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ម៉ាកុះ
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ

សារអនត់គ់ រះ៉
ម៉ាកុះ េឃយី ចាក រះ៉សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូល

លូ វគ័ េព្រតះុ ហះកា ែអ៊ អូ ្រតគ់ កាណុងកាឡំាងំ ១២ ដូវ បក់ រះ៉
ប៉ាតាងយសី៊ូ េណាះ អុះ។
តាម ពូ រះ៉ ម៉ាកុះ កាតាងំ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ឡាក់ យីស៊ូ ្រប៉

គ័ លូ សារ យីស៊ូ រះ៉ ែអ៊ ្រចាគ់សារ ទេិណា ័ះ កាណុង ផាប់ អា
ហង។ ពូ ឃតឹ ផា ម៉ាកុះ ្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អា អន្់រទួ
ល ឡឹង ពូ ឃឺ ែអ៊ រុាងំវាង៉សាណាំ៥៥-៦០ គ.ស. ឃឺ ែអ៊ ២៥
សាណាំអនត់គី ឡឹងយសី៊ូ េតា។័
សារ ម៉ាកុះ បុចិ កា ពូ អ្លុ ហ្លង់
ម៉ាកុះ ្រចាគ់សារកាណុងផាប់អាសារ៉ំាប់កា បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័

ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អន់េទៀគ អូ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត អុី្រសាែអល៊
ម៉ាគ់ អន់ែឌ អាន េដល។ ែអ៊ បុចិ រះ៉ ប៉ាឡាក់ អន់ ពូ អ្លុ អន់តគ់
ផាយសី៊ូ ឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ លូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី
ជរឹ តង័ ប៉ាណូស ឃឺ យីស៊ូ ហងឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
ៃអ្វសាណាងចងឹ ពឹះ តង័ អនែ់ឌ េណាះ។
ែអ៊ បុចិ រះ៉ ប៉ាឡាក់ណាវ ្គផាយសី៊ូ ឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តា

ទចឹ។ កាណុងសារ េម៉ាញ ពឹង ផាប់ អាយសី៊ូ រះ៉ ផា «សារ រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។ ែអ៊



ii

កាតាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ អន់ េអៀង េភឿ អន់ ពូ អ្លុ
អនត់គ់ផាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ ពឹះ ទលឹ េកះ ឃឺ ែអ៊ តា
គ់ អន់ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ លូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ លូ តាគ់
អញស់ា្វ ស បី ខ្យាល លូតាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា។័ ហះ
កាយសី៊ូ អូ បុចិ អន់ ប៉ាសុន អនហ់ា្ន ល់ផា ែអ៊ គន ប ៉្រ◌ះ័ ្រសស៊ៗ
ឡូត អុះ អ្ូយគ ៃផគ ពូ ចងឹ ឃតឹ យច ទលឹ នីេណា ័ះ ែអ៊ ទបឹ មួត
បក់ ែអ៊ តង័តាគ់អនដ់ាគ់ អូ អន់ រះ៉កា េពឿ អន់ ពូ អ្លុ អុះ។ េម៉ាញ
ណាវ ្គែអ៊ បុចិ អន់ មួតសះឹ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា យ ៉◌ះ័ ែអ៊ឡាក់ គន
ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម កា ែអ៊ ទីសារឡាបំាក លូ ចងឹ េតា័ េដល។ កា
ប៉ាច់ មួតបក់ េសឿប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់អ្លុ អនត់គ់ផា យ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់
ែឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច េកះ កាតាម កា អន់ែឌ ្រតគ់ ថុក
ញ៉ាកឡាបំាក អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដល។
ម៉ាកុះ ្របគ៉័ អន់ បក់អានសារកាណុងផាប់អាញម លូឃតឹ

ផា យីស៊ូ ឃឺ ប៉ាណូស នីចម័ បះ ែអ៊ អ្លុ ្រប៉គ័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ
េកង ខាក់ ទិេណា ័ះ ? ប៉ាគ់ អានសារ កាណុង ផាប់ អា ឡុច ទិ
េកះ េណាះ ពិន ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា យសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តាទចឹហង។
ផិនកានកាណុងសារ ម៉ាកុះ ្រចាគ់
សារ វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ (១:១-៨)
សារយសី៊ូ េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ លូសារ ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ
សារ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាង៉ល់ (១:៩-១៣)

សារយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េខតកាលេីឡ (១:១៤-៩:៥០)
សារ យីស៊ូ ឡាច់ ឡឹង េខត កាលី េឡ ឡា ំ ប៉ា គ់ េមឿង
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េយរសូាឡឹម (១០:១-៥២)
អាទតិ ពូ រ ៉បុយសី៊ូ អ្យក់ឡា ពីំត ្របគ៉័បាប លូ ប៉ានេ់តា័(១១:១-
១៥:៤៧)

សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹ (១៦:១-៨)
[សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់ មួតសះឹ បប៉័ (១៦:៩-២០)]។
សារ វគ័ យូហានឡា ំបុាងំហុំ ប៉ាណូស
១អាហងសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា

ដាច់ *។ ែអ៊ ឡាក់ គន កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ សារ ែអ៊
ឡាក់កា នេីអៀ៖
២ វគ័ េអសាយ † ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័៖

«ប ៉្រ◌ះ័ កាបផា "អាញ់ចងឹ េ្របុី េម៉ាញ ដូវ ប៉ាតាងអាញ់
អន់ឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង អសី

េភឿ េ្រទៀម ្រទង អន់កា អសី"។
៣ទី ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ែ្រស៊ តសីផា៖

"ហគ់ េ្រទៀម ្រទងហាប់ ពឹ តាងំឡា ពិន
ហគ់តាមង់៉ ្រទង អន់កា ែអ"៊»‡។

៤ េណាះ វគ័ យូហាន កា ពឹះ ទលឹ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ តា
ទចឹ ែអ៊ បុាងំហុំ ពូ ពឹង េទៀក ្រទូង ប៉ាគ់ ែ្រស៊តសី។ ែអ៊ រះ៉ េ្របុី ពូ
ហុំ េភឿ តាបំាងផាអនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េកះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ចងឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច មះ៉ អន់ែឌ ហង។ ៥កា ំ
* ១:១ ១:១ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀគ គុល «្រគះិ»។ † ១:២ ១:២
វគ័ េអសាយឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ឡឹង ប៉ាេសគី ែព។ ‡ ១:៣ ១:២-៣
សារអាឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី៣:១លូ េអសាយ៤០:៣។
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ឡាងំ ឡឹង េខត យូដា លូ កាឡំាងំ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំ
ប៉ាគ់ ចារ វគ័ យូហាន អន់ែឌ កាឡាប់ ញម កាឡាេកា អន់ែឌ
ទី សារ យច េណាះ វគ័ យូហាន កា បុាងំហុំ អន់ែឌ ពឹង េទៀក
្រទូងយដាន។់ ៦ វគ័ យូហានកាសប៊ េពៀត េខាអាវ ្របគ៉័ លូសក់
អូត សាកាគ់ ្រអះឹ ែអ៊ ៃចគ ម៉ាែអវ៊ ្រប៉គ័ លូ អង់ការ។ រប៉់ ដារ ់
ែអ៊ សា ៃឡប លូ េទៀក ្រគត។ ៧ វគ័ យូហាន រះ៉ កា ប៉ាសុន ផា
«ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ទី អំរ៉ាញ តសី ហ៊្លត ឡឹងអាញ ់ែអ៊ ចងឹ
ពឹះ អនត់គី ឡឹងអាញ។់ អាញ់អា អូឃឺ លូ អង់កុញ រុសីកាែស៊
កបឺ ែអ៊សា។ំ ៨អាញ់ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ េទៀក ហះកា ែអ៊ ចងឹ
បុាងំហុំ អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡគ»។
៩ ផះ េណាះ យីស៊ូ ទលឹ ពឹះ ឡឹង េតះ ណាសាែរត េខត កា

លីេឡ។ វគ័ យូហាន កា បុាងំហុំ ែអ៊ ពឹង េទៀក ្រទូង យដាន។់
១០ ផះ យសី៊ូ អ្ូយវ ហាវ ឡឹង េទៀក ែអ៊ បប៉័ ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង លូ
បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ឡាក់កាអនេ់តបី រ៉ាក់សា
ណាង័ ជរឹ េឡីះ ពឹង ែអ។៊ ១១ផាឌី កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ឡឹង ៃប៉្លង
ផា «អសី គនតាម័អាញ់ បុចិ ៃច េកង អសី ្រតគ់ ពុត អាញ់ខា
ក»់។
១២ េកះេណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណា ំយសី៊ូ ឡា ំប៉ា

គ់ចាងំហាយគ្ ពឹង ែ្រស៊ តសី។ ១៣ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី េណាះ
៤០ដារ ់ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំសាគ់ លួង ែអ៊ េដល។ ែអ៊ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ កាណាគ័ ្រពី ទី មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ ែអ។៊

សារយសី៊ូ ចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
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១៤ ៃឡង ឡឹង ពូ រ ៉បុ វគ័ យូហាន ៃចគ ខុក យីស៊ូ ឡា ំ ប៉ាគ់
េខត កាលេីឡ ចាក រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ពូ
អ្លុ អន់តគ។់ ១៥ ែអ៊ កាប ផា «ដារ ់កាឡំត់ ទលឹ េកះ សារ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ហង។ អ្យ
គ័ អន់ដសី បុនិែពង ពុត េពៀក លូ េសឿ សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
ពិ»។ ១៦ផះយសី៊ូ ចាក រហាង េទៀកតាងំេលា័កាលេីឡ ែអ៊ បប៉័
សុីម៉ូ ន លូ អុះ ែអ៊ សចិ អន់េ្រត។ អន់ែឌ ៃអ្វ េ្រតះ េជៀល ខង
អន់ែឌ ប៉ាណូសណាងំ កា។ ១៧យីស៊ូ កាប លូ អន់ែឌ ផា «ចុ
ឡា ំពួយអាញ ់អាញ់ ចងឹ បុាងំេហៀន អនដ់សី ចាកណាងំ េអី
ប៉ាណូសឡគ»។ ១៨កាតាងំយសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អុះ មុី
កាសានត់ាគ់អា្ល ត េជៀលចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។ ១៩យសី៊ូ ចាក
េបៀត ឡឹង េណាះណាវ ្គ ផាឌី កា ប៉ាត ័ះ យ៉ាកុប លូ អុះ ែអ៊ សចិ
យូហាន ផះ ៃអ្វ ប៉ាយ៉ាម័ េជៀល ពឹង ទូក។ អន់ែឌ េណាះ គន
វគ័ េសេបេដ។ ២០យសី៊ូ កា េជៀក អនែ់ឌណាវ ្គ អនែ់ឌកាចាក
ពួយយសី៊ូ នះិេទៅ េដល អា្ល ត ពឹ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ទូក លូ មួត ្របគ៉័
គូលី អនែ់ឌ។
២១យីស៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត ពឹង េមឿង កាផានមឹ។ ទលឹ

ដារ ់រ៉ាឡូវ ែអ៊ ឡា ំលួម លូ ពូ ពឹង េរ៉ាង។ ែអ៊ កា បុាងំេហៀន ពូ
េដល។ ២២ មួត បក់ កាតាងំ យីស៊ូ បុាងំេហៀន េណាះ ញម ខា
ក ់ខង ែអ៊កាបទីអរ៉ំាញអូ ្រតគ់ឡាក់កា មួត ៃណឃូបុាងំេហៀន
ចាបាប់ អុះ។ ២៣ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ េម៉ាញ ដូវ
ចាក ម៉ុត ពឹង េរ៉ាងចារ ពូ លួម។ ែអ៊ កាប ែ្រសក៊ផា ២៤ «យសី៊ូ
េតះណាសាែរត ! នចីម័ អសី ចងឹ ្របគ៉័ កាញនឹ ? អសី ពឹះ ថា ំ
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ឡាយញនឹ ប ? អាញ់ អនហ់ា្ន ល់ អសី េកះ អសី ប៉ាណូសដា
គ់ ្រតង់ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េ្របុី ពឹះ»។ ២៥យីស៊ូ កាប បុាងំ
អ្ូយគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ផា «ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់! ចាកឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូសអា
ពិ»។ ២៦ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ តាបំក៉់ ប៉ាណូស េណាះសាសា្វ ល់ឡាឡាក
ឡុង ែ្រសក៊ ចាកឡាច់កាែអ។៊២៧កាឡំាងំទឌូិញមរ៉ាេងីុគ ពូ
កាប គួប ពូផា «េយយី ញ៉ាតមិ េកង អុះិ ! ែអ៊ បុាងំេហៀនសារ
ណាវ ញ៉ាតមិ អរ៉ំាញ ! ែអ៊ េ្របុី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច ់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកា
្របគ៉័ ពួយ ឡូត»។ ២៨ េណាះសចិយសី៊ូ កា េលៅប៉ាញ័ ទបឹ េខត
កាលេីឡ។
២៩ េកះេណាះ យីស៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង ចារ

ពូ លួម ឡា ំប៉ាគ់ ហី សុីម៉ូ ន លូ អន់េ្រត។ យ៉ាកុប លូ យូហាន
កា ឡា ំ ពួយ េដល។ ៣០ េមគី អន់ហ្នី សុីម៉ូ ន ព្លុ ៃអ្វ ៃតប ពឹង
េ្រគ។ យីស៊ូ ម៉ុ ត ពឹង ហ ីពូ រះ៉ លូ ែអ៊ ផា េមគី អន់ហ្នី សុីម៉ូ ន
ែអ៊ ព្លុ។ ៣១ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ចារ េមគី អនហ់្នី សុីម៉ូ ន េណាះ លូ
េប៉ាក អន់ អ្ូយវ ផាឌី ព្លុ េណាះកាដាគ់ េព្យា។័ េកះេណាះ េមគី
អនហ់្នី សុមី៉ូ នតាបំាងសាណាសាណឹតអន់កាអនែ់ឌ។៣២ទលឹ
កាង៉ាចដារ ់ម៉ុ ត េកះ ពូ អ្យក់ឡា ំប៉ាណូស អគី ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័
្រប៉គ័ ទិេណា ័ះ អ្យក់ ឡា ំជនឹ អន់ ប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។ ៣៣កាឡំាងំ
េមឿង េណាះទឌូិ ពឹះ ប៉ាតុំ គួបហះ អប៉ំារហ។ី៣៤យសី៊ូ តាគ់អន់
ដាគ់ ប៉ាណូស ព្លុ អគី េអៀង លូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអៀង អន់
ឡាច់ ឡឹង ពូ េដល។ ហះកា ែអ៊ អូ អន់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ
កាប អុះ ខង អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ ែអ។៊
៣៥កាលំឺ ផុងមុាងំយសី៊ូ អ្ូយវចាកឡា ំប៉ាគ់ចារឡាង៉ាន ់េកះ
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េណាះ ែអ៊ មន៉់ ឡា ំណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ ៣៦ សុីម៉ូ ន លូ
មួត បក់ ៃអ្វ អន់ឌូ កា ចាកណាងំ យីស៊ូ។ ៣៧ ប៉ាគ់ បប៉័ យីស៊ូ
េកះ អន់ែឌ រះ៉ ផា «ពូ ខំ កា ៃអ្វ ណាងំ អសី ទិឌូ ទិេឌៀន»។
៣៨យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ពិន ្រតគ់ ឡា ំ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ ៃអ្វ
ក្យាម័ រអា។ អាញ់ ចងឹ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ែឌ អ្លុ
េដល ខងអាញ់ ពឹះសារ៉ំាប់ រះ៉សារអាហង»។ ៣៩យសី៊ូ ចាក
ឡា ំ្រគបឹ ្រសកុ េតះ កាណុង េខត កាលេីឡ។ ែអ៊ រះ៉ សារ ដាគ់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ េរ៉ាង លូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ឡាច់ ឡឹង ពូ
េអៀង េដល។
៤០ ទី ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េម៉ាញ ដូវ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ ែអ៊

ជន តាកុល សាបំ ៉◌ះ័ េឡាម យីស៊ូ ផា «អសី ទី អំ រ៉ាញ តាគ់
អន់ដាគ់ អាញ ់ផា អសី ៃច»។ ៤១យីស៊ូ តាប៉ាប កា ែអ៊ ខា
ក ់េណាះហង ែអ៊សាប៉ាគ់ ប៉ាណូស េណាះទបឹកាបផា «អាញ់
ៃច េដល ហគ់អន់ដាគ់ ្រប៉ាល់ ពិ»។ ៤២ផាឌី េរ៉ាះ ែអ៊ េណាះកា
េ្រពះ េព្យា័ អនត់ាន័ ជុង តាទចឹ។ ៤៣ េកះេណាះយសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉
កា ែអ៊ កាខាក់ផា ៤៤ «ហគ់ចាក ពិ ែជ រះ៉សារអាអន់ ពូ អ្លុ ៃដ
េហាគ។ ឃឺ អសី ្រតគ់ឡា ំតាបំាងឡាេកា អន់ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បប៉។័ េកះេណាះ អ្យក់ កាណាគ័ ពុះ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ឡាក់កា វគ័ ម៉ូ េស ទី រះ៉ អនត់គ់ េភឿ អន់ ពូ អ្លុ ផា អសី ដាគ់
្រប៉ាល់ តាទចឹ»។ ៤៥ហះកា ប៉ាណូស េណាះចាក រះ៉ លូ ពូ ្រគបឹ
ចារអន់ ពូ អ្លុ ឡឹងសារ េណាះ។ ខ េណាះហងបះយសី៊ូ អូ ទីម៉ុ
ត កាណុង េមឿងឡាក់កា អន្់រទលួ ឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ ែគង ឡីង េមឿង
ចារ ឡាង៉ាន់ៗ។ ហះកា ទី ប៉ាណូស ្រគបឹ ចារ ប៉ាណា ំគួប ពឹះ
ប៉ាគ់ចារ ែអ។៊



ម៉ាកុះ ២:១ viii ម៉ាកុះ ២:១០

២
សារយសី៊ូ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ប៉ាណូស
១ ទុញដារ ់ឡឹង េណាះ យសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿងកាផានមឹ

េទៅ។ ពូ កាតាងំ េលៅផា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងហ។ី ២ េណាះ ទី ប៉ាណូស
េអៀង ពឹះ ប៉ាគ់ ហី ែអ៊ ៃអ្វ េណាះ ប៉ាញ័ ក្លបិ យ ៉◌ះ័ រអំប៉ារ រញ៉ា
កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ប៉ាញ័ េដល។ យសី៊ូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូសា ំ
យុាងំ។ ៣ទី ប៉ាណូស ប៉ា្វ ន់ ដូវ តូង័ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី អ្យក់ឡា ំ
ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។ ៤ញន ទី ប៉ាណូស េអៀង តាឡាម័ អនែ់ឌ អូ ទី
្រទង អ្យក់ ម៉ុ ត ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ
អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាហាវយះ៉ អនត់ល័ហី * ្រតង់ចារ
យីស៊ូ ៃអ្វ។ េកះេណាះ ប៉ា្រហូ ជរឹ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះ
ពឹង ្រតិ ្រទង តាវាង័៉ អនែ់ឌ យះ៉ េណាះ។ ៥ផះ យសី៊ូ បប៉័ អនែ់ឌ
េសឿ ែអ៊តាទចឹ ែអ៊កាបលូប៉ាណូសេតា័ជុងតី េណាះផា«សារ
យចអសី អាញ់អូអ្យក់យ៉ូ អុះអា្ល ត េដាះ េកះគន»។៦ មួត ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ បក់ អន់ដាឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះ ឃតឹ
កាណុង ពុត ផា ៧ «ខ ញ៉ា ្រតគ់ ប៉ាណូស អា ខនឹ កាប ផាម៉ាត
ប ៉្រ◌ះ័ ែនវអា ? វតិ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី េពឿ អ្លុ អា្ល ត េដាះ
សារយច អុះ»។ ៨សារអនែ់ឌឃតឹកាណុង ពុត េណាះ យសី៊ូ
កា អ្លុ កាណុង ពុត ែអ៊ ឡូត។ ែអ៊ កាប លូ មួត េណាះ ផា «ញ៉ា
្រតគ់ អន់ដសី ឃតឹ នីេណា ័ះ ? ៩ផាអាញ់ រះ៉ កា ប៉ាណូសកាជ
ក អា ផា "អាញ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អសី េកះ" េលី កាប ផា
"អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសី ចាក ពិ" កាប នចីម័ឡាមគ៉់ លនឺ ? ១០ហះ
* ២:៤ ២:៤ហី ពូ េណាះ អនត់ល័សាេមុី ្របគ៉័ លូ អតិ េលី េជៀរ ទបឹ ពូ ្របគ៉័ ជុង
កងឺ ែគង ឡីងសារ៉ំាប់ហាវ ពឹង អនត់ល។័
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កាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ផា ពឹង អង់កក់ េតះអា ប៉ាណូ
សអាញ់ អ្លុ អា្ល ត េដាះសារយច»។ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង
ៃហ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី ទបឹកាបផា ១១«អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសីចាក
សតឹ ប៉ាគ់ ហី អសី េទៅ ពិ»។ ១២ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះកា
តាឡូះ អ្ូយវ េ្រប៉ាហតាទចឹ អ្យក់ ្រតិ ែអ៊ ចាកឡាច់ ្រទងួ ម៉ាត់ កា ំ
ឡាងំ ទិេណា ័ះ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ញម ខាក។់ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ទបឹ កាបផា «េយយី ! អូ េឃយី បប៉័ ៃដអាញ ់សារអញឺ
អរ៉ំាញ ែនវអា»។
សារ មួតផារ៉ាសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊
១៣យសី៊ូ ឡាច់ចាចាក រហាងតាងំេលា័ណាវ ្គ េណាះកា ទី

កាឡំាងំ េអៀង ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ។៊ ែអ៊ កា រះ៉ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា
ពូ។ ១៤ ែអ៊ កា ឡាច់ ែប៊ត ឡឹង េណាះ ផាឌី បប៉័ េលវ ីគន វគ័
អាលផាយ ៃអ្វ ហះ ចារ ពូ អ្យក់ រ៉ាៃប។ យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា
«ចុឡា ពួំយអាញ»់។ េណាះ ែអ៊កាអ្ូយវចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។
១៥ េកះេណាះយសី៊ូ ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី េលវ ីេណាះ ទី
ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ េអៀង ដូវ ពឹះ សា អន់
ឌូ លូ ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ េដល ខង ទី ប៉ាណូស ែនវ អា េអៀង ដូវ
ចាក ពួយ យីស៊ូ។ ១៦ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ែបង៊ ផា
រ៉ាសុី បប៉័ យសី៊ូ សា អនឌូ់ លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដា
គ់ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កា អំបញ៉់ លូ មួត សះឹ ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ យី
ស៊ូ សា អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ នេីអៀ
ឡគ ?» ១៧យសី៊ូ កាតាងំ អនែ់ឌ កាប នេីណា ័ះ ែអ៊ េតលី ពូ ផា
«ប៉ាណូសដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ អូ តងកានម៉ូអ្យា អុះ ទី ដងឹ
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បក់ អគី ព្លុ តងកាន ម៉ូ អ្យា។ អាញ់ អូ ្រតគ់ ជរឹណាងំ ប៉ាណូស
ដាគ់ អុះ ឃឺ ជរឹណាងំ េជៀក មួត អូ ដាគ់ េភឿ អន់ អន់ែឌ បុនិ
ែពង ពុត េពៀក»។
១៨ ផះ េណាះ សះឹ វគ័ យូហាន លូ មួត ផារ៉ាសុី អន់ែឌ កំ អូ

សាសាណា។ ពូ ពឹះ អំបញ៉់ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ សះឹ យូហាន
លូ សះឹ មួត ផារ៉ាសុី អន់ែឌ កំ អូ សា សាណា ញ៉ា ្រតគ់ សះឹ
អសី អូ ក ំ?» ១៩យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ផះ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កា
ម៉ាញ់ នចីម័ គួប ចាង័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ ក ំ? ផះ េកា្ល ៃអ្វ អនឌូ់ អនែ់ឌ អូ
កំ អុះ។ ២០ហះកា ចងឹ ទី ដារ ់ េម៉ាញ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់ ឡាច់ េកា្ល
េណាះ ដារ ់េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ក។ំ † ២១ អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ អ្យ
ក់ កាណាត់ណាវ ជងឹ េកា្ល ប អាវ េរ៉ាះ អុះ។ ផា ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ
កាណាត់ណាវ េណាះ ចងឹ កា្របុញិ ្រប៉គ័ អន់ កា អាវ តាែហ៊ក
ែហង៊ យុបឹ។ ២២ អូ ទី បក់ េពឿ អ្យក់តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េបី ងំ ៃចគ
ពឹង េ្រសា អង់ការសានដ់ាប់ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ តាែព ៃប៉្ល
អង់កាច េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ េ្រសាសានដ់ាប់ តារ៉ាយ្គ េណាះ
ែអ៊ ចងឹ តា្រហសី តាែពកាសគី ទ ិេ្រសាអង់ការកា ខូច័ រ៉ាយ
េដល។ ផាតាែព េបី តាន័ ងំ ពូ ៃចគ ពឹង េ្រសា អង់ការណាវ
េដល»។‡
២៣ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក តាត់ ្រទង អន់

តិគ័ មុីរ សះឹ ែអ៊ ចាក អន់េដរី ្រហច៊ សា េពៀ សាឡី អន់េដរី។
២៤ មួត ផារ៉ាសុី កាប កា យីស៊ូ ផា «ៃហ សះឹ អសី េណាះ ញ៉ា
† ២:២០ ២:២០យសី៊ូ កាប នេីអៀឃឺកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ
រ ុសី ្របគ៉័ អន់ សះឹ ែអ៊ េហាក រគ៉ ់ហះកា ប៉ាគ់ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េទៀ េណាះ អនែ់ឌ
ចងឹ អុក ពុត ទបឹ កំ អូសាសាណា។ ‡ ២:២២ ២:២២ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ បុចិ ផា
ែអ៊ អន់សារដាគ់ឡាក់ណាវកាខាក ់អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា ប៉ាយ៉ាម័សារសានដ់ាប់ អុះ។
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្រតគ់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ កាច់ េពៀ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ នេីអៀ ឡគ ? ចា
បាប់ អូ អន់ ្រប៉គ័ ង៉ារ ែនវ អា ពឹង ដារ ់ រ៉ាឡូវ អុះ §»។ ២៥យី
ស៊ូ េតលី ផា «អនដ់សី ទឌូិ អូ ទី អាន បសារសាដាច់ដាវតី លូ
គួប ែអ៊ ្រប៉គ័ ផះ អន់ែឌ ឡាយុិត តងកាន កាណាគ័សា េណាះ
ែព ? ២៦ផះ រុាងំហាវ វគ័អាប៊យ៉ីាថា ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
 ផះ េណាះសាដាច់ ដាវតី ម៉ុ ត កាណុង ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់
សា ណំុ បុាងំ ពូ េទៀន អន់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជកអន់កា គួប ែអ៊
អនដ់ា េដល *។ តាមចាបាប់ ទី ដងឹ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ខនឹសា
ណំុ បុាងំ េណាះ»។ ២៧ េកះេណាះ យសី៊ូ រះ៉ កា មួត ផារ៉ាសុី ផា
«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេកតីដារ ់រ៉ាឡូវ េភឿ អន់កា ប៉ាណូស អូ
្រតគ់ បុាងំេកតី ប៉ាណូស េភឿ អន់ កាដារ ់រ៉ាឡូវ អុះ។ ២៨ ទលឹ នី
េណា ័ះ ប៉ាណូសអាញ់ឡាក់តាងំឡាដារ ់រ៉ាឡូវ េដល»។

