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ម៉ាថាយ
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ

សារអនត់គ់ រះ៉
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ា្វ ន់ ដូវ ឡាក់ ្រចាគ់ គមសារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ឃឺ ម៉ាថាយ ម៉ាកុះ លូកា លូ

យូហាន។ វគ័ ម៉ាថាយឡាក់ ្រចាគ់សារ អា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប ឡឹង ពូ ែអ៊ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
េដល សចិ ែអ៊ ប៉ាន់ដា ែព េលវ។ី យីស៊ូ អ្យក់ ម៉ាថាយ ្រប៉គ័ សះឹ ទបឹ េ្របុី ែអ៊ រះ៉ សារ ប៉ាតាង ែអ៊ េដល។ ពូ
ឃតឹផា ម៉ាថាយ ្រចាគ់សារអាឃឺ ែអ៊សាណាំ៦០-៦៥ គ.ស.។
សារ វគ័ ម៉ាថាយ បុចិកា ពូ អ្លុ ហ្លង់
វគ័ ម៉ាថាយ ្រចាគ់សារដាគ់កាណុងផាប់អា េភឿ រះ៉ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័

េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ឡាក់ អនែ់ឌ ក្យាគ់ ែពឃឺយសី៊ូ ហង ែអ៊ ជរឹ ពឹះ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសា
ញ៉ា ែពតាទចឹ។ ែអ៊ រះ៉ ផាយសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ តាគ់ អង់េកះ ទិ ង៉ារ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ទីសាញ៉ា េសគី ែពហង លូ ្រតគ់ឡាក់កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ែព េដល។
វគ័ ម៉ាថាយ បុចិ រះ៉ ប៉ាឡាក់ណាវ ្គអន់ ហ្លង់ ផាយសី៊ូ ឡាក់កា វគ័ ម៉ូ េស េដល ហះកា ែអ៊ ជរឹ ពឹះ េភឿ តង័ អន់

ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច។ ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ ពិន ហ្លង់ ឡឹង ចាបាប់ េសគី ែព ែហ៊ង ខាក់ ែធមណាវ ្គ។ ខ អា
ហង បះ ែអ៊ ឌុ អ្យក់សារ េអៀង ឡឹង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ាសាន់ដាប់ កាប ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុត ឡាក់
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ចា ំកាខាក់ ្រចាគ់ ពឹងសារអា េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផាយសី៊ូ ជរឹ ពឹះ េភឿ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ
សាញ៉ាឡាក់ ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាសានដ់ាប់ េណាះ។
វគ័ ម៉ាថាយ បុចិ រះ៉ អន់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ហ្លង់ ផា ្រកុំ េសឿ យសី៊ូ ្រគបឹ សុនសាតឃឺ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊

កាតយ័តាទចឹ យ ៉◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ យ ៉◌ះ័ សុនសាត អនេ់ទៀគ កាតាម កាប៉ាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
ឡាក់ អូ ៃច េសឿ យសី៊ូ អនែ់ឌ អូ ្រតគ់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គអុះ (បរ៉ ់ៃហ ៨:១១-១២ លូ រ ៉មូ ១១:១១-១២)។ ែអ៊
អ្យក់ ពុត ៃចគ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា មួត បក់ ពូ េអី ផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ខង ្រកុំ អា ហង ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ
ឡឹងយសី៊ូ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់ េតះ រប៉់ ដារ ់អា។
បក់ អាន ចាបះ កា បប៉័សារ កាណុង ផាប់ មះ៉ ម៉ាថាយ រះ៉ ឡឹងសារ ដាគ់ ផា យីស៊ូ ជរឹ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ

អា េភឿ ្របគ៉័ អង់កក់ េតះណាវ េម៉ាញណាវ ្គឃឺ «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័ លូ យសី៊ូ អនត់គ់
ប៉ាេតាកា មួត បក់ េសឿ ែអ៊ ឡឹងឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាអា េភឿ អន់ ពូ បប៉័ផា អន់
ែឌ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។ យសី៊ូ កា េ្របុី អនែ់ឌ រះ៉ ឡឹងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណូស ទឌូិ
្រគបឹ ចារ េលយី ទលឹ អង់កក់ េតះ រ៉ាយ ទ។ិ
ផិនកានកាណុងសារ វគ័ ម៉ាថាយ ្រចាគ់
សារ ្រចាគ់សចិ វគ័ យ៉ាគ់យសី៊ូ លូសារ ែអ៊ េកតី (១:១-២:២៣)
សារ វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ (៣:១-១២)
សារយសី៊ូ េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ លូសារ ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាង៉ល់ (៣:១៣-៤:១១)
យសី៊ូ រះ៉សារដាគ់ ពឹង េខតកាលេីឡ (៤:១២-១៨:៣៥)
យសី៊ូ ចាក ឡឹង េខតកាលេីឡឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម (១៩:១-២០:៣៤)
អាទតិ អនត់គី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូសារ ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ (២១:១-២៧:៦៦)
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យសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គលូ តាបំាងឡាេកាអន់ មួត បក់ េសឿ ែអ៊ បប៉័ (២៨:១-២០)។

សារយ៉ាគ់ បក៊យសី៊ូ
១អាហងសារ យ៉ាគ់ បក៊ យសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ *។ ែអ៊ ឡាក់ ផូង័សាដាច់ដាវតី លូ ផូង័

វាច៉់ វគ័អា្រប៉ាហា។ំ
២ វគ័ អា្រប៉ាហា ំគន ែអ៊ អុីសាក ់អុីសាក់ គន ែអ៊ យ៉ាកុប យ៉ាកុប គន ែអ៊ យូដា លូ អុះ មុី យូដា ១២ ដូវ។

៣ យូដា លូតាម៉ារ អនែ់ឌ បុាងំេកតី ែពេរះ លូ េសរះ៉ ែពេរះ គន ែអ៊ េហ្រសនុ េហ្រសនុ គន ែអ៊ រ៉ាម។ ៤ រ៉ាម គន
ែអ៊ អាមណីាដាប ់អាមណីាដាប់ គន ែអ៊ណាសូន ណាសូន គន ែអ៊សាលម់៉ូន។ ៥សាលម់៉ូន លូ កាម៉ាញ់ ែអ៊
រ៉ាហាប់ បុាងំេកតី បូអុះ បូអុះ លូកាម៉ាញ់ ែអ៊ រតូ បុាងំេកតី អូេបត អូេបត គន ែអ៊ េយសាយ ៦ េយសាយគន ែអ៊
សាដាច់ដាវតី។
សាដាច់ ដាវតី លូ កាម៉ាញ់ អ៊ូ រ ីបុាងំេកតី សាដាច់សាឡូម៉ូន។ ៧សាឡូម៉ូន គន ែអ៊ សាដាច់ េរហូេប៉ាម េរ

ហូេប៉ាម គន ែអ៊សាដាច់អាប៊យ៉ីា អាប៊យ៉ីា គន ែអ៊សាដាច់ េអសា។ ៨ េអសាគន ែអ៊សាដាច់យ៉ូសាផាត យ៉ូ
សាផាតគន ែអ៊សាដាច់យ៉ូ រ៉ាម យ៉ូ រ៉ាម គន ែអ៊សាដាច់ អូេសៀ។ ៩ អូេសៀ គន ែអ៊សាដាច់យ៉ូថាម យ៉ូថាមគន
ែអ៊ សាដាច់ េអហះ េអហះ គន ែអ៊ សាដាច់ េអេសេគៀស។ ១០ េអេសេគៀស គន ែអ៊ សាដាច់ ម៉ាណាេស ម៉ា
ណាេស គន ែអ៊សាដាច់អាម៉ូន អាម៉ូន គន ែអ៊សាដាច់យ៉ូ េសៀស។ ១១យ៉ូ េសៀស គន ែអ៊សាដាច់ េយហូយ៉ា
ជនិ លូ អុះៗ ែអ ៊ផះ រុាងំវាង៉ ពូ េគៀរ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អ្យក់ឡា ំ្របគ៉័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាេថតបាប៊ឡូីន។
១២ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ សាដាច់ េយហូយ៉ាជនិ ែអ៊ ទី គន សចិ សាល់េធៀល សាល់េធៀល គន ែអ៊ សូរ ៉បូា

បលិ។ ១៣ សូរ ៉បូាបលិ គន ែអ៊ អាប៊យូីត អាប៊យូីត គន ែអ៊ េអេលៀគមី េអេលៀគមី គន ែអ៊ េអសូរ។ ១៤ េអសូរ
គន ែអ៊ សាដុក សាដុក គន ែអ៊ េអគមី េអគមី គន ែអ៊ េអលយូីត។ ១៥ េអលយូីត គន ែអ៊ េអឡាសារ េអឡា
សារ គន ែអ៊ ម៉ាថាន ម៉ាថាន គន ែអ៊ យ៉ាកុប។ ១៦យ៉ាកុប គន ែអ៊ យូែសប៊ េកា្ល ម៉ារ។ី ម៉ារ បុីាងំេកតី យសី៊ូ ពូ
េអី ែអ៊ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច។់
១៧ ឡឹង វគ័ អា្រប៉ាហា ំទលឹសាដាច់ដាវតី ទី ១៤ រុាងំហាវ។ ឡឹងសាដាច់ដាវតី ទលឹ រុាងំវាង៉ ពូ េគៀរ សុន

សាត អុ្ីរសាែអល៊ អ្យក់ ្របគ៉័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាេថតបាប៊ឡូីន ទី ១៤ រុាងំហាវ។ ឡឹង រុាងំវាង៉ េណាះ ទលឹ រុាងំវាង៉ យី
ស៊ូ ទី ១៤ រុាងំហាវ េដល។
សារកាេណីតយសី៊ូ
១៨អាហងសារកាេណីតយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច។់ េមគី ែអ៊ ម៉ារ ីេណាះឃឺ េមុតី យូែសប៊

ចងឹ ទី ហង ហះកា ម៉ារ ីឡាេកា េគៀម អន្់រទលួ ឡឹង េបី តាន័ ៃតប ៃអ្វ លូ យូែសប៊។ ែអ៊ េគៀម ញនកា អំរ៉ាញ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក។់ ១៩ យូែសប៊ េមុតី ម៉ារ ីេណាះ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័
អន់ ម៉ារ ីតាយួសកា ពូ អុះ ែអ៊ ឃតឹ ចងឹ អា្ល ត អនតុ់ង ម៉ារ ីេណាះ។ ២០ ែអ៊ ៃអ្វ ឃតឹ ឡឹងសារ េណាះ ប៉ាគ់ ែអ៊
ៃតប ផាឌី អំេប៉ា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អឺ យូែសប៊ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី ! អសី ែជ អ្ូយគ
កា ទី ម៉ារ ីេណាះ គនកាណុង វាច៉់ ែអ៊ េណាះឃឺ អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ េគៀម
េណាះ។ ២១ ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វហាអុញ េកតី គនកាម៉ាក័ េម៉ាញ អសី ្រតគ់ អន់សចិផាយសី៊ូ † ខង ែអ៊ ចងឹ តង័ ប៉ាសុន
ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត ្របគ៉័យច លូ ប ៉្រ◌ះ័»។ ២២សារអា េកតី ពឹះ េភឿតាគ់ អង់េកះសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉
កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែពផា៖
* ១:១ ១:១ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀគ គុល «្រគះិ»។ † ១:២១ ១:២១យសី៊ូ ទី ណី ផា «ប ៉្រ◌ះ័ តង័»។
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២៣ «ៃហ អង់កាន់ រ ៉ះូ េបី ៃតប លូកាម៉ាក័
ចងឹឡាេកា េគៀម លូ ៃអ្វហាអុញ េកតី គនកាម៉ាក័ េម៉ាញ។

ពូ ចងឹ អន់សចិ ែអ៊ ផា េអម៉ាញូែអល៊»‡។

េអម៉ាញូែអល៊ទីណីផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន»។២៤ប៉ាគ់យូែសប៊សាទរឹ ែអ៊ អូ េជៀអា្ល តហង ែអ៊
ចងឹ ទី ម៉ារ ពួីយប៉ានរឹ បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉កា ែអ៊ េណាះណាវ ្គ។២៥ហះកាយូែសប៊ អូ ទី ៃតប លូ ម៉ារ អុីះ ៃអ្វ
អនឌូ់ េលយី នេីណា ័ះ ហង ទលឹ ម៉ារ ៃីអ្វហាអុញ េកតី គន េណាះ។ យូែសប៊ អន់សចិផាយសី៊ូ។

២
១យសី៊ូ េកតី ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិ ពឹង េខត យូដា។ រុាងំវាង៉ េណាះសាដាច់ េហរត រុាងំៃហ ប៉ាេថត។ ទី

មួត ្រកាគ់ អ្លុ អន់ទួង ប៉ាណា ំគួប ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អន់េទៀគ ែគង ដារ ់ឡាច់ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។
២អន់ែឌ អំបញ៉់ ផា «សាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អង់ក ័ះ េកតី េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ច ំ? ញនឹឡា ំប៉ាគ់ អា
េភឿកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ ខងញនឹ បប៉័សឡំង់ មះ៉ ែអ៊ឡាច់ េកះ»។ ៣ផះសាដាច់ េហរតកាតាងំសារអា ែអ៊ កា
ខរ ់ណូសកាខាក ់មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមកាកាខរ ់ណូសឡាក់កា ែអ៊ េដល។ ៤ េកះេណាះ ែអ៊ េអី
មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ទឌូិ េភឿ អបំញ៉់ ឡឹងសាដាច់ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
រះ៉ ែព * ែអ៊ ចងឹ េកតី ប៉ាគ់ ច។ំ ៥អនែ់ឌ រះ៉ លូសាដាច់ េហរត េណាះផា «សាដាច់ េណាះ ្រតគ់ េកតី ប៉ាគ់ ្រសកុ
េបតាេលហមិ ពឹង េខត យូដា ខង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ទី ្រចាគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
៦ "អឺ ្រសកុ េបតាេលហមិ េខត យូដា

អសីកានតឹកាេនារឡាក់កា េមឿង តសី េដល
ខង ចងឹ ទីសាដាច់ េម៉ាញ េកតីឡាច់ ឡឹង អសី

ែអ៊ េណាះ ចងឹ រុាងំៃហ អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ ប៉ាសុនអាញ"់»†។
៧ េកះេណាះសាដាច់ េហរត េអី មួត ្រកាគ់ អ្លុ អន់ទួង ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អន់េទៀគ េណាះឡាែអ៊ត ឡាអ៊ត លូ អំ
បញ៉់ចាេជៀកឡាេលៀក ឡឹងសារសឡំង់ េណាះឡាច់ចាក ទី ញ៉ាង ដារ ់េកះ។ ៨ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត ្រកាគ់
េណាះឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតាេលហមិ ផា «ហគ់ អនដ់សី ប៉ាណា ំគួប ចាកឡា ំពិ លូ អំបញ៉់ណាងំ ចារសាសា្វ
េកតី េណាះ អន់ អ្លុ ឡាក់ៗ ។ ផាអនដ់សី បប៉័ េកះ សតឹ រះ៉ កាអាញ់ េណី អាញ់ចងឹឡា ំកាដាបសាបំ ៉◌ះ័សា
ដាច់ េណាះ េដល»។ ៩អនែ់ឌសាយុំាងំសាដាច់ រះ៉ េកះៗ េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួបឡាច់ចាកហង។ ផះ េណាះ
អនែ់ឌ បប៉័ណាវ ្គសឡំង់ អនែ់ឌ បប៉័ ផះ អន្់រទលួ ែព សឡំង់ េណាះកា ប៉ាណា ំ្រទង អនែ់ឌ េលយី។ ទលឹ ប៉ា
គ់ចារយសី៊ូ ៃអ្វ សឡំង់ េណាះតាវហង។ ១០ផះ មួត ្រកាគ់ បប៉័សឡំង់ េណាះ អនែ់ឌ េហាកខាក។់ ១១អនែ់ឌ
កាម៉ុតកាណុងហី បប៉័យសី៊ូ ៃអ្វ លូ េមគី ែអ៊ ម៉ារ ីអនែ់ឌកាកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊េកះេណាះអនែ់ឌ អ្យក់ េឃឿង
ខងឡាក់កា ម៉ាស កាណាគ័ េបាផូវ លូចារ ័អ៊្លង េបាផូវ គតឹ កាខាក់ អន់កា ែអ។៊ ១២ េកះេណាះ អនែ់ឌ វុលី សតឹ
ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គចាក ្រទង អនេ់ទៀគណាវ ្គ ខង អនែ់ឌ អេំប៉ា ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌ អូ អន់សតឹ រះ៉ កា
សាដាច់ េហរត អុះ។
សារ យូែសប៊ លូ ម៉ារ អី្យក់យសី៊ូ សាតាក់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសាដាច់ េហរត

‡ ១:២៣ ១:២៣សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៧:១៤។ * ២:៤ ២:៤សាដាច់ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ែព េពៀគ គុល «្រគះិ»។ † ២:៦ ២:៦
សារអាឡាច់ ឡឹង មកីា ៥:២។
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១៣ ប៉ាគ់ មួត ្រកាគ់ េណាះឡាច់ចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ យូែសប៊ អេំប៉ា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ផា «អសី
អ្ូយវ ពិ ប៉ាណា ំសាសា្វ ថិ អា លូ េមគី ែអ៊សាតាក់ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុីសុបី េតា ខងសាដាច់ េហរតណាងំ
ប៉ាន់េតា័សាសា្វ អា។ អន់ដសី ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ពឹង ប៉ាេថត េណាះ ហ ិទលឹ អាញ់ រះ៉ េ្របុី សតឹ េណាះ អន់ដសី
សតឹ»។ ១៤ យូែសប៊ កា អ្ូយវ ប៉ាណា ំសាសា្វ ថិ លូ េមគីសាសា្វ េណាះសាតាក់ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុីសុបី ទបឹ
កាមុាងំ េណាះ េទៅហង។ ១៥អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត េណាះ េលយី ទលឹសាដាច់ េហរត េតា័ េភឿ តាគ់ អង់េកះ
សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែពផា «អាញ់ េអី គនអាញ់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី»‡។
១៦ ប៉ាគ់សាដាច់ េហរត អ្លុ អនត់គ់ផា មួត ្រកាគ់ េណាះ ព្លូងកា ែអ៊ េកះ ែអ៊ កា អកឺខាក់ េ្របុី ពូឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ

េបតាេលហមិ លូ ្រសកុ រក្យាម័ េណាះចាកណាងំ ប៉ានេ់តា័ គនសាសា្វ កាម៉ាក័ៗ អន់ ទិ ឡូតឡាក់ ទីអាញុ េពៀរ
សាណាំអន់ ជរឹ ឃតឹ ឡឹង ផះ ដារ ់សឡំង់ តសីឡាច ់ឡាក់កា មួត ្រកាគ់ រះ៉ កា ែអ៊ ែព។ ១៧សារអា េកតី ពឹះ
េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េយេរេមៀ ផា៖
១៨ «ពូ កាតាងំ ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ អង់ហ្យាងំ ញុា ំេវុកីៗ ឡឹង ្រសកុ រ៉ាម៉ា

ឃឺ រ៉ាែជល ញុា ំកា គន ែអ៊
ពូ ប៉ាេឡាម ែអ៊ ហះកា ែអ៊ អូ សុប

ខង គន ែអ៊ អូ ៃអ្វ»§។
១៩ ប៉ាគ់សាដាច់ េហរត េតា័ េកះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា យូែសប៊ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុីសុបី កាណុងសារ អំ

េប៉ាផា ២០«អសី ប៉ាណា ំគនសាសា្វ អា លូ េមគី ែអ៊សតឹ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុ្ីរសាែអល៊ណាវ ្គពិ ខង មួត បក់ណាងំ
ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ែព អនែ់ឌ េតា័ ទិ េកះ»។ ២១ យូែសប៊ កា ប៉ាណា ំគនសាសា្វ លូ េមគីសាសា្វ សតឹ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុី
្រសាែអល៊ណាវ ្គ។ ២២ យូែសប៊ អ្លុ អនត់គ់ ផាសាដាច់អាេខេឡាស ៃអ្វ រុាងំៃហ ពឹង េខត យូដាតាង ពឹ ែអ៊ សា
ដាច់ េហរត ទលឹ នេីណា ័ះ យូែសប៊ អូ ខនឹឡា ំប៉ាគ់ េខត េណាះ អុះ។ ែអ៊ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡឡគ ខង
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាណុងសារ ែអ៊ អេំប៉ា។ ២៣ យូែសប៊ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុណាសាែរត េភឿតាគ់ អង់េកះសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
ផា «ពូ ចងឹ េអី គនសាសា្វ េណាះ ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុណាសាែរត»។

៣
សារ វគ័ យូហានឡា ំបុាងំហុំ ប៉ាណូស
១ ទុញសាណាំឡឹង េណាះ វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី េខត យូដា ែអ៊ អន់តគ់

ប៉ាេតាកា ពូផា ២ «ហគ់ អនដ់សី បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ
ទលឹហង»។ ៣ យូហានអាហង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយទី រះ៉ ែពផា៖
«ទី ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ែ្រស៊ តសីផា

"ហគ់ េ្រទៀម ្រទងហាប់ ពឹ តាងំឡា ពិន
ហគ់តាមង់៉ ្រទង អន់កា ែអ"៊»*។
៤ វគ័ យូហាន កាសប៊ េពៀត េខា អាវ ពូ ្រប៉គ័ លូ សក់ អូត ែអ៊ ៃចគ ម៉ាែអវ៊ ្រប៉គ័ លូ អង់ការ សាណាែអ៊ សា
ៃឡប លូ េទៀក ្រគត។ ៥កាឡំាងំ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម កាឡំាងំ ឡឹង េខត យូដា លូកាឡំាងំ ឡឹង ្រសកុ ៃអ្វ រ
‡ ២:១៥ ២:១៥សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ១១:១។ § ២:១៨ ២:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:១៥។ * ៣:៣ ៣:៣សារអា
ឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:៣។
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េទៀក ្រទូងយដាន់ ទេិណា ័ះឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ៊ ៦ទបឹឡាប់ញមកាឡាេកាអនែ់ឌ ទីសារយច េណាះ វគ័ យូហាន
កា បុាងំហុំ អនែ់ឌ ពឹង េទៀក ្រទូងយដាន។់ ៧ផះ ែអ៊ បប៉័ មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុី េអៀង ដូវឡា ំេ្របុី ែអ៊ បុាងំ
ហុំ េទៀក ែអ៊ កាបកា ពូផា «អឺ មួត ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច ័ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីសាតាក់ឡាច់ ឡឹងសារឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ទលឹ
ហងអាឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អកឺ កា ប៉ាណូស អូដាគ ់? ៨ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័សារដាគ់ ម៉ាគ់ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់
ផា អនដ់សី ទី បុនិែពង ពុត េពៀកតាទចឹ។ ៩ ែជឃតឹផា អនដ់សី ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកាញន អនដ់សីឡាក់ គន េសា
វគ័អា្រប៉ាហា ំអាញ់បរ៉ ់រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ អេំហា្ម ទិអា េកះ គន េសា វគ័
អា្រប៉ាហា ំកា អ្លុ នះិេទៅ េដល។ ១០ កញិេអៀ អា សូង័ អន់ ហះ គុល អ៊្លង េកះ អ៊្លង ចំ ៃប៉្ល អូ ដាគ់ ្រតគ់ កាល់ អា្ល
ត េកះេណាះ ៃចគ ពឹង អុញ។ ១១អាញ់ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ េទៀក េភឿ តាបំាង ផា អនដ់សី បុនិែពង ពុត េពៀក
េកះ ហះកា បក់ ពឹះ អនត់គី ឡឹង អាញ់ េទៀ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ តសី ហ៊្លត ឡឹង អាញ។់ អាញ់អាយ ៉◌ះ័ ចកឹ កបឺ កា
ែអ៊ កា អូឃឺសា។ំ ែអ៊ ចងឹ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ លូ បុាងំហុំ លូ អុញ។ ១២ ែអ៊
ចកឹ កាទុំ ចងឹ អុំ េពៀ អន់ ទិ អ្យក់ ដងឹដាគ់ ៃចគ ពឹង រម អញែ់ជប េពៀ ែអ៊ ចងឹ តូះអា្ល ត ពឹង អុញសាអូអ្លុ ប៉ាត»់។
១៣ផះ េណាះយសី៊ូ ឡាច់ ឡឹង េខត កាលេីឡឡា ំប៉ាគ់ ចារ វគ័ យូហាន ៃអ្វ ប៉ាគ់ េទៀក ្រទូង យដាន់ េភឿ េ្របុី

យូហាន បុាងំហុំ ែអ។៊ ១៤ហះកា យូហាន ប៉ាែគកផា «អូ អុះ ! ញ៉ា ្រតគ់ អសី េ្របុី អាញ់ នេីអៀ ឡគ ? អាញ់ ្រត
គ់ េ្របុី អសី បុាងំហុំ អាញ»់។ ១៥យសី៊ូ កាបផា «យ ៉◌ះ័ នេីណា ័ះ កាតាម បរ៉ ់អសី ្របគ៉័ េម៉ាញ ទងអាហង ពិ េភឿ
អន់ ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រគបឹ សារ»។ េណាះ យូហានកា ៃច ្របគ៉័ ហង។ ១៦ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ហុំ េកះ
ៗ ែអ៊ កា អ្ូយវហាវ ឡឹង េទៀក ឡូត ផាឌី ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង លូ ែអ៊ បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់
កាអនេ់តបី រ៉ាក់សាណាង័ជរឹ េឡីះ ពឹង ែអ។៊ ១៧ េកះេណាះកាតាងំ ប៉ានរឹកាប ឡឹង ៃប៉្លងផា «អាគនតាម័អាញ់
បុចិ ៃច េកង ែអ៊ ្រតគ់ ពុតអាញ់ខាក»់។

៤
សារសាតាងំសាគ់ លួងយសី៊ូ
១ េកះេណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំយីស៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី អន់ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាគ់ លួង ែអ។៊

២ ៃឡង ឡឹងយសី៊ូ កំ អូ សាសាណាញ៉ា៤០ដារ ់៤០ មុាងំ េកះ ែអ៊ ឡាយុតិ ខាក។់ ៣ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ឡា ំសាគ់ លួង យីស៊ូ ែអ៊ កាប ផា «ផា អសី គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាទចឹ អសី ្រប៉គ័ ៃហ អន់ អំេហា្ម អា េកះ
ណំុ បុាងំ»។ ៤ហះកាយសី៊ូ េតលីផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "ប៉ាណូស អូ រុសី ញន ដងឹកាសាណា
អុះ ឃឺ រុសី ញន កា ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ៊ េដល"»*។ ៥ េកះេណាះ ៃម៉គ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ប៉ាណា ំែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ ចារ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ហាវ ៃអ្វ ពឹង អន់តល័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ។
៦ េកះេណាះ ែអ៊ កាបផា «ផាអសី គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អសី ប៉ូ ះ ៃហ ឡឹង អនត់ល័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អា ខង
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា៖

"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ឡា ំហាប់តាេប៉ាង អសី
ែជ អន់ ជុង អសីកានេ់តសី អេំហា្ម "»†។

* ៤:៤ ៤:៤សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ៨:៣។ † ៤:៦ ៤:៦សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩១:១១,១២។
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៧យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ណាវ ្គផា "អូ អន់សាគ់ លួង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
មះ៉ អនដ់សី"»‡។ ៨ េកះេណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំយសី៊ូ ហាវ ពឹង កល់ ប៉ានមឹ តុតចាងំហគី េកះេណាះសា ំ
េបា្ល តាបំាង ទិ ប៉ាេថត ពឹង អង់កក់ េតះ លូ េ្របុីយសី៊ូ ៃហ រ៉ាសអប៉ំាសដាគ់ឡាយ៉ាម័ ពឹង ប៉ាេថត ទេិណា ័ះ។ ៩ ែអ៊
រះ៉ កា យសី៊ូ ផា «ប៉ាេថត ទិ អា អាញ់ ចងឹ មប អន់ កា អសី ផាអសី កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ»់។ ១០យសី៊ូ េតលី
ផា «អឺសាតាងំ ! អសីឡាច់ ពិ ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អនដ់សី ្រតគ់ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី លូ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េណាះហង"§»។ ១១ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ កាឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ហង េកះេណាះ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡា ំរុាងំៃហ ែអ៊ ឡគ។
សារយសី៊ូ ចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
១២ផះយសី៊ូ កាតាងំ េលៅផាពូ រ ៉បុ វគ័ យូហាន ៃចគ ខុក េកះ ែអ៊ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត

កាលេីឡណាវ ្គ។ ១៣ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុណាសាែរតឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ ក្យាម័ហាងតាងំេលា័
ប៉ាគ់ចារ េសប៊ូ លុន លូចារណាបថ់ាលី ១៤ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េអសាយទី រះ៉ ែពផា៖
១៥ «អឺ េសប៊ូ លុន លូណាបថ់ាលីឡាក់ចារ ៃអ្វ រ្រទងឡា ំប៉ាគ់តាងំេលា័

អឺ ្រសកុ រហាង េទៀក ្រទូងយដាន់
អឺ កាលេីឡឡាក់ចារ សុនសាតអនេ់ទៀគ ៃអ្វ

១៦ ប៉ាសុន បក់ ៃអ្វ កាណុងចារ ម៉ាមុាងំ
អនែ់ឌ ទី បប៉័ តាតារ តសីខាក់

ឡាក់ឡាច់តាគ់តាតារ បក់ ៃអ្វ កាណុងចារ េតា»័*។
១៧ ឡឹង រុាងំវាង៉ េណាះ ហង យសី៊ូ កា ចាក រះ៉ ផា «ហគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។
១៨ ផះ ែអ៊ ចាក រហាង តាងំេលា័ កាលីេឡ ែអ៊ បប៉័ មួត អុះ មុី េពៀរ ដូវ ឃឺ សុីម៉ូ ន ឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ លូ

អុះ ែអ៊ សចិ អនេ់្រត។ អនែ់ឌ ៃអ្វ េ្រតះ េជៀល ខង អនែ់ឌ ប៉ាណូសណាងំកា។ ១៩យសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌ ផា
«ចុ ចាក ពួយ អាញ ់អាញ់ ចងឹ បុាងំេហៀន អន់ដសី ចាកណាងំ េអី ប៉ាណូស ឡគ»។ ២០កាតាងំ យីស៊ូ កាប
នីេណា ័ះ អន់ែឌ អុះ មុី កាសាន់តាគ់ អា្ល ត េជៀល ចាក ពួយ យសី៊ូ ឡូត។ ២១យសី៊ូ ចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ ផា
ឌី ប៉ាត ័ះ មួត អុះ មុី េពៀរ ដូវណាវ ្គ ឃឺ យ៉ាកុប លូ យូហាន គន វគ័ េសេបេដ។ អន់ែឌ ផះ ៃអ្វ ប៉ាយ៉ាម័ េជៀល
កាណុង ទូក អនឌូ់ លូ ពឹ អនែ់ឌ យសី៊ូ កា េជៀក អនែ់ឌ េដល។ ២២អនែ់ឌ កាអា្ល ត ទូកអា្ល ត ពឹ អនែ់ឌ ឡូត កា
ចាក ពួយយសី៊ូ េដល។
២៣យសី៊ូ ចាកឡា ំ្រគបឹ ្រសកុ េតះ កាណុង េខត កាលេីឡ លូ បុាងំេហៀន ពូ ្រគបឹ េរ៉ាង ទបឹ រះ៉ សារ ដាគ់ ឃឺ

សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ មួត អគី ព្លុ ្រគបឹ ែនវ លូ មួត កាជកកាែជល ែប៊្លល ម៉ាត់ អន់ ដា
គ់ េដល។ ២៤សចិយសី៊ូ េលៅ ែលង ប៉ាញ័ ទបឹ េខត សុរី ីេដល ពូ ប៉ាណា ំគួបឡា ំជនឹ ប៉ាណូស អគី ព្លុ រុាងំអា
រុាងំអង៊ ្រគបឹ ែនវ លូ មួត អន្់រទយុ លូ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉ ័ទបឹ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េភឿ េ្របុី ែអ៊ តាគ់ អនដ់ា
គ។់ យសី៊ូ កា តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ ទឌូិ។ ២៥ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ពឹះ ឡឹង េខត កាលេីឡ លូ ឡឹង េខត េដកា
‡ ៤:៧ ៤:៧សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៦:១៦។ § ៤:១០ ៤:១០សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់
លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៦:១៣។ * ៤:១៦ ៤:១៥-១៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៩:១-២។
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ប៉ូល លូ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ឡឹង េខត យូដា លូ ឡឹង ចារ អន់េទៀគ ឃ្លង េទៀក ្រទូង យដាន ់អន់ែឌ ប៉ា
ណា ំគួបចាក ពួយយសី៊ូ។

៥
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង ប៉ានមឹ
១ផះយសី៊ូ បប៉័ ប៉ាណូស ពឹះ េអៀង ែអ៊ កាហាវ អង់ៃអ្វ ពឹង ប៉ានមឹ។ េកះេណាះ មួតសះឹ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំ

ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ េដល។ ២ េកះេណាះ ែអ៊ បុាងំេហៀន អនែ់ឌផា ៣ «ប៉ាណូស ចំឃតឹ ផាឡាេកា ែអ៊ តាបាយកាសត់
តងកាន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូស េណាះ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា ែអ។៊ ៤ េពឿ ៃអ្វ ញុា ំេសាក ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
រ៉ាតុ អង់េរុងី ែអ។៊ ៥ េពឿ ទី ពុតឡាអត ់ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់
អង់កក់ េតះ អា កា អន់ែឌ ្របគ៉័ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ។ ៦ េពឿ បុចិ កាសារ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក ់ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី
កានសាណុកសាវាក៉ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ សារ ដាគ់ ្រតង់ កា ែអ៊ តាទចឹ។ ៧ ប៉ាណូស ចំ ទី ពុត តាប៉ាប
តាប៉ុន ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាប៉ាបតាប៉ុន កា
ែអ៊ េដល។ ៨ េពឿ ទី ពុត ដាគ់ អូ ទី ពុត បគឺ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង ខង អន់
ែឌ ចងឹ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៩ េពឿ រះ៉កះ ប៉ារម ពូ អន់ រម គួប េសាប ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុក
សាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េអី ផា គន ែអ។៊ ១០ ប៉ាណូស ចំ ពូ អូ ណីស លូ ្របគ៉័ បាប ញន
កា ្របគ៉័ ពួយសារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ែអ។៊ ១១ផះ ពូ ្របគ៉័ បាបកាអនដ់សី លូ ពូ កាបញគ័កា អនដ់សី លូ កាប អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ញន
កាអនដ់សី េសឿអាញ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង។ ១២ហគ់ អនដ់សី េហាក រគ៉់
ពិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កាណាគ័ដាគ់ខាក់កា អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ខង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព កា ពូ អូ
ណីស លូ ្របគ៉័ បាបកាអនែ់ឌ នះិេទៅ េដល។
១៣ «អនដ់សី េពៀបឡាក់កា េប៉ា ័ះសារ៉ំាប់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ ផា េប៉ា ័ះ េកតីសាប អូ ៃ្រប៉ េកះ េប៉ា ័ះ េណាះ អូ

ទី ខា ហង។ ពូ ចងឹ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ្រប៉គ័ អន់ េកតី ៃ្រប៉ណាវ ្គ ? ទី ដងឹ គួក អា្ល ត េណាះ ពូ ចងឹ ចាក ចគ័
ហង។ ១៤អនដ់សី េពៀបឡាក់កា អុញសារ៉ំាប់ តាគ់ តាតារ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ។ ផា ពូ ្របគ៉័ េមឿង ពឹង
កល់ ប៉ានមឹ ពូ េអាន អូសាគមឹ អុះ។ ១៥ អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង េកះេណាះ អ្យក់ ែរវ កាេ្រតាប អុះ ទី ដងឹ ពូ អ្យក់
ៃចគ ពឹងចារតាេគៀង េភឿតាគ់តាតារ ប៉ាណូស ៃអ្វ កាណុងហី ទឌូិ។ ១៦ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ អន់តាតារ អនដ់សី
េណាះតាតារហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ទឌូិ នះិេទៅ េដល េភឿ អន់ ពូ បប៉័សារ ដាគ់ឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េកះ
េណាះ ពូ ចងឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។
១៧ «ែជ ឃតឹ ផាអាញ់ ពឹះ អា ចងឹ អ្ូ៊យត អា្ល ត ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េលីអា្ល ត ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ អូ ្រតគ់អាញ់

ពឹះ តាគ់ អង់ហ្៊យង អុះ ឃឺអាញ់ ពឹះ តាគ់ អង់េកះសារចាបាប់ ្រចាគ់ រះ៉ ទេិណា ័ះ។ ១៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី
តាទចឹផាដារ ់ចំ េតះ េបីតាៃឡង ៃប៉្លង េបីតាឡំ ចាបាប់កាណុងផាប់ ប ៉្រ◌ះ័ តុ សក់កា អូហ្៊យង អុះ។ ឃឺចា
បាប់ កាណុងផាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ េលយី ទលឹសារ េណាះ េកះ ទ។ិ ១៩ េពឿ បុចិ អា្ល តសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា
អាយ ៉◌ះ័សារតាថិ េម៉ាញ ខកាតាម លូ បុាងំេហៀន អូ អន់ ពូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះ ចងឹ េកះ ថិ ឡឹង ពូ កាណុង
កាឡំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ហះកា េពឿ ៃច រ៉ាប់ េសឿសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា ទិអា លូ បុាងំេហៀន អន់ ពូ ្របគ៉័
ពួយ ែអ៊ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ តសី កាណុង កាឡំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ២០អាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់ កា អន់ដសី អ្លុ
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អនត់គ ់ផាអនដ់សីដាគ់ ្រតង់ផា អូលនឺ ឡឹង មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ីឃឺប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អូ
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី អុះ។
២១ «អនដ់សី េឃយីកាតាងំ េដលសារ ពូ រះ៉ កា វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែពផា "ែជ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស * ផា

អនដ់សី ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស អនដ់សី ចងឹ ្រតគ់ ថូត ហង"។ ២២ហះកាអាញ់ ចងឹ រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អនដ់សីណាវ ្គ
ផា េពឿ អកឺ កា អុះ មុ ីប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ហង។ េពឿ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកា អុះ មុ ីប៉ាណូស េណាះ មួត
្រកាគ់ តាតសុ់និ ចងឹ ៃចគ ថូត េដល េពឿ កាប បគឺ កាប អក៊ កា ពូ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ៃចគ ពឹង ចារ
អុញហង។ ២៣ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ អនដ់សី អ្យក់កាណាគ័ឡា ំពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ប៉ាគ់ ទលឹចារ េណាះ
េកះ ផាអនដ់សីកាចាងំកា អុះ មុី ែអ៊ ចំ ទីសារ លូអនដ់សី២៤អនដ់សី ្រតគ់អា្ល តកាណាគ័ហះ េណាះហ ិសតឹ
ឡា ំរះ៉កះ ប៉ារម លូ អុះ មុី អនដ់សី អន់ដាគ់ លូ គួប េសាបហ ិេកះេណាះឡា ំពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ណាវ ្គ។
២៥ផា ពូ េជៀក អនដ់សីឡា ំកាបសារ ប៉ាគ់ ្រកាគ់ តាតសុ់និ អនដ់សី ្រតគ់ រះ៉កះ អន់ ្រតគ់ លូ ពូ ្រសស៊ៗ អន់
េទៀ ពូ ឡា ំជនឹ អន់ដសី ប៉ាគ់ ្រកាគ់ តាតសុ់និ សារ េណាះ ្រកាគ់ េណាះ ចងឹ ជនឹ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ ខុក ៃមគ៉ ខុក ចងឹ
ៃចគ អនដ់សី កាណុង ខុកហង។ ២៦អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ផាអនដ់សី សង៊ កា ពូ អូ ្រគបឹ ចលួំន
ៃអ្វ ទួម ដងឹ េម៉ាញ ច្យមិ កាតាម អនដ់សី ចងឹឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ អូ ទី អុះ។
២៧ «អនដ់សី េឃយី កាតាងំ េកះ ពូ រះ៉ ផា "ែជ រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់ េលី េកា្ល "†។ ២៨ហះកាអាញ់ ចងឹ រះ៉ កា

អនដ់សីណាវ ្គផា េពឿ ៃហ អង់កាន់ ទបឹ ទី ពុត បុចិ ៃតប លូ ែអ ៊ប៉ាណូស េណាះ ែអ៊ ទី រ៉ាលង កល់កាម៉ាញ់ ែអ៊
កាណុង ពុត េកះ។ ២៩ផាម៉ាត់ អនដ់សី ែគងសាម៉ា ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច ្រតគ់ ខ្វកិឡាច់ វុតឹ អា្ល ត ប៉ាគ់ចាងំហាយ្
គ។ ផា អន់ដសី អូ ទី ម៉ាត់ េម៉ាញ ែបង៊ អា ដាគ់ លនឺ ឡឹង ្រប៉គ័ អន់ កា ឡាេកា អន់ដសី ឡិ ពឹង ចារ អុញ។
៣០ផាតី អនដ់សី ែគងសាម៉ា ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច ្រតគ់កាសតិ វុតឹ អា្ល ត ប៉ាគ់ចាងំហាយគ្ ពិ។ ផាអនដ់សី អូ ទី
តី េម៉ាញ ែបង៊អាដាគ់លនឺ ឡឹង ្របគ៉័ អន់ កាឡាេកាអនដ់សី ឡិ ពឹងចារ អុញ។
៣១ «ទី សារ ពូ រះ៉ េម៉ាញណាវ ្គផា "កាម៉ាក័ េពឿ បុចិ អា្ល ត កាម៉ាញ់ ្រតគ់ ្រចាគ់ សត់្រតា អន់ កា កាម៉ាញ់

ហ ិេណាះ ចងឹ ទីអា្ល ត"‡។ ៣២ហះកាអាញ់ចងឹ រះ៉ កា អនដ់សីណាវ ្គផា ផាអង់កាន់ េណាះ អូ ទី រ៉ាលង កល់
េកា្ល ែអ ៊ហះកា េកា្ល ែអ៊ អា្ល ត ផាកាម៉ាញ់ ែអ៊ ទី េកា្ល ណាវ ្គ កាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះ ចងឹ េកះ ប៉ាណូស រ៉ាលង កល់
ហង។ ផាកាម៉ាក័ ចំ ទី ែអ៊ណាវ ្គ កាម៉ាក័ េណាះឡាក់កា ៃតប លូកាម៉ាញ់ ពូ នះិេទៅ េដល។
៣៣ «ទី សារ េម៉ាញណាវ ្គអន់ដសី េឃយី កាតាងំ េដល ពូ រះ៉ កា វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដសី េសគី ែព ផា "ែជ មត៉់

ព្លូ ង ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារឡាក់ អនដ់សី ទី មត៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន"។ ៣៤ហះកាអាញ់ រះ៉
ប៉ាឡាក់កា អនដ់សីណាវ ្គផា អូ អន់ មត៉់ អុះ ែជ មត៉់ េអី ៃប៉្លង ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ខង ៃប៉្លងឡាក់ េ្រគ ចារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អង់ៃអ្វ ្របគ៉័សាដាច។់ ៣៥ លូ ែជ មត៉់ េអី អង់កក់ េតះ ្របគ៉័ផាញ៉ាន ខង អង់កក់ េតះ អាកាេណីល ជុង
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ែជ មត៉់ េអី េមឿង េយរសូាឡឹម ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ខង េមឿង មះ៉សាដាច់ តសី។ ៣៦ ែជ មត៉់
អ្យក់ កល់ អនដ់សី ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ខង អនដ់សី អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ សក់ កល់ អនដ់សី េកតី បាក េលី ម៉ូ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ
កាែស៊ កា អនដ់សី អូ អ្លុ អុះ។ ៣៧ ្រតគ់ កាប ផា "តាទចឹ"ឃឺ "តាទចឹ" ឡូត ផា "អូ"ឃឺ "អូ" ខង ទិសារ កាប
ព្លូង េណាះឃឺឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដាះ។
៣៨ «អនដ់សី េឃយីកាតាងំ ពូ រះ៉ ផា "ផា ពូ ខ្វកិ ម៉ាត់ អនដ់សី េម៉ាញ ែបង៊ អនដ់សី ខ្វកិ ម៉ាត់ ពូ េម៉ាញ ែបង៊

នះិេទៅ េដល។ ផា ពូដាល័ អនដ់សី ប៉ាក់សាណាញ់ េម៉ាញ អនដ់សី ដាល័ ពូ អន់ ប៉ាក់សាណាញ់ េម៉ាញ នះិ
េទៅ េដល"§។ ៣៩ហះកាអាញ់ ចងឹ រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អនដ់សីណាវ ្គផា ែជ តូ លូ ប៉ាណូស ខូយ ប៉ាអ្យប ់ផា ពូ
* ៥:២១ ៥:២១សារ អាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២០:១៣។ † ៥:២៧ ៥:២៧សារ អាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២០:១៤។
‡ ៥:៣១ ៥:៣១សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៤:១។ § ៥:៣៨ ៥:៣៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់
(នកិ្ខមន)ំ២១:២៤។
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តាបះ៉ េគៀងេតារ អនដ់សី ែគងសាម៉ា ្រតគ់ ងិុ អន់ ពូ តាបះ៉ េម៉ាញ ែបង៊ណាវ ្គពិ។ ៤០ផាទី ពូ ភង អនដ់សីញន
បុចិ កាអាវសាប៉ំាក ័អនដ់សី ្រតគ់ អន់ ពូ អ្យក់ ទបឹ អាវ ្រគនឹ េដល។ ៤១ផា ពូ បុាងំខំ អនដ់សី ចាក គយ េឃឿង
ខង អន់ ទី េម៉ាញកាឡូមុតិ អនដ់សី ្រតគ់ ចាក លូ ពូ អន់ ទី េពៀរ កាឡូមុតិ ពិ។ * ៤២ផា ទី ពូ បុចិ បរ៉ ់កាណាគ័
ញ៉ា ឡឹង អនដ់សី អន់ ពិ លូ ែជកាឡីសកា ពូ បរ៉ ់អ្៊យមឺ កាណាគ័ ឡឹង អនដ់សី េណាះ។
៤៣ «អនដ់សី េឃយី កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា "្រតគ់ បុចិ ៃច កា អុះ មុី ្រសកុ េតះ អនដ់សី េទៅ ហះកា ្រតគ់ អូ ណីស

កា មួត តាមុរឺ អនដ់សី"†។ ៤៤ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់ កា អនដ់សីណាវ ្គផា ្រតគ់ បុចិ ៃច កា មួត តាមុរឺ មះ៉
អនដ់សី លូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់សារដាគ់កា មួត បក់ អូ ណីស អូ រម កា អនដ់សី េណាះ េដល។
៤៥ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អន់ដសី ចងឹ េកះ គន មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អន់ដសី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ខង ែអ៊ អន់ ដារ ់ឡាច់
អន់តាតារ ទបឹ ប៉ាណូសដាគ់ ទបឹ កា ប៉ាណូស អូដាគ់ លូ ែអ៊ អន់ េទៀក បី ទបឹ ប៉ាណូស ្រតង់ ទបឹ កា ប៉ាណូស អូ
្រតង់ នះិេទៅ េដល។ ៤៦ផាអនដ់សី បុចិ ដងឹកា ប៉ាណូសចំ បុចិ ៃចកាអនដ់សី ចងឹ ទីខា ញ៉ា ? យ ៉◌ះ័ មួត អ្យ
ក់ រ៉ាៃប កា អ្លុ េដល ្របគ៉័ នេីណា ័ះ។ ៤៧ផាអនដ់សី បុចិ ែឌន ដងឹ កា អុះ មុី អនដ់សី េទៅ ចងឹ យច ឡឹង ពូ ហះ
ច ំ? យ ៉◌ះ័ សុនសាត អនេ់ទៀគ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កា អ្លុ េដល ្របគ៉័ នេីណា ័ះ។ ៤៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អន់
ដសី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ នចីម ័អន់ អនដ់សីដាគ់ ្រតង់ឡាក់កា ែអ៊ នះិេទៅ េដល។

៦
១ «ែជ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង ្រកាន័ កា បុចិ កា ពូ បប៉។័ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អនដ់សី អូ ទី កា

ណាគ័ ញ៉ា ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា អុះ។
២«ផាអនដ់សីអន់កាណាគ័កាមួត ថុកញ៉ាក ែជ ឡុង រះ៉ េវុកី រ៉ាេវុកីឡាក់ មួតតាគ់អ្ំរបគ៉័ដាគ ់អនែ់ឌ េឃយី

្របគ៉័កាណុង េរ៉ាង លូ រ្រទង េភឿ បុចិ កា ពូ ប៉ាេន។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា កាយឡឹង េណាះ អនែ់ឌ
ចងឹ អូ ទីខា អុះ។ ៣ហះកាកាប៉ាច់ អនដ់សី ផាតី ែគងសាម៉ាអន់កាណាគ័កា មួត ថុក ញ៉ាក ែជ អន់ តីសាងំ
េអ្យា អ្លុ អនត់គ់ ៤ ម៉ាគ់សារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ ចងឹ ដាគ់សាគមឹ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ចងឹ បប៉័សារ
អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់កាណាគ័ គតឹ ខាកាអនដ់សីតាទចឹ។
៥«ផាអនដ់សី មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ែជ ្របគ៉័ឡាក់កា មួតតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ ់អនែ់ឌ ឌុ អនត់ាវ មន៉់កាណុង េរ៉ាង លូ

រ្រទងសាលូង បុចិ កា ពូ បប៉។័ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា កាយ ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ខា អុះ។
៦កាប៉ាច់ អន់ដសី ផា អន់ដសី មន៉ ់្រតគ់ ម៉ុ ត ពឹង កាណុង កាេ្រតគី អំប៉ារ េកះេណាះ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ
អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ចារសាគមឹ។ ែអ៊ ៃហ បប៉័ អនដ់សី ៃអ្វ មន៉់ ពឹង ចារសាគមឹ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ កាណាគ័ គតឹ
ខាកាអនដ់សី។
៧ «ផះ អនដ់សី មន៉ ់ែជ កាប អនែ់ទ េទៅ ៗសារ អូ ទី ខាឡាក់ មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ េណាះ ខង អនែ់ឌ

សាមគ៉័ផាកាប េអៀង នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ចងឹសាយុំាងំ។ ៨ ែជ ្របគ៉័ឡាក់កា ពូ ខង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី
ែអ៊ អ្លុ ទិកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី តងកានអន្់រទលួ ឡឹង អនដ់សី បរ៉ ់េកះ។ ៩អនដ់សី ្រតគ់ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ នេីអៀ៖
អឺ ពឹ ញនឹឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង

អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អ្យលិ កូត័កា អសី។
១០បរ៉ ់អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូស ទឌូិ
* ៥:៤១ ៥:៤១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះតាហានសុនសាតរ ៉មូ ទីចាបាប់បុាងំខំ ពូ គយ េឃឿងខងអន់ចាកចាងំហាយ្គទី េម៉ាញកាឡូមុតិ។ † ៥:៤៣
៥:៤៣បរ៉ ់ៃហចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី
ឡាក់កា បយ៊ អសី ពឹង ៃប៉្លង េដល។

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

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

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

១៤ផាអនដ់សី អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័ យច លូ អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ អូ អ្យក់
យ៉ូ សារ អនដ់សី ្របគ៉័ យច េដល។ ១៥ហះកាផាអនដ់សី អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័ យច លូ អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ កា អ្យក់យ៉ូ សារ អនដ់សី ្របគ៉័យច េដល។
១៦ «ផា ដារ ់ចំ អន់ដសី កំ អូ សាសាណាញ៉ា អន់ដសី ែជ ្រប៉គ័ កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ សាងំអយឡាក់ កា មួត តា

គ់ អំ្រប៉គ័ ដាគ។់ អន់ែឌ ្រប៉គ័ កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ នីេណា ័ះ បុចិ កា ពូ អន់េទៀគ បប៉័ លូ អ្លុ អន់តគ់ កា អន់ែឌ កំ អូ
សាសាណា។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា កាយ ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ខា អុះ។ ១៧កាប៉ាច់ អន់
ដសី ផាដារ ់ចំ អនដ់សី កំ អូ សាសាណា្រតគ់ ប៉ាច ម៉ាត់ លូ កគី សក។់ ១៨ ែជ អន់ ពូ អនេ់ទៀគ អ្លុ អនត់គ់ កា
អនដ់សី កំ អូ សាសាណា អន់ ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សីឡាក់ ពូ ៃហ អូ បប៉័ េណាះ ហង បប៉័សារ អនដ់សី
្របគ៉័ដាគ់សាគមឹ េណាះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់កាណាគ័ គតឹ ខាកាអនដ់សី។
១៩ «ែជ ប៉ាតុំ គម រ៉ាស អំប៉ាសសារ៉ំាប់កាឡាេកា ពឹង អង់កក់ េតះឡាក់ចារ កាញច់រិ េរះ៉ េតះ ប៉ា្វ ល័ លូ កាចះ

សា ឡាក់ចារ ទី ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ្រចះ ប៉ាណីរ ម៉ុ ត អនតុ់ង រ៉ាស េណាះ េដល។ ២០ ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស គម ពឹង
ៃប៉្លង េតាឡាក់ចារដាគ់ អូ ទីកាញច់រិ េរះ៉ េតះ ប៉ា្វ ល័ លូ អូ ទីកាចះសាអូទី ពូ ្រចះ ប៉ាណីរ ម៉ុត អនតុ់ង រ៉ាស េណាះ
េដល ២១ខងផា រ៉ាសអប៉ំាស មះ៉ អនដ់សី ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ ច ំពុត េពៀក អនដ់សីកា ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េណាះ េដល។
២២ «ម៉ាត់ អនដ់សី េពៀបឡាក់ កា តាេគៀងសារ៉ំាប់ឡាេកា ផា ម៉ាត់ អនដ់សី ដាគ់ តាតារ ឡាេកា អនដ់សី

កាដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ២៣ហះកាផាម៉ាត់ អនដ់សី ម៉ាមុាងំ ឡាេកាអនដ់សីកា អូដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ទលឹ នី
េណា ័ះ ផាតាតារសារ៉ំាប់ឡាេកា អនដ់សី េកតី ម៉ាមុាងំ រុាងំអត៊ នេីណា ័ះ េកះ ឡាេកាអនដ់សីកា អូ អ្លុ ចងឹ េកតី
នចីម័ហង។
២៤«អូ ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កា ពឹតាងំឡា េពៀរ ដូវ អុះ ខង ែអ៊ ចងឹ បុចិកា េម៉ាញ អូ ណីសកា េម៉ាញ ្រតង់

កា េម៉ាញ អូ ្រតង់ កា េម៉ាញ។ អនដ់សី កា នះិេទៅ េដល អូ ្រតគ់ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនដ់ា បុចិ កា
រ៉ាស អប៉ំាស អនដ់ា ទី អុះ។
២៥ «ខ អាហង បះ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសាណាសាណឹត ៃអតសាសារ៉ំាប់ សមិឡាេកា

បុាងំៃឡ លូ េខាអាវសារ៉ំាប់កាសប៊ េពៀត។ ញ៉ា អនដ់សី ៃអ្វ រ ុសីសារ៉ំាប់ ដងឹ កាណាងំសាណាសាណឹត លូ
េខាអាវប ? ២៦ហគ់អនដ់សីចាែ្រជប ៃហ ៃសម ប៉ារ ពឹ់ង ៃប៉្លង េតា អនែ់ឌ អូ ទីសាមូលតប់ អូ ទីកាច់ ្រចូត័ ប៉ាតុំ
អ្យក់ ៃចគកាណុង រម អុះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊សមិ អនែ់ឌ។ ហះកាអនដ់សីអា
គតឹ ខាកា្វ ឡឹង ៃសម េណាះណាវ ្គ។ ២៧យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ខំ វុនឹវាយ៉ នចីម័ កាតាម កា អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ប៉ានែ់ធម
* ៦:១៣ ៦:៩-១៣ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ៩ អឺ ពឹ ញនឹឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង អន់ សចិ អសី ដាគ់ឡាយ៉ាម។័ ១០ បរ៉ ់សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
មះ៉ អសី ពឹះ ទលឹ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អសីឡាក់ កា ពូ ពឹង ៃប៉្លង េដល។ ១១ បរ៉ ់អសី អន់សាណាឡាក់កាញនឹ តងកាន
កាណុងដារ ់អា។ ១២ បរ៉ ់អសី ែជ អ្យក់យ៉ូ សារយចញនឹឡាក់កាញនឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ពូ ្របគ៉័ លូ ញនឹ េដល។ ១៣ ែជ អន់ ពូ ប៉ាេឡាមញនឹ
្របគ៉័ យច ហះកា បរ៉ ់អសី តង័ ញនឹ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អក៊សារ បគឺ ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ អរ៉ំាញ អញឺ លូសារ ដាគ់ េកង មះ៉ អសី ៃអ្វ
េលយី អាែមន។
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អាញុឡាេកា េទៅ អន់ អ្លងឹ អុះ យ ៉◌ះ័ តុ សតិ កា អូ អ្លុ សា។ំ ២៨ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី វុនឹវាយ៉ ឡឹង េខាអាវ ? ហគ់
អនដ់សីចាែ្រជប ៃហ ប៉ាកាវ ពឹង ែ្រស៊ េតា ែអ៊ហន៊ដាគ់ នចីម។័ ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ េលី តក់តាញ អុះ។
២៩ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផះ រុាងំវាង៉សាឡូម៉ូន ្របគ៉័សាដាច់ ែព ែអ៊សាេណីមឡាេកាដាគ់ នចីម័
កាតាម កា ែអ៊ អូ ទី េខាអាវដាគ់ឡាយ៉ាម័សាេមុី លូ ប៉ាកាវ េម៉ាញ េតមីអា អុះ។ ៣០អឺ ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័
ឡាឡាគ ័អនដ់សី ៃហៗ ប៉ាកាវអា ដារ ់អា ែអ៊ហន៊ ពឹង ែ្រស ៊ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ ពូ ទក ៃចគ ពឹង អុញ ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ឡាកដាគ់ឡាយ៉ាម័ ប៉ុប អា េកះ។ អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស ទីខាកា្វ ឡឹង ប៉ាកាវ
អាណាវ ្គ ចាបះកា ែអ៊ ចងឹ អន់ អនដ់សី ទី េខាអាវកាសប៊ េពៀត េដល។ ៣១ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ វុនឹវាយ៉
ហង ែជកាបផា "សាណាញ៉ាញនឹ ចងឹ ៃអតសាលូ េខាអាវ ញ៉ា ចងឹកាសប៊ េពៀត ?" ៣២ខង សុនសាតអន់
េទៀគ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ខំណាងំកាណាគ័ ទេិណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ អ្លុ េកះ កា អនដ់សី
តងកានកាណាគ័ ទេិណា ័ះ។ ៣៣ហគ់ មបឡាេកាអន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ ខំ ្របគ៉័ ពួយសារដាគ់ ្រតង់ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ ហ៊្លត ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ ែធម ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី តងកាន េណាះ។
៣៤ ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ចងឹ េកតី ទី ដារ ់តាយ៉ាង័ េទៀ សារដារ ់តាយ៉ាង័ ក្យាគ់ ឃតឹ ដារ ់តាយ៉ាង័
េទៅ ញន េម៉ាញដារ ់ៗ ទីសារ ក្យបិ េកះសារ៉ំាប់ដារ ់េណាះហង។

៧
១ «ែជផាកា ពូ ្របគ៉័យច ៃដ េភឿ ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផាកាអនដ់សី ្របគ៉័យច។ ២ផាអនដ់សីផាកា

ពូ នចីម ័ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹផាកាអនដ់សី នេីណា ័ះ េដល។ ែអ៊ ចងឹ វាល៉់ អន់កា អនដ់សីឡាក់កាអនដ់សី
វាល៉់ អន់កា ពូ េណាះ េដល។ * ៣ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ៃហ បប៉័សារយច ថិ មះ៉ អុះ មុីឡាក់កាកាបក់ េតះកាណុង
ម៉ាត ់ហះកាអនដ់សី អូ បប៉័សារ អនដ់សី ្របគ៉័យច តសីឡាក់កាតាេំពៀក អ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅ។
៤ ទលឹ អ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់ អនដ់សី ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី កាប លូ អុះ មុី ផា "ពឹះ អន់ អាញ់ ប៉ាតតឹ អ្យក់ឡាច់កា
បក់ េតះ ឡឹង ម៉ាត់ អសី" ? ៥អឺ ប៉ាណូសតាគ់ អំ្របគ៉ ័ហគ់ អ្យក់ឡាច់ អ៊្លង ឡឹង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅហ ិេណាះ
អនដ់សី ចងឹ ៃហ បប៉័សាឡះ លូ អ្លុ ប៉ាតតឹ អ្យក់ឡាច់កាបក់ េតះ ឡឹង ម៉ាត់ អុះ មុី អនដ់សី។
៦ «ែជ អ្យក់កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ដាគ់ អន់ កា សូ អ្ូយគកា អនែ់ឌ ចងឹ តាឡូះ កាប់ អនដ់សី េទៅ លូ ែជ វុតឹ តា

យ៉ាល័ដាគ់ឡាយ៉ាម័ គតឹ ខា មះ៉ អនដ់សីហះ ម៉ាត់សាែគ អ្ូយគ អនែ់ឌ ចគ័ ឡូត។
៧ «អនដ់សី បរ៉ ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អន។់ អនដ់សីណាងំ េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉។័ អនដ់សី

កាខគ់ អប៉ំារ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េបកីកាអនដ់សី ឡូត។ ៨ខង េពឿ បរ៉ ់បក់ េណាះ ចងឹ ទ ីេពឿណាងំ បក់ េណាះ
ចងឹ បប៉័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េបកី អប៉ំារ កា បក់ ចំ កាខគ់ េដល។ ៩ទិកាឡំាងំ អនដ់សី អា ផាគន បរ៉ ់ណំុ បុាងំ អូ ទី
េពឿ ចងឹ អ្យក់ អំេហា្ម អន់ កា ែអ៊ អុះ។ ១០ លូ ផា គន បរ៉ ់សាអ៊្លង កា អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ ពិះ ៃអ្វ រ ុសី អន់ កា ែអ៊
េដល។ ១១ តុត អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស អូដាគ់ អ្លុ អន់ កាណាគ័ដាគ់កា គន ែហង៊ខាក់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សី
ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ចងឹ អន់កាណាគ័ដាគ់កា បក់ បរ៉ ់េណាះ ត ័ះ។
១២ «អន់ដសី បុចិ កា ពូ ្រប៉គ័ ដាគ់ លូ អន់ដសី នីចម ័អន់ដសី ្រតគ់ ្រប៉គ័ ដាគ់ កា ពូ នីេណា ័ះ េដល ខង

កាណុងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ នេីណា ័ះ ហង។
១៣ «ហគ់ ម៉ុ ត ្រទង អំប៉ារ អង់អ្យាគ័ ពិ ខង អំប៉ារ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ចារ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ េណាះ តសីឡាេហាងខា

ក។់ ្រទងឡា ំប៉ាគ់ ចារ េណាះ កាឡាមគ៉់ េដល ទី ប៉ាណូស េអៀង ម៉ុ ត ្រទង អំប៉ារ េណាះ។ ១៤ហះកា អំប៉ារ
* ៧:២ ៧:២ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ បុចិ ទី ណី ផាផា ពិន ៃចគ ថូត ពូឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ពិន នះិេទៅ េដល។
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ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ចារ ទី អាញុ រុសី ែអ៊ អង់អ្យាគ័ លូ ្រទង េណាះ ប៉ាណាបចាក េដល ទី ប៉ាណូស ែបត៊ ដូវណាងំ ្រទង
េណាះ បប៉។័
១៥«្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹង មួតតាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ខងអនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាឡម័ឡាេកាឡា ំណាងំអនដ់សី អន់

ែឌតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ់សមីឡាក់កា េចៀម ហះកា ពុត អនែ់ឌតាេកះឡាក់កា សូ ្រពី។ ១៦អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់
អនែ់ឌ ញនសារ អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័ឡាក់ កា ពិន អនហ់ា្ន ល់ េតមី អ៊្លង ញន ៃប៉្ល ែអ៊ េដល។ នចីម័ ពូ េឃយី េដល
ប េអ្លះ ៃប៉្ល អង់កាច លូ ៃប៉្ល ្រហា ឡឹង គុំសាេលៀ ? ១៧ េតមី អ៊្លង ដាគ ់ៃប៉្ល ែអ៊ កាដាគ់ នះិេទៅ េដល ផា េតមី អ៊្លង
អូ ដាគ ់ៃប៉្ល ែអ៊ កា អូដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ១៨ េតមី អ៊្លង ដាគ់ អូ អ្លុ បុាងំេកតី ៃប៉្ល អក៊ អុះ េតមី អ៊្លង អូ ដាគ់កា អូ អ្លុ
បុាងំេកតី ៃប៉្ល ដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ១៩ េតមី អ៊្លង ចំ អូ ដាគ់ ៃប៉្ល ពូ ចងឹ កាល់អា្ល ត េកះេណាះ អ្យក់ ៃចគ ពឹង អុញ។
២០ មួត តាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា នេីណា ័ះ េដល អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ អនែ់ឌញនសារ អនែ់ឌ ្របគ៉។័
២១ «មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អូ ្រតគ់ មួត ្រកាន័ កា េអី អាញ់ ផា ពឹ តាងំឡា ៃមគ៉ តាងំឡា េណាះ

អុះ ឃឺ មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹអាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ២២ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ េទៀ ចងឹ
ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េឡាមឡាអាញ់ផា "អឺ ពឹ តាងំឡា ផះ ញនឹ ្រប៉គ័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ទបឹ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក ់ញ៉ា អូ ្រតគ់សចិ អសី បញនឹ េឃយី េអី េណាះ ែព ?" ២៣ េណាះ
អាញ់ចងឹ រះ៉ កាអនែ់ឌផា "អឺ មួត ្របគ៉័យចចាបាប ់អនដ់សីចាកឡាច់អន់ចាងំហាយគ្ ឡឹងអាញ់ ពិ អាញ់
អូ េឃយី អនហ់ា្ន ល់ អនដ់សី អុះ"។
២៤«េពឿសាយុំាងំ ប៉ានរឹអាញ់អា េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះឡាក់កា ប៉ាណូសហ្លង់សាឡាច់ ្របគ៉័ហី

អបុំាងំ អេំហា្ម តាេទៀរ។ ២៥យ ៉◌ះ័ ៃប៉្លង បី ខ្យាលតសី លូ េទៀក រ៉ាឡាប តឹហី េណាះ នចីម័កាតាម កាហី េណាះ
អូ ព្លូ ក អុះ ខង ែអ៊ ្របគ៉័ អំបុាងំ អំេហា្ម ។ ២៦កាប៉ាច់ បក់សាយុំាងំ ប៉ានរឹ អាញ់អាហះកា ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊
េណាះឡាក់កា ប៉ាណូស អូហ្លង់ អូ ហ្លី ្របគ៉័ ហី ពឹង េតះឡាពុក។ ២៧ ប៉ាគ់ ៃប៉្លង បី ខ្យាល តសី លូ េទៀក រ៉ាឡាប
តឹហី េណាះ ែអ៊ ព្លូ ក រ៉ាយ រុា ំឡូត»។
២៨ ប៉ាគ់ យសី៊ូ រះ៉ សារ អា េកះៗ មួត ប៉ាសុន ញម ខាក់ កាសារ ែអ៊ អន់តគ់ ប៉ាេតា េណាះ ២៩ខង ែអ៊ បុាងំ

េហៀន ទី អរ៉ំាញ អញឺ អូ ្រតគ់ឡាក់កា មួត ៃណឃូ អនេ់ទៀគ េឃយី បុាងំេហៀន អនែ់ឌ អុះ។
៨

សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ េអៀង
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ ទី ប៉ាណូស េអៀងកាខាក់ ប៉ាណា ំគួបចាក ពួយ ែអ។៊ ២ផះ េណាះកាទី ប៉ាណូស

្រតគ់ េរ៉ាះ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ លូ កាបផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អសី ទី អរ៉ំាញតាគ់ អនដ់ាគ់អាញ ់ផា
អសី ៃច»។ ៣យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ែអ៊ លូ កាប ផា «អាញ់ ៃច េដល ហគ់ េ្រពះ ដាគ់ ពិ»។ ផាឌី េរ៉ាះ ែអ៊ េណាះ កា
េ្រពះ ដាគ់ ឡូត។ ៤ េកះេណាះ យសី៊ូ អន់តគ់ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អសី ្រតគ់ឡាវុាងំ កាខាក់ ែជ រះ៉ សារ អា អន់ ពូ អ្លុ
ៃដ។ ហះកា អសី ្រតគ់ឡា ំតាបំាងឡាេកា អន់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េតា ៃហ លូ អ្យក់ កាណាគ័ ពុះ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់កា ម៉ូ េស ទី រះ៉ េភឿ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសីដាគ់ ្រប៉ាល់តាទចឹ»។
៥ េកះេណាះយសី៊ូ ម៉ុ ត កាណុង េមឿងកាផានមឹ ទី ៃមគ៉តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ៊ លូ

េឡាមផា ៦ «អឺ ពឹ តាងំឡា ! ទុច អាញ់ ែអ៊ អគី យុបឹ ខាក់ ៃតបសាងំែអ៊្វង ៃអ្វ ពឹង ហ»ី។ ៧យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា
«អាញ់ ចងឹឡា ំតាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ»៊។ ៨ ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េណាះកាបផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ឡាក់
ប៉ាណូស អូ គតឹ អូ ខា អូ ឃឺ ចងឹ េជៀក អសី ម៉ុ ត កាណុង ហី អាញ់ អុះ។ បរ៉ ់្រកាន័ កា អសី កាប តាគ់ អនដ់ា
គ់ ឡឹង អា េម៉ាញ នរឹ កា ែអ៊ ដាគ់ ហង។ ៩អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ខង អាញ់កា ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ ប៉ានរឹ ពូ េដល កា ទី គន
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តាហាន ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ប៉ានរឹ អាញ់នះិេទៅ េដល។ ផាអាញ់ េ្របុី តាហាន េម៉ាញ ដូវឡា ំេណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំផា
អាញ់ េ្របុីសតឹ េណាះ ែអ៊ ចងឹសតឹ។ ផាអាញ់ េ្របុី ទុច ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា ែអ៊កា ្របគ៉័ ពួយ េដល»។ ១០ផះយសី៊ូ
កាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ែអ៊ ញមខាក់ ខង សុនសាត អនេ់ទៀគ េណាះ េសឿ កាខាក ់េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា មួត
ចាក ពួយ ែអ៊ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ កាណុង សុនសាត អុី្រសាែអល៊អាអាញ់ អូ េឃយី បប៉័ េពឿ
េសឿ េកងខាក់ឡាក់កា ែអ៊ អា អុះ។ ១១អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ចងឹ ទី សុនសាតអនេ់ទៀគ េអៀង ពឹះ ឡឹងដារ ់
ឡាច់ ឡឹងដារ ់ម៉ុ ត ចងឹហាវ ប៉ាគ់ចារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា សង់សាអនឌូ់ លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំវគ័ អុសីាក់ លូ
វគ័ យ៉ាកុប។ ១២ហះកា ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ឡាក់ ្រតគ់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ វុតឹ អា្ល ត អនែ់ឌ អន់ ៃអ្វ ែគង ឡីង ពឹងចារ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត កាណុងចារ េណាះកាតាងំ ដងឹ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ
រុាងំែគតសាណាញ»់។ ១៣ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ ផា «ហគ់ អសីសតឹឡគ ពិ អន់
ដាគ់ឡាក់កាសារ អសី មុងឹ អាហង»។ ផះ េណាះ ទុច ែអ៊ េណាះកាដាគ់ ឡូត។
១៤ េកះេណាះណាវ ្គយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ហី េព្រតះុ បប៉័ េមគី អនហ់្នី េព្រតះុ ព្លុ ្រគនឹ ៃតប ពឹង េ្រគ។ ១៥យសី៊ូ ចកឹ តី

ែអ ៊ផាឌី ព្លុ េណាះកាដាគ់ េព្យា័ ឡូត ែអ៊ អ្ូយវ តាបំាងសាណាសាណឹតអន់កាយសី៊ូ។ ១៦ ប៉ាគ់ ទលឹកាង៉ាច ទី
ពូឡា ំជនឹ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េអៀង ដូវ ប៉ាគ់យសី៊ូ ែអ៊ កា ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ឡឹង ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័
្របគ៉័ េណាះញន ប៉ានរឹ ែអ ៊លូ តាគ់ អនដ់ាគ់ មួត អគី ព្លុ ដាគ់ ទឌូិ េដល ១៧ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
សចិ េអសាយទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ែអ៊ អ្យក់ ទបឹសារ អគី ព្លុ ទបឹ កាជកកាែជល មះ៉ ពិន កា ែអ"៊*។ ១៨យសី៊ូ ៃហកា
ទី ប៉ាណូស េអៀង ពឹះ គ្លម ែអ៊ ជុ ំេណាះ ែអ៊ េ្របុី សះឹ ែអ៊ អ្យក់ ទូកឃ្លងតាងំេលា័ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតាឡគ។
១៩ផះ េណាះទី ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ េម៉ាញ ដូវឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ លូ រះ៉ផា «ៃណឃូ ! អាញ់ចងឹ ្របគ៉័

សះឹចាក ពួយអសី េដលយ ៉◌ះ័ អសីឡា ំប៉ាគ់ ចំកាតាម»។ ២០យសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «សូ ្រពី ទី រ ៉ង័ូ មះ៉ ែអ ៊ៃសមកា
ទីសបំ៉ូ វ មះ៉ ែអ៊ េដល ហះកាប៉ាណូសអាញ់ អូ ទីចារ ម៉ុត រ៉ាឡូវ អុះ»។ ២១ទីសះឹ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គរះ៉ កាយសី៊ូ ផា
«ពឹ តាងំឡាអសី អន់អាញ់សតឹ តប់ ប៉ា្រទូ ពឹ អាញ់ហ»ិ។ ២២ហះកាយសី៊ូ េតលីផា «ចុ ចាក ពួយអាញ ់! អន់
ប៉ាណូស េតា័តប់ គួប អនែ់ឌ េទៅ ពិ»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ បី ខ្យាល
២៣ េកះេណាះ យសី៊ូ ជរឹ ជះិ ទូកណាវ ្គ មួត សះឹ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំអន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល។ ២៤ផាឌី ទី ខ្យាល

តសីតាគ់ រុាងំកា្ល ច េទៀកតាងំេលា័ម៉ុត ពឹង ទូក ចងឹតាគ់កាឡាប់ ទូក។ កាប៉ាច់យសី៊ូ ៃតបហា្ល ក់កា ែអ៊ េសុយី។
២៥ មួតសះឹ េរ៉ាយសី៊ូ ផា «ពឹ តាងំឡាបរ៉ ់អសី តង័ េណី ពិន ចងឹ េតា័កញិេអៀហងអា»។ ២៦យសី៊ូ កាបផា «អឺ
ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អ្ូយគ តាឡាម័ នេីអៀ ?» េកះេណាះ ែអ៊ អ្ូយវ ទបឹ ខ្យាល លូ
េទៀក េណាះ ខ្យាលកាសា្វ ស េទៀក កាដាគ់ ថរិ ៃតល េទៅហង។ ២៧ មួត សះឹ ញមខាក ់អនែ់ឌ កាកាប លូ
គួបផា «ែអ៊ អា ប៉ាណូស នចីម័ បះ ខ្យាល លូ េទៀក រ៉ាប់ ែអ៊ នេីអៀ ?»។
សារយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
២៨ ប៉ាគ់យសី៊ូ លូ មួតសះឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហាង ក្យាម័ េមឿងកាដារ៉ា េកះ ផាឌី ទីកាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េពៀរ ដូវឡាច់

ឡឹង ចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះតាេកះ ខាក ់អូ ទី េពឿ ខនឹ ចាក ្រទងួ
ចារ េណាះ អុះ។ ២៩កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េពៀរ ដូវ េណាះ ែ្រសក៊ផា «អឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័! អសី ទីសារ ញ៉ា
លូញនឹ ? អសីឡា ំប៉ាគ់អា ចងឹ ៃចគ ថូតញនឹ អន្់រទលួ ឡឹងដារ ់កាឡំត់ ប ?» ៣០ចាងំហាយគ្ ែបត៊ ឡឹងចារ
* ៨:១៧ ៨:១៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៣:៤។
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អនែ់ឌ េណាះ ទីសាែគ េម៉ាញតាបល៉់ ផះ ចាកណាងំសា។ ៣១ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាមយសី៊ូ ផា «ផាអសី ្រទះុ ញនឹ
ឡឹង ប៉ាណូសអា អសី អន់ ញនឹ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង តាបល៉់សាែគ េតា ឡគ ពិ»។ ៣២យសី៊ូ េតលី ផា «ម៉ុ ត ៃអ្វ
ពិ !» ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកាឡាច់ ឡឹងកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ េណាះ ម៉ុតកាណុងសាែគឡគ។ តាបល៉់សាែគ េណាះកាសា
តាក់ ជរឹ ្រចាងំ ្រគូគ ឡិ ពឹង េទៀកតាងំេលា័ឡង់ េទៀក េតា័ ទ។ិ ៣៣ មួត រងសាែគ ប៉ាណា ំគួបសាតាក់ឡា ំរះ៉ កា
កាឡំាងំ េមឿង លូ រះ៉ ឡឹងសារកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េណាះ។ ៣៤កាឡំាងំ េមឿង ទឌូិ កា ប៉ាណា ំគួប
ឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ េកះេណាះកាប េឡាម េ្របុី យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ អនែ់ឌ េណាះ។

៩
សារយសី៊ូ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ប៉ាណូស
១ េកះេណាះយសី៊ូ ជរឹ ជះិ ទូកឃ្លងសតឹ ប៉ាគ់ េមឿងចារ ែអ៊ េឃយី ៃអ្វ េទៅណាវ ្គ។ ២ផះ េណាះ ទី ពូ តូង័ ប៉ាណូ

ស េតា័ ជុង តី ៃតប ពឹង ្រតិ ឡា ំណាងំ យសី៊ូ។ ផះ ែអ៊ បប៉័ អន់ែឌ េសឿ ែអ៊ តាទចឹ ែអ៊ កាប ផា «អឺ គន ហគ់
អសី មុងឹ ពិ ខងសារ អសី ្របគ៉័ យច លូ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ អុះ អា្ល ត េដាះ េកះ»។ ៣ ៃណឃូ បុាងំេហៀន
ចាបាប់ បក់ អនដ់ាកាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាបកាណុង ពុតផា «ប៉ាណូសអាកាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័»*។
៤យសី៊ូ កាតាងំ ទិសារអនែ់ឌកាបកាណុង ពុត េណាះ បះ ែអ៊កាបផា «ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សី ទី ពុត អូដាគ់នេីអៀ ?
៥ផាអាញ់ រះ៉ ផា "អាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច អសី េកះ" េលីកាបផា "អ្ូយវ ចាក ពិ" កាប នចីម័ឡាមគ៉់ លនឺ ?
៦ហះកាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ផា ពឹង អង់កក់ េតះអា ប៉ាណូសអាញ់អ្លុ អា្ល ត េដាះសារយច»។ េកះ
េណាះយសី៊ូ កាែលង ៃហ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី ទបឹកាបផា «អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសីចាកសតឹ ប៉ាគ់ហី អសី េទៅ ពិ»។
៧ ប៉ាណូសបក់ េតា័ ជុង តីកា អ្ូយវ េ្រប៉ាហចាកសតឹ ប៉ាគ់ហី ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។ ៨ផះកាឡំាងំ េអៀង បប៉័សារអា ពូ
ញមខាក់ លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អន់សារ អរ៉ំាញ អញឺ ែនវអាកា ប៉ាណូស។
សារ មួតផារ៉ាសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊
៩ ផះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ែអ៊ បប៉័ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ម៉ាថាយ អង់ៃអ្វ ហះ ចារ ពូ សង៊ រ៉ា

ៃប។ យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «ចុឡា ំពួយអាញ»់។ េណាះ ែអ៊ កា អ្ូយវ ចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។ ១០ េកះេណាះយី
ស៊ូ ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី ម៉ាថាយ។ ទី ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ េអៀង ដូវ ពឹះសា អនឌូ់ លូ
ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ េដល។ ១១ មួត ផារ៉ាសុី បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាប លូ សះឹ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ ៃណឃូ អនដ់សី
សាអនឌូ់ លូ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ នេីអៀ ឡគ ?» ១២យសី៊ូ កាតាងំ អនែ់ឌ កាប នេីណា ័ះ កា
េតលី ផា «ប៉ាណូសដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ អូ តងកាន ម៉ូ អ្យា អុះ ទី ដងឹ បក់ អគី ព្លុ តងកាន ម៉ូ អ្យា។ ១៣ហគ់
អនដ់សី ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហសារ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ែអ៊ ផា "អាញ់ បុចិ កា ប៉ាណូស ទី ពុត តា
ប៉ាប តាប៉ុន អូ ្រតគ់ អាញ់ បុចិ កា កាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ អុះ"†។ សារអា ទី ណី នចីម ័? ឃឺអាញ់ អូ ្រតគ់ ជរឹ
ណាងំ ប៉ាណូសដាគ់ អុះ ឃឺ ជរឹណាងំ េជៀក មួត អូ ដាគ់ េភឿ អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក»។
១៤ ៃឡង ឡឹង េណាះ មួត សះឹ វគ័ យូហានឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ លូ អំបញ៉់ ផា «ញនឹ លូ មួត ផារ៉ាសុី កំ អូ សា

សាណាេលយីៗ ញ៉ា ្រតគ់សះឹ អសី អនែ់ឌ អូ ក ំ?» ១៥យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ផះ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ ់នី
ចម័ គួប ចាង័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ ញុា ំេសាក េដល ប ! ហះកា ចងឹ ទី ដារ ់េម៉ាញ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់ឡាច់ េកា្ល េណាះ ដារ ់
េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ក។ំ ‡ ១៦ អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ អ្យក់ កាណាត់ណាវ ជងឹ េកា្ល ប ពឹង អាវ េរ៉ាះ អុះ ខង កាណាត់
* ៩:៣ ៩:៣អនែ់ឌឃតឹផាយសី៊ូ ផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា ែអ៊ ផា ែអ៊ អ្លុ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង អ្លុ ្របគ៉័
នេីណា ័ះ។ † ៩:១៣ ៩:១៣សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស៦:៦។ ‡ ៩:១៥ ៩:១៥យសី៊ូ កាប នេីអៀឃឺកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ ផះ
ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ្របគ៉័ អន់ ពូ េហាក រគ៉ ់ហះកា ប៉ាគ់ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊េណាះ ពូ ចងឹសាម៉ុកសាម៉ាញ ទបឹ កំ អូសាសាណា។
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ណាវ េណាះ ចងឹ កា្របុញិ ្របគ៉័ អន់ កាអាវតាែហ៊ក ែហ៊ង យុបឹ។ § ១៧កា អូ ទី បក់ េពឿ អ្យក់ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច
េបី ងំ ៃចគ ពឹង េ្រសាអង់ការសានដ់ាប់ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចាបះកា េ្រសាអង់ការសានដ់ាប់ េណាះ ចងឹ
តា្រហីស តាែពកា ចងឹសគី ទិ ឡូត េ្រសាអង់ការ េណាះកា អូ អ្លុ អ្យក់ហង។ ផាតាែព េបីតាន័ ងំ ពូ ៃចគ
ពឹង េ្រសាអង់ការណាវ េដល េណាះតាែពកា ៃអ្វ េ្រសាអង់ការកាដាគ»់។*
សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន ្រកាគ់ ្រសកុ
១៨ផះយសី៊ូ កាកាប លូអនែ់ឌ ផាឌី ទី ្រកាគ់ ្រសកុ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុតកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊េកះេណាះ រះ៉ផា «គន

អង់កាន់អាញ់អង់ក ័ះកាតាច់កាែស៊តាងំេហមី កញិ េអៀៗ បរ៉ អ់សីតាប៉ាបតាប៉ុនឡាសំាប៉ាគ់ ែអ៊ េណី េណាះ
ែអ៊ ចងឹ ទី អាញុ រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ១៩យសី៊ូ កា អ្ូយវ ចាកឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ ឡូត មួត សះឹ កាឡា ំអនឌូ់ េដល។
២០ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អគី ជរឹ អញជុ់ េលយី ទុញ ១២សាណាំេកះ ែអ៊ ចាក ពួយ ្រទង អង់កក់ ម៉ុ តសាប៉ាគ់
ឡាណុចអាវយសី៊ូ ២១ញន ែអ៊ឃតឹកាណុង ពុត «ផាអាញ់ទីសាប៉ាគ់ ដងឹអាវ ែអ ៊ដាគ់ហងអគីអាញ់អា»។
២២យីស៊ូ កាែលង ៃហ ែគង អង់កក់ បប៉័ អង់កាន់ េណាះ េកះេណាះ ែអ៊ ផា «អឺ គន ហគ់ អសី មុងឹ ពិ អសី
ដាគ់ េកះ ញន កា អសី េសឿ»។ អង់កាន់ េណាះកាដាគ់ អនត់ាន័ ជុង ឡូត។ ២៣ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ហី
្រកាគ់ ្រសកុ េកះ ែអ៊ បប៉័ មួត េខា្ល ម បុី េខា្ល ម ច្យាប ័លូ បប៉័ ប៉ាណូស រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ផះ ៃអ្វ អង់េរុងី ពឹង ប៉ា្រទូ †។
២៤ េណាះ ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា «ឡាច់ៗ សាសា្វ អា អូ េតា័ អុះ ែអ៊ ្រកាន័ កា ៃតបហា្ល ក់ េដាច»។ ហះកា ពូ កាកកី
ប៉ាេដកី ប៉ាញេ់ចរី កា ែអ។៊ ២៥ ប៉ាគ់ ែអ៊ ្រទះុឡាច់ ពូ ទិ ប៉ាគ់ ឡីង េកះ ែអ៊ កា ម៉ុត ពឹងកាណុង ែអ៊ ចកឹ តីសាសា្វ
េណាះ សាសា្វ េណាះកាអ្ូយវ ឡូត។ ២៦សារអាកា េលៅប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុ េតះ រេណាះហង។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ លូ ប៉ាណូសកាឡូំ
២៧ផះ យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ ទី ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ េពៀរ ដូវ ចាក ពួយ ែអ៊ លូ ែ្រសក៊ ផា «អឺ ផូង័

វាច៉់សាដាច់ ដាវតី បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កាញនឹ េណី»។ ២៨ ប៉ាគ់ យសី៊ូ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហី េកះ មួត ែប៊្លល
ម៉ាត់ េពៀរ ដូវ េណាះឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ។៊ យសី៊ូ អបំញ៉់ អនែ់ឌផា «នចីម័ អនដ់សី េសឿផាអាញ់អ្លុ ្របគ៉័ អន់ អន់
ដសី តាតារ ម៉ាត់ ប ?» អនែ់ឌ េតលីផា «ញនឹ េសឿ េកះ ពឹ តាងំឡា»។ ២៩យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ម៉ាត់ អនែ់ឌ លូ កាប
ផា «ហគ់ អន់ ដាគ់ឡាក់កា អនដ់សី េសឿ អាហង ពិ»។ ៣០ ម៉ាត់ អនែ់ឌ េណាះកាតាតារ ឡូត។ យសី៊ូ រះ៉ កា
អនែ់ឌកាខាក់ផា «្រតគ់ឡាវុាងំ ែជ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ ៃដ ណឺ»។ ៣១ហះកាកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ េណាះអនែ់ឌចាក
រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ ប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុ េតះ រេណាះ។
៣២ ៃឡង ឡឹង អនែ់ឌចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ ផាឌី ពូឡា ំជនឹ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់យសី៊ូ ប៉ាណូ

ស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្រប៉គ័ អន់ ែអ៊ កាឡូំ។ ៣៣ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េកះ ប៉ាណូស កាឡូំ កា អ្លុ កាប
ឡូត។ កាឡំាងំ េអៀង ពូ ញមខាក់ លូ កាបផា «ពិន អូ េឃយី បប៉័ អុះសារ េកងខាក់ នេីអៀ កាណុង ប៉ាេថត អុី
្រសាែអល៊»។ ៣៤ហះកា មួត ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ កាបផា «ែអ៊ អ្លុ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀ ញនកាសាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ អន់សារ អរ៉ំាញ អញឺកា ែអ៊ ហង»។
៣៥ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង លូ ប៉ាគ់ ្រសកុ អនេ់ទៀគៗ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង លូ រះ៉សារដា

គ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូតាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសអគី ព្លុ ្រគបឹ ែនវ លូ ប៉ាណូសកាជកកាែជល ែប៊្លល ម៉ាត់
§ ៩:១៦ ៩:១៦ ែអ៊កាប ប៉ានដ់បឹ បុចិ ទី ណីផា ែអ៊ អន់សារដាគ់ឡាក់ណាវកាខាក ់អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា ប៉ាយ៉ាម័សារសានដ់ាប់ អុះ។ * ៩:១៧
៩:១៧ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ ទី ណីឡាក់កា ៩:១៦ េដល។ † ៩:២៣ ៩:២៣ គុនតាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឃឺ ប៉ាគ់ ប៉ាណូស េតា ័ពូ
េខា្ល ម បុី េខា្ល ម ច្យាប។័ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ េឃយីចា្វ ល់ ពូ ញុា ំអង់ហ្យាងំ េដល។
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អន់ដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ៣៦ផះយសី៊ូ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀង ែអ៊ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា ពូខាក ់ខង ពូ អូ ្រតូះ អូ
ថូន អូ ទីចារ មុងឹឡាក់ េចៀម អូ ទីតាងំឡា រង។ ៣៧យសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹផា «ទី េពៀ េអៀងខាក់ឡាក់ ្រតគ់ ្រចូត័
ហះកា ប៉ាណូស ្រចូត័ ែបត៊ ដូវ តាឡាម។័ ៣៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំឡា
មុរី ម៉ាគ់ ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំ្រចូត័ េពៀ ពឹង មុរី ែអ៊ អា»។

១០
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ចាក
១យសី៊ូ េអី មួត សះឹ ទិ ១២ ដូវ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ អន់ មួត សះឹ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អ្លុ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័

បគឺ លូ អន់ អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស អគី ព្លុ ្រគបឹ ែនវ លូ ប៉ាណូសកាជកកាែជល ែប៊្លល ម៉ាត ់នះិេទៅ េដល។
២ មួត សះឹ ១២ ដូវ ឡាក់ ែអ៊ េ្របុី ឡា ំប៉ាតាង ែអ៊ េណាះ ទី សចិ ឡាក់ កា រះ៉ អា ហង៖ ទី េម៉ាញ សុីម៉ូ ន ពូ េអី ផា
េព្រតះុ លូ អុះ ែអ៊ សចិ អនេ់្រត យ៉ាកុប លូ អុះ ែអ៊ សចិ យូហាន អនែ់ឌ អាឡាក់ គន វគ័ េសេបេដ ៣ភីលបី លូ
បាថូលូេម ម៉ាថាយឡាក់ ប៉ាណូសអ្យក់ រ៉ាៃប លូ ថូមះ៉ យ៉ាកុប គន វគ័អាលផាយលូថាេដ ៤ សុមី៉ូ ន ប៉ាណូស
្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ * លូ យូដះ អុសីាការយី៉ុត ប៉ាគ់ អនត់គី ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ។
៥យីស៊ូ េ្របុី សះឹ ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ អាឡាច់ ចាក លូ អន់តគ់ រះ៉ ផា «ែជ ឡា ំណាងំ សុនសាត អន់េទៀគ លូ ែជ

ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ សុនសាតសាម៉ារ ីេហាគ ៦ហះកា ្រតគ់ ឡា ំណាងំ ដងឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡាក់ វុលឹ េវុងី
េណាះ ខង អនែ់ឌ េពៀបឡាក់កា េចៀម ហ្៊យង េហ្យតី ហង។ ៧ផះ អនដ់សី ចាក េណាះ ្រតគ់ រះ៉ ផា "សារ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ហង"។ ៨ហគ់តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ លូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ពូ
េតា។័ ហគ់តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ លូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ឡឹង ប៉ាណូស។ អាញ់អន់ អរ៉ំា
ញ អញឺ ែនវអាកាអនដ់សីតាេដាះ អូតាច់ អូ តូរ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ រុាងំៃហ ពូតាេដាះ នះិេទៅ េដល ែជ អ្យក់
ខា ឡឹង ពូ។ ៩ ែជ ្រទងុ ឡា ំម៉ាស ្រប៉ាក់ េលៀន កាក់ អុះ។ ១០ លូ ែជ ្រទងុ កាទុង ែជ អ្យក់ឡា ំេខាអាវសារ៉ំាប់
េផ្លះ ែជ ជះិ កបឺ លូ ែជ ចកឹឡា ំអ៊្លង កាទូង ខង អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ កា ពូ ពូ ចងឹ អន់សាណា
កាអនដ់សី។ ១១ ប៉ាគ់ អនដ់សី ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ េតះ េលី ពឹង េមឿង ចំ កាតាម ្រតគ់ណាងំ អំបញ៉់ ពូ ហី េពឿ ៃច
អន់ អនដ់សី ៃអ្វ អនដ់សី ្រតគ់ ៃអ្វ ពឹងហី ែអ៊ េណាះ េលយី ទលឹដារ អ់នដ់សីឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ។ ១២ប៉ាគ់
អនដ់សី ម៉ុតកាណុងហី ច ំអនដ់សី ្រតគ់កាកាប លូតាងំឡាហី េណាះផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារសាណុកសាវា៉
កកា អនដ់សី"។ ១៣ផាតាងំឡាហី េណាះឃឺ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ទីសារសាណុ
កសាវាក៉ឡាក់កា ប៉ានរឹ អនដ់សីកាបតាទចឹ។ ហះកាផាតាងំឡាហី េណាះ អូឃឺ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវា៉
ក សារអនដ់សី បរ៉ ់េណាះ ចងឹសតឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េទៅ។ ១៤ផា ពូ អូ ៃចហាប់ អនដ់សី លូ អូ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានឹ
រ អនដ់សី រះ៉ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹងហី េលី ឡឹង ្រសកុ េណាះ ទបឹ តាតូះឡាច់កាបក់ េតះ ឡឹង ជុង អនដ់សី េដល †។
១៥អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង
សូដុំ លូ មួត េមឿង កូម៉ូ រ៉ា ‡ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ ជចឺ ឡឹង មួត ្រសកុ េណាះ។
១៦ «អាញ់ េ្របុី អនដ់សីឡា ំអា វុចឹ លូ អន់ េចៀម ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ តាបល៉់ សូ ្រពី។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រត

គ់ អ្លុ សាងំៃកឡាវុាងំឡាេកា តគិ័ លូ ទី ពុត ដាគ់ឡាអត់ តគិ។័ ១៧ ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា ខង ពូ ចងឹ អញជ់នឹ អន់
ដសី ប៉ាគ់ មួត ្រកាគ់តាតសុ់និសារ េកះេណាះ ពូ ចងឹ ពីតសាប៉ា្វ ត័ អនដ់សី កាណុង េរ៉ាង។ ១៨ ពូ ចងឹ អញជ់នឹ
* ១០:៤ ១០:៤ ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ ពូ េអីផា ្រកុំកាណាន េដល ឃឺ មួត បុចិកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី សុនសាត
រ ៉មូ។ † ១០:១៤ ១០:១៤ តាតូះ ឡាច់ កាបក់ េតះ ឃឺ េភឿ ្របគ៉័សាញ៉ាផា អនែ់ឌ ប៉ាសាងំ លូ ពូ េណាះ។ ‡ ១០:១៥ ១០:១៥ មួត េមឿង
សូដុំ លូ មួត េមឿង កូម៉ូ រ៉ា ឃឺ េមឿង េពៀរ េសគី ែព ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូតថាឡំាយ េមឿង ទិ ប្ល។ី បរ៉ ់ៃហកាេណីត
អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៨។
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អនដ់សី ប៉ាគ់ មួត ្រកាគ់ណាផំា លូ ប៉ាគ់សាដាច់ អនេ់ទៀគៗតាតសុ់និ ញន អនដ់សី េសឿអាញ។់ ហះកាសារ
អា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អន់ដសី ទី ្រទង រះ៉ សារ អាញ់ អន់ កា អន់ែឌ លូ សុនសាត អន់េទៀគ អ្លុ េដល។ ១៩ ផះ ពូ រ ៉បុ
អនដ់សី អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារ ែជ អ្ូយគ កា អូ អ្លុ កាប ខង ផះ េណាះហង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ រះ៉ កា អន់
ដសីសារ ចងឹ ្រតគ់ កាប នចីម័ ២០ខង អូ ្រតគ់ អនដ់សី អុះ ចងឹ កាប ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អន់
ដសី ែអ៊ ចងឹ កាប ពឹង អនដ់សី េណាះ។ ២១ មុី លូ អុះ ចងឹ េកះ តាមុរឺ រ ៉បុ គួប េសាប អន់ ពូ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ ពឹ
ចងឹ រ ៉បុ គន េទៅ អន់កា ពូ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ កាប៉ាច់ គនៗ ចងឹ ប៉ាណា ំគួបតាប៉ុញ លូ េមគី ពឹ ទបឹ អញជ់នឹ អន់ ពូ
ប៉ានេ់តា័ េដល។ ២២ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ អូ ណីសកាអនដ់សី ញនអាញ។់ ហះកា បក់ ចំដាម័ អត់ ៃអ្វ េសឿ ទលឹ
ឡុច បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តង័ ែអ៊ តាទចឹ។ ២៣អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង េមឿង ចំ កាតាម ផា ទី ពូ កាប អូ
ដាគ់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា អនដ់សី ្រតគ់សាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនេ់ទៀគណាវ ្គ។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា
អនដ់សី ចងឹ ចាក រះ៉ កា ពូ ពឹង ប៉ាេថត អុី្រសាែអល៊ អា េបី តាន័ ្រគបឹ េមឿង អុះ េណាះ ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ ពឹះ
ទលឹហង។
២៤ «អូ េឃយី ទីសះឹ ចំ អ្លុ កា្វ ឡឹង ៃណឃូ អុះ លូ អូ េឃយី បប៉័ ទុច តសី ឡឹង ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េដល។ § ២៥ផា

សះឹ អ្លុ សាេមុី លូ ៃណឃូ ទុច កាសាេមុី លូ ពឹ តាងំឡា នេីណា ័ះ ដាគ់ េកះ។ ផា ពូ អន់សចិ ្រកាគ់ហី ផា េបល
េសប៊ូល * េកះ េណាះ ពូ ចងឹ អន់សចិ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ កាណុង េណាះ អូដាគ់កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ។
២៦«ហះកា ែជអ្ូយគកាអនែ់ឌ េណាះ។ សារសាគមឹ ទេិណា ័ះ ្រតគ់តាបំាងអន់ ពូ បប៉័ លូសារ េអានទេិណា ័ះ

្រតគ់ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ េដល។ ២៧សារ ញ៉ាអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ ហគ់ អនដ់សី ឡា ំរះ៉ កា
ពូ ពឹងចារតាតារ។ សារញ៉ាអាញ់ រះ៉ កាេហៀច ពឹង េតារ ហគ់ អនដ់សីហាវ ឡុង រះ៉ ឡឹង អនត់ល័ហី ឡគ។
២៨ ែជ អ្ូយគកា បក់ អ្លុ ប៉ានេ់តា័ដងឹឡាេកា បុាងំៃឡហះកា អូ អ្លុ ប៉ានេ់តា័ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អុះ។ ្រតគ់ អ្ូយគកា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ខង ែអ៊ អ្លុ ប៉ានេ់តា័ ទបឹឡាេកា បុាងំៃឡ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ពឹងចារ អុញ។ ២៩ ពូ ្របូ ចាប េពៀរ
កាតុ ទី ខា ដងឹ េម៉ាញ ច្យមិ †។ ហះកាផា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី អូ អន ់ចាប េម៉ាញកាតុ កា អូ ទី ឡិ ទលឹ ប៉ា
គ់ េតះ អា អុះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ជចឺ ែនវ អាកាតាម។ ៣០កាប៉ាច់ អនដ់សី យ ៉◌ះ័ សក់ កល់កា ែអ៊ យ៉ាប ទេិណា ័ះ េដល។
៣១ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ែជ អ្ូយគ ខង អន់ដសី អា គតឹ ខា កា្វ ឡឹង ចាប េអៀង េណាះណាវ ្គ។ ៣២ េពឿ ខនឹ
រះ៉ សារ អាញ់អាហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េណាះអាញ់ ចងឹ រះ៉ សារ ែអ៊ កា ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។
៣៣ហះកា េពឿ អូ ខនឹ រះ៉សារអាញ់ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស អាញ់កា អូ ៃច រះ៉សារ ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ
ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។
៣៤«ែជសាមគ៉័ផាអាញ់ជរឹអា េភឿ ្របគ៉័អន់ ប៉ាណូសពឹងអង់កក់ េតះ ៃអ្វដាគ់ រម លូ គួប េសាបអុះ។ អាញ់

អូ ជរឹ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អុះ ឃឺអាញ់ជរឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ តាប៉ុញ លូ គួប េសាប។ ៣៥អាញ់ជរឹអា េភឿ ចងឹ ប៉ាកល្ះ គន
កាម៉ាក័ អន់ ក្លះ ឡាច់ ឡឹង ពឹ គន អង់កាន់ អន់ ក្លះ ឡាច់ ឡឹង េមគី ម៉ាយ ក្លះ ឡាច់ ឡឹង េមគី អនហ់្ន។ី ៣៦បក់
េឃយី ៃអ្វ អនឌូ់ េម៉ាញហីកាចងឹ េកះតាមុរឺ លូ គួប េសាប។៣៧ េពឿ បុចិកា េមគី ពឹកា្វ ឡឹង បុចិកាអាញ ់ប៉ាណូ
ស េណាះ អូ ឃឺ ចងឹ ្របគ៉័ សះឹ អាញ់ អុះ។ េពឿ បុចិ កា គន កា្វ ឡឹង បុចិ កា អាញ ់ប៉ាណូស េណាះ កា អូ ឃឺ
ចងឹ ្របគ៉័ សះឹ អាញ់ េដល។ ៣៨ េពឿ អូ ៃចសាឡាគ់ឡាេកា គយអ៊្លង គងឹ ពួយអាញ ់ប៉ាណូស េណាះកា អូឃឺ
ចងឹ ្របគ៉័សះឹ អាញ់ េដល។ ៣៩បក់ េពឿ បុចិ ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះ ចងឹ េតា ័ហះកាបក់ េពឿ េតា័ញនអាញ ់បក់
§ ១០:២៤ ១០:២៤សារអាយសី៊ូ បុចិ កាប ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ េពៀបឡាក់កា ៃណឃូ លូ ពឹ តាងំឡា។ * ១០:២៥ ១០:២៥ េបលេសប៊ូល
ឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សចិ សាតាងំ េណាះ ហង។ † ១០:២៩ ១០:២៩ ច្យមិ េពៀគ គុល «អាសារយី៉ុន»។ ១៦ អាសារយី៉ុន សាេមុី លូ េម៉ាញ
ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។
៤០«េពឿហាប់អនដ់សី ឡាក់កា ពូហាប់អាញ់ េដល េពឿហាប់អាញ ់ឡាក់កា ពូហាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

ឡាក់ េ្របុីអាញ់ជរឹ ប៉ាគ់អា េដល។ ៤១ េពឿហាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវញនកា ែអ៊ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ អន់ខាកា ែអ៊ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់កា រ៉ាគយឹ ែអ៊ េដល។ េពឿហាប់ ប៉ាណូសដាគ់ េម៉ាញ ដូវញនកា ែអ៊
ប៉ាណូសដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ខាកា ែអ៊ ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កា ប៉ាណូសដាគ់ េណាះ េដល។ ៤២អាញ់ រះ៉
កា អនដ់សីតាទចឹផា េពឿ អន់ េទៀក ដងឹ េម៉ាញ ចកកា ប៉ាណូសថិ េម៉ាញ ដូវញន ែអ៊ឡាក់សះឹអាញ ់បក់ អន់
េទៀក េណាះ ចងឹ ទីខាតាទចឹ»។

១១
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉ កាសះឹ ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ េកះៗ ែអ៊ឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ េភឿចាក រះ៉សារដាគ់ លូ បុាងំ

េហៀន ពូ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ អនេ់ទៀគណាវ ្គ។
សារ វគ័ យូហានអបំញ៉់យសី៊ូ
២ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ វគ័ យូហាន ្រតគ់ ខុក ែអ៊ កាតាងំ េដល ពូ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ យសី៊ូ * ទី ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ។ ែអ៊ កា

េ្របុី សះឹ ែអ៊ឡា ំអបំញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា ៣ «អសីហង ប បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច ់? េលីកាញនឹ ្រតគ់ ក្យា
គ់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ?» ៤យសី៊ូ េតលី រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ហគ់ អនដ់សីសតឹ រះ៉ កា យូហានសារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី
បប៉័ លូសារ អនដ់សី កាតាងំ អា ពិ ៥ខង ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េកតី តាតារ ប៉ាណូស រុាងំែវន ជុង តី េកតី អ្លុ
ចាក ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េកតី ដាគ ់ប៉ាណូស ក្លកឹ ក្លំ េកតី កាតាងំ ប៉ាណូស េតា័កា រុសី សតឹណាវ ្គ សារដា
គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាងំ ទលឹ មួត ថុក ញ៉ាក េដល †។ ៦ ប៉ាណូស ចំ េសឿ អាញ់ អូ អ្វះ ឡាេកា េណាះ ចងឹសាណុក
សាវាក៉តាទចឹហង»។
៧ ប៉ាគ់ មួតសះឹ វគ័ យូហានចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ យសី៊ូ រះ៉សារ វគ័ យូហានកាកាឡំាងំ េអៀងផា «ផះ អនដ់សីឡា ំ

ប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី ែព អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហកាណាគ័ ញ៉ា ? អនដ់សីឡា ំៃហ េតមី ្រតាង េយុលី កា ខ្យាល ប ?
៨ េលីឡាណំាងំ ៃហកាណាគ័ញ៉ា ? អនដ់សីឡាណំាងំ ៃហប៉ាណូសកាសប៊ េពៀតដាគ់ឡាយ៉ាម័ប ? ប៉ាណូ
សបក់កាសប៊ េពៀតដាគ់ឡាយ៉ាម័ឃឺ មួត បក់ ៃអ្វ ពឹងហីសាដាច។់ ៩ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហកា
ណាគ័ ញ៉ា ? ណាងំ ៃហ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ? ្រតគ់ហង ! អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ផា ែអ៊ េណាះកា្វ ឡឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ណា
វ ្គ។ ១០ យូហានអាហង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
ប ៉្រ◌ះ័ កាបផា "អាញ់ចងឹ េ្របុី េម៉ាញ ដូវ ប៉ាតាងអាញ់អន់ឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង អសី

េភឿ េ្រទៀម ្រទង អន់កា អសី"។‡
យូហាន អាហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ឡា ំអន់្រទួល ឡឹង អាញ់ េណាះ។ ១១អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា ទិ
ប៉ាណូសឡាក់ េកតី ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ទី េពឿ តសី ឡឹង យូហានអា អុះ ហះកា ទិ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា បក់ ចំ ថិ ឡឹង ពូ ែអ៊ េណាះឃឺ តសី ឡឹង យូហានណាវ ្គ។ ១២ ឡឹង រុាងំវាង៉ យូហាន ៃអ្វ អនត់គ់ រះ៉ កា
ពូ ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា ទី ពូ ប៉ាសាងំ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ប៉ាណូស ខូយ តាបុីត បុចិ រុាងំៃហ
១៣ខង ទិ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង េសគី ែព េលយី ទលឹ រុាងំវាង៉ យូហានអាកាទី រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
េដល។ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ កា រះ៉ ឡឹងសារអា នះិេទៅ េដល។ ១៤ផាអនដ់សី ៃច េសឿ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ផា យូហាន
* ១១:២ ១១:២យសី៊ូ េពៀគ គុល «្រគះិ»។ † ១១:៥ ១១:៥ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៣៥:៥-៦; ៤២:១៨; ៦១:១។ ‡ ១១:១០ ១១:១០សារអា
ឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី៣:១។
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អាហងឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអលយ៉ីាឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ជរឹ េណាះ ែព។ ១៥ េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចា
ែ្រជប ពិ។
១៦«អាញ់ ្រតគ់ ប៉ានដ់បឹ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា វុចឹ លូ ប៉ាណូសនចីម ័? អនែ់ឌ េណាះ េពៀបឡាក់កា គនសា

សា្វ ៃអ្វសាមយ រល៉់ រតាឡាតកាបកា គួប េសាបផា៖
១៧ "ញនឹ េខា្ល ម ច្យាប័ អន់កា អនដ់សី

ហះកា អនដ់សី អូ ៃចកាតាប័ អុះ
ញនឹ ញុា ំកា ប៉ា្រទូ

ហះកា អនដ់សី អូ ៃច ញុា ំពួយ េដល"។
១៨ខង យូហាន ពឹះ ប៉ាគ់ អា ែអ៊ អូ ៃអត តាែព លូ ែអ៊ កំ អូសាសាណា ហះកា ពូផាកា ែអ៊ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ។័ ១៩កាប៉ាច់ ប៉ាណូសអាញ់កា ពឹះ ប៉ាគ់អា េដល អាញ់ អូ កំ អុះ អាញ់ ៃអតតាែពសាសាណា ហះកា ពូ
ផាកាអាញ់ "ៃហ ប៉ាណូសអាហាន ៃអតហានសាទបឹ រុាពំង លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប "។ ហះ
កា ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាសារហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ ញនកា ពូ បប៉័ ង៉ារ ែអ៊ ្រប៉
គ»័។
សារយសី៊ូ កាប បុាងំអាលកា មួត ្រសកុ ខូរ៉ាសុនី លូ ្រសកុ េបតៃសដា
២០ េកះ េណាះ យីស៊ូ កាប បុាងំអាល កា មួត ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ អន់េទៀគៗ ញន អន់ែឌ អូ ៃច បុនិ ែពង ពុត

េពៀក។ ្រសកុ ទេិណា ័ះឡាក់ចារ ែអ៊ េឃយីតាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ េអៀង។ ២១ ែអ៊ផា «អឺ មួត ្រសកុ
ខូរ៉ាសុនី អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹហង។ អឺ មួត ្រសកុ េបតៃសដា អនដ់សីកា ្រតគ់ ប៉ាណាប េដល។ ផា
មួត េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន § ទី បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់កា អនដ់សី ទី បប៉័ ហះ អា ចាបះកា មួត េមឿង
ទេិណា ័ះ ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀកតាទចឹ ឡូត ទបឹ អនតុ់កកាេប៉ា លូ អង់ៃអ្វ ពឹង អហំ្មូ វ *។ ២២ខអាហង បះអាញ់
បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផា ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុី
ដូន អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ជចឺ ឡឹង អនដ់សី។ ២៣អឺ មួត េមឿង កាផានមឹ ែជសាមគ៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អំេប៉ាក
អនដ់សីហាវ ទលឹ ៃប៉្លង ឃឺអនដ់សី ចងឹ ឡិ កាណុង េ្រតាម េតះចារ ្រគន ប៉ា្រទូ ឡគ។ ផា មួត េមឿង សូដុំ † ទី
បប៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ឡាក់ អនដ់សី បប៉័ហះចារអា ចាបះកា មួត េមឿង សូដុំ ចងឹ េសឿ លូ ៃអ្វ េលយី
ទលឹ រប៉់ដារ ់អា េដល។ ២៤ខអាហងបះអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីផា ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ
ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង សូដុំ អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ជចឺ ឡឹង អនដ់សី»។
២៥ផះ េណាះយសី៊ូ កាបផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លងឡាក់ ពឹ អាញ់បរ៉ ់ប៉ាេន អសី ខង អសី ទីតាបំាងសារ

ទិ អា អន់ កា មួត អូ គតឹ អូ ខា អូ អ្លុ អូ ហ្លង់ ហះកា អសី េអាន អូ អន់ កា មួត គតឹ ខា ហ្យាងំសាឡាច់ អ្លុ ហ្លង់
អុះ។ ២៦ ្រតគ់ហង ពឹ អសី ប៉ាញ័ ពុត ្របគ៉័ នេីអៀ»។ ២៧យសី៊ូ កាប លូ ពូណាវ ្គផា «ពឹ អាញ់ ទី អន់អាញ់ហ្លង់
្រគបឹសារ ែអ៊ ទេិណា ័ះ។ អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ ស ឡឹង ែអ៊ េទៅ អុះ កា អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន
ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ ស ឡឹង គន ែអ៊ េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អុះផាអាញ់ អូតាបំាងអន់ ពូ អនហ់ា្ន ល។់ ២៨អឺ មួត េក្ល ័ះ កា្ល ងំ លូ មួត ទីសារ ចុនៃច ចុ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់ ម៉ាគ់
§ ១១:២១ ១១:២១ េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន ឃឺ េមឿង សុនសាត អនេ់ទៀគ ពូ ឌុ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង។ * ១១:២១ ១១:២១ គុន តាឡាប័
ពូ ផា ពូឡាប់ញមសារយច លូ បុនិែពង ពុត េពៀក េណាះ ពូ កា អនតុ់ក កាេប៉ា លូ អង់ៃអ្វ ពឹង អហំ្មូ វ។ † ១១:២៣ ១១:២៣ េមឿង សូដុំ ឃឺ
េមឿង េម៉ាញ េសគី ែព ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត ថាឡំាយ េមឿង ទិ ប្ល។ី បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
១៩:១-២៨។
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អាញ់ចងឹ អន់ អនដ់សី រ៉ាឡូវ។ ២៩ហគ់ ម៉ុ ត ែគងអាញ់ ពិ ‡ ទបឹ េហៀន ឡឹងអាញ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹសាណុ
ក ពុតហង ខងអាញ់ដាគ់ លូ ទី ពុតឡាអត។់ ៣០ ង៉ារអាញ់ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ កាដាគ់ឡាមគ៉់ េដល §»។

១២
សារ មួតផារ៉ាសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ
១ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់រ៉ាឡូវ យសី៊ូ ចាក តាត់ ្រទង អន់តគិ័ មុរី។ សះឹ ែអ៊ ឡាយុតិ តាឡាម័ កា ប៉ាណា ំគួប ្រហច៊

សា េពៀសាឡី។ ២ មួតផារ៉ាសុី បប៉័ អនែ់ឌ ្រហច៊សា េពៀ នេីណា ័ះ កា រះ៉ លូយសី៊ូ ផា «អសី ៃហៗសះឹ អសី ្រប៉
គ័ ង៉ារ ្រហច៊ េពៀ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អូ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែនវ អា ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ អុះ»។* ៣ហះកាយសី៊ូ េតលី
ផា «អនដ់សី ទឌូិ អូ ទី អាន បសារសាដាច់ដាវតី លូ គួប ែអ៊ ្របគ៉័ ផះ អនែ់ឌឡាយុតិ សង់ េណាះ ែព ? ៤ ែអ៊ ម៉ុ
ត កាណុងចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់សា ណំុ បុាងំ ពូ េទៀន អន់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជក អន់ កា គួប ែអ៊ អនដ់ា េដល
†។ កាណុងចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ដងឹ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ចាបាប់សា ណំុ េណាះ សាដាច់ លូ ប៉ាសុន េដាច
ដាច អូ ្រតគ់សា អុះ។ នចីម័ អនដ់សី េឃយីអាន េដលបសារ េណាះ ? ៥ េម៉ាញណាវ ្គពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ មួត ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អនែ់ឌស៊ុត កា ្របគ៉័យច ឡឹងចាបាប់ដារ ់រ៉ាឡូវ េដល ហះកា
អនែ់ឌ អូ ទី ថូត អុះ នចីម័ អនដ់សី េឃយី អាន េដល បចាបាប់សារ េណាះ ? ៦អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ៃអ្វ
ហះ អា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េកង ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះណាវ ្គ។ ៧ផាអនដ់សី ហ្លង់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា
"អាញ់ បុចិ កា ប៉ាណូស ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន អូ ្រតគ់អាញ់ បុចិ កាកាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ អុះ"‡ េណាះ អនដ់សី
ចងឹ អូ កាប បុាងំអាលកា មួត បក់ អូ ទី ថូត េណាះ អុះ ៨ខង ប៉ាណូសអាញ់ឡាក់តាងំឡាដារ ់រ៉ាឡូវ»។
៩ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាងចារ ពូ លួម។ ១០កាណុង េរ៉ាង េណាះ ទី ប៉ាណូ

ស េម៉ាញ ដូវ ្រកវិ តី េម៉ាញ ែបង៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ េដល។ ពូ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុត អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «កាណុងដារ ់រ៉ាឡូវ
នីេអៀ ពិន ទី ចាបាប់ តាគ់ អន់ដាគ់ ប៉ាណូស ែនវ អា េដល ប ?» អន់ែឌ អំបញ៉់ ែនវ អា េភឿ បុចិណាងំសារ
កាប កាយសី៊ូ។ ១១យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ទិ កាឡំាងំ អន់ដសី អា ផា េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េចៀម េម៉ាញ កាតុ ឡិ
កាណុង ឡូះ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ នចីម័ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉ ័ែអ៊ អូ ឡា ំអ្យក់ឡាច់ហិ ប េចៀម ែអ៊ េណាះ ? ១២ហះ
កា ប៉ាណូស ទីខាកា្វ ឡឹង េចៀម េណាះខាក ់ទលឹ នេីណា ័ះ ចាបាប់ អន់ តង័ ពូ កាណុងដារ ់រ៉ាឡូវ អា េដល»។
១៣យសី៊ូ រះ៉ កាកាម៉ាក័ ្រកវិ តី េណាះផា «ឡាង ៃហ ត ី!» ែអ៊ កាឡាង តីតាទចឹ ផាឌី តី េណាះដាគ់ឡាក់កា
តី េម៉ាញ ែបង៊ណាវ ្គេដល។ ១៤ េកះេណាះ មួតផារ៉ាសុីឡាច់ ឡឹង េរ៉ាងឡា ំពឹកសា គួប អនែ់ឌ េភឿណាងំ ្រទង
ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល តយសី៊ូ។
១៥យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ េណាះ ឡូត េណាះ ែអ៊ កា ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ទបឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង

ចាក ពួយ ែអ៊ េដល។ យសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ មួត អគី ព្លុ អន់ ដាគ់ ទឌូិ េដល។ ១៦ េកះេណាះ ែអ៊ ទបឹ អូ អន់ អនែ់ឌ
រះ៉ កា ពូ អនេ់ទៀគ អ្លុ ឡឹង ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ អុះ។ ១៧សារអា េកតី ពឹះ េភឿតាគ់ អង់េកះសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ទី រះ៉ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយ ែពផា៖
‡ ១១:២៩ ១១:២៩ហគ់ ម៉ុ ត ែគង អាញ់ ពិ េពៀគ គុល «ហគ់ អ្យក់ នមឹ មះ៉ អាញ់ ៃចគ ពឹងឡាេកា ពិ»។ § ១១:៣០ ១១:៣០ ង៉ារ អាញ់ េ្របុី
អនដ់សី ្របគ៉័ កា ដាគ់ឡាមគ៉់ េដល េពៀគ គុល «នមឹ មះ៉ អាញ់ ជចឺ កាណាគ័អាញ់ េ្របុី អនដ់សី គយកា ជចឺ េដល»។ * ១២:២ ១២:២តាម
ចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ ដងឹ េ្រតាដារ ្់រតគ់ រ៉ាឡូវ េម៉ាញដារ ់ហះកា មួតផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ែធមចាបាប់អនែ់ឌណាវ ្គ ផាអនែ់ឌបប៉័ ពូ ្រហច៊សាេពៀ ពឹង
ដារ ់រ៉ាឡូវ អនែ់ឌផាយចចាបាប់ហងឡាក់កា ្របគ៉័ ង៉ារ េដល។ † ១២:៤ ១២:៤ ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អកឺ កាសាដាច់ដាវតី អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ
មួតផារ៉ាសុី អូ ្រតគ់ អកឺ កាសះឹយសី៊ូ េដល។ បរ៉ ់ៃហ ១សាយូំែអល៊ ២១:១-៦។ ‡ ១២:៧ ១២:៧សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ៦:៦។
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១៨ ប៉ាណូសអាហងអាញ់ េរុសី អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ អាញ់
អាញ់ បុចិ ៃចខាក់កា ែអ៊ អា ទបឹ ប៉ាញ័ ពុតអាញ់ េដល។

អាញ់ចងឹ ៃចគ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាញ់ ពឹង ែអ។៊
ែអ៊ កា ចងឹ រះ៉ អន់ សុនសាតអនេ់ទៀគ អ្លុ អនត់គ់

ផាអាញ់ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូសអន់ ្រតង់ តាទចឹ។
១៩ ែអ៊ អូ តាប៉ុញតាប៉ាក់ លូ ពូ អុះ

លូ អូ កាប តសី ប៉ានរឹ េដល
កា អូ ទី េពឿ ចងឹ កាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ រ្រទង អុះ។

២០ ែអ៊ អូ ្រពិចតាគ់កាតាច់ េតមី ្រតាងឡាក់ ប៉ាក់ េកះ េណាះ អុះ
កា អូតាគ់ អប៉ំាត់តាេគៀងឡាក់ ៃអ្វ ដងឹ អ្យ ី េកះ េដល។

ែអ៊ ្របគ៉័ នេីអៀ េលយី ទលឹអាញ់ េកះ តាតសុ់និសារ អន់ ្រតង់។
២១ ្រគបឹ សុនសាត ចងឹ មុងឹ ែអ៊ §។

២២ផះ េណាះ ទី ពូឡា ំជនឹ កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់យសី៊ូ ប៉ាណូស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្របគ៉័ អន់
ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ លូ កាឡូំ។ យីស៊ូ កា តាគ់ អន់ដាគ់ ែអ ៊កាម៉ាក័ េណាះ កា ដាគ់ តាតារ ម៉ាត់ អ្លុ កាប ហង។
២៣កាឡំាងំ ទឌូិ ញម រ៉ាេងីុគ អនែ់ឌ កាកាប លូ គួប េសាបផា «នចីម័ ែអ៊ អា ផូង័ វាច៉់ ដាវតីឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័សា
ដាច់ ប ?» ២៤ ប៉ាគ់ មួត ផារ៉ាសុី កាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាបផា «ែអ៊ អា អ្លុ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀ ញនកា
េបលេសប៊ូល *សាដាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ អរ៉ំាញ អញឺកា ែអ៊ ហង»។ ២៥យសី៊ូ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ អនែ់ឌឃតឹ ែអ៊
េតលី អនែ់ឌ ផា «ប៉ាេថត ចំឡាក់ ទី ប៉ាសុន តាប៉ុញ តាប៉ាក់ គួប េសាប ប៉ាេថត េណាះ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំតា្របះ៉ តា
េ្រប៉ាងហង េមឿងចំ េលីហី ចំឡាក់តាប៉ុញតាប៉ាក់ គួប ចងឹ ក្លះកា្ល យ រ៉ាយ គួបហង។ ២៦ផាប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
្រទះុឡាច់ មួតសាតាងំ េទៅ េណាះ ែអ៊ តាប៉ុញ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅហង នចីម័ ប៉ាេថត ែអ៊ ចងឹ អ្លុ ៃអ្វ ឃឺ ែអ៊ រ៉ា
យ រ ៉ងុ ហង។ ២៧ផាអាញ់ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺញនកាអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េបលេសប៊ូលតាទចឹ ទលឹ នី
េណា ័ះ គួប អនដ់សី អនែ់ឌ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអងកាអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ េពឿណាវ ្គ ? ទលឹ នេីណា ័ះ គួប អនដ់សី
ចងឹ កាប កា អនដ់សី ហង។ ២៨ហះកាផាអាញ់ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័ទលឹ នេីណា ័ះសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សីអា េកះ។
២៩ «េម៉ាញណាវ ្គ អូ ទី បក់ េពឿ ខនឹ ម៉ុ ត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ពឹង ហី ប៉ាណូស េកង † អុះ ទី ដងឹ រ ៉បុ កត់

បក់ េកង េណាះហ ិេណាះ ចងឹ ខនឹ ម៉ុ ត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស ែអ៊ ទ។ី ៣០ េពឿ អូ ៃច ម៉ុត ែគងអាញ ់ប៉ាណូស
េណាះ អូ ណីសកាអាញ់ហង េពឿ អូ ប៉ាតុំ ពូឡា ំែគងអាញ ់ប៉ាណូស េណាះតាគ់តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ពូហង។
៣១ ខ អាហង បះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផា ប៉ាណូស ចំ ្របគ៉័ យច េលី កាប ផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចងឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ
អុះ។ ហះកាផា ពូកាបផាម៉ាតកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សារ េណាះ ែអ៊ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ។ ៣២ េពឿ កាប
យច លូ ប៉ាណូសអាញ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ អុះ។ ហះកាផា ពូកាបយច លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់កា
ខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សារ េណាះ ែអ៊ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ ឃឺអ្យក់យ៉ូ េលយី។
៣៣ «ផា េតមី អ៊្លង ដាគ ់ៃប៉្ល ែអ៊ កា ដាគ់ េដល ផា េតមី អក៊ ៃប៉្ល កា អក៊ េដល ខង ពូ អនហ់ា្ន ល់ អ៊្លង ញន

កា ៃប៉្ល ែអ។៊ ៣៤អឺ មួត ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច ័! នីចម័ អន់ដសី ចងឹ អ្លុ កាប ដាគ ់ខង អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ នី
§ ១២:២១ ១២:១៨-២១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤២:១-៤។ * ១២:២៤ ១២:២៤ េបលេសប៊ូលឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសចិសាតាងំ េណាះ
ហង។ † ១២:២៩ ១២:២៩ ប៉ាណូស េកង េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។
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េអៀ ! ខង ពឹរ ប៉ាណូស ឌុកាប ពួយសារ ញ៉ាឡាក់ ទី ប៉ាញ័កាណុង ពុត។ ៣៥ ប៉ាណូសដាគ់ ប៉ានរឹ ែអ៊ កាបកា
ដាគ ់ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ កាដាគ ់ខងកាណុង ពុត ែអ៊ ទី ដងឹសារដាគ។់ ប៉ាណូស អូដាគ់ ប៉ានរឹ ែអ៊ កាបកា អូដា
គ ់ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ កា អូ ដាគ់ េដល ខងកាណុង ពុត ែអ៊ ទី ដងឹសារ អូ ដាគ។់ ៣៦អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ប៉ា
គ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ ែអ៊ ចងឹ តាតសុ់និ ពួយ ទិ ប៉ានរឹឡាក់ អនែ់ឌ កាប អូ ទី ខា
េណាះហង។ ៣៧ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ កាបសារ អនដ់សី ញនកា ប៉ានរឹ អនដ់សី កាប ផាកាបដាគ ់ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ផា
ដាគ ់ផាកាប អូដាគ ់ែអ៊ ចងឹ ៃចគ ថូតហង»។
៣៨ េកះេណាះកា ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុី អនដ់ា កាបផា «ៃណឃូ បរ៉ ់អសី តាបំាង

ៃហសារ អំរ៉ាញ អញឺ ម៉ាគ់ ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អសីឡាក់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ជរឹ តាទចឹ»។ ៣៩យសី៊ូ េតលី អន់
ែឌ ផា «ប៉ាណូស រុាងំហាវ អា អក៊ ខាក់ លូ អូ ្រតង់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ពូ បុចិ ដងឹ កា បប៉័សារ អំរ៉ាញ
អញឺ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ អូ តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ អុះហា្វ ស ឡឹងសារអរ៉ំាញអញឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ
យូណះ ែព។ ៤០ យូណះ ៃអ្វ កាណុង វាច៉់ កា តសី ៃបង៉ មុាងំ ៃបង៉ ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់កា ចងឹ ៃអ្វ កាណុង េតះ
ៃបង៉ មុាងំ ៃបង៉ ដារ ់នះិេទៅ េដល។ ៤១ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង នី
នេីវ ចងឹ រុសី សតឹ អ្ូយវ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា េដល លូ ចងឹ កាប បុាងំអាល អនដ់សី ហង ខង អនែ់ឌ
ទី បុនិែពង ពុត េពៀក ផះ អន់ែឌ ទី កាតាងំសារ យូណះ រះ៉ កា អន់ែឌ។ ហះកាហះ ចារ អា ទី េម៉ាញ ដូវ េកង
ឡឹង យូណះណាវ ្គ។ ‡ ៤២ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូសទឌូិ េទៀ សាដាច់អង់កាន់ ពឹង ប៉ា
េថត េសបា ចងឹ អ្ូយវ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា េដល លូ ចងឹ កាប បុាងំអាល អនដ់សី ហង ខង េសគី ែព
ែអ៊ ទី ចាក ឡឹងឡាណុច អង់កក់ េតះ េភឿឡា ំសាយុំាងំ ប៉ានរឹសាដាច់សាឡូម៉ូន ឡាក់ ្រតះ ្រតាងំ ហ្យាងំសា
ឡាច។់ ហះកាហះចារអា ទី េម៉ាញ ដូវ េកង ឡឹងសាដាច់សាឡូម៉ូន េណាះណាវ ្គ។ §
៤៣ «ផា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េកះ ែអ៊ ចងឹ ចាក សតឹ ចាកឡា ំៃអ្វ រចារ រ៉ាហងីណាងំចារ ៃអ្វណា

វ ្គ។ ហះកាផា ែអ៊ណាងំ អូ ទី ៤៤ េណាះ ែអ៊ ចងឹ កាប ផា "អាញ់ ចងឹ សតឹ ៃហៗ ប៉ាណូសអាញ់ អង់ក ័ះ ឡាច់
េណាះ ែព"។ ប៉ាគ់ ទលឹ េកះ ែអ៊ បប៉័ ប៉ាណូស េណាះ េពៀប ឡាក់ កា ហី តាេដាះ ទបឹ ពូ សាប៉ូ ះ រ៉ាន់ដាប់ ដាគ់
ឡាយ៉ាម។័ ៤៥ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ឡា ំេជៀក គួប ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ អូ ដាគ់ កា្វ ឡឹង ែអ៊ តាេំបុះី ដូវណាវ ្គម៉ុ ត ៃអ្វ
កាណុង ប៉ាណូស េណាះ។ េកះេណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស េណាះ ទីសារ អូ ដាគ់ កា្វ ឡឹង អន្់រទលួ ែព
ណាវ ្គ។ កាប៉ាច់ ប៉ាណូស រុាងំហាវអាឡាក់ អក៊ តាឡាម័កា ចងឹ ទីសារ អូដាគ់ នះិេទៅ េដល»។
៤៦-៤៧យសី៊ូ ផះ ៃអ្វ កាកាប លូកាឡំាងំផាឌី េមគី ែអ៊ លូ អុះៗ ែអ៊ ពឹះ ទលឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ ែគង ឡីង បុចិ កាកាប លូ

ែអ។៊ * ៤៨ ែអ៊ េតលីកាបក់ រះ៉ េណាះផា «េពឿ េមគីអាញ ់? េពឿ អុះអាញ ់?» ៤៩ េកះេណាះ ែអ៊សាេំបា្ល មួតសះឹ
លូ កាបផា «មួត ទិ អា ហង េមគី អាញ់ លូ អុះ អាញ។់ ៥០ េពឿ ឡាក់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
េតា មួត េណាះហង េមគីអាញ់ លូ អុះ កាម៉ាក័ អុះ អង់កាន់ មះ៉ អាញ»់។

១៣
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ អនេ់ទៀគៗ
១ដារ ់េណាះ េទៅយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ហីឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ហាងតាងំេលា័ ២ លូ ទី កាឡំាងំ េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉ ពឹះ

ៃអ្វ ជុំ ែអ។៊ ែអ៊ កា ជរឹ ៃអ្វ ពឹង ទូក កាប៉ាច់ មួត កាឡំាងំ អនែ់ឌ ៃអ្វ រហាង។ ៣ េកះេណាះ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹសារ
េអៀង បុាងំេហៀន អនែ់ឌ ផា «ហគ់សាយុំាងំ ! ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ឡា ំចី តលី េពៀ។ ៤ផះ ែអ៊ ចី េណាះ ទី
‡ ១២:៤១ ១២:៤១ បរ៉ ់ ៃហ យូណះ ៣:១-១០។ § ១២:៤២ ១២:៤២ បរ៉ ់ ៃហ សារ មួត សាដាច់ (ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១ ១០:១-១៣។
* ១២:៤៦-៤៧ ១២:៤៦-៤៧ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ម៉ុ ត រះ៉ កា ែអ៊ ផា «េមគី លូ អុះៗ អសី
អនែ់ឌ ៃអ្វ ក្យាគ់ ែគង ឡីង បុចិ កាកាប លូ អសី»។
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តលី អនដ់ា ឡិ ពឹង ្រទង េកះេណាះ ៃសមឡា ំេចាះ ទ។ិ ៥ ទី តលី អនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង េតះ អំេហា្ម ឡាក់ចារ អូ
ទី េតះ កាពុល។ តលី េណាះឡាមគ៉់ ហន៊ ខាក់ ខង េតះ ឡាតាងំ។ ៦ ប៉ាគ់ ៃប៉្លង តុ អង់គត ែអ៊ េណាះ កាឡា
េយ៉ា េ្រកាះ ខង រ៉ាយះ៉ ែអ៊ េតាត អូ ្រជ។ុ៧តលី អនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង េតះចារ ទីសាេលៀ ប៉ាគ់ ែអ៊ ហន៊សាេលៀ
កាេ្រតាប រតឹ អូ អន់ េពៀហាវ អុះ។ ៨តលី អនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង ចារ េតះ ដាគ់សាណា តលី េណាះកា េកតី ៃប៉្ល
ប៉ាកាវ េម៉ាញ តលី េកតី ទី ១០០ តលី េម៉ាញ តលីណាវ ្គេកតី ៦០ តលី េម៉ាញ តលីណាវ ្គេកតី ៣០ តលី។
៩ េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។
១០ េកះេណាះ មួតសះឹ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ លូ អំបញ៉់ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី បុាងំេហៀន ពូ កាប ប៉ាន់

ដបឹ នេីណា ័ះ ?» ១១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់ អនដ់សី ហ្លង់សារ េអានសាគមឹ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហះកាអាញ់ អូ អន់ ពូ អនេ់ទៀគ ហ្លង់ អុះ។ ១២បក់ ចំ ហ្លង់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ែអ៊ ហ្លង់ ែធម
ណាវ ្គទលឹ ែអ៊ ហ្លង់ ែហ៊ង េអៀង ខាក ់ហះកា បក់ ចំ អូ ហ្លង់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់ ឡាច់សារឡាក់ ែអ៊ ហ្លង់ បត៊ ែប៊
ត េណាះណាវ ្គ។ ១៣យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ៃហកា អនែ់ឌ អូ បប៉័ អុះ យ ៉◌ះ័ សាយុំាងំ កា អនែ់ឌ អូ កាតាងំ លូ អូ ហ្លង់
េដល។ ខអាហង បះអាញ់ បុាងំេហៀន ពូ កាប ប៉ានដ់បឹ នេីណា ័ះ។ ១៤សារអនែ់ឌ េណាះ ្រតគ់ឡាក់កាសារ
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយទី រះ៉ ផា៖
ប៉ាសុនអា ចងឹសាយុំាងំ េដល ហះកា អូហ្លង់

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

លូ បុតឹ េតារ អ្ូយគកាសាយុំាងំកាតាងំ
លូ អូ ៃច អន់ ពុត អនែ់ឌហ្លង់ អ្ូយគកា ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿអាញ់

េណាះអាញ់ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ *។
១៦ហះកា អន់ដសី ទី សារ សាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង ខង ម៉ាត់ អន់ដសី ៃហ បប៉ ័េតារ កាសាយុំាងំ កា
តាងំ។ ១៧អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ទី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូសដាគ់ េសគី ែព េអៀង ដូវ េដល ក្យា
គ់ ៃហ កាខាក់ បុចិ បប៉័សារ អនដ់សី ទី បប៉័ អា ហះកា អូ ទី បប៉័ អុះ។ អនែ់ឌ កា ក្យាគ់ ៃហ បុចិ កាតាងំ េដល
សារ អនដ់សី ទីកាតាងំអា ហះកា អូ ទីកាតាងំ អុះ។
១៨«ទលឹនេីណា ័ះ បរ៉ អ់នដ់សីសាយុំាងំអន់ហ្លង់ ឡឹងសារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹងបក់ចីតលី េពៀអាឃឺនេីអៀ៖ ១៩ផា

ប៉ាណូស ចំកាតាងំ ពូ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាហះកា អូហ្លង់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ រ៉ាត អ្យក់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ពុត អនែ់ឌ។ សារអា េពៀបឡាក់ កា តលី េពៀ ឡិ ពឹង ្រទង េណាះហង។ ២០កាប៉ាច់ តលី េពៀ ឡិ
ពឹងចារ េតះ អេំហា្ម េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូសកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌកា េហាក េសឿ ឡូត។ ២១ហះកាអនែ់ឌ
អូ ទី អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ តកាណុង ពុត អនែ់ឌកាខាក់ហ។ិ អនែ់ឌ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ ្រទ។ុ ទលឹ ទីសារ ថុក ញ៉ាក
េកតី ពឹះ េលី ទី ពូ អនេ់ទៀគ អូ ណីសញនកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌ កាអា្ល ត េសឿ ឡូត។ ២២កាប៉ាច់ តលី
េពៀ ឡិ ពឹងចារ េតះសាេលៀ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូសបក់កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ហះកាអនែ់ឌ វុនឹវាយ៉ ដងឹ
កាសារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ អនែ់ឌ េហាក ដងឹ កា រ៉ាស អំប៉ាស សារ ទេិណា ័ះ ្របគ៉័
អូ អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អុះ។ ២៣កាប៉ាច់ តលី េពៀ ឡិ ពឹង េតះដាគ់ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស ទីកាតាងំ
* ១៣:១៥ ១៣:១៤-១៥សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦:៩-១០។
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លូហ្លង់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អនដ់ា េម៉ាញ េកតី ៣០ អនដ់ា េម៉ាញ េកតី ៦០ អនដ់ា
ណាវ ្គេម៉ាញ េកតី ១០០»។
២៤យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គអន់ ប៉ាសុនសាយុំាងំផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា

តយ័ េពៀបឡាក់កាសារកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវឡា ំសាមូល តលី េពៀដាគ់ ពឹង មុរី ែអ។៊ ២៥ហះកា ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃតប
ហា្ល ក់ េកះ ទី េម៉ាញ ដូវឡាក់ អូ ណីសកា ែអ៊ឡា ំ្រពឹះ េពៀ េ្រពៀក ពឹង មុរី ែអ៊ េណាះ េដល េកះេណាះចាកឡា ំកា
ែអ។៊ ២៦ ប៉ាគ់ េពៀ ហន៊ លូ ប៉ា្រពះុ េកះ េពៀ េ្រពៀកកាហន៊ នះិេទៅ េដល។ ២៧ មួត ទុច ម៉ុត អបំញ៉់ លូ តាងំឡា មុរី
ផា "ពឹ តាងំឡា ! អសីសាមូល ដងឹ តលី េពៀ ដាគ់ ពឹង មុរី េណាះ ែព ទលឹ នេីណា ័ះ េពៀ េ្រពៀក អា េកតីឡាច់
ឡឹង ច ំ?" ២៨ ពឹ តាងំឡាអនែ់ឌ េតលីផា "ចាបះកាបក់ អូ ណីសកា ពិនឡា ំ្រពឹះ អនតុ់ងហងតាម ៃហ"។ មួត
ទុច អំបញ៉់ណាវ ្គផា "នចីម័ អសី អន់ ញនឹ ចងឹ ទកឡាច់ េពៀ េ្រពៀក េណាះ ប ?" ២៩ ែអ៊ េតលី ផា "អូ អុះ ! ផា
អនដ់សី ទក ែអ៊ ចងឹ តាដូក ទបឹ េពៀ ដាគ់ េដល។ ៣០គម អន់ ែអ៊ ហន៊ អនឌូ់ ទលឹ េពៀ ទុំ នេីណា ័ះ ហង ពិ ប៉ាគ់
ដារ ់្រចូត័ េទៀអាញ់ចងឹ េ្របុី មួត ្រចូត័ អ្យក់ឡាច់ េពៀ េ្រពៀក េណាះហ ិកត់ ប៉ាតុំ អ្យក់ សុះ ពឹង អុញ េកះេណាះ
េ្របុី អនែ់ឌ ្រចូត័ េពៀ តាទចឹ រ៉ានដ់ាប់ ពឹង រមកាអាញ"់»។
៣១យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់កា

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

ណំុ បុាងំ។ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ អ្យក់ ពុះ ែបត៊ ឡក់ឡាយ លូ តាប៉ុង ៃបង៉ កាអ្លី ្របគ៉័ អន់ កា តាប៉ុង ទេិណា ័ះឡាក»។
៣៤យសី៊ូ កាកាប លូ ពូ ស៊ុត កាកាប ប៉ានដ់បឹ េដាះ អូ ទីសារ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ចងឹ អូ កាប ប៉ានដ់បឹ អុះ ៣៥ េភឿ

តាគ់ អង់េកះសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖

ផះអាញ់ បុាងំេហៀន ពូអាញ់ ចងឹ កាប ប៉ានដ់បឹ
លូអាញ់ ចងឹ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ េអានសាគមឹ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ អា េដល †។

៣៦ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ ម៉ុ ត កាណុងហ។ី មួត សះឹ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ែអ៊ េដល លូ
កាប ផា «បរ៉ ់អសី រះ៉ អន់ ញនឹ ហ្លង់ ឡឹងសារ អសី កាប ប៉ាន់ដបឹ លូ េពៀ េ្រពៀក ពឹង មុរី េណាះ ែព»។ ៣៧ ែអ៊
េតលី អនែ់ឌផា «បក់សាមូល តលី េពៀ ដាគ់ េណាះឃឺ ប៉ាណូសអាញ។់ ៣៨ មុរី ឃឺ អង់កក់ េតះ អាហង តលី
េពៀ ដាគ់ ឃឺ ប៉ាណូស បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ គនឡាក់ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ េពៀ េ្រពៀក ឃឺ មួត ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺសាតាងំ ៣៩ ែអ៊ ឡាក់តាមុរឺ បក់ ្រពឹះ េពៀ េ្រពៀក េណាះ។ ថុន ្រចូត័ ឃឺ ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះ ឡុច អនេ់ទៀ បក់
្រចូត័ េពៀឃឺ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ៤០ ពូ ្រចូត័ េពៀ េ្រពៀក អ្យក់ សុះ ពឹង អុញនចីម ័កាចងឹ េកតី ទីសារ នះិេទៅ េដល
ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះអា ឡុច េទៀ។ ៤១ ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ េ្របុី បយ៊អាញ់ ពឹះ។ មួត បយ៊ េណាះ ចងឹ ប៉ាតុំ មួត បក់
ប៉ាណា ំេ្របុី ពូ ្រប៉គ័ អូ ដាគ់ លូ មួត ្រប៉គ័ យច ចាបាប់ អ្យក់ ឡាច់ អន់ែឌ ឡឹងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អាញ់
៤២ េកះេណាះ ប៉ាឡិ កាណុង អុញឡាក់ កតី គកឹៗ កាណុងចារ េណាះកាតាងំ ដងឹ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគត
† ១៣:៣៥ ១៣:៣៥សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៧៨:២។
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សាណាញ។់ ៤៣កាប៉ាច់ មួត ដាគ់ ្រតង់ អនែ់ឌ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនែ់ឌ ឡាេកា
អនែ់ឌ ចងឹឡាច់តាតារឡាក់កាតាតារដារ។់ េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ។
៤៤ «េម៉ាញណាវ ្គសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់កា ម៉ាស ពូ តប់ េអាន ពឹង មុរី។ ផា

ឌី ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ បប៉័ ម៉ាស ពូ តប់ េណាះ េកះេណាះ ែអ៊ ឡំុ ចារ េទៅណាវ ្គ។ ែអ៊ េហាកខាក់កា បប៉័
ម៉ាស ពូ តប់ េណាះ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ហី ្របូ ទិ រ៉ាស អំប៉ាសកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទ ីេកះេណាះ អ្យក់ េលៀនឡា ំ
តាច់ មុរី ពូ េណាះ។
៤៥ «េម៉ាញ ែនវណាវ ្គសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េពៀប ឡាក់ កាសារ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ

ណាងំតាច់តាយ៉ាល័ដាគ់ៗ ។ ៤៦ ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័តាយ៉ាល័ដាគ់ឡាយ៉ាម័ េម៉ាញកាតុ គតឹខាលនឺ ឡឹង ពូ េកះ ែអ៊
កា សតឹ ប៉ាគ់ ហី ្របូ ទិ រ៉ាស អំប៉ាស លូ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទ ីេកះេណាះ អ្យក់ េលៀនឡា ំតាច់ តាយ៉ាល័ ពូេណាះ។
៤៧ «េម៉ាញណាវ ្គសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់ កា អួន ពូ ទមឹ ពឹង េទៀក តាងំេលា័

្រតគ់ កា ្រគបឹ ែនវ។ ៤៨ ប៉ាគ់ ្រតគ់ កា េអៀង េកះ ពូ អូសហាវ អួន ប៉ាគ់ េគាក េកះេណាះ ពូ អង់ៃអ្វ តាេឡះ អ្យក់
ដងឹ កាដាគ់ ៃចគ ពឹង ពុង កាបក់ អូ ដាគ់ ពូ វុតឹ អា្ល ត។ ៤៩ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ទីសារ
េកតី ពឹះ ឡាក់ កាសារ អា នះិេទៅ េដល។ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ចាក អ្យក់ឡាច់ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ឡឹង តាបល៉់
ប៉ាណូសដាគ។់ ៥០ េកះេណាះ ប៉ាឡិអា្ល ត ប៉ាណូស អូដាគ់ ទេិណា ័ះកាណុង អុញឡាក់ កតី គកឹៗ កាណុងចារ
េណាះកាតាងំ ដងឹ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ»់។
៥១យសី៊ូ អបំញ៉់ មួតសះឹផា «នចីម័សារអាអនដ់សីហ្លង់ ញ៉ា អូ ?» មួតសះឹ េតលីផា «ហ្លង់ េកះ»។ ៥២ ែអ៊

រះ៉ កា អនែ់ឌណាវ ្គផា «េណាះហង ៃណឃូ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ ែអ៊ ចំឡាក់ ទី េហៀន អន់ហ្លង់ ឡឹងសារ
ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ែអ៊ េណាះឡាក់កាតាងំឡាហី េម៉ាញ ដូវ អញជូ់នឡាច់ រ៉ាស ែអ៊ ឡឹងហី ទបឹណាវ ទបឹ
សានដ់ាប់ ‡»។ ៥៣ ប៉ាគ់យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ ទិអា េកះៗ ែអ៊ កាចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះហង។
សារយសី៊ូ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរត
៥៤ េកះេណាះ ែអ៊សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។ ែអ៊ ម៉ុ ត បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង ្របគ៉័ អន់កាកាឡំាងំ ទិ

ឌូ ញមខាក។់ ពូ កាបផា «ែអ៊ អ្លុ សារ ទិអា លូ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺអា ឡឹង ច ំ? ៥៥ញ៉ា អូ ្រតគ់ គន បក់ រ៉ាគយឹ
ចាងំ អ៊្លង លូ េមគី ែអ៊ សចិ ម៉ារ ីប ែអ៊ អា ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ អុះៗ ែអ៊ ប សចិ យ៉ាកុប យូែសប៊ សុមី៉ូ ន លូ យូដា
េណាះ ? ៥៦ អុះ អង់កាន់ ែអ៊ ទេិណា ័ះ កា ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ អនឌូ់ លូ ពិន េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះសារ ទិ អា ឡឹង ចំ
ែអ៊ អ្លុ  ?» ៥៧ េណាះហង ពូ អូ ណីសកា ែអ។៊ យសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌ ផា «មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ដងឹ ពឹង ហី ែអ៊
េទៅ លូ ្រសកុ េតះ ែអ៊ េទៅ េដាច ពូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ែអ»៊។ ៥៨ ៃអ្វ ហះ េណាះយសី៊ូ អូ ទី ្របគ៉័សារ អញឺ អំរ៉ាញ
េអៀង អុះ ខង អូ ទី ពូ េសឿ។

១៤
សារសាដាច់ េហរត ប៉ានេ់តា័ វគ័ យូហាន
១ ផះ េណាះសាដាច់ េហរត *កាតាងំ េលៅ ឡឹង ង៉ារ យីស៊ូ ្រប៉គ។័ ២ ែអ៊ រះ៉ លូ មួត ្រប៉គ័ កាន អន់ឌូ លូ ែអ៊

ផា «វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ ែព ែអ៊ រ ុសី សតឹណាវ ្គ េណាះ ហង បះ អ្លុ ្រប៉គ័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់
នេីអៀ»។ ៣-៤សារអា េកតី នេីអៀ៖ ញនកាសាដាច់ េហរត បុចិ កា េហរ ៉េូឌៀសកាម៉ាញ់ អុះ ែអ៊ ភីលបី ែអ៊ កា
‡ ១៣:៥២ ១៣:៥២យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ អា បុចិ ទី ណី ផា ៃណឃូ បុាងំេហៀន េណាះ អ្លុ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹសារ ឡឹង អន្់រទលួ ែព ទបឹសារណាវ
ឡឹងយសី៊ូ។ * ១៤:១ ១៤:១សាដាច់ េហរតអាឃឺ គន េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ ផះយសី៊ូ េកតី ែព សចិ ែអ៊ នះិេទៅ។
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អ្យក់ ទី ែអ៊ ឡគ។ េណាះហង វគ័ យូហានកាបកាសាដាច់ េហរតផា «អសី អូ ្រតគ់ អ្យក់កាម៉ាញ់ អុះ ្របគ៉័ កា
ម៉ាញ់អសី អុះ»។ េកះេណាះសាដាច់ េហរត េ្របុី ពូ រ ៉បុ កត់ ចគ់ វគ័ យូហាន ៃចគ ខុកញន េហរ ៉េូឌៀស។ ៥សា
ដាច់ េហរត បុចិ ប៉ានេ់តា័ វគ័ យូហាន ហះកា ែអ៊ អ្ូយគ កា មួត ប៉ាសុន ខង ពូឃតឹផា យូហានកា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ ៦ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់្របគ៉័ ប៊ុ ន កាេណីត †សាដាច់ េហរត គន អង់កាន់ េហរ ៉េូឌៀស ម៉ុ ត កាតាប័ អន់ កា មួត
អហំ៊្មយ ៃហ ្របគ៉័ អន់ កាសាដាច់ េហរត ប៉ាញ័ ពុត ខាក។់ ៧ េណាះហង បះ ែអ៊ មត៉់ ផា «អសី បរ៉ ់កាណាគ័ ញ៉ា
កាអាញ់ ចងឹ អន»់។ ៨ហះកា អង់កាន់ េណាះ េតលី ពួយ ប៉ានរឹ េមគី ែអ៊ អនត់គ់ េ្របុី រះ៉ ផា «អាញ់ បុចិ កា អសី
អ្យក់ កល់ យូហាន ៃចគ ពឹងកា្ល រ តសី អន់កាអាញ់ ប៉ាគ់អា»។ ៩សាដាច់ អុក ពុត េពៀក ខង ែអ៊ ទី មត៉់ហះ ម៉ាត់
មួត អហំ៊្មយ េកះ េណាះហងបះ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់ អន់តាទចឹ។ ១០ ែអ៊ េ្របុី មួតតាហានឡា ំប៉ាគ់ ខុកកាសតិ អង់កូ
វគ័ យូហាន។ ១១ ពូ កា អ្យក់ កល់ ែអ៊ ៃចគ ពឹង កា្ល រ តសី ជនឹ អន់ កា អង់កាន់ េណាះ។ ែអ៊ កា អ្យក់ កល់ េណាះ
ជនឹ អន់កា េមគី ែអ។៊ ១២ មួតសះឹ យូហានអ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ យូហាន េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួបឡា ំរះ៉ កាយសី៊ូ។
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង
១៣ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ទី កាតាងំសារ អា េកះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ជរឹ ជះិ ទូក ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារឡាង៉ាន់

ចាងំហាយ្គ ឡឹងកាឡំាងំ េអៀង ហះកា ពូ អ្លុ អនត់គ ់កាឡំាងំ ឡឹង ្រសកុ អនេ់ទៀគៗកា ប៉ាណា ំគួបឡា ំពួយ
ែអ៊ ្រទង េគាក។ ១៤ ប៉ាគ់យសី៊ូ ហាវ ឡឹង ទូក ែអ៊ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀង នេីណា ័ះ ែអ៊ ឡិ ណូស ្រសូគតាប៉ាបតាប៉ុន
កា ពូ ខាក ់េកះេណាះ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ បក់ អគី ព្លុ។ ១៥ ប៉ាគ់ ដារ ់អំបុាងំ ក្យង់ អ៊្លង េកះ មួត សះឹឡា ំរះ៉ កាយី
ស៊ូ ផា «ចារអាឡាង៉ាន់ខាក់ លូ ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ អសី េ្របុី អនែ់ឌ សតឹ ឡគ ពិ ម៉ាគ់ណាងំ
តាច់សាណាសា រ្រសុក េតះ»។ ១៦ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ែជ េ្របុី អន់ែឌ សតឹ ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្យ
ក់សាណាអន់ អនែ់ឌសា េណី»។ ១៧ មួត សះឹ េតលី ផា «ញនឹ ទី ដងឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា េពៀរ ក្យាងំ
ដងឹ េណាះហង»។ ១៨យសី៊ូ ផា «ពឹះ អ្យក់ ណំុ បុាងំ លូ កា េណាះ អន់កាអាញ»់។ ១៩ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី កា ំ
ឡាងំ អង់ៃអ្វ ពឹងសាេម៉ាង។ ែអ៊ កា ចកឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា េពៀរ ក្យាងំ េកះេណាះ េងីុយ ពឹង ៃប៉្លង
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះេណាះ គុ ណំុ បុាងំ អន់ កា មួត សះឹ មួត សះឹ អ្យក់ ែជក អន់ កាកាឡំាងំសា។ ២០ ពូ
កាសាផគី ទឌូិ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ទូញ រ៉ានដ់ាប់ ណំុ បុាងំ សល់ ៃតល ពូសា ទី ប៉ាញ័ ១២កាអ្លីណាវ ្គ។ ២១ចំ
លួន ប៉ាណូសសាណំុ េណាះកាគ់ ដងឹ កាម៉ាក័ ៥០០០ ដូវ មួត អង់កាន់ លូ គនសាសា្វ អូ យ៉ាប អុះ។
សារយសី៊ូ ចាក អបុំាងំ េទៀក
២២ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី មួត សះឹ ជះិ ទូក ឃ្លង ប៉ាគ់ហាង េតា អន្់រទលួ ឡឹង ែអ។៊ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា កា ំ

ឡាងំ េ្របុី ពូ សតឹ។ ២៣ ប៉ាគ់កាឡំាងំ សតឹ ទិ េកះ យសី៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានមឹ ៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េភឿ មន៉។់ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ
ែអ៊ ហះ េណាះ ទលឹ ៃប៉្លង មុាងំ។ ២៤ ផះ េណាះ ទូក ចាក ចាងំហាយ្គ ឡឹងហាង េកះ ទបឹ ទី េទៀក រុាងំកា្ល ច តឹ
ទូក ខងកា្ល គ់ ងីុរ ខ្យាល។ ២៥ក្យាម័ ប៉ាតារយសី៊ូ ចាកអបុំាងំ េទៀកឡា ំប៉ាគ់ចារ មួតសះឹ។ ២៦ផះ អនែ់ឌ បប៉័ ែអ៊
ចាកអបុំាងំ អង់កក់ េទៀក នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាខរ ណូ់សអ្ូយគខាក់ លូ អង់ហ្យាងំ ឡុងផា «ប៉ា្រទូ បុាងំអ្ូយគ !» ខង
អនែ់ឌ អ្ូយគ យុបឹ។ ២៧យសី៊ូ កាកាប លូ អនែ់ឌ ឡូតផា «ែជ អ្ូយគហង ! អាញ់ឡាអាឡា»។ ២៨ េព្រតះុ េតលី
ផា «អឺ ពឹតាងំឡាផាអសីតាទចឹ អសីអន់អាញ់អ្លុ ចាកអបុំាងំ េទៀកឡា ំប៉ាគ់អសី េដល»។ ២៩យសី៊ូ េតលីផា
«ញ៉ា អូឡា ំ!» េព្រតះុ កា ជរឹ ឡឹង ទូកចាកអបុំាងំ េទៀកឡា ំប៉ាគ់ ែអ៊ េដល។ ៣០ផះ េព្រតះុ បប៉័ ខ្យាលតសីៗ តឹ
េទៀក ែអ៊ អ្ូយគ ខាក ់ែអ៊ កា ្រកា ំអ្ូយបៗ។ ែអ៊ អង់ហ្យាងំផា «ពឹ តាងំឡា តង័អាញ់ េណី»។ ៣១យសី៊ូ កា ទុង តី
† ១៤:៦ ១៤:៦ ប៊ុន កាេណីត រប៉់សាណាំពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន អាតាគ់កាចាងំ ឡឹងដារ ់ែអ៊ េកតី។
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ែអ៊ ឡូត លូកាបផា «អឺ ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័ខ ញ៉ា បះ អសីសង់ៃសនេីអៀ ?» ៣២ េកះេណាះយសី៊ូ
លូ េព្រតះុ ម៉ុ ត ជះិ ទូកផាឌី ខ្យាលកាសា្វ ស។ ៣៣ មួត ៃអ្វ កាណុង ទូកកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ យសី៊ូ លូ កាបផា «អសី
ឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ»។
៣៤ អន់ែឌ ជះិ ទូក ទលឹ ប៉ាគ់ ហាង េតះ េកេនសាែរត េកះ។ ៣៥កាឡំាងំ ្រសកុ ពូ េណាះ អន់ហា្ន ល់ យីស៊ូ

ឡូត អន់ែឌ ចាក រះ៉ កា ពូ ប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុ រេណាះ ហង។ ពូ កា អ្យក់ ឡា ំប៉ាណូស អគី ព្លុ ទឌូិ ប៉ាគ់ យីស៊ូ។
៣៦ មួត ព្លុ អគី េណាះកា េឡាម ែអ៊ បុចិ ទី ដងឹសាប៉ាគ់ឡាណុចអាវ ែអ៊ េណាះ បគ័ េកះ។ ្រគបឹ ប៉ាណូស បក់ ទី
សាប៉ាគ់អាវ ែអ៊ ដាគ់ អគី ទឌូិ។

១៥
សារយសី៊ូ កាបកា មួតផារ៉ាសុី
១ ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ ចារ

យសី៊ូ េដល េកះេណាះកាបផា ២«ញ៉ា ្រតគ់សះឹ អសី ្របគ៉័យចចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ ់អនែ់ឌសាសាណាអូទី រ៉ាវ
តី ហិ នេីអៀ ?» ៣យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «ខ ញ៉ា បះ អនដ់សី ្របគ៉័ យច លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ េភឿ ្របគ៉័
ពួយចាបាប់ មះ៉ អនដ់សី នេីអៀ ? ៤ខង ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ េមគី ពឹ បក់ េពឿ ត ័ះ ប៉ាស្យាប ពឹ
េមគី េណាះ ្រតគ់ េតា័ហង"*។ ៥ហះកា អនដ់សី កាប នេីអៀ "េពឿ រះ៉ លូ ពឹ េមគី ែអ៊ ផា 'អាញ់ អូ អ្លុ តង័ អនដ់សី
អុះ ខង កាណាគ័អាញ់ ទេិណា ័ះ ឃឺ គម មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េកះ' ៦ ប៉ាណូស េណាះ អូសាណាងកាអ្យលិ កូត័
េមគី ពឹ អុះ"។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សីតាគ់ អង់ហ្៊យង ប៉ានរឹ គតឹ ខា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េភឿ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់
មះ៉ អនដ់សី។ ៧អឺ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ ់្រតគ់ខាក់ វគ័ េអសាយកាបកាអនដ់សី ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
៨ ប៉ាសុនអា រ៉ាប់អាញ់ ដងឹ អនត់ង់ ពឹរ អនែ់ឌ េដាច

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

អនែ់ឌ អ្យក់ចាបាប់ ប៉ាណូស បុាងំេហៀន ប៉ាតាង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ †»។
១០ េកះេណាះយសី៊ូ េអី កាឡំាងំ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ។៊ ែអ៊ កាបផា «អនដ់សីសាយុំាងំ កាខាក់ េហាគ។ ១១កា

ណាគ័ញ៉ាឡាក់ម៉ុត ្រទង ពឹរ ប៉ាណូស អូអ្លុ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសយច អុះ ទី ដងឹកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ឡាច់ ឡឹង
ពឹរ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសយច»។ ១២ េកះេណាះ មួតសះឹកា ប៉ាណា ំគួប ម៉ុត ប៉ាគ់យសី៊ូ េកះេណាះ រះ៉ផា «ៃណ
ឃូ ! អសី អ្លុ េដល ប មួតផារ៉ាសុី យច ពុត អនែ់ឌខាក់ញនកាតាងំ អសីកាប នេីណា ័ះ»។ ១៣យសី៊ូ េតលី អន់
ែឌផា «អនែ់ឌ េណាះ េពៀបឡាក់កា អ្យតិ។ ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ចងឹ ទកអា្ល ត អ្យតិ េណាះឡាក់ អូ
្រតគ់សាណាែអ៊ តប។់ ១៤នចីម័ កាតាម អនែ់ឌ ពិ ខង អនែ់ឌ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ណាផំា ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ
ម៉ាត។់ ផាប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ទុង ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់ចាបះកា ចងឹ ឡិ ឡូះ ទិ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ ឡូត»។
១៥ េព្រតះុ កាប លូយសី៊ូ ផា «បរ៉ ់ៃណឃូ រះ៉សារ អសីកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងកាណាគ័ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែព អន់ញនឹ

ហ្លង់ េដល»។ ១៦យសី៊ូ េតលី ផា «អនដ់សី អា ៃអ្វ កា អូ ហ្លង់ ឡាក់ កា ពូ េដល ប ? ១៧អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់
គ់ ផាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ម៉ុ ត ្រទង ពឹរ ប៉ាណូស ម៉ុ ត ទលឹ កាណុង វាច៉ ់េកះេណាះឡាច់ ឡិ កាណុង ឡូះ អច។់
១៨ហះកាកាណាគ័ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ប៉ាណូស េណាះឃឺឡាច់ ឡឹង ពុត េពៀក សារ ទេិណា ័ះ ហង ្របគ៉័ អន់
* ១៥:៤ ១៥:៤សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២០:១២;២១:១៧។ † ១៥:៩ ១៥:៨-៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៩:១៣។
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កា ប៉ាណូសយច ១៩ ខង ្រគបឹសារ អក៊ ឡាច់ ឡឹង ពុត េដាះ៖ ឃតឹ អូ ដាគ ់េកាះ ប៉ាន់េតា ័្របគ៉័ លូ អង់កាន់
លូ កាម៉ាក ័រ៉ាលង កល ់រ៉ាត អនតុ់ង កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច ័កាប េពា សារ ទេិណា ័ះ ឃឺឡាច់ ទិ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស
ហង។ ២០ឃឺសារ ទិអាហងឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូសយច។ សារសាសាណាអូទី រ៉ាវ តី េណាះ អូ អ្លុ ្រប៉
គ័ អន់ កា ប៉ាណូសយច អុះ»។

សារយសី៊ូ ចាក តង័ ប៉ាណូស សុនសាតអនេ់ទៀគ
២១ ៃឡង ឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ចារ ក្យាម័ េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន។ ២២ផា

ឌីបប៉័អង់កាន់ សុនសាតកាណានេម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ កាណុង ្រសកុហះចារ េណាះ េដល។ ែអ៊ឡាច់ឡា អំង់ហ្យាងំ
រះ៉ លូ យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡាឡាក់ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ េណី គន អង់
កាន់អាញ់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណាបខាក»់។ ២៣ហះកា េម៉ាញ នរឹ កាយសី៊ូ អូ េតលី ែអ៊ អុះ។ មួត សះឹ
ម៉ុត ក្យាម័ ែអ៊ ទបឹ ៃអ្វ េឡាម ែអ៊ ផា «ៃណឃូ បរ៉ ់អសី តង័ ែអ៊ ពិ ម៉ាគ់ ែអ៊ ចងឹចាកឡាច ់ខង ែអ៊ ៃអ្វ ែ្រសក៊ ពួយ
ពិន នេីអៀ»។ ២៤យសី៊ូ េតលី ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី អាញ់ ជរឹណាងំ ប៉ាណូស បក់ េហ្យតី ដងឹ កាណុង សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊»។ ២៥ហះកា អង់កាន់ េណាះ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង យសី៊ូ លូ កាប ផា «អឺ ពឹ តាងំ
ឡា បរ៉ ់តង័ អាញ់ េណី»។ ២៦យសី៊ូ េតលីផា «្រតគ់ អន់ គន េសា អុ្ីរសាែអល៊សាផគី អនែ់ឌ េកះហ ិអូ ្រតគ់
អ្យក់សាណាមះ៉ អនែ់ឌ អន់កា សូ ‡ អុះ»។ ២៧អង់កាន់ េណាះ េតលីផា «្រតគ់ហង ពឹតាងំឡា ហះកា សូសា
សាណាៃតល ្រហុង ឡឹង េ្រគតាងំឡា ែអ៊ ទី េដល»។ ២៨ េណាះយសី៊ូ កាបផា «អឺណាង ពុត អសី េសឿ េកង
តាទចឹ អ្យគ័ អន់ ទីឡាក់កា ពុត អសី បុចិ េណាះហង ពិ»។ ផាឌី គន អង់កាន់ ែអ៊ កាដាគ់ ឡូត។
២៩យសី៊ូ ចាកឡាច់ឡឹងចារ េណាះឡាប៉ំាគ់ហាងតាងំេលា័កាលេីឡ។ េកះេណាះ ែអ៊ហាវ ៃអ្វ ពឹង ប៉ានមឹ។

៣០ េកះេណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ ៊អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំទបឹ មួត រុាងំែវន ជុង ត ីប៉ាណូ
ស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់លូ មួត កាជកកាែជល ប៉ាណូសកាឡូំ លូ ប៉ាណូស អគី ព្លុ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ ពូ អន់ មួត
ទិេណា ័ះ ៃអ្វ ហះ ជុង យីស៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ តាគ់ អន់ដាគ់ មួត េណាះ ដាគ់ ទិឌូ។ ៣១ ប៉ាគ់ ពូ បប៉័ បក់ កាឡូំ អ្លុ
កាប មួតកាជកកាែជលកាដាគ ់មួត រុាងំែវន ជុង តីកាអ្លុ ចាក លូ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់កា ៃហបប៉ ័កាឡំាងំ
េអៀងញមខាក់ លូ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
៣២យសី៊ូ កា េអី មួតសះឹ ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ ៊េកះេណាះកាបផា «អាញ់តាប៉ាបតាប៉ុនកាកាឡំាងំអាខាក ់អន់

ែឌ ចាក ពួយ អាញ់ ៃប៉ង ដារ ់េកះ កញិេអៀ អូ ទីសាណាសា េកះ។ អាញ់ អូ បុចិ អន់ អន់ែឌ សតឹ វាច៉់ េដាះ
អុះ អ្ូយគអនែ់ឌ អូ ្រតូះ បក៉់ រ្រទង»។៣៣ មួតសះឹ េតលីយសី៊ូ ផា «ហះចារអាឡាង៉ាន់ខាក ់ពិន ចងឹ ទីសាណា
ឡឹង ចំ អន់កា អនែ់ឌសាចងឹ េហា្ល ះ កាឡំាងំ េអៀង ប៉ុប អា ?» ៣៤យសី៊ូ អបំញ៉់ អនែ់ឌផា «អនដ់សី ទី ណំុ បុាងំ
ញ៉ាងកាតុ ?» អនែ់ឌ េតលីផា «ទីដងឹតាេំបុះីកាតុ លូកា រ៉ាហញឺៗអនដ់ា េដល»។៣៥ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុីកា ំ
ឡាងំអង់ៃអ្វ ពឹង េតះ។៣៦ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ ណំុ បុាងំតាេំបុះីកាតុ លូកា េណាះប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ េកះ
េណាះ ែអ៊ គុ ណំុ បុាងំ េណាះអន់កា មួតសះឹ េ្របុី អនែ់ឌ ែជក អន់កាកាឡំាងំ។៣៧កាឡំាងំសាផគី ទឌូិ។ េកះ
េណាះ មួតសះឹ ទូញ រ៉ានដ់ាប់សល់ ៃតល ពូសា ទីតាេំបុះី ពុងណាវ ្គ។ ៣៨ចលួំន ប៉ាណូសសា ណំុ េណាះកាគ់
ដងឹ កាម៉ាក័ ៤០០០ ដូវ មួត អង់កាន់ លូ គនសាសា្វ អូ យ៉ាប អុះ។ ៣៩ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី កាឡំាងំ សតឹ ប៉ាគ់
ហី ឡគ ែអ៊ ជរឹ ជះិ ទូកឡា ំប៉ាគ់ចារ ម៉ាកាដានណាវ ្គ។
‡ ១៥:២៦ ១៥:២៦ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ឌុ កាប សាេដាះ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ ផា «សូ» ហះកា តាទចឹ ែអ៊ ប៉ានរឹ យសី៊ូ កាប អា ឃឺ «សូ
ថិៗ » ែអ៊ អូ ្រតគ់កាបសាេដាះកា ពូ អុះ។
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១៦
សារ មួតផារ៉ាសុី េ្របុីយសី៊ូ តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ
១ ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុី អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អនែ់ឌ បរ៉ ់ែអ៊ តា ំ

បាងសារអរ៉ំាញអញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េភឿសាគ់ ែអ។៊ ២ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ផះដារ ម់៉ុ ត អនដ់សី បប៉័ ៃប៉្លង
កា្រហ ីេណាះ អន់ដសី ឌុ កាប ផា "ដារ ់តាយ៉ាង័ ឃឺ ៃប៉្លង ចងឹ ្របាុំង ហង"។ ៣ផះ ដារ ់ឡាច់ ផា អន់ដសី បប៉័
ៃប៉្លង ម៉ូ មុតិ េណាះ អនដ់សី ឌុ កាបផា "ដារ ់អា ចងឹ បីហង"។ អនដ់សី អ្លុ អនហ់ា្ន ល់តាទចឹសារ អនេ់ទៀគៗ
េកតី ពឹះ ពឹង ៃប៉្លង ហះកាអនដ់សី អូ ហ្លង់សារ ចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង រុាងំហាវអា អុះ។ ៤ ប៉ាណូស រុាងំហាវអាអក៊
ខាក់ លូ អូ ្រតង់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ពូ បុចិ ដងឹ កា បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ តាបំាងសារ អំ
រ៉ាញ អញឺ អុះហា្វ ស ឡឹងសារ អំរ៉ាញ អញឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ពឹង យូណះ»។ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង អនែ់ឌ
ហង។
៥ មួតសះឹឃ្លងឡា ំប៉ាគ់ហាង េតាអនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ អនែ់ឌកាចាងំផា ពឹលអ្យក់ឡា ំណំុ

បុាងំ។ ៦យសី៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «អន់ដសី ្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹង ពុះ * មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុី កាខាក់ ៃដ»។
៧ មួត សះឹ កាកាប លូ គួប ផា «ញនកា ពិន ពឹល អ្យក់ឡា ំណំុ បុាងំ ហងតាម ៃហ»។ ៨យសី៊ូ អ្លុ ឡឹងសារ អន់
ែឌ កាប េណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «អឺ ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី កាកាប លូ គួប ឡឹងសារ អូ
ទី អ្យក់ឡា ំណំុ បុាងំ នេីអៀ ឡគ ? ៩នចីម័ អនដ់សី អូ កាចាងំ បអាញ់ ែជក ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ អន់ កា ប៉ាណូ
ស៥០០០ ដូវ េណាះ ែព អនដ់សី ប៉ាតុំ សល់ ៃតល ពូសា ទី ញ៉ាងកាអ្ល ី? ១០ េម៉ាញណាវ ្គអនដ់សី កាចាងំ ប
អាញ់ ែជក ណំុ បុាងំតាេំបុះីកាតុ អន់កា ប៉ាណូស៤០០០ ដូវ លូ អនដ់សី ប៉ាតុំសល់ ៃតល ពូសាទីញ៉ាង ពុង ?
១១ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ ហ្លង់ នេីអៀ ? អាញ់ អូ បុចិ កាប ឡឹងសារ ណំុ បុាងំ អុះ ឃឺអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សីឡា
វុាងំ ឡឹង ពុះ មះ៉ មួតផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុ»ី។ ១២ េណាះ មួតសះឹ អង់ក ័ះហ្លង់ផាយសី៊ូ េ្របុី អនែ់ឌឡាវុាងំ ឡឹង
សារ បុាងំេហៀន មះ៉ មួតផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុ ីអូ ្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹង ពុះ ណំុ បុាងំ តាទចឹ េណាះ អុះ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
១៣ ៃឡង ឡឹង េណាះយសី៊ូ លូ មួតសះឹចាកឡា ំប៉ាគ់ចារ ក្យាម័ េមឿង េកសាេរៀ ភលីបី ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊

សាគ់ អបំញ៉់ មួត សះឹផា «កាឡំាងំ ទឌូិ ពូ ផា ប៉ាណូសអាញ់អាឃឺ ប៉ាណូស នចីម ័?» ១៤អនែ់ឌ េតលីផា «បក់
អនដ់ា ផា វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ បក់ អនដ់ា ផា វគ័ េអលយ៉ីា បក់ អនដ់ា ផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េយេរេមៀ
† េលី កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ»។ ១៥យសី៊ូ អំបញ៉់ មួត សះឹ ផា «កាប៉ាច់ អន់ដសី អន់ដសី
ផាអាញ់អា ប៉ាណូស នចីម ័?» ១៦ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ េតលីផា «អសីអា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច ់ឃឺ គន
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី េលយី»។ ១៧យសី៊ូ េតលីផា «អឺ សុមី៉ូ ន គន វគ័ យូណះ អសី ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹ
ហង ខង ពឹ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ្របគ៉័ អន់ អសី អ្លុ សារអា អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស អុះ អនត់គ់ រះ៉ អន់ កា អសី អ្លុ
‡។ ១៨អឺ េព្រតះុ § អាញ់ រះ៉ កា អសី អសី េពៀបឡាក់កា អេំហា្ម តាេទៀរ អាញ់ចងឹ បុាងំេកតី ្រកុំ េហៀនសារ
អាញ់ ពឹងអេំហា្ម អា។ អូ ទី អរ៉ំាញញ៉ាចងឹដាម័ ្រកុំ េហៀនសារអាញ់ អុះ យ ៉◌ះ័សារ េតា័កាតាមកាអូអ្លុ ដាម័
េដល។ ១៩អាញ់ចងឹ អន់ គនកាេចកាអសីសារ៉ំាប់ េបកី អប៉ំារ អន់ ពូ ម៉ុ ត ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ សារញ៉ា
អសី ចងឹ ទបឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ទបឹ េកះ សារ ញ៉ា អសី អន់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័
* ១៦:៦ ១៦:៦ ពុះអាសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ។ យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារអនែ់ឌ បុាងំេហៀន។ † ១៦:១៤ ១៦:១៤ េយេរេមៀឡាក់ រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង េសគី ែព េដល។ ‡ ១៦:១៧ ១៦:១៧ អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស អុះ អនត់គ់ រះ៉ អន់កាអសី អ្លុ ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង
ពុតឡាេកា បុាងំៃឡ អសី េទៅ អុះ។ § ១៦:១៨ ១៦:១៨ េព្រតះុ វុចឹ លូ េពៀគ ្រកកិឡាក់ ទី ណី ផា «អេំហា្ម »។
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បក៊កាតយ័ ទី អន់ េកះ េដល»។ ២០ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹកានតឹៗ អូ អន់ រះ៉ កា ពូផា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ អុះ។
២១គតឹ េណាះហងយសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ ្រតគ់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះេណាះ

មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័  មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប ្របគ៉័
បាប ែអ៊ អន់ ប៉ាណាបប៉ាប៉ុន េកងខាក់ ទបឹ អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េដល។ ហះកា ៃបង៉ដារ ឡឹ់ង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ណាវ ្គ។ ២២ េព្រតះុ ទុងឡាច់ យសី៊ូ េកះេណាះ កាប កា ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ! ែជ
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់សារ េណាះ េកតី ទលឹ ប៉ាគ់ អសី»។ ២៣ហះកាយសី៊ូ កាែលង ៃហ េព្រតះុ េកះេណាះ
កាបផា «ចាកឡាច់ ប៉ាគ់ េតា សាតាងំ ! ខង អសី ផះ ៃអ្វ កានទ់ងឹ ្រទងអាញ់នេីអៀ។ អសី អូ ទី ពុតឡាក់កា
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ទី ដងឹ ពុត ប៉ាណូស េដាះ»។
២៤ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹផា «បក់ េពឿ បុចិ ចាក ពួយ លូ េសឿអាញ ់ែជឃតឹកាឡាេកា េទៅ ្រតគ់

សាឡាគ់ឡាេកា គយ អ៊្លង គងឹ ពួយអាញ។់ ២៥បក់ េពឿ បុចិ ៃអ្វ រ ុសី េណាះ ចងឹ េតា ័ហះកា បក់ េពឿ េតា័ញន
អាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។ ២៦ផា ប៉ាណូស ទី ្រគបឹ កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ហះកា ែអ៊ េតា ័ទី ខា
េដល ប ? ប៉ាណូស ចងឹ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា តូរ ័តាគ់ អង់រុសី ឡាេកា ែអ៊ ទ ី? ២៧ខង ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ ឡា ំ
អនឌូ់ លូ បយ៊អាញ់ទបឹ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ពឹអាញ ់ផះ េណាះអាញ់ចងឹ អន់កាណាគ័កា ពូ េលី ចងឹ ៃចគ
ថូត ពូតាមសារ ពូ ្របគ៉័ េណាះហង។ ២៨អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ទីកាឡំាងំ បក់ អនដ់ាឡាក់ ៃអ្វ ហះអា
ចងឹ អូ តាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ឡា ំ្របគ៉័សាដាច»់។

១៧
សារយសី៊ូ ម៉ាច់ឡាេកា
១ េ្រតាដារ អ់នត់គី ឡឹង េណាះ យសី៊ូ េជៀក េព្រតះុ យ៉ាកុប លូ យូហាន អុះ យ៉ាកុបឡា ំពួយ ែអ៊ហាវ ពឹង ប៉ានឹ

មចាងំហគី ៃអ្វ ចាងំហាយគ្ ឡឹង ពូ។ ២ផះ េណាះ ែអ៊ ម៉ាច់ឡាេកាហះ ម៉ាត់ មួតសះឹ ៃបង៉ ដូវ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ឡាច់
តាតារឡាក់កាដារ ់េខាអាវ ែអ៊ េកតី បាកតាតារ េដល។ ៣ផះ េណាះ មួតសះឹ បប៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ េម៉ាហ ែព
ឃឺ វគ័ ម៉ូ េស លូ វគ័ េអលយ៉ីា ផះ ៃអ្វ កាកាប លូយសី៊ូ។ ៤ េព្រតះុ រះ៉ កាយសី៊ូ ផា «ពឹតាងំឡា ញនឹ ៃអ្វ ហះអាដា
គ់ខាក ់ផាអសី បុចិ អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ ៃបង៉ េម៉ាញសារ៉ំាប់កា អសី េម៉ាញកា វគ័ ម៉ូ េស េម៉ាញណា
វ ្គកា វគ័ េអលយ៉ីា»។ ៥ផះ ែអ៊ ៃអ្វ កាកាបផាឌី ទី កាមល៉់តាតារកា្ល គ់ ពឹះ កាេ្រតាប អនែ់ឌ ទឌូិ។ អនែ់ឌកាតាងំ
ប៉ានរឹ កាប ឡឹង កាមល៉់ េណាះផា «អា គនតាម័ អាញ់ បុចិ ៃច ខាក ់ែអ៊ ្រតគ់ ពុត អាញ់ខាក។់ អ្យគ័សាយុំា ំ
ង ែអ៊ ពិ»។ ៦ផះ មួត សះឹ កាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប កាដាប កុប កល់ ទះឹ េតះ ខង អនែ់ឌ អ្ូយគ យុបឹ។
៧ េកះេណាះយសី៊ូ ឡា ំសាប៉ាគ់ អនែ់ឌ ទបឹ កាបផា «អ្ូយវ ពិ ែជ អ្ូយគ ហង»។ ៨ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ េងីុយ ៃហ បប៉័ ដងឹ
យសី៊ូ េម៉ាញ ដូវ ែអ ៊អូ បប៉័ ទី េពឿណាវ ្គអុះ។
៩ផះ អនែ់ឌ ចាក ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ យសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉ កា មួត សះឹ ែអ៊ ៃបង៉ ដូវ េណាះផា «ែជ រះ៉ សារឡាក់ កា

អនដ់សី ទី បប៉័ ែព កូម័ រះ៉ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូសអាញ់ េទៀ»។ ១០ េកះេណាះ មួត សះឹ អំបញ៉់
យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ អនែ់ឌ ឌុ រះ៉ ផា វគ័ េអលយ៉ីា ្រតគ់ ពឹះ អន្់រទលួ ឡឹងសាដាច់
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ?» ១១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអលយ៉ីា ពឹះ អន្់រទលួ តាទចឹ ហង េភឿ េ្រទៀ
ម ្រគបឹ ង៉ារ អន់ ដាគ់ នះិេទៅណាវ ្គ។ ១២អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី វគ័ េអលយ៉ីា ពឹះ អន្់រទលួ េកះ ហះកា ពូ អូ
អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ ទបឹ ពូ ្របគ៉័បាប ែអ៊ េអៀង ែនវ តាម ពុត ពូ បុចិ។ ប៉ាណូសអាញ់កា ពូ ចងឹ ្របគ៉័បាប នះិេទៅ
េដល»។ ១៣ េណាះ មួតសះឹហ្លង់ ផាយសី៊ូ កាប ឡឹង វគ័ យូហានឡាក់ឡា ំបុាងំហុំ ប៉ាណូស េណាះហង។
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សារយសី៊ូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ
១៤ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ កាឡំាងំ េអៀង ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េកះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ យសី៊ូ េកះ

េណាះ ែអ៊ ជនតាកុល ១៥ លូកាបផា «អឺ ពឹ តាងំឡាបរ៉ ់អសីតាប៉ាបតាប៉ុន កា គនកាម៉ាក័អាញ់ េណី ែអ៊ េកតី
អន្់រទយុ អគី ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុនកាខាក ់ែអ៊ បក៉់ ពឹង អុញ ឡិ ពឹង េទៀក េលយីៗ េកះ។ ១៦អាញ់អ្យក់ឡា ំែអ៊ ប៉ាគ់
សះឹ អសី អែំព ហះកាអនែ់ឌ អូ អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ អុះ»។ ១៧យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «អឺ មួតកាង័ កល់ អូ ៃច
េសឿ លូ ទី ពុត អក៊ ! ្រតគ់ អន់អាញ់ ៃអ្វ ទុញ ប៉ុប ចំណាវ ្គលូ អនដ់សីអា ? អ្យក់សាសា្វ េណាះ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់
អា»។ ១៨ េកះេណាះយសី៊ូ កាប អកឺ កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ទី ម៉ុ ត ពឹងសាសា្វ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡាច់ ឡឹង ែអ៊
ហង។ សាសា្វ េណាះកាដាគ់ ឡូត។
១៩ ៃឡង ឡឹង េណាះ មួតសះឹឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ អនែ់ឌ ៃអ្វ ចាងំហាយគ្ ឡឹង ពូ េកះេណាះអនែ់ឌអបំញ៉់ផា

«ញ៉ា ្រតគ់ញនឹ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ ែអ៊ អូឡាច ់?» ២០-២១យសី៊ូ េតលីផា «ញនអនដ់សី េសឿ េបីខាក។់ អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ផាអនដ់សី េសឿ ្រកាន័ តុ តលី ហត ់េកះេណាះ អនដ់សី ផាកា ប៉ានមឹ េតា "ហគ់
េរុ ីឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀគ ឡគ" ប៉ានមឹ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ អនដ់សី ឡូត។ អូ ទី ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី
ចងឹ អូ អ្លុ ្របគ៉័ េណាះ អុះ»។*

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
២២ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប អនែ់ឌ ពឹង េខត កាលេីឡ យសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «បាែបត៊ណាវ ្គពូ ចងឹ រ ៉បុ ជនឹ

ប៉ាណូសអាញ់ អន់ កា ពូ ្របគ៉័ បាប។ ២៣ េកះេណាះ ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អាញ ់ហះកា ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹអាញ់ណាវ ្គ»។ មួតសះឹ កាតាងំ ែអ៊ រះ៉ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អុក ពុត េពៀកខាក។់
២៤ ប៉ាគ់ យសី៊ូ លូ មួត សះឹឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ ទី ប៉ាណូស បក់ ឡិង េលៀន ឡឹង ពូ ែអ៊ ឡា ំណាងំ

េព្រតះុ េកះេណាះ ែអ៊ អបំញ៉់ផា «នចីម័ ៃណឃូ អសី ែអ៊ អន់ េលៀន េដល បសារ៉ំាប់កា ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  ?»
២៥ េព្រតះុ េតលី ផា «អះឺ អន់ េដល»។ ប៉ាគ់ េព្រតះុ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហ ីយសី៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ អន់្រទលួ ផា «អឺ សុី
ម៉ូ ន ! តាម អសី អ្លុ អសី សាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ អ្យក់ រ៉ាៃប ឡឹង េពឿ ? អ្យក់ ឡឹង គន ែអ៊ េទៅ
ញ៉ា អ្យក់ ឡឹង ពូ អនេ់ទៀគ ?» ២៦ ែអ៊ េតលី ផា «អ្យក់ ឡឹង ពូ អនេ់ទៀគ»។ យសី៊ូ េតលី ផា «្រតគ់ ហង ! ទលឹ
នីេណា ័ះ គន សាដាច់ អូ ្រតគ់ សង៊ រ៉ាៃប អុះ។ ២៧ហះកា េភឿ ែជ អន់ អន់ែឌ យច ពុត េពៀក អសី ឡា ំអញ់
សាយ ប៉ាគ់ េទៀក តាងំេលា័ េតា ពិ។ ផាកាចំឡាក់ កាប់ អញស់ាយ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ អសី វាក៉ ៃហកាណុង
ពឹរ ែអ ៊េណាះ ចងឹ បប៉័ ទី កាក់ េម៉ាញ កាណុង ពឹរ កា េណាះ េកះេណាះ អសី អ្យក់ កាក់ េណាះឡា ំអន់ កា ពូ
សារ៉ំាប់កាអាញ់ លូសារ៉ំាប់កា អសី ពិ»។

១៨
១ េកះេណាះ មួត សះឹ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ េពឿ

ចងឹ ្របគ៉័ តសី ឡឹង ពូ ?» ២យសី៊ូ េអី គនសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ អន់ អនត់ាវ ហះ អនត់គិ័ កាឡំាងំ សះឹ។ ៣ េកះេណាះ
ែអ៊ កាប ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ផាអនដ់សី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ឡាក់ កាសាសា្វ  អន់
ដសី ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ ៤ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ប៉ានថ់ិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ អា ប៉ាណូស េណាះ
ចងឹ ្របគ៉័ តសី ឡឹង ពូ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ។
* ១៧:២០-២១ ១៧:២០-២១ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ពូ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែនវ អា ទី ដងឹ កា មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ លូ កំ អូសា
សាណា េណាះ ែអ៊ ចងឹឡាច។់
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៥«បក់ េពឿ បុចិ ៃចកាសាសា្វ េម៉ាញ ដូវឡាក់កាសាសា្វ អាញនអាញ ់េណាះ ែអ៊ បុចិ ៃចកាអាញ់ េដល។
៦ហះកាបក់ចំ ប៉ាណាកំាឡំាងំបក់ េសឿអាញ់ចាកយច ្រទងយ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េសឿ េណាះថិ ឡឹង ពូកាតាម បក់
េណាះ ចងឹ ប៉ាណាបខាក់ហង។ ផា ពូ អ្យក់ អំេហា្ម តសី កត់ អនទ់ល ពឹង អង់កូ បក់ ប៉ាណា ំ្របគ៉័ យច េណាះ
េកះេណាះ ប៉ាឡិ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយអន់ ែអ៊ េតា័ឡង់ េទៀក េណាះដាគ់លនឺ ឡឹង អន់ ែអ៊ ្របគ៉័យច។
៧ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា ្រតគ់ ប៉ាណាបតាទចឹហង ខង ទីសារ អនេ់ទៀគ េអៀង ប៉ាណា ំអនែ់ឌចាកយច
្រទង។ សារអនេ់ទៀគៗឡាក់ ប៉ាណា ំអន់ ពូចាកយច ្រទង េណាះ ្រតគ់ េកតី ទីតាទចឹ យ៉ា្វ រ អូ រ៉ាវាច៉់ អុះ។ ហះ
កា េពឿ ប៉ាណា ំពូ ចាក យច ្រទង ប៉ាណូស េណាះ ្រតគ់ ប៉ាណាបហង។ ៨ផា តី េលី ជុង អសីណាផំា ្រប៉គ័
យច ហគ់ កាសតិ វុតឹ អា្ល ត ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ ពិ។ អ្យក់ កា ទី ៃអ្វ រ ុសី អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ទី តី េលី ជុង
ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ ដាគ់ លនឺ ឡឹង ទី ជុង េពៀរ តី េពៀរ ហះកាឡាេកា ឡិ ពឹង អុញឡាក់ កតី េលយី។ ៩ផា
ម៉ាត់ ប៉ាណា ំ្របគ៉័ យច ខ្វកិ វុតឹ អា្ល ត ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ។ អ្យក់ កា ទី ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ម៉ាត់ ដងឹ
េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ ដាគ់លនឺ ឡឹង ទី ម៉ាត់ ទិ េពៀរ ែបង៊ ហះកា ឡិ ពឹងចារ អុញ។
១០-១១ «្រតគ់ ឡាវុាងំ ែជ បង៉ឺាយ មួត េសឿ អាញ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ថិ នីចម័ កាតាម។ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី អន់

អ្លុ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ អនែ់ឌ បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េលយី រប៉់ដារ។់ *

១២ «អនដ់សី ឃតឹ នចីម ័ផាទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េចៀម ១០០ កល ់ទី េចៀម េម៉ាញ េហ្យតី ហ្៊យង ឡឹង
គួប ែអ។៊ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ នចីម ័? ចាបះកា ែអ៊ ចងឹ អា្ល ត េចៀម ៩៩ កល់ ពឹង ប៉ានមឹ េកះេណាះ ែអ៊
ឡា ំណាងំ េចៀម បក់ហ្៊យង េម៉ាញកាតុ េណាះហង។ ១៣អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹផា ផា ែអ៊ណាងំ បប៉័
េចៀម េម៉ាញកាតុ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េហាកកាខាក់ ឡូត កា្វ ឡឹង ែអ៊ បប៉័ េចៀម ៩៩ កល់ឡាក់ ៃអ្វ អូ ហ្៊យង េណាះ
ណាវ ្គ។ ១៤កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ អនដ់សីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតាកានះិេទៅ េដល ែអ៊ អូ បុចិ អន់ មួត ប៉ាសុន ែអ៊
បក់ ែអ៊ ចំ េតា័ អុះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ថិ កាតាម។
១៥ «ផា ទី បក់ ចំ កាណុង មួត េសឿ ្របគ៉័ យច លូ អនដ់សី ្រតគ់ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ ឡាែអ៊ត ឡាអ៊ត ដងឹ អសី

លូ ែអ ៊េកះេណាះកាប អនត់គ់ ប៉ាេតា ែអ។៊ ផា ែអ៊ ៃចសាយុំាងំ លូ រ៉ាប់ េសឿ អសី េណាះ ចងឹ ៃអ្វ អុះ មុី អន់
ដសី េទៅណាវ ្គ។ ១៦ហះកាផា ែអ៊ អូ ៃចសាយុំាងំ លូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ អសី េណាះ អសី ្រតគ់ េជៀក េម៉ាញ ដូវ
េលី េពៀរ ដូវណាវ ្គឡា ំអនឌូ់ លូ អសី េភឿ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ខង ្រគបឹសារកាឌី ្រតគ់ ទី ផាញ៉ាន េពៀរ ៃបង៉ ដូវ †។
១៧ផា ែអ៊ អូ ៃចសាយុំាងំ លូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ អនដ់សីណាវ ្គ ្រតគ់ អ្យក់សារ េណាះឡា ំរះ៉ លូ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ។ ផា ែអ៊ ៃអ្វ កា អូ ៃចសាយុំាងំ លូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ ឃតឹ ផា ែអ៊ ឃឺ សុន
សាត អនេ់ទៀគ េលីឡាក់កា មួត អ្យក់ រ៉ាៃប ឡគ ពិ។ ១៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា សារ ញ៉ា អនដ់សី
ចងឹ ទបឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ទបឹ េកះ សារញ៉ា អនដ់សី អន់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ទី អន់ េកះ េដល។ ១៩អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីណាវ ្គផា កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អា ផាទី ប៉ាណូ
ស េពៀរ ដូវ ភម ពុត បុចិ មន៉់ បរ៉ ់សារ ញ៉ា កាតាម ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពឹ អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ចងឹ
អន់តាទចឹ ឡូត។ ២០យ ៉◌ះ័ ហះចារ ចំកាតាម ផាទី ប៉ាណូស ៃអ្វ លួម គួប េសាបញនកា េសឿអាញ់យ ៉◌ះ័ ដងឹ
េពៀរ ៃបង៉ ដូវ កាតាម អាញ់ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល»។
២១ េកះេណាះ េព្រតះុ ម៉ុ ត ក្យាម័ យីស៊ូ លូ អំបញ៉់ ផា «នីចម័ ពឹ តាងំឡា ផា អុះ មុី អាញ់ ែអ៊ ្រប៉គ័ យច លូ

អាញ ់អាញ់ ្រតគ់ អូ អ្យក់យ៉ូ ែអ៊ ញ៉ាង ទង ? េលយី ទលឹតាេំបុះី ទង ប ?» ២២យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉
* ១៨:១០-១១ ១៨:១០-១១ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ខង ប៉ាណូស អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា េភឿ តង័ បក់ ហ្៊យង េហ្យតី។
† ១៨:១៦ ១៨:១៦ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៩:១៥។
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កាអសី អសី ្រតគ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ដងឹ តាេំបុះី ទង េណាះ អុះ ្រតគ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ ែអ៊ ៧៧ ទង។ ២៣ ទលឹ
នេីណា ័ះសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាសាដាច់ េម៉ាញ ដូវ បុចិ ឃតឹ េលៀន លូ មួត ្របគ៉័ កាន លូ
ែអ។៊ ២៤ផះ ែអ៊ ឃតឹ េលៀន ទី ពូ អ្យក់ឡា ំប៉ាណូស ្របគ៉័ កាន េម៉ាញ ដូវឡាក់ ទួម េលៀន ែអ៊ អូ អ្លុ កា ប៉ុប ចំ ‡។
២៥ញនកា ប៉ាណូស េណាះ អូ ទី េលៀនសង៊ សាដាច់ េ្របុី ែអ៊ ្របូឡាេកា លូ ្របូ ទបឹ គន ទបឹ កាម៉ាញ់ លូ រ៉ាស
អប៉ំាស ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទ ីេភឿ អ្យក់ េលៀនសង៊។ ២៦បក់ ទួម េណាះ ជនតាកុល មូបហះ ជុងសាដាច់ លូ េឡាម
សាបំ ៉◌ះ័ ផា "បរ៉ ់អសី តាប៉ាបតាប៉ុន កាអាញ់ េណី ! កូម័ ហ ិអាញ់ ចងឹណាងំ េលៀនសង៊ កា អសី អន់ ្រគបឹ
ចលួំន"។ ២៧សាដាច់កា ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា បក់ ទួម េណាះ។ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី សតឹអា្ល តតាេដាះ។
២៨ «បក់ ទួម េណាះចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ េកះផាឌី ប៉ាត ័ះ គួប បក់ ទួម ែអ៊ ១០០ េលៀនកាក់ §ឡក ់ែអ៊

កា រ ៉បុ ក្យកិ័ អង់កូ បក់ ទួម ែអ៊ េណាះ លូ កាប "អសី សង៊ េលៀនអាញ់ េណាះ កញិេអៀ ហង រញិ"។ ២៩ គួប បក់
ទួម ែអ៊ េណាះជនតាកុលលូកាប េឡាមផា "បរ៉ អ់សីតាប៉ាបតាប៉ុនកាអាញ់ េណី ! កូម័ហ ិអាញ់ចងឹណាងំ
េលៀន សង៊ កា អសី អន់ ្រគបឹ ចលួំន"។ ៣០ហះកា ែអ៊ អូ ៃច អុះ ទបឹ រ ៉បុ បក់ ទួម ែអ៊ េណាះ ៃចគ ខុក ទលឹ សង៊
កា ែអ៊ ្រគបឹ ចលួំន ឡូត។ ៣១ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ កាន អនេ់ទៀគណាវ ្គបប៉័ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ យច ពុត អនែ់ឌ ខា
ក ់អ្យក់សារ េណាះឡា ំរះ៉ លូសាដាច។់ ៣២សាដាច់កា េអី ពឹះ បក់ ទួម ែអ៊ េណាះ េកះេណាះកាបផា "អឺ ទុច
អូ ដាគ ់! អាញ់អា្ល ត តាេដាះកា អសី េកះ យ ៉◌ះ័ ទួម េអៀងខាក់កាតាម ញនកាអសី ជនតាកុល េឡាមសា ំ
ប ៉◌ះ័ អាញ។់ ៣៣អាញ់តាប៉ាប តាប៉ុន កា អសី ខាក ់ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ អ្លុ តាប៉ាប តាប៉ុន កា គួប អសី នីេអៀ ?"
៣៤សាដាច់ អកឺ កាខាក ់កា េ្របុី ពូ ្របគ៉័ បាប បក់ ទួម ែអ៊ េណាះ េលយី ទលឹ ែអ៊ សង៊សះ។
៣៥ «ទិកាឡំាងំ អនដ់សីអា េពឿ អូ ៃចអា្ល ត េដាះ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ អុះ មុី អនដ់សី ទី ្របគ៉័យច លូ អនដ់សី ពឹ

អាញ់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ឡាក់កាសាដាច់ េណាះ េដល»។
១៩

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ែជ អន់ េកា្ល អា្ល តកាម៉ាញ់
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារអា េកះ ទិ េកះ ែអ៊ចាកឡាច់ ឡឹង េខតកាលេីឡឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា លូឃ្លង េទៀក ្រទូង

យដាន់ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា។ ២ទីកាឡំាងំ េអៀង ប៉ាណា ំគួបចាក ពួយ ែអ ៊ហះចារ េណាះ ែអ៊ កាតាគ់ អនដ់ាគ់
ពូ អគី ព្លុ េដល។ ៣ េណាះ ទី មួតផារ៉ាសុីឡា ំអបំញ៉់សាគ់ លួង េភឿ បុចិណាងំសារ លូ ែអ។៊ អនែ់ឌ អបំញ៉់ផា
«ទី ប ចាបាប់ េកា្ល អា្ល ត កាម៉ាញ ់ផាកាម៉ាញ់ ្របគ៉័ យចយ ៉◌ះ័សារ ញ៉ាកាតាម ?» ៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «នី
ចម័ អនដ់សី អូ ទី អានផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹងសារ ែអ៊ បុាងំេកតី ប៉ាណូសសាគ់ ប៉ានដ់ា ែព ប ? ែអ៊ បុាងំេកតី
កាម៉ាក័ អង់កាន់ ៥ លូ រះ៉ ផា "ញនខអាហងកាម៉ាក័ឡាច់ ឡឹង េមគី ពឹឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ កាម៉ាញ់ ទបឹ វុនឹ កា គួប
េសាប។ ប៉ាគ់ ទី គួប េសាប េកះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េពៀបឡាក់កាឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ"*។ ៦អនែ់ឌ អូ ្រត
គ់ ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ហង ឃឺ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះឡាក់កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ េកះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អន់
បក់ េពឿ ប៉ាក្លះ ប៉ាក្លាយហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ទី អន់ អនែ់ឌ ទិ េពៀរ ដូវ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប េកះ»។ ៧អនែ់ឌ អបំញ៉់
យសី៊ូ ណាវ ្គផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ខ ញ៉ា បះ វគ័ ម៉ូ េស េ្របុី េកា្ល ្រចាគ់សត្់រតាអា្ល តកាម៉ាញ ់?» ៨យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ
ផា «ម៉ូ េសផានេីណា ័ះ ញនកាអនដ់សីកាង័ កល់តាឡាម័ † ហះកា េសគី ែព អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ ៩ផាអង់
‡ ១៨:២៤ ១៨:២៤ េពៀគ គុល «១០.០០០តាឡង់»ឃឺ ម៉ាស េលី ្រប៉ាក់៣.០០០.០០០កាឡូ។ § ១៨:២៨ ១៨:២៨១០០ េលៀនកាក់ េពៀគ
គុល «១០០ ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់ * ១៩:៥ ១៩:៥សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
២:២៤។ † ១៩:៨ ១៩:៨តាមចាបាប់ផា េកា្ល បុចិ អា្ល ត កាម៉ាញ់ ែអ៊ ្រតគ់ ្រចាគ់សត្់រតា េភឿ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ អា្ល ត តាទចឹ េកះ េណាះ ពូ
ចងឹ ខនឹ ទី អង់កាន់ េណាះណាវ ្គ។
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កាន់ អូ ទី រ៉ាលង កល់ េកា្ល អុះ ហះកា េកា្ល ែអ៊អា្ល ត េកះេណាះ ទីកាម៉ាញ់ណាវ ្គ បក់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះឡាក់កា ែអ៊
រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់ គុល ែអ៊ ហង»។ ១០ មួត សះឹ េតលី យសី៊ូ ផា «ទលឹ េកា្ល លូ កាម៉ាញ់ ទីសារ ែនវ អា ទលឹ
នេីណា ័ះ ែជ ទី េកា្ល កាម៉ាញ់ដាគ់ ហ៊្លត»។ ១១ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ
ប៉ានរឹ អនដ់សីអា ‡ អុះ ទី ដងឹ ប៉ាណូសបក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ចងឹ អ្លុ ្របគ៉។័ ១២បក់ អនដ់ា អូ អ្លុ ទីកាម៉ាញ់ ខង ែអ៊សា
ដូ ឡឹង េកតី បក់ អនដ់ាណាវ ្គអូ អ្លុ ទី កាម៉ាញ់ញនកា ពូ កាេយ៉ា ែអ ៊បក់ អនដ់ា អូ ទី កាម៉ាញ ់េភឿ ចងឹ ្របគ៉័
ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក។ េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ពួយសារអា ្របគ៉័ ពួយ ពិ»។
សារម៉ុត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
១៣ េកះេណាះ ទី ពូឡា ំជនឹ មួតសាសា្វ ប៉ាគ់យសី៊ូ េភឿ អន់ ែអ៊សាប៉ាគ់ មន៉់ អន់ កា មួតសាសា្វ េណាះ ហះ

កា មួតសះឹកាបកា ពូ។ ១៤ហះកាយសី៊ូ កាបកា មួតសះឹផា «ែជ ទបឹហងសាសា្វ បុចិឡា ំប៉ាគ់អាញ ់អន់ អន់
ែឌ ពឹះ ពិ។ ទី ដងឹ ប៉ាណូស ទី ពុតឡាក់ កាសាសា្វ អាហង ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ១៥ េកះេណាះយសី៊ូ
សាប៉ាគ់ ទិ មួតសាសា្វ េណាះហង េកះៗ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ។
១៦ផះ េណាះទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុត អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ! អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ដាគ់ នចីម័ េភឿ ទីអាញុ

ៃអ្វ រ ុសី េលយី ?» ១៧យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អំបញ៉់ ឡឹងសារ ្របគ៉័ ដាគ់ នេីអៀ ? ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ហងឡាក់ដាគ។់ ហះកាផា អសី បុចិ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី អសី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័»។
១៨ ែអ៊ អបំញ៉់ផា «ចាបាប់នចីម័ អនដ់ា ?» យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ផា «អូ អន់ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូស អូ អន់ រ៉ាលងកល់កា
ម៉ាញ ់អូ អន់ អនតុ់ង រ៉ាត មះ៉ ពូ អុះ អូ អន់កាបព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្របគ៉័ អន់កា ពូ ្រតគ់ ថូត ១៩ ្រតគ់អ្យលិ កូត័ េមគី ពឹ ្រត
គ់ បុចិ ៃច កា ពូ ឡីង ែគងឡាក់ កា បុចិ ៃច កាឡាេកា េទៅ §»។ ២០កាម៉ាក័ េណាះ េតលី ផា «សារ ទិ អាអាញ់
្របគ៉័ ពួយ េកះ ៃអ្វ សារ ញ៉ាណាវ ្គ ?» ២១យសី៊ូ េតលី ែអ៊ណាវ ្គផា «ផា អសី បុចិ កា ដាគ់ កាខាក ់ហគ់ ចាក
ឡា ំ្របូ រ៉ាស អប៉ំាសមះ៉ អសី អន់ ទ ិេកះេណាះអ្យក់ េលៀន ែជក អន់កា មួត ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត។់ ្របគ៉័
នេីណា ័ះ អសី ចងឹ ទី រ៉ាស អំប៉ាស ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។ េកះ ្របូ រ៉ាស ែជក េលៀន កា ពូ េកះៗ ឡាំពួយអាញ់ ពិ»។
២២សាគ់កាម៉ាក័ េណាះកាតាងំយសី៊ូ ផា នេីណា ័ះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ទបឹ អុក ពុត ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ ខង ែអ៊ ទី
រ៉ាស អប៉ំាស េអៀងកាខាក។់
២៣យសី៊ូ កាកាប លូ មួតសះឹ ផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញ៉ាកខាក់ ម៉ុ ត អន់

ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ២៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីណាវ ្គ ផា ទុងកាប៉ូ វ * ម៉ុត ពួយ េ្រតាម ប៉ាអច់ ្រជុំ េណាះ
ឡាមគ៉់ ឡឹង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៥ផះ មួតសះឹកាតាងំ ែអ៊ ផា នេីណា ័ះ ែហ៊
ង ខាក់ អន់ែឌ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ េណាះ †។ េណាះ ហង អន់ែឌ អំបញ៉់ ផា «ទលឹ នីេណា ័ះ េពឿ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡា
េកា ?» ២៦យសី៊ូ ៃហ អនែ់ឌ េកះេណាះកាបផា «សារអា ប៉ាណូស ្របគ៉័ អូ អ្លុ អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ទី អំរ៉ាញ អ្លុ
្របគ៉័ ្រគបឹសារ»។ ២៧ េព្រតះុ េតលីយសី៊ូ ផា «អសី បប៉័ េកះញនឹអាអា្ល ត ្រគបឹកាណាគ័ មះ៉ ញនឹ េភឿចាក ពួយ
អសី ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ ចងឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ា អនដ់ា ?» ២៨យសី៊ូ េតលី មួត សះឹ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី
តាទចឹផា ប៉ាគ់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះណាវ េទៀ េណាះ ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ទបឹ ទី អរ៉ំាញ
អញឺ។ អនដ់សីឡាក់ចាក ពួយអាញ់អាកា ចងឹ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ ទិ ១២ នះិេទៅ េដល លូ ចងឹ រុាងំៃហ
ផូង័ វាច៉់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទិ ១២ ផូង័ េណាះ េដល។ ២៩ េពឿសាឡាគ់អា្ល ត អុះ មុ ីហី ្រកាន េមគី ពឹ គន
‡ ១៩:១១ ១៩:១១ ប៉ានរឹ អនដ់សី អា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ានរឹ អាញ់អា ។ § ១៩:១៩ ១៩:១៨-១៩ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ
២០:១២-១៦; ចាបាប់ មួត េលវ ី(េលវវីនិយ័) ១៩:១៨។ * ១៩:២៤ ១៩:២៤ កាប៉ូ វ េពៀគ គុល «អូត»។ † ១៩:២៥ ១៩:២៥ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊សាមគ៉័កា បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច បក់ េណាះ ចងឹ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ ហង។
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េសា េលី មុរី ែ្រស៊ ញន កាចាក ពួយអាញ ់ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទីណាវ ្គេម៉ាញ េកតី ១០០ លូ ចងឹ ទី អាញុ
ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៣០ហះ កញិេអៀអា ទីកាឡំាងំ បក់ អន្់រទលួ េអៀង ចងឹ េកះ អនត់គី កាឡំាងំ បក់ អនត់គី េអៀង
េដល ចងឹ េកះ អន្់រទលួ ឡគ»។

២០
១ «ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាតាងំឡា មុរី េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹងហី ឡឹងកា ំ

លឺ ផុងមុាងំ េភឿឡា ំណាងំចា្វ ល់ ពូ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ៊ ពឹង មុរី ៃប៉្ល អង់កាច។ ២ ែអ៊ ភម អន់ េលៀនកា ពូកាណុង
េម៉ាញដារ ់េម៉ាញកាក់ * េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាគ់ មុរី ែអ។៊ ៣ ប៉ាគ់ ទលឹ មង អញស់នឹកាលំ ឺែអ៊
ចាកណាវ ្គបប៉័ ប៉ាណូស អនដ់ា ៃអ្វ រតាឡាត អូ ទី ង៉ារ ្របគ៉។័ ៤ ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា "ហគ់ អនដ់សី ប៉ាណា ំគួបឡា ំ
្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាគ់ មុរី អាញ់ េតា រញិ អាញ់ចងឹ ចា្វ ល់ អនដ់សី អន់ ្រតគ"់។ ៥ ពូ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំតាទចឹ។ ប៉ាគ់
ទលឹ ដារ ់បង់៉ លូ មង ៃបង៉ កាង៉ាច ែអ៊ ចាកណាងំ ប៉ាណូសណាវ ្គ ែអ៊ ចា្វ ល់ឡាក់កា ពូ អន្់រទលួ ែព េដល។
៦ប៉ាគ់ ទលឹ មង ប៉ាតាម័កាង៉ាច ែអ៊ចាកណាវ ្គបប៉័ បក់ អនដ់ា ៃអ្វ រតាឡាត។ ែអ៊ អបំញ៉់ ពូផា "ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សី
ៃអ្វ ហះអា ឡឹងកាលំឺតាបមុ់ាងំ អូ ្របគ៉័ ញ៉ា នេីអៀ ?" ៧ ពូ េតលីផា "ខង អូ ទី េពឿ ចា្វ ល់ញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារ"។ េកះ
េណាះ ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា "ហគ់ អនដ់សីឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាគ់ មុរី អាញ់ េតា ពិ"។ ៨ ប៉ាគ់ ទលឹ កាង៉ាច តាងំឡា មុរី រះ៉
កា បក់ ចកឹ េលៀនផា "ហគ់ េអី មួត ្របគ៉័ ង៉ារ ឡគ ពិ។ េកះេណាះ អសី េប៊កី េលៀនកា អនែ់ឌ អសី េប៊កី ឡឹង
បក់ ម៉ុ ត ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់តីគ ឡឹង ពូ េលយី ទលឹ បក់ ម៉ុ ត ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់្រទួល ឡឹង ពូ"។ ៩ មួត បក់ ម៉ុ ត ្រប៉គ័ ង៉ារ
មង ប៉ាតាម័ កាង៉ាច អនែ់ឌ ទី េលៀន េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញកាក។់ ១០ មួត បក់ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ កា ពឹះ
េដល អនែ់ឌសាមគ៉័កា ចងឹ ទី េលៀន េអៀង ឡឹង ពូហង ខង ម៉ុត ្របគ៉័ ង៉ារ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ហះកាអនែ់ឌ ទី
េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញកាក់ឡាក់កា ពូ េដល។ ១១អនែ់ឌ អ្យក់ េលៀន ទបឹកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់កាតាងំឡា មុរីផា ១២ "មួត
បក់ ពឹះ អនត់គី អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ ដងឹ េម៉ាញ មងឡក ់ហះកា អសី អន់ េលៀនកា អនែ់ឌសាេមុី លូ ញនឹ េដល
ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ តាគ័ តុ ឡឹង កាលំឺ តាបមុ់ាងំ"។ ១៣តាងំឡា មុរី កាប លូ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ដូវ េណាះ ផា "អឺ
ចាង័ អាញ់ អូ ទី ប៉ាង៉ល់ អសី អុះ។ អសី េទៅភម ្របគ៉័ ង៉ារ កាអាញ់កាណុង េម៉ាញដារ ់េម៉ាញកាក់ ្រតគ់ ញ៉ា
អូ ? ១៤ហគ់ អ្យក់ េលៀន អសី ្របគ៉័ ង៉ារ អាឡាច់ចាក ពិ អាញ់ បុចិ អន់ កា មួត បក់ ពឹះ អនត់គីសាេមុី លូ អសី
េដល។ ១៥នចីម័អាញ់ អូ ទី ចាបាប់ អ្យក់ េលៀន មះ៉ អាញ់ ្របគ៉័ តាម ពុតអាញ់ បុចិ ប ? េលីកា អសីសាណីង
កាអាញ់ដាគ់ ពុត កា ពូ ប ?" ១៦ ែនវ អា ទី កាឡំាងំ បក់ អន្់រទលួ ចងឹ េកះ អនត់គី កាឡំាងំ បក់ អនត់គី េដល
ចងឹ េកះ អន្់រទលួ ឡគ»។
សារ េមគី យ៉ាកុប លូ យូហានបរ៉ ់ឡឹងយសី៊ូ
១៧ផះ យសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ ប៉ាណា ំទបឹ សះឹ ទិ ១២ ដូវ ចាក ចាងំហាយ្គ ែបត៊ ឡឹង

ពូ។ រ្រទង ែអ៊ រះ៉ កា អន់ែឌ ផា ១៨ «កញិេអៀ អា ពិន ផះ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ប៉ាគ់ ទលឹ ប៉ាគ់
េណាះ េទៀ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ប៉ាណូស អាញ់ ជនឹ អន់ កា មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចា
បាប។់ អនែ់ឌ ចងឹ តាតសុ់និ អន់អាញ់ េតា។័ ១៩អនែ់ឌ ចងឹ ជនឹអាញ់អន់កា មួត សុនសាតអនេ់ទៀគ េភឿ អន់
មួត េណាះកាប ប៉ាៃឡវកាអាញ់ ទបឹ ពីត ្របគ៉័ បាបអាញ ់េកះេណាះ បង់៉ ប៉ានេ់តា័អាញ់ ពឹង អ៊្លង គងឹ ហះកា
ៃបង៉ដារ ់ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹអាញ់ណាវ ្គ»។
២០ េកះេណាះកាម៉ាញ់ េសេបេដ ប៉ាណា ំគន ែអ៊ េពៀរ ដូវ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុងយសី៊ូ េភឿ បុចិ បរ៉ ់សារ

ញ៉ា េម៉ាញ។ ២១យសី៊ូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «អសី បុចិ អន់អាញ់ ្របគ៉័ នចីម ័?» ែអ៊ េតលីផា «ប៉ាគ់ អសី ្របគ៉័សាដាច់
* ២០:២ ២០:២ េម៉ាញកាក់ េពៀគ គុល «េម៉ាញ ែឌណារ»ីឃឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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អនេ់ទៀ បរ៉ ់ហះ អសី េ្របុី គន អាញ់ េពៀរ ដូវ អា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អសី ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អញឺ េណី េម៉ាញ ែគងសា
ម៉ា េម៉ាញ ែគងសាងំេអ្យា អសី»។ ២២យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី េបី ហ្លង់ ឡឹងសារ អនដ់សី បរ៉ ់េណាះ
អុះ។ អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់សារអាញ់ ចងឹ ទ ី?†» អនែ់ឌ េតលី ផា «ញនឹ ខនឹ េដល»។ ២៣យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ
ផា «អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាក់អាញ់ចងឹ ទីអា េដល ‡។ ហះកាសារ េម៉ាញបរ៉ ់ៃអ្វ ែគងសាម៉ា េម៉ាញបរ៉ ់ែគង
សាងំេអ្យា េណាះ អូ ្រតគ់អាញ់ អុះ ្រតគ់ អន់សារ េណាះ ឃឺ ពឹ អាញ់ េ្រទៀម អន់ េកះៗ»។
២៤ផះ មួត សះឹ ១០ ដូវ អនែ់ឌ កាតាងំ យ៉ាកុប លូ យូហាន បរ៉ ់នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អកឺ ខាក។់ ២៥យសី៊ូ េអី ពឹះ

មួត សះឹ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ ផា «អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះ សុនសាត អនេ់ទៀគ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ជះិ ចគ័ ប៉ា
សុនខាក់ លូ មួត ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ អនែ់ឌ កាយរ ពូ តាម ពុត មះ៉ អនែ់ឌ េដល។ ២៦អនដ់សីអា អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ
អុះ។ បក់ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ថិ ពុត ចតឹយរ លូកាឡំាងំ។ ២៧បក់ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ ៃមគ៉ អន់
ដសី បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ទុច អនដ់សី។ ២៨ឡាក់កា ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កាអាញ់
អុះ ឃឺអាញ់ ពឹះ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កា ពូ លូ អន់ឡាេកាអាញ់ េភឿ េតា័ហា្វ យឡាច់ ពូ េអៀង»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
២៩ ៃឡង ឡឹង េណាះ ផះ យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េយរខូី ទី ប៉ាណូស េអៀង គុចៗ ប៉ាណា ំ

គួប ចាក ពួយ ែអ។៊ ៣០ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េពៀរ ដូវ អង់ៃអ្វ ហះសាែនង ្រទង។ សាគ់ អនែ់ឌ
កាតាងំ ពូផាយសី៊ូ ចាក ្រទង េណាះ អនែ់ឌ ឡុងផា «អឺ ពឹ តាងំឡាឡាក់ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី ! បរ៉ ់អសីតា
ប៉ាបតាប៉ុន កាញនឹ េណី»។ ៣១ ទី កាឡំាងំ េអៀង ទបឹ អូ អន់ អនែ់ឌ កាប ែហ៊ង េណាះហង អនែ់ឌ ឡុង ែហ៊ង
ៃម៉ៗ កាខាក់ផា «អឺ ពឹ តាងំឡាឡាក់ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី បរ៉ ់តាប៉ាបតាប៉ុន កាញនឹ េណី»។ ៣២យសី៊ូ តាវ
ឡូត េអី អន់ែឌ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ អំបញ៉់ ផា «អន់ដសី បុចិ កា អាញ់ ្របគ៉័ នីចម ័?» ៣៣អន់ែឌ េតលី យី
ស៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី តាគ់តាតារ ម៉ាត់កាញនឹ េណី»។ ៣៤យសី៊ូ តាប៉ាបតាប៉ុន កា អនែ់ឌខាក ់េកះ
េណាះ ែអ៊សាប៉ាគ់ ម៉ាត់ អនែ់ឌ ផាឌីតាតារ ឡូត ៃហ បប៉័ហង។ អនែ់ឌកាចាក ពួយយសី៊ូ េដល។

២១
សារយសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១យសី៊ូ លូ មួតសះឹ ចាក ក្យាម័ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ។ ទលឹ ្រសកុ េបតផាេសហះ ជុង ប៉ានមឹ េតមី អូ

េលវ យសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវចាកអន្់រទលួ ២លូ អនត់គ់កា អនែ់ឌផា «ហគ់អនដ់សីចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ ពូ
ែគង ម៉ាត់ េតា ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះអនដ់សីចងឹ បប៉័ ពូ កត់ ៃមគ៉ េលៀ លូគន ែអ។៊ អនដ់សី រុសី េលៀ ទិ េពៀរ េណាះ
អ្យក់ អន់ កាអាញ់ ប៉ាគ់ អា។ ៣ផា ពូផាកា អនដ់សី ្រតគ់ រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡាញនឹ តងកាន អនែ់ឌ"។ េណាះ
ពូ ចងឹ អន់កា អនដ់សី ឡូត»។ ៤សារអា េកតី ពឹះ េភឿតាគ់ អង់េកះសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
ែពផា៖
៥ «ហគ់ រះ៉ កា ប៉ាសុន ពឹង េមឿង សុយី៉ូន *ផា

ៃហ េតាសាដាច់ អនដ់សី ពឹះណាងំ អនដ់សី េកះ
ែអ៊ ពុតឡាអត់ខាក់

ែអ៊ ជះិ េលៀ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ គន េលៀ»។†
† ២០:២២ ២០:២២ អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់ សារ អាញ់ ចងឹ ទ ី? េពៀគ គុល «អនដ់សី ខនឹ ប ៃអត ចក អាញ់ ្រតគ់ ៃអត អា ?»។ ‡ ២០:២៣
២០:២៣អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាក់អាញ់ ចងឹ ទីអា េដល េពៀគ គុល «អនដ់សី ចងឹ ៃអត ចកអាញ់ េដល»។ * ២១:៥ ២១:៥ េមឿង សុយី៉ូន ឃឺ
េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះហង។ † ២១:៥ ២១:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ៩ី:៩។
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៦ មួតសះឹ េពៀរ ដូវ កា ប៉ាណា ំគួបចាក ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹយសី៊ូ រះ៉ េណាះហង។ ៧ េកះេណាះអនែ់ឌ ទុងឡា ំៃមគ៉
េលៀ លូ គន ែអ៊ ទបឹ អ្យក់អាវ ្រតាក័ ពឹង អង់កក់ េលៀ អន់កាយសី៊ូ ជះិ។ ៨ផះ េណាះទី មួត ប៉ាសុន សួន េអៀង ប៉ា
ណា ំគួប រុសីអាវ ្រតាក័ ពឹង ្រទង បក់ អនដ់ា េកាះ រុាងំអ្យា អ៊្លង ្រតាក័ ពឹង ្រទងយសី៊ូ ចាក េដល េភឿហាប់ ែអ។៊
៩ ទិ កាឡំាងំ បក់ ចាក ពួយយសី៊ូ ទបឹ ែគង អង់កក់ ទបឹ ែគង ងីុរ តាងំេហី ផា «ហូសាណា‡ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដា
វតី ! អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជនឹ អន់សារដាគ់កា អសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ។៊ ហូសាណាប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង ចាងំហីគ កាខាក»់។ ១០ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង
េណាះកា ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ទបឹ ពូ អំបញ៉់ ផា «េពឿ ែអ៊ អា ?» ១១ មួត ប៉ាសុន បក់ ចាក ពួយ ែអ៊ អនែ់ឌ េតលី
ផា «ប៉ាណូសអាឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិយសី៊ូ ពឹះ ឡឹង ្រសកុណាសាែរត េខតកាលេីឡ»។
១២ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ម៉ុ ត កាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្រទះុ ឡាច់ មួត ្របូ ្របី រឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉

េណាះ។ ែអ៊ តាឡក័ អា្ល ត េ្រគ ចារ ពូ តូរ ័ េលៀន លូ េ្រគ ចារ ពូ អង់ៃអ្វ ្របូ អន់េតបី។ ១៣ ែអ៊ កាប កា ពូ ផា
«កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ហី អាញ់ឃឺចារសារ៉ំាប់ មន៉់ េអី អាញ"់§ ហះកា អនដ់សី អ្យក់ ហី
អា ្របគ៉័ចារ មួត អនតុ់ង អនទួ់ក *»។
១៤ េកះេណាះ ទី ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ លូ ប៉ាណូសកាជក ប៉ាណា ំគួបឡា ំណាងំ យសី៊ូ ៃអ្វ កាណុង រុាបំង៊

េរ៉ាង រ៉ាមះ៉។ យសី៊ូ កាតាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ ទឌូិ។ ១៥ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀន
ចាបាប់ អកឺ ខាក់ ផះ អន់ែឌ បប៉័ យសី៊ូ ្របគ៉័ សារ េកង ខាក់ លូ កាតាងំ មួតសាសា្វ ឡុង រឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ផា
«ហូសាណា ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី»។ ១៦អន់ែឌ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «អសី កាតាងំ ប មួតសាសា្វ ឡុង ផា
េណាះ ?» យសី៊ូ េតលីផា «អាញ់កាតាងំ េកះ។ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ផា "អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អសី
្របគ៉័ អន់ មួតសាសា្វ ថិកាប ប៉ាេន អសី"†។ ញ៉ាអនដ់សី អូ េឃយីអានបសារ េណាះ ?» ១៧ េកះេណាះយសី៊ូ
អា្ល ត អនែ់ឌចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតថានី ដំ ពឹង ្រសកុ េណាះ េម៉ាញ មុាងំ។
១៨ ប៉ាគ់ កាលំឺ យីស៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿងណាវ ្គ ផះ ែអ៊ ចាក េណាះ ែអ៊ កាឡាយុិត។ ១៩ រ្រទង េណាះ ែអ៊

បប៉័ េតមី ្រហា ‡ េម៉ាញ េតមី ែអ៊ ម៉ុ ត ៃហ អូ បប៉័ ទី ៃប៉្ល ទី ដងឹហា្ល េដាះ ែអ៊ កាប ផា «អូ អន់ អសី ទី ៃប៉្លណាវ ្គ
ហង»។ ផាឌី េតមី ្រហា េណាះកាឡាេយ៉ា េតា័ ឡូត។ ២០ មួត សះឹ បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ញមខាក់ លូ កាបផា
«ញ៉ា ្រតគ់ េតមី ្រហាអាតាឡូះកាឡាេយ៉ា េតា័ឡូត នេីអៀ អុះិ ?» ២១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសី តាទចឹ ផាអនដ់សី េសឿ អូ ទី សង់ៃស អនដ់សី ្របគ៉័ អ្លុ នះិេទៅ េដល។ អូ ផា អុះ ្រកាន័ កា ្របគ៉័ អន់ កា
េតមី ្រហាឡាេយ៉ា េតា ័យ ៉◌ះ័ អនដ់សីផាកា ប៉ានមឹអា "ហគ់អសីឡាច់ ឡឹងចារអាឡា ំឡិ ពឹង េទៀកសាឡីគ
សាឡាយ េតាឡគ" េណាះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ តាទចឹ។ ២២សារ ញ៉ាកាតាមផា អនដ់សី មន៉់ បរ៉ ់េសឿ ផា ចងឹ
ទ ីេណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីតាទចឹ»។
២៣ េកះេណាះយសី៊ូ ចាក ម៉ុ ត កាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ទី មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់

រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ។៊ អនែ់ឌ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «អសី ្របគ៉័ ង៉ារ ទិអា េអង អរ៉ំា
ញ ញ៉ា ? េពឿ េ្របុី អសី ្របគ៉័ ង៉ារ អា ?» ២៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់សារ េម៉ាញហះ អនដ់សី
េដល។ ផាអនដ់សី េតលី រះ៉កាអាញ ់េណាះអាញ់ចងឹ រះ៉កាអនដ់សី បក់ េ្របុីអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទិអា េដល»។
២៥ េកះេណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា «េពឿ េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ ពូ ? ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង ញ៉ា ប៉ាណូស េដាច ?» អន់ែឌ
កាកាប លូ គួបផា «ផាពិនផាប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ យូហាន ្របគ៉័ េណាះ ែអ៊ ចងឹផាកា ពិន "ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ េសឿ
‡ ២១:៩ ២១:៩ ហូសាណា េពៀគ សុនសាត េហ្រពឺ ទី ណី ផា «ប៉ាេន» េលី «បរ៉ ់តង័ ញនឹ េណី»។ § ២១:១៣ ២១:១៣សារអាឡាច់ ឡឹង
េអសាយ ៥៦:៧។ * ២១:១៣ ២១:១៣ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៧:១១។ † ២១:១៦ ២១:១៦សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី)៨:២។ ‡ ២១:១៩ ២១:១៩កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េតមី ្រហាឃឺ ពូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
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ែអ ៊?" ២៦ផាពិនផា ប៉ាណូស េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ អ្ូយគកា មួត ប៉ាសុន អកឺកា ពិន ខងអនែ់ឌ ទឌូិ េសឿ
ផា យូហានឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័»។ ២៧ េណាះហង អនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ ផា «ញនឹ អូ អ្លុ អុះ»។ េកះេណាះយសី៊ូ កា
េតលី ប៉ានរឹ អនែ់ឌផា «អាញ់កា អូ រះ៉ កា អនដ់សី េដល បក់ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទិអា។
២៨ «អនដ់សី ឃតឹ នចីម ័ផា ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី គន េពៀរ ដូវ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា គន េឡាងេ្រទៀ

ផា "អឺ គន ដារ ់អា អសីឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាគ់ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច អាញ់ រញិ"។ ២៩ គន ែអ៊ េណាះ េតលី ផា "អាញ់
អូ ៃច ឡា ំអុះ" ហះកា ប៉ាគ់ អន់តគី ែអ៊ េរ ុ ីពុត ឡា ំប៉ាគ់ មុរី េដល។ ៣០ េកះេណាះ ែអ៊ កាប នះិេទៅ កា គន ្រសុ
ចណាវ ្គ។ គន េណាះ េតលីផា "អះឺ ពឹ អាញ់ចងឹឡា"ំ ហះកា ែអ៊ អូឡា ំអុះ។ ៣១ទលឹ នេីណា ័ះ គន េពៀរ ដូវ
េណាះ គន ែអ៊ ចំ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹ ែអ ៊?» អនែ់ឌ េតលីផា «គន េឡាងេ្រទៀ»។ យសី៊ូ កាបផា «អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កា
អនដ់សី តាទចឹ ផា មួត អង់កាន់ ម៉ាេលង លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប អនែ់ឌ េពៀបឡាក់កា គន េឡាងេ្រទៀ េណាះ អន់
ែឌ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហះកាអនដ់សី អូ ទី អុះ ៣២ខង យូហាន ពឹះ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអន់
ដសី អន់ចាក ្រទងដាគ ់ហះកាអនដ់សី អូ េសឿ ែអ៊ អុះ។ កាប៉ាច់ មួត អង់កាន់ ម៉ាេលង លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប អន់
ែឌ េសឿ ែអ។៊ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ទី បប៉័សារ ទិអាកាតាម ហះកាអនដ់សី អូ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ ែអ៊ អុះ។
សារ ប៉ានដ់បឹ លូសារ ពូ រុាងំៃហ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច
៣៣«បរ៉ អ់នដ់សីសាយុំាងំសារអាញ់ចងឹកាប ប៉ានដ់បឹ េម៉ាញណាវ ្គ។ ទីតាងំឡា មុរី េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ មុរី តប់

េតមី អង់កាច។ ែអ៊ ្របគ៉័ រុាបំង៊ ជុំ មុរី លូ ្របគ៉័ចារ រ ៉តូ័ ៃប៉្ល េដល។ េកះេណាះ ែអ៊ ្របគ៉័ េបុកី េជៀរ េម៉ាញ។ ៃឡង
ឡឹង េណាះ ែអ៊ អន់ ពូ រុាងំៃហ ែជក។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ។ ៣៤ ប៉ាគ់ ទលឹ ថុន ៃប៉្ល អង់
កាច ទុំ េកះ ែអ៊ េ្របុី មួត ទុច ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ មួត រុាងំៃហ មុរី េណាះ េភឿ អ្យក់ ចាែនក មះ៉ ែអ។៊ ៣៥ហះកា មួត បក់
រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ ប៉ាណា ំគួប រ ៉បុ មួត ទុច ែអ៊ េណាះ ពូ ពីត េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញណាវ ្គពូ ប៉ានេ់តា ័េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គពូ ហរឹ លូ អំេហា្ម ។ ៣៦តាងំឡា មុរី េ្របុី ទុច ែអ៊ អនេ់ទៀគ េអៀង ដូវឡា ំណាវ ្គ ហះកា មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី
ែអ៊ េណាះ ប៉ាណា ំគួប ្របគ៉័ កា មួត ទុច ែអ៊ េណាះ នះិេទៅណាវ ្គ។ ៣៧ ប៉ាគ់ អនត់គី តាងំឡា មុរី េ្របុី គន កាម៉ាក័
ែអ៊ េទៅឡគឡា ំប៉ាគ់ មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ ខង ែអ៊ ឃតឹផា ពូ ចងឹ អ្យលិ កូត័ហងកាគន ែអ៊ េណាះ។
៣៨ហះកា មួត បក់ ក្យាគ់ រុាងំៃហ មុរី េណាះ ផះ អនែ់ឌ បប៉័ គន កាម៉ាក័ ែអ៊ ពឹះ អនែ់ឌ កាប លូ គួប អនែ់ឌ ផា
"បក់អាហងចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ មុរីអា ! ពិ ពិន ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ែអ៊ ម៉ាគ់ ចងឹ ទី មុរីអាកា ពិន"។៣៩អនែ់ឌកា
រ ៉បុ គនកាម៉ាក័តាងំឡា មុរី េណាះ ទុង អូសអ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ហះ អន្់រទលឹ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច េណាះហង េកះេណាះ
ប៉ាន់េតា័ ែអ។៊ ៤០ ទលឹ នីេណា ័ះ ប៉ាគ់ តាងំឡា មុរី ឡា ំែអ៊ េទៅ ឡគ នីចម័ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ កា មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី
ែអ៊ េណាះ ?» ៤១ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េតលី ផា «ែអ៊ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត មួត ប៉ាអ្យប់ ខូយ េណាះ អូ តាប៉ាប
តាប៉ុន អុះ។ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ េ្របុី ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គរុាងំៃហ ែជក មុរី េណាះ ឃឺ ែអ៊ ចងឹណាងំ ប៉ាណូស ចំ
ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ចងឹ ែជកចាែនក ៃប៉្ល អង់កាច អន់ កា ែអ ៊ប៉ាគ់ ៃប៉្ល អង់កាច ទុំ េទៀ»។ ៤២យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា
«អនដ់សី អូ េឃយីអាន បសារកាបកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
អេំហា្ម មួត រ៉ាគយឹហី ហរឹអា្ល ត

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

្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ពិន ៃហញមខាក់ *។
§ ២១:៤២ ២១:៤២សារអាយសី៊ូ កាប េពៀប ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅឡាក់ អេំហា្ម ដាគ់ េណាះ។ * ២១:៤២ ២១:៤២សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់
អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១៨:២២។
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៤៣ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អា្ល ត អូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ហង។ ែអ៊ ចងឹ
រុាងំៃហ សុនសាតអនេ់ទៀគណាវ ្គឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ ្រតគ់ លូសារ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ៤៤ េពឿ ឡិ ្រតគ់ ពឹង អេំហា្ម
េណាះ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹឡាកាឡាកាច់ ខូច័ខាចខាក់ ឡូត ហះកាផាអេំហា្ម ឡិ ្រតគ់ ពឹង ប៉ាណូស ច ំអំ
េហា្ម ចងឹ កា្ល ញ័ េតា័ ឡូត»។
៤៥ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុី កាតាងំយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊

កាបកាអនែ់ឌហង។ ៤៦អនែ់ឌឃតឹណាងំ ្រទង រ ៉បុយសី៊ូ ហះកាអនែ់ឌ អ្ូយគកាកាឡំាងំ េអៀង ខងកាឡំាងំ
េអៀង េសឿផាយសី៊ូ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។

២២
សារប៉ានដ់បឹ ឡឹងសាដាច់ េ្រទៀម ប៉ាញស់ង់
១យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹកាអនែ់ឌ េម៉ាញទងណាវ ្គផា ២«សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់

កាសារសាដាច់ េម៉ាញ ដូវ ផះ េ្រទៀម ប៉ាញស់ង់ គនកាម៉ាក័ ែអ។៊ ៣ ែអ៊ េ្របុី មួត ទុចឡា ំេជៀក មួត អហំ៊្មយឡាក់
ែអ៊ ទី រះ៉ ែព ឡា ំប៉ាញស់ង់ ហះកា អន់ែឌ អូ ៃចឡា ំអុះ។ ៤ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត ទុច អន់េទៀគឡា ំណាវ ្គលូ
អនត់គ់ រះ៉ ផា "ហគ់ អនដ់សី រះ៉ កា មួត អំហ៊្មយ ផា ពូ េកាះ រក៉់ ដាគ់ តសី តង់ េកះៗ។ សាណាសាណឹតកា ពូ
េ្រទៀម េកះៗ េដល ចុ ឡា ំៃអតឡា ំសា កញិេអៀ ហង"។ ៥ហះកា ពូ អូ វុនឹវាយ៉ កា េណាះ អុះ បក់ អនដ់ាឡា ំ
មុរី បក់ អនដ់ាចាកណាងំសា។ ៦បក់ អនដ់ា រ ៉បុ ពីត មួត ទុច ែអ៊ េណាះ ្របគ៉័បាប បក់ អនដ់ា រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ មួត
ទុច េណាះ េដល។ ៧ផះសាដាច់ អ្លុ អនត់គ់ ពូ ្របគ៉័ កា ទុច ែអ៊ នេីណា ័ះ ែអ៊ អកឺ ខាក់ េ្របុី តាហានឡា ំប៉ានេ់តា័
មួត ្របគ៉័ កា ទុច ែអ៊ េណាះ ទបឹ សុះ ថាឡំាយហី ្រកាន ្រសកុ េតះ ពូ េណាះ ទិ ប្ល។ី ៨ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា មួត ទុច
ផា "អាញ់ េ្រទៀមកាន ប៉ាញស់ង់អា េកះ ទិ េកះ ហះកា មួត អហំ៊្មយ ទេិណា ័ះ អូ ឃឺ ចងឹ អន់ឡា ំប៉ាញស់ង់ អុះ។
៩ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ចាកណាងំ ប៉ាណូស រ្រទង ប៉ាត ័ះ េពឿ កាតាម េជៀក អនែ់ឌឡា ំៃអតឡា ំសា ប៉ា
គ់ អា"។ ១០ េកះេណាះ មួត ទុច ប៉ាណា ំគួប ចាកណាងំ ប៉ាណូស រ្រទង អន់ែឌ េជៀក ឡា ំទបឹ ប៉ាណូស ដាគ់
ទបឹ ប៉ាណូស អូ ដាគ។់ ពឹង ចារ ប៉ាញស់ង់ េណាះកា ទី អំហ៊្មយ ប៉ាញ័ ក្លបិ ហង។ ១១សាដាច់ ម៉ុ ត ៃហ អំហ៊្មយ
កាណុងចារ ប៉ាញស់ង់ ែអ៊ បប៉័ អំហ៊្មយ េម៉ាញ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ អូ ្រតគ់ លូ គុន ពូ ប៉ាញស់ង់។ ១២ ែអ៊
អំបញ៉់ លូ ប៉ាណូស េណាះផា "អឺ មន ! ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ គុន ពូ ប៉ាញស់ង់ ?" កាម៉ាក័
េណាះ ចងឹកាប នចីម័កា អូ អ្លុ អុះ។ ១៣សាដាច់ រះ៉ កា មួត ទុចផា "ហគ់ អនដ់សី រ ៉បុ កត់ ជុង តី ប៉ាណូសអា តូង័
វុតឹ អន់ ែគង ឡីង ពឹងចារ ម៉ាមុាងំឡាក់ចារ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ់ េតា ពិ"»។ ១៤ េកះេណាះយី
ស៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េអី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ហះកា ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ទី ចលួំន ែបត៊ ដូវ»។
សារ មួតផារ៉ាសុី លូសាឌូសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ
១៥ ៃឡង ឡឹង េណាះ មួត ផារ៉ាសុី ពឹកសា គួប េសាបណាងំ ្រទង េភឿ ្រប៉គ័ អន់ យីស៊ូ កាប យច។ ១៦ េកះ

េណាះអនែ់ឌ េ្របុី មួតសះឹ អនែ់ឌ លូ មួត គន េសាសាដាច់ េហរត *ឡាំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។ េកះេណាះអនែ់ឌតា ំ
្របគ៉័ កាបដាគ់ផា «ៃណឃូ ! ញនឹ អ្លុ ផា អសី ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ខាក ់ឃឺ អសី បុាងំេហៀន ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ ្រតង់តាទចឹ អសី អូ អ្ូយគកា េពឿ អុះ អូ ឃតឹផាបក់ តសី េលី បក់ ថ។ិ ១៧ទលឹ នេីណា ័ះ បរ៉ ់អសីឃតឹ ៃហ
កាញនឹ នចីម័ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប ពិនសង៊ រ៉ាៃបកាសាដាច់ តសី រ ៉មូ េណាះ ?» ១៨យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹង ពុត
* ២២:១៦ ២២:១៦ថាម៉ាដា មួតផារ៉ាសុី លូ មួត គន េសាសាដាច់ េហរត អូ ្រតគ់ លូ គួប េសាប អុះ។
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េពៀក អូដាគ់មះ៉ អនែ់ឌ េណាះបះ ែអ៊កាបផា «អឺ ប៉ាណូសតាគ់អ្ំរបគ៉័ដាគ ់! ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សីណាងំសារលូ
អាញ់នេីអៀ ? ១៩ បុះឹ អន់អាញ់ ៃហៗ េលៀនកាក់ អនដ់សី ចងឹសង៊ រ៉ាៃប េណាះ»។ អនែ់ឌ អ្យក់ េលៀន េម៉ាញ
កាក់ អន់កា ែអ៊ ៃហ។ ២០យសី៊ូ អបំញ៉់ អនែ់ឌផា «ហ៊ូ ប េពឿសចិ េពឿ ពឹងកាក់អា ?» ២១អនែ់ឌ េតលីផា «ហ៊ូ ប
លូសចិសាដាច់ តសី រ ៉មូ»។ យសី៊ូ កាប លូ ពូផា «ទលឹ នេីណា ័ះកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ រ៉ាស មះ៉សាដាច់ រ ៉មូ មប
កាសាដាច់ រ ៉មូ េទៅ ពិ ហះកាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មបកា ប ៉្រ◌ះ័ េទៅ េដល»។ ២២អនែ់ឌញមខាក់កា
យសី៊ូ េតលី នេីណា ័ះ េកះេណាះ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបចាកឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ហង។
២៣ដារ ់េណាះ េទៅ ទី មួតសាឌូសុី ពឹះ កាកាប លូយសី៊ូ េដល។ កាឡំាងំ មួតសាឌូសុី អូ េសឿ ផា ប៉ាណូស

េតា័ េកះ អ្លុ រ ុសី សតឹណាវ ្គអុះ។ អនែ់ឌ អំបញ៉់ យសី៊ូ ផា ២៤ «ៃណឃូ វគ័ ម៉ូ េស ទី រះ៉ ផា ផាកាម៉ាក័ ចំ ទី កា
ម៉ាញ់ េកះហះកា េបីតាន័ ទី គន េកះេណាះ ែអ៊ េតា ័កាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះ ្រតគ់អន់កា អុះ ែអ៊ឡគ េភឿ បុាងំេកតី គន
តូ ផូង័ វាច៉់ អន់កា មុី †។ ២៥ផាកាណុង ្រសកុញនឹ ទី អុះ មុីកាម៉ាក័តាេំបុះី ដូវ មុី េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ទីកាម៉ាញ ់េកះ
េណាះ ែអ៊ េតា័ េបី តាន័ ទី គន។ កាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះ អន់ អុះ ែអ៊ ទី េម៉ាញ ទី ែអ៊ណាវ ្គ។ ២៦ េកះេណាះ អុះ ែអ៊ ទី
េម៉ាញ េណាះកា េតា័ នះិេទៅ េដល េលយី ទលឹ អុះ ទី េ្រតា។ អនែ់ឌ ទឌូិ ស៊ុត កា ទី កាម៉ាញ់ ែអ៊ េណាះ នះិេទៅ
េដល េកះេណាះ េតា ័អូ ទី គន នះិេទៅហង។ ២៧ ប៉ាគ់ អនត់គី អង់កាន់ េណាះ េតា័នះិេទៅ េដល។ ២៨ ប៉ាគ់ ទលឹ
ដារ ់ប៉ាណូស រុសី សតឹ េទៀ អង់កាន់ េណាះ ចងឹ ទី កា បក់ ែអ៊ ច ំខង អុះ មុី អនែ់ឌ ទិ តាេំបុះី ដូវ ស៊ុត កា ទី ែអ៊
ទឌូិ នេីណា ័ះ ?» ២៩ េណាះយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី ឃតឹ េណាះយច េកះ ខង អនដ់សី អូ ហ្លង់ សារ
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ៣០ ប៉ាណូស
េតា ័ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់អនែ់ឌ រុសី សតឹ េទៀ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់ណាវ ្គអុះ ឃឺចងឹ ៃអ្វ ឡាក់កា មួត បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។ ៣១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ កា អនដ់សី េកះ ឡឹងសារ ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសី សតឹ
ណាវ ្គ ញ៉ាអនដ់សី អូ ទីអានបសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ ? ៣២ "អាញ់អាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហអា្រប៉ាហា ំលូ អុសីាក់ លូ
យ៉ាកុប"‡។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ប៉ា្រទូ អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ ប៉ាណូស រុសី»។ ៣៣ផះ
មួត ប៉ាសុនកាតាងំសារយសី៊ូ បុាងំេហៀន នេីណា ័ះ អនែ់ឌញមខាក។់
៣៤ផះ េណាះ មួតផារ៉ាសុី ប៉ាណាគួំបឡាប៉ំាគ់ចារយសី៊ូ ខងអនែ់ឌកាតាងំ ពូផាយសី៊ូ ្របគ៉័អន់កា មួតសា

ឌូសុី អូ អ្លុ ចងឹកាបនចីម័§។៣៥កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់អ្លុ ចាបាប់ េកង ែអ៊
ម៉ុ ត អបំញ៉់សាគ់ លួងយសី៊ូ ផា ៣៦ «ៃណឃូ ! កាណុងចាបាប់ ទេិណា ័ះ ទីចាបាប់ ែអ៊ ចំឡាក់សាខំាន់ ឡឹង ពូ
កាខាក ់?» ៣៧យសី៊ូ រះ៉ ផា «"្រតគ់ បុចិ ៃចកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី ទិ ពុត ទិ េពៀក ទបឹ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ទបឹឡាេកា បុាងំៃឡ"*។ ៣៨ េណាះហងចាបាប់ឡាក់សាខំាន់ ឡឹង ពូកាខាក។់ ៣៩កាប៉ាច់ចាបាប់ ទី
េពៀរកាសាខំាន់ នះិេទៅ េដល "្រតគ់ បុចិ ៃចកា ពូ ឡីង ែគងឡាក់កា បុចិ ៃចកាឡាេកាអនដ់សី េទៅ េដល"†។
៤០ទិចាបាប់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ កា ្រតគ់ លូ ចាបាប់ ទិ េពៀរ អា េដល»។
៤១ផះ មួតផារ៉ាសុី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាបយសី៊ូ អបំញ៉់ អនែ់ឌផា ៤២«តាមអនដ់សី អ្លុ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័

សាដាច់ េណាះ េពឿ វគ័ បក៊ ែអ ៊?» អនែ់ឌ េតលីផា «សាដាច់ដាវតី»។ ៤៣ ែអ៊ អបំញ៉់អនែ់ឌណាវ ្គផា «ផាសា
ដាច់ដាវតីឡាក់ វគ័ បក៊ ែអ ៊ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់សាដាច់ដាវតី េអី បក់ េណាះផា ពឹតាងំឡានេីណា ័ះ ? ឃឺ
ែអ៊ កាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ផា៖
៤៤ "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា
† ២២:២៤ ២២:២៤បរ៉ ៃ់ហសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៥:៥-១០។ ‡ ២២:៣២ ២២:៣២សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់
(នកិ្ខមន)ំ៣:៦។ § ២២:៣៤ ២២:៣៤ មួតផារ៉ាសុី អូ ណីសកា មួតសាឌូសុី អុះ។ * ២២:៣៧ ២២:៣៧សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់
ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៦:៥។ † ២២:៣៩ ២២:៣៩សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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'ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់
ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីតតាមុរឺ អសី អន់ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង អសី' "‡។
៤៥ផាសាដាច់ដាវតី េអី បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះផា ពឹតាងំឡា េកះ នេីអៀ ញ៉ា ្រតគ់ ពូ ផាសា
ដាច់ដាវតីឡាក់ វគ័ បក៊ ែអ៊ នេីណា ័ះ ?» ៤៦ អូ ទី េពឿ អ្លុ េតលីយសី៊ូ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញនរឹកា ពូ អូ អ្លុ េដល។ គតឹ
េណាះហង អូ ទី េពឿ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ណាវ ្គេកះ។

២៣
សារយសី៊ូ កាប បុាងំអាល មួតផារ៉ាសុី
១ ៃឡង ឡឹង េណាះ យីស៊ូ រះ៉ កា មួត ប៉ាសុន លូ កា មួត សះឹ ែអ៊ ផា ២ «មួត ៃណឃូ លូ មួត ផារ៉ាសុី អន់ែឌ

ៃអ្វ បុាងំេហៀនចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា ម៉ូ េស េសគី ែព េដល។ ៣ទលឹ នេីណា ័ះ ្រគបឹសារ ញ៉ាកាណុងផាប់ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ែឌ ទី បុាងំេហៀន អន់ដសី េណាះ ហគ់សាយុំាងំ លូ ្របគ៉័ ពួយ ពិ។ ហះកាសារ អន់ែឌ ្រប៉
គ ័អនដ់សី ែជ ្របគ៉័ ពួយ ខង អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយសារ បុាងំេហៀន េណាះ អុះ។ ៤អនែ់ឌ េណាះ បុាងំេកតី ចា
បាប់ ញ៉ាក យុបឹ េពៀបឡាក់ កា កាណាគ័ កា្ល ងំ កាខាក់ ៃចគ ពឹង កាែពង ពូ ហះកា អន់ែឌ េទៅ អូ ទី កាន់េតសី
លូសាែឌង តីសា។ំ ៥ទិ ង៉ារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ ្រកាន័ អន់កា ប៉ាណូស បប៉។័ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ទងឹសារ៉ំាប់ ៃចគ ខ
ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែហ៊ង តសី ៗ លូ ្របគ៉័ េជៀយអាវ ែហ៊ង អ្លងឹ ៗ*។ ៦ផា ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ ៃអតសង់សា ណាងំដងឹ
ចារ ្រកាគ់ បក់កានតឹលនឺ ឡឹង ពូ។ ផា ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាងណាងំដងឹចារដាគ់សា ំលនឺ ឡឹង ពូ េដល។ ៧អនែ់ឌអា
បុចិ ដងឹ កា ប៉ាណូស រតាឡាតការ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ លូ បុចិ កា ពូ េអី អនែ់ឌផា ៃណឃូ។ ៨កាប៉ាច់ អនដ់សី ែជ
អន់ ពូ េអី ផា ៃណឃូ ៃដ ខង អនដ់សី ទី ៃណឃូ ដងឹ េម៉ាញ ដូវ អនដ់សី ទឌូិ អាស៊ុត កា អុះ មុី លូ គួប េសាប
េដល។ ៩អនដ់សី ែជ េអី ពឹ កា ប៉ាណូស េពឿ ពឹង អង់កក់ េតះអា ខង អនដ់សី ទី ពឹ ដងឹ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង េតា។ ១០ ែជ អន់ ពូ េអី អនដ់សី ផា ពឹ តាងំឡា ខង អនដ់សី ទី ពឹ តាងំឡា ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ឃឺសាដាច់ បក់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី។ ១១កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា េពឿ ្របគ៉័ តសី ឡឹង ពូ ែអ៊ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ទុច អនដ់សី។ ១២ េពឿ
ប៉ាេនឡាេកា េទៅ ប៉ាណូស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹសាេតាះ ហះកា េពឿ ប៉ានថ់ិ ពុត េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អេំប៉ាក។
១៣-១៤ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុ ី! អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អំ្របគ៉័ ដាគ ់អន់

