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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
រ ៉មូ

រះ៉សារ វគ័ ប៉ូល
វគ័ ប៉ូល េកតី ពឹង េមឿង េតសុីះ រប៉់ ដារ ់អា េមឿង េតសុីះ ៃអ្វ

ពឹង ប៉ាេថត ទួគ។ី ែអ៊ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ ប៉ាសុន រ ៉មូ
េដល។ ែអ៊ ទី សចិ េពៀរ កាប ពួយ សុនសាត េហ្រពឺ សចិ ែអ៊
សូល កាប ពួយ សុនសាត រ ៉មូ សចិ ែអ៊ ប៉ូល។ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ សា
សា្វ ែព ែអ៊ េហៀនចាបាប់ វគ័ម៉ូ េស ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ពួយ
ឡាេបៀប មួតផារ៉ាសុ ីែអ៊ េហៀន ឡឹង ៃណឃូសចិកាម៉ាេលៀល
ឡាក់ េលៅ ែលងសចិកា្វ ឡឹង ពូ។
ផះ ប៉ាន់ដា ែព វគ័ ប៉ូល អូ អន់ហា្ន ល់ យសី៊ូ អុះ ្រកាន័ កា កា

តាងំ ពូ រះ៉ ផា ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យសី៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ លូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ្រប៉គ័ សាដាច។់ ញន កា ប៉ូល ្រប៉
គ័ ពួយ ចាបាប់ កាខាក ់ែអ៊ កា ប៉ាសាងំ លូ មួត េសឿ យសី៊ូ ខា
ក ់ខង ែអ៊ឃតឹផា ពូបង៉ឺាយប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកា ពូផាយី
ស៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ែអ៊ កា ្របគ៉័ បាប មួត េសឿយី
ស៊ូ កាខាក។់ ទី ដារ ់េម៉ាញឃឺ ែអ៊ ពឹងសាណាំ៣៦ គ.ស. ែអ៊
ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ េភឿ ចងឹណាងំ រ ៉បុ មួត េសឿយសី៊ូ អ្យ
ក់ ៃចគ ខុក លូ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ផាឌីយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់ ែអ៊
បប៉័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ មុងឹយសី៊ូ ឡគ (បរ៉ ៃ់ហ
ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយីស៊ូ (កចិ្ច/ការ) ៩:១-១៩)។ អន់តីគ ឡឹង



ii

េណាះ ែអ៊ កា រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ពឹង ប៉ាេថត សុរី ីប៉ាេថត
អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ាេថត ទួគ ីលូ ប៉ាេថត ្រកកិ ែអ៊ រះ៉ ផាយសី៊ូ ឃឺ
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ពឹះ តង័ ប៉ាណូស។ វគ័ ប៉ូល បុាងំេកតី ្រកុំ េហៀន
សារប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿងអនេ់ទៀគៗ េអៀងចារ។ ញនកាមួត េសឿ
កាណុង ្រកុំ ទេិណា ័ះ ទីសារ អនេ់ទៀគៗ អនែ់ឌ កា ្រចាគ់ សត់
្រតា ប៉ាេហ្យ ី អំបញ៉់ លូ ែអ។៊ ែអ៊ កា ្រចាគ់ សត់្រតា េអៀង ហា្ល
េភឿ តង័ តាតសុ់និសារ មះ៉ អនែ់ឌ ទបឹ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ េសឿ ែហ៊
ងខាក់ េដល។
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត់្រតា ទិ អា ឡឹងសាណាំ៤៨ េលយី ទលឹ

សាណាំ៦៤ គ.ស. ឃឺសត្់រតាអាបក់ អនដ់ា ្រចាគ់ អន្់រទលួ
ឡឹង ម៉ាកុះ លូកា ម៉ាថាយ លូ យូហាន ្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹង
យីស៊ូ េណាះណាវ ្គ។ ទលឹ នីេណា ័ះ សត់្រតា ទិ អា ឡាក់ សត់
្រតា គុល ប៉ានដ់ាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ
លូ ទីខាកាខាក។់
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ រុាងំហាវ េណាះ ឃតឹ ផា វគ័ ប៉ូល ប៉ា

សាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនែ់ឌ េកះ អនែ់ឌ កា អូ ណីសកា វគ័ ប៉ូល
លូណាងំសារ ្រប៉គ័ អន់ វគ័ ប៉ូល ្រតគ់ ខុក េអៀង ទង។ ប៉ាគ់
អនត់គី វគ័ ប៉ូល បរ៉ ់េ្របុី ពូ អញជ់នឹសារ ែអ៊ ប៉ាគ់សាដាច់ ៃអ្វ ប៉ា
គ់ េមឿង រ ៉មូ អន់តាតសុ់និសារកា ែអ។៊ េពៀរ ៃបង៉សាណាំអន់
តីគ ឡឹង េណាះ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ខុក ែអ៊ កា ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចារ
អន់េទៀគៗ េកះេណាះ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ េម៉ាញ ទងណា
វ ្គ។ ប៉ាគ់ ទលឹ សាណាំ៦៤ គ.ស. សាដាច់ េណរ ៉ុង កា ្រប៉គ័
បាប មួត េសឿ យសី៊ូ ផះ េណាះ ពូ ប៉ានេ់តា័ វគ័ េព្រតះុ អនត់គី
ឡឹង េណាះ ពូកា ប៉ានេ់តា័ វគ័ ប៉ូល េដល។
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សារអនត់គ់ រះ៉
េមឿង រ ៉មូ េសគី ែព ឃឺ េមឿង ចារ សាដាច់ រ ៉មូ ៃអ្វ រុា ំង

ៃហ។ រប៉់ដារអ់ា េមឿងអាឃឺេមឿង ពឹងប៉ាេថត អុតីាល។ី អន់
្រទលួ ឡឹង ្រចាគ់សត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល អូ េឃយី ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូ
អុះ ហះកា ែអ៊ អន់ហា្ន ល់ មួត េសឿ យីស៊ូ េអៀង ដូវ ឡាក់ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ខង សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ឌុចាកសតឹចាកឡា ំរប៉់ ប៉ាេថតឡាក់សាដាច់ រ ៉មូ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា េណាះ។ ែអ៊ ្រចាគ់សត្់រតាអាកាណុងសាណាំ៥៦-
៥៧គ.ស. ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ (បរ៉ ់ៃហ ១៦:២៣)។
កាណុងសត្់រតាអា ែអ៊ ្រចាគ់ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា

តយ័ តង័ ប៉ាណូសញនកា ពូ េសឿ មុងឹ យសី៊ូ អូ ្រតគ់ ញន កា
ពូ ខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េណាះ អុះ។ កាណុងសត្់រតា
អនេ់ទៀគៗ ែអ៊ រះ៉ លងៗ ឡឹងសារអា ហះកាកាណុងសត្់រតា
អា ែអ៊ ្រចាគ់ រះ៉ ្រគបឹហាច់ បុចិ កា ពូហ្លង់ កាខាក។់
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ផា ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ អូផាកាសុនសាត
ញ៉ា ស៊ុត កា ទីសារ យច ទឌូិ ឃឺ អូ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ ្រតគ់ េសឿយសី៊ូ ឡាក់ប ៉្រ◌ះ័
េ្របុី ពឹះ តង័ ប៉ាណូស េភឿ អន់ ដាគ់ ្រតង់ លូ ទី អាញុ រុសី
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ទី ដងឹ បក់ េសឿ មុងឹ យសី៊ូ ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ផាដាគ់ ្រតង់ឡាក់កា ែអ៊ផា វគ័អា្រប៉ាហាដំាគ់ ្រតង់
ែព េដល។ (១:១-៤:២៥)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង ណីសារ ពូ បុាងំហុំ េទៀក ឃឺ ប៉ាណូស ទិឌូ
ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ េពៀប ឡាក់ កា េតា័ អន់ឌូ លូ ែអ៊ លូ រុសី



រ ៉មូ ១:១ iv រ ៉មូ ១:២

សតឹ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល។ ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ ស៊ុត កា ទី
សារយចអនឌូ់ លូ វគ័អាដាំ នចីម ័ពូ កា ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័
អន់ឌូ លូ យីស៊ូ នីេណា ័ះ េដល អ្យក់ កា ពូ េសឿ យីស៊ូ។
(៥:១-៦:២៣)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង សារ វុលឹ េវុងី មះ៉ ប៉ាណូស ញន កា ទី ពុត
បគឺ អក៊ ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវឡាក់ ្របគ៉័
អន់ ពុតឡាច់ចាងំហាយគ្ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុនកា ពូ លូ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊
កា បក់ េសឿ យសី៊ូ េភឿ តង័ ពូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។
(៧:១-៨:៣៩)

វគ័ ប៉ូល អ្យក់សារ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េភឿ ឃតឹ ចាែ្រជប
ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ៃច
តង័ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត។ (៩:១-១១:៣៦)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប គុន មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
ទី ពុតណាវ ឃឺ ្រតគ់ តតឹ តូ នចីម័ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័អនឌូ់ លូ មួត អុងកាន អនឌូ់ លូ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ នះិ
េទៅ។ (១២:១-១៥:៣៣)

សត់្រតា អាសាខំាន់ កាខាក ់ខង វគ័ ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ ខាក់
ឡឹង គុលសារ េសឿ មះ៉ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តង័
ប៉ាណូសញនកា ពូ េសឿ មុងឹ យសី៊ូ អូ ្រតគ់ញនកា ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន
េលី ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េណាះ អុះ។
១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ទុច យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ េអី អាញ់ េ្របុី រះ៉

ប៉ាតាង ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េរុសី អ្យក់ អាញ់សារ៉ំាប់ កា រះ៉
សារដាគ់ មះ៉ ែអ៊ ២ឃឺសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា ឡឹង អន់
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្រទលួ ែព ពឹង មួត រ៉ាគយឹ ែអ៊ឡាក់ ទី ្រចាគ់ គមកាណុងផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣សារដាគ់អា រះ៉ ឡឹងសារ គន ែអ។៊ ផាឃតឹ ែគង
ប៉ាណូស គន ែអ៊ េកតី ពឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី ៤ហះកាផា
ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ផា
បក់ េណាះ ឃឺ គន ែអ៊ តាទចឹ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ញន ែអ៊ រ ុសី
សតឹ ឃឺយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៥ញនកាយសី៊ូ បះ
ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាអាញ់លូ េ្របុីអាញ់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េភឿ អន់ ្រគបឹ
សុនសាត េសឿ ែអ៊ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ េភឿ អន់ ពូ ប៉ាេន ែអ។៊
៦ អន់ដសី កា ៃអ្វ កាណុង កាឡំាងំ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ េកះ ប៉ា
សុនយសី៊ូ ្រគះិ េណាះ េដល។
៧សត់្រតា អាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា អុះ មុី ទឌូិ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង

េមឿង រ ៉មូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ ៃច លូ ទី េរ ុសី អន់ េកះ ប៉ា
សុនដាគ់ មះ៉ ែអ។៊ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ
្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកាអនដ់សី លូ អន់សារសាណុ
កសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារប៉ូល បុចិឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ
៨សាគ់ ប៉ានដ់ា អាញ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ញនកា អន់

ដសី ទឌូិ ខងយសី៊ូ ្រគះិ តង័ អនដ់សី ខង ពូចាក រះ៉ ប៉ាញ័អង់
កក់ េតះ ឡឹងសារអនដ់សី េសឿ េណាះ។ ៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រប៉
គ័ផាញ៉ានផាអាញ់កាចាងំកាអនដ់សី េលយី រប៉់អាញ់មន៉់ េអី
ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ អាហងឡាក់អាញ់ អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉សារ
ដាគ់ ឡឹង គន ែអ។៊ ១០ ផះ អាញ់ មន៉់ េណាះ អាញ់ េឡាម បរ៉ ់
ហះ ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ អន់ អាញ់ ទីឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អន់ដសី ផា
ែអ៊ អន់ ១១ខងអាញ់ បុចិឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សីខាក់ េភឿ ្រប៉
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គ័ អន់ អនដ់សី ទីសារដាគ់ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាគ់ អន់
ដសី េសឿ េលយី។ ១២ ប៉ាគ់ ពិន ៃអ្វ អន់ឌូ លូ គួប េកះ ឃឺ ពិន
ចងឹ រះ៉ សារ បុាងំេហាក ពុត គួប េសាប ញន កាសារ ពិន េសឿ
ទបឹ អនដ់សី ទបឹអាញ។់ ១៣អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ
អនត់គ់ផាអាញ់ឃតឹ បុចិឡាចំាចាកប៉ាគ់អនដ់សី ឡឹង ទុញ ែព
េកះ េភឿ អន់ អាញ់ ប៉ាណា ំអន់ ពូ អន់ដា េសឿ យសី៊ូ ពឹង េមឿង
អនដ់សីឡាក់កាអាញ់ ប៉ាណា ំពូ សុនសាត អនេ់ទៀគ អន់ េសឿ
េដល ហះកាអាញ់ទីកាន េខកី េលយីៗ ទលឹ កញិេអៀអា ៃអ្វ
កា អូ ទី ឡា។ំ ១៤អាញ់ ្រតគ់ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា សុន
សាត ្រកកិ លូ សុនសាត អនេ់ទៀគ ទបឹ បក់ ហ្យាងំសាឡាច់ ទបឹ
បក់ កាតូល័ ង៉ល់ េដល។ ១៥ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់កា ទី ពុត បុចិ
ឡា ំរះ៉សារដាគ់កា អនដ់សីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូ េដល។
១៦អាញ់ អូ តាយួស អុះ កា រះ៉សារ ដាគ ់ខងសារដាគ់អា

ឡាក់សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េភឿ សារ៉ំាប់ តង័
ប៉ាណូស េសឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច សាគ់ ប៉ានដ់ាឃឺ សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ េកះេណាះ សុនសាតអនេ់ទៀគ។ ១៧សារដា
គ់អាតាបំាងអន់ អ្លុ អនត់គ់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូ
សដាគ់ ្រតង់ ញនកាសារ េសឿ ឡឹង គុល ទលឹ ឡុច ឡាក់កា
ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ទី
អាញុ រុសី ញនកា ែអ៊ េសឿ»*។

សារប ៉្រ◌ះ័ អកឺកា ប៉ាណូស អូដាគ់
* ១:១៧ ១:១៧សារអាឡាច់ ឡឹងហាបាគូក ២:៤។
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១៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាងសារ អកឺ ឡឹង ៃប៉្លង ប៉ាសាងំ លូ
ប៉ាណូសឡាក់ អូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ លូ ប៉ាណូសឡាក់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់
្រគបឹ ែនវ អនែ់ឌ តាគ់ អង់ហ្៊យងសារ តាទចឹ ខង អនែ់ឌ អូ បុចិ
អ្លុ ញនកាអនែ់ឌ ទី ពុត អូ ដាគ។់ ១៩សារញ៉ាៗឡាក់ ប៉ាណូស
អ្លុ អន់ហា្ន ល់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ពូ បប៉័ េកះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង
អន់ ពូ បប៉័ឡាក់ៗ ២០ខង ឡឹងកាេណីត េតះ ៃប៉្លង ែព ប៉ាណូស
អ្លុ ឡឹង សារ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ពូ ៃហ អូ បប៉័ កាតាម ឃឺ ពូ អ្លុ អន់
តគ់ ផា ែអ៊ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ ៃអ្វ េលយី លូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊
ឡាក់ប ៉្រ◌ះ័តាទចឹហង ផាឃតឹចាែ្រជបអន់ហ្លង់ ឡឹងកាណា
គ័ ែអ៊ បុាងំេកតី ទេិណា ័ះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ អូ អ្លុ េតលី អន់ រ៉ាវា៉
ច់ ឡាេកា ទី អុះ ២១ ខង យ ៉◌ះ័ ពូ អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េកះ កាតាម ហះកា ពូ អូ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ អន់ ឃឺ លូ ែអ៊ ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ លូ ពូ អូ ប៉ាេន ែអ៊ េដល។ ពូ ឃតឹ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ័
អូ ទី ខា ពុត អូ ហ្លង់ ពូ កា េកតី ម៉ាមុាងំ រុាងំអ៊ត។ ២២ ពូ អា្វ ត់
ផាឡាេកាហ្យាងំសាឡាច ់ហះកា ពូកាតូល័ អូហ្លង់។ ២៣ ពូ អូ
ៃចសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ៃអ្វ េលយី ពូ អ្យក់ ហ៊ូ ប
ឡាក់កា ប៉ាណូស លូហ៊ូ ប ៃសមហ៊ូ ប អ្យា ំសាបំ ៉◌ះ័ ឡគ។ ២៤ខ
អាហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អា្ល ត អន់ ពូ ្របគ៉័សារ បគឺ អក៊តាម
ពុត ពូ បុចិ ទបឹ ្រប៉គ័ លូ គួប េសាប។ ២៥ញន កា ពូ អូ ៃច េសឿ
សារ តាទចឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពូ េសឿ សារ តាពំ្លូង ឡគ លូ ប៉ាណា ំ
គួប កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អ្យលិ កូត័ កា កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
បុាងំេកតី ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បុាងំេកតី កាណាគ័ ទិេណា ័ះ ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពិន ្រតគ់ ប៉ាេន េលយី អាែមន។ ២៦ ខ អា ហង
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បះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អា្ល ត អន់ ពូ ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័
គុនសារ អក៊ តាម ពុត បុចិ។ មួត អង់កាន់ អន់ែឌ កា ្រប៉គ័ លូ
អង់កាន់ យច ឡឹង គុន តាឡាប័ េឃយី។ ២៧ មួត កាម៉ាក័ៗ កា
នះិេទៅ េដល អន់ែឌ អា្ល ត ៃតប លូ អង់កាន់ ឡាក់ គុន តាឡាប័
េឃយី ឃឺ អន់ែឌ បុចិ ប៉ារគ៉់ គួប កាម៉ាក័ ឡគ។ អន់ែឌ ្រប៉គ័
សារអក៊ខាក ់ឃឺអនែ់ឌ ៃតប លូកាម៉ាក័ ប៉ារគ៉់កាម៉ាក។័ ញន
កាពូ អូ ៃច េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់ ពូ ទីសារ អូដាគ់កាណុង
ឡាេកា ពូ េទៅ។ ២៨ញនកា ពូ អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ឡក់ បះ ែអ៊
អា្ល តអន់ ពូ ្របគ៉័តាមខឃំតឹយចមះ៉ ពូ ឃឺអន់ ពូ ្របគ៉័សារញ៉ា
ឡាក់ អូ ្រតគ់ ្របគ៉។័ ២៩ ពុត េពៀក ពូ ប៉ាញ័ដងឹឃតឹសារ អូដាគ់
្រគបឹ ែនវ សារអក៊ សារខា្វ ម សារ ង៉ល ់លូ ប៉ាញ័ដងឹសារ
សាណីង សាេណីស សារ បុចិ ប៉ាន់េតា័ ពូ សារ តាប៉ុ ញ តា
ប៉ាក ់សារប៉ាញ៉ាប៉ា្ល ច។័ អនែ់ឌ ឌុកាប េពា គួប េសាប៣០អន់
ែឌឡាក់ ប៉ាណូស អក៊ ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប ់ទី ពុត អា្វ ត់ េអង អ្លុ
េកង ្រប៉គ័សារ អូ ដាគ ់អូ ណីស កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័លូ អូ
រ៉ាប់ អូ េសឿ េមគី ពឹ។៣១អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស អូហ្លង់ អូហ្ល ីទី
ពុត អូ ្រតង់ លូ អូ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន។ ៣២ អន់ែឌ អ្លុ េកះ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ទិ បក់ េពឿឡាក់ ្របគ៉័សារ
អូ ដាគ់ ែនវ អាឃឺ ្រតគ់ េតា។័ ហះកា អនែ់ឌ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ដងឹ
ឡាេកា អន់ែឌ េទៅ អុះ ឃឺ ែរវ លូ មួត បក់ ្រប៉គ័ សារ ែនវ អា
េដល។

