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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
ភីលបី

សារ អនត់គ់ រះ៉
េមឿង ភីលបី អូ សូវ តសី ប៉ុប ចំ អុះ រប៉់ ដារ ់អា េមឿងអា ៃអ្វ

ពឹង ប៉ាេថត ្រកកិ។
វគ័ ប៉ូលឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ពឹង េមឿង ភីលបី ផះ រុា ំ

ងវាង៉ សាណាំ៤៩-៥០ គ.ស.។ សុីឡះ ធមី៉ូ េថ លូ លូកា ឡា ំ
អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល (បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)
១៦:១០-៤០)។
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត់្រតា អា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ខុក។ ្រកុំ េហៀន

សារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភីលបី ប៉ាគ់ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ កា វគ័
ប៉ូល ្រតគ់ ខុក នីេណា ័ះ អន់ែឌ កា ឡិង េលៀន ប៉ាេហ្យ ី ពឹង េអ
ប៉ា្រប៉ូឌតី េភឿ តង័ វគ័ ប៉ូល។ ឡាំទលឹ េមឿង រ ៉មូ អា េកះ េអប៉ា
្រប៉ូឌតី កា អគី ព្លុ ែអ៊ បុចិ សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង ភីលបីណាវ ្គ។ វគ័
ប៉ូល កា ្រចាគ់ សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ែអ៊ េភឿ ប៉ាេន េហាក រគ៉់ កា
អនែ់ឌ ទឌូិ។ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត្់រតាអា រុាងំវាង៉សាណាំ៦១គ.ស.។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល តាបំាង ឡឹងសារ ែអ៊ េហាក រគ៉ ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ្រតគ់ ខុក

កាតាម កា ែអ៊ ឃតឹ ផា ទីសារឡាបំាក នេីអៀឡាក់ កា ទីសារ
ឡាបំាក អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដល។ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿ
យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភលីបី អន់ អនែ់ឌ ទី ពុត េសឿ េលយី លូ អន់
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អនែ់ឌ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាបទបឹ អន់ ថិ ពុត ចតឹយរ ្របគ៉័ ង៉ា
រ តង័ គួប េសាបឡាក់ កា យសី៊ូ ប៉ាណា ំអន់្រទលួ េកះៗ។ វគ័
ប៉ូល រះ៉ េអៀង ទង ឡឹងសារ មួត េសឿយសី៊ូ េហាក រគ៉។់
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្រតគ់ ខុក េណាះ ទី ខាសារ៉ំាប់សារ
ដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ។ (១:១២-៣០)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ផា មួត េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ ថិ ពុត ចតឹយរឡាក់កាយី
ស៊ូ េដល។ (២:១-១៨)

វគ័ ប៉ូល រះ៉សារ ធមី៉ូ េថ លូ េអប៉ា្រប៉ូឌតី។ (២:១៩-៣០)
វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ អន់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពួយ ពុត
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ (៣:១-៤:៩)

វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ាេន មួត េសឿ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភីលបី។
(៤:១០-២០)

១អាញ់សចិប៉ូលលូធមី៉ូ េថឡាក់ ទុចយសី៊ូ ្រគះិ ញនឹប៉ាេហ្យ ី
សត្់រតាអាកាអនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា េសឿយសី៊ូ
្រគះិឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿងភលីបី ទបឹ មួត ្រកាគ់ណាផំាទបឹ មួត តង័
្របគ៉័ កានកាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន ទី ពុត ដា
គ់កា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា មួត េមឿង ភលីបី
៣ផះ ចំអាញ់កាចាងំ កា អនដ់សី អាញ់កា ប៉ាេន កា ប ៉្រ◌ះ័

