ យូហាន ៃអ្វ ប៉ាគ់ េទៀក ្រទូង យដាន់ េភឿ េ្របុី យូហាន បុាងំ
ហុំ ែអ។៊ ១៤ហះកា យូហាន ប៉ាែគកផា «អូ អុះ ! ញ៉ា ្រតគ់ អសី
េ្របុី អាញ់ នេីអៀ ឡគ ? អាញ់ ្រតគ់ េ្របុី អសី បុាងំហុំ អាញ»់។
១៥យសី៊ូ កាប ផា «យ ៉◌ះ័ នេីណា ័ះ កាតាម បរ៉ ់អសី ្របគ៉័ េម៉ាញ
ទង អា ហង ពិ េភឿ អន់ ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រគបឹ
សារ»។ េណាះ យូហានកា ៃច ្របគ៉័ ហង។ ១៦ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ហុំ
េកះៗ ែអ៊ កា អ្ូយវហាវ ឡឹង េទៀក ឡូត ផាឌី ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង
លូ ែអ៊ បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ឡាក់កា អនេ់តបី
រ៉ាក់ សាណាង័ ជរឹ េឡីះ ពឹង ែអ។៊ ១៧ េកះេណាះ កាតាងំ ប៉ានឹរ
កាប ឡឹង ៃប៉្លង ផា «អា គន តាម័ អាញ់ បុចិ ៃច េកង ែអ៊ ្រតគ់
ពុតអាញ់ខាក»់។

៤
សារសាតាងំសាគ់ លួងយសី៊ូ
១ េកះេណាះប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណាយំសី៊ូ ឡា ប៉ំាគ់ ែ្រស៊

តសី អន់ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាគ់ លួង ែអ។៊ ២ ៃឡង ឡឹង យីស៊ូ
កំ អូ សាសាណាញ៉ា ៤០ ដារ ់៤០ មុាងំ េកះ ែអ៊ ឡាយុិត ខា
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ក។់ ៣ េណាះ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡា ំសាគ់ លួង យីស៊ូ ែអ៊ កាប
ផា «ផា អសី គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាទចឹ អសី ្រប៉គ័ ៃហ អន់
អំេហា្ម អា េកះ ណំុ បុាងំ»។ ៤ហះកាយីស៊ូ េតលី ផា «កាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "ប៉ាណូស អូ រុសីញនដងឹកាសាណា
អុះ ឃឺ រុសីញនកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ
ែអ៊ េដល"»*។ ៥ េកះេណាះ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំែអ៊ ឡា ំប៉ា
គ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ចារ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ហាវ ៃអ្វ
ពឹង អនត់ល័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ។ ៦ េកះេណាះ ែអ៊កាបផា «ផាអសីគន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អសី ប៉ូ ះ ៃហ ឡឹង អនត់ល័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
អា ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ឡា ំហាប់តាេប៉ាង អសី

ែជ អន់ ជុង អសីកានេ់តសី អេំហា្ម "»†។
៧យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ណាវ ្គ
ផា "អូ អន់ សាគ់ លួង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អន់
ដសី"»‡។ ៨ េកះេណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំយសី៊ូ ហាវ ពឹង
កល់ ប៉ានឹម តុត ចាងំហីគ េកះេណាះសាេំបា្ល តាបំាង ទិ ប៉ាេថ
ត ពឹង អង់កក់ េតះ លូ េ្របុី យសី៊ូ ៃហ រ៉ាស អំប៉ាសដាគ់ឡាយ៉ា
ម័ ពឹង ប៉ាេថត ទិេណា ័ះ។ ៩ ែអ៊ រះ៉ កា យីស៊ូ ផា «ប៉ាេថត ទិ អា
អាញ់ ចងឹ មប អន់ កា អសី ផាអសីកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ»់។
១០យីស៊ូ េតលី ផា «អឺ សាតាងំ ! អសី ឡាច់ ពិ ខង កាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អនដ់សី ្រតគ់ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័
* ៤:៤ ៤:៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
៨:៣។ † ៤:៦ ៤:៦សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៩១:១១,១២។ ‡ ៤:៧ ៤:៧សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា)៦:១៦។
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បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី លូ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ
ដូវ ែអ៊ េណាះហង"§»។ ១១ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាឡាច់ ឡឹង
ែអ៊ ហង េកះេណាះ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡា ំរុាងំៃហ ែអ៊ ឡគ។

សារយសី៊ូ ចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
១២ ផះ យីស៊ូ កាតាងំ េលៅ ផា ពូ រ ៉បុ វគ័ យូហាន ៃចគ ខុក

េកះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ
ណាវ ្គ។ ១៣ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុណាសាែរតឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់
េមឿង កាផានមឹ ក្យាម័ ហាង តាងំេលា័ ប៉ាគ់ ចារ េសប៊ូ លុន លូ
ចារណាប់ថាលី ១៤ េភឿ តាគ់ អង់េកះ សារឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េអសាយទី រះ៉ ែពផា៖
១៥ «អឺ េសប៊ូ លុន លូណាបថ់ាលីឡាក់ ចារ ៃអ្វ រ្រទងឡា ំប៉ាគ់

តាងំេលា័
អឺ ្រសកុ រហាង េទៀក ្រទូងយដាន់

អឺ កាលេីឡឡាក់ចារ សុនសាតអនេ់ទៀគ ៃអ្វ
១៦ ប៉ាសុន បក់ ៃអ្វ កាណុងចារ ម៉ាមុាងំ

អនែ់ឌ ទី បប៉័ តាតារ តសីខាក់
ឡាក់ឡាច់តាគ់តាតារ បក់ ៃអ្វ កាណុងចារ េតា»័*។

១៧ឡឹង រុាងំវាង៉ េណាះហងយសី៊ូ កាចាក រះ៉ផា «ហគ់ បុនិែពង
ពុត េពៀក ពិ ខង សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។
§ ៤:១០ ៤:១០សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
៦:១៣។ * ៤:១៦ ៤:១៥-១៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៩:១-២។
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១៨ ផះ ែអ៊ ចាក រហាង តាងំេលា័ កាលេីឡ ែអ៊ បប៉័ មួត អុះ មុី
េពៀរ ដូវ ឃឺ សុីម៉ូ ន ឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ លូ អុះ ែអ៊ សចិ អន់
េ្រត។ អនែ់ឌ ៃអ្វ េ្រតះ េជៀល ខងអនែ់ឌប៉ាណូសណាងំកា។
១៩យសី៊ូ កាបលូអនែ់ឌផា «ចុចាក ពួយអាញ ់អាញ់ចងឹ បុាងំ
េហៀន អនដ់សីចាកណាងំ េអី ប៉ាណូសឡគ»។ ២០កាតាងំយី
ស៊ូ កាប នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អុះ មុី កាសានត់ាគ់ អា្ល ត េជៀលចាក
ពួយ យីស៊ូ ឡូត។ ២១យីស៊ូ ចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ ផាឌី ប៉ាត ័ះ
មួត អុះ មុី េពៀរ ដូវណាវ ្គ ឃឺ យ៉ាកុប លូ យូហាន គន វគ័ េស
េបេដ។ អនែ់ឌ ផះ ៃអ្វ ប៉ាយ៉ាម័ េជៀលកាណុង ទូក អនឌូ់ លូ ពឹ
អន់ែឌ យីស៊ូ កា េជៀក អន់ែឌ េដល។ ២២ អន់ែឌ កា អា្ល ត ទូក
អា្ល ត ពឹ អនែ់ឌ ឡូត កាចាក ពួយយសី៊ូ េដល។

២៣យសី៊ូ ចាកឡា ំ្រគបឹ ្រសកុ េតះ កាណុង េខតកាលេីឡ លូ
បុាងំេហៀន ពូ ្រគបឹ េរ៉ាង ទបឹ រះ៉ សារ ដាគ់ ឃឺ សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា។ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ មួត អគី ព្លុ ្រគបឹ ែនវ លូ មួត កា
ជក កាែជល ែប៊្លល ម៉ាត់ អន់ ដាគ់ េដល។ ២៤សចិ យីស៊ូ េលៅ
ែលង ប៉ាញ័ ទបឹ េខត សុរី ីេដល ពូ ប៉ាណា ំគួប ឡា ំជនឹ ប៉ាណូ
ស អគី ព្លុ រុាងំអា រុាងំអង៊ ្រគបឹ ែនវ លូ មួត អន្់រទយុ លូ ប៉ាណូ
សប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉ ័ទបឹ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េភឿ េ្របុី ែអ៊ តាគ់ អនដ់ា
គ។់ យសី៊ូ កាតាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ ទឌូិ។ ២៥ទី ប៉ាណូស េអៀង
ដូវ ពឹះ ឡឹង េខតកាលេីឡ លូ ឡឹង េខត េដកាប៉ូល លូ ឡឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម ឡឹង េខត យូដា លូ ឡឹងចារ អនេ់ទៀគឃ្លង េទៀក
្រទូងយដាន ់អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបចាក ពួយយសី៊ូ។
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៥
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង ប៉ានមឹ
១ ផះ យសី៊ូ បប៉័ ប៉ាណូស ពឹះ េអៀង ែអ៊ កាហាវ អង់ៃអ្វ ពឹង

ប៉ានឹម។ េកះ េណាះ មួត សះឹ កា ប៉ាណា ំ គួប ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ
ែអ៊ េដល។ ២ េកះេណាះ ែអ៊ បុាងំេហៀន អន់ែឌ ផា ៣ «ប៉ាណូ
ស ចំ ឃតឹ ផា ឡាេកា ែអ៊ តាបាយ កាសត់ តងកាន ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូស េណាះ ទី កាន សាណុក សាវា៉
ក តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ រុា ងំ ៃហ រុា ងំខ្យា ែអ។៊ ៤ េពឿ ៃអ្វ
ញុា ំ េសាក ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តា
ទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ រ៉ាតុ អង់េរុងី ែអ។៊ ៥ េពឿ ទី ពុត ឡា
អត ់ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ ហង ខង
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ អង់កក់ េតះ អា កា អន់ែឌ ្រប៉គ័ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ។
៦ េពឿ បុចិ កាសារ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក ់ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី
កានសាណុកសាវាក៉ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់សារដាគ់ ្រតង់
កា ែអ៊ តាទចឹ។ ៧ ប៉ាណូស ចំ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ប៉ាណូស
េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ចងឹ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ែអ៊ េដល។ ៨ េពឿ ទី ពុត ដាគ់
អូ ទី ពុត បគឺ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តា
ទចឹ ហង ខង អន់ែឌ ចងឹ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ ៩ េពឿ រះ៉កះ
ប៉ារម ពូ អន់ រម គួប េសាប ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កាន សា
ណុកសាវាក៉តាទចឹហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េអី ផា គន
ែអ។៊ ១០ ប៉ាណូសចំ ពូ អូ ណីស លូ ្របគ៉័បាបញនកា ្របគ៉័ ពួយ
សារ ដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុ
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កសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ែអ។៊ ១១ ផះ
ពូ ្របគ៉័ បាបកា អនដ់សី លូ ពូ កាបញគ័កា អនដ់សី លូ កាប អូ
ដាគ់ ្រគបឹ ែនវញនកាអនដ់សី េសឿអាញ ់េណាះអនដ់សី ចងឹ
ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង។ ១២ហគ់ អនដ់សី េហាក
រគ៉់ ពិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់កាណាគ័ដាគ់ខាក់កា អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង េតា ខង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព កា ពូ អូ ណីស លូ ្រប៉
គ័បាបកាអនែ់ឌ នះិេទៅ េដល។
១៣ «អន់ដសី េពៀប ឡាក់ កា េប៉ា ័ះ សា រ៉ំាប់ កា ប៉ាណូស

ទិ ឌូ ផា េប៉ា ័ះ េកតី សាប អូ ៃ្រប៉ េកះ េប៉ា ័ះ េណាះ អូ ទី ខា
ហង។ ពូ ចងឹ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ្រប៉គ័ អន់ េកតី ៃ្រប៉ ណា
វ ្គ ? ទី ដងឹ គួកអា្ល ត េណាះ ពូ ចងឹចាក ចគ័ហង។ ១៤អនដ់សី
េពៀប ឡាក់ កា អុញសារ៉ំាប់ តាគ់ តាតារ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់
េតះ។ ផា ពូ ្រប៉គ័ េមឿង ពឹង កល់ ប៉ានឹម ពូ េអាន អូ សាគមឹ
អុះ។ ១៥ អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង េកះេណាះ អ្យក់ ែរវ កាេ្រតាប
អុះ ទី ដងឹ ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹងចារតាេគៀង េភឿតាគ់តាតារ ប៉ាណូ
ស ៃអ្វ កាណុង ហី ទឌូិ។ ១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ អន់ តាតារ អន់
ដសី េណាះ តាតារ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ទិឌូ នះិេទៅ េដល េភឿ
អន់ ពូ បប៉័សារ ដាគ់ឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េកះេណាះ ពូ
ចងឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។
១៧ «ែជ ឃតឹ ផា អាញ់ ពឹះ អា ចងឹ អ្ូ៊យត អា្ល ត ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័

េលី អា្ល ត ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ អូ ្រតគ់ អាញ់ ពឹះ តាគ់ អង់
ហ្៊យង អុះ ឃឺ អាញ់ ពឹះ តាគ់ អង់េកះ សារ ចាបាប់ ្រចាគ់ រះ៉ ទិ
េណា ័ះ។ ១៨អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា ដារ ់ចំ េតះ េបី
តាៃឡង ៃប៉្លង េបីតាឡំ ចាបាប់កាណុងផាប់ ប ៉្រ◌ះ័ តុសក់កា
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អូ ហ្៊យង អុះ។ ឃឺ ចាបាប់ កាណុង ផាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ
េលយី ទលឹសារ េណាះ េកះ ទ។ិ ១៩ េពឿ បុចិ អា្ល តសារ អនត់គ់
ប៉ាេតា អា យ ៉◌ះ័ សារ តាថិ េម៉ាញ ខ កាតាម លូ បុាងំេហៀន អូ
អន់ ពូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះចងឹ េកះ ថិ ឡឹង ពូកាណុងកាឡំាងំ
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ហះកា េពឿ ៃច រ៉ាប់ េសឿសារ អនត់គ់
ប៉ាេតា ទិអា លូ បុាងំេហៀន អន់ ពូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះ ចងឹ ្រប៉
គ័ តសី កាណុងកាឡំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ២០អាញ់ ចងឹ
រះ៉ អន់កា អនដ់សី អ្លុ អនត់គ ់ផាអនដ់សីដាគ់ ្រតង់ ផា អូលនឺ
ឡឹង មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុ ីឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ អូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី អុះ។
២១«អនដ់សី េឃយីកាតាងំ េដលសារ ពូ រះ៉ កា វគ័ យ៉ាគ់ អន់

ដសី េសគី ែពផា "ែជ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូស * ផាអនដ់សី ប៉ានេ់តា័
ប៉ាណូស អន់ដសី ចងឹ ្រតគ់ ថូត ហង"។ ២២ហះកាអាញ់ ចងឹ
រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អន់ដសីណាវ ្គផា េពឿ អកឺ កា អុះ មុ ីប៉ាណូស
េណាះចងឹ ្រតគ់ ថូតហង។ េពឿ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកា អុះ មុ ីប៉ាណូ
ស េណាះ មួត ្រកាគ់តាតសុ់និ ចងឹ ៃចគ ថូត េដល េពឿកាប បគឺ
កាបអក៊កា ពូ ប៉ាណូស េណាះចងឹ ្រតគ់ ថូត ៃចគ ពឹងចារ អុញ
ហង។ ២៣ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ អនដ់សី អ្យក់ កាណាគ័ឡា ំពុះ រ៉ា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ប៉ាគ់ ទលឹ ចារ េណាះ េកះ ផា អន់ដសី
កាចាងំកា អុះ មុី ែអ៊ ចំ ទីសារ លូ អនដ់សី ២៤អនដ់សី ្រតគ់អា្ល ត
កាណាគ័ហះ េណាះហ ិសតឹឡា ំរះ៉កះ ប៉ារម លូ អុះ មុី អនដ់សី
អន់ដាគ់ លូ គួប េសាបហ ិេកះេណាះឡាពុំះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
* ៥:២១ ៥:២១សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២០:១៣។
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តយ័ណាវ ្គ។២៥ផាពូ េជៀកអនដ់សីឡាកំាបសារប៉ាគ់ ្រកាគ់តា
តសុ់និ អនដ់សី ្រតគ់ រះ៉កះ អន់ ្រតគ់ លូ ពូ ្រសស៊ៗ អនេ់ទៀ ពូ
ឡា ំជនឹ អនដ់សី ប៉ាគ់ ្រកាគ់តាតសុ់និសារ េណាះ ្រកាគ់ េណាះ
ចងឹ ជនឹ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ ខុក ៃមគ៉ ខុក ចងឹ ៃចគ អនដ់សីកាណុង ខុក
ហង។ ២៦អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ផាអនដ់សីសង៊
កា ពូ អូ ្រគបឹ ចំលួន ៃអ្វ ទួម ដងឹ េម៉ាញ ច្យមិ កាតាម អន់ដសី
ចងឹឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ អូ ទី អុះ។
២៧ «អនដ់សី េឃយីកាតាងំ េកះ ពូ រះ៉ ផា "ែជ រ៉ាលង កល់កា

ម៉ាញ់ េលី េកា្ល "†។ ២៨ហះកាអាញ់ចងឹ រះ៉ កា អនដ់សីណាវ ្គផា
េពឿ ៃហ អង់កាន់ ទបឹ ទី ពុត បុចិ ៃតប លូ ែអ ៊ប៉ាណូស េណាះ
ែអ៊ ទី រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់ ែអ៊ កាណុង ពុត េកះ។ ២៩ផា ម៉ាត់
អនដ់សី ែគងសាម៉ា ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច ្រតគ់ ខ្វកិឡាច់ វុតឹ អា្ល ត
ប៉ាគ់ចាងំហាយគ្។ ផាអនដ់សី អូ ទី ម៉ាត់ េម៉ាញ ែបង៊អាដាគ់
លនឺ ឡឹង ្របគ៉័ អន់កាឡាេកាអនដ់សី ឡិ ពឹងចារ អុញ។៣០ផា
តី អនដ់សី ែគងសាម៉ា ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច ្រតគ់កាសតិ វុតឹ អា្ល ត
ប៉ាគ់ចាងំហាយគ្ ពិ។ ផាអនដ់សី អូ ទី តី េម៉ាញ ែបង៊អាដាគ់
លនឺ ឡឹង ្របគ៉័ អន់ កាឡាេកាអនដ់សី ឡិ ពឹងចារ អុញ។
៣១ «ទីសារ ពូ រះ៉ េម៉ាញណាវ ្គផា "កាម៉ាក័ េពឿ បុចិ អា្ល ត កា

ម៉ាញ់ ្រតគ់ ្រចាគ់សត្់រតា អន់កាកាម៉ាញ់ហ ិេណាះ ចងឹ ទីអា្ល
ត"‡។ ៣២ហះកា អាញ់ ចងឹ រះ៉ កា អន់ដសីណាវ ្គផា ផា អង់
កាន់ េណាះ អូ ទី រ៉ាលង កល់ េកា្ល ែអ ៊ហះកា េកា្ល ែអ៊ អា្ល ត ផា
កាម៉ាញ់ ែអ៊ ទី េកា្ល ណាវ ្គ កាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះ ចងឹ េកះ ប៉ាណូស
† ៥:២៧ ៥:២៧សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២០:១៤។ ‡ ៥:៣១
៥:៣១សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៤:១។
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រ៉ាលង កល់ ហង។ ផាកាម៉ាក័ ចំ ទី ែអ៊ណាវ ្គ កាម៉ាក័ េណាះ
ឡាក់កា ៃតប លូកាម៉ាញ់ ពូ នះិេទៅ េដល។
៣៣ «ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គអនដ់សី េឃយីកាតាងំ េដល ពូ រះ៉

កា វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែពផា "ែជ មត៉់ ព្លូ ង ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ
្រគបឹ សារ ឡាក់ អន់ដសី ទី មត៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ ផា
ញ៉ាន"។ ៣៤ហះកាអាញ់ រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អនដ់សីណាវ ្គផា អូ
អន់ មត៉់ អុះ ែជ មត៉់ េអី ៃប៉្លង ្របគ៉័ផាញ៉ាន ខង ៃប៉្លងឡាក់ េ្រគ
ចារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អង់ៃអ្វ ្របគ៉័សាដាច។់ ៣៥ លូ ែជ មត៉់ េអី
អង់កក់ េតះ ្របគ៉័ផាញ៉ាន ខង អង់កក់ េតះអាកាេណីល ជុង មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ែជមត៉់ េអី េមឿង េយរសូាឡឹម ្របគ៉័ផាញ៉ាន
ខង េមឿង មះ៉សាដាច់ តសី។ ៣៦ ែជ មត៉់ អ្យក់ កល់ អនដ់សី ្រប៉
គ័ ផាញ៉ាន ខង អនដ់សី អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ សក់ កល់ អនដ់សី េកតី
បាក េលី ម៉ូ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញកាែស៊ កា អនដ់សី អូ អ្លុ អុះ។ ៣៧ ្រត
គ់ កាប ផា "តាទចឹ" ឃឺ "តាទចឹ" ឡូត ផា "អូ" ឃឺ "អូ" ខង ទិ
សារកាប ព្លូង េណាះឃឺឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដាះ។
៣៨ «អន់ដសី េឃយី កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា "ផា ពូ ខ្វិក ម៉ាត់ អន់

ដសី េម៉ាញ ែបង៊ អន់ដសី ខ្វិក ម៉ាត់ ពូ េម៉ាញ ែបង៊ នះិ េទៅ
េដល។ ផា ពូដាល័ អនដ់សី ប៉ាក់សាណាញ់ េម៉ាញ អនដ់សី
ដាល័ ពូ អន់ ប៉ាក់សាណាញ់េម៉ាញនះិេទៅ េដល"§។៣៩ហះកា
អាញ់ ចងឹ រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អនដ់សីណាវ ្គផា ែជ តូ លូ ប៉ាណូស
ខូយ ប៉ាអ្យប ់ផា ពូ តាបះ៉ េគៀងេតារ អនដ់សី ែគងសាម៉ា ្រត
គ់ ងិុ អន់ ពូ តាបះ៉ េម៉ាញ ែបង៊ណាវ ្គពិ។ ៤០ផាទី ពូ ភង អនដ់សី
§ ៥:៣៨ ៥:៣៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២១:២៤។
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ញន បុចិកាអាវសាប៉ំាក ័អនដ់សី ្រតគ់ អន់ ពូ អ្យក់ ទបឹអាវ ្រគឹ
ន េដល។ ៤១ផា ពូ បុាងំខំ អនដ់សី ចាក គយ េឃឿង ខង អន់ ទី
េម៉ាញកាឡូមុតិ អនដ់សី ្រតគ់ចាក លូ ពូ អន់ ទី េពៀរ កាឡូមុតិ
ពិ។ *៤២ផាទី ពូ បុចិ បរ៉ ក់ាណាគ័ញ៉ាឡឹងអនដ់សី អន់ ពិ លូ
ែជកាឡីសកា ពូ បរ៉ ់អ្៊យមឺ កាណាគ័ ឡឹង អនដ់សី េណាះ។
៤៣ «អនដ់សី េឃយី កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា "្រតគ់ បុចិ ៃច កា អុះ មុី

្រសកុ េតះ អនដ់សី េទៅ ហះកា ្រតគ់ អូ ណីសកា មួតតាមុរឺ អន់
ដសី"†។ ៤៤ហះកាអាញ់បរ៉ រ់ះ៉ ប៉ាឡាក់កាអនដ់សីណាវ ្គផា ្រត
គ់ បុចិ ៃចកា មួតតាមុរឺ មះ៉ អនដ់សី លូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័អន់សារដាគ់កា មួតបក់ អូ ណីស អូ រមកាអនដ់សី េណាះ
េដល។ ៤៥ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អនដ់សី ចងឹ េកះ គន មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ
អន់ដសី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ខង ែអ៊ អន់ ដារ ់ឡាច់ អន់ តាតារ
ទបឹ ប៉ាណូសដាគ់ ទបឹ កា ប៉ាណូស អូ ដាគ់ លូ ែអ៊ អន់ េទៀក បី
ទបឹ ប៉ាណូស្រតង់ ទបឹកាប៉ាណូសអូ ្រតង់ នះិេទៅ េដល។៤៦ផា
អនដ់សី បុចិ ដងឹ កា ប៉ាណូស ចំ បុចិ ៃច កា អនដ់សី ចងឹ ទី ខា
ញ៉ា ? យ ៉◌ះ័ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប កា អ្លុ េដល ្របគ៉័ នេីណា ័ះ។ ៤៧ផា
អនដ់សី បុចិ ែឌន ដងឹ កា អុះ មុី អនដ់សី េទៅ ចងឹ យច ឡឹង ពូ
ហះ ច ំ? យ ៉◌ះ័ សុនសាត អន់េទៀគ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កា អ្លុ េដល
្របគ៉័ នេីណា ័ះ។ ៤៨ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ នចីម ័អន់ អនដ់សី ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ កា
ែអ៊ នះិេទៅ េដល។
* ៥:៤១ ៥:៤១ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះតាហាន សុនសាត រ ៉មូ ទី ចាបាប់ បុាងំខំ ពូ គយ
េឃឿង ខង អន់ ចាកចាងំហាយ្គ ទី េម៉ាញកាឡូមុតិ។ † ៥:៤៣ ៥:៤៣ បរ៉ ់ៃហ
ចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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៦
១ «ែជ ្រប៉គ័ ង៉ារ ដាគ់ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង ្រកាន័ កា បុចិ

កា ពូ បប៉។័ ផា្របគ៉័ នេីណា ័ះ អនដ់សី អូ ទីកាណាគ័ញ៉ា ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា អុះ។
២«ផាអនដ់សី អន់កាណាគ័កា មួត ថុក ញ៉ាក ែជ ឡុង រះ៉ េវុ ី

ក រ៉ាេវុកីឡាក់ មួតតាគ់អ្ំរបគ៉័ដាគ ់អនែ់ឌ េឃយី ្របគ៉័កាណុង
េរ៉ាង លូ រ្រទង េភឿ បុចិ កា ពូ ប៉ាេន។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តា
ទចឹ ផា កាយ ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ខា អុះ។ ៣ហះកា
កាប៉ាច់ អន់ដសី ផា តី ែគង សាម៉ា អន់ កាណាគ័ កា មួត ថុក
ញ៉ាក ែជ អន់ តីសាងំេអ្យាអ្លុ អនត់គ់៤ម៉ាគ់សារ អនដ់សី ្របគ៉័
េណាះ ចងឹ ដាគ់សាគមឹ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ចងឹ បប៉័
សារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់កាណាគ័ គតឹ ខា
កាអនដ់សីតាទចឹ។
៥ «ផា អនដ់សី មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ែជ ្របគ៉័ ឡាក់ កា មួត តាគ់ អំ

្រប៉គ័ ដាគ ់អន់ែឌ ឌុ អន់តាវ មន៉់ កាណុង េរ៉ាង លូ រ្រទង សា
លូង បុចិ កា ពូ បប៉។័ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា កាយ
ឡឹង េណាះ អន់ែឌ ចងឹ អូ ទី ខា អុះ។ ៦កាប៉ាច់ អន់ដសី ផា
អនដ់សី មន៉ ់្រតគ់ ម៉ុ ត ពឹង កាណុងកាេ្រតគី អប៉ំារ េកះេណាះ
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹងចារសាគមឹ។ ែអ៊ ៃហបប៉័
អនដ់សី ៃអ្វ មន៉់ ពឹង ចារសាគមឹ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ កាណាគ័
គតឹ ខាកាអនដ់សី។
៧«ផះអនដ់សីមន៉ ់ែជកាបអនែ់ទ េទៅ ៗសារ អូ ទីខាឡាក់

មួត សុនសាត អន់េទៀគ េណាះ ខង អន់ែឌ សាម៉គ័ ផា កាប
េអៀង នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ចងឹសាយុំាងំ។ ៨ ែជ ្របគ៉័ឡាក់កា
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ពូ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ែអ៊ អ្លុ ទិ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អន់
ដសី តងកាន អន្់រទលួ ឡឹង អនដ់សី បរ៉ ់េកះ។ ៩អនដ់សី ្រតគ់
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នេីអៀ៖
អឺ ពឹ ញនឹឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង

អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អ្យលិ កូត័កា អសី។
១០បរ៉ ់អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូស ទឌូិ

អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី
ឡាក់កា បយ៊ អសី ពឹង ៃប៉្លង េដល។

១១បរ៉ ់អសី អន់សាណាឡាក់ញនឹ តងកានកាណុងដារ ់អា។
១២បរ៉ ់អសី ែជ អ្យក់យ៉ូ សារញនឹយច

ឡាក់កាញនឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ពូ ្របគ៉័ លូញនឹ េដល។
១៣ ែជ អន់ ពូ ប៉ាេឡាមញនឹ ្របគ៉័យច

ហះកា បរ៉ ់អសី តង័ ញនឹ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
េណី។ *

១៤ផាអនដ់សី អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័យច លូ អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ អនដ់សី
្របគ៉័ យច េដល។ ១៥ហះកាផា អនដ់សី អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័
* ៦:១៣ ៦:៩-១៣ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ៩ អឺ ពឹ ញនឹ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង អន់ សចិ អសី ដាគ់ ឡាយ៉ាម។័ ១០ បរ៉ ់សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អសី ពឹះ
ទលឹ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អសីឡាក់កា ពូ ពឹង ៃប៉្លង េដល។
១១ បរ៉ ់អសី អន់សាណាឡាក់កាញនឹ តងកានកាណុងដារ ់អា។ ១២ បរ៉ ់អសី ែជ
អ្យក់ យ៉ូ សារ យចញនឹឡាក់ កាញនឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ពូ ្របគ៉័ លូ ញនឹ េដល។
១៣ ែជអន់ ពូ ប៉ាេឡាមញនឹ ្របគ៉័យច ហះកាបរ៉ អ់សី តង័ញនឹអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
អក៊សារ បគឺ ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ អរ៉ំាញ អញឺ លូសារដាគ់ េកង មះ៉ អសី
ៃអ្វ េលយី អាែមន។
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យច លូ អន់ដសី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អន់ដសី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊
កា អ្យក់យ៉ូ សារ អនដ់សី ្របគ៉័យច េដល។
១៦«ផាដារ ច់ំអនដ់សីកំ អូសាសាណាញ៉ា អនដ់សី ែជ ្រប៉

គ័ កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់សាងំអយឡាក់កា មួត តាគ់ អំ្របគ៉័ ដាគ។់ អន់
ែឌ ្របគ៉័ កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ នេីណា ័ះ បុចិ កា ពូ អនេ់ទៀគ បប៉័ លូ អ្លុ អន់
តគ់ កា អនែ់ឌ កំ អូសាសាណា។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ
ផា កាយ ឡឹង េណាះ អន់ែឌ ចងឹ អូ ទី ខា អុះ។ ១៧កាប៉ាច់
អន់ដសី ផាដារ ់ចំ អន់ដសី កំ អូ សាសាណា ្រតគ់ ប៉ាច ម៉ាត់
លូ កគីសក។់ ១៨ ែជ អន់ ពូ អនេ់ទៀគ អ្លុ អនត់គ់កា អនដ់សី កំ អូ
សាសាណា អន់ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សីឡាក់ ពូ ៃហ អូ បប៉័
េណាះហងបប៉័សារ អនដ់សី ្របគ៉័ដាគ់សាគមឹ េណាះ េណាះ
ែអ៊ ចងឹ អន់កាណាគ័ គតឹ ខាកាអនដ់សី។
១៩ «ែជ ប៉ាតុំ គម រ៉ាស អប៉ំាសសារ៉ំាប់កាឡាេកា ពឹង អង់កក់

េតះ ឡាក់ ចារ កាញច់រិ េរះ៉ េតះ ប៉ា្វ ល័ លូ កាចះសា ឡាក់ ចារ
ទី ប៉ាណូស អូដាគ់ ្រចះ ប៉ាណីរ ម៉ុត អនតុ់ង រ៉ាស េណាះ េដល។
២០ប៉ាតុំ រ៉ាសអប៉ំាសគម ពឹង ៃប៉្លង េតាឡាក់ចារដាគ់ អូ ទីកាញ់
ចរិ េរះ៉ េតះ ប៉ា្វ ល័ លូ អូ ទី កាចះសា អូ ទី ពូ ្រចះ ប៉ាណីរ ម៉ុ ត អន់
តុង រ៉ាស េណាះ េដល ២១ខង ផា រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អនដ់សី ៃអ្វ
ប៉ាគ់ចារ ច ំពុត េពៀក អនដ់សីកា ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េណាះ េដល។
២២ «ម៉ាត់ អន់ ដសី េពៀប ឡាក់ កា តា េគៀង សា ំរ៉ាប់ ឡា

េកា ផា ម៉ាត់ អន់ដសី ដាគ់ តាតារ ឡាេកា អន់ដសី កា ដាគ់
នះិេទៅ េដល។ ២៣ហះកាផាម៉ាត់អនដ់សី ម៉ាមុាងំ ឡាេកាអន់
ដសីកា អូដាគ់នះិេទៅ េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះផាតាតារសារ៉ំាប់
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ឡាេកាអនដ់សី េកតី ម៉ាមុាងំ រុាងំអត៊ នេីណា ័ះ េកះ ឡាេកាអន់
ដសីកា អូ អ្លុ ចងឹ េកតី នចីម័ហង។
២៤«អូ ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កា ពឹតាងំឡា េពៀរ ដូវ អុះ ខង

ែអ៊ ចងឹ បុចិ កា េម៉ាញ អូ ណីស កា េម៉ាញ ្រតង់ កា េម៉ាញ អូ
្រតង់កា េម៉ាញ។ អនដ់សីកានះិេទៅ េដល អូ ្រតគ់ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ា
រ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនដ់ា បុចិ កា រ៉ាស អប៉ំាស អនដ់ា ទី អុះ។
២៥ «ខ អា ហង បះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹង

សាណាសាណឹត ៃអតសាសារ៉ំាប់សមិឡាេកាបុាងំៃឡ លូ េខា
អាវសារ៉ំាប់ កាសប៊ េពៀត។ ញ៉ា អនដ់សី ៃអ្វ រ ុសី សារ៉ំាប់ ដងឹ
កាណាងំសាណាសាណឹត លូ េខាអាវ ប ? ២៦ហគ់ អនដ់សី
ចាែ្រជប ៃហ ៃសមប៉ារ ពឹ់ង ៃប៉្លង េតា អនែ់ឌ អូ ទីសាមូលតប់ អូ
ទី កាច់ ្រចូត័ ប៉ាតុំ អ្យក់ ៃចគកាណុង រម អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ សមិ អនែ់ឌ។ ហះកា អនដ់សី
អា គតឹ ខាកា្វ ឡឹង ៃសម េណាះណាវ ្គ។ ២៧យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ខំ វុ ឹ
នវាយ៉ នចីម័កាតាម កា អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ប៉ានែ់ធមអាញុឡាេកា
េទៅ អន់ អ្លងឹ អុះ យ ៉◌ះ័ តុ សតិ កា អូ អ្លុ សា។ំ ២៨ ញ៉ា ្រតគ់ អន់
ដសី វុនឹវាយ៉ ឡឹង េខាអាវ ? ហគ់ អនដ់សី ចាែ្រជប ៃហ ប៉ាកាវ
ពឹង ែ្រស៊ េតា ែអ៊ ហន៊ ដាគ់ នចីម។័ ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ំ
ង េលី តក់ តាញ អុះ។ ២៩ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី ផះ
រុាងំវាង៉ សាឡូម៉ូន ្រប៉គ័ សាដាច់ ែព ែអ៊ សាេណីមឡាេកា ដា
គ់ នចីម័ កាតាម កា ែអ៊ អូ ទី េខា អាវ ដាគ់ឡាយ៉ាម័សាេមុី លូ
ប៉ាកាវ េម៉ាញ េតមី អា អុះ។ ៣០ អឺ ប៉ាណូស េសឿ ឡាឡិគ័ ឡា
ឡាគ ័អនដ់សី ៃហៗ ប៉ាកាវអា ដារ ់អា ែអ៊ហន៊ ពឹង ែ្រស ៊ប៉ា
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គ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ពូ ទក ៃចគ ពឹង អុញ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ឡាកដាគ់ឡាយ៉ាម័ ប៉ុប អា េកះ។ អនដ់សីឡាក់
ប៉ាណូស ទី ខា កា្វ ឡឹង ប៉ាកាវ អាណាវ ្គ ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អន់
អនដ់សី ទី េខាអាវ កាសប៊ េពៀត េដល។ ៣១ ទលឹ នេីណា ័ះ អន់
ដសី ែជ វុនឹវាយ៉ ហង ែជ កាបផា "សាណាញ៉ាញនឹ ចងឹ ៃអត
សាលូ េខាអាវ ញ៉ា ចងឹកាសប៊ េពៀត ?" ៣២ខង សុនសាតអន់
េទៀគ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ខំណាងំកាណាគ័ ទេិណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ
អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ អ្លុ េកះកាអនដ់សី តងកានកាណា
គ័ ទេិណា ័ះ។ ៣៣ហគ់ មបឡាេកាអន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ
ខំ ្រប៉គ័ ពួយសារ ដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ហ៊្លត ឡឹង សារ អន់េទៀ
គៗ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ ែធម ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី
តងកាន េណាះ។ ៣៤ ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ចងឹ េកតី
ទីដារ ់តាយ៉ាង័ េទៀ សារដារ ់តាយ៉ាង័ ក្យាគ់ឃតឹដារ ់តាយ៉ាង័
េទៅ ញន េម៉ាញ ដារ ់ៗ ទី សារ ក្យបិ េកះ សារ៉ំាប់ ដារ ់ េណាះ
ហង។

៧
១ «ែជ ផាកា ពូ ្របគ៉័ យច ៃដ េភឿ ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

ផាកាអនដ់សី ្របគ៉័យច។ ២ផាអនដ់សីផាកា ពូ នចីម ័ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ចងឹ ផា កា អន់ដសី នីេណា ័ះ េដល។ ែអ៊ ចងឹ វាល៉់
អន់កា អនដ់សីឡាក់កា អនដ់សី វាល៉់ អន់កា ពូ េណាះ េដល។
*៣ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សី ៃហបប៉័សារយចថិ មះ៉ អុះ មុីឡាក់កាកា
បក់ េតះកាណុងម៉ាត ់ហះកាអនដ់សី អូ បប៉័សារអនដ់សី ្របគ៉័
* ៧:២ ៧:២ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ បុចិ ទី ណី ផា ផា ពិន ៃចគ ថូត ពូ ឡាឡិគ័
ឡាឡាគ ័ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ពិន នះិេទៅ េដល។
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យចតសីឡាក់កាតាេំពៀក អ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅ។
៤ទលឹ អ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់ អនដ់សី ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីកាប លូ
អុះ មុី ផា "ពឹះ អន់ អាញ់ ប៉ាតតឹ អ្យក់ឡាច់កាបក់ េតះ ឡឹង ម៉ាត់
អសី" ? ៥ អឺ ប៉ាណូស តាគ់ អំ្រប៉គ ័ហគ់ អ្យក់ ឡាច់ អ៊្លង ឡឹង
ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅហ ិេណាះ អនដ់សី ចងឹ ៃហ បប៉័សាឡះ លូ
អ្លុ ប៉ាតតឹ អ្យក់ឡាច់កាបក់ េតះ ឡឹង ម៉ាត់ អុះ មុី អនដ់សី។
៦ «ែជ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ដាគ់ អន់ កា សូ អ្ូយគ កា

អនែ់ឌ ចងឹ តាឡូះ កាប់ អនដ់សី េទៅ លូ ែជ វុតឹ តាយ៉ាល័ ដាគ់
ឡាយ៉ាម័ គតឹ ខា មះ៉ អនដ់សី ហះ ម៉ាត់សាែគ អ្ូយគ អនែ់ឌ ចគ័
ឡូត។
៧ «អន់ដសី បរ៉ ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ អន។់ អន់

ដសី ណាងំ េណាះ អន់ដសី ចងឹ បប៉។័ អន់ដសី កាខគ់ អំ
ប៉ារ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េបកី កា អនដ់សី ឡូត។ ៨ខង េពឿ បរ៉ ់បក់
េណាះ ចងឹ ទ ីេពឿ ណាងំ បក់ េណាះ ចងឹ បប៉័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
េបកីអប៉ំារកាបក់ចំកាខគ់ េដល។៩ទិកាឡំាងំអនដ់សីអា ផា
គន បរ៉ ់ ណំុ បុាងំ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ អំេហា្ម អន់ កា ែអ៊ អុះ។
១០ លូផា គន បរ៉ ់សាអ៊្លង កា អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ ពិះ ៃអ្វ រ ុសី អន់
កា ែអ៊ េដល។ ១១ តុត អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស អូដាគ់ អ្លុ អន់ កា
ណាគ័ដាគ់ កា គន ែហ៊ង ខាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ចងឹ អន់កាណាគ័ដាគ់កា បក់ បរ៉ ់េណាះ ត ័ះ។
១២«អនដ់សី បុចិកា ពូ ្របគ៉័ដាគ់ លូ អនដ់សី នចីម ័អនដ់សី

្រតគ់ ្របគ៉័ ដាគ់ កា ពូ នេីណា ័ះ េដល ខងកាណុងផាប់ចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័ លូ ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ នេីណា ័ះ ហង។
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១៣ «ហគ់ ម៉ុ ត ្រទង អំប៉ារ អង់អ្យាគ័ ពិ ខង អំប៉ារ ម៉ុ ត ប៉ាគ់
ចារ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ េណាះ តសី ឡាេហាង ខាក។់ ្រទង ឡា ំ
ប៉ាគ់ចារ េណាះកាឡាមគ៉់ េដល ទី ប៉ាណូស េអៀង ម៉ុត ្រទង អំ
ប៉ារ េណាះ។ ១៤ហះកាអប៉ំារ ម៉ុត ប៉ាគ់ចារ ទីអាញុ រុសី ែអ៊ អង់
អ្យាគ័ លូ ្រទង េណាះ ប៉ាណាបចាក េដល ទី ប៉ាណូស ែបត៊ ដូវ
ណាងំ ្រទង េណាះ បប៉។័
១៥«្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹង មួតតាគ់អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ខងអន់

