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សារយសី៊ូ ្រគះិ
តាបំាង

អន់ កា វគ័ យូហានបប៉័
(វវិរណៈ)

សារអនត់គ់ រះ៉
ៃឡង ឡឹង យីស៊ូ េតា័ មួត េសឿ ែអ៊ កា ទី ចំលួន ែហ៊ង េអៀង

ៗ។ អន់ែឌ ៃអ្វ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង រប៉់ ប៉ាេថតឡាក់ មួត រ ៉មូ រុាងំ
ៃហ។ ញនកា មួត េសឿយសី៊ូ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ កាខា
ក់ ែអ៊ អនែ់ឌ អូ ៃចកាដាបសាបំ ៉◌ះ័សាដាច់ រ ៉មូឡាក់ មួត រ ៉មូ េអី
ផា ប ៉្រ◌ះ័ មួត អុងកាន រ ៉មូ លូ កាឡំាងំ បក់ អូ េសឿយសី៊ូ អនែ់ឌ
អូ ណីសកា មួត េសឿ យសី៊ូ។ ខ អាហង បះ មួត អុងកាន រ ៉មូ
្របគ៉័បាប ែហង៊ខាក់កា មួត េសឿយសី៊ូ ទបឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត េអៀង
ដូវ េដល។
មួត េសឿ យីស៊ូ បក់ អន់ដា ទិ សារ មុងឹ ខាក់ ែប៊ត ចងឹ អា្ល ត

េសឿ។ ទលឹ នីេណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ វគ័ យូហាន ្រចា
គ់ ផាប់ អា េភឿ កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនែ់ឌ។ ែអ៊ បុចិ រះ៉
កា មួត េសឿ យីស៊ូ អូ អន់ អ្ូយគ កាសារ ញ៉ា អុះ។ សារឡាក់
េកតី ពឹះ ឡាបំាក កាខាក់ េណាះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ តាបំាង
សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ ឡាក់ ផះ តាកូះ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័ហះកាទី ្រទងយសី៊ូ េកះ។ កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
លូ គន េសា ែអ ៊ចាបះ កា អន់ែឌ អូ ដាម័ យសី៊ូ អុះ។ កាប៉ាច់
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មួត េសឿ យីស៊ូ ឡាក់ េតា័ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ញន កា ពូ ប៉ាន់េតា័
េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ រុាងំៃហ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ទិ
សារ ឡាក់ េកតី ពឹះ េណាះ ឃឺ តាបំាង ឡឹង ផនិកាន េអានសា
គមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ បុចិ តង័ ប៉ាណូស។
វគ័ យូហាន រះ៉សារ ទិអា ពួយ គុនឡាេបៀប សុនសាត អុ្ីរសា

ែអល៊ ែអ៊ កាប ពួយ គុនឡាេបៀប វគ័ េអេសេគៀលឡាក់ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ លូ គុនឡាេបៀប វគ័ដានែីអល៊។ ខអាហងបះ ញ៉ាកហ្ល
ង់សារកាណុងផាប់អា។ សារសាខំាន់ៗ ទីឡាក់កាអា៖ ប៉ា
សុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឌុ ទីសារឡាបំាក ឡឹង េសគី ែព េកះញន
កា ពូ ្របគ៉័ បាប អនែ់ឌ ហះកា ទី ្រទង យសី៊ូ េកះ។ ប៉ាគ់ ម៉ាត់
េទៀ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ប៉ាតុំ មួត េសឿយសី៊ូ អន់ ទីសារ េហាក
រគ៉់ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េលយី។
សារកាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ
កាប៉ាច់សារកាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរឡាក់សាខំាន់ៗ ទី ណី នេីអៀ៖
«ែនវ បាក» ឃឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ ទិ មួត បក់ កាសប៊

េពៀត េខា អាវ បាកឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ទី ណី ផា អន់ែឌ ទី ម៉ុ ត
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ។
«មួក សាដាច»់ ប៉ាតាងសារ ចាយ័ លូ សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉

មួត េសឿយសី៊ូ។
«េឡក ប៉ា្វ ន»់ឃឺ េឡក មះ៉ អង់កក់ េតះ ខង េសគី ែព ពូ ឃតឹ

ផា អង់កក់ េតះ ទី ប៉ា្វ ន់ ជួច។
«េឡក តាេំបុះី» ឃឺ េឡក ដាគ់ កាខាក់ ឡាក់ េឡក ប៉ាតាង

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
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«េឡក ១២» ឃឺ ប៉ាតាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ ទី ១២
ផូង័។
«េឡក ១០០០» ទី ណីផា េអៀងកាខាក់ អូ ដាម័ យ៉ាប។
«េឡក ១៤៤.០០០» ឃឺ េឡក ផូង័ វា៉ច់ អុី្រសាែអល៊ ទិ ១២

ផូង័ កុន លូ ១២ កុន លូ ១០០០ ទី ណី ផា េអៀង កាខាក់ អូ អ្លុ
យ៉ាប អុះ ឃឺ ចលួំន មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទេិណា ័ះ។
«ៃបង៉សាណាំទងតគិ»័ «៤២ ៃខ» េលី «១២៦០ដារ»់ ទី ណី

ផា រុាងំវាង៉ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ទីសារ ថុកឡាបំាក េលីកាសារ ពូ
្របគ៉័បាប អនែ់ឌ។ ផះ េសគី ែពសាដាច់អានទ់យី៉ូ គូះ េអពីផាន
្របគ៉័ បាប សុនសាត អុី្រសាែអល៊ រុាងំវាង៉ ៃបង៉សាណាំទងតគិ័
(បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៩:២)។
«គន េចៀម»ឃឺយសី៊ូ ឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ឡាក់កា ពូ េឃយី ប៉ាន់

េតា័ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ។
«អង់កាន»់ ប៉ាតាង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ េពៀបឡាក់កា

កាម៉ាញ់យសី៊ូ ្រគះិ (បរ៉ ់ៃហ ១២:១-៦)។
«ណាក» េលី «ពិះ» ឃឺ កាណាគ័សារ៉ំាប់ ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ

សាតាងំ។
«កាណាគ័ អូ ដាគ់ អក៊ កាលក»ឃឺកាណាគ័សារ៉ំាប់ ប៉ាតាង

សារ អរ៉ំាញ អញឺ មួត អុងកាន រ ៉មូ។
«េមឿងបាប៊ឡូីន»សារ៉ំាប់ ប៉ាតាង េមឿង រ ៉មូ។

ផិនកានកាណុងផាប់សារតាបំាង
យសី៊ូ តាបំាងឡាេកា អន់ កា វគ័ យូហាន បប៉័ លូ េ្របុី ែអ៊ ្រចា
គ់ សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េសឿ យសី៊ូ តាេំបុះី ្រកុ។ំ (១:៤-
៣:២២)
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វគ័ យូហានបប៉័សារ េកងខាក់ ពឹងផាប់ ពូ ប៉ាតតឹចារ ័តាេំបុះី
ចារ។ (៤:១-៨:១)

វគ័យូហានបប៉័សារ េកងខាក់ផះបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ េខា្ល មសាៃណង
ទិតាេំបុះី។ (៨:២-១១:១៩)

វគ័ យូហាន បប៉័ណាក លូកាណាគ័ អូ ដាគ់ អក៊ កាលក េពៀរ
កាតុ។ (១២:១-១៣:១៨)

វគ័ យូហាន បប៉័សារ េកង ខាក់ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ (១៤:១-
១៥:៤)

វគ័ យូហាន បប៉័សារ េកង ខាក់ ឡឹង អង់េគៀន ម៉ាស តាេំបុះី
ឡាក់ ប៉ាញ័ ដងឹសារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺ។ (១៥:៥-១៦:២១)

វគ័ យូហាន បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ ថាឡំាយ េមឿង បាប៊ីឡូន កាណាគ័
អក៊កាលក លូ បក់តាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំ។ (១៧:១-២០:១០)

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត ប៉ាគ់ អនត់គី។
(២០:១១-១៥)

វគ័ យូហាន បប៉័ ៃប៉្លង ណាវ អង់កក់ េតះ ណាវ លូ េមឿង
េយរសូាឡឹមណាវ។ (២១:១-២២:៥)

វគ័ យូហាន េ្របុី ពិន ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រចាគ់ ពឹង
ផាប់អា។ (២២:៦-២១)

១អាឡាក់សារយសី៊ូ ្រគះិ តាបំាង អន់ បប៉ ័ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អន់ ែអ៊ តាបំាងសារឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ ្រសស៊ៗ ប៉ាគ់
ែគង ម៉ាត់ េទៀ អន់ កា មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ៊ អ្លុ អនត់គ។់ យី
ស៊ូ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ឡា រំះ៉កា វគ័ យូហានឡាក់បក់ ្របគ៉័ ង៉ារកា ែអ។៊
២ វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារឡាក់ ែអ៊ បប៉័ ទេិណា ័ះសារ េណាះឃឺ
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ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូសារយសី៊ូ ្រគះិ រះ៉។៣ទីសារសាណុ
កសាវាក៉តាទចឹហង េពឿអានសារកាណុងផាប់អាលូបក់សា ំ
យុាងំសារ ែអ៊ រះ៉ ទិ អាឡាក់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះេណាះ
្របគ៉័ ពួយ ទិសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ គម អា ខងដារ ់កាឡំត់ ក្យាម័
ចងឹ ទលឹហង។
សារ វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័
៤អាញ់សចិយូហាន្រចាគ់សត្់រតាអាប៉ាេហ្យ ីអន់កា មួត ្រកុំ

េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ្រកុំឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េខតអាសុី *។ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ៃអ្វ រប៉់ ដារ ់អា លូ ៃអ្វ ឡឹង េសគី ែព លូ
ចងឹ ជរឹ អន់ ែអ៊ ដាគ់ ពុត លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កា អន់
ដសី។ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះីឡាក់ ៃអ្វ ហះ ងីុរ េ្រគ
សាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៥ លូ អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ពុត អន់
សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី េដល។ យសី៊ូ ឡាក់ផាញ៉ាន
ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ រ ុសី សតឹ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ែអ៊ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
តសី ឡឹងសាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទឌូិ។ ែអ៊ ទី ពុត បុចិ
ៃច កា ពិន លូ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច ញន កាផាម
ែអ៊ េទៅ។ ៦ ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ ពិន េកះ ប៉ាសុន ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
លូ ្របគ៉័ អន់ េកះ ្រកុំ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ពឹ ែអ។៊ អន់ ែអ៊ េលៅ ែលងសចិ លូ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ
រុាងំៃហ េលយី អូ អ្លុ ឡុច អាែមន។៧ ៃហ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ៃអ្វ ពឹងកា
មល៉ ់ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ បប៉័ ែអ ៊យ ៉◌ះ័ មួត បក់ ្រចាគ័ ែអ៊ ែពកា
ចងឹ បប៉័ ែអ៊ េដល ទិ ផូង័ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ចងឹ ញុា ំ
* ១:៤ ១:៤ េខតអាសុី រប៉់ ដារ ់អា ពូ េអី ប៉ាេថត ទួគី ែគងដារ ់ម៉ុ ត។
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េសាកញនកា ែអ។៊ ចាបះកា ចងឹ េកតី នេីអៀ តាទចឹហង អា
ែមន។
៨ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី រប៉់ ដារ ់អា លូ ៃអ្វ

ឡឹង េសគី ែពឡាក់ ចងឹ ជរឹ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ
កា្វ ឡឹងកាណាគ័ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ែអ៊ រះ៉ ផា «អាញ់អាហងឡាក់
គុល លូ ក្យង់ †»។
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កា វគ័ យូហានបប៉័
៩អាញ់ទីសារឡាបំាក អនឌូ់ លូ អនដ់សី អាញ់កា ទី ប ៉្រ◌ះ័

រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ឌូ លូ អន់ដសី លូ អត់សារ៉ំាញ័ អន់ឌូ លូ
អន់ដសី េដល ញន កា យីស៊ូ។ ពូ រ ៉បុ អាញ់ អន់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ តា
កា្វ ល់ ប៉ាត់ម៉ូ ះ អា ញន កា ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ ញន កា
អាញ់ រះ៉ សារ យសី៊ូ។ ១០ ពឹង ដារ ់អាទតិ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
េប៉ាកហាវ អាញ ់េកះេណាះ អាញ់កាតាងំ ប៉ានឹរ ែគង អង់កក់
អាញ់ ឡាក់ កា ប៉ានឹរ ពូ េខា្ល ម សាៃណង េតះ ខាក។់ ១១ ប៉ានឹ
រ េណាះ រះ៉ ផា «កាណាគ័ ញ៉ាៗ ឡាក់ អសី បប៉ ័ហគ់ ្រចាគ់
គម កាណុង ផាប់ ពិ េកះេណាះ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ ្រកុំ េហៀន សារ
ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី ្រកុំ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ េមឿង សាមឺ
ណា េមឿង េពីកាម៉ុ ះ េមឿង េធៀេទរ៉ា េមឿង េសេីដះ េមឿង ភី
ឡាដលិេភៀ លូ េមឿង េឡាឌេីស»។
១២អាញ់កា កាែលង ៃហ ែគង ប៉ានរឹ ឡាក់ កាកាប លូ អាញ់

េណាះ អាញ់កា បប៉័ ចារ ពូ ៃចគ តាេគៀង តាេំបុះី ឡាក់ ពូ ្របគ៉័
† ១:៨ ១:៨ គុល លូ ក្យង់ េពៀគ គុល «អាលផ់ា លូ អូេមកា» ឃឺ សចិ សត្់រតា
អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាណុងសត្់រតាកាប សុនសាត ្រកកិ ឡាក់កា
សត្់រតា «ក» លូ «អ» េដល។
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លូ ម៉ាស។ ១៣ហះ អនត់គិ័ ចារ ៃចគ តាេគៀង ទេិណា ័ះ ទី េម៉ាញ
ដូវឡាក់កា ប៉ាណូស ‡ ែអ៊ េពៀតអាវ អ្លងឹ ទលឹ ជុង លូ ទី ម៉ាែអវ៊
ម៉ាស រតឹ ពឹង អនេ់តះី។ ១៤សក់កល់ ែអ៊ បាកតាពំ្លុ ងឡាក់កាកា
ប៉ាស ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារឡាក់កា អបំ្៉យតិ អុញ។ ១៥ ជុង ែអ៊ េជៀល
កាឡំាគ់ឡាក់ កាសាប៉ាន័ ទុំ កា ពូ ពុះ ពឹង អុញ ប៉ានឹរ ែអ៊ េតះ
កាខាក់ឡាក់ កា យងឹ េទៀក េ្រជៀយ។ ១៦ ពឹង តីសាម៉ា ែអ៊ ចកឹ
សំឡង់ តាេំបុះី លូ ទី ដាវ េសាត ប៉ា្ល ទិ េពៀរ ែបង៊ ឡាច់ ឡឹង ពឹរ
ែអ ៊ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ឡាក់កាដារ ់តាតារកាខាក។់ ១៧ផះអាញ់បប៉័
ែអ ៊អាញ់កាបក៉់ េតា័ង៉ល់ អូហ្លង់ ប៉ាណូសហះ ជុង ែអ ៊ហះកា
ែអ៊សាប៉ាគ់អាញ់ លូ តីសាម៉ា លូកាបផា «ែជ អ្ូយគ ឃឺអាញ់
អាហងឡាក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ពូកាខាក់ លូ អនត់គី ឡឹង ពូកា
ខាក់១៨ឃឺអាញ់ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ អាញ់ េតា័ េកះ ហះកាកញិ
េអៀ អា អាញ់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ អាញ់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ
តាគ់ អង់រុសី សតឹ បក់ េតា័ លូ អន់ ពូ ឡាច់ ឡឹង ្រសកុ ប៉ា្រទូ។
១៩ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អសី ្រចាគ់ គម ទិសារ ញ៉ាឡាក់អសី បប៉័
អា ឃឺសារឡាក់ផះ េកតី ពឹះ រប៉់ដារ អ់ា ទបឹដារ ែ់គង ម៉ាត់ េទៀ
េដល។ ២០អាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់ អសី អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ េអានសា
គមឹ ឡឹងសឡំង់តាេំបុះី លូ ចារ ៃចគតាេគៀងតាេំបុះីឡាក់ ពូ ្រប៉
គ័ លូ ម៉ាស ឃឺ នេីអៀ សំឡង់ឡាក់ អសី បប៉័ អាញ់ ចកឹ េណាះ
ឃឺ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី
្រកុ ំចារ ៃចគតាេគៀងតាេំបុះី ឃឺ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី
្រកុំ េណាះហង»។
‡ ១:១៣ ១:១៣ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣។
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២
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េអេភសូ
១ ែអ៊ រះ៉ កា អាញ់ណាវ ្គផា «ហគ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ បយ៊

ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ
េណាះ រះ៉ ផា នេីអៀ៖

បក់ ចកឹ សំឡង់ តាេំបុះី ពឹង តីសាម៉ា លូ ចាក ពឹង អនត់គិ័
ចារ ៃចគតាេគៀងតាេំបុះីឡាក់ ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស េណាះ ែអ៊ រះ៉
ផា ២ "អាញ់ អ្លុ ទិ េកះសារឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉ ័អាញ់កា អ្លុ
ឡឹង ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ លូ សារ អន់ដសី អត់ សារ៉ំាញ័ កាណុង
សារឡាបំាក េដល។ អាញ់កា អ្លុ អនត់គ់ េដលកាអនដ់សី
អូ ៃច កា ប៉ាណូស អូ ដាគ ់អនដ់សីសាគ់ លួង េកះ មួត បក់
ផា អនែ់ឌឡាក់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងអាញ ់ហះកា អនដ់សី អ្លុ អន់
តគ់ ផា អន់ែឌ េណាះ អូ ្រតគ់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង អាញ់ អុះ ឃឺ
បក់ ព្លូ ង។ ៣អនដ់សី ខំ ដាម័ អត់ លូ ទីសារឡាបំាក អូ ញម
អុះ ញន កា អាញ។់ ៤ហះកា អាញ់ អ្យក់ យ៉ូ អន់ដសី ពឹង
សារ េម៉ាញ ឃឺសារ អនដ់សី អា្ល ត ពុត បុចិ ៃច មះ៉ អនដ់សី
ឡាក់ កា អន់ដសី េឃយី បុចិ ៃច ផះ ឡឹង គុល ែព។ ៥ ទលឹ
នីេណា ័ះ ហគ់ ឃតឹ ចាែ្រជបណាវ ្គ ៃហសារ អន់ដសី ្រប៉គ័
ឡឹង អន្់រទលួ ែពដាគ់កាខាក់ េកះ ហគ់ បុនិែពង ពុត លូ ្រប៉
គ័ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដសី េឃយី ្របគ៉័ ផះ អន់្រទួល ែពណា
វ ្គ។ ផា អន់ដសី អូ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អាញ់ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ
អនដ់សី ហង ផាអនដ់សី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អាញ់ ចងឹ
អ្យក់ឡាច់ចារ ៃចគតាេគៀង មះ៉ អនដ់សី ឡឹងចារ ពូ ៃចគ ែអ៊
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ហង។៦ហះកាអាញ់ប៉ាេនអនដ់សី ពឹងសារ េម៉ាញ ឃឺអន់
ដសី អូ ណីសកាសារ មួត នកូីឡា ្របគ៉ ័អាញ់កា អូ ណីស
កាសារទេិណា ័ះ េដល។៧ហគ់សាយុំាងំអន់កាខាក់ ពិសារ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី
ចារ។ ផាៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់ចងឹ អន់ អនដ់សី
សា ៃប៉្ល អ៊្លង ឡឹង េតមីឡាក់ អន់ អាញុ រុសី ពឹង សួន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ"័។
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿងសាមណឺា
៨«ហគ់ ្រចាគ់ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀន

សារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿងសាមណឺា េណាះផានេីអៀ៖
បក់ ៃអ្វ អន់្រទួល ឡឹង ពូ លូ អន់តីគ ឡឹង ពូ កាខាក ់ឃឺ

បក់ េតា័ លូ រុសី សតឹណាវ ្គ ែអ៊ រះ៉ ផា ៩ "អាញ់ អ្លុ អន់តគ់
េកះ កា អន់ដសី ថុក ឡាបំាក លូ តាបាយ កាសត ់ហះកា
តាទចឹ ែអ៊ អន់ដសី ឃឺ បក់ ប៉ាត្រង័។ អាញ់ កា អ្លុ អន់តគ់
េដល កា មួត បក់ ឃតឹ ផា ឡាេកា អន់ែឌ ឡាក់ សុនសាត
អុី ្រសាែអល៊ អន់ែឌ កាប េពា កា អន់ដសី ហះកា អន់ែឌ
េណាះ អូ ្រតគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អុះ ឃឺ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ។ ១០ ែជ អ្ូយគ កា អន់ដសី ចងឹ ទី សារ
ឡាបំាក េណាះ។ ៃហ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ចងឹ រ ៉បុ បក់ អន់ដា
កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អ្យក់ ៃចគ ខុក េភឿសាគ់ លួង អន់
ដសី េណាះ អនដ់សី ចងឹ ថុកឡាបំាក ទុញ១០ដារ។់ ទលឹ
នេីណា ័ះ អ្យគ័ ៃអ្វ អន់ ដាគ់ ្រតង់ ទលឹ េតា ័េណាះអាញ់ ចងឹ
អន់ អាញុ រុសី កា អន់ដសី។ ១១ហគ់សាយុំាងំ អន់ កាខាក់
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សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តា ំ
េបុះី ចារ។ ផា ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច សារ េតា័ លកឺ ទី
េពៀរ * អូ ទី អរ៉ំាញ អញឺ ពឹង អនដ់សី អុះ"។
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េពីកាម៉ុ ះ
១២ «ហគ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ

េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េពីកាម៉ុ ះ េណាះ នេីអៀ៖
បក់ ទី ដាវ េសាត ឡាក់ ទី ប៉ា្ល ទិ េពៀរ ែបង៊ ែអ៊ រះ៉ ផា