៣
១យីស៊ូ ចាក ម៉ុ ត ពឹង េរ៉ាង េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ទី ប៉ាណូស

េម៉ាញ ដូវ ្រកិវ តី េម៉ាញ ែបង៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ។ ២ ពូ ចា ំ ៃហ យី
ស៊ូ អ្លុ ៃផគ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រកវិ តី ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ម៉ាគ់
ចងឹ ទីសារកាបកាែអ។៊៣យសី៊ូ កាប លូ ប៉ាណូស្រកវិ តី េណាះ
ផា «អ្ូយវ អនត់ាវ ៃអ្វ ៃហហះអនត់គិ័ ពូអា»។ ៤ េកះេណាះយសី៊ូ
§ ២:២៤ ២:២៤ តាម ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ ដងឹ េ្រតា ដារ ់ ្រតគ់ រ៉ាឡូវ េម៉ាញ
ដារ ់ហះកា មួត ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ែធម ចាបាប់ អនែ់ឌណាវ ្គ ផា អនែ់ឌ បប៉័ ពូ ្រហច៊
សា េពៀ ពឹង ដារ ់ រ៉ាឡូវ អនែ់ឌ ផា យច ចាបាប់ ហង ឡាក់ កា ្របគ៉័ ង៉ារ េដល។
* ២:២៦ ២:២៦ ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អកឺ កាសាដាច់ដាវតី អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ មួត
ផារ៉ាសុី អូ ្រតគ់ អកឺ កាសះឹយសី៊ូ េដល។ បរ៉ ់ៃហ ១សាយូំែអល៊ ២១:១-៦។
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អបំញ៉់ លូ អនែ់ឌផា «ដារ ់រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ញ៉ា
្របគ៉័ ង៉ារ អូ ដាគ ់? ្រតគ់ តង័ ប៉ាណូស អន់ រ ុសី ញ៉ា ្រតគ់ ប៉ាន់
េតា័អា្ល ត ?» ហះកា អន់ែឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ ទិឌូ។ ៥យីស៊ូ កាែលង
ៃហ កាឡំាងំ ឡាក់ កា ៃអ្វ ជុំ ែអ៊ ទបឹ អុក ពុត បុចិ អកឺ កា អន់ែឌ
កាង័ កល់តាឡាម។័ យសី៊ូ កាប លូ ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះផា
«ហគ់ឡាង ៃហត ី!» ប៉ាណូស េណាះកាឡាងតាទចឹ ផាឌី តី
ែអ៊ េណាះ កាដាគ់ ៃតល េទៅណាវ ្គ។ ៦ មួត ផារ៉ាសុី ចាកឡាច់
ឡឹង េរ៉ាងឡា ំពឹកសា គួប លូ មួត កាឡំាងំសាដាច់ េហរត ឡូត
េភឿណាងំ ្រទង ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល តយសី៊ូ។

សារកាឡំាងំ េអៀងចាក ពួយយសី៊ូ
៧ ៃឡងឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកឡាប៉ំាគ់តាងំេលា័កាលេីឡលូ

សះឹ ែអ។៊ ទីកាឡំាងំ េអៀង ឡឹង េខតកាលេីឡឡាពួំយែអ ៊លូ
ទី ប៉ាណូស ពឹះ ឡឹង េខត យូដា ៨ េមឿង េយរសូាឡឹម េខត អុឌុី
េម មួត ៃអ្វ ែគងដារ ់ឡាច់ េទៀក ្រទូងយដាន់ លូ មួត បក់ ៃអ្វ ជុំ
េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន។ កាឡំាងំ េអៀងអាចាក ពួយយសី៊ូ
ញន ពូ កាតាងំ េលៅ ឡឹងសារ ដាគ់ ែអ៊ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ េណាះ។
៩យីស៊ូ េ្របុី សះឹ ែអ៊ េ្រទៀម ទូក េម៉ាញ អន់ កា ែអ៊ អ្ូយគ ៃផគ ទី
ប៉ាណូស េអៀង ពឹះ គ្លម ែអ៊ ១០ ខង ទី ប៉ាណូស អគី ព្លុ េអៀង ប៉ា
ែពរ ម៉ុត ក្យាម័ ែអ៊ េភឿ ទីសាប៉ាគ់ ែអ ៊ខងយសី៊ូ ទីតាគ់ អនដ់ាគ់
ប៉ាណូស អន់ ដាគ់ ្រប៉ាល់ េអៀង ដូវ។ ១១ផះ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ បប៉័
យសី៊ូ អនែ់ឌកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ ទបឹកាប ឡុងផា «អសីឡាក់
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គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ១២ហះកាយសី៊ូ កាប បុាងំអ្ូយគ អនែ់ឌ
កាខាក់ េភឿ ែជ អន់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ។៊
១៣ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកហាវ ពឹង ប៉ានមឹ។ ែអ៊ េអីហាវ បក់

ចំឡាក់ ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុត េរុសី អ្យក ់អនែ់ឌ កាឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ។៊
១៤ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់សះឹ ១២ ដូវឡាក់ ែអ៊ អន់សចិផា មួត រះ៉ ប៉ាតាង
ែអ៊ េភឿ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ម៉ាគ់ចងឹ េ្របុីអនែ់ឌចាក រះ៉សារដាគ់មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ ១៥ទបឹ អន់ អនែ់ឌ ទី អរ៉ំាញ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ
េដល។ ១៦យសី៊ូ េរ ុសី អ្យក់អនែ់ឌ១២ ដូវ េណាះ ទីសុមី៉ូ ន ែអ៊
េរ ុ សីចិ េអីផា «េព្រតះុ» ១៧យ៉ាកុប គន វគ័ េសេបេដ លូ យូហាន
អុះ យ៉ាកុប យីស៊ូ េរ ុ ីសចិ អន់ែឌ េអី ផា «េបានអឺេក» ែ្រព ផា
«ប៉ាណូស ទី ពុត សាងំុ ប៉ុប េតះតរ»់ ១៨អន់េ្រត ភីលបី បាថូ
លូេម ម៉ាថាយ ថូមះ៉ យ៉ាកុប គន វគ័អាលផាយ ថាេដ សុី
ម៉ូ ន ប៉ាណូស ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ * ១៩ លូ យូដះ អុីសាការយី៉ុ ត ប៉ាគ់
អនត់គី ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ។

សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
២០អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហ ីទី កាឡំាងំ

េអៀង ពឹះ ណាវ ្គ ្រប៉គ័ អន់ កា យីស៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ អូ ហារ ់សា
សាណា។ ២១ ផះ មួត ហី ្រកាន យីស៊ូ កាតាងំ េលៅ ឡឹង សារ
អា អនែ់ឌចាកណាងំយសី៊ូ េភឿ រ ៉បុ អ្យក់សតឹ ខង អនែ់ឌសា
មគ៉័កាយសី៊ូ េកតី ង៉ល់ អូ ហ្លង់ េកះ។ ២២ េម៉ាញណាវ ្គមួត ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមកាបផា
* ៣:១៨ ៣:១៨ ្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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«ប៉ាណូស អា ទី េបលេសប៊ូល †ឡាក់សាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត
ៃអ្វ ពឹងឡាេកា ែអ៊ បះ ែអ៊ អ្លុ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀ ខងសា
ដាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់អរ៉ំាញកា ែអ»៊។ ២៣យសី៊ូ េអី ពូ ពឹះ ប៉ាគ់ចារ
ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ កាប ប៉ាន់ដបឹ ផា «នីចម័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ
អ្លុ ្រទះុ ឡាច់សាតាងំ េទៅ ប ? ២៤ផា ប៉ាសុន ប៉ាេថត ចំ តាប៉ុញ
គួប េសាប ប៉ាេថត េណាះចងឹ ក្លះ រ៉ាយតា្របះ៉តាេ្រប៉ាងហង។
២៥ផាខាបខួ់ ចំតាប៉ុញ គួប េសាប ខាបខួ់ េណាះចងឹ ក្លះ កា្ល យ
រ៉ាយ គួបហង។ ២៦ផាសាតាងំតាប៉ុញ អកឺកាឡាេកា េទៅ ែអ៊
ចងឹ ៃអ្វ អូ េកតី អុះ ឃឺ ែអ៊ រ៉ាយ រ ៉ងុ ហង។ ២៧ អូ ទី បក់ េពឿ ខនឹ
ម៉ុ ត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ពឹង ហី ប៉ាណូស េកង ‡ អុះ ទី ដងឹ
រ ៉បុ កត់ បក់ េកង េណាះហ ិេណាះ ចងឹ ខនឹ ម៉ុ ត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស
អំប៉ាស ែអ៊ ទ។ី ២៨អាញ់ រះ៉ តាទចឹ កា អន់ដសី ផា ប៉ាណូស ចំ
្របគ៉័សារយច េលីកាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ អុះ។
២៩ហះកាបក់ ចំកាបផាម៉ាតកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដា
គ់កាខាក់ ែអ៊ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់យ៉ូ សារយច
មះ៉ ែអ៊ េលយី ទលឹ ប៉ាង៉ាត»័។៣០យសី៊ូ កាប នេីណា ័ះញន ពូផា
ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹងឡាេកា ែអ។៊
៣១ ផះ េណាះ េមគី លូ អុះៗ យីស៊ូ ទលឹ ពឹះ ៃអ្វ ែគង ឡីង

ហ ីអនែ់ឌ េ្របុី ពូ ម៉ុ ត រះ៉ កាយសី៊ូ។៣២ មួត ៃអ្វ ជុំយសី៊ូ បក់សា ំ
យុាងំ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះអនែ់ឌ រះ៉ កា ែអ៊ផា «ៃហ េតា េមគី
លូ អុះ អសី ពឹះណាងំអសី អនែ់ឌ ៃអ្វ កូម័ ែគង ឡីង»។៣៣យី
ស៊ូ េតលីផា «េពឿ េមគីអាញ ់? េពឿ អុះអាញ ់?» ៣៤ េកះេណាះ
† ៣:២២ ៣:២២ េបលេសប៊ូល ឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សចិ សាតាងំ េណាះ ហង។
‡ ៣:២៧ ៣:២៧ ប៉ាណូស េកង េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។
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យសី៊ូ កាែលង ៃហ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ ជុំ ែអ៊ លូ កាបផា «កាឡំាងំ
ទិអាហង េមគី លូ អុះអាញ។់ ៣៥បក់ ចំ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័មួត េណាះហង េមគីអាញ់លូ អុះកាម៉ាក័ អុះ អង់កាន់ មះ៉
អាញ»់។

៤
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ អនេ់ទៀគៗ
១យសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ រហាង េទៀក តាងំេលា័ណាវ ្គ។ ទី កា ំ

ឡាងំ េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉ ពឹះ ៃអ្វ ជុំ ែអ។៊ េណាះ ែអ៊ កា អ្ូយវ ជរឹ ៃអ្វ
ពឹង ទូក ឡាច់ ឡឹងហាង ែបត៊ កាប៉ាច់ មួត កាឡំាងំ អន់ែឌ ៃអ្វ
រហាង ពឹង េគាក។ ២យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹសារ េអៀង បុាងំេហៀន
អន់ែឌ។ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ផា ៣ «ហគ់សាយុំាងំ ! ទី កាម៉ាក័
េម៉ាញ ដូវ ចាកឡា ំចី តលី េពៀ។ ៤ ផះ ែអ៊ ច ីតលី េពៀ អន់ដា
ឡិ ពឹង ្រទង ៃសម េចាះ ទ។ិ ៥ តលី អនដ់ា ឡិ ពឹង េតះ អំេហា្ម
ឡាក់ ចារ អូ ទី េតះ កាពុល។ តលី េពៀ េណាះហន៊ឡាមគ៉់ ខា
ក់ ខង េតះ ឡាតាងំ ៦ហះកា ទលឹ ដារ ់ តុ ឡាងំគត ែអ៊ កា ឡា
េយ៉ា េ្រកាះ ខង រ៉ាយះ៉ ែអ៊ េតាត អូ ្រជ។ុ៧តលី អនដ់ាណាវ ្គឡិ
ពឹង េតះ ចារ ទីសាេលៀ ប៉ាគ់ ែអ៊ ហន៊ សាេលៀ កាេ្រតាប រតឹ
ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អូ អ្លុ ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អុះ។ ៨ហះកាទីតលី អនដ់ាណា
វ ្គ ែអ៊ ឡិ ពឹង ចារ េតះ ដាគ។់ តលី េណាះ កា ហន៊ ហាវ បុាងំ
េកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ។ តលី អន់ដា េម៉ាញឡាច់ ៣០ េម៉ាញឡាច់
៦០ េម៉ាញ ឡាច់ ១០០»។ ៩ េកះេណាះ យីស៊ូ កាប ផា «េពឿ
កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។
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១០ អន់តីគ ឡឹង េណាះ ផះ កាឡំាងំ េអៀង អូ ទី ៃអ្វ អន់ឌូ
លូ ែអ ៊េណាះ មួត សះឹ ១២ ដូវ លូ មួត អន់េទៀគ អន់ដា ៃអ្វ លូ
ែអ ៊អន់ែឌ អំបញ៉់ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប ប៉ាន់ដបឹ េណាះ។ ១១យី
ស៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់ចងឹ រះ៉ អន់ អនដ់សី ហ្លង់សារ េអាន
សាគមឹ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហះកា ពូ អនេ់ទៀគ ពូ
កាតាងំ ដងឹសារ ប៉ាវាម៉ េដាច ១២ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃហ បប៉័ហះកា អូ
អនហ់ា្ន ល ់យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌកាតាងំហះកា អូហ្លង់ អ្ូយគ ៃផគ អន់
ែឌ វុលីណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ែអ៊ អូ អ្យក់យ៉ូ អនែ់ឌ *»។ ១៣ េកះ
េណាះយសី៊ូ កាប «ផាអនដ់សី អូ ហ្លង់សារ ប៉ានដ់បឹ អា នចីម័
អន់ដសី ចងឹ ហ្លង់ សារ ប៉ាន់ដបឹ អន់េទៀគៗណាវ ្គ ? ១៤ ប៉ាណូ
សចី តលី េពៀឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៥ ប៉ាណូសអន់
ដា េពៀប ឡាក់ កា តលី ឡិ ពឹង ្រទង ផះ អន់ែឌ កាតាងំ ពូ រះ៉
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំកា រ៉ាត អ្យក់ឡាច់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ឡឹង អនែ់ឌ ឡូត។ ១៦ ប៉ាណូស អនដ់ាឡាក់ កា
តលី ឡិ ពឹង ចារ េតះ អំេហា្ម កា នះិេទៅ េដល។ សាគ់ កាតាងំ
ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ កា េហាក េសឿ ឡូត។ ១៧ហះកា 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។ ១៨ ប៉ាណូស អនដ់ាឡាក់កា តលី ឡិ ពឹង ចារ
សាេលៀ។ អនែ់ឌ កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ១៩ហះកា អនែ់ឌ
វុនឹវាយ៉ ដងឹ កា សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ
* ៤:១២ ៤:១២ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៦:៩-១០។
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អា។ អន់ែឌ េហាក ដងឹ កា រ៉ាស អំប៉ាស លូ បុចិ កា កាណា
គ័ អន់េទៀគៗណាវ ្គ។ សារ ទិេណា ័ះ ្រប៉គ័ អូ អន់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័
េកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អុះ។ ២០ហះកាទី ប៉ាណូសអនដ់ាណាវ ្គឡាក់កា
តលីឡិ ពឹងចារ េតះដាគ។់ អនែ់ឌកាតាងំប៉ានរឹប ៉្រ◌ះ័ េណាះ
កា េសឿ។ អនែ់ឌ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ បក់ អនដ់ា េម៉ាញ េកតី
៣០ បក់អនដ់ា េម៉ាញ េកតី ៦០ បក់អនដ់ាណាវ ្គេម៉ាញ េកតី
១០០»។
២១ េកះេណាះ ែអ៊ ផា «អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង អ្យក់ ែរវ កាេ្រតា

ប េលី ៃចគ អនេ់ត ័ះ េ្រគ អុះ។ ឃឺ ពូ សុះ ៃចគ ពឹងចារតាេគៀង
េទៅ។ ២២ ្រគបឹ សារ េអាន េភឿ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ្រគបឹ សារសា
គមឹ េភឿឡាងតាបំាង អន់ ពូ បប៉។័ ២៣ េពឿ កាតាងំសារអា អ្យ
ក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ»។
២៤ េកះេណាះ យីស៊ូ កាបណាវ ្គផា «អន់ដសី ្រតគ់ ឡាវុាងំ

ឡឹង សារ អន់ដសី សាយុំាងំ អា កាខាក។់ អន់ដសី វាល៉់ ប៉ុ ប
ច ំអនដ់សី ចងឹ ទី ប៉ុ ប េណាះ េដល េលីលះឹ ឡឹង េណាះសា។ំ
២៥ ប៉ាណូស ចំ ទី េកះ ចងឹ អន់ ែធមណាវ ្គ ហះកា ប៉ាណូស ចំ
អូ ទ ីចងឹ ្រតគ់ អ្យក់ ឡាច់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ែអ៊ ទី បត៊ ែប៊តេណាះ»។
២៦យីស៊ូ កាបណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊

កកាតយ័ េពៀប ឡាក់ កា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ចី តលី េពៀ ពឹង
េតះ ែអ។៊ ២៧យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ៃតប េលី អ្ូយវ យ ៉◌ះ័ មុាងំ េលី តារ កា
តាម កា តលី េណាះ ប៉ាទុះ ម៉ាត់ ចាត់ឡាងំគត េដល។ ែអ៊ អូ
អ្លុ អន់តគ់ តលី េណាះ ែអ៊ ប៉ាទុះ ម៉ាត់ ចាត់ ឡាងំគត នីចម័ អុះ
២៨ ខង េតះ តាគ់ អង់ហន៊ តលី េណាះ ែអ៊ េទៅ។ សាគ់ ប៉ាន់
ដាចាត់ឡាងំគត អនត់គី ឡឹង េណាះចាត់ អង់េកាហ េប៉ា្ល ហ
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ប៉ាយក៉័ ទី ៃប៉្ល។ ២៩ ទលឹ ទុំ េកះ ពូ អ្យក់ កានេ់ឌៀវ ្រចូត័ ឡូត ខង
ទលឹ ថុន ្រចូត័ េកះ»។
៣០យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊

កកាតយ័ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ ញ៉ា ? ពិន ចងឹ អ្យក់ កាណា
គ័ ញ៉ា ចងឹ ប៉ាន់ដបឹ អន់ ្រតគ ់? ៣១សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់កា តលី រ៉ាហញឺ េម៉ាញ ែនវ។ ផះ
ពូ តប់ តលី េណាះ ពឹង េតះ ែអ៊ រ៉ាហញឺ ឡឹង ពូ។៣២ទលឹ ពូ តប់
េកះ តលី េណាះកាហន៊ហាវ តសីលះឹ ឡឹង េតមីសាណាអន់
េទៀគៗ ទីហា្ល ទី តាងំកង់ ទី កីឡាអត ់មួត ៃសម ពឹះ ្របគ៉័ សបំ៉ូ វ
រ៉ាឡូវ ៃអ្វ»។
៣៣យីស៊ូ រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូ សាយុំាងំ ែអ៊ ឌុ កាប ប៉ាន់

ដបឹ នេីអៀហងតាម ពូហ្លង់ ពូ េទៅ។៣៤ រប៉់យសី៊ូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
អន់ ពូសាយុំាងំ ែអ៊កាប ប៉ានដ់បឹ េលយី ហះកាប៉ាគ់ ែអ៊ឡាច់
ឡឹងកាឡំាងំ េអៀង ៃអ្វ ដងឹ មួតសះឹ ែអ ៊េណាះ ែអ៊ រះ៉តាគ់អង់
ហ្លង់សារ ទេិណា ័ះ អន់សះឹ ែអ៊ ហ្លង់។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ អន់សា្វ សបី ខ្យាល
៣៥ង៉ាចដារ ់េណាះ េទៅយសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹផា «ពិ ពិនឃ្លង

ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា»។ ៣៦ មួត សះឹ កា ចាកឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ
េអៀង ជរឹ ជះិ ទូក អនឌូ់ លូយសី៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ទូក េណាះ។ ទី
ទូក អនេ់ទៀគ អនដ់ាឡា ំអនឌូ់ េដល។ ៣៧ផាឌី ៃប៉្លង បី ខ្យាល
វាល៉ ពុត បុឹ េទៀក រុាងំកា្ល ច ម៉ុ ត កាណុង ទូក ែប៊ត ចងឹ ប៉ាញ។័
៣៨កាប៉ាច់ យីស៊ូ ៃតប េខយី្គ អន់េហ្នីយ្គ ហា្ល ក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ កា
ៃស ទូក។ មួត សះឹ ពឹះ េរ៉ា ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ពិន េតា័ កញិេអៀ
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ហង ! ញ៉ាអសី អូឃតឹប ?» ៣៩យសី៊ូ អ្ូយវ អនត់ាវ េកះេណាះ
ទបឹខ្យាលលូ េទៀកផា «សា្វ សឡគ ពិ !» ផះ េណាះសា្វ សខ្យា
ល ្របាុំង ខងឹ អង់កក់ េទៀកដាគ់ ថរិ ៃតល េទៅ។ ៤០ េកះេណាះ
យីស៊ូ កាប កា អន់ែឌ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី អ្ូយគ តាឡាម័ នី
េអៀ ? អន់ដសី េបី េសឿ ប ?» ៤១ អន់ែឌ អ្ូយគ អ្យរឹៗ េម៉ាញ
កាប លូ េម៉ាញផា «ប៉ាណូស ែនវ ចំអា បះ ខ្យាល លូ េទៀក រ៉ាប់
ែអ៊ នេីអៀ ?»។

៥
សារយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
១យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ឃ្លង ទលឹហាង េតា ម៉ុត កាណុង ្រពី សុន

សាត េករ៉ាសុនី។ ២ផះយសី៊ូ អ្ូយវឡាច់ ឡឹង ទូក ផាឌីកា ទីកា
ម៉ាក័ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េម៉ាញ ដូវចាកឡាច់ឡឹងចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ ពឹះ ប៉ា
គ់ចារ ែអ៊ ឡូត។ ៣ ប៉ាណូសអា ៃអ្វ រចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ អូ ទី េពឿ
ចងឹ ដាម័ កត់ ែអ៊ អុះ យ ៉◌ះ័ ពូ កត់ ែអ៊ លូ ្រចា្វ ល់កា អូ ទួម អុះ។
៤ ពូ តាឡាប័ ៃចគ ណូះ លូ កត់ លូ ្រចា្វ ល់ េអៀង ទង េកះ ហះកា
ែអ៊ វាក៉ ណូះសានដូ់ះ ្រចា្វ ល។់ អូ ទី បក់ េពឿដាម័ ែអ៊ អុះ។ ៥ ែអ៊
ចាក ៃអ្វ រជុង ប៉ានឹម ចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ រប៉់ មុាងំ រប៉់ ដារ ់ស៊ូ ៃអ្វ
ឡុង លូ អ្យក់ អំេហា្ម ្រទសួឡាេកា ែអ៊ េទៅ។ ៦ផះ ែអ៊ បប៉័ យសី៊ូ
ឡឹង ចាងំហាយ្គ ែអ៊សាតាក់ឡា ំជន តាកុល េឡាមសាបំ ៉◌ះ័
យសី៊ូ។ ៧ ែអ៊ ែ្រសក៊ ៃម៉ៗ ខាក់ផា «អឺ យសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ តសី ហ៊្ល
ត ឡឹង ពូ អសី ទីសារ ញ៉ា លូ អាញ ់? អាញ់ បរ៉ ់េឡាម អសី
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ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែជ ្របគ៉័ បាប អាញ»់។ ៨ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
កាបនេីណា ័ះញនកាយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ែអ៊ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់
ឡឹង ប៉ាណូសអា ពិ»។ ៩ េកះេណាះយសី៊ូ អំបញ៉់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
េណាះ ផា «េពឿ សចិ អសី ?» ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉ ផា «ញនឹ សចិ តា
បល៉់តាហាន ខងញនឹ ទី គួប េអៀង ដូវ»។ ១០ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាម
ឡាយសី៊ូ ខាក ់អ្ូយគកា ែអ៊ ្រទះុឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹងចារ េណាះ។
១១ក្យាម័ រេណាះទីសាែគ េអៀង េម៉ាញតាបល៉់ផះ ៃអ្វណាងំសា
រជុង ប៉ានឹម។ ១២ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាម យសី៊ូ ផា «បរ៉ ់អន់ ញនឹ
ម៉ុ ត ពឹងសាែគ េតាឡគ»។ ១៣យសី៊ូ កា ភម អន។់ មួត ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ កាឡាច់ ឡឹងកាម៉ាក័ េណាះ ម៉ុត ពឹងសាែគ។ តាបល៉់សា
ែគ េអៀង ឃឺ ែអ៊ ២០០០ កល ់សាតាក់ ជរឹ ្រចាងំ ្រគូគ ឡិ ពឹង
េទៀកតាងំេលា័ឡង់ េទៀក េតា័ ទ។ិ
១៤ មួត រង សាែគសាតាក់ សតឹ រះ៉ លូ មួត កាឡំាងំ ៃអ្វ ប៉ាគ់

េមឿង លូ មួតកាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ។ កាឡំាងំ ប៉ាណា ំ
គួប ចាកឡា ំៃហសារ េណាះ។ ១៥ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អនែ់ឌ
បប៉័ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ តាបល៉់ តាហាន ម៉ុ ត។ ែអ៊ អង់ៃអ្វ
ហះ េណាះដាគ់ហ្លង់ េកះ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ េដល។ សារ
េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពូ អ្ូយគ កាយសី៊ូ។ ១៦ មួត បក់ បប៉័សារ េណាះ
ម៉ាត់តាងំឡាការះ៉ តូកា ពូ ឡឹងសារកាម៉ាក័ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ លូសារ
សាែគ េណាះ េដល។ ១៧ េកះេណាះ ពូ េឡាមឡាយសី៊ូ េ្របុីចាក
ឡាច់ ឡឹង ចារ ពូ េណាះ។ ១៨ផះ យសី៊ូ ចាក ជរឹ ជះិ ទូក កាម៉ា
ក័ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ ែព បរ៉ ់ ពួយ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល។ ១៩ហះ
កាយសី៊ូ អូ ភម អន់ ែអ៊ ពួយ អុះ។ ែអ៊ រះ៉ កាកាម៉ាក័ េណាះផា
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«ចាក សតឹ ប៉ាគ់ ហី អសី ពិ ! សតឹ ៃអ្វ លូ ខាប់ខួ អសី ម៉ាគ់ រះ៉
សារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាប៉ាបតាប៉ុនកាអសី លូសារ ែអ៊ តង័តា
គ់ អនដ់ាគ់ អសីអា»។ ២០កាម៉ាក័ េណាះកាចាកឡាច់ រះ៉ កាកា ំ
ឡាងំ េខត េដកាប៉ូល ឡឹងសារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ។៊ ្រគបឹ
ដូវឡាក់កាតាងំសារ ែអ៊ រះ៉ ពូ កាញមខាក។់
សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន វគ័ ៃយរ៉ ៉ះុ
២១យីស៊ូ ជះិ ទូក ឃ្លង តាងំេលា័ ឡឹង ហាង េតា សតឹ ប៉ាគ់