ែឌ ចងឹ ប៉ាឡម័ឡាេកាឡា ំណាងំ អនដ់សី អនែ់ឌ តាគ់ អំ្របគ៉័
ដាគ់សមីឡាក់កា េចៀម ហះកា ពុត អនែ់ឌតាេកះឡាក់កា សូ
្រពី។ ១៦អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ អនែ់ឌញនសារអនែ់ឌ ចងឹ ្រប៉
គ័ឡាក់ កា ពិន អនហ់ា្ន ល់ េតមី អ៊្លង ញន ៃប៉្ល ែអ៊ េដល។ នចីម័
ពូ េឃយី េដលប េអ្លះ ៃប៉្ល អង់កាច លូ ៃប៉្ល ្រហា ឡឹង គុំសាេលៀ ?
១៧ េតមី អ៊្លងដាគ ់ៃប៉្ល ែអ៊ កាដាគ់ នះិេទៅ េដល ផាេតមី អ៊្លង អូ
ដាគ ់ៃប៉្ល ែអ៊ កា អូ ដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ១៨ េតមី អ៊្លង ដាគ់ អូ អ្លុ
បុាងំេកតី ៃប៉្ល អក៊ អុះ េតមី អ៊្លង អូដាគ់កា អូ អ្លុ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ដាគ់
នះិេទៅ េដល។ ១៩ េតមី អ៊្លង ចំ អូដាគ់ ៃប៉្ល ពូ ចងឹកាល់អា្ល ត េកះ
េណាះអ្យក់ ៃចគ ពឹង អុញ។ ២០ មួតតាគ់អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័កា
នេីណា ័ះ េដល អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់អនែ់ឌញនសារអនែ់ឌ
្របគ៉។័
២១ «មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អូ ្រតគ់ មួត ្រកាន័ កា

េអីអាញ់ផា ពឹតាងំឡា ៃមគ៉តាងំឡា េណាះ អុះ ឃឺ មួត បក់ ្រប៉
គ័ ពួយ ពុត ពឹអាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ២២ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ តាត់សុនិ សារ េទៀ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េឡាម ឡា
អាញ់ផា "អឺ ពឹតាងំឡា ផះញនឹ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រទះុឡាច់
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ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ទបឹ ្របគ៉័សារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក ់ញ៉ា អូ
្រតគ់សចិ អសី បញនឹ េឃយី េអី េណាះ ែព ?" ២៣ េណាះអាញ់
ចងឹ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា "អឺ មួត ្រប៉គ័ យច ចាបាប ់អន់ដសី ចាក
ឡាច់ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹង អាញ់ ពិ អាញ់ អូ េឃយី អន់ហា្ន
ល់ អនដ់សី អុះ"។
២៤ «េពឿសាយុំាងំ ប៉ានរឹ អាញ់អា េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊

េណាះឡាក់ កា ប៉ាណូសហ្លង់សាឡាច់ ្របគ៉័ ហី អំបុាងំ អំេហា្ម
តាេទៀរ។ ២៥យ ៉◌ះ័ ៃប៉្លង បី ខ្យាល តសី លូ េទៀក រ៉ាឡាប តឹ ហី
េណាះ នចីម័ កាតាម កាហី េណាះ អូ ព្លូ ក អុះ ខង ែអ៊ ្របគ៉័ អំ
បុាងំ អំេហា្ម ។ ២៦កាប៉ាច់ បក់សាយុំាងំ ប៉ានឹរ អាញ់អា ហះកា
ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះឡាក់កា ប៉ាណូស អូហ្លង់ អូ ហ្លី ្រប៉
គ័ហី ពឹង េតះឡាពុក។ ២៧ ប៉ាគ់ ៃប៉្លង បី ខ្យាល តសី លូ េទៀក រ៉ា
ឡាប តឹហី េណាះ ែអ៊ ព្លូ ក រ៉ាយ រុា ំឡូត»។
២៨ ប៉ាគ់ យីស៊ូ រះ៉ សារ អា េកះៗ មួត ប៉ាសុន ញម ខាក់ កា

សារ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា េណាះ ២៩ខង ែអ៊ បុាងំេហៀន ទី អំរ៉ាញ
អញឺ អូ ្រតគ់ ឡាក់ កា មួត ៃណឃូ អន់េទៀគ េឃយី បុាងំេហៀន
អនែ់ឌ អុះ។

៨
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ េអៀង
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ ទី ប៉ាណូស េអៀងកាខាក់ ប៉ាណា ំ

គួបចាក ពួយ ែអ។៊ ២ផះ េណាះកាទី ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េម៉ាញ
ដូវ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ លូ កាបផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អសី ទី
អំរ៉ាញ តាគ់ អន់ដាគ់ អាញ ់ផា អសី ៃច»។ ៣យីស៊ូ សាប៉ាគ់
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ែអ៊ លូ កាប ផា «អាញ់ ៃច េដល ហគ់ េ្រពះ ដាគ់ ពិ»។ ផាឌី
េរ៉ាះ ែអ៊ េណាះ កា េ្រពះ ដាគ់ ឡូត។ ៤ េកះេណាះយសី៊ូ អនត់គ់
រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អសី ្រតគ់ឡាវុាងំ កាខាក់ ែជ រះ៉សារអាអន់ ពូ អ្លុ
ៃដ។ ហះកាអសី ្រតគ់ឡាតំាបំាងឡាេកាអន់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េតា ៃហ លូ អ្យក់កាណាគ័ ពុះ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់កា
ម៉ូ េស ទី រះ៉ េភឿ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសីដាគ់ ្រប៉ាល់តាទចឹ»។

៥ េកះេណាះ យសី៊ូ ម៉ុ ត កាណុង េមឿង កាផានមឹ ទី ៃមគ៉ តា
ហាន សុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវ ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ លូ េឡាម ផា
៦ «អឺ ពឹ តាងំឡា ! ទុច អាញ់ ែអ៊ អគី យុបឹ ខាក់ ៃតបសាងំែអ៊្វង
ៃអ្វ ពឹង ហ»ី។ ៧យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អាញ់ ចងឹ ឡា ំតាគ់ អន់
ដាគ់ ែអ»៊។ ៨ ៃម៉គ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េណាះ កាប ផា «អឺ
ពឹ តាងំឡា អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ គតឹ អូ ខា អូ ឃឺ ចងឹ េជៀក
អសី ម៉ុ ត កាណុង ហី អាញ់ អុះ។ បរ៉ ់្រកាន័ កា អសី កាប តាគ់
អនដ់ាគ់ ឡឹង អា េម៉ាញ នរឹ កា ែអ៊ ដាគ់ហង។ ៩អាញ់ អ្លុ អនត់
គ់ ខង អាញ់ កា ៃអ្វ អន់េត ័ះ ប៉ានឹរ ពូ េដល កា ទី គន តាហាន
ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ប៉ានរឹ អាញ់ នះិេទៅ េដល។ ផាអាញ់ េ្របុី តាហាន
េម៉ាញ ដូវឡា ំេណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំផាអាញ់ េ្របុី សតឹ េណាះ
ែអ៊ ចងឹ សតឹ។ ផាអាញ់ េ្របុី ទុច ្រប៉គ័ ង៉ារ ញ៉ា ែអ៊ កា ្រប៉គ័
ពួយ េដល»។ ១០ផះ យសី៊ូ កាតាងំ ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ ែអ៊ ញម
ខាក់ ខង សុនសាត អន់េទៀគ េណាះ េសឿ កាខាក ់េកះេណាះ
ែអ៊ រះ៉ កា មួត ចាក ពួយ ែអ៊ ផា «អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តា
ទចឹ កាណុង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អា អាញ់ អូ េឃយី បប៉័
េពឿ េសឿ េកងខាក់ឡាក់កា ែអ៊ អា អុះ។ ១១អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
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ដសី ចងឹ ទី សុនសាត អនេ់ទៀគ េអៀង ពឹះ ឡឹង ដារ ់ឡាច់ ឡឹង
ដារ ់ម៉ុ ត ចងឹហាវ ប៉ាគ់ ចារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា សង់សា
អនឌូ់ លូ វគ័ អា្រប៉ាហា ំវគ័ អុីសាក់ លូ វគ័ យ៉ាកុប។ ១២ហះកា
ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ឡាក់ ្រតគ់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ វុតឹ អា្ល ត អនែ់ឌ អន់ ៃអ្វ ែគង ឡីង ពឹង
ចារ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត កាណុងចារ េណាះកាតាងំដងឹ ពូ ញុា តំាងំ
អះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ»់។ ១៣ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉កា ៃមគ៉តា
ហាន សុនសាត រ ៉មូ ផា «ហគ់ អសីសតឹឡគ ពិ អន់ដាគ់ឡាក់
កាសារ អសី មុងឹ អាហង»។ ផះ េណាះ ទុច ែអ៊ េណាះកាដា
គ់ ឡូត។
១៤ េកះេណាះណាវ ្គយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ហី េព្រតះុ បប៉័ េមគី អន់

ហ្នី េព្រតះុ ព្លុ ្រគនឹ ៃតប ពឹង េ្រគ។ ១៥យសី៊ូ ចកឹ តី ែអ ៊ផាឌី ព្លុ
េណាះកាដាគ់ េព្យា័ ឡូត ែអ៊ អ្ូយវតាបំាងសាណាសាណឹតអន់
កាយសី៊ូ។ ១៦ ប៉ាគ់ ទលឹកាង៉ាច ទី ពូឡា ំជនឹ ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ័ េអៀង ដូវ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ែអ៊ កា ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ
ឡឹង ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េណាះញន ប៉ានរឹ ែអ ៊លូតាគ់ អនដ់ា
គ់ មួត អគី ព្លុ ដាគ់ ទឌូិ េដល ១៧ េភឿ តាគ់ អង់េកះ សារ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័សចិ េអសាយទី ្រចាគ់ រះ៉ផា "ែអ៊ អ្យក់ ទបឹសារអគី ព្លុ ទបឹ
កាជកកាែជល មះ៉ ពិន កា ែអ"៊*។ ១៨យសី៊ូ ៃហកា ទី ប៉ាណូស
េអៀង ពឹះ គ្លម ែអ៊ ជុ ំេណាះ ែអ៊ េ្របុី សះឹ ែអ៊ អ្យក់ ទូក ឃ្លង តាងំ
េលា័ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតាឡគ។
១៩ផះ េណាះ ទី ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ េម៉ាញ ដូវឡា ំប៉ា

* ៨:១៧ ៨:១៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៣:៤។
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គ់ចារយសី៊ូ លូ រះ៉ ផា «ៃណឃូ ! អាញ់ចងឹ ្របគ៉័សះឹចាក ពួយ
អសី េដលយ ៉◌ះ័ អសីឡា ំប៉ាគ់ ចំកាតាម»។ ២០យសី៊ូ េតលី ែអ៊
ផា «សូ ្រពី ទី រ ៉ង័ូ មះ៉ ែអ ៊ៃសម កា ទី សំប៉ូ វ មះ៉ ែអ៊ េដល ហះ
កា ប៉ាណូសអាញ់ អូ ទី ចារ ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អុះ»។ ២១ ទី សះឹ េម៉ាញ
ដូវណាវ ្គ រះ៉ កា យសី៊ូ ផា «ពឹ តាងំឡា អសី អន់ អាញ់ សតឹ តប់
ប៉ា្រទូ ពឹ អាញ់ ហ»ិ។ ២២ហះកា យីស៊ូ េតលី ផា «ចុ ចាក ពួយ
អាញ ់! អន់ ប៉ាណូស េតា័តប់ គួប អនែ់ឌ េទៅ ពិ»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ បី ខ្យាល
២៣ េកះេណាះ យីស៊ូ ជរឹ ជះិ ទូកណាវ ្គ មួត សះឹ កា ប៉ាណា ំ

គួប ឡា ំអន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល។ ២៤ផាឌី ទី ខ្យាល តសី តាគ់ រុាងំ
កា្ល ច េទៀក តាងំេលា័ ម៉ុ ត ពឹង ទូក ចងឹ តាគ់ កាឡាប់ ទូក។ កា
ប៉ាច់យសី៊ូ ៃតបហា្ល ក់ កា ែអ៊ េសុយី។ ២៥ មួត សះឹ េរ៉ា យសី៊ូ ផា
«ពឹតាងំឡាបរ៉ អ់សី តង័ េណី ពិន ចងឹ េតា័កញិេអៀហងអា»។
២៦យសី៊ូ កាបផា «អឺ ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័ញ៉ា ្រតគ់
អនដ់សី អ្ូយគ តាឡាម័ នេីអៀ ?» េកះេណាះ ែអ៊ អ្ូយវ ទបឹ ខ្យាល
លូ េទៀក េណាះខ្យាលកាសា្វ ស េទៀកកាដាគ់ ថរិ ៃតល េទៅ
ហង។ ២៧ មួតសះឹញមខាក ់អនែ់ឌកាកាបលូ គួបផា «ែអ៊អា
ប៉ាណូស នចីម័ បះ ខ្យាល លូ េទៀក រ៉ាប់ ែអ៊ នេីអៀ ?»។
សារយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
២៨ប៉ាគ់យសី៊ូ លូ មួតសះឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហាងក្យាម័ េមឿងកាដារ៉ា

េកះ ផាឌី ទី កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េពៀរ ដូវ ឡាច់ ឡឹង ចារ ពូ តប់
ប៉ា្រទូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះតាេកះ
ខាក ់អូ ទី េពឿ ខនឹចាក ្រទងួចារ េណាះ អុះ។ ២៩កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័
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្របគ៉័ េពៀរ ដូវ េណាះ ែ្រសក៊ផា «អឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័! អសី
ទីសារ ញ៉ា លូញនឹ ? អសីឡា ំប៉ាគ់អា ចងឹ ៃចគ ថូតញនឹ អន់
្រទួល ឡឹង ដារ ់កាឡំត់ ប ?» ៣០ចាងំហាយ្គ ែប៊ត ឡឹង ចារ
អន់ែឌ េណាះ ទី សាែគ េម៉ាញ តាបល៉់ ផះ ចាកណាងំសា។
៣១ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាមយសី៊ូ ផា «ផាអសី ្រទះុ ញនឹ ឡឹង ប៉ាណូស
អា អសីអន់ញនឹម៉ុត ៃអ្វកាណុងតាបល៉់សាែគ េតាឡគ ពិ»។
៣២យសី៊ូ េតលី ផា «ម៉ុ ត ៃអ្វ ពិ !» ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡាច់ ឡឹង កា
ម៉ាក័ េពៀរ ដូវ េណាះ ម៉ុត កាណុងសាែគឡគ។ តាបល៉់សាែគ
េណាះ កាសាតាក់ ជរឹ ្រចាងំ ្រគូគ ឡិ ពឹង េទៀក តាងំេលា័ ឡង់
េទៀក េតា័ ទ។ិ ៣៣ មួត រងសាែគ ប៉ាណា ំគួបសាតាក់ឡា ំរះ៉ កា
កាឡំាងំ េមឿង លូ រះ៉ ឡឹងសារកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័
េណាះ។ ៣៤កាឡំាងំ េមឿង ទឌូិ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ចារយី
ស៊ូ េកះេណាះ កាប េឡាម េ្របុី យីស៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ អន់
ែឌ េណាះ។

៩
សារយសី៊ូ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ប៉ាណូស
១ េកះេណាះ យីស៊ូ ជរឹ ជះិ ទូក ឃ្លង សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង ចារ ែអ៊

េឃយី ៃអ្វ េទៅណាវ ្គ។ ២ផះ េណាះ ទី ពូ តូង័ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី
ៃតប ពឹង ្រតិឡា ំណាងំយសី៊ូ។ ផះ ែអ៊ បប៉័ អនែ់ឌ េសឿ ែអ៊ តា
ទចឹ ែអ៊ កាបផា «អឺ គន ហគ់ អសី មុងឹ ពិ ខងសារ អសី ្រប៉
គ័យច លូ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ អុះអា្ល ត េដាះ េកះ»។៣ ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់បក់អនដ់ាកាតាងំ ែអ៊កាបនេីណា ័ះ អន់
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ែឌ កាប កាណុង ពុត ផា «ប៉ាណូសអាកាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័»*។
៤យសី៊ូ កាតាងំ ទិសារ អនែ់ឌកាបកាណុង ពុត េណាះ បះ ែអ៊
កាប ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ទី ពុត អូ ដាគ់ នីេអៀ ? ៥ផាអាញ់
រះ៉ ផា "អាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច អសី េកះ" េលីកាបផា "អ្ូយវ
ចាក ពិ" កាប នចីម័ឡាមគ៉់ លនឺ ? ៦ហះកាអាញ់ បុចិ អន់ អន់
ដសី អ្លុ ហ្លង់ផា ពឹង អង់កក់ េតះអា ប៉ាណូសអាញ់អ្លុ អា្ល ត េដាះ
សារយច»។ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង ៃហ ប៉ាណូស េតា័ ជុង
តី ទបឹ កាប ផា «អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសី ចាក សតឹ ប៉ាគ់ ហី អសី េទៅ
ពិ»។ ៧ ប៉ាណូស បក់ េតា័ ជុង តី កា អ្ូយវ េ្រប៉ាហចាកសតឹ ប៉ាគ់
ហី ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។ ៨ផះកាឡំាងំ េអៀង បប៉័សារអា ពូញមខាក់
លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អន់សារ អំរ៉ាញ អញឺ ែនវ អាកា ប៉ាណូ
ស។
សារ មួតផារ៉ាសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊
៩ផះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ ែអ៊ បប៉័កាម៉ាក័ េម៉ាញ

ដូវ សចិ ម៉ាថាយ អង់ៃអ្វ ហះ ចារ ពូ សង៊ រ៉ាៃប។ យីស៊ូ កាប
លូ ែអ៊ ផា «ចុ ឡា ំពួយ អាញ»់។ េណាះ ែអ៊ កា អ្ូយវ ចាក ពួយ
យីស៊ូ ឡូត។ ១០ េកះ េណាះ យីស៊ូ ឡា ំសា សាណា ប៉ាគ់ ហី
ម៉ាថាយ។ ទី ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ េអៀង
ដូវ ពឹះសា អនឌូ់ លូ ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ េដល។ ១១ មួត ផារ៉ាសុី បប៉័
នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាប លូ សះឹ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ ៃណឃូ អន់
ដសីសា អន់ឌូ លូ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ នី
* ៩:៣ ៩:៣ អនែ់ឌ ឃតឹ ផាយសី៊ូ ផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា ែអ៊ ផា ែអ៊ អ្លុ អូ អ្យក់ យ៉ូ
សារ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង អ្លុ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ។
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េអៀ ឡគ ?» ១២យសី៊ូ កាតាងំ អនែ់ឌកាប នេីណា ័ះ កា េតលីផា
«ប៉ាណូសដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ អូ តងកានម៉ូអ្យា អុះ ទី ដងឹ
បក់ អគី ព្លុ តងកាន ម៉ូ អ្យា។ ១៣ហគ់ អនដ់សី ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ
សារប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ែអ៊ ផា "អាញ់ បុចិកា
ប៉ាណូសទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន អូ ្រតគ់អាញ់ បុចិកាកាណាគ័ ពូ
ពុះ រ៉ាមះ៉ អុះ"†។ សារអា ទី ណី នចីម ័? ឃឺអាញ់ អូ ្រតគ់ ជរឹ
ណាងំ ប៉ាណូសដាគ់ អុះ ឃឺ ជរឹណាងំ េជៀក មួត អូ ដាគ់ េភឿ
អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក»។
១៤ ៃឡង ឡឹង េណាះ មួត សះឹ វគ័ យូហាន ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ

យីស៊ូ លូ អំបញ៉់ ផា «ញនឹ លូ មួត ផារ៉ាសុី កំ អូ សា សាណា
េលយីៗ ញ៉ា ្រតគ់សះឹ អសី អនែ់ឌ អូ ក ំ?» ១៥យសី៊ូ េតលី អន់
ែឌ ផា «ផះ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ ់នីចម័ គួប ចាង័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ
ញុា ំេសាក េដល ប ! ហះកា ចងឹ ទី ដារ ់េម៉ាញ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់
ឡាច់ េកា្ល េណាះ ដារ ់េណាះ អន់ែឌ ចងឹ ក។ំ ‡ ១៦ អូ ទី ប៉ាណូ
ស េពឿ អ្យក់កាណាត់ណាវ ជងឹ េកា្ល ប ពឹងអាវ េរ៉ាះ អុះ ខងកា
ណាត់ណាវ េណាះ ចងឹ កា្របុញិ ្របគ៉័ អន់ កាអាវ តាែហ៊ក ែហ៊
ង យុបឹ។ § ១៧កា អូ ទី បក់ េពឿ អ្យក់ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េបី ងំ
ៃចគ ពឹង េ្រសា អង់ការសានដ់ាប់ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចា
បះកា េ្រសាអង់ការសានដ់ាប់ េណាះ ចងឹ តា្រហីស តាែពកា
ចងឹសគី ទិ ឡូត េ្រសាអង់ការ េណាះកា អូអ្លុ អ្យក់ហង។ ផា
† ៩:១៣ ៩:១៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ហូេស ៦:៦។ ‡ ៩:១៥ ៩:១៥ យសី៊ូ
កាប នេីអៀ ឃឺ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ្របគ៉័ អន់ ពូ េហាក
រគ៉ ់ហះកា ប៉ាគ់ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊េណាះ ពូ ចងឹ សាម៉ុក សាម៉ាញ ទបឹ កំ អូ សា
សាណា។ § ៩:១៦ ៩:១៦ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ បុចិ ទី ណី ផា ែអ៊ អន់សារ ដាគ់
ឡាក់ណាវកាខាក ់អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា ប៉ាយ៉ាម័សារសានដ់ាប់ អុះ។
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តាែព េបីតាន័ ងំ ពូ ៃចគ ពឹង េ្រសាអង់ការណាវ េដល េណាះ
តាែពកា ៃអ្វ េ្រសាអង់ការកាដាគ»់។*
សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន ្រកាគ់ ្រសកុ
១៨ផះយសី៊ូ កាកាបលូអនែ់ឌ ផាឌី ទី ្រកាគ់ ្រសកុ េម៉ាញ ដូវ

ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊េកះេណាះ រះ៉ ផា «គន អង់កាន់ អាញ់
អង់ក ័ះ កាតាច់ កាែស៊ តាងំេហមី កញិ េអៀៗ បរ៉ ់អសី តាប៉ាប
តាប៉ុន ឡា ំសាប៉ាគ់ ែអ៊ េណី េណាះ ែអ៊ ចងឹ ទី អាញុ រុសី សតឹ
ណាវ ្គ»។ ១៩យសី៊ូ កា អ្ូយវ ចាកឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ ឡូត មួត សះឹ
កាឡា ំអន់ឌូ េដល។ ២០ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អគី ជរឹ អញ់
ជុ េលយី ទុញ ១២សាណាំេកះ ែអ៊ ចាក ពួយ ្រទង អង់កក់ ម៉ុ ត
សាប៉ាគ់ឡាណុចអាវ យសី៊ូ ២១ញន ែអ៊ ឃតឹ កាណុង ពុត «ផា
អាញ់ទីសាប៉ាគ់ ដងឹអាវ ែអ ៊ដាគ់ហងអគីអាញ់អា»។ ២២យី
ស៊ូ កាែលង ៃហ ែគង អង់កក់ បប៉័ អង់កាន់ េណាះ េកះេណាះ
ែអ៊ ផា «អឺ គន ហគ់ អសី មុងឹ ពិ អសី ដាគ់ េកះ ញន កា អសី
េសឿ»។ អង់កាន់ េណាះកាដាគ់ អនត់ាន័ ជុង ឡូត។ ២៣ ប៉ាគ់
យីស៊ូ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ហី ្រកាគ់ ្រសកុ េកះ ែអ៊ បប៉័ មួត េខា្ល ម បុី
េខា្ល ម ច្យាប ័លូ បប៉័ ប៉ាណូស រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ផះ ៃអ្វ អង់េរុងី ពឹង
ប៉ា្រទូ †។ ២៤ េណាះ ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា «ឡាច់ៗ សាសា្វ អា អូ េតា័
អុះ ែអ៊ ្រកាន័ កា ៃតបហា្ល ក់ េដាច»។ ហះកា ពូកាកកី ប៉ាេដកី
ប៉ាញេ់ចរី កា ែអ។៊ ២៥ ប៉ាគ់ ែអ៊ ្រទះុឡាច់ ពូ ទិ ប៉ាគ់ ឡីង េកះ ែអ៊
កា ម៉ុ ត ពឹង កាណុង ែអ៊ ចកឹ តីសាសា្វ េណាះ សាសា្វ េណាះ
* ៩:១៧ ៩:១៧ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ ទី ណី ឡាក់ កា ៩:១៦ េដល។ † ៩:២៣
៩:២៣ គុនតាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឃឺ ប៉ាគ់ ប៉ាណូស េតា ័ពូ េខា្ល ម បុី
េខា្ល ម ច្យាប។័ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ េឃយីចា្វ ល់ ពូ ញុា ំអង់ហ្យាងំ េដល។
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កាអ្ូយវ ឡូត។ ២៦សារអាកា េលៅប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុ េតះ រេណាះ
ហង។

សារយសី៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ លូ ប៉ាណូស
កាឡូំ
២៧ ផះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ទី ប៉ាណូស ែប៊្លល

ម៉ាត់ េពៀរ ដូវ ចាក ពួយ ែអ៊ លូ ែ្រស៊ក ផា «អឺ ផូង័ វាច៉់សាដាច់
ដាវតី បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កា ញនឹ េណី»។ ២៨ ប៉ាគ់ យីស៊ូ
សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហី េកះ មួត ែប៊្លល ម៉ាត់ េពៀរ ដូវ េណាះឡា ំប៉ា
គ់ ចារ ែអ។៊ យីស៊ូ អំបញ៉់ អន់ែឌ ផា «នីចម័ អន់ដសី េសឿ ផា
អាញ់ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ អន់ដសី តាតារ ម៉ាត់ ប ?» អន់ែឌ េតលី ផា
«ញនឹ េសឿ េកះ ពឹ តាងំឡា»។ ២៩យីស៊ូ សាប៉ាគ់ ម៉ាត់ អន់ែឌ
លូកាបផា «ហគ់អន់ដាគ់ឡាក់កាអនដ់សី េសឿអាហង ពិ»។
៣០ ម៉ាត់ អនែ់ឌ េណាះកាតាតារ ឡូត។ យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌកា
ខាក់ផា «្រតគ់ឡាវុាងំ ែជ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ ៃដ ណឺ»។ ៣១ហះ
កា កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ េណាះ អន់ែឌ ចាក រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ ប៉ាញ័ ទបឹ្រសកុ េតះ រេណាះ។
៣២ ៃឡង ឡឹង អនែ់ឌចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ ផាឌី ពូឡា ំជនឹ ប៉ាណូ

ស ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់យសី៊ូ ប៉ាណូស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ កាឡូំ។ ៣៣ ប៉ាគ់យសី៊ូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េកះ
ប៉ាណូស កាឡូំ កា អ្លុ កាប ឡូត។ កាឡំាងំ េអៀង ពូ ញម ខាក់
លូកាបផា «ពិន អូ េឃយីបប៉័ អុះសារ េកងខាក់នេីអៀកាណុង
ប៉ាេថត អុី្រសាែអល៊»។ ៣៤ហះកា មួត ផារ៉ាសុី អន់ែឌ កាប ផា
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«ែអ៊ អ្លុ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀញនកាសាដាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់
សារ អរ៉ំាញ អញឺកា ែអ៊ ហង»។
៣៥ េកះេណាះ យសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង លូ ប៉ាគ់ ្រសកុ អន់

េទៀគៗ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង លូ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស អគី ព្លុ ្រគបឹ ែនវ លូ
ប៉ាណូស កាជក កាែជល ែប៊្លល ម៉ាត់ អន់ ដាគ់ នះិេទៅ េដល។
៣៦ផះយសី៊ូ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀង ែអ៊ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា ពូ
ខាក ់ខង ពូ អូ ្រតូះ អូ ថូន អូ ទីចារ មុងឹឡាក់ េចៀម អូ ទីតាងំឡា
រង។ ៣៧យសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹ ផា «ទី េពៀ េអៀងខាក់ឡាក់ ្រតគ់
្រចូត័ ហះកា ប៉ាណូស ្រចូត័ ែបត៊ ដូវ តាឡាម។័ ៣៨ ទលឹ នេីណា ័ះ
ហគ់ អនដ់សី េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំឡា មុរី ម៉ាគ់ ែអ៊
េ្របុី ពូ ឡា ំ្រចូត័ េពៀ ពឹង មុរី ែអ៊ អា»។

១០
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ចាក
១យីស៊ូ េអី មួត សះឹ ទិ ១២ ដូវ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ ៊េកះេណាះ

ែអ៊ អន់ មួត សះឹ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អ្លុ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ អន់
អ្លុ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស អគី ព្លុ ្រគបឹ ែនវ លូ ប៉ាណូស កាជក
កាែជល ែប៊្លល ម៉ាត ់នះិេទៅ េដល។ ២ មួតសះឹ ១២ ដូវឡាក់ ែអ៊
េ្របុីឡា ំប៉ាតាង ែអ៊ េណាះទីសចិឡាក់កា រះ៉អាហង៖ ទី េម៉ាញ
សុីម៉ូ ន ពូ េអី ផា េព្រតះុ លូ អុះ ែអ៊ សចិ អនេ់្រត យ៉ាកុប លូ អុះ
ែអ៊ សចិ យូហាន អនែ់ឌ អាឡាក់ គន វគ័ េសេបេដ ៣ភីលបី លូ
បាថូលូេម ម៉ាថាយឡាក់ ប៉ាណូសអ្យក់ រ៉ាៃប លូ ថូមះ៉ យ៉ាកុប
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គន វគ័អាលផាយ លូថាេដ ៤ សុមី៉ូ ន ប៉ាណូស ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ *
លូ យូដះ អុសីាការយី៉ុត ប៉ាគ់ អនត់គី ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ។
៥យីស៊ូ េ្របុី សះឹ ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ អាឡាច់ ចាក លូ អន់តគ់ រះ៉

ផា «ែជឡា ំណាងំ សុនសាត អនេ់ទៀគ លូ ែជ ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ សុ
នសាតសាម៉ារ ីេហាគ ៦ហះកា ្រតគ់ឡា ំណាងំ ដងឹ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ វុលឹ េវុងី េណាះ ខង អន់ែឌ េពៀប ឡាក់ កា
េចៀម ហ្៊យង េហ្យតី ហង។ ៧ ផះ អន់ដសី ចាក េណាះ ្រតគ់ រះ៉
ផា "សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ
ហង"។ ៨ហគ់ តាគ់ អន់ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ លូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ពូ
េតា។័ ហគ់តាគ់អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ លូ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ឡឹង ប៉ាណូស។ អាញ់ អន់ អំរ៉ាញ អញឺ ែនវ អា
កាអនដ់សីតាេដាះ អូតាច់ អូ តូរ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ រុាងំៃហ ពូ
តាេដាះ នះិេទៅ េដល ែជ អ្យក់ខា ឡឹង ពូ។ ៩ ែជ ្រទងុឡា ំម៉ាស
្រប៉ាក់ េលៀនកាក់ អុះ។ ១០ លូ ែជ ្រទងុ កាទុង ែជ អ្យក់ឡា ំេខា
អាវសារ៉ំាប់ េផ្លះ ែជ ជះិ កបឺ លូ ែជ ចកឹ ឡា ំអ៊្លង កាទូង ខង
អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ កា ពូ ពូ ចងឹ អន់សាណាកា
អនដ់សី។ ១១ ប៉ាគ់ អនដ់សី ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ េតះ េលី ពឹង េមឿង ចំ
កាតាម ្រតគ់ណាងំអបំញ៉់ ពូ ហី េពឿ ៃចអន់អនដ់សី ៃអ្វ អន់
ដសី ្រតគ់ ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ៊ េណាះ េលយី ទលឹ ដារ ់អនដ់សី ឡាច់
ឡឹង ្រសកុ េណាះ។ ១២ ប៉ាគ់ អន់ដសី ម៉ុ ត កាណុង ហី ច ំអន់
ដសី ្រតគ់កាកាប លូតាងំឡាហី េណាះផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ
សាណុកសាវាក៉ កា អន់ដសី"។ ១៣ផាតាងំឡាហី េណាះ ឃឺ
* ១០:៤ ១០:៤ ្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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ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ េណាះអនែ់ឌ ចងឹ ទីសារសាណុ
កសាវាក៉ឡាក់កា ប៉ានរឹ អនដ់សីកាបតាទចឹ។ ហះកាផាតាងំ
ឡាហី េណាះ អូឃឺចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ សារអនដ់សី
បរ៉ េ់ណាះចងឹសតឹ ប៉ាគ់អនដ់សី េទៅ។ ១៤ផាពូ អូ ៃចហាប់អន់
ដសី លូ អូ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានឹរ អន់ដសី រះ៉ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ហី
េលី ឡឹង ្រសកុ េណាះ ទបឹ តាតូះឡាច់ កាបក់ េតះ ឡឹង ជុង អន់
ដសី េដល †។ ១៥អាញ់ រះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹផា ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង សូ
ដុំ លូ មួត េមឿង កូម៉ូ រ៉ា ‡ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ ជចឺ ឡឹង មួត
្រសកុ េណាះ។
១៦ «អាញ់ េ្របុី អនដ់សីឡា ំអា វុចឹ លូ អន់ េចៀម ៃអ្វ ពឹង អន់

តិគ័ តាបល៉់ សូ ្រពី។ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ សាងំៃក
ឡាវុាងំ ឡាេកា តិគ័ លូ ទី ពុត ដាគ់ ឡាអត់ តិគ។័ ១៧ ្រតគ់ ឡា
វុាងំ ឡាេកា ខង ពូ ចងឹ អញ់ជនឹ អន់ដសី ប៉ាគ់ មួត ្រកាគ់ តាត់
សុនិសារ េកះេណាះ ពូ ចងឹ ពីតសាប៉ា្វ ត័ អនដ់សី កាណុង េរ៉ា
ង។ ១៨ ពូ ចងឹ អញជ់នឹ អនដ់សី ប៉ាគ់ មួត ្រកាគ់ណាផំា លូ ប៉ាគ់
សាដាច់ អនេ់ទៀគៗ តាតសុ់និ ញន អនដ់សី េសឿ អាញ។់ ហះ
កាសារអា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទី ្រទង រះ៉សារអាញ់ អន់ កា
អន់ែឌ លូ សុនសាត អន់េទៀគ អ្លុ េដល។ ១៩ ផះ ពូ រ ៉បុ អន់ដសី
អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារ ែជ អ្ូយគ កា អូ អ្លុ កាប ខង ផះ េណាះ
† ១០:១៤ ១០:១៤តាតូះឡាច់កាបក់ េតះ ឃឺ េភឿ ្របគ៉័សាញ៉ាផាអនែ់ឌ ប៉ាសាងំ
លូ ពូ េណាះ។ ‡ ១០:១៥ ១០:១៥ មួត េមឿង សូដុំ លូ មួត េមឿង កូម៉ូ រ៉ា ឃឺ េមឿង
េពៀរ េសគី ែព ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត ថាឡំាយ
េមឿង ទិ ប្ល។ី បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៨។
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ហង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ រះ៉ កា អនដ់សីសារ ចងឹ ្រតគ់កាប នី
ចម័២០ខង អូ ្រតគ់អនដ់សី អុះ ចងឹកាប ឃឺប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ែអ៊ ចងឹកាប ពឹងអនដ់សី េណាះ។២១ មុី
លូ អុះ ចងឹ េកះ តាមុរឺ រ ៉បុ គួប េសាប អន់ ពូ ប៉ាន់េតា័អា្ល ត។ ពឹ
ចងឹ រ ៉បុ គន េទៅអន់កា ពូ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ កាប៉ាច់ គនៗ ចងឹ ប៉ា
ណា ំគួបតាប៉ុញ លូ េមគី ពឹ ទបឹ អញជ់នឹ អន់ ពូ ប៉ានេ់តា័ េដល។
២២ប៉ាណូសទឌូិ ចងឹ អូ ណីសកាអនដ់សីញនអាញ។់ ហះកា
បក់ ចំដាម័ អត់ ៃអ្វ េសឿ ទលឹ ឡុច បក់ េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ចងឹ តង័ ែអ៊ តាទចឹ។ ២៣អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង េមឿង ចំកាតាម ផាទី
ពូ កាប អូ ដាគ់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា អន់ដសី ្រតគ់សាតាក់ឡា ំប៉ា
គ់ េមឿង អនេ់ទៀគណាវ ្គ។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា អន់
ដសី ចងឹចាក រះ៉ កា ពូ ពឹង ប៉ាេថត អុ្ីរសាែអល៊អា េបីតាន័ ្រគបឹ
េមឿង អុះ េណាះ ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹហង។
២៤«អូ េឃយី ទីសះឹ ចំអ្លុ កា្វ ឡឹង ៃណឃូ អុះ លូ អូ េឃយីបប៉័

ទុច តសី ឡឹង ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េដល។ § ២៥ផាសះឹ អ្លុ សាេមុី លូ
ៃណឃូ ទុច កាសាេមុី លូ ពឹ តាងំឡា នេីណា ័ះ ដាគ់ េកះ។ ផា
ពូអន់សចិ ្រកាគ់ហីផា េបលេសប៊ូល * េកះ េណាះ ពូ ចងឹ អន់
សចិ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ កាណុង េណាះ អូ ដាគ់ កា្វ ឡឹង អាណា
វ ្គ។
២៦ «ហះកា ែជ អ្ូយគ កា អន់ែឌ េណាះ។ សារ សាគមឹ ទិ

េណា ័ះ ្រតគ់ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ លូ សារ េអាន ទេិណា ័ះ ្រតគ់ រះ៉
§ ១០:២៤ ១០:២៤សារ អាយសី៊ូ បុចិ កាប ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ េពៀប ឡាក់ កា
ៃណឃូ លូ ពឹ តាងំឡា។ * ១០:២៥ ១០:២៥ េបលេសប៊ូល ឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សចិសាតាងំ េណាះហង។
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អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ េដល។ ២៧សារញ៉ាអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ពឹង
ចារ ម៉ាមុាងំ ហគ់អនដ់សីឡា ំរះ៉ កា ពូ ពឹងចារតាតារ។ សារ
ញ៉ាអាញ់រះ៉កាេហៀច ពឹង េតារ ហគ់អនដ់សីហាវឡុង រះ៉ ឡឹង
អន់តល័ ហី ឡគ។ ២៨ ែជ អ្ូយគ កា បក់ អ្លុ ប៉ាន់េតា័ ដងឹ ឡាេកា
បុាងំៃឡ ហះកា អូ អ្លុ ប៉ាន់េតា័ ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អុះ។ ្រតគ់
អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ខង ែអ៊ អ្លុ ប៉ាន់េតា័ ទបឹ ឡាេកា បុាងំ
ៃឡ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ពឹងចារ អុញ។ ២៩ ពូ ្របូ ចាប េពៀរ កាតុ
ទី ខា ដងឹ េម៉ាញ ច្យមិ †។ ហះកាផា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី អូ
អន ់ចាប េម៉ាញកាតុកា អូ ទី ឡិ ទលឹ ប៉ាគ់ េតះអា អុះយ ៉◌ះ័ ែអ៊
ជចឺ ែនវអាកាតាម។៣០កាប៉ាច់អនដ់សីយ ៉◌ះ័ សក់ កល់កា ែអ៊
យ៉ាប ទេិណា ័ះ េដល។ ៣១ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ អ្ូយគ ខង
អនដ់សី អា គតឹ ខាកា្វ ឡឹង ចាប េអៀង េណាះណាវ ្គ។ ៣២ េពឿ
ខនឹ រះ៉ សារ អាញ់អា ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េណាះ អាញ់ ចងឹ រះ៉
សារ ែអ៊ កា ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។ ៣៣ហះកា
េពឿ អូ ខនឹ រះ៉សារអាញ់ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស អាញ់កា អូ ៃច រះ៉
សារ ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។
៣៤ «ែជសាមគ៉័ ផាអាញ់ ជរឹ អា េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ពឹង

អង់កក់ េតះ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប អុះ។ អាញ់ អូ ជរឹ ្របគ៉័
នេីណា ័ះ អុះ ឃឺអាញ់ ជរឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ តាប៉ុញ លូ គួប េសាប។
៣៥អាញ់ជរឹអា េភឿ ចងឹ ប៉ាកល្ះ គនកាម៉ាក័ អន់ ក្លះឡាច់ ឡឹង
ពឹ គន អង់កាន់ អន់ ក្លះ ឡាច់ ឡឹង េមគី ម៉ាយ ក្លះ ឡាច់ ឡឹង
† ១០:២៩ ១០:២៩ ច្យមិ េពៀគ គុល «អាសារយី៉ុន»។ ១៦អាសារយី៉ុនសាេមុី លូ
េម៉ាញ ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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េមគី អន់ហ្ន។ី ៣៦ បក់ េឃយី ៃអ្វ អន់ឌូ េម៉ាញ ហី កា ចងឹ េកះ
តាមុឺរ លូ គួប េសាប។ ៣៧ េពឿ បុចិ កា េមគី ពឹ កា្វ ឡឹង បុចិ កា
អាញ ់ប៉ាណូស េណាះ អូ ឃឺ ចងឹ ្រប៉គ័ សះឹ អាញ់ អុះ។ េពឿ
បុចិកាគនកា្វ ឡឹង បុចិកាអាញ ់ប៉ាណូស េណាះកា អូឃឺចងឹ
្របគ៉័សះឹ អាញ់ េដល។ ៣៨ េពឿ អូ ៃចសាឡាគ់ឡាេកា គយអ៊្លង
គងឹ ពួយអាញ ់ប៉ាណូស េណាះកា អូ ឃឺ ចងឹ ្របគ៉័ សះឹ អាញ់
េដល។ ៣៩ បក់ េពឿ បុចិ ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះ ចងឹ េតា ័ហះកា
បក់ េពឿ េតា័ញនអាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។
៤០ «េពឿហាប់ អនដ់សី ឡាក់កា ពូហាប់អាញ់ េដល េពឿ