២
សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ អន់ ្រតគ់
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១ អឺ ប៉ាណូស បក់ កាប ផា ពូ យច អសី អូ ទី សារ ចងឹ ប៉ា
ែគក អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា អុះ ខង អសី កាបកាឡាេកា អសី េទៅ
ហង ខងបក់កាបកាពូ ែអ៊កា ្របគ៉័យចនះិេទៅ េដល។២ ពិន
អ្លុ អនត់គ់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ៃចគ ថូតបក់ ្របគ៉័ ែនវអា ឃឺ
ែអ៊តាតសុ់និសារអន់ ្រតគ។់៣អឺ ប៉ាណូសឡាក់កាបផាពូយច
ហះកា អសី ្របគ៉័ យចឡាក់ កា ពូ េដល ញ៉ា អសីសាមគ៉័ ផា
ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត អសី ប ? ៤ េលី
កា អសី បង៉ឺាយ ពុតដាគ់ ពុត អូ អ្យក់យ៉ូ ពុត អត់សារ៉ំាញ័ឡាក់
ដាគ់ កាខាក់ មះ៉ ែអ ៊? ញ៉ា អសី អូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ទី ពុត ដាគ់ េភឿ េ្របុី អសី បុនិែពង ពុត េពៀក ប ? ៥ហះកា
អសីកាង័ កល់ អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ អសី
ផះ ្រប៉គ័ អន់ កា ឡាេកា េទៅ ទី ថូត ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
អកឺ កា ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ឡាក់ ដារ ់ែអ៊ ចងឹ តាត់សុនិ សារ អន់
្រតង់ ៦ឃឺ ែអ៊ ចងឹ អន់ កា ពូ ្រគបឹ ដូវ តាមសារឡាក់ ពូ ទី ្របគ៉័
េណាះ ហង ៧ឃឺ ែអ៊ ចងឹ អន់ អាញុ រុសី េលយី កា មួត បក់ ខំ
្របគ៉័ ដាគ់ បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ តាេំប៉ាក ប៉ាេន លូ បុចិ កា ែអ៊ អន់ អាញុ
ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៨ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អកឺ លូ ៃចគ ថូត បក់ ឃតឹ
ដងឹ កា តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ អូ ៃច សាយុំាងំ សារ តាទចឹ ហះកា
្របគ៉័ ពួយសារ អូ ដាគ។់ ៩សារឡាបំាកសារ ចុនៃច ចងឹ េកតី
ពឹង ប៉ាណូស ចំឡាក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះហង ឃឺសាគ់
ប៉ានដ់ា ពឹង មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េកះេណាះ ពឹង មួត សុ
នសាតអនេ់ទៀគ។ ១០ហះកាបក់ ្របគ៉័ដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាេំប៉ាក
ប៉ាេន លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉ កា ែអ ៊សាគ់ ប៉ាន់ដា អន់
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កាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េកះេណាះអន់កា សុនសាតអនេ់ទៀ
គ ១១ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ េរុសី ម៉ាត់ បក់ េពឿ អុះ។
១២ផា បក់ អូ អ្លុ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពូ ្រប៉គ័ យច េណាះ ពូ

្រតគ់ េតា័ ទបឹ អូ ទី ចាបាប។់ កាប៉ាច់ បក់ អ្លុ ចាបាប់ ហះកា ្រប៉
គ័ យច ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាត់សុនិ សារ កា អន់ែឌ អន់ ្រតគ់ ពួយ
ចាបាប់ េដល ១៣ ខង ប៉ាណូស បក់ ្រកាន័ កា កាតាងំ ចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ផា អនែ់ឌ ដាគ់ ្រតង់ អុះ ផា អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយ
ចាបាប ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ផា អនែ់ឌ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។ ១៤ផា
សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ អ្លុ ចាបាប ់អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយសារ
កាណុង ចាបាប ់យ ៉◌ះ័ អូ អ្លុ ចាបាប់ កាតាម ឃឺ អន់ែឌ ទី ចា
បាប់កាណុងឡាេកា េកះ។ ១៥កាណុងសារអា អនែ់ឌ តាបំាង
អន់ បប៉័ ផា សារ កាណុង ចាបាប់ ៃអ្វ កាណុង ពុត អន់ែឌ តា
ទចឹ ឃឺសារចាែ្រជបឃតឹ មះ៉ អនែ់ឌ កា រះ៉ កាណុង ពុត ទី ទបឹ
េ្រចាមឡាេកា េទៅ ទី ទបឹ រះ៉ ផាឡាេកា ្របគ៉័ដាគ។់ ១៦ផះអាញ់
រះ៉សារដាគ់កា ពូ អាញ់ផានេីអៀ៖ ចងឹ ទីដារ េ់ម៉ាញ ែគង ម៉ាត់
េទៀ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អន់ យសី៊ូ ្រគះិ តាតសុ់និ សារ ប៉ាណូ
ស ទឌូិ ឃឺ ែអ៊ ចងឹ តាតសុ់និ ្រគបឹសារ ពូ េអានសាគមឹ េដល។
សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
១៧អឺ ប៉ាណូសឡាក់ផាឡាេកា អសី សុនសាត អុី្រសាែអល៊

ឡាក់ មុងឹ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អា្វ ត់ េអង ផាឡាេកា អសី ្រតគ់ ពុត
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៨អសី អនហ់ា្ន ល់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ ឃតឹ អ្លុ
អនហ់ា្ន ល់សារ ញ៉ាឡាក់ដាគ់កាខាក់ញនកាអសី េហៀន ឡឹង
ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៩ អសី ឃតឹ ផា អសី ឡាក់ បក់ ទុង តី ប៉ាណូ
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ស ែប៊្លល ម៉ាត់ លូ ឃតឹ ផា អសីឃឺតាតារឡាក់តាគ់តាតារ មួត
ៃអ្វ ពឹងចារ ម៉ាមុាងំ ២០ឡាក់ ប៉ាណូសអនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួតកា
តូល័ ង៉ល ់ឡាក់ ៃណឃូ បុាងំេហៀន មួតសាសា្វ ញនកា ទី ចា
បាប់ ឡាក់ រះ៉ សារ តាទចឹ លូ ្រប៉គ័ អន់ អសី ហ្យាងំ សាឡាច។់
២១ អសី អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ពូ ញ៉ា អសី អូ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា
ឡាេកា អសី េទៅ េដល ? អសី អូ អន់ ពូ អន់តុង ហះកា អសី
េទៅកាអនតុ់ង េដល។ ២២អសី រះ៉ អូ អន់ ពូ រ៉ាលង កល់ េកា្ល កា
ម៉ាញ ់ហះកា អសី េទៅកា រ៉ាលង កល់កាម៉ាញ់ េដល។ អសី
ផា អូ ណីសកាហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ហះកា អសី រ៉ាត អ្យក់ កាណា
គ័ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ២៣អសី អា្វ ត់ េអង កាឡាេកា អ្លុ
ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អសី ្រប៉គ័ អន់ កា ពូ បឺង៉ាយ ប ៉្រ◌ះ័ ញន
កាអសី ្របគ៉័យចចាបាប់ ២៤ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ញនកា អនដ់សី បះ សុនសាត អនេ់ទៀគ កាប
ផាម៉ាតកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័*។
២៥កាប៉ាច់ សារ កាសតិ អង់ការ ទី ខា តាទចឹ ហង ផា អសី

្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប ់ហះកា ផា អសី ្រប៉គ័ យច ចាបាប ់សារ
អសីកាសតិ អង់ការ េណាះឡាក់កា អូ កាសតិ អង់ការ េដល។
២៦ផា ពូ អូ កាសតិ អង់ការ ហះកា ពូ ្របគ៉័ ពួយសារ កាណុង
ចាបាប ់ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផាអនែ់ឌ េណាះឡាក់កាកាសតិ
អង់ការ េដល។ ២៧បក់ េពឿ អូ កាសតិ អង់ការហះកា ្របគ៉័ ពួយ
ចាបាប ់ឃឺ អនែ់ឌ ចងឹ កាបកា អសីហង ខង អសី ទីចាបាប់
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ទបឹ អសីកាសតិ អង់
ការ ហះកាអសី ្របគ៉័យចចាបាប។់២៨សុនសាតអុ្ីរសាែអល៊
តាទចឹ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា ្របគ៉័សាញ៉ា អន់ អនហ់ា្ន ល់ ពឹងឡាេកា
* ២:២៤ ២:២៤សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥២:៥។
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បុាងំៃឡ ែគង ឡីង េណាះ អុះ សារ កាសតិ អង់ការ តាទចឹ កា
អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា ្របគ៉័សាញ៉ា អំបុាងំ អា េដល។ ២៩ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ ឃឺ ្រតគ់ ឃតឹ ឡឹង ពុត ែគង កាណុង កា
ប៉ាច់សារ កាសតិ អង់ការ តាទចឹ ឃឺ កាសតិ ែគង កាណុង ពុត
េដល ឃឺប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ដាគ់ហង អូ ្រតគ់
ញនកា្របគ៉័ ពួយសារ ពូ ្រចាគ់លូសត្់រតា េណាះអុះ។ ប៉ាណូ
ស ែនវ េណាះ អូ ្រតគ់ បុចិ កា ប៉ាណូស ប៉ាេន អុះ ឃឺ បុចិ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេនឡគ។

៣
១ ទលឹ នីេណា ័ះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទី ខា នីចម ័? សារ

កាសតិ អង់ការ ទី ខា នីចម ័? ២ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទី ខា
េអៀង ែនវ ខងសាគ់ ប៉ាន់ដា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី អន់តគ់ ប៉ានឹ
រ ែអ៊ ពឹង អន់ែឌ។ ៣ ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ ឃតឹ នីចម័ ខង ទី សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អនដ់ា អូ ្រតង់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ? នចីម័ ពុត អន់
ែឌ អូ ្រតង់ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី ពុត ្រតង់
េដលប ? ៤ អូ ្រតគ់នេីណា ័ះ អុះ។ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូសទឌូិកាបព្លូង
កាតាម កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ្រតង់ េលយី េដល ឡាក់កា ទី
្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖

«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផា ប៉ានរឹ អសីដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ

លូ ចងឹ ទី ្រទង អសីផា ពូ េ្រចាម អសី»។*
* ៣:៤ ៣:៤សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៥១:៤។
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៥ញនសារ អូដាគ់ មះ៉ ពិន ្របគ៉័ អន់ ពូ បប៉័ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ដាគ់ ្រតង់ ពិនចងឹផានចីម ័? ផាប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត ពិន ញ៉ា ពិន
ចងឹផា ែអ៊ អូដាគ់ ប ? (អាញ់កាបនេីអៀឃឺកាប គុន ប៉ាណូស
អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។) ៦ អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ ផាប ៉្រ◌ះ័ អូ ដាគ ់នី
ចម័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ តាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស ? ៧ឃឺ ែអ៊ ពូ ចងឹ ផា
«សារអាញ់ព្លូង ្របគ៉័ អន់ ពូ បប៉័សារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែហង៊
េអៀង េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ ប៉ាេនសារ ដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ែអ៊ តា
ទចឹ។ ផានេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ ៃចគ ថូតអាញ់ឡាក់កា ្របគ៉័
យច ?» ៨ទី ពូកាបផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ពិន អូ ប៉ាណា ំគួប ្រប៉
គ័សារ អូ ដាគ់ េភឿ អន់ ទីសារ ដាគ់ េកតី ពឹះ ?» ឡាក់កា បក់
អនដ់ា េ្រចាមផាញនឹកាបនេីអៀ។ អនែ់ឌ េណាះចងឹ ្រតគ់ ថូត
ហង។
សារ ប៉ាណូសទឌូិស៊ុតកា ្របគ៉័យច
៩ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ពិនឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទីសារ

ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពូ ប ? អូ អុះ ពិន អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ដាគ់ហ៊្លត
ឡឹង ពូ អុះ ខង អាញ់ រះ៉ េកះ ផាយ ៉◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
កាតាម សុនសាត អនេ់ទៀគ កាតាមស៊ុត កា ្របគ៉័សារយច ទឌូិ
១០ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«អូ ទី េពឿ ដាគ់ ្រតង់ អុះ

យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា អូ ទីសា។ំ
១១ អូ ទី េពឿ ហ្លង់សារ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ

កា អូ ទី េពឿណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។
១២ ប៉ាណូស ទឌូិឡាច់ចាងំហាយគ្ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
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ពូ ទឌូិ េកះ ប៉ាណូស អូ គតឹ អូ ខាហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័
អូ ទី េពឿ ្របគ៉័ដាគ់ ្រតង់ អុះ

យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា អូ ទីសា។ំ †

១៣ ពឹរ ពូ េពៀបឡាក់កា ឡូះ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ អូ ឡំុ
អបំ្៉យតិ ពូសាបំត៉់ ដងឹ កាកាប ប៉ាង៉ល់ ពូ។ ‡

ប៉ានរឹ ពូ េពៀបឡាក់កាចារ ័ពិះ ្រប៉ាវ រ៉ាេអាង។ §
១៤ ពឹរ ពូ ប៉ាញ័ ដងឹ កាសារ ត ័ះ ប៉ាស្យាប លូ ប៉ានឹរ អូ ដា
គ។់ *

១៥ ជុង ពូ ប៉ានត់ាន ចងឹឡា ំប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស។ †
១៦ ពូឡា ំប៉ាគ់ ចំឃឺចារ េណាះ ទីសារ ចុនៃច ឡូត។

១៧ ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់ ្រទងឡា ំណាងំសារសាណុកសាវាក៉ អុះ។
‡

១៨ ពូ អូ អ្ូយគកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ»។§
១៩ ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា ្រគបឹ សារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ គម កាណុង

ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ្រចាគ់សារ៉ំាប់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់
ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ចាបាប់ េណាះ េភឿ ែជ អន់ េពឿកាប អន់ រ៉ាវាច៉់ឡា
េកា លូ អន់ ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះ ទឌូិ ទី ថូតហះ ម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ ២០ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី ប៉ាណូស េពឿដាគ់ ្រតង់ ហះ
† ៣:១២ ៣:១០-១២សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១៤:១-៣;៥៣:១-៣។ ‡ ៣:១៣ ៣:១៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៥:៩។ § ៣:១៣ ៣:១៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១៤០:៣។ * ៣:១៤ ៣:១៤សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់
អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១០:៧។ † ៣:១៥ ៣:១៥សារអាឡាច់ឡឹង
សារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ) ១:១៦។ ‡ ៣:១៧ ៣:១៦-១៧សារអាឡាច់
ឡឹង េអសាយ៥៩:៧-៨។ § ៣:១៨ ៣:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៣៦:១។
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ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ខងចាបាប់ ្រកាន័កា
្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់សារយច េដាច។
សារប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ញនកាសារ េសឿ
២១ហះកា កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាបំាង អន់ ពិន អ្លុ

ឡឹងឡាេបៀប ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊ឃឺ
ែអ៊ អូ ឃតឹ ឡឹងចាបាប់ អុះ ហះកាផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ផាប់
មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹង ឡាេបៀប អា េកះ។ ២២ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ្របគ៉័ អន់ ពូ ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ញន កា ពូ េសឿ យសី៊ូ
្រគះិ។ ទិ ប៉ាណូស បក់ េសឿ យីស៊ូ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពូ ដាគ់ ្រតង់ ទិ
ឌូ យ ៉◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាតាម សុនសាតអនេ់ទៀគកា
តាម ២៣ ខង ប៉ាណូស ទឌូិ ស៊ុត កា ្រប៉គ័ យច អូ ទីសារ ដាគ់
ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ២៤ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិន ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់
ែអ៊ េកះ ញន កា ពុត ដាគ់ មះ៉ ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ ដាគ់ តាេដាះ ខង យី
ស៊ូ ្រគះិ ហា្វ យ ពិន េកះ។ ២៥ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ ឡាេកា យី
ស៊ូ ្របគ៉័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ តាគ់ អញស់ា្វ សសារ ប ៉្រ◌ះ័
អកឺ ញនកាផាមយសី៊ូ សារ៉ំាប់ ទិ មួត បក់ េសឿ។ ្របគ៉័ ែនវ អា
ប ៉្រ◌ះ័តាបំាងផាែអ៊ដាគ់ ្រតង់តាទចឹ ខង េសគី ែព ែអ៊ អូ ទី ៃចគ
ថូត ប៉ាណូសឡាក់ ្របគ៉័យច អុះ ២៦ខង កញិេអៀអា ែអ៊ បុចិ តា ំ
បាងសារ ដាគ់ ្រតង់ ឃឺតាបំាង ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ លូ ែអ៊ ្របគ៉័
អន់ មួត បក់ េសឿយសី៊ូ ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ េដល។
២៧-២៨ ទលឹ នី េណា ័ះ ប៉ាណូស ទី សារ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់

េអង ? អូ ទី ញ៉ា អុះ។ ពូ អូ អ្លុ អា្វ ត់ េអង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ្របគ៉័ អន់ ពូ ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ញន កា ពូ េសឿ យសី៊ូ
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េដាច អូ ្រតគ់ ញន កា ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ អុះ ឡាក់ កា ពិន អ្លុ
អន់តគ់ េកះ។ ២៩ ញ៉ា ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ សារ៉ំាប់ ដងឹ កា សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ ប ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់កា សុនសាតអនេ់ទៀ
គ េដល ប ? ្រតគ់ ហង ែអ៊ កា ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ សុនសាត អន់េទៀគ
េដល ៣០ខង ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង ទលឹ
នេីណា ័ះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ដាគ់ ្រតង់ហះ ម៉ាត់
ែអ៊ ញន កា អនែ់ឌ េសឿ យសី៊ូ លូ ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អនេ់ទៀគ
ដាគ់ ្រតង់ ញន កាសារ េសឿ េដល។ ៣១ ទលឹ នីេណា ័ះ ផា ពិន
ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា េសឿ យីស៊ូ នីេអៀ ញ៉ា ពិន
អា្ល តចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អូ ទីខា ប ? អូ អុះ ឃឺ ពិន ្របគ៉័ អន់ចា
បាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែហង៊ ទីខាកា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ។

៤
សារប ៉្រ◌ះ័ ផា វគ័អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់ញនកា ែអ៊ េសឿ
១ទលឹ នេីណា ័ះ ពិនឃតឹ នចីម័កា វគ័អា្រប៉ាហា ំឡាក់ វគ័ ពិន