ពិន េលយីៗ។ ៤ រប៉់ អាញ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ដសី ទិ
ឌូ អាញ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ េលយីៗ ៥ ខង អន់ដសី េឃយី រះ៉
សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អនឌូ់ លូញនឹ េដល ឡឹងដារ ់អនដ់សី អង់
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ក ័ះ េសឿ េលយី ទលឹ រប៉់ដារ អ់ា។ ៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័
សារដាគ់ ពឹងកាឡំាងំ អនដ់សី អាញ់ េសឿខាក់ផា ែអ៊ ចងឹ តា
គ់អង់េកះ េលយី ទលឹដារ យ់សី៊ូ ជរឹ េទៀ។៧ ពុតអាញ់ េហាក រគ៉់
នេីអៀឃឺ ្រតគ់តាទចឹហង ខង ពុតអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី
េលយី យ ៉◌ះ័ អាញ់ ្រតគ់ ខុក កាតាម យ ៉◌ះ័ អាញ់ ៃអ្វ ប៉ាែគក
លូ ពូ េភឿ បុចិ រុាងំៃហសារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ អន់ ៃអ្វ េលយី កា
តាម អនដ់សីកា ទីចាែនក អនឌូ់ លូអាញ់កាណុងសារប ៉្រ◌ះ័
អន់ អា េដល។ ៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ ផាញ៉ានផាអាញ់ បុចិ
ៃច កា អន់ដសី ខាក់ឡាក់ កា យីស៊ូ ្រគះិ ទី ពុត បុចិ ៃច េដល។
៩អាញ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ៃច ែហ៊ង ខាក់
លូ ហ្លង់ ្រគបឹសារ ទេិណា ័ះ ១០ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ ឃតឹ អ្លុ អន់
ហា្ន ល់សារ ញ៉ាឡាក់ដាគ់ ហ៊្លត។ េណាះ ប៉ាគ់ ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ
ជរឹ េទៀ អនដ់សី ចងឹ ដាគ់ ្រតង់ អូ ទីសារ យច អុះ ១១ លូ ្របគ៉័
ង៉ារ ដាគ់ ្រតង់ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ម៉ាគ់ ពូ ចងឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ កាខា
ក។់
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ាណាប ្របគ៉័ អន់ ពូ េសឿ ែហង៊ េអៀង
១២អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ទិសារ ញ៉ាឡាក់ េកតី

ពឹះ ពឹងឡាេកាអាញ់អា ្របគ៉័ អន់ ពូ េសឿសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ
ែហង៊ េអៀង ៗ។ ១៣កាឡំាងំ បក់ ញ៉ាមហីសាដាច់ តសី រ ៉មូ ទឌូិ
លូ ពូ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គពូ អ្លុ អនត់គ់ ផាអាញ់ ្រតគ់ ខុក អាញន
កាអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ្រគះិ។ ១៤ញនកាអាញ់ ្រតគ់ ខុក
អា អុះ មុី សួន េអៀង េសឿយសី៊ូ កាខាក់ ទបឹ ទី ពុត ខនឹ រះ៉សារ
ដាគ់ អូ អ្ូយគកា ញ៉ា អុះ។ ១៥ទី បក់ អនដ់ា រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយី
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ស៊ូ ញនកា ទី ពុតសាណីងសាេណីស លូ ប៉ាលួង ប៉ាណាងំ លូ
អាញ ់ហះកា ទី បក់ អនដ់ា រះ៉សារដាគ់ញនកា ពុតដាគ់ ្រតង់
េដល។ ១៦ មួត បក់ ដាគ់ ្រតង់ េណាះ រះ៉សារ ដាគ់ ញន កា បុចិ
ៃច កាអាញ ់ខង អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អាញ់ អន់ រុា ំ
ងៃហសារដាគ់ ១៧ហះកា បក់ អនដ់ា រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ
្រគះិ ញន កា ពុត អូ ដាគ់ បុចិ ដងឹ កា ប៉ាលួង ប៉ាណាងំ អន់ែឌ
សាមគ៉័ ផា ្របគ៉័ នីេណា ័ះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ ទីសារ ប៉ាណាប
ែហ៊ង ខាក់ កាណុង ខុក អា។ ១៨ហះកាសារ ទេិណា ័ះ ញ៉ា ចងឹ
្រតគ់ លូអាញ ់យ ៉◌ះ័ ពូ ទី ពុតដាគ់កាតាម អូ ដាគ់កាតាម ពូ
កា រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ នះិេទៅ េដល។ ទលឹ នីេណា ័ះ ពុត
អាញ់ េហាក រគ៉់កាសារអា។
អាញ់ចងឹ េហាករគ៉់ េលយី ១៩ខងអាញ់អ្លុ អនត់គ់ផាប៉ាង៉ាត័