ហាប់អាញ ់ឡាក់កា ពូហាប់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់
ជរឹ ប៉ាគ់អា េដល។៤១ េពឿហាប់ រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវញនកា
ែអ៊ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ខាកា ែអ៊ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ អន់កា រ៉ាគយឹ ែអ៊ េដល។ េពឿហាប់ ប៉ាណូសដាគ់ េម៉ាញ
ដូវញនកា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ខាកា ែអ៊ឡាក់កា
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កា ប៉ាណូសដាគ់ េណាះ េដល។ ៤២អាញ់ រះ៉ កា
អនដ់សី តាទចឹផា េពឿ អន់ េទៀក ដងឹ េម៉ាញ ចកកា ប៉ាណូស ថិ
េម៉ាញ ដូវញន ែអ៊ឡាក់សះឹអាញ ់បក់ អន់ េទៀក េណាះ ចងឹ ទី
ខាតាទចឹ»។

១១
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉ កាសះឹ ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ េកះៗ ែអ៊ឡាច់

ឡឹង ចារ េណាះ េភឿ ចាក រះ៉ សារ ដាគ់ លូ បុាងំេហៀន ពូ ប៉ាគ់
្រសកុ េតះ អនេ់ទៀគណាវ ្គ។
សារ វគ័ យូហានអបំញ៉់យសី៊ូ
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២ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ វគ័ យូហាន ្រតគ់ ខុក ែអ៊ កាតាងំ េដល
ពូ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ * ទី ្រប៉គ័ ទិេណា ័ះ។ ែអ៊ កា េ្របុី សះឹ ែអ៊
ឡា ំអំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា ៣ «អសីហង ប បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉
គ័សាដាច ់? េលី កាញនឹ ្រតគ់ ក្យាគ់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ?» ៤យី
ស៊ូ េតលី រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «ហគ់ អន់ដសី សតឹ រះ៉ កា យូហាន
សារញ៉ាឡាក់អនដ់សី បប៉័ លូសារអនដ់សីកាតាងំអាពិ៥ខង
ប៉ាណូសម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េកតីតាតារ ប៉ាណូសរុាងំែវន ជុងតី េកតី
អ្លុ ចាក ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េកតី ដាគ ់ប៉ាណូស ក្លកឹ ក្លំ េកតី កា
តាងំ ប៉ាណូស េតា័កា រុសី សតឹណាវ ្គ សារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា
តាងំ ទលឹ មួត ថុកញ៉ាក េដល †។ ៦ប៉ាណូសចំ េសឿអាញ់ អូ អ្វះ
ឡាេកា េណាះ ចងឹសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង»។
៧ប៉ាគ់ មួតសះឹ វគ័ យូហានចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ យសី៊ូ រះ៉សារ វគ័

យូហានកាកាឡំាងំ េអៀង ផា «ផះ អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី
ែព អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហកាណាគ័ ញ៉ា ? អនដ់សីឡា ំៃហ
េតមី ្រតាង េយុលីកា ខ្យាលប ? ៨ េលីឡា ំណាងំ ៃហកាណាគ័
ញ៉ា ? អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហ ប៉ាណូសកាសប៊ េពៀតដាគ់ឡា
យ៉ាម័ប ? ប៉ាណូសបក់កាសប៊ េពៀតដាគ់ឡាយ៉ាម័ឃឺ មួតបក់
ៃអ្វ ពឹងហីសាដាច។់ ៩ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហកា
ណាគ័ ញ៉ា ? ណាងំ ៃហ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ? ្រតគ់ហង ! អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ ផា ែអ៊ េណាះ កា្វ ឡឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ។ ១០ យូហាន
អាហង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
ប ៉្រ◌ះ័ កាប ផា "អាញ់ ចងឹ េ្របុី េម៉ាញ ដូវ ប៉ាតាងអាញ់ អន់ឡា ំ
* ១១:២ ១១:២យសី៊ូ េពៀគ គុល «្រគះិ»។ † ១១:៥ ១១:៥ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ
៣៥:៥-៦;៤២:១៨;៦១:១។
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អន្់រទលួ ឡឹង អសី
េភឿ េ្រទៀម ្រទង អន់កា អសី"។‡

យូហាន អា ហង ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ឡា ំ អន់ ្រទួល ឡឹង អាញ់
េណាះ។ ១១អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ទិ ប៉ាណូសឡាក់
េកតី ពឹងអង់កក់ េតះអា អូ ទី េពឿ តសី ឡឹង យូហានអាអុះ ហះ
កា ទិ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា បក់ ចំ ថិ ឡឹង ពូ ែអ៊
េណាះឃឺ តសី ឡឹង យូហានណាវ ្គ។ ១២ ឡឹង រុាងំវាង៉ យូហាន
ៃអ្វ អន់តគ់ រះ៉ កា ពូ ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា ទី ពូ ប៉ាសាងំ លូសារ រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ប៉ាណូស ខូយតាបុតី បុចិ រុាងំៃហ
១៣ ខង ទិ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង េសគី ែព េលយី ទលឹ រុាងំវាង៉ យូ
ហានអាកា ទី រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េដល។ ចា
បាប់ ប ៉្រ◌ះ័ កា រះ៉ ឡឹង សារ អា នះិេទៅ េដល។ ១៤ផា អន់ដសី
ៃច េសឿ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ផា យូហានអាហងឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
សចិ េអលីយ៉ា ឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ជរឹ េណាះ ែព។ ១៥ េពឿ កាតាងំ
សារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ។
១៦ «អាញ់ ្រតគ់ ប៉ានដ់បឹ ប៉ាណូស រុាងំហាវ អា វុចឹ លូ ប៉ាណូ

ស នីចម ័? អន់ែឌ េណាះ េពៀប ឡាក់ កា គនសាសា្វ ៃអ្វ សា
មយ រល៉់ រតាឡាតកាបកា គួប េសាបផា៖
១៧ "ញនឹ េខា្ល ម ច្យាប័ អន់កា អនដ់សី

ហះកា អនដ់សី អូ ៃចកាតាប័ អុះ
ញនឹ ញុា ំកា ប៉ា្រទូ
‡ ១១:១០ ១១:១០សារអាឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី៣:១។
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ហះកាអនដ់សី អូ ៃច ញុា ំពួយ េដល"។
១៨ ខង យូហាន ពឹះ ប៉ាគ់ អា ែអ៊ អូ ៃអត តាែព លូ ែអ៊ កំ អូ សា
សាណា ហះកា ពូផាកា ែអ៊ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉។័ ១៩កាប៉ាច់
ប៉ាណូសអាញ់កាពឹះ ប៉ាគ់អា េដល អាញ់អូកំ អុះ អាញ់ៃអត
តាែព សាសាណា ហះកា ពូ ផា កា អាញ់ "ៃហ ប៉ាណូស អា
ហាន ៃអតហានសាទបឹ រុាពំង លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ លូ មួត អ្យក់
រ៉ាៃប "។ ហះកា ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ ញនកា ពូ បប៉័ ង៉ារ ែអ៊ ្រប៉
គ»័។
សារយសី៊ូ កាប បុាងំអាលកា មួត ្រសកុ ខូរ៉ាសុនី លូ ្រសកុ

េបតៃសដា
២០ េកះេណាះយសី៊ូ កាប បុាងំអាលកា មួត ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ អន់

េទៀគៗ ញន អនែ់ឌ អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក។ ្រសកុ ទេិណា ័ះ
ឡាក់ចារ ែអ៊ េឃយីតាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ េអៀង។
២១ ែអ៊ ផា «អឺ មួត ្រសកុ ខូរ៉ាសុនី អនដ់សី ចងឹ ឡាបំាក តាទចឹ
ហង។ អឺ មួត ្រសកុ េបតៃសដា អន់ដសី កា ្រតគ់ ប៉ាណាប
េដល។ ផា មួត េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុីដូន § ទី បប៉័ សារ អំរ៉ា
ញ អញឺ ឡាក់ កា អន់ដសី ទី បប៉័ ហះ អា ចាបះ កា មួត េមឿង
ទិេណា ័ះ ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក តាទចឹ ឡូត ទបឹ អន់តុក កាេប៉ា
លូ អង់ៃអ្វ ពឹង អំហ្មូ វ *។ ២២ខអាហង បះ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
§ ១១:២១ ១១:២១ េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីនឃឺ េមឿង សុនសាតអនេ់ទៀគ ពូ ឌុ
្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង។ * ១១:២១ ១១:២១ គុនតាឡាប័ ពូ ផា ពូឡាប់ញមសារ
យច លូ បុនិែពង ពុត េពៀក េណាះ ពូកា អនតុ់កកាេប៉ា លូ អង់ៃអ្វ ពឹង អហំ្មូ វ។
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ដសី ផា ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាត់សុនិ សារ ប៉ាណូស ទិ
ឌូ េទៀ មួត េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ជចឺ
ឡឹង អនដ់សី។ ២៣អឺ មួត េមឿងកាផានមឹ ែជសាមគ៉័ផា ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ តាគ់ អំេប៉ាក អន់ដសីហាវ ទលឹ ៃប៉្លង ឃឺ អន់ដសី ចងឹ ឡិ
កាណុង េ្រតាម េតះ ចារ ្រគន ប៉ា្រទូ ឡគ។ ផា មួត េមឿង សូដុំ
† ទី បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ឡាក់ អនដ់សី បប៉័ ហះ ចារ
អា ចាបះ កា មួត េមឿង សូដុំ ចងឹ េសឿ លូ ៃអ្វ េលយី ទលឹ រប៉់
ដារ ់អា េដល។ ២៤ខអាហងបះអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីផា ប៉ា
គ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាតសុ់និ សារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត
េមឿង សូដុំ អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ជចឺ ឡឹង អនដ់សី»។
២៥ផះ េណាះយសី៊ូ កាប ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លង ឡាក់

ពឹ អាញ់ បរ៉ ់ប៉ាេន អសី ខង អសី ទី តាបំាងសារ ទិ អា អន់ កា
មួត អូ គតឹ អូ ខា អូ អ្លុ អូ ហ្លង់ ហះកា អសី េអាន អូ អន់ កា មួត
គតឹខាហ្យាងំសាឡាច់អ្លុ ហ្លង់ អុះ។២៦ ្រតគ់ហង ពឹ អសីប៉ាញ័
ពុត ្របគ៉័ នេីអៀ»។ ២៧យសី៊ូ កាប លូ ពូណាវ ្គផា «ពឹអាញ់ទីអន់
អាញ់ ហ្លង់ ្រគបឹ សារ ែអ៊ ទិេណា ័ះ។ អូ ទី េពឿ អន់ហា្ន ល់ គន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ ស ឡឹង ែអ៊ េទៅ អុះ កា អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន
ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ ស ឡឹង គន ែអ៊ េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះ
អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ផាអាញ់
អូ តាបំាង អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល។់ ២៨អឺ មួត េក្ល ័ះ កា្ល ងំ លូ មួត ទីសារ
ចុនៃច ចុ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ ម៉ាគ់ អាញ់ ចងឹ អន់ អន់ដសី រ៉ាឡូវ។
† ១១:២៣ ១១:២៣ េ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។
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២៩ហគ់ ម៉ុ ត ែគង អាញ់ ពិ ‡ ទបឹ េហៀន ឡឹងអាញ ់េណាះ អន់
ដសី ចងឹសាណុក ពុត ហង ខងអាញ់ដាគ់ លូ ទី ពុតឡាអត។់
៣០ ង៉ារអាញ់ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ កាដាគ់ឡាមគ៉់ េដល §»។

១២
សារ មួតផារ៉ាសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ
១ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ រ៉ា ឡូវ យីស៊ូ ចាក តាត់ ្រទង អន់តិគ័ មុី

រ។ សះឹ ែអ៊ ឡាយុិត តាឡាម័ កា ប៉ាណា ំ គួប ្រហច៊ សា េពៀ
សាឡី។ ២ មួតផារ៉ាសុី បប៉័ អនែ់ឌ ្រហច៊សា េពៀ នេីណា ័ះកា រះ៉
លូ យសី៊ូ ផា «អសី ៃហៗសះឹ អសី ្របគ៉័ ង៉ារ ្រហច៊ េពៀ ពឹងដារ ់
រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អូ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែនវ អា ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ អុះ»។*
៣ហះកាយសី៊ូ េតលីផា «អនដ់សី ទឌូិ អូ ទីអានបសារសាដាច់
ដាវតី លូ គួប ែអ៊ ្របគ៉័ ផះ អនែ់ឌឡាយុតិសង់ េណាះ ែព ? ៤ ែអ៊
ម៉ុ ត កាណុងចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់សា ណំុ បុាងំ ពូ េទៀន អន់ហះ
ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជក អន់ កា គួប ែអ៊ អន់ដា េដល †។ កាណុង
ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ដងឹ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ចាបាប់ សា ណំុ
េណាះ សាដាច់ លូ ប៉ាសុន េដាចដាច អូ ្រតគ់សា អុះ។ នចីម័
អនដ់សី េឃយីអាន េដល បសារ េណាះ ? ៥ េម៉ាញណាវ ្គពឹង
‡ ១១:២៩ ១១:២៩ ហគ់ ម៉ុ ត ែគង អាញ់ ពិ េពៀគ គុល «ហគ់ អ្យក់ នមឹ មះ៉ អាញ់
ៃចគ ពឹងឡាេកា ពិ»។ § ១១:៣០ ១១:៣០ង៉ារអាញ់ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័កាដាគ់
ឡាមគ៉់ េដល េពៀគ គុល «នមឹមះ៉អាញ់ជចឺ កាណាគ័អាញ់េ្របុី អនដ់សី គយកាជចឺ
េដល»។ * ១២:២ ១២:២តាមចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ ដងឹ េ្រតាដារ ់្រតគ់ រ៉ាឡូវ
េម៉ាញ ដារ ់ហះកា មួត ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ែធម ចាបាប់ អនែ់ឌណាវ ្គ ផា អនែ់ឌ បប៉័ ពូ
្រហច៊សា េពៀ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ អនែ់ឌផាយចចាបាប់ហងឡាក់កា ្របគ៉័ ង៉ារ េដល។
† ១២:៤ ១២:៤ ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អកឺ កាសាដាច់ ដាវតី អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ មួត
ផារ៉ាសុី អូ ្រតគ់ អកឺ កាសះឹយសី៊ូ េដល។ បរ៉ ់ៃហ ១សាយូំែអល៊ ២១:១-៦។
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ដារ ់រ៉ាឡូវ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារកាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
 អនែ់ឌ ស៊ុត កា ្របគ៉័ យច ឡឹង ចាបាប់ ដារ ់រ៉ាឡូវ េដល ហះ
កា អនែ់ឌ អូ ទី ថូត អុះ នចីម័ អនដ់សី េឃយី អាន េដល បចា
បាប់ សារ េណាះ ? ៦អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ៃអ្វ ហះ អា ទី
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េកង ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះណាវ ្គ។ ៧ផា
អនដ់សី ហ្លង់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អាញ់ បុចិ កា ប៉ាណូស
ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន អូ ្រតគ់អាញ់ បុចិ កាកាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉
អុះ"‡ េណាះ អន់ដសី ចងឹ អូ កាប បុាងំអាល កា មួត បក់ អូ ទី
ថូត េណាះ អុះ ៨ខង ប៉ាណូសអាញ់ឡាក់តាងំឡាដារ រ៉់ាឡូវ»។
៩ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ា

ង ចារ ពូ លួម។ ១០កាណុង េរ៉ាង េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
្រកិវ តី េម៉ាញ ែបង៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ េដល។ ពូ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត
អំបញ៉់ យសី៊ូ ផា «កាណុង ដារ ់រ៉ាឡូវ នីេអៀ ពិន ទី ចាបាប់ តា
គ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ែនវ អា េដល ប ?» អនែ់ឌ អំបញ៉់ ែនវ អា
េភឿ បុចិណាងំសារកាបកាយសី៊ូ។ ១១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា
«ទិ កាឡំាងំ អនដ់សី អា ផា េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េចៀម េម៉ាញកាតុ
ឡិ កាណុង ឡូះ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ នចីម័ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉ ័ែអ៊
អូ ឡា ំអ្យក់ ឡាច់ ហិ ប េចៀម ែអ៊ េណាះ ? ១២ហះកា ប៉ាណូស
ទីខាកា្វ ឡឹង េចៀម េណាះខាក ់ទលឹ នេីណា ័ះ ចាបាប់ អន់ តង័
ពូ កាណុង ដារ ់រ៉ាឡូវ អា េដល»។ ១៣យីស៊ូ រះ៉ កា កាម៉ាក័ ្រកិ
វ តី េណាះផា «ឡាង ៃហ ត ី!» ែអ៊ កាឡាង តី តាទចឹ ផាឌី តី
េណាះដាគ់ឡាក់កា តី េម៉ាញ ែបង៊ណាវ ្គេដល។ ១៤ េកះេណាះ
‡ ១២:៧ ១២:៧សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ៦:៦។
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មួត ផារ៉ាសុី ឡាច់ ឡឹង េរ៉ាងឡា ំពឹកសា គួប អនែ់ឌ េភឿណាងំ
្រទង ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល តយសី៊ូ។
១៥យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង សារ េណាះ ឡូត េណាះ ែអ៊ កា

ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ទបឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ចាក ពួយ ែអ៊
េដល។ យីស៊ូ តាគ់ អន់ដាគ់ មួត អគី ព្លុ អន់ ដាគ់ ទិឌូ េដល។
១៦ េកះេណាះ ែអ៊ ទបឹ អូ អន់ អនែ់ឌ រះ៉កា ពូ អនេ់ទៀគ អ្លុ ឡឹង ង៉ារ
ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ អុះ។ ១៧សារអាេកតី ពឹះ េភឿតាគ់អង់េកះសារ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយ ែពផា៖
១៨ ប៉ាណូសអាហងអាញ់ េរុសី អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ អាញ់

អាញ់ បុចិ ៃចខាក់កា ែអ៊ អា ទបឹ ប៉ាញ័ ពុតអាញ់ េដល។
អាញ់ចងឹ ៃចគ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាញ់ ពឹង ែអ។៊

ែអ៊ កា ចងឹ រះ៉ អន់ សុនសាតអនេ់ទៀគ អ្លុ អនត់គ់
ផាអាញ់ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូសអន់ ្រតង់ តាទចឹ។

១៩ ែអ៊ អូ តាប៉ុញតាប៉ាក់ លូ ពូ អុះ
លូ អូ កាប តសី ប៉ានរឹ េដល

កា អូ ទី េពឿ ចងឹ កាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ រ្រទង អុះ។
២០ ែអ៊ អូ ្រពិចតាគ់កាតាច់ េតមី ្រតាងឡាក់ ប៉ាក់ េកះ េណាះ អុះ

កា អូតាគ់ អប៉ំាត់តាេគៀងឡាក់ ៃអ្វ ដងឹ អ្យ ី េកះ េដល។
ែអ៊ ្របគ៉័ នេីអៀ េលយី ទលឹអាញ់ េកះ តាតសុ់និសារ អន់ ្រតង់។

២១ ្រគបឹ សុនសាត ចងឹ មុងឹ ែអ៊ §។
§ ១២:២១ ១២:១៨-២១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤២:១-៤។
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២២ផះ េណាះទី ពូឡា ំជនឹកាម៉ាក័ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុត េម៉ាញ ដូវ ប៉ា
គ់ យសី៊ូ ប៉ាណូស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
លូ កាឡូំ។ យសី៊ូ កា តាគ់ អន់ដាគ់ ែអ ៊កាម៉ាក័ េណាះ កាដា
គ់តាតារ ម៉ាត់ អ្លុ កាបហង។ ២៣កាឡំាងំ ទឌូិ ញម រ៉ាេងីុគ អន់
ែឌ កាកាប លូ គួប េសាបផា «នចីម័ ែអ៊ អា ផូង័ វាច៉់ ដាវតីឡាក់
ចងឹ ្រប៉គ័ សាដាច់ ប ?» ២៤ ប៉ាគ់ មួត ផារ៉ាសុី កាតាងំ នីេណា ័ះ
អនែ់ឌកាបផា «ែអ៊ អា អ្លុ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀញនកា េប
លេសប៊ូល *សាដាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ អរ៉ំាញអញឺកា ែអ៊ហង»។
២៥យីស៊ូ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង សារ អន់ែឌ ឃតឹ ែអ៊ េតលី អន់ែឌ ផា
«ប៉ាេថត ចំឡាក់ ទី ប៉ាសុន តាប៉ុញ តាប៉ាក់ គួប េសាប ប៉ាេថត
េណាះ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំតា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ហង េមឿង ចំ េលី ហី ចំ
ឡាក់ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ គួប ចងឹ ក្លះ កា្ល យ រ៉ាយ គួប ហង។ ២៦ផា
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ្រទះុឡាច់ មួតសាតាងំ េទៅ េណាះ ែអ៊ តាប៉ុ
ញ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅហង នចីម័ ប៉ាេថត ែអ៊ ចងឹ អ្លុ ៃអ្វ ឃឺ ែអ៊
រ៉ាយ រ ៉ងុ ហង។ ២៧ផាអាញ់ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ញន កា អំរ៉ា
ញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េបលេសប៊ូល តាទចឹ ទលឹ នីេណា ័ះ គួប
អនដ់សី អនែ់ឌ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអងកាអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ េពឿ
ណាវ ្គ ? ទលឹ នេីណា ័ះ គួប អនដ់សី ចងឹកាបកាអនដ់សីហង។
២៨ហះកាផាអាញ់ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ទលឹ នីេណា ័ះ សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សីអា េកះ។
២៩ «េម៉ាញ ណាវ ្គ អូ ទី បក់ េពឿ ខនឹ ម៉ុ ត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស

* ១២:២៤ ១២:២៤ េបលេសប៊ូលឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសចិសាតាងំ េណាះហង។
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អំប៉ាស ពឹង ហី ប៉ាណូស េកង † អុះ ទី ដងឹ រ ៉បុ កត់ បក់ េកង
េណាះ ហ ិេណាះ ចងឹ ខនឹ ម៉ុ ត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ែអ៊ ទ។ី
៣០ េពឿ អូ ៃច ម៉ុ ត ែគង អាញ ់ប៉ាណូស េណាះ អូ ណីស កា
អាញ់ហង េពឿ អូ ប៉ាតុំ ពូ ឡា ំែគងអាញ ់ប៉ាណូស េណាះតា
គ់តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ពូ ហង។ ៣១ខអាហង បះអាញ់ រះ៉ កា អន់
ដសី ផា ប៉ាណូស ចំ ្របគ៉័ យច េលីកាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចងឹ
អូ អ្យក់ យ៉ូ អុះ។ ហះកាផា ពូ កាបផាម៉ាត កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សារ េណាះ ែអ៊ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ។ ៣២ េពឿ កាបយច
លូ ប៉ាណូស អាញ់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ អុះ។ ហះកា
ផា ពូកាបយច លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សារ
េណាះ ែអ៊ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ ឃឺអ្យក់យ៉ូ េលយី។
៣៣ «ផា េតមី អ៊្លង ដាគ ់ៃប៉្ល ែអ៊ កា ដាគ់ េដល ផា េតមី

អក៊ ៃប៉្ល កា អក៊ េដល ខង ពូ អនហ់ា្ន ល់ អ៊្លង ញន កា ៃប៉្ល ែអ។៊
៣៤អឺ មួត ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច ័! នីចម័ អន់ដសី ចងឹ អ្លុ កាប ដាគ ់ខង
អនដ់សីឡាក់ប៉ាណូសអូដាគ់នេីអៀ ! ខង ពឹរ ប៉ាណូសឌុកាប
ពួយសារ ញ៉ាឡាក់ ទី ប៉ាញ័ កាណុង ពុត។ ៣៥ ប៉ាណូស ដាគ់
ប៉ានរឹ ែអ៊ កាបកាដាគ ់ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័កាដាគ ់ខងកាណុង ពុត
ែអ៊ ទី ដងឹសារដាគ។់ ប៉ាណូស អូដាគ់ ប៉ានរឹ ែអ៊ កាបកា អូដា
គ ់ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ កា អូ ដាគ់ េដល ខង កាណុង ពុត ែអ៊ ទី ដងឹ
សារ អូ ដាគ។់ ៣៦អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ តាត់សុនិ សារ ប៉ាណូស ទិឌូ េទៀ ែអ៊ ចងឹ តាត់សុនិ ពួយ
ទិ ប៉ានរឹ ឡាក់ អនែ់ឌ កាប អូ ទី ខា េណាះហង។ ៣៧ខង ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ កាបសារ អន់ដសី ញន កា ប៉ានឹរ អន់ដសី កាប ផាកាប
† ១២:២៩ ១២:២៩ ប៉ាណូស េកង េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។
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ដាគ ់ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ផា ដាគ ់ផា កាប អូ ដាគ ់ែអ៊ ចងឹ ៃចគ ថូត
ហង»។
៣៨ េកះេណាះ កា ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត

ផារ៉ាសុី អនដ់ា កាបផា «ៃណឃូ បរ៉ ់អសី តាបំាង ៃហសារ អំរ៉ា
ញ អញឺ ម៉ាគ់ ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អសីឡាក់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី
ជរឹ តាទចឹ»។ ៣៩យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «ប៉ាណូស រុាងំហាវអា
អក៊ ខាក់ លូ អូ ្រតង់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ពូ បុចិ ដងឹ កា
បប៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ អូតាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ
អុះហា្វ ស ឡឹងសារអរ៉ំាញអញឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ
យូណះ ែព។ ៤០ យូណះ ៃអ្វ កាណុង វាច៉់ កា តសី ៃបង៉ មុាងំ ៃប៉
ង ដារ ់ប៉ាណូស អាញ់ កា ចងឹ ៃអ្វ កាណុង េតះ ៃប៉ង មុាងំ ៃប៉
ង ដារ ់នះិេទៅ េដល។ ៤១ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាត់សុនិ
សារ ប៉ាណូស ទិឌូ េទៀ មួត េមឿង នីនីេវ ចងឹ រុសី សតឹ អ្ូយវ អន់
ឌូ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវ អា េដល លូ ចងឹ កាប បុាងំអាល អន់
ដសីហង ខងអនែ់ឌ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក ផះ អនែ់ឌ ទីកាតាងំ
សារ យូណះ រះ៉ កា អន់ែឌ។ ហះកា ហះ ចារ អា ទី េម៉ាញ ដូវ
េកង ឡឹង យូណះណាវ ្គ។ ‡ ៤២ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាត់
សុនិសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ សាដាច់ អង់កាន់ ពឹង ប៉ាេថត េស
បា ចងឹ អ្ូយវ អន់ឌូ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវ អា េដល លូ ចងឹ កាប
បុាងំអាលអនដ់សីហង ខង េសគី ែព ែអ៊ ទីចាក ឡឹងឡាណុច
អង់កក់ េតះ េភឿ ឡា ំសាយុំាងំ ប៉ានរឹសាដាច់សាឡូម៉ូន ឡាក់
្រតះ ្រតាងំ ហ្យាងំសាឡាច។់ ហះកា ហះ ចារ អា ទី េម៉ាញ ដូវ
‡ ១២:៤១ ១២:៤១ បរ៉ ់ៃហ យូណះ៣:១-១០។
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េកង ឡឹងសាដាច់សាឡូម៉ូន េណាះណាវ ្គ។ §
៤៣ «ផាប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េកះ ែអ៊ ចងឹ ចាកសតឹ

ចាកឡា ំៃអ្វ រចារ រ៉ាហងីណាងំចារ ៃអ្វណាវ ្គ។ ហះកាផា ែអ៊
ណាងំ អូ ទី ៤៤ េណាះ ែអ៊ ចងឹ កាប ផា "អាញ់ ចងឹ សតឹ ៃហៗ
ប៉ាណូស អាញ់ អង់ក ័ះ ឡាច់ េណាះ ែព"។ ប៉ាគ់ ទលឹ េកះ ែអ៊
បប៉័ ប៉ាណូស េណាះ េពៀបឡាក់កាហី តាេដាះ ទបឹ ពូសាប៉ូ ះ រ៉ា
នដ់ាប់ដាគ់ឡាយ៉ាម។័៤៥ េណាះ ែអ៊ ចងឹឡា េំជៀក គួប ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ ឡាក់ អូ ដាគ់ កា្វ ឡឹង ែអ៊ តាេំបុះី ដូវណាវ ្គម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង
ប៉ាណូស េណាះ។ េកះេណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស េណាះ
ទីសារ អូ ដាគ់ កា្វ ឡឹង អន្់រទលួ ែពណាវ ្គ។ កាប៉ាច់ ប៉ាណូស
រុាងំហាវ អាឡាក់ អក៊ តាឡាម័ កា ចងឹ ទី សារ អូ ដាគ់ នះិេទៅ
េដល»។
៤៦-៤៧យសី៊ូ ផះ ៃអ្វ កាកាប លូកាឡំាងំ ផាឌី េមគី ែអ៊ លូ អុះ

ៗ ែអ៊ ពឹះ ទលឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ ែគង ឡីង បុចិ កាកាប លូ ែអ។៊ * ៤៨ ែអ៊
េតលី កា បក់ រះ៉ េណាះផា «េពឿ េមគី អាញ ់? េពឿ អុះ អាញ ់?»
៤៩ េកះេណាះ ែអ៊ សាេំបា្ល មួត សះឹ លូ កាប ផា «មួត ទិ អា ហង
េមគី អាញ់ លូ អុះ អាញ។់ ៥០ េពឿ ឡាក់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹ អាញ់
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា មួត េណាះហង េមគីអាញ់លូ អុះកាម៉ា
ក័ អុះ អង់កាន់ មះ៉ អាញ»់។

១៣
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ អនេ់ទៀគៗ

§ ១២:៤២ ១២:៤២ បរ៉ ់ ៃហ សារ មួត សាដាច់ (ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១
១០:១-១៣។ * ១២:៤៦-៤៧ ១២:៤៦-៤៧ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន
ែធម ប៉ានរឹផា៖ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ម៉ុ ត រះ៉ កា ែអ៊ផា «េមគី លូ អុះៗ អសី អនែ់ឌ ៃអ្វ
ក្យាគ់ ែគង ឡីង បុចិ កាកាប លូ អសី»។
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១ដារ ់េណាះ េទៅយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងហីឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ហាង
តាងំេលា័២លូ ទីកាឡំាងំ េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉ ពឹះ ៃអ្វ ជុំ ែអ។៊ ែអ៊ កា
ជរឹ ៃអ្វ ពឹង ទូក កាប៉ាច់ មួត កាឡំាងំ អនែ់ឌ ៃអ្វ រហាង។ ៣ េកះ
េណាះ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹសារ េអៀង បុាងំេហៀន អនែ់ឌផា «ហគ់
សាយុំាងំ ! ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ឡា ំចី តលី េពៀ។ ៤ផះ ែអ៊
ចី េណាះ ទី តលី អនដ់ា ឡិ ពឹង ្រទង េកះេណាះ ៃសមឡា ំេចាះ
ទ។ិ ៥ទី តលី អនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង េតះ អេំហា្ម ឡាក់ចារ អូ ទី េតះ
កាពុល។ តលី េណាះឡាមគ៉់ហន៊ខាក់ខង េតះឡាតាងំ។៦ប៉ា
គ់ ៃប៉្លង តុ អង់គត ែអ៊ េណាះកាឡាេយ៉ា េ្រកាះ ខង រ៉ាយះ៉ ែអ៊
េតាត អូ ្រជ។ុ៧តលីអនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង េតះចារទីសាេលៀ ប៉ា
គ់ ែអ៊ហន៊សាេលៀកាេ្រតាប រតឹ អូ អន់ េពៀហាវ អុះ។៨តលីអន់
ដាណាវ ្គឡិ ពឹងចារ េតះដាគ់សាណា តលី េណាះកា េកតី ៃប៉្ល
ប៉ាកាវ េម៉ាញ តលី េកតី ទី ១០០ តលី េម៉ាញ តលីណាវ ្គេកតី
៦០តលី េម៉ាញតលីណាវ ្គេកតី៣០តលី។៩ េពឿកាតាងំសារ
អាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។
១០ េកះេណាះ មួត សះឹ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ លូ អំ

បញ៉់ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី បុាងំេហៀន ពូកាប ប៉ានដ់បឹ នេីណា ័ះ ?»
១១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់ចងឹ រះ៉ អន់ អនដ់សី ហ្លង់សារ
េអានសាគមឹ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហះកាអាញ់ អូ
អន់ ពូ អនេ់ទៀគ ហ្លង់ អុះ។ ១២បក់ ចំ ហ្លង់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់
ែអ៊ ហ្លង់ ែធមណាវ ្គទលឹ ែអ៊ ហ្លង់ ែហ៊ង េអៀងខាក ់ហះកា បក់
ចំ អូ ហ្លង់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់ ឡាច់ សារ ឡាក់ ែអ៊ ហ្លង់ បត៊ ែប៊ត
េណាះណាវ ្គ។ ១៣យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ៃហកាអនែ់ឌ អូ បប៉័ អុះ យ ៉◌ះ័
សាយុំាងំ កា អនែ់ឌ អូ កាតាងំ លូ អូ ហ្លង់ េដល។ ខអាហង
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បះអាញ់ បុាងំេហៀន ពូ កាប ប៉ានដ់បឹ នេីណា ័ះ។ ១៤សារអនែ់ឌ
េណាះ ្រតគ់ឡាក់កាសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយទី រះ៉ ផា៖
ប៉ាសុនអា ចងឹសាយុំាងំ េដល ហះកា អូហ្លង់

ប៉ាសុនអា ចងឹ ៃហ េដល ហះកា អូ បប៉័ អុះ។
១៥ ប៉ាសុនអាសាងំអ្យបឹ ម៉ាត់ អ្ូយគ កា ៃហ បប៉័

លូ បុតឹ េតារ អ្ូយគកាសាយុំាងំកាតាងំ
លូ អូ ៃច អន់ ពុត អន់ែឌ ហ្លង់ អ្ូយគ កា ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក

េសឿអាញ់
េណាះអាញ់ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ *។

១៦ហះកា អន់ដសី ទី សារសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង
ម៉ាត់ អន់ដសី ៃហ បប៉ ័េតារ កាសាយុំាងំ កាតាងំ។ ១៧អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ទី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូសដា
គ់ េសគី ែព េអៀង ដូវ េដល ក្យាគ់ ៃហកាខាក់ បុចិ បប៉័សារ អន់
ដសី ទី បប៉័អា ហះកា អូ ទី បប៉័ អុះ។ អនែ់ឌកា ក្យាគ់ ៃហ បុចិ
កាតាងំ េដលសារ អន់ដសី ទី កាតាងំ អា ហះកា អូ ទី កាតាងំអុះ។
១៨ «ទលឹ នេីណា ័ះ បរ៉ ់អនដ់សីសាយុំាងំ អន់ ហ្លង់ ឡឹងសារ

ប៉ានដ់បឹ ឡឹង បក់ ចី តលី េពៀ អាឃឺ នេីអៀ៖ ១៩ផា ប៉ាណូស ចំ
កាតាងំ ពូ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាហះកា អូហ្លង់ េណាះ
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំរ៉ាតអ្យក់ប៉ានរឹប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ពុតអនែ់ឌ។ សារ
អាេពៀបឡាក់កាតលី េពៀ ឡិ ពឹង ្រទង េណាះហង។២០កាប៉ាច់
* ១៣:១៥ ១៣:១៤-១៥សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦:៩-១០។
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តលី េពៀ ឡិ ពឹងចារ េតះ អេំហា្ម េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូសកាតាងំ
ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ កា េហាក េសឿ ឡូត។ ២១ហះកា អន់ែឌ អូ
ទី អន់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ ត កាណុង ពុត អន់ែឌ កាខាក់ ហ។ិ អន់
ែឌ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ ្រទ។ុ ទលឹ ទី សារ ថុក ញ៉ាក េកតី ពឹះ េលី
ទី ពូ អនេ់ទៀគ អូ ណីសញនកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌ កា
អា្ល ត េសឿ ឡូត។ ២២កាប៉ាច់ តលី េពៀ ឡិ ពឹង ចារ េតះសាេលៀ
េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស បក់ កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ហះកា
អនែ់ឌ វុនឹវាយ៉ ដងឹ កាសារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់
េតះ អា។ អន់ែឌ េហាក ដងឹ កា រ៉ាស អំប៉ាស សារ ទិេណា ័ះ
្រប៉គ័ អូ អន់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អុះ។ ២៣កាប៉ាច់ តលី
េពៀ ឡិ ពឹង េតះ ដាគ់ េពៀបឡាក់ កា ប៉ាណូស ទី កាតាងំ លូ ហ្ល
ង់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អន់ដា េម៉ាញ
េកតី ៣០ អន់ដា េម៉ាញ េកតី ៦០ អន់ដាណាវ ្គ េម៉ាញ េកតី
១០០»។
២៤យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គអន់ ប៉ាសុនសា ំ

យុាងំផា «សាររុាងំៃហ រុាងំខ្យាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់
កាសារ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ឡា ំសាមូល តលី េពៀ ដាគ់ ពឹង មុីរ
ែអ។៊ ២៥ហះកា ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃតបហា្ល ក់ េកះ ទី េម៉ាញ ដូវឡាក់ អូ
ណីសកា ែអ៊ឡា ំ្រពឹះ េពៀ េ្រពៀក ពឹង មុរី ែអ៊ េណាះ េដល េកះ
េណាះ ចាកឡា ំកា ែអ។៊ ២៦ ប៉ាគ់ េពៀ ហន៊ លូ ប៉ា្រពះុ េកះ េពៀ
េ្រពៀក កា ហន៊ នះិេទៅ េដល។ ២៧ មួត ទុច ម៉ុ ត អំបញ៉់ លូ តាងំ
ឡា មុរីផា "ពឹតាងំឡា ! អសីសាមូលដងឹ តលី េពៀដាគ់ ពឹង មុី
រ េណាះ ែព ទលឹ នេីណា ័ះ េពៀ េ្រពៀក អា េកតីឡាច់ ឡឹង ច ំ?"
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២៨ ពឹ តាងំឡា អនែ់ឌ េតលី ផា "ចាបះ កា បក់ អូ ណីស កា ពិន
ឡា ំ្រពឹះ អនតុ់ង ហងតាម ៃហ"។ មួត ទុច អំបញ៉់ណាវ ្គផា "នី
ចម័ អសី អន់ ញនឹ ចងឹ ទកឡាច់ េពៀ េ្រពៀក េណាះ ប ?" ២៩ ែអ៊
េតលី ផា "អូ អុះ ! ផា អន់ដសី ទក ែអ៊ ចងឹ តាដូក ទបឹ េពៀ ដា
គ់ េដល។ ៣០ គម អន់ ែអ៊ ហន៊ អនឌូ់ ទលឹ េពៀ ទុំ នេីណា ័ះ ហង
ពិ ប៉ាគ់ ដារ ់្រចូត័ េទៀ អាញ់ ចងឹ េ្របុី មួត ្រចូត័ អ្យក់ ឡាច់ េពៀ
េ្រពៀក េណាះហ ិកត់ ប៉ាតុំ អ្យក់ សុះ ពឹង អុញ េកះេណាះ េ្របុី
អនែ់ឌ ្រចូត័ េពៀ តាទចឹ រ៉ានដ់ាប់ ពឹង រមកាអាញ"់»។
៣១យសី៊ូ កាប ប៉ាន់ដបឹ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គផា «សារ រុាងំ

ៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េពៀប ឡាក់ កា តលី រ៉ាហញឺ
េម៉ាញ ែនវ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ អ្យក់ តប់ ពឹង មុរី ែអ។៊ ៣២តលី
េណាះ រ៉ាហញឺ ឡឹង តលីកាណាគ័ អនេ់ទៀគណាវ ្គ ហះកា ប៉ាគ់
ែអ៊ ហន៊ េទៀ ែអ៊ តសី ឡឹង េតមីសាណាអនេ់ទៀគៗណាវ ្គ ឃឺ
ែអ៊ េកតី េតមី អ៊្លង េម៉ាញ េកះេណាះ ៃសម ពឹះ ្របគ៉័ សបំ៉ូ វ រ៉ាឡូវ
ៃអ្វ រតាងំកង់ ែអ»៊។
៣៣យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គផា «សារ រុាងំ

ៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់ កា ពុះ ពូ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ។ ទី
អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ អ្យក់ ពុះ ែបត៊ ឡក់ឡាយ លូតាប៉ុង ៃបង៉ កា
អ្លី ្របគ៉័ អន់ កាតាប៉ុង ទេិណា ័ះឡាក»។
៣៤យសី៊ូ កាកាប លូ ពូស៊ុតកាកាប ប៉ានដ់បឹ េដាះ អូ ទីសារ

ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ចងឹ អូ កាប ប៉ានដ់បឹ អុះ ៣៥ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
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ផះអាញ់ បុាងំេហៀន ពូអាញ់ ចងឹ កាប ប៉ានដ់បឹ
លូ អាញ់ ចងឹ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ េអានសាគមឹ ឡឹង កាេណីត
អង់កក់ េតះ អា េដល †។