ែគង ឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ ហ្ល ង់ នីចម័ អន់ដា ឡឹង សារ អា ?
២ផា ប ៉្រ◌ះ័ ផា វគ័ អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់ ញន កា ែអ៊ ្រប៉គ័ សារ
ដាគ ់េណាះ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់ េអង តាទចឹ ហង។ ហះកា ែអ៊ អូ
អ្លុ អា្វ ត់ េអង អុះហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័៣ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អា្រប៉ាហា ំកា េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ញនកា
ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់»*។ ៤ ប៉ាណូស បក់
្របគ៉័ ង៉ារកា ពូ ែអ៊ អូឃតឹផា េលៀន ពូ អន់កា ែអ៊ េណាះ ពូ អន់
* ៤:៣ ៤:៣សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:៦។
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តាេដាះ អុះ ឃឺ េលៀន ពូ ចា្វ ល់ ែអ។៊ ៥ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពូ ដាគ់
្រតង់ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ឃឺញនកា ពូ ្រកាន័
កា េសឿ ែអ៊ឡាក់ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស អូដាគ់ េកតីដាគ់ ្រតង់។
៦ខអាហង បះ េសគី ែពសាដាច់ដាវតី រះ៉ ឡឹងសារសាណុក
សាវាក៉ មះ៉ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផាដាគ់ ្រតង់ ឃឺ អូ ឃតឹ
ឡឹងសារ ពូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េដល។ ែអ៊ រះ៉ ផា៖
៧ «ទិ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់យ៉ូ លូ អ្ូ៊យតអា្ល តសារយច

បក់ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង។
៨ ប៉ាណូស ចំឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ឃតឹ ឡឹងសារ ែអ៊ យច

បក់ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង»។†
៩ ញ៉ា ដងឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ េឃយី កាសតិ អង់ការ
ប ្រតគ់ ទីសារសាណុកសាវាក៉ អា ? ញ៉ា អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ សុ
នសាតអនេ់ទៀគឡាក់ អូ េឃយីកាសតិ អង់ការ េដលប ? ខង
អាញ់ រះ៉ េកះ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ផា វគ័ អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់
ញនកា ែអ៊ េសឿ។ ១០ផះ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា វគ័ អា្រប៉ាហា ំ
ដាគ់ ្រតង់ ? អនត់គី ឡឹង ែអ៊ កាសតិ អង់ការ ញ៉ា អន្់រទលួ ឡឹង
េណាះ ? ឃឺអន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ េបីកាសតិ អង់ការ អូ ្រតគ់ អន់
តគី ឡឹង ែអ៊ កាសតិ អង់ការ អុះ។ ១១ ែអ៊ កាសតិ អង់ការ េភឿ ្រប៉
គ័សាញ៉ា អនហ់ា្ន ល់ ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ េកះ ញនកា ែអ៊ េសឿ ផះ
េបី កាសតិ អង់ការ ែព។ ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ េកះ
វគ័ ទិ ប៉ាណូស បក់ េសឿ អូ ទី កាសតិ អង់ការ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ផា
† ៤:៨ ៤:៨ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៣២:១-២។
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អនែ់ឌ ដាគ់ ្រតង់ នះិេទៅ េដល។ ១២ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ េកះ វគ័
មួតឡាក់ កាសតិ អង់ការ េដល ឃឺ អូ ្រតគ់ មួតឡាក់ ្រកាន័ កា
កាសតិ អង់ការ េដាច អុះ ហះកា មួត បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា
វគ័អា្រប៉ាហា ំេសឿ ផះ រុាងំវាង៉ ែអ៊ េបីកាសតិ អង់ការ ែព េដល។
១៣ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំលូ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊

ផា អន់ែឌ ចងឹ ទី អង់កក់ េតះ អា ្រប៉គ័ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ប ៉្រ◌ះ័ អូ
សាញ៉ា ញន កាអា្រប៉ាហា ំ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ អុះ ឃឺ ញន កា
ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ ឡាច់ ឡឹងសារ ែអ៊ េសឿ។ ១៤ផា ប៉ាណូស ទី ប៉ា
ដក់ ប៉ាេជៀ ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់ទលឹ នេីណា ័ះសារ េសឿ
យសី៊ូ អូ ទី ខា អុះ លូ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា កា អូ ទី ខា េដល។
១៥ចាបាប់ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺ ខង ប៉ាណូស ្របគ៉័យច
ចាបាប ់ហះកា ហះ ចារ ចំ អូ ទី ចាបាប ់ចារ េណាះ កា អូ ទី
សារយចចាបាប់ េដល។ ១៦ខ េណាះហង បះសារ ប ៉្រ◌ះ័សា
ញ៉ាអា ពិន ទីញនកា េសឿ។ សារប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាអា ែអ៊ អន់តា
េដាះ ឃឺ អន់ តាទចឹ កា ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំទេិណា ័ះ អូ ្រត
គ់ ដងឹ កា មួត បក់ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ េណាះ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់ ទិ
បក់ េសឿឡាក់កា វគ័អា្រប៉ាហា ំែអ៊ឡាក់ វគ័ ពិន ទឌូិ ១៧ឡាក់
កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អាញ់ ចងឹ អន់ អសី ្រប៉គ័ វគ័ ពូ េអៀង សុន
សាត»‡។ ប ៉្រ◌ះ័ ផា នេីណា ័ះ ខង វគ័អា្រប៉ាហា ំមុងឹ ែអ៊ឡាក់ អ្លុ
តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា័លូ បុាងំេកតីកាណាគ័ញ៉ាឡាក់
អូ ទី អន់ ទ។ី ១៨យ ៉◌ះ័ អូ ទីកាណាគ័ញ៉ា មុងឹកាតាម កា វគ័អា
្រប៉ាហា ំៃអ្វ មុងឹ លូ េសឿ េដល ទលឹ នីេណា ័ះ ែអ៊ កា េកះ វគ័ ពូ
‡ ៤:១៧ ៤:១៧សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៧:៥។
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េអៀង សុនសាត ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ផូង័
វាច៉់ អសី ចងឹ េកតី ចលួំន េអៀង»§។ ១៩ផះ េណាះអាញុ វគ័អា
្រប៉ាហា ំក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ១០០សាណាំេកះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ឃតឹ ផា
ឡាេកា ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ េតា័លូ យ៉ាគ់សារ៉ា អូ អ្លុ ទី គនកាតាម ែអ៊
ៃអ្វ េសឿ េកង នះិេទៅ េដល។ ២០ ែអ៊ អូ សង់ៃស ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័សាញ៉ា េណាះ អុះ ែអ៊ កា អូ អា្ល ត េសឿ េដល ឃឺ
ែអ៊ េសឿ ែហ៊ង ខាក់ ទបឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ២១ខង ពុត ែអ៊
េសឿ តាទចឹ ផាសារ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ាផាចងឹ
្រប៉គ ័ឃឺ ែអ៊ ្រប៉គ័ តាទចឹ ឡូត។ ២២ ខ េណាះ ហង បះ ប ៉្រ◌ះ័
ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ ញន កា ែអ៊ េសឿ ២៣ហះកាសារ ឡាក់ ្រចា
គ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់» េណាះ អូ ្រតគ់
សារ៉ំាប់ ដងឹ កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំេណាះ អុះ ២៤ឃឺសារ៉ំាប់ កា ពិន
េដល។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹផា ពិនដាគ់ ្រតង់ ខង ពិន េសឿ
ែអ៊ឡាក់តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ២៥ឡាក់
ពូ ប៉ានេ់តា័ញនកាសារ ពិនយច េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ េភឿ អន់ ពិនដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័។

៥
សារប ៉្រ◌ះ័ រះ៉កះ ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊
១ប ៉្រ◌ះ័ផា ពិនដាគ់ ្រតង់ញនកា ពិន េសឿ ែអ ៊ទលឹ នេីណា ័ះ

ពិនកាដាគ់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន
េដល។ ២យីស៊ូ ្រគះិ ប៉ាណា ំពិន អន់ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងសារ ដា
§ ៤:១៨ ៤:១៨ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:៥។
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គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ * ទបឹ ពិន តសី ម៉ូ ះ ញន កា មុងឹ ផា ចងឹ ទី សារ អំ
រ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៣ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ផះ
ពិន ទីសារឡាបំាក ពិន ៃអ្វ កាតសី ម៉ូ ះ នះិេទៅ េដល ខង ពិនអ្លុ
អនត់គ់ផាសារឡាបំាក ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា ពិន អ្លុ អត់សារ៉ំាញ។័
៤ញន កា ពិន អត់ សារ៉ំាញ ័ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាេន ពិន សារ ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាេន េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពិន មុងឹ។ ៥សារ មុងឹ អូ ្របគ៉័ អន់ កា ពិន
អ្វះ ឡាេកា អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ ៃច កា ពិន ខាក ់ឃឺ
ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដាគ់កាខាក់កា ពិន។
៦ ផះ ពិន អូ អ្លុ តង័ ឡាេកា តាងំឡា ែព ទលឹ ដារ ់ កាឡំ

ត់ េកះ យីស៊ូ ្រគះិ េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស បក់ អូ អ្យលិ កូត័ កា
ប ៉្រ◌ះ័។ ៧ អូ សូវ ទី េពឿ ៃច េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់
អុះ ឃឺ ទី េដល អ្លុ ែអ ៊បក់ អន់ដា ៃច េតា័ តាង ប៉ាណូស បក់
ដាគ់កាខាក។់ ៨ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ តាបំាងផា ែអ៊ បុចិ
ៃច កា ពិន កាខាក ់ឃឺ ែអ៊ អន់ យសី៊ូ ្រគះិ េតា័តាង ពិន ផះ រុាងំ
វាង៉ ពិនឡាក់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ទីសារយច ែព។ ៩ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់ ្រតង់ ញនកាផាមយសី៊ូ ្រគះិ េកះ ទលឹ
នេីណា ័ះ ែហង៊ខាក់យសី៊ូ ចងឹ តង័ ពិនអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័អកឺកា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ។ ១០ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉កះ
ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ េកះ ញន កា គន ែអ៊ េតា័ ផះ រុាងំវាង៉
ពិន ៃអ្វ តាមុរឺ លូ ែអ៊ ែព កញិេអៀ អា ពិន ្រតគ់ លូ ែអ៊ េកះ ែហ៊
ង ខាក់ ែអ៊ ចងឹ តង័ ពិន អន់ កា្វ ឡឹង អាណាវ ្គញនកា គន ែអ៊ រ ុ ី
សសតឹ។ ១១ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ្របគ៉័
* ៥:២ ៥:២ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ញនកាសារ េសឿ ។
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អន់ ពិន តសី ម៉ូ ះ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន កញិ
េអៀអា ែអ៊ រះ៉កះ ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ។
សារ វគ័អាដាំ លូយសី៊ូ ្រគះិ
១២ញនកាប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ បះសារយចម៉ុត ពឹង អង់កក់

េតះ អា។ ញនកាសារយច សារ េតា័កា ម៉ុត េដល។ ខអា
ហង បះសារ េតា័ តតឹ ្រគបឹ ប៉ាណូស ទឌូិ ខង ្រគបឹ ដូវ ស៊ុត កា
្របគ៉័យច។ ១៣ផះ េបីតាន័ ទីចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺទីសារយច ពឹះ
ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា េកះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូឃតឹផា
ពូ ទីសារយច អុះ ខង រុាងំវាង៉ េណាះ េបីតាន័ ទី ចាបាប់ អុះ។
១៤ហះកា ឡឹង រុាងំហាវ វគ័អាដាំ ទលឹ រុាងំហាវ វគ័ ម៉ូ េស សារ
េតា័ទី ៃអ្វ ពឹង ប៉ាណូស េកះ យ ៉◌ះ័ ពូ អូ ្របគ៉័យចចាបាប់ឡាក់
កាអាដាំកាតាម។ អាដាំ េណាះ េពៀបឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
ពឹះ ប៉ាគ់ អនត់គី។ ១៥ហះកាសារយច មះ៉ អាដាំ លូសារ ដាគ់
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ពិន អូ ្រតគ់ នះិេទៅ អុះ។ ប៉ាណូស ទឌូិ ្រតគ់
េតា័ញនកាសារយចមះ៉អាដា ំែហង៊ខាក់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់សារ
ដាគ់កា ប៉ាណូស េអៀង ដូវញនកា ែអ៊ដាគ់ ពុត លូញនកាសារ
យសី៊ូ ្របគ៉័ េណាះ។ ១៦កាប៉ាច់សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ លូសារយចមះ៉
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឃឺ យច ឡឹង គួប ែអ៊ តុត ចាងំហាយ្គ ខា
ក ់ឃឺញនកា ថូត មះ៉ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ប៉ាណូស ទឌូិ ្រតគ់
ទី ថូត។ កាប៉ាច់សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ឃឺ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូសដា
គ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊យ ៉◌ះ័ ពូ ្របគ៉័ យច េអៀង នចីម័ កាតាម។
១៧ញន កា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្រប៉គ័ យច បះសារ េតា័ ទី អំរ៉ា
ញ អញឺ អបុំាងំ ប៉ាណូស ទឌូិ។ កាប៉ាច់ ពិនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង
ពុត ដាគ់ ខាក់ លូ ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊ែហ៊ង
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ខាក់ ពិន ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី ទបឹ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ ញន កា
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េដល ឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។
១៨ ទលឹ នីេណា ័ះ សារ យច ដងឹ េម៉ាញ ្រប៉គ័ អន់ កា ប៉ាណូ

ស ទិឌូ ទី ថូត នីចម ័សារ ដាគ់ ្រតង់ ដងឹ េម៉ាញ កា ្រប៉គ័ អន់
ប៉ាណូស ទិឌូ ដាគ់ ្រតង់ លូ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី នីេណា ័ះ េដល។
១៩ផា ប៉ាណូស ទិឌូ ទី សារ យច ញន កា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
អូសាយុំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នចីម ័ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូ
ស ទឌូិ ដាគ់ ្រតង់ ញន កា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ សាយុំាងំ ប៉ានឹរ
ែអ៊ នេីណា ័ះ េដល។ ២០កាប៉ាច់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េភឿ ្របគ៉័ អន់
ប៉ាណូសទីសារយច ែហង៊ េអៀង។ ហះកាចារចំ ទីសារយច
េអៀង ប ៉្រ◌ះ័តាបំាង ពុតដាគ់មះ៉ ែអ៊ ែហង៊ េអៀងកា្វ ឡឹង េណាះ
ណាវ ្គ។ ២១សារយចទីអរ៉ំាញ ្របគ៉័ អន់ េតា័នចីម ័ពុតដាគ់មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័កាទីអរ៉ំាញ ្របគ៉័អន់ ពិនដាគ់ ្រតង់ លូ ទីអាញុ រុសី េលយី
នេីណា ័ះ េដលញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។

៦
សារយច អូ ទី អរ៉ំាញអញឺ េកះ
១ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ចងឹឃតឹ នចីម ័? ញ៉ា ពិន ចងឹ ្របគ៉័សារ

យច ណាវ ្គ ប េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង ពុត ដាគ់ មះ៉ ែអ៊ ែហ៊ង
េអៀង ? ២ អូ អុះ ! ខង ពិន ទឌូិ េពៀបឡាក់កា េតា័ េភឿ អន់ រ៉ាវា៉
ច់ ឡឹង អរ៉ំាញអញឺសារយច េកះ នចីម័ ពិន ចងឹ ៃអ្វ ្របគ៉័សារ
យចណាវ ្គប ? ៣ញ៉ាអនដ់សី អូ អ្លុ ប ? ពិន ទឌូិឡាក់ទី បុាងំហុំ
អន់ េកះ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ េណាះ ឃឺឡាក់ កា ពិន ទី េតា័ អន់
ឌូ លូ ែអ៊ េដល។ ៤ ពិន ទី ហុំ នេីអៀឡាក់កា ពិន េតា័ លូ តប់ អន់
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ឌូ លូ ែអ៊ េដល េភឿ អន់ ពិន ៃអ្វ ែនវ ឡាេបៀប អាញុណាវឡាក់
កាយសី៊ូ ្រគះិ ទី រ ុសី សតឹ ឡឹង េតា័ញនកាសារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ែអ៊ េដល។៥ផាពិន េតា័អនឌូ់ លូ ែអ៊ េកះ ពិនកា
ចងឹ រុសី សតឹ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។ ៦សារអា ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះ
ផា ពុត េពៀកសាន់ដាប់ ពិន េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េកះ
េភឿ ែជ អន់ សារ យច ទី អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង ឡាេកា ពិន េណាះ
ពិន អូ េកះ ទុចសារ យចណាវ ្គ៧ ខង បក់ េពឿ េតា័ េកះ ឃឺ ែអ៊
រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យចហង។ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ពិន េតា័ អនឌូ់
លូ យសី៊ូ ្រគះិ ពិន កា េសឿ ផា ពិន ចងឹ រុសី អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល
៩ខង ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ រ ុសី សតឹ េណាះ ែអ៊ អូ
េតា័ណាវ ្គ អុះ ខងសារ េតា័ អូ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អំបុាងំ ែអ៊ អុះ។
១០ ែអ៊ េតា័ េណាះ ឃឺ ែអ៊ េតា័កាសារ យច ដងឹ េម៉ាញ ទង េកះ
ឡូត។ កញិេអៀអា ែអ៊ រ ុសី េណាះ ឃឺ រុសីសារ៉ំាប់កាប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡគ។ ១១កាប៉ាច់ អនដ់សីកានះិេទៅ េដល ្រតគ់ឃតឹ
ផាឡាេកា េតា័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច េកះ ហះកា អនដ់សី ៃអ្វ រ ុ ី
សសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ។
១២ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អន់សារយច ទី អរ៉ំាញអញឺ ពឹងឡាេកា

អន់ដសី ឡាក់ អ្លុ េតា័ េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ពួយ ពុតសាន់ដាប់
អនដ់សី េណាះ។ ១៣ ែជ មបឡាេកា អនដ់សី អន់ កាសារយច
សារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ ់ឃឺ ្រតគ់ មបឡាេកាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តា
គ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ អន់ កា ែអ៊ សារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារ ដាគ់ ្រតង់
១៤ខងសារយច ចងឹ អូ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង អនដ់សី ហង ខង
អន់ដសី អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ចាបាប់ េកះ ឃឺ អន់ដសី ៃអ្វ កាន់េត ័ះ
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ពុតដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ។
សារប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពិន រ៉ាវាច៉់ េភឿ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់
១៥ ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ចងឹ ឃតឹ នីចម ័? ផា ពិន អូ ៃអ្វ កាន់