ប៉ាលងឹយសី៊ូ ្រគះិ ចងឹ តង័អាញ់អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ខុកញនកាអន់
ដសី មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័កាអាញ។់ ២០អាញ់មុងឹ ទិ ពុត ទិ េពៀកផា
អាញ់ចងឹ អូតាយួសកាសារញ៉ាអុះ។ យ ៉◌ះ័ េតា័យ ៉◌ះ័ រ ុសីកា
តាម ឡាេកាអាញ់ចងឹ ខនឹកាខាក់ ប៉ាេនយសី៊ូ ្រគះិ កញិេអៀអា
ឡាក់ កា េសគី ែព េដល។ ២១ឡាេកាអាញ់អា ផា រុសី ឃឺ រុ ី
សសារ៉ំាប់កាយសី៊ូ ្រគះិ ផាេតា ័ឃឺដាគ់ហ៊្លតសារ៉ំាប់អាញ។់
២២ហះកាផាអាញ់ ៃអ្វ រ ុសីឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត ់េណាះអាញ់ចងឹ ្រប៉
គ័ ង៉ារឡាក់ ទីខា ែធមណាវ ្គ។ ហះកាអាញ់ អូ អ្លុ ចងឹ េរ ុសី អ្យ
ក់ ្រទង ចំ អុះ។ ២៣អាញ់ បុចិ ទិ េពៀរ ពុតអាញ់ បុចិ ចាកឡាច់
ឡឹង អង់កក់ េតះអាឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ េណាះដាគ់ហ៊្លត។
២៤ហះកាផាអាញ់ៃអ្វ រ ុសីឡា ប៉ំាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ េណាះទីខាកា
ខាក់សារ៉ំាប់កា អនដ់សី។ ២៥ញនអាញ់ េសឿ តាទចឹ បះ អាញ់
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អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី ទបឹ ចងឹឡា ៃំអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី
ទឌូិ េភឿ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហង៊ខាក់ លូ ទី ពុត េហាក រគ៉់២៦ម៉ា
គ់ អនដ់សី ចងឹ តសី ម៉ូ ះ ែហង៊ខាក់ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ខងអាញ់
ឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី។
២៧-២៨ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ រុាងំៃហឡាេកាអន់ ្រតគ់ លូសារ

ដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ពិ េភឿ អន់អាញ់កាតាងំ េលៅផាអនដ់សី
ៃអ្វ េសឿ េលយី លូ ែរវ ពុត េពៀក ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ គួបសារ៉ំាប់
សារ ពិន េសឿ ឃឺសារដាគ់ឡឹងយសី៊ូ លូអនដ់សី អូអ្ូយគកា
មួត បក់ ប៉ាសាងំ លូ អនដ់សី េណាះ អុះ យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡា ំចា្វ គ់
អនដ់សី េលី ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ កាតាម។ ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសាងំ បប៉័
អនដ់សី ទី ពុត ខនឹ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អ្លុ ចាបះ ផា អនែ់ឌ ចងឹ
េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ហះកាកាប៉ាច់ អន់ដសី ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ខង
សារ អាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ២៩ហះកា កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ អន់
អន់ដសី ទីសារ ថុក ប៉ាណាបញន កាយសី៊ូ ្រគះិ អូ ្រតគ់ ដងឹ
កា េសឿ ែអ៊ អុះ។ ៣០អនដ់សី ពូ ្របគ៉័បាបឡាក់កា ពូ េឃយី ្រប៉
គ័ បាប អាញ់ ែព េដល កញិេអៀ អា ពូ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ បាប អាញ់
ណាវ ្គ។

២
សារ ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុតឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ
១ ទលឹ នី េណា ័ះ ផា យីស៊ូ ្រគះិ បុាងំ េហាក ពុត េពៀក អន់

ដសី េលីផា អនដ់សី េហាកញនកាយសី៊ូ ្រគះិ បុចិ ៃច កា អន់
ដសី េលីផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលី
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ផាអនដ់សី ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុនកា គួប ២ហគ់អនដ់សីឃតឹ ្រទ
ងដងឹ េម៉ាញលូទី ពុត បុចិ ៃចកា គួប េសាបទបឹ ទី ពុត េពៀកដងឹ
េម៉ាញ េដល េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពុត អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក។់
៣ ែជ ្របគ៉័សារ ញ៉ាញនកា ពុត ប៉ាលួង ប៉ាណាងំ លូ ពុត អា្វ ត់
េអង អនដ់សី ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុត លូឃតឹផា ពូ អនេ់ទៀគសាខំាន់
ហ៊្លត ឡឹង ឡាេកា េទៅ។ ៤ អន់ដសី ែជ ឃតឹ ដងឹ កាសារ ទី ខា
កាឡាេកា េទៅ ៃដ ្រតគ់ ឃតឹ អន់ ទី ខាកា ពូ អនេ់ទៀគ េដល។
៥យីស៊ូ ្រគះិ ទី ពុត េពៀក នីចម ័អន់ដសី កា ្រតគ់ ទី ពុត េពៀក
នេីណា ័ះ េដល។ ៦យ ៉◌ះ័ យសី៊ូ ្រគះិ នះិេទៅ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
កាតាម ហះកា ែអ៊ អូ ខំ ្រប៉គ័ ឡាេកា អន់សាេមុី លូ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ
៧ ែអ៊សាឡាគ់អា្ល តសារ គតឹខាមះ៉ ែអ៊ ទេិណា ័ះ េកះេណាះ ្រប៉
គ័ អន់ ឡាេកា ែអ៊ េកះ ប៉ាណូស េដាច ដាច ទបឹ េកះ ទុច ៨ េកះ
េណាះ ែអ៊ ប៉ានថ់ិ ពុត ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ពឹ ែអ៊ េលយី ទលឹ េតា័ ទបឹ
េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹសា។ំ ៩ញន េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តាេំប៉ាក ែអ៊ អន់ តសី កាខាក់ ទបឹ អន់ ែអ៊ េលៅ ែលង សចិ ហ៊្លត
ឡឹង ពូ ១០ េភឿ អន់ ពូ ទឌូិ ទបឹ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ពឹង េតះ លូ កាន់
េត ័ះ េតះ ជនតាកុលសាបំ ៉◌ះ័ យសី៊ូ ១១ លូ អន់ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុ
នសាត រះ៉ ផាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡាតាទចឹ េភឿ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន។
១២អឺ អុះ មុី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច កាខាក ់ផះ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ

លូ អន់ដសី ែព អន់ដសី េឃយី ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ អាញ ់កញិ
េអៀ អាអាញ់ អូ ៃអ្វ អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ តូណាវ ្គែហ៊ង ខា
ក។់ ហគ់ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ លូ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រតគ់ លូ
សារ ែអ៊ តង័ អនដ់សី េណាះហង ១៣ខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង
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ៃអ្វ ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនដ់សី ម៉ាគ់ អនដ់សី បុចិ ្របគ៉័ដាគ់ លូ អ្លុ
្របគ៉័ ដាគ់ ពួយ ពុត ែអ៊ បុចិ។
១៤ ្រគបឹសារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ ែជ ង៉ាញ លូ ែជ ប៉ាែគក

ហង ១៥ ម៉ាគ់ អនដ់សី ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ អូ ទីសារ បគឺ អក៊ ញ៉ា
អុះ ទបឹ អន់ដសី ចងឹ េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ ទី សារ យច
ហះ ចំ អុះ យ ៉◌ះ័ ៃអ្វ កាណុង មួត អូ ដាគ់ ពឹង រុាងំហាវ អា កា
តាម។ អនដ់សីតាតារកា្ល គ់ ពឹង ប៉ាណូស រុាងំហាវអាឡាក់កា
សឡំង់តាតារ ពឹង ៃប៉្លង ១៦ទបឹ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អន់អាញុ រុ ី
សកា ពូ េដល។ ផាអនដ់សី ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េណាះអាញ់ចងឹ
តសី ម៉ូ ះ ប៉ាគ់ ដារ ់យីស៊ូ ្រគះិ ជរឹ េទៀ ខង ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ្រប៉
គ័ ទបឹ េក្ល ័ះ ប៉ាណាប អា អូ ្រតគ់ អូ ទី ខា អុះ។ ១៧ផា ង៉ារ អន់
ដសី ្រប៉គ័ ញន កា េសឿ យីស៊ូ េណាះ េពៀប ឡាក់ កា កាណាគ័
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផាអាញ់ េតា ័េណាះឡាេកាអាញ់ េពៀបឡាក់កា
តាែព ពូ េ្រសាច ពឹង កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េណាះ។ យ ៉◌ះ័ នីេណា ័ះ
កាតាម កាអាញ់ េហាក រគ៉់ កាខាក់ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដល។
១៨អនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូអាញ់នះិេទៅ េដល។
សារធមី៉ូ េថ លូ េអប៉ា្រប៉ូឌតី
១៩ផាយីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន ់អាញ់ ឃតឹ ចងឹ េ្របុី

ធមី៉ូ េថឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី កញិេអៀ ហង ប៉ាគ់អាញ់កាតាងំ
ែអ៊ រះ៉ សារ អន់ដសី េទៀ េណាះ អាញ់ ចងឹ េហយី ពុត េពៀក
ហង។ ២០អាញ់ អូ ទី បប៉័ េពឿណាវ ្គកាយ ឡឹង ែអ៊ េណាះ អុះ
ឡាក់ វុនឹវាយ៉កា អនដ់សី ២១ខង ពូឃតឹ ដងឹកាឡាេកា េទៅ ពូ
អូ ឃតឹ កាសារ ទី ខាកាយសី៊ូ ្រគះិ អុះ។ ២២ហះកា អនដ់សី អ្លុ
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េកះ ឡឹង ពុត ែអ៊ ញន កា បប៉័ ែអ៊ ្រប៉គ័ ង៉ារ រះ៉ សារ ដាគ់ អន់ឌូ
លូ អាញ់ឡាក់ កា ពឹ លូ គន។ ២៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ មុងឹ ផា
ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី ប៉ាគ់អាញ់ អ្លុ កាសារអាញ់ចងឹ
េកតី នចីម ័េណាះអាញ់ ចងឹ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំរញិ ឡូត។ ២៤ផាយី
ស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន ់អាញ់ មុងឹ ផា េបៀតណាវ ្គឡាេកា
អាញ់ េទៅកាឡា ំពួយ េដល។
២៥ហះកាអាញ់ឃតឹផា ្រតគ់ េ្របុី េអប៉ា្រប៉ូឌតី សតឹ ប៉ាគ់ អន់