ដសី ចងឹ ឡាបំាក តាទចឹ ហង ខង អនដ់សី កានទ់ងឹ ្រទង អូ អន់ ពូ ម៉ុ ត អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
អុះ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ អនដ់សី អូ ៃច ម៉ុ ត អុះ ឃឺ អនដ់សី ្រតាគ័ បក់ បុចិ ម៉ុ ត អូ អន់ ម៉ុ ត េដល។ † ១៥អឺ មួត ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ ់អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹ
ហង ខងអនដ់សីចាក រ្រទង អូផាកា ្រទង េទៀក េលី ្រទង េគាក េភឿណាងំ េជៀក ដងឹ ប៉ាណូសម៉ុត ែគង អន់
ដសី អ្យាង ែបត៊ អន់ ទី គតឹ េម៉ាញ ដូវ េដល។ ប៉ាគ់ ទី ពូ ម៉ុ ត េកះ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ អូ ដាគ់ កា្វ
ឡឹង អនដ់សីណាវ ្គ។
១៦ «អឺ មួតណាផំា ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់! អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹ ហង ខង អនដ់សី កាបផា េពឿ មត៉់ េអី សចិ

េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ សារ ែអ៊ មត៉់ េណាះ អូ ទីខាញ៉ា អុះ ហះកាផាមត៉់ េអី ម៉ាសកាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះចងឹ ទីខា។
‡ ១៧អឺ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ប៉ាណូសកាតូល ័! នចីម័ ម៉ាស លូ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា ម៉ាស េកតី កា
‡ ២២:៤៤ ២២:៤៤សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:១។ * ២៣:៥ ២៣:៥ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ
ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៦:៨; ១១:១៨; ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)១៥:៣៨-៣៩។ † ២៣:១៣-១៤ ២៣:១៣-១៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ
ចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសព្លូង ប៉ា្ល ច ័អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹហង ខង
អនដ់សី ឌុ េលាបអ្យក់ រ៉ាសអប៉ំាសមះ៉ មួត អនេ់្រតា័អន្់រទះុ លូតា្ំរបគ៉័ មន៉់ ទុញៗខាក។់ អនដ់សី ចងឹ ្រតគ់ ថូតកា្ល ងំលនឺ ឡឹង ពូ។ ‡ ២៣:១៦
២៣:១៦ មួតផារ៉ាសុី កាប នេីណា ័ះឡាក់កា អនែ់ឌណាងំ ្រទង េភឿ ចងឹ អ្លុ មត៉់ តាពំ្លូ ង។
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ណាគ័ដាគ់សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ែអ៊ ចំសាខំាន់ ឡឹង ពូ ? ១៨អនដ់សីកាបណាវ ្គផា េពឿ មត៉់ េអី អនហ់្នងឹ ចារ
ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័សារ មត៉់ េណាះ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ ហះកាផាមត៉់ េអី កាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័
ពឹងអនហ់្នងឹ េណាះចងឹ ទីខា។ ១៩អឺ ប៉ាណូសម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់! នចីម័កាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ ពឹងអនហ់្នងឹ អន់កាប ៉្រ◌ះ័
លូ អនហ់្នងឹ ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កាកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េណាះ េកតី ដាគ់សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំសាខំាន់ ឡឹង ពូ ? ២០បក់
មត៉់ េអី អនហ់្នងឹ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ែអ៊ ចងឹ ទី ទបឹ អនហ់្នងឹ ទបឹ កាណាគ័ ញ៉ា ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ ពឹង អនហ់្នងឹ េណាះ ្របគ៉័
ផាញ៉ាន េដល។ ២១ េពឿ មត៉់ េអី េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី ទបឹ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ទី ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ េដល។ ២២ េពឿ មត៉់ េអី ៃប៉្លង អ្យក់ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ
ទី េ្រគ អង់ៃអ្វ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ទី ទបឹ តាងំឡាអង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ ្របគ៉័ផាញ៉ាន េដល។
២៣ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ ់អនដ់សី

ចងឹ ឡាបំាក តាទចឹ ហង អន់ដសី អ្យក់ ជរី ក្វងឹ លូ អាច់ លូ អង់អម ១០ ចាែនក អ្យក់ េម៉ាញ ចាែនក េទៀន កា
ប ៉្រ◌ះ័។ § ហះកា អនដ់សី អា្ល ត ចាបាប់ឡាក់សាខំាន់ ហ៊្លតឡាក់កាសារតាតសុ់និ ដាគ់ ្រតង់ លូសារតាប៉ាប
តាប៉ុន លូសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ចាបាប់ ទិអាហងអនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ខ អនេ់ទៀគៗ េណាះកា អូ ្រតគ់អា្ល ត
េដល។ ២៤សារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េពៀបឡាក់ កា អ្យក់ឡាច់ តាកាច់ ឡឹង េទៀក អនដ់សី ៃអត ហះកា អន់
ដសីឡាវាន៉័ កាប៉ូ វ * ទបឹ កាតុ ឡូត។ អនដ់សីអាឡាក់កា មួតណាផំា ម៉ាមុាងំ ម៉ាត។់
២៥ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ ដាគ ់អនដ់សី

ចងឹ ឡាបំាក តាទចឹ ហង ខង អនដ់សី រ៉ាវ ចក លូ អង់េគៀន ដងឹ ែគង ឡីង ហះកាសាណាែគងកាណុង អន់
ដសី ទី ញន កាសារ អន់តុង រ៉ាត លូសារ ខា្វ ម។ ២៦អឺ មួត ផារ៉ាសុី ម៉ាមុាងំ ម៉ាត ់អន់ដសី ្រតគ់ បុនិែពង ពុត
េពៀក អន់ដាគ់ហិ េពៀបឡាក់កា រ៉ាវ ចក លូ អង់េគៀន ែគងកាណុង អន់ដាគ់ េដល េណាះកាណាគ័ញ៉ាឡាក់
ែគង ឡីង ចងឹដាគ់ហង។
២៧ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ ់អនដ់សី

ចងឹឡាបំាក តាទចឹ ហង ខង អនដ់សីឡាក់ កា េឡាង ប៉ា្រទូ ពូ ឡាប អំប៊ូ រ បាក ៃហ ែគង ឡីង បប៉័ឡាក់ ដាគ់
ឡាយ៉ាម ័ហះកា ែគង កាណុង ទី ដងឹ កាន់តងី លូ កាបំាច់ កាបំច៊ ប៉ា្រទូ ្រគបឹ ែនវ។ ២៨អន់ដសី អា កា នះិេទៅ
េដល ៃហ ែគង ឡីងឡាក់កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់តាទចឹ ហះកាកាណុង ពុត េពៀក អនដ់សី ប៉ាញ័ដងឹកាសារ
អូដាគ់ លូសារយចចាបាប់ ្រគបឹ ែនវ។
២៩ «អឺ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុ ី! អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ ដាគ ់អនដ់សី

ចងឹឡាបំាកតាទចឹ ហង ខង អនដ់សី ប៉ាយ៉ាម័ រ ៉ង័ូសារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ឡឹង
េសគី ែព អន់ដាគ់ឡាយ៉ាម។័៣០អនដ់សីកាបផា "ផាញនឹតាន័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ រុាងំហាវ វគ័ យ៉ាគ់ េសគី ែព ញនឹ
អូ ែរវ អុះ កាណុងសារ ប៉ាន់េតា័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ"។ ៣១អន់ដសី កាប នីេណា ័ះ ឃឺ ទី ណី ផា អន់ដសី
េ្រចាមឡាេកា េទៅផា ផូង័ វាច៉់ លូ មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣២ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័តាគ់ អង់
េកះ ង៉ារ មះ៉ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េណាះ ពិ។ ៣៣អឺ មួត ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច ័! អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ យ៉ា្វ រ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
ថូត កាណុង ចារ អុញ ? ៣៤ េណាះ ហង បះ អាញ់ ចងឹ េ្របុី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ហ្យាងំសាឡាច់ លូ ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ប៉ាគ់ អនដ់សី ហះកា អនដ់សី ចងឹ ពួយ ្របគ៉័ បាប កា អនែ់ឌ ឡឹង េមឿង េម៉ាញ
ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េម៉ាញ។ បក់ អនដ់ា អនដ់សី ចងឹ ប៉ានេ់តា័ បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ  បក់ អនដ់ា អនដ់សី ចងឹ ពីត លូ
§ ២៣:២៣ ២៣:២៣តាមចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាណាគ័អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ ១០ចាែនក ្រតគ់អ្យក់ េម៉ាញចាែនកមបអន់កាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ ថាម៉ាដា ពូ អន់ ដងឹ េពៀ ែភសាងី តាែព លូ កាណាគ័ ពូ រង។ បរ៉ ់ ៃហ ចាបាប់ មួត េលវ ី(េលវវីនិយ័) ២៧:៣០-៣៣; ចលួំន ប៉ាសុន
(ជន/គណនា)១៨:២១,២៤;សារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)១២:៥-១៩;១៤:២២-២៩។ * ២៣:២៤ ២៣:២៤កាប៉ូ វ េពៀគ គុល
«អូត»។
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កាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត់ កាណុង េរ៉ាង ចារ ពូ លួម។ ៣៥ ពូ ទី ប៉ាន់េតា័ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ ឡឹង េសគី ែព ទលឹ រ៉ាប់ ដារ ់
អា អនដ់សី ហង ចងឹ ្រតគ់ ថូត ទេិណា ័ះ ឡឹង េអបលិឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ េលយី ទលឹសាការ ីគន វគ័
ប៉ារ៉ាេគៀ ឡាក់ អនដ់សី ទី ប៉ានេ់តា័ ពឹង អនត់គិ័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ អនហ់្នងឹ ចារ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣៦អាញ់
រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ថូត ទេិណា ័ះ ចងឹ ឡិ ពឹង រុាងំហាវ អនដ់សីអា ឡូត។
៣៧ «អឺ មួត ៃអ្វ កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម ! អនដ់សី ទី ប៉ានេ់តា័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្យក់ អេំហា្ម ហរឹ ប៉ាន់

េតា័ ប៉ាណូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ពឹះ ប៉ាគ់ អនដ់សី។ េអៀង ទង េកះអាញ់ បុចិ ប៉ាតុំ អនដ់សីឡាក់ ៃមគ៉ អ្យរិ ្រកុំ គន
ែអ៊ លូ កាហា្ល បហះកាអនដ់សី អូ ៃច អុះ។ ៣៨ទលឹ នេីណា ័ះ ៃហ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អនដ់សីអាចងឹ ្រតគ់អា្ល ត អន់ឡាងំ
វាគ៉់ រ៉ាែអត៊។ ៣៩អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី គតឹ អា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ អនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ណាវ ្គហង េលយី ទលឹ
ដារ ់អនដ់សី ចងឹផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជនឹ អន់សារដាគ់កា អសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ"៊»។

២៤
សារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំលូយសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គ
១ផះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ មួត សះឹឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ៊ លូសាេំបា្ល តាបំាង េ្របុី ែអ៊ ៃហ ទិហី

កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ។ ២យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ទិ កាណាគ័ ញ៉ា
ឡាក់ អនដ់សី ទី បប៉័ កញិេអៀអា ពូ ចងឹ តាគ់ អពំ្លូ ក រ៉ាយ រុា ំទិហង អូ ទី អេំហា្ម ចំ ចងឹ ៃអ្វ អបុំាងំ គួប ែអ៊ណាវ ្គ
ហង»។
៣អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ េកះេណាះ អង់ៃអ្វ េណាះ មួត សះឹ កា ប៉ាណា ំគួប

ឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ ៊អនែ់ឌ ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ េកះេណាះអបំញ៉់ផា «ដារ ច់ំ ពូ ចងឹតាគ់អពំ្លូ ក េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ ? ទី
កាណាគ័ ញ៉ា ចងឹ េកតី ពឹះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ពូ ចងឹ បប៉័ អសី លូ ដារ ់អង់កក់ េតះ អា ចងឹ
ឡុច េទៀ ? បរ៉ ់អសី រះ៉ អន់ ញនឹ អ្លុ េណី»។ ៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់ ែជ
អន់ ពូ ឡា ំប៉ាង៉ល់ អនដ់សី េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ៥ខង ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង អ្យក់ យរ សចិ អាញ់ ពឹះ រះ៉ ផា
"អាញ់អាហង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច"់។ អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាណា ំប៉ាណូស េអៀង ដូវ អន់ េហ្យតី ឡាច់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ៦ផះ ចំ អនដ់សី កាតាងំ េលៅផា ទីសារ តាកូះ ប ៉◌្ល ័ះ ក្យាម័ េកះ លូ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ េណាះ អន់
ដសី ែជ កាេដតី ខងសារ េណាះ ្រតគ់ េកតី ពឹះ នេីណា ័ះ ហង ហះកា េបី ទលឹ ដារ ់ចងឹ ឡុច អុះ។ ៧ សុនសាត
េម៉ាញ ចងឹ តាកូះ លូ សុនសាត េម៉ាញ ប៉ាេថត េម៉ាញ ចងឹ តាកូះ លូ ប៉ាេថត េម៉ាញណាវ ្គ។ ទី ចារ អនដ់ា ចងឹ
េកតីឡាយុតិឡាងំវាញ៉់ តមិខាក់ លូ េតះ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ េដល។ ៨សារទិអា េពៀបឡាក់កា អង់កាន់ ប៉ានដ់ា អគីឡា
ឡិគ័ៗ ចងឹ ៃអ្វហាអុញ។
៩ «ផះ េណាះ ពូ ចងឹ អញជ់នឹ អនដ់សី អន់កា ពូ ៃចគ ថូត លូ ចងឹ អន់ ពូ ប៉ានេ់តា័អនដ់សី េដល។ សុនសាត

អនេ់ទៀគៗ ទេិណា ័ះ ចងឹ អូ ណីសកាអនដ់សីញនកា េសឿអាញ។់ ១០ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង
ដូវ ចងឹអា្ល ត អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អូ ណីស ្របគ៉័ អូ ្រតង់កា គួប េសាប ១១លូ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ រះ៉ផា រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័  អនែ់ឌ ចងឹ ពឹះ ប៉ាង៉ល់ ពូ លូ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ១២ ពូ ចងឹ ្របគ៉័
យចចាបាប់ ែហង៊ េអៀង ៗ េណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស េអៀង ដូវអា្ល ត បុចិ ៃចកា គួប េសាប។ ១៣ហះកា
បក់ ចំ ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តង័ ែអ៊ តាទចឹ។ ១៤ ពូ ចងឹ រះ៉សារដាគ់អា រះ៉
ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ្រគបឹ សុនសាត អ្លុ អនត់គ។់ េណាះ
ចងឹ ទលឹដារ ់អង់កក់ េតះ អា ឡុចហង។
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១៥ «ប៉ាគ់ អនដ់សី បប៉័ កាណាគ័ បគឺ អក៊ កាខាក់ឡាក់ថាឡំាយ * ៃអ្វ អនត់ាវ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិដានែីអល៊ ទី រះ៉» (បរ៉ ់បក់អាន ទឌូិ ហ្លង់ ពិ) ១៦ «កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េខត យូដា ្រតគ់សា
តាក់ឡា ំេអានឡាេកា ប៉ាគ់ ប៉ានឹម េតា ពិ។ ១៧ បក់ ៃអ្វ ពឹង អន់តល័ ហី ្រតគ់ ជរឹ សាតាក់ ឡូត † ែជ ម៉ុ ត អ្យក់
កាណាគ័កាណុងហ។ី ១៨កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី ែជ សតឹ អ្យក់អាវ ្រគនឹ ប៉ាគ់ហី េដល។ ១៩ រុាងំវាង៉ េណាះ
អង់កាន់ បក់ឡាេកា េគៀម លូ អង់កាន់ រង គនកាៃសគ ថុក ញ៉ាកខាក់ហង។ ២០ ្រតគ់ មន៉់ េឡាមឡាហះ ប ៉្រ◌ះ័
បរ៉ ់ែជ អន់ ទីសារអា ្រតគ់ ពឹង ថុន បី រ៉ាឡឹម លូ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ ‡ ២១ខង រុាងំវាង៉ េណាះ ចងឹ េកតីសារ ថុក
ញ៉ាក េកងខាក។់ អូ ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវ អា េកតី ពឹះ អុះ ឡឹង េកតី េតះ ៃប៉្លង ែព ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា យ ៉◌ះ័ ដារ ់
ែគង ម៉ាត់ េទៀ កា អូ ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវអា េកតី ពឹះណាវ ្គហង។ ២២ផាប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់សារ េណាះ េកតី ទុញ
ដារ ់ចាបះ កា អូ ទី េពឿ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អុះ។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ដារ ់េណាះ េកះ ្រសស៊ ញន
ែអ៊ តាប៉ាបកា ប៉ាសុន ែអ៊ េរ ុសី។ ២៣ផាទី ពូ រះ៉ កា អនដ់សីផា "ៃហ ប៉ាណូសបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់
េណាះ ៃអ្វ ហះ អា !" េលីផា "ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េតា !" អនដ់សី ែជ េសឿសារ េណាះ ២៤ខង ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង
ពឹះតាពំ្លូ ង រះ៉ ផា អនែ់ឌហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ លូ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ រះ៉ ផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ អន់ែឌ ចងឹ ្រប៉គ័សារ អញឺ អំរ៉ាញ េកង ខាក់ េអៀង ែនវ តាបំាង អន់ កា ពូ បប៉ ័េភឿ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អន់ អនែ់ឌ េហ្យតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េដល ផាអ្លុ ្របគ៉័ ទ។ី ២៥ ៃហអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី
អន់ អ្លុ អន្់រទលួ េកះ។ ២៦ផាទី ពូ រះ៉ កាអនដ់សីផា ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី េតា អនដ់សី ែជឡា ំពួយ ពូ។ ផាពូ
រះ៉ផា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងកាណុងហ ីអនដ់សី ែជ េសឿ ពូ េដល ២៧ខង ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ ជរឹឡាក់កាកាឡំាតតាតារ
េប្លៀប ឡឹងដារ ់ឡាច់ អន់ឡា ំប៉ាគ់ ដារ ់ម៉ុ ត ឡូត។ ២៨ ប៉ាគ់ចារ ចំ ទី ប៉ា្រទូ មុតី កា ប៉ាតុំ គួប ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ
េដល។
២៩ «រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារឡាបំាក េណាះ េកះ ដារ ់ចងឹ េកះ ម៉ាមុាងំ ៃខ កា ចងឹ អូ តាតារហង េដល។ សឡំង់

ពឹង ៃប៉្លង ចងឹ ឡិ ជរឹ ទ ិអរ៉ំាញ ពឹង ៃប៉្លង កា ចងឹ រ៉ានេ់ថីគ េដល។ ៣០ផះ េណាះ ពូ ចងឹ បប៉័សាញ៉ា ្របគ៉័ អន់ កា
ចាងំ ឡឹង ប៉ាណូសអាញ់ឡាច់ ពឹង ៃប៉្លង េណាះ ផូង័ វាច៉់ ប៉ាណូស ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា § ចងឹ ញុា ំ
េសាក។ ពូ ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ចាក ពឹង កាមល៉់ ទបឹ ឡាច់ តាតារ កា្ល គ់ លូសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ *
៣១ លូ ចងឹកាតាងំ ប៉ានរឹសាៃណង ពូ េខា្ល ម ៃម៉ៗ ខាក ់េណាះអាញ់ចងឹ េ្របុី មួត បយ៊អាញ់ចាក ប៉ាតុំ មួត បក់
អាញ់ េរុសី ្របគ៉័ ប៉ាសុនអាញ់ ្រគបឹ ចារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ឡឹងឡាណុច ៃប៉្លង អា ទលឹឡាណុច ៃប៉្លង េតា។
៣២ «ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ចាែ្រជប ៃហសារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង េតមី ្រហា។ ផះ ចំ អនដ់សី បប៉័ េតមី ្រហាចាត់ហា្ល

កាៃសគឡាញច់នឺ េណាះ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ថុន បីហង។ ៣៣ទលឹ នេីណា ័ះ ផះ ចំ អនដ់សី
បប៉័សារ ទិអា េកតី ពឹះ េណាះ ្រតគ់ហ្លង់ ផាដារ ់េណាះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង។ ៣៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តា
ទចឹ ផា ទី ប៉ាណូស បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ពឹង រុាងំហាវអា េបី តាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ទិអា េកតី ពឹះ េដល
ហង។ ៣៥ េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង េហ្យតី ហះកា ប៉ានរឹ អាញ់កាបអា អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ។
៣៦«កាប៉ាច់ដារ លូ់ មងចំចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះសារ េណាះ អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ អុះ។ យ ៉◌ះ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង

ៃប៉្លង កាតាម យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡាក់កា គន ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម អូ ទី េពឿ អ្លុ ដារ ់សារ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អុះ។ ទី
* ២៤:១៥ ២៤:១៥កាណាគ័បគឺ អក៊កាខាក់ឡាក់ថាឡំាយបរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៩:២៧; ១១:៣១; ១២:១១។ សារដានែីអល៊ រះ៉ េណាះកាប ឡឹង
សាដាច់អានទ់យី៉ូ គូះ េអពីផាន ែអ៊ ្របគ៉័ អនហ់្នងឹ លូ អ្យក់សាែគ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ យសី៊ូ បុចិ រះ៉ ផា ចងឹ ទីសារ
វុចឹ លូអា េម៉ាញណាវ ្គេកតី ពឹះ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉។ † ២៤:១៧ ២៤:១៧ហី សុនសាត ពូ ទី អនត់ល័សាេមុ ីពូ េឃយីហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។

‡ ២៤:២០ ២៤:២០ គុនតាឡាប័ េឃយី សុនសាត ពូឃឺ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ពូ អូ ខនឹចាកចាងំហាយ្គ អុះ។ § ២៤:៣០ ២៤:៣០អង់កក់ េតះ
អា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ាេថតអា។ * ២៤:៣០ ២៤:៣០ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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ដងឹ ពឹ អាញ់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ហង អ្លុ។ ៣៧ ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ជរឹ េទៀ ឡាក់ កា រុាងំហាវ ណូេអ ែព េដល។
៣៨ផះ េបី តាន័ ទី េទៀក តសី រ៉ាឡាប អង់កក់ េតះ អា ែព ប៉ាណូស ទឌូិ ឃតឹ ដងឹ ប៉ាណា ំគួប ៃអតសា លូ ប៉ាញ់
សង់ ទី េកា្ល កាម៉ាញ់ េលយី ទលឹដារ ់ណូេអ ម៉ុត កាណុង ទូក តសី។ ៣៩ ពូ អូ ឃតឹ ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ េលយី ទលឹ
េទៀក រ៉ាឡាបថាឡំាយអនែ់ឌ។ ប៉ាគ់ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ជរឹ េទៀកា នះិេទៅ េដល។ ៤០ផាទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ
្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង មុរី អនឌូ់ លូ គួប អាញ់ ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញអា្ល ត េម៉ាញ។ ៤១ផាទី អង់កាន់ េពៀរ ដូវ េបះ៉ េពៀ អនឌូ់
លូ គួប អាញ់ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញអា្ល ត េម៉ាញ េដល។ ៤២អនដ់សី ទឌូិ អាកា ្រតគ់ឡាវុាងំ នះិេទៅ េដល ខង អន់
ដសី អូ អ្លុ កា ពឹ តាងំឡាអនដ់សី ចងឹ ជរឹ ដារ ់ចំ អុះ។ ៤៣ហគ់ អនដ់សី ហ្លង់ ឡឹងសារអា ពិ ផាតាងំឡាហី អ្លុ
អនត់គ់ កា ពូ ចងឹ ម៉ុ ត អនតុ់ង រ៉ាសកាណុងហី ែអ៊ មង ប៉ុប ច ំែអ៊ ចងឹ អូ ៃតបហា្ល ក ់ែអ៊ អូ អន់ ពូ ម៉ុ ត អនតុ់ង
អុះ។ ៤៤ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំ ឡាេកា េលយី ខង អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ ផា ប៉ាណូសអាញ់
ចងឹ ពឹះ ទលឹ មង ប៉ុប ចំ េណាះ។
៤៥«ផាទុចចំដាគ់ ្រតង់ហ្យាងំសាឡាច ់ពឹតាងំឡាែអ៊ ចងឹ េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហ មួត ទុចអនេ់ទៀគៗណាវ ្គកាណុង

ង៉ារ ែជកសាណាសាណឹត រប៉់ ពូ តងកាន។ ៤៦ ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡាសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហ ីផា ែអ៊ បប៉័ ទុច ដាគ់ ្រតង់
េណាះ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារឡាក់កា ែអ៊ ទី េ្របុ ីទុច េណាះ ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង។ ៤៧អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ពឹ តាងំឡា ចងឹ អន់ ែអ៊ រុាងំៃហ ទបឹ រ៉ាស អំប៉ាស ទេិណា ័ះ កាណុងហី េណាះ េដល។
៤៨ហះកាផា ទុច េណាះ ទី ពុត អូ ដាគ់ លូ ឃតឹផា "ញ៉ា ្រតគ់ ពឹ តាងំឡាអាញ់ ្រកូ ទលឹ" ៤៩ទបឹ ែអ៊ ពីត មួត ទុច
អនេ់ទៀគៗណាវ ្គលូចាក ៃអតសាអនឌូ់ លូ ប៉ាណូសហាន ៃអត។ ៥០ ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡាចងឹសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហី ្រត
គ់ ពឹង ដារ ់ទុច េណាះ អូ ក្យាគ់ លូ ្រតគ់ ផះ ែអ៊ អូ អ្លុ អនត់គ។់ ៥១ េណាះ ពឹ តាងំឡា ចងឹ ៃចគ ថូត ទុច េណាះ តុត
យុបឹ ឡូត លូ អន់ ែអ៊ ្រតគ់ ថូត អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ ប៉ាគ់ចារ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ។់

២៥
១ «ប៉ាគ់ដារ ់េណាះសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាសារ អង់កាន់ រ ៉ះូ ១០ ដូវ អ្យក់តាេគៀងឡា ំ

ក្យាគ់កាម៉ាក័ បក់ ពូ ចងឹ ប៉ាញស់ង់ េណាះ។ ២កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ ១០ ដូវ េណាះទីអង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូហ្ល
ង់សារ ប៉ាតាម័ ដូវណាវ ្គហ្យាងំសាឡាច។់ ៣ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូ ហ្លង់សារ េណាះ អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំតា
េគៀងហះកា អូ ទី ្រទងុ ប៉ុង បុាងំការ ់អុះ។ ៤កាប៉ាច់ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវណាវ ្គឡាក់ហ្យាងំសាឡាច់ េណាះ
អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំតាេគៀង លូ ្រទងុ ឡា ំទបឹ ប៉ុង បុាងំការ ់េដល។ ៥ញនកាកាម៉ាក័ ពូ ប៉ាញស់ង់ េណាះ ្រកូ ទលឹ
តាឡាម ័មួត អង់កាន់ រ ៉ះូ ១០ ដូវ េណាះកាកី បុចិ ៃតបខាក ់កា ៃតបហា្ល ក់ ទិ អនែ់ឌ។ ៦ ប៉ាគ់ ទលឹ ទងតគិ័ មុាងំ
ទី ពូ ឡា ំរះ៉ ផា "កាម៉ាក័ េណាះ ទលឹ េកះ អ្ូយវ ឡា ំហាប់ ែអ៊ ពិ"។ ៧ មួត អង់កាន់ រ ៉ះូ ១០ ដូវ េណាះ កា អ្ូយវ អ្យ
ក់ ប៉ាយ៉ាម័ តាេគៀង។ ៨ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូ ហ្លង់ សារ េណាះ កាកាប លូ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ ឡាក់
ហ្យាងំ សាឡាច់ ផា "ប៉ុង អន់ដសី េណាះ ែជក អន់ កា ញនឹ េណី តាេគៀង ញនឹ ទិ ប៉ុង េកះ ចងឹ ប៉ាត់ ហង"។
៩ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវឡាក់ហ្យាងំសាឡាច់ េតលីផា "អូ អន់ អុះ។ ផាែជកកាអនដ់សី អ្ូយគ អូ កុំកាញនឹ
េដល។ អនដ់សីឡា ំតាច់ ប៉ាគ់ហី ពូ ្របូ ប៉ុង េតា ពិ"។ ១០ផះ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូ ហ្លង់សារ េណាះចាក
ឡា ំណាងំតាច់ ប៉ុង កាម៉ាក័ េណាះកា ទលឹហង។ មួត អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវឡាក់ ទី េ្រទៀមឡាេកា េកះ អនែ់ឌ
ទី ម៉ុ ត កាណុង ចារ ប៉ាញស់ង់ អនឌូ់ លូ កាម៉ាក័ េណាះ េកះេណាះ ពូ កាេ្រតគី អំប៉ារ ហង។ ១១ េកះេណាះ មួត
អង់កាន់ ប៉ាតាម័ ដូវ អូ ហ្លង់សារ េណាះកា ពឹះ ទលឹ េដល។ អនែ់ឌ េអី ផា "អឺ ពឹ តាងំឡា េបកី អប៉ំារ អន់ញនឹ
ម៉ុត េណី"។ ១២ហះកាកាម៉ាក័ េណាះ េតលីផា "អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ អនដ់សី
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អុះ"។ ១៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ឡាវាត៉់ឡាវុាងំ ឡាេកាកាខាក ់ខង អន់ដសី អូ អ្លុ អន់តគ់ កា ប៉ាណូស
អាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹ េណាះដារ ់ចំ មង ច។ំ
១៤ «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា េពៀប ឡាក់ កា សារ ប៉ាណូស កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ េ្រទៀម ចងឹ ឡា ំ

ប៉ាគ់ ្រសកុ ចាងំហាយ្គ ែអ៊ េអី មួត ទុច ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ៊ េភឿ មប រ៉ាស អំប៉ាស អន់ កា អនែ់ឌ រុាងំៃហ។ ១៥ ែអ៊ អន់
េលៀនកាមួត ទុចតាមបក់អ្លុ ឃតឹ េម៉ាញ ដូវ៥០០០ េលៀនកាក ់េម៉ាញ ដូវ២០០០ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ១០០០
* េកះេណាះ ែអ៊ ចាកហង។ ១៦បក់ ទី េលៀន ៥០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះចាកឡា ំណាងំសា ឡូត ទី កា ំ
ៃឡ កា ែអ៊ ៥០០០ណាវ ្គ។ ១៧បក់ ទី េលៀន ២០០០កា នះិេទៅ េដល ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះចាកឡា ំណាងំ
សា ឡូត ែអ៊ ទី កាៃំឡ ២០០០ណាវ ្គ។ ១៨កាប៉ាច់ ប៉ាណូស បក់ ទី េលៀន ដងឹ ១០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះ
ចាកឡា ំសរី ឡូះ តប់កាណុង េតះ គមកាតាងំឡា ែអ៊ េទៅ។
១៩ «ប៉ាគ់ ទុញដារ ់ឡឹង េណាះ ពឹតាងំឡាអនែ់ឌ េណាះសតឹហង េកះេណាះ ែអ៊ ឃតឹ េលៀន លូ មួត ទុច ៃប៉

ង ដូវ េណាះ។ ២០បក់ ទី េលៀន ៥០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន ទបឹ កាៃំឡ ៥០០០ េណាះ ជនឹ កា ពឹ តាងំឡា ែអ៊ លូ រះ៉
ផា "ពឹ តាងំឡា អសី អន់ េលៀនកាអាញ់៥០០០ កញិេអៀអាអាញ់ទីកាៃំឡ៥០០០ណាវ ្គ"។ ២១ ពឹ តាងំឡា
ែអ៊ េតលី ផា "អះឺ ដាគ់ េកះ ទុច ដាគ់ ្រតង់។ ញន អសី ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ឡឹង ង៉ារ ថិ អា អាញ់ ចងឹ េ្របុី អសី
រុាងំៃហ ង៉ារ តសី ឡគ។ ហគ់ េហាក រគ៉់ អន់ឌូ លូ អាញ"់។ ២២ បក់ ទី េលៀន ២០០០ ែអ៊ អ្យក់ េលៀន ទបឹ កា ំ
ៃឡ២០០០ េណាះ ជនឹកា ពឹតាងំឡា េដល លូ រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា អសី អន់ េលៀនកាអាញ់២០០០ កញិេអៀ
អាអាញ់ ទី កាៃំឡ ២០០០ណាវ ្គ"។ ២៣ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េតលី ផា "អះឺ ដាគ់ េកះ ទុច ដាគ់ ្រតង់។ ញន អសី ទី
ពុតដាគ់ ្រតង់ ឡឹង ង៉ារ ថិ អា អាញ់ចងឹ េ្របុី អសី រុាងំៃហ ង៉ារ តសីឡគ។ ហគ់ េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូអាញ"់។
២៤ េកះេណាះ បក់ ទី េលៀន ដងឹ ១០០០ កា ម៉ុ ត េដល លូ កាប ផា "ពឹ តាងំឡា អាញ់ អ្លុ េដល កា អសី ឡាក់
ប៉ាណូសកាចាប័ ខាក ់ខង អសី ទី ប៉ាតុំ អ្យក់ េពៀ ឡឹងណាឡាក់ អសី អូ ទី តាកា ្រពឹះ លូ អសី ទី ប៉ាតុំ អ្យក់
សាណាឡឹង មុរី ឡាក់ អសី អូ ទី តប។់ ២៥ េលៀន អសី អន់ កា អាញ់ ែព អាញ់ឡា ំតប់ កាណុង េតះ អាញ់ អូ
ខនឹ យរ អុះ។ ហគ់ អ្យក់ សតឹ កា អសី េទៅឡគ េលៀន អសី អា"។ ២៦ ពឹ តាងំឡា េតលី ផា "អឺ ទុច អូ ដាគ់ កា
ជលី ង៉ល ់! អសី អ្លុ េកះ កាអាញ់ ទី ប៉ាតុំ អ្យក់ េពៀ ឡឹងណាឡាក់អាញ់ អូ ទីតាកា ្រពឹះ លូអាញ់ ទី ប៉ាតុំ អ្យក់
សាណាឡឹង មុរី ឡាក់អាញ់ អូ ទី តប។់ ២៧ ទលឹ នេីណា ័ះ អសី ្រតគ់ អ្យក់ េលៀន េណាះ អន់ កា ពូ បុល ម៉ាគ់ ទី
ក្យង់។ ទលឹ ប៉ាគ់អាញ់សតឹ េកះ េណាះអាញ់ចងឹ ទី េលៀន េណាះ ទបឹ គុល ទបឹ ក្យង់។ ២៨ទលឹ នេីណា ័ះហគ់
អនដ់សី អ្យក់ េលៀន ១០០០ ឡឹង ែអ៊ អាឡា ំអន់ កា បក់ ទី េលៀន ១០.០០០ េតាឡគ ២៩ខង េពឿ ទី េអៀង េកះ
ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ទី េអៀង ែធមណាវ ្គ ហះកា េពឿ អូ ទ ីពូ ចងឹ អ្យក់ឡាច់កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទី បត៊ ែបត៊ េណាះ
េដល។ ៣០កាប៉ាច់ ទុច អូ ទីខាអា ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ឡា ំអា្ល ត ប៉ាគ់ចារ ម៉ាមុាងំ ែគង ឡីង េតា រញិ កាណុង
ចារ េណាះកាតាងំ ដងឹ ពូ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគតសាណាញ"់។
៣១ «ប៉ាគ់ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ជរឹ អនឌូ់ លូ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទីតាតារកា្ល គ ់េណាះ អាញ់ចងឹ អង់ៃអ្វ ពឹង

េ្រគសាដាច់ ដាគ់ឡាយ៉ាម។័ ៣២ ផះ េណាះ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ចងឹ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ហះ ងីុរ អាញ ់េណាះ
អាញ់ ចងឹ ប៉ាក្លះ ពូ ឡឹង គួប េសាបឡាក់ កា ប៉ាណូស រង េចៀម ប៉ាក្លះ ឡាច់ េចៀម ឡឹង ប៉ារេ់ព។ ៣៣ េកះ
េណាះអាញ់ចងឹ អន់ េចៀម ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ប៉ារេ់ព ៃអ្វ ែគងសាងំេអ្យា។៣៤ េកះេណាះអាញ់ឡាក់សាដាច់ចងឹ
* ២៥:១៥ ២៥:១៥ េម៉ាញ ដូវ ៥០០០ េលៀន កាក ់េម៉ាញ ដូវ ២០០០ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ១០០០ េពៀគ គុល «េម៉ាញ ដូវ ប៉ាតាម័តាឡង់ េម៉ាញ
ដូវ េពៀរ តាឡង់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គេម៉ាញតាឡង់»។ េម៉ាញតាឡង់សាេមុី លូ ម៉ាស េលី ្រប៉ាក់ ៣៤កាឡូ។
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កាបលូ មួត បក់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ាផា "អឺ មួតឡាក់ ពឹអាញ់អន់សារដាគ ់អ្យគ័ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុត អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា ពិ ខង ែអ៊ ទី េ្រទៀមសារ៉ំាប់កា អនដ់សី ឡឹង េកតី េតះ ៃប៉្លង ែព េកះ ៣៥ខង ផះអាញ់ឡាយុតិ អនដ់សី
អន់សាណាកាអាញ់សា ផះ អាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក អន់ដសី អន់ េទៀក កា អាញ់ ៃអត ផះ អាញ់ឡាក់ អំហ៊្មយ
ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ អនដ់សី អន់ អាញ់ រ៉ាឡូវ ដំ ពឹង ហី អនដ់សី ៣៦ខង ផះ អាញ់ អូ ទី េខាអាវ អនដ់សី អន់
េខាអាវកាអាញ់កាសប៊ េពៀត ផះអាញ់អគី ព្លុ អនដ់សីកាឡា ំតង័អាញ ់ផះអាញ់ ្រតគ់ ខុក អនដ់សីកាឡា ំ
ចា្វ គ់ អាញ់ េដល"។ ៣៧ េណាះ មួតដាគ់ ្រតង់ ចងឹ េតលី ផា "អឺ ពឹ តាងំឡា ដារ ់ចំ ញនឹ បប៉័ អសីឡាយុតិ ញនឹ
ទី អន់សាណាកាអសីសា លូដារ ់ចំញនឹ បប៉័ អសី ែ្រហង៊ េទៀកញនឹ អ្យក់ អន់ េទៀកកា អសី ៃអត ? ៣៨ដារ ់
ចំញនឹ បប៉័ អសីឡាក់កា អហំ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគញនឹ អន់ អសី រ៉ាឡូវ ដំ ពឹង ហី ញនឹ លូ បប៉័ អសី អូ ទី
េខាអាវញនឹ អន់ េខាអាវ កា អសី ? ៣៩ដារ ់ចំ ញនឹ ទី បប៉័ អសី អគី ព្លុ លូ អសី ្រតគ់ ខុក ញនឹឡា ំៃហ អសី ?"
៤០អាញ់ឡាក់សាដាច់ ចងឹ េតលី ពូ ផា "អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹផា ្រគបឹ ង៉ារ អនេ់ទៀគៗឡាក់ អនដ់សី
តង័ ប៉ាណូស េដាចដាចកាណុង មួត អុះ មុីអាញ់អាហង ឡាក់កា អនដ់សី តង័អាញ់ េដល"។ ៤១ េកះេណាះ
អាញ់ ចងឹ កាបកា មួត បក់ ៃអ្វ ែគងសាងំេអ្យា ផា "អឺ មួត ្រតគ់សារ ប៉ាស្យាប ហគ់ អនដ់សីឡាច់ ឡឹង អាញ់
អន់ចាងំហាយគ្ឡា ំប៉ាគ់ចារ អុញកតី េលយី អូ អ្លុ ប៉ាត់ េតា ពិ ឡាក់ចារ ទី េ្រទៀមសារ៉ំាប់ ៃចគ ថូត ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ លូ បយ៊ ែអ៊ ៤២ខង ផះ អាញ់ឡាយុតិ អនដ់សី អូ ទី អន់សាណាកាអាញ់សា អុះ ផះ អាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក
អនដ់សី អូ ទី អន់ េទៀក កាអាញ់ ៃអត េដល ៤៣ខង ផះ អាញ់ឡាក់ អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ អនដ់សី អូ
េជៀកអាញ់ រ៉ាឡូវ ដំ ពឹងហី អនដ់សី ផះអាញ់ អូ ទី េខាអាវអនដ់សី អូ អន់ េខាអាវកាអាញ់កាសប៊ េពៀត ផះ
អាញ់ អគី ព្លុ លូ ផះ អាញ់ ្រតគ់ ខុក អនដ់សី អូ ទីឡា ំៃហឡា ំចា្វ គ់ អាញ់ អុះ"។ ៤៤ មួត េណាះ ចងឹ េតលី អាញ់
ផា "អឺ ពឹ តាងំឡា ដារ ់ចំញនឹ បប៉័ អសីឡាយុតិ បប៉័ អសី ែ្រហង៊ េទៀក បប៉័ អសី អហំ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀ
គ លូ បប៉័ អសី អូ ទី េខាអាវ លូ បប៉័ អសី អគី ព្លុ លូ ្រតគ់ ខុក ហះកាញនឹ អូ ទី តង័ អសី ?" ៤៥អាញ់ចងឹ េតលី
ពូ ផា "អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា ្រគបឹ ង៉ារ ឡាក់ អន់ដសី អូ ទី តង័ ប៉ាណូស េដាច ដាច កាណុង មួត
អុះ មុី អាញ់អាហង ឡាក់កា អនដ់សី អូ ទី តង័ អាញ់ េដល"។ ៤៦ មួត អូ ដាគ់ េណាះ ចងឹឡាច់ឡា ំ្រតគ់ ថូត
េលយី ហះកា ប៉ាណូសបក់ដាគ់ ្រតង់ ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយី»។

២៦
សារ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ េកះៗ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា មួតសះឹផា ២ «អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ៃអ្វ េពៀរដារ ់

ណាវ ្គទលឹដារ ់្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ ហង។ ដារ ់េណាះ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ប៉ាណូសអាញ់អញជ់នឹ អន់កា ពូ បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ពឹង
អ៊្លង គងឹ ហង»។
៣ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អនែ់ឌឡា ំប៉ាតុំ គួប ៃអ្វ

ប៉ាគ់ហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ ៃកផា។ ៤អនែ់ឌ ពឹកសា គួប េសាប េភឿណាងំ ្រទង រ ៉បុ អនតុ់ង ប៉ានេ់តា័យី
ស៊ូ។ ៥ហះកាអនែ់ឌកាកាប លូ គួបផា «ែជ ប៉ានត់ាន រ ៉បុ ពឹងដារ ់ម៉ុ ត ប៊ុ ន អា អ្ូយគ ៃផគកាឡំាងំ អកឺ េកតីសារ
រ៉ាចក់ រ៉ាចល»់។
៦កាប៉ាច់យសី៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះ េបតថានី ពឹង ហី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ្រតគ់ េរ៉ាះ ែព សចិ ែអ៊ េណាះ សុមី៉ូ ន។

៧ផាឌី ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ចកឹ ចាយដាគ់ឡាយ៉ាម័ឡា ំណាងំយសី៊ូ កាណុងចាយ ែអ៊ ចកឹ េណាះ ទីសាប៊ូ
េបាផូវឡាក់ គតឹ ខាកាខាក។់ ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ សាសាណាអង់កាន់ េណាះកា េ្រជាសាប៊ូ ពឹង កល់យសី៊ូ ឡូត។
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៨ មួតសះឹ បប៉័ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ បុចិ អកឺ លូ កាបផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសីតាគ់ អង់ខាតសាប៊ូ នេីអៀ ! ៩ផា ្របូ
សាប៊ូ អា ចងឹ ទី េលៀន េអៀង េកះេណាះអ្យក់ េលៀន េណាះ ែជក អន់កា មួត ថុក ញ៉ាក អូដាគ់កាញ៉ា !» ១០យី
ស៊ូ អ្លុ ឡឹងសារ េណាះ ែអ៊ កាប កា មួត សះឹ ផា «ណាងអា ែអ៊ ដាគ់ កា អាញ ់ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ៃអ្វណាងំ
សារ លូ ែអ ៊! ១១ មួត ថុក ញ៉ាក ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលយី េកះ ហះកាអាញ់អា ចងឹ អូ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី
េលយី អុះ។ ១២ ែអ៊ េ្រជាសាប៊ូ េបាផូវឡាប ពឹងឡាេកាអាញ់ ែនវ អាឃឺ ែអ៊ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ កា ប៉ា្រទូ អាញ់ អន់
្រទលួ ហង។ ១៣អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ្រគបឹ ចារ ពូ ចាក រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់
េតះ អា ពូ កា ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្របគ៉័អា េដលហង េភឿ កាចាងំកា ែអ»៊។
១៤ េកះេណាះ ទី េម៉ាញ ដូវ កាណុង កាឡំាងំ សះឹ ១២ ដូវ េណាះ សចិ ែអ៊ យូដះ អុីសាការយី៉ុ ត ែអ៊ ឡា ំអំ

បញ៉់ លូ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ១៥ «ផាអាញ់ មប យសី៊ូ េណាះ កា អន់ដសី ញ៉ា អន់ដសី ចងឹ អន់ កា
អាញ ់?» េណាះអនែ់ឌកាយ៉ាប េលៀន ្រប៉ាក់៣០កាក់ អន់កា ែអ។៊ ១៦គតឹ ឡឹងដារ ់េណាះហង យូដះស៊ូ ៃអ្វ
សាណាងដារ ់េភឿ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អនឌូ់ លូ មួតសះឹ
១៧ដារ ់ប៉ានដ់ា ពូ ម៉ុត ប៊ុន ណំុ បុាងំឡាតាងំ មួតសះឹ អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ប៉ាគ់ ចំ អសីឃតឹ ចងឹ អន់

ញនឹ េ្រទៀម ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អា េវ ័ះ ?» ១៨យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ហគ់ អនដ់សី ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ ហី កាម៉ាក័
េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា េកះេណាះ រះ៉ កា ែអ៊ ផា "ៃណឃូញនឹ ផា នេីអៀ 'ដារ ់កាឡំត់ អាញ់
ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ អាញ់ លូ មួត សះឹ ចងឹ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ ពឹង ហី អសី' "»។ ១៩ មួត សះឹ កា ្របគ៉័ ពួយឡាក់កា
យសី៊ូ ទី អនត់គ់ េណាះហង អនែ់ឌ េ្រទៀមសាណាសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ។
២០ ប៉ាគ់ ទលឹ កាង៉ាច េកះ យសី៊ូ ៃអ្វ សា អនឌូ់ លូ មួត សះឹ ១២ ដូវ េណាះហង។ ២១ផះ អនែ់ឌសាសាណា

យសី៊ូ កាបផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ទី េម៉ាញ ដូវ ពឹង កាឡំាងំ ពិន ចងឹណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុ អាញ»់។
២២ មួតសះឹកាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អុក ពុតខាក។់ អនែ់ឌ វុងិ អបំញ៉់យសី៊ូ េកះ េម៉ាញៗផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អូ
្រតគ់អាញ់ េដល ត ័ះ ?» ២៣ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ទិកាឡំាងំ អនដ់សីឡាក់ អ្យក់ ណំុ បុាងំ តាគ់ ពឹង គូម អនឌូ់ លូ
អាញ់អា ចងឹ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ប៉ាណា ំពូ ឡា ំរ ៉បុ អាញ។់ ២៤ ប៉ាណូសអាញ់ ្រតគ់ េតា័ ្រតគ់ឡាក់ កា ្រចា
គ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែព ហង។ ហះកា ប៉ាណូសឡាក់ណាផំា ពូ រ ៉បុ អាញ់ ចងឹ ប៉ាណាបខាក ់ផា
អូ ទី េកតី ែព េណាះ ដាគ់ លនឺសារ៉ំាប់ ែអ»៊។ ២៥ យូដះ ឡាក់ អូ ្រតង់ កា យីស៊ូ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា «អាញ់ ប ៃណ
ឃូ ?» យសី៊ូ េតលីផា «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះហង»*។
២៦ ផះ អន់ែឌ ៃអ្វ សា េណាះ យសី៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ គុ ែជក អន់ កា សះឹ ែអ៊ ទបឹ កាប

ផា «សា ពិ ! អាហងឡាេកា បុាងំៃឡអាញ»់។ ២៧ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ ចកឹ េពៀង តាែព ៃប៉្ល អង់កាច លូ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ អនទ់បឺ អន់ កា មួត សះឹ ទបឹ កាបផា «ហគ់ អ្យក់ ៃអត ទឌូិ ពិ។ ២៨អាហងផាមអាញ ់ឡាក់
ផាមសារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុត ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា លូ ប៉ាសុន ែអ។៊ ផាមអាញ់ ហូរ ័ឡាច់សារ៉ំាប់
ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយចអនែ់ឌ។ ២៩អាញ់ រះ៉ កាអនដ់សីផាអាញ់ចងឹ អូ ទី ៃអត
តាែព ៃប៉្ល អង់កាចណាវ ្គហង ក្យាគ់ ៃអត េផយី តាែព ៃប៉្ល អង់កាចណាវ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ប៉ាគ់ ដារ ់ពឹ អាញ់ ទី
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀណាវ ្គ»។ ៣០ េកះេណាះ អនែ់ឌចាែជ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័។
ៃឡង ឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ លូ មួតសះឹ ែអ។៊ ៣១ េណាះយសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹផា

«មុាងំអាហងអនដ់សី ទឌូិ ចងឹសាតាក់ឡាច់ញនកាអាញ់ឡាក់កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែពផា
* ២៦:២៥ ២៦:២៥ «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះ» េពៀគ គុល «អសីផា នេីណា ័ះ !»។
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"អាញ់ចងឹ េកាះអា្ល តតាងំឡា េចៀម េណាះតាបល៉់ េចៀម ចងឹសាតាក់តា្របះ៉តាេ្រប៉ាងហង"†។៣២ហះកា ប៉ា
គ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ អាញ់ េកះ អាញ់ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ អន្់រទលួ ឡឹង អនដ់សី»។ ៣៣ េព្រតះុ
េតលី ែអ៊ ផា «យ ៉◌ះ័ កាឡំាងំ ទឌូិសាតាក់ឡាច់ញនកាអសីកាតាម កាអាញ់ អូអា្ល ត អសី អុះ»។ ៣៤យសី៊ូ រះ៉
កា េព្រតះុ ផា «អាញ់ រះ៉ កា អសី តាទចឹ ផា មុាងំ អាហង អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉
ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។ ៣៥ េណាះ េព្រតះុ េតលី ែអ៊ ផា «យ ៉◌ះ័ អាញ់ ្រតគ់ េតា័អនឌូ់ លូ អសីកាតាម កា
អាញ់ អូ ប៉ាែគកផា អូ អនហ់ា្ន ល់ អសី អុះ»។ មួតសះឹ អនេ់ទៀគៗកាផាឡាក់កា ែអ៊ េដល។
សារយសី៊ូ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េកតេសម៉ានី
៣៦ េណាះយសី៊ូ លូ មួតសះឹឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញសចិ េកតេសម៉ាន។ី ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អនដ់សី ៃអ្វ

ក្យាគ់ហះអាហ ិអាញ់ចងឹឡា ំមន៉់ ប៉ាគ់ េតា»។ ៣៧ ែអ៊ េជៀក េព្រតះុ លូ គន វគ័ េសេបេដ ទិ េពៀរ ដូវឡា ំអនឌូ់
េដល ផះ េណាះ ែអ៊ អុក ពុតកាដុកកាដុល។ ៣៨យសី៊ូ កាប លូ មួត ៃបង៉ ដូវ េណាះផា «អាញ់ អុក ពុតខាក់ ែប៊
ត ចងឹ េតា័ហង។ អ្យគ័ អនដ់សី ៃអ្វ ក្យាគ់ លូ អាញ់ហះអា លូឡាវុាងំឡាេកា»។ ៣៩ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡាច់
ឡឹង មួត េណាះ ែបត៊ កា មូប កល់ ទះឹ េតះ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី អ្យក់ឡាច់សារ ថុក ប៉ាណាប
អា ‡ ឡឹងអាញ់ េណីផា ទ ីហះកា ែជ ្របគ៉័ ពួយ ពុតអាញ ់បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី េទៅ»។
៤០ េកះេណាះយសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ចារ មួតសះឹ ៃបង៉ ដូវ បប៉័ អនែ់ឌ ផះ ៃតបហា្ល ក ់ែអ៊ កាបកា េព្រតះុ ផា «នី

ចម័ អនដ់សី អា ៃអ្វ ក្យាគ់ លូ អាញ់ េម៉ាញ មង ែបត៊ អូ អ្លុ ប ? ៤១ហគ់ ក្យាគ់ លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ប៉ាគ់ ទីសារ
ឡាបំាក េណាះអនដ់សី ចងឹ អូ ្របគ៉័យច អុះ។ យ ៉◌ះ័ ពុត េពៀក បុចិ ្របគ៉័សារដាគ់ េកះកាតាម ហះកាឡាេកា
បុាងំៃឡ ្របគ៉័ អូ អ្លុ អុះ»។ ៤២ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង មួត េណាះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ េកះេណាះ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ផា
«អឺ ពឹ ផាអាញ់ ្រតគ់ ទីសារ ថុក ប៉ាណាបអា §តាទចឹ នចីម័ អូ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងអាញ់ អុះ បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី
េទៅ ពិ»។
៤៣ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ មួត សះឹណាវ ្គ បប៉័ អនែ់ឌហា្ល ក់ ៃតប រ៉ាង៉ាប់ណាវ ្គខង អនែ់ឌ កាកី ៃតប េកងខាក់ អូ ដាម័

រ៉ាល ម៉ាត។់ ៤៤ េណាះ ែអ៊ ចាក ឡាច់ ឡឹង មួត េណាះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា អន់្រទួល
ែព េទៅ ហង។ ៤៥ េកះេណាះ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ មួត សះឹណាវ ្គលូ កាប ផា «ញ៉ា អន់ដសី ៃអ្វ ៃតបហា្ល ក់ ែ្រសល៊ នី
េអៀ ? កញិេអៀអាក្យាម័ ចងឹ ទលឹ មង ពូ ្រតគ់ រ ៉បុ ប៉ាណូសអាញ់ជនឹ អន់កា មួត អូដាគ់ េកះ។ ៤៦អ្ូយវ ឡគ ពិ
ពិនចាក ៃហ េតា បក់ណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុ អាញ់ ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។
សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ
៤៧ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាប យូដះកា ពឹះ ទលឹ។ ែអ៊ េណាះឡាក់សះឹ ពឹងកាឡំាងំសះឹ ១២ ដូវ េដល។ ែអ៊ណា ំ

ផាទបឹ មួតកាឡំាងំ េអៀង ចកឹដាវ ចកឹ អ៊្លង ពឹះ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ មួត េណាះឡាក់កាឡំាងំ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
លូ ្រកាគ់ តាងំកង់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េ្របុី ឡា។ំ ៤៨ យូដះណាផំា ពូ ឡា ំរ ៉បុ យីស៊ូ េណាះ ែអ៊ ទី រះ៉ លូ ពូ
ផា «អាញ់ ចុំ បក់ ចំ បក់ េណាះហងយសី៊ូ ហគ់ រ ៉បុ ែអ៊ ពិ»។ ៤៩សាគ់ យូដះ ពឹះ ទលឹ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ
ឡូត លូ កាប ផា «ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ៃណឃូ ?» េកះេណាះ ែអ៊ ចុំ យសី៊ូ។ ៥០យសី៊ូ ផា កា យូដះ
«អឺ គួប អសី បុចិ ្របគ៉័ នចីម័កា ្របគ៉័ ពិ *»។ េកះេណាះកាឡំាងំ េអៀង ប៉ាណា ំគួប ម៉ុត រ ៉បុ យសី៊ូ ឡូត។ ៥១ទី
ប៉ាណូស ៃអ្វ លូ យសី៊ូ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ហា្វ ត់ ដាវ េកាះ ទុច មះ៉ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កាតាច់ហា្ល េតារ
េម៉ាញ ែបង៊។ ៥២ហះកាយសី៊ូ កាបកា ែអ៊ ផា «អសីតាម៉ុត ដាវកាណុង អង់លប ែអ៊ េទៅ ពិ ខង បក់ ចំ េកាះ ពូ
† ២៦:៣១ ២៦:៣១សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ១ី៣:៧។ ‡ ២៦:៣៩ ២៦:៣៩សារ ថុក ប៉ាណាបអាេពៀគ គុល «ចកអា»។ § ២៦:៤២
២៦:៤២ទីសារ ថុក ប៉ាណាបអាេពៀគ គុល «ៃអត ចកអា»។ * ២៦:៥០ ២៦:៥០អសី បុចិ ្របគ៉័ នចីម័កា ្របគ៉័ ពិ ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖
អសី ពឹះ បុចិ ្របគ៉័ នចីម ័?។
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លូ ដាវ ប៉ាណូស េណាះ ពូ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ លូ ដាវ េដល។ ៥៣នចីម័ អសីសាមគ៉័ កាអាញ់ អូ អ្លុ បរ៉ ់ហះ
ពឹ អាញ់ េ្របុី ែអ៊ អន់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ១២តាបល៉់ † ពឹះ តង័ អាញ់ កញិេអៀ ឡូត អូ ទី ប ? ៥៤ហះកាផា ្របគ៉័ ែនវ
អា នចីម័ ចងឹ តាគ់ អង់េកះសារឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផាសារអា ្រតគ់ េកតី ពឹះ ែនវ អា
ហង»។ ៥៥ េកះេណាះយសី៊ូ កាបកាកាឡំាងំ េអៀងផា «អាញ់អាប៉ាណូសអនតុ់ងអនទួ់ក ប បះ អនដ់សី ពឹះ រ ៉បុ
ចកឹដាវ ចកឹ អ៊្លង នេីអៀ ? រប៉់ដារ ់អាញ់អង់ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហៀន ប៉ាសុន ទឌូិ េដល ហះ
កាអនដ់សី អូ រ ៉បុ អាញ់ អុះ។ ៥៦សារ ទិអា េកតី ពឹះ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ មួត រ៉ាគយឹ
ប ៉្រ◌ះ័ »។ ផះ េណាះ មួតសះឹសាតាក់អា្ល ត ែអ៊ ទឌូិ។
៥៧ មួត បក់ រ ៉បុ យីស៊ូ េណាះ កា អ្យក់ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ វគ័ ៃកផាឡាក់ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ ចារ

េណាះ ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ប៉ាតុំ គួប េសាប េកះ។ ៥៨កាប៉ាច់ េព្រតះុ ចាក
ពួយ ៃហយសី៊ូ ឡឹង ចាងំហាយ្គ ទលឹ ប៉ាគ់ ហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងឡានហី អនឌូ់ លូ
មួត ញ៉ាម ខង ែអ៊ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ផាសារ េណាះចងឹ េកតី នចីម។័ ៥៩ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ពឹកសា
រ៉ាតសីៗ ទឌូិ ឃតឹណាងំផាញ៉ានកាបតាពំ្លូង េ្រចាមយសី៊ូ េភឿ ទី ្រទង ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ៦០យ ៉◌ះ័ ទី កាឡំាងំ
េអៀង ដូវកាបតាពំ្លូង ភងយសី៊ូ កាតាម ហះកាអនែ់ឌណាងំសារយច ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ អូ បប៉័សាអ្វះ។ ប៉ាគ់
អនត់គី ទី កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ ម៉ុ ត េដល ៦១អនែ់ឌ រះ៉ ផា «ប៉ាណូសអា ែអ៊ ផា នេីអៀ "អាញ់អ្លុ យះ៉ អា្ល ត េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័អា េកះេណាះ ្របគ៉័ណាវ ្គអន់ េកះ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ដារ"់»។ ៦២ផះ េណាះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្ូយវ អនត់ាវ
អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ េតលី ពូ កាប េ្រចាម អសីអា ?» ៦៣យសី៊ូ ៃអ្វ េងីុប េណាះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ អំបញ៉់ណាវ ្គផា «ហគ់ អសី មត៉់ អ្យក់ សចិ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ េលយី ្របគ៉័ ផាញ៉ាន។ នចីម័ អសី អាហង ប
គន តាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច ់?» ៦៤យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «្រតគ់ឡាក់ កា អសី ផា
េណាះ ‡ ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ទី អរ៉ំាញអញឺ លូចាក ពឹង ៃប៉្លងកាមល៉»់§។ ៦៥កាតាងំយសី៊ូ ផា នេីណា ័ះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ែហ៊
កអាវ ែអ៊ េទៅ េកះេណាះកាបផា «ប៉ាណូសអា ែអ៊កាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អនដ់សី ទឌូិកាតាងំ
េកះ។ ពិន អូ តងកានណាងំផាញ៉ានណាវ ្គហង។ ៦៦អនដ់សី ចងឹឃតឹ ្របគ៉័ នចីម័កា ែអ៊ អា ?» ពូ េតលីផា
«ប៉ាណូសអា ្រតគ់ ថូត េតា»័។ ៦៧ ពូ ប៉ាណា ំគួប កាសុះ ពឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់ យសី៊ូ លូ ដាល័ ែអ ៊បក់ អន់ដា តាពយ
េគៀងេតារ ែអ៊ ៦៨ លូកាបផា «អឺ ប៉ាណូសឡាក់ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ្របគ៉័សាដាច ់ហគ់ ទួង ៃហ េពឿ ពីត អសី ?»។
៦៩ផះ េណាះ េព្រតះុ អង់ៃអ្វ ែគង ឡីង ទី ទុច អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ែអ៊ លូ កាបផា «អសី អា គួប យី

ស៊ូ ឡឹង េខត កាលេីឡ េដល»។ ៧០ហះកា ែអ៊ ប៉ាែគក ហះ ម៉ាត់ ពូ ផា «សារ ញ៉ា អសីកាប េណាះ អាញ់ អូ អ្លុ
អុះ»។ ៧១ផះ េព្រតះុ ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ អំប៉ារ រុាបំង៊ ទី ទុច អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គបប៉័ ែអ៊
លូ រះ៉ កា ពូ ៃអ្វ រេណាះផា «ែអ៊ អា គួប យសី៊ូ ឡឹង ្រសកុណាសាែរត េដល»។ ៧២ ែអ៊ ប៉ាែគកណាវ ្គលូ មត៉់ ផា
«អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាណូស េណាះ អុះ»។ ៧៣បាែបត៊ ឡឹង េណាះ ទិ មួត បក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ េព
្រតះុ លូកាបផា «អសីអា គួបយសី៊ូ េដល ខង ប៉ានរឹ អសីកាបអា ្របគ៉័ អន់ញនឹ អនហ់ា្ន ល់ផា អសីឃឺ ប៉ាណូ
ស ពឹះ ឡឹង េខតកាលេីឡតាទចឹហង»។ ៧៤ េណាះ េព្រតះុ េតលី លូ មត៉់ផា «ផាអាញ់កាប ព្លូង អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ
ថូតអាញ់កាតាម ! អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ឡក»់។ ផាឌី អ្យរិ េអាគ ឡូត។ ៧៥ េព្រតះុ កាកាចាងំ ឡឹងសារយី
ស៊ូ រះ៉ ផា «អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។ េព្រតះុចាកឡាច់
† ២៦:៥៣ ២៦:៥៣ េម៉ាញតាបល៉់អា ទីតាហាន ៦០០០ ដូវ។ ‡ ២៦:៦៤ ២៦:៦៤ «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះ» េពៀគ គុល «អសីផា
នេីណា ័ះ !»។ § ២៦:៦៤ ២៦:៦៤ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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ឡឹងចារ េណាះ ទបឹ ញុា ំកាខាក។់
២៧

សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
១ ប៉ាគ់តារកាលំឺ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់តាងំកង់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ គួប ពឹកសា

ឡឹងសារ ចងឹ ប៉ាន់េតា័យសី៊ូ។ ២ េកះេណាះ អន់ែឌ កត់ ចគ់ យសី៊ូ ឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាតឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហេខត។
៣ យូដះឡាក់ ប៉ាណា ំពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ ែអ៊ បប៉័ ពូ ្របគ៉័ កាយសី៊ូ នេីណា ័ះ ែអ៊ អ្វះឡាេកាខាក ់កាអ្យក់ េលៀន

៣០កាក់ េណាះឡា ំជនឹ កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់តាងំកង់ណាវ ្គ៤ លូ កាបផា «អាញ់ ្របគ៉័យច
េកះ ខងអាញ់ទី ជនឹ ប៉ាណូសដាគ់ អូ ទី ថូត អន់កា ពូ ប៉ានេ់តា»័។ ហះកា ពូ េតលីផា «សារ េណាះ អូ ្រតគ់ លូ
ញនឹ អុះ ស៊ុត កា អសី េទៅសារ េណាះ»។ ៥ យូដះ ហរឹ អា្ល ត េលៀន កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកះេណាះចាកឡាច់
ឡា ំរត អង់កូ ប៉ានេ់តា័ឡាេកា េទៅ។ ៦ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទូញ េលៀន េណាះ លូ កាបផា «េលៀន អា អូ
្រតគ់ អ្យក់ រ៉ានដ់ាប់ អនឌូ់ លូ េលៀន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គអុះ ខង េលៀនអាតាច់ផាម ប៉ាណូស េកះ»។ ៧អន់
ែឌ ពឹកសា គួប េសាប េកះេណាះ អ្យក់ េលៀន េណាះឡា ំតាច់ មុរី រ៉ាគយឹ ម៉ានកាណាគ ័គម ្របគ៉័ចារសារ៉ំាប់
តប់ ប៉ា្រទូ សុនសាត អនេ់ទៀគ។ ៨ខ េណាះហង បះ ពូ អន់ សចិ មុរី េណាះផា «មុរី ផាម» េលយី ទលឹ រប៉់ ដារ ់
អា។ ៩សារអា េកតី ពឹះ េភឿតាគ់ អង់េកះសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េយេរេមៀ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អនែ់ឌ ទី អ្យក់ េលៀន
្រប៉ាក់ ៣០ កាក់ឡាក់ េលៀន សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អនដ់ា កាបផា េលៀន ខាតាច់ ប៉ាណូសអា។ ១០ េកះ
េណាះ អនែ់ឌ អ្យក់ េលៀន េណាះឡា ំតាច់ មុរី រ៉ាគយឹ ម៉ានកាណាគ័ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី េ្របុី អាញ»់*។
១១យសី៊ូ អនត់ាវ ហះ ម៉ាត់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េកះេណាះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត អបំញ៉់ផា «អសីហង បសាដាច់

សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ?» យីស៊ូ េតលី ផា «្រតគ់ ឡាក់ កា អសី ផា េណាះ ហង»†។ ១២ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់ តាងំកង់ អនែ់ឌ េ្រចាម យសី៊ូ យច ហះកា ែអ៊ អូ េតលី ពូ អុះ។ ១៣ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ យសី៊ូ ផា
«ញ៉ា អសី អូ កាតាងំ បសារ ពូ េ្រចាម អសី េអៀង េណាះ ?» ១៤ហះកាយសី៊ូ អូ េតលី លូ េម៉ាញ នរឹ អុះ ខអា
ហង បះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខតញមខាក។់
១៥ រប៉់សាណាំកាណុង រុាងំវាង៉ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េឃយី េតាះ េឡីយ ប៉ាណូស ថូត េម៉ាញ

ដូវ តាម ពុត មះ៉ មួត ប៉ាសុន។ ១៦ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស ថូត េម៉ាញ ដូវ េលៅ ែលង ខាក់ សចិ ែអ៊ បារ៉ាបះ ‡។
១៧ ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសុន ពឹះ តុំ គួប េកះ វគ័ ពីឡាតអបំញ៉់ អនែ់ឌផា «ប៉ាណូសបក់ ែអ៊ ចំ អនដ់សី បុចិ អន់អាញ់ េតាះ
េឡីយ បារ៉ាបះ ញ៉ា យសី៊ូ ឡាក់ ពូ ផាសាដាច ់?» ១៨ ែអ៊ អំបញ៉់ នេីណា ័ះ ខង ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុតសាណីងហង បះ ពូឡា ំជនឹ យសី៊ូ ប៉ាគ់ ែអ។៊ ១៩ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ចារតា
តសុ់និសារ កាម៉ាញ់ ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា ែអ៊ ផា «អូ អន់ ្របគ៉័ នចីម័ អុះ កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អា។ ញនកា
សារ ែអ៊ អាហងអាញ់ អំេប៉ា បគឺ ខាក់ មុាងំ ែព»។ ២០ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកាគ់ តាងំកង់ អន់
ែឌ េ្របុី មួត ប៉ាសុន បរ៉ ់ហះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េតាះ េឡីយបារ៉ាបះ លូ េ្របុី ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ។ ២១ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត
អបំញ៉់ អនែ់ឌណាវ ្គផា «មួត េពៀរ អា អនដ់សី បុចិ អន់អាញ់ េតាះ េឡីយ បក់ ែអ៊ ច ំ?» អនែ់ឌ េតលីផា «បារ៉ា
បះ !» ២២ វគ័ ពីឡាតកា អំបញ៉់ណាវ ្គផា «ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី បុចិ កាអាញ់ ្របគ៉័ នចីម័ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពូ ផា
សាដាច់ អា ?» អន់ែឌ ទឌូិ េតលី ផា «អ្យក់ឡា ំបង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ»។ ២៣ ែអ៊ អំបញ៉់ណាវ ្គ«ប៉ាណូសអា
ទី ្របគ៉័ យច ញ៉ា ?» ហះកា អនែ់ឌ េតលី ែហ៊ង ៃម៉ ខាក់ ផា «បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ !» ២៤ វគ័ ពីឡាតឃតឹ ផា
* ២៧:១០ ២៧:៩-១០សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ី១១:១៣។ † ២៧:១១ ២៧:១១ «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះហង» េពៀគ គុល «អសី
ផា នេីណា ័ះ !»។ ‡ ២៧:១៦ ២៧:១៦បារ៉ាបះហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖យសី៊ូ បារ៉ាបះ ។
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យ ៉◌ះ័ ចងឹ កាបណាវ ្គកា អូ ដាម័ ពូ អុះ ខង មួត ប៉ាសុន កា េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ែហ៊ង យុបឹ នេីអៀ។ ែអ៊
កា អ្យក់ េទៀក រ៉ាវ តី ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង § លូ កាបផា «អាញ់ អូ ែរវ ពុត ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូសអា លូ អនដ់សី
អុះ សារអាស៊ុត កា អនដ់សី េទៅ ពិ»។ ២៥ មួត ប៉ាសុន ទឌូិ េតលី ផា «សារ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូសអាអន់កាញនឹ
លូ គន េសាញនឹ េទៅ ពិ»។ ២៦ វគ័ ពីឡាតកា េតាះ េឡីយបារ៉ាបះ កាប៉ាច់យសី៊ូ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់កាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត់
ពីតសាប៉ា្វ ត ័េកះេណាះ ែអ៊ អន់ ពូ អ្យក់ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
សារ ពូ អ្យក់យសី៊ូ ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ
២៧ មួតតាហាន វគ័ ពីឡាត អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ ប៉ាគ់ឡានហី ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េកះេណាះ ប៉ាតុំ គួបតាហានទឌូិ

ពឹះ ៃអ្វ ជុំ យសី៊ូ។ ២៨អនែ់ឌ រុសី អា្ល ត េខាអាវ ែអ ៊េកះេណាះ អនែ់ឌ អ្យក់ អាវ តសី ែនវ កា្រហី ទុំ តាគ់ អំេពៀត
ពឹង ែអ៊ ឡគ។ ២៩ េកះេណាះ អនែ់ឌ អ្យក់សាេលៀ រុាងំគួង ្របគ៉័ឡាក់កា មួកសាដាច់តាគ់ អនត់ល័ ពឹង កល់ ែអ៊
លូ អ្យក់ អ៊្លង តាគ់ អញច់កឹ ពឹង តីសាម៉ា ែអ ៊េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួប ជនតាកុលសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ លូ កាប ប៉ាៃឡវផា
«បរ៉ ់ការ ៉បុ សាបំ ៉◌ះ័ សាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊»។ ៣០ េកះេណាះ អនែ់ឌ កាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹង ែអ៊ លូ អ្យក់
អ៊្លង ែអ៊ ចកឹ េណាះ ពីត កល់ ែអ៊ េទៅ។ ៣១ េកះ ពូ ប៉ាៃឡវ បុាងំ្រហល់កា ែអ ៊ពូ រ ុសីឡាច់អាវ តសី េណាះ េកះ
េណាះ ពូ អ្យក់អាវ ែអ៊ េទៅតាគ់ អេំពៀត ែអ៊ណាវ ្គ។ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ ែអ៊ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
៣២ផះ អនែ់ឌចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ បប៉័ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ សុមី៉ូ ន ឡឹង េមឿង គែីរន អនែ់ឌ

បុាងំខំ េ្របុី ែអ៊ គយ អ៊្លង គងឹ តាងយសី៊ូ។ ៣៣ ប៉ាគ់ឡា ំទលឹចារ េម៉ាញសចិ កុលកុថា (ែ្រពផា «ប៉ានមឹ កានត់ងី
កល»់) ៣៤ ពូ អ្យក់ តាែព ៃប៉្ល អង់កាចឡាយ លូកាណាគ័តាងំ អន់ កាយសី៊ូ ៃអត ែអ៊ ្រកាន័ កា អ្យបឹ េដាច ែអ៊
អូ ៃច ៃអត អុះ។ ៣៥ ប៉ាគ់ ពូ បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកះៗ មួតតាហានអ្យក់ េខាអាវយសី៊ូ រ ៉បុ កាប៉ាច់ ែជក គួប េសាប
*។ ៣៦ េកះេណាះ អនែ់ឌ អង់ៃអ្វ ញ៉ាមយសី៊ូ ហះ េណាះហង។ ៣៧ ពូ ្រចាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ពូ បង់៉ យី
ស៊ូ ផា «ប៉ាណូសអាសចិយសី៊ូ ឡាក់សាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊»។ េកះេណាះ ពូ បង់៉ ប៉ាតាគ់ េណាះ ពឹង
អ៊្លង គងឹ អំបុាងំ កល់ ែអ។៊ ៣៨ ពូ កា បង់៉ ប៉ាណូស អន់តុង េពៀរ ដូវ សាែនង ែអ៊ េដល េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ែគងសា
ម៉ា េម៉ាញ ដូវណាវ ្គៃអ្វ ែគងសាងំេអ្យា។ ៣៩កាឡំាងំចាក រេណាះ ពូកាប ប៉ាៃឡវយសី៊ូ ទបឹ ង៉ាងិុរ កល់កា ែអ៊
៤០ លូ កាបផា «ញ៉ា អសីផា ចងឹ យះ៉ ហី េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ ្របគ៉័ណាវ ្គរុាងំវាង៉ ៃបង៉ ដារ ់! ហគ់ តង័
ៃហឡាេកា អសី េទៅ ! ផាអសី គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាទចឹ តាេឡះឡាេកា អសី េទៅ ជរឹ ប៉ាគ់ េតះ អា ពិ»។
៤១ចាែនក មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ អនែ់ឌ កាកាប
ប៉ាៃឡវកាយសី៊ូ េដល។ ៤២អនែ់ឌកាបផា «ែអ៊អាអ្លុ តង័ ពូ អនេ់ទៀគហះកា អូ អ្លុ តង័ឡាេកា ែអ៊ េទៅ អុះ។ ផា
ែអ៊ សាដាច់ អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ អន់ ែអ៊ ជរឹ ឡឹង អ៊្លង គងឹ កញិេអៀ ហង ពិ េណាះ ពិន ចងឹ េសឿ ែអ។៊ ៤៣ ែអ៊
មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ផាប ៉្រ◌ះ័ បុចិ កា ែអ៊ តាទចឹ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ េតាះ េឡីយ ែអ៊ កញិេអៀហង ពិ ខង ែអ៊ កាបផា
"អាញ់អា គន មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ"័»។ ៤៤ មួត អនតុ់ងឡាក់ ពូ បង់៉ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ អនែ់ឌ កាកាប បង៉ឺាយកា
ែអ៊ នះិេទៅ េដល។
៤៥ ផះ កាដារ ់បង់៉ សាន់តាគ័ ផាឌី ៃប៉្លង ម៉ាមុាងំ ក្លបិ ទបឹ ប៉ាេថត េណាះ ទលឹ ដារ ់សិ មង ៃបង៉។ ៤៦ រុាងំវាង៉

មង ៃបង៉ េណាះ យសី៊ូ កា ែ្រសក៊ ៃម៉ៗ ផា «េអលី េអលីឡាម៉ាសាបាច់ថាន ី!» ទី ណី ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ! ប ៉្រ◌ះ័
អាញ់ ៃវ ៉! ញ៉ា ្រតគ់ អសី អា្ល ត អាញ់ នេីអៀ ?» ៤៧ទី បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះកាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ពូ
ផា «កាតាងំ ប ប៉ាណូសអា េអី វគ័ េអលយ៉ីាហង េណាះ !» ៤៨ េកះេណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសាតាក់ឡា ំអ្យ
§ ២៧:២៤ ២៧:២៤សារ រ៉ាវ តីអា ទី ណីផា ែអ៊ អូ ែរវ ពុត ្របគ៉័សារអា អុះ ឃឺ ែអ៊ ប៉ាែគកផាឡាេកា ែអ៊ អូ ទី ថូត។ * ២៧:៣៥ ២៧:៣៥
ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ េភឿតាគ់អង់េកះសារឡាក់កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ផា "ពូ ចងឹ អ្យក់អាវ អ្លងឹអាញ់ រ ៉បុ កាប៉ាច់
ែជក គួប េសាប"។
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ក់ បងឹសាអ្យាងំ ឡុក ពឹង េទៀក អ្ូយគ ែ្រទម ពឹងឡាណុច អ៊្លង អនទ់បឺ អន់ កាយសី៊ូ អ្យបឹ។ ៤៩ហះកា បក់ អនដ់ា
កាបផា «អញច់ា ំៃហ លួង ! វគ័ េអលយ៉ីា ជរឹ តង័ ែអ៊ តាទចឹ ប ?»។
៥០យសី៊ូ អង់ហ្យាងំ តុត ពុត េម៉ាញ ទងណាវ ្គ េកះេណាះ ែអ៊ កាតាច់កាែស៊ តាងំេហមី ហង។ ៥១ផះ េណាះ

កាណាត់ បុងិ កាណុង ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាែហក៊ ប៉ុត ឡឹងកាបុំាងំ ទលឹ អនេ់ត ័ះ។ អង់កក់ េតះ កា រ៉ាៃរត៉ អំ
េហា្ម កាសាដះ។ ៥២ រ ៉ង័ូ តប់ ប៉ា្រទូ កាតាេបកី ប៉ា្រទូ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព កា ទី រ ុសី សតឹ េអៀង ដូវ េដល។
៥៣ ប៉ាគ់យសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គ អនែ់ឌកាឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ ប៉ា្រទូ េដលចាក ម៉ុត កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់
ចារ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ លូ តាបំាងឡាេកា អន់ កាកាឡំាងំ េអៀង បប៉័ េដល។ ៥៤ផះ ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ លូ
មួត តាហាន ៃអ្វ ញ៉ាមយសី៊ូ អនែ់ឌ បប៉័ អង់កក់ េតះ រ៉ាៃរត៉ លូសារ ទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ អនែ់ឌ អ្ូយគខាក់ លូ កាប
ផា «ប៉ាណូសអាគន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ េវ !» ៥៥ហះចារ េណាះ ទី មួត អង់កាន់ េអៀង ដូវឡាក់ចាក ពួយ
យសី៊ូ ឡឹង េខតកាលេីឡ ែព ទបឹ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ ៊អនែ់ឌ អនត់ាវ ៃហ ឡឹងចាងំហាយ្គ។ ៥៦កាឡំាងំ មួត អង់
កាន់ េណាះ ទី ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡា ម៉ារ េីមគី យ៉ាកុប លូ យូែសប៊ លូកាម៉ាញ់ វគ័ េសេបេដ អនដ់ា។
សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
៥៧ ប៉ាគ់ ទលឹ កាង៉ាច ទី ប៉ាណូស ប៉ាត្រង័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូែសប៊ ្រសកុ អារ៉ាម៉ាេថ ែអ៊ កា ្របគ៉័ សះឹ យសី៊ូ

េដល។ ៥៨ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត បរ៉ ់អ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ យីស៊ូ។ វគ័ ពីឡាត កា េ្របុី ពូ មប ប៉ា្រទូ យីស៊ូ េណាះ
កា ែអ។៊ ៥៩ យូែសប៊ អ្យក់ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ េណាះ ែ្រទម លូ កាណាត់បាកដាគ់ឡាយ៉ាម។័ ៦០ េកះៗ ែអ៊ ឡា ំតាម៉ុ ត
កាណុង រ ៉ង័ូ អេំហា្ម ណាវឡាក់ ែអ៊ ទី ្របគ៉័សារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ េកះេណាះ ប៉ាហា្វ ល់ អេំហា្ម តសីកាេ្រតគី អប៉ំារ រ ៉ង័ូ
េណាះ េកះៗ ែអ៊ សតឹ ហង។ ៦១ ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារ េីម៉ាញណាវ ្គកា ៃអ្វ ហះ េណាះ េដល អន់
ែឌ អង់ៃអ្វ ក្យាគ់ហះ អប៉ំារ រ ៉ង័ូ។
៦២ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ឃឺដារ ់ពូ រ៉ាឡូវហង មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួតផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបឡា ំ

ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត លូ រះ៉ផា ៦៣«ពឹតាងំឡា ញនឹកាចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ ប៉ាណូស ប៉ាលុ ព្លូងកា ពូ េណាះ ែអ៊ កាប ផះ
ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ែព ែអ៊ ផា "ចងឹ េតា័ដងឹ ៃបង៉ មុាងំ េកះេណាះអាញ់ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ"។ ៦៤ទលឹ នេីណា ័ះ អសី
េ្របុី ពូ ញ៉ាម ហះ អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េណាះ អន់ ទលឹ ៃបង៉ ដារ ់អ្ូយគ មួត សះឹ ែអ៊ ឡា ំអនតុ់ង អ្យក់ឡាច ់េកះេណាះ អន់
ែឌ រះ៉ កា ពូផា ែអ៊ រ ុសី សតឹ េកះ។ សារអនែ់ឌ ប៉ាលុ ព្លូង លកឺអា ចងឹ អូ ដាគ់កា្វ ឡឹង អន្់រទលួណាវ ្គហង»។
៦៥ វគ័ ពីឡាត េតលី អនែ់ឌផា «អនដ់សី អ្យក់ តាហាន េណាះ ពិ េ្របុី ពូ ឡា ំញ៉ាម រ ៉ង័ូ េណាះ ្របគ៉័ តាម អនដ់សី
អ្លុ»។ ៦៦ េកះេណាះ អនែ់ឌឡា ំប៉ាសរឹ អប៉ំារ រ ៉ង័ូ អន់ កាចាប័ លូ េ្របុី តាហាន ៃអ្វ ញ៉ាម។

២៨
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គ
១ ប៉ាគ់ ដារ ់អាទតិ ៃឡង ឡឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ប៉ាគ់ កាលំឺ ដារ ់ឡាច់ ម៉ារ ីឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា លូ ម៉ារ ីេម៉ាញ

ណាវ ្គអនែ់ឌឡា ំៃហ រ ៉ង័ូ ចារ ពូ តប់យសី៊ូ។ ២ផះ េណាះផាឌី អង់កក់ េតះ រ៉ាៃរត៉ ខាក់ ខង បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ប៉ាហា្វ ល់ឡាច់ អេំហា្ម ឡឹង អប៉ំារ រ ៉ង័ូ េកះេណាះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ពឹង អេំហា្ម េណាះហង។ ៣ ្រតង័ េ្រទៀ
យ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះតាតារកា្ល គ់ឡាក់កាកាឡំាត េខាអាវបាកតាពំ្លុង េដល។ ៤ មួត តាហាន ៃអ្វ ញ៉ាម អ្ូយគ
កាបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រ៉ាៃរត៉ឡាេកា េកតី អូហ្លង់ ប៉ាណូសឡាក់កា ពូ េតា័ឡូត។ ៥ហះកាបយ៊ប ៉្រ◌ះ័កាកាប លូ មួត អង់
កាន់ផា «អនដ់សី ែជ អ្ូយគ ! អាញ់អ្លុ េដលកាអនដ់សីឡា ំណាងំយសី៊ូ ឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ េណាះ។ ៦ ែអ៊ អូ ៃអ្វ
ហះអា អុះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់រុសីសតឹ ែអ៊ េកះឡាក់កា ែអ៊ ទី រះ៉ ែពហង។ ៃហ ! ហះអាហងចារ ពូ
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ៃចគ ែអ៊ ែព។ ៧ហគ់សតឹ ្រប៉ាល់ រះ៉ កាសះឹ ែអ៊ ផា "ែអ៊ រ ុសី សតឹ េកះ។ កញិេអៀអា ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ
អន្់រទលួ ឡឹង អនដ់សី។ ប៉ាគ់ េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ ែអ"៊។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េកះ»។ ៨ មួត អង់កាន់កា
ប៉ានត់ានឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូសាតាក់សតឹ ទបឹ អ្ូយគ ទបឹ េហាកឡា ំរះ៉ កា មួតសះឹ។ ៩ផះ អនែ់ឌចាកផាឌី យសី៊ូ ម៉ុ ត
ប៉ាគ់ អនែ់ឌ លូ អំបញ៉់ផា «អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល បណាង ?» មួត អង់កាន់ ម៉ុ ត ែគ្វត ជុង ែអ៊ លូ
កាដាបសាបំ ៉◌ះ័។ ១០ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ែជ អ្ូយគ ! ហគ់ អនដ់សីឡា ំរះ៉ កា អុះ មុី អាញ ់េ្របុី
អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ េតា ពិ ប៉ាគ់ចារ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័អាញ»់។
១១ផះ មួត អង់កាន់ េណាះចាក មួត តាហាន បក់ ៃអ្វ ញ៉ាម អនដ់ា អនែ់ឌ កាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េដល េភឿ រះ៉

សារឡាក់ ទី េកតី ពឹះ េណាះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ១២ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំ
កង់ អនែ់ឌ លួម ពឹកសា គួប េកះេណាះ អន់ េលៀនកា មួតតាហាន តុត េអៀង ១៣ លូ អនត់គ់ផា «ហគ់ អនដ់សី
រះ៉ កា ពូផា "ផះញនឹ ៃតបហា្ល ក់ មួតសះឹ ែអ៊ ម៉ុ ត អនតុ់ង អ្យក់ ប៉ា្រទូ ែអ៊ េណាះកាមុាងំ"។ ១៤ផាសារអាកាតាងំ
ទលឹ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េណាះញនឹ ចងឹកាប េឡាម លូ ែអ៊ េភឿ អន់ អនដ់សី រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត»។ ១៥ មួតតា
ហានអ្យក់ េលៀន លូ ្របគ៉័ ពួយសារ ពូ អនត់គ់ េណាះហង។ សារអនែ់ឌ រះ៉ េណាះកាកាតាងំ េលៅប៉ាញ័ ទបឹ
្រសកុ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េលយី ទលឹ រប៉់ដារ ់អា។
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ចាកឡា ំរះ៉ កា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត
១៦ មួត សះឹ ១១ ដូវ អន់ែឌ េជៀក គួបឡា ំប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ។ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះហាវ ពឹង ប៉ានឹម ឡាក់ យី

ស៊ូ រះ៉ កា អន់ែឌ។ ១៧ ប៉ាគ់ អន់ែឌ បប៉័ យីស៊ូ េកះ អន់ែឌ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះកា បក់ អន់ដា ៃអ្វ សង់ៃស។
១៨យសី៊ូ ម៉ុ ត ក្យាម័ អនែ់ឌ លូ កាបផា «្រគបឹសារ អំរ៉ាញ អញឺ ទបឹ ពឹង េតះ លូ ពឹង ៃប៉្លង មប ទិ កាអាញ់ េកះ។
១៩ទលឹ នេីណា ័ះហគ់អនដ់សីចាកឡា ំរះ៉កា ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះអាអន់ ្រគបឹ សុនសាត េជៀក អនែ់ឌ ្រប៉
គ័សះឹអាញ ់េកះេណាះ បុាងំហុំ អនែ់ឌ អន់ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ លូ គន ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ កាខាក។់ ២០ េកះេណាះ បុាងំេហៀន អន់ែឌ អន់ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ អាញ់ អន់តគ់ រះ៉ កា អន់ដសី េណាះ
ហង។ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី រប៉់ដារ ់េដល េលយី ទលឹ អង់កក់ េតះអា ឡុច េទៀ»។
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ម៉ាកុះ
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ

សារអនត់គ់ រះ៉
ម៉ាកុះ េឃយីចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូល លូ វគ័ េព្រតះុ ហះកា ែអ៊ អូ ្រតគ់កាណុងកាឡំាងំ

១២ ដូវ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េណាះ អុះ។
តាម ពូ រះ៉ ម៉ាកុះ កាតាងំ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ឡាក់ យីស៊ូ ្រប៉គ័ លូ សារ យីស៊ូ រះ៉ ែអ៊ ្រចាគ់ សារ ទិេណា ័ះ

កាណុងផាប់អាហង។ ពូ ឃតឹ ផា ម៉ាកុះ ្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ អា អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ឃឺ ែអ៊ រុាងំវាង៉សា
ណាំ៥៥-៦០ គ.ស. ឃឺ ែអ៊ ២៥សាណាំអនត់គី ឡឹងយសី៊ូ េតា។័
សារ ម៉ាកុះ បុចិ កា ពូ អ្លុ ហ្លង់
ម៉ាកុះ ្រចាគ់សារកាណុងផាប់អាសារ៉ំាប់កា បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ អូ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថ

ត អុី្រសាែអល៊ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ អាន េដល។ ែអ៊ បុចិ រះ៉ ប៉ាឡាក់ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ ផាយសី៊ូ ឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់
្របគ៉័សាដាច់ លូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ជរឹ តង័ ប៉ាណូស ឃឺយសី៊ូ ហងឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វសាណាងចងឹ
ពឹះ តង័ អនែ់ឌ េណាះ។
ែអ៊ បុចិ រះ៉ ប៉ាឡាក់ណាវ ្គផាយសី៊ូ ឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ។ កាណុងសារ េម៉ាញ ពឹងផាប់អាយសី៊ូ

រះ៉ ផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។ ែអ៊ កាតាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ េកង
ខាក់ អន់ េអៀង េភឿ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ ពឹះ ទលឹ េកះ ឃឺ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី
ព្លុ លូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ លូ តាគ់ អញស់ា្វ ស បី ខ្យាល លូតាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា។័ ហះកា
យសី៊ូ អូ បុចិ អន់ ប៉ាសុន អនហ់ា្ន ល់ផា ែអ៊ គន ប ៉្រ◌ះ័ ្រសស៊ៗ ឡូត អុះ អ្ូយគ ៃផគ ពូ ចងឹឃតឹយច ទលឹ នេីណា ័ះ
ែអ៊ ទបឹ មួត បក់ ែអ៊ តង័ តាគ់ អនដ់ាគ់ អូ អន់ រះ៉ កា េពឿ អន់ ពូ អ្លុ អុះ។ េម៉ាញណាវ ្គែអ៊ បុចិ អន់ មួត សះឹ ែអ៊ អ្លុ
អនត់គ់ផា យ ៉◌ះ័ ែអ៊ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម កា ែអ៊ ទីសារឡាបំាក លូ ចងឹ េតា័ េដល។ កាប៉ាច់ មួត បក់ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា យ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច េកះ កាតាម កា អនែ់ឌ ្រតគ់ ថុក
ញ៉ាកឡាបំាក អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដល។
ម៉ាកុះ ្របគ៉័ អន់ បក់អានសារកាណុងផាប់អាញម លូឃតឹផាយសី៊ូ ឃឺ ប៉ាណូស នចីម័ បះ ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័សារ

អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ ទេិណា ័ះ ? ប៉ាគ់ អានសារកាណុងផាប់អា ឡុច ទិ េកះ េណាះ ពិន ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា
យសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹហង។
ផិនកានកាណុងសារ ម៉ាកុះ ្រចាគ់
សារ វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ (១:១-៨)
សារយសី៊ូ េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ លូសារ ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាង៉ល់ (១:៩-១៣)
សារយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េខតកាលេីឡ (១:១៤-៩:៥០)
សារយសី៊ូ ឡាច់ ឡឹង េខតកាលេីឡឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម (១០:១-៥២)
អាទតិ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ អ្យក់ឡា ំពីត ្របគ៉័ បាប លូ ប៉ានេ់តា័ (១១:១-១៥:៤៧)
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹ (១៦:១-៨)
[សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់ មួតសះឹ បប៉័ (១៦:៩-២០)]។
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សារ វគ័ យូហានឡា ំបុាងំហុំ ប៉ាណូស
១អាហងសារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័សាដាច់ *។ ែអ៊ ឡាក់ គន កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា

តយ។័ សារ ែអ៊ឡាក់កា នេីអៀ៖
២ វគ័ េអសាយ † ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័៖

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

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

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

៤ េណាះ វគ័ យូហាន កា ពឹះ ទលឹ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ តាទចឹ ែអ៊ បុាងំហុំ ពូ ពឹង េទៀក ្រទូង ប៉ាគ់ ែ្រស៊
តសី។ ែអ៊ រះ៉ េ្របុី ពូ ហុំ េភឿ តាបំាង ផា អន់ែឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េកះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អូ អ្យក់
យ៉ូ សារយច មះ៉ អនែ់ឌហង។ ៥កាឡំាងំ ឡឹង េខត យូដា លូកាឡំាងំ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ចារ វគ័
យូហាន អនែ់ឌកាឡាប់ញមកាឡាេកាអនែ់ឌ ទីសារយច េណាះ វគ័ យូហានកា បុាងំហុំ អនែ់ឌ ពឹង េទៀក
្រទូងយដាន។់ ៦ វគ័ យូហានកាសប៊ េពៀត េខាអាវ ្របគ៉័ លូ សក់ អូតសាកាគ់ ្រអះឹ ែអ៊ ៃចគ ម៉ាែអវ៊ ្របគ៉័ លូ អង់
ការ។ រប៉់ ដារ ់ែអ៊សា ៃឡប លូ េទៀក ្រគត។ ៧ វគ័ យូហាន រះ៉ កា ប៉ាសុន ផា «ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ទី អំរ៉ាញ
តសី ហ៊្លត ឡឹង អាញ ់ែអ៊ ចងឹ ពឹះ អនត់គី ឡឹង អាញ។់ អាញ់អា អូ ឃឺ លូ អង់កុញ រុសី កាែស៊ កបឺ ែអ៊ សា។ំ
៨អាញ់បុាងំហុំ អនដ់សី លូ េទៀក ហះកា ែអ៊ ចងឹ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ឡគ»។
៩ផះ េណាះយសី៊ូ ទលឹ ពឹះ ឡឹង េតះណាសាែរត េខតកាលេីឡ។ វគ័ យូហានកា បុាងំហុំ ែអ៊ ពឹង េទៀក ្រទូង

យដាន។់ ១០ផះ យសី៊ូ អ្ូយវ ហាវ ឡឹង េទៀក ែអ៊ បប៉័ ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង លូ បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខា
ក់ឡាក់កា អនេ់តបី រ៉ាក់សាណាង័ ជរឹ េឡីះ ពឹង ែអ។៊ ១១ផាឌី កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ឡឹង ៃប៉្លង ផា «អសី គនតាម័
អាញ់ បុចិ ៃច េកង អសី ្រតគ់ ពុតអាញ់ខាក»់។
១២ េកះេណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណា ំយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ ពឹង ែ្រស៊ តសី។ ១៣ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង

ែ្រស៊ តសី េណាះ ៤០ដារ ់ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំសាគ់ លួង ែអ៊ េដល។ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ កាណាគ័ ្រពី ទី មួត
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ ែអ។៊
សារយសី៊ូ ចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
១៤ ៃឡង ឡឹង ពូ រ ៉បុ វគ័ យូហាន ៃចគ ខុក យសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ េខតកាលេីឡចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា

តយ័ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ។់ ១៥ ែអ៊ កាបផា «ដារ ់កាឡំត់ ទលឹ េកះ សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័
ចងឹ ទលឹហង។ អ្យគ័ អនដ់សី បុនិែពង ពុត េពៀក លូ េសឿសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពិ»។ ១៦ផះយសី៊ូ ចាក រហាង
េទៀក តាងំេលា័កាលេីឡ ែអ៊ បប៉័ សុមី៉ូ ន លូ អុះ ែអ៊ សចិ អនេ់្រត។ អនែ់ឌ ៃអ្វ េ្រតះ េជៀល ខង អនែ់ឌ ប៉ាណូ
សណាងំកា។ ១៧យសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌផា «ចុឡា ំពួយអាញ ់អាញ់ចងឹ បុាងំេហៀន អនដ់សីចាកណាងំ េអី
ប៉ាណូសឡគ»។ ១៨កាតាងំយសី៊ូ កាបនេីណា ័ះ អនែ់ឌ អុះ មុីកាសានត់ាគ់អា្ល ត េជៀលចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។
* ១:១ ១:១ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀគ គុល «្រគះិ»។ † ១:២ ១:២ វគ័ េអសាយឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ឡឹង ប៉ាេសគី ែព។
‡ ១:៣ ១:២-៣សារអាឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី៣:១លូ េអសាយ៤០:៣។
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១៩យសី៊ូ ចាក េបៀត ឡឹង េណាះណាវ ្គ ផាឌី កា ប៉ាត ័ះ យ៉ាកុប លូ អុះ ែអ៊ សចិ យូហាន ផះ ៃអ្វ ប៉ាយ៉ាម័ េជៀល
ពឹង ទូក។ អនែ់ឌ េណាះគន វគ័ េសេបេដ។ ២០យសី៊ូ កា េជៀក អនែ់ឌណាវ ្គ អនែ់ឌកាចាក ពួយយសី៊ូ នះិេទៅ
េដល អា្ល ត ពឹ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ទូក លូ មួត ្របគ៉័ គូលី អនែ់ឌ។
២១យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត ពឹង េមឿង កាផានមឹ។ ទលឹ ដារ ់រ៉ាឡូវ ែអ៊ ឡា ំលួម លូ ពូ ពឹង េរ៉ាង។ ែអ៊ កា

បុាងំេហៀន ពូ េដល។ ២២ មួត បក់ កាតាងំ យីស៊ូ បុាងំេហៀន េណាះ ញម ខាក ់ខង ែអ៊ កាប ទី អំរ៉ាញ អូ ្រតគ់
ឡាក់កា មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ អុះ។ ២៣ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េម៉ាញ ដូវ ចាក ម៉ុ ត ពឹង េរ៉ា
ងចារ ពូ លួម។ ែអ៊ កាប ែ្រសក៊ផា ២៤ «យសី៊ូ េតះណាសាែរត ! នចីម័ អសី ចងឹ ្របគ៉័កាញនឹ ? អសី ពឹះថា ំ
ឡាយញនឹ ប ? អាញ់អនហ់ា្ន ល់ អសី េកះ អសី ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ»។ ២៥យី
ស៊ូ កាប បុាងំអ្ូយគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ផា «ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់! ចាកឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូសអា ពិ»។ ២៦ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ តាបំក៉់ ប៉ាណូ
ស េណាះសាសា្វ ល់ឡាឡាក ឡុង ែ្រសក៊ ចាកឡាច់កា ែអ។៊ ២៧កាឡំាងំ ទឌូិ ញម រ៉ាេងីុគ ពូ កាប គួប ពូ ផា
«េយយី ញ៉ា តមិ េកង អុះិ ! ែអ៊ បុាងំេហៀនសារណាវ ញ៉ា តមិ អរ៉ំាញ ! ែអ៊ េ្របុី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច ់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
កា ្របគ៉័ ពួយ ឡូត»។ ២៨ េណាះសចិយសី៊ូ កា េលៅ ប៉ាញ័ ទបឹ េខតកាលេីឡ។
២៩ េកះេណាះយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង ចារ ពូ លួមឡា ំប៉ាគ់ ហី សុីម៉ូ ន លូ អនេ់្រត។ យ៉ាកុប

លូ យូហានកាឡា ំពួយ េដល។ ៣០ េមគី អនហ់្នី សុីម៉ូ ន ព្លុ ៃអ្វ ៃតប ពឹង េ្រគ។ យសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង ហ ីពូ រះ៉ លូ ែអ៊
ផា េមគី អនហ់្នី សុីម៉ូ ន ែអ៊ ព្លុ។ ៣១ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ចារ េមគី អនហ់្នី សុីម៉ូ ន េណាះ លូ េប៉ាក អន់ អ្ូយវ ផាឌី ព្លុ
េណាះ កាដាគ់ េព្យា។័ េកះេណាះ េមគី អន់ហ្នី សុីម៉ូ ន តាបំាងសាណាសាណឹត អន់ កា អន់ែឌ។ ៣២ ទលឹ កា
ង៉ាចដារ ់ម៉ុ ត េកះ ពូ អ្យក់ឡា ំប៉ាណូស អគី ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ អ្យក់ឡា ំជនឹ អន់ ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។
៣៣កាឡំាងំ េមឿង េណាះ ទឌូិ ពឹះ ប៉ាតុំ គួបហះ អប៉ំារហ។ី ៣៤យសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសព្លុ អគី េអៀង លូ ្រទះុ
ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអៀង អន់ឡាច់ ឡឹង ពូ េដល។ ហះកា ែអ៊ អូ អន់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ កាប អុះ ខង អនែ់ឌ
អនហ់ា្ន ល់ ែអ។៊
៣៥កាលំឺ ផុងមុាងំ យសី៊ូ អ្ូយវ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ចារឡាង៉ាន ់េកះេណាះ ែអ៊ មន៉់ ឡា ំណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

៣៦សុមី៉ូ ន លូ មួត បក់ ៃអ្វ អនឌូ់កាចាកណាងំយសី៊ូ។៣៧ប៉ាគ់ បប៉័យសី៊ូ េកះ អនែ់ឌ រះ៉ផា «ពូ ខំកា ៃអ្វណាងំ
អសី ទឌូិ ទេិឌៀន»។ ៣៨យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ពិន ្រតគ់ឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ ៃអ្វ ក្យាម័ រអា។ អាញ់ចងឹ រះ៉សារ
ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័កាអនែ់ឌ អ្លុ េដល ខងអាញ់ ពឹះសារ៉ំាប់ រះ៉សារអាហង»។៣៩យសី៊ូ ចាកឡា ំ្រគបឹ ្រសកុ េតះ
កាណុង េខតកាលេីឡ។ ែអ៊ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ េរ៉ាង លូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ឡាច់ ឡឹង ពូ េអៀង
េដល។
៤០ ទី ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េម៉ាញ ដូវ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ ែអ៊ ជន តាកុលសាបំ ៉◌ះ័ េឡាម យីស៊ូ ផា «អសី ទី

អំរ៉ាញ តាគ់ អន់ដាគ់ អាញ ់ផា អសី ៃច»។ ៤១យសី៊ូ តាប៉ាប កា ែអ៊ ខាក ់េណាះ ហង ែអ៊ សាប៉ាគ់ ប៉ាណូស
េណាះ ទបឹកាបផា «អាញ់ ៃច េដល ហគ់ អន់ដាគ់ ្រប៉ាល់ ពិ»។ ៤២ផាឌី េរ៉ាះ ែអ៊ េណាះកា េ្រពះ េព្យា័ អនត់ាន័
ជុង តាទចឹ។ ៤៣ េកះេណាះ យសី៊ូ អន់តគ់ រះ៉ កា ែអ៊ កាខាក់ ផា ៤៤ «ហគ់ ចាក ពិ ែជ រះ៉ សារ អា អន់ ពូ អ្លុ ៃដ
េហាគ។ ឃឺអសី ្រតគ់ឡា ំតាបំាងឡាេកាអន់ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បប៉។័ េកះេណាះអ្យក់កាណាគ័ ពុះ ៃសន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់កា វគ័ ម៉ូ េស ទី រះ៉ អនត់គ់ េភឿ អន់ ពូ អ្លុ ផា អសី ដាគ់ ្រប៉ាល់តាទចឹ»។ ៤៥ហះកា ប៉ាណូ
ស េណាះចាក រះ៉ លូ ពូ ្រគបឹ ចារ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹងសារ េណាះ។ ខ េណាះហង បះយសី៊ូ អូ ទី ម៉ុ ត កាណុង េមឿង
ឡាក់កា អន្់រទលួ ឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ ែគង ឡីង េមឿងចារឡាង៉ាន់ៗ ។ ហះកាទី ប៉ាណូស ្រគបឹចារ ប៉ាណា ំគួប ពឹះ ប៉ា
គ់ចារ ែអ។៊
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២
សារយសី៊ូ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ប៉ាណូស
១ ទុញ ដារ ់ឡឹង េណាះ យីស៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ េទៅ។ ពូ កាតាងំ េលៅ ផា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ហ។ី

២ េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ពឹះ ប៉ាគ់ ហី ែអ៊ ៃអ្វ េណាះ ប៉ាញ័ ក្លបិ យ ៉◌ះ័ រអំប៉ារ រញ៉ា កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ប៉ាញ័
េដល។ យសី៊ូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូសាយុំាងំ។ ៣ ទី ប៉ាណូស ប៉ា្វ ន់ ដូវ តូង័ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់
ចារ យសី៊ូ។ ៤ញន ទី ប៉ាណូស េអៀង តាឡាម័ អនែ់ឌ អូ ទី ្រទង អ្យក់ ម៉ុ ត ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះ ទលឹ ប៉ាគ់
ចារ យសី៊ូ អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាហាវ យះ៉ អនត់ល័ ហី * ្រតង់ ចារ យសី៊ូ ៃអ្វ។ េកះេណាះ ប៉ា្រហូ ជរឹ
ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះ ពឹង ្រតិ ្រទងតាវាង័៉ អនែ់ឌយះ៉ េណាះ។ ៥ផះយសី៊ូ បប៉័ អនែ់ឌ េសឿ ែអ៊ តាទចឹ ែអ៊
កាប លូ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះផា «សារយចអសី អាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ អុះ អា្ល ត េដាះ េកះ គន»។ ៦ មួត ៃណ
ឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ បក់ អនដ់ាឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះឃតឹកាណុង ពុតផា ៧ «ខ ញ៉ា ្រតគ់ ប៉ាណូសអាខនឹ
កាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ែនវ អា ? វតិ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី េពឿ អ្លុ អា្ល ត េដាះសារ យច អុះ»។ ៨សារ អនែ់ឌ
ឃតឹ កាណុង ពុត េណាះ យសី៊ូ កា អ្លុ កាណុង ពុត ែអ៊ ឡូត។ ែអ៊ កាប លូ មួត េណាះ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី
ឃតឹ នេីណា ័ះ ? ៩ផាអាញ់ រះ៉ កា ប៉ាណូសកាជកអាផា "អាញ់ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អសី េកះ" េលី កាប ផា
"អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសីចាក ពិ" កាបនចីម័ឡាមគ៉់លនឺ ? ១០ហះកាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ផា ពឹង អង់កក់
េតះ អា ប៉ាណូសអាញ់អ្លុ អា្ល ត េដាះសារយច»។ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង ៃហ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី ទបឹ កាប
ផា ១១«អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសីចាកសតឹ ប៉ាគ់ហី អសី េទៅ ពិ»។ ១២ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះកាតាឡូះ អ្ូយវ េ្រប៉ាហ
តាទចឹ អ្យក់ ្រតិ ែអ៊ ចាកឡាច់ ្រទងួ ម៉ាត់ កាឡំាងំ ទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ពូ ញមខាក។់ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ទបឹ កាបផា «េយយី ! អូ េឃយី បប៉័ ៃដអាញ ់សារអញឺ អរ៉ំាញ ែនវអា»។
សារ មួតផារ៉ាសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊
១៣យសី៊ូ ឡាច់ចាចាក រហាងតាងំេលា័ណាវ ្គ េណាះកា ទីកាឡំាងំ េអៀង ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ។៊ ែអ៊ កា រះ៉ អន់

តគ់ ប៉ាេតាកា ពូ។ ១៤ ែអ៊ កាឡាច់ ែបត៊ ឡឹង េណាះ ផាឌី បប៉័ េលវ ីគន វគ័អាលផាយ ៃអ្វ ហះ ចារ ពូ អ្យក់ រ៉ា
ៃប។ យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «ចុឡា ំពួយអាញ»់។ េណាះ ែអ៊ កា អ្ូយវ ចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។ ១៥ េកះេណាះយី
ស៊ូ ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី េលវ ីេណាះ ទី ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ េអៀង ដូវ ពឹះសា អនឌូ់
លូ ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ េដល ខង ទី ប៉ាណូស ែនវអា េអៀង ដូវ ចាក ពួយយសី៊ូ។ ១៦ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់
ែបង៊ផារ៉ាសុី បប៉័យសី៊ូ សាអនឌូ់ លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាអបំញ៉់ លូ មួតសះឹ
ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់យសី៊ូ សា អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ នេីអៀ ឡគ ?» ១៧យសី៊ូ កាតាងំ
អនែ់ឌ កាប នេីណា ័ះ ែអ៊ េតលី ពូ ផា «ប៉ាណូសដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ អូ តងកាន ម៉ូអ្យា អុះ ទី ដងឹ បក់ អគី
ព្លុ តងកាន ម៉ូអ្យា។ អាញ់ អូ ្រតគ់ ជរឹណាងំ ប៉ាណូសដាគ់ អុះ ឃឺជរឹណាងំ េជៀក មួត អូដាគ់ េភឿ អន់ អនែ់ឌ
បុនិែពង ពុត េពៀក»។
១៨ផះ េណាះសះឹ វគ័ យូហាន លូ មួត ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ កំ អូសាសាណា។ ពូ ពឹះ អំបញ៉់យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់

សះឹ យូហាន លូសះឹ មួតផារ៉ាសុី អនែ់ឌ កំ អូសាសាណា ញ៉ា ្រតគ់សះឹ អសី អូ ក ំ?» ១៩យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា
«ផះ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ់ នចីម័ គួប ចាង័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ ក ំ? ផះ េកា្ល ៃអ្វ អនឌូ់ អនែ់ឌ អូ កំ អុះ។ ២០ហះកា ចងឹ ទី
* ២:៤ ២:៤ហី ពូ េណាះ អនត់ល័សាេមុី ្របគ៉័ លូ អតិ េលី េជៀរ ទបឹ ពូ ្របគ៉័ ជុង កងឺ ែគង ឡីងសារ៉ំាប់ហាវ ពឹង អនត់ល។័
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ដារ ់េម៉ាញ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់ឡាច់ េកា្ល េណាះ ដារ ់េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ក។ំ † ២១ អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ អ្យក់ កាណាត់
ណាវ ជងឹ េកា្ល បអាវ េរ៉ាះ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ កាណាត់ណាវ េណាះ ចងឹកា្របុញិ ្របគ៉័ អន់ កាអាវតាែហក៊
ែហ៊ង យុបឹ។ ២២ អូ ទី បក់ េពឿ អ្យក់ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េបី ងំ ៃចគ ពឹង េ្រសា អង់ការសាន់ដាប់ អុះ។ ផា ្របគ៉័
នេីណា ័ះ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ េ្រសាសានដ់ាប់ តារ៉ាយ្គ េណាះ ែអ៊ ចងឹ តា្រហីស តាែព កា
សគី ទ ិេ្រសាអង់ការកា ខូច័ រ៉ាយ េដល។ ផាតាែព េបីតាន័ ងំ ពូ ៃចគ ពឹង េ្រសាអង់ការណាវ េដល»។‡
២៣ ្រតគ់ ពឹងដារ រ៉់ាឡូវយសី៊ូ លូសះឹ ែអ៊ចាកតាត់ ្រទងអនត់គិ័ មុរី សះឹ ែអ៊ចាកអនេ់ដរី ្រហច៊សាេពៀសាឡី

អនេ់ដរី។ ២៤ មួតផារ៉ាសុី កាបកាយសី៊ូ ផា «ៃហសះឹ អសី េណាះ ញ៉ា ្រតគ់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ កាច់ េពៀ ពឹងដារ ់
រ៉ាឡូវ នេីអៀ ឡគ ? ចាបាប់ អូ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែនវ អា ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ អុះ §»។ ២៥យសី៊ូ េតលី ផា «អនដ់សី ទឌូិ
អូ ទី អាន បសារសាដាច់ដាវតី លូ គួប ែអ៊ ្របគ៉័ ផះ អនែ់ឌឡាយុតិ តងកានកាណាគ័សា េណាះ ែព ? ២៦ផះ
រុាងំហាវ វគ័អាប៊យ៉ីាថា ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ េណាះសាដាច់ដាវតី ម៉ុ ត កាណុងចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យ
ក់សា ណំុ បុាងំ ពូ េទៀន អន់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជក អន់កា គួប ែអ៊ អនដ់ា េដល *។ តាមចាបាប់ ទី ដងឹ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ខនឹសា ណំុ បុាងំ េណាះ»។ ២៧ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា មួតផារ៉ាសុី ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេកតី
ដារ ់រ៉ាឡូវ េភឿ អន់កា ប៉ាណូស អូ ្រតគ់ បុាងំេកតី ប៉ាណូស េភឿ អន់កាដារ ់រ៉ាឡូវ អុះ។ ២៨ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាណូ
សអាញ់ឡាក់តាងំឡាដារ ់រ៉ាឡូវ េដល»។

៣
១យសី៊ូ ចាក ម៉ុ ត ពឹង េរ៉ាង េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្រកវិ តី េម៉ាញ ែបង៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ។ ២ ពូ

ចា ំៃហយសី៊ូ អ្លុ ៃផគ ែអ៊តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រកវិ តី ពឹងដារ រ៉់ាឡូវ ម៉ាគ់ ចងឹ ទីសារកាបកា ែអ។៊៣យសី៊ូ កាប
លូ ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះ ផា «អ្ូយវ អនត់ាវ ៃអ្វ ៃហ ហះ អនត់គិ័ ពូ អា»។ ៤ េកះេណាះយសី៊ូ អំបញ៉់ លូ អនែ់ឌ
ផា «ដារ ់រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ញ៉ា ្របគ៉័ ង៉ារ អូ ដាគ ់? ្រតគ់ តង័ ប៉ាណូសអន់ រ ុសី ញ៉ា ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័
អា្ល ត ?» ហះកាអនែ់ឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ ទឌូិ។ ៥យសី៊ូ កាែលង ៃហកាឡំាងំឡាក់កា ៃអ្វ ជុំ ែអ៊ ទបឹ អុក ពុត បុចិ អកឺកា
អនែ់ឌ កាង័ កល់តាឡាម។័ យសី៊ូ កាប លូ ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះផា «ហគ់ឡាង ៃហ ត ី!» ប៉ាណូស េណាះ
កាឡាងតាទចឹ ផាឌី តី ែអ៊ េណាះកាដាគ់ ៃតល េទៅណាវ ្គ។ ៦ មួត ផារ៉ាសុី ចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាងឡា ំពឹកសា
គួប លូ មួតកាឡំាងំសាដាច់ េហរត ឡូត េភឿណាងំ ្រទង ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល តយសី៊ូ។
សារកាឡំាងំ េអៀងចាក ពួយយសី៊ូ
៧ ៃឡង ឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ តាងំេលា័កាលេីឡ លូសះឹ ែអ។៊ ទី កាឡំាងំ េអៀង ឡឹង េខត កាលី

េឡឡា ំពួយ ែអ ៊លូ ទី ប៉ាណូស ពឹះ ឡឹង េខត យូដា ៨ េមឿង េយរសូាឡឹម េខត អុឌុីេម មួត ៃអ្វ ែគងដារ ់ឡាច់
េទៀក ្រទូងយដាន់ លូ មួត បក់ ៃអ្វ ជុំ េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន។ កាឡំាងំ េអៀងអាចាក ពួយយសី៊ូ ញន ពូកា
តាងំ េលៅ ឡឹងសារដាគ់ ែអ៊ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ េណាះ។ ៩យសី៊ូ េ្របុី សះឹ ែអ៊ េ្រទៀម ទូក េម៉ាញ អន់កា ែអ៊ អ្ូយគ ៃផគ
ទី ប៉ាណូស េអៀង ពឹះ គ្លម ែអ៊ ១០ខង ទី ប៉ាណូសអគី ព្លុ េអៀង ប៉ាែពរ ម៉ុត ក្យាម័ ែអ៊ េភឿ ទីសាប៉ាគ់ ែអ ៊ខងយសី៊ូ
† ២:២០ ២:២០យសី៊ូ កាប នេីអៀឃឺកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ្របគ៉័ អន់សះឹ ែអ៊ េហាក រគ៉ ់ហះកា ប៉ាគ់ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊
េទៀ េណាះអនែ់ឌ ចងឹ អុក ពុត ទបឹ កំ អូសាសាណា។ ‡ ២:២២ ២:២២ ែអ៊កាប ប៉ានដ់បឹ បុចិផា ែអ៊ អន់សារដាគ់ឡាក់ណាវកាខាក ់អូ ្រតគ់
្រកាន័កា ប៉ាយ៉ាម័សារសានដ់ាប់ អុះ។ § ២:២៤ ២:២៤តាមចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ ដងឹ េ្រតាដារ ់្រតគ់ រ៉ាឡូវ េម៉ាញដារ ់ហះកា មួតផារ៉ាសុី
អនែ់ឌ ែធមចាបាប់អនែ់ឌណាវ ្គ ផាអនែ់ឌ បប៉័ ពូ ្រហច៊សាេពៀ ពឹងដារ រ៉់ាឡូវ អនែ់ឌផាយចចាបាប់ហងឡាក់កា ្របគ៉័ ង៉ារ េដល។ * ២:២៦
២:២៦ផះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ អូ អកឺកាសាដាច់ដាវតី អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ មួតផារ៉ាសុី អូ ្រតគ់ អកឺកាសះឹយសី៊ូ េដល។ បរ៉ ់ៃហ១សាយូំែអល៊២១:១-៦។
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ទី តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស អន់ ដាគ់ ្រប៉ាល់ េអៀង ដូវ។ ១១ផះ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ បប៉័ យសី៊ូ អនែ់ឌ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័
ែអ៊ ទបឹ កាប ឡុងផា «អសីឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ១២ហះកាយសី៊ូ កាប បុាងំអ្ូយគ អនែ់ឌកាខាក់ េភឿ ែជ
អន់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ។៊
១៣ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកហាវ ពឹង ប៉ានមឹ។ ែអ៊ េអីហាវ បក់ ចំឡាក់ ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុត េរុសី អ្យក ់អនែ់ឌកាឡា ំ

ប៉ាគ់ ចារ ែអ។៊ ១៤ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ សះឹ ១២ ដូវឡាក់ ែអ៊ អន់ សចិ ផា មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ េភឿ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ម៉ាគ់
ចងឹ េ្របុី អនែ់ឌ ចាក រះ៉សារ ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ១៥ ទបឹ អន់ អនែ់ឌ ទី អំរ៉ាញ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ េដល។
១៦យសី៊ូ េរ ុសី អ្យក់ អនែ់ឌ ១២ ដូវ េណាះ ទី សុមី៉ូ ន ែអ៊ េរ ុ ីសចិ េអី ផា «េព្រតះុ» ១៧យ៉ាកុប គន វគ័ េសេបេដ
លូ យូហាន អុះ យ៉ាកុប យសី៊ូ េរ ុ ីសចិ អនែ់ឌ េអី ផា «េបានអឺេក» ែ្រព ផា «ប៉ាណូស ទី ពុតសាងំុ ប៉ុប េតះតរ»់
១៨អនេ់្រត ភលីបី បាថូលូេម ម៉ាថាយ ថូមះ៉ យ៉ាកុប គន វគ័អាលផាយ ថាេដ សុមី៉ូ ន ប៉ាណូស ្រកុំ ប៉ាត់
តាវាត៉់ * ១៩ លូ យូដះ អុសីាការយី៉ុត ប៉ាគ់ អនត់គី ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ។
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
២០អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហ ីទី កាឡំាងំ េអៀង ពឹះណាវ ្គ ្របគ៉័ អន់ កាយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊

អូហារ ់សាសាណា។ ២១ផះ មួតហី ្រកានយសី៊ូ កាតាងំ េលៅ ឡឹងសារអា អនែ់ឌចាកណាងំយសី៊ូ េភឿ រ ៉បុ
អ្យក់សតឹ ខង អនែ់ឌសាមគ៉័កាយសី៊ូ េកតី ង៉ល់ អូ ហ្លង់ េកះ។ ២២ េម៉ាញណាវ ្គមួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់
ឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមកាបផា «ប៉ាណូសអាទី េបលេសប៊ូល †ឡាក់សាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង
ឡាេកា ែអ៊ បះ ែអ៊ អ្លុ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀ ខងសាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ អរ៉ំាញកា ែអ»៊។ ២៣យសី៊ូ េអី ពូ ពឹះ
ប៉ាគ់ចារ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹផា «នចីម័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ អ្លុ ្រទះុឡាច់សាតាងំ េទៅប ? ២៤ផាប៉ា
សុន ប៉ាេថត ចំតាប៉ុញ គួប េសាប ប៉ាេថត េណាះ ចងឹ ក្លះ រ៉ាយតា្របះ៉ តាេ្រប៉ាងហង។ ២៥ផាខាបខួ់ ចំតាប៉ុញ
គួប េសាប ខាបខួ់ េណាះ ចងឹ ក្លះ កា្ល យ រ៉ាយ គួប ហង។ ២៦ផាសាតាងំ តាប៉ុញ អកឺ កាឡាេកា េទៅ ែអ៊ ចងឹ
ៃអ្វ អូ េកតី អុះ ឃឺ ែអ៊ រ៉ាយ រ ៉ងុ ហង។ ២៧ អូ ទី បក់ េពឿ ខនឹ ម៉ុ ត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ពឹងហី ប៉ាណូស េកង ‡

អុះ ទី ដងឹ រ ៉បុ កត់ បក់ េកង េណាះហ ិេណាះចងឹ ខនឹ ម៉ុត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាសអប៉ំាស ែអ៊ ទ។ី ២៨អាញ់ រះ៉ តាទចឹកា
អនដ់សីផា ប៉ាណូស ចំ ្របគ៉័សារយច េលីកាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ អុះ។ ២៩ហះកា បក់ ចំកាប
ផាម៉ាតកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់កាខាក់ ែអ៊ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់យ៉ូ សារយចមះ៉ ែអ៊
េលយី ទលឹ ប៉ាង៉ាត»័។ ៣០យសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ ញន ពូផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹងឡាេកា ែអ។៊
៣១ផះ េណាះ េមគី លូ អុះៗ យសី៊ូ ទលឹ ពឹះ ៃអ្វ ែគង ឡីង ហ ីអនែ់ឌ េ្របុី ពូ ម៉ុ ត រះ៉ កា យសី៊ូ។ ៣២ មួត ៃអ្វ ជុំ

យសី៊ូ បក់សាយុំាងំ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះអនែ់ឌ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ៃហ េតា េមគី លូ អុះ អសី ពឹះណាងំ អសី អន់
ែឌ ៃអ្វ កូម័ ែគង ឡីង»។ ៣៣យសី៊ូ េតលី ផា «េពឿ េមគី អាញ ់? េពឿ អុះ អាញ ់?» ៣៤ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង
ៃហ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ ជុំ ែអ៊ លូ កាបផា «កាឡំាងំ ទិអាហង េមគី លូ អុះ អាញ។់ ៣៥បក់ ចំ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័មួត េណាះហង េមគីអាញ់ លូ អុះ កាម៉ាក័ អុះ អង់កាន់ មះ៉ អាញ»់។

៤
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ អនេ់ទៀគៗ
១យសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ រហាង េទៀក តាងំេលា័ណាវ ្គ។ ទី កាឡំាងំ េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉ ពឹះ ៃអ្វ ជុំ ែអ។៊ េណាះ ែអ៊

កា អ្ូយវ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង ទូកឡាច់ ឡឹងហាង ែបត៊ កាប៉ាច់ មួត កាឡំាងំ អនែ់ឌ ៃអ្វ រហាង ពឹង េគាក។ ២យសី៊ូ កាប
* ៣:១៨ ៣:១៨ ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ ពូ េអីផា ្រកុំកាណានេដល ឃឺ មួត បុចិកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី សុនសាត
រ ៉មូ។ † ៣:២២ ៣:២២ េបលេសប៊ូល ឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សចិសាតាងំ េណាះហង។ ‡ ៣:២៧ ៣:២៧ ប៉ាណូស េកង េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺសាតាងំ។
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ប៉ានដ់បឹសារ េអៀង បុាងំេហៀន អនែ់ឌ។ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ផា ៣ «ហគ់សាយុំាងំ ! ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ចាក
ឡា ំចី តលី េពៀ។ ៤ផះ ែអ៊ ច ីតលី េពៀ អនដ់ា ឡិ ពឹង ្រទង ៃសម េចាះ ទ។ិ ៥តលី អនដ់ា ឡិ ពឹង េតះ អំេហា្ម
ឡាក់ ចារ អូ ទី េតះ កាពុល។ តលី េពៀ េណាះហន៊ឡាមគ៉់ ខាក់ ខង េតះឡាតាងំ ៦ហះកា ទលឹ ដារ ់តុ ឡាងំ
គត ែអ៊ កាឡាេយ៉ា េ្រកាះ ខង រ៉ាយះ៉ ែអ៊ េតាត អូ ្រជ។ុ ៧ តលី អនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង េតះ ចារ ទីសាេលៀ ប៉ាគ់
ែអ៊ ហន៊ សាេលៀ កាេ្រតាប រតឹ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អូ អ្លុ ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អុះ។ ៨ហះកា ទី តលី អនដ់ាណាវ ្គែអ៊ ឡិ ពឹង
ចារ េតះ ដាគ។់ តលី េណាះកាហន៊ហាវ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ។ តលី អនដ់ា េម៉ាញឡាច់ ៣០ េម៉ាញឡាច់
៦០ េម៉ាញឡាច់ ១០០»។ ៩ េកះេណាះយសី៊ូ កាបផា «េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។
១០អនត់គី ឡឹង េណាះ ផះកាឡំាងំ េអៀង អូ ទី ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊េណាះ មួតសះឹ ១២ ដូវ លូ មួត អនេ់ទៀគ អន់

ដា ៃអ្វ លូ ែអ ៊អនែ់ឌ អំបញ៉់ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ េណាះ។ ១១យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់
អនដ់សី ហ្លង់សារ េអានសាគមឹ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហះកា ពូ អនេ់ទៀគ ពូ កាតាងំ ដងឹសារ ប៉ាវា៉
ម េដាច ១២ម៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃហបប៉័ហះកា អូ អនហ់ា្ន ល ់យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌកាតាងំហះកា អូហ្លង់ អ្ូយគ ៃផគ អនែ់ឌ វុលី
ណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ែអ៊ អូ អ្យក់ យ៉ូ អនែ់ឌ *»។ ១៣ េកះេណាះយសី៊ូ កាប «ផាអនដ់សី អូ ហ្លង់សារ ប៉ានដ់បឹ
អា នចីម័ អនដ់សី ចងឹ ហ្លង់សារ ប៉ានដ់បឹ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ ? ១៤ ប៉ាណូស ចី តលី េពៀឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័។ ១៥ប៉ាណូសអនដ់ា េពៀបឡាក់កាតលី ឡិ ពឹង ្រទង ផះ អនែ់ឌកាតាងំ ពូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះប ៉្រ◌ះ័
បគឺសាតាងំកា រ៉ាត អ្យក់ឡាច់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ឡឹង អនែ់ឌ ឡូត។ ១៦ ប៉ាណូស អនដ់ាឡាក់កា តលី ឡិ ពឹង
ចារ េតះ អេំហា្ម កា នះិេទៅ េដល។ សាគ់កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌកា េហាក េសឿ ឡូត។ ១៧ហះកាអនែ់ឌ អូ
ទី អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ ត កាណុង ពុត អនែ់ឌ កាខាក់ហ។ិ អនែ់ឌ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ ្រទ។ុ ទលឹ ទីសារ ថុក ញ៉ាក
េកតី ពឹះ េលី ទី ពូ អនេ់ទៀគ អូ ណីសញនកាប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌកាអា្ល ត េសឿ ឡូត។ ១៨ប៉ាណូសអនដ់ា
ឡាក់ កា តលី ឡិ ពឹង ចារសាេលៀ។ អនែ់ឌ កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ១៩ហះកា អនែ់ឌ វុនឹវាយ៉ ដងឹ កាសារ
ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះអា។ អនែ់ឌ េហាកដងឹកា រ៉ាសអប៉ំាស លូ បុចិកាកាណាគ័អនេ់ទៀគៗ
ណាវ ្គ។ សារទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អូ អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ អុះ។ ២០ហះកាទី ប៉ាណូសអនដ់ាណាវ ្គឡាក់កា
តលី ឡិ ពឹង ចារ េតះ ដាគ។់ អនែ់ឌ កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ កា េសឿ។ អនែ់ឌ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ បក់
អនដ់ា េម៉ាញ េកតី ៣០ បក់ អនដ់ា េម៉ាញ េកតី ៦០ បក់ អនដ់ាណាវ ្គេម៉ាញ េកតី ១០០»។
២១ េកះេណាះ ែអ៊ ផា «អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង អ្យក់ ែរវ កាេ្រតាប េលី ៃចគ អនេ់ត ័ះ េ្រគ អុះ។ ឃឺ ពូ សុះ ៃចគ

ពឹងចារតាេគៀង េទៅ។ ២២ ្រគបឹសារ េអាន េភឿ រះ៉ អន់ ពូហ្លង់ ្រគបឹសារសាគមឹ េភឿឡាងតាបំាងអន់ ពូ បប៉។័
២៣ េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ»។
២៤ េកះេណាះ យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «អន់ដសី ្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹងសារ អន់ដសីសាយុំាងំ អា កាខាក។់ អន់

ដសី វាល៉់ ប៉ុ ប ច ំអនដ់សី ចងឹ ទី ប៉ុ ប េណាះ េដល េលីលះឹ ឡឹង េណាះសា។ំ ២៥ ប៉ាណូស ចំ ទី េកះ ចងឹ អន់
ែធមណាវ ្គ ហះកា ប៉ាណូសចំ អូ ទ ីចងឹ ្រតគ់ អ្យក់ឡាច់កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទី បត៊ ែបត៊ េណាះ»។
២៦យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀប ឡាក់ កា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ចី

តលី េពៀ ពឹង េតះ ែអ។៊ ២៧យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ៃតប េលីអ្ូយវ យ ៉◌ះ័ មុាងំ េលីតារកាតាម កាតលី េណាះ ប៉ាទុះ ម៉ាត់ចាត់
ឡាងំគត េដល។ ែអ៊ អូ អ្លុ អនត់គ់ តលី េណាះ ែអ៊ ប៉ាទុះ ម៉ាត់ចាត់ឡាងំគត នចីម័ អុះ ២៨ខង េតះ តាគ់ អង់ហន៊
* ៤:១២ ៤:១២ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៦:៩-១០។
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តលី េណាះ ែអ៊ េទៅ។ សាគ់ ប៉ានដ់ាចាត់ឡាងំគត អនត់គី ឡឹង េណាះចាត់អង់េកាហ េប៉ា្ល ហ ប៉ាយក៉័ ទី ៃប៉្ល។
២៩ទលឹ ទុំ េកះ ពូ អ្យក់កានេ់ឌៀវ ្រចូត័ ឡូត ខង ទលឹ ថុន ្រចូត័ េកះ»។
៣០យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ ញ៉ា ? ពិន ចងឹ

អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ចងឹ ប៉ានដ់បឹ អន់ ្រតគ ់? ៣១សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់ កា តលី
រ៉ាហញឺ េម៉ាញ ែនវ។ ផះ ពូ តប់ តលី េណាះ ពឹង េតះ ែអ៊ រ៉ាហញឺ ឡឹង ពូ។៣២ទលឹ ពូ តប់ េកះ តលី េណាះកា
ហន៊ហាវ តសីលះឹ ឡឹង េតមីសាណាអនេ់ទៀគៗ ទីហា្ល ទីតាងំកង់ ទី កីឡាអត ់មួត ៃសម ពឹះ ្របគ៉័សបំ៉ូ វ រ៉ាឡូវ
ៃអ្វ»។
៣៣យសី៊ូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូសាយុំាងំ ែអ៊ ឌុ កាប ប៉ានដ់បឹ នេីអៀ ហងតាម ពូហ្លង់ ពូ េទៅ។ ៣៤ រប៉់យសី៊ូ

រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូសាយុំាងំ ែអ៊កាប ប៉ានដ់បឹ េលយី ហះកាប៉ាគ់ ែអ៊ឡាច់ ឡឹងកាឡំាងំ េអៀង ៃអ្វ ដងឹ មួត
សះឹ ែអ ៊េណាះ ែអ៊ រះ៉ តាគ់ អង់ហ្លង់សារ ទេិណា ័ះ អន់សះឹ ែអ៊ ហ្លង់។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ អន់សា្វ សបី ខ្យាល
៣៥ ង៉ាច ដារ ់េណាះ េទៅ យសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ពិ ពិន ឃ្លង ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា»។ ៣៦ មួត សះឹ កា ចាក

ឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ េអៀង ជរឹ ជះិ ទូក អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ទូក េណាះ។ ទី ទូក អន់េទៀគ អន់ដាឡា ំ
អនឌូ់ េដល។ ៣៧ផាឌី ៃប៉្លង បី ខ្យាល វាល៉ ពុត បុឹ េទៀក រុាងំកា្ល ច ម៉ុ ត កាណុង ទូក ែបត៊ ចងឹ ប៉ាញ។័ ៣៨កាប៉ាច់
យីស៊ូ ៃតប េខយី្គ អន់េហ្នីយ្គ ហា្ល ក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ កាៃស ទូក។ មួត សះឹ ពឹះ េរ៉ា ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ពិន េតា័ កញិេអៀ
ហង ! ញ៉ាអសី អូឃតឹ ប ?» ៣៩យសី៊ូ អ្ូយវ អនត់ាវ េកះេណាះ ទបឹ ខ្យាល លូ េទៀកផា «សា្វ សឡគ ពិ !» ផះ
េណាះសា្វ សខ្យាល ្របាុំង ខងឹ អង់កក់ េទៀកដាគ់ ថរិ ៃតល េទៅ។ ៤០ េកះេណាះយសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «ញ៉ា
្រតគ់ អនដ់សី អ្ូយគ តាឡាម័ នេីអៀ ? អនដ់សី េបី េសឿ ប ?» ៤១អនែ់ឌ អ្ូយគ អ្យរឹៗ េម៉ាញ កាប លូ េម៉ាញផា
«ប៉ាណូស ែនវ ចំអា បះ ខ្យាល លូ េទៀក រ៉ាប់ ែអ៊ នេីអៀ ?»។

៥
សារយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
១យីស៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ឃ្លង ទលឹ ហាង េតា ម៉ុ ត កាណុង ្រពី សុនសាត េករ៉ាសុនី។ ២ ផះ យីស៊ូ អ្ូយវ ឡាច់ ឡឹង

ទូក ផាឌីកាទីកាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េម៉ាញ ដូវចាកឡាច់ ឡឹងចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ៊ ឡូត។៣ប៉ាណូស
អា ៃអ្វ រចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ អូ ទី េពឿ ចងឹ ដាម័ កត់ ែអ៊ អុះ យ ៉◌ះ័ ពូ កត់ ែអ៊ លូ ្រចា្វ ល់កា អូ ទួម អុះ។ ៤ ពូ តាឡាប័
ៃចគ ណូះ លូ កត់ លូ ្រចា្វ ល់ េអៀង ទង េកះ ហះកា ែអ៊ វាក៉ ណូះសានដូ់ះ ្រចា្វ ល។់ អូ ទី បក់ េពឿ ដាម័ ែអ៊ អុះ។
៥ ែអ៊ ចាក ៃអ្វ រជុង ប៉ានមឹ ចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ រប៉់ មុាងំ រប៉់ ដារ ់ស៊ូ ៃអ្វ ឡុង លូ អ្យក់ អំេហា្ម ្រទសួឡាេកា ែអ៊ េទៅ។
៦ផះ ែអ៊ បប៉័យសី៊ូ ឡឹងចាងំហាយគ្ ែអ៊សាតាក់ឡា ំជនតាកុល េឡាមសាបំ ៉◌ះ័ យសី៊ូ។ ៧ ែអ៊ ែ្រសក៊ ៃម៉ៗ ខា
ក់ផា «អឺយសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ តសីហ៊្លត ឡឹង ពូ អសី ទីសារ ញ៉ា លូអាញ ់? អាញ់បរ៉ ់េឡាម អសីហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ែជ ្របគ៉័ បាបអាញ»់។ ៨ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាប នេីណា ័ះ ញនកាយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ែអ៊ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់
ឡឹង ប៉ាណូសអា ពិ»។ ៩ េកះេណាះយសី៊ូ អបំញ៉់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះផា «េពឿ សចិ អសី ?» ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉ ផា
«ញនឹសចិតាបល៉់តាហាន ខងញនឹ ទី គួប េអៀង ដូវ»។ ១០ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាមឡាយសី៊ូ ខាក ់អ្ូយគកា ែអ៊ ្រទះុ
ឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹងចារ េណាះ។ ១១ក្យាម័ រេណាះ ទីសាែគ េអៀង េម៉ាញតាបល៉់ ផះ ៃអ្វណាងំសា រជុង ប៉ានមឹ។
១២ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាមយសី៊ូ ផា «បរ៉ ់អន់ញនឹ ម៉ុ ត ពឹងសាែគ េតាឡគ»។ ១៣យសី៊ូ កា ភម អន។់ មួត ប ៉្រ◌ះ័
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បគឺកាឡាច់ ឡឹងកាម៉ាក័ េណាះម៉ុត ពឹងសាែគ។ តាបល៉់សាែគ េអៀងឃឺ ែអ៊ ២០០០កល ់សាតាក់ជរឹ ្រចាងំ
្រគូគ ឡិ ពឹង េទៀកតាងំេលា័ឡង់ េទៀក េតា័ ទ។ិ
១៤ មួត រងសាែគសាតាក់សតឹ រះ៉ លូ មួតកាឡំាងំ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង លូ មួតកាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ។ កា ំ

ឡាងំ ប៉ាណា ំគួបចាកឡា ំៃហសារ េណាះ។ ១៥ទលឹ ប៉ាគ់ចារយសី៊ូ អនែ់ឌ បប៉័ ប៉ាណូសបក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺតាបល៉់
តាហាន ម៉ុ ត។ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ហះ េណាះដាគ់ហ្លង់ េកះ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ េដល។ សារ េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពូ
អ្ូយគ កាយសី៊ូ។ ១៦ មួត បក់ បប៉័សារ េណាះ ម៉ាត់ តាងំឡាកា រះ៉ តូ កា ពូ ឡឹងសារកាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ លូសារ
សាែគ េណាះ េដល។ ១៧ េកះេណាះ ពូ េឡាមឡាយសី៊ូ េ្របុី ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ ពូ េណាះ។ ១៨ផះ យសី៊ូ ចាក
ជរឹ ជះិ ទូក កាម៉ាក័ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ែព បរ៉ ់ពួយ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ េដល។ ១៩ហះកាយសី៊ូ អូ ភម អន់ ែអ៊ ពួយ
អុះ។ ែអ៊ រះ៉ កាកាម៉ាក័ េណាះផា «ចាកសតឹ ប៉ាគ់ហី អសី ពិ ! សតឹ ៃអ្វ លូ ខាបខួ់ អសី ម៉ាគ់ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័តាប៉ាប តាប៉ុន កា អសី លូសារ ែអ៊ តង័ តាគ់ អនដ់ាគ់ អសី អា»។ ២០កាម៉ាក័ េណាះកាចាកឡាច់ រះ៉
កាកាឡំាងំ េខត េដកាប៉ូល ឡឹងសារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ។៊ ្រគបឹ ដូវ ឡាក់ កាតាងំសារ ែអ៊ រះ៉ ពូ កាញម
ខាក។់
សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន វគ័ ៃយរ៉ ៉ះុ
២១យសី៊ូ ជះិ ទូក ឃ្លងតាងំេលា័ ឡឹងហាង េតាសតឹ ប៉ាគ់ហាងអាណាវ ្គ។ េណាះ ទីតាបល៉់កាឡំាងំ េអៀង

ប៉ាតុំ គួប ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ ៃអ្វ រហាងតាងំេលា។័ ២២ផះ េណាះ ទី ្រកាគ់ រុាងំៃហ េរ៉ាង េម៉ាញ ដូវ សចិ ៃយរ៉ ៉ះុ ពឹះ
ទលឹ។ ផះ ែអ៊ បប៉័យសី៊ូ ែអ៊ កា ជនតាកុលសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុងយសី៊ូ ២៣កាប េឡាម រះ៉កាយសី៊ូ ផា «គនអង់កាន់
អាញ់ អគី យុបឹ ខាក់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ហង បរ៉ ់អសីឡា ំសាប៉ាគ់ ពឹង ែអ៊ េណី ម៉ាគ់ ែអ៊ ដាគ់ ៃអ្វ រ ុសី»។ ២៤យសី៊ូ
កាឡា ំពួយ ែអ។៊
ទីតាបល៉់កាឡំាងំ េអៀងខាក់ ប៉ាែពរចាក ពួយ ែអ។៊ ២៥ផះ េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ អគី ជរឹ អញជុ់ េលយី

ទុញ១២សាណាំេកះ។ ២៦ទី មួត ម៉ូអ្យា េអៀង ពួ ែអ ៊អូ អ្លុ ្របគ៉័ដាគ់ អុះ ែហង៊កាអគី ែហង៊ យុបឹ ៗ។ ែអ៊ ្របូ
រ៉ាស អំប៉ាស ទិ េប្៉យះី អ្យក់ ពួ ឡាេកា ែអ៊ អូ ទី ប៉ាៃឡ អុះ ែអ៊ ែហ៊ង យុបឹ ៗ។ ២៧អង់កាន់ េណាះកាតាងំ េលៅ ពូ
រះ៉សារយសី៊ូ ែអ៊ កាឡា ំប៉ាែពរ ម៉ុ ត ពួយ អនឌូ់ លូ កាឡំាងំ េដល ម៉ុតសាប៉ាគ់អាវ តសីយសី៊ូ ្រទង អង់កក។់
២៨ញន ែអ៊ ឃតឹ កាណុង ពុត «ផាអាញ់ ទីសាប៉ាគ់ ដងឹ អាវ ែអ ៊ដាគ់ ហង អគី អាញ់អា»។ ២៩ផាឌីឡាេកា
ែអ៊ កា ង៉ត់ ផាម ឡូត ែអ៊ កាតាងំឡាេកា ែអ៊ ដាគ់ េកះ។ ៣០ េកះេណាះយសី៊ូ កា អ្លុ ឡូត ផា អំរ៉ាញ ែអ៊ ទី តាគ់
អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស។ េណាះ ែអ៊ កាែលងឡា ំែបង៊ កាឡំាងំ អំបញ៉់ ផា «េពឿសាប៉ាគ់ អាវ អាញ ់?» ៣១ មួត សះឹ
េតលី ែអ៊ ផា «អសី បប៉័ េកះ កាឡំាងំ េអៀង ចាក ប៉ាែពរ គួប ខាក់ អា ខ ញ៉ា ្រតគ់ អសី អំបញ៉់ ផា េពឿសាប៉ាគ់
អាវ អសី នេីអៀ ?»។ ៣២យសី៊ូ ៃហ ជុំ កាឡំាងំ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ ផា េពឿសាប៉ាគ់ ែអ៊ េណាះ។ ៣៣អង់កាន់ េណាះ
អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ ខង ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់សារ េណាះ េកតី ពឹងឡាេកា ែអ។៊ ែអ៊ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុងយសី៊ូ លូ រះ៉
សារឡាក់ ទី េកតី ពឹះ កាណុងឡាេកា ែអ៊ ទេិណា ័ះ កាយសី៊ូ។ ៣៤យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «អសីដាគ់ េកះ ញនកា
អសី េសឿ។ ចាក ពិចាកដាគ់ ប៉ាឡឹង អន់ដាគ់ អគី អសី េណាះ»។
៣៥ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាប េណាះ ទី ពូ ពឹះ ឡឹងហី ៃយរ៉ ៉ះុ រះ៉ ផា «គន អង់កាន់ អសី េតា័ េកះ ែជ ៃអ្វ តាគ់ អង់េខកី

ៃណឃូហង»។៣៦យសី៊ូ អូ ងឹត ឡឹងសារ ពូ រះ៉ េណាះ អុះ។ ែអ៊ រះ៉ កា ៃយរ៉ ៉ះុ ផា «ែជឃតឹ អសី ្រកាន័កា េសឿ
េដាច»។ ៣៧យសី៊ូ អូ អន់ ពូ ឡា ំពួយ ែអ៊ អុះ ែអ៊ អន់ ដងឹ េព្រតះុ យ៉ាកុប លូ យូហាន អុះ យ៉ាកុប។ ៣៨ ទលឹ
ប៉ាគ់ហី ៃយរ៉ ៉ះុឡាក់ ្រកាគ់ រុាងំៃហ េរ៉ាង េណាះ យសី៊ូ បប៉័កាឡំាងំ េអៀង រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ៃអ្វ ញុា ំអង់ហ្យាងំ ឡុង។
៣៩យសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹងកាណុងហី កាបកា ពូផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ៃអ្វ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ញុា ំអង់ហ្យាងំ នេីអៀ សាសា្វ
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អាែអ៊ អូ េតា័ អុះ ែអ៊ ្រកាន័កា ៃតបហា្ល ក់ េដាច»។ ៤០ហះកា ពូកាកកី ប៉ាេដកី ប៉ាញេ់ចរីកាយសី៊ូ។ េកះេណាះ
ែអ៊តាងំហ្យតិឡាច់ ពូ ប៉ាគ់ ឡីង។ ែអ៊ អ្យក់ ដងឹ ពឹ េមគីសាសា្វ េណាះលូសះឹ ែអ៊ ៃបង៉ ដូវ ម៉ុត ពួយ ែអ៊ ពឹង ណុង
ចារសាសា្វ អង់កាន់ េណាះ។ ៤១-៤២សាសា្វ េណាះ ទីអាញុ ១២សាណាំេកះ។ យសី៊ូ រ ៉បុ តី ែអ៊ កាបផា «តា
លថីា គូម ី!» ែ្រព ផា «អ្ូយវ ពិណាង»។ ផាឌីសាសា្វ អង់កាន់ េណាះកា អ្ូយវ អនត់ាវ ចាក ឡូត។ ផះ េណាះ
អនែ់ឌ ញមខាក។់ ៤៣ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ អនត់គ់ កា អនែ់ឌ កាខាក ់អូ អន់ រះ៉ សារ េណាះ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់
អុះ។ អនត់គី ឡឹង េណាះ ែអ៊ េ្របុី អនែ់ឌ អ្យក់សាណាអន់កាណាង េណាះសា។

៦
សារយសី៊ូ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរត
១យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ ែអ៊ េទៅ មួត សះឹ កាឡា ំពួយ ែអ៊ េដល។ ២ ទលឹ

ដារ ់រ៉ាឡូវ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង។ កាឡំាងំ េអៀង កាតាងំ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ ពូ ញម ខាក។់ ពូ កាប
គួប ពូ ផា «ឡឹង ចំ ែអ៊ អ្លុ សារ ទិ អា ? ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ ហ្យាងំសាឡាច់ នីេអៀ ? ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័សារ អញឺ
អំរ៉ាញ ែនវ អា ? ៣ញ៉ា ប៉ាណូសអា អូ ្រតគ់ រ៉ាគយឹ ចាងំ អ៊្លង គន ម៉ារ ីប ? អូ ្រតគ់ អុះ ែអ៊ ប សចិ យ៉ាកុប យូ
េស យូដា លូ សុមី៉ូ ន េណាះ ? អុះ អង់កាន់ ែអ៊ កា ៃអ្វ កាណុង ្រសកុ អនឌូ់ លូ ពិន េដល»។ េណាះហង បះ
ពូ អូ ៃច េសឿ ែអ។៊ ៤យសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌផា «មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ដងឹ ពឹងហី ែអ៊ េទៅ ្រសកុ េតះ ែអ៊ េទៅ អុះ
មុី ែអ៊ េទៅ េដាច ពូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ែអ»៊។ ៥ ៃអ្វ ហះ េណាះយសី៊ូ អូ អ្លុ ្របគ៉័សារអញឺអរ៉ំាញ េអៀង អុះ ទីដងឹសា
ប៉ាគ់តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស អគី េពៀរ ៃបង៉ ដូវ។ ៦យសី៊ូ ញមខាក់ បប៉័ កាឡំាងំ ្រសកុ អូ េសឿ តាឡាម។័ ៃឡង
ឡឹង េណាះ ែអ៊ ចាកឡា ំបុាងំេហៀន ប៉ាគ់ ្រសកុ អនេ់ទៀគៗឡាក់ ៃអ្វ ជុំ រេណាះណាវ ្គ។
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ចាក
៧ េកះេណាះយសី៊ូ េអី ពឹះសះឹ ១២ ដូវ េ្របុី អនែ់ឌចាក េពៀរ ដូវ ៗ លូអន់ អនែ់ឌ ទីអរ៉ំាញ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័

រ ុគឺ េដល។ ៨ ែអ៊ អនត់គ់ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ែជ ្រទងុឡា ំកាណាគ័ ញ៉ា ចកឹ ដងឹ អ៊្លង េ្រជៀ បគ័ហង ែជ ្រទងុឡា ំ
សាណាសាណឹត កាទុង េលី េលៀនកាក។់ ៩ជះិ ដងឹ កបឺ ហះកា ែជ េពៀតអាវ េពៀរ តាល។់ ១០ផាអនដ់សី
ម៉ុ ត ពឹង ហី បក់ ច ំអ្យគ័ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ហី េណាះ ទលឹ ដារ ់អនដ់សី ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ ពិ។ ១១ផា
្រសកុ ចំ ពូ អូហាប់ អូ កាបុំាងំ អនដ់សី អនដ់សី ្រតគ់ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ ទបឹ តាតូះឡាច់កាបក់ េតះ
ឡឹង ជុង អនដ់សី េភឿតាបំាងផាអនដ់សី អូ ្រតគ់ លូ ពូ»។ ១២ មួតសះឹកាចាកឡា ំអនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ អន់ បុនិ
ែពង ពុត េពៀក។ ១៣អនែ់ឌ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ អន់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េអៀង។ អនែ់ឌឡាបសាងី ពឹង
មួត ព្លុ អគី អន់ ពូ ដាគ។់
សារសាដាច់ េហរត ប៉ានេ់តា័យូហាន
១៤សាដាច់ េហរត កា អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ ញនយសី៊ូ េលៅ ែលងសចិ ខាក។់ ហះកា ពូសាមគ៉័

ផា «វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ ែព ែអ៊ រ ុសី សតឹណាវ ្គ េណាះហង បះ អ្លុ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ នី
េអៀ»។ ១៥បក់ អនដ់ាផា «ែអ៊អាហង វគ័ េអលយ៉ីា» បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា «ែអ៊ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់កា
រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ រុាងំហាវ េម៉ាហ ែព េដល»។ ១៦កាប៉ាច់សាដាច់ េហរត ប៉ាគ់ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារអាេកះ ែអ៊ផា
«ប៉ាណូសអានចីម័កា យូហានអាញ់ េ្របុី ពូ កាសតិ អង់កូ ែពហង រុសី សតឹណាវ ្គអា»។ ១៧-១៨សារអា េកតី
នេីអៀ សាដាច់ េហរត បុចិ កា េហរ ៉េូឌៀសកាម៉ាញ់ អុះ ែអ៊ ភលីបី ែអ៊ កា អ្យក់ ទី ែអ៊ ឡគ។ េណាះហង វគ័ យូ
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ហានកាបកាសាដាច់ េហរតផា «អសី អូ ្រតគ់ អ្យក់កាម៉ាញ់ អុះ ្របគ៉័កាម៉ាញ់អសី អុះ»។ េកះេណាះសាដាច់
េហរត េ្របុី ពូ រ ៉បុ កត់ ចគ់ វគ័ យូហាន ្រគន កាណុង ខុក ញន េហរ ៉េូឌៀស។ ១៩ េហរ ៉េូឌៀស អកឺ ខាក់ កា វគ័ យូ
ហាន េណាះហង ែអ៊ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ែអ ៊ហះកាែអ៊ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័អូ បប៉័២០ខងសាដាច់ េហរ
ត ែអ៊ អ្ូយគ កា យូហាន ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា វគ័ យូហាន ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័។ េណាះហង
ែអ៊ កា រុាងំៃហ យូហាន។ ផះ ែអ៊សាយុំាងំ យូហាន យ ៉◌ះ័ ែអ៊ អុក ពុត វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប េណាះ ហះ
កា ែអ៊ ៃចសាយុំាងំ េដល។ ២១ដារ ់េម៉ាញសាដាច់ េហរត ្របគ៉័ ប៊ុ ន កាេណីត * ែអ៊ េអី ពឹះ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់
តសីៗ មួត ៃមគ៉តាហាន លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ៃអ្វ កាណុង េខតកាលេីឡ។ ផះ េណាះ េហរ ៉េូឌៀសទី ្រទង ចងឹ ្រប៉
គ័ កា យូហាន។ ២២គន អង់កាន់ េហរ ៉េូឌៀស ម៉ុ ត កាតាប័ ្របគ៉័ អន់ កាសាដាច់ េហរត លូ មួត អំហ៊្មយ ទឌូិ ប៉ាញ័
ពុត កា ែអ៊ ខាក។់ សាដាច់ េហរត កាប លូ ែអ៊ ផា «ផា អសី បុចិ កា កាណាគ័ ញ៉ា បរ៉ ់ពិ អាញ់ ចងឹ អន់ កា
អសី»។ ២៣សាដាច់ េហរត មត៉់ ផា «អសី បរ៉ ់កាណាគ័ ញ៉ា កាតាមអាញ់ ចងឹ អន ់យ ៉◌ះ័ ប៉ាេថត េម៉ាញ ែបង៊
កា អន់ េដល»។ ២៤ ែអ៊ឡាច់ អំបញ៉់ លូ េមគី ែអ៊ «កាណាគ័ ញ៉ាអាញ់ ្រតគ់ បរ៉ ់ឡឹង ែអ ៊?» េមគី ែអ៊ េតលី «បរ៉ ់
កល់ យូហាន»។ ២៥ ែអ៊ ប៉ានត់ាន វុលី សតឹ រះ៉ កាសាដាច់ េហរតផា «អាញ់ បុចិ កា កល់ យូហាន ៃចគ ពឹងកា្ល រ
តសី កញិេអៀ ហង»។ ២៦សាដាច់ េហរត អុក ពុត េពៀកខាក ់ហះកា ែអ៊ អូ ៃច េរុ ពុីត ញន ែអ៊ ទី មត៉់ ហះ ម៉ាត់
អហំ៊្មយ ទឌូិ េកះ។ ២៧ ែអ៊កា េ្របុីតាហាន េម៉ាញ ដូវឡា ំកាសតិ អ្យក់ កល់ យូហានកា ែអ៊ ឡូត។ ២៨តាហានឡា ំ
ប៉ាគ់ ខុក កាសតិ អ្យក់ កល់ យូហាន ៃចគ ពឹង កា្ល រ តសី ជនឹ អន់ កា ែអ។៊ ែអ៊ កា អ្យក់ កល់ េណាះ អន់ កា េមគី
ែអ។៊ ២៩សះឹ យូហានអ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ េណាះ អនែ់ឌកាឡា ំអ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ យូហាន។
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង
៣០អនត់គី ឡឹង េណាះ មួតសះឹឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េណាះសតឹ ឡឹងចាក។ អនែ់ឌ កា រះ៉ លូ យសី៊ូ ្រគបឹ

ង៉ារ អនែ់ឌ ទី ្របគ៉័ លូសារអនែ់ឌ បុាងំេហៀន ពូ។៣១ទី ប៉ាណូស េអៀងចាកសតឹចាកឡា ំ្របគ៉័ អន់កាយសី៊ូ លូ
សះឹ ែអ៊ អូហារស់ា។ យសី៊ូ កាប លូសះឹ ែអ៊ផា «ពិ ពិនឡា ំប៉ាគ់ចារឡាង៉ាន់ ម៉ាគ់ ពិន រ៉ាឡូវ េបៀត»។៣២យសី៊ូ
កា ជរឹ ជះិ ទូក អនឌូ់ លូ មួត សះឹឡា ំប៉ាគ់ចារឡាង៉ាន។់ ៣៣ហះកា ទី ប៉ាណូស េអៀង បប៉័ យសី៊ូ លូ មួត សះឹ ែអ៊
ចាក។ ពូ អនហ់ា្ន ល់ អនែ់ឌ េណាះហង ពូ ប៉ាណា ំគួបចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ អនេ់ទៀគៗសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ចារ
េណាះអន្់រទលួ ឡឹងអនែ់ឌ។៣៤ប៉ាគ់យសី៊ូ ហាវ ឡឹង ទូក ែអ៊ បប៉័កាឡំាងំ េអៀងនេីណា ័ះ ែអ៊ ឡិ ណូស្រសូគ
តាប៉ាបតាប៉ុនកា ពូខាក។់ ែអ៊ ៃហ ពូ ៃអ្វឡាក់កា េចៀម អូ ទីតាងំឡា រង។ េណាះហង ែអ៊ ទី បុាងំេហៀនសារ
អនេ់ទៀគៗ េអៀង ែនវ។ ៣៥ផះ េណាះដារ ់ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ មួត សះឹ រះ៉ កាយសី៊ូ ផា «ចារហះអាឡាង៉ាន់
ខាក ់ដារ ់កា ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ។ ៣៦ េ្របុី កាឡំាងំ សតឹ ពិ ម៉ាគ់ អនែ់ឌចាកណាងំតាច់សាណាសារ្រសកុ
បក់ ៃអ្វ ក្យាម័ រអា»។ ៣៧យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្យក់សាណាអន់ អនែ់ឌសា េណី»។ អនែ់ឌ
េតលីផា «ញ៉ា ពិន ្រតគ់ អ្យក់ េលៀន ២០០កាក់ †តាច់សាណាអន់ អនែ់ឌសាប ?» ៣៨យសី៊ូ អបំញ៉់ អនែ់ឌផា
«អនដ់សី ទី ណំុ បុាងំ ញ៉ាងកាតុ ? ឡាំៃហៗ»។ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ បប៉័ េកះ អនែ់ឌ រះ៉ ផា «ពិន ទី ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័
កាតុ លូកា េពៀរ ក្យាងំ»។៣៩ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុីកាឡំាងំ អន់ អង់ៃអ្វ ប៉ាតុំ បុនិ ្រកុំ ពឹងសាេម៉ាងកាៃសគឡាញ់
ចនឺ។ ៤០ ពូ អង់ៃអ្វ បុនិ ្រកុ ំៗ អនដ់ា ទី ១០០ ដូវ អនដ់ា ទី ៥០ ដូវ។ ៤១យសី៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ លូ
កា េពៀរ ក្យាងំ េណាះ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ គុ ណំុ បុាងំ អន់កា មួតសះឹ េភឿ ែជក អន់កា
កាឡំាងំសា។ ែអ៊ កា ែជកកា េពៀរ ក្យាងំ េណាះ អន់ នះិេទៅ េដល។ ៤២កាឡំាងំសាផគី ទឌូិ។ ៤៣ េកះេណាះ
* ៦:២១ ៦:២១ ប៊ុន កាេណីត រប៉់សាណាំពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន អាតាគ់កាចាងំ ឡឹងដារ ់ែអ៊ េកតី។ † ៦:៣៧ ៦:៣៧២០០កាក់ េពៀគ គុល «២០០
ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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អនែ់ឌ ទូញ រ៉ានដ់ាប់ ណំុ បុាងំ លូ កាសល់ ៃតល ពូសា ទី ប៉ាញ័ ១២កាអ្លីណាវ ្គ។ ៤៤ចលួំន ប៉ាណូសសា ណំុ
បុាងំ េណាះកាគ់ ដងឹ កាម៉ាក័ ៥០០០ ដូវ។
សារយសី៊ូ ចាក អបុំាងំ អង់កក់ េទៀក
៤៥ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី មួត សះឹ ជះិ ទូក ឃ្លងឡា ំប៉ាគ់ េតះ េបតៃសដា អន្់រទលួ។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា កា ំ

ឡាងំ េ្របុី ពូ សតឹ។ ៤៦កាឡំាងំ សតឹ ទិ េកះ ែអ៊ កាចាកហាវ មន៉់ ពឹង ប៉ានមឹ។ ៤៧ ទលឹ ៃប៉្លង មុាងំ មួត សះឹ ជះិ
ទូក ទលឹ ពឹង អនត់គិ័ តាងំេលា័ េកះ ដងឹ យសី៊ូ ដូវ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េគាក។ ៤៨យសី៊ូ បប៉័ មួត សះឹ ែជវ ទូក ញ៉ាក ខា
ក ់ខង ទី ខ្យាល បុឹ សតឹ ទូក អនែ់ឌ។ ក្យាម័ ប៉ាតារ យសី៊ូ ចាក អំបុាងំ អង់កក់ េទៀកឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនែ់ឌ ែអ៊
្របគ៉័ឡាក់ កាចាក ្រទងួ។ ៤៩ផះ អនែ់ឌ បប៉័ ែអ៊ ចាក អំបុាងំ អង់កក់ េទៀក តាងំេលា ័មួត សះឹសាមគ៉័ កា ប៉ា្រទូ
បុាងំអ្ូយគ អនែ់ឌ េណាះហងអនែ់ឌ ឡុង។ ៥០ មួតសះឹ ទឌូិ បប៉័ ែអ ៊អនែ់ឌកាអ្ូយគខាក។់ យសី៊ូ កាកាប លូ
អនែ់ឌ ឡូត ផា «ែជ អ្ូយគ ហង ! អាញ់ឡាអាឡា»។ ៥១ េកះេណាះយសី៊ូ ម៉ុ ត ជះិ ទូក អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ផាឌី
ខ្យាលកាសា្វ ស។ មួតសះឹញមសាងំអយ។ ៥២អនែ់ឌ អូហ្លង់ ង៉ាប់ ឡឹងសារ ណំុ បុាងំ ែពញន អនែ់ឌ អូ ៃច
ឃតឹ។
៥៣អនែ់ឌ ជះិ ទូក ទលឹ ប៉ាគ់ហាង េតះ េកេនសាែរត េកះ។ អនែ់ឌ កាតាវ ទូក ហះ េណាះហង។ ៥៤យសី៊ូ

អ្ូយវ ជរឹ ឡឹង ទូក អន់ឌូ លូ មួត សះឹ ផាឌី ទី ពូ អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ ឡូត។ ៥៥ ពូ សាតាក់ឡា ំរះ៉ ្រគបឹ ្រសកុ េតះ ពឹង
ចារ េណាះ។ ពូណាផំា គួប តូង័ ប៉ាណូស បក់ អគី ពឹង ្រតិ អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ចំ ពូ កាតាងំ េលៅផាយសី៊ូ ៃអ្វ។
៥៦ ្រគបឹ ចារ យសី៊ូ ឡា ំអូ ផា កា ប៉ាគ់ ្រសកុ ប៉ាគ់ េមឿង េលី ្រសកុ េតះ ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ញក៉ កាតាម កា ពូ អ្យក់
ប៉ាណូស អគី ៃចគ ពឹង តាឡាត។ មួត ព្លុ អគី េណាះកា េឡាម ែអ៊ បុចិ ទី ដងឹសាប៉ាគ់ឡាណុចអាវ ែអ៊ េណាះ
បគ័ េកះ។ ្រគបឹ ប៉ាណូស បក់ ទីសាប៉ាគ់អាវ ែអ៊ ដាគ់ អគី ទឌូិ។

៧
សារយសី៊ូ កាបកា មួតផារ៉ាសុី
១ ទី មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ អនដ់ា ពឹះ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។

២អនែ់ឌ បប៉័សះឹយសី៊ូ សាសាណាអូទី រ៉ាវ ត ីេណាះ ពូផាយចចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ េកះ *។៣តាមសារតាឡាប័
េឃយី មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិ កាខាក់ ែអ៊ មួតផារ៉ាសុ ីផាអនែ់ឌ អូ រ៉ាវ តីហ ិអនែ់ឌ អូសា អុះ ខង
អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ។ ៤ផា អនែ់ឌ សតឹ ឡឹង តាឡាត ផា អូ ទី រ៉ាវ កាណាគ័ អនែ់ឌ តាច់
េណាះហ ិអនែ់ឌ អូសា អុះ។ ពូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ េអៀង ែនវ ខាក់ឡាក់កាសារ រ៉ាវ េពៀង រ៉ាវ ្រពឺ
យ រ៉ាវ កគ័ លូ េ្រគ។ ៥ មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ មួត សះឹ
អសី អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ឃឺអនែ់ឌសាអូ រ៉ាវ តី នេីណា ័ះ ?» ៦យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អន់
ដសីអា ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ។់ ្រតគ់ខាក់ វគ័ េអសាយ ្រចាគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"ប៉ាសុនអា រ៉ាប់អាញ់ ដងឹ អនត់ង់ ពឹរ អនែ់ឌ េដាច

ពុត អនែ់ឌចាងំហាយ្គ ឡឹងអាញ។់
៧អនែ់ឌកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ ់ហះកា អូ ទីខា អុះ។

អនែ់ឌ អ្យក់ចាបាប់ ប៉ាណូស បុាងំេហៀន ប៉ាតាង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័"†។
* ៧:២ ៧:២ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទីចាបាប់ លូ គុនតាឡាប័ េឃយី េអៀងកាយ ឡឹងចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាសារ រ៉ាវ តីអា េណាះ ពូផាចាបាប់
វគ័ យ៉ាគ។់ † ៧:៧ ៧:៦-៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៩:១៣។
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៨អនដ់សីអា្ល តសារ ប ៉្រ◌ះ័ អនត់គ់ រះ៉ ឃឺ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី»។
៩ េកះេណាះ យីស៊ូ កាបណាវ ្គ«អន់ដសី អា្ល ត េសឿ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ េភឿ បុាងំេកតី ចាបាប់ មះ៉

អន់ដសី េទៅ។ ១០ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ផា "អន់ដសី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ េមគី ពឹ បក់ េពឿ ត ័ះ ប៉ាស្យាប ពឹ េមគី
េណាះ ្រតគ់ េតា័ហង"‡។ ១១ហះកា អនដ់សី ្របគ៉័ នេីអៀ៖ ផា ប៉ាណូស ចំ រះ៉ លូ ពឹ េមគី ែអ៊ ផា "អាញ់ អូ អ្លុ តង័
អន់ដសី អុះ ខង កាណាគ័ អាញ់ ទិេណា ័ះ ឃឺ កបាន េកះ"»។ (កបាន ទី ណី ផា «កាណាគ័ ចងឹ មប អន់ កា
ប ៉្រ◌ះ័»)។ ១២«អនដ់សី អូ អន់ ែអ៊ តង័ ពឹ េមគី ែអ៊ អុះ។ ១៣ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សីតាគ់ អង់ហ្៊យង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័ញនអនដ់សី ្របគ៉័ ពួយ គុនតាឡាប័ េឃយីឡាក់ អនដ់សី បុាងំេហៀន តូៗ គួប េសាប។ អនដ់សី ្របគ៉័
សារ អូ ដាគ់ អនេ់ទៀគៗ េអៀងណាវ ្គអូ ដាគ់ឡាក់កាសារអា េដល»។
១៤ េកះេណាះយសី៊ូ េអី កាឡំាងំ ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ែអ៊ កាបផា «អនដ់សី ទឌូិសាយុំាងំ កា

ខាក់ េហាគ។ ១៥-១៦ អូ ទីសាណាញ៉ាម៉ុតកាណុង វាច៉់ ប៉ាណូសអ្លុ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសយច អុះ ឃឺ ្រគបឹកា
ណាគ័ឡាក់ឡាច់ ឡឹងឡាេកា ប៉ាណូស េណាះ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសយច»។§
១៧យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ ម៉ុ ត ពឹង ហ។ី េកះេណាះ មួត សះឹឡា ំអំបញ៉់ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ

ែព។ ១៨យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី អា ៃអ្វ កា អូ ហ្លង់ ឡាក់ កា ពូ េដល ប ? អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា
កាណាគ័ ឡឹង ឡីង ម៉ុ ត កាណុង ប៉ាណូស អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសយច អុះ ១៩ខងសាណាទេិណា ័ះ ែអ៊ អូ ម៉ុ ត
កាណុង ពុត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ែអ៊ ម៉ុតកាណុងវាច៉ ់េកះេណាះអគី វាច៉់ឡាច់ទិ ប៉ាគ់ ឡីងណាវ ្គ»។ សារអាយី
ស៊ូ បុចិ រះ៉ ផា ្រគបឹសាណាខនឹសាទេិណា ័ះ។ ២០យសី៊ូ កាបណាវ ្គ«ទី ដងឹ កាណាគ័ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
េណាះ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសយច ២១ខង ្រគបឹសារអក៊ឡាច់ ឡឹង ពុត េដាះ ឃតឹ អូដាគ ់្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ
កាម៉ាក ័រ៉ាត អនតុ់ង េកាះ ប៉ានេ់តា័២២ រ៉ាលង កល ់តាេណះ បុចិ ដងឹកា រ៉ាសអប៉ំាស ពូ ប៉ាអ្យប់ ខូយ ប៉ាលុ
ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង ែនវ សាណីង អូ យុមឺ កាប េពា អា្វ ត់ឡាេកា លូឃតឹសារ ង៉ល់អន្់រទយុ។ ២៣សារ
អូដាគ់ ទិអាហងឡាច់ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសយច»។
សារយសី៊ូ ចាកតាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស សុនសាតអនេ់ទៀគ
២៤យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េណាះឡាប៉ំាគ់ចារ ក្យាម័ េមឿង ទរី ៉ះូ។ ែអ៊ ម៉ុត ដំកាណុងហី ពូ ែអ៊ អូ បុចិ អន់ ពូ អ្លុ

អនត់គ់ អុះ ហះកា ែអ៊ េអាន អូសាគមឹ។ ២៥ផះ េណាះទីអង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ គនអង់កាន់ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉។័ ែអ៊
កាតាងំ េលៅ ពូ រះ៉ ឡឹងយសី៊ូ ែអ៊ កាឡា ំឡូត ពឹះ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុងយសី៊ូ។ ២៦អង់កាន់ េណាះកាប សុ
នសាត ្រកកិ ែអ៊ អូ ្រតគ់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ែអ៊ េកតី ពឹង េខត េភនះិ ឃឺ េខត សុរី ីេណាះ ហង។ ែអ៊
េឡាម េ្របុី យសី៊ូ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង គន ែអ។៊ ២៧យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «្រតគ់ អន់ គន េសា អុី្រសាែអល៊
សាផគី អនែ់ឌហ ិអូ ្រតគ់ អ្យក់សាណាមះ៉ អនែ់ឌ អន់កា សូ * អុះ»។ ២៨អង់កាន់ េណាះ េតលីផា «អឺ ពឹ តាងំ
ឡា ្រតគ់ហង អសីផា ! ហះកា សូ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ េ្រគសាសាណា្រហុង ៃតលសាសា្វ េណាះ ទី េដល»។ ២៩ផា
ឌីយសី៊ូ រះ៉កា ែអ៊ផា «្រតគ់ហងអសីកាប ទលឹនេីណា ័ះសតឹ ពិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង គនអសី េកះ»។៣០អង់
កាន់ េណាះសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីែអ៊ បប៉័ គន ែអ៊ ៃតប ពឹង េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ែអ៊ េកះ។
៣១ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ ក្យាម័ េមឿង ទរី ៉ះូ ែអ៊ចាក ្រទង េមឿង សុដូីន េកះេណាះឡា ំប៉ាគ់តាងំ

េលា័ កាលេីឡ ែបង៊ េខត េដកាប៉ូល។ ៣២ ពូ អ្យក់ឡា ំប៉ាណូស ក្លកឹ េម៉ាញ ដូវ ទបឹ ែអ៊ កាឡូំ អូ សូវ អ្លុ កាប ពឹះ
ប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។ ពូ េឡាម េ្របុី យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ពឹង ប៉ាណូស េណាះ េភឿ តង័ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ េណី។ ៣៣យសី៊ូ
‡ ៧:១០ ៧:១០សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២០:១២; ២១:១៧។ § ៧:១៥-១៦ ៧:១៥-១៦ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន
ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ។ * ៧:២៧ ៧:២៧ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ឌុ កាបសាេដាះកា សុនសាតអនេ់ទៀគ
ផា «សូ» ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ប៉ានរឹ យសី៊ូ កាបអាឃឺ «សូ ថិៗ » ែអ៊ អូ ្រតគ់កាបសាេដាះកា ពូ អុះ។
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េជៀក ប៉ាណូសក្លកឹ េណាះឡាច់ ឡឹងកាឡំាងំ។ ែអ៊ ឡក់ េ្រតាម េតារកាម៉ាក័ េណាះ េកះេណាះ ែអ៊ កាសុះ ពឹង
សាេំបា្ល តីឡាប ពឹង អំប្៉យតិ កាម៉ាក័ េណាះ េដល។ ៣៤ េកះេណាះ ែអ៊ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង តាងំេហមី តសី េកះ
េណាះកាបផា «អបិផាថា !» (ទី ណីផា «ហគ់ េបកី ពិ»)។៣៥ផាឌី េតារកាម៉ាក័ េណាះកាសាយុំាងំកាតាងំ អំ
ប្៉យតិ ែអ៊ កាឡាប៉ាត័ អ្លុ កាបសាឡះខាក។់ ៣៦យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌកាខាក់ អូ អន់ អនែ់ឌ រះ៉សារ េណាះ អន់ ពូ អ្លុ
អុះ។ ែហង៊ ែអ៊ អនត់គ់ អូ អន់ រះ៉ ែហង៊ េណាះហង ពូ រះ៉ ែហង៊ខាក។់ ៣៧ ពូ ទឌូិ ញមខាក ់ពូ កាបផា «្រគបឹ
សារ ែអ៊ ្របគ៉័ដាគ់ ទេិណា ័ះ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូសក្លកឹ កា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់កាតាងំ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូសកាឡូំកា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់
អ្លុ កាប េដល»។

៨
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង េម៉ាញ ទងណាវ ្គ
១ផះ េណាះ ទី កាឡំាងំ េអៀងណាវ ្គពឹះ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ ញនកាកាឡំាងំ អូ ទីសាណាសា យសី៊ូ កា េអី

មួត សះឹ ពឹះ ចារ ែអ៊ លូ កាបផា ២ «អាញ់តាប៉ាបតាប៉ុន កាកាឡំាងំ អាខាក ់អនែ់ឌ ចាក ពួយអាញ់ ៃបង៉ ដារ ់
េកះ កញិេអៀ អូ ទីសាណាសាេកះ។៣ផាអាញ់អន់ អនែ់ឌសតឹ វាច៉់ េដាះ អ្ូយគ អនែ់ឌ អូ ្រតូះ បក៉់ រ្រទង ខង
មួត បក់ អនដ់ា ពឹះ ឡឹងចារចាងំហាយ្គ»។ ៤ មួតសះឹ េតលីផា «ែ្រស៊ តសីអាឡាង៉ាន់ខាក ់សាណាឡឹងចំ
ចងឹណាងំ អន់កា អនែ់ឌសាផគី ?» ៥យសី៊ូ អបំញ៉់ «អនដ់សី ទី ណំុ បុាងំ ញ៉ាងកាតុ ?» អនែ់ឌ េតលីផា «តា ំ
េបុះី កាតុ»។ ៦យសី៊ូ េ្របុី កាឡំាងំ អង់ៃអ្វ ពឹង េតះ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ ណំុ បុាងំ តាេំបុះី េណាះ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ។័ េកះេណាះ ែអ៊ គុ ណំុ បុាងំ េណាះ អន់ កា មួត សះឹ េ្របុី អនែ់ឌ ែជក អន់ កា កាឡំាងំ។ ៧អនែ់ឌ កា ទី
កា រ៉ាហញឺ អនដ់ា េដល។ យសី៊ូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ េ្របុី មួត សះឹ អ្យក់ កា េណាះ ែជក អន់ កាកាឡំាងំ
េដល។ ៨កាឡំាងំសា ផគី ទិឌូ។ េកះេណាះ មួត សះឹ ទូញ រ៉ាន់ដាប់ សល់ ៃតល ពូសា ទី តាេំបុះី ពុងណាវ ្គ។
៩កាឡំាងំ ទេិណា ័ះ ទី ៤០០០ ដូវ។ េកះេណាះយសី៊ូ េ្របុី កាឡំាងំ សតឹ ប៉ាគ់ ហី អនែ់ឌ េទៅ។ ១០ ែអ៊ កា ជរឹ ជះិ
ទូក លូ មួតសះឹចាកឃ្លងឡា ំប៉ាគ់ េតះ ដាលម៉់ានុថា។
១១ េកះេណាះ មួត ផារ៉ាសុី ពឹះ កាកាប ប៉ាែគក លូ យសី៊ូ។ អន់ែឌ េ្របុី យសី៊ូ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡឹង

ប ៉្រ◌ះ័ េភឿសាគ់ ែអ។៊ ១២យសី៊ូ តាងំេហមី តសី េកះេណាះកាបផា «ញ៉ា ្រតគ់ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា បុចិ ដងឹកា
បប៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ ? អាញ់ រះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹផាអនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ ញ៉ា អុះ»។ ១៣ េកះ
េណាះយសី៊ូ ចាកអា្ល ត អនែ់ឌ ជរឹ ជះិ ទូក វុលី សតឹ ែបង៊ហាង េតាណាវ ្គ។
១៤ មួតសះឹ ពឹលអ្យក់ឡា ំណំុ បុាងំ។ កាណុង ទូក អនែ់ឌ ទី ណំុ បុាងំ ដងឹ េម៉ាញកាតុឡក។់ ១៥យសី៊ូ រះ៉ អន់

តគ់កា អនែ់ឌផា «ឡាវុាងំឡាេកាអនដ់សី ឡឹង ពុះ * មួតផារ៉ាសុី លូ ពុះសាដាច់ េហរត អន់កាខាក»់។ ១៦ មួត
សះឹ កាកាប គួប អនែ់ឌ ឡឹងសារ អូ ទី ណំុ បុាងំ។ ១៧យសី៊ូ ហ្លង់ ឡឹងសារ មួត សះឹ កាប េណាះ ហង ែអ៊ ផា
«ញ៉ា ្រតគ់អនដ់សីឃតឹកាសារ អូ ទី ណំុ បុាងំ នេីអៀ ? ញ៉ាអនដ់សី េបី បប៉័ េលី េបីតាន័ហ្លង់ ប ? ញ៉ា ្រកូហ្លង់
តាឡាម័ អនដ់សីអា ? ១៨អនដ់សី ទី ម៉ាត់ហះកា ៃហ អូ បប៉ ័? អនដ់សី ទី េតារហះកា អូកាតាងំ ? អនដ់សី អូ
កាចាងំ ប ១៩សារអាញ់ គុ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ អន់កាកាឡំាងំ ៥០០០ ដូវ ែព អនដ់សី ប៉ាតុំ ណំុ បុាងំ ៃតល
កាឡំាងំសា ទី ញ៉ាង កាអ្ល ី?» អនែ់ឌ េតលី ផា «១២កាអ្ល»ី។ ២០ «នចីម័ ផះ អាញ់ គុ ណំុ បុាងំ តាេំបុះី កាតុ អន់
កាកាឡំាងំ ៤០០០ ដូវ ែព អនដ់សី ទូញ រ៉ានដ់ាប់សល់ ៃតល ពូសាទី ញ៉ាង ពុង ?» អនែ់ឌ េតលីផា «តាេំបុះី
ពុង»។ ២១យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «អនដ់សី េបី អ្លុ េបីហ្លង់ ប ?»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់

* ៨:១៥ ៨:១៥ ពុះអាសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ។ យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ អនែ់ឌ បុាងំេហៀន។
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២២យសី៊ូ លូសះឹចាកឡាប៉ំាគ់ េតះ េបតៃសដា ផះ េណាះទី ពូ អ្យក់ ពឹះកាម៉ាក័ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េម៉ាញ ដូវ េឡាម
េ្របុី យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ែអ។៊ ២៣យសី៊ូ ទុង តី បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះឡាច់ ែគងឡាប៉ំាត ្រសកុ។ េកះេណាះ ែអ៊ កា
សុះ េទៀក ពឹរឡាប ពឹង ម៉ាត់ បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះ លូសាប៉ាគ់ តី ពឹង ែអ។៊ យសី៊ូ អបំញ៉់ «ញ៉ា អនដ់ា អសី បប៉ ័?»
២៤បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ រ៉ាល ម៉ាត់ រះ៉ ផា «អាញ់ បប៉័ ប៉ាណូសចាកសតឹឡា ំហះកាឡាក់កា េតមី អ៊្លង»។
២៥យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ពឹង ម៉ាត់ បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ផាឌី ម៉ាត់ ែអ៊ កា ដាគ ់ៃហ បប៉័ កាណាគ័
ញ៉ាៗសាឡះខាក់ហង។ ២៦យសី៊ូ េ្របុី ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ េបុកី ទបឹ រះ៉ អនត់គ់កា ែអ៊ ផា «ែជចាក ម៉ុត កាណុង ្រសកុ
ៃដ េហាគ !»។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊ ឡឹងសារ ែអ៊ ចងឹ េតា័
២៧យសី៊ូ លូ មួតសះឹចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េតះឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង េកសាេរៀ ភលីបី។ ផះ អនែ់ឌចាក រ្រទង

យសី៊ូ អបំញ៉់ លូ សះឹ ែអ៊ ផា «កាឡំាងំ ទឌូិ ពូ ផាអាញ់អាឃឺ ប៉ាណូស នចីម ័?» ២៨អនែ់ឌ េតលី «បក់ អនដ់ាផា
វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ អនដ់ាណាវ ្គផា វគ័ េអលយ៉ីា ហះកា ទី បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ
ឡាក់កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗ េដល»។ ២៩យសី៊ូ អបំញ៉់ លូ អនែ់ឌផា «កាប៉ាច់ អនដ់សី អនដ់សីផាអាញ់
អា ប៉ាណូស នចីម ័?» េព្រតះុ េតលី ផា «អសី អា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ †»។ ៣០យសី៊ូ អនត់គ់ កា
អនែ់ឌ អូ អន់ រះ៉ កា ពូ អុះ។
៣១គតឹ ឡឹងដារ ់េណាះយសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹផា «ប៉ាណូសអាញ់ ្រតគ់ ប៉ាណាប េអៀង ែនវ។ មួត ្រកាគ់ រុាងំ

ៃហ េមឿង មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ចងឹ អូ ណីសកាអាញ ់អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាន់
េតា័អាញ ់ហះកា ៃបង៉ដារ អ់នត់គី ឡឹង េណាះ អាញ់ចងឹ រុសីសតឹណាវ ្គ»។៣២យសី៊ូ រះ៉ឡាក់ខាក់ ឡឹងសារ
អា។ េព្រតះុ ទុងឡាច់យសី៊ូ េកះេណាះកាបកា ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី កាប នេីអៀ»។ ៣៣យសី៊ូ កាែលង ៃហ
កាឡំាងំសះឹ អនេ់ទៀគៗ េកះេណាះ ែអ៊ កាបកា េព្រតះុ ផា «ចាកឡាច់ ប៉ាគ់ េតា សាតាងំ ! ខង អសី អូ ទី ពុត
ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ទី ដងឹ ពុត ប៉ាណូស េដាះ»។
៣៤ េកះេណាះ យីស៊ូ េអី កាឡំាងំ លូ មួត សះឹ ពឹះ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «បក់ េពឿ បុចិ ចាក ពួយ លូ េសឿ

អាញ ់ែជ ឃតឹ កាឡាេកា េទៅ ្រតគ់សាឡាគ់ឡាេកា គយ អ៊្លង គងឹ ពួយអាញ។់ ៣៥បក់ ចំ បុចិ ៃអ្វ រ ុសី បក់
េណាះ ចងឹ េតា ័ហះកា បក់ ចំ េតា័ញនអាញ់ លូ ញនសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។ ៣៦ផា
ប៉ាណូស ទី ្រគបឹ កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អាហះកា ែអ៊ េតា ័ទីខា េដល ប ? ៣៧ ប៉ាណូស ចងឹ អ្យក់កាណាគ័
ញ៉ា តូរ ័តាគ់ អង់រុសី ឡាេកា ែអ៊ ទ ី? ៣៨ ែជ តាយួសកា មួត អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ទីសារ យចញនកា
ប៉ាណូសអាញ់លូ ប៉ានរឹអាញ់កាប។ ផាបក់ េពឿតាយួស ប៉ាណូសអាញ់ចងឹ អូ អនហ់ា្ន ល់ បក់ េណាះ េដល
ប៉ាគ់ដារ ់អាញ់ ជរឹ លូ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ទបឹ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ពឹ អាញ»់។

៩
១ េកះេណាះយសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌផា «អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ទីកាឡំាងំ បក់ អនដ់ាឡាក់ ៃអ្វ ហះអា

ចងឹ អូ តាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាញន អរ៉ំាញ អញឺ ែអ»៊។
សារយសី៊ូ ម៉ាច់ឡាេកា
២ េ្រតាដារ ់អនត់គី ឡឹង េណាះ យសី៊ូ េជៀក េព្រតះុ យ៉ាកុប លូ យូហានឡា ំពួយ ែអ៊ហាវ ពឹង ប៉ានមឹចាងំ

ហីគឡាក់ ចារ អូ ទី ប៉ាណូស អុះ ទី ដងឹ អនែ់ឌ េណាះហង។ ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ្រតង័ េ្រទៀយយសី៊ូ
តាង ឡឹង អន្់រទលួ ហះ ម៉ាត់ អនែ់ឌ។ ៣ េខាអាវ ែអ៊ បាកកា្ល គ់ កាខាក ់អូ ទី បក់ េពឿ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អ្លុ ្រប៉
† ៨:២៩ ៨:២៩ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀក គុល «្រគះិ»។
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គ័ កា្ល គ់ នេីណា ័ះ អុះ។ ៤ផះ េណាះ មួត សះឹ បប៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ េម៉ាហ ែពឃឺ វគ័ េអលយ៉ីា លូ វគ័ ម៉ូ េស ផះ ៃអ្វ
កាកាប លូយសី៊ូ។ ៥ េព្រតះុ កាប លូយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ញនឹ ៃអ្វ ហះអាដាគ់ខាក ់ញនឹ ចងឹ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ ៃប៉
ង អន់កាអសី េម៉ាញ អន់កា វគ័ ម៉ូ េស េម៉ាញ លូ អន់កា វគ័ េអលយ៉ីា េម៉ាញ»។ ៦ េព្រតះុកាបនេីណា ័ះញន
ែអ៊ អូ ហ្លង់ ផា ចងឹ កាប នចីម័ អុះ ខង អនែ់ឌកាខរ ់ណូស អ្ូយគខាក។់ ៧ផាឌី ទីកាមល៉់ ពឹះ កាេ្រតាប អនែ់ឌ ទិ
ឌូ។ អនែ់ឌ កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ឡឹងកាមល៉់ េណាះផា «អាហង គនអាញ់ បុចិ ៃច កាខាក ់អ្យគ័សាយុំាងំ ែអ៊
ពិ»។ ៨សាេណាគ េណាះ មួតសះឹកាែលង ៃហ ជុំឡាេកា អនែ់ឌ អូ ទី បប៉័ េពឿ អុះ ទី ដងឹ យសី៊ូ ៃអ្វ លូ អនែ់ឌ។
៩ផះ អនែ់ឌចាក ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ យសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉ កា មួតសះឹ ែអ៊ ៃបង៉ ដូវ េណាះផា «ែជ រះ៉សារឡាក់កា អន់
ដសី ទី បប៉័ ែព កូម័ រះ៉ ប៉ាគ់ ប៉ាណូសអាញ់ រុសី សតឹ េទៀ»។ ១០ មួតសះឹ រ៉ាប់យសី៊ូ អនត់គ់ រះ៉ កា អនែ់ឌ ហះកា
អនែ់ឌ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារកាបផា រុសី សតឹ។ អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ គួប អនែ់ឌផា «រុសី សតឹ នចីម ័?»។
១១ េកះេណាះ អនែ់ឌ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ អនែ់ឌ ឌុ រះ៉ ផា វគ័ េអលី

យ៉ា ្រតគ់ ពឹះ អន្់រទលួ ឡឹងសាដាច់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ?» ១២យសី៊ូ េតលី មួត សះឹ ផា «្រតគ់ហង វគ័ េអលយ៉ីា ្រត
គ់ ពឹះ អន្់រទលួ តាទចឹ េភឿ េ្រទៀម ្រគបឹ ង៉ារ អន់ដាគ់ ៃតល េទៅណាវ ្គ*។ ហះកាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី
្រចាគ់ រះ៉ ផា ប៉ាណូសអាញ់ ្រតគ់ ប៉ាណាបខាក់ ទបឹ ពូ អូ ណីសកាអាញ់ខាក់ េដល។ ១៣អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី
អន់ ហ្លង់ ផា វគ័ េអលយ៉ីា ពឹះ េកះ ពូ ្របគ៉័ បាប ែអ៊ តាម តាលំងឺ ពុត ពូ ខាក់ ្រតគ់ឡាក់ កា ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង
សារ ែអ៊ ែពតាទចឹហង»។
សារយសី៊ូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ
១៤យសី៊ូ លូសះឹ ែអ៊ ៃបង៉ ដូវចាកឡា ំប៉ាគ់ចារសះឹ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ េណាះ ែអ៊ បប៉័កាឡំាងំ េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉

ៃអ្វ ជុំ មួតសះឹ ែអ។៊ ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ផះ ៃអ្វ កាប ប៉ាែគក លូ អនែ់ឌ េដល។ ១៥ផះកាឡំាងំ បប៉័
យសី៊ូ េណាះ អនែ់ឌ ញមខាក់ ទឌូិ អនែ់ឌ កាសាតាក់ឡា ំហាប់សាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ ឡូត។ ១៦យសី៊ូ អំបញ៉់ អនែ់ឌ
ផា «សារញ៉ា អនដ់សី ប៉ាែគក លូ ពូ ?» ១៧ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ រះ៉ ផា «ៃណឃូ ! អាញ់អ្យក់ គនកាម៉ាក័អាញ់
ឡា ំប៉ាគ់ អសី។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត ពឹង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ កាឡូំ អូ អ្លុ កាប។ ១៨យ ៉◌ះ័ ប៉ាគ់ ចំកាតាម រប៉់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ
ត ែអ៊ តាគ់ អបំក៉់ គនអាញ់អន់សាសា្វ ល់ឡាឡាក ពឹង េតះឡាច់កាពុំះ េទៀក ពឹរ លូ រុាងំែគតសាណាញ់កា្វ ង័
ឡាេកា។ អាញ់អ្យក់ ពឹះ ែអ៊ ប៉ាគ់អា េ្របុីសះឹ អសី ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ ហះកាអនែ់ឌ ្រទះុឡាច់ អូដាម័
អុះ»។ ១៩យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «អឺ មួត កាង័ កល់ អូ ៃច េសឿ ! ្រតគ់ អន់អាញ់ ៃអ្វ ទុញ ប៉ុប ចំណាវ ្គលូ អន់
ដសីអា ? អ្យក់សាសា្វ េណាះឡា ំប៉ាគ់អាញ់អា»។ ២០ ពូ កាអ្យក់សាសា្វ េណាះឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។ សាគ់
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ បប៉័ យសី៊ូ ែអ៊ កាតាគ់ អំបក៉់សាសា្វ េណាះ អន់សាសា្វ ល់ឡាឡាក ពឹង េតះឡាច់កាពុំះ េទៀក ពឹរ។
២១យសី៊ូ អំបញ៉់ លូ ពឹសាសា្វ េណាះផា «ទុញ េកះ ប ែអ៊ េកតី នេីអៀ ?» ពឹសាសា្វ េណាះ េតលី ផា «ឡឹង ែអ៊
ៃអ្វ ថិ ែព េកះ។ ២២ េលយីៗ េកះ ែអ៊ តាគ់ អំបក៉់ គន អាញ់ ពឹង េទៀក ពឹង អុញ េភឿ បុចិ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ផាអសី
អ្លុ តាគ់ អន់ដាគ ់បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តង័ ញនឹ េណី»។ ២៣យីស៊ូ េតលី ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី កាប "ផា អសី អ្លុ " នី
េណា ័ះ ? ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ ្របគ៉័ ្រគបឹសារកា ប៉ាណូស បក់ េសឿ ែអ»៊។ ២៤ ពឹសាសា្វ េណាះកា េតលី កាប
តុត ពុតផា «អាញ់ េសឿហង ! ហះកា បរ៉ ់អសី តង័ អន់អាញ់ េសឿ កាខាក់ណាវ ្គ»។ ២៥ផះ េណាះយសី៊ូ បប៉័
កាឡំាងំឡា ំៃហ ្រគកុៗ ែអ៊ កាប អកឺ កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡូំ ក្លកឹ អាញ់ េ្របុី អសី ចាកឡាច់ ឡឹង
សាសា្វ អា ពិ ែជ វុលីសតឹណាវ ្គៃដ»។ ២៦ផាឌី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្របគ៉័ អន់សាសា្វ េណាះអង់ហ្យាងំ េវុកី លូ បក៉់ រ៉ាៃរត៉
* ៩:១២ ៩:១២ បរ៉ ់ៃហ ម៉ាឡាគី ៤:៥-៦។
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ខាក ់េកះេណាះចាកឡាច់កា ែអ។៊ សាសា្វ េណាះ ៃតប រ៉ានត់ង់ឡាក់កា េតា័ េកះ។ កាឡំាងំ េអៀងកាបផា
«ែអ៊ េតា័ េកះ»។ ២៧កាប៉ាច់យសី៊ូ រ ៉បុ តីសាសា្វ េណាះលកឺតាគ់ អង់អ្ូយវ សាសា្វ េណាះកាអ្ូយវ អនត់ាវ។
២៨អនត់គី ឡឹង េណាះ យសី៊ូ ចាក ម៉ុត កាណុងហ ីមួតសះឹ អបំញ៉់ ែអ៊ អូ អន់ ពូ កាតាងំផា «ញ៉ា ្រតគ់ញនឹ

្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ អូឡាច ់?» ២៩យសី៊ូ េតលី រះ៉ កា អនែ់ឌផា «្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែនវអា ទី ដងឹ មន៉់
បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង»។

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
៣០យីស៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ឡាច់ ឡឹង េណាះ តាត់ ្រទង េខត កាលីេឡ។ ែអ៊ អូ បុចិ អន់ េពឿ អ្លុ ចារ អន់ែឌ

ៃអ្វ អុះ ៣១ខង ែអ៊ ៃអ្វ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ។៊ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ប៉ាណូសអាញ់ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ជនឹ អន់ កា ពូ ្របគ៉័
បាប។ ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អាញ ់ហះកា ៃបង៉ដារ ់ឡឹង េណាះអាញ់ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ៣២ហះកា មួតសះឹ អូ
ហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ អុះ លូ អូ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ េដល។
៣៣យសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ទលឹ េមឿងកាផានមឹណាវ ្គ។ ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ កាណុងហ ីយសី៊ូ អបំញ៉់ លូ សះឹ ែអ៊

ផា «សារញ៉ាអនដ់សីកាប រ្រទងអែំព ?» ៣៤ មួតសះឹ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់ខងផះ អនែ់ឌចាក រ្រទង ែព អនែ់ឌកាប ប៉ា
ែគក គួបផា េពឿ ្របគ៉័ តសី ឡឹង ពូ។ ៣៥យសី៊ូ អង់ៃអ្វ េកះេណាះ ែអ៊ េអី កាឡំាងំ សះឹ ១២ ដូវ ពឹះ តុ។ំ ែអ៊ កាប
ផា «េពឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ថិ ពុត ចតឹយរ ឡឹង ពូ»។៣៦ េកះេណាះយសី៊ូ អ្យក់សាសា្វ េម៉ាញ
ដូវ អន់ អនត់ាវ ហះ អនត់គិ័ កាឡំាងំ សះឹ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ េពៅ អន់ ៃអ្វ ពឹង ព្លូ កាប លូ សះឹ ែអ៊ ផា ៣៧ «បក់
េពឿ រងសាសា្វ ឡាក់កាសាសា្វ អាញនអាញ ់េណាះឡាក់កា ែអ៊ហាប់អាញ់ េដល បក់ េពឿហាប់អាញ់ អូ
្រតគ់ហាប់ ដងឹ អាញ់ អុះ ឃឺហាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េដល»។
៣៨យូហាន រះ៉កាយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ញនឹបប៉័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉សចិ អសី។ ញនឹ

ទបឹ អូ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ខង ែអ៊ អូ ចាក លូ ពិន»។ ៣៩យសី៊ូ េតលី ផា «ែជ ទបឹ ែអ ៊អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ ្របគ៉័
សារ អំរ៉ាញ រះ៉ សចិ អាញ ់េកះេណាះកាប អក៊ កាអាញ់ អុះ។ ៤០បក់ េពឿ អូណាងំសារ លូ ពិន បក់ េណាះ
កាកាឡំាងំ ពិន េដលហង។ ៤១អាញ់ រះ៉ តាទចឹ ផា បក់ ចំ ្របគ៉័ ដាគ់ កា អនដ់សី យ ៉◌ះ័ ែអ៊ អន់ េទៀក កា អន់
ដសី ដងឹ េម៉ាញ ចកកាតាមញន អនដ់សីសះឹអាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ ទីសារដាគ់ហង។
៤២ «ែអ៊ ចងឹ ប៉ាណាប ខាក ់បក់ ចំ ប៉ាណា ំកាឡំាងំ បក់ េសឿ អាញ់ ចាក ្រទង យច យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េសឿ

េណាះ ថិ ឡឹង ពូ កាតាម។ ផា ពូ អ្យក់ បក់ ប៉ាណា ំយច េណាះ កត់ អន់ទល អំេហា្ម តសី ពឹង អង់កូ ែអ ៊េកះ
េណាះ ប៉ាឡិ អា្ល ត កាណុង េទៀក សាឡីគសាឡាយ េណាះ ដាគ់ លនឺ ឡឹង អន់ ែអ៊ ្រប៉គ័ យច។ ៤៣-៤៤ផា តី
ណាផំា ្រប៉គ័ យច ហគ់ កាសតិ អា្ល ត តី េណាះ។ អ្យក់ កា ទី ម៉ុ ត ៃអ្វ រ ុសី អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ទី តី ដងឹ
េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ ដាគ់លនឺ ឡឹង ទី តី ទិ េពៀរ ហះកាឡាេកា ឡិ ពឹងចារ អុញសា អូ អ្លុ ប៉ាត់ †។ ៤៥-៤៦ផា ជុង
ប៉ាណា ំ្របគ៉័ យច កាៃ្រតលអា្ល ត ជុង េណាះ។ អ្យក់ កា ទី ម៉ុ ត ៃអ្វ រ ុសី អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ចាក ជុង ដងឹ
េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ដាគ់លនឺ ឡឹងចាក ជុង េពៀរ ហះកា ឡិ ពឹងចារ អុញ ‡។ ៤៧ផាម៉ាត់ ប៉ាណា ំ្របគ៉័យច ខ្វិ
ក ឡាច់ ម៉ាត់ េណាះ។ អ្យក់ កា ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា យ ៉◌ះ័ ម៉ាត់ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ែអ៊ ដា
គ់ លនឺ ទី ម៉ាត់ ទិ េពៀរ ែបង៊ ហះកា ឡិ ពឹង ចារ អុញ ៤៨ឡាក់ ចារ ទី ្រហាយសា ពូ េលយី លូ អុញសា អូ អ្លុ
ប៉ាត។់ ៤៩ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ ៃ្រប៉ញនសាគ់ លួង លូ អុញ។ ៥០ េប៉ា ័ះឡាក់កាណាគ័ ទីខា ហះកាផា ែអ៊ អូ ៃ្រប៉
† ៩:៤៣-៤៤ ៩:៤៣-៤៤ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ឡាក់ ចារ ទី ្រហាយ សា ពូ េលយី លូ អុញ សា អូ អ្លុ ប៉ាត់ ។
‡ ៩:៤៥-៤៦ ៩:៤៥-៤៦ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ឡាក់ចារ ទី ្រហាយសាពូ េលយី លូ អុញសា អូ អ្លុ ប៉ាត់ ។
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េកះ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ែអ៊ េកះ ៃ្រប៉ណាវ ្គ ? អន់ឡាេកា អនដ់សី ទី ខាឡាក់ កា េប៉ា ័ះ លូ ៃអ្វ រគិែរម
រគ៉់ ែរ លូ គួប េសាប េលយី ពិ»។

១០
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ែជ អន់ េកា្ល អា្ល តកាម៉ាញ់
១ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាក ឡាច់ ឡឹង េណាះឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា លូ ឃ្លង េទៀក ្រទូង យដាន់ ឡា ំប៉ាគ់ ហាង

េតា។ េណាះ ទី កាឡំាងំ េអៀង ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ ណាវ ្គ។ ែអ៊ កា បុាងំេហៀន ពូ ឡាក់ កា អង់េហៀៗ េដល។
២ េណាះ ទី មួតផារ៉ាសុីឡា ំអបំញ៉់សាគ់ លួង េភឿ បុចិណាងំសារ លូ ែអ។៊ អនែ់ឌ អបំញ៉់ផា «ទី បចាបាប់ េកា្ល
អា្ល តកាម៉ាញ ់?» ៣យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «នចីម័ វគ័ ម៉ូ េស ទី រះ៉ កា អនដ់សី ?» ៤អនែ់ឌ េតលីផា «វគ័ ម៉ូ េស អន់
េដល េកា្ល អា្ល ត កាម៉ាញ់ អ្យក់ កា ទី ្រចាគ់សត្់រតាអា្ល ត កាម៉ាញ»់។ ៥យសី៊ូ កាបផា «វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ អន់ កា
អន់ដសី នីេណា ័ះ ញនកា អន់ដសី ប៉ាណូស កាង័ កល់ តាឡាម។័ * ៦ហះកា ផះ ប៉ាន់ដា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី េតះ
ៃប៉្លង ែព ែអ៊ បុាងំេកតី ប៉ាណូសកាម៉ាក័ ប៉ាណូស អង់កាន។់ ៧ "ញន ខអាហង បះ កាម៉ាក័ឡាច់ ឡឹង េមគី ពឹ
ឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ កាម៉ាញ់ ទបឹ វុនឹ កា គួប េសាប។ ៨ ប៉ាគ់ ទី គួប េសាប េកះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េពៀបឡាក់កាឡា
េកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ"†។ អនែ់ឌ អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ហង ឃឺអនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះឡាក់កាឡាេកា
ដងឹ េម៉ាញ េកះ។ ៩ ទលឹ នីេណា ័ះ ែជ អន់ បក់ េពឿ ប៉ាក្លះ ប៉ាក្លាយហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អន់ែឌ ទិ េពៀរ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ គួប េកះ»។
១០សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីមួតសះឹ ែអ៊ អបំញ៉់ណាវ ្គឡឹងសារ ែអ៊ កាប ែព។ ១១យសី៊ូ េតលី រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ផា

កាម៉ាក័ បក់ ចំ អា្ល ត កាម៉ាញ់ េកះេណាះ ទី កាម៉ាញ់ណាវ ្គ បក់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ឡាក់ កា ែអ៊ រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់
គុល ែអ៊ ហង។ ១២ផាែនវ អង់កាន់ ចំអា្ល ត េកា្ល េកះេណាះ ទីកាម៉ាក័ អនេ់ទៀគណាវ ្គ អង់កាន់ េណាះកា រ៉ាលង
កល់ េកា្ល គុល េដល»។
សារម៉ុត ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
១៣ ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី ពូ អ្យក់ ពឹះ មួតសាសា្វ ៗឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ េភឿ អន់ ែអ៊ មន៉់សាប៉ាគ់ អនែ់ឌ ហះកា

មួតសះឹកាបកា ពូ។ ១៤យសី៊ូ បប៉័សះឹ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះយច ពុត ែអ៊ហកី េណាះហង ែអ៊ផា «ែជ ទបឹហងសា
សា្វ បុចិឡា ំប៉ាគ់ អាញ ់អន់ អនែ់ឌ ពឹះ ពិ។ ទី ដងឹ ប៉ាណូស ទី ពុតឡាក់កាសាសា្វ អាហង ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា។ ១៥អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា បក់ េពឿ អូ ្របគ៉័ ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា បក់ េណាះចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ»។ ១៦ េកះេណាះយសី៊ូ ែគ្វត មួតសាសា្វ លូសាប៉ាគ់ មន៉់
អន់សារដាគ់កា អនែ់ឌ។
១៧ផះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េណាះ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ តាយុបិឡា ំជនតាកុលកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ លូ កាប

ផា «អឺ ៃណឃូឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ! អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ?» ១៨យសី៊ូ េតលីផា «ញ៉ា
អសីផា "ៃណឃូដាគ់ ្រតង់" ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហងដាគ់ ្រតង់។ ១៩អសី អ្លុ េកះចាបាប់ ទី រះ៉ ផា "ែជ ប៉ាន់
េតា័ ប៉ាណូស ែជ រ៉ាលង កល ់ែជ អន់តុង មះ៉ ពូ ែជ កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្របគ៉័ អន់ ពូ ្រតគ់ ថូត ែជ ប៉ាលុ ពូ ្រតគ់
អ្យលិ កូត័កា េមគី ពឹ"»។ ២០កាម៉ាក័ េណាះ េតលីយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ អាញ់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ទិអា ឡឹងអាញ់
ៃអ្វ តាតាម័ ែព េកះ»។ ២១យសី៊ូ ៃហ ែអ៊ លូ ទី ពុត បុចិ ៃច កា ែអ។៊ េណាះហងយសី៊ូ កាប ផា «ទីសារ េម៉ាញ
ណាវ ្គអសី េបី តាន័ ្រប៉គ។័ ហគ់ ចាកឡា ំ្របូ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អសី អន់ ទ ិេកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ែជក អន់
កា មួត ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត។់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អសី ចងឹ ទី រ៉ាស អំប៉ាស ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។ េកះ ្របូ រ៉ាស ែជក
* ១០:៥ ១០:៥តាមចាបាប់ផា េកា្ល បុចិ អា្ល ត កាម៉ាញ់ ែអ៊ ្រតគ់ ្រចាគ់ សត្់រតា េភឿ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ អា្ល ត តាទចឹ េកះ េណាះ ពូ ចងឹ ខនឹ ទី
អង់កាន់ េណាះណាវ ្គ។ † ១០:៨ ១០:៧-៨សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:២៤។
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េលៀន កា ពូ េកះៗឡា ំពួយ អាញ់ ពិ»។ ២២កាម៉ាក័ េណាះ កាតាងំ យីស៊ូ កាប នីេណា ័ះ ែអ៊ ឡិ ម៉ាត់ ្រចគ័ លូ
ចាកឡាច់ ទបឹ អុក ពុត ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ ខង ែអ៊ ទី រ៉ាស អំប៉ាស េអៀង កាខាក។់ ២៣យសី៊ូ ៃហ ជុំ រេណាះ
េកះេណាះកាប លូ មួត សះឹ ែអ៊ ផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញ៉ាក ខាក់ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៤ មួត
សះឹញមខាក់ អូ ហ្លង់ ឡក់ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប េណាះ។ យសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌណាវ ្គផា «អឺ អង់គន ! ញ៉ាកខា
ក់ ពូ ចងឹ ម៉ុត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ។ ២៥ផា ទុងកាប៉ូ វ ‡ ម៉ុត ពួយ េ្រតាម ប៉ាអច់ ្រជុ ំេណាះឡាមគ៉់
លនឺ ឡឹង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៦កាឡំាងំសះឹ ែហ៊ង ខាក់ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ
ែអ៊ កាប េណាះ §។ េណាះហង អនែ់ឌ អំបញ៉់ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ?» ២៧យសី៊ូ ៃហ អន់
ែឌ េកះេណាះកាបផា «សារអាប៉ាណូស្របគ៉័ អូ អ្លុ អុះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័អ្លុ ខងប ៉្រ◌ះ័ ទីអរ៉ំាញអ្លុ ្របគ៉័ ្រគបឹ
សារ»។ ២៨ េព្រតះុផា «អសីបប៉័ េកះញនឹអាអា្ល ត ្រគបឹកាណាគ័មះ៉ញនឹ េភឿចាក ពួយអសី»។ ២៩យសី៊ូ រះ៉កា
អនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹផា បក់ េពឿសាឡាគ់អា្ល តហី ្រកាន អុះ មុ ីពឹ េមគី គន េសា េលី
មុរី ែ្រស៊ញនកាចាក ពួយអាញ់ លូញនកាសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ៣០បក់ េណាះ ចងឹ ទីខា។ កាណុងអង់កក់
េតះអា ែអ៊ ចងឹ ទីហី រ៉ាយុាងំ អុះ មុី រ៉ាយុាងំ ពឹ េមគី រ៉ាយុាងំ គន េសា រ៉ាយុាងំ េលី មុរី ែ្រស៊ រ៉ាយុាងំ ហះកា
ទី ទបឹ ពូ អូ ណីស េដល។ ដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ហង។ ៣១ហះកា កញិេអៀ អា ទី
កាឡំាងំ បក់ អន្់រទលួ េអៀង ចងឹ េកះ អនត់គី កាឡំាងំ បក់ អនត់គី េអៀង េដល ចងឹ េកះ អន្់រទលួណាវ ្គ»។
សារយ៉ាកុប លូ យូហានបរ៉ ់ឡឹងយសី៊ូ
៣២ផះអនែ់ឌចាកឡាប៉ំាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ យសី៊ូ ប៉ាណា្ំរទងអនែ់ឌ។ មួតសះឹញមខាក ់មួត

ចាក ពួយអនែ់ឌកាអ្ូយគ អ្យរឹៗ។ យសី៊ូ េអី ពឹះសះឹ ែអ៊ ១២ ដូវ តុំ េម៉ាញទងណាវ ្គ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉សារឡាក់
ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ ពឹង ែអ៊ ផា ៣៣ «ៃហ ពិន ផះ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ ចារ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ប៉ាណូស
អាញ់ ជនឹ អន់ កា មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប។់ អន់ែឌ ចងឹ តាត់សុនិ លូ
ជនឹ អាញ់ អន់ កា មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ ប៉ានេ់តា។័ ៣៤ ពូ ចងឹ ប៉ាៃឡវ កាអាញ់ លូ កាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹង អាញ់
េដល។ ពូ ចងឹ ពីត ្របគ៉័ បាប អាញ ់េកះេណាះ ប៉ាន់េតា័អា្ល ត អាញ។់ ហះកា ៃបង៉ ដារ ់អន់តគី ឡឹង េណាះ
អាញ់ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។
៣៥ េកះេណាះ យ៉ាកុប លូ យូហាន គន វគ័ េសេបេដ អន់ែឌ ឡា ំបរ៉ ់ហះ យីស៊ូ ផា «ៃណឃូ ! តង័ ៃហ ញនឹ

េណី»។ ៣៦យសី៊ូ អបំញ៉់ អនែ់ឌផា «អនដ់សី បុចិ អន់អាញ់ ្របគ៉័ ញ៉ា ?» ៣៧អនែ់ឌ រះ៉ ផា «ប៉ាគ់ អសី ្របគ៉័សា
ដាច់ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ េទៀ បរ៉ ់ហះ អសី អន់ ញនឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អសី េណី ឃឺ េម៉ាញ ែគងសា
ម៉ា េម៉ាញ ែគងសាងំេអ្យា អសី»។ ៣៨យីស៊ូ ផា កា អន់ែឌ «អន់ដសី េបី ហ្លង់ ឡឹងសារ អន់ដសី បរ៉ ់ េណាះ
អុះ។ អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់សារ អាញ់ ចងឹ ទ ី? អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់ កាឌី អាញ់ ចងឹ សង៊ អា ?*» ៣៩អនែ់ឌ
េតលី ផា «ញនឹ ខនឹ េដល»។ យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាក់អាញ់ ចងឹ ទីអា េដល លូ ចងឹ
សង៊ កាឌីឡាក់អាញ់ ចងឹ ្រតគ់ សង៊ អាតាទចឹ េដលហង †។ ៤០ហះកាសារ េម៉ាញ បរ៉ ់ៃអ្វ ែគងសាម៉ា េម៉ាញ
បរ៉ ់ែគងសាងំេអ្យា េណាះ អូ ្រតគ់អាញ់ អុះ ្រតគ់ អន់សារ េណាះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្រទៀម អន់ េកះៗ»។
៤១ផះ មួត សះឹ ១០ ដូវ អនែ់ឌ កាតាងំ យ៉ាកុប លូ យូហាន បរ៉ ់នេីណា ័ះ អនែ់ឌ បុចិ អកឺ ខាក។់ ៤២យសី៊ូ េអី

ពឹះ មួត សះឹ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ ផា «អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះ សុនសាត អនេ់ទៀគ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ជះិ ចគ័
‡ ១០:២៥ ១០:២៥កាប៉ូ វ េពៀគ គុល «អូត»។ § ១០:២៦ ១០:២៦ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊សាមគ៉័ កា បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច បក់ េណាះ ចងឹ
េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ ហង។ * ១០:៣៨ ១០:៣៨ អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់សារអាញ់ ចងឹ ទ ី? អនដ់សី ខនឹ ប អ្យក់ កាឌី អាញ់ ចងឹ សង៊អា ? េពៀគ
គុល «អនដ់សី ខនឹ ប ៃអត ចកអាញ់ ្រតគ់ ៃអតអា ? អនដ់សី ខនឹ េដល ប ហុំ េទៀកអាញ់ ្រតគ់ ហុំ អា ?»។ † ១០:៣៩ ១០:៣៩ អនដ់សី ចងឹ
ទីសារឡាក់ អាញ់ ចងឹ ទី អា េដល លូ ចងឹ សង៊ កាឌី ឡាក់ អាញ់ ចងឹ ្រតគ់ សង៊ អា តាទចឹ េដលហង េពៀគ គុល «អនដ់សី ចងឹ ៃអត ចក អាញ់ លូ
អនដ់សី ចងឹ ហុំ េទៀកឡាក់កាអាញ់ េដល»។
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ប៉ាសុន ខាក ់លូ មួត ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ ់អនែ់ឌ កាយរ ពូ តាម ពុត មះ៉ អនែ់ឌ េដល។ ៤៣ហះកា អនដ់សី អា អូ
្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ បក់ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ថិ ពុត ចតឹយរ លូកាឡំាងំ។ ៤៤បក់ េពឿ បុចិ
្របគ៉័ ៃមគ៉ អនដ់សី បក់ េណាះ ្រតគ់ េកះ ទុច អនដ់សី ទឌូិ ៤៥ខង ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ង៉ារ
អន់កាអាញ់ អុះ ឃឺអាញ់ ពឹះ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កា ពូ លូ អន់ឡាេកាអាញ់ េភឿ េតា័ហា្វ យឡាច់ ពូ េអៀង ដូវ»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
៤៦ េកះេណាះយសី៊ូ លូ សះឹ ចាក ទលឹ េមឿង េយរខូី។ ផះ អនែ់ឌ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ ទី កាឡំាងំ

េអៀង ចាក ពួយ អនែ់ឌ ្រគគិៗ េណាះ ទី កាម៉ាក័ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េម៉ាញ ដូវ សចិ បាទេីមឡាក់ គន វគ័ ទេីម អង់ៃអ្វ
បរ៉ ់កាណាគ័ ឡឹង ពូ ហះ ្រទង។ ៤៧ ែអ៊ កាតាងំ ផាយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត ចាក ្រទង េណាះ ែអ៊ កា ឡុង
េអី ផា «អឺ យសី៊ូ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី បរ៉ ់អសី តាប៉ាបកាអាញ់ េណី»។ ៤៨ ទី កាឡំាងំ េអៀង ទបឹ ែអ៊ អូ អន់
កាប ែហ៊ង េណាះហង ែអ៊ ឡុង ែហ៊ង ៃម៉ កាខាក់ផា «អឺ យសី៊ូ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី បរ៉ ់តាប៉ាប តាប៉ុន កា
អាញ់ េណី»។ ៤៩យសី៊ូ តាវ ឡូត េកះេណាះ រះ៉ កា ពូ ផា «េអី ែអ៊ ពឹះ ប៉ាគ់ អា»។ ពូ ផា កា បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
េណាះ «ែជហ្យកឹហង ែអ៊ េអី អសី េកះ»។ ៥០ ែអ៊ កាអា្ល តអាវ ្រគនឹ ប៉ានត់ានចាកឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។ ៥១យី
ស៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អសី បុចិ អន់ អាញ់ ្របគ៉័ ញ៉ា អន់ កា អសី ?» បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំ
ឡា បរ៉ ់តាគ់ អនដ់ាគ់ ម៉ាត់អាញ់អន់តាតារ េណី»។ ៥២យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «ចាក ពិ ! ម៉ាត់ អសីតាតារ េកះ
ញនកាអសី េសឿ»។ ផាឌី ម៉ាត់ បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះកាតាតារ ឡូត េកះេណាះ ែអ៊ ចាក ពួយយសី៊ូ េដល។

១១
សារយសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១យសី៊ូ លូ មួតសះឹចាកក្យាម័ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ។ ទលឹ ្រសកុ េបតផាេសលូ ្រសកុ េបតថានីក្យាម័

ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ យសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវចាកអន្់រទលួ ២លូ អនត់គ់កាអនែ់ឌផា «ហគ់អនដ់សីចាកឡា ំ
ប៉ាគ់ ្រសកុ ពូ ែគង ម៉ាត់ េតា ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះអនដ់សី ចងឹ បប៉័ េលៀ ប៉ាញ័តាម័ េម៉ាញកាតុ ពូ កត់អា្ល ត។ េលៀ
េណាះ េបីតាន័ ទី បក់ េពឿ ជះិ អុះ។ អ្យគ័ រ ុសី អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់អា។៣ផាពូអបំញ៉់អនដ់សី "ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី រុសី
អ្យក់ េលៀអា ?" អនដ់សី រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡាញនឹ តងកាន េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ ជនឹ ្រសស៊ណាវ ្គ"»។ ៤ មួត សះឹ
េពៀរ ដូវ េណាះចាកឡា ំបប៉័ េលៀ ប៉ាញ័តាម័ េម៉ាញ ពូ កត់ហះ អប៉ំារសាែនង ្រទង ែគង ឡីងហ ីអនែ់ឌកាឡា ំ
រុសី អ្យក។់ ៥ទីកាឡំាងំ អនដ់ា ៃអ្វ រេណាះ បប៉័ អនែ់ឌ រុសី េលៀកា អបំញ៉់ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី រុសី អ្យក់ េលៀ
អា ?» ៦ មួត សះឹ កា រះ៉ ពួយ ប៉ានឹរ យសី៊ូ អន់តគ់ កា អន់ែឌ េកះេណាះ ពូ អន់ អន់ែឌ ទុង អ្យក់ េលៀ េណាះ។
៧សះឹ េពៀរ ដូវ ទុង អ្យក់ េលៀ េណាះ ជនឹ អន់កាយសី៊ូ លូ រ ុសី អាវ អនែ់ឌ ្រតាក័ ពឹង អង់កក់ េលៀ។ េកះេណាះ
យសី៊ូ ហាវ ជះិ េលៀ េណាះ។
៨ ទី កាឡំាងំ េអៀង ប៉ាណា ំគួប រុសី អាវ ្រតាក័ ពឹង ្រទង បក់ អន់ដា េកាះ តាងំកង់ អ្យតិ ្រតាក័ ពឹង ្រទង យី

ស៊ូ ចាក េដល េភឿហាប់ ែអ។៊ ៩ ទិ កាឡំាងំ បក់ ចាក ពួយយសី៊ូ ទបឹ ែគង អង់កក់ ទបឹ ែគង ងីុរ តាងំេហី ផា «ហូ
សាណា* ! អន់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ជនឹ អន់សារដាគ់កាអសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ។៊ ១០អន់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ជនឹ
អន់សារ ដាគ់ កា អសីឡាក់ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាតាងសាដាច់ដាវតី ឡាក់ វគ័ អសី។ ហូសាណា ! ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចាងំហីគ កាខាក»់។ ១១ផះ រុាងំវាង៉ យសី៊ូ ចាក ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ កាចាក ម៉ុត
* ១១:៩ ១១:៩ ហូសាណាេពៀគ សុនសាត េហ្រពឺ ទី ណីផា «ប៉ាេន» េលី «បរ៉ ់តង័ ញនឹ េណី»។
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ពឹង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ េកះ ែអ៊ ៃហ ្រគបឹ កាណាគ័ ៃអ្វ ជុំ រេណាះ េកះ ែអ៊ កា ប៉ាណា ំសះឹ ១២ ដូវ
សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតថានី ខង ៃប៉្លង ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ។
១២ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ អនែ់ឌចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េបតថានីណាវ ្គ ផះ េណាះយសី៊ូ កាឡាយុតិ។ ១៣ ែអ៊ បប៉័

េតមី ្រហា † ឡឹងចាងំហាយ្គហា្ល តាឌុក តាេឌ ែអ៊ កាឡា ំៃហ អ្លុ ៃផគ ទី ៃប៉្ល។ ប៉ាគ់ ទលឹ េណាះ ែអ៊ បប៉័ ្រហា
ទី ដងឹហា្ល េដាះ ែឌល ខង េបីតាន័ ទលឹ ថុន ែអ៊ ៃប៉្ល។ ១៤យសី៊ូ កាបកា េតមី ្រហា េណាះផា «គតឹ េអៀ ែបង៊ ម៉ាត់
អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ េអ្លះសា ៃប៉្ល អសី ហង»។ មួតសះឹ កាកាតាងំ េដលយសី៊ូ កាប េណាះ។
១៥យសី៊ូ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម លូ មួត សះឹ េកះេណាះ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត កាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្រទះុ ឡាច់

មួត ្របូ ្របី រឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ែអ៊ តាឡក័អា្ល ត េ្រគចារ ពូ តូរ ័េលៀន លូ េ្រគចារ ពូ អង់ៃអ្វ ្របូ អនេ់តបី។
១៦យសី៊ូ អូ អន់ បក់ េពឿ គយ តូង័ កាណាគ័ចាក ម៉ុ ត ្រទង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ អុះ។ ១៧ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា ពូ
ផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ហីអាញ់ឃឺចារសារ៉ំាប់ ្រគបឹ សុនសាតមន៉់ េអី អាញ"់‡ ហះកា
អនដ់សី អ្យក់ហីអា ្របគ៉័ចារ មួត អនតុ់ង អនទួ់ក §»។ ១៨ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន
ចាបាប់ កាតាងំ េលៅ ឡឹងសារ េណាះ អនែ់ឌ ឃតឹណាងំ ្រទង បុចិ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត យសី៊ូ ខង អនែ់ឌ អ្ូយគ កា
ែអ៊ ញនកាកាឡំាងំ េអៀងញមកាសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ េណាះ។ ១៩ទលឹកាង៉ាចយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាកឡាច់
ែគង ឡីង េមឿង េយរសូាឡឹម េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។
២០តារ កាលំឺ ផះ អនែ់ឌ ចាក រ្រទង មួត សះឹ បប៉័ េតមី ្រហាឡាេយ៉ា េ្រកាះ ទលឹ រ៉ាយះ៉។ ២១ េព្រតះុ កាចាងំ

ឡឹង ប៉ានរឹ យសី៊ូ កាប េណាះហង ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ! ៃហ េតា េតមី ្រហា អសី កាប ែពឡាេយ៉ា េ្រកាះ េកះ»។
២២យសី៊ូ កាប លូ មួត សះឹ ែអ៊ ផា «ហគ់ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពិ ! ២៣អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា
បក់ េពឿ កាប េ្របុី ប៉ានឹម អា ផា "ហគ់ ចាកឡាច់ ឡឹង អាឡា ំៃអ្វ ពឹង េទៀក សាឡីគសាឡាយ េតា" ផា បក់
េណាះ េសឿ តាទចឹ អូ ទី សង់ៃសសាអ្វះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ លកឺ ប៉ានមឹ េណាះ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ ផា េណាះហង។
២៤ េណាះ ហង បះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផាសារ ញ៉ា កាតាម អន់ដសី មន៉់ បរ៉ ់អ្យក់ កា អន់ដសី េសឿ ផា អន់
ដសី ទី េកះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អន់កា អនដ់សីតាទចឹ។ ២៥-២៦ផះ អនដ់សី មន៉ ់ផាអនដ់សី ទីសារ
លូ គួប េសាប ែជ អ្យក់ យ៉ូ បក់ េណាះ ម៉ាគ់ ពឹ អនដ់សី ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ែអ៊ ចងឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ អនដ់សី
េដល *»។
២៧អនែ់ឌចាក ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ផះយសី៊ូ ៃអ្វ ចាកកាណុង រុាបំង៊ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទី មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង កា
ឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ។៊ ២៨អនែ់ឌ អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «អសី ្របគ៉័សារ ទិអា េអង អរ៉ំាញ ញ៉ា ? េពឿ េ្របុី អសី ្របគ៉័ ែនវ
អា ?» ២៩យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់សារ េម៉ាញហះ អនដ់សី េដល។ ផាអនដ់សី េតលី រះ៉ កា
អាញ ់េណាះអាញ់ចងឹ រះ៉កាអនដ់សី បក់អន់អាញ់ ្របគ៉័សារ ទិអា េដល។៣០បរ៉ រ់ះ៉ ៃហ េពឿ េ្របុី វគ័ យូហាន
បុាងំហុំ ពូ ? ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង ញ៉ា ប៉ាណូស េដាច ?»។ ៣១អនែ់ឌ កាកាប លូ គួប ផា «ផា ពិនផា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័
យូហាន ្របគ៉័ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ផាកា ពិន "ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ េសឿ ែអ ៊?" ៣២ ពិន ចងឹ ផា ប៉ាណូស ប េ្របុី វគ័
យូហាន បុាងំហុំ ពូ ?» ហះកាអនែ់ឌ អ្ូយគផា នេីណា ័ះ ខងកាឡំាងំ ប៉ាសុន ទឌូិ េសឿផា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ យូហាន
្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ែអ៊ តាទចឹ។ ៣៣ េណាះហង អនែ់ឌ េតលី យសី៊ូ ផា «ញនឹ អូ អ្លុ អុះ»។ េកះេណាះយសី៊ូ កា េតលី
ប៉ានរឹ អនែ់ឌផា «អាញ់កា អូ រះ៉ កា អនដ់សី េដល បក់ អន់អាញ់ ្របគ៉័សារ ទិអា»។
† ១១:១៣ ១១:១៣កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េតមី ្រហាឃឺ ពូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ‡ ១១:១៧ ១១:១៧សារ អា
ឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៦:៧។ § ១១:១៧ ១១:១៧ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៧:១១។ * ១១:២៥-២៦ ១១:២៥-២៦ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ
ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ហះកាផាបក់ ចំ ៃអ្វ អ្យក់យ៉ូ ពូ េលយី ពឹ អនដ់សីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ែអ៊ ចងឹ អ្យក់យ៉ូ បក់ េណាះ េដល។
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១២
សារប៉ានដ់បឹ ពូ រុាងំៃហ មុរី េតមី ៃប៉្ល អង់កាច
១ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉សារកា ពូ កាប ប៉ានដ់បឹ ផា «ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ មុរី តប់ េតមី ៃប៉្ល អង់កាច។ ែអ៊

្របគ៉័ រុាបំង៊ ជុំ មុរី លូ ្របគ៉័ ចារ រ ៉តូ័ ៃប៉្ល េដល។ េកះេណាះ ែអ៊ ្របគ៉័ េបុកី េជៀរ េម៉ាញ តុតចាងំហគី។ ៃឡង ឡឹង
េណាះ ែអ៊ អន់ ពូ រុាងំៃហ ែជក។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ចាងំហាយគ្។ ២ទលឹ ថុន េអ្លះ ៃប៉្ល អង់កាច តាងំ
ឡា មុរី េណាះ េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវ ឡា ំអ្យក់ ចាែនក មះ៉ ែអ៊ ឡឹង មួត រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ។ ៣ មួត រុាងំៃហ មុរី
េណាះ រ ៉បុ ពីត ទុចតាងំឡា មុរី េកះេណាះតាងំហ្យតិ អន់ ែអ៊ សតឹ តីតាេដាះ។ ៤ ៃឡង ឡឹង េណាះ បក់តាងំឡា
មុរី កា េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ។ មួត រុាងំៃហ មុរី េណាះកាៃម កល់ ែអ៊ លូ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាប អូ ដាគ់ កា ែអ។៊
៥ េកះេណាះតាងំឡាមុរី េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡា។ំ មួតបក់ ៃអ្វ រុាងំៃហ មុរី េណាះប៉ានេ់តា័អា្ល ត ែអ។៊ ៃឡង
ឡឹង េណាះ បក់តាងំឡា មុរី េណាះកា េ្របុី មួត ទុច េអៀង ដូវណាវ ្គឡា។ំ ពូ កា ពីត ្រគបឹ អនែ់ឌ បក់ អនដ់ា ពូ
ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ ៦តាងំឡា មុរី កា ទី គន កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច ខាក។់ ប៉ាគ់ អនត់គី ែអ៊ េ្របុី គន ែអ៊
េទៅ ឡគឡា ំទបឹ ឃតឹ ផា "ពូ ចងឹ អ្យលិ កូត័ ហង កា គន តាម័ អាញ់អា"។ ៧ហះកា មួត បក់ ក្យាគ់ រុាងំៃហ មុរី
េណាះកាប លូ គួប អនែ់ឌផា "បក់អាហងចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ មុរី អា ! ពិ ពិន ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ែអ៊ ម៉ាគ់ ចងឹ ទី
មុរី អាកា ពិន"។ ៨ ពូកា រ ៉បុ គនតាម័តាងំឡា មុរី េកះេណាះ ប៉ានេ់តា័ហរឹអា្ល ត ែអ៊ហះ អន្់រទលឹ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច
េណាះហង។ ៩នចីម័តាងំឡា មុរី ចងឹ ្របគ៉ ័? ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ានេ់តា័ មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី េណាះហង េកះេណាះ
អន់ កា ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គរុាងំៃហ ែជក មុរី ែអ៊ េណាះ។ ១០អនដ់សី អូ ទី អាន បសារកាបកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"អេំហា្ម មួត រ៉ាគយឹហី ហរឹអា្ល ត

កញិេអៀអា េកះ អេំហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ។ *
១១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័សារ េកងខាក់អា

្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ពិន ៃហញមខាក"់†»។
១២ មួត ្រកាគ់ មួត ៃណឃូ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ កាបសារ េណាះឃឺកាប ប៉ានត់ាងំកាអនែ់ឌ េណាះហងអនែ់ឌ
ណាងំ ្រទង រ ៉បុ ែអ ៊ហះកាអនែ់ឌ អ្ូយគកា មួត ប៉ាសុន។ េណាះហង អនែ់ឌចាកឡាច់ ឡឹងចារយសី៊ូ។
សារ មួតផារ៉ាសុី លូសាឌូសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ
១៣ មួតផារ៉ាសុី លូ មួត គន េសាសាដាច់ េហរត ‡ឡាំៃអ្វ ក្យាម័យសី៊ូ េភឿ បុចិសាយុំាងំ អ្លុ ៃផគយសី៊ូ ទី កាប

យច។ ១៤អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបតាគ់ អ្ំរបគ៉័ កាបដាគ់ លូ យសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ញនឹ អ្លុ ផា អសី ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់
ខាក ់អសី អូ អ្ូយគកា េពឿ អុះ អូ ឃតឹផា បក់ តសី េលី បក់ ថ ិឃឺអសី បុាងំេហៀន ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ្រតង់
តាទចឹ។ នីចម័ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប ពិន សង៊ រ៉ាៃប កាសាដាច់ តសី រ ៉មូ េណាះ ?» ១៥យីស៊ូ ឃតឹ ហ្លង់ ឡឹង
សារ អូ ដាគ់ កាណុង ពុត អន់ែឌ។ េកះេណាះ ែអ៊ កាប ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសីណាងំសារ លូ អាញ ់? អ្យក់
ៃហ េលៀនកាក់ អន់កាអាញ់ ៃហ ប៉ាគ់អា»។ ១៦ ពូ កា អ្យក់កាក់ េម៉ាញ អន់កាយសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ អបំញ៉់ផា
«ហ៊ូ ប េពឿ សចិ េពឿ ពឹង កាក់ អា ?» ពូ េតលី ផា «ហ៊ូ ប លូ សចិសាដាច់ តសី រ ៉មូ»។ ១៧យសី៊ូ កាប លូ ពូ ផា
* ១២:១០ ១២:១០សារអាយសី៊ូ កាប េពៀប ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅឡាក់ អេំហា្ម ដាគ់ េណាះ។ † ១២:១១ ១២:១១សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់
អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១១៨:២២-២៣។ ‡ ១២:១៣ ១២:១៣ថាម៉ាដា មួតផារ៉ាសុី លូ មួត គន េសាសាដាច់ េហរត អូ ្រតគ់ លូ គួប
េសាប អុះ។
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«កាណាគ័ញ៉ាឡាក់ រ៉ាស មះ៉សាដាច់ រ ៉មូ មបកាសាដាច់ រ ៉មូ េទៅ ពិ ហះកាកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មប
កា ប ៉្រ◌ះ័ េទៅ េដល»។ កាឡំាងំ ទឌូិ ញមខាក់កាយសី៊ូ ផា េណាះ។
១៨ ទី មួតសាឌូសុី ពឹះ កាកាប លូ យសី៊ូ េដល។ កាឡំាងំ មួតសាឌូសុី អូ េសឿ ផា ប៉ាណូស េតា័ េកះ អ្លុ រ ុសី

សតឹណាវ ្គអុះ។ អនែ់ឌ អបំញ៉់យសី៊ូ ផា ១៩ «ៃណឃូ ញ៉ា វគ័ ម៉ូ េស ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា បក់ ចំ ទីកាម៉ាញ់ េកះេណាះ
ែអ៊ េតា ័ហះកា េបីតាន័ ទី គន ្រតគ់ ែធមថាអុះណាវ ្គអន់ ទី ៃអ េភឿ បុាងំេកតី គន តូ ផូង័ វាច៉់ អន់ កា មុី ែអ៊ §។
២០ ប៉ាន់ដបឹ ផា ទី អុះ មុី កាម៉ាក័ តាេំបុះី ដូវ។ មុី េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ទី កាម៉ាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ េតា័ហះកា េបី តាន័
ទី គន អុះ។ ២១ េកះេណាះ ពូ ែធម អន់ កាថាអុះណាវ ្គ ែអ៊ េតា័ េបី តាន័ ទី គន េដល េកះេណាះ អុះ ទី េពៀរ កា
េតា័ នះិេទៅ េដល។ ២២ អុះ មុី ទិ តាេំបុះី ដូវ េណាះ ទី អង់កាន់ េណាះ ហះកា េបី តាន័ ទី គន អុះ។ អនត់គី ឡឹង
េណាះ អង់កាន់ េណាះ េតា័ េដល។ ២៣ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ អនេ់ទៀ កា េពឿ ចងឹ
ទី អង់កាន់ េណាះ ខង អុះ មុី អនែ់ឌ ទិ តាេំបុះី ដូវ ទី អង់កាន់ េណាះ នះិេទៅ េដល ?» ២៤យសី៊ូ េតលី រះ៉ កា អន់
ែឌផា «អនដ់សីឃតឹយច េកះ ញនអនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អូ អនហ់ា្ន ល់សារ អញឺ អរ៉ំាញ
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ២៥ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ អនេ់ទៀ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់ណាវ ្គអុះ ឃឺ
ចងឹ ៃអ្វ ឡាក់ កា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា េដល។ ២៦កាប៉ាច់សារ ប៉ាណូស េតា័ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ
ម៉ូ េស ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី រះ៉ ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័កាប ឡឹង អុញសាេប៉ាម។ អនដ់សី អូអាន
ប ? ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កាប លូ ម៉ូ េស ផា "អាញ់អា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ អា្រប៉ាហា ំលូ អុីសាក់ លូ យ៉ាកុប"*។
២៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ប៉ា្រទូ អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ ប៉ាណូស រុសី។ ឃតឹ ែនវ អនដ់សី
អាយច េកះ»។
២៨ទី ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះកាតាងំ ពូកាកាប លូយសី៊ូ។ ែអ៊ បប៉័ផាយសី៊ូ

េតលី ពូ ្រតគ់ខាក។់ ែអ៊កាម៉ុត ក្យាម័យសី៊ូ លូ អបំញ៉់ផា «ចាបាប់ញ៉ា តសីហ៊្លត ឡឹង ពូហះ ?» ២៩យសី៊ូ េតលី
រះ៉ ផា «ចាបាប់ ទី េម៉ាញ តសីហ៊្លត ឡឹង ពូ "អឺ មួត អុ្ីរសាែអល៊ ហគ់សាយុំាងំ ពិ ! ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អា
ហង ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។ ៣០ ្រតគ់ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី ទិ ពុត ទិ េពៀក ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ទបឹឡាេកា បុាងំៃឡ"†។ ៣១ចាបាប់ ទី េពៀរ "្រតគ់ បុចិ ៃចកា ពូ ឡីង ែគងឡាក់ បុចិ ៃចកាឡាេកាអសី េទៅ
េដល"‡។ អូ ទី ចាបាប់ ចំ តសី ឡឹងចាបាប់ េពៀរ អា អុះ»។ ៣២ ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ េណាះ េតលី យសី៊ូ
ផា «្រតគ់តាទចឹហងអសីផា ទីប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញតាទចឹ អូ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ាណាវ ្គកាយឡឹង ែអ៊ អុះ។៣៣អន់
បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹឡាេកា បុាងំៃឡ លូ បុចិ ៃច កា ពូ ឡីង ែគង
ឡាក់កា បុចិ ៃចកាឡាេកាតាងំឡា េណាះដាគ់លនឺ ឡឹង ពុះកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូកាណាគ័ េទៀន អន់ ្រគបឹ
ែនវសា»ំ។ ៣៤យសី៊ូ កាតាងំ ប៉ាណូស េណាះផានេីណា ័ះ ែអ៊ ផា «អសី ក្យាម័ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យាហង»។ េកះេណាះ អូ ទី បក់ េពឿ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ ហង។
៣៥ផះ ែអ៊ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ប៉ាគ់ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ែអ៊ កាបណាវ ្គផា «ខ ញ៉ា ្រតគ់ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចា

បាប់ ផាសាដាច់ដាវតី ែអ៊ វគ័ បក៊ កា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ នេីណា ័ះ ? ៣៦សាដាច់ដាវតី តាងំឡា
កាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា

'ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់
§ ១២:១៩ ១២:១៩ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៥:៥-១០។ * ១២:២៦ ១២:២៦សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់
(នកិ្ខមន)ំ៣:៦។ † ១២:៣០ ១២:២៩-៣០សារអាឡាច់ ឡឹងសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៦:៤-៥។ ‡ ១២:៣១ ១២:៣១
សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីតតាមុរឺ អសី អន់ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង អសី' "§។
៣៧ទលឹសាដាច់ដាវតី តាងំឡា េអី បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះផា ពឹតាងំឡា េកះ ញ៉ា ្រតគ់ ពូ ផា
សាដាច់ដាវតីឡាក់ វគ័ បក៊ ែអ៊ នេីណា ័ះ ?» ទីកាឡំាងំ េអៀងសាយុំាងំយសី៊ូ រះ៉សារ េណាះ អនែ់ឌ ប៉ាញ័ ពុត
ខាក។់
៣៨ផះយសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ េណាះ ែអ៊កាបផា «បរ៉ ឡ់ាវុាងំឡាេកាលូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់អន់

កាខាក។់ អន់ែឌ ឌុ េពៀត អាវ តសី អ្លងឹ លូ ចាចាក ពឹង តាឡាត បុចិ កា ពូ ការ ៉បុ សាបំ ៉◌ះ័ អន់ែឌ។ ៣៩ផា ៃអ្វ
ពឹង េរ៉ាង ណាងំដងឹចារដាគ់សា ំលនឺ ឡឹង ពូ។ ផា ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ ៃអតសា ណាងំដងឹចារ ្រកាគ់ បក់កានតឹ
លនឺ ឡឹង ពូ េដល។ ៤០អនែ់ឌ ឌុ េលាប អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ មួត អនេ់្រតា័ អន្់រទះុ លូ តា្ំរបគ៉័ មន៉់ ទុញៗខាក់
េដល។ អនែ់ឌ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត កា្ល ងំ លនឺ ឡឹង ពូ»។
សារអង់កាន់ អនេ់្រតា័ ៃចគ េលៀន មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័
៤១ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡា ំអង់ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ ចារ ពូ ៃចគ េលៀន មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ផះ េណាះ ទី មួត បក់

ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េអៀង ដូវ អនែ់ឌ ៃចគ េលៀន េអៀង េដល។ ៤២ហះកា ទី អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ថុក ញ៉ាក េម៉ាញ ដូវ
ៃចគ េលៀន ែបត៊ ខាក់ ទី ដងឹ េពៀរ ច្យមិ *ឡក។់ ៤៣ េកះេណាះយសី៊ូ េអី មួត សះឹ លូ រះ៉ ផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសី តាទចឹ ផា អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ថុក ញ៉ាកអា ទី ៃចគ េលៀន មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ឡឹង ពូ ៤៤ខងកាឡំាងំ
អនេ់ទៀគៗ អ្យក់ ៃចគ ដងឹ េលៀន អនែ់ឌសល់ មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាអង់កាន់ អនេ់្រតា័ ថុក ញ៉ាកអា ៃចគ ទិ
េលៀនឡាក់ ែអ៊ ទ ីមប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ េលៀនឡាក់ ែអ៊ តងកានខាក់ េភឿ សមិឡាេកា ែអ»៊។

១៣
សារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំលូយសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គ
១ផះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសះឹ េម៉ាញ ដូវ កាប លូ ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ៃហ អេំហា្ម លូ ហី អា

ញ៉ា តមិដាគ់ឡាយ៉ាម ័!» ២យសី៊ូ រះ៉ កាសះឹ ែអ៊ ផា «ដារ ់ែគង ម៉ាត់ អនេ់ទៀ ហី តសីដាគ់ អនដ់សី បប៉័អា ពូ ចងឹ
តាគ់ អពំ្លូ ក រ៉ាយ រុា ំទិហង អូ ទី អេំហា្ម ចំ ចងឹ ៃអ្វ អបុំាងំ គួប ែអ៊ណាវ ្គហង»។
៣ អន់តីគ ឡឹង េណាះ យីស៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានឹម េតមី អូេលវ ្រតង់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ អង់ៃអ្វ េណាះ

សះឹ ែអ៊ សចិ េព្រតះុ យ៉ាកុប យូហាន លូ អនេ់្រត ពឹះ អំបញ៉់ លូ ែអ៊ ដងឹ ដូវ អនែ់ឌ ផា ៤ «បរ៉ ់រះ៉ ៃហ កាញនឹ
េណី សារទិអាដារ ច់ំ ចងឹ េកតី ពឹះ ? ទីកាណាគ័ញ៉ាចងឹ េកតី ពឹះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់ផាសារទិអាក្យាម័
ចងឹ ទលឹហង ?» ៥យសី៊ូ រះ៉ កាអនែ់ឌ «អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់ ែជ េសឿ ពូឡា ំប៉ាង៉ល់អនដ់សី អន់
េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ៦ខង ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃចគសចិឡាក់កាសចិអាញ់ ពឹះ កាបផា "អាញ់អាហង
យសី៊ូ"។ អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាណា ំប៉ាណូស េអៀង ដូវ អន់ េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។៧ផះ ចំ អនដ់សីកាតាងំ េលៅផា
ទី ពូ តាកូះសាងំខាម ក្យាម័ េកះ លូ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ េណាះ អនដ់សី ែជ កាេដតី ខងសារ េណាះ ្រតគ់ េកតី
ពឹះ នេីណា ័ះហង ហះកា េបី ទលឹដារ ់ចងឹ ឡុច អុះ។ ៨ សុនសាត េម៉ាញ ចងឹតាកូះ លូ សុនសាត េម៉ាញ ប៉ាេថ
ត េម៉ាញចងឹតាកូះ លូ ប៉ាេថត េម៉ាញណាវ ្គ។ ទីចារ អនដ់ា េតះ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ លូ េកតីឡាយុតិឡាងំវាញ៉់ តមិខាក់
េដល។ សារ ទិអា េពៀបឡាក់កា អង់កាន់ ប៉ានដ់ា អគីឡាឡិគ័ៗ ចងឹ ៃអ្វហាអុញ។
៩ «អ្យគ័ អន់ដសី ឡាវុាងំ ឡាេកា អន់ កាខាក ់ខង ពូ ចងឹ រ ៉បុ អន់ដសី ៃចគ ថូត។ ពូ ចងឹ អ្យក់ រុាងំេក ័ះ ពីត

អនដ់សី ពឹង េរ៉ាង លូ ជនឹ អនដ់សី អន់ មួត ្រកាគ់ណាផំា លូសាដាច់តាតសុ់និញន អនដ់សី េសឿអាញ។់ ហះ
§ ១២:៣៦ ១២:៣៦ សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:១។ * ១២:៤២ ១២:៤២ ច្យមិ េពៀគ គុល
«ឡិបតា»។ ១២៨ ឡិបតាសាេមុី លូ េម៉ាញ ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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កាសារអាចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទី ្រទង រះ៉ កា អនែ់ឌ ឡឹងសារអាញ់ ១០ខងសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អា ្រតគ់ រះ៉
អន់ ្រគបឹ សុនសាតអ្លុ កាតាងំហ។ិ ១១ផះ ពូ រ ៉បុ អនដ់សី អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារ ែជ អ្ូយគកា អូ អ្លុ កាប។ អន់
ដសី ្រតគ់កាប ពួយប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនដ់សី ផះ េណាះហង ខង អូ ្រតគ់ អនដ់សី អុះ ចងឹកាប ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់កាប។ ១២ មុី លូ អុះ ចងឹ េកះ តាមុរឺ រ ៉បុ គួប េសាបអន់ ពូ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ ពឹ ចងឹ រ ៉បុ គន
េទៅ អន់ កា ពូ ប៉ាន់េតា័អា្ល ត។ កាប៉ាច់ គនៗ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប តាប៉ុញ លូ េមគី ពឹ ទបឹ អញជ់នឹ អន់ ពូ ប៉ាន់េតា័
េដល។ ១៣ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ អូ ណីសកាអនដ់សី ញនកា េសឿអាញ។់ ហះកា បក់ ចំដាម័ អត់ ៃអ្វ េសឿ ទលឹ
ឡុច បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តង័ ែអ៊ តាទចឹ។
១៤ «ប៉ាគ់ អនដ់សី បប៉័ កាណាគ័ បគឺ អក៊ កាខាក់ឡាក់ថាឡំាយ * ៃអ្វ ពឹង ចារ អូ ឃឺ ចងឹ ៃអ្វ េណាះ» (បរ៉ ់បក់

អាន ទិឌូ ហ្លង់ ពិ) «កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េខត យូដា ្រតគ់ សាតាក់ ឡា ំេអាន ឡាេកា ប៉ាគ់ ប៉ានឹម េតា ពិ។
១៥បក់ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ហី † ្រតគ់ ជរឹសាតាក់ ឡូត ែជ ម៉ុត អ្យក់កាណាគ័កាណុងហ។ី ១៦កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់
មុរី ែជ សតឹ អ្យក់អាវ ្រគនឹ ប៉ាគ់ហី េដល។ ១៧ រុាងំវាង៉ េណាះ អង់កាន់ បក់ឡាេកា េគៀម លូ អង់កាន់ រង គនកា
ៃសគ ថុក ញ៉ាកខាក់ហង។ ១៨ ្រតគ់ មន៉់ េឡាមឡាហះ ប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់សារអា ែជ អន់ េកតី ពឹង ថុន បី រ៉ាឡឹម ១៩ខង
រុាងំវាង៉ េណាះចងឹ េកតីសារ ថុក ញ៉ាក េកងខាក។់ អូ ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវអា េកតី ពឹះ អុះ ឡឹង ប៉ានដ់ា ប ៉្រ◌ះ័
បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង ែព ទលឹ រប៉់ដារ ់អា។ យ ៉◌ះ័ ដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀកា អូ ទីសារ ថុក ញ៉ាក ែនវអា េកតី ពឹះណាវ ្គ
ហង។ ២០ផាប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់សារ េណាះ េកតី ទុញដារ ់ចាបះកា អូ ទី េពឿ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អុះ។ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ដារ ់េណាះ េកះ ្រសស៊ ញន ែអ៊ តាប៉ាបកា ប៉ាសុន ែអ៊ ទី េរ ុសី។ ២១ផាទី ពូ រះ៉ កា អនដ់សី
ផា "ៃហ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ ៃអ្វ ហះអា !" េលីផា "ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េតា !" អនដ់សី
ែជ េសឿសារ េណាះ ២២ខង ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ពឹះ តាពំ្លូ ង រះ៉ ផា អនែ់ឌហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សា
ដាច់ លូ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ រះ៉ ផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េអៀង ែនវ តា ំ
បាង អន់ កា ពូ បប៉ ័េភឿ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អន់ អនែ់ឌ េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េដល ផា
អ្លុ ្របគ៉័ ទ។ី ២៣ ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកាអន់កាខាក ់ដាគ់ េកះអាញ់ រះ៉សារអាអន់ អនដ់សី អ្លុ អន្់រទលួ ទិ េកះ។
២៤ «រុាងំវាង៉ េណាះ េកះ េកតី សារ ថុក ញ៉ាក ខាក់ េកះ ដារ ់ចងឹ េកះ ម៉ាមុាងំ ៃខ កា ចងឹ អូ តាតារ ហង

េដល។ ២៥សំឡង់ ពឹង ៃប៉្លង ចងឹ ឡិ ជរឹ អំរ៉ាញ ពឹង ៃប៉្លង កា ចងឹ រ៉ាន់េថីគ េដល។ ២៦ េកះេណាះ ពូ ចងឹ បប៉័
ប៉ាណូសអាញ់ចាក ពឹង កាមល៉់ ទី អំរ៉ាញ េកង ខាក់ លូ ទី តាតារ កា្ល គ់ េដល។ ‡ ២៧ េកះេណាះអាញ់ ចងឹ េ្របុី
មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចាក ប៉ាតុំ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ្របគ៉័ ប៉ាសុន ែអ៊ ្រគបឹ ចារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។
២៨ «ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ចាែ្រជប ៃហសារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង េតមី ្រហា។ ផះ ចំ អនដ់សី បប៉័ េតមី ្រហាចាត់ហា្ល

កាៃសគឡាញច់នឺ េណាះ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ថុន បីហង។ ២៩ទលឹ នេីណា ័ះ ផះ ចំ អនដ់សី
បប៉័សារអា េកតី ពឹះ េណាះ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាដារ ់េណាះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ហង។ ៣០អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី
តាទចឹផា ទី ប៉ាណូស បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ពឹង រុាងំហាវអា េបីតាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ទិអា េកតី ពឹះ េដល
ហង។ ៣១ េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង េហ្យតី ហះកា ប៉ានរឹ អាញ់កាបអា អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ។
៣២ «កាប៉ាច់ដារ ់លូ មង ចំ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះសារ េណាះ អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ អុះ។ យ ៉◌ះ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ

ពឹង ៃប៉្លង កាតាម យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម អូ ទី េពឿ អ្លុ ដារ ់សារ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អុះ។ ទី
* ១៣:១៤ ១៣:១៤កាណាគ័បគឺ អក៊កាខាក់ឡាក់ថាឡំាយបរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៩:២៧; ១១:៣១; ១២:១១។ សារដានែីអល៊ រះ៉ េណាះកាប ឡឹង
សាដាច់អានទ់យី៉ូ គូះ េអពីផាន ែអ៊ ្របគ៉័ អនហ់្នងឹ លូ អ្យក់សាែគ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ យសី៊ូ បុចិ រះ៉ ផា ចងឹ ទីសារ
វុចឹ លូអា េម៉ាញណាវ ្គេកតី ពឹះ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉។ † ១៣:១៥ ១៣:១៥ហី សុនសាត ពូ ទី អនត់ល័សាេមុ ីពូ េឃយីហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។
‡ ១៣:២៦ ១៣:២៦ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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ដងឹ ពឹ អាញ់ ដូវ ែអ៊ អ្លុ ។ ៣៣អនដ់សី ទឌូិ អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ ផាដារ ់ចំ ចងឹ េកតីសារ េណាះ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់
ឡាវុាងំ អន់ កាខាក។់ ៣៤ដារ ់កាឡំត់ េណាះ េពៀបឡាក់កាកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ចាកឡាច់ ឡឹងហីឡា ំប៉ាគ់ចាងំ
ហាយគ្។ ែអ៊ អន់ មួត ទុច ែអ៊ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាសហី ្រកាន ែអ ៊លូ ែជក ង៉ារ អន់កាអនែ់ឌ ្របគ៉ ័ទបឹ អនត់គ់
រះ៉ កា បក់ ញ៉ាមហី អន់ឡាវុាងំ កាខាក់ េដល។ ៣៥អនដ់សី ទឌូិ អាកា ្រតគ់ឡាវុាងំ នះិេទៅ េដល ខង អនដ់សី
អូ អ្លុ កាតាងំឡាហី េណាះចងឹសតឹ មង ប៉ុប ចំ អុះ។ កាង៉ាចអ្លុ ែអ៊ េលី ទងតគិ័ មុាងំ អ្លុ ែអ៊ េលី អ្យរិ េអាគ េម៉ាញ
ទងអ្លុ ែអ៊ េលី ផះកាលំឺ អ្លុ ែអ។៊ ៣៦អ្ូយគ ៃផគ ែអ៊ សតឹ េទៀ ្រតគ់ ផះ អនដ់សី ៃតបហា្ល ក។់ ៣៧សារអាញ់ រះ៉ អន់
អនដ់សី កាតាងំអា អាញ់កា បុចិ រះ៉ អន់កាឡំាងំ ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ នះិេទៅ េដល ម៉ាគ់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក»់។

១៤
សារ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
១ េពៀរ ដារ ់អន្់រទលួ ចងឹ ទលឹដារ ់ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ លូ ប៊ុន ណំុ បុាងំឡាតាងំ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ

មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ណាងំ ្រទង រ ៉បុ អនតុ់ង យសី៊ូ េភឿ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត។ ២ហះកា អនែ់ឌ កាប លូ គួប
េសាបផា «ែជ ប៉ានត់ាន រ ៉បុ ពឹងដារ ់ម៉ុ ត ប៊ុន អា អ្ូយគ ៃផគកាឡំាងំ េកតីសារ អូដាគ់ រ៉ាចក់ រ៉ាចល»់។
៣ ផះ េណាះ យីស៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះ េបតថានី ពឹង ហី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ្រតគ់ េរ៉ាះ ែព សចិ ែអ៊ េណាះ សុី

ម៉ូ ន។ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ សាសាណា េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ចកឹ ចាយ ដាគ់ ឡាយ៉ាម។័ កាណុង ចាយ
េណាះ ទីសាប៊ូ េបាផូវកា្ល ងំ ខាខាក។់ អង់កាន់ េណាះ គុ កល់ចាយ េកះេណាះ េ្រជាសាប៊ូ េបាផូវ ពឹង កល់យី
ស៊ូ។ ៤ ទី ប៉ាណូស បក់ អនដ់ា ៃអ្វ រេណាះ បុចិ អកឺ កា ែអ ៊ពូ កាប លូ គួប ពូ ផា «ញ៉ា តមិ តាងំខាតអា ! ៥ផា
្របូ អ្យក់ េលៀន ៃម៉ ចងឹ ទី ៣០០ កាក់ * េកះេណាះ អ្យក់ េលៀន េណាះ ែជក អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក អូ ដាគ់ កា
ញ៉ា !» ពូ កាកាបកាអង់កាន់ េណាះខាក។់ ៦យសី៊ូ កាបផា «អន់ ែអ៊ ្របគ៉័តាម ពុត ែអ៊ ពិ ! ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី
ៃអ្វណាងំសារ លូ ែអ ៊! ែអ៊ ្របគ៉័សារ ដាគ់ អន់ កាអាញ។់ ៧ មួត ថុក ញ៉ាក ៃអ្វ លូ អនដ់សី េលយី។ ផាអន់
ដសី បុចិ អន់ កាណាគ័ ញ៉ា កា អនែ់ឌ ដារ ់ចំ កា ទ ីហះកាអាញ់ ចងឹ អូ ៃអ្វ លូ អនដ់សី េលយី អុះ។ ៨ណាង
អា ្របគ៉័ តាម ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉។័ ែអ៊ ឡាបសាប៊ូ ណាហំម អន់ កាអាញ ់េភឿ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ កា ប៉ា្រទូ អាញ់ អន្់រទួ
ល។ ៩អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹផា ្រគបឹចារ ពូចាក រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់ េតះអា ពូ
កា ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្របគ៉័ អា េដល េភឿ កាចាងំកា ែអ»៊។ ១០ េកះេណាះ យូដះ អុីសាការយី៉ុតឡាក់សះឹ យី
ស៊ូ កាណុងកាឡំាងំ ១២ ដូវ េណាះ េដល ែអ៊ឡា ំកាប លូ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ចងឹ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ។
១១ េកះ អនែ់ឌកាបុំាងំសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ េកះ អនែ់ឌ េហាកខាក ់អនែ់ឌសាញ៉ាផាចងឹ អន់ េលៀនកាខា ែអ៊
រះ៉ េណាះ។ យូដះ កាណាងំ ្រទង េភឿ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អនឌូ់ លូ មួតសះឹ
១២ដារ ់ប៉ានដ់ា ពូ ម៉ុ ត ប៊ុន ណំុ បុាងំឡាតាងំ េណាះ ពូកា េកាះ េចៀម េអៀងសារ៉ំាប់សា ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ។ មួត

សះឹយសី៊ូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ប៉ាគ់ ចំ អសីឃតឹ ចងឹ អន់ញនឹ េ្រទៀម ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួអា េវ ័ះ ?» ១៣យសី៊ូ េ្របុី
សះឹ េពៀរ ចាក លូ អនត់គ់ ផា «ហគ់ អនដ់សី ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ អនដ់សី
ចងឹ ប៉ាត ័ះកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ គយ ្រពឺយ េទៀក។ អ្យគ័ចាក ពួយ ែអ៊ េណាះហង។ ១៤ផាែអ៊ ម៉ុត ពឹងហី ច ំ្រតគ់
អបំញ៉់ លូតាងំឡាហី េណាះផា "ៃណឃូញនឹ អបំញ៉់ផា ពឹងកាណុងចំ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ ប៊ុន ្រទងួសាសាណា
លូ មួតសះឹ ?" ១៥ េណាះតាងំឡាហី ចងឹតាបំាងអន់កាណុង តសី េម៉ាញ ពឹងចាងំហគីឡាក់ ទី េឃឿង ខង េ្រទៀ
* ១៤:៥ ១៤:៥កាក់ េពៀគ គុល «ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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ម េកះៗ។ អ្យគ័ អនដ់សី េ្រទៀមសាណាសាណឹតកា ពិន ពឹង កាណុង ហី េណាះ ហង»។ ១៦ េកះេណាះ មួត
សះឹ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង បប៉័ឡាក់ កាយសី៊ូ ទី រះ៉ កា អនែ់ឌ តាទចឹ ហង។ អនែ់ឌ កា េ្រទៀមសាណាសាណឹត
សារ៉ំាប់ ប៊ុន ្រទងួ ហះ េណាះហង។
១៧ ប៉ាគ់ កាង៉ាច យីស៊ូ ពឹះ ទលឹ លូ មួត សះឹ ែអ៊ ១២ ដូវ។ ១៨ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ សាសាណាអន់ឌូ លូ មួត សះឹ

េណាះ ែអ៊ កាបផា «អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹផា ទី េម៉ាញ ដូវ ពឹងកាឡំាងំ ពិនសាអាចងឹណាផំា ពូ ពឹះ
រ ៉បុ អាញ»់។ ១៩ មួត សះឹ កាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អុក ពុត ខាក។់ អនែ់ឌ វុងិ អំបញ៉់ យសី៊ូ េកះ េម៉ាញៗផា «អូ
្រតគ់អាញ់ េដលត ័ះ ?» ២០ ែអ៊ េតលី រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ ពឹងកាឡំាងំ អនដ់សី ១២ ដូវអា េដល ឃឺ
េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ តាគ់សា ណំុ បុាងំ ពឹង គូម អនឌូ់ លូអាញ់អាហង។ ២១ ប៉ាណូសអាញ់ ្រតគ់ េតា័ ្រតគ់ឡាក់
កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែព ហង។ ហះកា ប៉ាណូសឡាក់ណាផំា ពូ រ ៉បុ អាញ់ ចងឹ ប៉ាណាបខា
ក ់ផា អូ ទី េកតី ែព េណាះដាគ់លនឺសារ៉ំាប់ ែអ»៊។
២២ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ សា េណាះ យសី៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ គុ ែជក អន់ កាសះឹ ែអ៊ ទបឹ កាប

ផា «សា ពិ ! អាហងឡាេកា បុាងំៃឡអាញ»់។ ២៣ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ ចកឹ េពៀង តាែព ៃប៉្ល អង់កាច លូ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ អនទ់បឺ អន់ កា មួត សះឹ ៃអត ទឌូិ។ ២៤យសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌ ផា «អាហងផាមអាញ ់ឡាក់
ផាមសារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុត ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា លូ ប៉ាសុន ែអ។៊ ផាមអាញ់ ហូរ ័ឡាច់សារ៉ំាប់
ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េភឿ រះ៉កះ ប៉ារម ពូ លូ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៥អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផាអាញ់ ចងឹ អូ ទី ៃអត តាែព
ៃប៉្ល អង់កាចអាណាវ ្គហង។ ក្យាគ់ ៃអត េផយី តាែព ៃប៉្ល អង់កាចណាវ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា េទៀណាវ ្គ»។ ២៦ េកះេណាះ អនែ់ឌ ្របគ៉័ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័។
ៃឡង ឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ លូ មួតសះឹ ែអ។៊ ២៧ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌផា

«អនដ់សី ទឌូិ ចងឹសាតាក់អា្ល តអាញ់ឡាក់កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែពផា៖
"អាញ់ចងឹ េកាះអា្ល ត បក់ រង េចៀម

េណាះ េចៀម ចងឹសាតាក់តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាងហង"។†
២៨ហះកាប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសីសតឹអាញ់ េកះ អាញ់ចងឹឡា ំប៉ាគ់ េខតកាលេីឡអន្់រទលួ ឡឹង អនដ់សី»។
២៩ េព្រតះុ រះ៉ ផា «យ ៉◌ះ័ កាឡំាងំ ទឌូិ អា្ល ត អសី កាតាម អាញ់ អូ អា្ល ត អសី អុះ»។ ៣០យសី៊ូ រះ៉ កា េព្រតះុ ផា
«អាញ់ រះ៉ កា អសីតាទចឹផា មុាងំ អាហង អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េអាគលកឺ ទី េពៀរ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទង
ផា អូអនហ់ា្ន ល់អាញ»់។៣១ហះកា េព្រតះុ ខំ ប៉ាែគកផា «យ ៉◌ះ័អាញ់ ្រតគ់ េតា័អនឌូ់ លូ អសីកាតាម កាអាញ់
អូ ប៉ាែគកផា អូ អនហ់ា្ន ល់ អសី អុះ»។ កាឡំាងំសះឹ អនេ់ទៀគៗកាកាប រះ៉ឡាក់កា េព្រតះុ នះិេទៅ េដល។
សារយសី៊ូ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េកតេសម៉ានី
៣២ េកះេណាះយសី៊ូ ចាក ទលឹ ចារ េម៉ាញសចិ េកតេសម៉ានី អនឌូ់ លូ សះឹ ែអ។៊ ែអ៊ រះ៉ កាសះឹ ែអ៊ ផា «អន់

ដសី ៃអ្វ កូម័ អាញ់ ហះ អា ហង ក្យាគ់ អាញ់ មន៉់ ហ»ិ។ ៣៣ ែអ៊ េជៀក េព្រតះុ យ៉ាកុប លូ យូហានឡា ំពួយ
ែអ។៊ ផះ េណាះ ែអ៊ កាខរ ់ណូស លូ កាដុក កាដុល តា ំពុត ខាក។់ ៣៤យីស៊ូ កាប លូ មួត ៃប៉ង ដូវ េណាះ ផា
«អាញ់ អុក ពុតខាក់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ហង។ អ្យគ័ អនដ់សី ៃអ្វ ក្យាគ់ហះអា លូឡាវុាងំឡាេកា»។ ៣៥យសី៊ូ ចាក
ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ែបត៊ េកះេណាះកាដាប ទះឹ េតះ មន៉់ េឡាម បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ចុនៃច េណាះ ផា
អ្លុ ្របគ៉័ ទ។ី ៣៦ ែអ៊ កាបផា «ពឹ អឺ ពឹ ! សារញ៉ាកាអសី អ្លុ ្របគ៉័ េដាះ បរ៉ ់អសី អ្យក់ឡាច់សារ ថុក ប៉ាណាប
អា ‡ ឡឹងអាញ់ េណី ហះកា ែជ ្របគ៉័ ពួយ ពុតអាញ ់បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី េទៅ»។
† ១៤:២៧ ១៤:២៧សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ១ី៣:៧។ ‡ ១៤:៣៦ ១៤:៣៦សារ ថុក ប៉ាណាបអា េពៀគ គុល «ចកអា»។
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៣៧ េកះេណាះ យសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ ចារ មួត សះឹ ៃបង៉ ដូវ បប៉័ អនែ់ឌ ផះ ៃតបហា្ល ក ់ែអ៊ កាប កា េព្រតះុ ផា
«សុមី៉ូ ន ! ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ៃតប នេីអៀ ? ៃអ្វ ក្យាគ់ េម៉ាញ មង ែបត៊ អូ អ្លុ ប ? ៣៨ហគ់ ក្យាគ់ លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័
េភឿ ប៉ាគ់ ទីសារឡាបំាក េណាះ អនដ់សី ចងឹ អូ ្របគ៉័ យច អុះ។ យ ៉◌ះ័ ពុត េពៀក បុចិ ្របគ៉័សារ ដាគ់ េកះ កា
តាម ហះកាឡាេកា បុាងំៃឡ ្រប៉គ័ អូ អ្លុ អុះ»។ ៣៩ ែអ៊ កា ចាកឡាច់ មន៉់ណាងំ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ ែអ៊ កាប
សារ េទៅ េណាះហង។
៤០ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ មួតសះឹណាវ ្គ បប៉័ អនែ់ឌហា្ល ក់ ៃតប រ៉ាង៉ាប់ណាវ ្គ ខង អនែ់ឌកាកី ៃតប េកងខាក់ អូ ដាម័

រ៉ាល ម៉ាត។់ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ចងឹ េតលី យសី៊ូ នចីម័ អុះ។ ៤១យសី៊ូ វ ុលី ឡា ំប៉ាគ់ ចារ មួត សះឹ លកឺ ទី ៃបង៉ េណាះ
ែអ៊ កាបផា «ញ៉ា អនដ់សី ៃអ្វ ៃតបហា្ល ក់ ែ្រសល៊ នេីអៀ ? បគ័ហង អនដ់សី ៃតប េណាះ។ ទលឹ មង ពូ ្រតគ់ រ ៉បុ
ប៉ាណូសអាញ់ជនឹ អន់កា មួត អូដាគ់ េកះ។ ៤២អ្ូយវ ឡគ ពិ ពិនចាក ៃហ េតាបក់ណាផំា ពូ ពឹះ រ ៉បុ អាញ់ ែអ៊
ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។
សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ
៤៣ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាបផាឌី យូដះ ពឹះ ទលឹ។ ែអ៊ េណាះកាសះឹ ពឹងកាឡំាងំសះឹ ១២ ដូវ េដល។ ែអ៊ណា ំ

ផាទបឹ មួតកាឡំាងំចកឹដាវចកឹអ៊្លង ពឹះ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ មួត េណាះឡាក់កាឡំាងំ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្រកា
គ់ រុាងំៃហ េមឿង លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ េ្របុីឡា។ំ ៤៤ យូដះណាផំា ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ េណាះ ែអ៊ ទីសា
ញ៉ា លូ ពូ ផា «អាញ់ ចុំ បក់ ច ំបក់ េណាះហងយសី៊ូ ហគ់ រ ៉បុ ែអ៊ ពិ ្រតគ់សាងំៃក កាខាក់ ែជ អន់ កា្ល ស»។
៤៥សាគ់ យូដះ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊សាឡង់ ពឹះ រកឹ ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ កាបផា «ៃណឃូ !» េកះេណាះ ចុំយសី៊ូ។
៤៦ ពូ កា ប៉ាណា ំគួប រ ៉បុ យសី៊ូ ឡូត។ ៤៧ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ក្យាម័ េណាះហា្វ ត់ដាវ េកាះ ទុច មះ៉ ៃមគ៉ ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវកាតាច់ហា្ល េតារ េម៉ាញ ែបង៊។ ៤៨យសី៊ូ កាបកា ពូផា «អាញ់អា ប៉ាណូសអនតុ់ង អន់
ទួក ប បះ អនដ់សី ពឹះ រ ៉បុ ចកឹ ដាវ ចកឹ អ៊្លង នេីអៀ ? ៤៩ រប៉់ ដារ ់អាញ់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ប៉ាគ់ ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
លូ បុាងំេហៀន ប៉ាសុន ទឌូិ េដល ហះកាអនដ់សី អូ រ ៉បុ អាញ់ អុះ។ សារអា េកតី ពឹះ េភឿ តាគ់ អង់េកះសារ ទី
្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង»។ ៥០ផះ េណាះ មួតសះឹ ទឌូិសាតាក់អា្ល តយសី៊ូ។ ៥១ទីតាតាម័ េម៉ាញ
ដូវ អនតុ់ក អញែ់សង៊ ចាក ពួយយសី៊ូ ពូ កា រ ៉បុ ទបឹ ែអ៊ េដល។ ៥២ ែអ៊សាតាក់អា្ល ត អញែ់សង៊ ចាក ឡុនសា
ឡុន។
៥៣ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ ហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ េណាះ ទី មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ទី មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ពឹះ តុំ គួប េសាប។ ៥៤កាប៉ាច់ េព្រតះុ
ចាក ពួយ ៃហយសី៊ូ ឡឹង ចាងំហាយ្គ ទលឹ ែគង កាណុងឡានហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ
ែអ៊ ម៉ុ ត អញជួ់រ អុញ លូ មួត ញ៉ាមហ។ី ៥៥ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទឌូិ ឃតឹណាងំ
ផាញ៉ាន េ្រចាមយសី៊ូ េភឿ ទី ្រទង ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊ហះកាអនែ់ឌណាងំសារយច ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ អូ បប៉័សា
អ្វះ។ ៥៦ ទី កាឡំាងំ េអៀង ដូវ កាប តាពំ្លូង ភង យសី៊ូ ហះកាសារ អនែ់ឌ កាប េណាះ អូ ្រតគ់ គួប េសាប អុះ។
៥៧ទី បក់ អនដ់ា អ្ូយវ អនត់ាវកាបព្លូង ភងយសី៊ូ ផា ៥៨«ញនឹកាតាងំ ប៉ាណូសអាកាបផា "អាញ់ចងឹយះ៉អា្ល ត
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ឡាក់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស េកះេណាះ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ដារ ់អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់
អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស អុះ"»។ ៥៩យ ៉◌ះ័ ទីសារ កាប ែនវ អា ហះកាសារ េណាះ ៃអ្វ អូ ្រតគ់ គួប េសាប
េទៅ។ ៦០ ផះ េណាះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្ូយវ អន់តាវ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ អំបញ៉់ យសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ
េតលី ពូ កាប េ្រចាម អសីអា ?» ៦១យសី៊ូ ៃអ្វ េងីុប អូ កាប អុះ។ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អបំញ៉់ណាវ ្គផា
«នចីម័ អសីអាហងបគនតាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច ់?» ៦២យសី៊ូ េតលីផា «អាញ់
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អាហង។ អន់ដសី ចងឹ បប៉័ ប៉ាណូស អាញ់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ លូ ចាក ពឹង ៃប៉្លង កា
មល៉់ §»។ ៦៣-៦៤កាតាងំយសី៊ូ ផា នេីណា ័ះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ែហ៊ក អាវ ែអ៊ េទៅ េកះេណាះកាបផា
«អនដ់សី ទឌូិ កាតាងំ េកះ ែអ៊ កាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ពិន អូ តងកានណាងំផាញ៉ានណាវ ្គហង។ នី
ចម័ អនដ់សី ចងឹឃតឹ ្របគ៉ ័?» ពូ កាតាតសុ់និ អន់ ប៉ានេ់តា័អា្ល តយសី៊ូ។ ៦៥បក់ អនដ់ាកាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹងយី
ស៊ូ។ ពូសាក្លុ ំ ម៉ាត់ ែអ៊ េកះេណាះដាល័ ែអ៊ លូ អបំញ៉់ផា «ទួង ៃហ េពឿ ពីត អសី ?» េកះេណាះ អនែ់ឌ ជនឹ ែអ៊
អន់កា មួត ញ៉ាមហ ីពូ តាពយ េគៀងេតារ ែអ៊ណាវ ្គ។
៦៦ ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ រឡាន ហី េណាះ ទី ទុច អង់កាន់ មះ៉ ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ទលឹ។ ៦៧ ែអ៊

បប៉័ េព្រតះុ ផះ ៃអ្វ អញជួ់រ អុញ។ ែអ៊ ប៉ាញច់ាក័ ៃហ កាខាក ់េកះេណាះកាបផា «អសី អាកា គួប យសី៊ូ េតះ
ណាសាែរត េដល !» ៦៨ហះកា េព្រតះុ ប៉ាែគក ផា «អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ ! អាញ់ អូ ហ្លង់ អុះ អ្លុ កា អសី
បុចិ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា េណាះ»។ េព្រតះុ អ្ូយវ ឡាច់ ឡឹង េណាះចាកឡាច់ ែគង ឡីង ៃអ្វ ហះ អំប៉ារ រុាបំង៊។ *
៦៩ ទុច អង់កាន់ េណាះ បប៉័ េព្រតះុ ៃអ្វ ហះ េណាះ ែអ៊ កា រះ៉ លូ កាឡំាងំ ៃអ្វ រេណាះណាវ ្គផា «ប៉ាណូស េណាះ
កា គួបយសី៊ូ េដល !» ៧០ េព្រតះុ ប៉ាែគកណាវ ្គ។ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង េណាះ ទីកាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ រេណាះកាបកា េព
្រតះុផា «អសីអាកា គួបយសី៊ូ េដលហង ខងអសីកា ពឹះ ឡឹង េខតកាលេីឡ េដល»។៧១ េព្រតះុ េតលី លូ មត៉់
ផា «ផាអាញ់កាប ព្លូង អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូតអាញ់កាតាម ! អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាណូស េណាះឡក»់។ ៧២ផា
ឌី អ្យរិ េអាគលកឺ ទី េពៀរ ផះ េណាះ ែអ៊ កាចាងំកា ប៉ានរឹ យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េអាគលកឺ ទី
េពៀរ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។ េណាះហង េព្រតះុ កា ញុា។ំ

១៥
សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
១តារ កាលំឺ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លួម លូ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់

លូ កាឡំាងំ មួត ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទឌូិ។ ពូ កត់ ចគ់ យសី៊ូ អ្យក់ឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត *។ ២ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់
យសី៊ូ ផា «អសីហង បសាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ?» យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះ
ហង»†។ ៣ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ េ្រចាមយសី៊ូ េអៀងសារ។ ៤ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ យសី៊ូ េម៉ាញ ទង
ណាវ ្គផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ េតលី ពូសាអ្វះ នេីអៀ ? អសី អូ កាតាងំ ប ពូ កាប េ្រចាម អសី េអៀងកាខាក់អា ?»
៥យសី៊ូ សាអ្វះ អូ េតលី ពូ អុះ េណាះហង ្របគ៉័ អន់ កា វគ័ ពីឡាតញមខាក។់
៦ រប៉់សាណាំរុាងំវាង៉ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ វគ័ ពីឡាត េឃយី រុសី េឡីយ ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត េម៉ាញ ដូវ ពួយ មួត ប៉ា

សុន បរ៉។់ ៧ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ បារ៉ាបះ ្រតគ់ ថូត អនឌូ់ លូ មួត កាឡំាងំ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉ ់អនែ់ឌ ប៉ានេ់តា័
ពូ ផះ រុាងំវាង៉ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉។់ ៨កាឡំាងំ ប៉ាសុន េអៀង ដូវ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាតបរ៉ ់ែអ៊ េឡីយ
ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត េម៉ាញ ដូវ តាមតាឡាប័ ែអ៊ េឃយី ្របគ៉័ រប៉់សាណា។ំ ៩ វគ័ ពីឡាត អបំញ៉់ មួត ប៉ាសុនផា «នី
ចម័ អន់ដសី បុចិ កា អាញ់ េឡីយសាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អា ប ?» ១០ ែអ៊ អំបញ៉់ នីេណា ័ះ ញន ែអ៊ អ្លុ
អនត់គ់ ផា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រ ៉បុ យសី៊ូ ជនឹ ប៉ាគ់ ែអ៊ ញន អនែ់ឌសាណីង។ ១១ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំគួប ឡាច់ ប៉ាញសុ់ះ កាឡំាងំ ប៉ាសុន េ្របុី ពូ បរ៉ ់ហះ វគ័ ពីឡាត រុសី េឡីយ បារ៉ាបះ។ ១២ វគ័
ពីឡាត អបំញ៉់កាឡំាងំ ប៉ាសុន េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «ផានេីណា ័ះ អនដ់សី បុចិ កាអាញ់ ្របគ៉័ នចីម័កា ប៉ាណូស
អនដ់សី ផាសាដាច់ អុី្រសាែអល៊អា ?» ១៣ ពូ ែ្រសក៊ ផា «បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ !» ១៤ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ណា
§ ១៤:៦២ ១៤:៦២ បរ៉ ់ៃហ ដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។ * ១៤:៦៨ ១៤:៦៨ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ផះ េណាះ អ្យរិ
េអាគ។ * ១៥:១ ១៥:១ វគ័ ពីឡាតឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត ែអ៊ សុនសាត រ ៉មូ។ † ១៥:២ ១៥:២ «្រតគ់ឡាក់ កា អសី ផា េណាះហង»
េពៀគ គុល «អសីផា នេីណា ័ះ»។
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វ ្គ«ប៉ាណូសអា ទី ្របគ៉័ យច ញ៉ា ?» ហះកា អនែ់ឌ េតលី ែហ៊ង ៃម៉ ខាក់ ផា «បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ !» ១៥ វគ័
ពីឡាត បុចិ កា ប៉ាសុន ប៉ាញ័ ពុត ែអ៊ កា រុសី េឡីយបារ៉ាបះ។ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់ កាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត់ ពីតសាប៉ា្វ ត័ យី
ស៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ អន់ ពូ អ្យក់ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
សារ ពូ អ្យក់យសី៊ូ ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ
១៦ មួត តាហាន អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ឡាន ហី ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េកះេណាះ េអី មួត តាហាន ពឹះ ទឌូិ។

១៧ ពូ អ្យក់អាវ ែនវណាអុំតិ តាគ់ អេំពៀត ែអ ៊េកះេណាះ អ្យក់សាេលៀ រុាងំគួង ្របគ៉័ឡាក់កា មួកសាដាច់តាគ់
អនត់ល័ ពឹង កល់ ែអ។៊ ១៨ ពូ ប៉ាណា ំគួប តាគ់ អំ្របគ៉័ ការ ៉បុ ផា «បរ៉ ់ការ ៉បុ សាបំ ៉◌ះ័ សាដាច់ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ !» ១៩ ពូ អ្យក់ ែ្រហ៊ ពីតសាប៉ា្វ ត័ ែអ៊ ពឹង កល់ លូកាសុះ េទៀក ពឹរ ពឹង ែអ ៊េកះេណាះ ពូ ជនតាកុល ប៉ាៃឡវ
ការ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័ ែអ។៊ ២០ េកះ ពូ ប៉ាៃឡវ បុាងំ្រហល់កា ែអ ៊ពូ រ ុសីឡាច់អាវ ែនវណាអុំតិ េកះេណាះ ពូ អ្យក់អាវ
ែអ៊ េទៅតាគ់ អេំពៀត ែអ៊ណាវ ្គ។ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ ែអ៊ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ។ ២១ផះ េណាះ ទីកាម៉ាក័ េមឿង គី
ែរន េម៉ាញ ដូវ ចាក ម៉ុត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ពូ រ ៉បុ បុាងំខំ ែអ៊ អន់ គយ អ៊្លង គងឹ ពូ ចងឹ បង់៉ យសី៊ូ។ កាម៉ាក័
េណាះសចិ សុមី៉ូ ន គន ែអ៊ សចិអាេលកសាន្រតះុ លូ រភូូស។
២២ ពូ អ្យក់ឡាយំសី៊ូ ទលឹចារ កុលកុថា (ែ្រពផា «ប៉ានមឹកានត់ងី កល»់)។ ២៣ ពូ អ្យក់តាែព ៃប៉្ល អង់កាចឡាយ

លូ អនហ់ា្ន ំេភឿ ែជ អន់ អគី អន់ កាយសី៊ូ ៃអត ហះកា ែអ៊ អូ ៃច ៃអត អុះ។ ២៤ មួត តាហាន បង់៉ យសី៊ូ ពឹង អ៊្លង
គងឹ េកះេណាះ អ្យក់ េខាអាវ ែអ៊ រ ៉បុ កាប៉ាច់ េភឿ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ចងឹ ទី កា េពឿ េខាអាវ េណាះ។ ២៥ ពូ បង់៉
យសី៊ូ មង អញស់នឹ កាលំ។ឺ ២៦ ពូ ្រចាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ពូ បង់៉ យសី៊ូ ផា «សាដាច់ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊»។ ២៧-២៨ ពូកាបង់៉ ប៉ាណូសអនតុ់ង េពៀរ ដូវសាែនង ែអ៊ េដល។ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ែអ ៊េម៉ាញ
ដូវណាវ ្គៃអ្វ ែគងសាងំេអ្យា។ ‡ ២៩កាឡំាងំចាក រេណាះ ពូកាប ប៉ាៃឡវកាយសី៊ូ ទបឹ ង៉ាងិុរ កល់កា ែអ៊ លូកាប
ផា «ញ៉ា អសីផាចងឹយះ៉ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ ្របគ៉័ណាវ ្គដងឹ ៃបង៉ដារ ់! ៣០ញ៉ា អូតាេឡះឡាេកាអសី
េទៅ ជរឹ ឡឹង អ៊្លង គងឹ អា !» ៣១ចាែនក មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ អនែ់ឌ កា
កាប ប៉ាៃឡវ កាយសី៊ូ េដល។ អនែ់ឌកាប លូ គួបផា «ែអ៊ ទី តង័ ពូ អនេ់ទៀគៗ េអៀង ហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ តង័ឡា
េកា េទៅ អុះ។ ៣២អឺ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ អុី្រសាែអល៊ ហគ់ ជរឹ ឡឹង អ៊្លង គងឹ កញិេអៀ
ៃហ ម៉ាគ់ញនឹ បប៉័ លូ េសឿ េដល»។ មួត បក់ ពូ បង់៉ អនឌូ់ លូយសី៊ូ កាកាប បង៉ឺាយកា ែអ៊ នះិេទៅ េដល។
៣៣ផះ កាដារ ់បង់៉សានត់ាគ័ ផាឌី ៃប៉្លង ម៉ាមុាងំ ក្លបិ ទបឹ ប៉ាេថត េណាះ ទលឹ មង ៃបង៉ កាង៉ាច។ ៣៤ រុាងំវាង៉

មង ៃបង៉ េណាះយសី៊ូ កា ែ្រសក៊ ៃម៉ៗ ផា «េអឡយ េអឡយឡាម៉ាសាបាច់ថាន ី?» ែ្រពផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ! ប ៉្រ◌ះ័
អាញ់ ៃវ ៉! ញ៉ា ្រតគ់ អសី អា្ល ត អាញ់ នេីអៀ ?» ៣៥ទី បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ក្យាម័ រេណាះកាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ពូ
ផា «អ្យគ័ អុះិ ! កាតាងំប ែអ៊ េអី វគ័ េអលយ៉ីាហង េណាះ !» ៣៦ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសាតាក់ឡាអំ្យក់បងឹសា
អ្យាងំ ឡុក ពឹង េទៀកអ្ូយគ ែ្រទម ពឹងឡាណុចអ៊្លង អនទ់បឺ អន់កាយសី៊ូ អ្យបឹ លូកាបផា «អញច់ា ៃំហ លួង ! វគ័
េអលយ៉ីា ជរឹ តង័ តាេឡះឡាច់ ែអ៊ ឡឹង អ៊្លង គងឹ តាទចឹ ប ?» ៣៧កាប៉ាច់យសី៊ូ ែ្រសក៊ តុត ៃម៉ ខាក ់េកះេណាះ
កាតាច់កាែស៊តាងំេហមី េតា័ឡូត។ ៣៨ផះ េណាះកាណាត់ បុងិកាណុង ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាែហក៊ ប៉ុត ឡឹង
កាបុំាងំ ទលឹ អនេ់ត ័ះ។ ៣៩ ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ អនត់ាវ ៃហ ែគង ម៉ាត់ យសី៊ូ ែអ៊ បប៉័ យសី៊ូ
េតា័ នេីណា ័ះ ែអ៊ កាបផា «ប៉ាណូសអា គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ េវ !» ៤០ ទី មួត អង់កាន់ អនត់ាវ ៃហយសី៊ូ
ឡឹងចាងំហាយគ្ េដល។ ពឹងកាឡំាងំ មួតអង់កាន់ េណាះទី ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡាទី ម៉ារ ឡីាក់ េមគី យ៉ាកុប
ថិ លូ យូេស លូ ទីសាឡូេម អន់ដា េដល។ ៤១ មួត អង់កាន់ េណាះ តាឡាប័ ពួយ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ឡឹង
‡ ១៥:២៧-២៨ ១៥:២៧-២៨ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖សារអា េកតី ពឹះ ្រតគ់ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ផា «ពូ ចងឹ យ៉ាប ែអ៊ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស ្របគ៉័យចចាបាប»់។
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េខត កាលេីឡ ែព េកះ។ ទី មួត អង់កាន់ អនេ់ទៀគៗ េអៀងណាវ ្គហាវ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អនឌូ់ លូ យសី៊ូ
េដល។
សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
៤២ដារ ់េណាះ ្រតគ់ ផះ ពូ េ្រទៀម អន្់រទលួ ចងឹ ទលឹ ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ។ ង៉ាច េណាះ ៤៣ ទី ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុ

អារ៉ាម៉ាេថ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូែសប៊ ែអ៊ ខនឹឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត បរ៉ ់អ្យក់ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ។ វគ័ យូែសប៊ េណាះ ែអ៊
ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ៃអ្វ កាណុង ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។ ែអ៊កា ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េដល។ ៤៤ វគ័
ពីឡាតញមខាក់ ផះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ េតា័ េកះ នេីណា ័ះ។ ែអ៊ េអី ៃមគ៉ តាហាន ពឹះ អបំញ៉់ េភឿ បុចិ អ្លុ អន់
តគ់ផាយសី៊ូ េតា័ េកះ ប។ ៤៥ េកះ តាហាន រះ៉ កា ែអ៊ េកះ េណាះ ែអ៊ អន់ វគ័ យូែសប៊ អ្យក់ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ។ ៤៦ វគ័
យូែសប៊ តាច់ កាណាត់ បាក ដាគ់ៗ  ែអ៊ អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ឡឹង អ៊្លង គងឹ ែ្រទម េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ឡា ំតប់
កាណុង រ ៉ង័ូ អេំហា្ម េម៉ាញឡាក់ចារ ពូ ្របគ៉័ េភឿ តប់ ប៉ា្រទូ។ េកះ តប់ ែអ៊ តាហា្វ ល់ អេំហា្ម តសី េម៉ាញកាេ្រតគី
អប៉ំារ រ ៉ង័ូ េណាះ។ ៤៧ ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡាលូ ម៉ារ ឡីាក់ េមគី យូេស ពឹះ ៃហចារ តប់ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ េដល។

១៦
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គ
១ ៃឡង ឡឹងដារ ់រ៉ាឡូវ េណាះ ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡាលូ ម៉ារ េីមគី យ៉ាកុប លូសាឡូេម អនដ់ា អនែ់ឌតាច់

េឃឿង េបាផូវ េភឿ ចងឹឡាប ពឹង ប៉ា្រទូយសី៊ូ។ ២ទលឹកាលំឺដារ ់អាទតិ ផះដារ ់ឡាច់ ្របងីៗ អនែ់ឌណាផំា គួប
ឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ចារ ពូ តប់យសី៊ូ។៣ផះ អនត់ាន័ ៃអ្វ ចាក រ្រទង អនែ់ឌកាកាបអបំញ៉់ គួបផា «ទី េពឿ ចងឹតាហា្វ ល់
ឡាច់ អំេហា្ម ឡឹង អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េណាះកា ពិន ?» ៤ េកះេណាះ អនែ់ឌ េងីុយ ៃហផាឌី បប៉័ អំេហា្ម ពូ តាហា្វ ល់ឡាច់
ឡឹង អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េកះ។ អំេហា្ម េណាះ តសីខាក។់ ៥អនែ់ឌ ម៉ុ ត ៃហកាណុង រ ៉ង័ូ បប៉័ ប៉ាណូសតាតាម័ េម៉ាញ ដូវ
កាសប៊ េពៀត េខាអាវ បាក អង់ៃអ្វ ែគងសាម៉ា។ អនែ់ឌ អ្ូយគ ខាក់ឡាច់កា្វ ង័។ ៦កាម៉ាក័ េណាះកាប លូ អន់
ែឌ ផា «ែជ អ្ូយគ ហង ! អន់ដសី ពឹះ ៃហ យីស៊ូ ឡឹង ្រសកុណាសាែរតឡាក់ ពូ ប៉ាន់េតា។័ ែអ៊ អូ ៃអ្វ ហះ អា
េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ េកះ។ ៃហ ! ហះអាហងចារ ពូ ៃចគ ែអ៊ ែព។ ៧ហគ់ អនដ់សី
សតឹ រះ៉ កា េព្រតះុ លូ កាឡំាងំ សះឹ ទឌូិ ផា យសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ អន់្រទលួ ឡឹង អន់ដសី។ ប៉ាគ់
េណាះអនដ់សី ចងឹ បប៉័ ែអ៊ឡាក់កា ែអ៊ ទី រះ៉កាអនដ់សី ផះ អន្់រទលួ ែពហង»។ ៨ មួត អង់កាន់ េណាះ ប៉ានត់ាន
ឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ លូ ចាកសាតាក។់ អនែ់ឌ អ្ូយគ លូ កាខរ ់ណូស រ៉ាៃរត៉ ទបឹ ឡាេកា។ ញន អនែ់ឌ អ្ូយគ េណាះ
ហង កា េពឿកា អនែ់ឌ អូ រះ៉ អុះ។ *
[ ៩យសី៊ូ រ ុសី សតឹ ្រតគ់ ពឹង កាលំឺដារ ់អាទតិ។ សាគ់ ប៉ានដ់ា ែអ៊ តាបំាងឡាេកា អន់កា ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ា
ដាឡាបប៉ ័ឡាក់ អង់កាន់ ែអ៊ ទី ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង ែអ៊ តាេំបុះី ដូវ ផះ អន្់រទលួ ែព។ ១០ ម៉ារ ចីាក រះ៉ កា
កាឡំាងំ ទឌូិ ឡាក់ េឃយី ចាក ពួយយសី៊ូ ផះ ប៉ានដ់ា ែព។ ពូ ផះ ៃអ្វ ញុា ំេសាក ញុា ំហ្យកឹ រុាបំសី កា ែអ។៊
១១ផះ អនែ់ឌកាតាងំ ម៉ារ រីះ៉ ផាយសី៊ូ រ ុសី សតឹ េកះ លូ ទី បប៉័ ែអ៊ តគិ ័អនែ់ឌ អូ េសឿ អុះ។
១២ េកះេណាះ យីស៊ូ តាបំាង ឡាេកា អន់ កា សះឹ េពៀរ ដូវ បប៉័ ផះ អន់ែឌ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង ហះកា ្រតង័
ែអ៊ តាង ែបត៊។ ១៣សះឹ េពៀរ ដូវ េណាះកា វុលី សតឹ រះ៉ លូ មួត សះឹ អនេ់ទៀគៗ ហះកា ពូ ៃអ្វ អូ េសឿ អនែ់ឌ
េដល។
១៤ អន់តីគ ឡឹង េណាះ យីស៊ូ តាបំាង ឡាេកា អន់ កា មួត សះឹ ទិ ១១ ដូវ បប៉័ ទិឌូ ្រតគ់ ផះ អន់ែឌ ៃអ្វ សា
សាណា។ យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌញនអនែ់ឌកាង័ កល់ អូ ៃច េសឿ ប៉ានរឹ ពូឡាក់ បប៉័ ែអ៊ រ ុសីសតឹ។ ១៥យសី៊ូ

* ១៦:៨ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនឡាក់ ្រចាគ់ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ អូ ទី ១៦:៩-២០ អុះ។
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អនត់គ់ផា «ហគ់ចាក រះ៉ អន់កាឡំាងំ អង់កក់ េតះ អ្លុ អនត់គ់ ទឌូិ ឡឹងសារដាគ់អា។ ១៦ផាបក់ ចំ េសឿ លូ ទី
អន់ ពូ បុាងំហុ ំប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តង័ បក់ េណាះ ហះកា បក់ ចំ អូ ៃច េសឿ បក់ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត។
១៧បក់ ចំ េសឿ ចងឹ ទី អរ៉ំាញ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ អនែ់ឌ ចងឹ អ្លុ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ផា រះ៉ សចិអាញ់ លូ អ្លុ កាប
តាង ឡឹង ពូ † េដល។ ១៨ផាែនវ អនែ់ឌ រ ៉បុ ពិះ េលី ៃអតកាណាគ័ ប៉ាញលឹកាតាម អនែ់ឌ អូ អគី អូ ប៉ាញលឹ
អុះ។ ផាអនែ់ឌ មន៉់សាប៉ាគ់ ប៉ាណូស អគី ប៉ាណូស េណាះ ចងឹដាគ់ ្រប៉ាល់ហង»។
១៩ េកះ យសី៊ូ កាប អន់តគ់សារ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា េប៉ាកហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង លូ អន់ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ែគង
សាម៉ា ែអ។៊ ២០ មួត សះឹ ចាកឡា ំរះ៉សារដាគ់កា ពូ ្រគបឹ ចារ។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ
អនែ់ឌ េដល ទបឹ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េលយី េភឿ តាបំាងផាសារ អនែ់ឌ រះ៉ េណាះសារតាទចឹ។]

† ១៦:១៧ ១៦:១៧កាបតាង ឡឹង ពូ ទី ណី េពៀរ េម៉ាញផា «កាប សុនសាត អនេ់ទៀគៗឡាក់ អូ អ្លុ កាប អន្់រទលួ» េម៉ាញណាវ ្គផា «កាប គុន
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់កាបឡាក់កា ប៉ាណូស»។
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លូកា
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ

សារអនត់គ់ រះ៉
លូកា ែអ៊ ្របគ៉័ ម៉ូ អ្យា ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ ែអ៊ អូ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ញនឡាេកា ែអ៊ េទៅ អុះ លូ ែអ៊ អូ ្រតគ់កា ំ

ឡាងំ ១២ ដូវ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េណាះ េដល ហះកា ែអ៊ េសឿយសី៊ូ េដល លូ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូល
ផះ រុាងំវាង៉ ែអ៊ឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត ្រកកិ។
លូកា ទី ្រចាគ់សារ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េពៀរសារ ឃឺ ពឹង ផាប់ អា រះ៉សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ លូ ពឹង

ផាប់ េម៉ាញណាវ ្គរះ៉ ឡឹង ង៉ារ មួត បក់ រះ៉សារ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ ែអ៊ អ្យក់ ប៉ាតុំសារ អនេ់ទៀគៗឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉
ឡឹងសារ យសី៊ូ លូ ប៉ានតិ ៃហ កាខាក់ ពួយឡាេបៀប មួត បក់ ហ្យាងំសាឡាច់ ពឹង រុាងំហាវ េណាះ។ ពូ ឃតឹ
ផា លូកា ្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កាណុងផាប់អា ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៦០-៦៥ គ.ស.។
សារ លូកា បុចិកា ពូ អ្លុ ហ្លង់
លូកា ្រចាគ់សារកាណុងផាប់អាសារ៉ំាប់ អន់ សុនសាត អនេ់ទៀគអាន។ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ លូ បុចិ រះ៉

អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ពឹះ េភឿណាងំ លូ តង័ ប៉ាណូស បក់ហ្៊យង េហ្យតី។ េម៉ាញណាវ ្គែអ៊ បុចិ កា ពូ ហ្លង់
ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាណា ំយសី៊ូ ឡឹង យសី៊ូ េបី េកតី េលយី ទលឹ ដារ ់ែអ៊ េតា័ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម។ ឡាយឡឹងយសី៊ូ រ ុសី សតឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំ្រកុំ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អនែ់ឌចាក រះ៉
សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ េលយី ទលឹ ្រសកុញក៉ ពឹង អង់កក់ េតះ។
លូកា បុចិ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ េសឿយសី៊ូ អន់ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុនឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន

េដល។ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ ែជ អន់ អ្យក់យ៉ូ សារយច គួប េសាបអន់ អ្លុ អា្ល ត េដាះ លូ អ្លុ អ្យក់ ពុត ៃចគ តង័
មួត បក់តាបាយកាសត់ លូ អ្លុ សាឡាគ់អា្ល តកាណាគ័ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះញន ៃហកាយសី៊ូ។ បក់ េសឿយសី៊ូ ្រតគ់
អ្យក់ ពុត ៃចគ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺកាកាប រះ៉សារ េលយីៗ លូ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ្រតគ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ េលយី ខង ទី
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹយសី៊ូ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ បក់ េសឿ កញិេអៀ ហង។
ផិនកានកាណុងសារ លូកា ្រចាគ់
កាបសាគ់ ប៉ានដ់ា (១:១-៤)
កាេណីត យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ លូ កាេណីតយសី៊ូ (១:៥-២:៥២)
សារ យូហាន រះ៉ (៣:១-២០)
សារយសី៊ូ េ្របុី យូហាន បុាងំហុំ លូសារ ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាង៉ល់ (៣:២១-៤:១៣)
សារយសី៊ូ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េខតកាលេីឡ (៤:១៤-៩:៥០)
សារយសី៊ូ ឡាច់ ឡឹង េខតកាលេីឡឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម (៩:៥១-១៩:២៧)
អាទតិ អនត់គី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូសារ ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ (១៩:២៨-២៣:៥៦)
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គលូ តាបំាងឡាេកាអន់កា មួត បក់ េសឿ ែអ៊ បប៉័ (២៤:១-៥៣)។
១អាញ់ ្រចាគ់ សត្់រតាអា រះ៉ កា វគ័ េថវាភ៉លី៖ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ខំ ្រចាគ់ គម ទិសារឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង

កាឡំាងំញនឹ។ ២អនែ់ឌ ្រចាគ់ ្រតគ់ ពួយសារញនឹកាតាងំ ឡឹង បក់ ទី បប៉័ តូ ម៉ាត់ ឡឹង េសគី ែព លូ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣អាញ់ទី ប៉ានតិ ៃហសារ ទិអា តុត ទុញ េកះ ឃឺអាញ់ ៃហ ទិ ពុត ទិ េពៀកកាខាក ់េណាះអាញ់
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ឃតឹ ផា ្រតគ់ ្រចាគ់ គម អន់ ដាគ់ៗ ប៉ាេហ្យ ី ជនឹ ប៉ាគ់ អសី ៤ េភឿ អន់ អសី អ្លុ អនត់គ់ ផា ទិសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា
ឡាក់ អសី ទីកាតាងំ ែពឃឺដាគ់ ្រតគ់តាទចឹ។
សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងកាេណីត យូហាន
៥ផះ រុាងំវាង៉សាដាច់ េហរត ៃអ្វ រុាងំៃហ េខត យូដា េណាះ ទី ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ សចិសាការ ីែអ៊

កា ្រកុំ វគ័ អាប៊យ៉ីា។ កាម៉ាញ់ ែអ៊ សចិ េអលសីាបតិ ឡាក់ ផូង័ វាច៉់ វគ័ អារ ៉នុ េដល។ ៦ មួត េកា្ល កាម៉ាញ់ េពៀរ
ដូវ អាឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័អន់ែឌ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី យច អុះ។
៧អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ អា អូ ទី គន អុះ ខង យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ ែអ៊ អង់កាន់ អូ អ្លុ ទី គន ទបឹ អនែ់ឌ កាឡាេកា ្រកាគ់
េកះ េដល។
៨ទីដារ ់េម៉ាញ ្រតគ់ដារ ់្រកុំ វគ័ អាប៊យ៉ីា ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័សាការ កីា ម៉ុ ត េដល។ ៩អនែ់ឌ េរុសី

វគ័សាការ ីអន់ ម៉ុ ត សុះ កាណាគ័ េបាផូវ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ គុន តាឡាប័ េឃយី មួត ្រកា
គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ េរុសី វគ័សាការ ីេណាះ អនែ់ឌ រ ៉បុ កាប៉ាច់ ។ ១០ផះ ែអ៊ ម៉ុ ត សុះ កាណាគ័ េបាផូវ កាណុង
េរ៉ាង ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃអ្វ មន៉់ ក្យាគ់ ហះ ឡីង។ ១១ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាបំាងឡាេកា អន់
សាការ បីប៉័ ៃអ្វ អនត់ាវ ែគងសាម៉ាហះចារ សុះ កាណាគ័ េបាផូវ។ ១២ផះ ែអ៊ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កាខរ ់ណូស
អ្ូយគកាខាក។់ ១៣បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉កា ែអ៊ផា «ែជ អ្ូយគហងសាការ ីប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ភមអន់ េដលសារអសីបរ៉ ់
េណាះ កាម៉ាញ់ អសី ចងឹ េកតី គនកាម៉ាក័ េម៉ាញ ្រតគ់ អន់ សចិ ែអ៊ យូហាន។ ១៤គនសាសា្វ េណាះ ចងឹ ្រប៉
គ័ អន់ កា អសី ទី ពុត េពៀក េហាក រគ៉ ់ប៉ាគ់ ែអ៊ េកតី េទៀ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង េហាក រគ៉់ កា ែអ៊ នះិេទៅ េដល។
១៥គន អសី ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ តសី ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ អូ ៃអត តាែព លូ អូ ៃអត កាណាគ័ ប៉ាញលឹ ញ៉ា
អុះ។ សាសា្វ េណាះ ចងឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ៃអ្វ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ៊ ឡឹង ៃអ្វ កាណុង វាច៉់
េមគី ែអ។៊ ១៦គន អសី េណាះ ែអ៊ ចងឹ ប៉ាណា ំសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវ វុលី សតឹណាងំប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គ។ ១៧ ែអ៊ ចងឹឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ លូ ចងឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អំរ៉ាញ
អញឺ *ឡាក់កា វគ័ េអលយ៉ីា េដល េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពុត ពឹ លូ គន អន់ ្រតគ់ លូ គួប េសាប លូ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស
អក៊ ពុត េកតី ប៉ាណូសដាគ់ ពុត ឡគ េភឿ េ្រទៀម ប៉ាសុន អន់ដាគ់សារ៉ំាប់ហាប់ ពឹ តាងំឡា ពិន»។
១៨ វគ័សាការ អីបំញ៉់ លូ បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ផា «្របគ៉័នចីម័អាញ់ចងឹអ្លុ អនត់គ់ផាសារអាចងឹ េកតី ពឹះតាទចឹ ? ខង

ឡាេកាអាញ់អា ្រកាគ់ េកះ កាម៉ាញ់អាញ់កាឡាេកា ្រកាគ់ នះិេទៅ េដល»។ ១៩ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េតលី ផា «អាញ់
សចិ កា្រពីែយលឡាក់ េឃយី ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ែអ៊ េ្របុី អាញ់ឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ អា កា អសី។
២០ញនកាអសី អូ េសឿអាញ ់អសី ចងឹ កាឡូំ អូ អ្លុ កាប េលយី ទលឹដារ ់កាឡំត់សារអា េកតី ពឹះ តាទចឹ»។
២១ផះ េណាះកា ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃអ្វ ក្យាគ់ វគ័សាការ ីហះ ឡីង ពូ ញមខាក់ ខង ែអ៊ ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង រ៉ា

មះ៉ េណាះ ទុញ យុបឹ។ ២២ ប៉ាគ់ ែអ៊ ឡាច់ ទលឹ ប៉ាគ់ ឡីង េកះ ែអ៊ អូ អ្លុ កាកាប លូ ពូ អុះ។ កាឡំាងំ ទឌូិ ពូ ឃតឹ
ផាចាបះកាសាការ ទីី បប៉័កាណាគ័ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ តាម ៃហ។ វគ័សាការ ី
្របគ៉័សាញ៉ា លូ តី អន់ កា ពូ ហ្លង់ ខង ែអ៊ កាឡូំ អូ អ្លុ កាប េកះ។ ២៣ ប៉ាគ់ ្រកុំ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ
ៗ សាការ សីតឹ ប៉ាគ់ហី ែអ៊ េទៅហង។
២៤ ៃឡង ឡឹង េណាះ កាម៉ាញ់ វគ័ សាការ ីយ៉ាគ់ េអលីសាបតិ កាឡាេកា េគៀម តាទចឹ ហង។ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ

កាណុងហី ទុញ ប៉ាតាម័ ៃខ។ ែអ៊ កាបផា ២៥ «កញិេអៀអា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាប៉ាបតាប៉ុន កាអាញ់ េកះ ែអ៊
អូ អន់អាញ់តាយួសកា ពូហង †»។
* ១:១៧ ១:១៧ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អរ៉ំាញ អញឺ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ទី ពុត េពៀក លូ អរ៉ំាញ អញឺ ។ † ១:២៥ ១:២៥ អង់កាន់
អូ ទី គន ពូ ឃតឹផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត អង់កាន់ េណាះ។
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សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងកាេណីតយសី៊ូ
២៦ ប៉ាគ់ េ្រតា ៃខ ឡឹង េណាះណាវ ្គ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ សចិ កា្រពីែយលឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុណាសា

ែរត ពឹង េខតកាលេីឡ ២៧ េភឿឡា ំរះ៉ លូ អង់កាន់ រ ៉ះូ េម៉ាញ ដូវ សចិ ម៉ារ ឡីាក់ េបី ៃតប លូកាម៉ាក។័ ទីកាម៉ាក័
េម៉ាញ ដូវសចិ យូែសប៊ ចងឹ ទី ែអ ៊យូែសប៊ េណាះឡាក់ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី។ ២៨បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុតកាណុងហី
ម៉ារ លូី រះ៉ ផា «អឺណាង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ ៃច កា អសី ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អសីហង»។ ២៩ ែអ៊ កាតាងំ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ នេីណា ័ះ ែអ៊ កាខរ ់ណូសខាក់ លូឃតឹកាណុង ពុតផាសារ ែអ៊ រះ៉ អា ទី ណី នចីម ័? ៣០បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
កា ម៉ារ ផីា «អសី ែជ អ្ូយគ ម៉ារ ី ! ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុតកា អសីហង។ ៣១អសី ចងឹឡាេកា េគៀម លូ ៃអ្វ
ហាអុញ េកតី គន កាម៉ាក័ េម៉ាញ អសី ្រតគ់ អន់ សចិ ែអ៊ ផា យសី៊ូ។ ៣២ ែអ៊ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ តសី កាខាក ់ពូ
ចងឹ េអី សចិ ែអ៊ ផា គន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តសី ហ៊្លត។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហ ប៉ាសុនឡាក់កា វគ័ ែអ៊
សាដាច់ដាវតី។ ៣៣ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ េលយី អូ អ្លុ ឡុច អុះ»។
៣៤ម៉ារ េីតលី បយ៊ប ៉្រ◌ះ័ផា «្របគ៉័ នចីម័ចងឹ អន់សារអាអ្លុ េកតី ខងអាញ់អូ ទី ៃតប លូកាម៉ាក ័?» ៣៥បយ៊

ប ៉្រ◌ះ័ េតលី ផា «ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ចងឹ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អសី លូ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ហ៊្លត
ចងឹ កាេ្រតាបកានទ់ងឹ អសី លូ ក។ី ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ ចងឹ ផា "គន េណាះដាគ់ ្រតង់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ឡាក់
គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ"័។ ៣៦កញិេអៀអា េអលសីាបតិ ្របង់៉ អសី ែអ៊ឡាេកា េគៀម េ្រតា ៃខ េកះ ែអ៊ ចងឹ ទី គនកា
ម៉ាក ័យ ៉◌ះ័ ែអ៊ អង់កាន់ អូ អ្លុ ទី គន លូឡាេកា ្រកាគ់ េកះ កាតាម ៣៧ខង អូ ទី ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ចងឹ អូ អ្លុ ្របគ៉័ េណាះ អុះ»។ ៣៨ ម៉ារ ីេតលី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អាញ់ឡាក់ ទុច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័សារ អសី រះ៉
អា អន់ េកតី ពឹងអាញ់ឡាក់កា អសីផា ពិ»។ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាច់ ឡឹងចារ ែអ៊ ហង។
៣៩ េកះេណាះ ម៉ារ កីា ប៉ានត់ានឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េម៉ាញ ពឹង ្រពី ប៉ានមឹ ពឹង េខត យូដា។ ៤០ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊

ម៉ុ ត ពឹង ហី វគ័សាការ លូី េអី យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ។ ៤១ផះ យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ កាតាងំ ម៉ារ េីអី ែអ ៊គនកាណុង
វាច៉់ ែអ៊ កាសាបំត៉់ កាខាក់ ឡូត។ យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ កា ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត
េពៀក ែអ។៊ ៤២ េកះេណាះ យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ កាប តុត ពុត ផា «ទិ មួត អង់កាន់ ដងឹ អសី ហង ប៊ុ ន កា្វ ឡឹង ពូ
លូ គន កាណុង វាច៉់ អសី ចងឹ ទីសារ ដាគ់ េដល។ ៤៣ញ៉ា ្រតគ់ ប៊ុ ន អាញ់អា េមគី ពឹ តាងំឡាអាញ់ឡា ំចាក
ប៉ាគ់ អាញ ់? ៤៤សាគ់អាញ់កាតាងំ អសី េអី អាញ ់គន កាណុង វាច៉់ អាញ់អា ែអ៊សាបំត៉់ កាខាក់ ឡូត ខង
ែអ៊ េហាក រគ៉់ កាខាក។់ ៤៥អសីសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហងញន អសី េសឿ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ កា
អសី ខងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ ចងឹ េកតី ពឹះ តាទចឹ»។
៤៦ េណាះ ម៉ារ កីាបផា៖

«អាញ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក។
៤៧អាញ់ េហាក រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកា ែអ៊ តង័ អាញ់

៤៨ខង ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន កាអាញ់ឡាក់ ទុច ែអ៊
យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ គតឹ អូ ខាកាតាម។

គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ ប៉ាណូស ្រគបឹ រុាងំហាវ
ពូ ចងឹ ផាអាញ់ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹ

៤៩ខង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺតាបំាងសារ េកងខាក់ អន់កាអាញ់
ែអ៊ អាដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។

៥០ ្រគបឹ រុាងំហាវ ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន កា ប៉ាណូស េពឿ
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ឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ែអ។៊
៥១ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េអៀង

លូតាងំហ្យតិឡាច់ ប៉ាណូស េពឿឡាក់ តសី ពុត។
៥២ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាឡិអា្ល ត មួតសាដាច់ អន់ េកះ ប៉ាសុនឡគ

េកះេណាះ េប៉ាកហាវ ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាក អន់ ្របគ៉័ តសី ឡគ។
៥៣ ែអ៊ អន់កាណាគ័ដាគ់កា មួត ថុក ញ៉ាក ប៉ាកមង៉

េកះេណាះ ្រទះុ សតឹ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ អន់សតឹ តីតាេដាះ។
៥៤-៥៥ ែអ៊ តង័ ប៉ាសុន ែអ៊ អុ្ីរសាែអល៊

ទបឹ តាប៉ាបតាប៉ុន កា វគ័អា្រប៉ាហា ំលូ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ េលយី
ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា លូ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ែព

ែអ៊ អូ ពឹល អុះ»។
៥៦ ម៉ារ កីា ៃអ្វ លូ យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ ទុញ ៃបង៉ ៃខ េកះ ែអ៊ កាសតឹ ប៉ាគ់ហី ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។
សារកាេណីត យូហាន
៥៧ ប៉ាគ់ យ៉ាគ់ េអលសីាបតិ ្រគបឹ ៃខ េកះ ែអ៊ ៃអ្វហាអុញ េកតី គនកាម៉ាក័តាទចឹ។ ៥៨ មួត ៃអ្វ រក្យាម័ លូ មួត

អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ ពូ ប៉ាណា ំគួប េហាក រគ៉់ លូ ែអ៊ េដល ខង ពូ កាតាងំ េលៅផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាបំាង ពុត តា
ប៉ាបតាប៉ុន កា ែអ៊ ខាក។់ ៥៩ ប៉ាគ់តាងំហាមដារ ់ឡឹង េណាះ ពូ អ្យក់ឡា ំកាសតិ អង់ការសាសា្វ េណាះ។ ពូ
បុចិ អន់ សចិ ផាសាការ ីឡាក់ កា ពឹ ែអ៊ េដល។ ៦០ហះកា េមគី ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា «អូ អុះ ្រតគ់ អន់ សចិ ផា យូ
ហាន»។ ៦១ ពូ េតលី ផា «ទិ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ អនដ់សី អូ ទី េពឿ សចិ នេីណា ័ះ អុះ»។ ៦២អនែ់ឌ ្របគ៉័សាញ៉ា លូ
តី អំបញ៉់ លូ វគ័សាការ ីផា «អសី បុចិ អន់ សចិ គន អសី អា នីចម ័?» ៦៣ វគ័សាការ ីេ្របុី ពូ អ្យក់ កាដាន អន់
កា ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «គនអាញ់អាសចិ យូហាន»។ ពូ ទឌូិ កាញមខាក។់ ៦៤ផាឌី វគ័សាការ ី
អ្លុ កាប ឡូត េកះេណាះ ែអ៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៦៥ មួត ៃអ្វ រសាែនងកា អ្ូយគ ទឌូិ សារអាកាតាងំ េលៅ
ប៉ាញ័ទបឹចារ ប៉ានមឹកាណុង េខត យូដា។ ៦៦ទិ បក់កាតាងំសារអា ពូ កាគនឹកាណុង ពុត។ ពូ កាបផា «ប៉ា
គ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ នចីម័ ចងឹ េកះ េគញី ?» ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី តង័ រុាងំៃហ ែអ៊ នេីអៀ។
៦៧ វគ័សាការ ពឹីសាសា្វ េណាះ ែអ៊ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ម៉ុត ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ ៊េកះេណាះ

កាប ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
៦៨ «ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊

ខង ែអ៊ ពឹះហា្វ យ ប៉ាសុន ែអ។៊
៦៩ ែអ៊ អន់ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺឡា ំតង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័

ែអ៊ េណាះឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ដាវតីឡាក់ ្របគ៉័ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
៧០ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ នេីអៀ ្រតគ់ឡាក់កា ប៉ានរឹ ែអ៊ ទីសាញ៉ា ពឹង មួត រ៉ាគយឹ ែអ៊ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ េសគី ែពហង។
៧១ឃឺ ែអ៊ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត តាមុរឺ

លូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត បក់ អូ ណីសកា ពិន េដល។
៧២ ែអ៊ តាបំាង ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន កា វគ័ យ៉ាគ់ ពិន

លូ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អង់េកះសារសាញ៉ា ែរវ ពុតដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ។៊
៧៣ឃឺ ែអ៊ ទី មត៉់ លូ វគ័ ពិនអា្រប៉ាហា ំផា
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៧៤ ែអ៊ ចងឹ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត តាមុរឺ
ម៉ាគ់ ពិន ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ទបឹ អូ អ្ូយគកា ញ៉ា

៧៥ទបឹ អន់ ពិន ៃអ្វ ដាគ់ ៃអ្វ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់េលយី ទលឹ ឡុចអាញុ។
៧៦កាប៉ាច់ អសី គន !

អសី ចងឹ េកះ រ៉ាគយឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ តសីហ៊្លត
ខង អសី ចងឹឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង ពឹ តាងំឡា ពិន

េភឿ េ្រទៀម ្រទង អន់កា ែអ។៊
៧៧អសី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ អនត់គ់ផា

ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័
ឃឺ ែអ៊ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច មះ៉ អនែ់ឌ។

៧៨ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ែអ៊ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន ខាក់
ែអ៊ ចងឹ អន់ េម៉ាញ ដូវ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង តាគ់តាតារ ពិន

៧៩ឃឺ ែអ៊ ចងឹ តាគ់តាតារ បក់ ៃអ្វ ពឹងចារ ម៉ាមុាងំ លូ អ្ូយគកា េតា។័
ែអ៊ ចងឹ ប៉ាណា ំពិន អន់ឡា ំណាងំសារសាណុកសាវាក៉ឡគ»។

៨០សាសា្វ យូហានកា ែហង៊ តសី ទបឹ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ លូ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ។ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ ប៉ាគ់ ែ្រស៊
តសី េលយី ទលឹដារ ់ែអ៊ តាបំាងឡាេកាអន់កា ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ បប៉។័

២
សារកាេណីតយសី៊ូ
១ផះ រុាងំវាង៉ យូហាន ៃអ្វសាសា្វ  ទីសាដាច់ សុនសាត រ ៉មូ សចិ ែអ៊ េសសារ អូគុះ ែអ៊ េ្របុី ប៉ាសុន ទឌូិ ្រគបឹ

ប៉ាេថតឡាក់ ែអ៊ រុាងំៃហឡា ំ្រចាគ់សចិ ចលួំន ប៉ាណូស។ ២កាន ្រចាគ់សចិ ចលួំន ប៉ាណូសលកឺ ប៉ានដ់ា េណាះ
ផះ វគ័ គេីរេនៀស ៃអ្វ រុាងំៃហ ពឹង េខត សុរី។ី ៣ ប៉ាណូស ទឌូិ ្រតគ់សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ វគ័ យ៉ាគ់ឡាេកាតាងំឡា េភឿ
ឡា ំ្រចាគ់ សចិ។ ៤-៥ យូែសប៊ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុណាសាែរត កាណុង េខត កាលេីឡឡា ំ្រចាគ់ សចិ ប៉ាគ់
្រសកុ េបតាេលហមិកាណុង េខត យូដាឡាក់ ្រសកុកាេណីតសាដាច់ដាវតី ខង យូែសប៊កា ផូង័ វាច៉់សាដាច់
ដាវតី េដល។ ែអ៊ ឡា ំអនឌូ់ លូ ម៉ារ ីផះឡាេកា េគៀមឡាក់ េមុតី ែអ៊ ចងឹ ទ។ី ៦ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េបតា
េលហមិ េណាះ ម៉ារ ីែអ៊ ្រគបឹ ៃខ ្រតគ់ ៃអ្វ ហាអុញ េកះ។ ៧ ែអ៊ ៃអ្វ ហាអុញ េកតី គន កាម៉ាក័ េម៉ាញឡាក់ គន
េឡាងេ្រទៀ។ េកះេណាះ ែអ៊ លម គន ែអ៊ េណាះ លូ កាណាត់ តាគ់ អនៃ់តប ពឹង រ៉ាពួង ពូ អន់សាេម៉ាង កា រក៉់
សា ខងកាណុងហីសារ៉ំាប់ អហំ៊្មយ េណាះ អូ ទីចារ េកះ។
៨ ពឹង ្រសកុ ពូ េណាះ ផះ កាមុាងំ ទី មួត រង េចៀម ៃអ្វ ក្យាគ់ េចៀម អនែ់ឌ ពឹង ែ្រស។៊ ៩ មុាងំ េណាះ ទី បយ៊

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ អនត់ាវ ហះសាែនង អនែ់ឌ ទបឹ ទីតាតារ ប ៉្រ◌ះ័ កា្ល គ់ ជុំ អនែ់ឌ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ អ្ូយគខា
ក។់ ១០ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ែជ អ្ូយគ ! អាញ់ឡា ំរះ៉សារដាគ់កា អនដ់សី សារដាគ់អា
ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ ទឌូិ ទី កាន េហាក រគ៉់ ខាក។់ ១១ មុាងំ អា ពឹង ្រសកុ កាេណីតសាដាច់ដា
វតី ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ចងឹ តង័ អនដ់សី ែអ៊ េកតី េកះ ឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ *។
១២សាញ៉ាចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់សាសា្វ េណាះឃឺ ពូ លម ែអ៊ លូ កាណាត់តាគ់ អនៃ់តប ពឹង រ៉ាពួង
* ២:១១ ២:១១ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េពៀក គុល «្រគះិ»។
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ពូ អន់សាេម៉ាង កា រក៉់សា»។ ១៣បាែបត៊ ឡឹង េណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង កាខាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង អនឌូ់ លូ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ បក់ ជរឹ រះ៉ ឡឹងសារសាសា្វ េកតី េណាះ។ េកះេណាះ អនែ់ឌចាែជ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា៖
១៤ «ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចាងំហគីកាខាក។់

អន់ ប៉ាណូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទីកានសាណុកសាវាក៉»។
១៥ប៉ាគ់ មួត បយ៊ប ៉្រ◌ះ័សតឹហាវ ពឹង ៃប៉្លង ទិ េកះ មួត រង េចៀម េជៀក គួបផា «ពិ ពិនឡាប៉ំាគ់ ្រសកុ េបតាេល

ហមិណាងំ ៃហសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ពិន េណាះ»។ ១៦អនែ់ឌ កា ប៉ានត់ានឡា ំប៉ាគ់ ទលឹ ្រសកុ េបតា
េលហមិ អន់ែឌណាងំ បប៉័ ម៉ារ ីលូ យូែសប៊ ទបឹ សាសា្វ េណាះ ៃតប ពឹង រ៉ាពួង តាទចឹ។ ១៧ ប៉ាគ់ អន់ែឌ បប៉័
សាសា្វ េណាះ េកះ អនែ់ឌកា រះ៉សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌ ឡឹងសារសាសា្វ េកតី េណាះ។ ១៨ទិ ប៉ាណូស
បក់កាតាងំ មួត រង េចៀម រះ៉ េណាះអនែ់ឌកាញមកាខាក។់ ១៩កាប៉ាច់ ម៉ារ ីែអ៊ ឃតឹចាែ្រជប ឡឹងសារ េណាះ
េលយីៗ។ ២០ េកះេណាះ មួត រង េចៀម សតឹ ប៉ាគ់ ចារ អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គទបឹ ចាែជ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង
្រគបឹសារ អនែ់ឌកាតាងំ លូ បប៉័ េណាះ ្រតគ់ឡាក់កា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ តាទចឹ អូ ទីយចហះ ចំ អុះ។
២១តាងំហាមដារ ់ឡឹង េណាះ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ ពូ ្រតគ់ កាសតិ អង់ការ កាសាសា្វ េណាះហង ពូ អន់ សចិ

ែអ៊ ផា យីស៊ូ ឡាក់ សចិ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ កា ម៉ារ ីផះ ែអ៊ េបី េគៀម ែព។ ២២ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ម៉ារ ី្រតគ់ រ៉ាវ ឡាេកា
អន់ដាគ ់ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ទី រះ៉ អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំសាសា្វ េណាះ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមតាបំាងហះ ម៉ាត់
ប ៉្រ◌ះ័ ២៣ខង ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ ផា ទិ គន កាម៉ាក័ េឡាងេ្រទៀ ឃឺសារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ២៤កាណាគ័
អន់ែឌ ្រតគ់ ៃសន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ផះ រ៉ាវ ឡាេកា េណាះ ឃឺ អន់េតបី េម៉ាញ ឃូ េលី កា អន់េតបី រ៉ាក់សាណាង័
ប៉ាញ័សាតង័ † េពៀរ កាតុ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី រះ៉ េ្របុី ៃសន។
២៥ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ទីកាម៉ាក័ ្រកាគ់ េម៉ាញ ដូវសចិ សុេីមៀន។ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ លូ អ្យលិ

កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ េដល។ ែអ៊សាណាងដងឹកាប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ តង័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារឡាបំាក។ ២៦ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ្របគ៉័ អន់
កា ែអ៊ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ េបី ្រតគ់ េតា័ អុះ ខង ែអ៊ េបី បប៉័ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច។់ ២៧ ផះ យូែសប៊
លូ ម៉ារ ីអ្យក់ឡា ំសាសា្វ យសី៊ូ ប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ្របគ៉័ គុន តាឡាប័ េឃយី ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណា ំវគ័ សុេីមៀនឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ២៨ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ េពៅ គន
សាសា្វ េណាះ លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា៖
២៩ «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័កញិេអៀអា អសី ទី ្របគ៉័ ពួយសារ អសីសាញ៉ា េកះ

ទលឹ នេីណា ័ះ អន់អាញ់ េតា័ ពិ ទបឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉ឡគ
៣០ខងអាញ់បប៉័ េកះ បក់ ចងឹ តង័ ប៉ាសុនញនឹអា។

៣១ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ បប៉័ េដលសារ អសី តង័អា
៣២ឃឺអសី ចងឹ អន់តាតារសារ៉ំាប់កា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាតអនេ់ទៀគ អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ អសី

លូ អសី ចងឹ អន់ អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ សុនសាតអសី ទីសារដាគ់ េកងខាក»់។
៣៣យូែសប៊ លូ ម៉ារ អីនែ់ឌញមខាក់កាសារ វគ័ សុេីមៀនកាកាប ឡឹងសាសា្វ យសី៊ូ េណាះ។ ៣៤ េកះេណាះ វគ័
សុេីមៀន បរ៉ ់សារ ដាគ់ កា អនែ់ឌ លូ រះ៉ កា ម៉ារ ីផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់សាសា្វ អា ពឹះ េភឿ អន់ សុនសាត អុី
† ២:២៤ ២:២៤ ប៉ាញ័សាតង័ េលី ប៉ាញ័តាម។័
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្រសាែអល៊ េអៀង ដូវ បក់ អនដ់ា ចងឹ ទី ថូត បក់ អនដ់ា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័។ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សាសា្វ អា េភឿតាបំាង ឡឹង
សារ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ នីចម ័ហះកា ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង អូ ណីសកា ែអ។៊ ៣៥សាសា្វ អា ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា
ប៉ាណូស េអៀង ដូវតាបំាងសារ ពូ េអានកាណុង ពុត។ កាប៉ាច់អសី ចងឹ ទីសារ ថុក ញ៉ាកកាណុង ពុតកាខាក់
េពៀបឡាក់កា ពូ អ្យក់ដាវ តាល់ ៃប៉្ល ណូស អសី ឡូត»។
៣៦-៣៧ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ ែអ៊ អាណា គន វគ័ ផាញូែអល៊ ឡាក់ ផូង័ វា៉ច់ អា

េសុរី។ ែអ៊ ទី េកា្ល ៃអ្វ អន់ឌូ លូ គួប ទី តាេំបុះី សាណា ំេកះេណាះ េកា្ល ែអ៊ េតា។័ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ
អនេ់្រតា័ េលយី កញិេអៀ អា ែអ៊ ្រកាគ់ ខាក់ េកះ អាញុ ៨៤សាណា ំែអ៊ អូ ចាកចាងំហាយ្គ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ កាដារ ់ទបឹ កាមុាងំ លូ មន៉់ កំ អូសាសាណាញ៉ា េដល។ ៣៨ផះ េណាះ យ៉ា
គ់អាណា ែអ៊ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ចារ អនែ់ឌ ឡូត ែអ៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ រះ៉ ឡឹងសារសាសា្វ យសី៊ូ េណាះកា
មួត បក់ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ហា្វ យ ប៉ាណូស ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។
៣៩ ប៉ាគ់ យូែសប៊ លូ ម៉ារ ី្របគ៉័ ង៉ារ ្រតគ់ឡាក់កាចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ អនែ់ឌ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរត ប៉ា

គ់ េខត កាលេីឡឡាក់ ្រសកុ អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គ។ ៤០សាសា្វ យសី៊ូ េណាះកា ែហ៊ង តសី ៗហង លូ ្រតះ ្រតាងំ
ហ្យាងំសាឡាច។់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ប៉ាញ័ ពុតកាសាសា្វ យសី៊ូ េណាះខាក។់

សារ េមគី ពឹយសី៊ូ ប៉ាណា ំែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
៤១ រប៉់សាណាំផះ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ េមគី ពឹ យសី៊ូ អនែ់ឌចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ៤២ ប៉ាគ់យសី៊ូ

អាញុ ១២សាណាំេកះ េមគី ពឹ ែអ៊ ប៉ាណា ំែអ៊ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ប៊ុ ន អនឌូ់ លូ ពូ េដល ពួយ គុនតាឡាប័ េឃយី គុន អន់
ែឌ។ ៤៣ ប៉ាគ់ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន េកះៗ អនែ់ឌ កាសតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាវ ្គ។ កាប៉ាច់ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
េណាះ ហង ហះកា េមគី ពឹ ែអ៊ អូ អ្លុ អន់តគ់ អុះ ៤៤ អន់ែឌសាម៉គ័ កា យីស៊ូ ៃអ្វ កាណុង កាឡំាងំ ចាក អន់ឌូ
េណាះហង។ ប៉ាគ់ចាក ទី េម៉ាញដារ ់េកះ អនែ់ឌកាណាងំយសី៊ូ កាណុងកាឡំាងំ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ អនែ់ឌចាក
អនឌូ់ េណាះ ៤៥ហះកាណាងំ អូ បប៉័ អុះ។ អនែ់ឌកា វុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គ េភឿណាងំ ែអ៊
ប៉ាគ់ េណាះណាវ ្គ។ ៤៦ ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ យសី៊ូ រឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ មួត
ៃណឃូ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះសាយុំាងំ ពូ កាកាប លូ អបំញ៉់ ពូ ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗ។ ៤៧ទិ បក់សាយុំាងំ
សារ ែអ៊ អំបញ៉់ លូ េតលី េណាះ ពូ ញមខាក់ ខង ប៉ានរឹ ែអ៊ កាប េណាះ អ្លុ េកង។ ៤៨ផះ េមគី ពឹ យសី៊ូ បប៉័ ែអ៊
េកះ អនែ់ឌ ញមខាក។់ េមគី ែអ៊ អំបញ៉់ផា «អឺ គន ញ៉ា ្រតគ់ អសី ្របគ៉័ នេីអៀ ? េមគី ពឹ ហ្យកឹ ខាក់ ខំ ចាក
ណាងំអសី»។ ៤៩យសី៊ូ េតលីផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីចាកណាងំអាញ់នេីអៀ ? ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប កាអាញ់
្រតគ់ ៃអ្វ កាណុងហី ពឹ អាញ ់?» ៥០ហះកា អនែ់ឌ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប េណាះ អុះ។ ៥១ េកះេណាះយសី៊ូ
សតឹ អន់ឌូ លូ េមគី ពឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរតណាវ ្គ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានឹរ េមគី ពឹ ែអ៊ េដល។ េមគី ែអ៊ កា
ឃតឹ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ េលយី អូ ពឹល អុះ។
៥២យសី៊ូ កា ែហ៊ង តសី លូ ែហ៊ង ហ្យាងំសាឡាច់ ទបឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស ទឌូិ

េដល។

៣
សារ វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ប៉ាណូស
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១ផះ រុាងំវាង៉សាដាច់ តសី រ ៉មូ សចិ ទេីបរះ៉ ទី រុាងំៃហ ១៥សាណាំេកះ វគ័ ប៉ុ នទី ពីឡាត ៃអ្វ ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំ
ៃហ េខត យូដា េហរត* ៃអ្វ ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ េខតកាលេីឡ អុះ ែអ៊ ភលីបី ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ េខត អុទូី
េរ លូ រុាងំៃហ េខត ្រតាខូនតី លសីាេន ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ េខតអាប៊េីលន ២ផះ រុាងំវាង៉ វគ័ អាណះ លូ វគ័
ៃកផា ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័  ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ កា យូហានឡាក់ គន វគ័សាការ ផីះ យូហាន ៃអ្វ ពឹង
ែ្រស៊ តសី ។ ៣ វគ័ យូហានចាក ្រគបឹ ្រសកុចារឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ រ្រទូង េទៀកយដាន ់លូ ែអ៊ រះ៉ េ្របុី ពូ ហុំ េភឿ តា ំ
បាងផា អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េកះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អនែ់ឌ ហង។ ៤ យូ
ហាន ្របគ៉័ នេីអៀ ្រតគ់ ពួយ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ែអ៊ ផា៖
«ទី ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ែ្រស៊ តសីផា

"ហគ់ េ្រទៀម ្រទងហាប់ ពឹ តាងំឡា ពិន
ហគ់តាមង់៉ ្រទង អន់កា ែអ៊ ពិ"។

៥ ពូ ចងឹ ឡំុ ទិ ក្លូ ះ ប៉ានមឹ អន់ ប៉ាញ័សាេមុី
លូ តាគ់កាេត ័ះ ទិ ប៉ានមឹ អន់សាេមុី

ពូ ចងឹ ប៉ាន្់រតង់ ្រទង ៃវង៉ អន់ ្រតង់
លូ ឡំុ ្រទងហ្លូ គ ដាលអន់សាេមុ។ី

៦ េណាះ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ បប៉័សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័»†។
៧ផះ ែអ៊ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀងឡា ំេ្របុី ែអ៊ បុាងំហុ ំែអ៊ កាប កា ពូ ផា «អឺ មួត ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច ័ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី

សាតាក់ឡាច់ ឡឹងសារឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ទលឹហងអាឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អកឺកា ប៉ាណូស អូដាគ ់? ៨ទលឹ
នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័សារ ដាគ់ ម៉ាគ់ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី ទី បុនិែពង ពុត េពៀក តាទចឹ។ ែជ ឃតឹ
ផា អនដ់សី ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកាញន អនដ់សីឡាក់ គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់
ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ អេំហា្ម ទិអា េកះ គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំកា អ្លុ នះិេទៅ េដល។ ៩កញិេអៀ អា សូង័
អន់ហះ គុល អ៊្លង េកះ អ៊្លង ចំ ៃប៉្ល អូ ដាគ់ ្រតគ់កាល់អា្ល ត េកះេណាះ ៃចគ ពឹង អុញ»។
១០កាឡំាងំ េណាះកា អំបញ៉់ លូ វគ័ យូហានផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ អនដ់ា ?» ១១ ែអ៊ េតលី

ពូ ផា «េពឿ ទីអាវ េពៀរ ែអ៊ ្រតគ់ ែជក អន់ កា បក់ អូ ទី េម៉ាញ េពឿ ទីសាណាសាកា ្រតគ់ ែជក អន់ កា បក់ អូ ទី
នះិេទៅ េដល»។ ១២ទី មួត អ្យក់ រ៉ាៃប អនដ់ាឡា ំអន់ ែអ៊ បុាងំហុំ េដល េកះេណាះ អបំញ៉់ផា «ៃណឃូ ញនឹ ្រត
គ់ ្របគ៉័ នចីម័ អនដ់ា ?» ១៣ ែអ៊ េតលី ផា «ែជ អ្យក់ រ៉ាៃប លះឹ ឡឹង ចលួំន ពូ េ្របុី េណាះ»។ ១៤កាទី មួត តាហាន
ឡា ំអបំញ៉់ លូ ែអ៊ េដលផា «កាប៉ាច់ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម ័?» ែអ៊ េតលីផា «ែជ ជះិ ចគ័ លូ េ្រចាម ពូតាេដាះ ែជ
អ្យក់កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង ពូ។ ្រតគ់ ប៉ាញ័ ពុត ដងឹ កា េលៀន ៃខ មះ៉ អនដ់សី បគ័ហង»។
១៥ផះ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ ក្យាគ់ ៃហ អនែ់ឌ ទឌូិឃតឹកាណុង ពុត ឡឹងសារ វគ័ យូហាន េណាះផា «ែអ៊ អាហង

បសាដាច់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េរុសី េណាះ េលី កា អូ ្រតគ ់?» ១៦ វគ័ យូហាន រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «អាញ់ បុាងំហុំ អន់ដសី
លូ េទៀក ហះកា បក់ ពឹះ អនត់គី ឡឹងអាញ់ េទៀ ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ តសីហ៊្លត ឡឹងអាញ។់ អាញ់អាយ ៉◌ះ័ តាេឡះ
កបឺ ឡឹង ជុង ែអ៊ កា អូ ឃឺ លូ ែអ៊ អុះ ែអ៊ ចងឹ បុាងំហុំ អន់ដសី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ លូ អុញ
េដល។ ១៧ ែអ៊ ចកឹ កាទុំ ចងឹ អុំ េពៀ អ្យក់ ដងឹ ដាគ់ ៃចគ ពឹង រម ែអ ៊អញែ់ជប េពៀ ែអ៊ ចងឹ តូះ អា្ល ត ពឹង អុញសា
អូ អ្លុ ប៉ាត»់។ ១៨ វគ័ យូហាន រះ៉សារដាគ់កាកាឡំាងំ ទបឹ ទីសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា េអៀង េដល។ ១៩ ែអ៊ កាកាប
* ៣:១ ៣:១ េហរតអាឃឺ គន េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ ផះយសី៊ូ េកតី ែព សចិ ែអ៊ នះិេទៅ។ † ៣:៦ ៣:៤-៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ
៤០:៣-៥។
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កាសាដាច់ េហរត េដល ខង េហរត ទី េហរ ៉េូឌៀសឡាក់កាម៉ាញ់ អុះ ែអ៊ េទៅ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ឃឺ វគ័
យូហានកាបកាសាដាច់ េហរតញនកា ែអ៊ ទី ្របគ៉័សារ អូដាគ់ អនេ់ទៀគ េអៀង េដល។ ២០ េណាះ ្របគ៉័ អន់កា
សាដាច់ េហរត ្របគ៉័សារ អូដាគ់អាណាវ ្គ ឃឺ ែអ៊ រ ៉បុ វគ័ យូហាន ៃចគ ខុក។
២១អន្់រទលួ ឡឹង វគ័ យូហាន េបី តាន័ ្រតគ់ ខុក ប៉ាគ់ ែអ៊ បុាងំហុំ ប៉ាសុន ទឌូិ េកះៗ យសី៊ូ កា េ្របុី យូហាន

បុាងំហុំ ែអ៊ េដល។ ប៉ាគ់យសី៊ូ អ្ូយវហាវ ឡឹង េទៀក ែអ៊ កា មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ផាឌី ៃប៉្លងតាលុះ ព្វឹង ២២ លូ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ជរឹ េឡីះ ពឹង ែអ ៊ទី ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់កា អនេ់តបី រ៉ាក់សាណាង័។ េកះេណាះកា
តាងំ ប៉ានរឹ កាប ឡឹង ៃប៉្លង ផា «អសីអា គនតាម័អាញ់ បុចិ ៃច េកង អសី ្រតគ់ ពុតអាញ់ខាក»់។
សារយ៉ាគ់ បក៊យសី៊ូ
២៣ផះយសី៊ូ ប៉ានដ់ាចាក រះ៉សារដាគ ់ែអ៊ េណាះឃឺ ែអ៊អាញុ៣០សាណា។ំ តាមសារ ពូឃតឹផា ែអ៊ឃឺ

គន យូែសប៊ឡាក់ គន វគ័ េហល។ី ២៤ េហលី ពឹ ែអ៊ ម៉ាតថ់ាត ់ម៉ាតថ់ាត់ ពឹ ែអ៊ េលវ ីេលវ ីពឹ ែអ៊ មុលិគ ីមុលិគី
ពឹ ែអ៊ យ៉ាណាយ យ៉ាណាយពឹ ែអ៊ យូែសប៊។ ២៥យូែសប៊ ពឹ ែអ៊ ម៉ាតាេធៀ ម៉ាតាេធៀ ពឹ ែអ៊ អាម៉ុ ះ អាម៉ុ ះ ពឹ ែអ៊
ណាអ៊ូ ម ណាអ៊ូ ម ពឹ ែអ៊ អសាល ីអសាលី ពឹ ែអ៊ណាកាយ។ ២៦ណាកាយ ពឹ ែអ៊ ម៉ាអាត ម៉ាអាត ពឹ ែអ៊ ម៉ា
តាេធៀ ម៉ាតាេធៀ ពឹ ែអ៊ េសម ីេសមី ពឹ ែអ៊ យូសកិ យូសកិ ពឹ ែអ៊ យ៉ូដា។ ២៧យ៉ូដា ពឹ ែអ៊ យូអាណាន ់យូអា
ណាន់ ពឹ ែអ៊ េរសា េរសា ពឹ ែអ៊ សូរ ៉បូាបលិ សូរ ៉បូាបលិ ពឹ ែអ៊សាលេ់ធៀល សាលេ់ធៀល ពឹ ែអ៊ េនរ។ី ២៨ េនរ ី
ពឹ ែអ៊ មុលិគ ីមុលិគី ពឹ ែអ៊ អាតឌ់ ីអាតឌ់ី ពឹ ែអ៊ កូសាម កូសាម ពឹ ែអ៊ ែអ៊លម៉ូដាម ែអ៊លម៉ូដាម ពឹ ែអ៊ អរឺ។
២៩អរឺ ពឹ ែអ៊ យូេស្វ យូេស្វ ពឹ ែអ៊ ែអ៊លេីសុរី ែអ៊លេីសុរី ពឹ ែអ៊ យូរមី យូរមី ពឹ ែអ៊ ម៉ាតថ់ាត ់ម៉ាតថ់ាត់ ពឹ ែអ៊
េលវ។ី ៣០ េលវ ពឹី ែអ៊ សុេីមៀន សុេីមៀន ពឹ ែអ៊ យូដា យូដា ពឹ ែអ៊ យូែសប៊ យូែសប៊ ពឹ ែអ៊ យូណាម យូណាម
ពឹ ែអ៊ េអេលៀគមី។ ៣១ េអេលៀគមី ពឹ ែអ៊ េមេលៀ េមេលៀ ពឹ ែអ៊ ៃមណ៉ាន ៃមណ៉ាន ពឹ ែអ៊ ម៉ាតាថា ម៉ាតាថា ពឹ
ែអ៊ណាថាន ណាថាន ពឹ ែអ៊សាដាច់ដាវតី។ ៣២សាដាច់ដាវតី ពឹ ែអ៊ េយសាយ េយសាយ ពឹ ែអ៊ អូេបត អូ
េបត ពឹ ែអ៊ បូអុះ បូអុះ ពឹ ែអ៊ សាលម់៉ូន សាលម់៉ូន ពឹ ែអ៊ណាសូន។ ៣៣ណាសូន ពឹ ែអ៊ អាមណីាដាប ់អាមី
ណាដាប់ ពឹ ែអ៊ អារ៉ាម អារ៉ាម ពឹ ែអ៊ អរន់ ីអរន់ី ពឹ ែអ៊ េហ្រសនុ េហ្រសនុ ពឹ ែអ៊ ែពេរះ ែពេរះ ពឹ ែអ៊ យូដា។
៣៤ យូដា ពឹ ែអ៊ យ៉ាកុប យ៉ាកុប ពឹ ែអ៊ អុីសាក ់អុីសាក់ ពឹ ែអ៊ អា្រប៉ាហា ំអា្រប៉ាហា ំពឹ ែអ៊ េថរ៉ា េថរ៉ា ពឹ ែអ៊
ណាហរ៊។ ៣៥ណាហរ៊ ពឹ ែអ៊ េសរកូ េសរកូ ពឹ ែអ៊ េរហ៊ូ េរហ៊ូ ពឹ ែអ៊ ផាេលក ផាេលក ពឹ ែអ៊ េហេបរី េហេបរី
ពឹ ែអ៊ េសឡា។ ៣៦ េសឡា ពឹ ែអ៊ ៃកណាន ៃកណាន ពឹ ែអ៊ អាផាកស់ាត អាផាកស់ាត ពឹ ែអ៊ សមិ សមិ ពឹ ែអ៊
វគ័ ណូេអ ណូេអ ពឹ ែអ៊ឡាេមក។ ៣៧ឡាេមក ពឹ ែអ៊ េមធូសាឡា េមធូសាឡា ពឹ ែអ៊ េហណុក េហណុក ពឹ ែអ៊
យ៉ាែរត យ៉ាែរត ពឹ ែអ៊ ម៉ាេលេលៀល ម៉ាេលេលៀល ពឹ ែអ៊ ៃកណាន។ ៣៨ ៃកណាន ពឹ ែអ៊ េអណុះ េអណុះ ពឹ
ែអ៊ េសត េសត ពឹ ែអ៊ អាដា ំអាដាំ ពឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

៤
សារសាតាងំសាគ់ លួងយសី៊ូ
១យីស៊ូ ែអ៊ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ។៊ ផះ ែអ៊ សតឹ ឡឹង ្រទូង េទៀក យ

ដាន ់េណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាណា ំែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី ។ ២ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី េណាះ ៤០
ដារ ់ផះ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាគ់ លួង ែអ។៊ រុាងំវាង៉ េណាះ ែអ៊ អូ ទីសាសាណាអុះ ប៉ាគ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ៤០
ដារ ់េកះ ែអ៊ឡាយុតិ ហង។ ៣ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាបផា «ផាអសី គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អសី ្របគ៉័
អន់ អំេហា្ម អា េកះ ណំុ បុាងំ ៃហ»។ ៤ហះកាយសី៊ូ េតលី ផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "ប៉ាណូស អូ
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រុសី ញន ដងឹកាសាណាអុះ"*»។ ៥ េកះេណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំយសី៊ូ ហាវ ពឹងចារចាងំហគី លូសាេំបា្ល
តាបំាង ទិ ប៉ាេថត ពឹងអង់កក់ េតះ អន់ ែអ៊ បប៉័ ដងឹ េម៉ាញ ្រទ។ុ ៦ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រះ៉កាយសី៊ូ ផា «អាញ់ចងឹ អន់ អំ
រ៉ាញ អញឺ លូសារ រគ៉់ េសមី ពឹង ប៉ាេថត ទិអាកាអសី ខងកាណាគ័ ទិអា ទី មប អន់កាអាញ់ េកះ អាញ់ បុចិ
អន់កា េពឿកា ទ។ី៧ទលឹ នេីណា ័ះផាអសីកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ ់កាណាគ័ទេិណា ័ះ ចងឹ េកះ មះ៉ អសីហង»។
៨យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អនដ់សី ្រតគ់កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី លូ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េណាះហង"†»។ ៩ េកះេណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំែអ៊
ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អន់ ែអ៊ហាវ ពឹង អនត់ល័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាបផា «ផាអសី គន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ អសី ប៉ូ ះ ៃហ ឡឹង អនត់ល័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អា ១០ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ឡា ំរុាងំៃហ អសី។

១១ មួត បយ៊ េណាះ ចងឹហាប់តាេប៉ាង អសី
ែជ អន់ ជុង អសីកានេ់តសី អេំហា្ម "‡»។

១២ហះកាយសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ផា "អូ អន់សាគ់ លួង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ប ៉្រ◌ះ័
មះ៉ អនដ់សី"§»។ ១៣ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាគ់ លួង យសី៊ូ ្រគបឹ ែនវ េកះៗ ែអ៊ ចាកឡាច់ចាងំហាយ្គ ឡឹង
យសី៊ូ ហង េលយី ក្យាគ់ ដងឹ កា ទីដារ ់ចងឹឡា ំសាគ់ណាវ ្គ។

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង ្រសកុណាសាែរត
១៤កាប៉ាច់យសី៊ូ ែអ៊ វុលីសតឹ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡទបឹ ទីអរ៉ំាញអញឺមះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ សារ ែអ៊ េណាះ

កាកាតាងំ េលៅ ្រគបឹ ្រសកុ ពូ រេណាះហង។ ១៥យសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង ពូ កា ប៉ាេន ែអ៊ ទឌូិ។
១៦ េកះេណាះយសី៊ូ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុណាសាែរតឡាក់ ្រសកុ ែអ៊ ៃអ្វ ផះ ៃអ្វ សាសា្វ ែព។ ប៉ាគ់ដារ ់រ៉ាឡូវ ែអ៊

ម៉ុ ត ពឹង េរ៉ាង គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ អ្ូយវ អន់តាវ េភឿ អាន ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៧ ពូ អ្យក់
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយអន់កា ែអ។៊ ផះ ែអ៊ឡាង ៃហ បប៉័ហះសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉
ផា៖
១៨ «ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹងអាញ់

ខង ែអ៊ េរ ុសី អាញ់អន់ រះ៉សារដាគ់កា ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាក។
ែអ៊ េ្របុី អាញ់ឡា ំរះ៉ កា ប៉ាណូស បក់ េកះ ទុច ពូ ផា

អនែ់ឌ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច ពូ ហង
លូ រះ៉ កា ប៉ាណូស បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ផា

ម៉ាត់ អនែ់ឌ ចងឹ តាតារហង។
ែអ៊ េ្របុី អាញ់ឡា ំតង័ ប៉ាណូស បក់ ពូ ជះិ ចគ័

អូ អន់ ពូ ជះិ ចគ័ហង
១៩ទបឹ រះ៉ ឡឹងសាណាំឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាបំាង ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន មះ៉ ែអ»៊។*
* ៤:៤ ៤:៤សារអាឡាច់ ឡឹងសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៨:៣។ † ៤:៨ ៤:៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី
េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៦:១៣។ ‡ ៤:១១ ៤:១០-១១សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩១:១១,១២។ § ៤:១២
៤:១២សារអាឡាច់ ឡឹងសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៦:១៦។ * ៤:១៩ ៤:១៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦១:១-២។ បរ៉ ់
ៃហ េដលចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័)២៥:១-១៧;សារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៥:១២-១៨។
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២០ ប៉ាគ់ ែអ៊ អាន េកះៗ ែអ៊ កា តាមួរ ផាប់ េណាះ ជនឹ ប៉ាគ់ បក់ រុាងំៃហ េរ៉ាងណាវ ្គ េកះេណាះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ េភឿ
បុាងំេហៀន។ កាឡំាងំ ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង ពូ ៃហ ែអ៊ ទឌូិ។ ២១ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កាអនែ់ឌផា «សារឡាក់ ទីកាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា អនដ់សីសាយុំាងំ ែព ទីតាគ់ អង់េកះ កាណុងដារ ់អាហង»។ ២២កាឡំាងំកាតាងំ នី
េណា ័ះ េកះ អនែ់ឌ កា ប៉ាេនយសី៊ូ ទឌូិ ទបឹ ញម េកងខាក់កា ប៉ានរឹ ែអ៊ កាបដាគ់ រគ៉់ េណាះ។ េកះេណាះ អន់
ែឌ កាបផា «ែអ៊ អា ញ៉ា អូ ្រតគ់ គន យូែសប៊ ប ?» ២៣យសី៊ូ កា រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ចាបះ កា អនដ់សី ចងឹ កាប
ប៉ានដ់បឹ លូសារ ម៉ូ អ្យា លូ អាញ់ផា "ហគ់ អសី តាគ់ អនដ់ាគ់ឡាេកា អសី េទៅហ។ិ សារ ញ៉ាឡាក់ ញនឹ កា
តាងំផាអសី ្របគ៉័ ពឹង េមឿងកាផានមឹ េណាះ ហគ់ ្របគ៉័ ពឹង ្រសកុ អសី េទៅអា េដល"»។ ២៤យសី៊ូ កាបណា
វ ្គផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផា អូ ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចំ ពូ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ កាណុង ្រសកុ ែអ៊ េទៅ អុះ។
២៥អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ ប៉ាឡាក់កាអនដ់សីណាវ ្គ ផះ រុាងំហាវ េអលយ៉ីា ែព ៃប៉្លង ្របាុំង ៃបង៉សាណាំទងតគិ ័្របគ៉័ អន់
េកតីឡាយុតិ ខាក់ ប៉ាញ័ ទបឹ ប៉ាេថត ពឹង ប៉ាេថត អុ្ីរសាែអល៊កា ទី អង់កាន់ អនេ់្រតា័ េអៀង ២៦ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ
េ្របុី េអលយ៉ីាឡា ំតង័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ េណាះ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា អូ ទីសា ំពឹង ប៉ាេថត អុី្រសាែអល៊ ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ែអ៊ឡា ំតង័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ េម៉ាញ ដូវ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុសារបិតា ក្យាម័ េមឿង សុដូីន។ ២៧ផះ រុាងំ
ហាវ េអលេីស ែពកា ទី ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េអៀង ដូវ េដល ពឹង ប៉ាេថត អុ្ីរសាែអល៊ ហះកា អូ ទី េពឿ ដាគ់ េ្រពះ
អុះ ឃឺ ទី ដងឹ សុនសាត សុរី សីចិណាម៉ាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ដាគ់ េ្រពះ»។ ២៨កាឡំាងំ ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង ផះកាតាងំយី
ស៊ូ កាប នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អកឺ ខាក។់ ២៩អនែ់ឌ អ្ូយវ តាងំហ្យតិឡាច់យសី៊ូ ឡឹង ្រសកុឡាក់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពឹង ប៉ានឹ
ម េណាះ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ទុងយសី៊ូ ហាវ ប៉ាគ់ ចារ ្រចាងំ ្រជុ េភឿ ចងឹ តាឡក័ ប៉ាឡិ ែអ៊ ពឹង ្រចាងំ េណាះ។
៣០ហះកា ែអ៊ ចាកតាត់ហះ អនត់គិ័ អនែ់ឌហ្៊យងតាតងិ។

សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ េអៀង
៣១ េកះេណាះ យីស៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ កាណុង េខត កាលីេឡ ទលឹ ដារ ់រ៉ាឡូវ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ។

៣២កាឡំាងំ ទឌូិ ញមខាក់ ឡឹងសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ ខង ប៉ានរឹ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ។ ៣៣ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ា
ង េណាះ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉ ័ែអ៊ អង់ហ្យាងំ ែ្រសក៊ តុត ពុតផា ៣៤ «អឺ យសី៊ូ េតះណាសាែរត ! នី
ចម័ អសី ចងឹ ្របគ៉័កាញនឹ ? អសី ពឹះថាឡំាយញនឹ ប ? អាញ់អនហ់ា្ន ល់ អសី េកះ អសី ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ»។ ៣៥យសី៊ូ កាប បុាងំអ្ូយគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ផា «ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់! ចាកឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូ
សអា ពិ»។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាតាគ់ អបំក៉់ ប៉ាណូស េណាះហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង េកះេណាះ ែអ៊ឡាច់ អូ ទី ្របគ៉័
អគី នចីម័ អុះ កា ប៉ាណូស េណាះ។ ៣៦កាឡំាងំ ទឌូិ អនែ់ឌញមខាក ់េកះេណាះកាកាប លូ គួបផា «ប៉ានរឹ វគ័
អា ញ៉ា េកងខាក់ អុះិ ៃហ ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ អញឺ អ្លុ េ្របុី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច ់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡាច់តាទចឹ»។ ៣៧ ង៉ារ យី
ស៊ូ ្របគ៉័ េណាះកា េលៅប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុចារ រេណាះ។
៣៨ េកះេណាះ ែអ៊ ឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង ចារ ពូ លួម ឡា ំ ប៉ាគ់ ហី សុីម៉ូ ន ផះ េណាះ េមគី អន់ហ្នី សុីម៉ូ ន ែអ៊ ព្លុ

យុបឹ។ ពូ េឡាមយសី៊ូ េ្របុីតាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ។៊៣៩យសី៊ូ ម៉ុ ត អនត់ាវ ក្យាម័ េមគី អនហ់្នី សុមី៉ូ ន លូកាបកាព្លុ ផា
ឌី ព្លុ េណាះកាដាគ់ េព្យា័ ឡូត។ េកះេណាះ េមគី អនហ់្នី សុមី៉ូ នតាបំាងសាណាសាណឹតអន់កាអនែ់ឌ។ ៤០ប៉ា
គ់ កាង៉ាចដារ ់ម៉ុ ត េកះ កាឡំាងំ ្រសកុ បក់ ទី អុះ មុី ព្លុ អគី អនេ់ទៀគៗ អនែ់ឌ អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ យសី៊ូ។ ែអ៊សាប៉ា
គ់ តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ ទឌូិ ទេិឌៀន។ ៤១កា ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េអៀង េដល ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាប ផា
«អសីឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័!» ហះកាយសី៊ូ កាប បុាងំអ្ូយគកា អនែ់ឌ អូ អន់ អនែ់ឌកាកាប អុះ ខង អន់
ែឌ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់តាទចឹ។
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៤២ ប៉ាគ់ តារ កាលំឺ យសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ចារឡាង៉ាន ់មួត កាឡំាងំ ចាកណាងំ ែអ៊ កា ពឹះ ទលឹ អនែ់ឌ អូ អន់ ែអ៊
ចាកឡាច់ ឡឹង អនែ់ឌ អុះ បុចិ កា ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ។ ៤៣ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់ ្រតគ់ចាក
រះ៉សារដាគ ់ឃឺសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ទលឹ េមឿង អនេ់ទៀគៗ េដល ឃឺខ េណាះហង បះ ពឹ េ្របុី អាញ់
ពឹះ»។ ៤៤ េកះេណាះ ែអ៊ ចាក រះ៉សារដាគ់កាណុង េរ៉ាង អនេ់ទៀគៗ មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។

៥
សារយសី៊ូ េអី សះឹចាក ពួយ ែអ៊
១ ទី ដារ ់ េម៉ាញ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ ហះ ហាង តាងំេលា័ េកេនសាែរត ទី កាឡំាងំ េអៀង ពឹះ អង់េអ្យះ័ គួប ៃអ្វ ជុំ

ែអ ៊េភឿ សាយុំាងំ ែអ៊ បុាងំេហៀន ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ២យីស៊ូ បប៉័ ទូក េពៀរ ៃអ្វ ហះហាង កាប៉ាច់ មួត បក់ណាងំ
កា េណាះ អន់ែឌ ជរឹ រ៉ាវ អួន ពឹង េទៀក។ ៣យសី៊ូ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង ទូក សុីម៉ូ ន េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី សុីម៉ូ ន េតាល ទូក
អន់ចាងំហាយគ្ ឡឹងហាង ែបត៊ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ឡឹង ទូក េណាះហង។ ៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ េកះៗ ែអ៊
រះ៉ កា សុមី៉ូ ន ផា «ហគ់ ែជវ ទូកឡា ំប៉ាគ់ ចារ ្រជ ុេកះេណាះ ប៉ាឡិ អួន ពឹង េទៀក ពិ»។ ៥ សុមី៉ូ ន េតលី យសី៊ូ ផា
«ៃណឃូ ! មុាងំ ែពញនឹ ខំ ទុង អួន ពឹង េទៀក ទលឹតារ េកះ ហះកា អូ ទីកាណាគ័ ញ៉ា អុះ ហះកាញនឹ ចងឹ ប៉ា
ឡិ អួន ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អសី ឡគ ៃហ»។ ៦អនែ់ឌកា ប៉ាឡិ អួន ពឹង េទៀក ្រតគ់កា េអៀងខាក់ ែបត៊ ចងឹ តាេលៀ
យ អួន។ ៧អនែ់ឌកាវ ៉◌ះ័ តី េអី គួប ៃអ្វ ប៉ាគ់ ទូក េម៉ាញណាវ ្គតង័ រ ៉បុ កា មួត េណាះកាឡា ំតង័ តាទចឹ អនែ់ឌ
រ ៉បុ ៃចគ ពឹង ទូក ប៉ាញ័ ទិ ទូក េពៀរ ទូក េណាះ ែបត៊ ចងឹ ្រកា។ំ ៨ផះ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ បប៉័ នេីណា ័ះ ែអ៊ កាដាបហះ
ជុង យសី៊ូ េកះេណាះកាបផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី ចាកឡាច់ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹងអាញ់ ពិ ខងអាញ់
ឡាក់ ប៉ាណូស បគឺ អក៊»។ ៩ សុមី៉ូ ន កាប នេីណា ័ះ ខង ែអ៊ លូ គួប ែអ៊ អនែ់ឌញមខាក់ញនកា រ ៉បុ កា េអៀង ែនវ
អា។ ១០កាប៉ាច់ យ៉ាកុប លូ យូហាន គន វគ័ េសេបេដឡាក់ ៃអ្វណាងំ កា អនឌូ់ លូ សុីម៉ូ ន អនែ់ឌ កាឃតឹ នះិ
េទៅ េដល។ ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា សុីម៉ូ ន ផា «អសី ែជ អ្ូយគ ! គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ អសី ចងឹណាងំ េអី ប៉ាណូស
ឡគ»។ ១១ ប៉ាគ់ ទូកចាក ទលឹ ប៉ាគ់ហាង េកះ អនែ់ឌកាអា្ល ត េឃឿង ខង ទេិណា ័ះ េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួបចាក
ពួយយសី៊ូ ឡគ។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ លូ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី
១២ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េម៉ាញណាវ ្គ កា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្រតគ់ េរ៉ាះ ប៉ាញ័ ឡាេកា។ ែអ៊ បប៉័ យី

ស៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ ម៉ុ ត កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ មូប កល់ ទះឹ េតះ លូ កាប េឡាមផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អសី ទី អរ៉ំាញតាគ់
អនដ់ាគ់អាញ ់ផាអសី ៃច»។ ១៣យសី៊ូ សាប៉ាគ់ ែអ៊ លូ កាបផា «អាញ់ ៃច េដល ហគ់ េ្រពះដាគ់ ពិ»។ ផាឌី
េរ៉ាះ ែអ៊ េណាះកា េ្រពះ ដាគ់ ឡូត។ ១៤ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អសី ែជ រះ៉សារអា អន់ ពូ អ្លុ ៃដ។ ហះ
កាអសី ្រតគ់ឡា ំតាបំាងឡាេកាអន់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េតា ៃហ េកះេណាះអ្យក់កាណាគ័ ពុះ ៃសនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់កា ម៉ូ េស ទី រះ៉ េភឿ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសីដាគ់ ្រប៉ាល់តាទចឹ»។ ១៥សារយសី៊ូ ែហ៊ង េលៅ ៗ ទី
ប៉ាណូស េអៀង ពឹះសាយុំាងំ ែអ ៊ទបឹ ពូ េ្របុី ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ អគី ព្លុ អនេ់ទៀគៗ េដល។ ១៦ហះកាយសី៊ូ
េឃយីឡា ំប៉ាគ់ចារឡាង៉ាន់ េភឿ មន៉។់
១៧ទីដារ ់េម៉ាញ ផះយសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀនកាឡំាងំ ទី មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ឡា ំៃអ្វ

សាយុំាងំ ែអ៊ េដល។ អនែ់ឌ េណាះ ពឹះ ឡឹង ្រគបឹ ្រសកុ អនេ់ទៀគៗ េខតកាលេីឡ េខត យូដា លូ ឡឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម។ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ កាណុងយសី៊ូ េភឿ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ េដល។ ១៨ផា
ឌី បប៉័ ពូ តូង័ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េម៉ាញ ដូវ ពឹង ្រត ិអនែ់ឌឃតឹ ម៉ុ ត ជនឹ ប៉ាណូស េណាះ ប៉ាគ់យសី៊ូ។ ១៩ហះ
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កាអនែ់ឌ អូ ទី ្រទង ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អុះ ខង ប៉ាណូស េអៀងតាឡាម។័ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាហាវយះ៉
អនត់ល័ហី *អ្យក់ឡាច់ អតិ។ េកះេណាះ ប៉ា្រហូ ជរឹ ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េណាះ ្រទងតាវាង័៉ អនែ់ឌយះ៉ េណាះ
ហង ្រតង់ ពឹង អន់តិគ័ កាឡំាងំ ហះ ងីុរ យីស៊ូ។ ២០ ផះ យីស៊ូ បប៉័ អន់ែឌ េសឿ ែអ៊ តាទចឹ េណាះ ែអ៊ កាប ផា
«អឺ ចាង័ សារយច អសីអាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ អុះ អា្ល ត េដាះ េកះ»។ ២១ផះ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួត
ផារ៉ាសុី កាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ឃតឹ ផា «េពឿ អា បះ ខនឹ កាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ ែនវ អា ? វតិ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័អូ ទី េពឿ អ្លុ អា្ល ត េដាះសារយច ប៉ាណូស អុះ»។ ២២ហះកាយសី៊ូ អ្លុ ឡឹងសារ អនែ់ឌ ឃតឹ កាណុង ពុត
េណាះ បះ ែអ៊ កាប លូ មួត េណាះផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីឃតឹ នេីណា ័ះ ? ២៣ផាអាញ់ រះ៉ ផា "អាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ
សារយច អសី េកះ" េលីកាបផា "អ្ូយវ ចាក ពិ" កាបនចីម័ឡាមគ៉់លនឺ ? ២៤ហះកាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ
ហ្លង់ ផា ពឹង អង់កក់ េតះអា ប៉ាណូសអាញ់អ្លុ អា្ល ត េដាះសារយច»។ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង ៃហ ប៉ាណូស
េតា័ ជុង តី ទបឹ កាបផា «អ្ូយវ អ្យក់ ្រតិ អសី ចាកសតឹ ប៉ាគ់ហី អសី េទៅ ពិ»។ ២៥បក់កាជកកាតាឡូះ អ្ូយវ ហះ
ម៉ាត់កាឡំាងំ ទេិណា ័ះ េ្រប៉ាហតាទចឹ លូ អ្យក់ ្រតិ ែអ៊ ៃតបចាកសតឹ ប៉ាគ់ហី ទបឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អនេ់ដរី។
២៦ ទិ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ហះ េណាះ ពូ ញម េកងខាក់ លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ អនែ់ឌ អ្ូយគ កាខាក់ ទបឹ កាប
ផា «ដារ ់អា ពិន បប៉័សារតាងខាក់តាទចឹ»។
សារយសី៊ូ េអី េលវ ី
២៧ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ ផាឌី បប៉័ បក់ អ្យក់ រ៉ាៃប េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ េលវ អីង់ៃអ្វ ហះ

ចារ ពូ សង៊ រ៉ាៃប។ យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «ចុឡា ំពួយអាញ»់។ ២៨ េលវ ីកាអា្ល ត កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ អ្ូយវ
ចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។ ២៩ េលវ ្ីរបគ៉័សាណាៃអតសាសារ៉ំាប់កាយសី៊ូ ប៉ាគ់ហី ែអ៊ តុត រគ៉់ េសមី។ ទី មួត អ្យក់
រ៉ាៃប េអៀង ដូវ លូ កាឡំាងំ អនេ់ទៀគៗឡា ំៃអតសាអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ ៣០ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់
លូ មួតផារ៉ាសុី អនែ់ឌកាបកា មួតសះឹយសី៊ូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ៃអតសាអនឌូ់ លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូ
ស អូ ដាគ់ ែនវ អា ?» ៣១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «ប៉ាណូស បក់ ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ អូ តងកាន ម៉ូ អ្យា អុះ ទី
ដងឹ មួត អគី ព្លុ តងកាន ម៉ូ អ្យា។ ៣២អាញ់ អូ ជរឹ េជៀក ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អុះ ឃឺអាញ់ ជរឹ េជៀក ប៉ាណូស អូ
ដាគ់ េភឿ អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក»។
៣៣ មួតផារ៉ាសុីអបំញ៉់លូយសី៊ូ ផា«ញ៉ាមួតសះឹ វគ័យូហានកំ អូសាសាណាេលយីៗទបឹមន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ មួត

សះឹ ផារ៉ាសុី កា ្របគ៉័ នះិេទៅ េដល ហះកាសះឹ អសី ៃអតសា នីេអៀ ?» ៣៤យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «ផះ ប៉ាញ់
សង់ េកា្ល កាម៉ាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប នចីម័ អ្លុ េដល ប អន់ គួបចាង័ ែអ៊ កំ អូសាសាណា ? ៣៥ហះកាចងឹ ទីដារ ់
េម៉ាញ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់ឡាច់ េកា្ល េណាះ ដារ ់េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ក»ំ†។ ៣៦យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹផា «អូ ទី េពឿ ែហ៊
ក អាវណាវ អ្យក់ ជងឹ េកា្ល ប អាវ េរ៉ាះ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អាវណាវកាតាែហ៊ក កាណាត់ឡាក់ ជងឹ េកា្ល ប
ឡឹងអាវណាវកា អូ ្រតគ់ លូ អាវ េរ៉ាះ េដល។ ៣៧កា អូ ទី បក់ េពឿ អ្យក់តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េបី ងំ ៃចគ ពឹង េ្រសា
អង់ការសានដ់ាប់ អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា េ្រសា អង់ការសានដ់ាប់
េណាះតារ៉ាយ្គ េណាះ ែអ៊ ចងឹតា្រហសី តាែពកាចងឹសគី ទិ ឡូត េ្រសាអង់ការ េណាះកា អូ អ្លុ អ្យក់ហង។
៣៨ ្រតគ់ ៃចគ តាែពណាវ ពឹង េ្រសា អង់ការណាវ។ ‡ ៣៩ផា ពូ េឃយី ៃអត តាែព ទុញ េកះ អូ ទី េពឿ ចងឹ បុចិ
ៃអតតាែពណាវ អុះ ខង ពូផា "តាែព ទុញ ប៉ាអា"ំ»។
* ៥:១៩ ៥:១៩ហី ពូ េណាះ អនត់ល័សាេមុ ីទបឹ ពូ ្របគ៉័ ជុង កងឺ ែគង ឡីងសារ៉ំាប់ហាវ ពឹង អនត់ល។័ † ៥:៣៥ ៥:៣៤-៣៥យសី៊ូ កាប
នេីអៀឃឺកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ្របគ៉័ អន់ ពូ េហាក រគ៉ ់ហះកា ប៉ាគ់ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េទៀ េណាះ ពូ ចងឹសាម៉ុកសាម៉ាញ
ទបឹ កំ អូសាសាណា។ ‡ ៥:៣៨ ៥:៣៨ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ បុចិ ទី ណី ផា ែអ៊ អន់សារដាគ់ឡាក់ណាវកាខាក ់អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា ប៉ាយ៉ាម័សារ
សានដ់ាប់ អុះ។
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៦
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ឡឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
១ ្រតគ់ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ចាក ្រទង អនត់គិ័ មុរី មួតសះឹ ែអ៊ ្រហច៊ េពៀសាឡី ចចិសា។ ២ទី មួត

ផារ៉ាសុី បក់ អនដ់ាកាបកាអនែ់ឌផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារ កាច់ េពៀ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ? ចាបាប់ អូ អន់ ្រប៉
គ័ ង៉ារ ែនវអា ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ អុះ» ៣ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ញ៉ាអនដ់សី អូ ទីអាន បសារសាដាច់ដាវតី
លូ គួប ែអ៊ ្របគ៉័ ផះ អនែ់ឌឡាយុតិ េណាះ ែព ? ៤សាដាច់ដាវតី ម៉ុ ត កាណុងចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់សា ណំុ បុាងំ
ពូ េទៀន អន់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ែជក អន់កា គួប ែអ៊ េដល។ តាមចាបាប់ ទី ដងឹ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ខនឹសា ណំុ
បុាងំ េណាះ»។* ៥ េកះេណាះ ែអ៊ កាបកា ពូណាវ ្គផា «ប៉ាណូសអាញ់កាតាងំឡាដារ ់រ៉ាឡូវ េដល»។
៦ ៃឡង ឡឹង េណាះ ប៉ាគ់ ដារ ់រ៉ាឡូវណាវ ្គ យសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង េរ៉ាង បុាងំេហៀន ពូ ហះ ចារ េណាះ ទី កាម៉ាក័

េម៉ាញ ដូវ ្រកវិ តី ែគងសាម៉ា។ ៧ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត ផារ៉ាសុី ៃអ្វ ចា ំៃហ យសី៊ូ ហះ េណាះ
េដលអ្លុ ៃផគ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ម៉ាគ់ ចងឹ ទីសារកាបកា ែអ។៊ ៨យសី៊ូ អ្លុ
ឡឹង ពុត េពៀក អនែ់ឌ ឃតឹ េណាះ ែអ៊ កាប លូ ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះផា «អ្ូយវ អនត់ាវ ៃអ្វ ហះ អនត់គិ័ ពូ អា
ពិ»។ ែអ៊ កា អ្ូយវ អនត់ាវ ឡូត។ ៩ េកះេណាះយសី៊ូ កាប លូ អនែ់ឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ អនដ់សី ពឹង ដារ ់រ៉ា
ឡូវ ចាបាប់ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ េលី ្របគ៉័ ង៉ារ អូ ដាគ ់? ្រតគ់ តង័ ប៉ាណូស អន់ រ ុសី េលី ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ?»
១០យសី៊ូ កាែលង ៃហ កាឡំាងំឡាក់ កា ៃអ្វ ជុំ ែអ ៊េកះេណាះ កាប លូ ប៉ាណូស ្រកវិ តី េណាះ ផា «ហគ់ឡាង
តី ៃហ !» ប៉ាណូស េណាះកាឡាងតាទចឹ ផាឌី តី ែអ៊ េណាះកាដាគ់ ៃតល េទៅណាវ ្គ។ ១១ហះកាអនែ់ឌ អកឺ
ខាក ់េកះេណាះ អនែ់ឌ ពឹកសា គួប េសាបឃតឹ ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័កាយសី៊ូ។
សារយសី៊ូ េរ ុសី មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊
១២ រុាងំវាង៉ េណាះយសី៊ូ ហាវ ពឹង ប៉ានមឹ េភឿ មន៉។់ មុាងំ េណាះ ែអ៊ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ េលយីទលឹតារ។ ១៣ប៉ា

គ់ កាលំឺ ែអ៊ េអី មួត សះឹ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ដងឹ ១២ ដូវឡាក់ ែអ៊ អន់ សចិ ផា មួត រះ៉ ប៉ាតាង
ែអ។៊ ១៤ឃឺ សុីម៉ូ ន ឡាក់ ែអ៊ េអី ផា េព្រតះុ េម៉ាញ លូ អុះ ែអ៊ អនេ់្រត យ៉ាកុប លូ យូហាន ភីលបី បាថូលូេម
១៥ ម៉ាថាយ ថូមះ៉ យ៉ាកុប គន អាលផាយ សុីម៉ូ ន េអី ផា ប៉ាណូស ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ † ១៦ យូដះ គន យ៉ាកុប លូ
យូដះ អុសីាការយី៉ុតឡាក់ ចងឹ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនកាឡំាងំ េអៀង
១៧ េកះេណាះយសី៊ូ លូ មួត សះឹ ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ ៃអ្វ រ៉ាឡូវ ហះ ចារ េតះ តាបង់៉។ ហះចារ េណាះ ទី មួត សះឹ

អនេ់ទៀគ េអៀង ដូវ លូ មួត ប៉ាសុន េអៀង ដូវ េដល ពឹះ ឡឹង េខត យូដា ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ឡឹង េមឿង ទរី ៉ះូ
លូ ឡឹង េមឿង សុដូីនឡាក់ ៃអ្វ រហាងសាឡីគសាឡាយ។ ១៨ឃឺអនែ់ឌ ពឹះ េភឿសាយុំាងំយសី៊ូ លូ េភឿ េ្របុី ែអ៊
តាគ់ អនដ់ាគ់ អគី ព្លុ អនែ់ឌ។ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ កាដាគ់ េដល។ ១៩កាឡំាងំ ទឌូិណាងំ ្រទង ម៉ុតសាប៉ា
គ់យសី៊ូ ខង ទី អរ៉ំាញ អញឺឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌដាគ់ ទឌូិ។
២០យសី៊ូ ៃហ ែគង មួត សះឹ ែអ៊ លូ កាប ផា «អឺ មួត តាបាយកាសត ់អនដ់សី ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉

តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។ ២១អឺ មួត បក់ឡាយុតិ កញិេអៀ អា អនដ់សី ចងឹ ទី កាន
* ៦:៤ ៦:៤ ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អកឺ កាសាដាច់ ដាវតី អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ មួត ផារ៉ាសុី អូ ្រតគ់ អកឺ កា សះឹ យសី៊ូ េដល។ បរ៉ ់ៃហ ១សាយូំែអល៊
២១:១-៦។ † ៦:១៥ ៦:១៥ ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ ពូ េអី ផា ្រកុំ កាណាន េដល ឃឺ មួត បុចិ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់
ឡឹង តី សុនសាត រ ៉មូ។
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សាណុកសាវាក៉តាទចឹ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ អនដ់សី ផគី។ អឺ មួត បក់ ញុា ំេសាក កញិេអៀ អា អនដ់សី
ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ អនដ់សី រគ៉់ េសមីឡគ។ ២២ផាដារ ់ចំ ពូ អូ ណីស
លូ ប៉ាក្លះ អនដ់សី ទបឹ កាប បគឺ អក៊ លូ េ្រចាមផា អនដ់សី ប៉ាណូស អូ ដាគ់ញនកា អនដ់សី េសឿ ប៉ាណូស
អាញ ់េណាះអនដ់សី ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង។ ២៣ដារ ់េណាះហគ់ េហាក រគ៉់ ប៉ាប៉្លង់ ពិ ខង
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កាណាគ័ដាគ់ ខាក់ កា អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ផះ េសគី ែព វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ កា ្របគ៉័ កា
មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា អនែ់ឌ ្របគ៉័ កា អនដ់សីអា េដល។
២៤ «កាប៉ាច់ អនដ់សី បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាបំាកខាក់តាទចឹ ហង ខង កញិេអៀ អា អន់

ដសី ទីកានសាណុកសាវាក៉ េកះ។ ២៥អនដ់សី បក់ ផគី កញិេអៀអា អនដ់សី ចងឹឡាបំាកខាក់ហង ខងអន់
ដសី ចងឹឡាយុតិតាទចឹ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ មួត បក់ ផះ ៃអ្វ រគ៉់ េសមី កញិេអៀអា អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាបំាកខា
ក់ហង ខង អនដ់សី ចងឹ ទីសារ អុក ពុត េពៀក លូ ញុា ំេសាកតាទចឹ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ២៦ផាប៉ាណូស ទឌូិ កាប
ដាគ់ លូ អនដ់សី េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាបំាកខាក់ ហង ខង វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ េសគី ែព កាបដាគ់ កា
មួតតាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់កាកាបដាគ់កា អនដ់សីអា េដល។
២៧ «ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីឡាក់ ផះ ៃអ្វសាយុំាងំអាញ់ផា ហគ់ បុចិ ៃច កា មួតតាមុរឺ មះ៉ អនដ់សី

លូ ្របគ៉័ ដាគ់ កា មួត បក់ អូ ណីសកា អនដ់សី េណាះ ពិ។ ២៨ហគ់កាបដាគ់ ប៉ានរឹ ពឹរ កាងកា មួត បក់ ត ័ះ ប៉ា
ស្យាបកា អនដ់សី ហគ់ មន៉់ អន់ កា មួត បក់ អូ ណីស អូ រម កា អនដ់សី េណាះ ពិ។ ២៩ផា ពូតាបះ៉ េគៀងេតារ
អនដ់សី េម៉ាញ ែបង៊ ្រតគ់ ងិុ អន់ ពូ តាបះ៉ េម៉ាញ ែបង៊ណាវ ្គពិ។ ផា ពូ បុចិ អ្យក់ អាវ ្រគនឹ មះ៉ អនដ់សី ែជ កា
ឡីស ្រតគ់ អន់ ពូ អ្យក់ ទបឹ អាវ សាប៉ំាក័ េដល ពិ។ ៣០ផា ពូ បរ៉ ់កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង អន់ដសី អន់ ពិ ែជ កា
ឡីស។ ផា ពូ រ ៉បុ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា មះ៉ អនដ់សី ែជ បរ៉ ់សតឹ ឡឹង ពូណាវ ្គ។ ៣១ផា បុចិ កា ពូ ្របគ៉័ ដាគ់ លូ
អនដ់សី នចីម ័អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ដាគ់កា ពូ នេីណា ័ះ េដល។ ៣២ផាអនដ់សី បុចិ ដងឹកា ប៉ាណូសចំឡាក់ បុចិ
កា អនដ់សី ញ៉ា ចងឹ ទីខា េដល ប ? យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស អូដាគ់កា អ្លុ បុចិ កា ប៉ាណូស ចំឡាក់ បុចិ កា អនែ់ឌ នះិ
េទៅ េដល។ ៣៣ផាអនដ់សី ្របគ៉័ដាគ់ ដងឹ កា ប៉ាណូស ចំឡាក់ ្របគ៉័ដាគ់ លូ អនដ់សី ចងឹ ទីខា ញ៉ា ? យ ៉◌ះ័
ប៉ាណូស អូ ដាគ់ កា អ្លុ ្របគ៉័ ដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ៣៤ផាអនដ់សី អន់ ពូ បុលកាណាគ័ ញ៉ា កាតាម េកះេណាះ
អនដ់សី មុងឹផា ពូ ចងឹសង៊ ញ៉ាចងឹ ទីខា េដលប ? យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស អូដាគ់កាអ្លុ អន់ គួប អនែ់ឌ បុល លូ មុងឹ
ផា ពូ ចងឹ សង៊ នះិេទៅ េដល។ ៣៥ហះកា ្រតគ់ បុចិ ៃច កាតាមុរឺ មះ៉ អនដ់សី ទបឹ ្របគ៉័ ដាគ់ លូ អនែ់ឌ។ ផាអន់
ពូ បុល ែជ មុងឹ ផា ពូ ចងឹ សង៊ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់សារ ដាគ់ ខាក់ កា អន់ដសី ឃឺ អន់ដសី ចងឹ េកះ គន
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ តសី ហ៊្លត ខង ែអ៊ កាដាគ់កា ប៉ាណូសឡាក់ ទី ពុត េពៀក បគឺ អក៊ លូ កា ប៉ាណូស អូ អ្លុ កាចាងំកា
ែអ៊ ្របគ៉័ ដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ៣៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ទី ពុត េពៀក តាប៉ាបតាប៉ុនឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ
អនដ់សី ែអ៊ ទី ពុត េពៀកតាប៉ាបតាប៉ុន េណាះ េដល។
៣៧ «ែជផាកា ពូ ្របគ៉័យច េណាះដាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ផាកាអនដ់សី ្របគ៉័យច េដល។ ែជ ៃចគ ថូត ពូ េណាះ

ដាគ់ប ៉្រ◌ះ័ អូ ៃចគ ថូត អនដ់សី េដល។ ែជ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ េណាះប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារអនដ់សី េដល។
៣៨ហគ់អន់កាណាគ័កា ពូ េណាះប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់កាណាគ័កាអនដ់សី េដល ែអ៊ ចងឹ អន់កាណាគ័ តុត េអៀង
ចល់កាខាក់ ឡូត ទបឹតាកា្វ ។ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ វាល៉់ អន់កា អនដ់សីឡាក់កាអនដ់សី វាល៉់ អន់កា ពូ េណាះ េដល»។
៣៩យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ កា ពូ លូសារ េម៉ាញណាវ ្គផា «ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ អូ អ្លុ ទុង គួប ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់

អុះ។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចាបះកា អនែ់ឌ ចងឹ ឡិ ឡូះ ទិ េពៀរ ដូវ ឡូត។ ៤០ អូ េឃយី ទីសះឹ ចំ អ្លុ កា្វ ឡឹង ៃណឃូ
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អុះ ហះកាផាសះឹ េហៀន ្រគបឹសារ េកះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ សាេមុី លូ ៃណឃូ េដល។ ៤១ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ៃហ
បប៉័សារយចថិ មះ៉ អុះ មុីឡាក់កាកាបក់ េតះកាណុង ម៉ាត ់ហះកាអនដ់សី អូ បប៉័សារអនដ់សី ្របគ៉័យចតសី
ឡាក់កាតាេំពៀក អ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅ។ ៤២ផា ៃហ អូ បប៉័ អ៊្លង ៃអ្វ ទួម ពឹង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅ ញ៉ា
្រតគ់ អនដ់សី ខនឹកាប លូ អុះ មុីផា "ពឹះ អន់អាញ់ ប៉ាតតឹ អ្យក់ឡាច់កាបក់ េតះកាណុង ម៉ាត់ អសី"។ អឺ ប៉ាណូ
សតាគ់ អំ្របគ៉័ ដាគ ់ហគ់ អ្យក់ឡាច់ អ៊្លង កាណុង ម៉ាត់ អនដ់សី េទៅហ ិេណាះ អនដ់សី ចងឹ ៃហ បប៉័សាឡះ
ចងឹ អ្លុ ប៉ាតតឹ អ្យក់ឡាច់កាបក់ េតះ កាណុង ម៉ាត់ អុះ មុី អនដ់សី។
៤៣«េតមី អ៊្លងដាគ់ អូ អ្លុ បុាងំេកតី ៃប៉្ល អក៊ អុះ េតមី អ៊្លង អូដាគ់កា អូ អ្លុ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ដាគ់ នះិេទៅ េដល ៤៤ខង

ពូ អន់ហា្ន ល់ េតមី អ៊្លង ដាគ់ េលី អូ ដាគ់ ញន កា ៃប៉្ល ែអ។៊ អូ េឃយី ទី េពឿ េអ្លះ ៃប៉្ល អង់កាច លូ ៃប៉្ល ្រហា ឡឹង
គុំសាេលៀ អុះ។ ៤៥ ប៉ាណូស ដាគ់ ែអ៊ ្រប៉គ័ ដងឹ ង៉ារ ដាគ់ នះិេទៅ េដល ខង កាណុង ពុត ែអ៊ ទី ដងឹ សារ ដា
គ។់ ប៉ាណូស អូដាគ ់ែអ៊ ្របគ៉័ ដងឹ ង៉ារ អូដាគ់ េដល ខងកាណុង ពុត ែអ៊ ទី ដងឹសារ អូដាគ ់ខង ពឹរ ប៉ាណូ
ស ឌុកាប ពួយសារ ញ៉ាឡាក់ ទី ប៉ាញ័កាណុង ពុត។
៤៦«ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី េអីអាញ់ផា "អឺ ពឹតាងំឡា ៃមគ៉តាងំឡា" ហះកាអនដ់សី អូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹអាញ់នី

េអៀ ? ៤៧អាញ់បរ៉ ់រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ ់ទិ ប៉ាណូសបក់ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់ លូកាតាងំ ប៉ានរឹអាញ់ េកះេណាះ
្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស នចីម ័? ៤៨ឃឺ ែអ៊ េណាះ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ផះ
្របគ៉័ ហ ីែអ៊ សរី ឡូះ តុត ្រជុ េកះេណាះ ៃចគ អញជុ់ង អំបុាងំ អំេហា្ម តាេទៀរ។ យ ៉◌ះ័ ៃប៉្លង បី តសី លូ េទៀក រ៉ា
ឡាប តឹ ហី េណាះ កាតាម កាហី េណាះ អូ េយុលី អុះ ខង ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ កាង័ កាចាប័ េកះ។ ៤៩កាប៉ាច់ បក់
កាតាងំ ប៉ានរឹ អាញ់ េដលហះកា ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េណាះឡាក់កា ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ ហី អូ ទី សរី ឡូះ ៃចគ
អញជុ់ង អុះ។ ប៉ាគ់ ៃប៉្លង បី តសី លូ េទៀក រ៉ាឡាប តឹហី េណាះ ហី ែអ៊ េណាះកាព្លូ ក រ៉ាយ រុា ំឡូត»។

៧
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ទុច ៃមគ៉តាហានសុនសាត រ ៉មូ
១ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ អន់កា មួត ប៉ាសុនសាយុំាងំ េកះៗ ែអ៊ចាកម៉ុតកាណុង េមឿងកាផានមឹឡគ។

២ ពឹង េមឿង េណាះ ទី ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី ទុច េម៉ាញឡាក់ដាគ់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ ខាក ់ទុច
ែអ៊ េណាះអគី យុបឹ ែបត៊ ចងឹ េតា។័ ៣ផះ ៃមគ៉តាហាន េណាះកាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ែអ៊ កា េ្របុី មួត ្រកា
គ់តាងំកង់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡា ំេឡាម េជៀកយសី៊ូ ឡា ំតាគ់ អនដ់ាគ់ ទុច ែអ៊ េណាះ។ ៤ មួត ្រកាគ់តាងំកង់
េណាះ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ លូកាប េឡាមផា «ៃមគ៉តាហាន េណាះ ែអ៊កា ប៉ាណូសដាគ ់អសី ្រតគ់ តង័
ែអ៊ េណី ៥ខង ែអ៊ បុចិ កា សុនសាត ពិន ទបឹ ែអ៊ អន់ េលៀន េ្របុី ពូ ្របគ៉័ េរ៉ាង េម៉ាញអន់កា ពិន េដល»។ ៦យសី៊ូ
កាឡា ំអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ តាទចឹ។ ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េណាះ េ្របុី គួប ែអ៊ ឡា ំ
រះ៉ លូយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា យ ៉◌ះ័ អសី អូ ម៉ុត កាណុងហីអាញ់កាដាគ់ េដល ខងអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ
គតឹ អូ ខា អូឃឺ ចងឹ េជៀក អសី ម៉ុត កាណុងហីអាញ់ អុះ។ ៧ញនខអាហងបះអាញ់ អូ ខនឹឡា ំឡាេកាអាញ់
េទៅ ប៉ាគ់ អសី។ បរ៉ អ់សីកាបតាគ់អនដ់ាគ់ ឡឹង េណាះ េម៉ាញនរឹ ទុចអាញ់អាកា ែអ៊ដាគ់ហង។ ៨អាញ់អ្លុ
អនត់គ់ ខងអាញ់កា ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ ប៉ានរឹ ពូ េដល កាទី គនតាហាន ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ប៉ានរឹ អាញ់នះិេទៅ េដល។ ផា
អាញ់ េ្របុីតាហាន េម៉ាញ ដូវឡា ំេណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំផាអាញ់ េ្របុីសតឹ េណាះ ែអ៊ ចងឹសតឹ។ ផាអាញ់ េ្របុី
ទុច ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា ែអ៊ កា ្របគ៉័ ពួយ េដល»។ ៩ផះ យសី៊ូ កាតាងំ នេីណា ័ះ ែអ៊ ញមខាក់ កា ៃមគ៉ តាហាន សុន
សាតអនេ់ទៀគ េណាះ េសឿកាខាក។់ េកះេណាះកាែលង ែគង មួត ប៉ាសុន បក់ចាក ពួយ ែអ៊ លូកាបផា «អាញ់
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បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី កាណុង សុនសាត អុី្រសាែអល៊អាអាញ់ អូ េឃយី បប៉័ េពឿ េសឿ េកងខាក់ឡាក់កា ែអ៊ អា
អុះ»។ ១០ មួត បក់ ៃមគ៉ តាហាន សុនសាត រ ៉មូ េ្របុីឡា ំេណាះ អនែ់ឌកាសតឹ ប៉ាគ់ហីណាវ ្គ បប៉័ ទុច េណាះដា
គ់ េកះ។
សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន អង់កាន់ អនេ់្រតា័
១១ ប៉ាគ់ ដារ ់អនត់គី យសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុណាអុីន ទី មួត សះឹ លូ មួត ប៉ាសុន េអៀង ដូវ ចាក អនឌូ់ េដល។

១២ ប៉ាគ់ ែអ៊ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ អំប៉ារ ្រទកួ ្រសកុ េកះ ផាឌី បប៉័ ពូ តូង័ ប៉ា្រទូ ឡា ំតប។់ បក់ េតា័ េណាះឃឺ គន
អង់កាន់ អន់េ្រតា ័គន ែអ៊ េណាះ ដងឹ េម៉ាញ។ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះឡា ំតប់ លូ ែអ៊
េដល។ ១៣ ផះ យីស៊ូ បប៉័ អង់កាន់ អន់េ្រតា័ េណាះ ែអ៊ តាប៉ាប តាប៉ុន ខាក ់េកះេណាះ ែអ៊ កាប ផា «ែជ ញុា ំ
ហង»។ ១៤ េកះេណាះ ែអ៊ ម៉ុ ត សាប៉ាគ់ ្រតិ ពូ តូង័ ប៉ា្រទូ េណាះ មួត បក់ តូង័ កា តាវ ញត៉ ់េណាះ ែអ៊ កាប ផា
«អឺ តាតាម ័ហគ់ អ្ូយវ ពិ»។ ១៥ ប៉ាណូស បក់ េតា័ េណាះកា អ្ូយវ អង់ៃអ្វ លូ កាកាប ឡូត េកះេណាះយសី៊ូ មប
កា េមគី ែអ៊ េទៅ។ ១៦ ប៉ាណូស ទឌូិ ពូ អ្ូយគខាក់ លូ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា «ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តសី េម៉ាញ
ឡា ំៃអ្វ ពឹងកាឡំាងំ ពិន េកះ» លូកាបណាវ ្គផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ តង័ ប៉ាសុន ែអ៊ េកះ»។ ១៧ ពូ រះ៉ ឡឹងសារ
យសី៊ូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា័អាកា េលៅប៉ាញ័ ទបឹ េខត យូដា លូ ្រសកុចារ ក្យាម័ រេណាះហង។
សារ វគ័ យូហានអបំញ៉់កាយសី៊ូ
១៨ មួត សះឹ វគ័ យូហានកា រះ៉សារ ទេិណា ័ះ កា វគ័ យូហាន ែអ៊ កា េអី ពឹះ សះឹ េពៀរ ដូវ។ ១៩ េកះេណាះ ែអ៊

េ្របុី មួត សះឹ េពៀរ ដូវ េណាះឡា ំអំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «អសី ហង ប បក់ ្រតគ់ ជរឹ តង័ ញនឹ ? េលី កា ញនឹ ្រតគ់
ក្យាគ់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ?» ២០ មួត សះឹ េពៀរ ដូវ េណាះកា ពឹះ ទលឹ កា រះ៉ លូ យសី៊ូ ផា «វគ័ យូហានឡាក់ បុាងំ
ហុំ ពូ ែអ៊ េ្របុី ញនឹឡា ំអបំញ៉់ លូ អសី "អសីហង ប បក់ ្រតគ់ ជរឹ តង័ ញនឹ ? េលីកាញនឹ ្រតគ់ ក្យាគ់ េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គ ?"» ២១ផះ េណាះយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ បក់ អគី ព្លុ អនេ់ទៀគៗ លូ ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉ ័ទបឹ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ា
គ់ មួត ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េអៀង ដូវ េកតីតាតារ េដល។ ២២យសី៊ូ េតលី មួតសះឹ េពៀរ ដូវ េណាះផា «ហគ់អនដ់សីសតឹ
រះ៉កា យូហានសារញ៉ាឡាក់អនដ់សី ទី បប៉័ លូសារអនដ់សី ទីកាតាងំអា ពិ។ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េកតីតា
តារ ប៉ាណូស រុាងំែវន ជុង តី េកតី អ្លុ ចាក ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ េកតីដាគ ់ប៉ាណូសក្លកឹ ក្លំ េកតី កាតាងំ ប៉ាណូ
ស េតា័កា រុសី សតឹណាវ ្គ សារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាងំ ទលឹ មួត ថុក ញ៉ាក េដល។ * ២៣ ប៉ាណូសចំ េសឿអាញ់
អូ អ្វះឡាេកា េណាះ ចងឹសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង»។
២៤ ប៉ាគ់ សះឹ វគ័ យូហានសតឹ រ៉ាវាច៉់ េកះ យសី៊ូ រះ៉ សារ វគ័ យូហានកាកាឡំាងំ េអៀង ផា «ផះ អនដ់សីឡា ំ

ប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី ែព អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហកាណាគ័ ញ៉ា ? អនដ់សីឡា ំៃហ េតមី ្រតាង េយុលី កា ខ្យាល ប ?
២៥អនដ់សីឡា ំៃហ កាណាគ័ ញ៉ា ? អនដ់សីឡា ំណាងំ ៃហ ប៉ាណូសកាសប៊ េពៀត ដាគ់ឡាយ៉ាម័ ប ? មួត
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ បក់ កាសប៊ េពៀត ដាគ់ឡាយ៉ាម័ឃឺ មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង ហីសាដាច។់ ២៦ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សីឡា ំ
ៃហកាណាគ័ ញ៉ា ? ឡាំៃហ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ? ្រតគ់ហង ! អាញ់បរ៉ ់រះ៉ ផា ែអ៊ េណាះកា្វ ឡឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
ណាវ ្គ។ ២៧ យូហានអាហង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"អាញ់ចងឹ េ្របុី េម៉ាញ ដូវ ប៉ាតាងអាញ់អន់ឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង អសី

េភឿ េ្រទៀម ្រទង អន់កា អសី"†។
* ៧:២២ ៧:២២ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៣៥:៥-៦;៦១:១។ † ៧:២៧ ៧:២៧សារអាឡាច់ ឡឹង ម៉ាឡាគី៣:១។
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យូហានអាហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង អាញ់ េណាះ។ ២៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ផា ទិ ប៉ាណូសឡាក់ េកតី
ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ទី េពឿ តសី ឡឹង យូហានអា អុះ ហះកា ទិ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា បក់ ចំ ថិ ឡឹង
ពូ ែអ៊ េណាះឃឺ តសី ឡឹង យូហានណាវ ្គ»។ ២៩កាប៉ាច់ មួត ប៉ាសុន លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប ទេិណា ័ះឡាក់ ៃអ្វសាយុំា ំ
ងយសី៊ូ េណាះ អនែ់ឌឃតឹផាប ៉្រ◌ះ័ដាគ់តាទចឹ ខងអនែ់ឌ េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ អនែ់ឌ ែព។ ‡៣០កាប៉ាច់
មួត ផារ៉ាសុី លូ មួតឡាក់ អ្លុ ចាបាប់ េកង ឡឹង ពូ អនែ់ឌ អូ េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀម ង៉ារ េណាះសារ៉ំាប់ កា អនែ់ឌ
អុះ ឃឺអនែ់ឌ អូ ៃច អន់ វគ័ យូហាន បុាងំហុំ អនែ់ឌ អុះ។
៣១យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «អាញ់ ្រតគ់ ប៉ានដ់បឹ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា វុចឹ លូ ប៉ាណូស នចីម ័? អនែ់ឌ េណាះ

ឡាក់ កា ញ៉ា ? ៣២ឃឺ អនែ់ឌ េណាះ េពៀបឡាក់ កា គនសាសា្វ ៃអ្វ សាមយ រល៉់ រតាឡាតកាបកា គួប េសាប
ផា៖
"ញនឹ េខា្ល ម ច្យាប័ អន់កា អនដ់សី

ហះកា អនដ់សី អូ ៃចកាតាប័ អុះ
ញនឹ ញុា ំកា ប៉ា្រទូ

ហះកា អនដ់សី អូ ៃច ញុា ំពួយ េដល"។
៣៣ខង យូហាន ពឹះ ប៉ាគ់អា ែអ៊ កំ អូសាសាណាអូ ៃអតតាែព ហះកា អនដ់សី ផាកា ែអ៊ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ។័ ៣៤កាប៉ាច់ ប៉ាណូសអាញ់កា ពឹះ ប៉ាគ់អា េដល អាញ់ អូ កំ អុះ អាញ់ ៃអតតាែពសាសាណា ហះកាអន់
ដសីផា "ៃហ ែអ៊ អាហាន ៃអតហានសាទបឹ រុាពំង លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប"។ ៣៥ហះកា ពូ ចងឹ
អ្លុ អនត់គ់ផាសារហ្យាងំសាឡាច់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ្រតង់តាទចឹ ផាពូ ្របគ៉័ ពួយសារហ្យាងំសាឡាច់
េណាះ»។
សារអង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល លឡាបសាប៊ូ េបាផូវ ពឹងយសី៊ូ
៣៦ទីកាម៉ាក័ ែគង មួតផារ៉ាសុី េម៉ាញ ដូវ េជៀកយសី៊ូ ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី ែអ ៊យសី៊ូ កាឡា ំប៉ាគ់ហី កា

ម៉ាក័ េណាះ តាទចឹ េកះេណាះ ៃអ្វ សា លូ ែអ។៊ § ៣៧ ៃហ ពឹង េមឿង េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េបា្ល ះ បា្ល
ល ផះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ៃអ្វសាសាណាពឹងហីកាម៉ាក័ផារ៉ាសុី េណាះ ែអ៊ កា អ្យក់ចាយដាគ់ឡាយ៉ាម័
ឡា ំណាងំយសី៊ូ កាណុងចាយ ែអ៊ ចកឹ េណាះឃឺសាប៊ូ េបាផូវ។ ៣៨ ែអ៊ ៃអ្វ ែគង អង់កក់ កាដាបហះ ជុង យី
ស៊ូ ទបឹ ញុា ំហូរ ័េទៀក ម៉ាត់សប់ ជុងយសី៊ូ ែអ៊ អ្ូ៊យត លូសក់ កល់ េកះេណាះ ែអ៊ ចុំ ជុង លូឡាបសាប៊ូ េបាផូវ។
៣៩កាម៉ាក័ តាងំឡាហី សចិ សុីម៉ូ ន បក់ េជៀក យសី៊ូ ឡា ំសា េណាះ ែអ៊ បប៉័ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា ឃតឹ កាណុង ពុត
ផា «ផា ែអ៊អា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ចាបះកា ែអ៊ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផា អង់កាន់សាប៉ាគ់ ែអ៊ អាឃឺ អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល
ល េណាះ ែអ៊ ចងឹ អូ អន់សាប៉ាគ់ អុះ»។ ៤០យសី៊ូ កាបផា «អឺ សុមី៉ូ ន អាញ់ បុចិ រះ៉សារ លូ អសី ែបត៊»។ សុី
ម៉ូ ន េតលីផា «រះ៉ ពិ ៃណឃូ»។៤១យសី៊ូ កាបផា «ទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ទួម េលៀន ប៉ាណូសេម៉ាញ ដូវ។ េម៉ាញ
ដូវ ៥០០ េលៀនកាក ់េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ៥០ េលៀនកាក់*។ ៤២ញនកាអនែ់ឌ អូ ទី េលៀនសង៊ តាងំឡាេលៀន
េណាះកាអា្ល ត េដាះ អូ េ្របុី អនែ់ឌសង៊ហង។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះ បក់ ែអ៊ ចំ ចងឹ បុចិ កាតាងំ
ឡា េលៀន ហ៊្លត ឡឹង គួប ?» ៤៣ សុីម៉ូ ន េតលី ផា «តាម ពុត អាញ់ ឃតឹ អាញ់ បក់ ទួម េអៀង»។ យីស៊ូ េតលី
ផា «អសី ផា េណាះ ្រតគ់ ហង»។ ៤៤ េកះេណាះ យីស៊ូ កាែលង ៃហ ែគង អង់កាន់ េណាះ ហះកា កាកាប លូ
‡ ៧:២៩ ៧:២៩ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖កាប៉ាច់ មួត ប៉ាសុន លូ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប ទេិណា ័ះឡាក់ ៃអ្វសាយុំាងំ យូហាន េណាះ ែព អនែ់ឌ
ឃតឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ តាទចឹ េកះេណាះ អនែ់ឌ េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ អនែ់ឌ។ § ៧:៣៦ ៧:៣៦ គុន អនែ់ឌ េឃយីសាសាណា ៃតប ែនង
សាែនង។ * ៧:៤១ ៧:៤១ េលៀនកាក់ េពៀគ គុល «ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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សុមី៉ូ ន ផា «អសី ៃហ អង់កាន់ អា ពិ អាញ់ ម៉ុ ត ពឹង ហី អសី ហះកា អសី អូ អន់ េទៀក កាអាញ់ រ៉ាវ ជុង អាញ់
អុះ ហះកាណាងអា ែអ៊ ហូរ ័េទៀក ម៉ាត់ សប់ ជុងអាញ ់ទបឹ អ្ូ៊យត លូ សក់ កល់ ែអ៊ េទៅសា។ំ ៤៥អសី អូ ទី ចុំ
អាញ់ អុះ ហះកា ឡឹង អាញ់ ម៉ុ ត ែពណាងអា ចុំ ជុង អាញ់ េលយី។ ៤៦អសី អូ ទី អ្យក់សាងីឡាប ពឹង កល់
អាញ់ អុះ ហះកាណាងអា ែអ៊ េ្រជាសាប៊ូ េបាផូវឡាប ពឹង ជុងអាញ។់ ៤៧ខអាហងបះអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អសី
ផា ណាងអាទី ពុត បុចិ ៃច េអៀង នេីអៀ ខងសារ ែអ៊ យច េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អា្ល ត េដាះ េកះ។ ហះកា បក់
ចំ ប ៉្រ◌ះ័ អា្ល ត េដាះសារ ែអ៊ យច ែបត៊ បក់ េណាះ ទី ពុត េពៀក បុចិ ៃច ែបត៊ េដល»។ ៤៨ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា
អង់កាន់ េណាះផា «អឺណាង សារ អសី យចអាញ់អា្ល ត េដាះ េកះ»។ ៤៩ ទិ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ
អនឌូ់ លូ ែអ៊ ពូឃតឹកាណុង ពុតផា «ប៉ាណូសនចីម័ ែអ៊អាបះ អ្លុ អា្ល ត េដាះសារ ប៉ាណូសយចនេីអៀ ?» ៥០យី
ស៊ូ រះ៉ កា អង់កាន់ េណាះផា «ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អសី េកះ ញនកាអសី េសឿ ហគ់សតឹដាគ់ ប៉ាឡឹង ពិ»។

៨
សារ មួត អង់កាន់ចាក ពួយយសី៊ូ
១ ប៉ាគ់ ដារ ់អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គយសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង លូ ្រសកុ អនេ់ទៀគៗ េភឿ រះ៉ សារ ដាគ់ ឃឺ

សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ មួតសះឹ ១២ ដូវកាឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។ ២ទបឹ ទី អង់កាន់ អនដ់ាឡាក់ ែអ៊ តា
គ់ អនដ់ាគ់ ឡឹង អគី ព្លុ អនេ់ទៀគៗ លូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ឡាច់កាឡា ំអនឌូ់ េដល។ េម៉ាញឃឺ ម៉ារ ឡីាក់
ពូ េអី ផា ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុ ម៉ាដាឡា ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ តាេំបុះី ទីឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ៣ លូ យ៉ូអាន់ កាម៉ាញ់ ឃូសា
ឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងហីសាដាច់ េហរត ស៊ូសាន លូ អង់កាន់ អនេ់ទៀគៗ េអៀង ដូវណាវ ្គឡាក់
អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អនែ់ឌ េទៅ េភឿ តង័ យសី៊ូ លូ មួតសះឹ ែអ។៊
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ អនេ់ទៀគៗ
៤ ផះ ទី ប៉ាណូស េអៀង កាខាក់ ពឹះ ឡឹង ្រសកុ អន់េទៀគៗឡា ំប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ េណាះ ែអ៊ រះ៉ សារ ប៉ាន់ដបឹ

េម៉ាញ លូ ពូ ផា ៥ «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ចាកឡា ំចី តលី េពៀ។ ផះ ែអ៊ ចី េណាះ ទី តលី េពៀ អន់ដា ឡិ ពឹង
្រទង ពូ ចាក ចគ័ លូ ៃសម េចាះ ទ។ិ ៦ តលី អន់ដា ឡិ ពឹង េតះ ទី អំេហា្ម ។ ប៉ាគ់ ែអ៊ ហន៊ េកះ កាឡាេយ៉ា
េ្រកាះ ខង េតះ េណាះ អូ េអ្យាគ។ ៧ ទី តលី អនដ់ា ឡិ ពឹង េតះ ចារ ទីសាេលៀ។ ប៉ាគ់ ែអ៊ ហន៊ េកះ សាេលៀ
កាហន៊អនឌូ់ េដលលូ រតឹកាេ្រតាប េពៀ េណាះ អូអន់ េប៉ា្ល ហហាវ។៨តលីអនដ់ាណាវ ្គឡិ ពឹង េតះដាគ។់ តលី
េណាះកាហន៊ហាវ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ េម៉ាញ េកតី ១០០»។ ប៉ាគ់ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ េកះៗ យសី៊ូ
កាបកា ពូ តុត ពុតផា «េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។
៩ មួត សះឹ អំបញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «សារកាប េពៀប អា នីចម័ អសី បុចិ កាប េណាះ ?» ១០យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា

«អាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់ អន់ដសី ហ្លង់ សារ េអានសាគមឹ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ហះកា ពូ អន់េទៀគ
អាញ់ អូ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ អុះ អាញ់ រះ៉ ដងឹសារ ប៉ាវាម៉ េដាច េភឿ អន់ អនែ់ឌ ៃហកា អូ បប៉័ អុះ អន់ អនែ់ឌសា ំ
យុាងំ ហះកា អូ ហ្លង់ េដល។ ១១សារកាប ប៉ាន់ដបឹ េណាះ ឃឺ នីេអៀ តលី េពៀ េណាះ ឃឺ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ ១២ ប៉ាណូសបក់ អនដ់ា េពៀបឡាក់កាតលី េពៀ ឡិ ពឹង ្រទង អនែ់ឌ ទីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា ៃមគ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រ៉ាត អ្យក់ឡាច់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ឡឹង ពុត អនែ់ឌ េភឿ ែជ អន់ អនែ់ឌ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័
តង័។ ១៣ ប៉ាណូស អនដ់ាឡាក់កា តលី ឡិ ពឹងចារ េតះ ទី អំេហា្ម  សាគ់កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ កា េហាក
េសឿ។ ហះកាអនែ់ឌ អូ ទី អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ ត កាណុង ពុត អនែ់ឌ អុះ អនែ់ឌ េសឿ បាែបត៊ ប៉ាគ់ ទីសារឡា ំ
បាកកាអា្ល ត េសឿ ឡូត។ ១៤តលី ឡិ ពឹងចារសាេលៀ េណាះឃឺ ទិ បក់ ទី កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ប៉ាគ់ អន់
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តគីសារ វុនឹវាយ៉ កា រ៉ាស អំប៉ាស លូសារ េហាក រគ៉់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា កាម៉ុ ត កាេ្រតាប អូ អន់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
បុាងំេកតីសារ ដាគ់ ពឹង អនែ់ឌ អុះ។ ១៥ តលី ឡិ ពឹង ចារ េតះ ដាគ់ េណាះ ឃឺ មួត បក់ ទី ពុត េពៀក ដាគ់ ្រតង់
កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ កា េសឿ េលយី អូ ទីអា្ល ត អុះ លូ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ប៉ាកាវញនកា ពុត អត់សារ៉ំាញ។័
១៦ «អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង េកះេណាះ អ្យក់ កគ័ កាេ្រតាប េលី ៃចគ អនេ់ត ័ះ េ្រគ អុះ ទី ដងឹ ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹង

ចារតាេគៀង េភឿតាគ់តាតារ បក់ ម៉ុ តកាណុងហ។ី ១៧ អូ ទីសារ េអានឡាក់ ចងឹ អូតាបំាង អន់ ពូ បប៉័ អុះ អូ ទី
សារសាគមឹ ចងឹ អូ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ េដល។ ១៨ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សីឡាវុាងំ លូ ខំសាយុំាងំ ខង ប៉ាណូស
ចំ ទី េកះ ចងឹ អន់ ែធមណាវ ្គ ហះកា បក់ ចំ អូ ទ ីចងឹ ្រតគ់ អ្យក់ឡាច់កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ផាឡាេកា
ែអ៊ ទ»ី។
១៩ផះ េណាះ េមគី លូ អុះៗយសី៊ូ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ ៊ហះកាអនែ់ឌ អូ ទី ្រទង ម៉ុត ប៉ាគ់ចារ ែអ៊ អុះ ខង

ប៉ាណូស េអៀងតាឡាម។័ ២០ទី ពូ រះ៉កាយសី៊ូ ផា «េមគី លូ អុះៗអសី ពឹះ ប៉ាគ់អសី អនែ់ឌ ៃអ្វ កូម័ ែគង ឡីង»។
២១ហះកា ែអ៊ េតលី ពូ ផា «េពឿឡាក់កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ ឃឺ មួត េណាះហង
េមគី លូ អុះ អាញ»់។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ អន់សា្វ សបី ខ្យាល
២២ ប៉ាគ់ ដារ ់អនត់គី យសី៊ូ ជរឹ ជះិ ទូក លូ មួត សះឹ េកះេណាះ ែអ៊ ផា «ពិ ពិន ឃ្លង តាងំេលា័ឡា ំប៉ាគ់ហាង

េតា»។ មួត សះឹ កា ែជវ ទូកឡា ំលូ ែអ។៊ ២៣ផះ អនែ់ឌ ឃ្លង េណាះ យសី៊ូ ៃតបហា្ល ក ់ផាឌី ទី ខ្យាល តសី តឹ
េទៀកតាងំេលា័ េណាះ ្របគ៉័ អន់ រុាងំកា្ល ច េទៀក ម៉ុត កាណុង ទូក ែបត៊ ចងឹ ប៉ាញ ័ទូក ចងឹកាឡាប់ហង។ ២៤ មួត
សះឹឡា ំេរ៉ាយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ! ៃណឃូ ! ពិន ចងឹ េតា័កញិេអៀហង»។ យសី៊ូ កា អ្ូយវ អនត់ាវ េកះេណាះ ទបឹ
ខ្យាល លូ េទៀក រុាងំកា្ល ច េណាះ ខ្យាល លូ េទៀក កាសា្វ ស ឡូត។ ២៥ េកះេណាះ យសី៊ូ អំបញ៉់ លូ អន់ែឌ ផា
«ញ៉ាអនដ់សី អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប ?» អនែ់ឌ អ្ូយគ អ្យរឹៗ លូញមខាក ់េម៉ាញកាប លូ េម៉ាញផា «ែអ៊អា ប៉ាណូស
នចីម ័? ែអ៊ អ្លុ ទបឹ ខ្យាល លូ េទៀក េណាះ ខ្យាល លូ េទៀក រ៉ាប់ ែអ៊ នេីអៀ»។

សារយសី៊ូ តាងំហ្យតិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
២៦យសី៊ូ លូ មួត សះឹ អនែ់ឌ ឃ្លង ទលឹ ប៉ាគ់ហាងហះ ្រពី សុនសាត េករ៉ាសុនី ឡាក់ ៃអ្វ ្រតង់ លូ េខត កាលី

េឡ។ ២៧ផះយសី៊ូ ហាវ ប៉ាគ់ េគាក កាទី ប៉ាណូស ឡឹង េមឿង ពូ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉ ័ែអ៊ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ
យសី៊ូ។ ែអ៊ អូ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ ទុញ េកះ កា អូ ៃអ្វ ពឹងហី េដល ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ រចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ។ ២៨សា
គ់ បប៉័យសី៊ូ ែអ៊ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ លូ កាប ែ្រសក៊ តុត ពុតផា «អឺ យសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ តសីហ៊្លត ឡឹង ពូ អសី ទីសារ
ញ៉ា លូ អាញ ់? អាញ់ បរ៉ ់ េឡាម អសី ែជ តាគ់ ប៉ាណាបអាញ»់។ ២៩ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាប នីេណា ័ះ ញន កាយីស៊ូ
តាងំហ្យតិ ឡាច់ ឡឹង កាម៉ាក័ េណាះ។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត កាណុង ែអ៊ េអៀង ទង េកះ។ ពូ តាឡាប័ ញ៉ាម ែអ៊ ទបឹ
ៃចគ ណូះ លូ កត់ លូ ្រចា្វ ល ់ហះកា ែអ៊ វាក៉ ណូះសានដូ់ះ ្រចា្វ ល ់េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប៉ាណា ំែអ៊ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់
្រពី ែ្រស។៊ ៣០យសី៊ូ អំបញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «េពឿ សចិ អសី ?» ែអ៊ េតលី ផា «អាញ់សចិ តាបល៉់ តាហាន» ខង ទី
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអៀង ម៉ុ ត កាណុង ែអ។៊ ៣១ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ទេិណា ័ះ កា េឡាមយសី៊ូ ែជ អន់ ែអ៊ តាងំហ្យតិ ឡាច់ អនែ់ឌ
អន់ ឡិ កាណុង ឡូះ ្រជុ ចារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ៣២ក្យាម័ រេណាះ ទីសាែគ េអៀង េម៉ាញតាបល៉់ ផះ ៃអ្វ
ណាងំសា រជុង ប៉ានមឹ។ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េឡាមយសី៊ូ អន់ អនែ់ឌ ម៉ុត ពឹងតាបល៉់សាែគ េណាះឡគ យសី៊ូ កា
ភម អន់ េដល។ ៣៣ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡាច់ ឡឹង កាម៉ាក័ េណាះ ម៉ុ ត ពឹងសាែគ។ តាបល៉់សាែគ កាសាតាក់
ជរឹ ្រចាងំ ប៉ានមឹ ្រគូគ ឡិ ទិ ពឹង េទៀកតាងំេលា័ឡង់ េទៀក េតា័ ទ។ិ
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៣៤ផះ មួត រងសាែគ បប៉័សារ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាសាតាក់ សតឹ រះ៉ លូ មួត កាឡំាងំ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង លូ មួត
កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុ េតះ។ ៣៥កាឡំាងំ េអៀង កាឡា ំៃហសារ េណាះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អនែ់ឌ បប៉័
ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ េណាះ ែព។ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ហះ ជុងយសី៊ូ ែអ៊ ដាគ់ហ្លង់ េកះ លូកាសប៊ េពៀត េខា
អាវ េដល។ េណាះ អនែ់ឌ អ្ូយគ ទឌូិ។ ៣៦ មួត បក់ ទី បប៉័សារ េណាះ ម៉ាត់តាងំឡា អនែ់ឌ រះ៉ កា ពូ ឡឹងសារ
ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េណាះ ែអ៊ដាគ់ េកះ។ ៣៧កាឡំាងំ ្រសកុ បក់ ៃអ្វ រចារ េករ៉ាសុនី ទឌូិ អនែ់ឌ េឡាមយសី៊ូ េ្របុី
ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ ចារ អនែ់ឌ េណាះ ខង អនែ់ឌ អ្ូយគ ខាក។់ ទលឹ នេីណា ័ះ យសី៊ូ ជរឹ ជះិ ទូក វុលី សតឹ
ឡគ។ ៣៨កាម៉ាក័ឡាក់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាច់ េណាះ េឡាម បរ៉ ់ឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល ហះកាយសី៊ូ េ្របុី ែអ៊
សតឹ លូកាបផា ៣៩ «ហគ់សតឹ ប៉ាគ់ហី អសី េទៅ ពិ ! េកះេណាះ រះ៉សារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីតាគ់ អនដ់ា
គ់ អសី»។ កាម៉ាក័ េណាះកាចាក រះ៉ កាកាឡំាងំ ពឹង េមឿង ឡឹងសារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ។៊
សារយសី៊ូ តាគ់ អង់រុសីសតឹ គន វគ័ ៃយរ៉ ៉ះុ
៤០ ប៉ាគ់យសី៊ូ សតឹ េកះ កាឡំាងំ ទឌូិហាប់ ែអ ៊ខង ពូ ក្យាគ់សាណាងដងឹកា ែអ៊សតឹ។ ៤១ផះ េណាះ ទីកា

ម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ៃយរ៉ ៉ះុ ែអ៊ឡាក់ ្រកាគ់ រុាងំៃហ េរ៉ាង ែអ៊ កា ពឹះ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុងយសី៊ូ លូ េឡាម
េជៀកយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ហី ែអ៊ ៤២ខង ែអ៊ ទី គន អង់កាន់ ដងឹ េម៉ាញឃឺអាញុ ១២សាណាំផះ អគី យុបឹ ក្យាម័ ចងឹ
េតា័ឡក់ េកះ។
ផះយសី៊ូ ចាក រ្រទង េណាះ ទីកាឡំាងំ េអៀង អង់េអ្យះ័ គួប េសាប ជុំ ែអ។៊ ៤៣ផះ េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ

អគី ជរឹ អញជុ់ ទុញ១២សាណាំេកះ។ * អូ ទី េពឿ អ្លុ តាគ់អនដ់ាគ់ ែអ៊ អុះ។ ៤៤អង់កាន់ េណាះ ែអ៊ចាក ពួយ ្រទ
ងអង់កក់ ម៉ុ តសាប៉ាគ់ឡាណុចអាវយសី៊ូ ផាឌីផាម ែអ៊ េណាះកា ង៉ត់ អនត់ាន័ ជុង ឡូត។ ៤៥យសី៊ូ អបំញ៉់ លូ
ពូ ផា «េពឿសាប៉ាគ់អាវអាញ ់?» ផះ ពូ ប៉ាែគកផា អូកានេ់តសី ែអ៊ អុះ េណាះ េព្រតះុ េតលីផា «ៃណឃូ ! ទី
កាឡំាងំ េអៀង អង់េអ្យះ័ គួប ជុំ អសី អនែ់ឌ ទឌូិកានេ់តសី អសី»។ ៤៦ហះកាយសី៊ូ កាបផា «ចាបះកាទី ប៉ាណូ
ស េម៉ាញ ដូវសាប៉ាគ់អាញ់តាទចឹ ខងអាញ់កាតាងំអរ៉ំាញអញឺអាញ់តាគ់អនដ់ាគ់ ពូ»។ ៤៧អង់កាន់ េណាះ
ៃហកា ចងឹ េអាន អូសាគមឹ អុះ ែអ៊ ម៉ុ ត កាដាបហះ ម៉ាត់ យសី៊ូ ទបឹ អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ហះ ម៉ាត់
កាឡំាងំ េអៀង ឡឹង ខ បះ ែអ៊សាប៉ាគ់យសី៊ូ លូ រះ៉ ផាឡាេកា ែអ៊ ដាគ់ អគី េណាះ េដល។ ៤៨ េកះេណាះយសី៊ូ
កាប លូ ែអ៊ ផា «អឺ គន អសីដាគ់ េកះ ញនកាអសី េសឿ។ ចាក ពិ ចាកដាគ់ ប៉ាឡឹង»។
៤៩ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាប ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ឡឹងហី ៃយរ៉ ៉ះុ រះ៉ ផា «គន អង់កាន់ អសី េតា័ េកះ ែជតាគ់ អង់

េខកី ៃណឃូហង»។ ៥០យសី៊ូ កាតាងំសារកាម៉ាក័ េណាះ រះ៉ ែអ៊ កា រះ៉ កា ៃយរ៉ ៉ះុ ផា «ែជឃតឹ អសី ្រកាន័កា
េសឿ េដាច េណាះ គន អសី ចងឹ រុសី សតឹហង»។ ៥១ ប៉ាគ់យសី៊ូ ឡា ំទលឹ ហី េកះ ែអ៊ អូ អន់ េពឿ ម៉ុ ត ពួយ ែអ៊
ពឹង កាណុង អុះ អន់ ដងឹ េព្រតះុ យ៉ាកុប យូហាន លូ េមគី ពឹសាសា្វ េណាះហង។ ៥២កាឡំាងំ ទឌូិ ផះ ៃអ្វ
ញុា ំអង់ហ្យាងំ តាប៉ាប កាសាសា្វ េណាះ ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ែជ ញុា ំហង ខងណាងអា អូ េតា័
អុះ ែអ៊ ្រកាន័កា ៃតបហា្ល ក់ េដាច»។ ៥៣ ពូ កាកកី ប៉ាេដកី ប៉ាញេ់ចរី កាយសី៊ូ ខង អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ផាណាង
េណាះ េតា័តាទចឹ េកះ។ ៥៤ហះកាយសី៊ូ ចកឹ តីសាសា្វ េណាះ លូ កាបផា «អឺណាង ថ ិហគ់ អ្ូយវ ឡគ ពិ»។
៥៥ ប៉ាង៉ាត័ បក់ េតា័ េណាះកា វុលីសតឹណាវ ្គ សាសា្វ េណាះកាអ្ូយវ អង់ៃអ្វ ឡូត។ យសី៊ូ េ្របុី ពូ អ្យក់សាណា
ញ៉ា អន់ កាសាសា្វ េណាះសា។ ៥៦ េមគី ពឹសាសា្វ អង់កាន់ េណាះញមខាក ់ហះកាយសី៊ូ អូ អន់ អនែ់ឌ រះ៉សារ េណាះកា ពូ អ្លុ អុះ។
* ៨:៤៣ ៨:៤៣ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ែអ៊ អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស េអៀង េកះ េដល ចា្វ ល់ ម៉ូអ្យា តាគ់ អនដ់ាគ់ឡាេកា ែអ៊
េណាះ ហះកា …។
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៩
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ចាក
១ េកះេណាះ យីស៊ូ េអី សះឹ ១២ ដូវ ពឹះ តុ ំេកះេណាះ ែអ៊ អន់ អន់ែឌ ទី អំរ៉ាញ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ទិ

េណា ័ះ ទបឹ អន់ អន់ែឌ អ្លុ តាគ់ អន់ដាគ់ អគី ព្លុ អន់េទៀគៗ អន់ ដាគ់ េដល។ ២ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី អន់ែឌ ចាក
រះ៉សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទបឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ អន់ ដាគ់ េដល។ ៣ ែអ៊ អនត់គ់ រះ៉ កា
អន់ែឌណាវ ្គផា «ផះ អន់ដសី ចាក េណាះ ែជ ្រទងុ ឡា ំកាណាគ័ ញ៉ា យ ៉◌ះ័ អ៊្លង កាទូង កាតាម កាទុង កា
តាម សាណាសាណឹតកាតាម េលៀន កាក់ កាតាម លូ ែជ េពៀត អាវ េពៀរ តាល់ េដល។ ៤ផាអនដ់សី ម៉ុ ត
ៃអ្វ ពឹង ហី ចំ កាតាម បរ៉ ់អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ហី េណាះ េលយី ទលឹ ដារ ់អនដ់សី ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ។
៥ផា ្រសកុ ចំ ពូ អូហាប់ អនដ់សី អនដ់សី ្រតគ់ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះ ទបឹ តាតូះឡាច់កាបក់ េតះ ឡឹង
ជុង េភឿ តាបំាងផាអនដ់សី អូ ្រតគ់ លូ ពូ»។ ៦ មួតសះឹ កាចាក រះ៉សារដាគ់ េណាះ ឡឹង ្រសកុ េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់
្រសកុ េម៉ាញ លូតាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ ្រគបឹ ចារ អន់ដាគ់ េដល។
៧សាដាច់ េហរតកាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹង ង៉ារយសី៊ូ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ ែអ៊កា អូអ្លុ ចងឹ ្រតគ់ឃតឹនចីម័ អុះ ខងបក់អន់

ដាផា វគ័ យូហាន រុសីសតឹ េកះ។ ៨បក់ អនដ់ាផា វគ័ េអលយ៉ីាតាបំាងឡាេកាអន់ ពូ បប៉័ េកះ បក់ អនដ់ាណា
វ ្គផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព េម៉ាញ ដូវ រុសី សតឹ។ ៩ហះកាសាដាច់ េហរតកាបផា «យូហាន េណាះ អាញ់ េ្របុី
ពូ កាសតិ អង់កូ េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាណូស បក់ អ្លុ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ ែនវអាឡាក់អាញ់កាតាងំ ពូ រះ៉ អា េពឿ
ែអ៊ េណាះ ?» ែអ៊ កា បុចិឡា ំៃហយសី៊ូ ខាក។់
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ េអៀង
១០ប៉ាគ់ មួតសះឹសតឹ េកះ អនែ់ឌ រះ៉កាយសី៊ូ ទិ ង៉ារឡាក់អនែ់ឌ ទី ្របគ៉័ េណាះហង េកះេណាះ ែអ៊ េជៀក អន់

ែឌឡាច់តាង ឡឹង កាឡំាងំឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ េបតៃសដា។ ១១ហះកាកាឡំាងំ អ្លុ អនត់គ ់អនែ់ឌ កាឡា ំពួយយី
ស៊ូ េដល ែអ៊ កា រុាងំៃហអនែ់ឌ លូ រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់ អនែ់ឌសាយុំាងំ ទបឹ ែអ៊ តាគ់ អន់
ដាគ់ ពូ អគី ព្លុ អន់ ដាគ់ េដល។ ១២ ប៉ាគ់ដារ ់ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ េកះ មួត សះឹ ១២ ដូវ េណាះ រះ៉ កាយសី៊ូ ផា «អសី
េ្របុី កាឡំាងំ សតឹ ឡគ ពិ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ ចាកណាងំតាច់សាណាសាណឹត លូណាងំចារ ដំ រ្រសកុ េតះ បក់ ៃអ្វ
ក្យាម័ រអា ខង ហះ ចារ អាឡាង៉ាន់ ខាក»់។ ១៣ហះកាយសី៊ូ េតលី ផា «អនដ់សី អន់សាណាកាអនែ់ឌសា
េណី»។ ហះកាអនែ់ឌ េតលីផា «ញនឹ ទី ដងឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ លូកា េពៀរ ក្យាងំ ទលឹ នេីណា ័ះ នចីម័ ចងឹ
្របគ៉ ័? ញ៉ាញនឹ ចងឹឡា ំតាច់សាណាសារ៉ំាប់ អន់ កា កាឡំាងំ ទឌូិ អា ប ?» ១៤ខងកាឡំាងំ េណាះកាក់ ដងឹ
មួតកាម៉ាក័ឃឺ ៥០០០ ដូវ។ យសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹផា «ហគ់ អនដ់សី េ្របុី អនែ់ឌ អង់ៃអ្វ បុនិ ចារ ៗ ពិ កាណុង
េម៉ាញចារឃឺ ៥០ ដូវ»។ ១៥ មួត សះឹ កា េ្របុី កាឡំាងំ ទឌូិ អង់ៃអ្វ ពឹង េតះ ្របគ៉័ឡាក់ កា ែអ៊ រះ៉ េណាះហង។
១៦ េកះេណាះយសី៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ លូកា េពៀរ ក្យាងំ េណាះ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េកះ
េណាះ គុ អន់ កា មួតសះឹ េភឿ ែជក អន់ កាកាឡំាងំសា។ ១៧កាឡំាងំសាផគី ទឌូិ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ទូញ រ៉ា
នដ់ាប់ ណំុ បុាងំ សល់ ឡឹង ពូសា េណាះ ទី ១២កាអ្ល។ី
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
១៨ទីដារ ់េម៉ាញ ផះយសី៊ូ មន៉់ ៃអ្វ តាង ឡឹងកាឡំាងំ មួតសះឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល េណាះ ែអ៊ អបំញ៉់ លូ

អនែ់ឌផា «កាឡំាងំ ពូផាអាញ់អាឃឺ ប៉ាណូសនចីម ័?» ១៩ មួតសះឹ េតលីផា «បក់ អនដ់ាផា វគ័ យូហានឡាក់
បុាងំហុំ ពូ អនដ់ាណាវ ្គផា វគ័ េអលយ៉ីា ហះកា ទី បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព េម៉ាញ ដូវ រុសី
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សតឹ»។ ២០ េកះេណាះ យសី៊ូ អំបញ៉់ លូ អន់ែឌណាវ ្គផា «កាប៉ាច់ អន់ដសី អន់ដសី ផាអាញ់អា ប៉ាណូស នី
ចម ័?» េព្រតះុ កា េតលីផា «អសីអា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច»់។ ២១ហះកាយសី៊ូ អនត់គ់
រះ៉ កា អនែ់ឌ អូ អន់ រះ៉សារអាកា ពូ អុះ។ ២២ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «ប៉ាណូសអាញ់ ្រតគ់ ប៉ាណាប េអៀង ែនវ។ មួត
្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ចងឹ អូ ណីសកាអាញ ់អនែ់ឌ
ចងឹ ប៉ានេ់តា័អាញ ់ហះកា ៃបង៉ដារ ់ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹអាញ់ណាវ ្គ»។
២៣ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា កាឡំាងំ ទិេណា ័ះ ផា «បក់ េពឿ បុចិ ចាក ពួយ លូ េសឿ អាញ ់ែជ ឃតឹ កាឡាេកា

េទៅ ្រតគ់សាឡាគ់ឡាេកាគយអ៊្លង គងឹ រប៉់ដារ ពួ់យអាញ់២៤ខងបក់ចំ បុចិ ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះចងឹ េតា ័ហះ
កា បក់ ចំ េតា័ញនអាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។ ២៥ផា ប៉ាណូស ទី ្រគបឹ កាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អាហះ
កាផា ែអ៊ េតា ័ទីខា េដល ប ? ២៦ ែជ តាយួសកា ពូញនកា ប៉ាណូសអាញ់ លូ ប៉ានរឹ អាញ់កាប។ ផាបក់ ចំ
តាយួស ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ អូ អនហ់ា្ន ល់ បក់ េណាះ េដល ប៉ាគ់ដារ ់អាញ់ ជរឹ ទបឹ ទី តាតារកា្ល គ់ មះ៉ អាញ់ លូ
មះ៉ ពឹ អាញ់ ទបឹ អនឌូ់ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ្រតង់។ ២៧អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ទីកាឡំាងំ បក់ អនដ់ាឡាក់
ៃអ្វ ហះអា ចងឹ អូ តាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។
សារយសី៊ូ ម៉ាច់ឡាេកា
២៨ឃឺ ែអ៊ តាងំហាមដារ ់ឡឹង យសី៊ូ រះ៉ សារ េណាះ ែអ៊ េជៀក េព្រតះុ យូហាន លូ យ៉ាកុបហាវ ពឹង ប៉ានឹ

ម េភឿ មន៉។់ ២៩ ផះ យសី៊ូ មន៉់ ផាឌី ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ឡាច់ តាតារ សងី េខា អាវ ែអ៊ េកតី បាក តាពំ្លុង។ ៣០ ផះ េណាះ
ទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ៃអ្វ កាកាប លូ ែអ ៊ឃឺ វគ័ ម៉ូ េស លូ វគ័ េអលីយ៉ា ៣១ ទបឹ ទី តាតារ កា្ល គ់ ពឹង ឡាេកា អន់
ែឌ។ អនែ់ឌកាកាប ឡឹងសារឡាក់យសី៊ូ ចងឹ េតា័ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។៣២ េព្រតះុ លូ គួប ែអ៊ អនែ់ឌកាកី
ៃតបខាក ់ប៉ាគ់ អនែ់ឌសាទរឹ បប៉័យសី៊ូ ឡាច់តាតារកា្ល គ់ លូ បប៉័ កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ អនត់ាវ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។
៣៣ផះ វគ័ ម៉ូ េស លូ វគ័ េអលយ៉ីា ចងឹ ចាកឡាច់ ឡឹងយសី៊ូ េណាះ េព្រតះុ កាបផា «ៃណឃូ ញនឹ ៃអ្វ ហះអា
ដាគ់ខាក ់ញនឹ ចងឹ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ ៃបង៉ អន់កា អសី េម៉ាញ អន់កា វគ័ ម៉ូ េស េម៉ាញ លូ អន់កា វគ័ េអលយ៉ីា
េម៉ាញ»។ ែអ៊ កាប េណាះ អូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ។ ៣៤ ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ កាកាប ឡឹងសារ
េណាះផាឌី ទី កាមល៉់ ពឹះ កាេ្រតាប អនែ់ឌ។ អនែ់ឌ អ្ូយគខាក់ ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ កាណុងកាមល៉់ េណាះ។ ៣៥ េកះ
េណាះអនែ់ឌកាតាងំ ប៉ានរឹកាប ឡឹងកាមល៉់ េណាះផា «អាហងគនអាញ់តាងំឡា អាញ់ទី េរ ុសី * ែអ ៊ហគ់
សាយុំាងំ ែអ៊ ពិ»។ ៣៦ េកះ កាតាងំ ប៉ានរឹ កាកាប េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ ដងឹ យសី៊ូ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ណាវ ្គ។ ផះ រុាងំ
វាង៉ េណាះកា េពឿកា អនែ់ឌ អូ រះ៉ អុះសារ អនែ់ឌ បប៉័ េណាះ។
សារយសី៊ូ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសាសា្វ េម៉ាញ ដូវ
៣៧ ប៉ាគ់ ដារ ់អនត់គី អនែ់ឌ ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ េកះ ទី ប៉ាណូស េអៀងឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ។ ៣៨ផះ េណាះ ទី

កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ កាណុង កាឡំាងំ េណាះ កាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ ៃណឃូ អាញ់ បរ៉ ់េឡាម អសី បរ៉ ់អសី តាប៉ាប
តាប៉ុនកា គនអាញ់ េណី ខងអាញ់ទី គន ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ៣៩ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុតកាណុង ែអ ៊រប៉់ ែអ៊
ម៉ុ ត ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ គន អាញ់ អង់ហ្យាងំ លូសាបំត៉់ឡាឡាកសាសា្វ ល់ឡាច់កាពុំះ ពឹរ កាង។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ
្របគ៉័កា ែអ៊ តុត យុបឹ េកះេណាះ ែអ៊កាឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ែបត៊។ ៤០អាញ់ េឡាម មួតសះឹ អសី េ្របុី អនែ់ឌ ្រទះុឡាច់
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ េកះ េដល ហះកាអនែ់ឌ ្រទះុ អូឡាច់ អុះ»។ ៤១យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «អឺ មួតកាង័ កល់ អូ
ៃច េសឿ លូ ទី ពុត អក៊ ! ្រតគ់ អន់ អាញ់ ៃអ្វ ទុញ ប៉ុប ចំណាវ ្គលូ អនដ់សី អា ? បុះឹ អ្យក់ គន អសី េណាះឡា ំ
ប៉ាគ់អាញ់អា»។ ៤២ផះសាសា្វ េណាះចាកម៉ុត ប៉ាគ់យសី៊ូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺតាគ់ អបំក៉់ឡាឡាកសាសា្វ ល់ តុត យុបឹ
* ៩:៣៥ ៩:៣៥ ទី េរ ុសីហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖ បុចិ ៃចកា។
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ឡូត ហះកាយសី៊ូ កាបកា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ តាគ់ អនដ់ាគ់សាសា្វ េណាះ េកះេណាះ ជនឹ កា ពឹ ែអ៊ េទៅ។ ៤៣កា ំ
ឡាងំ ទឌូិ ញមខាក់កាសារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊ណាវ ្គ
ផះ កាឡំាងំ ទឌូិ ៃអ្វ ញម ឡឹងសារយសី៊ូ ្របគ៉័ េណាះ យសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹ ែអ៊ ផា ៤៤ «ហគ់ អនដ់សីសាយុំា ំ

ងកាខាក់សារ ទិអា ពិ បាែបត៊ណាវ ្គពូ ចងឹ រ ៉បុ ជនឹ ប៉ាណូសអាញ់អន់កា ពូ ្របគ៉័ បាប»។ ៤៥ហះកា មួតសះឹ
អូហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ េអានសារ េណាះ អូ អន់ អនែ់ឌហ្លង់។ អនែ់ឌកា អូ ខនឹ អបំញ៉់
ែអ៊ ឡឹងសារ េណាះ េដល។
៤៦ផះ េណាះ មួត សះឹ កាកាប ប៉ាែគក លូ គួប េសាបផាកាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ េពឿ ្របគ៉័ តសី ឡឹង

ពូ។ ៤៧ហះកាយសី៊ូ ហ្លង់ ឡឹង ពុត អន់ែឌ ឃតឹ េណាះ ែអ៊ អ្យក់សាសា្វ េម៉ាញ ដូវ អន់ អន់តាវ ហះសាែនង
ែអ។៊ ៤៨ េកះេណាះ ែអ៊កាបផា «េពឿ បុចិ ៃចកាសាសា្វ អាញនអាញ ់ឡាក់កា ែអ៊ បុចិ ៃចកាអាញ់ េដល េពឿ
បុចិ ៃច កា អាញ ់ឡាក់ កា ែអ៊ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា េដល។ កាណុង កា ំ
ឡាងំ អនដ់សីអា េពឿ ប៉ា្រសុឡាេកា ថិ ឡឹង ពូ ឃឺ ែអ៊ េណាះហង តសី ឡឹង ពូ»។
៤៩ យូហាន រះ៉ កា យីស៊ូ ផា «ៃណឃូ ញនឹ បប៉័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ញន កា សចិ

អសី។ ញនឹ ទបឹ អូ អន់ ែអ៊ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អុះ ខង ែអ៊ អូ ចាក ពួយ អសី ឡាក់ កា ញនឹ»។ ៥០ េណាះ យីស៊ូ
េតលី ែអ៊ ផា «ែជ ទបឹ ែអ ៊បក់ េពឿ អូណាងំសារ លូ អនដ់សី បក់ េណាះកាកាឡំាងំ អនដ់សី េដលហង»។
៥១ ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ យសី៊ូ ្រតគ់ហាវ ពឹង ៃប៉្លង េកះ ែអ៊ កាចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម

ឡូត។ ៥២ហះកា ែអ៊ េ្របុី សះឹ ែអ៊ បក់ អនដ់ាចាក អន្់រទលួ ឡឹង ែអ ៊មួត េណាះកាចាក ម៉ុ ត កាណុង ្រសកុ សុ
នសាតសាម៉ារ េីភឿណាងំ េ្រទៀមចារ អន់កា ែអ។៊ ៥៣ហះកាកាឡំាងំ ្រសកុ ពូ េណាះ អូ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ
អុះ ខង ពុត ែអ៊ បុចិ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ៥៤ផះ យ៉ាកុប លូ យូហាន បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កា អំបញ៉់
លូ យសី៊ូ ផា «នចីម័ ពឹ តាងំឡា អសី បុចិ ប កាញនឹ ចងឹ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ប៉ាឡិ អុញ ឡឹង ៃប៉្លងសា អនែ់ឌអា»។
៥៥-៥៦ហះកាយសី៊ូ កាែលង ៃហ លូ កាបកា អនែ់ឌ †។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ ពូ េម៉ាញណា
វ ្គ។
៥៧ផះ អនែ់ឌ ចាក រ្រទង ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ កាប លូ យសី៊ូ ផា «អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ សះឹ ចាក ពួយ អសី េដល

យ ៉◌ះ័ អសីឡាប៉ំាគ់ចំកាតាម»។៥៨យសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «សូ ្រពី ទី រ ៉ង័ូ មះ៉ ែអ ៊ៃសមកាទីសបំ៉ូ វ មះ៉ ែអ៊ េដល ហះ
កា ប៉ាណូសអាញ់ អូ ទី ចារ ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អុះ»។ ៥៩យសី៊ូ កាកាប លូ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គផា «ចុ ចាក ពួយ
អាញ»់។ ហះកា ែអ៊ េណាះ េតលី ផា «ពឹ តាងំឡា អសី អន់ អាញ់សតឹ តប់ ប៉ា្រទូ ពឹ អាញ់ហ»ិ។ ៦០ហះកាយី
ស៊ូ េតលី ផា «អន់ ប៉ាណូស េតា័ តប់ គួប អនែ់ឌ ពិ។ កាប៉ាច់ អសី ហគ់ចាក រះ៉ ឡឹងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពិ»។ ៦១ េកះេណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គរះ៉ ផា «ពឹ តាងំឡាអាញ់ ចងឹ ឡា ំពួយ អសី
េដល ហះកាអសី អន់អាញ់សតឹ រះ៉ លូ កាឡំាងំហី អាញ់ហ»ិ។ ៦២ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ប៉ាណូស ចំ ម៉ុ
ត ៃថណា េកះេណាះកាែលង ៃហ ញ៉ាៗ ែគង ប៉ាអច់ ‡ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ អូ ្រតគ់ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ»។

១០
សារយសី៊ូ េ្របុីសះឹ ែអ៊ ៧០ ដូវចាកអន្់រទលួ

† ៩:៥៥-៥៦ ៩:៥៥-៥៦ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ផា «អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ កា ទី ប៉ាង៉ាត័ ញ៉ា កាណុងឡាេកា អនដ់សី
អុះ។ អូ ្រតគ់អាញ់ ពឹះ ថាឡំាយ ប៉ាណូស អុះ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េភឿ តង័ ប៉ាណូស»។ ‡ ៩:៦២ ៩:៦២សារអា េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស បុចិ
ចាក ពួយយសី៊ូ ហះកា ៃអ្វ បុចិ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា ែអ៊ េឃយី ្របគ៉័ ែព េដល។
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១អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា េរុសី អ្យក់សះឹ ៧០ ដូវ *ណាវ ្គ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូ ចាក េពៀរ
ដូវ ៗឡា ំអន្់រទលួ ្រគបឹ ្រសកុ ្រគបឹ េមឿងឡាក់ ែអ៊ឃតឹ ចងឹឡា ំេណាះហង។ ២យសី៊ូ រះ៉ កា ពូផា «ទី េពៀ េអៀង
ខាក់ឡាក់ ្រតគ់ ្រចូត ័ហះកា ប៉ាណូស ្រចូត័ ែបត៊ ដូវ តាឡាម។័ ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សី េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ តាងំឡា មុរី អន់ ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំ្រចូត័ េពៀ ពឹង មុរី ែអ៊ អា។ ៣ហគ់ឡា ំពិ ៃហអាញ់ េ្របុី អនដ់សីឡា ំ
អា វុចឹ លូ អន់ គន េចៀម ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ តាបល៉់ សូ ្រពី។ ៤ ែជ ្រទងុឡា ំកាតបិ េលៀន កាទុង េលី កបឺ េពៀរ ឃូ
អុះ លូ អូ អន់កាប េឡី លូ បក់ េពឿ រ្រទង អុះ។ ៥ផាអនដ់សី ម៉ុត ពឹងហី ចំកាតាម សាគ់ ប៉ានដ់ា អនដ់សី ្រតគ់
កាបផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ កាឡំាងំ ហី អា ទីសារសាណុកសាវាក៉"។ ៦ផា ប៉ាណូសកាណុងហី េណាះឃឺ
ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ េណាះអនែ់ឌ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ឡាក់កាអនដ់សីផាតាទចឹ។ ផាអន់
ែឌ អូ ឃឺ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ សារ អនដ់សី បរ៉ ់េណាះ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េទៅ។ ៧ហគ់ អនដ់សី
ៃអ្វ ពឹងហី េណាះហង លូសាសាណាសាណឹតញ៉ាឡាក់ ពូ អន់កា អនដ់សី េណាះ ពិ ខង បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ្រតគ់
ទី េលៀន ពូ ចា្វ ល។់ ែជ តូរ ័ចារ ៃអ្វ ឡឹង ហី េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ ហី េម៉ាញណាវ ្គ។ ៨ផាអនដ់សី ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ ចំ
កាតាម ផាទី ពូហាប់ រុាងំៃហ អនដ់សី លូ អន់សាណាសាណឹត ញ៉ាកាតាម សាពិ។ ៩ទបឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ
អគី ព្លុ កាណុង ្រសកុ េណាះ អន់ដាគ់ លូ រះ៉ កា ពូផា "សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ
ប៉ាគ់ អនដ់សី េកះ"។ ១០ផាអនដ់សី ម៉ុត ពឹង ្រសកុ ចំកាតាម ផា ពូ អូ ៃចហាប់ អូ រុាងំៃហ អនដ់សី ្រតគ់ឡាច់
ប៉ាគ់ ្រទង លូ កាបផា ១១ "យ ៉◌ះ័ កាបក់ េតះ កាណុង ្រសកុ អនដ់សី អាឡាក់ តតឹ ពឹង ជុង ញនឹ កាញនឹ ចងឹ តា
តូះ អន់ កា អនដ់សី េទៅ េដល។ ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ"។ ១២អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផា ប៉ាគ់ ដារ ់េណាះ មួត េមឿង សូដុំ † អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ជចឺ
ឡឹង មួត ្រសកុ េណាះ។
១៣ «អឺ មួត ្រសកុ ខូរ៉ាសុនី អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹ ហង។ អឺ មួត ្រសកុ េបតៃសដា អនដ់សី កា ្រតគ់

ប៉ាណាប េដល។ ផា មួត េមឿង ទីរ ៉ះូ លូ េមឿង សុីដូន ‡ ទី បប៉័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡាក់ កា អន់ដសី ទី បប៉័ ហះ
អា ចាបះ កា មួត េមឿង ទិេណា ័ះ ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក តាទចឹ ឡូត ទបឹ អន់តុក កាេប៉ា លូ អង់ៃអ្វ ពឹង អំហ្មូ វ
§។ ១៤ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុីដូន អនែ់ឌ ចងឹ ្រត
គ់ ថូត ជចឺ ឡឹង អនដ់សី។ ១៥អឺ មួត េមឿង កាផានមឹ ែជសាមគ៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អំេប៉ាក អនដ់សីហាវ ទលឹ
ៃប៉្លង ឃឺអនដ់សី ចងឹ ឡិ កាណុង េ្រតាម េតះចារ ្រគន ប៉ា្រទូ ឡគ»។
១៦ ែអ៊ រះ៉ កា សះឹ ែអ៊ណាវ ្គផា «េពឿ ៃចសាយុំាងំ អន់ដសី ឡាក់ កា ែអ៊ សាយុំាងំ អាញ់ េដល េពឿ អូ ៃច

ហាប់ អនដ់សីឡាក់កា ែអ៊ អូ ៃចហាប់អាញ់ េដល េពឿ អូ ៃចហាប់អាញ់ឡាក់កា អូ ៃចហាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុី
អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េដល»។
១៧ មួតសះឹ ៧០ ដូវ *សតឹ ទបឹ ទីសារ េហាក រគ៉់ លូ រះ៉ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ផះញនឹ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង

ប៉ាណូសញនកាសចិ អសី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កា អ្ូយគ កាញនឹ េដល»។ ១៨ហះកាយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់បប៉័
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លងឡាក់កាកាឡំាត។ ១៩ ៃហអាញ់ អន់ អំរ៉ាញ អញឺ កា អនដ់សី ចាក ចគ័ ពិះ លូ
កាេទៀង េខារ លូ អំបុាងំ អំរ៉ាញ អញឺ មួត តាមុរឺ ពិន េដល អូ ទី េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ កា អនដ់សី ទី អុះ។ ២០ហះកា ែជ
េហាកកាប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អ្ូយគកាអនដ់សី េណាះ ្រតគ់ េហាក រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់សចិ អនដ់សី គម ពឹង ៃប៉្លង េតា»។
* ១០:១ ១០:១ ៧០ ដូវហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ផា៖ ៧២ ដូវ ។ † ១០:១២ ១០:១២ េមឿង សូដុំ ឃឺ េមឿង េម៉ាញ េសគី ែព ពូ ្របគ៉័
អូ ដាគ់ េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត ថាឡំាយ េមឿង ទិ ប្ល។ី បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៨។ ‡ ១០:១៣
១០:១៣ េមឿង ទរី ៉ះូ លូ េមឿង សុដូីន ឃឺ េមឿង សុនសាត អនេ់ទៀគ ពូ ឌុ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង។ § ១០:១៣ ១០:១៣ គុន តាឡាប័ េឃយី ពូ ផា
ពូឡាប់ញមសារយច លូ បុនិែពង ពុត េពៀក ពូ េឃយី អនតុ់ក កាេប៉ា លូ អង់ៃអ្វ ពឹង អហំ្មូ វ។ * ១០:១៧ ១០:១៧៧០ ដូវហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី
េម៉ាញ ចលួំនផា៖៧២ ដូវ ។
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២១ផះ េណាះយសី៊ូ េហាកខាក់ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក ់ែអ៊ កាបផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័
ៃប៉្លងឡាក់ ពឹ អាញ់បរ៉ ់ប៉ាេន អសី ខង អសី ទី េអានសារ ទិអាកា មួត គតឹខាហ្យាងំសាឡាច។់ ហះកាអសី
តាបំាង អន់ កា មួត អូ គតឹ អូ ខា អូ អ្លុ អូ ហ្លង់ ្រតគ់ហង ពឹ អសី ប៉ាញ័ ពុត ្របគ៉័ នេីអៀ»។ ២២ េកះេណាះយសី៊ូ
កាប លូ ពូ ផា «ពឹ អាញ់ ទី អន់ អាញ់ហ្លង់ ្រគបឹសារ ែអ៊ ទេិណា ័ះ។ អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ហា្វ ស ឡឹង ែអ៊ េទៅ អុះ កាអូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ ស ឡឹងគន ែអ៊ េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី
ប៉ាណូស េពឿ ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ផាអាញ់ អូ តាបំាង អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល»់។ ២៣ េកះេណាះយសី៊ូ
កាែលង ែគង មួតសះឹ លូកាប អូ អន់ ពូ អនេ់ទៀគកាតាងំផា «ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង េពឿ ទី បប៉័ ទិ
សារឡាក់ អនដ់សី ទី បប៉័ អា។ ២៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ទី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូសាដាច់ េសគី ែព
េអៀង ដូវ បុចិ បប៉័សារ អនដ់សី ទី បប៉័ អា េដល ហះកា អនែ់ឌ អូ ទី បប៉័ អុះ។ អនែ់ឌ បុចិ កាតាងំ េដលសារ
អនដ់សី ទីកាតាងំអា ហះកាអនែ់ឌ អូ ទីកាតាងំ អុះ»។
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង សុនសាតសាម៉ារ បីក់ តង័ ពូ
២៥ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស ឡាក់ អ្លុ ចាបាប់ េកង េម៉ាញ ដូវ អ្ូយវ អន់តាវ អំបញ៉់ សាគ់ លួង យីស៊ូ ផា «ៃណ

ឃូ ! អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ នីចម័ អន់ដា េភឿ អន់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ?» ២៦យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «កាណុងផាប់
ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ នចីម័ អនដ់ា ? ផះ អសី អាន អសី ហ្លង់ នចីម ័?» ២៧ ប៉ាណូស េណាះ េតលី ផា «្រត
គ់ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី ទិ ពុត ទិ េពៀក ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹ ឡាេកា បុាងំៃឡ
† លូ បុចិ ៃច កា អុះ មុី ឡីង ែគងឡាក់កា បុចិ ៃច កាឡាេកា អសី េទៅ េដល ‡»។ ២៨យសី៊ូ េតលី ផា «អសីផា
េណាះ ្រតគ់ ហង ហគ់ អសី ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ហង ពិ េណាះ អសី ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី តាទចឹ»។ ២៩ហះ
កា ប៉ាណូស េណាះ បុចិ តាបំាង ផា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ កា អំបញ៉់ លូ យីស៊ូ ណាវ ្គផា «េពឿ អុះ
មុី ឡីង ែគង អាញ់ េណាះ ?» ៣០យសី៊ូ េតលី ផា «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ចាក ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់
េមឿង េយរខូី កា ប៉ាត ័ះ ប៉ាណូស អូ ដាគ ់មួត េណាះកាៃម ពីត ែអ៊ តុត យុបឹ េតា័ ង៉ល់ ទបឹ ប៉ុន អ្យក់ ទិ កាណាគ័
ែអ៊ ្រទងុ េណាះ េកះេណាះ អន់ែឌ ចាក អា្ល ត ែអ៊ ហះ េណាះ ហង។ ៣១ ផះ េណាះ ទី ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ
ដូវ ចាក ្រទង េណាះ េដលកា បប៉័ កាម៉ាក័ ពូ ពីត េណាះ ែអ៊ កា ចាក យ៉ា្វ រ។ ៣២ េកះេណាះ ទី មួត េលវ ីេម៉ាញ
ដូវ កា ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ េណាះ េដល ែអ៊ បប៉័ កាម៉ាក័ ពូ ពីត េណាះ ែអ៊ កាចាក យ៉ា្វ រ នះិេទៅ េដល។ ៣៣អន់
តគី ឡឹង េណាះ ទី សុនសាតសាម៉ារ ី§ េម៉ាញ ដូវ កា ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ េណាះ េដល សាគ់ ែអ៊ បប៉័ កាម៉ាក័ ពូ
ពីត េណាះ ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន ខាក។់ ៣៤ េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុត ប៉ាគ់កាម៉ាក័ េណាះ លូ អ្យក់តាែព េទៀក * េ្រជា ពឹង
ឡាកា លូ ែ្រទម េកះេណាះ េប៉ាក ៃចគ ពឹង េសះ ែអ៊ អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ៊ ចងឹ ដំ លូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ែអ៊ េដល។
៣៥ ប៉ាគ់កាលំឺតាយ៉ាង័ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ ចងឹចាក ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េពៀរកាក់ †អន់កាតាងំឡាហី េណាះ ទបឹ ែអ៊
អនត់គ់ រះ៉ ផា "ហគ់ អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូសអា េណី ផាអសីចាយ េអៀង ឡឹង េលៀនអា ប៉ាគ់ អាញ់
សតឹ េទៀអាញ់ចងឹ ជនឹ េលៀន អសី េណាះ"។ ៣៦ទលឹ នេីណា ័ះ តាមអសីឃតឹ មួត ៃបង៉ ដូវ េណាះ បក់ ែអ៊ ចំ
អុះ មុី ឡីង ែគង លូ កាម៉ាក័ ពូ កាៃម ពីត េណាះ ?» ៣៧ ែអ៊ េតលី ផា «ឃឺ ប៉ាណូស បក់ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា
ែអ៊ េណាះហង»។ យសី៊ូ ផាកា ែអ៊ «ទលឹ នេីណា ័ះ ចាក ពិ ហគ់ អសី ្របគ៉័ឡាក់កា ែអ៊ េណាះហង»។
សារយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ហី ម៉ារ លូី ម៉ាថា

† ១០:២៧ ១០:២៧សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ៦:៤-៥។ ‡ ១០:២៧ ១០:២៧សារអាឡាច់ ឡឹង
ចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។ § ១០:៣៣ ១០:៣៣ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ សុនសាតសាម៉ារ សួីន េអៀង អូ ណីសកា គួប េសាប
អុះ។ * ១០:៣៤ ១០:៣៤អ្យក់តាែព េទៀក េពៀគ គុល «អ្យក់សាងី អ្យក់តាែព»។ † ១០:៣៥ ១០:៣៥ េលៀន េពៀរកាក់ េពៀគ គុល «េពៀរ
ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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៣៨ផះ អនែ់ឌចាកយសី៊ូ ម៉ុ ត កាណុង ្រសកុ េម៉ាញ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ សចិ ម៉ាថាឡា ំហាប់ ែអ៊ េជៀក ម៉ុត
ប៉ាគ់ ហី ែអ។៊ ៣៩ ម៉ាថា ែអ៊ ទី អុះ អង់កាន់ េម៉ាញសចិ ម៉ារ ីែអ៊ ៃអ្វ ហះ ជុងយសី៊ូ លូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ បុាងំ
េហៀន។ ៤០កាប៉ាច់ ម៉ាថា ែអ៊ អូហារ ់កា ្របគ៉័សាណាសារ៉ំាប់តាបំាងកា អំហ៊្មយ ែអ៊ ម៉ុ ត រះ៉ លូ យសី៊ូ ផា «ពឹ
តាងំឡា ញ៉ា អសី អូ បប៉័ ប ? អុះ អាញ់ ែអ៊ អា្ល ត ដងឹ អាញ់ ្របគ៉័សាណា។ បរ៉ ់អសី េ្របុី ែអ៊ ឡា ំតង័ អាញ់
េណី រញិ»។ ៤១ហះកាយសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ម៉ាថា ញ៉ា អសី វុនឹវាយ៉ អូហារ ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ េអៀង យុបឹ នេីអៀ ?
៤២ឃឺ ទី ង៉ារ ដងឹ េម៉ាញឡាក់សាខំាន់ ្រតគ់ តងកាន ណាងម៉ារ ែីអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ង៉ារ អាដាគ់ េកះ អូ ្រតគ់ អ្យក់
ឡាច់ ឡឹង ែអ៊ អុះ»។

១១
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ឡឹងសារ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័
១ ទី ដារ ់េម៉ាញយសី៊ូ ៃអ្វ មន៉់ ហះ ចារ េម៉ាញ ប៉ាគ់ ែអ៊ មន៉់ េកះៗ ទី សះឹ េម៉ាញ ដូវឡា ំកាប លូ ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ

តាងំឡា បរ៉ ់អសី បុាងំេហៀន ញនឹ អន់ អ្លុ មន៉់ ឡាក់ កា វគ័ យូហាន បុាងំេហៀន សះឹ ែអ៊ េដល»។ ២យសី៊ូ រះ៉ កា
អនែ់ឌផា «ផះ អនដ់សី មន៉់ ្រតគ់កាបផានេីអៀ៖
អឺ ពឹ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អ្យលិ កូត័កា អសី។

បរ៉ ់អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូស ទឌូិ។
៣បរ៉ ់អសី អន់សាណាឡាក់ញនឹ តងកាន រប៉់ដារ។់

៤បរ៉ ់អសី ែជ អ្យក់យ៉ូ សារញនឹ ្របគ៉័យច
ខងញនឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័យច លូញនឹ េដល។

ែជ អន់ ពូ ប៉ាេឡាមញនឹ ្របគ៉័យច»។
៥យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌណាវ ្គផា «កាប ប៉ានដ់បឹ ផាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់

ទងតគិ័ មុាងំ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ហី ចាង័ ែអ៊ លូ កាបផា "អឺ ចាង័ អន់ អាញ់ បុល ណំុ បុាងំ អសី ៃបង៉ កាតុ ៦ខង គួប
អាញ់ ែអ៊ ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អាញ ់អាញ់ អូ ទីសាណាញ៉ាអន់ កា ែអ៊ អុះ"។ ៧នចីម័ ចាង័ ែអ៊ េណាះ ចងឹ េតលី
ឡឹងកាណុងនេីអៀ ប "ែជ បុាងំេខកីហងចាង័ ខងអប៉ំារអាញ់កាេ្រតគីសាកាល់ េកះ គន េសាអាញ់កា ៃតប
ហា្ល ក់ ពឹង េ្រគ អន់ឌូ អាញ់ េដល អាញ់ អូ អ្លុ អ្ូយវ អ្យក់ ណំុ អន់ កា អសី អុះ"។ ៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តា
ទចឹ ផា យ ៉◌ះ័ ចាង័ ែអ៊ េណាះ អូ បុចិ អ្ូយវ អ្យក់ ណំុ បុាងំ អន់ កាតាម ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អ្ូយវ អ្យក់ អន់ ឡូត ណំុ
បុាងំ លូកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ចាង័ ែអ៊ តងកាន េណាះ។ ែអ៊ អ្ូយវ អន់ េណាះ អូ ្រតគ់ញន បុចិកាចាង័ ែអ៊ េណាះ
អុះ ឃឺញនកាចាង័ ែអ៊ េណាះ េឡាមកាខាក។់ ៩បះ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផា ហគ់ បរ៉ ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ចងឹ អន។់ ហគ់ណាងំ េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉។័ ហគ់ កាខគ់ អំប៉ារ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េបកី កា អនដ់សី
ឡូត។ ១០ខង េពឿ បរ៉ ់បក់ េណាះ ចងឹ ទ ីេពឿណាងំ បក់ េណាះ ចងឹ បប៉ ័លូ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េបកី អប៉ំារ កា បក់ ចំ
កាខគ់ េដល។ ១១អនដ់សីឡាក់ ពឹ * ផាគន បរ៉ ់សាអ៊្លង កា អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ ពិះ ៃអ្វ រ ុសី អន់ កា ែអ៊ ប៉ាតាង
សាអ៊្លងកា អុះ។ ១២ផាគនបរ៉ ់កាតាប់ អ្យរិ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់កាេទៀង េខារ អន់កា ែអ៊ េដល។ ១៣ តុត អនដ់សី
ឡាក់ ប៉ាណូស អូដាគ់ អ្លុ អន់ កាណាគ័ដាគ់កា គន នេីអៀ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា ែហ៊ង ខាក់
ត ័ះ ែអ៊ ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់កា បក់ បរ៉ ់េណាះ»។
* ១១:១១ ១១:១១ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ផា គន បរ៉ ់ណំុ បុាងំ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ អេំហា្ម អន់កា ែអ៊ អុះ ។
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សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
១៤ ទី ដារ ់ េម៉ាញ យីស៊ូ ផះ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹង ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្រប៉គ័ អន់ ែអ៊ កា ំ

ឡូ។ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់ ឡឹង ែអ៊ េកះ កាម៉ាក័ េណាះ កា អ្លុ កាប ហង ្រប៉គ័ អន់ កា កាឡំាងំ ទិឌូ ញម ខា
ក។់ ១៥ហះកា បក់ អនដ់ា កាបផា «ែអ៊ អា អ្លុ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ នេីអៀ ញនកា េបលេសប៊ូល †ឡាក់សាដាច់
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អន់ អរ៉ំាញ អញឺកា ែអ៊ ហង»។ ១៦បក់ អនដ់ាណាវ ្គបុចិសាគ់ លួងយសី៊ូ ពូ េ្របុី ែអ៊ តាបំាងសារ អំ
រ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ េម៉ាញណាវ ្គឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។
១៧ហះកាយសី៊ូ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ អនែ់ឌ ឃតឹ េណាះ ែអ៊ េតលី អនែ់ឌ ផា «ប៉ាេថត ចំឡាក់ ទី ប៉ាសុន តាប៉ុញ
តាប៉ាក់ គួប េសាប ប៉ាេថត េណាះ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំតា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ហង ផាហី ចំឡាក់ ទី កាឡំាងំ កាណុង ហី
េណាះតាប៉ុញតាប៉ាក់ គួប េសាប ហី េណាះ ចងឹ រ៉ាយហង។ ១៨ផាប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំតាប៉ុញ លូឡាេកា ែអ៊
េទៅ េកះ ្របគ៉័ នចីម័ ប៉ាេថត ែអ៊ ចងឹ អ្លុ ៃអ្វ។ អាញ់កាប នេីអៀ ញនកា អនដ់សី ផាអាញ់ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
េអងកាអរ៉ំាញ េបលេសប៊ូល។ ១៩ផាអាញ់ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺញនកាអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺតាទចឹ ទលឹ
នីេណា ័ះ គួប អន់ដសី អន់ែឌ ្រទះុ ឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េអង កា អំរ៉ាញ អញឺ េពឿ ? ទលឹ នីេណា ័ះ គួប អន់ដសី ចងឹ
កាបកាអនដ់សីហង។ ២០ហះកាផាអាញ់ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺញនកាអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ
នេីណា ័ះសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សីអា េកះ។ ២១ផាទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសាងំុ េកងខា
ក់ ‡ឡាក់ ទី ដាវ ទី ៃខល បង៉កាន់ ហី ែអ៊ េទៅ រ៉ាស អំប៉ាស ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វ អូ ហ្៊យង អុះ។ ២២ហះកាផា ទី ប៉ាណូស
េម៉ាញណាវ ្គសាងំុ កា្វ ឡឹង ែអ៊ឡា ំពីត អ្យក់ ដាវ ៃខល ែអ៊ មុងឹ េណាះហ ិេណាះ ចងឹ ទី រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស
ែអ៊ ែជកអន់កា ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គ។ ២៣ េពឿ អូ ៃច ម៉ុត ែគងអាញ ់ប៉ាណូស េណាះ អូ ណីសកាអាញ់ហង េពឿ
អូ ប៉ាតុំ ពូឡា ំែគងអាញ ់ប៉ាណូស េណាះតាគ់តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ពូ ហង។
២៤ «ផា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េកះ ែអ៊ ចងឹ ចាក សតឹ ចាកឡា ំៃអ្វ រចារ រ៉ាហងីណាងំចារ ម៉ុ ត ៃអ្វ

ណាវ ្គ។ ហះកាផា ែអ៊ណាងំ អូ ទ ីេណាះ ែអ៊ ចងឹ កាបផា "អាញ់ចងឹ សតឹ ៃហៗ ប៉ាណូសអាញ់អង់ក ័ះឡាច់
េណាះ ែព"។ ២៥ប៉ាគ់ ទលឹ េកះ ែអ៊ បប៉័ ប៉ាណូស េណាះ េពៀបឡាក់កាហី ពូសាប៉ូ ះ រ៉ានដ់ាប់ដាគ់ឡាយ៉ាម័ េកះ។
២៦ េណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំេជៀក គួប ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ អូ ដាគ់កា្វ ឡឹង ែអ៊ តាេំបុះី ដូវណាវ ្គម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង ប៉ាណូ
ស េណាះ។ េកះេណាះ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស េណាះ ទីសារ អូដាគ់កា្វ ឡឹង អន្់រទលួ ែពណាវ ្គ»។
២៧ ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ កាកាប ឡឹងសារ អា ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ កាប ៃម៉ៗ ឡឹង អន់តិគ័ កាឡំាងំ ផា កាយសី៊ូ

«ប៉ាណូសឡាក់ បុាងំេកតី លូ តាមំ អសី ែព ែអ៊ េណាះ ទី កានសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង»។ ២៨ហះកាយសី៊ូ
េតលី ែអ៊ ផា «េពឿសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ បក់ ែអ៊ េណាះហង ទីកានសាណុក
សាវាក៉តាទចឹ»។
សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ យូណះ
២៩ផះ ទី ប៉ាណូស េអៀង រ៉ាងំុ រ៉ាៃង៉ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប យសី៊ូ កាបកា អនែ់ឌផា «ប៉ាណូស រុាងំហាវអា អក៊

ខាក ់ពូ បុចិ ដងឹ កា បប៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ អូ តាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ ញ៉ាណាវ ្គអុះហា្វ ស ឡឹង
សារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ ែអ៊ ទី ្របគ៉័ ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ យូណះ ៣០ខង យូណះ ្របគ៉័ឡាក់ កាសាញ៉ា § អន់
កា ប៉ាណូស ពឹង េមឿង ននីេីវ ែព នចីម ័ប៉ាណូសអាញ់កា ចងឹ ្របគ៉័ឡាក់កាសាញ៉ាអន់កា ប៉ាណូស រុាងំហាវ
អា នះិេទៅ េដល។ ៣១ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ សាដាច់ អង់កាន់ ពឹង ប៉ាេថ
ត េសបា ចងឹ រុសី សតឹ អ្ូយវ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា េដល លូ ចងឹ កាប បុាងំអាល អនដ់សី ខង េសគី
† ១១:១៥ ១១:១៥ េបលេសប៊ូល ឃឺ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សចិសាតាងំ េណាះហង។ ‡ ១១:២១ ១១:២១ ប៉ាណូសសាងំុ េកង េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺសាតាងំ។ § ១១:៣០ ១១:៣០សាញ៉ា េពៀគ គុលឡាក់កា េពៀគ «សារអរ៉ំាញ អញឺ» នះិេទៅ េដល។
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ែព ែអ៊ ទី ចាក ឡឹងឡាណុច អង់កក់ េតះ េភឿ ឡា ំសាយុំាងំ ប៉ានឹរ សាដាច់សាឡូម៉ូន ឡាក់ ្រតះ ្រតាងំ ហ្យាងំ
សាឡាច។់ *ហះកាហះ ចារ អា ទី េម៉ាញ ដូវ េកង ឡឹងសាដាច់សាឡូម៉ូន េណាះណាវ ្គ។ ៣២ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ មួត េមឿង ននីេីវ ចងឹ អ្ូយវ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអា េដល លូ
ចងឹកាប បុាងំអាលអនដ់សី ខង អនែ់ឌ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក ផះ អនែ់ឌ ទីកាតាងំសារ យូណះ រះ៉ កា អនែ់ឌ។
† ហះកាហះចារអា ទី េម៉ាញ ដូវ េកង ឡឹង យូណះណាវ ្គ។
៣៣ «អូ ទី េពឿ សុះ តាេគៀង េកះេណាះ អ្យក់ ែរវ កាេ្រតាប េលី អន់ ហះ ចារ កានទ់ងឹ អុះ ទី ដងឹ ពូ អ្យក់ ៃចគ

ពឹងចារតាេគៀង េភឿ អន់ ប៉ាណូសបក់ ម៉ុតកាណុងហី បប៉័តាតារ េដល។៣៤ម៉ាត់ អនដ់សី េពៀបឡាក់កាតា
េគៀងសារ៉ំាប់ឡាេកា ផា ម៉ាត់ អនដ់សី ដាគ់តាតារ ឡាេកាអនដ់សី កាដាគ់ នះិេទៅ េដល។ ហះកាផា ម៉ាត់
អនដ់សី ម៉ាមុាងំ ឡាេកាអនដ់សី កា អូដាគ់ េដល។ ៣៥ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ឡាវុាងំ ែជ អន់តាតារកាណុងឡា
េកា អនដ់សី េកតី ម៉ាមុាងំ។ ៣៦ផាឡាេកា អនដ់សី ទី តាតារ អូ ទី ម៉ាមុាងំ ហះ ចំ អុះ េណាះឡាេកា អនដ់សី
ចងឹ ដាគ់តាតារឡាក់តាេគៀងតាគ់តាតារ អនដ់សី េដល»។
សារយសី៊ូ កាបកា មួតផារ៉ាសុី
៣៧ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាប ទីកាម៉ាក័ មួត ផារ៉ាសុី េម៉ាញ ដូវ េជៀក ែអ៊ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី ែអ។៊ យសី៊ូ កា

ម៉ុ តសា អនឌូ់ លូ ែអ។៊ ៣៨ផះ កាម៉ាក័ ផារ៉ាសុី បប៉័ យសី៊ូ សា អូ រ៉ាវ តី នេីណា ័ះ ែអ៊ ញមខាក។់ ៣៩ហះកាយី
ស៊ូ ផាកា ែអ៊ «អឺ មួត ផារ៉ាសុ ីអនដ់សី រ៉ាវ ចក លូ អង់េគៀន ដងឹ ែគង ឡីង េដាច ហះកាកាណុង ពុត អនដ់សី
ទី ដងឹសារខា្វ ម លូសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។ ៤០អឺ ប៉ាណូស ង៉ល់ អូ ហ្លង់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី ែគង ឡីង ញ៉ា ែគង
កាណុង ែអ៊ អូ បុាងំេកតី ប ? ៤១ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ អ្យក់សាណាពឹងអង់េគៀន េណាះអន់កា មួត ថុក ញ៉ាក ម៉ាគ់
កាណុង ពុតអនដ់សី ចងឹដាគ ់េណាះអនដ់សី ចងឹដាគ់ ទេិណា ័ះ។ ៤២អឺ មួតផារ៉ាសុ ីអនដ់សី ចងឹឡាបំាកតា
ទចឹហង ខងអនដ់សី អ្យក់ ជរី ក្វងឹ លូសាណាហា្ល អ្យតិ ្រគបឹ ែនវ អញជ់តឹចាែនក អ្យក់ េម៉ាញចាែនក េទៀន
អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អនដ់សី អា្ល តសារ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ អូ ៃច តាតសុ់និសារ អន់ ដាគ់ ្រតង់ អុះ។ សារ
ទិអាហង អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ខ អនេ់ទៀគៗ េណាះកា អូ ្រតគ់អា្ល ត េដល។ ៤៣អឺ មួត ផារ៉ាសុ ីអនដ់សី
ចងឹឡាបំាកតាទចឹហង ខង ផះ អនដ់សី ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង អនដ់សីណាងំ ដងឹចារដាគ់សា ំលនឺ ឡឹង ពូ ផះ
អនដ់សីចាក ពឹងតាឡាត បុចិ ដងឹ កា ពូ អ្យលិ កូត័កា អនដ់សី។ ៤៤អនដ់សី ចងឹឡាបំាកតាទចឹហង ខង អន់
ដសី េពៀបឡាក់កា ឡូះ ប៉ា្រទូ ពូ ៃហ អូ បប៉ ័ផះ ប៉ាណូសចាក ចគ័ ពូ អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ»។
៤៥ទី មួតឡាក់ អ្លុ ចាបាប់ េកង េម៉ាញ ដូវ កាប លូយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ អសីកាប នេីអៀឃឺ អសីកាបសាេតាះ

កាញនឹ េដល»។ ៤៦ហះកាយសី៊ូ េតលីផា «អឺ មួត អ្លុ ចាបាប់ េកង អនដ់សីកាចងឹ ទីសារឡាបំាក េដល ខង
អនដ់សី បុាងំេកតី ចាបាប់ ញ៉ាក យុបឹ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័កា្ល ងំ កាខាក់ ពូ អូ ដាម័ គយ ហះកាអនដ់សី េទៅ
អូ កានេ់តសី លូសាែឌង តីសា។ំ ៤៧អនដ់សី កា ចងឹ ទីសារឡាបំាកហង ខង អនដ់សី ប៉ាយ៉ាម័ រ ៉ង័ូ សារ៉ំាប់
តប់ ប៉ា្រទូ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែព ទី ប៉ានេ់តា័ អនែ់ឌ។ ៤៨អនដ់សី ្របគ៉័ នេីអៀ ឃឺ អន់
ដសី អ្លុ អន់តគ់ ឡឹងសារ អូ ដាគ់ វគ័ យ៉ាគ់ អន់ដសី ្របគ៉័ េសគី ែព លូ អន់ដសី កា ែរវ ពុត េដល អន់ែឌ ប៉ាន់
េតា័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាប៉ាច់ អនដ់សីឡាក់ ប៉ាយ៉ាម័ រ ៉ង័ូ តប់ ប៉ា្រទូ។ ៤៩ខអាហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ហ្យាងំសាឡាច់
ទី រះ៉ កា ពូ ផា "អាញ់ េ្របុី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ពូ ហះកា បក់ អនដ់ា ពូ ចងឹ ប៉ាន់
េតា ័បក់ អនដ់ា ពូ ចងឹ កាប អកឺ ្របគ៉័ អូ ដាគ"់។ ៥០ ទលឹ នេីណា ័ះ ផាម មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះឡាក់ ទី ហូរ ័
* ១១:៣១ ១១:៣១ បរ៉ ់ៃហសារ មួតសាដាច់ (ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១ ១០:១-១៣។ † ១១:៣២ ១១:៣២បរ៉ ់ៃហ យូណះ៣:១-១០។
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ឡឹងកាេណីត េតះ ៃប៉្លង ែព ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស រុាងំហាវអាហង ៥១ ឡឹងផាម េអបលិ ‡ េលយី ទលឹ
ផាមសាការ §ីឡាក់ ពូ ទី ប៉ានេ់តា័ហះ អនត់គិ័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ អនហ់្នងឹ ចារ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ ផាផាម អន់ែឌ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស រុាងំហាវ អាឡគ។ ៥២អឺ មួត អ្លុ ចា
បាប់ េកង អនដ់សីកា ចងឹឡាបំាកតាទចឹហង ខង អនដ់សីកាេ្រតគី អប៉ំារ អ្យក់ឡាច់ គនកាេច អូ អន់ ពូ ម៉ុ ត
អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ អូ ្រតគ់ ដងឹ អនដ់សី េទៅ អូ ៃច ម៉ុ ត អុះ ឃឺ អនដ់សី ្រតាគ័ បក់ បុចិ ម៉ុ ត អូ អន់ ពូ
ម៉ុ ត េដល»។
៥៣ េកះេណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ។ ឡឹង ដារ ់េណាះ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត

ផារ៉ាសុី អូ ណីសកា ែអ៊ កាខាក។់ អនែ់ឌកា អបំញ៉់យសី៊ូ ចាេជៀកឡាេលៀក ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗ េអៀងខាក់
៥៤ លូ ក្យាគ់សាយុំាងំកាខាក់ អ្លុ ៃផគ ែអ៊ កាបយច។

១២
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ប៉ាណូស េអៀង ដូវ
១ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង អ្លុ កា ញ៉ាង រ៉ាពូ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ប៉ាគ់ចារយសី៊ូ ទបឹ ចគ័ ជុង គួប េសាប។ េណាះ

យសី៊ូ រះ៉ អន្់រទលួ កាសះឹ ែអ៊ ផា «អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹង ពុះ មួត ផារ៉ាសុីឡាក់សារ អនែ់ឌ តាគ់ អំ្របគ៉័ ដា
គ់ េណាះ ៃដ។ ២សារសាគមឹ ទេិណា ័ះ ្រតគ់ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ លូសារ េអាន ទេិណា ័ះ ្រតគ់ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់
េដល។ ៣ ទលឹ នេីណា ័ះសារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី រះ៉ កា គួប ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ ពូ ចងឹ កាតាងំ ពឹង ចារ តាតារ លូ
សារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី រះ៉ កាេហៀច ពឹង េតារ គួប ពឹងកាណុងហ ីពូ ចងឹហាវ ឡុង រះ៉ ឡឹង អនត់ល័ហី ឡគ។
៤ «អឺ គួប ចាង័ អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផា ែជ អ្ូយគ កា បក់ អ្លុ ប៉ាន់េតា័ ដងឹ ឡាេកា បុាងំៃឡ េណាះ េកះ

េណាះ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ្របគ៉័ នចីម័ណាវ ្គអុះ។ ៥អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ្រតគ់ អ្ូយគ កា េពឿ ឃឺ ្រតគ់
អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អ្លុ ប៉ានេ់តា័ េកះេណាះ ប៉ាឡិ ពឹង ចារ អុញ។ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសីតាទចឹ កា ែអ៊ អាហងឡាក់ អនដ់សី ្រតគ់ អ្ូយគ។
៦«ញ៉ា ពូ អូ ្របូចាបតាម័កាតុ ទីខា ដងឹ េពៀរ ច្យមិ * ប ? យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ជចឺ ែនវអាកាតាម ចាប េម៉ាញកាតុកា

ប ៉្រ◌ះ័ អូ ពឹល អុះ។ ៧កាប៉ាច់ អនដ់សី យ ៉◌ះ័ សក់ កល់កា ែអ៊ យ៉ាប ទិ េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ អ្ូយគ
ហង ខង អនដ់សីអា គតឹខាកា្វ ឡឹងចាប េអៀង េណាះណាវ ្គ។
៨ «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា េពឿ ខនឹ រះ៉សារ អាញ់អាហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េណាះ ប៉ាណូសអាញ់

ចងឹ រះ៉សារ ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៩ហះកា េពឿ អូ ខនឹ រះ៉សារអាញ់ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូ
ស ប៉ាណូសអាញ់កា អូ ៃច រះ៉ សារ ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ១០ េពឿ កាប អូ ដាគ់ កា
ប៉ាណូសអាញ ់ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់យ៉ូ ែអ៊ អុះ ហះកា េពឿកាបផាម៉ាតកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក ់ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ អ្យក់យ៉ូ អូ អា្ល ត េដាះកា ែអ៊ អុះ។ ១១ផះ ពូ រ ៉បុ អ្យក់ឡា ំអនដ់សី ប៉ាគ់ េរ៉ាងចារ ពូ លួម អន់ហះ ងីុរ មួត ្រកា
គ់ រុាងំៃហ អនដ់សី ែជ អ្ូយគ កា អូ អ្លុ ចងឹ កាប នចីម័ េតលី នចីម័ េណាះ អុះ ១២ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់
កាខាក់ ចងឹ អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី ្រតគ់កាប នចីម័ ផះ េណាះហង»។
‡ ១១:៥១ ១១:៥១ េអបលិបរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤:១-១៦។ § ១១:៥១ ១១:៥១សាការ បីរ៉ ៃ់ហសារម៉ាមន (របា/ក្ស្រត)
ទី ២ ២៤:២០-២២។ * ១២:៦ ១២:៦ ច្យមិ េពៀគ គុល «អាសារយី៉ុន»។ ១៦អាសារយី៉ុនសាេមុី លូ េម៉ាញ ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា
្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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១៣កាណុងកាឡំាងំ េអៀង េណាះ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ រះ៉ កាយសី៊ូ ផា «ៃណឃូ បរ៉ ់អសី រះ៉ កា មុីអាញ់ េ្របុី
ែអ៊ ែជក ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ េណាះ អន់ កាអាញ់ េណី»។ ១៤យសី៊ូ េតលី កាម៉ាក័ េណាះផា «េពឿ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ កា
ណង័ ែជក រ៉ាស អប៉ំាសកាអនដ់សី»។ ១៥ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កាកាឡំាងំ សួន េអៀង េណាះផា «ហគ់ឡាវុាងំ ែជ
ខា្វ ម បុចិកា រ៉ាសអប៉ំាស។ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូសទី រ៉ាសអប៉ំាស េអៀងកាតាម ការ៉ាសអប៉ំាស េណាះ អូ អ្លុ តង័ អន់
ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី េណាះ អុះ»។
១៦យសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ រះ៉ កា ពូ ផា «ទី កាម៉ាក័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េម៉ាញ ដូវ ពឹង មុរី ែ្រស៊ ែអ៊ ទី េពៀ លូសាណា

សាណឹត ទី ៃប៉្ល ប៉ាកាវ េអៀង កាខាក់ តាេលៀយតាឡម។័ ១៧ ែអ៊ កាគនឹ កាណុង ពុត ែអ៊ ផា "អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ នី
ចម ័? ខងអាញ់ អូ ទី ចារ ចងឹ ៃចគ េពៀ ែភសាណាសាណឹតអាញ់អា"។ ១៨ ែអ៊ ឃតឹណាវ ្គផា "អូ អាញ់ ្រត
គ់ ្របគ៉័ នេីអៀ ឃឺអាញ់ ចងឹ យះ៉ អា្ល ត ហី េពៀសានដ់ាប់អា េកះេណាះអាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ ហី េពៀ អន់ តសី ឡឹង
អាណាវ ្គ េកះេណាះ អាញ់ ចងឹ អ្យក់ េពៀ ែភ លូសាណាសាណឹត ទបឹ រ៉ាស អំប៉ាស អាញ់ ទេិណា ័ះ ៃចគ ពឹង
ហី េពៀណាវ េណាះឡគ។ ១៩ េកះេណាះអាញ់ចងឹ រះ៉ កាឡាេកាអាញ់ផា 'អឺ អាញ់អា ទី រ៉ាស អប៉ំាស េអៀង
កាខាក់តាេលៀយតាឡម័ េកះ េភឿ គម ទុញសាណាំសារ៉ំាប់សមិឡាេកាអាញ់ហង ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ ចងឹ
រ៉ាឡូវ ហង ឃតឹ ដងឹ កា ៃអតសាអន់ រគ៉់ អន់ េសមី ឡគ' "។ ២០ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប រះ៉ កា ប៉ាណូស
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េណាះ ផា "អឺ ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ អូ ហ្ល ីមុាងំ អា ហង អសី ចងឹ េតា ័ទលឹ នីេណា ័ះ រ៉ាស អំប៉ាស
អសី រ៉ានដ់ាប់សារ៉ំាប់ កាឡាេកា អសី េណាះ ចងឹ ទី កា េពឿណាវ ្គ ?" ២១ េពឿ ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាសសារ៉ំាប់ កាឡា
េកា េទៅ ហះកាកាឡីសកាប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស េណាះឡាក់កា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ េណាះ េដល»។
២២ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា មួតសះឹផា «ខអាហងបះអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីផា ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសាណាសាណឹ

តសារ៉ំាប់ សមិឡាេកា បុាងំៃឡ លូ េខាអាវសារ៉ំាប់ កាសប៊ េពៀត ២៣ខង អនដ់សី ៃអ្វ រ ុសី អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ ដងឹ
កាណាងំសាណាសាណឹត លូ េខាអាវ អុះ។ ២៤ហគ់ អនដ់សី ចាែ្រជប ៃហ ៃសម អង់េអៀក េតា អនែ់ឌ អូ ទី
សាមូល េលី តប ់អូ ទីកាច់ េលី ្រចូត ័លូ អូ ទី ពុង អូ ទី រម អុះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សមិ អនែ់ឌ។ ហះកា
អនដ់សី អា គតឹ ខាកា្វ ឡឹង ៃសម េណាះណាវ ្គ។ ២៥យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ខំ វុនឹវាយ៉ នចីម័ កាតាម កា អូ ទី េពឿ ចងឹ
អ្លុ ប៉ានែ់ធមអាញុឡាេកា េទៅអន់ អ្លងឹ អុះ យ ៉◌ះ័ តុ សតិកា អូ អ្លុ សា។ំ ២៦ តុតសារ ថិ កាខាក់អា អនដ់សី អូ អ្លុ
្របគ៉ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ បុចិ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ ២៧ហគ់ អនដ់សី ចាែ្រជប ៃហ ប៉ាកាវ
េតា ែអ៊ ហន៊ដាគ់ នចីម ័ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ េលី តក់តាញ អុះ។ ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផះ
រុាងំវាង៉សាឡូម៉ូន ្របគ៉័សាដាច់ ែព ែអ៊សាេណីមឡាេកាដាគ់ នចីម័កាតាម កា ែអ៊ អូ ទី េខាអាវដាគ់ឡាយ៉ាម័
សាេមុី លូ ប៉ាកាវ េម៉ាញ េតមីអា អុះ។ ២៨អឺ ប៉ាណូស េសឿឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័អនដ់សី ៃហៗ ប៉ាកាវអា ដារ ់អា
ែអ៊ ហន៊ ពឹង ែ្រស ៊ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ ពូ ទក ៃចគ ពឹង អុញ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ឡាកដាគ់ឡា
យ៉ាម័ ប៉ុប អា េកះ។ ចាបះកា ែអ៊ ចងឹ អន់ អនដ់សី ទី េខាអាវកាសប៊ េពៀត េដល។ ២៩ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី
ែជ ឃតឹ ដងឹ កាណាងំសាណា ៃអតសា លូ ែជ វុនឹវាយ៉ ហង ៣០ ខង សុនសាត អន់េទៀគ ឡាក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័
ខំណាងំកាណាគ័ ទេិណា ័ះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ែអ៊ អ្លុ េកះ កា អនដ់សី តងកានកាណាគ័ ទេិណា ័ះ។
៣១ហគ់ មបឡាេកា អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ឡគ េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ ែធម កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី តង
កាន េណាះ។
៣២ «អឺ មួត សួន ែបត៊ អនដ់សី ែជ អ្ូយគ ហង ខង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ អនដ់សី ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុត ចងឹ អន់ អនដ់សី រុា ំ

ងៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូ ែអ៊ ហង។ ៣៣ហគ់ ្របូ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អនដ់សី អ្យក់ េលៀន ែជក អន់កា មួត ថុក ញ៉ាក
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ពិ។ ហគ់ ប៉ាតុំ េលៀនឡាក់ អូ អ្លុ ទ ិលូណាងំ រ៉ាស អំប៉ាស អូ អ្លុ ហ្៊យងសារ៉ំាប់ កាឡាេកា អនដ់សី ពឹង ៃប៉្លង
ឡាក់ចារ អូ ទី ពូ ម៉ុ ត អនតុ់ង លូ អូ ទី កាញច់រិ េរះ៉ េតះ ប៉ា្វ ល័ េដល ៣៤ខងផា រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉ អនដ់សី ៃអ្វ ហះ
ចារ ច ំពុត េពៀក អនដ់សីកា ៃអ្វ ហះចារ េណាះ េដល។
៣៥ «ហគ់ េ្រទៀមឡាេកា លូ អន់ តាេគៀង អនដ់សី កតី េលយី។ ៣៦ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ឡាក់កា ប៉ាណូស ផះ

ៃអ្វ ក្យាគ់ ពឹ តាងំឡាសតឹ ឡឹង ៃអត ប៉ាញស់ង់ ពូ ប៉ាគ់ ែអ៊ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហី េកះ ែអ៊ េអី េបកី អំប៉ារ អនដ់សី
កា អ្ូយវ េបកី អប៉ំារ កា ែអ៊ ឡូត។ ៣៧ មួត ទុច េណាះ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង ខង ប៉ាគ់ ពឹ តាងំ
ឡាសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីែអ៊ បប៉័ មួត ទុច ផះ ៃអ្វ ក្យាគ់ ែអ៊ នេីណា ័ះ។ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ពឹ តាងំឡា
េណាះ ចងឹ េ្រទៀមឡាេកា រុាងំៃហ អនែ់ឌឡគ ទបឹតាបំាងសាណាសាណឹតអន់កា អនែ់ឌសា េដល។ ៣៨ផា
ពឹ តាងំឡា េណាះសតឹ ទលឹ ទងតគិ័ មុាងំ េលី ក្យាម័ ប៉ាតារ ៃអ្វ កា បប៉័ មួត ទុច ៃអ្វ ក្យាគ់ ែអ៊ នេីណា ័ះ ហង មួត
ទុច េណាះចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង។៣៩ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ ់ផាតាងំឡាហី អ្លុ អន់
តគ់កា ចងឹ ទី ពូ ម៉ុ ត អនតុ់ង រ៉ាសកាណុងហី ែអ៊ មង ប៉ុប ច ំែអ៊ ចងឹ េ្រទៀមឡាេកាកាខាក់ ឡូត ែអ៊ អូ អន់ ពូ ម៉ុ
ត អនតុ់ង អុះ។ ៤០ហគ់ អនដ់សី េ្រទៀមឡាេកា េលយី នះិេទៅ េដល ខង អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ ផា ប៉ាណូស
អាញ់ចងឹ ជរឹ ពឹះ មង ប៉ុប ចំ េណាះ»។
៤១ េព្រតះុ អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹតាងំឡា សារអសីកាប េពៀបអាសារ៉ំាប់ ដងឹកាញនឹហងប េលីសា ំ

រ៉ាប់ ទបឹ កា ប៉ាណូស ទឌូិ េដល ?» ៤២យសី៊ូ េតលី ផា «ផា ទុច ចំឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ ហ្យាងំសាឡាច ់ពឹ តាងំឡា
ចងឹ េ្របុី ែអ៊ហង រុាងំៃហ មួត ទុច អនេ់ទៀគៗណាវ ្គកាណុង ង៉ារ ែជកសាណាសាណឹត រប៉់ ពូ តងកាន។ ៤៣ប៉ាគ់
ពឹ តាងំឡាសតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហ ីផា ែអ៊ បប៉័ ទុច ដាគ់ ្រតង់ េណាះ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារឡាក់កា ែអ៊ ទី េ្របុ ីទុច េណាះ
ចងឹ ទីកានសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង។ ៤៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ពឹតាងំឡាចងឹ អន់ ែអ៊ រុាងំៃហ
ទបឹ រ៉ាស អំប៉ាស ទេិណា ័ះ កាណុង ហី ែអ៊ េដល។ ៤៥ហះកាផា ទុច េណាះឃតឹ កាណុង ពុត ផា "ញ៉ា ្រតគ់ ពឹ
តាងំឡាអាញ់ ្រកូ ទលឹ"។ ែអ៊ កា ពីត មួត ទុច អនេ់ទៀគៗណាវ ្គទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន ់េកះេណាះចាក ៃអត
សា អន់ ប៉ាញលឹ េដល។ ៤៦ ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡា ចងឹ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ ហី ្រតគ់ ពឹង ដារ ់ទុច េណាះ អូ ក្យាគ់ លូ ្រតគ់
ផះ ែអ៊ អូ អ្លុ អន់តគ។់ េណាះ ពឹ តាងំឡា ចងឹ ៃចគ ថូត ទុច េណាះ តុត យុបឹ ឡូត អន់ឌូ លូ ប៉ាណូស អូ េសឿ។
៤៧ ទុច ចំឡាក់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ពុត េពៀក ពឹ តាងំឡា េកះ ហះកា ែអ៊ អូ េ្រទៀមឡាេកា លូ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹ
តាងំឡា ទុច េណាះ ចងឹ ្រតគ់ រុាងំេក ័ះ តុត េអៀង ឡូត។ ៤៨ហះកា េពឿឡាក់ អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល ់េកះេណាះ ែអ៊ ្រប៉
គ័យចឃឺចងឹ ្រតគ់ ពូ ពីត េដល ហះកា ែអ៊ េណាះចងឹ ្រតគ់ រុាងំេក ័ះ ែបត៊ឡគ។ ផាពូអន់កាណាគ័កាបក់ ែអ៊
ចំ េអៀង ពូ ចងឹ បរ៉ ់ឡឹង ែអ៊ េអៀង ឡូត។ ប៉ាណូស ចំឡាក់ ពូ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ែអ៊ េអៀង ពូ ចងឹ បរ៉ ់ឡឹង ែអ៊ ែហង៊
េអៀង េដល។
៤៩ «អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា េភឿ អ្យក់ឡា ំអុញ អន់ ពឹង អង់កក់ េតះអា អាញ់ បុចិ ខាក់ផា អុញ េណាះ កតី េកះ។

៥០កាប៉ាច់អាញ់អាចងឹ ្រតគ់ ទីសារ ចុនៃចកាខាក់ † ឡូត អាញ់ ថុក ពុត េពៀកខាក ់អាញ់ បុចិកាសារ េណាះ
េកះ ្រសស៊ៗ។ ៥១ញ៉ា អនដ់សីសាមគ៉័ផាអាញ់ ពឹះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ
គួប េសាប ប ? អូ ្រតគ់ អុះ ឃឺអាញ់ ពឹះ ្របគ៉័ អន់ ពូ តាប៉ុញ លូ គួប េសាបឡា ៥២ខង គតឹ េអៀ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ
កាណុង េម៉ាញហីឡាក់ ទី ប៉ាណូសតាម័ ដូវ អនែ់ឌ ចងឹ ក្លះ គួប េសាប ឃឺ មួត ៃបង៉ ដូវ ចងឹតាប៉ុញ លូ មួត េពៀរ
ដូវ េលី មួត េពៀរ ដូវ ចងឹ តាប៉ុញ លូ មួត ៃបង៉ ដូវ។ ៥៣អនែ់ឌ ្រតគ់ ក្លះ គួប េសាប ពឹ ចងឹ តាប៉ុញ លូ គនកាម៉ា
† ១២:៥០ ១២:៥០ ចុនៃចកាខាក់ េពៀគ គុល «បុាងំហុ»ំ។
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ក ័គនកាម៉ាក័ ចងឹ តាប៉ុញ លូ ពឹ េមគី ចងឹ តាប៉ុញ លូ គន អង់កាន ់គន អង់កាន់ ចងឹ តាប៉ុញ លូ េមគី ម៉ាយ
ចងឹតាប៉ុញ លូ េមគី អនហ់្ន ីេមគី អនហ់្នី ចងឹ តាប៉ុញ លូ ម៉ាយ»។
៥៤ េកះេណាះយសី៊ូ កាកាប លូ មួត ប៉ាសុនផា «ផះ អនដ់សី បប៉័ េតមី បី ែគងដារ ម់៉ុ ត អនដ់សីកាបផា ៃប៉្លង

ក្យាម័ ចងឹ បី ហង េណាះ ៃប៉្លង កា បី តាទចឹ។ ៥៥ ផះ អន់ដសី បប៉័ ទី ខ្យាល ពឹះ ឡឹង ែគង ែ្រស៊ តសី  េណាះ
អនដ់សីកាបផាចងឹ ទលឹ ថុន តុ ហង េណាះ ៃប៉្លង កា តុតាទចឹ។ ៥៦អឺ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ ់អនដ់សី អ្លុ
អនហ់ា្ន ល់សារ េកតី ពឹះ ពឹង េតះ ៃប៉្លង ហះកា ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពឹង រុាងំហាវ
អា ? ៥៧ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូចាែ្រជបឃតឹកាឡាេកា េទៅ ឡឹងសារដាគ់ឡាក់ អនដ់សី ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉ ័? ៥៨ផះ
អនដ់សី ចាក រ្រទងឡា ំប៉ាគ់ ្រកាគ់ តាតសុ់និសារ អនឌូ់ លូ បក់ ភង អនដ់សី អនដ់សី ្រតគ់ ខំ រះ៉កះ ប៉ារម អន់
្រតគ់ លូ ែអ៊ រ្រទង េណាះហង ពិ ែជ អន់ ែអ៊ ឡា ំជនឹ អនដ់សី ប៉ាគ់ ្រកាគ់ តាតសុ់និសារ េណាះ អនេ់ទៀ ្រកាគ់
េណាះ ចងឹ ជនឹ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ ខុក ៃមគ៉ ខុក ចងឹ ៃចគ អនដ់សី កាណុង ខុក ហង។ ៥៩អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តា
ទចឹ ផា អនដ់សី ចងឹ ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ អូ ទី អុះ ផា អនដ់សី សង៊ កា ពូ អូ ្រគបឹ ចលួំន យ ៉◌ះ័ ៃអ្វ ទួម ដងឹ
េម៉ាញ ច្យមិ កាតាម»។

១៣
សារយសី៊ូ េ្របុី ពូ បុនិែពង ពុត េពៀគ
១ ផះ េណាះ ទី បក់ អន់ដា ពឹះ រះ៉ កា យីស៊ូ ឡឹង សារ មួត េខត កាលីេឡ ផះ អន់ែឌ ឡា ំ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័

ពីឡាត * េ្របុី តាហាន ប៉ានេ់តា័អនែ់ឌ ផាមកាហូរ ័ឡាយអនឌូ់ លូផាមកាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ។ ២យី
ស៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ញ៉ាអនដ់សីសាមគ៉័កា មួត េខតកាលេីឡ េណាះអនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូសទីសារយច េអៀង
ឡឹង ពូ អនេ់ទៀគៗ ប បះ ពូ ប៉ានេ់តា័ អនែ់ឌ នេីណា ័ះ ? ៣ អូ ្រតគ់ អុះ ! ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ
ផា ផា អន់ដសី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដាគ ់អន់ដសី កា ចងឹ េតា័ឡាក់ កា អន់ែឌ េណាះ នះិេទៅ េដល។
៤ េម៉ាញណាវ ្គទី ប៉ាណូស១៨ ដូវឡាក់ េតា័កាហីចាងំហគី គ្លមឹ កាតត់ ប៉ាគ់ចារ សុេីឡាម នចីម័ អនដ់សីឃតឹ
ផាអនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័យចលនឺ ឡឹង ប៉ាណូសអនេ់ទៀគៗឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ
ប ? ៥ អូ ្រតគ់ អុះ ! ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា ផាអនដ់សី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ដាគ ់អន់
ដសីកា ចងឹ េតា័ឡាក់កា អនែ់ឌ នះិេទៅ េដល»។
៦ េកះេណាះយសី៊ូ កាប េពៀប លូសារ េម៉ាញណាវ ្គផា «ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ពឹង មុរី ែអ៊ ទី េតមី ្រហា េម៉ាញ

េតមី ែអ៊ណាងំ េអ្លះ ៃប៉្ល ្រហា េណាះហះកា អូ បប៉័ ទី ៃប៉្ល អុះ។ ៧ ែអ៊ រះ៉ លូ បក់ រុាងំៃហ មុរី ផា "ៃហ ៃបង៉សាណាំ
េកះអាញ់ណាងំ េអ្លះ ៃប៉្ល ឡឹង េតមី ្រហាអា ហះកា អូ ទី ៃប៉្ល អុះ។ ហគ់អសីកាល់អា្ល ត ពិ គម ្របគ៉័ ញ៉ា ្រកាន័
កា លុប េតះ"។ ៨ហះកា បក់ រុាងំៃហ មុរី េណាះ េតលី ផា "ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី កូម័ េម៉ាញសាណាំអាណាវ ្គ
ហ ិកូម័អាញ់ ចងឹ ពូន គុល ៃចគ ជីហិ ៃហ។ ៩អ្លុ ៃផគសាណាំអនត់គី េទៀ ែអ៊ ចងឹ ទី ៃប៉្ល ហះកាផា ែអ៊ ៃអ្វ កា
អូ ៃប៉្លណាវ ្គ េណាះ េកាះអា្ល តហង ពិ"»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ អង់កាន់ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
១០ ្រតគ់ ពឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ យសី៊ូ ផះ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង។ ១១ហះ ចារ េណាះ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ

ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ េកាគ អង់កក់ អូ អ្លុ អនត់ាវ ្រតង់ អុះ ទុញ ១៨សាណាំេកះ។ ១២ ប៉ាគ់យសី៊ូ បប៉័ អង់
កាន់ េណាះ ែអ៊ កា េអី ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ រះ៉ ផា «អង់កក់ អសីដាគ់ េកះ» ១៣ទបឹសាប៉ាគ់ ែអ។៊ អង់កាន់
េណាះកា អ្លុ អនត់ាវ ្រតង់ ឡូត ទបឹ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៤ញនកាយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ ពឹង ដារ ់
* ១៣:១ ១៣:១ វគ័ ពីឡាតឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត យូដា។
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ពូ រ៉ាឡូវ នេីណា ័ះ បះ ្រកាគ់ រុាងំៃហ េរ៉ាងយច ពុត ែអ៊ ខាក។់ ែអ៊ រះ៉ កា មួត ប៉ាសុនផា «ពិន ទី ចាបាប់ ្របគ៉័ ង៉ា
រ ដងឹ េ្រតា ដារ ់ទលឹ នេីណា ័ះ អ្យគ័ អនដ់សី ឡា ំរុាងំវាង៉ ដារ ់េណាះ ហង ពិ េភឿ អន់ ពូ តាគ់ អនដ់ាគ់ អគី ព្លុ
អនដ់សី ែជឡា ំពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ»។ ១៥ហះកាយសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ប៉ាណូសតាគ់ អំ្របគ៉័ ដាគ ់ញ៉ា អនដ់សី
អូ រុសី រក៉់ អូ រ ុសី េលៀ ឡឹង ចារ អនដ់សី កត់ ទុងឡា ំអន់ ែអ៊ ៃអត េទៀក ប ពឹង ដារ ់រ៉ាឡូវ ? ១៦ហះកា អង់កាន់
អា ែអ៊ កា ផូង័ វាច៉់ វគ័អា្រប៉ាហា ំេដល ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កត់ ែអ៊ ទុញ ១៨សាណាំេកះ ញ៉ា ្រតគ់ អូ រ ុសី ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងកាែស៊ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កត់ ែអ៊ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវអា ប ?» ១៧ ប៉ាគ់យសី៊ូ កាប ឡឹងសារ េណាះ េកះៗ មួត បក់យច
ពុត លូ ែអ៊ អនែ់ឌកាតាយួសខាក ់ហះកាកាឡំាងំ សួន េអៀង អនែ់ឌ េហាក រគ៉់ខាក់កាសារអរ៉ំាញអញឺឡាក់
យសី៊ូ ទី ្របគ៉័ េណាះ។
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ
១៨យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «សាររុាងំៃហ រុាងំខ្យាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ញ៉ា ? អាញ់ចងឹ