េត ័ះ ចាបាប ់ហះកា ពិន ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ នចីម័
ពិន ចងឹ ្រប៉គ័ សារ យចណាវ ្គប ? អូ ្រតគ់ អុះ ! ១៦ ញ៉ា អន់
ដសី អូ អ្លុ ប ? ផាអនដ់សី ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័សារ ញ៉ា អនដ់សី
េកះ ទុចសារ េណាះ ហង។ ផា េកះ ទុចសារ យច ចងឹ ្រប៉គ័
អន់ អន់ដសី េតា។័ ផា បុចិ សាយុំាងំ ្រប៉គ័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ ័េណាះែអ៊ ចងឹផាអនដ់សីដាគ់ ្រតង់។១៧ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័េសគី ែព អនដ់សី ្របគ៉័ ទុចសារយចតាទចឹហង ហះ
កាកញិេអៀអាអនដ់សីសាយុំាងំអ្យក់ ពុត ៃចគសារប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
ពូ បុាងំេហៀន។ ១៨អន់ដសី រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អំរ៉ាញ អញឺសារ យច
េកះ េភឿ ្របគ៉័ ទុចសារដាគ់ ្រតង់ឡគ។១៩អាញ់កាបេពៀបឡឹង
សារ េកះ ទុច នេីអៀ ឃឺកាប គុន ប៉ាណូសខងអនដ់សី ្រកូហ្លង់
សារ ្រជ។ុ េសគី ែពអនដ់សីមបឡាេកាអន់ េកះ ទុចសារ អូដា
គ់ លូសារយចចាបាប់ ែហង៊ េអៀងនចីម ័កញិេអៀអាហគ់អន់
ដសី មបឡាេកា អន់ េកះ ទុចសារ ដាគ់ ្រតង់ នីេណា ័ះ េដល ពិ
េភឿ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័។ ២០ផះ អនដ់សី ៃអ្វ ្របគ៉័ ទុចសារយច
ែព អន់ដសី អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ អំរ៉ាញ អញឺសារ ដាគ់ ្រតង់ អុះ។
២១ ផះ េណាះ អន់ដសី ទី ខា ញ៉ា ? កញិេអៀ អាសារ ទិេណា ័ះ
្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី តាយួស ខងសារ ទេិណា ័ះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់
កា អនដ់សី េតា័ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ២២ហះកាកញិេអៀអាអនដ់សី
ទី រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អំរ៉ាញ អញឺសារ យច េកះ ពឹះ ្របគ៉័ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
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កកាតយ័ ឡគ។ ផា ្រប៉គ័ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ទី ខា េអៀង ឃឺ អន់
ដសី ចងឹ េកតី ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ ទបឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី
២៣ខងសារយចចា្វ ល់ ែអ៊ ឃឺ ្របគ៉័ អនដ់សី េតា ័ហះកាសារ
ប ៉្រ◌ះ័ អន់តាេដាះឃឺអាញុ រុសី េលយីញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន។

៧
សារ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងចាបាប់
១ អឺ អុះ មុ ីអាញ់ កាកាប លូ អន់ ដសី ឡាក់ អ្លុ ចាបាប់

ប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ អន់តគ់ ប ផា ចាបាប់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ
ដងឹ ពឹង ប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី ? ២កាប ប៉ានដ់បឹ ផា ទី អង់កាន់
េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េកា្ល  ពួយចាបាប់ ែអ៊ ្រតគ់ ៃអ្វ អនឌូ់ ផះ រុាងំវាង៉
េកា្ល ៃអ្វ រ ុសី េណាះហង ហះកាផា េកា្ល ែអ៊ េតា័ េកះ ែអ៊ កា រ៉ា
វាច៉់ េកះ ឡឹងចាបាប់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ េកា្ល ែអ៊ េណាះ។ ៣ផា េកា្ល ែអ៊
ៃអ្វ រ ុសី ផា ែអ៊ ទី េកា្ល េម៉ាញណាវ ្គ ពូ ចងឹ ផា ែអ៊ រ៉ាលង កល់
េកា្ល  ហះកាផា េកា្ល ែអ៊ េតា ័ឃឺ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ចាបាប់ េណាះ
េកះ ផាទី េកា្ល ណាវ ្គ ពូ កា អូផា ែអ៊ រ៉ាលង កល់ េកា្ល អុះ។ ៤អឺ
អុះ មុ ីអន់ដសី កា នះិេទៅ េដល ឃឺ អន់ដសី េតា័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
ចាបាប់ េកះ េដល ឃឺ អន់ដសី េតា័ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ េកះ
េណាះឡា ំៃអ្វ លូ ពឹ តាងំឡា េម៉ាញណាវ ្គ ឃឺ ៃអ្វ លូ យសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ រ ុសី សតឹ េភឿ អន់ ពិន ្រប៉គ័ ង៉ារ ដាគ់ អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ។័ ៥ផះ ពិន ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស េបី េសឿ ែព ចាបាប់ ប៉ាញ់
សុះ ពុត េពៀក អូ ដាគ់ មះ៉ ពិន េ្របុី ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់ ម៉ាគ់ ពិន
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ចងឹ ្រតគ់ េតា។័ ៦ហះកា កញិេអៀ អា ពិន ទី េតា័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ចា
បាប់ េកះ ឃឺ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារញ៉ាឡាក់ រ ៉បុកាតត់ ពិន េកះ េភឿ
ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ គុនឡាេបៀបណាវឡាក់ ពឹះ
ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ គុនឡាេបៀបសានដ់ាប់
ឡាក់ ពឹះ ឡឹងចាបាប់ឡាក់ ពូ ្រចាគ់សត្់រតា េណាះ អុះ។

សារចាបាប់ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់សារយច
៧ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ចងឹឃតឹ នចីម ័? ញ៉ាចាបាប់ េណាះឃឺ

សារយចប ? អូ ្រតគ់ អុះ ! ហះកាផាអូទីចាបាប ់អាញ់អូអ្លុ
អនហ់ា្ន ល់សារយច អុះ។ ផាចាបាប់ អូ ទបឹ ផា «ែជខា្វ ម»ឃឺ
អាញ់ អូ អ្លុ កា ទីសារខា្វ ម អុះ។ ៨ហះកាសារយចអ្យក់ចាបាប់
អា េភឿ បុាងំេកតី ្រគបឹ សារ ខា្វ ម កាណុងឡាេកា អាញ។់ ផា
អូ ទី ចាបាប ់សារ យច កា អូ ទី េដល។ ៩ េសគី ែព អាញ់ ៃអ្វ
េកាប អូ ទី ចាបាប់ អុះ ប៉ាគ់ បុាងំេកតី ចាបាប ់សារ យច កា
េកតី េដល ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េតា។័ ១០អាញ់ បប៉័ ផាចាបាប់ឡាក់
សារ៉ំាប់ អន់ អាញុ រុសី េណាះ ឃឺ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ េតា័ ១១ ខង
សារយចអ្យក់ចាបាប់ប៉ាង៉ល់អាញ ់េកះេណាះ្របគ៉័អន់អាញ់
េតា័ ញន កា ចាបាប់ អា ហង។ ១២ ទលឹ នីេណា ័ះ ចាបាប់ ដាគ់
្រតង់ កាខាក។់
១៣ នីចម័សារ ដាគ់ អា ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េតា័ ប ? អូ អុះ ឃឺ

សារ យចឡាក់ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េតា។័ សារយច អ្យក់ ចាបាប់
ឡាក់ ដាគ់ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ េតា ័េណាះ ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា ឃឺ
សារ យច តាទចឹ។ សារយចកា េកតី ែហ៊ង អក៊ កាខាក់ ញន
កាយរចាបាប់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ នេីណា ័ះ។ ១៤ ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះផា
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ចាបាប់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាប៉ាច់ អាញ់ ្របគ៉័ គុន
ប៉ាណូស េដាច ឃឺ មបឡាេកា អន់ ្របគ៉័ ទុចសារ យច ១៥ ខង
អាញ់ អូ ហ្លង់ អុះ ឡឹង សារ ឡាក់ អាញ់ ្រប៉គ័ េណាះ។ សារ
ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ បុចិ ្រប៉គ ័អូ ទី ្រប៉គ ័កាប៉ាច់ សារ ញ៉ា ឡាក់
អាញ់ អូ ណីស ឃឺ អាញ់ ្រប៉គ័ ឡគ។ ១៦ផាអាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ
ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ អូ បុចិ ្រប៉គ ័េណាះ អាញ់ ភម ផា ចាបាប់ ដា
គ់ ្រតង់ តាទចឹ។ ១៧ ទលឹ នីេណា ័ះ អូ ្រតគ់ អាញ់ អុះ ្រប៉គ័ ង៉ារ
អូ ដាគ់ េណាះ ឃឺសារយចឡាក់ ៃអ្វ ពឹងអាញ់ ្របគ៉័ េណាះ។
១៨អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា កាណុង ឡាេកា អាញ់ អូ ទី សារ ដាគ់
អុះ ខង អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស េដាច ខង អាញ់ ទី ពុត បុចិ ្រប៉
គ័ ដាគ ់ហះកា ្រប៉គ័ អូ េកតី អុះ។ ១៩អាញ់ អូ ្រប៉គ័ សារ ដាគ់
ឡាក់អាញ់ បុចិ ្របគ៉័ េណាះ អុះ ហះកា ្របគ៉័សារ អូដាគ់ឡាក់
អាញ់ អូ បុចិ ្របគ៉។័ ២០ផាអាញ់ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ អាញ់ អូ
បុចិ ្រប៉គ ័អូ ្រតគ់ អាញ់ អុះ ្រប៉គ័ េណាះ ឃឺសារ យច ឡាក់
ៃអ្វ ពឹង អាញ់ហង ្របគ៉័ េណាះ។ ២១ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បប៉័ ទី
សារ េម៉ាញ ឃឺ នីេអៀ៖ ផះ អាញ់ បុចិ ្របគ៉័ ដាគ ់កា ទីសារ អូ
ដាគ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ េលយី។ ២២កាណុង ពុតអាញ់ចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ ពុត អាញ់កាខាក។់ ២៣ហះកាអាញ់ អ្លុ
អនត់គ់ ផា ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គៃអ្វ កាណុងឡាេកាអាញ់ឡាក់
ប៉ាែគក លូ ពុត ឃតឹ ដាគ់ មះ៉ អាញ់ ទបឹ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េកះ ទុច
សារយចឡាក់ ៃអ្វ ពឹងអាញ។់ ២៤អាញ់ប៉ាណាបខាក ់ទី េពឿ
ចងឹ តង័ េតាះ េឡីយ អាញ់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ឡាេកា បុាងំៃឡ អា
ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េតា ័? ២៥ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ តង័
អាញ់តាទចឹញនយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡា ពិន។ សារអាឃឺ
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នេីអៀ ពុត អាញ់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាឡាេកា បុាងំ
ៃឡអាញ់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់សារយច។

៨
សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
១ កញិេអៀ អា េពឿ ម៉ុ ត ៃអ្វ អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ បក់ េណាះ

អូ ទី ថូត អុះ ២ខង អំរ៉ាញ អញឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់
អាញុ រុសី តង័ អាញ់អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច លូសារ េតា័ េកះ
ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ។ ៣ចាបាប់ អូ អ្លុ តង័ ពិន អុះ ខង ពិន អូ អ្លុ
្របគ៉័ ពួយ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ េកះៗ ឃឺ ែអ៊ េ្របុី គន
ែអ៊ ពឹះ អន់ ទី ឡាេកា បុាងំៃឡ ឡាក់ កា ប៉ាណូសឡាក់ ទី សារ
យច េភឿ ថាឡំាយសារយច ពឹងឡាេកា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស។
៤ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពិនដាគ់ ្រតង់ ឃឺ ែអ៊ េតា័ប៉ាតាង
ពិន ្រតគ់ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ ីឃឺ ពិនឡាក់ អូ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូ
ស អូ េសឿ ហះកា ៃអ្វ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ ៥ខង បក់
ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស ពូ ឃតឹ ដងឹ កា សារ ប៉ាណូស បុចិ ហះកា
បក់ ៃអ្វ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ ឃតឹ ដងឹ កាសារ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ។ ៦ផាឃតឹ គុន ប៉ាណូស ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ ទី
សារ េតា ័ហះកាសារឃតឹ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់
ទីអាញុ រុសី លូសារសាណុកសាវាក៉៧ខងបក់ឃតឹ គុន ប៉ាណូ
ស បក់ េណាះ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង ែអ៊ អូ ៃច ្រប៉
គ័ ពួយចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺ ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ៨ទិ មួត
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បក់ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អុះ។
៩ ហះ កា ផា ប៉ាង៉ា ត័ ប៉ា លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ កាណុង អន់

ដសី េណាះ អនដ់សី អូ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស េកះ ឃឺ អនដ់សី ៃអ្វ
គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង ហះកា េពឿ អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
យសី៊ូ ្រគះិ បក់ េណាះ អូ ្រតគ់ ប៉ាសុន ែអ៊ អុះ។ ១០ផាយសី៊ូ ្រគះិ
ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី យ ៉◌ះ័ ឡាេកា អនដ់សី េតា័ញនកាសារយច
កាតាម កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ កា អន់ អាញុ រុសី កា អន់
ដសី េដល ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ អន់ អន់ដសី ដាគ់
្រតង់។ ១១ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាគ់ អង់រុ ី
សសតឹយសី៊ូ ៃអ្វ កាណុងអនដ់សីតាទចឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាគ់អង់
រុសីសតឹយសី៊ូ ្រគះិ េណាះ ែអ៊កាចងឹ ្របគ៉័អន់ឡាេកាអនដ់សី
ឡាក់អ្លុ េតា័អា ទីអាញុ រុសី េដលញនកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង អនដ់សី េណាះហង។
១២អឺ អុះ មុ ីខអាហងបះ ពិន ទួមសារ េម៉ាញ ហះកា អូ ្រត

គ់ ទួម គុន ប៉ាណូស អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ ៃអ្វ ពួយឡាេបៀប គុន
ប៉ាណូស ៃដ។ ១៣ផាអនដ់សី ៃអ្វ គុនឡាេបៀប ប៉ាណូស អន់
ដសីចងឹ ្រតគ់ េតា័តាទចឹហង។ ហះកាផាអនដ់សី មុងឹ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ តាគ់ អង់ហ្៊យងឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូ
ស េណាះ អន់ដសី ចងឹ ទី អាញុ រុសី ១៤ ខង ទិ មួត បក់ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាណា ំឃឺ មួត ទេិណា ័ះហងឡាក់
គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៥អនដ់សី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា
អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ កា អន់ដសី េកះ ទុច លូ ្របគ៉័ អន់ កា អន់ដសី



រ ៉មូ ៨:១៦ xxx រ ៉មូ ៨:២៣

អ្ូយគណាវ ្គអុះ ឃឺ អនដ់សី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្របគ៉័
អន់កាអនដ់សី េកះ គនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ញនកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ អាហង បះ ពិន េអី ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អឺ ពឹ»។ ១៦ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ អន់ឌូ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ពិន ផា ពិន ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាទចឹ។ ១៧ផា ពិន គន ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ពិន ចងឹ ទី ប៉ា
ដក់ ប៉ាេជៀ តាទចឹ ឡូត ឃឺ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ពិន ទីអនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ។ ផាពិនទីសារឡាបំាកអនឌូ់
លូ ែអ ៊ពិនកា ចងឹ ទីសារដាគ់ េកងខាក់ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។
សារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា
១៨អាញ់ឃតឹផា ទិសារឡាបំាក ពឹង រុាងំហាវអា អូ អ្លុ ប៉ាកា

គ់ លូសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង អន់ ពិន បប៉័ ប៉ាគ់ យ៉ាង័
េតា េទៀ អុះ ១៩ខងកាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី ផះ ៃអ្វ
ក្យាគ់ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាបំាង គន ែអ៊ ទេិណា ័ះ ២០ខង
កាណាគ័ ទេិណា ័ះ េកះ អូ ទី ខា ហះកា អូ ្រតគ់ ែអ៊ េទៅ អុះ ្របគ៉័
េណាះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ័ អន់កាណាគ័ ែអ៊ បុាងំេកតី ទេិណា ័ះ មុងឹផា ២១ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័
អន់ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ អូ អន់ េអាមហ្លច់ េភឿអន់ទីសារដាគ់អនឌូ់ លូគន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ២២ ខង ពិន អ្លុ អន់តគ់ េកះ ទិ កាណាគ័ ប ៉្រ◌ះ័
បុាងំេកតី ផះ អង់ហ្យាងំ តាងំអះឹ ទបឹ អគី ប៉ាណាប ទលឹ រប៉់ ដារ ់
អាឡាក់ កា អង់កាន់ ផះ ៃអ្វ ហាអុញ។ ២៣ អូ ្រតគ់ ដងឹ កាណា
គ័ ទិេណា ័ះ អុះ យ ៉◌ះ័ ពិន ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊
េកះ េភឿ អន់ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផា ចងឹ ទីសារដាគ់ ែធមណាវ ្គ ពិន
កា តាងំអះឹ កាណុង ពុត ទបឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័
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អន់ ពិន េកះ គន ែអ៊ ទបឹ អន់ឡាេកាណាវកា ពិន េដល។ ២៤ផះ
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន ែព ពិន មុងឹ ផា ចងឹ ទីសារ ទិេណា ័ះ។ ហះកា
ផា ពិន បប៉័ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ពិន មុងឹ ផា ចងឹ ទី ហង េណាះ
ពូ អូ ផាសារ មុងឹ អុះ ខង ពិន ៃហ បប៉័ េកះ ចងឹ មុងឹ កា ញ៉ា
ណាវ ្គ។ ២៥ហះកាផា ពិន មុងឹ ផា ចងឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ េបី
បប៉ ័េណាះ ពិន ចងឹ ខំ ៃអ្វ ក្យាគ់ ទបឹ ពុត អត់សារ៉ំាញ។័
២៦ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ចងឹ តង័ ពិន ឡាក់ អូ ទី សាងំុ