ដសី ែអ៊ឡាក់ អុះ មុីអាញ់ ទបឹ ែអ៊ឡាក់ គួប ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ
អាញ់ េពៀប ឡាក់ កា តាហានឡា ំតាកូះ។ ែអ៊ ហង ឡាក់ អន់
ដសី េ្របុី ឡា ំអញជ់នឹ កាណាគ័ ញ៉ា កា អាញ់ឡាក់ អាញ់ តង
កាន ែព។ ២៦ ែអ៊ បុចិ កា បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អន់ដសី ខាក់ ទបឹ ែអ៊ អ្ូយ
គ កា អន់ដសី ហ្យកឹ កា ែអ៊ ខង អន់ដសី កាតាងំ េលៅ ផា ែអ៊
អគី កា្ល ងំ។ ២៧ ែអ៊ អគី កា្ល ង តាទចឹ ហង ែប៊ត ចងឹ េតា ័ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ែអ ៊ហះកា អូ ្រតគ់ ដងឹ កា
ែអ៊ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាប៉ាបកាអាញ់ េដល េភឿ ែជ អន់ អាញ់ អុក
ពុតតាឡាម។័ ២៨ េណាះហងបះអាញ់ បុចិកាខាក់ េ្របុី ែអ៊សតឹ
ម៉ាគ់ អនដ់សី េហាក រគ៉់ញនកាបប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណា
វ ្គ ម៉ាគ់ ពុតអាញ់ អូ សូវ ហ្យកឹ ហង។ ២៩ហគ់ហាប់ ែអ៊ ពិ ញន
កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ កាខាក់ លូ
្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ប៉ាណូសឡាក់ កា ែអ៊ អា ៣០ ខង ែអ៊ ែប៊ត ចងឹ
េតា័ញនកា ង៉ារយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊សាឡាគ់ឡាេកា េភឿ តង័អាញ់
ប៉ាតាង អនដ់សី ខង អនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំតង័ អាញ។់

៣
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សារដាគ់ ្រតង់ញនកា េសឿយសី៊ូ
១ េម៉ាញណាវ ្គ អឺ អុះ មុ ីហគ់ េហាក រគ៉់ ពិ ញន កា យីស៊ូ

ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ អាញ់ អូ ្រសាប់ អុះ ្រចាគ់ សារ ៃតល
េទៅ ៗអា ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា អនដ់សី ខងអាញ់ ្រចាគ់ នេីអៀ េភឿ
អន់ អន់ដសី េសឿ កាខាក។់ ២ អន់ដសី ្រតគ់សាងំៃក ឡឹង មួត
អូ ដាគ ់ខង អន់ែឌ ឡាក់ កា សូ អន់ែឌ បុាងំខំ ពូ កាសតិ អង់
ការ  អន់ែឌ កាប ផា េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ៣តាទចឹ ែអ៊ ពិន ទិ
ឌូ អា ឃឺ មួត អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ *ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន ឡាក់
ប៉ាណូស ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ លូ េអង
កាយសី៊ូ ្រគះិ ពិន អូ មុងឹឡាេកា េទៅ អុះ។ ៤ផាអាញ់ មុងឹឡា
េកាអាញ់ េទៅ កាទីសារ ្រតគ់ មុងឹ េដល។ ផាទី បក់ េពឿ មុងឹ
កាឡាេកា េទៅ េណាះអាញ់ចងឹ មុងឹហ៊្លត ឡឹង ែអ៊ េណាះណា
វ ្គ៥ ខង អាញ់ កាសតិ អង់ការ នះិេទៅ េដល ផះ តាងំហាម ដារ ់
ឡឹង អាញ់ េកតី ែព អាញ់កា ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ ឡឹង ផូង័ វា៉
ច់ េបនយ៉ាមនី ទបឹ អាញ់ កា សុនសាត េហ្រពឺ េកតី ឡឹង េហ
្រពឺ។ ផារះ៉ ឡឹង ង៉ារ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់កា ្រកុំផា
រ៉ាសុីឡាក់ ខំ ្របគ៉័ ពួយកាខាក់ េដល។ ៦ផា រះ៉ ឡឹងសារ អ្យក់
ពុត ៃចគ អាញ់កា អ្យក់ ពុត ៃចគ ហ៊្លត ឡឹង ពូសា ំទបឹ ឡា ំថា ំ
ឡាយ ្រកុំ េហៀនសារយសី៊ូ។ ផា រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ ្រតង់ ញន
កា ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់អាញ់ អូ យចហះ ចំ អុះ។ ៧ហះកាសារ
ញ៉ាឡាក់អាញ់ផា ទីខា ផះ េសគី ែព សារ េណាះ កញិេអៀអា
អាញ់ឃតឹ ផា អូ ទី ខា េកះ ញន កាអាញ់ មុងឹ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ។
* ៣:៣ ៣:៣ មួត អុ្ីរសាែអល៊ តាទចឹ េពៀគ គុល «កាសតិ អង់ការ តាទចឹ»។ វគ័
ប៉ូលកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប៉ាណូសឡាក់ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។
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៨ហា្វ សឡឹង េណាះណាវ ្គអាញ់ឃតឹផា ្រគបឹសារញ៉ាទេិណា ័ះ
អូ ទីខា េកះ ខងទីសារ េម៉ាញឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពូ ឃឺសារ
អាញ់អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡាអាញ។់ ញនកាែអ៊
ហងបះអាញ់អា្ល តទិសារ េណាះ ខងសារទេិណា ័ះអាញ់ឃតឹ
ផាឡាក់កា អច ់េភឿ អន់ ទីយសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់៩ លូ
អន់ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ អូ ្រតគ់ អាញ់ដាគ់ ្រតង់ ញន កា
្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េណាះ អុះ ឃឺអាញ់ដាគ់ ្រតង់ ញនកា េសឿ
យសី៊ូ ្រគះិ ខងសារ ដាគ់ ្រតង់ េណាះឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័អន់កាបក់ េសឿយសី៊ូ។ ១០អាញ់ បុចិ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ្រគះិ
លូ បុចិ អនហ់ា្ន ល់សារ អរ៉ំាញ អញឺឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ រ ុសី សតឹ
ណាវ ្គទបឹ បុចិកាទីសារអគី ប៉ាណាបអនឌូ់ លូ ែអ៊ ទបឹ េតា័ឡាក់
កា ែអ៊ េដល ១១ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ រុសី សតឹណាវ ្គ
េដល។

សារ ្រតគ់ឃតឹ ឡឹងសារ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ
១២អាញ់ អូ រះ៉ ផាឡាេកាអាញ់ទី េកះ អុះសារ ទេិណា ័ះ េលី

កាដាគ់កាខាក់ េកះ អូ ទីយចហះចំ អុះ ហះកាអាញ់ផះ ខំសា
តាក់ឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ អន់ ទីសារ េណាះ ខងឡាេកាអាញ់អាយី
ស៊ូ ្រគះិ េរ ុសី អ្យក់ េកះ។ ១៣អឺ អុះ មុ ីអាញ់ អូឃតឹផាអាញ់អ្យ
ក់ ទី េកះ អុះ ហះកា ទីសារ េម៉ាញឡាក់អាញ់ ្របគ៉ ័ឃឺអាញ់
្របគ៉័ អន់ ពឹល ទិសារ ែគង ប៉ាអច់ ែព អាញ់ខំណាងំសារ ញ៉ា
ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ១៤ទបឹអាញ់សាតាក់ឡា ំមង់៉ ប៉ាគ់ចារ
ចងឹ ទី អ្យក់ រុាងំវាន៉ ័ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ េជៀក អាញ់ ៃអ្វ
ពឹង ៃប៉្លងញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៥ទលឹ នេីណា ័ះ ពិនឡាក់ ប៉ាណូ
ស េសឿ កាខាក់ េកះ ្រតគ់ ឃតឹ ឡាក់ កា សារ អាញ់ ្រចាគ់ អា
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េដល។ ផាអុះ មុី ចំ ទី ពុតតាងហះចំណាវ ្គ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ែអ៊
ហ្លង់ េដល។ ១៦ហះកាយ ៉◌ះ័ ពិនឡា ំទលឹ គតឹ ចំ កាតាម ពិន
្រតគ់ ខំ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ េលយី។
១៧អឺ អុះ មុ ីហគ់ ្របគ៉័ ពួយអាញ ់លូ ៃហ មួតបក់ ្របគ៉័ ពួយ