ប៉ានដ់បឹ លូ កាណាគ័ ញ៉ា សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ ? ១៩ឃឺ េពៀបឡាក់កា តលី រ៉ាហញឺ េម៉ាញ ែនវ ឡាក់
ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ អ្យក់ តលី េណាះ តប់ ពឹង មុរី ែអ។៊ ប៉ាគ់ តលី េណាះហន៊ េកះ េកតី េតមី អ៊្លង ៃសម កា
ពឹះ ្របគ៉័សបំ៉ូ វ ៃអ្វ រតាងំកង់ ែអ»៊។
២០យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អាញ់ ្រតគ់ ប៉ានដ់បឹ ឡាក់ កា កាណាគ័

ញ៉ា ? ២១ឃឺ េពៀបឡាក់ កា ពុះ ពូ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ។ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ អ្យក់ ពុះ ែបត៊ ឡក់ឡាយ លូ តាប៉ុង
ៃបង៉ កាអ្លី ្របគ៉័ អន់ កាតាប៉ុង ទេិណា ័ះឡាក»។
២២ផះយសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ចាកតាត់ េមឿងតាត់ ្រសកុ េតះ អនេ់ទៀគៗ ទបឹ បុាងំេហៀន

ពូ េដល។ ២៣ ទី េម៉ាញ ដូវ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ញ៉ា ប៉ាណូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តង័ េណាះ ទី
ដងឹ ែបត៊ ដូវ ប ?» យសី៊ូ កា រះ៉ កា ពូ ផា ២៤ «ហគ់ ខំ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ឃឺ ម៉ុ ត ្រទង អប៉ំារ អង់
អ្យាគ។័ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ខំ បុចិ ម៉ុ ត េដល ហះកា អនែ់ឌ ម៉ុ ត អូ អ្លុ អុះ
២៥ខង ប៉ាគ់ តាងំឡាហី កាេ្រតគី អំប៉ារ េកះ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ៃអ្វ អនត់ាវ ែគង ឡីង លូ កាខគ់ អំប៉ារ ទបឹ កាបផា
"អឺ ពឹ តាងំឡា េបកី អំប៉ារ កា ញនឹ េណី" េណាះ តាងំឡាហី ចងឹ េតលី អនដ់សី ផា "អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ អន់
ដសី អុះ អ្លុ កា អន់ដសី ពឹះ ឡឹង ចំ ឡា ំឡឹង ច"ំ។ ២៦ េណាះ អន់ដសី ចងឹ េតលី ែអ៊ ផា "ញនឹ េឃយី ៃអ្វ សា
សាណាអនឌូ់ លូ អសី អសីកា េឃយី បុាងំេហៀនញនឹ រ្រសកុ េតះ េដល"។ ២៧ហះកា ែអ៊ ចងឹ េតលីផា "អាញ់
រះ៉ កា អនដ់សី អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ អនដ់សី អុះ អនដ់សី េណាះ អ្លុ កា ពឹះ ឡឹង ច។ំ អឺ មួត បក់ ្របគ៉័សារ អូ
ដាគ ់ហគ់ឡាច់អន់ចាងំហាយគ្ ឡឹងអាញ់ ពិ"។ ២៨ ៃអ្វ ហះចារ េណាះអនដ់សី ចងឹ ញុា ំតាងំអះឹ លូ រុាងំែគត
សាណាញ ់ផះ េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ វគ័ អា្រប៉ាហា ំវគ័ អុសីាក ់វគ័ យ៉ាកុប លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ
ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ហះកាកាប៉ាច់ អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អា្ល ត អន់ ៃអ្វ ែគង ឡីង។ ២៩ េកះេណាះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង
ពឹះ ឡឹង ដារ ់ឡាច់ ឡឹង ដារ ់ម៉ុ ត ឡឹង ែគងសាម៉ា លូ ែគងសាងំេអ្យា † ចងឹហាវ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា ទបឹ សង់សាហះ េណាះ េដល។ ៣០ ៃហ ចងឹ ទី ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ អនដ់ា ចងឹ េកតី ៃអ្វ ែគង ប៉ា
អច ់បក់ ៃអ្វ ែគង ប៉ាអច់ អនដ់ា ចងឹ េកតី ៃអ្វ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ឡគ»។
៣១ផះ េណាះផាឌី ទី មួត ផារ៉ាសុី បក់ អនដ់ា ម៉ុ ត រះ៉ កាយសី៊ូ ផា «អសីឡាច់ ឡឹងអា ឡាំៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ អន់

េទៀគឡគ ពិ ខងសាដាច់ េហរតណាងំ បុចិ ប៉ានេ់តា័អសី»។ ៣២ហះកាយសី៊ូ េតលីផា «ហគ់ អនដ់សីឡា ំរះ៉
† ១៣:២៩ ១៣:២៩សារអាកាប ឡឹង សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ ចងឹ ម៉ុ ត េសឿ អនឌូ់ លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។
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កាសាដាច់ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ េណាះផា ដារ អ់ា លូដារ ត់ាយ៉ាង័អាញ់ ្រទះុឡាច់ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងកាឡំាងំ លូ ចងឹតាគ់
អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ ប៉ាគ់ដារ យ៉់ាង័ េតា េទៀអាញ់ចងឹតាគ់ អង់េកះ ង៉ារ។៣៣ហះកាដារ អ់ាដារ ត់ាយ៉ាង័ លូដារ ់
យ៉ាង័ េតា េទៀអាញ់ ្រតគ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ ខង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ េតា័ ែគង ឡីង េមឿង េយរសូាឡឹម
អុះ។ ៣៤អឺ មួត េមឿង េយរសូាឡឹម ! អនដ់សី ទី ប៉ានេ់តា័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្យក់ អេំហា្ម ហរឹ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី
េ្របុី ពឹះ ប៉ាគ់ អនដ់សី អាញ់ បុចិ ប៉ាតុំ អនដ់សី អ្លុ កា ញ៉ាង ទង េកះ ឡាក់កា ៃមគ៉ អ្យរិ ្រកុំ គន ែអ៊ កាណុងកា
ហា្ល ប ហះកា អនដ់សី អូ ៃច អុះ។ ៣៥ ៃហ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អនដ់សី អា ចងឹ ្រតគ់អា្ល ត អន់ឡាងំវាគ៉់ រ៉ាែអ៊ត។ អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ហង េលយី ទលឹ ដារ ់អនដ់សី ចងឹ កាបផា "អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ជនឹ អន់សារដាគ់កា អសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ"៊»។

១៤
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
១ ប៉ាគ់ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ផះយសី៊ូ ឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី ៃមគ៉ណាផំា មួតផារ៉ាសុ ីកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ៃអ្វ

ចា ំៃហ ែអ៊កាខាក។់ ២ផះ េណាះទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អគី ប៉ាប៉ុ ក ប៉ាញ័ទបឹឡាេកា ៃអ្វ អនត់ាវហះ ងីុរយសី៊ូ។
៣យសី៊ូ អបំញ៉់ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ លូ មួតផារ៉ាសុីផា «នចីម័ចាបាប់ អន់ ញ៉ា អូ ពិនតាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ
អគី ព្លុ កាណុងដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ អា ?» ៤ហះកា អនែ់ឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ ទឌូិ អូ េតលី អុះ។ យសី៊ូ េអី បក់ អគី េណាះ ពឹះ
លូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ េ្របុី ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ហ។ី ៥ េកះេណាះយសី៊ូ កាបផា «កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី
អាផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ទី គន េលី កា ទី រក៉់ ឡិ កាណុង អនដូ់ង័ យ ៉◌ះ័ កាណុង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ញ៉ា ែអ៊ អូ
ប៉ានត់ានឡា ំអ្យក់ឡាច់ ឡូត ប ?» ៦ហះកា ពូ អូ អ្លុ េតលី ែអ៊ អុះ ឡឹងសារ ែអ៊ អបំញ៉់ េណាះ។

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន មួត អហំ៊្មយ ឡឹងសារឡា ំៃអតសា
៧ផះយសី៊ូ បប៉័ មួត អហំ៊្មយណាងំ ៃអ្វ ដងឹ ពឹងចារ ្រកាគ់ បក់កានតឹលនឺ ឡឹង ពូ េណាះ ែអ៊កាកាប ប៉ានដ់បឹ

កាអនែ់ឌផា ៨«ផាទី ពូ េជៀក អនដ់សីឡា ំៃអតសាប៉ាគ់ចារ ពូ ប៉ាញស់ង់ អនដ់សី ែជណាងំ ៃអ្វ ពឹងចារ ្រកា
គ់ បក់ កានតឹ លនឺ ឡឹង ពូ អ្ូយគ ៃផគ ពូ េជៀក អំហ៊្មយ អនេ់ទៀគណាវ ្គឡាក់ តសី ឡឹង អនដ់សី។ ៩ េណាះតាងំ
ឡា ប៉ាញស់ង់ ែអ៊ ចងឹ ផាកាអនដ់សី "បរ៉ ់អសី អន់ ែអ៊ អា អង់ៃអ្វ ពឹងចារអា" េណាះ អនដ់សី ចងឹឡា ំណាងំ
ចារ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាអច់ ពូ ទបឹ តាយួសកា ពូ។ ១០ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ទី ពូ េជៀក អនដ់សីឡា ំៃអតសា អនដ់សី ្រត
គ់ណាងំ ៃអ្វ ពឹង ចារ ប៉ាគ់ ប៉ាអច់ ពូ ហិ េភឿ អន់ តាងំឡា បក់ េជៀក អនដ់សី ែអ៊ ចងឹ ផា "អឺ គួប ហគ់ អង់ៃអ្វ
ពឹងចារដាគ់ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ពូ អា"។ េណាះ អហំ៊្មយឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ ពឹងចារ េណាះ ចងឹផា អនដ់សី ប៉ាណូសកានឹ
ត កាេនារ ហង។ ១១អាញ់កាប នីេអៀ ឃឺ បុចិ ផា េពឿ ប៉ាេន តាេំប៉ាកឡាេកា េទៅ ប៉ាណូស េណាះ ពូ ចងឹសា
េតាះ ហះកា េពឿ ប៉ានថ់ិ ពុត េណាះ ពូ ចងឹ តាេំប៉ាក ប៉ាេន ែអ»៊។
១២ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉កា ប៉ាណូសបក់ េជៀក ែអ៊ឡាសំា េណាះផា «ផាអសីទីកាន ៃអតសាដារ ប់ង់៉កាតាម

កាង៉ាចកាតាម អសី ែជ េជៀក គួប ចាង័ លូ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ លូ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ឡាក់ ៃអ្វ រសាែនង អសី ខង
អនែ់ឌ េណាះ ចងឹ េជៀក តូ អសី នះិេទៅ េដល។ ១៣ផាអសី ទីកាន ៃអតសា អសី ្រតគ់ េជៀក មួត ថុក ញ៉ាកតា
បាយកាសត់ លូ មួតកាជកកាែជល ែប៊្លល ម៉ាត់ឡគ។ ១៤ េណាះអសី ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹ ខង
មួត ប៉ាណូស ទិេណា ័ះ អូ ទី ញ៉ា ចងឹ អន់ តូ កា អសី អុះ។ ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ រុសី សតឹ េទៀ េណាះ
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ តូ កា អសីតាទចឹហង»។
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១៥ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វសាលូ ែអ ៊េកះ ែអ៊កាតាងំសារ េណាះ ែអ៊កាបផា «ទីសារសាណុកសាវា៉
កតាទចឹហងបក់ ទី ម៉ុ តសាសាណាកាណុងចារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ១៦ហះកាយសី៊ូ រះ៉សារ
ប៉ានដ់បឹ កា ែអ៊ ផា «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ េ្រទៀម ៃអតសា តុត រគ៉់ េសមី ែអ៊ កា រះ៉ កា អំហ៊្មយ តុត េអៀង េដល។
១៧ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ៃអតសា េកះ ែអ៊ េ្របុី ទុច ែអ៊ ឡា ំេជៀក មួត អំហ៊្មយ ផា "ចុ ឡា ំៃអតសាឡគ សាណាសា
ណឹត េ្រទៀម េកះ ទិ េកះ"។ ១៨ហះកា មួតអហំ៊្មយ ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ រះ៉ បុចិកា រ៉ាវាច៉់ឡាេកានះិេទៅៗ បក់ ទី េម៉ាញ
រះ៉ កា ទុច ែអ៊ េណាះ ផា "ែជ រ៉ាប់ ែជ រ ៉ូ កា អាញ ់អាញ់ អង់ក ័ះ តាច់ មុរី អាញ់ ្រតគ់ឡា ំៃហ មុរី េណាះ ហ"ិ។
១៩ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គរះ៉ ផា "ែជ រ៉ាប់ ែជ រ ៉ូ កា អាញ ់អាញ់ អូ ឡាមគ៉់ឡា ំអុះ ខងអាញ់ អង់ក ័ះ តាច់ រក៉់ ប៉ាតាម័
ឃូ អាញ់្រតគ់ឡា ៃំចគសាគ់ ៃហលួង"។២០ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គរះ៉ផា "អាញ់អង់ក ័ះ េកះ ប៉ាញស់ង់ ទលឹនេីណា ័ះ
អាញ់ អូ ទី ឡា ំអុះ"។ ២១ ទុច េណាះ កាសតឹ រះ៉ លូ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ ពួយសារ ពូ ទី រះ៉ កា ែអ៊ េណាះ ហង។ ផះ
េណាះ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ អកឺ ខាក ់ែអ៊ រះ៉ កា ទុច េណាះផា "ហគ់ឡា ំប៉ាគ់ ្រទង តសី ្រទង ថិ ពឹង េមឿង អា េជៀក
មួត ថុក ញ៉ាក តាបាយកាសត់ លូ មួត កាជកកាែជល ែប៊្លល ម៉ាត់ឡា ំៃអតសា ប៉ាគ់អា ្រសស៊ៗ"។ ២២បាែបត៊
ឡឹង េណាះ ទុច រះ៉ លូ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ ផា "ពឹ តាងំឡាអាញ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អសី អនត់គ់ េកះ ហះកាចារ អង់
ៃអ្វ េណាះ ៃអ្វ សល់ណាវ ្គ"។ ២៣ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ រះ៉ កា ទុចណាវ ្គផា "ហគ់ឡា ំប៉ាគ់ ្រទង អន់េទៀគៗ ប៉ាគ់ ចារ
ញក៉ បុាងំខំ អន់ ពូ ម៉ុ ត ៃអតសាអន់ ប៉ាញ័ហី អាញ់អា។ ២៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា ទិ ប៉ាណូស
ឡាក់អាញ់ ទី េជៀក ផះ អន្់រទលួ េណាះ ែព េម៉ាញ ដូវ កាអាញ់ អូ អន់សាសាណាអាញ់ អុះ"»។

សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ពូ ឡឹងសារ ្របគ៉័សះឹ ែអ៊
២៥ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ចាកណាវ ្គទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ចាក អន់ឌូ លូ ែអ ៊េណាះ ែអ៊ កាែលង ែគង ពូ លូ កាប ផា

២៦ «េពឿ បុចិ ចាក ពួយអាញ ់ហះកាផា ែអ៊ អូ បុចិ កាអាញ់កាខាក់កា្វ ឡឹង បុចិ កា េមគី ពឹ គនកាម៉ាញ់ អុះ មុី
លូ កាឡាេកា េទៅ ែអ៊ េណាះកា អូ ទី ចងឹ ្របគ៉័ សះឹ អាញ់ អុះ។ ២៧ េពឿ អូសាឡាគ់ឡាេកា គយ អ៊្លង គងឹ ចាក
ពួយអាញ ់ែអ៊ េណាះកា អូ ទី ចងឹ ្របគ៉័ សះឹ អាញ់ េដល។ ២៨កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អាផា ទី េពឿ បុចិ ្រប៉
គ័ ហី តសី ញ៉ា ែអ៊ អូ អង់ៃអ្វ ឃតឹ អន់្រទួល ហិ ប េភឿ អន់ អ្លុ អន់តគ់ ផា េលៀន ែអ៊ េណាះ ចងឹ េសយី ញ៉ា អូ
េសយី ្របគ៉័ ហី េណាះ អន់ េកះ ? ២៩អ្លុ ៃផគ ប៉ាគ់ តគ័ អំេហា្ម សារ៉ំាប់ ៃចគ អញជុ់ង េកះៗ េកះេណាះអា្ល ត រ ៉ះូ អូ
េជៀ េកះ ផា ពូ បប៉ ័ចាបះកា ពូ ចងឹកាកកី ប៉ាេដកី ប៉ាញេ់ចរី ឡូត ៣០ លូ ពូ ចងឹកាបផា "ៃហ ប៉ាណូសអា ្របគ៉័
ហ ីហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ េកះ"។៣១ផាសាដាច់ េម៉ាញឡា ំតាកូះ លូសាដាច់ េម៉ាញណាវ ្គ នចីម័ ញ៉ា ែអ៊ អូ អង់
ៃអ្វ ឃតឹ អន្់រទលួហិ ប េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផាតាហាន ែអ៊ ដងឹ ១០.០០០ ដូវ ចងឹតាកូះ លូតាហាន ពូ២០.០០០
ដូវ េណាះ ចងឹ ដាម័ ញ៉ា អូ ? ៣២ផា ែអ៊ ឃតឹ ផា អូ ដាម័ អុះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េ្របុី មួត ឡា ំប៉ាតាង ែអ៊ េភឿ រះ៉កះ
ប៉ារម អន់ ្រតគ់ លូ គួប េសាប អង់រ៉ាម័សាដាច់ េណាះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ េបី តាន័ ទលឹ។ ៣៣ ទលឹ នេីណា ័ះ
កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ទិអា ផា េពឿ អូសាឡាគ់អា្ល ត រ៉ាស អប៉ំាស ទេិណា ័ះឡាក់ ែអ៊ ទ ីែអ៊ កា អូ ទី ចងឹ ្រប៉
គ័ សះឹ អាញ់ េដល។ ៣៤ េប៉ា ័ះ ឡាក់កាណាគ័ ទី ខា ហះកាផា ែអ៊ អូ ៃ្រប៉ េកះ ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ែអ៊ េកះ ៃ្រប៉
ណាវ ្គ ? ៣៥ េប៉ា ័ះ េណាះ អូ ទី ខាណាវ ្គហង យ ៉◌ះ័ អ្យក់ឡាយ លូ េតះឡាយ លូ ជី កា អូ ទី ខា អុះ ទី ដងឹ កា
គួកអា្ល ត ប៉ាគ់ ឡីង។ េពឿ កាតាងំសារអាអ្យក់ឃតឹចាែ្រជប ពិ !»។

១៥
សារយសី៊ូ រះ៉សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹងកាណាគ័ហ្៊យង
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១ផះ េណាះ ទី មួត អ្យក់ រ៉ាៃប លូ ប៉ាណូស អូដាគ់ អនែ់ឌ ទឌូិ ម៉ុ ត ក្យាម័យសី៊ូ េភឿសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ែអ។៊ ២ហះ
កា មួត ផារ៉ាសុី លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ អនែ់ឌ កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ ផា «ៃហ ប៉ាណូសអា ែអ៊ រុាពំង លូ
ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ទបឹ សាសាណាអន់ឌូ លូ ពូ េដល»។ ៣ហះកាយីស៊ូ េតលី អន់ែឌ កាប ប៉ាន់ដបឹ ឡាក់ កា
សារអាផា ៤«ផាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអាទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េចៀម ១០០កល ់ហះកា េចៀម ែអ៊
េម៉ាញហ្៊យង េហ្យតី ឡឹង គួប ែអ ៊ញ៉ា ែអ៊ អូ អា្ល ត េចៀម ៩៩ កល់ េណាះ ពឹង ែ្រស ៊េកះេណាះឡា ំណាងំ េចៀម
េម៉ាញ េណាះ ទលឹ បប៉័ ប ? ៥ ប៉ាគ់ណាងំ បប៉័ េកះ ែអ៊ េហាកខាក់ ទបឹ លកឺ េចៀម េណាះ គយ ពឹង កាែពង ែអ៊
ឡូត។ ៦ ប៉ាគ់ ែអ៊ សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ហី េកះ ែអ៊ ចងឹ េអី គួបចាង័ លូ មួត បក់ ៃអ្វ រក្យាម័ ែអ ៊េកះេណាះកាបផា "ចុ
េហាក រគ៉់ លូ អាញ ់ខង េចៀមអាញ់ បក់ ហ្៊យង ែពអាញ់ណាងំ បប៉័ េកះ"។ ៧អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផា ពឹង
ៃប៉្លង កា ចងឹ ទីសារ េហាក រគ៉់ នះិេទៅ េដល ញនកា ប៉ាណូស អូដាគ់ េម៉ាញ ដូវ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក។ ប ៉្រ◌ះ័
េហាកកាខាក់កា្វ ឡឹង ែអ៊ េហាកកាប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ៩៩ ដូវឡាក់ អូ តងកាន បុនិែពង ពុត េពៀក េណាះណា
វ ្គ។
៨«េម៉ាញណាវ ្គប៉ានដ់បឹផា ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី េលៀនកាក់ អញជ់តឹកាក់ េកះេណាះ ឡិហ្៊យង េម៉ាញ

កាក់ * ញ៉ា ែអ៊ អូ សុះ តាេគៀង សាប៉ូ ះ ហី រែស៊្វន រជួចណាងំ កាខាក់ ទលឹ បប៉័ ប ? ៩ ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័ េកះ ែអ៊
ចងឹ េអី គួបចាង័ លូ មួត បក់ ៃអ្វ រក្យាម័ ែអ ៊េកះេណាះកាបផា "ចុ េហាក រគ៉់ លូ អាញ ់ខង េលៀនអាញ់ហ្៊យង
ែព អាញ់ណាងំ បប៉័ េកះ"។ ១០អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី ផា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង កា េហាក រគ៉់ នះិេទៅ
េដល ញនកា ប៉ាណូស អូដាគ់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក»។
១១ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី គន កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ។ ១២ គន ្រសុច ែអ៊ កាប ផា

"អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី មប ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀឡាក់អសី ចងឹ ្រតគ់ ែជក អន់កាអាញ់ េណាះ"។ ពឹ ែអ៊ កា ែជក ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ
េណាះ អន់ តាទចឹ។ ១៣ ៃបង៉ ប៉ា្វ ន់ ដារ ់ឡឹង េណាះ គន ្រសុច េណាះ ែអ៊ ប៉ាតុំ អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ
ចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ ចាងំហាយ្គ។ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េណាះ ែអ៊ ្របគ៉័ រ៉ាយ រ៉ាស អំប៉ាស ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ េណាះ
ទិ េប្៉យះី ញនកា ៃអតសា េអៀង តាឡាម។័ ១៤ ប៉ាគ់ រ៉ាស អំប៉ាស ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ែអ៊ តាច់ តូរ ័ទិ េកះ ពឹង ្រសកុ
េណាះ េកតីឡាយុតិឡាងំវាញ៉់កាខាក់ ឡូត គន ្រសចុ េណាះ ែអ៊ កា អូ ទី ញ៉ា នះិេទៅ េដល។ ១៥ ែអ៊ កាណាងំ
្របគ៉័ គូលី ពូ ពឹង ្រសកុ េណាះហង ពូកា េ្របុី ែអ៊ ៃអ្វ រងសាែគ ប៉ាគ់ មុរី ប៉ាគ់ ែ្រស។៊ ១៦ ែអ៊ បុចិសាខាក់សាណា
ពូ អន់ កាសាែគសា េណាះ ហះកា អូ ទី េពឿ អន់សាណាញ៉ាកា ែអ៊ អុះ។ † ១៧ ប៉ាគ់ គន ្រសចុ េណាះសាទរឹ
ឡាេកា េកះ ែអ៊ ឃតឹ ផា "មួត បក់ ្របគ៉័ គូលី ពឹ អាញ់ អនែ់ឌ ទីសាណាសាផគី ទឌូិ ហះកាកាប៉ាច់អាញ់ ៃអ្វ
ហះអាឡាយុតិកាតាច់ វាច៉់ ែបត៊ ចងឹ េតា។័ ១៨ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ ្រតគ់សតឹ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ណាវ ្គ េកះេណាះ រះ៉
កា ែអ៊ ផា 'អឺ ពឹ អាញ់ ្របគ៉័យច ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ លូអាញ់ ្របគ៉័ យច ពុត អសី េដល។ ១៩អាញ់អា
អូ ឃឺ ចងឹ អន់ អសី ផា គន អសីណាវ ្គអុះ បរ៉ ់អន់ អាញ់ ្របគ៉័ គូលី អសី ឡគ ពិ' "។ ២០ ប៉ាគ់ ែអ៊ ឃតឹ នេីណា ័ះ
េកះៗ ែអ៊ កាសតឹ ប៉ាគ់ ពឹ ែអ៊ណាវ ្គ។ ផះ ពឹ ែអ៊ បប៉័ គន ែអ៊ ឡឹង ចាងំហាយ្គ ពឹ ែអ៊ កា ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន
លូតាយុបិឡា ំហាប់ ែគ្វត ចុំ ឡូត។ ២១ េណាះ ែអ៊កាបផា "អឺ ពឹ អាញ់ ្របគ៉័យច ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ លូ
អាញ់ ្របគ៉័យច ពុតអសី េដល អាញ់អា អូឃឺចងឹ អន់ អសី េអីផាគនអសីណាវ ្គអុះ"។ ២២ហះកា ពឹ ែអ៊ រះ៉កា
មួត ទុច ផា "ហគ់ អនដ់សី អ្យក់អាវ ដាគ់ឡាយ៉ាម័លនឺ ឡឹង ពូ តាគ់ អំេពៀត គនអាញ់ ្រប៉ាល់ លូ អ្យក់ អញច់និ
ៃចគ ពឹង តី ែអ៊ លូ អ្យក់ កបឺ តាគ់ អញជ់ះិ ែអ៊ េដល។ ២៣ហគ់ អ្យក់ គន រក៉់ បក់ ដាគ់ តសី តង់ េកាះ ្របគ៉័សាអ៊្លង
* ១៥:៨ ១៥:៨ កាក់ េពៀគ គុល «្រដាកម៉់ា»។ េម៉ាញ ្រដាកម៉់ា ឃឺ ខា តាច់ េចៀម េម៉ាញ កាតុ ប៉ាតាម័ ្រដាកម៉់ា ឃឺ ខា តាច់ រក៉់ េម៉ាញ កាតុ។
† ១៥:១៦ ១៥:១៦ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ ែអ៊ កាសាសាណាពូអន់កាសាែគសា េណាះ ហះកាសាអូផគី អូ ទី េពឿ អន់សាណា
ញ៉ាណាវ ្គអុះ។
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ពិ េកះេណាះ ពិនសា ៃអត អន់ រគ៉់ េសមី ២៤ខង គន អាញ់អា ែអ៊ េតា័ េកះ ហះកា កញិេអៀ អា ែអ៊ រ ុសី សតឹ
ណាវ ្គ ែអ៊ ហ្៊យង េហ្យតី េកះ ហះកា កញិេអៀ អាអាញ់ណាងំ បប៉័ណាវ ្គ"។ អនែ់ឌ កា ៃអតសាតមិ រគ៉់ េសមី
កាខាក។់
២៥ «កាប៉ាច់ គន េឡាងេ្រទៀឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី ប៉ាគ់ ែអ៊ សតឹ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហី េកះ ែអ៊ កាតាងំ ពូ ចំ គួង អន់

ទួងសាគរឹ លូ ពូ ចាែជ អញែ់ស៊ យុលិ កាតាប័ រល៉។់ ២៦ ែអ៊ កា េអី មួត ទុច េម៉ាញ ដូវ េកះេណាះ អំបញ៉់ ផា "ទី
សារ ញ៉ា ប៉ាគ់ហី េណាះ ?" ២៧ ទុច េណាះ រះ៉ កា ែអ៊ ផា "អុះ អសីសតឹ ប៉ាគ់អា េកះ ពឹ អសី េ្របុី ពូ េកាះ គន រក៉់
បក់ដាគ់ តសី តង់សា ៃអត អន់ រគ៉់ េសមី ខង គន ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់អាដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ"។ ២៨គន េឡាងេ្រទៀ
អកឺ ខាក់ អូ ៃច ម៉ុ ត កាណុងហី អុះ ពឹ ែអ៊ កាឡា ំេឡាម េជៀក ម៉ុ ត កាណុងហ។ី ២៩ហះកា ែអ៊ េតលី ពឹ ែអ៊ ផា
"ៃហអាញ់ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អសី ទុញសាណាំេកះ អាញ់ អូ ទី ឌឺ ឡឹង ប៉ានរឹ អសី េ្របុី េណាះ អុះ ហះកា គន
ប៉ារេ់ព េម៉ាញកាអសី អូ អន់កាអាញ់ េកាះសាៃអតអនឌូ់ លូ គួបចាង័ អន់ រគ៉់ េសមី េណាះ អុះ។៣០ហះកាគន
អសីឡាក់ថាឡំាយ រ៉ាសអប៉ំាសអសី ទ ិ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ ម៉ាេលង េណាះ សាគ់ ែអ៊សតឹ អសីកាអ្យក់ គន រក៉់
បក់ដាគ់ តសី តង់ េកាះ អន់កា ែអ៊ ឡូត"។ ៣១ ពឹ ែអ៊ េតលីផា "អឺ គន អសី ៃអ្វ លូ អាញ់ េលយី កាណាគ័ ញ៉ា
ឡាក់ រ៉ាស អប៉ំាសអាញ ់េណាះកា រ៉ាសអប៉ំាស មះ៉ អសី េដលហង។ ៣២ហះកា ពិន ្រតគ់ េហាក រគ៉ ់ខង អុះ
អសីអា ែអ៊ េតា័ េកះ កញិេអៀ អា ែអ៊ រ ុសី សតឹណាវ ្គ លូ ែអ៊ ហ្៊យង េហ្យតី េកះ កញិេអៀ ពិនណាងំ បប៉័ណាវ ្គ
េកះ"»។

១៦
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប៉ាណូស រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស
១យសី៊ូ រះ៉ កា មួតសះឹណាវ ្គផា «ទី ប៉ាណូសបក់ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េ្របុី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ រុាងំៃហ

រ៉ាស អប៉ំាស ែអ ៊ពូឡា ំរះ៉ កា ែអ៊ ឡឹង ប៉ាណូស រុាងំៃហ រ៉ាស អប៉ំាស េណាះផា "ែអ៊ ប៉ារ៉ាយ ប៉ារុា ំរ៉ាស អប៉ំាស
អសី េអៀងខាក"់។ ២ ប៉ាណូសបក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ េណាះកា េអី ប៉ាណូសបក់ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស ែអ៊ េណាះ លូ
អបំញ៉់ផា "នចីម័សារអាញ់កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា អសីឃឺ ប៉ាណូស អូដាគ់ េណាះតាទចឹ ប ? ហគ់ អសី អ្យក់ផាប់
អសី ្រចាគ់ គម េលៀន លូ រ៉ាស អប៉ំាស េណាះ អន់កាអាញ់ ៃហ ខង អសី ចងឹ អូ ទី រុាងំៃហ រ៉ាស អប៉ំាសអាញ់
ណាវ ្គហង"។ ៣បក់ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស េណាះឃតឹកាណុង ពុតផា "នចីម័អាញ់ចងឹ ្របគ៉័អា ? ខង ពឹតាងំ
ឡា អូ អន់ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស ែអ៊ េកះ។ អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ មុរី កា អូ ទីសាងំុ ផាចងឹចាកបរ៉ ់សាណាពូកា
តាយួស េដល។ ៤ អូ ! អាញ់ឃតឹ បប៉័ េកះ ង៉ារ អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ េណាះ ប៉ាគ់ ពឹ តាងំឡាតាងំហ្យតិឡាច់អាញ់
េទៀ ពូ ចងឹ េជៀកអាញ់ ៃអ្វ លូ ពូ ហង"។ ៥ ែអ៊ កា េអី មួត បក់ ទួម ពឹ តាងំឡា ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ អបំញ៉់ បក់ ពឹះ
អន្់រទលួផា "អសី ទួម ពឹ តាងំឡាអាញ់ប៉ុប ច ំ?" ៦បក់ ពឹះ អន្់រទលួ េណាះ េតលីផា "សាងី១០០ ថុង"។ ែអ៊
កាប ផា "អ្យក់ ៃហ សត់្រតា អសី ទួម េណាះ ហគ់ អង់ៃអ្វ ្រចាគ់ ផា ទួម ៥០ ថុង ឡគ ្រប៉ាល"់។ ៧ េកះេណាះ
ែអ៊ អំបញ៉់ បក់ ទួម េម៉ាញ ដូវណាវ ្គផា "អសី ទួម ពឹ តាងំឡាអាញ់ ប៉ុប ច ំ?" បក់ េណាះ េតលី ផា "េពៀ ១០០
ពុង" ែអ៊ កាបណាវ ្គផា "អ្យក់ ៃហសត្់រតា អសី ទួម េណាះ ហគ់ អង់ៃអ្វ ្រចាគ់ផា ទួម ៨០ ពុងឡគ ្រប៉ាល"់។
៨ ពឹ តាងំឡាកា ប៉ាេន បក់ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស ែអ៊ េណាះ ខង ែអ៊ អ្លុ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ េកងខាក។់ ប៉ាណូស បក់ អូ
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ កា អ្លុ ណាងំសា លូ គួបកា្វ ឡឹង ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ណាវ ្គ។ ៩អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី
ផា ហគ់ អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ពឹង អង់កក់ េតះ ែជក អន់ កា ពូ ពិ េភឿ អន់ ទី គួប ចាង័ េអៀង ដូវ។ ប៉ាគ់ ដារ ់ចំ
រ៉ាស អប៉ំាស ទិ េកះ េណាះ គួបចាង័ អនដ់សី ចងឹហាប់ អនដ់សី ប៉ាគ់ចារ អនដ់សី ចងឹ ៃអ្វ េលយី។
១០ «េពឿ ដាគ់ ្រតង់ កាណុង ង៉ារ ថ ិែអ៊ េណាះ កា ចងឹ ដាគ់ ្រតង់ កាណុង ង៉ារ តសី េដល ហះកា េពឿ ព្លូង

ប៉ា្ល ច័ កាណុង ង៉ារ ថ ិែអ៊ េណាះកា ចងឹ ព្លូង ប៉ា្ល ច័ កាណុង ង៉ារ តសី េដល។ ១១ផាអនដ់សី អូ ្រតង់ កា រ៉ាស អំ
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ប៉ាស ពឹង អង់កក់ េតះ អា េពឿ ចងឹ ខនឹ ប៉ាេហ្យ ី រ៉ាស អំប៉ាសឡាក់ ទី ខា តាទចឹ ពឹង អនដ់សី។ ១២ផាអនដ់សី
អូ ្រតង់ កា រ៉ាស អំប៉ាស ពូ អនេ់ទៀគ េពឿ ចងឹ ខនឹ អន់ រ៉ាស អំប៉ាសសារ៉ំាប់ កា អនដ់សី េទៅ េណាះ។ ១៣ អូ ទី
ទុច ចំ អ្លុ ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់ កា ពឹ តាងំឡា េពៀរ ដូវ អុះ ខង ែអ៊ ចងឹ បុចិ កា េម៉ាញ អូ ណីស កា េម៉ាញ ្រតង់ កា
េម៉ាញ អូ ្រតង់កា េម៉ាញ។ អនដ់សីកានះិេទៅ េដល អូ ្រតគ់ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តគិ ័បុចិ កា រ៉ាស
អប៉ំាស តគិ័ ទី អុះ»។
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងឡាសាលូ ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័
១៤ មួតផារ៉ាសុីឡាក់ ប៉ាណូស បុចិ កា េលៀន អនែ់ឌកា ទីសាយុំាងំសារ ទេិណា ័ះ េដល េកះេណាះ អនែ់ឌ

ៃឡវយសី៊ូ។ ១៥យសី៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «អនដ់សី ឌុ ្របគ៉័កាឡាេកាឡាក់កា ប៉ាណូសដាគ់ហះ ម៉ាត់ ពូ។ ហះ
កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហ្លង់ ឡឹង ពុត េពៀក អនដ់សី េណាះ ខងកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូស ប៉ាេន ្រតគ់ ពុត កា
ណាគ័ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ណីសខាអមឺ។ ១៦ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉សារ៉ំាប់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា
ពូ ឡឹង េសគី ែព េលយី ទលឹ វគ័ យូហាន ពឹះ ទលឹ ឡឹង រុាងំវាង៉ យូហានអាញ់ ទី រះ៉ សារ ដាគ់ ឃឺសារ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ម៉ាគ់ ប៉ាណូស ទឌូិ ខំ ម៉ុ ត *។ ១៧យ ៉◌ះ័ េតះ តាៃឡង ៃប៉្លង តាឡំ កាតាម ហះកាចា
បាប់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ តុសក់កា អូហ្៊យង អុះ។ ១៨ផាកាម៉ាក័ ចំអា្ល តកាម៉ាញ ់េកះេណាះឡា ំទី
អង់កាន់ អនេ់ទៀគណាវ ្គ កាម៉ាក័ េណាះឡាក់កា រ៉ាលងកល់កាម៉ាញ់ គុល ែអ៊ហង។ ផាកាម៉ាក័ ចំ ទី អង់កាន់
េកា្ល ែអ៊ អា្ល ត កាម៉ាក័ េណាះឡាក់កា ៃតប លូកាម៉ាញ់ ពូ នះិេទៅ េដល។
១៩ «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ែអ៊ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ឡាក់ កាត់

លូ កាណាត់ គតឹ ខាកាខាក ់ែអ៊ ទីសាណា េអៀងៗ ៃអតសា រគ៉់ េសមី រប៉់ ដារ។់ ២០ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវណា
វ ្គ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត ់សចិ ែអ៊ឡាសា ែអ៊ េកតី េអះ ប៉ាញ័ឡាេកា ពូឡា ំតាគ់ អន់
ៃតប ែអ៊ ហះ អំប៉ារ រុាបំង៊ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េណាះ។ ២១ ែអ៊ បុចិ ទូញសាកាបំាច់សាណា្រហុង ឡឹង
េ្រគ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េណាះខាក ់កាទី សូឡា ំឡីត េអះ ែអ៊ េដល។ ២២ ៃឡង ឡឹង េណាះ ប៉ាណូស
បក់ ថុក ញ៉ាក តាបាយកាសត់ េណាះ ែអ៊ េតា ័មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ែអ៊ ហាវ ពឹង ៃប៉្លង អន់ ហះសាែនង វគ័ អា
្រប៉ាហា។ំ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េណាះកា េតា័ េដល ពូ កាឡា ំតប។់ ២៣ ប៉ាគ់ ចារ ្រគន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាណូ
ស េតា ័ែអ៊ ៃអ្វ ឡាបំាក កាខាក ់ែអ៊ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង បប៉័ វគ័ អា្រប៉ាហា ំលូ បប៉័ឡាសា ៃអ្វ ហះសាែនង វគ័
អា្រប៉ាហា។ំ ២៤ ែអ៊ េអី វគ័ អា្រប៉ាហា ំផា "អឺ វគ ័បរ៉ ់តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ េណី បរ៉ ់អសី េ្របុី ឡាសាឡក់
េទៀក លូសាេំបា្ល តីតាគ់តាងំហាត់ ពឹង អបំ្៉យតិ អាញ់ េណី ខងអាញ់ ៃអ្វ កាណុងចារ អុញអាអគី ប៉ាណាបកា
ខាក"់។ ២៥ហះកា វគ័អា្រប៉ាហា ំេតលីផា "អឺ គន អសី ្រតគ់កាចាងំ ផះ អសី ៃអ្វ រ ុសី ែព អសី ទីកាណាគ័ដា
គ់ៗ េកះ កាប៉ាច់ឡាសាែអ៊ ទីសារ ថុក ញ៉ាកខាក។់ ហះកាកញិេអៀអា ែអ៊ ្រតគ់សាណុកសាវាក៉ ៃអ្វ ហះចារ
អាហង កាប៉ាច់ អសី ្រតគ់ ប៉ាណាបឡាបំាកកាខាក់ហង។ ២៦ េម៉ាញណាវ ្គទី ក្លូ ះ ្រចាងំ ្រជុ ហះ អនត់គិ័ អសី
លូញនឹ យ ៉◌ះ័ ទី េពឿ បុចិឃ្លង ឡឹង អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ញនឹកា អូ អ្លុ អុះ យ ៉◌ះ័ ទី េពឿ បុចិឃ្លង ឡឹងញនឹឡា ំប៉ា
គ់ អនដ់សីកា អូ អ្លុ េដល"។ ២៧បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ េណាះកាបណាវ ្គផា "ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់បរ៉ ់េឡាមឡាអសី
វគ ័អសី េ្របុីឡាសាឡា ំប៉ាគ់ហី ពឹ អាញ់ រញិ ២៨ខងអាញ់ ទី អុះ មុី ប៉ាតាម័ ដូវ បរ៉ ់អន់ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌ អ្ូយ
គ ៃផគ អនែ់ឌ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ចារឡាបំាកអា េដល"។ ២៩ហះកា វគ័ អា្រប៉ាហា ំេតលី ផា "ប៉ាគ់ អនែ់ឌ េណាះ ទី
ផាប់ វគ័ ម៉ូ េស លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់ រះ៉ េណាះ េកះ អន់ អនែ់ឌសាយុំាងំ ប៉ានរឹ មួត េណាះហង ពិ"។ ៣០បក់
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េតលី ផា "អូ អុះ វគ ័ផាទី េពឿ េម៉ាញ ដូវ រុសី សតឹ ឡឹង េតា័ឡា ំរះ៉ កា អនែ់ឌ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ
* ១៦:១៦ ១៦:១៦ ម៉ាគ់ ប៉ាណូស ទឌូិ ខំ ម៉ុ ត ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ហះកា ទី ប៉ាណូស េអៀង ប៉ាែគក លូសារ េណាះ។
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បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ តាទចឹ ឡូត"។ ៣១ហះកា វគ័ អា្រប៉ាហា ំេតលី ផា "ផាអនែ់ឌ អូ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានរឹ វគ័
ម៉ូ េស លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌ េណាះ យ ៉◌ះ័ ទី ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹឡា ំរះ៉ កា អនែ់ឌ កាតាម ៃអ្វ
កា អនែ់ឌ អូ ៃច េសឿ េដល"»។

១៧
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊
១យសី៊ូ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «សារឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស ្របគ៉័ យច ្រតគ់ េកតី ទី តាទចឹ ហង ហះកា បក់

ប៉ាណា ំពូ ្របគ៉័ យច េណាះ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ឡាបំាកតាទចឹ ហង។ ២ផា ពូ អ្យក់ អេំហា្ម តសី កត់ អនទ់ល ពឹង អង់កូ
ែអ ៊េកះេណាះ ប៉ាឡិកាណុង េទៀកសាឡីគសាឡាយេណាះដាគ់លនឺ ឡឹង អន់ ែអ៊ ប៉ាណា ំប៉ាណូសថិ េម៉ាញ
ដូវ ្របគ៉័ យច។ ៣ហគ់ អនដ់សីឡាវុាងំ ឡាេកា ផា អុះ មុី ចំ ្របគ៉័ យច លូ អនដ់សី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា ែអ៊
េណី ផា ែអ៊ បុនិែពង ពុត េកះ ែជ អ្យក់ យ៉ូ ែអ៊ ហង។ ៤យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ្របគ៉័ យច លូ អន់ដសី តាេំបុះី ទង កាណុង
េម៉ាញដារ ក់ាតាម ផាែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ អនដ់សី ទិតាេំបុះី ទង េណាះហងលូកាបផា "អាញ់ បុនិែពង ពុត េពៀក េកះ
អូ ្របគ៉័យចហង" ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អ្យក់យ៉ូ ែអ៊ ហង»។
៥ មួត សះឹ កាប លូ យសី៊ូ ផា «បរ៉ ់ពឹ តាងំឡា ្របគ៉័ អន់ ញនឹ េសឿ កាខាក»់។ ៦យសី៊ូ េតលី ផា «ផា អនដ់សី

េសឿ ្រកាន័ តុ តលី ហត ់េកះេណាះ អនដ់សី ផាកា េតមី អ៊្លង អា "ហគ់ េរុ ីឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េទៀកសាឡីគសាឡាយ
ឡគ ពិ" អ៊្លង េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ អនដ់សីតាទចឹ ឡូត។
៧ «កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អាកាប ប៉ានដ់បឹ ផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េ្របុី ទុចឡា ំៃថ មុរី េលីឡា ំរង

េចៀម ប៉ាគ់ ទុច េណាះ សតឹ ឡឹង ្របគ៉័ ង៉ារ េកះ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េណាះ អូ េឃយី កាបផា "ចុ អង់ៃអ្វ សង់ ឡូត"

អុះ។ ៨ឃឺ ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ផា នេីអៀ "ហគ់ េផ្លះ េខាអាវ ពិ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពរសាអ៊្លង េអាះ អន់ កា
អាញ់ លូ រុាងំៃហអាញ់សង់ អន់ េកះ ហ ិេកះេណាះ អសី សង់ អសី"។ ៩ញ៉ា ពឹ តាងំឡា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ប៉ាេន
ទុចញនកា ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ េណាះ ប ? តាមអាញ់ឃតឹ អូ ប៉ាេន អុះ។ ១០អនដ់សីអាកានះិេទៅ េដល ផា
អន់ដសី ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី េកះ អន់ដសី ្រតគ់ កាប ផា "ញនឹ អា ្រកាន័ កា ទុច ែអ៊ េដាច អូ ទី ខា
អុះ ខងញនឹ ទី ្របគ៉័ ដងឹ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉"័»។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ
១១ផះ យសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែអ៊ ចាក ្រទង គួយ េខតសាម៉ារ ីលូ េខត កាលេីឡ។ ១២ ប៉ាគ់ ែអ៊

ចងឹ ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ ពូ ទី ប៉ាណូស ្រតគ់ េរ៉ាះ អញជ់ឹត ដូវ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ ៊អន់ែឌ អន់តាវ ឡឹង ចាងំហាយ្គ
១៣ លូ ឡុងផា «អឺ ៃណឃូយសី៊ូ បរ៉ ់អសីតាប៉ាបតាប៉ុន កាញនឹ េណី»។ ១៤យសី៊ូ បប៉័ អនែ់ឌ េកះេណាះកាប
ផា «ហគ់ អនដ់សីឡា ំតាបំាងឡាេកាអន់កា មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បប៉័ ពិ»។ ផះ អនែ់ឌចាក េណាះ ផាឌីឡា
េកាអនែ់ឌកាដាគ់ េ្រពះ ទឌូិ ឡូត។ ១៥កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី េម៉ាញ ដូវ ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័ឡាេកា ែអ៊ ដា
គ់ េ្រពះ េកះ កា វុលី សតឹឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ ណាវ ្គទបឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប ៃម៉ៗ ឡូត។ ១៦ ែអ៊ ម៉ុ ត កា
ដាបសាបំ ៉◌ះ័ មូប កល់ ទះឹ េតះហះ ជុងយសី៊ូ ទបឹ ប៉ាេន ែអ ៊ែអ៊ េណាះឃឺ សុនសាតសាម៉ារ។ី ១៧យសី៊ូ អបំញ៉់
ផា «ញ៉ា អូ ទីដាគ់ េ្រពះ ទិ អញជ់តឹ ដូវ ប ? អនែ់ឌ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចំ មួត អញស់នឹ ដូវ េណាះ ? ១៨ញ៉ា ្រតគ់ អូ បប៉័ អន់
ែឌ េណាះ វុលី សតឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បប៉័ ដងឹ សុនសាតអនេ់ទៀគ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ នេីអៀ ?» ១៩យសី៊ូ រះ៉ កា
ែអ៊ណាវ ្គផា «ហគ់ អ្ូយវ ចាកសតឹ ពិ អសីដាគ់ េកះ ញនកាអសី េសឿ»។
សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹងដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា



លូកា ១៧:២០ 127 លូកា ១៨:៦

២០ មួតផារ៉ាសុី អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «ដារ ់ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ?» យសី៊ូ េតលីផា «ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អូ ្រតគ់ ពឹះ គុន ៃហ បប៉័ េណាះ អុះ។ ២១ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ រះ៉ ផា "ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ប៉ាគ់
អា រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េកះ" េលី "ៃហ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតា" េណាះ អុះ។ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័
អនដ់សី េកះ»។
២២ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉កា មួតសះឹផា «ប៉ាគ់យ៉ាង័ េតា េទៀ អនដ់សី ចងឹ បុចិ បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ ទលឹយ ៉◌ះ័

ដងឹ េម៉ាញដារ ់កាតាម ហះកា អនដ់សី អូ ទី បប៉័ អុះ។ ២៣ រុាងំវាង៉ េណាះ ចងឹ ទី ពូ រះ៉ កា អនដ់សី ផា "ៃហ ែអ៊
ៃអ្វ ហះ េណាះ" េលី "ៃហ ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េតា"។ អន់ដសី ែជឡា ំពួយ អន់ែឌ េណាះ ២៤ខង ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ
ពឹះ ទលឹ េណាះ េពៀបឡាក់កាកាឡំាតតាតារ េប្លៀប ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ ឡូត។ ២៥ហះកាអាញ់ ្រតគ់ ទីសារ
ឡាបំាក េអៀង អន្់រទលួហ ិលូ ប៉ាណូស រុាងំហាវអាចងឹ អូ ណីសកាអាញ់ េដល។
២៦ «ប៉ាគ់ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ ទលឹ េទៀឡាក់កា រុាងំហាវ វគ័ ណូេអ ែព េដល។ ២៧ រុាងំវាង៉ េណាះ ប៉ាណូ

ស ទឌូិ ឃតឹ ដងឹ ប៉ាណា ំគួប ៃអតសា លូ ប៉ាញស់ង់ ទី េកា្ល កាម៉ាញ់ េលយី ទលឹ ដារ ់វគ័ ណូេអ ម៉ុ ត កាណុង ទូក
តសី េណាះ េទៀក កា រ៉ាឡាបថាឡំាយអនែ់ឌ ទ។ិ * ២៨ឡាក់កា រុាងំហាវឡត ែព េដល ពូ ៃអ្វ ៃអតសា ្របូ
្រប ីតប់សាណាលូ ្របគ៉័ ហ។ី ២៩ហះកាដារ ់ឡតឡាច់ ឡឹង េមឿង សូដុំ េណាះ ឃឺ ទី អុញចាយណាយកា
ទរី ឡិ ឡឹង ៃប៉្លងឡាក់ កា េទៀក ប ីសាថាឡំាយ ពូ ពឹង េមឿង េណាះ ទឌូិ។ † ៣០ ប៉ាគ់ ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ
តាបំាងឡាេកា េទៀ កាចងឹ ទីសារ េកតី ពឹះ នះិេទៅ េដល។
៣១«ពឹងដារ េ់ណាះ េទៀ បក់ ៃអ្វ ពឹងអនត់ល័ហី ‡ ផាែអ៊ ទី រ៉ាសអប៉ំាសកាណុងហ ីែជ ម៉ុត អ្យក់ ៃដ។ បក់

ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី កា នះិេទៅ េដល ែជ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ហ។ី ៣២ហគ់កាចាងំ ឡឹងសារកាម៉ាញ់ឡត ែព §។ ៣៣បក់ ចំ
បុចិ កា ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះចងឹ េតា ័បក់ ចំ ភម េតា ័បក់ េណាះចងឹ ៃអ្វ រ ុសី។៣៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ប៉ា
គ់ មុាងំ េណាះ េទៀ ផា ទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ៃតប អន់ឌូ ពឹង េ្រគ អាញ់ ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញ ដូវ អា្ល ត េម៉ាញ ដូវ។
៣៥-៣៦ផា ទី អង់កាន់ េពៀរ ដូវ េបះ៉ េពៀ អន់ឌូ លូ គួប អាញ់ ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញ ដូវ អា្ល ត េម៉ាញ ដូវ េដល *»។
៣៧ មួត សះឹ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា សារ ទេិណា ័ះ ចងឹ េកតី ប៉ាគ់ ច ំ?» ែអ៊ េតលី ផា «ចារ ចំ ទី ប៉ា
្រទូ មុតី កា ចងឹ ប៉ាតុំ គួប ៃអ្វ ហះចារ េណាះហង»។

១៨
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀន ឡឹងសារ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័
១ េកះេណាះយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញ េភឿ អន់ មួត សះឹ ហ្លង់ ផា ្រតគ់ មន៉់ េលយីៗ ែជអា្ល ត។ ២ ែអ៊

ផា «ពឹង េមឿង េម៉ាញ ទី ្រកាគ់ តាត់សុនិ សារ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អូ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ អូ រ៉ាប់ ប៉ាណូស េពឿ អុះ។
៣កាណុង េមឿង េណាះ ទី អង់កាន់ អន់េ្រតា័ េម៉ាញ ដូវ ឌុ ឡា ំកាប លូ ែអ៊ ផា "បរ៉ ់អសី តាត់សុនិ សារ អន់ កា
អាញ់ េណី"។ ៤ហះកា ្រកាគ់ តាត់សុនិ សារ េណាះ អូ ៃច តាត់សុនិ សារ អន់ កា ែអ៊ អុះ ែអ៊ ប៉ាេ្រហយី្គ ទុញ
ដារ។់ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ឃតឹ កាណុង ពុត ផា "យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ អូ រ៉ាប់ ប៉ាណូស េពឿ កា
តាម ៥កាអាញ់ ្រតគ់តាតសុ់និសារ អន់កា អង់កាន់ អនេ់្រតា័អា េដល ខង ែអ៊ ឌុឡា ំបុាងំេខកី អាញ់ េលយីៗ
នេីអៀ អ្ូយគ ែអ៊ ចងឹឡា ំបុាងំេខកីអាញ់ េលយីៗណាវ ្គចងឹ ្របគ៉័ អន់អាញ់ ថុក ពុត"»។ ៦យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
* ១៧:២៧ ១៧:២៧ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៦:៥-៨; ៧:១១-២៤។ † ១៧:២៩ ១៧:២៨-២៩ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត
អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៩។ ‡ ១៧:៣១ ១៧:៣១ ហី សុនសាត ពូ ទី អនត់ល័ សាេមុ ីពូ េឃយី ហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។
§ ១៧:៣២ ១៧:៣២កាម៉ាញ់ឡត ែអ៊ េតា័ផះសាតាក់ឡាច់ឡឹង េមឿង សូដុំញនកាែអ៊ បុចិ វុលីសតឹ។ បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
១៩:១៥-២៦។ * ១៧:៣៥-៣៦ ១៧:៣៥-៣៦ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ផា ទី កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី អាញ់
ចងឹ អ្យក់ េម៉ាញ ដូវ អា្ល ត េម៉ាញ ដូវ េដល។
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កាបណាវ ្គផា «ហគ់ អនដ់សី ចាែ្រជបឃតឹ ឡឹង ប៉ានរឹ ្រកាគ់តាតសុ់និសារ អូ ដាគ់ េណាះ ពិ។ ៧កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី ពុត េពៀកដាគ ់ញ៉ា ែអ៊ ចងឹ អូ តាតសុ់និសារ ប អន់ កា ប៉ាសុន ែអ៊ េរ ុសីឡាក់ េអី េឡាម ែអ៊
ទបឹកាមុាងំ ទបឹកាដារ ់? នចីម័ ែអ៊ ចងឹ ប៉ាេ្រហយី្គ ទុញប ? ៨អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ
តាតសុ់និសារ អន់ កា អនែ់ឌ ្រសស៊ៗតាទចឹ។ ហះកា ប៉ាគ់ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះណាវ ្គ នចីម័ ចងឹ បប៉័ ញ៉ា
អូ ប៉ាណូស េសឿ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ?»។
សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹង មួតផារ៉ាសុី េម៉ាញ ដូវ លូ ប៉ាណូសអ្យក់ រ៉ាៃប
៩ ៃអ្វ ហះ េណាះទីបក់អនដ់ាឃតឹផាឡាេកាអនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ លូ បង៉ឺាយ ពូអនេ់ទៀគ េណាះ

យសី៊ូ កាប ប៉ាន់ដបឹ ផា នីេអៀ ១០ «ទី កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ ឡា ំមន៉់ ប៉ាគ់ ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  េម៉ាញ ដូវ ែគង មួត ផារ៉ា
សុ ីេម៉ាញ ដូវណាវ ្គប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ាៃប ។ ១១ ប៉ាណូស បក់ ែគង មួតផារ៉ាសុី ែអ៊ អនត់ាវ ដងឹ ែអ៊ លូ មន៉់ ផា "អឺ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អាញ់ បរ៉ ់ប៉ាេន អសី ខងអាញ់ អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ពូ អនេ់ទៀគ អុះ។ អនែ់ឌ េណាះឃឺ ប៉ាណូ
ស អន់តុង ប៉ាណូស អូ ដាគ ់ប៉ាណូស រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ។់ អាញ់កា អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ប៉ាណូស អ្យក់ រ៉ា
ៃបអា េដល។ ១២អាញ់កំ អូសាសាណាកាណុង េម៉ាញអាទតិ េពៀរ ទង លូអាញ់អន់ ទិ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់
អាញ់ណាងំ ទ ីកាណាគ័ អញជ់តឹ ចាែនកអាញ់ អ្យក់ េម៉ាញចាែនក អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល"។ ១៣កាប៉ាច់ ប៉ាណូ
សបក់ អ្យក់ រ៉ាៃប ែអ៊ អនត់ាវ ឡឹងចាងំហាយគ្ អូ ខនឹ លូ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លងសា។ំ ែអ៊ អុក ពុតខាក់ លូកាប
ផា "អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បរ៉ ់អសីតាប៉ាបតាប៉ុនកាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូដាគ់អា េណី"។ ១៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា
អន់ដសី ផា ប៉ាគ់ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ហី ប៉ាណូសអា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឃតឹ ផា ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អូ ្រតគ់
មួត ផារ៉ាសុី េណាះ អុះ។ អាញ់កាប នេីអៀ ឃឺ បុចិ ផា េពឿ ប៉ាេនឡាេកា េទៅ ប៉ាណូស េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹសា
េតាះ ហះកា េពឿ ប៉ានថ់ិ ពុត េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាេន»។
សារយសី៊ូ មន៉់សាប៉ាគ់ មួតសាសា្វ
១៥ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទី ពូ អ្យក់ ពឹះ មួតសាសា្វ ឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ េដល េភឿ អន់ ែអ៊ មន៉់សាប៉ាគ់ អនែ់ឌ ហះ

កាផះ មួតសះឹ បប៉ ័អនែ់ឌកាបកា ពូ។ ១៦ហះកាយសី៊ូ េអី មួតសាសា្វ លូ រះ៉ កាសះឹ ែអ៊ ផា «ែជ ទបឹ ហងសា
សា្វ បុចិឡា ំប៉ាគ់ អាញ ់អន់ អនែ់ឌ ពឹះ ពិ។ ទី ដងឹ ប៉ាណូស ទី ពុតឡាក់កាសាសា្វ អាហង ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា។ ១៧អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹផា បក់ េពឿ អូ ្របគ៉័ ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា បក់ េណាះ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ»។
សារ ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ឡា ំអបំញ៉់យសី៊ូ
១៨ េកះេណាះ ទី បក់ ្របគ៉័ កាន តសី េម៉ាញ ដូវ ពឹះ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «អឺ ៃណឃូឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ ! អាញ់

្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ?» ១៩យសី៊ូ េតលី ផា «ញ៉ា អសី ផា "ៃណឃូ ដាគ់ ្រតង់" ទី ដងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហងដាគ់ ្រតង់។ ២០អសី អ្លុ េកះ ចាបាប់ ទី រះ៉ ផា ែជ រ៉ាលង កល ់ែជ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស ែជ
អនតុ់ង មះ៉ ពូ ែជ កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្របគ៉័ អន់ ពូ ្រតគ់ ថូត ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ កា េមគី ពឹ»។ ២១កាម៉ាក័ េណាះ េតលី
យសី៊ូ ផា «អាញ់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ទិអា ឡឹងអាញ់ ៃអ្វ តាតាម័ ែព េកះ»។ ២២ផះកាតាងំ ែអ៊ រះ៉ នេីណា ័ះ យសី៊ូ
កាបផា «ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គអសី េបីតាន័ ្របគ៉។័ ហគ់ អសី អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អសី ទេិណា ័ះឡា ំ្របូ េកះ
េណាះអ្យក់ េលៀន ែជក អន់កា មួត ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត។់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អសី ចងឹ ទី រ៉ាសអប៉ំាស ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង។ េកះ ្របូ រ៉ាស ែជក េលៀនកា ពូ េកះៗឡា ំពួយអាញ់ ពិ»។ ២៣សាគ់ ែអ៊ កាតាងំយសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ ែអ៊
អុក ពុត េពៀក ខាក់ ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ ខង ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ កាខាក។់ ២៤យសី៊ូ បប៉័ ែអ៊ អុក
ពុត េពៀក នេីណា ័ះ កាកាបផា «ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ចងឹ ម៉ុ ត អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ញ៉ាក ខាក។់
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២៥ផា ទុងកាប៉ូ វ * ម៉ុ ត ្រទង េ្រតាម ប៉ាអច់ ្រជុ ំេណាះឡាមគ៉់លនឺ ឡឹង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៦ មួត បក់ កាតាងំសារ េណាះ អំបញ៉់ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ?»† ២៧យសី៊ូ
េតលី ផា «ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ អូ អ្លុ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ ្របគ៉័ ទិ េណាះ»។ ២៨ េព្រតះុ េតលី ផា «អសី
បប៉័ េកះញនឹអាអា្ល តកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ញនឹ ទី េភឿចាក ពួយអសី»។ ២៩យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉
កា អនដ់សី តាទចឹ ផា បក់ េពឿសាឡាគ់អា្ល ត ហី ្រកាន គនកាម៉ាញ ់អុះ មុ ីពឹ េមគី ញនកាសារ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៣០ ប៉ាណូស េណាះ កញិេអៀអា ែអ៊ ចងឹ ទី អុះ មុី លូ រ៉ាស េអៀងហ៊្លត ឡឹង ែអ៊ អា្ល ត េណាះណាវ ្គ
លូ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ប៉ាគ់ដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ េដល»។
សារយសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ឡឹងសារ ែអ៊ ចងឹ េតា័
៣១យសី៊ូ េអី ពឹះសះឹ ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ ប៉ាតុំ គួប លូ រះ៉ផា «ៃហ កញិេអៀអា ពិនឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ប៉ាគ់

ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ ្រគបឹសារឡាក់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ ឡឹង ប៉ាណូសអាញ់អាចងឹ េកតី ទីតាទចឹ។៣២ ពូ ចងឹ
ឡា ំជនឹអាញ់អន់ ពឹង តី មួត សុនសាតអនេ់ទៀគ ពូ ចងឹ ប៉ាៃឡវកាបសាេតាះកាអាញ ់ទបឹ ពូ ចងឹកាសុះ េទៀក
ពឹរ ពឹងអាញ់ េដល។ ៣៣ ពូ ចងឹ ពីតអាញ់ លូ កាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត ់េកះេណាះ ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អាញ់ហង។ ហះកា
ៃបង៉ ដារ ់អនត់គី ឡឹង េណាះអាញ់ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ៣៤ មួត សះឹ អូ ហ្លង់ ង៉ាប់ ឡឹងសារ េណាះញនកា
ប ៉្រ◌ះ័ េអានសារ េណាះ អូ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ កាយសី៊ូ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា េណាះ។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់
៣៥ ប៉ាគ់យសី៊ូ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿង េយរខូី េកះ ទី ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ េម៉ាញ ដូវ អង់ៃអ្វ បរ៉ ់េលៀនហះ

្រទង។ ៣៦ផះ ែអ៊ កាតាងំយងឹកាឡំាងំ េអៀងចាក រ្រទង េណាះ ែអ៊ អំបញ៉់ ពូ ផា «ទីសារ ញ៉ា ?» ៣៧ ពូ រះ៉ កា
ែអ៊ ផា «យសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត ែអ៊ ចាក ្រទង អា»។ ៣៨ បក់ ែប៊្លល ម៉ាត់ េណាះ ែអ៊ កា ឡុង េអី ផា «អឺ យី
ស៊ូ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី ! បរ៉ ់អសី តាប៉ាប កាអាញ់ េណី»។ ៣៩កាឡំាងំ បក់ ចាក អន្់រទលួ ទបឹ ែអ៊ អូ អន់
កាប ែហ៊ង េណាះហង ែអ៊ ឡុង ែហ៊ង ៃម៉ កាខាក់ផា «អឺ ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី បរ៉ ់តាប៉ាប តាប៉ុន កាអាញ់
េណី»។ ៤០យសី៊ូ កាតាវ ឡូត លូ េ្របុី ពូ េជៀក បក់ ែប៊្លល ម៉ាត់ េណាះ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ។៊ ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ េណាះ
ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ៊ េកះ យសី៊ូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា ៤១ «អសី បុចិ កាអាញ់ ្របគ៉័ ញ៉ា អន់កា អសី ?» ែអ៊ េតលីផា «អឺ ពឹ តាងំ
ឡា បរ៉ ់អសីតាគ់ អនដ់ាគ់ ម៉ាត់អាញ់អន់តាតារ េណី»។ ៤២យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «ហគ់ អន់ ម៉ាត់ អសីតាតារ
ពិ។ អសីដាគ់ េកះញនកាអសី េសឿ»។ ៤៣ផាឌី ម៉ាត់ ែអ៊ េណាះកាតាតារ ឡូត េកះេណាះ ែអ៊ កាចាក ពួយ
យសី៊ូ េដល ទបឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ កាឡំាងំ សួន េអៀង ទី បប៉័សារ េណាះ អនែ់ឌ កា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ទឌូិ េដល។

១៩
សារយសី៊ូ ប៉ាត ័ះសាេខ
១ េកះេណាះយសី៊ូ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរខូីចាកតាត់ ពឹង អនត់គិ័ េមឿង។ ២កាទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវសចិសាេខ

ឡាក់ ៃមគ៉ មួត អ្យក់ រ៉ាៃប  ែអ៊ ទី រ៉ាស អំប៉ាស េអៀង។ ៣ ែអ៊ ខំ ៃហ បុចិ បប៉័ យសី៊ូ េណាះ នចីម ័ហះកា ែអ៊ ៃហ
អូ បប៉័ អុះ ខង ទី ប៉ាណូស េអៀង តាឡាម ័ខង ែអ៊ កា ថិ កាេត ័ះ ឡឹង ពូ។ ៤ ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊ កាសាតាក់ឡា ំ
ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ពូ េកះេណាះហាវ ពឹង េតមី អ៊្លង បុចិ កា ៃហ បប៉័យសី៊ូ ខងយសី៊ូ ចងឹ ចាក ្រទង េណាះ។ ៥ ប៉ាគ់យី
* ១៨:២៥ ១៨:២៥កាប៉ូ វ េពៀគ គុល «អូត»។ † ១៨:២៦ ១៨:២៦ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊សាមគ៉័ កា បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច បក់ េណាះ ចងឹ
េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ ហង។
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ស៊ូ ទលឹចារ េណាះ ែអ៊ េងីុយ ៃហ បប៉័សាេខ េកះេណាះ ែអ៊ កាបផា «អឺសាេខ ជរឹ ្រប៉ាល ់ខងដារ ់អាអាញ់
ចងឹឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ហី អសី»។ ៦សាេខកា ប៉ានត់ាន ជរឹ លូហាប់យសី៊ូ ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉។់ ៧ផះ កាឡំាងំ
េអៀង បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់កាយសី៊ូ ផា «ៃហ ែអ៊ អាឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ហី ប៉ាណូស អូដាគ»់។
៨សាេខ អ្ូយវ អនត់ាវ លូ កាប លូយសី៊ូ ផា «ៃហ ពឹ តាងំឡា អាញ់ចងឹ អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉អាញ់ ទងតគិ័ ែជក
អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក។ ផាអាញ់ អ្យក់ រ៉ាៃប ឡឹង ពូ េអៀង តាឡាម ័េណាះអាញ់ ចងឹ សង៊ កា ពូ កាណាគ័ ែអ៊
េម៉ាញអាញ់ ចងឹ សង៊ ប៉ា្វ ន»់។ ៩យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ដារ ់អា ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ខាបខួ់ ហី អា េកះ ខង ែអ៊ អា កា ផូង័
វាច៉់អា្រប៉ាហា ំេដល ១០ខង ប៉ាណូសអាញ់ ពឹះ េភឿណាងំ លូ តង័ ប៉ាណូស បក់ហ្៊យង េហ្យតី»។

សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសាដាច់ ប៉ាេហ្យ ីេលៀន ពឹង ទុច
១១ មួត បក់សាយុំាងំសារយសី៊ូ រះ៉ េណាះ អនែ់ឌសាមគ៉័កាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង អន់

បប៉័ ្រសស៊ៗ ឡូត ខងយសី៊ូ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ ខអាហង បះ ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ លូ
សារ េម៉ាញណាវ ្គ។ ១២ ែអ៊ ផា «ទី កាម៉ាក័ បក់ ្របគ៉័ កាន រ៉ាតសី។ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត ចាងំហាយ្គ េភឿ ឡា ំ
េហៀន ្របគ៉័សាដាច ់េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ សតឹណាវ ្គរុាងំៃហ រុាងំខ្យា ពូ។ ១៣អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ ចងឹ ចាក ែអ៊ េអី
មួត ទុច ១០ ដូវ េកះេណាះ អន់ េលៀន េម៉ាញ ដូវ ១០០ កាក់ * លូ រះ៉ ផា "ហគ់ េលៀន អា អន់ដសី អ្យក់ ចាក
ណាងំសា ពិ េលយី ទលឹអាញ់សតឹ េទៀ"។ ១៤ហះកា ប៉ាសុន ែអ៊ េណាះ ពូ អូ ណីសកា ែអ៊ អុះ ពូ េ្របុី មួតឡា ំ
ប៉ាតាង ប៉ាសុនឡា ំពួយ ែអ៊ អនត់គី េភឿ រះ៉ កា ពូ ផា "ញនឹ អូ បុចិ អន់ ប៉ាណូសអា ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យាញនឹ អុះ"។ ១៥ ប៉ាគ់ ែអ៊ េហៀន ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ េកះៗ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ ែអ៊ េទៅណាវ ្គ។ ែអ៊ ពឹះ េអី
មួត ទុចឡាក់ ែអ៊ ទី អន់ េលៀន េណាះ េកះេណាះ អបំញ៉់ េភឿ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ផា េម៉ាញ ដូវ ៗចាកណាងំសាទី
កាៃំឡ ប៉ុប ច។ំ ១៦ ទុច បក់ ពឹះ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ែអ៊ ម៉ុ ត រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា េលៀន អសី អន់ ែព អាញ់ ទី កាៃំឡ
១០០០កាក់ណាវ ្គ"។ ១៧សាដាច់ េតលី ផា "អះឺ ដាគ់ េកះ ទុច ដាគ់ ្រតង់។ ញន អសី ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ឡឹង
ង៉ារ ថិ អា ហគ់ អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េមឿង ទិ អញជ់តឹ អា ឡគ ពិ"។ ១៨ េកះេណាះ ទុច ទី េពៀរ ម៉ុ ត រះ៉ ផា "ពឹ
តាងំឡា េលៀន អសី អន់ ែព អាញ់ ទីកាៃំឡ ៥០០កាក់ណាវ ្គ"។ ១៩សាដាច់ េតលី ផា "ហគ់ អសី រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា ប៉ាតាម័ េមឿងឡគ ពិ"។ ២០ េកះេណាះ ទី ទុច េម៉ាញណាវ ្គែអ៊ ម៉ុ ត រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡា អា េលៀន អសី អន់
កាអាញ់ ែព អាញ់កាតូត័ រ៉ានដ់ាប់ ពឹង អញែ់សង៊ ២១ខងអាញ់កាចាងំ អ្ូយគកាអសី ខង អសីកាឡីសកាញ់
ខាក។់ អសី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អសី អូ ទី ្របគ៉័ លូ អសី ្រចូត័ អ្យក់ េពៀ ឡឹង មុរី ឡាក់ អសី អូ ទីសាមូល
តប"់។ ២២ េណាះ ែអ៊ កាបកា ទុច េណាះផា "អឺ ទុច អូ ដាគ ់អាញ់ ចងឹ ៃចគ ថូត អសី ពួយ ប៉ានរឹ អសី កាបអា
ហង ខង អសី អ្លុ េកះកាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូសកាឡីសកាញ់កាខាក ់លូអាញ់អ្យក់កាណាគ័ញ៉ាឡាក់អាញ់
អូ ទី ្របគ៉ ័លូ អាញ់ ្រចូត័ អ្យក់ េពៀ ពឹង មុរី ឡាក់ អាញ់ អូ ទីសាមូល តប។់ ២៣ ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ
អ្យក់ េលៀនអាញ់អាអន់កា ពូ បុល ម៉ាគ់ ទី ក្យង់។ ទលឹ ប៉ាគ់អាញ់សតឹ េកះ េណាះអាញ់ចងឹ ទី េលៀនអាញ់
អា ទបឹ គុល ទបឹ ក្យង់"។ ២៤ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត បក់ ៃអ្វ រេណាះ ផា "ហគ់ អនដ់សី អ្យក់ េលៀន ឡឹង ែអ៊ អា
ឡា ំអន់ កា បក់ ទី ១០០០ កាក់ េតា ឡគ"។ ២៥ហះកា មួត េណាះ េតលី ផា "ពឹ តាងំឡា ប៉ាណូស េណាះ ែអ៊
ទី ១០០០ កាក់ េកះ"។ ២៦ ែអ៊ េតលី មួត េណាះ ផា "អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី ផា េពឿ ទី េអៀង េកះ ែអ៊ ចងឹ ្រត
គ់ ទី េអៀង ែធមណាវ ្គ ហះកា េពឿ អូ ទ ីពូ ចងឹ អ្យក់ ឡាច់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ ែអ៊ ទី បត៊ ែបត៊ េណាះ េដល។
* ១៩:១៣ ១៩:១៣ ១០០កាក់ េពៀគ គុល «១០ មណីា»ឃឺ ្រប៉ាក់ ៤កាឡូ។
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២៧ េម៉ាញណាវ ្គ មួតតាមុរឺឡាក់ អូ បុចិ អន់អាញ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនែ់ឌ េណាះ ហគ់ ប៉ាណា ំអនែ់ឌ ពឹះ ប៉ាគ់
អាញ់អា េកះេណាះ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត អនែ់ឌ ពិ"»។
សារយសី៊ូ ម៉ុ ត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
២៨ ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារ ទិអា េកះៗ ែអ៊ ចាកណាវ ្គឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ២៩ ែអ៊ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ

្រសកុ េបតផាេសលូ ្រសកុ េបតថានីឡាក់ ៃអ្វ ហះ ជុង ប៉ានមឹឡាក់អន់សចិផា ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ។ េកះេណាះ
ែអ៊ េ្របុី សះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវ ចាក អន់្រទួល ៣០ លូ រះ៉ ផា «ហគ់ ចាក ម៉ុ ត កាណុង ្រសកុ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េតា ទលឹ ប៉ាគ់
េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ េលៀ ប៉ាញ័តាម័ េម៉ាញកាតុ ពូ កត់ ហះ ចារ េណាះ។ េលៀ េណាះ េបី តាន័ ទី បក់ េពឿ
ជះិ អុះ។ អ្យគ័ អនដ់សី រុសី អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់អា។ ៣១ផាទី ពូ អបំញ៉់ផា "ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី រុសី អ្យក់ េលៀអា ?"
្រតគ់ រះ៉ ផា "ពឹ តាងំឡាញនឹ តងកាន ែអ"៊»។ ៣២ មួត េពៀរ ដូវឡាក់ ែអ៊ េ្របុី េណាះកាចាកឡា ំបប៉័ឡាក់កា ែអ៊
រះ៉ តាទចឹ។ ៣៣ផះ អនែ់ឌ រុសី េលៀ េណាះ តាងំឡា ែអ៊ អំបញ៉់ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី រុសី េលៀ ញនឹ នេីអៀ ?»
៣៤អនែ់ឌ េតលីផា «ពឹ តាងំឡាញនឹ តងកាន ែអ»៊។ ៣៥ េកះេណាះអនែ់ឌ ទុង េលៀ េណាះជនឹ អន់កាយសី៊ូ លូ
រ ុសីអាវ ្រតាក័ ពឹង អង់កក់ េលៀ អន់យសី៊ូ ជះិ។ ៣៦ផះយសី៊ូ ចាក េណាះ ទីកាឡំាងំ េអៀង រុសីអាវ ្រតាក័ ពឹង ្រទ
ង។ ៣៧ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ចាក រ្រទង ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿង េកះ មួត សះឹ េអៀង ដូវ េហាក
រគ៉់ ទឌូិ លូ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ៃម៉ៗ ឡឹងសារ អរ៉ំាញ អញឺ ទេិណា ័ះឡាក់ អនែ់ឌ ទី បប៉។័ ៣៨អនែ់ឌកាបផា «អន់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ជនឹ អន់សារដាគ់កាសាដាច់ឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង ែអ។៊ អន់សារសាណុកសាវាក៉ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
ៃប៉្លង។ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចាងំហីគ កាខាក»់។ ៣៩កាណុង កាឡំាងំ េអៀង េណាះ ទី
មួតផារ៉ាសុី អនដ់ា រះ៉ លូយសី៊ូ ផា «អឺ ៃណឃូ អសី ទបឹ មួតសះឹ អសី អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ េណី»។ ៤០ហះកា
យសី៊ូ កាបផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផាមួតអា ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់េណាះអេំហា្ម ឡគ ចងឹតាងំេហីតាងអនែ់ឌ»។
៤១ប៉ាគ់យសី៊ូ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ ែអ៊ បប៉័ េមឿង េយរសូាឡឹម លូ ញុា ឡំាងតកា េមឿង េណាះផា ៤២«អឺ

េមឿង េយរសូាឡឹម ដារ អ់ាអាញ់ បុចិកាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់សារឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ទីសារសាណុកសាវាក៉ ហះ
កាសារ េណាះ អន់ដសី អូ បប៉័ េកះ។ ៤៣ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ ចងឹ ទី មួត តាមុរឺ អន់ដសី ចងឹ ពឹះ ពូន េតះ វុងិ ជុំ
េមឿង អនដ់សី លូ ចងឹសាងំកាត់ អនដ់សី ្រគបឹ ចារ។ ៤៤ ពូ ចងឹ ថាឡំាយ េមឿង អនដ់សី អន់ រ៉ាយ រុា ំទិ ទបឹ អន់
ដសី អា េដល។ ពូ ចងឹ អូ អន់ អំេហា្ម ចំ ៃអ្វ អំបុាងំ គួបណាវ ្គហង កាណុង េមឿង អនដ់សី អា ខង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ
តង័ អនដ់សី េកះ ហះកា អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ»។
៤៥ផះយសី៊ូ ចាក ម៉ុ ត កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកះ ែអ៊ កា ្រទះុឡាច់ មួត បក់ ៃអ្វ ្របូ ្របី ៤៦ លូ កាបកា ពូផា

«កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ហី អាញ់ឃឺចារសារ៉ំាប់ មន៉់ េអី អាញ"់† ហះកា អនដ់សី អ្យក់ ហី
អា ្របគ៉័ចារ មួត អនតុ់ង អនទួ់ក ‡»។
៤៧យសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ រប៉់ ដារ ់ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មួត ៃណឃូ

បុាងំេហៀន ចាបាប ់លូ មួត ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាសុន អនែ់ឌ ខំណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ៤៨ហះកា អនែ់ឌណាងំ
្រទង ចងឹ ្របគ៉័ កា ែអ៊ អូ ទី អុះ ខង ទី មួត ប៉ាសុន េអៀង ៃអ្វសាយុំាងំយសី៊ូ បុាងំេហៀន េលយី។

២០
១ទីដារ ់េម៉ាញ ផះយសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន លូ រះ៉សារដាគ់កា មួត ប៉ាសុន ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់

រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ទបឹ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿងកា ម៉ុត អនឌូ់ េដល។ ២ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊
† ១៩:៤៦ ១៩:៤៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៦:៧។ ‡ ១៩:៤៦ ១៩:៤៦ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៧:១១។
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ផា «បរ៉ ់រះ៉ ៃហកាញនឹ អសី ្របគ៉័ ង៉ារ ទិអា េអង អរ៉ំាញ ញ៉ា ? េពឿ អន់ អសី ្របគ៉័ ង៉ារ អា ?» ៣ហះកាយសី៊ូ
េតលី អនែ់ឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់សារ េម៉ាញហះ អនដ់សី េដល ហគ់ អនដ់សី រះ៉ កា អាញ់ហ។ិ ៤ េពឿ េ្របុី
យូហាន បុាងំហុំ ពូ ? ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង ញ៉ា ប៉ាណូស េដាច ?» ៥អនែ់ឌ ពឹកសា គួបផា «ផាពិនផាប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័
យូហាន ្របគ៉័ េណាះ េណាះយសី៊ូ ចងឹ ផាកា ពិន "ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ េសឿ ែអ ៊?" ៦ផា ពិនផា
ប៉ាណូស េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ េណាះ កាឡំាងំ ប៉ាសុន ទឌូិ ចងឹ អ្យក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័ ពិន ឡូត ខង
អនែ់ឌ េសឿផា វគ័ យូហាន េណាះ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ»។ ៧អនែ់ឌ េតលីផា អូ អ្លុ កា េពឿ េ្របុី វគ័ យូហាន បុាងំ
ហុំ ពូ េណាះ។ ៨ េកះេណាះយសី៊ូ កា េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់កា អូ រះ៉ កាអនដ់សី េដលបក់ អន់អាញ់ ្របគ៉័សារ
ទិអា»។
សារកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ ពូ រុាងំៃហ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច
៩ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ សារ កាកាឡំាងំ េអៀង ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ ផា «ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ មុរី តប់ ៃប៉្ល អង់

កាច េកះេណាះ ែអ៊ អន់ ពូ រុាងំៃហ ែជក។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ ្រសកុ ចាងំហាយ្គ ៃអ្វ ប៉ាគ់
េណាះ តុត ទុញ។ ១០ ប៉ាគ់ ទលឹ ថុន េអ្លះ ៃប៉្ល អង់កាច េកះ តាងំឡា មុរី េណាះ េ្របុី ទុច ែអ៊ េម៉ាញ ដូវឡា ំប៉ាគ់ មួត
រុាងំៃហ មុរី ែអ៊ េណាះ េភឿ អ្យក់ចាែនក មះ៉ ែអ ៊ហះកា មួត រុាងំៃហ មុរី េណាះ រ ៉បុ ពីត ទុច ែអ ៊េកះេណាះតាងំ
ហ្យតិ អន់ ែអ៊ សតឹ តី តាេដាះ។ ១១តាងំឡា មុរី កា េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវ ឡា ំណាវ ្គ។ ហះកា មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី
េណាះ រ ៉បុ ពីត លូ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាប អូ ដាគ ់តាងំហ្យតិ អន់ ែអ៊ សតឹ តី តាេដាះណាវ ្គ។ ១២តាងំឡា មុរី កា េ្របុី
ទុច េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡា ំលកឺ ទី ៃបង៉។ ហះកា មួត បក់ រុាងំៃហ មុរី េណាះ រ ៉បុ ពីត ទុច េណាះ ទលឹឡាកា េកះ
េណាះ អូសអា្ល ត ប៉ាគ់ អន្់រទលឹ មុរី។ ១៣តាងំឡា មុរី ឃតឹ ផា "នចីម័ អាញ់ ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ណាវ ្គអា ឃឺអាញ់
ចងឹ េ្របុី គន ឡាក់ អាញ់ បុចិ ឡគ ឡា ំណាវ ្គ េម៉ាញ ទង អា។ េណាះ អន់ែឌ ចងឹ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ ហង តាម
ៃហ"។ ១៤ហះកា មួត បក់ ក្យាគ់ រុាងំៃហ មុរី េណាះ សាគ់ អនែ់ឌ បប៉័ គន ែអ៊ េណាះ អនែ់ឌកាកាប លូ គួបផា
"បក់អាហង ចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ មុរី អា ! ពិ ពិន ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ែអ ៊ម៉ាគ់ ចងឹ ទី មុរី អាកា ពិន"។ ១៥អនែ់ឌ
កា រ ៉បុ គនតាងំឡា មុរី េណាះ ទុង អូស អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ អន្់រទលឹ មុរី ៃប៉្ល អង់កាច េណាះហង េកះេណាះ ប៉ានេ់តា័
ែអ។៊ ទលឹ នេីណា ័ះ តាងំឡា មុរី ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ កា អនែ់ឌ េណាះ ? ១៦ឃឺ ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ានេ់តា័ មួត បក់ រុាងំៃហ
មុរី េណាះហង េកះេណាះអន់កា ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គរុាងំៃហ ែជក មុរី ែអ៊ េណាះ»។ ប៉ាគ់កាតាងំសារ ទេិណា ័ះ
េកះ អនែ់ឌកាបផា «ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ នេីណា ័ះ េកតី ពឹះ»។
១៧ េកះេណាះយសី៊ូ ៃហ អនែ់ឌ លូកាបផា «សារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "អេំហា្ម ឡាក់ មួត

រ៉ាគយឹហីហរឹអា្ល ត កញិេអៀអា េកះ អេំហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ"*។ សារអា ពូ បុចិកាប ឡឹងសារ ញ៉ា ? ១៨ េពឿ
ឡិ ្រតគ់ ពឹង អំេហា្ម អា ប៉ាណូស េណាះ ចងឹឡាកាឡាកាច់ ខូច័ ខាច ខាក់ ឡូត ហះកាផា អំេហា្ម អា ឡិ ្រត
គ់ ពឹង ប៉ាណូស ច ំអំេហា្ម ចងឹ កា្ល ញ័ ែអ៊ េតា័ ឡូត»†។ ១៩ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ
បុាងំេហៀនចាបាប់ អនែ់ឌណាងំ ្រទង បុចិ រ ៉បុ យសី៊ូ ឡូត ខង អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ ផាយសី៊ូ កាបសារ េណាះឃឺ
កាប ប៉ានត់ាងំ កា អនែ់ឌ ហះកាអនែ់ឌ អ្ូយគកា មួត ប៉ាសុន។
សារ មួតផារ៉ាសុី លូសាឌូសុីណាងំសារ លូយសី៊ូ
២០ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ េ្របុី គួប អនែ់ឌ ប៉ាឡម័ ្របគ៉័ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ៃអ្វ ចា ំៃហ យសី៊ូ េភឿ បុចិ កា កា

តាងំ ែអ៊ កាបយច ម៉ាគ់ ចងឹ ទី រ ៉បុ អញជ់នឹ កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខតឡាក់ ចងឹ អ្លុ តាតសុ់និសារ។ ២១អនែ់ឌតាគ់ អំ
* ២០:១៧ ២០:១៧សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១១៨:២២។ † ២០:១៨ ២០:១៨សារអាយសី៊ូ កាប េពៀប
ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅឡាក់ អេំហា្ម ដាគ់ េណាះ។
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្របគ៉័កាបដាគ់ លូយសី៊ូ ផា «អឺ ៃណឃូ ញនឹអ្លុ អនត់គ់ផា ្រគបឹសារ អសីកាបអនត់គ់ ប៉ាេតា ទេិណា ័ះស៊ុតកា
្រតគ់តាទចឹ អសី អូ អ្យលិ អូ កូត័ បក់ េពឿ អុះ ឃឺ អសី បុាងំេហៀន ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។ ២២នចីម័
ចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប ពិនសង៊ រ៉ាៃប អន់កាសាដាច់តសី រ ៉មូ េណាះ ?» ២៣យសី៊ូ ហ្លង់ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័
អនែ់ឌ េណាះ បះ ែអ៊ កាបផា ២៤ «បុះឹ អន់កាអាញ់ ៃហៗ េលៀន េណាះ េម៉ាញកាក»់ េកះេណាះ ែអ៊ អបំញ៉់ផា
«ហ៊ូ ប េពឿ សចិ េពឿ ពឹងកាក់អា ?» ពូ េតលី ផា «ហ៊ូ ប លូ សចិសាដាច់ តសី រ ៉មូ»។ ២៥យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា
«ទលឹ នេីណា ័ះកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ រ៉ាស មះ៉សាដាច់ រ ៉មូ មបកាសាដាច់ រ ៉មូ េទៅ ពិ ហះកាកាណាគ័ញ៉ាឡាក់
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ មប កា ប ៉្រ◌ះ័ េទៅ េដល»។ ២៦ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ែឌណាងំសារ យច អូ ទី អុះ ផះ យសី៊ូ កាកាប ហះ
ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង េណាះ។ អនែ់ឌ ៃអ្វ ្រគយឺ ទបឹ ញមខាក់កាសារយសី៊ូ កាប េណាះ។
២៧ ទី មួតសាឌូសុី បក់ អន់ដា ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ អន់ែឌ េណាះ អូ េសឿ ផា ប៉ាណូស េតា័ េកះ អ្លុ រ ុសី សតឹ

ណាវ ្គអុះ ២៨បះ អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ញ៉ា វគ័ ម៉ូ េស ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា បក់ ចំ អ្យក់ កាម៉ាញ់ េកះេណាះ
េតា ័ផា េបីតាន័ ទី គន ្រតគ់ ែធមថាអុះណាវ ្គអន់ ទី ៃអ េភឿ បុាងំេកតី គន តូ ផូង័ វាច៉់ អន់កា មុី ែអ៊ ‡។ ២៩ ប៉ាន់
ដបឹ ផា ទី អុះ មុី កាម៉ាក័ តាេំបុះី ដូវ មុី េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ទី កាម៉ាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ េតា័ហះកា េបី តាន័ ទី គន អុះ។
៣០ េកះេណាះ អុះ ែអ៊ ទី េម៉ាញ ទី ែអ៊ ឡគ ៃអ ែអ៊ េណាះហះកា េតា័នះិេទៅ េដល។ ៣១ េកះេណាះ អុះ ែអ៊ ទី េពៀរ
កា នះិេទៅ េដល។ ទិ អុះ មុី អន់ែឌ តាេំបុះី ដូវ េណាះ កា ទី អង់កាន់ េណាះ ទិឌូ ហះកា េតា័ ទិ អន់ែឌ េណាះ
ហង េបី តាន័ ទី គន នះិេទៅ េដល។ ៣២អនត់គី ឡឹង េណាះ អង់កាន់ េណាះកា េតា័ នះិេទៅ េដល។ ៣៣ ទលឹ នី
េណា ័ះ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ េទៀ អង់កាន់ េណាះ ចងឹ ទី កា េពឿ ខង អុះ មុី អន់ែឌ ទិ តាេំបុះី
ដូវ ទី អង់កាន់ េណាះ នះិេទៅ េដល ?» ៣៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ អ្លុ ដងឹ ទី េកា្ល
ទី កាម៉ាញ់ ៣៥ហះកា ទិ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែគង ម៉ាត់ េទៀ អន់ែឌ អូ អ្លុ ទី េកា្ល
ទី កាម៉ាញ់ណាវ ្គ អុះ ៣៦ ខង អន់ែឌ អូ អ្លុ េតា័ណាវ ្គហង ឃឺ អន់ែឌ ឡាក់ កា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ កា គន
ប ៉្រ◌ះ័ េដល ខង អនែ់ឌ ទី រ ុសី សតឹណាវ ្គេកះ។ ៣៧សារ ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ អា យ ៉◌ះ័ ម៉ូ េសកា ទី ្រចាគ់
រះ៉ េដល ឃឺកាណុងសារ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ឡឹង អុញសា េប៉ាម ម៉ូ េស ៃអ្វ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំ
ៃហអា្រប៉ាហា ំលូ អុសីាក់ លូ យ៉ាកុប §។ ៣៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ប៉ា្រទូ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
រុាងំៃហ ប៉ាណូស រុសី ខងសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស ទឌូិ ស៊ុត កា ៃអ្វ រ ុសី»។ ៣៩ទី មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចា
បាប់ បក់ អនដ់ា េតលីផា «ៃណឃូ អសីកាប េណាះ ្រតគ់ខាក»់។ ៤០ េកះេណាះ ពូ អូ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ ឡឹងសារ
ញ៉ាណាវ ្គហង។
៤១យសី៊ូ អបំញ៉់ ពូ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ ពូ កាប ឡឹងសារបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះផាសាដាច់ដាវតី

ឃឺ វគ័ បក៊ ែអ ៊? ៤២ខងសាដាច់ដាវតី េណាះហង ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា

'ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់
៤៣ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីតតាមុរឺ អសី អន់ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង អសី' "*។
៤៤ផាសាដាច់ដាវតី ែអ៊ េអី បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះផា ពឹតាងំឡានេីអៀ េកះ ញ៉ា ្រតគ់ ពូ ផា
សាដាច់ដាវតី ឃឺ វគ័ បក៊ ែអ៊ នេីណា ័ះ ?»។
‡ ២០:២៨ ២០:២៨បរ៉ ៃ់ហសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៥:៥-១០។ § ២០:៣៧ ២០:៣៧សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់
(នកិ្ខមន)ំ៣:៦។ * ២០:៤៣ ២០:៤៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:១។
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៤៥ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ លូ មួត សះឹ ែអ ៊កាឡំាងំ េអៀង កា ៃអ្វ សាយុំាងំ េដល ៤៦ ែអ៊ ផា «បរ៉ ់ឡាវុាងំឡាេកា
លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ អន់ កាខាក។់ អនែ់ឌ ឌុ េពៀតអាវ តសី អ្លងឹ លូ ចាចាក ពឹងតាឡាត បុចិ កា
ពូការ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ។ ផា ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាងចារ ពូ លួមណាងំ ដងឹចារដាគ់សា ំលនឺ ឡឹង ពូ ផា ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ
ៃអតសាណាងំដងឹចារ ្រកាគ់ បក់កានតឹលនឺ ឡឹង ពូ េដល។ ៤៧អនែ់ឌ េណាះ ឌុ េលាបអ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉
មួត អង់កាន់ អនេ់្រតា័ អន្់រទះុ លូ តា្ំរបគ៉័ មន៉់ ទុញៗខាក់ េដល។ អនែ់ឌ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត កា្ល ងំ លនឺ ឡឹងពូ»។

២១
សារអង់កាន់ អនេ់្រតា័ ៃចគ េលៀន មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័
១ផះ េណាះយសី៊ូ ៃហ បប៉័ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ៃចគ េលៀន មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ២ ែអ៊ កា បប៉័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័

ថុក ញ៉ាក េម៉ាញ ដូវ អ្យក់ េលៀន ដងឹ េពៀរ ច្យមិ * ៃចគ េដល។ ៣ េកះេណាះយសី៊ូ កាបផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសី តាទចឹ ផា អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ថុក ញ៉ាក អា ែអ៊ ទី ៃចគ េលៀន េអៀង ឡឹង ពូ ៤ខង កាឡំាងំ អនេ់ទៀគៗ អ្យក់
ៃចគ ដងឹ េលៀន អនែ់ឌ សល់ មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ថុក ញ៉ាកអា អ្យក់ ទិ េលៀនឡាក់ ែអ៊
តងកានខាក់ េភឿ សមិឡាេកា ែអ ៊អ្យក់ មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល»។
សារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំលូយសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គ
៥ ទី បក់ អនដ់ា ផះ ៃអ្វ ប៉ាេន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ លូ អំេហា្ម ដាគ់ឡាយ៉ាម័ លូ កាណាគ័ អនេ់ទៀគៗឡាក់

ពូ ទី អ្យក់ ៃចគ មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័។ យសី៊ូ កាបផា ៦ «េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ ហីឡាក់ អនដ់សី បប៉័ ទិអា ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់
អនត់គី េទៀ ពូ ចងឹ តាគ់ អំព្លូ ក រ៉ាយ រុា ំទិ ហង អូ ទី អំេហា្ម ចំ ចងឹ ៃអ្វ អំបុាងំ គួប ែអ៊ណាវ ្គហង»។ ៧អនែ់ឌ អំ
បញ៉់ ែអ៊ ផា «អឺ ៃណឃូ សារអាចងឹ េកតី ពឹះដារ ់ច ំ? ប៉ាគ់សារអាក្យាម័ ចងឹ េកតី ទលឹ េទៀ ទីកាណាគ័ញ៉ា
អនដ់ា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល ់?» ៨យសី៊ូ រះ៉ ផា «អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់ ែជ េសឿ ពូឡា ំប៉ាង៉ល់
អនដ់សី អន់ េហ្យតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ខង ចងឹ ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃចគ សចិឡាក់ កាសចិ អាញ់ េដល អនែ់ឌ
ចងឹកាបផា "អាញ់អាហងយសី៊ូ" លូកាបផា "ក្យាម័ ចងឹ ទលឹដារ ់េកះ"។ អនដ់សី ែជ ពួយអនែ់ឌ ៃដ ! ៩ផះ
ចំ អន់ដសី កាតាងំ េលៅផា ទី ពូ តាកូះសាងំខាម លូ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល ់អន់ដសី ែជ អ្ូយគ ែជ កាេដីត ខង
សារ េណាះ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អន្់រទលួ នេីណា ័ះ ហង ហះកាសារ ឡុច ្រសស៊ៗ េណាះ េបីតាន័ ទលឹ អុះ»។
១០ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌណាវ ្គផា «សុនសាត េម៉ាញ ចងឹតាកូះ លូ សុនសាត េម៉ាញ ប៉ាេថត េម៉ាញ

ចងឹ តាកូះ លូ ប៉ាេថត េម៉ាញណាវ ្គ។ ១១ ទបឹ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ េតះ េកង ខាក ់លូ ប៉ាគ់ ចារ អន់ដា ចងឹ េកតី ឡាយុិត
ឡាងំវាញ៉់ េដល លូ ចងឹ ទីសារអគី ព្លុ េអៀង។ ចងឹ ទីសារអនេ់ទៀគៗ ្របគ៉័ អន់ អ្ូយគ ទបឹ ចងឹ ទីកាណាគ័ ពឹង
ៃប៉្លង តាងខាក់ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់សារ ចងឹ េកតី ពឹះ េដល។ ១២ហះកាអន្់រទលួ ឡឹងសារ ទិអា ចងឹ េកតី
ពឹះ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អនដ់សី លូ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា អនដ់សី លូ អញជ់នឹ អនដ់សី អន់ ពូ ៃចគ ថូត ពឹង េរ៉ាង លូ ពូ
ចងឹ រ ៉បុ អនដ់សី ៃចគ ខុក េដល។ ពូ ចងឹឡា ំជនឹ អនដ់សី អន់សាដាច់ លូ មួត ្រកាគ់ណាផំាតាតសុ់និ ញនកា
អនដ់សី េសឿអាញ។់ ១៣ហះកាសារ េណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់កាអនដ់សី ទី ្រទង ចងឹ រះ៉សារអាញ់កា ពូ។ ១៤ទលឹ
នេីណា ័ះ ្រតគ់កាចាងំកាណុង ពុតផា ែជឃតឹអន្់រទលួ ឡឹងសារឡាក់អនដ់សី ចងឹ ្រតគ់កាបបង៉កាន់ឡាេកា
េណាះ ១៥ខងអាញ់ចងឹ ្របគ៉័ អន់កាអនដ់សីហ្យាងំសាឡាច់ លូ អ្លុ កាប េណាះ លូ អូ អន់ មួត បក់ អូ ណីសអ្លុ
េតលី ប៉ាែគក លូ អនដ់សី អុះ។ ១៦យ ៉◌ះ័ េមគី ពឹ អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ គួបចាង័ អនដ់សី េទៅកាចងឹ អូ ្រតង់កាអនដ់សី
* ២១:២ ២១:២ ច្យមិ េពៀគ គុល «ឡិបតា»។ ១២៨ ឡិបតាសាេមុី លូ េម៉ាញ ែឌណារ។ី េម៉ាញ ែឌណារ ឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់
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លូ អនែ់ឌ ចងឹឡា ំជនឹកាឡំាងំ អនដ់សី បក់ អនដ់ា អន់កា ពូ ប៉ានេ់តា័ េដល។ ១៧ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ អូ ណីសកា
អនដ់សីញនកា េសឿអាញ។់ ១៨ហះកាយ ៉◌ះ័ សក់ កល់អនដ់សី េម៉ាញកាែស៊កាចងឹ អូ ទីហ្៊យង អុះ។ ១៩ញន
កាអនដ់សីដាម័ អត ់អនដ់សី ចងឹ ទីអាញុ រុសី។
២០ «ហះកាផាដារ ់ចំ អនដ់សី បប៉័ តាបល៉់ តាហាន ពឹះ វុងិ េមឿង េយរសូាឡឹម ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារថា ំ

ឡាយកាណុង េមឿងអា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង។ ២១ផះ េណាះកាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េខត យូដា ្រតគ់សាតាក់
ឡា េំអានប៉ាគ់ ប៉ានមឹ ពិ កាប៉ាច់កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម ្រតគ់សាតាក់ឡាច់អន់ចាងំហាយ្
គ ឡឹង េមឿង អា េដល លូ ែជ អន់ មួត បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ មុរី ប៉ាគ់ ែ្រស៊ អន់ែឌ ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េដល ២២ខង ដារ ់
េណាះឡាក់ដារ ប់ ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត ពូ េភឿតាគ់អង់េកះសារឡាក់ទី ្រចាគ់ រះ៉កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។
២៣ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ មួត អង់កាន់ បក់ឡាេកា េគៀម លូ អង់កាន់ រង គនកាៃសគ ចងឹ ថុក ញ៉ាកខាក ់ខង ពឹង
ប៉ាេថត អា ចងឹ េកតីសារឡាបំាក កាខាក ់ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អកឺ កា ប៉ាសុន អា។ ២៤អនែ់ឌ ចងឹ េតា័
ញនកា ប៉ា្ល ដាវ លូ ពូ ចងឹ អ្យក់ អនែ់ឌ អន់ ្របគ៉័ ទុច ពូ ្រគបឹ សុនសាត អនេ់ទៀគ។ កាប៉ាច់ េមឿង េយរសូាឡឹម
អា សុនសាតអនេ់ទៀគ ចងឹថាឡំាយ េលយី ទលឹ េកះសារ ពូ េណាះ។
២៥ «ផះ េណាះដារ ់ៃខ សឡំង់ ចងឹ េកតី តាងៗ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់សារឡាក់ ចងឹ េកតី ពឹះ។ ប៉ាណូ

ស ្រគបឹ សុនសាត ពឹង អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ទីសារ ថុក ពុត ខាក់ លូ អូ អ្លុ ចងឹ ឃតឹ នីចម ័ញន កាតាងំ យងឹ
េទៀកសាឡីគសាឡាយ រុាងំកា្ល ច។ ២៦ ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ អ្ូយគ នះិ អូ ហ្លង់ ប៉ាណូស ផះ អនែ់ឌ ឃតឹ ឡឹងសារ
ឡាក់ ចងឹ េកតី ទី ពឹង អង់កក់ េតះ អា ខង អំរ៉ាញ អន់េទៀគៗ ពឹង ៃប៉្លង † ចងឹ រ៉ាន់េថីគ។ ២៧ ផះ េណាះ ពូ ចងឹ
បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ចាក ពឹង កាមល៉់ ទបឹ ទី អំរ៉ាញ លូ ទី តាតារ កា្ល គ់ េកង ខាក។់ ‡ ២៨ ប៉ាគ់សារ ទិ អា េកតី ពឹះ
េទៀ ហគ់ អនដ់សី េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង ខងសារ ប ៉្រ◌ះ័ហា្វ យ អនដ់សី ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង»។
២៩ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ កាប ប៉ានដ់បឹ លូសារ េម៉ាញផា «ហគ់ អនដ់សី ៃហៗ េតមី ្រហា លូ េតមី

អ៊្លង អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ។ ៣០ផះ ចំ អនដ់សី បប៉័ហា្ល ចាត់ េកះ េណាះ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ថុន
បីហង។ ៣១កាប៉ាច់សារ េណាះកា នះិេទៅ េដល ផាដារ ់ចំ អនដ់សី បប៉័សារ ទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ អនដ់សី ្រត
គ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ ក្យាម័ េកះ។ ៣២អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ
ផា ទី ប៉ាណូសបក់ អនដ់ា ៃអ្វ ពឹង រុាងំហាវអា េបីតាន័ េតា័ អុះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័សារ ទិអា េកតី ពឹះ េដលហង។
៣៣ េតះ លូ ៃប៉្លង អា ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង េហ្យតី ហះកា ប៉ានរឹ អាញ់កាបអា អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ។
៣៤«ហគ់អនដ់សីឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់ ែជអន់ ពុត អនដ់សីឃតឹដងឹកាសារ ៃអតសា សាររគ៉់ េសមី លូ

សារ វុនឹវាយ៉កាង៉ារសមិឡាេកា េណាះ អ្លុ ៃផគដារ េ់ណាះ ពឹះ ទលឹ ្រតគ់ផះ អនដ់សី អូ ទី េ្រទៀមឡាេកា៣៥ខង
សារកាណុងដារ េ់ណាះចងឹ ពឹះ ទលឹ េទៀ េពៀបឡាក់កា េជៀលកាេ្រតាបប៉ាណូសពឹងអង់កក់ េតះអាទឌូិ ឡូត។
៣៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ខំ ក្យាគ់ េលយី ពិ លូ មន៉់ េភឿ អន់ អនដ់សី ដាម័ អត់ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះឡាក់
ចងឹ ្រតគ់ ពឹះ េណាះ ម៉ាគ់ អនដ់សី អូ ទី ថូត ប៉ាគ់ដារ ់ប៉ាណូសអាញ់ជរឹណាវ ្គេទៀ»។
៣៧ផះ កាដារ ់យសី៊ូ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប៉ាគ់ កាមុាងំ ែអ៊ ចាកឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ានមឹឡាក់ ពូ

េអី ផា ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ។ ៣៨ មួត ប៉ាសុន អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡឹងកាលំឺ ផុងមុាងំ េភឿសា ំ
យុាងំយសី៊ូ បុាងំេហៀន។
† ២១:២៦ ២១:២៦ អរ៉ំាញ អនេ់ទៀគៗ ពឹង ៃប៉្លង បក់ អនដ់ា ផាកាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លង ឡាក់ កា សឡំង់ លូ ៃខ។ ‡ ២១:២៧ ២១:២៧ បរ៉ ់ៃហ
ដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។
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២២
សារ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាងំ ្រទង ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
១ប៊ុ ន ណំុ បុាងំឡាតាងំឡាក់ ពូ េអី ផា ប៊ុ ន ្រទងួ េណាះកា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ។ ២ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់

រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ណាងំ ្រទង ចងឹ ប៉ាន់េតា័យសី៊ូ ហះកា អន់ែឌ អ្ូយគ កា មួត ប៉ា
សុន។ ៣ េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ម៉ុ ត កាណុង យូដះ ឡាក់ ពូ េអី ផា អុីសាការយី៉ុ ត ែអ៊ កា សះឹ កាណុង
កាឡំាងំ មួត សះឹ ១២ ដូវ េណាះ េដល។ ៤ យូដះ ែអ៊ ឡា ំពឹកសា លូ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃមគ៉ រុាងំៃហ
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡឹងសារ ចងឹ មបយសី៊ូ អន់កា អនែ់ឌ។ ៥ មួត េណាះអនែ់ឌ េហាកខាក ់អនែ់ឌផាចងឹ អន់ េលៀន
កា ែអ។៊ ៦ យូដះ កា ៃច េដល េកះេណាះ ែអ៊ណាងំ ្រទង េភឿ ជនឹ ពូ រ ៉បុ យសី៊ូ អូ អន់ មួត ប៉ាសុន អ្លុ អុះ។

សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អនឌូ់ លូ មួតសះឹ
៧ដារ ប់៊ុន ណំុ បុាងំឡាតាងំ ទលឹ េកះ។ ដារ េ់ណាះ ពូ ្រតគ់ ពុះ េចៀមសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ប៊ុន ្រទងួ។ ៨ទលឹ នេីណា ័ះ

យសី៊ូ េ្របុី េព្រតះុ លូ យូហាន អន់ឡា ំអន្់រទលួ លូ រះ៉ ផា «ហគ់ អនដ់សីឡា ំេ្រទៀមសាណាសាណឹតកា ពិន
សារ៉ំាប់សា ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ»។ ៩ហះកា មួត េពៀរ ដូវ េណាះ អំបញ៉់យសី៊ូ ផា «អឺ ៃណឃូ អសី បុចិ កាញនឹឡា ំ
េ្រទៀមចារសាសាណាេណាះ ប៉ាគ់ ច ំ?» ១០យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ប៉ាគ់ អនដ់សី ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េណាះ
អនដ់សី ចងឹ ប៉ាត ័ះ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ គយ េទៀក ្រពឺយ។ អនដ់សីចាក ពួយ ែអ៊ េណាះហង េលយី ទលឹ ែអ៊ ម៉ុ ត
ពឹង ហ។ី ១១ េកះេណាះ អនដ់សី រះ៉ កា តាងំឡាហី េណាះផា "ៃណឃូ ញនឹ ែអ៊ អំបញ៉់ អសី ផា ពឹង កាណុង ចំ
ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួសាសាណាលូ មួតសះឹ ?" ១២ េណាះ ែអ៊ ចងឹ តាបំាងកា អនដ់សី កាណុង តសី ពឹង
ចាងំហីគ ឡាក់ ទី េឃឿង ខង េកះ។ អ្យគ័ អន់ដសី េ្រទៀមសាណាសាណឹតកា ពិន ពឹង កាណុង េណាះ ហង
ពិ»។ ១៣ េកះេណាះអនែ់ឌចាកបប៉័ឡាក់កាយសី៊ូ ទី រះ៉ តាទចឹ អនែ់ឌកា េ្រទៀមសាណាសាណឹតសារ៉ំាប់ ប៊ុន
្រទងួ ហះ េណាះហង។
១៤ ប៉ាគ់ ទលឹ មងកាឡំត់ េកះ យសី៊ូ ៃអ្វសាសាណាអនឌូ់ លូ មួតសះឹឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ ១៥យសី៊ូ រះ៉ កា

អនែ់ឌ ផា «អន្់រទលួ ឡឹង អាញ់ ចងឹ េតា ័អាញ់ បុចិ ខាក់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ អាសាសាណាអនឌូ់ លូ អនដ់សី។
១៦អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី អាញ់ អូ សាសាណាប៊ុ ន ្រទួង អាណាវ ្គហង េលយី ទលឹ ប៊ុ ន ្រទួង អា ទី តា
គ់ អង់េកះ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ»។ ១៧ េកះេណាះ ែអ៊ អ្យក់ េពៀង តាែព ៃប៉្ល អង់កាច
ចកឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ កាបផា «ហគ់ អ្យក់ េពៀងអា ែជក គួប េសាប ៃអត ពិ។ ១៨អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អន់
ដសី គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់អាញ់ អូ ៃអតតាែព ៃប៉្ល អង់កាចណាវ ្គហង េលយី ទលឹដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ
រុាងំខ្យា េទៀ»។ ១៩ េកះេណាះយសី៊ូ អ្យក់ ចកឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័គុ ែជក អន់កា មួតសះឹ លូ កាប
ផា «អាហងឡាេកា បុាងំៃឡអាញ់ឡាក់ ្រតគ់ អន់សារ៉ំាប់ កា អនដ់សី ហគ់ ្របគ៉័សារអា េលយី េភឿ កាចាងំ
កាអាញ»់។ ២០ ប៉ាគ់សា េកះៗ ែអ៊ អ្យក់ ចកឹ េពៀង លូកាប នះិេទៅណាវ ្គផា «តាែពអាហងឡាក់សារសាញ៉ា
ែរវ ពុតណាវ ឃឺផាមអាញ់ឡាក់ ហូរ ័សារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារសាញ៉ា លូ អនដ់សី។ ២១ហះកា ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា
ប៉ាណូសឡាក់ ចងឹ ជនឹ អាញ់ អន់ កា ពូ រ ៉បុ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ សាសាណាអនឌូ់ លូអាញ់ េដល ២២ខង ប៉ាណូស
អាញ់ ្រតគ់ េតា័តាទចឹ ឡាក់កាសារប ៉្រ◌ះ័ ទីកាឡំត់ ែពហង ហះកាប៉ាណូសបក់ជនឹអាញ់អន់កា ពូ រ ៉បុ ែអ៊
ចងឹ ប៉ាណាបខាក»់។ ២៣ផះ េណាះ មួត សះឹ អំបញ៉់ គួប អនែ់ឌ េភឿ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ ផា កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ
េណាះ េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ នេីអៀ។
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២៤ ែប៊ត ឡឹង េណាះ មួត សះឹ អន់ែឌ ប៉ាែគក គួប េសាប ឡឹង សារ េពឿ ចងឹ ្រប៉គ័ តសី ឡឹង ពូ កាណុង កា ំ
ឡាងំ អនែ់ឌ េណាះ។ ២៥ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «សាដាច់ សុនសាត អនេ់ទៀគៗ អនែ់ឌ ជះិ ចគ័ មួត ប៉ា
សុន អនែ់ឌ េ្របុី ពូ េអីឡាេកាផាប៉ាណូសដាគ។់ ២៦ហះកាអនដ់សីអា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អុះ ផាកាណុង
កាឡំាងំ អនដ់សី អា េពឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាេកា អន់ ថិ ឡឹង ពូ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉
អនដ់សីកា ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កា ពូ េដល។ ២៧ ប៉ាណូសបក់ ៃអ្វ ពឹង េ្រគ លូ ប៉ាណូសបក់តាបំាងសាណាអន់
កា បក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ បក់ ែអ៊ ចំ តសី ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ បក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ ប តសី ? ហះកាអាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អន់
ដសីអាឃឺឡាក់កាបក់តាបំាងសាណាេណាះ េដល។ ២៨អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ផះអាញ់
ទីសារឡាបំាក ែព។ ២៩ ទលឹ នេីណា ័ះ ពឹ អាញ់ េ្របុី អាញ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា នចីម ័អាញ់ េ្របុី អនដ់សី នេីណា ័ះ
េដល ៣០ េភឿ អន់ អនដ់សី ទី អង់ៃអ្វ ៃអតសា អនឌូ់ លូ អាញ់ ប៉ាគ់ អាញ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ េកះេណាះ អន់
ដសី ចងឹ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់តាតសុ់និសារកា ផូង័ វាច៉់ អុ្ីរសាែអល៊ ទិ ១២ ផូង័។
៣១ «សុមី៉ូ ន អឺ សុមី៉ូ ន ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ បរ៉ ់អ្យក់ អនដ់សី េភឿ រងឹ អនដ់សីឡាក់កា ពូ រងឹ េពៀ * នះិ

េទៅ េដល។ ៣២ហះកាអាញ់មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់កា អសី េភឿ ែជ អន់ អសីអា្ល ត េសឿ ផាដារ ់ចំ
អសី ទី បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿណាវ ្គ បរ៉ ់អសី តង័ អុះ មុី អសី អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ េសឿ េលយី េដល»។ ៣៣ េព្រតះុ
េតលីយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ េ្រទៀមឡាេកា េកះៗ យ ៉◌ះ័ ្រតគ់ ខុក លូ ្រតគ់ េតា័កាតាម កាអាញ់ចងឹ
ចាកអនឌូ់ លូ អសី េលយី»។ ៣៤យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ េព្រតះុ ! អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អសី មុាងំអាហងអន្់រទលួ
ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។
៣៥ េកះេណាះយសី៊ូ អបំញ៉់ លូ មួតសះឹផា «ផះអាញ់ េ្របុី អនដ់សីចាក ែព អូ ទី ្រទងុ កាតបិ េលៀន អូ ទី ្រទងុ

កាទុង អូ ្រទងុ កបឺ នចីម័ អនដ់សី ទី ខ្វះ កាណាគ័ ញ៉ា ប ?» អនែ់ឌ េតលី ផា «អូ ទី ខ្វះ កាណាគ័ ញ៉ា អុះ»។
៣៦យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «កញិេអៀអា េពឿ ទីកាតបិ េលៀន ្រតគ់ ្រទងុឡា ំបក់ ទីកាទុង ្រតគ់ ្រទងុឡា ំេដល។ កា
ប៉ាច់បក់ អូ ទីដាវ ្រតគ់ ្របូអាវ ្រគនឹតាច់ដាវ េម៉ាញ ្រទងុឡា ំេដល។៣៧អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សី កាណុងផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ពូ ចងឹ េ្រចាម ែអ៊ឡាក់កា ប៉ាណូស ្របគ៉័យចចាបាប"់†។ សារ េណាះ ្រតគ់ េកតី ទី
ពឹង អាញ ់ខង ្រគបឹសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង អាញ ់្រតគ់ តាគ់ អង់េកះ»។ ៣៨ េកះេណាះ មួត សះឹ រះ៉ កា ែអ៊
ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អសី ៃហញនឹ ទីដាវ េពៀរ េកះ»។ ែអ៊ េតលីផា «បគ័ េកះ»។
សារយសី៊ូ ៃអ្វ មន៉់ ពឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ
៣៩ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ហី េណាះ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ តាមតាឡាប័ េឃយី គុន ែអ ៊មួត

សះឹ កាឡា ំពួយ ែអ៊ េដល។ ៤០ ប៉ាគ់ ទលឹ ចារ េកះ ែអ៊ រះ៉ កា មួត សះឹ ផា «ហគ់ អនដ់សី មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ពិ េភឿ
ប៉ាគ់ ទីសារឡាបំាក េណាះ អនដ់សី ចងឹ អូ ្របគ៉័ យច ហង»។ ៤១ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡាច់ចាងំហាយ្គ ឡឹង
មួត សះឹ ខាហរឹ លូ អំេហា្ម តុតសាងំុ ែអ៊ ជន តាកុល មន៉់ ផា ៤២-៤៤ «អឺ ពឹ ! ផាអសី ៃច បរ៉ ់អសី អ្យក់ឡាច់
សារ ថុក ប៉ាណាបអា ‡ ឡឹងអាញ់ េណី ហះកា ែជ ្របគ៉័ ពួយ ពុតអាញ ់បរ៉ ់្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី េទៅ»។§
៤៥ ប៉ាគ់ មន៉់ េកះៗយសី៊ូ វ ុលី សតឹ ប៉ាគ់ចារ មួតសះឹ បប៉័ អនែ់ឌ ផះ ៃតបហា្ល ក់ញនកា អុក ពុត។ ៤៦ ែអ៊ កាប

កា អនែ់ឌ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ៃតប នេីអៀ ? ហគ់ អ្ូយវ មន៉់ ឡគ ប៉ាគ់ ទីសារឡាបំាក អនដ់សី ចងឹ អូ ្របគ៉័
យចហង»។
សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ

* ២២:៣១ ២២:៣១ឡាក់ កា ពូ រងឹ េពៀ ទី ណី ផា «ប៉ាក្លះ ឡឹង គួប េសាប» េលី «តាគ់ ប៉ាណាប»។ † ២២:៣៧ ២២:៣៧សារអាឡាច់
ឡឹង េអសាយ៥៣:១២។ ‡ ២២:៤២-៤៤ ២២:៤២-៤៤សារ ថុក ប៉ាណាបអា េពៀគ គុល «ចកអា»។ § ២២:៤២-៤៤ ២២:៤២-៤៤
ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ផះ េណាះ កា ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង េភឿ អន់ ែអ៊ ទីសាងំុ។ ផះ ែអ៊ អុក ពុត េពៀក
តាឡាម ័ែអ៊ កា ខំ មន៉់ កាខាក់ណាវ ្គ សាអូះ ែអ៊ តាងំហាត់ ពឹង េតះឡាក់កាផាម។
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៤៧ផះយសី៊ូ ៃអ្វ កាកាប ផាឌី ប៉ាណូស េអៀង េម៉ាញតាបល៉់កា ពឹះ ទលឹ។ បក់ ប៉ាណា ំ្រទង អនែ់ឌ េណាះ
សចិ យូដះឡាក់សះឹកាណុងកាឡំាងំ មួតសះឹ ១២ ដូវ េណាះ េដល ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ ឡូត េភឿ ចុ។ំ ៤៨យី
ស៊ូ កាបកា ែអ៊ ផា «អឺ យូដះ អសី មប អន់ ប៉ាណូសអាញ់កា ពូ អសី ចុំ នេីអៀ ហង ប ?» ៤៩ មួត បក់ ៃអ្វ លូ យី
ស៊ូ ផះ អនែ់ឌ បប៉័ ពូ ក្យាម័ ចងឹ រ ៉បុ ែអ៊ េកះ អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ ែអ៊ ផា «ពឹ តាងំឡា អសី អន់ េដល បញនឹហា្វ ត់
ដាវ េកាះ ពូ ?» ៥០ទីសះឹ េម៉ាញ ដូវហា្វ ត់ ដាវ េកាះ ទុច ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាច់ហា្ល េតារ ែគងសាម៉ា។
៥១ហះកាយសី៊ូ កាបកា ែអ៊ ផា «ប៉ុប េណាះ បគ័ហង»។ ែអ៊ កាសាប៉ាគ់ េតារ ប៉ាណូស េណាះ លូតាគ់ អនដ់ា
គ់ នះិេទៅណាវ ្គ។ ៥២ េកះេណាះយសី៊ូ កាបកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  លូ កា
្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿងឡាក់ ពឹះ រ ៉បុ ែអ៊ ផា «អាញ់អា ប៉ាណូស អនតុ់ង អនទួ់ក ប បះ អនដ់សី ពឹះ ប៉ាគ់ អាញ់ ចកឹ
ដាវ ចកឹ អ៊្លង នេីអៀ ? ៥៣អាញ់ ៃអ្វ ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនឌូ់ លូ អនដ់សី រប៉់ ដារ ់ហះកា អនដ់សី អូ ខនឹ
រ ៉បុ អាញ់ អុះ។ កញិេអៀអា អនដ់សី ខនឹ ្របគ៉ ័ខង មុាងំអា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ រុាងំៃហ»។
៥៤ ពូ កា រ ៉បុ យសី៊ូ អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ ហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាប៉ាច់ េព្រតះុ ចាក ពួយ ែអ៊ ឡឹង ចាងំហាយ្គ

េដល។ ៥៥ ពូ ប៉ាកូះ អុញ ហះ អន់តគិ័ ឡាន េកះេណាះ អន់ែឌ ៃអ្វ អញជួ់រ ជុំ អុញ េព្រតះុ កា ៃអ្វ អញជួ់រ អុញ
អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ ៥៦ទី ទុច អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ បប៉័ េព្រតះុ ៃអ្វ ហះចារតាតារ អុញ ែអ៊ ៃហ ប៉ាញច់ាក័ លូ
កាបផា «ប៉ាណូសអា គួបយសី៊ូ េដល»។ ៥៧ េព្រតះុ ប៉ាែគកផា «អឺណាង អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាណូស េណាះ
អុះ»។ ៥៨ ែបត៊ ឡឹង េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គបប៉័ ែអ ៊កាកាបផា «អសីអា គួបយសី៊ូ េដល»។ ហះ
កា េព្រតះុ េតលីផា «អូ អុះ អូ ្រតគ់អាញ់ អុះ»។ ៥៩ឃឺ ែអ៊ េម៉ាញមង ឡឹង េណាះណាវ ្គ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
ណាវ ្គកាបផា «ែអ៊ អាចាបះកា គួបយសី៊ូ តាទចឹ ហង ខង ែអ៊ ពឹះ ឡឹង េខតកាលេីឡ នះិេទៅ េដល»។ ៦០ហះ
កា េព្រតះុ េតលីផា «អាញ់ អូ អ្លុ កា អសី បុចិ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ»។ ផះ ែអ៊ កាកាប េណាះ ផាឌី អ្យរិ េអាគ
ឡូត។ ៦១ េកះេណាះយសី៊ូ កាែលង ៃហ េព្រតះុ។ េព្រតះុ កា កាចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «មុាងំ អា
អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។ ៦២ េព្រតះុ កាចាកឡាច់ ឡឹង
ចារ េណាះ ទបឹ ញុា ំកាខាក។់
៦៣ មួត បក់ ញ៉ាម យសី៊ូ កាប ប៉ាៃឡវ កា ែអ៊ លូ ពីត ែអ។៊ ៦៤អនែ់ឌ អ្យក់ កាណាត់ បុតឹ ម៉ាត់ ែអ៊ លូ កាប ផា

«ហគ់ ទួង ៃហ េពឿ ពីត អសី េណាះ ?» ៦៥អនែ់ឌ ត ័ះ ផាម៉ាតកា ែអ៊ េអៀងណាវ ្គេដល។
៦៦ ប៉ាគ់កាលំឺ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់អនែ់ឌ លួម គួប

េសាប លូ េ្របុី ពូ អ្យក់ យសី៊ូ អន់ អនត់ាវ ហះ ងីុរ មួត ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។ ៦៧អនែ់ឌ អំបញ៉់យសី៊ូ ផា «រះ៉ ៃហកា
ញនឹ អសីអាហងបឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ ?» ហះកាយសី៊ូ េតលីផា «យ ៉◌ះ័ អាញ់ រះ៉ កា
អនដ់សីកាអនដ់សី អូ េសឿ អុះ។ ៦៨យ ៉◌ះ័ អាញ់អបំញ៉់ អនដ់សី កាអនដ់សី អូ រះ៉ កាអាញ់ េដល។ ៦៩ហះកា
គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ េទៀ ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ»*។ ៧០ផះ េណាះ អនែ់ឌ
ទឌូិ អំបញ៉់ ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ អសី អាហង ប គន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ?» យសី៊ូ េតលី ផា «អនដ់សី ផា េណាះ ្រតគ់
េកះ ឃឺអាញ់អាហង»†។ ៧១អនែ់ឌកាប លូ គួបផា «ពិន អូ តងកានណាងំផាញ៉ាន រះ៉ណាវ ្គហង ខង ពិន
កាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ េទៅ េកះ»។

២៣
សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ អន់ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
១កាឡំាងំ អ្ូយវ ទឌូិ េកះេណាះ អនែ់ឌឡា ំជនឹ យសី៊ូ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត *។ ២អនែ់ឌ េ្រចាមយសី៊ូ ផា «ញនឹ បប៉័

* ២២:៦៩ ២២:៦៩ បរ៉ ់ៃហ ដានែីអល៊ ៧:១៣-១៤។ † ២២:៧០ ២២:៧០ «អនដ់សី ផា េណាះ ្រតគ់ េកះ ឃឺអាញ់អាហង» េពៀគ គុល
«អនដ់សីផាឃឺអាញ់អាហង»។ * ២៣:១ ២៣:១ វគ័ ពីឡាតឃឺ សុនសាត រ ៉មូឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត យូដា េណាះ។
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ប៉ាណូសអា ែអ៊ ប៉ាណា ំមួត ប៉ាសុន ្របគ៉័ យច លូ អូ អន់ ញនឹ សង៊ រ៉ាៃប កាសាដាច់ តសី រ ៉មូ ទបឹ ែអ៊ ផាឡា
េកា ែអ៊ អា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច»់។ ៣ វគ័ ពីឡាត អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «អសីហង បសាដាច់ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ ?» យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះហង»†។ ៤ វគ័ ពីឡាត រះ៉ កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូកា មួត ប៉ាសុនផា «អាញ់ អូ បប៉័ ប៉ាណូសអាទីយចសារញ៉ា អុះ»។ ៥ហះកា ពូ េតលី បុាងំខំផា
«ែអ៊ បុាងំេហៀន ប៉ាញសុ់ះ មួត ប៉ាសុន ប៉ាញ័ ទបឹ ចារ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡឹង េខត កាលេីឡ ទលឹ ប៉ាគ់ េខត
យូដាអា េដល»។
៦ផះ វគ័ ពីឡាតកាតាងំ ពូកាបនេីណា ័ះ ែអ៊ កា អបំញ៉់ណាវ ្គផា «ញ៉ា ែអ៊អា ប៉ាណូស ឡឹង េខតកាលេីឡតា

ទចឹប ?» ៧ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាតអ្លុ អនត់គ់កាយសី៊ូ ឃឺ ប៉ាសុនមះ៉សាដាច់ េហរតឡាក់ រុាងំៃហ េខតកាលេីឡ ែអ៊កា
ជនឹយសី៊ូ ប៉ាគ់សាដាច់ េហរត ឡូត ខង រុាងំវាង៉ េណាះសាដាច់ េហរតកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េដល។
៨ផះសាដាច់ េហរត បប៉័យសី៊ូ ែអ៊ េហាកខាក ់ខង ែអ៊កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ្របគ៉័ លូ ែអ៊ បុចិ បប៉័យសី៊ូ
ឡឹង ទុញ េកះ ែអ៊ មុងឹ កា ចងឹ បប៉័យសី៊ូ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក។់ ៩ ែអ៊ អបំញ៉់យសី៊ូ េអៀងសារ ហះ
កាយសី៊ូ អូ េតលី ែអ៊ អុះ។ ១០ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់កា ៃអ្វ ហះ េណាះ
េដល អនែ់ឌ កា េ្រចាមយសី៊ូ ែហ៊ង កាខាក។់ ១១សាដាច់ េហរត លូ មួត តាហានកាកាប ប៉ាៃឡវ បង៉ឺាយកា
យសី៊ូ េដល។ េកះេណាះ អនែ់ឌ អ្យក់អាវសាដាច់ដាគ់ឡាយ៉ាម័តាគ់ អេំពៀត ពឹងយសី៊ូ េកះេណាះសាដាច់
េហរត ជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាតណាវ ្គ។ ១២ដារ ់េណាះសាដាច់ េហរត លូ វគ័ ពីឡាត ្រតគ់ គួប អនែ់ឌ ឡគ ផះ
អន្់រទលួ ែព អនែ់ឌ អូ ្រតគ់ លូ គួប េសាប អុះ។
១៣ េកះេណាះ វគ័ ពីឡាត េអី មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទបឹ មួត ប៉ាសុន ពឹះ តុំ គួប

េសាប។ ១៤ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អនដ់សី អ្យក់ឡា ំប៉ាណូសអាអន់ ប៉ាគ់អាញ ់លូ េ្រចាមផា ែអ៊ ប៉ាណា ំមួត
ប៉ាសុន ្រប៉គ័ យច។ ៃហ អាញ់ ទី អំបញ៉់ ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ អន់ដសី េកះ ហះកា ែអ៊ អា អាញ់ អូ បប៉័ ទី សារ យច
ឡាក់កាអនដ់សី េ្រចាម េណាះ អុះ។ ១៥យ ៉◌ះ័សាដាច់ េហរតកា អូ បប៉័ ែអ៊ ទីសារយច េដល េណាះហងបះ
ែអ៊ ជនឹ ប៉ាគ់អាណាវ ្គ។ ប៉ាណូសអា អូ ទី ្របគ៉័យចឡាក់ ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ េណាះ អុះ។ ១៦-១៧ទលឹ នេីណា ័ះ ្រកាន័
កា អន់ ពូ ពីតតាគ់ អញច់ាល េកះេណាះអាញ់ េឡីយអន់ ែអ៊ សតឹណាវ ្គពិ»។‡ ១៨ហះកាអនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ អញ់
្រសំ ទឌូិ ផា «ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ អា ពិ េឡីយបារ៉ាបះ ឡគ អន់កាញនឹ»។ ១៩បារ៉ាបះអា ្រតគ់ ខុកញនកាសារ ្របគ៉័
ប៉ាតត់ាវាត៉់ កាណុង េមឿង ទបឹ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស េដល។ ២០ញនកា វគ័ ពីឡាត បុចិ េតាះ េឡីយយសី៊ូ ែអ៊ កា
អំបញ៉់ ប៉ាឡាក់ លូ ពូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ២១ហះកា ពូ កាប ៃម៉ៗ ផា «ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពិ បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ»។
២២ វគ័ ពីឡាត អបំញ៉់ អនែ់ឌ លកឺ ទី ៃបង៉ណាវ ្គផា «ខ ញ៉ា ? ប៉ាណូសអា ទី ្របគ៉័ យច ញ៉ា ? អាញ់ អូ បប៉័ ែអ៊
អា ទី ថូត ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ េណាះ អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ ពូ ពីត េកះៗ អាញ់ចងឹ េឡីយ ែអ»៊។ ២៣ហះកាអនែ់ឌ
កាប ៃម៉ៗ ញ៉ាញំញ៉ាញ៉ាច់ េ្របុី ពូ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ។ ញនកា ប៉ានរឹ អនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ តាឡាម ័សារ េណាះកាទី
្រទង អនែ់ឌតាទចឹ។ ២៤ វគ័ ពីឡាតកា ៃច ្របគ៉័ ពួយសារ អនែ់ឌ បរ៉ ់េណាះ។ ២៥ញនអនែ់ឌ ខំ បរ៉ ់នេីណា ័ះ វគ័
ពីឡាតកា េតាះ េឡីយបារ៉ាបះឡាក់ ្រតគ់ ខុក ញនកា ទី ្របគ៉័សារ ប៉ាតត់ាវាត៉់ លូ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស។ កាប៉ាច់
យសី៊ូ ែអ៊ មប អន់កា ពូ ្របគ៉័ តាម ពុត បុចិ។
សារ ពូ អ្យក់យសី៊ូ ឡា ំបង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ
២៦ ផះ ពូ អ្យក់ ឡា ំយីស៊ូ េណាះ ពូ ប៉ាត ័ះ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ សុីម៉ូ ន ឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹង េមឿង គី

ែរន ែអ៊ ផះ ចាក ម៉ុត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ពូ រ ៉បុ ែអ៊ បុាងំខំ េ្របុី គយ អ៊្លង គងឹ ចាក ពួយយសី៊ូ។ ២៧ ប៉ាសុន
† ២៣:៣ ២៣:៣ «្រតគ់ឡាក់កា អសីផា េណាះហង» េពៀគ គុល «អសីផា នេីណា ័ះ»។ ‡ ២៣:១៦-១៧ ២៣:១៦-១៧ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី
េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ រប៉់ដារ ់ប៊ុ ន វគ័ ពីឡាត ្រតគ់ េតាះ េឡីយ ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត េម៉ាញ ដូវ អន់កា អនែ់ឌ។
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េអៀង ដូវ គុកៗចាក ពួយយសី៊ូ ទបឹ ទី មួត អង់កាន់ ញុា េំសាកតាប៉ាបកាយសី៊ូ េដល។ ២៨ហះកាយសី៊ូ កាែលង
ែគងអនែ់ឌ លូកាបផា «អឺ អង់កាន់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែជ ញុា កំាអាញ ់ហគ់ញុា កំាឡាេកាអនដ់សី េទៅ លូ
កា គន េសាអនដ់សី ពិ ២៩ខង ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ ចងឹ ទីសារឡាបំាកកាខាក ់ពូ ចងឹ កាបផា "អង់កាន់ ចំ អូ
ទី គន អង់កាន់ ចំ អូ េឃយី តាមំ គន អង់កាន់ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង"។ ៣០ផះ រុាងំវាង៉
េណាះ ពូ ចងឹកាបកា ប៉ានមឹផា "ហគ់ អនដ់សី ព្លូ ក កាេ្រតាបឡាេកាញនឹ េណី"§ ៣១ខង អ៊្លង ៃអ្វសាត ់ពូ ្របគ៉័
ប៉ុ ប អា េកះ សាឡង់ អ៊្លង េ្រកាះ អ្លុ កា ពូ ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័ណាវ ្គ»។
៣២ ពូ កា អ្យក់ឡា ំប៉ាណូសយច តសី េពៀរ ដូវណាវ ្គប៉ានេ់តា័ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ េដល។ ៣៣ ប៉ាគ់ ពឹះ ទលឹ ចារ

េម៉ាញឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផា ប៉ានឹម កាន់តងី កល ់ពូ កា បង់៉ យសី៊ូ ពឹង អ៊្លង គងឹ ហះ ចារ េណាះ ហង។ ពូ កា
បង់៉ ប៉ាណូសយច តសី េពៀរ ដូវ ហះ េណាះ េដល េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ែគងសាងំេអ្យាយសី៊ូ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ែគងសា
ម៉ា។ ៣៤យសី៊ូ កាបផា «អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី ែជ រ៉ាប់ ែជ រ ៉ូ អនែ់ឌ អា ខង អនែ់ឌ អូ អ្លុ អនត់គ់ កាឡាេកា អនែ់ឌ ផះ
ៃអ្វ ្របគ៉័ ញ៉ា េណាះ អុះ»។* អនែ់ឌ អ្យក់ េខាអាវយសី៊ូ រ ៉បុ កាប៉ាច់ េភឿ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផា ចងឹ ទីកា េពឿ េខាអាវ
េណាះ។ ៣៥ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ តាវ ៃហ យសី៊ូ ហះកា ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ អន់ែឌ កាប ប៉ាៃឡវ កា ែអ៊ ផា «ែអ៊ ទី
តង័ ពូ អនេ់ទៀគ។ ផា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់តាទចឹ ហគ់ អន់ ែអ៊ តង័ឡាេកា ែអ៊ េទៅ
ពិ»។៣៦ មួតតាហានកាកាប ប៉ាៃឡវកា ែអ៊ េដល លូអនែ់ឌ អ្យក់ េទៀក អ្ូយគ ម៉ុត អន់កាយសី៊ូ ៃអត៣៧លូកាប
ផា «ផាអសីសាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊តាទចឹ ហគ់ តង័ឡាេកាអសី េទៅ ពិ»។៣៨ ពូ ្រចាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់ រះ៉
ផា «ប៉ាណូសអាឃឺសាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊»។ េកះេណាះ ពូ បង់៉ ប៉ាតាគ់ េណាះ ពឹង អ៊្លង គងឹ អំបុាងំ
កល់ ែអ។៊
៣៩ ប៉ាណូសបក់យច តសី េម៉ាញ ដូវឡាក់ ពូ បង់៉ អនឌូ់ លូយសី៊ូ េណាះ ែអ៊ កាប បង៉ឺាយកាយសី៊ូ ផា «ញ៉ា

អសី អា អូ ្រតគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ ប ? ហគ់ តង័ ឡាេកា អសី េទៅ លូ តង័ ញនឹ េណី ៃហ !»
៤០ហះកា ប៉ាណូស បក់ យច តសី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គកាប កា ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសី អូ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប ? អសី កា
ប៉ាណូស ្រតគ់ ថូត នះិេទៅ េដល។ ៤១ ពូ ប៉ានេ់តា័ ពិន អា ្រតគ់ ហង ខង ពិន ទី ្របគ៉័ យច តសី ហះកា ែអ៊ អា
អូ ទី ្របគ៉័ យច ញ៉ា អុះ»។ ៤២ េកះេណាះ ែអ៊ កាបផា «អឺ យសី៊ូ  ! ប៉ាគ់ អសី ម៉ុ ត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េទៀ បរ៉ ់អសី
កាចាងំកាអាញ់ េណី»។ ៤៣យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អសីតាទចឹផា ដារ ់អាអសី ចងឹ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង
អនឌូ់ លូអាញ់ េដល»។
៤៤ផះ េណាះឃឺដារ ប់ង់៉សានត់ាគ ័ផាឌី ៃប៉្លង ម៉ាមុាងំ ក្លបិ ទបឹ ប៉ាេថត េណាះទលឹដារ ស់ិ មង ៃបង៉។៤៥ដារ ់

កា េកតី ម៉ាមុាងំ កាណាត់ ពូ បុងិ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ កា តាែហ៊ក កាតាច់ ប៉ុ ត។ ៤៦ េកះេណាះ យសី៊ូ កាប តុត
ពុត ផា «អឺ ពឹ ! អាញ់ មប ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អាញ់ ពឹង តី អសី ហង»។ ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ កាតាច់ កា
ែស៊តាងំេហមី េតា័ ឡូត។ ៤៧ផះ ៃមគ៉ តាហានបប៉័សារ េណាះ ែអ៊ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា «ចាបះកា
ប៉ាណូសអាដាគ់ ្រតង់តាទចឹ»។ ៤៨កាប៉ាច់ មួត ប៉ាសុន បក់ឡា ំៃហសារ េណាះ ផះ អនែ់ឌ បប៉័ នេីណា ័ះ អន់
ែឌ កា វុលី សតឹ ទបឹ អុក ពុត។ ៤៩ គួប យសី៊ូ លូ មួត អង់កាន់ បក់ ចាក ពួយ ែអ៊ ឡឹង េខត កាលេីឡ អនែ់ឌ តាវ
ៃហសារ េណាះ ឡឹងចាងំហាយ្គ។
សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
៥០-៥១ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ យូែសប៊ ឡឹង ្រសកុអារ៉ាម៉ាេថឡាក់ ្រសកុ មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ែអ៊

ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ ែអ៊ កា កាឡំាងំ កាណុង ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ
§ ២៣:៣០ ២៣:៣០សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ១០:៨។ * ២៣:៣៤ ២៣:៣៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន អូ ទី េឃ្លៀ អា អុះ។
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េដល ហះកា ែអ៊ អូ ែរវ ពុត កាណុងសារ ពូ ្របគ៉័ អា អុះ។ ៥២ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត េភឿ បរ៉ ់អ្យក់ តប់ ប៉ា្រទូ
យសី៊ូ។ ៥៣ ប៉ាគ់ ែអ៊ អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ឡឹង អ៊្លង គងឹ េកះ ែអ៊ អនហ់៊្នង លូ កាណាត់បាកដាគ់ៗ  េកះេណាះ
ែអ៊ឡា ំតប់កាណុង រ ៉ង័ូ អេំហា្ម ឡាក់ ពូ ្របគ៉័សារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ។ រ ៉ង័ូ អេំហា្ម អា េបីតាន័ តប់ ប៉ា្រទូ បក់ េពឿ អុះ។
៥៤ដារ ់េណាះឡាក់ដារ ់ពូ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ាឡូវឡាក់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ។ ៥៥ មួត អង់កាន់ បក់ចាក ពួយ
យសី៊ូ ឡឹង េខតកាលេីឡ អនែ់ឌឡា ំពួយ ៃហ រ ៉ង័ូ អេំហា្ម លូ បប៉័ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ។ ៥៦ ប៉ាគ់សតឹ ប៉ាគ់ហី អន់
ែឌ េ្រទៀម េឃឿង េបាផូវ លូសាប៊ូ ណាហំម។ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់រ៉ាឡូវ អនែ់ឌកា រ៉ាឡូវ ពួយចាបាប់ េដល។

២៤
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹណាវ ្គ
១ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់អាទតិ េកះ ប៉ាគ់តារ រុងីសារុងី មួត អង់កាន់ េណាះអនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ អេំហា្ម ្រទងុឡា ំទបឹ

េឃឿង េបាផូវឡាក់ អនែ់ឌ ទី េ្រទៀម ែព ហង។ ២អនែ់ឌ បប៉័ អំេហា្ម ប៉ាហា្វ ល់ឡាច់ ឡឹង អំប៉ារ រ ៉ង័ូ េកះ។ ៣អន់
ែឌ កា ម៉ុ ត កាណុង រ ៉ង័ូ អំេហា្ម េណាះ ៃហ អូ បប៉័ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ អុះ។ ៤អនែ់ឌ អូ អ្លុ ចងឹ ឃតឹ នចីម័ អុះ ឡឹងសារ
េណាះ ផាឌី ទី កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខា អាវ តាតារ កា្ល គ់ ៃអ្វ អន់តាវ ក្យាម័ អន់ែឌ។ ៥អន់ែឌ កាខរ ់
ណូស អ្ូយគ កាខាក់ កុប កល ់កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ េណាះកាកាប លូ អនែ់ឌ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីឡា ំណាងំ បក់
ទី អាញុ រុសី កាណុង ចារ ប៉ា្រទូ នេីអៀ ឡគ ? ៦ ែអ៊ អូ ៃអ្វ ហះ ចារ អា អុះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ
ែអ៊ េកះ។ ហគ់កាចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉ កា អនដ់សី ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ ែពផា ៧ "ប៉ាណូសអាញ់ ពូ ចងឹ
មប អន់ ពឹង តី ប៉ាណូស អូ ដាគ ់ពូ ចងឹ បង់៉ អាញ់ ពឹង អ៊្លង គងឹ ហះកា ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះ អាញ់ ចងឹ រុសី
សតឹ"»។ ៨ េណាះ អនែ់ឌកាកាចាងំកា ប៉ានរឹ យសី៊ូ រះ៉។ ៩អនែ់ឌកាសតឹ ឡឹង រ ៉ង័ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ កា មួតសះឹ
យសី៊ូ ១១ ដូវ ទបឹ កា ពូ អនេ់ទៀគ េដល។ ១០ មួត អង់កាន់ បក់ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ កា មួតសះឹ េណាះ ឃឺ ម៉ារ ឡឹីង
្រសកុ ម៉ាដាឡាអនដ់ា យ៉ូអាន ់លូ ម៉ារ េីមគី យ៉ាកុប អនដ់ា លូ មួត អង់កាន់ អនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អន់
ែឌ។ ១១ហះកា មួតសះឹ អូ េសឿ អុះ ខង ប៉ានរឹ មួត អង់កាន់ រះ៉ េណាះ ៃហឡាក់កាសារកាប រល៉។់ ១២ហះកា
េព្រតះុ ែអ៊សាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ែអ៊សាមង័៉ ៃហ បប៉័ ដងឹ កាណាត់ ពូ លម ប៉ា្រទូយសី៊ូ ែអ៊ កា វុលី សតឹ ប៉ាគ់ហី
ណាវ ្គទបឹ ញមខាក់កា ទីសារ នេីណា ័ះ។
សារយសី៊ូ កាកាប លូសះឹ េពៀរ ដូវ រ្រទង
១៣ដារ ់ េណាះ េទៅ ហង ទី សះឹ េពៀរ ដូវ ផះ ចាក ឡា ំ ប៉ាគ់ ្រសកុ េអ េម៉ាស ចាងំហាយ្គ ឡឹង េមឿង

េយរសូាឡឹម ១១កាឡូមុតិ។ ១៤អនែ់ឌ ផះ ៃអ្វ កាកាប ឡឹងសារឡាក់ ទី េកតី ពឹះ េណាះ។ ១៥ផះ អនែ់ឌកាកាប
លូ គួប េសាប ផាឌី យសី៊ូ កា ម៉ុ ត ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ចាក អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ ១៦ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំងឹ ម៉ាត់ អន់
ែឌ អូ អន់ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ អុះ។ ១៧យសី៊ូ អបំញ៉់ អនែ់ឌផា «សារញ៉ាអនដ់សី រះ៉ ផះ អនដ់សីចាកអា ?» អន់
ែឌ កាតាវ ទបឹ ម៉ូ ះ ម៉ាត់សាងំអយ។ ១៨បក់សចិ េក្លវបះ៉ េតលី ផា «ញ៉ា ទី ដងឹ អសី ហង បកាណុងកាឡំាងំ ៃអ្វ
ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម អូ អ្លុ សារឡាក់ ទី េកតី កាណុង រុាងំវាង៉ អា ?» ១៩យសី៊ូ អំបញ៉់ផា «សារ ញ៉ា ?» អន់
ែឌ េតលី ផា «សារ វគ័ យសី៊ូ ឡឹង ្រសកុណាសាែរត ែអ៊ ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បុាងំេហៀន ទបឹ អំរ៉ាញ អញឺ
លូ ្របគ៉័ ង៉ារ េកងខាក់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាសុន ទឌូិ។ ២០ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកុំ ពឹកសា
រ៉ាតសីៗ អនែ់ឌ មប ែអ៊ អន់ កា ពូ តាតសុ់និសារ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊ពូ កា បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ។ ២១ញនឹ មុងឹ ផា ែអ៊
េណាះហង បក់ េ្រទៀម ចងឹ តង័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពិន ទឌូិ ហះកា ែអ៊ េតា័ នេីណា ័ះ ្រគបឹ ៃបង៉ ដារ ់េកះ។
២២ េម៉ាញណាវ ្គកាណុងកាឡំាងំញនឹ ទី មួត អង់កាន់ បក់ អនដ់ា ្របគ៉័ អន់ញនឹញមខាក។់ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ
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ចារ តប់ ប៉ា្រទូ ឡឹង កាលំឺ ផុងមុាងំ ២៣ហះកា អូ បប៉័ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ អុះ។ អនែ់ឌ កាសតឹ រះ៉ ផា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
កា អនែ់ឌផា ែអ៊ រ ុសី សតឹ េកះ។ ២៤កាឡំាងំញនឹ បក់ អនដ់ា អនែ់ឌ េជៀក គួបឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ចារ តប់ ប៉ា្រទូ េណាះ
េដលបប៉័ឡាក់កាសារ មួត អង់កាន់ រះ៉ េណាះតាទចឹ ហះកា អូ បប៉័យសី៊ូ អុះ»។ ២៥ េណាះយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ
ផា «អឺ ប៉ាណូស អូហ្លង់ អូហ្ល ីពុត អនដ់សី អូ ង៉ាយចងឹ េសឿ ទិសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព រះ៉ េណាះ អុះ។
២៦បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ ែអ៊ ្រតគ់ ទីសារឡាបំាក ែនវអាហ ិេកះេណាះចងឹ ម៉ុត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។
២៧ េកះេណាះយសី៊ូ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ អន់ កា អនែ់ឌសាយុំា ំ
ង ឡឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ វគ័ ម៉ូ េស លូផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗ ទេិណា ័ះ។
២៨អន់ែឌ ចាក ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ្រសកុ េណាះ េកះ យសី៊ូ តាគ់ អំ្របគ៉័ បុចិ ចាក ្រទួង។ ២៩អន់ែឌ េជៀក

យសី៊ូ ផា «ចុ ម៉ុ ត ដំ លូ ញនឹ ពឹង ្រសកុអាហ ិខងកាង៉ាច េកះ អា ៃប៉្លង ក្យាម័ ចងឹ មុាងំ ហង»។ យសី៊ូ កា ម៉ុ
ត ដំ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ ៣០ ែអ៊ ៃអ្វ សាសាណាអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ែអ៊ អ្យក់ ចកឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ េកះេណាះ គុ អន់ កា អនែ់ឌសា។ ៣១ផះ េណាះ អនែ់ឌ ្រប៉ាល់ ម៉ាត់ ៃហយសី៊ូ អនហ់ា្ន ល់ ហង ហះកា
យសី៊ូ ហ្៊យង ឡឹង អន់ែឌ តាតងិ ឡូត។ ៣២អន់ែឌ កាកាប លូ គួប ផា «ផះ ែអ៊ កាកាប លូ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារ
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ពិនសាយុំាងំ រ្រទង េណាះ ែព នចីម័ កាណុង ពុត ពិន អូ ទីសារ េហាក រគ៉់
ប ?» ៣៣អនែ់ឌកា អ្ូយវ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គឡូត បប៉័ មួត សះឹ ១១ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប អនឌូ់ លូ
មួត ពូ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ ៣៤ ពូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ពឹ តាងំឡា ពិន រុសី សតឹ តាទចឹ េកះ ែអ៊ តាបំាងឡាេកា អន់
កា សុមី៉ូ ន បប៉»័។ ៣៥ មួត សះឹ េពៀរ ដូវ អនែ់ឌ កា រះ៉សារឡាក់ អនែ់ឌ ទី បប៉័ រ្រទង លូ រះ៉ ផា អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់
យសី៊ូ ផះ ែអ៊ គុ ណំុ បុាងំ។
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កាសះឹ ែអ៊ បប៉័ ទឌូិ
៣៦ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ រះ៉សារ េណាះ ផាឌីយសី៊ូ កា អនត់ាវ ហះ អនត់គិ័ កាឡំាងំសះឹ ទេិណា ័ះ លូ កាបផា «ហគ់

អន់ អនដ់សី ទីសារសាណុកសាវាក៉ ពិ»។៣៧អនែ់ឌ អ្ូយគកាខរ ណូ់សខងសាមគ៉័កា ប៉ា្រទូ បុាងំអ្ូយគ។៣៨យី
ស៊ូ កាបកាអនែ់ឌផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីកាខរ ់ណូសអ្ូយគ នេីអៀ ? ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ទីសារសង់ៃសកាណុង
ពុត នេីអៀ ឡគ ? ៣៩ហគ់ ៃហ ជុង តីអាញ ់ឃឺអាញ់តាទចឹ ហគ់សាប៉ាគ់ ៃហ ប៉ា្រទូ អូ ទី បុាងំៃឡ អូ ទី កាន់
តងីឡាក់កាអាញ់ អុះ»។ ៤០ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ តាបំាង ជុង តី អន់កា អនែ់ឌ បប៉័តាងំហាល ពូ បង់៉។
៤១ហះកា មួត សះឹ េបី េសឿ អុះ ខង អនែ់ឌ េហាក អនេ់ដរី ញម អនេ់ដរី។ ទលឹ នេីណា ័ះ យសី៊ូ អំបញ៉់ លូ អន់
ែឌ ផា «ហះចារអា ទីសាណាញ៉ាអនដ់សីសា ?» ៤២ ពូ អ្យក់ កាតាេទៀង េម៉ាញកាតុ អន់ កា ែអ។៊ ៤៣យសី៊ូ
កា អ្យក់ េកះេណាះសាហះ ម៉ាត់ អនែ់ឌ ទឌូិ។
៤៤ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «សារអាហងអាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផះ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ ែព ឃឺ ្រតគ់ តាគ់ អង់េកះ

្រគបឹសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារអាញ ់យ ៉◌ះ័ កាណុងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ ម៉ូ េស យ ៉◌ះ័ កាណុងផាប់
មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូកាណុងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េដល»។ ៤៥យសី៊ូ កា ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៤៦ ែអ៊កាបផា «សារអាហងឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ផា ឃឺបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា
ដាច់ ្រតគ់ ទីសារឡាបំាក ទបឹ េតា ័ហះកា ប៉ាគ់ ទលឹ ៃបង៉ ដារ ់េកះ ែអ៊ ចងឹ រុសី សតឹ។ ៤៧ េកះេណាះ ពូ ចងឹ រះ៉
កា ្រគបឹ សុនសាតញនអរ៉ំាញអាញ់ េ្របុី ពូ បុនិែពង ពុត េពៀក ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ពូ ឃឺ ្រតគ់
រះ៉ កា ពូ អ្យក់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមអា េលយី។ ៤៨ឃឺ អនដ់សី ហង ្រតគ់ រះ៉ ឡឹងសារឡាក់ អនដ់សី ទី បប៉័
េណាះ។ ៤៩ ៃហអាញ់ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់កា អនដ់សីឡាក់កា ពឹអាញ់ ទីសាញ៉ា ែព ហះកា
ហគ់ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមអា ក្យាគ់ អន់ ទលឹ អនដ់សី ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ ឡឹង ៃប៉្លង»។
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៥០ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ប៉ាណា ំមួត សះឹឡាច់ ែគង ឡីង េមឿង េលយី ទលឹ ្រសកុ េបតថាន ីែអ៊ លកឺ តី អន់
សារ ដាគ់ កា អនែ់ឌ។ ៥១ផះ យសី៊ូ កាកាប អន់សារ ដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាកឡាច់ ែអ៊ ឡឹង អនែ់ឌ អ្យក់
ហាវ ពឹង ៃប៉្លង។ ៥២អនែ់ឌកាកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊េកះេណាះអនែ់ឌកា វុលីសតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណា
វ ្គទបឹ ទី ពុត េពៀក េហាក រគ៉់ខាក។់ ៥៣អនែ់ឌ ៃអ្វ កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលយី លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័។



លូកា២៤:៥៣ 144 លូកា២៤:៥៣

យូហាន
្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ

សារអនត់គ់ រះ៉
វគ័យូហានឃឺអុះយ៉ាកុបគន វគ័ េសេបេដ។ ែអ៊ អូ ្រតគ់ វគ័យូហានឡាក់បុាងំហុំ ប៉ាណូសេណាះអុះ។ បក់

អនដ់ាឃតឹផា ែអ៊ ្រចាគ់សារ ពឹងផាប់អា រុាងំវាង៉សាណាំ៨០-៩៥គ.ស. បក់ អនដ់ាណាវ ្គឃតឹផា ែអ៊ ្រចាគ់
អន្់រទលួ ឡឹងសាណាំ៧០ គ.ស.។ កាណុងផាប់អា យូហាន អូ ទី រះ៉ សចិ ែអ៊ េទៅ អុះ ែអ៊ ្រកាន័កាផា «សះឹ
ឡាក់យសី៊ូ បុចិ ៃច»។
សារដាគ់អាឡាមគ៉់អានហះកាទី ណី ្រជុ កា្វ ឡឹង ពូ។ ្រតគ់អាន េម៉ាញៗ េអៀង ទង ទបឹឃតឹចាែ្រជប កា

ខាក់ ែអ៊ ្រតគ់ េឡាម បរ៉ ់ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អ្លុ ហ្លង់។

សារ យូហាន បុចិកា ពូ អ្លុ ហ្លង់
យូហាន បុចិ រះ៉ ឡឹង ណី ្រជុ ឡឹងសារឡាក់យសី៊ូ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ េភឿ អន់ មួត បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនែ់ឌ េសឿ

ែហ៊ង ខាក។់ ែអ៊ រះ៉ ដងឹ សារ អន់ដាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ អន់ហា្ន ល់ តាបំាង ផាយសី៊ូ ឡាក់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ជរឹ តង័
ប៉ាណូស ែអ៊ កា គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

ប៉ានរឹ យូហានកាប
ផះ យូហាន រះ៉ ប៉ាឡាក់ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង ណីសារយសី៊ូ ៃអ្វ េកាប ែអ៊ កាប ពួយសារ ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័

សាញ៉ាសាន់ដាប់ កាប ឡឹង សារសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ ពួយ ខំឃឹត ៃហ បប៉័ គុន សុនសាត ្រកកិ ពឹង រុាងំហាវ
េណាះ។ កាប ប៉ាន់ដបឹ ផា «ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័» ឃឺ យីស៊ូ។ ែអ៊ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ែអ៊ បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ា ទិ
េណា ័ះញន ែអ។៊ ែអ៊ អ្លុ ឡឹង ពុត េពៀក ពឹ ែអ៊ ្រគបឹ ែនវ លូ ែអ៊ េកតី ប៉ាណូស េភឿតាបំាងអន់ ប៉ាណូស ពិន អន់
ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ែអ។៊
«ដារ ់កាឡំត»់ (េពៀគ គុល «មង»)ឃឺដារ ់ឡាក់យសី៊ូ តាបំាងសារដាគ់ េកងឃឺដារ ់ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
«អាញុ រុសី» េលី «អាញុ រុសី េលយី»ឃឺអាញុ រុសី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េទៅឡាក់យសី៊ូ អន់កា មួត បក់ េសឿ

មុងឹ ែអ។៊ យូហានកាបផា «អាញុ រុសី» ទី ណី វុចឹ លូ «សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័»ឡាក់ ម៉ាថាយម៉ាកុះ លូ
លូកា ឌុកាប។
«សារតាទចឹ»ឃឺយសី៊ូ តាបំាងសារ តាទចឹ អន់ ប៉ាណូស អនហ់ា្ន ល់ ឃឺ ែអ៊ តាបំាង អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័

ពឹ។ កាប៉ាច់ ទិសារឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ក្លះឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ យូហានផា «សារ ព្លូង»។ ទលឹ
នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ ៃមគ៉ ព្លូ ង េលី បក់ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស ខង ែអ៊ ប៉ាណា ំប៉ាណូសអន់ឡាច់ចាងំ
ហាយ្គ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំឡាអាញុ រុសី លូ តាងំឡាសារតាទចឹ។
«តាតារ»ឃឺអាញុ រុសី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េទៅ លូ មះ៉ យសី៊ូ ឡាក់ បក់ តង័។ កាប៉ាច់ «សារ ម៉ាមុាងំ» បុចិ

កាប ឡឹងសារយច េលី ពុត អក៊ បគឺឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ អូ អ្លុ
ចងឹ ទីអាញុ រុសី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។
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«អង់កក់ េតះ» េលី «ប៉ាណូស» ប៉ានរឹ កាប នេីអៀ ទី ណី តាងៗ អនដ់ា ទី ណី ផា ប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់
កក់ េតះអា អនដ់ា បុចិកាប ឡឹងសារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវឡាក់ ៃអ្វ កាណុង ពុត េពៀក ប៉ាណូស កាខាក់ ែអ៊សារ
កាង័ កល់ មះ៉ ប៉ាណូស បក់ អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ។
ផិនកានកាណុងសារ វគ័ យូហាន ្រចាគ់
សារ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ប៉ាណូស (១:១-១៨)
សារ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ពូ លូសារសះឹយសី៊ូ ឡាក់ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ (១:១៩-៥១)
យសី៊ូ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ ពឹងកាឡំាងំ មួត ប៉ាសុន (២:១-១២:៥០)
យសី៊ូ បុាងំេហៀនសះឹ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម (១៣:១-១៧:២៦)
យសី៊ូ េតា័ លូ រុសី សតឹ លូតាបំាងឡាេកាអន់ មួតសះឹ ែអ៊ បប៉័ (១៨:១-២០:៣១)
យសី៊ូ ឡា ំតាកាន មួតសះឹ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡ (២១:១-២៥)។

សារ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ប៉ាណូស
១សាគ់ ប៉ាន់ដា កាខាក់ ទី ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ កា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ

ហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឡឹងសាគ់ ប៉ានដ់ា។ ៣ ទិ កាណាគ័
ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវ េកតី ពឹះ ញនកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា េកតី ែអ៊ េទៅ អុះ ផា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ បុាងំេកតី។
៤ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី អាញុ រុសី មះ៉ ែអ៊ េណាះឃឺតាតារឡាក់តាគ់តា
តារ ពុត ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ។ ៥តាតារ េណាះតាគ់តាតារកាណុងសារ ម៉ាមុាងំ ហះកា ម៉ាមុាងំ អូ ដាម័សារតាតារ អុះ។
៦ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ សចិ ែអ៊ យូហាន។ ៧ ែអ៊ ពឹះ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន រះ៉ ឡឹង

សារ តាតារ េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ េសឿសារ តាតារ ញន កា ែអ។៊ ៨ហះកា វគ័ យូហាន អូ ្រតគ់ តាតារ េណាះ
អុះ ឃឺ ែអ៊ ្រកាន័ កា រះ៉ ឡឹងសារ តាតារ។ ៩ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាតារ តាទចឹ ផះ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ េភឿ តាគ់
តាតារ ប៉ាណូស ទឌូិ។ ១០ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អង់កក់ េតះ េកតី ញនកា ែអ ៊ហះកា ប៉ាណូស
ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ។ ១១ ែអ៊ ជរឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន ែអ៊ េទៅ ហះកា ប៉ាសុន ែអ៊ េណាះ អូ
ទីហាប់ ែអ៊ អុះ។ ១២ហះកា មួត បក់ហាប់ ែអ៊ ឃឺ មួត បក់ េសឿ ែអ ៊ែអ៊ អន់ អនែ់ឌ េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
១៣ មួត ទេិណា ័ះ េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូ ្រតគ់ េកតី ឡឹងឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េលី េកតី ញន ពុត ប៉ាណូស
បុចិ អុះ ឃឺ េកតី ញនកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
១៤ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី ប៉ាណូស េកះេណាះ ពឹះ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន។ ញនឹ ទី បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ ឡាក់

ពឹ ែអ៊ អន់ ញនកា ែអ៊ គន ដងឹ េម៉ាញ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ គន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ដាគ់ ពុត កា ពិន កាខាក់ លូ រះ៉ ដងឹ
សារតាទចឹ។ ១៥ វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារ គន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ លូកាបផា «ែអ៊ អាហងឡាក់អាញ់ ទី រះ៉ ផា "បក់
ពឹះ អនត់គី ឡឹងអាញ ់ែអ៊ ទី អរ៉ំាញលនឺ ឡឹងអាញ ់ខង ែអ៊ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹងអាញ"់»។ ១៦ញនកា ែអ៊ ប៉ាញ័
ដងឹសារដាគ ់ែអ៊ កាដាគ់ ពុតកាខាក់កា ពិន ទឌូិ។ ១៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ចាបាប់ ែអ៊ ពឹង វគ័ ម៉ូ េស ហះកា
ពុតដាគ់ លូសារតាទចឹ តាបំាង ពឹងយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច។់ ១៨ អូ ទី េពឿ េឃយី បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អុះ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹ ែអ ៊ឃឺ គន ែអ៊ េណាះហង ្របគ៉័ អន់ ពិន អនហ់ា្ន ល់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារ វគ័ យូហាន រះ៉សារយសី៊ូ
១៩ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េ្របុី មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត េលវ ីឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម

ឡា ំប៉ាគ់ យូហាន េភឿ អំបញ៉់ ផា «េពឿ អសី អា ?» ២០ ែអ៊ អូ ទី េអានសារ ញ៉ា អុះ ែអ៊ រះ៉ ្រតង់ៗ កា អនែ់ឌ ផា
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«អាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ អុះ»។ ២១ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ អសីអា ? អសី
អា វគ័ េអលយ៉ីាប ?» ែអ៊ េតលីផា «អូ ្រតគ់ អុះ»។ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ណាវ ្គផា «អសីអាហងប រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ ពិន ក្យា
គ់ ែព ?»* ែអ៊ េតលីផា «អូ ្រតគ់ អុះ»។ ២២ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ណាវ ្គផា «េពឿ អសីអា ? ញនឹ បុចិ អ្លុ អនហ់ា្ន ល ់ខង
ញនឹ ចងឹសតឹ រះ៉កា មួត បក់ េ្របុីញនឹ ពឹះ អបំញ៉់អសី ឡាេកាអសី េទៅ េពឿ អសីផាអសីអា ?» ២៣ វគ័ យូហាន
េតលីផា «អាញ់អាឃឺ ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ែ្រស៊ តសីផា "ហគ់តាមង់៉ ្រទងហាប់
ពឹ តាងំឡា ពិន"† ្រតគ់ឡាក់កាសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអសាយទី ្រចាគ់ រះ៉ ែពហង»។ ២៤ មួត បក់ ពូ េ្របុីឡា ំ
ប៉ាគ់ វគ័ យូហាន េណាះ បក់ អនដ់ាឃឺកាឡំាងំ មួត ផារ៉ាសុ។ី ២៥អនែ់ឌ អំបញ៉់ វគ័ យូហានណាវ ្គផា «ផាអសី
អូ ្រតគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្រប៉គ័ សាដាច ់អូ ្រតគ់ វគ័ េអលីយ៉ា លូ អូ ្រតគ់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា
ែព ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អសី បុាងំហុំ ពូ នេីអៀ ?» ២៦ វគ័ យូហាន េតលីផា «អាញ់ បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក ហះ
កាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ទី េម៉ាញ ដូវឡាក់ អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល។់ ២៧ ែអ៊ ចងឹ ពឹះ អនត់គី ឡឹង អាញ ់ែអ៊
ទី អំរ៉ាញ េកងខាក ់យ ៉◌ះ័ អាញ់តាេឡះ កបឺ កា ែអ៊ កា អូ ឃឺ លូ អំរ៉ាញ ែអ៊សា»ំ។ ២៨សារអា េកតី ពឹង ្រសកុ
េបតថានី ែគងហាង េតា េទៀក ្រទូងយដាន់ ្រតង់ ហះចារ វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ។
២៩ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ វគ័ យូហានបប៉័យសី៊ូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ ៊ែអ៊ កាបផា «ៃហ េតា ែអ៊ េតាហងឡាក់

គន េចៀម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អ្យក់ ឡាច់សារ យច ឡឹង ប៉ាណូស ទឌូិ ‡។ ៣០ឃឺ ែអ៊ អា ហងឡាក់ អាញ់
រះ៉ កា អន់ដសី ែព ផា "បក់ ពឹះ អន់តីគ ឡឹង អាញ ់ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ លនឺ ឡឹង អាញ ់ខង ែអ៊ ៃអ្វ អន់្រទួល ឡឹង
អាញ"់។ ៣១អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ ហះកាអាញ់ បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក អា េភឿ អន់ ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ អន់
ហា្ន ល់ ែអ»៊។ ៣២ វគ័ យូហាន រះ៉ ផា «អាញ់ បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ឡាក់ កា អន់
េតបី រ៉ាក់សាណាង័ េឡីះ ៃអ្វ ពឹង ែអ។៊ ៣៣អាញ់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់
ពឹះ បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក ែអ៊ រះ៉ កាអាញ់ផា "ផាអសី បប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាញ់ដាគ់កាខាក់ ជរឹ េឡីះ ៃអ្វ ពឹង បក់
ែអ៊ ច ំឃឺ បក់ ែអ៊ េណាះហង ចងឹ បុាងំហុំ ពូ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អាញ"់។ ៣៤អាញ់កា ទី បប៉័ តាទចឹ អាញ់កា
រះ៉ ប៉ាឡាក់ផាឃឺ ែអ៊ អាហងឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ §»។
សារយសី៊ូ េជៀក ពូចាក ពួយ ែអ៊
៣៥ ប៉ាគ់ ដារ ់អន់តគីណាវ ្គយូហាន កា ៃអ្វ ហះ ចារ េទៅ េណាះ ហង សះឹ ែអ៊ េពៀរ ដូវ កា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊

េដល។៣៦ ែអ៊ ៃហបប៉័យសី៊ូ ផះចាកតាត់ ្រទង េណាះ ែអ៊កាបផា «ៃហ េតាគន េចៀម មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។
៣៧ ផះ មួត សះឹ េពៀរ ដូវ កាតាងំ ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ អន់ែឌ កា ចាក ពួយយសី៊ូ ឡូត។ ៣៨ ប៉ាគ់ យសី៊ូ កាែលង
ៃហ ែគង អង់កក់ បប៉័ អន់ែឌ េពៀរ ដូវ ចាក ពួយ ែអ៊ អំបញ៉់ ផា «អន់ដសី ឡា ំណាងំ ញ៉ា ?» អន់ែឌ េតលី ផា
«រ៉ាប៊ ី!» (ែ្រព ផា «ៃណឃូ») «អសី ៃអ្វ ប៉ាគ់ ច ំ?» ៣៩យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ចុ ចាក ពួយអាញ ់អនដ់សី ចងឹ
បប៉»័។ អនែ់ឌកាចាក ពួយបប៉័ចារយសី៊ូ ៃអ្វ អនែ់ឌកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដលដារ ់េណាះ ខង ផះ េណាះ
ឃឺ ែអ៊ មង ប៉ា្វ ន់ កាង៉ាច េកះ។ ៤០ មួត សះឹ េពៀរ ដូវ ឡាក់ កាតាងំ វគ័ យូហាន កាប លូ ចាក ពួយយសី៊ូ េណាះ
ទី េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ អន់េ្រត ឡាក់ អុះ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ។ ៤១ ែអ៊ ឡា ំរះ៉ លូ មុី ែអ៊ សុីម៉ូ ន ផា «ញនឹណាងំ បប៉័ េម
សុី េកះ»។ (េមសុី អា ែ្រព ផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច»់។) ៤២ ែអ៊ កា េជៀក សុមី៉ូ ន ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យី
ស៊ូ។ យសី៊ូ ៃហ សុមី៉ូ ន លូកាបផា «អសីសចិ សុមី៉ូ នឡាក់ គន យូហាន គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ ្រតគ់ អន់សចិ អសី
េកផះ ឡគ»។ (េកផះអាកាប ពួយ សុនសាត ្រកកិឃឺ េព្រតះុ ែ្រពផា «អេំហា្ម »។)

* ១:២១ ១:២១ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៨:១៥-១៨ † ១:២៣ ១:២៣សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:៣។
‡ ១:២៩ ១:២៩ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់ គន េចៀម ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ែអ៊ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ អនែ់ឌ យច។ § ១:៣៤
១:៣៤ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី ។
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៤៣ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័យសី៊ូ បុចិឡាប៉ំាគ់ េខតកាលេីឡ។ ែអ៊ បប៉័ភលីបី ែអ៊ េជៀកផា«ចុចាក ពួយអាញ»់។
៤៤ ភីលបី ឃឺ ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុ េបតៃសដាឡាក់ កា អន់េ្រត លូ េព្រតះុ េដល។ ៤៥ ភីលបី ឡា ំរះ៉ កាណា
ថាែនល ផា «ប៉ាណូសឡាក់ វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែព លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់ រះ៉
េដល កញិេអៀ អាញនឹ បប៉័ េកះ សចិ ែអ៊ យសី៊ូ ឡាក់ គន យូែសប៊ ែអ៊ ពឹះ ឡឹង េតះណាសាែរត»។ ៤៦ណា
ថាែនល េតលី ភីលបី ផា «ញ៉ា េឃយី ទី េដល បសារដាគ់ េកតីឡាច់ ឡឹង េតះណាសាែរត ?» ភីលបី ផា «ចុ
ឡា ំៃហ ពួយអាញ»់។ ៤៧ផះយសី៊ូ បប៉័ណាថាែនលឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ ៊ែអ៊ កាបផា «ប៉ាណូសអាឃឺ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊តាទចឹហងឡាក់ អូ អ្លុ តាគ់ អ្ំរបគ៉័ អុះ»។ ៤៨ណាថាែនលអបំញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ញ៉ា ្រតគ់
អសី អនហ់ា្ន ល់អាញ ់?» យសី៊ូ េតលី ផា «អាញ់ បប៉័ អសី ផះ អសី ៃអ្វ ហះ អង់រមឺ េតមី ្រហា អន្់រទលួ ឡឹង ភី
លបី េបីឡា ំរះ៉ កា អសី»។ ៤៩ណាថាែនល េតលី ែអ៊ ផា «ៃណឃូ អសីឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់សាដាច់
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊តាទចឹហង»។ ៥០យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសី េសឿញនកាអាញ់ រះ៉ កា អសីផាអាញ់
បប៉័ អសី ៃអ្វ ហះ អង់រមឺ េតមី ្រហា េណាះ ប ? អសី ចងឹ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់កា្វ ឡឹង អាណាវ ្គ»។
៥១ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា អនដ់សី ចងឹ បប៉័ ៃប៉្លង តាលុះ ព្វឹង ទបឹ ទី មួត
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជរឹហាវ ៃអ្វ អបុំាងំ ប៉ាណូសអាញ»់។

២
សារ ពូ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ់ ប៉ាគ់ ្រសកុកាណា
១ ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះ ទី ពូ េ្រទៀម ប៉ាញស់ង់ ពឹង ្រសកុកាណាកាណុង េខតកាលេីឡ។ េមគី យសី៊ូ កា ៃអ្វ

ហះចារ ពូ េណាះ េដល។ ២ ពូ កា េជៀកយសី៊ូ លូ សះឹ ែអ៊ ម៉ុ ត ពឹងចារ ពូ េ្រទៀម ប៉ាញស់ង់ េណាះ េដល។ ៣ផះ
េណាះ ពូ ទិ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច អូ ទី តាែព ៃអត។ េមគី យសី៊ូ រះ៉ កា យសី៊ូ ផា «ពូ ទិ តាែព េកះ»។ ៤យសី៊ូ េតលី
េមគី ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី រះ៉ សារ អា កាអាញ ់? េបី ទលឹ ដារ ់្រតគ់ តាបំាង អន់ ពូ អន់ហា្ន ល់ អាញ់ អុះ»។
៥ េមគី យសី៊ូ រះ៉ កា មួត ទុច តាងំឡាហី េណាះផា «ផា ែអ៊ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ នចីម ័្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ ពិ»។ ៦ហះ
ចារ េណាះ ទី ្រពឺយ ពូ ្របគ៉័ លូ អេំហា្ម េ្រតាកាតុឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃចគ េទៀកសារ៉ំាប់ រ៉ាវ តី លូ េឃឿង
ខង អន់ ្រតគ់ លូ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័។ កាណុង េម៉ាញ ្រពឺយ ៃចគ េទៀក ឃឺ ទី ១០០ លតិ។ ៧យសី៊ូ រះ៉ កា មួត ទុច
េណាះផា «ហគ់ អនដ់សី េអាះ េទៀក ៃចគ ពឹង ្រពឺយ ទិ អា អន់ ប៉ាញ័ ពិ»។ មួត ទុច កា េអាះ េទៀក ៃចគ ប៉ាញ័
្រពឺយលរិតាទចឹ។ ៨យសី៊ូ រះ៉ កា ពូ ផា «ហគ់ អនដ់សី វាល៉់ េទៀកអាឡា ំជនឹ កា ៃមគ៉ ទុច ពិ»។ ពូ កា វាល៉់ឡា ំ
ជនឹ តាទចឹ។ ៩ផះ ៃមគ៉ ទុច ៃអតសាយុំាងំ េទៀកឡាក់ េកះ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច េណាះ េកះៗ ែអ៊ កា េអី បក់ ទី កា
ម៉ាញ់ េណាះ ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ។៊ ៃមគ៉ ទុច អូ អ្លុ អនត់គ់ កា ពូ ទី តាែពអា ឡឹង ចំ អុះ ហះកា មួត ទុចឡាក់ េអាះ
េទៀក ៃចគ ពឹង ្រពឺយ អ្លុ អនត់គ។់ ១០ េកះេណាះ ែអ៊ កាបផា «ពូ ទឌូិ ពូ េឃយី អន់ តាែព ប៉ាអា ំកា អំហ៊្មយ ៃអត
អន្់រទលួ ប៉ាគ់ ពូ ៃអត ប៉ាញលឹ េកះ េណាះ ពូ អន់ តាែព អូ សូវ ប៉ាអា ំឡគ។ ហះកា អសី ញ៉ា ្រតគ់ អសី គម
តាែព ប៉ាអា ំទលឹ កញិេអៀ នេីអៀឡគ ?» ១១អាហងសារអរ៉ំាញអញឺយសី៊ូ ្របគ៉័ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់ឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉័
ប៉ានដ់ា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េតះ កាណាកាណុង េខតកាលេីឡ ទបឹ តាបំាងសារដាគ់ េកង មះ៉ ែអ។៊ មួត សះឹ ែអ៊ កា
េសឿ ែអ៊ េដល។
១២ េកះេណាះ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េមឿងកាផានមឹ េមគី ែអ៊ លូ មួត អុះៗ ែអ៊ លូ មួតសះឹ ែអ៊ កាឡា ំអនឌូ់ េដល ហះ

កាអនែ់ឌកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ែបត៊ េដាច អូ ទុញដារ ់អុះ។
សារយសី៊ូ ្រទះុ ពូឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
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១៣ ផះ េណាះ ប៊ុ ន ្រទួង គុន សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ដារ ់ េកះ យីស៊ូ កា ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹម ឡគ។ ១៤ ែអ៊ ម៉ុ ត ពឹងឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បប៉័ ពូ ្របូ រក៉់ ្របូ េចៀម ្របូ អនេ់តបី លូ បប៉័ ពូ ៃអ្វ តូរ ័
េលៀន។ ១៥ ែអ៊ អ្យក់ កាែស៊ ្របគ៉័ រុាងំេក ័ះ ្រទះុ ឡាច់ ពូ ឡឹងឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ លូ ែអ៊ ្រទះុ ឡាច់ ទបឹ
រក៉់ ទបឹ េចៀម លូតាឡក័អា្ល ត េ្រគ ពូ ៃអ្វ តូរ ័េលៀន េណាះ េលៀន ពូកាសគី ទិហង។ ១៦ ែអ៊ កាបកាបក់ ្របូ អន់
េតបីផា «ហគ់អ្យក់ឡាច់កាណាគ័ ទិអា ពិ។ អូ អន់ អ្យក់ហី ពឹអាញ់ ្របគ៉័តាឡាតនេីអៀ អុះ»។ ១៧ មួតសះឹកា
ចាងំ ឡឹងសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ទីសារ ប៉ាណាបខាក់ញនកាអាញ់
បុចិ កាហី អសី»*។
១៨ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អបំញ៉់ អកឺ កា ែអ៊ ផា «អសី ចងឹ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ

ញ៉ា េភឿ អន់ ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អសី ្របគ៉័ ែនវ អា ?» ១៩យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «ហគ់យះ៉ អា្ល ត េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ អា អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ណាវ ្គរុាងំវាង៉ ៃបង៉ ដារ»់។ ២០អនែ់ឌ េតលី ែអ៊ ផា «ពូ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អា ទិ ៤៦សា
ណា ំកាប៉ាច់ អសីផាចងឹ ្របគ៉័ ដងឹ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ដារ ់ប ?» ២១ហះកាតាទចឹ ែអ៊ យសី៊ូ កាប ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ
េពៀបឡាក់ កា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ២២ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ េណាះ មួត សះឹ ែអ៊ កា កាចាងំ ឡឹង
សារ ញ៉ាៗឡាក់ ែអ៊ រះ៉ ែព អនែ់ឌកា េសឿសារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ េសឿ ប៉ានរឹ យសី៊ូ េដល។
២៣ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម រុាងំវាង៉ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿ ែអ៊ ញន កា ពូ

បប៉័ ែអ៊ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ អន់កា ពូ អ្លុ អនត់គ។់ ២៤ហះកាយសី៊ូ អូ េសឿ ពូ អុះ ខង ែអ៊ អនហ់ា្ន ល់ ពុត េពៀក
ប៉ាណូសទឌូិ េកះ។ ២៥ ែអ៊ អូ តងកានបក់ េពឿ រះ៉ កា ែអ៊ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាណូស អុះ ខង ែអ៊ អ្លុ ហ្លង់ ទិសារ ញ៉ា
ឡាក់ ទីកាណុង ពុត េពៀក ប៉ាណូស។

៣
សារយសី៊ូ រះ៉ ផា ប៉ាណូស ្រតគ់ េកតីណាវ
១ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ឡឹង មួត ផារ៉ាសុី សចិ ែអ៊ នីកូេដម ឡាក់ កាឡំាងំ ៃម៉គណាផំា សុន

សាត អុី្រសាែអល៊។ ២ ប៉ាគ់ កាមុាងំ ែអ៊ ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ យសី៊ូ ែអ៊ កាបផា «ៃណឃូ ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អសី
ឃឺ ៃណឃូ ពឹះ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ ហង ខងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ឡាក់ អសី ្របគ៉័ េណាះ អូ ទី
េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ អុះ ផា អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ»៊។ ៣យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសីតាទចឹ
ផា េពឿ អូ េកតីណាវ * ែអ៊ េណាះ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ»។ ៤ វគ័ នកូីេដម េតលី ែអ៊ ផា
«ប៉ាណូស ្រកាគ់ េកះ នចីម័ ចងឹ អ្លុ េកតី េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ? ពូ អូ អ្លុ ម៉ុ ត កាណុង វាច៉់ េមគី េកះេណាះ េកតីណាវ ្គ
អុះ»។ ៥យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសី តាទចឹ ផា ប៉ាណូស អូ េកតី ឡឹង េទៀក † លូ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ េណាះ អូ អ្លុ ម៉ុ ត អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ ៦ េពឿ េកតីឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស
ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ កា ប៉ាណូស េដាចហង កាប៉ាច់ បក់ េកតី ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ ហង។
៧ទលឹ នេីណា ័ះ ែជញមហងកាអាញ់ រះ៉ កា អសីផាអនដ់សី ្រតគ់ េកតីណាវ េណាះ។ ៨ខ្យាល បុចិ ពឹះ ឡឹង ចំ
កា ទ ីអសីកាតាងំ ខ្យាល េដល ហះកា អូ អ្លុ កា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំឡា ំប៉ាគ់ ចំ អុះ។ កាប៉ាច់ ប៉ាណូសឡាក់ េកតី
ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា នះិេទៅ េដល»។ ៩ វគ័ នកូីេដម អំបញ៉់ណាវ ្គផា «សារ ទិអា ចងឹ អ្លុ េកតី នចីម ័?»
១០យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អសីឡាក់ ៃណឃូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ អ្លុ ឡឹងសារអា ? ១១អាញ់
* ២:១៧ ២:១៧សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ៦៩:៩។ * ៣:៣ ៣:៣ េកតីណាវ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់
េដល៖ េកតី ឡឹង អបុំាងំ ទី ណី ផា «េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័»។ † ៣:៥ ៣:៥ េកតី ឡឹង េទៀក បក់ អនដ់ា ផា ទី ណី ឡាក់ កា «េកតី ឡឹង ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័» នះិេទៅ េដល បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា ទី ណីផា បក់ ពូ បុាងំហុំ េកះ។
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បរ៉ ់រះ៉ កា អសីតាទចឹ ញនឹកាប ឡឹងសារញ៉ាឡាក់ញនឹ អ្លុ ញនឹ រះ៉ ឡឹងសារញ៉ាឡាក់ញនឹ បប៉ ័ហះកាអន់
ដសី អូ េសឿសារញនឹ រះ៉ េណាះ អុះ។ ១២អាញ់រះ៉សារញ៉ាឡាក់ ទី ពឹង អង់កក់ េតះអា ហះកាអនដ់សី អូ េសឿ
អុះ សាឡង់ផាអាញ់ រះ៉សារឡាក់ ទី ពឹង ៃប៉្លង ែហ៊ង ខាក់ អនដ់សី ចងឹ អូ េសឿ ត ័ះ។ ១៣ អូ ទី បក់ េពឿ េឃយី
ហាវ ពឹង ៃប៉្លង អុះ ទី ដងឹ ប៉ាណូសអាញ់អាហងឡាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង។ ១៤ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី ែព វគ័ ម៉ូ េស
លកឺ ពិះសាប៉ាន័ នចីម័ ‡ ពូ ចងឹ លកឺ ប៉ាណូសអាញ់នេីណា ័ះ េដល ១៥ េភឿ អន់ ទិ បក់ េសឿអាញ់ ទីអាញុ រុសី
េលយី»។
១៦ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ប៉ាណូសកាខាក់ បះ ែអ៊ អន់ គន ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ េភឿ អន់ ទិ បក់ េសឿ គន ែអ៊ ទី

អាញុ រុសី េលយី ឃឺ អូ អន់ អនែ់ឌ េតា័ អុះ។ ១៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី គន ែអ៊ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ្រតគ់
ពឹះ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ញនកា គន ែអ។៊ ១៨បក់ េសឿ ែអ៊
អូ ្រតគ់ ទី ថូត អុះ កាប៉ាច់ បក់ អូ េសឿ អនែ់ឌ ទី ថូត េកះ ខង អនែ់ឌ អូ េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ដងឹ េម៉ាញ។
១៩ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស ខងតាតារ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ េកះ ហះកា ប៉ាណូស បុចិ កា ម៉ាមុាងំ កា្វ ឡឹង
បុចិកាតាតារ ខង ទិសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ស៊ុតកា អូដាគ។់ ២០ទិ មួត បក់ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ អនែ់ឌ អូ ណីសកាតា
តារ អុះ លូ អូឡា ំប៉ាគ់ចារតាតារ េដល ខងអ្ូយគកា ពូ បប៉័សារ អូដាគ់ឡាក់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ។ ២១ហះកា
ទិ បក់ ្របគ៉័ ពួយសារ ្រតង់ អនែ់ឌឡា ំណាងំចារ តាតារ េភឿ អន់ ពូ បប៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័សារ ដាគ់
ពឹង អនែ់ឌតាទចឹ។
សារ វគ័ យូហាន រះ៉សារយសី៊ូ
២២ េកះេណាះយសី៊ូ លូ មួតសះឹ ែអ៊ចាកឡាប៉ំាគ់ ្រសកុអនេ់ទៀគៗកាណុង េខតយូដា ែអ៊ ៃអ្វហះ េណាះអន់

ឌូ លូ សះឹ ែអ៊ ទបឹ បុាងំហុំ ពូ េដល។ ២៣កាប៉ាច់ យូហាន ែអ៊ កា បុាងំហុំ ពូ ហះ េអណូន ក្យាម័ េតះសាលមី ខង
ហះចារ េណាះ ទី េទៀក េអៀង លូ ទី ពូ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ ែអ ៊េណាះ ែអ៊ កា បុាងំហុំ ពូ។ ២៤ រុាងំវាង៉ េណាះ យូ
ហាន េបី ្រតគ់ ខុក អុះ។
២៥ផះ េណាះ មួត សះឹ យូហាន លូ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គៃអ្វ ប៉ាែគក លូ គួប ឡឹងសារ រ៉ាវ

ឡាេកា គុនតាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ២៦សះឹ យូហានកា ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ យូហាន លូ រះ៉ ផា
«ៃណឃូ កាម៉ាក័ បក់ ៃអ្វ លូ អសី ប៉ាគ់ហាង េតា ្រទូង េទៀក យដាន់ ផះ រុាងំវាង៉ ដារ ់អន្់រទលួ ែព ឃឺ ប៉ាណូស
ឡាក់អសី ទី រះ៉ េណាះ ែព ៃហកញិេអៀអា ែអ៊ ផះ ៃអ្វ បុាងំហុំ ពូ េដល ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ា
គ់ចារ ែអ»៊។ ២៧ យូហាន េតលី អនែ់ឌផា «ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អន ់អូ ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា អុះ។ ២៨អន់
ដសី តាងំឡាកាតាងំ េកះ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ផា "អាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ អុះ ហះ
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី អាញ់ ពឹះ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ"៊។ ២៩ ប៉ានដ់បឹ ផា ពូ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ ់គួប កាម៉ាក័
ឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ បក់ ទីកាម៉ាញ់ េណាះ ែអ៊ េហាក រគ៉់ខាក់ញនកាកាតាងំ ប៉ានរឹ បក់ ទីកាម៉ាញ់ េណាះ ទលឹ
នេីណា ័ះ អាញ់ េហាក រគ៉់ កាខាក់កា បប៉័ យសី៊ូ េពៀបឡាក់កា គួប បក់ ទី កាម៉ាញ់ េណាះ េដល។ ៣០ ែអ៊ េណាះ
្រតគ់ េកតី តសី េកង កាប៉ាច់អាញ់ ្រតគ់ េកតី ថិ ឡគ»។
៣១បក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ ែអ៊ រុាងំៃហកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ អូ ហ្លង់

សារ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ កាប ដងឹសារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ហះកា បក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ែអ៊ រុាងំៃហ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិ
េណា ័ះ។ ៣២ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងសារ ញ៉ាៗឡាក់ ែអ៊ ទី បប៉័ លូ ទី កាតាងំ ហះកា អូ ទី េពឿ ៃច េសឿសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ
អុះ។ ៣៣ហះកា បក់ ចំ ៃច េសឿសារ ែអ៊ រះ៉ បក់ េណាះ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតង់ តាទចឹ។ ៣៤បក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ េណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
‡ ៣:១៤ ៣:១៤ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)២១:៤-៩។
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ែអ៊ កា បក់ េណាះ េលយីៗ៣៥ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិកា គន ែអ៊ េណាះហងបះ ែអ៊ មបកាណាគ័ញ៉ា ទេិណា ័ះ
អន់កា គន ែអ៊ រុាងំៃហ។ ៣៦ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ៃច េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយី ហះកា
បក់ ចំ អូ ៃច េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ចងឹ អូ ទីអាញុ រុសី អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អកឺ កា ែអ៊ ហង។

៤
សារយសី៊ូ កាកាប លូ អង់កាន់ សុនសាតសាម៉ារ ី
១-៣ មួត ផារ៉ាសុី កាតាងំ ពូ រះ៉ ផាយសី៊ូ ទី សះឹ េអៀង ឡឹង យូហាន លូ បុាងំហុំ ពូ កា េអៀង េដល។ ផះ យសី៊ូ

អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ េណាះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង េខត យូដាសតឹ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡឡគ។ តាទចឹ ែអ៊ យសី៊ូ អូ ទី
បុាងំហុំ ពូ ែអ៊ េទៅ អុះ ឃឺ មួតសះឹ ែអ៊ បុាងំហុំ ពូ។
៤ផះ ែអ៊សតឹ េណាះ ែអ៊ចាក ្រទង ្រសកុ សុនសាតសាម៉ារ។ី * ៥ ែអ៊ កាចាក ទលឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េម៉ាញសចិស៊ូ

ខារ ពឹង េខតសាម៉ារ កី្យាម័ មុរី វគ័ យ៉ាកុប ែជក អន់កា គន ែអ៊ យូែសប៊ េសគី ែព។ ៦ហះចារ េណាះ ទី េទៀក អន់
ដូង័ េម៉ាញសចិ អនដូ់ង័ យ៉ាកុប។ ប៉ាគ់ យសី៊ូ េក្ល ័ះ ចាក េកះ ែអ៊ កា រ៉ាឡូវ អង់ៃអ្វ ពឹង ពឹរ អនដូ់ង័ េណាះ ផះ
េណាះឃឺដារ ់បង់៉ េកះ។
៧ផះ េណាះ ទី អង់កាន់ សុនសាតសាម៉ារ េីម៉ាញ ដូវ ជរឹ េអាះ េទៀក យសី៊ូ កាកាប លូ ែអ៊ ផា «បរ៉ ់ៃអត េទៀក

បាែបត៊ េណី» ៨ខង មួតសះឹ ែអ៊ឡា ំទិ ប៉ាគ់ ្រសកុ េភឿណាងំតាច់សាណា។ ៩អង់កាន់ សុនសាតសាម៉ារ េីតលី
ែអ៊ ផា «អសី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ញ៉ា ្រតគ់ អសី បរ៉ ់ៃអត េទៀក អាញ់ឡាក់ អង់កាន់ សុនសាតសាម៉ារ ីនី
េអៀ ឡគ ?» ខង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ សុនសាតសាម៉ារ ីអូ ្រតគ់ គួប េសាប អុះ។ ១០យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា
«ផាអសី អនហ់ា្ន ល់សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ លូ អនហ់ា្ន ល់ អាញ់ឡាក់ បរ៉ ់ៃអត េទៀក អា េណាះ អសី ចងឹ
បរ៉ ់េទៀក ឡឹង អាញ់ឡគ អាញ់ ចងឹ អន់ េទៀក កា អសី ឃឺ េទៀក អន់ អាញុ រុសី †»។ ១១អង់កាន់ េណាះ េតលី
ផា «អឺ ក្លញឹ អសី អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ចងឹ េអាះ េទៀក អុះ អនដូ់ង័ អាកា ្រជ ុទលឹ នេីណា ័ះ ឡឹង ចំ អសី ចងឹ ទី
េទៀកឡាក់ អន់ អាញុ រុសី េណាះ ? ១២ញ៉ា អសី េកង ឡឹង យ៉ាកុបឡាក់ វគ័ ពិន ប ? ែអ៊ អន់ េទៀក អនដូ់ង័ អា
កាញនឹ ៃអត។ វគ័ យ៉ាកុប លូ គន េសា ែអ៊ អនែ់ឌ ៃអត េទៀកអា េចៀម ប៉ារេ់ព រក៉់ ែអ៊ កា ៃអត េទៀក អនដូ់ង័
អា េដល»។ ១៣យសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «ទិ បក់ ៃអត េទៀកអា ៃអ្វ កា ែ្រហង៊ េទៀកណាវ ្គ។ ១៤ហះកាទិ បក់ ៃអត េទៀក
អាញ់ អន់ េណាះ ពូ ចងឹ អូ ែ្រហង៊ណាវ ្គអុះ ខង េទៀកអាញ់ អន់ េណាះ ចងឹ េកតី េ្រតាម េទៀក ពឹង ែអ៊ េណាះ
ឡាក់ េប៉ា្ល ហឡាច់អន់អាញុ រុសី េលយី»។ ១៥អង់កាន់ េណាះ េតលី ែអ៊ផា «អឺ ក្លញឹ អន់ េទៀក េណាះកាអាញ់
េណី េភឿ ែជ អន់ អាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក លូ ជរឹ េអាះ េទៀក ប៉ាគ់ អនដូ់ង័ អាណាវ ្គ»។ ១៦យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់
ឡា ំេអី េកា្ល អសី ពឹះ ប៉ាគ់អា»។ ១៧អង់កាន់ េណាះ េតលីផា «អាញ់ អូ ទី េកា្ល អុះ»។ យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អសី
ផា អូ ទី េកា្ល នេីអៀ ្រតគ់ហង ១៨ខង អសី េឃយី ទី េកា្ល ប៉ាតាម័ េកះ កាម៉ាក័ឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អសី រប៉់ ដារ ់អា
អូ ្រតគ់ េកា្ល អសី អុះ អសី កាបអា ្រតង់ តាទចឹ ហង»។ ១៩អង់កាន់ េណាះ េតលី ផា «អឺ ក្លញឹ អាញ់ឃតឹ ផា
អសីឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។ ២០ មួត វគ័ ញនឹ ប៉ាណា ំគួបសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹង ប៉ានមឹ អា ហះ
កា មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អនដ់សី ឌុ កាបផា ្រតគ់ឡា ំសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា»។
២១យសី៊ូ េតលី អង់កាន់ េណាះផា «អឺណាង ហគ់អសី េសឿអាញ់ ពិ ប៉ាគ់ដារ ់កាឡំត់ េទៀ អូ ្រតគ់ ពឹង ប៉ានឹ
ម អា េលី ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា អុះ អនដ់សី ចងឹឡា ំសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ េណាះ។ ២២អនដ់សី
* ៤:៤ ៤:៤ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ សួន េអៀង អូ ៃចចាកតាត់ េខតសាម៉ារ ញីនកាអនែ់ឌ អូ ណីសកាសុនសាតសាម៉ារ ីេណាះអនែ់ឌកាចាក
យ៉ា្វ រ ហះកាផា បុចិ កា ទលឹ ្រសស៊ ្រតគ់ ចាក ្រទង េខតសាម៉ារ។ី បក់ អនដ់ា ឃតឹ ផាយសី៊ូ ចាក ្រទង េណាះញនកា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ។ី † ៤:១០
៤:១០ េទៀក អន់អាញុ រុសី េពៀគ គុល ទី ណីផា «េទៀក ហូរ»័ េដល។



យូហាន៤:២៣ 151 យូហាន៤:៤៥

អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អនដ់សីសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន េណាះ អុះ ហះកាញនឹ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ញនឹសាបំ ៉◌ះ័
ប៉ាេន ខងសារប ៉្រ◌ះ័ តង័ េកតីឡាច់ ឡឹង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ២៣ហះកាចងឹ ទលឹដារ ក់ាឡំត់ឃឺ កញិេអៀ
អាហង មួត បក់ ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនតាទចឹ អនែ់ឌ ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ លូ ពួយ
សារតាទចឹ ខង ពឹ បុចិ កា ពូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ែនវ អាហង។ ២៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ខអា
ហង បះ ទិ បក់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ្រតគ់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ លូ ពួយសារ តាទចឹ»។ ២៥អង់កាន់
េណាះ េតលីផា «អាញ់អ្លុ េកះកា េមសុី ចងឹ ពឹះ» េមសុីអាឃឺបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច។់ «ប៉ាគ់ ែអ៊ ពឹះ
ទលឹ េទៀ េណាះ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ អន់ញនឹ អ្លុ ្រគបឹសារ»។ ២៦យសី៊ូ េតលី អង់កាន់ េណាះផា «ឃឺអាញ់ឡាក់ ផះ ៃអ្វ
កាកាប លូ អសីអាហង»។
២៧ផះ េណាះ មួត សះឹ កា ពឹះ ទលឹ បប៉័ ែអ៊ ផះ កាកាប លូ អង់កាន់ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ញមខាក់ ‡ ហះកា អូ ទី

េពឿ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អសី អំបញ៉់ណាងំ ញ៉ា ?» េលី ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី កាកាប លូ អង់កាន់ អា ?» ២៨អង់កាន់
េណាះកាអា្ល ត ្រពឺយ េអាះ េទៀក កាចាក ម៉ុ ត ពឹង ្រសកុ រះ៉ លូ កាឡំាងំ ផា ២៩ «ពិឡា ំៃហកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ប៉ា
គ់ េតា ែអ៊ អ្លុ រះ៉ ទិសារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ទី ្របគ៉។័ ែអ៊ េណាះហងតាម ៃហ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់
េណាះ»។ ៣០ ពូ កាឡាច់ ឡឹង ្រសកុឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ។
៣១ផះ េណាះ មួតសះឹផាកាយសី៊ូ «ពិ ៃណឃូ  សាសាណា»។ ៣២ហះកាយសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់ទី

សាណាសាេកះឃឺសាណាឡាក់អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល»់។៣៣ មួតសះឹកាកាប លូ គួប អនែ់ឌផា «ទី ពូឡា ំអន់
សាណាកា ែអ៊សា េកះ ត ័ះ»។ ៣៤យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «សាណាអាញ់ឃឺ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ លូ តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ែអ៊ អន់ េកះ។ ៣៥អនដ់សី ឌុ កាបផា "ៃអ្វ ប៉ា្វ ន់ ៃខណាវ ្គទលឹ ថុន ្រចូត័
ហង" ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផាហគ់ អនដ់សី ៃហ ប៉ាគ់ មុរី េតា ៃហ េពៀ ទុំ បគ័ ្រចូត័ េកះ។ ៣៦កញិ
េអៀ អា បក់ ្រចូត័ កា ទី ខា ពូ ចា្វ ល់ ែអ៊ េដល។ ែអ៊ េអី ប៉ាតុំ ប៉ាណូស អន់ ទី អាញុ រុសី េលយី េពៀបឡាក់កា ពូ
្រចូត័ ប៉ាតុំ េពៀ េដល ទលឹ នេីណា ័ះ ទបឹ បក់សាមូលទបឹ បក់ ្រចូត័ អនែ់ឌ េហាក រគ៉់ ទឌូិ៣៧ ្រតគ់ឡាក់កា ពូកាប
ផា "េម៉ាញ ដូវសាមូល េម៉ាញណាវ ្គ្រចូត"័។ ៣៨អាញ់ េ្របុី អនដ់សី ្រចូត័ េពៀ ពឹង មុរីឡាក់ អនដ់សី អូ ទី ្របគ៉័
ង៉ារ េក្ល ័ះ អុះ ឃឺ ពូ អនេ់ទៀគឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ អនដ់សីកា ម៉ុត អនឌូ់ លូ ង៉ារ អនែ់ឌ េណាះ េដល»។§
៣៩ទី មួត សុនសាតសាម៉ារ េីអៀង ដូវកាណុង ្រសកុ េណាះ េសឿយសី៊ូ ញនកា ប៉ានរឹ អង់កាន់ េណាះផា «កា

ម៉ាក័ េណាះ ែអ៊ អ្លុ រះ៉ ទិសារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ទី ្របគ៉»័។ ៤០ខអាហង ផះ មួត សុនសាតសាម៉ារ ីឡា ំប៉ាគ់ ចារ
យសី៊ូ អនែ់ឌ េឡាម េជៀក ែអ៊ ៃអ្វ លូ អនែ់ឌ ែអ៊ កា ភម ៃអ្វ លូ អនែ់ឌ ហះ េណាះ េពៀរ ដារ។់ ៤១ ទី ប៉ាណូស
េអៀង ឡឹង េណាះណាវ ្គេសឿ យសី៊ូ ញនកាកាតាងំ ប៉ានរឹ យសី៊ូ តាងំឡា រះ៉។ ៤២ ពូ កាកាប លូ អង់កាន់ េណាះ
ផា «កញិេអៀ អាញនឹ េសឿ អូ ្រតគ់ញនកា ប៉ានរឹ អសី រះ៉ េណាះ អុះ ឃឺញនកាញនឹ ទីកាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ តាងំ
ឡា លូញនឹ េសឿផា ែអ៊ ឃឺ បក់ តង័ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ តាទចឹហង»។
៤៣ េពៀរ ដារ ់ឡឹង េណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះឡា ំប៉ាគ់ េខតកាលេីឡឡគ។ ៤៤ផះ អន្់រទលួ

ែព ែអ៊ កាបផា «អូ ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ ពូ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ កាណុង សុនសាត ែអ៊ េទៅ អុះ»។ ៤៥ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ
េខតកាលេីឡ េកះ កាឡំាងំ មួត ពឹង េខត េណាះហាប់ ែអ ៊ខង ពូ បប៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ឡាក់ ែអ៊ តា ំ
បាង ផះ រុាងំវាង៉ ប៊ុន ្រទងួ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ែព ខង អនែ់ឌកាឡា ំ្របគ៉័ ប៊ុ ន េណាះ េដល។
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ គន ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័កាន តសី

‡ ៤:២៧ ៤:២៧អនែ់ឌញម ខង រុាងំវាង៉ េណាះ មួតកាម៉ាក័ អូ សូវ កាកាប លូ អង់កាន់ អនេ់ទៀគឡាក់ អូ ្រតគ់ គនកាម៉ាញ ់កាខាក់ ែអ៊ ៃណឃូ អូ
កាកាប លូ អង់កាន់ អុះ។ § ៤:៣៨ ៤:៣៥-៣៨សារសាមូលអាកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ សារ ្រចូត័ េពៀ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង
សារ េជៀក ពូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
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៤៦ េកះេណាះ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ កាណាកាណុង េខត កាលេីឡ េម៉ាញ ទងណាវ ្គឡាក់ ្រសកុ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់
េទៀក េកះ តាែព ៃប៉្ល អង់កាច ែព។ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ កាន រ៉ាតសី គនកាម៉ា
ក័ ែអ៊ អគី។ ៤៧សាគ់ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ ផាយសី៊ូ ពឹះ ឡឹង េខត យូដា ទលឹ ប៉ាគ់ េខត កាលេីឡ េកះ ែអ៊ កាឡា ំប៉ាគ់
ចារយសី៊ូ ឡូត េឡាម េជៀកឡា ំតាគ់ អនដ់ាគ់ គន ែអ៊ឡាក់ អគី ែបត៊ ចងឹ េតា័ េណាះ អន់ដាគ។់ ៤៨យសី៊ូ េតលី
ែអ៊ ផា «ផាអនដ់សី អូ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក ់អនដ់សី ចងឹ អូ េសឿ អុះ»។ ៤៩ ប៉ាណូស េណាះ េតលី
ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសីឡា ំកញិេអៀ ហង អនេ់ទៀ អ្ូយគ គនអាញ់ េតា»័។ ៥០យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់សតឹ
ពិ គនអសី ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អូ េតា័ អុះ»។ កាម៉ាក័ េណាះកា េសឿ ប៉ានរឹយសី៊ូ ែអ៊កាសតឹតាទចឹ។ ៥១ផះ ែអ៊ចាក
រ្រទងសតឹ ប៉ាគ់ហ ីមួត ទុច ែអ៊ឡា ំរះ៉ កា ែអ៊ផា «គន អសីដាគ់ េកះ»។ ៥២ ែអ៊ អបំញ៉់ មួត ទុច បុចិ អ្លុ អនត់គ់ផា
គន ែអ៊ដាគ់ អគី េណាះដារ ់ចំ មង ប៉ុប ច។ំ មួត ទុច រះ៉ផា «ែអ៊ ដាគ់ អគីដារ ់េសគី ែព ផះដារ ់សិ មង េម៉ាញ»។
៥៣ ែអ៊ កា កាចាងំផា ផះ មង ប៉ុប េណាះហងយសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «គន អសី ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អូ េតា័ អុះ»។ ទលឹ នី
េណា ័ះ ែអ៊ លូខាបខួ់ហី ្រកាន ែអ៊ ទឌូិ កា េសឿយសី៊ូ។ ៥៤ េពៀរ ទងហះអាហងយសី៊ូ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ ៃអ្វ
ពឹង េខតកាលេីឡ។ ែអ៊ ្របគ៉័សារអា ផះ រុាងំវាង៉ ែអ៊ សតឹ ឡឹង េខត យូដា ទលឹ ប៉ាគ់ េខតកាលេីឡណាវ ្គ។

៥
សារយសី៊ូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសអគី ប៉ាគ់ េទៀក ្រសះ
១អន់តគី ឡឹង េណាះណាវ ្គយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ខង ទី ប៊ុ ន សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ២ ពឹង

េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ ទី េទៀក ្រសះ េម៉ាញចារ ក្យាម័ហះ អប៉ំារ េចៀមឡាក់ ពូ អន់សចិ ពួយ សុនសាត េហ
្រពឺ ផា េបេថសាដា រសាែនង េទៀក ្រសះ េណាះ ទី េរ៉ាង ប៉ាតាម។័ ៣-៤ ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃអ្វ ពឹង េរ៉ាង េណាះ
បក់ អនដ់ា អគី ព្លុ បក់ អនដ់ា ែប៊្លល ម៉ាត ់បក់ អនដ់ា កាជក ជុង ត ីបក់ អនដ់ា េតា័ ជុង ត។ី * ៥ ៃអ្វ ហះ ចារ
េណាះ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អគី ទុញ៣៨សាណាំេកះ។ ៦ផះយសី៊ូ បប៉័ ែអ៊ ៃតប ពឹងចារ េណាះ យសី៊ូ កា
អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទុញ េកះ េណាះយសី៊ូ អបំញ៉់ លូ ែអ៊ផា «អសី បុចិកាដាគ់ េដលប ?» ៧ប៉ាណូ
ស េណាះ េតលីផា «អឺ អុះ ផះ េទៀកសាបំត៉់ អូ ទី េពឿ េប៉ាកអាញ់អន់ ជរឹ ពឹង េទៀក ្រសះ េណាះ អុះ ផះអាញ់
ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េទៀក េណាះ ទី ពូ ម៉ុ ត អន្់រទលួ ឡឹងអាញ់ េកះ»។ ៨យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់ អ្ូយវ អនត់ាវ អ្យក់
្រតិ អសី េណាះ ចាកសតឹ ពិ»។ ៩ផាឌីកាម៉ាក័ េណាះដាគ់ ឡូត អ្យក់ ្រតិចាកសតឹកា ែអ៊ ហង។
ហះកាដារ ់េណាះឃឺដារ ់រ៉ាឡូវ ១០ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាបកាកាម៉ាក័ េណាះផា «ដារ ់

អា ឃឺ ដារ ់រ៉ាឡូវ ចាបាប់ អូ អន់ អសី គយ ្រតិ អសី នេីអៀ អុះ»។ ១១ហះកា ែអ៊ េតលី ពូ ផា «កាម៉ាក័ បក់ តាគ់
អនដ់ាគ់អាញ ់ែអ៊ រះ៉ កាអាញ់ផា "ហគ់អ្យក់ ្រតិ អសី េណាះចាកសតឹ ពិ"»។ ១២ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «កាម៉ាក័ បក់
េ្របុី អសី អ្យក់ ្រតិចាកសតឹ នេីអៀ េពឿ ែអ៊ េណាះ ?» ១៣ហះកា ែអ៊ អូ អនហ់ា្ន ល់ អុះ អ្លុ កា េពឿតាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊
េណាះ ខងយសី៊ូ ចាកឡាច់ ឡឹងចារកាឡំាងំ េអៀង េណាះ រ៉ាវាច៉់ េកះ។
១៤អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ បប៉័ ែអ៊ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ផា «ៃហអសីដាគ់ េកះ ែជ ្របគ៉័

យចណាវ ្គហង ៃដ អ្ូយគ ៃផគ ទីសារ អូ ដាគ់ េកតី ពឹង អសី កា្វ ឡឹង អន្់រទលួ ែពណាវ ្គ»។ ១៥កាម៉ាក័ េណាះ
ឡាច់ឡា ំរះ៉ លូ ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផាឃឺយសី៊ូ េណាះហងតាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊
* ៥:៣-៤ ៥:៣-៤ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ អនែ់ឌ ទឌូិ ៃអ្វ ក្យាគ់ េទៀក សាបំត៉ ់ខង ទុញៗ េម៉ាញ ទង ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េម៉ាញ ដូវ ជរឹ វុរឹ កាណុង េទៀក ្រសះ េណាះ ប៉ាគ់ វុរឹ េកះៗ ផាប៉ាណូសចំ ទី ជរឹ កាណុង េទៀក ្រសះ េណាះអន្់រទលួ ឡឹង ពូ ែអ៊ដាគ់ ឡូត
យ ៉◌ះ័ ទី អគី ែនវ ចំកាតាម។
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ែព។ ១៦ញនសារអាហងបះ មួត ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាណា ំគួប ្របគ៉័ អូ ដាគ់កាយសី៊ូ ខង ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី
ពឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ។ ១៧យសី៊ូ កាប កា អនែ់ឌ ផា «ពឹ អាញ់ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ េលយី ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា អាញ់កា ្របគ៉័
ង៉ារឡាក់កា ែអ៊ េដល»។ ១៨ផះកាតាងំយសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ ែហង៊ខាក់ អនែ់ឌ បុចិ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊អូ ្រតគ់ ដងឹ កា
ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ េណាះ អុះ ទបឹ ែអ៊ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ ពឹ ែអ ៊កាបនេីអៀឡាក់កា ែអ៊
ផាឡាេកា ែអ៊សាេមុី លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។
សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ែអ៊
១៩យសី៊ូ កាបកា អនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ អាញ់ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា តាម

ពុត អាញ់ េទៅ អុះ ឃឺ អាញ់ ្រប៉គ័ ពួយ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ អាញ់ បប៉័ ពឹ អាញ់ ្រប៉គ។័ ង៉ារ ញ៉ា ឡាក់ ពឹ អាញ់ ្រប៉
គ័ អាញ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ េណាះ េដល ២០ខង ពឹ អាញ់ បុចិ កា គន ែអ៊ លូ តាបំាង អន់ គន ែអ៊ បប៉័ េដល ្រគបឹ ង៉ារ
ឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉។័ ែអ៊ ចងឹ តាបំាង ង៉ារ េកងកា្វ ឡឹង ង៉ារ អាណាវ ្គេភឿ អន់ អនដ់សី ញម ២១ខង ពឹ អាញ់ ែអ៊ តា
គ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា័ អន់ ទី អាញុ រុសីណាវ ្គ ែអ៊ អន់ អាញុ រុសី កា ពូ នចីម ័អាញ់កា អន់ អាញុ រុសី
កា បក់ ែអ៊ ចំឡាក់អាញ់ បុចិ អន់ នេីណា ័ះ េដល។ ២២ ពឹ អាញ់ ែអ៊ អូ តាតសុ់និសារកា េពឿ អុះ ហះកា ែអ៊ មប
សារ តាត់សុនិ ទេិណា ័ះ អន់ កា អាញ់ ឡគ ២៣ េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្យលិ កូត័ កា អាញ់ឡាក់ កា ពូ អ្យលិ កូ
ត័ កា ពឹ អាញ់ នះិេទៅ េដល។ េពឿ អូ អ្យលិ កូត័ កា អាញ់ឡាក់ កា ពូ អូ អ្យលិ កូត័ កា ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់
ពឹះ េណាះ េដល។ ២៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ េពឿសាយុំាងំសារអាញ់ រះ៉ អា លូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុី
អាញ់ ពឹះ ប៉ាណូស េណាះ ទីអាញុ រុសី េលយី ែអ៊ ចងឹ អូ ្រតគ់ ថូត អុះ ឃឺ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ឡា ំណាងំ
អាញុ រុសី េកះ។ ២៥អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ចងឹ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ ឃឺ កញិេអៀ អាហង ប៉ាណូស បក់
េតា័ ចងឹ កាតាងំ ប៉ានរឹ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទិ បក់ កាតាងំ ប៉ានរឹ េណាះ ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី ២៦ខង ពឹ អាញ់
ឡាក់តាងំឡាអាញុ រុសី នចីម ័ែអ៊ អន់អាញ់ ្របគ៉័តាងំឡាអាញុ រុសី នេីណា ័ះ េដល។ ២៧ ពឹអាញ់កាអន់អាញ់
ទី អំរ៉ាញ អញឺ ៃចគ ថូត ពូ ខងអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស ែអ៊ េរ ុសី †។ ២៨ ែជ ញមហង ខង ចងឹ ទីដារ ់កាឡំត់ ពឹះ
ទលឹ ទិ បក់ េតា័ ចងឹ កាតាងំ ប៉ានរឹ អាញ់ ២៩ លូ ចងឹឡាច់ ឡឹង ឡូះ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ ដាគ់ ចងឹ រុសី សតឹ េភឿ
ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយី កាប៉ាច់ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កា រុសី សតឹ េដល េភឿ ចងឹ ្រតគ់ ថូត។
៣០ «អាញ់ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា េអង កា អំរ៉ាញ អញឺអាញ់ េទៅ អុះ ្រគបឹសារអាញ់តាតសុ់និ ឃឺអាញ់តាត់

សុនិ សារ ពួយ ប៉ានឹរ ពឹ អាញ់ រះ៉ កា អាញ ់ឃឺតាតសុ់និ ដាគ់ ្រតង់ ខង អាញ់ អូ បុចិ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា តាម ពុត
អាញ់ អុះ ឃឺ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ។ ៣១ផាអាញ់ រះ៉ ឡឹងសារឡាេកាអាញ់ េទៅ សារ
អាញ់ រះ៉ េណាះ អូ ទីខា អុះ។ ៣២ហះកា ទី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឃឺ ពឹ អាញ់ រះ៉ ឡឹងសារអាញ ់អាញ់អ្លុ អនត់គ់ផា
សារ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងសារអាញ់ េណាះ ្រតគ់ តាទចឹ។ ៣៣អនដ់សី េ្របុី ពូ ឡា ំអំបញ៉់ យូហាន ែអ៊ កា រះ៉ ពួយសារ
តាទចឹ េដល។៣៤កាប៉ាច់អាញ់ អូ តងកាន ប៉ានរឹឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អុះ ហះកាអាញ់កាប ឡឹងសារ យូហាន
រះ៉ េណាះ េភឿ អន់ អនដ់សី េសឿ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អនដ់សី។ ៣៥ យូហានអា េពៀបឡាក់កាតាេគៀង ផះ កតី
តាគ់ តាតារ អនដ់សី កា បុចិ េហាក រគ៉់ េម៉ាញ ្រទុ េដលកាតាតារ ែអ៊ េណាះ។ ៣៦ហះកា ង៉ារឡាក់អាញ់ ្រប៉
គ័ េណាះសាខំាន់ហ៊្លត ឡឹង ប៉ានរឹ យូហាន េណាះណាវ ្គ។ ទិ ង៉ារឡាក់អាញ់ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ អា រះ៉ ផា ពឹអាញ់ ទី
េ្របុីអាញ់តាទចឹ ខង ពឹអាញ់មប ង៉ារ ទេិណា ័ះ អន់អាញ់ ្របគ៉័តាគ់ អង់េកះ។ ៣៧ ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ
កា ទី រះ៉ ឡឹងសារអាញ់ េដល ហះកាអនដ់សី អូ េឃយីកាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ លូ អូ េឃយី បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ េដល។
† ៥:២៧ ៥:២៧ ប៉ាណូស ែអ៊ េរ ុសី េពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន ែ្រព េពៀគ អា ផា «ប៉ាណូស អាញ»់។ បរ៉ ់ ៃហ ដានែីអល៊
៧:១៣-១៤។
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៣៨អនដ់សី អូ ទី ប៉ានរឹ ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង ពុតអនដ់សី អុះ ខងអនដ់សី អូ េសឿ បក់ ែអ៊ េ្របុី ពឹះអា។៣៩អនដ់សី ខំ
េហៀនផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ខង អនដ់សីសាមគ៉័កា ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយីញនកាផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា ហះកា
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អាហង រះ៉ ឡឹងសារអាញ។់ ៤០ហះកា អនដ់សី អូ ៃចឡា ំណាងំអាញ់ អុះ េភឿ អន់ ទី អាញុ
រុសី េលយី។ ៤១អាញ់កា អូណាងំ ប៉ាណូស ប៉ាេន អាញ់ េដល។ ៤២អាញ់ អន់ហា្ន ល់ ពុត អន់ដសី េកះ លូ អ្លុ
អនត់គ់ ផា អនដ់សី អូ ទី ពុត បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ៤៣អាញ់ ពឹះ តាង ពឹ អាញ ់ហះកា អនដ់សី អូ ៃច
ហាប់អាញ់ អុះ។ ផាទី ប៉ាណូសអនេ់ទៀគណាវ ្គពឹះឡាេកា ែអ៊តាងំឡា ចាបះកាអនដ់សី ចងឹហាប់ ែអ៊ ឡូត។
៤៤ទលឹ នេីណា ័ះ ផា អនដ់សី បុចិ ដងឹ កា គួប េសាប ប៉ាេនសតឹឡា ំលូ អូ ៃចណាងំសារ ប៉ាេនឡាក់ឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ នចីម័ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ េសឿអាញ ់? ៤៥ ែជសាមគ៉័កាអាញ់ចងឹ េ្រចាម
អនដ់សី ហះ ម៉ាត់ ពឹ អាញ ់ប៉ាណូស បក់ ចងឹ េ្រចាម អនដ់សី េណាះឃឺ ម៉ូ េសឡាក់ អនដ់សី មុងឹ។ ៤៦ផាអន់
ដសី េសឿ ប៉ានរឹ ម៉ូ េស អនដ់សីកាចងឹ េសឿ ប៉ានរឹអាញ់ េដល ខង ែអ៊ ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹង
សារអាញ។់ ៤៧ហះកាផាអនដ់សី អូ េសឿសារ ែអ៊ ្រចាគ់ េណាះ នចីម័ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ េសឿ ប៉ានរឹអាញ ់?»។

៦
សារយសី៊ូ អន់ ណំុ បុាងំកាកាឡំាងំ ៥០០០ ដូវ
១ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ យសី៊ូ កា ឃ្លង តាងំេលា័ កាលេីឡឡា ំប៉ាគ់ហាង េតាឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផាតាងំ

េលា័ ទេីបរះ៉។ ២ ទី កាឡំាងំ េអៀងចាក ពួយ ែអ ៊ខង ពូ បប៉័ ែអ៊ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ។
៣ េកះេណាះ យីស៊ូ ចាកហាវ ៃអ្វ ពឹង ប៉ានឹម អន់ឌូ លូ មួត សះឹ។ ៤ ផះ េណាះ ប៊ុ ន ្រទួង មួត សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ កា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ េដល។ ៥យសី៊ូ បប៉័ កាឡំាងំ េអៀង ចាក ពួយ ែអ៊ នីេណា ័ះ ែអ៊ អំបញ៉់ ភីលបី ផា
«ពិន ចងឹណាងំតាច់សាណាប៉ាគ់ចំ ចងឹ ទី អន់កាកាឡំាងំ ទិអាសា ?» ៦ ែអ៊កាបនេីណា ័ះ េភឿសាគ់ លួង ពុត
ភលីបី ហះកា ែអ៊ អ្លុ េកះ ឡឹង ង៉ារឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ចងឹ ្របគ៉័ េណាះ។ ៧ភលីបី េតលី ផា «យ ៉◌ះ័ ពិន អ្យក់ េលៀន
២០០កាក់ *ឡាំតាច់ ណំុ បុាងំ កា អូ េហា្ល ះ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ នរឹ កា អូ ្រគបឹ េដល»។ ៨ទីសះឹ េម៉ាញ
ដូវ សចិ ែអ៊ អនេ់្រតឡាក់ អុះ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ ែអ៊ េតលី យសី៊ូ ផា ៩ «ហះ ចារ អា ទី តាតាម័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ទី ណំុ
បុាងំ ប៉ាតាម័ កាតុ លូ កា េពៀរ ក្យាងំ។ ផាទី ដងឹ ប៉ុប េណាះ ្របគ៉័ នចីម័ ចងឹ អន់ េហា្ល ះសារ៉ំាប់ ប៉ាណូស េអៀង
ប៉ុប អា ?» ១០យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ហគ់ េ្របុី ប៉ាណូស ទឌូិ អង់ៃអ្វ ពិ»។ ហះចារ េណាះ ទីសាេម៉ាង េអៀង
ខាក ់ទលឹ នេីណា ័ះ កាឡំាងំ កា អង់ៃអ្វ តាទចឹ។ កាឡំាងំ ទេិណា ័ះ ឃឺ ែអ៊ ៥០០០ ដូវ កាក់ ដងឹ កាម៉ាក។័ ១១យី
ស៊ូ អ្យក់ ចកឹ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េកះេណាះ អន់ កា មួត អង់ៃអ្វ េណាះសាតាម ពុត ពូ បុចិ។ ែអ៊
អ្យក់ កា ្របគ៉័ នះិេទៅ េដល។ ១២ ប៉ាគ់ ពូសា ផគី ទិ េកះ ែអ៊ រះ៉ កា មួតសះឹ ផា «ហគ់ អនដ់សី ប៉ាតុំ ណំុ បុាងំឡាក់
សល់ ឡឹង ពូសា េណាះ ែជអា្ល ត»។ ១៣ មួតសះឹ ប៉ាណា ំគួប ទូញ ណំុ បុាងំឡាក់សល់ ឡឹងកាឡំាងំសាឡាក់
ណំុ បុាងំ ប៉ាតាម័កាតុ េណាះ ែព ៃចគ ពឹងកាអ្លី ប៉ាញ័ ១២កាអ្ល។ី ១៤ផះ ប៉ាណូស ទេិណា ័ះ បប៉័ យសី៊ូ ្របគ៉័សារ
អរ៉ំាញអញឺ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាបផា «វគ័អាចាបះកា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រតគ់ ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអាតាទចឹ
ហង»†។ ១៥យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ កា ពូ ចងឹឡា ំបុាងំខំ េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័សាដាច ់ែអ៊ កា ចាកឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំហាវ
ពឹង ប៉ានមឹ េម៉ាញ ទងណាវ ្គៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ ែអ។៊
១៦ ប៉ាគ់ ទលឹ កាង៉ាច េកះ មួត សះឹ ប៉ាណា ំគួប ជរឹ ប៉ាគ់ហាងតាងំេលា។័ ១៧អនែ់ឌ ជះិ ទូក ឃ្លងហាង េតា

ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ ផះ អនែ់ឌ ចាក េណាះ ៃប៉្លង មុាងំ េកះ ហះកាយសី៊ូ េបី សតឹ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ អុះ។ ១៨ ទី
* ៦:៧ ៦:៧ ២០០ កាក់ េពៀគ គុល «២០០ ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារ ីឃឺ ខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញ ដារ។់ † ៦:១៤ ៦:១៤ បរ៉ ់ៃហសារ អន់
ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៨:១៥-១៨។
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ខ្យាល តសីកាខាក់ ្របគ៉័ អន់ េទៀក តាងំេលា័ រុាងំកា្ល ច តសីៗ។ ១៩ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ែជវ ទូក ទី ចាងំហាយ្គ ខាតាម័
េ្រតាកាឡូមុតិ េកះ ផាឌី អនែ់ឌ បប៉័ យសី៊ូ ចាក អំបុាងំ អង់កក់ េទៀកឡា ំប៉ាគ់ ទូក អនែ់ឌ អ្ូយគ ខាក។់ ២០ហះ
កាយសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ឡាអាឡា ែជ អ្ូយគ ហង»។ ២១ មួត សះឹ កា េជៀក យសី៊ូ ហាវ ជះិ ទូក ផាឌី
ទូកកា ទលឹ ប៉ាគ់ហាង ឡូត ្រតគ់ហះចារ អនែ់ឌ បុចិឡា។ំ
២២ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ មួត កាឡំាងំ ឡាក់ ៃអ្វ រហាង តាងំេលា័ េណាះ អន់ែឌណាងំ យសី៊ូ អូ បប៉ ័ផះ មុាងំ

ែព អនែ់ឌ បប៉័ ទី ទូក ដងឹ េម៉ាញ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ ផាយសី៊ូ អូ ទី ជរឹ ជះិ ទូក េណាះ លូ មួត សះឹ អុះ ទី ដងឹ មួត
សះឹ ជះិ ទូក ចាក ែព។ ២៣ហះកា ទី ទូក អន់េទៀគៗណាវ ្គ ពឹះ ឡឹង េមឿង ទេីបរះ៉ ម៉ុ ត កត់ ក្យាម័ ចារ អន់ែឌសា
ណំុ បុាងំ ៃឡង ឡឹងយសី៊ូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២៤ មួត កាឡំាងំ េណាះ ៃហកា អូ បប៉័យសី៊ូ លូ មួត សះឹ ៃអ្វ
ហះ េណាះ អុះ អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំគួប ជះិ ទូក ឃ្លងឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កាផានមឹ េភឿណាងំយសី៊ូ។ ២៥អនែ់ឌ បប៉័
យសី៊ូ ប៉ាគ់ហាង េណាះ អនែ់ឌ កា អបំញ៉់ផា «ៃណឃូ អសី ទលឹ ប៉ាគ់អា ទុញ េកះ ប ?» ២៦យសី៊ូ រះ៉ កា អន់
ែឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនដ់សី ចាកណាងំអាញ់ អូ ្រតគ់ ញនកា អនដ់សី ហ្លង់ ឡឹងសារ អំ
រ៉ាញ អញឺ េណាះ អុះ ឃឺញនកា អនដ់សី ទីសា ណំុ បុាងំ ផគី េណាះហង។ ២៧ ែជ ្របគ៉័ ង៉ារ េភឿ ្រកាន័ កា ទី
សាណាសាឡាក់ អ្លុ េអាមហ្លច់ េណាះ ៃដ ឃឺ អន់ ទីសាណាឡាក់ ៃអ្វ េលយី លូ អន់ អាញុ រុសី េលយីឡាក់
សាណា ប៉ាណូសអាញ់ ចងឹ អន់ កា អន់ដសី ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី តាបំាង េកះ ផា អាញ់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ ខា
ក»់។ ២៨អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា «ញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័?» ២៩យសី៊ូ
រះ៉ ផា «ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺអន់ អនដ់សី េសឿ បក់ ែអ៊ េ្របុី ពឹះ»។៣០អនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ ណាវ ្គផា «អសី ចងឹ
្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា េភឿ តាបំាង អន់ ញនឹ អនហ់ា្ន ល់ លូ េសឿ អសី ? អសី ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ ញ៉ា ? ៣១ វគ័ យ៉ាគ់
ពិន េសគី ែព ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព អនែ់ឌ ទីសា ណំុ ម៉ាណាឡាក់កា រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ផា វគ័ ម៉ូ េស "ទី អន់ ណំុ បុាងំ ឡឹង ៃប៉្លង កា អនែ់ឌសា"‡»។ ៣២យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី
តាទចឹ អូ ្រតគ់ ម៉ូ េស អុះ អន់ ណំុ បុាងំ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ ហះកា កញិេអៀ អា ពឹអាញ់ អន់ ណំុ បុាងំ តាទចឹ ឡឹង
ៃប៉្លង។ ៣៣ ណំុ បុាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ អាឃឺ បក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង លូ អន់ អាញុ រុសី កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់
េតះ»។ ៣៤អនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី អន់ ណំុ បុាងំ េណាះកាញនឹ េលយី»។
៣៥យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់អាហងឡាក់ ណំុ បុាងំ អន់អាញុ រុសី េណាះ។ េពឿឡា ំណាងំអាញ ់បក់

េណាះ អូឡាយុតិណាវ ្គហង េពឿ េសឿ អាញ់កា អូ ែ្រហង៊ណាវ ្គេដល។ ៣៦អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េកះ ផា អន់
ដសី បប៉័អាញ់ េដល ហះកាអនដ់សី អូ េសឿ អុះ។៣៧ទិ ប៉ាណូសបក់ ពឹអាញ់មបអន់កាអាញ់ចងឹ ពឹះណាងំ
អាញ ់អាញ់ កា អូ តាងំហ្យតិ ប៉ាណូស បក់ ពឹះណាងំ អាញ់ អុះ ៣៨ ខង អាញ់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង េភឿ ្រប៉គ័ ពួយ
ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អាញ់ េទៅ អុះ។ ៣៩កាប៉ាច់ បក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ េណាះ ែអ៊
បុចិ នេីអៀ៖ ទិ ប៉ាណូស បក់ ែអ៊ មប អន់ កាអាញ់ េណាះ ែអ៊ អូ បុចិ អន់ អាញ់តាគ់ អង់ហ្៊យង បក់ េពឿ េម៉ាញ ដូវ
អុះ។ ឃឺ ែអ៊ អន់អាញ់តាគ់ អង់រុសី សតឹ អនែ់ឌ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ។ ៤០ ពឹ អាញ់
បុចិ អន់ ទិ បក់ ៃហ ប៉ាគ់ អាញ់ឡាក់ គន ែអ៊ លូ េសឿ អាញ់ អន់ ទី អាញុ រុសី េលយី។ អាញ់ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី
សតឹ អនែ់ឌ េណាះ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ េទៀ»។
៤១ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់កាយសី៊ូ ខងយសី៊ូ ផា «អាញ់ឡាក់ ណំុ បុាងំ

ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង»។ ៤២អនែ់ឌកាបផា «ប៉ាណូសអាសចិ ែអ៊យសី៊ូ គន វគ័ យូែសប៊ឡា ែអ៊អា ពិន អនហ់ា្ន ល់ ទបឹ
‡ ៦:៣១ ៦:៣១ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៧៨:២៤; ១០៥:៤០។
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េមគី ទបឹ ពឹ។ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ ផា ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង នេីអៀ ឡគ ?» ៤៣យសី៊ូ កាប កា អនែ់ឌ ផា «ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ ឡគ ែជ
ប៉ាណា ំគួប កាប រ៉ាបឹក រ៉ាចប់ ហង។ ៤៤ផា ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ែអ៊ អូ ្រប៉គ័ អន់ កា ពុត ពូ ពឹះណាងំ
អាញ ់អូ ទី េពឿ េម៉ាញ ដូវ អ្លុ ពឹះណាងំអាញ់ អុះ។ កាប៉ាច់អាញ់ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ បក់ េពឿណាងំអាញ់
េណាះ ប៉ាគ់ដារ ់តាតសុ់និសារ េទៀ។ ៤៥កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ចងឹ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ប៉ាណូសទឌូិ"§។ ទិ បក់សាយុំាងំ ពឹអាញ់ លូ េសឿសារ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា មួត
េណាះ ចងឹឡា ំណាងំអាញ់ ឡូត។ ៤៦ អូ ទី េពឿ េឃយី បប៉័ ពឹ អាញ់ េណាះ អុះ ទី ដងឹ បក់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័ឃឺអាញ់អាហង ទី បប៉័ ពឹ អាញ។់ ៤៧អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹ បក់ ចំ េសឿអាញ ់បក់ េណាះ
ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយី។ ៤៨អាញ់អាហងឡាក់ ណំុ បុាងំ អន់អាញុ រុសី េលយី។
៤៩ «វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែព អនែ់ឌ ទីសា ណំុ ម៉ាណា ពឹង ែ្រស៊ តសី ៃឡង ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ េតា័ ទ។ិ

៥០ហះកា ណំុ បុាងំឡាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ទី ខា នេីអៀ េពឿ ទីសា េកះ បក់ េណាះ អូ េតា័ អុះ។ ៥១អាញ់អាហង
ឡាក់ ណំុ បុាងំ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ឡាក់ អន់ ទី អាញុ រុសី។ េពឿ ទី សា ណំុ បុាងំ អា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ទី អាញុ រុសី
េលយី។ ណំុ បុាងំ ឡាក់ អាញ់ ចងឹ អន់ េណាះ ឃឺឡាេកាអាញ់ េទៅ ឃឺអាញ់ អន់សារ៉ំាប់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ
អន់ ទីអាញុ រុសី»។
៥២ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប៉ាែគក លូ គួប ខាក ់អនែ់ឌ កាបផា «ែអ៊ អា ចងឹ អ្លុ អន់ឡាេកា

ែអ៊ កា ពិនសា នចីម ័?» ៥៣យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ ផា អនដ់សី អូសា បុាងំ
ៃឡ លូ ៃអត ផាម ប៉ាណូសអាញ ់អនដ់សី អូ ទី អាញុ រុសី អុះ។ ៥៤ េពឿសា បុាងំៃឡ លូ ៃអត ផាមអាញ ់ែអ៊
េណាះ ចងឹ ទី អាញុ រុសី េលយី។ អាញ់ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ អនែ់ឌ ប៉ាគ់ ដារ ់តាតសុ់និសារ េទៀ។ ៥៥ បុាងំ
ៃឡ អាញ់ឡាក់សាណាតាទចឹ ផាមអាញ់ឡាក់ កាណាគ័ ៃអត តាទចឹ េដល។ ៥៦ េពឿ សា បុាងំៃឡ លូ ៃអត
ផាមអាញ ់ែអ៊ េណាះឃឺ ៃអ្វ កាណុងអាញ់ហង អាញ់កា ៃអ្វកាណុង ែអ៊ េដល។ ៥៧ ពឹអាញ់ឡាក់ េ្របុីអាញ់
ពឹះ ែអ៊ ឡាក់ តាងំឡាអាញុ រុសី។ អាញ់ ទី អាញុ រុសី ញន កា ែអ៊ នចីម ័បក់សាអាញ់កា ចងឹ ទី អាញុ រុសី
ញនអាញ់នេីណា ័ះ េដល។ ៥៨អាឃឺ ណំុ បុាងំឡាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង អូ ្រតគ់ឡាក់កា ណំុ បុាងំ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី
ទីសា េណាះ អុះ ៃឡង ឡឹង េណាះអនែ់ឌ េតា័ទិ េកះ ហះកាបក់ ចំសា ណំុ បុាងំអា បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ
រុសី េលយី»។ ៥៩យសី៊ូ រះ៉សារ ទិអា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ កាណុង េរ៉ាង ប៉ាគ់ េមឿងកាផានមឹ។
៦០ផះ មួត សះឹ ែអ៊ េអៀង ដូវ ទី កាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាបផា «សារអា ផូត យុបឹ េពឿ ចងឹ ដាម័ េសឿ ?»