ហាងអាណាវ ្គ។ េណាះ ទីតាបល៉់កាឡំាងំ េអៀង ប៉ាតុំ គួប ពឹះ
ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ ៃអ្វ រហាង តាងំេលា។័ ២២ ផះ េណាះ ទី ្រកាគ់ រុាងំ
ៃហ េរ៉ាង េម៉ាញ ដូវ សចិ ៃយរ៉ ៉ះុ ពឹះ ទលឹ។ ផះ ែអ៊ បប៉័យសី៊ូ ែអ៊
កា ជនតាកុលសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុងយសី៊ូ ២៣កាប េឡាម រះ៉ កាយី
ស៊ូ ផា «គនអង់កាន់អាញ់អគី យុបឹខាក់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ហង បរ៉ ់
អសីឡា ំសាប៉ាគ់ ពឹង ែអ៊ េណី ម៉ាគ់ ែអ៊ ដាគ់ ៃអ្វ រ ុសី»។ ២៤យី
ស៊ូ កាឡា ំពួយ ែអ។៊
ទី តាបល៉់ កាឡំាងំ េអៀង ខាក់ ប៉ាែពរ ចាក ពួយ ែអ។៊ ២៥ ផះ

េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ អគី ជរឹ អញជុ់ េលយី ទុញ ១២សា
ណាេំកះ។ ២៦ទី មួត ម៉ូអ្យា េអៀង ពួ ែអ ៊អូ អ្លុ ្របគ៉័ដាគ់ អុះ ែហ៊
ងកាអគី ែហង៊យុបឹ ៗ។ ែអ៊ ្របូ រ៉ាសអប៉ំាសទិ េប្៉យះី អ្យក់ ពួឡា
េកា ែអ៊ អូ ទី ប៉ាៃឡ អុះ ែអ៊ ែហ៊ង យុបឹ ៗ។ ២៧អង់កាន់ េណាះ
កាតាងំ េលៅ ពូ រះ៉សារយសី៊ូ ែអ៊ កាឡា ំប៉ាែពរ ម៉ុត ពួយ អនឌូ់
លូ កាឡំាងំ េដល ម៉ុ តសាប៉ាគ់ អាវ តសី យសី៊ូ ្រទង អង់កក។់
២៨ញន ែអ៊ ឃតឹ កាណុង ពុត «ផា អាញ់ ទី សាប៉ាគ់ ដងឹ អាវ
ែអ ៊ដាគ់ហងអគីអាញ់អា»។ ២៩ផាឌីឡាេកា ែអ៊កា ង៉ត់ផាម
ឡូត ែអ៊ កាតាងំឡាេកា ែអ៊ ដាគ់ េកះ។ ៣០ េកះេណាះយសី៊ូ កា
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អ្លុ ឡូតផាអរ៉ំាញ ែអ៊ ទីតាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស។ េណាះ ែអ៊ កា
ែលងឡា ំែបង៊ កាឡំាងំ អំបញ៉់ ផា «េពឿ សាប៉ាគ់ អាវ អាញ ់?»
៣១ មួត សះឹ េតលី ែអ៊ ផា «អសី បប៉័ េកះ កាឡំាងំ េអៀង ចាក ប៉ា
ែពរ គួប ខាក់អា ខ ញ៉ា ្រតគ់ អសី អំបញ៉់ផា េពឿសាប៉ាគ់អាវ
អសី នេីអៀ ?»។ ៣២យសី៊ូ ៃហ ជុំ កាឡំាងំ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ផា េពឿ
សាប៉ាគ់ ែអ៊ េណាះ។ ៣៣អង់កាន់ េណាះអ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ ខង ែអ៊ អ្លុ
អនត់គ់សារ េណាះ េកតី ពឹងឡាេកា ែអ។៊ ែអ៊ ម៉ុ ត កាដាបសា ំ
ប ៉◌ះ័ ហះ ជុងយសី៊ូ លូ រះ៉សារឡាក់ ទី េកតី ពឹះ កាណុងឡាេកា
ែអ៊ ទេិណា ័ះកាយសី៊ូ។៣៤យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ផា «អសីដាគ់ េកះ
ញន កា អសី េសឿ។ ចាក ពិ ចាក ដាគ់ ប៉ាឡឹង អន់ ដាគ់ អគី
អសី េណាះ»។
៣៥ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ កាប េណាះ ទី ពូ ពឹះ ឡឹង ហី ៃយ៉រ ៉ះុ រះ៉

ផា «គន អង់កាន់ អសី េតា័ េកះ ែជ ៃអ្វ តាគ់ អង់េខីក ៃណឃូ
ហង»។ ៣៦យីស៊ូ អូ ងឹត ឡឹង សារ ពូ រះ៉ េណាះ អុះ។ ែអ៊ រះ៉
កា ៃយរ៉ ៉ះុ ផា «ែជឃតឹ អសី ្រកាន័កា េសឿ េដាច»។ ៣៧យសី៊ូ
អូ អន់ ពូ ឡា ំពួយ ែអ៊ អុះ ែអ៊ អន់ ដងឹ េព្រតះុ យ៉ាកុប លូ យូ
ហាន អុះ យ៉ាកុប។ ៣៨ ទលឹ ប៉ាគ់ ហី ៃយរ៉ ៉ះុ ឡាក់ ្រកាគ់ រុាងំៃហ
េរ៉ាង េណាះ យសី៊ូ បប៉័កាឡំាងំ េអៀង រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ៃអ្វ ញុា ំអង់
ហ្យាងំ ឡុង។ ៣៩យសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹងកាណុងហីកាបកា ពូផា «ញ៉ា
្រតគ់ អន់ដសី ៃអ្វ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ញុា ំអង់ហ្យាងំ នីេអៀ សាសា្វ
អា ែអ៊ អូ េតា័ អុះ ែអ៊ ្រកាន័ កា ៃតបហា្ល ក់ េដាច»។ ៤០ហះកា
ពូកាកកី ប៉ាេដកី ប៉ាញេ់ចរី កាយសី៊ូ។ េកះេណាះ ែអ៊ តាងំហ្យតិ
ឡាច់ ពូ ប៉ាគ់ ឡីង។ ែអ៊ អ្យក់ ដងឹ ពឹ េមគីសាសា្វ េណាះ លូសះឹ
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ែអ៊ ៃបង៉ ដូវ ម៉ុត ពួយ ែអ៊ ពឹង ណុងចារសាសា្វ អង់កាន់ េណាះ។
៤១-៤២សាសា្វ េណាះ ទីអាញុ ១២សាណាំេកះ។ យសី៊ូ រ ៉បុ តី
ែអ៊ កាបផា «តាលថីា គូម ី!» ែ្រព ផា «អ្ូយវ ពិណាង»។ ផាឌី
សាសា្វ អង់កាន់ េណាះកា អ្ូយវ អនត់ាវ ចាក ឡូត។ ផះ េណាះ
អនែ់ឌញមខាក។់ ៤៣ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ អនត់គ់កា អនែ់ឌកា
ខាក ់អូ អន់ រះ៉សារ េណាះអន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ។ អនត់គី ឡឹង
េណាះ ែអ៊ េ្របុី អនែ់ឌ អ្យក់សាណាអន់កាណាង េណាះសា។

៦
សារយសី៊ូ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរត
១យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ

ែអ៊ េទៅ មួត សះឹ កាឡា ំពួយ ែអ៊ េដល។ ២ ទលឹ ដារ ់រ៉ាឡូវ ែអ៊
បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង។ កាឡំាងំ េអៀងកាតាងំ ែអ៊ បុាងំេហៀន
េណាះ ពូ ញម ខាក។់ ពូ កាប គួប ពូ ផា «ឡឹង ចំ ែអ៊ អ្លុ សារ
ទិ អា ? ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ ហ្យាងំសាឡាច់ នេីអៀ ? ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ អ្លុ
្របគ៉័សារ អញឺ អំរ៉ាញ ែនវ អា ? ៣ញ៉ា ប៉ាណូសអា អូ ្រតគ់ រ៉ា
គយឹ ចាងំ អ៊្លង គន ម៉ារ ីប ? អូ ្រតគ់ អុះ ែអ៊ ប សចិ យ៉ាកុប យូ
េស យូដា លូ សុមី៉ូ ន េណាះ ? អុះអង់កាន់ ែអ៊កា ៃអ្វកាណុង
្រសកុអនឌូ់ លូ ពិន េដល»។ េណាះហងបះ ពូ អូ ៃច េសឿ ែអ។៊
៤យសី៊ូ កាប លូអនែ់ឌផា «មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ដងឹ ពឹងហី ែអ៊
េទៅ ្រសកុ េតះ ែអ៊ េទៅ អុះ មុី ែអ៊ េទៅ េដាច ពូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ
ែអ»៊។ ៥ ៃអ្វ ហះ េណាះយសី៊ូ អូ អ្លុ ្របគ៉័សារ អញឺ អរ៉ំាញ េអៀង
អុះ ទី ដងឹសាប៉ាគ់តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស អគី េពៀរ ៃបង៉ ដូវ។
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៦យសី៊ូ ញម ខាក់ បប៉័ កាឡំាងំ ្រសកុ អូ េសឿ តាឡាម។័ ៃឡង
ឡឹង េណាះ ែអ៊ចាកឡា ំបុាងំេហៀន ប៉ាគ់ ្រសកុ អនេ់ទៀគៗឡាក់
ៃអ្វ ជុំ រេណាះណាវ ្គ។
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ចាក
៧ េកះេណាះយសី៊ូ េអី ពឹះ សះឹ ១២ ដូវ េ្របុី អនែ់ឌ ចាក េពៀរ

ដូវ ៗ លូ អន់ អន់ែឌ ទី អំរ៉ាញ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ េដល។
៨ ែអ៊ អនត់គ់ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ែជ ្រទងុ ឡា ំកាណាគ័ ញ៉ា ចកឹ
ដងឹ អ៊្លង េ្រជៀ បគ័ ហង ែជ ្រទងុ ឡា ំសាណាសាណឹត កា
ទុង េលី េលៀនកាក។់ ៩ជះិ ដងឹ កបឺ ហះកាែជ េពៀតអាវ េពៀរ
តាល។់ ១០ផា អន់ដសី ម៉ុ ត ពឹង ហី បក់ ច ំអ្យគ័ អន់ដសី ៃអ្វ
ពឹង ហី េណាះ ទលឹ ដារ ់អន់ដសី ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ
ពិ។ ១១ផា្រសកុ ចំ ពូ អូហាប់ អូកាបុំាងំ អនដ់សី អនដ់សី ្រតគ់
ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះទបឹតាតូះឡាច់កាបក់ េតះ ឡឹង ជុង
អនដ់សី េភឿតាបំាងផាអនដ់សី អូ ្រតគ់ លូ ពូ»។ ១២ មួតសះឹកា
ចាកឡា ំអនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូអន់ បុនិែពង ពុត េពៀក។ ១៣អនែ់ឌ
្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ អន់ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េអៀង។ អន់
ែឌឡាបសាងី ពឹង មួត ព្លុ អគី អន់ ពូ ដាគ។់
សារសាដាច់ េហរត ប៉ានេ់តា័យូហាន
១៤សាដាច់ េហរត កា អ្លុ អន់តគ់ ឡឹង សារ ទិេណា ័ះ ញន

យីស៊ូ េលៅ ែលង សចិ ខាក។់ ហះកា ពូ សាម៉គ័ ផា «វគ័ យូ
ហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ ែព ែអ៊ រ ុសី សតឹណាវ ្គ េណាះ ហង បះ
អ្លុ ្រប៉គ័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ នីេអៀ»។ ១៥ បក់ អន់ដា
ផា «ែអ៊ អា ហង វគ័ េអលីយ៉ា» បក់ អន់ដាណាវ ្គផា «ែអ៊ រ៉ា
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គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំហាវ េម៉ាហ ែព
េដល»។ ១៦កាប៉ាច់សាដាច់ េហរត ប៉ាគ់ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ
អា េកះ ែអ៊ ផា «ប៉ាណូស អា នីចម័ កា យូហាន អាញ់ េ្របុី ពូ
កាសតិ អង់កូ ែព ហង រុសី សតឹណាវ ្គអា»។ ១៧-១៨សារ អា
េកតី នេីអៀ សាដាច់ េហរត បុចិ កា េហរ ៉េូឌៀសកាម៉ាញ់ អុះ ែអ៊
ភលីបី ែអ៊ កា អ្យក់ ទី ែអ៊ ឡគ។ េណាះហង វគ័ យូហានកាប
កាសាដាច់ េហរត ផា «អសី អូ ្រតគ់ អ្យក់ កាម៉ាញ់ អុះ ្របគ៉័ កា
ម៉ាញ់អសី អុះ»។ េកះេណាះសាដាច់ េហរត េ្របុី ពូ រ ៉បុ កត់ ចគ់
វគ័ យូហាន ្រគនកាណុង ខុកញន េហរ ៉េូឌៀស។ ១៩ េហរ ៉េូឌៀស
អកឺ ខាក់ កា វគ័ យូហាន េណាះ ហង ែអ៊ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័
អា្ល ត ែអ ៊ហះកា ែអ៊ ណាងំ ្រទង ប៉ាន់េតា័ អូ បប៉័ ២០ ខង សា
ដាច់ េហរត ែអ៊ អ្ូយគ កា យូហាន ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ ផា វគ័ យូហាន
ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័។ េណាះហង ែអ៊ កា
រុាងំៃហ យូហាន។ ផះ ែអ៊ សាយុំាងំ យូហាន យ ៉◌ះ័ ែអ៊ អុក
ពុត វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប េណាះ ហះកា ែអ៊ ៃចសាយុំាងំ
េដល។ ២១ដារ ់េម៉ាញសាដាច់ េហរត ្របគ៉័ ប៊ុនកាេណីត * ែអ៊
េអី ពឹះ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ តសីៗ មួត ៃមគ៉ តាហាន លូ ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាត្រង័ ៃអ្វ កាណុង េខត កាលេីឡ។ ផះ េណាះ េហរ ៉េូឌៀស ទី
្រទង ចងឹ ្របគ៉័កា យូហាន។ ២២គន អង់កាន់ េហរ ៉េូឌៀស ម៉ុត កា
តាប័្របគ៉័អន់កាសាដាច់េហរតលូ មួតអហំ៊្មយទឌូិ ប៉ាញ័ពុតកា
ែអ៊ ខាក។់ សាដាច់ េហរតកាប លូ ែអ៊ ផា «ផាអសី បុចិ កាកា
ណាគ័ញ៉ា បរ៉ ់ពិ អាញ់ចងឹ អន់កា អសី»។ ២៣សាដាច់ េហរ
* ៦:២១ ៦:២១ប៊ុនកាេណីត រប៉់សាណាំពូ ្របគ៉័ ប៊ុ នអាតាគ់កាចាងំ ឡឹងដារ ់ែអ៊
េកតី។
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ត មត៉់ផា «អសី បរ៉ ់កាណាគ័ ញ៉ាកាតាមអាញ់ចងឹ អន ់យ ៉◌ះ័
ប៉ាេថត េម៉ាញ ែបង៊កាអន់ េដល»។ ២៤ ែអ៊ឡាច់អបំញ៉់ លូ េមគី
ែអ៊ «កាណាគ័ ញ៉ា អាញ់ ្រតគ់ បរ៉ ់ ឡឹង ែអ ៊?» េមគី ែអ៊ េតលី
«បរ៉ ់កល់ យូហាន»។ ២៥ ែអ៊ ប៉ានត់ាន វុលី សតឹ រះ៉ កាសាដាច់
េហរត ផា «អាញ់ បុចិ កា កល់ យូហាន ៃចគ ពឹង កា្ល រ តសី កញិ
េអៀ ហង»។ ២៦សាដាច់ េហរត អុក ពុត េពៀកខាក ់ហះកា ែអ៊
អូ ៃច េរុ ពុីត ញន ែអ៊ ទី មត៉់ ហះ ម៉ាត់ អហំ៊្មយ ទឌូិ េកះ។ ២៧ ែអ៊
កា េ្របុី តាហាន េម៉ាញ ដូវឡា ំកាសតិ អ្យក់ កល់ យូហានកា ែអ៊
ឡូត។ ២៨តាហានឡា ំប៉ាគ់ ខុកកាសតិ អ្យក់ កល់ យូហាន ៃចគ
ពឹងកា្ល រ តសី ជនឹ អន់កា ែអ។៊ ែអ៊ កា អ្យក់ កល់ េណាះ អន់កា
េមគី ែអ។៊ ២៩សះឹ យូហាន អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ េណាះ អនែ់ឌ
កាឡា ំអ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ យូហាន។

សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង
៣០អនត់គី ឡឹង េណាះ មួតសះឹឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េណាះ

សតឹ ឡឹងចាក។ អនែ់ឌ កា រះ៉ លូ យសី៊ូ ្រគបឹ ង៉ារ អនែ់ឌ ទី ្រប៉
គ័ លូ សារ អន់ែឌ បុាងំេហៀន ពូ។ ៣១ ទី ប៉ាណូស េអៀង ចាក
សតឹ ចាកឡា ំ្របគ៉័ អន់ កាយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ អូហារ ់សា។ យី
ស៊ូ កាប លូ សះឹ ែអ៊ ផា «ពិ ពិន ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ឡាង៉ាន់ ម៉ាគ់ ពិន
រ៉ាឡូវ េបៀត»។ ៣២យីស៊ូ កា ជរឹ ជះិ ទូក អន់ឌូ លូ មួត សះឹ ឡា ំ
ប៉ាគ់ ចារ ឡាង៉ាន។់ ៣៣ហះកា ទី ប៉ាណូស េអៀង បប៉័ យីស៊ូ
លូ មួត សះឹ ែអ៊ ចាក។ ពូ អនហ់ា្ន ល់ អនែ់ឌ េណាះហង ពូ ប៉ា
ណា ំ គួប ចាក ឡាច់ ឡឹង ្រសកុ អន់េទៀគៗ សាតាក់ ឡា ំ ប៉ាគ់
ចារ េណាះ អន់្រទួល ឡឹង អន់ែឌ។ ៣៤ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ហាវ ឡឹង
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ទូក ែអ៊ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀង នីេណា ័ះ ែអ៊ ឡិ ណូស ្រសូគ តា
ប៉ាបតាប៉ុនកា ពូខាក។់ ែអ៊ ៃហ ពូ ៃអ្វឡាក់កា េចៀម អូ ទីតាងំ
ឡា រង។ េណាះហង ែអ៊ ទី បុាងំេហៀនសារ អនេ់ទៀគៗ េអៀង
ែនវ។ ៣៥ផះ េណាះដារ ់ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ មួតសះឹ រះ៉ កាយី
ស៊ូ ផា «ចារហះអាឡាង៉ាន់ខាក ់ដារ ក់ា ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ។
៣៦ េ្របុី កាឡំាងំ សតឹ ពិ ម៉ាគ់ អនែ់ឌចាកណាងំតាច់សាណា
សារ្រសកុ បក់ ៃអ្វ ក្យាម័ រអា»។៣៧យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ញ៉ា
អនដ់សី អូ អ្យក់សាណាអន់ អនែ់ឌសា េណី»។ អនែ់ឌ េតលី
ផា «ញ៉ា ពិន ្រតគ់អ្យក់ េលៀន២០០កាក់ †តាច់សាណាអន់អន់
ែឌសា ប ?» ៣៨យសី៊ូ អំបញ៉់ អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី ទី ណំុ បុាងំ
ញ៉ាងកាតុ ? ឡាំៃហៗ»។ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ បប៉័ េកះ អនែ់ឌ រះ៉ផា
«ពិនទី ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ លូកាេពៀរក្យាងំ»។៣៩ េកះេណាះ
យសី៊ូ េ្របុីកាឡំាងំអន់អង់ៃអ្វ ប៉ាតុំ បុនិ ្រកុំ ពឹងសាេម៉ាងកាៃសគ
ឡាញច់នឺ។ ៤០ ពូ អង់ៃអ្វ បុនិ ្រកុ ំៗ អនដ់ា ទី ១០០ ដូវ អនដ់ា
ទី ៥០ ដូវ។ ៤១យីស៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា េពៀរ
ក្យាងំ េណាះ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ គុ
ណំុ បុាងំ អន់ កា មួត សះឹ េភឿ ែជក អន់ កា កាឡំាងំសា។ ែអ៊
កា ែជក កា េពៀរ ក្យាងំ េណាះ អន់ នះិេទៅ េដល។ ៤២កាឡំាងំ
សា ផគី ទឌូិ។ ៤៣ េកះេណាះ អនែ់ឌ ទូញ រ៉ានដ់ាប់ ណំុ បុាងំ លូ
កាសល់ ៃតល ពូសាទី ប៉ាញ័១២កាអ្លីណាវ ្គ។ ៤៤ចលួំន ប៉ាណូ
សសាណំុ បុាងំ េណាះកាគ់ ដងឹ កាម៉ាក័ ៥០០០ ដូវ។
សារយសី៊ូ ចាក អបុំាងំ អង់កក់ េទៀក

† ៦:៣៧ ៦:៣៧ ២០០កាក់ េពៀគ គុល «២០០ ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ីឃឺ
ខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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៤៥ េកះេណាះ យីស៊ូ េ្របុី មួត សះឹ ជះិ ទូក ឃ្លង ឡា ំប៉ាគ់ េតះ
េបតៃសដា អន់្រទួល។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា កាឡំាងំ េ្របុី ពូ
សតឹ។ ៤៦កាឡំាងំ សតឹ ទិ េកះ ែអ៊ កា ចាកហាវ មន៉់ ពឹង ប៉ានឹ
ម។៤៧ទលឹ ៃប៉្លង មុាងំ មួតសះឹជះិ ទូកទលឹ ពឹងអនត់គិ័តាងំេលា័
េកះ ដងឹយសី៊ូ ដូវ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េគាក។ ៤៨យសី៊ូ បប៉័ មួតសះឹ ែជវ
ទូក ញ៉ាកខាក ់ខង ទី ខ្យាល បុឹសតឹ ទូក អនែ់ឌ។ ក្យាម័ ប៉ាតា
រ យសី៊ូ ចាក អំបុាងំ អង់កក់ េទៀក ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់ែឌ ែអ៊ ្រប៉
គ័ ឡាក់ កា ចាក ្រទួង។ ៤៩ ផះ អន់ែឌ បប៉័ ែអ៊ ចាក អំបុាងំ អង់
កក់ េទៀក តាងំេលា ័មួត សះឹ សាម៉គ័ កា ប៉ា្រទូ បុាងំអ្ូយគ អន់
ែឌ េណាះ ហង អន់ែឌ ឡុង។ ៥០ មួត សះឹ ទិឌូ បប៉័ ែអ ៊អន់
ែឌ កា អ្ូយគ ខាក។់ យីស៊ូ កា កាប លូ អន់ែឌ ឡូត ផា «ែជ អ្ូយ
គ ហង ! អាញ់ឡាអាឡា»។ ៥១ េកះេណាះយសី៊ូ ម៉ុ ត ជះិ ទូក
អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ផាឌី ខ្យាលកាសា្វ ស។ មួត សះឹ ញមសាងំ
អយ។ ៥២អនែ់ឌ អូ ហ្លង់ ង៉ាប់ ឡឹងសារ ណំុ បុាងំ ែព ញន អន់
ែឌ អូ ៃចឃតឹ។
៥៣ អន់ ែឌ ជះិ ទូក ទលឹ ប៉ា គ់ ហាង េតះ េកេនសា ែរត

េកះ។ អន់ែឌ កា តាវ ទូក ហះ េណាះ ហង។ ៥៤យសី៊ូ អ្ូយវ ជរឹ
ឡឹង ទូកអនឌូ់ លូ មួតសះឹ ផាឌី ទី ពូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ឡូត។ ៥៥ ពូ
សាតាក់ឡា ំរះ៉ ្រគបឹ ្រសកុ េតះ ពឹងចារ េណាះ។ ពូណាផំា គួប
តូង័ ប៉ាណូស បក់ អគី ពឹង ្រតិ អ្យក់ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ចំ ពូ កាតាងំ
េលៅផាយសី៊ូ ៃអ្វ។ ៥៦ ្រគបឹ ចារយសី៊ូ ឡា ំអូ ផាកា ប៉ាគ់ ្រសកុ
ប៉ាគ់ េមឿង េលី ្រសកុ េតះឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ញក៉កាតាម កាពូអ្យក់
ប៉ាណូស អគី ៃចគ ពឹង តាឡាត។ មួត ព្លុ អគី េណាះ កា េឡាម
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ែអ៊ បុចិ ទី ដងឹសាប៉ាគ់ឡាណុចអាវ ែអ៊ េណាះ បគ័ េកះ។ ្រគបឹ
ប៉ាណូស បក់ ទីសាប៉ាគ់អាវ ែអ៊ ដាគ់ អគី ទឌូិ។

៧
សារយសី៊ូ កាបកា មួតផារ៉ាសុី
១ ទី មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ អន់ដា

ពឹះ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។ ២អនែ់ឌ បប៉័
សះឹយសី៊ូ សាសាណាអូទី រ៉ាវ ត ីេណាះ ពូផាយចចាបាប់ វគ័
យ៉ាគ់ េកះ *។ ៣តាមសារតាឡាប័ េឃយី មួត សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ ទឌូិ កាខាក់ ែអ៊ មួតផារ៉ាសុ ីផាអនែ់ឌ អូ រ៉ាវ តីហ ិអន់
ែឌ អូសា អុះ ខង អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ។
៤ផាអនែ់ឌសតឹ ឡឹងតាឡាត ផាអូទី រ៉ាវកាណាគ័អនែ់ឌតាច់
េណាះ ហ ិអន់ែឌ អូសា អុះ។ ពូ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់
េអៀង ែនវ ខាក់ឡាក់ កាសារ រ៉ាវ េពៀង រ៉ាវ ្រពឺយ រ៉ាវ កគ័ លូ
េ្រគ។ ៥ មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ អំបញ៉់
លូយសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ មួតសះឹ អសី អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់
វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ឃឺអនែ់ឌសា អូ រ៉ាវ តី នេីណា ័ះ ?» ៦យសី៊ូ េតលី
អនែ់ឌផា «អនដ់សីអា ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ។់ ្រតគ់ខាក់
វគ័ េអសាយ ្រចាគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"ប៉ាសុនអា រ៉ាប់អាញ់ ដងឹ អនត់ង់ ពឹរ អនែ់ឌ េដាច

ពុត អនែ់ឌចាងំហាយ្គ ឡឹងអាញ។់
៧អនែ់ឌកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ ់ហះកា អូ ទីខា អុះ។
* ៧:២ ៧:២ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទីចាបាប់ លូ គុន តាឡាប័ េឃយី េអៀង កាយ
ឡឹងចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាសារ រ៉ាវ តីអា េណាះ ពូផាចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ។់
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អន់ែឌ អ្យក់ ចាបាប់ ប៉ាណូស បុាងំេហៀន ប៉ាតាង ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័"†។

៨អនដ់សីអា្ល តសារ ប ៉្រ◌ះ័ អនត់គ់ រះ៉ ឃឺ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័
យ៉ាគ់ អនដ់សី»។
៩ េកះេណាះយសី៊ូ កាបណាវ ្គ«អនដ់សីអា្ល ត េសឿ ប៉ានរឹប ៉្រ◌ះ័