ង៉ារឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ ហះ ម៉ាត់ អនដ់សី ែព។ ១៨អាញ់ រះ៉ ឡាក់
កា អាញ់ េឃយី រះ៉ េលយីៗ ែព េណាះ ហង ហះកា កញិេអៀ
អា អាញ់ រះ៉ ទបឹ ឡាច់ េទៀក ម៉ាត ់ខង ទី េអៀង ដូវ ្រប៉គ័ សារ
អូ ដាគ ់អន់ែឌ ប៉ាសាងំ លូ សារ រះ៉ ឡឹង សារ យីស៊ូ េតា័ ពឹង
អ៊្លង គងឹ ។ ១៩ ប៉ាគ់ អន់តីគ េទៀ មួត េណាះ ចងឹ េតា័ រ៉ាយ េតា័
រ ៉ងុ ខង អនែ់ឌ ឃតឹ ដងឹ កា វាច៉់ ពុង អនែ់ឌ េទៅ ្របគ៉័ឡាក់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌអ្យក់សារឡាក់ ្រតគ់តាយួសកាហំា្ម ស ្របគ៉័សារ
អា្វ ត់ េអង ឡគ អន់ែឌ ឃតឹ ដងឹ កា កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ
អា េដាច។ ២០ហះកា ពិន អាឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចងឹ ៃអ្វ
ពឹង ៃប៉្លង ពិន កា ៃអ្វ ក្យាគ់ បក់ តង័ ឡាក់ ចងឹ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ឃឺ
យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ២១ ែអ៊ ចងឹ តូរ ័ឡាេកា បុាងំៃឡ
ពិន ឡាក់ អូ កាេឡាះ អា អន់ េកះ ឡាក់ កាឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊
ឡាក់ តាតារ កា្ល គ ់ញនកាសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ ឡាក់ រុាងំ
ៃហ ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។

៤
១អឺ អុះ មុីឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច អាញ់ឡាងតកា អនដ់សី ខា

ក ់ខង អនដ់សី ្របគ៉័ អន់ អាញ់ តសី ម៉ូ ះ លូ េហាក រគ៉។់ ហគ់
អនដ់សី េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិនកាខាក់ េលយី ពិ។
សារ ្រតគ់ រះ៉កះ ប៉ារម លូ គួប េសាប
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២អាញ់ បរ៉ ់អន់តគ់ ប៉ាេតា កា េអុីរ ៉ូេឌៀ លូ ស៊ុនទចិ អន់ អន់
ដសី ទី ពុត ដងឹ េម៉ាញញនកា េសឿយសី៊ូ។ ៣អឺ គួបឡាក់ដាគ់
្រតង់ ហគ់អសីតង័ រះ៉កះ ប៉ារម មួតអង់កាន់ េពៀរ ដូវអា ពិ ខង
អន់ែឌ អា េឃយី ្រប៉គ័ ង៉ារ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ អន់ឌូ លូ
អាញ់អនឌូ់ លូ េក្លេមន ទបឹ មួត អនេ់ទៀគៗឡាក់ េឃយី ្របគ៉័ ង៉ា
រ អនឌូ់ ឡាក់ អនែ់ឌ ទីសចិ ពឹងផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុ ី
ស។
៤ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ េលយី ញន កា យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា

ពិន។ អាញ់ រះ៉ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ហគ់ េហាក រគ៉់ ពិ។ ៥ហគ់
អន់ដសី តាបំាង ពុត ដាគ់ សមី អន់ ប៉ាណូស ទិឌូ បប៉ ័ខង ពឹ
តាងំឡា ពិន ក្យាម័ ចងឹ ជរឹ េកះ។ ៦អនដ់សី ែជ វុនឹវាយ៉ កាសារ
ញ៉ា ហង ហគ់ មន៉់ េឡាមឡា ប ៉្រ◌ះ័ ពិ យ ៉◌ះ័ ទី សារ ញ៉ា កា
តាម កាប៉ាេន ែអ៊ េដល។ ៧ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អនដ់សី ចងឹ ទីសារ
សាណុកសាវា៉ក ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាទចឹ ហ៊្លត ឡឹង ពុត
ប៉ាណូសឃតឹ។ សារសាណុកសាវាក៉ េណាះចងឹ ៃអ្វ កាណុង
ពុត អនដ់សី េលយីញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។
៨ េម៉ាញណាវ ្គ អឺ អុះ មុ ីអន់ អនដ់សីឃតឹ ដងឹកាសារញ៉ា