៣៦ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ ម៉ុ ត កាណុង
ហ។ី មួត សះឹ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ែអ៊ េដល លូ កាប ផា «បរ៉ ់
អសី រះ៉អន់ញនឹហ្លង់ ឡឹងសារអសីកាបប៉ានដ់បឹ លូ េពៀ េ្រពៀក
ពឹង មុរី េណាះ ែព»។៣៧ ែអ៊ េតលី អនែ់ឌផា «បក់សាមូលតលី
េពៀ ដាគ់ េណាះឃឺ ប៉ាណូសអាញ។់ ៣៨ មុរី ឃឺ អង់កក់ េតះ អា
ហង តលី េពៀ ដាគ់ ឃឺ ប៉ាណូស បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ គនឡាក់
ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ េពៀ េ្រពៀក ឃឺ មួត ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំ ៣៩ ែអ៊ ឡាក់ តាមុរឺ បក់ ្រពឹះ េពៀ េ្រពៀក េណាះ។ ថុន
្រចូត័ឃឺប៉ាគ់អង់កក់ េតះ ឡុចអនេ់ទៀ បក់ ្រចូត័ េពៀឃឺ មួតបយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ។ ៤០ ពូ ្រចូត័ េពៀ េ្រពៀក អ្យក់ សុះ ពឹង អុញ នីចម ័កា
ចងឹ េកតី ទី សារ នះិេទៅ េដល ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះ អា ឡុច េទៀ។
៤១ ប៉ាណូស អាញ់ ចងឹ េ្របុី បយ៊ អាញ់ ពឹះ។ មួត បយ៊ េណាះ
ចងឹ ប៉ាតុំ មួត បក់ ប៉ាណា ំេ្របុី ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ លូ មួត ្របគ៉័ យច
ចាបាប់ អ្យក់ ឡាច់ អន់ែឌ ឡឹងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អាញ់
៤២ េកះេណាះ ប៉ាឡិកាណុង អុញឡាក់កតី គកឹៗ កាណុងចារ
េណាះ កាតាងំ ដងឹ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគត សាណាញ។់
៤៣កាប៉ាច់ មួតដាគ់ ្រតង់ អនែ់ឌ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ែឌ ឡាេកា អន់ែឌ ចងឹ ឡាច់ តាតារឡាក់
† ១៣:៣៥ ១៣:៣៥សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៧៨:២។
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កាតាតារដារ។់ េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ។
៤៤ «េម៉ាញណាវ ្គសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

េពៀប ឡាក់ កា ម៉ាស ពូ តប់ េអាន ពឹង មុីរ។ ផាឌី ទី កាម៉ាក័
េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ បប៉័ ម៉ាស ពូ តប់ េណាះ េកះេណាះ ែអ៊ ឡំុ ចារ
េទៅណាវ ្គ។ ែអ៊ េហាក ខាក់ កា បប៉័ ម៉ាស ពូ តប់ េណាះ ែអ៊
សតឹ ប៉ាគ់ ហី ្របូ ទិ រ៉ាស អំប៉ាសកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទ ីេកះ
េណាះ អ្យក់ េលៀនឡា ំតាច់ មុរី ពូ េណាះ។
៤៥ «េម៉ាញ ែនវណាវ ្គសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា

តយ័ េពៀបឡាក់កាសារ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាងំតាច់តាយ៉ា
ល័ដាគ់ៗ ។ ៤៦ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័តាយ៉ាល័ដាគ់ឡាយ៉ាម័ េម៉ាញកាតុ
គតឹខាលនឺ ឡឹង ពូ េកះ ែអ៊ កាសតឹ ប៉ាគ់ហី ្របូ ទិ រ៉ាស អប៉ំាស
លូ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ែអ៊ ទ ីេកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ឡា ំតាច់
តាយ៉ាល័ ពូ េណាះ។
៤៧ «េម៉ាញណាវ ្គសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

េពៀបឡាក់កា អួន ពូ ទមឹ ពឹង េទៀកតាងំេលា័ ្រតគ់កា ្រគបឹ ែនវ។
៤៨ ប៉ាគ់ ្រតគ់ កា េអៀង េកះ ពូ អូសហាវ អួន ប៉ាគ់ េគាក េកះ
េណាះ ពូ អង់ៃអ្វ តាេឡះ អ្យក់ ដងឹកាដាគ់ ៃចគ ពឹង ពុង កាបក់
អូ ដាគ់ ពូ វុតឹ អា្ល ត។ ៤៩ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ ពឹង អង់កក់ េតះ អា
ចងឹ ទីសារ េកតី ពឹះឡាក់កាសារអានះិេទៅ េដល។ មួត បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ចាក អ្យក់ឡាច់ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ឡឹង តាបល៉់ ប៉ាណូ
ស ដាគ។់ ៥០ េកះេណាះ ប៉ាឡិ អា្ល ត ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ទិេណា ័ះ
កាណុង អុញឡាក់ កតី គកឹៗ កាណុងចារ េណាះកាតាងំ ដងឹ
ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ»់។



ម៉ាថាយ១៣:៥១ lx ម៉ាថាយ១៣:៥៨

៥១យសី៊ូ អបំញ៉់ មួតសះឹផា «នចីម័សារអាអនដ់សីហ្លង់ ញ៉ា
អូ ?» មួតសះឹ េតលីផា «ហ្លង់ េកះ»។ ៥២ ែអ៊ រះ៉កាអនែ់ឌណាវ ្គ
ផា «េណាះហង ៃណឃូ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ ែអ៊ ចំឡាក់
ទី េហៀន អន់ ហ្លង់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ែអ៊ េណាះ
ឡាក់ កា តាងំឡាហី េម៉ាញ ដូវ អញជូ់នឡាច់ រ៉ាស ែអ៊ ឡឹង ហី
ទបឹណាវ ទបឹសានដ់ាប់ ‡»។ ៥៣ ប៉ាគ់ យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង
សារ ទិអា េកះៗ ែអ៊ កាចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះហង។

សារយសី៊ូ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរត
៥៤ េកះេណាះ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។ ែអ៊

ម៉ុ ត បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង ្រប៉គ័ អន់ កា កាឡំាងំ ទិឌូ ញម ខា
ក។់ ពូ កាប ផា «ែអ៊ អ្លុ សារ ទិ អា លូ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ អា
ឡឹង ច ំ? ៥៥ ញ៉ា អូ ្រតគ់ គន បក់ រ៉ាគយឹ ចាងំ អ៊្លង លូ េមគី ែអ៊
សចិ ម៉ារ បី ែអ៊ អា ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ អុះៗ ែអ៊ ប សចិ យ៉ាកុប យូ
ែសប៊ សុីម៉ូ ន លូ យូដា េណាះ ? ៥៦ អុះ អង់កាន់ ែអ៊ ទេិណា ័ះ
កា ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ អន់ឌូ លូ ពិន េដល។ ទលឹ នីេណា ័ះ សារ ទិ
អា ឡឹង ចំ ែអ៊ អ្លុ  ?» ៥៧ េណាះ ហង ពូ អូ ណីស កា ែអ។៊ យី
ស៊ូ កាប លូ អនែ់ឌផា «មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ដងឹ ពឹងហី ែអ៊ េទៅ
លូ ្រសកុ េតះ ែអ៊ េទៅ េដាច ពូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ែអ»៊។ ៥៨ ៃអ្វ ហះ
េណាះយសី៊ូ អូ ទី ្របគ៉័សារ អញឺ អំរ៉ាញ េអៀង អុះ ខង អូ ទី ពូ
េសឿ។
‡ ១៣:៥២ ១៣:៥២យសី៊ូ កាបប៉ានដ់បឹអាបុចិទីណីផាៃណឃូបុាងំេហៀន េណាះ
អ្លុ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹសារ ឡឹង អន្់រទលួ ែព ទបឹសារណាវ ឡឹងយសី៊ូ។
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១៤
សារសាដាច់ េហរត ប៉ានេ់តា័ វគ័ យូហាន
១ ផះ េណាះសាដាច់ េហរត *កាតាងំ េលៅ ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ

្របគ៉។័ ២ ែអ៊ រះ៉ លូ មួត ្របគ៉័ កាន អនឌូ់ លូ ែអ៊ ផា «វគ័ យូហាន
ឡាក់ បុាងំហុំ ពូ ែព ែអ៊ រ ុសី សតឹណាវ ្គ េណាះហង បះ អ្លុ ្របគ៉័
សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ នេីអៀ»។ ៣-៤សារអា េកតី នេីអៀ៖
ញន កាសាដាច់ េហរត បុចិ កា េហរ ៉េូឌៀស កាម៉ាញ់ អុះ ែអ៊ ភី
លបី ែអ៊ កា អ្យក់ ទី ែអ៊ ឡគ។ េណាះ ហង វគ័ យូហាន កាប
កាសាដាច់ េហរត ផា «អសី អូ ្រតគ់ អ្យក់ កាម៉ាញ់ អុះ ្របគ៉័ កា
ម៉ាញ់អសី អុះ»។ េកះេណាះសាដាច់ េហរត េ្របុី ពូ រ ៉បុ កត់ ចគ់
វគ័ យូហាន ៃចគ ខុកញន េហរ ៉េូឌៀស។ ៥សាដាច់ េហរត បុចិ
ប៉ាន់េតា័ វគ័ យូហាន ហះកា ែអ៊ អ្ូយគ កា មួត ប៉ាសុន ខង ពូ
ឃតឹ ផា យូហានកា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៦ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់្របគ៉័
ប៊ុនកាេណីត †សាដាច់ េហរត គនអង់កាន់ េហរ ៉េូឌៀសម៉ុតកា
តាប័ អន់ កា មួត អំហ៊្មយ ៃហ ្របគ៉័ អន់ កាសាដាច់ េហរត ប៉ាញ័
ពុតខាក។់ ៧ េណាះហង បះ ែអ៊ មត៉់ផា «អសី បរ៉ ់កាណាគ័ ញ៉ា
កាអាញ់ ចងឹ អន»់។ ៨ហះកា អង់កាន់ េណាះ េតលី ពួយ ប៉ានឹ
រ េមគី ែអ៊ អន់តគ់ េ្របុី រះ៉ ផា «អាញ់ បុចិ កា អសី អ្យក់ កល់ យូ
ហាន ៃចគ ពឹងកា្ល រ តសី អន់កាអាញ់ប៉ាគ់អា»។ ៩សាដាច់ អុក
ពុត េពៀក ខង ែអ៊ ទី មត៉់ ហះ ម៉ាត់ មួត អហំ៊្មយ េកះ េណាះហង
បះ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់ អន់តាទចឹ។ ១០ ែអ៊ េ្របុី មួតតាហានឡា ំប៉ាគ់
* ១៤:១ ១៤:១សាដាច់ េហរតអាឃឺគន េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ផះយសី៊ូ េកតី
ែព សចិ ែអ៊ នះិេទៅ។ † ១៤:៦ ១៤:៦ ប៊ុន កាេណីត រប៉់សាណាំពូ ្របគ៉័ ប៊ុ នអា
តាគ់កាចាងំ ឡឹងដារ ់ែអ៊ េកតី។
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ខុក កាសតិ អង់កូ វគ័ យូហាន។ ១១ ពូ កា អ្យក់ កល់ ែអ៊ ៃចគ ពឹង
កា្ល រ តសី ជនឹ អន់កាអង់កាន់ េណាះ។ ែអ៊ កាអ្យក់ កល់ េណាះ
ជនឹ អន់ កា េមគី ែអ។៊ ១២ មួត សះឹ យូហាន អ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ យូ
ហាន េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួបឡា ំរះ៉ កាយសី៊ូ។

សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង
១៣ប៉ាគ់យសី៊ូ ទីកាតាងំសារអាេកះ ែអ៊ចាកឡាច់ឡឹងចារ

េណាះជរឹ ជះិ ទូកឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារឡាង៉ាន់ចាងំហាយគ្ ឡឹងកា ំ
ឡាងំ េអៀង ហះកា ពូ អ្លុ អន់តគ ់កាឡំាងំ ឡឹង ្រសកុ អន់េទៀ
គៗកា ប៉ាណា ំគួបឡា ំពួយ ែអ៊ ្រទង េគាក។ ១៤ ប៉ាគ់យសី៊ូ ហាវ
ឡឹង ទូក ែអ៊ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀង នេីណា ័ះ ែអ៊ ឡិ ណូស ្រសូគ តា
ប៉ាបតាប៉ុនកា ពូខាក ់េកះេណាះ ែអ៊តាគ់អនដ់ាគ់ បក់ អគី ព្លុ។
១៥ ប៉ាគ់ ដារ ់អំបុាងំ ក្យង់ អ៊្លង េកះ មួត សះឹឡា ំរះ៉ កាយសី៊ូ ផា
«ចារ អាឡាង៉ាន់ ខាក់ លូ ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ ទលឹ នីេណា ័ះ
អសី េ្របុី អន់ែឌ សតឹ ឡគ ពិ ម៉ាគ់ណាងំ តាច់ សាណាសា
រ្រសុក េតះ»។ ១៦ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ែជ េ្របុី អន់
ែឌ សតឹ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្យក់សាណាអន់ អនែ់ឌសា េណី»។
១៧ មួត សះឹ េតលី ផា «ញនឹ ទី ដងឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា
េពៀរ ក្យាងំ ដងឹ េណាះហង»។ ១៨យសី៊ូ ផា «ពឹះ អ្យក់ ណំុ បុាងំ
លូ កា េណាះ អន់កាអាញ»់។ ១៩ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី កាឡំាងំ
អង់ៃអ្វ ពឹងសាេម៉ាង។ ែអ៊ កា ចកឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ លូកា
េពៀរ ក្យាងំ េកះេណាះ េងីុយ ពឹង ៃប៉្លង ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េកះេណាះ គុ ណំុ បុាងំ អន់ កា មួត សះឹ មួត សះឹ អ្យក់ ែជក អន់
កា កាឡំាងំ សា។ ២០ ពូ កា សា ផគី ទិឌូ។ េកះេណាះ អន់ែឌ
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ទូញ រ៉ានដ់ាប់ ណំុ បុាងំសល់ ៃតល ពូសាទី ប៉ាញ័១២កាអ្លីណា
វ ្គ។ ២១ចលួំន ប៉ាណូសសាណំុ េណាះកាគ់ ដងឹកាម៉ាក័៥០០០
ដូវ មួត អង់កាន់ លូ គនសាសា្វ អូ យ៉ាប អុះ។
សារយសី៊ូ ចាក អបុំាងំ េទៀក
២២ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី មួត សះឹ ជះិ ទូកឃ្លង ប៉ាគ់ហាង េតា

អន្់រទលួ ឡឹង ែអ។៊ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កាកាឡំាងំ េ្របុី ពូ សតឹ។
២៣ប៉ាគ់កាឡំាងំសតឹ ទិ េកះយសី៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានមឹ ៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ
ែអ៊ េភឿមន៉។់ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ ែអ៊ហះ េណាះទលឹ ៃប៉្លង មុាងំ។២៤ផះ
េណាះ ទូកចាកចាងំហាយគ្ ឡឹងហាង េកះ ទបឹ ទី េទៀក រុាងំកា្ល
ច តឹ ទូក ខង កា្ល គ់ ងីុរ ខ្យាល។ ២៥ ក្យាម័ ប៉ាតារ យសី៊ូ ចាក អំ
បុាងំ េទៀក ឡា ំប៉ាគ់ ចារ មួត សះឹ។ ២៦ ផះ អន់ែឌ បប៉័ ែអ៊ ចាក
អំបុាងំ អង់កក់ េទៀក នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាខរ ់ណូស អ្ូយគ ខាក់ លូ
អង់ហ្យាងំ ឡុងផា «ប៉ា្រទូ បុាងំអ្ូយគ !» ខង អនែ់ឌ អ្ូយគ យុបឹ។
២៧យីស៊ូ កា កាប លូ អន់ែឌ ឡូត ផា «ែជ អ្ូយគ ហង ! អាញ់
ឡា អាឡា»។ ២៨ េព្រតះុ េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ផា អសី តា
ទចឹ អសីអន់អាញ់អ្លុ ចាកអបុំាងំ េទៀកឡា ំប៉ាគ់អសី េដល»។
២៩យសី៊ូ េតលីផា «ញ៉ា អូឡា ំ!» េព្រតះុកាជរឹ ឡឹង ទូកចាកអំ
បុាងំ េទៀកឡា ំប៉ាគ់ ែអ៊ េដល។ ៣០ផះ េព្រតះុ បប៉័ ខ្យាល តសីៗ
តឹ េទៀក ែអ៊ អ្ូយគ ខាក ់ែអ៊ កា ្រកា ំអ្ូយបៗ។ ែអ៊ អង់ហ្យាងំ ផា
«ពឹ តាងំឡា តង័ អាញ់ េណី»។ ៣១យសី៊ូ កា ទុង តី ែអ៊ ឡូត លូ
កាប ផា «អឺ ប៉ាណូស េសឿ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ ័ខ ញ៉ា បះ អសី
សង់ៃសនេីអៀ ?» ៣២ េកះេណាះយសី៊ូ លូ េព្រតះុ ម៉ុត ជះិ ទូកផា
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ឌី ខ្យាលកាសា្វ ស។ ៣៣ មួត ៃអ្វ កាណុង ទូក កាដាបសាបំ ៉◌ះ័
យសី៊ូ លូ កាបផា «អសីឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ»។
៣៤ អន់ែឌ ជះិ ទូក ទលឹ ប៉ាគ់ ហាង េតះ េកេនសាែរត េកះ។

៣៥កាឡំាងំ ្រសកុ ពូ េណាះ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ឡូត អនែ់ឌ ចាក
រះ៉កា ពូ ប៉ាញ័ទបឹ ្រសកុ រេណាះហង។ ពូកាអ្យក់ឡាប៉ំាណូស
អគី ព្លុ ទឌូិ ប៉ាគ់ យសី៊ូ។ ៣៦ មួត ព្លុ អគី េណាះកា េឡាម ែអ៊ បុចិ
ទី ដងឹសាប៉ាគ់ឡាណុចអាវ ែអ៊ េណាះ បគ័ េកះ។ ្រគបឹ ប៉ាណូ
ស បក់ ទីសាប៉ាគ់អាវ ែអ៊ ដាគ់ អគី ទឌូិ។

១៥
សារយសី៊ូ កាបកា មួតផារ៉ាសុី
១ ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី មួតផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន

ចាបាប់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ េដល េកះ
េណាះកាបផា ២ «ញ៉ា ្រតគ់សះឹ អសី ្របគ៉័ យចចាបាប់ វគ័ យ៉ា
គ ់អន់ែឌសាសាណា អូ ទី រ៉ាវ តី ហិ នីេអៀ ?» ៣យីស៊ូ េតលី
អនែ់ឌ ផា «ខ ញ៉ា បះ អនដ់សី ្របគ៉័ យច លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ រះ៉ េភឿ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ មះ៉ អនដ់សី នេីអៀ ? ៤ខង ប ៉្រ◌ះ័
ទី រះ៉ ផា "អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ េមគី ពឹ បក់ េពឿ ត ័ះ ប៉ាស្យាប
ពឹ េមគី េណាះ ្រតគ់ េតា័ហង"*។ ៥ហះកា អនដ់សី កាប នេីអៀ
"េពឿ រះ៉ លូ ពឹ េមគី ែអ៊ ផា 'អាញ់ អូ អ្លុ តង័ អនដ់សី អុះ ខង កា
ណាគ័អាញ់ ទេិណា ័ះ ឃឺ គម មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ េកះ' ៦ ប៉ាណូស
េណាះ អូសាណាងកាអ្យលិ កូត័ េមគី ពឹ អុះ"។ ទលឹ នេីណា ័ះ
* ១៥:៤ ១៥:៤សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២០:១២;២១:១៧។
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អនដ់សីតាគ់ អង់ហ្៊យង ប៉ានរឹ គតឹ ខា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េភឿ
្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ មះ៉ អន់ដសី។ ៧អឺ ប៉ាណូស តាគ់ អំ្របគ៉័ ដា
គ ់្រតគ់ ខាក់ វគ័ េអសាយកាប កា អន់ដសី ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័
ផា៖
៨ ប៉ាសុនអា រ៉ាប់អាញ់ ដងឹ អនត់ង់ ពឹរ អនែ់ឌ េដាច

ពុត អនែ់ឌចាងំហាយ្គ ឡឹងអាញ។់
៩អនែ់ឌកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ់ហះកា អូ ទីខា អុះ។

អន់ែឌ អ្យក់ ចាបាប់ ប៉ាណូស បុាងំេហៀន ប៉ាតាង ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ †»។

១០ េកះេណាះយសី៊ូ េអី កាឡំាងំ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ។៊ ែអ៊ កាប
ផា «អនដ់សីសាយុំាងំកាខាក់ េហាគ។ ១១កាណាគ័ញ៉ាឡាក់ម៉ុ
ត ្រទង ពឹរ ប៉ាណូស អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសយច អុះ ទី ដងឹ
កាណាគ័ញ៉ាឡាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសយច»។
១២ េកះេណាះ មួតសះឹកាប៉ាណាគួំបម៉ុត ប៉ាគ់យសី៊ូ េកះេណាះ
រះ៉ ផា «ៃណឃូ ! អសី អ្លុ េដល ប មួត ផារ៉ាសុី យច ពុត អនែ់ឌ
ខាក់ញនកាតាងំ អសី កាប នេីណា ័ះ»។ ១៣យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ
ផា «អនែ់ឌ េណាះ េពៀបឡាក់កាអ្យតិ។ ពឹអាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង េតា ចងឹ ទក អា្ល ត អ្យតិ េណាះ ឡាក់ អូ ្រតគ់ សាណា ែអ៊
តប។់ ១៤នចីម័ កាតាម អនែ់ឌ ពិ ខង អនែ់ឌ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ
ម៉ាត់ណាផំាប៉ាណូសម៉ាមុាងំ ម៉ាត។់ ផាប៉ាណូសម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
ទុង ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់ចាបះកា ចងឹ ឡិ ឡូះ ទិ អនែ់ឌ េពៀរ
ដូវ ឡូត»។
† ១៥:៩ ១៥:៨-៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៩:១៣។
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១៥ េព្រតះុ កាប លូ យសី៊ូ ផា «បរ៉ ់ៃណឃូ រះ៉ សារ អសី កាប
ប៉ានដ់បឹ ឡឹងកាណាគ័ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែព អន់ញនឹហ្លង់ េដល»។
១៦យសី៊ូ េតលីផា «អនដ់សីអា ៃអ្វ កា អូហ្លង់ឡាក់កា ពូ េដល
ប ? ១៧អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផាកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ ម៉ុ ត ្រទង
ពឹរ ប៉ាណូសម៉ុត ទលឹកាណុងវាច៉ ់េកះេណាះឡាច់ឡិកាណុង
ឡូះ អច។់ ១៨ហះកា កាណាគ័ ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ប៉ាណូស
េណាះឃឺឡាច់ ឡឹង ពុត េពៀក សារទេិណា ័ះហង ្របគ៉័ អន់កា
ប៉ាណូសយច ១៩ខង ្រគបឹសារ អក៊ឡាច់ ឡឹង ពុត េដាះ៖ឃតឹ
អូ ដាគ ់េកាះ ប៉ាន់េតា ័្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័រ៉ាលង
កល ់រ៉ាត អនតុ់ង កាបព្លូង ប៉ា្ល ច ័កាប េពា សារទេិណា ័ះឃឺ
ឡាច់ទិ ឡឹង ពុត ប៉ាណូសហង។២០ឃឺសារទិអាហងឡាក់ ្រប៉
គ័ អន់កា ប៉ាណូសយច។ សារសាសាណាអូទី រ៉ាវ តី េណាះ
អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូសយច អុះ»។

សារយសី៊ូ ចាក តង័ ប៉ាណូស សុនសាតអនេ់ទៀគ
២១ ៃឡង ឡឹង េណាះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំ

ប៉ាគ់ ចារ ក្យាម័ េមឿង ទីរ ៉ះូ លូ េមឿង សុីដូន។ ២២ផាឌី បប៉័ អង់
កាន់ សុនសាត កាណាន េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ កាណុង ្រសកុ ហះ ចារ
េណាះ េដល។ ែអ៊ ឡាច់ឡា ំអង់ហ្យាងំ រះ៉ លូ យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ
តាងំឡាឡាក់ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី បរ៉ អ់សីតាប៉ាបតាប៉ុនកា
អាញ់េណី គនអង់កាន់អាញ់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុត ្របគ៉័អន់ ប៉ាណាប
ខាក»់។ ២៣ហះកា េម៉ាញ នរឹ កា យីស៊ូ អូ េតលី ែអ៊ អុះ។ មួត
សះឹ ម៉ុត ក្យាម័ ែអ៊ ទបឹ ៃអ្វ េឡាម ែអ៊ ផា «ៃណឃូ បរ៉ ់អសី តង័ ែអ៊
ពិ ម៉ាគ់ ែអ៊ ចងឹចាកឡាច ់ខង ែអ៊ ៃអ្វ ែ្រសក៊ ពួយពិននេីអៀ»។
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២៤យសី៊ូ េតលីផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុីអាញ់ជរឹណាងំប៉ាណូ
សបក់ េហ្យតី ដងឹកាណុង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊»។ ២៥ហះកា
អង់កាន់ េណាះ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង យសី៊ូ លូ កាបផា
«អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់តង័ អាញ់ េណី»។ ២៦យីស៊ូ េតលី ផា «្រត
គ់ អន់ គន េសា អុ្ីរសាែអល៊សាផគី អនែ់ឌ េកះហ ិអូ ្រតគ់ អ្យ
ក់ សាណា មះ៉ អន់ែឌ អន់ កា សូ ‡ អុះ»។ ២៧ អង់កាន់ េណាះ
េតលី ផា «្រតគ់ ហង ពឹ តាងំឡា ហះកា សូសាសាណាៃតល
្រហុង ឡឹង េ្រគ តាងំឡា ែអ៊ ទី េដល»។ ២៨ េណាះ យីស៊ូ កាប
ផា «អឺណាង ពុត អសី េសឿ េកងតាទចឹ អ្យគ័ អន់ ទីឡាក់កា
ពុត អសី បុចិ េណាះហង ពិ»។ ផាឌី គន អង់កាន់ ែអ៊ កា ដាគ់ឡូត។
២៩យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ហាងតាងំេលា័

កាលេីឡ។ េកះេណាះ ែអ៊ហាវ ៃអ្វ ពឹង ប៉ានមឹ។ ៣០ េកះេណាះ
ទី ប៉ាណូស េអៀង ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ ៊អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំ
ទបឹ មួត រុាងំែវន ជុង ត ីប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់លូ មួត កាជក
កាែជល ប៉ាណូសកាឡូំ លូ ប៉ាណូស អគី ព្លុ អនេ់ទៀគៗណា
វ ្គ។ ពូ អន់ មួត ទិេណា ័ះ ៃអ្វ ហះ ជុង យីស៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ តា
គ់ អន់ដាគ់ មួត េណាះ ដាគ់ ទិឌូ។ ៣១ ប៉ាគ់ ពូ បប៉័ បក់ កាឡូំ អ្លុ
កាប មួត កាជក កាែជល កា ដាគ ់មួត រុាងំែវន ជុង តី កា អ្លុ
ចាក លូ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ កា ៃហ បប៉ ័កាឡំាងំ េអៀងញម
ខាក់ លូ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
៣២យីស៊ូ កា េអី មួត សះឹ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ ៊េកះេណាះ កាប

‡ ១៥:២៦ ១៥:២៦ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ឌុកាបសាេដាះកាសុនសាតអនេ់ទៀគ
ផា «សូ» ហះកា តាទចឹ ែអ៊ ប៉ានរឹ យសី៊ូ កាប អា ឃឺ «សូ ថិៗ » ែអ៊ អូ ្រតគ់ កាប
សាេដាះកា ពូ អុះ។
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ផា «អាញ់តាប៉ាបតាប៉ុនកាកាឡំាងំអាខាក ់អនែ់ឌចាក ពួយ
អាញ់ ៃប៉ង ដារ ់េកះ កញិេអៀ អូ ទី សាណាសា េកះ។ អាញ់
អូ បុចិ អន់ អនែ់ឌ សតឹ វាច៉់ េដាះ អុះ អ្ូយគ អនែ់ឌ អូ ្រតូះ បក៉់ រ
្រទង»។ ៣៣ មួត សះឹ េតលី យីស៊ូ ផា «ហះ ចារ អាឡាង៉ាន់ ខា
ក ់ពិន ចងឹ ទីសាណាឡឹង ចំ អន់ កា អនែ់ឌសាចងឹ េហា្ល ះ កា ំ
ឡាងំ េអៀង ប៉ុប អា ?» ៣៤យសី៊ូ អំបញ៉់ អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី ទី
ណំុ បុាងំ ញ៉ាងកាតុ ?» អនែ់ឌ េតលីផា «ទី ដងឹតាេំបុះី កាតុ លូ
កា រ៉ាហញឺៗ អនដ់ា េដល»។ ៣៥ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី កាឡំាងំ
អង់ៃអ្វ ពឹង េតះ។ ៣៦ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ ណំុ បុាងំ តាេំបុះី កាតុ
លូ កា េណាះ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ េកះេណាះ ែអ៊ គុ ណំុ
បុាងំ េណាះ អន់ កា មួត សះឹ េ្របុី អនែ់ឌ ែជក អន់ កា កាឡំាងំ។
៣៧កាឡំាងំ សា ផគី ទិឌូ។ េកះេណាះ មួត សះឹ ទូញ រ៉ាន់ដាប់
សល់ ៃតល ពូសាទីតាេំបុះី ពុងណាវ ្គ។៣៨ចលួំន ប៉ាណូសសា
ណំុ េណាះ កាគ់ ដងឹ កាម៉ាក័ ៤០០០ ដូវ មួត អង់កាន់ លូ គន
សាសា្វ អូ យ៉ាប អុះ។ ៣៩ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី កាឡំាងំសតឹ ប៉ា
គ់ហី ឡគ ែអ៊ ជរឹ ជះិ ទូកឡា ំប៉ាគ់ចារ ម៉ាកាដានណាវ ្គ។

១៦
សារ មួតផារ៉ាសុី េ្របុីយសី៊ូ តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ
១ ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុី អនែ់ឌ ប៉ា

ណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ អនែ់ឌ បរ៉ ់ែអ៊ តាបំាងសារ អរ៉ំាញ
អញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េភឿសាគ់ ែអ។៊ ២ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា
«ផះ ដារ ់ម៉ុ ត អនដ់សី បប៉័ ៃប៉្លង កា្រហ ីេណាះ អនដ់សី ឌុ កាប
ផា "ដារ ់តាយ៉ាង័ឃឺ ៃប៉្លង ចងឹ ្របាុំងហង"។ ៣ផះដារ ់ឡាច់ផា
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អន់ដសី បប៉័ ៃប៉្លង ម៉ូ មុតិ េណាះ អន់ដសី ឌុ កាប ផា "ដារ ់អា
ចងឹ បី ហង"។ អន់ដសី អ្លុ អន់ហា្ន ល់ តាទចឹ សារ អន់េទៀគៗ
េកតី ពឹះ ពឹង ៃប៉្លង ហះកាអនដ់សី អូហ្លង់សារចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង
រុាងំហាវអាអុះ។ ៤ប៉ាណូសរុាងំហាវអាអក៊ខាក់ លូ អូ ្រតង់កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ពូ បុចិ ដងឹ កា បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ អូ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ អុះហា្វ ស ឡឹងសារ អំរ៉ា
ញ អញឺ ែអ៊ ្រប៉គ័ ពឹង យូណះ»។ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់
ឡឹង អនែ់ឌហង។
៥ មួត សះឹ ឃ្លងឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល ទលឹ

ប៉ាគ់ េណាះ អនែ់ឌកាចាងំផា ពឹលអ្យក់ឡា ំណំុ បុាងំ។ ៦យសី៊ូ
រះ៉ កាអនែ់ឌផា «អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹង ពុះ * មួតផារ៉ាសុី លូ
មួតសាឌូសុី កាខាក់ ៃដ»។ ៧ មួត សះឹ កាកាប លូ គួប ផា «ញន
កា ពិន ពឹលអ្យក់ឡា ំណំុ បុាងំហងតាម ៃហ»។ ៨យសី៊ូ អ្លុ ឡឹង
សារ អន់ែឌ កាប េណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «អឺ ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័
ឡាឡាគ ័ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីកាកាប លូ គួប ឡឹងសារ អូ ទី អ្យក់
ឡា ំណំុ បុាងំ នីេអៀ ឡគ ? ៩ នីចម័ អន់ដសី អូ កាចាងំ ប អាញ់
ែជក ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ អន់ កា ប៉ាណូស ៥០០០ ដូវ េណាះ
ែព អនដ់សី ប៉ាតុំ សល់ ៃតល ពូសា ទី ញ៉ាង កាអ្ល ី? ១០ េម៉ាញ
ណាវ ្គអន់ដសី កាចាងំ ប អាញ់ ែជក ណំុ បុាងំ តាេំបុះី កាតុ អន់
កា ប៉ាណូស៤០០០ ដូវ លូ អនដ់សី ប៉ាតុំសល់ ៃតល ពូសាទី
ញ៉ាង ពុង ? ១១ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ ហ្លង់ នេីអៀ ? អាញ់ អូ បុចិ
កាប ឡឹងសារ ណំុ បុាងំ អុះ ឃឺអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សីឡាវុាងំ
* ១៦:៦ ១៦:៦ ពុះ អា សារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ។ យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សារ
អនែ់ឌ បុាងំេហៀន។
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ឡឹង ពុះ មះ៉ មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុ»ី។ ១២ េណាះ មួត សះឹ
អង់ក ័ះ ហ្លង់ ផាយសី៊ូ េ្របុី អនែ់ឌឡាវុាងំ ឡឹងសារ បុាងំេហៀន
មះ៉ មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត សាឌូសុ ីអូ ្រតគ់ ឡាវុាងំ ឡឹង ពុះ ណំុ
បុាងំ តាទចឹ េណាះ អុះ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
១៣ ៃឡង ឡឹង េណាះ យីស៊ូ លូ មួត សះឹ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ ចារ

ក្យាម័ េមឿង េកសាេរៀ ភលីបី ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊សាគ់ អបំញ៉់
មួត សះឹ ផា «កាឡំាងំ ទឌូិ ពូ ផា ប៉ាណូសអាញ់អាឃឺ ប៉ាណូស
នចីម ័?» ១៤អនែ់ឌ េតលី ផា «បក់ អនដ់ា ផា វគ័ យូហានឡាក់
បុាងំហុំ ពូ បក់ អន់ដា ផា វគ័ េអលីយ៉ា បក់ អន់ដា ផា រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េយេរេមៀ † េលីកា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគ េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គ»។ ១៥យីស៊ូ អំបញ៉់ មួត សះឹ ផា «កាប៉ាច់ អន់ដសី អន់
ដសី ផា អាញ់ អា ប៉ាណូស នីចម ័?» ១៦ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ េតលី
ផា «អសី អា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័សាដាច ់ឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី េលយី»។ ១៧យសី៊ូ េតលីផា «អឺ សុមី៉ូ ន គន វគ័ យូ
ណះ អសី ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ពឹ អាញ់
ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ្រប៉គ័ អន់ អសី អ្លុ សារ អា អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស
អុះ អន់តគ់ រះ៉ អន់ កា អសី អ្លុ ‡។ ១៨ អឺ េព្រតះុ § អាញ់ រះ៉ កា
អសី អសី េពៀបឡាក់ កា អំេហា្ម តាេទៀរ អាញ់ ចងឹ បុាងំេកតី
្រកុំ េហៀនសារអាញ់ពឹងអេំហា្ម អា។ អូ ទីអរ៉ំាញញ៉ាចងឹដាម័
† ១៦:១៤ ១៦:១៤ េយេរេមៀ ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង េសគី ែព េដល។
‡ ១៦:១៧ ១៦:១៧ អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស អុះ អនត់គ់ រះ៉ អន់ កា អសី អ្លុ ពិន ែ្រព នេីអៀ
កា ្រតគ់ េដល៖ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុតឡាេកា បុាងំៃឡអសី េទៅ អុះ។ § ១៦:១៨
១៦:១៨ េព្រតះុ វុចឹ លូ េពៀគ ្រកកិឡាក់ ទី ណី ផា «អេំហា្ម »។
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្រកុំ េហៀនសារអាញ់ អុះ យ ៉◌ះ័សារ េតា័កាតាមកា អូ អ្លុ ដាម័
េដល។ ១៩អាញ់ចងឹ អន់ គនកាេចកាអសីសារ៉ំាប់ េបកី អប៉ំារ
អន់ ពូ ម៉ុ ត ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ សារ ញ៉ា អសី ចងឹ ទបឹ
ពឹងអង់កក់ េតះអា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទីទបឹ េកះ សារញ៉ាអសី
អន់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី អន់ េកះ េដល»។
២០ េកះេណាះ យសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ កានឹតៗ អូ អន់ រះ៉ កា ពូ ផា
ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ អុះ។
២១ គតឹ េណាះ ហង យីស៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា

ែអ៊ ្រតគ់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះេណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័  មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង លូ មួត ៃណឃូ បុាងំ
េហៀនចាបាប់ចងឹ ប៉ាណាគួំប ្របគ៉័បាប ែអ៊ អន់ ប៉ាណាបប៉ាប៉ុន
េកងខាក់ ទបឹ អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េដល។ ហះកា ៃបង៉ ដារ ់
ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាគ់ អង់រុសីសតឹ ែអ៊ណាវ ្គ។ ២២ េព្រតះុ
ទុងឡាច់យសី៊ូ េកះេណាះកាបកា ែអ៊ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ! ែជ
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ សារ េណាះ េកតី ទលឹ ប៉ាគ់ អសី»។
២៣ហះកាយសី៊ូ កាែលង ៃហ េព្រតះុ េកះេណាះកាបផា «ចាក
ឡាច់ ប៉ាគ់ េតា សាតាងំ ! ខង អសី ផះ ៃអ្វ កានទ់ងឹ ្រទងអាញ់
នេីអៀ។ អសី អូ ទី ពុតឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ទី ដងឹ ពុត ប៉ាណូស
េដាះ»។
២៤ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉កា មួតសះឹផា «បក់ េពឿ បុចិចាក ពួយ

លូ េសឿ អាញ ់ែជ ឃតឹ កាឡាេកា េទៅ ្រតគ់សាឡាគ់ឡាេកា
គយ អ៊្លង គងឹ ពួយ អាញ។់ ២៥ បក់ េពឿ បុចិ ៃអ្វ រ ុសី េណាះ ចងឹ
េតា ័ហះកា បក់ េពឿ េតា័ញនអាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។
២៦ផា ប៉ាណូស ទី ្រគបឹ កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អាហះកា ែអ៊
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េតា ័ទី ខា េដល ប ? ប៉ាណូស ចងឹ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា តូរ ័តា
គ់ អង់រុសីឡាេកា ែអ៊ ទ ី? ២៧ខង ប៉ាណូសអាញ់ចងឹឡា ំអនឌូ់
លូ បយ៊ អាញ់ ទបឹ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ពឹ អាញ ់ផះ េណាះ
អាញ់ ចងឹ អន់ កាណាគ័កា ពូ េលី ចងឹ ៃចគ ថូត ពូ តាមសារ ពូ
្របគ៉័ េណាះហង។ ២៨អាញ់ រះ៉កាអនដ់សីតាទចឹផាទីកាឡំាងំ
បក់ អនដ់ាឡាក់ ៃអ្វ ហះអាចងឹ អូតាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័
ប៉ាណូសអាញ់ឡា ំ្របគ៉័សាដាច»់។

១៧
សារយសី៊ូ ម៉ាច់ឡាេកា
១ េ្រតា ដារ ់អន់តគី ឡឹង េណាះ យសី៊ូ េជៀក េព្រតះុ យ៉ាកុប

លូ យូហាន អុះ យ៉ាកុប ឡា ំពួយ ែអ៊ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម ចាងំហីគ
ៃអ្វ ចាងំហាយគ្ ឡឹង ពូ។ ២ផះ េណាះ ែអ៊ ម៉ាច់ឡាេកាហះ ម៉ាត់
មួត សះឹ ៃប៉ង ដូវ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ ឡាច់ តាតារ ឡាក់ កា ដារ ់េខា
អាវ ែអ៊ េកតី បាក តាតារ េដល។ ៣ ផះ េណាះ មួត សះឹ បប៉័ រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ េម៉ាហ ែព ឃឺ វគ័ ម៉ូ េស លូ វគ័ េអលីយ៉ា ផះ ៃអ្វ
កាកាប លូ យសី៊ូ។ ៤ េព្រតះុ រះ៉ កា យសី៊ូ ផា «ពឹ តាងំឡា ញនឹ
ៃអ្វ ហះអាដាគ់ខាក ់ផាអសី បុចិ អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ ៃប៉
ង េម៉ាញសារ៉ំាប់ កា អសី េម៉ាញ កា វគ័ ម៉ូ េស េម៉ាញណាវ ្គ
កា វគ័ េអលយ៉ីា»។ ៥ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ កាកាប ផាឌី ទី កាមល៉់ តាតារ
កា្ល គ់ ពឹះ កាេ្រតាប អនែ់ឌ ទឌូិ។ អនែ់ឌកាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ឡឹង
កាមល៉់ េណាះផា «អាគនតាម័អាញ់ បុចិ ៃចខាក ់ែអ៊ ្រតគ់ ពុត
អាញ់ខាក។់ អ្យគ័សាយុំាងំ ែអ៊ ពិ»។ ៦ផះ មួត សះឹ កាតាងំ នី
េណា ័ះ អន់ែឌ ប៉ាណា ំគួប កាដាប កុប កល់ ទះឹ េតះ ខង អន់ែឌ
អ្ូយគ យុបឹ។ ៧ េកះេណាះយសី៊ូ ឡា ំសាប៉ាគ់ អនែ់ឌ ទបឹ កាបផា
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«អ្ូយវ ពិ ែជ អ្ូយគ ហង»។ ៨ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ េងីុយ ៃហ បប៉័ ដងឹ យី
ស៊ូ េម៉ាញ ដូវ ែអ ៊អូ បប៉័ ទី េពឿណាវ ្គអុះ។
៩ ផះ អន់ែឌ ចាក ជរឹ ឡឹង ប៉ានឹម យីស៊ូ អន់តគ់ រះ៉ កា មួត

សះឹ ែអ៊ ៃបង៉ ដូវ េណាះផា «ែជ រះ៉សារឡាក់កា អនដ់សី ទី បប៉័
ែព កូម័ រះ៉ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូសអាញ់ េទៀ»។
១០ េកះេណាះ មួត សះឹ អំបញ៉់ យីស៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ មួត ៃណឃូ
បុាងំេហៀន ចាបាប់ អន់ែឌ ឌុ រះ៉ ផា វគ័ េអលីយ៉ា ្រតគ់ ពឹះ អន់
្រទួល ឡឹង សាដាច់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ?» ១១យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ
ផា «រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអលយ៉ីា ពឹះ អន់្រទលួ តាទចឹ ហង េភឿ
េ្រទៀម ្រគបឹ ង៉ារ អន់ដាគ់ នះិេទៅណាវ ្គ។ ១២អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសី វគ័ េអលយ៉ីា ពឹះ អន្់រទលួ េកះ ហះកា ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊
អុះ ទបឹ ពូ ្របគ៉័បាប ែអ៊ េអៀង ែនវតាម ពុត ពូ បុចិ។ ប៉ាណូស
អាញ់កា ពូ ចងឹ ្រប៉គ័ បាប នះិេទៅ េដល»។ ១៣ េណាះ មួត សះឹ
ហ្លង់ ផាយសី៊ូ កាប ឡឹង វគ័ យូហានឡាក់ឡា ំបុាងំហុំ ប៉ាណូស
េណាះហង។
សារយសី៊ូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ
១៤ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ កាឡំាងំ េអៀង ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប

េកះ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុត ប៉ាគ់យសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ ជនតា
កុល ១៥ លូ កាប ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កា
គនកាម៉ាក័អាញ់ េណី ែអ៊ េកតី អន្់រទយុ អគី ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន
កាខាក ់ែអ៊ បក៉់ ពឹង អុញ ឡិ ពឹង េទៀក េលយីៗ េកះ។ ១៦អាញ់
អ្យក់ឡា ំែអ៊ ប៉ាគ់ សះឹ អសី អែំព ហះកា អន់ែឌ អូ អ្លុ តាគ់ អន់
ដាគ់ ែអ៊ អុះ»។ ១៧យសី៊ូ កាប កា អន់ែឌ ផា «អឺ មួត កាង័ កល់
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អូ ៃច េសឿ លូ ទី ពុត អក៊ ! ្រតគ់ អន់ អាញ់ ៃអ្វ ទុញ ប៉ុប ចំណា
វ ្គលូ អន់ដសី អា ? អ្យក់សាសា្វ េណាះ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ អា»។
១៨ េកះេណាះយសី៊ូ កាប អកឺ កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ទី ម៉ុ ត ពឹងសា
សា្វ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាឡាច់ ឡឹង ែអ៊ហង។ សាសា្វ េណាះ
កាដាគ់ ឡូត។
១៩ ៃឡង ឡឹង េណាះ មួត សះឹឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អនែ់ឌ ៃអ្វ

ចាងំហាយ្គ ឡឹង ពូ េកះេណាះ អន់ែឌ អំបញ៉់ ផា «ញ៉ា ្រតគ់
ញនឹ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ ែអ៊ អូឡាច ់?» ២០-២១យសី៊ូ េតលីផា
«ញន អនដ់សី េសឿ េបី ខាក។់ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ
ផា ផាអនដ់សី េសឿ ្រកាន័ តុ តលីហត ់េកះេណាះអនដ់សីផា
កា ប៉ានមឹ េតា "ហគ់ េរុ ឡីា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀគ ឡគ" ប៉ានមឹ
េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ អន់ដសី ឡូត។ អូ ទី ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អន់
ដសី ចងឹ អូ អ្លុ ្របគ៉័ េណាះ អុះ»។*

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
២២ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប អនែ់ឌ ពឹង េខត កាលេីឡ យសី៊ូ

រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «បាែបត៊ណាវ ្គពូ ចងឹ រ ៉បុ ជនឹ ប៉ាណូសអាញ់
អន់កា ពូ ្របគ៉័បាប។ ២៣ េកះេណាះ ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អាញ ់ហះ
កា ៃបង៉ដារ ឡឹ់ង េណាះប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាគ់អង់រុសីសតឹអាញ់ណា
វ ្គ»។ មួត សះឹ កាតាងំ ែអ៊ រះ៉ នីេណា ័ះ អន់ែឌ អុក ពុត េពៀក ខា
ក។់
* ១៧:២០-២១ ១៧:២០-២១ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ពូ
្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែនវ អា ទី ដងឹ កា មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ លូ កំ អូ សាសាណា េណាះ ែអ៊
ចងឹឡាច។់
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២៤ ប៉ាគ់ យសី៊ូ លូ មួត សះឹ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ ទី
ប៉ាណូស បក់ ឡិង េលៀន ឡឹង ពូ ែអ៊ ឡា ំណាងំ េព្រតះុ េកះ
េណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា «នីចម័ ៃណឃូ អសី ែអ៊ អន់ េលៀន េដល
បសារ៉ំាប់ កា ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  ?» ២៥ េព្រតះុ េតលី ផា «អះឺ
អន់ េដល»។ ប៉ាគ់ េព្រតះុ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីយសី៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊
អន់្រទួល ផា «អឺ សុីម៉ូ ន ! តាម អសី អ្លុ អសី សាដាច់ ៃអ្វ ពឹង
អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ អ្យក់ រ៉ាៃប ឡឹង េពឿ ? អ្យក់ ឡឹង គន ែអ៊
េទៅ ញ៉ា អ្យក់ ឡឹង ពូ អន់េទៀគ ?» ២៦ ែអ៊ េតលី ផា «អ្យក់ ឡឹង
ពូ អនេ់ទៀគ»។ យសី៊ូ េតលីផា «្រតគ់ហង ! ទលឹ នេីណា ័ះ គន
សាដាច់ អូ ្រតគ់ សង៊ រ៉ាៃប អុះ។ ២៧ហះកា េភឿ ែជ អន់ អន់ែឌ
យច ពុត េពៀក អសី ឡា ំអញស់ាយ ប៉ាគ់ េទៀក តាងំេលា័ េតា
ពិ។ ផាកាចំឡាក់កាប់ អញស់ាយអន្់រទលួ ឡឹង ពូ អសី វា៉
ក ៃហ កាណុង ពឹរ ែអ ៊េណាះ ចងឹ បប៉័ ទី កាក់ េម៉ាញ កាណុង
ពឹរ កា េណាះ េកះេណាះ អសី អ្យក់ កាក់ េណាះឡា ំអន់ កា ពូ
សារ៉ំាប់កាអាញ់ លូសារ៉ំាប់កា អសី ពិ»។

១៨
១ េកះេណាះ មួតសះឹ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុត អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «ប៉ា

គ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ តសី ឡឹង
ពូ ?» ២យសី៊ូ េអី គនសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ អន់ អន់តាវ ហះ អន់តិ
គ័ កាឡំាងំ សះឹ។ ៣ េកះេណាះ ែអ៊ កាបផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសី តាទចឹ ផា ផាអនដ់សី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ឡាក់កា
សាសា្វ  អនដ់សី ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ ៤ទលឹ នី
េណា ័ះ េពឿ ប៉ានថ់ិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ អា ប៉ាណូស េណាះចងឹ
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្របគ៉័ តសី ឡឹង ពូ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ។
៥ «បក់ េពឿ បុចិ ៃច កាសាសា្វ េម៉ាញ ដូវឡាក់កាសាសា្វ អា

ញនអាញ ់េណាះ ែអ៊ បុចិ ៃច កាអាញ់ េដល។ ៦ហះកាបក់ ចំ
ប៉ាណា ំកាឡំាងំ បក់ េសឿ អាញ់ចាកយច ្រទង យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស
េសឿ េណាះ ថិ ឡឹង ពូ កាតាម បក់ េណាះ ចងឹ ប៉ាណាប ខាក់
ហង។ ផា ពូ អ្យក់ អំេហា្ម តសី កត់ អន់ទល ពឹង អង់កូ បក់ ប៉ា
ណា ំ្របគ៉័ យច េណាះ េកះេណាះ ប៉ាឡិ ពឹង េទៀកសាឡីគសា
ឡាយ អន់ ែអ៊ េតា័ ឡង់ េទៀក េណាះ ដាគ់ លនឺ ឡឹង អន់ ែអ៊
្រប៉គ័ យច។ ៧ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ្រតគ់ ប៉ាណាបតា
ទចឹ ហង ខង ទីសារ អនេ់ទៀគ េអៀង ប៉ាណា ំអនែ់ឌ ចាកយច
្រទង។ សារ អន់េទៀគៗ ឡាក់ ប៉ាណា ំអន់ ពូ ចាក យច ្រទង
េណាះ ្រតគ់ េកតី ទី តាទចឹ យ៉ា្វ រ អូ រ៉ាវាច៉់ អុះ។ ហះកា េពឿ ប៉ា
ណា ំពូ ចាកយច ្រទង ប៉ាណូស េណាះ ្រតគ់ ប៉ាណាបហង។
៨ផាតី េលី ជុងអសីណាផំា្របគ៉័យច ហគ់កាសតិ វុតឹអា្ល ត ប៉ា
គ់ ចាងំហាយ្គ ពិ។ អ្យក់ កា ទី ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័
ទី តី េលី ជុង ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ ដាគ់លនឺ ឡឹង ទី ជុង េពៀរ
តី េពៀរ ហះកាឡាេកា ឡិ ពឹង អុញឡាក់ កតី េលយី។ ៩ផាម៉ាត់
ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច ខ្វកិ វុតឹអា្ល ត ប៉ាគ់ចាងំហាយគ្។ អ្យក់កា ទី
ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ម៉ាត់ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ដាគ់
លនឺ ឡឹង ទី ម៉ាត់ ទិ េពៀរ ែបង៊ ហះកា ឡិ ពឹងចារ អុញ។
១០-១១«្រតគ់ឡាវុាងំ ែជ បង៉ឺាយ មួត េសឿអាញ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ថិ នី

ចម័កាតាម។ អាញ់បរ៉ រ់ះ៉កាអនដ់សីអន់អ្លុ បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
រុាងំៃហអនែ់ឌបប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ពឹអាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េលយី រប៉់
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ដារ។់ *
១២ «អនដ់សីឃតឹ នចីម ័ផាទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េចៀម

១០០ កល ់ទី េចៀម េម៉ាញ េហ្យតីហ្៊យង ឡឹង គួប ែអ។៊ ប៉ាណូ
ស េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ នីចម ័? ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អា្ល ត េចៀម ៩៩
កល់ ពឹង ប៉ានឹម េកះ េណាះ ែអ៊ ឡា ំណាងំ េចៀម បក់ ហ្៊យង
េម៉ាញ កាតុ េណាះ ហង។ ១៣អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ
ផា ផា ែអ៊ណាងំ បប៉័ េចៀម េម៉ាញកាតុ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េហាក
កាខាក់ ឡូត កា្វ ឡឹង ែអ៊ បប៉័ េចៀម ៩៩ កល់ឡាក់ ៃអ្វ អូ ហ្៊យង
េណាះណាវ ្គ។ ១៤កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង េតាកានះិេទៅ េដល ែអ៊ អូ បុចិ អន់ មួត ប៉ាសុន ែអ៊ បក់ ែអ៊
ចំ េតា័ អុះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ថិ កាតាម។
១៥«ផាទីបក់ ចំកាណុង មួត េសឿ ្របគ៉័យច លូអនដ់សី ្រត

គ់ឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ៊ឡាែអត៊ឡាអត៊ ដងឹ អសី លូ ែអ ៊េកះេណាះ
កាប អន់តគ់ ប៉ាេតា ែអ។៊ ផា ែអ៊ ៃច សាយុំាងំ លូ រ៉ាប់ េសឿ
អសី េណាះ ចងឹ ៃអ្វ អុះ មុី អន់ដសី េទៅណាវ ្គ។ ១៦ហះកាផា
ែអ៊ អូ ៃច សាយុំាងំ លូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ អសី េណាះ អសី ្រតគ់
េជៀក េម៉ាញ ដូវ េលី េពៀរ ដូវណាវ ្គឡា ំអនឌូ់ លូ អសី េភឿ ្របគ៉័
ផាញ៉ាន ខង ្រគបឹសារកាឌី ្រតគ់ ទីផាញ៉ាន េពៀរ ៃបង៉ ដូវ †។
១៧ផា ែអ៊ អូ ៃចសាយុំាងំ លូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ អនដ់សីណាវ ្គ ្រត
គ់ អ្យក់សារ េណាះឡា ំរះ៉ លូ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ។ ផា
ែអ៊ ៃអ្វ កា អូ ៃច សាយុំាងំ លូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ្រកុំ េហៀន សារ
* ១៨:១០-១១ ១៨:១០-១១ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ខង
ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េភឿ តង័ បក់ហ្៊យង េហ្យតី។ † ១៨:១៦ ១៨:១៦ បរ៉ ់
ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៩:១៥។
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ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ឃតឹផា ែអ៊ឃឺ សុនសាតអនេ់ទៀគ េលីឡាក់កា មួត
អ្យក់ រ៉ាៃបឡគ ពិ។ ១៨អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា សារ
ញ៉ា អន់ដសី ចងឹ ទបឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី
ទបឹ េកះ សារ ញ៉ា អន់ដសី អន់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ទី អន់ េកះ េដល។ ១៩អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសីណាវ ្គ
ផា កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា ផាទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ភម
ពុត បុចិ មន៉់ បរ៉ ់សារ ញ៉ា កាតាម ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពឹ អាញ់
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ចងឹ អន់ តាទចឹ ឡូត។ ២០យ ៉◌ះ័ ហះ
ចារ ចំកាតាម ផាទី ប៉ាណូស ៃអ្វ លួម គួប េសាបញនកា េសឿ
អាញ់យ ៉◌ះ័ ដងឹ េពៀរ ៃបង៉ ដូវ កាតាម អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អនែ់ឌ េដល»។
២១ េកះេណាះ េព្រតះុ ម៉ុ ត ក្យាម័ យីស៊ូ លូ អំបញ៉់ ផា «នីចម័

ពឹ តាងំឡា ផា អុះ មុីអាញ់ ែអ៊ ្របគ៉័ យច លូអាញ ់អាញ់ ្រតគ់
អូ អ្យក់យ៉ូ ែអ៊ ញ៉ាង ទង ? េលយី ទលឹតាេំបុះី ទង ប ?» ២២យី
ស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អសី អសី ្រតគ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ
ែអ៊ អូ ្រតគ់ ដងឹ តាេំបុះី ទង េណាះ អុះ ្រតគ់ អូ អ្យក់យ៉ូ ែអ៊ ៧៧
ទង។ ២៣ ទលឹ នីេណា ័ះ សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀប
ឡាក់ កាសាដាច់ េម៉ាញ ដូវ បុចិ ឃតឹ េលៀន លូ មួត ្រប៉គ័ កាន
លូ ែអ។៊ ២៤ ផះ ែអ៊ ឃតឹ េលៀន ទី ពូ អ្យក់ ឡា ំ ប៉ាណូស ្រប៉គ័
កាន េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ទួម េលៀន ែអ៊ អូ អ្លុ កា ប៉ុប ចំ ‡។ ២៥ញន
កា ប៉ាណូស េណាះ អូ ទី េលៀន សង៊ សាដាច់ េ្របុី ែអ៊ ្របូ ឡា
េកា លូ ្របូ ទបឹ គន ទបឹ កាម៉ាញ់ លូ រ៉ាស អំប៉ាស ញ៉ាឡាក់ ែអ៊
‡ ១៨:២៤ ១៨:២៤ េពៀគ គុល «១០.០០០ តាឡង់» ឃឺ ម៉ាស េលី ្រប៉ាក់
៣.០០០.០០០កាឡូ។
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ទ ីេភឿ អ្យក់ េលៀន សង៊។ ២៦ បក់ ទួម េណាះ ជន តាកុល មូប
ហះ ជុងសាដាច់ លូ េឡាមសាបំ ៉◌ះ័ ផា "បរ៉ ់អសី តាប៉ាបតាប៉ុន
កាអាញ់ េណី ! កូម័ហ ិអាញ់ចងឹណាងំ េលៀនសង៊កាអសី
អន់ ្រគបឹ ចលួំន"។ ២៧សាដាច់កា ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា បក់
ទួម េណាះ។ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី សតឹអា្ល តតាេដាះ។
២៨«បក់ ទួម េណាះចាកឡាច់ឡឹងចារ េណាះេកះផាឌី ប៉ាត ័ះ

គួប បក់ ទួម ែអ៊ ១០០ េលៀន កាក់ §ឡក ់ែអ៊ កា រ ៉បុ ក្យកិ័ អង់
កូ បក់ ទួម ែអ៊ េណាះ លូ កាប "អសី សង៊ េលៀន អាញ់ េណាះ
កញិេអៀ ហង រញិ"។ ២៩ គួប បក់ ទួម ែអ៊ េណាះ ជនតាកុល លូ
កាប េឡាម ផា "បរ៉ ់ អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ េណី ! កូម័
ហ ិអាញ់ ចងឹណាងំ េលៀន សង៊ កា អសី អន់ ្រគបឹ ចលួំន"។
៣០ហះកា ែអ៊ អូ ៃច អុះ ទបឹ រ ៉បុ បក់ ទួម ែអ៊ េណាះ ៃចគ ខុក ទលឹ
សង៊ កា ែអ៊ ្រគបឹ ចលួំន ឡូត។ ៣១ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ កាន អន់
េទៀគណាវ ្គបប៉័ ែអ៊ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ យច ពុត អន់ែឌ ខាក ់អ្យក់
សារ េណាះឡា ំរះ៉ លូសាដាច។់ ៣២សាដាច់កា េអី ពឹះ បក់ ទួម
ែអ៊ េណាះ េកះេណាះកាបផា "អឺ ទុច អូ ដាគ ់! អាញ់អា្ល តតា
េដាះកា អសី េកះ យ ៉◌ះ័ ទួម េអៀងខាក់កាតាម ញនកាអសី
ជនតាកុល េឡាមសាបំ ៉◌ះ័ អាញ។់ ៣៣អាញ់តាប៉ាបតាប៉ុន កា
អសី ខាក ់ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ អ្លុ តាប៉ាប តាប៉ុន កា គួប អសី នី
េអៀ ?"៣៤សាដាច់អកឺកាខាក ់កាេ្របុី ពូ ្របគ៉័បាបបក់ ទួម ែអ៊
េណាះ េលយី ទលឹ ែអ៊ សង៊សះ។
៣៥ «ទិ កាឡំាងំ អនដ់សី អា េពឿ អូ ៃច អា្ល ត េដាះ ទិសារ ញ៉ា

§ ១៨:២៨ ១៨:២៨ ១០០ េលៀន កាក់ េពៀគ គុល «១០០ ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ
ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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ឡាក់ អុះ មុី អនដ់សី ទី ្របគ៉័យច លូ អនដ់សី ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ
ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ឡាក់កាសាដាច់ េណាះ េដល»។

១៩
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ែជ អន់ េកា្ល អា្ល តកាម៉ាញ់
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារអា េកះ ទិ េកះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង េខត

កាលេីឡឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា លូឃ្លង េទៀក ្រទូងយដាន់ឡា ំប៉ា
គ់ហាង េតា។ ២ទីកាឡំាងំ េអៀង ប៉ាណាគួំបចាក ពួយ ែអ ៊ហះ
ចារ េណាះ ែអ៊កាតាគ់អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ េដល។៣ េណាះ ទី មួត
ផារ៉ាសុីឡាអំបំញ៉់សាគ់លួង េភឿ បុចិណាងំសារលូ ែអ។៊ អន់
ែឌ អំបញ៉់ ផា «ទី ប ចាបាប់ េកា្ល អា្ល ត កាម៉ាញ ់ផាកាម៉ាញ់ ្រប៉
គ័ យច យ ៉◌ះ័ សារ ញ៉ា កាតាម ?» ៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «នី
ចម័ អន់ដសី អូ ទី អាន ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង សារ ែអ៊ បុាងំ
េកតី ប៉ាណូសសាគ់ ប៉ាន់ដា ែព ប ? ែអ៊ បុាងំេកតី កាម៉ាក័ អង់
កាន់ ៥ លូ រះ៉ ផា "ញន ខ អា ហង កាម៉ាក័ ឡាច់ ឡឹង េមគី ពឹ
ឡា ំៃអ្វ អន់ឌូ លូ កាម៉ាញ់ ទបឹ វុនឹ កា គួប េសាប។ ប៉ាគ់ ទី គួប
េសាប េកះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េពៀបឡាក់កាឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ
េម៉ាញ"*។ ៦អនែ់ឌ អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ហង ឃឺ អនែ់ឌ
េពៀរ ដូវ េណាះឡាក់កាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ េកះ។ ទលឹនេីណា ័ះ
ែជ អន់ បក់ េពឿ ប៉ាកល្ះ ប៉ាកល្ាយហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ទី អន់ អន់
ែឌទិ េពៀរ ដូវ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប េកះ»។៧អនែ់ឌអបំញ៉់យសី៊ូណា
វ ្គផា «ទលឹនេីណា ័ះខញ៉ាបះ វគ័ម៉ូ េស េ្របុី េកា្ល ្រចាគ់សត្់រតាអា្ល
* ១៩:៥ ១៩:៥សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:២៤។
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តកាម៉ាញ ់?» ៨យសី៊ូ េតលីអនែ់ឌផា «ម៉ូ េសផានេីណា ័ះ ញន
កា អន់ដសី កាង័ កល់ តាឡាម័ † ហះកា េសគី ែព អូ ្រតគ់ នី
េណា ័ះ អុះ។ ៩ផាអង់កាន់ អូ ទី រ៉ាលង កល់ េកា្ល អុះ ហះកា េកា្ល
ែអ៊ អា្ល ត េកះេណាះ ទី កាម៉ាញ់ណាវ ្គ បក់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះឡាក់
កា ែអ៊ រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់ គុល ែអ៊ ហង»។ ១០ មួត សះឹ េតលី
យសី៊ូ ផា «ទលឹ េកា្ល លូ កាម៉ាញ់ ទីសារ ែនវ អា ទលឹ នេីណា ័ះ
ែជ ទី េកា្ល កាម៉ាញ់ដាគ់ហ៊្លត»។ ១១ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា
«អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អនដ់សី អា ‡ អុះ ទី
ដងឹ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ចងឹ អ្លុ ្រប៉គ។័ ១២ បក់ អន់ដា អូ អ្លុ
ទី កាម៉ាញ់ ខង ែអ៊សាដូ ឡឹង េកតី បក់ អនដ់ាណាវ ្គអូ អ្លុ ទី កា
ម៉ាញ់ញនកា ពូកាេយ៉ា ែអ ៊បក់ អនដ់ា អូ ទីកាម៉ាញ ់េភឿ ចងឹ
្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក។ េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ពួយសារអា ្រប៉
គ័ ពួយ ពិ»។
សារម៉ុត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
១៣ េកះេណាះទី ពូឡា ំជនឹ មួតសាសា្វ ប៉ាគ់យសី៊ូ េភឿ អន់ ែអ៊

សាប៉ាគ់មន៉់ អន់កា មួតសាសា្វ េណាះ ហះកា មួតសះឹកាបកា
ពូ។ ១៤ហះកាយសី៊ូ កាប កា មួត សះឹ ផា «ែជ ទបឹ ហងសាសា្វ
បុចិឡា ំប៉ាគ់អាញ ់អន់ អនែ់ឌ ពឹះ ពិ។ ទី ដងឹ ប៉ាណូស ទី ពុត
ឡាក់ កាសាសា្វ អា ហង ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ១៥ េកះ
េណាះយសី៊ូ សាប៉ាគ់ ទិ មួតសាសា្វ េណាះហង េកះៗ ែអ៊ចាក
ឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ។
† ១៩:៨ ១៩:៨តាមចាបាប់ផា េកា្ល បុចិ អា្ល ត កាម៉ាញ់ ែអ៊ ្រតគ់ ្រចាគ់សត្់រតា េភឿ
អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ អា្ល តតាទចឹ េកះ េណាះ ពូ ចងឹ ខនឹ ទី អង់កាន់ េណាះណាវ ្គ។
‡ ១៩:១១ ១៩:១១ ប៉ានរឹ អនដ់សីអា ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ានរឹអាញ់

អា។
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១៦ ផះ េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុ ត អំបញ៉់ លូ យីស៊ូ ផា
«ៃណឃូ ! អាញ់ ្រតគ់ ្រប៉គ័ ដាគ់ នីចម័ េភឿ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី ?» ១៧យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អំបញ៉់ ឡឹង
សារ ្រប៉គ័ ដាគ់ នីេអៀ ? ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ហង ឡាក់
ដាគ។់ ហះកា ផា អសី បុចិ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី អសី ្រត
គ់ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័»។ ១៨ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា «ចាបាប់ នីចម័
អន់ដា ?» យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អូ អន់ ប៉ាន់េតា័ ប៉ាណូស អូ
អន់ រ៉ាលង កល់កាម៉ាញ ់អូ អន់ អនតុ់ង រ៉ាត មះ៉ ពូ អុះ អូ អន់
កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្របគ៉័ អន់ កា ពូ ្រតគ់ ថូត ១៩ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ េមគី
ពឹ ្រតគ់ បុចិ ៃច កា ពូ ឡីង ែគង ឡាក់ កា បុចិ ៃច កា ឡាេកា
េទៅ §»។ ២០កាម៉ាក័ េណាះ េតលី ផា «សារ ទិ អា អាញ់ ្រប៉
គ័ ពួយ េកះ ៃអ្វ សារ ញ៉ាណាវ ្គ ?» ២១យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ណាវ ្គ
ផា «ផា អសី បុចិ កា ដាគ់ កាខាក ់ហគ់ ចាក ឡា ំ ្របូ រ៉ាស អំ
ប៉ាស មះ៉ អសី អន់ ទ ិេកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ែជក អន់ កា មួត
ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត។់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អសី ចងឹ ទី រ៉ាស អំ
ប៉ាស ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។ េកះ ្របូ រ៉ាស ែជក េលៀនកា ពូ េកះៗ ឡាំ
ពួយ អាញ់ ពិ»។ ២២សាគ់ កាម៉ាក័ េណាះ កាតាងំ យីស៊ូ ផា នី
េណា ័ះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ទបឹ អុក ពុត ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ ខង ែអ៊
ទី រ៉ាស អប៉ំាស េអៀងកាខាក។់
២៣យីស៊ូ កា កាប លូ មួត សះឹ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី

តាទចឹ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញ៉ាក ខាក់ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា។ ២៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីណាវ ្គ ផា ទុងកាប៉ូ វ
§ ១៩:១៩ ១៩:១៨-១៩ បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២០:១២-១៦; ចាបាប់ មួត
េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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* ម៉ុ ត ពួយ េ្រតាម ប៉ាអច់ ្រជុំ េណាះឡាមគ៉់ ឡឹង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៥ផះ មួត សះឹ កាតាងំ
ែអ៊ ផា នីេណា ័ះ ែហ៊ង ខាក់ អន់ែឌ អូ ហ្លង់ ឡឹង សារ េណាះ
†។ េណាះហង អនែ់ឌ អំបញ៉់ ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ចងឹ រ៉ាវា៉
ច់ ឡាេកា ?» ២៦យីស៊ូ ៃហ អន់ែឌ េកះេណាះ កាប ផា «សារ
អា ប៉ាណូស ្របគ៉័ អូ អ្លុ អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ទី អំរ៉ាញ អ្លុ ្របគ៉័ ្រគបឹ
សារ»។ ២៧ េព្រតះុ េតលី យីស៊ូ ផា «អសី បប៉័ េកះ ញនឹ អា អា្ល
ត ្រគបឹ កាណាគ័ មះ៉ ញនឹ េភឿ ចាក ពួយ អសី ទលឹ នីេណា ័ះ
ញនឹ ចងឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ា អន់ដា ?» ២៨យីស៊ូ េតលី មួត សះឹ
ផា «អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា ប៉ាគ់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់
េតះណាវ េទៀ េណាះ ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសា
ដាច់ ទបឹ ទី អំរ៉ាញ អញឺ។ អន់ដសី ឡាក់ ចាក ពួយ អាញ់ អា
កា ចងឹ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ ទិ ១២ នះិេទៅ េដល លូ ចងឹ រុា ំ
ងៃហ ផូង័ វាច៉់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទិ ១២ ផូង័ េណាះ េដល។
២៩ េពឿសាឡាគ់អា្ល ត អុះ មុ ីហី ្រកាន េមគី ពឹ គន េសា េលី
មុរី ែ្រស៊ញនកាចាក ពួយអាញ ់ប៉ាណូស េណាះចងឹ ទីណាវ ្គ
េម៉ាញ េកតី ១០០ លូ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៣០ហះ កញិ
េអៀអាទីកាឡំាងំ បក់ អន្់រទលួ េអៀង ចងឹ េកះ អនត់គី កាឡំាងំ
បក់ អនត់គី េអៀង េដល ចងឹ េកះ អន្់រទលួ ឡគ»។

២០
១«ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាតាងំឡា

* ១៩:២៤ ១៩:២៤កាប៉ូ វ េពៀគ គុល «អូត»។ † ១៩:២៥ ១៩:២៥ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊សាមគ៉័កាបក់ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច បក់ េណាះចងឹ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ហង។
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មុរី េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹងហី ឡឹងកាលំឺ ផុងមុាងំ េភឿ
ឡា ំណាងំចា្វ ល់ ពូ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ៊ ពឹង មុរី ៃប៉្ល អង់កាច។ ២ ែអ៊
ភម អន់ េលៀន កា ពូ កាណុង េម៉ាញ ដារ ់ េម៉ាញ កាក់ * េកះ
េណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំ្រប៉គ័ ង៉ារ ប៉ាគ់ មុីរ ែអ។៊ ៣ ប៉ាគ់ ទលឹ មង
អញស់នឹ កាលំ ឺែអ៊ ចាកណាវ ្គបប៉័ ប៉ាណូស អនដ់ា ៃអ្វ រតាឡា
ត អូ ទី ង៉ារ ្របគ៉។័ ៤ ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា "ហគ់ អនដ់សី ប៉ាណា ំគួប
ឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាគ់ មុរី អាញ់ េតា រញិ អាញ់ ចងឹ ចា្វ ល់ អនដ់សី
អន់ ្រតគ"់។ ៥ ពូកា ប៉ាណា ំគួបឡា ំតាទចឹ។ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ប់ង់៉
លូ មង ៃបង៉កាង៉ាច ែអ៊ ចាកណាងំ ប៉ាណូសណាវ ្គ ែអ៊ ចា្វ ល់
ឡាក់ កា ពូ អន់្រទលួ ែព េដល។ ៦ ប៉ាគ់ ទលឹ មង ប៉ាតាម័ កាង៉ា
ច ែអ៊ ចាកណាវ ្គបប៉័ បក់ អន់ដា ៃអ្វ រតាឡាត។ ែអ៊ អំបញ៉់ ពូ
ផា "ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ៃអ្វ ហះ អា ឡឹង កាលំឺ តាបមុ់ាងំ អូ ្របគ៉័
ញ៉ា នីេអៀ ?" ៧ ពូ េតលី ផា "ខង អូ ទី េពឿ ចា្វ ល់ ញនឹ ្រប៉គ័ ង៉ា
រ"។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា ពូផា "ហគ់ អនដ់សីឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ា
គ់ មុរី អាញ់ េតា ពិ"។ ៨ ប៉ាគ់ ទលឹ កាង៉ាចតាងំឡា មុរី រះ៉ កា បក់
ចកឹ េលៀនផា "ហគ់ េអី មួត ្របគ៉័ ង៉ារឡគ ពិ។ េកះេណាះអសី
េប៊កី េលៀនកាអនែ់ឌ អសី េប៊កី ឡឹង បក់ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ អនត់គី
ឡឹង ពូ េលយី ទលឹ បក់ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ"។ ៩ មួត
បក់ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ មង ប៉ាតាម័កាង៉ាច អនែ់ឌ ទី េលៀន េម៉ាញ ដូវ
េម៉ាញកាក។់ ១០ មួត បក់ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ កា ពឹះ
េដល អនែ់ឌសាមគ៉័កា ចងឹ ទី េលៀន េអៀង ឡឹង ពូ ហង ខង
ម៉ុត ្របគ៉័ ង៉ារអន្់រទលួ ឡឹង ពូ ហះកាអនែ់ឌទី េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ
* ២០:២ ២០:២ េម៉ាញកាក់ េពៀគ គុល «េម៉ាញ ែឌណារ»ីឃឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញ
ដារ។់
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កាក់ឡាក់ កា ពូ េដល។ ១១អន់ែឌ អ្យក់ េលៀន ទបឹ កាប រ៉ាបកឹ
រ៉ាចប់ កា តាងំឡា មុរី ផា ១២ "មួត បក់ ពឹះ អន់តគី អន់ែឌ ្របគ៉័
ង៉ារ ដងឹ េម៉ាញមងឡក ់ហះកាអសី អន់ េលៀនកាអនែ់ឌសា
េមុី លូ ញនឹ េដលឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ តាគ័ តុ ឡឹងកាលំឺតាបមុ់ាងំ"។
១៣តាងំឡា មុរី កាប លូ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ដូវ េណាះ ផា "អឺ
ចាង័ អាញ់ អូ ទី ប៉ាង៉ល់ អសី អុះ។ អសី េទៅភម ្របគ៉័ ង៉ារ កា
អាញ់កាណុង េម៉ាញដារ ់េម៉ាញកាក់ ្រតគ់ ញ៉ា អូ ? ១៤ហគ់ អ្យ
ក់ េលៀន អសី ្របគ៉័ ង៉ារ អាឡាច់ចាក ពិ អាញ់ បុចិ អន់កា មួត
បក់ ពឹះ អនត់គីសាេមុី លូ អសី េដល។ ១៥នចីម័ អាញ់ អូ ទី ចា
បាប់ អ្យក់ េលៀន មះ៉អាញ់ ្របគ៉័តាម ពុតអាញ់ បុចិ ប ? េលីកា
អសី សាណីង កា អាញ់ ដាគ់ ពុត កា ពូ ប ?" ១៦ ែនវ អា ទី កា ំ
ឡាងំ បក់ អន្់រទលួ ចងឹ េកះ អនត់គី កាឡំាងំ បក់ អនត់គី េដល
ចងឹ េកះ អន្់រទលួ ឡគ»។

សារ េមគី យ៉ាកុប លូ យូហានបរ៉ ់ឡឹងយសី៊ូ
១៧ ផះ យីស៊ូ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ ប៉ាណា ំ

ទបឹ សះឹ ទិ ១២ ដូវ ចាក ចាងំហាយ្គ ែបត៊ ឡឹង ពូ។ រ្រទង ែអ៊
រះ៉ កា អន់ែឌ ផា ១៨ «កញិេអៀ អា ពិន ផះ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម។ ប៉ាគ់ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ េទៀ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ប៉ាណូ
ស អាញ់ ជនឹ អន់ កា មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀនចាបាប។់ អនែ់ឌ ចងឹ តាតសុ់និ អន់អាញ់ េតា។័
១៩អនែ់ឌចងឹ ជនឹអាញ់អន់កា មួត សុនសាតអនេ់ទៀគ េភឿ អន់
មួត េណាះកាប ប៉ាៃឡវ កាអាញ់ ទបឹ ពីត ្របគ៉័ បាបអាញ ់េកះ
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េណាះ បង់៉ ប៉ានេ់តា័អាញ់ ពឹង អ៊្លង គងឹ  ហះកា ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹអាញ់ណាវ ្គ»។
២០ េកះេណាះកាម៉ាញ់ េសេបេដ ប៉ាណា ំគន ែអ៊ េពៀរ ដូវ ម៉ុ ត

កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង យីស៊ូ េភឿ បុចិ បរ៉ ់សារ ញ៉ា េម៉ាញ។
២១យសី៊ូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «អសី បុចិ អន់អាញ់ ្របគ៉័ នចីម ័?» ែអ៊
េតលី ផា «ប៉ាគ់ អសី ្រប៉គ័ សាដាច់ អន់េទៀ បរ៉ ់ហះ អសី េ្របុី
គន អាញ់ េពៀរ ដូវ អា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អសី ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អញឺ
េណី េម៉ាញ ែគងសាម៉ា េម៉ាញ ែគងសាងំេអ្យា អសី»។ ២២យី
ស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «អន់ដសី េបី ហ្លង់ ឡឹង សារ អន់ដសី បរ៉ ់
េណាះ អុះ។ អន់ដសី ខនឹ ប អ្យក់សារ អាញ់ ចងឹ ទ ី?†» អន់
ែឌ េតលីផា «ញនឹខនឹ េដល»។ ២៣យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អន់
ដសី ចងឹ ទីសារ ឡាក់ អាញ់ ចងឹ ទី អា េដល ‡។ ហះកាសារ
េម៉ាញ បរ៉ ់ៃអ្វ ែគងសាម៉ា េម៉ាញ បរ៉ ់ែគងសាងំេអ្យា េណាះ អូ
្រតគ់អាញ់ អុះ ្រតគ់អន់សារ េណាះ ឃឺ ពឹអាញ់ េ្រទៀមអន់ េកះៗ»។
២៤ផះ មួតសះឹ ១០ ដូវ អនែ់ឌកាតាងំ យ៉ាកុប លូ យូហានបរ៉ ់

នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អកឺ ខាក។់ ២៥យសី៊ូ េអី ពឹះ មួត សះឹ ែអ ៊េកះ
េណាះ ែអ៊ផា «អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះ សុនសាតអនេ់ទៀគ មួត ្រកា
គ់ រុាងំៃហ អន់ែឌ ជះិ ចគ័ ប៉ាសុន ខាក់ លូ មួត ្រប៉គ័ ៃម៉គ ្រកាគ់
អនែ់ឌ កាយរ ពូ តាម ពុត មះ៉ អនែ់ឌ េដល។ ២៦អនដ់សី អា អូ
្រតគ់នេីណា ័ះ អុះ។ បក់ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី បក់ េណាះ ្រតគ់ ្រប៉
† ២០:២២ ២០:២២អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់សារអាញ់ចងឹ ទ ី? េពៀគ គុល «អនដ់សី
ខនឹ ប ៃអត ចក អាញ់ ្រតគ់ ៃអត អា ?»។ ‡ ២០:២៣ ២០:២៣ អនដ់សី ចងឹ ទី
សារឡាក់អាញ់ ចងឹ ទីអា េដល េពៀគ គុល «អនដ់សី ចងឹ ៃអត ចកអាញ់ េដល»។
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គ័ ថិ ពុត ចតឹ យរ លូ កាឡំាងំ។ ២៧ បក់ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ ៃមគ៉ អន់
ដសី បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ទុច អនដ់សី។ ២៨ឡាក់កាប៉ាណូស
អាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កាអាញ់ អុះ ឃឺអាញ់ ពឹះ
្របគ៉័ ង៉ារ អន់កា ពូ លូ អន់ឡាេកាអាញ់ េភឿ េតា័ហា្វ យឡាច់ ពូ
េអៀង»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
២៩ ៃឡង ឡឹង េណាះ ផះ យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង

េមឿង េយរខូី ទី ប៉ាណូស េអៀង គុចៗ ប៉ាណា ំ គួប ចាក ពួយ
ែអ។៊៣០ផះ េណាះទី ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េពៀរ ដូវ អង់ៃអ្វ ហះ
សាែនង ្រទង។ សាគ់ អន់ែឌ កាតាងំ ពូ ផា យីស៊ូ ចាក ្រទង
េណាះ អន់ែឌ ឡុង ផា «អឺ ពឹ តាងំឡាឡាក់ ផូង័ វាច៉់ សាដាច់
ដាវតី ! បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កាញនឹ េណី»។ ៣១ ទី កាឡំាងំ
េអៀង ទបឹ អូ អន់ អន់ែឌ កាប ែហ៊ង េណាះ ហង អន់ែឌ ឡុង
ែហ៊ង ៃម៉ៗ កាខាក់ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡាឡាក់ ផូង័ វា៉ច់ សាដាច់
ដាវតី បរ៉ ត់ាប៉ាបតាប៉ុនកាញនឹ េណី»។៣២យសី៊ូ តាវ ឡូត េអី
អនែ់ឌ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះអបំញ៉់ផា «អនដ់សី បុចិកាអាញ់
្រប៉គ័ នីចម ័?» ៣៣ អន់ែឌ េតលី យីស៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់
អសី តាគ់តាតារ ម៉ាត់កាញនឹ េណី»។ ៣៤យសី៊ូ តាប៉ាបតាប៉ុន
កា អន់ែឌ ខាក ់េកះេណាះ ែអ៊ សាប៉ាគ់ ម៉ាត់ អន់ែឌ ផាឌី តា
តារ ឡូត ៃហ បប៉័ហង។ អនែ់ឌកាចាក ពួយយសី៊ូ េដល។

២១
សារយសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
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១ យីស៊ូ លូ មួត សះឹ ចាក ក្យាម័ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម
េកះ។ ទលឹ ្រសកុ េបតផាេសហះ ជុង ប៉ានឹម េតមី អូេលវ យី
ស៊ូ េ្របុី សះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវ ចាក អន់្រទួល ២ លូ អន់តគ់ កា អន់ែឌ
ផា «ហគ់ អន់ដសី ចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ ពូ ែគង ម៉ាត់ េតា ទលឹ
ប៉ាគ់ េណាះអនដ់សី ចងឹ បប៉័ ពូ កត់ ៃមគ៉ េលៀ លូ គន ែអ។៊ អន់
ដសី រុសី េលៀ ទិ េពៀរ េណាះអ្យក់ អន់កាអាញ់ ប៉ាគ់អា។ ៣ផា
ពូ ផា កា អន់ដសី ្រតគ់ រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា ញនឹ តងកាន អន់
ែឌ"។ េណាះ ពូ ចងឹ អន់ កា អន់ដសី ឡូត»។ ៤សារអា េកតី
ពឹះ េភឿតាគ់អង់េកះសារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទី រះ៉កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
ែពផា៖
៥ «ហគ់ រះ៉ កា ប៉ាសុន ពឹង េមឿង សុយី៉ូន *ផា