១៣ "អាញ់ អ្លុ េកះ ចារ អន់ដសី ៃអ្វ េណាះ ឃឺ អន់ដសី ៃអ្វ
ហះ ចារឡាក់ ទី េ្រគសាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។ ហះ
កា អន់ដសី ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់ លូ អាញ់ េលយី អូ អា្ល ត េសឿ
អាញ់ អុះ យ ៉◌ះ័ រុាងំវាង៉ ពូ ប៉ាន់េតា័ អាន់ទីបះ៉ ឡាក់ ប៉ាណូ
សដាគ់ ្រតង់ឡាក់ រះ៉ សារ អាញ់ ពឹង េមឿង អនដ់សី ឃឺ ពឹង
ចារ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ ៃអ្វ។ ១៤ហះកា ទីសារ អន់ដា
អាញ់ អ្យក់ យ៉ូ អន់ដសី ខង កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ទី
បក់ អន់ដា ្រប៉គ័ ពួយសារ វគ័ បាឡាម បុាងំេហៀន។ េសគី
ែព វគ័ បាឡាម េណាះ បុាងំេហៀន សាដាច់ បាឡាក់ េ្របុី ែអ៊
ប៉ាញ៉ា កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េភឿ ប៉ាណា ំអន់ អន់ែឌ
សាសាណា ពូ ៃសន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ ប៉ាណា ំអន់ អន់ែឌ
្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក។័ † ១៥កាប៉ាច់ អន់ដសី កា នី
េណា ័ះ េដល កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ទី បក់ អន់ដា ្រប៉គ័
ពួយសារ មួត នកូីឡា បុាងំេហៀនឡាេបៀបអានះិេទៅ េដល។

* ២:១១ ២:១១សារ េតា័លកឺ ទី េពៀរ បរ៉ ៃ់ហ២០:១៤-១៥;២១:៨។ † ២:១៤
២:១៤ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)២៥:១-៣;៣១:១៦។



សារតាបំាង ២:១៦ xi សារតាបំាង ២:២០

១៦ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ ផា អន់ដសី អូ
បុនិែពង ពុត អាញ់ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី កាណុង រុាងំ
វាង៉ ្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់ អា ហង លូ អាញ់ ចងឹ ឡា ំតាកូះ លូ
មួត េណាះ លូដាវ ពឹង ពឹរ អាញ់ ‡ េដល។ ១៧ហគ់សាយុំាងំ
អន់ កាខាក់សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី ចារ។ ផា ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់
ចងឹ អន់ ណំុ ម៉ាណាឡាក់ េអានសាគមឹ េណាះទបឹ មបអន់ អំ
េហា្ម បាក េម៉ាញកាតុ §កាអនដ់សី េដល ពឹងអេំហា្ម េណាះ
ទី ពូ ្រចាគ់សចិណាវឡាក់ អូ ទីបក់ េពឿ អនហ់ា្ន ល់ អុះ ទីដងឹ
បក់ ទី អ្យក់ អេំហា្ម េណាះហង ចងឹ អនហ់ា្ន ល"់។
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េធៀេទរ៉ា
១៨ «ហគ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ

េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េធៀេទរ៉ា េណាះផានេីអៀ៖
គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារ វុចឹ លូ អំ ប្៉យ ិត

អុញ ជុង ែអ៊ េជៀល កាឡំាគ់ ឡាក់ កា សាប៉ាន ័ែអ៊ រះ៉ ផា
១៩ "អាញ់អ្លុ ទិ េកះសារអនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ អាញ់អ្លុ េដល
កា អន់ដសី ទី ពុត បុចិ ៃច លូ អន់ដសី េសឿ ទបឹ អ្លុ តង័ ពូ លូ
អត់សារ៉ំាញ័កាណុងសារឡាបំាក។ អាញ់កាអ្លុ អនត់គ់ផា
សារអនដ់សី ្របគ៉័ណាវៗ កញិេអៀអាដាគ់ហ៊្លត ឡឹង អន្់រទួ
ល ែពណាវ ្គ។ ២០ហះកា ទីសារ េម៉ាញ អាញ់ អ្យក់ យ៉ូ អន់

‡ ២:១៦ ២:១៦ដាវ អាឃឺកាប េពៀប ឡឹង ប៉ានរឹ ែអ៊ ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េដល។
§ ២:១៧ ២:១៧ េសគី ែព ពូ េឃយី អ្យក់ អេំហា្ម បាក ្រចាគ់ សត្់រតា េជៀក ពូ

ពឹះ ៃអតសា។ សារអា េពៀបឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ េជៀក ពូឡា ំៃអតសាអនឌូ់ លូ ែអ៊ ពឹង
ៃប៉្លង។
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ដសី ឃឺ អនដ់សី ទមឹៃវរ៉ អន់ អង់កាន់ សចិ េយសបិលិ ែអ៊
ឃតឹផាឡាេកាែអ៊ឡាក់ រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ ហះកាែអ៊ បុាងំេហៀន
លូ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារកាអាញ់អន់ អនែ់ឌ វុលឹ េវុងី អន់
្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូកាម៉ាក័ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ លូសាសាណា
ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ២១អាញ់ កូម័ អន់ ែអ៊ បុនិែពង ពុត
េពៀក ហះកា ែអ៊ អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក អុះ ឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ កា
្របគ៉័ លូកាម៉ាក័នះិេទៅ។២២ទលឹនេីណា ័ះអាញ់ចងឹ ្របគ៉័អន់
ែអ៊ អគី ប៉ាណាបកាខាក់ ឡូត។ កាប៉ាច់ មួត បក់ ្របគ៉័សារ
រ៉ាលង កល់ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េណាះ ផា អន់ែឌ អូ បុនិែពង ពុត
េពៀកអា្ល ត ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ អនឌូ់ លូ ែអ ៊េណាះអាញ់ ចងឹ
្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អគី ប៉ាណាបកាខាក់ េដល។ ២៣អាញ់ ចងឹ
ប៉ានេ់តា័ គន េសា ែអ៊ ឡូត ផះ េណាះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
ទេិណា ័ះ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់អាហងឡាក់ ប៉ានតិ ៃហ ពុត
េពៀក ប៉ាណូស េកះេណាះអាញ់ចងឹ អន់កា អនដ់សីតាម ង៉ា
រ ឡាក់ អន់ដសី ្រប៉គ័ េណាះ ហង។ ២៤សារ ែអ៊ បុាងំេហៀន
េណាះ ពូ េអី ផា សារ ្រជុ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ។ កាប៉ាច់
មួត បក់ អន់ដា កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េធៀ
េទរ៉ាឡាក់ អូ ទី ្របគ៉័ ពួយសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ អាញ់
អូ េ្របុី អន់ដសី ្រប៉គ័ ង៉ារ ញ៉ាណាវ ្គឡាក់ ញ៉ាក អុះ ២៥ឃឺ
្រកាន័កា ៃអ្វ េសឿកាខាក់សារឡាក់អនដ់សី េសឿ េកះ េលយី
ទលឹដារ ់អាញ់ ពឹះ ទលឹ េទៀ បគ័ េកះ។ ២៦ផា ៃអ្វ េសឿ េលយី
លូ ្រប៉គ័ ង៉ារការ កា អាញ់ េលយី ទលឹ អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច
េទៀ អាញ់ ចងឹ អន់ អនដ់សី ទី អំរ៉ាញ អញឺ អំបុាងំ មួត សុន
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សាតអនេ់ទៀគៗ។ ២៧អនដ់សី ចងឹ រុាងំៃហ ប៉ាសុន ទេិណា ័ះ
ឡាក់កា ពូតាគ់ ប៉ាទុះ កគ័កាអល៊ លូ អ៊្លង កាទូង ប៉ាសយ។់ *
២៨អនដ់សី ចងឹ ទី អរ៉ំាញ អញឺឡាក់កា អរ៉ំាញ អញឺអាញ់ ទី
ឡឹង ពឹ អាញ់ េដល អាញ់កា ចងឹ អន់សឡំង់ ្រពឹក †កាអន់
ដសី។ ២៩ហគ់សាយុំាងំ អន់ កាខាក់ សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ចារ"។

៣
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េសេីដះ
១«ហគ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀន

សារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េសេីដះ េណាះ រះ៉ ផា នេីអៀ៖
បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ តាេំបុះី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ចកឹ

សឡំង់តាេំបុះី ែអ៊ រះ៉ ផា "អាញ់អ្លុ ទិ េកះសារឡាក់អនដ់សី
្របគ៉័ េណាះ អនដ់សី េលៅសចិផាៃអ្វ រ ុសី ហះកាតាទចឹ ែអ៊
អនដ់សី េតា័ េកះ។ ២ហគ់សាទរឹឡាេកា លូ ប៉ាកាង័កាណាគ័
ញ៉ាៗឡាក់ ៃអ្វ សល់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ េណាះ អន់ កាចាប ័ខង
អាញ់ បប៉័ ផាសារឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េបី ដាគ់ កាខា
ក់ អុះ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ។់ ៣ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ កាចាងំ
ឡឹង សារ ញ៉ា ឡាក់ អន់ដសី កាតាងំ ឡឹង ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ
េណាះ ្របគ៉័ ពួយ លូ បុនិែពង ពុត ពិ។ ផាអនដ់សី អូសាទរឹ
ឡាេកា អាញ់ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អន់ដសី ឡាក់ កា បក់ អន់
តុង អន់ដសី អូ អ្លុ អន់តគ់ កា អាញ់ ចងឹ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ អន់

* ២:២៧ ២:២៦-២៧ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)២:៨-៩។
† ២:២៨ ២:២៨ សឡំង់ ្រពឹក ឃឺ សឡំង់ តសី ឡាក់ ឡាច់ កាលំ។ឺ យសី៊ូ អន់
សឡំង់ តសីអាកាអនែ់ឌ េភឿ តាបំាងផា ទី ្រទង អនែ់ឌហង។
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ដសី មង ប៉ុប ចំ អុះ។ ៤ហះកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង េសីេដះ េណាះ
ទី បក់ អនដ់ា កាណុង កាឡំាងំ អនដ់សី អូ ្របគ៉័ អន់ េខា អាវ
អនែ់ឌ បគឺ អក៊ អុះ អនែ់ឌ េណាះចងឹកាសប៊ េពៀត ែនវបាក
ចាកអនឌូ់ លូអាញ ់ខងអនែ់ឌឃឺចងឹ េពៀត ែនវអាហង។
៥ផាៃអ្វ េសឿ េលយីទលឹ ឡុច េណាះអនដ់សីចងឹ ទីកាសប៊
េពៀត េខាអាវ ែនវបាក អាញ់កា អូ អ្ូ៊យតឡាច់សចិ អនដ់សី
ឡឹងផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសី អុះ។ អាញ់កាចងឹ រះ៉
សចិ អនដ់សីហះ ម៉ាត់ ពឹ អាញ់ លូហះ ម៉ាត់ បយ៊ ែអ៊ េដល។
៦ហគ់សាយុំាងំ កាខាក់ ពិសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា
្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ចារ"។
សត់្រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី កា មួត េមឿង ភីឡាដិ

លេភៀ
៧«ហគ់្រចាគ់ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ្រកុំ េហៀន

សារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភីឡាដិលេភៀ េណាះ រះ៉ ផា នី
េអៀ៖

បក់ ដាគ់ កាខាក់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ លូ
ចកឹ គនកាេច មះ៉សាដាច់ដាវតី ផាែអ៊ េបកី អូ ទី េពឿ អ្លុ កា
េ្រតគី អុះ ផា ែអ៊ កាេ្រតគី អូ ទី េពឿ អ្លុ េបកី អុះ។ ែអ៊ រះ៉ ផា
៨ "អាញ់អ្លុ ទិ េកះសារឡាក់អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ ៃហអាញ់
េបកី អា្ល ត អំប៉ារ ហះ ម៉ាត់ អន់ដសី េកះ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ កា
េ្រតគី អុះ។ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ បាបត៊ បាែប៊
ត កាតាម កា អន់ដសី ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ អាញ់ លូ អូ ទី កាប
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ផាអូអនហ់ា្ន ល់អាញ់ េដល។ ៩ ៃហអាញ់ចងឹ មប ្រកុំ េហៀន
សារប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំអន់កាអនដ់សី។ អនែ់ឌផាឡាេកា
អន់ែឌ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អូ ្រតគ់ សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ឃឺ អន់ែឌ កាប ព្លូង។ អាញ់ ចងឹ
អន់ មួត ទេិណា ័ះ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង អនដ់សី ម៉ាគ់ អន់
ពូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អាញ់ បុចិ ៃច កា អន់ដសី តាទចឹ។ ១០ញន
កា អន់ដសី ខំ ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ អាញ់ េលយី េណាះ អាញ់
កា ចងឹ រុាងំៃហ អន់ដសី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារឡាបំាកឡាក់
ចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿសាគ់ លួង ប៉ាណូស ទិ
ឌូ។ ១១អាញ់ ចងឹ ឡា ំទលឹ រុាងំវាង៉ ្រសស៊ៗ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ
ហង អ្យគ័ ៃអ្វ េសឿ េលយីសារឡាក់ អនដ់សី េសឿ េកះ េភឿ
ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ តាបុតី អ្យក់ រុាងំវាន៉័ ឡឹង អនដ់សី។ ១២ផា
ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់ ចងឹ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័ អញ់
ជុងកាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ លូ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់
ឡាច់ អនដ់សី ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះណាវ ្គអុះ។ អាញ់ចងឹ
្រចាគ់សចិ ប ៉្រ◌ះ័អាញ់ ពឹងអនដ់សី េណាះលូចងឹ ្រចាគ់សចិ
េមឿង មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវឡាក់ ជរឹ
ឡឹង ៃប៉្លង លូ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អាញ។់ អាញ់ កា ចងឹ ្រចាគ់ សចិ
ណាវ មះ៉អាញ់ ពឹង អនដ់សី េដល។ ១៣ហគ់សាយុំាងំកាខា
ក់សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ
តាេំបុះី ចារ"។

សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េឡាឌេីស
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១៤ «ហគ់ ្រចាគ់ សត់្រតា ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំ
ៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េឡាឌេីស េណាះ រះ៉ ផា
នេីអៀ៖

បក់ ពូ េអី ផា "អាែមន" ឡាក់ ផាញ៉ាន ដាគ់ ្រតង់ លូ ្រតគ់
តាទចឹឡាក់តាងំឡាទិកាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ទី បុាងំេកតី ែអ៊ រះ៉ ផា ១៥ "អាញ់ អ្លុ ទិ េកះសារ អនដ់សី ្របគ៉័
េណាះ ឃឺអាញ់ អូ ៃច កា អនដ់សីឡាអត់កា អូឡាអត ់តុ
កា អូ តុ។ អាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី តុ កាខាក់ េលីឡាអត់ កា
ខាក់ េណាះដាគ់ ហ៊្លត។ ១៦ញនកា អនដ់សី ្រកាន័ កា ៃអ្វ តុ
អរ៊ៗ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ ចងឹ ឡាគ់ អា្ល ត អន់ដសី ឡឹង ពឹរ
អាញ់ហង ១៧ខង អនដ់សីអា្វ ត់ផា 'ញនឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ទី រ៉ា
ស េអៀងកាខាក់ េកះ អូ តងកានកាណាគ័ញ៉ាណាវ ្គអុះ' ហះ
កា អន់ដសី អូ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់ដសី ផះ ថុក ញ៉ាក តាបាយ
កាសត់ លូ ែប៊្លល ម៉ាត់ ទបឹ ៃអ្វ សាឡុន អូ ទី េខា អាវ កាសប៊
េពៀត េណាះ អុះ។ ១៨អាញ់បរ៉ អ់នត់គ់ រះ៉កាអនដ់សីអន់អន់
ដសីឡា ំណាងំ តាច់ ម៉ាស ឡឹង អាញ់ឡាក់ ម៉ាស ទី សុះ ប៉ា
ហ្លច់ លូ អុញ េភឿ អន់ អនដ់សី េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ តាទចឹ លូ
តាច់ េខាអាវបាកម៉ាគ់អនដ់សីកាសប៊ េពៀត ែជអន់អនដ់សី
តាយួសកាពូកាអនដ់សី ៃអ្វសាឡុននេីអៀ។ ហគ់តាច់អន់
ហា្ន ំច ័ះ ម៉ាត់ ឡឹង អាញ់ េដល ម៉ាគ់ អនដ់សី ៃហ បប៉័សាឡះ
ហង។ ១៩អាញ់ កាប តាគ់ អញ់ចាល លូ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា
បក់ ចំឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ ទី ពុត ្រតាងំ លូ
បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ។ ២០ ៃហ អាញ់ អន់តាវ ហះ អំប៉ារ ទបឹ
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កាខគ់ អំប៉ារ េដល ផា េពឿ កាតាងំ ប៉ានឹរ អាញ់ េកះេណាះ
េបកី អំប៉ារ េជៀក អាញ់ ម៉ុ ត េណាះ អាញ់ ចងឹ ម៉ុ ត កាណុង
ហី ែអ៊ េណាះ ទបឹ អាញ់ ចងឹ សាសាណាអន់ឌូ លូ ែអ ៊ែអ៊
កា ចងឹសាសាណាអន់ឌូ លូ អាញ់ េដល។ ២១ផា ៃអ្វ េសឿ
េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់ចងឹ អន់ អនដ់សី អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសា
ដាច់ អនឌូ់ លូ អាញ់ឡាក់ កាអាញ់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់
អនឌូ់ លូ ពឹអាញ់ េដលផះអាញ់ចាយ័ ្រទងអាញ។់ ២២ហគ់
សាយុំាងំ កាខាក់សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ចារ»។

៤
សារ ពូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
១ ៃឡង ឡឹង េណាះអាញ់បប៉័ អប៉ំារ ពឹង ៃប៉្លង េបកីអា្ល ត េកះ

េណាះ ប៉ានឹរ ឡាក់ អាញ់ កាតាងំ ឡាក់ កា ប៉ានឹ រ សាៃណង
ផះ អន់្រទួល ែព ែអ៊ កាប លូ អាញ់ណាវ ្គផា «ចុ ហាវ ប៉ាគ់
អា អាញ់ ចងឹ តាបំាង អន់ អសី បប៉័ សារ ញ៉ា ឡាក់ ចងឹ ្រតគ់
េកតី ពឹះ ែគងម៉ាត់ េទៀ»។២ផាឌីប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ
អាញ់ ឡូត អាញ់កាបប៉័ េ្រគសាដាច់ ពឹង ៃប៉្លង លូ ទី េម៉ាញ ដូវ
អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ។ ៣បក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ េណាះ
តាតារឡាក់កាតាយ៉ាល័កា្រហី ទុំៗ លូ ទី កាញ្់រចូ ែវល ជុំ េ្រគ
េណាះតាតារកា្ល គ់ឡាក់កាតាយ៉ាល័ េខៀវសាងៗ។ ៤ ៃអ្វ ជុំ េ្រគ
សាដាច់ េណាះ ទី េ្រគ ២៤ណាវ ្គលូ ទី មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័ ២៤ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខាអាវបាក តល័ មួក ម៉ាស អង់ៃអ្វ
ពឹង េ្រគ េណាះ េដល។ ៥ទីកាឡំាត ទី េតះតរ ឡ់ាច់ ឡឹង េ្រគសា
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ដាច់ េណាះ។ ហះ ងីុរ េ្រគ េណាះ ទី កាបង តាេំបុះី ផះ កតី តា
តារ កាខាក។់ កាបង ទេិណា ័ះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទិ តាេំបុះី មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៦ ែគង ងីុរ េ្រគសាដាច់ េណាះទី វុចឹ លូ េទៀក
តាងំេលា័សាង រុាបំ ៉◌ះ័ ឡាក់ កា សាមុលឹ រុាេំបាះ ហ។ី ជុំ េ្រគ
េណាះ ទី កាណាគ័ ៃអ្វ រ ុសី ប៉ា្វ ន់ កាតុ ទី ម៉ាត់ ប៉ាញ័ ទបឹ ឡាេកា
ទបឹ ែគង អង់កក់ ទបឹ ែគង ងីុរ។ ៧កាណាគ័ ទី េម៉ាញឡាេកា ែអ៊
វុចឹ លូកា្ល  កាណាគ័ទី េពៀរឡាេកាែអ៊ វុចឹ លូ រក៉់ េទាល កាណា
គ័ ទី ៃបង៉ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ វុចឹ លូ ប៉ាណូស កាណាគ័ ទី ប៉ា្វ ន់ឡាេកា
ែអ៊ វុចឹ លូ កា្ល ង អក៊ ផះ ប៉ារ។់ ៨កាណាគ័ ៃអ្វ រ ុសី ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ
ទី កាហា្ល ប េ្រតា ទិ ប៉ា្វ ន់ កាតុ ទី ម៉ាត់ ប៉ាញ័ ទបឹ ឡាេកា ទបឹ ែគង
ឡីង ទបឹ ែគងកាណុងកាហា្ល ប េដល។ កាណាគ័ទេិណា ័ះកាប
អូ រ៉ាឡូវ អូ រ៉ាឡាក់ ទបឹ កាដារ ់ទបឹ កាមុាងំ អនែ់ឌកាបផា៖

«ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់ ្រតង់កាខាក ់ដាគ់ ្រតង់កាខាក ់ដាគ់ ្រតង់កាខាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ អញឺ អបុំាងំ កាណាគ័ ញ៉ាៗ
ទេិណា ័ះ

ែអ៊ ៃអ្វ ឡឹង េសគី ែព លូ ៃអ្វ ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា
ែអ៊ ចងឹ ជរឹណាវ ្គ»។

៩ ប៉ាគ់ កាណាគ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ អនែ់ឌ ប៉ាេន តាេំប៉ាក េហាក រគ៉់
កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េ្រគ សាដាច់ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ េលយី
១០ េកះេណាះ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ទិ ២៤ ដូវ កា មូប កល់ ទះឹ េតះ
ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ ទបឹសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ឡាក់
ទី អាញុ ៃអ្វ េលយី េកះេណាះ អ្យក់ ឡាច់ មួក ឡឹង កល់ អន់ែឌ
អន់ហះ ងីុរ េ្រគ លូកាបផា៖
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១១ «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាញនឹ
អសីឃឺ ចងឹ ទីសារតាតារកា្ល គ់ លូ េលៅ ែលងសចិ លូ អំ
រ៉ាញ អញឺ

ខង អសី បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ាៗ
្រគបឹ ែនវ េកតី ទី លូ ៃអ្វ ញនកា ពុត អសីហង»។

៥
សារផាប់ ពូ ប៉ាតតឹចារ ័តាេំបុះី ចារ
១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ផាប់* ពឹងតីសាម៉ាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង

េ្រគសាដាច។់ ពឹងផាប់ េណាះ ទី ្រចាគ់សត្់រតា ទបឹ ែគង ឡីង
ទបឹ ែគងកាណុងលូទី ប៉ាតតឹចារ ត័ាេំបុះីចារ ពឹង េណាះ េដល។
២ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ េកង
ខាក់ កាប ៃម៉ៗ ផា «េពឿ ចងឹ ឃឺ ្រតគ់ អ្យក់ ឡាច់ ចារ ័លូ ឡាង
ផាប់ អា ?» ៣ហះកា យ ៉◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង កាតាម ៃអ្វ ពឹង េតះ
េលី កានេ់ត ័ះ េតះ កាតាម កា អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ អ្លុ ឡាង លូ ៃហ
សត្់រតាកាណុងផាប់ េណាះ អុះ។ ៤ផះ េណាះអាញ់អង់ហ្យាងំ
ញុា ំកាខាក ់ខង អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ ឃឺឡាង ៃហផាប់ េណាះ ទី
អុះ។ ៥ផាឌី ទី ្រកាគ់តាងំកង់ េម៉ាញ ដូវ រះ៉ កាអាញ់ផា «ែជ ញុា ំ
ហង ៃហ េតាកា្ល ឡាក់ េកតី ឡឹង ផូង័ វាច៉់ យូដា †ឃឺ បក់ េកតី
ឡឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី ែអ៊ ចាយ័ ្រទង ែអ៊ េកះ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ
អ្យក់ឡាច់ចារ ័ទិតាេំបុះី ចារ លូឡាងផាប់ េណាះ»។
* ៥:១ ៥:១ ផាប់ រុាងំវាង៉ េណាះ ឃឺ ផាប់ ពូ តាមួរ។ † ៥:៥ ៥:៥ បរ៉ ់ ៃហ
កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤៩:៩។
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៦ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់បប៉័ គន េចៀម េម៉ាញ ៃអ្វ អនត់ាវហះ
ម៉ាត់ េ្រគ សាដាច់ លូ ពឹង អន់តិគ័ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី
ទិ ប៉ា្វ ន់ លូ ពឹង អន់តិគ័ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់។ គន េចៀម េណាះ
ៃហឡាក់ កា ពូ េកាះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ។ េចៀម េណាះ ទី អង់ែគ
តាេំបុះី ម៉ាត់ តាេំបុះី កាប៉ាច់ ម៉ាត់ តាេំបុះី េណាះឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ទិ តាេំបុះី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ពឹះ ប៉ាញ័
ទបឹ អង់កក់ េតះ។ ៧ គន េចៀម េណាះកាឡា ំអ្យក់ ផាប់ ឡឹង តី
សាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ។ ៨ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យ
ក់ ផាប់ េកះៗ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់ លូ មួត ្រកា
គ់ តាងំកង់ ទិ ២៤ ដូវ កា កាដាបហះ ម៉ាត់ គន េចៀម។ អន់ែឌ
ចកឹ ្រពួក ដូវ េម៉ាញ លូ ចកឹ អក ម៉ាស ឡាក់ ទី តាងំហ៊ុ ម ប៉ាញ័
អក េណាះ។ តាងំហ៊ុ ម េណាះឃឺសារ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ មន៉។់
៩អនែ់ឌកាចាែជ អញែ់ស៊ណាវផា៖
«អសីហងឃឺ ចងឹ អ្យក់ផាប់អា លូ ចងឹ អ្យក់ឡាច់ចារ ័

ខង ពូ ប៉ានេ់តា័អសី ្របគ៉័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
អសីហា្វ យ ប៉ាណូស ្រគបឹ ផូង័ ្រគបឹ សុនសាត ្រគបឹ ប៉ាេថត

អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាផាមអសី។
១០អសី ្របគ៉័ អន់ ពូ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា

លូ ្របគ៉័ អន់ េកះ ្រកុំ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ ពិន
អនែ់ឌ េណាះ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ពឹង អង់កក់ េតះ»។
១១ ផះ េណាះ អាញ់ បប៉័ លូ កាតាងំ ប៉ានឹរ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អរ ់ៗ

េអៀងកាខាក់ ៃអ្វ ជុំ េ្រគសាដាច់ លូ ជុំ កាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុ ី
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សលូ ជុំ មួត ្រកាគ់តាងំកង់។ បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ េណាះទីចលួំន េអៀង
បុនិ រ៉ាពូ បុនិ មនឺ បុនិ ែសន៊។ ១២អនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ ផា «គន េចៀម
ឡាក់ ពូ ប៉ាន់េតា័ េណាះ ែអ៊ ឃឺ ចងឹ ទី សារ អំរ៉ាញ អញឺ ទី រ៉ា
ស អំប៉ាស សារ ហ្យាងំ សាឡាច ់សារ សុតថាងំ សាងំឡាង័
អញឺ លូ សារ េលៅ ែលង សចិ សារ តាតារ កា្ល គ ់លូ សារ
ពូ ប៉ាេន»។ ១៣ ផះ េណាះ អាញ់ កាតាងំ ប៉ានឹ រ កាណាគ័ ទិ
េណា ័ះ ទបឹ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ៃអ្វ ពឹង េតះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ េតះ លូ ៃអ្វ
កាណុង េទៀកសាឡីគសាឡាយកាបផា «អន់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អង់
ៃអ្វ ពឹង េ្រគ សាដាច់ លូ គន េចៀម ទី សារ ប៉ាេន សារ េលៅ
ែលង សចិ សារ អំរ៉ាញ អញឺ លូ សារ តាតារ កា្ល គ់ េលយី អូ
អ្លុ ឡុច»។ ១៤ េកះេណាះណាវ ្គកាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទិ
ប៉ា្វ ន់កាកាបផា «អាែមន !» មួត ្រកាគ់តាងំកង់កាកាដាបសា ំ
ប ៉◌ះ័ េដល។

៦
សារគន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័េ្រតាចារ
១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ច័ារ ទី េម៉ាញ

កាណុងចារ ទិតាេំបុះី េណាះ ផាឌីអាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ កាណា
គ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ទី េម៉ាញកាប េតះឡាក់កា េតះតរ ់ែអ៊ កាប
ផា «ហគ់ ពឹះ ពិ !» ២អាញ់ កា បប៉័ េសះ បាក េម៉ាញ បក់ ជះិ
េសះ េណាះចកឹ ្រសាគ ់ពូកាអន់ មួកសាដាច់កា ែអ៊ តល ័េកះ
េណាះឡាច់ចាក េភឿឡា ំតាកូះ អន់ចាយ័ ្រទង ែអ។៊
៣ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ ចារ ័ចារ ទី េពៀរ អាញ់កាតាងំ

ប៉ានរឹ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទី េពៀរ ែអ៊ កាបផា «ហគ់ ពឹះ
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ពិ !» ៤ផាឌីកាទី េសះ េម៉ាញណាវ ្គកា្រហីឡាក់កា អុញ ប ៉្រ◌ះ័
អន់បក់ជះិ េសះ េណាះអ្លុ អ្យក់ឡាច់សារសាណុកសាវាក៉ ឡឹង
អង់កក់ េតះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស េកាះ ប៉ានេ់តា័ គួប េសាប ពូ
កា អន់ដាវ តសី េម៉ាញកា ែអ៊ េដល។
៥ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ ចារ ័ចារ ទី ៃបង៉ អាញ់កាតាងំ

ប៉ានរឹ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទី ៃបង៉ ែអ៊ កាបផា «ហគ់ ពឹះ
ពិ !» អាញ់កា បប៉័ េសះ ម៉ូ េម៉ាញ បក់ ជះិ េសះ េណាះ ែអ៊ ចកឹ
កាឡូ េម៉ាញ។ ៦អាញ់កាតាងំឡាក់ កា ទី ប៉ានរឹ ប៉ាណូសកាប
ពឹង អន់តិគ័ កាណាគ័ ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ រះ៉ ផា
«ពឹង អង់កក់ េតះ ទីសារឡាយុតិឡាងំវាញ៉់ កាខាក់ េកះ ទលឹ
នេីណា ័ះ ែភ េពៀសាឡីឡាក់ដាគ់ហាវកា្ល ងំ េម៉ាញកាឡូ ទីខា
េម៉ាញ កាក់ * ែភ េពៀ សាឡី ឡាក់ អូ សូវ ដាគ់ កា ហាវ កា្ល ងំ
េដល ៃបង៉ កាឡូ ទីខា េម៉ាញកាក់ េដល ហះកាសាងី លូតា
ែព ៃប៉្ល អង់កាច ែជតាគ់ អញស់គី ៃដ †»។
៧ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ ចារ ័ចារ ទី ប៉ា្វ ន ់អាញ់កាតាងំ

ប៉ានរឹ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទី ប៉ា្វ ន់ ែអ៊ កាបផា «ហគ់ ពឹះ
ពិ !» ៨អាញ់កា បប៉័ េសះ ែនវ ប៊ូ ក េម៉ាញ បក់ ជះិ េសះ េណាះ
សចិ ែអ៊សារ េតា ័្រសកុ ប៉ា្រទូ កា ទីហះ េណាះ េដល។ ប ៉្រ◌ះ័
អន់ សារ េតា័ លូ ្រសកុ ប៉ា្រទូ ទី សារ អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង អង់កក់
* ៦:៦ ៦:៦ េម៉ាញ កាក់ េពៀគ គុល «េម៉ាញ ែឌណារ»ី ឃឺ ខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញ
ដារ។់ ថាម៉ាដា ពូ តាច់ ែភ េពៀសាឡីឡាក់ដាគ់ឃឺ ែអ៊ ១០ កាឡូ ទី ខា េម៉ាញកាក់
អា កាប៉ាច់ ែភ េពៀ សាឡីឡាក់ អូ សូវ ដាគ់ ពូ តាច់ ឃឺ ែអ៊ ៣០ កាឡូ ទី ខា េម៉ាញ
កាក់ េដល។ † ៦:៦ ៦:៦សាងី លូ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច ែជ តាគ់ អញស់គី ៃដ ពិន
ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ែជកាល់អា្ល ត េតមី អូេលវ លូ េតមី ៃប៉្ល អង់កាចហង។
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េតះ េភឿ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូស ប៉ាណូសប៉ា្វ ន់តាបល៉់ ែអ៊ ចងឹ ប៉ាន់
េតា័ េម៉ាញតាបល៉ ់ឃឺ ប៉ានេ់តា័ លូ ដាវ លូសារឡាយុតិឡាងំ
វាញ៉់ លូ ្រតគ់ ប៉ាញុ រុាបំល់ លូ កាណាគ័ ្រពី តាេកះៗ។
៩ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ ឡាច់ ចារ ័ចារ ទី ប៉ាតាម ័អាញ់ បប៉័

ហះ កានេ់ត ័ះ អនហ់្នងឹ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាណូ
ស បក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ញនកា ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ រះ៉សារយី
ស៊ូ។ ១០ ប៉ាង៉ាត័ មួត ទេិណា ័ះ កាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាងំ
ឡាញនឹឡាក់ដាគ់ ្រតង់តាទចឹ ក្យាគ់ដារ ់ចំណាវ ្គអសី ចងឹតា
តសុ់និសារ លូ តូ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ញនកា ពូ ប៉ានេ់តា័
ញនឹ ?» ១១ ពូ អន់ អាវ អ្លងឹ ែនវ បាក កា អនែ់ឌ ដូវ េម៉ាញ ៗ លូ
កាតាងំ ប៉ានរឹ ពូ រះ៉ ផា «អនដ់សី ៃអ្វ ក្យាគ់បាែបត៊ណាវ ្គហ ិកូម័
ទលឹ ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ មួត អុះ មុីឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អនដ់សី
អន់ ្រគបឹ ចលួំនហ»ិ។
១២ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័ចារ ទី េ្រតា អាញ់បប៉័ េតះ

រ៉ាៃរត៉ កាខាក ់ដារ ់កា េកតី ម៉ាមុាងំ គ្លបឹ រុាងំអ៊ត ៃខ កា េកតី
កា្រហី ឡាក់ កា ផាម។ ១៣កាប៉ាច់ សំឡង់ ពឹង ៃប៉្លង កា ឡិ ជរឹ
ពឹង អង់កក់ េតះឡាក់កា ៃប៉្ល ្រហាឡន់ ្រហុង កា ខ្យាលឡាយុះ
េតមី ែអ។៊ ១៤ ៃប៉្លង កា ហ្៊យង រ៉ាង៉ាប់ ឡាក់ កា ពូ តាមួរ េពល រ៉ា
ន់ដាប ់កាប៉ាច់ ប៉ានឹម លូ តាកា្វ ល់ ទិេណា ័ះ កា តាពល ឡាច់
ឡឹងចារ ែអ៊ េដល។ ១៥ មួតសាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ លូ មួត
បក់ ្រប៉គ័ កាន រ៉ាតសី មួត ៃម៉គ តាហាន មួត េកង ខាក ់ទបឹ
ប៉ាសុន ទបឹ ទុច ពូ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំេអាន កាណុង រ ៉ង័ូ ប៉ានមឹ
លូ កាណុង គបឺ អំេហា្ម ។ ១៦ អន់ែឌ កាប ផា «អឺ ប៉ានឹម អឺ អំ
េហា្ម  ហគ់ គ្លមឹ ញនឹ ពិ លូ តង័ េអាន ញនឹ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ម៉ាត់
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ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ លូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ គន
េចៀម អកឺ ១៧ខង ដារ ់េកង ខាក់ឡាក់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ លូ គន េចៀម
អកឺ ពឹះ ទលឹ េកះ អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា អុះ»។

៧
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតតឹ ្រតា ពឹង កល់យុាងំ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័
១ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្វ ន់ ដូវ អនត់ាវ ពឹង

អង់កក់ េតះ ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច មួតបយ៊ េណាះអនែ់ឌ ្រតាគ័ខ្យាលពឹង
អង់កក់ េតះ ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច ែជ អន់ បុឹ ពឹង េតះ េលី ពឹង េទៀកសាឡី
គសាឡាយ េលី ពឹង េតមី អ៊្លង ចំ អុះ។ ២ េកះេណាះ អាញ់ បប៉័
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ពឹះ ឡឹង ដារ ់ឡាច់ ទបឹ ចកឹ ្រតា មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី។ បយ៊ េណាះកាប ៃម៉ៗ លូ បយ៊ ប៉ា្វ ន់
ដូវ េណាះឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ ចងឹ ថាឡំាយកាណាគ័ ពឹង
េតះ លូ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ េណាះ ផា ៣ «ែជ រញិ ថា ំ
ឡាយកាណាគ័ ញ៉ា ពឹង េតះ េលី ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ
េលី ថាឡំាយ េតមី អ៊្លង ែអ៊ ច ំកូម័ ញនឹ ចងឹ ប៉ាតតឹ ្រតា អន់ ចា
ណា ំអនហ់ា្ន ល់ ពឹង កល់ យុាងំ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ ពិន
ហ»ិ។ ៤ ផះ េណាះ អាញ់ កាតាងំ ពូ រះ៉ ចំលួន ប៉ាណូស បក់ ទី
ប៉ាតតឹ ្រតាអន់ចាណា ំអនហ់ា្ន ល់ ទេិណា ័ះ ទី ១៤៤.០០០ ដូវ ពឹះ
្រគបឹ ផូង័ ឡឹង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊៖
៥ ឡឹង ផូង័ យូដា បក់ ទី ប៉ាតតឹ ្រតា អន់ ចាណា ំអនហ់ា្ន ល់ ទី
ចលួំន ១២.០០០ ដូវ

ឡឹង ផូង័ រេូបន ១២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ កាត ១២.០០០ ដូវ
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៦ ឡឹង ផូង័ អាេសុរី ១២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ណាបថ់ាលី ១២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ ម៉ាណាេស១២.០០០ ដូវ
៧ ឡឹង ផូង័ សុេីមៀន ១២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ េលវ ១ី២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ អុសីាខារ ១២.០០០ ដូវ
៨ ឡឹង ផូង័ េសប៊ូ លុន ១២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ យូែសប៊ ១២.០០០ ដូវ
លូ ឡឹង ផូង័ េបនយ៉ាមនី ១២.០០០ ដូវឡាក់ទី ប៉ាតតឹ ្រតាអន់
ចាណា ំអនហ់ា្ន ល់ េណាះ។

សារ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាតសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័
៩ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ តាបល៉់ ប៉ាណូស េអៀង កាខា

ក ់អូ ទី េពឿ ដាម័ យ៉ាប អុះ ប៉ាណូស ទិេណា ័ះ ពឹះ ្រគបឹ ប៉ាេថ
ត ្រគបឹ ផូង័ ្រគបឹ សុនសាត។ ពូ េពៀតអាវតសីអ្លងឹ ទលឹ ជុង
ែនវ បាក ៃអ្វ អនត់ាវ ហះ ងីុរ េ្រគសាដាច់ លូ ហះ ងីុរ គន េចៀម
ទបឹ ពូ ចកឹ តាងំកង់សាប៉ា្វ ត់ រ៉ាៃស។ ១០ ពូ កាប ៃម៉ៗ ផា «ទី ដងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ លូ គន េចៀម េណាះ ហង
ឡាក់ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ េតា»័។ ១១ ផះ េណាះ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ទិេណា ័ះ ឡាក់ ៃអ្វ អន់តាវ ជុំ េ្រគ សាដាច ់ជុំ មួត ្រកាគ់
តាងំកង់ ជុំ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន ់អនែ់ឌ កាកា
ដាប មូប កល់ ទះឹ េតះ ហះ េ្រគសាដាច់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ១២ លូ កាប ផា «អាែមន អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ទី សារ ដា
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គ ់លូសារហ្យាងំសាឡាច ់សារ េលៅ ែលងសចិ សារ អំរ៉ា
ញអញឺ លូសារ សុតថាងំសាងំឡាង័អញឺ អន់ ប៉ាណូសទឌូិ
ប៉ាេនតាេំប៉ាក េហាក រគ៉់កា ែអ៊ េលយី អូ អ្លុ ឡុច អាែមន»។
១៣ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ េម៉ាញ ដូវ អបំញ៉់ លូអាញ់ផា «មួត បក់

េពៀត អាវ តសី អ្លងឹ ទលឹ ជុង ែនវ បាក េណាះ កាឡំាងំ េពឿ អន់
ែឌ េណាះ ? អនែ់ឌ ពឹះ ឡឹង ច ំ?» ១៤អាញ់ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ
តាងំឡា អសី ហង អ្លុ»។ ែអ៊ រះ៉ កា អាញ់ ផា «អន់ែឌ េណាះ
ស៊ុត កា រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ ចុនៃច កាខាក ់អន់ែឌ បុីស អាវ អន់
បាក ពឹង ផាម គន េចៀម។ ១៥ខអាហង បះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ហះ ងីុរ
េ្រគសាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ទបឹ កា
មុាងំ ទបឹ កាដារ ់កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ។ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង
េ្រគ សាដាច់ េណាះ ចងឹ កាន់ទងឹ អន់ែឌ លូ កី ែអ។៊ ១៦ អន់ែឌ
ចងឹ អូ ឡាយុតិ អូ ែ្រហង៊ណាវ ្គហង អន់ែឌ កា អូ ្រតគ់ តុ ដារ ់
ណាវ ្គ េដល ១៧ ខង គន េចៀម ឡាក់ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ េ្រគ សាដាច់
ែអ៊ ចងឹ រង អនែ់ឌ លូ ចងឹ ប៉ាណា ំឡា ំប៉ាគ់ កល់ េទៀកឡាក់ អន់
អាញុ រុសី។ * ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា ចងឹ អ្ូ៊យត េទៀក ម៉ាត់ ឡឹង
ម៉ាត់ អនែ់ឌ»។

៨
សារគន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័ចារ ទីតាេំបុះី
១ផះ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័ចារ ទី តាេំបុះី េណាះ ផាឌី អូ

កាតាងំ ប៉ានរឹ ញ៉ា អុះ ពឹង ៃប៉្លង េណាះ រ៉ាង៉ាប់ឃឺ ែអ៊ ទុញ ទងតគិ័
មង។ ២ េកះេណាះអាញ់បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវឡាក់អនត់ាវ
* ៧:១៧ ៧:១៦-១៧ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៤៩:១០។
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ែគង ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ទបឹ ទី ពូ អន់ សាៃណង តាេំបុះី។
៣ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ពឹះ អន់តាវ ហះ អន់ហ្នងឹ ទបឹ
ចកឹ ខាល់ ម៉ាស េម៉ាញសារ៉ំាប់ ៃចគតាងំហ៊ុ ម។ បយ៊ េណាះ ទី
តាងំហ៊ុ ម េអៀង មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ពឹង អនហ់្នងឹ ម៉ាសឡាក់
ៃអ្វ ែគង ងីុរ េ្រគសាដាច់ អនឌូ់ លូសារ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ មន៉។់
៤អ្យ ីតាងំហ៊ុ ម េណាះកា ហុយឡាច់ ឡឹងខាល់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចកឹ
េណាះហាវ ពឹង ចាងំហីគ អនឌូ់ លូសារ មន៉់ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័
ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៥ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់
ង៉ារ អុញ ឡឹង អន់ហ្នងឹ ៃចគ ពឹង ខាល់ ម៉ាស ប៉ាញ័ េកះេណាះ
ឡា ំតូះ ពឹង េតះ ផាឌីកា ទី េតះតរ ់ទី កាឡំាត លូ រ៉ាៃរត៉ េតះ។

សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េខា្ល មសាៃណងតាេំបុះី កាតុ
៦ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី ដូវ ឡាក់ ចកឹសាៃណងតា ំ

េបុះី េណាះកា េ្រទៀម ចងឹ េខា្ល ម។ ៧បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េម៉ាញកា េខា្ល
មសាៃណង ផាឌីកា ទី ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល លូ អុញឡាយលូផាម ឡិ
ពឹង អង់កក់ េតះ។ េតះ ៃបង៉ ចាែនក អុញសាទិ េម៉ាញចាែនក
លូ េតមី អ៊្លង លូ អ្យតិ កាៃសគឡាញច់នឺ ៃបង៉ ចាែនក អុញសា
ទិ េម៉ាញចាែនក េដល។
៨ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េពៀរ កា េខា្ល ម សា ៃណង ផាឌី កា ទី

ឡាក់ កា ប៉ានឹម តសី ផះ អុញ សា ឡិ ពឹង េទៀក សាឡីគ សា
ឡាយ។ េទៀក សាឡីគ សាឡាយ ៃប៉ង ចារ េកះ ផាម េម៉ាញ
ចារ។ ៩ទិកាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ៃអ្វ កាណុង េទៀកសាឡី
គសាឡាយ ៃបង៉ ចាែនក េតា័ េម៉ាញចាែនក។ កាប៉ំាន់ ៃអ្វ ពឹង
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េទៀក សាឡីគសាឡាយ ៃប៉ង ចាែនក កា រ៉ាយ រុា ំទិ េម៉ាញ ចា
ែនក េដល។
១០ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ៃប៉ង កា េខា្ល ម សាៃណង ផាឌី កា ទី សំ