អា េដល។ ពិន អូ អ្លុ ចងឹ មន៉់ កាប នីចម័ េភឿ អន់ ្រតគ់ េណាះ
អុះ ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ តាងំឡា េឡាម តាង ពិន
លូ តាងំអះឹឡាក់ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ រះ៉ អុះ។ ២៧កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ឡាក់ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ឡឹង ខំឃតឹ
មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ ៊ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េឡាម ប៉ាតាងប៉ា
សុន ែអ៊ ្រតគ់ លូ ពុត ែអ៊ េដល។ ២៨ ពិន កា អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ្រគបឹសារ េកតី ដាគ់កា មួត បក់ បុចិ ៃច កា
ែអ ៊ឃឺ មួត បក់ ែអ៊ អ្យក់ ្របគ៉័ ប៉ាសុន ែអ៊ ្រតគ់ ពួយ ផនិកាន មះ៉
ែអ៊ ២៩ខង ទិ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េរ ុសី * េណាះ ែអ៊ េ្រទៀម អនែ់ឌ ឡឹង
អន្់រទលួ េកះ េភឿ អន់អនែ់ឌ េកះឡាក់កាគន ែអ៊ េដលម៉ាគ់គន
ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ មុី ពូ កាណុង កាឡំាងំ អុះ មុី េអៀង ដូវ។ ៣០ ទិ បក់
ប ៉្រ◌ះ័ ទី េ្រទៀម ឡឹងអន្់រទលួ េណាះ ែអ៊កាអ្យក់ មួត េណាះ ្រប៉
គ័ ប៉ាសុន ែអ ៊បក់ ែអ៊ អ្យក់ េណាះ ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ដា
គ់ ្រតង់ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊បក់ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ដាគ់ ្រតង់ េណាះ ែអ៊ កា
ចងឹ អន់ អនែ់ឌ ទីសារដាគ់ េកងខាក់ េដល។
* ៨:២៩ ៨:២៩ េរុសី ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ អនហ់ា្ន ល់ ឡឹង អន្់រទលួ ។
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៣១ ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ ឃតឹ នចីម័ ឡឹងសារ ទិ អា ? ផា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ ៃអ្វ ែគង ពិន េកះ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ប៉ាសាងំ លូ
ពិន ? អូ ទី េពឿ អុះ។ ៣២ ែអ៊ អូ គម គន ែអ៊ អុះ ឃឺ ែអ៊ មប គន
ែអ៊សារ៉ំាប់ កា ពិន ទឌូិ ទលឹ នេីណា ័ះ ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អន់ កា
ណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ កា ពិន អនឌូ់ លូ គន ែអ៊ េដល។ ៣៣ េពឿ
ចងឹ អ្លុ េ្រចាម ពិនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ? អូ ទី េពឿ អុះ ខង ែអ៊ ្រប៉
គ័ អន់ ពិនដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ េកះ។ ៣៤ េពឿ ចងឹ អ្លុ ៃចគ ថូត
ពិន ? អូ ទី េពឿ អុះ ខង យសី៊ូ ្រគះិ េតា័តាង ពិន លូ រុសី សតឹ
ណាវ ្គ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អញឺ ែគង សាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ទបឹ េឡាម ប៉ាតាង ពិន េដល។ ៣៥ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ ប៉ាក្
លះ ពិន អន់ឡាច់ ឡឹង ពុត បុចិ ៃច មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ ? សារឡាបំា
ក ថុកញ៉ាកប ? សារពូ ្របគ៉័បាបប ? េលីសារឡាយុតិឡាងំ
វាញ៉ ់លូសារ តាបាយកាសត់ ប ? សារ ខូច័ ខាច លូសារ ពូ
ប៉ានេ់តា័ប ? ៣៦ឡាក់កាសារ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
ញនកាអសីហង បះ ពូណាងំ ប៉ានេ់តា័ញនឹ រប៉់ អលំឺ រប៉់ ង៉ាច

ពូ ៃហញនឹឡាក់កា េចៀមសារ៉ំាប់កា ពូ អ្យក់ ប៉ានេ់តា។័ †

៣៧ហះកាកាណុងសារ ទិ អា ទី ្រទង ពិន កាខាក់ េកះ ញនកា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ បុចិ កា ពិន។ ៣៨អាញ់ េសឿ កាខាក់ផា
អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ ប៉ាក្លះ ពិន អន់ ឡាច់ ឡឹងសារ បុចិ ៃច
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ សារ េតា័ េលី រ ុសី កាតាម មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កា
តាម ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាតាម សារពឹង រុាងំហាវអាេលីរុាងំហាវអន់
† ៨:៣៦ ៨:៣៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៤៤:២២។
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តគី កាតាម េលី កាណាគ័ឡាក់ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់កាតាម
៣៩យ ៉◌ះ័កាណាគ័ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េលី ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះកាតាម េលីកា
ណាគ័អនេ់ទៀគៗឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតីកាតាម កា អូ អ្លុ ប៉ាក្
លះ ពិន អន់ឡាច់ ឡឹងសារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
ែអ៊ តាបំាង ពឹងយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េណាះ អុះ។

៩
សារប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
១អាញ់ រះ៉ សារ តាទចឹ យីស៊ូ ្រគះិ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន អាញ់ អូ

តាពំ្លូ ង អុះ។ ពុតអាញ់អនឌូ់ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កា
ខាក់កា ្របគ៉័ផាញ៉ាន េដល ២ឃឺអាញ់ទីសារ អុក ពុត េពៀកកា
ខាក់ លូ ទីសារឡាបំាកកាណុង ពុត េលយីញនកា សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊។៣អាញ់ បុចិកាអនែ់ឌដាគ់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ផាអ្លុ
ទ។ី អាញ់ចងឹ ភម អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាបឡាេកាអាញ់អន់ឡាច់
ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ ប៉ាតាង អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ សុនសាតអាញ់ ៤ឃឺ សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊។ អន់ែឌ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ផា គន
ែអ៊ លូ តាបំាងសារតាតារកា្ល គ់កា អនែ់ឌ លូ ្របគ៉័សារសាញ៉ា
ែរវ ពុត លូ អនែ់ឌ។ ប ៉្រ◌ះ័ កាអន់ចាបាប់ លូឡាេបៀបសាបំ ៉◌ះ័
ប៉ាេន ែអ៊ លូសារសាញ៉ាអនេ់ទៀគៗកាអនែ់ឌ។ ៥ទបឹ អនែ់ឌ ទី
មួត វគ័ឡាក់ េកងខាក ់យសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់
កា េកតី ប៉ាណូសឃឺឡាច់ ឡឹង សុនសាតអនែ់ឌ េដល ឃឺ ែអ៊
ហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ពិន ្រតគ់
ប៉ាេន ែអ៊ េលយី អាែមន។
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៦ហះកា អូ ្រតគ់ ទី ណីផា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា អូ ទីខា េណាះ
អុះ ខង ទិ បក់ េកតី ឡឹង ផូង័ វាច៉់ អុី្រសាែអល៊ អូ ្រតគ់ ស៊ុត កា
ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៧ទិ បក់ េកតី ឡឹង ផូង័ វាច៉់ វគ័អា្រប៉ាហា ំកា
អូ ្រតគ់ស៊ុត កា គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំតាទចឹ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័
រះ៉ កា អា្រប៉ាហា ំផា «ដងឹ គន េសា អុីសាក់ េណាះ ហង ឡាក់
ផូង័ វាច៉់ អសី»*។ ៨ អូ ្រតគ់ គន េសាអា្រប៉ាហា ំទេិណា ័ះ ឡាក់
គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ទី ដងឹ គន េសាឡាក់ េកតីញន ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា េណាះហងឡាក់គន ែអ៊តាទចឹ៩ខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ រះ៉សាញ៉ាផា «សាណាំអនត់គីអាញ់ចងឹ ពឹះ ប៉ាគ់អាណា
វ ្គកាណុង ៃខអា េទៅហង សារ៉ាចងឹ ទី គនកាម៉ាក័ េម៉ាញ»†។
១០ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ផះ យ៉ាគ់ េរបកិា េគៀម លូ កាម៉ាក័
េម៉ាញ ដូវឡាក់ េកា្ល ែអ៊ េទៅឃឺ វគ័ អុសីាក់ឡាក់ វគ័ ពិន ទឌូិ ែអ៊
ទី គន ម៉ាត់ ប៉ា្វ ន់ កាណុង វាច៉។់ ១១-១២ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ទី ផនិ
កាន េរុសី ប៉ាណូស ែអ៊ អូ ឃតឹ ឡឹង ង៉ារ ពូ ្របគ៉័ អុះ ឃឺ េរុសី
តាម ពុត ែអ៊ បុចិ។ ទលឹនេីណា ័ះ ផះ គនទិ េពៀរ ៃអ្វកាណុងវាច៉់
េបី តាន័ ្របគ៉័ ដាគ់ េលី អក៊ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប លូ េរបកិា ផា «មុី
ចងឹ ្របគ៉័ ទុច អុះ»‡ េភឿ អន់ ្រតគ់ លូ ផនិកាន ែអ៊ េណាះ ១៣ឡាក់
កាសារ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អាញ់ បុចិ កា យ៉ាកុប ហះកា អូ ណីស
កា េអសាវ»§។
១៤ទលឹនេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ឃតឹនចីម ័? ញ៉ាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

អូ ្រតង់ ប ? អូ អុះ ! ១៥ខង ែអ៊ រះ៉ កា វគ័ ម៉ូ េស ផា «អាញ់ ចងឹ
* ៩:៧ ៩:៧ សារ អា ឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
២១:១២។ † ៩:៩ ៩:៩សារ អាឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
១៨:១០។ ‡ ៩:១១-១២ ៩:១១-១២ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
២៥:២១-២៣។ § ៩:១៣ ៩:១៣សារអាឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី ១:២-៣។
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ដាគ់ ពុត កា បក់ ចំឡាក់ អាញ់ បុចិ ដាគ់ ពុត អាញ់កា ចងឹ តា
ប៉ាប តាប៉ុន កា បក់ ចំឡាក់ អាញ់ បុចិ តាប៉ាប តាប៉ុន េដល»*។
១៦ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូ អូ ្រតគ់តាម ពុត ពូ បុចិ េលីសារ
ខំ ្រប៉គ័ ដាគ់ មះ៉ ប៉ាណូស េណាះ អុះ ឃឺ ស៊ុត កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ ឡាក់ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ១៧ ខង កាណុង ផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កាសាដាច់ អុសុីបី ផា «អាញ់ េ្របុី
អសី ្របគ៉័សាដាច់ េភឿ ចងឹ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ អាញ់
ប៉ាសាងំ លូ អសី ម៉ាគ់ ពូ ចងឹ រះ៉ សចិ អាញ់ េលៅ ែលង ប៉ាញ័
ទបឹ អង់កក់ េតះ»†។ ១៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កា េពឿ កា
តាម ឃឺស៊ុតកា ពុត ែអ៊ េទៅ ផាែអ៊ ្របគ៉័ អន់កា បក់ េពឿកាង័
កល់កាតាម ស៊ុត កា ពុត ែអ៊ េទៅ េដល។
១៩ឃឺ ែអ៊ អន់ដសី ចងឹ អំបញ៉់ អាញ់ ផា «ទលឹ នីេណា ័ះ ញ៉ា

្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំអាល ពិនណាវ ្គ ? ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ប៉ាសាងំ លូ ពុត
ែអ ៊?» ២០អឺ ប៉ាណូស អនដ់សី េកង ឡឹង ពូ ប បះ ខនឹ ប៉ាែគក
លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នេីអៀ ? ញ៉ា េតះ កាអល៊ អ្លុ េដល ប កាប
កា បក់ ម៉ាន ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី ម៉ាន អាញ់ អន់ ទី ្រតង័ ែនវ
អា ?» ២១ញ៉ា រ៉ាគយឹ ម៉ាន ែអ៊ អូ អ្លុ អ្យក់ េតះ កាអល៊ េណាះ េទៅ
្រប៉គ័ តាម ពុត ែអ៊ បុចិ េណាះ ប ? ែអ៊ ម៉ាន ្រប៉គ័ កាណាគ័ គតឹ
ខា អនដ់ា លូ ្របគ៉័ កាណាគ័ អូ សូវ គតឹ អនដ់ា។ ២២នេីអៀ ហង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ តាបំាងសារ ែអ៊ អកឺ លូតាបំាង អន់ ពូ បប៉័
សារ អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ែអ។៊ ហះកា ែអ៊ អត់សារ៉ំាញ័ខាក់កា មួត
បក់ ែអ៊ ្រតគ់ អកឺ លូ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ េណាះ។ ២៣ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
* ៩:១៥ ៩:១៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣៣:១៩។ † ៩:១៧
៩:១៧សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៩:១៦។
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គ័ នីេអៀ េភឿ បុចិ តាបំាងសារ តាតារ កា្ល គ់ ឡាក់ ដាគ់ ខាក់ មះ៉
ែអ៊ កា មួត បក់ ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន ឃឺ មួត បក់ ែអ៊ ទី េ្រទៀម ឡឹង
អន្់រទលួ អន់ ទីសារដាគ់ ២៤ឃឺ ពិន ទឌូិឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ្របគ៉័
ប៉ាសុន ែអ ៊អូ ្រតគ់ ដងឹ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អុះ ឃឺ ទបឹ
មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ េដល ២៥ឡាក់ កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង
ផាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ ហូេសផា៖

«ពូឡាក់ អូ ្រតគ់ ប៉ាសុនអាញ់
អាញ់ ចងឹ ផា ប៉ាសុនអាញ់ឡគ

កាប៉ាច់ សុនសាតឡាក់អាញ់ អូ បុចិ
អាញ់ ចងឹ ផា សុនសាតឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច េដល។ ‡

២៦ហះចារ ចំឡាក់អាញ់ផា អនដ់សី អូ ្រតគ់ ប៉ាសុនអាញ់ អុះ
ហះចារ េណាះហង ពូ ចងឹ េអី អនដ់សីផា

គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី»§។

២៧កាប៉ាច់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង សារ អុី
្រសាែអល៊ ផា «យ ៉◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទី ចំលួន េអៀង
ឡាក់កា េតះឡាពុកហះហាងសាឡីគសាឡាយកាតាម ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ដងឹ ចំលួន ែប៊ត ដូវ េដាច ២៨ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ ពឹង អង់កក់ េតះ ្រសស៊ៗ ឡូត»*។
២៩ឡាក់កា វគ័ េអសាយទី រះ៉ ឡឹង អន្់រទលួ េកះផា៖
‡ ៩:២៥ ៩:២៥សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស២:២៣។ § ៩:២៦ ៩:២៦សារអា
ឡាច់ឡឹង ហូេស២:១។ * ៩:២៨ ៩:២៧-២៨បរ៉ ៃ់ហ េអសាយ១០:២២-២៣។
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«ផាប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លង អូ គម គន េសា ពិន អន់ ៃអ្វ សល់អន់
ដា

េណាះ ពិនកា ចងឹ េតា័ ទិ
ឡាក់កា មួត េមឿង សូដុំ លូ មួត េមឿង កូម៉ូ រ៉ា † េដល»។‡
៣០ ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ចងឹ ផា នីចម័ កា សុនសាត អន់េទៀ

គ ? អនែ់ឌ អូ ខំ ្របគ៉័សារ ដាគ់ ្រតង់ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ផា អនែ់ឌ
ដាគ់ ្រតង់ញនកាអនែ់ឌ េសឿ ែអ។៊៣១កាប៉ាច់សុនសាតអុ្ីរសា
ែអល៊ខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េភឿ ចងឹ េកតីដាគ់ ្រតង់ ហះកាប ៉្រ◌ះ័
អូផាអនែ់ឌដាគ់ ្រតង់ អុះ។៣២ខញ៉ាបះនេីអៀ ? ឃឺញនកាពូ
មុងឹ ង៉ារឡាក់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អូ មុងឹយសី៊ូ អុះ។ យសី៊ូ េពៀប
ឡាក់កា អេំហា្ម ឡាក់ ្របគ៉័ អន់កា អនែ់ឌសាលមឹ បក៉់៣៣ឡាក់
កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ៃហអាញ់ ៃចគ អេំហា្ម េម៉ាញ ពឹង េមឿង សុយី៉ូន

ឡាក់ អេំហា្ម ពូ ចងឹសាលមឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ បក៉់
ហះកា េពឿ េសឿ ែអ៊ អា

បក់ េណាះ ចងឹ អូ អ្វះឡាេកា អុះ»§។
១០

១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័
តង័ េដល េណាះ ហង បះ អាញ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
សារ៉ំាប់កា អនែ់ឌ។ ២អាញ់ ្របគ៉័ផាញ៉ានផាអនែ់ឌ ខំខាក់ ្រប៉
† ៩:២៩ ៩:២៩ េមឿង សូដុំ លូ េមឿង កូម៉ូ រ៉ាឃឺ េមឿង េពៀរ េសគី ែព ពូ ្របគ៉័ អូដាគ់
េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត ថាឡំាយ េមឿង ទិ ប្ល។ី បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត
អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៨។ ‡ ៩:២៩ ៩:២៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង
េអសាយ១:៩។ § ៩:៣៣ ៩:៣៣បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៨:១៤;២៨:១៦។
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គ័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ទបឹ អូហ្លង់៣ឃឺ
អនែ់ឌ អូ ហ្លង់ ឡឹងឡាេបៀប ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូ
ស ដាគ់ ្រតង់ ឃឺ អន់ែឌ ខំ ឡាេកា អន់ែឌ េទៅ ្រប៉គ័ អន់ ដាគ់
្រតង់ អូ ៃចកាឡាេបៀបឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូ
ស ដាគ់ ្រតង់ អា អុះ។ ៤យសី៊ូ ្រគះិ តាគ់ អង់េកះ ្រគបឹ ង៉ារ ពឹង
ចាបាប់ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសបក់ េសឿ ទឌូិ ដាគ់ ្រតង់ហះ ម៉ាត់
ប ៉្រ◌ះ័។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ពូ ្រគបឹ សុនសាត
៥ វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ ្រតង់ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ចា

បាប់ផា«េពឿ ្របគ៉័ ពួយសារឡាក់ទី ្រចាគ់កាណុងចាបាប ់បក់
េណាះ ចងឹ ទីអាញុ រុសី ញនកា ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយ េណាះហង»*។
៦ហះកា កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង សារ ដាគ់
្រតង់ ឡាក់ េកតី ទី ញន កាសារ េសឿ នីេអៀ «អន់ដសី ែជ ឃតឹ
កាណុង ពុត ផា "េពឿ ចងឹហាវ ពឹង ៃប៉្លង ?" (េភឿ អ្យក់សាដាច់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ជរឹ ប៉ាគ់ េតះ) ៧ "េពឿ ចងឹ ជរឹ កាណុង ្រសកុ ប៉ា្រទូ ?"
(េភឿអ្យក់ហាវសាដាច់ េណាះឡឹងចារប៉ាណូសេតា)័»។៨ហះ
កាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផានចីម ័? ឃឺទី រះ៉ផា «ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ហះសាែនង អនដ់សី ឃឺ ៃអ្វ ពឹង ពឹរ អនដ់សី លូ ៃអ្វ
កាណុង ពុត អនដ់សី េដល»†។ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័អាហងកាប ឡឹង
សារ េសឿ ែអ៊ ឡាក់ ញនឹ រះ៉ អា។ ៩ផា ពឹរ អនដ់សី រះ៉ ផាយសី៊ូ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា តាទចឹ លូ ពុត អន់ដសី េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
* ១០:៥ ១០:៥ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត េលវ ី (េលវវីនិយ័) ១៨:៥។
† ១០:៨ ១០:៦-៨ បរ៉ ់ ៃហ សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
៣០:១១-១៤។
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តយ័តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ តាទចឹ េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័
តង័ តាទចឹហង ១០ខង ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិនដាគ់ ្រតង់ញនកា ពុត ពិន
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ពិនញនកាពឹរ ពិន រះ៉កា ពូ ១១ខងកាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា «េពឿ េសឿ ែអ ៊មួត ទេិណា ័ះ ចងឹ អូ អ្វះ
ឡាេកា អុះ»‡។ ១២ ទលឹ នេីណា ័ះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ សុ
នសាត អន់េទៀគ អូ យច គួប េសាប ហះ ចំ អុះ អន់ែឌ ទិឌូ ទី
ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាដងឹ េម៉ាញឡាក់ ទី ពុតដាគ់កា បក់ មន៉់ េឡាម េអី
ែអ៊ ១៣ខង «េពឿ មន៉់ េឡាម េអី ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា បក់ េណាះ ចងឹ
ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័»§។
១៤ នីចម័ ពូ ចងឹ អ្លុ មន៉់ េឡាម េអី ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពូ អូ េសឿ ? នី