ៃហ េតាសាដាច់ អនដ់សី ពឹះណាងំ អនដ់សី េកះ
ែអ៊ ពុតឡាអត់ខាក់

ែអ៊ ជះិ េលៀ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ គន េលៀ»។†
៦ មួត សះឹ េពៀរ ដូវ កា ប៉ាណា ំគួប ចាក ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានឹរ យសី៊ូ
រះ៉ េណាះហង។ ៧ េកះេណាះ អនែ់ឌ ទុងឡា ំៃមគ៉ េលៀ លូ គន
ែអ៊ ទបឹ អ្យក់អាវ ្រតាក័ ពឹង អង់កក់ េលៀ អន់កាយសី៊ូ ជះិ។ ៨ផះ
េណាះ ទី មួត ប៉ាសុន សួន េអៀង ប៉ាណា ំគួប រុសី អាវ ្រតាក័ ពឹង
្រទង បក់ អន់ដា េកាះ រុាងំអ្យា អ៊្លង ្រតាក័ ពឹង ្រទង យសី៊ូ ចាក
េដល េភឿហាប់ ែអ។៊ ៩ទិកាឡំាងំ បក់ចាក ពួយយសី៊ូ ទបឹ ែគង
* ២១:៥ ២១:៥ េមឿង សុយី៉ូន ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះហង។ † ២១:៥
២១:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ៩ី:៩។
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អង់កក់ ទបឹ ែគង ងីុរ តាងំេហី ផា «ហូសាណា‡ ផូង័ វាច៉់សាដាច់
ដាវតី ! អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជនឹ អន់សារដាគ់កា អសីឡាក់
ពឹះ ប៉ាតាង ែអ។៊ ហូសាណាប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចាងំហី
គ កាខាក»់។ ១០ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម
េកះ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ កា ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ា
ចល់ ទបឹ ពូ អំបញ៉់ ផា «េពឿ ែអ៊ អា ?» ១១ មួត ប៉ាសុន បក់ ចាក
ពួយ ែអ៊ អនែ់ឌ េតលីផា «ប៉ាណូសអាឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិយី
ស៊ូ ពឹះ ឡឹង ្រសកុណាសាែរត េខតកាលេីឡ»។
១២ េកះេណាះយសី៊ូ ចាក ម៉ុត កាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័

្រទះុឡាច់ មួត ្របូ ្របី រឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ។ ែអ៊តាឡក័អា្ល ត
េ្រគចារ ពូ តូរ ័េលៀន លូ េ្រគចារ ពូ អង់ៃអ្វ ្របូ អនេ់តបី។ ១៣ ែអ៊
កាប កា ពូ ផា «កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ហី
អាញ់ឃឺចារសារ៉ំាប់ មន៉់ េអី អាញ"់§ ហះកាអនដ់សី អ្យក់ហី
អា ្របគ៉័ចារ មួត អនតុ់ង អនទួ់ក *»។
១៤ េកះេណាះទី ប៉ាណូសម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ លូ ប៉ាណូសកាជក ប៉ា

ណា ំគួបឡា ំណាងំ យសី៊ូ ៃអ្វ កាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉។ យី
ស៊ូ កា តាគ់ អន់ដាគ់ អន់ែឌ ទឌូិ។ ១៥ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ អកឺខាក់ ផះ អនែ់ឌ បប៉័
យីស៊ូ ្រប៉គ័ សារ េកង ខាក់ លូ កាតាងំ មួតសាសា្វ ឡុង រឡាន
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ផា «ហូសាណា ផូង័ វាច៉់ សាដាច់ ដាវតី»។ ១៦ អន់
ែឌ អំបញ៉់ លូ យីស៊ូ ផា «អសី កាតាងំ ប មួត សាសា្វ ឡុង ផា
‡ ២១:៩ ២១:៩ ហូសាណា េពៀគ សុនសាត េហ្រពឺ ទី ណី ផា «ប៉ាេន» េលី «បរ៉ ់
តង័ ញនឹ េណី»។ § ២១:១៣ ២១:១៣សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៦:៧។
* ២១:១៣ ២១:១៣ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៧:១១។
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េណាះ ?» យសី៊ូ េតលីផា «អាញ់កាតាងំ េកះ។ កាណុងផាប់
ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័អសី ្រប៉គ័ អន់ មួត
សាសា្វ ថិ កាប ប៉ាេន អសី"†។ ញ៉ា អន់ដសី អូ េឃយី អាន ប
សារ េណាះ ?» ១៧ េកះេណាះយសី៊ូ អា្ល ត អនែ់ឌចាកឡាច់ ឡឹង
ចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតថានី ដំ ពឹង ្រសកុ េណាះ េម៉ាញ
មុាងំ។
១៨ ប៉ាគ់ កាលំឺ យសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿងណាវ ្គ ផះ ែអ៊ ចាក

េណាះ ែអ៊ កា ឡាយុិត។ ១៩ រ្រទង េណាះ ែអ៊ បប៉័ េតមី ្រហា ‡

េម៉ាញ េតមី ែអ៊ ម៉ុ ត ៃហ អូ បប៉័ ទី ៃប៉្ល ទី ដងឹហា្ល េដាះ ែអ៊កាប
ផា «អូ អន់ អសី ទី ៃប៉្លណាវ ្គហង»។ ផាឌី េតមី ្រហា េណាះកា
ឡាេយ៉ា េតា័ ឡូត។ ២០ មួត សះឹ បប៉័ នីេណា ័ះ អន់ែឌ ញម ខាក់
លូកាបផា «ញ៉ា ្រតគ់ េតមី ្រហាអាតាឡូះកាឡាេយ៉ា េតា័ ឡូត
នីេអៀ អុះិ ?» ២១យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់
ដសី តាទចឹ ផា អន់ដសី េសឿ អូ ទី សង់ៃស អន់ដសី ្រប៉គ័ អ្លុ
នះិេទៅ េដល។ អូ ផា អុះ ្រកាន័ កា ្របគ៉័ អន់ កា េតមី ្រហាឡា
េយ៉ា េតា ័យ ៉◌ះ័ អនដ់សីផាកាប៉ានមឹអា "ហគ់អសីឡាច់ ឡឹង
ចារ អាឡា ំឡិ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ េតាឡគ" េណាះ
ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយតាទចឹ។ ២២សារញ៉ាកាតាមផាអនដ់សី មន៉់
បរ៉ ់េសឿផា ចងឹ ទ ីេណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីតាទចឹ»។
២៣ េកះ េណាះ យីស៊ូ ចាក ម៉ុ ត កាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ទី មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
† ២១:១៦ ២១:១៦សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៨:២។ ‡ ២១:១៩ ២១:១៩ កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េតមី ្រហា ឃឺ ពូ កាប
ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
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លូ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ។៊ អន់ែឌ អំបញ៉់
ែអ៊ ផា «អសី ្រប៉គ័ ង៉ា រ ទិ អា េអង អំ រ៉ាញ ញ៉ា ? េពឿ េ្របុី
អសី ្រប៉គ័ ង៉ារ អា ?» ២៤យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់អំ
បញ៉់ សារ េម៉ាញ ហះ អន់ដសី េដល។ ផា អន់ដសី េតលី រះ៉
កា អាញ ់េណាះ អាញ់ ចងឹ រះ៉ កា អន់ដសី បក់ េ្របុី អាញ់ ្រប៉
គ័ ង៉ារ ទិអា េដល»។ ២៥ េកះេណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ផា «េពឿ េ្របុី យូ
ហានបុាងំហុំ ពូ ? ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង ញ៉ា ប៉ាណូស េដាច ?» អន់
ែឌ កាកាប លូ គួប ផា «ផា ពិន ផា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ យូហាន ្រប៉
គ័ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ផា កា ពិន "ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ េសឿ ែអ ៊?"
២៦ផា ពិន ផា ប៉ាណូស េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ អ្ូយគ កា
មួត ប៉ាសុន អកឺ កា ពិន ខង អនែ់ឌ ទឌូិ េសឿផា យូហានឃឺ រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័»។ ២៧ េណាះហងអនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ ផា «ញនឹ អូ អ្លុ
អុះ»។ េកះេណាះយសី៊ូ កា េតលី ប៉ានរឹ អនែ់ឌផា «អាញ់កា អូ
រះ៉ កា អនដ់សី េដល បក់ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទិអា។
២៨ «អនដ់សីឃតឹ នចីម ័ផាទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី គន

េពៀរ ដូវ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា គន េឡាងេ្រទៀ ផា "អឺ គន ដារ ់
អា អសីឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាគ់ មុរី ៃប៉្ល អង់កាចអាញ់ រញិ"។ ២៩គន
ែអ៊ េណាះ េតលី ផា "អាញ់ អូ ៃច ឡា ំ អុះ" ហះកា ប៉ាគ់ អន់តី
គ ែអ៊ េរ ុ ី ពុត ឡា ំ ប៉ាគ់ មុីរ េដល។ ៣០ េកះេណាះ ែអ៊ កាប នះិ
េទៅ កា គន ្រសុចណាវ ្គ។ គន េណាះ េតលី ផា "អះឺ ពឹ អាញ់
ចងឹឡា"ំ ហះកា ែអ៊ អូឡា ំអុះ។ ៣១ទលឹ នេីណា ័ះ គន េពៀរ ដូវ
េណាះ គន ែអ៊ ចំ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹ ែអ ៊?» អនែ់ឌ េតលីផា «គន
េឡាងេ្រទៀ»។ យសី៊ូ កាប ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ
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ផា មួត អង់កាន់ ម៉ាេលង លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប អនែ់ឌ េពៀបឡាក់
កា គន េឡាងេ្រទៀ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា ហះកា អនដ់សី អូ ទី អុះ ៣២ខង យូហាន ពឹះ អន់
តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ដសី អន់ ចាក ្រទង ដាគ ់ហះកា អន់ដសី អូ
េសឿ ែអ៊ អុះ។ កាប៉ាច់ មួត អង់កាន់ ម៉ាេលង លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប
អនែ់ឌ េសឿ ែអ។៊ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ទីបប៉័សារ ទិអាកាតាម ហះ
កាអនដ់សី អូ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ ែអ៊ អុះ។

សារ ប៉ានដ់បឹ លូសារ ពូ រុាងំៃហ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច
៣៣ «បរ៉ ់ អន់ដសី សាយុំាងំ សារ អាញ់ ចងឹ កាប ប៉ាន់ដបឹ

េម៉ាញណាវ ្គ។ ទី តាងំឡា មុរី េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ មុរី តប់ េតមី អង់
កាច។ ែអ៊ ្របគ៉័ រុាបំង៊ ជុំ មុរី លូ ្របគ៉័ ចារ រ ៉តូ័ ៃប៉្ល េដល។ េកះ
េណាះ ែអ៊ ្រប៉គ័ េបុកី េជៀរ េម៉ាញ។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ អន់
ពូ រុាងំៃហ ែជក។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ។
៣៤ប៉ាគ់ទលឹ ថុន ៃប៉្ល អង់កាច ទុំ េកះ ែអ៊ េ្របុី មួត ទុច ែអ៊ឡាប៉ំាគ់
មួត រុាងំៃហ មុរី េណាះ េភឿ អ្យក់ចាែនក មះ៉ ែអ។៊ ៣៥ហះកា មួត
បក់ រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ ប៉ាណា ំគួប រ ៉បុ មួត ទុច ែអ៊ េណាះ ពូ
ពីត េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញណាវ ្គពូ ប៉ានេ់តា ័េម៉ាញ ដូវណាវ ្គពូហរឹ
លូ អំេហា្ម ។ ៣៦តាងំឡា មុរី េ្របុី ទុច ែអ៊ អនេ់ទៀគ េអៀង ដូវ ឡា ំ
ណាវ ្គ ហះកា មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ ប៉ាណា ំគួប ្របគ៉័
កា មួត ទុច ែអ៊ េណាះ នះិេទៅណាវ ្គ។ ៣៧ ប៉ាគ់ អនត់គី តាងំឡា
មុីរ េ្របុី គន កាម៉ាក័ ែអ៊ េទៅ ឡគឡា ំប៉ាគ់ មួត បក់ រុាងំៃហ មុីរ
ែអ៊ េណាះ ខង ែអ៊ ឃតឹ ផា ពូ ចងឹ អ្យលិ កូត័ ហង កា គន ែអ៊
េណាះ។៣៨ហះកា មួតបក់ ក្យាគ់ រុាងំៃហ មុរី េណាះ ផះ អនែ់ឌ
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បប៉័ គន កាម៉ាក័ ែអ៊ ពឹះ អនែ់ឌ កាប លូ គួប អនែ់ឌ ផា "បក់ អា
ហង ចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ មុីរ អា ! ពិ ពិន ប៉ាន់េតា័អា្ល ត ែអ៊
ម៉ាគ់ ចងឹ ទី មុរី អាកា ពិន"។ ៣៩អនែ់ឌ កា រ ៉បុ គនកាម៉ាក័តាងំ
ឡា មុរី េណាះ ទុង អូស អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ ហះ អន្់រទលឹ មុរី ៃប៉្ល អង់
កាច េណាះហង េកះេណាះ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ៤០ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ា
គ់ តាងំឡា មុរី ឡា ំែអ៊ េទៅ ឡគ នចីម័ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ កា មួត បក់
រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ ?» ៤១ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េតលីផា
«ែអ៊ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត មួត ប៉ាអ្យប់ ខូយ េណាះ អូតាប៉ាបតាប៉ុន
អុះ។ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ េ្របុី ពូ អន់េទៀគណាវ ្គ រុាងំៃហ ែជក
មុរី េណាះ ឃឺ ែអ៊ ចងឹណាងំ ប៉ាណូស ចំឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ ចងឹ
ែជកចាែនក ៃប៉្ល អង់កាច អន់កា ែអ ៊ប៉ាគ់ ៃប៉្ល អង់កាច ទុំ េទៀ»។
៤២យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អនដ់សី អូ េឃយីអាន បសារកាប
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
អេំហា្ម មួត រ៉ាគយឹហី ហរឹអា្ល ត

កញិេអៀអា េកះ អេំហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ។ §
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័សារ េកងខាក់អា

្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ពិន ៃហញមខាក់ *។
៤៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ
អា្ល ត អូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ដសី ហង។ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ សុន
សាត អន់េទៀគណាវ ្គឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ ្រតគ់ លូ សារ ែអ៊ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា។ ៤៤ េពឿ ឡិ ្រតគ់ ពឹង អំេហា្ម េណាះ ប៉ាណូស េណាះ
§ ២១:៤២ ២១:៤២សារ អាយសី៊ូ កាប េពៀប ឡឹង ឡាេកា ែអ៊ េទៅឡាក់ អេំហា្ម
ដាគ់ េណាះ។ * ២១:៤២ ២១:៤២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១៨:២២។
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ចងឹឡាកាឡាកាច់ ខូច័ខាចខាក់ ឡូត ហះកាផាអេំហា្ម ឡិ ្រត
គ់ ពឹង ប៉ាណូស ច ំអេំហា្ម ចងឹ កា្ល ញ័ េតា័ ឡូត»។
៤៥ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុី កាតាងំ យសី៊ូ

កាប ប៉ានដ់បឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ កាបកា អនែ់ឌ
ហង។៤៦អនែ់ឌឃតឹណាងំ ្រទង រ ៉បុយសី៊ូ ហះកាអនែ់ឌអ្ូយគ
កាកាឡំាងំ េអៀង ខងកាឡំាងំ េអៀង េសឿផាយសី៊ូ កា រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។

២២
សារប៉ានដ់បឹ ឡឹងសាដាច់ េ្រទៀម ប៉ាញស់ង់
១យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ កា អនែ់ឌ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា ២ «សារ

រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េពៀប ឡាក់ កាសារសា
ដាច់ េម៉ាញ ដូវ ផះ េ្រទៀម ប៉ាញ់សង់ គន កាម៉ាក័ ែអ។៊ ៣ ែអ៊
េ្របុី មួត ទុច ឡា ំេជៀក មួត អំហ៊្មយ ឡាក់ ែអ៊ ទី រះ៉ ែព ឡា ំប៉ាញ់
សង់ ហះកាអនែ់ឌ អូ ៃចឡា ំអុះ។ ៤ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត ទុច
អនេ់ទៀគឡា ំណាវ ្គលូ អនត់គ់ រះ៉ ផា "ហគ់ អនដ់សី រះ៉ កា មួត អំ
ហ៊្មយ ផា ពូ េកាះ រក៉់ ដាគ់ តសី តង់ េកះៗ។ សាណាសាណឹត
កា ពូ េ្រទៀម េកះៗ េដល ចុ ឡា ំៃអតឡា ំសា កញិេអៀ ហង"។
៥ហះកា ពូ អូ វុនឹវាយ៉ កា េណាះ អុះ បក់ អន់ដា ឡា ំមុីរ បក់
អនដ់ាចាកណាងំសា។ ៦បក់ អនដ់ា រ ៉បុ ពីត មួត ទុច ែអ៊ េណាះ
្របគ៉័ បាប បក់ អនដ់ា រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ មួត ទុច េណាះ េដល។ ៧ផះ
សាដាច់ អ្លុ អន់តគ់ ពូ ្រប៉គ័ កា ទុច ែអ៊ នីេណា ័ះ ែអ៊ អកឺ ខាក់
េ្របុីតាហានឡា ំប៉ានេ់តា័ មួត ្របគ៉័កា ទុច ែអ៊ េណាះ ទបឹ សុះថា ំ
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ឡាយហី ្រកាន ្រសកុ េតះ ពូ េណាះទិ ប្ល។ី ៨ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា
មួត ទុចផា "អាញ់ េ្រទៀមកាន ប៉ាញស់ង់អា េកះ ទិ េកះ ហះកា
មួត អំហ៊្មយ ទេិណា ័ះ អូ ឃឺ ចងឹ អន់ ឡា ំប៉ាញស់ង់ អុះ។ ៩ ទលឹ
នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី ចាកណាងំ ប៉ាណូស រ្រទង ប៉ាត ័ះ េពឿ
កាតាម េជៀក អនែ់ឌឡា ំៃអតឡា ំសា ប៉ាគ់អា"។ ១០ េកះេណាះ
មួត ទុច ប៉ាណា ំគួប ចាកណាងំ ប៉ាណូស រ្រទង អន់ែឌ េជៀក
ឡា ំទបឹ ប៉ាណូស ដាគ់ ទបឹ ប៉ាណូស អូ ដាគ។់ ពឹង ចារ ប៉ាញ់
សង់ េណាះកា ទី អហំ៊្មយ ប៉ាញ័ ក្លបិ ហង។ ១១សាដាច់ ម៉ុ ត ៃហ
អំហ៊្មយ កាណុង ចារ ប៉ាញស់ង់ ែអ៊ បប៉័ អំហ៊្មយ េម៉ាញ ដូវ កា
សប៊ េពៀត េខាអាវ អូ ្រតគ់ លូ គុន ពូ ប៉ាញស់ង់។ ១២ ែអ៊ អបំញ៉់
លូ ប៉ាណូស េណាះផា "អឺ មន ! ញ៉ា ្រតគ់អសី អូកាសប៊ េពៀត
េខាអាវ គុន ពូ ប៉ាញស់ង់ ?" កាម៉ាក័ េណាះ ចងឹ កាប នចីម័ កា
អូ អ្លុ អុះ។ ១៣សាដាច់ រះ៉ កា មួត ទុច ផា "ហគ់ អនដ់សី រ ៉បុ កត់
ជុង តី ប៉ាណូសអា តូង័ វុតឹ អន់ ែគង ឡីង ពឹងចារ ម៉ាមុាងំឡាក់
ចារ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ់ េតា ពិ"»។ ១៤ េកះ
េណាះយសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េអី ប៉ាណូស េអៀង
ដូវ ហះកា ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ទី ចលួំន ែបត៊ ដូវ»។
សារ មួតផារ៉ាសុី លូសាឌូសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ
១៥ ៃឡងឡឹង េណាះមួតផារ៉ាសុី ពឹកសាគួប េសាបណាងំ្រទ

ង េភឿ ្របគ៉័ អន់យសី៊ូ កាបយច។ ១៦ េកះេណាះអនែ់ឌ េ្របុី មួត
សះឹ អនែ់ឌ លូ មួត គន េសាសាដាច់ េហរត *ឡាំប៉ាគ់ ចារ យី
ស៊ូ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ តា្ំរបគ៉័ កាបដាគ់ផា «ៃណឃូ ! ញនឹ
* ២២:១៦ ២២:១៦ថាម៉ាដា មួតផារ៉ាសុី លូ មួត គន េសាសាដាច់ េហរត អូ ្រតគ់
លូ គួប េសាប អុះ។
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អ្លុ ផា អសី ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ខាក ់ឃឺ អសី បុាងំេហៀន ពួយ
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ អសី អូ អ្ូយគ កា េពឿ អុះ អូ ឃតឹ
ផា បក់ តសី េលី បក់ ថ។ិ ១៧ ទលឹ នីេណា ័ះ បរ៉ ់អសី ឃតឹ ៃហ
កាញនឹ នចីម័ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប ពិន សង៊ រ៉ាៃប កាសាដាច់
តសី រ ៉មូ េណាះ ?» ១៨យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង ពុត េពៀក អូ ដាគ់
មះ៉ អន់ែឌ េណាះ បះ ែអ៊ កាប ផា «អឺ ប៉ាណូស តាគ់ អំ្រប៉គ័ ដា
គ ់! ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីណាងំសារ លូអាញ់នេីអៀ ? ១៩ បុះឹ អន់
អាញ់ ៃហៗ េលៀនកាក់ អនដ់សី ចងឹសង៊ រ៉ាៃប េណាះ»។ អន់
ែឌ អ្យក់ េលៀន េម៉ាញ កាក់ អន់ កា ែអ៊ ៃហ។ ២០យីស៊ូ អំបញ៉់
អនែ់ឌ ផា «ហ៊ូ ប េពឿ សចិ េពឿ ពឹង កាក់អា ?» ២១អនែ់ឌ េតលី
ផា «ហ៊ូ ប លូ សចិ សាដាច់ តសី រ ៉មូ»។ យីស៊ូ កាប លូ ពូ ផា
«ទលឹ នីេណា ័ះ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ រ៉ាស មះ៉ សាដាច់ រ ៉មូ មប
កាសាដាច់ រ ៉មូ េទៅ ពិ ហះកាកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មប
កា ប ៉្រ◌ះ័ េទៅ េដល»។ ២២ អន់ែឌ ញម ខាក់ កា យីស៊ូ េតលី នី
េណា ័ះ េកះេណាះអនែ់ឌ ប៉ាណាគួំបចាកឡាច់ឡឹង ែអ៊ហង។
២៣ដារ ់ េណាះ េទៅ ទី មួត សាឌូសុី ពឹះ កាកាប លូ យីស៊ូ

េដល។ កាឡំាងំ មួតសាឌូសុី អូ េសឿ ផា ប៉ាណូស េតា័ េកះ អ្លុ
រ ុសី សតឹណាវ ្គអុះ។ អនែ់ឌ អបំញ៉់យសី៊ូ ផា ២៤ «ៃណឃូ វគ័
ម៉ូ េស ទី រះ៉ ផា ផាកាម៉ាក័ ចំ ទី កាម៉ាញ់ េកះ ហះកា េបី តាន័ ទី
គន េកះេណាះ ែអ៊ េតា ័កាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះ ្រតគ់ អន់ កា អុះ ែអ៊
ឡគ េភឿ បុាងំេកតី គន តូ ផូង័ វាច៉់ អន់ កា មុី †។ ២៥ផាកាណុង
្រសកុ ញនឹ ទី អុះ មុី កាម៉ាក័ តាេំបុះី ដូវ មុី េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ទី កា
† ២២:២៤ ២២:២៤ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
២៥:៥-១០។
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ម៉ាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ េតា័ េបី តាន័ ទី គន។ កាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះ
អន់ អុះ ែអ៊ ទី េម៉ាញ ទី ែអ៊ណាវ ្គ។ ២៦ េកះេណាះ អុះ ែអ៊ ទី េម៉ាញ
េណាះកា េតា័នះិេទៅ េដល េលយី ទលឹ អុះ ទី េ្រតា។ អនែ់ឌ ទិ
ឌូ ស៊ុតកា ទីកាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះនះិេទៅ េដល េកះេណាះ េតា ័អូ
ទី គន នះិេទៅ ហង។ ២៧ ប៉ាគ់ អន់តីគ អង់កាន់ េណាះ េតា័ នះិ
េទៅ េដល។ ២៨ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ប៉ាណូស រុសី សតឹ េទៀ អង់កាន់
េណាះ ចងឹ ទី កា បក់ ែអ៊ ច ំខង អុះ មុី អនែ់ឌ ទិ តាេំបុះី ដូវ ស៊ុត
កា ទី ែអ៊ ទឌូិ នេីណា ័ះ ?» ២៩ េណាះយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អន់
ដសី ឃតឹ េណាះយច េកះ ខង អនដ់សី អូ ហ្លង់សារ កាណុង
ផាប់ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូអនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់សារអរ៉ំាញអញឺមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ៣០ ប៉ាណូស េតា ័ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់អនែ់ឌ
រុសី សតឹ េទៀ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់ណាវ ្គអុះ ឃឺ ចងឹ
ៃអ្វ ឡាក់ កា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។ ៣១ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ កា អនដ់សី េកះ ឡឹងសារ ប៉ាណូស េតា័ ចងឹ រុ ី
ស សតឹណាវ ្គ ញ៉ា អន់ដសី អូ ទី អាន បសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ ?
៣២ "អាញ់ អា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ អា្រប៉ាហា ំ លូ អុីសាក់ លូ
យ៉ាកុប"‡។ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ប៉ា
្រទូ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ ប៉ាណូស រុសី»។ ៣៣ផះ មួត ប៉ាសុន
កាតាងំសារយសី៊ូ បុាងំេហៀន នេីណា ័ះ អនែ់ឌញមខាក។់
៣៤ ផះ េណាះ មួត ផារ៉ាសុី ប៉ាណា ំ គួប ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ យី

ស៊ូ ខង អន់ែឌ កាតាងំ ពូ ផា យីស៊ូ ្រប៉គ័ អន់ កា មួតសាឌូសុី
អូ អ្លុ ចងឹ កាប នីចម័ §។ ៣៥កាណុង កាឡំាងំ អន់ែឌ េណាះ ទី
‡ ២២:៣២ ២២:៣២ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ៣:៦។
§ ២២:៣៤ ២២:៣៤ មួតផារ៉ាសុី អូ ណីសកា មួតសាឌូសុី អុះ។
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ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ អ្លុ ចាបាប់ េកង ែអ៊ ម៉ុ ត អំបញ៉់ សា
គ់ លួងយសី៊ូ ផា ៣៦ «ៃណឃូ ! កាណុងចាបាប់ ទេិណា ័ះ ទីចា
បាប់ ែអ៊ ចំឡាក់សាខំាន់ឡឹង ពូកាខាក ់?» ៣៧យសី៊ូ រះ៉ផា«"្រត
គ់ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី ទិ ពុត ទិ
េពៀក ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹ ឡាេកា បុាងំៃឡ"*។ ៣៨ េណាះ
ហងចាបាប់ឡាក់សាខំាន់ ឡឹង ពូ កាខាក។់ ៣៩កាប៉ាច់ចាបាប់
ទី េពៀរ កាសាខំាន់ នះិេទៅ េដល "្រតគ់ បុចិ ៃច កា ពូ ឡីង ែគង
ឡាក់កា បុចិ ៃចកាឡាេកាអនដ់សី េទៅ េដល"†។ ៤០ទិចាបាប់
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ កា ្រត
គ់ លូ ចាបាប់ ទិ េពៀរ អា េដល»។
៤១ ផះ មួត ផារ៉ាសុី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប យីស៊ូ អំបញ៉់ អន់ែឌ

ផា ៤២ «តាម អន់ដសី អ្លុ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់
េណាះ េពឿ វគ័ បក៊ ែអ ៊?» អនែ់ឌ េតលីផា «សាដាច់ដាវតី»។
៤៣ ែអ៊ អំបញ៉់ អនែ់ឌណាវ ្គផា «ផាសាដាច់ដាវតីឡាក់ វគ័ បក៊
ែអ ៊ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់សាដាច់ដាវតី េអី បក់ េណាះផា ពឹ
តាងំឡានេីណា ័ះ ? ឃឺ ែអ៊កាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់
កាខាក់ផា៖
៤៤ "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា

'ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់
ក្យាគ់ អាញ់ ចងឹ ពីត តាមុឺរ អសី អន់ ៃអ្វ អន់េត ័ះ តាប៉ំាង ជុង

អសី' "‡។
* ២២:៣៧ ២២:៣៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា)៦:៥។ † ២២:៣៩ ២២:៣៩សារអាឡាច់ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ ី
(េលវវីនិយ័) ១៩:១៨។ ‡ ២២:៤៤ ២២:៤៤សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:១។
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៤៥ផាសាដាច់ដាវតី េអី បក់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសីអន់ ្របគ៉័សាដាច់េណាះ
ផា ពឹតាងំឡា េកះ នេីអៀ ញ៉ា ្រតគ់ ពូផាសាដាច់ដាវតីឡាក់ វគ័
បក៊ ែអ៊ នេីណា ័ះ ?» ៤៦ អូ ទី េពឿ អ្លុ េតលីយសី៊ូ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ
នរឹ កា ពូ អូ អ្លុ េដល។ គតឹ េណាះហង អូ ទី េពឿ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊
ណាវ ្គេកះ។

២៣
សារយសី៊ូ កាប បុាងំអាល មួតផារ៉ាសុី
១ ៃឡង ឡឹង េណាះ យីស៊ូ រះ៉ កា មួត ប៉ាសុន លូ កា មួត សះឹ

ែអ៊ ផា ២ «មួត ៃណឃូ លូ មួត ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ចា
បាប់ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាម៉ូ េស េសគី ែព េដល។៣ទលឹ នេីណា ័ះ ្រគបឹ
សារ ញ៉ា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ែឌ ទី បុាងំេហៀន
អនដ់សី េណាះ ហគ់សាយុំាងំ លូ ្របគ៉័ ពួយ ពិ។ ហះកាសារ
អន់ែឌ ្រប៉គ ័អន់ដសី ែជ ្រប៉គ័ ពួយ ខង អន់ែឌ អូ ្រប៉គ័ ពួយ
សារ បុាងំេហៀន េណាះ អុះ។ ៤អនែ់ឌ េណាះ បុាងំេកតី ចាបាប់
ញ៉ាក យុបឹ េពៀប ឡាក់ កា កាណាគ័ កា្ល ងំ កាខាក់ ៃចគ ពឹង កា
ែពង ពូ ហះកា អនែ់ឌ េទៅ អូ ទី កានេ់តសី លូសាែឌង តីសា។ំ
៥ ទិ ង៉ារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ ្រកាន័ អន់ កា ប៉ាណូស បប៉។័ អន់
ែឌ ្រប៉គ័ ទងឹ សារ៉ំាប់ ៃចគ ខ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែហ៊ង តសី ៗ លូ
្រប៉គ័ េជៀយ អាវ ែហ៊ង អ្លងឹ ៗ*។ ៦ផា ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ ៃអត សង់
សា ណាងំ ដងឹ ចារ ្រកាគ់ បក់ កានឹត លនឺ ឡឹង ពូ។ ផា ៃអ្វ
ពឹង េរ៉ាងណាងំ ដងឹ ចារ ដាគ់សា ំលនឺ ឡឹង ពូ េដល។ ៧ អន់
* ២៣:៥ ២៣:៥ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ៦:៨;
១១:១៨; ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៥:៣៨-៣៩។
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ែឌ អា បុចិ ដងឹ កា ប៉ាណូស រតាឡាតការ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ លូ
បុចិ កា ពូ េអី អន់ែឌ ផា ៃណឃូ។ ៨កាប៉ាច់ អន់ដសី ែជ អន់ ពូ
េអី ផា ៃណឃូ ៃដ ខង អនដ់សី ទី ៃណឃូ ដងឹ េម៉ាញ ដូវ អន់
ដសី ទឌូិ អាស៊ុត កា អុះ មុី លូ គួប េសាប េដល។ ៩អនដ់សី ែជ
េអី ពឹ កា ប៉ាណូស េពឿ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ខង អន់ដសី ទី ពឹ
ដងឹ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ១០ ែជ អន់ ពូ េអី អនដ់សី
ផា ពឹតាងំឡា ខង អនដ់សី ទី ពឹ តាងំឡាដងឹ េម៉ាញ ដូវឃឺសា
ដាច់បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី។ ១១កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា េពឿ ្របគ៉័
តសី ឡឹង ពូ ែអ៊ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ទុច អនដ់សី។ ១២ េពឿ ប៉ាេន
ឡាេកា េទៅ ប៉ាណូស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ សាេតាះ ហះកា េពឿ
ប៉ានថ់ិ ពុត េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អេំប៉ាក។
១៣-១៤ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំ េហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ា

សុ ី! អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស តាគ់ អំ្រប៉គ័ ដាគ ់អន់ដសី ចងឹ
ឡាបំាកតាទចឹហង ខងអនដ់សីកានទ់ងឹ ្រទង អូអន់ ពូ ម៉ុតអន់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ អនដ់សី អូ
ៃច ម៉ុ ត អុះ ឃឺ អន់ដសី ្រតាគ័ បក់ បុចិ ម៉ុ ត អូ អន់ ម៉ុ ត េដល។
† ១៥ អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុ ី! អន់
ដសីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ ដាគ ់អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតា
ទចឹហង ខង អនដ់សីចាក រ្រទង អូផាកា ្រទង េទៀក េលី ្រទង
េគាក េភឿណាងំ េជៀក ដងឹ ប៉ាណូស ម៉ុ ត ែគង អនដ់សី អ្យាង
† ២៣:១៣-១៤ ២៣:១៣-១៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖
អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុ ី! អនដ់សី ឡាក់ ប៉ាណូស ព្លូង
ប៉ា្ល ច ័អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹហង ខង អនដ់សី ឌុ េលាបអ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាសមះ៉
មួត អនេ់្រតា័ អន្់រទះុ លូ តា្ំរបគ៉័ មន៉់ ទុញៗខាក។់ អនដ់សី ចងឹ ្រតគ់ ថូត កា្ល ងំ លនឺ
ឡឹង ពូ។
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ែបត៊ អន់ ទី គតឹ េម៉ាញ ដូវ េដល។ ប៉ាគ់ ទី ពូ ម៉ុ ត េកះ អនដ់សី
ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ អូ ដាគ់កា្វ ឡឹង អនដ់សីណាវ ្គ។
១៦ «អឺ មួតណាផំា ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់! អន់ដសី ចងឹ ឡាបំាក តា

ទចឹ ហង ខង អន់ដសី កាប ផា េពឿ មត៉់ េអី សចិ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
 សារ ែអ៊ មត៉់ េណាះ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ ហះកាផាមត៉់ េអី ម៉ាស
កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ ចងឹ ទីខា។ ‡ ១៧អឺ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ
ម៉ាត់ ប៉ាណូស កាតូល ័! នីចម័ ម៉ាស លូ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ្រប៉គ័
អន់ កា ម៉ាស េកតី កាណាគ័ ដាគ់សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ែអ៊ ចំ
សាខំាន់ ឡឹង ពូ ? ១៨អនដ់សី កាបណាវ ្គផា េពឿ មត៉់ េអី អន់
ហ្នងឹ ចារ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័សារ មត៉់ េណាះ អូ ទី ខា ញ៉ា
អុះ ហះកាផាមត៉់ េអីកាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ អន់កាប ៉្រ◌ះ័ ពឹងអន់
ហ្នងឹ េណាះចងឹ ទីខា។ ១៩អឺ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់! នចីម័កា
ណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ ពឹង អនហ់្នងឹ អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ អនហ់្នងឹ ឡាក់ ្រប៉
គ័ អន់ កាកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េណាះ េកតី ដាគ់សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ
សាខំាន់ ឡឹង ពូ ? ២០ បក់ មត៉់ េអី អន់ហ្នងឹ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន ែអ៊
ចងឹ ទី ទបឹ អន់ហ្នងឹ ទបឹ កាណាគ័ ញ៉ា ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ ពឹង អន់ហ្នងឹ
េណាះ ្របគ៉័ផាញ៉ាន េដល។ ២១ េពឿ មត៉់ េអី េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្របគ៉័ ផា
ញ៉ាន ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី ទបឹ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ទី ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ េដល។ ២២ េពឿ មត៉់ េអី
ៃប៉្លង អ្យក់ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី េ្រគ អង់ៃអ្វ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ទី ទបឹ តាងំឡាអង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ ្របគ៉័
ផាញ៉ាន េដល។
២៣«អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អន់

‡ ២៣:១៦ ២៣:១៦ មួតផារ៉ាសុីកាបនេីណា ័ះឡាក់កាអនែ់ឌណាងំ ្រទង េភឿ ចងឹ
អ្លុ មត៉់ តាពំ្លូ ង។



ម៉ាថាយ២៣:២៤ cii ម៉ាថាយ២៣:២៧

ដសីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ ដាគ ់អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតា
ទចឹហង អនដ់សី អ្យក់ ជរី ក្វងឹ លូអាច់ លូ អង់អម ១០ចាែនក
អ្យក់ េម៉ាញ ចាែនក េទៀន កា ប ៉្រ◌ះ័។ § ហះកា អន់ដសី អា្ល ត
ចាបាប់ឡាក់សាខំាន់ហ៊្លតឡាក់កាសារតាតសុ់និដាគ់ ្រតង់ លូ
សារ តាប៉ាប តាប៉ុន លូ សារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ចាបាប់ ទិ អា ហង
អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ខ អនេ់ទៀគៗ េណាះកា អូ ្រតគ់ អា្ល ត
េដល។ ២៤សារអនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េពៀបឡាក់កា អ្យក់ឡាច់
តាកាច់ ឡឹង េទៀក អនដ់សី ៃអត ហះកា អនដ់សីឡាវាន៉័ កាប៉ូ វ
* ទបឹ កាតុ ឡូត។ អន់ដសី អា ឡាក់ កា មួតណាផំា ម៉ាមុាងំ
ម៉ាត។់
២៥ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អន់

ដសីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ ដាគ ់អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតា
ទចឹហង ខងអនដ់សី រ៉ាវ ចក លូ អង់េគៀន ដងឹ ែគង ឡីង ហះ
កាសាណាែគងកាណុង អនដ់សី ទី ញន កាសារ អនតុ់ង រ៉ាត
លូសារ ខា្វ ម។ ២៦អឺ មួត ផារ៉ាសុី ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់អន់ដសី ្រតគ់
បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដាគ់ ហិ េពៀប ឡាក់ កា រ៉ាវ ចក លូ អង់
េគៀន ែគងកាណុង អន់ ដាគ់ េដល េណាះកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់
ែគង ឡីង ចងឹដាគ់ហង។
២៧«អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អន់

§ ២៣:២៣ ២៣:២៣ តាម ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ កាណាគ័
អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ ១០ ចាែនក ្រតគ់ អ្យក់ េម៉ាញ ចាែនក មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ ថាម៉ាដា ពូ អន់ ដងឹ េពៀ ែភ សាងី តាែព លូ កាណាគ័ ពូ រង។ បរ៉ ់
ៃហ ចាបាប់ មួត េលវ ី (េលវវីនិយ័) ២៧:៣០-៣៣; ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)
១៨:២១,២៤; សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១២:៥-១៩;
១៤:២២-២៩។ * ២៣:២៤ ២៣:២៤កាប៉ូ វ េពៀគ គុល «អូត»។
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ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស តាគ់ អំ ្រប៉គ័ ដាគ ់អន់ដសី ចងឹ ឡាបំា
ក តាទចឹ ហង ខង អន់ដសី ឡាក់ កា េឡាង ប៉ា្រទូ ពូ ឡាប អំ
ប៊ូ រ បាក ៃហ ែគង ឡីង បប៉័ ឡាក់ ដាគ់ឡាយ៉ាម ័ហះកា ែគង
កាណុង ទី ដងឹ កាន់តងី លូ កាបំាច់ កាបំច៊ ប៉ា្រទូ ្រគបឹ ែនវ។
២៨អនដ់សីអាកានះិេទៅ េដល ៃហ ែគង ឡីងឡាក់កា ប៉ាណូ
សដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ ហះកាកាណុង ពុត េពៀក អន់ដសី ប៉ាញ័
ដងឹ កាសារ អូដាគ់ លូសារយចចាបាប់ ្រគបឹ ែនវ។
២៩ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អន់

ដសីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ ដាគ ់អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតា
ទចឹ ហង ខង អន់ដសី ប៉ាយ៉ាម័ រ ៉ង័ូ សារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ ឡឹង េសគី ែព អន់ ដាគ់ ឡាយ៉ា
ម។័ ៣០ អន់ដសី កាប ផា "ផាញនឹ តាន័ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ រុាងំហាវ
វគ័ យ៉ាគ់ េសគី ែព ញនឹ អូ ែរវ អុះ កាណុងសារ ប៉ាន់េតា័ មួត
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ"។ ៣១ អន់ដសី កាប នីេណា ័ះ ឃឺ ទី ណី
ផា អន់ដសី េ្រចាម ឡាេកា េទៅ ផា ផូង័ វា៉ច់ លូ មួត បក់ ប៉ាន់
េតា័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣២ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី ្រប៉គ័ តាគ់
អង់េកះ ង៉ារ មះ៉ វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដសី េណាះ ពិ។ ៣៣ អឺ មួត ប៉ា
ញ៉ា ប៉ា្ល ច ័! អន់ដសី ចងឹ ្រប៉គ័ នីចម័ អន់ យ៉ា្វ រ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង ថូត
កាណុង ចារ អុញ ? ៣៤ េណាះ ហង បះ អាញ់ ចងឹ េ្របុី មួត រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួតហ្យាងំសាឡាច់ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ប៉ាគ់ អនដ់សី ហះកា អនដ់សី ចងឹ ពួយ ្របគ៉័ បាបកា
អន់ែឌ ឡឹង េមឿង េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េម៉ាញ។ បក់ អន់ដា
អនដ់សី ចងឹ ប៉ានេ់តា័បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ បក់អនដ់ា អនដ់សី ចងឹ
ពីត លូកាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត់កាណុង េរ៉ាងចារ ពូ លួម។ ៣៥ ពូ ទី ប៉ាន់
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េតា័ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ ឡឹង េសគី ែព ទលឹ រ៉ាប់ ដារ ់អា អន់
ដសី ហង ចងឹ ្រតគ់ ថូត ទិេណា ័ះ ឡឹង េអបលិ ឡាក់ ប៉ាណូស
ដាគ់ ្រតង់ េលយី ទលឹសាការ គីន វគ័ ប៉ារ៉ាេគៀ ឡាក់ អនដ់សី
ទី ប៉ានេ់តា័ ពឹង អនត់គិ័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ អនហ់្នងឹ ចារ ពុះ កាណាគ័
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣៦អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ថូត ទេិណា ័ះ
ចងឹ ឡិ ពឹង រុាងំហាវ អនដ់សីអា ឡូត។
៣៧«អឺ មួត ៃអ្វកាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម ! អនដ់សីទីប៉ាន់