ឡាក់ ្រតគ ់សារ ញ៉ាឡាក់ កានតឹ សារ ញ៉ាឡាក់ ្រតង់ សារ
ញ៉ា ឡាក់ អូ ទី យច សារ ញ៉ា ឡាក់ ្រតគ់ បុចិ ៃច សារ ញ៉ា
ឡាក់ រគ៉ ់ឃឺ អនដ់សី ្រតគ់ ឃតឹ ចាែ្រជប ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ដា
គ ់លូសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ប៉ាេន។ ៩សារឡាក់ អនដ់សី េហៀន
លូ កាតាងំ ឡឹង អាញ់ ទបឹ ង៉ារ ឡាក់ អន់ដសី បប៉័ អាញ់ ្រប៉គ័
េណាះ ហគ់ ្រប៉គ័ ពួយ ពិ។ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
ឡាក់ តាងំឡាសារសាណុកសាវាក៉ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី
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ហង។
សារ មួត េមឿង ភលីបី តង័ អន់ េលៀនកា វគ័ ប៉ូល
១០អាញ់ េហាក រគ៉់ កាខាក់ កា យីស៊ូ ញន កា អន់ដសី ឃតឹ

កា អាញ់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ផះ អន់្រទួល ែព អន់ដសី ឃតឹ
កា អាញ់ េដល ហះកា អូ អ្លុ ចងឹ តង័ អាញ។់ ១១អាញ់ រះ៉ នី
េអៀ អូ ្រតគ់ អាញ់កាសត់ អុះ ខងអាញ់ េហៀន េកះ ឡឹងសារ
សាណិពុត យ ៉◌ះ័អាញ់ទីសារញ៉ាកាតាម ឃឺអាញ់ដាម័អត់
ទេិណា ័ះ។ ១២អាញ់ េឃយី ថុកឡាបំាក អាញ់កា េឃយីសល់
តាេលៀយ េដល។ យ ៉◌ះ័ អាញ់សង់ ផគីកាតាម យ ៉◌ះ័ឡាយុិ
តឡាងំវាញ៉់កាតាម អាញ់អ្លុ ដាម័អត់ទេិណា ័ះ។១៣អាញ់ដាម័
អត់ ទេិណា ័ះញនកាយសី៊ូ អន់សាងំុកាអាញ។់ ១៤ហះកាអន់
ដសី ទី តង័ អាញ់ ផះ អាញ់ ទីសារ ប៉ាណាប េណាះដាគ់តាទចឹ
ហង។
១៥អឺ អុះ មុីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភីលបី អនដ់សី អ្លុ េកះ ផះ

អន់្រទួល ែព អាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង េខត ម៉ាេស
ដូន េកះេណាះ អាញ់ឡាច់ ឡឹង េណាះ េភឿ ឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់
ប៉ាគ់ េខត អន់េទៀគ ផះ េណាះ អូ ទី ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចំ
តង័ អន់ េលៀនកាក់កាអាញ់ អុះ ទី ដងឹ អនដ់សីហង។ ១៦ផះ
អាញ់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ អន់ដសី កា ប៉ាេហ្យ ី េលៀន
េពៀរ ៃបង៉ ទង េដលតង័អាញ់សារ៉ំាប់សារ ញ៉ាឡាក់អាញ់តង
កាន។ ១៧អាញ់ រះ៉ អា អូ ្រតគ់ អាញ់ បុចិ កាកាណាគ័ ឡឹង អន់
ដសី អុះ ហះកា អាញ់ បុចិ កា អន់ដសី ទី រុាងំវាន៉័ ែធមណាវ ្គ
ញនកា តង័អាញ។់ ១៨អាញ់ ទីកាណាគ័ ្រគបឹ ទិ េកះ ទបឹ សល់



ភលីបី ៤:១៩ xiv ភលីបី ៤:២៣

តាេលៀយ េកះ េដលញនកាអាញ់អ្យក់ េកះកាណាគ័ញ៉ាឡាក់
អន់ដសី ទី ប៉ាេហ្យ ី ពឹង េអប៉ា្រប៉ូឌតី កាណាគ័ ទិ េណាះ េពៀប
ឡាក់កា េបា ប៉ុង េបា រុញិ ផះ ពូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័កាណាគ័ េណាះ ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុតខាក។់ ១៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ចងឹ អន់ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី តងកាន
ញនកាអនដ់សី េសឿយសី៊ូ ្រគះិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាតរ្ង័
េកងខាក។់២០ ពិ ពិន ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន េលយីៗអាែមន។
សារអបំញ៉់ គួប េសាប
២១-២២អាញ់អបំញ៉់ អុះ មុី ទឌូិឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ញនកាយី

ស៊ូ ្រគះិ អន់ដសី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? អុះ មុី ឡាក់
ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ ទបឹ មួត េសឿឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងហីសាដាច់
កា អំបញ៉់ អន់ដសី េដល នីចម័ អន់ដសី ដាគ់ ឡាេកា បុាងំៃឡ
េដល ប ?។
២៣អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់

ដសី។
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