ចម័ ពូ ចងឹ អ្លុ េសឿ ផា ពូ អូ េឃយី កាតាងំ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ? នី
ចម័ ពូ ចងឹ អ្លុ កាតាងំ ផា អូ ទី េពឿ រះ៉ ? ១៥នចីម័ ពូ ចងឹ អ្លុ ចាក
រះ៉ ផា អូ ទី េពឿ េ្របុី អនែ់ឌឡា ំ? ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ៃហ
ពូ ចាក រះ៉ សារ ដាគ់ េតា ដាគ់ ខាក់ អុះិ !»* ១៦ហះកា អូ ្រតគ់
ប៉ាណូស ទឌូិ ៃចសាយុំាងំ ពួយសារដាគ់អា អុះ ឡាក់កា វគ័
េអសាយ កាប ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័េពឿ េសឿ សារ ញនឹ
រះ៉ អា ?»† ១៧ ទលឹ នីេណា ័ះ សារ េសឿ េកតី ឡាច់ ឡឹង ពិន កា
តាងំ សារឡាក់ ពិនកាតាងំ េណាះឡាច់ ឡឹង ពូ រះ៉សារយសី៊ូ
្រគះិ។ ១៨ហះកាអាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉ ់ញ៉ា ពូ អូ ទី កាតាងំ ប ? អូ
អុះ ឃឺ ពូ កាតាងំ េកះឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
‡ ១០:១១ ១០:១១ សារ អា ឡាច់ ឡឹង េអសាយ ២៨:១៦។ § ១០:១៣
១០:១៣សារ អាឡាច់ ឡឹង យូែអល៊ ២:៣២។ * ១០:១៥ ១០:១៥សារ អា
ឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥២:៧។ † ១០:១៦ ១០:១៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ
៥៣:១។



រ ៉មូ ១០:១៩ xl រ ៉មូ ១០:២១

«ប៉ានរឹ េណាះកាតាងំ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ
សារ ពូ រះ៉ េណាះកាកាតាងំ េលៅ

េលយី ទលឹ ប៉ាេថតញក៉ ប៉ាគ់ឡាណុច េតះ េដល»‡។
១៩អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ណាវ ្គ ញ៉ា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ ហ្លង់
ប ? អូ អុះ អនែ់ឌ ហ្លង់ េដលឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ពឹង វគ័ ម៉ូ េស
ផា៖
«អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទី ពុតសាណីងកា មួត

ឡាក់ អូ អ្លុ កា សុនសាតញ៉ា
លូ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី អកឺ

ញនកា មួត សុនសាត េម៉ាញឡាក់ អូ ហ្លង់សារ ញ៉ា»§។
២០ េកះេណាះណាវ ្គវគ័ េអសាយខនឹកាប នេីអៀ៖
«ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា "មួត បក់ អូណាងំអាញ់

អនែ់ឌ បប៉័អាញ់ េកះ។
អនែ់ឌ អូ អបំញ៉់ណាងំអាញ់ អុះ

ហះកាអាញ់តាបំាងឡាេកាអន់ អនែ់ឌ បប៉"័»*។
២១កាប៉ាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ផា «ឡឹង កាលំឺ
ទលឹកាង៉ាចអាញ់អនទ់បឺតីកាប៉ាសុនឡាក់ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ហះ
កាអនែ់ឌ ៃអ្វ កាង័ កល់ េលយី»†។
‡ ១០:១៨ ១០:១៨សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១៩:៤។ § ១០:១៩ ១០:១៩សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា) ៣២:២១។ * ១០:២០ ១០:២០សារ អាឡាច់ ឡឹង េអសាយ
៦៥:១។ † ១០:២១ ១០:២១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦៥:២។



រ ៉មូ ១១:១ xli រ ៉មូ ១១:៦

១១
សារប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញចលួំន
១ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ណាវ ្គ ញ៉ា ប ៉្រ◌ះ័ អា្ល ត ប៉ា

សុន ែអ៊ ប ? អូ អុះ ែអ៊ អូអា្ល ត អនែ់ឌ អុះ។ អាញ់អាកាសុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ េដល អាញ់កា គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំេកតី
ឡឹង ផូង័ វាច៉់ េបនយ៉ាមនី។ ២ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អា្ល ត ប៉ាសុន
ឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី ឡឹង អន្់រទលួ េណាះ អុះ។ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប
សារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង សារ វគ័
េអលយ៉ីា មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាសាងំ លូ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ េណាះ ែព ែអ៊ ផា នីចម ័? ៣ ែអ៊ កាប ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប ប៉ានេ់តា័ មួត រ៉ាគយឹ អសី លូ តា
គ់ អំព្លូ ក ចារ ពូ រ៉ាមះ៉ អសី។ ដងឹ េម៉ាញ ដូវ អាញ់ ទី រ៉ាវាច៉់ ឡា
េកា ហះកា អនែ់ឌណាងំ ប៉ានេ់តា័អាញ់ណាវ ្គ»។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ េតលី ែអ៊ នចីម ័? ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ េតលីផា «អាញ់គម ប៉ាណូ
ស៧០០០ ដូវសារ៉ំាប់កាអាញ់ េកះ អនែ់ឌ េណាះ អូ ទី ជនតា
កុលសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បាល * អុះ»†។ ៥ រប៉់ ដារ ់អា ៃអ្វ ទី នេីណា ័ះ
េដល ឃឺ ៃអ្វ ទី ប៉ាណូសឡាក់ អូ អា្ល ត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េម៉ាញ
ចលួំនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ញន កា ែអ៊ ដាគ់ កា ពូ តាេដាះ។ ៦ផា
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូញនកា ែអ៊ដាគ់កា ពូតាេដាះ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ អូ
្រតគ់ េអងកា ង៉ារ ពូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ។ ផា ពូ េអងកា ង៉ារ
* ១១:៤ ១១:៤ ប ៉្រ◌ះ័ បាលឃឺហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ សុនសាតកាណាន ឌុ ប៉ាេន
សាបំ ៉◌ះ័។ ផះ រុាងំវាង៉ វគ័ េអលយ៉ីា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ សួន េអៀង កា ប៉ាេន
សាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បាល េដល។ † ១១:៤ ១១:២-៤ បរ៉ ់ ៃហ សារ មួត សាដាច់
(ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១ ១៩:៩-១៨។



រ ៉មូ ១១:៧ xlii រ ៉មូ ១១:១០

ពូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េណាះ អូ ្រតគ់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូ ញនកា
ែអ៊ ដាគ់កា ពូតាេដាះ។
៧ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ឃតឹ នចីម ័? សារញ៉ាឡាក់ អុ្ីរសា

ែអល៊ ខំណាងំ េណាះ អន់ែឌ អូ ទី អ្យក់ អុះ ទី ដងឹ មួត បក់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េណាះហងឡាក់ ទី អ្យក់សារ េណាះ។ កាប៉ាច់ ពូ
អនេ់ទៀគ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ពូ កាង័ កល់៨ ្រតគ់ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉
ផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនែ់ឌ តតឺ ទឺ

លូ អន់ ម៉ាត់ អនែ់ឌ ៃហ អូ បប៉័
េតារ អនែ់ឌសាយុំាងំ អូ កាតាងំ

េលយី ទលឹ រប៉់ដារ ់អា»។‡
៩ េកះេណាះសាដាច់ដាវតី កាបផា៖
«អន់សារ ៃអតសង់ រគ៉់ េសមី មះ៉ អនែ់ឌ េណាះ

េកះសាទួង េកះ ប៉ា្ល ្រតគ់ អនែ់ឌ េទៅ ពិ
លូ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូតសារ អនែ់ឌយច។

១០អន់ ម៉ាត់ អនែ់ឌ ម៉ាមុាងំ ៃហ អូ បប៉័
លូ អន់ អង់កក់ អនែ់ឌ គុង េលយី»។§

សារ សុនសាត អន់េទៀគ េពៀបឡាក់ កា តាងំកង់ អូេលវ ពូ
កាេយ៉ា ប៉ាតតឹ
‡ ១១:៨ ១១:៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
២៩:៤។ § ១១:១០ ១១:៩-១០សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី)៦៩:២២-២៣។



រ ៉មូ ១១:១១ xliii រ ៉មូ ១១:១៧

១១ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ណាវ ្គ ញ៉ា សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ បក់ អា្ល ត េសឿ េណាះ អន់ែឌ ចងឹ អា្ល ត េសឿ េលយី
ប ? អូ អុះ អនែ់ឌ អូអា្ល ត េសឿ េលយី អុះ ហះកាញនកាអន់
ែឌ ្របគ៉័យច េណាះហងបះ ្របគ៉័ អន់កា សុនសាតអនេ់ទៀគ ទី
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ សារ េណាះហង ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទី
ពុតសាណីង។ ១២ផាសារយចអនែ់ឌ េណាះ ្របគ៉័ អន់កា សុន
សាតអនេ់ទៀគ ទីសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង នេីអៀ េកះ ផាសុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ែហង៊ខាក់ហងសារ
ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េអៀង ត ័ះ។
១៣អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ឡាក់ សុនសាត អន់េទៀគ អាញ់

ឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ សារ៉ំាប់ កា សុនសាត អន់េទៀ
គ ខអាហង បះអាញ់ផា ង៉ារអាញ់ ្របគ៉័ អាសាខំាន់កាខាក់
១៤ េភឿ អន់ សុនសាត អាញ់ ទី ពុត សាណីង ម៉ាគ់ កាណុង កា ំ
ឡាងំ អនែ់ឌ បក់ អនដ់ា បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់
ែឌ េណាះ េដល។ ១៥ផាសារ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ក្លះ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ អន់ កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ នី
េអៀ នចីម័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ហាប់ អ្យក់ អនែ់ឌណាវ ្គ ចងឹ ទីសារ ញ៉ា
េកតី ពឹះ ? ឃឺចាបះកាប៉ាណូសេតា័ចងឹ រុសីសតឹ ឡូត។ ១៦សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊ េពៀបឡាក់កាតាប៉ុង ពូ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ ផា
ពូអ្យក់បាែបត៊ មបអន់កាប ៉្រ◌ះ័ េណាះតាប៉ុង ទេិណា ័ះកា េកះ
ដាគ់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
េម៉ាញណាវ ្គ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េពៀប ឡាក់ កា េតមី អូ

េលវ ផារ៉ាយះ៉មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំកង់កាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៧ហះ
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កាតាងំកង់ អនដ់ា ពូ កាសតិអា្ល ត កាប៉ាច់ អនដ់សី េពៀបឡាក់
កាតាងំកង់ អូេលវ ្រពី ពូ អ្យក់កាេយ៉ា ប៉ាតតឹ ពឹងតាងំហាលតាងំ
កង់ ពូ កាសតិ អា្ល ត េណាះ។ កញិេអៀ អា អន់ដសី ទី អ្យបឹ ជី
ឡឹង រ៉ាយះ៉ អនឌូ់ លូតាងំកង់ អនេ់ទៀគៗ េណាះ េដល។ ១៨ទលឹ
នីេណា ័ះ អន់ដសី អូ ្រតគ់ អា្វ ត់ ឡាេកា លូ បឺង៉ាយ តាងំកង់ ពូ
កាសតិ អា្ល ត េណាះ អុះ។ ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា អូ ្រតគ់ អន់ដសី
អុះ សមិ រ៉ាយះ៉ ឃឺ រ៉ាយះ៉ សមិ អន់ដសី។ ១៩ឃឺ ែអ៊ អន់ដសី
ចងឹកាបផា «ប ៉្រ◌ះ័កាសតិអា្ល តតាងំកង់ េណាះ េភឿ អ្យក់អាញ់
កាេយ៉ា ប៉ាតឹត ប៉ាតាង ឡគ»។ ២០ ្រតគ់ ហង ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័កាសតិអា្ល តតាងំកង់ េណាះញនកាអនែ់ឌ អូ េសឿ។ កា
ប៉ាច់ អន់ដសី ទី តតឹ ពឹង េតមី ញន កា អន់ដសី េសឿ។ ទលឹ នី
េណា ័ះ អូ ្រតគ់ ប៉ាេន ឡាេកា េទៅ អុះ ្រតគ់ អ្ូយគ ឡគ។ ២១ផា
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ គម តាងំកង់ ែអ៊ េទៅ ឡឹង េកតី ប ៉្រ◌ះ័ កា
ចងឹ អូ គម អន់ដសី េដល។ ២២ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ ឃតឹ ចាែ្រជ
ប ផា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា បក់ អនដ់ា ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត កា
បក់អនដ់ា ែអ៊ដាគ់ ពុតកាអនដ់សី ផាអនដ់សី ៃអ្វ មុងឹ ពុតដា
គ់ មះ៉ ែអ៊ េដល។ ផា អូ នេីណា ័ះ អនដ់សី កា ្រតគ់ កាសតិ អា្ល
ត េដល។ ២៣កាប៉ាច់តាងំកង់ ែអ៊ េទៅ ឡឹង េកតី ែព ផាអនែ់ឌ
ៃចអា្ល ត ពុត អូ េសឿ អនែ់ឌ េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ប៉ាតតឹ
អនែ់ឌណាវ ្គ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អ្លុ ប៉ាតតឹ អនែ់ឌ េម៉ាញ
ទងណាវ ្គ។ ២៤អនដ់សីឡាក់ េតមី អូេលវ ្រពី ហះកាប ៉្រ◌ះ័ អ្យ
ក់ កាេយ៉ា ប៉ាតឹត ពឹង េតមី អូេលវ ្រសកុ ឡាក់ អូ ្រតគ់ េតមី អន់
ដសី េទៅ កាប៉ាច់ អនែ់ឌ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់ ប៉ាតតឹ ពឹង េតមី អនែ់ឌ



រ ៉មូ ១១:២៥ xlv រ ៉មូ ១១:៣០

េទៅ ែហង៊ខាក់ ចងឹឡាមគ៉់ ត ័ះ។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិ
២៥អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អន់ឡាក់ៗ ឡឹងសារ

សាគមឹអា អ្លុ ៃផគអនដ់សីឃតឹផាឡាេកាអនដ់សីហ្យាងំសា
ឡាច។់ សារសាគមឹអាឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អនដ់ា
កាង័ កល់ េលយី ទលឹ ទិ សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ទិ
េណា ័ះ ម៉ុត េសឿ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័។ ២៦ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិ េដលឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ទី បក់ តង័ ចងឹ ពឹះ ឡឹង េមឿង សុយី៉ូន *

ែអ៊ ចងឹ អ្យក់ឡាច់សារ អក៊ បគឺ ឡឹង គន េសាយ៉ាកុប។
២៧អាហងឡាក់សារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់អាញ់ ចងឹសាញ៉ា

លូ អនែ់ឌ
ផះអាញ់អ្យក់ឡាច់សារយច ឡឹង អនែ់ឌ»។†

២៨ផាឃតឹ ឡឹងសារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
េកតី តាមុរឺ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ម៉ាគ់ អនដ់សី ទី ខា។ ផាឃតឹ
ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ កា អនែ់ឌញន
កា ែអ៊ឃតឹ ឡឹង វគ័ អនែ់ឌ េសគី ែព ២៩ខងផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អន់ កា ពូ េកះ ែអ៊ អូ អ្យក់ សតឹណាវ ្គ អុះ ផា ែអ៊ អ្យក់ ពូ ្រប៉
គ័ ប៉ាសុន ែអ៊ េកះ ែអ៊ កា អូ តាងំហ្យតិ ពូ េដល។ ៣០ េសគី ែព
អន់ដសី អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អុះ ហះកា កញិេអៀ
* ១១:២៦ ១១:២៦ េមឿង សុយី៉ូន ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ ហង។
† ១១:២៧ ១១:២៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៩:២០-២១។
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អា ញនកា អុី្រសាែអល៊ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ កា តាប៉ាប
តាប៉ុន កា អន់ដសី ឡគ។ ៣១ កញិេអៀ អា អន់ែឌ អូ រ៉ាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ហះកា ញន កា ែអ៊ តាប៉ាប តាប៉ុន កា អន់
ដសី ែអ៊ កា ចងឹ តាប៉ាប តាប៉ុន កា អន់ែឌ េដល ៣២ខង ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ទមឹៃវរ៉ អន់ ប៉ាណូស ទិឌូ អូ រ៉ាប់ ប៉ានឹរ ែអ ៊េភឿ តា ំ
បាង ពុត ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន កា ប៉ាណូស ទឌូិ។
៣៣សារ ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េកង ខាក់ អុះិ ! សារ

ហ្យាងំសាឡាច់ ែអ៊ កា េកង កាខាក់ េដល ! ែអ៊ តាតសុ់និ ្រគបឹ
សារ អន់ ដាគ់ ្រតគ់ កាខាក ់អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ហ្លង់ អុះ លូ អូ ទី
េពឿ ចងឹ អ្លុ ្រទង ែអ៊ េណាះ េដល។
៣៤ «េពឿ អនហ់ា្ន ល់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័?