េតា័មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្យក់អេំហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូសឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ពឹះ ប៉ាគ់អនដ់សី។ េអៀងទង េកះអាញ់បុចិ ប៉ាតុំអន់
ដសីឡាក់ ៃមគ៉ អ្យរិ ្រកុំ គន ែអ៊ លូកាហា្ល បហះកាអនដ់សី អូ ៃច
អុះ។៣៨ទលឹ នេីណា ័ះ ៃហ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អនដ់សីអាចងឹ ្រតគ់អា្ល ត
អន់ឡាងំវាគ៉់ រ៉ាែអត៊។៣៩អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សី គតឹអា ប៉ាគ់
ម៉ាត់ អនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័អាញ់ណាវ ្គហង េលយី ទលឹដារ ់អន់
ដសី ចងឹ ផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជនឹ អន់សារ ដាគ់ កា អសី
ឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ"៊»។

២៤
សារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំលូយសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គ
១ផះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ មួតសះឹឡា ំប៉ា

គ់ចារ ែអ៊ លូសាេំបា្ល តាបំាង េ្របុី ែអ៊ ៃហ ទិហីកាណុងចារ េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ េណាះ។ ២យសី៊ូ រះ៉ កាអនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សី
តាទចឹ ផា ទិ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ទី បប៉័ កញិេអៀ អា ពូ
ចងឹតាគ់អពំ្លូ ក រ៉ាយ រុា ំទិហង អូ ទី អេំហា្ម ចំ ចងឹ ៃអ្វ អបុំាងំ គួប
ែអ៊ណាវ ្គហង»។
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៣អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ េកះ
េណាះ អង់ៃអ្វ េណាះ មួត សះឹ កា ប៉ាណា ំ គួប ឡា ំ ប៉ាគ់ ចារ
ែអ ៊អន់ែឌ ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ េកះេណាះ អំបញ៉់ ផា «ដារ ់ចំ ពូ
ចងឹតាគ់អពំ្លូ ក េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ ? ទីកាណាគ័ញ៉ាចងឹ េកតី ពឹះ
េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ពូ ចងឹ បប៉័ អសី លូ ដារ ់
អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ឡុច េទៀ ? បរ៉ ់អសី រះ៉ អន់ញនឹ អ្លុ េណី»។
៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់
ែជ អន់ ពូឡា ំប៉ាង៉ល់អនដ់សី េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ៥ខងចងឹ
ទី ប៉ាណូស េអៀង អ្យក់យរសចិអាញ់ ពឹះ រះ៉ ផា "អាញ់អាហង
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច"់។ អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាណា ំប៉ាណូ
ស េអៀង ដូវ អន់ េហ្យតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ៦ផះ ចំ អនដ់សី កា
តាងំ េលៅផា ទីសារ តាកូះ ប ៉◌្ល ័ះ ក្យាម័ េកះ លូ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្
គ េណាះ អន់ដសី ែជ កាេដីត ខងសារ េណាះ ្រតគ់ េកតី ពឹះ
នេីណា ័ះ ហង ហះកា េបី ទលឹ ដារ ់ចងឹ ឡុច អុះ។ ៧ សុនសាត
េម៉ាញចងឹតាកូះ លូ សុនសាត េម៉ាញ ប៉ាេថត េម៉ាញចងឹតាកូះ
លូ ប៉ាេថត េម៉ាញណាវ ្គ។ ទីចារ អនដ់ា ចងឹ េកតីឡាយុតិឡាងំ
វាញ៉់តមិខាក់ លូ េតះ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ េដល។ ៨សារទិអា េពៀបឡាក់
កា អង់កាន់ ប៉ានដ់ា អគីឡាឡិគ័ៗ ចងឹ ៃអ្វហាអុញ។
៩ «ផះ េណាះ ពូ ចងឹ អញជ់នឹ អនដ់សី អន់ កា ពូ ៃចគ ថូត លូ

ចងឹ អន់ ពូ ប៉ាន់េតា័ អន់ដសី េដល។ សុនសាត អន់េទៀគៗ ទិ
េណា ័ះចងឹ អូ ណីសកាអនដ់សីញនកាេសឿអាញ។់ ១០ផះ រុាងំ
វាង៉ េណាះចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ចងឹអា្ល ត អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
អូ ណីស ្របគ៉័ អូ ្រតង់កា គួប េសាប ១១លូ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង
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ដូវ រះ៉ ផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័  អនែ់ឌ ចងឹ ពឹះ ប៉ាង៉ល់ ពូ លូ ចងឹ ្របគ៉័
អន់ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េហ្យតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ១២ ពូ ចងឹ ្រប៉
គ័ យច ចាបាប់ ែហ៊ង េអៀង ៗ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូ
ស េអៀង ដូវ អា្ល ត បុចិ ៃច កា គួប េសាប។ ១៣ហះកា បក់ ចំ ៃអ្វ
េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តង័ ែអ៊
តាទចឹ។ ១៤ ពូ ចងឹ រះ៉ សារ ដាគ់ អា រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា អន់កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា ្រគបឹ សុនសាត
អ្លុ អនត់គ។់ េណាះ ចងឹ ទលឹដារ ់អង់កក់ េតះ អា ឡុចហង។
១៥ «ប៉ាគ់ អន់ដសី បប៉័ កាណាគ័ បគឺ អក៊ កាខាក់ ឡាក់ ថា ំ

ឡាយ * ៃអ្វ អនត់ាវ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
សចិ ដានីែអល៊ ទី រះ៉» (បរ៉ ់បក់ អាន ទិឌូ ហ្លង់ ពិ) ១៦ «កាឡំាងំ
បក់ ៃអ្វ កាណុង េខត យូដា ្រតគ់សាតាក់ឡា ំេអានឡាេកា ប៉ា
គ់ ប៉ានមឹ េតា ពិ។ ១៧បក់ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ ហី ្រតគ់ ជរឹ សាតាក់
ឡូត † ែជ ម៉ុ ត អ្យក់កាណាគ័កាណុងហ។ី ១៨កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ
ប៉ាគ់ មុីរ ែជ សតឹ អ្យក់ អាវ ្រគឹន ប៉ាគ់ ហី េដល។ ១៩ រុាងំវាង៉
េណាះ អង់កាន់ បក់ ឡាេកា េគៀម លូ អង់កាន់ រង គន កាៃសគ
ថុក ញ៉ាកខាក់ហង។ ២០ ្រតគ់ មន៉់ េឡាមឡាហះ ប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់ែជ
អន់ ទីសារ អា ្រតគ់ ពឹង ថុន បី រ៉ាឡឹម លូ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ ‡
* ២៤:១៥ ២៤:១៥ កាណាគ័ បគឺ អក៊ កាខាក់ ឡាក់ ថាឡំាយ បរ៉ ់ ៃហ ដានែីអល៊
៩:២៧; ១១:៣១; ១២:១១។ សារ ដានែីអល៊ រះ៉ េណាះ កាប ឡឹង សាដាច់
អានទ់យី៉ូ គូះ េអពីផាន ែអ៊ ្របគ៉័ អនហ់្នងឹ លូ អ្យក់សាែគ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ ពឹង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ យសី៊ូ បុចិ រះ៉ ផា ចងឹ ទីសារ វុចឹ លូអា េម៉ាញណាវ ្គេកតី ពឹះ
ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉។ † ២៤:១៧ ២៤:១៧ ហី សុនសាត ពូ ទី អនត់ល័សាេមុ ីពូ
េឃយីហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។ ‡ ២៤:២០ ២៤:២០ គុន តាឡាប័ េឃយី
សុនសាត ពូឃឺ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ពូ អូ ខនឹ ចាកចាងំហាយ្គ អុះ។
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២១ខង រុាងំវាង៉ េណាះ ចងឹ េកតីសារ ថុក ញ៉ាក េកងខាក។់ អូ
ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវអា េកតី ពឹះ អុះ ឡឹង េកតី េតះ ៃប៉្លង ែព ទលឹ
រប៉់ដារ អ់ា យ ៉◌ះ័ដារ ែ់គង ម៉ាត់ េទៀកា អូ ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវ
អា េកតី ពឹះណាវ ្គហង។ ២២ផាប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់សារ េណាះ េកតី
ទុញដារ ់ចាបះកា អូ ទី េពឿ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អុះ។ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ចងឹ ្របគ៉័អន់ដារ េ់ណាះ េកះ ្រសស៊ ញនែអ៊តាប៉ាបកា
ប៉ាសុន ែអ៊ េរ ុសី។ ២៣ផាទី ពូ រះ៉ កា អនដ់សី ផា "ៃហ ប៉ាណូស
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ ៃអ្វ ហះអា !" េលីផា
"ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េតា !" អនដ់សី ែជ េសឿសារ េណាះ ២៤ខង ចងឹ ទី
ប៉ាណូសេអៀង ពឹះតាពំ្លូ ង រះ៉ផាអនែ់ឌហងឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី
្របគ៉័សាដាច់ លូ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ រះ៉ ផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័សារ អញឺ អរ៉ំាញ េកងខាក់ េអៀង ែនវ
តាបំាង អន់ កា ពូ បប៉ ័េភឿ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េរុសី អន់ អនែ់ឌ េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េដល ផាអ្លុ ្របគ៉័ ទ។ី
២៥ ៃហអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អន្់រទលួ េកះ។ ២៦ផា ទី ពូ
រះ៉ កា អន់ដសី ផា ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី េតា អន់ដសី ែជ ឡា ំ
ពួយ ពូ។ ផាពូ រះ៉ផា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងកាណុងហ ីអនដ់សី ែជ េសឿ
ពូ េដល ២៧ខង ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ ជរឹឡាក់កាកាឡំាតតាតារ
េប្លៀប ឡឹង ដារ ់ឡាច់ អន់ឡា ំប៉ាគ់ ដារ ់ម៉ុ ត ឡូត។ ២៨ ប៉ាគ់ ចារ
ចំ ទី ប៉ា្រទូ មុតី កា ប៉ាតុំ គួប ៃអ្វ ហះចារ េណាះ េដល។
២៩ «រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ ឡាបំាក េណាះ េកះ ដារ ់ចងឹ េកះ ម៉ា

មុាងំ ៃខ កា ចងឹ អូ តាតារ ហង េដល។ សឡំង់ ពឹង ៃប៉្លង ចងឹ
ឡិជរឹ ទ ិអរ៉ំាញ ពឹង ៃប៉្លងកាចងឹ រ៉ានេ់ថគី េដល។៣០ផះ េណាះ
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ពូ ចងឹ បប៉័សាញ៉ា ្របគ៉័ អន់ កាចាងំ ឡឹង ប៉ាណូសអាញ់ឡាច់
ពឹង ៃប៉្លង េណាះ ផូង័ វា៉ច់ ប៉ាណូស ទិឌូ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់
េតះអា §ចងឹ ញុា ំេសាក។ ពូ ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ចាក ពឹង
កាមល៉់ ទបឹ ឡាច់ តាតារ កា្ល គ់ លូសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ *
៣១ លូ ចងឹ កាតាងំ ប៉ានរឹសាៃណង ពូ េខា្ល ម ៃម៉ៗ ខាក ់េណាះ
អាញ់ចងឹ េ្របុី មួត បយ៊អាញ់ចាក ប៉ាតុំ មួត បក់អាញ់ េរុសី ្របគ៉័
ប៉ាសុន អាញ់ ្រគបឹ ចារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ឡឹងឡាណុច ៃប៉្លង
អា ទលឹឡាណុច ៃប៉្លង េតា។
៣២ «ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ចាែ្រជប ៃហសារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង េតមី

្រហា។ ផះ ចំ អន់ដសី បប៉័ េតមី ្រហាចាត់ហា្ល កាៃសគឡាញ់
ចនឺ េណាះ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ថុន បីហង។
៣៣ទលឹ នេីណា ័ះ ផះ ចំ អនដ់សី បប៉័សារ ទិអា េកតី ពឹះ េណាះ
្រតគ់ហ្លង់ ផាដារ ់េណាះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ហង។ ៣៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉
កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ទី ប៉ាណូស បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ពឹង រុាងំហាវ
អា េបី តាន័ េតា័ អុះ អន់ែឌ ចងឹ បប៉័ សារ ទិ អា េកតី ពឹះ េដល
ហង។ ៣៥ េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង េហ្យតី ហះកា ប៉ានរឹ
អាញ់កាបអា អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ។
៣៦ «កាប៉ាច់ ដារ ់ លូ មង ចំ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ សារ េណាះ

អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ អុះ។ យ ៉◌ះ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង កា
តាម យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡាក់ កា គន ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម អូ ទី េពឿ អ្លុ ដារ ់
សារ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អុះ។ ទី ដងឹ ពឹ អាញ់ េម៉ាញ ដូវ
ែអ៊ ហង អ្លុ។ ៣៧ ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ជរឹ េទៀឡាក់កា រុាងំ
§ ២៤:៣០ ២៤:៣០ អង់កក់ េតះ អា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ាេថតអា ។
* ២៤:៣០ ២៤:៣០ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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ហាវណូេអ ែព េដល។ ៣៨ផះ េបីតាន័ ទី េទៀក តសី រ៉ាឡាបអង់
កក់ េតះអា ែព ប៉ាណូស ទឌូិឃតឹ ដងឹ ប៉ាណា ំគួប ៃអតសាលូ
ប៉ាញស់ង់ ទី េកា្ល កាម៉ាញ់ េលយី ទលឹ ដារ ់ណូេអ ម៉ុ ត កាណុង
ទូក តសី។ ៣៩ ពូ អូ ឃតឹ ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ េលយី ទលឹ េទៀក រ៉ា
ឡាប ថាឡំាយ អន់ែឌ។ ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូស អាញ់ ជរឹ េទៀ កា
នះិេទៅ េដល។ ៤០ផាទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង មុរី អន់
ឌូ លូ គួប អាញ់ ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញ អា្ល ត េម៉ាញ។ ៤១ផា ទី អង់
កាន់ េពៀរ ដូវ េបះ៉ េពៀ អនឌូ់ លូ គួប អាញ់ ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញអា្ល
ត េម៉ាញ េដល។ ៤២ អន់ដសី ទិឌូ អា កា ្រតគ់ ឡាវុាងំ នះិេទៅ
េដល ខង អនដ់សី អូ អ្លុ កា ពឹ តាងំឡា អនដ់សី ចងឹ ជរឹ ដារ ់ចំ
អុះ។ ៤៣ហគ់ អន់ដសី ហ្លង់ ឡឹង សារ អា ពិ ផា តាងំឡា ហី
អ្លុ អន់តគ់ កា ពូ ចងឹ ម៉ុ ត អន់តុង រ៉ាស កាណុង ហី ែអ៊ មង ប៉ុប
ច ំែអ៊ ចងឹ អូ ៃតបហា្ល ក ់ែអ៊ អូ អន់ ពូ ម៉ុត អនតុ់ង អុះ។ ៤៤ទលឹ
នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា េលយី ខងអនដ់សី អូ អ្លុ
អនត់គ់ អុះ ផា ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹ មង ប៉ុប ចំ េណាះ។
៤៥ «ផា ទុច ចំដាគ់ ្រតង់ហ្យាងំសាឡាច ់ពឹ តាងំឡា ែអ៊ ចងឹ

េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហ មួត ទុច អន់េទៀគៗណាវ ្គកាណុង ង៉ារ ែជក
សាណាសាណឹត រប៉់ ពូ តងកាន។ ៤៦ ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡាសតឹ ទលឹ
ប៉ាគ់ហ ីផា ែអ៊ បប៉័ ទុចដាគ់ ្រតង់ េណាះ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារឡាក់
កា ែអ៊ ទី េ្របុ ីទុច េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ
ហង។ ៤៧អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា ពឹ តាងំឡា ចងឹ
អន់ ែអ៊ រុាងំៃហ ទបឹ រ៉ាស អំប៉ាស ទិេណា ័ះ កាណុង ហី េណាះ
េដល។ ៤៨ហះកាផា ទុច េណាះ ទី ពុត អូដាគ់ លូឃតឹផា "ញ៉ា
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្រតគ់ ពឹតាងំឡាអាញ់្រកូ ទលឹ"៤៩ទបឹ ែអ៊ ពីត មួត ទុចអនេ់ទៀគៗ
ណាវ ្គលូ ចាក ៃអតសាអនឌូ់ លូ ប៉ាណូសហាន ៃអត។ ៥០ ប៉ា
គ់ ពឹ តាងំឡា ចងឹ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហី ្រតគ់ ពឹង ដារ ់ទុច េណាះ អូ
ក្យាគ់ លូ ្រតគ់ ផះ ែអ៊ អូ អ្លុ អន់តគ។់ ៥១ េណាះ ពឹ តាងំឡា ចងឹ
ៃចគ ថូត ទុច េណាះ តុត យុបឹ ឡូត លូ អន់ ែអ៊ ្រតគ់ ថូត អន់ឌូ
លូ ប៉ាណូស ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ ប៉ាគ់ ចារ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគត
សាណាញ។់

២៥
១«ប៉ាគ់ដារ េ់ណាះសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់

កាសារអង់កាន់ រ ៉ះូ ១០ ដូវ អ្យក់តាេគៀងឡាកំ្យាគ់កាម៉ាក័បក់ ពូ
ចងឹ ប៉ាញស់ង់ េណាះ។២កាណុងកាឡំាងំអនែ់ឌ១០ ដូវ េណាះ
ទីអង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូហ្លង់សារ ប៉ាតាម័ ដូវណាវ ្គហ្យាងំសា
ឡាច។់ ៣ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូហ្លង់សារ េណាះអនែ់ឌ អ្យ
ក់ឡា ំតាេគៀងហះកា អូ ទី ្រទងុ ប៉ុង បុាងំការ ់អុះ។ ៤កាប៉ាច់ មួត
អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវណាវ ្គឡាក់ ហ្យាងំសាឡាច់ េណាះ អន់ែឌ
អ្យក់ឡា ំតាេគៀង លូ ្រទងុ ឡា ំទបឹ ប៉ុង បុាងំការ ់េដល។ ៥ញន
កាកាម៉ាក័ ពូ ប៉ាញស់ង់ េណាះ ្រកូ ទលឹ តាឡាម ័មួត អង់កាន់
រ ៉ះូ ១០ ដូវ េណាះកាកី បុចិ ៃតបខាក ់កា ៃតបហា្ល ក់ ទិ អនែ់ឌ។
៦ ប៉ាគ់ ទលឹ ទងតិគ័ មុាងំ ទី ពូ ឡា ំ រះ៉ ផា "កាម៉ាក័ េណាះ ទលឹ
េកះ អ្ូយវ ឡា ំហាប់ ែអ៊ ពិ"។ ៧ មួត អង់កាន់ រ ៉ះូ ១០ ដូវ េណាះ
កាអ្ូយវ អ្យក់ ប៉ាយ៉ាម័តាេគៀង។ ៨ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូ ហ្ល
ង់ សារ េណាះ កាកាប លូ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ ឡាក់ ហ្យាងំ
សាឡាច់ ផា "ប៉ុង អន់ដសី េណាះ ែជក អន់ កា ញនឹ េណី តា
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េគៀង ញនឹ ទិ ប៉ុង េកះ ចងឹ ប៉ាត់ ហង"។ ៩ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័
ដូវ ឡាក់ ហ្យាងំ សាឡាច់ េតលី ផា "អូ អន់ អុះ។ ផា ែជក កា
អន់ដសី អ្ូយគ អូ កុំ កា ញនឹ េដល។ អន់ដសី ឡា ំតាច់ ប៉ាគ់
ហី ពូ ្របូ ប៉ុង េតា ពិ"។ ១០ ផះ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូ ហ្លង់
សារ េណាះ ចាកឡា ំណាងំ តាច់ ប៉ុង កាម៉ាក័ េណាះ កា ទលឹ
ហង។ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវឡាក់ ទី េ្រទៀមឡាេកា េកះ អន់
ែឌ ទី ម៉ុ ត កាណុងចារ ប៉ាញស់ង់ អនឌូ់ លូ កាម៉ាក័ េណាះ េកះ
េណាះ ពូកាេ្រតគី អប៉ំារហង។ ១១ េកះេណាះ មួត អង់កាន់ ប៉ាតា
ម័ ដូវ អូ ហ្លង់សារ េណាះកា ពឹះ ទលឹ េដល។ អនែ់ឌ េអី ផា "អឺ
ពឹ តាងំឡា េបកី អំប៉ារ អន់ ញនឹ ម៉ុ ត េណី"។ ១២ហះកា កាម៉ា
ក័ េណាះ េតលី ផា "អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា អាញ់
អូ អនហ់ា្ន ល់ អនដ់សី អុះ"។ ១៣ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ឡា
វាត៉់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក ់ខងអនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់កា ប៉ាណូ
សអាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹ េណាះដារ ់ចំ មង ច។ំ
១៤ «សារ រុា ងំ ៃហ រុា ងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា េពៀប ឡាក់ កា

សារ ប៉ាណូស កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ េ្រទៀម ចងឹ ឡា ំ ប៉ាគ់ ្រសកុ
ចាងំហាយ្គ ែអ៊ េអី មួត ទុច ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ៊ េភឿ មប រ៉ាស អំ
ប៉ាស អន់ កា អន់ែឌ រុាងំៃហ។ ១៥ ែអ៊ អន់ េលៀន កា មួត ទុច
តាម បក់ អ្លុ ឃតឹ េម៉ាញ ដូវ ៥០០០ េលៀន កាក ់េម៉ាញ ដូវ
២០០០ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ១០០០ * េកះេណាះ ែអ៊ចាកហង។
១៦បក់ ទី េលៀន ៥០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះចាកឡា ំណាងំ
* ២៥:១៥ ២៥:១៥ េម៉ាញ ដូវ៥០០០ េលៀនកាក ់េម៉ាញ ដូវ២០០០ េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គ១០០០ េពៀគ គុល «េម៉ាញ ដូវ ប៉ាតាម័តាឡង់ េម៉ាញ ដូវ េពៀរតាឡង់ េម៉ាញ
ដូវណាវ ្គេម៉ាញតាឡង់»។ េម៉ាញតាឡង់សាេមុី លូ ម៉ាស េលី ្រប៉ាក់ ៣៤កាឡូ។



ម៉ាថាយ២៥:១៧ cxii ម៉ាថាយ២៥:២៤

សា ឡូត ទី កាៃំឡ កា ែអ៊ ៥០០០ណាវ ្គ។ ១៧ បក់ ទី េលៀន
២០០០កានះិេទៅ េដល ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះចាកឡាណំាងំ
សាឡូត ែអ៊ ទីកាៃំឡ២០០០ណាវ ្គ។ ១៨កាប៉ាច់ ប៉ាណូសបក់
ទី េលៀន ដងឹ ១០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះ ចាកឡា ំសរី ឡូះ
តប់កាណុង េតះ គមកាតាងំឡា ែអ៊ េទៅ។
១៩ «ប៉ាគ់ ទុញដារ ់ឡឹង េណាះ ពឹតាងំឡាអនែ់ឌ េណាះសតឹ

ហង េកះេណាះ ែអ៊ ឃតឹ េលៀន លូ មួត ទុច ៃប៉ង ដូវ េណាះ។
២០ បក់ ទី េលៀន ៥០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន ទបឹ កាៃំឡ ៥០០០
េណាះ ជនឹ កា ពឹ តាងំឡា ែអ៊ លូ រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា អសី អន់
េលៀន កា អាញ់ ៥០០០ កញិេអៀ អា អាញ់ ទី កាៃំឡ ៥០០០
ណាវ ្គ"។ ២១ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េតលី ផា "អះឺ ដាគ់ េកះ ទុច ដា
គ់ ្រតង់។ ញន អសី ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ឡឹង ង៉ារ ថិ អា អាញ់
ចងឹ េ្របុី អសី រុាងំៃហ ង៉ារ តសី ឡគ។ ហគ់ េហាក រគ៉់ អន់ឌូ
លូ អាញ"់។ ២២ បក់ ទី េលៀន ២០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន ទបឹ កា ំ
ៃឡ ២០០០ េណាះ ជនឹ កា ពឹ តាងំឡា េដល លូ រះ៉ ផា "ពឹ តាងំ
ឡា អសី អន់ េលៀន កា អាញ់ ២០០០ កញិេអៀ អា អាញ់ ទី
កាៃំឡ ២០០០ណាវ ្គ"។ ២៣ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េតលី ផា "អះឺ ដាគ់
េកះ ទុច ដាគ់ ្រតង់។ ញន អសី ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ឡឹង ង៉ារ ថិ
អា អាញ់ ចងឹ េ្របុី អសី រុាងំៃហ ង៉ារ តសី ឡគ។ ហគ់ េហាក
រគ៉់ អន់ឌូ លូ អាញ"់។ ២៤ េកះេណាះ បក់ ទី េលៀន ដងឹ ១០០០
កា ម៉ុ ត េដល លូ កាប ផា "ពឹ តាងំឡា អាញ់ អ្លុ េដល កា អសី
ឡាក់ ប៉ាណូស កាចាប័ ខាក ់ខង អសី ទី ប៉ាតុំ អ្យក់ េពៀ ឡឹង
ណាឡាក់ អសី អូ ទី តាកា ្រពឹះ លូ អសី ទី ប៉ាតុំ អ្យក់សាណា
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ឡឹង មុរី ឡាក់ អសី អូ ទី តប។់ ២៥ េលៀន អសី អន់ កាអាញ់ ែព
អាញ់ឡា ំតប់ កាណុង េតះ អាញ់ អូ ខនឹ យរ អុះ។ ហគ់ អ្យក់
សតឹកាអសី េទៅឡគ េលៀនអសីអា"។ ២៦ ពឹតាងំឡាេតលីផា
"អឺ ទុច អូដាគ់កាជលី ង៉ល ់! អសី អ្លុ េកះកាអាញ់ទី ប៉ាតុំ អ្យក់
េពៀ ឡឹងណាឡាក់អាញ់ អូ ទីតាកា ្រពឹះ លូអាញ់ទី ប៉ាតុំ អ្យក់
សាណាឡឹង មុរី ឡាក់អាញ់ អូ ទី តប។់ ២៧ ទលឹ នេីណា ័ះ អសី
្រតគ់ អ្យក់ េលៀន េណាះ អន់ កា ពូ បុល ម៉ាគ់ ទី ក្យង់។ ទលឹ ប៉ា
គ់ អាញ់ សតឹ េកះ េណាះ អាញ់ ចងឹ ទី េលៀន េណាះ ទបឹ គុល
ទបឹ ក្យង់។ ២៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ េលៀន ១០០០
ឡឹង ែអ៊អាឡា ំអន់កា បក់ ទី េលៀន ១០.០០០ េតាឡគ ២៩ខង
េពឿ ទី េអៀង េកះ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ទី េអៀង ែធមណាវ ្គ ហះកា េពឿ អូ
ទ ីពូ ចងឹ អ្យក់ឡាច់ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទី បត៊ ែបត៊ េណាះ
េដល។ ៣០កាប៉ាច់ ទុច អូ ទី ខា អា ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ឡា ំអា្ល
ត ប៉ាគ់ ចារ ម៉ាមុាងំ ែគង ឡីង េតា រញិ កាណុងចារ េណាះកា
តាងំ ដងឹ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ"់។
៣១«ប៉ាគ់ដារ ប៉់ាណូសអាញ់ជរឹ អនឌូ់ លូ មួត បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ

ទីតាតារកា្ល គ ់េណាះ អាញ់ចងឹ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ដាគ់
ឡាយ៉ាម។័ ៣២ផះ េណាះ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ចងឹ ពឹះ ប៉ាតុំ
គួបហះ ងីុរអាញ ់េណាះអាញ់ចងឹ ប៉ាកល្ះ ពូ ឡឹង គួប េសាប
ឡាក់ កា ប៉ាណូស រង េចៀម ប៉ាក្លះឡាច់ េចៀម ឡឹង ប៉ារេ់ព។
៣៣ េកះេណាះអាញ់ ចងឹ អន់ េចៀម ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ប៉ារេ់ព ៃអ្វ
ែគងសាងំេអ្យា។ ៣៤ េកះេណាះ អាញ់ឡាក់សាដាច់ ចងឹ កាប
លូ មួត បក់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ាផា "អឺ មួតឡាក់ ពឹអាញ់អន់សារដា
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គ ់អ្យគ័ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ពិ ខង ែអ៊
ទី េ្រទៀមសារ៉ំាប់កា អនដ់សី ឡឹង េកតី េតះ ៃប៉្លង ែព េកះ ៣៥ខង
ផះអាញ់ឡាយុតិ អនដ់សី អន់សាណាកាអាញ់សា ផះអាញ់
ែ្រហង៊ េទៀក អនដ់សី អន់ េទៀក កាអាញ់ ៃអត ផះ អាញ់ឡាក់
អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត អន់េទៀគ អន់ដសី អន់ អាញ់ រ៉ាឡូវ ដំ ពឹង
ហី អនដ់សី ៣៦ខង ផះអាញ់ អូ ទី េខាអាវ អនដ់សី អន់ េខាអាវ
កា អាញ់ កាសប៊ េពៀត ផះ អាញ់ អគី ព្លុ អន់ដសី កា ឡា ំតង័
អាញ ់ផះ អាញ់ ្រតគ់ ខុក អនដ់សី កាឡា ំចា្វ គ់ អាញ់ េដល"។
៣៧ េណាះ មួត ដាគ់ ្រតង់ ចងឹ េតលី ផា "អឺ ពឹ តាងំឡា ដារ ់ចំ
ញនឹ បប៉័ អសី ឡាយុិត ញនឹ ទី អន់ សាណាកា អសី សា លូ
ដារ ់ចំ ញនឹ បប៉័ អសី ែ្រហង៊ េទៀក ញនឹ អ្យក់ អន់ េទៀក កា អសី
ៃអត ? ៣៨ដារ ់ចំ ញនឹ បប៉័ អសី ឡាក់ កា អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត
អន់េទៀគ ញនឹ អន់ អសី រ៉ាឡូវ ដំ ពឹង ហី ញនឹ លូ បប៉័ អសី អូ
ទី េខា អាវ ញនឹ អន់ េខា អាវ កា អសី ? ៣៩ដារ ់ចំ ញនឹ ទី បប៉័
អសី អគី ព្លុ លូ អសី ្រតគ់ ខុក ញនឹ ឡា ំ ៃហ អសី ?" ៤០អាញ់
ឡាក់សាដាច់ ចងឹ េតលី ពូ ផា "អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ
ផា ្រគបឹ ង៉ារ អនេ់ទៀគៗឡាក់ អនដ់សី តង័ ប៉ាណូស េដាចដាច
កាណុង មួត អុះ មុី អាញ់អាហង ឡាក់កា អនដ់សី តង័ អាញ់
េដល"។ ៤១ េកះេណាះអាញ់ចងឹកាបកា មួតបក់ ៃអ្វ ែគងសាងំ
េអ្យា ផា "អឺ មួត ្រតគ់សារ ប៉ាស្យាប ហគ់ អន់ដសី ឡាច់ ឡឹង
អាញ់ អន់ ចាងំហាយ្គឡា ំប៉ាគ់ ចារ អុញ កតី េលយី អូ អ្លុ ប៉ាត់
េតា ពិ ឡាក់ចារ ទី េ្រទៀមសារ៉ំាប់ ៃចគ ថូត ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ
បយ៊ ែអ៊ ៤២ខង ផះអាញ់ឡាយុតិ អនដ់សី អូ ទី អន់សាណាកា
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អាញ់សាអុះ ផះអាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក អនដ់សី អូ ទី អន់ េទៀកកា
អាញ់ ៃអត េដល ៤៣ ខង ផះ អាញ់ឡាក់ អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត
អនេ់ទៀគ អនដ់សី អូ េជៀក អាញ់ រ៉ាឡូវ ដំ ពឹង ហី អនដ់សី ផះ
អាញ់ អូ ទី េខា អាវ អន់ដសី អូ អន់ េខា អាវ កា អាញ់ កាសប៊
េពៀត ផះ អាញ់ អគី ព្លុ លូ ផះ អាញ់ ្រតគ់ ខុក អនដ់សី អូ ទីឡា ំ
ៃហ ឡា ំចា្វ គ់ អាញ់ អុះ"។ ៤៤ មួត េណាះ ចងឹ េតលី អាញ់ ផា
"អឺ ពឹ តាងំឡា ដារ ់ចំ ញនឹ បប៉័ អសី ឡាយុតិ បប៉័ អសី ែ្រហង៊
េទៀក បប៉័ អសី អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត អន់េទៀគ លូ បប៉័ អសី
អូ ទី េខា អាវ លូ បប៉័ អសី អគី ព្លុ លូ ្រតគ់ ខុក ហះកា ញនឹ អូ
ទី តង័ អសី ?" ៤៥អាញ់ ចងឹ េតលី ពូ ផា "អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់
ដសី តាទចឹ ផា ្រគបឹ ង៉ារឡាក់ អនដ់សី អូ ទី តង័ ប៉ាណូស េដាច
ដាច កាណុង មួត អុះ មុី អាញ់អា ហង ឡាក់ កា អន់ដសី អូ ទី
តង័ អាញ់ េដល"។ ៤៦ មួត អូ ដាគ់ េណាះ ចងឹ ឡាច់ ឡា ំ ្រតគ់
ថូត េលយី ហះកា ប៉ាណូស បក់ ដាគ់ ្រតង់ ចងឹ ទី អាញុ រុសី
េលយី»។

២៦
សារ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ េកះៗ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា មួត

សះឹ ផា ២ «អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ៃអ្វ េពៀរ ដារ ់ណាវ ្គទលឹ ដារ ់
្របគ៉័ប៊ុន ្រទងួហង។ ដារ េ់ណាះ ពូចងឹ រ ៉បុ ប៉ាណូសអាញ់អញ់
ជនឹ អន់កា ពូ បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ហង»។
៣ ផះ េណាះ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំ

កង់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អនែ់ឌឡា ំប៉ាតុំ គួប ៃអ្វ ប៉ាគ់ហី ៃមគ៉
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្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ ៃកផា។ ៤អនែ់ឌ ពឹកសា គួប េសាប េភឿ
ណាងំ ្រទង រ ៉បុ អនតុ់ង ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ។ ៥ហះកាអនែ់ឌកាកាប
លូ គួប ផា «ែជ ប៉ានត់ាន រ ៉បុ ពឹង ដារ ់ម៉ុ ត ប៊ុ ន អា អ្ូយគ ៃផគ កា ំ
ឡាងំ អកឺ េកតីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល»់។
៦កាប៉ាច់យសី៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះ េបតថានី ពឹង ហី កាម៉ាក័ េម៉ាញ

ដូវឡាក់ ្រតគ់ េរ៉ាះ ែពសចិ ែអ៊ េណាះ សុមី៉ូ ន។៧ផាឌី ទី អង់កាន់
េម៉ាញ ដូវ ចកឹ ចាយដាគ់ឡាយ៉ាម័ឡា ំណាងំ យសី៊ូ កាណុង
ចាយ ែអ៊ ចកឹ េណាះ ទីសាប៊ូ េបាផូវឡាក់ គតឹ ខាកាខាក។់ ផះ
យសី៊ូ ៃអ្វ សាសាណាអង់កាន់ េណាះ កា េ្រជាសាប៊ូ ពឹង កល់
យីស៊ូ ឡូត។ ៨ មួត សះឹ បប៉័ ែអ៊ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អន់ែឌ បុចិ អកឺ
លូ កាប ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី តាគ់ អង់ខាតសាប៊ូ នីេអៀ ! ៩ផា
្របូសាប៊ូ អា ចងឹ ទី េលៀន េអៀង េកះេណាះអ្យក់ េលៀន េណាះ
ែជក អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក អូ ដាគ់ កា ញ៉ា !» ១០យសី៊ូ អ្លុ ឡឹង
សារ េណាះ ែអ៊ កាប កា មួត សះឹ ផា «ណាងអា ែអ៊ ដាគ់ កា
អាញ ់ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ៃអ្វ ណាងំសារ លូ ែអ ៊! ១១ មួត ថុក
ញ៉ាក ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលយី េកះ ហះកាអាញ់អា ចងឹ អូ
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលយី អុះ។ ១២ ែអ៊ េ្រជាសាប៊ូ េបាផូវឡាប
ពឹងឡាេកាអាញ់ ែនវ អាឃឺ ែអ៊ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ កា ប៉ា្រទូ អាញ់
អន្់រទលួហង។ ១៣អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ្រគបឹចារ
ពូ ចាក រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ កា
ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្របគ៉័អា េដលហង េភឿកាចាងំកា ែអ»៊។
១៤ េកះ េណាះ ទី េម៉ាញ ដូវ កាណុង កាឡំាងំ សះឹ ១២ ដូវ

េណាះសចិ ែអ៊ យូដះ អុីសាការយី៉ុ ត ែអ៊ ឡា ំអំបញ៉់ លូ មួត ៃម៉
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គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ១៥ «ផាអាញ់ មប យសី៊ូ េណាះ កា អន់
ដសី ញ៉ា អនដ់សី ចងឹ អន់កាអាញ ់?» េណាះ អនែ់ឌកាយ៉ា
ប េលៀន ្រប៉ាក់ ៣០ កាក់ អន់ កា ែអ។៊ ១៦ គតឹ ឡឹង ដារ ់េណាះ
ហង យូដះស៊ូ ៃអ្វសាណាងដារ ់េភឿ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អនឌូ់ លូ មួតសះឹ
១៧ដារ ់ប៉ានដ់ា ពូ ម៉ុ ត ប៊ុ ន ណំុ បុាងំ ឡាតាងំ មួត សះឹ អំបញ៉់

លូ យីស៊ូ ផា «ៃណឃូ ប៉ាគ់ ចំ អសី ឃតឹ ចងឹ អន់ ញនឹ េ្រទៀម
្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួង អា េវ ័ះ ?» ១៨យីស៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «ហគ់ អន់
ដសី ប៉ាណា ំគួប ឡា ំប៉ាគ់ ហី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម េតា េកះេណាះ រះ៉ កា ែអ៊ ផា "ៃណឃូ ញនឹ ផា នី
េអៀ 'ដារ ់កាឡំត់ អាញ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ អាញ់ លូ មួត សះឹ
ចងឹ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ ពឹង ហី អសី' "»។ ១៩ មួត សះឹ កា ្របគ៉័ ពួយ
ឡាក់ កា យីស៊ូ ទី អន់តគ់ េណាះ ហង អន់ែឌ េ្រទៀម សាណា
សារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ។
២០ ប៉ាគ់ ទលឹ កាង៉ាច េកះ យីស៊ូ ៃអ្វ សា អន់ឌូ លូ មួត សះឹ

១២ ដូវ េណាះហង។ ២១ផះ អនែ់ឌសាសាណាយសី៊ូ កាបផា
«អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹផាទី េម៉ាញ ដូវ ពឹងកាឡំាងំ ពិន
ចងឹណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុ អាញ»់។ ២២ មួតសះឹកាតាងំ នេីណា ័ះ អន់
ែឌ អុក ពុតខាក។់ អនែ់ឌ វុងិ អបំញ៉់យសី៊ូ េកះ េម៉ាញៗផា «អឺ
ពឹ តាងំឡា អូ ្រតគ់ អាញ់ េដល ត ័ះ ?» ២៣ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា
«ទិកាឡំាងំ អនដ់សីឡាក់ អ្យក់ ណំុ បុាងំ តាគ់ ពឹង គូម អនឌូ់ លូ
អាញ់ អា ចងឹ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ប៉ាណា ំពូ ឡា ំរ ៉បុ អាញ។់
២៤ ប៉ាណូស អាញ់ ្រតគ់ េតា័ ្រតគ់ ឡាក់ កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង
ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ែព ហង។ ហះកា ប៉ាណូសឡាក់ណាផំា ពូ
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រ ៉បុ អាញ់ ចងឹ ប៉ាណាបខាក ់ផា អូ ទី េកតី ែព េណាះដាគ់លនឺ
សារ៉ំាប់ ែអ»៊។ ២៥ យូដះ ឡាក់ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា
«អាញ់ ប ៃណឃូ ?» យីស៊ូ េតលី ផា «្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា
េណាះហង»*។
២៦ផះអនែ់ឌ ៃអ្វសាេណាះ យសី៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័

េកះេណាះ គុ ែជក អន់ កា សះឹ ែអ៊ ទបឹ កាប ផា «សា ពិ ! អា
ហងឡាេកាបុាងំៃឡអាញ»់។ ២៧ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ ចកឹ េពៀង
តាែព ៃប៉្ល អង់កាច លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ អន់ទបឺ អន់ កា
មួត សះឹ ទបឹ កាប ផា «ហគ់ អ្យក់ ៃអត ទិឌូ ពិ។ ២៨អា ហង
ផាមអាញ ់ឡាក់ផាមសារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា លូ ប៉ាសុន ែអ។៊ ផាមអាញ់ ហូរ ័ឡាច់សារ៉ំាប់
ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយចអនែ់ឌ។
២៩អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផា អាញ់ ចងឹ អូ ទី ៃអត តាែព ៃប៉្ល អង់
កាចណាវ ្គហង ក្យាគ់ ៃអត េផយី តាែព ៃប៉្ល អង់កាចណាវ អន់
ឌូ លូ អនដ់សី ប៉ាគ់ដារ ់ពឹ អាញ់ទី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀណាវ ្គ»។
៣០ េកះេណាះ អនែ់ឌចាែជ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័។
ៃឡង ឡឹង េណាះ យីស៊ូ ចាក ហាវ ពឹង ប៉ានឹម េតមី អូេលវ