ឡង់ េម៉ាញ តុត តសី ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង ផះ កតី ទរីៗឡាក់កា អុញកា
បង។ កាប៉ាច់ េទៀក តាងំេល េទៀក ្រទូង លូ កល់ េទៀក ៃបង៉ ចា
ែនក សំឡង់ េណាះ ឡិ ពឹង េម៉ាញ ចាែនក។ ១១សំឡង់ េណាះ
ពូ អន់សចិផា «េតមី ្រកលិ» េទៀក ៃបង៉ ចាែនក េណាះកា េកះ
េទៀក ប៉ាញលឹ េម៉ាញ ចាែនក។ ទី ប៉ាណូស េតា័ េអៀង ដូវ ខង
េទៀក េណាះ េកតី តាងំ។
១២ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ា្វ ន់ កា េខា្ល មសាៃណង ផាឌី ដារ ់ៃខ លូ

សំឡង់ ៃបង៉ ចាែនក កា េកតី ម៉ាមុាងំ េម៉ាញ ចាែនក។ េណាះ
កាមុាងំ ៃបង៉ មង អូ ទី តាតារ ៃខ សឡំង់ េម៉ាញ មង កាដារ ់ៃប៉
ង មងកា អូ ទីដារ ់េម៉ាញ មង នះិេទៅ េដល។
១៣ ផះ េណាះ អាញ់ បប៉័ កា្ល ង អក៊ ប៉ារ ់ ពឹង ៃប៉្លង លូ កាតាងំ

ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ ផា «ឡាបំាកខាក ់ឡាបំាកខាក់ហង ប៉ាណូស
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ញនកាបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃបង៉ ដូវ ចងឹ េខា្ល
មសាៃណងណាវ ្គហង»។

៩
១ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ាតាម័ កា េខា្ល ម សាៃណង អាញ់ កា បប៉័

សំឡង់ េម៉ាញឡាក់ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង ពឹង អង់កក់ េតះ េកះ ពូ អន់
គនកាេច អប៉ំារ ឡូះ ្រជុ ចារ ្រគន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាសឡំង់ េណាះ។
២សឡំង់ េណាះកា េបកី អប៉ំារ ឡូះ េណាះ ផាឌីកា ទី អ្យ ីហុយ
ឡឹង ឡូះ េណាះ ចុកៗឡាក់ កា អ្យ ី អុញ តសី ពូ សុះ មុរី។ ផះ
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េណាះ ដារ ់លូ ៃប៉្លង េកតី ម៉ាមុាងំ ញន កា អ្យ ី អុញ ហុយឡាច់
ឡឹង ឡូះ េណាះ។ ៣កា ទី ៃឡប េអៀង ខាក់ឡាច់ ឡឹង អ្យ ី អុញ
េណាះ ប៉ារ ់ េឡីះ ពឹង អង់កក់ េតះ អន់ែឌ ទី សាេណាច ទី ចារ ័
ឡាក់កាកាេទៀង េខារ េដល។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ែជ ថា ំ
ឡាយអ្យតិសាេម៉ាង េលី េតមី អ៊្លង ែអ៊ ចំ េម៉ាញ ៃដ ្រតគ់ េសាច
ដងឹ ប៉ាណូស បក់ ែអ៊ ចំឡាក់ អូ ទី ្រតា មះ៉អាញ់ ប៉ាតតឹ ពឹង កល់
យុាងំ េណាះ ហង»។ ៥ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់ ៃឡប ទេិណា ័ះ ប៉ាន់េតា័ ពូ
អុះ ្រកាន័ កា អនែ់ឌ ្របគ៉័ អន់ ពូ អគី ប៉ាណាប រុាងំវាង៉ ប៉ាតាម័
ៃខ េដាច អនែ់ឌ ្របគ៉័ អគី េណាះឡាក់កាកាេទៀង េខារ េសាច
ពូ េដល។ ៦ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ប៉ាណូស បុចិ កា េតា័ខាក ់ហះ
កា ពូ អូ េតា័ អុះ។
៧ ៃឡប ទិេណា ័ះ ្រតង័ េ្រទៀយ អន់ែឌ វុចឹ លូ េសះ ពូ ៃចគ

េឃឿង ចងឹឡា ំតាកូះ ពឹង កល់អនែ់ឌ ទីឡាក់កា មួក ម៉ាសសា
ដាច ់ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អន់ែឌ ឡាក់ កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស។ ៨អន់ែឌ ទី
សក់អ្លងឹឡាក់កាសក់អង់កាន ់សាណាញ់អនែ់ឌឡាក់កាសា
ណាញ់កា្ល ។ ៩អន់ែឌ េពៀត ឡាក់ កា អាវ ប៉ាសយ ់ផះ អន់ែឌ
ប៉ារ ់យងឹកាហា្ល ប អនែ់ឌឡាក់កាយងឹ រ៉ាេត ័ះ េសះ េអៀងឡា ំតា
កូះ។ ១០ក្យាងំ អនែ់ឌ ទីសាេណាចឡាក់កាកាេទៀង េខារ សា
េណាច អន់ែឌ ទី ចារ ័អញឺ សារ៉ំាប់ ្រប៉គ័ អន់ ប៉ាណូស អគី ប៉ា
ណាប ទិ រុាងំវាង៉ ប៉ាតាម័ ៃខ។ ១១ ៃឡប ទេិណា ័ះ ទីសាដាច់ រុាងំ
ៃហ អន់ែឌ េដល ឃឺ បយ៊ ឡាក់ រុាងំៃហ ឡូះ ្រជុ េណាះ សចិ
ែអ៊ ផា កាប ពួយ សុនសាត េហ្រពឺ ផាអាបាដូន ផាកាប ពួយ
សុនសាត ្រកកិផាអាប៉ុលយី៉ូន ទី ណីផា «បក់ថាឡំាយ»។
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១២សារឡាបំាក ទី េម៉ាញ រ៉ាវាច៉់ េកះ ៃហ ចងឹ ទីសារឡាបំា
ក េពៀរ ែនវណាវ ្គកា ពឹះ ពួយ អនត់គី។
១៣បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េ្រតា កា េខា្ល មសាៃណង ែអ ៊អាញ់កាកា

តាងំ ប៉ានឹរ កាប ឡាច់ ឡឹង អង់ែគ ទិ ប៉ា្វ ន់ ពឹង អន់ហ្នងឹ ម៉ាស
ឡាក់ ៃអ្វ ហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៤ ប៉ានឹរ េណាះ រះ៉ កា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី
េ្រតាឡាក់ចកឹសាៃណង េណាះផា «ហគ់ រុសី មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ
ប៉ា្វ ន់ ដូវ ឡាក់ ពូ កត់ ពឹង តាងំេល អឺ្រប៉ាត េណាះ ពិ»។ ១៥បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ ដូវ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀម សារ៉ំាប់ កា ទលឹ មង ដារ ់
ៃខ សាណាំឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី កាឡំត ់ពូ កា រុសី អន់ែឌ េភឿ ចងឹ
ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ប៉ាណូស ប៉ាណូស ៃបង៉ តាបល៉់ ប៉ានេ់តា័ េម៉ាញ
តាបល៉។់ ១៦អាញ់ កា កាតាងំ ពូ រះ៉ ចំលួន តាហាន ជះិ េសះ
ឡាក់ចាក ពួយបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ ទី ២០០ េលៀន ដូវ។
១៧កាណុងសារ អំេប៉ា េណាះអាញ់ បប៉័ េសះ លូ តាហាន បក់
ជះិ េសះ េណាះ េពៀតអាវ ប៉ាសយ់ ែនវកា្រហីឡាក់កា អុញ ែនវ
េខៀវ ែនវ កាមុតឹ។ កាប៉ាច់ កល់ េសះ េណាះ វុចឹ លូ កល់កា្ល លូ
ទី អុញ លូ អ្យ ីលូកាេជៀ កតីឡាច់ ឡឹង ពឹរ អនែ់ឌ។ ១៨ប៉ាណូស
ៃបង៉ តាបល៉់ េតា័ េម៉ាញតាបល៉់ញនកាសារឡាបំាក ៃបង៉ ែនវ
អា ឃឺ អុញ លូ អ្យ ី លូ កាេជៀឡាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ េសះ េណាះ
១៩ខងអរ៉ំាញអញឺ េសះ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង ពឹរ លូ ពឹង ក្យាងំ ខង
ក្យាងំ អនែ់ឌឡាក់កាកល់ ពិះ ទីចារ ័េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសអគី
ប៉ាណាបញនកា ក្យាងំ អនែ់ឌ េណាះហង។ ២០កាប៉ាច់ ប៉ាណូ
ស បក់ អូ េតា័កាសារ ចុនៃច កាខាក់ េណាះ ពូ ៃអ្វ កា អូ ៃច បុនិ
ែពង ពុត េពៀក អា្ល ត សារ ពូ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ ឃឺ ពូ អូ
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ៃចអា្ល តសារ ពូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ពូ ្រប៉គ័ លូ ម៉ាស ្រប៉ាក់ លូ សាប៉ាន ័អំេហា្ម លូ អ៊្លង ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អូ អ្លុ ៃហ អូ អ្លុ សាយុំាងំ អូ អ្លុ ចាក។ ២១អន់ែឌ កា
អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀកអា្ល តសារ េកាះ ប៉ានេ់តា័ ពូ លូ អូ ៃចអា្ល
ត ្រគូ អំហ្ម អូ ៃច អា្ល ត សារ ្រប៉គ័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន ់អូ
ៃចអា្ល តសារ អនតុ់ង រ៉ាត មះ៉ ពូឡាក់ អនែ់ឌ េឃយី ្របគ៉័ េណាះ
េដល។

១០
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចកឹផាប់ ថិ
១អាញ់ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េកង ខាក់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គជរឹ

ឡឹង ៃប៉្លង លូ ទីកាមល៉់ ជុំ ែអ ៊ពឹង កល់ ែអ៊ ទីកាញ្់រចូ ម៉ូ ះ ម៉ាត់
ែអ៊ឡាក់កាដារ ់ជុង ែអ៊ឡាក់កា អុញ។២ ពឹង តី ែអ៊ ចកឹផាប់ថិ
ឡាក់ឡាង េកះៗ។ ជុងសាម៉ា ែអ៊ ចគ័ ពឹង េទៀកសាឡីគសា
ឡាយ ជុងសាងំេអ្យា ចគ័ ពឹង េគាក។៣ េកះេណាះ ែអ៊កាប ៃម៉
ៗ ឡាក់ កា កា្ល ្រកាញ ័េកះ ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ  កា ទី េតះតរ ់តាេំបុះី
េតះ រះ៉សារ េដល។ ៤ ប៉ាគ់ រ៉ាវាច៉់ េតះតរ ់េណាះ េកះ អាញ់ ផះ
ចងឹ ្រចាគ់ គម សារ េណាះ ផាឌី ទី ប៉ានឹរ ឡឹង ៃប៉្លង កាប ផា
«អ្យគ័ េអាន អន់ សាគមឹ សារ េតះតរ ់ទិ តាេំបុះី រះ៉ េណាះ ែជ
្រចាគ់ គមសារ េណាះ»។ ៥កាប៉ាច់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់អាញ់ បប៉័
ែអ៊ អន់តាវ ជុង សាម៉ា ចគ័ ពឹង េទៀក សាឡីគ សាឡាយ ជុង
សាងំេអ្យា ចគ័ ពឹង េគាក េណាះ ែអ៊ កាលកឺ តីសាម៉ា ពឹង ៃប៉្លង
៦ទបឹ មត៉់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយីឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង េទៀក សាឡីគ សាឡាយ លូ កាណាគ័ ញ៉ា
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្រគបឹ ែនវ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ពឹង េតះ លូ កាណុង េទៀក សាឡី
គសាឡាយ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ផា «អូ ទី ប៉ាេ្រហយី្គ ដារ ់ណា
វ ្គអុះ។ ៧ហះកា ប៉ាគ់ ដារ ់ចំ កាតាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី តាេំបុះី េខា្ល ម
សាៃណង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់េកះ ផនិកានឡាក់ េអាន
សាគមឹ មះ៉ ែអ៊ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ា
រ កា ែអ»៊។
៨ ប៉ានឹរ អាញ់កាតាងំ ពឹង ៃប៉្លង េណាះ ែព កាកាប លូ អាញ់

េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «ហគ់ ឡា ំអ្យក់ ផាប់ ថិ ឡាក់ ឡាង េកះៗ
ពឹង តី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អនត់ាវ ចគ័ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ
លូ ចគ័ ពឹង េគាក េណាះ ពិ»។ ៩អាញ់កាឡា ំប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
េណាះ ទបឹ បរ៉ ់ផា «បុះឹ អន់ ផាប់ ថិ េណាះ កា អាញ»់។ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះេតលីផា «ហគ់អ្យក់ផាប់អាសាពិ។ ផាប់អាចងឹ
្របគ៉័ អន់ អសី អគី ណូស ហះកាផះ ៃអ្វ ពឹង ពឹរ េកតីអាមឡាក់
កា េទៀក សុត»។ ១០អាញ់កា អ្យក់ ផាប់ ថិ េណាះ ឡឹង តី បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ អាញ់សា ពឹង ពឹរ អាញ់ ែអ៊ អាម ឡាក់ កា
េទៀក សុត តាទចឹ ហះកា ប៉ាគ់ អាញ់សា េកះៗ អាញ់កា អគី
ណូស។ ១១ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ផា «អសី ្រតគ់ រះ៉
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញទងណាវ ្គ ឃឺរះ៉ ឡឹងសារប៉ាេថត េអៀង រះ៉
ឡឹង សុនសាត េអៀង លូ រះ៉ ឡឹងសាដាច់ េអៀង េដល»។

១១
សារផាញ៉ាន េពៀរ ដូវ
១បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះកា អន់ អ៊្លង កាអាញ់ ្របគ៉័ កាណាគ័សា ំ

រ៉ាប់ វាស៉ េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ផា «ហគ់ អសីឡា ំវាស៉
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េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ វាស៉ អន់ហ្នងឹ ទបឹ យ៉ាប បក់ ប៉ាេន សា ំ
ប ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ចារ េណាះ េដល។ ២ហះកាឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អូ
វាស៉ អុះ ខងអាញ់អន់កា មួត សុនសាតអនេ់ទៀគ េកះ ពូ ចងឹ
ៃអ្វ ជះិ ចគ័ ្របគ៉័ បាប ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ចារ អាញ់ ទិ
រុាងំវាង៉ ៤២ ៃខ។៣អាញ់ចងឹ អន់សារអរ៉ំាញអញឺកាផាញ៉ាន
អាញ់ េពៀរ ដូវ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ ប៉ានរឹ អាញ់ រុាងំវាង៉ ១២៦០ដារ ់
េណាះទបឹ អនតុ់កកាេប៉ា * េដល»។ ៤ មួត េពៀរ ដូវ េណាះ េពៀប
ឡាក់កា េតមី អូេលវ ទិ េពៀរ លូ ជុងតាេគៀង ទិ េពៀរ †ឡាក់ អន់
តាវ ែគង ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាងំឡាអង់កក់ េតះ។ ៥ផាទី េពឿ បុចិ
្របគ៉័បាប មួត េពៀរ ដូវ េណាះ ចងឹ ទី អុញឡាច់ ឡឹង ពឹរ អនែ់ឌ
ឡាសំាថាឡំាយមួតតាមុរឺ អនែ់ឌ ឡូត។ តាទចឹហងផាទី េពឿ
បុចិ ្របគ៉័បាប អនែ់ឌ បក់ េណាះ ្រតគ់ េតា័ ែនវអាហង។ ៦អន់
ែឌ េពៀរ ដូវ េណាះ ទី អរ៉ំាញ អញឺ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ៃប៉្លង ្របាុំង អូ ទី បី
កាណុង រុាងំវាង៉ អនែ់ឌ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ េទៀក េកះ
ផាម ទបឹ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាកកាខាក់ ្រគបឹ ែនវ េកតី ពឹង
អង់កក់ េតះ ផះ ចំ កា ទី តាម ពុត អនែ់ឌ បុចិ។ ៧ ប៉ាគ់ មួត េពៀរ
ដូវ រះ៉ ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័ េកះៗ កាទីកាណាគ័ អូដាគ់អក៊កាលក
ចងឹឡាច់ ឡឹង ឡូះចារ ្រគន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡា ំតាកូះ លូ អនែ់ឌ លូ ទី
្រទង កាណាគ័ េណាះ ទបឹ ែអ៊ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ អនែ់ឌ ឡូត។ ៨ ប៉ា
្រទូ អនែ់ឌ ពូ ចងឹ អា្ល ត រតាឡាតកាណុង េមឿង តសីឡាក់ េមឿង
* ១១:៣ ១១:៣ គុនតាឡាប័ ពូ ផា ពូ ញុា ំេសាក េណាះ ពូ កា អនតុ់ក កាេប៉ា។
† ១១:៤ ១១:៤ បរ៉ ់ៃហសាការ ៤ី:១-១៤។
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ទី សចិ កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ផា េមឿង សូដុំ លូ អុីសុបី ឃឺ ពឹង េមឿង
េណាះហង ពូ រ ៉បុ ពឹ តាងំឡាអនែ់ឌ បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
៩ េណាះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស ឡឹង សុនសាត អន់េទៀគៗ ឡឹង ផូង័
អនេ់ទៀគៗ លូ ឡឹង ប៉ាេថតអនេ់ទៀគៗ ពូ ចងឹ ៃអ្វ ៃហ ប៉ា្រទូ អន់
ែឌ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ ដារ ់ទងតគិ ័ពូ អូ អន់ បក់ េពឿ អ្យក់ តប់ អុះ ប៉ា
្រទូ អនែ់ឌ េណាះ។ ១០ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ពូ ចងឹ ទី ពុត
េហាក រគ៉ ់ខង ពូ បប៉័ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េតា័ េកះ ឃឺ ពូ ចងឹ ៃអត
សា រគ៉់ េសមី ពូ កា អន់កាណាគ័កា គួប េសាបសតឹឡា ំខង
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀរ ដូវ េណាះ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់
កក់ េតះ ទីសារឡាបំាកកាខាក។់
១១ អន់តីគ ឡឹង ៃប៉ង ដារ ់ទងតិគ័ រ៉ាវា៉ច់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ កា តា

ម៉ុ ត កាែស៊ តាងំេហមី ពឹង ប៉ា្រទូ អន់ែឌ េពៀរ ដូវ អន់ ទី អាញុ រុ ី
ស េកះេណាះ អនែ់ឌ កា អ្ូយវ អនត់ាវ ្របគ៉័ អន់ កា មួត បក់ បប៉័
អ្ូយគ កាខាក។់ ១២ អន់ែឌ េពៀរ ដូវ កា កាតាងំ ប៉ានឹរ ឡឹង ៃប៉្លង
កាប ផា «ចុ ហាវ ប៉ាគ់ អា !» អន់ែឌ កា ជះិ កាមល៉់ ហាវ ពឹង
ៃប៉្លង។ មួតតាមុរឺ អនែ់ឌកាបប៉័ េដល។ ១៣ផះ េណាះផាឌីកា
រ៉ាៃរត៉ េតះ េកង ខាក។់ េមឿង េណាះ អញជ់ឹត ចាែនក កា ព្លូ ក
ទិ េម៉ាញ ចាែនក លូ េតា័ ប៉ាណូស ទិ ៧០០០ ដូវ ផះ រ៉ាៃរត៉ េតះ
េណាះ។ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ សល់ អូ េតា័ េណាះ កា អ្ូយគ កាខា
ក ់កា ប៉ាណាំគួប ប៉ាេនសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាងំ
ឡា ៃប៉្លង។ ១៤សារឡាបំាក ទី េពៀរអា រ៉ាវាច៉់ េកះ ៃហសារឡា ំ
បាក ទី ៃបង៉ កា ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗ េដល។
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សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទីតាេំបុះី េខា្ល មសាៃណង
១៥ េកះេណាះបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទីតាេំបុះី េខា្ល មសាៃណង ផាឌីកា

តាងំ ប៉ានរឹ កាបយងឹ ពឹង ៃប៉្លង ផា៖
«ទិ ប៉ាេថតសាត ពឹង អង់កក់ េតះ អា

អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា ពិន
លូ អន់កា បក់ ែអ៊ េរ ុសី ្របគ៉័សាដាច់ េកះ

ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េលយី»។
១៦ផះ េណាះ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ទិ ២៤ ដូវឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ
ែគង ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អនែ់ឌកាកាដាប មូបកល់ទះឹ េតះសា ំ
ប ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ១៧ទបឹ កាបផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ កា្វ ឡឹង កាណា

គ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ
អសីឡាក់ ៃអ្វ ឡឹង េសគី ែព េលយី ទលឹ រប៉់ដារ ់អា

ញនឹ ប៉ាេន អសី
ខង អសី ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា

ញនកាអសី ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក។់
១៨ សុនសាតអនេ់ទៀគៗ អកឺកា អសី

ហះកាដារ ់អសី អកឺ កា ទលឹ េកះ េដល
ឃឺដារ ់កាឡំត់ឡាក់ អសី ្រតគ់តាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស េតា័

លូ អន់ រុាងំវាន៉័កា មួត រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារកាអសី
លូកា មួត ប៉ាសុន អសីឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា អសី

ទបឹ កា មួត ្របគ៉័ តសី ទបឹ កា មួត ប៉ាសុន េដាច។
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ដារ ់េណាះអសី ្រតគ់ថាឡំាយ មួត បក់ ៃអ្វ ថាឡំាយ ពឹង អង់កក់
េតះ េដល»។

១៩ផះ េណាះអប៉ំារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ពឹង ៃប៉្លងកា េបកីអា្ល តព្វងឹ កា
បប៉័ ហុបីសារសាញ៉ា ែរវ ពុត មះ៉ ែអ៊ ‡កាៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
េណាះ េដល លូ ទីកាឡំាត ទី េតះតរ លូ់ រ៉ាៃរត៉ េតះ លូ ឡិ ៃប៉្ល ម៉ា
េរៀល តសីៗ េអៀង េដល។