េពឿ អ្លុ អនត់គ់ រះ៉ កា ែអ ៊?‡

៣៥ េពឿ អន់កាណាគ័កា ែអ៊
េភឿ អន់ ែអ៊ ចងឹ អន់ តូ កា ពូ េដល ?»§

៣៦ខងកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ឃឺ េកតីឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ញនកា
ែអ៊ លូសារ៉ំាប់កា ែអ។៊ ចុ ពិន ប៉ាេន ែអ៊ េលយី អាែមន។

១២
សារមបឡាេកាកាប ៉្រ◌ះ័
១ ទលឹ នីេណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អន់

ដសី ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាប៉ាប តាប៉ុន អន់ដសី ្រតគ់
‡ ១១:៣៤ ១១:៣៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង េអសាយ ៤០:១៣។ § ១១:៣៥
១១:៣៥សារអាឡាច់ ឡឹងយ៉ូប ៤១:១១។
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មបឡាេកាកា ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់ កាកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ រុ ី
ស អន់ដាគ់សារ៉ំាប់កា ែអ៊ លូ អន់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ េដល។ ផា ្រប៉
គ័ នេីណា ័ះ ឃឺអនដ់សី អ្យលិ កូត័ អ្ូយគកាប ៉្រ◌ះ័ ពួយឡាេបៀប
ឡាក់ ្រតគ់ហង។ ២ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់
េតះ អា អុះ ្រតគ់ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តូរ ័ ពុត េពៀក អន់ដសី
អន់ េកតីណាវ ទេិណា ័ះ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ ឃតឹចាែ្រជប ម៉ាគ់
ហ្លង់ ឡឹង ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ នចីម័ អនដ់ា ឃឺសារ ញ៉ា
ឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ លូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េដល។
៣ញនកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ កាអាញ ់ែអ៊ អន់ អាញ់ ទី

អំរ៉ាញ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ដសី ទឌូិ នីេអៀ៖ អូ ្រតគ់ ឃតឹ ផា
ឡាេកាដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង ពុត អន់ដសី ្រតគ់ ឃតឹ េណាះ អុះ ហះ
កា ្រតគ់ឃតឹ ឡឹងឡាេកា េទៅអន់ ្រតគ់ ពួយសារ អនដ់សី េសឿ
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ អន់ កា អនដ់សី េណាះ ហង។ ៤ឡា
េកាប៉ាណូស ពិន ទីកាណាគ័ េអៀងឡាក់កា ជុង តី ម៉ូ ះ ម៉ាត ់កា
ណាគ័ េម៉ាញៗ កា ទី ង៉ារ តាង ឡឹង គួប ៥កាឡំាងំ ពិន កា នី
េណា ័ះ េដល។ ពិន ទី កាឡំាងំ េអៀង ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ អន់ឌូ លូ យី
ស៊ូ ្រគះិ អន់ េកះ ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ ពិន កា ជុង តីសារ៉ំាប់ តង័
គួប េសាប នេីណា ័ះ េដល។ ៦ ពិន ទី ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ពិនតាង
ឡឹង គួប ពួយ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ដាគ់ ពុត កា ពិន។ ផា
បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី រះ៉ ប៉ានរឹ ែអ ៊្រតគ់ រះ៉ អន់ ្រតគ់ ពួយសារ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័។៧បក់ចំប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ្របគ៉័ ង៉ារ តង័ ពូ ហគ់ ្របគ៉័ ពិ។ បក់
ចំ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី បុាងំេហៀន កា បុាងំេហៀន ពិ។ ៨ បក់ ចំ អ្លុ កាប
បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពូ កាប ពិ។ បក់ ចំ អ្លុ ែជក រ៉ាស អំប៉ាស
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អន់ កា ពូ ្រតគ់ ែជក ញន ពុត ដាគ់ ្រតង់។ បក់ ចំ អ្លុ ្រប៉គ័ ៃម៉
គណាផំា ្រតគ់ ្រប៉គ័ អ្យក់ ពុត ៃចគ។ បក់ ចំ អ្លុ តង័ មួត ថុក
ញ៉ាក ្រតគ់ តង័ ពូ ញន ពុត េហាក រគ៉។់
៩ ្រតគ់ ទី ពុត បុចិ ៃច កា ពូ តាទចឹ ែជ តាគ់ អំ្រប៉គ ័្រតគ់ អូ

ណីសខាអមឺកាសារញ៉ាឡាក់ អូដាគ ់្រតគ់ ទី ពុត បុចិ ដងឹកា
សារដាគ់ េលយី។ ១០ ្រតគ់ បុចិ ៃច កា គួប េសាបឡាក់ កា បុចិ
ៃចកា អុះ មុី េម៉ាញ ៃមគ៉ ្រតគ់ ខំ អ្យលិ កូត័កា គួប េសាបកាខា
ក។់ ១១ ្រតគ់ ទី ពុត ្រតាងំ ែជកាជលី លូ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១២ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ ញន កា ទីសារ ្រតគ់
មុងឹ។ ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ ផះ ទីសារឡាបំាក។ ្រតគ់ ខំ
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ។ ១៣ ្រតគ់ អន់ កាណាគ័កា មួត បក់ ថុក
ញ៉ាក កាណុង កាឡំាងំ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តងកាន ពូ តង័ លូ
្រតគ់ រុាងំៃហ អហំ៊្មយ អន់ដាគ់ៗ េដល។
១៤ ្រតគ់ បរ៉ ់សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា មួត បក់ ្របគ៉័ បាប

អនដ់សី ្រតគ់ បរ៉ ស់ារដាគ់អន់កាអនែ់ឌ ែជ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកា
អនែ់ឌ។ ១៥ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ បក់ ទីសារ េហាក រគ៉ ់្រត
គ់ ញុា ំេសាក អនឌូ់ លូ បក់ ញុា ំេសាក។ ១៦ ្រតគ់ ែរវ ពុត លូ គួប
េសាប។ ែជ ទី ពុត បុាងំខូយ ប៉ានត់សី ្រតគ់ រុាពំង លូ មួត បក់
ថុក ញ៉ាក ែជ អា្វ ត់ ឡាេកា ផា ហ្យាងំ សាឡាច។់ ១៧ ែជ ្រប៉គ័
សារ អូ ដាគ់ តូ លូសារ អូ ដាគ ់្រតគ់ ខំ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ ពូ
ទឌូិ ផា ដាគ។់ ១៨កាប៉ាច់ អន់ដសី ផា អ្លុ ្របគ៉ ័អន់ដសី ្រតគ់
ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ប៉ាណូស ទឌូិ ពិ។ ១៩អឺ អុះ មុ ីអូ ្រតគ់ តូ ពូ ឡា
េកាអនដ់សី េទៅ អុះ សារ េណាះអន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អកឺ កា
ពូ ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា "សារ
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តូ ពូ ស៊ុត កាអាញ់ ចងឹ តូ ពូ"»*។ ២០ ទលឹ នេីណា ័ះ «ផាតាមុឺ
រ អន់ដសី ឡាយុិត ្រតគ់ អ្យក់សាណាអន់ កា ែអ៊ សា ពិ ផា
ែអ៊ ែ្រហង៊ េទៀក ្រតគ់ អ្យក់ េទៀក អន់ កា ែអ៊ ៃអត េដល។ ្រប៉
គ័ នីេអៀ េពៀប ឡាក់ កា ប៉ាតុំ ង៉ារ អុញ អ្យក់ ៃចគ ពឹង កល់ ែអ៊
េទៅ»†។ ២១ ែជ អន់ ទី ្រទងសារ អូដាគ់ ពឹង អនដ់សី ្រតគ់ ទី ្រទ
ង អនដ់សី ពឹងសារ អូដាគ់ឡគញនកា ្របគ៉័ដាគ។់

១៣
សារ ពិន ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ មួត អុងកាន
១ ប៉ាណូស ទឌូិ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ មួត អុងកាន ខងសារ រុាងំៃហ

ទេិណា ័ះស៊ុតកាឡាច់ ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ឃឺប ៉្រ◌ះ័ អន់ អន់
ែឌ រុាងំៃហ។ ២ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ ប៉ាសាងំ លូ មួត អុងកានឡាក់
កា ប៉ាសាងំ លូសារ រុាងំៃហឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ េណាះ
េដល ប៉ាណូសបក់ ប៉ាសាងំចងឹ ្របគ៉័ អន់ឡាេកាទី ថូតហង។
៣បក់ ្របគ៉័ ដាគ់ អូ អ្ូយគ កា មួត អុងកាន អុះ ទី ដងឹ មួត បក់ ្រប៉
គ័ យច អ្ូយគ។ ផា អូ បុចិ អ្ូយគ កា មួត អុងកាន ហគ់ ្របគ៉័ ដា
គ់ ពិ េណាះ មួត អុងកាន ចងឹ ប៉ាេន អនដ់សី ហង ៤ខង អនែ់ឌ
េណាះ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សារ៉ំាប់សារដា
គ់កាអនដ់សី ហះកាផាអនដ់សី ្របគ៉័យច ហគ់អ្ូយគ ពិ ខង
អនែ់ឌ ចកឹដាវ អូ ្រតគ់ អូ ទីខា អុះ ឃឺអនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េភឿ ៃចគ ថូត ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត បក់ ្របគ៉័ យច។
៥ ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ មួត អុងកាន អូ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ
* ១២:១៩ ១២:១៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា)៣២:៣៥។ † ១២:២០ ១២:២០សារអាឡាច់ឡឹងសារអនត់គ់
ប៉ាេតា (សុភាសតិ)២៥:២១-២២។
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ញនដងឹកាអ្ូយគកា ពូ ៃចគ ថូត េណាះ អុះ ឃឺញនកា ពុត បុចិ
្របគ៉័ ដាគ។់ ៦ខអាហង បះ អនដ់សី ្រតគ់ សង៊ រ៉ាៃប ខង អន់
ែឌ េណាះឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់អ្យ
ក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័ ង៉ារអាហង។៧ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ អន់កា អន់
ែឌ េណាះកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ្រតគ់ អន ់សង៊ រ៉ាៃប កា
បក់ ចំឡាក់ អនដ់សី ្រតគ់សង៊ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា បក់ ចំឡាក់
្រតគ់ អ្យលិ កូត។័
សារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
៨ អូ អន់ ទួម េពឿ ឡឹង សារ ញ៉ា អុះ ឃឺ ្រតគ់ ទួម ដងឹ សារ

បុចិ ៃច កា គួប េសាប េណាះហង ខង េពឿ បុចិ ៃច កា ពូ បក់
េណាះ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទិេណា ័ះ ហង ៩ ខង ទីសារ ពូ
្រចាគ់ រះ៉ ផា «អូ អន់ រ៉ាលង កល់ េកា្ល កាម៉ាញ ់អូ អន់ ប៉ាន់េតា័
ប៉ាណូស អូ អន់ អនតុ់ង មះ៉ ពូ អូ អន់ ទី ពុត ខា្វ ម»* ទបឹ ទី ចា
បាប់ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គកា ប៉ាតុំ ដងឹ េម៉ាញ នរឹ ផា «្រតគ់ បុចិ ៃច
កា អុះ មុី ឡីង ែគង ឡាក់ កា បុចិ ៃច កាឡាេកា េទៅ េដល»†។
១០ ប៉ាណូស បក់ ទី ពុត បុចិ ៃច ែអ៊ អូ េឃយី ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់
កា អុះ មុី ឡីង ែគង អុះ ទលឹនេីណា ័ះ បក់ បុចិ ៃច េណាះ ែអ៊ ្រប៉
គ័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ េកះ។
១១ អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ទលឹ មង ពិន អ្ូយវ ឡឹង ៃតប

េកះ ខង កញិេអៀអាសារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពឹះ ក្យាម័ ពិនខាក់ េកះកា្វ
ឡឹង ពិន អញច់ាប័ េសឿ ែព។ ១២ មុាងំ ក្យាម័ ចងឹ តារ េកះ ដារ ់
* ១៣:៩ ១៣:៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២០:១៣-១៥,១៧។
† ១៣:៩ ១៣:៩សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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កាក្យាម័ ចងឹឡាច់ េកះ េដល ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់អា្ល ត ង៉ារ
អូ ដាគ់ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ េកះេណាះ ្របគ៉័ ង៉ារ ដា
គ់ េពៀបឡាក់កា ្រទងុដាវ ្រទងុ ៃខលឡា ំតាកូះ លូសារ ម៉ាមុាងំ
ឡគ។ ១៣ ្រតគ់ ៃអ្វ អន់ ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ កាចាក ផះ កាដារ ់ឃឺ
ែជ ៃអត ប៉ាញលឹ ែជ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័ែជ តាប៉ុញ
តាប៉ាក ់ែជសាណីងសាេណីសកា គួប េសាប ១៤ឃឺ ្រតគ់ អន់
យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ៃអ្វ តា ំពុត េពៀក ពិន ែជ ទមឹៃវរ៉ ឡា
េកា អន់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ប៉ាណូស បុចិ ្របគ៉័ េណាះ ៃដ។

១៤
សារ ពិន អូ ្រតគ់កាបកា គួប េសាប
១ ្រតគ់ហាប់ មួត បក់ េសឿ អូខាក ់ែជ ប៉ាែគក ឡឹងសារឃតឹ

តាង ឡឹង គួប េសាប។ ២ បក់ អន់ដា ឡាក់ េសឿ កាខាក់ ឃតឹ
ផាសាសាណាញ៉ាកាដាគ ់ហះកា បក់ េសឿ អូ ខាក់សា ដងឹ
សាណាហា្ល អ្យតិ។៣បក់សាសាណាញ៉ាកាដាគ់ ែជ អន់ ែអ៊ បឺ
ង៉ាយ បក់ អូសា េណាះ កាប៉ាច់ បក់ អូសា ែជកាបកាបក់សា
េដល ខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិកាអនែ់ឌនះិេទៅ េដល។៤អន់
ដសី េកង ប៉ុប ចំ បះ ខនឹ កាបកា ទុច ពូ នេីអៀ ? ទុច េណាះ ែអ៊
ដាគ់កាតាមអូដាគ់កាតាមឃឺស៊ុតកា ពឹតាងំឡាែអ៊ េទៅ។ ទុច
េណាះ ែអ៊ ចងឹ ដាគ់ ហង ខងយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ទី អំរ៉ាញ
អញឺ តង័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ដាគ។់
៥ទី បក់ អនដ់ាឃតឹផាដារ ់អនដ់ាសាខំាន ់ហះកា បក់ អន់ដាណាវ ្គផា ដារ ់ចំ កា ដាគ់ នះិេទៅ ហង។ ទលឹ នីេណា ័ះ ផា

អនដ់សី េសឿ នចីម ័្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ នេីណា ័ះ ហង។ ៦កាប៉ាច់
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បក់ ផា ទី ដារ ់អនដ់ាសាខំាន ់អនែ់ឌ េសឿ នេីណា ័ះ េភឿ អ្យលិ
កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ បក់ េសឿផាសាសាណាញ៉ាកាដា
គ ់អនែ់ឌសា េភឿ កា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ េហាក រគ៉់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ កាប៉ាច់ បក់ ផាសាណាអន់ដា ្រតគ់ ក ំអន់ែឌ
កំញនកាអ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល ទបឹ អនែ់ឌកា េហាក រគ៉់កា
ប ៉្រ◌ះ័ នះិេទៅ េដល ៧ខងកាណុងកាឡំាងំ ពិន អា អូ ទី េពឿ ៃអ្វ
រ ុសី េលី េតា័សារ៉ំាប់ កាឡាេកា េទៅ េណាះ អុះ។ ៨ផា ពិន ៃអ្វ
រ ុសី កា រុសី សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផា ពិន េតា ័កា
េតា័សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េដល។ យ ៉◌ះ័ ពិន រុសី កា
តាម េតា័កាតាម ពិន ្រតគ់ មប ឡាេកា អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េលយី។
៩ េណាះហងបះយសី៊ូ ្រគះិ េតា័ េកះេណាះ រុសីសតឹណាវ ្គ េភឿ
្របគ៉័តាងំឡា ទបឹកា ប៉ាណូស េតា័ទបឹ កា ប៉ាណូស រុសី េដល។
១០ ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី កាប កា អុះ មុី អនដ់សី េទៅ
ផា អនែ់ឌ ្របគ៉័ យច នេីណា ័ះ ? ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី បង៉ឺាយ អុះ
មុី នេីអៀ ? ពិន ទឌូិ ចងឹឡា ំអន់ តាវ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាត់
សុនិសារ ១១ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា

"អាញ់ រះ៉ តាទចឹឡាក់កាអាញ់ ទីអាញុ រុសី តាទចឹ
ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ ជនតាកុលសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនអាញ់

ពឹរ អន់ ែឌ ទិ ឌូ កា ចងឹ រះ៉ ផា អាញ់ អា ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ
េដល"»*។

* ១៤:១១ ១៤:១១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤៥:២៣។
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១២ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ទឌូិ ចងឹ រះ៉ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឡឹងសារ
ញ៉ាឡាក់ ពិន ទី ្របគ៉។័

សារ ែជ អន់ ពិន ្របគ៉័ អន់ ពូអា្ល ត េសឿ
១៣ទលឹនេីណា ័ះ ពិន អូ ្រតគ់កាបកាគួប េសាបណាវ ្គអុះ ឃឺ

ពិន ្រតគ់ ឃតឹ ផា នីេអៀ ឡគ៖ អូ ្រតគ់ ប៉ាណា ំអុះ មុី ្របគ៉័ យច
េលីអា្ល ត េសឿ អុះ។ ១៤ញនកាអាញ់ េសឿ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំ
ឡា អាញ់អ្លុ តាទចឹផាអូទីសាណាញ៉ា្រតគ់កំ េណាះអុះ ហះ
កាបក់ េពឿឃតឹផាសាណាេណាះ អូដាគ ់សាណាេណាះកា
េកតី អូ ដាគ់ សារ៉ំាប់ ែអ៊ េណាះ ហង។ ១៥ហះកា ផា អន់ដសី
្របគ៉័ អន់ អុះ មុី អនដ់សី អុក ពុត ញនកាសាណា អនដ់សី ្រប៉
គ័ េណាះ អូ ្រតគ់ ញន កា ពុត បុចិ ៃច អុះ។ ទលឹ នីេណា ័ះ ែជ
្រប៉គ័ អន់ កា អុះ មុី េតា័ ញន កាសាណាអន់ដសី េណាះ ខង
យសី៊ូ ្រគះិ េតា័ ប៉ាតាង អនែ់ឌ េកះ។ ១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អន់ ពូ
កាប អូ ដាគ់ កាសារ ញ៉ាឡាក់ អន់ដសី ឃតឹ ផា ដាគ់ ១៧ ខង
កាណុងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័សារ ៃអត
សារ សាសាណា េណាះ អូ សាខំាន់ អុះ សារឡាក់សាខំាន់
ឃឺ សារ ដាគ់ ្រតង់ សារ សាណុកសាវា៉ក លូ សារ េហាក រគ៉់
ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក។់ ១៨ េពឿ
្រប៉គ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ ្រគះិ ពួយ ឡាេបៀប អា បក់ េណាះ ឃឺ ្រត
គ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ហង ប៉ាណូស កា ចងឹ ការ ៉បុ ែអ៊ េដល។ ១៩ ទលឹ
នីេណា ័ះ ្រតគ់ ខំ ្រប៉គ័ សារ ចំ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ពិន ៃអ្វ ដាគ់ រម
លូ ពូ លូ តង័ អន់ គួប េសាប េសឿ ែហ៊ង ខាក។់ ២០ អូ ្រតគ់ ថា ំ
ឡាយ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ែអ៊ ្រប៉គ័ តា ំ ពុត ពូ ញន កា
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សាណា េណាះ អុះ។ តាទចឹ ែអ៊ កាណាគ័ ញ៉ា កា ្រតគ់សា ទិ
េណា ័ះ ហះកា ផា ពិនសាសាណាញ៉ាឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ្រប៉
គ័ យច ឃឺ ពិន ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ហង។ ២១ផា ពិន អូសាសាណា
ខាច អូ ៃអត តាែព លូ អូ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពូ ្របគ៉័
យច សារ េណាះ ឃឺ ដាគ់ ហង។ ២២ផា អន់ដសី ឃតឹ នីចម័
ឡឹងសារសាសាណាេណាះ ហគ់ឃតឹ ដងឹ អនដ់សីហះ ម៉ាត់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័នេីណា ័ះហង ពិ។ បក់ចំ អូ ្របគ៉័អន់ឡាេកាទី
ថូតញនកាសារ ែអ៊ឃតឹផាដាគ់ ្រតង់ បក់ េណាះ ទីសារសា
ណុកសាវាក៉តាទចឹហង។ ២៣ហះកាបក់ ចំសាសាណាទបឹ ទី
ពុតឃតឹផា ែអ៊ ្របគ៉័យច េកះ បក់ េណាះ ទី ថូតហង ខង ែអ៊
អូ េសឿ ផាសាណា ែអ៊ សា េណាះ ដាគ់ អុះ ខង ផា ពិន ្រប៉គ័
សារ ញ៉ាឡាក់ អូ ្រតគ់ លូសារ ពិន េសឿ ឃឺស៊ុតកាសារយច
ទេិណា ័ះ។