៦១យសី៊ូ អ្លុ េកះ ឡឹងសារអនែ់ឌកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ ឡឹងសារ ទិអា បះ ែអ៊ កាបកា ពូផា «នចីម័សារ ទិអា ្របគ៉័
អន់យច ពុត អនដ់សីអា្ល ត េសឿ ប ? ៦២ផាអនដ់សី បប៉័ ប៉ាណូសអាញ់ហាវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងចារអាញ់ ៃអ្វ ផះ អន់
្រទលួ ែព េទៅ ពុត អនដ់សី ចងឹឃតឹ នចីម ័? ៦៣ទី ដងឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អន់អាញុ រុសី សារ ប៉ាណូ
សខំ ្របគ៉័ ង៉ារ * អូ ទីខា ញ៉ា អុះ។ ហះកា ប៉ានរឹ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ទិអាស៊ុត កាឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ លូ អន់អាញុ រុសី។ ៦៤ហះកាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី បក់ អនដ់ា អូ េសឿ អុះ»។ យសី៊ូ អ្លុ ឡឹង ប៉ានដ់ា
ែព េកះ បក់ េពឿ អូ េសឿ លូ ែអ៊ អនហ់ា្ន ល់ បក់ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កា ែអ។៊ ៦៥ ែអ៊ រះ៉ ផា «ខ េណាះហង បះអាញ់
រះ៉ កា អនដ់សី អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ អ្លុ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់ ទី អុះ ផា ពឹអាញ់ អូ អន់ ែអ៊ ពឹះ»។
៦៦គតឹ េណាះហងទីសះឹ ែអ៊ េអៀង ដូវអា្ល ត អូចាក ពួយ ែអ។៊ † ៦៧ េណាះយសី៊ូ អបំញ៉់ លូ មួតសះឹ ែអ៊ ១២ ដូវ

§ ៦:៤៥ ៦:៤៥សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៤:១៣។ * ៦:៦៣ ៦:៦៣សារ ប៉ាណូស ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ េពៀគ គុល «បុាងំៃឡ»។ † ៦:៦៦
៦:៦៦សះឹយសី៊ូ ទី េអៀង អ្លុ កា ញ៉ាង រ៉ាយុាងំ ដូវ ហះកា ទី ១២ ដូវឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ សះឹឡាក់អា្ល ត េសឿ ែអ៊ អូ ្រតគ់ មួត ១២ ដូវ
េណាះ អុះ។
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ផា «នចីម័ អនដ់សីអា បុចិឡាច់ អូ ចាក ពួយអាញ់ េដលប ?» ៦៨ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ េតលីផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ញនឹ
ចងឹឡា ំណាងំ េពឿណាវ ្គ ? ខង ប៉ានរឹ អសី ហងឡាក់ ប៉ាណា ំអន់ ទី អាញុ រុសី េលយី។ ៦៩ញនឹ កា េសឿ លូ
អ្លុ អនត់គ់ផា អសីឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពឹះ តាទចឹ»។ ៧០យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌផា
«ញ៉ា អូ ្រតគ់អាញ់ ប េរុសី អ្យក់ អនដ់សី ១២ ដូវ អា ? ហះកាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អា ទី េម៉ាញ ដូវ េពៀប
ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ»។ ៧១អាឃឺយសី៊ូ កាប ឡឹងសារ យូដះឡាក់ គន សុមី៉ូ ន អុីសាការយី៉ុ ត ឡាក់ ៃអ្វ
កាណុង មួត ១២ ដូវ េណាះ េដល ខង ែអ៊ ចងឹ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ អុះ។

៧
សារយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ ្របគ៉័ ប៊ុ ន រ៉ាេណីះ
១អន់តគី ឡឹង េណាះ យសី៊ូ ចាក ដងឹ ពឹង េខត កាលេីឡ ឡគ ែអ៊ អូ ៃច េកះ ឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា ខង មួត

ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ណាងំ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ២ផះ េណាះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ដារ ់ប៊ុ ន មួត សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ េកះឡាក់ ពូ េអី ផា ប៊ុ ន រ៉ាេណីះ *។ ៣ ទលឹ នេីណា ័ះ អុះៗ ែអ៊ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អសីឡាច់ ឡឹង ចារ អា
ឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដា េតា ពិ េភឿ អន់ មួត សះឹ អសី បប៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ អសី ្របគ៉័ េណាះ េដល ៤ខង េពឿ បុចិ
កាឡាេកា េលៅ ែលងសចិ ពូ អូ េអាន អុះសារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ ពូ ្របគ៉័ េណាះ។ ផាអសី ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ
អញឺ េកងខាក ់េណាះ ្រតគ់តាបំាងអន់ ប៉ាណូសទឌូិ បប៉័ េដល»។ ៥យ ៉◌ះ័ អុះៗ ែអ៊កា អូ េសឿ ែអ៊ េដល។ ៦យី
ស៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «ដារ ់អាញ់ ្រតគ់ឡា ំេបី តាន័ ទលឹ អុះ ហះកា អនដ់សី បុចិ ឡា ំដារ ់ចំ កា ទ។ី ៧ ប៉ាណូស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ អ្លុ អូ ណីសកា អនដ់សី អុះ ហះកា ពូ អូ ណីសកាអាញ ់ខងអាញ់ រះ៉ ផាសារ ពូ ្របគ៉័
េណាះឃឺសារ អូ ដាគ»់។ ៨យសី៊ូ ផា «ហគ់ អុះៗ អនដ់សីឡា ំម៉ុ ត ប៊ុ ន អនឌូ់ លូ ពូ េណាះ ពិ ហះកាអាញ់ េបី
ឡា ំអុះ ខង េបី ទលឹដារ ់អាញ»់។
៩ ប៉ាគ់ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ េណាះ េកះៗ ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង េខត កាលេីឡ េណាះ េទៅហង។ ១០ហះកា ប៉ាគ់ អុះ

ៗ ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ប៊ុ ន រ៉ាវាច៉់ េកះ ែអ៊ កាឡា ំេដល ហះកា ែអ៊ ចាក អូ អន់ ពូ បប៉័ អុះ។ ១១កាណុង រុាងំវាង៉ ប៊ុ
ន េណាះ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ចាកណាងំយសី៊ូ អនែ់ឌ អំបញ៉់ផា «ប៉ាគ់ ចំ បក់ េណាះ ែអ៊
ៃអ្វ ?» ១២ ទី កាឡំាងំ េអៀង កាបកាេហៀច លូ គួប េសាប ឡឹងសារយសី៊ូ បក់ អនដ់ា ផា «ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូសដា
គ»់ បក់ អនដ់ាណាវ ្គផា «អូ អុះ ែអ៊ េណាះឃឺ ប៉ាណូស ឌុចាក ប៉ាលុ ពូ»។ ១៣ហះកា អូ ទី េពឿ ខនឹ កាប ឡឹង
សារយសី៊ូ េណាះ អន់កាឡំាងំ េអៀងកាតាងំ អុះ ខង ពូ អ្ូយគកា មួត ៃមគ៉ណាផំា។
១៤ ប៉ាគ់ ប៊ុន េណាះ ទលឹ ៃបង៉ ប៉ា្វ ន់ដារ ់េកះ យសី៊ូ កាហាវ បុាងំេហៀន ពូ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ។ ១៥ផះ េណាះ

មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ញមខាក ់អនែ់ឌកាបផា «ប៉ាណូសអា អូ ទី េហៀន អុះ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊
អ្លុ ្រជុ អ្លុ េអៀង នីេអៀ ?» ១៦យសី៊ូ េតលី អន់ែឌ ផា «សារឡាក់ អាញ់ បុាងំេហៀន អា អូ ្រតគ់ ឡាច់ ឡឹង អាញ់
អុះ ឃឺឡាច់ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ។ ១៧ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ ពួយ ពុតប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះចងឹអ្លុ ផាសារអាញ់
បុាងំេហៀនអាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ាឡាច់ ឡឹងអាញ់ េទៅ។ ១៨ េពឿកាប េអងកាឡាេកា េទៅ បក់ េណាះ ែអ៊ បុចិ
កាឡាេកា េលៅ ែលងសចិហង ហះកាបក់ បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុី ែអ៊ ពឹះ េលៅ ែលងសចិ បក់ េណាះឃឺដា
គ់ ្រតង់ តាទចឹ កាណុងឡាេកា ែអ៊ កា អូ ទីសារតាពំ្លូ ង អុះ។ ១៩ម៉ូ េស អន់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ កា អនដ់សី េកះ ហះ
កា កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី អា អូ ទី េពឿ ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ េណាះ អុះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសីណាងំ ប៉ាន់េតា័
* ៧:២ ៧:២ប៊ុន រ៉ាេណីះអា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ទុញតាេំបុះីដារ។់ ្រគបឹខាបខួ់ ្របគ៉័ រ៉ាេណីះ ៃអ្វ េភឿកាចាងំ ឡឹង វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង
រ៉ាេណីះ ទិ ៤០សាណាំផះ អនែ់ឌចាក ពឹង ែ្រស៊ តសី អនត់គី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី។ ផះ រុាងំវាង៉ តាេំបុះី
ដារ ់េណាះ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េអាះ េទៀក េភឿ កាចាងំផា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េទៀកកា វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ ៃអត េសគី ែព េដល។
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អាញ់នេីអៀ ?» ២០ មួត ប៉ាសុន េតលីផា «ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុត ពឹង អសី េកះ ត ័ះ េពឿណាងំ ប៉ានេ់តា័អសី ?» ២១យសី៊ូ
េតលី ពូ ផា «អាញ់ទី ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ហះកាអនដ់សី ទឌូិ ញម។ ២២ម៉ូ េស េ្របុី អនដ់សីកាសតិ
អង់ការកា គនកាម៉ាក័ (តាទចឹ ែអ៊សារ េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ម៉ូ េស អុះ ឃឺ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែព េ្របុី
េណាះ) ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សីកាសតិ អង់ការកា ពូ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ េដល †។ ២៣ផាអនដ់សីកាសតិ អង់ការ ពឹង
ដារ ់រ៉ាឡូវ េភឿ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ម៉ូ េស ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អកឺ កាអាញ់តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស
អគី ព្លុ ប៉ាញ័ ទបឹឡាេកា ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ ? ២៤ ែជ តាតសុ់និសារ កា ពូ ញនកាសារ អនដ់សី បប៉ ័ឃឺ ្រតគ់ តាត់
សុនិសារ ពួយសារតាទចឹ»។
២៥ ទី ប៉ាណូស ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម បក់ អនដ់ា កាប ផា «ែអ៊ អា ហងឡាក់ ពូណាងំ ប៉ានេ់តា។័ ២៦ ៃហ

ែអ៊ កាប ពឹង អន់តគិ័ កាឡំាងំ ហះកា អូ ទី េពឿ កាប កា ែអ៊ អុះ ឃឺ ែអ៊ មួត ៃមគ៉ណាផំា ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់តាទចឹ ហងតាម ៃហ។ ២៧ហះកា ប៉ាគ់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ ពឹះ
េទៀ អូ ទី េពឿ អ្លុ អន់តគ់ ផា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំ េណាះ អុះ។ កាប៉ាច់ ែអ៊ អា ពិន អ្លុ អន់តគ់ េកះ ផា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំ
េណាះ»។
២៨ផះ េណាះយសី៊ូ បុាងំេហៀន កាឡំាងំ ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ ផា «អនដ់សី ផា អនហ់ា្ន ល់អាញ់

លូ អ្លុ អនត់គ់អាញ់ ពឹះ ឡឹង ចំ េដល។ ហះកាអាញ់ ពឹះ អូ ្រតគ់ញនកាអាញ់ បុចិ ពឹះ អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ ហះកា អន់ដសី អូ អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ អុះ។ ២៩ហះកាអាញ់ អន់ហា្ន ល់ ែអ ៊ខង អាញ់ឡាច់
ឡឹង ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ»។
៣០កាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ពូ កាណាងំ រ ៉បុ យសី៊ូ ហះកា អូ ទី េពឿ ខនឹ ម៉ុ ត រ ៉បុ ែអ៊ អុះ ខង ដារ ់កាឡំត់

មះ៉ ែអ៊ េបី ទលឹ។ ៣១កាណុងកាឡំាងំ េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿយសី៊ូ ពូ កាបផា «ៃហ ែអ៊ តាបំាងសារ
អរ៉ំាញ អញឺ េអៀងខាក់ នេីអៀ ែអ៊ តាទចឹ ហង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ»។
៣២ មួត ផារ៉ាសុី ទី កាតាងំ ពូ រះ៉ កាេហៀច ឡឹងសារ យីស៊ូ នីេអៀ មួត ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ា

សុី កា េ្របុី មួត តាហានឡាក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡា ំរ ៉បុ យីស៊ូ។ ៣៣យីស៊ូ កាប ផា «អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ លូ អន់ដសី
បាែប៊តណាវ ្គ អូ ទុញ អុះ េកះេណាះ អាញ់ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ែពណាវ ្គហង។ ៣៤អន់
ដសី ចងឹ ពួយណាងំអាញ ់ហះកាណាងំ អូ បប៉័ អុះ ខង អនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំអុះ ប៉ាគ់ ចារ អាញ់ឡា ំេណាះ»។
៣៥ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាកាប លូ គួបផា «ែអ៊ អាឃតឹ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ចំ បះ ពិន ចងឹណាងំ
ែអ៊ អូ បប៉ ័? ញ៉ា ែអ៊ឃតឹ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ មួត សុនសាត ពិនឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ េណាះ េកះេណាះ បុាងំ
េហៀន មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ េណាះ ប ? ៣៦ ប៉ានរឹ ែអ៊ កាបផា "អនដ់សី ចងឹណាងំអាញ ់ហះកាណាងំ អូ
បប៉័ អុះ ចារអាញ់ឡា ំេណាះ អនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំេដល" សារ ែអ៊ កាបអា ទី ណី នចីម ័?»។
៣៧ ពឹង ដារ ់អន់តគី ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ តាគ់ អង់េកះ ប៊ុ ន េណាះឡាក់ ដារ ់សាខំាន់ ហ៊្លត យសី៊ូ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ កា ំ

ឡាងំ ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ ផា «េពឿ ែ្រហង៊ េទៀក ចុ ឡា ំប៉ាគ់ អាញ ់េកះេណាះ ៃអត ពិ។ ៣៨ េពឿ េសឿ អាញ ់ែអ៊
េណាះ ចងឹ ទី េទៀក តាងំេល ឡាក់ អន់ អាញុ រុសី ហូរ ័ឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ឡាក់ កា ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័»។ ៣៩ ែអ៊ កាប នេីអៀ ឃឺ បុចិ រះ៉ ឡឹងសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បក់ េសឿ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ទ ីខង ផះ
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េបី អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ េបីតាន័តាេំប៉ាកយសី៊ូ អន់ ពូ ប៉ាេន។
† ៧:២២ ៧:២២ គុនតាឡាប័ េឃយី មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឃឺអនែ់ឌ េឃយីកាសតិ អង់ការកាគនកាម៉ាក័ អនែ់ឌតាងំហាមដារ ់អនត់គី ឡឹង
េកតី គន យ ៉◌ះ័ ដារ ់េណាះ ្រតគ់ ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ កាតាម។ បរ៉ ់ៃហចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១២:៣។
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៤០ផះកាឡំាងំកាតាងំសារអា េកះ ទីបក់អនដ់ាកាបផា «ែអ៊អាឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពិន ៃអ្វ ក្យាគ់ េណាះ
ហង»។ ៤១បក់ អនដ់ាកាបផា «ែអ៊ អាឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច»់។ ហះកា បក់ អនដ់ាណាវ ្គកាប
ប៉ាែគកផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ អូ ្រតគ់ ពឹះ ឡឹង េខតកាលេីឡ អុះ។ ៤២ញ៉ាកាណុងផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី រះ៉ ប ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ ចងឹ ពឹះ ឡឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ ដាវតី លូ ែអ៊
ចងឹ ពឹះ ឡឹង ្រសកុ េបតាេលហមិឡាក់ ្រសកុ កាេណីតសាដាច់ដាវតី េដល ?» ៤៣ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ កាតាប៉ុញ
លូ គួប េសាបញនកាយសី៊ូ។ ៤៤កាណុងកាឡំាងំ ពូ េណាះ ទី បក់ អនដ់ា បុចិ រ ៉បុ យសី៊ូ ហះកា អូ ទី េពឿ ខនឹ
ម៉ុ ត រ ៉បុ ែអ៊ អុះ។
៤៥ េកះេណាះ មួតតាហានឡាក់ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉កាឡាប៉ំាគ់ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួតផារ៉ាសុ។ី មួត

េណាះ អំបញ៉់ អនែ់ឌ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ រ ៉បុ ែអ៊ េណាះ អ្យក់ ពឹះ ប៉ាគ់អា ?» ៤៦ មួត តាហាន េតលីផា «អូ
េឃយី ទី េពឿ កាបឡាក់កា ែអ៊ េណាះ អុះ»។ ៤៧ មួតផារ៉ាសុី កាបកាអនែ់ឌផា «ញ៉ា ែអ៊ ទី ប៉ាលុ អនដ់សី េដល
ប ? ៤៨កាណុងកាឡំាងំ មួត ៃមគ៉ណាផំា លូ មួតផារ៉ាសុី អូ ទី េពឿ េសឿ ែអ៊ អុះ។ ៤៩ទី ដងឹ មួត ប៉ាសុនឡាក់ អូ
អ្លុ ចាបាប់ េសឿ ែអ។៊ អនែ់ឌ េណាះស៊ុតកា មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប េកះ»។ ៥០កាណុងកាឡំាងំ មួតផារ៉ាសុី េណាះ
ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ នកូីេដម បក់ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់យសី៊ូ ផះ កាមុាងំ អន្់រទលួ ែព ែអ៊ កាបផា ៥១ «តាមចា
បាប់ មះ៉ ពិន អូ ្រតគ់ អ្យក់ ពូ ៃចគ ថូត អន្់រទលួ អុះ ផា េបីកាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ យច លូផា េបីកាតាងំ ែអ៊
េតលីសារ ពូ េ្រចាម ែអ៊ េណាះ»។ ៥២ ពូ េតលី ផា «ញ៉ា អសី មួត កាលេីឡ េដល ប ? ហគ់ អសី ឃតឹ ៃហ អូ
េឃយី ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ េកតី ឡឹង េខតកាលេីឡ អុះ»។‡
[ ៥៣ េកះេណាះ អនែ់ឌកាសតឹ ប៉ាគ់ហី េពឿ ហី ែអ៊ ហង

៨
១ហះកាយសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ានមឹ េតមី អូេលវ ឡគ។ ២ ប៉ាគ់កាលំឺ ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ណាវ ្គ។ មួត ប៉ាសុន
ទឌូិ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ េណាះ ែអ៊ កា អង់ៃអ្វ បុាងំេហៀន ពូ។ ៣ផះ េណាះ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ លូ មួត
ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ទី រ ៉បុ អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ផះ ៃតប លូ កាម៉ាក។័ អនែ់ឌ អ្យក់ អង់កាន់ េណាះ អន់ ៃអ្វ ពឹង អន់
តគិ័ កាឡំាងំ េអៀង ៤ េកះេណាះ រះ៉ លូ យសី៊ូ ផា «ៃណឃូ ពូ រ ៉បុ អង់កាន់ អា ផះ ែអ៊ ៃតប លូ កាម៉ាក័ រ៉ាលង
កល់ េកា្ល ែអ។៊ ៥កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ េ្របុី ពិន អ្យក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ាន់េតា័អា្ល ត អង់កាន់
ែនវអា។ កាប៉ាច់ អសី ចងឹឃតឹ នចីម ័?» ៦អនែ់ឌ អបំញ៉់ នេីណា ័ះឃឺ បុចិសាគ់ លួងយសី៊ូ េភឿ ម៉ាគ់ ទីសារ
េ្រចាម ែអ ៊ហះកាយសី៊ូ អង់កុញ ្រចាគ់ េតះ លូសាេំបា្ល ត។ី៧ញនកាអនែ់ឌអបំញ៉់តាឡាម័យសី៊ូ កាអ្ូយវ អន់
តាវ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា បក់ ចំ អូ ទីសារយចឡក ់អន់ បក់ េណាះ អ្យក់ អេំហា្ម
ហរឹ ប៉ានេ់តា័អង់កាន់អាអន្់រទលួ ឡឹង ពូ ពិ»។ ៨ េកះេណាះយសី៊ូ អង់កុញ ្រចាគ់ េតះណាវ ្គ។ ៩សាគ់អនែ់ឌ
កាតាងំ យសី៊ូ កាប នីេណា ័ះ អនែ់ឌ កាចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ េម៉ាញ ទង េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ ទង េម៉ាញ
ដូវ ឡឹង ប៉ាណូស បក់ ្រកាគ់ ឡឹង ពូ េលយី ទលឹ ទ ិៃអ្វ សល់ ដងឹ យសី៊ូ លូ អង់កាន់ េណាះហង។ ១០ េណាះ
យសី៊ូ កា អ្ូយវ អនត់ាវ េកះេណាះ ែអ៊ កាប លូ អង់កាន់ េណាះផា «អឺណាង មួត បក់កាបកាអសី ែព ទិ ប៉ា
គ់ ចំ អនែ់ឌឡា ំេណាះ ? អូ ទី េពឿ ចងឹ ៃចគ ថូត អសី ហង ប ?» ១១អង់កាន់ េណាះ េតលី ផា «អូ ទី េកះ ពឹ
តាងំឡា»។ យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «អាញ់កា អូ ៃចគ ថូត អសី េដល។ ហគ់ចាកសតឹ ពិ ហះកាគតឹ េអៀ ប៉ាគ់
ម៉ាត ់អសី ែជ ្របគ៉័យចណាវ ្គហង េហាគ»។]

សារយសី៊ូ ផាឡាេកា ែអ៊ឃឺតាតារតាគ់តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ
‡ ៧:៥២ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនឡាក់ ្រចាគ់ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ អូ ទី ៧:៥៣-៨:១១ អុះ។
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១២យសី៊ូ រះ៉ កា មួត ប៉ាសុន េម៉ាញទងណាវ ្គផា «អាញ់ឃឺតាតារតាគ់តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ េពឿចាក ពួយ
អាញ ់បក់ េណាះ អូចាក ្រទង ម៉ាមុាងំ អុះ ឃឺ អនែ់ឌ ចងឹ ទីតាតារ ប៉ាណា ំអន់ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី»។ ១៣ មួត ផា
រ៉ាសុី េតលី ែអ៊ ផា «អសី រះ៉សារឡាេកាអសី េទៅ សារអសី រះ៉ េណាះ អូ ទីខា អុះ *»។ ១៤យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ
ផា «យ ៉◌ះ័ អាញ់ រះ៉ ឡឹងសារឡាេកាអាញ់ េទៅកាតាម កាសារអាញ់ រះ៉ េណាះ ទីខា េដល ខងអាញ់អ្លុ អន់
តគ់ កាឡាេកាអាញ់ ពឹះ ឡឹង ចំឡា ំប៉ាគ់ ច ំហះកា អនដ់សី អូ អ្លុ កាអាញ់ ពឹះ ឡឹង ចំឡា ំប៉ាគ់ ចំ អុះ។ ១៥អន់
ដសី តាតសុ់និសារ កា ពូ គុន ប៉ាណូស ហះកាអាញ់ អូ តាតសុ់និសារ កា េពឿ ែនវ អា អុះ។ ១៦ផាអាញ់តាត់
សុនិសារ កា ពូ សារអាញ់តាតសុ់និ េណាះកា ្រតគ់ ពួយសារ តាទចឹ េដល ខង អូ ្រតគ់ ដងឹ អាញ់ អុះ តាត់
សុនិសារ ឃឺ ទីអាញ់ លូ ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ញនឹតាតសុ់និសារកា ពូ អនឌូ់។ ១៧កាណុងចាបាប់
មះ៉ អនដ់សី ទី រះ៉ ផា ផាទី ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ ្របគ៉័ផាញ៉ាន េណាះ ពូកាគ់ហង។ † ១៨ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់អា
ហង ្របគ៉័ផាញ៉ានកាឡាេកាអាញ់ េទៅ ពឹ អាញ់ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ កា ្របគ៉័ផាញ៉ានកាអាញ់ េដល»។ ១៩ ពូ
អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «ប៉ាគ់ ចំ ពឹ អសី េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ?» យសី៊ូ េតលី ពូ ផា «អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់ អាញ ់ពឹ អាញ់កា
អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់ េដល។ ផាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់អាញ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ពឹ អាញ់ េដល»។
២០យសី៊ូ កាបអាផះ ែអ៊ បុាងំេហៀន ពូ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្រតង់ហះចារ ពូ ៃចគ ហុបីសារ៉ំាប់ ៃចគ េលៀន អន់កា
ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អូ ទី បក់ េពឿ រ ៉បុ ែអ៊ អុះ ខង េបី ទលឹដារ ់កាឡំត់ មះ៉ ែអ។៊
២១យសី៊ូ រះ៉ កា ពូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «អាញ់ ចងឹឡាច់ចាកហង អនដ់សី ចងឹ ពួយណាងំអាញ ់ហះកា

អនដ់សី ្រតគ់ េតា័ ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់ យ៉ូ េលយីសារ អនដ់សី យច។ ចារអាញ់ ចងឹឡា ំេណាះ អនដ់សី អូ អ្លុ
ឡា ំអុះ»។ ២២ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាកាប លូ គួប អនែ់ឌ ផា «ញ៉ា ែអ៊ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ឡាេកា
េទៅប បះ ែអ៊ផា "ប៉ាគ់ចារអាញ់ចងឹឡា េំណាះអនដ់សី អូ អ្លុ ឡា អុំះ ?"» ២៣យសី៊ូ រះ៉កា ពូណាវ ្គផា «អនដ់សី
េកតី ពឹង អង់កក់ េតះអា ហះកាអាញ់ ពឹះ ឡឹង ៃប៉្លង។ អនដ់សី ទី ពុត គុន ប៉ាណូស េដាចដាច កាប៉ាច់អាញ់
អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស អុះ។ ២៤ខអាហង បះអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីផា អនដ់សី ្រតគ់ េតា័ ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់យ៉ូ
េលយីសារ អនដ់សីយច ខង អនដ់សី អូ ៃច េសឿអាញ់ ‡ អនដ់សី ចងឹ េតា័ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់យ៉ូ សារយច
ហង»។ ២៥ ពូ អបំញ៉់ ែអ៊ណាវ ្គផា «េពឿ អសីអា ?» ែអ៊ េតលីផា «ឡាក់កាអាញ់រះ៉កាអនដ់សី ឡឹង ប៉ានដ់ា ែព
េកះ។ ២៦អាញ់ទីសារ េអៀង ្រតគ់កាប លូ ្រតគ់តាតសុ់និ កា អនដ់សី ហះកាសារអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េណាះ
ស៊ុត កាសារអាញ់កាតាងំ ឡឹង បក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ្រគបឹសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះឃឺដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ»។ ២៧អនែ់ឌ
អូ ហ្លង់ អុះ កាយសី៊ូ រះ៉ ឡឹងសារ ពឹ ែអ៊ េណាះ។ ២៨ ទលឹ នេីណា ័ះ យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌណាវ ្គផា «ប៉ាគ់ អនដ់សី
លកឺ ប៉ាណូសអាញ់ េទៀ § េណាះ អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់អាញ់ហង * អនដ់សី កា ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ទិ ង៉ារ
ញ៉ាឡាក់អាញ់ទី ្របគ៉័ អូ ្រតគ់អាញ់ េអងកាឡាេកាអាញ់ េទៅ អុះ ទិសារអាញ់កាបឃឺអាញ់កាប ពួយសារ
ពឹ អាញ់ ទី បុាងំេហៀនអាញ់ េណាះហង។ ២៩ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ េលយី ែអ៊ អូ
អា្ល ត អាញ់ អន់ អាញ់ ៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ អុះ ខងអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ េលយី»។ ៣០ផះ យសី៊ូ រះ៉
សារ ទេិណា ័ះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿ ែអ។៊
៣១ផះ េណាះយសី៊ូ រះ៉ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ េសឿ ែអ៊ េណាះផា «ផាអនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹអាញ់

េលយី េណាះ អនដ់សី សះឹ អាញ់តាទចឹ ហង។ ៣២អនដ់សី ចងឹ អនហ់ា្ន ល់សារ តាទចឹ សារតាទចឹ ចងឹ តង័
* ៨:១៣ ៨:១៣ ពូផា ប៉ានរឹយសី៊ូ កាប អូ ទីខាញនកា អូ ទីផាញ៉ាន រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារ េណាះ ទលឹ នេីណា ័ះ ពួយចាបាប់ ពូ អូ ្រតគ់ េសឿសារ
េណាះ អុះ។ † ៨:១៧ ៨:១៧ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៧:៦; ១៩:១៥។ ‡ ៨:២៤ ៨:២៤អាញ់ េពៀគ គុល
វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ែអ៊ រះ៉ សចិ ែអ៊ កា វគ័ ម៉ូ េស ែព។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។ § ៨:២៨ ៨:២៨យសី៊ូ កាប នេីអៀឃឺ
កាប ឡឹងដារ ់ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ។ * ៨:២៨ ៨:២៨អាញ់ហង េពៀគ គុល វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ែអ៊ រះ៉ សចិ ែអ៊ កា វគ័
ម៉ូ េស ែព។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។



យូហាន៨:៣៣ 161 យូហាន៨:៥៧

អនដ់សី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច»។ ៣៣អនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ ផា «ញនឹឃឺ គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំញនឹ អូ េឃយី
េកះ ទុច ពូ អុះ ញ៉ា ្រតគ់ អសីផា "អនដ់សី ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច" នេីណា ័ះឡគ ?» ៣៤យសី៊ូ េតលីផា «អាញ់
បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តាទចឹ េពឿ ្របគ៉័ យច ប៉ាណូស េណាះ ែអ៊ េកះ ទុចសារ យច ហង។ ៣៥ មួត ទុច ពូ អូ ៃអ្វ
កាណុងហី េលយី អុះ ទី ដងឹ គន ពឹ តាងំឡា េណាះហង ៃអ្វ កាណុងហី េណាះ េលយី។ ៣៦ផាគន ប ៉្រ◌ះ័ តង័
អនដ់សី េណាះ អនដ់សី ចងឹ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច តាទចឹ ហង។ ៣៧អាញ់អ្លុ េដលកាអនដ់សី គន េសាអា្រប៉ា
ហា ំហះកាអនដ់សីណាងំ ប៉ានេ់តា័អាញ ់ខង ប៉ានរឹ អាញ់ អូ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី។ ៣៨អាញ់កាប ឡឹង
សារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ទី បប៉័ ពឹង ពឹ អាញ់ ផះ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊កាប៉ាច់ អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយសារ ញ៉ាឡាក់
អន់ដសី ទី កាតាងំ ឡឹង ពឹ អន់ដសី េដល»។ ៣៩ អន់ែឌ េតលី យីស៊ូ ផា «ពឹ ញនឹ ឃឺ វគ័ អា្រប៉ាហា»ំ។ យីស៊ូ
េតលី អនែ់ឌផា «ផាអនដ់សី គន េសាអា្រប៉ាហា ំតាទចឹ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័សារដាគ់ឡាក់កា ែអ៊ េឃយី ្របគ៉័
េណាះ េដល។ ៤០ហះកាកញិេអៀអាអនដ់សី បុចិ ប៉ានេ់តា័អាញ់ឡាក់ រះ៉សារតាទចឹឡាក់អាញ់ទីកាតាងំ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកាអា្រប៉ាហា ំអូ ទី ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អុះ។ ៤១ហះកាអនដ់សី ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ពួយ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់
ពឹ អនដ់សី ទី ្របគ៉»័។ អនែ់ឌ េតលីយសី៊ូ ផា «ញនឹ អូ ្រតគ់ គន អូ ទី ពឹ អុះ ពឹ ញនឹ ដងឹ េម៉ាញឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ»័។ ៤២យសី៊ូ កាប ផា «ផា ពឹ អន់ដសី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាទចឹ អន់ដសី ចងឹ បុចិ ៃច កាអាញ់ហង ខង
អាញ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះហង។ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់ អា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត អាញ់ េទៅ អុះ ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុីអាញ់ ពឹះ។ ៤៣ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូហ្លង់ ឡឹងសារអាញ់ រះ៉ អា ? ឃឺឡាច់ ឡឹង អនដ់សី
អូ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានរឹ អាញ។់ ៤៤អនដ់សី ឃឺ គន េសា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ អនដ់សី បុចិ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ពឹ អន់
ដសី។ ឡឹង េសគី ែព ែអ៊ ឌុ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ អុះ ខងកាណុង ពុត ែអ៊ អូ ទីសារ
តាទចឹ ឡក។់ ផា ែអ៊ កាប ព្លូង ឃឺឡាច់ ឡឹង ពុត ែអ៊ េទៅ ខង ែអ៊ ឡាក់ ៃមគ៉ ព្លូ ង លូ ពឹ បក់ ព្លូ ង។ ៤៥ញនកា
អាញ់ រះ៉ សារ តាទចឹ បះ អនដ់សី អូ េសឿ អាញ។់ ៤៦កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អា េពឿ ចងឹ អ្លុ េ្រចាម ផាអាញ់
្របគ៉័សារ យច ? ផាអាញ់ រះ៉ សារ តាទចឹ ខ ញ៉ា បះ អន់ដសី អូ េសឿ អាញ ់? ៤៧ េពឿ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័បក់ េណាះ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អនដ់សី អា អូ ្រតគ់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ បះ អន់
ដសី អូ ៃចសាយុំាងំ នេីអៀ»។ ៤៨ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េតលី ែអ៊ ផា «្រតគ់ តាទចឹ ហងញនឹ
ផា អសី ឃឺ សុនសាតសាម៉ារ ីលូ អសី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត េណាះ»។ ៤៩យសី៊ូ េតលី ផា «អាញ់ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត
អុះឃឺអាញ់ការ ៉បុ ពឹអាញ ់ហះកាអនដ់សី បង៉ឺាយកាប អូដាគ់កាអាញ។់ ៥០អាញ់ អូណាងំអន់ ពូ ប៉ាេនឡា
េកាអាញ់ េទៅ អុះ ហះកា ទី េម៉ាញ ដូវ ផះ ៃអ្វណាងំ អន់ ពូ ប៉ាេន អាញ ់ែអ៊ េណាះឃឺ បក់ ចងឹ តាតសុ់និសារ
កា ប៉ាណូស ទឌូិ។ ៥១អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹ េពឿ រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ អាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ អូ េតា័ អុះ»។
៥២ មួត ៃមគ៉ណាផំាកាបផា «កញិេអៀអាញនឹ អ្លុ ឡាក់ៗ េកះឃឺ អសី ម៉ុត ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹហង វគ័អា្រប៉ាហា ំលូ
មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ េតា័ ទិ េកះ ហះកា អសី ខនឹ កាបផា េពឿ រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ អសី បក់ េណាះ ចងឹ អូ េតា័
អុះ។ ៥៣ញ៉ា អសី តសី ឡឹង វគ័ អា្រប៉ាហា ំលូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េតា័ េកះ េណាះ ប ? េពឿ អសី ឃតឹ ផា
ឡាេកា អសី អា»។ ៥៤យសី៊ូ េតលី ផា «ផាអាញ់ ប៉ាេនឡាេកាអាញ់ េទៅសារ ប៉ាេន េណាះ អូ ទី ខា អុះ ហះ
កា ពឹអាញ់ឡាក់ ប៉ាេនអាញ ់ឃឺ ែអ៊ េណាះហងឡាក់ អនដ់សីផា ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី េណាះ។ ៥៥អនដ់សី អូ អន់
ហា្ន ល់ ែអ ៊ហះកាអាញ់ អន់ហា្ន ល់ ែអ។៊ ផាអាញ់ផា អូ អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ ឃឺ អាញ់កាប ព្លូង ឡាក់ កា អន់ដសី
េដល ហះកាអាញ់អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ តាទចឹ លូ អាញ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ េដល។ ៥៦អា្រប៉ាហា ំឡាក់ វគ័ អនដ់សី
ែអ៊ ទី ពុត េហាក រគ៉់ ញនកា ែអ៊ ចងឹ បប៉័អាញ់ ពឹះ កញិេអៀអា ែអ៊ ទី បប៉័ តាទចឹ ែអ៊ េហាក រគ៉់ខាក»់។ ៥៧ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ កាបកា ែអ៊ ផា «អសីអាអាញុ េបី ទលឹ ៥០សាណាំសា ំញ៉ា ្រតគ់ អសី ផា បប៉័ វគ័ អា្រប៉ា
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ហាំនេីណា ័ះ ?» ៥៨យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ អន្់រទលួ ឡឹងអា្រប៉ាហា ំេបី េកតី
អាញ់ ៃអ្វ េកះ †»។ ៥៩ ពូ ទូញ អំេហា្ម ចងឹ ហរឹ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ ហះកា ែអ៊ ប៉ា្ល ច័ឡាេកា អូ អន់ ពូ បប៉ ័េកះេណាះ
ចាកឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ដតិ។

៩
សារយសី៊ូ តាគ់តាតារ ម៉ាត់កា ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
១ផះ យសី៊ូ ចាក រ្រទង ែអ៊ បប៉័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡឹង េកតី។ ២ មួត សះឹ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ ផា

«ៃណឃូ ប៉ាណូសអា ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡឹង េកតី នេីអៀ សារយច េពឿ ្របគ៉័ កា ែអ៊ អា ? សារយច ែអ៊ េទៅ ញ៉ា
សារយច េមគី ពឹ ែអ ៊?» ៣យសី៊ូ េតលី ផា «ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹងសារយច េមគី ពឹ ែអ៊ េលីសារ
យច ែអ៊ េទៅ អុះ ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ែនវ អា េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង ែអ។៊ ៤ ពិន
្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ អនត់ាន័ ៃអ្វ តាតារ ខង ែបត៊ណាវ ្គចងឹ មុាងំហង អូ ទី
េពឿ ចងឹ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ អុះ។ ៥ផះអាញ់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា អាញ់ឡាក់តាតារតាគ់តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ»។
៦ េកះ ែអ៊កាបនេីណា ័ះ េកះ ែអ៊កាសុះ ពឹង េតះ ្របគ៉័ េតះ ្រតប់ឡាប ពឹង ម៉ាត់ ប៉ាណូសបក់ ែប៊្លល េណាះ។៧ េកះ
េណាះ ែអ៊ រះ៉ កា ប៉ាណូសបក់ ែប៊្លល េណាះផា «ហគ់ អសីឡា ំប៉ាច ម៉ាត់ ប៉ាគ់ េទៀក ្រសះ សុេីឡាម េតា ពិ» (សចិ
សុេីឡាមអាទី ណីផា «ប៉ាណូសបក់ ពូ េ្របុី ែអ៊ឡា»ំ)។ ែអ៊ កាឡា ំប៉ាច ម៉ាត់តាទចឹ ប៉ាគ់ ែអ៊ វុលី សតឹ ម៉ាត់ ែអ៊កាតាតារ ឡូត។
៨ ប៉ាណូសបក់ ៃអ្វ ហី រក្យាម័ ែអ៊ លូ បក់ េឃយី បប៉័ ែអ៊ ៃអ្វ បរ៉ ់េលៀន ែព ពូ កាបផា «ប៉ាណូសអាបក់ ៃអ្វ បរ៉ ់

េលៀន ែពអាឡា»។ ៩បក់ អនដ់ាផា «ែអ៊ តាទចឹ ហង» បក់ អនដ់ាផា «អូ ្រតគ់ អុះ ប៉ាណូសអា ្រកាន័កា ម៉ូ ះ
ម៉ាត់ វុចឹ លូ ែអ»៊។ ហះកា ប៉ាណូសបក់ ែប៊្លល េណាះ េតលីផា «ឃឺអាញ់តាទចឹហង»។ ១០ ពូ កា អបំញ៉់ ែអ៊ ផា
«្របគ៉័ នចីម័ បះ ម៉ាត់ អសី តាតារ េកះ នេីអៀ ?» ១១ ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា «ប៉ាណូស បក់ សចិ យសី៊ូ ែអ៊ ្របគ៉័ េតះ ្រតប់
ឡាប ពឹង ម៉ាត់អាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា "ហគ់ អសីឡា ំប៉ាច ម៉ាត់ ប៉ាគ់ េទៀក ្រសះ សុេីឡាម េតា ពិ"។ អាញ់
កាឡា ំប៉ាច ម៉ាត់ តាទចឹ ផាឌី ម៉ាត់ អាញ់កាតាតារ ឡូត»។ ១២ ពូ អំបញ៉់ ែអ៊ណាវ ្គផា «វគ័ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់
ច ំ?» ែអ៊ េតលីផា «អាញ់ អូ អ្លុ អុះ»។
១៣ េកះេណាះ ពូ ប៉ាណា ំប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះឡា ំប៉ាគ់ មួត ផារ៉ាសុ។ី ១៤ដារ ់យសី៊ូ ្របគ៉័ េតះ ្រតប់

លូ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះឃឺ ពឹង ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ *។ ១៥ខអាហង បះ មួត ផារ៉ាសុី ប៉ាណា ំ
គួប អំបញ៉់ ឡឹង សារ ពូ ្រប៉គ័ នីចម័ បះ ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារ េណាះ។ ែអ៊ កា រះ៉ ផា «ែអ៊ ្រប៉គ័ េតះ ្រតប់ ឡាប ពឹង
ម៉ាត់ អាញ ់េកះេណាះអាញ់កាឡា ំប៉ាច ម៉ាត ់ផាឌី ម៉ាត់ អាញ់កាតាតារ ឡូត»។ ១៦ មួត ផារ៉ាសុី បក់ អនដ់ា
កាបផា «ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ខង ែអ៊ អូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់សារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ា
ឡូវ»។ បក់ អន់ដា កាប ផា «នីចម័ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ អ្លុ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េដល ប ?» ញនកាសារអា
អនែ់ឌកាតាប៉ុញ លូ គួប េសាប។
១៧អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ បក់ ម៉ាមុាងំ េណាះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «កាប៉ាច់ អសី នចីម័ អសីផា អសី បក់តាគ់តា

តារ ម៉ាត់ អសី េណាះ ែអ៊ ប៉ាណូស នចីម ័?» ែអ៊ េតលី ផា «វគ័ េណាះឃឺ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ហង»។ ១៨ហះ
កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ េសឿ អុះ ផា បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់អា ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ឡឹង េសគី ែពហះកា
កញិេអៀ អា ែអ៊ តាតារ េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កា េអី េមគី ពឹ ែអ៊ េណាះ អំបញ៉់ហ។ិ ១៩ ពូ អំបញ៉់ លូ េមគី ពឹ
† ៨:៥៨ ៨:៥៨អាញ់ ៃអ្វ េកះ េពៀគ គុល វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ែអ៊ រះ៉ សចិ ែអ៊ កា វគ័ ម៉ូ េស ែព។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។
* ៩:១៤ ៩:១៤តាមចាបាប់ មួតផារ៉ាសុី ពូ ផា ្របគ៉័ េតះ ្រតប់សាេមុី លូ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង មុរី។ ពូ អូ អន់ េដលតាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ពឹងដារ ់រ៉ាឡូវ
េដលផា អូ ្រតគ់សារចាបំាច។់
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ែអ៊ ផា «ញ៉ា គន អសី អាហង ប ? អនដ់សី ផា ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡឹង េកតី ែព ? ញ៉ា ្រតគ់ កញិេអៀ អា ែអ៊ តា
តារ េកះ ?» ២០ េមគី ពឹ បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េតលី ផា «ែអ៊ អា គន ញនឹ តាទចឹ សាគ់ ែអ៊ េកតី ែព កា ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់
ឡូត។ ២១ ឡឹងសារ នចីម័ បះ ែអ៊ តាតារ ម៉ាត់ អាញនឹ អូ អ្លុ អុះ េពឿ ្របគ៉័ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ ែអ៊ អា ញនឹកា អូ
អ្លុ េដល។ អនដ់សី អបំញ៉់ ែអ៊ េទៅ ពិ ខង ែអ៊ តសី េកះ ែអ៊ អ្លុ រះ៉ េកះ»។ ២២ េមគី ពឹ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ញនកា
អ្ូយគ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា ខង មួត េណាះ អនែ់ឌ ែរវ ពុត គួប េសាប េកះ ផា បក់ ចំ រះ៉ ផា យសី៊ូ ឡាក់សាដាច់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េណាះ បក់ េណាះ ្រតគ់តាងំហ្យតិឡាច់ ឡឹងកាឡំាងំ សួន េអៀង ឡូត។ ២៣ខ េណាះហង បះ អន់
ែឌកាបផា «អនដ់សី អបំញ៉់ ែអ៊ េទៅ ពិ ខង ែអ៊ តសី េកះ»។
២៤ មួត ផារ៉ាសុី កា េអី ប៉ាណូស បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ អំបញ៉់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ រះ៉ កា

បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះផា «អសី ្រតគ់កាបសារតាទចឹហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ កាប៉ាច់ ែអ៊ េណាះញនឹ អ្លុ
អនត់គ់ផា ែអ៊ េណាះឃឺ ប៉ាណូស អូដាគ់តាទចឹ»។ ២៥កាម៉ាក័ បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ ែអ៊ េតលីផា «វគ័ េណាះ
ដាគ់ េលី អូ ដាគ ់អាញ់ អូ អ្លុ អុះ អាញ់ អ្លុ ដងឹ ផះ េសគី ែព អាញ់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ហះកា កញិេអៀ អា អាញ់តា
តារ េកះ»។ ២៦ មួត ផារ៉ាសុី អំបញ៉់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «ែអ៊ ្របគ៉័ នចីម័ អនដ់ា កា អសី បះ ម៉ាត់ អសី តាតារ ?»
២៧ ែអ៊ េតលី ពូ ផា «អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង អន្់រទលួ ែព េកះ ហះកាអនដ់សី អូ េសឿអាញ់ អុះ។ ញ៉ា ្រតគ់
អនដ់សី បុចិកាអាញ់ រះ៉ េម៉ាញ ទងណាវ ្គនេីអៀ ? ឃឺអនដ់សី បុចិ ្របគ៉័សះឹ ែអ៊ េដលហងតាម ៃហ»។ ២៨ មួត
ផារ៉ាសុី ត ័ះកាបបង៉ឺាយកា ែអ៊ផា «អសីហងសះឹ ែអ ៊ញនឹ អូ ្រតគ់សះឹ ែអ៊ អុះ ញនឹសះឹ វគ័ ម៉ូ េស។ ២៩ញនឹអ្លុ
អនត់គ់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទី រះ៉ កា វគ័ ម៉ូ េសតាទចឹ ហះកា ែអ៊ េណាះញនឹ អូ អ្លុ កា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំ អុះ»។៣០កា
ម៉ាក័ េណាះ េតលី ពូ ផា «សារអាតាងតាទចឹ ខង អនដ់សីផា វគ័ េណាះ អូ អ្លុ កា ែអ៊ ពឹះ ឡឹង ចំ នេីអៀ ហះកា
ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ម៉ាត់អាញ់តាតារ េកះ។ ៣១ ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប៉ាណូស អូ
ដាគ់ អុះ ហះកាផា េពឿ អ្យលិ កូត័ េសឿ ែអ៊ លូ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ែអ ៊េណាះ ែអ៊ ចងឹសាយុំាងំ ប៉ាណូស េណាះ។
៣២ ឡឹង េសគី ែព ពិន អូ េឃយី កាតាងំ ទី ប៉ាណូស េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ឡឹងឡាច់ ឡឹង
វាច៉់ េកតី តាតារ អុះ។ ៣៣ផា វគ័ េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ
ញ៉ា អុះ»។ ៣៤ ពូ កាប កា ែអ៊ ផា «អសីឡាក់ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ឡឹង េកតី ញ៉ា ្រតគ់ អសី ខនឹ កាប កាញនឹ នី
េអៀ ?» អនែ់ឌកាតាងំហ្យតិឡាច់ ែអ៊ ែគង ឡីង។
៣៥យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ផា ពូតាងំហ្យតិឡាច់បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េណាះ េកះ យសី៊ូ កាឡា ំណាងំ ែអ ៊ប៉ាគ់ បប៉័ ែអ៊

េកះ កា អំបញ៉់ផា «នចីម័ អសី េសឿ េដល ប បក់ តាគ់ តាតារ ម៉ាត់ អសី ែព † ?» ៣៦ ែអ៊ េតលី ផា «អឺ ក្លញឹ េពឿ
ប៉ាណូសេណាះ បរ៉ រ់ះ៉កាអាញ់េណី ម៉ាគ់អាញ់េសឿ ែអ៊ េដល»។៣៧យសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «អសីបប៉័ ែអ៊ េកះ ឃឺ
បក់ ផះ ៃអ្វ កាកាប លូ អសីអាហង ប៉ាណូស េណាះ»។ ៣៨ ែអ៊ េតលីយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ េសឿ អសី
េកះ»។ ែអ៊ កា កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ យសី៊ូ។ ៣៩ េកះេណាះយសី៊ូ កាបផា «អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អាឃឺអាញ់
ពឹះ េភឿតាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស លូ ្របគ៉័ អន់ បក់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េកតី តាតារ បក់តាតារ ម៉ាត់ អន់ េកតី ម៉ាមុាងំ
ឡគ»។ ៤០ទី មួតផារ៉ាសុី អនដ់ា បក់ ៃអ្វ រក្យាម័ ែអ៊ កាតាងំ ែអ៊ផា នេីណា ័ះកា េតលីផា «នចីម័ញនឹអា ប៉ាណូស
ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េដល ប ?» ៤១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «ផាអនដ់សី ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ តាទចឹ េណាះ អនដ់សី អូ ទី ថូត
ហង។ ហះកាញនកាអនដ់សីផា អនដ់សីតាតារ ម៉ាត់ នេីអៀ ហង បះ អនដ់សី ទី ថូត េលយី»។
† ៩:៣៥ ៩:៣៥បក់តាគ់តាតារ ម៉ាត់ អសី ែព េពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន ែ្រព េពៀគអាផា «ប៉ាណូសអាញ»់។
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១០
សារយសី៊ូ ផាឡាេកាឃឺតាងំឡាដាគ់ រង េចៀម
១យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ េពឿ ម៉ុ ត កាណុង អន្់រទងួ េចៀម អូ ម៉ុ ត ្រទង អប៉ំារ ហះ

កា ែអ៊ហាវ អន្់រទងួ ម៉ុ ត ្រទងចារ អនេ់ទៀគ ែអ៊ េណាះឃឺ ប៉ាណូស អនតុ់ងហង។ ២ ប៉ាណូស បក់ ម៉ុ ត ្រទង អំ
ប៉ារ បក់ េណាះហងឡាក់តាងំឡា រង េចៀមតាទចឹ។ ៣បក់ ញ៉ាម អប៉ំារកា េបកី អប៉ំារ អន់កា ែអ៊ ម៉ុ ត។ េចៀម
ទេិណា ័ះ កាសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ែអ ៊ែអ៊ កា េអី សចិ េចៀម េម៉ាញៗ េកះេណាះ ប៉ាណា ំឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង។ ៤ ប៉ាគ់ ែអ៊
ប៉ាណា ំតាបល៉់ េចៀម មះ៉ ែអ៊ ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ទិ េកះ ែអ៊ កាចាក អន្់រទលួ ប៉ាណា ំ្រទង េចៀម ចាក ពួយ អនត់ី
គ ខង េចៀមសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ែអ។៊ ៥ េចៀម ទេិណា ័ះ អូ ចាក ពួយ ពូ អនេ់ទៀគ អុះ ឃឺ អនែ់ឌ ចងឹសាតាក់ អន់
ចាងំហាយ្គ ឡឹង ពូ េណាះ ខង អនែ់ឌ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េណាះ»។
៦យសី៊ូ កាប េពៀប អា អន់ កា ពូសាយុំាងំ ហះកា ពូ អូ ហ្លង់ អុះ។ ៧ ទលឹ នីេណា ័ះ ែអ៊ រះ៉ កា អន់ែឌណាវ ្គ

ផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ អាញ់អាហង អំប៉ារសារ៉ំាប់ េចៀម ម៉ុ ត។ ៨ ទិ មួត បក់ ពឹះ អន្់រទលួ ឡឹង
អាញ ់មួត េណាះ ស៊ុត កា មួត អន់តុង េដាះ ហះកា េចៀម អូ សាយុំាងំ ប៉ានឹរ អន់ែឌ អុះ។ ៩អាញ់ អា ហង
ឡាក់ អំប៉ារ បក់ ម៉ុ ត ្រទង អាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ ទី សារ សាណុកសាវាក៉ លូ ចងឹ ម៉ុ ត ឡាច់ ទបឹ ចងឹ ទី សា
េម៉ាងសា េដល។ ១០ មួត បក់ អនតុ់ង ពឹះ ឃតឹ ដងឹ កា រ ៉បុ អ្យក់ លូ ប៉ានេ់តា័ លូ ថាឡំាយ េណាះហង។ កាប៉ាច់
អាញ់ ពឹះ េភឿ អន់ ពូ ទី អាញុ រុសី ឃឺ ទី អាញុ រុសី ដាគ់ កាខាក់ តាទចឹ។ ១១អាញ់អាហងឡាក់ តាងំឡាដាគ់
រង េចៀម។ តាងំឡាដាគ់សាឡាគ់ េតា័ ប៉ាតាង េចៀម ែអ៊ េទៅ។ ១២កាប៉ាច់ បក់ ្របគ៉័ គូលី រង េចៀម ផះ ែអ៊ បប៉័
សូ ្រពី ែអ៊ កាសាតាក់ អា្ល ត េចៀម ឡូត អន់ សូ ្រពី កាប់សាកាប់ អូស លូ តាយុបិ កាប់ អន់ េចៀមសាតាក់ តា
្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ខង ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រតគ់ តាងំឡា េចៀម តាទចឹ អុះ។ ១៣ ប៉ាណូស េណាះ ែអ៊ អូ វុនឹវាយ៉ កា
េចៀម អុះ ខង ែអ៊ ្រកាន័ កា ្របគ៉័ គូលី រង កា ពូ។ ១៤អាញ់អាហងឡាក់តាងំឡា រងដាគ។់ អាញ់អនហ់ា្ន ល់
េចៀមអាញ ់េចៀមអាញ់កា អនហ់ា្ន ល់អាញ់ េដល ១៥ឡាក់កា ពឹ អនហ់ា្ន ល់អាញ ់ឡាក់កាអាញ់អនហ់ា្ន ល់
ពឹ នេីណា ័ះ េដល។ អាញ់សាឡាគ់ េតា័ ប៉ាតាង េចៀម អាញ។់ ១៦អាញ់ ទី េចៀម អនេ់ទៀគៗណាវ ្គឡាក់ អូ ៃអ្វ
កាណុង អន្់រទងួ អា អាញ់ ្រតគ់ឡា ំអ្យក់ េចៀម ទេិណា ័ះ អន់ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់ េដល េចៀម េណាះ ចងឹសាយុំាងំ
ប៉ានរឹ អាញ់ េដល។ ផះ េណាះ េចៀម ទេិណា ័ះ ចងឹ ប៉ាតុំ ដងឹ េម៉ាញតាបល៉ ់កា ចងឹ ទី តាងំឡា រង ដងឹ េម៉ាញ
ដូវ េដល។ ១៧ ពឹអាញ់ បុចិកាអាញ់ញនកាអាញ់សាឡាគ់ េតា។័ េកះេណាះអាញ់ចងឹ ទីអាញុ រុសីសតឹណា
វ ្គ។ ១៨ អូ ទី េពឿ អ្យក់ឡាច់អាញុ រុសី ឡឹង អាញ់ ទី អុះ ឃឺអាញ់ េទៅសាឡាគ់ េតា។័ ទី ដងឹ អាញ់ េទៅ ៃចសា
ឡាគ់ េតា័ លូ ទី អរ៉ំាញ អញឺ រុសី សតឹណាវ ្គពួយសារ ពឹ អនត់គ់ រះ៉ កាអាញ»់។
១៩សារអា ្របគ៉័ អន់ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ តាប៉ុញ លូ គួប េសាប េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។

២០ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវកាបផា «ែអ៊អាប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុត េកះ អន្់រទយុ េកះ ែអ៊អា។ សាយុំាងំញ៉ាកា ែអ៊អា»។
២១បក់ អនដ់ាណាវ ្គកាបផា «ប៉ានរឹ អា អូ ្រតគ់ ប៉ានរឹ ប៉ាណូស ម៉ុត ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ញ៉ា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អ្លុ េដល បតាគ់
តាតារ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ែប៊្លល ?»។
២២ផះ រុាងំវាង៉ េណាះឃឺ ថុន ្រគនឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ពូ ផះ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ *។ ២៣យី

ស៊ូ កា ចាកសតឹ ចាកឡា ំពឹងឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ពឹង ចារ អញជុ់ង ប៉ានទ់យ ពូ េអី ផា «ចារសាឡូម៉ូន»។ ២៤ មួត
* ១០:២២ ១០:២២រប៉់សាណាសុំនសាតអុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ប៊ុ ន ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េភឿកាចាងំកាសារ េម៉ាញឡាក់ េកតី ពឹះឃឺ ែអ៊ ២០០សាណាំ
អន្់រទលួ ឡឹងសារអា។ រុាងំវាង៉ េណាះទីសាដាច់សុនសាតអនេ់ទៀគ រុាងំៃហប៉ាេថត អុ្ីរសាែអល៊ ែអ៊ ពុះសាែគ ៃសនប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េកតី ទីសារ បគឺ អក៊។ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊តាកូះ លូសាដាច់ េណាះ ទី ្រទង អនែ់ឌ េកះេណាះអនែ់ឌ
ប៉ាយ៉ាម័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អន់ដាគ់ណាវ ្គ។



យូហាន១០:២៥ 165 យូហាន១១:៦

ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹះ ៃអ្វ ជុំ យសី៊ូ លូ កាបផា «អសី ្របគ៉័ អន់ ញនឹ វុលឹ េវុងី ទលឹ ដារ ់ចំណា
វ ្គ ? ផាអសីអាហងបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ អសី រះ៉ ្រតង់ កាញនឹ ពិ»។ ២៥យសី៊ូ េតលី អន់
ែឌផា «អាញ់ រះ៉ កាអនដ់សី េកះ ហះកាអនដ់សី អូ េសឿ អុះ។ ទិ ង៉ារអាញ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ពឹអាញ ់ឃឺ ង៉ារ
ទេិណា ័ះ ហង រះ៉ ឡឹងឡាេកាអាញ។់ ២៦ហះកា អនដ់សី អូ េសឿ អុះ ខង អនដ់សី អូ ្រតគ់ េចៀមអាញ់ ២៧ខង
េចៀមអាញ់ទេិណា ័ះ អនែ់ឌសាយុំាងំ ប៉ានរឹអាញ ់អាញ់កាអនហ់ា្ន ល់អនែ់ឌ េចៀម េណាះកាចាក ពួយអាញ់
េដល។ ២៨អាញ់ អន់ អន់ែឌ ទី អាញុ រុសី េលយី អន់ែឌ ចងឹ អូ េតា័ អុះ អូ ទី េពឿ ចងឹ រ៉ាត អ្យក់ អន់ែឌ ឡឹង
អាញ់ ទី អុះ។ ២៩ ពឹ អាញ់ អន់ េចៀម ទេិណា ័ះ កាអាញ ់ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ អញឺ តសីហ៊្លត ឡឹង ពូ ទេិណា ័ះ អូ ទី េពឿ
ចងឹ អ្លុ រ៉ាត អ្យក់ អនែ់ឌ ឡឹង តី ែអ៊ ទី អុះ។ ៣០អាញ់ លូ ពឹ អាញ់ឃឺ ដងឹ េម៉ាញ»។
៣១កាតាងំ នេីណា ័ះ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប៉ាណា ំគួប ទូញ អំេហា្ម េម៉ាញ ទងណាវ ្គឃតឹ

ចងឹ ហរឹ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ។ ៣២យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ ទី តាបំាង ង៉ារ ដាគ់ៗ ឡឹង ពឹ អាញ់ េអៀង េកះ អន់
អនដ់សី បប៉ ័កាណុង ង៉ារ ទេិណា ័ះ ឃឺ ង៉ារ ែអ៊ ចំ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី បុចិ ទូញ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័អាញ ់?»
៣៣ អន់ែឌ េតលី ផា «ញនឹ បុចិ ប៉ាន់េតា័ អសី អូ ្រតគ់ ញន កា ង៉ារ ដាគ់ ឡាក់ អសី ្រប៉គ័ េណាះ អុះ ឃឺ ញន
កា អសីកាប បង៉ឺាយកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង អសីឡាក់ ប៉ាណូសហះកា អសីផា អសី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។
៣៤យសី៊ូ េតលីផា «កាណុងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនដ់សី ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា 'អនដ់សី
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័' "†។ ៣៥ ពូ អូ អ្លុ អ្ូ៊យត អា្ល តសារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ផាផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា បក់
សាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ នេីណា ័ះ ៣៦ខ ញ៉ា បះ អនដ់សី ផាអាញ់កាប បង៉ឺាយ ប ៉្រ◌ះ័ ? អាញ់
អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អាញ់ េ្របុី ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អាញ់ ្រកាន័ កា ផាអាញ់ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័ទលឹ នីេណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី បុាងំអាលអាញ់ នីេអៀ ? ៣៧ផាអាញ់ អូ ្រប៉គ័ ពួយសារ អំរ៉ាញ អញឺ
ឡាក់ ពឹ អាញ់ េ្របុី តាទចឹ េណាះ អនដ់សី ែជ េសឿអាញ់ ៃដ។ ៣៨ហះកាផាអាញ់ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ ពួយ
ពឹអាញ់តាទចឹ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី អូ េសឿអាញ់កាតាម ហគ់ អនដ់សី េសឿ ដងឹសារ អរ៉ំាញ អញឺ ទេិណា ័ះ ពិ េភឿ
អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា ពឹ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង អាញ ់អាញ់កា ៃអ្វ ពឹង ពឹ អាញ់ េដល»។ ៣៩អនែ់ឌណាងំ រ ៉បុ យី
ស៊ូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ហះកា ែអ៊ ចាក ប៉ា្ល ច័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អនែ់ឌ។
៤០យសី៊ូ ឃ្លង េទៀក ្រទូងយដាន់ឡា ំប៉ាគ់ហាង េតា េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះ េណាះហង ្រតង់ ចារ

យូហាន េឃយី បុាងំហុំ មួត ប៉ាសុន ផះ អន្់រទលួ ែព។ ៤១ទី ប៉ាណូស េអៀងឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ អនែ់ឌកាប លូ
គួបផា «វគ័ យូហាន អូ ទីតាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ ញ៉ា អុះ ហះកា ទិសារឡាក់ យូហាន ទី រះ៉ ឡឹង វគ័អា ្រតគ់
ទេិណា ័ះ»។ ៤២ទី ប៉ាណូស េអៀង ៃអ្វ ហះចារ េណាះ េសឿយសី៊ូ េដល។

១១
សារឡាសាេតា័
១ ប៉ាគ់ េតះ េបតថានី ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិឡាសា ែអ៊ អគី កា្ល ងំ។ ែអ៊ ទី មុី អង់កាន់ េពៀរ ដូវ សចិ ម៉ាថា

លូ ម៉ារ ៃីអ្វ ពឹង ្រសកុ េណាះ េដល។ ២ ម៉ារ អីា ហងឡាក់ អ្យក់សាប៊ូ ណាហំម េ្រជា ពឹង ជុងយសី៊ូ ទបឹ អ្ូ៊យត លូ
សក់ ែអ៊ េទៅ។ ៣ ម៉ាថា លូ ម៉ារ ីេ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា យសី៊ូ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ប៉ាណូសឡាក់ អសី បុចិ ៃច េណាះ
ែព ែអ៊ អគី កា្ល ងំ»។ ៤ផះយសី៊ូ កាតាងំ ពូ រះ៉ នេីណា ័ះ ែអ៊ កាបផា «អគី េណាះ អូ េតា័ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់កាតាបំាង
សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័លូ អន់ ពូ បប៉័ សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ គន ែអ៊ ញន កាសារ អគី អា»។
៥យសី៊ូ បុចិ ខាក់កា ម៉ាថាកា ម៉ារ លូីកា អុះ អនែ់ឌឡាសា។ ៦ហះកា* ផះ ែអ៊ កាតាងំ ពូផាឡាសាអគី ែអ៊ កា
† ១០:៣៤ ១០:៣៤សារអាឡាច់ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៨២:៦។ * ១១:៦ ១១:៦ហះកា េពៀគ គុល «ទលឹនេីណា ័ះ»។
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ៃអ្វ ហះចារ េណាះ េទៅ េពៀរដារ ់ណាវ ្គ។ ៧ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ រះ៉ កាសះឹ ែអ៊ ផា «ពិ ពិនសតឹ ប៉ាគ់ េខត យូដា
ឡគ»។ ៨សះឹ ែអ៊ េតលី ផា «ៃណឃូ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ណាងំហរឹ ប៉ានេ់តា័ អសី លូ អំ
េហា្ម រុាងំវាង៉អាឡក ់ញ៉ា ្រតគ់ អសី បុចិសតឹ ប៉ាគ់ េណាះណាវ ្គឡគ ?» ៩យសី៊ូ េតលីផា «កាណុង េម៉ាញដារ ់
ទី ១២ មង េពឿ ចាកកាដារ ់បក់ េណាះ អូសាលមឹ បក៉់ អុះ ខង ៃអ្វ ទី តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ១០ហះកា
េពឿ ចាក កាមុាងំ បក់ េណាះ ចងឹសាលមឹ បក៉់ ឡូត ខង អូ ទី តាតារ»។ ១១ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា អន់ែឌណា
វ ្គផា «គួប ពិន ឡាសា ែអ៊ ៃតបហា្ល ក់ េកះ អាញ់ ្រតគ់ សតឹ េរ៉ា អន់ ែអ៊ អ្ូយវ ឡគ»។ ១២ មួត សះឹ េតលី ផា «ពឹ
តាងំឡា ផា ែអ៊ ហា្ល ក់ ៃតប នីេណា ័ះ ែអ៊ ចងឹ ដាគ់ ហង»។ ១៣ហះកាតាទចឹ ែអ៊ យសី៊ូ បុចិ រះ៉ ផាឡាសា េតា័
េកះ ហះកា មួតសះឹសាមគ៉័កា ែអ៊ ផាហា្ល ក់ ៃតបតាទចឹ។ ១៤ញនកានេីណា ័ះហង បះ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផា «ឡា
សាេតា័ េកះ។ ១៥អាញ់ េហាក េដលកាអាញ់ អូ ទី ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ េភឿ ទី ខាសារ៉ំាប់ កា អនដ់សី ម៉ាគ់ អន់
អនដ់សី េសឿ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ពិ ពិនឡា ំប៉ាគ់ហី ែអ៊ កញិេអៀ ហង»។ ១៦ផះ េណាះ ថូមះ៉ឡាក់ ពូ អន់ សចិផា
ឌឌីមី ែអ៊ កាប លូ គួប អនែ់ឌផា «ពិ ពិនឡា ំេតា័អនឌូ់ លូ ពឹ តាងំឡា េដល»។
១៧ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ពឹះ ទលឹ េកះ ែអ៊ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពូ ៃចគ ឡាសាកាណុង រ ៉ង័ូ ប៉ានឹម ប៉ា្វ ន់ ដារ ់េកះ។ † ១៨ េតះ

េបតថានី ចាងំហាយ្គ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ឃឺ ែអ៊ ៃបង៉ កាឡូមុតិ។ ១៩ ទី មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េអៀង
ដូវឡា ំៃអ្វ រ៉ាតុ អង់េរុងី ម៉ាថា លូ ម៉ារ ផីះ អុះ អនែ់ឌ េតា័ េណាះ។ ២០ផះ ម៉ាថាកាតាងំ ពូ ផាយសី៊ូ ពឹះ ក្យាម័ ចងឹ
ទលឹ ្រសកុ េកះ ែអ៊ កាឡាច់ឡា ំហាប់យសី៊ូ ឡូត កាប៉ាច់ ម៉ារ ែីអ៊ ៃអ្វ កាណុងហ។ី ២១ ម៉ាថាកាបផា «ពឹ តាងំ
ឡា ផាអសី ៃអ្វ ហះអា អុះ អាញ់ ែអ៊ អូ េតា័ អុះ។ ២២ហះកាអាញ់អ្លុ អនត់គ់ផាសារ ញ៉ាឡាក់ អសី បរ៉ ់ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អន់ ឡូត យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ កាតាម»។ ២៣យសី៊ូ រះ៉ កា ម៉ាថា ផា «អុះ អសី
ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ២៤ ម៉ាថា េតលី ផា «អាញ់ អ្លុ េដល កា ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ កា ប៉ាណូស
េទៀ ប៉ាណូសបក់ េតា័ចងឹ រុសី សតឹ េណាះ អុះអាញ់កា ចងឹ រុសី សតឹ េដល»។ ២៥យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់
អាហងឡាក់តាគ់ អង់រុសី ប៉ាណូស អាញ់អាហង អន់ ពូ ទី អាញុ រុសី។ េពឿ េសឿ អាញ ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ េតា័កា
តាម កា ែអ៊ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ២៦កាប៉ាច់ បក់ ៃអ្វ រ ុសី ផា ែអ៊ េសឿ អាញ ់ែអ៊ ចងឹ អូ េតា័ អុះ។ នចីម័ អសី
េសឿ េដល បសារអាញ់ រះ៉ អា ?» ២៧ ម៉ាថា េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ េសឿ ផា អសី តាទចឹ ហង បក់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្រតគ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា»។
២៨ ម៉ាថា កាប នីេណា ័ះ េកះៗ កាឡា ំរះ៉ កា អុះ ែអ៊ ម៉ារ ីអូ អន់ ពូ កាតាងំ ែអ៊ ផា «ៃណឃូ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ អា

េកះ ែអ៊ណាងំ អសី»។ ២៩ ម៉ារ ីកាតាងំ នីេណា ័ះ កា តាឡូះ អ្ូយវ ប៉ាន់តានឡា ំប៉ាគ់ ចារ យីស៊ូ េដល។ ៣០ ផះ
េណាះយសី៊ូ េបីតាន័ ម៉ុ ត កាណុង ្រសកុ អុះ ឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ ហះចារ ម៉ាថាឡា ំហាប់ ែអ៊ េណាះ។ ៣១ មួត សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ឡាក់ ពឹះ ៃអ្វ រ៉ាតុ អង់េរុងី អនឌូ់ លូ ម៉ារ ីកាណុងហ ីផះ អនែ់ឌ បប៉័ ម៉ារ ីតាឡូះ អ្ូយវ ប៉ានត់ានឡាច់
ចាក ែគង ឡីងនេីណា ័ះ អនែ់ឌកា េជៀក គួបឡា ំពួយ ខងអនែ់ឌសាមគ៉័កា ម៉ារ ឡីា ំញុា ប៉ំាគ់ចារ តប់ ប៉ា្រទូ។
៣២ ប៉ាគ់ ម៉ារ ទីលឹចារយសី៊ូ ៃអ្វ េកះ ែអ៊ កា មូប កល់ហះ ជុងយសី៊ូ លូកាបផា «អឺ ពឹតាងំឡា ផាអសី ៃអ្វ ហះ
អា អុះ អាញ់ ែអ៊ អូ េតា័ អុះ»។ ៣៣ផះ យសី៊ូ បប៉័ ម៉ារ ីលូ កាឡំាងំឡាក់ឡា ំអនឌូ់ េណាះ ញុា ំនេីណា ័ះ ែអ៊ កា
ឡិ ណូស អុក ពុត េពៀក ទបឹ អកឺខាក។់ ៣៤យសី៊ូ អបំញ៉់ លូ ពូ ផា «ប៉ាគ់ ចំ អនដ់សីឡា ំតប់ ប៉ា្រទូ េណាះ ?» ពូ
េតលីផា «ចុឡា ំពួយញនឹ េណាះអសី ចងឹ បប៉»័។៣៥ផះ េណាះយសី៊ូ ឡាច់ េទៀក ម៉ាត។់៣៦ ពូ កាបផា «ៃហ
ែអ៊ បុចិ កាឡាសាខាក»់។ ៣៧ហះកាកាណុងកាឡំាងំ ពូ េណាះ ទី បក់ អនដ់ាកាបផា «ប៉ាណូសអាហងអ្លុ ្រប៉
† ១១:១៧ ១១:១៧ គុនតាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឃឺ អនែ់ឌ េឃយី តប់ ប៉ា្រទូ ្រសស៊ៗ ដារ ់ពូ េតា័កា អ្លុ តប់ េដល។
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គ័តាគ់តាតារ ម៉ាត់ បក់ ែប៊្លល ែព ញ៉ា ែអ៊ អូ អ្លុ េដល បតាគ់ អនដ់ាគ់ឡាសាផះ ែអ៊ េបី េតា័ ែព ?»។
៣៨យសី៊ូ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ ទបឹ អុក ពុត។ ចារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ េណាះ កាណុង រ ៉ង័ូ ប៉ានឹម អំប៉ារ រ ៉ង័ូ

េណាះ ពូ កាេ្រតគី លូ អេំហា្ម តសី។ ៣៩យសី៊ូ កាបផា «អ្យក់ឡាច់ អេំហា្ម អា ពិ»។ ម៉ាថា មុី បក់ េតា័ រះ៉ ផា «ពឹ
តាងំឡា េបា េអាម េកះ ខង ែអ៊ េតា័ ប៉ា្វ ន់ ដារ ់េកះ»។ ៤០យសី៊ូ កាបកា ែអ៊ ផា «អាញ់ រះ៉ េកះ កា អសី ផាអសី
េសឿ េណាះ អសី ចងឹ បប៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ៤១ ពូ កា អ្យក់ឡាច់ អេំហា្ម ឡឹង
ពឹរ រ ៉ង័ូ។ យីស៊ូ េងីុយ ពឹង ៃប៉្លង លូ កាប ផា «អឺ ពឹ អាញ់ ប៉ាេន អសី ខង អសី ៃចសាយុំាងំ អាញ។់ ៤២ហះ
កាអាញ់ អ្លុ អនត់គ់ េកះ េដលកា អសី ៃចសាយុំាងំ អាញ់ េលយីៗ េណាះ ហះកាអាញ់កាប នេីអៀ ញនកា ទី
ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ៃអ្វ ជុំ អាញ ់េភឿ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ ផា អសី ទី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ»។ ៤៣ េកះ ែអ៊ កាប
នេីណា ័ះ េកះ ែអ៊ េអី ៃម៉ៗ ផា «អឺឡាសា ឡាច់ ប៉ាគ់អា ពិ»។ ៤៤ផះ េណាះឡាសាឡាក់ េតា័ េណាះកាឡាច់
ឡឹង រ ៉ង័ូ ទបឹ កាណាត់ ពូ ែ្រទម ជុង តី លូ អញែ់ស៊ង ពូ កាេ្រតាប ម៉ូ ះ ម៉ាត។់ យសី៊ូ រះ៉ កា ពូ ផា «រុសី ឡាច់ កា
ណាត់ ឡឹង ែអ ៊េកះេណាះ អន់ ែអ៊ ចាក ពិ»។

សារ ពូឃតឹ ចងឹ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ
៤៥ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េអៀង ដូវឡាក់ឡា ំប៉ាគ់ ហី ម៉ារ ីអនែ់ឌ បប៉័ យសី៊ូ តាគ់ អង់រុសី សតឹឡាសា

នេីណា ័ះ អនែ់ឌ េអៀង ដូវ កា េសឿ យសី៊ូ េដល។ ៤៦ហះកាកាឡំាងំ អនែ់ឌ បក់ អនដ់ាឡា ំរះ៉ កា មួត ផារ៉ាសុី
ឡឹងសារឡាក់ យសី៊ូ ្របគ៉័ េណាះ។ ៤៧ ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុី េអី មួត ្រកុំ ពឹក
សា រ៉ាតសីៗ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប លួម។ អនែ់ឌ កាបផា «ប៉ាណូស េណាះតាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ េអៀង
ទង េកះ នចីម័ ពិន ចងឹ ្របគ៉័ កា ែអ៊ េណាះ ? ៤៨ផា ពិន អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះណាវ ្គ ចាបះ កា មួត ប៉ាសុន ទិ
ឌូ ចងឹ េសឿ ែអ៊ ហង មួត សុនសាត រ ៉មូ កា ចងឹ ថាឡំាយ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ តាគ់ អង់ហ្៊យង សុនសាត ពិន ហង»។
៤៩កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី វគ័ េម៉ាញ ដូវសចិ ៃកផា ែអ៊ឡាក់ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុងសា
ណាំេណាះ ែអ៊ កាប កា ពូ ផា «អនដ់សី ទឌូិ អូ ហ្លង់ ញ៉ា អុះ។ ៥០ញ៉ា អនដ់សី ឃតឹ អូ បប៉័ ប ? ផា ទី ប៉ាណូ
ស េម៉ាញ ដូវ េតា័តាង ប៉ាសុន សារ េណាះឃឺដាគ់ហ៊្លតសារ៉ំាប់ អនដ់សីហង េភឿ ែជ អន់ សុនសាត ពិនអា
ហ្៊យង ទ»ិ។ ៥១ ែអ៊ កាប នីេណា ័ះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត ែអ៊ េទៅ អុះ ែអ៊ កាប ញន កា ែអ៊ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ កាណុងសាណាំេណាះ ែអ៊ អន់ទួង ផា យសី៊ូ ចងឹ េតា័តាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ កា
សារ េណាះឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៥២ អូ ្រតគ់ េតា័ ដងឹ កា ប៉ាតាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ឃឺ េភឿ អន់ ែអ៊
ចងឹ ប៉ាតុំ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ៃអ្វ តាតគិ័ ឡឹង គួប េណាះ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ដងឹ េម៉ាញ ្រកុំ ឡគ។ ៥៣ ឡឹងដារ ់
េណាះហង មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ផារ៉ាសុី អនែ់ឌ ែរវ ពុត ឃតឹ ចងឹ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ។ ៥៤ញន ខអា
ហងបះយសី៊ូ អូ ចាចាក អន់ ពូ បប៉័ ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ចារ េម៉ាញ ក្យាម័ ែ្រស៊ តសី
្រតង់ ហះ ្រសកុ េអ្រប៉ាអុមី ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះចារ េណាះហង។
៥៥ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ដារ ់សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ េកះ ទី កាឡំាងំ េអៀង ឡឹង

្រសកុ អនេ់ទៀគៗឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អន្់រទលួ ឡឹង ដារ ់្របគ៉័ ប៊ុ ន េភឿ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ
រ៉ាវ ឡាេកា អន់ ដាគ។់ ៥៦ ពូ កាណាងំ យីស៊ូ ផះ អន់ែឌ ៃអ្វ កាណុង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អន់ែឌ កាកាប លូ គួប
េសាបផា «នចីម័ អសី ឃតឹ អសី ? ែអ៊ អូ ខនឹ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ប៊ុ ន អុះ តាម ៃហ»។ ៥៧ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ
មួតផារ៉ាសុី អនែ់ឌ រះ៉ លូ កាឡំាងំ ផះ អន្់រទលួ ែពផា េពឿ អ្លុ អនត់គ់ លូ បប៉័ចារយសី៊ូ ៃអ្វ ហះ ចំ ្រតគ់ រះ៉ លូ អន់
ែឌ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ ចងឹឡា ំរ ៉បុ ែអ។៊
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១២
សារម៉ារ ឡីាបសាប៊ូ េបាផូវ ពឹង ជុងយសី៊ូ
១ េ្រតាដារ ់អន្់រទលួ ឡឹង ចងឹ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ យសី៊ូ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ្រសកុ េបតថានីឡាក់ ្រសកុឡាសាបក់ ែអ៊

តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែព។ ២ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េណាះ ពូ េ្រទៀមសាណាសាណឹតសាអនឌូ់ លូយសី៊ូ។ ម៉ាថា ែអ៊ រុាងំ
ៃហ អហំ៊្មយ កាប៉ាច់ឡាសា ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ឡាក់កា បក់ អនដ់ា េដល។ ៣ ម៉ារ អី្យក់សាប៊ូ េបាផូវ ទងតគិ័
លតិឡាក់ គតឹ ខាកាខាក់ េ្រជាឡាប ពឹង ជុង យសី៊ូ េកះេណាះ អ្ូ៊យត លូ សក់ ែអ៊ េទៅ សាប៊ូ េណាះកា េបាផូវ
ប៉ាញ័ ទបឹ ហ។ី ៤ហះកាសះឹ ែអ៊ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូដះ អុីសាការយី៉ុ ត ឡាក់ ចងឹ អូ ្រតង់ កា ែអ៊ កាប ផា ៥ «ញ៉ា
្រតគ់ អូ អ្យក់សាប៊ូ េបាផូវឡាក់ គតឹ ខា៣០០កាក់ *អាឡា ំ្របូ អ្យក់ េលៀន ែជក អន់កា មួត ថុក ញ៉ាក»។ ៦ ែអ៊
កាប នេីអៀ អូ ្រតគ់ ែអ៊ បុចិ កា មួត ថុក ញ៉ាក អុះ ឃឺ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសអនតុ់ង។ ែអ៊ ចកឹ កាទុង េលៀន រមួ ែអ៊
ឌុ អ្យក់ អនតុ់ង េលៀនឡាក់ ពូ ៃចគ ពឹង កាទុង េណាះ េដល។ ៧ហះកាយសី៊ូ កាប ផា «អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ តាម ពុត
ែអ៊ ពិ ែអ៊ េ្រជាសាប៊ូ េបាផូវ អា ឃឺសារ៉ំាប់ ដារ ់តប់ ប៉ា្រទូ អាញ់ េទៀ។ ៨ មួត ថុក ញ៉ាក ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី
េលយី ហះកាអាញ់ អូ ៃអ្វ លូ អនដ់សី េលយី អុះ»។
៩ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវ ខាក់ ទី អ្លុ អនត់គ់កាយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ េបតថាន ីអនែ់ឌកា ប៉ាណា ំគួប

ឡា ំៃហ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ បុចិ បប៉័ យសី៊ូ េណាះ អុះ ឃឺ បុចិ បប៉័ ទបឹឡាសាឡាក់យសី៊ូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ
េដល។ ១០ហះកា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ ឃតឹ ប៉ាន់េតា័ ទបឹ ឡាសា េដល។ ១១ញនកាឡាសាអា
ហងបះ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវឡាច់ ឡឹង ្រកុំ អនែ់ឌ ម៉ុត េសឿយសី៊ូ ឡគ។
សារយសី៊ូ ជះិ េលៀ ម៉ុត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១២ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ មួត ប៉ាសុន បក់ ពឹះ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ េណាះ សាគ់អនែ់ឌកាតាងំ ពូផាយសី៊ូ ផះចាក ចងឹ

ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ ១៣អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំគួប េកាះ តាងំកង់ រ៉ាៃស ចកឹសារ៉ំាប់
ហាប់ យសី៊ូ ទបឹ កាប ៃម៉ៗ ផា «ហូសាណា !† អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជនឹ សារ ដាគ់ កា អសីឡាក់ ពឹះ ប៉ាតាង
ែអ ៊ឃឺ អសីឡាក់សាដាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊»។ ១៤យសី៊ូ អ្យក់ គន េលៀ េម៉ាញ េកះេណាះ ែអ៊ ជះិ ្រតគ់
ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង អន់្រទួល ែព ផា ១៥ «អឺ មួត ប៉ាសុន េមឿង សុីយ៉ូន ‡ ែជ អ្ូយគ ហង ៃហ េតា
សាដាច់ អនដ់សី ពឹះ េកះ ែអ៊ ជះិ គន េលៀ»§។ ១៦ផះ េណាះ មួត សះឹ ែអ៊ អូ ហ្លង់ អុះ ឡឹងសារ ទិ អា ហះកា
ប៉ាគ់ យសី៊ូ រ ុសី សតឹ េកះ េណាះ អនែ់ឌ កាចាងំ ផាសារ ទិអាឃឺ ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ ៊លូ ង៉ារ មួត ប៉ាសុន
្របគ៉័ អន់កា ែអ៊ ទេិណា ័ះឃឺ ្រតគ់ ពួយសារ ពូ ្រចាគ់ េណាះហង។ ១៧ មួត បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ផះ ែអ៊ េអីឡា
សាឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ ប៉ានឹម លូ តាគ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ ែព អន់ែឌ កា រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ឡាក់ យសី៊ូ ទី ្របគ៉័ េដល។
១៨ េណាះហងបះ មួត ប៉ាសុនឡា ំហាប់យសី៊ូ ខងអនែ់ឌកាតាងំ ពូផា ែអ៊តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់
នេីណា ័ះ។ ១៩ មួតផារ៉ាសុីកាកាប លូ គួប អនែ់ឌផា «បប៉័ េដលប ពិន អូដាម័ អុះ ? ៃហ មួត ប៉ាសុន ម៉ុត ទិ ែគង
ែអ៊ េណាះ េកះ»។
២០កាណុងកាឡំាងំ មួត បក់ឡា ំរ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំវាង៉ ប៊ុន ្រទងួ េណាះ ទី សុនសាត ្រកកិ អនដ់ា េដល។ ២១អន់

ែឌឡា ំប៉ាគ់ ភីលបីឡាក់ ពឹះ ឡឹង ្រសកុ េបតៃសដា េខត កាលេីឡ អនែ់ឌ កាបផា «ក្លញឹ ញនឹ បុចិ បប៉័ យសី៊ូ
េដល»។ ២២ភលីបីឡា ំរះ៉ កា អនេ់្រត េកះេណាះ អនែ់ឌឡា ំរះ៉ កាយសី៊ូ។ ២៣យសី៊ូ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «កញិេអៀ
អា ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ ឡាក់ ប៉ាណូស អាញ់ ចងឹ េលៅ ែលង សចិ កាខាក់ េកះ។ ២៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី តា
* ១២:៥ ១២:៥កាក់ េពៀគ គុល «ែឌណារ»ី។ េម៉ាញ ែឌណារឃីឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់ † ១២:១៣ ១២:១៣ហូសាណាេពៀគ សុនសាត
េហ្រពឺ ទី ណី ផា «ប៉ាេន» េលី «បរ៉ ់តង័ ញនឹ េណី»។ ‡ ១២:១៥ ១២:១៥ េមឿង សុយី៉ូន ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះហង។ § ១២:១៥
១២:១៥សារអាឡាច់ ឡឹងសាការ ៩ី:៩។
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ទចឹ ផាតលី េពៀ ឡិ ពឹង េតះ េកះ ហះកា អូ េអាមឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ ដងឹ េម៉ាញ តលី េណាះ េទៅហង ផាតលី េណាះ
េអាមហន៊ េណាះ ចងឹ ទី ៃប៉្ល េអៀង។ ២៥ េពឿ បុចិ កា ៃអ្វ រ ុសី បក់ េណាះ ចងឹ េតា ័ហះកា េពឿ អូ បុចិ កាអាញុ
ៃអ្វ រ ុសី ពឹង អង់កក់ េតះ អា បក់ េណាះ ចងឹ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ២៦ េពឿ ្របគ៉័ ង៉ារ កាអាញ ់បក់ េណាះ
្រតគ់ ចាក ពួយអាញ ់យ ៉◌ះ័ អាញ់ ៃអ្វ ហះ ចំ កាតាម ែអ៊ កា ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ហះ េណាះ េដល។ បក់
េពឿ ្របគ៉័ ង៉ារ កាអាញ ់ពឹ អាញ់ ចងឹ ប៉ាេន ែអ។៊
២៧ «កញិេអៀ អា អាញ់កាដុក កាដុល កាណុង ពុត ខាក ់អាញ់ អូ អ្លុ ចងឹ ្រតគ់ កាប នីចម័ អុះ។ អឺ ពឹ បរ៉ ់

អសី តង័អាញ់ េណី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ចុនៃចអា។ ហះកាញនកាសារ ប៉ាណាបអាហងបះអាញ់ ពឹះ ទលឹ
ប៉ាគ់ ដារ ់កាឡំត់ អា។ ២៨អឺ ពឹ បរ៉ ់អសី តាបំាងសារដាគ់ េកង មះ៉ អសី»។ ផាឌី កាកាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ឡឹង
ៃប៉្លង ផា «អាញ់តាបំាង េកះ ហះកាអាញ់ ចងឹ តាបំាង េម៉ាញ ទងណាវ ្គេដល»។ ២៩ មួត កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ ហះ
ចារ េណាះកាតាងំ ទឌូិ បក់ អនដ់ាផា េតះតរ ់បក់ អនដ់ាផាបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប លូ ែអ។៊ ៣០ហះកាយសី៊ូ កាប
ផា «ប៉ានរឹ េណាះកាបសារ៉ំាប់ កា អនដ់សី អូ ្រតគ់ ទី ខា ដងឹ កាអាញ់ អុះ។ ៣១កញិេអៀ អា ទលឹដារ ់តាតសុ់និ
សារ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា េកះ លូ ទលឹដារ ់្រតគ់ ្រទះុឡាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ ៃមគ៉ណាផំាអនែ់ឌ
េដល។ ៣២កាប៉ាច់អាញ ់ប៉ាគ់ដារ ់ចំ ពូ លកឺហាវ អាញ់ចងឹ អ្យក់ ប៉ាណូស ទឌូិ អន់ ៃអ្វ ែគងអាញ»់។ ៣៣ ែអ៊
កាប នេីអៀ េភឿ រះ៉ កា ពូ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ េតា័នចីម។័ ៣៤ មួត ប៉ាសុន េតលី ែអ៊ ផា «ញនឹកាតាងំ
សារ កាណុង ផាប់ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ ែអ៊ ្រតគ់ ៃអ្វ េលយី។ ញ៉ា
្រតគ់ អសីផា ប៉ាណូសអសី * ពូ ចងឹលកឺហាវ នេីណា ័ះ ? េពឿ អសី †អា ?» ៣៥យសី៊ូ េតលីផា «តាតារ ៃអ្វ លូ
អនដ់សី ឃឺ ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ចាក ផះ ៃអ្វ ទី តាតារ ពិ េភឿ ែជ អន់សារ ម៉ាមុាងំ
តាន័ អនដ់សី។ ប៉ាគ់ ៃប៉្លង មុាងំ េកះ បក់ ចាក េណាះ ែអ៊ អូ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ ចាកឡា ំែគង ចំ អុះ។ ៣៦ហគ់
អនដ់សី មុងឹ តាតារ ពិ ផះ អង់រ៉ាម័ អនដ់សី ៃអ្វ ទីតាតារ េភឿ ម៉ាគ់ អនដ់សី េកះ ប៉ាណូសតាគ់តាតារ េដល»។
យសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ ចាក េអានឡាេកា អូ អន់ មួត ប៉ាសុន បប៉។័ ៣៧យ ៉◌ះ័ យសី៊ូ តាបំាងសារ អំ

រ៉ាញ អញឺ អន់ អន់ែឌ បប៉័ េអៀង ទង េកះ កាតាម ៃអ្វ កា អន់ែឌ អូ េសឿ ែអ៊ េដល ៣៨ ្រតគ់ ឡាក់ កា ប៉ានឹរ វគ័
េអសាយឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ េសគី ែពផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

អូ ទី េពឿ េសឿ អុះសារឡាក់ញនឹ រះ៉ អា។
អសីតាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ អន់កា េពឿ បប៉ ័?»‡

៣៩ ពូ អូ េសឿ អុះ ្រតគ់ឡាក់កា វគ័ េអសាយទី រះ៉ណាវ ្គផា៖
៤០ «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ម៉ាត់ ពូ ម៉ាមុាងំ

លូ ្របគ៉័ អន់ ពូ កាង័ កល់
អ្ូយគកា ពូ ៃហ បប៉័ លូ ពុត ពូ ហ្លង់

អ្ូយគកា ពូ ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ ែអ៊
េណាះ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ»។§
* ១២:៣៤ ១២:៣៤ ប៉ាណូស អសី េពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ថាម៉ាដា ពិន ែ្រព េពៀគអាផា «ប៉ាណូសអាញ»់។ † ១២:៣៤ ១២:៣៤
អសី េពៀគ គុល «គន ប៉ាណូស»។ ‡ ១២:៣៨ ១២:៣៨សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៣:១។ § ១២:៤០ ១២:៤០សារអាឡាច់ ឡឹង
េអសាយ៦:៩-១០។
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៤១ទិសារ វគ័ េអសាយ រះ៉អាឃឺញនកា ែអ៊ បប៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺយសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ។
៤២យ ៉◌ះ័ នេីណា ័ះ កាតាម កា ទី េអៀង ដូវ េដលកាណុងកាឡំាងំ មួត ៃមគ៉ណាផំា េណាះ េសឿ យសី៊ូ ហះ

កា អនែ់ឌ អូ ខនឹ រះ៉ ផាឡាេកា អនែ់ឌ េសឿ អុះ ខង អ្ូយគ កា មួតផារ៉ាសុី លូ អ្ូយគ កា ពូ តាងំហ្យតិឡាច់ អនែ់ឌ
ឡឹងចារ ពូ លួម ៤៣ខង អនែ់ឌ បុចិ កា ប៉ាណូស ប៉ាេនកា្វ ឡឹង បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេន។
៤៤យសី៊ូ កាប ៃម៉ៗ ផា «េពឿ េសឿ អាញ់ អូ ្រតគ់ ែអ៊ េសឿ ដងឹ អាញ់ អុះ ឃឺ ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់

ពឹះ េណាះហង។ ៤៥ េពឿ បប៉័អាញ ់បក់ េណាះកាបប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ េណាះ េដល។ ៤៦អាញ់ឡាក់
អុញ តាតារ អាញ់ ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ ែជ អន់ មួត បក់ េសឿ អាញ់ ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ាមុាងំ។ ៤៧ផា
េពឿកាតាងំ ប៉ានរឹអាញ់ហះកា អូ ្របគ៉័ ពួយ អូ ្រតគ់អាញ់ អុះ ៃចគ ថូត ែអ៊ េណាះ ខងអាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា អូ ្រត
គ់ ពឹះ េភឿ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ពឹះ តង័ ប៉ាណូស។ ៤៨ េពឿ អូ ៃចកាអាញ់ លូ អូ េសឿ ប៉ានរឹ អាញ ់ប៉ាណូ
ស េណាះ ទី បក់ ចងឹ តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត ែអ៊ េកះ ឃឺ ប៉ានរឹ អាញ់កាបអាហងចងឹ ៃចគ ថូត ពូ ប៉ាគ់ដារ ់តា
តសុ់និសារ េទៀ ៤៩ខង ប៉ានរឹ អាញ់កាបអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុតអាញ់ េទៅ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង ពឹ អាញ់ឡាក់
េ្របុី អាញ់ ពឹះ ែអ៊ អនត់គ់ រះ៉ ឡឹងសារឡាក់អាញ់ ្រតគ់កាប រះ៉ អាហង។ ៥០អាញ់អ្លុ អនត់គ់ផាសារ ែអ៊ េ្របុី
េណាះអន់ ទីអាញុ រុសី េលយី។ សារឡាក់អាញ់កាកាបអាឃឺអាញ់កាបឡាក់កា ែអ៊ ទី រះ៉ ពឹងអាញ់ េណាះ
ហង»។

១៣
សារយសី៊ូ រ៉ាវ ជុងកាសះឹ ែអ៊
១ អន់្រទួល ឡឹង ្រប៉គ័ ប៊ុ ន ្រទួង  យីស៊ូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ ឡាក់ ែអ៊ ្រតគ់ ចាក ឡាច់ ឡឹង អង់

កក់ េតះ អាសតឹ ប៉ាគ់ ពឹ ែអ៊ េកះ។ ែអ៊ បុចិ កា មួតសះឹ ែអ៊ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ កា បុចិ កា អនែ់ឌ
េលយី ទលឹ ឡុច។ ២-៤ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំកា ប៉ាណា ំពុត េពៀក យូដះឡាក់ គន សុមី៉ូ ន អុសីាការយី៉ុត ទី ពុត បុចិ
ប៉ាណា ំពូ ឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ។ យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ មប ទិ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ពឹង តី ែអ៊ េកះ ទបឹ អ្លុ
អន់តគ់ ផា ែអ៊ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ កា ្រតគ់ សតឹ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ណាវ ្គេដល។ ផះ យសី៊ូ
លូ មួត សះឹ ែអ៊ អនែ់ឌ ផះ ចងឹសាសាណា ែអ៊ កា អ្ូយវ អនត់ាវ រុសីឡាច់អាវ អ្លងឹ េកះេណាះ អ្យក់ អញែ់សង៊
កត់សាងំេគៀង។ ៥ េកះេណាះ ែអ៊ េកា ័ះ េទៀក ពឹងកាបងឺ រ៉ាវ ជុង មួតសះឹ ទបឹ អ្យក់ អញែ់សង៊ ែអ៊ កត់សាងំេគៀង
េណាះ អ្ូ៊យត។ ៦ផះ ែអ៊ ចងឹ រ៉ាវ ជុង សុមី៉ូ ន េព្រតះុ សុមី៉ូ ន កាបផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ញ៉ា អសី ចងឹ រ៉ាវ ជុង អាញ់
ប ?» ៧យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «កញិេអៀ អា អសី េបី តាន័ ហ្លង់ អុះ ឡឹង ង៉ារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ផះ ្របគ៉័ អា ហះកា
ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ អសី ចងឹ ហ្លង់ ហង»។ ៨ េព្រតះុ កាបផា «អូ អុះ អសី អូ ្រតគ់ រ៉ាវ ជុង អាញ់ អុះ»។ យសី៊ូ
េតលី ផា «ផាអាញ់ អូ រ៉ាវ ជុង អសី េណាះ អសី អូ ្រតគ់ គួប អាញ់ អុះ»។ ៩ សុីម៉ូ ន េតលី ែអ៊ ផា «ផានេីណា ័ះ
អសី ែជ រ៉ាវ ដងឹ ជុង បរ៉ ់អសី រ៉ាវ ទបឹ តី ទបឹ កល់ េដល»។ ១០យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «បក់ ហុំ ដាគ់ េកះ អូ តងកាន
រ៉ាវឡាេកា អុះ រ៉ាវ ដងឹ ជុង បគ័ហង ខងឡាេកា ែអ៊ ដាគ់ េកះ។ កាប៉ាច់ អនដ់សី កាដាគ់ េកះ េដល ហះកា
អូ ្រតគ់ ទឌូិ អុះ»។ ១១យសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ ផា េពឿ ចងឹ ប៉ាណា ំពូឡា ំរ ៉បុ ែអ ៊េណាះហង បះ ែអ៊ កាបផា «អនដ់សី
អូ ្រតគ់ដាគ់ ទឌូិ អុះ»។
១២ ប៉ាគ់ ែអ៊ រ៉ាវ ជុង អនែ់ឌ េកះៗ ែអ៊ អ្យក់ េពៀត អាវឡា ំអង់ៃអ្វណាវ ្គ េកះេណាះ កាបផា «អនដ់សី ហ្លង់

េដល ប ឡឹងសារអាញ់ រ៉ាវ ជុង អនដ់សី អា ? ១៣អនដ់សី េអី អាញ់ផា ៃណឃូ លូ េអី ផា ពឹ តាងំឡា េណាះ
្រតគ់ េកះ ឃឺ អាញ់អា ហង។ ១៤ផាអាញ់ឡាក់ ពឹ តាងំឡា លូ ៃណឃូ អនដ់សី រ៉ាវ ជុង កា អនដ់សី េកះ អន់
ដសី កា ្រតគ់ រ៉ាវ ជុង កា គួប អនដ់សី នះិេទៅ េដល។ ១៥អាញ់ ្របគ៉័ តាបំាង អន់ កា អនដ់សី េកះ េភឿ អន់ អន់
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ដសី ្របគ៉័ ពួយឡាក់កាអាញ់ទី ្របគ៉័កា អនដ់សី េដល។ ១៦អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹ បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ អូ
តសី ឡឹង ពឹ តាងំឡា ែអ៊ អុះ ប៉ាណូស បក់ ពូ េ្របុី ែអ៊ឡា ំកា អូ តសី ឡឹង បក់ េ្របុី ែអ៊ឡា ំេណាះ េដល។ ១៧ផា
អនដ់សី អ្លុ សារ ទិអា េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង។
១៨ «អាញ់ កាប អា អូ ្រតគ់ កាប កា អន់ដសី ទិឌូ អុះ ខង អាញ់ អន់ហា្ន ល់ ទិ ប៉ាណូស ឡាក់ អាញ់ ទី

េរ ុសី។ ហះកា ្រតគ់ តាគ់ អង់េកះ សារ ឡាក់ ្រចាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ផា "បក់ សា ណំុ បុាងំ អន់ឌូ
លូ អាញ ់ែអ៊ ប៉ាសាងំ លូ អាញ"់*។ ១៩អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង កញិេអៀ ហង អន្់រទលួ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ
េកតី ពឹះ។ ប៉ាគ់សារ ទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ េទៀ េណាះ អនដ់សី ចងឹ េសឿផាឃឺអាញ់តាទចឹហង †។ ២០អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ េពឿហាប់ ប៉ាណូស បក់អាញ់ ចងឹ េ្របុីឡា ំេណាះឡាក់កា ែអ៊ហាប់អាញ់ េដល េពឿ
ហាប់អាញ់ឡាក់កាហាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ េដល»។
សារយសី៊ូ រះ៉ អន្់រទលួផា យូដះ ចងឹ អូ ្រតង់កា ែអ៊
២១ េកះ យសី៊ូ កាប នេីណា ័ះ ែអ៊ កាដុក កាដុលកាណុង ពុត ខាក ់ែអ៊ កាប ប៉ាឡាក់ណាវ ្គផា «អាញ់ បរ៉ ់រះ៉

កា អនដ់សី តាទចឹ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ចងឹ ប៉ាណា ំពូឡា ំរ ៉បុ អាញ»់។ ២២ មួត
សះឹ កាែលង ៃហ ម៉ាត់ គួប េសាប ទបឹ អូ អ្លុ កា ែអ៊ ផា កា េពឿ។ ២៣ ទី សះឹ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ យសី៊ូ បុចិ ែអ៊ អង់
ៃអ្វ ក្យាម័ យសី៊ូ។ ២៤ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ ្របគ៉័សាញ៉ា េ្របុី ែអ៊ អំបញ៉់ លូ យសី៊ូ កា េពឿ ែអ៊ ផា េណាះ។ ២៥ ប៉ាណូស
េណាះកា ប៉ានត់ះឹ កល់ ពឹង យសី៊ូ លូ អំបញ៉់ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា កា េពឿ អសី ផា េណាះ ?» ២៦យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊
ផា «អាញ់ ឡុក ណំុ បុាងំ អនទ់បឺ កា បក់ ែអ៊ ច ំឃឺ បក់ េណាះហង»។ យសី៊ូ កា ឡុក ណំុ បុាងំ េកះេណាះ អន់
ទបឺ អន់ កា យូដះ អុសីាការយី៉ុតឡាក់ គន វគ័ សុមី៉ូ ន។ ២៧ ប៉ាគ់ យូដះ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ឡឹងយសី៊ូ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំកា ម៉ុ ត ពឹង កាណុង ពុត ែអ៊ ឡូត។ យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អសី ្រតគ់ ្របគ៉ ័ហគ់ អសី ្រប៉
គ័ ្រសស៊ៗ ពិ»។ ២៨ ទិ កាឡំាងំ អន់ែឌ ៃអ្វ អន់ឌូ េណាះ អូ ទី េពឿ ហ្លង់ អុះ ឡឹងសារ យីស៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ េណាះ។
២៩ញនកា យូដះ ចកឹ កាទុង េលៀន បះ បក់ អនដ់ាសាមគ៉័កាយសី៊ូ េ្របុី ែអ៊ឡា ំតាច់កាណាគ័សារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ប៊ុ ន
េលី េ្របុី យូដះឡា ំែជក េលៀន អន់ កា មួត ថុក ញ៉ាក។ ៣០ ប៉ាគ់ យូដះ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ឡឹង យសី៊ូ េកះ កាឡាច់
ចាក ឡូត ផះ េណាះឃឺ ៃប៉្លង មុាងំ េកះ។
សារយសី៊ូ អន់ចាបាប់ណាវ
៣១ ប៉ាគ់ យូដះចាក រ៉ាវាច៉់ េកះ យសី៊ូ កាបផា «កញិេអៀអា ពូ ចងឹ បប៉័សារដាគ់ េកង មះ៉ ប៉ាណូសអាញ ់ពូ

កាចងឹ បប៉័ េដលសារដាគ់ េកងមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាអាញ។់៣២ផាពូបប៉័សារដាគ់ េកងមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ញនកាអាញ ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័សារដាគ់ េកង មះ៉ ែអ៊ ៃអ្វ កាណុងអាញ់ េដល ឃឺ
ែអ៊ ចងឹតាបំាង ្រសស៊ៗ រុាងំវាង៉អាហង។ ៣៣អឺ គន េសា ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គអាញ់ចងឹ ៃអ្វ លូ អនដ់សី េណាះ
អនដ់សី ចងឹណាងំអាញ់ហង កញិេអៀ អាអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីឡាក់ កាអាញ់ រះ៉ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ ែព េដល អនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំអុះ ប៉ាគ់ចារអាញ់ចងឹឡា ំេណាះ។ ៣៤អាញ់អន់ចាបាប់ណាវ
កាអនដ់សីឃឺ អន់ អនដ់សី បុចិ ៃចកា គួប េសាប។ អនដ់សី ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃចកា
អន់ដសី នះិេទៅ េដល។ ៣៥ផា អន់ដសី បុចិ ៃច កា គួប េសាប េណាះ ប៉ាណូស ទឌូិ ពូ ចងឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា អន់
ដសីឃឺសះឹអាញ់តាទចឹហង»។
* ១៣:១៨ ១៣:១៨សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៤១:៩។ † ១៣:១៩ ១៣:១៩អាញ់តាទចឹហង េពៀគ គុល
វុចឹ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ែអ៊ រះ៉ សចិ ែអ៊ កា វគ័ ម៉ូ េស ែព។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១៤។
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៣៦ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ប៉ាគ់ ចំ អសី ចងឹឡា ំេណាះ ?» យសី៊ូ េតលី ផា «ចារអាញ់
ឡា ំេណាះ អសី អូ អ្លុ ឡា ំពួយអាញ់ កញិេអៀ អា អុះ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ អសី ចងឹ អ្លុ ឡា ំពួយ»។ ៣៧ េព្រតះុ
អំបញ៉់ លូ ែអ៊ណាវ ្គផា «ខ ញ៉ា បះ អាញ់ ចងឹ ឡា ំពួយ អសី កញិេអៀ អូ ទ ី? អាញ់ ចងឹ សាឡាគ់ េតា័ ប៉ាតាង
អសី»។ ៣៨យីស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសី ចងឹ េតា័ ប៉ាតាង អាញ់ តាទចឹ ប ? ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អសី តា
ទចឹ អន្់រទលួ ឡឹង អ្យរិ េបី េអាគ អសី ចងឹ ប៉ាែគក ៃបង៉ ទងផា អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ»់។

១៤
សារយសី៊ូ ផា ែអ៊ឡាក់ ្រទងឡា ំប៉ាគ់ ពឹ ែអ៊
១យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «ែជ វុនឹវាយ៉ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ * ហគ់ េសឿអាញ់ េដល។ ២កាណុង

ហី ពឹអាញ់ទីចារ ៃអ្វ េអៀង។ ផាអូទ ីអាញ់កា អូកាបផាអាញ់ចងឹឡា េំ្រទៀមចារអន់កាអនដ់សី ៃអ្វ េណាះ
អុះ។ ៣ ប៉ាគ់ អាញ់ េ្រទៀម ចារសារ៉ំាប់ កា អនដ់សី ៃអ្វ េកះៗ អាញ់ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អាណាវ ្គអ្យក់ អនដ់សីឡា ំ
អនឌូ់ លូអាញ ់េភឿ អន់ អនដ់សី ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារអាញ់ ៃអ្វ េណាះ េដល។ ៤ប៉ាគ់ចារអាញ់ឡា ំេណាះអនដ់សីកា
អ្លុ េដល ្រទងឡា ំេណាះ»។ ៥ ថូមះ៉ េតលីផា «អឺ ពឹតាងំឡា ញនឹ អូ អ្លុ កា អសីឡា ំប៉ាគ់ ច ំ្របគ៉័ នចីម័ញនឹ ចងឹ
អ្លុ ្រទង េណាះ ?» ៦យសី៊ូ េតលីផា «អាញ់អាហងឡាក់ ្រទងឡាក់សារតាទចឹ លូអាញុ រុសី។ អូ ទី េពឿ អ្លុ ឡា ំ
ប៉ាគ់ ចារ ពឹ អាញ់ ទី អុះ ផា អូឡា ំពួយអាញ។់ ៧ផាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់អាញ ់អនដ់សី កា ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ពឹ
អាញ់ េដល។ ឡឹងកញិេអៀអាអន់ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ទបឹ អនដ់សី បប៉័ ែអ៊ េកះ េដល»។ ៨ភលីបី
េតលី ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី តាបំាង ពឹ អសី េណាះ អន់ ញនឹ បប៉័ េណី េណាះញនឹ ទិ ពុត ហង»។ ៩យី
ស៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ភីលបី អាញ់ ៃអ្វ លូ អន់ដសី ឡឹង ទុញ ែព េកះ ញ៉ា អសី េបី អន់ហា្ន ល់ អាញ់ ប ? េពឿ
បប៉័អាញ់កា បប៉័ ពឹ អាញ់ េដល។ ញ៉ា ្រតគ់ អសីផា "បរ៉ ់អសីតាបំាង ពឹ អសី អន់ញនឹ បប៉័ េណី" នេីអៀ ឡគ ?
១០ញ៉ាអសី អូ េសឿ បអាញ់ ៃអ្វ ពឹង ពឹអាញ ់ពឹអាញ់កា ៃអ្វ ពឹងអាញ ់? សារអាញ់ រះ៉ កាអនដ់សីអា អូ ្រតគ់
ឡាច់ ឡឹង ពុតអាញ់ េទៅ អុះ ឃឺ ពឹអាញ់ឡាក់ ៃអ្វ កាណុងអាញ់ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ែអ។៊ ១១ផះអាញ់ រះ៉ផាអាញ់ ៃអ្វ
ពឹង ពឹ អាញ ់ពឹ អាញ់ ៃអ្វ ពឹង អាញ ់ហគ់ េសឿ ពិ ផា អូ េសឿសារអាញ់ រះ៉ អា ហគ់ េសឿ ញនកា បប៉័សារ
អរ៉ំាញអញឺអាញ់ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ ពិ។ ១២អាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីតាទចឹផា េពឿ េសឿអាញ ់ប៉ាណូស េណាះចងឹ
្របគ៉័ ង៉ារ ឡាក់ កាអាញ់ ្របគ៉័ េដល លូ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារសាខំាន់ េកង ឡឹង អាណាវ ្គ ខងអាញ់ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ ពឹ
អាញ។់ ១៣អនដ់សី បរ៉ ់សារ ញ៉ា កាតាមញនកា អនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុន អាញ ់កាអាញ់ ចងឹ អន់សារ េណាះ
េភឿ អន់ ពូ ប៉ាេន ពឹ អាញ់ញនកាអាញ់ឡាក់ គន ែអ។៊ ១៤ផាអនដ់សី បរ៉ ់សារ ញ៉ា េអង អរ៉ំាញអាញ ់េណាះ
អាញ់ចងឹ អន់សារ េណាះ»។
សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊
១៥យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «ផាអនដ់សី បុចិ កាអាញ ់េណាះអនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ ពួយសារអាញ់ រះ៉ េណាះហង។

១៦ េកះេណាះអាញ់ចងឹ បរ៉ ឡឹ់ង ពឹអាញ់ឃឺ ែអ៊ ចងឹ អន់ បក់ តង័ អនដ់សី េម៉ាញណាវ ្គអន់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី
េលយី ១៧ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាបំាងសារតាទចឹឡាក់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អូ អ្លុ ហាប ់ខង ពូ
ៃហ ែអ៊ អូ បប៉័ លូ ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េដល។ ហះកាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េកះ ខង ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី
ទបឹ ចងឹ ម៉ុ ត ពឹង អនដ់សី េដល។
១៨ «អាញ់ អូ អា្ល ត អនដ់សី អន់ ៃអ្វ គនកានត់ី អុះ ឃឺអាញ់ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ អនដ់សីអាណាវ ្គ។ ១៩ ៃអ្វ បាែបត៊

ណាវ ្គប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ហង ហះកា អនដ់សី ចងឹ បប៉័ អាញ។់ ញនអាញ់ ៃអ្វ
* ១៤:១ ១៤:១ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ហគ់ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ។
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រុសី អនដ់សីកាចងឹ ៃអ្វ រ ុសី េដល។ ២០ដារ ់េណាះអនដ់សី ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ ៃអ្វ ពឹង ពឹអាញ ់អនដ់សី
កា ៃអ្វ ពឹង អាញ ់អាញ់កា ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី េដល។ ២១ េពឿ ទី កាតាងំសារអាញ់ រះ៉ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ ឃឺ
ែអ៊ េណាះហង បុចិកាអាញ ់េពឿ បុចិកាអាញ ់ពឹអាញ់កា បុចិកាបក់ េណាះ អាញ់កា បុចិកា ែអ៊ េដលទបឹ
អាញ់ ចងឹ តាបំាងឡាេកា អន់ ែអ៊ បប៉័ េដល»។ ២២ យូដះ អា (អូ ្រតគ់ យូដះ អុីសាការយី៉ុ ត អុះ) ែអ៊ េតលី ផា «អឺ
ពឹ តាងំឡា ញ៉ា ្រតគ់ អសី តាបំាង ដងឹ កាញនឹ បប៉័ អសី ហះកា អូ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា បប៉័ អសី
េដល នេីណា ័ះ ?» ២៣យសី៊ូ េតលី ផា «េពឿ បុចិ កាអាញ ់ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អាញ ់ពឹ អាញ់ ចងឹ បុចិ កា
បក់ េណាះ អាញ់ លូ ពឹ អាញ់ ចងឹឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េណាះ េដល។ ២៤ េពឿ អូ បុចិ កាអាញ ់បក់ េណាះ អូ
្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អាញ់ អុះ។ សារឡាក់ អនដ់សី កាតាងំអាញ់ រះ៉ អា អូ ្រតគ់ ប៉ានរឹ អាញ់ េទៅ អុះ ឃឺ ប៉ានរឹ ពឹ
អាញ់ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា។
២៥ «អាញ់ រះ៉ សារ ទិ អា អន់ កា អន់ដសី អ្លុ អន់តាន័ អាញ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី។ ២៦ហះកា បក់ តង័

េណាះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ឡាក់ ពឹ អាញ់ ចងឹ េ្របុី ពឹះ តាង អាញ ់ែអ៊ ចងឹ បុាងំេហៀន អន់
ដសី ្រគបឹសារ លូ ចងឹ តាគ់ កាចាងំ ទិសារឡាក់ អាញ់ ទី រះ៉ កា អន់ដសី េដល។ ២៧អាញ់ ចងឹ អន់សារសា
ណុកសាវាក៉ ពឹង អនដ់សី ឃឺអាញ់ អន់សារសាណុកសាវាក៉ មះ៉ អាញ។់ សារសាណុកសាវាក៉អាញ់អន់
អា អូ ្រតគ់ ឡាក់ កាសារសាណុកសាវាក៉ មះ៉ ប៉ាណូស អុះ ែជ វុនឹវាយ៉ ែជ អ្ូយគ។ ២៨អន់ដសី កាតាងំ េកះ
អាញ់ រះ៉ ផា "អាញ់ ចងឹឡាច់ចាក េកះេណាះអាញ់ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អនដ់សីណាវ ្គ"។ ផាអនដ់សី បុចិ ៃច កា
អាញ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹ េហាក រគ៉់ ខងអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ពឹ អាញ ់ខង ពឹ អាញ់ ែអ៊ តសី ឡឹងអាញ។់ ២៩កញិ
េអៀ អា អាញ់ រះ៉ អន់ កា អន់ដសី អ្លុ េកះ អន់្រទួល ឡឹង សារ េណាះ េកតី ពឹះ។ ប៉ាគ់ សារ ទិ េណាះ េកតី ពឹះ
េកះ េណាះ អនដ់សី ចងឹ េសឿ។ ៣០អាញ់កាកាប លូ អនដ់សី អូ ទុញ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ ៃមគ៉
ណាផំា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា ផះ ពឹះ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ ហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ េ្រចាមអាញ់ ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ
៣១ខងអាញ់ ្របគ៉័ ពួយ ទិសារ ពឹ អាញ់ អនត់គ់ រះ៉ កាអាញ ់េភឿ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អ្លុ អនត់គ់
ផាអាញ់ បុចិ កា ែអ៊ តាទចឹ។
«ពិ ពិន អ្ូយវ ចាកឡាច់ ឡឹងចារអា»។

១៥
សារយសី៊ូ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង េតមី អង់កាច
១យសី៊ូ រះ៉ណាវ ្គផា «អាញ់អាហង េពៀបឡាក់កា េតមី អង់កាចតាទចឹ * ពឹអាញ់ឡាក់តាងំឡាតប។់២តាងំ

កង់ ចំឡាក់ចាត់ ឡឹងអាញ់ហះកា អូ ទី ៃប៉្ល ពឹ អាញ់កាសតិអា្ល តតាងំកង់ េណាះ។ តាងំកង់ ចំ ទី ៃប៉្ល ែអ៊ ចងឹ
រុាងំៃហតាងំកង់ េណាះ អន់ដាគ់ េភឿ អន់ ទី ៃប៉្ល េអៀងណាវ ្គ។ ៣អនដ់សីកាដាគ់ េកះ េដលញនកាសារអាញ់
ទី រះ៉ កា អន់ដសី។ ៤ហគ់ អន់ដសី ៃអ្វ តតឹ លូ អាញ ់េណាះ អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ តតឹ លូ អន់ដសី េដល។ ផាតាងំ
កង់ ចំ អូ តតឹ លូ េតមី តាងំកង់ េណាះ អូ អ្លុ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ែអ៊ េទៅ អុះ។ អនដ់សីកា នះិេទៅ េដល ផា អូ ៃអ្វ តតឹ
លូ អាញ។់ ៥អាញ់អាហងឡាក់ េតមី អង់កាច អនដ់សីឡាក់ តាងំកង់ េពឿ ៃអ្វ តតឹ លូ អាញ ់អាញ់កា ៃអ្វ
តតឹ លូ ែអ ៊េណាះ ែអ៊ ចងឹ ទី ៃប៉្ល េអៀង។ ផាក្លះឡាច់ ឡឹងអាញ ់អនដ់សី ្របគ៉័ ញ៉ា អូ េកតី អុះ។ ៦ េពឿ អូ ៃអ្វ
* ១៥:១ ១៥:១កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសារ េអៀង ពូ កាប េពៀបផា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់កា េតមី អង់កាច អនែ់ឌ ្រតគ់ បុាងំេកតី ៃប៉្ល
ដាគ់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកាអនែ់ឌ ្របគ៉័យច លូ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី បុាងំេកតី ៃប៉្ល ដាគ់ អុះ។ កញិេអៀយសី៊ូ ផាកាឡាេកាឡាក់ េតមី អង់កាចតាទចឹ អូ
្រតគ់ឡាក់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ផះ េសគី ែព អុះ។ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ៨០:៨-១៦; េអសាយ៥:១-៧; េយេរេមៀ
២:២១; េអេសេគៀល ១៥:១-៨; ១៩:១០-១៤; ហូេស ១០:១។
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តតឹ លូអាញ ់បក់ េណាះ េពៀបឡាក់កាតាងំកង់ ពូ កាសតិ វុតឹ អា្ល តឡាេយ៉ា េ្រកាះ េកះេណាះ ពូ ទូញតាងំកង់
េណាះ ៃចគ ពឹង អុញ អុញកាសាទ។ិ ៧ផាអនដ់សី ៃអ្វ តតឹ លូអាញ់ េលយី ផាប៉ានរឹអាញ់ ៃអ្វ កាណុង ពុត
អនដ់សី េដល ហគ់ បរ៉ ់ពិ សារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី បុចិ េណាះអាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី តាទចឹ ឡូត។
៨ផាអនដ់សី ទី ៃប៉្ល េអៀង េណាះអនដ់សីសះឹអាញ់តាទចឹ សារ េណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពឹអាញ់ េលៅែលងសចិ
ហង។
៩«អាញ់បុចិកាអនដ់សីឡាក់ ពឹអាញ់បុចិកាអាញ់េដល។ ហគ់អ្យក់សារអាញ់បុចិ ៃចកាអនដ់សី េណាះ

អន់ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី េលយី។ ១០ផាអនដ់សី ្របគ៉័ ពួយសារអាញ់ រះ៉ ទេិណា ័ះ េណាះសារអាញ់ បុចិ
ៃច កា ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី តាទចឹ ហងឡាក់កាអាញ់ ្របគ៉័ ពួយសារ ពឹ អាញ់ រះ៉ ទេិណា ័ះ េដល ឃឺសារ
ពឹអាញ់ បុចិ ៃចកាអាញ់ ៃអ្វ កាណុង ពុតអាញ់ េលយី េដល។ ១១អាញ់ រះ៉សារ ទិអាកាអនដ់សី េកះ េភឿ អន់
អនដ់សី េហាក រគ៉់ឡាក់កាអាញ់ េដល ឃឺអន់ អនដ់សី ទីសារ េហាក រគ៉់កាខាក។់
១២ «សារអាញ់ េ្របុី ឃឺ នីេអៀ ហគ់ អន់ អន់ដសី បុចិ ៃច កា គួប េសាបឡាក់ កា អាញ់ បុចិ ៃច កា អន់ដសី

េដល។ ១៣ផាទីបក់ េពឿសាឡាគ់ េតា័ប៉ាតាងចាង័ ែអ ៊បក់ េណាះ ទី ពុត បុចិ ៃចហ៊្លត ឡឹង ពូហង។ ១៤ផាអន់
ដសី ្របគ៉័ ពួយសារអាញ់ េ្របុី អា េណាះ អនដ់សី គួប ចាង័ អាញ់តាទចឹ ហង។ ១៥អាញ់ អូ ផា អនដ់សី ទុច
អាញ់ណាវ ្គអុះ ខង ទុច អូ អ្លុ អុះ ឡឹង ផនិកាន ពឹតាងំឡា ែអ៊ ្របគ៉ ័អាញ់ផាអនដ់សី គួបចាង័អាញ់ឡគ ខង
សារ ញ៉ាឡាក់ អាញ់កាតាងំ ឡឹង ពឹ អាញ ់អាញ់កា រះ៉ អន់ អន់ដសី អ្លុ េដល។ ១៦ អូ ្រតគ់ អន់ដសី អុះ េរុសី
អ្យក់ អាញ ់ឃឺអាញ់ឡាក់ េរ ុសី អនដ់សី ទបឹ េ្របុី អនដ់សី ឡា ំរះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្របគ៉័ អន់ ង៉ារ អនដ់សី ទី ខា
េលយី។ ទលឹ នេីណា ័ះសារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី បរ៉ ់ឡឹង ពឹ អាញ់ញនកា អនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុន អាញ់ ែអ៊ ចងឹ
អន់ កា អន់ដសី តាទចឹ ឡូត។ ១៧សារឡាក់ អាញ់ អន់តគ់ រះ៉ កា អន់ដសី អា ឃឺ អន់ អន់ដសី បុចិ ៃច កា គួប
េសាប។

សារ ពូ ចងឹ អូ ណីសកាសះឹយសី៊ូ
១៨«ផាប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះ អូ ណីសកាអនដ់សី អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា ពូ អូ ណីសកាអាញ់អន់

្រទលួ ឡឹង ពូ អូ ណីសកាអនដ់សី េកះ។ ១៩ផាអនដ់សីកា គួប លូ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា េដល េណាះ
ពូ ចងឹ បុចិ ៃច កា អនដ់សីហង ខង អនដ់សី ៃអ្វ ែគង ពូ។ ហះកាអាញ់អ្យក់ឡាច់ អនដ់សី ឡឹង ពូ េកះ ឃឺ អន់
ដសី អូ ្រតគ់កាឡំាងំ ពូ អុះ ខអាហងបះ ពូ អូ ណីសកាអនដ់សី។ ២០ហគ់កាចាងំ ឡឹងសារអាញ់ រះ៉ កា អន់
ដសី ែព ផា "ទុច អូ តសី ឡឹង ៃមគ៉ ែអ៊ អុះ"។ ផា ពូ ្របគ៉័ បាបអាញ ់ពូ ចងឹ ្របគ៉័ បាប អនដ់សី េដល។ ផា ពូ
រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានឹរ អាញ ់ពូ កា ចងឹ រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានឹរ អន់ដសី េដល។ ២១ហះកា ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា អន់ដសី ញន
អនដ់សី េសឿ អាញ ់ខង ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ េណាះ អុះ។ ២២ផាអាញ់ អូ ទី ពឹះ ពឹង អង់
កក់ េតះ អា លូ ផាអាញ់ អូ ទី រះ៉ សារ កា ពូ ឃឺ ពូ អូ ទី ថូត អុះ ហះកា កញិេអៀ អា ពូ អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ប៉ា
ែគក អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ឡឹង ថូត អុះ។ ២៣ េពឿ អូ ណីសកាអាញ ់បក់ េណាះកា អូ ណីសកា ពឹអាញ់ េដល។
២៤ផាអាញ់ អូ ទី ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺឡាក់ ពូ អនេ់ទៀគ អូ េឃយី ្របគ៉័ អុះ ពឹងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ អនែ់ឌ
អូ ទី ថូត អុះ ហះកា កញិេអៀ អា អនែ់ឌ ទី បប៉័ េកះ អនែ់ឌ អូ ណីសកាអាញ់ លូ អូ ណីសកា ពឹអាញ់ េដល។
២៥សារអា ្រតគ់ ពួយសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ចាបាប់ មះ៉ អនែ់ឌ ផា "អនែ់ឌ អូ ណីសកាអាញ់តាេដាះ អូ ទី
សារ ញ៉ា អុះ"†។
† ១៥:២៥ ១៥:២៥សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៣៥:១៩;៦៩:៥។
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២៦ «ហះកាអាញ់ ចងឹ េ្របុី បក់ តង័ ពឹះ ប៉ាគ់ អនដ់សី ែអ៊ េណាះឡាច់ ឡឹង ពឹ អាញ ់ឃឺ ែអ៊ ហង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាបំាងសារ តាទចឹ។ ប៉ាគ់ ែអ៊ ពឹះ ទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី អ្លុ ឡឹងសារ អាញ។់
២៧អនដ់សីកា ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារអាញ់ េដល ខង អនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ ឡឹង ប៉ានដ់ា ែព។

១៦
១ «អាញ់ រះ៉សារ ទិអាកាអនដ់សី េភឿ ែជ អន់ អនដ់សីអា្ល ត េសឿ។ ២ខង ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ ពូ ចងឹតាងំហ្យ ិ

តឡាច់ អនដ់សី ឡឹង កាឡំាងំ សួន េអៀង ឡូត មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ អនដ់សី អនែ់ឌ ចងឹ ឃតឹ ផា អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៣ ពូ ្របគ៉័ កា អនដ់សី នេីណា ័ះ ញន កា ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់ ពឹ អាញ់ លូ អូ អនហ់ា្ន ល់
អាញ់ េដល។ ៤អាញ់ រះ៉សារ ទិ អាកា អនដ់សី េភឿ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់េណាះ េទៀ អនដ់សី ចងឹ កាចាងំ ផាអាញ់
រះ៉ កា អនដ់សី េកះ។
សារយសី៊ូ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
«ឡឹង អន្់រទលួ ែព អាញ់ អូ ទី រះ៉ អុះ សារ អា ខង អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ៥ហះកា កញិេអៀ អាអាញ់

ចងឹសតឹ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េ្របុីអាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា ែព។ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអា អូ ទី េពឿ អបំញ៉់ផា "ប៉ាគ់ ចំ
អសី ចងឹឡា ំេណាះ ?" ៦ហះកាអនដ់សី អុក ពុត េពៀកខាក់ញនកាអាញ់ រះ៉សារ ទិអាកាអនដ់សី។ ៧អាញ់
រះ៉ កា អនដ់សី ្រតង់ៗ អាញ់សតឹ អាឃឺ ទី ខាសារ៉ំាប់ អនដ់សី។ ផាអាញ់ អូ សតឹ បក់ តង័ អូ ពឹះ ប៉ាគ់ អន់
ដសី អុះ ហះកាផាអាញ់សតឹ េណាះអាញ់ ចងឹ េ្របុី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ តង័ អនដ់សី ឡគ។ ៨ ប៉ាគ់ ែអ៊
ពឹះ ទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ផា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ហ្លង់ ឡឹងសារយចសារដាគ់ ្រតង់ លូសារ ៃចគ
ថូត។ * ៩ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារយចញនកា ពូ អូ េសឿអាញ។់ ១០ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារដាគ់ ្រតង់ ញនកាអាញ់
សតឹ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ ់អនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័អាញ់ណាវ ្គហង។ ១១ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ ឡឹងសារ ៃចគ ថូតញនកាប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ
ថូត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា េកះ។
១២ «អាញ់ ទីសារ អនេ់ទៀគៗ េអៀងណាវ ្គ្រតគ់ រះ៉ កា អនដ់សី ហះកា កញិេអៀ អា អនដ់សី អូ ដាម័សាយុំា ំ

ង អុះ។ ១៣ ប៉ាគ់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាបំាងសារតាទចឹ ពឹះ ទលឹ េទៀ េណាះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អន់
ដសី ហ្លង់ ឡឹងសារ តាទចឹ ្រគបឹ ែនវ ខងសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ អូ ្រតគ់ រះ៉ សារ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ អុះ ឃឺ ែអ៊
រះ៉ សារ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទី កាតាងំ លូសារ ចងឹ េកតី ពឹះ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ។ ១៤ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កាអាញ់ េលៅ
ែលងសចិ ខង ែអ៊ ចងឹ អ្យក់សារ ញ៉ាៗ ឡឹងអាញ់ ទេិណា ័ះ ពឹះ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ ។ ១៥កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់
ពឹ អាញ់ ទ ីកាណាគ័ ទេិណា ័ះ កា មះ៉អាញ់ េដល។ ខអាហងបះអាញ់កាបផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យ
ក់សារ ញ៉ាៗ ឡឹងអាញ់ ពឹះ រះ៉ កា អនដ់សី។
សារសះឹយសី៊ូ ចងឹ អុក ពុត េកះេណាះចងឹ ទីសារ េហាក រគ៉់
១៦ «ៃអ្វ បាែប៊តណាវ ្គអន់ដសី ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ ហង ហះកា បាែប៊ត ឡឹង េណាះណាវ ្គអន់ដសី ចងឹ បប៉័

អាញ់ណាវ ្គេដល»។ ១៧ មួតសះឹ ែអ៊ បក់ អនដ់ាកាកាប លូ គួប អនែ់ឌផា «ែអ៊ រះ៉ ផា "ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គអនដ់សី
ចងឹ អូ បប៉័ អាញ់ហង ហះកាបាែបត៊ ឡឹង េណាះណាវ ្គអនដ់សី ចងឹ បប៉័ អាញ់ណាវ ្គេដល" លូ កាបផា "ខង
អាញ់សតឹ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ"់ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា េណាះ ?» ១៨ផះ េណាះ អនែ់ឌ អំបញ៉់ លូ គួប អនែ់ឌណាវ ្គ
ផា «ញ៉ា ែអ៊ រះ៉ ផា "ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គ" េណាះ ែអ៊ បុចិ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា េណាះ ? ញនឹ អូ ហ្លង់ អុះ»។ ១៩យី
ស៊ូ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនែ់ឌ បុចិ អំបញ៉់ ែអ៊ ហង បះ ែអ៊ េតលី ផា «នចីម័ អនដ់សី បុចិ អំបញ៉់ ឡឹងសារ អាញ់កាប
* ១៦:៨ ១៦:៨ ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ាគ់ បក់ តង័ ពឹះ ទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អាឡាប់ញមកា
ឡាេកា ្របគ៉័យច លូតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ់ លូ តាតសុ់និសារ អូ ្រតង់។
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ផា "ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គអនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័អាញ់ហង ហះកាបាែបត៊ ឡឹង េណាះ អនដ់សី ចងឹ បប៉័អាញ់ណាវ ្គ"
េណាះ ប ? ២០អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ អនដ់សី ចងឹ ញុា ំេសាក ហះកា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា
បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េហាក រគ៉ ់អនដ់សី ចងឹ អុក ពុត េពៀក ហះកាសារ អុក ពុត េណាះ ចងឹ េកះសារ េហាក
រគ៉់ ឡគ។ ២១អង់កាន់ ផះ ក្យាម័ ចងឹ ៃអ្វ ហាអុញ ែអ៊ អុក ពុត េពៀក ខាក ់ខង ែអ៊ ចងឹ អគី ប៉ាណាប ហះកា ប៉ា
គ់ ៃអ្វ ហាអុញ រ៉ាវាច៉់ េកះ ែអ៊ ពឹល ទិ េកះសារ អគី េណាះ ឃឺ ែអ៊ េហាក រគ៉់ ហង ខង ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ
េកតី ឡាច់ ឡឹង ែអ។៊ ២២អនដ់សី កា នះិេទៅ េដល កញិេអៀ អា អនដ់សី អុក ពុត ហះកា ប៉ាគ់ អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់
អនដ់សី េទៀណាវ ្គ េណាះ អនដ់សី ចងឹ េហាក រគ៉់ ហង អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ អ្យក់ឡាច់សារ េហាក រគ៉់ ឡឹង ពុត
អនដ់សី ទី អុះ។ ២៣ផះ េណាះ អនដ់សី អូ អបំញ៉់ †សារញ៉ាណាវ ្គឡឹងអាញ់ហង។ អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី
តាទចឹ សារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី បរ៉ ់ឡឹង ពឹ អាញ់ញនកា អនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុន អាញ ់េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ កា
អនដ់សីតាទចឹ ឡូត។ ២៤ ឡឹង េសគី ែព អនដ់សី េបី ទី បរ៉ ់សារ ញ៉ាញនកាអនដ់សី ប៉ាសុនអាញ់ អុះ កញិេអៀ
អាហគ់ បរ៉ ់េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីហង ម៉ាគ់ ចងឹ ទីសារ េហាក រគ៉់តាទចឹ។
២៥ «អាញ់ រះ៉ សារ ទិ អា កា អន់ដសី អាញ់កាប ប៉ាន់ដបឹ ហះកា ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ េកះ អាញ់ ចងឹ រះ៉

សារ លូ អនដ់សី អូ កាប ប៉ានដ់បឹ ហង ឃឺអាញ់ រះ៉ ឡឹងសារ ពឹ អាញ់ អន់ អនដ់សី អ្លុ ឡាក់ៗ ឡូត។ ២៦ដារ ់
េណាះ អន់ដសី ចងឹ បរ៉ ់សារ ញ៉ាៗ ឡឹង ពឹ អាញ់ ញន កា អន់ដសី ប៉ាសុន អាញ ់អាញ់ អូ រះ៉ កា អន់ដសី ផា
អាញ់ ចងឹ េឡាម ពឹ អាញ់ អន់ កា អនដ់សី អុះ ២៧ខង ពឹ អាញ់ ែអ៊ ទី ពុត បុចិ កា អនដ់សី ញនកា អនដ់សី បុចិ
កាអាញ់ លូ អនដ់សី េសឿផាអាញ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២៨អាញ់ឡាច់ ឡឹង ពឹ អាញ់ ជរឹ ពឹង អង់កក់
េតះ អា ហះកា កញិេអៀអាអាញ់ចងឹឡាច់ ឡឹង អង់កក់ េតះ អាសតឹ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ណាវ ្គ»។ ២៩ មួតសះឹ េតលី
ែអ៊ ផា «ៃហ កញិេអៀ អា អសី រះ៉ឡាក់កាខាក ់អសី អូ កាប ប៉ានដ់បឹ េកះ។ ៣០កញិេអៀ អាញនឹ អ្លុ អនត់គ់ េកះ
ផាអសី អ្លុ ហ្លង់ ្រគបឹសារ ទេិណា ័ះ អូសាណាងកា េពឿ អបំញ៉់ អសី អុះ ខអាហងបះញនឹ េសឿផាអសីឡាច់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ»។ ៣១យសី៊ូ េតលី អនែ់ឌ ផា «កញិេអៀ អា អនដ់សី េសឿ តាទចឹ ប ? ៣២អនដ់សី
ៃហ ដារ ់កាឡំត់ ពឹះ ទលឹ ឃឺ កញិេអៀ ហង អន់ដសី ចងឹ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ្រទង េពឿ ្រទង ែអ៊ អា្ល ត អាញ់ ៃអ្វ
ដងឹអាញ ់ហះកាអាញ់ អូ ៃអ្វ ដងឹអាញ់ អុះ ឃឺទី ពឹអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ េដល។៣៣អាញ់ រះ៉ កាអនដ់សី
ឡឹងសារ ទិអា េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារសាណុកសាវាក៉ញនកាអាញ។់ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទី
សារឡាបំាកតាទចឹហង ហះកាហគ់ មុងឹ ឡគ ពិ ខង ទិសារ ពឹង អង់កក់ េតះ អាចាយ័ ្រទងអាញ់ េកះ»។

១៧
សារយសី៊ូ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់កាសះឹ ែអ៊
១ ប៉ាគ់យសី៊ូ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ េងីុយ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង លូ កាបផា «អឺ ពឹ កញិេអៀ អា ទលឹដារ ់កាឡំ

ត់ េកះ បរ៉ ់អសី ្របគ៉័ អន់ កាអាញ់ឡាក់ គន អសី េលៅ ែលងសចិ េភឿ អន់អាញ់ ្របគ៉័ អន់ កា អសី េលៅ ែលង
សចិ េដល ២ខង អសី អន់អាញ់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ រុាងំៃហ ប៉ាណូស ទឌូិ េភឿ អន់អាញ់អន់អាញុ រុសី េលយី
កា ប៉ាណូស បក់ អសី អន់ កាអាញ់ ទឌូិ។ ៣ផា ពូ អនហ់ា្ន ល់ អសីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ដងឹ េម៉ាញ លូ អនហ់ា្ន ល់
អាញ់ឡាក់ អសី េ្របុី ពឹះ ្របគ៉័សាដាច ់េណាះ ពូ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៤អាញ់កា ទី ្របគ៉័ អន់ កា អសី
េលៅ ែលង សចិ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ញន កាអាញ់ ទី តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ឡាក់ អសី េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ េកះ ទិ េកះ
† ១៦:២៣ ១៦:២៣អបំញ៉់ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ បរ៉។់
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េដល។ ៥អឺ ពឹ កញិេអៀអាបរ៉ ់អសីតាគ់ អេំប៉ាកហាវអាញ់អន់ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ អនឌូ់ លូ អសី េដលឡាក់
អាញ់ េឃយី ទី អនឌូ់ លូ អសី ឡឹង អង់កក់ េតះ អា េបី េកតី ែព។
៦ «កាប៉ាច់ មួត បក់ អសី េរុសី ពឹង អង់កក់ េតះ មប កាអាញ់ េណាះ អាញ់ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ អសី

េកះ។ អនែ់ឌ េណាះឃឺ ប៉ាសុន អសីឡាក់ អសី អន់កាអាញ ់អនែ់ឌកា ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អសី េដល។ ៧កញិ
េអៀ អា អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ ផា ទិ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អសី អន់ កាអាញ់ឃឺឡាច់ ឡឹង អសី ទេិណា ័ះ តាទចឹ ៨ខង
ប៉ានរឹ អសី រះ៉ កាអាញ់ េណាះ អាញ់ រះ៉ កា អនែ់ឌ េកះ។ អនែ់ឌកា រ៉ាប់ េសឿ េដល ទបឹ អ្លុ ផាអាញ់ឡាច់ ឡឹង
អសី លូ េសឿ ផា អសី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ។ ៩អាញ់ មន៉់ េឡាម អសីសារ៉ំាប់ កា អន់ែឌ អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ កា
ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអាឡាក់ អូ េសឿ អសី អុះ ឃឺអាញ់មន៉់ េឡាមអន់ ដងឹកា មួត បក់ អសី មបកាអាញ់
េណាះហង ខងអនែ់ឌ េណាះឃឺប៉ាសុនអសី។ ១០ទិ ប៉ាណូសចំឡាក់មះ៉អាញ់កា ប៉ាណូសមះ៉ អសី ប៉ាណូ
ស ចំឡាក់ មះ៉ អសី កា ប៉ាណូស មះ៉ អាញ់ េដល អាញ់កា េលៅ ែលងសចិញនកា អនែ់ឌហង។ ១១អាញ់ អូ
ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អាណាវ ្គអុះ ឃឺអាញ់ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អសីហង ហះកាអនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។
«អឺ ពឹឡាក់ដាគ់កាខាក ់បរ៉ ់អសី បង៉កាន់ មួត ទេិណា ័ះ លូ អរ៉ំាញ អសីឡាក់ អសី អន់កាអាញ់ េដល េភឿ

អន់ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ គួប េពៀបឡាក់កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញឡាក់កា ពិន ដងឹ េម៉ាញ េដល។ ១២ផះអាញ់ ៃអ្វ លូ អន់
ែឌ អាញ់បង៉កាន់អនែ់ឌញនកាអរ៉ំាញអសីអន់កាអាញ។់ អាញ់រុាងំៃហអនែ់ឌ អូ ទី េពឿហ្៊យង អុះ ទីដងឹ
េម៉ាញ ដូវ ឡក់ឡាក់ ្រតគ់ េតា័* េភឿ អន់ ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៣កញិ
េអៀ អាអាញ់ ្រតគ់សតឹ ប៉ាគ់ អសី ហង ហះកាអាញ់ រះ៉សារ ទិអា ផះអាញ់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ អន់
អនែ់ឌ េហាក រគ៉់ឡាក់ កា អាញ់ េដល ឃឺ អន់ អនែ់ឌ ទីសារ េហាក រគ៉់ កាខាក។់ ១៤អាញ់ រះ៉ ប៉ានរឹ អសី កា
អនែ់ឌ ហះកា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ អូ ណីសកា អនែ់ឌ ហង ខង អនែ់ឌ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូ
ស អុះឡាក់ កាអាញ់ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស េដល។ ១៥អាញ់ អូ េ្របុី អសី អ្យក់ឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹង អង់កក់ េតះ
អា អុះ ឃឺ េ្របុី អសី បង៉កាន់ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ១៦អនែ់ឌ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូសឡាក់កា
អាញ់ អូ ទី ពុត គុន ប៉ាណូស េដល។ ១៧បរ៉ ់អសី ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌដាគ់សារ៉ំាប់កា អសីញនកាសារតាទចឹ ឃឺ
ប៉ានរឹ អសី េណាះហងឡាក់សារតាទចឹ។ ១៨អាញ់េ្របុី អនែ់ឌចាក ពឹងអង់កក់ េតះអាឡាក់កាអសី េ្របុីអាញ់
ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េដល។ ១៩អាញ់ មបឡាេកាកា អសីសារ៉ំាប់ អនែ់ឌ េភឿ អន់ អនែ់ឌ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា
អសី េដលញនកាសារតាទចឹ។
២០ «អាញ់ អូ មន៉់ េឡាម អសី អន់ ដងឹ កា អន់ែឌ េណាះ អុះ ឃឺអាញ់ មន៉់ េឡាម អន់ កា មួត បក់ ចងឹ េសឿ

អាញ់ ទេិណា ័ះ ញន កា ប៉ានរឹ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ េណាះ េដល ២១ េភឿ អន់ អនែ់ឌ ទឌូិ េណាះ ប៉ាតុំ គួប េសាប េពៀប
ឡាក់កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ។ ឡាក់កា អសី ៃអ្វ ពឹងអាញ ់ឡាក់កាអាញ់ ៃអ្វ ពឹង អសី នចីម ័អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ ពិន នេីណា ័ះ េដល េភឿ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ េសឿ ផា អសី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ។ ២២សារ
អំរ៉ាញ អញឺ អសី អន់ កាអាញ ់អាញ់កា មប អន់ កា អនែ់ឌ េកះ េភឿ អន់ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ គួប េសាប េពៀបឡាក់
កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញឡាក់កា ពិន ដងឹ េម៉ាញ េដល ២៣ឃឺអាញ់ ៃអ្វ ពឹង អនែ់ឌ អសី ៃអ្វ ពឹងអាញ ់េភឿ អន់
អនែ់ឌ ប៉ាតុំ គួប េសាប េពៀបឡាក់ កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញដាគ់ៗ  ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ចងឹ
អ្លុ អនត់គ់ ផា អសី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ លូ ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អសី បុចិ កា អនែ់ឌឡាក់កា អសី បុចិ កាអាញ់
េដល។
២៤ «អឺ ពឹ អាញ់ បុចិ អន់ ទិ ប៉ាណូស បក់ អសី មប អន់ កា អាញ់ េណាះ អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ ពឹង

ចារ អាញ់ ៃអ្វ េណាះ េដល េភឿ អន់ អនែ់ឌ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ អសី អន់ កា អាញ ់ខង អសី បុចិ កា
* ១៧:១២ ១៧:១២សារអាកាប ឡឹង យូដះ អុសីាការយី៉ុតឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ េតា។័
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អាញ់ ឡឹង េតះ ៃប៉្លង េបី េកតី ែព េកះ។ ២៥អឺ ពឹ ឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពូ អូ អនហ់ា្ន ល់
អសី អុះ ហះកាអាញ់ អនហ់ា្ន ល់ អសី អនែ់ឌ អាកា អ្លុ អនត់គ់ ផា អសី ទី េ្របុី អាញ់ ពឹះ តាទចឹ ២៦ខងអាញ់
្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ អសី អាញ់កា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ ែហង៊ខាក់ណាវ ្គ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អន់
ែឌ ចងឹ បុចិ ៃចកា គួប េសាបឡាក់កា អសី បុចិ ៃចកាអាញ់ េដល េណាះអាញ់កា ៃអ្វ ពឹង អនែ់ឌហង»។

១៨
សារ ពូឡា ំរ ៉បុ យសី៊ូ
១ ប៉ាគ់ យសី៊ូ កាប ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ លូ មួត សះឹ កាចាកឡា ំឃ្លង តាចាង័ សចិ េក្រដូន។ ហះ

ចារ េណាះទី សួន េម៉ាញ អនែ់ឌកាម៉ុតកាណុង សួន េណាះ។ ២កាប៉ាច់ យូដះឡាក់ អូ ្រតង់កាយសី៊ូ ែអ៊ កា អ្លុ
ចារ េណាះ េដល ខងចារយសី៊ូ លូ មួត សះឹ េឃយី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ ៣ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត
ផារ៉ាសុី េ្របុី តាហានឡាក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ចាក លូ យូដះ កា ទីតាហាន រ ៉មូ េម៉ាញ ្រកុំ ចាក លូ ែអ៊ េដល ែអ៊
កា ប៉ាណា ំពូ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ យសី៊ូ ទបឹ ពូ ចកឹ អុញ កាបង អុញតាេគៀង ចកឹ ដាវ ចកឹ អ៊្លង។ ៤យសី៊ូ អ្លុ េកះ ្រគបឹ
សារឡាក់ ចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង ែអ ៊ហះកា ែអ៊ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ ពូ លូ អបំញ៉់ផា «អនដ់សីឡា ំណាងំ េពឿ ?» ៥ ពូ
េតលី ផា «ញនឹឡា ំណាងំ បក់ សចិ យីស៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត»។ យីស៊ូ េតលី ផា «អាញ់អា ហង»។ កា
ប៉ាច់ យូដះឡាក់ អូ ្រតង់ កាយសី៊ូ ែអ៊ កា ៃអ្វ អនត់ាវ លូ ពូ ហះ េណាះ េដល។ ៦ផះ អនែ់ឌ កាតាងំ យសី៊ូ រះ៉ ផា
«អាញ់អាហង» នេីណា ័ះ អនែ់ឌកា រ ៉ញុ បក៉់តាងកាតាង ទឌូិ។ ៧យសី៊ូ អបំញ៉់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «អនដ់សី
ឡា ំណាងំ េពឿ ?» អនែ់ឌ េតលីផា «ញនឹឡា ំណាងំ បក់សចិយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត»។ ៨យសី៊ូ េតលី ពូ
ផា «អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី េកះ ឃឺអាញ់អាហងសចិយសី៊ូ។ ផាអនដ់សីឡា ំណាងំអាញ់អន់ មួត សះឹអាញ់
អាចាកឡាច់ ពិ»។ ៩យសី៊ូ កាប នេីអៀ ឃឺ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉ ផា «ទិ ប៉ាណូស បក់ ពឹ អន់ កាអាញ់ អូ ទី េពឿ
េម៉ាញ ដូវ ហ្៊យង អុះ»។ ១០ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ ែអ៊ ទី ដាវ ែអ៊ហា្វ ត់ដាវ េកាះ ទុច ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា
តាច់ហា្ល េតារ ែគងសាម៉ា ទុច េណាះសចិ ែអ៊ ម៉ាលកុ់ះ។ ១១យសី៊ូ កាបកា េព្រតះុផា «តាម៉ុតដាវកាណុងអង់
លបណាវ ្គពិ ញ៉ា អសី អូ អន់អាញ់ ទីសារ ប៉ាណាប *ឡាក់ ពឹ អាញ់អន់អា ប ?»។
សារ ពូ អបំញ៉់យសី៊ូ
១២ផះ េណាះ មួតតាហាន រ ៉មូ លូ ៃមគ៉ តាហានទបឹតាហាន សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ កា

ម៉ុ ត រ ៉បុ ចគ់យសី៊ូ ១៣ េកះេណាះឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ វគ័ អាណាហ ិខង ែអ៊ ពឹ អនហ់្នី ៃកផាឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុងសាណាំេណាះ។ ១៤ វគ័ ៃកផាអាហងឡាក់ រះ៉ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
ែពផា «ផាទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាសុន សារ េណាះដាគ់ខាក»់។
១៥ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ លូ សះឹ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអនែ់ឌ ចាក ពួយយសី៊ូ ហះកា ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនហ់ា្ន ល់

សះឹ េម៉ាញ ដូវ េណាះ េណាះហង បះ ែអ៊ ទី ម៉ុ ត ពួយយសី៊ូ ែគង កាណុងឡានហី ៃមគ៉ ្រកាគ់ េណាះ។ ១៦កា
ប៉ាច់ េព្រតះុ ែអ៊ ក្យាគ់ ែគង ឡីង ហះសាែនង អំប៉ារ រុាបំង៊។ សះឹឡាក់ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ហា្ន ល់
េណាះឡាច់ឡា ំកាកាប លូអង់កាន់ បក់ ញ៉ាម អប៉ំារ េកះេណាះ េជៀក េព្រតះុ ម៉ុត ែគងកាណុង េដល។ ១៧អង់
កាន់ បក់ ញ៉ាម អំប៉ារ កាកាប លូ េព្រតះុ ផា «ញ៉ា អសី កាសះឹ បក់ ែអ៊ េណាះ េដល ប ?» េព្រតះុ េតលី ផា «អូ
អុះ»។ ១៨ មួត ទុច ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត តាហាន ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អនែ់ឌ ប៉ាកូះ អុញ អញជួ់រ ខង ្រគនឹ
ខាក ់េព្រតះុ កា អញជួ់រ អុញ អនឌូ់ លូ ពូ េដល។
១៩ផះ េណាះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា អំបញ៉់យសី៊ូ ឡឹងសារ មួត សះឹ លូសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន។ ២០យសី៊ូ

េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់កាកាបហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស ទឌូិ អាញ់ ឌុ បុាងំេហៀន ពូ ពឹង េរ៉ាង ចារ ពូ លួម លូ ប៉ាគ់ ចារ
* ១៨:១១ ១៨:១១ ទីសារ ប៉ាណាប េពៀគ គុល «ៃអត ពឹង ចក»។
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េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ឡាក់ចារ មួត កាឡំាងំ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប អាញ់ អូ កាកាប ពឹងចារសាគមឹ អុះ។ ២១ញ៉ា ្រតគ់ អសី
អបំញ៉់អាញ់ នេីអៀ ? អសី អបំញ៉់ ទិ មួត បក់កាតាងំសារអាញ់ រះ៉ េណាះឡគ ពិ ខង អនែ់ឌ អ្លុ ឡឹងសារ ញ៉ា
ឡាក់អាញ់ បុាងំេហៀន េណាះ»។ ២២ផះកាតាងំយសី៊ូ កាប នេីណា ័ះតាហានបក់ ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ
អនត់ាវសាែនង េណាះ ែអ៊ តាបះ៉ េគៀងេតារយសី៊ូ លូ កាបផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី ខនឹ េតលី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
នេីអៀ ?» ២៣យសី៊ូ េតលី ផា «ផាអាញ់កាបយច បរ៉ ់អសី រះ៉ ៃហយច នចីម ័ផាអាញ់កាប ្រតគ ់ញ៉ា ្រតគ់
អសី ពីត អាញ់ នេីអៀ ?» ២៤ េកះេណាះ វគ័អាណា េ្របុី ពូ ជនឹ យសី៊ូ ទបឹ ពូ កត់ េណាះហង ប៉ាគ់ វគ័ ៃកផាឡាក់
្របគ៉័ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។
២៥ផះ េណាះ សុីម៉ូ ន េព្រតះុ កា ៃអ្វ អញជួ់រ អុញ ហះ េណាះ េដល ពូ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសី សះឹ ែអ៊ េតា

េដល ប ?» េព្រតះុ ប៉ាែគក ផា «អូ អូ ្រតគ់ អុះ»។ ២៦ ទី ទុច ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ អុះ មុី លូ
ប៉ាណូសបក់ េព្រតះុ េកាះកាតាច់ហា្ល េតារ ែព ែអ៊ កាបផា «ញ៉ាឡាក់កាអាញ់បប៉័ អសី ៃអ្វ ពឹង សួន អនឌូ់ លូ
ែអ៊ េតា េដល»។ ២៧ េព្រតះុ កា ប៉ាែគក េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ផាឌី អ្យរិ េអាគ ឡូត។

សារ ពូ ជនឹយសី៊ូ ប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត
២៨ផះ តារ រុងី សារុងី េកះ ពូ អ្យក់ឡាច់យសី៊ូ ឡឹង ចារ វគ័ ៃកផាឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ ហី វគ័ ពីឡាតឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំ

ៃហ េខត។ ហះកា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ ម៉ុ ត កាណុងហី េណាះ អុះ ខង អនែ់ឌ េសឿផា
ម៉ុ ត ពឹង ហី សុនសាត អន់េទៀគ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អន់ែឌ េកតី អូ ដាគ ់េណាះ អន់ែឌ ចងឹ អូ ទី ម៉ុ ត ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទួង
ណាវ ្គហង។ ២៩ទលឹ នេីណា ័ះ វគ័ ពីឡាតកាឡាច់ឡា ំប៉ាគ់ចារ ពូ លូ អបំញ៉់ផា «អនដ់សី ភង ែអ៊ អា ឡឹងសារ
ញ៉ា ?» ៣០ ពូ េតលី វគ័ ពីឡាតផា «ផា ប៉ាណូសអា អូ ្របគ៉័ យច ញនឹ អូឡា ំជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ អសី អុះ»។ ៣១ វគ័
ពីឡាត រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ប៉ាណូសអាអនដ់សី អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារតាមចាបាប់ មះ៉ អនដ់សី ពិ»។ ហះកា
មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េតលីផា «ញនឹ អូ ទីចាបាប់ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស អុះ»។ ៣២ ពូ កាប នេីណា ័ះ ្រតគ់ ពួយ
ប៉ានរឹ យសី៊ូ រះ៉ ែព ឡឹងឡាេបៀប ែអ៊ ្រតគ់ េតា។័ †

៣៣ វគ័ ពីឡាត ម៉ុ ត កាណុងហីណាវ ្គលូ េអី ម៉ុ ត យសី៊ូ េកះេណាះ អំបញ៉់ ផា «ញ៉ា អសីសាដាច់ សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ ប ?» ៣៤យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «អសី អំបញ៉់ នេីអៀឡាច់ ឡឹង ពុត អសី េទៅ ញ៉ា ទី ពូ អនេ់ទៀគ
រះ៉ កា អសី ?» ៣៥ វគ័ ពីឡាត េតលីផា «អាញ់ អូ ្រតគ់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ! សុនសាត អសី េទៅ លូ មួត
ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡា ំជនឹ អសី ប៉ាគ់អាញ់អា។ អសី ្របគ៉័យចសារ ញ៉ា ?» ៣៦យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «សារ
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អាញ់ អូ ្រតគ់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អុះ។ ផាសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាអាញ់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ
អាតាទចឹ អាញ់ចងឹ េ្របុី តាហាន ប៉ាណា ំគួបតាកូះ លូ ពូ ឡូត េភឿ ែជ អន់ ពូឡា ំជនឹអាញ់ ប៉ាគ់ សុនសាត អុី
្រសាែអល៊អា។ ហះកា អូ ្រតគ់ ពឹង អង់កក់ េតះអា អុះសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉អាញ»់។ ៣៧ វគ័ ពីឡាត អបំញ៉់
លូយសី៊ូ ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា អសីសាដាច់តាទចឹ ប ?» យសី៊ូ េតលីផា «អសីផាអាញ់សាដាច់ េណាះ ្រតគ់
ហង ហះកាអាញ់ េកតី ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ រះ៉សារតាទចឹ។ េពឿ បុចិ កាសារតាទចឹ បក់ េណាះ ចងឹ
សាយុំាងំ ប៉ានរឹ អាញ»់។ ៣៨ វគ័ ពីឡាតកាបកាយសី៊ូ ផា «កាណាគ័ ញ៉ាសារតាទចឹ ?»។
េកះ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះ ែអ៊ឡាច់ឡា ំប៉ាគ់ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ណាវ ្គលូ រះ៉ ផា «អាញ់ អូ បប៉័ ប៉ាណូ

សអា ទីសារយច អុះ។ ៣៩តាមតាឡាប័ េឃយី គុន សុនសាត អនដ់សី រុាងំវាង៉ ប៊ុ ន ្រទងួ អាអាញ់ ្រតគ់ េតាះ
េឡីយ ប៉ាណូស ថូត េម៉ាញ ដូវ អន់ កា អនដ់សី។ នចីម័ អនដ់សី បុចិ ប កាអាញ់ េតាះ េឡីយសាដាច់ អុី្រសា
† ១៨:៣២ ១៨:៣២ទីដងឹ សុនសាត រ ៉មូ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូស ថូត បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ។ ផាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ានេ់តា័ ពូ ឃឺអនែ់ឌហរឹ អេំហា្ម ។
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ែអល៊អា ?» ៤០ផះ េណាះ អនែ់ឌ ឡុង ៃម៉ៗ ណាវ ្គផា «ែជ េតាះ េឡីយ ប៉ាណូសអា បរ៉ ់អសី េតាះ េឡីយបារ៉ា
បះ ពិ»។ កាប៉ាច់បារ៉ាបះអាឃឺ ប៉ាណូសអនតុ់ង រ៉ាត មះ៉ ពូ។

១៩
១ផះ េណាះ វគ័ ពីឡាត េ្របុី មួតតាហានអ្យក់យសី៊ូ ពីត លូកាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត។់ ២ មួតតាហានអ្យក់សាេលៀ រុាងំ

គួង ្របគ៉័ឡាក់កា មួកសាដាច់តាគ់ អនត់ល័ ពឹង កល់ ែអ៊ លូ អ្យក់អាវ ែនវណាអុំតិតាគ់ អេំពៀត ពឹង ែអ៊ េដល។
៣ េកះេណាះ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត ក្យាម័យសី៊ូ ទបឹ កាប ប៉ាៃឡវផា «អឺសាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ញនឹ
ការ ៉បុសាបំ ៉◌ះ័ អសី !» េកះេណាះ ពូតាបះ៉ េគៀងេតារ ែអ។៊
៤ វគ័ ពីឡាតឡា ំប៉ាគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញទងណាវ ្គលូកាបផា «ៃហអាញ់អ្យក់ ែអ៊អាឡា ំប៉ាគ់អន់

ដសី េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ អូ បប៉័ ែអ៊ ទី យចសារ ញ៉ា អុះ»។ ៥ផះ េណាះយសី៊ូ ចាកឡាច់ ប៉ាគ់
ឡីង ទបឹ តល័ មួកសាេលៀ លូ េពៀតអាវ ែនវណាអុំតិ។ វគ័ ពីឡាត រះ៉ កា អនែ់ឌផា «ៃហ ប៉ាណូសអាហង»។
៦ផះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួតតាហានញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ បប៉័យសី៊ូ អនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ ផា «បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង
គងឹ ពិ ! បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពិ !» វគ័ ពីឡាតកាបផា «អនដ់សី អ្យក់ បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ អនដ់សី េទៅ ពិ ខង
អាញ់ អូ បប៉័ ែអ៊ អា ទីយចសារ ញ៉ា អុះ»។ ៧ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េតលី វគ័ ពីឡាតផា «ញនឹ ទីចាបាប ់ផា
តាមចាបាប់ញនឹ ប៉ាណូសអា ្រតគ់ េតា ័ខង ែអ៊ ផាឡាេកា ែអ៊ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ៨ផះ វគ័ ពីឡាត
កាតាងំ នីេណា ័ះ ែអ៊ អ្ូយគ ខាក។់ ៩ វគ័ ពីឡាត កា ម៉ុ ត ែគង កាណុងណាវ ្គ េកះេណាះ អំបញ៉់ យីស៊ូ ផា «អសី
ពឹះ ឡឹង ច ំ?» ហះកាយសី៊ូ អូ េតលី ែអ៊ អុះ។ ១០ខ េណាះហង បះ វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី អូ
កាកាប លូអាញ់ នេីអៀ ? ញ៉ា អសី អូ អ្លុ អនត់គ់ ប កាអាញ់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េតាះ េឡីយ អសីកា ទី េលី ប៉ានេ់តា័
អសី ពឹង អ៊្លង គងឹ កា ទ ី?» ១១យសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ផា ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់សារ អំរ៉ាញ អញឺ កា អសី េណាះ អសី អូ
ទី អរ៉ំាញ អញឺ ចងឹ ្របគ៉័ កាអាញ់ អុះ។ ខអាហង បះ បក់ អញជ់នឹ អាញ់ អន់ ប៉ាគ់ អសី ែអ៊ ទី យច តសី ឡឹង
អសី»។ ១២គតឹ េណាះហង វគ័ ពីឡាតណាងំ ្រទង បុចិ េតាះ េឡីយយសី៊ូ េដល ហះកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
កាប ែ្រសក៊ ៃម៉ៗ ផា «ផាអសី េតាះ េឡីយ ប៉ាណូសអា េណាះអសី អូ ្រតគ់ គួប លូសាដាច់តសី រ ៉មូហង ខង
បក់ េពឿឃតឹផាឡាេកាឡាក់សាដាច ់ឃឺ ែអ៊ ប៉ាសាងំ លូសាដាច់ រ ៉មូ ហង»។ ១៣ វគ័ ពីឡាតកាតាងំ ពូកាប នី
េណា ័ះ ែអ៊ កា អ្យក់ឡា ំយសី៊ូ ប៉ាគ់ ចារ េម៉ាញ េកះេណាះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ ចារ តាតសុ់និសារ ចារ េណាះ
ពូ េអី ផា «ឡានតគ័ អេំហា្ម »កាប ពួយ សុនសាត េហ្រពឺ ផាកាបាថា។ ១៤ផះ េណាះឃឺដារ ់ពូ េ្រទៀមកាណាគ័
សារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ាឡូវ រុាងំវាង៉អាទតិ ប៊ុន ្រទងួឃឺដារ ់បង់៉ េកះ វគ័ ពីឡាត រះ៉កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ផា «ៃហអា
សាដាច់ អនដ់សី»។ ១៥ហះកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អនែ់ឌ កាប ៃម៉ៗ ផា «ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពិ ! បង់៉ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង
គងឹ ពិ !» វគ័ ពីឡាត អំបញ៉់ ពូ ផា «ញ៉ា អន់ អាញ់ ប៉ានេ់តា័សាដាច់ អនដ់សី ប ?» មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េតលី ផា «ហា្វ ស ឡឹងសាដាច់ តសី រ ៉មូ ញនឹ អូ ទីសាដាច់ េម៉ាញណាវ ្គអុះ»។ ១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ វគ័ ពីឡាតកា
មបយសី៊ូ អន់ កា ពូ ប៉ានេ់តា។័
សារ ពូ បង់៉យសី៊ូ ពឹង អ៊្លង គងឹ
មួតតាហានសុនសាត រ ៉មូកាអ្យក់យសី៊ូ ឡា ំប៉ានេ់តា។័ ១៧យសី៊ូ គយអ៊្លង គងឹចាកឡាច់ ឡឹង េមឿងឡា ំប៉ាគ់

ចារ េម៉ាញឡាក់ ពូ េអី ផា ប៉ានមឹ កានត់ងី កល់កាប ពួយ សុនសាត េហ្រពឺ ផា កុលកុថា។ ១៨ ពូ កា ប៉ានេ់តា័ ែអ៊
ហះចារ េណាះហងអនឌូ់ លូ ប៉ាណូស ថូត េពៀរ ដូវ ពូ ប៉ានេ់តា័ហះ េណាះ េដល។ ពូ បង់៉ អនែ់ឌ ពឹង អ៊្លង គងឹ
េម៉ាញ ដូវ ែគងសាងំេអ្យា េម៉ាញ ដូវ ែគងសាម៉ា យសី៊ូ ពឹង អនត់គិ។័ ១៩ វគ័ ពីឡាត េ្របុី ពូ ្រចាគ់ ពឹង ប៉ាតាគ់
បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ អំបុាងំ កល់ យសី៊ូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «យសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរតឡាក់សាដាច់ សុនសាត អុី្រសា
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ែអល៊»។ ២០ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវ ទី ៃហសារ ពូ ្រចាគ់ េណាះ ខងចារ ពូ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ េណាះហះ
សាែនង េមឿង លូសារ ពូ ្រចាគ់ េណាះ ពូ ្រចាគ់សត្់រតា សុនសាត េហ្រពឺសត្់រតា សុនសាត រ ៉មូ សត្់រតា សុន
សាត ្រកកិ។ ២១ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា វគ័ ពីឡាតផា «ែជ ្រចាគ់ផាសាដាច់ អុ្ីរសាែអល៊ នេីអៀ ្រតគ់
្រចាគ់ "ពួយ ែអ៊ កាបផាអាញ់អាឃឺសាដាច់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊"»។ ២២ វគ័ ពីឡាត េតលី អនែ់ឌផា «អាញ់
្រចាគ់ រះ៉ ផា នចីម ័្រតគ់ គម អន់ នេីណា ័ះ ហង ពិ»។
២៣ ប៉ាគ់ ពូ បង់៉យសី៊ូ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកះៗ មួតតាហានអ្យក់ េខាអាវយសី៊ូ ែហក៊ ប៉ា្វ ន់ចាែនក ែជក គួប េសាប

េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញចាែនក កាប៉ាច់អាវ អ្លងឹ យសី៊ូ ពូ ្របគ៉័ លូ កាណាត់ េម៉ាញ ប ៉◌្ល ័ះ អូ ទី ចារ ជងឹ អុះ ឡឹង អំបុាងំ
ទលឹ អនេ់ត ័ះ។ ២៤ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាបផា «ែជ ែហ៊កអាវអា ពិន ្រតគ់ រ ៉បុ កាប៉ាច់ហ ិេណាះ ពិន ចងឹ អ្លុ
អនត់គ់ ផាអាវ អា ចងឹ ទី កា បក់ េពឿ»។ មួត តាហាន ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«ពូ អ្យក់ េខាអាវអាញ់ ែជក គួប េសាប

ពូ រ ៉បុ កាប៉ាច់ អ្យក់អាវអាញ»់។*
២៥ផះ េណាះ េមគីយសី៊ូ លូ េណះ ែអ៊ ែគង េមគី ទបឹ ម៉ារ កីាម៉ាញ់ ក្លូបះ៉ លូ ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡាអនែ់ឌ ៃអ្វ

អនត់ាវ ក្យាម័ អ៊្លង គងឹ ពូ បង់៉ យសី៊ូ េណាះ េដល។ ២៦ផះយសី៊ូ បប៉័ េមគី ែអ៊ លូ សះឹ ែអ៊ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ែអ៊ បុចិ
ៃច ៃអ្វ អនត់ាវ ក្យាម័ហះ េណាះ ែអ៊ កាកាប លូ េមគី ែអ៊ ផា «អឺ េមគី ៃហ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ ក្យាម័ អសីអាហង
គន អសី»។ ២៧ េកះេណាះយសី៊ូ កាកាប លូ សះឹ េម៉ាញ ដូវ េណាះ ផា «អសី ៃហអាហង េមគី អសី»។ ឡឹង
គតឹ េណាះហងសះឹ េណាះកាអ្យក់ ម៉ារ ៃីអ្វ អនឌូ់ ប៉ាគ់ហី ែអ។៊
សារយសី៊ូ េតា័
២៨ េកះេណាះយសី៊ូ អ្លុ អនត់គ់ផា ង៉ារ ទេិណា ័ះ ែអ៊ ្របគ៉័ េកះ ទិ េកះ ហះកា េភឿ អន់តាគ់ អង់េកះសារឡាក់ ទី

្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កាបផា «អាញ់ ែ្រហង៊ េទៀកខាក»់†។ ២៩ហះចារ េណាះ ទី ្រពឺយយុាងំ
េម៉ាញ ពូ ៃចគ េទៀក អ្ូយគ ប៉ាញ ័មួតតាហានអ្យក់ បងឹសាអ្យាងំ ឡុក ពឹង េទៀក អ្ូយគសប់សាអ្យប ័េកះេណាះ
ែ្រទម ពឹង អ៊្លង អនទ់បឺ ទលឹ ពឹរ យសី៊ូ។ ៣០ ប៉ាគ់ យសី៊ូ អ្យបឹ េទៀក អ្ូយគ េកះ ែអ៊ កាបផា «ង៉ារ អាញ់ ្របគ៉័ េកះ ទិ
េកះ»។ េកះេណាះ ែអ៊ កុប កល់ លូ កាតាច់កាែស៊តាងំេហមី។
៣១ដារ ់េណាះឃឺដារ ់ពូ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ាឡូវ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ បុចិ អន់ ទី ប៉ា

្រទូ ៃអ្វ ពឹង អ៊្លង គងឹ ពឹងដារ រ៉់ាឡូវ អុះ ខងដារ េ់ណាះឡាក់ដារ ប់៊ុន តសី។ ខ េណាះហងបះ ពូ េ្របុី វគ័ ពីឡាត
េ្របុី មួត តាហានកាៃមតាគ់ អំប៉ាក់ ជុង មួត ថូត ពូ បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ េណាះ េភឿ បុចិ កាឡាមគ៉់ េតា ័េកះេណាះ
អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ ឡឹង អ៊្លង គងឹ។ ៣២ មួត តាហានកាឡា ំកាៃម តាគ់ អំប៉ាក់ ជុង មួត ថូត េពៀរ ដូវ ឡាក់ ពូ បង់៉ ពឹង
អ៊្លង គងឹ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ។ ៣៣ ប៉ាគ់ មួត តាហាន ទលឹ ប៉ាគ់យសី៊ូ បប៉័ ែអ៊ េតា័ េកះ អនែ់ឌ អូ ទីកាៃមតាគ់ អប៉ំាក់
ជុង យសី៊ូ អុះ។ ៣៤ហះកាតាហាន េម៉ាញ ដូវ ្រចាគ័ យសី៊ូ លូ តាប៉ាក័ ហះ ែអ្៊យវ ផាឌីឡាច់ផាម លូឡាច់ េទៀក
ឡូត។ ៣៥ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឡាក់ ទី បប៉ ័ែអ៊ កា រះ៉ ឡឹងសារ េណាះ េភឿ អន់ អនដ់សី េសឿ េដល។ សារ
ែអ៊ រះ៉ េណាះឃឺ ្រតគ់តាទចឹ ែអ៊ កា អ្លុ អនត់គ់សារ ែអ៊ រះ៉ ឃឺសារតាទចឹ។ ៣៦សារទិអា េកតី ពឹះ េភឿ អន់ ្រតគ់
* ១៩:២៤ ១៩:២៤សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ២២:៨។ † ១៩:២៨ ១៩:២៨ ពូ ឃតឹផាសារអា ្រតគ់ លូ
ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៦៩:២១ឡាក់ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ផះអាញ់ ែ្រហង៊ េទៀក ពូ អ្យក់ េទៀក អ្ូយគ អន់កាអាញ់ ៃអត»។
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ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «កានត់ងី ែអ៊ េម៉ាញកាតុកា អូ ្រតគ់ ប៉ាក់ អុះ»‡។ ៣៧ទី
សារ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ពូ ចងឹ ៃហ បក់ ពូ ្រចាគ័ េណាះ»§។
សារ ពូ តប់ ប៉ា្រទូយសី៊ូ
៣៨អនត់គី ឡឹង េណាះ វគ័ យូែសប៊ឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹង ្រសកុអារ៉ាម៉ាេថ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ វគ័ ពីឡាត បរ៉ ់អ្យក់ ប៉ា

្រទូ យសី៊ូ។ វគ័ ពីឡាតកា អន់ េដល វគ័ យូែសប៊ កាតាេឡះ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ។ ែអ៊ អា កាសះឹ យសី៊ូ េដល ហះ
កា ែអ៊ អូ ខនឹ រះ៉ ឡាច់ អុះ ខង ែអ៊ អ្ូយគ កា មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ៣៩ វគ័ នកូីេដមឡាក់ឡា ំ
ចាចាក ប៉ាគ់យសី៊ូ ផះ កាមុាងំ រុាងំវាង៉ អន្់រទលួ ែព កាឡា ំអនឌូ់ េដល ែអ៊ ្រទងុឡា ំចារ ័អ៊្លង េបាផូវ លូ េឃឿង
េបាផូវ ឃឺ ែអ៊ ៣០ កាឡូ។ ៤០អន់ែឌ េពៀរ ដូវ កា ែ្រទម ប៉ា្រទូ យសី៊ូ លូ កាណាត់ បាក ដាគ់ៗ អន់ឌូ លូ េឃឿង
េបាផូវ គុនតាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ តប់ ប៉ា្រទូ។ ៤១ ្រតង់ចារ ពូ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ េណាះ ទី សួន ពឹង
សួន េណាះទី រ ៉ង័ូ ប៉ានមឹ េម៉ាញ ពូ ្របគ៉័សារ៉ំាប់ តប់ ប៉ា្រទូ កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ េបី ទី ៃចគ ប៉ា្រទូ េពឿ អុះ។ ៤២ញន
កា រ ៉ង័ូ េណាះ ក្យាម័ ហះ េណាះ េកះ អនែ់ឌ កា អ្យក់ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ៃចគ កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ ខងដារ ់េណាះឃឺ
ដារ ់ពូ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ដារ ់រ៉ាឡូវ។ *

២០
សារយសី៊ូ រ ុសី សតឹ
១ ប៉ាគ់ដារ ់អាទតិ ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡាឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ ឡឹងកាលំឺ ផុងមុាងំ ែអ៊ បប៉័ អេំហា្ម ពូ កាេ្រតគី ពឹរ រ ៉ង័ូ

េណាះ ប៉ាហា្វ ល់ឡាច់ ឡឹង រ ៉ង័ូ េកះ។ ២ ែអ៊សាតាក់ឡា ំរះ៉ កា សុមី៉ូ នឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ លូ សះឹឡាក់យសី៊ូ
បុចិ ៃច ែអ៊ រះ៉ ផា «ពូ អ្យក់ឡាច់ ប៉ា្រទូ ពឹ តាងំឡា ពិន ឡឹង រ ៉ង័ូ េណាះហ្៊យង េកះ ញនឹ អូ អ្លុ កា ពូ អ្យក់ឡា ំអន់
ប៉ាគ់ ចំ អុះ»។ ៣ េព្រតះុ លូសះឹ េម៉ាញ ដូវ េណាះ អនែ់ឌកាសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ។ ៤អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ អាសាតាក់
ឡា ំអនឌូ់ េណាះហង ហះកាសះឹ េម៉ាញ ដូវ េណាះសាតាក់ ្រប៉ាល់ហ៊្លត ឡឹង េព្រតះុ ទលឹ ប៉ាគ់ រ ៉ង័ូ អន្់រទលួ។
៥ ែអ៊សាមង័៉ ៃហបប៉័ ដងឹកាណាត់ ពូ ែ្រទម ប៉ា្រទូ ហះកា ែអ៊ អូ ម៉ុតកាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ អុះ។ ៦ េកះេណាះ សុមី៉ូ ន
េព្រតះុ តាយុបិ ពួយ អនត់គី កា ពឹះ ទលឹ េដល ែអ៊ កា ម៉ុ ត កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ បប៉័ ដងឹ កាណាត់ ពូ ែ្រទម េដល
ពឹងចារ េណាះ ៧ លូ បប៉័កាណាត់ ពូ លម កល់ ែអ៊ ពូ តាមួរ អន់ចារតាង អូ អន់ អនឌូ់ លូ កាណាត់ ពូ ែ្រទមឡា
េកា អុះ។ ៨ េកះេណាះសះឹ បក់ ទលឹ អន្់រទលួ េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុត កាណុង រ ៉ង័ូ េណាះ េដល បប៉័ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា
េសឿ។ ៩ផះ េណាះ មួតសះឹ េបីហ្លង់ អុះ ឡឹងសារឡាក់ ទី ្រចាគ់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផាយសី៊ូ ្រតគ់ រ ុសី
សតឹណាវ ្គេណាះ។ ១០ េកះេណាះ អនែ់ឌសតឹ ប៉ាគ់ហីណាវ ្គ។
១១កាប៉ាច់ ម៉ារ ៃីអ្វ អនត់ាវ ញុា ំែគង ឡីងហះអប៉ំារ រ ៉ង័ូ លូសាមង័៉ ៃហកាណុង រ ៉ង័ូ ១២បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀរ ដូវ

កាសប៊ េពៀត េខាអាវបាក អង់ៃអ្វ ពឹង ចារ ពូ ៃចគ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ែព េម៉ាញ ដូវ អង់ៃអ្វ ែគង កល ់េម៉ាញ ដូវ អង់
ៃអ្វ ែគង ជុង។ ១៣បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប លូ ម៉ារ ផីា «អឺណាង អសី ញុា ំកា ញ៉ា ?» ម៉ារ េីតលីផា «អាញ់ញុា ំកា
ពូ អ្យក់ ប៉ា្រទូ ពឹតាងំឡាអាញ់ហ្៊យង េកះ អូ អ្លុ កា ពូ អ្យក់ឡា ំអន់ ប៉ាគ់ ច»ំ។ ១៤ េកះ ែអ៊កាកាបនេីណា ័ះ ែអ៊កា
ែលង ៃហ ែគងអង់កក់ បប៉័យសី៊ូ ៃអ្វ អនត់ាវហះ េណាះ ហះកា ែអ៊ អូ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ អុះ។ ១៥យសី៊ូ អបំញ៉់ ែអ៊
ផា «អឺណាង អសី ញុា ំកា ញ៉ា ? អសីណាងំ េពឿ ?» ែអ៊សាមគ៉័កា ប៉ាណូសបក់ រុាងំៃហ សួន បះ ែអ៊ េតលី
ផា «អឺ ក្លញឹ ផាអសី ទី អ្យក់ ប៉ា្រទូ េណាះ បរ៉ ់អសី រះ៉ អន់អាញ់អ្លុ េដល អសី អ្យក់ឡា ំអន់ ប៉ាគ់ ចំ ម៉ាគ់អាញ់
‡ ១៩:៣៦ ១៩:៣៦ បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១២:៤៦; ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ៩:១២; ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៣៤:២០។ § ១៩:៣៧ ១៩:៣៧សារ អា ឡាច់ ឡឹង សាការ ី១២:១០។ * ១៩:៤២ ១៩:៤២ ចាបាប់ ដារ ់ រ៉ាឡូវ ឃឺ នេីអៀ៖ ពូ ្រតគ់
រ៉ាឡូវ គតឹ ដារ ់ម៉ុ ត។ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌណាងំ រ ៉ង័ូ ក្យាម័ចារ េណាះ េភឿ ចងឹ តប់ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ អន្់រទលួ ឡឹងដារ ់ម៉ុ ត។
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ចងឹឡា ំអ្យក»់។ ១៦យសី៊ូ េអី ផា «ម៉ារ ី !» ម៉ារ ីកាែលង ែគង ែអ៊ លូ េតលី កាប សុនសាត េហ្រពឺ ផា «រ៉ាបូន»ី
ែ្រពផា «ៃណឃូ»។ ១៧យសី៊ូ ផាកា ែអ៊ «បគ័ហង ែជ ែគ្វតអាញ់ហង ខងអាញ់ េបីហាវ ប៉ាគ់ ពឹអាញ។់ ហគ់
អសីឡា ំរះ៉ កា អុះ មុីអាញ់ផាអាញ់ចងឹហាវ ប៉ាគ់ ពឹ អាញ់ហងឃឺ ពឹ អនដ់សី េដល អាញ់ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័
អាញ់ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី េដល»។ ១៨ េណាះ ម៉ារ ឡឹីង ្រសកុ ម៉ាដាឡាែអ៊ឡា ំរះ៉ កា មួតសះឹផា ែអ៊ បប៉័យសី៊ូ េកះ
លូ រះ៉ ឡឹងសារឡាក់យសី៊ូ ទី កាកាប លូ ែអ។៊
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កា មួតសះឹ បប៉័
១៩ផះ កាង៉ាចដារ ់អាទតិ េណាះ មួត សះឹ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប កាណុងហីសាកាល់ អំប៉ារ ខង អនែ់ឌ អ្ូយគ កា ៃម៉

គណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ផាឌី កាយសី៊ូ ម៉ុ ត អនត់ាវ ពឹង អនត់គិ័ អនែ់ឌ លូ កាបផា «ហគ់ អន់ អន់
ដសី ទី កានសាណុកសាវាក៉ ពិ»។ ២០ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ តាបំាង តាងំហាលឡាកា ពឹង តី ពឹង ែអ្៊យវ
អន់ កា មួត សះឹ ៃហ។ មួត សះឹ េហាក ខាក់ កា អន់ែឌ បប៉័ ពឹ តាងំឡា អន់ែឌ។ ២១ េកះេណាះ យីស៊ូ កាប លូ
អនែ់ឌ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «ហគ់ អន់ អនដ់សី ទីកានសាណុកសាវាក៉ ពិ។ ពឹ អាញ់ េ្របុី អាញ់ ពឹះ ប៉ាគ់អា នី
ចម ័អាញ់ េ្របុី អនដ់សីឡា ំរះ៉ នេីណា ័ះ េដល»។ ២២ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះ ែអ៊ កា េខា្ល ម ពឹង មួត សះឹ លូ កាប
ផា «ហគ់ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី ពិ។ ២៣ផាអនដ់សី អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័
យច េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កា អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពូ ្រប៉គ័ យច េណាះ េដល។ ហះកាផា អន់ដសី អ្យក់ យ៉ូ
សារ ពូ ្របគ៉័យច េណាះ ពូ ៃអ្វ កា ទីសារយច»។
២៤ ផះ យីស៊ូ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ អន់ែឌ េណាះ ថូមះ៉ ឡាក់ ពូ េអី ផា ឌីឌមី ឡាក់ សះឹ អន់ឌូ លូ សះឹ ១២ ដូវ េណាះ

េដល ែអ៊ អូ ទី ៃអ្វ ហះ េណាះ អុះ។ ២៥ មួត សះឹឡាក់ ទី បប៉័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ញនឹ បប៉័ ពឹ តាងំឡា ពិន» ហះកា ថូ
មះ៉ េតលីផា «ផាអាញ់ អូ បប៉័តាងំហាល ពូ បង់៉ លូ ប៉ាសយ់ ពឹង តី ែអ៊ លូផាអាញ់ អូសាប៉ាគ់តាងំហាល ពូ បង់៉
េណាះ លូផាអាញ់ អូ ឡក់ ពឹងតាងំហាលហះ ែអ្៊យវ ែអ ៊ឃឺអាញ់ អូ េសឿ អុះ»។
២៦ េម៉ាញ អាទតិ ឡឹង េណាះ មួត សះឹ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប កាណុង ហី េម៉ាញ ទងណាវ ្គទបឹ សាកាល់ អំប៉ារ ថូមះ៉

កា ៃអ្វ អនឌូ់ េដល ផាឌី កា យសី៊ូ ម៉ុ ត អនត់ាវ ពឹង អនត់គិ័ អនែ់ឌ លូ កាប ផា «ហគ់ អន់ អនដ់សី ទី កានសា
ណុកសាវាក៉ ពិ»។ ២៧ េកះេណាះយសី៊ូ កាកាប លូ ថូមះ៉ ផា «ហគ់ អសី ៃហៗ តី អាញ់អា ហគ់សាប៉ាគ់ ពឹង
តាងំហាល លូសាប៉ាគ់ហះ ែអ្៊យវ អាញ់អា េដល ែជ កាង័ កល់ហង ហគ់ េសឿ ឡគ ពិ»។ ២៨ផះ េណាះ ថូមះ៉
េតលី ែអ៊ ផា «អសី ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាអាញ់តាទចឹ ហង»។ ២៩យសី៊ូ កាប លូ ែអ៊ ផា «អសី េសឿ ញន កា អសី
បប៉័អាញ ់បក់ ចំ េសឿហះកា អូ ទី បប៉័អាញ ់បក់ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉ហង»។
៣០យសី៊ូ តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺអនេ់ទៀគៗ េអៀងណាវ ្គអន់ មួតសះឹ ែអ៊ បប៉ ័ហះកា អូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង

ផាប់អា អុះ។ ៣១ហះកាទិសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ អា េភឿ អន់ អនដ់សី េសឿផាយសី៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
បក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់តាទចឹ លូ អន់ អនដ់សី ទីអាញុ រុសី ញនកា េសឿ ែអ។៊

២១
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកា ប៉ាគ់ហាងតាងំេលា័
១អនត់គី ឡឹង េណាះយសី៊ូ តាបំាងឡាេកា អន់ មួត សះឹ បប៉័ េម៉ាញ ទងណាវ ្គប៉ាគ់ហាងតាងំេលា័ ទេីបរះ៉ *

ឃឺ ែអ៊ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ឡាក់ កាអា៖ ២ ទី សុីម៉ូ ន ឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ ថូមះ៉ ឡាក់ ពូ េអី ផា ឌីឌមី ណាថា
ែនល ឡឹង េតះ កាណា េខតកាលេីឡ លូ គន កាម៉ាក័ វគ័ េសេបេដ ទិ េពៀរ ដូវ ទបឹ ទី មួត សះឹ អនេ់ទៀគ េពៀរ ដូវ
ណាវ ្គកា ៃអ្វ អនឌូ់ េដល។ ៣ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «អាញ់ ចងឹឡា ំណាងំកា»។ អនែ់ឌ េតលី ផា
«ញនឹ ចងឹឡា ំេដល»។ អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំជរឹ ជះិ ទូក ទិ អនែ់ឌ ហះកា មុាងំ េណាះ អនែ់ឌណាងំកា
* ២១:១ ២១:១តាងំេលា័ ទេីបរះ៉ ឃឺតាងំេលា័កាលេីឡ េណាះហង។
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អូ ទី អុះ។ ៤ ប៉ាគ់ កាលំឺ យសី៊ូ ៃអ្វ អន់តាវ ហះហាងតាងំេលា ័ហះកា មួត សះឹ អូ អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ អុះ។ ៥យសី៊ូ
កាកាប លូ អនែ់ឌ ផា «អឺ កាឡំាងំ ពិន ទី ប កាកា អនដ់សី ?» អនែ់ឌ េតលី ផា «អូ ទី អុះ»។ ៦ េកះេណាះ ែអ៊
រះ៉ កា អន់ែឌ ផា «អន់ដសី ប៉ាឡិ អួន ែគងសាម៉ា ទូក ពិ េណាះ ចងឹ ទី កា»។ អន់ែឌ កា ប៉ាឡិ អួន ប៉ាគ់ អ្យ
ក់ហាវ អួន អូ ដាម័ អុះ ខង ្រតគ់ កា េអៀង តាឡាម។័ ៧ផះ េណាះសះឹឡាក់យសី៊ូ បុចិ ៃច ែអ៊ រះ៉ កា េព្រតះុ ផា
«ឃឺយសី៊ូ ឡា»។ ផះ េព្រតះុ កាតាងំផាយសី៊ូ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា កត់អាវ ខងអាវ ែអ៊ តាយ េកះេណាះ ែអ៊ ប៉ូ ះ
ពឹង េទៀក ែរ ឡា ំប៉ាគ់ហាង។ ៨ មួត សះឹ អនេ់ទៀគ អនែ់ឌ េតាល ទូកឡា ំប៉ាគ់ហាង ទុងឡា ំអួនឡាក់ ្រតគ់ កា
េអៀង េណាះហង ខង អូចាងំហាយ្គ ឡឹងហាង អុះ ឃឺ ែអ៊ ២០០ហាត់ ឡឹងហាង។ ៩ ប៉ាគ់ អនែ់ឌហាវ ពឹង
េគាក កាបប៉័ អុញ ទបឹ ទីកាតាេទៀង ពឹង អុញ លូ ទី ណំុ បុាងំ ហះ េណាះ េដល។ ១០យសី៊ូ ផាកាអនែ់ឌ «អ្យក់
ៃហកាអនដ់សី ្រតគ់ អួន េណាះអនដ់ា»។ ១១ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ កាឡា ំប៉ាគ់ ទូក ទុង អួនឡាក់ ្រតគ់កា េអៀង េណាះ
អ្យក់ហាវ ប៉ាគ់ េគាក។ ទី កា តសីៗ ចលួំន ១៥៣កាតុ យ ៉◌ះ័ ទី កា េអៀង នេីណា ័ះ កាតាម កា អួន អូ ស្យាត
អុះ។ ១២យសី៊ូ េជៀក អនែ់ឌផា «ចុសាសាណាហ»ិ។ អូ ទីសះឹ ចំ ខនឹ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា េពឿ េណាះ អុះ ខង អន់
ែឌ ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ផា ពឹ តាងំឡាអនែ់ឌ។ ១៣យសី៊ូ អ្យក់ ណំុ បុាងំ លូ កាឡា ំអន់កា អនែ់ឌ។ ១៤ ឡឹងយសី៊ូ រ ុសី
សតឹឃឺ ៃបង៉ ទងហះអាហង ែអ៊ តាបំាងឡាេកាអន់កា មួតសះឹ ែអ៊ បប៉។័

សារយសី៊ូ កាកាប លូ េព្រតះុ
១៥ ប៉ាគ់ អនែ់ឌសា េកះៗ យសី៊ូ អបំញ៉់ លូ សុមី៉ូ ន េព្រតះុ ផា «អឺ សុមី៉ូ ន គន យូហាន នចីម័ អសី បុចិ ៃច កា

អាញ់ហ៊្លត ឡឹង មួត អា ប ?» ែអ៊ េតលី ផា «អះឺ ពឹ តាងំឡា អសី អ្លុ អនត់គ់ កាអាញ់ បុចិ ៃច កា អសី»។ យី
ស៊ូ ផា កា ែអ៊ «អ្យគ័ អសី រុាងំៃហ មួត េសឿ អាញ់ឡាក់កា ពូ រង គន េចៀម េដល»។ ១៦យសី៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ េម៉ាញ
ទងណាវ ្គផា «អឺ សុមី៉ូ ន គន យូហាន នចីម័ អសី បុចិ ៃចកាអាញ់ប ?» ែអ៊ េតលីផា «អះឺ ពឹ តាងំឡា អសី អ្លុ
អនត់គ់ េកះ កាអាញ់ បុចិ ៃចកាអសី»។ យសី៊ូ ផាកា ែអ៊ «អ្យគ័ អសី រុាងំៃហ មួត េសឿអាញ់ឡាក់កា ពូ រងតា
បល៉់ េចៀម េដល»។ ១៧យសី៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គលកឺ ទី ៃបង៉ ផា «អឺ សុមី៉ូ ន គន យូហាន នចីម័ អសី
បុចិ ៃច កា អាញ់ ប ?» េព្រតះុ អុក ពុត ខាក់ ខង យសី៊ូ អំបញ៉់ ែអ៊ ផា «អសី បុចិ ៃច កា អាញ់ ប ?» ទលឹ ៃបង៉
ទង នេីអៀ។ ែអ៊ េតលី ផា «អះឺ ពឹ តាងំឡា អសី អ្លុ ្រគបឹសារ ញ៉ា េកះ លូ អសី អ្លុ អនត់គ់ កា អាញ់ បុចិ ៃច កា
អសី»។ យសី៊ូ ផាកា ែអ៊ «អ្យគ័ អសី រុាងំៃហ មួត េសឿឡាក់កា ពូ រងតាបល៉់ េចៀម េដល។ ១៨អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា
អសីតាទចឹផា ផះ អសី ៃអ្វសាសា្វ ែព អសីកាសប៊ េពៀត កត់អាវ អសី េទៅ លូចាកតាម ពុត អសី បុចិ ហះកា
ប៉ាគ់ អសី ្រកាគ់ េកះ អសី ចងឹ ប៉ា្ល ស លូ ទី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គចងឹ កត់ តី អសី ទបឹ ប៉ាណា ំអសីឡា ំប៉ាគ់ចារឡាក់
អសី អូ បុចិ ឡា»ំ។ ១៩យសី៊ូ កាប នេីអៀ ឃឺ បុចិ រះ៉ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ េព្រតះុ ចងឹ ្រតគ់ េតា័ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ េលៅ ែលងសចិ †។ ប៉ាគ់ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ ផា «ចុ ចាក ពួយអាញ»់។
២០ េព្រតះុកាែលង ែគងអង់កក់ បប៉័សះឹឡាក់យសី៊ូ បុចិ ៃច ែអ៊ចាក ពួយ េដល។ សះឹ េណាះហងឡាក់អង់

ៃអ្វ ក្យាម័ យសី៊ូ ផះ ង៉ាច អនែ់ឌសាសាណាែព បក់ អំបញ៉់ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា េពឿ ចងឹ អញជ់នឹ អសី អន់ កា ពូ
េណាះ ?» ២១ប៉ាគ់ េព្រតះុ បប៉័សះឹ េណាះ ែអ៊ អបំញ៉់ លូយសី៊ូ ផា «អឺ ពឹតាងំឡា ទីសារញ៉ាចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង ែអ៊
េណាះ ?» ២២យសី៊ូ េតលី ែអ៊ផា «ផាអាញ់អន់ បក់ ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ទលឹដារ ់អាញ់ ពឹះណាវ ្គេទៀ ញ៉ា
ចងឹ ្រតគ់ វុនឹវាយ៉ ប៉ាគ់ អសី ? ចុ ចាក ពួយអាញ»់។ ២៣គតឹដារ ់េណាះហងសារ េណាះកាតាងំ េលៅកាណុង
កាឡំាងំ មួត េសឿយសី៊ូ អនែ់ឌផាសះឹ េណាះ អូ ្រតគ់ េតា័ អុះ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ យសី៊ូ អូ ផាសះឹ េណាះ អូ េតា័
† ២១:១៩ ២១:១៩ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា េព្រតះុ ប៉ាគ់ ែអ៊ ្រកាគ់ េកះ ពូ បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ។
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អុះ ្រកាន័ កា ែអ៊ កាបផា «ផាអាញ់ អន់ បក់ ែអ៊ េណាះ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ទលឹ ដារ ់អាញ់ ពឹះណាវ ្គេទៀ ញ៉ា ចងឹ
្រតគ់ វុនឹវាយ៉ ប៉ាគ់ អសី ?»។
២៤សះឹ េណាះហងឡាក់ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ឡឹងសារ ទិ អា លូ ទី ្រចាគ់ គមសារ ទិ អា េដល។ ញនឹ កា អ្លុ ផា

សារ ែអ៊ រះ៉ អាឃឺសារ ្រតគ់តាទចឹ។
២៥ ទី ង៉ារ អនេ់ទៀគ េអៀងណាវ ្គឡាក់ យសី៊ូ ទី ្របគ៉ ័ផា ្រចាគ់ គម ទេិណា ័ះ តាមអាញ់ឃតឹ ផា អង់កក់ េតះ

អា អូ ទីចារ រ៉ានដ់ាប់ផាប់ ទេិណា ័ះ បគ័ អុះ។
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ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
(កចិ្ច/ការ)

សារអនត់គ់ រះ៉
លូកា ្រចាគ់សារ ពឹង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េពៀរសារ ឃឺ ែអ៊ ្រចាគ់ «សារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ» លូ «ង៉ារ មួត រះ៉

ប៉ាតាងយសី៊ូ»។ ផះ លូកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង ្រតូអះ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ វគ័ ប៉ូល េកះេណាះចាក រះ៉សារយសី៊ូ អនឌូ់ លូ ែអ៊
(បរ៉ ់ៃហ ១៦:១១)។ ពូ ឃតឹ ផា លូកា ្រចាគ់ផាប់អា ផះ វគ័ ប៉ូល ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូ ក្យាគ់សាដាច់ តសី រ ៉មូ តាត់
សុនិសារកា ែអ៊ (បរ៉ ់ៃហ ២៨:៣០-៣១) ឃឺ ែអ៊សាណាំ៦២ គ.ស.។
ពឹងផាប់ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លូកា ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង ង៉ារយសី៊ូ ្របគ៉័ លូ ប៉ានរឹ ែអ៊ កាប ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់

េតះអា ែព។ កាប៉ាច់ ពឹងផាប់ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូកា រះ៉ណាវ ្គឡឹង ង៉ារយសី៊ូ ្របគ៉័ ពឹង មួតសះឹ
ែអ។៊ យ ៉◌ះ័ មួតសះឹ អូ បប៉័យសី៊ូ ណាវ ្គកាតាម យសី៊ូ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េលយី េដល ឃឺ ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់ អន់ ៃអ្វ កាណុង ពុត មួត បក់ េសឿ ែអ៊ េភឿ ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនែ់ឌ។
សាគ់ ប៉ានដ់ា លូកា រះ៉ ប៉ាឡាក់ អន់ ហ្លង់ ឡឹងសារ េកតី មួត េសឿ យសី៊ូ ឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផា ្រកុំ េហៀនសារ

ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ មួតសះឹ ចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ប៉ាញ័ ទបឹ
េខត យូដាលូ េខតសាម៉ារ លូី ប៉ាគ់ ប៉ាេថតអនេ់ទៀគៗឡាក់ ៃអ្វ ជុំហាងសាឡីគសាឡាយេមឌែីទរ៉ាេណ េលយី
ទលឹ េមឿង រ ៉មូ ឃឺ សុនសាត រ ៉មូ ហងឡាក់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េអៀង ប៉ាេថត។
មួត េសឿ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូ ៃអ្វ ពឹង េខត យូដាស៊ុត កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ អនត់គី

ឡឹង េណាះ ទី សុនសាតអនេ់ទៀគ េអៀង ដូវ ប៉ាណា ំគួប េសឿយសី៊ូ េដល។ ពូ កា ប៉ាតុំ គួប េកតី ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក់ ែអ៊ ពឹង េមឿង អនទ់យី៉ូក េមឿង ភលីបី េមឿង កូរនិថូះ លូ ទី េមឿង អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។
ផាប់អា រះ៉សារបក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ឡាក់កា េព្រតះុ លូ យូហាន។ េកះេណាះទីសាេតផានលូភលីបីឡា ំរះ៉

សារដាគ់កា ពូ េដល។ អនត់គី ឡឹង េណាះទី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គសចិ ែអ៊ សូល (ពូ េអី ែអ៊ផាប៉ូល េដល)។ សាគ់
ប៉ានដ់ា សូល ្របគ៉័ បាប មួត េសឿយសី៊ូ ហះកាយសី៊ូ តាបំាងឡាេកា អន់ ែអ៊ បប៉ ័សូលកា េសឿ ឡូត។ េពៀរ
ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះ ែអ៊ កាឡា ំរះ៉សារដាគ់កា ពូ េដល។ ែអ៊ ខនឹ កាខាក់ ទបឹ ចាកឡា ំរះ៉សារ ប៉ាតាងយសី៊ូ
េអៀង ចារ។ លូកា ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ កាកាប ពឹង ចារ ពូ លួម លូសារ អន់ែឌ អ្យក់ ពុត
ៃចគ រះ៉សារយសី៊ូ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូកា សុនសាតអនេ់ទៀគ។ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ រះ៉ កា ពូតាមឡាេបៀប
តាងៗ ឡឹង គួប កាតាម េភឿ អន់ ពូ ហ្លង់ ហះកា ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង ្របគ៉័ អន់ ពុត
អន់ែឌ អ្លុ ហ្លង់ េភឿ អន់តគ់ រះ៉ កា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត អន់ ដាគ់ ្រតង់ អន់ េសឿ មុងឹ ដងឹ យសី៊ូ។ ញនកា
ផាប់អា ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង ង៉ារការ ទិអា ពិន ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹង ប៉ានដ់ា គុលឡាក់ េកតី ្រកុំ េសឿយសី៊ូ។
ផនិកានកាណុងផាប់ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
មួត េសឿយសី៊ូ េ្រទៀមឡា ំរះ៉សារដាគ់ (១:១-២៦)
មួត េសឿយសី៊ូ រះ៉សារដាគ់ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម (២:១-៨:៣)
មួត េសឿយសី៊ូ រះ៉សារដាគ់ ពឹង េខត យូដា លូ ពឹង េខតសាម៉ារ (ី៨:៤-១២:២៥)
វគ័ ប៉ូលចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លកឺ ទី េម៉ាញ (១៣:១-១៤:២៨)
មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ៃអ្វ លួម គួប ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម (១៥:១-៣៥)



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១:១ 187 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១:១៦

វគ័ ប៉ូលចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លកឺ ទី េពៀរ (១៥:៣៦-១៨:២២)
វគ័ ប៉ូលចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លកឺ ទី ៃបង៉ (១៨:២៣-២១:២៦)
វគ័ ប៉ូល ្រតគ់ ខុក ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េមឿង េកសាេរៀ លូ េមឿង រ ៉មូ (២១:២៧-២៨:៣១)។
១ វគ័ េថវាភ៉លី ! អាញ់ ្រចាគ់ ផាប់ អន់្រទួល ែព បុចិ រះ៉ កា អសី អន់ ហ្លង់ ឡឹង ង៉ារ យសី៊ូ ្របគ៉័ លូ សារ ែអ៊

បុាងំេហៀន ឡឹង ប៉ានដ់ា ែព ២ទលឹដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាក អ្យក់ហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង ឃឺ អនត់គី ឡឹង ែអ៊ អន់
តគ់ រះ៉ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់កា មួតសះឹឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ ៣ ៃឡង ឡឹងយសី៊ូ េតា័
េកះ ែអ៊ តាបំាងឡាេកាអន់កា មួតសះឹ ែអ៊ បប៉័ បុចិ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ រ ុសី សតឹ តាទចឹ េកះ។ ែអ៊ ៃអ្វ
លូ អនែ់ឌ ទី ៤០ដារ ់ទបឹ បុាងំេហៀន រះ៉ កា អនែ់ឌ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។
សារយសី៊ូ ហាវ ពឹង ៃប៉្លង
៤ ផះ យីស៊ូ ៃអ្វ សាសាណាអន់ឌូ លូ មួត សះឹ ែអ៊ រះ៉ អន់តគ់ ផា «ែជ ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម

េហាគ។ អនដ់សី ្រតគ់ ក្យាគ់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ឡាក់ ពឹ អាញ់សាញ៉ាផា ចងឹ អន់ ែព ឡាក់
កាអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផះ អន្់រទលួ ែព ហង។ ៥ វគ័ យូហាន ែព បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក ហះកា ប៉ាគ់ដារ ់អនត់គី
េទៀ អាញ់ ចងឹ បុាងំហុំ អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡគ»។
៦អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គមួតសះឹ ៃអ្វ តុំ គួប េសាប អនែ់ឌ វុងិ អបំញ៉់យសី៊ូ ផា «ពឹ តាងំឡា កញិេអៀហង

ប អសី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ សុនសាត ពូ រុាងំៃហ េភឿ អន់ ពិន តាងំឡាឡគ រុា ំ
ងៃហ ប៉ាេថត ពិន ?» ៧យសី៊ូ េតលី រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា «ដារ ់េណាះ ពឹ អាញ់ ទី កាឡំត់ េកះ អនដ់សី អូ តងកាន
អ្លុ អុះ។ ៨ហះកា អនដ់សី ចងឹ ទី អំរ៉ាញ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង អនដ់សី ឃឺ អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខា
ក។់ អន់ដសី ចងឹ រះ៉ សារ អាញ់ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូ ប៉ាញ័ េខត យូដា េខតសាម៉ារ ីលូ ទលឹ ប៉ាគ់ឡា
ណុច េតះ»។ ៩ េកះ យសី៊ូ រះ៉ សារ េណាះ េកះៗ ្រតគ់ ផះ មួត សះឹ ៃអ្វ ៃហ ែអ ៊ផាឌី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាក អ្យ
ក់ហាវយសី៊ូ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ទី កាមល៉់ កានទ់ងឹ ែអ៊ អូ អន់ អនែ់ឌ បប៉័ េដល។ ១០ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ សាលយ ៃហ ពឹង
ៃប៉្លង េណាះ ទី កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ បាកឡាច់ ពឹះ ក្យាម័ អនែ់ឌ ១១ លូ កាបផា «អឺ មួត េខត
កាលេីឡ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ៃអ្វ អនត់ាវ ៃហ ៃប៉្លង នេីអៀ ? យសី៊ូ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាក អ្យក់ហាវ ែអ៊ ពឹង
ៃប៉្លង េកះ។ អនដ់សី ចងឹ បប៉័ ែអ៊ ជរឹ ប៉ាគ់ េតះណាវ ្គអនត់គី េទៀឡាក់កា អនដ់សី បប៉័ ែអ៊ហាវ ពឹង ៃប៉្លង អា នះិ
េទៅ េដល»។
១២ េកះេណាះ មួតសះឹ ប៉ាណា ំគួប ជរឹ ឡឹង ប៉ានមឹ េតមី អូេលវឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ប៉ានមឹ េណាះ

ចាងំហាយ្គ ឡឹង េមឿង ឃឺ ែអ៊ េម៉ាញ កាឡូមុតិ។ ១៣សតឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េកះ អន់ែឌ ហាវ ពឹង ហី ៃអ្វ ពឹង
កាណុង ពឹង ចាងំហីគ ឡាក់ ចារ អន់ែឌ ៃអ្វ េណាះ។ កាឡំាងំ សះឹ េណាះ ទី េព្រតះុ យូហាន យ៉ាកុប អន់
េ្រត ភីលបី ថូមះ៉ បាថូលូេម ម៉ាថាយ យ៉ាកុប គន វគ័ អាលផាយ សុីម៉ូ ន ប៉ាណូស ្រកុំ ប៉ាត់តាវាត៉់ * លូ
យូដះ គន វគ័ យ៉ាកុប។ ១៤អនែ់ឌ ែរវ ពុត គួប េសាប ខំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័។ កាទី មួត អង់កាន់ អនដ់ា ទបឹ ម៉ារ េីមគី
យសី៊ូ លូ អុះ យសី៊ូ ម៉ុ ត អនឌូ់ េដល។
សារ ពូ េរុសី ម៉ាេធៀស ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាតាង យូដះ
១៥ដារ អ់នត់គីឃឺ ែអ៊ ទីកាឡំាងំ ១២០ ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ េព្រតះុ អ្ូយវ អនត់ាវ ពឹងអនត់គិ័ ពូ លូកាបផា

១៦ «អឺ អុះ មុ ី! ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ទី រះ៉ េកះ ពឹងសាដាច់ដាវតី កាប ឡឹងសារ យូដះឡាក់ណា ំ
* ១:១៣ ១:១៣ ្រកុំ ប៉ាតត់ាវាត៉់ ពូ េអីផា ្រកុំកាណានេដល ឃឺ មួត បុចិកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី សុនសាត
រ ៉មូ។
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ផា ពូ ពឹះ រ ៉បុ យសី៊ូ ែព។ សារអា េកតី ពឹះ ្រតគ់ឡាក់កា ទី រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ េកះ។ ១៧ យូដះ
ែព ែអ៊ ប៉ាណូស ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ញនឹ ១២ ដូវ លូ ទី ង៉ារ ្របគ៉័ឡាក់កាញនឹ េដល»។
១៨ (យូដះ េណាះ ែអ៊ ទី េលៀនញន ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ ែព ែអ៊ អ្យក់ េលៀន េណាះតាច់ េតះ មុរី េម៉ាញ

ចារ េកះេណាះ ែអ៊ បក៉់ ្រគួប តា្រគួបតាេលៀយ វាច៉់ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ៃ្រកល។ ១៩កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង
ពូ អ្លុ ទឌូិ ទេិឌៀន េណាះហង បះ ពូ េអី ចារ េណាះកាប គុន ពូផា «អាកលិដាម៉ា» ែ្រពផា «មុរី ផាម»។)
២០ េព្រតះុ កាបណាវ ្គផា «ពឹងកាណុងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖

"អន់ចារ ែអ៊ េកះឡាង៉ាន់ឡាង៉ស
ែជ អន់ ទី បក់ េពឿឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ"†។

េម៉ាញណាវ ្គផា៖
"្រតគ់ េរ ុសី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ តាង ែអ"៊។‡
២១ ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ្រតគ់ េរ ុសី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡឹង កាឡំាងំ ពិន អាឃឺ ប៉ាណូស បក់ ទី ចាក អន់ឌូ ឡឹង
សាគ់ ប៉ាន់ដា យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ៃអ្វ អន់ឌូ ែព ហង ២២កាគ់ ឡឹង ដារ ់វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ែអ៊ ែព ទលឹ
ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាក អ្យក់ហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង។ េណាះ ្រតគ់ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គេភឿ រះ៉ ឡឹងសារ
ែអ៊ រ ុសី សតឹ េណាះ អនឌូ់ លូញនឹ»។ ២៣ ពូ អ្យក់ ពឹះ ប៉ាណូស េពៀរ ដូវ េម៉ាញសចិ យូែសប៊ឡាក់ ពូ េអី ផាបា
សាបះ លូ យូសាទុះ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គសចិ ម៉ាេធៀស។ ២៤ េកះេណាះ ពូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័អសីហង អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាណូស ទឌូិ។ អន់ញនឹ អ្លុ េដល មួត េពៀរ ដូវ អា បក់ ចំ
អសី េរុសី អ្យក់ ២៥អន់ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាតាង យូដះ ខង យូដះ អា្ល ត ង៉ារ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េកះ ែអ៊ េតា័ឡា ំៃអ្វ
ប៉ាគ់ចារ ប៉ា្រទូ § េកះ»។ ២៦ មួតសះឹណាផំា គួប អន់ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ រ ៉បុ កាប៉ាច់ផាឌី ្រតគ់ ពឹង ម៉ាេធៀស។ េកះ
េណាះ ម៉ាេធៀសកាម៉ុត ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១១ ដូវ េណាះហង។

២
សារប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ជរឹ
១ប៊ុ ន ដារ ់ទី ៥០ កាឡំាងំ សះឹ ទឌូិ ពឹះ តុំ គួប េសាបចារ ដងឹ េម៉ាញ។ ២ផះ េណាះផាឌី កាតាងំ យងឹ កាគកឹ

ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លងឡាក់ កាយងឹ ខ្យាល តសី បុឹ ម៉ុ ត ពឹង ហី ចារ អនែ់ឌ ៃអ្វ។ ៣ មួត សះឹ បប៉័ឡាក់ កា អំប្៉យតិ អុញ រ៉ា
ហញឺៗ េអៀង ឡិ ពឹង អនែ់ឌ ដូវ េម៉ាញ ៗ។ ៤អនែ់ឌ ទឌូិ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត
េពៀក អន់ែឌ ្រគបឹ ដូវ។ ផាឌី អន់ែឌ អ្លុ កាប សុនសាត អន់េទៀគៗ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អន់ែឌ
េណាះហង។
៥ផះ េណាះ ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ អ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗកា ៃអ្វ

ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ េដល។ ៦-៧ផះ ពូកាតាងំ ប៉ានរឹ េណាះ ទីកាឡំាងំ េអៀង ដូវសាតាក់ឡា ំៃហ ផះ
េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ មួត សះឹ អ្លុ កាប សុនសាត អនែ់ឌ អនែ់ឌ ទឌូិ កា ញមខាក។់ េណាះ ហង អនែ់ឌ កាបផា
«មួត អាស៊ុត កា កាឡំាងំ ពឹះ ឡឹង េខត កាលេីឡ ៨ញ៉ា ្រតគ់ អនែ់ឌ អ្លុ កាប គុន ពិន ទឌូិ ទេិឌៀន នេីអៀ ? ៩ឃឺ
† ១:២០ ១:២០សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ៦៩:២៥។ ‡ ១:២០ ១:២០សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១០៩:៨។ § ១:២៥ ១:២៥ ែអ៊ េតា័ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ ប៉ា្រទូ េពៀគ គុល «ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ចារ ែអ»៊។
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ពិន អា កាឡំាងំ ប៉ាេថត ផាថុះ ប៉ាេថត េមឌ ីប៉ាេថត េអឡា ំលូ មួត ៃអ្វ ហះ តាវាង័៉ តាងំេល េពៀរ លូ េខត
យូដា េខត កាប៉ាដូេគៀ េខត ប៉ុនតុះ េខតអាសុី ១០ េខត ្រពីេគៀ េខត ប៉ាមភេីលៀ ប៉ាេថត អុីសុបី លូ មួត ៃអ្វ
ក្យាម័ េមឿង គែីរនកាណុង ប៉ាេថតលបី៊ី លូ ទិកាឡំាងំឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង រ ៉មូ ១១ទបឹ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទបឹ
មួត បក់ ម៉ុ ត សង់ខុំ អុី្រសាែអល៊ លូ កាឡំាងំ ពឹះ ឡឹង តាកា្វ ល់ ែ្រគត លូ ប៉ាេថត អារ៉ាប ់ពិន កាតាងំ ពូ កាប រះ៉
ឡឹងសារ េកងខាក់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉ ័កាប សុនសាត ពិន»។ ១២កាឡំាងំ ទេិណា ័ះ ពូញម េកងខា
ក ់ពូ កា អបំញ៉់ គួប េសាបផា «នចីម័សារអា ចងឹ ទីសារ ញ៉ា េកតី ពឹះ ទះិ ?» ១៣ហះកាទីកាឡំាងំ បក់ អនដ់ា
កាប បុាងំ្រហល់ផា «មួតអា ប៉ាញលឹ ៃអតឡា េណាះឡា !»។
សារ េព្រតះុ រះ៉សារយសី៊ូ កាកាឡំាងំ េអៀង
១៤ េព្រតះុ អ្ូយវ អនត់ាវ អនឌូ់ លូ កាឡំាងំ សះឹ ១១ ដូវ េកះេណាះ កាប ៃម៉ៗ លូ កាឡំាងំ េអៀង ផា «អឺ អុះ មុី

អុី្រសាែអល៊ លូ កាឡំាងំ អុះ មុីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ទឌូិ បរ៉ ់អុះ មុីសាយុំាងំសារអាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់
កាខាក។់ ១៥ មួត អា អូ ្រតគ់ ប៉ាញលឹ ៃអតឡាក់ កា បក់ អនដ់ា ផា េណាះ អុះ ខង អា អញច់ាប័ មង អញស់នឹ
កាលំឺ េដាច ! ១៦ហះកាសារអា េកតី ពឹះ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានរឹ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ យូែអល៊ រះ៉ ែពហងផា៖
១៧ "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា

'ដារ ់អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ
អាញ់ ចងឹ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាញ់ជរឹ ពឹង ប៉ាណូស ទឌូិ ទេិឌៀន។

គនកាម៉ាក័ គន អង់កាន់ អនដ់សី ចងឹ រះ៉ ប៉ានរឹ អាញ់
មួតតាតាម័ រ ៉ះូ ចងឹ បប៉័សារអាញ់តាបំាង

លូ មួតតាងំកង់ ្រកាគ់ ចងឹ អេំប៉ា បប៉័ នះិេទៅ េដល។
១៨ផះ េណាះអាញ់ចងឹ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាញ់ជរឹ ពឹងកាឡំាងំ ទុចអាញ់

ទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន់េកះេណាះ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ ប៉ានរឹ អាញ។់
១៩អាញ់ចងឹ ្របគ៉័សារ េកងខាក់ ទបឹ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ពឹង អង់កក់ េតះ

ឃឺ ចងឹ ទីផាម ទី អុញ លូ អ្យ ីតាទុកតាទុយ'។
២០ដារ ់ចងឹ េកតី ម៉ាមុាងំ ៃខ ចងឹ េកះ កា្រហីឡាក់កាផាម

អន្់រទលួដារ ់សាខំាន់ េណាះ ចងឹ ទលឹ
ឃឺដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស។

២១បក់ ចំ េអីណាងំ ប ៉្រ◌ះ័
បក់ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ែអ៊ ពឹងដារ ់េណាះ"។*

២២ «អឺ អុះ មុី អុី្រសាែអល៊ ទិឌូ បរ៉ ់សាយុំាងំ អាញ់ ចងឹ រះ៉ កា អន់ដសី។ យីស៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត ឃឺ
ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក ់ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ េភឿ តាបំាង ផា
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ែអ៊ តាទចឹ ឡាក់ កា អន់ដសី អ្លុ េកះ ខងសារ អំរ៉ាញ េណាះ ្រប៉គ័ ហះ ម៉ាត់ អន់ដសី ទិឌូ េដល។
២៣យសី៊ូ អា អន់ដសី រ ៉បុ ែអ៊ ជនឹ អន់ ប៉ាគ់ មួត ្របគ៉័ យច ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។ សារអា
េកតី ពឹះ ្រតគ់ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ទី ឃតឹ អន្់រទលួ េណាះហង។ ២៤ េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់រុសី សតឹ
* ២:២១ ២:១៧-២១សារអាឡាច់ ឡឹង យូែអល៊ ២:២៨-៣២។
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ែអ៊ណាវ ្គ។ ប ៉្រ◌ះ័ េឡីយ ែអ៊ ឡឹងសារ េតា ័ខងសារ េតា័ រ ៉បុ កាតត់ ែអ៊ អូ អ្លុ ទី អុះ។ ២៥ េសគី ែពសាដាច់ដា
វតី ទី រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ អាផា៖
"អាញ់បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ែគង ម៉ាត់អាញ់ េលយី

ែអ៊ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា បង៉កាន់អាញ់ អូ អន់អាញ់ រ៉ាៃរត៉ អ្ូយគ អុះ។
២៦ខអាហង ្របគ៉័ អន់ ពុតអាញ់ េហាក រគ៉់

ពឹរ អាញ់កា អ្លុ កាប រគ៉់ េសមីខាក់
យ ៉◌ះ័ឡាេកា បុាងំៃឡអាញ់កា ចងឹ រ៉ាឡូវ លូ ៃអ្វ មុងឹ េលយី េដល។

២៧ខង អសី អូចាកអា្ល តអាញ់ ពឹង ្រសកុ ប៉ា្រទូ អុះ
អសីកា អូ អន់ ប៉ា្រទូ អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ មះ៉ អសី េអាមហ្លច់ េដល។

២៨អសីតាបំាង ្រទងកាអាញ់ចងឹ ចាក េភឿ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី។
អាញ់ចងឹសាណុក េកងហង

ខង អសី ៃអ្វ លូ អាញ"់។†
២៩អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹងសារសាដាច់ដាវតីឡាក់ វគ័ ពិន េណាះ ែអ៊ េតា័តាទចឹ េកះ ពូ កា
តប់ ែអ៊ េកះ េដល។ កាប៉ាច់ រ ៉ង័ូ ចារ ពូ តប់ ែអ៊ េណាះកា ៃអ្វ ទលឹ កញិេអៀ ក្យាម័ ពិន េដល។ ៣០សាដាច់ដាវតី
ែអ៊ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ទីសាញ៉ាផាចងឹ ទី ប៉ាណូសឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ េម៉ាញ ដូវ
ចងឹហាវ ្របគ៉័សាដាច់ ពឹង ចារ ែអ៊ ៣១ទលឹ នេីណា ័ះសាដាច់ដាវតី អ្លុ អនត់គ់ អន្់រទលួ លូ រះ៉ ផា ប៉ាណូស បក់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះចងឹ រុសីសតឹណាវ ្គ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូអា្ល ត អន់ ប៉ាណូសបក់ ែអ៊ េរ ុសី
េណាះ ៃអ្វ ពឹង ្រសកុ ប៉ា្រទូ អុះ លូ អូ អា្ល ត អន់ ប៉ា្រទូ ែអ៊ េអាមហ្លច់ េដល។ ៣២យសី៊ូ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់
អង់រុសី សតឹ ែអ៊ណាវ ្គេកះ ញនឹអាហងឡាក់ បប៉័ ម៉ាត់ ញនឹ េទៅ។ ៣៣យសី៊ូ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាកហាវ
អន់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ អរ៉ំាញអញឺ ែគងសាម៉ា ែអ។៊ យសី៊ូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ដាគ់កាខាក់ ឡឹង ពឹ ែអ៊ ពួយសារ
សាញ៉ា។ ែអ៊ កា េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា ពឹងញនឹឡាក់ អនដ់សី បប៉័ លូ កាតាងំអាហង។ ៣៤សាដាច់
ដាវតី តាងំឡា អូហាវ ពឹង ៃប៉្លង អុះ ហះកា ែអ៊ កាបផា៖
"ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាប លូ ពឹ តាងំឡាអាញ់ផា

'ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់
៣៥ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីតតាមុរឺ អសី អន់ ៃអ្វ អនេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង អសី' "។‡
៣៦ «ទលឹ នេីណា ័ះ អ្យគ័ អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិ អ្លុ ឡាក់កាខាក់ផាយសី៊ូ ឡាក់ អនដ់សី បង់៉ ប៉ានេ់តា័

ែព កញិេអៀអា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័សាដាច់ § លូ ្របគ៉័ ពឹ តាងំឡា ពិន េកះ»។
៣៧កាឡំាងំកាតាងំសារ េណាះ នេីណា ័ះ ពូ អុក ពុតខាក ់វុងិ អបំញ៉់ េព្រតះុ លូ មួត អនេ់ទៀគ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង

យសី៊ូ ផា «អឺ អុះ មុ ីញនឹ ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម ័?» ៣៨ េព្រតះុ រះ៉ កា ពូផា «ហគ់ អុះ មុី បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ េកះ
េណាះអន់ញនឹ បុាងំហុំ អនដ់សី ទឌូិ អន់ េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច។ េកះ
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ កា អន់ដសី ៣៩ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
† ២:២៨ ២:២៥-២៨សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១៦:៨-១១។ ‡ ២:៣៥ ២:៣៤-៣៥សារអាឡាច់ ឡឹង
ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:១។ § ២:៣៦ ២:៣៦សាដាច់ េពៀគ គុល «្រគះិ»។
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សាញ៉ាផាចងឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា អនដ់សី លូ គន េសាអនដ់សី លូ ពូ អនេ់ទៀគៗ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចាងំហាយ្គ
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េអី ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទឌូិ េដល»។ ៤០ េព្រតះុ កាប េឡាម អនត់គ់ រះ៉ កា ពូ ប៉ាឡាក់ៗ ផា «ហគ់ េសឿ យសី៊ូ
េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង រុាងំហាវ ប៉ាណូស អូដាគ់អា»។ ៤១ទិកាឡំាងំឡាក់ េសឿ ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉ េណាះ មួតសះឹ បុាងំ
ហុំ អនែ់ឌតាទចឹ។ ដារ ់េណាះ ទីកាឡំាងំ ម៉ុត េសឿ អនឌូ់ លូ មួតសះឹ ចលួំន ៣០០០ ដូវ។
៤២កាឡំាងំ ពូ ទេិណា ័ះ ខំសាយុំាងំ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូសារ អនែ់ឌ បុាងំេហៀន លូ ៃអ្វ ្របគ៉័ អុះ ្របគ៉័ មុ ី

អនឌូ់ លូ ម៉ុតសា ណំុ បុាងំ អនឌូ់ លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក់ េដល។ ៤៣កាឡំាងំ ទឌូិ ទេិឌៀន ពូ បប៉័សារ អរ៉ំាញ
អញឺ េអៀងឡាច់ ឡឹង មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ពូកាអ្ូយគហង។ ៤៤ទិកាឡំាងំ បក់ េសឿយសី៊ូ អនែ់ឌ ែរវ ពុត េពៀក
គួប េសាបហង ទបឹ អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស េពឿ រ៉ាស អំប៉ាស ែអ៊ តាម៉ុ ត រមួ អនឌូ់។ ៤៥អនែ់ឌ ្របូ េតះ តាម រ៉ាស អំ
ប៉ាស មះ៉ អនែ់ឌ េកះេណាះ អ្យក់ េលៀន ែជក គួប េសាប ពួយសារ តងកាន មះ៉ អនែ់ឌ េម៉ាញ ដូវ ៗ។ ៤៦ រប៉់ ដារ ់
អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ អនែ់ឌ ម៉ុ តសា ណំុ បុាងំ អនឌូ់ រប៉់ ហី លូ ែជកសាណាសា
អន់កា គួប េសាប រគ៉់ េសមី ខាក។់ ៤៧អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ កាឡំាងំ ប៉ាសុន ទឌូិ ្រតគ់
ពុត ខាក់កា អនែ់ឌ េណាះ។ រប៉់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ ពូ ែធមណាវ ្គម៉ុ ត កាណុងកាឡំាងំ មួត ប ៉្រ◌ះ័
តង័ េណាះ។

៣
សារ េព្រតះុ លូ យូហានតាគ់អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសកាជក
១មង ៃបង៉ កាង៉ាចឡាក់ ពូ េឃយី ប៉ាតុំ គួប មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េព្រតះុ លូ យូហានចាកឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័

េភឿ មន៉់ េដល។ ២ ផះ េណាះ ពូ តូង័ អ្យក់ ពឹះ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ កាជក ជុង ឡឹង េកតី រប៉់ ដារ ់ពូ េឡីះ អា្ល
ត ែអ៊ ហះ អំប៉ារ រុាបំង៊ ្រទង ពូ ម៉ុ ត ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ពូ េអី ផា «អំប៉ារ ឡាយ៉ាម»័។ ពូ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ ហះ
េណាះ ម៉ាគ់ ែអ៊ ទី បរ៉ ់េលៀន ឡឹង កាឡំាងំឡាក់ ចាក ម៉ុ ត ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ។ ៣ផះ ែអ៊ បប៉័ េព្រតះុ លូ
យូហានចាក ម៉ុ ត កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ែអ៊ កា បរ៉ ់េលៀន ឡឹង អនែ់ឌ។ ៤ េព្រតះុ លូ យូហាន ប៉ាញច់ាក័ ៃហ
ែអ ៊េកះេណាះ េព្រតះុ កាបផា «អសី ៃហៗ ប៉ាគ់ញនឹអា»។ ៥ ែអ៊ កា ៃហ អនែ់ឌសាមគ៉័ផា អនែ់ឌ ចងឹ អន់ កា
ណាគ័ញ៉ាកា ែអ។៊ ៦ េព្រតះុ រះ៉ កា ែអ៊ផា «អាញ់ អូ ទី ្រប៉ាក់ អូ ទី ម៉ាស អុះ ហះកាកាណាគ័ញ៉ាអាញ់ទ ីអាញ់
ចងឹ អន់ កា អសី។ ញន អំរ៉ាញ អញឺយសី៊ូ ្រគះិ ឡឹង េតះណាសាែរត ហគ់ អសី អ្ូយវ ចាក ពិ»។ ៧ ែអ៊ កា ទុង
តី កាម៉ាក័ កាជក េណាះ អន់ ែអ៊ អ្ូយវ អនត់ាវ។ ផាឌី ជុង លូ កានត់ងី ែអ៊ កា ដាគ់ កាង័ ឡូត។ ៨ ែអ៊ កាសាឡូះ
អ្ូយវ អនត់ាវ េ្រប៉ាហ ចាក ឡូត។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាក ម៉ុ ត កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អនឌូ់ លូ េព្រតះុ លូ យូហាន
េដល។ ែអ៊ ចាក អន់េដរី ប៉្លង់ អន់េដរី លូ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់េដរី េដល។ ៩កាឡំាងំ ប៉ាសុន ទឌូិ
បប៉័ ែអ៊ ចាក លូ កាតាងំ ែអ៊ កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១០ ពូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស េឃយី អង់ៃអ្វ បរ៉ ់
េលៀន ឡឹង ពូហះ អប៉ំារឡាយ៉ាម័ ្រទង ពូ ម៉ុត ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះហង ពូញមខាក់ ឡឹងសារឡាក់ េកតី
ពឹះ ទលឹ ែអ៊ េណាះ។
សារ េព្រតះុ រះ៉សារយសី៊ូ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
១១កាម៉ាក័ េណាះ ៃអ្វ ែ្រអ៊តៗ អនឌូ់ លូ េព្រតះុ លូ យូហាន េលយី។ កាឡំាងំ ទឌូិ ញមខាក ់េណាះ ពូសា

តាក់ឡា ំៃអ្វ ជុំ េព្រតះុ លូ យូហានហះចារ អញជុ់ង ប៉ានទ់យឡាក់ ពូ េអី ផា «ចារសាឡូម៉ូន»។ ១២ េព្រតះុ បប៉័
នេីណា ័ះ ែអ៊ កាប លូ ពូផា «អឺ អុះ មុី អុ្ីរសាែអល៊ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីញមខាក់កាសារអា ? ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី
ស៊ូ ៃអ្វ ប៉ាញច់ាក័ ៃហញនឹ នេីអៀ ? អនដ់សីឃតឹផាញនឹ អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់កាម៉ាក័អាញនអរ៉ំាញញនឹតាងំឡា
ប ? េលីញនញនឹ ប៉ាណូសដាគ់កាខាក់ ប ? ១៣ប ៉្រ◌ះ័ វគ័អា្រប៉ាហា ំវគ័ អុសីាក ់លូ វគ័ យ៉ាកុបឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៣:១៤ 192 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:៧

វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ឡឹង េម៉ាហ ែព ែអ៊ តាេំប៉ាកហាវ យសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ។៊ អនដ់សី រ ៉បុ យសី៊ូ អន់ ពូ ្របគ៉័
បាប លូ អនដ់សី អូ បុចិ អូ ៃច កា ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ វគ័ ពីឡាត ផះ ែអ៊ បុចិ េឡីយយសី៊ូ ែព។ ១៤អនដ់សី អូ បុចិ អូ ៃច
កា បក់ ដាគ់ ឡឹង ពូ កា បក់ ្រតង់ ឡឹង ពូ អំបុាងំ ឡឹង េណាះ អន់ដសី េ្របុី ពូ េតាះ េឡីយ ប៉ាណូសឡាក់ ប៉ាន់
េតា័ ពូ ប៉ាតាង ែអ។៊ ១៥អនដ់សី ប៉ានេ់តា័តាងំឡាអាញុ រុសី ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊
េកះ ញនឹអាហងបប៉័សារអា ម៉ាត់ញនឹតាងំឡា។ ១៦ញនកាញនឹ មុងឹយសី៊ូ ែអ៊ កាតាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស
អាឡាក់ អនដ់សី បប៉័ លូ អនហ់ា្ន ល់ េកះ។ ែអ៊ ដាគ់ ្រប៉ាល់តាទចឹ េកះឡាក់ អនដ់សី បប៉័អាហងញនកា េសឿ
យសី៊ូ េណាះហង។
១៧ «អឺ អុះ មុ ីអាញ់អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សី លូ មួតណាផំា អនដ់សី ្របគ៉័ កាយសី៊ូ នេីណា ័ះ ញនកាអនដ់សី

អូ ហ្លង់ េដល។ ១៨ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់សារ ទិអា េកតី ពឹះ ្រតគ់ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ ពឹង មួត រ៉ាគយឹ មះ៉
ែអ៊ ទឌូិ ឡឹង អន្់រទលួ ែព េកះ ផា ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ ្រតគ់ ថុក ប៉ាណាបហ។ិ ១៩ ទលឹ
នេីណា ័ះ ហគ់ អុះ មុី បុនិែពង ពុត េពៀក េកះេណាះ វុលី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ណាវ ្គពិ ម៉ាគ់ ែអ៊ អ្ូ៊យតឡាច់សារ
យចមះ៉ អនដ់សី។ ២០ ែអ៊កាចងឹ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី រ៉ាឡូវ លូ ចងឹ េ្របុីយសី៊ូ ជរឹណាវ ្គ្របគ៉័សាដាច់អនដ់សី
ឡាក់ ែអ៊ េ្រទៀម ឡឹង អន្់រទលួ ែព ហង។ ២១ហះកា កញិេអៀ អាយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ
្របគ៉័ អន់ ្រគបឹ កាណាគ័ អន់ ដាគ់សតឹ ៃតល េទៅណាវ ្គ ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ ឡឹង េសគី ែព េកះ ពឹង រ៉ាគយឹ ែអ៊ឡាក់
ដាគ់ ្រតង់។ ២២ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ផា "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី ចងឹ េរុសី េម៉ាញ ដូវ ឡឹងកាឡំាងំ អនដ់សី
អន់ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ែអ៊ឡាក់កាអាញ់អា េដល។ អនដ់សី ទឌូិ ្រតគ់សាយុំាងំ អន់ កាខាក់ ្រគបឹសារឡាក់កា ែអ៊
ចងឹ រះ៉។ ២៣កាប៉ាច់ កាឡំាងំ បក់ ចំ អូ ៃចសាយុំាងំ ែអ ៊បក់ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ េតា័អា្ល ត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡូត"។*
២៤ ្រគបឹ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាគ់ ឡឹង វគ័សាយូំែអល៊ ទលឹ មួត អនត់គី ឃឺ អនែ់ឌ ទឌូិ រះ៉ ឡឹង
សារឡាក់ េកតី ពឹះ មុាងំ ដារ ់អា េដល។ ២៥អន់ដសី អា ហងឡាក់ គន េសា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ សារ ប ៉្រ◌ះ័
សាញ៉ា ែរវ ពុត លូ វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែពឃឺសារ៉ំាប់កា អនដ់សី េដល ឡាក់ ែអ៊ កាប លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំផា
"្រគបឹ ផូង័ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអាចងឹ ទីសារដាគ់ញន គន េសាអសី"†។ ២៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសីយសី៊ូ ឡាក់
្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ ៊េ្របុី ែអ៊ ឡា ំណាងំ អនដ់សី អន្់រទលួ ឡឹង ពូ េភឿ អន់សារ ដាគ់ កា អនដ់សី ទឌូិ ឃឺ ្របគ៉័
អន់ អនដ់សីចាកឡាច់ ឡឹងសារ អូដាគ»់។

៤
សារ ពូតាតសុ់និសារកា េព្រតះុ លូ យូហាន
១ផះ េព្រតះុ លូ យូហាន ៃអ្វ រះ៉ កា កាឡំាងំ េណាះ ទី មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃមគ៉ តាហាន ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ា

មះ៉ លូ មួតសាឌូសុី ពឹះ ទលឹ។ ២ ពូ អកឺ កា េព្រតះុ លូ យូហាន បុាងំេហៀន មួត ប៉ាសុន ផា ប៉ាណូស េតា័ ចងឹ រុ ី
ស សតឹ ញនកាយសី៊ូ រ ុសី សតឹ េកះ។ ៣ េណាះហង បះ ពូ រ ៉បុ េព្រតះុ លូ យូហាន ៃចគ ខុក ទលឹ កាលំឺ ដារ ់តា
យ៉ាង័ ខងដារ ់េណាះ ែអ៊ ក្យាម័ មុាងំ េកះ។ ៤ហះកាកាឡំាងំ បក់កាតាងំ អនែ់ឌ បុាងំេហៀន េណាះ េអៀង ដូវ ម៉ុ
ត េសឿ េណាះហង បះ ចលួំនកាឡំាងំ េសឿ ែធម ែហង៊ េអៀង ទលឹ ៥០០០ ដូវ កាគ់ ដងឹ កាម៉ាក។័
៥ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ មួត ៃមគ៉ណាផំា មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ លូ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ចាបាប់ ពឹះ ប៉ាតុំ លួម

គួប េសាប ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។ ៦កាណុងកាឡំាងំ ពូ េណាះ ទីឡាក់កា វគ័ អាណះឡាក់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ ៃកផា យូហាន* អាេលកសាន្រតះុ លូ ខាបខួ់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ។ ៧ ពូ កា អ្យក់ េព
* ៣:២៣ ៣:២២-២៣សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៨:១៥។ † ៣:២៥ ៣:២៥សារអាឡាច់ ឡឹង
កាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ១២:៣។ * ៤:៦ ៤:៦យូហានអាអូ ្រតគ់ យូហានឡាក់សះឹយសី៊ូ កាអូ ្រតគ់ យូហានឡាក់ បុាងំហុំ ប៉ាណូស
េណាះ អុះ។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:៨ 193 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:២៦

្រតះុ លូ យូហាន អន់ អនែ់ឌ អនត់ាវ ហះ ម៉ាត់ ចារ ពូ លួម េកះេណាះ អំបញ៉់ផា «អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារ ទិ អា េអង
អរ៉ំាញ ញ៉ា ? េពឿ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារ អា ?» ៨ផះ េណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត
េពៀក េព្រតះុ េណាះហងបះ ែអ៊ កាប លូ ពូផា «អឺ អុះ មុីឡាក់ណាផំាកាឡំាងំ លូឡាក់ បុាងំេហៀន ពូ ៩ដារ ់អា
អនដ់សី អំបញ៉់ ញនឹ ឡឹងសារដាគ់ឡាក់ ញនឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសកាជកអា។ ១០បរ៉ ់អនដ់សី លូ ប៉ាសុន
អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផាកាម៉ាក័ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ អនដ់សី អា ែអ៊ ដាគ់ ្រប៉ាល់ េកះ ញន អរ៉ំាញ អញឺយសី៊ូ
ឡឹង េតះណាសាែរតបក់អនដ់សី បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ែពហង ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់អង់រុសីសតឹ
ែអ៊ េកះ។ ១១ ែអ៊ េណាះហងឡាក់កា ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា "អំេហា្ម អនដ់សីឡាក់ កា រ៉ាគយឹ ្របគ៉័ ហី ហរឹ អា្ល ត កញិ
េអៀ ែអ៊ េកះ អំេហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ"។† ១២កាយ ឡឹងយសី៊ូ អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ តង័ ប៉ាណូស អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
េតា័ អុះ ខង អនេ់ត ័ះ ៃប៉្លង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី អន់ ប៉ាណូស េពឿណាវ ្គតាង ឡឹងយសី៊ូ ជរឹ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់អុះ»។
១៣ផះ ពូ បប៉័ េព្រតះុ លូ យូហាន ទី ពុត ខនឹ កាប នេីណា ័ះ ពូ ញមខាក ់ខង ពូ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនែ់ឌ េណាះ

ប៉ាសុន េដាច អូ ទី េហៀនហា ំអុះ ពូ កា អ្លុ េដលផា អនែ់ឌ េណាះ េឃយី ចាក ពួយយសី៊ូ។ ១៤ហះកា ពូ អូ ទី
្រទង ចងឹ េតលី ប៉ានរឹ អនែ់ឌ អុះ ខង បប៉័ ប៉ាណូសបក់ អនែ់ឌតាគ់ អនដ់ាគ់ ែពកា ៃអ្វ អនឌូ់ហះ េណាះ េដល។
១៥ េណាះហង បះ ពូ េ្របុី អនែ់ឌឡាច់ ឡឹង ចារ ពូ លួម េកះេណាះ ពូ ពឹកសា គួបផា ១៦ «ពិន ចងឹ ្របគ៉័ នចីម័
កា មួត េពៀរ ដូវ អា ? ខងកាឡំាងំ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ េកះ ឡឹងសារ អរ៉ំាញ អញឺ អនែ់ឌ
្របគ៉័ េណាះ។ ពិន អូ អ្លុ ប៉ាែគក ផា អូ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកតី ពឹះ អុះ។ ១៧ ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ ទបឹ អនែ់ឌ
ែជ អន់ អនែ់ឌ រះ៉ កា ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គឡឹងសារយសី៊ូ អា»។ ១៨ ពូ កា េអី អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ ម៉ុ តណាវ ្គ េកះេណាះ
កាបកា អនែ់ឌ អូ អន់ បុាងំេហៀនណាវ ្គអុះ ឡឹងសារយសី៊ូ េណាះ។ ១៩ហះកា េព្រតះុ លូ យូហាន េតលី ពូ ផា
«អនដ់សីឃតឹ ៃហ លួង ! ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ អន់ញនឹ ្របគ៉័ ពួយ អនដ់សី ញ៉ា ្របគ៉័ ពួយ ែអ ៊? ២០ញនឹ អូ អ្លុ
េអាន លូ អា្ល ត រះ៉ ឡឹងសារឡាក់ញនឹ ទី បប៉័ ទី កាតាងំ េណាះ អុះ»។ ២១ ពូណាងំ ្រទង បុចិ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ អូ
ទី អុះ ខង ទី មួត ប៉ាសុន កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ទេិឌៀន ញនកាសារឡាក់ េកតី ពឹះ េណាះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រកុំ
ពឹកសា ពូកាប បុាងំអ្ូយគកាអនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េកះេណាះ េឡីយអន់ អនែ់ឌចាកសតឹ។ ២២កាម៉ាក័ បក់ដាគ់ញន
កាអរ៉ំាញ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះអាញុ ែអ៊ ៤០សាណាំសល់ េកះ។
សារ មួត េសឿយសី៊ូ មន៉់ បរ៉ ់អន់ ទី ពុត ខនឹ
២៣ ប៉ាគ់ ពូ េតាះ េឡីយ េព្រតះុ លូ យូហាន េកះ អន់ែឌ កា ចាកឡា ំណាងំ គួប អន់ែឌ េកះេណាះ រះ៉ ឡឹង

សារ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ កាបកា អនែ់ឌ េណាះ។ ២៤កាតាងំ េព្រតះុ លូ យូហាន
រះ៉ ឡឹងសារ េណាះ អនែ់ឌ ែរវ ពុត មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាងំឡា បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង េទៀកសាឡីគ
សាឡាយលូ ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ២៥អសី អន់ វគ័ ញនឹសាដាច់ដាវតី កាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់
កាខាក់ផា៖
"ញ៉ា ្រតគ់ សុនសាតអនេ់ទៀគ ប៉ាណា ំគួប េកតីសារតាប៉ុញតាប៉ាក់ នេីអៀ ?

ញ៉ា ្រតគ់កាឡំាងំ ប៉ាសុន ប៉ាណា ំគួបឃតឹ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ នេីអៀ អូ ទីខា អុះ ?
២៦ មួតសាដាច់ ពឹង អង់កក់ េតះ លូ មួត ៃមគ៉ណាផំា ប៉ាតុំ គួប េសាប ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

លូ ប៉ាសាងំ លូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េដល"។‡
† ៤:១១ ៤:១១ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១៨:២២។ ‡ ៤:២៦ ៤:២៥-២៦សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)២:១-២។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៤:២៧ 194 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៥:៩

២៧តាទចឹហងកាណុង េមឿងអាសាដាច់ េហរត លូ ប៉ុនទី ពីឡាត ប៉ាតុំ គួប េសាប លូ សុនសាត អនេ់ទៀគៗ លូ
ទី ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ អនដ់ា េដល ម៉ុត ពុត ប៉ាសាងំ លូយសី៊ូ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អសីឡាក់ អសី
េរុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ។ ២៨ ពូ ប៉ាណា ំគួប េសាប ្របគ៉័ នេីអៀ ្រតគ់ឡាក់កា អសីឃតឹ ឡឹង អន្់រទលួ ែព
េកះញនអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ អសី។ ២៩អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័កញិេអៀអា បរ៉ ់អសី ៃហសារ ពូ បុាងំអ្ូយគញនឹឡាក់
ទុច អសី លូ បរ៉ ់អសី តង័ អន់ ញនឹ ទី ពុត ខនឹ រះ៉ ប៉ានរឹ អសី េណី។ ៣០បរ៉ ់អសី តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ តាគ់
អនដ់ាគ់ មួត អគី ព្លុ ញនកាញនឹ រះ៉ សចិយសី៊ូ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អសី»។ ៣១ េកះ អនែ់ឌ មន៉់ េកះ
ផាឌី េយុលី ចារ អនែ់ឌ ៃអ្វ េណាះកាខាក ់អនែ់ឌ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត េពៀក
អនែ់ឌ ្រគបឹ ដូវ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ខនឹខាក់ហងចាក រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ពូ។
សារ មួត េសឿយសី៊ូ ែជក រ៉ាសអប៉ំាស
៣២ផះ េណាះកាឡំាងំ បក់ េសឿយសី៊ូ ទឌូិ ទី ពុត េពៀក ដងឹ េម៉ាញ អូ ទី បក់ េពឿឃតឹផា រ៉ាសអនែ់ឌ ទីឃឺកា

ណាគ័សានទួ់ អុះ។ អនែ់ឌ អ្យក់ កាណាគ័ លូ រ៉ាស មះ៉ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ ្របគ៉័ កាណាគ័ រមួ ទឌូិ។ ៣៣កាប៉ាច់ មួត រះ៉
ប៉ាតាងយសី៊ូ ១២ ដូវ អនែ់ឌ ទី អរ៉ំាញ ែហង៊ខាក់ហងចាក រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ រ ុសី សតឹ េកះ លូ ្របគ៉័ផាញ៉ាន
រះ៉កា ពូ អន់ អ្លុ ឡឹងសារ េណាះហង។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុតកាខាក់កាកាឡំាងំ អនែ់ឌ ទឌូិ។៣៤កាណុង
កាឡំាងំ អនែ់ឌ អូ ទី េពឿ តាបាយកាសត់ អុះ ខងកាឡំាងំ អនដ់ាឡាក់ ទី េតះ មុរី េតះ ហី អនែ់ឌ ្របូ អ្យក់ េលៀន
៣៥ ជនឹ អន់ កា មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ ១២ ដូវ។ េកះេណាះ អន់ែឌ ែជក េលៀន េណាះ អន់ កា ពូ ពួយសារ ពូ
តងកាន េណាះហង។ ៣៦ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូែសប៊ ែអ៊ កា ផូង័ េលវ េីកតី ពឹង តាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ មួត រះ៉
ប៉ាតាងយសី៊ូ អន់ សចិ ែអ៊ ផាបាណាបះ ទី ណី ផា «ប៉ាណូស បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពូ» ៣៧ ែអ៊ ្របូ មុរី ែអ ៊េកះ
េណាះ អ្យក់ េលៀន ជនឹ អន់កា មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ នះិេទៅ េដល។

៥
សារអាណាណះលូសាភរ៉ីា ្របូ មុរី
១ េកះេណាះ ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គសចិអាណាណះ កាម៉ាញ់ ែអ៊ សចិសាភរ៉ីា អនែ់ឌកា ្របូ មុរី អនែ់ឌ

េដល។ ២អនែ់ឌ េកា្ល កាម៉ាញ់ ែរវ ពុត គួប េសាប េអាន គម េលៀន េម៉ាញចាែនកកាអនែ់ឌ េទៅ េកះេណាះ អ្យ
ក់ចាែនក បក់ ៃអ្វ សល់ឡា ំជនឹ អន់កា មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ ៣ហះកា េព្រតះុកាបកាអាណាណះផា «អាណា
ណះ ! ញ៉ា ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ ប៉ាណា ំពុត េពៀក អសី អន់ ខនឹ ព្លូ ង កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខា
ក ់េអាន គម េលៀន ្របូ េតះ េណាះ េម៉ាញ ចាែនក នីេណា ័ះ ? ៤ ប៉ាន់ដា ែព េតះ េណាះ េតះ អសី ហង េកះ
េណាះ អសី ្របូ អ្យក់ េលៀន អសីយរ េលៀន េណាះតាម ពុត អសីកាដាគ់ េដល។ ញ៉ា ្រតគ់ អសី ទី ពុត ្របគ៉័
នេីអៀ ? អសីតាពំ្លូ ង កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អូ ្រតគ់តាពំ្លូ ង ដងឹ កា ប៉ាណូស អុះ»។ ៥ េកះ អាណាណះសាយុំាងំ
េព្រតះុ កាប េកះ ែអ៊ កា បក៉់ កាតាច់ កាែស៊ តាងំេហមី េតា័ ឡូត។ ទិ កាឡំាងំ បក់ កាតាងំ េលៅសារ េណាះ ពូ
អ្ូយគខាក។់ ៦ មួត តាតាម័កាសាឡប់ ប៉ា្រទូ អាណាណះ េកះេណាះ តូង័ឡា ំតប។់
៧ ៃបង៉ មង ឡឹង េណាះកាទលឹកាម៉ាញ់អាណាណះ ែអ៊ អូ អ្លុ ក្លងិ ឡឹងសារ េកា្ល ែអ៊ េណាះ។ ៨ េព្រតះុ កាអំ

បញ៉់ ែអ៊ផា «រះ៉ ៃហ ប៉ុប ចំអនដ់សី ្របូ េតះ េណាះ ែព ទី េលៀន ដងឹ េណាះហងប ?» ែអ៊ េតលីផា «អះឺ ដងឹ
េណាះ ហង»។ ៩ េកះេណាះ េព្រតះុ កាប កា ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី ែរវ ពុត ម៉ុ ត េតារ គួប អន់ដសី ព្លូង កា
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នេីអៀសាមគ៉័ កា ចងឹ អូ ទី ថូត ប ? ៃហ េតាកាឡំាងំ សតឹ ឡឹង តប់ ប៉ា្រទូ េកា្ល



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៥:១០ 195 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៥:៣០

អសី ពូ ក្យាម័ ចងឹ ម៉ុត ទលឹ អប៉ំារ េកះ។ ពូ ចងឹ តូង័ អសី េដល»។ ១០ផាឌី ែអ៊ កា បក៉់ ្រគបុហះ ជុង េព្រតះុ េកះ
េណាះកាតាច់កាែស៊តាងំេហមី េតា័ ឡូត។ មួតតាតាម័សតឹ ឡឹង តប់ ប៉ា្រទូ បប៉័ ែអ៊ េតា័ េកះ ពូ កា តូង័ តប់ ែអ៊
សាែនង ប៉ា្រទូ េកា្ល ែអ៊ េណាះ ហង។ ១១ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ អ្ូយគ ខាក ់កាឡំាងំ បក់ កាតាងំ េលៅសារ
េណាះកាអ្ូយគ នះិេទៅ េដល។

សារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ
១២ រុាងំវាង៉ េណាះ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ ្របគ៉័សារ អញឺ អំរ៉ាញ លូសារ េកង ខាក់ េអៀង ពឹង ប៉ាសុន។ កា ំ

ឡាងំ បក់ េសឿ ពឹះ តុំ លួម គួប េលយីៗ ពឹងចារសាឡូម៉ូន។ ១៣កាឡំាងំ អូ េសឿយសី៊ូ អូ ទី េពឿ ខនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អនែ់ឌហង យ ៉◌ះ័ នេីណា ័ះកាតាម ពូ ទឌូិ អ្យលិ កូត័កា អនែ់ឌ។ ១៤ទីកាឡំាងំ ម៉ុត េសឿយសី៊ូ ទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ
អង់កាន់ ែហង៊ េអៀង ៗ។ ១៥ញនកាសារអរ៉ំាញអនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ ពូ តូង័ អ្យក់ ប៉ាណូសអគី អន់ ៃតប ពឹង ្រតិ
ពឹង េពល ៃអ្វ រ្រទង េភឿ បុចិ ដងឹ កា កី េព្រតះុ កានទ់ងឹ ពឹង បក់ អគី បក់ អនដ់ា ផះ ែអ៊ ចាក ្រទងួ ម៉ាគ់ ចងឹ ដាគ់
ឡូត។ ១៦ទីកាឡំាងំ េអៀង ពឹះ ឡឹង ្រសកុ អនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង េយរសូាឡឹម ទបឹ តូង័ អ្យក់ ពឹះ ប៉ាណូ
ស អគី ព្លុ លូ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េដល។ អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ កាដាគ់ ្រប៉ាល់ ្រគបឹ ដូវ ហង។

សារ ពូ រ ៉បុ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១៧កាប៉ាច់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាឡំាងំ មួតសាឌូសុីឡាក់ គួប ែអ៊ េណាះ អនែ់ឌ អគី ពុតសាណីងខា

ក។់ ១៨ េណាះហង អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប ពឹះ រ ៉បុ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៃចគកាណុង ខុក រមួ។ ១៩ទលឹ ប៉ាគ់កាមុាងំ
ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ េបកី អំប៉ារ ខុក អន់ អន់ែឌ ចាកឡាច់ ទបឹ អន់តគ់ ផា ២០ «ចាកឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ា
មះ៉ េតា ពិ ! អ្យគ័ រះ៉ អន់ ពូ សាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស រុសី»។ ២១កាតាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ នី
េណា ័ះ អនែ់ឌកាចាកឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡឹងកាលំឺ បុាងំេហៀន ពូ ប៉ាគ់ េណាះ។
ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាឡំាងំ បក់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ៊ ពឹះ តុំ គួប េអី ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ឃឺ មួត ៃមគ៉ ្រកា

គ់ អុី្រសាែអល៊ ទឌូិ។ េកះេណាះ ពូ េ្របុី បក់ ញ៉ាមឡា ំអ្យក់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ឡឹង ខុក។ ២២ មួត បក់ ញ៉ាម
ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ខុក េណាះ ៃហ អនែ់ឌ អូ បប៉័ េកះ កា វុលី សតឹ រះ៉ កា ពូផា ២៣ «ញនឹឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ ខុក េកះ បប៉័
អំប៉ារ ៃអ្វ កាេ្រតគី ដាគ់ នះិេទៅ មួត បក់ ៃអ្វ ញ៉ាម អំប៉ារ កា ៃអ្វ ហះ េណាះ េដល ហះកា ប៉ាគ់ ញនឹ េបកី អំប៉ារ
ខុក ៃហ អូ ទី បប៉័ បក់ េពឿ ៃអ្វ កាណុង េណាះ អុះ»។ ២៤សាគ់ ៃមគ៉ តាហានញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ លូ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័កាតាងំសារ េណាះ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ចងឹឃតឹ នចីម ័អូ អ្លុ កាសារអាចងឹ េកតី នចីម័ណាវ ្គ។ ២៥ផះ េណាះទី
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវចាក ម៉ុត រះ៉ កា ពូផា «មួតឡាក់ អនដ់សី រ ៉បុ ៃចគ ខុក ែព កញិេអៀ អនែ់ឌ ផះ ៃអ្វ បុាងំេហៀន
មួត ប៉ាសុន ប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េតា»។ ២៦ ៃមគ៉ តាហាន ញ៉ាម េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណាផំា គនតាហានឡា ំ
អ្យក់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ហះកាហ៊ូ តអា អនែ់ឌ អូ ទី ពីតសាប៉ា្វ ត័ អុះ ខង អ្ូយគកា មួត ប៉ាសុនហរឹ អនែ់ឌ លូ
អេំហា្ម ។
២៧ទលឹ ប៉ាគ់ចារ ពូ លួម េកះ ពូ កា េ្របុី អនែ់ឌ អនត់ាវ ហះ ងីុរ មួត ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។ េកះេណាះ ៃមគ៉ ្រកា

គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាបផា ២៨ «ញនឹ រះ៉ កាខាក់ េកះ កា អនដ់សី ែពផា អូ អន់ បុាងំេហៀន រះ៉ កា ពូយរសចិ ប៉ាណូស
េណាះ ហះកា កញិេអៀ អា អនដ់សី បុាងំេហៀន ពូ ប៉ាញ័ ទបឹ េមឿង េយរសូាឡឹម។ អនដ់សី កា បុចិ កាប បុាងំ
អាលញនឹផា ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េណាះ េដល»។ ២៩ហះកា េព្រតះុ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អនេ់ទៀគៗ េតលីផា «ញនឹ
្រតគ់សាយុំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា្វ ឡឹងសាយុំាងំ ប៉ាណូស។ ៣០ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ វគ័ យ៉ាគ់ ពិន ែអ៊ តាគ់ អង់រុសី សតឹ



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៥:៣១ 196 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៦:៥

យសី៊ូ ឡាក់ អនដ់សី ប៉ានេ់តា័អនទ់ល ពឹង អ៊្លង * ែព។ ៣១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័លកឺហាវយសី៊ូ អន់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា
ែអ ៊េកះេណាះ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា លូ តង័ ប៉ាណូសអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា។័ ែអ៊ ចងឹ អន់ អុ្ីរសាែអល៊
បុនិែពង ពុត េពៀក ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច។ ៣២ញនឹ ទឌូិ អាហងឡាក់ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន ឡឹងសារ ទិអា
ឡាក់ ទី េកតី ពឹះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា បក់ រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊ កា ្របគ៉័ផាញ៉ាន ឡឹង
សារ េណាះ េដល»។
៣៣កាតាងំ នេីណា ័ះ ពូ អកឺ ខាក់ លូ បុចិ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត អនែ់ឌ េដល។ ៣៤ហះកាកាណុង ្រកុំ ពឹកសា េណាះ

ទី មួត ផារ៉ាសុី េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ កាម៉ាេលៀល។ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ ចាបាប់ េកង ប៉ាសុន ទឌូិ កាការ ៉បុ ែអ៊
េដល។ ែអ៊ អ្ូយវ អនត់ាវហះ ម៉ាត់ ្រកុំ ពឹកសា េកះេណាះ េ្របុី ពូ អ្យក់ឡាច់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អន់ ែគង ឡីង ែប៊
ត។ ៣៥ េកះេណាះ ែអ៊ កាប លូ ពូផា «អុះ មុី អុ្ីរសាែអល៊ ! បរ៉ ់ឡាវុាងំ ឡឹងសារ អនដ់សី បុចិ ្របគ៉័កា មួតអា។
៣៦ទីសារ េម៉ាញ េកតី ពឹះ ផះ អន្់រទលួ ែព េបីតាន័ ទុញប៉ុប ចំ អុះ។ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសចិ ថដឺះផាឡាេកា
ែអ៊ ប៉ាណូស េកងខាក់ចាក េជៀក ពូ កាឡំាងំ ចាក ពួយ ែអ៊ ទី ៤០០ ដូវ។ អនត់គី ឡឹង េណាះ ពូ រ ៉បុ ប៉ានេ់តា័
ែអ ៊កាប៉ាច់កាឡំាងំឡាក់ចាក ពួយ ែអ៊ ែព កាសាតាក់ រ៉ាតាក់ រ៉ាតាយ រ៉ាយ គួប ទិ អូ ទី សល់ អុះ។ ៣៧អនត់គី
ឡឹង េណាះណាវ ្គ ផះ រុាងំវាង៉ ពូ េអី ប៉ាតុំ ្រចាគ់សចិ ចលួំន ប៉ាណូស ែព ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គសចិ យូដះ
ឡឹង េខត កាលេីឡ ែអ៊ តាេំប៉ាកឡាេកា លូ ប៉ាណា ំកាឡំាងំ េអៀង ចាក ពួយ ែអ៊ េដល។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊
េតា័ េដល។ េកះេណាះកាឡំាងំ បក់ចាក ពួយ ែអ៊ ែពកាសាតាក់តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង នះិេទៅ េដល។ ៣៨អាញ់ផា
អាញ់ កញិេអៀ អា អនដ់សី ែជ វុនឹវាយ៉ ហង លូ មួតអា ែជ ្របគ៉័ នចីម័ កា អនែ់ឌហង ពិ។ ផាសារ អនែ់ឌ ្រប៉
គ័ អាឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េដាច េណាះ ចងឹ អូ េកតី អុះ។ ៣៩ហះកាផាសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ អាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័េណាះ អនដ់សី ចងឹ អូ ដាម័ អនែ់ឌ អុះ។ បរ៉ ់ឡាវុាងំ អ្ូយគ ៃផគ អនដ់សី េកះ តាមុរឺ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ»័។ អនែ់ឌ ទឌូិកាភម ពួយ វគ័កាម៉ាេលៀល េដល។ ៤០ េកះេណាះអនែ់ឌ េអី ម៉ុ ត មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េ្របុី
ពូ ពីត អនែ់ឌ លូ អនត់គ់ រះ៉ ែជ អន់ អនែ់ឌ រះ៉ កា ពូណាវ ្គឡឹងសចិយសី៊ូ េកះេណាះ រុសី េឡីយអន់ អនែ់ឌចាក
សតឹ។ ៤១អនែ់ឌ កាចាកឡាច់ ឡឹងចារ មួត ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉ ់ខង ប ៉្រ◌ះ័ ឃតឹ ផា អន់
ែឌ េណាះ ប៉ាណូសកានតឹឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ទី ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា អនែ់ឌ ញនកា េសឿ យសី៊ូ។ ៤២ រប៉់ ដារ ់អនែ់ឌ
ៃអ្វ បុាងំេហៀន មួត ប៉ាសុន ទបឹ ពឹងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ទបឹ ពឹងហី អនេ់ទៀគៗ។ អនែ់ឌ រះ៉សារដាគ់កា ពូផាយសី៊ូ
ហង ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ។

៦
សារ ពូ េរុសីតាេំបុះី ដូវ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ
១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ទី ចលួំន ពូ េសឿ ែហ៊ង េអៀង ៗ។ ហះកា ទី មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ កាប សុ

នសាត ្រកកិ អន់ែឌ កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ កា មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ កាប សុនសាត អន់ែឌ េទៅផា ផះ
ពូ ែជក េលៀន អន់ កា មួត អនេ់្រតា័តាច់សាណាសា ពូ អូ សូវ ៃហ ែគង មួត អនេ់្រតា័ បក់ កាប សុនសាត ្រកកិ
េណាះ អុះ។ ២ េកះេណាះ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ ១២ ដូវ េអី ពឹះ កាឡំាងំ មួត េសឿ ទឌូិ តុំ គួប លូ កាប ផា «អឺ អុះ
មុ ីអូ ឃឺ អន់ ញនឹ អា្ល ត ង៉ារ រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ ែជក េលៀន អន់ កា ពូ អុះ។ ៣ ទលឹ នីេណា ័ះ ពិ ពិន
េរុសី ប៉ាណូស ពឹងកាឡំាងំ អនដ់សីអាតាេំបុះី ដូវឡាក់ ពូ អនហ់ា្ន ល់ផាដាគ់ ទបឹ ហ្យាងំសាឡាច់ លូ ទី ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ម៉ាគ់ ញនឹ ចងឹ មប ង៉ារ អា អន់ កា អនែ់ឌ ្របគ៉។័ ៤កាប៉ាច់ ញនឹ
ចងឹ ឃតឹ ដងឹ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ លូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង»។ ៥ មួត េសឿ ទឌូិ កាតាងំសារ េណាះ ្រតគ់ ពុត អនែ់ឌ ខា
* ៥:៣០ ៥:៣០អនទ់ល ពឹង អ៊្លង បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២១:២២។
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ក។់ េណាះហងអនែ់ឌ េរុសី អ្យក់សាេតផានឡាក់ ប៉ាណូស េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កានតឹ ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដា
គ់កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក េដល។ ទីភលីបី ្រប៉ូខូរះុ នកីាណូរ ទមី៉ូ ន ប៉ាេមណា នកូីឡះ ឡឹង េមឿងអនទ់ី
យ៉ូកឡាក់ ម៉ុត ្របគ៉័ ពួយសង់ខុំ អុ្ីរសាែអល៊។ ៦ េកះេណាះ ពូ ប៉ាណា ំអនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ ពូ
កា ប៉ាណា ំគួបសាប៉ាគ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កា អនែ់ឌ តាេំបុះី ដូវ េណាះ។ ៧ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ រះ៉ េណាះកាតាងំ ទលឹ
ប៉ាណូស ែហ៊ង េអៀង។ កាឡំាងំ មួត េសឿ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមកា ែហ៊ង េអៀង ៗកាខាក។់ មួត ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ម៉ុត េសឿយសី៊ូ េអៀង ដូវ េដល។
សារ ពូ រ ៉បុសាេតផាន
៨កាប៉ាច់ សាេតផាន ប ៉្រ◌ះ័ អន់ សារ ដាគ់ លូ សារ អំរ៉ាញ អញឺ កា ែអ។៊ ែអ៊ អ្លុ ្រប៉គ័ សារ េកង ខាក់ ៃអ្វ

កាណុងកាឡំាងំ ប៉ាសុន ទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ពូ ញម។ ៩ហះកា ទី ពូ ពឹះ កាកាប ប៉ាែគក លូ ែអ៊ ឃឺ បក់ អនដ់ា ពឹះ
ឡឹង េរ៉ាង ឡាក់ ពូ េអី ផា «េរ៉ាង មួត រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ្រប៉គ័ ទុច»។ មួត េណាះ ពឹះ ឡឹង េមឿង គីែរន េមឿង អាេល
កសាន់េ្រទៀ ឡឹង េខត គីលីេគៀ អន់ដា លូ េខត អាសុី អន់ដា។ ១០ហះកា អន់ែឌ ប៉ាែគក អូ ដាម័សាេតផាន
អុះ ខង ែអ៊ អ្លុ កាបហ្យាងំសាឡាច់ ពួយ ប៉ានរឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ែអ។៊ ១១នេីណា ័ះហងកាឡំាងំ មួត
េណាះឡាច់ណាងំចា្វ ល់ ពូឡាែអត៊ឡាអត៊ េ្របុី ពូ កាបផា «ញនឹកាតាងំ ប៉ាណូសអាកាបបង៉ឺាយ វគ័ ម៉ូ េស លូ
កាបបង៉ឺាយប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល»។ ១២ ពូកាប ប៉ាញសុ់ះកាឡំាងំ ប៉ាសុន មួត ្រកាគ់តាងំកង់ លូ មួត ៃណឃូ
បុាងំេហៀនចាបាប ់េកះេណាះ រ ៉បុសាេតផានអ្យក់ឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ។ ១៣ េកះេណាះ ពូ អ្យក់ ពឹះ
មួតផាញ៉ានកាបតាពំ្លូង េភឿ េ្រចាមសាេតផានផា «ប៉ាណូសអាស៊ូ ៃអ្វ កាប អូដាគ់កា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កា
ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េលយី។ ១៤ញនឹកាតាងំ ែអ៊ េឃយីកាបផា បក់សចិ យសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត ែព ចងឹ យះ៉
អា្ល ត េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ចងឹ តូរ ័សង់ខុំឡាក់ វគ័ ម៉ូ េស មប អន់កា ពិន ែព េដល»។ ១៥កាឡំាងំ ទឌូិ ៃអ្វ កាណុង
្រកុំ ពឹកសា េណាះ ប៉ាញច់ាក័ ៃហសាេតផាន។ ពូ បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារឡាក់កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។

៧
១ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អបំញ៉់ ែអ៊ ផា «ញ៉ា អសីកាប នេីណា ័ះ តាទចឹ ប ?»។
សារសាេតផាន េតលីសារ ពូ េ្រចាម
២សាេតផាន េតលីផា «អឺ អុះ មុី ក្លញឹ វា ៉បរ៉ ់អនដ់សីសាយុំាងំហ។ិ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីតា

តារកា្ល គ់ តាបំាងឡាេកា អន់កា វគ័ ពិន អា្រប៉ាហា ំបប៉ ័ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថតហះតាវាង័៉ តាងំេល េពៀរ េបីឡា ំ
ប៉ាគ់ ្រសកុហារ៉ាន់ ែព។៣ផះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ផា "ហគ់ចាកឡាច់ ឡឹង ្រសកុ អសី េកតី លូឡាច់ ឡឹង ផូង័
វាច៉់ អសីឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េម៉ាញណាវ ្គឡាក់អាញ់ ចងឹ តាបំាងកាអសី"។* ៤ វគ័អា្រប៉ាហា ំកាចាកឡាច់ ឡឹង
ប៉ាេថត សុនសាតខាលេ់ដ េណាះឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុហារ៉ាន។់ អនត់គី ឡឹង ពឹ ែអ៊ េតា័ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាណា ំ
ែអ៊ឡាច់ ឡឹង ្រសកុ េណាះឡា ំៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថតឡាក់ អនដ់សី ៃអ្វ រប៉់ ដារ ់អាឡគ។ ៥ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់ ែអ៊ ទី
ប៉ាដក់ ញ៉ា អុះ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថតអា យ ៉◌ះ័ េតះ បគ័ ដងឹតាប៉ំាង ជុងកា អូ ទី េដល។ ហះកាប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាផាចងឹ
អន់ ប៉ាេថត ទិអាកា ែអ៊ លូ កា ផូង័ វាច៉់ ែអ ៊យ ៉◌ះ័ ែអ៊ េបីតាន័ ទី គនកាតាម។ † ៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា
"ផូង័ វាច៉់ អសី ចងឹ ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត ពូ អនេ់ទៀគ ប៉ាណូស ពឹង ប៉ាេថត េណាះ ចងឹ អ្យក់ ផូង័ អសី ្របគ៉័
ទុច ទបឹ ្របគ៉័ បាប អនែ់ឌកាខាក់ ទុញ ៤០០សាណា។ំ ៧ហះកាអាញ់ចងឹ ៃចគ ថូត សុនសាត បក់ អ្យក់ អនែ់ឌ
្របគ៉័ ទុច េណាះ។ ៃឡង ឡឹង េណាះ អនែ់ឌ ចងឹឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត េណាះ ពឹះសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ អាញ់ហះចារអា
ឡគ"។‡
* ៧:៣ ៧:៣បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ១២:១។ † ៧:៥ ៧:៥បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ១៧:៨។ ‡ ៧:៧
៧:៧បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:១៣-១៤។
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៨ «េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ ចាបាប់ កាសតិ អង់ការ កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំផះ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ សារសាញ៉ា
ែរវ ពុត លូ ែអ។៊ § ខ េណាះហង បះ ផះ អុីសាក់ េកតី ទី តាងំហាមដារ ់េកះ វគ័ អា្រប៉ាហា ំកាកាសតិ អង់ការ
ឡូត អុីសាក់ កា កាសតិ អង់ការ កា គន ែអ៊ យ៉ាកុប វគ័ យ៉ាកុប កា កាសតិ អង់ការ កា មួត គន ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ
ឡាក់ វគ័ ពិន េដល។ ៩ មួត វគ័ ពិន កា ទី ពុតសាណីងសាេណីសកា អុះ អនែ់ឌ យូែសប៊ អនែ់ឌកា ្របូ ែអ៊ អន់
កា ពូ អ្យក់ឡា ំ្របគ៉័ ទុច ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុីសុបី ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ែអ។៊ ១០ ប ៉្រ◌ះ័ កា តង័ ែអ៊
អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារឡាបំាក ទេិណា ័ះ ទបឹ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ហ្យាងំសាឡាច់ ្រតគ់ ពុតសាដាច់ ប៉ាេថត អុសុីបី សា
ដាច់កា េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហ ប៉ាេថត អុសុីបី លូ េ្របុី ែអ៊ រុាងំៃហហីសាដាច់ េដល។ ១១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ េកតីឡាយុិ
តឡាងំវាញ៉់កាខាក់ ប៉ាញ័ ទបឹ ប៉ាេថត អុីសុបី លូ ប៉ាេថត កាណាន ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាកកាខាក។់ មួត វគ័
ពិន អនែ់ឌណាងំសាណាញ៉ាសាកា អូ ទី អុះ។ ១២ផះ េណាះ វគ័ យ៉ាកុប កាតាងំ េលៅផា ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុីសុបី
ទី េពៀ ែអ៊ កា េ្របុី មួត វគ័ ពិនឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េណាះលកឺ ទី េម៉ាញ។ ១៣ ប៉ាគ់លកឺ ទី េពៀរ យូែសប៊ រះ៉ កា មួត
អុះ មុី ែអ៊ អន់ អនហ់ា្ន ល់ ែអ ៊េណាះសាដាច់ ប៉ាេថត អុសុីបី កា អនហ់ា្ន ល់ អុះ មុី យូែសប៊ េដល។ ១៤ េកះេណាះ
យូែសប៊ េ្របុី ពូ ឡា ំអ្យក់ ពឹ ែអ៊ វគ័ យ៉ាកុប លូ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ ទិ ៧៥ ដូវ េណាះ េដល។ ១៥ វគ័ យ៉ាកុប កាឡា ំៃអ្វ
ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុសុីបី ែអ៊ កា េតា័ប៉ាគ់ េណាះហង មួត វគ័ ពិនកា េតា័ ពឹង ប៉ាេថត េណាះ េដល។ ១៦ ពូ កា ប៉ាទុក
ប៉ា្រទូ វគ័ យ៉ាកុប លូ ប៉ា្រទូ មួត វគ័ ពិនសតឹ តប់ ប៉ាគ់ ្រសកុ សុែីគមកាណុង រ ៉ង័ូ អេំហា្ម ឡាក់ វគ័អា្រប៉ាហា ំទីតាច់
ឡឹង គន េសា វគ័ េហម៉ូ រ ពឹង ្រសកុ សុែីគម។ *
១៧ «ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រតគ់ ្រប៉គ័ ឡាក់ កា ប៉ានឹរ ែអ៊ ទី សាញ៉ា លូ វគ័ អា្រប៉ាហា ំ

េកះ សុនសាត ពិន កា េកតី ចលួំន ែហ៊ង េអៀង ៗ ពឹង ប៉ាេថត អុីសុបី េណាះ។ ១៨ហះកា ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី
សាដាច់ណាវ េម៉ាញណាវ ្គរុាងំៃហ ប៉ាេថត អុសុីបី ែអ៊ អូ អនហ់ា្ន ល់ យូែសប៊ អុះ។ ១៩សាដាច់ណាវ េណាះ ែអ៊
ប៉ាញ៉ាខាក់កា សុនសាត ពិន លូ ្របគ៉័ បាប វគ័ ពិន យុបឹ ទបឹ ែអ៊ បុាងំខំ េ្របុី អនែ់ឌអា្ល ត អូ អន់ រង អុះ គនឡន់
អនែ់ឌ េណាះ ម៉ាគ់ ចងឹ េតា។័ †
២០ «វគ័ ម៉ូ េស កា េកតី ពឹង រុាងំហាវ េណាះ េដល សាសា្វ ែអ៊ ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ខាក់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា

តយ។័ េមគី ពឹ ែអ៊ រង រុាងំៃហ ែអ៊ កាណុង ហី ទី ៃបង៉ ៃខ។ ២១ ប៉ាគ់ េមគី ពឹ អា្ល ត ែអ៊ េកះ ទី គន អង់កាន់សា
ដាច់ អុសុីបី អ្យក់ រង ែអ៊ ្របគ៉័ គន ែអ៊ តាងំឡា។ ២២ម៉ូ េស ែអ៊ ទី េហៀន អ្លុ េអៀង ឡឹង សុនសាត អុសុីបី ទបឹ ទី ប៉ានឹ
រ ពឹរ កាង លូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ េកងខាក។់ ‡

២៣«ប៉ាគ់ ែអ៊អាញុ៤០សាណាំេកះ ែអ៊ កា ទី ពុត បុចិឡា ំចា្វ គ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ អុះ មុី ែអ៊ េទៅ។
២៤ ែអ៊ បប៉័ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័ សុនសាត ែអ៊ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ កាឡា ំតង័ ប៉ាណូសបក់ ពូ ពីត េណាះ លូ ពីត តូតាង ែអ៊
ទបឹ កាៃម ប៉ានេ់តា័ សុនសាត អុីសុបី េណាះ េដល។ ២៥ ែអ៊ សាមគ៉័ កា អុះ មុី ែអ៊ ចងឹ ហ្លង់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េ្របុី ែអ៊ តង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច ហះកាអនែ់ឌ អូឃតឹ នេីណា ័ះ អុះ។ ២៦ប៉ាគ់ដារ ត់ាយ៉ាង័ណាវ ្គ ែអ៊
បប៉័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េពៀរ ដូវ ផះ តាប៉ុញ ពីត គួប េសាប ែអ៊ កាឡា ំរះ៉កះ ប៉ារម ពូ ផា "អនដ់សី អា អុះ
មុ ីញ៉ា ្រតគ់ ពីត គួប េទៅ នេីអៀ ឡគ ?" ២៧ហះកា បក់ ពីត គួប េណាះតាឡក័ឡាច់ ែអ៊ ទបឹ កាប ផា "េពឿ េ្របុី
អសី ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំាកាបសារ កាញនឹ ? ២៨ញ៉ា អសី បុចិ ប៉ាន់េតា័អាញ់ឡាក់ អសី ប៉ាន់េតា័ សុនសាត អុី
សុបី ដារ ់េសគី ែព េដល ប ?" ២៩កាតាងំ នេីណា ័ះ វគ័ ម៉ូ េសកាសាតាក់ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត ម៉ាេឌៀន។ ែអ៊ ៃអ្វ
អង់រ៉ាម័ ពឹង ប៉ាេថត េណាះ កាទីកាម៉ាញ់ ទី គនកាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ។ §

§ ៧:៨ ៧:៨ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៧:១-១៤។ * ៧:១៦ ៧:៩-១៦សារ យូែសប៊អាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ
(េលាកុប្បត្ត)ិ៣៧:១-៥០:២៦។ † ៧:១៩ ៧:១៧-១៩ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១:៨-២២។ ‡ ៧:២២ ៧:២០-២២ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់
(នកិ្ខមន)ំ២:១-១០។ § ៧:២៩ ៧:២៣-២៩ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២:១១-២២។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៦:៣០ 199 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៦:៤៣

៣០ «ប៉ាគ់ ទលឹ ៤០សាណាំរ៉ាវាច៉់ េកះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវតាបំាងឡាេកាអន់ ែអ៊ បប៉័ ពឹង ែ្រស៊ តសី ប៉ា
គ់ ប៉ានមឹ សុីណាយ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះឡាក់ កា អំប្៉យតិ អុញ ផះសា េប៉ាម។ ៣១ផះ វគ័ ម៉ូ េស បប៉័សារ េកង
ខាក់ េណាះ ែអ៊ ញមខាក ់េកះេណាះ ែអ៊ ម៉ុ ត ក្យាម័ េភឿ ៃហ អន់ឡាក់ៗ ។ ែអ៊ កាកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័កាបផា ៣២ "អាញ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ អសី ឃឺប ៉្រ◌ះ័ អា្រប៉ាហា ំប ៉្រ◌ះ័ អុសីាក ់ប ៉្រ◌ះ័ យ៉ាកុប"។ វគ័ ម៉ូ េស
អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ អូ ខនឹ ៃហ អុះ។ ៣៣ េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា "ហគ់ អសីតាេឡះ គបឺ ពិ ខងចារ អសីតាវ
អាឃឺចារ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣៤អាញ់បប៉័ ប៉ាសុនអាញ់ ទីសារឡាបំាកខាក់ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត អុសុីបី េតា លូកាតាងំ អន់
ែឌតាងំអះឹ េដល អាញ់ជរឹ ប៉ាគ់អា េភឿឡា ំតង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច។ អសី ពឹះ ប៉ាគ់អា អាញ់ចងឹ
េ្របុី អសីឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុសុីបី េតា កញិេអៀហង"។*
៣៥ «ហះកា វគ័ ម៉ូ េសអា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ ៃច រ៉ាប់ ែអ៊ អុះ លូ អនែ់ឌកាបផា "េពឿ េ្របុី អសី ្របគ៉័ ៃម៉

គណាផំាកាបសារកាញនឹ ?" ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ែអ៊ឡា ំ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា ពូ លូឡា ំតង័ ពូ ទបឹ អន់
បយ៊ ែអ៊ ឡា ំតង័ អនឌូ់ លូ វគ័ ម៉ូ េស េដល ឃឺ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី តាបំាង អន់ ែអ៊ បប៉័ កាណុង េប៉ាម ែព ហង។
៣៦ វគ័ ម៉ូ េសអាហង ប៉ាណា ំសុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុីសុបី ទបឹ ្របគ៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង
ខាក់ ពឹង ប៉ាេថត អុីសុបី ពឹង េទៀក តាងំេល តសី ស៊ូ ប † លូ ពឹង ែ្រស៊ តសី រុាងំវាង៉ ៤០សាណាំផះ ពូ ចាក
េណាះ ែព។ ៣៧ វគ័ ម៉ូ េសអាហងឡាក់ រះ៉ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ផា "ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េរុសី េម៉ាញ ដូវ
ឡឹងកាឡំាងំ អនដ់សី អន់ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ែអ៊ឡាក់កាអាញ់ ‡"។§ ៣៨ផះ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប ពឹង
ែ្រស៊ តសី ែព ឃឺ វគ័ ម៉ូ េសអាហងឡាក់ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ កាកាប លូ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ប៉ានមឹ សុណីាយ។ ែអ៊ កា ៃអ្វ
លូ មួត វគ័ ពិន េដល។ ែអ៊ ហង អ្យក់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អន់អាញុ រុសី រះ៉ តូៗ ទលឹ ពិន។ ៣៩ហះកា មួត វគ័ ពិន
អូ ៃច រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊ អុះ អនែ់ឌ ប៉ាសាងំ លូ ែអ៊ ទបឹ ទី ពុត បុចិ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុសុីបីណាវ ្គ។ ៤០អនែ់ឌកា
កាប លូ វគ័អារ ៉នុ ផា "ហគ់ អសី ្របគ៉័ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគសារ៉ំាប់ ប៉ាណា ំញនឹ ពិ ខង ម៉ូ េសឡាក់ ប៉ាណា ំពិន
ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុីសុបី ែព អ្លុ កា នចីម័ េកះ ែអ៊ េណាះ"។ ៤១ផះ េណាះ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ហ៊ូ ប គន រក៉់ េម៉ាញ លូ
ពុះ កាណាគ័ អន់ កាហ៊ូ ប រក៉់ េណាះ េកះេណាះ អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំគួប េហាក រគ៉់ កាខាក់កាកាណាគ័ ្របគ៉័ លូ
តី អនែ់ឌ េទៅ េណាះ។ * ៤២ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ វុនឹវាយ៉ លូ អនែ់ឌ អុះ ែអ៊ អា្ល ត អន់ អនែ់ឌសាបំ ៉◌ះ័
រ៉ាមះ៉ សឡំង់ ពឹង ៃប៉្លង ្រតគ់ លូសារឡាក់ ទី រះ៉ កាណុងផាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
"អឺ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊

កាណុង រុាងំវាង៉ ៤០សាណាំ
ផះ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព

អនដ់សី អូ ទី េកាះកាណាគ័ ញ៉ា រ៉ាមះ៉ អន់កាអាញ់ អុះ។
៤៣ឃឺអនដ់សី តូង័ ហី ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ូ ឡុក †

លូ តូង័ ហ៊ូ ប សឡំង់ ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ េរមជាន់ ‡ មះ៉ អនដ់សី។
ហ៊ូ ប ទិអា អនដ់សី ្របគ៉័ េភឿសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉។

ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ ចងឹ េគៀរឡា ំអនដ់សី ប៉ាគ់ ្រសកុចាងំហាយ្គ
* ៧:៣៤ ៧:៣០-៣៤ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣:១-១០។ † ៧:៣៦ ៧:៣៦ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៤:១-៣១។ ‡ ៧:៣៧
៧:៣៧ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ អនដ់សី ្រតគ់សាយុំាងំ ្របគ៉័ ពួយ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ពិ ។ § ៧:៣៧ ៧:៣៧បរ៉ ់ៃហ
សារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)១៨:១៥។ * ៧:៤១ ៧:៤០-៤១បរ៉ ៃ់ហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣២។ † ៧:៤៣ ៧:៤៣ប ៉្រ◌ះ័
ម៉ូ ឡុក ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ សុនសាត កាណាន ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័។ ‡ ៧:៤៣ ៧:៤៣ ប ៉្រ◌ះ័ េរមជាន់ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ សុនសាត អុសុីបី ប៉ាេន
សាបំ ៉◌ះ័។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៦:៤៤ 200 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ៨:១

ឃ្លង ប៉ាេថតបាប៊ឡូីន េតាណាវ ្គ"§។
៤៤ «ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព មួត វគ័ ពិន អន់ែឌ ទី រ៉ាេណីះ សារ៉ំាប់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អន់ែឌ ្របគ៉័ ឡាក់

កា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី វគ័ ម៉ូ េស ្របគ៉័ េណាះហង ឃឺ ្របគ៉័ ពួយឡាក់ កា ែអ៊ បប៉។័ ៤៥ មួត វគ័ ពិន អនែ់ឌ អ្យក់ រ៉ាេណីះ
េណាះ តូៗ គួប លូ តូង័ ម៉ុ ត កាណុង ប៉ាេថត អា ផះ យូេស្វណាផំា អន់ែឌ តាបុតី អ្យក់ ប៉ាេថត ឡឹង សុនសាត
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រទះុ ឡាច់ ហះ ម៉ាត់ អនែ់ឌ។ រ៉ាេណីះ េណាះ ៃអ្វ េលយី ទលឹ រុាងំហាវសាដាច់ដាវតី។
៤៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត កាសាដាច់ដាវតី ខាក។់ សាដាច់ដាវតី ែអ៊ បរ៉ ់លូ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
សារ៉ំាប់ គន េសា វគ័ យ៉ាកុប *។ ៤៧ហះកាសាដាច់សាឡូម៉ូន ឡគ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះសារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ ៤៨ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ តសី ហ៊្លត អូ ៃអ្វ ពឹង ហីឡាក់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស េណាះ អុះ ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ ពឹង
រ៉ាគយឹ ែអ៊ ផា៖
៤៩ "ៃប៉្លង ឃឺ េ្រគអាញ់អង់ៃអ្វ

េតះ ឃឺ េ្រគអាញ់ ទរឺ ជុង េដល
ហី នចីម័ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កាអាញ់ ៃអ្វ ?