១២
សារអង់កាន់ លូណាក
១ េកះេណាះទីសារតសី េកតី ពឹង ៃប៉្លង ឃឺទីអង់កាន់ េម៉ាញ

ដូវ ែអ៊កាសប៊ េពៀតដារ ្់របគ៉័ េខាអាវ លូ ៃខ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ជុង ែអ៊
ទបឹ ទី មួក ្របគ៉័ លូ សឡំង់ ១២ តល័ ពឹង កល់ េដល។ ២អង់កាន់
េណាះ ែអ៊ឡាេកា េគៀម ផះ អង់ហ្យាងំកាអគី ចងឹ ៃអ្វហាអុញ។
៣ ទី កាណាគ័ េម៉ាញណាវ ្គឡាច់ ពឹង ៃប៉្លង េដល ឃឺ ទីណាក
តុត តសី ឡាេកា ែអ៊ កា្រហី ឡាក់ កា អុញ។ ណាក េណាះ ទី
កល់តាេំបុះី លូ អង់ែគ អញជ់តឹ ពឹង កល់ ែអ៊ េណាះ ទី មួកសា
ដាច់តាេំបុះី េដល។ ៤ក្យាងំ ែអ៊ ករ ់សឡំង់ ពឹង ៃប៉្លង សឡំង់ ៃប៉
ងចាែនក ប៉ាឡិ េម៉ាញចាែនក ពឹងអង់កក់ េតះ។ ណាកេណាះ
ែវលហះ ងីុរ អង់កាន់ឡាក់ ផះ ចងឹ ៃអ្វ ហាអុញ េណាះ េភឿ ក្យា
គ់ឡាវាន៉័សា ប៉ាគ់ គន េណាះ េកតី។ ៥អង់កាន់ េណាះ ៃអ្វ ហា
អុញ េកតី គន កាម៉ាក ័គន ែអ៊ េណាះ ចកឹ អ៊្លង កាទូង ប៉ាសយ់
ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អ្យក់ហាវ គន េណាះ ពឹង ៃប៉្លង អនឌូ់ លូ ែអ៊ អន់ ៃអ្វ ហះ
‡ ១១:១៩ ១១:១៩ បរ៉ ់ៃហ េហ្រពឺ ៩:៤-៥។
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េ្រគ ែអ។៊ ៦កាប៉ាច់ អង់កាន់ េណាះសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី
ៃអ្វ ហះចារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀម អន់កា ែអ៊ េកះ េភឿ អន់ ពូ តង័ រុា ំ
ងៃហ ែអ៊ រុាងំវាង៉ ១២៦០ដារ។់
៧ផះ េណាះកា ទីសារ តាកូះ ប ៉◌្ល ័ះ ពឹង ៃប៉្លង ឃឺ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័

សចិ មែីគល លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ប៉ាណា ំគួបតា
កូះ លូណាក។ ណាកលូបយ៊ ែអ៊កាតាកូះ តូ លូអនែ់ឌ េដល។
៨ហះកាណាក អូដាម័ អុះ គតឹ េណាះហង ែអ៊ លូ បយ៊ ែអ៊ អូ
អ្លុ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងណាវ ្គ អុះ។ ៩ណាក តសី េណាះ ពូ ប៉ាឡិ ប៉ាគ់
េតះ ឃឺណាកតសី េណាះហងឡាក់ ពិះ េសគី ែពឡាក់ ពូ អន់
សចិ ផា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េលីកាសាតាងំឡាក់ ប៉ាណា ំប៉ាណូស
ពឹងអង់កក់ េតះ អន់ េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ពូ ប៉ាឡិ ែអ៊ ប៉ាគ់
េតះ មួត បយ៊ ែអ៊កា ពូ ប៉ាឡិ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។ ១០ផះ េណាះ
អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹកាប តុត ពុត ពឹង ៃប៉្លងផា «កញិេអៀអាទលឹ
ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ែអ៊ តង័ ពិន េកះ។ សារ
អរ៉ំាញ អញឺ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ អំ
រ៉ាញ អញឺ មះ៉ បក់ ែអ៊ េរ ុសី ្របគ៉័សាដាច់កា ពឹះ ទលឹ េដល ខង
បក់ េ្រចាម អុះ មុី ពិន ពូ ប៉ាឡិ អា្ល ត ែអ៊ ប៉ាគ់ េតះ េកះ ឃឺ ែអ៊
េណាះ ហងឡាក់ េ្រចាម អុះ មុី ពិន ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់ហះ
ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័។ ១១ហះកាទី ្រទង អុះ មុី ពិនញនកាផាមគន េចៀម
លូ ញន កាសារ អន់ែឌ រះ៉ េណាះ ហង ខង អន់ែឌ សាឡាគ់
ឡាេកា ទលឹ េតា័ អូ ខាត អូ តាេមៀន អុះ។ ១២ញន ខអា អឺ មួត
ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ហគ់ េហាក រគ៉់ ពិ។ អឺ េតះ លូ េទៀកសាឡីគសា
ឡាយ អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាបំាកហង ខង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អន់ដសី េកះ ទបឹ អកឺ េកង ខាក ់ខង ែអ៊ អ្លុ អន់តគ់
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ផាដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ កាឡំត់កា ែអ៊ ៃអ្វ បាែបត៊ ឡក់ េកះ»។
១៣ ប៉ាគ់ណាក បប៉័ ផា ពូ ប៉ាឡិ ែអ៊ ប៉ាគ់ េតះ េកះ ែអ៊ កា តា

យុបិ ពួយអង់កាន់ បក់ ៃអ្វហាអុញ េកតី គនកាម៉ាក័ េណាះ ែព។
១៤ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អង់កាន់ េណាះ ទីកាហា្ល បឡាក់កាកាហា្ល
បកា្ល ងអក៊ េភឿ អន់ ែអ៊ ប៉ារ ឡ់ា ប៉ំាគ់ ែ្រស៊ តសី ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារឡាក់
ពូ ចងឹ តង័ រុាងំៃហ ែអ៊ រុាងំវាង៉ ៃបង៉សាណាំទងតគិ័ * អន់ចាងំ
ហាយ្គ ឡឹង ម៉ាត់ ពិះ េណាះ។ ១៥ ពិះ កា ្រពះុ េទៀកឡាច់ ឡឹង
ពឹរ ែអ៊ឡាក់កា េទៀកតាងំេលអន់ ហូរ ័ពួយអង់កាន់ េណាះ េភឿ
អន់អង់កាន់ េណាះឡង់ ពួយ េទៀក។ ១៦ហះកាេតះសាដះអ្យបឹ
េទៀកតាងំេលណាក ្រពះុឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ៊ េណាះសា្វ ត់សាអតឺ
េភឿ តង័ អង់កាន់ េណាះ។ ១៧ណាកកា អកឺ ខាក់ កា អង់កាន់
េណាះ កាឡា ំតាកូះ លូ គន េសាអង់កាន់ឡាក់ ៃអ្វ សល ់ឃឺ
មួត បក់ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ េសឿ សារ ពូ
រះ៉ ឡឹង យីស៊ូ។ ១៨ េកះេណាះណាក កាចាក ៃអ្វ រេតះ ឡាពុក
រហាង េទៀកសាឡីគសាឡាយ។

១៣
សារកាណាគ័ អូដាគ់ អក៊កាលក
១ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ កាណាគ័ អូ ដាគ់ អក៊ កាលក

េម៉ាញកាតុទីកល់តាេំបុះី អង់ែគអញជ់តឹឡាច់ឡឹង េទៀកសាឡី
គសាឡាយ ពឹង អង់ែគ ទេិណា ័ះ ទី មួកសាដាច់ អញជ់តឹ ពឹង
កល់ ទិតាេំបុះី េណាះ ទី ្រចាគ់សចិ តាងៗឡាក់កាបផាម៉ាតកា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២កាណាគ័អាញ់ បប៉័ េណាះឡាេកា ែអ៊ វុចឹ
* ១២:១៤ ១២:១៤ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ សាណាំទងតគិ័ េពៀគ គុល «រុាងំវាង៉ េម៉ាញ លូ
េពៀរ លូ ទងតគិ»័។



សារតាបំាង ១៣:៣ xxxix សារតាបំាង ១៣:១០

លូ បក៊ ៃសម ជុង ែអ៊ឡាក់កា ជុងសាេគា ពឹរ ែអ៊ឡាក់កា ពឹរ
កា្ល ។ ណាកកាមបសារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ េភឿអន់កាណា
គ័ េណាះ រុាងំៃហ ប៉ាតាង ែអ៊ េដល។ ៣អាញ់កា បប៉័ កាណាគ័
កល់ តាេំបុះី េណាះ ទី កល់ េម៉ាញឡាកា ែប៊ត ចងឹ េតា ័ហះកា
តាងំហាលឡាកាេណាះ េ្រពះណាវ ្គ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ
កា ប៉ាណា ំគួប ចាក ពួយកាណាគ័ េណាះ ទបឹ ញមខាក។់ ៤ ពូ
កា ប៉ាណា ំគួបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនណាក ខងណាក មប អន់សារ
អំរ៉ាញ អញឺ ែអ៊ កា កាណាគ័ េណាះ ពូ កា សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន កា
ណាគ័ េណាះ េដល ទបឹ កាបផា «ទី េពឿ ចងឹ េកងសាេមុី លូ កា
ណាគ័អា ? ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ តាកូះ លូ ែអ ៊?»។
៥ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កាណាគ័ េណាះ អ្លុ កាប ខូយកាបអា្វ ត់ េអង លូ

កាប ផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ រុាងំៃហ រុាងំវាង៉
៤២ ៃខ។ ៦ ែអ៊ កាប ផាម៉ាត កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទបឹ កាប ផា
ម៉ាត កាចារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ លូ កាបផាម៉ាត កា មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
េដល។ ៧ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ តាកូះ ប ៉◌្ល ័ះ លូ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី
្រទង ែអ៊ លូ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អំបុាងំ ប៉ាណូស ទិឌូ
្រគបឹ ផូង័ ្រគបឹ សុនសាត ្រគបឹ ប៉ាេថត។ ៨កាប៉ាច់ ទិ ប៉ាណូស
ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ពូ ចងឹ ប៉ាណា ំគួបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន កាណាគ័
េណាះ ឃឺទិ ប៉ាណូសឡាក់ អូ ទី ្រចាគ់សចិ ឡឹងកាេណីត អង់
កក់ េតះ ែព កាណុង ផាប់ ្រចាគ់ សចិ ប៉ាណូសឡាក់ ទី អាញុ រុ ី
ស ឃឺផាប់ មះ៉ គន េចៀមឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា។័ ៩ហគ់សាយុំាងំ
កាខាក់ ពិ៖
១០ផាប ៉្រ◌ះ័ អន់ បក់ ចំ ចងឹ ្រតគ់ ខុក
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បក់ េណាះ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ៃចគ ខុកតាទចឹ
ផា បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា័

បក់ េណាះ ពូ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា័តាទចឹ *។
ទលឹ នីេណា ័ះ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ អត់ សារ៉ំាញ័ លូ េសឿ
េលយី។
១១ េកះេណាះអាញ់ បប៉័ កាណាគ័ អូ ដាគ់ អក៊ កាលក េម៉ាញ

ណាវ ្គឡាច់ ឡឹង េ្រតាម េតះ ទី អង់ែគ េពៀរឡាក់កា អង់ែគ គន
េចៀម ហះកា ប៉ានឹរ ែអ៊ េតះ ឡាក់ កាណាក។ ១២កាណាគ័ ទី
េម៉ាញ អន់ អំរ៉ាញ អញឺ កាកាណាគ័ េណាះ រុាងំៃហ ប៉ាតាង ែអ៊
ទបឹ ្របគ៉័អន់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹងអង់កក់ េតះសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនកាណា
គ័ ទី េម៉ាញឡាក់ឡាកា កល់ ែប៊ត ចងឹ េតា័ េណាះ ហះកា េ្រពះ
ណាវ ្គេដល។ ១៣កាណាគ័ ទី េពៀរ េណាះ ែអ៊ តាបំាងសារ អំរ៉ា
ញអញឺ េកងខាក ់ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ទី អុញ ឡឹង ៃប៉្លង ឡិ ពឹង េតះ
អន់ ប៉ាណូសបប៉។័ ១៤ ែអ៊ ប៉ាង៉ល់ប៉ាណូសពឹងអង់កក់ េតះញន
កាសារ អំរ៉ាញ អញឺ តាងៗឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ្របគ៉។័ ែអ៊ ្រប៉
គ័សារ អំរ៉ាញ អញឺ ទេិណា ័ះ ប៉ាតាងកាណាគ័ ទី េម៉ាញ ែអ៊ រះ៉
កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ េ្របុី ពូ តូះ ្របគ៉័ហ៊ូ បកាណាគ័ ទី
េម៉ាញឡាក់ឡាកា្រតគ់ដាវហះកា ៃអ្វ រ ុសី េដល។ ១៥ប ៉្រ◌ះ័ អន់
ែអ៊ ទី អរ៉ំាញអញឺ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ហ៊ូ បកាណាគ័ េណាះ ទីតាងំេហមី
េភឿ អន់ អ្លុ កាប ម៉ាគ់ ចងឹ េ្របុី ពូ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូសបក់ អូ ៃចសា ំ
ប ៉◌ះ័ ប៉ាេនហ៊ូ ប កាណាគ័ េណាះ។ ១៦ ែអ៊ កា បុាងំខំ ប៉ាណូស ទិ
* ១៣:១០ ១៣:១០ ផា បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា ័បក់ េណាះ ពូ ចងឹ
េកាះ ប៉ានេ់តា័តាទចឹហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ផា៖ផា បក់ ចំ េកាះ ប៉ានេ់តា័ ពូ
លូ ដាវ ពូ កា ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ លូ ដាវ េដល។
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ឌូ ទបឹ មួត ្របគ៉័ តសី ទបឹ មួត ប៉ាសុន េដាច ដាច ទបឹ បក់ ប៉ាត្
រង័ ទបឹ បក់ តាបាយកាសត ់ទបឹ បក់ ្រប៉គ័ ទុច ពូ លូ បក់ ្រប៉គ័
ៃមគ៉ តាងំឡា អន់សាក់សាញ៉ាចាណាំពឹង តីសាម៉ា េលី ពឹង
កល់ យុាងំ។ ១៧សាញ៉ាចាណាំអា ឃឺ សចិ កាណាគ័ េណាះ
េលី េឡក ប៉ាតាងសចិ ែអ។៊ ពូ អូ អន់ េពឿ តាច់ េលី ្របូ កាណា
គ័ ញ៉ា អុះ ផា អូ ទីសាញ៉ាចាណាំេណាះ ពឹង ែអ។៊ ១៨ ពឹងសារ
អាហង្រតគ់ទី ពុតហ្យាងំសាឡាច់ឃតឹចាែ្រជប។ េពឿហ្យាងំ
សាឡាច់ហគ់ ឃតឹ េឡក ប៉ាតាងសចិ កាណាគ័ េណាះ ពិ ខង
េឡក េណាះឃឺ េឡក មះ៉ ប៉ាណូស ឃឺ៦៦៦។

១៤
សារគន េចៀម លូ មួត ១៤៤.០០០ ដូវ
១ េកះេណាះអាញ់ បប៉័ គន េចៀម អនត់ាវ ពឹង ប៉ានមឹ សុីយ៉ូន

លូ ទី ប៉ាណូស ១៤៤.០០០ ដូវ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល មួត ទិ
េណា ័ះ ទី សចិ គន េចៀម លូ សចិ ពឹ ែអ៊ ពូ ្រចាគ់ ពឹង កល់ យុា ំ
ង។ ២ េកះេណាះ អាញ់កាតាងំ ប៉ានឹរ ឡឹង ៃប៉្លង ឡាក់ កា េទៀក
េ្រជៀយ តសី េលីឡាក់កា េតះតរ ់ថាងំ កាខាក ់ប៉ានរឹ អាញ់កា
តាងំ េណាះឡាក់ កា ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ផះ អន់ែទង ្រពួក អត៊
កាណី។ ៣ មួត ទិេណា ័ះ អន់ែឌ ចាែជ អញ់ែស៊ ណាវ ហះ ងីុរ
េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័ អង់ៃអ្វ លូ ហះ ម៉ាត់ កាណាគ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ ឡាក់ ទី អាញុ
រុសី លូ ហះ ម៉ាត់ មួត ្រកាគ់តាងំកង់។ អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ េហៀន
ចាែជ អញែ់ស៊ េណាះ អ្លុ អុះ ទី ដងឹ ប៉ាណូស ១៤៤.០០០ ដូវ
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ហា្វ យ ឡឹង អង់កក់ េតះ េណាះ ហង
ចងឹ អ្លុ ។ ៤ មួត ទិេណា ័ះ ស៊ុត កា ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់
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អូ ទី ្រប៉គ័ អន់ ឡាេកា ទី សារ បគឺ អក៊ ញន កា ្រប៉គ័ លូ អង់
កាន់ អុះ។ គន េចៀមឡា ំប៉ាគ់ ច ំអនែ់ឌកាឡា ំពួយ ប៉ាគ់ចារ
េណាះ េដល។ ប ៉្រ◌ះ័ ហា្វ យ អនែ់ឌ ឡឹង ប៉ាណូស សួន េអៀង
ឡាក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អន់ែឌ េពៀប ឡាក់ កា ៃប៉្ល គុល * េទៀន
អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ កា គន េចៀម។ ៥ មួត ទេិណា ័ះ អូ េឃយី កាប
ព្លូង អុះ ខង អនែ់ឌ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់។
សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃបង៉ ដូវ រះ៉
៦អាញ់ កា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ណាវ ្គ ផះ ប៉ារ ់ ពឹង

ៃប៉្លង បយ៊ េណាះ ែអ៊ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡាក់ ៃអ្វ េលយី ពឹះ រះ៉ កា
ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ្រគបឹ សុនសាត ្រគបឹ ផូង័ ្រគបឹ
ប៉ាេថត។ ៧បយ៊ េណាះកាប ៃម៉ៗ ផា «ហគ់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ប៉ាេនសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ ពិ ខងដារ ់
ែអ៊ តាត់សុនិ សារ ៃចគ ថូត ទលឹ េកះ ហគ់ សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊
ឡាក់ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង លូ េទៀក សាឡីគ សាឡាយ លូ កល់
េទៀក ទេិណា ័ះ»។
៨ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គពឹះ ពួយអនត់គី រះ៉ ផា «េមឿង

បាប៊ីឡូន ឡាក់ េមឿង តសី តាេលៀយ រ៉ាយ រុា ំ េកះ ខង េមឿង
េណាះ ែអ៊ អន់ ្រគបឹ សុនសាត ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡា
គ័ េពៀបឡាក់កា ៃអតតាែពឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ទី ពុត បុចិកាខាក់កា
សារ អូដាគ»់។
* ១៤:៤ ១៤:៤ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់ ៃប៉្ល គុល េទៀន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ ផា ប៉ាណូស េពៀប ឡាក់ កា ៃប៉្ល គុល ឃឺ ប៉ាណូស េណាះ កានតឹ ឡឹង
ពូ សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២៣:១៩លូ ចាបាប់ មួត េលវ ី
(េលវវីនិយ័)២៣:៩-១៤។
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៩ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាក់ បយ៊ ទី ៃបង៉
ពឹះ ពួយអនត់គីកាប ៃម៉ៗ ផា «េពឿសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនកាណាគ័អក៊
កាលក េណាះ លូហ៊ូ ប ែអ៊ លូ ទី ពូសាក់សាញ៉ាចាណាំមះ៉ ែអ៊
ពឹង កល់ យុាងំ េលី ពឹង តី ១០បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អកឺ កាខាក់
លូ ចងឹ តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត អូ តាប៉ាប តាប៉ុន អុះ លូ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ តាគ់ អង់អីគ ប៉ាណាប ែអ៊ លូ អុញចាយណាយកាទរី ហះ
ងីុរ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ លូហះ ងីុរ គន េចៀម េដល។
១១ អុញឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពូ អគី ប៉ាណាបកាខាក់ េណាះ ចងឹ អ្យ ី
េលយី។ ទិ មួត បក់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនកាណាគ័អក៊កាលក េណាះ
លូ ហ៊ូ ប ែអ៊ លូ ទី ពូ សាក់ សចិ ែអ៊ ្របគ៉័សាញ៉ាចាណាំអនែ់ឌ
ចងឹ ទីសារ អគី ប៉ាណាបកាខាក់ ទបឹកាមុាងំ ទបឹកាដារ អូ់ រ៉ាឡូវ
អូ រ៉ាឡាក់ អុះ»។
១២ ទលឹ នីេណា ័ះ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់

ប ៉្រ◌ះ័ លូ េសឿ យីស៊ូ េលយី អន់ែឌ ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ។័
១៣អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ ឡឹង ៃប៉្លង កាប ផា «ហគ់ ្រចាគ់ នេីអៀ៖
គតឹ េអៀ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ទិ បក់ េតា័ញនកា េសឿយសី៊ូ ទីសារសាណុ
កសាវាក៉ តាទចឹ ហង»។ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ផា «តា
ទចឹហងអនែ់ឌ ទឌូិ ចងឹ ៃអ្វ រ៉ាឡូវ អូ េក្ល ័ះណាវ ្គហង ខងអនែ់ឌ
ចងឹ ទី រុាងំវាន៉័សារ៉ំាប់ ្រគបឹ ង៉ារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ែព»។
សារ ្រចូត័ អង់កក់ េតះ
១៤អាញ់ បប៉័ កាមល៉់ បាក េម៉ាញ ចារ លូ ទី េម៉ាញ ដូវ ឡាក់

កា ប៉ាណូស អង់ៃអ្វ ពឹង កាមល៉់ េណាះ † ែអ៊ តល័ មួក ម៉ាស
† ១៤:១៤ ១៤:១៤ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣។
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លូ ចកឹ កាន់េឌៀវ ឡាក់ េសាត កាខាក។់ ១៥ េកះេណាះ ទី បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡា ំកាប ៃម៉ៗ លូ
បក់ ៃអ្វ ពឹង កាមល៉់ េណាះ ផា «ហគ់ អ្យក់ កាន់េឌៀវ អសី ឡា ំ
្រចូត័ ពិ ខង ទលឹ ថុន ្រចូត័ េកះ អង់កក់ េតះ ទុំ បគ័ ្រចូត័ េកះ»។
១៦ផះ េណាះ បក់ ៃអ្វ ពឹង កាមល៉់កា េយុរី កានេ់ឌៀវ ពឹង អង់កក់
េតះ អង់កក់ េតះ កា ្រចូត័ េកះ ឡូត។ ‡

១៧ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ែអ៊ ចកឹ សាងំ ឡាក់ េសាត កាខាក់ េដល។
១៨ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាក់តាងំឡា អុញ
កាឡាច់ ឡឹង អនហ់្នងឹ ឡា ំកាកាប ៃម៉ៗ លូ បយ៊ បក់ ចកឹសាងំ
េសាត េណាះផា «ហគ់ អ្យក់សាងំ អសីឡា ំកាសតិ អនត់ង់ ៃប៉្ល
អង់កាច ពឹង អង់កក់ េតះ ពិ ខង ៃប៉្ល ទុ ំ បគ័ េអ្លះ េកះ»។ ១៩បយ៊
េណាះកា េយុរីសាងំ ពឹង អង់កក់ េតះ កាសតិ ទិ អនត់ង់ ៃប៉្ល អង់
កាច ពឹង អង់កក់ េតះ េកះ ទិ ឡូត េកះេណាះ តូះ ពឹងចារ រ ៉តូ័ ៃប៉្ល
អង់កាចឡាក់ ចារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺ កាខាក។់ ២០ចារ រ ៉តូ័ ៃប៉្ល អង់កាច
េណាះ ៃអ្វ ែគង ឡីង េមឿង ផះ ពូ ចគ័ ៃប៉្ល អង់កាចកាទីផាមហូរ ័
ឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ ទូលហាវ ្រជុ គតឹ ពឹរ េសះ ហូរ ច័ាងំហាយ្
គ ៣០០កាឡូមុតិ។