បក៊កាតយ័ រះ៉ េភឿ បុាងំេកតីចាបាប់មះ៉ អនដ់សី េទៅ។ ១០ប ៉្រ◌ះ័
េ្របុី វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ផា "អនដ់សី ្រតគ់អ្យលិ កូត័ េមគី ពឹ បក់ េពឿ ត ័ះ
ប៉ាស្យាប ពឹ េមគី េណាះ ្រតគ់ េតា័ហង"‡។ ១១ហះកាអនដ់សី ្រប៉
គ័នេីអៀ៖ផាប៉ាណូសចំ រះ៉ លូ ពឹ េមគី ែអ៊ផា "អាញ់អូអ្លុ តង័ អន់
ដសី អុះ ខង កាណាគ័អាញ់ ទេិណា ័ះ ឃឺ កបាន េកះ"»។ (ក
បានទីណីផា «កាណាគ័ចងឹមបអន់កាប ៉្រ◌ះ័»)។ ១២«អនដ់សី
អូ អន់ ែអ៊ តង័ ពឹ េមគី ែអ៊ អុះ។ ១៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី តាគ់
អង់ហ្៊យង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ញន អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយ គុន
តាឡាប័ េឃយីឡាក់អនដ់សី បុាងំេហៀន តូៗ គួប េសាប។ អន់
ដសី ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ អនេ់ទៀគៗ េអៀងណាវ ្គអូ ដាគ់ឡាក់កា
សារអា េដល»។
១៤ េកះេណាះ យសី៊ូ េអី កាឡំាងំ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ េម៉ាញ ទង

ណាវ ្គ។ ែអ៊ កាប ផា «អន់ដសី ទឌូិ សាយុំាងំ កាខាក់ េហាគ។
១៥-១៦ អូ ទីសាណាញ៉ាម៉ុ ត កាណុង វាច៉់ ប៉ាណូស អ្លុ ្របគ៉័ អន់
កា ប៉ាណូសយច អុះ ឃឺ្រគបឹកាណាគ័ឡាក់ឡាច់ ឡឹងឡាេកា
ប៉ាណូស េណាះ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសយច»។§
† ៧:៧ ៧:៦-៧សារ អាឡាច់ ឡឹង េអសាយ ២៩:១៣។ ‡ ៧:១០ ៧:១០
សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២០:១២; ២១:១៧។ § ៧:១៥-១៦
៧:១៥-១៦ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ េពឿ កាតាងំ សារ អា
អ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ។
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១៧យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ ម៉ុ ត ពឹង ហ។ី េកះេណាះ
មួត សះឹ ឡា ំអំបញ៉់ ឡឹង សារ ែអ៊ កាប ប៉ាន់ដបឹ ែព។ ១៨យីស៊ូ
េតលី អន់ែឌ ផា «អន់ដសី អា ៃអ្វ កា អូ ហ្លង់ ឡាក់ កា ពូ េដល
ប ? អនដ់សី ្រតគ់អ្លុ អនត់គ់ផាកាណាគ័ឡឹងឡីងម៉ុតកាណុង
ប៉ាណូស អូ អ្លុ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាណូស យច អុះ ១៩ ខង សាណា ទិ
េណា ័ះ ែអ៊ អូ ម៉ុ ត កាណុង ពុត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ែអ៊ ម៉ុ ត កាណុង
វាច៉ ់េកះេណាះ អគី វាច៉់ឡាច់ ទិ ប៉ាគ់ ឡីងណាវ ្គ»។ សារអា
យីស៊ូ បុចិ រះ៉ ផា ្រគបឹ សាណា ខនឹ សា ទិេណា ័ះ។ ២០យីស៊ូ
កាបណាវ ្គ«ទី ដងឹ កាណាគ័ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េណាះ
្រប៉គ័ អន់ កា ប៉ាណូស យច ២១ ខង ្រគបឹ សារ អក៊ ឡាច់ ឡឹង
ពុត េដាះ ឃតឹ អូ ដាគ ់្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័រ៉ាត អន់
តុង េកាះ ប៉ានេ់តា័២២ រ៉ាលងកល ់តាេណះ បុចិ ដងឹកា រ៉ាសអំ
ប៉ាស ពូ ប៉ាអ្យប់ ខូយ ប៉ាលុ ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង ែនវ សា
ណីង អូ យុមឺ កាប េពា អា្វ ត់ឡាេកា លូ ឃតឹសារ ង៉ល់ អន់
្រទយុ។ ២៣សារ អូដាគ់ ទិ អាហងឡាច់ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស ្រប៉
គ័ អន់ ប៉ាណូសយច»។

សារយសី៊ូ ចាកតាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស សុនសាតអនេ់ទៀគ
២៤យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង េណាះ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ក្យាម័ េមឿង

ទីរ ៉ះូ។ ែអ៊ ម៉ុ ត ដំ កាណុង ហី ពូ ែអ៊ អូ បុចិ អន់ ពូ អ្លុ អន់ត
គ់ អុះ ហះកា ែអ៊ េអាន អូ សាគមឹ។ ២៥ ផះ េណាះ ទី អង់កាន់
េម៉ាញ ដូវ គន អង់កាន់ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ។័ ែអ៊ កាតាងំ េលៅ ពូ
រះ៉ ឡឹង យសី៊ូ ែអ៊ កាឡា ំឡូត ពឹះ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង យី
ស៊ូ។ ២៦ អង់កាន់ េណាះ កាប សុនសាត ្រកកិ ែអ៊ អូ ្រតគ់ សុ
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នសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ែអ៊ េកតី ពឹង េខត េភនះិ ឃឺ េខត សុរី ី
េណាះ ហង។ ែអ៊ េឡាម េ្របុី យីស៊ូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង
គន ែអ។៊ ២៧យីស៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «្រតគ់ អន់ គន េសា អុី្រសា
ែអល៊សា ផគី អនែ់ឌ ហ ិអូ ្រតគ់ អ្យក់សាណាមះ៉ អនែ់ឌ អន់
កា សូ * អុះ»។ ២៨អង់កាន់ េណាះ េតលីផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ្រត
គ់ហង អសីផា ! ហះកា សូ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ េ្រគសាសាណា្រហុង
ៃតលសាសា្វ េណាះទី េដល»។ ២៩ផាឌីយសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ផា «្រត
គ់ ហង អសី កាប ទលឹ នេីណា ័ះ សតឹ ពិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់ ឡឹង
គន អសី េកះ»។ ៣០អង់កាន់ េណាះសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីែអ៊ បប៉័
គន ែអ៊ ៃតប ពឹង េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ែអ៊ េកះ។
៣១ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារក្យាម័ េមឿង ទរី ៉ះូ ែអ៊

ចាក ្រទង េមឿង សុីដូន េកះេណាះឡា ំប៉ាគ់ តាងំេលា័ កាលេីឡ
ែបង៊ េខត េដកាប៉ូល។៣២ ពូអ្យក់ឡាប៉ំាណូសក្លកឹ េម៉ាញដូវ ទបឹ
ែអ៊ កាឡូំ អូ សូវ អ្លុ កាប ពឹះ ប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។ ពូ េឡាម េ្របុីយី
ស៊ូ សាប៉ាគ់ ពឹង ប៉ាណូសេណាះេភឿតង័តាគ់អនដ់ាគ់ ែអ៊ េណី។
៣៣យសី៊ូ េជៀក ប៉ាណូស ក្លកឹ េណាះឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ។ ែអ៊
ឡក់ េ្រតាម េតារ កាម៉ាក័ េណាះ េកះេណាះ ែអ៊ កាសុះ ពឹងសា ំ
េបា្ល តីឡាប ពឹង អបំ្៉យតិ កាម៉ាក័ េណាះ េដល។ ៣៤ េកះេណាះ ែអ៊
េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លងតាងំេហមី តសី េកះេណាះកាបផា «អបិផា
ថា !» (ទី ណីផា «ហគ់ េបកី ពិ»)។ ៣៥ផាឌី េតារកាម៉ាក័ េណាះ
កាសាយុំាងំ កាតាងំ អំប្៉យតិ ែអ៊ កាឡាប៉ាត័ អ្លុ កាបសាឡះខា
ក។់ ៣៦យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌកាខាក់ អូ អន់ អនែ់ឌ រះ៉សារ េណាះ
* ៧:២៧ ៧:២៧ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ឌុ កាបសាេដាះ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ
ផា «សូ» ហះកា តាទចឹ ែអ៊ ប៉ានរឹ យសី៊ូ កាប អា ឃឺ «សូ ថិៗ » ែអ៊ អូ ្រតគ់ កាប
សាេដាះកា ពូ អុះ។
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អន់ ពូ អ្លុ អុះ។ ែហ៊ង ែអ៊ អនត់គ់ អូ អន់ រះ៉ ែហ៊ង េណាះហង
ពូ រះ៉ ែហ៊ង ខាក។់ ៣៧ ពូ ទឌូិ ញមខាក ់ពូ កាបផា «្រគបឹសារ
ែអ៊ ្របគ៉័ ដាគ់ ទេិណា ័ះ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស ក្លកឹ កា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ កា
តាងំ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូសកាឡូំកា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អ្លុ កាប េដល»។

៨
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង េម៉ាញ ទងណាវ ្គ
១ ផះ េណាះ ទី កា ំឡាងំ េអៀង ណា វ ្គ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប

េសាប។ ញនកាកាឡំាងំ អូ ទីសាណាសា យសី៊ូ កា េអី មួត
សះឹ ពឹះ ចារ ែអ៊ លូ កាបផា ២ «អាញ់តាប៉ាបតាប៉ុន កាកាឡំាងំ
អា ខាក ់អន់ែឌ ចាក ពួយអាញ់ ៃបង៉ ដារ ់េកះ កញិេអៀ អូ ទី
សាណាសា េកះ។ ៣ផាអាញ់ អន់ អន់ែឌ សតឹ វាច៉់ េដាះ អ្ូយ
គ អន់ែឌ អូ ្រតូះ បក៉់ រ្រទង ខង មួត បក់ អន់ដា ពឹះ ឡឹង ចារ
ចាងំហាយ្គ»។ ៤ មួត សះឹ េតលីផា «ែ្រស៊ តសីអាឡាង៉ាន់ខា
ក ់សាណាឡឹងចំចងឹណាងំអន់កាអនែ់ឌសាផគី ?» ៥យសី៊ូ
អបំញ៉់«អនដ់សីទី ណំុ បុាងំញ៉ាងកាតុ ?» អនែ់ឌ េតលីផា «តា ំ
េបុះី កាតុ»។ ៦យីស៊ូ េ្របុី កាឡំាងំ អង់ៃអ្វ ពឹង េតះ េកះេណាះ
ែអ៊ អ្យក់ ណំុ បុាងំ តាេំបុះី េណាះ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ េកះ
េណាះ ែអ៊ គុ ណំុ បុាងំ េណាះ អន់ កា មួត សះឹ េ្របុី អន់ែឌ ែជក
អន់កាកាឡំាងំ។ ៧អនែ់ឌកា ទីកា រ៉ាហញឺ អនដ់ា េដល។ យី
ស៊ូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ េ្របុី មួត សះឹ អ្យក់ កា េណាះ ែជក
អន់ កា កាឡំាងំ េដល។ ៨កាឡំាងំ សា ផគី ទិឌូ។ េកះេណាះ
មួត សះឹ ទូញ រ៉ានដ់ាប់ សល់ ៃតល ពូសា ទី តាេំបុះី ពុងណាវ ្គ។
៩កាឡំាងំ ទិេណា ័ះ ទី ៤០០០ ដូវ។ េកះេណាះ យីស៊ូ េ្របុី កា ំ
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ឡាងំសតឹ ប៉ាគ់ហី អនែ់ឌ េទៅ។ ១០ ែអ៊កាជរឹ ជះិ ទូក លូ មួតសះឹ
ចាកឃ្លងឡា ំប៉ាគ់ េតះ ដាលម៉់ានុថា។
១១ េកះេណាះ មួតផារ៉ាសុី ពឹះកាកាបប៉ាែគក លូយសី៊ូ។ អន់

ែឌ េ្របុី យីស៊ូ តាបំាង សារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ សាគ់
ែអ។៊ ១២យីស៊ូ តាងំេហមី តសី េកះេណាះ កាប ផា «ញ៉ា ្រតគ់
ប៉ាណូស រុាងំហាវអា បុចិ ដងឹកាបប៉័សារអរ៉ំាញអញឺ ? អាញ់
រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា អន់ដសី ចងឹ អូ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ
ញ៉ា អុះ»។ ១៣ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកអា្ល ត អនែ់ឌ ជរឹ ជះិ ទូក វុលី
សតឹ ែបង៊ហាង េតាណាវ ្គ។
១៤ មួត សះឹ ពឹល អ្យក់ឡា ំណំុ បុាងំ។ កាណុង ទូក អនែ់ឌ ទី

ណំុ បុាងំដងឹ េម៉ាញកាតុឡក។់ ១៥យសី៊ូ រះ៉ អនត់គ់កាអនែ់ឌផា
«ឡាវុាងំឡាេកា អនដ់សី ឡឹង ពុះ * មួត ផារ៉ាសុី លូ ពុះសាដាច់
េហរត អន់ កាខាក»់។ ១៦ មួត សះឹ កាកាប គួប អនែ់ឌ ឡឹងសារ
អូ ទី ណំុ បុាងំ។ ១៧យសី៊ូ ហ្លង់ ឡឹងសារ មួតសះឹ កាប េណាះ
ហង ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ឃតឹ កា សារ អូ ទី ណំុ បុាងំ
នីេអៀ ? ញ៉ា អន់ដសី េបី បប៉័ េលី េបី តាន័ ហ្លង់ ប ? ញ៉ា ្រកូ
ហ្លង់ តាឡាម័ អន់ដសី អា ? ១៨ អន់ដសី ទី ម៉ាត់ ហះកា ៃហ អូ
បប៉ ័? អនដ់សី ទី េតារ ហះកា អូ កាតាងំ ? អនដ់សី អូ កាចាងំ
ប១៩សារអាញ់គុ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុអន់កាកាឡំាងំ៥០០០
ដូវ ែព អន់ដសី ប៉ាតុំ ណំុ បុាងំ ៃតល កាឡំាងំ សា ទី ញ៉ាង កា
អ្ល ី?» អន់ែឌ េតលី ផា «១២ កាអ្ល»ី។ ២០ «នីចម័ ផះ អាញ់ គុ
ណំុ បុាងំ តាេំបុះី កាតុ អន់ កា កាឡំាងំ ៤០០០ ដូវ ែព អនដ់សី
ទូញ រ៉ានដ់ាប់ សល់ ៃតល ពូសា ទី ញ៉ាង ពុង ?» អនែ់ឌ េតលី
* ៨:១៥ ៨:១៥ ពុះ អាសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ។ យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សារ
អនែ់ឌ បុាងំេហៀន។
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ផា «តាេំបុះី ពុង»។ ២១យសី៊ូ កាបកា អនែ់ឌផា «អនដ់សី េបី អ្លុ
េបីហ្លង់ ប ?»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
២២យសី៊ូ លូ សះឹចាកឡា ំប៉ាគ់ េតះ េបតៃសដា ផះ េណាះ ទី

ពូ អ្យក់ ពឹះកាម៉ាក័ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េម៉ាញ ដូវ េឡាម េ្របុីយសី៊ូ សា
ប៉ាគ់ ែអ។៊ ២៣យីស៊ូ ទុង តី បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះឡាច់ ែគង
ឡាប៉ំាត ្រសកុ។ េកះេណាះ ែអ៊ កាសុះ េទៀក ពឹរឡាប ពឹង ម៉ាត់
បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះ លូសាប៉ាគ់ តី ពឹង ែអ។៊ យសី៊ូ អំបញ៉់ «ញ៉ា
អនដ់ា អសី បប៉ ័?» ២៤បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ រ៉ាល ម៉ាត់ រះ៉ ផា
«អាញ់បប៉័ ប៉ាណូសចាកសតឹឡា ំហះកាឡាក់កាេតមីអ៊្លង»។
២៥យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ពឹង ម៉ាត់ បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះ េម៉ាញ ទងណា
វ ្គ។ ផាឌី ម៉ាត់ ែអ៊ កាដាគ ់ៃហ បប៉័កាណាគ័ ញ៉ាៗសាឡះខា
ក់ហង។ ២៦យសី៊ូ េ្របុី ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ េបុកី ទបឹ រះ៉ អនត់គ់ កា ែអ៊
ផា «ែជចាក ម៉ុត កាណុង ្រសកុ ៃដ េហាគ !»។

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊ ឡឹងសារ ែអ៊ ចងឹ េតា័
២៧យសី៊ូ លូ មួតសះឹចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េតះឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័

េមឿង េកសាេរៀ ភីលបី។ ផះ អន់ែឌ ចាក រ្រទង យីស៊ូ អំបញ៉់
លូ សះឹ ែអ៊ ផា «កាឡំាងំ ទិឌូ ពូ ផា អាញ់ អា ឃឺ ប៉ាណូស នី
ចម ័?» ២៨អនែ់ឌ េតលី «បក់អនដ់ាផាវគ័យូហានឡាក់បុាងំហុំ
ពូ អនដ់ាណាវ ្គផា វគ័ េអលយ៉ីា ហះកាទីបក់ អនដ់ាណាវ ្គផា
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញឡាក់កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗ េដល»។
២៩យីស៊ូ អំបញ៉់ លូ អន់ែឌ ផា «កាប៉ាច់ អន់ដសី អន់ដសី ផា
អាញ់ អា ប៉ាណូស នីចម ័?» េព្រតះុ េតលី ផា «អសី អា បក់
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ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ †»។ ៣០យសី៊ូ អនត់គ់ កា អនែ់ឌ
អូ អន់ រះ៉ កា ពូ អុះ។
៣១ គតឹ ឡឹង ដារ ់េណាះ យីស៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ប៉ាណូស

អាញ់្រតគ់ ប៉ាណាប េអៀង ែនវ។ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង មួត
ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ចងឹ អូ
ណីស កា អាញ ់អន់ែឌ ចងឹ ប៉ាន់េតា័ អាញ ់ហះកា ៃប៉ង ដារ ់
អនត់គី ឡឹង េណាះ អាញ់ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ៣២យសី៊ូ រះ៉
ឡាក់ខាក់ ឡឹងសារអា។ េព្រតះុ ទុងឡាច់យសី៊ូ េកះេណាះ
កាបកា ែអ៊ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសីកាបនេីអៀ»។៣៣យសី៊ូ កាែលង
ៃហកាឡំាងំ សះឹ អនេ់ទៀគៗ េកះេណាះ ែអ៊ កាបកា េព្រតះុ ផា
«ចាកឡាច់ ប៉ាគ់ េតា សាតាងំ ! ខង អសី អូ ទី ពុត ឡាក់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ទី ដងឹ ពុត ប៉ាណូស េដាះ»។
៣៤ េកះេណាះយសី៊ូ េអី កាឡំាងំ លូ មួត សះឹ ពឹះ េកះេណាះ

ែអ៊ រះ៉ ផា «បក់ េពឿ បុចិ ចាក ពួយ លូ េសឿ អាញ ់ែជ ឃតឹ កា
ឡាេកា េទៅ ្រតគ់សាឡាគ់ឡាេកា គយ អ៊្លង គងឹ ពួយ អាញ។់
៣៥បក់ ចំ បុចិ ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះ ចងឹ េតា ័ហះកា បក់ ចំ េតា័
ញនអាញ់ លូ ញនសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុ ី
ស។ ៣៦ផា ប៉ាណូស ទី ្រគបឹ កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អាហះ
កា ែអ៊ េតា ័ទីខា េដលប ? ៣៧ប៉ាណូសចងឹអ្យក់កាណាគ័ញ៉ា
តូរ ័តាគ់ អង់រុសីឡាេកា ែអ៊ ទ ី? ៣៨ ែជតាយួសកា មួត អូ រ៉ាប់ អូ
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ទីសារយចញនកាប៉ាណូសអាញ់លូ ប៉ានរឹ
អាញ់កាប។ ផាបក់ េពឿ តាយួស ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ អូ អន់
ហា្ន ល់ បក់ េណាះ េដល ប៉ាគ់ ដារ ់អាញ់ ជរឹ លូ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
† ៨:២៩ ៨:២៩ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀក គុល «្រគះិ»។
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ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ទបឹ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ពឹ អាញ»់។

៩
១ េកះេណាះយសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌ ផា «អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី

តាទចឹ ផា ទី កាឡំាងំ បក់ អន់ដា ឡាក់ ៃអ្វ ហះ អា ចងឹ អូ តាន័
េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាញនអរ៉ំាញ
អញឺ ែអ»៊។
សារយសី៊ូ ម៉ាច់ឡាេកា
២ េ្រតា ដារ ់ អន់ តី គ ឡឹង េណាះ យី ស៊ូ េជៀក េព

្រតះុ យ៉ាកុប លូ យូហាន ឡា ំ ពួយ ែអ៊ ហាវ ពឹង ប៉ានឹ ម
ចាងំហីគ ឡាក់ ចារ អូ ទី ប៉ាណូស អុះ ទី ដងឹ អន់ែឌ េណាះ
ហង។ ផះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ្រតង័ េ្រទៀយយសី៊ូ តាង ឡឹង
អន្់រទលួហះ ម៉ាត់ អនែ់ឌ។ ៣ េខាអាវ ែអ៊ បាកកា្ល គ់កាខាក ់អូ
ទី បក់ េពឿ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អ្លុ ្របគ៉័ កា្ល គ់ នេីណា ័ះ អុះ។ ៤ផះ
េណាះ មួត សះឹ បប៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ េម៉ាហ ែពឃឺ វគ័ េអលយ៉ីា
លូ វគ័ ម៉ូ េស ផះ ៃអ្វ កាកាប លូ យសី៊ូ។ ៥ េព្រតះុ កាប លូ យសី៊ូ
ផា «ៃណឃូ ញនឹ ៃអ្វ ហះអាដាគ់ខាក ់ញនឹចងឹ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ
ៃបង៉ អន់កា អសី េម៉ាញ អន់កា វគ័ ម៉ូ េស េម៉ាញ លូ អន់កា
វគ័ េអលយ៉ីា េម៉ាញ»។ ៦ េព្រតះុ កាប នេីណា ័ះ ញន ែអ៊ អូ ហ្លង់
ផា ចងឹ កាប នីចម័ អុះ ខង អន់ែឌ កាខរ ់ណូស អ្ូយគ ខាក។់
៧ផាឌី ទី កាមល៉់ ពឹះ កាេ្រតាប អន់ែឌ ទិឌូ។ អន់ែឌ កាតាងំ
ប៉ានឹរ កាប ឡឹង កាមល៉់ េណាះ ផា «អាហង គន អាញ់ បុចិ ៃច
កាខាក ់អ្យគ័សាយុំាងំ ែអ៊ ពិ»។ ៨សាេណាគ េណាះ មួត សះឹ
កាែលង ៃហ ជុំឡាេកាអនែ់ឌ អូ ទី បប៉័ េពឿ អុះ ទី ដងឹយសី៊ូ ៃអ្វ
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លូ អនែ់ឌ។ ៩ផះ អនែ់ឌ ចាក ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ យសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉
កា មួតសះឹ ែអ៊ ៃបង៉ ដូវ េណាះផា «ែជ រះ៉សារឡាក់កាអនដ់សី
ទី បប៉័ ែព កូម័ រះ៉ ប៉ាគ់ ប៉ាណូសអាញ់ រុសី សតឹ េទៀ»។ ១០ មួត
សះឹ រ៉ាប់យសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉ កា អនែ់ឌ ហះកាអនែ់ឌ អូ ហ្លង់ ឡឹង
សារកាបផា រុសីសតឹ។ អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ គួប អនែ់ឌផា «រុសី
សតឹ នចីម ័?»។
១១ េកះេណាះ អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ មួត ៃណ

ឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ អនែ់ឌ ឌុ រះ៉ ផា វគ័ េអលយ៉ីា ្រតគ់ ពឹះ អន់
្រទលួ ឡឹងសាដាច់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ?» ១២យសី៊ូ េតលី មួត សះឹ
ផា «្រតគ់ហង វគ័ េអលយ៉ីា ្រតគ់ ពឹះ អន្់រទលួ តាទចឹ េភឿ េ្រទៀ
ម ្រគបឹ ង៉ារ អន់ដាគ់ ៃតល េទៅណាវ ្គ*។ ហះកាកាណុងផាប់
ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា ប៉ាណូសអាញ់ ្រតគ់ ប៉ាណាបខាក់
ទបឹ ពូ អូ ណីសកាអាញ់ខាក់ េដល។ ១៣អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី
អន់ហ្លង់ ផា វគ័ េអលយ៉ីា ពឹះ េកះ ពូ ្របគ៉័ បាប ែអ៊ តាមតាលំងឺ
ពុត ពូ ខាក់ ្រតគ់ឡាក់ កា ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ែព តាទចឹ
ហង»។
សារយសី៊ូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ
១៤យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ៃបង៉ ដូវ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចារ សះឹ អនេ់ទៀ

គៗណាវ ្គ េណាះ ែអ៊ បប៉័កាឡំាងំ េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉ ៃអ្វ ជុំ មួតសះឹ
ែអ។៊ ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ផះ ៃអ្វ កាប ប៉ាែគក លូ
អនែ់ឌ េដល។ ១៥ផះកាឡំាងំ បប៉័យសី៊ូ េណាះ អនែ់ឌញមខា
ក់ទឌូិ អនែ់ឌកាសាតាក់ឡាហំាប់សាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ ឡូត។ ១៦យសី៊ូ
អំបញ៉់ អនែ់ឌ ផា «សារ ញ៉ា អនដ់សី ប៉ាែគក លូ ពូ ?» ១៧ ទី កា
* ៩:១២ ៩:១២ បរ៉ ់ៃហ ម៉ាឡាគី ៤:៥-៦។
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ម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ រះ៉ ផា «ៃណឃូ ! អាញ់ អ្យក់ គន កាម៉ាក័ អាញ់
ឡា ំប៉ាគ់ អសី។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត ពឹង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ កាឡូំ អូ អ្លុ
កាប។ ១៨យ ៉◌ះ័ ប៉ាគ់ ចំ កាតាម រប៉់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត ែអ៊ តាគ់ អំ
បក៉់ គនអាញ់អន់សាសា្វ ល់ឡាឡាក ពឹង េតះឡាច់កាពុំះ េទៀក
ពឹរ លូ រុាងំែគត សាណាញ់កា្វ ង័ ឡាេកា។ អាញ់ អ្យក់ ពឹះ ែអ៊
ប៉ាគ់ អា េ្របុី សះឹ អសី ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ ហះកា អន់
ែឌ ្រទះុឡាច់ អូ ដាម័ អុះ»។ ១៩យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «អឺ មួត
កាង័ កល់ អូ ៃច េសឿ ! ្រតគ់ អន់អាញ់ ៃអ្វ ទុញ ប៉ុប ចំណាវ ្គលូ
អនដ់សី អា ? អ្យក់សាសា្វ េណាះឡា ំប៉ាគ់អាញ់អា»។ ២០ ពូ
កា អ្យក់សាសា្វ េណាះឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។ សាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
បប៉័ យសី៊ូ ែអ៊ កាតាគ់ អំបក៉់សាសា្វ េណាះ អន់សាសា្វ ល់ឡា
ឡាក ពឹង េតះឡាច់កាពុំះ េទៀក ពឹរ។ ២១យសី៊ូ អបំញ៉់ លូ ពឹសា
សា្វ េណាះផា «ទុញ េកះ ប ែអ៊ េកតី នេីអៀ ?» ពឹសាសា្វ េណាះ
េតលីផា «ឡឹង ែអ៊ ៃអ្វ ថិ ែព េកះ។២២ េលយីៗ េកះ ែអ៊តាគ់អបំក៉់
គនអាញ់ ពឹង េទៀក ពឹង អុញ េភឿ បុចិ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ផាអសីអ្លុ
តាគ់អនដ់ាគ ់បរ៉ អ់សីតាប៉ាបតង័ញនឹ េណី»។២៣យសី៊ូ េតលី
ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី កាប "ផាអសី អ្លុ " នេីណា ័ះ ? ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អ្លុ ្របគ៉័ ្រគបឹ សារ កា ប៉ាណូស បក់ េសឿ ែអ»៊។ ២៤ ពឹ សា
សា្វ េណាះ កា េតលី កាប តុត ពុត ផា «អាញ់ េសឿ ហង ! ហះ
កាបរ៉ ់អសី តង័ អន់អាញ់ េសឿកាខាក់ណាវ ្គ»។ ២៥ផះ េណាះ
យសី៊ូ បប៉័កាឡំាងំឡា ំៃហ ្រគកុៗ ែអ៊កាបអកឺកាប ៉្រ◌ះ័ បគឺផា
«ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡូំ ក្លកឹ អាញ់ េ្របុី អសី ចាកឡាច់ ឡឹងសាសា្វ
អា ពិ ែជ វុលី សតឹណាវ ្គ ៃដ»។ ២៦ផាឌី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្រប៉គ័ អន់
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សាសា្វ េណាះ អង់ហ្យាងំ េវុកី លូ បក៉់ រ៉ាៃរត៉ ខាក ់េកះេណាះ
ចាកឡាច់ កា ែអ។៊ សាសា្វ េណាះ ៃតប រ៉ាន់តង់ ឡាក់ កា េតា័
េកះ។ កាឡំាងំ េអៀង កាប ផា «ែអ៊ េតា័ េកះ»។ ២៧កាប៉ាច់ យី
ស៊ូ រ ៉បុ តី សាសា្វ េណាះ លកឺ តាគ់ អង់អ្ូយវ សាសា្វ េណាះ កា
អ្ូយវ អនត់ាវ។
២៨អនត់គី ឡឹង េណាះ យសី៊ូ ចាកម៉ុតកាណុងហ ីមួតសះឹ