លូ មួត សះឹ ែអ។៊ ៣១ េណាះ យីស៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «មុាងំ
អា ហង អន់ដសី ទិឌូ ចងឹ សាតាក់ ឡាច់ ញន កា អាញ់ ឡាក់
កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ែព ផា "អាញ់ ចងឹ េកាះ
អា្ល ត តាងំឡា េចៀម េណាះ តាបល៉់ េចៀម ចងឹ សាតាក់ តា្របះ៉
តាេ្រប៉ាង ហង"†។ ៣២ហះកា ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ
* ២៦:២៥ ២៦:២៥ «្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា េណាះ» េពៀគ គុល «អសី ផា
នេីណា ័ះ !»។ † ២៦:៣១ ២៦:៣១សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ១ី៣:៧។
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អាញ់ េកះ អាញ់ ចងឹ ឡា ំ ប៉ាគ់ េខត កាលីេឡ អន់្រទួល ឡឹង
អន់ដសី»។ ៣៣ េព្រតះុ េតលី ែអ៊ ផា «យ ៉◌ះ័ កាឡំាងំ ទិឌូ សា
តាក់ឡាច់ ញន កា អសី កាតាម កាអាញ់ អូ អា្ល ត អសី អុះ»។
៣៤យសី៊ូ រះ៉ កា េព្រតះុ ផា «អាញ់ រះ៉ កា អសីតាទចឹផា មុាងំអា
ហង អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទង
ផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។ ៣៥ េណាះ េព្រតះុ េតលី ែអ៊ផា «យ ៉◌ះ័
អាញ់ ្រតគ់ េតា័អនឌូ់ លូ អសីកាតាម កាអាញ់ អូ ប៉ាែគកផា អូ
អនហ់ា្ន ល់ អសី អុះ»។ មួត សះឹ អនេ់ទៀគៗ កាផាឡាក់កា ែអ៊
េដល។
សារយសី៊ូ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េកតេសម៉ានី
៣៦ េណាះ យីស៊ូ លូ មួត សះឹ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ចារ េម៉ាញ សចិ

េកតេសម៉ាន។ី ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អនដ់សី ៃអ្វ ក្យាគ់ហះអា
ហ ិអាញ់ចងឹឡា ំមន៉់ ប៉ាគ់ េតា»។ ៣៧ ែអ៊ េជៀក េព្រតះុ លូ គន
វគ័ េសេបេដ ទិ េពៀរ ដូវឡា ំអនឌូ់ េដល ផះ េណាះ ែអ៊ អុក ពុត
កាដុកកាដុល។៣៨យសី៊ូ កាបលូ មួត ៃបង៉ ដូវ េណាះផា «អាញ់
អុក ពុត ខាក់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ហង។ អ្យគ័ អន់ដសី ៃអ្វ ក្យាគ់ លូ
អាញ់ហះអាលូឡាវុាងំឡាេកា»។៣៩ េកះេណាះ ែអ៊ចាកឡាច់
ឡឹង មួត េណាះ ែបត៊ កា មូប កល់ ទះឹ េតះ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ផា
«អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី អ្យក់ឡាច់សារ ថុក ប៉ាណាបអា ‡ ឡឹង អាញ់
េណី ផា ទ ីហះកា ែជ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អាញ ់បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត
អសី េទៅ»។
៤០ េកះេណាះយសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ ចារ មួត សះឹ ៃបង៉ ដូវ បប៉័

អន់ែឌ ផះ ៃតប ហា្ល ក ់ែអ៊ កាប កា េព្រតះុ ផា «នីចម័ អន់ដសី
‡ ២៦:៣៩ ២៦:៣៩សារ ថុក ប៉ាណាបអា េពៀគ គុល «ចកអា»។
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អា ៃអ្វ ក្យាគ់ លូ អាញ់ េម៉ាញ មង ែបត៊ អូ អ្លុ ប ? ៤១ហគ់ ក្យាគ់
លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ប៉ាគ់ ទីសារឡាបំាក េណាះ អនដ់សី ចងឹ
អូ ្របគ៉័ យច អុះ។ យ ៉◌ះ័ ពុត េពៀក បុចិ ្របគ៉័សារដាគ់ េកះ កា
តាម ហះកាឡាេកាបុាងំៃឡ ្របគ៉័ អូ អ្លុ អុះ»។ ៤២ ែអ៊ចាកឡាច់
ឡឹង មួត េណាះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ េកះេណាះ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័
ផា «អឺ ពឹ ផាអាញ់ ្រតគ់ ទីសារ ថុក ប៉ាណាបអា §តាទចឹ នី
ចម័ អូ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងអាញ់ អុះ បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី េទៅ ពិ»។
៤៣ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ មួត សះឹណាវ ្គ បប៉័ អន់ែឌ ហា្ល ក់ ៃតប រ៉ា

ង៉ាប់ណាវ ្គខង អនែ់ឌ កាកី ៃតប េកង ខាក់ អូ ដាម័ រ៉ាល ម៉ាត។់
៤៤ េណាះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង មួត េណាះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ មន៉់
េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា អន់្រទួល ែព េទៅ ហង។ ៤៥ េកះេណាះ
ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ មួត សះឹណាវ ្គលូ កាបផា «ញ៉ា អនដ់សី ៃអ្វ ៃតប
ហា្ល ក់ ែ្រសល៊ នីេអៀ ? កញិេអៀ អា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ មង ពូ ្រតគ់
រ ៉បុ ប៉ាណូសអាញ់ជនឹ អន់កា មួត អូដាគ់ េកះ។ ៤៦អ្ូយវឡគ ពិ
ពិនចាក ៃហ េតាបក់ណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុអាញ់ ែអ៊ ក្យាម័ចងឹ ទលឹ
ហង»។
សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ
៤៧ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាបយូដះកា ពឹះ ទលឹ។ ែអ៊ េណាះឡាក់

សះឹ ពឹង កាឡំាងំ សះឹ ១២ ដូវ េដល។ ែអ៊ណាផំា ទបឹ មួត កា ំ
ឡាងំ េអៀង ចកឹ ដាវ ចកឹ អ៊្លង ពឹះ អន់ឌូ លូ ែអ។៊ មួត េណាះ
ឡាក់កាឡំាងំ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់តាងំកង់ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ េ្របុីឡា។ំ៤៨យូដះណាផំាពូឡា រំ ៉បុយសី៊ូ េណាះ
§ ២៦:៤២ ២៦:៤២ ទីសារ ថុក ប៉ាណាបអា េពៀគ គុល «ៃអត ចកអា»។
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ែអ៊ ទី រះ៉ លូ ពូផា «អាញ់ចុំបក់ចំបក់ េណាះហងយសី៊ូ ហគ់រ ៉បុ
ែអ៊ ពិ»។៤៩សាគ់យូដះ ពឹះ ទលឹ ែអ៊ឡាប៉ំាគ់ចារយសី៊ូ ឡូត លូ
កាបផា «ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដលប ៃណឃូ ?» េកះេណាះ
ែអ៊ ចុំ យសី៊ូ។ ៥០យសី៊ូ ផា កា យូដះ «អឺ គួប អសី បុចិ ្របគ៉័ នី
ចម័ កា ្រប៉គ័ ពិ *»។ េកះេណាះ កាឡំាងំ េអៀង ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ
ត រ ៉បុ យីស៊ូ ឡូត។ ៥១ ទី ប៉ាណូស ៃអ្វ លូ យីស៊ូ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊
ហា្វ ត់ ដាវ េកាះ ទុច មះ៉ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កាតាច់
ហា្ល េតារ េម៉ាញ ែបង៊។ ៥២ហះកាយសី៊ូ កាប កា ែអ៊ ផា «អសី
តាម៉ុ ត ដាវ កាណុង អង់លប ែអ៊ េទៅ ពិ ខង បក់ ចំ េកាះ ពូ លូ
ដាវ ប៉ាណូស េណាះ ពូ ចងឹ េកាះ ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ លូ ដាវ េដល។
៥៣ នីចម័ អសី សាម៉គ័ កា អាញ់ អូ អ្លុ បរ៉ ់ហះ ពឹ អាញ់ េ្របុី ែអ៊
អន់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ១២តាបល៉់ † ពឹះ តង័ អាញ់ កញិេអៀ ឡូត អូ
ទី ប ? ៥៤ហះកាផា ្របគ៉័ ែនវ អា នីចម័ ចងឹ តាគ់ អង់េកះសារ
ឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផាសារ អា ្រតគ់
េកតី ពឹះ ែនវ អា ហង»។ ៥៥ េកះេណាះ យីស៊ូ កាប កា កាឡំាងំ
េអៀងផា «អាញ់អា ប៉ាណូស អនតុ់ង អនទួ់ក ប បះ អនដ់សី ពឹះ
រ ៉បុ ចកឹ ដាវ ចកឹ អ៊្លង នេីអៀ ? រប៉់ ដារ ់អាញ់ អង់ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហៀន ប៉ាសុន ទឌូិ េដល ហះកាអនដ់សី
អូ រ ៉បុ អាញ់ អុះ។ ៥៦សារ ទិអា េកតី ពឹះ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ
ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ »។ ផះ េណាះ មួត
សះឹសាតាក់អា្ល ត ែអ៊ ទឌូិ។
* ២៦:៥០ ២៦:៥០ អសី បុចិ ្របគ៉័ នចីម័កា ្របគ៉័ ពិ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖
អសី ពឹះ បុចិ ្របគ៉័ នចីម ័?។ † ២៦:៥៣ ២៦:៥៣ េម៉ាញតាបល៉់ អា ទី តាហាន
៦០០០ ដូវ។
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៥៧ មួត បក់ រ ៉បុ យសី៊ូ េណាះកា អ្យក់ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ វគ័ ៃក
ផាឡាក់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ ចារ េណាះ ទី មួត ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ប៉ាតុំ គួប េសាប
េកះ។ ៥៨កាប៉ាច់ េព្រតះុ ចាក ពួយ ៃហយសី៊ូ ឡឹងចាងំហាយ្គ
ទលឹ ប៉ាគ់ ហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងឡាន
ហី អន់ឌូ លូ មួត ញ៉ាម ខង ែអ៊ បុចិ អ្លុ អន់តគ់ ផាសារ េណាះ
ចងឹ េកតី នចីម។័ ៥៩ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ពឹកសា
រ៉ាតសីៗ ទឌូិ ឃតឹណាងំផាញ៉ានកាបតាពំ្លូង េ្រចាមយសី៊ូ េភឿ
ទី ្រទង ចងឹ ប៉ាន់េតា័ ែអ។៊ ៦០យ ៉◌ះ័ ទី កាឡំាងំ េអៀង ដូវ កាប
តាពំ្លូង ភងយសី៊ូ កាតាម ហះកា អនែ់ឌណាងំសារយច ្រតគ់
ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ អូ បប៉័សាអ្វះ។ ប៉ាគ់ អនត់គី ទី កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ ម៉ុ
ត េដល ៦១អន់ែឌ រះ៉ ផា «ប៉ាណូសអា ែអ៊ ផា នីេអៀ "អាញ់ អ្លុ
យះ៉ អា្ល ត េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា េកះេណាះ ្របគ៉័ណាវ ្គអន់ េកះ
រុាងំវាង៉ ៃបង៉ ដារ"់»។ ៦២ផះ េណាះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្ូយវ
អនត់ាវ អំបញ៉់យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ េតលី ពូ កាប េ្រចាម
អសីអា ?» ៦៣យសី៊ូ ៃអ្វ េងីុប េណាះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អំ
បញ៉់ណាវ ្គផា «ហគ់ អសី មត៉់ អ្យក់ សចិ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ េលយី
្រប៉គ័ ផាញ៉ាន។ នីចម័ អសី អា ហង ប គន តាម័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច ់?» ៦៤យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា
«្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា េណាះ ‡ ហះកា អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់
ដសី ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ អន់ដសី ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូស អាញ់ ៃអ្វ ែគង
‡ ២៦:៦៤ ២៦:៦៤ «្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា េណាះ» េពៀគ គុល «អសី ផា
នេីណា ័ះ !»។
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សាម៉ាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ លូចាក ពឹង ៃប៉្លង កាមល៉»់§។
៦៥កាតាងំយសី៊ូ ផា នេីណា ័ះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ែហ៊ក
អាវ ែអ៊ េទៅ េកះេណាះកាបផា «ប៉ាណូសអា ែអ៊ កាបផាម៉ាត
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អនដ់សី ទឌូិកាតាងំ េកះ។ ពិន អូ តង
កានណាងំផាញ៉ានណាវ ្គហង។ ៦៦អនដ់សី ចងឹ ឃតឹ ្របគ៉័ នី
ចម័ កា ែអ៊ អា ?» ពូ េតលី ផា «ប៉ាណូស អា ្រតគ់ ថូត េតា»័។
៦៧ ពូ ប៉ាណា ំគួប កាសុះ ពឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់ យសី៊ូ លូ ដាល័ ែអ ៊បក់
អនដ់ា តាពយ េគៀងេតារ ែអ៊ ៦៨ លូ កាបផា «អឺ ប៉ាណូសឡាក់
ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ្របគ៉័សាដាច ់ហគ់ ទួង ៃហ េពឿ ពីត អសី ?»។
៦៩ផះ េណាះ េព្រតះុ អង់ៃអ្វ ែគង ឡីង ទី ទុច អង់កាន់ េម៉ាញ

ដូវ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ែអ៊ លូ កាប ផា «អសី អា គួប យីស៊ូ ឡឹង េខត កា
លេីឡ េដល»។ ៧០ហះកា ែអ៊ ប៉ាែគកហះ ម៉ាត់ ពូ ផា «សារញ៉ា
អសី កាប េណាះ អាញ់ អូ អ្លុ អុះ»។ ៧១ ផះ េព្រតះុ ចាក ឡាច់
ឡឹង ចារ េណាះ ឡា ំប៉ាគ់ អំប៉ារ រុាបំង៊ ទី ទុច អង់កាន់ េម៉ាញ
ដូវណាវ ្គបប៉័ ែអ៊ លូ រះ៉ កា ពូ ៃអ្វ រេណាះ ផា «ែអ៊ អា គួប យសី៊ូ
ឡឹង ្រសកុណាសាែរត េដល»។ ៧២ ែអ៊ ប៉ាែគកណាវ ្គ លូ មត៉់
ផា «អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាណូស េណាះ អុះ»។៧៣បាែបត៊ ឡឹង
េណាះ ទិ មួត បក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ េព្រតះុ លូ កាប
ផា «អសីអា គួបយសី៊ូ េដល ខង ប៉ានរឹ អសីកាបអា ្របគ៉័ អន់
ញនឹ អនហ់ា្ន ល់ផា អសីឃឺ ប៉ាណូស ពឹះ ឡឹង េខតកាលេីឡតា
ទចឹ ហង»។ ៧៤ េណាះ េព្រតះុ េតលី លូ មត៉់ ផា «ផាអាញ់កាប
ព្លូង អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត អាញ់កាតាម ! អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊
ឡក»់។ ផាឌីអ្យរិ េអាគ ឡូត។៧៥ េព្រតះុកាកាចាងំ ឡឹងសារ
§ ២៦:៦៤ ២៦:៦៤ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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យសី៊ូ រះ៉ ផា «អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃប៉
ង ទង ផា អូ អន់ហា្ន ល់ អាញ»់។ េព្រតះុ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ
េណាះ ទបឹ ញុា ំកាខាក។់

២៧
សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
១ ប៉ាគ់តារកាលំឺ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់តាងំកង់

សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ែឌ ប៉ាតុំ គួប ពឹកសា ឡឹងសារ ចងឹ
ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ។ ២ េកះេណាះ អនែ់ឌ កត់ ចគ់យសី៊ូ ឡា ំជនឹ ប៉ាគ់
វគ័ ពីឡាតឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត។
៣ យូដះ ឡាក់ ប៉ាណា ំ ពូ ឡា ំ រ ៉បុ យីស៊ូ ែអ៊ បប៉័ ពូ ្រប៉គ័ កា

យីស៊ូ នីេណា ័ះ ែអ៊ អ្វះ ឡាេកា ខាក ់កា អ្យក់ េលៀន ៣០ កាក់
េណាះ ឡា ំជនឹ កា មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់ តាងំ
កង់ ណាវ ្គ៤ លូ កាប ផា «អាញ់ ្រប៉គ័ យច េកះ ខង អាញ់ ទី
ជនឹ ប៉ាណូស ដាគ់ អូ ទី ថូត អន់ កា ពូ ប៉ាន់េតា»័។ ហះកា ពូ
េតលី ផា «សារ េណាះ អូ ្រតគ់ លូ ញនឹ អុះ ស៊ុត កា អសី េទៅ
សារ េណាះ»។ ៥យូដះហរឹអា្ល ត េលៀនកាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកះ
េណាះចាកឡាច់ឡា ំរត អង់កូ ប៉ានេ់តា័ឡាេកា េទៅ។ ៦ មួត ៃម៉
គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទូញ េលៀន េណាះ លូ កាបផា «េលៀន អា
អូ ្រតគ់ អ្យក់ រ៉ាន់ដាប់ អន់ឌូ លូ េលៀន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ
អុះ ខង េលៀនអាតាច់ផាម ប៉ាណូស េកះ»។ ៧អនែ់ឌ ពឹកសា
គួប េសាប េកះេណាះ អ្យក់ េលៀន េណាះឡា ំតាច់ មុីរ រ៉ាគយឹ
ម៉ាន កាណាគ ័គម ្របគ៉័ ចារសារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ សុនសាត អន់
េទៀគ។ ៨ខ េណាះហងបះ ពូ អន់សចិ មុរី េណាះផា «មុរីផាម»
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េលយី ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា។ ៩សារអា េកតី ពឹះ េភឿ តាគ់ អង់េកះ
សារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េយេរេមៀ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អនែ់ឌ ទី អ្យក់
េលៀន ្រប៉ាក់ ៣០ កាក់ឡាក់ េលៀន សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់
អនដ់ាកាបផា េលៀនខាតាច់ ប៉ាណូសអា។ ១០ េកះេណាះអន់
ែឌ អ្យក់ េលៀន េណាះឡា ំតាច់ មុរី រ៉ាគយឹ ម៉ាន កាណាគ័ឡាក់
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី េ្របុី អាញ»់*។
១១យសី៊ូ អនត់ាវ ហះ ម៉ាត់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េកះេណាះ ៃម៉

គ រុាងំៃហ េខត អំបញ៉់ ផា «អសី ហង បសាដាច់ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ ?» យីស៊ូ េតលី ផា «្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា េណាះ
ហង»†។ ១២ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់តាងំកង់ អនែ់ឌ
េ្រចាមយសី៊ូ យច ហះកា ែអ៊ អូ េតលី ពូ អុះ។ ១៣ វគ័ ពីឡាត អំ
បញ៉់យសី៊ូ ផា «ញ៉ា អសី អូកាតាងំ បសារ ពូ េ្រចាម អសី េអៀង
េណាះ ?» ១៤ហះកាយសី៊ូ អូ េតលី លូ េម៉ាញនរឹ អុះ ខអាហង
បះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខតញមខាក។់
១៥ រប៉់សាណាកំាណុង រុាងំវាង៉ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុន ្រទងួ ៃមគ៉ រុាងំៃហ

េខត េឃយី េតាះ េឡីយ ប៉ាណូស ថូត េម៉ាញ ដូវតាម ពុត មះ៉ មួត
ប៉ាសុន។ ១៦ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស ថូត េម៉ាញ ដូវ េលៅ ែលង
ខាក់សចិ ែអ៊ បារ៉ាបះ ‡។ ១៧ ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសុន ពឹះ តុំ គួប េកះ វគ័
ពីឡាត អំបញ៉់ អនែ់ឌ ផា «ប៉ាណូស បក់ ែអ៊ ចំ អនដ់សី បុចិ អន់
អាញ់ េតាះ េឡីយ បារ៉ាបះ ញ៉ា យីស៊ូ ឡាក់ ពូ ផាសាដាច ់?»
១៨ ែអ៊ អបំញ៉់ នេីណា ័ះ ខង ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
* ២៧:១០ ២៧:៩-១០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សាការ ី១១:១៣។ † ២៧:១១
២៧:១១ «្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា េណាះ ហង» េពៀគ គុល «អសី ផា នេីណា ័ះ !»។
‡ ២៧:១៦ ២៧:១៦បារ៉ាបះហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖យសី៊ូ បារ៉ាបះ ។



ម៉ាថាយ២៧:១៩ cxxvi ម៉ាថាយ២៧:២៦

ប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុតសាណីងហង បះ ពូឡា ំជនឹ យសី៊ូ ប៉ាគ់ ែអ។៊ ១៩ទី
សារ េម៉ាញណាវ ្គ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ចារតាតសុ់និសារ កាម៉ាញ់
ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា ែអ៊ ផា «អូ អន់ ្របគ៉័ នចីម័ អុះ កា ប៉ាណូស
ដាគ់ ្រតង់ អា។ ញនកាសារ ែអ៊ អា ហងអាញ់ អំេប៉ា បគឺ ខា
ក់ មុាងំ ែព»។ ២០ហះកា មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់
តាងំកង់ អនែ់ឌ េ្របុី មួត ប៉ាសុន បរ៉ ់ហះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េតាះ
េឡីយបារ៉ាបះ លូ េ្របុី ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ។ ២១ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត អំ
បញ៉់ អនែ់ឌណាវ ្គផា «មួត េពៀរអាអនដ់សី បុចិ អន់អាញ់ េតាះ
េឡីយបក់ ែអ៊ ច ំ?» អនែ់ឌ េតលីផា «បារ៉ាបះ !» ២២ វគ័ ពីឡាត
កា អំបញ៉់ណាវ ្គផា «ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី បុចិ កា អាញ់ ្របគ៉័
នចីម័កាយសី៊ូ ឡាក់ ពូ ផាសាដាច់អា ?» អនែ់ឌ ទឌូិ េតលីផា
«អ្យក់ឡា បំង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ»។ ២៣ ែអ៊ អបំញ៉់ណាវ ្គ«ប៉ាណូ
សអា ទី ្របគ៉័ យច ញ៉ា ?» ហះកា អនែ់ឌ េតលី ែហ៊ង ៃម៉ ខាក់
ផា «បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ !» ២៤ វគ័ ពីឡាតឃតឹផាយ ៉◌ះ័ ចងឹ
កាបណាវ ្គកា អូដាម័ ពូ អុះ ខង មួត ប៉ាសុនកា េកតី ទីសារ រ៉ា
ចក់ រ៉ាចល់ ែហង៊ យុបឹ នេីអៀ។ ែអ៊កាអ្យក់ េទៀក រ៉ាវ តីហះ ម៉ាត់
កាឡំាងំ េអៀង § លូកាបផា «អាញ់ អូ ែរវ ពុត ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស
អា លូ អនដ់សី អុះ សារអាស៊ុតកា អនដ់សី េទៅ ពិ»។ ២៥ មួត
ប៉ាសុន ទឌូិ េតលី ផា «សារ ប៉ាន់េតា័ ប៉ាណូស អា អន់ កា ញនឹ
លូ គន េសាញនឹ េទៅ ពិ»។ ២៦ វគ័ ពីឡាត កា េតាះ េឡីយបារ៉ា
បះ កាប៉ាច់ យីស៊ូ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់ កាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត់ ពីត សាប៉ា្វ
ត ័េកះេណាះ ែអ៊ អន់ ពូ អ្យក់ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
§ ២៧:២៤ ២៧:២៤សារ រ៉ាវ តីអា ទី ណីផា ែអ៊ អូ ែរវ ពុត ្របគ៉័សារអា អុះ ឃឺ
ែអ៊ ប៉ាែគកផាឡាេកា ែអ៊ អូ ទី ថូត។
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សារ ពូ អ្យក់យសី៊ូ ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ
២៧ មួត តាហាន វគ័ ពីឡាត អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ ប៉ាគ់ឡានហី ៃម៉

គ រុាងំៃហ េខត េកះេណាះ ប៉ាតុំ គួប តាហាន ទឌូិ ពឹះ ៃអ្វ ជុំ យី
ស៊ូ។ ២៨អន់ែឌ រុសី អា្ល ត េខា អាវ ែអ ៊េកះេណាះ អន់ែឌ អ្យក់
អាវ តសី ែនវកា្រហី ទុំតាគ់ អេំពៀត ពឹង ែអ៊ ឡគ។ ២៩ េកះេណាះ
អន់ែឌ អ្យក់ សាេលៀ រុាងំគួង ្រប៉គ័ ឡាក់ កា មួក សាដាច់ តាគ់
អន់តល័ ពឹង កល់ ែអ៊ លូ អ្យក់ អ៊្លង តាគ់ អញច់កឹ ពឹង តីសាម៉ា
ែអ ៊េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួប ជនតាកុលសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ លូ កាប ប៉ា
ៃឡវ ផា «បរ៉ ់ការ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័សាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊»។
៣០ េកះេណាះ អន់ែឌ កាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹង ែអ៊ លូ អ្យក់ អ៊្លង ែអ៊
ចកឹ េណាះ ពីត កល់ ែអ៊ េទៅ។ ៣១ េកះ ពូ ប៉ាៃឡវ បុាងំ្រហល់កា
ែអ ៊ពូ រ ុសី ឡាច់ អាវ តសី េណាះ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ អាវ ែអ៊
េទៅតាគ់អេំពៀត ែអ៊ណាវ ្គ។ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ ែអ៊ឡា ំបង់៉ ពឹង
អ៊្លង គងឹ។
៣២ ផះ អន់ែឌ ចាក ឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ បប៉័ កាម៉ាក័

េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ សុីម៉ូ ន ឡឹង េមឿង គែីរន អនែ់ឌ បុាងំខំ េ្របុី
ែអ៊ គយអ៊្លង គងឹតាងយសី៊ូ។៣៣ប៉ាគ់ឡា ំទលឹចារ េម៉ាញសចិ
កុលកុថា (ែ្រព ផា «ប៉ានឹម កាន់តងី កល»់) ៣៤ ពូ អ្យក់ តាែព
ៃប៉្ល អង់កាច ឡាយ លូ កាណាគ័ តាងំ អន់ កា យីស៊ូ ៃអត ែអ៊
្រកាន័ កា អ្យបឹ េដាច ែអ៊ អូ ៃច ៃអត អុះ។ ៣៥ ប៉ាគ់ ពូ បង់៉ ពឹង
អ៊្លង គងឹ េកះៗ មួត តាហាន អ្យក់ េខា អាវ យីស៊ូ រ ៉បុ កាប៉ាច់
ែជក គួប េសាប *។ ៣៦ េកះេណាះ អន់ែឌ អង់ៃអ្វ ញ៉ាម យីស៊ូ
* ២៧:៣៥ ២៧:៣៥ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ េភឿ តាគ់
អង់េកះសារឡាក់កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ពូ ចងឹ អ្យក់អាវ អ្លងឹ អាញ់ រ ៉បុ
កាប៉ាច់ ែជក គួប េសាប"។
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ហះ េណាះហង។ ៣៧ ពូ ្រចាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ពូ បង់៉
យសី៊ូ ផា «ប៉ាណូសអាសចិ យសី៊ូ ឡាក់សាដាច់ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊»។ េកះេណាះ ពូ បង់៉ ប៉ាតាគ់ េណាះ ពឹង អ៊្លង គងឹ អំ
បុាងំ កល់ ែអ។៊ ៣៨ ពូ កា បង់៉ ប៉ាណូសអនតុ់ង េពៀរ ដូវសាែនង
ែអ៊ េដល េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា េម៉ាញ ដូវណាវ ្គៃអ្វ ែគង
សាងំេអ្យា។ ៣៩កាឡំាងំចាក រេណាះ ពូ កាប ប៉ាៃឡវយសី៊ូ ទបឹ
ង៉ាងិុរ កល់កា ែអ៊ ៤០ លូ កាបផា «ញ៉ា អសី ផា ចងឹ យះ៉ ហី េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ ្រប៉គ័ណាវ ្គ រុាងំវាង៉ ៃប៉ង ដារ ់! ហគ់
តង័ ៃហឡាេកា អសី េទៅ ! ផា អសី គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តា
ទចឹ តាេឡះឡាេកា អសី េទៅ ជរឹ ប៉ាគ់ េតះ អា ពិ»។ ៤១ចាែនក
មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់
លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ អនែ់ឌ កាកាប ប៉ាៃឡវ កាយសី៊ូ េដល។
៤២អន់ែឌ កាប ផា «ែអ៊ អា អ្លុ តង័ ពូ អន់េទៀគ ហះកា អូ អ្លុ តង័
ឡាេកា ែអ៊ េទៅ អុះ។ ផា ែអ៊ សាដាច់ អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ អន់
ែអ៊ ជរឹ ឡឹង អ៊្លង គងឹ កញិេអៀហង ពិ េណាះ ពិន ចងឹ េសឿ ែអ។៊
៤៣ ែអ៊ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ផាប ៉្រ◌ះ័ បុចិ កា ែអ៊ តាទចឹ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ េតាះ េឡីយ ែអ៊ កញិេអៀ ហង ពិ ខង ែអ៊ កាប ផា "អាញ់
អាគនមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ"័»។ ៤៤ មួត អនតុ់ងឡាក់ ពូ បង់៉ អន់
ឌូ លូ យសី៊ូ អនែ់ឌកាកាប បង៉ឺាយកា ែអ៊ នះិេទៅ េដល។
៤៥ផះកាដារ ប់ង់៉សានត់ាគ័ផាឌី ៃប៉្លង ម៉ាមុាងំ ក្លបិ ទបឹ ប៉ាេថត

េណាះ ទលឹដារ ់សិ មង ៃបង៉។ ៤៦ រុាងំវាង៉ មង ៃបង៉ េណាះ យី
ស៊ូ កា ែ្រស៊ក ៃម៉ៗ ផា «េអលី េអលីឡាម៉ាសាបាច់ថាន ី!» ទី
ណីផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ! ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ៃវ ៉! ញ៉ា ្រតគ់ អសីអា្ល តអាញ់
នីេអៀ ?» ៤៧ ទី បក់ អន់ដា ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះ កាតាងំ ែអ៊ កាប
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នីេណា ័ះ ពូ ផា «កាតាងំ ប ប៉ាណូសអា េអី វគ័ េអលយ៉ីា ហង
េណាះ !» ៤៨ េកះេណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសាតាក់ឡា ំអ្យក់
បងឹ សាអ្យាងំ ឡុក ពឹង េទៀក អ្ូយគ ែ្រទម ពឹងឡាណុច អ៊្លង អន់
ទបឺ អន់កាយសី៊ូ អ្យបឹ។ ៤៩ហះកាបក់ អនដ់ាកាបផា «អញច់ា ំ
ៃហ លួង ! វគ័ េអលយ៉ីា ជរឹ តង័ ែអ៊ តាទចឹ ប ?»។
៥០យីស៊ូ អង់ហ្យាងំ តុត ពុត េម៉ាញ ទងណាវ ្គ េកះេណាះ

ែអ៊ កាតាច់ កាែស៊ តាងំេហមី ហង។ ៥១ ផះ េណាះ កាណាត់ បុិ
ង កាណុង ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាែហ៊ក ប៉ុត ឡឹង កាបុំាងំ ទលឹ
អន់េត ័ះ។ អង់កក់ េតះ កា រ៉ាៃរត៉ អំេហា្ម កា សាដះ។ ៥២ រ ៉ង័ូ
តប់ ប៉ា្រទូ កា តាេបកី ប៉ា្រទូ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព កា ទី រ ុសី
សតឹ េអៀង ដូវ េដល។ ៥៣ប៉ាគ់យសី៊ូ រ ុសីសតឹណាវ ្គ អនែ់ឌកា
ឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ ប៉ា្រទូ េដលចាក ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម
ឡាក់ចារ ពូ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ លូតាបំាងឡាេកាអន់កាកាឡំាងំ េអៀង
បប៉័ េដល។ ៥៤ផះ ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ លូ មួត តាហាន
ៃអ្វ ញ៉ាម យសី៊ូ អនែ់ឌ បប៉័ អង់កក់ េតះ រ៉ាៃរត៉ លូសារ ទេិណា ័ះ
េកតី ពឹះ អនែ់ឌ អ្ូយគខាក់ លូ កាបផា «ប៉ាណូសអាគន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាទចឹ េវ !» ៥៥ហះចារ េណាះ ទី មួត អង់កាន់ េអៀង
ដូវ ឡាក់ ចាក ពួយ យសី៊ូ ឡឹង េខត កាលេីឡ ែព ទបឹ ្របគ៉័ ង៉ារ
កា ែអ ៊អនែ់ឌ អនត់ាវ ៃហ ឡឹងចាងំហាយ្គ។ ៥៦កាឡំាងំ មួត
អង់កាន់ េណាះ ទី ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា ម៉ារ ីេមគី យ៉ាកុប
លូ យូែសប៊ លូកាម៉ាញ់ វគ័ េសេបេដ អនដ់ា។

សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
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៥៧ ប៉ាគ់ ទលឹ កាង៉ាច ទី ប៉ាណូស ប៉ាត្រង័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូ
ែសប៊ ្រសកុ អារ៉ាម៉ាេថ ែអ៊ កា ្រប៉គ័ សះឹ យីស៊ូ េដល។ ៥៨ ែអ៊
ឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត បរ៉ ់អ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ។ វគ័ ពីឡាត កា
េ្របុី ពូ មប ប៉ា្រទូ យសី៊ូ េណាះ កា ែអ។៊ ៥៩ យូែសប៊ អ្យក់ ប៉ា្រទូ
យសី៊ូ េណាះ ែ្រទម លូ កាណាត់បាកដាគ់ឡាយ៉ាម។័ ៦០ េកះៗ
ែអ៊ឡា ំតាម៉ុត កាណុង រ ៉ង័ូ អេំហា្ម ណាវឡាក់ ែអ៊ ទី ្របគ៉័សារ៉ំាប់
តប់ ប៉ា្រទូ េកះេណាះ ប៉ាហា្វ ល់ អំេហា្ម តសី កាេ្រតគី អំប៉ារ រ ៉ង័ូ
េណាះ េកះៗ ែអ៊ សតឹ ហង។ ៦១ ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡា លូ
ម៉ារ ីេម៉ាញណាវ ្គកា ៃអ្វ ហះ េណាះ េដល អនែ់ឌ អង់ៃអ្វ ក្យាគ់
ហះ អប៉ំារ រ ៉ង័ូ។
៦២ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ឃឺ ដារ ់ ពូ រ៉ាឡូវ ហង មួត ៃម៉គ ្រកា

គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុី អន់ែឌ ប៉ាណា ំគួប ឡា ំប៉ាគ់ វគ័
ពីឡាតលូ រះ៉ផា ៦៣«ពឹតាងំឡា ញនឹកាចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ ប៉ាណូ
ស ប៉ាលុ ព្លូង កា ពូ េណាះ ែអ៊ កាប ផះ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ែព ែអ៊ ផា
"ចងឹ េតា័ ដងឹ ៃប៉ង មុាងំ េកះេណាះ អាញ់ ចងឹ រុសី សតឹណា
វ ្គ"។ ៦៤ ទលឹ នីេណា ័ះ អសី េ្របុី ពូ ញ៉ាម ហះ អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េណាះ
អន់ ទលឹ ៃបង៉ដារ ់អ្ូយគ មួតសះឹ ែអ៊ឡា ំអនតុ់ង អ្យក់ឡាច ់េកះ
េណាះអនែ់ឌ រះ៉កា ពូផា ែអ៊ រ ុសីសតឹ េកះ។ សារអនែ់ឌ ប៉ាលុ
ព្លូង លកឺអា ចងឹ អូ ដាគ់កា្វ ឡឹង អន្់រទលួណាវ ្គហង»។ ៦៥ វគ័
ពីឡាត េតលី អនែ់ឌផា «អនដ់សី អ្យក់តាហាន េណាះ ពិ េ្របុី ពូ
ឡា ំញ៉ាម រ ៉ង័ូ េណាះ ្របគ៉័តាម អនដ់សី អ្លុ»។ ៦៦ េកះេណាះ អន់
ែឌឡា ំប៉ាសរឹ អប៉ំារ រ ៉ង័ូ អន់កាចាប័ លូ េ្របុី តាហាន ៃអ្វ ញ៉ាម។

២៨
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សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គ
១ ប៉ាគ់ ដារ ់អាទតិ ៃឡង ឡឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ប៉ាគ់ កាលំឺ ដារ ់

ឡាច់ ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារ ីេម៉ាញណាវ ្គអនែ់ឌឡា ំ
ៃហ រ ៉ង័ូ ចារ ពូ តប់ យីស៊ូ។ ២ ផះ េណាះ ផាឌី អង់កក់ េតះ រ៉ាៃរ ៉
ត ខាក់ ខង បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ប៉ាហា្វ ល់ឡាច់
អំេហា្ម ឡឹង អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េកះេណាះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ពឹង អំេហា្ម េណាះ
ហង។៣ ្រតង័ េ្រទៀយបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ េណាះតាតារកា្ល គ់ឡាក់កាកា ំ
ឡាត េខាអាវបាកតាពំ្លុង េដល។ ៤ មួតតាហានៃអ្វ ញ៉ាមអ្ូយគ
កាបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ រ៉ាៃរត៉ឡាេកាេកតី អូហ្លង់ ប៉ាណូសឡាក់កាពូ េតា័
ឡូត។ ៥ហះកាបយ៊ប ៉្រ◌ះ័កាកាបលូ មួតអង់កាន់ផា «អនដ់សី
ែជ អ្ូយគ ! អាញ់ អ្លុ េដលកា អនដ់សីឡា ំណាងំយសី៊ូ ឡាក់ ពូ
ប៉ានេ់តា័ េណាះ។ ៦ ែអ៊ អូ ៃអ្វ ហះអា អុះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់
អង់រុសីសតឹ ែអ៊ េកះឡាក់កា ែអ៊ ទី រះ៉ ែពហង។ ៃហ ! ហះអា
ហងចារ ពូ ៃចគ ែអ៊ ែព។៧ហគ់សតឹ ្រប៉ាល់រះ៉កាសះឹ ែអ៊ផា "ែអ៊
រ ុសី សតឹ េកះ។ កញិេអៀ អា ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ អន្់រទួ
ល ឡឹង អនដ់សី។ ប៉ាគ់ េណាះអនដ់សី ចងឹ បប៉័ ែអ"៊។ អាញ់
រះ៉ កា អនដ់សី េកះ»។ ៨ មួត អង់កាន់កា ប៉ានត់ានឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ
សាតាក់សតឹ ទបឹ អ្ូយគ ទបឹ េហាកឡា ំរះ៉ កា មួតសះឹ។ ៩ផះ អន់
ែឌចាកផាឌីយសី៊ូ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ អនែ់ឌ លូ អបំញ៉់ផា «អនដ់សីដាគ់
ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល បណាង ?» មួត អង់កាន់ ម៉ុ ត ែគ្វត ជុង
ែអ៊ លូ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័។ ១០ េកះេណាះ យសី៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា
«ែជ អ្ូយគ ! ហគ់ អន់ដសី ឡា ំ រះ៉ កា អុះ មុី អាញ ់េ្របុី អន់ែឌ
ឡា ំប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ េតា ពិ ប៉ាគ់ចារ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័
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អាញ»់។
១១ ផះ មួត អង់កាន់ េណាះ ចាក មួត តាហាន បក់ ៃអ្វ ញ៉ាម

អនដ់ា អនែ់ឌកាឡាប៉ំាគ់ េមឿង េដល េភឿ រះ៉សារឡាក់ទី េកតី
ពឹះ េណាះ កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ១២ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ អនែ់ឌ លួម ពឹកសា គួប េកះ
េណាះ អន់ េលៀន កា មួត តាហាន តុត េអៀង ១៣ លូ អនត់គ់ ផា
«ហគ់ អន់ដសី រះ៉ កា ពូ ផា "ផះ ញនឹ ៃតបហា្ល ក់ មួត សះឹ ែអ៊ ម៉ុ
ត អន់តុង អ្យក់ ប៉ា្រទូ ែអ៊ េណាះ កាមុាងំ"។ ១៤ផាសារ អាកា
តាងំ ទលឹ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េណាះញនឹ ចងឹ កាប េឡាម
លូ ែអ៊ េភឿ អន់ អនដ់សី រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត»។ ១៥ មួត តាហាន អ្យ
ក់ េលៀន លូ ្របគ៉័ ពួយសារ ពូ អនត់គ់ េណាះហង។ សារអន់
ែឌ រះ៉ េណាះកាកាតាងំ េលៅ ប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ េលយី ទលឹ រប៉់ដារ ់អា។
សារយីស៊ូ េ្របុី សះឹ ែអ៊ ចាកឡា ំរះ៉ កា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុន

សាត
១៦ មួត សះឹ ១១ ដូវ អន់ែឌ េជៀក គួប ឡា ំ ប៉ាគ់ េខត កាលី

េឡ។ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម ឡាក់ យីស៊ូ រះ៉ កា
អន់ែឌ។ ១៧ ប៉ាគ់ អន់ែឌ បប៉័ យីស៊ូ េកះ អន់ែឌ កាដាប សា ំ
ប ៉◌ះ័ ហះកា បក់ អនដ់ា ៃអ្វ សង់ៃស។ ១៨យសី៊ូ ម៉ុ ត ក្យាម័ អន់
ែឌ លូកាបផា «្រគបឹសារ អរ៉ំាញអញឺ ទបឹ ពឹង េតះ លូ ពឹង ៃប៉្លង
មប ទិកាអាញ់ េកះ។ ១៩ទលឹ នេីណា ័ះហគ់អនដ់សីចាកឡា ំរះ៉
កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអាអន់ ្រគបឹ សុនសាត េជៀក អន់
ែឌ ្របគ៉័ សះឹ អាញ ់េកះេណាះ បុាងំហុំ អន់ែឌ អន់ េកះ ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ លូ គន ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កា
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ខាក។់ ២០ េកះេណាះបុាងំេហៀនអនែ់ឌអន់ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ
អាញ់ អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី េណាះហង។ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា
អាញ់កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី រប៉់ដារ ់េដល េលយី ទលឹ អង់កក់
េតះ អា ឡុច េទៀ»។



cxxxiv

គម្ពរី ភាសា ទពួំន
Tampuan: គម្ពរី ភាសា ទពួំន (Bible)

copyright © 2020Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: (Tampuan)

Contributor: Wycliffe Bible Translators, Inc.

The printed NTwas published by:
The Bible Society in Cambodia
P.O. BOX 534, Phnom Penh, Cambodia
(+855) 23-640 3706
info@biblecambodia.org
www.biblecambodia.org
All rights reserved.
2020-11-28

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 23 Apr 2023 from source files
dated 29 Jan 2022
742035d0-b3fa-5410-b953-8d4e296ae650

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/tpu
info@biblecambodia.org
www.biblecambodia.org

	ម៉ាថាយ