១៥
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសឡាបំាក
១ េកះេណាះអាញ់កា បប៉័សារ េម៉ាញណាវ ្គតុត តសី ៃអ្វ ពឹង

ៃប៉្លង ឃឺសារឡាក់ ្រតគ់ញមកាខាក ់ឃឺទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី
‡ ១៤:១៦ ១៤:១៦ បរ៉ ់ៃហ យូែអល៊ ៣:១២-១៦។
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ដូវឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាក ទិតាេំបុះី ឃឺសារឡាបំាក
ឡាក់ ពឹះ អនត់គី ឡឹង ពូ ប៉ាគ់សារឡាបំាកអា េកះៗ េណាះ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាតាគ់ អង់េកះសារ ែអ៊ អកឺ ហង។
២ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ ឡាក់ កា េទៀក តាងំេលា័សាង

ឡាក់ កា សាមុលឹ រុាេំបាះ ហី កា្រហី ឡាក់ កា អុញ។ មួត បក់
ចាយ័កាណាគ័ អូដាគ់ អក៊កាលកទបឹហ៊ូ ប ែអ៊ លូ េឡក ប៉ាតាង
សចិ ែអ៊ េណាះអនែ់ឌអនត់ាវហះសាែនង េទៀកតាងំេលា័សាង
េណាះ ទបឹ ចកឹ ្រពួក មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទឌូិ។ ៣អនែ់ឌ ចាែជ
អញែ់ស៊ វគ័ ម៉ូ េសឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័ លូ អញែ់ស៊ គន េចៀម
ផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ កា្វ ឡឹង កាណា

គ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ
ង៉ារ អសី ្របគ៉័ស៊ុត កាដាគ់ េកង ្រតគ់ញមកាខាក។់

អឺសាដាច់ឡាក់ រុាងំៃហ ្រគបឹ សុនសាត
្រទង អសីស៊ុត កាដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។

៤អឺ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ អូ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគកាអសី
លូ អូ ទី េពឿ ចងឹ អូ ប៉ាេន អសី

ខង ដងឹ អសីហងឡាក់ដាគ់កាខាក់
ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ចងឹ ប៉ាណា ំគួប ពឹះ កាដាបសា ំ
ប ៉◌ះ័ ប៉ាេន អសី

ខង ពូ បប៉័ អសី តាតសុ់និសារដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ»។
៥អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ កាណុង ដាគ់ កាខាក់

ពឹង រ៉ាេណីះសារ៉ំាប់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា េបកី អា្ល ត អំប៉ារ។ ៦ ទី បយ៊
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ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាក ទិតាេំបុះី កា
ឡាច់ ឡឹង កាណុង ដាគ់ កាខាក់ េណាះ ទបឹ កាសប៊ េពៀត េខា
អាវ ្របគ៉័ លូ កាណាត់ បាក ដាគ់ឡាយ៉ាម័ កាឡំាគ់ លូ ៃចគ ម៉ា
ែអវ៊ ម៉ាស ពឹង អនេ់តះី។ ៧កាណុងកាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី
ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ ទីកាណាគ័ េម៉ាញ អន់ អង់េគៀន ម៉ាសតាេំបុះី កា
បយ៊ប ៉្រ◌ះ័តាេំបុះី ដូវ េណាះ។ ពឹងអង់េគៀនទេិណា ័ះ ប៉ាញ័ដងឹ
សារប ៉្រ◌ះ័ អកឺ ឃឺសារអកឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ទីអាញុ
ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៨ ពឹងកាណុងដាគ់កាខាក់កា ប៉ាញ័ដងឹកាអ្យ ី
ឡាច់ ឡឹងសារតាតារកា្ល គ់ លូសារអរ៉ំាញអញឺមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី
បក់ េពឿ អ្លុ ម៉ុ ត ពឹងកាណុងដាគ់កាខាក់ េណាះ ទី អុះ ផាសារ
ឡាបំាក ទិ តាេំបុះី ឡាក់ឡាច់ ឡឹង បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី េណាះ េបីេកះ។

១៦
សារអង់េគៀន ម៉ាសតាេំបុះី
១អាញ់ កា កាតាងំ ប៉ានឹរ កាប ៃម៉ៗ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ រះ៉ កា

មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី ដូវ េណាះផា «ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ អង់
េគៀន ទិតាេំបុះីឡាក់ទីសារប ៉្រ◌ះ័ អកឺ េណាះឡាតូំះ ពឹងអង់កក់
េតះ ពិ»។ ២បយ៊ ទី េម៉ាញកា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំតូះ ពឹង
អង់កក់ េតះ ផាឌី ប៉ាណូស បក់ ទី សាញ៉ា ចាណាំមះ៉ កាណា
គ័ អក៊ កាលក លូ បក់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ហ៊ូ ប ែអ៊ កា េអះ េអាម អគី
ប៉ាណាបកាខាក។់ ៣បយ៊ ទី េពៀរ កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំ
តូះ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ ផាឌី េទៀក េណាះកា េកះផាម
ឡាក់កា េទៀក េអាម ប៉ា្រទូ ទិកាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ៃអ្វ កាណុង
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េទៀក សាឡីគសាឡាយ េណាះ កា េតា័ ទិ ឡូត។ ៤ បយ៊ ទី ៃប៉
ង កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំតូះ ពឹង តាងំេល លូ ្រទូង េទៀក
លូ ពឹង េ្រតាម េទៀក អនេ់ទៀគៗ ផាឌីតាងំេល ្រទូង េទៀក លូ
េ្រតាម េទៀក ទេិណា ័ះ កា េកះផាម េដល។
៥ េកះេណាះអាញ់កាតាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាងំឡា រុាងំៃហ

េទៀកកាបផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ៃអ្វ រប៉់ដារ ់អា លូ ៃអ្វ ឡឹង េសគី ែព

អសីដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ
ខង អសី តាត់សុនិ សារ ៃចគ ថូត នីេអៀ ្រតគ់ តាទចឹ
ហង

៦ខង ពូ ប៉ានេ់តា័ មួត ប៉ាសុន អសី
លូ មួត រ៉ាគយឹ អសី អន់ អនែ់ឌឡាច់ផាម

ទលឹ នេីណា ័ះ អសី អន់ ពូ ៃអតផាម
្រតគ់ លូសារ ពូ ្របគ៉័យចហង»។

៧អាញ់កាកាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ឡឹង អនហ់្នងឹ ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផា
«តាទចឹ ហង អឺ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា ឡាក់ ទី សារ អំរ៉ាញ អញឺ កា្វ
ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ អសីតាតសុ់និសារដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ»។
៨បយ៊ ទី ប៉ា្វ ន់ កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំតូះ ពឹង ដារ ់្របគ៉័

អន់ដារ ់េកតី តុកាខាក់ឡាច់ អុញ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស រ៉ាឡាក
រ៉ាឡច។់ ៩ ពូ រ៉ាឡាកញនកា ្រតគ់ តុ ដារ ់ថាងំ តាឡាម ័ហះកា
ពូ អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក ម៉ាគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺ ពូ ត ័ះ ប៉ា
ស្យាបកាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាក ទិអា។
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១០បយ៊ ទី ប៉ាតាម័កាអ្យក់អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ឡា ំតូះ ពឹង េ្រគកា
ណាគ័អក៊កាលក េណាះ ផាឌី ប៉ាេថត ែអ៊ េណាះកាម៉ាមុាងំ រុា ំ
ងអ៊ត ឡូត។ ប៉ាណូស ទឌូិ កាកាប់ អំប្៉យតិ េទៅញនកាឡាបំា
ក តាឡាម។័ ១១ ពូ កា ត ័ះ ប៉ាស្យាប កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
ញន កា អគី ប៉ាណាប េកតី េអះ េអាម ប៉ាញ័ឡាេកា។ ទីសារ
ប៉ាណាបប៉ុប េណាះ េកះ ពូ ៃអ្វ កា អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀកអា្ល
តសារយចឡាក់ ពូ េឃយី ្របគ៉័ េណាះ អុះ។
១២បយ៊ ទី េ្រតាកាអ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ឡា ំតូះ ពឹងតាងំេល

អឺ្រប៉ាត តាងំេល េណាះកាសា្វ ត់សាអតឺ ឡូត េភឿ ្របគ៉័ អន់ ទី
្រទងអន់កា មួតសាដាច់ ពឹះ ឡឹងដារឡ់ាច់ចាក។ ១៣ េកះេណាះ
អាញ់ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ៃបង៉ ឡាេកា អនែ់ឌឡាក់កា កតឹ េម៉ាញ
ឡាច់ ឡឹង ពឹរណាក េម៉ាញឡាច់ ឡឹង ពឹរ កាណាគ័ អក៊ កាល
ក េម៉ាញណាវ ្គឡាច់ ឡឹង ពឹរ កាណាគ័ឡាក់ ប៉ាឡម័ ្រប៉គ័ រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ១៤អនែ់ឌ េណាះឃឺប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ចាក ្របគ៉័
សារ អរ៉ំាញអញឺ េភឿ ប៉ាតុំសាដាច់ ពឹង អង់កក់ េតះ ទឌូិ អន់ឡា ំ
តាកូះ ប៉ាគ់ដារ ់េកងខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺកា្វ
ឡឹងកាណាគ័ញ៉ាៗ។ ១៥ (យសី៊ូ ផា «ៃហអាញ់ចងឹ ពឹះឡាក់កា
ប៉ាណូស អនតុ់ង។ េពឿ ៃអ្វ ក្យាគ់ លូ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ អូ
ចាក ឡុនសាឡុន អូតាយួសកា ពូ ចងឹ ៃហ បក់ េណាះ ទីសារ
សាណុកសាវាក៉តាទចឹហង»។) ១៦ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាចាក ប៉ាតុំសា
ដាច់ ទេិណា ័ះ អន់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញឡាក់ អន់សចិ គុន េហ្រពឺ
ផាអាម៉ាេគដូន។
១៧ បយ៊ ទី តាេំបុះី កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំ តូះ ពឹង តា
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វាង័៉ អំពុន េតះ លូ ៃប៉្លង ផាឌី កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ៃម៉ៗ ឡឹង េ្រគ
សាដាច់ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ផា «េកះ ទិ េកះ»។ ១៨ េកះេណាះ
កា ទី កាឡំាត េតះតរ ់លូ រ៉ាៃរត៉ េតះ េកង កាខាក ់ឡឹង សា
គ់ ប៉ានដ់ា ទី ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែព អូ េឃយី ទី រ៉ា
ៃរត៉ េតះ េកង ខាក់ នីេអៀ អុះ។ ១៩ េមឿង តសី សាដះ េតះ េកតី
ៃបង៉ េមឿង េមឿង មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ កា រ៉ាយ រុា ំ
ទ ិផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ កាចាងំ កា េមឿង បាប៊ីឡូន ែអ៊ ្រប៉គ័ អន់
េមឿង តសី េណាះ ៃអតតាែព ពឹង េពៀងអន់ ទិ ឡូតឃឺ ៃអតសារ
ែអ៊អកឺ េកងខាក។់២០ទិតាកា្វ ល់កាតាេលៀយហ្៊យងទ ិកាប៉ាច់
ប៉ានមឹ កា អូ បប៉័ េកះ េដល។ ២១ផះ េណាះ ទី ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល េអៀង
កាខាក់ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង ្រតគ់ ពឹង ប៉ាណូស ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល េម៉ាញកា
តុកា្ល ងំ ៣០កាឡូសល។់ ពូ កា ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាប ៉្រ◌ះ័ ញនកា
សារឡាបំាក េកតី ឡឹង ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល េណាះឡាក់សារ ថុក ប៉ា
ណាបកាខាក។់

១៧
សារអង់កាន់ ម៉ាេលង លូកាណាគ័អក៊កាលក
១ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កាណុង មួត បយ៊ ទិ តា ំ

េបុះីឡាក់ចកឹ អង់េគៀន ទិតាេំបុះី េណាះឡា ំកាកាប លូអាញ់ផា
«ចុឡា ប៉ំាគ់អា អាញ់ចងឹតាបំាងអន់អសី បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័តាតសុ់និ
សារ ៃចគ ថូត អង់កាន់ ម៉ាេលងឡាក់ េលៅ ែលងសចិឡាក់ អង់
ៃអ្វ ពឹងចារឡាក់ទី េទៀក ្រទូង េអៀង។ ២សាដាច់ ៃអ្វ ពឹងអង់កក់
េតះឡា ំៃតប លូ អង់កាន់ េណាះ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ កា
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ៃតប លូ អង់កាន់ ម៉ាេលង េណាះ េដល េពៀបឡាក់ កា ប៉ាញលឹ
ៃអត»។
៣បយ៊ េណាះកាេប៉ាកអ្យក់អាញ់ញនអរ៉ំាញប៉ាង៉ាត័ប៉ាលងឹ

ប ៉្រ◌ះ័ ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី  ហះ ចារ េណាះ អាញ់ កា បប៉័ អង់
កាន់ េម៉ាញ ដូវ ជះិ កាណាគ័ អក៊ កាលក ែនវ កា្រហ។ី កាណា
គ័ េណាះ ទី កល់តាេំបុះី អង់ែគ អញជ់តឹ លូ ទី ្រចាគ់សចិតាង
ៗ ប៉ាញ័ឡាេកាឡាក់ សចិ កាបផាម៉ាត កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
៤អង់កាន់ េណាះ អនតុ់ក អញជុ់ េពៀតអាវ ែនវណាអុំិត លូ ែនវ
កា្រហី ទបឹសាេណីមឡាេកា ៃចគ ម៉ាស លូតាយ៉ាល័តាងៗ លូ
ែអ៊ ចកឹ េពៀង ម៉ាសឡាក់ ប៉ាញ័ ដងឹ កាសារ អក៊ បគឺឡាក់សារ
ខាអមឺខាអក័លូសារ ែអ៊ ្របគ៉័ លូកាម៉ាក័ េដល។៥ ពឹងកល់យុា ំ
ង អង់កាន់ េណាះ ទី ្រចាគ់សចិ កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ផា «េមឿង តសី
បាប៊ឡូីនឡាក់ េមគី មួត អង់កាន់ ម៉ាេលង លូ គុលសារ អក៊ បគឺ
ឡាក់ ្រតគ់ខាអមឺខាអក័ ពឹង អង់កក់ េតះអា»។ ៦អាញ់បប៉័ អង់
កាន់ េណាះ េពៀបឡាក់ កា ែអ៊ ប៉ាញលឹ ផាម មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័
បក់ រះ៉ ឡឹងសារ យីស៊ូ ញន ែអ៊ ប៉ាន់េតា័ ពូ េអៀង។ ផះ អាញ់
បប៉័ អង់កាន់ េណាះអាញ់ញមកាខាក។់
៧ បយ៊ េណាះ កាកាប លូ អាញ់ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី ញម ខា

ក់ នេីអៀ ? អាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់ អសី អ្លុ ឡឹងសារ អង់កាន់ េណាះ
ឡាក់ េអានសាគមឹ លូ ឡឹង កាណាគ័ អក៊ កាលក ែអ៊ ជះិ ឡាក់
ទី កល់ តាេំបុះី អង់ែគ អញជ់ឹត េណាះ េដល។ ៨កាណាគ័ អសី
បប៉័ េណាះ េសគី ែព ទី ហះកា កញិេអៀ អា អូ ទី េកះ។ ែអ៊ ចងឹ
ឡាច់ ឡឹង ឡូះ ្រជ ុេកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ េតា័ហ្៊យង េហ្យតី។ កា
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ប៉ាច់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ពូ ចងឹ ញមខាក់ញនកា បប៉័
កាណាគ័ េណាះ ខង េសគី ែព ទ ីកញិេអៀ អា អូ ទី េកះ ហះ
កា ែអ៊ ចងឹឡាច់ ពឹះ េម៉ាញទងណាវ ្គ។ ហះកាទិ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចា
គ់សចិ ពឹងផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសីឡាក់ ែអ៊ ្រចាគ់ ឡឹង
កាេណីត េតះ ៃប៉្លង ែព អនែ់ឌ អូ ញម កាកាណាគ័ េណាះ អុះ។
៩សារអា្រតគ់ទី ពុតហ្យាងំសាឡាច់ឃតឹចាែ្រជប េណាះចងឹ
ហ្លង់។ កល់ តាេំបុះី ឃឺ បុចិ កាប ឡឹង ប៉ានឹម តាេំបុះី ឡាក់ ចារ
អង់កាន់ េណាះ អង់ៃអ្វ * លូ បុចិ កាប ឡឹងសាដាច់ តាេំបុះី ដូវ
េដល។ ១០សាដាច់ ប៉ាតាម័ ដូវ េតា័ េកះ ទី េម៉ាញ ដូវ ផះ ៃអ្វ រុា ំ
ងៃហ រប៉់ ដារ ់អា លូ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គេបី ពឹះ ទលឹ អុះ ប៉ាគ់សា
ដាច់ េណាះទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហប៉ាេថតបាែបត៊ អូ ទុញ អុះ។
១១កាណាគ័អក៊កាលកឡាក់ ទី ផះ េសគី ែពហះកាកញិេអៀអា
អូ ទី េកះ ែអ៊ ចងឹ ពឹះ ្របគ៉័សាដាច់ ទី តាងំហាម។ ែអ៊ កាសា
ដាច់ កាណុងសាដាច់ ទិ តាេំបុះី េណាះ េដល ែអ៊ កា ចងឹ េតា័
ហ្៊យង េហ្យតី។ ១២អង់ែគ អញជ់តឹឡាក់ អសី បប៉័ េណាះឃឺ បុចិ
កាប ឡឹងសាដាច់អញជ់តឹ ដូវឡាក់ េបី ទី ្របគ៉័សាដាច ់ហះកា
សាដាច់ទេិណា ័ះចងឹទីអរ៉ំាញអញឺ ្របគ៉័សាដាច់ដងឹ េម៉ាញមង
អនឌូ់ លូកាណាគ័អក៊កាលក េណាះ។ ១៣សាដាច់ទេិណា ័ះ ែរវ
ពុត គួប េសាបឃឺមបសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាមះ៉ អនែ់ឌអន់កាកា
ណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ។ ១៤សាដាច់ ទិ អញជ់តឹ ចងឹ ប៉ាណា ំ
គួបតាកូះ ប ៉◌្ល ័ះ លូ គន េចៀម ហះកាចងឹ ទី ្រទង គន េចៀម ខង
ែអ៊ឡាក់ ពឹតាងំឡាតសីហ៊្លត ឡឹង ពឹតាងំឡាអនេ់ទៀគៗ លូសា

* ១៧:៩ ១៧:៩សារអា បុចិកាប ឡឹង េមឿង រ ៉មូឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹង ប៉ានមឹតាេំបុះី។
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ដាច់ឡាក់ តសី ហ៊្លត ឡឹងសាដាច់ អនេ់ទៀគៗ។ កាទី មួត បក់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ឡាក់ េសឿដាគ់ ្រតង់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល»។
១៥បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ណាវ ្គផា «ចារឡាក់ ទី េទៀក ្រទូង

េអៀងឡាក់អសីបប៉័អង់កាន់ម៉ាេលងអង់ៃអ្វ េណាះឃឺបុចិកាប
ឡឹង មួត សុនសាត អនេ់ទៀគៗ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗ លូ ប៉ាណូ
ស េអៀង កាខាក។់ ១៦កាណាគ័ អក៊ កាលក លូ អង់ែគ អញជ់តឹ
អសីបប៉័ េណាះអនែ់ឌចងឹ អូ ណីសកាអង់កាន់ ម៉ាេលង េណាះ
ទបឹ ចងឹថាឡំាយ រ៉ាសអប៉ំាស ែអ៊ អន់ ទិ លូ រុសីអា្ល ត អញជុ់អាវ
្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ សាឡុន េកះេណាះសា បុាងំៃឡ ែអ៊ លូ ពុះ ែអ៊
ពឹង អុញ ១៧ខងប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ទី ពុត ្របគ៉័ ពួយផនិកាន
ែអ៊ លូ អន់ អនែ់ឌ ែរវ ពុត គួប េសាប មបសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
មះ៉ អនែ់ឌ អន់ កា កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ េលយី ទលឹ េកះ
ទិ ង៉ារ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៨កាប៉ាច់ អង់កាន់ អសី បប៉័ េណាះ
ឃឺ េមឿង តសីឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ពឹងសាដាច់ អនេ់ទៀគៗ ៃអ្វ
ពឹង អង់កក់ េតះ អា»។

១៨
សារ េមឿងបាប៊ឡូីន រ៉ាយ រុា ំ
១អនត់គី ឡឹង េណាះអាញ់បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់

ទី អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង តាតារកា្ល គ់ ពឹងឡាេកា
ែអ៊ េណាះកាតាគ់តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ។ ២ ែអ៊កាប ៃម៉ៗ ផា៖
«េមឿងបាប៊ឡូីនឡាក់ េមឿង តសីតាេលៀយ រ៉ាយ រុា ំេកះ

េមឿងអា េកតីចារ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ
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លូចារ ៃសម អ្យា ំអូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវឡាក់ ្រតគ់ខាអមឺ
៣ខង ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត បុចិ កា េមឿងអា

េពៀបឡាក់កា ៃតប លូ អង់កាន់ ម៉ាេលង
េពៀបឡាក់កា ប៉ាញលឹតាែព

ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ទី ពុត បុចិ កាខាក់កាសារ អូដាគ។់
មួតសាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ បុចិ កា េមឿងអា

ឡាក់កា ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ េដល
កាប៉ាច់ មួត បក់ចាកណាងំសា ពឹង អង់កក់ េតះ អា

ពូកាណាងំសាទី េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័
ញនកាអរ៉ំាញ អញឺ លូសារ រគ៉់ េសមី

ឡាក់ េអៀងកាខាក់កាណុង េមឿងអា េដល»។
៤អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ េម៉ាញណាវ ្គកាប ឡឹង ៃប៉្លង ផា៖
«អឺ ប៉ាសុនអាញ ់ហគ់ឡាច់ ឡឹង េមឿងអា ពិ

េភឿ ែជ អន់ ទីសារយច អនឌូ់ លូ ែអ៊
អ្ូយគ ៃផគ ទីសារឡាបំាកឡាក់កា ែអ៊ េដល
៥ខងសារយច ពឹង េមឿងអា េអៀងតាឡាម័ ពូក ទលឹ ៃប៉្លង

ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ កាកាចាងំ ឡឹងសារ អក៊ បគឺ មះ៉ ែអ។៊
៦ហគ់ ្របគ៉័ កា េមឿងអា ពិ

ឡាក់កាសារ ែអ៊ ្របគ៉័ កា ពូ ែពហង
ផា ែអ៊ ្របគ៉័ កា ពូ នចីម័

្រតគ់ តូ ែអ៊ កា្វ ឡឹង េណាះណាវ ្គ
លូ ្រតងឹ តាគ់ អប៉ំាញ័ េពៀងឡាក់ ែអ៊ អន់កា ពូ
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េម៉ាញ េកតី េពៀរ េដល។
៧ េមឿងអា ប៉ាេនឡាេកា េទៅ លូ ៃអ្វ រគ៉់ េសមី នចីម័

្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ទីសារ អគី ប៉ាណាបលូសារញុា ំេសាក
នេីណា ័ះ េដល

ខង ែអ៊ ឃតឹកាណុង ពុតផា
"អាញ់ឡាក់សាដាច់ អង់កាន់ ផះ ៃអ្វ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា

អាញ់ អូ ្រតគ់ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ អុះ
អាញ់ អូ ្រតគ់ ទីសារ ញុា ំេសាក េលយី ទលឹ ែគង ម៉ាត់ េទៀ
េដល"។

៨ញនខអាបះ ចងឹ ទីសារឡាបំាក អនេ់ទៀគៗ
េកតី ពឹះ ពឹង េមឿងអាកាណុងដារ ់ដងឹ េម៉ាញ។

ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង េមឿង ចងឹ ្រតគ់ េតា័ញុា ំេសាកឡាយុតិឡាងំវា៉
ញ់

លូ ចងឹ ទី អុញសាថាឡំាយ េមឿង េដល
ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ តាងំឡា តាត់សុនិ សារ ៃចគ ថូត

េមឿងអា
ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក»់។

៩កាប៉ាច់ មួតសាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះឡាក់ បុចិ កា េមឿង
េណាះ ឡាក់ កា ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ ទបឹ ៃអ្វ រគ៉់ េសមី ពឹង េមឿង
េណាះ ប៉ាគ់អនែ់ឌបប៉័អ្យ ីអុញផះ អុញសាេមឿង េណាះ អន់
ែឌ ចងឹ អុក ពុត េពៀកញុា េំសាកឡូត។ ១០សាដាច់ទេិណា ័ះ ចងឹ
តាវ ៃហ ឡឹងចាងំហាយគ្ ទបឹ អ្ូយគកាសារ អគី ប៉ាណាបឡាក់
េកតី ពឹះ ពឹង េមឿង េណាះ លូកាបផា៖
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«ឡាបំាកកាខាក់ហង ឡាបំាកកាខាក់ហង
អឺ េមឿង តសីបាប៊ឡូីនឡាក់ េកងខាក់ េវ !