ចារ នចីម័ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កាអាញ់ រ៉ាឡូវ េណាះ ?
៥០ញ៉ា អូ ្រតគ់អាញ់ ប បុាងំេកតី កាណាគ័ ទិអា ?"†។
៥១ «អឺ ប៉ាណូសកាង័ កល់ លូ ទី ពុត ទី េតារឡាក់កា សុនសាត អនេ់ទៀគ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី អ្លុ ដងឹ ប៉ា

សាងំ េលយីៗ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក។់ វគ័ អន់ដសី េឃយី ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អន់ដសី កា ្រប៉គ័
ពួយ េដល។ ៥២ អូ ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ េម៉ាញឡាក់ វគ័ អនដ់សី អូ ទី ្របគ៉័បាប អុះ។ អនែ់ឌកា ប៉ានេ់តា័ទិ មួត
បក់ រះ៉ ផា ចងឹ ទី បក់ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ េម៉ាញ ដូវ ពឹះ។ កញិេអៀ អា អន់ដសី ្របគ៉័ អូ ្រតង់ កា បក់ េណាះ ទបឹ
ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េដល។ ៥៣អនដ់សី អ្យក់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បយ៊ ែអ៊ អន ់ហះកាអនដ់សី អូ ្របគ៉័ ពួយ អុះ»។
សារ ពូហរឹ អេំហា្ម ប៉ានេ់តា័សាេតផាន
៥៤ផះ ពូ កាតាងំ នេីណា ័ះ ពូ អកឺ ខាក ់ពូ រុាងំែគតសាណាញ់កា ែអ។៊ ៥៥ហះកាសាេតផាន ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា

លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ៊ កា ប៉ាញច់ាក័ ៃហ ពឹង ៃប៉្លង បប៉័ តាតារកា្ល គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ បប៉័យី
ស៊ូ អនត់ាវ ែគងសាម៉ាប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៥៦ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «ៃហ េតាអាញ់បប៉័ ៃប៉្លងតាលុះ ព្វងឹ លូ បប៉័ ប៉ាណូ
ស អនត់ាវ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺយសី៊ូ»។ ៥៧ ពូ កា ឡុង តុត ពុត លូ បុតឹ េតារ េកះេណាះតាឡូះឡា ំ
ប៉ាគ់សាេតផាន ទឌូិ។ ៥៨ ពូ អូសឡាច់ ែអ៊ ែគង ឡីង េមឿង េកះេណាះ អ្យក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ មួត បក់
េ្រចាម ែអ៊ េណាះ រុសី អាវ អនែ់ឌ អន់ ប៉ាណូសតាតាម័ េម៉ាញ ដូវ ក្យាគ ់ែអ៊ េណាះសចិ សូល។ ៥៩ផះ ពូ ហរឹ
ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ េណាះសាេតផាន កាប េឡាម ផា «អឺ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា បរ៉ ់អសី ហាប់ អ្យក់ ប៉ាង៉ាត័ អាញ់
េណី»។ ៦០ េកះេណាះ ែអ៊ ជនតាកុល លូកាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា ែជ រ៉ាប់ រ ៉ូសារយច អនែ់ឌអា»។ កាប
នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ កា េតា័ហង។

៨
១ សូលកា ែរវ ពុត េដលកាណុងសារ ប៉ានេ់តា័សាេតផាន េណាះ។
សារ សូល ្របគ៉័បាបកា មួត េសឿយសី៊ូ

§ ៧:៤៣ ៧:៤២-៤៣សារអាឡាច់ ឡឹងអាម៉ុ ះ ៥:២៥-២៧។ * ៧:៤៦ ៧:៤៦ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់ គន េសា វគ័ យ៉ាកុប ពិន ែ្រព
នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ វគ័ យ៉ាកុប ។ † ៧:៥០ ៧:៤៩-៥០សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦៦:១-២។
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ដារ ់េណាះ ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កាខាក់កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។ អនែ់ឌកាសាតាក់
តា្របះ៉តាេ្រប៉ាង ប៉ាញ័ទបឹ េខត យូដា លូ េខតសាម៉ារ ីដងឹ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អូសាតាក។់ ២ទី មួត បក់ អ្យលិ
កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនែ់ឌឡា ំតប់ ប៉ា្រទូសាេតផាន លូ ញុា ំេសាក រុាបំសី កា ែអ៊ កាខាក។់ ៣កាប៉ាច់ សូល
ែអ៊ ្របគ៉័បាប េកងខាក់កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចាក ម៉ុត រប៉់ហី រ ៉បុ ទុងឡាច់ មួត បក់ េសឿយសី៊ូ ទបឹ កាម៉ា
ក័ ទបឹ អង់កាន់ អ្យក់ ៃចគ ខុក។

សារភលីបី រះ៉សារយសី៊ូ ប៉ាគ់ េខតសាម៉ារ ី
៤ មួត េសឿ បក់សាតាក់តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង េណាះ អនែ់ឌចាក ឡឹងចារ េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ចារ េម៉ាញ ទបឹ រះ៉សារ

យសី៊ូ។ ៥ភីលបី ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿងសាម៉ារ ីលូ រះ៉ កា ពូ ឡឹងសារ យសី៊ូ េដល។ ៦ផះ កាឡំាងំ កាតាងំសារ
ភលីបី រះ៉ េណាះ លូ បប៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉ ័អនែ់ឌកា ែរវ ពុត ខំសាយុំាងំ ែអ៊ ខាក់៧ខង ទី ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ េអៀងឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស ទបឹ អង់ហ្យាងំ តុត ពុត លូ ទី ប៉ាណូសកាជក ប៉ាណូស េតា័ ជុង តី េអៀង ដូវ េកតី
ដាគ់ េដល។ ៨ េណាះហង បះ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ េហាក រគ៉់កាខាក។់
៩ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវសចិ សុមី៉ូ ន ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ។ ឡឹងភលីបី េបីឡា ំប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊ េហៀន

្រគូ អំហ្ម អ្លុ ្របគ៉័ អន់ កា មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ ពឹង េខតសាម៉ារ ីេណាះ ពូ ញមកាខាក ់ទបឹ ែអ៊ អា្វ ត់ ផា ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូ
ស ទី អំរ៉ាញ អញឺ េកង េដល។ ១០ ប៉ាណូស ទឌូិ ទបឹ មួត ប៉ាសុន ទបឹ មួត រ៉ាតសី ពូ ខំសាយុំាងំ ែអ៊ ខាក ់ទបឹ ពូ
កាបផា «ែអ៊ អាហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក»់។ ១១ ពូ ខំសាយុំាងំ ែអ៊ នេីអៀ ញនកា ែអ៊
ទី ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ លូ ្រគូ អហំ្ម មះ៉ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ កា ពូ ញម លូ ប៉ាេន ែអ៊ ទុញសាណាំេកះ។ ១២ហះកា ផះ
ពូ េសឿសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ភលីបី រះ៉ ែអ៊ កា បុាងំហុំ
អនែ់ឌ ទបឹកាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន។់ ១៣សុមី៉ូ នកា េសឿ េដល េណាះភលីបីកា បុាងំហុំ ែអ៊ េដល ែអ៊ កា ៃអ្វ អនឌូ់
លូ ភលីបី េលយី។ ផះ ែអ៊ បប៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ លូសារ េកងខាក់ឡាក់ េកតី ទី ផះ េណាះ ែអ៊ កាញមខាក។់
១៤ មួត រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អន់ែឌ កាតាងំ េលៅ ផា មួត េខត សាម៉ារ ីេសឿ ប៉ានឹរ

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េអៀង ដូវ អនែ់ឌកា េ្របុី េព្រតះុ លូ យូហានឡា ំប៉ាគ់ មួត េណាះ។ ១៥ ប៉ាគ់ ទលឹ េខតសាម៉ារ ី
េកះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ កា មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ មួត េសឿ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ១៦ខង
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េបី ជរឹ ៃអ្វ ពឹង អនែ់ឌ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវកា េបី អុះ អនែ់ឌ ្រកាន័កា ទី ពូ បុាងំហុំ អនែ់ឌ អន់
េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ េដាច។ ១៧ េកះេណាះ េព្រតះុ លូ យូហាន មន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង អនែ់ឌ េណាះ អនែ់ឌកា ទី ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ហង។ ១៨ផះ សុីម៉ូ ន បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា ពូ ញន កា
េព្រតះុ លូ យូហានបក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ មន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង ពូ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា អ្យក់ េលៀន អន់កា អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ
េណាះ លូ កាបផា ១៩ «អនដ់សី អន់សារ អំរ៉ាញ អញឺអាកាអាញ់ េណី េភឿ អន់ អាញ់ មន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង េពឿ
ម៉ាគ់ បក់ េណាះ ចងឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ េដល»។ ២០ហះកា េព្រតះុ េតលី ែអ៊ ផា «អន់ េលៀន
អសី អា រ៉ាយហ្៊យង េហ្យតី អនឌូ់ លូ អសី េទៅ ពិ ខង អសីសាមគ៉័ កា អ្យក់ េលៀន ចងឹ អ្លុ តាច់សារ អាឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កា ញនឹ តាេដាះ។ ២១អសី អូ ទី ចាែនក កាណុង ង៉ារ អា អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃហ
បប៉័ ពុត អសី អូ ដាគ់ អូ ្រតង់ អុះ។ ២២ហគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក អា្ល តសារ អូ ដាគ់ អសី អា ពិ េកះេណាះ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អ្លុ ៃផគ ែអ៊ អូ អ្យក់យ៉ូ អសីឡាក់ ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ែនវអា ២៣ខងអាញ់បប៉័ផា អសី ទី
ពុតសាណីង លូ ទួម កាណុងសារ អូ ដាគ់ េដល»។ ២៤ សុមី៉ូ ន េតលី ផា «បរ៉ ់អសី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អន់កាអាញ់ េណី េភឿ ែជ អន់ ទីសារ អូដាគ់ េកតី ពឹងអាញ់ឡាក់កា អសីផា េណាះ»។
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២៥ ប៉ាគ់ អន់ែឌ រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ រះ៉ ឡឹងសារ អន់ែឌ ទី បប៉័ េកះៗ អន់ែឌ កា សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង
េយរសូាឡឹមណាវ ្គទបឹ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ រ្រសកុ អនេ់ទៀគៗ ទី េអៀង ្រសកុកាណុង េខតសាម៉ារ។ី
សារភលីបី រះ៉សារយសី៊ូ កា សុនសាត េអធយី៉ូ ពី
២៦ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ រះ៉ កា ភីលបី ផា «ហគ់ ចាក ឡា ំ ែគង ម៉ាត់ ដារ ់ ្រទង ជរឹ ឡឹង េមឿង

េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កាសា េណាះ ពិ»។ ្រទង េណាះឡាង៉ាន់ខាក។់ ២៧ ែអ៊ កាចាកឡា ំរ្រទង េណាះ
តាទចឹ។ ទី សុនសាត េអធយី៉ូ ពី េម៉ាញ ដូវ ចាក ្រទង េណាះ េដល ែអ៊ េណាះ ពូ កាេយ៉ា * ែអ៊ ្របគ៉័ កាន រុាងំ
ៃហ រ៉ាស អំប៉ាស មះ៉សាដាច់ អង់កាន់ឡាក់សាដាច់ រុាងំៃហ ពឹង ប៉ាេថត េអធីយ៉ូ ពី។ ែអ៊ សតឹ ឡឹងសាបំ ៉◌ះ័
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ២៨ ែអ៊ ជះិ រ៉ាេត ័ះ េសះ អន់េដរី អាន ផាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ
េអសាយ អន់េដរី។ ២៩ ផះ េណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ភីលបី ផា «ហគ់ឡា ំអន់ ក្យាម័ ប៉ាគ់ រ៉ាេត ័ះ េតា
ពិ»។ ៣០ភីលបី កាតាយុបិ ពួយតាន័ រ៉ាេត ័ះ េណាះកាតាងំ ែអ៊ អានផាប់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េអសាយ។ ភីលបី កា
អំបញ៉់ ផា «អសី ហ្លង់ េដល បសារ អសី អាន េណាះ ?» ៣១ ែអ៊ េតលី ផា «នចីម័ អាញ់ ចងឹ អ្លុ ហ្លង់ ខង អូ ទី
េពឿ រះ៉ កាអាញ់ឡក»់។ ែអ៊ កា េជៀក ភលីបីហាវ ជះិ រ៉ាេត ័ះ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ ៣២សារ ែអ៊ អាន េណាះឃឺ នេីអៀ៖

«ែអ៊ េណាះ ពូ ចងឹ រ ៉បុ អ្យក់ឡា ំជនឹ ពឹង តី ពូ
ឡាក់កា ពូ អ្យក់ េចៀម ចងឹឡា ំប៉ានេ់តា។័

ែអ៊ អូ កាកាប អុះ
ឡាក់កា គន េចៀម ៃអ្វ ្រគយឺហះ ងីុរ បក់កាត់សក់ ែអ។៊

៣៣ ពូ កាបសាេតាះ បង៉ឺាយ ែអ៊
លូ ពូ តាតសុ់និសារកា ែអ៊ អូ ្រតង់ អុះ។

អូ ទី េពឿ អ្លុ រះ៉សារ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ អុះ
ខង ពូ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ េកះ»។†

៣៤ សុនសាត េអធីយ៉ូ ពី េណាះ អំបញ៉់ លូ ភីលបី ផា «អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ អសី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាប នីេអៀ ែអ៊
បុចិ រះ៉ ឡឹងសារ េពឿ ? ែអ៊ បុចិ រះ៉ ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅញ៉ា បុចិ រះ៉ ឡឹងសារ ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គ ?» ៣៥ភលីបីកា
អ្យក់សារ េណាះ េទៅ េភឿ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អន់ កា ែអ។៊
៣៦-៣៧អនែ់ឌចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត ់ប៉ាគ់ ទលឹចារ ទី េទៀក សុនសាត េអធយី៉ូ ពី េណាះកាបផា «ៃហហះអា

ទី េទៀក ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ្របគ៉័ អូ អន់ អសី បុាងំហុំ អាញ់ ប ?»‡ ៣៨ ែអ៊ កា េ្របុី ពូ តាវ រ៉ាេត ័ះ ែអ៊ លូ ភីលបី កា
ជរឹ ពឹង េទៀក េកះេណាះ ភីលបី កា បុាងំហុំ ែអ៊ តាទចឹ ហង។ ៣៩ ប៉ាគ់ អនែ់ឌហាវ ពឹង េគាក េកះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្យក់ឡាច់ ភីលបី ឡឹង ចារ េណាះតាតងិ ប៉ាណូសកាេយ៉ា េណាះ អូ បប៉័ ភីលបីណាវ ្គ
ហង ែអ៊ កាចាកឡា ំណាវ ្គទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉។់ ៤០កាប៉ាច់ ភលីបី ប៉ាគ់ ែអ៊ ហ្លង់ ប៉ាណូស េកះ ែអ៊ បប៉័ឡា
េកា ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង អាសូត ឡគ។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ចាកណាវ ្គទបឹ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ រប៉់ ្រសកុ
េតះ េលយី ទលឹ េមឿង េកសាេរៀ។
* ៨:២៧ ៨:២៧ រុាងំវាង៉ េណាះ ពូ េឃយីកាេយ៉ាកាម៉ាក័ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ្របគ៉័កាន ពឹងហីសាដាច។់ † ៨:៣៣ ៨:៣២-៣៣សារអាឡាច់
ឡឹង េអសាយ៥៣:៧-៨។ ‡ ៨:៣៦-៣៧ ៨:៣៦-៣៧ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ភលីបី រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ផាអសី េសឿ
តាទចឹ ទិ ពុត េពៀក េកះ អាញ់ បុាងំហុំ អសី ទីហង»។ ែអ៊ េតលីផា «អាញ់ េសឿ េកះ កាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ»។
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៩
សារសូលម៉ុត េសឿយសី៊ូ
១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ សូលឃតឹ ដងឹកាប អកឺ លូ បុចិ ប៉ានេ់តា័ មួត េសឿយសី៊ូ េលយី។ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ ៃមគ៉ ្រកា

គ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
២បរ៉ ់ចាបាប់ ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង អនេ់ទៀគៗ មះ៉ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាណុង េមឿងដាមះ៉ អ្លុ ៃផគ បប៉័ មួត

េសឿយសី៊ូ បក់ អនដ់ា ៃអ្វ ហះចារ េណាះ យ ៉◌ះ័ កាម៉ាក័ េលី អង់កាន់កាតាម ែអ៊ ចងឹ រ ៉បុ កត់ ចគ់ អ្យក់សតឹ ប៉ាគ់
េមឿង េយរសូាឡឹម។ ៣ផះ ែអ៊ ចាកឡា ំក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ េកះ ផាឌី កា ទីតាតារកា្ល គ់ ឡឹង ៃប៉្លង
ជុំ ែអ៊ ឡូត។ ៤ ែអ៊ កា បក៉់ េកះេណាះកាតាងំ ប៉ានរឹ កាប លូ ែអ៊ ផា «អឺ សូល ញ៉ា ្រតគ់ អសី ្របគ៉័ បាបអាញ ់?»
៥-៦សូល េតលីផា «អឺ ពឹតាងំឡា េពឿ អសី េណាះ ?» ប៉ានរឹ េណាះកា េតលីផា «អាញ់សចិយសី៊ូ ឡាក់អសី
ៃអ្វ ្របគ៉័បាប។ * ហគ់អ្ូយវចាកម៉ុតកាណុង េមឿង េតា។ ប៉ាគ់ចារ េណាះចងឹ ទី ពូ រះ៉ កាអសី ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័
អនដ់ា»។ ៧កាប៉ាច់ មួត ចាក អនឌូ់ លូ សូល អនែ់ឌ កាតាវ ៃអ្វ ្រគយឺ អូ អ្លុ ចងឹ កាប នចីម័ អុះ អនែ់ឌ កាតាងំ
ដងឹ ប៉ានឹរ ហះកា អូ បប៉័ ទី េពឿ អុះ។ ៨ សូល កា អ្ូយវ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ខំ រ៉ាល ម៉ាត់ នីចម័ កាតាម កា ែអ៊ ៃហ អូ បប៉័
អុះ េណាះហងបះ ពូ ទុង តី ែអ៊ ចាក ម៉ុតកាណុង េមឿងដាមះ៉។ ៩ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ដារ ់ែអ៊ ៃហកាណាគ័ញ៉ាកា អូ
បប៉័ អុះ លូ អូ ៃអត េទៀក អូសាសាណាញ៉ា េដល។
១០កាណុង េមឿងដាមះ៉ េណាះទី បក់ េសឿយសី៊ូ េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊អាណាណះ។ យសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់

ែអ៊ បប៉័ លូ េអី ែអ៊ ផា «អឺ អាណាណះ»។ ែអ៊ េតលី ផា «ញ៉ា ពឹ តាងំឡា»។ ១១យសី៊ូ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ហគ់ឡា ំប៉ា
គ់ ្រទងឡាក់ ពូ េអី ផា ្រទង ្រតង់ េកះេណាះណាងំ អំបញ៉់ ប៉ាណូស បក់សចិ សូល ឡឹង េមឿង េតសុីះ ែអ៊ ៃអ្វ
កាណុងហី យូដះ ផះ ៃអ្វ មន៉់ េអី អាញ។់ ១២ ែអ៊ ទី អេំប៉ា បប៉័ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិអាណាណះ ម៉ុត មន៉់សាប៉ា
គ់ ពឹង ែអ៊ េភឿ អន់ ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារណាវ ្គ»។ ១៣អាណាណះ ែអ៊ េតលីផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់កាតាងំ ពូ េអៀង
ដូវ រះ៉ ផា ប៉ាណូសអា ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េកងខាក់កា មួត េសឿ អសី ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា។ ១៤ ែអ៊ឡា ំប៉ា
គ់អា ែអ៊ បរ៉ ់ចាបាប់ ឡឹង មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ េភឿសារ៉ំាប់ណាងំ រ ៉បុ មួត បក់ មន៉់ េអី អសី»។ ១៥ហះ
កាយសី៊ូ េតលី ែអ៊ ផា «ហគ់ចាកឡា ំពិ ខងអាញ់ េរុសី អ្យក់ ប៉ាណូសអា េភឿ េ្របុី ែអ៊ឡា ំរះ៉ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់
សចិ អាញ់កា សុនសាត អនេ់ទៀគ លូ កាសាដាច់ អនេ់ទៀគៗ ទបឹ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េដល។ ១៦អាញ់
ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ ចងឹ ទីសារឡាបំាក េអៀងញនអាញ»់។
១៧អាណាណះកាឡាតំាទចឹ។ ប៉ាគ់ទលឹហី េណាះ េកះ ែអ៊ ម៉ុតសាប៉ាគ់ សូលលូកាបផា «អឺ មុី សូល យី

ស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិនតាបំាងឡាេកាអន់ អសី បប៉័ ផះ អសីចាក រ្រទង ែព ែអ៊ េ្របុីអាញ់ឡា ំប៉ាគ់អា េភឿ អន់
ម៉ាត់ អសី ដាគ់ តាតារ ៃហ បប៉័ណាវ ្គ លូ អន់ អសី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត េពៀក
អសី េដល»។ ១៨ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង េណាះទីកាណាគ័ឡាក់កាអង់ែគបកា ្រហុង ឡឹង ម៉ាត់ សូល ផាឌី ម៉ាត់ សូល
តាតារ ឡូត ៃហ បប៉័ណាវ ្គ។ ែអ៊ កា អ្ូយវ េកះេណាះអាណាណះ បុាងំហុំ ែអ។៊ ១៩ េកះេណាះ ែអ៊សាសាណាកា
ទីសាងំុណាវ ្គហង។

សារ សូល រះ៉សារយសី៊ូ ពឹង េមឿងដាមះ៉
* ៩:៥-៦ ៩:៥-៦ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ អសី ថាត់ ប៉ាសយ់ឡាញ នេីអៀ េណាះ អសី ចងឹ អគី ប៉ាណាបហង»។ ែអ៊
អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ លូ ញមខាក ់ែអ៊ អបំញ៉់ផា «អឺ ពឹ តាងំឡានចីម័ អសី បុចិ កាអាញ់ ្របគ៉ ័?» យសី៊ូ កា េតលីផា។
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សូល ៃអ្វ អន់ឌូ លូ មួត េសឿ យីស៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង ដាមះ៉ េណាះ ទុញ ដារ។់ ២០សាគ់ ែអ៊ ដាគ់
េកះ េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុត កាណុង េរ៉ាង អនេ់ទៀគៗ េភឿ រះ៉សារយសី៊ូ។ ែអ៊ ផាយសី៊ូ អាហងឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័ ២១ ទិ មួត បក់ ផះ ៃអ្វ សាយុំាងំ ែអ៊ រះ៉ េណាះ ពូ ញមខាក់ ទបឹ អំបញ៉់ លូ គួប េសាបផា «ញ៉ា អូ ្រតគ់
ែអ៊ អា ហង បឡាក់ ថាឡំាយ មួត បក់ មន៉់ េអី យសី៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតា ? ញនកាសារអាហង
បះ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់អា េភឿណាងំ រ ៉បុ អនែ់ឌ ជនឹ អន់កា មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល»។ ២២យ ៉◌ះ័ នចីម័កាតាម
សូល ែហ៊ង ទី ពុត ខនឹ កាខាក ់ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង ដាមះ៉ េណាះ
ផាយសី៊ូ អាហងឃឺ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច ់េណាះ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អូ អ្លុ េតលី អុះ។
២៣ ប៉ាគ់ ទុញ ដារ ់ឡឹង េណាះណាវ ្គ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹកសា គួប េសាប េភឿ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត

សូល។ ២៤ហះកា សូលអ្លុ េដលសារ អនែ់ឌឃតឹ េណាះ។ អនែ់ឌ ៃអ្វ ក្យាគ់ហះ អប៉ំារ ្រទកួ េមឿង ទបឹ កាមុាងំ
ទបឹ កាដារ ់េភឿ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ២៥ហះកា ប៉ាគ់ កាមុាងំ មួត សះឹ ែអ៊ អ្យក់ ពុង េម៉ាញ េ្របុី សូល ម៉ុ ត ៃអ្វ េកះ
េណាះ ប៉ា្រហូ ជរឹ ឡឹង ្រទកួ ែគង ឡីង េមឿង។
សារ សូលឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
២៦ េកះេណាះ សូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ ែអ៊ ខំ បុចិ ម៉ុ ត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ មួត េសឿ

យសី៊ូ េដល ហះកា ពូ អ្ូយគកា ែអ៊ ទឌូិ ខង ពូ អូ េសឿផា ែអ៊ េសឿយសី៊ូ អុះ។ ២៧ហះកាបាណាបះ អ្យក់ សូល
ប៉ាណា ំែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ រះ៉ កា ពូ ឡឹងសារ សូលបប៉័យសី៊ូ ផះ ែអ៊ ចាក រ្រទង ែព លូសារ
យសី៊ូ កាកាប លូ ែអ ៊លូ រះ៉សារ សូល ខនឹ រះ៉សារ យសី៊ូ ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង ដាមះ៉ ែព េដល។ ២៨ សូលកា ៃអ្វ
អនឌូ់ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ ចាកសតឹចាកឡា ំកាណុង េមឿង េយរសូាឡឹម ទបឹ ទី ពុត ខនឹ រះ៉សារយសី៊ូ
េដល។ ២៩ ែអ៊ កាប ប៉ាែគក លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់កាប សុនសាត ្រកកិ ហះកា មួត េណាះ ប៉ាណា ំគួប
បុចិ ប៉ានេ់តា័ ែអ។៊ ៣០ ប៉ាគ់ មួត េសឿ អ្លុ ឡឹងសារ អា េកះ អនែ់ឌឡា ំជនឹ ែអ៊ គតឹ េមឿង េកសាេរៀ េកះេណាះ
អន់ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េតសុីះណាវ ្គ។
៣១ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ទីសារសាណុកសាវាក៉ ្រគបឹចារកាណុង េខត យូដា េខតកាលេីឡ លូ េខតសាម៉ា

រ ីលូ អនែ់ឌ េសឿ ែហង៊ខាក។់ អនែ់ឌ ទី ចលួំន ែហង៊ េអៀងញនកាអនែ់ឌ ៃអ្វ អ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
លូ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ តង័ អនែ់ឌ អន់ ទី ពុត ខនឹ។
សារ េព្រតះុតាគ់ អនដ់ាគ់ េអណាស
៣២កាប៉ាច់ េព្រតះុ ចាកឡា ំ្រគបឹ ចារ លូឡា ំចា្វ គ់ មួត េសឿ យសី៊ូ ប៉ាគ់ េតះ លដីា។ ៣៣ហះចារ េណាះ ែអ៊

បប៉័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសចិ េអណាស ែអ៊ អគី េតា័ ជុង តី លូ ៃតប េលយី ទុញតាងំហាមសាណាំេកះ។៣៤ េព
្រតះុ រះ៉ កាកាម៉ាក័ េណាះផា «អឺ េអណាស យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ាគ់ អសី េកះ ហគ់ អ្ូយវ ឡគ តាមួរ េពល
អសីអា ពិ»។ េអណាសកាអ្ូយវ ឡូត។៣៥កាឡំាងំកាណុង េតះលដីា ទេិណា ័ះ លូកាឡំាងំ ្រសកុ ៃអ្វ រចារសា
រ ៉នូ បប៉័ ែអ៊ ដាគ់ នេីណា ័ះ ពូ កា បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារ េតប៊ថីា រុសីសតឹណាវ ្គ
៣៦ ពឹង េមឿងយ៉ុបប៉ា ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវឡាក់ េសឿយសី៊ូ សចិ ែអ៊ េតប៊ថីា (ទី ណី ផា «រ៉ាមុាងំ») ែអ៊ ្របគ៉័

ដាគ់ លូ អន់កាណាគ័កា ពូ េអៀង។ ៣៧ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ែអ៊ អគី េកះេណាះ េតា ័ពូ តាគ់ អង់ហុំ ប៉ា្រទូ ែអ៊ េកះ
ៗ ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹង កាណុង ែគង អំបុាងំ។ ៣៨ញនកា េតះ លដីា ក្យាម័ េមឿង យ៉ុបប៉ា េណាះ ហង ប៉ាគ់ មួត
េសឿកាតាងំ េលៅផា េព្រតះុ ៃអ្វ ពឹង េតះ លដីា េណាះ អនែ់ឌកា េ្របុី គួប អនែ់ឌ េពៀរ ដូវឡា ំេឡាម េព្រតះុ ផា
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«បរ៉ ់អសីឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ចារញនឹ ្រសស៊ៗ េណី»។ ៣៩ េព្រតះុ កាឡា ំលូ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះ ឡូត។ ប៉ាគ់ ែអ៊
ទលឹ េកះ ពូ េជៀក ែអ៊ហាវ ៃអ្វ ពឹង កាណុង ែគង អបុំាងំ។ មួត អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ប៉ាណា ំគួប ម៉ុ ត ក្យាម័ ែអ៊ ទបឹ
ញុា ំេសាក លូតាបំាងអាវសាប៉ំាក័ លូ អាវ ្រគនឹឡាក់ េតប៊ថីា ទី ជងិ អន់ ផះ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ែព។ ៤០ េព្រតះុ
េ្របុី ពូ ឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង ទឌូិ ែអ៊ ជនតាកុល មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះកាែលង ប៉ាគ់ ប៉ា្រទូ លូ កាបផា «អឺ េត
ប៊ថីា អ្ូយវ ពិ»។ អង់កាន់ េណាះ កា រ៉ាល ម៉ាត ់ផះ ែអ៊ បប៉័ េព្រតះុ កា អ្ូយវ អង់ៃអ្វ ឡូត។ ៤១ េព្រតះុ ចកឹ តី ែអ៊
អន់ អ្ូយវ អន់តាវ េកះេណាះ េអី មួត េសឿ យសី៊ូ លូ មួត អង់កាន់ អន់េ្រតា័ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ អន់ អន់ែឌ
បប៉័ េតប៊ថីា រុសី សតឹ េកះ។ ៤២ ប៉ាណូសកាណុង េមឿងយ៉ុបប៉ា េអៀង ដូវ អ្លុ ឡឹងសារអា លូ ទី ប៉ាណូស េអៀង
ដូវ េសឿ យសី៊ូ។ ៤៣ េព្រតះុ កា ៃអ្វ ពឹង េមឿង យ៉ុបប៉ា ទុញដារ ់ណាវ ្គ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ហី សុីម៉ូ ន ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ាវ
រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំ†។

១០
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាងឡាេកាអន់កា កូេនេលៀសបប៉័
១ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ ទី សុនសាត រ ៉មូ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ កូេនេលៀស ែអ៊ ឡាក់ ៃមគ៉ តាហាន តាបល៉់

តាហាន ែអ៊ ពូ េអី ផា ្រកុំ តាហាន អុតីាល។ី ២ ែអ៊ លូ គន កាម៉ាញ់ ែអ៊ អន់ែឌ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ ័ែអ៊ ឌុ អន់កាណាគ័កា មួត ថុក ញ៉ាក លូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់េដល។ ៣ទីដារ ់េម៉ាញ រុាងំវាង៉ មង ៃប៉
ង កាង៉ាច បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េម៉ាញ ដូវ តាបំាងឡាេកា អន់កា ែអ៊ បប៉័ឡាក់ៗ  បយ៊ េណាះ ម៉ុត ប៉ាគ់ហី ែអ៊
លូ េអី ែអ៊ ផា «អឺ កូេនេលៀស»។ ៤ ែអ៊ ប៉ាញច់ាក័ ៃហ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទបឹ អ្ូយគ កាខាក ់េកះេណាះកាបផា
«អឺ ពឹ តាងំឡា ទីសារ ញ៉ា ?» បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េតលី ែអ៊ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាយុំាងំ េកះសារ អសី មន៉់ េឡាម
ែព កាណាគ័អសី អន់កា ពូ េណាះកា ែអ៊ អូ ពឹល េដល។ ៥ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អសី េ្របុី ពូឡា ំប៉ាគ់ េមឿងយ៉ុប
ប៉ា កញិេអៀ ហង រះ៉ កាកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ សុមី៉ូ នឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ េ្របុីឡា ំប៉ាគ់ អា។ ៦ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ហី
សុីម៉ូ ន ឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ាវ រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំហី ែអ៊ េណាះហះហាងសាឡីគសាឡាយ *»។ ៧ ប៉ាគ់ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាកាប លូ ែអ៊ ចាកឡាច់ រ៉ាវាច៉់ េកះ ែអ៊ េអី ទុច េពៀរ ដូវ លូតាហាន េម៉ាញ ដូវកាណុងកាឡំាងំ មួត
បក់ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ ៊តាហាន េណាះឡាក់ ប៉ាណូស អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៨ ែអ៊ រះ៉ ទិ
សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ េណាះហង េកះេណាះ េ្របុី អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ េមឿងយ៉ុបប៉ា។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ េព្រតះុ បប៉័ ៃសមអ្យា ំ
៩ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ អនែ់ឌ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿង យ៉ុបប៉ា េកះ។ កាប៉ាច់ េព្រតះុ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ហ ីប៉ាគ់

ដារ ់បង់៉ េកះ ែអ៊ កាហាវ ពឹង អនត់ល័ហី † េភឿ មន៉។់ ១០ផះ េណាះ ែអ៊ឡាយុតិ បុចិសាសាណាខាក ់ហះកា
ផះ ពូ េ្រទៀមសាណាសាណឹត អន់ កា ែអ៊ េណាះ ែអ៊ កា អូ ហ្លង់ ប៉ាណូសញន កា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំខា្វ ង័។ ១១ េកះ
េណាះប ៉្រ◌ះ័តាបំាងអន់ ែអ៊ បប៉័ ៃប៉្លងតាលុះ ព្វងឹ លូ បប៉័កាណាត់តសីឡាក់កាកាណាត់ ពូ ្រតាក័អបុំាងំ េ្រគ ពូ
កត់ កានឌុ់ង ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច ប៉ា្រហូ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ទលឹ ប៉ាគ់ េតះ។ ១២ ពឹង កាណាត់ េណាះ ទី កាណាគ័ ជុង ប៉ា្វ ន់ ទី
ៃសម លូ ទីកាណាគ័ វាវ៉ារ៉ ្រគបឹ ែនវ។ ១៣ េកះេណាះ ែអ៊ កាតាងំ ប៉ានរឹ រះ៉ ផា «អឺ េព្រតះុ ហគ់ ប៉ានេ់តា័កាណាគ័
អា ពុះសា ពិ»។ ១៤ហះកា េព្រតះុ េតលីផា «អូ អុះ ពឹ តាងំឡា អាញ់ អូ េឃយីសាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ចាបាប់
† ៩:៤៣ ៩:៤៣ ពូ រ៉ាវ រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ កបឺ ្របគ៉័កាតបិ ្របគ៉័កាតាប ្របគ៉័ ម៉ាែអវ៊។ * ១០:៦ ១០:៦ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ
ចលួំន ែធម ប៉ានរឹផា៖ ែអ៊ ចងឹ រះ៉កាអសី ឡឹង ង៉ារឡាក់អសី ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ េណាះ។ † ១០:៩ ១០:៩ហី សុនសាត ពូ ទីអនត់ល័សាេមុ ីពូ
េឃយីហាវ ៃអ្វ ពឹង អនត់ល័ េដល។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១០:១៥ 206 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១០:៣៦

អូ អន់សា លូ កាណាគ័ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ»។ ១៥ ប៉ានឹរ េណាះ រះ៉ កា ែអ៊ណាវ ្គផា «កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ ទី តាគ់ អន់ដាគ់ េកះ អសី អូ ្រតគ់ ផា កាណាគ័ អូ ដាគ់ អុះ»។ ១៦សារ េណាះ េកតី ពឹះ ទលឹ ៃប៉ង
ទង េកះេណាះ អ្យក់ហាវកាណាត់ េណាះ ពឹង ៃប៉្លងណាវ ្គ។
១៧ ប៉ាណូស ៃបង៉ ដូវឡាក់ កូេនេលៀស េ្របុីឡា ំអនែ់ឌ អបំញ៉់ណាងំហី សុមី៉ូ ន។ ផះ េណាះ េព្រតះុ ៃអ្វ ឃតឹ

ឡឹងសារ ែអ៊ បប៉័ េណាះ ចងឹ េកតី នចីម ័ផាឌី អនែ់ឌ ៃបង៉ ដូវ កា ពឹះ ទលឹ អនត់ាវហះ អប៉ំារ ហី ែអ។៊ ១៨អនែ់ឌ
អំបញ៉់ តុត ពុត ផា «វគ័ សុមី៉ូ ន ឡាក់ ពូ េអី ផា េព្រតះុ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ហី អា ប ?» ១៩ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ ឃតឹ ឡឹងសារ
ែអ៊ បប៉័ េណាះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ៃហ ទី ប៉ាណូស ៃបង៉ ដូវ ពឹះណាងំ អសី។ ២០ហគ់ ជរឹ ប៉ាគ់
េតះ ចាក អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ពិ ែជ បុាងំ្រកូ ហង ខងអាញ់អាហង េ្របុី អនែ់ឌ ពឹះ»។ ២១ េព្រតះុ កា ជរឹ ប៉ាគ់ អន់
ែឌ លូ រះ៉ ផា «អាញ់អាហងឡាក់ អនដ់សីណាងំ េណាះ អនដ់សី ពឹះ ប៉ាគ់អា ទីសារ ញ៉ា ?» ២២អនែ់ឌ េតលី
ផា «វគ័ កូេនេលៀសឡាក់ ៃមគ៉ តាហាន េ្របុី ញនឹ ពឹះ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ លូ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េដល មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប៉ាេន ែអ៊ ្រគបឹ ដូវ។ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ រះ៉ កា វគ័ កូេនេលៀ
ស េ្របុីឡា ំរះ៉ កា អសី េ្របុីឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ៊ េភឿសាយុំាងំ អសី រះ៉សារ»។ ២៣ េព្រតះុ េជៀក អនែ់ឌ ម៉ុ ត កាណុង
ហី អន់ អនែ់ឌ ដំ ហះ េណាះ េម៉ាញ មុាងំ។

សារ េព្រតះុឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ហី កូេនេលៀស
ប៉ាគ់ តាយ៉ាង័ េព្រតះុ ឡា ំពួយ អនែ់ឌ ទបឹ ទី មួត េសឿ ៃអ្វ កាណុង េមឿង យ៉ុបប៉ា េណាះ បក់ អនដ់ាឡា ំអនឌូ់

េដល។ ២៤ ប៉ាគ់ ដារ ់យ៉ាង័ េតាណាវ ្គអនែ់ឌ កា ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ។ កាប៉ាច់ វគ័ កូេនេលៀស ែអ៊ េជៀក
អុះ មុី គួប ចាង័ឡា ំប៉ាគ់ហី ែអ ៊ៃអ្វ ក្យាគ់សាណាងអនែ់ឌ។ ២៥ផះ េព្រតះុ ទលឹ វគ័ កូេនេលៀសកាឡា ំហាប់
ែអ៊ លូ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង ែអ។៊ ២៦ហះកា េព្រតះុ េប៉ាក ែអ៊ េ្របុី អ្ូយវ លូ កាប ផា «អាញ់កា ប៉ាណូស នះិ
េទៅ េដល»។ ២៧ េព្រតះុ ចាក ម៉ុ ត ពឹង ហី ទបឹ រះ៉សារ លូ វគ័ កូេនេលៀស អនេ់ដរី េកះេណាះ ែអ៊ បប៉័ ប៉ាណូស
េអៀង ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ ២៨ ែអ៊ កាកាប លូ ពូ ផា «អនដ់សី អ្លុ េកះ ចាបាប់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ អន់
ញនឹ រុាពំង លូ សុនសាត អនេ់ទៀគ លូ អូ អន់ ម៉ុ ត កាណុងហី ពូ អុះ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ផា អូ អន់ ឃតឹ
ផា ប៉ាណូសបក់ ចំ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ។ ២៩ េណាះហងបះ ផះអាញ់បប៉័ អនដ់សីឡា ំរះ៉ កាអាញ់ ែព អាញ់ឡា ំ
ឡូត អូ ប៉ាែគក អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់អបំញ៉់ អនដ់សី អនដ់សី េ្របុី អាញ់ឡា ំប៉ាគ់អា ទីសារ ញ៉ា ?»។
៣០ វគ័ កូេនេលៀស រះ៉ ផា «រុាងំវាង៉ ៃបង៉ ប៉ា្វ ន់ ដារ ់ែព ផះ អាញ់ ៃអ្វ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ កាណុង ហី អាញ ់ផះ រុា ំ

ងវាង៉ មង ៃបង៉ កាង៉ាច ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ កាសប៊ េពៀត េខាអាវតាតារកា្ល គ់ អនត់ាវ ហះ ងីុរ អាញ់ លូ រះ៉ ផា
៣១ "អឺ កូេនេលៀស ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាយុំាងំ េកះសារ អសី មន៉់ េឡាម ែព កាណាគ័ អសី អន់ កា ពូ េណាះ
កា ែអ៊ អូ ពឹល េដល។ ៣២ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អសី េ្របុី ពូ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង យ៉ុបប៉ា រះ៉ កា សុមី៉ូ នឡាក់ ពូ អន់ សចិ
ផា េព្រតះុ េ្របុីឡា ំប៉ាគ់អា កញិេអៀ ហង។ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ហី សុមី៉ូ នឡាក់ ប៉ាណូស រ៉ាវ រ៉ានដ់ាប់ អង់ការ អ្យា ំហី
ែអ៊ េណាះ ហះហាងសាឡីគសាឡាយ"។ ៣៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ កា េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា អសី ឡូត ដាគ់ េកះ
អសី ពឹះអា។ កញិេអៀអាញនឹ ទឌូិ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ក្យាគ់សាយុំាងំ ទិសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ពឹង
អសី»។
៣៤ េណាះ េព្រតះុ កាបផា «កញិេអៀ អាអាញ់ហ្លង់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ប៉ាណូស ទឌូិ អូ េរុសី ម៉ាត់

អុះ។ ៣៥ ្រគបឹ សុនសាត ចំកាតាម អ្យក់កា េពឿ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ្របគ៉័ដាគ់ឃឺ ្រតគ់ ពុត
ប ៉្រ◌ះ័ ហង។ ៣៦អនដ់សី កា អ្លុ េកះ េដល ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ានរឹ ែអ៊ ពឹង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ រះ៉ ឡឹង
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សារដាគ់ លូសារសាណុកសាវាក៉ញនយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡាប៉ាណូសទឌូិ។៣៧អនដ់សីកាអ្លុ េកះ េដល
ឡឹងសារឡាក់ ទី េកតី ប៉ាញ័ ទបឹ ចារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃអ្វ ឡាក់សារ ទី េកតី ឡឹង េខតកាលេីឡ អនត់គី
ឡឹង វគ័ យូហាន ទី រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្រតគ់ បុាងំហុំ ពូ េណាះ ែព។ ៣៨ឃឺ ឡឹងសារយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរត
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ ទបឹ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដាគ់ កាខាក់ លូ សារ អំរ៉ាញ អញឺ
កា ែអ។៊ អនដ់សី កា អ្លុ េដលយសី៊ូ ចាក ឡឹងចារ េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ ចារ េម៉ាញ ទបឹ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ លូ តាគ់ អន់
ដាគ់ ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ទឌូិ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ ៣៩ញនឹអាឡាក់ផាញ៉ាន ទី បប៉័
ង៉ារ យសី៊ូ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម លូ ចារ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ ពូ ប៉ាណា ំ
គួប ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ អនទ់ល ពឹង អ៊្លង ‡។ ៤០ហះកា ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ទី ៃបង៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊
លូ អន់ ែអ៊ តាបំាងឡាេកា អន់ ពូ បប៉។័ ៤១ អូ ្រតគ់ អន់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ បប៉័ អុះ ឃឺ អន់ ដងឹ កា មួត បក់ ចងឹ
្របគ៉័ ផាញ៉ានឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី េរ ុសី អន្់រទលួ ឃឺញនឹអាហងឡាក់ ទីសាសាណាទី ៃអត អនឌូ់ លូ
ែអ ៊ៃឡង ឡឹង ែអ៊ រ ុសី សតឹ ែព។ ៤២យសី៊ូ េ្របុី ញនឹ រះ៉ កា មួត ប៉ាសុន លូ េ្របុី ញនឹ ្របគ៉័ផាញ៉ាន រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េ្របុី ែអ៊ តាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស រុសី លូ ប៉ាណូស េតា័ ទឌូិ។ ៤៣ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ស៊ុត កា រះ៉
ឡឹងសារយសី៊ូ ផា ទិ បក់ េសឿ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច អនែ់ឌញនកា ែអ»៊។
៤៤ផះ េព្រតះុ ៃអ្វ កាកាប ផាឌី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ជរឹ ម៉ុ ត ពឹងកាឡំាងំ បក់ ៃអ្វសាយុំាងំ ប៉ានឹ

រ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទឌូិ ឡូត។ ៤៥ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ េសឿយសី៊ូ ឡាក់ឡា ំអនឌូ់ លូ េព្រតះុ េណាះ អន់
ែឌញមខាក់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ដាគ់កាខាក់ជរឹ ពឹង សុនសាតអនេ់ទៀគ េដល ៤៦ខង
អនែ់ឌ កាតាងំ មួត េណាះកាបតាង ឡឹង ពូ § លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៤៧ េណាះ េព្រតះុ រះ៉ កា សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ េណាះផា «អូ ទី េពឿ ចងឹ ទបឹ អូ អន់ ពិន បុាងំហុំ អនែ់ឌ ពឹង េទៀក អុះ ខង អនែ់ឌ ទី ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់កា ពិន េដល»។ ៤៨ េព្រតះុ កា េ្របុី ពូ បុាងំហុំ មួត េណាះ អន់ េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ
្រគះិ។ េកះេណាះ អនែ់ឌ េជៀក េព្រតះុ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អន់ ទី េពៀរ ៃបង៉ ដារ ់ណាវ ្គ។

១១
សារ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹងសារ សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ េសឿយសី៊ូ
១ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត េសឿឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េខត យូដា អនែ់ឌ កាតាងំ េលៅផា សុនសាត អនេ់ទៀគ កា

េសឿ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ២ ប៉ាគ់ េព្រតះុ សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
ឡាក់ផា ្រតគ់ កាសតិ អង់ការ អនែ់ឌឡា ំកាបកា េព្រតះុ ផា ៣ «ញ៉ា ្រតគ់ អសី ម៉ុ ត កាណុងហី សុនសាត អន់
េទៀគឡាក់ អូ កាសតិ អង់ការ ទបឹសាសាណាអនឌូ់ លូ ពូ េដល»។ ៤ េព្រតះុ កា រះ៉សារ អន់កា អនែ់ឌសាយុំា ំ
ង ឡឹង គុល ទលឹ ឡុចផា ៥«ផះអាញ់ ៃអ្វ មន៉់ ប៉ាគ់ េមឿងយ៉ុបប៉ា ែព អាញ់ អូហ្លង់ ប៉ាណូស េកះេណាះប ៉្រ◌ះ័
តាបំាង អន់អាញ់បប៉័កាណាគ័ តសីឡាក់កាកាណាត់ ពូ ្រតាក័ អបុំាងំ េ្រគ ពូ កត់កានឌុ់ង ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច ប៉ា្រហូ ជរឹ
ឡឹង ៃប៉្លង ទលឹ ប៉ាគ់អាញ។់ ៦ ប៉ាគ់អាញ់ ៃហកាខាក ់អាញ់បប៉័ កាណាគ័ ជុង ប៉ា្វ ន ់កាណាគ័ ្រពី ៃសម លូ
កាណាគ័ វាវ៉ារ៉។ ៧ េកះេណាះអាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ រះ៉ ផា "អឺ េព្រតះុ ហគ់ អ្យក់ ប៉ានេ់តា័កាណាគ័អា ពុះសា ពិ"។
៨ហះកាអាញ់ េតលី ផា "អូ អុះ ពឹ តាងំឡា ខងអាញ់ អូ េឃយីសាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ចាបាប់ អូ អន់សា លូ
កាណាគ័ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ"។ ៩ហះកា ប៉ានរឹ េណាះ េតលី ឡឹង ៃប៉្លង េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា "កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទីតាគ់អនដ់ាគ់ េកះ អសី អូ ្រតគ់ផា អូដាគ់ អុះ"។ ១០សារេណាះ េកតី ពឹះ ទលឹ ៃបង៉ ទង េកះ
‡ ១០:៣៩ ១០:៣៩អនទ់ល ពឹងអ៊្លង បរ៉ ៃ់ហសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២១:២២។ § ១០:៤៦ ១០:៤៦កាបតាងឡឹង ពូ ទី
ណី េពៀរ េម៉ាញផា «កាបសុនសាតអនេ់ទៀគៗឡាក់ អូ អ្លុ កាប អន្់រទលួ» េម៉ាញណាវ ្គផា «កាប គុន បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់កាបឡាក់កា ប៉ាណូស»។
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េណាះ អ្យក់ហាវ កាណាត់ េណាះ ទិ ពឹង ៃប៉្លងណាវ ្គ។ ១១ផះ េណាះផាឌី ទី មួត កាម៉ាក័ ៃបង៉ ដូវ ពឹះ ឡឹង េមឿង
េកសាេរៀឡា ំណាងំអាញ ់អនែ់ឌកា ពឹះ ទលឹហះ អប៉ំារ ហី ញនឹ ៃអ្វ េណាះ ឡូត។ ១២ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
កាអាញ់ េ្របុីឡា ំអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អូ អន់ េរ ុសី ម៉ាត់ អុះ *។ ទី អុះ មុី េ្រតា ដូវអាឡា ំអនឌូ់ លូអាញ់ េដល ញនឹ
ម៉ុត ពឹងហី វគ័ េណាះ។ ១៣ ែអ៊កា រះ៉កាញនឹ ឡឹងសារ ែអ៊ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ម៉ុតកាណុងហី ែអ៊ លូ រះ៉ផា
"ហគ់ អសី េ្របុី ពូឡា ំប៉ាគ់ េមឿងយ៉ុបប៉ា រះ៉ កា សុមី៉ូ នឡាក់ ពូ អន់សចិផា េព្រតះុ េ្របុីឡា ំប៉ាគ់អា។ ១៤ ែអ៊ ចងឹ
រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាគ់ អសី លូខាបខួ់ ហី ្រកាន អសី ទឌូិ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនដ់សី"។ ១៥ផះអាញ់កាកាប ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ជរឹ ម៉ុ ត ពឹង អនែ់ឌឡាក់កា ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង ពិន ែព េដល។ ១៦ផះ េណាះអាញ់កាកា
ចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ទី រះ៉ ផា "វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ លូ េទៀក ហះកាអាញ់ ចងឹ បុាងំហុំ
អនដ់សី លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ឡគ"។ ១៧ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា អន់
ែឌឡាក់កា ែអ៊ អន់កា ពិន េដល ផះ េសឿយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អាញ់អា ប៉ាណូសនចីម័ បះ ខនឹ ទបឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ?»។
១៨ផះ អនែ់ឌ កាតាងំសារ េណាះ េកះ អនែ់ឌ ដាគ់ ពុត ហង អនែ់ឌ កា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ កាបផា

«យ ៉◌ះ័ សុនសាតអនេ់ទៀគកា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េភឿ អន់ ទីអាញុ រុសី េដល»។

សារ មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង អនទ់យី៉ូក
១៩កាប៉ាច់ មួត បក់សាតាក់ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ញន កា ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា អន់ែឌ ផះ រុាងំវាង៉ ពូ ប៉ាន់េតា័សា

េតផាន អន់ែឌ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េខត េភនះិ បក់ អន់ដា ទលឹ ប៉ាគ់ តាកា្វ ល់ គី្រប៉ះុ បក់ អន់ដាណាវ ្គទលឹ ប៉ាគ់
េមឿង អន់ទយី៉ូ ក។ អន់ែឌ អូ ទី រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ កា សុនសាត អន់េទៀគ អុះ រះ៉ ដងឹ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊
េណាះហង។ ២០ហះកា ទីកាឡំាងំ អនែ់ឌ បក់ ឡឹងតាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ លូ ឡឹង េមឿង គែីរនឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង អន់
ទយី៉ូ ក េកះេណាះ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ កា សុនសាត ្រកកិ េដល។ ២១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា តង័ អនែ់ឌ លូ
ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េសឿ លូ បុនិែពង ពុត េពៀកណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២២សារអាកាតាងំ ទលឹ ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម អនែ់ឌ កា េ្របុី បាណាបះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូ ក។ ២៣ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ
េកះ ែអ៊ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ដាគ់ កា ពូ នេីណា ័ះ ែអ៊ េហាកខាក ់ែអ៊ កា អនត់គ់ ប៉ាេតា កា ពូ អន់ ្របគ៉័ ពួយ
យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ទិ ពុត ទិ េពៀក េលយី ២៤ខង ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ ៊លូ ែអ៊ េសឿ ខាក់ េដល។ ផះ េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវណាវ ្គម៉ុ ត េសឿ
យសី៊ូ េដល។ ២៥ េកះេណាះណាវ ្គបាណាបះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េតសុីះ េភឿណាងំ សូល។ ២៦ ប៉ាគ់ ែអ៊ បប៉័ សូល
េកះ ែអ៊ េជៀកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូ ក។ អនែ់ឌ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង េណាះ េម៉ាញ
សាណាំទបឹ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាឡំាងំ េអៀង េដល។ ពឹង េមឿង អនទ់យី៉ូក េណាះហងសាគ់ ប៉ានដ់ា
ពូ អន់សចិ មួត េសឿយសី៊ូ ផា មួត ្រគសិាេទៀន។
២៧ រុាងំវាង៉ េណាះ ទី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូ ក។ ២៨កាណុង

មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញសចិអាកាបុះ ែអ៊ អ្ូយវ អនត់ាវ រះ៉ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កា
ខាក់ផា ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គចងឹ េកតីឡាយុតិ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ។ ឡាយុតិ េណាះកា េកតី តាទចឹ ផះ រុាងំវាង៉
សាដាច់ ក្លូ េឌៀ។ ២៩ មួត េសឿកា ែរវ ពុត ប៉ាេហ្យ ី េលៀន េភឿ តង័ មួត េសឿ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត យូដាតាម អនែ់ឌ ទី
* ១១:១២ ១១:១២ អូ អន់ េរ ុសី ម៉ាត់ អុះហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ្រចាគ់ផា អូ អន់ បុាងំ្រកូ បុាងំ្រកាន់ អុះ ។
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ឡាេកា េពឿឡាេកា ែអ។៊ ៣០អនែ់ឌកា ប៉ាតុំ េលៀន េកះេណាះ ប៉ាេហ្យ ីពឹងបាណាបះ លូ សូលអ្យក់ឡា ំអន់កា
មួត ្រកាគ់តាងំកង់។

១២
សារ ពូ ប៉ានេ់តា័យ៉ាកុប លូ រ ៉បុ េព្រតះុ
១ផះ រុាងំវាង៉ េណាះសាដាច់ េហរត * ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កាកាឡំាងំ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ អនដ់ា។ ២ ែអ៊ េ្របុី

ពូ ប៉ានេ់តា័យ៉ាកុបឡាក់ មុី យូហាន លូដាវ។ ៣សារ េណាះ ែអ៊ បប៉័ផា ្រតគ់ ពុត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ែអ៊ កា
េ្របុី ពូ ឡា ំរ ៉បុ េព្រតះុ ឡគ ផះ េណាះ ្រតគ់ ផះ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ណំុ បុាងំឡាតាងំ ។ ៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ រ ៉បុ េព្រតះុ ទី េកះ ែអ៊
កា ៃចគកាណុង ខុក។ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី តាហាន ប៉ា្វ ន់ ្រកុំ ៃអ្វ ញ៉ាម កាណុង េម៉ាញ ្រកុំ ប៉ា្វ ន់ ដូវ។ ែអ៊ ឃតឹ
ចងឹ អ្យក់ឡា ំតាតសុ់និសារ េព្រតះុ ហះ ម៉ាត់ មួត ប៉ាសុន ប៉ាគ់ រ៉ាវាច៉់ ដារ ់ប៊ុ ន ្រទងួ េទៀ។ ៥ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ ្រគន
េព្រតះុកាណុង ខុក កាប៉ាច់ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទិ ពុត ទិ េពៀក
សារ៉ំាប់កា ែអ។៊
៦ មុាងំ អន់្រទួល ឡឹងសាដាច់ េហរត ចងឹ តាតសុ់និ សារ េព្រតះុ មុាងំ េណាះ េព្រតះុ ៃតប ពឹង អន់តគិ័ មួត

តាហាន េពៀរ ដូវ ទបឹ ទី ្រចា្វ ល់ េពៀរ កាែស៊ កត់ ជុង តី ែអ ៊ទបឹ ទី មួត តាហាន ញ៉ាម អំប៉ារ ខុក េដល។ ៧ផាឌី
ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹះ ទលឹ លូ ទី តាតារ កាណុង ខុក។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េរ៉ា េព្រតះុ កាេ្រកះ ែអ៊ ហះសាែនង
លូ រះ៉ ផា «ហគ់ អ្ូយវ ្រប៉ាល»់។ ្រចា្វ ល់ េណាះកាតាប៉្លុ ច ឡឹង តី ែអ៊ ឡូត។ ៨បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា
«ៃចគ ម៉ាែអវ៊ ជះិ កបឺ ពិ»។ ែអ៊កា ្របគ៉័ ពួយ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ណាវ ្គផា «េពៀតអាវ ្រគនឹ ចុចាក ពួយអាញ»់។
៩ េព្រតះុ កាចាកឡាច់ ឡឹង ខុក ពួយ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ េណាះឡាក់សារ
តាទចឹ អុះ ែអ៊សាមគ៉័កា ែអ៊ អេំប៉ា។ ១០បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ េព្រតះុចាក រ៉ាវាច៉់ ឡឹងចារ ញ៉ាម ទី េម៉ាញ លូចារ ញ៉ាម
ទី េពៀរ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ អំប៉ារ ប៉ាសយ់ ែគង ្រទងឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អំប៉ារ េណាះ កាតាេបកី ែអ៊ េទៅ ហះ ម៉ាត់ អន់
ែឌ។ អនែ់ឌកាចាកឡា ំប៉ាគ់ ្រទង េម៉ាញណាវ ្គ បាែបត៊ ឡឹង េណាះផាឌី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហ្៊យងតាតងិ ឡឹង
េព្រតះុ ហង។ ១១ េព្រតះុ កាហ្លង់ ប៉ាណូស លូកាបផា «កញិេអៀ អាញ់ អ្លុ េកះ សារអាឃឺសារតាទចឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ ពឹះ េតាះ េឡីយអាញ់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តីសាដាច់ េហរត លូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ឃតឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កាអាញ»់។
១២ ប៉ាគ់ ែអ៊ ហ្លង់ ឡឹងសារ េណាះ េកះ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ហី ម៉ារ ីេមគី យូហានឡាក់ ពូ េអី ផា ម៉ាកុះ ឡាក់ចារ

មួតកាឡំាងំ េអៀង ផះ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័។ ១៣ផះ ែអ៊ កាខគ់ អប៉ំារ ទី ទុច អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវសចិ រ ៉ដូា
ែអ៊ឡា ំអបំញ៉។់ ១៤អង់កាន់ េណាះអនហ់ា្ន ល់កា ប៉ានរឹ េព្រតះុ។ ញនកា ែអ៊ េហាកតាឡាម ័ែអ៊ អូ េបកី អប៉ំារ
អុះ ែអ៊ ប៉ាន់តានឡា ំរះ៉ លូ កាឡំាងំ ផា «េព្រតះុ ទលឹ ប៉ាគ់ អា េកះ ែអ៊ ៃអ្វ អន់តាវ ហះ អំប៉ារ»។ ១៥ហះកា ពូ
កាបកា អង់កាន់ េណាះផា «អសីអា អន្់រទយុ េកះ»។ ែអ៊ កា ប៉ាែគក លូ ពូ ផា «អូ អុះ ែអ៊ តាទចឹ េកះ»។ ពូ
កាបណាវ ្គផា «បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ែអ៊ ត ័ះ»។ ១៦ េព្រតះុ ៃអ្វ កាខគ់ អំប៉ារ ហះ េណាះហង អនែ់ឌ កាឡា ំ
េបកី អប៉ំារ កា ែអ ៊ប៉ាគ់ បប៉័ ែអ៊ ពូ ញមខាក។់ ១៧ េព្រតះុ ្របគ៉័សាញ៉ា អន់ ពូ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ឡឹង
សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ ែអ៊ អន់ ចាក រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ខុក។ ែអ៊ កាបផា «ហគ់ អ្យក់សារអាឡា ំរះ៉ កា យ៉ាកុប †

លូ អុះ មុី អនេ់ទៀគ អន់ អ្លុ េដល»។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគណាវ ្គ។
* ១២:១ ១២:១សាដាច់ េហរត អាឃឺ េសា េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ ផះ យសី៊ូ េកតី ែព។ † ១២:១៧ ១២:១៧ យ៉ាកុប អាឃឺ អុះ
យសី៊ូ ែអ៊ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា មួត េសឿយសី៊ូ េដល អូ ្រតគ់ យ៉ាកុបឡាក់សះឹ យសី៊ូ កាណុងសះឹ ១២ ដូវ េណាះ។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១២:១៨ 210 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១៣:៩

១៨ ប៉ាគ់ តារ កាលំឺ មួត តាហាន រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ វុនឹវាយ៉ ខាក ់ខង េព្រតះុ ហ្៊យង តាតងិ អូ អ្លុ កា ឡា ំប៉ាគ់ ច។ំ
១៩ េណាះសាដាច់ េហរត កា េ្របុី ពូ ចាកណាងំ េព្រតះុ ហះកា អូ បប៉័ អុះ។ ែអ៊ កា អំបញ៉់ មួត ញ៉ាម េកះ
េណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូ អ្យក់ ឡា ំប៉ាន់េតា័អា្ល ត មួត ញ៉ាម េណាះ។ េកះេណាះសាដាច់ េហរត ចាកឡាច់ ឡឹង េខត
យូដាឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ។
សារសាដាច់ េហរត េតា័
២០ផះ រុាងំវាង៉ េណាះសាដាច់ េហរត អកឺ ខាក់ កា មួត ប៉ាសុន េមឿង ទរី ៉ះូ លូ មួត ប៉ាសុន េមឿង សុដូីន ទលឹ

នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ែរវ ពុតឡា ំរះ៉កះ ប៉ាគ់សាដាច។់ អនែ់ឌ កាឡា ំកាកាប លូ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ រុាងំៃហហីសាដាច់
ហ ិសចិ ែអ៊ បា្ល សាតុះ។ ប៉ាគ់ អន់ែឌ េឡាម ែអ៊ េកះៗ អន់ែឌ កាប េឡាម លូសាដាច់ ឡគ បរ៉ ់អន់ ្រតគ់ លូ
គួប េសាប ខង អនែ់ឌ តងកានសាណាឡឹង ប៉ាេថតសាដាច់ េហរត។ ២១ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់កាឡំត់ េកះ សាដាច់
េហរត កាសប៊ េពៀត េខាអាវសាដាច ់ែអ៊ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ េកះេណាះ កាប លូ មួត ប៉ាសុន។ ២២ ប៉ាគ់
ប៉ាសុន កាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ពូ កាប ៃម៉ៗ ផា «បក់កាបអាឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ហង អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស េដាច អុះ»។
២៣ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង េណាះផាឌី ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡា ំតាគ់ អង់អគីសាដាច់ េហរត អន់ ែអ៊ េតា័កា ្រហាយ
សា ខង ែអ៊ អូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
២៤កាប៉ាច់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាតាងំ េលៅ ែហង៊ េអៀង ពូ កា ម៉ុត េសឿ ែហង៊ េអៀង េដល។
២៥កាប៉ាច់ បាណាបះ លូ សូល ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ជនឹ េលៀន េកះៗ កាសតឹ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គអ្យក់

សតឹ ទបឹ យូហានឡាក់ ពូ េអី ផា ម៉ាកុះ សតឹ អនឌូ់ េដល។
១៣

សារ ពូ េ្របុីបាណាបះ លូ សូលចាកឡា ំរះ៉សារយសី៊ូ
១កាណុងកាឡំាងំ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង អនទ់យី៉ូក ទី មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី មួត ៃណឃូ បុាងំ

េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ ទីឡាក់ កា បាណាបះ សុីេមៀន ឡាក់ ពូ េអី ផា នីេគរី លូេគៀសឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង គី
ែរន សូល លូ ម៉ាណាេអនឡាក់ ្របគ៉័ អុះសាដាច់ េហរត *។ ២ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ទបឹ អូសាសាណាញ៉ា ផាឌី កាតាងំ ប៉ានរឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ រះ៉ ផា «ហគ់ អ្យក់ឡាច់បាណា
បះ លូ សូល អន់ ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ ខងអាញ់អ្យក់ អនែ់ឌ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ កាអាញ»់។ ៣ េកះ អនែ់ឌ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័
េកះៗ អនែ់ឌកា មន៉់សាប៉ាគ់ ពឹងបាណាបះ លូ សូល េកះេណាះ េ្របុី អនែ់ឌ េពៀរ ដូវឡាច់ចាក។
សារបាណាបះ លូ សូលឡា ំប៉ាគ់តាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ
៤ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ែឌ កាឡាច់ ចាក ពួយឡាក់ កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ េ្របុី អន់ែឌ េណាះ

ហង។ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េសេលេីសៀ េកះេណាះឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់តាកា្វ ល់
គី្រប៉ះុ។ ៥ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿងសាឡាមនី េកះ អន់ែឌ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ កាណុង េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ទបឹ ទី យូហាន តង័ អនែ់ឌ េដល។ ៦ផះ អនែ់ឌ ចាក ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះ េលយី ទលឹ េមឿង ប៉ាផូះ អន់
ែឌ បប៉័ ្រគូ អំហ្ម េម៉ាញ ដូវ សុនសាត អុី្រសាែអល៊សចិ ែអ៊ បារេយស៊ូ ែអ៊ តាគ់ អំ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៧ ្រគូ អំហ្ម
េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ លូ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត សចិ េសុីេគៀស ប៉ូ ឡុះ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូសហ្យាងំសាឡាច។់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ
េខត េណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូឡា ំេជៀកបាណាបះ លូ សូល ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊ខង ែអ៊ បុចិសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
៨ហះកាបារេយស៊ូ (សចិ ែអ៊ កាប ពួយ សុនសាត ្រកកិ ឃឺ េអលមីះ៉) ែអ៊ អកឺ កា បាណាបះ លូ សូល ែអ៊ កាប
ប៉ាតះ អូ អន់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត េសឿ អុះ។ ៩ផះ េណាះ សូលឡាក់ ពូ េអីផា ប៉ូល ែអ៊ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដា
* ១៣:១ ១៣:១សាដាច់ េហរតអាឃឺ គន េហរតឡាក់ ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ ផះយសី៊ូ េកតី ែព ឃឺ ពឹ េហរត បក់ េតា័កា ្រហាយសាែព េដល។
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គ់កាខាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ែអ ៊ែអ៊កា ប៉ាញច់ាក័ ៃហ េអលមីះ៉ ១០ េកះេណាះកាបផា «អឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
ឡាក់អ្លុ ដងឹ ប៉ាលុ ពូ លូ ទី ពុត ប៉ាញ៉ា ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ្រគបឹ ែនវ អសីឡាក់តាមុរឺ លូសារដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េដល។ ញ៉ា
អសី អូ ៃច ប អា្ល ត កាប ប៉ាែគក លូសារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អា ? ១១ ៃហ កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អកឺ កា អសី អសី ចងឹ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ទុញ ែបត៊ អូ បប៉័ តាតារ អុះ»។ ផាឌី ម៉ាត់ ែអ៊ កា ម៉ាមុាងំ តាទចឹ ៃហ
ញ៉ាកា អូ បប៉័ អុះ ែអ៊ចាក រ៉ាបត៉់ វាែ៉វ វាវ៉ ណឺាងំ ពូ េ្របុី ទុង តី ែអ។៊ ១២ផះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខតបប៉័សារ េណាះ ែអ៊
កា េសឿ ឡូត ទបឹ ញមខាក់ ឡឹងសារ អនែ់ឌ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ។
សារប៉ូល លូបាណាបះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូក ពឹង េខត ពីសុេីឌៀ
១៣ ប៉ូល លូ គួប ែអ៊ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ចាក ឡាច់ ឡឹង េមឿង ប៉ាផូះ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េពីកា ពឹង េខត ប៉ាម

ភេីលៀ។ ផះ េណាះ យូហានកាក្លះ ឡឹងអនែ់ឌសតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គ។ ១៤ហះកាប៉ូល លូ គួប ែអ៊
ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េពីកា េណាះណាវ ្គឡា ំេលយី ទលឹ េមឿង អនទ់យី៉ូក † ប៉ាគ់ គួយ េខត ពីសុេីឌៀ។ ពឹងដារ ់
ពូ រ៉ាឡូវ អនែ់ឌឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េរ៉ាង មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ១៥ េកះ ពូអានចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
េកះៗ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េរ៉ាង េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា អនែ់ឌផា «អឺ អុះ មុ ីផាអនដ់សី ទីសារ ញ៉ា បុចិ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា
មួត ប៉ាសុន បរ៉ ់អនដ់សី អនត់គ់ ពិ»។ ១៦ប៉ូលកាអ្ូយវ អនត់ាវ លកឺ តី ្របគ៉័សាញ៉ា េកះេណាះកាបផា «អឺ អុះ
មុី អុ្ីរសាែអល៊ លូ មួត សុនសាតអនេ់ទៀគ បក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគកាប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់អនដ់សីសាយុំាងំ ពិ។ ១៧ផះ េសគី
ែព ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែអ៊ េរ ុសី មួត វគ័ ពិន លូ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាសុន អា េកតី េអៀង ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុី
សុបី ែព េកះេណាះ ែអ៊ ប៉ាណា ំអនែ់ឌឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត េណាះ លូ អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ែអ។៊ ១៨ប ៉្រ◌ះ័ អត់សារ៉ំាញ័
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ‡ ទុញ៤០សាណាំផះ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព។ ១៩ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ថាឡំាយ ពូ ទិតាេំបុះី
សុនសាត ពឹង ប៉ាេថតកាណាន េកះេណាះអន់ ប៉ាេថត េណាះកាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ។ ២០សារទេិណា ័ះ
េកតី ពឹះ កាណុង រុាងំវាង៉ ៤៥០សាណា។ំ អនត់គី ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ទី ប៉ាណូស េអៀង រុាងំហាវ ្របគ៉័ ៃមគ៉
រុាងំៃហ ប៉ាេថត េណាះ េលយី ទលឹ រុាងំហាវ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិសាយូំែអល៊។ ២១អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គ អន់
ែឌ បរ៉ ់ឡឹងសាយូំែអល៊ អន់ ទីសាដាច់ េម៉ាញ ប ៉្រ◌ះ័ កា េ្របុី សូល គន វគ័ គះិ ឡាក់ ផូង័ វាច៉់ េបនយ៉ាមនី ្របគ៉័
សាដាច់ រុាងំៃហ ប៉ាេថត េណាះ ទុញ ៤០សាណា។ំ ២២ ៃឡង ឡឹង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ឡាច់សាដាច់ សូល ែអ៊
កា េ្របុី ដាវតីហាវ ្របគ៉័សាដាច់ រុាងំៃហ អនែ់ឌ លូ ែអ៊ ប៉ាេនសាដាច់ដាវតី ផា "អាញ់ណាងំ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ
ដូវឡាក់ ្រតគ់ ពុតអាញ់ខាក់ឃឺដាវតី គន េយសាយ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយឡាក់កា ពុតអាញ់ បុចិ"។ ២៣កាណុង
ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតីអាហងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ េកតី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវឃឺ បក់ ចងឹ តង័ សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ ពួយសារ ែអ៊សាញ៉ា ែព ប៉ាណូសអាឃឺយសី៊ូ។ ២៤អន្់រទលួ ឡឹងយសី៊ូ ពឹះ ទលឹ វគ័ យូហាន ទី រះ៉ កា
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទឌូិ ផា "្រតគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក លូ អន់ អាញ់ បុាងំហុំ អនដ់សី"។ ២៥ ប៉ាគ់ វគ័ យូហាន
្របគ៉័ ង៉ារ ែអ៊ ែបត៊ ចងឹ េកះ ែអ៊ រះ៉ កា ពូ ផា "នចីម័ អនដ់សីសាមគ៉័ ផា េពឿ អាញ់អា ? អាញ់អា អូ ្រតគ់សា
ដាច់ អនដ់សី ក្យាគ់ េណាះ អុះ។ ហះកា ៃហ បក់ ពឹះ អនត់គី ឡឹងអាញ់ េតា អាញ់អាតាេឡះ កបឺ កា ែអ៊ កា អូ
ឃឺសា"ំ។
២៦ «អឺ អុះ មុី ឡាក់ ផូង័ វា៉ច់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំលូ សុនសាត អន់េទៀគ ឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា

តយ ័ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប៉ានឹរ ែអ៊ កាប ឡឹង សារ តង័ អា ឃឺ អន់ កា ពិន ទិឌូ អា ហង ២៧ ខង មួត ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម លូ មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ អនែ់ឌ អនែ់ឌ អូ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ អុះ លូ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី
† ១៣:១៤ ១៣:១៤ េមឿង អនទ់យី៉ូក អា អូ ្រតគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូក ពឹង េខត សុរី ឡីាក់ចារ ប៉ូល ៃអ្វ អន្់រទលួ ែព អុះ។ ‡ ១៣:១៨ ១៣:១៨ អត់
សារ៉ំាញ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ្រចាគ់ផា៖ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ។
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រះ៉ ឡាក់ អនែ់ឌ អាន រប៉់ ដារ ់រ៉ាឡូវ េណាះ េដល។ អនែ់ឌ កាបសារផាយសី៊ូ ្រតគ់ េតា័ ្រតគ់ឡាក់ កាសារ រ៉ា
គយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ អន្់រទលួ េណាះហង។ ២៨យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌណាងំសារយសី៊ូ យច អូ បប៉័ កាតាម កាអនែ់ឌ េ្របុី
វគ័ ពីឡាត ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ េដល។ ២៩ ប៉ាគ់ អន់ែឌ ្របគ៉័ ្រតគ់ឡាក់ កាសារឡាក់ ្រចាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័
្រគបឹ ទិ េកះ ពូ កា អ្យក់ ជរឹ ប៉ា្រទូ យសី៊ូ ឡឹង អ៊្លង តប់កាណុង រ ៉ង័ូ ប៉ានមឹ។ ៣០ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់
រុសី សតឹយសី៊ូ ណាវ ្គ។ ៣១ ែអ៊ កាតាបំាងឡាេកាអន់កា មួត បក់ចាក អនឌូ់ លូ ែអ៊ ឡឹង េខតកាលេីឡឡា ំប៉ាគ់
េមឿង េយរសូាឡឹម ឡឹង អន្់រទលួ ែព អន់ អនែ់ឌ បប៉័ ែអ៊ ទុញដារ។់ ឃឺ មួត ទេិណា ័ះហងឡាក់ ្របគ៉័ផាញ៉ាន
កា ែអ៊ ទលឹ មួត ប៉ាសុន រប៉់ ដារ ់អា។ ៣២ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ ផះ ៃអ្វ រះ៉សារដាគ់អាកាអនដ់សី ឃ៖ឺសារសា
ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា លូ វគ័ ពិន ៣៣ ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយ េភឿ ទី ខា កា ពិនឡាក់ ផូង័ វាច៉់ មួត េណាះ
ហង ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី យសី៊ូ ឡាក់ ែអ៊ ទី រះ៉ កាណុង អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េឡក ទី េពៀរ ផា៖
អសីអាហង គនអាញ់

ដារ ់អាអាញ់អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសី គនអាញ់តាទចឹ។ §

៣៤កាប៉ាច់សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់រុសី សតឹយសី៊ូ អូ អន់ េអាមហ្លច ់ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា នេីអៀ "អាញ់ចងឹ
អន់សារ ដាគ់ កា អន់ដសី ឡាក់ ្រតគ់ មុងឹ ឡាក់ កា អាញ់សាញ៉ា លូ ដាវតី ែព"*។ ៣៥ េណាះ ហង បះ ែអ៊ រះ៉
កាណុង អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគណាវ ្គផា "អសី ចងឹ អូ អន់ ប៉ា្រទូ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ មះ៉ អសី េអាម
ហ្លច់ េណាះ អុះ"†។ ៣៦សាដាច់ដាវតី ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹង រុាងំហាវ ែអ៊ េណាះ េកះេណាះ ែអ៊ េតា័
ហង ពូ តប់ ប៉ា្រទូ ដាវតី កាណុង រ ៉ង័ូ អនឌូ់ លូ ប៉ា្រទូ មួត វគ័ ែអ ៊ប៉ា្រទូ ែអ៊ កា េអាមហ្លច់ េដល។ ៣៧កាប៉ាច់យី
ស៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ ប៉ា្រទូ ែអ៊ អូ េអាម អូ ហ្លច់ អុះ។ ៣៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អឺ អុះ
មុ ីអនដ់សី ្រតគ់ ហ្លង់ ឡឹងសារអា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ បក់ ចំ េសឿ យសី៊ូ លូ អន់ បក់ េណាះ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារយចញនកាយសី៊ូ ៣៩ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េណាះ អុះ។ ៤០ទលឹ នេីណា ័ះហគ់
ឡាវុាងំឡាេកាអ្ូយគ ៃផគ ទីសារ េកតី ពឹង អនដ់សីឡាក់កាសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា៖
៤១ "អឺ មួត បង៉ឺាយ ហគ់កាេដតី អូ ហ្លង់

េកះេណាះ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ទិ ពិ
ខងអាញ់ផះ ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ពឹង រុាងំហាវ អនដ់សីអា

ឡាក់ ង៉ារ អនដ់សី ចងឹ អូ េសឿយ ៉◌ះ័ ពូ រះ៉ នចីម័កាតាម"‡»។
៤២ផះ ប៉ូល លូ បាណាបះឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង ពូ េជៀក អនែ់ឌឡា ំរះ៉ សារ ទិ អា ប៉ាគ់ ដារ ់រ៉ាឡូវ ែគង ម៉ាត់ េទៀ

ណាវ ្គ។ ៤៣ ប៉ាគ់ ពូ លួម េកះៗ ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ មួត បក់ េកះ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េអៀង ដូវឡាក់
អ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អនែ់ឌចាក ពួយប៉ូល លូបាណាបះ។ េណាះប៉ូល លូបាណាបះកា រះ៉ អនត់គ់
ប៉ាេតា េ្របុី អនែ់ឌ េសឿ េលយីសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់កា អនែ់ឌ។
៤៤ប៉ាគ់ ទលឹដារ រ៉់ាឡូវណាវ ្គ មួត ប៉ាសុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ ែបត៊ ចងឹ ទឌូិ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួបសាយុំាងំ ប៉ានរឹ

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៤៥ផះ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បប៉័កាឡំាងំ េអៀង នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ទី ពុតសាណីងខាក ់កា
ប៉ាណាំគួប កាប ប៉ាែគក លូ ប៉ូល ឡឹងសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ ទបឹ ត ័ះ ផាម៉ាត កា ែអ៊ េដល។ ៤៦ េកះេណាះ
§ ១៣:៣៣ ១៣:៣៣សារអាឡាច់ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)២:៧។ * ១៣:៣៤ ១៣:៣៤សារអាឡាច់ឡឹង េអសាយ
៥៥:៣។ † ១៣:៣៥ ១៣:៣៥សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១៦:១០។ ‡ ១៣:៤១ ១៣:៤១សារអាឡាច់
ឡឹងហាបាគូក ១:៥។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១៣:៤៧ 213 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ១៤:៩

ប៉ូល លូបាណាបះកា េតលី អនែ់ឌ ខនឹៗផា «ដារ ់អន្់រទលួ ែពញនឹ ្រតគ់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អាកាអន់
ដសី អន្់រទលួ ឡឹង ពូ។ ហះកាអនដ់សី អូ ៃច េសឿ អុះ លូ ៃចគ ថូតឡាេកា េទៅផា អូឃឺ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី អុះ។ ៃហកញិេអៀអាញនឹកាឡា ំរះ៉កា សុនសាតអនេ់ទៀគឡគ ៤៧ខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពិន ែអ៊
ផា នេីអៀ៖
"អាញ់ េ្របុី អនដ់សី § ្របគ៉័ តាតារតាគ់តាតារ ទលឹ សុនសាតអនេ់ទៀគៗ

េភឿ អន់ អនដ់សី អ្យក់ឡា ំសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អា េលយី អន់ ទលឹ ប៉ាគ់ឡាណុច េតះ"*»។
៤៨ផះ សុនសាតអនេ់ទៀគកាតាងំ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ េហាកខាក់ ទបឹ កាបផា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់តា

ទចឹ។ ទិ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី មួត េណាះកា េសឿ ទឌូិ តាទចឹ។ ៤៩ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័កាកាតាងំ េលៅ ប៉ាញ័ ទបឹ ្រសកុចារ រេណាះ។ ៥០ហះកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ាញសុ់ះ មួត អង់កាន់
បក់ េលៅែលងសចិឡាក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដលលូ ប៉ាញសុ់ះ មួត បក់ ្របគ៉័កាន រ៉ាតសីឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ
េ្របុីឡា ំ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា ប៉ូល លូ បាណាបះ ទបឹ តាងំហ្យតិឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹង េមឿង េណាះ េដល។ ៥១ប៉ូល លូ
បាណាបះ កាតាតូះ កាបក់ េតះ ឡឹង ជុង អន់ែឌ † េកះេណាះ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អុីកូេនៀម។ ៥២កាប៉ាច់ មួត
េសឿយសី៊ូ បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូក អនែ់ឌ េហាក រគ៉់ ខាក់ លូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ប៉ាណា ំ
ពុត េពៀក អនែ់ឌ។

១៤
សារប៉ូល លូបាណាបះ រះ៉សារយសី៊ូ ពឹង េមឿង អុកូីេនៀម
១ ៃអ្វ កាណុង េមឿង អុីកូេនៀម កា ទីសារឡាក់កា អន្់រទលួ េដល។ ប៉ូល លូ បាណាបះ ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង

សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េកះេណាះ រះ៉ សារ យសី៊ូ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ខាក់ េសឿ យសី៊ូ ទបឹ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ ទបឹ សុនសាត អនេ់ទៀគ។ ២ហះកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អូ ៃច េសឿ អនែ់ឌ ប៉ាញសុ់ះ
មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ អន់ ទី ពុត អូ ដាគ់ កា មួត េសឿ យសី៊ូ។ ៣យ ៉◌ះ័ នចីម័ កាតាម ប៉ូល លូ បាណាបះ ៃអ្វ
កាណុង េមឿង េណាះ ទុញដារ ់លូ រះ៉សារយសី៊ូ ខនឹៗ ញនកាមុងឹ េអងយសី៊ូ។ យសី៊ូ កាតាបំាង ឡឹងសារ
ែអ៊ដាគ់ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ អ្លុ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ អនេ់ទៀគៗ។ ៤ទលឹ នេីណា ័ះ មួត ប៉ា
សុន ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះកា ក្លះ គួប េសាប បក់ អនដ់ា ម៉ុ ត ែគង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អូ េសឿ បក់
អនដ់ា ម៉ុត ែគង មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ ៥អនត់គី ឡឹង េណាះ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ សុនសាតអនេ់ទៀគ ទបឹ
មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ែរវ ពុត គួប េសាប បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ លូ បុចិ អ្យក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័ ប៉ូល លូ បាណា
បះ។ ៦ហះកា ប៉ូល លូ បាណាបះ អ្លុ កា ពូ ចងឹ ្របគ៉័ កា អនែ់ឌ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កាសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អន់
េទៀគណាវ ្គកាណុងចារ លូេកាេនៀ ឡាក់កា ប៉ាគ់ េមឿងលសីា្រតា េមឿង េឌេីប លូចារឡាក់ ៃអ្វ ជុំ រេណាះ។
៧អនែ់ឌកា រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ហះចារ េណាះ។
សារប៉ូលតាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូសកាជក ពឹង េមឿងលសីា្រតា
៨កាណុង េមឿង លសីា្រតា ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ កាជក ជុង ឡឹង េកតី ែអ៊ អង់ៃអ្វ អូ អ្លុ ចាក អុះ។ ៩ ែអ៊ ៃអ្វ

សាយុំាងំ ប៉ូល បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ផះ េណាះ ប៉ូល ៃហ ប៉ាញច់ាក័ ែអ៊ លូ ឃតឹផា ែអ៊ េសឿផាយសី៊ូ អ្លុ តា
§ ១៣:៤៧ ១៣:៤៧ អនដ់សី េពៀគ គុល «អសី»។ * ១៣:៤៧ ១៣:៤៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤៩:៦។ † ១៣:៥១ ១៣:៥១
តាតូះឡាច់កាបក់ េតះ ឃឺ េភឿ ្របគ៉័សាញ៉ាផាអនែ់ឌ ប៉ាសាងំ លូ ពូ េណាះ។
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គ់ អនដ់ាគ់ ែអ។៊ ១០ េណាះ ប៉ូល កាប លូ ែអ៊ តុត ពុត ផា «ហគ់ អ្ូយវ អនត់ាវ ពិ»។ ែអ៊ កា អ្ូយវ អនត់ាវ េ្រប៉ាហ អ្លុ
ចាក ឡូត។ ១១ផះ មួតកាឡំាងំ េអៀង បប៉័សារ េកងខាក់ឡាក់ ប៉ូល ្របគ៉័ េណាះ អនែ់ឌកា ែ្រសក៊ តុត ពុតកាប
សុនសាត លូេកាេនៀ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាច់ េកះ ប៉ាណូស ជរឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ពិន េកះ»។ ១២អន់ែឌ េអី សចិ បាណាបះ
ផា ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ លូ េអី សចិ ប៉ូល ផា ប ៉្រ◌ះ័ េហុីេមះ៉ * ខង ែអ៊ រះ៉សារ េអៀង។ ១៣ េកះេណាះ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េសយូះឡាក់ ទី េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្រតង់ រ៉ាឡឹង លូ េមឿង េណាះ ែអ៊ ទុងឡា ំរក៉់ េទាល លូ ចកឹ កាេវៀង ប៉ាកាវឡា ំប៉ាគ់
អំប៉ារ េមឿង ខង ែអ៊ បុចិ ពុះ រ៉ាមះ៉ អន់ កា អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ អនឌូ់ លូ កាឡំាងំ េដល។ ១៤ផះ បាណាបះ លូ ប៉ូល
កាតាងំសារអា អនែ់ឌ ែហក៊ េខាអាវ អនែ់ឌ េទៅសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់កាឡំាងំ លូ កាប តុត ពុតផា ១៥ «ញ៉ា ្រតគ់
អនដ់សី ្របគ៉័ នេីអៀ ? ញនឹកា ប៉ាណូស េដាចឡាក់កា អនដ់សី េដល ញនឹ ប៉ាណា ំសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ
រះ៉ កា អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី អា្ល ត ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី ខាអា េកះេណាះ វុលីឡា ំណាងំ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង េទៀកសាឡីគសាឡាយ លូ កា
ណាគ័ ្រគបឹ ែនវឡាក់ ៃអ្វ ពឹងចារ េណាះ េដល។ ១៦ រុាងំហាវ េសគី ែព ្រគបឹ សុនសាតប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់ អន់
ែឌ ្របគ៉័ ពួយតាម ពុត អនែ់ឌ េទៅ បុចិ។ ១៧ហះកាយ ៉◌ះ័ នចីម័កាតាម ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ កាតាបំាង ពុត េពៀកដាគ់ មះ៉
ែអ៊ េលយី អូ អា្ល ត អុះ េភឿ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ ៊ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េទៀក បី ឡឹង ៃប៉្លង លូ អន់ េពៀ អន់សាណារប៉់
ថុន អន់ អន់ដសី ទីសាណាសាណឹតសា ផគី លូ អន់ អន់ដសី េហាក រគ៉់ កាណុង ពុត េដល»។ ១៨យ ៉◌ះ័ រះ៉
សារ ទិអាកាតាម អនែ់ឌ ទបឹ កាឡំាងំ អូ អន់ អ្យក់កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ អនែ់ឌ េណាះ ែបត៊ ចងឹ អូ ដាម។័
១៩ េកះេណាះ ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ពឹះ ឡឹង េមឿង អនទ់យី៉ូ ក លូ ឡឹង េមឿង អុកូីេនៀម កាប ប៉ាញសុ់ះ េ្របុី

កាឡំាងំ អ្យក់ អំេហា្ម ហរឹ ប៉ានេ់តា័ ប៉ូល េកះេណាះ អូសអា្ល ត ែគង ឡីង េមឿង ខង អនែ់ឌសាមគ៉័ កា ែអ៊ េតា័
េកះ។ ២០ហះកា ផះ មួត េសឿឡា ំៃអ្វ ជុំ ែអ ៊ែអ៊ កា អ្ូយវ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង េមឿងណាវ ្គ។ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ែអ៊
ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េឌេីប អនឌូ់ លូ បាណាបះ។
២១អនែ់ឌ កា រះ៉សារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ពឹង េមឿង េឌេីប េណាះ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ម៉ុ ត េសឿ យសី៊ូ។ េកះ

េណាះ អនែ់ឌ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ េមឿងលសីា្រតា េមឿង អុកូីេនៀម លូ េមឿង អនទ់យី៉ូកណាវ ្គ។ ២២អនែ់ឌ អនត់គ់ រះ៉
កា មួត េសឿ អន់ េសឿ កាខាក ់លូ កាប អនត់គ់ ប៉ាេតា អន់ អនែ់ឌ េសឿ យសី៊ូ េលយី ែអ៊ កាបផា «ពិន ្រតគ់ ទី
សារឡាបំាក េអៀង ម៉ាគ់ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា»។ ២៣ផះ េណាះ អនែ់ឌ េរុសី ្រកាគ់តាងំកង់
សារ៉ំាប់កា ពូ ្រគបឹ ្រកុំ លូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ អូសាសាណាញ៉ា អនែ់ឌកាមន៉់ មប មួត េសឿកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ អនែ់ឌ េសឿ។
២៤ េកះេណាះណាវ ្គអនែ់ឌ េពៀរ ដូវ ចាក តាត់ េខត ពីសុីេឌៀ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េខត ប៉ាមភេីលៀ។ ២៥អនែ់ឌ កា

រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង េពីកា េកះេណាះ អនែ់ឌ កាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អាតាេលៀ។ ២៦ េកះេណាះ អនែ់ឌ ជរឹ ជះិ
កាប៉ំាន់ហះចារ េណាះសតឹ ប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូកណាវ ្គ ឃឺ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង អនទ់យី៉ូកអាហង
ឡាក់ បរ៉ ់អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ ដាគ់ កា អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ ែព េភឿ អន់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារឡាក់ អនែ់ឌ ទី ្របគ៉័
េណាះ េកះ។ ២៧ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ពឹះ ទលឹ េកះ អនែ់ឌ ប៉ាតុំ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េកះេណាះ រះ៉ ទិ
សារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉័ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ លូ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ្រទងកា សុនសាតអនេ់ទៀ
គ ម៉ុត េសឿយសី៊ូ េដល។ ២៨ េកះេណាះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ហះចារ េណាះ អនឌូ់ លូ មួត េសឿ តុត ទុញ។
* ១៤:១២ ១៤:១២ សុនសាត ្រកកិ េសគី ែព េសឿផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ េអៀងខាក់ឡាក់ អនែ់ឌ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័។ អនែ់ឌផាប ៉្រ◌ះ័ េសយូះឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី
ឡឹង ពូ។ កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ េហុេីមះ៉ ពូ ផា ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ។
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១៥
សារ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ លួម ពឹកសា ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១ ទី បក់ អនដ់ា ពឹះ ឡឹង េខត យូដាឡា ំបុាងំេហៀន មួត េសឿ យសី៊ូ ផា «ផា អនដ់សី អូ កាសតិ អង់ការ ្របគ៉័

ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយីឡាក់កា វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ែព េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អូ តង័ អនដ់សី អុះ»។ ២ប៉ូល លូ បាណាបះកា
ប៉ាែគក លូ អនែ់ឌ េណាះកាខាក។់ េកះេណាះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ កា េ្របុី ប៉ូល លូបាណាបះ លូកាឡំាងំ អន់
ែឌ អនដ់ាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ ឡា ំពឹកសា ឡឹងសារអាកា មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ កា មួត ្រកា
គ់ តាងំកង់។ ៣ផះ អនែ់ឌ ចាក េណាះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ កា តង័ អនែ់ឌ េដល។ េកះេណាះ អនែ់ឌ ចាកតា
ត់ េខត េភនះិ លូ េខតសាម៉ារ ីទបឹ រះ៉ កា មួត េសឿ យសី៊ូ ឡឹងសារ សុនសាត អនេ់ទៀគ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ ពូ កាតាងំសារ េណាះ ពូ ទឌូិ េហាក រគ៉់ខាក។់
៤ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ កា

ប៉ាណា ំគួបហាប់ អនែ់ឌ។ អនែ់ឌកា រះ៉ ទិសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉័ ពឹង អនែ់ឌ។ ៥ហះកា ទី មួត េសឿយី
ស៊ូ បក់ ៃអ្វ ែគង ផារ៉ាសុី អ្ូយវ អនត់ាវ លូ កាបផា «្រតគ់ េ្របុី សុនសាត អនេ់ទៀគ េណាះកាសតិ អង់ការ លូ េ្របុី
អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េដល»។ ៦ េកះេណាះ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់កា ប៉ាតុំ គួប
លួម ពឹកសា ឡឹងសារអា។ ៧ ប៉ាគ់ ពឹកសា គួប េអៀង េកះ េព្រតះុ អ្ូយវ អនត់ាវ លូ កាបផា «អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី
អ្លុ អនត់គ់ េកះ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ផះ អន្់រទលួ ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អាញ់ អន់ឡា ំរះ៉សារ ដាគ់
ឡឹងយសី៊ូ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ េភឿ អន់ អនែ់ឌ កាតាងំ លូ េសឿ។ ៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ពុត
ប៉ាណូស ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដាគ់ កាខាក់កា ពូឡាក់កា ែអ៊ អន់ កា ពិន ែព េដល េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពិន អ្លុ
អនត់គ់ផា ែអ៊ េរ ុសី ពូ នះិេទៅ េដល។ ៩ ែអ៊ អូ ឃតឹផា ពូ េណាះ ប៉ាណូសតាង ឡឹង ពិន អុះ ឃឺ ែអ៊ តាគ់ អនដ់ា
គ់ ពុត ពូ អន់ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ញនកា ពូ មុងឹ ែអ។៊ ១០កញិេអៀ អា ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ប៉ាែគក លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ទបឹ េ្របុី មួត េសឿយសី៊ូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ នេីអៀ យ ៉◌ះ័ មួត វគ័ ពិន លូ ពិនតាងំឡា កា
អូដាម័ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ១១ហះកា ពិន េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ ទបឹ ពិន ទបឹ ពូ ញនកាយសី៊ូ ្របគ៉័ ដាគ់
កា ពិន ទឌូិ»។
១២ េកះេណាះ កាឡំាងំ ទឌូិ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់សាយុំាងំ ដងឹ ប៉ូល លូ បាណាបះ រះ៉ ឡឹងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់

ទេិណា ័ះឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពឹង សុនសាតអនេ់ទៀគញនកាអនែ់ឌ។
១៣ ប៉ាគ់ ប៉ូល លូ បាណាបះ រះ៉ េកះ ទិ េកះ វគ័ យ៉ាកុប កាបផា «អឺ អុះ មុ ីបរ៉ ់សាយុំាងំ អាញ់ហ។ិ ១៤ វគ័ សុី

ម៉ូ ន * ទី រះ៉ ទិ េកះ អន្់រទលួ ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាង ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន លូ េរុសី ពូឡាក់ សុនសាតអនេ់ទៀគ
សារ៉ំាប់ ្របគ៉័ ប៉ាសុន ែអ៊ តាងំឡា។ ១៥សារអា ្រតគ់ឡាក់កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា៖
១៦ "ៃឡង ឡឹង េណាះអាញ់ចងឹ វុលី សតឹណាវ ្គ

េកះេណាះ ្របគ៉័ហី †សាដាច់ដាវតីឡាក់ ព្លូ ក េណាះ អន់ដាគ់ណាវ ្គ
អាញ់ ចងឹ លកឺ ទិកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ព្លូ ក ប៉ាក់កាណុងចារ េណាះ អន់ដាគ់ណាវ ្គ
១៧ េភឿ អន់ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ សល់ណាងំអាញ់

លូ អន់ ទិ សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់អាញ់ េរុសីសារ៉ំាប់កាអាញ់ េទៅ
អន់ អនែ់ឌណាងំអាញ់ េដល"។

* ១៥:១៤ ១៥:១៤ សុមី៉ូ ន ឃឺ េព្រតះុ េណាះហង។ † ១៥:១៦ ១៥:១៦ ្របគ៉័ហី ែអ៊ កាប េពៀប ឡឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី។
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១៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់សារ ទិអា ឡឹង េសគី ែព េកះ
ឃឺ ែអ៊ រះ៉ នេីអៀ ហង"។‡

១៩ ទលឹ នេីណា ័ះ តាមអាញ់ឃតឹ ពិន អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ កា មួត សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ ទី បុនិែពង ពុត េពៀក
ណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ អន់ អនែ់ឌ ទីសារឡាបំាក អុះ។ ២០ហះកា ពិន ្រតគ់ ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ី រះ៉
កាអនែ់ឌ ែជ អន់សាសាណាឡាក់ ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់សាណាអូដាគ់ េណាះ អុះ លូ ែជ អន់ អនែ់ឌ
្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ េដល ែជ អន់សាសាណាឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ ក្យកិ័ អង់កូ លូសាផាម េដល ២១ខង
ឡឹង េសគី ែព ទី ពូ រះ៉ ឡឹងចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ្រគបឹ េមឿង ទបឹ ពូ អានផាប់កាណុង េរ៉ាង សុនសាត ពិន រប៉់ ដារ ់រ៉ា
ឡូវ េដល»។
២២ផះ េណាះ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ លូ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ទឌូិ ឃតឹ ផា ្រត

គ់ េរ ុសី ប៉ាណូសកាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ េភឿ អន់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូ ក អនឌូ់ លូ ប៉ូល លូ បាណា
បះ។ អនែ់ឌកា េរុសី អ្យក់ យូដះឡាក់ ពូ េអីផាបាសាបះ លូ សុឡីះឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហអនែ់ឌ។ ២៣អនែ់ឌ
កា ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ី ពឹង មួត េពៀរ ដូវ េណាះផា៖

មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ លូ មួត អុះ មុី ទឌូិ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអា អន់ កា អុះ មុី សុនសាត
អនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង អនទ់យី៉ូ ក ៃអ្វ ពឹង េខត សុរី ីលូ េខត គលីេីគៀ។ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ
េដល ប ?
២៤ញនឹកាតាងំ ពូផា ទី បក់ អនដ់ាឡាច់ ឡឹងកាឡំាងំញនឹឡាក់ញនឹ អូ ទី េ្របុី អនែ់ឌឡា ំអុះ អនែ់ឌឡា ំ

រះ៉សារយចកា អនដ់សី ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី វុនឹវាយ៉។ ២៥ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ កា ែរវ ពុត គួប េសាប
ផា ្រតគ់ េរ ុសី កាឡំាងំ ញនឹ អន់ដា េ្របុី ឡា ំប៉ាគ់ អន់ដសី អន់ឌូ លូ ប៉ូល លូ បាណាបះឡាក់ ញនឹ បុចិ ៃច។
២៦អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូសសាឡាគ់ឡាេកា ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ២៧ ទលឹ នេីណា ័ះ
ញនឹកា េ្របុី យូដះ លូ សុឡីះឡា ំខងអនែ់ឌ ចងឹ រះ៉សារញនឹ ្រចាគ់អាកាអនដ់សី តូ ពឹរ អនែ់ឌ េទៅ េដល។
២៨ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ លូ ញនឹ ឃតឹ ផា អូ ្រតគ់ ចងឹ អន់ សារ ឡាបំាក ែធមណាវ ្គ ពឹង អន់
ដសី អុះហា្វ ស ឡឹងសារសាខំាន់ ទិអា៖ ២៩ឃឺ ្រតគ់ យ៉ា្វ រ ែជសាសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែជសា
ផាម ែជសាសាណាឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ ក្យកិ័ អង់កូ ែជ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក។័ ផាអនដ់សី អ្លុ រុាងំ
ៃហឡាេកាអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ទិអា អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះដាគ់ េកះ។ បរ៉ ់អា្ល ត កាបហង។
៣០ មួត បក់ អន់ែឌ េ្របុី េណាះ កាឡាច់ ចាកឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង អន់ទយី៉ូ ក។ អន់ែឌ កា េអី ប៉ាតុំ កាឡំាងំ

លួម េកះេណាះ ជនឹ សត្់រតា កា ពូ។ ៣១ ប៉ាគ់ ពូ អាន សត្់រតា េណាះ េកះៗ ពូ េហាក រគ៉់ ខាក ់ខង សត្់រតា
េណាះ បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពូ។ ៣២កាប៉ាច់ យូដះ លូ សុឡីះ អនែ់ឌ កា រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល អនែ់ឌ កា អនត់គ់
ប៉ាេតា េអៀង អន់ ពូ េសឿ េលយី េដល។ ៣៣-៣៤ ៃឡង ឡឹង អនែ់ឌ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទី ទុញដារ ់េកះ មួត េសឿយី
ស៊ូ កា េ្របុី អនែ់ឌ សតឹ ប៉ាគ់ មួត បក់ េ្របុី អនែ់ឌឡា ំែពណាវ ្គទបឹ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារសាណុកសាវាក៉ កា
អន់ែឌ ចាក សតឹ េណាះ េដល។ § ៣៥កាប៉ាច់ ប៉ូល លូ បាណាបះ អន់ែឌ កា ៃអ្វ ពឹង េមឿង អន់ទយី៉ូ ក ទបឹ បុាងំ
េហៀន ពូ លូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនឌូ់ លូ ពូ អនេ់ទៀគ េអៀង ដូវ េដល។
សារប៉ូល លូបាណាបះ ក្លះ គួប េសាប
៣៦ ប៉ាគ់ ទុញ ដារ ់ឡឹង េណាះ ប៉ូល កាកាប លូ បាណាបះ ផា «ពិន ្រតគ់ សតឹ ឡា ំចា្វ គ់ មួត េសឿ យសី៊ូ រប៉់

េមឿងឡាក់ ពិន ទី រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ ែព ៃហ អនែ់ឌ ៃអ្វ ដាគ់ េដលប»។ ៣៧បាណាបះឃតឹ បុចិ
‡ ១៥:១៨ ១៥:១៦-១៨សារអាឡាច់ ឡឹងអាម៉ុ ះ ៩:១១-១២។ § ១៥:៣៣-៣៤ ១៥:៣៣-៣៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញចលួំន ែធម ប៉ានរឹ
ផា៖ហះកា សុឡីះ បុចិ ៃអ្វ ហះ េណាះ តូណាវ ្គ។
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េជៀក ទបឹ យូហានឡាក់ ពូ េអី ផា ម៉ាកុះ ឡា ំអនឌូ់ េដល។ ៣៨ហះកា ប៉ូល អូ បុចិ អន់ ែអ៊ ឡា ំអុះ ខង ែអ៊សា
តាក់អា្ល ត អនែ់ឌ ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត ប៉ាមភេីលៀ ែព ែអ៊ កា អូ ទី ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អុះ។ * ៣៩ផះ េណាះ
អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ កាយច ពុត លូ គួប ខាក ់អនែ់ឌ កា ក្លះ ្រទង គួប េសាប បាណាបះ េជៀក ម៉ាកុះ ឡា ំអនឌូ់ លូ
ែអ ៊េកះេណាះ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់តាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ។ ៤០កាប៉ាច់ ប៉ូល អ្យក់ សុឡីះឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ ទបឹ ទី មួត
េសឿយសី៊ូ មប ែអ៊ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ដាគ់កា ែអ។៊ ៤១ប៉ូលកាចាកតាត់ េខត សុរី លូី េខត គលីេីគៀ ទបឹ
អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹងចារ អនេ់ទៀគៗ អន់ េសឿ េលយី។

១៦
សារធមី៉ូ េថចាកអនឌូ់ លូ ប៉ូល
១ប៉ូលកាចាក ទលឹ េមឿង េឌេីប េកះេណាះ ទលឹ េមឿងលសីា្រតា។ កាណុង េមឿង េណាះ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ ប៉ាណូ

ស េម៉ាញ ដូវឡាក់ េសឿយសី៊ូ េដល ែអ៊ សចិ ធមី៉ូ េថ េមគី ែអ៊ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ែអ៊ េសឿយសី៊ូ េដល ពឹ
ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ។ ២ មួត េសឿ យសី៊ូ ទឌូិ ពឹង េមឿង លសីា្រតា លូ ពឹង េមឿង អុីកូេនៀម ពូ ផា ធមី៉ូ េថ អាឡាក់
ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់។ ៣ប៉ូល បុចិ េជៀក ែអ៊ ចាក អនឌូ់ េដល។ ែអ៊ កា កាសតិ អង់ការ កា ធមី៉ូ េថ ញនកា សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ អនែ់ឌ ចងឹឡា ំេណាះ ខង ពូ ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ ផា ពឹ ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ។ * ៤ផះ
អនែ់ឌ ចាក ទលឹ ពឹង េមឿង អនេ់ទៀគៗ អនែ់ឌ កា រះ៉ កាកាឡំាងំ មួត េសឿ យសី៊ូ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ មួត
រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ្រចាគ់សត្់រតា ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ែព េភឿ អន់ ពូ ្របគ៉័ ពួយ េដល។
៥ទលឹ នេីណា ័ះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ េសឿ ែហង៊ខាក់ លូ ទីកាឡំាងំ េសឿ ែហង៊ េអៀង រប៉់ដារ។់
សារ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ប៉ូល បប៉័ ប៉ាណូស ឡឹង េខត ម៉ាេសដូន
៦អនែ់ឌចាកតាត់ ្រទង េខត ្រពីេគៀ លូ េខតកាឡាទ ីញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ទបឹ អនែ់ឌ

អូ អន់ឡា ំរះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េខតអាសុី †។ ៧ ប៉ាគ់ ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េខត មេីសៀ េកះ ប៉ូល ទី ពុត បុចិឡា ំ
ប៉ាគ់ េខត ប៊ីធូេនៀ ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ យីស៊ូ អូ អន់ អន់ែឌ ឡា ំអុះ។ ៨ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ែឌ កា ចាក តាត់
េខត មេីសៀឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ្រតូអះ។ ៩ ប៉ាគ់ កាមុាងំ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ប៉ូល បប៉័ ប៉ាណូស ឡឹង េខត ម៉ាេស
ដូន េម៉ាញ ដូវ អនត់ាវ កាកាប េឡាម ែអ៊ ផា «បរ៉ ់អសី ចាកឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន តង័ ញនឹ េណី»។ ១០ ៃឡង
ឡឹង ប៉ូល បប៉័សារ េណាះ េកះ ញនឹ‡កា ប៉ានត់ានឡាច់ចាកឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន ឡូត ខងញនឹ េសឿផា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េអី ញនឹ អន់ឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ពឹង េខត ម៉ាេសដូន េណាះ។ ១១ញនឹកា ជះិ កាប៉ំាន់
ឡាច់ ឡឹង េមឿង ្រតូអះឡា ំមង់៉ ប៉ាគ់តាកា្វ ល់សាម៉ូតរ្ះ ឡូត ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េនៀប៉ូល។
១២ េកះេណាះញនឹឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង ភលីបីឡាក់ េមឿង សុនសាត រ ៉មូ § ៃអ្វ កាណុង េខត
ម៉ាេសដូន *។ ញនឹកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ទុញដារ។់
សារលេីឌៀ ម៉ុត េសឿយសី៊ូ

* ១៥:៣៨ ១៥:៣៨ បរ៉ ់ៃហ ១៣:១៣។ * ១៦:៣ ១៦:៣ ពូ អូ ទី កាសតិ អង់ការ កា ធមី៉ូ េថ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ សាសា្វ ។ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ
ណីសកាបក់ អូ ទីកាសតិ អង់ការ េណាះហងបះ ប៉ូលកាសតិ អង់ការកា ែអ៊ ែជ អន់ ពូ ប៉ាែគក។ † ១៦:៦ ១៦:៦ េខតអាសុី រប៉់ដារ ់អា ពូ េអី
ប៉ាេថត ទួគី ែគង ដារ ់ម៉ុ ត។ ‡ ១៦:១០ ១៦:១០ លូកា ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ញនឹ» ខង គតឹ េអៀ ែអ៊ ម៉ុ ត ចាក អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូល េដល។ § ១៦:១២
១៦:១២ មួត េមឿង ភលីបី សួន េអៀងឃឺ សុនសាត រ ៉មូ យ ៉◌ះ័ េមឿង េណាះចាងំហាយ្គ ឡឹង េមឿង រ ៉មូ កាតាម។ * ១៦:១២ ១៦:១២ ៃអ្វ កាណុង
េខត ម៉ាេសដូន េពៀគ គុល «ៃអ្វ កាណុងចារ ទី ១កាណុង េខត ម៉ាេសដូន»។ េខត ម៉ាេសដូន ពូ ែជក ប៉ា្វ ន់ ចារឃឺចារ ទី ១ ទី ២ ទី ៣ លូ ទី ៤។
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១៣ ប៉ាគ់ ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ញនឹ ឡាច់ ែគង ឡីង អំប៉ារ េមឿងឡា ំប៉ាគ់ហាង េទៀក ខង ញនឹ ឃតឹ ផា ចងឹ ទី ចារ
ពូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័។ ញនឹ កា អង់ៃអ្វ កាកាប លូ មួត អង់កាន់ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប ហះ ចារ េណាះ។ ១៤ ទី អង់កាន់
េម៉ាញ ដូវ ឡឹង េមឿង េធៀេទរ៉ាសចិ ែអ៊ លេីឌៀ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស ្របូកាណាត់កា្រហី សុវីៗ † ែអ៊ កា អ្យលិ កូត័
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផះ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ សាយុំាងំ ប៉ូល រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អ្យក់ ពុត ៃចគ
សាយុំាងំ លូ េសឿ ទិសារ ប៉ូល រះ៉។ ១៥ េកះេណាះ ប៉ូល លូ សុីឡះ បុាងំហុំ ែអ៊ លូ កាឡំាងំ ហី ែអ ៊ែអ៊ កា េជៀក
ញនឹឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ហី ែអ៊ លូ កាបផា «ផាអនដ់សីឃតឹផាអាញ់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ បរ៉ ់អនដ់សីឡា ំ
ៃអ្វ ប៉ាគ់ហី អាញ់ ពិ»។ ែអ៊ េឡាម េជៀកញនឹកាខាក ់េណាះញនឹកាភម ពួយ ែអ។៊
សារ ពូ រ ៉បុ ប៉ូល លូ សុឡីះ ៃចគ ខុក
១៦ទីដារ ់េម៉ាញ ផះញនឹឡា ំប៉ាគ់ចារ ពូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ទី អង់កាន់ ទុច ពូ េម៉ាញ ដូវឡា ំប៉ាគ់ញនឹ អង់កាន់

េណាះប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុតកាណុង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អ្លុ អនទួ់ង។ តាងំឡាចារ ែអ៊ ៃអ្វ េណាះ ទី េលៀន េអៀងខាក់ញន
កា ែអ៊ អ្លុ អនទួ់ង េណាះ។ ១៧ ែអ៊ ចាក ពួយ ប៉ូល លូ ញនឹ ទបឹ កាប ៃម៉ៗ ផា «មួត អា ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ តសីហ៊្លត ឡឹង ពូ អនែ់ឌឡា ំរះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ កា អនដ់សី»។ ១៨ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េអៀងដារ ់ខាក់ ្របគ៉័
អន់កា ប៉ូល អូ អត់សារ៉ំាញ ័ប៉ូលកាកាែលង ៃហ ែគង ែអ៊ លូ កាបកាប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះផា «ញនអរ៉ំាញយសី៊ូ
ហគ់ អសីឡាច់ ឡឹង អង់កាន់អា ពិ»។ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាឡាច់ ឡឹង អង់កាន់ េណាះ ឡូត។
១៩ផះ មួត ៃមគ៉ តាងំឡា អង់កាន់ ទុច េណាះឃតឹ ផា អូ មុងឹ កា ចងឹ ទី េលៀនណាវ ្គហង អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំ

គួប រ ៉បុ ប៉ូល លូ សុឡីះ អូសឡា ំជនឹ ប៉ាគ់ចារ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿងតាតសុ់និសារ។ ២០ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ជនឹ ប៉ូល
លូ សុីឡះ ទលឹ េកះ អនែ់ឌ រះ៉ ផា «សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េពៀរ ដូវ អា ្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ កាណុង
េមឿង ពិន។ ២១អនែ់ឌ រះ៉សារតាឡាប័ េឃយី គុន សុនសាត អនេ់ទៀគៗឡាក់ចាបាប់ សុនសាត រ ៉មូ ពិន អូ អន់
េសឿ េលី ្របគ៉័ ពួយ អុះ»។ ២២ មួត ប៉ាសុនកា ប៉ាណា ំគួប អកឺកាប៉ូល លូ សុឡីះ េដល មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង
កា ទុង ែហក៊ េខាអាវ អនែ់ឌ េកះេណាះ េ្របុី ពូ ពីត អនែ់ឌ លូ រុាងំេក ័ះ។ ២៣ េកះ ពូ ពីត អនែ់ឌ េអៀង េកះ ពូ ៃចគ
អនែ់ឌកាណុង ខុក លូ េ្របុី ពូ ញ៉ាមឡាវុាងំកាខាក។់ ២៤ ៃមគ៉ ខុកកា ៃចគ អនែ់ឌកាណុង ខុក ពឹងកាណុង អន់
តគិ័ លូ ៃចគ ណូះ ពឹង ជុងឡាក់កា ពូ េ្របុី េណាះហង។
២៥ ប៉ាគ់ ទងតគិ័ មុាងំ ប៉ូល លូ សុឡីះ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូចាែជ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ មួត ថូត អនេ់ទៀគកាសា ំ

យុាងំ អនែ់ឌ េដល។ ២៦ផាឌី រ៉ាៃរត៉ េតះ េកងខាក់ រ៉ានេ់ថគី ទលឹហី ខុក ្របគ៉័ អន់ អប៉ំារ ខុកកាតាេបកី ទ ិណូះ
ពូ ៃចគ មួត ថូតកាតាប៉្លុ ច ទិ េដល។ ២៧ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុកសាទរឹ ែអ៊ បប៉័ អប៉ំារ ខុកកាតាេបកី ទ ិែអ៊សាម៉
គ័កា មួត ថូតកា្ល ស ទិ េកះ ែអ៊ កាហា្វ ត់ដាវ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ឡាេកា ែអ៊ េទៅ។ ២៨ហះកាប៉ូលកាប ៃម៉ៗ ផា «ែជ ្រប៉
គ័ កាឡាេកា េទៅ នេីណា ័ះ ញនឹ ទឌូិ ៃអ្វ ហះអា អូឡា ំប៉ាគ់ ចំ អុះ»។ ២៩ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុក េ្របុី ពូ អ្យក់ អុញ អន់
កា ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ ប៉ានត់ាន ម៉ុ ត កាណុង ខុក ែអ៊ កាដាបហះ ងីុរ ប៉ូល លូ សុីឡះ ទបឹ អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉។ ៣០ ែអ៊
េជៀក ប៉ូល លូ សុឡីះឡាច់ ប៉ាគ់ ឡីង េកះេណាះ អំបញ៉់ផា «អឺ ៃមគ៉ តាងំឡា អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ អន់ ទី
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ?» ៣១អនែ់ឌ េតលីផា «អ្យគ័ អសី េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តង័
អសី លូ តង័ កាឡំាងំ ហី ្រកាន អសី េដល»។ ៣២ េកះេណាះ ប៉ូល លូ សុឡីះ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ៃមគ៉
រុាងំៃហ ខុក លូកាកាឡំាងំហី ែអ។៊ ៣៣ មុាងំ េទៅ េណាះហង ែអ៊ រ៉ាវ តាងំហាលឡាកាកាប៉ូល លូ សុឡីះ េកះ
េណាះ ប៉ូល លូ សុីឡះ បុាងំហុំ ែអ៊ ទបឹ កាឡំាងំ ហី ្រកាន ែអ៊ ឡូត។ ៣៤ េកះេណាះ ែអ៊ កា េជៀក ប៉ូល លូ សុីឡះ
† ១៦:១៤ ១៦:១៤កាណាត់កា្រហី សុវីៗ គតឹ ខាកាខាក។់
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ហាវ ៃអ្វ ពឹងហី ែអ ៊េកះេណាះតាបំាងសាណាសាណឹតអន់កា អនែ់ឌសា។ ែអ៊ លូហី ្រកាន ែអ៊ េហាកខាក់
កា អនែ់ឌ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
៣៥ ប៉ាគ់តារ កាលំឺ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង េ្របុី ប៉ាលះិឡា ំរះ៉ កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុកផា «ហគ់ េតាះ េឡីយ មួត

េពៀរ ដូវ េណាះ ពិ»។ ៣៦ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ខុក អ្យក់សារ េណាះឡា ំរះ៉ កា ប៉ូល ផា «មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង េ្របុី
ពូ ឡា ំរះ៉ អន់ េតាះ េឡីយ អនដ់សី េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សីចាក អន់ដាគ់ ប៉ាឡឹង េហាគ»។ ៣៧ហះកា
ប៉ូល រះ៉ កា ពូផា «ពូ ពីតញនឹឡាក់ ប៉ាសុន រ ៉មូ ‡ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង េកះេណាះ អ្យក់ញនឹ ៃចគ ខុក ឡូត អូ
ទី តាតសុ់និសារ អន្់រទលួ អុះ ញ៉ា កញិេអៀ អា អនែ់ឌ តាងំហ្យតិ ញនឹ អូ អន់ ពូ អ្លុ ប ? ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់
អុះ ឃឺ េ្របុី អនែ់ឌ េទៅឡា ំេតាះ េឡីយញនឹអា»។ ៣៨ ប៉ាលះិកាអ្យក់សារ េណាះឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ
េមឿង។ ផះ កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា អនែ់ឌ េណាះ ប៉ាសុន រ ៉មូ នេីណា ័ះ មួត ្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង អ្ូយគ ខាក។់ ៣៩ មួត
្រកាគ់ រុាងំៃហ េមឿង ប៉ាណា ំគួបឡា ំេឡាម បរ៉ ់ែជ រ៉ាប់ ែជ រ ៉ូ េកះេណាះ េតាះ េឡីយ អនែ់ឌ លូ េឡាម េ្របុី អនែ់ឌ
ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ។ ៤០អនែ់ឌកាឡាច់ ឡឹង ខុកឡា ំប៉ាគ់ហី លេីឌៀ កាបប៉័ មួត េសឿយសី៊ូ។ អន់
ែឌកា រះ៉សារ បុាងំេហាក ពុត ពូ េកះេណាះ អនែ់ឌកាចាកឡា ំណាវ ្គ។

១៧
សារប៉ូល លូ សុឡីះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ
១ប៉ូល លូ សុឡីះ ចាកតាត់ ្រទង េមឿងអាភំបី៉ូល លូ េមឿងអាប៉ុ ឡូេនៀ េកះេណាះឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េថសា

ឡូនកិ។ កាណុង េមឿង េណាះ ទី េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េម៉ាញ។ ២ប៉ូល ចាក ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង េណាះ
គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ ែអ។៊ រុាងំវាង៉ ៃបង៉ អាទតិ រប៉់ ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ េណាះ ហង ែអ៊ កា រះ៉ សារ កាណុង ផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊៣ េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផាបក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ ្រតគ់ ទីសារឡាបំា
ក លូ េតា័ េកះេណាះ រុសីសតឹណាវ ្គ។ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ េណាះឃឺយសី៊ូ ឡាក់
អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី អាហង»។ ៤ បក់ អន់ដា កា ភម េសឿ លូ ម៉ុ ត ែគង ប៉ូល លូ សុីឡះ ទបឹ ទី សុនសាត ្រកកិ
េអៀង ដូវឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ ទី មួត អង់កាន់ឡាក់ េលៅ ែលងសចិ េអៀង ដូវ េដល។
៥ហះកា មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊សាណីង អនែ់ឌកា ប៉ាណា ំមួតតាតាម័ ង៉ល់ រតាឡាត ប៉ាតុំ គួប ទី េម៉ាញ
្រកុំឡា ំ្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់កាណុង េមឿង។ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ ហី វគ័ យ៉ាសូន បាេបកី យ៉ាយះ៉ណាងំ
រ ៉បុ ប៉ូល លូ សុឡីះ េភឿ អ្យក់ អន់ កា មួត ប៉ាសុន ៃចគ ថូត។ ៦ញនកា អនែ់ឌណាងំ មួត េពៀរ ដូវ អូ បប៉ ័អន់
ែឌ កា រ ៉បុ វគ័ យ៉ាសូន លូ មួត េសឿ យសី៊ូ បក់ អនដ់ា អូសឡា ំជនឹ កា មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ េមឿង លូ កាប ៃម៉ៗ ផា
«មួត េពៀរ ដូវ េណាះ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ វុនឹវាយ៉តាប៉ុញតាប៉ាក់ ្រគបឹចារ អនែ់ឌកា ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់អា េកះ។៧យ៉ា
សូនអាអន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹងហី ែអ ៊អនែ់ឌ េណាះ ្របគ៉័យច លូចាបាប់សាដាច់ រ ៉មូ ឃឺអនែ់ឌ រះ៉ ផា ទីសាដាច់
េម៉ាញណាវ ្គ ឃឺសចិយសី៊ូ»។ ៨ផះ មួត ប៉ាសុន លូ មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ េមឿងកាតាងំសារអាអនែ់ឌកា វុនឹវាយ៉
ពុត េពៀក។ ៩អនែ់ឌ កា េ្របុី វគ័ យ៉ាសូន លូ មួត អនេ់ទៀគៗ ប៉ាក់ េលៀន េកះេណាះ អនែ់ឌ កា េឡីយ អន់ សតឹ
ហង។
សារប៉ូល លូ សុឡីះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េបេរៀ

‡ ១៦:៣៧ ១៦:៣៧ សុនសាត រ ៉មូ អន់ ប៉ាណូស សុនសាត អនេ់ទៀគ េកះ ប៉ាសុន រ ៉មូ េដល។ ប៉ាសុន រ ៉មូ ពូ អូ ខនឹ ពីត សាប៉ា្វ ត័ អុះ អ្ូយគ កា
អុងកាន ៃចគ ថូត។ បក់ េពឿ េកះ ប៉ាសុន រ ៉មូ គន េសា ែអ៊ កា ប៉ាសុន រ ៉មូ នះិេទៅ េដល។ ប៉ូលឡាក់ ប៉ាសុន រ ៉មូ ញនកា ពឹ ែអ៊ េកះ ប៉ាសុន រ ៉មូ ែព។
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១០ ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ កា េ្របុី ប៉ូល លូ សុីឡះ ឡាច់ ចាក ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េបេរៀ ទបឹ កាមុាងំ េណាះ េទៅ
ឡូត។ ប៉ាគ់ ទលឹ េកះ អន់ែឌ កា ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊។ ១១ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ
ពឹង េមឿង េណាះ ទី ពុត ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ អនែ់ឌ ៃចសាយុំា ំ
ង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី ពុត េហាក លូអានផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់បុចិ កា អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ ប៉ូល លូ សុឡីះ រះ៉
កា អនែ់ឌ េណាះ ្រតគ់ ញ៉ា យច។ ១២កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី េអៀង ដូវ េសឿ យសី៊ូ លូ ទី មួត អង់កាន់
សុនសាត ្រកកិ ឡាក់ េលៅ ែលងសចិ េអៀង ដូវ លូ មួត កាម៉ាក័ សុនសាត ្រកកិ អនដ់ា េដល។ ១៣ហះកា ប៉ាគ់
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េថសាឡូនកិ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប៉ូល រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹង េមឿង េប
េរៀ េណាះ េដល អនែ់ឌ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំកាប ប៉ាញសុ់ះ មួត ប៉ាសុន កាណុង េមឿង េណាះ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ
រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ណាវ ្គ។ ១៤ មួត េសឿយសី៊ូ បប៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកា ប៉ាណា ំប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ហាងសាឡីគសាឡាយ
ឡូត កាប៉ាច់ សុឡីះ លូ ធមី៉ូ េថ ៃអ្វ ហះចារ េណាះ េទៅ។ ១៥ មួត បក់ឡា ំជនឹ ប៉ូល អនែ់ឌចាកអនឌូ់ េលយី ទលឹ
ប៉ាគ់ េមឿងអាែធន េកះេណាះ អនែ់ឌ វុលី សតឹ លូឡា ំរះ៉ កា សុឡីះ លូ ធមី៉ូ េថ េ្របុីឡា ំពួយ ប៉ូល ្រសស៊ៗ។
សារប៉ូល រះ៉សារយសី៊ូ ពឹង េមឿងអាែធន
១៦ផះ ប៉ូល ៃអ្វ ក្យាគ់ សុឡីះ លូ ធមី៉ូ េថ ពឹង េមឿងអាែធន េណាះ ែអ៊ កាដុកកាដុលកាណុង ពុត ខង ែអ៊ បប៉័

ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េអៀងកាណុង េមឿង េណាះ។ ១៧ ែអ៊ ៃអ្វ រះ៉សារ លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ មួត បក់ អ្យលិ កូត័កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាគ់ េរ៉ាង។ រប៉់ ដារ ់ែអ៊ កាកាប លូ មួត បក់ ែអ៊ ប៉ាត ័ះ ពឹង តាឡាត។ ១៨កា ទី មួត បក់ ហ្យាងំ
សាឡាច់ អ្លុ សារ ែគង មួត េអពីគួ * លូ មួត ែគងសាតូអុកី † អនដ់ាកាឡា ំរះ៉សារ លូ ប៉ូល េដល។ បក់ អនដ់ា
កាប លូ គួប េសាបផា «ញ៉ា ែអ៊ កាបឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ នេីអៀ ែអ៊ បុចិ កាប ឡឹងសារ ញ៉ា ហះ ?» បក់ អនដ់ា
ណាវ ្គកាបផា «ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូស រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ សុនសាតអនេ់ទៀគ ត ័ះ»។ ពូ កាប នេីណា ័ះ ញនកាប៉ូល ៃអ្វ
រះ៉សារយសី៊ូ លូសារ ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសី សតឹ។ ១៩ ពូ កា ប៉ាណា ំែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ ្រកុំ ពឹកសាឡាក់ ពូ េអី ផា េអ
រយី៉ូ ប៉ាេក េកះេណាះ ពូ អំបញ៉់ផា «នចីម័សារណាវ អសី បុាងំេហៀន ពូ ែព បរ៉ ់អសី រះ៉ ៃហ អន់ ញនឹ អ្លុ េណី
ទី េដល ប ? ២០ខងញនឹ កាតាងំសារ អសី បុាងំេហៀន េណាះតាងខាក ់ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ បុចិ អ្លុ ឡឹងសារ
ទេិណា ័ះ េដល»។ ២១ មួត កាណុង េមឿងអាែធន លូ មួត អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េមឿង
េណាះ អនែ់ឌ អូ ទី ្របគ៉័ ញ៉ា អុះ ដងឹ ៃអ្វ រះ៉សារ េលីសាយុំាងំសារ ញ៉ាឡាក់ណាវៗ។
២២ ប៉ូល កា អ្ូយវ អន់តាវ ពឹង អន់តិគ័ ្រកុំ ពឹកសា េណាះ េកះេណាះ កាប ផា «អឺ មួត េមឿង អាែធន អាញ់

បប៉័ អនដ់សី ្របគ៉័ គុន ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី េអៀង ែនវ ខាក។់ ២៣ផះ អាញ់ចាកសតឹ ចាកឡា ំកាណុង េមឿង អាញ់
បប៉័ ចារ អន់ដសីសាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគៗ ទេិណា ័ះ លូ បប៉័ ចារ រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ពូ ្រចាគ់ ផា "ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អូ
អន់ហា្ន ល់ សចិ"។ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ដសី សាបំ ៉◌ះ័ រ៉ាមះ៉ ទបឹ អូ អន់ហា្ន
ល់អាហង។ ២៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ លូ បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ា ្រគបឹ ែនវ ពឹង អង់កក់
េតះ អា ែអ៊ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លង ែអ៊ អូ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ឡាក់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស េណាះ អុះ។
២៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញ៉ា ែអ៊ ខ្វះ កាណាគ័ញ៉ា ប បះ ែអ៊ តងកាន ប៉ាណូសតង័ ែអ ៊? ឃឺ ែអ៊ហងឡាក់អន់អាញុ
រុសី អន់ កាែស៊ តាងំេហមី លូ អន់ កាណាគ័ ញ៉ា ្រគបឹ ែនវ កា ប៉ាណូស។ ២៦ ែអ៊ អន់ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត
េកតីឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េកះេណាះ អន់ ពូ ៃអ្វ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ។ ែអ៊ កាឡំត់ ថុនសាណាំលូ
* ១៧:១៨ ១៧:១៨ មួត េអពីគួឃឺ មួត េហៀន ពួយ វគ័ េអពីគួ។ អនែ់ឌ េសឿផាសារសាខំាន់ហ៊្លតឃឺណាងំដងឹសារ រគ៉់ េសមី។ † ១៧:១៨
១៧:១៨ មួត ែគងសាតូអុកី ឃឺ មួត េហៀនហា ំេដល ហះកា អនែ់ឌ េសឿសារសាខំាន់ ឃឺ ្របគ៉័ ពួយសារដាគ់ ្រតង់ យ ៉◌ះ័ សាណុកសាវាក៉ េលី
ថុក ញ៉ាកកាតាម។
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កាឡំត់ គួយ អន់ កា ប៉ាណូស ៃអ្វ។ ២៧ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ អន់ ពូណាងំ ែអ ៊ផា ពូ ខំណាងំ ែអ ៊េណាះ ពូ ចងឹ
ណាងំ បប៉័ ហងតាម ៃហ។ តាទចឹ ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង ពិន អុះ។ ២៨ "ញន ែអ៊ ហង
បះ ពិន ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី លូ អ្លុ សាបំត៉"់។ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អា ទី មួត បក់ អ្លុ យុលិ បក់ អនដ់ា ទី រះ៉ ផា
"ពិន កា គន េសាប ៉្រ◌ះ័ េដល"។ ២៩ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ពិន គន េសាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ ពិន អូ ្រតគ់សាម៉
គ័ផា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាហ៊ូ ប ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស លូ ្រប៉ាក់ លូ អេំហា្ម ឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័តាម ពុត អនែ់ឌឃតឹ េណាះ
អុះ។ ៣០ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស ្របគ៉័ យច អុះ ខង ពូ េបី តាន័ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះ
កា កញិេអៀ អា ែអ៊ េ្របុី ប៉ាណូស ទឌូិ ៃអ្វ ្រគបឹ ចារ អន់ បុនិែពង ពុត េពៀក ៣១ខង ែអ៊ ទី កាឡំត់ ដារ ់េម៉ាញ េភឿ
សារ៉ំាប់ តាតសុ់និសារ យចកា ប៉ាណូស ពួយសារ ្រតង់ ឃឺ ែអ៊ េរ ុសី េកះ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ចងឹ តាត់
សុនិសារ េណាះ ែអ៊ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េណាះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្លុ»។
៣២ផះ ពូ កាតាងំ ែអ៊ កាប ឡឹងសារ ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ នេីណា ័ះ បក់ អនដ់ា កាប ប៉ាៃឡវ ហះកា បក់

អនដ់ាណាវ ្គកាបផា «ញនឹ បុចិសាយុំាងំ អសី រះ៉សារ អា េម៉ាញ ទងណាវ ្គ»។ ៣៣ េណាះ ប៉ូល កាចាកឡាច់
ឡឹងចារ អនែ់ឌ។ ៣៤ហះកាទី បក់ អនដ់ា េសឿ ម៉ុត ែគង ែអ។៊ កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះឃឺ ទី វគ័ េឌវាន៉ះិ
ឡាក់ មួត ្រកុំ ពឹកសា េដល លូ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ ដាម៉ារ ីទបឹ ទី ពូ អនេ់ទៀគ អនដ់ា េដល។

១៨
សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ
១អនត់គី ឡឹង េណាះប៉ូលចាកឡាច់ឡឹង េមឿងអាែធនឡាប៉ំាគ់ េមឿង កូរនិថូះឡគ។ ២កាណុង េមឿង េណាះ

ែអ៊ ប៉ាត ័ះ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញ ដូវ សចិអាគឡីាឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹង េខត ប៉ុនតុះ លូ កាម៉ាញ់ ែអ៊ សចិ
្រពីសុលី អនែ់ឌ អង់ក ័ះ ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អុតីាល ីខងសាដាច់ ក្លូ េឌៀ េ្របុី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិឡាច់ ឡឹង
េមឿង រ ៉មូ។ ប៉ូលកាឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនែ់ឌ។ ៣ប៉ូលកា ៃអ្វ ពឹងហី អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ ខង ង៉ារ
ប៉ូល នះិេទៅ លូ ង៉ារ អនែ់ឌ េដល ឃឺ ្របគ៉័ អនត់ល័ រ៉ាេណីះ លូ អង់ការ អ្យា។ំ ៤ រប៉់ ដារ ់ពូ រ៉ាឡូវ ែអ៊ បុាងំេហៀន
ពូ កាណុង េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ ខំ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ សុនសាត ្រកកិ េ្របុី
អនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ េដល។
៥ ប៉ាគ់ សុីឡះ លូ ធមី៉ូ េថ ឡា ំ ឡឹង េខត ម៉ាេសដូន ពឹះ ទលឹ េកះ ប៉ូល កា បុាងំេហៀន ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់

ឡគ។ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ឃឺយសី៊ូ េណាះហង។
៦ហះកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បុចិ ដងឹ តាប៉ុញ លូ ែអ៊ ទបឹ ត ័ះ ផាម៉ាត កា ែអ៊ េដល ែអ៊ កា តាតូះ កាបក់ េតះ
ឡឹងអាវ ែអ៊ ទបឹ កាបផា «ផាអនដ់សី េតា័ រ៉ាយ ឃឺឡាច់ ឡឹងយច អនដ់សី េទៅ អូ ទីសារ ញ៉ា តតឹ លូអាញ់
អុះ។ គតឹ ដារ ់អា អន់ ប៉ាគ់ ម៉ាត ់អាញ់ ចងឹ ឡា ំណាងំ សុនសាត អន់េទៀគ ឡគ»។ ៧ េកះេណាះ ែអ៊ ចាក
ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំប៉ាគ់ ហី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ យូសាទុះ ែអ៊ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េដល។ ហី ែអ៊ េណាះហះសាែនង េរ៉ាង។ ៨កាប៉ាច់ វគ័ ្រគសិាប៉ុ ះឡាក់ រុាងំៃហ េរ៉ាង ែអ៊ លូ ហី ្រកាន ែអ៊ អន់
ែឌកា េសឿយសី៊ូ េដល។ ទី មួត ៃអ្វ កាណុង េមឿង កូរនិថូះ េអៀង ដូវ េដលសាយុំាងំ ប៉ូល េកះេណាះ េសឿយី
ស៊ូ េណាះ ករឹ ប៉ូលកា បុាងំហុំ អនែ់ឌ។
៩ ប៉ាគ់ មុាងំ អនត់គី យសី៊ូ តាបំាងឡាេកា អន់ កា ប៉ូល បប៉័ ទបឹ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ែជ អ្ូយគ ្រតគ់ រះ៉ តូណាវ ្គ ែជ

ៃអ្វ ្រគយឺ ១០ខងអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អសី េកះ។ អូ ទី េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ កា អសី ទី អុះ ខង ៃអ្វ កាណុង េមឿងអា ទី
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ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ចងឹ េកះ ប៉ាសុនអាញ»់។ ១១ប៉ូលកា ៃអ្វ កាណុង េមឿង កូរនិថូះ េណាះ ទុញ េម៉ាញសាណាំ
េ្រតា ៃខ ទបឹ បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ពូ។
១២ផះ រុាងំវាង៉ វគ័ កាលយី៉ូ ៃអ្វ ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត អាៃខ * សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែរវ ពុត ប៉ាណា ំគួប

រ ៉បុ ប៉ូល អ្យក់ឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពូ តាតសុ់និសារ។ ១៣អនែ់ឌ រះ៉ ផា «ប៉ាណូសអា ែអ៊ ប៉ាញសុ់ះ េ្របុី កាឡំាងំ ប៉ាេន
សាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចាបាប់ អូ អន់សាបំ ៉◌ះ័»។ ១៤ផះ ប៉ូលហា ពឹរ ចងឹ កាប វគ័ កាលយី៉ូ រះ៉ កា សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ផា «អឺ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ផាសារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះយចតាទចឹ កាអាញ់ចងឹសាយុំាងំ អនដ់សី
េដល។ ១៥ហះកាសារអាអនដ់សី ្រកាន័កា ប៉ាែគក គួប េសាប ឡឹងសារឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ លូសចិ ពូ អនេ់ទៀគ
លូសារចាបាប់ មះ៉ អនដ់សី សារ ែនវ អាអាញ់ អូ ៃច តាតសុ់និ កា អនដ់សី អុះ តាតសុ់និ អនដ់សី េទៅ ពិ»។
១៦ េកះេណាះ វគ័កាលយី៉ូ ្រទះុឡាច់ អនែ់ឌ ឡឹងចារ ពូ តាតសុ់និសារ។ ១៧ ពូ កា ប៉ាណា ំគួប រ ៉បុ វគ័ សូសាេតន
ឡាក់ បក់ រុាងំៃហ េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អ្យក់ឡា ំពីត ហះ ម៉ាត់ ហី ពូ តាតសុ់និសារ ហះកា វគ័ កាលយី៉ូ
អូ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ េណាះ អុះ។
សារ ប៉ូលសតឹ ប៉ាគ់ េមឿង អនទ់យី៉ូក
១៨ប៉ូល ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ ទុញដារ ់ណាវ ្គ។ អនត់គី ឡឹង េណាះ ែអ៊ កា បរ៉ ់អា្ល ត មួត េសឿយសី៊ូ េកះ

េណាះ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ឡា ំប៉ាគ់ េខត សុរី ីចាក អន់ឌូ លូ ្រពីសុីល លូ អាគឡីា។ អន់្រទលួ ចងឹ ជះិ កាប៉ំាន ់ែអ៊
កូរ ័កល់ហះ េមឿង េកងេ្រគៀញនកាសារ ែអ៊ បន់ ែព។ † ១៩-២១ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េអេភសូ ែអ៊ ចាក ម៉ុត កាណុង
េរ៉ាង ៃអ្វ បុាងំេហៀន សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ អនែ់ឌ េឡាម េជៀក ប៉ូល ៃអ្វ ហះ េណាះ អន់ ទុញ ែបត៊។ ហះកា
ប៉ូល អូ ៃច ៃអ្វ អុះ ែអ៊ ចាកអា្ល ត ពូ ទបឹ រះ៉ ផា «ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ អាញ់ឡា ំប៉ាគ់ អា េណាះអាញ់ ចងឹ
ឡា ំណាងំ អនដ់សីណាវ ្គ»។ េកះេណាះ ែអ៊ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡាច់ ឡឹង េមឿង េអេភសូ។ ែអ៊ កា អា្ល ត ្រពីសុីល
លូអាគឡីា ពឹង េមឿង េណាះហង។
២២ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េកសាេរៀ ែអ៊ ចាក ហាវ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ ចាចាក ប៉ាគ់ ្រកុំ េហៀន សារ

ប ៉្រ◌ះ័។ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកណាវ ្គ ទលឹ េមឿង អន់ទីយ៉ូ ក។ ២៣ ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង េមឿង អន់ទីយ៉ូ ក េណាះ ទុញ
ែបត៊ េកះេណាះ ែអ៊ ចាកឡា ំណាវ ្គ ចាកម៉ុត ពឹង េខតកាឡាទី លូ េខត ្រពីេគៀ ទបឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា មួត េសឿ ទឌូិ
អន់ េសឿ េលយី។
សារអាប៉ូ ឡូះឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ
២៤ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊សចិអាប៉ូ ឡូះឡាក់ ប៉ាណូសឡឹង េមឿងអាេលកសានេ់្រទៀ ែអ៊ឡា ំ

ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ។ ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូស ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាង ទបឹ អ្លុ េកង ឡឹងសារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។
២៥ ែអ៊ ទី េហៀនសារយសី៊ូ េដល លូ ែអ៊ ទី ពុត ្រតាងំ ែអ៊ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហៀន ពូដាគ់ ្រតគ់ េដល ឡឹង
សារយសី៊ូ។ កាប៉ាច់សារ បុាងំហុ ំែអ៊ អ្លុ ដងឹសារ បុាងំហុំ ឡាក់ វគ័ យូហាន េឃយី ្របគ៉័ ែព ហង។ ២៦ ែអ៊ ទី
ពុត ខនឹ រះ៉សារ យសី៊ូ កាណុង េរ៉ាង។ ផះ ្រពីសុលី លូ អាគឡីា បប៉័ ែអ៊ បុាងំេហៀន នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កា េជៀក
ែអ៊ ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ ទបឹ រះ៉ អន់ ែអ៊ ហ្លង់ ែហង៊ខាក់ណាវ ្គឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២៧ផះអាប៉ូ ឡូះ ឃតឹ បុចិ
ឡា ំប៉ាគ់ េខតអាៃខ មួត េសឿយសី៊ូ កា អន់ ែអ៊ឡា ំទបឹ ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ី រះ៉ កា មួត េសឿ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខតអា
ៃខ េណាះ េ្របុីហាប់ ែអ។៊ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ េកះ ែអ៊ កា ខំ តង័ ទិ មួត ឡាក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះឡាក់
* ១៨:១២ ១៨:១២េខតអាៃខឃឺប៉ាេថត ្រកកិ ែគងតាបូង។ េមឿង កូរនិថូះ ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ។ † ១៨:១៨ ១៨:១៨ផាសុនសាតអុ្ីរសាែអល៊
សាញ៉ាហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ផះ ពូ ្របគ៉័ េកះ ទិ េកះ ពូ ្រតគ់ កូរ ័កល់ េដល។ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)៦:១-២១។
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េសឿយសី៊ូ ញនកា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កា អនែ់ឌ ២៨ខង ែអ៊ អ្លុ កាបកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង
្របគ៉័ អន់កា អនែ់ឌ អូ អ្លុ េតលី ទបឹ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី ្រប៉
គ័សាដាច់ឃឺយសី៊ូ េណាះហង។

១៩
សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ
១ផះអាប៉ូ ឡូះ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ ប៉ូលកាចាកតាត់ ្រពី ប៉ានមឹ ទលឹ េមឿង េអេភសូ។ ៃអ្វ ហះ េណាះ ែអ៊

ប៉ាត ័ះ មួត សះឹ អនដ់ា ែអ៊ កា អំបញ៉់ ផា ២ «ផះ អនដ់សី េសឿ ែព ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់ ម៉ុ ត ៃអ្វ
ពឹង អន់ដសី ញ៉ា េប ី?» អន់ែឌ េតលី ែអ៊ ផា «ញនឹ អូ េឃយី កាតាងំ សចិ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក់
េណាះសា»ំ។ ៣ ែអ៊ អំបញ៉់ អនែ់ឌណាវ ្គផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ផះ ពូ បុាងំហុំ អនដ់សី ែព ពូ បុាងំហុំ អនដ់សី ែនវ
ច ំ?» អនែ់ឌ េតលី ផា «ពូ បុាងំហុំ ញនឹឡាក់ កា វគ័ យូហាន េឃយី បុាងំហុំ ពូ េដល»។ ៤ប៉ូល កាបណាវ ្គផា
«វគ័ យូហាន បុាងំហុំ ពូ េភឿ តាបំាងសារ ពូ បុនិែពង ពុត េពៀក ទបឹ ែអ៊ រះ៉ កាកាឡំាងំ អន់ េសឿ បក់ ពឹះ អនត់គី
ឡឹង ែអ៊ េណាះ ឃឺយសី៊ូ អា ហង»។ ៥ ប៉ាគ់ កាតាងំ ប៉ូល កាប នេីណា ័ះ េកះ អនែ់ឌ កា អន់ ប៉ូល បុាងំហុំ អន់
ែឌ អន់ េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡាឡគ។ ៦ប៉ូលកាមន៉់សាប៉ាគ់ ពឹង អនែ់ឌ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់
កាខាក់កា ម៉ុត ៃអ្វ ពឹង អនែ់ឌ អនែ់ឌកាកាបតាង ឡឹង ពូ ទបឹ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៧កាឡំាងំ អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ ទីឃឺ
ែអ៊ ១២ ដូវ។
៨អនត់គី ឡឹង េណាះ ប៉ូល កា ម៉ុ ត ពឹង េរ៉ាង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែអ៊ ទី ពុត ខនឹ បុាងំេហៀន ពូ។ ទិ រុាងំ

វាង៉ ៃបង៉ ៃខ ែអ៊ ៃអ្វ រះ៉ ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ទបឹ ប៉ាេឡាម ពូ អន់ េសឿ។ ៩ហះកាញនកាទីបក់ អនដ់ា
កាង័ កល់ អូ ៃច េសឿ អុះ ទបឹកាប បង៉ឺាយកាសារ េសឿយសី៊ូ ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង េដល េណាះ ែអ៊ កាចាក
ឡាច់ ឡឹង ពូ េជៀក មួត េសឿយសី៊ូ ចាកឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារតាង េកះេណាះ ែអ៊ បុាងំេហៀន អនែ់ឌ រប៉់ដារ ់កាណុង
េរ៉ាង ចារ វគ័ ទរ៉ីាណុះ េឃយី បុាងំេហៀន ពូ ែព។ ១០ ែអ៊ កា បុាងំេហៀន អន់ែឌ េលយី ទិ េពៀរ សាណា ំេណា ័ះ
ហង បះ មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង េខត អាសុី ទឌូិ ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទបឹ សុនសាត ្រកកិ ទី កាតាងំសារ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័
១១ផះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់តាងៗ េអៀង ពឹងប៉ូល។ ១២យ ៉◌ះ័កាណាត់

េលី អញែ់សង៊ឡាក់ ទី អ្យក់ ឡឹងឡាេកា ប៉ូល ផា ពូ អ្យក់ ៃចគ ពឹង បក់ អគី បក់ អគី េណាះដាគ់ ឡូត ប ៉្រ◌ះ័
បគឺឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ពូ កាឡាច់ េដល។
១៣ ទី ្រគូ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អនដ់ា ចាក ឡឹងចារ េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ ចារ េម៉ាញ បុចិ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ

អន់ឡាច់ ឡឹង ពូ។ អនែ់ឌសាគ់ រះ៉ សចិយសី៊ូ េភឿ ្រទះុ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឃឺអនែ់ឌកាបកាប ៉្រ◌ះ័ បគឺផា «អាញ់ េ្របុី
អសីឡាច់ញនកាអរ៉ំាញយសី៊ូ ឡាក់ ប៉ូល ទី រះ៉ ហគ់ឡាច់ ពិ»។ ១៤ទីកាម៉ាក័តាេំបុះី ដូវឡាក់ គន វគ័សាេកវា៉
ឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អនែ់ឌ កា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េដល។ ១៥ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាប កា
អនែ់ឌ ផា «អាញ់ អនហ់ា្ន ល់ យសី៊ូ ប៉ូល កាអាញ់ អនហ់ា្ន ល់ េដល ហះកា អនដ់សី អា េពឿ អនដ់សី អា ?»
១៦ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ម៉ុ ត េណាះកាតាឡូះ ទម កាតត់ អនែ់ឌ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះសាងំុ ខាក់ ្របគ៉័ អន់ កា
អនែ់ឌឡាកា លូតារុសី េខាអាវសាតាក់ឡាច់ ឡឹង ហី ទបឹ ឡុនសាឡុន។ ១៧ ប៉ាណូស ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ កាណុង
េមឿង េអេភសូ ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទបឹ សុនសាត ្រកកិ ទី អ្លុ ឡឹងសារ េណាះ អនែ់ឌ កា អ្ូយគ កាយសី៊ូ
ទឌូិ ទបឹ ប៉ាេន ែអ៊ឡាក់ ពឹ តាងំឡា។ ១៨ទី មួត េសឿ េអៀង ដូវ េជៀក គួប ពឹះឡាប់ញម ឡឹងសារ ្រគូឡាក់ អនែ់ឌ
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ទី ្របគ៉័ ឡឹង អន្់រទលួ ែព។ ១៩កា ទី មួត ្រគូ អំហ្ម េអៀង ដូវ អ្យក់ ផាប់ឡាក់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ លូ ្រគូ អំហ្ម េណាះ ពឹះ
សុះអា្ល តហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ េអៀង។ ផាប់អនែ់ឌ ទេិណា ័ះ ទីខា៥០.០០០ េលៀន ្រប៉ាក់កាក។់ ២០ទលឹ នេីណា ័ះ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា េលៅ ែលង ែហង៊ខាក់ លូ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក។់
សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ពឹង េមឿង េអេភសូ
២១ រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង សារ េណាះ េកះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ អន់ កា ប៉ូល ឃតឹ បុចិ ឡា ំ * ប៉ាគ់ េមឿង

េយរសូាឡឹម ចាក្រទង េខត ម៉ាេសដូន លូ េខតអាៃខ។ ែអ៊កាបផា «ប៉ាគ់ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ អាញ់
្រតគ់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូណាវ ្គ»។ ២២ ែអ៊ េ្របុី ធមី៉ូ េថ លូ េអរ៉ាសាទុះឡាក់ មួត តង័ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន អន់
្រទលួ កាប៉ាច់ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េខតអាសុី បាែបត៊ ហ។ិ
២៣ ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ កាខាក់ ញន កាសារ េសឿ យសី៊ូ ២៤ខង ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ

ដូវ សចិ ែអ៊ េដេមេ្រទៀស ឡាក់ រ៉ាគយឹ តូះ ្រប៉ាក ់ែអ៊ ្របគ៉័ ហី តាហ លូ ្រប៉ាក់សារ៉ំាប់ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ សចិ ឌីអាន
† ែអ៊ កាចា្វ ល់ រ៉ាគយឹ អនេ់ទៀគៗ េណាះ អនែ់ឌ ទីខា តុត េអៀង។ ២៥ ែអ៊ កា ប៉ាតុំ មួត រ៉ាគយឹ ែអ៊ លូ មួត រ៉ាគយឹ
អនេ់ទៀគៗ ទេិណា ័ះ េដល េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «អឺ អុះ មុ ីអនដ់សីកា អ្លុ េកះ េដល ពិន ទី រ៉ាស អប៉ំាស េអៀង
ញន កា ង៉ារ ពិន ្របគ៉័ អា ហង។ ២៦អន់ដសី កា បប៉័ លូ កាតាងំ េកះ េដល បក់ សចិ ប៉ូល េណាះ ែអ៊ កាប ប៉ា
េឡាម េជៀកកាឡំាងំ េសឿ ពួយ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ដងឹកាណុង េមឿង េអេភសូអា អុះ ឃឺ ែបត៊ ចងឹ ប៉ាញ័ទបឹ េខតអាសុី
េដល ទបឹ ែអ៊ កាបផាហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ២៧សារអា អូ ្រតគ់ ដងឹ
កា ែអ៊ កាបសាេតាះ កាបសា្វ គ់ ង៉ារ ពិន ្របគ៉័ អា អុះ ឃឺ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឌីអានឡាក់ ដាគ់
តសី អូ ទីខាហងតាម ៃហ។ សារអរ៉ំាញអញឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីានឡាក់កាឡំាងំ ពឹង េខតអាសុី លូ ប៉ាណូសទឌូិ ពឹង
អង់កក់ េតះសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនអា ចងឹហ្៊យង េហ្យតី ហង»។
២៨ប៉ាគ់កាតាងំសារ េណាះ េកះ អនែ់ឌកាអកឺខាក ់កាប៉ាណាំគួបកាប ែ្រសក៊ េលយីៗផា «ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីាន

មះ៉ េអេភសូ តសី ដាគ់ឡាយ៉ាម័ ខាក ់!» ២៩ ផះ េណាះ កា េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ប៉ាញ័ ទបឹ េមឿង អន់ែឌ
ប៉ាណា ំគួបឡា ំប៉ាគ់ឡានចារកាឡំាងំ េអៀង េឃយី លួម ទបឹ រ ៉បុ អូស ៃកយុះ លូ អារសីាតាក ឡឹង េខត ម៉ាេស
ដូនឡាក់ចាក អនឌូ់ លូ ប៉ូល។ ៣០ប៉ូល បុចិឡា ំកាកាប លូ មួត ប៉ាសុនហះកា មួត េសឿ ទបឹ អូ អន់ ែអ៊ឡា ំអុះ។
៣១យ ៉◌ះ័ គួប ែអ៊ បក់ ្របគ៉័ កាន ពឹង េមឿងកា េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ អូ អន់ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ឡានចារកាឡំាងំ េអៀង ៃអ្វ ប៉ាតុំ
គួប េណាះ េដល។ ៣២ផះ េណាះ បក់ អន់ដា កាប នីេអៀ បក់ អន់ដា កាប នីេណា ័ះ ខង ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់
ប៉ាញ័ ទបឹ ចារ លួម កាឡំាងំ សួន េអៀង អូ អ្លុ កា ទីសារ ញ៉ា អនែ់ឌឡា ំប៉ាតុំ គួប េណាះ។ ៣៣ផះ េណាះ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ កា តាឡក័ឡាច់ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ អាេលកសាន្រតះុ េណាះ ហង កាឡំាងំ េអៀង
សាមគ៉័កា ែអ៊ ហង ្របគ៉័ អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ េណាះ។ ែអ៊ កាលកឺ តី ្របគ៉័សាញ៉ា ខង ែអ៊ បុចិ េតលី អន់
រ៉ាវាច៉់ឡាេកាហះ ម៉ាត់ មួត ប៉ាសុន។ ៣៤ហះកា ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសុន អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ពូ
កាប ែ្រសក៊ ទឌូិ ទុញ េពៀរ មង ឡូតផា «ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីាន មះ៉ េអេភសូ តសីដាគ់ឡាយ៉ាម័ខាក ់!»។
៣៥ ប៉ាគ់ អន់តគី ទី ្រកាគ់ តាងំកង់ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ្របគ៉័ កាន ពឹង េមឿង ែអ៊ ទបឹ អន់ អន់ែឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ លូ

កាប ផា «អឺ អុះ មុី ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ េពឿ ចងឹ អូ អ្លុ កា កាឡំាងំ េមឿង ពិនឡាក់ រុាងំៃហ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ ឌីអានឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ដាគ់ឡាយ៉ាម័ លូ រុាងំៃហ ហ៊ូ ប ែអ៊ ឡាក់ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ។ ៣៦សារ េណាះ
* ១៩:២១ ១៩:២១ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ កា ប៉ូល ឃតឹ បុចិ ឡា ំពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ូល ទី ពុត បុចិ ឡា ំ។ † ១៩:២៤
១៩:២៤ សុនសាត ្រកកិ េសគី ែព េសឿផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ េអៀងខាក់ឡាក់ អនែ់ឌ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័។ អនែ់ឌផា ប ៉្រ◌ះ័ ឌអីានឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អង់កាន់ េម៉ាញឡាក់
អ្លុ តង័ អន់ ពូ េកតី គន។
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តាទចឹហង អូ ទី េពឿ ប៉ាែគក អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ បរ៉ ់អនដ់សី ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ឡគ ពិ ែជ ្របគ៉័សារឡាឡិគ័ឡាឡា
គ័ នេីអៀ។ ៣៧អនដ់សី រ ៉បុ អូស មួតអា ហះកាអនែ់ឌ អូ ទី រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលីកាប បង៉ឺាយកា
ប ៉្រ◌ះ័ ពិន អុះ។ ៣៨ហះកាផា វគ័ េដេមេ្រទៀស លូ មួត រ៉ាគយឹឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊ផាអនែ់ឌ ទីសារ ញ៉ា បុចិ
ឡា ំភង បក់ េពឿ ឃឺ ទី េកះ ចារ ពូសារ៉ំាប់ តាតសុ់និសារ មួត អុងកាន តាតសុ់និសារ កា ទី េកះ េដល ហគ់
អន់ អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ េណាះ ពិ។ ៣៩ផាអនដ់សី បុចិ ប៉ាែគក ឡឹងសារ ញ៉ាណាវ ្គ ក្យាគ់ ប៉ាគ់ដារ ់ពូ លួមតាទចឹ
េទៀ េណាះ ពូ ចងឹ តាតសុ់និ អន។់ ៤០ហះកា ្របគ៉័ នីេអៀ កាណុង ដារ ់អា អ្លុ ៃផគ ពូ ចងឹ េ្រចាម ផា ពិន ្របគ៉័
អន់ ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល ់េណាះ ពិន ចងឹ ទី ថូត ខងសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់អា អូ ទី ខ ញ៉ាឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ េតលី អន់
រ៉ាវាច៉់ឡាេកា អុះ»។ ៤១ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ កា េ្របុី ពូ សតឹហង។

២០
សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន លូ ប៉ាេថត ្រកកិ
១ ៃឡង ឡឹងសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ េណាះ ដាគ់ រ៉ាង៉ាប់ េកះ ប៉ូល កា េអី មួត េសឿ ពឹះ េភឿ កាប បុាងំេហាក ពុត

េពៀក អនែ់ឌ េកះេណាះ ែអ៊ បរ៉ ់អា្ល ត ពូ ចាកឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន។ ២ផះ ែអ៊ ចាក ្រទង េខត េណាះ ែអ៊ កា
កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក េអៀងកា មួត បក់ េសឿ េដល។ ៃឡង ឡឹង េណាះ ែអ៊ ចាក ទលឹ ប៉ាគ់ េខតអាៃខ *។
៣ ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត េណាះ ទុញ ទិ ៃបង៉ ៃខ។ ផះ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់ េខត សុរី ីមួត សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ កា ប៉ាណា ំគួប ចងឹ ្របគ៉័ កា ែអ។៊ ែអ៊ អ្លុ កា ពូ ចងឹ ្របគ៉័ នីេណា ័ះ ែអ៊ កា វុលី ចាក ្រទង េខត ម៉ា
េសដូនឡគ។ ៤ មួត បក់ចាក អនឌូ់ លូ ែអ៊ េណាះ ឃឺ សូប៉ាត្រះុ គន វគ័ ពីរះុ ឡឹង េមឿង េបេរៀ អារសីាតាក លូ
េសគុនដុះ ឡឹង េមឿង េថសាឡូនកិ ៃកយុះ ឡឹង េមឿង េឌីេប ទឃីកុីះ លូ ្រតូភមី ឡឹង េខតអាសុ ីលូ ធមី៉ូ េថ។
៥ហះកា អនែ់ឌ េណាះចាក អន្់រទលួ ៃអ្វ ក្យាគ់ ញនឹ ្រតង់ ហះ េមឿង ្រតូអះ។ ៦ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ដារ ់ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ណំុ
បុាងំឡាតាងំ  ញនឹកា ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡាច់ ឡឹង េមឿង ភីលបី។ ប៉ាគ់ ទលឹ ប៉ាតាម័ដារ ់ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ
ហះ េមឿង ្រតូអះ ញនឹកា ៃអ្វ ហះ េណាះ ទុញតាេំបុះី ដារ។់
សារ េអុទីកុីះ រ ុសីសតឹ
៧ ពឹង ដារ ់អាទិត េណាះ ញនឹ ប៉ាតុំ មួត េសឿ េភឿ គុ សា ណំុ បុាងំ អន់ឌូ ខង ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ប៉ូល ចងឹ

ចាក េណាះ ែអ៊ កា បុាងំេហៀន ពូ ទលឹ ទងតិគ័ មុាងំ ឡូត។ ៨ ពឹង កាណុង ែគង អំបុាងំ ចារ ញនឹ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប
េណាះ ទី អុញ តាេគៀង េអៀង។ ៩ផះ េណាះ ទី តាតាម័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ េអុីទកុីះ ែអ៊ អង់ៃអ្វ ហះ រុាេំបាះ ែអ៊
កាកី ៃតបខាក់ ផះ ប៉ូល ៃអ្វ បុាងំេហៀន ទុញ េណាះ។ ែអ៊ កា ឡិ ឡឹង រុាេំបាះ តាល់ ទី េពៀរ ទលឹ ប៉ាគ់ េតះ។ ផះ
ពូ េប៉ាក ែអ៊ េណាះ ែអ៊ េតា័ េកះ។ ១០ប៉ូលកាជរឹ ប៉ាគ់ េតះ អង់កុញ េប៉ាក េពៅ ែអ៊ លូ កាបផា «អនដ់សី ែជ អ្ូយគ
ហង ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី អូ េតា័ អុះ»។ ១១ ប៉ាគ់ ប៉ូលហាវ ពឹងចារ េទៅណាវ ្គ ែអ៊ កា គុ ណំុ បុាងំ អន់ ពូសា េកះេណាះ
រះ៉សារណាវ ្គេលយី ទលឹតារ េកះេណាះ ែអ៊ឡាច់ចាកហង។ ១២ ពូ កា ជនឹតាតាម័ បក់ ឡិ េណាះអន់សតឹ ប៉ា
គ់ហី ទបឹ ៃអ្វ រ ុសី អនែ់ឌកា េហយី ពុត េពៀកកាខាក។់
១៣ញនឹ កា ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អាសុះ អន់្រទួល េភឿ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប៉ូល ហះ ចារ េណាះឡាក់ កា ែអ៊

ទី អន់តគ់ េណាះ ហង ខង ែអ៊ បុចិ ចាក ្រទង េគាក។ ១៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់ ញនឹ ពឹង េមឿង អាសុះ ញនឹ កា
េជៀក ែអ៊ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន ់េកះេណាះចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង មទូីែលន។ ១៥ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ញនឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡាច់
ឡឹងចារ េណាះឡា ំទលឹ ្រតង់ រ៉ាឡឹង លូតាកា្វ ល់ឃយី៉ូ ះ ប៉ាគ់ដារ ់យ៉ាង័ េតាណាវ ្គញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់តាកា្វ ល់សា
* ២០:២ ២០:២ េខតអាៃខ េពៀគ គុល «្រកកិ»។
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ម៉ូ ះ ប៉ាគ់ដារ ់េតា េម៉ាញញនឹកា ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង មេីលត។ ១៦ប៉ូលកា អូ ៃច ម៉ុត ពឹង េមឿង េអេភសូ អុះ េភឿ ែជ
អន់ ៃអ្វ ទុញ ពឹង េខតអាសុ ីខង ែអ៊ ប៉ានត់ាន បុចិ កា ទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម ្រសស៊ អន់តាន័ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ដារ ់
ទី ៥០ផាអ្លុ ្របគ៉័ ទលឹ ្រសស៊។

សារប៉ូលកាកាប លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ឡឹង េមឿង េអេភសូ
១៧ញនឹចាកហា្វ ស េមឿង េអេភសូ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង មេីលត ផះ ៃអ្វ ពឹង េណាះប៉ូល េ្របុី ពូឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកា

គ់តាងំកង់ មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ េ្របុី អនែ់ឌ ពឹះ ប៉ាគ់ចារ ែអ។៊ ១៨ ប៉ាគ់ មួត េណាះ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់
ែអ៊ េកះ ែអ៊ រះ៉ កា អនែ់ឌផា «អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់អាញ់ ៃអ្វ េកាប អនឌូ់ លូ អនដ់សី រប៉់
មង រប៉់ដារ ់ឡឹងដារ ប៉់ានដ់ាអាញ់ម៉ុត ពឹង េខតអាសុីអា ែព េកះ។ ១៩ឃឺអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ទបឹ ប៉ានថ់ិ ពុត ទបឹឡាច់ េទៀក ម៉ាត ់ទបឹ ទីសារឡាបំាក េអៀង ែនវ ញនកាសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ាណា ំគួប
បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កាអាញ។់ ២០អាញ់ រះ៉ លូ បុាងំេហៀន អនដ់សី ពឹង ចារ កាឡំាងំ េអៀង លូ តាមហី េដល ឡឹង
សារ ញ៉ាឡាក់ ទី ខាសារ៉ំាប់ អនដ់សី េម៉ាញ ខកាអាញ់ អូ ទី េអាន អុះ។ ២១អាញ់កា អនត់គ់ ប៉ាេតាកា សុន
សាត អុី្រសាែអល៊កា សុនសាត ្រកកិ អន់ ពូ បុនិែពង ពុត េពៀកឡា ំណាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។
២២«កញិេអៀអា ៃហ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុីអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អាញ់ អូ អ្លុ កា ចងឹ ទីសារ

ញ៉ា ចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង អាញ់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ េណាះ។ ២៣អាញ់ ្រកាន័ កា អ្លុ អន់តគ់ ផា រប៉់ េមឿង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ រះ៉ កាអាញ់ផាចងឹ ទីសារឡាបំាក លូ ពូ ចងឹ រ ៉បុ ចគ់អាញ។់ ២៤ហះកាអាញ់ អូ វុនឹវាយ៉ ឡឹង
ឡាេកា បុាងំៃឡអាញ់អា អុះ ខងអាញ់ អូ ឃតឹ ផាឡាេកាអាញ់អា ទី ខា អុះ អ្យក់ កាអាញ់ ទី តាគ់ អង់េកះ
ង៉ារឡាក់យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន មប េ្របុី អាញ់ ្របគ៉។័ ែអ៊ េ្របុី អាញ់ រះ៉សារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុតកា
ពិន។
២៥ «អាញ់ េឃយី ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ទបឹ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ហះកា កញិេអៀ អា

អនដ់សី ចងឹ អូ បប៉័អាញ់ណាវ ្គហង។ ២៦ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹ កាណុងដារ ់អា ផាបក់
េពឿ ហ្៊យងឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ សារ េណាះ អូ ្រតគ់ ញន កាអាញ់ ្របគ៉័ យច េណាះ អុះ ២៧ខង អាញ់ ទី រះ៉ ្រគបឹ
សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃតឹ ្របគ៉័ េណាះ អន់ កា អនដ់សី េកះ េម៉ាញ ខកា អូ េអាន អុះ។ ២៨ហគ់ រុាងំៃហឡា
េកា អនដ់សី េទៅ លូ រុាងំៃហ មួត េសឿ ទេិណា ័ះឡាក់កា ពូ រុាងំៃហតាបល៉់ េចៀម ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ កាខាក់ េ្របុី អន់ដសី។ ហគ់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ ែអ៊ ហា្វ យ លូ ផាម គន ែអ៊
េទៅ។ ២៩អាញ់អ្លុ អនត់គ់ផា ប៉ាគ់អាញ់ចាកឡាច់ ឡឹងចារអា េកះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស អូដាគ់តាេកះឡាក់កា សូ
្រពី ចងឹ ម៉ុ ត ពឹង កាឡំាងំ អនដ់សី អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័ បាប អូ តាប៉ាបកាតាបល៉់ េចៀម អុះ។ ៣០កាណុងកាឡំាងំ
អនដ់សីកា ចងឹ ទី ប៉ាណូសកាបតាពំ្លូង កា គួប េទៅ េភឿ ្របគ៉័ អន់ មួត េសឿចាក ពួយអនែ់ឌឡគ។ ៣១ទលឹ នី
េណា ័ះ ហគ់ អនដ់សីឡាវុាងំឡាេកា លូកាចាងំ ឡឹងសារឡាក់អាញ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សី ទបឹ កាដារ ់ទបឹ
កាមុាងំ រុាងំវាង៉ ៃបង៉សាណាំែព អូ ទី រ៉ាឡូវ អុះ ទបឹឡាច់ េទៀក ម៉ាត់ េដល។
៣២ «កញិេអៀ អាអាញ់ មប អនដ់សី កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ សារ រះ៉ ឡឹង ពុត ដាគ់ មះ៉ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ អន់

ដសី។ សារ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហង៊ខាក ់លូ ចងឹ អន់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ កា អនដ់សី អនឌូ់ លូ ប៉ា
សុនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ដាគ។់ ៣៣អាញ់ អូ េឃយីខា្វ ម បុចិ កា ម៉ាស ្រប៉ាក់ េលី េខាអាវដាគ់ឡាយ៉ាម័ ឡឹង
បក់ េពឿ អុះ។ ៣៤អនដ់សី អ្លុ េកះ េដលកាអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ លូ តី អាញ់ េទៅ េភឿសារ៉ំាប់ កាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់
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អាញ់តងកាន លូសារ៉ំាប់កា បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ េដល។ ៣៥អាញ់តាបំាងកាអនដ់សី អន់ បប៉័ ទិ េកះ អន់
ដសី ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ នេីអៀ េដល េភឿ តង័ មួត អូសាងំុ ្របគ៉័ ង៉ារ លូ ្រតគ់ កាចាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន ទី រះ៉ ផា "អន់កាណាគ័កា ពូ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉កា្វ ឡឹង អ្យក់កាណាគ័ ឡឹង ពូ"»។
៣៦ប៉ូល រះ៉ នេីណា ័ះ េកះៗ ែអ៊ កា ជន តាកុល មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ អន់ឌូ លូ អនែ់ឌ ទឌូិ។ ៣៧ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់

ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ ញុា ំលូ ែគ្វត ចុំ ប៉ូល េដល ៣៨ទបឹ អុក ពុត េពៀកញនកា ែអ៊ រះ៉ ផា អនែ់ឌ ចងឹ អូ បប៉័ ែអ៊ណាវ ្គ
ហង។ េកះេណាះ អនែ់ឌឡា ំជនឹ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់ចារ ជះិ កាប៉ំាន។់

២១
សារប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
១ ប៉ាគ់អា្ល ត អនែ់ឌ េកះៗ ញនឹកា ជះិ កាប៉ំាន់ឡា ំមង់៉ ប៉ាគ់តាកា្វ ល់ កូះ។ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់

តាកា្វ ល់ រ ៉ដូូះ។ េកះេណាះញនឹឡាច់ ឡឹងតាកា្វ ល់ េណាះឡា ំទលឹ េមឿង ប៉ាតារ៉ា។ ២ទីកាប៉ំាន់ េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់
េខត េភនះិ * ញនឹ កា ជះិ កាប៉ំាន់ េណាះចាកឡា ំណាវ ្គ។ ៣ ប៉ាគ់ ញនឹ បប៉័ តាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ ញនឹ កាតារ ័ែគង
សាម៉ាតាកា្វ ល់ េណាះឡា ំប៉ាគ់ េខត សុរី។ី េកះេណាះ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ទរី ៉ះូ ខង ពូ ្រតគ់ អ្យក់ឡាច់ េឃឿង ខង
ឡឹងកាប៉ំាន់ ហះ ចារ េណាះ។ ៤ញនឹកាណាងំ បប៉័ មួត េសឿយសី៊ូ ហះ ចារ េណាះ ញនឹកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អន់
ែឌ ទុញតាេំបុះី ដារ។់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អនែ់ឌ រះ៉ កា ប៉ូល អូ អន់ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អុះ។
៥ ប៉ាគ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តាេំបុះី ដារ ់េណាះ េកះ ញនឹ ្រតគ់ឡាច់ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ មួត េសឿ ទឌូិ លូ គន កា
ម៉ាញ់ អនែ់ឌ កាឡា ំជនឹ ញនឹ ចាក ទលឹ ែគង ឡីង េមឿង។ ញនឹកា ប៉ាណា ំគួប ជន តាកុល មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ហះ
ហាងសាឡីគសាឡាយ។ ៦ េកះេណាះញនឹកាបរ៉ ់អា្ល ត គួប េសាប ញនឹកាជរឹ ជះិ កាប៉ំាន ់កាប៉ាច់ អនែ់ឌកា
សតឹ ប៉ាគ់ហី េពឿ ហី ែអ។៊
៧ញនឹ ចាក ឡាច់ ឡឹង េមឿង ទីរ ៉ះូ ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ប៉ាតូេឡៃម ៉គតឹ េណាះ ហង ញនឹ ចាក ្រទង េទៀក

េណាះ។ ញនឹកាម៉ុតចាចាក ប៉ាគ់ មួតកាឡំាងំឡាក់ េសឿយសី៊ូ េដល ញនឹកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌហះ េណាះ
េម៉ាញដារ។់ ៨ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ ញនឹចាក ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ ញនឹកា ម៉ុត ពឹងហី ភលីបីឡាក់ ប៉ាណូ
ស រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ែអ៊ េណាះកាណុងកាឡំាងំ មួតតាេំបុះី ដូវឡាក់ ពូ េរ ុសី ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ែព
†។ ញនឹកា ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ។៊ ៩ វគ័ ភីលបី ទី គន រ ៉ះូ ប៉ា្វ ន់ ដូវ ឡាក់ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ១០ញនឹកា ៃអ្វ ហះ ចារ
េណាះ ប៉ាតាម័ េ្រតាដារ ់ផះ េណាះ ទី រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវសចិអាកាបុះ ពឹះ ឡឹង េខត យូដា។ ១១ ែអ៊ឡា ំប៉ា
គ់ចារញនឹ អ្យក់ ម៉ាែអវ៊ ប៉ូល កត់ ជុង កត់ តី ែអ៊ េទៅ ទបឹកាបផា «ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ រះ៉ ផា នេីអៀ
"ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ចងឹ កត់ ជុង កត់ តី តាងំឡា ម៉ាែអវ៊ នេីអៀ េដល ទបឹ ចងឹ ជនឹ
ែអ៊ អន់ ពឹង តី សុនសាត អនេ់ទៀគ"»។ ១២ ប៉ាគ់ កាតាងំ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ ញនឹ លូ មួត េសឿ បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េណាះកា េឡាម ប៉ូល អូ អន់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម អុះ។ ១៣ហះកា ែអ៊ េតលី ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អុះ មុី ញុា ំលូ
្របគ៉័ អន់អាញ់ អុក ពុត នេីអៀ ? អាញ់ េ្រទៀមឡាេកា េកះៗ អូ ្រតគ់ ដងឹ អន់ ពូ រ ៉បុ កត់ េណាះ អុះ ឃឺទបឹ អន់ ពូ
ប៉ានេ់តា័ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ េដលញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន»។ ១៤ញនកាញនឹ េឡាម ែអ៊
អូ ដាម ័ញនឹកា អូ េឡាមហង លូកាបផា «អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ែអ៊ េទៅ ពិ»។
១៥ ប៉ាគ់ដារ ់អនត់គីញនឹកា រ៉ានដ់ាប់សាេណីឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។ ១៦ទី មួត េសឿ បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង

េកសាេរៀ អនដ់ាកាឡា ំអនឌូ់ លូញនឹ េដល លូ ប៉ាណា ំញនឹឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ហី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ ម៉ាណា
សុនឡាក់ ប៉ាណូស ឡឹងតាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ ែអ៊ ឃឺសះឹ យសី៊ូ ឡឹង អន្់រទលួ។
* ២១:២ ២១:២ េខត េភនះិ ឃឺ េខត សុរី េីណាះហង។ † ២១:៨ ២១:៨ បរ៉ ់ៃហ ៦:១-៦។
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សារប៉ូលចាចាក ប៉ាគ់ហី យ៉ាកុប
១៧ផះ ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េកះ មួត េសឿ យសី៊ូ កាឡា ំហាប់ ញនឹ ដាគ់ៗ ។ ១៨ ប៉ាគ់ ដារ ់តា

យ៉ាង័ ប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ ហី វគ័ យ៉ាកុប អនឌូ់ លូ ញនឹ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ទឌូិ កាឡា ំប៉ាតុំ គួប ប៉ាគ់ េណាះ េដល។
១៩ប៉ូល អំបញ៉់ ផា អនែ់ឌ ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប េកះេណាះ ែអ៊ កា រះ៉ ទិសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉័
សារ៉ំាប់ សុនសាត អនេ់ទៀគញនកា ង៉ារ ប៉ូល ្របគ៉័ េណាះ។ ២០ ប៉ាគ់កាតាងំ ែអ៊ រះ៉ នេីណា ័ះ េកះ អនែ់ឌកា ប៉ា
ណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ េកះេណាះអនែ់ឌកាប លូ ប៉ូលផា «អឺ មុ ីអសី បប៉័ េកះ ទី សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ អ្លុ កា ញ៉ាង រ៉ាពូ ដូវ េសឿយសី៊ូ ទបឹ អនែ់ឌ ខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ទឌូិ េដល។ ២១ហះកា អនែ់ឌកា
តាងំ ពូ រះ៉ ផា អសី បុាងំេហៀន សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទេិណា ័ះឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ សុនសាត អនេ់ទៀគ េណាះ អូ
អន់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស អុះ លូ អូ អន់ អនែ់ឌកាសតិ អង់ការ គន េសាអនែ់ឌ អុះ លូ អូ អន់ ្របគ៉័ ពួយ
គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ ពិន អនេ់ទៀគៗ េដល។ ២២ ទលឹ នេីណា ័ះ នចីម័ ពិន ចងឹ ្របគ៉ ័? ចាបះ កា ពូ ចងឹ អ្លុ អន់
តគ់ ផា អសី ទលឹ ប៉ាគ់ អា េកះ។ ២៣ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អសី ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ញនឹ ពិ។ កាណុងកាឡំាងំ ញនឹ
ទី ប៉ាណូស ប៉ា្វ ន់ ដូវ ៃអ្វ ទួម ប៉ាណន។់ ‡ ២៤ហគ់ អសី េជៀក អនែ់ឌអាឡា ំរ៉ាវឡាេកា អន់ ្រតគ់ ពួយចាបាប់ វគ័
ម៉ូ េស ទបឹ អសី អន់ េលៀនកាអនែ់ឌតាច់កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ កូរ ស័ក់ រ៉ាវាច៉់ ប៉ាណន។់ ្របគ៉័ នេីអៀ
េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ផាសារឡាក់ ពូ កាតាងំ េណាះ អូ ្រតគ់ អុះ ឃឺអសី ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េដល។
២៥កាប៉ាច់ មួត សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ េសឿយសី៊ូ េណាះ ញនឹ ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អនែ់ឌ េកះ ញនឹ
រះ៉ ផា អូ អន់សាសាណាឡាក់ ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អុះ អូ អន់សាផាម អូ អន់សាកាណាគ័ឡាក់ ប៉ាន់
េតា័ ក្យកិ័ អង់កូ លូ អូ អន់ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន»់។ ២៦ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ ប៉ូល េជៀក មួត ប៉ា្វ ន់ ដូវ េណាះ
ឡា ំរ៉ាវ ឡាេកា អនឌូ់ លូ ពូ។ េកះេណាះ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ រះ៉ ឡឹង ដារ ់ចងឹ ្រតគ់ តាគ់ អង់េកះ
សារ រ៉ាវឡាេកា េណាះ លូ រះ៉ ឡឹងដារ ់ឡាក់ អនែ់ឌ េម៉ាញ ដូវ ៗ ចងឹ អ្យក់កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារ ពូ រ ៉បុ ប៉ូល ប៉ាគ់ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉
២៧ហះកា ប៉ាគ់ ក្យាម័ ចងឹ ្រគបឹ តាេំបុះី ដារ ់េកះ ទី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹះ ឡឹង េខត អាសុ ីអន់ែឌ បប៉័

ប៉ូល ៃអ្វ កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌកា ប៉ាញសុ់ះកាឡំាងំ េ្របុី ពូ រ ៉បុ ប៉ូល ២៨ លូកាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ អុះ
មុី អុី្រសាែអល៊ ចុ តង័ ញនឹ។ ែអ៊ អាហងឡាក់ បុាងំេហៀន ពូ ្រគបឹ ចារ ្របគ៉័ អន់ ពូ អូ ណីសកា សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ អូ ណីសកាចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ណីសកា េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា។ ទបឹ ែអ៊ ប៉ាណា ំសុនសាត ្រកកិ ម៉ុត
កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ្របគ៉័ អន់កាចារដាគ់អា េកតី អូដាគ»់។ ២៩អនែ់ឌកាបនេីណា ័ះ ខងផះ រុា ំ
ងវាង៉ អន្់រទលួ ែព អនែ់ឌ េឃយី បប៉័ ្រតូភមី ឡឹង េមឿង េអេភសូ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប៉ូលកាណុង េមឿង។ អន់
ែឌសាមគ៉័កា ប៉ូល ប៉ាណា ំែអ៊ ម៉ុ ត កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៣០ផះ េណាះកា េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ា
ចល់ ប៉ាញ័ េមឿង។ មួត ប៉ាសុន ្រគបឹចារសាតាក់ឡា ំប៉ាតុំ គួប េសាប អនែ់ឌ រ ៉បុ ប៉ូល អូសឡាច់ ឡឹងចារ េរ៉ា
ង រ៉ាមះ៉ េកះេណាះកាេ្រតគី អំប៉ារ ឡូត។ ៣១ផះ អនែ់ឌ េ្រទៀម ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ប៉ូល សារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ កាណុង
េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះកាកាតាងំ េលៅទលឹ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ តសីតាហានសុនសាត រ ៉មូ។៣២ ែអ៊ កា េជៀក ៃមគ៉តា
ហាន លូ គនតាហានសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ មួត ប៉ាសុន េណាះ ឡូត ផះ មួត ប៉ាសុន បប៉័ ែអ៊ លូ មួត តាហានអនែ់ឌ
អា្ល ត ពីត ប៉ូល។៣៣ផះ េណាះ ៃមគ៉តាហានម៉ុត រ ៉បុ ប៉ូល លូ េ្របុី គនតាហាន ៃចគណូះ េពៀរ េកះេណាះអបំញ៉់
ពូ ផា «ប៉ាណូសអាប៉ាណូសនចីម ័? ែអ៊ ្របគ៉័ ញ៉ា ?» ៣៤ហះកាកាណុងកាឡំាងំ មួត ប៉ាសុន េណាះ បក់ អន់
‡ ២១:២៣ ២១:២៣ផាពូសាញ៉ាហះ ម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ េម៉ាញ ពូ ្រតគ់ កូរ ក័ល់ លូ អ្យក់ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ រ៉ាវាច៉់ ប៉ាណន់ េណាះ។ បរ៉ ់
ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)៦:១-២១។
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ដាកាបនេីណា ័ះ បក់ អនដ់ាកាបនេីអៀ។ ញនកាទី ប៉ានរឹ េអៀងតាឡាម ័ៃមគ៉តាហាន អូ អ្លុ កាសារញ៉ាតា
ទចឹ េណាះ អុះ ែអ៊ េ្របុី តាហានអ្យក់ឡា ំប៉ូល ប៉ាគ់ចារតាហាន។ ៣៥-៣៦ ប៉ាគ់ ប៉ូល ទលឹ ជុង កងឺចារតាហាន
េកះ មួត តាហាន តូង័ ែអ ៊ខង ទី ប៉ាណូស េអៀង តាឡាម័ឡា ំពួយ ទបឹ ពូ អកឺ ខាក់ លូ កាបផា «ប៉ានេ់តា័អា្ល ត
ែអ៊ ពិ»។
សារប៉ូលកាប លូ មួត ប៉ាសុន
៣៧ ប៉ាគ់ ពូ ចងឹ អ្យក់ ម៉ុ ត ែអ៊ កាណុងចារ តាហាន ប៉ូល កាប លូ ៃមគ៉ តាហានផា «អាញ់ បរ៉ ់កាប លូ អសី

បាែបត៊ ទី ប ?» ៃមគ៉ តាហាន េតលី ផា «អសី អ្លុ កាប សុនសាត ្រកកិ អុះិ។ ៣៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អសី អា អូ ្រតគ់
សុនសាត អុសុីបីឡាក់ ប៉ាណា ំពូ ្របគ៉័ ប៉ាតត់ាវាត៉់ ផះ អន្់រទលួ ែព លូ ប៉ាណា ំតាហាន៤០០០ ដូវ អន់ឡា ំប៉ាគ់
ែ្រស៊ តសី េណាះ ែព ប ?» ៣៩ប៉ូល េតលី ែអ៊ ផា «អាញ់ឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹះ ឡឹង េមឿង េតសុីះ េខត
គលីេីគៀ អូ ្រតគ់ ពឹះ ឡឹង េមឿង ថិ អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ បរ៉ ់អសី តាប៉ាប អន់ អាញ់កាកាប លូ មួត ប៉ាសុន អាបា
ែបត៊ ហ»ិ។ ៤០ ៃមគ៉ តាហាន េណាះ អន់ េដល ប៉ូល អនត់ាវ ពឹង ជុង កងឺ លកឺ តី ្របគ៉័សាញ៉ា មួត ប៉ាសុន កា
ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប ់េកះេណាះ ប៉ូលកាប សុនសាត េហ្រពឺ លូ អនែ់ឌផា

២២
១ «អឺ អុះ មុី ក្លញឹ វា៉ ទឌូិ បរ៉ ់សាយុំាងំអាញ់ ចងឹ កាបហ»ិ។
២ផះ អនែ់ឌ កាតាងំ ែអ៊ កាប េហ្រពឺ នេីណា ័ះ ែហ៊ង េណាះហង អនែ់ឌ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ រ៉ាែអ៊ត។ ប៉ូល កាកាប

ផា ៣ «អាញ់ឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េកតី ពឹង េមឿង េតសុីះ ពឹង េខត គលីេីគៀ។ ហះកាអាញ់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង
េយរសូាឡឹម អា ឡឹង ៃអ្វ សាសា្វ  ទបឹ ទី វគ័ កាម៉ាេលៀល បុាងំេហៀន អាញ់ តុត ខាក់ ឡឹង ចាបាប់ វគ័ យ៉ាគ់
ពិន។ អាញ់ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ កា អន់ដសី ទឌូិ កាណុង ដារ ់អា េដល។ ៤អាញ់កា េឃយី
្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា មួត េសឿ យសី៊ូ លូ ប៉ានេ់តា័ អនែ់ឌ ទបឹ រ ៉បុ ចគ់ អនែ់ឌ ទបឹ កាម៉ាក័ ទបឹ អង់កាន់ អ្យក់ ៃចគ ខុក
េដល។ ៥យ ៉◌ះ័ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ទឌូិកាបប៉័អាញ់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េដល។ អាញ់
អ្យក់សត្់រតា ឡឹង អនែ់ឌ េណាះ អន់ឡា ំរ ៉បុ ចគ់ មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ េភឿ អ្យក់ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ
ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។
៦ «ហះកា ទីសារ េម៉ាញ េកតី ពឹះ ពឹងអាញ។់ ផះ រុាងំវាង៉ ដារ ់បង់៉ ផះអាញ់ចាក ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េមឿងដា

មះ៉ េកះ ផាឌី កា ទី តាតារ កា្ល គ់ ឡឹង ៃប៉្លង ជុំ អាញ់ ឡូត។ ៧អាញ់កា បក៉ ់េកះេណាះ កាតាងំ ប៉ានឹរ កាប កា
អាញ់ផា "សូលអឺ សូល ញ៉ា ្រតគ់ អសី ្របគ៉័បាបកាអាញ់នេីអៀ ?" ៨អាញ់ េតលីផា "អឺ ពឹតាងំឡា េពឿ អសី
េណាះ ?" ែអ៊ េតលីផា "អាញ់សចិយសី៊ូ ឡឹង េតះណាសាែរតឡាក់ អសី ផះ ្របគ៉័ បាប"។ ៩កាប៉ាច់ មួតចាក
អនឌូ់ លូ អាញ់កា បប៉័ តាតារកា្ល គ់ េណាះ េដល ហះកា អូកាតាងំ ប៉ានរឹ កាប េណាះ អុះ។ ១០អាញ់កា អំបញ៉់
ណាវ ្គផា "អឺ ពឹ តាងំឡា អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម ័?" ែអ៊ េតលី ផា "ហគ់ អ្ូយវ ឡាំប៉ាគ់ េមឿង ដាមះ៉ េតា ពិ ប៉ា
គ់ ចារ េណាះ ពូ ចងឹ រះ៉ ឡឹង ង៉ារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េ្របុី អសី ្របគ៉"័។ ១១ញនកាតាតារកា្ល គ់ េណាះ ្របគ៉័ អន់ កា
អាញ់ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ ៃហ ញ៉ាកា អូ បប៉ ័ទលឹ នេីណា ័ះ មួត បក់ចាក អនឌូ់ លូអាញ់ ទុង តីអាញ់ចាក ម៉ុតកាណុង
េមឿងដាមះ៉។
១២ «ពឹង េមឿង េណាះ ទី កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ អាណាណះឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

លូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័។ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿងដាមះ៉ េណាះកាការ ៉បុ ែអ៊ ទឌូិ។ ១៣ ែអ៊ កា
ឡា ំប៉ាគ់ចារអាញ ់េកះេណាះ ែអ៊ កាបផា "អឺ មុី សូល ហគ់ អន់ ម៉ាត់ អសី តាតារឡគ ពិ"។ េម៉ាញ ្រទុ ឡឹង
េណាះផាឌីអាញ់ ៃហ ែអ៊ បប៉័ ឡូត។ ១៤ ែអ៊ រះ៉ផា "ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ ពិន ែអ៊ អ្យក់ អសី េភឿ អន់ អសី អនហ់ា្ន ល់ ពុត េពៀក



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:១៥ 230 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២១:៤

ែអ ៊អន់ អសី បប៉័សាដាច់ដាគ់ ្រតង់ លូ អន់ អសី កាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ ១៥ខង អសី ចងឹ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន កា ែអ៊ រះ៉
កា ប៉ាណូស ទឌូិ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ អសី បប៉័ លូ កាតាងំ ឡឹង ែអ។៊ ១៦ កញិេអៀ អា អសី ៃអ្វ ក្យាគ់ ញ៉ាណា
វ ្គ ? ហគ់ អ្ូយវ អាញ់ចងឹ បុាងំហុំ អសី។ ហគ់ េឡាមយសី៊ូ ពិ េភឿ អន់ ែអ៊ អ្ូ៊យតឡាច់សារយចកាអសី"។
១៧ «ប៉ាគ់អាញ់សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ ្គ ផះអាញ់ ៃអ្វ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អាញ់ អូ

ហ្លង់ ប៉ាណូសញនកាប ៉្រ◌ះ័ បុាងំខា្វ ង័។ ១៨ េកះេណាះយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កាអាញ់បប៉ ័លូ រះ៉ កាអាញ់
ផា "ហគ់ចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមអា ្រសស៊ៗ កញិេអៀ ហង ពិ ខង មួត ៃអ្វ ពឹង េមឿងអា អូ ៃចសា ំ
យុាងំ ប៉ានរឹ អសី រះ៉ ឡឹងសារអាញ់ េណាះ អុះ"។ ១៩អាញ់កា េតលីផា "អឺ ពឹ តាងំឡា មួត ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ អ្លុ
េកះ កាអាញ់ េឃយី ម៉ុ ត កាណុង េរ៉ាង ចារ ពូ លួម េអៀង ចារណាងំ រ ៉បុ មួត បក់ េសឿ អសី លូ អន់ ពូ ៃចគ ខុក
ទបឹ ពីតសាប៉ា្វ ត័ អនែ់ឌ េដល។ ២០ផះ ពូ ប៉ានេ់តា័សាេតផានឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉សារ អសី ែព អាញ់កា ៃអ្វ ហះ
េណាះ អាញ់ ែរវ ពុត លូ ពូ េដល ទបឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ េខាអាវ កា មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ ែអ"៊។ ២១ផះ េណាះយសី៊ូ រះ៉ កា
អាញ់ផា "ចាក ពិ ខងអាញ់ចងឹ េ្របុី អសីឡា ំណាងំ សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចាងំហាយ្គ"»។
២២ មួត ប៉ាសុនសាយុំាងំ ប៉ូល រះ៉ ទលឹ គតឹ អា េកះ ពូ កា កាប ៃម៉ៗ ផា «ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ពិ ប៉ាណូស ែនវ អា

ែជ គម អន់ ៃអ្វ រ ុសី ហង»។ ២៣ផះ អនែ់ឌ កាប ៃម៉ៗ លូ ហរឹ អា្ល ត អាវ អនែ់ឌ េទៅ ទបឹ ចី េតះ ពឹង ៃប៉្លង ២៤ ៃមគ៉
តាហានកា េ្របុី ពូ អ្យក់ ម៉ុ ត ប៉ូលកាណុងចារតាហាន លូ េ្របុី ពូ អបំញ៉់ ទបឹ ពីត លូកាែស៊ ៃប៉្ល ម៉ាត់ េភឿ បុចិ អ្លុ ខ
ញ៉ា បះ មួត ប៉ាសុន កាប អកឺ កា ែអ៊ ែនវ អា។ ២៥ផះ ពូ អ្យក់ កាែស៊ កត់ ប៉ូល ែអ៊ កាប លូ ៃមគ៉ តាហាន េម៉ាញ
ណាវ ្គឡាក់ ៃអ្វ ក្យាម័ហះ េណាះផា «ញ៉ា អនដ់សី ទីចាបាប់ ពីត ប៉ាសុន រ ៉មូ ឡាក់ េបី តាន័ តាតសុ់និសារ េដល
ប ?» ២៦ ៃមគ៉ តាហាន េណាះកាតាងំ ែអ៊ ផា នេីណា ័ះ កាឡា ំរះ៉ លូ ៃមគ៉ តាហានឡាក់ តសី ឡឹង ពូ ផា «អសី
ចងឹឃតឹ ្របគ៉័ នចីម័កា ប៉ាណូស េណាះ ខង ែអ៊ ប៉ាសុន រ ៉មូ នេីណា ័ះ ?» ២៧ ៃមគ៉ តាហានឡាក់ តសី ឡឹង ពូឡា ំ
អបំញ៉់ ប៉ូលផា «បរ៉ ់អសី រះ៉ ៃហកាអាញ ់ញ៉ា អសីអា ប៉ាសុន រ ៉មូ តាទចឹ ប ?» ប៉ូល េតលីផា «អះឺ អាញ់ ប៉ា
សុន រ ៉មូ តាទចឹ»។ ២៨ ៃមគ៉ តាហានឡាក់ តសី ឡឹង ពូ កាបណាវ ្គផា «អាញ់ឡាច់ េលៀន េអៀង ខាក់ សុំ ទី ម៉ុ ត
ប៉ាសុន រ ៉មូ»។ ប៉ូល េតលីផា «អាញ់ឃឺ ប៉ាសុន រ ៉មូ ឡឹង េកតី ឡូត»។ ២៩ មួត បក់ឃតឹ ចងឹ អបំញ៉់ លូ ពីត ប៉ូល
អនែ់ឌកាឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ ឡូត។ ៃមគ៉តាហានឡាក់តសី ឡឹង ពូកាអ្ូយគ េដលផះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផាប៉ូល
ឃឺ ប៉ាសុន រ ៉មូ ខង ែអ៊ េ្របុី ពូ កត់ ចគ់ ប៉ូល។
សារ ពូតាតសុ់និសារកាប៉ូល
៣០ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ ៃមគ៉ តាហាន េតាះ េឡីយ ប៉ូល េកះេណាះ រះ៉ កា មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ា

តសី ទឌូិ អន់ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប េសាប។ េកះេណាះ ែអ៊ អន់ ប៉ូល អនត់ាវហះ ងីុរ អនែ់ឌ េភឿ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ ខ ញ៉ា បះ
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ ណីសកាប៉ូល នេីអៀ។

២៣
១ប៉ូល ប៉ាញច់ាក័ ៃហ ែគង ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ េកះេណាះកាបផា «អឺ អុះ មុ ីទិ ង៉ារឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ េលយី

ទលឹដារ ់អាអាញ់ ្របគ៉័ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទេិណា ័ះ ទបឹ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់»។
២ផះ េណាះ វគ័ អាណាណះឡាក់ ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ េ្របុី បក់ អនត់ាវ ហះសាែនង ប៉ូល តាពយ

ពឹរ ប៉ូល។ ៣ េណាះ ប៉ូល កាប កា ែអ៊ ផា «អឺ រុាបំង៊ េរ៉ាះ ពូ ឡាប អំប៊ូ រ បាក * ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ ពីត អសី
ហង ខង អសី តាត់សុនិ សារ កា អាញ់ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អសី េ្របុី ពូ ពីត អាញ ់អសី ្រប៉គ័ នីេអៀ
យចចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ»។ ៤ មួត អនត់ាវ ហះសាែនង ែអ៊ កាបផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី កាបសាេតាះ កា ៃមគ៉ ្រកាគ់
* ២៣:៣ ២៣:៣ រុាបំង៊ េរ៉ាះ ពូឡាប អបំ៊ូ រ បាក វគ័ ប៉ូល បុចិ ផា វគ័អាណាណះឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អ្ំរបគ៉័ដាគ់ហះកា អូ ទីខា អុះ។
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រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នេីអៀ ?» ៥ប៉ូល េតលីផា «អឺ អុះ មុ ីអាញ់កាប នេីអៀញនកាអាញ់ អូ អ្លុ អនត់គ់កា ែអ៊
ឡាក់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា "អនដ់សី អូ ្រតគ់ កាប អូ ដាគ់កា ៃមគ៉
ណាផំា ប៉ាេថតសាត មះ៉ អនដ់សី អុះ"†»។
៦ផះ ប៉ូល អ្លុ អនត់គ់ផាកាណុង ្រកុំ ពឹកសា េណាះទី មួតផារ៉ាសុី ទី មួតសាឌូសុ ីេណាះ ែអ៊ កាកាប ៃម៉ៗ ផា

«អឺ អុះ មុ ីអាញ់កាផារ៉ាសុីកា គន េសា មួតផារ៉ាសុី េដល។ ពូ តាតសុ់និសារអាញ់អាញនកាអាញ់ មុងឹផា
ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ»។ ៧ប៉ូលកាប នេីណា ័ះ េកះ មួតផារ៉ាសុី លូ មួតសាឌូសុីកាតាប៉ុញ គួប អន់
ែឌ អូ េជៀ លួមហង។ ៨ មួតសាឌូសុី អូ េសឿ ផា ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសី សតឹ លូ អូ េសឿ ផា ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េលី ទី
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ហះកា មួតផារ៉ាសុី េសឿផា ទី ទេិណា ័ះ។ ៩ផះ េណាះ ទី ប៉ានរឹ ពូ កាកាបយងឹ ទី មួត
ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ែគង មួតផារ៉ាសុី បក់ អនដ់ា អ្ូយវ អនត់ាវកាប ប៉ាែគក ៃម៉ៗ ផា «ញនឹ អូ បប៉័ ប៉ាណូស
អា ទីសារ យច អុះ អ្លុ ៃផគ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េលី កា ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាប លូ ែអ៊ អ្លុ ែអ»៊។ ១០ ៃហ កាកា ំ
ឡាងំ លួម េណាះ ប៉ាែគក គួប េសាប េកងតាឡាម ័ៃមគ៉តាហានកា េ្របុី មួតតាហានជរឹតាបុតី អ្យក់ឡាច់ ប៉ូល
ឡឹងកាឡំាងំ ម៉ុត កាណុងចារតាហានណាវ ្គ ខង ែអ៊ អ្ូយគ កា ពូ រ ៉បុ ែហក៊ ប៉ូល។
សារ ពូ ែរវ ពុត បុចិ ប៉ានេ់តា័ប៉ូល
១១ ប៉ាគ់ កាមុាងំ េណាះយសី៊ូ ម៉ុ ត អនត់ាវ ហះសាែនង ប៉ូល លូ រះ៉ ផា «អសី ែជ អ្ូយគ ប៉ូល ! អសី ្រតគ់ ្របគ៉័

ផាញ៉ាន រះ៉សារអាញ់ ពឹង េមឿង រ ៉មូឡាក់កា អសី រះ៉សារអាញ់ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមអា េដល»។
១២ ប៉ាគ់តាយ៉ាង័ ទី មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អនដ់ា ែរវ ពុត គួប អនែ់ឌកាបសាញ៉ា លូ ប ៉្រ◌ះ័ ផា អូសា

សាណាអូ ៃអត េទៀក អុះ ផា អូ ទី ប៉ានេ់តា័ប៉ូលហ។ិ ១៣ទិ មួត បក់ ែរវ ពុត គួប េសាប ្របគ៉័សារ អូដាគ់អា ទី ចំ
លួន ៤០សល់ ដូវ។ ១៤អនែ់ឌឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កា មួត ្រកាគ់តាងំកង់ផា «ញនឹកាបសាញ៉ា
លូ ប ៉្រ◌ះ័ ផាញនឹ ចងឹ អូសាសាណាអូ ៃអត េទៀក អុះ ផា អូ ទី ប៉ានេ់តា័ប៉ូលហ។ិ ១៥ទលឹ នេីណា ័ះ កញិេអៀអា
បរ៉ ់អនដ់សី លូ មួត ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីឡា ំបរ៉ ់ហះ ៃមគ៉ តាហាន េណាះ អន់ ែអ៊ អ្យក់ ប៉ូល ពឹះ ប៉ាគ់ អនដ់សី ្របគ៉័
ឡាក់ កា អនដ់សី បុចិ អំបញ៉់សារ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គអន់ អ្លុ ឡាក់ៗ ។ កាប៉ាច់ ញនឹ ចងឹ េ្រទៀមឡាេកា ប៉ាន់
េតា័ ែអ៊ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ ពឹះ ទលឹ»។
១៦ហះកាមនកាម៉ាក័ ប៉ូល ែអ៊ កាតាងំ ឡឹងសារ ពូ ចងឹ ្រកាប់ េណាះ ែអ៊ កា ម៉ុត កាណុងចារតាហាន រះ៉ កា

ប៉ូល។ ១៧ប៉ូល កា េអី ៃមគ៉ តាហាន េម៉ាញ ដូវ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ ៊េកះេណាះ រះ៉ ផា «ហគ់ អសីឡា ំជនឹ ប៉ាណូសអា
ប៉ាគ់ ៃមគ៉ តាហាន តសី េតា រញិ ខង ប៉ាណូសអាទីសារ បុចិ រះ៉ កា ែអ»៊។ ១៨ ៃមគ៉ តាហាន េណាះកាឡា ំជនឹ
មន ប៉ូល ប៉ាគ់ ៃមគ៉ តាហាន តសី លូ រះ៉ ផា «ប៉ាណូស ថូត បក់ សចិ ប៉ូល េអី អាញ់ េ្របុីឡា ំជនឹ ប៉ាណូសអា ប៉ា
គ់ អសី ខង ែអ៊ ទីសារ បុចិ រះ៉ កា អសី»។ ១៩ ៃមគ៉ តាហាន តសី កា ទុង តី តាតាម័ េណាះឡាច់ ៃអ្វ តាង ឡឹង
ពូ េកះេណាះ អំបញ៉់ផា «មន អសី ទីសារ ញ៉ា បុចិ រះ៉ កាអាញ ់?» ២០ ែអ៊ រះ៉ ផា «មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊
ែរវ ពុត គួប អនែ់ឌ ផា ចងឹ េ្របុី អសី ជនឹ វា៉ ប៉ូល អន់ កា មួត ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសី ប៉ាគ់ តាយ៉ាង័ េទៀ។ អនែ់ឌ ចងឹ
្របគ៉័ឡាក់កា អនែ់ឌ បុចិ អបំញ៉់សារ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គអន់ អ្លុ ឡាក់ៗ ។ ២១អសី ែជ េសឿ អនែ់ឌ ៃដ ខងកា ំ
ឡាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី ៤០សល់ ដូវ ផះ ៃអ្វ ្រកាប់ ប៉ានេ់តា័វា៉ ប៉ូល។ អនែ់ឌកាបផាចងឹ អូសាសាណាអូ ៃអត
េទៀក អុះផា អូ ទី ប៉ានេ់តា័វា៉ ប៉ូលហ។ិ កញិេអៀអាអនែ់ឌ េ្រទៀម េកះៗ ក្យាគ់ ដងឹ កា អសី អន់ វា៉ ប៉ូលហង»។
២២ េកះេណាះ ៃមគ៉តាហានកា េ្របុីតាតាម័ េណាះសតឹឡគ ទបឹ អនត់គ់ផា «អសី ែជ រះ៉ កា េពឿ ៃដសារ អសី រះ៉
កាអាញ់អា»។
† ២៣:៥ ២៣:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២២:២៨។
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សារ ពូ ជនឹ ប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ វគ័ េភលចិ
២៣ េកះេណាះ ៃមគ៉ តាហានតសី េអី ៃមគ៉ តាហាន េពៀរ ដូវណាវ ្គលូ រះ៉ ផា «ហគ់ អនដ់សី េ្រទៀមកាឡំាងំតា

ហានចាក ជុង២០០ ដូវ កាឡំាងំ ជះិ េសះ៧០ ដូវ លូកាឡំាងំ ចកឹតាប៉ាក័ ២០០ ដូវ េភឿឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េកសា
េរៀ ប៉ាគ់ មង អញស់នឹ កាមុាងំ េទៀ ២៤ លូ េ្រទៀម េសះសារ៉ំាប់កា ប៉ូល ជះិ េដល ម៉ាគ់ ែអ៊ ចាកដាគ់ ប៉ាឡឹង ទលឹ
ប៉ាគ់ វគ័ េភលចិឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត»។ ២៥ េកះេណាះ ែអ៊ កា ្រចាគ់សត្់រតា រះ៉ នេីអៀ៖

២៦អាញ់ សចិ ក្លូ េឌៀ លូ េសៀ។ សត់្រតា អា អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា វគ័ េភលចិ ឡាក់ ៃម៉គ រុា ងំ ៃហ
េខត។ អសីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?
២៧អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ អន់ អសី អ្លុ អនត់គ់ ផា ប៉ាណូសអា មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ រ ៉បុ ឃតឹ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល

ត ហះកាផះអាញ់អ្លុ អនត់គ់កា ែអ៊ ប៉ាសុន រ ៉មូ អាញ់កា េជៀក មួតតាហានឡា ំតង័ អ្យក់ឡាច់ ែអ៊ អន់ រ៉ាវា៉
ច់ ឡឹង តី អនែ់ឌ េណាះ។ ២៨ញនកាអាញ់ បុចិ អ្លុ អនត់គ់ ខ ញ៉ា បះ ពូ េ្រចាម ែអ ៊អាញ់កាឡា ំជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់
្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសី មះ៉ អនែ់ឌ។ ២៩ផះ េណាះអាញ់បប៉័ ពូ េ្រចាម ែអ៊ េណាះញនកាសារចាបាប់អនែ់ឌ ហះ
កាសារ ពូ េ្រចាម អា អូ ឃឺ ចងឹ ្រតគ់ ប៉ាន់េតា័ េលី ៃចគ ខុក អុះ។ ៣០ ផះ អាញ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា មួត សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ឃតឹ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ ៊អាញ់កា េ្របុី ពូ ឡា ំជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ អសី ឡូត លូ រះ៉ កា មួត បក់ េ្រចាម ែអ៊
េ្របុី អនែ់ឌឡា ំប៉ាគ់ អសី េដល េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារ ពូ េ្រចាម ែអ៊ េណាះ។
៣១ទលឹ នេីណា ័ះ មួត តាហានកាអ្យក់ឡា ំប៉ូល ប៉ាគ់ េមឿងអានទ់ប៉ីា្រទី ទបឹ កាមុាងំឡាក់កា ៃមគ៉ អនែ់ឌ េ្របុី

េណាះ ហង។ ៣២ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ អនែ់ឌ សតឹ ប៉ាគ់ ចារ តាហាន អនែ់ឌ េទៅណាវ ្គអន់ ដងឹ មួត តាហាន ជះិ
េសះឡា ំជនឹ ប៉ូលចាកឡា ំណាវ ្គ។ ៣៣ ប៉ាគ់ ទលឹ េមឿង េកសាេរៀ េកះ មួត តាហានជះិ េសះ អ្យក់សត្់រតា អន់
កា ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត លូ មប ប៉ូលកា ែអ៊ េដល។ ៣៤ ប៉ាគ់ ែអ៊ អានសត្់រតា េកះៗ ែអ៊ អបំញ៉់ ប៉ូលផា «អសី ពឹះ
ឡឹង េខតច ំ?» ប៉ាគ់ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផាប៉ូល ពឹះ ឡឹង េខត គលីេីគៀ៣៥ ែអ៊កាបផា «ក្យាគ់ មួត បក់ េ្រចាមអសី ពឹះ
ទលឹ ហ ិេណាះអាញ់ ចងឹសាយុំាងំ អសីណាវ ្គ»។ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូ បង៉កាន់ ប៉ូលកាណុងហី តសីឡាក់
សាដាច់ េហរត ្របគ៉័ ែព។

២៤
សារ វគ័ េភលចិតាតសុ់និសារកាប៉ូល
១ ប៉ាតាម័ដារ ់ឡឹង េណាះ វគ័អាណាណះឡាក់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ កា ពឹះ ទលឹ ទី

ទបឹកាណង័ េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊ េទទូីលុះឡា ំអនឌូ់ េដល េភឿ ភងប៉ូល ប៉ាគ់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត។ ២ប៉ាគ់ ពូ េអី ប៉ូល
ពឹះ េកះ វគ័ េទទូីលុះ េ្រចាម ែអ៊ ផា «អឺ វគ័ េភលចិឡាក់ ប៉ាណូសញនឹការ ៉បុ ញនកាអសីញនឹ ទីកានសាណុ
កសាវាក៉ ទុញសាណាំេកះ។ អសី អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័ អន់ដាគ់ ្របគ៉័ អន់ ្រតង់សារ អនេ់ទៀគៗសារ៉ំាប់កា សុ
នសាតញនឹ េដល។ ៣ខអាហង បះញនឹ ប៉ាេន អសី ្រគបឹ មង ្រគបឹ ចារ។ ៤ហះកា េភឿ ែជ អន់ េខកី ង៉ារ អសី
ទុញ បរ៉ ់អសីសាយុំាងំញនឹកាបលងៗបាែបត៊ ហិ ៥ខងញនឹ បប៉័ ប៉ាណូសអា ែអ៊ អូ ដាគ់កាខាក ់ែអ៊ឡាក់
ៃមគ៉ ្រកុំណាសាែរត លូ ប៉ាណា ំសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា អន់ េកតី ទីសារ រ៉ាចក់
រ៉ាចល។់ ៦-៨ ែអ៊ កា ្របគ៉័សារយចចាបាប់កាណុងចារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ចារ េណាះ េកតី អូ ដា
គ ់ខអាហង បះញនឹ រ ៉បុ ែអ៊ *។ បរ៉ ់អសី អបំញ៉់ ែអ៊ េទៅ ពិ េណាះ អសី ចងឹ អ្លុ ទិសារឡាក់ញនឹ េ្រចាម ែអ៊
អា»។ ៩ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាភម េដល ្រគបឹសារ ែអ៊ េ្រចាមអា លូ រះ៉ ប៉ាឡាក់ផា ្រតគ់តាទចឹហង។
* ២៤:៦-៨ ២៤:៦-៨ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ញនឹ បុចិ តាតសុ់និសារ ែអ៊ ពួយចាបាប់ញនឹ។ ហះកា ៃមគ៉តាហានតសី
សចិ លូេសៀ េ្របុី មួត តាហានឡា ំតាបុតី អ្យក់ ែអ៊ ឡឹងញនឹ លូ េ្របុី មួត បក់ េ្រចាម ែអ៊ អាឡា ំប៉ាគ់ចារ អសី។



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២៤:១០ 233 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២៥:២

១០ េកះេណាះ វគ័ េភលចិឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត ែអ៊ ្របគ៉័សាញ៉ា េ្របុី ប៉ូលកាប ប៉ូលកាកាបផា «អាញ់អ្លុ
អនត់គ់ផា អសីឡាក់ ៃមគ៉ តាតសុ់និសារកា សុនសាតអា ទុញសាណាំេកះ ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ ទី ពុត េហាក
រគ៉់ រះ៉សារអាញ់កាអសី។ ១១ផាអសីអបំញ៉់ ពូ អសីចងឹ អ្លុ េដល ផះអាញ់ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
េភឿសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែព ៃអ្វ អូ លះឹ ឡឹង ១២ដារ ់អុះ។ ១២កាអូ ទី េពឿ បប៉័អាញ់តាប៉ុញ ប៉ាែគក
លូ ពូ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលី ្របគ៉័ អន់ េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ កាណុង កាឡំាងំ េណាះ អុះ យ ៉◌ះ័ កាណុង
េរ៉ាងចារ ពូ លួម យ ៉◌ះ័ កាណុង េមឿងកាតាម។ ១៣កញិេអៀអា ទិសារ មួតអា េ្រចាមអាញ់ អូ ទី េពឿ ្របគ៉័ផា
ញ៉ានកាអនែ់ឌ រះ៉ កា អសី អុះ។ ១៤ហះកាអាញ់បរ៉ ់រះ៉ ្រតង់ កា អសី អាញ់អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ វគ័ យ៉ា
គ់អាញ់ ពួយឡាេបៀបយសី៊ូ ឡាក់ មួតអាផាយច។ អាញ់ េសឿ ទិសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ចាបាប់
ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាណុងផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ១៥អាញ់ មុងឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ទបឹ ប៉ាណូ
ស អូ ដាគ់ ទបឹ ប៉ាណូសដាគ់ អន់ រ ុសី ទឌូិ ឡាក់ កាសារ អនែ់ឌ មុងឹ អនែ់ឌ េដល។ ១៦ខអាហង បះ អាញ់ ខំ
្របគ៉័ នចីម័ អន់ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ្រគបឹ ែនវ អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ្រតគ់ លូ ប៉ាណូស េដល។
១៧ «អាញ់ឡាច់ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ទុញសាណាំេកះ េកះេណាះអាញ់សតឹណាវ ្គេភឿ មប កាណាគ័

តង័ សុនសាតអាញ់ឡាក់ ថុក ញ៉ាក។ ១៨ផះ េណាះ អនែ់ឌ បប៉័ អាញ់ អង់ក ័ះ រ៉ាវឡាេកា អន់ដាគ់កាណុងចារ
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ហះកា អូ ទី កាឡំាងំ េអៀង លូ អូ ទី ្របគ៉័ អន់ េកតី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ អុះ។ ១៩ឃឺ ទី ដងឹ មួត សុន
សាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អនដ់ា ពឹះ ឡឹង េខតអាសុ ីផាអនែ់ឌ ទីសារយច ពុត លូអាញ ់ឃឺអនែ់ឌ េណាះហង
្រតគ់ឡា ំភងអាញ់ ប៉ាគ់ អសីអា ២០ េលី អន់ មួតអា រះ៉ អនែ់ឌ េទៅ ពិ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ បប៉័អាញ់ ្របគ៉័
យច ផះអាញ់ អនត់ាវ ហះ ងីុរ ្រកុំ ពឹកសា រ៉ាតសីៗ ែព។ ២១ទី ដងឹសារឡាក់អាញ់កាប ៃម៉ៗ ផះ អាញ់ អនត់ាវ
ហះ ងីុរ អនែ់ឌ ែពផា "ដារ ់អា អនដ់សី តាតសុ់និសារអាញ់ញនកាអាញ់ េសឿផា ប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសី សតឹ
ណាវ ្គ" ដងឹ េណាះហង»។
សារ វគ័ េភលចិ អន់ ប៉ូល ៃអ្វ កាណុង ខុក
២២ វគ័ េភលចិកាអ្លុ ខាក់ េដល ឡឹងសារ មួត េសឿយសី៊ូ េណាះ។ ែអ៊ កា េ្របុី ពូ សតឹ រ៉ាឡូវ លូ កាបផា «ប៉ា

គ់ ៃមគ៉តាហានតសីសចិ លូេសៀ ពឹះ េទៀ អាញ់ចងឹកាបសារអនដ់សីអាណាវ ្គ»។ ២៣ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី មួត
តាហាន រុាងំៃហ ប៉ូល អន់ដាដាគ់ លូ អូ កាឡីសកា គួប ប៉ូល ម៉ុត តង័ ង៉ារ ប៉ូល េដល។
២៤ ប៉ាតាម័ េ្រតាដារ ់ឡឹង េណាះ វគ័ េភលចិ លូកាម៉ាញ់ ែអ៊ សចិ ្រទូសុលីឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កា ពឹះ

ណាវ ្គ ែអ៊ េ្របុី ពូឡា អំ្យក់ប៉ូល េកះេណាះ ែអ៊សាយុំាងំ ប៉ូល រះ៉សារ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ ២៥ផះ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ
ដាគ់ ្រតង់ សារសាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័យច លូសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស ទឌូិ វគ័ េភ
លចិកាអ្ូយគខាក ់ែអ៊ រះ៉ ផា «បគ័ គតឹ េអៀហង ហគ់សតឹឡគ ពិ។ ផាដារ ់ចំអាញ់ហារ ់េណាះអាញ់ចងឹ
េអី អសី ពឹះណាវ ្គ»។ ២៦ វគ័ េភលចិសាមគ៉័ កា ប៉ូល ចងឹ អន់ េលៀនកា ែអ៊ េ្របុី ែអ៊ េតាះ េឡីយ ខ េណាះហង
បះ ែអ៊ េ្របុី ពូ ឡា ំអ្យក់ ប៉ូល ៃអ្វ រះ៉សារ លូ ែអ៊ េលយីៗ។ ២៧ ប៉ាគ់ េពៀរសាណាំឡឹង េណាះ វគ័ ពួេគៀ េភសាទុះ
ម៉ុ ត ្របគ៉័ កាន ប៉ាតាង វគ័ េភលចិ។ ញនកា វគ័ េភលចិ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែអ៊ កា អន់
ប៉ូល ៃអ្វ កាណុង ខុក េណាះហង។

២៥
សារប៉ូល បរ៉ ់អ្យក់សារ ែអ៊ អន់សាដាច់ តសីតាតសុ់និ
១ផះ វគ័ េភសាទុះ ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង េខត េណាះ ទី ៃបង៉ ដារ ់េកះ ែអ៊ កាឡាច់ ឡឹង េមឿង េកសាេរៀឡា ំប៉ាគ់ េមឿង

េយរសូាឡឹម។ ២ផះ េណាះ មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ៃមគ៉ណាផំា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡា ំភង ប៉ូល



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២៥:៣ 234 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២៥:២២

ប៉ាគ់ ែអ៊ ទបឹ កាប េឡាម ៣ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំជនឹ ប៉ូល ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ខង អនែ់ឌ ែរវ ពុត គួប ឃតឹ ចងឹ ប៉ាន់
េតា័ប៉ូលហះ ្រទង។ ៤ហះកា វគ័ េភសាទុះ េតលីផា «ប៉ូល ផះ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក ប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ េណាះហង កា
ប៉ាច់ អាញ់កា បុចិ សតឹ ប៉ាគ់ េណាះ ្រសស៊ៗ េដល»។ ៥ ែអ៊ កាបណាវ ្គផា «ផាកាម៉ាក័ េណាះ ទីសារ យច នី
ចម ័ហគ់ េ្របុី កាឡំាងំ អនដ់សីឡាក់កា ទី អរ៉ំាញឡា ំអនឌូ់ លូអាញ់ េភឿ ភង ែអ៊ ពិ»។
៦ វគ័ េភសាទុះ ៃអ្វ កាណុង េមឿង ពូ េណាះ ទុញ អូ លះឹ ឡឹង ១០ដារ ់អុះ េកះេណាះ ែអ៊ កាសតឹ ប៉ាគ់ េមឿង

េកសាេរៀណាវ ្គ។ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងចារ ពូតាតសុ់និសារ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី ពូឡា ំអ្យក់ ប៉ូល ពឹះ។
៧ប៉ាគ់ ប៉ូល ពឹះ ទលឹ េកះ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊បក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹមកាអនត់ាវ ជុំ ែអ៊ លូ េ្រចាម
ែអ៊សារ តសីៗ េអៀងសារកាខាក ់ហះកាអនែ់ឌ អូ ទីផាញ៉ាន អុះ។ ៨ប៉ូល េតលីផា «អាញ់ អូ ទី ្របគ៉័យច លូ
ចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ យច លូចាបាប់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េលីយច លូសាដាច់ តសី រ ៉មូ អុះ»។ ៩ហះកា វគ័
េភសាទុះ អបំញ៉់ លូ ប៉ូលផា «នចីម័ អសី ៃច េដល បឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ អន់អាញ់តាតសុ់និសារ
អសី ទិអា ប៉ាគ់ចារ េណាះ ?» ខ ែអ៊ អបំញ៉់ េណាះញនកា ែអ៊ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ១០ផះ
េណាះ ប៉ូល េតលីផា «អាញ់អនត់ាវ ពឹងចារឡាក់ អសី ្រតគ់តាតសុ់និសារ ប៉ាតាងសាដាច់ តសី េកះ ឃឺចារ
ឡាក់ អសី ្រតគ់តាតសុ់និសារកាអាញ។់ អាញ់កា អូ ទី ្របគ៉័យច លូ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អុះឡាក់កា
អសី អ្លុ េកះ។ ១១ផាអាញ់ ទី ្របគ៉័ យចសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ េតា័អាញ់កា អូ ប៉ាែគក អុះ កា េតា័ េណាះ ហះកា
ផាសារ អនែ់ឌ េ្រចាមអាញ់អា អូ ្រតគ់សារតាទចឹ អូ ទី េពឿ ទី ចាបាប់ មបអាញ់ អន់ កា អនែ់ឌ អុះ។ អាញ់
បរ៉ ់អ្យក់សារអាឡា ំអន់សាដាច់ តសី តាតសុ់និ ឡគ»។ ១២ ប៉ាគ់ វគ័ េភសាទុះ ពឹកសា លូ មួត ្របគ៉័ កាន អនឌូ់
លូ ែអ៊ េកះៗ ែអ៊ កា រះ៉ លូ ប៉ូលផា «អសី បរ៉ ់ឡា ំជនឹសារ អសីអា ប៉ាគ់សាដាច់ តសី ទលឹ នេីណា ័ះ អសី ចងឹ
ឡា ំទលឹតាទចឹហង»។
សារសាដាច់អា្រគប៉ីាសាយុំាងំ ប៉ូល
១៣ ប៉ាគ់ ទុញដារ ់ឡឹង េណាះសាដាច់អា្រគប៉ីា * លូ អុះ អង់កាន់ ែអ៊ សចិ េបេរនះិ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េកសាេរៀ

េភឿឡា ំចា្វ គ់ វគ័ េភសាទុះ។ ១៤ញនកា អនែ់ឌ ៃអ្វ ហះ េណាះ ទុញដារ ់វគ័ េភសាទុះ កា រះ៉សារ ប៉ូល កាសា
ដាច់ផា «ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ វគ័ េភលចិ ្រគនអា្ល ត ែអ៊ កាណុង ខុក។ ១៥ផះអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
ែព មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អនែ់ឌឡា ំភង ែអ៊ ប៉ាគ់អាញ់ ទបឹ
េ្របុីអាញ់ ៃចគ ថូត ែអ។៊ ១៦អាញ់ រះ៉ កា អនែ់ឌផា សុនសាត រ ៉មូ អូ េឃយី អន់ ប៉ាណូសកា ពូ ប៉ានេ់តា័អន្់រទលួ
អុះផា អូ ទី អនត់ាវហះ ម៉ាត់ បក់ េ្រចាម ែអ៊ លូ អូ េតលី អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា េណាះហ។ិ ១៧ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ ពឹះ ទលឹ ប៉ា
គ់អា ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័អាញ់កា ៃអ្វ ពឹងចារតាតសុ់និសារ ឡូត អូ ទី បុាងំ្រកូ អុះ កា េ្របុី ពូ ឡា ំអ្យក់កាម៉ាក័
េណាះ។ ១៨ មួត បក់ េ្រចាម ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះចារតាតសុ់និសារ េណាះ េដល អាញ់សាមគ៉័កា អនែ់ឌ ចងឹ េ្រចាម
ែអ៊ ឡឹងសារ យច តសី។ ១៩ហះកា ទី ដងឹ កាប ប៉ាែគក ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនែ់ឌ លូសារ កាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ
សចិ យសី៊ូ ឡាក់ េតា័ េកះ ហះកា ប៉ូល ផា ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ដងឹសារ េណាះហង។ ២០ញនកាអាញ់ អូ អ្លុ ចងឹ ឃតឹ
នចីម័ ឡឹងសារ ទិអា អាញ់កា អបំញ៉់ លូ ប៉ូល អ្លុ ៃផគ ែអ៊ ៃចឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ អន់អាញ់តាត់
សុនិសារ ទិ អា ប៉ាគ់ េណាះ។ ២១ហះកា ប៉ូល បរ៉ ់អ្យក់សារ ែអ៊ អន់សាដាច់ តសី តាតសុ់និ ឡគ េណាះហង
បះអាញ់កា េ្របុី ពូ ្រគន ែអ៊ណាវ ្គេលយី ទលឹដារ ់អាញ់ ចងឹ ជនឹ ែអ៊ ប៉ាគ់សាដាច់ តសី»។
២២ ផះ េណាះ សាដាច់ អា្រគប៉ីា រះ៉ កា វគ័ េភសាទុះ ផា «អាញ់ បុចិ សាយុំាងំ កាម៉ាក័ េណាះ កាកាប

េដល»។ វគ័ េភសាទុះកា េតលីផា «ដារ ់តាយ៉ាង័ េទៀ អសី ចងឹ ទីសាយុំាងំ ែអ៊ ហង»។
* ២៥:១៣ ២៥:១៣សាដាច់អា្រគប៉ីាអា រុាងំៃហ ដងឹ េពៀរ ៃបង៉ េខត ែអ៊ អូ ្រតគ់សាដាច់ តសី េណាះ អុះ។
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២៣ ប៉ាគ់ដារ ់តាយ៉ាង័សាដាច់អា្រគប៉ីា លូ អុះ ែអ៊ េបេរនះិឡា ំប៉ាគ់ចារ ពូ តាតសុ់និសារ ទបឹ ពូហាប់ អនែ់ឌ
តុត រគ៉់ េសមីកាខាក។់ កាទី មួត ៃមគ៉តាហានលូ មួត រ៉ាតសីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះម៉ុត អនឌូ់ េដល។ េកះ
េណាះ វគ័ េភសាទុះ េ្របុី ពូ ឡា ំអ្យក់ ប៉ូល។ ២៤ វគ័ េភសាទុះ រះ៉ ផា «អឺសាដាច់អា្រគប៉ីា លូ កាឡំាងំ ទឌូិ ឡាក់
ៃអ្វ ហះអា អនឌូ់ លូអាញ ់អនដ់សី ៃហៗ ប៉ាណូសអាហង មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិឡា ំភង ែអ៊ ប៉ាគ់
អាញ់ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម ែព លូ ពឹង េមឿង េកសាេរៀអា េដល អនែ់ឌកាប ៃម៉ៗ ផា ប៉ាណូសអា អូ
្រតគ់ គម អន់ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី អុះ។ ២៥ហះកាអាញ់ អូ បប៉័ ែអ៊ ទីសារយចឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ េតា័ េណាះ អុះ។ ញនកា
ែអ៊ េទៅបរ៉ អ់្យក់សារ ែអ៊ អន់សាដាច់តសីតាតសុ់និ េណាះអាញ់ឃតឹផាចងឹ អញជ់នឹ អន់ ែអ៊ឡា ំពិ។ ២៦ហះ
កាអាញ់ អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ្រតគ់ ្រចាគ់ រះ៉ អន់ឡាក់ៗ ឡឹងសារ ែអ៊ អា ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់សាដាច់ តសី អុះ។ េណាះ
ហង បះ អាញ់ េ្របុី ពូ អ្យក់ ែអ៊ ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ងីុរ អនដ់សី ទឌូិ អា កាខាក់ ែអ៊ អន់សាដាច់អា្រគប៉ីា បប៉។័ ប៉ាគ់
អបំញ៉់ ែអ៊ េកះៗ េណាះអាញ់ចងឹ ទីសារ ចងឹ ្រចាគ់ រះ៉ ហង ២៧ខងអាញ់ឃតឹផា ផាជនឹ ប៉ាណូស ថូត អូ ទី
្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ េណាះឃឺ អូ ្រតគ់ អុះ»។

២៦
១សាដាច់អា្រគប៉ីា រះ៉ កា ប៉ូលផា «កញិេអៀអាផាអសី បុចិកាបកាទីហង»។ ប៉ូលកាលកឺ តីសាបំ ៉◌ះ័សា

ដាច់ លូ កាបផា ២ «អឺសាដាច់អា្រគប៉ីា ដារ ់អាអាញ់ េហាក រគ៉់ខាក់ ខងអាញ់ ទីកាបហះ ម៉ាត់ អសី រះ៉ ឡឹង
សារ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េ្រចាមអាញ់៣ខងអសីអ្លុ ទិ េកះ គុនតាឡាប័ េឃយី មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
លូសារញនឹ េឃយីកាប ប៉ាែគក លូ គួប េសាប េអៀងសារ។ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់េឡាម អន់ អសី តាប៉ាប
តាប៉ុន កាអាញ់ េណី សាយុំាងំអាញ់ចងឹ រះ៉ ហ។ិ
៤ «សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទឌូិ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ េកះឡាេបៀបអាញ់ ៃអ្វ េកាប ឡឹងអាញ់ ៃអ្វ សាសា្វ  ខងអាញ់

ៃអ្វ ពឹង សុនសាតអាញ់ េទៅ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ឡឹង េសគី ែព។ ៥អនែ់ឌ កា អ្លុ ឡឹង ទុញ ែព េដលកា
អាញ់ ៃអ្វ ែគង មួត ផារ៉ាសុី ឡាក់ ទី ចាបាប់ កាង័ កាខាក់ ឡឹង ពូ កាណុង សុនសាតអាញ ់ផា អន់ែឌ ៃច រះ៉។
៦ហះកា កញិេអៀអា អនែ់ឌ អ្យក់អាញ់ បុចិ ៃចគ ថូតញនកាអាញ់ មុងឹសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា លូ វគ័
ញនឹ ែព។ ៧ ផូង័ ញនឹ ទិ ១២ ផូង័ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប អ្យលិ កូត័ លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ កាមុាងំ
ទបឹ កាដារ ់ញន មុងឹ ផាសារ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា េណាះ ចងឹ េកតី តាទចឹ។ អឺ សាដាច់ អា្រគប៉ីា មួត សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ េទៅ េ្រចាមអាញ់ញនកាអាញ់ មុងឹសារអាហង។ ៨ខ ញ៉ា បះ អនដ់សី អូ ៃច េសឿផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អ្លុ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា័អន់ ៃអ្វ រ ុសីណាវ ្គ ?។
៩ «កាប៉ាច់ អាញ់ េសគី ែពៗ កា េឃយី ឃតឹ ផា ្រតគ់ ្រប៉គ័ នីចម័ េភឿ ប៉ាសាងំ លូ បក់ េសឿ យីស៊ូ ឡឹង េតះ

ណាសាែរត េណាះ េដល។ ១០អាញ់ ្រប៉គ័ តាទចឹ សារ េណាះ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ឃឺ អាញ់ អ្យក់ ចាបាប់
ឡឹង ៃមគ៉ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ រ ៉បុ មួត បក់ េសឿយសី៊ូ អ្យក់ ៃចគ ខុក េអៀង ដូវ ផះ ពូ ប៉ានេ់តា័ មួត ទេិណា ័ះ
អាញ់កា ែរវ ពុត េដល។ ១១អាញ់ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ េលយីៗ ្រគបឹ េរ៉ាង ទបឹ បុាងំខំ េ្របុី អនែ់ឌកាប បង៉ឺាយកាយី
ស៊ូ។ ញនកាអាញ់អកឺ តាឡាម័ បះអាញ់ចាក ពួយ ្របគ៉័បាប អនែ់ឌ ទលឹ េមឿង សុនសាតអនេ់ទៀគ េដល។
១២«ខអាហងបះអាញ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ ទបឹ ទីចាបាប់ ឡឹង មួត ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៣អឺសា

ដាច ់ផះអាញ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ ផះ រុាងំវាង៉ដារ ់បង់៉ អាញ់បប៉័តាតារកា្ល គ់ ឡឹង ៃប៉្លង ជុំអាញ់ លូ ជុំ
មួតចាកអនឌូ់ លូអាញ់ េដល តាតារ េណាះតាតារកា្វ ឡឹងតាតារដារ។់ ១៤ផះ េណាះញនឹបក៉់ ទឌូិ អាញ់កា
តាងំ ប៉ានរឹ កាប េហ្រពឺ ផាកាអាញ់ "អឺ សូល ញ៉ា ្រតគ់ អសី ្របគ៉័ បាបអាញ់ នេីអៀ ? អសី ប៉ាសាងំ លូអាញ់
នេីអៀ េពៀបឡាក់កាថាត់ ប៉ាសយ់ឡាញ េណាះ អសី ចងឹ អគី ប៉ាណាបហង"។ ១៥អាញ់កា អបំញ៉់ផា "អឺ ពឹ
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តាងំឡា េពឿ អសី េណាះ ?" ែអ៊ េតលី ផា "អាញ់សចិ យសី៊ូ ឡាក់ អសី ផះ ្របគ៉័ បាប។ ១៦ហគ់ អ្ូយវ ពិ ខង
អាញ់តាបំាងឡាេកាអន់អសី បប៉័អា េភឿ េ្របុី អសី ្របគ៉័ ង៉ារ លូ ្របគ៉័ផាញ៉ាន រះ៉ ឡឹងសារឡាក់អសី បប៉័អាញ់
អា លូសារ អនេ់ទៀគៗឡាក់អាញ់ ចងឹ តាបំាង អន់ អសី បប៉័ ែគង ម៉ាត់ េទៀណាវ ្គ។ ១៧អាញ់ចងឹ តង័ អសី អន់
រ៉ាវាច៉់ ឡឹង មួត សុនសាត អសី េទៅ លូ សុនសាត អនេ់ទៀគ។ អាញ់ េ្របុី អសីឡា ំប៉ាគ់ ចារ ពូ ១៨ េភឿ តាគ់ តា
តារ ម៉ាត់ សុនសាតអនេ់ទៀគ េណាះ អន់ឡាច់ ឡឹងសារ ម៉ាមុាងំឡា ំប៉ាគ់ចារតាតារ លូឡាច់ ឡឹង អរ៉ំាញ អញឺ
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំឡា ំប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឡគ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អន់ែឌ លូ
អន់ អនែ់ឌ ទី ចាែនក ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ្របគ៉័ អន់ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ ញនកា េសឿ
អាញ"់។
១៩ «អឺសាដាច់អា្រគប៉ីា អាញ់ អូ ទី ប៉ាែគក អុះ លូសារ េកងខាក់ឡាក់អាញ់ បប៉័ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ ២០ឃឺ