អំបញ៉់ ែអ៊ អូ អន់ ពូ កាតាងំ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ ញនឹ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ េណាះ អូ ឡាច ់?» ២៩យីស៊ូ េតលី រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «្រទះុ
ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែនវ អា ទី ដងឹ មន៉់ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
ហង»។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
៣០យីស៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង េណាះ តាត់ ្រទង េខត

កាលេីឡ។ ែអ៊ អូ បុចិ អន់ េពឿ អ្លុ ចារ អនែ់ឌ ៃអ្វ អុះ ៣១ខង ែអ៊
ៃអ្វ បុាងំេហៀន សះឹ ែអ។៊ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ប៉ាណូសអាញ់
ពូ ចងឹ រ ៉បុ ជនឹ អន់កា ពូ ្របគ៉័បាប។ ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អាញ ់ហះ
កា ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះអាញ់ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ៣២ហះ
កា មួតសះឹ អូហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ អុះ លូ អូ ខនឹ អបំញ៉់
ែអ៊ េដល។
៣៣យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ទលឹ េមឿង កាផានមឹណាវ ្គ។ ផះ

អនែ់ឌ ៃអ្វ កាណុង ហ ីយសី៊ូ អំបញ៉់ លូ សះឹ ែអ៊ ផា «សារ ញ៉ា
អនដ់សីកាប រ្រទងអែំព ?» ៣៤ មួតសះឹ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់ខងផះ អន់
ែឌ ចាក រ្រទង ែព អន់ែឌ កាប ប៉ាែគក គួប ផា េពឿ ្រប៉គ័ តសី
ឡឹង ពូ។ ៣៥យសី៊ូ អង់ៃអ្វ េកះេណាះ ែអ៊ េអី កាឡំាងំ សះឹ ១២
ដូវ ពឹះ តុ។ំ ែអ៊ កាប ផា «េពឿ បុចិ ្រប៉គ័ តសី បក់ េណាះ ្រតគ់
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្រប៉គ័ ថិ ពុត ចតឹ យរ ឡឹង ពូ»។ ៣៦ េកះេណាះ យីស៊ូ អ្យក់ សា
សា្វ េម៉ាញ ដូវ អន់ អនត់ាវ ហះ អនត់គិ័ កាឡំាងំសះឹ េកះេណាះ
ែអ៊ អ្យក់ េពៅ អន់ ៃអ្វ ពឹង ព្លូ កាប លូ សះឹ ែអ៊ ផា ៣៧ «បក់ េពឿ
រង សាសា្វ ឡាក់ កា សាសា្វ អា ញន អាញ ់េណាះ ឡាក់ កា
ែអ៊ ហាប់ អាញ់ េដល បក់ េពឿ ហាប់ អាញ់ អូ ្រតគ់ ហាប់ ដងឹ
អាញ់ អុះ ឃឺហាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់
អា េដល»។
៣៨ យូហាន រះ៉ កា យីស៊ូ ផា «ៃណឃូ ញនឹ បប៉័ ប៉ាណូស

េម៉ាញ ដូវ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉ សចិ អសី។ ញនឹ ទបឹ អូ អន់
ែអ៊ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ ខង ែអ៊ អូ ចាក លូ ពិន»។ ៣៩យីស៊ូ េតលី
ផា «ែជ ទបឹ ែអ ៊អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ ្រប៉គ័ សារ អំ រ៉ាញ រះ៉ សចិ
អាញ ់េកះេណាះកាបអក៊កាអាញ់ អុះ។ ៤០បក់ េពឿ អូណាងំ
សារ លូ ពិន បក់ េណាះកាកាឡំាងំ ពិន េដលហង។ ៤១អាញ់
រះ៉ តាទចឹ ផា បក់ ចំ ្របគ៉័ ដាគ់ កា អនដ់សី យ ៉◌ះ័ ែអ៊ អន់ េទៀក
កាអនដ់សីដងឹ េម៉ាញចកកាតាមញនអនដ់សីសះឹអាញ ់បក់
េណាះ ចងឹ ទីសារដាគ់ហង។
៤២ «ែអ៊ ចងឹ ប៉ាណាបខាក ់បក់ ចំ ប៉ាណា ំកាឡំាងំ បក់ េសឿ

អាញ់ចាក ្រទងយច យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េសឿ េណាះ ថិ ឡឹង ពូកា
តាម។ ផា ពូ អ្យក់ បក់ ប៉ាណា ំយច េណាះ កត់ អនទ់ល អំេហា្ម
តសី ពឹងអង់កូ ែអ ៊េកះេណាះប៉ាឡិអា្ល តកាណុង េទៀកសាឡីគ
សាឡាយ េណាះដាគ់លនឺ ឡឹង អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ យច។ ៤៣-៤៤ផា
តីណាផំា ្របគ៉័យច ហគ់កាសតិអា្ល ត តី េណាះ។ អ្យក់កា ទី
ម៉ុ ត ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ទី តី ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ែអ៊
ដាគ់លនឺ ឡឹងទីតី ទិ េពៀរហះកាឡាេកាឡិ ពឹងចារ អុញសាអូ



ម៉ាកុះ ៩:៤៥-៤៦ xlii ម៉ាកុះ ១០:៣

អ្លុ ប៉ាត់ †។ ៤៥-៤៦ផាជុង ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច កាៃ្រតលអា្ល ត ជុង
េណាះ។ អ្យក់កាទីម៉ុត ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ចាក ជុង
ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ដាគ់លនឺ ឡឹងចាក ជុង េពៀរ ហះកាឡិ
ពឹងចារ អុញ ‡។ ៤៧ផាម៉ាត់ ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច ខ្វកិឡាច់ ម៉ាត់
េណាះ។ អ្យក់ កា ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា យ ៉◌ះ័
ម៉ាត់ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ ដាគ់ លនឺ ទី ម៉ាត់ ទិ េពៀរ ែបង៊ ហះ
កា ឡិ ពឹង ចារ អុញ ៤៨ឡាក់ ចារ ទី ្រហាយសា ពូ េលយី លូ
អុញសា អូ អ្លុ ប៉ាត។់ ៤៩ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ ៃ្រប៉ ញនសាគ់ លួង
លូ អុញ។ ៥០ េប៉ា ័ះ ឡាក់ កាណាគ័ ទី ខា ហះកាផា ែអ៊ អូ ៃ្រប៉
េកះ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ែអ៊ េកះ ៃ្រប៉ណាវ ្គ ? អន់ឡា
េកា អន់ដសី ទី ខា ឡាក់ កា េប៉ា ័ះ លូ ៃអ្វ រគិែរម រគ៉់ ែរ លូ គួប
េសាប េលយី ពិ»។

១០
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ែជ អន់ េកា្ល អា្ល តកាម៉ាញ់
១ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េណាះឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា

លូ ឃ្លង េទៀក ្រទូង យដាន់ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា។ េណាះ ទី កា ំ
ឡាងំ េអៀង ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ៊ណាវ ្គ។ ែអ៊ កា បុាងំេហៀន ពូឡាក់
កា អង់េហៀៗ េដល។ ២ េណាះ ទី មួត ផារ៉ាសុី ឡា ំអំបញ៉់ សា
គ់ លួង េភឿ បុចិ ណាងំ សារ លូ ែអ។៊ អន់ែឌ អំបញ៉់ ផា «ទី
ប ចាបាប់ េកា្ល អា្ល ត កាម៉ាញ ់?» ៣យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «នី
† ៩:៤៣-៤៤ ៩:៤៣-៤៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ឡាក់
ចារ ទី ្រហាយសាពូ េលយី លូ អុញសាអូអ្លុ ប៉ាត់ ។ ‡ ៩:៤៥-៤៦ ៩:៤៥-៤៦
ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ឡាក់ចារ ទី ្រហាយសាពូ េលយី លូ
អុញសា អូ អ្លុ ប៉ាត់ ។
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ចម័ វគ័ ម៉ូ េស ទី រះ៉ កា អនដ់សី ?» ៤អនែ់ឌ េតលី ផា «វគ័ ម៉ូ េស
អន់ េដល េកា្ល អា្ល ត កាម៉ាញ់ អ្យក់ កា ទី ្រចាគ់ សត្់រតាអា្ល ត កា
ម៉ាញ»់។ ៥យសី៊ូ កាបផា «វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ អន់កា អនដ់សី នី
េណា ័ះ ញនកាអនដ់សី ប៉ាណូសកាង័ កល់តាឡាម។័ * ៦ហះ
កាផះ ប៉ានដ់ា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង ែព ែអ៊ បុាងំេកតី ប៉ាណូ
ស កាម៉ាក័ ប៉ាណូស អង់កាន។់ ៧ "ញន ខ អា ហង បះ កាម៉ា
ក័ ឡាច់ ឡឹង េមគី ពឹ ឡា ំ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ កាម៉ាញ់ ទបឹ វុនឹ កា គួប
េសាប។ ៨ ប៉ាគ់ ទី គួប េសាប េកះ អន់ែឌ េពៀរ ដូវ េពៀប ឡាក់
កា ឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ"†។ អន់ែឌ អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស
េពៀរ ដូវ ហង ឃឺ អន់ែឌ េពៀរ ដូវ េណាះឡាក់ កាឡាេកា ដងឹ
េម៉ាញ េកះ។៩ទលឹនេីណា ័ះ ែជអន់បក់ េពឿ ប៉ាកល្ះ ប៉ាកល្ាយ
ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនែ់ឌ ទិ េពៀរ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប េកះ»។
១០សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីមួតសះឹ ែអ៊ អបំញ៉់ណាវ ្គឡឹងសារ ែអ៊

កាប ែព។ ១១យសី៊ូ េតលី រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ផាកាម៉ាក័ បក់ ចំអា្ល
តកាម៉ាញ់ េកះេណាះ ទីកាម៉ាញ់ណាវ ្គ បក់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះឡាក់
កា ែអ៊ រ៉ាលងកល់កាម៉ាញ់ គុល ែអ៊ហង។ ១២ផាែនវ អង់កាន់ ចំ
អា្ល ត េកា្ល េកះេណាះ ទី កាម៉ាក័ អនេ់ទៀគណាវ ្គ អង់កាន់ េណាះ
កា រ៉ាលង កល់ េកា្ល គុល េដល»។
សារម៉ុត ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
១៣ ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី ពូ អ្យក់ ពឹះ មួត សាសា្វ ៗ ឡា ំប៉ាគ់

ចារ យីស៊ូ េភឿ អន់ ែអ៊ មន៉់ សាប៉ាគ់ អន់ែឌ ហះកា មួត សះឹ
* ១០:៥ ១០:៥តាមចាបាប់ផា េកា្ល បុចិ អា្ល ត កាម៉ាញ់ ែអ៊ ្រតគ់ ្រចាគ់សត្់រតា េភឿ
អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊អា្ល តតាទចឹ េកះ េណាះ ពូ ចងឹ ខនឹ ទី អង់កាន់ េណាះណាវ ្គ។
† ១០:៨ ១០:៧-៨សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:២៤។
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កាប កា ពូ។ ១៤យីស៊ូ បប៉័ សះឹ ែអ៊ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ យច ពុត ែអ៊
ហកី េណាះ ហង ែអ៊ ផា «ែជ ទបឹ ហង សាសា្វ បុចិ ឡា ំ ប៉ាគ់
អាញ ់អន់ អនែ់ឌ ពឹះ ពិ។ ទី ដងឹ ប៉ាណូស ទី ពុតឡាក់កាសា
សា្វ អាហង ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ១៥អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសីតាទចឹផា បក់ េពឿ អូ ្របគ៉័ ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ េភឿ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា បក់ េណាះ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា អុះ»។ ១៦ េកះេណាះយសី៊ូ ែគ្វត មួតសាសា្វ លូសាប៉ាគ់ មន៉់
អន់សារដាគ់កា អនែ់ឌ។
១៧ផះ យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ តា

យុបិ ឡា ំជន តាកុល កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ លូ កាប ផា «អឺ ៃណ
ឃូ ឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ ! អាញ់ ្រតគ់ ្រប៉គ័ នីចម័ េភឿ ទី អាញុ ៃអ្វ
រ ុសី េលយី ?» ១៨យីស៊ូ េតលី ផា «ញ៉ា អសី ផា "ៃណឃូ ដា
គ់ ្រតង់" ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ហងដាគ់ ្រតង់។ ១៩អសី អ្លុ
េកះចាបាប់ ទី រះ៉ផា "ែជ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូស ែជ រ៉ាលងកល ់ែជ
អន់តុង មះ៉ ពូ ែជ កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ្រតគ់ ថូត ែជ
ប៉ាលុ ពូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ កា េមគី ពឹ"»។ ២០កាម៉ាក័ េណាះ
េតលី យីស៊ូ ផា «ៃណឃូ អាញ់ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ ទិ អា ឡឹង
អាញ់ ៃអ្វ តាតាម័ ែព េកះ»។ ២១យីស៊ូ ៃហ ែអ៊ លូ ទី ពុត បុចិ
ៃច កា ែអ។៊ េណាះ ហង យីស៊ូ កាប ផា «ទី សារ េម៉ាញណា
វ ្គអសី េបី តាន័ ្របគ៉។័ ហគ់ចាកឡា ំ្របូ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អសី
អន់ ទ ិេកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ែជក អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក តា
បាយកាសត។់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អសី ចងឹ ទី រ៉ាស អប៉ំាស ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង។ េកះ ្របូ រ៉ាស ែជក េលៀន កា ពូ េកះៗ ឡា ំ ពួយ អាញ់
ពិ»។ ២២កាម៉ាក័ េណាះ កាតាងំ យីស៊ូ កាប នីេណា ័ះ ែអ៊ ឡិ
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ម៉ាត់ ្រចគ័ លូ ចាកឡាច់ ទបឹ អុក ពុត ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ ខង
ែអ៊ ទី រ៉ាស អប៉ំាស េអៀងកាខាក។់ ២៣យសី៊ូ ៃហ ជុំ រេណាះ េកះ
េណាះ កាប លូ មួត សះឹ ែអ៊ ផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញ៉ាក ខាក់
ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៤ មួត សះឹ ញម ខាក់ អូ
ហ្លង់ ឡក់ ឡឹង សារ ែអ៊ កាប េណាះ។ យីស៊ូ កាប លូ អន់ែឌ
ណាវ ្គផា «អឺ អង់គន ! ញ៉ាកខាក់ ពូ ចងឹ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា េណាះ។ ២៥ផា ទុងកាប៉ូ វ ‡ ម៉ុ ត ពួយ េ្រតាម ប៉ាអច់
្រជុ ំេណាះឡាមគ៉់លនឺ ឡឹង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ម៉ុត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៦កាឡំាងំ សះឹ ែហ៊ង ខាក់ អូ ហ្លង់ ឡឹង
សារ ែអ៊ កាប េណាះ §។ េណាះ ហង អន់ែឌ អំបញ៉់ ផា «ទលឹ
នីេណា ័ះ េពឿ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡាេកា ?» ២៧យីស៊ូ ៃហ អន់ែឌ េកះ
េណាះកាបផា «សារអា ប៉ាណូស ្របគ៉័ អូ អ្លុ អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័
្រប៉គ័ អ្លុ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ទី អំរ៉ាញ អ្លុ ្រប៉គ័ ្រគបឹ សារ»។ ២៨ េព្រតះុ
ផា «អសី បប៉័ េកះ ញនឹ អា អា្ល ត ្រគបឹ កាណាគ័ មះ៉ ញនឹ េភឿ
ចាក ពួយ អសី»។ ២៩យីស៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា
អនដ់សី តាទចឹផា បក់ េពឿសាឡាគ់អា្ល តហី ្រកាន អុះ មុ ីពឹ
េមគី គន េសា េលី មុរី ែ្រស៊ ញនកាចាក ពួយអាញ់ លូ ញន
កាសារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ៣០ បក់ េណាះ ចងឹ ទី ខា។ កាណុង
អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ ចងឹ ទីហី រ៉ាយុាងំ អុះ មុី រ៉ាយុាងំ ពឹ េមគី រ៉ា
យុាងំ គន េសា រ៉ាយុាងំ េលី មុរី ែ្រស៊ រ៉ាយុាងំ ហះកា ទី ទបឹ
ពូ អូ ណីស េដល។ ដារ ់ ែគង ម៉ាត់ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុ ី
‡ ១០:២៥ ១០:២៥កាប៉ូ វ េពៀគ គុល «អូត»។ § ១០:២៦ ១០:២៦ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊សាមគ៉័កាបក់ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច បក់ េណាះចងឹ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ហង។
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ស េលយី ហង។ ៣១ហះកា កញិេអៀ អា ទី កាឡំាងំ បក់ អន់្រទួ
ល េអៀង ចងឹ េកះ អនត់គី កាឡំាងំ បក់ អនត់គី េអៀង េដលចងឹ
េកះ អន្់រទលួណាវ ្គ»។
សារយ៉ាកុប លូ យូហានបរ៉ ់ឡឹងយសី៊ូ
៣២ ផះ អន់ែឌ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ យី

ស៊ូ ប៉ាណា ំ្រទង អន់ែឌ។ មួត សះឹ ញម ខាក ់មួត ចាក ពួយ
អនែ់ឌ កា អ្ូយគ អ្យរឹៗ។ យសី៊ូ េអី ពឹះ សះឹ ែអ៊ ១២ ដូវ តុំ េម៉ាញ
ទងណាវ ្គ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉សារឡាក់ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ ពឹង ែអ៊
ផា ៣៣ «ៃហ ពិន ផះចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ចារ
ពូ ចងឹ រ ៉បុ ប៉ាណូសអាញ់ជនឹ អន់កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប។់ អន់ែឌ ចងឹ តាត់សុនិ លូ
ជនឹ អាញ់ អន់ កា មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ ប៉ានេ់តា។័ ៣៤ ពូ ចងឹ
ប៉ាៃឡវ កាអាញ់ លូ កាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹង អាញ់ េដល។ ពូ ចងឹ
ពីត ្របគ៉័ បាបអាញ ់េកះេណាះ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត អាញ។់ ហះកា
ៃបង៉ដារ ់អនត់គី ឡឹង េណាះអាញ់ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។
៣៥ េកះេណាះយ៉ាកុបលូ យូហានគន វគ័ េសេបេដអនែ់ឌឡា ំ

បរ៉ ់ហះយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ! តង័ ៃហញនឹ េណី»។ ៣៦យសី៊ូ អំ
បញ៉់ អន់ែឌ ផា «អន់ដសី បុចិ អន់ អាញ់ ្រប៉គ័ ញ៉ា ?» ៣៧ អន់
ែឌ រះ៉ ផា «ប៉ាគ់ អសី ្រប៉គ័ សាដាច់ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ េកង
ខាក់ េទៀ បរ៉ ់ហះ អសី អន់ ញនឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អសី េណី ឃឺ
េម៉ាញ ែគងសាម៉ា េម៉ាញ ែគង សាងំេអ្យា អសី»។ ៣៨យីស៊ូ
ផា កា អន់ែឌ «អន់ដសី េបី ហ្លង់ ឡឹងសារ អន់ដសី បរ៉ ់េណាះ
អុះ។ អន់ដសី ខនឹ ប អ្យក់ សារ អាញ់ ចងឹ ទ ី? អន់ដសី ខនឹ
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ប អ្យក់ កាឌី អាញ់ ចងឹ សង៊ អា ?*» ៣៩អនែ់ឌ េតលី ផា «ញនឹ
ខនឹ េដល»។ យសី៊ូ េតលីអនែ់ឌផា «អនដ់សីចងឹ ទីសារឡាក់
អាញ់ចងឹទីអា េដលលូចងឹសង៊កាឌីឡាក់អាញ់ចងឹ ្រតគ់សង៊
អាតាទចឹ េដលហង †។ ៤០ហះកាសារ េម៉ាញ បរ៉ ់ៃអ្វ ែគងសា
ម៉ា េម៉ាញបរ៉ ែ់គងសាងំេអ្យា េណាះ អូ ្រតគ់អាញ់ អុះ ្រតគ់ អន់
សារ េណាះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្រទៀម អន់ េកះៗ»។
៤១ ផះ មួត សះឹ ១០ ដូវ អន់ែឌ កាតាងំ យ៉ាកុប លូ យូហាន

បរ៉ ់នីេណា ័ះ អន់ែឌ បុចិ អកឺ ខាក។់ ៤២យីស៊ូ េអី ពឹះ មួត សះឹ
ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ផា «អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះ សុនសាតអនេ់ទៀគ
មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ជះិ ចគ័ ប៉ាសុនខាក ់លូ មួត ្របគ៉័ ៃម៉
គ ្រកាគ ់អនែ់ឌកាយរ ពូតាម ពុតមះ៉ អនែ់ឌ េដល។៤៣ហះកា
អនដ់សីអា អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ បក់ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី បក់
េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ថិ ពុត ចតឹយរ លូកាឡំាងំ។៤៤បក់ េពឿ បុចិ ្រប៉
គ័ ៃមគ៉ អនដ់សី បក់ េណាះ ្រតគ់ េកះ ទុច អនដ់សី ទឌូិ ៤៥ខង
ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កាអាញ់ អុះ ឃឺ
អាញ់ ពឹះ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់ កា ពូ លូ អន់ឡាេកាអាញ់ េភឿ េតា័ហា្វ
យឡាច់ ពូ េអៀង ដូវ»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់

* ១០:៣៨ ១០:៣៨អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់សារអាញ់ចងឹ ទ ី? អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់
កាឌី អាញ់ ចងឹ សង៊ អា ? េពៀគ គុល «អនដ់សី ខនឹ ប ៃអត ចក អាញ់ ្រតគ់ ៃអត
អា ? អនដ់សី ខនឹ េដលបហុំ េទៀកអាញ់្រតគ់ ហុំអា ?»។ † ១០:៣៩ ១០:៣៩
អនដ់សីចងឹ ទីសារឡាក់អាញ់ចងឹ ទីអា េដលលូចងឹសង៊កាឌីឡាក់អាញ់ចងឹ ្រតគ់
សង៊ អាតាទចឹ េដលហង េពៀគ គុល «អនដ់សី ចងឹ ៃអត ចក អាញ់ លូ អនដ់សី ចងឹ
ហុំ េទៀកឡាក់កាអាញ់ េដល»។
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៤៦ េកះេណាះយសី៊ូ លូសះឹចាកទលឹ េមឿង េយរខូី។ ផះអន់
ែឌចាកឡាច់ឡឹង េមឿង េណាះ ទីកាឡំាងំ េអៀងចាក ពួយអន់
ែឌ ្រគគិៗ េណាះទីកាម៉ាក័ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េម៉ាញ ដូវសចិបាទេីម
ឡាក់ គន វគ័ ទេីម អង់ៃអ្វ បរ៉ ់កាណាគ័ ឡឹង ពូហះ ្រទង។ ៤៧ ែអ៊
កាតាងំផាយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរតចាក ្រទង េណាះ ែអ៊កា
ឡុង េអី ផា «អឺ យសី៊ូ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី បរ៉ ់អសី តាប៉ាប
កាអាញ់ េណី»។ ៤៨ ទី កាឡំាងំ េអៀង ទបឹ ែអ៊ អូ អន់ កាប ែហ៊
ង េណាះ ហង ែអ៊ ឡុង ែហ៊ង ៃម៉ កាខាក់ ផា «អឺ យសី៊ូ ផូង័ វាច៉់
សាដាច់ ដាវតី បរ៉ ់តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ េណី»។ ៤៩យីស៊ូ
តាវ ឡូត េកះេណាះ រះ៉ កា ពូផា «េអី ែអ៊ ពឹះ ប៉ាគ់អា»។ ពូ ផា
កាបក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ «ែជហ្យកឹហង ែអ៊ េអី អសី េកះ»។
៥០ ែអ៊ កា អា្ល ត អាវ ្រគឹន ប៉ាន់តាន ចាក ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ។
៥១យីស៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អសី បុចិ អន់ អាញ់ ្រប៉គ័ ញ៉ា អន់ កា
អសី ?» បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់
តាគ់អនដ់ាគ់ម៉ាត់អាញ់អន់តាតារ េណី»។៥២យសី៊ូ កាបលូ ែអ៊
ផា «ចាក ពិ ! ម៉ាត់ អសី តាតារ េកះ ញនកា អសី េសឿ»។ ផា
ឌី ម៉ាត់ បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះ កាតាតារ ឡូត េកះេណាះ ែអ៊ ចាក
ពួយយសី៊ូ េដល។

១១
សារយសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១ យីស៊ូ លូ មួត សះឹ ចាក ក្យាម័ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម

េកះ។ ទលឹ ្រសកុ េបតផាេស លូ ្រសកុ េបតថានី ក្យាម័ ប៉ានឹម
េតមី អូេលវ យសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវចាកអន្់រទលួ ២លូ អន់
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តគ់កាអនែ់ឌផា «ហគ់អនដ់សីចាកឡាប៉ំាគ់ ្រសកុ ពូ ែគង ម៉ាត់
េតា ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ េលៀ ប៉ាញ័តាម័ េម៉ាញ
កាតុ ពូ កត់អា្ល ត។ េលៀ េណាះ េបីតាន័ ទីបក់ េពឿ ជះិ អុះ។ អ្យ
គ័ រ ុសី អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់អា។៣ផាពូអបំញ៉់អនដ់សី "ញ៉ា ្រតគ់ អន់
ដសី រុសី អ្យក់ េលៀអា ?" អនដ់សី រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡាញនឹ តង
កាន េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ ជនឹ ្រសស៊ណាវ ្គ"»។ ៤ មួត សះឹ េពៀរ
ដូវ េណាះចាកឡា ំបប៉័ េលៀ ប៉ាញ័តាម័ េម៉ាញ ពូ កត់ហះ អប៉ំារ
សាែនង ្រទង ែគង ឡីង ហ ីអន់ែឌ កាឡា ំរុសី អ្យក។់ ៥ ទី កា ំ
ឡាងំ អនដ់ា ៃអ្វ រេណាះបប៉័ អនែ់ឌ រុសី េលៀកាអបំញ៉់ផា «ញ៉ា
្រតគ់ អនដ់សី រុសី អ្យក់ េលៀ អា ?» ៦ មួត សះឹ កា រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ
យសី៊ូ អនត់គ់កាអនែ់ឌ េកះេណាះ ពូ អន់ អនែ់ឌ ទុង អ្យក់ េលៀ
េណាះ។ ៧សះឹ េពៀរ ដូវ ទុង អ្យក់ េលៀ េណាះ ជនឹ អន់កាយសី៊ូ
លូ រ ុសី អាវ អនែ់ឌ ្រតាក័ ពឹង អង់កក់ េលៀ។ េកះេណាះយសី៊ូ
ហាវ ជះិ េលៀ េណាះ។
៨ ទី កាឡំាងំ េអៀង ប៉ាណា ំគួប រុសី អាវ ្រតាក័ ពឹង ្រទង បក់

អនដ់ា េកាះ តាងំកង់ អ្យតិ ្រតាក័ ពឹង ្រទងយសី៊ូ ចាក េដល េភឿ
ហាប់ ែអ។៊ ៩ ទិ កាឡំាងំ បក់ ចាក ពួយ យីស៊ូ ទបឹ ែគង អង់កក់
ទបឹ ែគង ងីុរ តាងំេហី ផា «ហូសាណា* ! អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ជនឹ អន់សារដាគ់កា អសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ។៊ ១០អន់ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ជនឹ អន់ សារ ដាគ់ កា អសី ឡាក់ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា ប៉ាតាងសាដាច់ដាវតីឡាក់ វគ័អសី។ ហូសាណា ! ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចាងំហីគ កាខាក»់។ ១១ ផះ រុាងំវាង៉ យីស៊ូ
* ១១:៩ ១១:៩ ហូសាណាេពៀគ សុនសាត េហ្រពឺ ទី ណីផា «ប៉ាេន» េលី «បរ៉ ់តង័
ញនឹ េណី»។
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ចាកម៉ុត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ កាចាក ម៉ុត ពឹង រុាបំង៊ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ េកះ ែអ៊ ៃហ ្រគបឹកាណាគ័ ៃអ្វ ជុំ រេណាះ
េកះ ែអ៊ កា ប៉ាណា ំសះឹ ១២ ដូវ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតថានី ខង
ៃប៉្លង ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ។
១២ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ អន់ែឌ ចាក ឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េបតថា

នីណាវ ្គ ផះ េណាះ យីស៊ូ កា ឡាយុិត។ ១៣ ែអ៊ បប៉័ េតមី ្រហា
† ឡឹង ចាងំហាយ្គ ហា្ល តាឌុក តាេឌ ែអ៊ កា ឡា ំៃហ អ្លុ ៃផគ
ទី ៃប៉្ល។ ប៉ាគ់ ទលឹ េណាះ ែអ៊ បប៉័ ្រហា ទី ដងឹ ហា្ល េដាះ ែឌល
ខង េបី តាន័ ទលឹ ថុន ែអ៊ ៃប៉្ល។ ១៤យីស៊ូ កាប កា េតមី ្រហា
េណាះផា «គតឹ េអៀ ែបង៊ ម៉ាត់ អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ េអ្លះសា ៃប៉្ល អសី
ហង»។ មួតសះឹ កាកាតាងំ េដលយសី៊ូ កាប េណាះ។
១៥យសី៊ូ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម លូ មួតសះឹ េកះេណាះ ែអ៊

ចាក ម៉ុ ត កាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្រទះុ ឡាច់ មួត ្របូ ្របី រឡាន
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ែអ៊ តាឡក័ អា្ល ត េ្រគ ចារ ពូ តូរ ័ េលៀន លូ
េ្រគ ចារ ពូ អង់ៃអ្វ ្របូ អន់េតបី។ ១៦យសី៊ូ អូ អន់ បក់ េពឿ គយ
តូង័កាណាគ័ចាកម៉ុត ្រទង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ អុះ។ ១៧ ែអ៊ អនត់
គ់ ប៉ាេតាកា ពូផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ហី
អាញ់ ឃឺ ចារ សារ៉ំាប់ ្រគបឹ សុនសាត មន៉់ េអី អាញ"់‡ ហះកា
អនដ់សី អ្យក់ ហី អា ្របគ៉័ ចារ មួត អនតុ់ង អនទួ់ក §»។ ១៨ មួត
ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់កាតាងំ
េលៅឡឹងសារ េណាះ អនែ់ឌឃតឹណាងំ ្រទង បុចិ ប៉ានេ់តា័អា្ល
† ១១:១៣ ១១:១៣កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េតមី ្រហាឃឺ ពូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ‡ ១១:១៧ ១១:១៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង េអសាយ
៥៦:៧។ § ១១:១៧ ១១:១៧ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៧:១១។
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តយសី៊ូ ខងអនែ់ឌ អ្ូយគកា ែអ៊ញនកាកាឡំាងំ េអៀងញមកា
សារ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ េណាះ។ ១៩ ទលឹ កាង៉ាច យីស៊ូ លូ សះឹ
ែអ៊ ចាកឡាច់ ែគង ឡីង េមឿង េយរសូាឡឹម េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។
២០តារ កាលំឺ ផះ អនែ់ឌ ចាក រ្រទង មួត សះឹ បប៉័ េតមី ្រហា

ឡាេយ៉ា េ្រកាះ ទលឹ រ៉ាយះ៉។ ២១ េព្រតះុ កាចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ យសី៊ូ
កាប េណាះ ហង ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ! ៃហ េតា េតមី ្រហា អសី
កាប ែព ឡាេយ៉ា េ្រកាះ េកះ»។ ២២យីស៊ូ កាប លូ មួត សះឹ ែអ៊
ផា «ហគ់ អន់ដសី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ពិ ! ២៣អាញ់ រះ៉ កា
អន់ដសី តាទចឹ ផា បក់ េពឿ កាប េ្របុី ប៉ានឹម អា ផា "ហគ់ ចាក
ឡាច់ ឡឹងអាឡា ំៃអ្វ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយេតា" ផាបក់
េណាះ េសឿតាទចឹ អូ ទីសង់ៃសសាអ្វះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ លកឺ
ប៉ានមឹ េណាះ ពួយប៉ានរឹ ែអ៊ផា េណាះហង។២៤ េណាះហងបះ
អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផាសារ ញ៉ា កាតាម អនដ់សី មន៉់ បរ៉ ់អ្យ
ក់កា អនដ់សី េសឿផាអនដ់សី ទី េកះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ចងឹ អន់ កា អន់ដសី តាទចឹ។ ២៥-២៦ ផះ អន់ដសី មន៉ ់ផា អន់
ដសី ទីសារ លូ គួប េសាប ែជ អ្យក់យ៉ូ បក់ េណាះ ម៉ាគ់ ពឹ អន់
ដសីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ែអ៊ ចងឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ អនដ់សី េដល
*»។
២៧អនែ់ឌ ចាក ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េម៉ាញ ទងណា

វ ្គ។ ផះយសី៊ូ ៃអ្វ ចាកកាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ
ទី មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់
លូ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង កាឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ។៊ ២៨អនែ់ឌ អំ
* ១១:២៥-២៦ ១១:២៥-២៦ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖
ហះកាផា បក់ ចំ ៃអ្វ អ្យក់ យ៉ូ ពូ េលយី ពឹ អនដ់សី ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ែអ៊ ចងឹ
អ្យក់យ៉ូ បក់ េណាះ េដល។
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បញ៉់ យីស៊ូ ផា «អសី ្រប៉គ័ សារ ទិ អា េអង អំរ៉ាញ ញ៉ា ? េពឿ
េ្របុី អសី ្រប៉គ័ ែនវ អា ?» ២៩យីស៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «អាញ់
បរ៉ ់អំបញ៉់សារ េម៉ាញហះ អនដ់សី េដល។ ផាអនដ់សី េតលី
រះ៉ កា អាញ ់េណាះ អាញ់ ចងឹ រះ៉ កា អន់ដសី បក់ អន់ អាញ់
្រប៉គ័ សារ ទិ អា េដល។ ៣០ បរ៉ ់ រះ៉ ៃហ េពឿ េ្របុី វគ័ យូហាន
បុាងំហុំ ពូ ? ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង ញ៉ា ប៉ាណូស េដាច ?»។ ៣១អន់
ែ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 ៊?"
៣២ ពិន ចងឹ ផា ប៉ាណូស ប េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ ?» ហះ
កា អន់ែឌ អ្ូយគ ផា នីេណា ័ះ ខង កាឡំាងំ ប៉ាសុន ទិឌូ េសឿ ផា
ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ យូហាន ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ែអ៊ តាទចឹ។ ៣៣ េណាះហង
អនែ់ឌ េតលី យសី៊ូ ផា «ញនឹ អូ អ្លុ អុះ»។ េកះេណាះយសី៊ូ កា
េតលី ប៉ានរឹ អនែ់ឌផា «អាញ់កា អូ រះ៉កាអនដ់សី េដលបក់អន់
អាញ់ ្របគ៉័សារ ទិអា»។

១២
សារប៉ានដ់បឹ ពូ រុាងំៃហ មុរី េតមី ៃប៉្ល អង់កាច
១ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉សារកា ពូកាប ប៉ានដ់បឹ ផា «ទីកាម៉ាក័

េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ មុរី តប់ េតមី ៃប៉្ល អង់កាច។ ែអ៊ ្របគ៉័ រុាបំង៊ ជុំ មុ ី
រ លូ ្រប៉គ័ ចារ រ ៉ូត័ ៃប៉្ល េដល។ េកះេណាះ ែអ៊ ្រប៉គ័ េបុកី េជៀរ
េម៉ាញ តុត ចាងំហីគ។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ អន់ ពូ រុាងំៃហ
ែជក។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ។ ២ ទលឹ ថុន
េអ្លះ ៃប៉្ល អង់កាច តាងំឡា មុរី េណាះ េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវឡា ំអ្យ
ក់ចាែនក មះ៉ ែអ៊ ឡឹង មួត រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ។៣ មួត រុាងំៃហ
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មុរី េណាះ រ ៉បុ ពីត ទុចតាងំឡា មុរី េកះេណាះតាងំហ្យតិ អន់ ែអ៊
សតឹ តីតាេដាះ។ ៤ ៃឡង ឡឹង េណាះបក់តាងំឡា មុរីកា េ្របុី ទុច
េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ។ មួត រុាងំៃហ មុរី េណាះកាៃម កល់ ែអ៊ លូ ត ័ះ
ប៉ាស្យាបកាប អូដាគ់កា ែអ។៊ ៥ េកះេណាះតាងំឡា មុរី េ្របុី ទុច
េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡា។ំ មួត បក់ ៃអ្វ រុាងំៃហ មុរី េណាះ ប៉ានេ់តា័
អា្ល ត ែអ។៊ ៃឡង ឡឹង េណាះបក់តាងំឡាមុរី េណាះកាេ្របុី មួត
ទុច េអៀង ដូវណាវ ្គឡា។ំ ពូ កា ពីត ្រគបឹ អនែ់ឌ បក់ អនដ់ា ពូ
ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ ៦តាងំឡា មុរី កា ទី គន កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវឡាក់
ែអ៊ បុចិ ៃចខាក។់ ប៉ាគ់ អនត់គី ែអ៊ េ្របុី គន ែអ៊ េទៅឡគឡា ំទបឹ
ឃតឹ ផា "ពូ ចងឹ អ្យលិ កូត័ ហងកា គនតាម័អាញ់អា"។ ៧ហះ
កា មួត បក់ ក្យាគ់ រុាងំៃហ មុរី េណាះកាប លូ គួប អនែ់ឌផា "បក់
អា ហង ចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ មុីរ អា ! ពិ ពិន ប៉ាន់េតា័អា្ល ត
ែអ៊ ម៉ាគ់ ចងឹ ទី មុរី អាកា ពិន"។ ៨ ពូ កា រ ៉បុ គនតាម័តាងំឡា មុី
រ េកះេណាះប៉ានេ់តា័ហរឹអា្ល ត ែអ៊ហះអន្់រទលឹ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច
េណាះហង។ ៩នចីម័ តាងំឡា មុរី ចងឹ ្របគ៉ ័? ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ាន់
េតា័ មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី េណាះហង េកះេណាះ អន់ កា ពូ អន់
េទៀគណាវ ្គរុាងំៃហ ែជក មុរី ែអ៊ េណាះ។ ១០អនដ់សី អូ ទី អាន
បសារកាបកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖

"អេំហា្ម មួត រ៉ាគយឹហី ហរឹអា្ល ត
កញិេអៀអា េកះ អេំហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ។ *

១១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័សារ េកងខាក់អា
* ១២:១០ ១២:១០សារអាយសី៊ូ កាប េពៀប ឡឹងឡាេកាែអ៊ េទៅឡាក់អេំហា្ម ដាគ់
េណាះ។
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្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ពិន ៃហញមខាក"់†»។
១២ មួត ្រកាគ់ មួត ៃណឃូ អ្លុ អនត់គ់ ផា យសី៊ូ កាបសារ េណាះ
ឃឺកាប ប៉ានត់ាងំកាអនែ់ឌ េណាះហងអនែ់ឌណាងំ ្រទង រ ៉បុ
ែអ ៊ហះកា អន់ែឌ អ្ូយគ កា មួត ប៉ាសុន។ េណាះ ហង អន់ែឌ
ចាកឡាច់ ឡឹងចារយសី៊ូ។

សារ មួតផារ៉ាសុី លូសាឌូសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ
១៣ មួតផារ៉ាសុី លូ មួតគន េសាសាដាច់េហរត ‡ឡាៃំអ្វ ក្យាម័

យសី៊ូ េភឿ បុចិសាយុំាងំអ្លុ ៃផគយសី៊ូ ទីកាបយច។១៤អនែ់ឌប៉ា
ណាគួំបតាគ់អ្ំរបគ៉័កាបដាគ់លូយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ញនឹអ្លុ ផា
អសី ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ខាក ់អសី អូ អ្ូយគកា េពឿ អុះ អូឃតឹ
ផាបក់ តសី េលីបក់ ថ ិឃឺអសី បុាងំេហៀន ពួយសារប ៉្រ◌ះ័ដា
គ់ ្រតង់ តាទចឹ។ នីចម័ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប ពិន សង៊ រ៉ាៃប កា
សាដាច់ តសី រ ៉មូ េណាះ ?» ១៥យសី៊ូ ឃតឹ ហ្លង់ ឡឹងសារ អូដា
គ់កាណុង ពុត អនែ់ឌ។ េកះេណាះ ែអ៊ កាបផា «ញ៉ា ្រតគ់ អន់
ដសីណាងំសារលូអាញ ់? អ្យក់ ៃហ េលៀនកាក់អន់កាអាញ់
ៃហ ប៉ាគ់ អា»។ ១៦ ពូ កា អ្យក់ កាក់ េម៉ាញ អន់ កា យីស៊ូ េកះ
េណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា «ហ៊ូ ប េពឿ សចិ េពឿ ពឹង កាក់ អា ?» ពូ
េតលី ផា «ហ៊ូ ប លូ សចិសាដាច់ តសី រ ៉មូ»។ ១៧យសី៊ូ កាប លូ
ពូផា «កាណាគ័ញ៉ាឡាក់ រ៉ាសមះ៉សាដាច់ រ ៉មូ មបកាសាដាច់
† ១២:១១ ១២:១១សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១១៨:២២-២៣។ ‡ ១២:១៣ ១២:១៣ ថាម៉ាដា មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត គន េសា
សាដាច់ េហរត អូ ្រតគ់ លូ គួប េសាប អុះ។
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រ ៉មូ េទៅ ពិ ហះកាកាណាគ័ញ៉ាឡាក់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មបកាប ៉្រ◌ះ័ េទៅ
េដល»។ កាឡំាងំ ទឌូិ ញមខាក់កាយសី៊ូ ផា េណាះ។
១៨ ទី មួត សាឌូសុី ពឹះ កាកាប លូ យីស៊ូ េដល។ កាឡំាងំ

មួត សាឌូសុី អូ េសឿ ផា ប៉ាណូស េតា័ េកះ អ្លុ រ ុសី សតឹ ណា
វ ្គ អុះ។ អន់ែឌ អំបញ៉់ យីស៊ូ ផា ១៩ «ៃណឃូ ញ៉ា វគ័ ម៉ូ េស ទី
្រចាគ់ រះ៉ផាបក់ ចំ ទីកាម៉ាញ់ េកះេណាះ ែអ៊ េតា ័ហះកា េបីតាន័
ទី គន ្រតគ់ ែធម ថាអុះណាវ ្គអន់ ទី ៃអ េភឿ បុាងំេកតី គន តូ
ផូង័ វាច៉់ អន់កា មុី ែអ៊ §។ ២០ ប៉ានដ់បឹ ផា ទី អុះ មុី កាម៉ាក័តាេំបុះី
ដូវ។ មុី េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ទីកាម៉ាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ េតា័ហះកា េបី
តាន័ ទី គន អុះ។ ២១ េកះេណាះ ពូ ែធម អន់ កាថាអុះណាវ ្គ ែអ៊
េតា័ េបី តាន័ ទី គន េដល េកះេណាះ អុះ ទី េពៀរ កា េតា័ នះិេទៅ
េដល។ ២២ អុះ មុី ទិ តាេំបុះី ដូវ េណាះ ទី អង់កាន់ េណាះ ហះកា
េបី តាន័ ទី គន អុះ។ អន់តីគ ឡឹង េណាះ អង់កាន់ េណាះ េតា័
េដល។ ២៣ ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ
អនេ់ទៀ កា េពឿ ចងឹ ទី អង់កាន់ េណាះ ខង អុះ មុី អនែ់ឌ ទិ តា ំ
េបុះី ដូវ ទី អង់កាន់ េណាះ នះិេទៅ េដល ?» ២៤យសី៊ូ េតលី រះ៉ កា
អនែ់ឌផា «អនដ់សី ឃតឹយច េកះ ញន អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់
ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អូ អន់ហា្ន ល់សារ អញឺ អំរ៉ាញ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ ២៥ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ អនេ់ទៀ អន់
ែឌ អូ អ្លុ ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់ណាវ ្គ អុះ ឃឺ ចងឹ ៃអ្វ ឡាក់ កា មួត
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។ ២៦កាប៉ាច់សារ ប៉ាណូស
េតា័ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គម៉ូ េស ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
§ ១២:១៩ ១២:១៩ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
២៥:៥-១០។
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ឡាក់ទី រះ៉ ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័កាប ឡឹង អុញសាេប៉ាម។ អនដ់សី
អូអានប ? ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបលូម៉ូ េសផា "អាញ់អាប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ រុាងំៃហអា្រប៉ាហា ំលូ អុសីាក់ លូ យ៉ាកុប"*។ ២៧ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ប៉ា្រទូ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំ
ៃហ ប៉ាណូស រុសី។ ឃតឹ ែនវ អនដ់សីអាយច េកះ»។
២៨ទី ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះ

កាតាងំ ពូកាកាប លូយសី៊ូ។ ែអ៊ បប៉័ផាយសី៊ូ េតលី ពូ ្រតគ់ខា
ក។់ ែអ៊ កា ម៉ុត ក្យាម័យសី៊ូ លូ អបំញ៉់ផា «ចាបាប់ ញ៉ា តសីហ៊្ល
ត ឡឹង ពូហះ ?» ២៩យសី៊ូ េតលី រះ៉ផា «ចាបាប់ទី េម៉ាញតសីហ៊្ល
ត ឡឹង ពូ "អឺ មួត អុ្ីរសាែអល៊ ហគ់សាយុំាងំ ពិ ! ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័អាហង ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។ ៣០ ្រតគ់ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី ទិ ពុត ទិ េពៀក ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ទបឹ ឡាេកា បុាងំៃឡ"†។ ៣១ចាបាប់ ទី េពៀរ "្រតគ់ បុចិ ៃច
កា ពូ ឡីង ែគងឡាក់ បុចិ ៃច កាឡាេកា អសី េទៅ េដល"‡។ អូ
ទី ចាបាប់ ចំ តសី ឡឹង ចាបាប់ េពៀរ អា អុះ»។ ៣២ ៃណឃូ បុាងំ
េហៀន ចាបាប់ េណាះ េតលី យីស៊ូ ផា «្រតគ់ តាទចឹ ហង អសី
ផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញតាទចឹ អូ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ាណាវ ្គកាយ
ឡឹង ែអ៊ អុះ។៣៣អន់ បុចិ ៃចកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទិ ពុត ទិ េពៀក
ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹ ឡាេកា បុាងំៃឡ លូ បុចិ ៃច កា ពូ ឡីង
ែគងឡាក់កា បុចិ ៃចកាឡាេកាតាងំឡា េណាះដាគ់លនឺ ឡឹង
ពុះកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូកាណាគ័ េទៀន អន់ ្រគបឹ ែនវសា»ំ។
* ១២:២៦ ១២:២៦សារអាឡាច់ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:៦។ † ១២:៣០
១២:២៩-៣០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
៦:៤-៥។ ‡ ១២:៣១ ១២:៣១សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័)
១៩:១៨។



ម៉ាកុះ ១២:៣៤ lvii ម៉ាកុះ ១២:៣៩

៣៤យីស៊ូ កាតាងំ ប៉ាណូស េណាះ ផា នីេណា ័ះ ែអ៊ ផា «អសី
ក្យាម័ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហង»។ េកះ
េណាះ អូ ទី បក់ េពឿ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ ហង។
៣៥ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ប៉ាគ់ ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  ែអ៊ កាប

ណាវ ្គផា «ខ ញ៉ា ្រតគ់ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ផាសា
ដាច់ ដាវតី ែអ៊ វគ័ បក៊ កា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ នី
េណា ័ះ ? ៣៦សាដាច់ ដាវតី តាងំឡាកាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា

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

អសី' "§។
៣៧ទលឹសាដាច់ដាវតីតាងំឡា េអី បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា
ដាច់ េណាះ ផា ពឹ តាងំឡា េកះ ញ៉ា ្រតគ់ ពូ ផាសាដាច់ ដាវតី
ឡាក់ វគ័ បក៊ ែអ៊ នេីណា ័ះ ?» ទី កាឡំាងំ េអៀងសាយុំាងំ យសី៊ូ
រះ៉សារ េណាះ អនែ់ឌ ប៉ាញ័ ពុតខាក។់
៣៨ផះយសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ េណាះ ែអ៊ កាបផា «បរ៉ ់ឡាវុា ំ

ងឡាេកា លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់អន់កាខាក។់ អន់
ែឌ ឌុ េពៀត អាវ តសី អ្លងឹ លូ ចាចាក ពឹង តាឡាត បុចិ កា ពូ កា
រ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ។ ៣៩ផា ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង ណាងំដងឹចារដាគ់
សា ំលនឺ ឡឹង ពូ។ ផា ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ ៃអតសា ណាងំដងឹ ចារ
§ ១២:៣៦ ១២:៣៦សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១១០:១។



ម៉ាកុះ ១២:៤០ lviii ម៉ាកុះ ១៣:២

្រកាគ់ បក់ កានតឹ លនឺ ឡឹង ពូ េដល។ ៤០អនែ់ឌ ឌុ េលាប អ្យក់
រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ មួត អនេ់្រតា័ អន្់រទះុ លូ តា្ំរបគ៉័ មន៉់ ទុញៗខា
ក់ េដល។ អនែ់ឌ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត កា្ល ងំ លនឺ ឡឹង ពូ»។
សារអង់កាន់ អនេ់្រតា័ ៃចគ េលៀន មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័
៤១ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ឡា ំអង់ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ ចារ ពូ ៃចគ

េលៀន មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ផះ េណាះ ទី មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ េអៀង ដូវ អន់ែឌ ៃចគ េលៀន េអៀង េដល។ ៤២ហះកា ទី
អង់កាន់ អន់េ្រតា័ ថុក ញ៉ាក េម៉ាញ ដូវ ៃចគ េលៀន ែបត៊ ខាក់ ទី
ដងឹ េពៀរ ច្យមិ *ឡក។់ ៤៣ េកះេណាះ យសី៊ូ េអី មួត សះឹ លូ រះ៉
ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា អង់កាន់ អន់េ្រតា័ ថុក
ញ៉ាកអា ទី ៃចគ េលៀន មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ឡឹង ពូ ៤៤ខង
កាឡំាងំ អនេ់ទៀគៗ អ្យក់ ៃចគ ដងឹ េលៀន អនែ់ឌ សល់ មប អន់
កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ថុក ញ៉ាកអា ៃចគ ទិ េលៀន
ឡាក់ ែអ៊ ទ ីមប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ េលៀនឡាក់ ែអ៊ តងកានខា
ក់ េភឿ សមិឡាេកា ែអ»៊។

១៣
សារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំលូយសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គ
១ផះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសះឹ េម៉ាញ ដូវ

កាប លូ ែអ៊ផា «ៃណឃូ ៃហអេំហា្ម លូហីអាញ៉ាតមិដាគ់ឡា
យ៉ាម ័!» ២យីស៊ូ រះ៉ កា សះឹ ែអ៊ ផា «ដារ ់ែគង ម៉ាត់ អន់េទៀ ហី
* ១២:៤២ ១២:៤២ច្យមិ េពៀគ គុល «ឡិបតា»។ ១២៨ ឡិបតាសាេមុី លូ េម៉ាញ
ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់



ម៉ាកុះ ១៣:៣ lix ម៉ាកុះ ១៣:៩

តសីដាគ់ អនដ់សី បប៉័ អា ពូ ចងឹ តាគ់ អំព្លូ ក រ៉ាយ រុា ំទិ ហង អូ
ទី អេំហា្ម ចំ ចងឹ ៃអ្វ អបុំាងំ គួប ែអ៊ណាវ ្គហង»។
៣ អន់តីគ ឡឹង េណាះ យីស៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម េតមី អូេលវ