ខង ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត អន់ អសី រ៉ាយ រុា ំទិ
កាណុង រុាងំវាង៉ ដងឹ េម៉ាញ មង»។

១១ ផះ េណាះ មួត បក់ ចាកណាងំសា ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ
កា ចងឹ ញុា ំ េសាក អុក ពុត េពៀក កា េមឿង េណាះ េដល ខង
អូ ទី េពឿ ចងឹ តាច់ រ៉ាស អំប៉ាស អន់ែឌ ណាវ ្គ ហង។ ១២ រ៉ា
ស អំប៉ាស ទិេណា ័ះ ទី ឡាក់ កា ម៉ាស ្រប៉ាក ់តាយ៉ាល័ តាង
ៗ កាណាត់ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ កាខាក ់កាណាត់ ែនវ ណាអុំិត
ែនវ កា្រហ ីកាណាត់ សូត ័អ៊្លង េបាផូវ ្រគបឹ ែនវ េឃឿង ្រគបឹ
ែនវឡាក់ ្របគ៉័ លូ ព្លុ ក ្របគ៉័ លូ អ៊្លងឡាក់ គតឹ ខា ្របគ៉័ លូ ប៉ា
សយ់ លូសាប៉ាន័ លូ អេំហា្ម បាក ១៣អហំ៊្មក ហល៊ អហំ៊្មក តាងំ
ហ៊ុ ម េឃឿង េបាផូវ អន់េទៀគៗ តាែព សាងី តាប៉ុង េពៀ
សាឡី  រក៉ ់េចៀម េសះ រ៉ាេត ័ះ លូ ប៉ាណូសឡាក់ ពូ រ ៉បុ ្រប៉
គ័ ទុច។ ១៤ មួត បក់ ចាកណាងំសា េណាះ ចងឹ កាប លូ េមឿង
បាប៊ឡូីនផា៖

«រ៉ាស អប៉ំាសឡាក់ អសី បុចិ កា ទី េណាះហ្៊យង េហ្យតី ទិ េកះ
កាណាគ័ គតឹ ខា លូ កាណាគ័ ប៉ារគ៉់ ប៉ាេសមី មះ៉ អសី ទិ
េណា ័ះ អូ បប៉័ េកះ
អូ ទី េពឿ ចងឹណាងំ ទីណាវ ្គអុះ»។

១៥ មួត បក់ណាងំសា េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញនកា ្របូ កាណាគ័
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ពឹង េមឿង េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អនត់ាវ ៃហ ឡឹងចាងំហាយ្គ ទបឹ
ញុា ំេសាក អុក ពុត េពៀក អ្ូយគកាសារ ចុនៃចឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង
េមឿង េណាះ។ ១៦អនែ់ឌ ចងឹ កាបផា៖
«ឡាបំាកកាខាក់ហង ឡាបំាកកាខាក់ហង

មួត េមឿង តសី េណាះ
ឡាក់ េឃយី កាសប៊ េពៀត េខា អាវ ្របគ៉័ លូ កាណាត់ ដាគ់ឡា

យ៉ាម័
កាណាត់ ែនវណាអុំតិ ែនវ កា្រហី

ទបឹ សាេណីមឡាេកា ប៉ាក័ ម៉ាស លូ តាយ៉ាល័ តាងៗ។
១៧ រ៉ាស អប៉ំាសឡាក់ េអៀងកាខាក់អា

ហ្៊យង រ៉ាយ រុា ំទិ រុាងំវាង៉ ដងឹ េម៉ាញ មង»។

មួត ប៊ិត កាប៉ំាន់ លូ មួត ជះិ កាប៉ំាន ់មួត ្រប៉គ័ គូលី ពឹង កា ំ
ប៉ាន ់លូ មួត ចាកណាងំសា ្រទង េទៀក ទេិណា ័ះ អន់ែឌ ចងឹ
អនត់ាវ ៃហ ឡឹងចាងំហាយគ្។ ១៨ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ បប៉័ អ្យ ី អុញ ផះ
អុញសា េមឿង េណាះ អន់ែឌ ចងឹ កាប ៃម៉ៗ ផា «ទី េមឿង ចំ
ចងឹ ប៉ានដ់បឹឡាក់កា េមឿង តសីអា ?» ១៩អនែ់ឌកា ចងឹ េកាច
េតះ ចី ពឹង កល់អនែ់ឌ េទៅលូញុា េំសាក អុក ពុត េពៀក ទបឹកាប
ផា៖
«ឡាបំាកកាខាក់ហង ឡាបំាកកាខាក់ហង

េមឿងតសីឡាក់ ្របគ៉័អន់ មួតតាងំឡាកាប៉ំាន់ ៃអ្វ ពឹង េទៀក
សាឡីគសាឡាយណាងំសាទី
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ញនកា រ៉ាសអប៉ំាស ពឹង េមឿងអា
ខង រុាងំវាង៉ ដងឹ េម៉ាញ មង េមឿងអា រ៉ាយ រុា ំហង»។
២០អឺ មួត ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង

ហគ់ េហាក រគ៉់ កាសារ រ៉ាយ រុា ំពឹង េមឿង េណាះ ពិ
អឺ មួត ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័

ហគ់ េហាក រគ៉់ េដល ពិ
ខង ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត េមឿងអា

អន់ ្រតគ់ឡាក់កា ពូ ្របគ៉័ កា អនដ់សី ែព េដល។
២១ផះ េណាះទីបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ទីអរ៉ំាញអញឺ េកង

ខាក់កាលកឺ អេំហា្ម តសី ប៉ាឡិ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយទបឹ
កាបផា៖
«ពូ ចងឹ តាឡក័អា្ល ត េមឿង តសីបាប៊ឡូីន នេីអៀ េដល

អូ ទី េពឿ ចងឹ បប៉័ េមឿង េណាះណាវ ្គហង។
២២ ពូ ចងឹ អូ កាតាងំ ប៉ានរឹ ពូ អនែ់ទង ្រពួក អត៊ កាណី

េខា្ល ម ច្យាប័ េខា្ល ម បុី ពឹង អសីណាវ ្គអុះ។
កា អូ ទី មួត រ៉ាគយឹ ្របគ៉័ ង៉ារ ្រគបឹ ែនវ

លូ អូ កាតាងំ ពូ េបះ៉ េពៀ ពឹង អសីណាវ ្គេដល។
២៣ចងឹ អូ ទី អុញតាេគៀងតាតារកាណុង អសីណាវ ្គអុះ

លូ អូកាតាងំ ប៉ានរឹ ពូ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ់កាណុងអសី
ណាវ ្គេដល

ខង អសី ប៉ាង៉ល់ ទិ សុនសាតញនកា ្រគូ អហំ្ម មះ៉ អសី
លូ មួត បក់ណាងំសាកាណុង អសី ែព
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ស៊ុត កា មួត ្រប៉គ័ កាន តសី ឡឹង ពូ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់េតះ អា។
២៤កាណុង អសី បប៉័ ដងឹ ផាម មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័

លូ ផាម មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័
លូ ផាម ទិ មួត បក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា
េដល»។

១៩
សារ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ៃប៉្លង
១អនត់គី ឡឹង េណាះ អាញ់កាតាងំឡាក់កា ប៉ានរឹ ប៉ាណូស

េអៀង ដូវ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ៃប៉្លង ផា៖
«ហាេលលូយ៉ា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

ែអ៊ ហង តង័ ពិន ែអ៊ ទីសារ តាតារ កា្ល គ់ លូសារ អំរ៉ាញ
អញឺ

២ខង ែអ៊ តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត េណាះ
ស៊ុត កា ្រតគ់ លូ ដាគ់ ្រតង់ ទេិណា ័ះ។

ែអ៊ ៃចគ ថូត អង់កាន់ ម៉ាេលងឡាក់ េលៅ ែលងសចិ
ឡាក់ ប៉ាណា ំប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់

ញនកា ែអ៊ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក។័
ប ៉្រ◌ះ័ តូ អង់កាន់ េណាះ

ញនកា ែអ៊ ប៉ានេ់តា័ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័»។
៣កាឡំាងំ េអៀង ទេិណា ័ះ កាប េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា៖
«ហាេលលូយ៉ា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
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អ្យ ី អុញ ពឹង េមឿង តសី េណាះ ចងឹ ហុយ េលយី»។
៤ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ទិ ២៤ ដូវ លូ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី
ទិ ប៉ា្វ ន់ កាកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អង់ៃអ្វ
ពឹង េ្រគសាដាច ់អនែ់ឌកាបផា «អាែមនហាេលលូយ៉ា ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។៥ េកះេណាះទី ប៉ានរឹកាប ឡឹង េ្រគសាដាច់
ផា៖
«អឺ អនដ់សី ទឌូិឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

អនដ់សីឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ែអ៊
អូ ផាកាបក់ តសី អូ ផាកាបក់ ថិ

ហគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន»។
៦ផះ េណាះអាញ់កាតាងំឡាក់កា ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ

អងឹៗឡាក់ កា យងឹ េទៀក េ្រជៀយ លូឡាក់ កា េតះតរ ់ថាងំ កា
ខាក់កាបផា៖
«ហាេលលូយ៉ា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន

ែអ៊ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺកា្វ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ
ែអ៊ ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េកះ។

៧ ពិ ពិន េហាក រគ៉់កាខាក់
លូ ប៉ាេនសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊

ខង ទលឹដារ ់ប៉ាញស់ង់ គន េចៀម េកះ
កាម៉ាញ់ គន េចៀមកា េ្រទៀមឡាេកា េកះៗ េដល។

៨ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ អនតុ់ក អញជុ់ េពៀតអាវ
្របគ៉័ លូ កាណាត់បាកកាឡំាគ់ដាគ់ឡាយ៉ាម័កាខាក»់។
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អញជុ់អាវដាគ់ឡាយ៉ាម័កាឡំាគ់ េណាះឃឺង៉ារដាគ់ ្រតង់ឡាក់
មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉។័
៩បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ផា «ហគ់ ្រចាគ់ផា៖ ទីសារសាណុ

កសាវាក៉តាទចឹហង បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ េជៀក ម៉ុតសាសាណាប៉ាញ់
សង់ គន េចៀម»។ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ណាវ ្គផា
«សារអាឃឺសារតាទចឹឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉»។ ១០អាញ់
កាកាដាបហះ ជុងបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េភឿ ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊ហះ
កាែអ៊ផាកាអាញ់«ែជកាដាបសាបំ ៉◌ះ័អាញ ់ខងអាញ់កា ្រប៉
គ័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា អសី លូឡាក់កា មួត អុះ មុី អសីឡាក់
េសឿ េលយី ឡឹងសារយសី៊ូ រះ៉ េដល។ ហគ់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនដងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង ពិ ខងសារយសី៊ូ រះ៉ ទេិណា ័ះឃឺ ប៉ាណា ំ
ពុត េពៀក ពូ អន់ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ »។
១១ េកះេណាះ អាញ់ បប៉័ ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង កា បប៉័ េសះ បាក

េម៉ាញ។ បក់ ជះិ េសះ េណាះ សចិ ែអ៊ «ដាគ់ ្រតង់» លូ «តា
ទចឹ» ែអ៊ តាកូះ លូ តាតសុ់និសារ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក។់ ១២ ម៉ាត់
ែអ៊ឡាក់កាអបំ្៉យតិ អុញ ពឹងកល់ ែអ៊ ទី មួកសាដាច់េអៀង ពឹង
ឡាេកា ែអ៊ ទី ្រចាគ់សចិ េម៉ាញ អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល់សចិ េណាះ
អុះ កាយ ឡឹង ែអ៊ េទៅ។ ១៣ ែអ៊ កាសប៊ េពៀត េខា អាវ ឡុក លូ
ផាម ពូ េអីសចិ ែអ៊ផា «ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ១៤តាហាន
ពឹង ៃប៉្លង ទេិណា ័ះកាជះិ េសះបាកចាកពួយែអ៊ លូកាសប៊ េពៀត
េខាអាវ ែនវបាកដាគ់ឡាយ៉ាម័កាខាក់ េដល។ ១៥ទីដាវ េម៉ាញ
េសាតកាខាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ៊ េភឿ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស
្រគបឹ សុនសាត។ ែអ៊ ចងឹ ចកឹ អ៊្លងកាទូង ប៉ាសយ់ ៃអ្វ រុាងំៃហ ពូ
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លូ ែអ៊ ចងឹ ៃចគ ថូត ពូ េពៀបឡាក់ កា ចគ័ រ ៉តូ ័ ៃប៉្ល អង់កាច ញន
កាសារ អកឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ កា
ខាក់ កា្វ ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ១៦ ពឹង អាវ លូ ពឹង ព្លូ
ែអ៊ ទី ្រចាគ់សចិផា «សាដាច់តសី ឡឹងសាដាច់អនេ់ទៀគៗ ពឹ
តាងំឡាតសី ឡឹង ពឹ តាងំឡាអនេ់ទៀគៗ»។

១៧ េកះ េណាះ អាញ់ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ពឹង
ដារ ់ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ រះ៉ កា ៃសមឡាក់ ប៉ារ ់ពឹង ៃប៉្លង ទេិណា ័ះ ផា
«ហគ់ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ម៉ុ ត កាណុង ចារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េជៀក ពូ
ៃអត សា រគ៉់ េសមី េកង ខាក់ ពិ ១៨ េភឿ សា បុាងំៃឡ មួត សា
ដាច ់បុាងំៃឡ មួត ៃម៉គ តាហាន បុាងំៃឡ ប៉ាណូស បក់ េកង
ខាក ់លូ បុាងំៃឡ េសះ ទបឹ មួតបក់ជះិ េសះ លូ បុាងំៃឡ ប៉ាណូ
ស ទឌូិ ទបឹ បក់ តសី ទបឹ បក់ ថិ ទបឹ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ លូ មួត បក់
េកះ ទុច ពូ េដល»។ ១៩អាញ់ បប៉័ កាណាគ័ អក៊ កាលក លូ មួត
សាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ទបឹ មួតតាហានអនែ់ឌកា ប៉ាតុំ គួប
េភឿ ចងឹឡា ំតាកូះ លូ បក់ ជះិ េសះបាក េណាះ លូតាហាន ែអ។៊
២០កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះកា ទី ពូ រ ៉បុ កាណាគ័ឡាក់ ប៉ា
ឡម័ ្រប៉គ័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រប៉គ័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខា
ក់ ហះ ងីុរ កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ កា ទី ពូ រ ៉បុ េដល ឃឺ
កាណាគ័ េណាះ ហងឡាក់ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ទី សាញ៉ា ចាណាំ
អនហ់ា្ន ល់ មះ៉ កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ លូ មួត បក់សាបំ ៉◌ះ័
ប៉ាេន ហ៊ូ ប កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ។ ពូ កា អ្យក់ កាណា
គ័ ទិ េពៀរ េណាះ ប៉ាឡិ ពឹងតាងំេលា័ អុញចាយណាយកាទរី។
២១កាប៉ាច់ មួត បក់ ៃអ្វ សល់ អន់េទៀគៗណាវ ្គកា េតា័កា ្រតគ់
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ដាវឡាច់ ឡឹង ពឹរ បក់ ជះិ េសះ កាប៉ាច់ ៃសម ទេិណា ័ះ ផគី កា
សាបុាងំៃឡ ពូ េតា។័

២០
សារយសី៊ូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ទុញ េម៉ាញ រ៉ាពូសាណាំ
១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ទបឹ

ចកឹ គន កាេច អំប៉ារ ឡូះ ្រជុ ចារ ្រគន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ ចកឹ ្រចា្វ ល់
តសី េដល។ ២ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ កា រ ៉បុ កត់ ្រគនណាក ទុញ
េម៉ាញ រ៉ាពូសាណា។ំ ណាកេណាះឃឺ ពិះ ឡឹង េសគី ែព ែអ៊
ហងឡាក់ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ ទីសចិផាសាតាងំ។៣បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាឡិ ែអ៊ ពឹង ឡូះ ្រជុ េណាះ េកះេណាះ កាេ្រតីគ អំប៉ារ ៃចគ
កាេច ប៉ាសរឹ អំប៉ារ អន់ កាចាប័ េលយី ទលឹ ្រគបឹ េម៉ាញ រ៉ាពូ
សាណា ំេភឿ ែជ អន់ ែអ៊ ចាក ប៉ាង៉ល់ ពូ ្រគបឹ សុនសាតណា
វ ្គ។ ប៉ាគ់ ទលឹ កាឡំត់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េម៉ាញ រ៉ាពូសាណាំេកះ ្រតគ់
េតាះ េឡីយ ែអ៊ បាែបត៊ៗ។
៤ េកះេណាះអាញ់បប៉័ េ្រគសាដាច់ េអៀង ទិ បក់ អង់ៃអ្វ ពឹង

េ្រគ េណាះ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ ចងឹ តាតសុ់និសារ។ អាញ់កា
បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ បក់ េតា័កា ពូ កាសតិ អង់កូ ញនកា រះ៉ ឡឹង
សារ យីស៊ូ លូ ញន កា រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ មួត ទិេណា ័ះ អូ សា ំ
ប ៉◌ះ័ ប៉ាេនកាណាគ័អក៊កាលក េលីហ៊ូ ប ែអ៊ លូ អូ ទីសាញ៉ាចា
ណាំមះ៉ ែអ៊ ពឹង កល់ យុាងំ េលី ពឹង តី េដល។ អនែ់ឌ កា រុសី
សតឹ ៃអ្វ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូសាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី កាណុង
រុាងំវាង៉ េម៉ាញ រ៉ាពូសាណា។ំ ៥អាឡាក់សារ រុសី សតឹ លកឺ ទី
េម៉ាញ។ កាប៉ាច់ ប៉ាណូសអនេ់ទៀគ បក់ េតា័ េកះ អូ ទី រ ុសី សតឹ
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អុះ ក្យាគ់ េលយី ទលឹ ្រគបឹ េម៉ាញ រ៉ាពូសាណា ំេណាះ ចងឹ រុសី
សតឹ។ ៦ទិ បក់ រ ុសី សតឹលកឺ ទី េម៉ាញ ទីសារសាណុកសាវាក៉
តាទចឹ អនែ់ឌ េណាះដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ សារ េតា័លកឺ
ទី េពៀរ អូ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង អនែ់ឌ េណាះ អុះ ឃឺ អនែ់ឌ ចងឹ
េកះ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ សារ៉ំាប់សាដាច់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី លូ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូ ែអ៊ រុាងំវាង៉ េម៉ាញ
រ៉ាពូសាណាំេដល។
សារប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាឡិសាតាងំ ពឹងតាងំេលា័ អុញ
៧ ប៉ាគ់ េម៉ាញ រ៉ាពូសាណាំេណាះ រ៉ាវាច៉់ េកះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័