១៥
១កាប៉ាច់ ពិន ឡាក់ េសឿ កាខាក់ េកះ ឃឺ ពិន ្រតគ់ ឃតឹ កា

មួត បក់ េសឿ េបី ខាក ់អូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ តាម ពុត ពិន េទៅ េណាះ
អុះ។ ២ ពិន ទឌូិ ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័ អន់ ្រតគ់ ពុត អុះ មុី ឡីង ែគង េភឿ
សារ៉ំាប់សារ ដាគ់ កា ពូ ឃឺ តង័ អន់ ពូ េសឿ យសី៊ូ ែហ៊ង ខាក់
៣ខងយសី៊ូ ្រគះិ អូ ្របគ៉័សារ ញ៉ាសារ៉ំាប់ អន់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ េទៅ
េដល ឡាក់កាសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័សារ
ពូកាប អកឺ កា អសីកា ឡិ ពឹងអាញ»់*។ ៤ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ពូ
ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផះ អន្់រទលួ ែព ឃឺ ្រចាគ់ រះ៉សារ៉ំាប់ បុាងំេហៀន ពិន
េភឿ អន់ ពិន ទីសារ មុងឹញនកាដាម័អត់ លូញនកាផាប់ ប៉ានរឹ
* ១៥:៣ ១៥:៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៦៩:៩។



រ ៉មូ ១៥:៥ lv រ ៉មូ ១៥:១២

ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពិន។ ៥អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
្របគ៉័ អន់ ពិន ដាម័ អត់ លូ បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពិន អន់ ែអ៊ ្រប៉
គ័ អន់ អនដ់សី ទី ពុត ឃតឹ ដងឹ េម៉ាញញនកា ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ
្រគះិ ៦ េភឿ អនដ់សី ែរវ ពុត ទី ប៉ានរឹ ដងឹ េម៉ាញ េភឿ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។
សារដាគ់សារ៉ំាប់ ្រគបឹ សុនសាត
៧ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ហាប់ គួប េសាបអន់ដាគ់ៗ ឡាក់កាយី

ស៊ូ ្រគះិហាប់ អនដ់សី េដល េភឿ អន់ ប៉ាណូស ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ។័ ៨អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ្រគះិ
ពឹះ ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ កាសតិ អង់
ការ េភឿ តាគ់ អង់េកះ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា ពឹង
មួត វគ័ញនឹ លូតាបំាង ពុតដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៩ លូ ែអ៊ ពឹះ េភឿ
អន់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញន កា ែអ៊ តា ំ
បាង ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា អនែ់ឌឡាក់ កា ទីសារ ្រចាគ់ រះ៉ ផា
«ខអាហងបះអាញ់ចងឹ ប៉ាេន អសី ពឹងកាឡំាងំ សុនសាតអន់
េទៀគ លូអាញ់ចងឹចាែជ ប៉ាេន អសី»†។ ១០ទីសារ េម៉ាញណា
វ ្គ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អឺ សុនសាតអនេ់ទៀគ ទឌូិ ហគ់ េហាក រគ៉់ អនឌូ់
លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ពិ»‡។ ១១កា ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គ្រចាគ់ រះ៉ ផា
«អឺ សុនសាតអនេ់ទៀគ ហគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អឺ ប៉ាណូ
ស ទឌូិ ហគ់ ប៉ាេន ែអ៊ ពិ»§។ ១២កាណុងសារ េម៉ាញណាវ ្គវគ័
† ១៥:៩ ១៥:៩ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១៨:៤៩។ ‡ ១៥:១០ ១៥:១០ សារ អា ឡាច់ ឡឹង សារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី
េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៣២:៤៣។ § ១៥:១១ ១៥:១១សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់
អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១៧:១។



រ ៉មូ ១៥:១៣ lvi រ ៉មូ ១៥:១៩

េអសាយកា រះ៉ ផា «ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ វគ័ េយ
សាយ * ែអ៊ ចងឹ ពឹះ ទលឹ េភឿ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា សុនសាត
អនេ់ទៀគ េណាះ សុនសាត អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ ចងឹ មុងឹ ែអ»៊†។
១៣ ទលឹ នេីណា ័ះ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាងំឡាសារ មុងឹ
្របគ៉័ អន់ អន់ដសី េហាក រគ៉់ កាខាក់ លូសាណុកសាវាក៉ ្រគបឹ
ែនវញនកា េសឿ ែអ៊ េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារ មុងឹ េអៀងញនកា
អរ៉ំាញ អញឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក។់
១៤អឺ អុះ មុ ីអាញ់ េសឿផា អនដ់សី ទី ពុត ដាគ់ខាក់ េកះ លូ

អ្លុ េអៀង េដល ទបឹ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា គួប េសាប ទីហង។
១៥-១៦ហះកាទី ខ អនដ់ាអាញ់កាបកា្ល ងំ ែបត៊ េភឿតាគ់កាចាងំ
អនដ់សីញនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុីអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារកាយសី៊ូ ្រគះិ
សារ៉ំាប់ សុនសាត អន់េទៀគ។ ែអ៊ េ្របុី អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ េពៀប
ឡាក់កា ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័  ឃឺ ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ េភឿ ប៉ាណា ំសុនសាតអនេ់ទៀគ ពឹះ មបឡាេកាអន់កា
ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ញនកា
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ។៊ ១៧ខ
អា ហង បះ អាញ់ តសី ម៉ូ ះ ឡឹង ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ្រប៉គ័ អន់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៨អាញ់ អូ ខនឹកាប ឡឹង
សារញ៉ាហា្វ ស ឡឹងសារឡាក់យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ពឹងអាញ ់េភឿ
ប៉ាណា ំសុនសាត អនេ់ទៀគ ពឹះ អន់ រ៉ាប់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េណាះ អុះ។ អាញ់ ប៉ាណា ំ ពូ លូ ប៉ានឹរ កាកាប លូ ្រប៉គ័ ង៉ារ
េដល ១៩ញនសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ លូ ញនសារ អំរ៉ាញ
* ១៥:១២ ១៥:១២វគ័ េយសាយឡាក់ពឹសាដាច់ដាវតី។ † ១៥:១២ ១៥:១២
សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ១១:១០។



រ ៉មូ ១៥:២០ lvii រ ៉មូ ១៥:២៧

អញឺ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ េណាះ ហង បះ អាញ់
រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ ្រគបឹ ចារ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
េលយី ទលឹ េខត អុីលីរកុីន។ ២០ ឡឹង អន់្រទួល ទលឹ កញិេអៀ
អាញ់ ខំ ចាក រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ប៉ាគ់ ចារ ចំ ឡាក់ ពូ េបី
តាន័ កាតាងំសចិយសី៊ូ ្រគះិ េភឿ ែជ អន់អាញ់ ប៉ានត់ាវ ហី ៃចគ
អំបុាងំ ជុងតាង ពូ ៃចគ េកះៗ។ ២១ឡាក់ កា សារ ពូ ទី ្រចាគ់
រះ៉ ផា «ទិ មួតឡាក់ ពូ េបី តាន័ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ
បប៉។័ ទិ មួត បក់ េបី េឃយីកាតាងំ េណាះអនែ់ឌ ចងឹហ្លង់»‡។
សារ វគ័ ប៉ូលឃតឹ ចងឹចាចាក ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ
២២សារអាហង្របគ៉័អន់អាញ់េខកី េអៀងទង អូ ទីឡាចំាចា

ក ប៉ាគ់ អនដ់សី។ ២៣ហះកា កញិេអៀ អា ង៉ារឡាក់ អាញ់ ្របគ៉័
កាណុង ្រសកុ េតះ ទិអាឃឺ េកះ ទិ េកះ។ ឡឹង ទុញសាណាំែព
េកះអាញ់ បុចិឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី។ ២៤ទលឹ នេីណា ័ះដារ ់
ចំអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េអសាប៉ាញ អាញ់ មុងឹ ផា ចងឹ ទី ម៉ុ ត
ចាចាក ប៉ាគ់ អន់ដសី ហិ េភឿ ៃអ្វ រ៉ាឡូវ រះ៉ សារ លូ អន់ដសី បា
ែបត៊ អន់ ទីសារ េហាក រគ៉់ ម៉ាគ់ អនដ់សី តង័ អន់ កាណាគ័ កាអាញ់ ចងឹ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េណាះណាវ ្គ។ ២៥ហះកា កញិ
េអៀ អាអាញ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ ជនឹ េលៀន
អន់ កា មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ២៦ ខង មួត បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត ម៉ាេស
ដូន លូ េខតអាៃខអនែ់ឌ ែរវ គួប ឡិង េលៀន ប៉ាេហ្យ ីអន់តង័ មួត
បក់ ថុក ញ៉ាកកាណុងកាឡំាងំ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម។ ២៧អនែ់ឌឃតឹ ្របគ៉័ េណាះ ្រតគ់ហង ខង អន់
‡ ១៥:២១ ១៥:២១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥២:១៥។



រ ៉មូ ១៥:២៨ lviii រ ៉មូ ១៥:៣៣

ែឌ ទួម តាេនា េម៉ាញ ែនវ ឃឺ មួត អុះ មុី សុនសាត អន់េទៀគ
អន់ែឌ ទី សារ សាណុកសាវា៉ក ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ញន កា
មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េណាះ ហង បះ អន់ែឌ អ្យក់ រ៉ាស
អំប៉ាស ែគង ឡាេកា បុាងំៃឡ ឡា ំតង័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
នីេណា ័ះ េដល។ ២៨ ប៉ាគ់ អាញ់ មប េលៀន ឡាក់ អន់ែឌ ឡិង
េណាះ អន់ កា ពូ េកះៗ េណាះ អាញ់ ចងឹ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថ
ត េអសាប៉ាញ ផះ េណាះអាញ់ ចងឹ ម៉ុ ត ចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី
បាែបត៊ ហ។ិ ២៩អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប៉ាគ់ អាញ់ ម៉ុ ត ចាចាក ប៉ា
គ់ អនដ់សី យសី៊ូ ្រគះិ ចងឹ អន់សារដាគ់ ្រគបឹ ែនវ កា អនដ់សី
េដល។
៣០អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ ់េឡាមឡាអនដ់សីញនកាយសី៊ូ ្រគះិ

ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន លូ ញន កា សារ បុចិ ៃច ឡាក់ ពឹះ ឡឹង
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័៖ ហគ់ អន់ដសី ខំ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ អនឌូ់ លូ អាញ់៣១ េភឿ អន់អាញ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត បក់
អូ េសឿ ពឹង េខត យូដា លូ អន់ ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ ឡា ំ ្រប៉គ័ ពឹង
េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ អន់ ្រតគ់ ពុត មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង
េណាះ េដល។៣២ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន ់អាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹ
ប៉ាគ់ អនដ់សី ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ លូអាញ់ចងឹ ៃអ្វ រ៉ាឡូវ លូ អន់
ដសី។ ៣៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាងំឡាសាណុកសាវា៉
ក ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ទឌូិ អាែមន។

១៦
សារអបំញ៉់ គួប េសាប



រ ៉មូ ១៦:១ lix រ ៉មូ ១៦:៩

១អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ភីេប អា
កា អុះ មុី ពិន េដល ែអ៊ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េមឿង េកងេ្រគៀ។ ២ទលឹ នេីណា ័ះហគ់អនដ់សីហាប់
ែអ៊ញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡាពិនអន់ឃឺលូកាឡំាងំ ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័។ អន់ អនដ់សី តង័ ែអ៊សារ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ តងកាន ខង
ែអ៊ តង័ ពូ េអៀង ដូវ ទបឹ ែអ៊ តង័ អាញ់ េដល។
៣អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ ្រពីសុលី លូ អាគឡីា អនែ់ឌ ដាគ់ឡាេកា

បុាងំៃឡ េដល ប ? អន់ែឌ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ ្រគះិ អន់ឌូ លូ
អាញ់ េដល។ ៤អន់ែឌសាឡាគ់ឡាេកា េភឿ តង័ អាញ ់អាញ់
ប៉ាេន អន់ែឌ អូ ្រតគ់ ដងឹ អាញ់ អុះ ប៉ាេន អន់ែឌ ឃឺ ទិ សុន
សាតអនេ់ទៀគឡាក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័កា ប៉ាេនអនែ់ឌ េដល។ ៥អាញ់
អំបញ៉់ ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប៉ាតុំ គួប កាណុង ហី អន់
ែឌ។ អាញ់អបំញ៉់ េអប៉ាយេនតឡាក់ គួបអាញ់ បុចិ ៃចឡាក់ម៉ុ
ត េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ពឹង េខតអាសុ។ី ៦អាញ់ អំ
បញ៉់ ម៉ារ ឡីាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កាខាក់ េភឿ តង័ អនដ់សី។៧អាញ់
បរ៉ ់អបំញ៉់អាន្់រតូនកី លូ យូេនៀសឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
ឡាក់កាអាញ ់អនែ់ឌ ្រតគ់ ខុកអនឌូ់ លូអាញ់ែព េដល។ អន់
ែឌឡាក់ េលៅ ែលងសចិ ផា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ខាក់ កាណុង
កាឡំាងំ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ * អនែ់ឌ កា េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ អន់
្រទលួ ឡឹងអាញ់ េដល។ ៨អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់អាេំភ្លៀសឡាក់ គួប
អាញ់ បុចិ ៃច ញន កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៩អាញ់ បរ៉ ់
អំបញ៉់ េអុីបាន់ ឡាក់ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ កា ញនឹ លូ
* ១៦:៧ ១៦:៧ កាណុង កាឡំាងំ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់
េដល៖ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ។
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បរ៉ ់អំបញ៉់សាតាឃះិ ឡាក់ គួប អាញ់ បុចិ ៃច េដល។ ១០អាញ់
អបំញ៉់អាេពេឡះឡាក់តាបំាង ពុត ែអ៊ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ តុត ខាក់
លូ អបំញ៉់ មួត អុះ មុីហី ្រកាន វគ័អារសីាតូប៊ូល។ ១១អាញ់បរ៉ ់អំ
បញ៉់ វគ័ េហរេូឌៀនឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់កាអាញ់
លូ បរ៉ អ់បំញ៉់ មួត អុះ មុីហី ្រកាន វគ័ េនគីះិឡាក់ េសឿយសី៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១២អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ ្រទែីភន លូ ្រទផូីះ អនែ់ឌ
េពៀរ ដូវ ឡាក់ ្រប៉គ័ ង៉ារ កា យីស៊ូ លូ បរ៉ ់អំបញ៉់ េពីសុះិ ឡាក់
គួប អាញ់ បុចិ ៃចឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន េដល។ ១៣អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ រភូូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
េរុសី អ្យក់ លូ បរ៉ អ់បំញ៉់ េមគី ែអ ៊អាញ់ឃតឹឡាក់កា េមគីអាញ់
េដល។ ១៤អាញ់បរ៉ អ់បំញ៉់អាសុងី្រគតី េផ្លគូន េហុេីមះ៉ ប៉ាត្
រ ូបះ េហុីម៉ាស លូ មួត អុះ មុី បក់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ែឌ េណាះ
េដល។ ១៥អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់ ភឡូីឡូក លូ យូេលៀស េនេរុសី លូ
អុះ អង់កាន់ ែអ ៊ទបឹ បរ៉ ់អំបញ៉់ អូលមីបះ៉ លូ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័
ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ † ១៦ ប៉ាគ់ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប
្រតគ់តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។ ្រកុំ េហៀនសារយសី៊ូ ្រគះិ ទឌូិ កា អំ
បញ៉់ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
សារ វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូណាវ ្គ
១៧អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតា កា អនដ់សី អន់សាងំ

ៃកឡាេកា ឡឹង មួត បក់ ប៉ាក្លះ ពូ ឡឹង គួប េសាប លូ ប៉ាណា ំ
អន់ អនដ់សី ្របគ៉័យច អនែ់ឌ បុាងំេហៀនយច ឡឹងសារឡាក់
អនដ់សី េហៀន េកះ អនដ់សី ្រតគ់ឡាច់ អន់ចាងំហាយ្គ ឡឹង
† ១៦:១៥ ១៦:១-១៥ កាណុងសារ អាសចិ ភេីប ្រពីសុលី ម៉ារ ីយូេនៀស ្រទែីភន
្រទផូីះ លូ យូេលៀសឃឺ អង់កាន។់
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អនែ់ឌ េណាះ ពិ ១៨ខង ប៉ាណូស ែនវអា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារកាយី
ស៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េណាះ អុះ ឃឺអនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ កា
សារ ខា្វ ម មះ៉ អន់ែឌ ទបឹ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ អូ អ្លុ សាងំៃកឡាេកា
ញនកាប៉ានរឹ អនែ់ឌកាប រគ៉់ៗ ។ ១៩កាប៉ាច់ អនដ់សី ទី ប៉ាណូ
ស េអៀង ដូវ អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ ខអាហង បះអាញ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ កា អនដ់សី ហះ
កាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី ទី ពុត ហ្យាងំសាឡាច់ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា
ឡាក់ដាគ ់អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ អូ
ដាគ។់ ២០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាងំឡាសាណុកសាវាក៉ ែអ៊
ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ អន់ដសី ចគ័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ លូ ជុង អន់ដសី
កាណុង រុាងំវាង៉ ្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់ អា ហង។ អន់ យសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
២១ធមី៉ូ េថឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូអាញ ់ែអ៊ អបំញ៉់ អនដ់សី

ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? លូេគៀស យ៉ាសូន លូ សូសប៉ិា
្រតះុ ឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ កា អាញ់ អន់ែឌ កា អំ
បញ៉់ អនដ់សី េដល។ ២២អាញ់សចិ េទេីទៀសឡាក់ ្រចាគ់ សត់
្រតា ប៉ាតាង វគ័ ប៉ូលអាកាអំបញ៉់ អនដ់សី េដលញនកាយសី៊ូ
ឡាក់ ពឹតាងំឡាពិន។២៣-២៤ វគ័ ៃកយុះឡាក់អ្យក់អាញ់ ៃអ្វ ពឹង
ហី ែអ៊ កា បរ៉ ់អំបញ៉់ អន់ដសី។ ែអ៊ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាតុំ គួប ពឹង ហី ែអ៊ េដល។ េអរ៉ាសាទុះឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហហី
េលៀន ពឹង េមឿង លូ េក្វតុីះឡាក់ អុះ មុី ពិនកាបរ៉ អ់បំញ៉់អនដ់សី
េដល។ ‡

‡ ១៦:២៣-២៤ ១៦:២៣-២៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖អន់
យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ទឌូិ។
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២៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ទីសារអរ៉ំាញអញឺអ្លុ ្របគ៉័អន់អន់
ដសី េសឿ េលយី ្រតគ់ ពួយសារដាគ់អាញ់រះ៉ លូ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានឹ
រ រះ៉ ឡឹងសារ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ្រតគ់ លូសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េអាន
សាគមឹ ឡឹង េសគី ែព ២៦ហះកា កញិេអៀ អា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ្រគបឹ
សុនសាតអ្លុ អនត់គ់ញនកាផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រតគ់ ពួយ
សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុ ីែអ៊ ឡាក់ ទី អាញុ រុសី េលយី ែអ៊
បុចិ អន់ ពូ េសឿ ែអ៊ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ។ ២៧ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ដងឹ ែអ៊ឡាក់ហ្យាងំសាឡាច ់ពិ ពិន ប៉ាេនសារ អរ៉ំាញ
អញឺ មះ៉ ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េលយី អាែមន។
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