្រតង់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ អង់ៃអ្វ េណាះ សះឹ ែអ៊ សចិ
េព្រតះុ យ៉ាកុប យូហាន លូ អនេ់្រត ពឹះ អបំញ៉់ លូ ែអ៊ ដងឹ ដូវ
អន់ែឌ ផា ៤ «បរ៉ ់ រះ៉ ៃហ កា ញនឹ េណី សារ ទិ អា ដារ ់ចំ ចងឹ
េកតី ពឹះ ? ទីកាណាគ័ញ៉ា ចងឹ េកតី ពឹះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់
ផាសារ ទិអាក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង ?» ៥យសី៊ូ រះ៉ កាអនែ់ឌ «អន់
ដសី ្រតគ់ ឡាវុាងំ ឡាេកា កាខាក់ ែជ េសឿ ពូ ឡា ំប៉ាង៉ល់ អន់
ដសី អន់ េហ្យតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ៦ ខង ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង
ៃចគ សចិ ឡាក់ កា សចិ អាញ់ ពឹះ កាប ផា "អាញ់ អា ហង យី
ស៊ូ"។ អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាណា ំប៉ាណូស េអៀង ដូវ អន់ េហ្យតីឡាច់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ៧ផះ ចំ អនដ់សី កាតាងំ េលៅផាទី ពូ តាកូះសាងំ
ខាម ក្យាម័ េកះ លូ ប៉ាគ់ចាងំហាយ្គ េណាះ អនដ់សី ែជកាេដី
ត ខងសារ េណាះ ្រតគ់ េកតី ពឹះ នេីណា ័ះហង ហះកា េបី ទលឹ
ដារ ់ចងឹ ឡុច អុះ។ ៨ សុនសាត េម៉ាញ ចងឹ តាកូះ លូ សុនសាត
េម៉ាញ ប៉ាេថត េម៉ាញ ចងឹ តាកូះ លូ ប៉ាេថត េម៉ាញណាវ ្គ។ ទី
ចារ អនដ់ា េតះ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ លូ េកតី ឡាយុតិឡាងំវាញ៉់ តមិ ខាក់
េដល។ សារ ទិ អា េពៀបឡាក់ កា អង់កាន់ ប៉ានដ់ា អគីឡាឡិ
គ័ៗ ចងឹ ៃអ្វហាអុញ។
៩ «អ្យគ័ អនដ់សីឡាវុាងំឡាេកា អន់ កាខាក ់ខង ពូ ចងឹ រ ៉បុ

អន់ដសី ៃចគ ថូត។ ពូ ចងឹ អ្យក់ រុាងំេក ័ះ ពីត អន់ដសី ពឹង េរ៉ា
ង លូ ជនឹ អនដ់សី អន់ មួត ្រកាគ់ណាផំា លូសាដាច់តាតសុ់និ
ញន អន់ដសី េសឿ អាញ។់ ហះកាសារ អា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អន់
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ដសី ទី ្រទង រះ៉កាអនែ់ឌ ឡឹងសារអាញ់១០ខងសារដាគ់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័អា ្រតគ់ រះ៉ អន់ ្រគបឹ សុនសាតអ្លុ កាតាងំហ។ិ ១១ផះ ពូ រ ៉បុ
អនដ់សី អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារ ែជ អ្ូយគ កា អូ អ្លុ កាប។ អន់
ដសី ្រតគ់ កាប ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនដ់សី ផះ េណាះហង ខង
អូ ្រតគ់ អន់ដសី អុះ ចងឹ កាប ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់
កាខាក់ឡាក់ កាប។ ១២ មុី លូ អុះ ចងឹ េកះ តាមុរឺ រ ៉បុ គួប េសាប
អន់ ពូ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ ពឹ ចងឹ រ ៉បុ គន េទៅអន់កា ពូ ប៉ានេ់តា័អា្ល
ត។ កាប៉ាច់ គនៗ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប តាប៉ុញ លូ េមគី ពឹ ទបឹ អញ់
ជនឹ អន់ ពូ ប៉ាន់េតា័ េដល។ ១៣ ប៉ាណូស ទិឌូ ចងឹ អូ ណីស កា
អនដ់សី ញនកា េសឿអាញ។់ ហះកា បក់ ចំដាម័ អត់ ៃអ្វ េសឿ
ទលឹ ឡុច បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តង័ ែអ៊ តាទចឹ។
១៤ «ប៉ាគ់ អន់ដសី បប៉័ កាណាគ័ បគឺ អក៊ កាខាក់ ឡាក់ ថា ំ

ឡាយ * ៃអ្វ ពឹងចារ អូឃឺចងឹ ៃអ្វ េណាះ» (បរ៉ ប់ក់អានទឌូិហ្លង់
ពិ) «កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េខត យូដា ្រតគ់សាតាក់ឡា ំេអាន
ឡាេកាប៉ាគ់ ប៉ានមឹ េតា ពិ។ ១៥បក់ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ហី † ្រតគ់ ជរឹ
សាតាក់ ឡូត ែជ ម៉ុ ត អ្យក់ កាណាគ័កាណុងហ។ី ១៦កាឡំាងំ
បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី ែជ សតឹ អ្យក់អាវ ្រគនឹ ប៉ាគ់ ហី េដល។ ១៧ រុាងំ
វាង៉ េណាះអង់កាន់ បក់ឡាេកា េគៀម លូ អង់កាន់ រង គនកាៃស
គ ថុក ញ៉ាក ខាក់ ហង។ ១៨ ្រតគ់ មន៉់ េឡាមឡាហះ ប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់
* ១៣:១៤ ១៣:១៤ 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 ទី សារ វុចឹ លូ អា េម៉ាញណាវ ្គ េកតី
ពឹះ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉។ † ១៣:១៥ ១៣:១៥ហី សុនសាត ពូ ទី អនត់ល័សាេមុ ីពូ
េឃយីហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។
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សារអា ែជ អន់ េកតី ពឹង ថុន បី រ៉ាឡឹម ១៩ ខង រុាងំវាង៉ េណាះ
ចងឹ េកតីសារ ថុក ញ៉ាក េកង ខាក។់ អូ ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវ
អា េកតី ពឹះ អុះ ឡឹង ប៉ានដ់ា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង ែព ទលឹ រប៉់
ដារ ់អា។ យ ៉◌ះ័ ដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ កា អូ ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវ
អា េកតី ពឹះណាវ ្គហង។ ២០ផាប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់សារ េណាះ េកតី
ទុញ ដារ ់ចាបះ កា អូ ទី េពឿ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អុះ។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ដារ ់េណាះ េកះ ្រសស៊ ញន ែអ៊ តាប៉ាប
កាប៉ាសុន ែអ៊ ទី េរ ុសី។ ២១ផាទី ពូ រះ៉កាអនដ់សីផា "ៃហ ប៉ាណូ
ស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ ៃអ្វ ហះអា !" េលី
ផា "ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េតា !" អន់ដសី ែជ េសឿ សារ េណាះ ២២ ខង
ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ពឹះ តាពំ្លូ ង រះ៉ ផា អនែ់ឌ ហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់លូ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ រះ៉ផា រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េអៀង ែនវ តា ំ
បាង អន់កា ពូ បប៉ ័េភឿ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី
អន់ អនែ់ឌ េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េដល ផាអ្លុ ្របគ៉័ ទ។ី ២៣ ្រត
គ់ឡាវុាងំ ឡាេកា អន់ កាខាក ់ដាគ់ េកះ អាញ់ រះ៉ សារ អា អន់
អនដ់សី អ្លុ អន្់រទលួ ទិ េកះ។
២៤«រុាងំវាង៉ េណាះ េកះ េកតីសារ ថុក ញ៉ាកខាក់ េកះ ដារ ់

ចងឹ េកះ ម៉ាមុាងំ ៃខ កា ចងឹ អូ តាតារ ហង េដល។ ២៥សំឡង់
ពឹង ៃប៉្លង ចងឹ ឡិ ជរឹ អំរ៉ាញ ពឹង ៃប៉្លង កា ចងឹ រ៉ានេ់ថីគ េដល។
២៦ េកះេណាះ ពូ ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ចាក ពឹង កាមល៉់ ទី អំ
រ៉ាញ េកងខាក់ លូ ទី តាតារកា្ល គ់ េដល។ ‡ ២៧ េកះេណាះអាញ់
‡ ១៣:២៦ ១៣:២៦ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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ចងឹ េ្របុី មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចាក ប៉ាតុំ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ្របគ៉័ ប៉ា
សុន ែអ៊ ្រគបឹ ចារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។
២៨ «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។
២៩ ទលឹ នីេណា ័ះ ផះ ចំ អន់ដសី បប៉័ សារ អា េកតី ពឹះ េណាះ
្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ដារ ់េណាះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ហង។ ៣០អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ទី ប៉ាណូសបក់ អនដ់ា ៃអ្វ ពឹង រុាងំ
ហាវអា េបីតាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ទិអា េកតី ពឹះ េដល
ហង។ ៣១ េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង េហ្យតី ហះកា ប៉ានរឹ
អាញ់កាបអា អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ។
៣២ «កាប៉ាច់ដារ ់លូ មង ចំ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះសារ េណាះ អូ

ទី បក់ េពឿ អ្លុ អុះ។ យ ៉◌ះ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង កា
តាម យ ៉◌ះ័អាញ់ឡាក់គនប ៉្រ◌ះ័កាតាម អូ ទី េពឿ អ្លុ ដារ ស់ារ
េណាះចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អុះ។ ទីដងឹ ពឹអាញ់ដូវ ែអ៊អ្លុ ។៣៣អន់
ដសី ទឌូិ អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ ផាដារ ់ចំ ចងឹ េកតីសារ េណាះ ទលឹ
នេីណា ័ះ ្រតគ់ឡាវុាងំ អន់កាខាក។់៣៤ដារ ក់ាឡំត់ េណាះ េពៀប
ឡាក់ កា កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ចាក ឡាច់ ឡឹង ហី ឡា ំ ប៉ាគ់ ចាងំ
ហាយ្គ។ ែអ៊ អន់ មួត ទុច ែអ៊ រុាងំៃហ រ៉ាស អំប៉ាស ហី ្រកាន
ែអ ៊លូ ែជក ង៉ារ អន់ កា អន់ែឌ ្រប៉គ ័ទបឹ អន់តគ់ រះ៉ កា បក់
ញ៉ាមហី អន់ឡាវុាងំ កាខាក់ េដល។ ៣៥អនដ់សី ទឌូិ អាកា ្រត
គ់ឡាវុាងំ នះិេទៅ េដល ខងអនដ់សី អូ អ្លុ កាតាងំឡាហី េណាះ
ចងឹសតឹ មង ប៉ុប ចំ អុះ។ កាង៉ាច អ្លុ ែអ៊ េលី ទងតគិ័ មុាងំ អ្លុ ែអ៊
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េលី អ្យរិ េអាគ េម៉ាញ ទង អ្លុ ែអ៊ េលី ផះ កាលំឺ អ្លុ ែអ។៊ ៣៦អ្ូយគ
ៃផគ ែអ៊សតឹ េទៀ ្រតគ់ ផះ អនដ់សី ៃតបហា្ល ក។់៣៧សារអាញ់
រះ៉ អន់ អនដ់សីកាតាងំអា អាញ់កា បុចិ រះ៉ អន់កាឡំាងំ ទឌូិ អ្លុ
អនត់គ់ នះិេទៅ េដល ម៉ាគ់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក»់។

១៤
សារ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
១ េពៀរ ដារ ់អន់្រទួល ចងឹ ទលឹ ដារ ់ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទួង លូ ប៊ុ ន

ណំុ បុាងំ ឡាតាងំ  មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ
បុាងំេហៀន ចាបាប់ណាងំ ្រទង រ ៉បុ អន់តុង យីស៊ូ េភឿ ប៉ាន់េតា័
អា្ល ត។ ២ហះកាអនែ់ឌកាប លូ គួប េសាបផា «ែជ ប៉ានត់ាន រ ៉បុ
ពឹង ដារ ់ម៉ុ ត ប៊ុ ន អា អ្ូយគ ៃផគ កាឡំាងំ េកតីសារ អូ ដាគ់ រ៉ាចក់
រ៉ាចល»់។
៣ ផះ េណាះ យីស៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះ េបតថានី ពឹង ហី កាម៉ាក័

េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ្រតគ់ េរ៉ាះ ែព សចិ ែអ៊ េណាះ សុីម៉ូ ន។ ផះ យី
ស៊ូ ៃអ្វ សាសាណា េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ចកឹ ចាយដា
គ់ឡាយ៉ាម។័ កាណុងចាយ េណាះទីសាប៊ូ េបាផូវកា្ល ងំខាខា
ក។់ អង់កាន់ េណាះ គុ កល់ចាយ េកះេណាះ េ្រជាសាប៊ូ េបា
ផូវ ពឹងកល់យសី៊ូ។៤ទី ប៉ាណូសបក់អនដ់ា ៃអ្វ រេណាះ បុចិ អកឺ
កា ែអ ៊ពូកាប លូ គួប ពូផា «ញ៉ាតមិតាងំខាតអា ! ៥ផា្របូអ្យ
ក់ េលៀន ៃម៉ ចងឹ ទី៣០០កាក់ * េកះេណាះអ្យក់ េលៀន េណាះ
ែជក អន់កា មួត ថុក ញ៉ាក អូដាគ់កា ញ៉ា !» ពូ កាកាបកាអង់
កាន់ េណាះខាក។់ ៦យសី៊ូ កាប ផា «អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ តាម ពុត ែអ៊
* ១៤:៥ ១៤:៥ កាក់ េពៀគ គុល «ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ីឃឺ ខា ្របគ៉័ គូលី
េម៉ាញដារ។់
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ពិ ! ញ៉ា្រតគ់អនដ់សី ៃអ្វណាងំសារលូ ែអ ៊! ែអ៊ ្របគ៉័សារដា
គ់ អន់កាអាញ។់ ៧ មួត ថុក ញ៉ាក ៃអ្វ លូ អនដ់សី េលយី។ ផា
អនដ់សី បុចិ អន់ កាណាគ័ ញ៉ាកា អនែ់ឌ ដារ ់ចំ កា ទ ីហះកា
អាញ់ ចងឹ អូ ៃអ្វ លូ អនដ់សី េលយី អុះ។ ៨ណាងអា ្របគ៉័ តាម
ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉។័ ែអ៊ឡាបសាប៊ូ ណាហំម អន់កាអាញ ់េភឿ េ្រទៀ
មសារ៉ំាប់កា ប៉ា្រទូ អាញ់ អន្់រទលួ។ ៩អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី
តាទចឹ ផា ្រគបឹ ចារ ពូ ចាក រះ៉ ឡឹងសារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង
អង់កក់ េតះ អា ពូ កា ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្របគ៉័អា េដល េភឿ
កាចាងំ កា ែអ»៊។ ១០ េកះេណាះ យូដះ អុីសាការយី៉ុ ត ឡាក់ សះឹ
យីស៊ូ កាណុង កាឡំាងំ ១២ ដូវ េណាះ េដល ែអ៊ ឡា ំកាប លូ
មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ចងឹ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យីស៊ូ។ ១១ េកះ
អនែ់ឌកាបុំាងំសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ េកះ អនែ់ឌ េហាកខាក ់អន់
ែឌសាញ៉ាផា ចងឹ អន់ េលៀន កាខា ែអ៊ រះ៉ េណាះ។ យូដះ កា
ណាងំ ្រទង េភឿ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អនឌូ់ លូ មួតសះឹ
១២ដារ ប៉់ានដ់ា ពូ ម៉ុត ប៊ុន ណំុ បុាងំឡាតាងំ េណាះ ពូកា េកាះ

េចៀម េអៀងសារ៉ំាប់សា ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ។ មួតសះឹយសី៊ូ អបំញ៉់
ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ប៉ាគ់ ចំ អសី ឃតឹ ចងឹ អន់ ញនឹ េ្រទៀម ្រប៉គ័
ប៊ុ ន ្រទួង អា េវ ័ះ ?» ១៣យីស៊ូ េ្របុី សះឹ េពៀរ ចាក លូ អន់តគ់
ផា «ហគ់ អន់ដសី ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា ទលឹ
ប៉ាគ់ េណាះ អន់ដសី ចងឹ ប៉ាត ័ះ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ គយ ្រពឺយ
េទៀក។ អ្យគ័ចាក ពួយ ែអ៊ េណាះហង។ ១៤ផាែអ៊ ម៉ុ ត ពឹងហី
ច ំ្រតគ់ អំបញ៉់ លូ តាងំឡាហី េណាះផា "ៃណឃូ ញនឹ អំបញ៉់
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ផា ពឹង កាណុង ចំ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួសាសាណាលូ
មួតសះឹ ?" ១៥ េណាះតាងំឡាហី ចងឹ តាបំាង អន់កាណុង តសី
េម៉ាញ ពឹង ចាងំហីគ ឡាក់ ទី េឃឿង ខង េ្រទៀម េកះៗ។ អ្យគ័
អនដ់សី េ្រទៀមសាណាសាណឹតកាពិន ពឹងកាណុងហី េណាះ
ហង»។ ១៦ េកះេណាះ មួតសះឹចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង បប៉័ឡាក់កា
យសី៊ូ ទី រះ៉ កា អនែ់ឌ តាទចឹ ហង។ អនែ់ឌ កា េ្រទៀមសាណា
សាណឹតសារ៉ំាប់ ប៊ុន ្រទងួ ហះ េណាះហង។
១៧ ប៉ាគ់ កាង៉ាច យីស៊ូ ពឹះ ទលឹ លូ មួត សះឹ ែអ៊ ១២ ដូវ។

១៨ផះយសី៊ូ ៃអ្វសាសាណាអនឌូ់ លូ មួតសះឹ េណាះ ែអ៊ កាប
ផា «អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា ទី េម៉ាញ ដូវ ពឹង កា ំ
ឡាងំ ពិន សា អា ចងឹណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុ អាញ»់។ ១៩ មួត សះឹ
កាតាងំ នីេណា ័ះ អន់ែឌ អុក ពុត ខាក។់ អន់ែឌ វុងិ អំបញ៉់ យី
ស៊ូ េកះ េម៉ាញៗផា «អូ ្រតគ់អាញ់ េដល ត ័ះ ?» ២០ ែអ៊ េតលី រះ៉
កា អន់ែឌ ផា «ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ ពឹង កាឡំាងំ អន់ដសី ១២ ដូវ អា
េដល ឃឺ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ៃអ្វ តាគ់ សា ណំុ បុាងំ ពឹង គូម អន់
ឌូ លូ អាញ់ អា ហង។ ២១ ប៉ាណូស អាញ់ ្រតគ់ េតា័ ្រតគ់ ឡាក់
កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែពហង។ ហះកា ប៉ាណូ
សឡាក់ណាផំា ពូ រ ៉បុ អាញ់ ចងឹ ប៉ាណាបខាក ់ផា អូ ទី េកតី
ែព េណាះដាគ់លនឺសារ៉ំាប់ ែអ»៊។
២២ ផះ អន់ែឌ ៃអ្វ សា េណាះ យីស៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន

ប ៉្រ◌ះ័ េកះ េណាះ គុ ែជក អន់ កា សះឹ ែអ៊ ទបឹ កាប ផា «សា
ពិ ! អាហងឡាេកា បុាងំៃឡអាញ»់។ ២៣ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់
ចកឹ េពៀងតាែព ៃប៉្ល អង់កាច លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ អនទ់បឺ
អន់កា មួតសះឹ ៃអតទឌូិ។២៤យសី៊ូ កាប លូអនែ់ឌផា «អាហង
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ផាមអាញ ់ឡាក់ផាមសារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា លូ ប៉ាសុន ែអ។៊ ផាមអាញ់ ហូរ ័ឡាច់សារ៉ំាប់
ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េភឿ រះ៉កះ ប៉ារម ពូ លូ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៥អាញ់ រះ៉ កា
អនដ់សីតាទចឹផាអាញ់ចងឹ អូ ទី ៃអតតាែព ៃប៉្ល អង់កាចអាណា
វ ្គហង។ ក្យាគ់ ៃអត េផយី តាែព ៃប៉្ល អង់កាចណាវ ប៉ាគ់ ដារ ់
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀណាវ ្គ»។ ២៦ េកះេណាះ
អនែ់ឌ ្របគ៉័ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័។
ៃឡង ឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ លូ

មួត សះឹ ែអ។៊ ២៧ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី ទឌូិ
ចងឹ សាតាក់ អា្ល ត អាញ់ឡាក់ កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ ែពផា៖

"អាញ់ចងឹ េកាះអា្ល ត បក់ រង េចៀម
េណាះ េចៀម ចងឹសាតាក់តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាងហង"។†

២៨ហះកា ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ អាញ់ េកះ អាញ់ ចងឹ
ឡា ំប៉ាគ់ េខត កាលីេឡ អន់្រទួល ឡឹង អន់ដសី»។ ២៩ េព្រតះុ
រះ៉ ផា «យ ៉◌ះ័ កាឡំាងំ ទិឌូ អា្ល ត អសី កាតាម អាញ់ អូ អា្ល ត
អសី អុះ»។ ៣០យសី៊ូ រះ៉ កា េព្រតះុ ផា «អាញ់ រះ៉ កា អសីតាទចឹ
ផា មុាងំអាហង អន្់រទលួ ឡឹងអ្យរិ េអាគលកឺ ទី េពៀរ អសី
ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូអនហ់ា្ន ល់អាញ»់។៣១ហះកា េព្រតះុ
ខំ ប៉ាែគកផា «យ ៉◌ះ័ អាញ់ ្រតគ់ េតា័ អនឌូ់ លូ អសី កាតាម កា
អាញ់ អូ ប៉ាែគកផា អូ អនហ់ា្ន ល់ អសី អុះ»។ កាឡំាងំសះឹ អន់
† ១៤:២៧ ១៤:២៧សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ១ី៣:៧។
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េទៀគៗកាកាប រះ៉ឡាក់កា េព្រតះុ នះិេទៅ េដល។
សារយសី៊ូ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េកតេសម៉ានី
៣២ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ទលឹ ចារ េម៉ាញ សចិ េកតេសម៉ា

នី អន់ឌូ លូ សះឹ ែអ។៊ ែអ៊ រះ៉ កា សះឹ ែអ៊ ផា «អន់ដសី ៃអ្វ កូម័
អាញ់ ហះ អា ហង ក្យាគ់ អាញ់ មន៉់ ហ»ិ។ ៣៣ ែអ៊ េជៀក េព
្រតះុ យ៉ាកុប លូ យូហានឡា ំពួយ ែអ។៊ ផះ េណាះ ែអ៊ កាខរ ់
ណូស លូកាដុកកាដុលតា ពុំតខាក។់៣៤យសី៊ូ កាប លូ មួត ៃប៉
ង ដូវ េណាះផា «អាញ់ អុក ពុតខាក់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ហង។ អ្យគ័
អនដ់សី ៃអ្វ ក្យាគ់ ហះ អា លូឡាវុាងំឡាេកា»។ ៣៥យសី៊ូ ចាក
ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ែប៊ត េកះេណាះ កាដាប ទះឹ េតះ មន៉់ េឡាម បរ៉ ់ហះ
ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ ចុនៃច េណាះ ផា អ្លុ ្រប៉គ័ ទ។ី
៣៦ ែអ៊ កាបផា «ពឹ អឺ ពឹ ! សារញ៉ាកាអសី អ្លុ ្របគ៉័ េដាះ បរ៉ ់
អសី អ្យក់ ឡាច់សារ ថុក ប៉ាណាបអា ‡ ឡឹង អាញ់ េណី ហះ
កា ែជ ្របគ៉័ ពួយ ពុតអាញ ់បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី េទៅ»។
៣៧ េកះេណាះយសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ចារ មួត សះឹ ៃបង៉ ដូវ បប៉័

អនែ់ឌ ផះ ៃតបហា្ល ក ់ែអ៊ កាបកា េព្រតះុ ផា «សុមី៉ូ ន ! ញ៉ា ្រត
គ់ អន់ដសី ៃតប នីេអៀ ? ៃអ្វ ក្យាគ់ េម៉ាញ មង ែប៊ត អូ អ្លុ ប ?
៣៨ហគ់ ក្យាគ់ លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ប៉ាគ់ ទីសារឡាបំាក េណាះ
អនដ់សី ចងឹ អូ ្របគ៉័ យច អុះ។ យ ៉◌ះ័ ពុត េពៀក បុចិ ្របគ៉័សារ
ដាគ់ េកះ កាតាម ហះកា ឡាេកា បុាងំៃឡ ្រប៉គ័ អូ អ្លុ អុះ»។
៣៩ ែអ៊ កា ចាក ឡាច់ មន៉់ណាងំ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ណាវ ្គ ែអ៊ កាប
សារ េទៅ េណាះហង។
‡ ១៤:៣៦ ១៤:៣៦សារ ថុក ប៉ាណាបអា េពៀគ គុល «ចកអា»។
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៤០ ែអ៊សតឹ ប៉ាគ់ មួតសះឹណាវ ្គ បប៉័ អនែ់ឌហា្ល ក់ ៃតប រ៉ាង៉ាប់
ណាវ ្គ ខងអនែ់ឌកាកី ៃតប េកងខាក់ អូដាម័ រ៉ាល ម៉ាត។់ អន់
ែឌ អូ អ្លុ ចងឹ េតលី យសី៊ូ នចីម័ អុះ។ ៤១យសី៊ូ វ ុលី ឡា ំប៉ាគ់ ចារ
មួតសះឹលកឺ ទី ៃបង៉ េណាះ ែអ៊ កាបផា «ញ៉ា អនដ់សី ៃអ្វ ៃតប
ហា្ល ក់ ែ្រសល៊ នីេអៀ ? បគ័ ហង អន់ដសី ៃតប េណាះ។ ទលឹ
មង ពូ ្រតគ់ រ ៉បុ ប៉ាណូស អាញ់ ជនឹ អន់ កា មួត អូ ដាគ់ េកះ។
៤២អ្ូយវ ឡគ ពិ ពិន ចាក ៃហ េតា បក់ណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុ អាញ់
ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។

សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ
៤៣ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាបផាឌី យូដះ ពឹះ ទលឹ។ ែអ៊ េណាះកា

សះឹ ពឹង កាឡំាងំ សះឹ ១២ ដូវ េដល។ ែអ៊ណាផំា ទបឹ មួត កា ំ
ឡាងំ ចកឹ ដាវ ចកឹ អ៊្លង ពឹះ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ មួត េណាះឡាក់ កា ំ
ឡាងំ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង លូ ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ េ្របុីឡា។ំ ៤៤ យូដះណាផំា ពូឡា ំរ ៉បុ យី
ស៊ូ េណាះ ែអ៊ ទីសាញ៉ា លូ ពូផា «អាញ់ ចុំ បក់ ច ំបក់ េណាះ
ហង យីស៊ូ ហគ់ រ ៉បុ ែអ៊ ពិ ្រតគ់ សាងំៃក កាខាក់ ែជ អន់ កា្ល
ស»។ ៤៥សាគ់ យូដះ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊សាឡង់ ពឹះ រកឹ ប៉ាគ់
ចារ យសី៊ូ កាប ផា «ៃណឃូ !» េកះេណាះ ចុំ យសី៊ូ។ ៤៦ ពូ កា
ប៉ាណា ំគួប រ ៉បុ យសី៊ូ ឡូត។ ៤៧ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ក្យាម័
េណាះហា្វ ត់ ដាវ េកាះ ទុច មះ៉ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ
កាតាច់ហា្ល េតារ េម៉ាញ ែបង៊។ ៤៨យសី៊ូ កាប កា ពូ ផា «អាញ់
អា ប៉ាណូស អនតុ់ង អនទួ់ក ប បះ អនដ់សី ពឹះ រ ៉បុ ចកឹ ដាវ ចកឹ
អ៊្លង នេីអៀ ? ៤៩ រប៉់ ដារ ់អាញ់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ប៉ាគ់ ចារ េរ៉ាង រ៉ា
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មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហៀន ប៉ាសុន ទិឌូ េដល ហះកា អន់ដសី អូ
រ ៉បុអាញ់ អុះ។ សារអាេកតី ពឹះ េភឿតាគ់អង់េកះសារ ទី ្រចាគ់
រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង»។ ៥០ផះ េណាះ មួតសះឹ ទឌូិ
សាតាក់អា្ល តយសី៊ូ។ ៥១ទីតាតាម័ េម៉ាញ ដូវ អនតុ់ក អញែ់សង៊
ចាក ពួយយសី៊ូ ពូ កា រ ៉បុ ទបឹ ែអ៊ េដល។ ៥២ ែអ៊សាតាក់អា្ល ត
អញែ់សង៊ចាក ឡុនសាឡុន។