ចងឹ េតាះ េឡីយ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ អន់ ែអ៊ ឡាច់ ឡឹង ខុក ចារ
ពូ ្រគន ែអ៊ េណាះ។ ៨ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ឡាច់ឡា ំប៉ាង៉ល់ ពូ ្រគបឹ
សុនសាតឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះអាឡាក់ ពូ េអី ផា កុក
លូ ម៉ាកុក * េភឿ ប៉ាតុំ ពូ ឡា ំតាកូះ។ មួត េណាះ ទី កាឡំាងំ
េអៀង ឡាក់ កា េតះ ឡាពុក រហាងសាឡីគសាឡាយ។ ៩ អន់
ែឌ ចងឹ ចាក ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ េភឿ បុចិ តាកូះ លូ ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌកាចងឹ វុងិ ជុំចារ មួត ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េមឿង ែអ៊
បុចិ ៃច ហះកា ទី អុញ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លងសា អនែ់ឌ េតា័ ទ។ិ ១០កា
ប៉ាច់ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ ប៉ាង៉ល់ សុនសាត ទិេណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ ប៉ាឡិ ែអ៊ ពឹងតាងំេលា័ អុញចាយណាយកាទរី។ ពឹងចារ
េណាះកាណាគ័ អក កាលក លូ កាណាគ័ឡាក់ ប៉ាឡម័ ្របគ៉័ រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ េកះៗ។ អន់ែឌ ចងឹ អគី ប៉ាណាប ទបឹ កាមុាងំ
ទបឹ កាដារ ់េលយី អូ អ្លុ ឡុច។
* ២០:៨ ២០:៨ កុក លូ ម៉ាកុក ទី ណី ផា សុនសាត អនេ់ទៀគៗឡាក់ ប៉ាសាងំ លូ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ បរ៉ ់ៃហ េអេសេគៀល៣៨:២។
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សារប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស េតា័
១១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ េ្រគសាដាច់តសី េម៉ាញ ែនវបាក លូ

បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ េដល។ េតះ លូ ៃប៉្លងកាហ្៊យង
ឡឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ រ៉ាង៉ាប់ អូ បប៉័ េកះ។ ១២អាញ់កា បប៉័ ប៉ាណូស
េតា័ ទបឹ មួត បក់ ្រប៉គ័ តសី ទបឹ មួត ប៉ាសុន េដាច ដាច អន់ែឌ
ៃអ្វ អនត់ាវ ហះ ងីុរ េ្រគសាដាច ់េកះេណាះ ពូ េបកី ផាប់ េអៀង
លូ ពូ េបកី ផាប់ េម៉ាញណាវ ្គ េដល ឃឺ ផាប់ ្រចាគ់ សចិ បក់ ទី
អាញុ រុសី។ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ ែអ៊ តាត់សុនិ
សារ ប៉ាណូស េតា័ ទេិណា ័ះ តាមសារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ឡាក់ កា ទី
្រចាគ់ ពឹង ផាប់ ទេិណា ័ះ ហង។ ១៣ េទៀកសាឡីគសាឡាយកា
មប ប៉ាណូស េតា័ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េទៀក ្រសកុ ប៉ា្រទូ កា មប
បក់ េតា័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ចារ េណាះ េដល េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ តាត់
សុនិ សារ ពូ តាមសារឡាក់ ពូ ្រប៉គ័ េណាះ ហង។ ១៤កាប៉ាច់
្រសកុ ប៉ា្រទូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាឡិ ពឹង តាងំេលា័ អុញ េដល។ តាងំេលា័
អុញអាហងឡាក់សារ េតា័លកឺ ទី េពៀរ។ ១៥ ទិ បក់ អូ ទី សចិ
កាណុងផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាឡិ ពឹងតាងំ
េលា័ អុញ េដល។

២១
សារ ៃប៉្លងណាវ លូ អង់កក់ េតះណាវ
១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ ៃប៉្លងណាវអង់កក់ េតះណាវ ខង េតះ

ៃប៉្លង សាន់ដាប់ អន់្រទួល ែព ហ្៊យង ទិ េកះ លូ អូ ទី េទៀកសាឡី
គសាឡាយណាវ ្គេដល។ ២ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ េមឿង
ប ៉្រ◌ះ័ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវជរឹ ឡឹង ៃប៉្លងឡាច់ឡឹងប ៉្រ◌ះ័
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បក៊កាតយ ័េមឿង េណាះរគ៉់ េសមី េពៀបឡាក់កាកាម៉ាញ់ណាវ
សាេណីមឡាេកា ក្យាគ់ហាប់ េកា្ល ។ ៣អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប
ៃម៉ៗ ឡឹង េ្រគ សាដាច់ ផា «ៃហ េតា ចារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ
ប៉ាណូស េកះ។ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃអ្វ ពឹង អន់តិគ័ អន់ែឌ អន់ែឌ កា
ចងឹ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ តាងំឡា ចងឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ែឌ។
៤ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្ូ៊យត េទៀក ម៉ាត់ ឡឹង ម៉ាត់ អន់ែឌ សារ េតា័កា អូ
ទី េកះ សារ ញុា ំេសាក អុក ពុត លូសារ ថុក ប៉ាណាបកា អូ ទី
ណាវ ្គេដល ខងកាណាគ័ ញ៉ាៗ លូសារ ញ៉ាឡាក់ ទី ឡឹង អន់
្រទលួ ែពហ្៊យង ទិ េកះ»។
៥ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ ែអ៊កាបផា «ៃហអាញ់

្របគ៉័ អន់កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះស៊ុត កាណាវ»។ េកះេណាះ
ែអ៊ កាប ណាវ ្គផា «ហគ់ ្រចាគ់ គម ពិ ខង សារ ទិ អា ឡាក់
សារ តាទចឹ ឡាក់ ្រតគ់ េសឿ»។ ៦ ែអ៊ រះ៉ កា អាញ់ ផា «េកះ ទិ
េកះ។ អាញ់ អា ហង ឡាក់ គុល ប៉ាន់ដា កាខាក់ លូ ក្យង់ ឡា
ណុច * េដល។ េពឿ ែ្រហង៊ េទៀក អាញ់ចងឹអន់ ែអ៊ ៃអត េទៀក
ឡាក់ឡាច់ ឡឹង េ្រតាម េទៀកឡាក់ អន់ អាញុ រុសី អាញ់ អូ អ្យ
ក់ ខា ញ៉ា ឡឹង ែអ៊ អុះ។ ៧ បក់ ចំ ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច ែអ៊
ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ទិ អា ហង អាញ់កា ចងឹ ្របគ៉័ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ ៊ែអ៊ ចងឹ
្រប៉គ័ គន អាញ។់ ៨ មួត បក់ េហាង មួត បក់ អូ េសឿ មួត បក់
្របគ៉័សារឡាក់ ្រតគ់ខាអមឺ មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ ពូ មួត បក់ ្របគ៉័
* ២១:៦ ២១:៦ គុល ប៉ានដ់ា កាខាក់ លូ ក្យង់ ឡាណុច េពៀគ គុល «អាលផ់ា លូ
អូេមកា គុល លូ ក្យង់»។ «អាលផ់ា» លូ «អូេមកា»ឃឺសចិសត្់រតា អន្់រទលួ ឡឹង
ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាណុង សត្់រតា កាប សុនសាត ្រកកិ ឡាក់ កា សត្់រតា «ក»
លូ «អ» េដល។
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លូ អង់កាន់ លូកាម៉ាក័ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័មួត ្រគូ អហំ្ម មួត បក់
សាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ មួត បក់ ព្លូ ង ទេិណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត
ពឹង តាងំេលា័ អុញ ចាយណាយកាទរី។ អាហងឡាក់សារ
េតា័លកឺ ទី េពៀរ»។

សារ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ
៩ េកះេណាះកាណុងកាឡំាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវឡាក់ ចកឹ

េពៀងតាេំបុះីឡាក់ ប៉ាញ័ដងឹកាសារឡាបំាកទិតាេំបុះីឡាក់អន់
តគី កាខាក់ ទី បយ៊ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ លូ កាបផា «ចុ
ពួយអាញ ់អាញ់ចងឹតាបំាងអន់អសី បប៉័ អង់កាន់ រ ៉ះូឡាក់កា
ម៉ាញ់ គន េចៀម»។ ១០បយ៊ េណាះកា េប៉ាក អ្យក់ អាញ់ញន អំ
រ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពឹង ប៉ានមឹ តសី ចាងំហីគ េកះ
េណាះតាបំាងអន់អាញ់បប៉័ េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម
ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លងឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១១ េមឿង េណាះកា
ទីតាតារកា្ល គ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័តាតារ េណាះ េពៀបឡាក់
កាតាយ៉ាល័គតឹខាកាខាក់ឃឺតាយ៉ាល័ឡាក់ដាគ់តាតារសាង
ៗ។ ១២ េមឿង អា ទី ្រទកួ តសី ចាងំហីគ ទបឹ ទី អំប៉ារ ១២ លូ ទី
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ១២ ដូវ ក្យាគ់ អប៉ំារ េណាះ លូ ទី ្រចាគ់សចិ ផូង័ វាច៉់
អុី្រសាែអល៊ ទិ ១២ ផូង័ ពឹង អំប៉ារ េណាះ េដល។ ១៣ ែគង ដារ ់
ឡាច់ ទី អប៉ំារ ៃបង៉ ែគងដារ ់ម៉ុ ត ទី អប៉ំារ ៃបង៉ ែគងតាបូង ទី
អប៉ំារ ៃបង៉ ែគង េជងី ទី អប៉ំារ ៃបង៉។ ១៤ ្រទកួ េមឿង េណាះ ្រប៉
គ័ អំបុាងំ អំេហា្ម តសីៗ ១២កាតុ ពឹង អំេហា្ម ទេិណា ័ះ ទី ្រចាគ់
សចិ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង គន េចៀម ទិ ១២ ដូវ។
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១៥បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កាកាប លូ អាញ់ េណាះ ែអ៊ ចកឹ កាណា
គ័វាស៉ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស េភឿ វាស៉ េមឿង វាស៉ អប៉ំារ េមឿង លូ ្រទកួ
េមឿង។ ១៦ េមឿង អា ទី ប៉ា្វ ន់ ជួច អពុំ តសី លូ អពុំ អ្លងឹ សាេមុី
េទៅ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ កាណាគ័ វាស៉ ្រប៉គ័ លូ ម៉ាស េណាះ
វាស៉ េមឿង អពុំ អ្លងឹ ទី២៤០០កាឡូមុតិ †។ អពុំ តសី អពុំ អ្លងឹ
លូ អពុំ ចាងំហីគ កាសាេមុី េទៅ ទិេណា ័ះ។ ១៧ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កា
វាស៉ អពុំ កាពុល ្រទកួ េដល ទី ១៤៤ហាត់ ពួយ រុាងំវាស៉ មះ៉
ប៉ាណូស បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កា វាស៉ នីេណា ័ះ េដល។ ១៨ ្រទកួ េមឿង
្របគ៉័ លូ តាយ៉ាល័ កា្រហី ទុំៗ  េមឿង ្របគ៉័ លូ ម៉ាស ង៉ាតៗ ដា
គ់ តាតារសាងៗឡាក់ កាសាមុលឹ រុាេំបាះ ហ។ី ១៩ ពឹង អំេហា្ម
កានេ់ត ័ះ ្រទកួ េមឿង េណាះកា ទីតាយ៉ាល័ឡាក់ គតឹ ខាកាខាក់
្រគបឹ ែនវ
អេំហា្ម ទី ១ ទីតាយ៉ាល័កា្រហី ទុំ
អេំហា្ម ទី ២ ទីតាយ៉ាល័ េខៀវណាអុំតិ
អេំហា្ម ទី ៣ ទីតាយ៉ាល័ ម៉ូ ឡាយកា្រហី បាក
អេំហា្ម ទី ៤ ទីតាយ៉ាល័ ែនវ កាៃសគ
២០អេំហា្ម ទី ៥ ទីតាយ៉ាល័ចាយ រុាងំ
អេំហា្ម ទី ៦ ទីតាយ៉ាល័កា្រហី េតះៗ
អេំហា្ម ទី ៧ ទីតាយ៉ាល័កាមុតឹ
អេំហា្ម ទី ៨ ទីតាយ៉ាល័ េខៀវឡាយម៉ូ
អេំហា្ម ទី ៩ ទីតាយ៉ាល័កាមុតឹ ខមឺ
អេំហា្ម ទី ១០ ទីតាយ៉ាល័ េខៀវឡាយបាក
អេំហា្ម ទី ១១ ទីតាយ៉ាល័កា្រហីឡាយកាមុតឹ

† ២១:១៦ ២១:១៦២៤០០កាឡូមុតិ េពៀគ គុល «១២.០០០សាតាត»។
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អេំហា្ម ទី ១២ ទីតាយ៉ាល័កា្រហីឡាក់កា ពូមផាម។
២១ អំ ប៉ារ ទិ ១២ ្រប៉គ័ លូ តាយ៉ាល័ ឡាក់ គតឹ ខា កាខាក់
ទិ ១២ ឃឺ អំ ប៉ារ េម៉ាញៗ ្រប៉គ័ លូ តាយ៉ាល័ េម៉ាញ កាតុ
ឡូត។ ្រទង ពឹង េមឿង ្របគ៉័ លូ ម៉ាស េដាះតាតារសាងៗឡាក់
កាសាមុលឹ រុាេំបាះហ។ី

២២ អាញ់ អូ បប៉័ ទី េរ៉ា ង រ៉ា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ កាណុង េមឿង
េណាះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ កា្វ ឡឹង កា
ណាគ័ ញ៉ាៗ ទិេណា ័ះ លូ គន េចៀម អា ហង ឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង េណាះ។ ២៣ េមឿង េណាះ អូ តងកាន តាតារ
ដារ ់ េលី តាតារ ៃខ អុះ ខង តាតារ កា្ល គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
តាគ់ តាតារ េមឿង កាប៉ាច់ គន េចៀម កា តាេគៀង តាគ់ តាតារ
េមឿង េណាះ េដល។ ២៤ សុនសាត អនេ់ទៀគៗ ចងឹចាក ពឹងតា
តារ កាណុង េមឿង េណាះ លូសាដាច់ អនេ់ទៀគៗ កា ចងឹ អ្យក់
រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អនែ់ឌ ម៉ុត កាណុង េមឿង េណាះ េដល។ ២៥អំ
ប៉ារ េមឿង េណាះ អូ េឃយី កាេ្រតគី ផះ កាដារ ់អុះ កា អូ ទី កា
មុាងំ េដល ពឹង េមឿង េណាះ។ ២៦ ពូ ចងឹ អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស លូ
កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ គតឹ ខា មះ៉ សុនសាត អន់េទៀគៗ ពឹះ អន់
កាណុង េមឿង េណាះ េដល។ ២៧ហះកាកាណាគ័ញ៉ាឡាក់បគឺ
អក៊ អូ ទី ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េណាះ អុះ មួត បក់ ្របគ៉័សារឡាក់
្រតគ់ ខាអមឺ េលី កាប ព្លូង កា អូ ទី ម៉ុ ត េដល ឃឺ ទី ដងឹ បក់ ទី
សចិ ពឹង ផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទី អាញុ រុសី មះ៉ គន េចៀម េណាះ
ហង ចងឹ ទី ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េណាះ។
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២២
១ េកះេណាះបយ៊ប ៉្រ◌ះ័តាបំាងអន់អាញ់បប៉័តាងំេលឡាក់ទី

េទៀក អន់អាញុ រុសីដាគ់សាង រុាប៉ំា្ល ង ហូរ ័ឡាច់ ឡឹង េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ លូ គន េចៀម ២ ពឹង អន់តិគ័ ឡាន េមឿង។ រហាង
តាងំេល ទបឹ ហាង េតា ទបឹ ហាង អា ទី េតមី អ៊្លង អន់ អាញុ រុ ី
ស ែអ៊ ៃប៉្ល ១២ទងកាណុង េម៉ាញសាណា ំឃឺៃប៉្ល រប៉់ ៃខ ហា្ល
អ៊្លង េណាះ កា អន់ហា្ន ំសារ៉ំាប់ តាគ់ អន់ដាគ់ អគី ព្លុ សុនសាត
អន់េទៀគៗ អន់ ដាគ។់ ៣កាណុង េមឿង េណាះ អូ ទី កាណា
គ័ ញ៉ា ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប អុះ។ េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ
គន េចៀម កា ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ មួត បក់ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា
ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ ចងឹ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ ហង។ ៤អន់ែឌ ចងឹ បប៉័
ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ ៊ពឹង កល់ យុាងំ អនែ់ឌកា ទី ្រចាគ់សចិ ែអ៊ េដល។
៥កាណុង េមឿង េណាះ អូ ទីកាមុាងំ អុះ ពូ អូ តងកានតាតារតា
េគៀង េលី តាតារ ដារ ់ណាវ ្គេដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
តាតារ តាគ់ តាតារ ពូ។ អនែ់ឌ កា ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េលយី
អូ អ្លុ ឡុច អុះ។
សារយសី៊ូ ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗ
៦បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប លូអាញ់ផា «ប៉ានរឹ ទិ អាស៊ុត កា ប៉ានឹ

រ ្រតគ់ តាទចឹ ឡាក់ ្រតគ់ េសឿ»។ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ប៉ា
ណា ំពុត េពៀក មួត រ៉ាគយឹ ែអ៊ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ ឡា ំរះ៉ េភឿ អន់ មួត
បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ៊ អ្លុ អន់្រទួល ឡឹងសារឡាក់ ្រតគ់ េកតី ពឹះ
្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់ េទៀ។ ៧យីស៊ូ កាប ផា «ៃហ អាញ់ ចងឹ ពឹះ
ទលឹ ្រសស៊ៗ ហង។ េពឿ ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី ្រចា
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គ់ ពឹងផាប់អា បក់ េណាះ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹ
ហង»។
៨អាញ់អាហងឡាក់កាតាងំ លូបប៉័សារទិអា។ េកះអាញ់

កាតាងំ លូ បប៉័ សារ ទិ អា េកះៗ អាញ់ កាដាប ហះ ជុង បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាបំាងអន់អាញ់បប៉័សារទេិណា ័ះ េភឿចងឹសាបំ ៉◌ះ័
ែអ។៊ ៩ហះកា បយ៊ េណាះ រះ៉ កាអាញ់ផា «ែជ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័
អាញ ់អាញ់ កា ្រប៉គ័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា អសី េដល លូ
ឡាក់កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អុះ មុី អសី លូ មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយ
សារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់ អា េដល។ ្រតគ់ កាដាបសា ំ
ប ៉◌ះ័ ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះហង»។
១០ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អាញ់ណាវ ្គផា «ែជ េអាន ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័

ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់ អា ៃដ ខង ដារ ់កាឡំត់ ក្យាម័ ចងឹ
ទលឹ េកះ។ ១១ េពឿ ្រប៉គ័ អូ ដាគ ់អន់ ែអ៊ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ តូណាវ ្គ
ពិ េពឿ ទី ពុត បគឺ អក៊ អន់ ែអ៊ ទី ពុត បគឺ អក៊ តូណាវ ្គពិ េពឿ
ដាគ់ ្រតង់ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ ដាគ់ តូណាវ ្គពិ កាប៉ាច់ បក់ ដាគ់សា ំ
រ៉ាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ េកះ អន់ ែអ៊ រុាងំៃហឡាេកាអន់ដាគ់ណាវ ្គពិ»។
១២យសី៊ូ កាបផា «ៃហអាញ់ ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗហង ទបឹ

អ្យក់ ពឹះ កាណាគ័ ែជក អន់កា ពូតាម ង៉ារ ពូ ្របគ៉័ េណាះហង។
១៣អាញ់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូកាខាក ់អាញ់
ឡាក់ គុល ប៉ានដ់ា លូ ក្យង់ឡាណុច។ * ១៤ េពឿ បុសីអាវ អន់ដា
គ់ ្រច ័ះ បក់ េណាះទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង អនែ់ឌ
ចងឹ ទី េអ្លះ ៃប៉្ល ឡឹង េតមីឡាក់អន់ទីអាញុ រុសី ទបឹ ម៉ុត ្រទងអប៉ំារ
* ២២:១៣ ២២:១៣ េពៀគ គុល «អាញ់ ឡាក់ អាលផ់ា លូ អូេមកា អន្់រទលួ
ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាខាក ់គុល លូ ក្យង់»។ «អាលផ់ា» លូ «អូេមកា» ឃឺ
សចិ សត្់រតា អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាណុង សត្់រតា កាប សុនសាត
្រកកិ ឡាក់កាសត្់រតា «ក» លូ «អ» េដល។
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េមឿង េដល។ ១៥កាប៉ាច់ មួត សូ មួត ្រគូ អហំ្ម មួត បក់ ្របគ៉័ លូ
អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ ពូ មួត
បក់កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ ទិ មួត បក់ ឌុ ព្លូ ង អន់
ែឌ ្រតគ់ ៃអ្វ ែគង ឡីង េមឿង។ ១៦អាញ់ សចិ យីស៊ូ េ្របុី បយ៊
អាញ់ ពឹះ េកះ េភឿ អនត់គ់ រះ៉សារ ទិអាកាអនដ់សីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ចារ អនេ់ទៀគៗ។ អាញ់ឡាច់ ឡឹង ផូង័ វា៉
ច់សាដាច់ដាវតី អាញ់ឡាក់សឡំង់ ្រពឹកឡាក់តាតារកា្ល គ»់។
១៧ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាម៉ាញ់ណាវ កាប លូ យីស៊ូ ផា
«ចុ អសី ពឹះ ប៉ាគ់អា»។ េពឿកាតាងំ ប៉ានរឹ េណាះ ្រតគ់កាបផា
េដល «ចុ អសី ពឹះ ប៉ាគ់ អា»។ េពឿ ែ្រហង៊ េទៀក អន់ ែអ៊ ឡា ំ
ណាងំ េទៀក ពិ េពឿ បុចិ កា េទៀកឡាក់ អន់អាញុ រុសី អន់ ែអ៊
ៃអត ពិ ឃឺអ្យក់តាេដាះ អូ តាច់ អុះ។
១៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ អន់ឡាក់ៗ កាខាក់កា មួត បក់កាតាងំ ប៉ានរឹ

ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រចាគ់ រះ៉ ពឹងផាប់អា ផា េពឿ រះ៉ ប៉ានែ់ធមសារ ញ៉ា
េម៉ាញ អំបុាងំ ប៉ានឹរ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ អ្យក់ សារ ឡា ំ
បាកឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់ អា ៃចគ ពឹង ែអ៊ េណាះ េដល។
១៩ផាទី េពឿ អ្យក់ឡាច់សារ ញ៉ា េម៉ាញ ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ អ្យក់ ឡាច់ ចា
ែនក ៃប៉្ល អ៊្លង ឡាក់ អន់ ទី អាញុ រុសី ឡឹង ែអ៊ េណាះ េដល លូ អូ
អន់ ែអ៊ ម៉ុ ត អុះ កាណុង េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់អា។
២០យសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័ផាញ៉ាន រះ៉សារទិអា ែអ៊កាបផា «តាទចឹ

ហងអាញ់ ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗ»។ អាែមន ! អឺ យសី៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡាញនឹ បរ៉ ់អសី ជរឹ ពឹះ ប៉ាគ់អា។



សារតាបំាង ២២:២១ lxxii សារតាបំាង ២២:២១

២១អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់
ដសី ទឌូិ។
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