៥៣ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ ឡា ំយីស៊ូ អន់ ប៉ាគ់ ហី ៃម៉គ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ េណាះ ទី មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ
ឌូ ទី មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចា
បាប់ ពឹះ តុំ គួប េសាប។ ៥៤កាប៉ាច់ េព្រតះុ ចាក ពួយ ៃហយសី៊ូ
ឡឹង ចាងំហាយ្គ ទលឹ ែគង កាណុងឡានហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័។ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊ ម៉ុ ត អញ់ជួរ អុញ លូ មួត ញ៉ាម
ហ។ី ៥៥ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទិ
ឌូ ឃតឹណាងំ ផាញ៉ាន េ្រចាម យីស៊ូ េភឿ ទី ្រទង ចងឹ ប៉ាន់េតា័
ែអ ៊ហះកា អន់ែឌ ណាងំ សារ យច ្រតគ់ ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ អូ បប៉័
សាអ្វះ។ ៥៦ ទី កាឡំាងំ េអៀង ដូវ កាប តាពំ្លូង ភង យីស៊ូ ហះ
កាសារ អន់ែឌ កាប េណាះ អូ ្រតគ់ គួប េសាប អុះ។ ៥៧ ទី បក់
អន់ដា អ្ូយវ អន់តាវ កាប ព្លូង ភង យីស៊ូ ផា ៥៨ «ញនឹ កាតាងំ
ប៉ាណូសអាកាបផា "អាញ់ចងឹយះ៉អា្ល ត េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ឡាក់ ្របគ៉័
លូ តី ប៉ាណូស េកះេណាះ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ដារ ់អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស អុះ"»។
៥៩យ ៉◌ះ័ ទី សារ កាប ែនវ អា ហះកាសារ េណាះ ៃអ្វ អូ ្រតគ់
គួប េសាប េទៅ។ ៦០ផះ េណាះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្ូយវ អន់
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តាវហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ អំបញ៉់យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ េតលី
ពូ កាប េ្រចាម អសីអា ?» ៦១យសី៊ូ ៃអ្វ េងីុប អូ កាប អុះ។ ៃមគ៉
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អំបញ៉់ណាវ ្គផា «នីចម័ អសី អាហង
បគនតាម័ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច ់?»
៦២យសី៊ូ េតលី ផា «អាញ់អាហង។ អន់ដសី ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូ
សអាញ់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ លូចាក ពឹង
ៃប៉្លងកាមល៉់§»។ ៦៣-៦៤កាតាងំយសី៊ូ ផានេីណា ័ះ ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ែហក៊អាវ ែអ៊ េទៅ េកះេណាះកាបផា «អនដ់សី
ទឌូិ កាតាងំ េកះ ែអ៊ កាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ពិន អូ តង
កានណាងំផាញ៉ានណាវ ្គហង។ នចីម័ អនដ់សី ចងឹ ឃតឹ ្រប៉
គ ័?» ពូ កា តាតសុ់និ អន់ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត យសី៊ូ។ ៦៥បក់ អនដ់ា
កាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹងយសី៊ូ។ ពូសាក្លុ ំ ម៉ាត់ ែអ៊ េកះេណាះដាល័
ែអ៊ លូ អំបញ៉់ ផា «ទួង ៃហ េពឿ ពីត អសី ?» េកះេណាះ អនែ់ឌ
ជនឹ ែអ៊ អន់កា មួត ញ៉ាមហ ីពូ តាពយ េគៀងេតារ ែអ៊ណាវ ្គ។
៦៦ ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ រឡាន ហី េណាះ ទី ទុច អង់កាន់ មះ៉ ៃមគ៉

្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ទលឹ។ ៦៧ ែអ៊ បប៉័ េព្រតះុ ផះ ៃអ្វ
អញជួ់រ អុញ។ ែអ៊ ប៉ាញច់ាក័ ៃហកាខាក ់េកះេណាះកាបផា
«អសីអាកា គួបយសី៊ូ េតះណាសាែរត េដល !» ៦៨ហះកា េព
្រតះុ ប៉ាែគក ផា «អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ ! អាញ់ អូ ហ្លង់ អុះ
អ្លុ កា អសី បុចិ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា េណាះ»។ េព្រតះុ អ្ូយវឡាច់
ឡឹង េណាះចាកឡាច់ ែគង ឡីង ៃអ្វ ហះ អប៉ំារ រុាបំង៊។ * ៦៩ ទុច
អង់កាន់ េណាះបប៉័ េព្រតះុ ៃអ្វ ហះ េណាះ ែអ៊កា រះ៉ លូកាឡំាងំ
§ ១៤:៦២ ១៤:៦២បរ៉ ៃ់ហដានែីអល៊៧:១៣-១៤។ * ១៤:៦៨ ១៤:៦៨ហា្ល
ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ផះ េណាះ អ្យរិ េអាគ។
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ៃអ្វ រេណាះណាវ ្គផា «ប៉ាណូស េណាះ កា គួប យីស៊ូ េដល !»
៧០ េព្រតះុ ប៉ាែគកណាវ ្គ។ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង េណាះ ទី កាឡំាងំ
បក់ ៃអ្វ រេណាះកាបកា េព្រតះុ ផា «អសីអាកា គួបយសី៊ូ េដល
ហង ខង អសី កា ពឹះ ឡឹង េខត កាលេីឡ េដល»។ ៧១ េព្រតះុ
េតលី លូ មត៉់ ផា «ផាអាញ់កាប ព្លូង អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត អាញ់
កាតាម ! អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាណូស េណាះឡក»់។ ៧២ផាឌី
អ្យរិ េអាគលកឺ ទី េពៀរ ផះ េណាះ ែអ៊កាចាងំកា ប៉ានរឹយសី៊ូ រះ៉
កា ែអ៊ ផា «អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េអាគលកឺ ទី េពៀរ អសី ចងឹ ប៉ា
ែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។ េណាះហង េព្រតះុកា
ញុា។ំ

១៥
សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
១តារកាលំឺ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លួម លូ មួត ្រកាគ់ រុា ំ

ងៃហ េមឿង លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ កាឡំាងំ មួត
ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទឌូិ។ ពូ កត់ ចគ់ យសី៊ូ អ្យក់ឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ វគ័
ពីឡាត *។ ២ វគ័ ពីឡាត អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «អសីហង បសាដាច់
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ?» យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «្រតគ់ ឡាក់ កា
អសី ផា េណាះ ហង»†។ ៣ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ
េ្រចាមយសី៊ូ េអៀងសារ។ ៤ វគ័ ពីឡាត អបំញ៉់យសី៊ូ េម៉ាញ ទង
ណាវ ្គផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ េតលី ពូសាអ្វះ នេីអៀ ? អសី អូ កា
* ១៥:១ ១៥:១វគ័ ពីឡាតឡាក់ៃមគ៉ រុាងំៃហេខត ែអ៊ សុនសាតរ ៉មូ។ † ១៥:២
១៥:២ «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះហង» េពៀគ គុល «អសីផា នេីណា ័ះ»។
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តាងំ ប ពូ កាប េ្រចាម អសី េអៀងកាខាក់អា ?» ៥យសី៊ូ សាអ្វះ
អូ េតលី ពូ អុះ េណាះហង ្របគ៉័ អន់ កា វគ័ ពីឡាតញមខាក។់
៦ រប៉់ សាណាំរុាងំវាង៉ ្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួង វគ័ ពីឡាត េឃយី រុសី

េឡីយ ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត េម៉ាញ ដូវ ពួយ មួត ប៉ាសុន បរ៉។់ ៧ ទី
កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ បារ៉ាបះ ្រតគ់ ថូត អនឌូ់ លូ មួត កាឡំាងំ
្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉ ់អនែ់ឌ ប៉ានេ់តា័ ពូ ផះ រុាងំវាង៉ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ប៉ាត់
តាវាត៉។់ ៨កាឡំាងំ ប៉ាសុន េអៀង ដូវ ប៉ាណា ំ គួប ឡា ំប៉ាគ់ វគ័
ពីឡាត បរ៉ ់ែអ៊ េឡីយ ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត េម៉ាញ ដូវ តាមតាឡាប័
ែអ៊ េឃយី ្របគ៉័ រប៉់សាណា។ំ ៩ វគ័ ពីឡាតអបំញ៉់ មួត ប៉ាសុនផា
«នចីម័ អនដ់សី បុចិ កាអាញ់ េឡីយសាដាច់ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊អាប ?» ១០ ែអ៊ អបំញ៉់ នេីណា ័ះញន ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា មួត
ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រ ៉បុ យីស៊ូ ជនឹ ប៉ាគ់ ែអ៊ ញន អន់ែឌ សា
ណីង។ ១១ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំគួបឡាច់
ប៉ាញសុ់ះ កាឡំាងំ ប៉ាសុន េ្របុី ពូ បរ៉ ់ហះ វគ័ ពីឡាត រុសី េឡីយ
បារ៉ាបះ។ ១២ វគ័ ពីឡាតអបំញ៉់កាឡំាងំ ប៉ាសុន េម៉ាញទងណាវ ្គ
ផា «ផានេីណា ័ះ អនដ់សី បុចិ កាអាញ់ ្របគ៉័ នចីម័ កា ប៉ាណូស
អនដ់សី ផាសាដាច់ អុី្រសាែអល៊ អា ?» ១៣ ពូ ែ្រស៊ក ផា «បង់៉
ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ !» ១៤ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ណាវ ្គ«ប៉ាណូសអា
ទី ្របគ៉័យចញ៉ា ?» ហះកាអនែ់ឌ េតលី ែហង៊ ៃម៉ខាក់ផា «បង់៉
ែអ៊ ពឹងអ៊្លង គងឹ ពិ !» ១៥ វគ័ ពីឡាត បុចិកាប៉ាសុនប៉ាញ័ពុត ែអ៊
កា រុសី េឡីយបារ៉ាបះ។ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់កាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត់ ពីតសា
ប៉ា្វ ត័យសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ អន់ ពូ អ្យក់ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ។

សារ ពូ អ្យក់យសី៊ូ ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ
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១៦ មួត តាហាន អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ ឡាន ហី ៃមគ៉ រុាងំ
ៃហ េខត េកះេណាះ េអី មួត តាហាន ពឹះ ទឌូិ។ ១៧ ពូ អ្យក់ អាវ
ែនវណាអុំតិ តាគ់ អេំពៀត ែអ ៊េកះេណាះ អ្យក់សាេលៀ រុាងំគួង
្របគ៉័ឡាក់កា មួកសាដាច់តាគ់ អនត់ល័ ពឹង កល់ ែអ។៊ ១៨ ពូ ប៉ា
ណា ំគួបតាគ់ អ្ំរបគ៉័ការ ៉បុ ផា «បរ៉ ់ការ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័សាដាច់ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ !» ១៩ ពូ អ្យក់ ែ្រហ៊ ពីតសាប៉ា្វ ត័ ែអ៊ ពឹង កល់
លូ កាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹង ែអ ៊េកះេណាះ ពូ ជន តាកុល ប៉ាៃឡវ
ការ ៉បុ សាបំ ៉◌ះ័ ែអ។៊ ២០ េកះ ពូ ប៉ាៃឡវ បុាងំ្រហល់ កា ែអ ៊ពូ រ ុ ី
ស ឡាច់ អាវ ែនវណាអុំិត េកះេណាះ ពូ អ្យក់ អាវ ែអ៊ េទៅ តា
គ់ អំេពៀត ែអ៊ណាវ ្គ។ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ ែអ៊ ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង
គងឹ។ ២១ ផះ េណាះ ទី កាម៉ាក័ េមឿង គីែរន េម៉ាញ ដូវ ចាក ម៉ុ ត
ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ពូ រ ៉បុ បុាងំខំ ែអ៊ អន់ គយ អ៊្លង គងឹ ពូ
ចងឹ បង់៉យសី៊ូ។ កាម៉ាក័ េណាះសចិ សុមី៉ូ ន គន ែអ៊សចិអាេលកសាន្រតះុ លូ រភូូស។

២២ ពូ អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ ទលឹចារ កុលកុថា (ែ្រពផា «ប៉ានមឹកាន់
តងី កល»់)។ ២៣ ពូ អ្យក់ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច ឡាយ លូ អន់ហា្ន ំ
េភឿ ែជ អន់ អគី អន់ កាយសី៊ូ ៃអត ហះកា ែអ៊ អូ ៃច ៃអត អុះ។
២៤ មួត តាហាន បង់៉ យីស៊ូ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកះេណាះ អ្យក់ េខា
អាវ ែអ៊ រ ៉បុ កាប៉ាច់ េភឿ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផា ចងឹ ទីកា េពឿ េខាអាវ
េណាះ។ ២៥ ពូ បង់៉ យសី៊ូ មង អញស់នឹ កាលំ។ឺ ២៦ ពូ ្រចាគ់ ពឹង
ប៉ាតាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ពូ បង់៉យសី៊ូ ផា «សាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊»។ ២៧-២៨ ពូ កា បង់៉ ប៉ាណូស អន់តុង េពៀរ ដូវ សាែនង
ែអ៊ េដល។ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ែអ ៊េម៉ាញ ដូវណាវ ្គៃអ្វ
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ែគងសាងំេអ្យា។ ‡ ២៩កាឡំាងំ ចាក រេណាះ ពូ កាប ប៉ាៃឡវ កា
យសី៊ូ ទបឹ ង៉ាងិុរ កល់ កា ែអ៊ លូ កាបផា «ញ៉ា អសី ផា ចងឹ យះ៉
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ ្របគ៉័ណាវ ្គដងឹ ៃបង៉ ដារ ់! ៣០ញ៉ា
អូ តាេឡះឡាេកា អសី េទៅ ជរឹ ឡឹង អ៊្លង គងឹ អា !» ៣១ចាែនក
មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់
អនែ់ឌកាកាប ប៉ាៃឡវកាយសី៊ូ េដល។ អនែ់ឌកាប លូ គួបផា
«ែអ៊ ទី តង័ ពូ អនេ់ទៀគៗ េអៀង ហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ តង័ឡាេកា េទៅ
អុះ។ ៣២អឺ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ អុី្រសា
ែអល៊ ហគ់ ជរឹ ឡឹង អ៊្លង គងឹ កញិេអៀ ៃហ ម៉ាគ់ ញនឹ បប៉័ លូ
េសឿ េដល»។ មួត បក់ ពូ បង់៉ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ កា កាប បង៉ឺាយ
កា ែអ៊ នះិេទៅ េដល។
៣៣ផះកាដារ ់បង់៉សានត់ាគ័ផាឌី ៃប៉្លង ម៉ាមុាងំ ក្លបិ ទបឹ ប៉ាេថ

ត េណាះ ទលឹ មង ៃបង៉ កាង៉ាច។ ៣៤ រុាងំវាង៉ មង ៃបង៉ េណាះ
យសី៊ូ កា ែ្រស៊ក ៃម៉ៗ ផា «េអឡយ េអឡយឡាម៉ាសាបាច់ថា
ន ី?» ែ្រព ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ! ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ៃវ ៉! ញ៉ា ្រតគ់ អសី អា្ល
តអាញ់នេីអៀ ?» ៣៥ទី បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះកាតាងំ ែអ៊
កាប នេីណា ័ះ ពូ ផា «អ្យគ័ អុះិ ! កាតាងំ ប ែអ៊ េអី វគ័ េអលយ៉ីា
ហង េណាះ !» ៣៦ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសាតាក់ឡា ំអ្យក់ បងឹ
សាអ្យាងំ ឡុក ពឹង េទៀក អ្ូយគ ែ្រទម ពឹង ឡាណុច អ៊្លង អន់ទបឺ
អន់ កា យីស៊ូ អ្យបឹ លូ កាប ផា «អញច់ា ំ ៃហ លួង ! វគ័ េអលី
យ៉ា ជរឹ តង័ តាេឡះឡាច់ ែអ៊ ឡឹង អ៊្លង គងឹ តាទចឹ ប ?» ៣៧កា
‡ ១៥:២៧-២៨ ១៥:២៧-២៨ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖
សារអា េកតី ពឹះ ្រតគ់ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ពូ ចងឹ យ៉ាប ែអ៊
អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស ្របគ៉័យចចាបាប»់។
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ប៉ាច់ យសី៊ូ ែ្រស៊ក តុត ៃម៉ ខាក ់េកះេណាះ កាតាច់ កាែស៊ តាងំ
េហមី េតា័ ឡូត។ ៣៨ផះ េណាះកាណាត់ បុងិ កាណុង ពឹង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាែហក៊ ប៉ុត ឡឹងកាបុំាងំ ទលឹ អនេ់ត ័ះ។ ៣៩ ៃមគ៉ តា
ហាន សុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ អន់តាវ ៃហ ែគង ម៉ាត់ យីស៊ូ
ែអ៊ បប៉័ យសី៊ូ េតា័ នេីណា ័ះ ែអ៊ កាបផា «ប៉ាណូសអា គន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាទចឹ េវ !» ៤០ទី មួត អង់កាន់អនត់ាវ ៃហយសី៊ូ ឡឹង
ចាងំហាយ្គ េដល។ ពឹង កាឡំាងំ មួត អង់កាន់ េណាះ ទី ម៉ារ ី
ឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា ទី ម៉ារ ីឡាក់ េមគី យ៉ាកុប ថិ លូ យូេស លូ
ទីសាឡូេម អនដ់ា េដល។ ៤១ មួត អង់កាន់ េណាះតាឡាប័ ពួយ
តង័ ្របគ៉័ ង៉ារកាយសី៊ូ ឡឹង េខតកាលេីឡ ែព េកះ។ ទី មួត អង់
កាន់ អនេ់ទៀគៗ េអៀងណាវ ្គហាវ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមអនឌូ់
លូយសី៊ូ េដល។
សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
៤២ដារ ់េណាះ ្រតគ់ ផះ ពូ េ្រទៀម អន្់រទលួ ចងឹ ទលឹដារ ់ពូ រ៉ា

ឡូវ។ ង៉ាច េណាះ ៤៣ទី ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុអារ៉ាម៉ាេថ េម៉ាញ
ដូវ សចិ យូែសប៊ ែអ៊ ខនឹឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត បរ៉ ់អ្យក់ ប៉ា្រទូ យី
ស៊ូ។ វគ័ យូែសប៊ េណាះ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ៃអ្វ កាណុង
្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។ ែអ៊ កា ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យា េដល។ ៤៤ វគ័ ពីឡាត ញម ខាក់ ផះ ែអ៊ អ្លុ អន់តគ់ ផា យី
ស៊ូ េតា័ េកះ នីេណា ័ះ។ ែអ៊ េអី ៃម៉គ តាហាន ពឹះ អំបញ៉់ េភឿ
បុចិ អ្លុ អនត់គ់ ផាយសី៊ូ េតា័ េកះ ប។ ៤៥ េកះ តាហាន រះ៉ កា ែអ៊
េកះ េណាះ ែអ៊ អន់ វគ័ យូែសប៊ អ្យក់ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ។ ៤៦ វគ័ យូ
ែសប៊ តាច់កាណាត់បាកដាគ់ៗ  ែអ៊ អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ឡឹង
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អ៊្លង គងឹ ែ្រទម េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ឡា ំតប់ កាណុង រ ៉ង័ូ អំេហា្ម
េម៉ាញ ឡាក់ ចារ ពូ ្រប៉គ័ េភឿ តប់ ប៉ា្រទូ។ េកះ តប់ ែអ៊ តាហា្វ
ល់ អំេហា្ម តសី េម៉ាញកាេ្រតគី អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េណាះ។ ៤៧ ម៉ារ ីឡឹង
្រសកុ ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារ ីឡាក់ េមគី យូេស ពឹះ ៃហចារ តប់ ប៉ា្រទូ
យសី៊ូ េដល។

១៦
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គ
១ ៃឡង ឡឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ េណាះ ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា លូ

ម៉ារ ីេមគី យ៉ាកុប លូសាឡូេម អនដ់ា អនែ់ឌ តាច់ េឃឿង េបាផូវ
េភឿ ចងឹ ឡាប ពឹង ប៉ា្រទូ យីស៊ូ។ ២ ទលឹ កាលំឺ ដារ ់អាទិត ផះ
ដារ ់ឡាច់ ្របងីៗ អនែ់ឌណាផំា គួបឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ចារ ពូ តប់យី
ស៊ូ។ ៣ ផះ អន់តាន័ ៃអ្វ ចាក រ្រទង អន់ែឌ កាកាប អំបញ៉់ គួប
ផា «ទី េពឿ ចងឹ តាហា្វ ល់ឡាច់ អំេហា្ម ឡឹង អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េណាះកា
ពិន ?» ៤ េកះេណាះ អន់ែឌ េងីុយ ៃហ ផាឌី បប៉័ អំេហា្ម ពូ តា
ហា្វ ល់ ឡាច់ ឡឹង អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េកះ។ អំេហា្ម េណាះ តសី ខាក។់
៥ អន់ែឌ ម៉ុ ត ៃហ កាណុង រ ៉ង័ូ បប៉័ ប៉ាណូស តាតាម័ េម៉ាញ ដូវ
កាសប៊ េពៀត េខា អាវ បាក អង់ៃអ្វ ែគងសាម៉ា។ អន់ែឌ អ្ូយគ
ខាក់ឡាច់ កា្វ ង័។ ៦កាម៉ាក័ េណាះ កាប លូ អន់ែឌ ផា «ែជ អ្ូយ
គ ហង ! អន់ដសី ពឹះ ៃហ យីស៊ូ ឡឹង ្រសកុណាសាែរតឡាក់
ពូ ប៉ានេ់តា។័ ែអ៊ អូ ៃអ្វ ហះអា េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់
រុសី សតឹ ែអ៊ េកះ។ ៃហ ! ហះ អា ហង ចារ ពូ ៃចគ ែអ៊ ែព។
៧ហគ់ អន់ដសី សតឹ រះ៉ កា េព្រតះុ លូ កាឡំាងំ សះឹ ទិឌូ ផា យី
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ស៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ អន់្រទួល ឡឹង អន់ដសី។ ប៉ា
គ់ េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ ែអ៊ ឡាក់ កា ែអ៊ ទី រះ៉ កា អនដ់សី ផះ
អន្់រទលួ ែពហង»។ ៨ មួត អង់កាន់ េណាះ ប៉ានត់ានឡាច់ ឡឹង
រ ៉ង័ូ លូ ចាកសាតាក។់ អនែ់ឌ អ្ូយគ លូ កាខរ ់ណូស រ៉ាៃរត៉ ទបឹ
ឡាេកា។ ញន អន់ែឌ អ្ូយគ េណាះ ហង កា េពឿ កា អន់ែឌ អូ
រះ៉ អុះ។ *
[៩យសី៊ូ រ ុសីសតឹ ្រតគ់ ពឹងកាលំឺដារ អ់ាទតិ។ សាគ់ប៉ានដ់ា
ែអ៊តាបំាងឡាេកាអន់កាម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡាបប៉ ័ឡាក់
អង់កាន់ ែអ៊ ទី ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង ែអ៊ តាេំបុះី ដូវ ផះ អន់
្រទលួ ែព។ ១០ ម៉ារ ីចាក រះ៉ កាកាឡំាងំ ទឌូិឡាក់ េឃយី ចាក
ពួយយសី៊ូ ផះ ប៉ានដ់ា ែព។ ពូ ផះ ៃអ្វ ញុា ំេសាក ញុា ំហ្យកឹ
រុាបំសី កា ែអ។៊ ១១ ផះ អន់ែឌ កាតាងំ ម៉ារ ីរះ៉ ផា យីស៊ូ រ ុសី
សតឹ េកះ លូ ទី បប៉័ ែអ៊ តគិ ័អនែ់ឌ អូ េសឿ អុះ។
១២ េកះេណាះយសី៊ូ តាបំាងឡាេកា អន់ កាសះឹ េពៀរ ដូវ បប៉័
ផះ អនែ់ឌ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង ហះកា ្រតង័ ែអ៊ តាង ែបត៊។
១៣សះឹ េពៀរ ដូវ េណាះ កា វុលី សតឹ រះ៉ លូ មួត សះឹ អន់េទៀ
គៗ ហះកា ពូ ៃអ្វ អូ េសឿ អនែ់ឌ េដល។
១៤អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ តាបំាងឡាេកា អន់កា មួតសះឹ
ទិ ១១ ដូវ បប៉័ ទឌូិ ្រតគ់ ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វសាសាណា។ យសី៊ូ
កាបកាអនែ់ឌញនអនែ់ឌកាង័កល់ អូ ៃច េសឿ ប៉ានរឹ ពូឡាក់
បប៉័ ែអ៊ រ ុសី សតឹ។ ១៥យសី៊ូ អនត់គ់ផា «ហគ់ចាក រះ៉ អន់កា ំ
ឡាងំ អង់កក់ េតះ អ្លុ អនត់គ់ ទឌូិ ឡឹងសារ ដាគ់ អា។ ១៦ផា

* ១៦:៨ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ឡាក់ ្រចាគ់ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ អូ ទី
១៦:៩-២០ អុះ។
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បក់ ចំ េសឿ លូ ទី អន់ ពូ បុាងំហុ ំប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ តង័
បក់ េណាះ ហះកា បក់ ចំ អូ ៃច េសឿ បក់ េណាះ ចងឹ ្រតគ់
ថូត។ ១៧ បក់ ចំ េសឿ ចងឹ ទី អំរ៉ាញ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អន់ឌូ អន់ែឌ
ចងឹ អ្លុ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ផា រះ៉ សចិ អាញ់ លូ អ្លុ កាប តាង
ឡឹង ពូ † េដល។ ១៨ផាែនវ អនែ់ឌ រ ៉បុ ពិះ េលី ៃអត កាណាគ័
ប៉ាញលឹ កាតាម អនែ់ឌ អូ អគី អូ ប៉ាញលឹ អុះ។ ផាអនែ់ឌ
មន៉់សាប៉ាគ់ ប៉ាណូស អគី ប៉ាណូស េណាះ ចងឹដាគ់ ្រប៉ាល់
ហង»។
១៩ េកះ យីស៊ូ កាប អន់តគ់ សារ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កា
េប៉ាកហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង លូ អន់ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ែអ។៊
២០ មួត សះឹ ចាក ឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ កា ពូ ្រគបឹ ចារ។ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័កា ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល ទបឹ ្របគ៉័
សារអរ៉ំាញអញឺ េលយី េភឿតាបំាងផាសារអនែ់ឌ រះ៉ េណាះ
សារតាទចឹ។]

† ១៦:១៧ ១៦:១៧ កាប តាង ឡឹង ពូ ទី ណី េពៀរ េម៉ាញ ផា «កាប សុនសាត
អនេ់ទៀគៗឡាក់ អូ អ្លុ កាប អន្់រទលួ» េម៉ាញណាវ ្គផា «កាប គុន បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់
កាបឡាក់កា ប៉ាណូស»។
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