អាញ់រះ៉កា មួត ប៉ាសុន ពឹង េមឿងដាមះ៉ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ េកះេណាះអាញ់រះ៉កា ប៉ាសុន ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
េដលលូ ពឹង េខត យូដាទេិណា ័ះ ទបឹកា សុនសាតអនេ់ទៀគ េភឿ អន់ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក វុលីណាងំប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ លូ ្របគ៉័ដាគ់ អន់ ្រតគ់ លូសារ អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េណាះ។ ២១ញនកាអាញ់ រះ៉ កា សុនសាត
អន់េទៀគ េណាះ ហង បះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ រ ៉បុ អាញ់ ផះ អាញ់ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ទបឹ បុចិ ប៉ាន់េតា័
អាញ។់ ២២ហះកាញនកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័អាញ់បះអាញ់ ទី អនត់ាវ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ ហះ ងីុរ មួត រ៉ាតសី មួត
រ៉ាហញឺ េលយី ទលឹ រប៉់ដារ ់អា។ អាញ់ អូ ទី រះ៉សារ ញ៉ាហា្វ ស ឡឹងសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ វគ័ ម៉ូ េស ទី
រះ៉ ផា ្រតគ់ េកតី ពឹះ េណាះ អុះ ២៣ឃឺសាដាច់ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េណាះ ែអ៊ ្រតគ់ េតា ័ហះកា ែអ៊ ចងឹ រុសីសតឹ អន្់រទលួ
ឡឹង ពូ េណាះហង ែអ៊ ចងឹ តាគ់ តាតារ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូស ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
ទបឹ សុនសាតអនេ់ទៀគ»។
២៤ផះប៉ូលកាកាបរះ៉ ឡឹងសារទិអា វគ័ េភសាទុះកាប ៃម៉ៗ ផា «អឺ ប៉ូល អសីអន្់រទយុ េកះ ញនកាអសី

េហៀន េអៀងតាឡាម័ហងបះ អសី េកតី អន្់រទយុ នេីអៀ»។ ២៥ហះកាប៉ូល េតលីផា «អឺ វគ័ េភសាទុះ អាញ់បរ៉ ់
រះ៉ កា អសី អាញ់ អូ អន្់រទយុ អុះ សារអាញ់កាបអាឃឺសារ ្រតគ់តាទចឹ។ ២៦សាដាច់អា្រគប៉ីាកា អ្លុ ទិ េកះ
េដល ឡឹងសារអាបះអាញ់ខនឹ រះ៉ ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊ខងអាញ់ េសឿផាសារ ទិអា អូ ទីសារ ែអ៊ ចំ េម៉ាញ ចងឹសា
គមឹ ឡឹង ែអ៊ អុះ ខងសារ ទិអា អូ ្រតគ់ េកតី ប៉ាគ់ ចារ ម៉ាមុាងំ អុះ។ ២៧អឺសាដាច់អា្រគប៉ីា អសី េសឿ ប មួត
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ? អាញ់អ្លុ អនត់គ់ផា អសីកា េសឿ េដល»។ ២៨សាដាច់អា្រគប៉ីា េតលី ប៉ូលផា «អសីឃតឹ ចងឹ
េ្របុី អន់ អាញ់ េសឿ យសី៊ូ កញិេអៀ ហង ប ?» ២៩ប៉ូល េតលី ផា «យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ េលី ប៉ាគ់ អនត់គី កាតាម កា
អាញ់ មន៉់ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អសី លូ ទិ កាឡំាងំ ឡាក់ ៃអ្វ សាយុំាងំ អាញ់ដារ ់អា
េដល អន់ អនដ់សី េកះឡាក់កាអាញ់អា េដល អា្ល ត ដងឹសារ ្រតគ់ ណូះ អា អូ អន់ អនដ់សី ទី អុះ»។ ៣០ផះ
េណាះសាដាច់អា្រគប៉ីា លូ ៃមគ៉ រុាងំៃហ េខត លូ េបេរនះិ លូ មួត ្របគ៉័ កាន រ៉ាតសីឡាក់ ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះកា
ប៉ាណា ំគួប អ្ូយវ ចាកឡាច់៣១ទបឹកាប លូ គួបផា «ប៉ាណូសអា អូ ទី ្របគ៉័យច ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ េតា័ លូ ្រតគ់ ខុក
េណាះ អុះ»។ ៣២សាដាច់អា្រគប៉ីា កាប លូ វគ័ េភសាទុះ ផា «ប៉ាណូសអាផា ែអ៊ អូ បរ៉ ់អ្យក់សារ ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់
សាដាច់ តសី អសី េតាះ េឡីយ ែអ៊ ទ»ី។

២៧
សារប៉ូល ជះិកាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ
១ ប៉ាគ់ ពូ អន់ ញនឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុតីាលី េកះ ពូ មប ប៉ូល លូ មួត ថូត អនេ់ទៀគណាវ ្គអន់ កា

ៃមគ៉ តាហានសចិ យូេលៀ ្រកុំ តាហាន ែអ៊ ពូ េអី ផា ្រកុំ តាហាន អូគុះ។ ២ញនឹកាជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡាក់ ពឹះ ឡឹង
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េមឿងអា្រតាមតីឡាក់ឃតឹ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ ៃអ្វ រហាងសាឡីគសាឡាយេខតអាសុ។ី េកះេណាះ
កាប៉ំាន់ េណាះចាកហង។ អារសីាតាក ឡឹង េមឿង េថសាឡូនកិ េខត ម៉ាេសដូនកាចាកអនឌូ់ លូញនឹ េដល។
៣ ប៉ាគ់ ដារ ់តាយ៉ាង័ ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង សុីដូន កា តាវ កាប៉ំាន់ ហះ េណាះ ហ។ិ វគ័ យូេលៀ ទី ពុត ដាគ់ កា
ប៉ូល ែអ៊ អន់ ប៉ូលឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ហី គួបចាង័ េភឿ អ្យក់កាណាគ័ ពូ អន់ឡាក់ ែអ៊ តងកាន។ ៤ េកះេណាះណា
វ ្គញនឹឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះចាក តឹ ខ្យាល េណាះហង បះ ញនឹ ចាក រសាែនងតាកា្វ ល់ គ្ីរប៉ះុ េភឿ កានទ់ងឹ
ខ្យាល។ ៥ ៃឡង ឡឹងញនឹ ឃ្លងសាឡីគសាឡាយក្យាម័ េខត គលីេីគៀ លូ េខត ប៉ាមភេីលៀ េកះ ញនឹកា ទលឹ
ប៉ាគ់ េមឿង មរ៉ីា ពឹង េខត លូេគៀ។ ៦ហះ េណាះ ៃមគ៉ តាហានណាងំ ទីកាប៉ំាន់ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿង
អាេលកសានេ់្រទៀ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត អុតីាល។ី ែអ៊ កា េជៀកញនឹ ជះិ កាប៉ំាន់ េណាះឡគ។ ៧កាប៉ំាន់ េណាះ
ចាក ពឺកៗ ទុញដារ ់ញនឹកាទលឹ ប៉ាគ់សាឡីគសាឡាយេមឿងកានដុីះ េណាះ ទបឹឡាបំាកខាក។់ េកះេណាះ
ញនឹ ចាកឡា ំប៉ាគ់ហាងសាលម់៉ូន ឡគ។ ញន ទី ខ្យាល តឹ ឡឹង ម៉ាត់ កាប៉ំាន់ េណាះ កាចាក រែគង តាកា្វ ល់
ែ្រគត ខង ដាគ់ កាន់ទងឹ ខ្យាល។ ៨ ផះ ចាក ្រទង តាកា្វ ល់ េណាះ ទបឹ ឡាបំាក កាខាក ់ញនឹ កា ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ
េម៉ាញឡាក់ ពូ អន់សចិផាចារ កត់កាប៉ំាន់ដាគ់ឡាយ៉ាម័ឡាក់ ក្យាម័ េមឿងឡាេស។
៩ញនចាក ទុញដារ ់ខាក់ េកះ កាប៉ំាន់ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គកា ែហង៊ឡាបំាកខាក់ េដល ខងដារ ់ប៊ុ ន

ពូ អូសាសាណារ៉ាវាច៉់ េកះ ថុន ខ្យាល ក្យាម័ ចងឹ ទលឹហង។ េណាះ ប៉ូល រះ៉ កា ពូផា ១០ «អឺ អុះ មុ ីផា ពិន
ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ អាញ់ឃតឹផាចងឹ ទីកាន ខូច័ខាច ឡូត អូ ្រតគ់ ខូច័ខាច ដងឹ េឃឿង ខង លូកាប៉ំាន់
េណាះ អុះ ឃឺ ខូច័ ខាច ទបឹឡាេកា ពិន េដល»។ ១១ហះកា ៃមគ៉ តាហាន េណាះ អូ េសឿ ប៉ូល រះ៉ អុះ ែអ៊ មុងឹ
ប៉ាណូស បក់ ប៊តិ កាប៉ំាន់ លូ តាងំឡាកាប៉ំាន។់ ១២ចារ េណាះ អូ ដាគ់ អុះសារ៉ំាប់ កត់ កាប៉ំាន់ រុាងំវាង៉ ថុន ខ្យា
ល េណាះហងបះកាឡំាងំ េអៀង ដូវ បុចិ ចាកឡាច់ ឡឹងចារ េណាះ េភឿ បុចិ កា ទលឹ ្រសស៊ ប៉ាគ់ េមឿង េភនចី
ឡាក់ចារ កត់កាប៉ំាន់ហះតាកា្វ ល់ ែ្រគតឡាក់ចារកានទ់ងឹ ខ្យាល េភឿ ៃអ្វ រុាងំវាង៉ ថុន ខ្យាល។
សារខ្យាលតសី េទៀក រុាងំកា្ល ច
១៣ផះ េណាះ ទី ខ្យាល ផរិៗ ទលឹ ឡឹង ែគង តាបូង អនែ់ឌ ឃតឹ ផាដាគ់ឡាក់ ពុត បុចិ ហង អនែ់ឌ កា ប៉ា

ណា ំគួប ទុងហាវតាឡង់ ប៉ាសយ់ *ចាកឡា ំរែគងតាកា្វ ល់ ែ្រគតណាវ ្គ។ ១៤ហះកាបាែបត៊ ឡឹង េណាះផាឌី ទី
ខ្យាល តសីកាខាក់ ទលឹ ឡឹងតាកា្វ ល់ តឹកាប៉ំាន ់ខ្យាលតសី េណាះសចិអារ៉ាគ្លដូីន។ ១៥ញនកាញនឹ អូដាម័
គឹ កាប៉ំាន់ អន់ ចាក េដាគ ខ្យាល ញនឹកា អន់ កាប៉ំាន់ ចាក ពួយ ខ្យាល េណាះហង។ ១៦ ប៉ាគ់ ទលឹ តាកា្វ ល់ ថិ
សចិ ក្លូ េដឡាក់ចារ កានទ់ងឹ ខ្យាល ញនឹកាលកឺ ទូកហាវ ៃចគ ពឹង កាប៉ំាន់ ទបឹ ឡាបំាកខាក។់ ១៧ ប៉ាគ់ លកឺ
ទូក កត់ េកះៗ ពូ អ្យក់កាែស៊សាន្់រតាន័ តសី កត់ ែ្រទម ជុំ កាប៉ំាន ់េកះេណាះ ពូ រុសី ប៉ាឡិសាងំយ៉ូ វ † អ្ូយគកា
កាប៉ំាន់ ទួម ហះឡាពុកចារ េទៀក ដាល េកះេណាះ អន់ កាប៉ំាន់ ចាក ពួយ ខ្យាល នេីណា ័ះ ហង។ ១៨ ប៉ាគ់ ដារ ់
តាយ៉ាង័ ញនកា ខ្យាល តសី តឹ កាប៉ំាន់ តាឡាម ័ពូ កា ប៉ាឡិ អា្ល ត េឃឿង ខង អនដ់ា។ ១៩ ប៉ាគ់ ដារ ់យ៉ាង័ េតា
ណាវ ្គមួត តាងំឡាកាប៉ំាន់ កា ប៉ាឡិ អា្ល ត េឃឿង កាប៉ំាន់ អនដ់ា េដល។ ២០ញនឹ អូ បប៉័ ដារ ់អូ បប៉័ សំឡង់ ទុញ
ដារ ់ខ្យាលតសីកា អូសា្វ សឡក ់ញនឹកា អូ មុងឹ កា ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អុះ។
២១ញនឹ អូ ទីសាសាណាញ៉ា ទុញដារ ់េកះ េដល េណាះ ប៉ូលកាអ្ូយវ អនត់ាវ ហះ អនត់គិ័ កាឡំាងំកាណុង

កាប៉ំាន ់េកះេណាះ កាប ផា «អឺ អុះ មុ ីផា អន់ដសី េសឿ អាញ ់ពិន អូ ឡាច់ ឡឹង តាកា្វ ល់ ែ្រគត េណាះ ែព
ដាគ ់អន់ដសី អូ ទី កាន ខូច័ ខាច នីេអៀ អុះ។ ២២ហះកា កញិេអៀ អា អាញ់ បរ៉ ់ រះ៉ កា អន់ដសី ែជ អ្ូយគ
* ២៧:១៣ ២៧:១៣តាឡង់ ប៉ាសយ់អា តសីកា្ល ងំ ពូ យរសារ៉ំាប់ ប៉ាឡិ ពឹង េទៀក ែជ អន់ កាប៉ំាន់ ចាក។ ផា ពូ បុចិ ចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ្រតគ់
ទុងហាវ ៃចគ ពឹង កាប៉ំាន់ ឡគ។ † ២៧:១៧ ២៧:១៧សាងំយ៉ូ វ េណាះឡាក់ កាណាត់ តសីសារ៉ំាប់ ខ្យាល ្រតតុ កាប៉ំាន់ អន់ ចាកឡា ំប៉ាគ់
ម៉ាត។់
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ហង កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី អា េម៉ាញ ដូវ កា អូ េតា័ អុះ ឃឺ ដងឹ កាប៉ំាន់ អា ហង ចងឹ ្រតគ់ ខូច័ រ៉ាយ រុា ំ
េណាះ។ ២៣អាញ់អ្លុ អនត់គ់ ខង មុាងំ ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់អាញ់ េសឿ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ ពឹះ
ប៉ាគ់អាញ់លូ រះ៉ផា ២៤ "អឺ ប៉ូល អសី ែជអ្ូយគ ខងអសី ្រតគ់ឡា អំនត់ាវហះ ម៉ាត់សាដាច់តសី។ ៃហ ញន
កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុតកាអសី ែអ៊ ចងឹតង័ ទិបក់ចាកអនឌូ់ លូអសីអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័អាេដល"។
២៥ ទលឹ នេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីហគ់ មុងឹ ពិ ខងអាញ់ េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ឡាក់ កា ែអ៊ រះ៉ េណាះ
តាទចឹ។ ២៦ហះកាកាប៉ំាន់ ពិនអា ចងឹ ទួម ពឹងតាកា្វ ល់ េម៉ាញ អ្លុ កាហះ ច»ំ។
២៧ផះកាប៉ំាន់ញនឹឡង់ ពឹងសាឡីគសាឡាយអាេ្រឌៀ ទលឹ ១៤ មុាងំ េកះ ប៉ាគ់ ទងតគិ័ មុាងំ មួតតាងំឡា

កាប៉ំាន់សាមគ៉័ផា ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េគាក េកះ។ ២៨អនែ់ឌ អ្យក់កាែស៊សារ៉ំាប់ វាស៉ េទៀក ប៉ាឡិកាណុង េទៀក បប៉័
ផា ៃអ្វ ្រជុ ២០ ប៉ា្ល ស ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ េកះេណាះ ប៉ាឡិកាែស៊កាណុង េទៀក េម៉ាញ ទងណាវ ្គបប៉័ផា
្រជុ ១៥ ប៉ា្ល ស។ ២៩ញនកាអ្ូយគកាកាប៉ំាន់ តឹ អេំហា្ម ពូ កា ប៉ាឡិតាឡង់ ប៉ាសយ់ ែគង ប៉ាអច់ ប៉ា្វ ន់ កាតុ ែជ អន់
ចាក ្រប៉ាល់ លូ ៃអ្វសាណាងៃប៉្លងតារ។៣០ មួតតាងំឡាកាប៉ំាន់ អនែ់ឌ បុចិសាតាក់អា្ល តកាប៉ំាន ់អនែ់ឌកា ប៉ា
ណា ំគួប រុសី ទូក ប៉ា្រហូ ប៉ាឡិ ពឹង េទៀក លូ ប៉ាញ៉ាផាចងឹ អ្យក់តាឡង់ ប៉ាសយ់ ប៉ាឡិ ែគង កល់ឡគ។ ៣១ប៉ូល
រះ៉ កា ៃមគ៉ តាហាន លូ មួត តាហានផា «ផាតាងំឡាកាប៉ំាន់ អូ ៃអ្វ ពឹង កាប៉ំាន ់អនដ់សី អូ រុសី អុះ»។ ៣២ មួត
តាហានកា េកាះកាែស៊ ប៉ាឡិ ទូក ប៉ាឡង់ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយឡូត។
៣៣ ប៉ាគ់ ក្យាម័ ប៉ាតារ េកះ ប៉ូល អនត់គ់ រះ៉ កាកាឡំាងំ ទឌូិ េ្របុីសាសាណាលូកាបផា «១៤ដារ ់េកះឡាក់

អុះ មុី ខំ ៃអ្វ មត អូ សាសាណាញ៉ា។ ៣៤ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសីសាសាណាឡគ ពិ េភឿ អន់ ៃអ្វ រ ុសី ខង
កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សីអាយ ៉◌ះ័ សក់ េម៉ាញកាែស៊ កា ចងឹ អូ ហ្៊យង េដល»។ ៣៥ ែអ៊ កាប នេីណា ័ះ េកះៗកា
អ្យក់ ណំុ បុាងំ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ ទឌូិ េកះេណាះ ែអ៊ គុសា។ ៣៦កាឡំាងំ ៃអ្វ កាណុងកា ំ
ប៉ាន់ ទឌូិ កា ទី ពុត េហាកហង អនែ់ឌកាសាសាណាទឌូិ េដល។៣៧កាឡំាងំញនឹ ៃអ្វ កាណុងកាប៉ំាន់ េណាះ
ទី ២៧៦ ដូវ។ ៣៨ ប៉ាគ់ ពូសាសាណាផគី េកះ ពូ កាលកឺកាេប៉ា េពៀ ប៉ាឡិ អា្ល ត ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ
េភឿ អន់ ជចឺ កាប៉ំាន។់
៣៩ ប៉ាគ់ តារ តាទចឹ េកះ មួត តាងំឡាកាប៉ំាន់ ៃហតាកា្វ ល់ េណាះ អូ អនហ់ា្ន ល់ អុះ ហះកា អនែ់ឌ បប៉័ ម៉ាត់

្រទូង េម៉ាញឡាក់ ទី េតះឡាពុក អនែ់ឌឃតឹឡា ំអន់កាប៉ំាន់ ទួមហះ េណាះផាអ្លុ ្របគ៉័ ទលឹ។ ៤០អនែ់ឌកា រុសី
កាែស៊ តាឡង់ ប៉ាសយ់អា្ល ត ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយលូ រុសី កាែស៊សាពឺ ‡ េភឿ គឹកាប៉ំាន ់េកះេណាះ អន់
ែឌលកឺសាងំយ៉ូ វ ែគង កល់ េភឿ អន់ ខ្យាល ្រតតុឡា ំកាប៉ំាន់ ប៉ាគ់ហាង។ ៤១ហះកាផះ េបី ទលឹ ប៉ាគ់ហាង កា ំ
ប៉ាន់ ទួម ហះ ចារ េទៀក ដាល េណាះហង កល់ កាប៉ំាន់ កា ទួម ពឹង េតះ ឡាពុក តងឹ ប៉ាអច់ កាប៉ំាន់ កា ប៉ាទុះ
ប៉ាក់ រ៉ាយ រុា ំកា េទៀក តឹតាឡាម។័ ៤២ផះ េណាះ មួតតាហាន បុចិ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត មួត ថូត ទេិណា ័ះ អ្ូយគកាអនែ់ឌ
ែរ េទៀកសាតាក់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា។ ៤៣ហះកា ៃមគ៉ តាហាន បុចិ តង័ ប៉ូល អន់ ៃអ្វ រ ុសី េណាះ ែអ៊ អូ អន់ មួត តា
ហាន ប៉ានេ់តា័ អុះ។ ែអ៊ េ្របុី បក់ ចំ អ្លុ ែរ េទៀក ប៉ូ ះ ែរឡា ំប៉ាគ់ តាកា្វ ល់ អន្់រទលួ។ ៤៤កាប៉ាច់ បក់ អូ អ្លុ ែរ េទៀក
បក់ អនដ់ា កា្វ រ ់កាតារ បក់ អនដ់ា កា្វ រ ់តាេំពៀក កាប៉ំាន់ឡាក់ ប៉ាទុះ េណាះ ែរឡា ំពួយ េដល។ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ
ញនឹ ទឌូិ ទី រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ទលឹ ប៉ាគ់ េគាក។

២៨
សារប៉ូល ៃអ្វ ពឹងតាកា្វ ល់ េមលតី

‡ ២៧:៤០ ២៧:៤០សាពឺ េណាះឡាក់កាណាគ័សារ៉ំាប់ គឹកាប៉ំាន។់
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១ ប៉ាគ់ញនឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ទលឹ ប៉ាគ់ េគាក េកះ ញនឹ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ផាតាកា្វ ល់ េណាះសចិ េមលតី។ ២ ប៉ាណូ
ស ៃអ្វ ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះ អនែ់ឌ រុាងំៃហញនឹ ដាគ់ កាខាក ់អនែ់ឌ ប៉ាកូះ អុញ េកះេណាះ េជៀក ញនឹ ទឌូិ ឡា ំ
អញជួ់រ ជុំ អុញ េណាះហង ខង ផះ េណាះ ៃប៉្លង បី លូ ្រគនឹ ខាក់ េដល។ ៣ប៉ូល កា ទូញ រ៉ាេមះ៉ េម៉ាញ ប៉ាេនៅ
អ្យក់ ៃចគ ពឹង អុញ ផាឌី ទី ពិះឡាច់ ឡឹង រ៉ាេមះ៉ េណាះកា តុ អុញ េចាះ តី ែអ៊ ទួម អនត់លឹ ឡូត។ ៤ ប៉ាណូស ៃអ្វ
ពឹងតាកា្វ ល់ េណាះ បប៉័ ពិះ េចាះ តី ែអ៊ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកាកាប លូ គួបផា «ប៉ាណូសអា ប៉ានេ់តា័ ពូ ហង យ ៉◌ះ័
ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ េកះកាតាម កាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាតសុ់និសារដាគ់ ្រតង់ អូ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី
អុះ»។ ៥ប៉ូល រ៉ានថ់ាត់ ពិះ េណាះ ប៉ាឡិ ពឹង អុញ ហះកា ែអ៊ អូ ទីកាតាងំ អគី នចីម័ អុះ។ ៦អនែ់ឌឃតឹផាចាបះ
កាប៉ូល ចងឹ ប៉ុកឡាេកា េលីកា េតា័ឡូត ហះកាផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ក្យាគ់ ៃហ តុត ទុញ អូ បប៉័ ែអ៊ េកតី នចីម័ អុះ អន់
ែឌកា េរុ ពុីត កាបផាប៉ូលឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ។
៧ក្យាម័ ហះ េណាះ ទី េតះ មុរី េម៉ាញចារឡាក់ េតះសានទួ់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ ្រសកុ ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះសចិ ែអ៊ ពូ

េប្លៀ ែអ៊ រុាងំៃហញនឹដាគ់ៗ លូ អន់ញនឹ ៃអ្វ ហះចារ េណាះ ៃបង៉ដារ។់ ៨ផះ េណាះ ពឹ ពូេប្លៀ ៃតប ខង ែអ៊ ព្លុ តិ
គ័ អគី វាច៉់ េ្រចាះ តគិ។័ ប៉ូល ម៉ុត កាណុងហី ែអ ៊េកះេណាះ មន៉់សាប៉ាគ់ អន់ ែអ៊ ដាគ។់ ៩ មួត ព្លុ អគី អនេ់ទៀគ
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹងតាកា្វ ល់ េណាះ បប៉័ ែអ៊ ដាគ់ នេីណា ័ះ អនែ់ឌកា ប៉ាណា ំគួប ពឹះ ប៉ាគ់ ប៉ូលកាដាគ់ នះិេទៅ េដល។
១០ មួត ៃអ្វ ពឹងតាកា្វ ល់ េណាះដាគ់កាញនឹខាក។់ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់ញនឹ ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ឡាច់ចាកណាវ ្គ អនែ់ឌ
កា អន់កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ញនឹ តងកាន េដល។

សារប៉ូលឡា ំទលឹ េមឿង រ ៉មូ
១១ ប៉ាគ់ ៃបង៉ ៃខ ឡឹង េណាះញនឹកា ជរឹ ជះិ កាប៉ំាន់ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ ពឹះ ឡឹង េមឿងអាេលកសានេ់្រទៀ កត់

ហះតាកា្វ ល់ េណាះ ផះ រុាងំវាង៉ ថុន ខ្យាល កល់កាប៉ំាន់ េណាះ ទីហ៊ូ ប គន ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាត់ ប៉ា្វ ន់ *។ ១២ ប៉ាគ់កាប៉ំាន់
ម៉ុ ត កត់ ហះ េមឿង សុរ៉ីាគុះ ញនឹកា ៃអ្វ ហះ ចារ េណាះ ៃបង៉ ដារ។់ ១៣ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះណាវ ្គញនឹ ចាក
ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង េរេគៀម។ ប៉ាគ់ តាយ៉ាង័ ទី ខ្យាល ពឹះ ឡឹង ែគង តាបូង ប៉ាគ់ តាយ៉ាង័ េតា ញនឹ កា ទលឹ ប៉ាគ់
េមឿង ពូទយី៉ូល។ី ១៤ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះញនឹ ប៉ាត ័ះ មួត កាឡំាងំ េសឿ យសី៊ូ អនែ់ឌ េជៀក ញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អនែ់ឌ ទុញតាេំបុះី ដារ។់ នេីអៀ ហងសារញនឹចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ េណាះ។ ១៥កាប៉ាច់ មួត កាឡំាងំ េសឿ
យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូ ផះ កាតាងំ េលៅផាញនឹ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ អន់ែឌ កា េជៀក គួប ចាកឡា ំទលឹ
តាឡាតអាបេ់ភៀ លូ ហី សារ៉ំាប់ រ៉ាឡូវ ៃបង៉ អន់តល័ េភឿ ឡា ំហាប់ ញនឹ។ ផះ ប៉ូល បប៉័ អន់ែឌ ែអ៊ កា ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ទី កាន មុងឹណាវ ្គ។ ១៦ ប៉ាគ់ ញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ េកះ ពូ អន់ ប៉ូល ៃអ្វ ដងឹ ែអ៊ ប៉ាគ់ ហី
េម៉ាញឡាក់កា ពុត ែអ៊ បុចិ ហះកាអន់តាហាន េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ញ៉ាម ែអ៊ េដល។
១៧ ប៉ាគ់ ៃបង៉ ដារ ់ឡឹង េណាះ ប៉ូល េ្របុី ពូ ឡា ំរះ៉ កា មួត ្រកាគ់ណាផំា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ ពឹះ ប៉ាគ់

ែអ។៊ ប៉ាគ់អនែ់ឌ ពឹះ េកះ ែអ៊ រះ៉កាអនែ់ឌផា «អឺ អុះ មុ ីអាញ់ អូ ទី ្របគ៉័យចញ៉ា លូ សុនសាត ពិន អុះ កាអូ
ទី ្របគ៉័យច លូចាបាប់ មួត វគ័ ពិន េដល ហះកា ពូ រ ៉បុអាញ់ ៃចគ ខុក ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េតាទបឹ មបអាញ់
អន់ កា សុនសាត រ ៉មូ។ ១៨ផះ មួត សុនសាត រ ៉មូ អំបញ៉់អាញ់ េកះៗ អនែ់ឌ បុចិ េតាះ េឡីយអាញ់ េដល ខង
អនែ់ឌ អូ បប៉័ អាញ់ ទី ្របគ៉័សារយចឡាក់ ្រតគ់ េតា័ េណាះ អុះ។ ១៩ហះកាញនកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប៉ា
ែគកតាឡាម័បះអាញ់បរ៉ ឡ់ា ំប៉ាគ់សាដាច់ឡគ អូ ្រតគ់អាញ់ទីសារ បុចិ ភង សុនសាតអាញ់ េទៅ អុះ។ ២០ខ
អាហងបះអាញ់ េ្របុី អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ចារអាញ់លូ បរ៉ ក់ាកាប លូអនដ់សី ខងអាញ់ ្រតគ់ ណូះញនកាសារ
* ២៨:១១ ២៨:១១ គន ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាត់ ប៉ា្វ ន់ សុនសាត ្រកកិ េសឿផា ប ៉្រ◌ះ័ េសយូះ ទី គន ម៉ាត់ ប៉ា្វ ន់ឡាក់ ពូ េអី ផា «ឌអូីសាគូរ»ី



ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២៨:២១ 240 ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ២៨:៣១

សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ មុងឹ †»។ ២១អនែ់ឌ េណាះ េតលីផា «ញនឹ អូ ទី បប៉័ សត្់រតា ឡឹង េខត យូដា េលី ប៉ាណូ
ស េពឿ េម៉ាញ ដូវឡា ំរះ៉ កាញនឹ ឡឹងសារ អសី អុះ។ ២២ហះកាញនឹ បុចិសាយុំាងំ ប៉ានរឹ អសី បុចិ កា អ្លុ ឡឹង
សារ អសី េសឿ េណាះ ខងញនឹកាតាងំ ពូ កាប អូដាគ់ ឡឹងសារ ្រកុំ េសឿយសី៊ូ អា ្រគបឹ ចារ»។
២៣អនែ់ឌកាកាឡំត់ដារ ច់ងឹឡា ប៉ំាគ់ប៉ូល េម៉ាញទងណាវ ្គ។ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ក់ាឡំត់ េកះ ទី ប៉ាណូស េអៀង

ឡឹង អន្់រទលួ ែពណាវ ្គឡា ំប៉ាគ់ហី ប៉ូល។ ែអ៊ កា រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់កា ពូសាយុំា ំ
ង ឡឹង កាលំឺ ទលឹ កាង៉ាច។ ែអ៊ អានផាប់ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស លូ ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតា េ្របុី
ពូ េសឿសារ យសី៊ូ។ ២៤បក់ អនដ់ា កា េសឿសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះ តាទចឹ បក់ អនដ់ា អូ ៃច េសឿ អុះ។ ២៥អនែ់ឌ
កាចាកឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ទបឹ កាបយច លូ គួប េសាប។ ផះ អនែ់ឌ ចាកឡាច់ េណាះ ប៉ូល កាប េម៉ាញ
នរឹ លូ អនែ់ឌផា «្រតគ់តាទចឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ទី រះ៉ កា មួត វគ័ អនដ់សី ពឹង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ
េអសាយផា៖
២៦ "ហគ់ឡា ំណាងំ មួត ប៉ាសុន េណាះ

េកះេណាះ រះ៉ កា អនែ់ឌផា
អនដ់សី ចងឹសាយុំាងំ េដល ហះកា អូហ្លង់

អនដ់សី ចងឹ ៃហ េដល ហះកា អូ បប៉័ អុះ។
២៧ ប៉ាសុនអាសាងំអ្យបឹ ម៉ាត់ អ្ូយគ កា ៃហ បប៉័

លូ បុតឹ េតារ អ្ូយគកាសាយុំាងំកាតាងំ
លូ អូ ៃច អន់ ពុត អនែ់ឌហ្លង់

អ្ូយគកា ចងឹ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿអាញ់
េណាះអាញ់ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ អនែ់ឌ"។‡
២៨-២៩ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ រះ៉សារ ែអ៊ តង័អាកាសុនសាតអនេ់ទៀគ
ឡគ ខង អនែ់ឌ ចងឹសាយុំាងំតាទចឹ»។§
៣០ ប៉ូល ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ៊ ចា្វ ល់ េណាះ ទុញ េពៀរ សាណា ំែអ៊ កា ទីហាប់ ទិ ប៉ាណូស បក់ឡា ំប៉ាគ់ ហី ែអ។៊

៣១ ែអ៊ កា រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ បុាងំេហៀន ពូ ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ទបឹ ទី ពុត ខនឹ អូ ទី េពឿ ទបឹ ែអ៊ អុះ។

† ២៨:២០ ២៨:២០សារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ មុងឹ ឃឺ អនែ់ឌ ៃអ្វ សាណាងសាដាច់ឡាក់ ្រតគ់ ជរឹ លូ ៃអ្វ ក្យាគ់ សារ ប៉ាណូស េតា័ ចងឹ រុសី
សតឹ។ យ ៉◌ះ័ កា ប៉ូល រះ៉ ផាយសី៊ូ រ ុសី សតឹ ទបឹ ផាយសី៊ូ ឡាក់សាដាច់ឡាក់ ្រតគ់ ជរឹ េណាះតាមសារ មុងឹ មះ៉ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាតាម កា
អនែ់ឌ អូ ៃច េសឿ អុះ ទបឹអនែ់ឌ ្របគ៉័បាបប៉ូល េដល។ ‡ ២៨:២៧ ២៨:២៦-២៧សារអាឡាច់ឡឹង េអសាយ៦:៩-១០។ § ២៨:២៨-២៩
២៨:២៨-២៩ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ ប៉ាគ់ ែអ៊ រះ៉សារ ទេិណា ័ះ េកះៗ េណាះ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាចាកឡាច់ ទបឹ
ប៉ាែគក លូ គួប េសាប េកងខាក។់
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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 អុី្រសាែអល៊

ឡាក់ ប៉ាសុន រ ៉មូ េដល។ ែអ៊ ទីសចិ េពៀរ កាប ពួយ សុនសាត េហ្រពឺសចិ ែអ៊ សូល កាប ពួយ សុនសាត រ ៉មូ
សចិ ែអ៊ ប៉ូល។ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ សាសា្វ ែព ែអ៊ េហៀន ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម ពួយឡាេបៀប មួត
ផារ៉ាសុ ីែអ៊ េហៀន ឡឹង ៃណឃូសចិកាម៉ាេលៀលឡាក់ េលៅ ែលងសចិកា្វ ឡឹង ពូ។
ផះ ប៉ានដ់ា ែព វគ័ ប៉ូល អូ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ អុះ ្រកាន័កាកាតាងំ ពូ រះ៉ ផា ទីកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវសចិយសី៊ូ ឡាក់

គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ្រប៉គ័ សាដាច។់ ញន កា ប៉ូល ្រប៉គ័ ពួយ ចាបាប់ កាខាក ់ែអ៊ កា ប៉ា
សាងំ លូ មួត េសឿយសី៊ូ ខាក ់ខង ែអ៊ ឃតឹផា ពូ បង៉ឺាយ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកា ពូផាយសី៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ ែអ៊ កា ្របគ៉័បាប មួត េសឿយសី៊ូ កាខាក។់ ទីដារ ់េម៉ាញឃឺ ែអ៊ ពឹងសាណាំ៣៦ គ.ស. ែអ៊ ចាក
ឡា ំប៉ាគ់ េមឿងដាមះ៉ េភឿ ចងឹណាងំ រ ៉បុ មួត េសឿយសី៊ូ អ្យក់ ៃចគ ខុក លូ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត ផាឌីយសី៊ូ តាបំាងឡា
េកាអន់ ែអ៊ បប៉័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ មុងឹយសី៊ូ ឡគ (បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)
៩:១-១៩)។ អនត់គី ឡឹង េណាះ ែអ៊កា 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 េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង អនេ់ទៀគៗ េអៀងចារ។ ញនកា មួត េសឿកាណុង ្រកុំ ទេិណា ័ះ ទីសារ អនេ់ទៀគៗ អនែ់ឌកា
្រចាគ់ សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីអំបញ៉់ លូ ែអ។៊ ែអ៊ កា ្រចាគ់ សត្់រតា េអៀងហា្ល េភឿ តង័ តាតសុ់និសារ មះ៉ អនែ់ឌ ទបឹ
្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ េសឿ ែហង៊ខាក់ េដល។
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត្់រតា ទិអា ឡឹងសាណាំ៤៨ េលយី ទលឹសាណាំ៦៤ គ.ស. ឃឺសត្់រតាអា បក់ អនដ់ា

្រចាគ់ អន្់រទលួ ឡឹង ម៉ាកុះ លូកា ម៉ាថាយ លូ យូហាន ្រចាគ់សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ េណាះណាវ ្គ។ ទលឹ នី
េណា ័ះ សត្់រតា ទិអាឡាក់សត្់រតា គុល ប៉ានដ់ាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ លូ ទីខាកាខា
ក។់
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ រុាងំហាវ េណាះឃតឹផា វគ័ ប៉ូល ប៉ាសាងំ លូប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ អនែ់ឌ េកះ អនែ់ឌកា អូ ណីស

កា វគ័ ប៉ូល លូណាងំសារ ្របគ៉័ អន់ វគ័ ប៉ូល ្រតគ់ ខុក េអៀង ទង។ ប៉ាគ់ អនត់គី វគ័ ប៉ូល បរ៉ េ់្របុី ពូ អញជ់នឹសារ
ែអ៊ ប៉ាគ់សាដាច់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ អន់ តាតសុ់និសារ កា ែអ។៊ េពៀរ ៃបង៉សាណាំអនត់គី ឡឹង េណាះ ែអ៊ រ៉ា
វាច៉់ ឡឹង ខុក ែអ៊ កាចាកឡា ំប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ េកះេណាះ ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ប៉ាគ់
ទលឹសាណាំ៦៤ គ.ស. សាដាច់ េណរ ៉ងុ កា ្របគ៉័បាប មួត េសឿយសី៊ូ ផះ េណាះ ពូ ប៉ានេ់តា័ វគ័ េព្រតះុ អនត់ី
គ ឡឹង េណាះ ពូកា ប៉ានេ់តា័ វគ័ ប៉ូល េដល។
សារអនត់គ់ រះ៉
េមឿង រ ៉មូ េសគី ែព ឃឺ េមឿង ចារ សាដាច់ រ ៉មូ ៃអ្វ រុាងំៃហ។ រប៉់ ដារ ់អា េមឿង អា ឃឺ េមឿង ពឹង ប៉ាេថត

អុតីាល។ី អន្់រទលួ ឡឹង ្រចាគ់ សត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល អូ េឃយី ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូ អុះ ហះកា ែអ៊ អនហ់ា្ន ល់ មួត
េសឿ យីស៊ូ េអៀង ដូវ ឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ខង សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឌុ ចាក
សតឹ ចាកឡា ំរប៉់ ប៉ាេថតឡាក់សាដាច់ រ ៉មូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ។ ែអ៊ ្រចាគ់ សត្់រតាអាកាណុងសាណាំ
៥៦-៥៧គ.ស. ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ (បរ៉ ់ៃហ ១៦:២៣)។
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កាណុងសត្់រតាអា ែអ៊ ្រចាគ់ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តង័ ប៉ាណូសញនកា ពូ េសឿ មុងឹយសី៊ូ អូ
្រតគ់ញនកា ពូ ខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េណាះ អុះ។ កាណុងសត្់រតាអនេ់ទៀគៗ ែអ៊ រះ៉ លងៗ ឡឹងសារ
អា ហះកាកាណុងសត្់រតាអា ែអ៊ ្រចាគ់ រះ៉ ្រគបឹហាច់ បុចិ កា ពូហ្លង់ កាខាក។់
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ផា ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ អូ ផាកា សុនសាត ញ៉ា ស៊ុត កា ទីសារយច ទឌូិ ឃឺ អូ ្រតគ់ លូ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ ្រតគ់ េសឿ យសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្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 ្រតង់ឡាក់
កា ែអ៊ ផា វគ័អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់ ែព េដល។ (១:១-៤:២៥)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង ណីសារ ពូ បុាងំហុំ េទៀក ឃឺ ប៉ាណូស ទឌូិឡាក់ េសឿ យសី៊ូ េពៀបឡាក់កា េតា័អនឌូ់ លូ ែអ៊
លូ រុសី សតឹ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។ ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ ស៊ុត កា ទីសារយច អនឌូ់ លូ វគ័អាដាំ នចីម ័ពូ កា
ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនឌូ់ លូយសី៊ូ នេីណា ័ះ េដល អ្យក់កា ពូ េសឿយសី៊ូ។ (៥:១-៦:២៣)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ វុលឹ េវុងី មះ៉ ប៉ាណូស ញន កា ទី ពុត បគឺ អក៊ ទី ពុត បុចិ ្រប៉គ័សារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ
ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពុតឡាច់ចាងំហាយ្គ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា ពូ លូ
អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា បក់ េសឿយសី៊ូ េភឿ តង័ ពូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។ (៧:១-៨:៣៩)

វគ័ ប៉ូល អ្យក់សារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េភឿឃតឹចាែ្រជប ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ៃ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◌ះ័
បក៊កាតយ ័អនឌូ់ លូ មួត អុងកាន អនឌូ់ លូ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ នះិេទៅ។ (១២:១-១៥:៣៣)

សត្់រតាអាសាខំាន់កាខាក ់ខង វគ័ ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ខាក់ ឡឹង គុលសារ េសឿ មះ៉ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ តង័ ប៉ាណូសញនកា ពូ េសឿ មុងឹ យសី៊ូ អូ ្រតគ់ញនកា ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន េលី ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េសេណាះ អុះ។
១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ទុច យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ េអី អាញ់ េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ អាញ់

សារ៉ំាប់កា រះ៉សារដាគ់ មះ៉ ែអ៊ ២ឃឺសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា ឡឹង អន្់រទលួ ែព ពឹង មួត រ៉ាគយឹ ែអ៊ឡាក់
ទី ្រចាគ់ គមកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣សារដាគ់អា រះ៉ ឡឹងសារ គន ែអ។៊ ផាឃតឹ ែគង ប៉ាណូស គន ែអ៊
េកតី ពឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី ៤ហះកាផា ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា
បក់ េណាះឃឺ គន ែអ៊ តាទចឹឡាក់ ទី អរ៉ំាញអញឺញន ែអ៊ រ ុសី សតឹ ឃឺយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៥ញន
កាយសី៊ូ បះ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាអាញ់ លូ េ្របុី អាញ់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េភឿ អន់ ្រគបឹ សុនសាត េសឿ ែអ៊ េកះេណាះ ្រប៉
គ័ ពួយ េភឿ អន់ ពូ ប៉ាេន ែអ។៊ ៦អន់ដសី កា ៃអ្វ កាណុង កាឡំាងំ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ េកះ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ
េណាះ េដល។
៧សត្់រតាអាអាញ់ប៉ាេហ្យ ីអន់កា អុះ មុី ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ ៃច លូ ទី េរ ុសី

អន់ េកះ ប៉ាសុនដាគ់ មះ៉ ែអ។៊ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុត កា
អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារប៉ូល បុចិឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ
៨សាគ់ ប៉ានដ់ា អាញ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ញន កា អនដ់សី ទឌូិ ខង យសី៊ូ ្រគះិ តង័ អនដ់សី ខង ពូ

ចាក រះ៉ ប៉ាញ័ អង់កក់ េតះ ឡឹងសារ អនដ់សី េសឿ េណាះ។ ៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ ផាញ៉ានផាអាញ់កាចាងំ
កាអនដ់សី េលយី រប៉់អាញ់មន៉់ េអី ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័អាហងឡាក់អាញ់អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង គន
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ែអ។៊ ១០ផះ អាញ់ មន៉់ េណាះ អាញ់ េឡាម បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ អន់ អាញ់ ទីឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី ផា
ែអ៊ អន់ ១១ខងអាញ់ បុចិឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សីខាក់ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទីសារដាគ់ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ាគ់ អនដ់សី េសឿ េលយី។ ១២ ប៉ាគ់ ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប េកះ ឃឺ ពិន ចងឹ រះ៉ សារ បុាងំេហាក ពុត គួប
េសាបញនកាសារ ពិន េសឿ ទបឹ អនដ់សី ទបឹអាញ។់ ១៣អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់
ឃតឹ បុចិឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី ឡឹង ទុញ ែព េកះ េភឿ អន់ អាញ់ ប៉ាណា ំអន់ ពូ អនដ់ា េសឿយសី៊ូ ពឹង េមឿង
អនដ់សីឡាក់កាអាញ់ ប៉ាណា ំពូ សុនសាតអនេ់ទៀគ អន់ េសឿ េដល ហះកាអាញ់ទីកាន េខកី េលយីៗ ទលឹ
កញិេអៀ អា ៃអ្វ កា អូ ទីឡា។ំ ១៤អាញ់ ្រតគ់ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កា សុនសាត ្រកកិ លូ សុនសាត អនេ់ទៀគ
ទបឹ បក់ហ្យាងំសាឡាច់ ទបឹ បក់កាតូល័ ង៉ល់ េដល។ ១៥ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់កា ទី ពុត បុចិឡា ំរះ៉សារដាគ់កា
អនដ់សីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូ េដល។
១៦អាញ់ អូ តាយួស អុះកា រះ៉សារដាគ ់ខងសារដាគ់អាឡាក់សារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ

សារ៉ំាប់ តង័ ប៉ាណូស េសឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច សាគ់ ប៉ានដ់ា ឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េកះេណាះ សុ
នសាត អនេ់ទៀគ។ ១៧សារដាគ់អាតាបំាង អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់
ញនកាសារ េសឿ ឡឹង គុល ទលឹ ឡុច ឡាក់កា ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់
ទីអាញុ រុសី ញនកា ែអ៊ េសឿ»*។
សារប ៉្រ◌ះ័ អកឺកា ប៉ាណូស អូដាគ់
១៨ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាបំាងសារ អកឺ ឡឹង ៃប៉្លង ប៉ាសាងំ លូ ប៉ាណូសឡាក់ អូ ្រប៉គ័ ពួយ ែអ៊ លូ ប៉ាណូស

ឡាក់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ អន់ែឌ តាគ់ អង់ហ្៊យងសារ តាទចឹ ខង អន់ែឌ អូ បុចិ អ្លុ ញន កា អន់ែឌ ទី ពុត អូ
ដាគ។់ ១៩សារ ញ៉ាៗឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ពូ បប៉័ េកះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័
ឡាក់ៗ ២០ខង ឡឹង កាេណីត េតះ ៃប៉្លង ែព ប៉ាណូស អ្លុ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័ ពូ ៃហ អូ បប៉័ កាតាម ឃឺ ពូ អ្លុ
អនត់គ់ផា ែអ៊ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ ៃអ្វ េលយី លូ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹហង ផាឃតឹចាែ្រជប អន់
ហ្លង់ ឡឹង កាណាគ័ ែអ៊ បុាងំេកតី ទេិណា ័ះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ អូ អ្លុ េតលី អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ទី អុះ ២១ខងយ ៉◌ះ័
ពូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ កាតាម ហះកា ពូ អូ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ អន់ ឃឺ លូ ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ លូ ពូ អូ
ប៉ាេន ែអ៊ េដល។ ពូ ឃតឹឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ អូ ទីខា ពុត អូហ្លង់ ពូ កា េកតី ម៉ាមុាងំ រុាងំអត៊។ ២២ ពូ អា្វ ត់ផាឡា
េកាហ្យាងំសាឡាច ់ហះកា ពូកាតូល័ អូ ហ្លង់។ ២៣ ពូ អូ ៃចសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ ៃអ្វ េលយី ពូ
អ្យក់ ហ៊ូ ប ឡាក់ កា ប៉ាណូស លូ ហ៊ូ ប ៃសមហ៊ូ ប អ្យា ំសាបំ ៉◌ះ័ ឡគ។ ២៤ខអាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អា្ល ត
អន់ ពូ ្របគ៉័សារ បគឺ អក៊ តាម ពុត ពូ បុចិ ទបឹ ្របគ៉័ លូ គួប េសាប។ ២៥ញនកា ពូ អូ ៃច េសឿសារ តាទចឹ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ ពូ េសឿសារតាពំ្លូងឡគ លូ ប៉ាណា ំគួបកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អ្យលិ កូត័កាកាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំ
េកតី ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បុាងំេកតី កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពិន ្រតគ់ ប៉ាេន េលយី អាែមន។ ២៦ ខ
អាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អា្ល ត អន់ ពូ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ គុនសារ អក៊ តាម ពុត បុចិ។ មួត អង់
កាន់ អនែ់ឌកា ្របគ៉័ លូ អង់កាន់យច ឡឹង គុនតាឡាប័ េឃយី។ ២៧ មួតកាម៉ាក័ៗ កា នះិេទៅ េដល អនែ់ឌអា្ល ត
ៃតប លូ អង់កាន់ឡាក់ គុន តាឡាប័ េឃយី ឃឺ អនែ់ឌ បុចិ ប៉ារគ៉់ គួប កាម៉ាក័ ឡគ។ អនែ់ឌ ្របគ៉័សារ អក៊ ខា
ក ់ឃឺ អនែ់ឌ ៃតប លូ កាម៉ាក័ ប៉ារគ៉់ កាម៉ាក។័ ញនកា ពូ អូ ៃច េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ពូ ទីសារ អូ ដាគ់
កាណុងឡាេកា ពូ េទៅ។ ២៨ញនកា ពូ អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡក់ បះ ែអ៊ អា្ល ត អន់ ពូ ្របគ៉័ តាម ខឃំតឹ យច មះ៉
* ១:១៧ ១:១៧សារអាឡាច់ ឡឹងហាបាគូក ២:៤។
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ពូ ឃឺ អន់ ពូ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ អូ ្រតគ់ ្របគ៉។័ ២៩ ពុត េពៀក ពូ ប៉ាញ័ ដងឹ ឃតឹសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ សារ
អក៊ សារខា្វ ម សារ ង៉ល ់លូ ប៉ាញ័ ដងឹសារសាណីងសាេណីស សារ បុចិ ប៉ាន់េតា័ ពូ សារតាប៉ុញ តា
ប៉ាក ់សារ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច។័ អនែ់ឌ ឌុ កាប េពា គួប េសាប ៣០អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស អក៊ ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប ់ទី
ពុតអា្វ ត់ េអង អ្លុ េកង ្របគ៉័សារ អូដាគ ់អូ ណីសកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ េមគី ពឹ។៣១អនែ់ឌ
ឡាក់ ប៉ាណូស អូហ្លង់ អូ ហ្ល ីទី ពុត អូ ្រតង់ លូ អូ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន។ ៣២អនែ់ឌ អ្លុ េកះ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ចងឹតាតសុ់និសារ ទិ បក់ េពឿឡាក់ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ ែនវអាឃឺ ្រតគ់ េតា។័ ហះកាអនែ់ឌ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ដងឹឡា
េកា អនែ់ឌ េទៅ អុះ ឃឺ ែរវ លូ មួត បក់ ្របគ៉័សារ ែនវអា េដល។

២
សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ អន់ ្រតគ់
១អឺ ប៉ាណូស បក់ កាបផា ពូយច អសី អូ ទីសារ ចងឹ ប៉ាែគក អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា អុះ ខង អសី កាបកាឡា

េកា អសី េទៅហង ខង បក់កាបកា ពូ ែអ៊ កា ្របគ៉័ យច នះិេទៅ េដល។ ២ ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ចងឹ ៃចគ ថូត បក់ ្រប៉គ័ ែនវ អា ឃឺ ែអ៊ តាត់សុនិ សារ អន់ ្រតគ។់ ៣អឺ ប៉ាណូសឡាក់ កាប ផា ពូ យច ហះកា
អសី ្របគ៉័យចឡាក់កា ពូ េដល ញ៉ាអសីសាមគ៉័ផា ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត អសី ប ?
៤ េលីកា អសី បង៉ឺាយ ពុតដាគ់ ពុត អូ អ្យក់យ៉ូ ពុត អត់សារ៉ំាញ័ឡាក់ដាគ់កាខាក់ មះ៉ ែអ ៊? ញ៉ា អសី អូ អ្លុ អន់
តគ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ពុតដាគ់ េភឿ េ្របុី អសី បុនិែពង ពុត េពៀក ប ? ៥ហះកាអសីកាង័ កល់ អូ ៃច បុនិែពង
ពុត េពៀក អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ អសី ផះ ្របគ៉័ អន់ កាឡាេកា េទៅ ទី ថូត ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អកឺ កា ប៉ាណូ
ស អូ ដាគ់ឡាក់ដារ ់ែអ៊ ចងឹ តាតសុ់និសារ អន់ ្រតង់ ៦ឃឺ ែអ៊ ចងឹ អន់ កា ពូ ្រគបឹ ដូវ តាមសារឡាក់ ពូ ទី ្របគ៉័
េណាះហង ៧ឃឺ ែអ៊ ចងឹ អន់ អាញុ រុសី េលយីកា មួត បក់ ខំ ្របគ៉័ ដាគ់ បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ តាេំប៉ាក ប៉ាេន លូ បុចិ កា
ែអ៊ អន់អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៨ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អកឺ លូ ៃចគ ថូត បក់ឃតឹ ដងឹកាតាប៉ុញតាប៉ាក់ លូ អូ ៃចសា ំ
យុាងំសារ តាទចឹ ហះកា ្របគ៉័ ពួយសារ អូ ដាគ។់ ៩សារឡាបំាកសារ ចុនៃច ចងឹ េកតី ពឹង ប៉ាណូស ចំឡាក់
្របគ៉័សារ អូដាគ់ េណាះហង ឃឺសាគ់ ប៉ានដ់ា ពឹង មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េកះេណាះ ពឹង មួត សុនសាត
អនេ់ទៀគ។ ១០ហះកាបក់ ្របគ៉័ដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាេំប៉ាក ប៉ាេន លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កា ែអ ៊សាគ់ ប៉ាន់
ដា អន់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េកះេណាះ អន់កា សុនសាតអនេ់ទៀគ 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 ចា

បាប់ ហះកា ្របគ៉័ យច ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ កា អនែ់ឌ អន់ ្រតគ់ ពួយ ចាបាប់ េដល ១៣ខង ប៉ាណូស បក់
្រកាន័ កាកាតាងំចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ផា អនែ់ឌ ដាគ់ ្រតង់ អុះ ផាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ ផា អនែ់ឌដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។ ១៤ផាសុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ អូ អ្លុ ចាបាប ់អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយសារកាណុង
ចាបាប ់យ ៉◌ះ័ អូ អ្លុ ចាបាប់កាតាម ឃឺអនែ់ឌ ទីចាបាប់កាណុងឡាេកា េកះ។ ១៥កាណុងសារអាអនែ់ឌតា ំ
បាង អន់ បប៉័ ផាសារ កាណុងចាបាប់ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនែ់ឌ តាទចឹ ឃឺសារ ចាែ្រជប ឃតឹ មះ៉ អនែ់ឌ កា រះ៉
កាណុង ពុត ទី ទបឹ េ្រចាមឡាេកា េទៅទី ទបឹ រះ៉ ផាឡាេកា ្របគ៉័ដាគ។់ ១៦ផះអាញ់ រះ៉សារដាគ់កា ពូ អាញ់ផា
នេីអៀ៖ ចងឹ ទី ដារ ់េម៉ាញ ែគង ម៉ាត់ េទៀ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អន់ យសី៊ូ ្រគះិ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ ឃឺ
ែអ៊ ចងឹ តាតសុ់និ ្រគបឹសារ ពូ េអានសាគមឹ េដល។
សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
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១៧អឺ ប៉ាណូសឡាក់ផាឡាេកាអសី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ មុងឹ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូអា្វ ត់ េអងផាឡាេកា
អសី ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៨អសី អនហ់ា្ន ល់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ ឃតឹ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ ញ៉ាឡាក់ដាគ់កា
ខាក់ ញន កា អសី េហៀន ឡឹង ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៩អសី ឃតឹ ផា អសីឡាក់ បក់ ទុង តី ប៉ាណូស ែប៊្លល ម៉ាត់ លូ
ឃតឹ ផា អសី ឃឺតាតារឡាក់តាគ់ តាតារ មួត ៃអ្វ ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ ២០ឡាក់ ប៉ាណូស អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត កា
តូល័ ង៉ល ់ឡាក់ ៃណឃូ បុាងំេហៀន មួតសាសា្វ ញនកាទីចាបាប់ឡាក់ រះ៉សារតាទចឹ លូ ្របគ៉័ អន់ អសីហ្យាងំ
សាឡាច។់ ២១អសី អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ ញ៉ាអសី អូ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាឡាេកាអសី េទៅ េដល ? អសី អូ អន់ ពូ
អនតុ់ង ហះកាអសី េទៅកាអនតុ់ង េដល។ ២២អសី រះ៉ អូ អន់ ពូ រ៉ាលង កល់ េកា្ល កាម៉ាញ ់ហះកាអសី េទៅកា
រ៉ាលង កល់កាម៉ាញ់ េដល។ អសី ផា អូ ណីសកាហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ហះកា អសី រ៉ាត អ្យក់ កាណាគ័ ពឹង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ២៣អសីអា្វ ត់ េអងកាឡាេកាអ្លុ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាអសី ្របគ៉័ អន់កា ពូ បង៉ឺាយប ៉្រ◌ះ័ ញន
កាអសី ្របគ៉័យចចាបាប់២៤ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ញនកាអនដ់សី បះ សុនសាត
អនេ់ទៀគកាបផាម៉ាតកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័*។
២៥កាប៉ាច់សារ កាសតិ អង់ការ ទី ខាតាទចឹ ហងផា អសី ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់ហះកាផា អសី ្របគ៉័ យចចា

បាប ់សារ អសី កាសតិ អង់ការ េណាះឡាក់ កា អូ កាសតិ អង់ការ េដល។ ២៦ផា ពូ អូ កាសតិ អង់ការ ហះ
កា ពូ ្របគ៉័ ពួយសារកាណុងចាបាប ់ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា អនែ់ឌ េណាះឡាក់កាកាសតិ អង់ការ េដល។
២៧បក់ េពឿ អូ កាសតិ អង់ការហះកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់ឃឺអនែ់ឌ ចងឹ កាបកាអសីហង ខង អសី ទីចាបាប់
កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ទបឹ អសី កាសតិ អង់ការ ហះកា អសី ្របគ៉័ យច ចាបាប។់ ២៨ សុ
នសាត អុី្រសាែអល៊ តាទចឹ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា ្របគ៉័សាញ៉ា អន់ អនហ់ា្ន ល់ ពឹងឡាេកា បុាងំៃឡ ែគង ឡីង េណាះ
អុះ សារកាសតិ អង់ការតាទចឹកា អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា ្របគ៉័សាញ៉ា អបុំាងំ អា េដល។ ២៩ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
តាទចឹ ឃឺ ្រតគ់ ឃតឹ ឡឹង ពុត ែគង កាណុង កាប៉ាច់សារ កាសតិ អង់ការ តាទចឹ ឃឺ កាសតិ ែគង កាណុង ពុត
េដល ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ដាគ់ ហង អូ ្រតគ់ ញន កា ្របគ៉័ ពួយសារ ពូ ្រចាគ់ លូ សត្់រតា
េណាះ អុះ។ ប៉ាណូស ែនវ េណាះ អូ ្រតគ់ បុចិ កា ប៉ាណូស ប៉ាេន អុះ ឃឺ បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេនឡគ។

៣
១ទលឹ នេីណា ័ះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទីខា នចីម ័? សារកាសតិ អង់ការ ទីខា នចីម ័? ២ សុនសាត អុី្រសា

ែអល៊ ទីខា េអៀង ែនវ ខងសាគ់ ប៉ានដ់ា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី អនត់គ់ ប៉ានរឹ ែអ៊ ពឹង អនែ់ឌ។ ៣ទលឹ នេីណា ័ះ ្រត
គ់ឃតឹ នចីម័ ខង ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អនដ់ា អូ ្រតង់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ? នចីម័ ពុត អនែ់ឌ អូ ្រតង់ េណាះ ចងឹ
្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី ពុត ្រតង់ េដល ប ? ៤ អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស ទឌូិ កាប ព្លូង កា
តាម 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»។*

៥ញនសារ អូដាគ់ មះ៉ ពិន ្របគ៉័ អន់ ពូ បប៉័ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ្រតង់ ពិន ចងឹផា នចីម ័? ផាប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ
ថូត ពិន ញ៉ា ពិន ចងឹ ផា ែអ៊ អូ ដាគ់ ប ? (អាញ់កាប នេីអៀ ឃឺ កាប គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។) ៦ អូ ្រតគ់
នេីណា ័ះ អុះ។ ផាប ៉្រ◌ះ័ អូ ដាគ ់នចីម័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ តាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស ? ៧ឃឺ ែអ៊ ពូ ចងឹផា «សារអាញ់
* ២:២៤ ២:២៤សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥២:៥។ * ៣:៤ ៣:៤សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៥១:៤។
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ព្លូង ្របគ៉័ អន់ ពូ បប៉័សារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែហ៊ង េអៀង េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ ប៉ាេនសារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ែអ៊
តាទចឹ។ ផា នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊ ៃចគ ថូត អាញ់ឡាក់ កា ្របគ៉័ យច ?» ៨ ទី ពូ កាប ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា
ពិន អូ ប៉ាណា ំគួប ្របគ៉័សារ អូដាគ់ េភឿ អន់ ទីសារដាគ់ េកតី ពឹះ ?» ឡាក់កា បក់ អនដ់ា េ្រចាមផាញនឹកាប
នេីអៀ។ អនែ់ឌ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ ថូតហង។
សារ ប៉ាណូសទឌូិស៊ុតកា ្របគ៉័យច
៩ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ពិនឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទីសារដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពូ ប ? អូ អុះ ពិន អូ ទីសារ ញ៉ា

ចងឹដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពូ អុះ ខងអាញ់ រះ៉ េកះផាយ ៉◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាតាម សុនសាតអនេ់ទៀគកាតាម
ស៊ុត 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

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 ប៉ានរឹ អូ ដាគ។់ *

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 អនត់គ់ ផា ្រគបឹសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ គម កាណុង ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ្រចាគ់សារ៉ំាប់ កា សុនសាត អុី
្រសាែអល៊ឡាក់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ចាបាប់ េណាះ េភឿ ែជ អន់ េពឿ កាប អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា លូ អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះ ទឌូិ ទី ថូត ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២០ ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័
ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ខងចាបាប់ ្រកាន័កា ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់សារយច េដាច។
សារប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ញនកាសារ េសឿ

† ៣:១២ ៣:១០-១២សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ 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 ៣:១៤សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១០:៧។ † ៣:១៥ ៣:១៥សារ អាឡាច់ ឡឹងសារ 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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២១ហះកា កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាបំាង អន់ ពិន អ្លុ ឡឹងឡាេបៀប ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់
ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ អូ ឃតឹ ឡឹងចាបាប់ អុះ ហះកាផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងឡា
េបៀបអា េកះ។ ២២ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពូ ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ញនកា ពូ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ ទិ ប៉ាណូ
ស បក់ េសឿ យសី៊ូ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពូ ដាគ់ ្រតង់ ទឌូិ យ ៉◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាតាម សុនសាត អន់េទៀគ កា
តាម ២៣ខង ប៉ាណូស ទឌូិ ស៊ុត កា ្របគ៉័ យច អូ ទីសារ ដាគ់ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ២៤ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិន ដាគ់
្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ េកះញនកា ពុតដាគ់ មះ៉ ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ ដាគ់តាេដាះ ខងយសី៊ូ ្រគះិហា្វ យ ពិន េកះ។ ២៥ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អន់ឡាេកាយសី៊ូ ្របគ៉័កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿតាគ់ អញស់ា្វ សសារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺញនកាផាមយសី៊ូ
សារ៉ំាប់ ទិ មួត បក់ េសឿ។ ្របគ៉័ ែនវ អា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាងផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ ខង េសគី ែព ែអ៊ អូ ទី ៃចគ ថូត
ប៉ាណូសឡាក់ ្របគ៉័ យច អុះ ២៦ខង កញិេអៀ អា ែអ៊ បុចិ តាបំាងសារដាគ់ ្រតង់ ឃឺតាបំាងផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់
លូ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ មួត បក់ េសឿយសី៊ូ ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ េដល។
២៧-២៨ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាណូស ទីសារ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់ េអង ? អូ ទី ញ៉ា អុះ។ ពូ អូ អ្លុ អា្វ ត់ េអង ខង ប ៉្រ◌ះ័

បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពូ ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ញនកា ពូ េសឿ យសី៊ូ េដាច អូ ្រតគ់ ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់
អុះ ឡាក់ កា ពិន អ្លុ អន់តគ់ េកះ។ ២៩ញ៉ា ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ សារ៉ំាប់ ដងឹ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ប ? ញ៉ា អូ ្រតគ់
ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់កា សុនសាតអនេ់ទៀគ េដល ប ? ្រតគ់ហង ែអ៊ កា ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ សុនសាត អនេ់ទៀគ េដល ៣០ខង
ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ដាគ់ ្រតង់ ហះ
ម៉ាត់ ែអ៊ញនកាអនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ លូ ្របគ៉័ អន់ សុនសាតអនេ់ទៀគដាគ់ ្រតង់ញនកាសារ េសឿ េដល។៣១ទលឹ
នេីណា ័ះ ផា ពិន ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា េសឿ យសី៊ូ នេីអៀ ញ៉ា ពិន អា្ល ត ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អូ ទី ខា
ប ? អូ អុះ ឃឺ ពិន ្របគ៉័ អន់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែហង៊ ទីខាកា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ។

៤
សារប ៉្រ◌ះ័ ផា វគ័អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់ញនកា ែអ៊ េសឿ
១ ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ឃតឹ នីចម័ កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំឡាក់ វគ័ ពិន ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ ហ្លង់ នីចម័ អន់ដា

ឡឹងសារអា ? ២ផាប ៉្រ◌ះ័ ផា វគ័អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់ ញនកា ែអ៊ ្របគ៉័សារដាគ ់េណាះ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់ េអង
តាទចឹហង។ ហះកា ែអ៊ អូ អ្លុ អា្វ ត់ េអង អុះហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ៣ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អា
្រប៉ាហា ំកា េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ញនកា ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់»*។ ៤ ប៉ាណូស បក់
្របគ៉័ ង៉ារ កា ពូ ែអ៊ អូ ឃតឹផា េលៀន ពូ អន់កា ែអ៊ េណាះ ពូ អន់តាេដាះ អុះ ឃឺ េលៀន ពូចា្វ ល់ ែអ។៊ ៥ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពូដាគ់ ្រតង់ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ឃឺញនកា ពូ ្រកាន័កា េសឿ ែអ៊ឡាក់ ្របគ៉័ អន់កា
ប៉ាណូស អូដាគ់ េកតីដាគ់ ្រតង់។ ៦ខអាហងបះ េសគី ែពសាដាច់ដាវតី រះ៉ ឡឹងសារសាណុកសាវាក៉ 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»។†
* ៤:៣ ៤:៣សារ អាឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:៦។ † ៤:៨ ៤:៨សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី)៣២:១-២។
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៩ញ៉ា ដងឹ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ េឃយីកាសតិ អង់ការ ប ្រតគ់ ទីសារសាណុកសាវាក៉អា ? ញ៉ា អូ ្រត
គ់សារ៉ំាប់ សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ េឃយីកាសតិ អង់ការ េដល ប ? ខងអាញ់ រះ៉ េកះ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ផា វគ័អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់ញនកា ែអ៊ េសឿ។ ១០ផះ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា វគ័អា្រប៉ាហា ំដាគ់ ្រតង់ ? អនត់គី
ឡឹង ែអ៊ កាសតិ អង់ការ ញ៉ា អន្់រទលួ ឡឹង េណាះ ? ឃឺ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ េបី កាសតិ អង់ការ អូ ្រតគ់ អនត់គី
ឡឹង ែអ៊ កាសតិ អង់ការ អុះ។ ១១ ែអ៊ កាសតិ អង់ការ េភឿ ្របគ៉័សាញ៉ា អនហ់ា្ន ល់ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ េកះ ញនកា
ែអ៊ េសឿ ផះ េបីកាសតិ អង់ការ ែព។ ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ េកះ វគ័ ទិ ប៉ាណូស បក់ េសឿ អូ ទីកាសតិ
អង់ការ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ផា អនែ់ឌដាគ់ ្រតង់ នះិេទៅ េដល។ ១២ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ េកះ វគ័ មួតឡាក់កាសតិ អង់
ការ េដល ឃឺ អូ ្រតគ់ មួតឡាក់ ្រកាន័កាកាសតិ អង់ការ េដាច អុះ ហះកា មួត បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា វគ័អា
្រប៉ាហា ំេសឿ ផះ រុាងំវាង៉ ែអ៊ េបីកាសតិ អង់ការ ែព េដល។
១៣ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា លូ វគ័ អា្រប៉ាហា ំលូ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ ផា អនែ់ឌ ចងឹ ទី អង់កក់ េតះ អា ្របគ៉័ ប៉ាដក់

ប៉ាេជៀ ប ៉្រ◌ះ័ អូ សាញ៉ាញនកាអា្រប៉ាហា ំ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ អុះ ឃឺញន កា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ ឡាច់ ឡឹងសារ
ែអ៊ េសឿ។ ១៤ផា ប៉ាណូស ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់ទលឹ នេីណា ័ះសារ េសឿ យសី៊ូ អូ ទី ខា
អុះ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាកា អូ ទីខា េដល។ ១៥ចាបាប់ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺ ខង ប៉ាណូស ្របគ៉័យច
ចាបាប ់ហះកាហះ ចារ ចំ អូ ទី ចាបាប ់ចារ េណាះ កា អូ ទីសារ យច ចាបាប់ េដល។ ១៦ខ េណាះ ហង បះ
សារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាអា ពិន ទីញនកា េសឿ។ សារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាអា ែអ៊ អន់ តាេដាះ ឃឺ អន់ តាទចឹ កា ផូង័ វា៉
ច់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំទេិណា ័ះ អូ ្រតគ់ ដងឹ កា មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ េណាះ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់ ទិ បក់ េសឿឡាក់
កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំែអ៊ ឡាក់ វគ័ ពិន ទឌូិ ១៧ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អាញ់ ចងឹ អន់ អសី ្របគ៉័ វគ័ ពូ េអៀង សុន
សាត»‡។ ប ៉្រ◌ះ័ ផា នេីណា ័ះ ខង វគ័ អា្រប៉ាហា ំមុងឹ ែអ៊ ឡាក់ អ្លុ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា័ លូ បុាងំេកតី
កាណាគ័ ញ៉ា ឡាក់ អូ ទី អន់ ទ។ី ១៨យ ៉◌ះ័ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា មុងឹ កាតាម កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំៃអ្វ មុងឹ លូ េសឿ
េដល ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊ កា េកះ វគ័ ពូ េអៀង សុនសាត ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា «ផូង័ វាច៉់ អសី
ចងឹ េកតី ចលួំន េអៀង»§។ ១៩ផះ េណាះអាញុ វគ័អា្រប៉ាហា ំក្យាម័ ចងឹ ទលឹ ១០០សាណាំេកះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ឃតឹ
ផាឡាេកា ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ េតា័ លូ យ៉ាគ់សារ៉ា អូ អ្លុ ទី គនកាតាម ែអ៊ ៃអ្វ េសឿ េកង នះិេទៅ េដល។ ២០ ែអ៊ អូ សង់
ៃស ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា េណាះ អុះ ែអ៊ កា អូអា្ល ត េសឿ េដល ឃឺ ែអ៊ េសឿ ែហង៊ខាក់ ទបឹ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ២១ខង ពុត ែអ៊ េសឿ តាទចឹ ផាសារ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ាផា ចងឹ ្របគ៉ ័ឃឺ ែអ៊
្របគ៉័ តាទចឹ ឡូត។ ២២ខ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ ញនកា ែអ៊ េសឿ ២៣ហះកាសារឡាក់ ្រចាគ់ រះ៉
ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់» េណាះ អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ ដងឹ កា វគ័អា្រប៉ាហា ំេណាះ អុះ ២៤ឃឺសារ៉ំាប់
កា ពិន េដល។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ផា ពិនដាគ់ ្រតង់ ខង ពិន េសឿ ែអ៊ឡាក់តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន ២៥ឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ញនកាសារ ពិន យច េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊
េភឿ អន់ ពិនដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័។

៥
សារប ៉្រ◌ះ័ រះ៉កះ ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊
១ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិន ដាគ់ ្រតង់ ញន កា ពិន េសឿ ែអ ៊ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន កា ដាគ់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ

ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េដល។ ២យសី៊ូ ្រគះិ ប៉ាណា ំពិន អន់ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងសារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ * ទបឹ ពិន តសី ម៉ូ ះ
‡ ៤:១៧ ៤:១៧សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៧:៥។ § ៤:១៨ ៤:១៨ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
១៥:៥។ * ៥:២ ៥:២ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ញនកាសារ េសឿ ។
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ញនកា មុងឹផា ចងឹ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៣ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ផះ ពិន ទីសារឡាបំា
ក ពិន ៃអ្វ កា តសី ម៉ូ ះ នះិេទៅ េដល ខង ពិន អ្លុ អនត់គ់ផាសារឡាបំាក ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា ពិន អ្លុ អត់សារ៉ំាញ។័
៤ញនកា ពិន អត់សារ៉ំាញ ័ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាេន ពិន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេន េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពិន មុងឹ។ ៥សារ មុងឹ អូ
្របគ៉័ អន់ កា ពិន អ្វះឡាេកា អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ ៃចកា ពិនខាក ់ឃឺ ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដាគ់
កាខាក់កា ពិន។
៦ផះ ពិន អូ អ្លុ តង័ឡាេកាតាងំឡា ែព ទលឹដារ ់កាឡំត់ េកះ យសី៊ូ ្រគះិ េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូសបក់ អូ អ្យលិ កូ

ត័កា ប ៉្រ◌ះ័។ ៧ អូ សូវ ទី េពឿ ៃច េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អុះ ឃឺ ទី េដលអ្លុ ែអ ៊បក់ អនដ់ា ៃច េតា័តាង
ប៉ាណូសបក់ដាគ់កាខាក។់ ៨ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ តាបំាងផា ែអ៊ បុចិ ៃចកា ពិនកាខាក ់ឃឺ ែអ៊ អន់យី
ស៊ូ ្រគះិ េតា័តាង ពិន ផះ រុាងំវាង៉ ពិនឡាក់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ទីសារយច ែព។ ៩ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពិន
ដាគ់ ្រតង់ ញនកាផាមយសី៊ូ ្រគះិ េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ែហ៊ងខាក់យសី៊ូ ចងឹ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អកឺ កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ។ ១០ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉កះ ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ េកះ ញនកាគន ែអ៊
េតា័ ផះ រុាងំវាង៉ ពិន ៃអ្វ តាមុរឺ លូ ែអ៊ ែព កញិេអៀ អា ពិន ្រតគ់ លូ ែអ៊ េកះ ែហ៊ង ខាក់ ែអ៊ ចងឹ តង័ ពិន អន់ កា្វ
ឡឹង អាណាវ ្គញន កា គន ែអ៊ រ ុសី សតឹ។ ១១ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពិន តសី
ម៉ូ ះ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន កញិេអៀអា ែអ៊ រះ៉កះ ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ។

សារ វគ័អាដាំ លូយសី៊ូ ្រគះិ
១២ញនកាប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ បះសារយចម៉ុត ពឹង អង់កក់ េតះអា។ ញនកាសារយច សារ េតា័កាម៉ុត

េដល។ ខអាហងបះសារ េតា័តតឹ ្រគបឹ ប៉ាណូស ទឌូិ ខង ្រគបឹ ដូវ ស៊ុតកា ្របគ៉័យច។ ១៣ផះ េបីតាន័ ទីចា
បាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ទីសារយច ពឹះ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា េកះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ឃតឹផា ពូ ទីសារយច
អុះ ខង រុាងំវាង៉ េណាះ េបីតាន័ ទីចាបាប់ អុះ។ ១៤ហះកា ឡឹង រុាងំហាវ វគ័អាដាំ ទលឹ រុាងំហាវ វគ័ ម៉ូ េស សារ
េតា័ ទី ៃអ្វ ពឹង ប៉ាណូស េកះ យ ៉◌ះ័ ពូ អូ ្របគ៉័ យចចាបាប់ឡាក់ កាអាដាំ កាតាម។ អាដាំ េណាះ េពៀបឡាក់
កាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹះ ប៉ាគ់ អនត់គី។ ១៥ហះកាសារយច មះ៉អាដាំ លូសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ពិន អូ ្រត
គ់ នះិេទៅ អុះ។ ប៉ាណូស ទឌូិ ្រតគ់ េតា័ញន កាសារយច មះ៉ អាដា ំែហ៊ង ខាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់សារ ដាគ់ កា
ប៉ាណូស េអៀង ដូវញនកា ែអ៊ដាគ់ ពុត លូញនកាសារយសី៊ូ ្របគ៉័ េណាះ។ ១៦កាប៉ាច់សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ លូសារ
យច មះ៉ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឃឺ យច ឡឹង គួប ែអ៊ តុត ចាងំហាយ្គ ខាក ់ឃឺញនកា ថូត មះ៉ ប៉ាណូស េម៉ាញ
ដូវ ប៉ាណូសទឌូិ ្រតគ់ ទី ថូត។ កាប៉ាច់សារប ៉្រ◌ះ័ អន់ឃឺ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊យ ៉◌ះ័
ពូ ្របគ៉័យច េអៀង នចីម័កាតាម។ ១៧ញនកា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័យច បះសារ េតា័ទី អរ៉ំាញ អញឺ អបុំាងំ
ប៉ាណូស ទឌូិ។ កាប៉ាច់ ពិនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង ពុតដាគ់ខាក់ លូ ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊ែហ៊ង
ខាក់ ពិន ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី ទបឹ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺញនកា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េដល ឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។
១៨ទលឹ នេីណា ័ះសារយច ដងឹ េម៉ាញ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស ទឌូិ ទី ថូត នចីម ័សារដាគ់ ្រតង់ ដងឹ េម៉ាញកា

្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ ដាគ់ ្រតង់ លូ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី នេីណា ័ះ េដល។ ១៩ផាប៉ាណូស ទឌូិ ទីសារយចញនកា
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ អូសាយុំាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នចីម ័ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ ដាគ់ ្រតង់ ញន កា
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ែអ៊ នេីណា ័ះ េដល។ ២០កាប៉ាច់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ទី
សារយច ែហង៊ េអៀង។ ហះកាចារ ចំ ទីសារយច េអៀង ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង ពុតដាគ់ មះ៉ ែអ៊ ែហង៊ េអៀងកា្វ ឡឹង
េណាះណាវ ្គ។ ២១សារយច ទី អំរ៉ាញ ្របគ៉័ អន់ េតា័ នចីម ័ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ទី អំរ៉ាញ ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់
្រតង់ លូ ទីអាញុ រុសី េលយី នេីណា ័ះ េដលញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។
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៦
សារយច អូ ទី អរ៉ំាញអញឺ េកះ
១ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ចងឹឃតឹ នចីម ័? ញ៉ា ពិន ចងឹ ្របគ៉័សារយចណាវ ្គប េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័តាបំាង ពុតដាគ់មះ៉

ែអ៊ ែហង៊ េអៀង ? ២ អូ អុះ ! ខង ពិន ទឌូិ េពៀបឡាក់កា េតា័ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អរ៉ំាញ អញឺសារយច េកះ នី
ចម័ ពិន ចងឹ ៃអ្វ ្របគ៉័សារយចណាវ ្គប ? ៣ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប ? ពិន ទឌូិឡាក់ ទី បុាងំហុំ អន់ េកះ ប៉ាសុនយី
ស៊ូ ្រគះិ េណាះ ឃឺឡាក់កា ពិន ទី េតា័អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។ ៤ ពិន ទី ហុំ នេីអៀឡាក់កា ពិន េតា័ លូ តប់ អនឌូ់ លូ
ែអ៊ េដល េភឿ អន់ ពិន ៃអ្វ ែនវឡាេបៀបអាញុណាវឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ ទី រ ុសី សតឹ ឡឹង េតា័ញនកាសារ អំរ៉ា
ញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ែអ៊ េដល។ ៥ផា ពិន េតា័អនឌូ់ លូ ែអ៊ េកះ ពិនកាចងឹ រុសី សតឹ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។
៦សារអា ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ពុត េពៀកសានដ់ាប់ ពិន េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េកះ េភឿ ែជ អន់សារ
យច ទី អរ៉ំាញអញឺ ពឹងឡាេកា ពិន េណាះ ពិន អូ េកះ ទុចសារយចណាវ ្គ៧ខង បក់ េពឿ េតា័ េកះឃឺ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារយចហង។ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ពិន េតា័ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ ពិន កា េសឿ ផា ពិន ចងឹ រុសី អនឌូ់ លូ
ែអ៊ េដល ៩ខង ពិន អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ រ ុសីសតឹ េណាះ ែអ៊ អូ េតា័ណាវ ្គអុះ ខងសារ េតា័ អូ ទី អរ៉ំាញ
អញឺ អបុំាងំ ែអ៊ អុះ។ ១០ ែអ៊ េតា័ េណាះឃឺ ែអ៊ េតា័កាសារយចដងឹ េម៉ាញ ទង េកះ ឡូត។ កញិេអៀអា ែអ៊ រ ុសី
េណាះ ឃឺ រុសីសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡគ។ ១១កាប៉ាច់ អនដ់សី កា នះិេទៅ េដល ្រតគ់ឃតឹ ផាឡាេកា
េតា័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច េកះ ហះកាអនដ់សី ៃអ្វ រ ុសីសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ។
១២ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អន់សារយច ទី អរ៉ំាញ អញឺ ពឹងឡាេកាអនដ់សីឡាក់ អ្លុ េតា័ េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ពួយ

ពុតសានដ់ាប់ អនដ់សី េណាះ។ ១៣ ែជ មបឡាេកា អនដ់សី អន់ កាសារ យចសារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ ់ឃឺ
្រតគ់ មបឡាេកាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ េណាះ អន់កា ែអ៊សារ៉ំាប់ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់ ១៤ខងសារយច
ចងឹ អូ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង អនដ់សី ហង ខង អនដ់សី អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ចាបាប់ េកះ ឃឺ អនដ់សី ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ពុត
ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ។
សារប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពិន រ៉ាវាច៉់ េភឿ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់
១៥ ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ចងឹ ឃតឹ នីចម ័? ផា ពិន អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ចាបាប ់ហះកា ពិន ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ពុត ដាគ់

មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ នីចម័ ពិន ចងឹ ្រប៉គ័ សារ យចណាវ ្គប ? អូ ្រតគ់ អុះ ! ១៦ ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ ប ? ផា អន់ដសី ទី
ពុត បុចិ ្របគ៉័សារ ញ៉ា អន់ដសី េកះ ទុចសារ េណាះ ហង។ ផា េកះ ទុចសារ យច ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អន់ដសី
េតា។័ ផា បុចិសាយុំាងំ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹ ផា អនដ់សី ដាគ់ ្រតង់។ ១៧ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ ័េសគី ែព អនដ់សី ្របគ៉័ ទុចសារយចតាទចឹហង ហះកា កញិេអៀអា អនដ់សីសាយុំាងំ អ្យក់ ពុត
ៃចគសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពូ បុាងំេហៀន។ ១៨អនដ់សី រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អរ៉ំាញ អញឺសារយច េកះ េភឿ ្របគ៉័ ទុចសារដា
គ់ ្រតង់ ឡគ។ ១៩អាញ់កាប េពៀប ឡឹងសារ េកះ ទុច នេីអៀ ឃឺកាប គុន ប៉ាណូស ខង អនដ់សី ្រកូ ហ្លង់សារ
្រជ។ុ េសគី ែព អនដ់សី មបឡាេកាអន់ េកះ ទុចសារ អូដាគ់ លូសារយចចាបាប់ ែហង៊ េអៀង នចីម ័កញិេអៀ
អាហគ់ អនដ់សី មបឡាេកា អន់ េកះ ទុចសារដាគ់ ្រតង់ នេីណា ័ះ េដល ពិ េភឿ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័។ ២០ផះ អន់
ដសី ៃអ្វ ្របគ៉័ ទុចសារយច ែព អនដ់សី អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញអញឺសារដាគ់ ្រតង់ អុះ។ ២១ផះ េណាះអនដ់សី
ទីខា ញ៉ា ? កញិេអៀ អាសារ ទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី តាយួស ខងសារ ទេិណា ័ះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អន់
ដសី េតា័ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ២២ហះកា កញិេអៀ អា អនដ់សី ទី រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អំរ៉ាញ អញឺសារយច េកះ ពឹះ ្របគ៉័ ទុច
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឡគ។ ផា ្របគ៉័ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ទី ខា េអៀង ឃឺ អនដ់សី ចងឹ េកតី ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ ទបឹ ទី
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អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ២៣ខងសារយចចា្វ ល់ ែអ៊ ឃឺ ្របគ៉័ អនដ់សី េតា ័ហះកាសារប ៉្រ◌ះ័ អន់តាេដាះឃឺអាញុ
រុសី េលយីញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។

៧
សារ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងចាបាប់
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់កាកាប លូអនដ់សីឡាក់អ្លុ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ាអនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ បផាចាបាប់ ទី អរ៉ំាញ

អញឺ ដងឹ ពឹង ប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី ? ២កាប ប៉ានដ់បឹផា 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 រ៉ាវាច៉់ េកះ ឡឹងចាបាប់ ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ េកា្ល ែអ៊ េណាះ។ ៣ផា េកា្ល ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី ផា ែអ៊ ទី េកា្ល េម៉ាញណាវ ្គ ពូ ចងឹ ផា ែអ៊ រ៉ាលង កល់ េកា្ល  ហះកា
ផា េកា្ល ែអ៊ េតា ័ឃឺ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ចាបាប់ េណាះ េកះ ផា ទី េកា្ល ណាវ ្គ ពូ កា អូ ផា ែអ៊ រ៉ាលង កល់ េកា្ល អុះ។
៤អឺ អុះ មុ ីអនដ់សីកា នះិេទៅ េដល ឃឺអនដ់សី េតា័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងចាបាប់ េកះ េដល ឃឺអនដ់សី េតា័អនឌូ់ លូ
យសី៊ូ ្រគះិ េកះេណាះឡា ំៃអ្វ លូ ពឹ តាងំឡា េម៉ាញណាវ ្គ ឃឺ ៃអ្វ លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ រ ុសី សតឹ េភឿ អន់ ពិន ្រប៉
គ័ ង៉ារ ដាគ់ អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៥ផះ ពិន ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស េបី េសឿ ែព ចាបាប់ ប៉ាញសុ់ះ ពុត េពៀក អូ
ដាគ់ មះ៉ ពិន េ្របុី ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ ម៉ាគ់ ពិន ចងឹ ្រតគ់ េតា។័ ៦ហះកា កញិេអៀ អា ពិន ទី េតា័ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ចាបាប់
េកះ ឃឺ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ រ ៉បុ កាតត់ ពិន េកះ េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ គុន ឡាេបៀប
ណាវឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ គុនឡាេបៀបសានដ់ាប់ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ចាបាប់ឡាក់ ពូ
្រចាគ់សត្់រតា េណាះ អុះ។
សារចាបាប់ ្របគ៉័ អន់ អនហ់ា្ន ល់សារយច
៧ ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ចងឹ ឃតឹ នចីម ័? ញ៉ា ចាបាប់ េណាះឃឺសារ យច ប ? អូ ្រតគ់ អុះ ! ហះកាផា អូ ទី

ចាបាប ់អាញ់ អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារយច អុះ។ ផាចាបាប់ អូ ទបឹ ផា «ែជខា្វ ម»ឃឺអាញ់ អូ អ្លុ កា ទីសារខា្វ ម
អុះ។ ៨ហះកាសារ យច អ្យក់ ចាបាប់ អា េភឿ បុាងំេកតី ្រគបឹ សារ ខា្វ ម កាណុងឡាេកាអាញ។់ ផា អូ ទី ចា
បាប ់សារយចកា អូ ទី េដល។ ៩ េសគី ែពអាញ់ ៃអ្វ េកាប អូ ទីចាបាប់ អុះ ប៉ាគ់ បុាងំេកតី ចាបាប ់សារយច
កា េកតី េដល ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េតា។័ ១០អាញ់បប៉័ ផាចាបាប់ឡាក់សារ៉ំាប់ អន់ អាញុ រុសី េណាះ ឃឺ ្របគ៉័ អន់
អាញ់ េតា័ ១១ ខងសារ យច អ្យក់ ចាបាប់ ប៉ាង៉ល់ អាញ ់េកះេណាះ ្រប៉គ័ អន់ អាញ់ េតា័ ញន កា ចាបាប់ អា
ហង។ ១២ទលឹ នេីណា ័ះ ចាបាប់ដាគ់ ្រតង់ កាខាក។់
១៣នចីម័សារដាគ់អា ្របគ៉័ អន់អាញ់ េតា័ប ? អូ អុះ ឃឺសារយចឡាក់ ្របគ៉័ អន់អាញ់ េតា។័ សារយច

អ្យក់ចាបាប់ឡាក់ដាគ់ ្របគ៉័ អន់អាញ់ េតា ័េណាះ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផាឃឺសារយចតាទចឹ។ សារយចកា េកតី
ែហ៊ង អក៊ កាខាក់ញនកាយរចាបាប់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ នេីណា ័ះ។ ១៤ ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាចាបាប់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាប៉ាច់ អាញ់ ្របគ៉័ គុន ប៉ាណូស េដាចឃឺ មបឡាេកា អន់ ្របគ៉័ ទុចសារ យច ១៥ខងអាញ់
អូ ហ្លង់ អុះ ឡឹងសារឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ េណាះ។ សារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ បុចិ ្របគ៉ ័អូ ទី ្របគ៉ ័កាប៉ាច់សារ ញ៉ា
ឡាក់អាញ់ អូ ណីស ឃឺអាញ់ ្របគ៉័ ឡគ។ ១៦ផាអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ អូ បុចិ ្របគ៉ ័េណាះអាញ់
ភម ផាចាបាប់ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ។ ១៧ ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់ អាញ់ អុះ ្របគ៉័ ង៉ារ អូ ដាគ់ េណាះ ឃឺសារ យច
ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អាញ់ ្របគ៉័ េណាះ។ ១៨អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាកាណុងឡាេកាអាញ់ អូ ទីសារ ដាគ់ អុះ ខងអាញ់
ឡាក់ ប៉ាណូស េដាច ខង អាញ់ ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ ដាគ ់ហះកា ្របគ៉័ អូ េកតី អុះ។ ១៩អាញ់ អូ ្របគ៉័សារ ដាគ់
ឡាក់អាញ់ បុចិ ្របគ៉័ េណាះ អុះ ហះកា ្របគ៉័សារ អូដាគ់ឡាក់អាញ់ អូ បុចិ ្របគ៉។័ ២០ផាអាញ់ ្របគ៉័សារ ញ៉ា
ឡាក់ អាញ់ អូ បុចិ ្របគ៉ ័អូ ្រតគ់ អាញ់ អុះ ្របគ៉័ េណាះ ឃឺសារ យចឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អាញ់ហង ្របគ៉័ េណាះ។
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២១ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បប៉័ ទីសារ េម៉ាញឃឺ នេីអៀ៖ ផះ អាញ់ បុចិ ្របគ៉័ ដាគ ់កា ទីសារ អូ ដាគ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
អាញ់ េលយី។ ២២កាណុង ពុតអាញ់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ ពុតអាញ់កាខាក។់ ២៣ហះកាអាញ់អ្លុ អន់
តគ់ ផា ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គ ៃអ្វ កាណុងឡាេកាអាញ់ឡាក់ ប៉ាែគក លូ ពុត ឃតឹ ដាគ់ មះ៉ អាញ់ ទបឹ ្រប៉គ័ អន់
អាញ់ េកះ ទុចសារយចឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អាញ។់ ២៤អាញ់ ប៉ាណាបខាក ់ទី េពឿ ចងឹ តង័ េតាះ េឡីយអាញ់ អន់
រ៉ាវាច៉់ ឡឹងឡាេកា បុាងំៃឡអាឡាក់ ្របគ៉័ អន់អាញ់ េតា ័? ២៥ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ តង័អាញ់តាទចឹញន
យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ សារអាឃឺ 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 យសី៊ូ ្រគះិ បក់ េណាះ អូ ទី ថូត អុះ ២ ខង អំរ៉ាញ អញឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ

ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អន់អាញុ រុសី តង័ អាញ់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច លូសារ េតា័ េកះ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ៣ចាបាប់
អូ អ្លុ តង័ ពិន អុះ ខង ពិន អូ អ្លុ ្រប៉គ័ ពួយ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ េកះៗ ឃឺ ែអ៊ េ្របុី គន ែអ៊ ពឹះ អន់
ទី ឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់ កា ប៉ាណូសឡាក់ ទីសារ យច េភឿ ថាឡំាយសារយច ពឹងឡាេកា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូ
ស។ ៤ ែអ៊ ្របគ៉័ នីេអៀ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់ ្រតង់ ឃឺ ែអ៊ េតា័ ប៉ាតាង ពិន ្រតគ់ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ ីឃឺ
ពិនឡាក់ អូ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ ហះកា ៃអ្វ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ ៥ខង បក់ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស ពូ
ឃតឹ ដងឹ កាសារ ប៉ាណូស បុចិ ហះកា បក់ ៃអ្វ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ ឃតឹ ដងឹ កាសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ។ ៦ផាឃតឹ គុន ប៉ាណូស ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ េតា ័ហះកាសារឃតឹ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ័ អន់ ទី អាញុ រុសី លូសារសាណុកសាវាក៉ ៧ខង បក់ ឃតឹ គុន ប៉ាណូស បក់ េណាះ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័ខង ែអ៊ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺ ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ៨ទិ មួត បក់ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស
អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។
៩ហះកា ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ កាណុង អន់ដសី េណាះ អន់ដសី អូ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស េកះ ឃឺ អន់

ដសី ៃអ្វ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង ហះកា េពឿ អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹយសី៊ូ ្រគះិ បក់ េណាះ អូ ្រតគ់ ប៉ាសុន
ែអ៊ អុះ។ ១០ផាយសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី យ ៉◌ះ័ ឡាេកា អនដ់សី េតា័ញនកាសារយចកាតាម កា ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ កា អន់ អាញុ រុសី កា អនដ់សី េដលញនកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ដាគ់ ្រតង់។
១១ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ៃអ្វ កាណុង អនដ់សី តាទចឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ្រគះិ េណាះ ែអ៊ កា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ឡាេកា អន់ដសី ឡាក់ អ្លុ េតា័អា ទី អាញុ រុសី េដល
ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង អនដ់សី េណាះហង។
១២ អឺ អុះ មុ ីខ អា ហង បះ ពិន ទួម សារ េម៉ាញ ហះកា អូ ្រតគ់ ទួម គុន ប៉ាណូស អុះ ទលឹ នីេណា ័ះ ែជ

ៃអ្វ ពួយ ឡាេបៀប គុន ប៉ាណូស ៃដ។ ១៣ផា អន់ដសី ៃអ្វ គុន ឡាេបៀប ប៉ាណូស អន់ដសី ចងឹ ្រតគ់ េតា័ តា
ទចឹ ហង។ ហះកា ផា អន់ដសី មុងឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ តាគ់ អង់ហ្៊យង ឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូ
ស េណាះ អន់ដសី ចងឹ ទី អាញុ រុសី ១៤ ខង ទិ មួត បក់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ប៉ាណា ំឃឺ មួត ទិ
េណា ័ះ ហងឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៥អនដ់សី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី
េកះ ទុច លូ ្របគ៉័ អន់ កា អន់ដសី អ្ូយគណាវ ្គ អុះ ឃឺ អន់ដសី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា អន់
ដសី េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអាហងបះ ពិន េអី ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អឺ ពឹ»។ ១៦ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
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លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ អនឌូ់ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ពិនផា ពិនឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ។ ១៧ផា ពិន គន ប ៉្រ◌ះ័ តា
ទចឹ ពិន ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ តាទចឹ ឡូត ឃឺ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពិន ទី អនឌូ់ លូ យសី៊ូ
្រគះិ។ ផា ពិន ទីសារឡាបំាក អនឌូ់ លូ ែអ ៊ពិនកា ចងឹ ទីសារដាគ់ េកងខាក់ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។
សារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា
១៨អាញ់ឃតឹផា ទិសារឡាបំាក ពឹង រុាងំហាវអា អូ អ្លុ ប៉ាកាគ់ លូសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង អន់ ពិន

បប៉័ ប៉ាគ់ យ៉ាង័ េតា េទៀ អុះ ១៩ខង កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី ផះ ៃអ្វ ក្យាគ់ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ចងឹ តាបំាង គន ែអ៊ ទេិណា ័ះ ២០ខងកាណាគ័ ទេិណា ័ះ េកះ អូ ទីខា ហះកា អូ ្រតគ់ ែអ៊ េទៅ អុះ ្របគ៉័ េណាះ ឃឺ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ កាណាគ័ ែអ៊ បុាងំេកតី ទេិណា ័ះ មុងឹ ផា ២១ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
្របគ៉័ អន់ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ អូ អន់ េអាមហ្លច់ េភឿ អន់ ទីសារដាគ់ អនឌូ់ លូ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ២២ខង ពិន អ្លុ អនត់គ់
េកះ ទិ កាណាគ័ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី ផះ អង់ហ្យាងំ តាងំអះឹ ទបឹ អគី ប៉ាណាប ទលឹ រប៉់ ដារ ់អាឡាក់ កា អង់កាន់ ផះ
ៃអ្វហាអុញ។ ២៣ អូ ្រតគ់ ដងឹ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ អុះ យ ៉◌ះ័ ពិនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េកះ េភឿ អន់
ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផា ចងឹ ទីសារ ដាគ់ ែធមណាវ ្គ ពិន កាតាងំអះឹ កាណុង ពុត ទបឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រប៉
គ័ អន់ ពិន េកះ គន ែអ៊ ទបឹ អន់ឡាេកាណាវកា ពិន េដល។ ២៤ផះ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន ែព ពិន មុងឹ ផា ចងឹ ទីសារ
ទេិណា ័ះ។ ហះកាផា ពិន បប៉័ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ពិន មុងឹ ផា ចងឹ ទី ហង េណាះ ពូ អូ ផាសារ មុងឹ អុះ ខង
ពិន ៃហ បប៉័ េកះ ចងឹ មុងឹ កា ញ៉ាណាវ ្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 ពិនឡាក់ អូ ទីសាងំុ អា េដល។ ពិន អូ អ្លុ ចងឹ មន៉់ កាប នចីម័ េភឿ អន់

្រតគ់ េណាះ អុះ ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ តាងំឡា េឡាមតាង ពិន លូ តាងំអះឹ ឡាក់ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ រះ៉
អុះ។ ២៧កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ឡឹង ខំឃតឹ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ែអ ៊ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េឡាម ប៉ាតាង ប៉ាសុន ែអ៊ ្រតគ់ លូ ពុត ែអ៊ េដល។ ២៨ ពិនកាអ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ្រគបឹសារ េកតី ដាគ់កា មួត បក់ បុចិ ៃចកា ែ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 អន់ អនែ់ឌ េកះ
ឡាក់ កា គន ែអ៊ េដល ម៉ាគ់ គន ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ មុី ពូ កាណុង កាឡំាងំ អុះ មុី េអៀង ដូវ។ ៣០ ទិ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េ្រទៀម
ឡឹង អន្់រទលួ េណាះ ែអ៊ កា អ្យក់ មួត េណាះ ្របគ៉័ ប៉ាសុន ែអ ៊បក់ ែអ៊ អ្យក់ េណាះ ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌដា
គ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ ៊បក់ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ដាគ់ ្រតង់ េណាះ ែអ៊ កា ចងឹ អន់ អនែ់ឌ ទីសារដាគ់ េកងខាក់ េដល។
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 ែអ៊សារ៉ំាប់កា ពិន ទឌូិ ទលឹ
នេីណា ័ះ ចាបះ កា ែអ៊ ចងឹ អន់ កាណាគ័ 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 ្របគ៉័ អន់ ពិន ដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ េកះ។ ៣៤ េពឿ ចងឹ អ្លុ ៃចគ
ថូត ពិន ? អូ ទី េពឿ អុះ ខងយសី៊ូ ្រគះិ េតា័តាង ពិន លូ រុសី សតឹណាវ ្គ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ អញឺ ែគងសា
ម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ េឡាម ប៉ាតាង ពិន េដល។ ៣៥ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ ប៉ាក្លះ ពិន អន់ឡាច់ ឡឹង ពុត បុចិ
ៃច មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ ? សារឡាបំាក ថុក ញ៉ាក ប ? សារ ពូ ្របគ៉័បាប ប ? េលីសារឡាយុតិឡាងំវាញ៉ ់លូសារ
តាបាយកាសត់ ប ? សារ ខូច័ខាច លូសារ ពូ ប៉ានេ់តា័ប ? ៣៦ឡាក់កាសារ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
* ៨:២៩ ៨:២៩ េរុសី ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ អនហ់ា្ន ល់ ឡឹង អន្់រទលួ ។
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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
េសឿកាខាក់ផា អូ ទីសារញ៉ាចងឹ អ្លុ ប៉ាកល្ះ ពិន អន់ឡាច់ ឡឹងសារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ យ ៉◌ះ័សារ េតា័ េលី រ ុសី
កាតាម មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាតាម សារ ពឹង រុាងំហាវ អា េលី រុាងំហាវ អនត់គី កាតាម េលី
កាណាគ័ឡាក់ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់កាតាម ៣៩យ ៉◌ះ័ កាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េលី ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះ កាតាម េលីកា
ណាគ័ អនេ់ទៀគៗឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី កាតាម កា អូ អ្លុ ប៉ាក្លះ 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 រះ៉សារតាទចឹ យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន អាញ់ អូ តាពំ្លូ ង អុះ។ ពុត អាញ់ អនឌូ់ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ

ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់កា ្របគ៉័ផាញ៉ាន េដល ២ឃឺអាញ់ ទីសារ អុក ពុត េពៀកកាខាក់ លូ ទីសារឡាបំាកកាណុង
ពុត េលយីញនកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ៣អាញ់ បុចិ កា អនែ់ឌដាគ់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ផាអ្លុ ទ។ី អាញ់ចងឹ
ភម អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាបឡាេកាអាញ់អន់ឡាច់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ប៉ាតាង អុះ មុី ផូង័ វាច៉់ សុនសាតអាញ់៤ឃឺ សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊។ អនែ់ឌឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា គន ែអ៊ លូតាបំាងសារតាតារកា្ល គ់កា អនែ់ឌ លូ ្របគ៉័
សារសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ អនែ់ឌ។ ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ចាបាប់ លូឡាេបៀបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ លូសារសាញ៉ាអនេ់ទៀ
គៗកាអនែ់ឌ។ ៥ទបឹ អនែ់ឌ ទី មួត វគ័ឡាក់ េកងខាក ់យសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់កា េកតី ប៉ាណូ
សឃឺឡាច់ ឡឹង សុនសាតអនែ់ឌ េដល ឃឺ ែអ៊ ហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ឡឹងកាណាគ័ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ពិន ្រតគ់
ប៉ាេន ែអ៊ េលយី អាែមន។
៦ហះកា អូ ្រតគ់ ទី ណី ផា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា អូ ទីខា េណាះ អុះ ខង ទិ បក់ េកតី ឡឹង ផូង័ វាច៉់ អុ្ីរសាែអល៊

អូ ្រតគ់ស៊ុត កា ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៧ទិ បក់ េកតី ឡឹង ផូង័ វាច៉់ វគ័អា្រប៉ាហា ំកា អូ ្រតគ់ស៊ុត កា គន េសា វគ័អា
្រប៉ាហា ំតាទចឹ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអា្រប៉ាហា ំផា «ដងឹ គន េសា អុសីាក់ េណាះហងឡាក់ ផូង័ វាច៉់ អសី»*។
៨ អូ ្រតគ់ គន េសាអា្រប៉ាហា ំទេិណា ័ះ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ទី ដងឹ គន េសាឡាក់ េកតី ញន ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា េណាះហងឡាក់ គន ែអ៊តាទចឹ ៩ខងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉សាញ៉ាផា «សាណាំអនត់គីអាញ់ចងឹ
ពឹះ ប៉ាគ់អាណាវ ្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 ផនិកាន េរុសី ប៉ាណូស ែអ៊ អូ ឃតឹ ឡឹង ង៉ារ ពូ ្រប៉គ័ អុះ ឃឺ េរុសី
តាម ពុត ែអ៊ បុចិ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ផះ គន ទិ េពៀរ ៃអ្វ កាណុង វាច៉់ េបីតាន័ ្របគ៉័ដាគ់ េលី អក៊ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប
លូ េរបកិាផា «មុី ចងឹ ្របគ៉័ ទុច អុះ»‡ េភឿ អន់ ្រតគ់ លូ ផនិកាន ែអ៊ េណាះ ១៣ឡាក់កាសារ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អាញ់
បុចិ កា យ៉ាកុប ហះកា អូ ណីសកា េអសាវ»§។
១៤ ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ្រតគ់ ឃតឹ នីចម ័? ញ៉ា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ ្រតង់ ប ? អូ អុះ ! ១៥ ខង ែអ៊ រះ៉ កា វគ័

ម៉ូ េសផា «អាញ់ ចងឹ ដាគ់ ពុត កា បក់ ចំឡាក់អាញ់ បុចិ ដាគ់ ពុត អាញ់កា ចងឹ តាប៉ាបតាប៉ុន កា បក់ ចំឡាក់
† ៨:៣៦ ៨:៣៦សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ៤៤:២២។ * ៩:៧ ៩:៧សារអាឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់
េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២១:១២។ † ៩:៩ ៩:៩សារអាឡាច់ 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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អាញ់ បុចិ តាប៉ាបតាប៉ុន េដល»*។ ១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូ អូ ្រតគ់ តាម ពុត ពូ បុចិ េលីសារ ខំ ្របគ៉័ ដា
គ់ មះ៉ ប៉ាណូស េណាះ អុះ ឃឺស៊ុត កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន ១៧ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កាសាដាច់ អុីសុបី ផា «អាញ់ េ្របុី អសី ្របគ៉័សាដាច់ េភឿ ចងឹ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ
អញឺ មះ៉អាញ់ប៉ាសាងំ លូ អសី ម៉ាគ់ ពូ ចងឹ រះ៉សចិអាញ់ េលៅ ែលង ប៉ាញ័ទបឹ អង់កក់ េតះ»†។ ១៨ទលឹ នេីណា ័ះ
ផា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កា េពឿកាតាម ឃឺស៊ុត កា ពុត ែអ៊ េទៅ ផា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់កា បក់ េពឿកាង័ កល់កាតាម ស៊ុតកា
ពុត ែអ៊ េទៅ េដល។
១៩ឃឺ ែអ៊ អនដ់សី ចងឹ អំបញ៉់អាញ់ផា «ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំអាល ពិនណាវ ្គ ? ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ

ប៉ាសាងំ លូ ពុត ែអ ៊?» ២០អឺ ប៉ាណូស អនដ់សី េកង ឡឹង ពូ បបះខនឹ ប៉ាែគក លូប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័នេីអៀ ? ញ៉ា
េតះកាអល៊ អ្លុ េដល បកាបកាបក់ ម៉ាន ែអ៊ ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី ម៉ានអាញ់អន់ ទី ្រតង័ ែនវអា ?» ២១ញ៉ា រ៉ាគយឹ
ម៉ាន ែអ៊ អូ អ្លុ អ្យក់ េតះ កាអល៊ េណាះ េទៅ ្របគ៉័តាម ពុត ែអ៊ បុចិ េណាះ ប ? ែអ៊ ម៉ាន ្របគ៉័កាណាគ័ គតឹខាអន់
ដា លូ ្របគ៉័ កាណាគ័ អូ សូវ គតឹ អនដ់ា។ ២២នេីអៀ ហង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ តាបំាងសារ ែអ៊ អកឺ លូ តាបំាង
អន់ ពូ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ។៊ ហះកា ែអ៊ អត់សារ៉ំាញ័ ខាក់ កា មួត បក់ ែអ៊ ្រតគ់ អកឺ លូ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់
ប៉ានេ់តា័ េណាះ។ ២៣ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ បុចិ តាបំាងសារតាតារកា្ល គ់ឡាក់ដាគ់ខាក់ មះ៉ ែអ៊ កា មួត បក់ ែអ៊
តាប៉ាប តាប៉ុន ឃឺ មួត បក់ ែអ៊ ទី េ្រទៀម ឡឹង អន្់រទលួ អន់ ទីសារ ដាគ់ ២៤ឃឺ ពិន ទឌូិ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ្របគ៉័
ប៉ាសុន ែអ ៊អូ ្រតគ់ ដងឹ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ឃឺ ទបឹ មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ េដល ២៥ឡាក់ កា ទី
្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ 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 ឡឹងសារ អុី្រសាែអល៊ផា «យ ៉◌ះ័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទី ចំ

លួន េអៀងឡាក់កា េតះឡាពុកហះហាងសាឡីគសាឡាយកាតាម ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ដងឹ ចលួំន ែបត៊ ដូវ
េដាច ២៨ខងប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ ប៉ាណូសទឌូិ ពឹងអង់កក់ េតះ ្រសស៊ៗ ឡូត»*។ ២៩ឡាក់កា វគ័ េអសាយ
ទី រះ៉ ឡឹង អន្់រទលួ េកះផា៖
«ផាប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លង អូ គម គន េសា ពិន អន់ ៃអ្វ សល់ អនដ់ា

េណាះ ពិនកា ចងឹ េតា័ ទិ
ឡាក់កា មួត េមឿង សូដុំ លូ មួត េមឿង កូម៉ូ រ៉ា † េដល»។‡
* ៩:១៥ ៩:១៥សារ អាឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ៣៣:១៩។ † ៩:១៧ ៩:១៧សារ អាឡាច់ ឡឹង សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ៩:១៦។
‡ ៩:២៥ ៩:២៥សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ២:២៣។ § ៩:២៦ ៩:២៦សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ២:១។ * ៩:២៨ ៩:២៧-២៨ បរ៉ ់ៃហ
េអសាយ១០:២២-២៣។ † ៩:២៩ ៩:២៩ េមឿង សូដុំ លូ េមឿង កូម៉ូ រ៉ា ឃឺ េមឿង េពៀរ េសគី ែព ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េអៀង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ៃចគ ថូតថាឡំាយ េមឿង ទិ ប្ល។ី បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៨។ ‡ ៩:២៩ ៩:២៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ១:៩។
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៣០ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ចងឹផា នចីម័កា សុនសាតអនេ់ទៀគ ? អនែ់ឌ អូ ខំ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់ ហះកាប ៉្រ◌ះ័
ផា អនែ់ឌ ដាគ់ ្រតង់ ញនកា អនែ់ឌ េសឿ ែអ។៊ ៣១កាប៉ាច់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េភឿ ចងឹ
េកតីដាគ់ ្រតង់ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ អូផាអនែ់ឌដាគ់ ្រតង់ អុះ។៣២ខញ៉ាបះនេីអៀ ? ឃឺញនកាពូ មុងឹ ង៉ារឡាក់ ្រប៉
គ័ ពួយចាបាប់ អូ មុងឹ យសី៊ូ អុះ។ យសី៊ូ េពៀបឡាក់កា 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 អុី្រសាែអល៊ អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ េដល េណាះ ហង បះ អាញ់ មន៉់ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សារ៉ំាប់កាអនែ់ឌ។២អាញ់្របគ៉័ផាញ៉ានផាអនែ់ឌខំខាក់ ្របគ៉័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះ
កាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ទបឹ អូហ្លង់៣ឃឺអនែ់ឌ អូហ្លង់ ឡឹងឡាេបៀបប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ឃឺ
អនែ់ឌ ខំឡាេកា អនែ់ឌ េទៅ ្របគ៉័ អន់ ដាគ់ ្រតង់ អូ ៃច កាឡាេបៀបឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស
ដាគ់ ្រតង់ អា អុះ។ ៤យសី៊ូ ្រគះិ តាគ់ អង់េកះ ្រគបឹ ង៉ារ ពឹង ចាបាប់ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស បក់ េសឿ ទឌូិ ដាគ់
្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ពូ ្រគបឹ សុនសាត
៥ វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹង សារ ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ ឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ ផា «េពឿ ្រប៉គ័ ពួយសារ ឡាក់ ទី ្រចាគ់

កាណុង ចាបាប ់បក់ េណាះ ចងឹ ទី អាញុ រុសី ញន កា ែអ៊ ្រប៉គ័ ពួយ េណាះ ហង»*។ ៦ហះកា កាណុង ផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារ ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ េកតី ទី ញន កាសារ េសឿ នេីអៀ «អនដ់សី ែ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 ?" (េភឿ អ្យក់ហាវសាដាច់ េណាះ ឡឹងចារ ប៉ាណូស េតា)័»។ ៨ហះកាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា
នចីម ័? ឃឺ ទី រះ៉ ផា «ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ហះសាែនង អនដ់សីឃឺ ៃអ្វ ពឹង ពឹរ អនដ់សី លូ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី
េដល»†។ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អាហងកាប ឡឹងសារ េសឿ ែអ៊ឡាក់ញនឹ រះ៉ អា។ ៩ផា ពឹរ អនដ់សី រះ៉ ផាយសី៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡាតាទចឹ លូ ពុត អនដ់សី េសឿផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ 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 ពិនញនកា ពឹរ ពិន
រះ៉កា ពូ ១១ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា «េពឿ េសឿ ែអ ៊មួត ទេិណា ័ះ ចងឹ អូ អ្វះឡាេកា អុះ»‡។ ១២ទលឹ
នេីណា ័ះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ សុនសាត អនេ់ទៀគ អូ យច គួប េសាបហះ ចំ អុះ អនែ់ឌ ទឌូិ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តាងំ
ឡាដងឹ េម៉ាញឡាក់ ទី ពុតដាគ់កា បក់ មន៉់ េឡាម េអី ែអ៊ ១៣ខង «េពឿ មន៉់ េឡាម េអី ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា បក់ េណាះ
ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័»§។
១៤នចីម័ ពូ ចងឹ អ្លុ មន៉់ េឡាម េអី ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពូ អូ េសឿ ? នចីម័ ពូ ចងឹ អ្លុ េសឿ ផា ពូ អូ េឃយីកាតាងំ ប៉ានរឹ

ប ៉្រ◌ះ័ ? នចីម័ ពូ ចងឹអ្លុ កាតាងំ ផាអូទី េពឿ រះ៉ ? ១៥នចីម័ ពូ ចងឹអ្លុ ចាក រះ៉ ផាអូទី េពឿ េ្របុីអនែ់ឌឡា ំ? ឡាក់
§ ៩:៣៣ ៩:៣៣បរ៉ ៃ់ហ េអសាយ៨:១៤;២៨:១៦។ * ១០:៥ ១០:៥សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័)១៨:៥។ † ១០:៨
១០:៦-៨ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ៣០:១១-១៤។ ‡ ១០:១១ ១០:១១សារ អាឡាច់ ឡឹង េអសាយ ២៨:១៦។
§ ១០:១៣ ១០:១៣សារអាឡាច់ ឡឹង យូែអល៊ ២:៣២។
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កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ៃហ ពូ ចាក រះ៉សារ ដាគ់ េតាដាគ់ ខាក់ អុះិ !»* ១៦ហះកា អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស ទឌូិ ៃចសាយុំា ំ
ង ពួយសារដាគ់អា អុះ ឡាក់កា វគ័ េអសាយកាបផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េពឿ េសឿសារញនឹ រះ៉ អា ?»†
១៧ ទលឹ នីេណា ័ះ សារ េសឿ េកតី ឡាច់ ឡឹង ពិន កាតាងំ សារឡាក់ ពិន កាតាងំ េណាះឡាច់ ឡឹង ពូ រះ៉ សារ
យសី៊ូ ្រគះិ។ ១៨ហះកាអាញ់បរ៉ ់អបំញ៉ ់ញ៉ា ពូ អូ ទីកាតាងំ ប ? អូ អុះ ឃឺ ពូ កាតាងំ េកះឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉
ផា៖
«ប៉ានរឹ េណាះកាតាងំ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ

សារ ពូ រះ៉ េណាះកាកាតាងំ េលៅ
េលយី ទលឹ ប៉ាេថតញក៉ ប៉ាគ់ឡាណុច េតះ េដល»‡។
១៩អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់ណាវ ្គ ញ៉ា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូហ្លង់ ប ? អូ អុះ អនែ់ឌហ្លង់ េដលឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉
ពឹង វគ័ ម៉ូ េសផា៖
«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◌ះ័ កាបផា «ឡឹង កាលំឺ ទលឹ កាង៉ាចអាញ់ អនទ់បឺ តី កា ប៉ាសុនឡាក់ អូ
រ៉ាប់ អូ េសឿ ហះកាអនែ់ឌ ៃអ្វ កាង័ កល់ េលយី»†។

១១
សារប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញចលួំន
១ទលឹនេីណា ័ះអាញ់បរ៉ អ់បំញ៉់ណាវ ្គ ញ៉ាប ៉្រ◌ះ័អា្ល ត ប៉ាសុន ែអ៊ ប ? អូ អុះ ែអ៊ អូអា្ល តអនែ់ឌ អុះ។ អាញ់

អាកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េដល អាញ់កា គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា ំេកតី ឡឹង ផូង័ វាច៉់ េបនយ៉ាមនី។ ២ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អូ អា្ល ត ប៉ាសុនឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី ឡឹង អន្់រទលួ េណាះ អុះ។ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ បសារឡាក់ ទី ្រចាគ់
រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹងសារ វគ័ េអលយ៉ីា មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាសាងំ លូ សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ េណាះ ែព ែអ៊ ផា នីចម ័? ៣ ែអ៊ កាប ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អន់ែឌ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាន់េតា័ មួត រ៉ាគយឹ
អសី លូ តាគ់ អំព្លូ ក ចារ ពូ រ៉ាមះ៉ អសី។ ដងឹ េម៉ាញ ដូវ អាញ់ ទី រ៉ាវាច៉់ ឡាេកា ហះកា អន់ែឌណាងំ ប៉ាន់េតា័
អាញ់ណាវ ្គ»។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េតលី ែអ៊ នចីម ័? ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ េតលី ផា «អាញ់ គម ប៉ាណូស៧០០០ ដូវសា ំ
* ១០:១៥ ១០:១៥សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥២:៧។ † ១០:១៦ ១០:១៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៣:១។ ‡ ១០:១៨ ១០:១៨
សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១៩:៤។ § ១០:១៩ ១០:១៩សារ អាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា)៣២:២១។ * ១០:២០ ១០:២០សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦៥:១។ † ១០:២១ ១០:២១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ
៦៥:២។
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រ៉ាប់ កា អាញ់ េកះ អនែ់ឌ េណាះ អូ ទី ជន តាកុលសាបំ ៉◌ះ័ 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 ញនកា ែអ៊ ដាគ់កា ពូ
តាេដាះ។ ៦ផាប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូ ញនកា ែអ៊ ដាគ់កា ពូ តាេដាះ ទលឹ នេីណា ័ះ ពូ អូ ្រតគ់ េអងកា ង៉ារ ពូ ្របគ៉័ ពួយ
ចាបាប់ អុះ។ ផា ពូ េអងកា ង៉ារ ពូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េណាះ អូ ្រតគ់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូ ញនកា ែអ៊ ដាគ់កា ពូ
តាេដាះ។
៧ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ឃតឹ នចីម ័? សារញ៉ាឡាក់ អុ្ីរសាែអល៊ ខំណាងំ េណាះ អនែ់ឌ អូ ទី អ្យក់ អុះ ទី

ដងឹ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េណាះហងឡាក់ទី អ្យក់សារ េណាះ។ កាប៉ាច់ ពូ អនេ់ទៀគ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ពូកាង័ កល់
៨ ្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»។§

សារសុនសាតអនេ់ទៀគ េពៀបឡាក់កាតាងំកង់ អូេលវ ពូកាេយ៉ា ប៉ាតតឹ
១១ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់អបំញ៉់ណាវ ្គ ញ៉ា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់អា្ល ត េសឿ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អា្ល ត

េសឿ េលយី ប ? អូ អុះ អនែ់ឌ អូ អា្ល ត េសឿ េលយី អុះ ហះកាញនកាអនែ់ឌ ្របគ៉័យច េណាះហង បះ ្របគ៉័
អន់ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ សារ េណាះហង ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទី ពុតសាណីង។
១២ផាសារយច អនែ់ឌ េណាះ ្របគ៉័ អន់ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ ទីសារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង នេីអៀ េកះ ផា
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្របគ៉័ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ែហង៊ខាក់ហងសារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េអៀង ត ័ះ។
១៣អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី ឡាក់ សុនសាត អន់េទៀគ អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ សារ៉ំាប់ កា សុន

សាតអនេ់ទៀគ ខអាហងបះអាញ់ផា ង៉ារអាញ់ ្របគ៉័អាសាខំាន់កាខាក់ ១៤ េភឿ អន់ សុនសាតអាញ់ទី ពុត
សាណីង ម៉ាគ់ កាណុង កាឡំាងំ អន់ែឌ បក់ អន់ដា បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់ែឌ េណាះ េដល។
១៥ផាសារសុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ក្លះ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ នេីអៀ នី
ចម័ផាប ៉្រ◌ះ័ហាប់អ្យក់អនែ់ឌណាវ ្គ ចងឹទីសារញ៉ា េកតី ពឹះ ? ឃឺចាបះកាប៉ាណូសេតា័ចងឹ រុសីសតឹ ឡូត។
១៦ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េពៀបឡាក់កាតាប៉ុង ពូ ្របគ៉័ ណំុ បុាងំ ផា ពូ អ្យក់បាែបត៊ មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ
តាប៉ុង ទេិណា ័ះ កា េកះដាគ់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
* ១១:៤ ១១:៤ប ៉្រ◌ះ័ បាលឃឺហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ សុនសាតកាណាន ឌុ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័។ ផះ រុាងំវាង៉ វគ័ េអលយ៉ីា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ សួន
េអៀង កា ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បាល េដល។ † ១១:៤ ១១:២-៤ បរ៉ ់ៃហសារ មួតសាដាច់ (ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១ ១៩:៩-១៨។ ‡ ១១:៨
១១:៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៩:៤។ § ១១:១០ ១១:៩-១០សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៦៩:២២-២៣។
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េម៉ាញណាវ ្គសុនសាត អុី្រសាែអល៊ េពៀបឡាក់ កា េតមី អូេលវ ផា រ៉ាយះ៉ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំកង់ កា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ ១៧ហះកាតាងំកង់ អនដ់ា ពូ កាសតិ អា្ល ត កាប៉ាច់ អនដ់សី េពៀបឡាក់ កា តាងំកង់ អូេលវ ្រពី ពូ អ្យក់
កាេយ៉ា ប៉ាតតឹ ពឹងតាងំហាលតាងំកង់ ពូ កាសតិអា្ល ត េណាះ។ កញិេអៀអាអនដ់សី ទី អ្យបឹ ជី ឡឹង រ៉ាយះ៉ អន់
ឌូ លូ តាងំកង់ អនេ់ទៀគៗ េណាះ េដល។ ១៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី អូ ្រតគ់ អា្វ ត់ឡាេកា លូ បង៉ឺាយតាងំកង់ ពូ
កាសតិអា្ល ត េណាះ អុះ។ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា អូ ្រតគ់ អនដ់សី អុះ សមិ រ៉ាយះ៉ ឃឺ រ៉ាយះ៉ សមិ អនដ់សី។ ១៩ឃឺ
ែអ៊ អន់ដសី ចងឹ កាប ផា «ប ៉្រ◌ះ័ កាសតិ អា្ល ត តាងំកង់ េណាះ េភឿ អ្យក់ អាញ់ កាេយ៉ា ប៉ាតឹត ប៉ាតាង ឡគ»។
២០ ្រតគ់ ហង ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាសតិអា្ល ត តាងំកង់ េណាះញនកា អនែ់ឌ អូ េសឿ។ កាប៉ាច់ អនដ់សី ទី
តតឹ ពឹង េតមីញនកាអនដ់សី េសឿ។ ទលឹនេីណា ័ះ អូ ្រតគ់ ប៉ាេនឡាេកា េទៅ អុះ ្រតគ់អ្ូយគឡគ។ ២១ផាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អូ គមតាងំកង់ ែអ៊ េទៅ ឡឹង េកតី ប ៉្រ◌ះ័ កា ចងឹ អូ គម អនដ់សី េដល។ ២២ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ឃតឹ
ចាែ្រជប ផាប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា បក់ អនដ់ាហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូតកា បក់ អនដ់ា ែអ៊ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី ផា
អនដ់សី ៃអ្វ មុងឹ ពុតដាគ់មះ៉ ែអ៊ េដល។ ផាអូនេីណា ័ះ អនដ់សីកា ្រតគ់កាសតិអា្ល ត េដល។ ២៣កាប៉ាច់តាងំ
កង់ ែអ៊ េទៅ ឡឹង េកតី ែព ផា អន់ែឌ ៃច អា្ល ត ពុត អូ េសឿ អន់ែឌ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ប៉ាតតឹ អន់ែឌ
ណាវ ្គ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អ្លុ ប៉ាតតឹ អនែ់ឌ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ២៤អនដ់សីឡាក់ េតមី អូេលវ ្រពី ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់កាេយ៉ា ប៉ាតតឹ ពឹង េតមី អូេលវ ្រសកុឡាក់ អូ ្រតគ់ េតមី អនដ់សី េទៅ កាប៉ាច់ អនែ់ឌ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្យក់
ប៉ាតតឹ ពឹង េតមី អនែ់ឌ េទៅ ែហង៊ខាក់ ចងឹឡាមគ៉់ ត ័ះ។

សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទឌូិ
២៥អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អន់ឡាក់ៗ ឡឹងសារសាគមឹ អា អ្លុ ៃផគ អនដ់សី ឃតឹ ផាឡាេកា

អនដ់សី ហ្យាងំសាឡាច។់ សារសាគមឹអាឃឺ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អនដ់ា កាង័ កល់ េលយី ទលឹ ទិ សុ
នសាត អនេ់ទៀគឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ទេិណា ័ះ ម៉ុ ត េ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 ឡឹងសារ ដាគ់ 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 អន់ែឌ ញន កា ែអ៊ ឃតឹ ឡឹង វគ័ អន់ែឌ
េសគី ែព ២៩ខងផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់កា ពូ េកះ ែអ៊ អូ អ្យក់សតឹណាវ ្គអុះ ផា ែអ៊ អ្យក់ ពូ ្របគ៉័ ប៉ាសុន ែអ៊
េកះ ែអ៊ កា អូ តាងំហ្យតិ ពូ េដល។ ៣០ េសគី ែព អនដ់សី អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ហះកា កញិេអៀ
អា ញនកា អុ្ីរសាែអល៊ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ កាតាប៉ាបតាប៉ុន កា អនដ់សី ឡគ។ ៣១កញិេអៀអា អនែ់ឌ
អូ រ៉ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកាញនកា ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន កា អនដ់សី ែអ៊ កា ចងឹតាប៉ាបតាប៉ុន កា អន់
ែឌ េដល ៣២ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទមឹៃវរ៉ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អូ រ៉ាប់ ប៉ានរឹ ែអ ៊េភឿ តាបំាង ពុត ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន
កា ប៉ាណូស ទឌូិ។
* ១១:២៦ ១១:២៦ េមឿង សុយី៉ូន ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះហង។ † ១១:២៧ ១១:២៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៩:២០-២១។
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៣៣សារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកងខាក់ អុះិ ! សារហ្យាងំសាឡាច់ ែអ៊ កា េកងកាខាក់ េដល ! ែអ៊ តា
តសុ់និ ្រគបឹសារ អន់ដាគ់ ្រតគ់កាខាក ់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 ?»§

៣៦ ខង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិេណា ័ះ ឃឺ េកតី ឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ញន កា ែអ៊ លូ សារ៉ំាប់ កា ែអ។៊ ចុ ពិន ប៉ាេន ែអ៊
េលយី អាែមន។

១២
សារមបឡាេកាកាប ៉្រ◌ះ័
១ទលឹនេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ អ់នត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សី ញនកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាប៉ាបតាប៉ុន អន់

ដសី ្រតគ់ មបឡាេកាកាប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ រុសី អន់ដាគ់សារ៉ំាប់កា ែអ៊ លូ អន់ ្រតគ់
ពុត ែអ៊ េដល។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ឃឺ អនដ់សី អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ពួយឡាេបៀបឡាក់ ្រតគ់ ហង។ ២ អូ
្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា អុះ ្រតគ់ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តូរ ័ពុត េពៀក អនដ់សី អន់ េកតី
ណាវ ទេិណា ័ះ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ ឃតឹ ចាែ្រជប ម៉ាគ់ ហ្លង់ ឡឹង ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ នចីម័ អនដ់ា ឃឺ
សារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ លូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េដល។
៣ញនកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់កាអាញ ់ែអ៊ អន់អាញ់ ទី អរ៉ំាញ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សី ទឌូិ នេីអៀ៖ អូ

្រតគ់ ឃតឹ ផាឡាេកាដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពុត អនដ់សី ្រតគ់ ឃតឹ េណាះ អុះ ហះកា ្រតគ់ ឃតឹ ឡឹងឡាេកា េទៅ អន់
្រតគ់ ពួយសារ អនដ់សី េសឿឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ អន់កា អនដ់សី េណាះហង។ ៤ឡាេកា ប៉ាណូស ពិន ទី
កាណាគ័ េអៀងឡាក់កា ជុង តី ម៉ូ ះ ម៉ាត ់កាណាគ័ េម៉ាញៗកា ទី ង៉ារ តាង ឡឹង គួប ៥កាឡំាងំ ពិនកា នេីណា ័ះ
េដល។ ពិន ទីកាឡំាងំ េអៀង ដូវ ៃអ្វ ប៉ាតុំ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ អន់ េកះឡាេកាដងឹ េម៉ាញ ពិនកា ជុង តីសារ៉ំាប់
តង័ គួប េសាប នេីណា ័ះ េដល។ ៦ ពិន ទី ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ពិន តាង ឡឹង គួប ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់
ពុត កា ពិន។ ផា បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី រះ៉ ប៉ានរឹ ែអ ៊្រតគ់ រះ៉ អន់ ្រតគ់ ពួយសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ៧បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី
្របគ៉័ ង៉ារ តង័ ពូ ហគ់ ្របគ៉័ ពិ។ បក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី បុាងំេហៀន កា បុាងំេហៀន ពិ។ ៨បក់ ចំ អ្លុ កាប បុាងំេហាក
ពុត េពៀក ពូ កាប ពិ។ បក់ ចំ អ្លុ ែជក រ៉ាស អប៉ំាស អន់ កា ពូ ្រតគ់ ែជកញន ពុតដាគ់ ្រតង់។ បក់ ចំ អ្លុ ្របគ៉័
ៃមគ៉ណាផំា ្រតគ់ ្របគ៉័ 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 អំ្របគ៉ ័្រតគ់ អូ ណីសខាអមឺ កាសារ ញ៉ាឡាក់ អូ ដាគ ់្រតគ់ ទី

ពុត បុចិ ដងឹកាសារដាគ់ េលយី។ ១០ ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាបឡាក់កា បុចិ ៃចកា អុះ មុី េម៉ាញ ៃមគ៉ ្រតគ់ ខំ
អ្យលិ កូត័ កា គួប េសាបកាខាក។់ ១១ ្រតគ់ ទី ពុត ្រតាងំ ែជ កាជលី លូ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន។ ១២ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ញនកាទីសារ ្រតគ់ មុងឹ។ ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ផះ ទីសារឡាបំាក។ ្រតគ់ ខំ មន៉់
េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ។ ១៣ ្រតគ់ អន់ កាណាគ័កា មួត បក់ ថុក ញ៉ាកកាណុងកាឡំាងំ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តងកាន
ពូ តង័ លូ ្រតគ់ រុាងំៃហ អហំ៊្មយ អន់ដាគ់ៗ េដល។
‡ ១១:៣៤ ១១:៣៤សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:១៣។ § ១១:៣៥ ១១:៣៥សារអាឡាច់ ឡឹងយ៉ូប ៤១:១១។
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១៤ ្រតគ់ បរ៉ ់សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា មួត បក់ ្របគ៉័ បាប អនដ់សី ្រតគ់ បរ៉ ់សារដាគ់ អន់ កា អនែ់ឌ ែជ
ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាអនែ់ឌ។ ១៥ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ បក់ ទីសារ េហាក រគ៉ ់្រតគ់ 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 ត់ឡាេកាផាហ្យាងំសាឡាច។់ ១៧ ែជ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ តូ លូសារ អូដាគ ់្រតគ់ ខំ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ ពូ ទិ
ឌូផាដាគ។់ ១៨កាប៉ាច់អនដ់សី ផាអ្លុ ្របគ៉ ័អនដ់សី ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ប៉ាណូសទឌូិ ពិ។ ១៩អឺ អុះ មុ ីអូ ្រត
គ់ តូ ពូឡាេកាអនដ់សី េទៅ អុះ សារ េណាះអន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អកឺកា ពូ ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័កាបផា "សារ តូ ពូ ស៊ុតកាអាញ់ចងឹ តូ ពូ"»*។ ២០ទលឹ នេីណា ័ះ «ផាតាមុរឺ អនដ់សីឡាយុតិ ្រត
គ់ អ្យក់សាណាអន់ កា ែអ៊សា ពិ ផា ែអ៊ ែ្រហង៊ េទៀក ្រតគ់ អ្យក់ េទៀក អន់ កា ែអ៊ ៃអត េដល។ ្របគ៉័ នេីអៀ
េពៀបឡាក់កា ប៉ាតុំ ង៉ារ អុញ អ្យក់ ៃចគ ពឹង កល់ ែអ៊ េទៅ»†។ ២១ ែជ អន់ ទី ្រទងសារ អូដាគ់ ពឹង អនដ់សី ្រតគ់
ទី ្រទង អនដ់សី ពឹងសារ អូដាគ់ឡគញនកា ្របគ៉័ដាគ។់

១៣
សារ ពិន ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ មួត អុងកាន
១ប៉ាណូសទឌូិ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ មួត អុងកានខងសារ រុាងំៃហទេិណា ័ះស៊ុតកាឡាច់ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ឃឺ

ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនែ់ឌ រុាងំៃហ។ ២ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ ប៉ាសាងំ លូ មួត អុងកានឡាក់កា ប៉ាសាងំ លូសារ រុាងំៃហឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ េណាះ េដល ប៉ាណូស បក់ ប៉ាសាងំ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា ទី ថូត ហង។ ៣បក់ ្របគ៉័ ដាគ់
អូ អ្ូយគ កា មួត អុងកាន អុះ ទី ដងឹ មួត បក់ ្របគ៉័ 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◌ះ័ បក៊កាតយ័
សារ៉ំាប់សារ ដាគ់ កា អនដ់សី ហះកាផា អនដ់សី ្របគ៉័ យច ហគ់ អ្ូយគ ពិ ខង អនែ់ឌ ចកឹ ដាវ អូ ្រតគ់ អូ ទី
ខា អុះ ឃឺ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ ៃចគ ថូត ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត បក់ ្របគ៉័ យច។ ៥ ទលឹ នី
េណា ័ះ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ មួត អុងកាន អូ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ញន ដងឹ កា អ្ូយគ កា ពូ ៃចគ ថូត េណាះ អុះ ឃឺញនកា
ពុត បុចិ ្របគ៉័ ដាគ។់ ៦ខអាហង បះ អនដ់សី ្រតគ់ សង៊ រ៉ាៃប ខង អនែ់ឌ េណាះឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័ ង៉ារ អាហង។ ៧ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ អន់ កា អនែ់ឌ េណាះកាណាគ័
ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ្រតគ់ អន ់សង៊ រ៉ាៃបកាបក់ ចំឡាក់ អនដ់សី ្រតគ់សង៊ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគកា បក់ ចំឡាក់ ្រតគ់
អ្យលិ កូត។័
សារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
៨ អូ អន់ ទួម េពឿ ឡឹងសារញ៉ា អុះ ឃឺ ្រតគ់ ទួម ដងឹសារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប េណាះហង ខង េពឿ បុចិ ៃច

កា ពូ បក់ េណាះ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះហង ៩ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អូ អន់ រ៉ាលង កល់ េកា្ល កា
ម៉ាញ ់អូ អន់ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស អូ អន់ អនតុ់ង មះ៉ ពូ អូ អន់ ទី ពុតខា្វ ម»* ទបឹ ទីចាបាប់ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គកា
ប៉ាតុំ ដងឹ េម៉ាញ នរឹ ផា «្រតគ់ បុចិ ៃច កា អុះ មុី ឡីង ែគងឡាក់កា បុចិ ៃចកាឡាេកា េទៅ េដល»†។ ១០ ប៉ាណូស
បក់ ទី ពុត បុចិ ៃច ែអ៊ អូ េឃយី ្របគ៉័សារ អូដាគ់កា អុះ មុី ឡីង ែគង អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ បុចិ ៃច េណាះ ែអ៊
្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ េកះ។
* ១២:១៩ ១២:១៩សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៣២:៣៥។ † ១២:២០ ១២:២០សារអាឡាច់ ឡឹង
សារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ) ២៥:២១-២២។ * ១៣:៩ ១៣:៩សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២០:១៣-១៥,១៧។ † ១៣:៩
១៣:៩សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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១១អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា ទលឹ មង ពិន អ្ូយវ ឡឹង ៃតប េកះ ខង កញិេអៀអាសារប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពឹះ ក្យាម័ ពិន
ខាក់ េកះ កា្វ ឡឹង ពិន អញច់ាប័ េសឿ ែព។ ១២ មុាងំ ក្យាម័ ចងឹ តារ េកះ ដារ ់កា ក្យាម័ ចងឹឡាច់ េកះ េដល ទលឹ
នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់អា្ល ត ង៉ារ អូដាគ់ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹងចារ ម៉ាមុាងំ េកះេណាះ ្របគ៉័ ង៉ារដាគ់ េពៀបឡាក់កា ្រទងុ
ដាវ ្រទងុ ៃខលឡា ំតាកូះ លូសារ ម៉ាមុាងំឡគ។ ១៣ ្រតគ់ ៃអ្វ អន់ដាគ់ ្រតង់ឡាក់កាចាកផះកាដារ ់ឃឺ ែជ ៃអត
ប៉ាញលឹ ែជ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័ែជ តាប៉ុញ តាប៉ាក ់ែជសាណីងសាេណីសកា គួប េសាប ១៤ឃឺ
្រតគ់ អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ៃអ្វ តា ំពុត េពៀក ពិន ែជ ទមឹៃវរ៉ ឡាេកា អន់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ប៉ាណូស បុចិ
្របគ៉័ េណាះ ៃដ។

១៤
សារ ពិន អូ ្រតគ់កាបកា គួប េសាប
១ ្រតគ់ ហាប់ មួត បក់ េសឿ អូ ខាក ់ែជ ប៉ាែគក ឡឹង សារ ឃតឹ តាង ឡឹង គួប េសាប។ ២ បក់ អន់ដា ឡាក់

េសឿ កាខាក់ឃតឹផាសាសាណាញ៉ាកាដាគ ់ហះកា បក់ េសឿ អូ ខាក់សា ដងឹសាណាហា្ល អ្យតិ។ ៣បក់សា
សាណាញ៉ាកាដាគ់ ែជ អន់ ែអ៊ បង៉ឺាយ បក់ អូសា េណាះ កាប៉ាច់ បក់ អូសា ែជ កាបកា បក់សា េដល ខង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិកាអនែ់ឌ នះិេទៅ េដល។ ៤អនដ់សី េកង ប៉ុប ចំ បះ ខនឹកាបកា ទុច ពូ នេីអៀ ? ទុច េណាះ
ែអ៊ ដាគ់កាតាម អូដាគ់កាតាមឃឺស៊ុត កា ពឹតាងំឡា ែអ៊ េទៅ។ ទុច េណាះ ែអ៊ ចងឹដាគ់ហង ខងយសី៊ូ ឡាក់
ពឹ តាងំឡា ទី អរ៉ំាញ អញឺ តង័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ដាគ។់
៥ទី បក់ អនដ់ាឃតឹផាដារ ់អនដ់ាសាខំាន ់ហះកាបក់ អនដ់ាណាវ ្គផាដារ ់ចំកាដាគ់ នះិេទៅហង។ ទលឹ

នេីណា ័ះ ផា អនដ់សី េសឿ នចីម ័្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ នេីណា ័ះ ហង។ ៦កាប៉ាច់ បក់ផា ទីដារ ់អនដ់ាសាខំាន ់អន់
ែឌ េសឿ នេីណា ័ះ េភឿ អ្យលិ កូត័កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ បក់ េសឿផាសាសាណាញ៉ាកាដាគ ់អនែ់ឌសា េភឿ
កា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ កាប៉ាច់ បក់ ផាសាណាអនដ់ា ្រតគ់ ក ំអនែ់ឌ កំ
ញន កា អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល ទបឹ អនែ់ឌ កា េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ នះិេទៅ េដល ៧ខង កាណុងកាឡំាងំ ពិន
អា អូ ទី េពឿ ៃអ្វ រ ុសី េលី េតា័សារ៉ំាប់កាឡាេកា េទៅ េណាះ អុះ។ ៨ផា ពិន ៃអ្វ រ ុសី កា រុសីសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ។័ ផាពិន េតា ័កា េតា័សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ យ ៉◌ះ័ ពិន រុសី កាតាម េតា័កាតាម ពិន
្រតគ់ មបឡាេកា អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េលយី។ ៩ េណាះហង បះ យសី៊ូ ្រគះិ េតា័ េកះេណាះ រុសី សតឹណាវ ្គ េភឿ ្របគ៉័
តាងំឡា ទបឹ កា ប៉ាណូស េតា័ ទបឹ កា ប៉ាណូស រុសី េដល។ ១០ ទលឹ នីេណា ័ះ ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី កាប កា អុះ មុី
អនដ់សី េទៅផាអនែ់ឌ ្របគ៉័យច នេីណា ័ះ ? ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី បង៉ឺាយ អុះ មុី នេីអៀ ? ពិន ទឌូិ ចងឹឡា ំអន់តាវ
ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាតសុ់និសារ ១១ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា

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

ពឹរ អនែ់ឌ ទឌូិ កា ចងឹ រះ៉ ផាអាញ់អា ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ េដល"»*។
១២ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ទឌូិ ចងឹ រះ៉ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ពិន ទី ្របគ៉។័
សារ ែជ អន់ ពិន ្របគ៉័ អន់ ពូអា្ល ត េសឿ

* ១៤:១១ ១៤:១១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤៥:២៣។
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១៣ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន អូ ្រតគ់កាបកា គួប េសាបណាវ ្គអុះ ឃឺ ពិន ្រតគ់ឃតឹផា នេីអៀ ឡគ៖ អូ ្រតគ់ ប៉ាណា ំ
អុះ មុី ្រប៉គ័ យច េលី អា្ល ត េសឿ អុះ។ ១៤ញន កាអាញ់ េសឿ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា អាញ់ អ្លុ តាទចឹ ផា អូ ទី
សាណាញ៉ា ្រតគ់ កំ េណាះ អុះ ហះកាបក់ េពឿឃតឹផាសាណាេណាះ អូដាគ ់សាណាេណាះកា េកតី អូដា
គ់សារ៉ំាប់ ែអ៊ េណាះហង។ ១៥ហះកាផាអនដ់សី ្របគ៉័ អន់ អុះ មុី អនដ់សី អុក ពុត ញនកាសាណា អនដ់សី
្របគ៉័ េណាះ អូ ្រតគ់ ញន កា ពុត បុចិ ៃច អុះ។ ទលឹ នីេណា ័ះ ែជ ្របគ៉័ អន់ កា អុះ មុី េតា័ញន កាសាណាអន់
ដសី េណាះ ខងយសី៊ូ ្រគះិ េតា័ ប៉ាតាងអនែ់ឌ េកះ។ ១៦ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អន់ ពូ កាប អូដាគ់កាសារញ៉ាឡាក់
អនដ់សី ឃតឹ ផាដាគ់ ១៧ខងកាណុងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សារ ៃអតសារសាសាណា
េណាះ អូសាខំាន់ អុះ សារឡាក់សាខំាន់ ឃឺសារ ដាគ់ ្រតង់សារសាណុកសាវាក៉ លូសារ េហាក រគ៉់ឡាក់
ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក។់ ១៨ េពឿ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ ពួយឡាេបៀប អា បក់ េណាះ
ឃឺ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ហង ប៉ាណូសកាចងឹការ ៉បុ ែអ៊ េដល។ ១៩ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័សារ ចំឡាក់ ្របគ៉័ អន់
ពិន ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ពូ លូ តង័ អន់ គួប េសាប េសឿ ែហង៊ខាក។់ ២០ អូ ្រតគ់ថាឡំាយ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
ែអ៊ ្របគ៉័ តា ំពុត ពូ ញនកាសាណាេណាះ អុះ។ តាទចឹ ែអ៊ កាណាគ័ ញ៉ាកា ្រតគ់សា ទេិណា ័ះ ហះកាផា ពិន
សាសាណាញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពូ ្របគ៉័យច ឃឺ ពិន ្របគ៉័ អូដាគ់ហង។ ២១ផាពិន អូសាសាណាខាចអូ ៃអត
តាែព លូ អូ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពូ ្របគ៉័ យច សារ េណាះឃឺដាគ់ហង។ ២២ផាអនដ់សី ឃតឹ នចីម័
ឡឹងសារសាសាណាេណាះ ហគ់ឃតឹ ដងឹ អនដ់សីហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ នេីណា ័ះ ហង ពិ។ បក់ ចំ អូ
្របគ៉័ អន់ឡាេកា ទី ថូត ញនកាសារ ែអ៊ ឃតឹ ផាដាគ់ ្រតង់ បក់ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹ ហង។
២៣ហះកាបក់ ចំសាសាណាទបឹ ទី ពុតឃតឹផា ែអ៊ ្របគ៉័យច េកះ បក់ េណាះ ទី ថូតហង ខង ែអ៊ អូ េសឿផា
សាណាែអ៊សា េណាះដាគ់ អុះ ខងផា ពិន ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ អូ ្រតគ់ លូសារ ពិន េសឿ ឃឺស៊ុត កាសារ
យច ទេិណា ័ះ។

១៥
១កាប៉ាច់ ពិនឡាក់ េសឿកាខាក់ េកះ ឃឺ ពិន ្រតគ់ឃតឹ កា មួត បក់ េសឿ េបីខាក ់អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ តាម ពុត ពិន

េទៅ េណាះ អុះ។ ២ ពិន ទឌូិ ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័ អន់ ្រតគ់ ពុត អុះ មុី ឡីង ែគង េភឿសារ៉ំាប់សារដាគ់កា ពូ ឃឺ តង័ អន់
ពូ េសឿយសី៊ូ ែហង៊ខាក់៣ខងយសី៊ូ ្រគះិ អូ ្របគ៉័សារ ញ៉ាសារ៉ំាប់ អន់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ េទៅ េដល ឡាក់កាសារ ពូ
្រចាគ់ រះ៉ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័សារ ពូកាបអកឺកាអសីកា ឡិ ពឹងអាញ»់*។ ៤ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់
រះ៉ ផះ អន្់រទលួ ែព ឃឺ ្រចាគ់ រះ៉ សារ៉ំាប់ បុាងំេហៀន ពិន េភឿ អន់ ពិន ទីសារ មុងឹ ញន កាដាម័ អត់ លូ ញន កា
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពិន។ ៥អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពិនដាម័ អត់ លូ បុាងំេហាក
ពុត េពៀក ពិន អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ 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 េសាប អន់ដាគ់ៗ ឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិហាប់ អនដ់សី េដល េភឿ អន់ ប៉ាណូស

ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៨អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ្រគះិ ពឹះ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់ កា សុនសាត
អុី្រសាែអល៊ឡាក់ កាសតិ អង់ការ េភឿ តាគ់ អង់េកះ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា ពឹង មួត វគ័ ញនឹ លូ
តាបំាង ពុតដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៩ លូ ែអ៊ ពឹះ េភឿ អន់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកា ែអ៊ តា ំ
បាង ពុតតាប៉ាបតាប៉ុនកាអនែ់ឌឡាក់កា ទីសារ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ខអាហងបះអាញ់ចងឹ ប៉ាេន អសី ពឹងកាឡំាងំ
* ១៥:៣ ១៥:៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៦៩:៩។
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សុនសាត អនេ់ទៀគ លូ អាញ់ ចងឹ ចាែជ ប៉ាេន អសី»†។ ១០ ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អឺ សុនសាត អន់
េទៀគ ទឌូិ ហគ់ េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ពិ»‡។ ១១កាទីសារ េម៉ាញណាវ ្គ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អឺ សុនសាត
អនេ់ទៀគ ហគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អឺ ប៉ាណូស ទឌូិ ហគ់ ប៉ាេន ែអ៊ ពិ»§។ ១២កាណុងសារ េម៉ាញណាវ ្គ
វគ័ េអសាយកា រះ៉ ផា «ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ វគ័ េយសាយ * ែអ៊ ចងឹ ពឹះ ទលឹ េភឿ ចងឹ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា សុនសាតអនេ់ទៀគ េណាះ សុនសាតអនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ ចងឹ មុងឹ ែអ»៊†។ ១៣ទលឹ នេីណា ័ះ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ឡាក់តាងំឡាសារ មុងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េហាក រគ៉់កាខាក់ លូសាណុកសាវាក៉ ្រគបឹ ែនវ ញនកា េសឿ
ែអ៊ េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារ មុងឹ េអៀងញនកាអរ៉ំាញ 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

េសាបទីហង។ ១៥-១៦ហះកាទី ខ អនដ់ាអាញ់កាបកា្ល ងំ ែបត៊ េភឿតាគ់កាចាងំ អនដ់សីញន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិសារ៉ំាប់ សុនសាត អនេ់ទៀគ។ ែអ៊ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ េពៀបឡាក់កា ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ ប៉ាណា ំសុនសាតអនេ់ទៀគ ពឹះ មបឡាេកាអន់កា
ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ញនកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌដាគ់សារ៉ំាប់
កា ែអ។៊ ១៧ខអាហងបះអាញ់តសី ម៉ូ ះ ឡឹង ង៉ារឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ អន់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។
១៨អាញ់ អូ ខនឹ កាប ឡឹងសារ ញ៉ាហា្វ ស ឡឹងសារឡាក់ យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ពឹង អាញ ់េភឿ ប៉ាណា ំសុនសាត
អនេ់ទៀគ ពឹះ អន់ រ៉ាប់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ អុះ។ អាញ់ ប៉ាណា ំពូ លូ ប៉ានរឹ កាកាប លូ ្របគ៉័ ង៉ារ េដល
១៩ញនសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ លូ ញនសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ េណាះហង
បះ អាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ ្រគបឹ ចារ ឡឹង េមឿង េយរសូាឡឹម េលយី ទលឹ េខត អុីលរីកុីន។ ២០ ឡឹង
អន់្រទលួ ទលឹ កញិេអៀ អាញ់ ខំ ចាក រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ប៉ាគ់ ចារ ចំឡាក់ ពូ េបី តាន័ កាតាងំ សចិ យសី៊ូ
្រគះិ េភឿ ែជ អន់ អាញ់ ប៉ានត់ាវ ហី ៃចគ អំបុាងំ ជុងតាង ពូ ៃចគ េកះៗ។ ២១ឡាក់កាសារ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ទិ
មួតឡាក់ ពូ េបីតាន័ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ បប៉។័ ទិ មួត បក់ េបី េឃយីកាតាងំ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ហ្ល
ង់»‡។
សារ វគ័ ប៉ូលឃតឹ ចងឹចាចាក ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ
២២សារអាហង ្របគ៉័ អន់អាញ់ េខកី េអៀង ទង អូ ទីឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី។ ២៣ហះកា កញិេអៀអា ង៉ារ

ឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ កាណុង ្រសកុ េតះ ទិអាឃឺ េកះ ទិ េកះ។ ឡឹង ទុញសាណាំែព េកះអាញ់ បុចិឡា ំចាចាក ប៉ា
គ់ អនដ់សី។ ២៤ទលឹ នេីណា ័ះ ដារ ់ចំអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េអសាប៉ាញ អាញ់ មុងឹ ផា ចងឹ ទី ម៉ុ ត ចាចាក ប៉ាគ់
អនដ់សី ហិ េភឿ ៃអ្វ រ៉ាឡូវ រះ៉សារ លូ អនដ់សី បាែបត៊ អន់ ទីសារ េហាក រគ៉់ ម៉ាគ់ អនដ់សី តង័ អន់ កាណាគ័កា
អាញ់ ចងឹ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េណាះណាវ ្គ។ ២៥ហះកា កញិេអៀ អាអាញ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម
េភឿ ជនឹ េលៀន អន់ កា មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ២៦ខង មួត បក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន លូ េខតអាៃខ អនែ់ឌ ែរវ គួប
ឡិង េលៀន ប៉ាេហ្យ ីអន់ តង័ មួត បក់ ថុក ញ៉ាកកាណុងកាឡំាងំ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម។
២៧អនែ់ឌឃតឹ ្របគ៉័ េណាះ ្រតគ់ហង ខងអនែ់ឌ ទួមតាេនា េម៉ាញ ែនវ ឃឺ មួត អុះ មុី សុនសាតអនេ់ទៀគ អន់
ែឌ ទីសារសាណុកសាវាក៉ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹញនកា មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េណាះហងបះ អនែ់ឌ អ្យ
ក់ រ៉ាស អប៉ំាស ែគងឡាេកា បុាងំៃឡឡា ំតង័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ នេីណា ័ះ េដល។ ២៨ ប៉ាគ់អាញ់ មប េលៀន
† ១៥:៩ ១៥:៩សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១៨:៤៩។ ‡ ១៥:១០ ១៥:១០សារ អាឡាច់ ឡឹងសារ អន់
ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៣២:៤៣។ § ១៥:១១ ១៥:១១សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១៧:១។
* ១៥:១២ ១៥:១២ វគ័ េយសាយឡាក់ ពឹ សាដាច់ ដាវតី។ † ១៥:១២ ១៥:១២សារ អាឡាច់ ឡឹង េអសាយ ១១:១០។ ‡ ១៥:២១
១៥:២១សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥២:១៥។
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ឡាក់អនែ់ឌ ឡិង េណាះអន់កា ពូ េកះៗ េណាះអាញ់ចងឹចាកឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថត េអសាប៉ាញ ផះ េណាះអាញ់
ចងឹ ម៉ុ ត ចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី បាែបត៊ ហ។ិ ២៩អាញ់អ្លុ អនត់គ់ផា ប៉ាគ់អាញ់ ម៉ុ ត ចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី យសី៊ូ
្រគះិ ចងឹ អន់សារដាគ់ ្រគបឹ ែនវ កា អនដ់សី េដល។
៣០អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់េឡាមឡា អនដ់សី ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន លូ ញនកាសារ បុចិ ៃច

ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័៖ ហគ់ អនដ់សី ខំ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អនឌូ់ លូ អាញ់៣១ េភឿ អន់
អាញ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត បក់ អូ េសឿ ពឹង េខត យូដា លូ អន់ ង៉ារ ឡាក់ អាញ់ឡា ំ្រប៉គ័ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
េណាះអន់ ្រតគ់ ពុត មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េណាះ េដល។ ៣២ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន ់អាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់
អនដ់សី ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ លូ អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ រ៉ាឡូវ លូ អនដ់សី។ ៣៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំឡាសា
ណុកសាវាក៉ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ទឌូិ អាែមន។

១៦
សារអបំញ៉់ គួប េសាប
១អាញ់បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា ភេីបអាកា អុះ មុី ពិន េដល ែអ៊ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័

្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េមឿង េកងេ្រគៀ។ ២ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សីហាប់ ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំ
ឡា ពិន អន់ ឃឺ លូ កាឡំាងំ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័។ អន់ អន់ដសី តង័ ែអ៊ សារ 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 ? អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ

្រគះិ អន់ឌូ លូ អាញ់ េដល។ ៤អន់ែឌសាឡាគ់ឡាេកា េភឿ តង័ អាញ ់អាញ់ ប៉ាេន អន់ែឌ អូ ្រតគ់ ដងឹ អាញ់
អុះ ប៉ាេន អនែ់ឌ ឃឺ ទិ សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាេន អនែ់ឌ េដល។ ៥អាញ់អំបញ៉់ ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប៉ាតុំ គួប កាណុង ហី អន់ែឌ។ អាញ់ អំបញ៉់ េអប៉ាយេនតឡាក់ គួប អាញ់ បុចិ ៃច ឡាក់ ម៉ុ ត
េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ពឹង េខតអាសុ។ី ៦អាញ់ អំបញ៉់ ម៉ារ ីឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កាខាក់ េភឿ តង័ អន់
ដសី។៧អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់អាន្់រតូនកី លូ យូេនៀសឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់កាអាញ ់អនែ់ឌ ្រតគ់ ខុក
អនឌូ់ លូ អាញ់ ែព េដល។ អនែ់ឌឡាក់ េលៅ ែលងសចិផា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ខាក់ កាណុងកាឡំាងំ បក់ រះ៉
ប៉ាតាងយសី៊ូ * អនែ់ឌ កា េសឿយសី៊ូ ្រគះិ អន្់រទលួ ឡឹងអាញ់ េដល។ ៨អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់អាេំភ្លៀសឡាក់ គួប
អាញ់ បុចិ ៃចញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៩អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់ េអុបីាន់ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
កា ញនឹ លូ បរ៉ ់អំបញ៉់សាតាឃះិឡាក់ គួប អាញ់ បុចិ ៃច េដល។ ១០អាញ់ អំបញ៉់ អាេពេឡះឡាក់ តាបំាង ពុត
ែអ៊ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ តុតខាក់ លូ អបំញ៉់ មួត អុះ មុី ហី ្រកាន វគ័អារសីាតូប៊ូល។ ១១អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់ វគ័ េហរេូឌៀន
ឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់កាអាញ់ លូ បរ៉ ់អបំញ៉់ មួត អុះ មុីហី ្រកាន វគ័ េនគីះិឡាក់ េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន។ ១២អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់ ្រទែីភន លូ ្រទផូីះ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ លូ បរ៉ ់អបំញ៉់ េពី
សុះិឡាក់ គួបអាញ់ បុចិ ៃចឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េដល។ ១៣អាញ់បរ៉ ់អបំញ៉់ រភូូស
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ លូ បរ៉ ់អំបញ៉់ េមគី ែអ ៊អាញ់ឃតឹឡាក់ កា េមគី អាញ់ េដល។ ១៤អាញ់ បរ៉ ់
អបំញ៉់អាសុងី្រគតី េផ្លគូន េហុេីមះ៉ ប៉ាត្របូះ េហុម៉ីាស លូ មួត អុះ មុី បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េណាះ េដល។
១៥អាញ់បរ៉ អ់បំញ៉់ភឡូីឡូក លូ យូេលៀស េនេរុសី លូ អុះ អង់កាន់ ែអ ៊ទបឹ បរ៉ អ់បំញ៉់ អូលមីបះ៉ លូ មួត ប៉ាសុន
* ១៦:៧ ១៦:៧កាណុងកាឡំាងំ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ។
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ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។ † ១៦ ប៉ាគ់ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប ្រតគ់ តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។ ្រកុំ េហៀន
សារយសី៊ូ ្រគះិ ទឌូិ កា អបំញ៉់ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
សារ វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូណាវ ្គ
១៧អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ អ់នត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សីអន់សាងំៃកឡាេកាឡឹង មួតបក់ ប៉ាកល្ះ ពូ ឡឹង គួប េសាប

លូ ប៉ាណា ំអន់ អនដ់សី ្របគ៉័យច អនែ់ឌ បុាងំេហៀនយច ឡឹងសារឡាក់ អនដ់សី េហៀន េកះ អនដ់សី ្រតគ់
ឡាច់ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹង អនែ់ឌ េណាះ ពិ ១៨ខង ប៉ាណូស ែនវ អា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន េណាះ អុះ ឃឺ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ កាសារខា្វ ម មះ៉ អនែ់ឌ ទបឹ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ អូ អ្លុ សាងំៃកឡាេកា
ញនកាប៉ានរឹ អនែ់ឌកាប រគ៉់ៗ ។ ១៩កាប៉ាច់អនដ់សី ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ អ្លុ អនត់គ់ផាអនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ខអាហង បះ អាញ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ កា អនដ់សី ហះកាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី ទី ពុត
ហ្យាងំសាឡាច់ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ដាគ ់អនដ់សី ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ អូ ដាគ។់ ២០ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ តាងំឡាសាណុកសាវាក៉ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អន់ដសី ចគ័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ លូ ជុង អន់ដសី
កាណុង រុាងំវាង៉ ្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់អាហង។ អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
២១ធមី៉ូ េថឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូអាញ ់ែអ៊ អបំញ៉់ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? លូេគៀស យ៉ា

សូន លូ សូសប៉ិា្រតះុ ឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ កា អាញ់ អន់ែឌ កា អំបញ៉់ អន់ដសី េដល។ ២២អាញ់
សចិ េទេីទៀសឡាក់ ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាតាង វគ័ ប៉ូលអាកាអំបញ៉់ អនដ់សី េដលញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន។ ២៣-២៤ វគ័ ៃកយុះឡាក់ អ្យក់អាញ់ ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ៊ កា បរ៉ ់អបំញ៉់ អនដ់សី។ ែអ៊ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
ប៉ាតុំ គួប ពឹង ហី ែអ៊ េដល។ េអរ៉ាសាទុះឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហហី េលៀន ពឹង េមឿង លូ េក្វតុីះ ឡាក់ អុះ មុី ពិន កា
បរ៉ ់អបំញ៉់ អនដ់សី េដល។ ‡

២៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េសឿ េលយី ្រតគ់ ពួយសារដាគ់អាញ់ រះ៉
លូ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានរឹ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ្រតគ់ លូសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េអានសាគមឹ ឡឹង េសគី ែព ២៦ហះ
កា កញិេអៀ អា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ្រគបឹ សុនសាត អ្លុ អនត់គ់ ញនកាផាប់ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រតគ់ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េ្របុ ីែអ៊ ឡាក់ ទី អាញុ រុសី េលយី ែអ៊ បុចិ អន់ ពូ េសឿ ែអ៊ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ។ ២៧ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ដងឹ ែអ៊ឡាក់ហ្យាងំសាឡាច ់ពិ ពិន ប៉ាេនសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េលយី អា
ែមន។

† ១៦:១៥ ១៦:១-១៥ កាណុង សារ អា សចិ ភេីប ្រពីសុលី ម៉ារ ី យូេនៀស ្រទែីភន ្រទផូីះ លូ យូេលៀស ឃឺ អង់កាន។់ ‡ ១៦:២៣-២៤
១៦:២៣-២៤ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ែធម ប៉ានរឹ ផា៖ អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ទឌូិ។
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សត្់រតា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
កូរនិថូះ

សារ អនត់គ់ រះ៉
េមឿង កូរនិថូះ ផះ រុាងំហាវ វគ័ ប៉ូល ែព ឃឺ េមឿង តសី ខាក់ ឡាក់ ទី ប៉ាសុន េអៀង ៃអ្វ ឃឺ ែអ៊ ៦០០.០០០

ដូវ។ េមឿងអាទីចារ ពូកត់កាប៉ំាន់ េពៀរចារ។ ទីកាប៉ំាន់ េអៀងប៉ាទុក រ៉ាសអប៉ំាសម៉ុតឡាច់ អូលនដារ។់ ប៉ា
សុន សល់ ឡឹង ទងតិគ័ េកះ ទុច ពូ។ កាណុង េមឿង កូរនិថូះ ទី ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ៃអ្វ ឡុក ឡាយ គួប
េសាប។ េមឿងអា េលៅ ែលងផា អូដាគ ់មួត ៃអ្វ ពឹង េមឿងកា ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័
អូ ្រតគ់ តង លូ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ពូ កា េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ គុន សុនសាត េពឿ សុនសាត ែអ៊ តាងៗ ឡឹង គួប
េសាប េដល។ សុនសាត ្រកកិឡាក់ េហៀន េអៀង អ្លុ ហ្លង់ កាខាក់ អនែ់ឌ ៃចខាក់សាយុំាងំ មួត បក់ហ្យាងំសា
ឡាច់ រះ៉សារឡាក់ អ្លុ កាប រគ៉់ ប៉ានរឹ ពឹរ កាង ខង អនែ់ឌឃតឹផា ចងឹ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ចងឹ អ្លុ តង័ឡាេកា
េទៅញនកា ពុតហ្យាងំសាឡាច់អ្លុ ឃតឹ មះ៉ ពូ។ ហះកា មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ សួន េអៀងឃឺ មួត
តាបាយកាសត់ លូ មួត បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ (បរ៉ ់ៃហ ១:២៦-២៨)។
វគ័ ប៉ូល រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ ទុញ េម៉ាញសាណាំទងតគិ័ ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៥០-៥២

គ.ស. (បរ៉ ៃ់ហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)១៨:១-៨)។ េកះេណាះ វគ័ ប៉ូលឡាច់ ឡឹង េមឿង កូរនិថូះឡា ំ
ប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ។ ផះ េណាះទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េម៉ាញ ដូវសចិ ែអ៊អាប៉ូ ឡូះ ែអ៊ េសឿយសី៊ូ េដល ែអ៊
អ្លុ កាប រគ៉់ ប៉ានរឹ ពឹរ កាង ែអ៊ កា រះ៉សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ពឹង េមឿង េអេភសូ លូ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ េដល (បរ៉ ់
ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)១៨:២៤-២៨)។ ផះ វគ័ ប៉ូល ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ ែអ៊ ្រចាគ់សត្់រតា
េម៉ាញ អន់ កា មួត េសឿ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតា អនែ់ឌ (បរ៉ ់ៃហ ៥:៩) ហះកាសត្់រតា
េណាះ អូ ទី េកះ។ អនត់គី ឡឹង េណាះ មួត េសឿ យសី៊ូ កា ក្លះ គួប េសាប េកតី ៃបង៉ ប៉ា្វ ន់ ្រកុ ំបក់ អនដ់ា ពួយ
អាប៉ូ ឡូះ បក់ អន់ដា ពួយ វគ័ ប៉ូល បក់ អន់ដាណាវ ្គ ពួយ វគ័ េព្រតះុ (បរ៉ ់ៃហ ១:១១-១២)។ ទី ពូ ឡា ំរះ៉ កា
វគ័ ប៉ូល ឡឹងសារ ពូ ក្លះ គួប េសាប េណាះ។ វគ័ ប៉ូល កា េ្របុី ធមី៉ូ េថឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េ្របុីឡា ំប៉ាគ់
េមឿង កូរនិថូះ េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹងចារ េណាះ (បរ៉ ់ៃហ៤:១៧)។ ពូ កា ្រចាគ់សត្់រតា
អំបញ៉់ លូ វគ័ ប៉ូល តាងៗ ឡឹង គួប ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ធមី៉ូ េថ (បរ៉ ់ៃហ ៧:១)។ ពឹងសាណាំ៥៣-៥៥ គ.ស. វគ័ ប៉ូល
្រចាគ់សត្់រតាអា េភឿ េតលី ឡឹងសារ ពូ អបំញ៉់ ទេិណា ័ះឡាក់ ពូ េអី ផាសត្់រតា ទី េម៉ាញ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
កូរនិថូះ។
អនត់គី ឡឹង េណាះ វគ័ ប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ហះកា ែអ៊ បប៉័ មួត េសឿ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង

េមឿង េណាះ បក់ អនដ់ា ៃអ្វ កា ប៉ាណា ំគួប ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ (បរ៉ ់ៃហ ២ កូរនិថូះ ២:១)។ ទលឹ
នេីណា ័ះ វគ័ ប៉ូលកា ្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញហា្ល ណាវ ្គកាប បុាងំអាលកាអនែ់ឌកាខាក់ (បរ៉ ់ៃហ២ កូរនិថូះ ២:៣-
៤) ហះកា សត់្រតា េណាះ អូ ទី េកះ េដល។ េកះេណាះ ែអ៊ េ្របុី ទីតុះ ឡាក់ ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ ែអ៊ ឡា ំឡិង
េលៀន ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ េភឿ តង័ ពូ កាប៉ាច់ ែអ៊ េទៅឡា ំប៉ាគ់ េមឿង ្រតូអះ។ ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៥៦ េលីកា
៥៧ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ្រតូអះ េណាះ ទតុីះ កាសតឹ ឡឹង េមឿង កូរនិថូះ ទបឹ ទីសារដាគ់តាងៗ ឡឹង មួត េសឿ
យសី៊ូ ឡឹង ចារ េណាះឡា ំរះ៉ កា វគ័ ប៉ូល។ វគ័ ប៉ូល េហាក រគ៉់ កា ្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញហា្ល ណាវ ្គឃឺសត្់រតា
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ទី េពៀរ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង កូរនិថូះ។
សារសាខំាន់ៗ
កាណុងសត្់រតា ទី េម៉ាញអា វគ័ ប៉ូល តង័ តាតសុ់និសារ អនេ់ទៀគៗកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង

កូរនិថូះ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ អន់ ៃអ្វ េកាបដាគ់ៗ អន់ឃឺ លូឡាេកាឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ ប៉ាកះ ្រកុំកាណុង ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័។ ែអ៊កា រះ៉ផាសារ េសឿ េសឿយសី៊ូ អូ េអងកា
សារចាែ្រជប ឃតឹ គុន ប៉ាណូស អុះ លូ អូ ្រតគ់ ញន កា ប៉ានរឹ ពឹរ កាង អ្លុ កាប េកង ខាក់ េដល។ សារ
េសឿ អា េកតីឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាគ់ តាតារ ពុត េពៀក ប៉ាណូស លូ ប៉ាណា ំប៉ាណូស
អន់ ម៉ុ ត អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ េតា័ លូ រុសី សតឹ។ (១:១០-៤:២១)

វគ័ ប៉ូលកាប បុាងំអាល មួត េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័យច លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ កាណុង មួត េសឿយសី៊ូ ទី បក់ អន់
ដា ភង គួប េសាប បក់ អនដ់ា ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ឡាឡិគ័ឡាឡាគ។័ (៥:១-៦:២០)

វគ័ ប៉ូល េតលីសារ ពូ អបំញ៉់ ឡឹងឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប បក់ ទីខាបខួ់ លូ បក់ ៃអ្វ េផាង។ សារអា េកតី ពឹះ ញន
កា បក់ អនដ់ា បង៉ឺាយឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស ឃឺ ពូ អូ អន់ មួត កាម៉ាក័ មួត អង់កាន់ ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់
អុះ។ (៧:១-៤០)

វគ័ ប៉ូល េតលីសារ ពូ អបំញ៉់ ឡឹងសារសាសាណាឡាក់ ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េកះ។ សារអា េកតីឡាច់
ឡឹង មួត េសឿយសី៊ូ បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ មួត បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគ។ រុាងំហាវ េណាះ បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
េទៀគ ពូ ឌុ អ្យក់សាសាណាឡាក់ ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េកះៗ។ នចីម័ មួត េសឿយសី៊ូ ខនឹសា េដលប
សាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ ? (៨:១-១១:១)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ ដាគ់ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ ែអ៊ រះ៉ ឡឹងឡាេបៀប មួត េសឿ យសី៊ូ
្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ផះ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េសាបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូឡាេបៀប ្របគ៉័ ពួយសារ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ។ី បក់ េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ្រគបឹសារញនកា ពុត បុចិ ៃច េភឿ តង័ គួប េសាបអន់ េកតី
ដាគ។់ (១១:២-១៤:៤០)

វគ័ ប៉ូល រះ៉សារ ប៉ាណូស េតា័ េកះ ចងឹ រុសី សតឹណាវ ្គ។ តាមសារ អ្លុ ហ្លង់ ហ្យាងំសាឡាច់ គុន សុនសាត
្រកកិ អនែ់ឌឃតឹផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹសាខំាន់ហ៊្លត ពូ អូ េសឿ អុះ ផាឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េតា័ េកះ អ្លុ
រ ុសីសតឹណាវ ្គ។ វគ័ ប៉ូលកា រះ៉ ប៉ាឡាក់ផាឡាេកា បុាងំៃឡ ពិន ចងឹ រុសីសតឹណាវ ្គញនកាឡាេកាយសី៊ូ
រ ុសី សតឹ េកះ។ (១៥:១-៥៦)

វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ ឡិង េលៀនសារ៉ំាប់ មួត ថុក ញ៉ាក លូ អនត់គ់ ប៉ាេតា ពូ ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ (១៦:១-
២៤)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ អាញ់ លូ មុី សូសាេតន ២ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតា
អា អន់ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊
ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ កា េរុសី អ្យក់ អនដ់សី ្របគ៉័ ប៉ាសុន ែអ៊ អនឌូ់ លូ មួត បក់ ៃអ្វ ្រគបឹចារឡាក់ មន៉់ េអី យសី៊ូ
្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា អនែ់ឌ លូ ពឹ តាងំឡា ពិន េដល។ ៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់
តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារ វគ័ ប៉ូល េហាកកាប ៉្រ◌ះ័
៤អាញ់ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយី ខង ែអ៊ដាគ់ ពុតកាអនដ់សីញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ៥ឃឺ ែអ៊ អន់សារដា

គ់ ្រគបឹ ែនវ កា អនដ់សី ញនកាយសី៊ូ ែអ៊ អន់ អនដ់សី ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាង លូ អ្លុ ហ្លង់ េអៀងសារ។ ៦សារប ៉្រ◌ះ័



១ កូរនិថូះ ១:៧ 269 ១ កូរនិថូះ ១:២៤

អន់អា ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផាសារ រះ៉ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិអា ្រតគ់តាទចឹ។ ៧ខអាហងបះ ផះ អនដ់សី ៃអ្វ
ក្យាគ់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ពឹះ ទលឹ អនដ់សី អូ ទី ខ្វះសារ អ្លុ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ តាងៗ ឡឹង គួប េសាប
េណាះ អុះ។ ៨យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ដាម័ អត់ េលយី ទលឹ ឡុច អនដ់សី អូ ទី
ថូត ញ៉ា អុះ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ជរឹ េទៀ។ ៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ គួប លូ គន ែអ៊ ឃឺ
យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។
សារតាប៉ុញតាប៉ាក់កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
១០អឺ អុះ មុ ីកញិេអៀអាអាញ់បរ៉ អ់នត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សីញនអរ៉ំាញយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡាពិន អន់

ដសី ្រតគ់ ែរវ ពុត លូ គួប េសាប ែជ អន់ ក្លះ កា្ល យ គួប េសាប ្រតគ់ អន់ ទី ពុត ឃតឹ ដងឹ េម៉ាញ។ ១១ អឺ អុះ
មុ ីអាញ់កាតាងំ ឡឹង គួប ខ្លូ េអ រះ៉កាអាញ់ផាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ទីសារតាប៉ុញតាប៉ាក់ លូ គួប េសាប។
១២កាឡំាងំ អនដ់សី បក់ អនដ់ា កាបផា «អាញ់សះឹ ប៉ូល» បក់ អនដ់ា ផា «អាញ់សះឹ អាប៉ូ ឡូះ» បក់ អនដ់ា ផា
«អាញ់សះឹ េព្រតះុ» បក់ អនដ់ា ផា «អាញ់សះឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគះិ»។ ១៣ញ៉ា យសី៊ូ ្រគះិ ែជកឡាេកា ែអ៊ េអៀង ចាែនក
ប ? ញ៉ាប៉ូលប ពូបង់៉ ពឹងអ៊្លង គងឹ ប៉ាតាងអនដ់សី ? ញ៉ាអនដ់សី ហុំ េទៀកអន់ េកះ ប៉ាសុនប៉ូលប ? ១៤អាញ់
េហាក រគ៉់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខងអាញ់អូ ទី បុាងំហុំ បក់ េពឿ អុះកាណុងកាឡំាងំអនដ់សី េណាះ អាញ់បុាងំ
ហុំ ដងឹ កា ្រគសិាប៉ុ ះ លូ ៃកយុះ េណាះហង។ ១៥ខអាហង បះ អូ ទី េពឿ ផាអាញ់ បុាងំហុំ ែអ៊ អន់ េកះ ប៉ាសុន
អាញ់ អុះ។ ១៦អាញ់កា បុាងំហុំ កាឡំាងំ ហី សាេទផាណះ េដល ហះកាកាយ ឡឹង េណាះណាវ ្គអាញ់ អូ អ្លុ
អនត់គ់កាអាញ់ បុាងំហុំ ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គអុះ។ ១៧យសី៊ូ ្រគះិ អូ េ្របុីអាញ់ឡា ំបុាងំហុំ ពូ អុះ ឃឺ ែអ៊ េ្របុីអាញ់
ចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ែអ។៊ ហះកា អូ ្រតគ់ រះ៉ ញនកា ប៉ានរឹ ពឹរ កាងហ្យាងំសាឡាច់អាញ់ េទៅ អុះ អ្ូយគ ៃផគ
សារយសី៊ូ ្រគះិ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកតី អូ ទីខា។
សារអរ៉ំាញអញឺ លូសារហ្យាងំសាឡាច់មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
១៨ មួត បក់ ្រតគ់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ អនែ់ឌផាសារយសី៊ូ ្រគះិ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ឃឺសារ មួត អន្់រទយុ ហះកា

កាប៉ាច់ ពិនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ តង័ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច ឃឺ ពិន ផាសារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
១៩ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«អាញ់ចងឹថាឡំាយសារហ្យាងំសាឡាច់ អនែ់ឌ េណាះ

លូ ចងឹ ្របគ៉័ អន់សារ អនែ់ឌ អ្លុ ហ្លង់ េណាះ អន់ហ្៊យង េហ្យតី ទិ េដល»*។
២០ទលឹ នេីណា ័ះ មួត បក់ហ្យាងំសាឡាច ់មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប ់លូ មួត បក់កាបចាេជៀកឡាេលៀក
ពឹង អង់កក់ េតះ អា អនែ់ឌ ្របគ៉័ ញ៉ា កា អូ េកតី អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ កា ពុតសាឡាច់សាឡាង
មះ៉ ប៉ាណូស េកតី ង៉ល់ អន្់រទយុ។ ២១ញនកាប ៉្រ◌ះ័ ហ្យាងំសាឡាច់ បះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់
ែអ៊ ញនសារហ្យាងំសាឡាច់ ពូ េទៅ អុះ ខអាហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត តង័ ទិ មួត បក់ េសឿ ែអ៊ ញន
កាសារញនឹ រះ៉ ឡាក់ ពូ ផាសារ មួត អន្់រទយុ។ ២២ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បុចិ បប៉័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខា
ក ់កាប៉ាច់ សុនសាត ្រកកិ បុចិ បប៉័សារហ្យាងំសាឡាច។់ ២៣ហះកាញនឹ រះ៉ ផា បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សា
ដាច់ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ។ សារញនឹ រះ៉ អា ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ ៃច េសឿ កាប៉ាច់ សុនសាត អន់
េទៀគ ឃតឹផាសារ អន្់រទយុ។ ២៤ហះកាកាប៉ាច់ ពិនឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក ់ទបឹ សុនសាត អុី្រសា
* ១:១៩ ១:១៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៩:១៤។
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ែអល៊ ទបឹ សុនសាត ្រកកិ ពិន ផាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់សារ អំរ៉ាញ អញឺ លូសារហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ២៥ខងសារ ញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូសឃតឹផាសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន្់រទយុ ឃឺដាគ់ហ៊្លត ឡឹងសារសាឡាច់សាឡាង
មះ៉ ប៉ាណូស សារញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូសផាសារ អូ គតឹ អូ ខា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ទី អរ៉ំាញហ៊្លត ឡឹង ប៉ាណូស េដល។
២៦អឺ អុះ មុ ីអនដ់សីកា បប៉័ េដល ទិ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ អូ សូវ ទី ប៉ាណូសហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូ

ស អុះ កា អូ សូវ ទី មួត ្របគ៉័ កាន រ៉ាតសី លូ មួត េលៅ ែលងសចិ េដល។ ២៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ មួត
បក់ កាតូល័ ង៉ល់ លូ មួត បក់ អូ ទី អំរ៉ាញ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿ ្របគ៉័ អន់ មួត បក់ ហ្យាងំសាឡាច់ លូ មួត បក់
េកងខាក់ អន់ អនែ់ឌតាយួស។ ២៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ មួត បក់ អូ គតឹ អូ ខា ប៉ាណូស េដាចដាច លូ
មួត បក់ ពូ បង៉ឺាយ ពឹងអង់កក់ េតះអា េភឿតាគ់តាយួស មួតបក់កានតឹកាេនារ។ ២៩ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី ប៉ាណូស
េពឿ ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់ េអងហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៣០ញនកាប ៉្រ◌ះ័ ហង បះ អនដ់សី ទី ម៉ុ ត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊
្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េកតី ហ្យាងំសាឡាច់ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ ពិន េកតី ដាគ់ ្រតង់ លូ
ហា្វ យ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច ៣១ េភឿ អន់ ្រតគ់ ពួយសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «េពឿ បុចិ អា្វ ត់ េអង ្រតគ់អា្វ ត់
េអង ដងឹ កា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះហង»†។

២
សារ វគ័ ប៉ូល រះ៉ ដងឹសារយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ
១អឺ អុះ មុ ីផះអាញ់ឡា ំរះ៉ ឡឹងសារ េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា អនដ់សី ែព អូ ្រតគ់អាញ់កាប

ញនកាអាញ់ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាងហ្យាងំសាឡាច់ េកងខាក់ ឡឹង អាញ់ េទៅ អុះ ២ខង ផះ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អន់
ដសី េណាះ អាញ់ អូ បុចិ អ្លុ ឡឹងសារញ៉ា អុះ ឃឺអាញ់ បុចិកាអ្លុ ដងឹសារយសី៊ូ ្រគះិ លូសារ ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង
គងឹ េណាះហង។ ៣ផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី អាញ់ អូ ្រតូះ អូ ថូន ទបឹ ទីសារ អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ កាខាក់ េដល។
៤អាញ់ រះ៉សារដាគ់ េណាះ អូ ្រតគ់អាញ់អ្លុ កាប ប៉ាញសុ់ះ អនដ់សីញនកា ប៉ានរឹអាញ់ហ្យាងំសាឡាច់ េណាះ
អុះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ែអ៊ ៥ េភឿ ែជ អន់សារ អនដ់សី េសឿ មុងឹសារហ្យាងំ
សាឡាច់ មះ៉ ប៉ាណូស ឃឺ ្រតគ់ មុងឹសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារហ្យាងំសាឡាច់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
៦ហះកាកាណុងកាឡំាងំ បក់ េសឿ ដាគ់ េកះ ញនឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា ពួយសារហ្យាងំសាឡាច់ េដល ហះកា

អូ ្រតគ់ហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូស េលី គុន មួត ៃមគ៉ណាផំា ពឹងអង់កក់ េតះអាឡាក់ចងឹហ្៊យង េហ្យតី េណាះ
អុះ ៧ឃឺញនឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា ពួយសារហ្យាងំសាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់សារ េអានសាគមឹ ែអ៊ ឃតឹ អន្់រទលួ
ឡឹង េកតី េតះ ៃប៉្លង ែព េកះ េភឿសារ៉ំាប់ អន់សារដាគ់ េកងខាក់កា ពិន។ ៨កាណុងកាឡំាងំ មួត ៃមគ៉ណាផំា
ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ទី បក់ ចំ េម៉ាញ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។ ផា ពូ
អនហ់ា្ន ល់ឃឺ ពូ អូ ប៉ានេ់តា័ អុះ តាងំឡាតាតារកា្ល គ់ដាគ់ឡាយ៉ាម។័ ៩ហះកាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់
រះ៉ ផា៖
«អូ ទី េពឿ ៃហ បប៉័

អូ ទី េពឿសាយុំាងំកាតាងំ
ពូ ទឌូិ កាឃតឹ អូ តាលុះ េដល

សារ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្រទៀម គមសារ៉ំាប់កា មួត បក់ បុចិ ៃចកា ែអ»៊*។
† ១:៣១ ១:៣១ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៩:២៤។ * ២:៩ ២:៩សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៦៤:៤។
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១០ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន បប៉័សារ ទេិណា ័ះញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ ៊ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ហ្លង់ ្រគបឹ
សារ ទេិណា ័ះ យ ៉◌ះ័ សារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ គម កាណុង ពុត េពៀក កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ហ្លង់ េដល។
១១កាប៉ាច់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា អូ ទី េពឿ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ពុត េពៀក ែអ៊ អុះ កាយ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់
ៃអ្វ កាណុងឡាេកា ែអ៊ េទៅ។ ប ៉្រ◌ះ័ កា នះិេទៅ េដល អូ ទី េពឿ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ពុត េពៀក ែអ៊ អុះ កាយ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ែអ៊ េទៅ។ ១២កាប៉ាច់ ពិន ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់ឡាច់ ឡឹង អង់កក់ េតះ អា អុះ ឃឺ ែអ៊ អន់
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ឡឹង ែអ៊ េទៅ េភឿ អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ឡឹងសារញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័សារ៉ំាប់កា ពិន។ ១៣ញនឹអន់
តគ់ ប៉ាេតា ពួយសារ ទិ អា ហង ញនឹ អូ កាប គុន ហ្យាងំសាឡាច់ឡាក់ ប៉ាណូស បុាងំេហៀន េណាះ អុះ ឃឺ
ញនឹកាប ពួយសារ ញ៉ាឡាក់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេហៀន។ ញនឹ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារតាទចឹ ឡឹង ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៤ហះកា ប៉ាណូស បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ អូ អ្លុ អ្យក់
សារ ញ៉ា ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ខង អនែ់ឌ ឃតឹ ផាសារ ទេិណា ័ះ ឃឺសារ អន្់រទយុ។ អនែ់ឌ អូ ហ្ល
ង់សារ ញ៉ា អុះ ទី ដងឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហង ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ អ្លុ ឃតឹ ចាែ្រជបផាសារ ទេិណា ័ះ ្រត
គ់ តាទចឹ។ ១៥កាប៉ាច់ មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ អ្លុ ឃតឹ ចាែ្រជប អន់ ហ្លង់ ្រគបឹសារ ហះកា មួត
បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ឃតឹ អន់ ហ្លង់ ឡឹង ពុត មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ ១៦ ខង
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «េពឿ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ពុត ខឃំតឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័? េពឿ អ្លុ អនត់គ់ ប៉ាេតា
កា ែអ ៊?»†ហះកាកាប៉ាច់ ពិនឃឺ ពិន ទី ខឃំតឹ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ។

៣
សារតាប៉ុញតាប៉ាក់កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ អូ កាប លូ អនដ់សីឡាក់កាអាញ់កាប លូ មួត បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ ឃឺ

្រតគ់កាបឡាក់កាកាប លូ ប៉ាណូស េដាចដាច េលីឡាក់កាកាប លូ មួតសាសា្វ អង់ក ័ះ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ ២ផះ
េណាះ ែពអាញ់ អន់ េទៀក តុះ កា អនដ់សី ៃអត អាញ់ អូ អន់សាណាកាអនដ់សីសា អុះ ខង អនដ់សី េបី អ្លុ
សា។ យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ អាកាតាមកាអនដ់សី េបី អ្លុ សា នះិេទៅ េដល ៣ខង ពុត េពៀក អនដ់សីឡាក់កា ប៉ាណូ
ស េដាច អនដ់សី ៃអ្វ កាសាណីងសាេណីសកា គួប េសាប លូ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ ក្លះ គួប េសាប េដល ទលឹ នី
េណា ័ះ អាញ់ បប៉័ ផា អនដ់សី ៃអ្វ ទី ពុត េពៀកឡាក់ កា ប៉ាណូស េដាច លូ ្របគ៉័ ពួយឡាេបៀប ប៉ាណូស នះិេទៅ
េដល។ ៤ផះ បក់ អនដ់ាកាបផា «អាញ់សះឹ ប៉ូល» បក់ អនដ់ាផា «អាញ់សះឹអាប៉ូ ឡូះ» សារ េណាះ ្របគ៉័ អន់
អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សី ៃអ្វ ឡាេបៀប ប៉ាណូស េដាចតាទចឹ ហង។ ៥អាប៉ូ ឡូះ ប៉ាណូស នចីម ័? អាញ់អា ប៉ាណូ
ស នីចម ័? ញនឹ ្រកាន័ កា ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ ប៉ាណា ំអន់ អន់ដសី េសឿ។ ញនឹ េម៉ាញ ដូវ ៗ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ា
ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី េណាះ ហង។ ៦អាញ់ តប ់េកះេណាះអាប៉ូ ឡូះ េ្រជា ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័
អន់ហន៊។៧ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ តប់ លូ បក់ េ្រជា អូសាខំាន់ អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ហន៊ េណាះ
ហងឡាក់សាខំាន។់ ៨បក់តប់ លូ បក់ េ្រជា អូយច គួប េសាប អុះ ឃឺឃតឹ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ញនឹចងឹ
ទីខាតាម ង៉ារឡាក់ញនឹ ្របគ៉័ េណាះហង ៩ខងញនឹឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អន់
ដសី េពៀបឡាក់កា មុរី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ហីឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉។័
† ២:១៦ ២:១៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:១៣។



១ កូរនិថូះ ៣:១០ 272 ១ កូរនិថូះ ៤:៥

១០ញនកា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត អាញ់ ទី ង៉ារ ្របគ៉័ េពៀបឡាក់ កា រ៉ាគយឹ ្របគ៉័ ហី ្រតះ កាខាក ់អាញ់ ៃចគ ជុង
តាង េកះេណាះ ទី េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ្របគ៉័ហី អបុំាងំ ជុងតាង េណាះ។ ហះកាបក់ ចំ ្របគ៉័ហី េណាះ បក់ េណាះ
្រតគ់ឡាវុាងំ ឡឹងឡាេបៀប ែអ៊ ្របគ៉័ ១១ខង អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ៃចគ ជុងតាង អនេ់ទៀគ េម៉ាញណាវ ្គអុះ កាយ ឡឹង
ជុងតាង ឡាក់ ទី ៃចគ េកះៗ េណាះ ជុងតាង េណាះ ឃឺ យីស៊ូ ្រគះិ។ ១២ផា េពឿ អ្យក់ ម៉ាស ្រប៉ាក ់តាយ៉ា
ល ័អ៊្លង េជៀ េលី រ៉ាសម៊ េភឿ ្របគ៉័ អបុំាងំ ជុងតាងអា ១៣ ប៉ាគ់ដារ ប់ ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត
ប៉ាណូសេទៀ េណាះចងឹបប៉័ឡាក់ៗ ហងង៉ារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ េណាះ ខងដារ េ់ណាះចងឹ ពឹះ ទលឹទបឹ អុញ អុញ
េណាះចងឹសាគ់ លួង ង៉ារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ េណាះ។ ១៤ផាហី ពូ ្របគ៉័ ពឹង ជុងតាង េណាះ អុញ អូសា បក់ េណាះ
ចងឹ ទី ខា។ ១៥ផាហី ពូ ្របគ៉័ េណាះ អុញសា បក់ េណាះ អូ ទី ខា អុះ ហះកា ែអ៊ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកាឡាក់ កា
សាតាក់ឡាច់ ឡឹង អុញ។
១៦ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ ប កា អន់ដសី ឃឺ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័? ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ ប កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា

លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ ត ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី ? ១៧ េពឿ ្របគ៉័ អន់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា ទីសារ អូដាគ ់ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ថាឡំាយ
ប៉ាណូស េណាះ េដល ខង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អាឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ អនដ់សី អាហងឡាក់
េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អា។
១៨ ែជ ប៉ាង៉ល់ឡាេកា េទៅ ៃដ ផា ទី េពឿ កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ែអ៊ សាមគ៉័ ផា ែអ៊ ហ្យាងំសាឡាច់ គុន

ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា បក់ េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី ហ ិេភឿ អន់ េកតី ប៉ាណូ
សហ្យាងំសាឡាច់ ែគង ប ៉្រ◌ះ័ ១៩ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផាសារហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ
អាឃឺសារ អន្់រទយុ ឡគ ឡាក់កាសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់សារ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ មះ៉ មួត ហ្យាងំសាឡាច់
េភឿ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ េទៅ»*។ ២០ ទីសារ េម៉ាញណាវ ្គ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ ទិ ឡឹង ពុត ខឃំតឹ មួត
ហ្យាងំសាឡាច់ េណាះ ែអ៊ ផា អូ ទីខា ញ៉ា អុះ»†។ ២១ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អន់ បក់ េពឿ អា្វ ត់ េអងផាឡាេកាសះឹ
ប៉ាណូស េណាះ េលី ប៉ាណូសអា។ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ស៊ុត កា មះ៉ អនដ់សី េទៅ ២២យ ៉◌ះ័ ប៉ូល េលីអា
ប៉ូ ឡូះ េលី េព្រតះុ យ ៉◌ះ័ អង់កក់ េតះ អា េលីអាញុ រុសី េលីសារ េតា ័យ ៉◌ះ័ ដារ ់អា េលីដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ កា
តាម ស៊ុតកាមះ៉ អនដ់សី េដល។ ២៣ហះកាអនដ់សី េភឿកាយសី៊ូ ្រគះិ យសី៊ូ ្រគះិ េភឿកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

៤
សារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ឃតឹ ផាញនឹ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ លូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី រះ៉ ឡឹងសារ េអាន

សាគមឹ មះ៉ ែអ។៊ ២បក់ រះ៉ េណាះ ្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ កាណុង ង៉ារ េណាះ។ ៣កាប៉ាច់ អាញ ់យ ៉◌ះ័ អនដ់សី
េលី ប៉ាណូស េពឿ បុចិ កាបកាអាញ់ផា ប៉ាណូស ែនវ នចីម័កាតាម កាអាញ់ អូ វុនឹវាយ៉ អុះ។ អាញ់កា អូផា
កាឡាេកាអាញ់ េទៅ នចីម័ េដល។ ៤កាណុង ពុតអាញ ់អាញ់ អូ បប៉័សារយច ញ៉ា អុះ ហះកា អូ ្រតគ់ ញន
កាសារអាញ់ អ្លុ ហ្លង់ អា អុះ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ដាគ់ ្រតង់ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាតសុ់និសារ កាអាញ។់
៥ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ តាតសុ់និសារកា គួប េសាប អន្់រទលួ ឡឹងដារ ់កាឡំត ់្រតគ់ ក្យាគ់យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន ជរឹ េទៀ ហ ិឃឺ ែអ៊ ចងឹ អ្យក់ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ អ្យក់ អន់ ពឹងចារតាតារ លូ
ចងឹ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹងសារញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូសឃតឹកាណុង ពុត។ ផះ េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ប៉ាេន ពូតាម
សារឡាក់ ពូ ្របគ៉។័
* ៣:១៩ ៣:១៩សារអាឡាច់ ឡឹងយ៉ូប ៥:១៣។ † ៣:២០ ៣:២០សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩៤:១១។
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៦អឺ អុះ មុ ីអាញ់អ្យក់សារអាប៉ូ ឡូះ លូសារអាញ់ េទៅ ពឹះ រះ៉ កាប ប៉ានដ់បឹសារ៉ំាប់កា អនដ់សី េភឿ អន់ហ្ល
ង់ ឡឹងសារ ពូ រះ៉ ផា «ែជ ្របគ៉័ ញ៉ាហា្វ ស ឡឹងសារ ្រចាគ់ ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័» េភឿ ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ អា្វ ត់
េអង េសាមបក់ អនដ់ា អូ ណីសកាបក់ អនដ់ា េដល។ ៧ទីសារ ញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ េម៉ាញ ដូវ កាណុងកាឡំាងំ
អនដ់សី ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង េម៉ាញ ដូវណាវ ្គ ? ទិសារ ញ៉ាៗឡាក់ អនដ់សី ទី េណាះស៊ុត កាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ឡា។ ផាប ៉្រ◌ះ័ អន់កា អនដ់សី នេីអៀ ខ ញ៉ា បះ អនដ់សីអា្វ ត់ឡាេកា ្របគ៉័ឡាក់កាសារ េណាះ េកតី
ឡាច់ ឡឹងឡាេកាអនដ់សី េទៅ នេីណា ័ះ ?។
៨អនដ់សី ផគី េកះ។ អនដ់សីកាប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ េកះ េដល។ អនដ់សី ម៉ុត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េកះ ហះកាញនឹ

អូ ទី ម៉ុ ត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ * អាញ់ បុចិ អន់ អន់ដសី ម៉ុ ត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា តាទចឹ ហង េភឿ អន់ ញនឹ ទី រុា ំ
ងៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដល។ ៩តាមអាញ់ឃតឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ញនឹឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
អន់ញនឹ ថិ ឡឹង ពូ េពៀបឡាក់កា ប៉ាណូស ពូ ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ ពឹង អនត់គិ័ឡាន អន់ ពូ ទឌូិ ៃហ ទបឹ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ
ប៉ាណូស។ ១០ញនឹឡាក់ ប៉ាណូសកាតូល័ ង៉ល់ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ កាប៉ាច់ អនដ់សី ឃឺ ប៉ាណូសហ្យាងំសា
ឡាច់អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ។ ញនឹឡាក់ ប៉ាណូស អូ ្រតូះ អូ ្រតាន ហះកាអនដ់សី ទីសាងំុ េកងខាក់ទបឹ ពូ អ្យលិ
កូត័ េដល ហះកាញនឹ ពូ បង៉ឺាយ។ ១១ទលឹ រប៉់ដារ ់អាញនឹ ៃអ្វ កាឡាយុតិ លូ ែ្រហង៊ េទៀក ញនឹ អូ ទី េខាអាវ
កាសប៊ េពៀត ទបឹ ពូ ពីត ពូ តាបះ៉។ ញនឹកាចាក វុវីាច៉័ អូ ទីចារ ៃអ្វ នះិេទៅ េដល។ ១២ញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារ សមិឡា
េកា តុត េក្ល ័ះ លូសាងំុឡាេកា េទៅ។ ផា ពូ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាញនឹ ញនឹកា ៃអ្វ កាបដាគ់ ប៉ានរឹ កា ពូ ផា ពូ ្រប៉
គ័ បាបញនឹ ឃឺញនឹ ៃអ្វ នេីណា ័ះ ហង។ ១៣ផា ពូ េ្រចាមញនឹ ញនឹកាបដាគ់កាប ប៉ាឡឹង េឡាម ពូ។ ញនឹ
េពៀបឡាក់កាសាកាគ់កាតាវ ពូ ម៉ាមអា្ល ត អូ ទី េពឿ បុចិ កាកាប លូញនឹ អុះ េលយី ទលឹ រប៉់ដារ ់អា។
១៤អាញ់ ្រចាគ់សារ ទិ អា ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា អនដ់សី អូ ្រតគ់ អាញ់ បុចិ កា អនដ់សី តាយួស អុះ ឃឺ បុចិ អន់

តគ់ ប៉ាេតាកា អនដ់សីឡាក់កា អនត់គ់ ប៉ាេតាកា គនអាញ់ បុចិ ៃច េដល។ ១៥យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ទី ៃណឃូ េអៀង
េម៉ាញ មនឺ ដូវឡាក់ បុាងំេហៀន ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ កាតាម ហះកាអនដ់សី អូ ទី ពឹ េអៀង អុះ ឃឺ ទី ដងឹអាញ់
អាហងឡាក់ េកះ ពឹ អនដ់សី ែគង យសី៊ូ ្រគះិ ញន កាសារដាគ់ ឡឹង ែអ។៊ ១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់
ប៉ាេតាកាអនដ់សី អន់ ្របគ៉័ ពួយអាញ់ ពិ។ ១៧ខអាហងបះអាញ់ េ្របុី ធមី៉ូ េថឡាក់ គនអាញ់ញនកា េសឿយី
ស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អាញ់ បុចិ ៃចកា ែអ ៊លូ ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ លូអាញ ់អាញ់ េ្របុី ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី
េភឿតាគ់កាចាងំ អនដ់សី ឡឹងឡាេបៀបអាញ់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពួយ គុនយសី៊ូ ្រគះិឡាក់កាអាញ់ បុាងំេហៀន
្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ ចារ េដល។ ១៨ទី បក់ អនដ់ាសាមគ៉័កាអាញ់ អូឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សីហង អនែ់ឌ
កាតសី ពុតអា្វ ត់ េអង។ ១៩ហះកា ៃអ្វ បាែបត៊ណាវ ្គ ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន ់ឃឺអាញ់ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អន់
ដសីហង េណាះអាញ់ចងឹ បប៉័ តូ ម៉ាត់ មួត បក់ តសី ពុត េណាះអនែ់ឌ ទី អរ៉ំាញតាទចឹ ញ៉ា អូ អូ ្រតគ់ ដងឹ កា
អ្លុ ឡឹងសារ អនែ់ឌកាកាប េណាះ អុះ ២០ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា ប៉ានរឹកាប េណាះ
អុះ ឃឺញនកាសារអរ៉ំាញអញឺ។ ២១អនដ់សី បុចិកាអាញ់ ្របគ៉័ នចីម ័? បុចិកាអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ អនដ់សី ្រទងុ
ឡា ំរុាងំេក ័ះ ញ៉ា បុចិ កាអាញ់ឡា ំញនកា ទីសារ បុចិ ៃច លូ ពុតដាគ់សមី ?។

៥
សារ ្រតគ់តាងំហ្យតិឡាច់ ប៉ាណូស អូដាគ់
១ទីកាតាងំ េលៅផាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី េណាះ ទី ពូ ្របគ៉័សារ បគឺ អក៊ កាខាក ់ឃឺ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ

ដូវ ្របគ៉័ លូ េមគី តមីឡាក់កាម៉ាញ់ ក្យង់ ពឹ ែអ៊ េទៅ។ សារ ែនវ អាយ ៉◌ះ័ កាណុង មួត អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កា អូ ្រត
* ៤:៨ ៤:៨ វគ័ ប៉ូលកាប ប៉ាៃឡវកា អនែ់ឌ ឃឺ ពួយ ប៉ានរឹ អនែ់ឌ េទៅ។
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គ់ ្របគ៉័ អុះ។ ២ ទីសារ ប៉ុប េណាះ េកះ អនដ់សី ៃអ្វ កា ទី ពុត អា្វ ត់ េអងណាវ ្គ។ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ អុក ពុត
េពៀក ឡគ ? េកះេណាះ អ្យក់ឡាច់ បក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ ឡឹងកាឡំាងំ អនដ់សី ពិ។ ៣-៤កាប៉ាច់អាញ់
យ ៉◌ះ័ឡាេកាអាញ់ អូ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សីកាតាម ហះកា ពុត េពៀកអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលយី អាញ់
កាតាតសុ់និសារកា បក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះញនកាអរ៉ំាញយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េកះៗ េពៀបឡាក់
កាអាញ់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី េដល។ ផះ អនដ់សី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប លួម ពុត េពៀកអាញ់កា ៃអ្វ អនឌូ់ អរ៉ំាញអញឺ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដល។ ៥ ប៉ាណូស ែនវ អា អនដ់សី ្រតគ់ មប កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ * េភឿ អន់
ឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ េតា័ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ែអ៊ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាគ់ ដារ ់យសី៊ូ ជរឹ េទៀ។ ៦សារ អនដ់សី អា្វ ត់ឡា
េកា េណាះ អូដាគ់ អុះ។ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ ប ពុះ បាែបត៊ ឡក់ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ តាប៉ុង េអៀងឡាក ?† ៧ហគ់
អនដ់សី អ្យក់ឡាច់ បក់ ្របគ៉័ យច េណាះ េពៀបឡាក់កាអា្ល ត ពុះសានដ់ាប់ េភឿ អន់ អនដ់សី េកតី តាប៉ុងណាវ
ឡាក់ អូ ទី ៃចគ ពុះ តាទចឹ ែអ៊ អនដ់សី ដាគ់ អូ ទី ពុះ េកះ ខង ពូ ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
េភឿហា្វ យ ពិន េកះឡាក់កា ពូ អ្យក់ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ េដល។ ៨ខអាហង ផះ ពិន ្របគ៉័ ប៊ុ ន
្រទងួ អា ពិន ្រតគ់អា្ល ត ពុះសានដ់ាប់ឃឺសារ បគឺ អក៊ លូសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ហះកា ពិន អ្យក់ ណំុ បុាងំ អូ
ៃចគ ពុះ ឡគឃឺ ្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ លូ កាបសារតាទចឹ។
៩កាណុងសត្់រតាអាញ់ ្រចាគ់ ែពឃឺអាញ់ រះ៉កាអនដ់សីផា ែជ រុាពំង លូ ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ឡា

ឡិគ័ឡាឡាគ័ េណាះ ៃដ។ ១០សារអាញ់កាប េណាះ អូ ្រតគ់កាប ឡឹងសារ ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ លូ
អង់កាន់ េណាះ អុះ េលី មួត បក់ ទី ពុត ខា្វ ម មួត បក់ អនតុ់ង រ៉ាត រ៉ាស អប៉ំាស ពូ េលី មួត បក់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនហ៊ូ
ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េដល។ ផានេីណា ័ះ ទី ដងឹ ចាកឡាច់ ឡឹង អង់កក់ េតះ អា ឡូត។ ១១អាញ់ ្រចាគ់ នេីណា ័ះ បុចិ
រះ៉ ផា ែជ អន់ អនដ់សី រុាពំង លូ ប៉ាណូស បក់ផា ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដលហះកា ែអ៊ ្របគ៉័ លូ អង់កាន ់ទី ពុត ខា្វ ម
លូ អនតុ់ង រ៉ាត រ៉ាស អំប៉ាស ពូ សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាប អូ ដាគ់ កា ពូ េលីហានកាតា
ែព។ េម៉ាញណាវ ្គែជសាសាណាអនឌូ់ លូ ប៉ាណូស ែនវ េណាះ ៃដ។ ១២អាញ់ អូតាតសុ់និសារកា មួតឡាក់
អូ ្រតគ់ កាឡំាងំ ពិន ខង អូ ្រតគ់ ង៉ារ អាញ់ អុះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ តាតសុ់និសារកាកាឡំាងំ កាណុង ្រកុំ
េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ? ១៣កាប៉ាច់ ប៉ាណូស បក់ អូ ្រតគ់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និ
សារកាអនែ់ឌ ហះកា «អនដ់សី ្រតគ់តាងំហ្យតិឡាច់ ប៉ាណូស អូដាគ់ េណាះ ឡឹងកាឡំាងំ អនដ់សី ពិ»‡។

៦
សារ ពូ ភង គួប េសាប
១កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ផាទីបក់ េពឿយច លូ គួប េសាប ញ៉ា ្រតគ់ ខនឹឡា ំភង ប៉ាគ់ មួត អុងកានឡាក់

អូ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ តាត់សុនិ សារ កា អន់ែឌ នីេណា ័ះ ឡគ ? ញ៉ា ្រតគ់ អូ អន់ មួត ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ េណាះ ? ២ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ ប កា ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ កា ប៉ាណូស
ទឌូិ ពឹង អង់កក់ េតះអា ? ផាអនដ់សី ចងឹតាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា ទលឹ នេីណា ័ះសារ
តាថិ អា ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី ផា អូ អ្លុ តាតសុ់និ ? ៣ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ ប កា ពិន ចងឹ តាតសុ់និសារកា មួត
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័  ? អរ៉ំាគ់កាសារ ពឹង អង់កក់ េតះអា ប ពិន ចងឹ អូ អ្លុ តាតសុ់និ ? ៤ផាអនដ់សី ទីសារ ទីកាឌី ភង
គួប េសាប ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សីឡា ំណាងំ មួត បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាឡំាងំ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ការ ៉បុ អន់តាតសុ់និ
* ៥:៥ ៥:៥ មប កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ទី ណី ផា «តាងំហ្យតិឡាច់ ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័»។ † ៥:៦ ៥:៦សារអា បុចិ ទី ណី ផាយ ៉◌ះ័
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ េអៀង េកតី អូ ដាគ់ េដល។ ‡ ៥:១៣ ៥:១៣ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ ចាបាប់ លកឺ ទី េពៀរ
(េចាទយិ/កថា) ១៣:៥; ១៧:៧; ១៩:១៩;២២:២៤;២៤:៧។



១ កូរនិថូះ ៦:៥ 275 ១ កូរនិថូះ ៦:២០

សារកា អនដ់សី នេីណា ័ះ ឡគ ? ៥អាញ់កាប នេីអៀ េភឿ ម៉ាគ់ អនដ់សី តាយួស។ ញ៉ា កាណុង កាឡំាងំ អន់
ដសី េណាះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ កា អូ ទី ប បក់ ហ្យាងំសាឡាច់ ចងឹ អ្លុ តាតសុ់និសារ កា អនដ់សី ៦បះ អនដ់សី
ឡា ំភង គួប េសាប ប៉ាគ់ មួត បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ នេីអៀ ? ៧ ្រកាន័កា អនដ់សី ភង គួប េសាប េណាះកាយចខាក់
េកះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី អូ ៃអ្វ នេីណា ័ះ ហង ឡឹងសារឡាក់យច លូ គួប េសាប េណាះ ? ញ៉ា ្រតគ់ អូ អន់ ពូ
អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស អនដ់សី េណាះ ? ផានេីណា ័ះដាគ់ហ៊្លត។ ៨ហះកា េកតី អនដ់សី ឡគឡាក់ ្របគ៉័យច លូ ពូ
ទបឹ រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស ឡឹង ពូឡាក់ អុះ មុី អនដ់សី េទៅ។
៩ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ ប មួត បក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ ? ហះកា

អន់ដសី ែជ វុចឹ វុលឹ ៃដ ទិ មួត ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័មួតសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ មួត រ៉ាលង កល់
គួប មួតកាម៉ាក័ ្របគ៉័ ប៉ារគ៉់កាម៉ាក័១០ មួតអនតុ់ង មួតខា្វ ម បុចិកា រ៉ាសអប៉ំាស ពូ មួតហាន ៃអតតាែព មួត
ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាប អូដាគ់កា ពូ មួត រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាសអប៉ំាស ពូ អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា
អុះ។ ១១ផះ អន្់រទលួ ែព កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ទី បក់ អនដ់ា កា នេីណា ័ះ េដល ហះកា កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ រ៉ាវ តាគ់ អនដ់ាគ់ េកះ លូ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សីដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ញនកាអរ៉ំាញយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន លូញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
សារ ្រតគ់សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់
១២ទីបក់អនដ់ាផា «អាញ់ទីចាបាប់ចងឹ ្របគ៉័ញ៉ាកាទ»ី ហះកាសារទេិណា ័ះ អូ ្រតគ់ស៊ុតកាទីខា អុះ។ ពូ

ផា «អាញ់ ទីចាបាប់ ចងឹ ្របគ៉័ ញ៉ា កា ទ»ី ហះកាអាញ់ អូ អន់សារ េណាះ ប៉ាណា ំពុតអាញ់ អុះ។ ១៣បក់ អន់
ដាផា «សាណាសារ៉ំាប់ កា វាច៉់ ពុង វាច៉់ ពុងសារ៉ំាប់ ៃចគសាណាេដល»។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ថាឡំាយអា្ល
ត ទបឹសាណាទបឹ វាច៉់ ពុង។ កាប៉ាច់ឡាេកា បុាងំៃឡ អូសារ៉ំាប់កា ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់កា ្របគ៉័
ង៉ារ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន យសី៊ូ កាតាងំឡាសារ៉ំាប់កាឡាេកា បុាងំៃឡ េដល។ ១៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ទី តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ពិន ញនកាសារ អំរ៉ាញ អញឺ
ែអ៊ េដល។ ១៥ញ៉ាអនដ់សី អូ អ្លុ បកាឡាេកាអនដ់សីឡាក់ ជុង តី មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ ? ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ាអាញ់ចងឹ
អ្យក់ ជុង តី យសី៊ូ ្រគះិ ឡា ំ្របគ៉័ ជុង តី អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល ល ប ? អូ ្រតគ់ អុះ។ ១៦ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប ផា បក់ ចំ
ឡា ំៃតប លូ អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល ល បក់ េណាះ េពៀបឡាក់កាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ លូ អង់កាន់ េណាះ េដល ? ខង
កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អន់ែឌ េពៀរ ដូវ ចងឹ េកះ ឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ»*។ ១៧កា
ប៉ាច់ បក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ចងឹ ទី ពុត េពៀក ដងឹ េម៉ាញ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៨ហគ់សាងំៃក
ឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ៃដ។ ពូ ផា «្រគបឹសារយចឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ឃឺ ៃអ្វ ែគង ឡីង
េដាច»† ហះកា បក់ ចំ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ែអ៊ ្របគ៉័ បាបឡាេកា ែអ៊ េទៅហង។ ១៩ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ
អនត់គ់ ប កាឡាេកា អនដ់សីឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉សារ៉ំាប់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង អន់
ដសីឡាក់ អនដ់សី ទី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័? ឡាេកាអនដ់សី អូ ្រតគ់ អនដ់សី អុះ ្របគ៉័ តាងំឡា ២០ខង ប ៉្រ◌ះ័
ឡាច់ខាហា្វ យ អនដ់សី េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់យរឡាេកា បុាងំៃឡ អនដ់សី េភឿ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

៧
សារទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់

* ៦:១៦ ៦:១៦សារអាឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២:២៤។ † ៦:១៨ ៦:១៨ ពូ ផា «្រគបឹសារយចឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័
ឃឺ ៃអ្វ ែគង ឡីង េដាច» ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ្រគបឹសារយច អនេ់ទៀគណាវ ្គឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ឃឺ ៃអ្វ ែគង ឡីងឡាេកា បុាងំៃឡ ។



១ កូរនិថូះ ៧:១ 276 ១ កូរនិថូះ ៧:២២

១កាណុងសត្់រតា អនដ់សី ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា អាញ់ ែព អនដ់សី រះ៉ ផា «កាម៉ាក័ អូ ៃតប លូ អង់កាន់ ឡក់ ឃឺ
ដាគ់ ហង»។ ២ហះកា េភឿ ែជ អន់ ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ ័ទលឹ នីេណា ័ះ កាម៉ាក័ ទឌូិ
្រតគ់ ទី កាម៉ាញ ់មួត អង់កាន់ ទឌូិ ្រតគ់ ទី េកា្ល េដល។ ៣ េកា្ល ្រតគ់ ៃតប លូ កាម៉ាញ ់កាម៉ាញ់ ្រតគ់ ៃតប លូ េកា្ល
នះិេទៅ េដល។ ៤កាម៉ាញ់ អូ ្រតគ់ តាងំឡាឡាេកា ែអ៊ េទៅ អុះ ឃឺ េកា្ល ឡាក់ តាងំឡា ែអ ៊កាប៉ាច់ េកា្ល កា នះិ
េទៅ េដល អូ ្រតគ់ ែអ៊ េទៅ អុះឡាក់តាងំឡាឡាេកា ែអ ៊ឃឺកាម៉ាញ់ឡាក់តាងំឡា ែអ។៊ ៥ទលឹ នេីណា ័ះ ែជតា
គ់ បុាងំអត់ មត គួប េសាប ទី ដងឹ ផះ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ មត កា ទី ផា ភម គួប េសាប។ ប៉ាគ់ េកះ មន៉់ េកះ ្រត
គ់ ៃតប លូ គួបឡាក់ កាថាម៉ាដា េទៅ អ្លុ ៃផគ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ យចញនកាសារ អូ ដាម័
អត។់ ៦អាញ់កាប នេីអៀ ឃឺអាញ់ រះ៉ េដាច អូ ្រតគ់អាញ់ េ្របុី អនដ់សី អូ ៃតប លូ គួប នេីណា ័ះ អុះ។ ៧តាទចឹ
ែអ៊ អាញ់ បុចិ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ ៃអ្វ តាេដាះ អូ ទីកាម៉ាញ់ឡាក់កាអាញ់ េដល ហះកា េម៉ាញ ដូវ ៗ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ទី
ពុត តាងៗ ឡឹង គួប េសាប បក់ អនដ់ា នេីអៀ បក់ អនដ់ា នេីណា ័ះ។
៨អាញ់ រះ៉ កា មួត អង់កាន់ អនេ់្រតា័កាម៉ាក័ អនេ់្រតា័*ផា ផាអនែ់ឌ ៃអ្វ តាេដាះឡាក់កាអាញ់អាហងដា

គ។់ ៩ហះកាផា អូដាម័ អត ់ហគ់ ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់ ពិ ខងផា ទី េកា្ល ទី កាម៉ាញ់ឃឺដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ទី ពុត បុចិ
្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ អនេ់ទៀគ។
១០អាញ់បរ៉ រ់ះ៉កា មួត បក់ ទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់ េកះ េដល កាម៉ាញ់ អូ ្រតគ់អា្ល ត េកា្ល អុះ។ សារអាអូ ្រតគ់ឡាច់

ឡឹង អាញ់ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១១ហះកាផា ែអ៊ អា្ល ត េកា្ល  ែអ៊ ្រតគ់ ៃអ្វ នីេណា ័ះ
ហង ែជ ទី ហង េកា្ល ណាវ ្គ។ ផា អូ អ្លុ ៃអ្វ តាេដាះ ្រតគ់ សតឹ ទី េកា្ល េទៅណាវ ្គពិ។ េកា្ល កា អូ ្រតគ់ អា្ល ត កា
ម៉ាញ់ េដល។
១២កាប៉ាច់ មួត អន់េទៀគណាវ ្គ អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ផា កាម៉ាក័ ចំ ឡាក់ កាម៉ាញ់ ែអ៊ អូ េសឿ យសី៊ូ ហះកា កាម៉ាញ់

ែអ៊ ៃច ៃអ្វ អនឌូ់ េដល អូ ្រតគ់អា្ល ត ែអ៊ អុះ។ សារអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹងយសី៊ូ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹងអាញ់ េទៅ។
១៣ផា អង់កាន់ ចំឡាក់ េកា្ល ែអ៊ អូ េសឿ យសី៊ូ ហះកា េកា្ល ែអ៊ ៃច ៃអ្វ អនឌូ់ កា អូ ្រតគ់ អា្ល ត ែអ៊ េដល ១៤ខង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ េកា្ល ឡាក់ អូ េសឿ េណាះញនកាកាម៉ាញ់ ែអ៊ េសឿ។ កាប៉ាច់កាម៉ាញ់ឡាក់ អូ
េសឿ េណាះ កាប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ ញនកា េកា្ល ែអ៊ េសឿ េដល។ ផា អូ នេីណា ័ះ គន អនែ់ឌ បគឺ អក៊ ហះ
កា តាទចឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អន់ដាគ់ គន អន់ែឌ េកះ។ ១៥ហះកា ផា បក់ អូ េសឿ េណាះ បុចិ អា្ល ត អន់ ែអ៊ អា្ល ត
ពិ កាណុងសារអា េកា្ល េលីកាម៉ាញ់ បក់ េសឿ េណាះ អូយច អុះ។ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពិន ៃអ្វ ដាគ់
រម លូ ពូ។ ១៦អឺ មួត អង់កាន ់ឃឺ ែអ៊ អនដ់សី ចងឹ ប៉ាណា ំេកា្ល អន់ ម៉ុ ត េសឿតាម ៃហ។ អឺ មួតកាម៉ាក ័ឃឺ ែអ៊
អនដ់សី ចងឹ ប៉ាណា ំកាម៉ាញ់អនដ់សី អន់ ម៉ុ ត េសឿ េដល។
១៧អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាបអន់ ្រតគ់ ពួយប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែទងកាអនដ់សីឡាក់កាយសី៊ូ អន់កា

អនដ់សី េណាះហង អាញ់កា េ្របុី ្រគបឹ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ពួយសារអាេដល។ ១៨ផាបក់ចំ ទីកាសតិ
អង់ការ េកះ ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ េណាះ អូ ្រតគ់ េកះឡាក់កា ប៉ាណូស អូកាសតិអង់ការ េណាះ។ ផាបក់ចំ
អូ ទីកាសតិអង់ការផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ែអ៊ េណាះ កាអូ ្រតគ់កាសតិអង់ការហង។ ១៩សារកាសតិអង់ការ
េលី អូ កាសតិ អង់ការ េណាះ អូសាខំាន់ អុះ ឃឺសារ ្របគ៉័ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី េណាះឡាក់សាខំាន។់ ២០ផះ
រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ េណាះ ផាអនដ់សី ប៉ាណូស នចីម ័ហគ់ ៃអ្វ នេីណា ័ះ ហង ពិ។ ២១ផះ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ អនដ់សី
ែព យ ៉◌ះ័ អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស ទុច ពូ កាតាម ែជ ឃតឹ ហង ឡឹងសារ េណាះ ហះកាផា ពូ អន់ អន់ដសី
រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ្រតគ់ឡាច់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ពិ ២២ខង េពឿឡាក់ េកះ ទុច ពូ ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្យក់ ែព បក់
េណាះយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ អូ ឃតឹផាបក់ េណាះឡាក់ ទុច អុះ។ កាប៉ាច់ បក់ ចំ អូ ្រតគ់ ទុច ពូ ផះ រុាងំ
* ៧:៨ ៧:៨កាម៉ាក័ អនេ់្រតា័ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ លូ មួត បក់ អូ ទី េកា្ល កាម៉ាញ់។
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វាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ែព បក់ េណាះ េកះ ទុចយសី៊ូ ្រគះិ ឡគ។ ២៣ប ៉្រ◌ះ័ឡាច់ខាហា្វ យអនដ់សី េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ
អនដ់សី ែជ េកះ ទុច ប៉ាណូសណាវ ្គៃដ។ ២៤អឺ អុះ មុ ីផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្យក់ អនដ់សី ែព អនដ់សី
ប៉ាណូស នចីម ័ឃឺ ៃអ្វ នេីណា ័ះ ហង ពិ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័។
២៥កាប៉ាច់ មួត អង់កាន់ រ ៉ះូ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អូ ទី អន់តគ់សារ ញ៉ា ពឹង អាញ់ អុះ ហះកាអាញ់

បរ៉ ់រះ៉ ញនកាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស ពូ ្រតគ់ េសឿ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ តាប៉ាបតាប៉ុន អន់ អាញ់ ទីសារហ្យាងំសា
ឡាច។់ ២៦ទលឹ នេីណា ័ះ តាមអាញ់ឃតឹ ផាបក់ ចំ េបី ទី េកា្ល កាម៉ាញ ់ឃឺដាគ់ េកះ ខង រប៉់ដារ ់អា ទីសារ
ឡាបំាក េអៀង ឃឺ ្រតគ់ អន់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ឡាក់ អន់្រទួល ែព េទៅ។ ២៧ផា អន់ដសី ទី កាម៉ាញ់ េកះ ែជ អា្ល ត
កាម៉ាញ។់ ផា េបី ទី កាម៉ាញ ់កា ែជណាងំកាម៉ាញ់ េដល។ ២៨កាប៉ាច់ បក់ េបី ទី កាម៉ាញ ់ផាអនដ់សី ទី កា
ម៉ាញ ់កាអាញ់ អូ ផា អនដ់សី ្របគ៉័យច អុះ។ ផាអង់កាន់ រ ៉ះូ ទី េកា្ល កា អូយច េដល។ ហះកាអនែ់ឌ ចងឹ ទី
សារឡាបំាក អនេ់ទៀគៗ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡតាទចឹហង។ អាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី យ៉ា្វ រ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
ឡាបំាក ទេិណា ័ះ។ ២៩អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ដារ ់យសី៊ូ ចងឹ ជរឹណាវ ្គែហង៊ ក្យាម័ខាក់ េកះ។ គតឹ
ដារ ់អា ែគង ម៉ាត ់ទិ មួត បក់ ទី កាម៉ាញ់ េកះ ្រតគ់ ៃអ្វ ឡាក់កា អូ ទី កាម៉ាញ់៣០ មួត បក់ ញុា ំេសាកឡាក់កា អូ
ញុា ំមួត បក់ េហាក រគ៉់ឡាក់កា អូ េហាក មួត បក់តាច់ រ៉ាសឡាក់កា អូ ទី រ៉ាស ៣១ មួត បក់យរ រ៉ាស អប៉ំាស
ពឹង អង់កក់ េតះ អា កា ្របគ៉័ឡាក់កា អូ តងកាន េដល ខង អង់កក់ េតះ អា ចងឹ តូរ ័ហង។
៣២អាញ់ អូ បុចិ អន់ អនដ់សី វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ បក់ ចំ អូ ទីកាម៉ាញ ់បក់ េណាះ ចងឹ វុនឹវាយ៉ ដងឹកា

ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័្របគ៉័ នចីម័ អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័។ ៣៣កាប៉ាច់ មួត បក់ ទីកាម៉ាញ ់អនែ់ឌ វុនឹវាយ៉កាសារ
ពឹង អង់កក់ េតះ អា ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ្រតគ់ ពុត កាម៉ាញ់ អនែ់ឌ ៣៤ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ទី ពុត េពៀរ ហង។ អង់
កាន់ បក់ អូ ទី េកា្ល ែអ៊ វុនឹវាយ៉ ដងឹ កា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័្របគ៉័ នចីម័ អន់ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ឡាេកា
បុាងំៃឡទបឹ ពុត េពៀក។ បក់ទី េកា្ល ែអ៊ វុនឹវាយ៉កាសារ ពឹងអង់កក់ េតះអាហង ្របគ៉័ នចីម័អន់ ្រតគ់ ពុត េកា្ល ។
៣៥អាញ់កាប នេីអៀ េភឿ ទីខាសារ៉ំាប់កា អនដ់សី អូ ្រតគ់ បុាងំខំ អនដ់សីកាណុងសារអា អុះ ឃឺអាញ់ បុចិ
អន់ អនដ់សី ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទិ េពៀក។
៣៦ផាទី េពឿឃតឹផា ែអ៊ ្របគ៉័កា េមុតី ែអ៊ នេីណា ័ះ អូដាគ់ អុះ ផា ពុត ែអ៊ បុចិ ទី អង់កាន់ េណាះកាខាក ់្រត

គ់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ែអ៊ឃតឹ េណាះហង ពិ ទីអង់កាន់ េណាះកា អូយច េដល។៣៧ហះកាបក់ចំឃតឹញនកា ពុត
ែអ៊ តាងំឡា អូ ទី េពឿ បុាងំខំ អុះ លូឃតឹផា ចងឹ អ្លុ កាតត់ ពុត ទបឹ ឃតឹផា េបីតាន័ បុចិ ទី េមុតី ែអ៊ េណាះ ឃឺ
ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ ្រតគ់ហង។ ៣៨ទលឹ នេីណា ័ះផា ែអ៊ ទី េមុតី ែអ៊ េណាះដាគ់ហង កាប៉ាច់ បក់ អូ អ្យក់ េមុតី ្របគ៉័
កាម៉ាញ់ ែហង៊ដាគ់ េដល។ †
៣៩ ផះ រុាងំវាង៉ េកា្ល ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី កាម៉ាញ់ ្រតគ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ េកា្ល េលយី អូ អា្ល ត គួប អុះ។ ផា េកា្ល េតា័

េកះ េណាះ កាម៉ាញ់ ែអ៊ ចងឹ ទី ចាបាប់ ទី េកា្ល ណាវ ្គកាម៉ាក័ េពឿ កាតាម អ្យក់ កា បក់ េណាះ េសឿ យីស៊ូ នះិ
េទៅ េដល។ ៤០ហះកាតាមអាញ់ឃតឹ ផាអង់កាន់ េណាះ អូ ទី េកា្ល ណាវ ្គ ៃអ្វ អនេ់្រតា័នេីណា ័ះ ហងដាគ់ហ៊្ល
ត។ អូ ្រតគ់ អាញ់ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយសារ អា អុះ ហះកាអាញ់កាប នេីអៀ ញន កាអាញ់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ េដល។

៨
† ៧:៣៨ ៧:៣៦-៣៨ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ៣៦ផា ទី េពឿ ឃតឹ ផា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ គន រ ៉ះូ ែអ៊ហា្វ យអាញុ ្រតគ់ ទី េកា្ល  ទលឹ នេីណា ័ះ
អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ តាម ពុត ែអ៊ បុចិ ពិ អន់ គន ទី េកា្ល កា អូ យច េដល។៣៧ហះកា បក់ ចំ ឃតឹ ញនកា ពុត ែអ៊ តាងំឡា អូ ទី េពឿ បុាងំខំ អុះ លូ ឃតឹ
ផា ចងឹ អ្លុ អន់ នេីណា ័ះ ឃឺ ឃតឹ ផា ចងឹ អន់ គន ែអ៊ ៃអ្វ រ ៉ះូ េលយី នេីណា ័ះ ហង កា ែហង៊ ដាគ់ ហង។ ៣៨ ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ អន់ គន ទី េកា្ល កា
ដាគ ់កាប៉ាច់ បក់ អន់ គន ៃអ្វ នេីណា ័ះ ែហង៊ដាគ់ េដល។
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សារសាសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
១កញិេអៀ អាអាញ់ បរ៉ ់កាកាប ឡឹងសាណាឡាក់ ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េកះ។ ពិន កា អ្លុ អនត់គ់ ផា ពិន ទឌូិ

ទីសារ អ្លុ ហ្លង់ េកះ សារ អ្លុ ហ្លង់ អា ្របគ៉័ អន់ ពិន អា្វ ត់ េអង ហះកាសារ បុចិ ៃច អ្លុ តង័ អន់ គួប េសាប េកតី
ដាគ។់ ២ផាបក់ េពឿសាមគ៉័ ផាឡាេកា ែអ៊ អ្លុ ហ្លង់ េកះ បក់ េណាះ េបី ហ្លង់ តាទចឹ អុះ។ ៣ហះកាផា បក់ េពឿ
បុចិ ៃចកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ប ៉្រ◌ះ័ កា អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េដល។
៤កាប៉ាច់សាសាណាឡាក់ ពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ពិន កា អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺ

កាយ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគណាវ ្គ អុះ។ ៥យ ៉◌ះ័ ទី កាណាគ័ ញ៉ាៗ ៃអ្វ ពឹង េតះ េលី ៃអ្វ
ពឹង ៃប៉្លងឡាក់ ពូ ឃតឹផា ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម យ ៉◌ះ័ ពូ េសឿផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ទីតាងំឡា េអៀងកាតាម ៦ហះកា ពិន
ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ ហង ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ឡាក់ បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ពិន ទី អាញុ រុសី សារ៉ំាប់ កា
ែអ។៊ ពិន ទី តាងំឡា ដងឹ េម៉ាញ េដលឃឺ យសី៊ូ ្រគះិ កាណាគ័ ្រគបឹ ែនវ េកតី ញន ែអ ៊ពិន កា ទី អាញុ រុសី
ញនកា ែអ៊ េដល។ ៧ហះកា អូ ្រតគ់ ទឌូិ អុះ អ្លុ សារ អា។ ទី បក់ អនដ់ា ផះ អនែ់ឌសាសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌឃតឹផាសាណាេណាះ អូដាគ់តាទចឹ ញនកាអនែ់ឌ េឃយីសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ផះ អន់
្រទលួ ែព េដល។ អនែ់ឌ អូ ហ្លង់ អុះ លូ ឃតឹផា ្របគ៉័យច េណាះ ពុត អនែ់ឌ េកតី អូ ដាគ់ហង។ ៨ហះកាតា
ទចឹ ែអ៊ អូ ្រតគ់សាណា អុះឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ដាគ់ កា ពិន។ ផា ពិន អូសា កា អូ ទី លុប ញ៉ា
អុះ យ ៉◌ះ័ ពិនសា កា អូ ទី ខា ញ៉ា េដល។ ៩ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ ឡាវុាងំ ឡាេកា យ ៉◌ះ័ អន់ដសី ទី
ចាបាប់សាសាណាញ៉ាកាតាម ែជ ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា មួត េសឿ បក់ ហ្លង់ អូ ខាក់ េកតី ទី
សារយច។ ១០អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ ហ្លង់ ខាក់ េកះ ផា មួត បក់ េសឿ អូ សូវ ហ្លង់ អនែ់ឌ បប៉័ អនដ់សី ៃអ្វ
សាសាណាកាណុង េរ៉ាង ពូ រ៉ាមះ៉ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹឃតឹផាអនែ់ឌកាសាសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះទី េដល។ ១១យសី៊ូ ្រគះិ េតា័ េភឿ តង័ មួត បក់ េសឿ អូ សូវហ្លង់ េណាះ ហះកាសារអនដ់សី អ្លុ ហ្លង់
អាឃឺថាឡំាយអនែ់ឌហង។ ១២ឃឺអនដ់សី ្របគ៉័ បាប អនែ់ឌហង លូ ្របគ៉័ អន់ ពុត អនែ់ឌ េកតី អូ ដាគ ់្របគ៉័
នេីអៀឡាក់កាអនដ់សី ្របគ៉័យច លូយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ១៣ទលឹ នេីណា ័ះផាសាណាចំ ្របគ៉័ អន់កា អុះ មុីអាញ់
េកតី ទីសារយច សាណាអ្យា ំ្រគបឹ ែនវ អាញ់ អូសា អុះ អ្ូយគ ៃផគ អុះ មុីអាញ់ ្របគ៉័យច។

៩
សារ វគ័ ប៉ូល អូ អ្យក់កាណាគ័ញ៉ា ឡឹង ពូ
១ញ៉ាអាញ់ អូ ទី ចាបាប់ ្របគ៉័ តាម ពុត អាញ់ បុចិ ប ? ញ៉ាអាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំ

ឡា ពិន ប ? ញ៉ាអាញ់ អូ ទី បប៉័ ែអ៊ ប ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ អាញ់ ប ប៉ាណា ំអនដ់សី េសឿ ែអ ៊? ២យ ៉◌ះ័ ពូ អនេ់ទៀគ
ផាអាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ កាតាម ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា អាញ់ឃឺ បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យី
ស៊ូ េដល ខង អនដ់សី ម៉ុ ត េសឿ យសី៊ូ ញន កាអាញ់ រះ៉សារ ែអ៊ កា អនដ់សី ហង។ ៣ហះកាផា ពូ េ្រចាមផា
អាញ់ ្របគ៉័ យច អាញ់ចងឹ េតលី នេីអៀ៖ ៤ញ៉ាអាញ់ លូ បាណាបះញនឹ អូ ទីចាបាប់ ចងឹ អ្យក់សាណាពូ អន់
ប ? ៥ញ៉ាញនឹ អូ ទីចាបាប់ ចងឹ ទីកាម៉ាញ់ឡាក់ េសឿយសី៊ូ ប េកះេណាះ េជៀក ែអ៊ឡា ំអនឌូ់ េដល ? ឡាក់កា
អុះៗយសី៊ូ េលីឡាក់កា បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អនេ់ទៀគៗ េដលឡាក់កា េព្រតះុ។ ៦ញ៉ា ដងឹអាញ់ លូបាណាបះ
ហង បឡាក់ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារណាងំសាសមិឡាេកា ? ៧ អូ េឃយី ទី បក់ េពឿ ្របគ៉័ តាហាន អ្យក់ េលៀន ែអ៊ េទៅ
តាច់សាេណី អុះ កា អូ ទី េពឿ តប់ េតមី អង់កាច អូ េអ្លះសា ៃប៉្ល េណាះ អុះ កា អូ េឃយី ទី េពឿ រង រក៉់ អូ អ្យក់
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េទៀក តុះ រក៉់ ៃអត * េណាះ េដល។ ៨អាញ់កាប នីេអៀ អូ ្រតគ់ ដងឹ កា កាប គុនឡាេបៀប ប៉ាណូស អុះ យ ៉◌ះ័
កាណុងចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ កា ្រចាគ់ រះ៉ នេីអៀ េដល។ ៩ វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ែជសាងំកាម័ ពឹរ រក៉់ ផះ អន់ រក៉់ ចគ័
ៃប៉្លន េពៀ»†។ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ វុនឹវាយ៉កា រក៉់ អុះ។ ១០ប ៉្រ◌ះ័កាបនេីអៀញនកា ែអ៊ឃតឹកា
ពិន។ ែអ៊ រះ៉ នេីអៀ េភឿ អន់ បក់ ្របគ៉័ មុរី មុងឹ ផា ចងឹ ទីសាណាឡឹង មុរី េណាះ េដល លូ េភឿ អន់ បក់ ្របះ៉ េពៀ
មុងឹ ផា ចងឹ ទី េពៀ េដល។ ១១ផាញនឹ ប៉ាដូះ តលី កាណុង អនដ់សី ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ញ៉ាញនឹ អូ ទីចាបាប់
អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស េលីសាណាសាឡឹងអនដ់សី ប ? ១២ផា ពូ អនេ់ទៀគ ទីចាបាប់ អ្យក់កាណាគ័អនដ់សី ញ៉ា
ញនឹ អូ ្រតគ់ ចងឹ ទីកា្វ ឡឹង ពូ េណាះ ប ?។
ហះកាញនឹ អូ ទី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា អុះ ឃឺញនឹ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ សមិឡាេកា េទៅ េភឿ ែជ អន់ េខកី ង៉ារ រះ៉សារ

ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ។ ១៣ញ៉ា អន់ដសី អូ អ្លុ អន់តគ់ ប ? មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ្រតគ់ ទី
សាណាសា ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មួត បក់ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ទី រ៉ាឡា អ្យា ំឡឹង អន់ហ្នងឹ េណាះ េដល។
១៤កាប៉ាច់ បក់ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ កា នះិេទៅ េដល ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា ពូ ្រតគ់ តង័ អន់សាណាកាបក់ េណាះ
ញនកា ែអ៊ រះ៉សារដាគ់ េណាះហង។
១៥ហះកាអាញ់ អូ ទី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា អុះ អាញ់ ្រចាគ់សារ ទិអាកា អូ ្រតគ់អាញ់ បុចិ កា ពូ អន់ កាណា

គ័កាអាញ់ េដល សនិ ដាគ់ អាញ់ េតា័ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង អាញ់ អ្យក់ កាណាគ័ ឡឹង ពូ ផាអាញ់ អ្យក់ កាណាគ័
ឡឹង ពូ អាញ់ អូ ទី ខ ញ៉ា ចងឹ អា្វ ត់ េអង អុះ។ ១៦ផាអាញ់ចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ េណាះ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័
អន់ អាញ់អា្វ ត់ េអង អុះ ខង ង៉ារ េណាះអាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉ ័អា្ល ត អូ ទី អុះ។ ផាអាញ់ អូ រះ៉សារដាគ ់េណាះ
អាញ់ ចងឹ ប៉ាណាបតាទចឹ ហង។ ១៧ផាអាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ ញន កា ពុត អាញ់ បុចិ អាញ់ េទៅ អាញ់ ្រតគ់ ទី
រុាងំវាន៉ ័ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ង៉ារ អាញ់អា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អាញ់ ហង។ ១៨ ទលឹ នីេណា ័ះ រុាងំវាន៉័ នីចម័ អាញ់ ចងឹ ទី
េណាះ ? រុាងំវាន៉័ អាញ់ឃឺ រះ៉សារដាគ់តាេដាះ អូ អ្យក់ខា ឡឹង ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ េណាះ អុះ។
១៩យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ទី ទួម បក់ េពឿ កាតាម កាអាញ់ ៃច ្របគ៉័ ទុច ប៉ាណូស ទឌូិ េដល េភឿ ប៉ា

ណា ំពូ េអៀង ដូវ អន់ ម៉ុ ត េសឿ យសី៊ូ។ ២០ផះ អាញ់ ៃអ្វ លូ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អាញ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា អុី
្រសាែអល៊ េដល េភឿ ប៉ាណា ំអន់ អនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ចាបាប់ មះ៉ អនែ់ឌ កាតាម កា
អាញ់ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ២១ផះអាញ់ ៃអ្វ លូ មួត សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ ទីចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ្របគ៉័ឡាក់
កា អូ ទីចាបាប់ េដល េភឿ ប៉ាណា ំអនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អូ ្រតគ់អាញ់ អូ ទីចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺ
អាញ់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ចាបាប់ យសី៊ូ ្រគះិ។ ២២ផះ អាញ់ ៃអ្វ លូ មួត បក់ េសឿ អូ សូវ ហ្លង់ អាញ់កា ្របគ៉័ឡាក់ កា
អនែ់ឌ េដល េភឿ ប៉ាណា ំអន់ អនែ់ឌ េសឿកាខាក។់ អាញ់ ្របគ៉័ឡាក់កា ប៉ាណូស ទឌូិ ្រគបឹ ែនវ េដល េភឿ ្របគ៉័
នចីម័ អន់ បក់ អនដ់ា ម៉ុ ត េសឿ យសី៊ូ េដល។ ២៣ញនកាសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ បះ អាញ់ ៃច ្របគ៉័សារ ញ៉ាៗ ទិ
េណា ័ះ េភឿ អន់អាញ់ ទីចាែនកកាណុងសារដាគ់ េណាះ អនឌូ់ លូ ពូ េដល។
២៤ញ៉ាអនដ់សី អូ អ្លុ ប មួត បក់ ប៉ាសងសាតាក់អនែ់ឌសាតាក់ ទឌូិ ហះកាដងឹ េម៉ាញ ដូវ ទី រុាងំវាន៉ ័? ទលឹ

នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សីសាតាក់ អន់ ទី រុាងំវាន៉័ េណាះហង ពិ។ ២៥ ទិ មួត បក់ ប៉ាសងសាតាក់ លូ គួប អនែ់ឌ ខំ
េហៀន ្របគ៉័ ពួយឡាេបៀប គុន អនែ់ឌ ្រគបឹ ែនវ េភឿ អន់ ទី រុាងំវាន៉័ឡាក់ អ្លុ ពុក ហ្៊យង េហ្យតី ហះកា ពិន ចងឹ ទី
រុាងំវាន៉័ឡាក់ អូ អ្លុ ពុក អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ។ ២៦អាញ់ខំសាតាក់នេីអៀ អូ ្រតគ់អាញ់ អូ អ្លុ ្រទង អុះ អាញ់កា អូដាល័
តាេដាះ េដល ២៧ឃឺអាញ់ ខំ បុាងំេហៀនឡាេកាអាញ់ េទៅ ែជ អន់ ្របគ៉័ យច អាញ់ អូ ទមឹៃវរ៉ ឡាេកា អុះ អ្ូយគ
ៃផគឡាយ ឡឹងអាញ់ រះ៉សារដាគ់កា ពូ េកះអាញ់កា អូ ទី រុាងំវាន៉័ ញ៉ា អុះ។
* ៩:៧ ៩:៧សុនសាត ពូ េឃយី រង រក៉់សារ៉ំាប់ អ្យក់ េទៀក តុះ។ † ៩:៩ ៩:៩សារអាឡាច់ ឡឹងសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)
២៥:៤។
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១០
សារ អូ អន់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េដល វគ័ យ៉ាគ់ អុ្ីរសាែអល៊ េសគី ែព អនែ់ឌចាកកានេ់ត ័ះ កា

មល៉់ លូឃ្លង េទៀកតាងំេលតសី ទឌូិ អនែ់ឌ។ ២សារអាេពៀបឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ បុាងំហុំ អនែ់ឌ ទឌូិ អន់ េកះ ប៉ាសុន
វគ័ ម៉ូ េសកាណុងកាមល៉់ លូ កាណុង េទៀកតាងំេល តសី េណាះ។ ៣អនែ់ឌ ទឌូិសា ណំុ ម៉ាណាឡាក់សាណា
ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ៤ លូ ទឌូិ អនែ់ឌ ទី ៃអត េទៀក ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ឃឺ អនែ់ឌ ៃអត េទៀកឡាច់ ឡឹង អេំហា្ម គូលឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
ឡាក់ចាកអនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អេំហា្ម េណាះឃឺប ៉្រ◌ះ័ ្រគះិ។ ៥ហះកា មួត វគ័ យ៉ាគ់ អុ្ីរសាែអល៊ សួន េអៀង អនែ់ឌ
្របគ៉័ អូ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ េតា័ ពឹង ែ្រស៊ តសី េណាះហង។
៦សារទេិណា ័ះសារ៉ំាប់ បុាងំេហៀន ពិន េភឿ ែជ អន់ ពិន ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូដាគ់ឡាក់កាអនែ់ឌ េណាះ េដល។

៧ ែជសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា ពូ បក់ អនដ់ា ៃដឡាក់ កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «មួត ប៉ាសុន អនែ់ឌ ប៉ាណា ំ
គួប ៃអ្វ ៃអតសា លូកាតាប័ រល៉់ អង់គុន អនែ់ឌ េបា្ល ះ បា្ល ល»*។ ៨ ពិន អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ឡាក់
កា មួត វគ័ យ៉ាគ់ បក់ អនដ់ាឡាក់សារ ្របគ៉័ អន់កា អនែ់ឌ េតា័ទិ ២៣.០០០ ដូវ ដងឹ េម៉ាញដារ។់ † ៩ ពិន អូ ្រតគ់
្របគ៉័ យចសាមគ៉័ កា យសី៊ូ ្រគះិ ចងឹ អូ ៃចគ ថូត ពិនឡាក់ កា មួត វគ័ យ៉ាគ់ បក់ អនដ់ា ទី ្របគ៉័ យចសាមគ៉័ កា
ប ៉្រ◌ះ័ អូ ៃចគ ថូត េណាះ អុះ ហះកា េកះេណាះ អនែ់ឌ េតា័ញនកា ពិះ េចាះ។ ‡ ១០ ែជ ង៉ាញកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់
ឡាក់ កា មួត វគ័ យ៉ាគ់ បក់ អនដ់ា ឌុ កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប ់េកះេណាះ អនែ់ឌ េតា័ញន កា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានេ់តា។័ §
១១សារ ទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ ពឹង អនែ់ឌ េណាះសារ៉ំាប់ បុាងំេហៀន ពិន លូ ទី ្រចាគ់ គម កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា ពិនឡាក់ ៃអ្វ ពឹង រុាងំហាវ អា អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េកះ។ ១២ ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ ចំ ឃតឹ
ផាឡាេកា ែអ៊ េសឿ េកងខាក ់បក់ េណាះ ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា អ្លុ ៃផគអា្ល ត េសឿ។ ១៣ អូ ទីសារ ញ៉ាឡាក់ បុចិ
្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័ យច កាយ ឡឹងសារ ពូ អនេ់ទៀគ េឃយី ទី េណាះ អុះ។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ពុត ដាគ់
្រតង់ ែអ៊ អូ អន់ អនដ់សី ទីសារ ញ៉ា ញ៉ាកតាឡាម័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី អូ ដាម័ អត់ េណាះ អុះ ហះកា
ផាអនដ់សី ទីសារ ញ៉ា ែអ៊ ចងឹ តង័ អន់ អនដ់សី យ៉ា្វ រ រ៉ាវាច៉់ ម៉ាគ់ អនដ់សីដាម័ អត។់
១៤ទលឹ នេីណា ័ះ អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី ែជសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ៃដ។ ១៥អាញ់កាប លូ

អនដ់សីឡាក់កាកាប លូបក់ហ្លង់សារ េដល ហគ់អនដ់សីឃតឹចាែ្រជប ឡឹងសារអាញ់កាបអាឡាេកាអន់
ដសី េទៅ ពិ។ ១៦ផះ ពិន លកឺ េពៀង េភឿ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ឃឺ បុចិ រះ៉ ផា ពិន ទឌូិ ទី ចាែនក ឡឹង
ផាមយសី៊ូ ្រគះិ។ ផះ ពិន គុ ណំុ បុាងំ ឃឺ បុចិ រះ៉ ផា ពិន ទី ចាែនក ឡឹងឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ១៧ ទី ណំុ
បុាងំ ដងឹ េម៉ាញកាតុ េណាះហង យ ៉◌ះ័ ពិន ទីកាឡំាងំ េអៀងកាតាម កា ពិន ប៉ាតុំឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ
េដល ខង ពិន ទឌូិ ទី ចាែនក ឡឹង ណំុ បុាងំ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ១៨ហគ់ឃតឹ ៃហ ឡឹង សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ ទិ មួត បក់សាសាណាពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អនែ់ឌកាទីចាែនក ម៉ុត អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញន
កាសាណាពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អនហ់្នងឹ េណាះ េដល។ ១៩អាញ់កាបអា បុចិផា នចីម ័? សាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប
ប ៉្រ◌ះ័ ទី ខាសាខំាន់ េដល ប ? នចីម័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ប ? ២០ អូ អុះ ហះកាកាណាគ័ ពូ ៃសន
េណាះឃឺ ពូ ៃសន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អូ ្រតគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ អាញ់ អូ បុចិ កា អនដ់សី ទីចាែនក ម៉ុត អនឌូ់
លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អុះ។ ២១អនដ់សី អូ ្រតគ់ ៃអត ពឹង េពៀង យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េកះេណាះ ៃអត ពឹង េពៀង
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡគ អុះ។ អនដ់សី អូ ្រតគ់ ម៉ុ តសាសាណាអង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ មះ៉ យសី៊ូ េកះេណាះ ម៉ុ តសាសាណា
* ១០:៧ ១០:៧សារអាឡាច់ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣២:៦។ † ១០:៨ ១០:៨បរ៉ ៃ់ហចលួំនប៉ាសុន (ជន/គណនា)២៥:១-៩។ ‡ ១០:៩
១០:៩ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)២១:៤-៦។ § ១០:១០ ១០:១០ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:៤១-៥០។
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អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដល។ ២២ញ៉ា បុចិ កាយសី៊ូ ក្យាគ់ ពិន លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ? ញ៉ា ពិន េកងខាក់ ឡឹង
ែអ៊ ប ?។
សារ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ េលៅ ែលងសចិ
២៣បក់អនដ់ាផា «ពិន ទីចាបាប់ចងឹ ្របគ៉័ ញ៉ាកាទ»ី ហះកាសារទេិណា ័ះ អូ ្រតគ់ស៊ុតកាទីខា អុះ។ «ពិន

ទីចាបាប់ ចងឹ ្របគ៉័ ញ៉ា កា ទ»ី ហះកាសារ ទេិណា ័ះ អូ តង័ អន់ ពូ េកតី ដាគ់ េណាះ អុះ។ ២៤ ែជ អន់ េពឿណាងំ
ខាសារ៉ំាប់ កា ឡាេកា េទៅ ឃឺ ្រតគ់ណាងំ ខាសារ៉ំាប់ កា ពូ អន់េទៀគ។ ២៥ ទិ សាណា ញ៉ាឡាក់ ពូ ្របូ ពឹង
តាឡាត អន់ដសីសា ពិ ែជ អំបញ៉់ ចាេជៀក ឡាេលៀក ៃដ ែជ អ្ូយគ ហង សារ េណាះ អូ យច អុះ ២៦ ខង ទី
្រចាគ់ រះ៉ ផា «អង់កក់ េតះ លូ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អាស៊ុត កាកាណាគ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ទេិណា ័ះ»*។ ២៧ផាបក់ អូ េសឿយសី៊ូ េជៀក អនដ់សីឡា ំសាសាណាប៉ាគ់ហី អនែ់ឌ អនដ់សីកា បុចិ
ឡា ំេដល សា ពិ ទិសាណាញ៉ាឡាក់ ពូ អន់ កា អនដ់សី េណាះ ែជ អំបញ៉់ ចាេជៀកឡាេលៀក ហង ែជ អ្ូយ
គ កាយច។ ២៨ហះកាផា ពូ រះ៉ ផា «សាណាែអ៊ អាឃឺសាណាៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័» ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ
សា ្របគ៉័ នេីណា ័ះញនឃតឹកាបក់ រះ៉ លូញនកា ែអ៊ អ្ូយគកាយច។ ២៩អាញ់អូផាអនដ់សី ្រតគ់អ្ូយគកាយច
េណាះ អុះ ឃឺអាញ់ផា ែជសាញនកាបក់ រះ៉ េណាះអ្ូយគកាយច។ ខញ៉ាបះ ពូផាអាញ់្របគ៉័យច ? អាញ់
ទីចាបាប់ ្របគ៉័ នចីម ័ទី ដងឹ ពុត ពូ អនេ់ទៀគឃតឹផាសារ េណាះ អូដាគ។់៣០ផាអាញ់សាសាណាទបឹ េហាក
រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខ ញ៉ា បះ ពូ ផាអាញ់យចញនកាសាណាឡាក់អាញ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ?។
៣១ទលឹ នេីណា ័ះយ ៉◌ះ័ អនដ់សី ៃអតសាយ ៉◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាកាតាម ្រតគ់ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊

កាតយ័ ែហង៊ េលៅ ែលងសចិ។ ៣២អនដ់សី ែជ ្របគ៉័ អន់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ សុនសាតអនេ់ទៀគ េលី ្រកុំ
េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័យច ពុត ៃដ។ ៣៣អាញ់កា នះិេទៅ េដលឃឺអាញ់ ខំ ្របគ៉័ អន់ ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស
ទឌូិ ្រគបឹ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ្របគ៉ ័អាញ់ អូណាងំខាសារ៉ំាប់កាឡាេកាអាញ់ េទៅ អុះ ឃឺណាងំខាសារ៉ំាប់
កា ប៉ាណូស ទឌូិ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនែ់ឌ។

១១
១ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយអាញ់ឡាក់កាអាញ់ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ ្រគះិ េដល។
សារ មួត អង់កាន់ ្រតគ់ តល័អញែ់សង៊
២អឺ អុះ មុ ីអាញ់ ប៉ាេន អនដ់សី ខង អនដ់សី កាចាងំកាអាញ់ ្រគបឹសារ លូ ្របគ៉័ ពួយសារអាញ់ អនត់គ់

ប៉ាេតាកាអនដ់សី។ ៣ហះកាអាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ្រគះិ េពៀបឡាក់កា កល់កា មួតកាម៉ា
ក័ ទឌូិ កាប៉ាច់កាម៉ាក័ឃឺ េពៀបឡាក់កា កល់កា អង់កាន ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េពៀបឡាក់កា កល់កាយសី៊ូ ្រគះិ
េដល។ ៤ផាកាម៉ាក័ ចំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលី រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ា តល័ ពឹង កល ់កាម៉ាក័ េណាះឃឺ
បង៉ឺាយយសី៊ូ ឡាក់ កល់ ែអ៊ ហង។ ៥ផា អង់កាន់ ចំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលី រះ៉ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អូ តល័ អញែ់ស៊
ង អង់កាន់ េណាះឃឺ បង៉ឺាយ េកា្ល ឡាក់ កល់ ែអ៊ ហង ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េពៀបឡាក់ កា ែអ៊ កូរ ័កល់ បង៉ េដល។
៦ផាអង់កាន់ ចំ អូ តល័ អញែ់សង៊ េ្របុី ែអ៊ កាត់ សក់ កល់ ទិ ប្លី ឡូត ពិ ហះកាផា ែអ៊ តាយួសកា កូរ ័សក់ ្រតគ់
េ្របុី ែអ៊ តល័ អញែ់ស៊ង។ ៧ហះកា មួត កាម៉ាក័ អូ ្រតគ់ តល័ កាណាគ័ ញ៉ា ពឹង កល់ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
បុាងំេកតី កាម៉ាក័ អន់ វុចឹ លូ ែអ៊ លូ អន់ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ។៊ កាប៉ាច់ អង់កាន់ តាបំាងសារ អំរ៉ា
ញ អញឺ មះ៉ កាម៉ាក័ េដល ៨ខង ប៉ានដ់ា ែព ប ៉្រ◌ះ័ អូ បុាងំេកតី កាម៉ាក័ឡាច់ ឡឹង អង់កាន់ អុះ ឃឺ ែអ៊ បុាងំេកតី
* ១០:២៦ ១០:២៦សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)២៤:១។
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អង់កាន់ឡាច់ ឡឹងកាម៉ាក។័ ៩ េម៉ាញណាវ ្គប ៉្រ◌ះ័ អូ បុាងំេកតី កាម៉ាក័សារ៉ំាប់កា អង់កាន់ អុះ ឃឺ ែអ៊ បុាងំេកតី
អង់កាន់សារ៉ំាប់ កា កាម៉ាក។័ ១០ញន ខអា លូ ញនកា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បះ មួត អង់កាន់ ្រតគ់ តល័ អញែ់ស៊ង េភឿ
្របគ៉័សាញ៉ាផា អនែ់ឌ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញ អញឺ េកា្ល អនែ់ឌ។ * ១១ហះកាកាណុងកាន ៃអ្វ េកាប គុន េសឿ យី
ស៊ូ អង់កាន់ តងកាន កាម៉ាក ័កាម៉ាក័ កា តងកាន អង់កាន់ េដល។ ១២យ ៉◌ះ័ អង់កាន់ ប៉ាន់ដា ែព ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំ
េកតី ែអ៊ ឡាច់ ឡឹង កាម៉ាក័ កាតាម ហះកា ប៉ាគ់ អនត់គី កាម៉ាក័ កា េកតី ឡឹង អង់កាន់ េដល ហះកាកាណាគ័
្រគបឹ ែនវ ឃឺ េកតី ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៣ហគ់ចាែ្រជប ឃតឹឡាេកា អនដ់សី េទៅ ពិ ផា មួត អង់កាន់ មន៉់
េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហះកា អូ តល័ អញែ់សង៊ ញ៉ាដាគ់ េដល ប ? ១៤ ពិន ទឌូិ កា អ្លុ េកះ េដល ផា មួតកាម៉ា
ក័ គមសក់ អ្លងឹ ្រតគ់តាយួសខាក។់ ១៥ហះកាផាអង់កាន់ គមសក់ អ្លងឹ ឃឺខាក់សារ៉ំាប់ អនែ់ឌ ខង ប ៉្រ◌ះ័
អន់សក់ អ្លងឹ កា អនែ់ឌ ្របគ៉័ឡាក់កា តល័ អញែ់សង៊។ ១៦ផាទី េពឿ បុចិ ប៉ាែគក ឡឹងសារអា ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់
ផាញនឹ អូ េឃយី ្របគ៉័ ែនវ អា អុះ យ ៉◌ះ័ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗកា អូ េឃយី ទី េដល។
សារ ៃអតសា េភឿកាចាងំកាយសី៊ូ
១៧សារអាញ់ ចងឹ រះ៉ណាវ ្គអាអាញ់ អូ ប៉ាេន អនដ់សី អុះ ខង ផះ អនដ់សី លួម គួប េសាប េណាះ អូ ្រប៉

គ័ អន់ កា អនដ់សី េកតី ដាគ់ អុះ ឃឺ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ អូ ដាគ។់ ១៨អាញ់កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា ផះ អនដ់សី ប៉ាតុំ គួប
េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ អនដ់សី ទីសារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ ក្លះ គួប េសាប សារអាអាញ់កា េសឿ អនដ់ា េដល។
១៩ ្រតគ់ ទីសារ ក្លះ គួប អនដ់សី នេីណា ័ះហង េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា េពឿដាគ់តាទចឹ។ ២០ផះ អនដ់សី លួម គួប
លូ ៃអតសា េណាះ អូ ្រតគ់ អនដ់សី ៃអតសា េភឿកាចាងំកាយសី៊ូ អុះ ២១ខង អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗហានសា
ហាន ៃអត េណាះហង បះ បក់ អនដ់ា អូ ទីសាណាសា ហះកា បក់ អនដ់ា ៃអត ប៉ាញលឹ។ ២២ញ៉ា អនដ់សី អូ
ទីហីសារ៉ំាប់សាសាណាប ? េលីកា អនដ់សី បង៉ឺាយ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ បុចិ ្របគ៉័ អន់ មួត
បក់ អូ ទីសាណាសាេណាះតាយួស ប ? ្រតគ់ អន់ អាញ់កាកាប លូ អនដ់សី នចីម ័បុចិ កាអាញ់ ប៉ាេន អន់
ដសី ប ? អាញ់ អូ ប៉ាេន អនដ់សីញនកាសារអា អុះ។
២៣អាញ់កាតាងំសារយសី៊ូ រះ៉ េណាះ ែព អ្យក់ឡា ំបុាងំេហៀន អនដ់សី េដល ឃឺ នេីអៀ៖ ពឹង មុាងំឡាក់ ពូ

ចងឹ រ ៉បុ ែអ៊ អញជ់នឹ អន់ កា ពូ ប៉ានេ់តា័ េណាះ ែអ៊ អ្យក់ ណំុ បុាងំ ២៤ លូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េកះេណាះ ែអ៊
គុ ណំុ បុាងំ ទបឹ កាបផា «អាហងឡាេកា បុាងំៃឡអាញ់ឡាក់ ្រតគ់ អន់សារ៉ំាប់កា អនដ់សី ហគ់ ្របគ៉័សារអា
េលយី េភឿកាចាងំកាអាញ»់។ ២៥ ប៉ាគ់សា ណំុ បុាងំ េកះៗ ែអ៊ អ្យក់ េពៀង ្របគ៉័ នះិេទៅ េដល លូកាបផា «អា
ហងសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់ ្របគ៉័ លូ ផាមអាញ។់ រប៉់ អនដ់សី ៃអត ពឹង េពៀង ហគ់ ្របគ៉័ នេីអៀ េដល េភឿ
កាចាងំ កាអាញ»់។ ២៦ រប៉់ អនដ់សីសា ណំុ បុាងំ លូ ៃអត ពឹង េពៀង អា ឃឺ អនដ់សី រះ៉ ឡឹងសារ យសី៊ូ េតា័
េណាះ េលយី ទលឹដារ ់ែអ៊ ជរឹ ប៉ាគ់ េតះ អាណាវ ្គ។
២៧ផា េពឿសា ណំុ បុាងំ លូ ៃអត ពឹង េពៀង មះ៉ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ទបឹ អូ ឃឺ ចងឹសា ឃឺ ែអ៊ ចងឹ ទី

ថូត ញនកា ែអ៊ បង៉ឺាយឡាេកា បុាងំៃឡ លូផាមយសី៊ូ។ ២៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អន្់រទលួ ចងឹសា ណំុ បុាងំ លូ ៃអត
ពឹង េពៀង េណាះ អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗ ្រតគ់ ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ ពុត េពៀកឡាេកា េទៅហិ ២៩ខង ផា េពឿសា
ណំុ បុាងំ លូ ៃអត ពឹង េពៀង េណាះហះកា អូឃតឹ ឡឹងឡាេកា បុាងំៃឡយសី៊ូ បក់ េណាះឡាក់កា ែអ៊ ៃចគ ថូត
ឡាេកា ែអ៊ េទៅ ហង។ ៣០ខ អាហង បះ កាណុង កាឡំាងំ អនដ់សី ទី េអៀង ដូវ អគី ព្លុ អូ ្រតូះ អូ ថូន ទបឹ ទី េតា័
អន់ដា េដល។ ៣១ហះកាផា ពិន ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ ពុត ពិន ហ ិយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា អូ ៃចគ ថូត ពិន អុះ។
* ១១:១០ ១១:១០ ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ មួត អង់កាន់ ទីចាបាប់ ្របគ៉័ កា កល់ នចីម័កាតាមញនកាបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។
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៣២ហះកាផាយសី៊ូ ៃចគ ថូត ពិន ឃឺ ែអ៊ បុចិ តាគ់ អញច់ាល ពិន េភឿ ែជ អន់ ពិន ្រតគ់ ថូត េតា័អនឌូ់ លូ ប៉ាណូ
ស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ េទៀ។
៣៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីដារ ់ចំ អន់ដសី ប៉ាតុំ គួប េភឿ សាសាណាអន់ឌូ អន់ដសី ្រតគ់ រុាងំៃហ គួប

េសាបអន់ដាគ់ៗ ។៣៤ផាបក់ ចំហានសាតាឡាម ័អន់ ែអ៊សា ប៉ាគ់ហី ែអ៊ េទៅ ពិ េភឿ ែជ អន់ ទី ថូត ផះ ប៉ាតុំ
គួប េសាប េណាះ។ កាប៉ាច់សារ អនេ់ទៀគៗ ប៉ាគ់អាញ់ ទលឹ េទៀ អាញ់ ចងឹ តាតសុ់និ អន់ េកះ។

១២
សារប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អន់កា ពូតាងៗ ឡឹង គួប
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ កា អនដ់សី អ្លុ កាខាក់ េដល ឡឹងសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពិន អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ តាង

ៗ ឡឹង គួប។ ២អនដ់សីកាអ្លុ េកះ េដលផះ អនដ់សី េបី អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ែព ឃឺអនដ់សី ្របគ៉័ វុវីាច៉ ័ញន
កា េសឿហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អូ អ្លុ កាប។ ៣ខអាហងបះអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ ់ផា េពឿ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ េណាះ អូ អ្លុ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាយសី៊ូ អុះ ផា អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់
ប៉ាណា ំកា អូ ទី េពឿ អ្លុ កាបផាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា េដល។
៤ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារតាងៗ ឡឹង គួបកា ពិន ហះកា ពិន ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ៥ ពិន

្របគ៉័ ង៉ារ តាងៗ ឡឹង គួប ហះកា ពិន ្របគ៉័ ង៉ារ កា ពឹ តាងំឡាដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ ៦ទីឡាេបៀប ្របគ៉័ ង៉ារ
តាងៗ ឡឹង គួប ហះកា ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហងឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទេិណា ័ះ ពឹង ពិន ទឌូិ។ ៧ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា
ពិន ទឌូិតាបំាងផា ពិន ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េភឿ អន់ ពិន ទីខាអនឌូ់ លូ គួប េសាប។ ៨ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
ពិន េម៉ាញ ដូវ អ្លុ កាប ហ្យាងំសាឡាច ់ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េទៅហង អន់ កា េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ កាប
ទបឹហ្លង់ ឡឹងសារ េអានសាគមឹ។ ៩ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េទៅហងអន់ ពិន េម៉ាញ ដូវណាវ ្គទី ពុត េសឿ
េកងខាក។់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េទៅហង អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ។ ១០ ែអ៊ កា
អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ តាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក ់អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េម៉ាញ
ដូវណាវ ្គអ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ ចំឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ ចំឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែអ៊ អន់ េម៉ាញ
ដូវកាបតាងៗ ឡឹង ពូ * លូ អន់ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គអ្លុ រះ៉ ប៉ាតាង ឡឹងសារ ែអ៊កាបតាងៗ េណាះ។ ១១ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េទៅហងឡាក់ ្របគ៉័ ្រគបឹ ង៉ារ ទេិណា ័ះ ឃឺ ែអ៊ អន់ កា ពិន េម៉ាញ ដូវ ៗ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ទេិណា ័ះ
តាម ពុត ែអ៊ េទៅ។
សារឡាេកាយសី៊ូ ទីកាណាគ័ េអៀង
១២យសី៊ូ ្រគះិ េពៀបឡាក់កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ ពិនឡាក់ េសឿ ែអ៊ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័តាងៗ ពឹងឡា

េកា ែអ៊ េណាះ។ យ ៉◌ះ័ ទី កាណាគ័ េអៀង កាតាម កា កាណាគ័ ទិេណា ័ះ ប៉ាតុំ ពឹង ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ េដល
១៣ខង ពិន ទឌូិ យ ៉◌ះ័ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊កាតាម សុនសាត អនេ់ទៀគ កាតាម យ ៉◌ះ័ ្របគ៉័ ទុច េលី អូ ្រប៉
គ័ ទុច កាតាម កា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំហុំ ពិន កាណុង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ េភឿ អន់ ពិន ប៉ាតុំ គួប េពៀបឡាក់
កាឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ ែអ៊ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ៃអ្វ កាណុង ពិន ទឌូិ េដល។
១៤ ពឹង ឡាេកា បុាងំៃឡ អូ ្រតគ់ ទី កាណាគ័ ដងឹ េម៉ាញ អុះ ឃឺ េអៀង។ ១៥ផា ជុង កាប ផា «អាញ់ អូ ្រតគ់

កាណាគ័ ពឹងឡាេកា អុះ ខងអាញ់ អូ ្រតគ់ ត»ី ហះកា ជុង េណាះ ៃអ្វ កាកាណាគ័ មះ៉ឡាេកា នះិេទៅ េដល។
* ១២:១០ ១២:១០កាបតាងៗ ឡឹង ពូ ទី ណី េពៀរ េម៉ាញផា «កាប សុនសាតអនេ់ទៀគៗឡាក់ អូ អ្លុ កាប អន្់រទលួ» េម៉ាញណាវ ្គផា «កាប គុន
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់កាបឡាក់កា ប៉ាណូស»។
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១៦ផាេតារកាបផា «អាញ់អូ ្រតគ់កាណាគ័ ពឹងឡាេកា អុះ ខងអាញ់អូ ្រតគ់ ម៉ាត»់ ហះកាេតារ េណាះ ៃអ្វកា
កាណាគ័មះ៉ឡាេកានះិេទៅ េដល។ ១៧ផាពឹងឡាេកាទីស៊ុត ដងឹកា ម៉ាត ់នចីម័ ចងឹ អ្លុ កាតាងំ ពូកាកាប ? ផា
ពឹងឡាេកា ទីស៊ុត ដងឹ កា េតារ េដាះ នចីម័ ចងឹ អ្លុ េបា កាមុលឹ ? ១៨ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី កាណាគ័ េម៉ាញៗ
ពឹងឡាេកាតាម ពុត ែអ៊ េទៅ។ ១៩ផាទិកាណាគ័ ពឹងឡាេកា េណាះ ទី ដងឹ េម៉ាញ ែនវ ឃឺ អូ ទីឡាេកាហង។
២០ទលឹ នេីណា ័ះ ទីកាណាគ័ េអៀង ែនវ ហះកាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។
២១ ម៉ាត់ អូ អ្លុ កាបកា តីផា «អាញ់ អូ តងកាន អសី អុះ»។ កល់កា អូ អ្លុ កាបកា ជុងផា «អាញ់ អូ តងកាន

អសី អុះ»។ ២២ហះកាតាទចឹ ែអ៊ កាណាគ័ ចំឡាក់ ពូ ឃតឹ ផាឡាប៉ាត័ ឡឹង ពូ ឃឺកាណាគ័ េណាះហង ពូ តង
កាន កាខាក។់ ២៣ផាកាណាគ័ ចំ ឡាក់ ពិន ឃតឹ ផា អូ សូវ គតឹ ឃឺ កាណាគ័ េណាះ ហងឡាក់ ពិន រុាងំៃហ
ហ៊្លត ឡឹង ពូ កាណាគ័ ចំឡាក់ អូ សូវ ឃ ឺពិន េអានដាគ់ៗ ២៤ហះកាកាណាគ័ ចំឡាក់ ពិន ឃតឹ ផាដាគ់ឃឺ
េកះ កាណាគ័ េណាះ ពិន អូ តងកាន រុាងំៃហ េអាន អុះ។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្រទៀមឡាេកា ពិន លូ អន់
សារ គតឹ ខាកាកាណាគ័ ចំឡាក់ អូ ទីខា ២៥ េភឿ ែជ អន់ ទីសារ ក្លះ គួប ពឹងឡាេកា ឃឺ អន់ កាណាគ័ ពឹងឡា
េកា ទេិណា ័ះ តង័ គួប េសាបសតឹឡា។ំ ២៦ផាកាណាគ័ ែអ៊ ចំ េម៉ាញ អគី កាណាគ័ ពឹងឡាេកា ទេិណា ័ះកាអគី
េដល។ ផាកាណាគ័ ែអ៊ ចំ ពូ ប៉ាេន កាណាគ័ ទេិណា ័ះ កាដាគ់ ទេិណា ័ះ េដល។
២៧កាឡំាងំ អនដ់សីឃឺឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗឡាក់កាណាគ័ ពឹងឡាេកាអាតាមចាែនក

ឡាេកា េពឿឡាេកា ែអ។៊ ២៨ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ទី មួត បក់
រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េកះេណាះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ទី មួត រះ៉ ប៉ានរឹ ែអ ៊េកះេណាះណាវ ្គែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ទី មួត ៃណឃូ បុាងំ
េហៀនសារ ែអ ៊ៃឡង ឡឹង េណាះណាវ ្គែអ៊ អន់ ពូ អ្លុ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក ់អន់ បក់ អនដ់ា អ្លុ តាគ់
អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ អន់ បក់ អនដ់ា អ្លុ តង័ ពូ អនេ់ទៀគ អន់ បក់ អនដ់ា អ្លុ រុាងំៃហ ពូ អន់ បក់ អនដ់ា អ្លុ កាបតាង
ៗ ឡឹង ពូ។ ២៩ញ៉ា ទឌូិស៊ុតកា មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ប ? ទឌូិស៊ុតកា មួត បក់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប ? ទឌូិស៊ុត
កា មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ប ? ញ៉ា ទឌូិស៊ុត កា អ្លុ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ ប ? ៣០ញ៉ា ទឌូិស៊ុត កា អ្លុ
តាគ់ អនដ់ាគ់ ពូ អគី ព្លុ ប ? ញ៉ា ទឌូិ ស៊ុត កា អ្លុ កាបតាង ឡឹង ពូ ប ? ញ៉ា ទឌូិ ស៊ុត កា អ្លុ រះ៉ ប៉ាតាង ឡឹងសារ
ពូ កាបតាង េណាះ ប ? ៣១ហគ់ អនដ់សី ខំ បុចិ កាសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ បក់ ែអ៊ ចំឡាក់សាខំាន់ ឡឹង ពូ។ េម៉ាញ
ណាវ ្គអាញ់ បុចិ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង ្រទង េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ដាគ់ហ៊្លត។

១៣
សារ បុចិ ៃចដាគ់ហ៊្លត
១យ ៉◌ះ័ អាញ់អ្លុ កាប េអៀង សុនសាត េលីកា អ្លុ កាប ប៉ានរឹ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម ផាអាញ់ អូ ទី ពុត បុចិ ៃចកា

ពូ អាញ់ េពៀបឡាក់កា ប៉ានរឹ គួង បះ៉ េលីឡាក់កា ប៉ានរឹសាគរឹ ប៉ាទុះ េណាះ េដល។ ២យ ៉◌ះ័ អាញ់ អ្លុ រះ៉ ពួយ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ឡឹងសារ េអានសាគមឹ ទេិណា ័ះ ទបឹ អ្លុ ហ្លង់ ្រគបឹសារ យ ៉◌ះ័ អាញ់ េសឿ កាខាក់
អ្លុ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ានមឹចាកឡាច់ ឡឹងចារ េម៉ាញឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញកាតាម ហះកាផាអាញ់ អូ ទី ពុត បុចិ
ៃច កា ពូ ឃឺអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ទីខា ញ៉ា អុះ។ ៣យ ៉◌ះ័ អាញ់ អ្យក់ ទិ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អាញ់ឡា ំែជក អន់
កា ពូ យ ៉◌ះ័ អាញ់ អន់ឡាេកាអាញ់អាកា ពូ ពុះ ទបឹ រុសី កាតាម ហះកាផាអាញ់ អូ ទី ពុត បុចិ ៃច កា ពូ កា
អាញ់ចងឹ អូ ទីខា ញ៉ា េដល។
៤ប៉ាណូសបក់ ទី ពុត បុចិ ៃច ែអ៊ដាម័អត់សារ៉ំាញ័ទបឹ តង័ ពូ ែអ៊ អូ ទី ពុតសាណីងសាេណីសកាពូ អុះ ែអ៊

កា អូ ខូយ អូអា្វ ត់ េអងកាពូ េដល។៥បក់ទី ពុត បុចិ ៃច អូ ្របគ៉័សារញ៉ាឡាក់ អូឃឺ អុះ អូណាងំខាសារ៉ំាប់កា
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ឡាេកា េទៅ អូឡាមគ៉់ អកឺ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័យច អុះ។ ៦ ែអ៊ អូ េហាក រគ៉់កាសារ អូដាគ់ អុះ ឃឺ េហាក
រគ៉់កាសារញ៉ាឡាក់ ្រតគ់តាទចឹ។៧បក់ ទី ពុត បុចិ ៃច ែអ៊ អត់សារ៉ំាញ័ េលយី េសឿ េលយី មុងឹ េលយី ដាម័
អត់ េលយី។
៨សារ បុចិ ៃច អូ អ្លុ ហ្៊យង អុះ ហះកាសារ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះចងឹហ្៊យង េហ្យតី សារកាបតាង ឡឹង

ពូ កា ចងឹ ្រតគ់ ឡុច សារ អ្លុ ហ្លង់ កា ចងឹ ហ្៊យង ទិ េដល ៩ ខង រប៉់ ដារ ់អា ពិន អ្លុ ដងឹ េម៉ាញ ខ ពិន រះ៉ សារ
ប ៉្រ◌ះ័ កា អ្លុ បាែបត៊ េដល។ ១០ ប៉ាគ់ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អនដ់ាគ់ ្រគបឹសារ សារញ៉ាៗឡាក់ ពិន អ្លុ បាែបត៊ េណាះ
ចងឹហ្៊យង ទ។ិ ១១ផះអាញ់ ៃអ្វសាសា្វ ែព អាញ់កាប គុនសាសា្វ  ទី ពុតឃតឹចាែ្រជប គុនសាសា្វ េដល ប៉ា
គ់អាញ់តសី េកះ អាញ់អា្ល ត ទិសារ គុនសាសា្វ េណាះ។ ១២ រប៉់ដារ អ់ា ពិន អនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូសា
ឡះ អុះឡាក់កា ៃហ កី ពឹងសាមុលឹតាឡាគ់ចារ ័ហះកា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ ពិន ចងឹ បប៉័ ម៉ាត់ ែអ៊ េទៅ ឡូត។ កញិ
េអៀអាអាញ់អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េបីឡាក់ អុះ ហះកា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀអាញ់ចងឹ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ឡាក់ៗ ឡាក់កា ែអ៊ អន់
ហា្ន ល់អាញ់ េដល។ ១៣កញិេអៀ អា ទី ៃបង៉ ខ ឃឺសារ េសឿ សារ មុងឹ លូសារ បុចិ ៃច។ កាណុងសារ ទិ
ៃបង៉ អាឃឺសារ បុចិ ៃចឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពូ។

១៤
សារ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូសារកាបតាង ឡឹង ពូ
១ហគ់ ខំ អន់ ទី ពុត បុចិ ៃចកា ពូ ពិ លូ ខំ បុចិ កា ទីសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េដល កាខាក់ ែអ៊ អន់ អ្លុ

រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ២ េពឿ កាបតាង ឡឹង ពូឃឺ ែអ៊ កាកាប លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អូ ្រតគ់កាកាប លូ ប៉ាណូស
អុះ ខង អូ ទី េពឿហ្លង់ អុះ ឡឹងសារ ែអ៊កាប េណាះ ឃឺប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត ែអ៊ អន់ រះ៉សារ េអាន
សាគមឹឡាក់ ពូ អូ អ្លុ ។ ៣បក់ ចំ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ កាប លូ ប៉ាណូស េភឿ តង័ អន់ ពូ េសឿ ែហ៊ង
េកង លូ បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពូ។ ៤ េពឿ កាបតាង ឡឹង ពូ បក់ េណាះ តង័ឡាេកា ែអ៊ េទៅ អន់ េសឿ េកង ហះ
កា បក់ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ តង័ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ េសឿ ែហ៊ង េកង។ ៥អាញ់ បុចិ អន់
អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ កាបតាង ឡឹង ពូ េដល កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គឃឺអាញ់ បុចិ កាអនដ់សី អ្លុ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ខង
បក់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺសាខំាន់ហ៊្លត ឡឹង បក់កាបតាង ឡឹង ពូ េណាះណាវ ្គ។ ទី ដងឹ ផា បក់កាបតាង េណាះ
រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ កាប អន់ ពូ ហ្លង់ េដល េណាះ ចងឹសាខំាន ់ខង ែអ៊ តង័ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េសឿ ែហង៊
េកង េដល។
៦អឺ អុះ មុ ីផាអាញ់ពឹះ ប៉ាគ់ចារអនដ់សីអាញ់កាបតាងឡឹង ពូ ញ៉ាទីខា េដលបសារ៉ំាប់អនដ់សី ? ហះ

កាផាអាញ់ ពឹះ រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ពឹងអាញ់ េលីកា រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ េលី
រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េលី បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ចងឹ ទីខាសារ៉ំាប់កា អនដ់សី។ ៧កាប ប៉ានដ់បឹផា គួង
េលី ច្យាប័ផា អូ ទី ប៉ានរឹ ថូរ ័អូ ទី ប៉ានរឹ ថាងំ នចីម័ ពិន ចងឹ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ យុ ? ៨សាៃណងកានះិេទៅ េដល ផា
ប៉ានរឹ ែអ៊ េតះ អូសាឡះ េពឿ ចងឹ អ្លុ េ្រទៀមឡាេកាឡា ំតាកូះ ? ៩អនដ់សីកានះិេទៅ េដល ផាអនដ់សីកាប សុ
នសាតអនេ់ទៀគឡាក់ ពូ អូ អ្លុ នចីម័ ពូ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអនដ់សីកាប ឡឹងសារញ៉ា ? ទលឹ នេីណា ័ះសារអន់
ដសីកាប េណាះ អូ ទីខា អុះ។ ១០ ពឹង អង់កក់ េតះអា ទី ប៉ានរឹ កាប េអៀង សុនសាតកាខាក់ អូ អ្លុ កា ប៉ុប ច ំហះ
កា អូ ទី ប៉ានរឹ សុនសាត ែអ៊ ចំ ចងឹ អូ ទី ណី អុះ។ ១១ទលឹ នេីណា ័ះផាអាញ់ អូ អ្លុ សុនសាត ែអ៊ កាប េណាះ បក់
កាប េណាះ ៃហអាញ់ឡាក់កា ប៉ាណូស ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ អាញ់កា ៃហ ែអ៊ឡាក់កា ប៉ាណូស ឡឹង ប៉ាេថ
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ត អនេ់ទៀគ េដល។ ១២អនដ់សី បុចិ កា ទីសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន ់ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ណាងំសារ ញ៉ា
ឡាក់ ចងឹ អ្លុ តង័ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េសឿ ែហង៊ េកង។
១៣ ទលឹ នីេណា ័ះ េពឿ កាប តាង ឡឹង ពូ ែអ៊ ្រតគ់ មន៉់ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ អ្លុ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ែអ៊

កាប េណាះ។ ១៤ផាអាញ់មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ កាបតាង ឡឹង ពូ ឃឺទី ដងឹ ប៉ាង៉ាត័អាញ់ឡាក់ មន៉ ់ហះកា ពុត េពៀក
អាញ់ អូ ហ្លង់ សារ េណាះ អុះ។ ១៥ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ ្រតគ់ ្របគ៉័ នីចម ័? អាញ់ ចងឹ មន៉់ ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ទបឹ ពុត េពៀក អាញ។់ អាញ់ ចងឹ ចាែជ ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹ ពុត េពៀក េដល។ ១៦ផាអនដ់សី ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
កាប ដងឹ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ នចីម័ មួត បក់ ្រកាន័ កាឡា ំសាយុំាងំ េណាះ * ចងឹ អ្លុ កាបផា «អាែមន» អន់ ្រត
គ់ លូសារ អនដ់សី កាប េណាះ ? ខង អនែ់ឌ អូ អ្លុ កា អនដ់សី កាប ឡឹងសារ ញ៉ា។ ១៧អនដ់សី ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
ដាគ់ តាទចឹ ហង ហះកា អន់ដសី អូ តង័ អន់ ពុត អន់ែឌ េណាះ េសឿ ែហ៊ង េកង អុះ។ ១៨អាញ់ េហាក រគ៉់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខងអាញ់ អ្លុ កាប តាង ឡឹង ពូ អ្លុ កា្វ ឡឹង អនដ់សី។ ១៩ហះកាផាកាណុង ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់កាប ដងឹ ប៉ាតាម័ នរឹឡាក់ ពូ ហ្លង់ េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ េណាះដាគ់ហ៊្លត ឡឹងកាបតាង ឡឹង
ពូ េម៉ាញ មនឺ នរឹ ហះកា អូ ទី េពឿ ហ្លង់ អុះ។
២០អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ែជ ទី ពុត ខឃំតឹ ឡាក់ កា មួតសាសា្វ ។ ផា ែគងសារ អូ ដាគ ់្រតគ់ ទី ពុត ឡាក់ កា

សាសា្វ ឡន់ ពិ ហះកាផា ែគងឡាេបៀប ខំឃតឹ ្រតគ់ ឃតឹ ឡាក់ កា ្រកាគ់ តាងំកង់។ ២១ ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖

«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ នេីអៀ
"អាញ់ចងឹ េ្របុី សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់កាបតាង ឡឹង ពូ

កាបកា ប៉ាសុនអា
យ ៉◌ះ័ នេីអៀ កាតាម

កាអនែ់ឌ ៃអ្វ កា អូសាយុំាងំអាញ់នះិេទៅ េដល»។†
២២ ទលឹ នេីណា ័ះសារ កាបតាង ឡឹង ពូ េណាះឡាក់កា ៃចគសាញ៉ា អូ អន់ បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ម៉ុ ត អូ ្រតគ់
សាញ៉ាសារ៉ំាប់កា បក់ េសឿ អុះ ហះកាផា រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ៃចគសាញ៉ាសារ៉ំាប់ ទីខាកាបក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អូ
្រតគ់សារ៉ំាប់ កា បក់ អូ េសឿ អុះ។ ២៣ ទលឹ នីេណា ័ះ ផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប ផា អន់ែឌ ទឌូិ ប៉ា
ណា ំគួបកាបតាង ឡឹង ពូ ហះកាផាទី បក់ អនដ់ា ្រកាន័កា ពឹះសាយុំាងំ ‡ េលី បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កា ម៉ុត អនឌូ់
េដល ឃឺ ពូ ចងឹផាអនដ់សី ប៉ាណូសអន្់រទយុហង។ ២៤ហះកាផាអនដ់សី ទឌូិ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផាទី មួត បក់
អូ េសឿ េលី មួត បក់ ្រកាន័ កា ពឹះសាយុំាងំ េដាច ផះ អនែ់ឌ កាតាងំសារ អនដ់សី រះ៉ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា
អនែ់ឌ អ្លុ អនត់គ់ផាឡាេកា ទីសារយច លូ ្រតគ់ ទី ថូត។ ២៥ផះ េណាះ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ េអានកាណុង
ពុត ចងឹតាបំាងអន់ ពូ បប៉័ហង េណាះអនែ់ឌ ចងឹ មូប កល់ទះឹ េតះសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូកាបផាប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី តាទចឹ។
២៦ទលឹ នេីណា ័ះ អុះ មុ ីពិន ្រតគ់ឃតឹ នចីម ័? ពឹងដារ អ់នដ់សី ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប េណាះ បក់អនដ់ាចាែជ ប៉ាេន

ប ៉្រ◌ះ័ បក់ អនដ់ា បុាងំេហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ អនដ់ា រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង បក់ អនដ់ា កាបតាង ឡឹង
* ១៤:១៦ ១៤:១៦បក់ ្រកាន័កាឡាសំាយុំាងំ េណាះ ពិន ែ្រពនេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖បក់ អូហ្លង់ េណាះ។ † ១៤:២១ ១៤:២១បរ៉ ៃ់ហ េអសាយ
២៨:១១-១២។ ‡ ១៤:២៣ ១៤:២៣បក់ អនដ់ា ្រកាន័កា ពឹះសាយុំាងំ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ បក់ អនដ់ា អូ ហ្លង់ ។
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ពូ បក់ អនដ់ា រះ៉ ប៉ាតាងសារ ពូកាបតាង េណាះ។ ហះកា ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទិអា ្របគ៉័ ែនវ ចំ េភឿ តង័ ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ េសឿ ែហ៊ង េកង។ ២៧ផា អន់ដសី កាប តាង ឡឹង ពូ ្រតគ់ កាប ដងឹ េពៀរ េលី ៃប៉ង ដូវ អ្យាង
េអៀង កាប េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញ ទង លូ ្រតគ់ ទី បក់ អ្លុ រះ៉ ប៉ាតាងសារ ពូ កាប េណាះ េដល។ ២៨ផា អូ ទី បក់ អ្លុ
រះ៉ ប៉ាតាងសារ ពូ កាប េណាះ ឃឺ អនដ់សី ្រតគ់ ៃអ្វ ្រគយឺ ែជ កាបតាង ឡឹង ពូ នេីណា ័ះ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺកាប ដងឹ អនដ់សី លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគ បគ័ េកះ។ ២៩កាប៉ាច់ បក់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ អន់ ដងឹ
េពៀរ េលី ៃបង៉ ដូវ រះ៉ េណាះ កាឡំាងំ អនេ់ទៀគ ្រតគ់ឃតឹចាែ្រជប ពិ។ ៣០ផាទី េពឿកាណុងកាឡំាងំ េណាះ ែអ៊
ទីសារ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ រះ៉ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ អន់ បក់ ផះ រះ៉ េណាះ រ៉ាឡូវ ហ។ិ ៣១ េណាះហង ទិ បក់ រះ៉ ពួយ
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ទីកាប េម៉ាញ ដូវ េម៉ាញទង ម៉ាគ់ ទឌូិ ចងឹ ទី េហៀន លូសាយុំាងំសារ បុាងំេហាក ពុត េពៀក។
៣២បក់ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ្រតគ់ រុាងំៃហឡាេកា េទៅ ឃឺអនែ់ឌ អ្លុ កាប អ្លុ ៃអ្វ ្រគយឺ ៣៣ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អូ ប៉ាញ័ ពុត កាសារ អូ ទី ចាបាប់ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុត កាសារសាណុកសាវាក៉ ៃអ្វ េហាក រគ៉់
លូ គួប េសាបឡាក់កាកាណុង ្រកុំ មួត ប៉ាសុន ែអ៊ ្រគបឹ ចារ េដល។
៣៤ផះ ប៉ាតុំ គួប េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់អន់ មួតអង់កាន់ ៃអ្វ ្រគយឺ ខងអនែ់ឌ អូ ទីចាបាប់កាកាប អុះ ឃឺ្រត

គ់ អន់ អនែ់ឌ រ៉ាប់ េសឿឡាក់កា ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៣៥ផាអនែ់ឌ បុចិ អ្លុ ឡឹងសារ ញ៉ា ្រត
គ់ អន់ អនែ់ឌ អបំញ៉់ លូ េកា្ល អនែ់ឌ ប៉ាគ់ហី ពិ ខង អង់កាន់កាកាបកាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ឃឺ អុះ។
៣៦ញ៉ា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាច់ ឡឹងកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ប ? េលីកា ដងឹ អនដ់សីហងប ទី ប៉ានឹ

រ ប ៉្រ◌ះ័ ? ៣៧ផា េពឿឃតឹផាឡាេកាអ្លុ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត េពៀក បក់
េណាះ ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផាសារឡាក់ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ អន់ដសី អា ស៊ុត កា ចាបាប់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ទេិណា ័ះ។ ៣៨ផា េពឿ អូ ៃច រ៉ាប់ េសឿចាបាប់អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់ បក់ េណាះ េដល។
៣៩ទលឹ នេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីហគ់អន់ ទី ពុត បុចិ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ែជ ទបឹ បក់ បុចិកាបតាង ឡឹង ពូ េដល។
៤០ហះកាសារ ទិអា ្រតគ់ ្របគ៉័ ែនវ ចំឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ ទបឹ ទីឡាេបៀប។

១៥
សារប៉ាណូស េតា័ចងឹ រុសីសតឹ
១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ រះ៉ តាគ់កាចាងំ អនដ់សី ឡឹងសារដាគ់ឡាក់អាញ់ រះ៉ េកះៗ ឃឺសារដាគ់ឡាក់ អន់

ដសី កាតាងំ លូ េសឿ េកះ េដល។ ២ប ៉្រ◌ះ័ ផះ តង័ អនដ់សី េកះ ញនកាសារដាគ់អា េដល ផាអនដ់សី េសឿ
េលយី ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី។ ហះកាផាអនដ់សី អូ េសឿ ពួយសារអាញ់ រះ៉ សារអនដ់សី
េសឿ េណាះ អូ ទីខាហង។
៣អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់សាខំាន់ហ៊្លត ឡឹង ពូឡាក់អាញ់កាតាងំ ឃឺសារយសី៊ូ ្រគះិ េតា័

សារ៉ំាប់សារ យច ពិន ្រតគ់ ពួយសារ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័។ ៤ ពូ តប់ ប៉ា្រទូ ែអ ៊ប៉ាគ់ ដារ ់ទី ៃបង៉ ប ៉្រ◌ះ័
តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ណាវ ្គ្រតគ់ ពួយសារកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៥ ែអ៊ កាតាបំាងឡាេកា អន់ កា េព្រតះុ
បប៉ ័េកះេណាះ អន់ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ ទិ ១២ ដូវ បប៉័ េដល។ ៦អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គែអ៊ តាបំាង អន់កា ំ
ឡាងំ៥០០ ដូវ បប៉័ េដល។ កាឡំាងំអនែ់ឌ េណាះ សួន េអៀងឃឺ ៃអ្វ រ ុសី ទលឹដារ អ់ា េដល ហះកាបក់អនដ់ា
េតា័ េកះ េដល។ ៧អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គែអ៊ តាបំាង អន់ កា យ៉ាកុប បប៉ ័េកះេណាះ អន់ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង
ែអ៊ ទឌូិ បប៉័ េដល។ ៨ ប៉ាគ់ អនត់គី ឡឹង ពូ ែអ៊ តាបំាង អន់អាញ់បប៉ ័េណាះអាញ់ េកះ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊
េពៀប ឡាក់ កា គនសាសា្វ េកតី អូ ្រគបឹ ៃខ ៩ ខង កាណុង កាឡំាងំ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ ទេិណា ័ះ ឃឺអាញ់
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ហងថិ ឡឹង ពូ អូ ឃឺ ចងឹ េអី ផា បក់ រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ អុះ ខងអាញ់ ្របគ៉័បាប ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
១០ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កាអាញ់ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េកះ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ ែអ៊ ដាគ់ ពុត កាអាញ់ នី
េណា ័ះ អូ ្រតគ់ អូ ទី ខា អុះ ខងអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ េអៀង ឡឹង ពូ កាណុងកាឡំាងំ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ហះកា អូ
្រតគ់អាញ់ អុះ ្របគ៉័ េណាះ ឃឺសារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង អាញ់ឡាក់តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ទេិណា ័ះ។ ១១ ទលឹ នី
េណា ័ះយ ៉◌ះ័អាញ់ េលីអនែ់ឌកាតាម កាញនឹ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អា ឃឺសារឡាក់អនដ់សី េសឿ េណាះ
ហង។
១២ផាញនឹ រះ៉ ផាយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសី សតឹណាវ ្គ ទលឹ នេីណា ័ះ ខ ញ៉ា បះ អនដ់សី បក់ អនដ់ា កាបផា ប៉ាណូស

េតា័ អូ អ្លុ រ ុសី សតឹ អុះ ? ១៣ផាប៉ាណូស េតា័ អូ រុសី សតឹ អុះ យសី៊ូ ្រគះិ កា អូ រុសីសតឹ េដល។ ១៤ផាយសី៊ូ អូ រ ុ ី
សសតឹ សារញនឹ រះ៉អា អូ ទីខា អុះ សារអនដ់សី េសឿកា អូ ទីខា េដល។ ១៥ផានេីណា ័ះញនឹ ្របគ៉័ផាញ៉ាន
កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ ឡិគ័ឡាគ័ហង ខងញនឹ រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹយសី៊ូ េកះ ហះកាផាបក់ េតា័
អូ រ ុសីសតឹ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កា អូតាគ់ អង់រុសីសតឹយសី៊ូ េដល ១៦ខងផាប៉ាណូស េតា័ អូ អ្លុ រ ុសី សតឹ អុះ យសី៊ូ កា
អូ រុសី សតឹ េដល។ ១៧ផាយសី៊ូ អូ រ ុសី សតឹ សារអនដ់សី េសឿ េណាះ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ ឃឺអនដ់សី ៃអ្វ កា ទី
សារយច នះិេទៅ េដល។ ១៨កាប៉ាច់ មួត បក់ េតា័ ផះ អនែ់ឌ េសឿយសី៊ូ កាហ្៊យងតាេដាះហង។ ១៩ផា ពិន មុងឹ
យសី៊ូ ្រគះិ ្រកាន័កា បុចិកា ទីខាផះ ៃអ្វ រ ុសី រប៉់ដារ អ់ា េដាច េណាះ ពិន ប៉ាណាបកា្វ ឡឹង ប៉ាណូសទឌូិហង។
២០ហះកា កញិេអៀ អាយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសី សតឹ តាទចឹ េកះ ឃឺ ែអ៊ ហងឡាក់ រុសី សតឹ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ កាណុង

កាឡំាងំ បក់ េតា័ េណាះ។ ២១សារ េតា័េកតី ពឹះញនកាប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ពិនកាចងឹ រុសីសតឹញនកាប៉ាណូ
ស េម៉ាញ ដូវ េដល។ ២២ ប៉ាណូស ទឌូិ េតា័ញន កា វគ័ អាដាំ នចីម ័ពូ កា ចងឹ រុសី សតឹ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ នី
េណា ័ះ េដល។ ២៣ហះកាយសី៊ូ រ ុសី សតឹ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ អនត់គី ឡឹង េណាះ មួត ប៉ាសុន ែអ៊ ចងឹ រុសី សតឹ
ប៉ាគ់ ដារ ់ែអ៊ ពឹះ េទៀ។ ២៤ រុាងំវាង៉ េណាះឃឺដារ ់អនត់គី កាខាក់ ហងឡាក់ដារ ់ែអ៊ ចងឹ មបសារ រុាងំៃហ រុាងំ
ខ្យាកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ែអ ៊ឃឺ ៃឡង ឡឹង ែអ៊ ថាឡំាយសារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ទេិណា ័ះ េកះ។
២៥ ែអ៊ ្រតគ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េលយី ទលឹ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ មួតតាមុរឺ ទេិណា ័ះ អន់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ជុង ែអ។៊ ២៦តាមុរឺឡាក់
ចងឹ ្រតគ់ថាឡំាយ អនត់គី ឡឹង ពូ េណាះឃឺសារ េតា។័ ២៧កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ្របគ៉័ អន់កាណាគ័ ញ៉ា ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ជុង ែអ៊ េកះៗ»*។ ហះកាផះ ប ៉្រ◌ះ័ កាបផា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ជុង យសី៊ូ េណាះ អូ ្រតគ់ ែអ៊ យ៉ាប ទបឹ ែអ៊ េទៅ អុះ ែអ៊ អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ សារ អំរ៉ា
ញ អញឺ យសី៊ូ អុះ។ ២៨ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះសារ អំរ៉ាញ
អញឺ គន ែអ៊ េកះៗ េណាះ គន ែអ៊ េទៅ ចងឹ ម៉ុ ត កានេ់ត ័ះសារ អរ៉ំាញ អញឺ ពឹ ែអ៊ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កាណាគ័ ញ៉ាៗ
ទេិណា ័ះ អន់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ េដល េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អំបុាងំ ្រគបឹ
កាណាគ័ ទេិណា ័ះ។២៩ េម៉ាញណាវ ្គផា ប៉ាណូស េតា័ អូ អ្លុ រ ុសី សតឹ ទលឹ នេីណា ័ះ ខ ញ៉ា បះ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន បុាងំហុំសារ៉ំាប់កា មួត
បក់ េតា័ រ៉ាវាច៉់ េកះ ? អនែ់ឌ ហុំ េណាះ ទីខា ញ៉ា ? ៣០កាប៉ាច់ញនឹ ខំសាឡាគ់ឡាេកា ្រតាគ័សារ ខូច័ខាច រប៉់
ដារ ់េណាះ ចងឹ ទីខា ញ៉ាផា ប៉ាណូស េតា័ អូ អ្លុ រ ុសី សតឹ ? ៣១អឺ អុះ មុ ីអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី តាទចឹឃឺអាញ់
បប៉័សារ ្រតគ់ េតា័ រប៉់ ដារ។់ សារអា ្រតគ់ តាទចឹឡាក់ កាអាញ់អា្វ ត់ េអង កា អនដ់សី តាទចឹ េដលញនកា
យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៣២អាញ់ ខំ ប៉ាែគក លូ ប៉ាណូសតាេកះឡាក់កាកាណាគ័ ្រពី កាណុង េមឿង
េអេភសូ ទលឹ នេីណា ័ះ ចងឹ ទី ខា ញ៉ាសារ៉ំាប់ កាអាញ់ផាឃតឹ គុន ប៉ាណូស ? ផា ប៉ាណូស េតា័ អូ រុសី សតឹ
តាទចឹ «ពិ ពិន ប៉ាណា ំគួប ៃអតសា ពិ ខង យ៉ាង័ េតា េទៀ ពិន ចងឹ េតា័ហង»†។ ៣៣ ែជ អន់ ពូ តាពំ្លូ ង កា អន់
* ១៥:២៧ ១៥:២៧សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៨:៦។ † ១៥:៣២ ១៥:៣២សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ
២២:១៣។



១ កូរនិថូះ ១៥:៣៤ 289 ១ កូរនិថូះ ១៥:៥២

ដសី ខង «គួប ចាង័ អូ ដាគ់ ឌុ ្របគ៉័ អន់ ពុត ដាគ់ េកតី អូ ដាគ»់។ ៣៤ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់សាទរឹឡាេកា ពិ ែជ
្របគ៉័សារយចហង ខងទី បក់ អនដ់ាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អូ អនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ អាញ់កាប
ែនវអា ម៉ាគ់ អនដ់សី តាយួស។
៣៥ឃឺ ែអ៊ ចងឹ ទី ពូ បុចិ ប៉ាែគកផា «ប៉ាណូស បក់ េតា័ េកះ នចីម័ ពូ ចងឹ រុសី សតឹ ! បក់ េតា័ េណាះ ចងឹ ទីឡា

េកា បុាងំៃឡ នចីម ័?» ៣៦អឺ ប៉ាណូសកាតូល័ ង៉ល ់! កាប ប៉ានដ់បឹ ផា អនដ់សី តប់ តលី ផា តលី េណាះ ៃអ្វ
នះិេទៅ អូ េអាម ែអ៊ អូ អ្លុ ហន៊ អុះ។ ៣៧តលី បក់ អនដ់សី តប់ េណាះ អូ ទី ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់កា េតមី ែអ៊ ហន៊
េណាះ អុះ ែអ៊ ្រកាន័កា តលីឡាក់កា តលី េពៀ េលី តលី ៃប៉្ល អនេ់ទៀគៗ។ ៣៨ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់ តលី
េណាះ ទី េតមី តាម ពុត ែអ៊ េទៅ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ តលី េម៉ាញ ែនវ ៗហន៊ ទី េតមី តាងៗ ឡឹង គួបតាម ែនវ តលី
ែអ៊ េទៅ។៣៩ទិកាណាគ័ ពឹងអង់កក់ េតះអាកាទីឡាេកាតាងៗឡឹង គួប េដល ឡាេកាប៉ាណូសតាង ឡាេកា
អ្យា ំតាង ឡាេកា ៃសមតាង ឡាេកាកាតាង។ ៤០កាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង លូ កាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា
កាតាង ឡឹង គួប េដល កាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លងដាគ់ឡាយ៉ាម័តាង ឡឹងកាណាគ័ ពឹង េតះ។ ៤១ េម៉ាញណាវ ្គតាតារ
ដារ ់តាង តាតារ ៃខតាង តាតារសឡំង់តាង យ ៉◌ះ័ សឡំង់ ទេិណា ័ះ កា ទីតាតារតាងៗ ឡឹង គួប េដល។
៤២កាប៉ាច់ ប៉ាណូស បក់ េតា័ឡាក់ ចងឹ រុសី សតឹ េណាះ កា នះិេទៅ េដលឡាេកាឡាក់ ពូ តប់ កាណុង េតះ

េណាះ ឃឺ េអាមហ្លច់ ទ ិហះកាឡាេកា បុាងំៃឡ បក់ រ ុសី សតឹ េណាះ អូ អ្លុ េអាមហ្លច់ អុះ។ ៤៣ឡាេកាឡាក់ ពូ
តប់កាណុង េតះឃឺឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់ អូ គតឹ អូ ខា ហះកាឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់ រុសី សតឹឃឺឡាេកាឡាក់
ដាគ់ឡាយ៉ាម ័ឡាេកា ពូ តប់ កាណុង េតះ ឃឺឡាេកាឡាក់ អូ ទីសាងំុ ហះកាឡាេកាឡាក់ រុសី សតឹ េណាះ
ឃឺឡាេកាឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ។ ៤៤ឡាេកាឡាក់ ពូ តប់កាណុង េតះ េណាះឃឺឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េដាច
ដាច ឡាេកាឡាក់ រុសី សតឹ ឃឺឡាេកា គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ផាទីឡាេកា ប៉ាណូស េដាចដាច កា ទី
ឡាេកា គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ៤៥ឡាក់ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ផា «វគ័អាដាំឡាក់ ប៉ាណូ
ស េកតី អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ទីអាញុ រុសី»‡ ហះកា វគ័អាដាំឡាក់ េកតី អនត់គីអាឃឺយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
ៃអ្វ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អន់អាញុ រុសី កា ពូ។ ៤៦ អូ ្រតគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ
េកតី អន្់រទលួ ឃឺឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េដាចដាច េកតី អន្់រទលួ េកះេណាះឡាេកា បុាងំៃឡ គុន ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកតី អនត់គី។ ៤៧ ប៉ាណូស បក់ េកតី អន្់រទលួ ែអ៊ េកតី ឡឹង េតះ ហះកា ប៉ាណូស បក់ េកតី អន់
តគី ែអ៊ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង។ ៤៨ ប៉ាណូស បក់ េកតី ឡឹង េតះ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ នីចម ័មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ
អាកា ទីឡាេកា បុាងំៃឡ នេីណា ័ះ េដល ហះកា បក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ ែអ៊ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ នចីម ័មួត បក់
ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង កា ទីឡាេកា បុាងំៃឡ នេីណា ័ះ េដល។ ៤៩ ពិន ទី ្រតង័ េ្រទៀយ ប៉ាណូសឡាក់ េកតី ឡឹង េតះ អា នី
ចម ័ពិនកា ចងឹ ទី ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់កា ប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា នេីណា ័ះ េដល។ §
៥០អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បុចិ រះ៉ កា អន់ដសី អន់ អ្លុ អន់តគ ់ឡាេកា បុាងំៃឡ ប៉ាណូស េដាច ដាច អូ អ្លុ ចងឹ ហាវ

ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ចារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ អុះ ឡាេកាឡាក់ អ្លុ ពុក អ្លុ ហ្លច់ កា អូ អ្លុ ៃអ្វ េលយី
អុះ។ * ៥១អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹងសារ េម៉ាញឡាក់ េអានសាគមឹ ឃឺ ពិន ទឌូិ ទី បក់ អនដ់ា ចងឹ អូ េតា័
អុះ ហះកា ពិន ទឌូិ ចងឹ តូរ ័្រតង័ េ្រទៀយ។ ៥២ េម៉ាញ ទងកាបេ្លះ ម៉ាត់ ឡូត ផះកាតាងំ ប៉ានរឹសាៃណង ពូ េខា្ល
ម ប៉ាគ់ដារ ់អនត់គី េទៀ ប៉ាណូស បក់ េតា័ ចងឹ រុសី សតឹ ទបឹ ទីឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់ អូ អ្លុ េអាម អូ អ្លុ ហ្លច ់កា
‡ ១៥:៤៥ ១៥:៤៥បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:៧។ § ១៥:៤៩ ១៥:៤៩ ពិនកាចងឹ ទី ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់កា ប៉ាណូសឡាក់
ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា នេីណា ័ះ េដលហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន ផា៖ ហគ់ ពិន អ្យក់ ្រតង័ េ្រទៀយឡាក់ កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង នេីណា ័ះ េដល។
* ១៥:៥០ ១៥:៥០ឡាេកាឡាក់ អ្លុ ពុក អ្លុ ហ្លច់កា អូ អ្លុ ៃអ្វ េលយី អុះ ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ឡាេកាឡាក់ អ្លុ ពុក អ្លុ ហ្លច់ អូ អ្លុ ចងឹ ទី ប៉ាដក់
ប៉ាេជៀឡាក់ អូ អ្លុ ពុក អូ អ្លុ ហ្លច់ ទី អុះ។
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ប៉ាច់ ពិនឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី ចងឹ តូរ ័្រតង័ េ្រទៀយ េដល ៥៣ខងឡាេកាឡាក់ អ្លុ េអាម អ្លុ ហ្លច់អា ចងឹ េកះឡាេកាឡាក់
អូ អ្លុ េអាម អូ អ្លុ ហ្លច់ ឡគ ឡាេកាឡាក់ អ្លុ េតា័ ចងឹ េកះឡាេកាឡាក់ អូ អ្លុ េតា័ េដល។ ៥៤ ប៉ាគ់ឡាេកាឡាក់ អ្លុ
េតា័ អ្លុ េអាមអា េកះឡាេកាឡាក់ អូ អ្លុ េតា័ អូ អ្លុ េអាម េណាះ ចងឹ ទី តាគ់ អង់េកះ ពួយ ប៉ានរឹឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«សារចាយ័អា ទីតាគ់ អង់ហ្៊យងអា្ល តសារ េតា័ េកះ»†។
៥៥ «អឺសារ េតា័សាេណាចអសីហ្៊យង េកះ
អឺសារ េតា័សារ អរ៉ំាញ អញឺ អសី អូ ទី េកះ»‡។
៥៦សាេណាចសារ េតា័េណាះឡាច់ឡឹងសារយច អរ៉ំាញអញឺសារយច េណាះឡាច់ឡឹងចាបាប។់ ៥៧ហះ
កា ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង ែអ៊ អន់ ពិន ចាយ័ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៥៨ ទលឹ នី
េណា ័ះ អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ហគ់ េសឿ អន់កាខាក់ េលយី ពិ លូ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន េលយី ខង អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា ង៉ារឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ អន់ កា ែអ៊ េណាះ អូ ្រតគ់ អូ ទីខា អុះ។

១៦
សារឡិង េលៀនសារ៉ំាប់ មួត េសឿ
១កាប៉ាច់សារ ឡិង េលៀនសារ៉ំាប់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា មួត េសឿ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះ អនដ់សី ្រត

គ់ ្របគ៉័ឡាក់កាអាញ់អនត់គ់ រះ៉ កា មួត ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ ពឹង េខតកាឡាទី ែព េដល។
២ រប៉់ដារ អ់ាទតិ អនដ់សី ្រតគ់អ្យក់ េលៀនចងឹ អន់ េណាះ រ៉ានដ់ាប់ចារតាង ប៉ាគ់ហី ឡូតតាម ពូ ទ។ី ែជ កូម័កា
អាញ់ ពឹះ ទលឹ ចងឹ ឡិង េលៀន េណាះ។ ៣ ប៉ាគ់ អាញ់ ពឹះ ទលឹ េកះ អាញ់ ចងឹ េ្របុី ប៉ាណូស បក់ អនដ់សី េរុសី
េណាះ អន់ ឡា ំជនឹ េលៀន ទបឹ អាញ់ ចងឹ ្រចាគ់ សត់្រតា អន់ កា អន់ែឌ េភឿ អន់ មួត ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
ហាប់ អនែ់ឌ។ ៤ផាអាញ់ ្រតគ់ឡា ំេដល េណាះ អនែ់ឌ ចងឹឡា ំអនឌូ់ លូអាញ។់
សារ វគ័ ប៉ូល ចងឹចាចាក ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ
៥ ប៉ាគ់អាញ់ចាកតាត់ េខត ម៉ាេសដូន េណាះ អាញ់ចងឹ ម៉ុត ចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី ខងអាញ់ ្រតគ់ចាកតា

ត់ េខត ម៉ាេសដូន។ ៦ឃឺ ែអ៊ អាញ់ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ទុញ ែបត៊ េលីកា ៃអ្វ េលយី ទលឹ រ៉ាវាច៉់ ថុន ្រគនឹ អ្លុ
ែអ ៊េភឿ អន់ អនដ់សី តង័អាញ់ ប៉ាគ់អាញ់ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ។ ៧អាញ់ អូ បុចិឡា ំ្រសស៊ កញិេអៀ ្រកាន័
កា ម៉ុត ចាចាកបាែបត៊ េណាះ អុះ អាញ់ មុងឹ ផាអាញ់ចងឹ ៃអ្វ លូ អនដ់សី អន់ ទុញ ែបត៊ ផា ប ៉្រ◌ះ័ អន។់ ៨ហះ
កាអាញ់ ្រតគ់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូអា េលយី ទលឹ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ដារ ់ទី ៥០
៩ខង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រទង កាអាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ អន់ ពូ េសឿ េអៀង ដូវ ពឹង ចារ អា យ ៉◌ះ័ ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ

ប៉ាសាងំកាតាម។
១០ ប៉ាគ់ ធមី៉ូ េថ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េទៀ អនដ់សី ្រតគ់ហាប់ ែអ៊ ដាគ់ៗ  ែជ អន់ ែអ៊ អ្ូយគ កា អនដ់សី ខង

ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ កាអាញ់ េដល។ ១១ ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ អន់ េពឿ បង៉ឺាយ ែអ។៊ ប៉ាគ់ ែអ៊
† ១៥:៥៤ ១៥:៥៤សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៥:៨។ ‡ ១៥:៥៥ ១៥:៥៥សារអាឡាច់ ឡឹង ហូេស ១៣:១៤។
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ចងឹសតឹ ប៉ាគ់អាញ ់អន់ អនដ់សី តង័ អន់សាណាកាែអ៊ េណី ម៉ាគ់ ែអ៊ចាកដាគ់ ប៉ាឡឹងឡា ំអន់ ទលឹ ប៉ាគ់ចារ
អាញ ់ខងញនឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ ែអ៊ ប៉ាគ់ចារអា។
១២កាប៉ាច់ អាប៉ូ ឡូះ ឡាក់ អុះ មុី ពិន អាញ់ រះ៉ កា ែអ៊ េលយីៗ េដល េ្របុី ែអ៊ ឡា ំចា្វ គ់ អនដ់សី អនឌូ់ លូ អុះ

មុី អន់េទៀគៗ ឡាក់ ចងឹ ឡា ំហះកា ែអ៊ អូ បុចិ ឡា ំកញិេអៀ អុះ ឃឺ ែអ៊ ក្យាគ់ ដារ ់ចំ ឡាក់ ដាគ់ សារ៉ំាប់ កា
ែអ ៊េណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី េណាះ។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១៣អ្យគ័ ៃអ្វ ក្យាគ់ ញ៉ាម លូ េសឿ េលយី ទបឹ ទី ពុត ខនឹ លូ អន់ ទីសាងំុ ពិ។ ១៤អនដ់សី ្របគ៉័សារ ញ៉ា កា

តាម ្រតគ់ ្របគ៉័ញនកា ពុត បុចិ ៃច។
១៥អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹងសារ េម៉ាញណាវ ្គ។ អនដ់សី កា អ្លុ អនត់គ់ េកះ េដលផា

ពឹង េខត អាៃខ * េណាះឃឺហី ្រកាន វគ័សាេទផាណះ អនែ់ឌ េសឿ យសី៊ូ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ា
រ កា មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ពុត។ ១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ាណូសដាគ់ ែនវ អា ទបឹ
មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៧អាញ់ េហាកខាក់កា វគ័សាេទផាណះ ផូទូណាតុះ លូ អាកៃ់ខកុះ ខង អន់
ែឌឡា ំចា្វ គ់ អាញ់ េកះ។ អាញ់កាចាងំ កា អនដ់សី ទឌូិ ខាក ់ហះកាអាញ់ េហាក រគ៉់ណាវ ្គញន កា បប៉័ អន់
ែឌ ៃបង៉ ដូវ។ ១៨អនែ់ឌ ្របគ៉័ អន់អាញ់ េហយី ពុត េពៀកឡាក់កា អនែ់ឌ ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី េហយី ពុត េពៀក
េដល ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ការ ៉បុ ប៉ាណូស ែនវអា ពិ។
សារអបំញ៉់ គួប េសាប
១៩ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ ចារ ពឹង េខតអាសុី អំបញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? អាគឡីា

លូ ្រពីសុលី លូ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ប៉ាតុំ គួប ពឹងហី អនែ់ឌកាអបំញ៉់អនដ់សីដាគ់ឡាេកាបុាងំៃឡ េដល
ប ? ឃឺអនែ់ឌ បុចិ កា អនដ់សី ទិ ពុតញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ២០ អុះ មុី បក់ ៃអ្វ ហះចារអាទឌូិកា
អបំញ៉់ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ប៉ាគ់ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប ្រតគ់តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។
២១ ៃហសារ អបំញ៉់អាអាញ់ ្រចាគ់ លូ តីអាញ់ េទៅ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ២២ េពឿ អូ បុចិ

កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស េណាះ ពិ។ អឺ ពឹ តាងំឡាញនឹ បរ៉ ់អសី ជរឹ ពឹះ
ឡគ ! ២៣អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។ ២៤អាញ់ ៃអ្វ បុចិ ៃច កា អនដ់សី ទឌូិ
ញនកា ពិន ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។

* ១៦:១៥ ១៦:១៥ េមឿង កូរនិថូះ ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ េណាះហង។
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សត្់រតា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
កូរនិថូះ

សារ អនត់គ់ រះ៉
បរ៉ ់ៃហ ពឹងសត្់រតា ទី ១ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង កូរនិថូះ។

សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារឡាបំាកអនេ់ទៀគៗឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង ែអ៊ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងចារឡាក់ ៃអ្វ ជុំ េមឿង េអេភសូ។
(១:១-១១)

េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង ខ ញ៉ា បះ ែអ៊ អូ ទីចាកសតឹ ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះណាវ ្គ។ (១:១២-២:១៧)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹង ង៉ារ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ រះ៉ ឡឹងសារឡាបំាក អនេ់ទៀគៗឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង
មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េដល។ (៣:១-៧:១៦)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿ យសី៊ូ អន់ ទី ពុត ដាគ់ អត់សារ៉ំាញ័កាណុង ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ េលៀន ពូ អន់
េភឿ ប៉ាេហ្យ ីឡា ំតង័ មួត េសឿ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េខត យូដា បក់ ថុក ញ៉ាក អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ តង
កាន។ (៨:១-៩:១៥)

ប៉ាគ់ ចងឹ ឡុច វគ័ ប៉ូល ខំ ប៉ាែគកហះ ម៉ាត់ មួត បក់ េ្រចាម ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ រះ៉ អន់ឡាក់ៗ កាខាក់ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹង ង៉ារ
ែអ៊ឡាក់ រះ៉សារ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ (១០:១-១៣:១៣)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ លូ ធមី៉ូ េថឡាក់ អុះ មុី ពិន ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត់
្រតាអា អន់ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ លូ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ
ពឹង េខតអាៃខ េណាះ េដល។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកា
អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុត
៣ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន លូ អ្លុ

ប៉ាេឡាមសារ អុក ពុត េពៀក ្រគបឹ ែនវ។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុតញនឹ រប៉់ ទីសារឡាបំាក ្រគបឹ ែនវ ម៉ាគ់ញនឹ អ្លុ ប៉ា
េឡាម ពុត ពូ រប៉់ ពូ ទីសារឡាបំាក េដល ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុតញនឹ េដល។ ៥ញនឹ ទីសារឡាបំាក អន់
ឌូ លូយសី៊ូ ្រគះិ េអៀង ប៉ុប ច ំញនឹកាចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុតញនឹ េអៀង ប៉ុប េណាះ េដល។ ៦ទលឹ នេីណា ័ះ
ផាញនឹ ទីសារឡាបំាក ឃឺសារ៉ំាប់ អន់ អនដ់សី ទីសារ ប៉ាេឡាម ពុត លូសារប ៉្រ◌ះ័ តង័។ ផាប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម
ពុតញនឹ ឃឺ េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារ ប៉ាេឡាម ពុត េដល ម៉ាគ់ អនដ់សី ដាម័ អត់ ពឹងសារឡាបំាក អនេ់ទៀគៗ
ឡាក់ កា ញនឹ េដល។ ៧ ទលឹ នីេណា ័ះ ផះ ញនឹ ឃតឹ ឡឹង អន់ដសី ញនឹ កា មុងឹ កាខាក ់ខង ញនឹ អ្លុ អន់តគ់
ផា អនដ់សី ទីសារឡាបំាក អនឌូ់ លូញនឹ នចីម ័អនដ់សីកា ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេឡាម ពុត អនឌូ់ លូញនឹ នេីណា ័ះ
េដល។
៨អឺ អុះ មុ ីញនឹ បុចិអន់អនដ់សីអ្លុ េដលឡឹងសារឡាបំាកឡាក់ េកតី ពឹងញនឹ ៃអ្វ ពឹង េខតអាសុីអា។ ញនឹ

ទីសារឡាបំាក កាខាក់ឡាក់ ញនឹ អូ ដាម័ អត់ នះិ ញនឹ អូ មុងឹ កា ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី ហង។ ៩ញនឹ ឃតឹ កាណុង ពុត
ផាចាបះ កាញនឹ ចងឹ េតា័ហង។ សារអា េកតី ពឹះ េភឿ ែជ អន់ ញនឹ មុងឹ ឡាេកា េទៅ ឃឺ ្រតគ់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ឡាក់ អ្លុ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ប៉ាណូស េតា។័ ១០ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ញនឹ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ឡាក់ េកង ខាក់
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េណាះ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ កា ចងឹ តង័ ញនឹ ែគង ម៉ាត់ េទៀណាវ ្គេដល។ ញនឹ មុងឹ ផា ែអ៊ ចងឹ តង័ ញនឹណាវ ្គេដល។
១១កាប៉ាច់ អនដ់សី កា ្រតគ់ តង័ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កាញនឹ េដល ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស
េអៀង ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ដាគ់កាញនឹ ពួយសារ ពូ មន៉់ េណាះហង។
សារ វគ័ ប៉ូល អូ េជៀឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ
១២ញនឹ ខនឹអា្វ ត់ េអង ខងកាណុង ពុតញនឹ អ្លុ អនត់គ់ផា ង៉ារឡាក់ញនឹ ្របគ៉័ ពឹង អង់កក់ េតះអាឃឺ ្រតគ់

តាទចឹ ហង ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ អូ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ អុះ កាខាក់ ែអ៊ ឡាេបៀប ញនឹ ្របគ៉័ កា អនដ់សី ញនឹ អូ ្របគ៉័ ពួយ
សារហ្យាងំសាឡាច់ គុន ប៉ាណូស អុះ ឃឺញនឹ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៣ញនឹ អូ ្រចាគ់ រះ៉ សារ ញ៉ា
រះ៉ កា អនដ់សីហា្វ ស ឡឹងសារ អនដ់សី អ្លុ អាន អ្លុ ហ្លង់ អុះ។ ១៤យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ អា អនដ់សី ហ្លង់ េបី ខាក់ កា
តាម អាញ់ មុងឹ ផា ែគង ម៉ាត់ េទៀ អនដ់សី ចងឹ ហ្លង់ ្រគបឹសារញនឹ ្រចាគ ់ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ តសី ម៉ូ ះ ញនកា
ញនឹឡាក់កាញនឹ តសី ម៉ូ ះ ញនកាអនដ់សី េដល ប៉ាគ់ដារ ់យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ជរឹ េទៀ។
១៥-១៦ញន កាអាញ់ មុងឹ ផា អន់ដសី បុចិ កា អាញ់ តាទចឹ នីេអៀ បះ អន់្រទួល ែព អាញ់ឃតឹ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់

ចារ អនដ់សី អន្់រទលួ ហ ិេកះេណាះអាញ់ឃតឹ ចងឹឡាច់ ឡឹង អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន ៃឡង ឡឹង
េណាះអាញ់ឃតឹ ចងឹ សតឹ ប៉ាគ់ អនដ់សីណាវ ្គ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ទី ខា េពៀរ ទង។ េកះេណាះ អនដ់សី ចងឹ
តង័ អន់សាណាកាអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ េខត យូដាណាវ ្គ។ ១៧អាញ់ឃតឹ នេីអៀ ញ៉ាអាញ់ ្របគ៉័ញនកា ពុត អូហ្ល
ង់ ប ? េលីកា ផនិកានឡាក់អាញ់ឃតឹ ចងឹ ្របគ៉័ េណាះ ញ៉ាឡាច់ ឡឹង ពុត គុន ប៉ាណូស ប បះ អាញ់កាប
េម៉ាញ ទង «អះឺ» េម៉ាញ ទង «អូ អុះ» នេីអៀ ? ១៨អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ ផាញ៉ានកាញនឹ ញនឹ អូ កាប លូ
អនដ់សី េម៉ាញ ទង «អះឺ» េម៉ាញ ទង «អូ អុះ»។ ១៩ឡាក់កាអាញ់ លូ សុឡីះ លូ ធមី៉ូ េថ ញនឹ រះ៉ កា អនដ់សី ែព
ផាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ កាបផា «អះឺ» អនដ់ា «អូ អុះ» អនដ់ា េណាះ អុះ ែអ៊ កាប ដងឹ «អះឺ» េលយី
២០ខង ែអ៊ តាគ់ អង់េកះ ្រគបឹសារ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា ទេិណា ័ះ ខអាហង បះ ពិន កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផា
«អាែមន»ញនកាយសី៊ូ ២១ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហងឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ញនឹ លូ អនដ់សី េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ េលយី
ទបឹ េរុសី ពិន អន់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែអ៊ េដល។ ២២ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ពឹះ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន េពៀបឡាក់
កា ៃចគសាញ៉ាចាណាំមះ៉ ែអ៊ ពឹង ពិន េភឿ អន់ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា ែអ៊ ចងឹ អន់សារ ញ៉ាៗឡាក់កា ែអ៊សាញ៉ា
ទេិណា ័ះ។
២៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូតអាញ់ផាអាញ់កាបព្លូង ខឡាក់អាញ់ អូ ទីឡា ំប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ េម៉ាញ

ទងណាវ ្គេណាះឃឺញន កាអាញ់ អូ បុចិ កាប កា អនដ់សីណាវ ្គ។ ២៤ញនឹ អូ បុចិ ្របគ៉័ តាងំឡា េ្របុី អនដ់សី
េលយីៗកាណុងសារ អនដ់សី េសឿ អុះ ខង អនដ់សី េសឿកាខាក់ េកះ ញនឹ ្រកាន័កា បុចិ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ
អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារ េហាក រគ៉។់

២
១ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ឃតឹ េកះៗ ផាអាញ់ អូឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី េម៉ាញ ទងណាវ ្គឡាក់ ្របគ៉័ អន់ កា អន់

ដសី អុក ពុត េណាះ អុះ។ ២ផាអាញ់ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី អុក ពុត េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ អន់អាញ់
េហាក រគ៉់ ផា អូ ប៉ាណូសឡាក់ អាញ់ ្រប៉គ័ អន់ អុក ពុត េណាះ ? ៣សត់្រតា អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា អន់ដសី
េណាះ េភឿ ែជ អន់ អាញ់ ទីសារ អុក ពុត ញន អនដ់សីឡាក់ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ េណាះ ប៉ាគ់
អាញ់ទលឹ េទៀ ខងអាញ់ មុងឹផាអនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ ពួយសារអាញ់ ្រចាគ់ េណាះ ខងផាអាញ់ទីសារ េហាក
រគ៉ ់អនដ់សី កា ចងឹ ទីសារ េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ អាញ់ េដល។ ៤អាញ់ ្រចាគ់ សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីកា អនដ់សី ទបឹ
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អគី ពុត េពៀក ទបឹឡាច់ េទៀក ម៉ាត ់អូ ្រតគ់ បុចិ ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី អុក ពុត អុះ ឃឺ បុចិ តាបំាងផាអាញ់ បុចិ
ៃចកា អនដ់សីកាខាក។់
សារ អូ អ្យក់យ៉ូ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច
៥ ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ អុក ពុត េណាះ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់អាញ់ អុក ពុត អុះ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់កា អន់

ដសី ទឌូិ អុក ពុត េអៀង ែបត៊ (អាញ់កាប នេីអៀ ញន កាអាញ់ អូ បុចិ កាប ប៉ាេដកី អុះ)។ ៦អនដ់សី េអៀង ដូវ
្របគ៉័ តាគ់ អញច់ាល ែអ៊ ែនវ អា បគ័ េកះ។ ៧ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជ អ្យក់យ៉ូ សារ ែអ៊ ្របគ៉័ យច េណាះ អន់
ដសី ្រតគ់ កាប ប៉ាេឡាម ពុត ែអ៊ ឡគ អ្ូយគ ៃផគ ែអ៊ អុក ពុត តាឡាម័ េលយី ទលឹ ទិសារ មុងឹ។ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ
អាញ់ េ្របុី អន់ អនដ់សីតាបំាងសារ បុចិ ៃចកា ែអ៊ណាវ ្គ។ ៩អាញ់ ្រចាគ់សត្់រតា េណាះ ប៉ាេហ្យ ីេភឿសាគ់ លួង
ពុត អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ្រគបឹសារអាញ់ អនត់គ់ រះ៉ េដល ប។ ១០ផាអនដ់សី អូ អ្យក់
យ៉ូ សារ ពូ ្របគ៉័ យច អាញ់កា អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពូ យច េដល។ កាប៉ាច់អាញ់តាងំឡាអាញ់ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ
ែអ៊ យច េណាះ (ផា ែអ៊ ទីសារយចតាទចឹ)ញន ៃហកាយសី៊ូ ្រគះិ េភឿ អន់ អនដ់សី ទីខា ១១ ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំ ប៉ាង៉ល់ ពិន ខង ពិន អនហ់ា្ន ល់សារ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ មះ៉ ែអ៊ ទិ េកះ។
សារសាណ ័ះ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ
១២ផះ អាញ់ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង ្រតូអះ ែព េភឿ ចងឹ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ យ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ េបកី ្រទង អន់ កា

អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាតាម ១៣កាអាញ់ េបី េហយី ពុត អុះ ខងអាញ់ េបី បប៉័ អុះ ទតុីះ។ * ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់កា
បរ៉ ់អា្ល ត អុះ មុីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ្រតូអះ េណាះ អាញ់កាឡា ំប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូនឡគ។ ១៤ហះកា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ញនឹ ចាយ័ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េលយី។ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ្រគបឹ ចារ អនហ់ា្ន
ល់យសី៊ូ ញនកាញនឹ រះ៉ េពៀបឡាក់កា េបាផូវ ទលឹ ្រគបឹចារ។ ១៥ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនឹអាឡាក់កា
កាមុលឹ េបាផូវ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ កាណុងកាឡំាងំ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ លូ ពឹង មួត បក់ ្រតគ់ េតា។័ ១៦សារ៉ំាប់កា មួត បក់
្រតគ់ េតា័ញនឹឡាក់ កា កាមុលឹសារ េតា។័ សារ៉ំាប់ កា មួត បក់ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ញនឹឡាក់ កា កាមុលឹឡាក់ អន់
អាញុ រុសី។ នចីម័ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ទិ អា ? ១៧ញនឹ អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ឡាក់ រះ៉ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ្រកាន័កា បុចិកា េលៀន េណាះ អុះ ញនឹឃឺ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ញនឹកាកាប ្រតង់
ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាញនឹឡាក់ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។

៣
សារ រះ៉ ឡឹងសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ
១ញ៉ាញនឹកាប នេីអៀ េភឿ ចងឹ ប៉ាេនឡាេកាញនឹ េទៅ ប ? េលីកាញនឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់កា បក់ អនដ់ា ្រតគ់

អ្យក់សត្់រតាអន់កាអនដ់សីហាប់ញនឹ េលីកាបរ៉ ់សត្់រតា ឡឹងអនដ់សី េភឿ អន់ ពូ អនេ់ទៀគហាប់ញនឹ េដល
ប ? ២ញនឹ អូ តងកានសត្់រតា ែនវ េណាះ អុះ ខង អនដ់សី អាហងឡាក់ កាសត្់រតាសារ៉ំាប់ កា ញនឹឡាក់
្រចាគ់កាណុង ពុតញនឹ ម៉ាគ់ ប៉ាណូសទឌូិ ចងឹអាន លូ អនហ់ា្ន ល់ េដល។៣អនដ់សី េពៀបឡាក់កាសត្់រតាមះ៉
យសី៊ូ ្រគះិ តាទចឹ ហងឡាក់ ែអ៊ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីតាបំាង ពឹង ង៉ារឡាក់ញនឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី។ សត្់រតាអា
អូ ្រតគ់ ្រចាគ់ លូ េទៀក ចារ ័ម៉ូ អុះ ឃឺ ្រចាគ់ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី។ អូ ្រតគ់
សត្់រតា ្រចាគ់ ពឹង អេំហា្ម េណាះ អុះ ឃឺ ្រចាគ់កាណុង ពុត ប៉ាណូស។
* ២:១៣ ២:១៣ វគ័ ប៉ូល បុចិ បប៉័ ទតុីះ េណាះ ខង ទតុីះ ចងឹ ពឹះ ឡឹង េមឿង កូរនិថូះ េណាះ ែអ៊ ចងឹ រះ៉ អន់ វគ័ ប៉ូល អ្លុ ឡឹងសារ មួត េណាះ។
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៤ញនឹកាប នេីអៀ ខងញនឹ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាខាក់ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ហង។ ៥ញនឹ អូឃតឹផាញនឹ អ្លុ
្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាញនកាឡាេកាញនឹ េទៅ អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ញនឹ អ្លុ ្របគ៉។័ ៦ប ៉្រ◌ះ័ កា ្របគ៉័
អន់ ញនឹ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ េដល។ សារសាញ៉ា ែរវ ពុតអា អូ ្រតគ់ចាបាប់ឡាក់
្រចាគ់ លូ សត្់រតា េណាះ អុះ ឃឺញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ខងចាបាប់ឡាក់ ្រចាគ់ លូ សត្់រតា ្របគ៉័ អន់
ពូ េតា ័ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ទីអាញុ រុសី។
៧ចាបាប់ឡាក់ ្រចាគ់ ពឹង អំេហា្ម ទី តាតារ កា្ល គ់ ខាក់ បះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូ អ្លុ ៃហ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ វគ័ ម៉ូ េស

ញនកាតាតារកា្ល គ់ឡាច់ ឡឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ ៊យ ៉◌ះ័សារតាតារកា្ល គ់ េណាះ ៃអ្វ បាែបត៊ េកះេណាះហ្៊យងណាវ ្គ។
* ផាចាបាប់ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ េតា័ ទីសារ តាតារ កា្ល គ់ ប៉ុ ប អា េកះ ៨សាឡង់ កា ង៉ារការ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ែហ៊ង ខាក់ ទីសារ តាតារ កា្ល គ់ កា្វ ឡឹង អាណាវ ្គត ័ះ។ ៩ផា ង៉ារ អន់ ចាបាប់ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ទី
ថូត េណាះទីសារតាតារកា្ល គ់ ប៉ុ បអា េកះ សាឡង់កាង៉ារ រះ៉សារយសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់
ែហ៊ង ខាក់ ទីសារ តាតារ កា្ល គ់ កា្វ ឡឹង អាណាវ ្គត ័ះ។ ១០ផា ពិន េពៀបសារ តាតារ កា្ល គ់ េសគី ែព លូសារ តា
តារកា្ល គ់ឡាក់ េកងខាក់ រប៉់ដារ ់អា េណាះ ពិន ចងឹផាសារតាតារកា្ល គ់ េសគី ែព េណាះឡាក់កា អូ ្រតគ់សារ
តាតារ កា្ល គ់ អុះ។ ១១ េម៉ាញណាវ ្គផាចាបាប់ឡាក់ អូ ៃអ្វ េលយី ទីសារ តាតារ កា្ល គ ់សាឡង់កាសារសាញ៉ា
ែរវ ពុតណាវឡាក់ ៃអ្វ េលយី ែហង៊ខាក់ ទីសារតាតារកា្ល គ់កា្វ ឡឹង េណាះណាវ ្គត ័ះ។
១២ញនកាញនឹ ទីសារ មុងឹកាខាក់នេីអៀ ញនឹកាទី ពុត ខនឹខាក់ េដល។ ១៣ញនឹ អូ ្របគ៉័ឡាក់កា វគ័ ម៉ូ េស

អុះ ឃឺ ែអ៊ អ្យក់ អញែ់សង៊ តល័សាក្លុ ំ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែជ អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ៃហបប៉័តាតារកា្ល គ់ឡាច់ ឡឹង ម៉ូ ះ
ម៉ាត់ ែអ៊ ឡាក់ ផះ ចងឹ ប៉ាត់ េណាះ។ ១៤ហះកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាង័ កល។់ ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា ផះ អនែ់ឌ
អានសារសាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់ េណាះ ៃអ្វ ទី អញែ់សង៊ កានទ់ងឹ ពុត នះិេទៅ េដល អូ ទី អ្យក់ឡាច់ អុះ ខង
ទី ដងឹយសី៊ូ ្រគះិ អ្លុ អ្យក់ឡាច់ អញែ់សង៊ េណាះ។ ១៥ទលឹ រប៉់ដារ ់អាផាអនែ់ឌអានសារ វគ័ ម៉ូ េស ៃអ្វ ទី អញ់
ែសង៊ កានទ់ងឹ ពុត អូ អន់ ហ្លង់។ ១៦ហះកា ប៉ាគ់ ពូ វុលីណាងំតាងំឡា ពិន អញែ់សង៊ េណាះ ចងឹ តាេបុះីឡាច់
ឡឹង ពូ ១៧ខងតាងំឡា ពិនឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ហះចារ ចំ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចារ េណាះ ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
ថូត េដល។ ១៨ ពិន ទិឌូ ឡាក់ អូ ទី អញែ់ស៊ង កាន់ទងឹ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ពិន ផះ ៃហសារ តាតារ កា្ល គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ ័ពិនកាផះ ចងឹ េកះឡាក់កា ែអ៊ េដលអន់ ទីសារតាតារកា្ល គ់ ែហង៊ខាក ់ៗញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័

៤
សារ វគ័ ប៉ូល អូ េក្ល ័ះ ពុត រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ
១ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ អូ េក្ល ័ះ ពុត អុះ ញនកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាប៉ាបតាប៉ុន មប ង៉ារអាអន់កាញនឹ ្របគ៉។័

២ញនឹ អូ ៃច ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អនតុ់ង អនទួ់កឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ តាយួស េណាះ អុះ ញនឹកា អូ ប៉ាលុ ពូ លូ
អូ ប៉ាឡម័ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ឃឺញនឹតាបំាងអន់កា ប៉ាណូសទឌូិ អនហ់ា្ន ល់សារតាទចឹ ទបឹ ្របគ៉័
អន់ ពូ មុងឹញនឹហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័៣ផាសារដាគ់ញនឹ រះ៉ ៃអ្វ េអានសាគមឹ ឃឺ េអានសាគមឹសារ៉ំាប់
ដងឹ កា មួត បក់ ្រតគ់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ។ ៤កាប៉ាច់ មួត េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ រុាងំៃហ អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ ្របគ៉័
អន់ ពុត អនែ់ឌ េកតី ម៉ាមុាងំ អូ អន់ បប៉័ តាតារ ពឹងសារដាគ់ រះ៉ ឡឹង តាតារកា្ល គ់ មះ៉ យសី៊ូ ែអ៊ ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ្រគបឹ ែនវ។ ៥ញនឹ អូ រះ៉សារឡាេកាញនឹ េទៅ អុះ ឃឺញនឹ រះ៉ ផាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡាលូឃតឹ
ផាញនឹ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អនដ់សី ញនកាយសី៊ូ អា ហង ៦ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា «ហគ់ អន់ ទី តាតារ
* ៣:៧ ៣:៧បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ៣៤:២៧-៣៥។
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ឡាច់ ឡឹង ម៉ាមុាងំ»* ប ៉្រ◌ះ័ កា តាគ់ តាតារ កាណុង ពុត ញនឹ អន់ អនហ់ា្ន ល់ឡាក់ៗ កាខាក់ ឡឹងសារតាតារ
កា្ល គ់ មះ៉ ែអ៊ឡាក់តាតារឡាច់ ឡឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់យសី៊ូ ្រគះិ។
៧ហះកាញនឹ ទី ង៉ារការឡាក់ ដាគ់ កាខាក់អា េពៀបឡាក់ កា ម៉ាសកាណុង កគ័ កាអល៊ េភឿ អន់ ប៉ាណូស

ពឹង អង់កក់ េតះ អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ អាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ញនឹ អុះ។
៨ញនឹ ទីសារឡាបំាក ្រគបឹ ែនវ តាទចឹ ហះកាញនឹ ចាកឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ រ៉ាវាច៉។់ ញនឹ ទីសារ វុលឹ េវុងី
តាទចឹ ហះកាញនឹ ៃអ្វ ទីសារ មុងឹ។ ៩ ពូ ្របគ៉័ បាប ញនឹ តាទចឹ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ អា្ល ត ញនឹ អុះ។ ពូ ពីតសា
ប៉ា្វ ត័ ញនឹ តាទចឹ ហះកាញនឹ អូ េតា័ អុះ។ ១០សារឡាបំាក ទិ អា េពៀបឡាក់ កា ញនឹ េតា័ អន់ឌូ លូ យសី៊ូ រប៉់
ដារ ់េភឿ អន់ ពូ បប៉័ អាញុ រុសី មះ៉ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងឡាេកាញនឹ។ ១១ញនកាយសី៊ូ អាហង បះ ញនឹ ផះ ៃអ្វ រ ុសី អា
ឌុ ទីសារ េតា័ ៃអ្វ ហះ ងីុរ េលយី េភឿ អន់ ពូ បប៉័ អាញុ រុសី មះ៉ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងឡាេកាញនឹឡាក់ អ្លុ េតា។័ ១២ េណាះ
ហង បះ ពឹងឡាេកាញនឹ ទី ដងឹសារ េតា ័េភឿ អន់ អនដ់សី ទី ដងឹ អាញុ រុសី េលយី។
១៣ញនកា ពុតញនឹ េសឿ ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អាញ់ េសឿ បះអាញ់កាប»† ញនឹកា េសឿ

េដល បះញនឹកាប។ ១៤ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាគ់ អង់រុសី សតឹយសី៊ូ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ញនឹ
េដល អនឌូ់ លូ យសី៊ូ លូ ចងឹ ប៉ាណា ំញនឹឡា ំៃអ្វ ហះសាែនង ែអ៊ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដល ១៥ខងសារ ទិ អា
ទី េកតី ពឹះ ទីខាសារ៉ំាប់កា អនដ់សី ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា ប៉ាណូស ែហង៊ េអៀង ៗ េភឿ អន់ ទីកាឡំាងំ េអៀង
េហាក រគ៉់កា ែអ៊ ែហង៊ េអៀង លូ ប៉ាេនសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ែអ។៊
១៦ខអាហងបះ ពុតញនឹ អូ េក្ល ័ះ អុះ យ ៉◌ះ័ឡាេកាញនឹ ្រកាគ់ អូ ទីសាងំុកាតាម ហះកាកាណុង ពុតញនឹ

ទីសាងំុ ែហ៊ង ខាក់ រប៉់ ដារ ់េដល ១៧ខងសារឡាបំាកបាបត៊ បាែបត៊ឡាក់ញនឹ ទី ដងឹ េម៉ាញ ្រទុ អា ្របគ៉័ អន់
កា ញនឹ ទី សារ ដាគ់ កាខាក ់ឃឺសារ ដាគ់ ឡាក់ ៃអ្វ េលយី ឡាក់ ចងឹ េពៀប លូ កាណាគ័ ញ៉ា កា អូ ្រតគ។់
១៨ទលឹ នេីណា ័ះញនឹ អូឃតឹ ឡឹងកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ ៃហបប៉័ េណាះ អុះ ឃឺឃតឹ ឡឹងកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ ៃហ
អូ បប៉ ័ខង កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ៃហ បប៉័ ៃអ្វ អូ ទុញ អុះ ហះកាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ៃហ អូ បប៉័ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ
េលយី។

៥
១ខង ពិន អ្លុ អនត់គ់ផាឡាេកា បុាងំៃឡ ពិន ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េពៀបឡាក់កា រ៉ាេណីះ ផា ែអ៊ ប៉ាក់ ព្លូ ក

រ៉ាយ រុា ំពិន ចងឹ ទីឡាេកា បុាងំៃឡណាវ េពៀបឡាក់កាហី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងឡាក់ ៃអ្វ េលយី ហី េណាះ អូ ្រតគ់ ្រប៉
គ័ លូ តី ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ ហី េណាះ។ ២កញិេអៀអា ពិន ឌុ ង៉ាញ បុចិ កា ទីឡាេកា
បុាងំៃឡណាវ េពៀបឡាក់កាកាសប៊ េពៀត េខាអាវណាវ។ ៣អ្យក់ កា ពិន ទីឡាេកា បុាងំៃឡណាវដាគ់ហង
ែជ អន់ បប៉័ ពិន េពៀបឡាក់កា ៃអ្វសាឡុន ៤ខង ផះ ៃអ្វ ទីឡាេកា បុាងំៃឡអា ពិន ឌុ ង៉ាញ លូ អុក ពុត ពិន អូ
បុចិ អា្ល តឡាេកា បុាងំៃឡអា អុះ ឃឺ ពិន បុចិ កាឡាេកា បុាងំៃឡណាវ ឡឹង ៃប៉្លង ប៉ាតាងឡាេកា បុាងំៃឡសាន់
ដាប់ អា េភឿ អន់ អាញុ រុសី តាគ់ អង់ហ្៊យង កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អ្លុ េតា័អា។ ៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាងំឡា បុាងំ
េកតី ពិន េភឿ ចងឹ ទីឡាេកាណាវ នេីអៀ ែអ៊ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន េដល េភឿ អន់
ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា ចងឹ េកតី ែនវ អា។
៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹ ទី ពុត ខនឹ េលយី ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ផះ ញនឹ ៃអ្វ ទីឡាេកា បុាងំៃឡអា ញនឹ ៃអ្វ ចាងំ

ហាយគ្ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៧សារញនឹ ្របគ៉័ញនកាញនឹ េសឿ អូ ្រតគ់ញនកា ៃហបប៉័ េណាះ
* ៤:៦ ៤:៦ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១:៣។ † ៤:១៣ ៤:១៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១១៦:១០។
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អុះ។ ៨ ទលឹ នីេណា ័ះ ញនឹ ទី ពុត ខនឹ លូ បុចិ ឡាច់ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹងឡាេកា បុាងំៃឡ អា េកះេណាះឡា ំ
ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹ តាងំឡា ពិន ឡគ ដាគ់ ហ៊្លត។ ៩យ ៉◌ះ័ ញនឹ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ អា េលី អូ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ កា
តាម កាញនឹ ខំ ្របគ៉័ អន់ ្រតគ់ ពុត យសី៊ូ ១០ខង ពិន ទឌូិ ចងឹឡា ំៃអ្វ ហះ ងីុរ យសី៊ូ ្រគះិ អន់ ែអ៊ តាតសុ់និសារ
េភឿ អន់ ពិន េម៉ាញ ដូវ ៗ ទី រុាងំវាន៉័ េលី ទី ថូតតាមសារឡាក់ ទី ្របគ៉័ ផះឡាេកា បុាងំៃឡ ៃអ្វ រ ុសី អា យ ៉◌ះ័ ្រប៉
គ័សារដាគ់ េលីសារ អូដាគ់កាតាម។
សារប ៉្រ◌ះ័ រះ៉កះ ប៉ារម ប៉ាណូសអន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊
១១ញនកាញនឹ អ្លុ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េកះ បះ ញនឹ ខំ អន់តគ់ រះ៉ កា ពូ អន់ េសឿ

េដល។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា អនហ់ា្ន ល់ ពុតញនឹ េដល អាញ់ មុងឹ ផាកាណុង ពុត អនដ់សី កា អនហ់ា្ន ល់ ពុត
ញនឹ េដល។ ១២ញនឹ អូ ប៉ាេនឡាេកា េទៅហះ ម៉ាត់ អនដ់សី អុះ ឃឺញនឹ អន់ អនដ់សី ទីសារ ចងឹ េអងកាញនឹ
េភឿ អន់ អនដ់សី ទីសារ េតលី លូ មួត បក់ អា្វ ត់ េអង ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ប៉ាណូស បប៉័ អូ ឃតឹ ឡឹងសារ ែគង
កាណុង ពុត េណាះ អុះ។ ១៣ផា ពូ ផាកាញនឹ ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ អូ ហ្ល ីឃឺញនឹ អូ ហ្លង់ េភឿ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័លូ ផា ពូ ផា ញនឹ ឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ អន់ហា្ន ល់សារ យច ្រតគ ់ឃឺ ញនឹ អ្លុ អន់ហា្ន ល់ េភឿ កា អន់ដសី
េដល ១៤ខង ពុត បុចិ ៃច យសី៊ូ ្រគះិ េ្របុី ញនឹ ញន កាញនឹ ចាែ្រជប បប៉័ ផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ េតា័ ប៉ាតាង
ប៉ាណូស ទឌូិ េណាះហង បះ ប៉ាណូស ទឌូិ េពៀបឡាក់កា េតា័ េដល។ ១៥ ែអ៊ េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស ទឌូិ េភឿ
អន់ បក់ ៃអ្វ រ ុសី អូ ្រតគ់ ៃអ្វ រ ុសីសារ៉ំាប់កាឡាេកា េទៅ អុះ ឃឺ ៃអ្វ រ ុសីសារ៉ំាប់កា ែអ៊ឡាក់ េតា័ លូ រុសី សតឹសា ំ
រ៉ាប់កា អនែ់ឌ។
១៦ទលឹ នេីណា ័ះ គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ញនឹ អូ ឃតឹ ៃហ េពឿ គុនឡាេបៀប ប៉ាណូស អុះ យ ៉◌ះ័ ញនឹ េឃយីឃតឹ

ៃហយសី៊ូ ្រគះិ គុនឡាេបៀប ប៉ាណូសកាតាម ហះកា កញិេអៀ អាញនឹ អូ ឃតឹ ៃហ ែអ៊ គុនឡាេបៀប ប៉ាណូស
ណាវ ្គអុះ។ ១៧ផា េពឿ ្របគ៉័ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ បក់ េណាះ េកតី ទី ពុតណាវហង។ សារញ៉ាៗ ែគង ប៉ាអច់ ែព
ហ្៊យង ទិ េកះ ៃហសារ ទេិណា ័ះ េកតីណាវឡគ។ ១៨សារ ទិអា េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី រះ៉កះ
ប៉ារម ពិន អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ លូ ែអ៊ េ្របុី ញនឹ រះ៉កះ ប៉ារម ប៉ាណូស អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ េដល។
១៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ផះ រះ៉កះ ប៉ារម ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អន់ ្រតគ់ លូ ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ លូ អូ អ្យក់យ៉ូ
សារ ពូ ្របគ៉័ យច អុះ ែអ៊ កា រះ៉ ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉កះ េណាះ ពឹង ញនឹ េដល។ ២០ ទលឹ នេីណា ័ះ ញនឹឡាក់ ប៉ាណូស
រះ៉សារ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា អនដ់សី ពឹងញនឹ េដល។ ញនឹកា េឡាមអនដ់សី
ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ ផាហគ់ អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពិ។ ២១យសី៊ូ ្រគះិ អូ ទីសារយច អុះ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រប៉
គ័ អន់ ែអ៊ ទីសារយច ប៉ាតាង ពិន េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទីសារដាគ់ ្រតង់ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញន
កាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។

៦
១ញនកាញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បះ ញនឹ អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផា ែជ អ្យក់សារ ប ៉្រ◌ះ័

ដាគ់ ពុត េកះេណាះអា្ល ត អន់ អូ ទីខា ២ខង ែអ៊ រះ៉ ផា៖
«អាញ់ ្របគ៉័ ពួយសារ អនដ់សី មន៉់ ផះ រុាងំវាង៉ ចំឡាក់ ្រតគ់ ពុតអាញ់

អាញ់ តង័ អនដ់សី ប៉ាគ់ដារ ់អាញ់កាឡំត់ ្រតគ់ តង័ អនដ់សី ែព»។*

ៃហ រុាងំវាង៉ ឡាក់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ឃឺ កញិេអៀ អា ហង។ ដារ ់អា ហងឡាក់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រត
គ់ តង័ អន់ដសី។ ៣ញនឹ អូ បុចិ ្រប៉គ័សារ ញ៉ាឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ កា េពឿ អុក ពុត អា្ល ត េសឿ អុះ េភឿ ែជ អន់ ទី ពូ
* ៦:២ ៦:២សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤៩:៨។
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កាប បុាងំអាលកា ង៉ារ ញនឹ អា។ ៤កាណុង ង៉ារ ទេិណា ័ះ ញនឹ តាបំាង អន់ ពូ បប៉័ ផា ញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័
តាទចឹ ឃឺញនឹ ដាម័ អត់ កាខាក់ ទបឹ ទីសារឡាបំាក ថុក ញ៉ាក។ ៥ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត ័ពូ ៃចគ ញនឹ ពឹង ខុក ពូ
ប៉ាណា ំគួប ប៉ាសាងំ លូ ញនឹ រ៉ាចក់ រ៉ាចល។់ ញនឹ ្រប៉គ័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ កាខាក់ អូ ទី ៃតប អូ ទីសាណាសា។
៦ញនឹកាតាបំាង ពុតដាគ់ ្រតង់ សារអ្លុ ហ្លង់ លូ ពុត អត់សារ៉ំាញ ័ញនឹកា ្របគ៉័ដាគ់កា ពូ ញនកា ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ទបឹ ទី ពុត បុចិ ៃច អូ ព្លូ ង អុះ។ ៧ញនឹកា រះ៉សារតាទចឹ លូ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ។័ ញនឹ កា អ្យក់សារ ដាគ់ ្រតង់ ្រប៉គ័ ឡាក់ កា ដាវ ្រប៉គ័ ឡាក់ កា ៃខល។ ៨ បក់ អន់ដា អ្យលិ កូត័
កាញនឹ បក់ អនដ់ាសាេតាះញនឹ បក់ អនដ់ាកាប េពា បក់ អនដ់ា ប៉ាេនញនឹ េដល។ ពូ ឃតឹផាញនឹឡាក់
ប៉ាណូស ប៉ាង៉ល់ ប៉ាលុ ពូ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ញនឹឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់។ ៩ ពូ ឃតឹ ផាញនឹ េពៀបឡាក់កា
ប៉ាណូស អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល ់ហះកា ប៉ាណូសទឌូិកាអនហ់ា្ន ល់ញនឹ េដល។ ពូ ឃតឹផាញនឹឡាក់កា ប៉ាណូ
សក្យាម័ ចងឹ េតា ័ហះកាញនឹ ៃអ្វ រ ុសី េដល។ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័ញនឹ ហះកាញនឹ អូ េតា័ អុះ។ ១០ ពូសាមគ៉័ផា
ញនឹ ចងឹ អុក ពុត េពៀក ហះកា ពុតញនឹ រគ៉់ េលយី។ ញនឹឡាក់កា ប៉ាណូសតាបាយកាសត ់ហះកាញនឹ ្រប៉
គ័ អន់កា ប៉ាណូស េអៀង េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័។ ញនឹឡាក់កា អូ ទីកាណាគ័ ញ៉ា អុះ ហះកាញនឹ ទី ្រគបឹ ែនវ។
១១អឺ អុះ មុី ពឹង េមឿង កូរនិថូះ ញនឹ កាកាប លូ អនដ់សី ្រតង់ៗ ញនកាញនឹ ទី ពុត ដាគ់ឡាេហាងកា អន់

ដសី។ ១២ញនឹ អូ ទី ពុតសាងំែអ៊កសាងំអ៊ក កា អន់ដសី អុះ ឃឺ អន់ដសី ឡាក់ ទី ពុតសាងំែអ៊កសាងំអ៊ក។
១៣អាញ់កាកាប លូ អនដ់សីឡាក់កាអាញ់កាកាប លូ គន េសាអាញ់ េទៅ៖ហគ់ អន់ ទី ពុតឡាេហាងឡាក់កា
ញនឹដាគ់កា អនដ់សី េដល។
សារ ្រតគ់ ប៉ា្ល ច័ឡាេកា ៃអ្វ តាង ឡឹង ប៉ាណូស អូដាគ់
១៤ ែជ ្របគ៉័ គួប លូ មួត បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ញ៉ាសារដាគ់ លូសារ អូ ដាគ់ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គួប េកតី េដល

ប ? ញ៉ា តាតារ លូ ម៉ាមុាងំ ៃអ្វ អន់ឌូ ដាគ់ េដល ប ? ១៥ញ៉ា យសី៊ូ ្រគះិ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ † ៃអ្វ អន់ឌូ លូ
គួប េកតី េដល ប ? ញ៉ា បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ លូ គួប េដល ប ? ១៦ញ៉ាហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ៃអ្វ
កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ េដលប ? ពិន ទឌូិឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសីឡាក់
កា ែអ៊ រះ៉ ផា៖
«អាញ់ចងឹ ម៉ុ ត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ

ទបឹ ចាក លូ អនែ់ឌ េដល
អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ

េកះេណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័ ប៉ាសុនអាញ់ េដល»។‡
១៧ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាបផា៖

«ហគ់ឡាច់ ឡឹង ពូ េណាះ ពិ
លូ ប៉ា្ល ច័ឡាេកា ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ

លូ ែជសាប៉ាគ់កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អូ ដាគ់ §
េណាះអាញ់ចងឹហាប់ អនដ់សី។

១៨អាញ់ចងឹ ្របគ៉័ ពឹ អនដ់សី
េកះេណាះ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ គនកាម៉ាក័ គន អង់កាន់អាញ់ េដល»។

† ៦:១៥ ៦:១៥សាតាងំ េពៀគ គុល «េបេលៀល»។ ‡ ៦:១៦ ៦:១៦សារ អាឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត េលវ ី(េលវវីនិយ័) ២៦:១២។ បរ៉ ់ ៃហ
េអេសេគៀល៣៧:២៧េដល។ § ៦:១៧ ៦:១៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥២:១១។
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អាហង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក។់ *

៧
១អឺ អុះ មុីឡាក់ញនឹ បុចិ ៃច ញនកា ពិន ទី ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា េកងខាក់ នេីអៀ េកះ ពិន ្រតគ់ បុនិែពង ពុត

អន់ដាគ់ ្រតង់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ បគឺ អក៊ ្រគបឹ ែនវ ទបឹ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ ទបឹ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ េភឿ អន់
ដាគ់កាខាក់ ្រគបឹ ែនវសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ ញនកាអ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ែអ។៊
សារ វគ័ ប៉ូល េហាក រគ៉់
២អ្យគ័ អនដ់សីដាគ់ ពុត កាញនឹ េណី ញនឹ អូ ទី ្របគ៉័យច លូ េពឿ អុះ អូ ទី ប៉ាណា ំេពឿ ្របគ៉័យច ទបឹ អូ ទី

ប៉ាលុ ប៉ាង៉ល់ េពឿ េដល។ ៣អាញ់កាប នេីអៀ អូ ្រតគ់អាញ់ បុចិ អ្យក់យ៉ូ អនដ់សី អុះ ខងអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី
េកះផាញនឹ បុចិ ៃចកាអនដ់សី លូសាឡាគ់ េតា័អនឌូ់ េលី ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ អនដ់សី។ ៤អាញ់ខនឹកាអនដ់សី
កាខាក ់អាញ់កាតសីម៉ូ ះអា្វ ត់ េអងញនកាអនដ់សី េដល ទបឹអាញ់កា េហយី ពុត េពៀកខាក់ េដល។ អាញ់
កា ទីសារ េហាក រគ៉់កាខាក ់យ ៉◌ះ័ ញនឹ ទីសារឡាបំាក េអៀងកាតាម។
៥ ឡឹងញនឹ ទលឹ ប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន ឡាេកា បុាងំៃឡញនឹ អូ ទី រ៉ាឡូវ អុះ។ ញនឹ ទីសារឡាបំាក ្រគបឹ ែនវ

លូ ពូ ្របគ៉័បាបញនឹ កាណុង ពុតញនឹកាទីសារ អ្ូយគហ្យកឹ។ ៦ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ឌុ ប៉ាេឡាម ពុត
ពូឡាក់ ថុក ពុត ែអ៊ ប៉ាេឡាម ពុតញនឹ េដលញនកាទតុីះ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ញនឹ។៧ញនឹ េហយី ពុត អូ ្រតគ់ ដងឹកា
ទតុីះ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់ញនឹ េណាះ អុះ ឃឺញនកាអនដ់សី បុាងំេហាក ពុត ែអ៊ េដល។ ែអ៊ រះ៉ ផា អនដ់សី បុចិ បប៉័
អាញ់ខាក់ លូ អនដ់សីឡាច់ េទៀក ម៉ាត់ ទបឹ អ្យក់ ពុត ៃចគ បុចិ រះ៉កះ ប៉ារម អន់ ្រតគ់ លូអាញ ់ខអាហងបះ ្រប៉
គ័ អន់អាញ់ ែហង៊ េហាក រគ៉់កាខាក។់ ៨ផាសារអាញ់ ្រចាគ់កាណុងសត្់រតា េណាះ ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី អុក
ពុត កាអាញ់ អូ ថុច អុះ ហះកាអន្់រទលួ ែពអាញ់ ថុច េដល ខងអាញ់ បប៉័ផាសត្់រតា េណាះ ្របគ៉័ អន់ កា
អនដ់សី អុក ពុតយ ៉◌ះ័ េបៀតដារ ់កាតាម។ ៩កញិេអៀអាអាញ់ េហាក រគ៉ ់អូ ្រតគ់ញនកាអនដ់សី ទីសារ អុក
ពុត អុះ ឃឺញនកាសារ អុក ពុត ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី បុនិែពង ពុត េពៀក។ សារអនដ់សី អុក ពុត នេីអៀ ្រតគ់
លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ម៉ាគ់ អនដ់សី អូ លុប ញ៉ាញនកាញនឹ អុះ ១០ខងសារ អុក ពុតឡាក់ ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័នេីអៀ ្របគ៉័ អន់ ពិន បុនិែពង ពុត េពៀក េភឿ ទី ប ៉្រ◌ះ័ តង័ សារ ែនវអា អូ ្រតគ់ ថុច អុះ។ ហះកាសារ
អុក ពុត គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ េតា។័ ១១ហគ់ឃតឹ ៃហ សារ អុក ពុតឡាក់ ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ នេីអៀ ទី ខាកា អនដ់សី នចីម័ អនដ់ា ? ឃឺ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី អ្យក់ ពុត ៃចគ បុចិ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូ
ដាគ់ េណាះ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សីយច ពុត លូសារ េណាះ លូ ទី ពុត អ្ូយគកាទី ថូត ឃឺ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី បុចិ បប៉័
អាញ ់អនដ់សី កា ៃចគ ថូត បក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ េដល។ សារ ទិអាតាបំាងផាអនដ់សី ទី ្របគ៉័ ្រគបឹ
ង៉ារ េភឿ ចងឹ ដាគ់ណាវ ្គកាណុងសារអា។
១២ទលឹ នេីណា ័ះ ខឡាក់អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ អនដ់សី អូ ្រតគ់ ញនកា បក់ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េលីញន បក់ ទី

សារ ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ផា អនដ់សី អ្យក់
ពុត ៃចគ កាញនឹ តាទចឹ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៣សារអាហងឡាក់ បុាងំេហាក ពុត ញនឹ ហះកាកា្វ
ឡឹងអាណាវ ្គញនឹ ទីសារ េហាក រគ៉់ ែហ៊ង ខាក់ញនកា បប៉័ ទតុីះ ទីសារ េហាក រគ៉់ ញនកា អនដ់សី ្របគ៉័ អន់
ែអ៊ េហយី ពុត។ ១៤អាញ់ ប៉ាេន អនដ់សី រះ៉ កា ែអ៊ ែព អាញ់កា អូតាយួសកា ែអ៊ េដល។ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់
ផា ្រគបឹសារញនឹ រះ៉ កា អនដ់សី ្រតគ់ តាទចឹ ហង ទតុីះ កា អ្លុ អនត់គ់ េដលកា ្រគបឹសារញនឹ ប៉ាេន អនដ់សី
* ៦:១៨ ៦:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង ២សាយូំែអល៊ ៧:១៤។



២ កូរនិថូះ ៧:១៥ 300 ២ កូរនិថូះ ៨:១៩

រះ៉ លូ ែអ៊ កា ្រតគ់តាទចឹ នះិេទៅ េដល។ ១៥ផះ ែអ៊ កាចាងំកាសារអនដ់សី ទឌូិ អ្យក់ ពុត ៃចគ រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊ លូ រុា ំ
ងៃហ ែអ៊ ទបឹ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ ែអ៊ កា បុចិ ៃច កា អនដ់សី ែហ៊ងខាក។់ ១៦អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក ់ខងអាញ់ មុងឹ
អនដ់សី ្រគបឹសារ ទេិណា ័ះ។

៨
សារ វគ័ ប៉ូល បុចិកា មួត េមឿង កូរនិថូះ តង័ អន់ េលៀនកា ពូ េអៀង
១អឺ អុះ មុ ីញនឹបរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សី ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុតកា ្រកុំ េហៀនសារ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េខត ម៉ា

េសដូន ពឹងចារ អនេ់ទៀគៗ។ ២យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ទីសារឡាបំាក េអៀង នចីម័ កាតាម អនែ់ឌ ៃអ្វ កា ទីសារ េហាក
រគ៉់ខាក ់យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត់កាតាម កាអនែ់ឌ ប៉ាក្លូត័ អន់ កា ពូ េអៀង េដល។ ៣អាញ់
បប៉័ ម៉ាត់ អាញ់តាងំឡា អនែ់ឌ េណាះ អន់ េលៀន តាម អនែ់ឌ ទី លូ អន់ ទិ ពុត លះឹ ឡឹង អនែ់ឌ ទីសា។ំ ៤អន់
ែឌ េឡាម បរ៉ ់ហះ ញនឹ អន់ អនែ់ឌ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ អា អនឌូ់ ឃឺ ង៉ារ ប៉ាេហ្យ ី េលៀន អន់ កា ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់
ថុក ញ៉ាក។ ៥អនែ់ឌ ្របគ៉័ នេីអៀ លះឹ ឡឹងសារអាញ់ មុងឹសា ំសាគ់ ប៉ានដ់ា អនែ់ឌ មបឡាេកាកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័េកះេណាះ អនែ់ឌ មបឡាេកា ្របគ៉័ ង៉ារ កាញនឹ សារអា ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ៦ខ
អាហង បះញនឹ េ្របុី ទតុីះឡា ំតាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ េលៀន ឡឹង អនដ់សីឡាក់កា ែអ៊ ផះ ្របគ៉័ ប៉ានដ់ា ែព
េកះ។ ៧អន់ដសី អ្លុ េអៀង ្រគបឹសារឡាក់ កាសារ េសឿ ទី ប៉ានឹរ ពឹរ កាង អ្លុ ហ្លង់ េអៀង ទី ពុត ្រតាងំ ្រគបឹ
ែនវ លូ ទី ពុត បុចិ ៃចកាញនឹ េដល ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អន់ ង៉ារ អន់ េលៀនអាអន់ ទី េអៀង នះិេទៅ េដល។
៨អាញ់ កាប នីេអៀ អូ ្រតគ់ បុាងំខំ អន់ដសី អុះ អាញ់ ្រកាន័ កា បុចិ ឃតឹ ៃហ ពុត អន់ដសី បុចិ ៃច តាទចឹ

ប ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់កាប ឡឹងសារ មួត េខត ម៉ាេសដូន េណាះឡាក់ ទី ពុត ្រតាងំ េដល ៩ខង អនដ់សី អន់
ហា្ន ល់សារយសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ពុត កា ពិន េកះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ កាតាម ែអ៊ ប៉ា្រសុឡាេកា េកះ ប៉ាណូស
តាបាយកាសត់ ញន កា អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញន កាសារ តាបាយកាសត់ មះ៉ ែអ។៊
១០អាញ់ឃតឹ ផា ង៉ារ ប៉ាេហ្យ ី េលៀន អា ទី ខាសារ៉ំាប់ អនដ់សី តាងំឡា។ សាណាំេសគី អនដ់សី ប៉ានដ់ា ្រប៉
គ័ ង៉ារ អា អន្់រទលួ ឡឹង ពូ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ ឃឺ អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ េដល។ ១១ ទលឹ
នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ អា កញិេអៀ ហង ពិ ឡាក់ កា អន់ដសី ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ ឡឹង អន់្រទួល
ែព តាមកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ទី ១២ខងផា ពិន ទី ពុត បុចិ តង័ ពូ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ ពុតហង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ឃតឹ
ពួយ កាណាគ័ ញ៉ា ពិន ទ ីអូ ្រតគ់ ពួយ កាណាគ័ ញ៉ា ពិន អូ ទី អុះ។ ១៣ហះកា អាញ់ អូ េ្របុី អន់ដសី តង័ ពូ
អនេ់ទៀគ នះិ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី េទៅ ទិ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា េណាះ អុះ ឃឺ ្រកាន័ កា អន់ ទីសាេមុី គួប េសាប
បគ័ េកះ។ ១៤ រប៉់ ដារ ់អា អន់ដសី ទី រ៉ាស េអៀង េកះ ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ តង័ ពូ ឡាក់ ថុក ញ៉ាក។ ប៉ាគ់ ពូ ទី
េអៀង េកះ េណាះ ពូ ចងឹ តង័ អនដ់សីឡគកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី អូ ទី េភឿ អន់ ទីសាេមុី គួប េសាប េដល
១៥ឡាក់កាសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «បក់ ទូញ េអៀងកា អូ ទី េអៀងតាឡាម័ អុះ បក់ ទូញ ែបត៊ កា អូ ខ្វះ េដល»*។
សារ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូហាប់ ទតុីះ
១៦ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ទតុីះ ទី ពុត អ្យក់ ពុត ៃចគ បុចិ តង័ អនដ់សីឡាក់ កាញនឹ េដល។

១៧ ែអ៊កា ៃច ្របគ៉័ ពួយសារញនឹយរ កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គែអ៊ ទី ពុត ្រតាងំខាក ់ឃឺ ែអ៊តាងំឡាទី ពុត បុចិឡា ំប៉ា
គ់ចារ អនដ់សី។ ១៨ញនឹ េ្របុី កាឡំាងំ ញនឹ េម៉ាញ ដូវឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ ៊ប៉ាណូស េណាះ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
្រគបឹ ចារ ប៉ាេន ែអ ៊ខង ែអ៊ ចាក រះ៉សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ១៩ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ឃឺ មួត ្រកុំ េហៀនសារ
* ៨:១៥ ៨:១៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៦:១៨។
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ប ៉្រ◌ះ័ កា េរុសី អ្យក់ ែអ៊ អន់ឡា ំអនឌូ់ លូ ញនឹកាណុង ង៉ារ ្រទងុឡា ំេលៀន ពូ អន់អា េដល ញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារ អា
េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលៅ ែលងសចិ លូ េភឿ តាបំាង ឡឹងសារ ឃតឹ ដាគ់ មះ៉ ញនឹ េដល។ ២០ញនឹ ្របគ៉័
នេីអៀ េភឿ ែជ អន់ េពឿ បុាងំអាល ឡឹងសារ ចកឹ េលៀន េអៀងឡាក់ ពូ អន់អា ២១ខងញនឹ បុចិ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ ់អូ
្រតគ់ ដងឹហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ឃឺហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូសទឌូិ េដល។ ២២ញនឹកា េ្របុីកាឡំាងំញនឹ េម៉ាញ
ដូវណាវ ្គឡា ំអនឌូ់ លូ មួត េពៀរ ដូវ េណាះ េដល។ ញនឹកា េឃយីសាគ់ ៃហ ពុត េពៀក ែអ៊ េអៀង ទង េកះ លូ អ្លុ
អនត់គ់ ផា ែអ៊ ទី ពុត ្រតាងំ ្របគ៉័ ង៉ារ កាខាក។់ កញិេអៀ អា ែអ៊ ទី ពុត ្រតាងំ ែហ៊ង ខាក ់ខង ែអ៊ មុងឹ អនដ់សី
កាខាក់ េដល។ ២៣កាប៉ាច់ ទតុីះ ែអ៊ឡាក់ គួបអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូអាញ់សារ៉ំាប់កា អនដ់សី។ កាប៉ាច់ មួត
េពៀរ ដូវណាវ ្គ ឃឺ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប៉ាតាង ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់យសី៊ូ ្រគះិ េលៅ ែលងសចិ។ ២៤ទលឹ
នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សីតាបំាង ពុត បុចិ ៃចកាអនែ់ឌ ៃបង៉ ដូវ េភឿ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ
អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ៃច តាទចឹ លូ េភឿ អន់ អនែ់ឌ ៃបង៉ ដូវ អ្លុ អនត់គ់ផាសារឡាក់អាញ់ ប៉ាេន អន់
ដសី រះ៉ កា អនែ់ឌ េណាះឃឺសារ ្រតគ់តាទចឹ។

៩
សារប៉ាតុំ េលៀន តង័ មួត េសឿ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម
១កាប៉ាច់សារ ប៉ាេហ្យ ី េលៀនឡា ំតង័ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូ កូម័កាអាញ់ ្រចាគ់សត្់រតា រះ៉ កា អនដ់សី

អុះ ២ខងអាញ់ អ្លុ េកះ ផា អនដ់សី ទី ពុត បុចិ តង័ ពូ េណាះ។ អាញ់កា ប៉ាេន អនដ់សី រះ៉ កា មួត ៃអ្វ ពឹង េខត
ម៉ាេសដូនផា «អុះ មុី ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ * អនែ់ឌ េ្រទៀម ចងឹ អន់ េលៀន ឡឹងសាណាំេសគី េកះ»។ ពុត ្រតាងំ
មះ៉ អនដ់សីកា ្របគ៉័ អន់កា ពូ េអៀង ដូវ ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ៣អាញ់ េ្របុី កាឡំាងំញនឹ ៃបង៉ ដូវឡា ំេភឿ
អន់ ពូ បប៉័ ផាសារអាញ់ ប៉ាេន អនដ់សី ពឹងសារអា អូ យច អុះ ខង ប៉ាគ់ អាញ់ ទលឹ េទៀ អនដ់សី ទី េ្រទៀម
េលៀន េកះៗឡាក់ កាអាញ់ រះ៉ តាទចឹ។ ៤ផា អុះ មុី ពឹង េខត ម៉ាេសដូន អនែ់ឌឡា ំអនឌូ់ លូ អាញ ់ផាអនែ់ឌ
បប៉័ អនដ់សី េបី េ្រទៀម េលៀន ញនឹ ចងឹ តាយួសញនកាញនឹ មុងឹ អនដ់សី តាឡាម ័លូ អូ ្រតគ់ ដងឹ ញនឹ អុះ
ចងឹ តាយួស អនដ់សី កាតាយួស េដល។ ៥ខអាហង បះអាញ់ឃតឹផា ្រតគ់ អន់ កាឡំាងំ ញនឹឡា ំប៉ាគ់ចារ
អនដ់សី អន្់រទលួ ឡឹងអាញ ់េភឿ េ្រទៀម េលៀនឡាក់ ្រតគ់ តង័ ពូ េណាះអន់ េកះ ឡូតឡាក់ អនដ់សី ទីសាញ៉ា
ែព។ ប៉ាគ់អាញ់ឡា ំទលឹ េកះ អាញ់ ចងឹ បប៉័ ផា អនដ់សី ប៉ាតុំ េលៀនញនកា ពុត បុចិ ្របគ៉ ័អូ ្រតគ់ ញនកា
អាញ់ បុាងំខំ អុះ។
៦អាញ់ បុចិកាបនេីអៀ េពឿ ្របគ៉័ មុរី ថ ិបក់ េណាះកាចងឹ ទី េពៀ ែបត៊ េដល េពឿ ្របគ៉័ មុរី តសី បក់ េណាះ

កា ចងឹ ទី េពៀ េអៀង េដល។ ៧ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយ តាម ពុតឡាក់ អនដ់សី ទី ឃតឹ េកះៗ អូ
្រតគ់ ្របគ៉័ ញនកាហា្វ ចតាេមៀន លូ បុាងំខំ ពុត អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច កា ប៉ាណូស ចំឡាក់ អន់ កាណាគ័ញន
កា ពុត េហាក រគ៉។់ ៨ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ អន់សារដាគ់ េអៀង ្រគបឹ ែនវ កា អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី ទី ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ា
ឡាក់ អនដ់សី តងកាន េលយី ទបឹ ៃអ្វ សល់ េអៀងសារ៉ំាប់ តង័ ពូ អនេ់ទៀគ េដល ៩ឡាក់កា ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ប៉ាណូសដាគ់ អន់កា ពូ តាេដាះ

ែអ៊ ែជក អន់កា មួតតាបាយកាសត់
សារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ ែអ៊ ៃអ្វ េលយី»†។
* ៩:២ ៩:២ េមឿង កូរនិថូះ ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ។ † ៩:៩ ៩:៩សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១២:៩។
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១០ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់ តលី េពៀ កា បក់សាមូល តប់ លូ អន់សាណាកា ពូ ែអ៊ កា ចងឹ អន់ អនដ់សី ទី រ៉ាស េអៀង
ែធមណាវ ្គម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ អន់ កា ពូ ែហ៊ង េអៀងណាវ ្គេដល។ ១១ ទលឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អន់
ដសី េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ្រគបឹ ែនវ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ តង័ ពូ េលយីៗ លូ អន់ ពូ អនេ់ទៀគ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ ប៉ាគ់ ញនឹ ជនឹ េលៀន អនដ់សី ប៉ាេហ្យ ី េណាះ ១២ខង ង៉ារ ចាក ប៉ាតុំ េលៀន អា អូ ្រតគ់ ដងឹ កា តង័ ប៉ា
សុន ប ៉្រ◌ះ័ កាណុងសារ អនែ់ឌ តងកាន េណាះ អុះ ឃឺ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ េហាក រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាខាក់
េដល។ ១៣ញនកាអនែ់ឌ ចងឹ បប៉័ ង៉ារ អនដ់សី តង័ អា អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខង
អនដ់សី អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ ្រគះិ ទបឹ អនដ់សី រះ៉ ផា េសឿសារដាគ់ ឡឹង ែអ ៊េកះេណាះ អន់ េលៀន តុត
េអៀងកាអនែ់ឌ លូកា ពូ ទឌូិ េដល។ ១៤អនែ់ឌ ចងឹ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា អនដ់សី ទបឹ ទី ពុត បុចិ ៃចញនកា
ពុតដាគ់កាខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ែអ៊ តាបំាង ពឹង អនដ់សី។ ១៥ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អន់សារដាគ់កាខា
ក់ អូ ទីកាណាគ័ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ ប៉ានដ់បឹ ទី អុះ។

១០
សារ វគ័ ប៉ូល េតលីកាបក់ េ្រចាម ែអ៊
១សាយុំាងំអាញ់ ពិ ពូ កាបផាផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ែព អាញ់ទី ពុត អ្ូយគ ហះកា ប៉ាគ់អាញ់ ៃអ្វ

ចាងំហាយគ្ ឡឹង អនដ់សីអាញ់ខនឹកាបកាអនដ់សីខាក។់ អាញ់បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សីញនកា ពុត
ដាគ់សមីឡាច់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ២ឃឺអាញ់បរ៉ ់េឡាមអនដ់សី ែជ បុាងំខំ ពុតអាញ់អន់ ខនឹកាបកា ពូ ប៉ាគ់អាញ់
ឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េណាះ ខងអាញ់ឃតឹ េកះៗ ផាអាញ់ អូ អ្ូយគ អុះ កាប កា បក់ េ្រចាម ផាញនឹ ៃអ្វ គុន
ឡាេបៀប ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ។ ៣យ ៉◌ះ័ ញនឹ ទីឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់ កា ប៉ាណូស ទឌូិ កាតាម កា
ញនឹ អូ តាកូះ គុនឡាេបៀប ប៉ាណូស េណាះ េដល ៤ខង េឃឿងតាកូះឡាក់ញនឹ យរ អូ ្រតគ់ េឃឿង គុន ប៉ាណូ
ស អុះ ឃឺ េឃឿងឡាក់ ទី អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អ្លុ តាគ់ អពំ្លូ ក ប៉ានេ់ទៀយ ្រទកួ អនេ់ទៀគៗ ៥ឃឺ
តាគ់ អង់ហ្៊យងអា្ល តសារ ពូ ប៉ាែគក លូ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ពុតអា្វ ត់ េអង ទេិណា ័ះឡាក់ ្របគ៉័ អន់ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ ញនឹកា ប៉ាណា ំពុត េពៀក ពូ អន់ រ៉ាប់ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ ឡគ។ ៦ផាដារ ់ចំ អនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ទិ េកះ ញនឹ
កា េ្រទៀម ចងឹ ៃចគ ថូត ទិ បក់ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ េដល។
៧ញ៉ា អនដ់សី អូ បប៉័សារឡាក់ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ អនដ់សី ប ? ផា េពឿឃតឹផា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ បក់

េណាះ ្រតគ់ ឃតឹ អន់ អ្លុ ឡាក់ៗ កាខាក ់ផា ែអ៊ ប៉ាសុន យីស៊ូ ្រគះិ ញនឹ កា ប៉ាសុន យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ កា ែអ៊
េដល។ ៨ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អន់ អំរ៉ាញ អញឺ កា ញនឹ េភឿ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ដសី អូ ្រតគ់ េភឿ ថាឡំាយ
អនដ់សី អុះ។ យ ៉◌ះ័ អាញ់កាបអា្វ ត់ េអង ឡឹង អំរ៉ាញ អញឺ េណាះ េអៀង ែបត៊ កាតាម កាអាញ់ អូ តាយួស
េដល។ ៩អាញ់ អូ បុចិ អន់ អនដ់សីឃតឹផាអាញ់ បុចិ កាប បុាងំអ្ូយគ អនដ់សី ពឹងសត្់រតាអា អុះ ១០ខង ពូផា
«សារកាណុងសត្់រតា ប៉ូលអាកាបកា ពូ េកងកាខាក ់ហះកាផះ ែអ៊ ៃអ្វ ហះអា ែព ែអ៊ អូ ខនឹ ្របគ៉័ នចីម័កា
េពឿ អុះ ទបឹ អូ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាង េដល»។ ១១បក់ កាប ែនវ អា ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ផះ ញនឹ អូ ៃអ្វ ញនឹ ្រចាគ់ រះ៉
នចីម ័ប៉ាគ់ ញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ ញនឹ ចងឹ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េដល។ ១២ញនឹ អូ ខនឹ ប៉ាេនឡាេកា េទៅ អន់សាេមុី លូ មួត
បក់ អនដ់ាឡាក់ ប៉ាេនឡាេកា េទៅ េលី កា េពៀបឡាេកាញនឹ លូ អនែ់ឌ េណាះ អុះ។ អនែ់ឌ េណាះ េពៀបឡា
េកា លូ គួប េសាប ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ អូសាឡាច់ អុះ។ ១៣កាប៉ាច់ញនឹ អូ អា្វ ត់ េអងហា្វ ស ឡឹង ង៉ារ ញនឹ
អុះ ឃឺញនឹអា្វ ត់ េអង ដងឹកា ង៉ារញនឹ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុីញនឹ េណាះហង ឃឺ ែអ៊ អន់ញនឹឡា ំ
ទលឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី េណាះ។ ១៤-១៥អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង គួយឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី កាឡំត់ អន់ កា ញនឹ។ ផះ
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ញនឹឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ អន់្រទួល ឡឹង ពូ េភឿ រះ៉ សារ ដាគ់ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ទលឹ នីេណា ័ះ ញនឹ អូ អា្វ ត់ េអង
ហា្វ ស តាឡាម័ អុះ េលី អូ អា្វ ត់ ឡឹង ង៉ារ ពូ អនេ់ទៀគ ្របគ៉័ េណាះ អុះ។ ញនឹ មុងឹ ផា អនដ់សី ចងឹ េសឿ ែហ៊ង
ខាក ់ញនឹ កា ចងឹ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ែហ៊ង េអៀងណាវ ្គកាណុង កាឡំាងំ អនដ់សី។ ១៦ េកះេណាះញនឹ ចងឹ ចាក រះ៉
សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀគៗហា្វ សចារ អនដ់សី។ ញនឹ អូ អា្វ ត់ េអង កា ង៉ារឡាក់ ពូ អនេ់ទៀគ
្របគ៉័ េកះៗ ពឹងចារ ពូ េណាះ អុះ។ ១៧ េពឿ បុចិ អា្វ ត់ េអង ្រតគ់អា្វ ត់ េអង ឡឹង ង៉ារយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ទី
្របគ៉។័ * ១៨ ប៉ាណូសឡាក់ ពូ ្រតគ់ មុងឹ អូ ្រតគ់ បក់ ប៉ាេនឡាេកា េទៅ េណាះ អុះ ឃឺ ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ប៉ាេន។

១១
សារ វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង មួតតាគ់ អ្ំរបគ៉័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១បរ៉ អ់នដ់សី ែជ រ៉ាប់ រ ៉ូសារអាញ់កាបអា កញិេអៀអាអាញ់កាបឡាក់កា ប៉ាណូសអន្់រទយុ អនដ់សី ែជ

អ្យក់ យ៉ូ អាញ។់ ២អាញ់ ក្យាគ់ * អនដ់សី សារ ក្យាគ់ អាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ខងអាញ់ េពៀបឡាក់
កាកាណង័ អនដ់សី អន់ ទី េកា្ល ដងឹ េម៉ាញ ឃឺអាញ់ ប៉ាណា ំអនដ់សីឡាក់កា ប៉ាណា ំអង់កាន់ រ ៉ះូ ដាគ់ ្រតង់ អូ
ទី ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ អុះ អន់កាយសី៊ូ ្រគះិ។ ៣ហះកាអាញ់អ្ូយគកា ទី ពូ ប៉ាង៉ល់ អនដ់សី ប៉ាណា ំអន់អា្ល ត ពុតដា
គ់ ្រតង់ បុចិ កាយសី៊ូ ្រគះិ េណាះឡាក់កា ពិះ ប៉ាង៉ល់ េអវា៉ ែព នេីណា ័ះ េដល ៤ខងផា ទី េពឿ ពឹះ រះ៉ ផា ទីយសី៊ូ
អនេ់ទៀគ េម៉ាញណាវ ្គតាង ឡឹង យសី៊ូ ឡាក់ ញនឹ ទី រះ៉ េណាះ េលី កា ពូ បុាងំេហៀន ផា ្រតគ់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
តាង ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អនដ់សី ទី េកះ េលីកា ពូ រះ៉សារដាគ់តាង ឡឹងសារដាគ់ឡាក់ អនដ់សី
ទីកាតាងំ េកះ ឃឺអនដ់សីសាយុំាងំ ពូ ឡូត អូ ប៉ាែគក អុះ។ ៥ មួត េណាះអា្វ ត់ េអងផាឡាេកាតសីហ៊្លត ឡឹង
មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ហះកាអាញ់ឃតឹ ផាអាញ់ អូ ញមកា មួត េណាះ អុះ។ ៦យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ សូវ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ
កាងកាតាម ហះកាកាណុងសារ អ្លុ ហ្លង់ អាញ់ អូ ញម អុះឡាក់ កាញនឹ េឃយី តាបំាង អន់ កា អនដ់សី បប៉័
្រគបឹ ខ េកះ។
៧ ផះ អាញ់ រះ៉ សារ ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា អន់ដសី អាញ់ អូ អ្យក់ ខា អុះ ឃឺអាញ់ ប៉ា្រសុ ឡាេកា

េភឿ តាគ់ អំេប៉ាក អនដ់សី។ អាញ់ ្របគ៉័ នេីអៀ ញ៉ាអាញ់ ្របគ៉័ យច ប ? ៨អាញ់ អ្យក់ េលៀន ឡឹង ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉សារយសី៊ូ កា អនដ់សី។ ៩ផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ផា
អាញ់ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា អាញ់កា អូ ្រប៉គ័ អន់ េពឿ ប៉ាណាប អុះ ខង អុះ មុី ឡឹង េខត ម៉ាេសដូន អន់ែឌ ពឹះ
តង័អាញ់ េកះកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់អាញ់តងកាន។ អាញ់ អូ េឃយី អន់ អនដ់សី ទីសារឡាបំាកញនកាអាញ់
អុះ យ ៉◌ះ័ ែគង ម៉ាត់ េទៀ កា នះិេទៅ េដល។ ១០អាញ់ រះ៉ កា អនដ់សីសារតាទចឹឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ ឌុ រះ៉សារ
តាទចឹ េដល ផះអាញ់ ៃអ្វ ពឹង េខតអាៃខ អាញ់ចងឹ អូ អ្យក់កាណាគ័ញ៉ា ឡឹង េពឿ អុះ េភឿ ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់ េអង
េលយីផា អូ អ្យក់កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង អនដ់សី។ ១១ញ៉ា ្រតគ់អាញ់ ្របគ៉័ នេីអៀ ? នចីម័អាញ់ អូ បុចិ កា អនដ់សី
ប ? អូ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ អនត់គ់ េកះ កាអាញ់ បុចិ ៃចកា អនដ់សីកាខាក។់
១២អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អូ អ្យក់ ខា អា ឃឺអាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ តូណាវ ្គ េភឿ ែជ អន់ បក់ បុចិ ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ ចងឹ អា្វ ត់

េអង ផា អនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់សាេមុី លូ ញនឹ េដល ១៣ខង ប៉ាណូស ែនវ េណាះ ស៊ុត កា មួត បក់ ប៉ាឡម័ឡា
េកា ្របគ៉័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ឃឺ មួត ព្លូង កា ពូ លូ តាគ់ អ្ំរបគ៉័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៤សារអា អូ ្រតគ់
ញម អុះ យ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំកា ប៉ាឡម័ឡាេកា ្របគ៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាតារ េដល។ ១៥ទលឹ នេីណា ័ះផា
* ១០:១៧ ១០:១៧ បរ៉ ់ៃហ េយេរេមៀ ៩:២៤។ * ១១:២ ១១:២សារ វគ័ ប៉ូល ក្យាគ់អា វុចឹ លូសារ េកា្ល ក្យាគ់កាម៉ាញ។់
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មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ៊ ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូតាង ប៉ុប ចំ
អុះ ហះកា ប៉ាគ់ អនត់គី េទៀ អនែ់ឌ ចងឹ េតា័ ពួយសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះហង។

សារ វគ័ ប៉ូល ទីសារឡាបំាក
១៦អាញ់បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា អូ អន់ េពឿ ឃតឹផាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អន្់រទយុ អុះ។ យ ៉◌ះ័

អនដ់សីឃតឹផាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូសអន្់រទយុកាតាម អនដ់សីសាយុំាងំអាញ់ ពិ េភឿ អន់អាញ់អ្លុ អា្វ ត់ េអង
បាែបត៊ េដល។ ១៧សារអា អូ ្រតគ់អាញ់កាប ពួយប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ឃឺអាញ់កាបឡាក់កា ប៉ាណូសអន់
្រទយុ ខងអាញ់ខនឹអា្វ ត់ េអង ឡឹងឡាេកា េទៅ។ ១៨ញនកាទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវ អា្វ ត់ េអងឡាេបៀប ប៉ាណូ
ស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់កាចងឹអា្វ ត់ េអង នេីណា ័ះ េដល។ ១៩អនដ់សីឃតឹផាឡាេកាអនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស
ហ្យាងំសាឡាច ់ហះកាអនដ់សីហាប់ ប៉ាណូស អន្់រទយុ ទបឹ េហាក រគ៉់ េដល ២០ខងផាអនែ់ឌ ជះិ ចគ ័រ៉ាត
អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស បង៉ឺាយ កាបផាម៉ាត េលី តាបះ៉ េគៀងេតារ កា អន់ដសី ៃចហាប់ អន់ែឌ េដល។ ២១ញ៉ា
អាញ់ចងឹ តាយួស បញនកាញនឹ អូ ខនឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ឡាក់កា អនែ់ឌ នេីណា ័ះ ?។
ហះកាផា ពូ ខនឹអា្វ ត់ េអងកាណុងសារញ៉ា អាញ់កាខនឹអា្វ ត់ េអងកាណុងសារ េណាះឡាក់កា ពូ េដល

(អាញ់កាប នេីអៀឡាក់កា ប៉ាណូស អន្់រទយុ តាទចឹ)។ ២២ញ៉ា ដងឹ អនែ់ឌ ប សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ? អាញ់
កា អុ្ីរសាែអល៊ េដល។ ញ៉ា ដងឹ អនែ់ឌ ប ្របគ៉័ ពួយសង់ខុំ េហ្រពឺ ? អាញ់កា ្របគ៉័ ពួយសង់ខុំ េដល។ ញ៉ា
ដងឹ អនែ់ឌ ប ផូង័ វាច៉់ វគ័អា្រប៉ាហា ំ? អាញ់កា ផូង័ វាច៉់ វគ័អា្រប៉ាហា ំេដល។ ២៣ញ៉ា អនែ់ឌ េណាះ ្របគ៉័ ង៉ារ
កាយសី៊ូ ្រគះិ ប ? (អាញ់បរ៉ ក់ាបឡាក់កា ប៉ាណូសអន្់រទយុ) អាញ់្របគ៉័ ង៉ារកាយសី៊ូ កា្វ ឡឹងអនែ់ឌ េណាះ
ណាវ ្គ។ អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ េអៀងខាក់កា្វ ឡឹង អនែ់ឌសា ំអាញ់ ្រតគ់ ខុក េអៀង ទង ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័ អាញ់
េអៀង ទងកាខាក ់លូអាញ់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ េលយីៗ េដល។ ២៤សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ពីតអាញ់លូកាែស៊ ប៉ាតា
ម័ លកឺ កាណុង េម៉ាញលកឺ ពីត ៣៩ ទង។ ២៥ ពូ ពីត អាញ់ លូ អ៊្លង កាទូង ៃបង៉ ទង ពូ ហរឹ អាញ់ លូ អំេហា្ម
េម៉ាញ ទង អាញ់កាឡាប់កាប៉ំាន់ ៃបង៉ ទង អាញ់ឡង់ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ េម៉ាញ មុាងំ េម៉ាញដារ។់
២៦អាញ់ ឌុចាកឡា ំប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ េលយីៗ ផះ េណាះអាញ់កា ទីសារ ខូច័ខាច េលយីៗ េដល ឡាក់
កា ផះ ចាកឃ្លង េទៀក តាងំេល ទីសារ ខូច័ ខាច ញនកា មួត ប៉ុន អ្យក់ រ៉ាស អំប៉ាស ខូច័ ខាច ញនកា សុន
សាតអាញ់ េទៅ ខូច័ ខាចញនកា សុនសាត អនេ់ទៀគ ខូច័ ខាចកាណុង េមឿង ខូច័ ខាច ពឹង ្រពី ខូច័ ខាច
ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ ខូច័ ខាចញនកា មួត បក់ តាគ់ អំ្របគ៉័ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៧អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ទបឹ េក្ល ័ះ
ឡាបំាក ទបឹ កាកី ៃតប អាញ់ឡាយុតិ អូ ទីសាណាសាអូ ទី េទៀក ៃអត េលយីៗ អាញ់ ្រគនឹ អាញ់ អូ ទី េខា
អាវកាសប៊ េពៀត េលយី េដល។ ២៨កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គអាញ់ វុនឹវាយ៉ រប៉់ដារ ញ់នកាឃតឹកា មួត ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹចារ េដល។ ២៩ផាទី េពឿ អូ ្រតូះ អូ ថូន អាញ់កា អូ ្រតូះ អូ ថូន េដល ផាទី ពូ ប៉ាណា ំេពឿ អន់អា្ល ត
េសឿ អាញ់អកឺខាក។់
៣០ផាអាញ់ ្រតគ់អា្វ ត់ េអង ឃឺអាញ់អា្វ ត់ េអង ដងឹ កាសារអាញ់ អូ គតឹ អូ ខា េណាះហង។ ៣១ប ៉្រ◌ះ័ ប៊

កកាតយ័ឡាក់ ពឹ យសី៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិនឡាក់ ពូ ប៉ាេន េលយីៗ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាអាញ់ អូ កាប ព្លូង អុះ។
៣២ផះអាញ់ ៃអ្វ ពឹង េមឿងដាមះ៉ ែព ៃមគ៉ រុាងំៃហ េមឿងឡាក់សាដាច់អារ៉ាតះ េ្របុី រុាងំៃហ េមឿង ែអ៊ កា េ្របុី
តាហានញ៉ាមអប៉ំារ ្រទកួ េមឿង េភឿ ក្យាគ់ រ ៉បុ អាញ។់៣៣ហះកាទី គួបអាញ់ ៃចគអាញ់ ពឹង ពុង ប៉ា្រហូ ជរឹ ្រទង
រុាេំបាះ ្រទកួ េភឿ អន់អាញ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង តី មួត តាហាន េណាះ។ †

† ១១:៣៣ ១១:៣២-៣៣បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)៩:២៣-២៥។
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១២
សារប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់កា វគ័ ប៉ូល បប៉័
១យ ៉◌ះ័ អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ផាសារអាញ់អា្វ ត់ េអង អូ ទីខា ញ៉ាកាតាម ហះកាអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ឡឹងសារ អរ៉ំាញ

អញឺ េកងខាក់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាងអន់អាញ់បប៉័ លូ អន់អាញ់អ្លុ ។ ២អាញ់អនហ់ា្ន ល់កាម៉ាក័ េម៉ាញ
ដូវ ឡាក់ េសឿ យីស៊ូ ្រគះិ * ផះ រុាងំវាង៉ ១៤សាណាំអន់្រទួល ែព ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊ អន់ ពឹង
ៃប៉្លង តាល់ ទី ៃបង៉ (ហះកាអាញ់ អូ អ្លុ អនត់គ់កាឡាេកា ែអ៊ តាទចឹ េលីកា ្រកាន័កា បប៉័ឡាក់កា អេំប៉ា េដាច ទី
ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ )។ ៣-៤អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាកាម៉ាក័ េណាះហាវ ពឹងចារ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ កាតាងំ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េកង ខាក់ឡាក់ អូ ខនឹ រះ៉ (ហះកាអាញ់ អូ អ្លុ អនត់គ់ កាឡាេកា ែអ៊ តាទចឹ េលី កា ្រកាន័ កា បប៉័ឡាក់ កា
អេំប៉ា េដាច ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ )។ ៥អាញ់អា្វ ត់ េអងកាសារកាម៉ាក័ េណាះហង អាញ់ អូ អា្វ ត់ េអង
ឡឹងឡាេកាអាញ់ េទៅ អុះ អាញ់អា្វ ត់ េអង ដងឹ កាសារអាញ់ អូ គតឹ អូ ខា េណាះហង។ ៦ផាអាញ់ បុចិ អា្វ ត់
េអង អាញ់កា អូ កាតូល័ េដល ខង អាញ់កាប ពួយសារ តាទចឹ។ ហះកាអាញ់ ៃអ្វ ្រគយឺ អ្ូយគ ៃផគ ទី បក់
អន់ដា ចងឹសាមគ៉័ ផា អាញ់ តសី ឡឹងសារ ពូ បប៉័ អាញ់ ្របគ៉័ លូ លះឹ ឡឹងសារ អាញ់កាប។ ៧ េម៉ាញណាវ ្គ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគសាេលៀកាណុងឡាេកាអាញ់ † េភឿ ែជ អន់អាញ់តសី ពុតញនកាសារ េកងខាក់ឡាក់
ដាគ់ហ៊្លតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់អាញ់បប៉។័ សាេលៀអា េពៀបឡាក់កាសារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ េម៉ាញ
ដូវ ពឹះ តាគ់ អង់អីគ អាញ់ េភឿ ែជ អន់ អាញ់ តសី ពុត។ ៨អាញ់ មន៉់ េឡាម យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡាអាញ់ ៃបង៉
ទង អន់ ែអ៊ តាប៉ាប តាប៉ុន អ្យក់ឡាច់សាេលៀ ឡឹងឡាេកាអាញ។់ ៩ហះកា ែអ៊ រះ៉ កា អាញ់ផា «ពុត ដាគ់ មះ៉
អាញ់ក្យបិ ពឹង អសី េកះ ខង អរ៉ំាញ េកងខាក់ មះ៉ អាញ់ ពូ ចងឹ បប៉័ឡាក់ៗ ញនកាអាញ់អន់ អរ៉ំាញអាញ់ ៃអ្វ
ពឹង ប៉ាណូស អូ គតឹ អូ ខា េណាះហង»។ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ េហាក រគ៉់ កាខាក់ អា្វ ត់ េអង កាសារអាញ់ អូ
គតឹ អូ ខា េភឿ អន់សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ពឹង អាញ។់ ១០ខ េណាះហង បះ អាញ់ ប៉ាញ័ ពុត ផះ ទី
សារ អូ ្រតូះ អូ ថូន ផះ ពូ ត ័ះ ប៉ាស្យាប ផះ ទីសារឡាបំាក ផះ ពូ ្របគ៉័ បាប ផះ ទីសារ ចុនៃចញនកាយសី៊ូ
្រគះិ ខង ផះ ចំអាញ់ អូ ្រតូះ អូ ថូន ផះ េណាះហងអាញ់ ទីសាងំុ។
១១អាញ់កាបនេីអៀឡាក់កា ប៉ាណូសអន្់រទយុហងញនកាអនដ់សី បុាងំខំអាញ ់ខងអនដ់សីហងឡាក់

្រតគ់ ប៉ាេន អាញ។់ យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ទីខាកាតាម កាអាញ់ អូ ញម េដលកា មួត បក់ផា អនែ់ឌ
តសី ឡឹង មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ ១២ផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ែព អាញ់តាបំាងសារ អនេ់ទៀគៗ េភឿ ្រប៉
គ័ អន់ អនហ់ា្ន ល់ផាអាញ់ឡាក់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ តាទចឹ ឃឺ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ តុត េអៀង ទបឹ
អាញ់ អត់សារ៉ំាញ័កាខាក។់ ១៣អាញ់ដាគ់កា អនដ់សីឡាក់កាអាញ់ដាគ់កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ
អនេ់ទៀគៗ េណាះ េដល អា្ល ត ដងឹកាអាញ់ អូ អ្យក់កាណាគ័ញ៉ា ឡឹង អនដ់សី េណាះ េដាច អនដ់សី ែជ អ្យក់
យ៉ូ សារអាញ់យចអា ‡។
១៤កញិេអៀអាអាញ់ េ្រទៀមឡាេកា េកះៗ េភឿឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សីណាវ ្គឃឺ ៃបង៉ ទងហះអាហង ហះកា

អាញ់ អូ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី ប៉ាណាប អុះ ខង អូ ្រតគ់ អាញ់ឡា ំណាងំ រ៉ាស អំប៉ាស អនដ់សី អុះ ឃឺអាញ់
ណាងំ ដងឹឡាេកា អនដ់សី េណាះ ហង ខង គន េសា អូ េឃយី ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស អន់ កា េមគី ពឹ អុះ ទី ដងឹ
េមគី ពឹ ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស អន់ កា គន េសា។ ១៥កាប៉ាច់អាញ់ ប៉ាញ័ ពុត ចងឹ យរ កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់អាញ់ ទី
លូ មប ទបឹឡាេកាអាញ់អា េដលសារ៉ំាប់កាអនដ់សី។ ផាអាញ់ បុចិ ៃចកាអនដ់សីកាខាក់ប៉ុបអា េកះ ញ៉ា
* ១២:២ ១២:២ សារ អា វគ័ ប៉ូល កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ឡឹង ឡាេកា ែអ៊ តាងំឡា។ បរ៉ ់ ៃហ ខ ៧។ † ១២:៧ ១២:៧សារ អា វគ័ ប៉ូល កាប
ប៉ានដ់បឹ ែអ៊ បុចិ កាប ឡឹងសារ ែអ៊ អគី ព្លុ េលីសារ ែអ៊ ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ តាម ៃហ។ ‡ ១២:១៣ ១២:១៣សារអា វគ័ ប៉ូល កាប កល់ កាទុត េភឿ
កាប ប៉ាៃឡវកា មួត បក់ បុចិ េ្រចាម ែអ។៊ ែអ៊ អូ ទី ្របគ៉័យច អុះ លូ មួត េមឿង កូរនិថូះ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ដាគ់កា អនែ់ឌកា្វ ឡឹង ពូ។
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អនដ់សី អូ បុចិ អូ ៃច កាអាញ់ េកះ ប ? ១៦អាញ់ អូ ទី ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ប៉ាណាប អុះ ហះកា បក់ អនដ់ា កាប
ផាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូសតាគ់ អំ្របគ៉័ ដាគ ់េភឿ ប៉ាលុ អន់ដសី។ ១៧ញ៉ា អាញ់ េឃយី ប៉ាលុ អន់ដសី ពឹង មួត
បក់អាញ់ េ្របុីឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី េណាះ ប ? ១៨អាញ់ េឡាម ទតុីះ េ្របុីឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី អាញ់កា េ្របុី
កាឡំាងំញនឹ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល ញ៉ា ទតុីះ ប៉ាលុ អនដ់សី ប ? អូ អុះ អាញ់លូ ទតុីះ ទី ពុត
េពៀក ដងឹ េម៉ាញ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ នះិេទៅ េដល។
១៩ញ៉ា អនដ់សី ឃតឹ ផាញនឹ ផះ ៃអ្វ ្រចាគ់ រះ៉ នេីអៀ បុចិ កា រ៉ាវាច៉់ឡាេកាហះ ម៉ាត់ អនដ់សី ប ? អូ អុះ ឃឺ

ញនឹកាប ពួយសារយសី៊ូ ្រគះិ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ អឺ អុះ មុីឡាក់ញនឹ បុចិ ៃច សារឡាក់ញនឹ កាប
ទិអា េភឿ តង័ អន់ អនដ់សី េកតីដាគ់ ២០ខង ប៉ាគ់អាញ់ឡា ំទលឹ េទៀ អ្ូយគ ៃផគអាញ់ អូ បប៉័ អនដ់សី ទីសារដា
គ់ រម លូ គួបឡាក់កាអាញ់ បុចិ បប៉័ េណាះ អុះ អនដ់សីកា អូ បប៉័អាញ់ចងឹដាគ់កាអនដ់សីឡាក់កាអនដ់សី
បុចិ បប៉័ េណាះ េដល។ អ្ូយគ ៃផគ ទីសារតាប៉ុញតាប៉ាក់ លូ គួប េសាប សាណីងសាេណីស អកឺ ្រអ្៊យត ប៉ា
សង លូ គួប េសាប កាប េពា គួប េសាប អា្វ ត់ េអង ខូយ ប៉ាអ្យប ់លូ អូ ទីឡាេបៀប។ ២១អ្ូយគ ៃផគ ប៉ាគ់អាញ់
ឡា ំទលឹ េទៀ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អាញ់តាយួស េម៉ាញ ទងណាវ ្គហះ ម៉ាត់ អនដ់សី លូ អាញ់ ចងឹ ្រតគ់
ញុា ំេសាកញនកាអនដ់សី េអៀង ដូវ ្របគ៉័សារយច ផះ អន្់រទលួ ែព លូ អូ ទី បុនិែពង ពុត េពៀកអា្ល តសារ បគឺ
អក៊ លូសារ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ េបា្ល ះ បា្ល លឡាក់ឡាេកា ឌុ ្របគ៉័ េណាះ។

១៣
សារ ពូ ្រតគ់សាគ់ លួងឡាេកា េទៅ
១ ៃបង៉ ទងហះអា េកះអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី។ តាតសុ់និសារ ទេិណា ័ះ អន់ េកះ ្រតគ់ ទីផាញ៉ាន េពៀរ

ៃបង៉ ដូវ។ * ២ផះអាញ់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី រុាងំវាង៉អាញ់ឡា ំលកឺ ទី េពៀរ ែព អាញ់កាប េកះៗសារអាកាបក់ ្រប៉
គ័សារយច ឡឹង អន្់រទលួ េណាះ លូកា បក់ អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ ហះកា កញិេអៀ អា ផះអាញ់ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ
ឡឹង អនដ់សី អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា ពូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គអន់ អ្លុ អន្់រទលួ ផា ផាអាញ់ វុលី សតឹ ប៉ាគ់ អនដ់សីណា
វ ្គ ឃឺអាញ់ អូ តាប៉ាបកា េពឿ អុះ ៣ខង អនដ់សី បុចិ កា អ្លុ ចាបះផាយសី៊ូ ្រគះិ រះ៉ ពឹងអាញ់តាទចឹ។ យសី៊ូ អូ
ញម កា អនដ់សី អុះ ឃឺ ែអ៊ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ មះ៉ ែអ៊ ពឹង អនដ់សី។ ៤យ ៉◌ះ័ ពូ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊
ឡាក់កា ប៉ាណូសអូគតឹ អូខាកាតាម ហះកាែអ៊ រ ុសីសតឹញនកាសារអរ៉ំាញអញឺមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ កា
ប៉ាច់ញនឹ អូ គតឹ អូ ខា អនឌូ់ លូ ែអ៊ តាទចឹហង ហះកាញនឹ ចងឹ ្របគ៉័សារ េកងខាក់ហះ ម៉ាត់ អនដ់សី ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ ែអ៊ ញនកាសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
៥ហគ់ អនដ់សីសាគ់ លួងឡាេកា េទៅ ពិ នចីម័ អនដ់សី េសឿ តាទចឹ េលី អូ េសឿ ? ហគ់ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ

ឡឹងឡាេកា េទៅ ពិ។ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប កាយសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី ? អ្យក់កា អនដ់សី អូអា្ល ត េសឿដាគ់
េកះ។ ៦ហះកាអាញ់ មុងឹ ផា អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផាយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង ញនឹ តាទចឹ។ ៧ញនឹ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ែជ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់ អូ ដាគ។់ យ ៉◌ះ័ ពូ ឃតឹផា ពិន ្របគ៉័សារដាគ់កាតាមយ ៉◌ះ័ អូ ដាគ់
កាតាម កាញនឹ អូ វុនឹវាយ៉ អុះ ញនឹ ្រកាន័កា បុចិ បប៉័ អនដ់សី ្របគ៉័សារដាគ់ េដាច ៨ខងញនឹ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ
ញ៉ាឡាក់យច លូសារតាទចឹ អុះ ឃឺញនឹ ្របគ៉័ ង៉ារសារ៉ំាប់ ដងឹ កាសារតាទចឹ។ ៩ញនឹ េហាក រគ៉់ ផះ ចំឡាក់
ពូ ផាញនឹ ប៉ាណូស អូ គតឹ អូ ខា ហះកា ពូផា អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស គតឹ ខាឡគ។ ញនឹ មន៉់ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័
ដងឹសារ េម៉ាញអា ឃឺអន់ អនដ់សី ទឌូិ េកតីដាគ់ ្រតង់តាទចឹ។ ១០ខអាហងបះអាញ់ ្រចាគ់សារអា ប៉ាេហ្យ ី
* ១៣:១ ១៣:១បរ៉ ់ៃហសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)១៩:១៥។ សារអា វគ័ ប៉ូល បុចិកាបផាទីផាញ៉ាន េពៀរ ៃបង៉ ដូវ េកះញន
កា ែអ៊ រះ៉ កា ពូ េពៀរ ៃបង៉ ទង េកះ។
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ប៉ាគ់ អនដ់សី ផះអាញ់ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គអា ម៉ាគ់ ប៉ាគ់អាញ់ឡា ំទលឹ េទៀ អាញ់ អូសាណាងកាកាបកាខាក់
កា អនដ់សី ពួយសារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កា អាញ់ េណាះ អុះ។ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ អំរ៉ាញ
អញឺអាកាអាញ់ អូ ្រតគ់ េភឿ ថាឡំាយ អុះ ឃឺ េភឿ តង័ អនដ់សី អន់ េកតី ដាគ។់
សារអបំញ៉់ គួប េសាប
១១អឺ អុះ មុ ីប៉ាគ់ ឡុច អា ហគ់ អន់ ទីសារ េហាក រគ៉ ់ហគ់ ខំ អន់ េកតី ដាគ់ ្រតង់ េហាគ ហគ់កាប បុាងំ

េហាក ពុត គួប េសាប ហគ់អន់ ទី ពុតឃតឹ ដងឹ េម៉ាញ ហគ់ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
តាងំឡាសារ បុចិ ៃច លូសារសាណុកសាវាក៉ ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ហង។ ១២ ទលឹ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប
្រតគ់ តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ កា អំបញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ១៣អន់
យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុត កា អនដ់សី អន់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន បុចិ ៃច កា អនដ់សី អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់ ដាគ់ៗ ។



កាឡាទី ១:១ 308 កាឡាទី ១:៥

សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េខត
កាឡាទី

សារ អនត់គ់ រះ៉
េខតកាឡាទី រប៉់ដារ អ់ា ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត ទួគ។ី ពឹង េខត េណាះទី េមឿងលសីា្រតា េមឿង អុកូីេនៀម លូ េមឿង

េឌីេប។ វគ័ ប៉ូលឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ពឹង េខត កាឡាទី ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៤៨ គ.ស. (បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ
មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)១៤:១-២៣)។ មួត ប៉ាសុន ពឹង េខត េណាះ សួន េអៀង អូ ្រតគ់ សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ អុះ ហះកាអនែ់ឌ ៃចសាយុំាងំ វគ័ ប៉ូល រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ លូ មបឡាេកា េសឿយសី៊ូ េដល។ ប៉ាគ់
វគ័ ប៉ូលចាកឡាច់ ឡឹង អនែ់ឌ េកះ ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អនដ់ាឡា ំកាប ប៉ាតះ ប៉ាែទងកា អនែ់ឌ េ្របុី
្របគ៉័ ពួយសង់ខុំ អុ្ីរសាែអល៊ឃឺ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េសឡាក់កាសារកាសតិ អង់ការ លូសារ អនេ់ទៀគៗ
ណាវ ្គ។ ផះ វគ័ ប៉ូលកាតាងំសារអា ែអ៊កា ្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញហា្ល េភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួតបក់ េសឿ ពួយ
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េណាះ េភឿ អន់ អនែ់ឌ វុលី េសឿ មុងឹ ដងឹ យសី៊ូ ឡាក់សារ ្រតគ់តាទចឹ។
សារសាខំាន់ៗ
សត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់កាបអកឺ ែបត៊ េភឿតាគ់កាចាងំ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹងសារសាខំាន់កាណុងសារដា

គ់ ឡឹងយសី៊ូ។ តាមសារដាគ់អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តង័ បក់ េសឿ ញនកា ពូ មុងឹ យសី៊ូ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័
ពួយសារអនេ់ទៀគៗ គុន សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េលី ្របគ៉័ ប៊ុ ន េណាះ អុះ។ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ វគ័ ម៉ូ េស ្រចាគ់
េណាះ ទី ខា ្រកាន័ កាសារ៉ំាប់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ ្របគ៉័ ដាគ់ េណាះ េដាច ហះកា អូ
អ្លុ តង័ ប៉ាណូសអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អុះ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូសញនកា ពិន េសឿយសី៊ូ ឡាក់ បុចិ ៃចកា ពិន
លូ េតា័សារ៉ំាប់កា ពិន (បរ៉ ់ៃហ២:២០)។ សារដាគ់ មះ៉យសី៊ូ អន់ មួត បក់ េសឿ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស
េកះ ហះកា មួត បក់ េសឿ យសី៊ូ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពួយសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត េពៀក អូ
្រតគ់ ៃអ្វ េកាប ពួយ ពុត េពៀក គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។
វគ័ ប៉ូល រះ៉សារ ែអ៊ េកះ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ (១:៦-២:២១)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ប៉ាឡាក់ ឡឹងសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ។ (៣:១-៤:៣១)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ផា មួត េសឿ យសី៊ូ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េកះ ហះកា ្រតគ់ ៃអ្វ េកាប ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត េពៀក។ (៥:១-៦:១០)

១អាញ់សចិ ប៉ូល ឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស អុះ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អា បក់ េ្របុី
អាញ់ េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ែអ៊ឡាក់តាគ់អង់រុសីសតឹយសី៊ូ។ ២អាញ់លូ អុះ មុី បក់
ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាអន់កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ ចារឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េខតកាឡាទ។ី
៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុត កា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុ
កសាវាក៉ កា អន់ដសី។ ៤យសី៊ូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ឡាេកា ែអ៊ េទៅ ញន កាសារ ពិន យច ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន េភឿ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ បគឺ អក៊ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ៥ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
េលយី អាែមន។

សារដាគ់ ទី ដងឹ េម៉ាញ
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៦អាញ់ញមខាក់ញនកា បប៉័ អនដ់សីឡាមគ៉់អា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី ញនកា
យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ពុតកាអនដ់សី។ អនដ់សីកា េសឿ ពួយសារ អនេ់ទៀគណាវ ្គឡាក់ ពូ ផាសារដាគ។់ ៧ហះកា
តាទចឹ ែអ៊ អូ ទីសារដាគ់ អនេ់ទៀគណាវ ្គអុះ ឃឺ ទី បក់ អនដ់ា ប៉ាង៉ល់ អនដ់សី លូ បុចិ ្របគ៉័ អន់សារដាគ់ ឡឹង
យសី៊ូ ្រគះិ េកតី អូ ដាគ។់ ៨ហះកាផាទី ពូ អនេ់ទៀគ រះ៉សារដាគ់ អនេ់ទៀគណាវ ្គតាង ឡឹងសារដាគ់ឡាក់ញនឹ
រះ៉ កា អន់ដសី េកះ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស េណាះ ពិ យ ៉◌ះ័ ញនឹ េលី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ៃប៉្លង កាតាម។
៩ឡាក់កាញនឹ រះ៉ អែំព េកះ អាញ់បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ៖ផាទី េពឿ រះ៉សារដាគ់ អនេ់ទៀគណាវ ្គតាង
ឡឹងសារដាគ់ឡាក់ អនដ់សី េឃយីកាតាងំ េកះ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប ប៉ាណូស េណាះ ពិ។
១០នចីម័អាញ់កាប នេីអៀ បុចិ អន់ ប៉ាណូស ប៉ាេន ញ៉ា អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេន ? ញ៉ាអាញ់ បុចិ កា ្រតគ់

ពុត ប៉ាណូស ប ? ផាអាញ់ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស ឃឺអាញ់ អូ ្រតគ់ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ អុះ។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ វគ័ ប៉ូល
១១ អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់រះ៉ កា អន់ដសី អន់ អ្លុ ឡាក់ៗ  សារដាគ់ឡាក់ អាញ់ រះ៉ កា អន់ដសី េណាះ អូ ្រតគ់

ឡាច់ ឡឹង ប៉ាណូស អុះ ១២ខងអាញ់ អូ ទី អ្យក់សារដាគ់អា ឡឹង ប៉ាណូស កា អូ ទី បក់ េពឿ បុាងំេហៀនអាញ់
េដល ឃឺយសី៊ូ ្រគះិហងតាបំាងអន់អាញ់អ្លុ សារដាគ់អា។ ១៣អនដ់សីកាតាងំ េកះ ពូ រះ៉ ឡឹងសារអាញ់ផះ
អាញ់ ៃអ្វ ខំ ្របគ៉័ ពួយសង់ខុំ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ែព អាញ់ ្របគ៉័បាប ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកង
ខាក់ លូ អាញ់ បុចិ ថាឡំាយ ្រកុំ េណាះ ខាក់ េដល។ ១៤កាណុងសង់ខុំ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អាញ់កា ្របគ៉័
តសីកា្វ ឡឹងកាឡំាងំ បក់សានរឺ លូអាញ ់ខងអាញ់ ្រតាងំកាខាក់ ្របគ៉័ ពួយសារតាឡាប័ គុន វគ័ យ៉ាគ់ េសគី
ែព។ ១៥ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសីអាញ់សារ៉ំាប់កា ែអ៊ ឡឹងអាញ់ ៃអ្វ កាណុង វាច៉់ េមគីអាញ់ ែព េកះ ទលឹ
រប៉់ ដារ ់អា ែអ៊ អ្យក់ អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ញនកា ែអ៊ ដាគ់ ពុត កាអាញ។់ ១៦ផះ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ អាញ់ អនហ់ា្ន ល់
គន ែអ៊ េភឿ អន់អាញ់ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង គន ែអ៊កា សុនសាតអនេ់ទៀគ ផះ េណាះអាញ់ អូ ទីឡា ំពឹកសាលូបក់
េពឿ េម៉ាញ ដូវ អុះ។ ១៧អាញ់ អូ ទីឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ ពឹកសា លូ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ អន្់រទលួ ឡឹងអាញ់ េណាះ េដល ឃឺអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាេថតអារ៉ាប់ ឡូត េកះេណាះអាញ់សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង
ដាមះ៉ណាវ ្គ។ ១៨ ប៉ាគ់ ៃបង៉សាណាំឡឹងអាញ់ េសឿ អាញ់កាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េភឿ បុចិ អនហ់ា្ន ល់
េព្រតះុ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ១៥ដារ។់ ១៩ហះកាអាញ់ អូ បប៉័ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អនេ់ទៀគ អុះ អាញ់
បប៉័ ដងឹ េព្រតះុ លូ យ៉ាកុបឡាក់ អុះ យសី៊ូ េណាះហង។ ២០សារអាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អនដ់សីអាអាញ់ អូ
កាប ព្លូង អុះ អាញ់ រះ៉សារតាទចឹហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
២១អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គអាញ់ឡា ំប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ ពឹង េខត សុរី លូី ពឹង េខត គលីេីគៀ។ ២២ហះកា

្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ពឹង ចារ អនេ់ទៀគៗ ពឹង េខត យូដា អនែ់ឌ អូ អនហ់ា្ន ល់អាញ់ អុះ។
២៣អនែ់ឌ ្រកាន័ កាកាតាងំ ពូ រះ៉ ផា «ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ បាប ពិន ផះ អន្់រទលួ ែព កញិេអៀ អា ែអ៊ ផះ ចាក រះ៉
សារដាគ់ឡាក់ ែអ៊ បុចិ តាគ់ អង់ហ្៊យង ផះ អន្់រទលួ ែព»។ ២៤អនែ់ឌកា ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញន
កាអាញ។់

២
សារ វគ័ ប៉ូលចាចាក ប៉ាគ់ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ
១១៤សាណាំៃឡង ឡឹង អាញ់ េសឿ អាញ់កាឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េម៉ាញ ទងណាវ ្គអនឌូ់ លូ បា

ណាបះ លូ េជៀក ទបឹ ទតុីះឡា ំអនឌូ់ េដល។ ២អាញ់ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះញនកា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង
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រះ៉ អន់ កាអាញ់អ្លុ អនត់គ់ផា ្រតគ់ឡា។ំ អាញ់កាចាចាក ប៉ាគ់ មួត ៃមគ៉ណាផំា ្រកុំ េសឿយសី៊ូ អាញ់ រះ៉ ដងឹ
កា មួត ៃមគ៉ណាផំា អាញ់ អូ រះ៉ កា ពូ អនេ់ទៀគ អុះ េភឿ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ ឡឹងសារឡាក់អាញ់ េឃយី រះ៉ កា សុន
សាត អនេ់ទៀគ េភឿ ែជ អន់ ង៉ារឡាក់អាញ់ ផះ ្របគ៉័ េលី ង៉ារ អាញ់ ្របគ៉័ េកះៗ េណាះ េកតី អូ ទីខា។ ៣កាប៉ាច់
ទតុីះឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ កាតាម កា មួត ៃមគ៉ណាផំា អូ បុាងំខំ េ្របុី ែអ៊ កាសតិ
អង់ការ អុះ។ ៤ហះកាទី បក់ អនដ់ា បុចិ េ្របុី ែអ៊ កាសតិ អង់ការ េដល អនែ់ឌ េណាះ ប៉ាឡម័ ្របគ៉័ គួប អនតុ់ង ម៉ុ
ត ្រកុំ ញនឹ េភឿចា ំៃហឡាេបៀបញនឹ ៃអ្វ េកាបដាគ់សាបំាយ អូ ទី ទួមសារ ញ៉ាញនកា េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ អន់
ែឌ បុចិ ្របគ៉័ អន់ញនឹ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ណាវ ្គឡាក់កា ទុច។ ៥ហះកាញនឹ អូ ៃច ្របគ៉័
ពួយ អនែ់ឌ អុះ យ ៉◌ះ័ េម៉ាញ ្រទុ កាញនឹ អូ ្របគ៉័ េដល េភឿ បង៉កាន់ រុាងំៃហសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់សារ
តាទចឹសារ៉ំាប់កាអនដ់សី។ ៦កាប៉ាច់ មួត បក់ ពូផាអនែ់ឌឡាក់ ៃមគ៉ណាផំា េណាះ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូ
ស នចីម័ កាតាម កាអាញ់ អូ វុនឹវាយ៉ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ េរុសី ម៉ាត់ បក់ េពឿ អុះ មួត ៃមគ៉ណាផំា
េណាះកា អូ ទី េ្របុីអាញ់ តូរ ័សារអាញ់ េឃយី បុាងំេហៀន ពូ អុះ។ ៧អនែ់ឌ បប៉័ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុីអាញ់
រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ កា សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ កាសតិ អង់ការឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី េព្រតះុ រះ៉ កា សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់កាសតិ អង់ការ េដល ៨ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េ្របុី េព្រតះុ ្របគ៉័ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយី
ស៊ូ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េណាះ ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េកតី បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ
េដល។ ៩កាប៉ាច់ យ៉ាកុប េព្រតះុ លូ យូហានឡាក់ ពូ ផា អនែ់ឌឡាក់ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ពូ ផះ អនែ់ឌ បប៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ដាគ់ ពុត េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អា អន់ែឌ កា រ ៉បុ តី អាញ់ លូ បាណាបះ េភឿសាញ៉ាផា ្របគ៉័ ង៉ារ
អនឌូ់ លូ គួប េសាប ម៉ាគ់ អន់ញនឹឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ប៉ាគ់ សុនសាតអនេ់ទៀគ កាប៉ាច់អនែ់ឌឡា ំរះ៉
កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ ១០អនែ់ឌ ្រកាន័ កា េ្របុី ញនឹ ឃតឹ កា មួត ថុក ញ៉ាកកាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ ង៉ារ អាញ់ខំ ្របគ៉័ េលយី េកះ េដល។

សារ វគ័ ប៉ូលកាបកា េព្រតះុ
១១ហះកា ប៉ាគ់ េព្រតះុ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង អន់ទីយ៉ូ ក េកះ អាញ់ កាប កា ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ ខង ែអ៊ ្រប៉គ័

យច។ ១២ផះ ែអ៊ អង់ក ័ះ ទលឹ ែអ៊ េឃយីសាសាណាអនឌូ់ លូ សុនសាតអនេ់ទៀគដាគ់ៗ  ហះកាប៉ាគ់ មួត បក់
វគ័ យ៉ាកុប េ្របុីឡា ំអនែ់ឌ ពឹះ ទលឹ េព្រតះុ កាឡាច់ ឡឹង សុនសាត អនេ់ទៀគ ខង ែអ៊ អ្ូយគ កា មួត បក់កាសតិ
អង់ការផាកា ែអ។៊ ១៣ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អនេ់ទៀគណាវ ្គកាតាគ់ អ្ំរបគ៉័ឡាក់កា ែអ៊ េដល យ ៉◌ះ័ បាណា
បះកា ពូ ប៉ាណា ំអន់ ែអ៊ តាគ់ អ្ំរបគ៉័ឡាក់កា ពូ េដល។ ១៤ផះអាញ់បប៉័ផា អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយសារដាគ់ ឡឹង
យសី៊ូ ឡាក់សារតាទចឹ អាញ់កាកាបកា េព្រតះុ ហះ ម៉ាត់កាឡំាងំ ទឌូិ ផា «អសីឡាក់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
អូ ្របគ៉័ ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយី សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េកះ ហះកា អសី ្របគ៉័ ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ សុ
នសាត អនេ់ទៀគ នេីអៀ ហះកា កញិេអៀ អា អសី បុចិ បុាងំខំ េ្របុី សុនសាត អនេ់ទៀគ ្របគ៉័ ពួយ គុនតាឡាប័ សុ
នសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡគ»។
១៥កាប៉ាច់ ញនឹ ឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ឡឹង េកតី ញនឹ អូ ្រតគ់ សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ ទី ចាបាប់

ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ១៦ហះកាញនឹអ្លុ អនត់គ់ េកះផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូផា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់
អុះ ឃឺប ៉្រ◌ះ័ផា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ញនកា េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ េណាះហងបះញនឹ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ េភឿ ប ៉្រ◌ះ័
្របគ៉័ អន់ញនឹដាគ់ ្រតង់ ញនកាញនឹ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ខង អូ ទី ប៉ាណូស
ចំដាគ់ ្រតង់ ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ។
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១៧ផា ពិន ផះ បុចិ កា ដាគ់ ្រតង់ ញន កា ពិន េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ហះកា ផា ពូ ផា ពិន ទីសារ យចឡាក់ កា ពូ
េដល នចីម័ ពិន ចងឹ ផាយសី៊ូ ្រគះិ ប៉ាណា ំអន់ ពិន ទីសារយច ប ? អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ ១៨ផាអាញ់អ្យក់
ចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ណាវ ្គឡាក់អាញ់អា្ល ត េកះ េណាះអាញ់តាបំាងផាអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័
សារយចតាទចឹហង។ ១៩ញនកាចាបាប់បះអាញ់ េពៀបឡាក់កា េតា័ េភឿ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ចា
បាប ់េភឿ អន់អាញ់ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសីសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ អាញ់កា េតា័អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ ពឹង អ៊្លង
គងឹ េដល ២០ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់អាញ់ េទៅ អុះ ៃអ្វ រ ុសី អា ឃឺយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី ពឹងអាញ។់ កញិេអៀ
អាអាញ់ ៃអ្វ រ ុសី ែគងឡាេកា បុាងំៃឡឃឺ រុសី ញនកាអាញ់ េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ បុចិ ៃច កាអាញ់
លូ េតា័ ប៉ាតាងអាញ។់ ២១អាញ់ អូតាគ់ អង់ហ្៊យងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់តាេដាះកាអាញ់ េណាះ អុះ ផាប៉ាណូសអ្លុ
ដាគ់ ្រតង់ ញនកាចាបាប់ ទលឹ នេីណា ័ះសារយសី៊ូ ្រគះិ េតា័ េណាះ ចងឹ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ។

៣
សារដាគ់ ្រតង់ញនកា េសឿ អូ ្រតគ់ញនកាចាបាប់
១អឺ មួត េខតកាឡាទ ីញ៉ា ្រតគ់ អូហ្លង់ អូហ្លី នេីអៀ អនដ់សី ្រតគ់អនហ់ា្ន េំពឿ ? អនដ់សី ទីកាតាងំឡាក់កា

ខាក់ េកះញនឹ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េណាះ។ ២ហះកាអាញ់ បុចិ អបំញ៉់ អនដ់សីសារ េម៉ាញ បរ៉ ់
រះ៉ ៃហកាអាញ ់នចីម័ អនដ់សី ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ញនកាខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសា
ែអល៊ ញ៉ា ញន កាសាយុំាងំ លូ េសឿសារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ  ? ៣ញ៉ា ្រតគ់ អន់ដសី អូ ហ្លង់ អូ ហ្លី នីេអៀ ? អន់
ដសី ទីអាញុណាវញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាកញិេអៀអា ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី បុចិ កាដាគ់ ្រតង់ ញន
កា ្របគ៉័ គុន ប៉ាណូសណាវ ្គនេីអៀ ? ៤អនដ់សី ទីសារឡាបំាក េអៀង េណាះ ញ៉ា អូ ទីខា ប ? អាញ់ឃតឹ ផា
អូ ្រតគ់ អូ ទី ខា អុះ។ ៥ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ កា អន់ដសី លូ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉
ែអ៊ ពឹង អនដ់សី េណាះ ញ៉ា ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ញនកាអនដ់សី ខំ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ញ៉ាញនកាអនដ់សី េសឿ
សារ ដាគ់ឡាក់ អនដ់សី កាតាងំ េណាះ ? ៦ឡាក់កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បះ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊
ដាគ់ ្រតង់ ញនកាសារ ែអ៊ េសឿ។ *
៧ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា បក់ ចំ េសឿ បក់ េណាះ ហងឡាក់ គន េសា វគ័ អា្រប៉ាហា។ំ

៨កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ អន្់រទលួផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ្របគ៉័ អន់ សុនសាតអនេ់ទៀគដាគ់ ្រតង់ញន
កា អនែ់ឌ េសឿ េណាះ ហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ សារ ដាគ់ កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំអន្់រទលួ ែព ផា «្រគបឹ សុនសាត ចងឹ ទី
សារសាណុកសាវាក៉ញនកាសារអាញ់សាញ៉ា លូ អសី»។† ៩ទលឹ នេីណា ័ះ ទិ បក់ េសឿ ចងឹ ទីសារសាណុក
សាវាក៉ អនឌូ់ លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំឡាក់ េសឿ េណាះ េដល។
១០កាប៉ាច់ មួត បក់ មុងឹ សារ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាស្យាប អន់ែឌ ហង ខង ទីសារ ពូ

្រចាគ់ រះ៉ ផា «បក់ ចំ អូ ្របគ៉័ ពួយ អន់ ដាគ់ កាខាក់ ្រគបឹសារឡាក់ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ ប៉ាស្យាប អនែ់ឌហង»‡។ ១១ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ េកះ ផា អូ ទី ប៉ាណូស េពឿដាគ់ ្រតង់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ញនកា មុងឹចាបាប់ អុះ ខង «ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ចងឹ ទីអាញុ រុសីញនកា ែអ៊ េសឿ»§។ ១២ហះកាចាបាប់តាង
ឡឹងសារ េសឿ ខង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «េពឿ ្របគ៉័ ពួយសារ ទិអា បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ រុសី ញនកា ្របគ៉័ ពួយ
សារអា»*។ ១៣ហះកាញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ្រតគ់សារ ប៉ាស្យាប ប៉ាតាង ពិន ែអ៊ហា្វ យ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
* ៣:៦ ៣:៦បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ១៥:៦។ † ៣:៨ ៣:៨សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ១២:៣។
‡ ៣:១០ ៣:១០សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៧:២៦។ § ៣:១១ ៣:១១សារអាឡាច់ ឡឹងហាបាគូក
២:៤។ * ៣:១២ ៣:១២សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៨:៥។
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ប៉ាស្យាបឡាក់ េកតីឡាច់ ឡឹងចាបាប ់ខង ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា «េពឿ ពូ អនទ់ល ពឹង អ៊្លង បក់ េណាះហងប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា
ស្យាប»†។ ១៤សារអា េកតី នេីអៀ េភឿ អន់សារសាណុកសាវាក៉ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំអន់ ទលឹ
ប៉ាគ់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល លូ អន់ ពិន ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
សាញ៉ាផាចងឹ អន់ញនកា ពិន េសឿ។
ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស លូសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា
១៥អឺ អុះ មុ ីអាញ់ចងឹ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹងសារ េម៉ាញ រះ៉ កា អនដ់សីផាយ ៉◌ះ័សារសាញ៉ា មះ៉ ប៉ាណូសកា

តាម ផា ពូ ្រចាគ់ សត្់រតា ភម លូ គួប េសាប េកះៗ អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ អ្ូ៊យត អា្ល ត េលី កា ប៉ានែ់ធមសារណាវ
េណាះ អុះ។ ១៦សារ េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទីសាញ៉ាលូ វគ័អា្រប៉ាហា ំលូ ផូង័ វាច៉់ ែអ។៊ ហះកាកាណុងផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី រះ៉ ផា «លូ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ ទេិណា ័ះ»ឡាក់ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ េអៀង េណាះ អុះ ឃឺ បុចិ រះ៉ ផា ផូង័ វាច៉់ ែអ៊
ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ឃឺ យសី៊ូ ្រគះិ។ ១៧អាញ់កាប នេីអៀ ឃឺ អាញ់ បុចិ រះ៉ ប៉ាឡាក់ អន់ ហ្លង់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ គមសារសា
ញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ែអ៊ សាញ៉ា លូ វគ័ អា្រប៉ាហា ំេកះៗ។ កាប៉ាច់ ចាបាប់ឡាក់ ពឹះ ទលឹ រុាងំវាង៉ ៤៣០សាណាំ
អនត់គី ឡឹង េណាះ អូ អ្លុ អ្ូ៊យតអា្ល តសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ាផះ អន្់រទលួ េណាះអន់ េកតី អូ ទីខា អុះ។ ១៨ផា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ កា ប៉ាណូសញនកា ពូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់ ពូ ទី ញន
កាសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា អុះ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា វគ័អា្រប៉ាហា ំពួយសារ ែអ៊សាញ៉ា ែពហង។
១៩ទលឹ នេីណា ័ះ ចាបាប់ ទីខា នចីម ័? ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ចាបាប់ អនត់គី េភឿ តាបំាង ឡឹងសារ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច

េលយី ទលឹ ផូង័ វាច៉់អា្រប៉ាហា ំេម៉ាញ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា េណាះ ពឹះ ទលឹ។ កាប៉ាច់ចាបាប់ េណាះ មួត បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ជនឹ អន់ កា វគ័ ម៉ូ េសឡាក់ ្របគ៉័ កាណង័កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូស។ ២០ហះកាផា ទី ដងឹ េម៉ាញ ដូវ អូ តង
កានកាណង័ អុះ ឡាក់កា ផះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំទី ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ឡាក់សាញ៉ា។
២១ទលឹ នេីណា ័ះ ញ៉ាចាបាប់យច លូសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាប ? អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ ផាចាបាប់អ្លុ ្របគ៉័ អន់

ប៉ាណូស ទី អាញុ រុសី ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាណូស ចងឹ ដាគ់ ្រតង់ ញនកាចាបាប់ េណាះតាទចឹ ហង។ ២២ហះកា
កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា ប៉ាណូស ទឌូិ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញសារយច អូ អ្លុ រ៉ាវាច៉់ អុះ េភឿ អន់ បក់ េសឿ
ទីសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ចងឹ អន់ញនកា ពូ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ េណាះហង។
២៣ ផះ េបី ទលឹ រុាងំហាវ ពិន េសឿ យីស៊ូ ែព ពិន ទឌូិ េពៀប ឡាក់ កា ្រតគ់ ខុក ញន ៃអ្វ កាន់េត ័ះ អំរ៉ាញ ចា

បាប់ េលយី ទលឹដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន េសឿ។ ២៤នេីណា ័ះហងចាបាប់សារ៉ំាប់តាគ់ អញច់ាល ពិន េលយី
ទលឹ យសី៊ូ ្រគះិ ពឹះ ទលឹ េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិន ដាគ់ ្រតង់ ញន កា េសឿ។ ២៥កញិេអៀ អា ពិន េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ
េកះ ពិន អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ចាបាប់ឡាក់ តាគ់ អញច់ាល ពិនណាវ ្គហង ២៦ ខង អន់ដសី ទឌូិ ស៊ុត កា គន ប ៉្រ◌ះ័
ញនកា េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ ២៧អនដ់សីឡាក់ ពូ បុាងំហុំ អន់ េកះ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សីកា េកះ វុចឹឡាក់កា
ែអ៊ េដល។ ២៨ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ ទី សុនសាត ្រកកិ អូ ទី ទុច អូ ទី ៃមគ៉តាងំឡា អូ
ទីកាម៉ាក ័អូ ទី អង់កាន់ណាវ ្គអុះ ខង អនដ់សី ទឌូិ ប៉ាតុំ គួប េសាបឡាេកាដងឹ េម៉ាញឃឺឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ។
២៩ផាអនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ េកះ អនដ់សីកា ផូង័ វាច៉់ វគ័អា្រប៉ាហា ំតាទចឹហង លូ ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ា
េជៀ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាកា ែអ៊ េដល។

៤
សារប៉ានដ់បឹ ឡឹង គនឡាក់ ចងឹ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ

† ៣:១៣ ៣:១៣សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២១:២៣។
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១អាញ់កាប ប៉ានដ់បឹ កា អនដ់សី គនឡាក់ ្រតគ់ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ េណាះ ផះ ែអ៊ ៃអ្វ សាសា្វ  ែអ៊ អូ យច
ឡឹង មួត ទុច អុះ យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ឡាក់ តាងំឡា រ៉ាស អំប៉ាស ទេិណា ័ះ កាតាម។ * ២គន េណាះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ បក់ រុាងំ
ៃហ ែអ៊ លូ បក់ រុាងំៃហ រ៉ាសអប៉ំាស េលយី ទលឹដារ ់ពឹ ែអ៊ កាឡំត។់ ៣ ពិនកា នះិេទៅ េដល ផះ ពិន េបី េសឿយី
ស៊ូ ែព ពិនឡាក់កាសាសា្វ េណាះ នះិេទៅ េដល ពិន កា េកះ ទុច ្របគ៉័ ពួយសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា គុន ប៉ាណូស
អូ ទី ខា េដល។ ៤ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា េ្របុី គន ែអ៊ ម៉ុ ត េកតី កាណុង វាច៉់ អង់កាន់
លូ េកតី កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញចាបាប់ េដល ៥ េភឿហា្វ យ ទិ បក់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញចាបាប់ ម៉ាគ់ អន់ ពិន េកះ គន រង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៦ញនកា អនដ់សី គន ែអ៊ បះ ែអ៊ េ្របុី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ គន ែអ៊ ពឹះ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី
បះ អនដ់សី អ្លុ កាបផា «អឺ ពឹ»។ ៧ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី អូ ្រតគ់ ទុចណាវ ្គអុះ ឃឺ គន ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ ផាគន ែអ៊
េកះ អនដ់សី ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ េណាះ េដល។
សារ វគ័ ប៉ូល អុក ពុតញនកា មួត េខតកាឡាទី
៨ ផះ េសគី ែព អន់ដសី អូ អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ អុះ ឃឺ អន់ដសី េកះ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគៗឡាក់ អូ

្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។ ៩ហះកា កញិេអៀ អា អន់ដសី អន់ហា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ ផាកាប អន់ ្រតគ់ តាទចឹ
ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ អនហ់ា្ន ល់ អនដ់សី េកះ។ ញ៉ា ្រតគ់ អនដ់សី បុចិ វុលី សតឹ េកះ ទុច ្របគ៉័ ពួយសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា គុន
ប៉ាណូសឡាក់សារ អូ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អូ ទី ខា េម៉ាញ ទងណាវ ្គនីេអៀ ឡគ ? ១០ កញិេអៀ អា អន់ដសី កំ តាម
ដារ ់ៃខ ថុន សាណា។ំ ១១អាញ់ អ្ូយគ កា ង៉ារឡាក់អាញ់ ខំ ្របគ៉័ តុត េក្ល ័ះ សារ៉ំាប់ កា អនដ់សី អា ចងឹ េកតី
អូ ទីខា ញ៉ា។
១២អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់េឡាម អន់ដសី ហគ់ ្របគ៉័ ពួយ អាញ់ឡាក់ កា អាញ់ ្របគ៉័ ពួយ អន់ដសី ឡាក់ អូ ទី

ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស េដល ផះ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ែព។ អនដ់សី អូ ទី ្របគ៉័ យចសារ ញ៉ា លូ អាញ់ អុះ។
១៣អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះផាអាញ់ឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កា អនដ់សី ផះ ប៉ានដ់ា ែពញនកាអាញ់អគី។
១៤យ ៉◌ះ័សារអាញ់ អគី ព្លុ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី ទីសារឡាបំាក នចីម័ កាតាម កាអនដ់សី បុចិ ៃច លូ អូ បង៉ឺា
យ អូ អា្ល ត អាញ់ េដល ឃឺ អនដ់សីហាប់អាញ់ឡាក់ កាហាប់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលីឡាក់ កាហាប់យី
ស៊ូ ្រគះិ េដល។ ១៥អន្់រទលួ ែព អនដ់សី េហាក រគ៉់ កាអាញ់ខាក ់ញ៉ា ្រតគ់ កញិេអៀ អា អនដ់សី អូ េហាកកា
អាញ់ េកះ ? អាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សីតាទចឹ ផះ េណាះ ែពយ ៉◌ះ័ ម៉ាត់ អនដ់សី កា ចងឹ ខ្វកិ អន់កាអាញ់ េដល
ផាអាញ់ តងកាន។ ១៦ញ៉ា អនដ់សី ឃតឹផាអាញ់ េកះ តាមុរឺ លូ អនដ់សី ញនកាអាញ់កាបកា អនដ់សី ្រតង់
ៗ ប ? ១៧កាប៉ាច់ ពូ ឡាក់ ខំ អ្យក់ ពុត ៃចគ ដាគ់ កា អន់ដសី កាខាក់ េណាះ ហះកា អន់ែឌ អូ បុចិ ្របគ៉័ ដាគ់
តាទចឹ អុះ ឃឺ អនែ់ឌ បុចិ កា អនដ់សី អា្ល ត ញនឹ េភឿ អន់ អនដ់សី ខំ ្របគ៉័ ពួយ អនែ់ឌ ឡគ។ ១៨សារអ្យក់ ពុត
ៃចគឃឺដាគ់ហង អ្យក់ កា អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័សារដាគ់តាទចឹឡាក់កាអាញ់ អ្យក់ ពុត ៃចគដាគ់កា អនដ់សី
អូ ្រតគ់ ដងឹ ផះ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី អុះ។ ១៩អឺ គន េសា អាញ់ អុក ពុត កាខាក់ញនកា អនដ់សីណាវ ្គ
ហង េពៀបឡាក់ កា អង់កាន់ អគី ប៉ាណាប ៃអ្វ ហាអុញ េដល េលយី ទលឹ អនដ់សី ទី ពុត េពៀកឡាក់ កាយសី៊ូ
្រគះិ។ ២០អាញ់ ្រចាគ់សត្់រតាអាឡាក់កាកាបអកឺហះកាអាញ់ បុចិ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សីខាក់ េភឿកាកាប លូ
អនដ់សី អន់ដាគ់ ប៉ាឡឹងឡគ ខងអាញ់ឃតឹ អូតាលុះ អ្លុ កា នចីម័អាញ់ចងឹ ្រតគ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អនដ់សីេណាះ។
សារ ប៉ានដ់បឹ ឡឹងហាការ លូ យ៉ាគ់សារ៉ា

* ៤:១ ៤:១ េសគី ែព ផា មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ ទី គន ពូ េឃយី េ្របុី ទុច េម៉ាញ ដូវ រុាងំៃហ គន េណាះ េលយី ទលឹ តសី ទុច េណាះ កា ទី សតិ ពីត
សាប៉ា្វ ត័តាគ់ អញច់ាល ែអ៊ េដល។
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២១អឺ អុះ មុីឡាក់ បុចិ ៃអ្វកានេ់ត ័ះអរ៉ំាញចាបាប ់ហគ់អនដ់សីសាយុំាងំសារ េម៉ាញឡាក់្រចាគ់កាណុងផាប់
ចាបាប់ ២២ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា វគ័អា្រប៉ាហា ំទី គន កាម៉ាក័ េពៀរ ដូវ េម៉ាញ គន ែអ៊ លូ អង់កាន់ ទុច ែអ ៊េម៉ាញ
ណាវ ្គលូ កាម៉ាញ់ ែអ៊ េទៅឡាក់ អូ ្រតគ់ ទុច។ ២៣ហះកា គន លូ ទុច ែអ៊ េណាះឃឺ េកតី ញនកាឡាេកា បុាងំៃឡ
ប៉ាណូស េដាច គន លូកាម៉ាញ់ ែអ៊ េទៅ េកតី ពួយសារប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា។ † ២៤សារអាឃឺសារកាប េពៀប អង់
កាន់ េពៀរ ដូវ អាសារ៉ំាប់ ប៉ាតាងសារសាញ៉ា ែរវ ពុត េពៀរ ែនវ។ ហាការឡាក់ អង់កាន់ ទុច ឃឺ ប៉ាតាងសារ
សាញ៉ា ែរវ ពុត ពឹង ប៉ានមឹ សុីណាយ ‡ ែអ៊ ្របគ៉័ ទុច គន ែអ៊ េកតី េណាះកា ្របគ៉័ ទុច នះិេទៅ េដល។ ២៥ហា
ការ ប៉ាតាង ប៉ានឹម សុីណាយ ពឹង ប៉ាេថត អារ៉ាប់ កា ្រតគ់ លូ េមឿង េយរសូាឡឹម រប៉់ ដារ ់អា េដល ខង មួត
េមឿង េយរសូាឡឹម ស៊ុត កា េកះ ទុច ចាបាប។់ ២៦កាប៉ាច់ អង់កាន់ ឡាក់ អូ ្រតគ់ ទុច ែអ៊ េពៀប ឡាក់ កា េមឿង
េយរសូាឡឹម ពឹង ៃប៉្លង ែអ៊ឡាក់ េមគី ពិន ទឌូិឡាក់ អូ ្រតគ់ ទុច ២៧ខង ទីសារ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«អឺ អង់កាន់ឡាក់ អូ អ្លុ ទី គន

ហគ់ អសី េហាក រគ៉់ ពិ
អឺ អង់កាន់ឡាក់ អូ េឃយី អគី វាច៉់ ៃអ្វហាអុញ

ហគ់ អសី ឡុង តុត ពុត ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ ពិ
ខង គន អសីឡាក់ អូ ទី េកា្ល េណាះ

ចងឹ ទី ចលួំន េអៀង ឡឹង គន អង់កាន់ បក់ ទី េកា្ល »។§
២៨អឺ អុះ មុ ីអន់ដសី កា គនឡាក់ េកតី ពួយសារសាញ៉ាឡាក់ កា អុីសាក់ * េដល។ ២៩ហះកា កញិេអៀ អា
ឡាក់ កា េសគី ែព េដល ខង គនឡាក់ េកតី ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ ទី ្របគ៉័ បាប កា គនឡាក់ េកតី ែគង ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៣០ហះកាកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ នចីម ័? ឃឺ រះ៉ ផា «ហគ់ តាងំហ្យតិឡាច់ អង់
កាន់ ទុច លូ គន ែអ៊ េណាះ អន់ឡាច់ ពិ ខង គន កាម៉ាក័ អង់កាន់ ទុច េណាះ អូ ្រតគ់ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ អនឌូ់
លូ គន កាម៉ាក័ អង់កាន់ឡាក់ អូ ្រតគ់ ទុច េណាះ អុះ»†។ ៣១ ទលឹ នេីណា ័ះ អឺ អុះ មុ ីពិន អូ ្រតគ់ គន អង់កាន់
ទុច េណាះ អុះ ឃឺ គន អង់កាន់ បក់ អូ ្រតគ់ ទុច។

៥
សារ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច
១យសី៊ូ ្រគះិ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច េកះ ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ រុាងំៃហឡាេកា ពិ ែជ អន់ េកះ ទុចណាវ ្គ

ហង។ ២ហគ់សាយុំាងំអាញ់ រះ៉ កា អនដ់សី ផាអនដ់សី អន់ ពូ កាសតិ អង់ការកាអនដ់សី ទលឹ នេីណា ័ះយី
ស៊ូ ្រគះិ អូ ទីខា ញ៉ា េកះកាអនដ់សី។ ៣អាញ់បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គកា មួត បក់ បុចិ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់
កាសតិ អង់ការ ឃឺ អនែ់ឌ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ្រគបឹ ខ ទេិណា ័ះ ឡូត។ ៤ផា អុះ មុី ចំ
បុចិ កាដាគ់ ្រតង់ញនកា មុងឹចាបាប ់បក់ េណាះ ក្លះឡាច់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ លូអា្ល តសារ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុតកាអន់
ដសី ហង។ ៥កាប៉ាច់ ពិន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់ ពិន ៃអ្វ ក្យាគ់សាណាងដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពិន
ដាគ់ ្រតង់ ញនកា ពិន េសឿ។ ៦កាប៉ាច់ មួត បក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ យ ៉◌ះ័ ពូ កាសតិ អង់ការ េលី អូ កាសតិ អង់ការ
កាតាម សារ េណាះ អូសាខំាន់ អុះ ទី ដងឹសារ េសឿឡាក់ ប៉ាណា ំអន់ ពិន ្របគ៉័ ពួយ ពុត បុចិ ៃច េណាះហង
ឡាក់ ទីខា។
† ៤:២៣ ៤:២៣ បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៧:១៥-២១។ ‡ ៤:២៤ ៤:២៤ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ចាបាប់ កា វគ័ ម៉ូ េស ៃអ្វ
ពឹង ប៉ានមឹ សុណីាយ។ § ៤:២៧ ៤:២៧សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៥៤:១។ * ៤:២៨ ៤:២៨ អុសីាក់ឃឺ គន វគ័អា្រប៉ាហា ំលូកាម៉ាញ់
ែអ៊ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា។ † ៤:៣០ ៤:៣០ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២១:១០។
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៧ ផះ អន់្រទួល ែព អន់ដសី េសឿ ដាគ់ ខាក ់េពឿ ទបឹ អូ អន់ អន់ដសី ្រប៉គ័ ពួយសារ តាទចឹ ? ៨សារ កាប
ប៉ាញសុ់ះ ែនវ អា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី េណាះ អុះ។ ៩ ពុះ ែបត៊ ឡក់ អ្លុ
្របគ៉័ឡាកតាប៉ុង េអៀង។ * ១០ញនកា ពិន ទឌូិ ប៉ាសុន យសី៊ូ បះ អាញ់ េសឿ ផា អនដ់សី ចងឹ ែរវ ពុត លូ អាញ់
្រគបឹសារ។ ហះកាបក់ ប៉ាង៉ល់ អនដ់សី េណាះ ែអ៊ ្រតគ់ ទី ថូត ហង យ ៉◌ះ័ េពឿ កាតាម។
១១អឺ អុះ មុ ីផាអាញ់ រះ៉ េ្របុី ពូ កាសតិ អង់ការ េណាះ ខ ញ៉ា បះ ពូ ៃអ្វ កា ្របគ៉័ បាបកាអាញ់ នេីអៀ ? ផា

អាញ់ េ្របុី ពូ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ពូ ចងឹ អូ ប៉ាែគក អុះ លូសារអាញ់ បុាងំេហៀន ឡឹងសារយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។
១២ មួត បក់ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទីសារ រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ ែនវ អា ្រតគ់ េ្របុី អនែ់ឌកាេយ៉ាឡាេកា េទៅ ឡូត ពិ។
សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័
១៣អឺ អុះ មុ ីប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច ហះកា អូ ្រតគ់ អ្យក់សារអា ៃអ្វ េកាប ពួយ

គុន ប៉ាណូស អុះ ឃឺ ្រតគ់ តង័ គួប េសាបសតឹឡា ំញនកា ពុត បុចិ ៃច ១៤ខងចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះកាប ប៉ាតុំ
ដងឹ េម៉ាញ ខផា «អនដ់សី ្រតគ់ បុចិ ៃច កា អុះ មុី ឡីង ែគងឡាក់កា បុចិ ៃច កាឡាេកា អនដ់សី េទៅ េដល»†។
១៥ផាអនដ់សី អ្លុ ដងឹ កាប់ ែហ៊ក កាប់សា គួប េសាប នេីអៀ ហគ់ឡាវុាងំ ពិ អ្ូយគ ៃផគ អនដ់សី ចងឹ េតា័ រ៉ាយ
េតា័ រ ៉ងុ ញនកា គួប អនដ់សី េទៅ។
១៦ហះកាអាញ់បរ៉ រ់ះ៉ កាអនដ់សីផាហគ់ ៃអ្វ េកាបអន់ ្រតគ់ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះអនដ់សី ចងឹ

អូ ្របគ៉័ ពួយ ពុត បុចិ គុន ប៉ាណូសណាវ ្គហង។ ១៧ ពុត បុចិ គុន ប៉ាណូសយចលូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាប៉ាច់
សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ កា យច លូ ប៉ាណូស េដល សារ ទិ េពៀរ អា ប៉ាសាងំ លូ គួប កាខាក ់េណាះ
ហង បះ អនដ់សី អូ អ្លុ ្របគ៉័ អុះសារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី បុចិ ្របគ៉័ េណាះ។ ១៨ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំ
អនដ់សី េណាះ អនដ់សី អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះសារ អរ៉ំាញ អញឺចាបាប់ណាវ ្គហង។
១៩ ពិន អន់ហា្ន ល់ ឡាក់ ខាក់ េកះ សារ គុន ប៉ាណូស េណាះ ឃឺ សារ បគឺ អក៊ សារ រ៉ាលង កល់ គួប

េសាប សារ ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ ២០សារសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សារ ្រគូ អំហ្ម សារតាប៉ុញ តា
ប៉ាក ់សារ ក្លះ គួប េសាប សារសាណីងសាេណីសកា គួប សារ អកឺ ្រអ្៊យត សារ ប៉ាសងសារ ប៉ាសាងំ អូ
្រតគ់ លូ គួប េសាប ២១សារហាន ៃអត លូសារ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គឡាក់ វុចឹ លូសារ ទិអា េដល។ អាញ់ រះ៉ កា
អនដ់សីឡាក់ កា អាញ់ រះ៉ អន្់រទលួ ែព េកះ ផា ទិ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័សារ ែនវ អា អនែ់ឌ ចងឹ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អុះ។ ២២កាប៉ាច់សារដាគ់ឡាក់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ទីសារ បុចិ
ៃច សារ េហាក រគ៉ ់សារ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ពូ ពុត អត់សារ៉ំាញ ័ពុត ដាគ់កា ពូ ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន ពុត ដាគ់
្រតង់ ២៣ ពុតឡាអត ់លូសារ អ្លុ កាតត់ ពុត។ អូ ទីចាបាប់ ចំ ចងឹ យច លូសារ ទិអា អុះ។
២៤ ទិ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ អនែ់ឌ អា្ល ត េកះ ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ពួយ គុន ប៉ាណូស។ ២៥ផា ពិន ទី អាញុ រុសី

ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ២៦ ពិន អូ ្រតគ់ អា្វ ត់
េអងណាងំសារ លូ គួប េសាប លូសាណីងសាេណីស េណាះ អុះ។

៦
សារតង័ គួប េសាប
១អឺ អុះ មុ ីផាអនដ់សី បប៉័ េពឿ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ យច អនដ់សីឡាក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ

ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ អនដ់សី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា ែអ៊ េណាះញនកា ពុតឡាអត ់ហះកា ្រតគ់ឡាវុាងំ អ្ូយគ ៃផគ
* ៥:៩ ៥:៩សារអា បុចិ រះ៉ ផាយ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ េអៀង េកតី អូ ដាគ់ េដល។ † ៥:១៤ ៥:១៤
សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១៩:១៨។
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អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័យចឡាក់កា ែអ៊ េដល។ ២ផាទីសារ ថុក ញ៉ាកឡាបំាក ្រតគ់ តង័ គួប េសាបសតឹឡា ំ្របគ៉័
នេីណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ ពួយចាបាប់យសី៊ូ ្រគះិ។ ៣បក់ ចំឃតឹផាឡាេកា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសកានតឹកាេនារហះកាតា
ទចឹ ែអ៊ ឃឺ ប៉ាណូស អូ ទីខា ញ៉ា អុះ ប៉ាណូស េណាះ ព្លូង កាឡាេកា េទៅហង។ ៤អនដ់សី ទឌូិ ្រតគ់ ឃតឹ ៃហ
សារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉ ័េណាះ ចងឹ េហាក ឡឹងសារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ អូ ្រតគ់ ប៉ានដ់បឹ លូ ពូ អនេ់ទៀ
គ អុះ ៥ខង អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗ ្រតគ់ឡាប់ រុាងំៃហសារយច ្រតគ់ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ឡាេកា ្របគ៉។័
៦កាប៉ាច់ បក់ េហៀន ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ពូ ែអ៊ ្រតគ់ ែជក រ៉ាស ែអ៊ េម៉ាញ ចាែនក អន់ កា បក់ បុាងំេហៀន ែអ៊

េណាះហង។ ៧អនដ់សី ែជ ឃតឹ យច ៃដ អូ ទី េពឿ ចងឹ បង៉ឺាយ ប ៉្រ◌ះ័ ទី អុះ ខងផា ពូ តប់ តលី ច ំពូ ចងឹ ទី
ៃប៉្ល ប៉ាកាវ ឡឹង តលី េណាះហង។ ៨ េពឿ តប់ តលី ្របគ៉័ អូ ដាគ់ គុន ប៉ាណូស ៃប៉្ល ប៉ាកាវ ែអ៊ ចងឹ ទី េណាះឃឺ ែអ៊
ចងឹ េតា័ េអាម ហះកាបក់ ចំ តប់ តលី ្របគ៉័ គុន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយីឡាច់
ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៩ ពិន អូ ្រតគ់ ្រសាប់ អុះ កា ្របគ៉័ ដាគ ់ខងផា ពិន អូ អា្ល ត ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់
កាឡំត់ េទៀ េណាះ ពិន ចងឹ ទី ៃប៉្ល ប៉ាកាវហង។ ១០ទលឹ នេីណា ័ះ ផះ អង់រ៉ាម័ ពិន ទីដារ ់្របគ៉័ដាគ ់ពិន ្រតគ់ ្រប៉
គ័ដាគ់កា ប៉ាណូស ទឌូិ កាខាក់ ែអ៊ កាកាឡំាងំ មួត េសឿ។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១១ ៃហ សត្់រតា តសីៗ អាឃឺ តី អាញ់ េទៅ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ អនដ់សី។ ១២ ទិ បក់ បុចិ កា េលៅ ែលងសចិ

ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ អន់ែឌ បុាងំខំ េ្របុី អន់ដសី កាសតិ អង់ការ េភឿ បុចិ កា រ៉ាវាច៉់ ឡាេកា អន់ែឌ ឡឹងសារ
ពូ ្របគ៉័ បាបញនកា រះ៉សារយសី៊ូ ្រគះិ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។ ១៣យ ៉◌ះ័ មួត បក់កាសតិ អង់ការ េកះ កាតាម អន់
ែឌ េទៅ អូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ្រគបឹ ខ េណាះ អុះ ហះកា អនែ់ឌ បុចិ កា អនដ់សី កាសតិ អង់ការ េភឿ ចងឹ អ្លុ អា្វ ត់
េអង ផា អនែ់ឌ កាសតិ អង់ការ កា អនដ់សី។ ១៤កាប៉ាច់ អាញ់ អូ អា្វ ត់ េអង ឡឹងសារ ញ៉ា អុះ ផាអាញ់ បុចិ
អា្វ ត់ េអងឃឺអា្វ ត់ េអង ដងឹ កាសារយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េណាះហង។ ញនកា
យសី៊ូ េតា័ េណាះ អង់កក់ េតះអា អូ ទួមសារ ញ៉ា លូអាញ់ អុះ អាញ់កា អូ ទួមសារ ញ៉ា លូ អង់កក់ េតះ េដល
១៥ខងសារកាសតិអង់ការ េលី អូកាសតិ អង់ការ អូ ទីខា អុះ ទី ដងឹសារ េកតីណាវ េណាះហងឡាក់ ទីខា។
១៦អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់សារសាណុកសាវាក៉ លូតាប៉ាបតាប៉ុន កា មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយសារអាញ់អនត់គ់
ប៉ាេតាអាឃឺ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ *។
១៧ គតឹ អា ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ អុក ពុតណាវ ្គហង ខង ពឹងឡាេកាអាញ់ ទី តាងំ

ហាលញនកា ្របគ៉័ ង៉ារ យសី៊ូ។
១៨អឺ អុះ មុ ីអន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី អាែមន។

* ៦:១៦ ៦:១៦ឃឺ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ េពៀគ គុល «ឃឺ មួត អុ្ីរសាែអល៊ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។
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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿងេអេភសូ
សារ អនត់គ់ រះ៉

េមឿង េអេភសូ ឃឺ េមឿង តសី េម៉ាញ ៃអ្វ ពឹង េខត អាសុី ឡាក់ ពូ េអី ផា ប៉ាេថត ទួគី ែគង ដារ ់ម៉ុ ត រប៉់ ដារ ់
អា។ វគ័ ប៉ូលឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូឃឺ ែអ៊សាណាំ៥២ គ.ស. ែអ៊ កា ៃអ្វ ហះ េណាះ ទុញ ៃបង៉សាណាំទបឹ
រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អន់ កា ពូ េអៀង ដូវ ខាក់ (បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)១៩:១-២០)។
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអាផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ខុក (បរ៉ ៃ់ហ៣:១ លូ៤:១) ឃឺ ែអ៊ រុាងំវាង៉សាណាំ៦០គ.ស.។ ពូ

ឃតឹផាសត្់រតាអា ែអ៊ ប៉ាេហ្យ ី អូ ្រតគ់ ដងឹ កា មួត េមឿង េអេភសូ អុះ ឃឺអន់កា េមឿង អនេ់ទៀគៗ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ
កាណុង េខតអាសុី េដល។
សត្់រតាអា លូសត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូឡូះ ទីសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា អនដ់ា ែបត៊ ចងឹ

នះិេទៅ។ សត្់រតា ទិ េពៀរ អា ែអ៊ ប៉ាេហ្យ ីអញ្់រសំ ដងឹ េម៉ាញ ទង េណាះហង។
សារសាខំាន់ៗ
សត្់រតាអា បុចិ រះ៉ អន់ ហ្លង់ ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ បុចិ តង័ ប៉ាណូស។ ្រកុំ

េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺឡាេកា បុាងំៃឡយសី៊ូ លូ េពៀបឡាក់កាកាម៉ាញ់យសី៊ូ េដល។
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី មួត េសឿយសី៊ូ ឡឹង អន្់រទលួ េកះ។ (១:៣-១៤)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពូ ញនកា ែអ៊ ដាគ់ ពុត តាេដាះ អូ ្រតគ់ញនកា ង៉ារ ដាគ់ មះ៉ ប៉ាណូស។ (១:១៥-
២:១០)

វគ័ ប៉ូល េ្របុី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ សុនសាតអនេ់ទៀគ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប។ (២:១១-៣:១៣)
វគ័ ប៉ូល មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត េសឿយសី៊ូ។ (៣:១៤-២១)
វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ ៃអ្វ េកាបឡាក់កា ប៉ាណូស ទី ពុតណាវ ទបឹ បុចិ ៃចកា គួប េសាប។ (៤:១-៥:២០)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងឡាេបៀប ៃអ្វ េកាបកាណុងហី ្រកាន។ (៥:២១-៦:៩)
វគ័ ប៉ូលកាប ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា មួត េសឿ ប៉ានដ់បឹ លូ េឃឿងតាកូះ។ (៦:១០-២០)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ ញនកា ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតា
អា អន់ កា មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ អន់ ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ *។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុត កា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កា
អនដ់សី។
សារប ៉្រ◌ះ័ អន់សារសាណុកសាវាក៉កា មួត េសឿ
៣ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ែអ៊ អន់សារសាណុកសាវាក៉ ្រគបឹ

ែនវ កា ពិន ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ពឹង ៃប៉្លងញនកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី ពិនញនកាយសី៊ូ អន់
្រទលួ ឡឹង េតះ ៃប៉្លង េបី េកតី ែព េកះ េភឿ អន់ ពិនដាគ់ ្រតង់ អូ ទីយចសារញ៉ាហះ ងីុរ ែអ។៊ ញនប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច
កា ពិន ៥បះ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ពិន ឡឹង អន្់រទលួ ែព េកះ អន់ ្របគ៉័ គន ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ្រតគ់ លូ ពុត បុចិ មះ៉
ែអ៊ ៦ េភឿ អន់ ពិន ប៉ាេន ពុតដាគ់ េកងខាក់ មះ៉ ែអ៊ឡាក់ ែអ៊ អន់សារដាគ់កា ពិនតាេដាះញនកា គនឡាក់ ែអ៊
បុចិ ៃច។ ៧ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ អាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ យ ពិន លូ ផាមយសី៊ូ លូ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ ពិន
* ១:១ ១:១ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំន អូ ទី េពៀគ «ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ»។
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យច ្រតគ់ ពួយ ពុតដាគ់ េកងខាក់ មះ៉ ែអ។៊ ៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុត កា ពិនកាខាក ់ឃឺ ែអ៊ អន់ ពិន ទី ពុត
ហ្យាងំសាឡាច់ ្រគបឹ ែនវ។ ៩ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពិន អ្លុ ផនិកានឡាក់ េអានសាគមឹឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ឡឹង អន្់រទលួ ែព
ចងឹ ្របគ៉័ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ១០ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់កាឡំត់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់េកះ ផនិកានអា ឃឺ ចងឹ ប៉ាតុំ
ទិ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង លូ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េតះ អន់កាយសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ពឹ តាងំឡា។
១១ញនកាយសី៊ូ ពិន កា ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ ពិន ឡឹង អន្់រទលួ ែព េកះ តាម

ផនិកាន មះ៉ ែអ៊ឡាក់តាគ់ អង់េកះ ទិសារតាម ពុត ែអ៊ បុចិ ១២ េភឿ អន់ ញនឹឡាក់ មុងឹ យសី៊ូ ្រគះិ អន្់រទលួ ឡឹង
ពូ ចងឹ ប៉ាេនសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ។៊ ១៣អនដ់សី កា នះិេទៅ េដលញនកាយសី៊ូ ផះ អនដ់សី កាតាងំសារ
តាទចឹឃឺសារដាគ់ឡាក់ ែអ៊ តង័ អនដ់សី ផះ អនដ់សី េសឿ ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់ អន់
ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី េភឿ ្របគ៉័ឡាក់កាសាញ៉ាចាណា។ំ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹអា ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ចងឹ អន់ ឡឹង អន្់រទលួ
េកះ។ ១៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អា េភឿ តាប៉ំាក់ អន់ ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផា ពិន ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ
ប៉ាគ់ ែអ៊ហា្វ យ ប៉ាសុន ែអ៊ អន់ដាគ់ ទិ េកះ។ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ អន់ ពិន ប៉ាេនសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ែអ។៊
សារ វគ័ ប៉ូល មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់កា មួត េមឿង េអេភសូ
១៥ញនខអាហង ផះអាញ់កាតាងំ ពូ កាកាប ឡឹងសារ អនដ់សី េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន លូសារ

អនដ់សី បុចិ ៃចកា មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ១៦អាញ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយីញនកាអនដ់សី។ ផះអាញ់
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់កាចាងំ កា អន់ដសី េលយី។ ១៧អន់ ប ៉្រ◌ះ័ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ
ឡាក់ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អន់ដសី ហ្យាងំសាឡាច់ លូ អ្លុ ហ្លង់ ម៉ាគ់ អន់ដសី អន់
ហា្ន ល់ ែអ៊ ឡាក់ៗ ។ ១៨អន់ ែអ៊ តាគ់ តាតារ ពុត េពៀក អនដ់សី ម៉ាគ់ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ មុងឹឡាក់ ែអ៊ អន់ កា អន់
ដសី ផះ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី លូ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ េកងខាក់ឡាក់ អនដ់សី ចងឹ ទី អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន ែអ៊
១៩ លូ អន់ ហ្លង់ណាវ ្គឡឹងសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ឡាក់ ែអ៊ តាបំាង េណាះ អន់ ទី ខាសារ៉ំាប់ កា ពិនឡាក់
េសឿ ២០ឃឺសារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ ែអ៊ តាបំាង អា ផះ ែអ៊ តាគ់ អង់រុសី សតឹ យសី៊ូ ្រគះិ លូ អន់ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា
ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ២១យសី៊ូ ៃអ្វ អំបុាងំ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ទេិណា ័ះ។ ែអ៊ កា ទី
អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់កា្វ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវ េដល អូ ្រតគ់ ដងឹ កា ៃអ្វ រប៉់ ដារ ់អា អុះ ឃឺ ប៉ាគ់ដារ ់
ែគង ម៉ាត់ េទៀ េដល។ ២២ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ អន់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញ អញឺ
យសី៊ូ លូ អន់យសី៊ូ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា † ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ២៣ឡាក់ឡាេកា ែអ។៊ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ រុាងំៃហ
្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កា ៃអ្វ រុាងំៃហកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ‡

២
សារប ៉្រ◌ះ័ តង័ញនកា ែអ៊ដាគ់ ពុតតាេដាះ
១ផះ េណាះ ែព អនដ់សី កា េតា័ញនកា ្របគ៉័ យចចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ២ឡាក់កា អនដ់សី ឌុ ្របគ៉័

ផះ អន្់រទលួ។ ផះ េណាះ អនដ់សី ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ពួយ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ទី អំរ៉ា
ញ អញឺ ៃអ្វ រុាងំៃហ ពឹង អង់កក់ េតះអា ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពូ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទលឹ
រប៉់ដារ ់អា។ ៣កាប៉ាច់ ពិន ទឌូិ េសគី ែព ពិនឡាក់កា ពូ េដល ពិន ្របគ៉័តាមឡាេកា បុចិ ឃឺ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ពួយ
ពុត បុចិ ពិន កា ប៉ាណូស ្រតគ់ ទីសារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺ ឡឹង ពិន េកតី ែព េកះឡាក់ កា ពូ អនេ់ទៀគ េដល។ ៤ហះកា
† ១:២២ ១:២២ ៃមគ៉ណាផំា េពៀគ គុល «កល»់។ ‡ ១:២៣ ១:២៣យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កា ៃអ្វ រុាងំៃហកាណាគ័
ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ប៉ាញ័កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ កា ៃអ្វ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ េដល។
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ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន េអៀងកាខាក់ េណាះញនកា ែអ៊ បុចិ ៃច កា ពិនតាឡាម័ ៥យ ៉◌ះ័ ពិន េតា័
ញនកាសារ ពិន ្របគ៉័យចកាតាម កា ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទីអាញុ រុសី អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ េដល ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់
ដសីញនកា ពុតដាគ់តាេដាះ។ ៦ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ពិន អន់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ ពឹង ៃប៉្លង លូ អន់ ពិន
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល ៧ េភឿ តាបំាង ពុត ែអ៊ ដាគ់ េកង ខាក់ កា ប៉ាណូស ្រគបឹ រុាងំហាវ ែគង ម៉ាត់
េទៀ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ បុចិ ៃច កា ពិនញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ៨ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនដ់សីញនកា ពុតដាគ់តាេដាះ លូ
ញនកាសារ អនដ់សី េសឿ។ សារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង អនដ់សី អុះ ឃឺសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ តាេដាះ
៩ អូ ្រតគ់ ញន កា ប៉ាណូស ្រប៉គ័ ដាគ់ េដល េភឿ ែជ អន់ បក់ េពឿ អា្វ ត់ េអង ១០ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉គ័ អន់ ពិន េកះ
ប៉ាណូសណាវញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េភឿ អន់ ពិន ្របគ៉័សារដាគ់ឡាក់ ែអ៊ េ្រទៀម ឡឹង អន្់រទលួ េកះ។
សារ មួត េសឿយសី៊ូ េកះឡាក់កាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ
១១ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បុចិ រះ៉ កា អនដ់សីឡាក់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ សុនសាត អុ្ីរសា

ែអល៊ផាកាអនដ់សី «មួត អូកាសតិអង់ការ» លូកាបផាឡាេកាអនែ់ឌ «មួតកាសតិអង់ការ»។ (សារកាសតិ
អង់ការអា ្រកាន័កាសារ ប៉ាណូស ្របគ៉័ េដាច)។ ១២អនដ់សី ្រតគ់កាចាងំផា េសគី ែព អនដ់សី ៃអ្វ ចាងំហាយ្
គ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ លូ អូ អ្លុ ចងឹ េកះ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ អូ ទី តតឹ តូ លូសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ទីសាញ៉ា េណាះ អុះ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា អូ ទីសារ មុងឹ លូ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៣ផះ េសគី
ែព អនដ់សី ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ហង ហះកា កញិេអៀអា អនដ់សី កា ម៉ុត ៃអ្វ ក្យាម័ ែអ៊ េកះ ញន
កាផាមយសី៊ូ ្រគះិ ១៤ខងយសី៊ូ ហងឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពិន ៃអ្វ ្រតគ់ លូ គួប ែអ៊ ប៉ាតុំ ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊
ទបឹ សុនសាត អនេ់ទៀគ អន់ េកះ ប៉ាសុន ដងឹ េម៉ាញ ទបឹ ែអ៊ តាគ់ អង់ហ្៊យង អា្ល តសារ អូ ណីសកា គួប ញនកា
សារ ែអ៊ េតា័ េពៀបឡាក់កាយះ៉អា្ល ត រុាបំង៊ឡាក់កានទ់ងឹហះ អនត់គិ។័ ១៥ ែអ៊ តាគ់ អង់ហ្៊យងអា្ល តចាបាប់ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ េ្របុី លូ ទបឹ េ្រប៉ាសារ អនេ់ទៀគៗ េអៀង ែនវ េភឿ ប៉ាតុំ ទបឹ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទបឹ
សុនសាត អនេ់ទៀគ អន់ េកះ ប៉ាណូសណាវ ដងឹ េម៉ាញ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ លូ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ ្រតគ់ លូ គួប។
១៦ញនកា ែអ៊ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ែអ៊កា រះ៉កះ ប៉ារម ទបឹ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ទបឹ សុនសាតអនេ់ទៀគ អន់ ្រតគ់
លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់កាឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ ទបឹ តាគ់ អង់ហ្៊យងអា្ល តសារ អូ ណីសកា គួប េសាប។ ១៧ ែអ៊
ពឹះ រះ៉សារដាគ់កាប ឡឹងសារ ៃអ្វ ្រតគ់ លូ គួប កា អនដ់សីឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចាងំហាយ្គ លូ រះ៉ កា បក់ ៃអ្វ ក្យាម័
េដល។ ១៨ញនកា ែអ៊ ហង បះ ញនឹឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ លូ អនដ់សីឡាក់ សុនសាត អនេ់ទៀគ ទី ្រទ
ង ម៉ុ ត ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ ពិន ទឌូិ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន ទឌូិ។ ១៩ ទលឹ
នេីណា ័ះ អនដ់សី អូ ្រតគ់ សុនសាត អនេ់ទៀគ េលី កា មួត អំហ៊្មយ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគ អុះ ឃឺ អនដ់សី សុន
សាត ដងឹ េម៉ាញ អនឌូ់ លូ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី កាកាឡំាងំ ហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ២០អន់
ដសី េពៀបឡាក់កាអេំហា្ម ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ តគ័ ្របគ៉័ហ ីឃឺ ្របគ៉័ ពឹង មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
អំេហា្ម តសីៗ លូ ពឹងយសី៊ូ ឡាក់ អំេហា្ម សាខំាន់ ឡឹង ពូ។ ២១យសី៊ូ អាហង ្របគ៉័ អន់ អំេហា្ម ទេិណា ័ះ តតឹ ទួម
អនឌូ់ លូ គួប តុតកាចាប័ លូ ្របគ៉័ អន់ហី េណាះ ែហង៊ តសី ៗ េកះ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២២អន់
ដសីកានះិេទៅ េដលញនកាអនឌូ់ លូយសី៊ូ ែអ៊ ប៉ាតុំ អនដ់សី ្របគ៉័ អន់ េកតីហី ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័។

៣
សារ វគ័ ប៉ូល រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
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១ ខ េណាះ ហង បះ អាញ់ឡាក់ ្រតគ់ ខុក ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ េភឿ អន់ ទី ខា ទលឹ អុះ មុី សុនសាត អន់េទៀ
គ អាញ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់ អនដ់សី។ ២ឃឺ ែអ៊ អនដ់សី ទី កាតាងំ េដលតាម ៃហ ពូ រះ៉ ឡឹងសារឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ មប អន់ អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ឡឹង ពុត ដាគ់ មះ៉ ែអ៊ េភឿ ទី ខាសារ៉ំាប់ កា អនដ់សី។ ៣ប ៉្រ◌ះ័ តា ំ
បាងអន់អាញ់អ្លុ ផនិកាន ែអ៊ េអានសាគមឹ ែពឡាក់កាអាញ់ ្រចាគ់ រះ៉ េអ្ល ័ះៗកាអនដ់សី ែគង អបុំាងំអាហង។
៤ផះ អនដ់សីអានសត្់រតាអា េណាះ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ហ្លង់ ចាបះ ឡឹង ផនិកាន េអានសាគមឹ
មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ហង។ ៥ផះ រុាងំហាវ ពូ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីតាបំាង អន់ ពូ អ្លុ ផនិកានអាឡាក់កា ែអ៊ តាបំាង ពឹង
មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ ពឹង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនែ់ឌ អ្លុ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់កា រប៉់ ដារ ់
អា អុះ។ ៦ផនិកាន េអានសាគមឹអាឃឺ នេីអៀ៖ញនកាសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ បះ សុនសាត អនេ់ទៀគ ចងឹ ទី ប៉ា
ដក់ ប៉ាេជៀ អនឌូ់ លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េដល សុនសាត អនេ់ទៀគ លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ចងឹ ប៉ាតុំ គួប
េពៀបឡាក់កា េកះឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ។ សុនសាត អនេ់ទៀគកា ចងឹ ទីសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ចងឹ អន់ អនឌូ់
លូ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។
៧ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ អា ញន ែអ៊ ដាគ់ ពុត កាអាញ់ ្រតគ់ ពួយសារ អំរ៉ាញ

អញឺឡាក់ េកងខាក់ មះ៉ ែអ។៊ ៨យ ៉◌ះ័ អាញ់ ថិ ឡឹង ពូ កាណុង មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ដាគ់ ពុត កាអាញ ់េភឿ អន់ អាញ់ចាក រះ៉សារដាគ់កា សុនសាត អនេ់ទៀគ ឃឺ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់
ដាគ់កាខាក់កា្វ ឡឹង ប៉ាណូសអ្លុ ហ្លង់។ ៩ ែអ៊ កា អន់អាញ់ រះ៉ កា ប៉ាណូស ទឌូិ អន់ហ្លង់ ឡឹង ផនិកានឡាក់ ែអ៊
េអានសាគមឹ ឡឹង ទុញ ែព េកះ ែអ៊ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹ ែនវ។ ១០ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ នេីអៀ េភឿ
អន់ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតាកាអនហ់ា្ន ល់សារហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្រគបឹ ែនវ
ញនកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ ១១សារអា ្រតគ់ ពួយ ផនិកានឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ឡឹង េសគី ែព េកះ ែអ៊ ្របគ៉័ តាគ់
អង់េកះ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ១២ញនកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ លូ ញន កា េសឿ ែអ ៊ពិន កា ទី
ពុត ខនឹ លូ ទី ្រទង ម៉ុ ត ឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ អូ អ្ូយគ។ ១៣ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ែជ ហ្យកឹ ហង កា
សារអាញ់ ថុកឡាបំាក ខងសារ ថុកឡាបំាកអា ទីខាកាអនដ់សី ឃឺអនដ់សី ្រតគ់ តសី ម៉ូ ះ ឡគ។

សារ វគ័ ប៉ូល មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹងសារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
១៤ខអាហងបះអាញ់ជនតាកុល មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន។ ១៥ ែអ៊ឡាក់ វគ័ បក៊ ្រគបឹ ផូង័ វាច៉់ ទបឹ ពឹង

ៃប៉្លង ទបឹ ប៉ាគ់ េតះ។ ១៦អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តាប៉ាប តាប៉ុន ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី ទីសាងំុ ខាក់ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ ពួយសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ ែអ។៊ ១៧អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី ញនកា
សារ េសឿ លូ អន់ អនដ់សី ៃអ្វ កាចាប័ញនកាសារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ េពៀបឡាក់កា េតមី អ៊្លង ៃអ្វ កាចាប័ញនកា
រ៉ាយះ៉ េតាត ្រជុ េដល។ ១៨អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ អនឌូ់ លូ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ
ៃច េណាះ តសី អរ៉ំាគ់ ច ំចាងំហគី ប៉ុប ច ំលូ ្រជុ ប៉ុ ប ចំ ១៩ លូ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ពុត បុចិ ៃច េកងខាក់
មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ដាគ់កា្វ ឡឹង ប៉ាណូសឃតឹ េភឿ អន់ អនដ់សី ប៉ាញ័ ដងឹសារដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។
២០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ ្របគ៉័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះកា្វ ឡឹងសារ ពិន បរ៉ ់លូ កា្វ ឡឹងសារ ពិនឃតឹញនកាសារអរ៉ំា

ញអញឺ មះ៉ ែអ៊ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ពិន ទឌូិ។ ២១ ប៉ាេនសារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
ញនយសី៊ូ ្រគះិ អន់ ្រគបឹ រុាងំហាវ េលយី អាែមន។
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៤
សារ មួត េសឿ េកះឡាក់កាឡាេកាដងឹ េម៉ាញ
១ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ឡាក់ ្រតគ់ ខុកញនកា េសឿយសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិន អាញ់បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតា អន់ អន់

ដសី ៃអ្វ េកាប អន់ឃឺ លូសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី េណាះហង ពិ។ ២ហគ់ ប៉ានថ់ិ ពុត អន់ ទី ពុតដាគ់ ពុតឡា
អត់ លូ អត់សារ៉ំាញ័កា គួប េសាបសតឹឡា ំញន កាសារ បុចិ ៃច ៣ លូ ខំ រុាងំៃហសារ ែរវ ពុត លូ គួប េសាប
ឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អន់ ៃអ្វ ្រតគ់ លូ គួប េសាបអន់ដាគ់ៗ ។ ៤ មួត េសឿយសី៊ូ េពៀបឡាក់កា
ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ដងឹ េម៉ាញឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី អន់ ទីសារ មុងឹ ដងឹ
េម៉ាញ េណាះ េដល។ ៥ ពិន ទី ពឹ តាងំឡា ដងឹ េម៉ាញ សារ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ សារ បុាងំហុំ េទៀក ដងឹ េម៉ាញ។
៦ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញឡាក់ ពឹ ប៉ាណូស ទឌូិ ែអ៊ រុាងំៃហ ប៉ាណូស ទឌូិ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ប៉ាណូស ទឌូិ លូ ៃអ្វ
ពឹង ប៉ាណូស ទឌូិ។ ៧ហះកា ែអ៊ អន់ ពិន េម៉ាញ ដូវ ៗ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ តាងៗតាមយសី៊ូ ្រគះិ អន់ កា ពិន។ ៨ខអា
ហង បះ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ផះ ែអ៊ហាវ ពឹងចារចាងំហគី

ែអ៊ អ្យក់ មួត តាមុរឺឡាក់ ែអ៊ រ ៉បុ ែព េ្របុី ចាក ពួយ
េកះេណាះ ែអ៊ អន់កាណាគ័កា ប៉ាណូស»។*
៩សារឡាក់កាបផា «ែអ៊ហាវ» េណាះ ទី ណី នចីម ័? ឃឺ ទី ណី ផា ផះ អន្់រទលួ ែពយសី៊ូ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ
អា េកះ †។ ១០បក់ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ េណាះឃឺ ែអ៊ េទៅ េណាះហងឡាក់ហាវ អំបុាងំ ៃប៉្លង េតា េភឿ រុាងំៃហ
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ១១ ែអ៊ ហង ្របគ៉័ អន់ បក់ អនដ់ា េកះ មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ ៊បក់ អនដ់ា េកះ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
 បក់ អនដ់ា េកះ មួតចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ែអ ៊បក់ អនដ់ា េកះ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ៃណឃូ
បុាងំេហៀន ពូ ១២ េភឿ ប៉ាណា ំមួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារកាប ៉្រ◌ះ័ លូ ្របគ៉័ អន់ឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ ‡ ែហង៊ដាគ់
១៣ េលយី ទលឹ ពិន ទឌូិ ែរវ គួប េសាបញនកាទីសារ េសឿ ដងឹ េម៉ាញ លូ អនហ់ា្ន ល់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ
េកតី ប៉ាណូសឡាក់ េសឿដាគ់ខាក់ េលយី ទលឹ ពិន េកតី ដាគ់សាេមុី លូ យសី៊ូ ្រគះិ ១៤ េភឿ ែជ អន់ ពិន ៃអ្វ ឡាក់
កា គនសាសា្វ អូ ហ្លង់សារ េណាះ អុះឡាក់ ចងឹ េសឿសារ ពូ បុាងំេហៀនកាប ព្លូង កាប ប៉ាង៉ល់ េពៀបឡាក់កា
ខ្យាល បុឹ ជរឹ បុឹហាវ េណាះណាវ ្គ ពិនកា អូ េសឿសារ មួត បក់កាប ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័ េកង េដល។ ១៥ហះកា ពិន ្រត
គ់ កាបសារតាទចឹ ញនកា ពុត បុចិ ៃច ពិន ្រតគ់ េកតី ែហ៊ង ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េភឿ េកះឡាក់ កាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់
កល់ ពិន។ ១៦ ែអ៊ហងឡាក់ ្របគ៉័ អន់ឡាេកាទេិណា ័ះ ប៉ាតុំ គួប លូ ប៉ាតតឹ គួប តុតកាចាប័ញនកាទី ប៉ាឡគ់កាន់
តងី ទេិណា ័ះ។ ជុង តី ទេិណា ័ះ កា តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ កាណុងឡាេកាតាម ង៉ារ មះ៉ អនែ់ឌ េម៉ាញៗ េភឿ អន់ឡាេកា
េណាះ េកតី ែហង៊ដាគ់ញនកាសារ បុចិ ៃច។
សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស េកតីណាវ
១៧ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ រះ៉ តាទចឹកាអនដ់សីញនអរ៉ំាញយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិនផា ែជ ៃអ្វ េកាប គុន សុន

សាតអនេ់ទៀគ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ខង អនែ់ឌឃតឹ ឡឹងសារ អូ ទីខា។ ១៨អនែ់ឌ អូហ្លង់សារ ញ៉ា អុះ អនែ់ឌ អូ ទី
អាញុ រុសីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ េណាះ អុះ ខង អនែ់ឌ អូ អ្លុ សារ ប ៉្រ◌ះ័ ញន អនែ់ឌ កាង័ កល់តាឡាម។័
១៩អនែ់ឌ អូ អនហ់ា្ន ល់សារ យចសារ ្រតគ់ លូ អនែ់ឌ ទមឹៃវរ៉ ឡាេកា អន់ ្របគ៉័សារ អក៊ បគឺ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ
* ៤:៨ ៤:៨សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៦៨:១៨។ † ៤:៩ ៤:៩ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា េកះ ពិន ែ្រព នេីអៀកា
្រតគ់ េដល៖ ជរឹ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អង់កក់ េតះ អា។ បក់ អនដ់ា ឃតឹ ផាយសី៊ូ ជរឹ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ្រសកុ ប៉ា្រទូ បាែបត៊។ ‡ ៤:១២ ៤:១២ឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ
ែអ៊ កាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់ៃហ ៤:៤។
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តាម ពុត ខា្វ ម។ ២០ហះកាកាប៉ាច់ អន់ដសី ផះ ពូ បុាងំេហៀន អន់ដសី ឡឹងសារ យសី៊ូ ្រគះិ ពូ អូ េ្របុី ្របគ៉័ នី
េណា ័ះ អុះ។ ២១អនដ់សីកាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ លូ េហៀន ឡឹង ែអ៊ ្រតគ់ ពួយសារតាទចឹឡាក់ឡាច់ ឡឹង
ែអ៊ ហង ២២ឃឺ អនដ់សី ្រតគ់អា្ល ត ពុតសានដ់ាប ់ខង ពុតសានដ់ាប់ បគឺ អក៊ កាខាក់ ទបឹ ប៉ាង៉ល់ឡាេកាញន
កាសារខា្វ ម។ ២៣ ្រតគ់ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី េកតីណាវ ២៤ លូ ្រតគ់ េកះ ប៉ាណូស
ណាវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី អន់ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ អន់ឡាក់កា ែអ។៊
២៥ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជកាប ព្លូង ហង ្រតគ់កាប ដងឹសារ ញ៉ាឡាក់តាទចឹ លូ អុះ មុី អនេ់ទៀគៗ ខង

ពិន ទឌូិ េពៀប ឡាក់ កា ជុង តី ពឹង ឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ។ ២៦ផា អន់ដសី អកឺ ្រតគ់ ឡាវុាងំ ែជ ្រប៉គ័សារ យច
ៃដ លូ ែជ អកឺ ទុញ ទលឹដារ ់ម៉ុ ត េដល។ ២៧ ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ទី ្រទងឡា ំប៉ាង៉ល់ អនដ់សី។ ២៨បក់ ចំ
េឃយី អនតុ់ង ្រតគ់អា្ល ត ពិ ែជ អនតុ់ងណាវ ្គហង ឃឺ ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ លូសាងំុឡាេកា ែអ៊ េទៅញនកា ពុត
ដាគ់ ្រតង់ េភឿ អន់ ទី កាណាគ័ ម៉ាគ់ តង័ បក់ ចំឡាក់ អូ ទី ឡក។់ ២៩ ែជ អន់ ទី ប៉ានរឹ អូ ដាគ់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ អន់
ដសី ្រតគ់កាកាប ដងឹសារ ញ៉ាឡាក់ដាគ់ៗ េភឿ តង័ ពូ អនេ់ទៀគ អន់ េសឿ ែហង៊ខាក់ ពួយសារ ពូ តងកាន ម៉ា
គ់ អន់សារសាណុកសាវាក៉កា មួត បក់សាយុំាងំ េណាះ េដល។ ៣០ ែជ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់កាខាក់
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុក ពុត ខង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី េភឿ ្របគ៉័សាញ៉ាចាណាំលូ គម អនដ់សី
សារ៉ំាប់ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ចងឹហា្វ យ ពិន េទៀ។ ៣១ហគ់ អនដ់សីអា្ល ត ពុត អូ ដាគ ់ពុត តុហាល ់ពុត អកឺ សារតា
ប៉ុញ តាប៉ាក ់សារ ត ័ះ ផាម៉ាត លូសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ អន់ឡាច់ ឡឹង អនដ់សី ពិ។ ៣២ ្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់ កា
កាឡំាងំ លូ អ្លុ តាប៉ាប តាប៉ុន កា គួប េសាបសតឹឡា ំទបឹ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ គួប េសាប ្របគ៉័ យចឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ អនដ់សីយចញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។

៥
សារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូសឡាក់ ទីតាតារ
១ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី ្រប៉គ័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ខង អន់ដសី ឡាក់ គន ែអ៊ បុចិ ៃច។ ២ហគ់ ៃអ្វ

េកាប អន់ ទី ពុត បុចិ ៃចឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ បុចិ ៃច កា ពិន ទបឹ ែអ៊ ៃច េតា័ ប៉ាតាង ពិនឡាក់កាកាណាគ័ ពុះ រ៉ា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័។ ៣ ែជ អន់ ទី ៃដសារ រ៉ាលង កល ់សារ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន ់លូសារ
ខា្វ ម កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី េណាះ ខងសារ ទេិណា ័ះ អូ ឃឺ លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ៤ ែជ កាប រុាេំឡាះ ែជ
កាបឡាក់កា ប៉ាណូសអន្់រទយុ លូ ែជកាប ប៉ាេលា រល៉់សារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់តាយួស ខងសារ ទេិណា ័ះ អូឃឺ
អុះ។ ហះកា ្រតគ់កាប ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ឡគ ៥ខង អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ប៉ាណូស បក់ រ៉ាលង កល ់បក់ ្របគ៉័
លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន ់លូ បក់ ទី ពុត ខា្វ ម ប៉ាណូស ែនវ េណាះ អូ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ អុះ ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ ខង បក់ខា្វ ម បុចិ កា រ៉ាសអប៉ំាស េពៀបឡាក់កា ែអ៊ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ហង។
៦ ែជ អន់ បក់ េពឿ ពឹះ ប៉ាង៉ល់ អនដ់សីញនកា ប៉ានរឹ ពូ កាប អូ ទីខា េណាះ ខងសារ ទេិណា ័ះហង ្របគ៉័ អន់

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អកឺ កា បក់ ប៉ាសាងំ លូ ែអ។៊ ៧ ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ រុាពំង ្របគ៉័ គួប លូ អនែ់ឌ េណាះ។ ៨ េសគី
ែព អនដ់សី កា ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ាមុាងំ េដល ហះកា កញិេអៀ អា អនដ់សី តាតារ េកះ ញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន។ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូសឡាក់ ទី តាតារ ពិ ៩ខងសារតាតារ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ
ដាគ់ ្រតង់ លូ សារ តាទចឹ ្រគបឹ ែនវ។ ១០ហគ់ អន់ដសី ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពុត ពឹ តាងំឡា
ពិន។ ១១ ែជ ម៉ុ ត ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អូ ទី ខា អនឌូ់ លូ ពូ ឡាក់ ង៉ារ េកតី ឡាច់ ឡឹងសារ ម៉ាមុាងំ េណាះ សនិ



េអេភសូ ៥:១២ 323 េអេភសូ ៥:៣២

ដាគ់ ្រតគ់កាបកា ពូ *។ ១២ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ពូ ្របគ៉័ អនតុ់ង អូ អន់ ពូ អ្លុ េណាះ ផា ពិន ្រកាន័កា រះ៉ ឡឹងសារ
េណាះ ពិន កាតាយួសខាក់ េកះ។ ១៣ហះកាផា ទីតាតារកា្ល គ់ ពឹង ចារ ពូ ្របគ៉័សារ ទេិណា ័ះ សារ ទេិណា ័ះ
ចងឹ តាបាង អន់ ពូ បប៉័ ឡូត ១៤ខង តាតារ ហងតាបំាង អន់ ពូ បប៉័សារ ទេិណា ័ះ។ ខ េណាះហង បះ ពូ កាប
ផា៖
«អឺ បក់ ៃតបហា្ល ក ់ហគ់សាទរឹ ឡគ

អឺ បក់ េតា ័ហគ់ រុសី សតឹ ពិ
េណាះយសី៊ូ ្រគះិ ចងឹ តាតារកា្ល គ់ ពឹង អសី»។
១៥ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ឡាវុាងំ កាខាក់ ឡឹងឡាេបៀប អនដ់សី ៃអ្វ េកាប ែជ ្របគ៉័ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ ហ្លង់

សារ ឃឺ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់កា ប៉ាណូសហ្យាងំសាឡាច។់ ១៦ ្រតគ់ អ្យក់ រប៉់ ដារ ់អា ្របគ៉័ ង៉ារឡាក់ ទីខា ខង រុា ំ
ងហាវអា អក៊ ខាក។់ ១៧ ទលឹ នេីណា ័ះ ែជ ្របគ៉័ឡាក់ កា ប៉ាណូស អូ ហ្លង់សារ ហះកា ្រតគ់ ខំ ឃតឹ អន់ ហ្លង់
ឡឹងសារប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ។ ១៨ ែជ ប៉ាញលឹតាែព ខងតាែព ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័សារ បគឺ អក៊ ហះកា
្រតគ់ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ម៉ុ ត ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនដ់សី។ ១៩ហគ់ អ្យក់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ កាកាប
ដាគ់ ប៉ានឹរ ពឹរ កាង លូ គួប េសាប ទបឹ ចាែជ អញែ់ស៊ ទិ ពុត ទិ េពៀក េហាក រគ៉់ កា យីស៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិន។
២០ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ រប៉់ ដារ ់ញនកា ្រគបឹសារ ែអ៊ ្របគ៉័ លូ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
តាងំឡា ពិន។ ២១អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ការ ៉បុ គួប េសាបសតឹឡា ំេដល ខង អនដ់សី អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កាយី
ស៊ូ ្រគះិ េកះ។

សារ ៃអ្វ េកា្ល លូកាម៉ាញ់
២២អឺ មួត អង់កាន់ឡាក់ ទី េកា្ល  អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល ឡាក់កា អនដ់សី អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ

យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េដល ២៣ខង េកា្ល ឡាក់ ៃមគ៉ណាផំា †កាម៉ាញ់ឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា
្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ េដល ឃឺយសី៊ូ ្រគះិហងឡាក់តង័ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ឡាេកា ែអ។៊ ២៤ ្រកុំ េហៀន
សារប ៉្រ◌ះ័ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ ្រគះិ នចីម ័មួត អង់កាន់កា ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល េពឿ េកា្ល ែអ៊ ្រគបឹ
សារ នេីណា ័ះ េដល។
២៥កាប៉ាច់ មួតកាម៉ាក័ បក់ ទីកាម៉ាញ ់ហគ់ បុចិ កាកាម៉ាញ់ឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ បុចិ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័

េដល ែអ៊ មបឡាេកា េតា័ ប៉ាតាង អនែ់ឌ ២៦ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា បុាងំហុំ អន់
ែឌ លូ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា អនែ់ឌ ២៧ េភឿ ប៉ាណា ំ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ប៉ាគ់ ែអ៊ េពៀបឡាក់កា អង់កាន់ដាគ់
ឡាយ៉ាម័ខាក់ អូ ទីតាងំហាល េអះ េអាម អូ ទី េហ្យា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ លូ អូ ទី បគឺ អក៊ហះ ចំ អុះ ឃឺ ្រកុំ ដាគ់សារ៉ំាប់កា
ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីយចសារ ញ៉ា អុះ។ ២៨ េកា្ល ្រតគ់ បុចិ កាកាម៉ាញ់ឡាក់កាសារអា េដលឃឺឡាក់កា បុចិ កាឡាេកា
ែអ៊ េទៅ។ េពឿ បុចិ កាកាម៉ាញ ់បក់ េណាះកា បុចិ កាឡាេកា ែអ៊ េទៅហង។ ២៩ អូ េឃយី ទី បក់ េពឿ អូ ណីស
កាឡាេកា េទៅ អុះ ឃឺទី ដងឹ ពូ រុាងំៃហសមិឡាេកាអន់ដាគ់ ប៉ាឡឹងឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ រុាងំៃហសមិ ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ដាគ់ ប៉ាឡឹង េដល ៣០ខង ពិន ទឌូិ ឡាក់ កា ជុង តី ពឹង ឡាេកា ែអ៊ ៣១ឡាក់ កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា
«ខអាហងបះកាម៉ាក័ឡាច់ ឡឹង េមគី ពឹឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូកាម៉ាញ់ ទបឹ វុនឹ កា គួប េសាប អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េពៀប
ឡាក់កាឡាេកា បុាងំៃឡ ដងឹ េម៉ាញ»។‡ ៣២សារអាទី ណី ្រជុ ខាក ់ហះកាអាញ់ បុចិ រះ៉ ផាសារអាកាប ឡឹង
* ៥:១១ ៥:១១សនិ ដាគ់ ្រតគ់ កាប កា ពូ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ សនិ ដាគ់ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ ទឌូិ ។ † ៥:២៣ ៥:២៣ ៃមគ៉ណាផំា េពៀគ
គុល «កល»់។ ‡ ៥:៣១ ៥:៣១សារអាឡាច់ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២:២៤។
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សារយសី៊ូ ្រគះិ លូសារ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហង។ ៣៣យ ៉◌ះ័ នចីម័ កាតាម អនដ់សី ទឌូិ ្រតគ់ បុចិ កា
កាម៉ាញ់ឡាក់កា បុចិ កាឡាេកា េទៅ េដល កាម៉ាញ់កា ្រតគ់ការ ៉បុ អ្យលិ កូត័កា េកា្ល េដល។

៦
សារសាសា្វ ៃអ្វ លូ េមគី ពឹ
១អឺ មួតសាសា្វ ឡាក់ េសឿយសី៊ូ ហគ់ រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ េមគី ពឹ ពិ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ដាគ់ ្រតគ។់ ២ «អនដ់សី ្រត

គ់ អ្យលិ កូត័កា េមគី ពឹ»អាហងឡាក់ចាបាប់ ទី េម៉ាញឡាក់ ទី ទបឹ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា េដល ៣ «ម៉ាគ់ អនដ់សី
ទីសារសាណុកសាវាក៉ លូ ទីអាញុ រុសី ទុញ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថតអា»។* ៤កាប៉ាច់ អនដ់សីឡាក់ ពឹ ែជ ្របគ៉័ អន់
គន អកឺ ្រអ្៊យត ហះកា ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនែ់ឌ ពួយសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា មះ៉ យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិន។
សារ មួត ទុច ៃអ្វ លូ ៃមគ៉តាងំឡា
៥អឺ អុះ មុី បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ ហគ់ អនដ់សី រ៉ាប់ េសឿ ប៉ានរឹ ៃមគ៉ តាងំឡា លូ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ែអ៊ ពិ ទបឹ ទី

ពុត ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ កា រ៉ាប់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ៦ ែជ ្របគ៉័ ្រកាន័ កា អន់ ៃមគ៉ តាងំឡា ៃហ បប៉ ័ែជ ្របគ៉័
្រកាន័ កា អន់ ប៉ាណូស ប៉ាញ័ ពុត ឃឺ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ ទបឹ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អន់ ទិ ពុត ឡូត។ ៧ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ េណាះ ទបឹ េហាក រគ៉់ ឡាក់ កា ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន េដល អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប៉ាណូស អុះ។ ៨អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា យ ៉◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ
កាតាម យ ៉◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ កាតាម កាចងឹ ទី រុាងំវាន៉័ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិនតាម ង៉ារដាគ់ឡាក់ អន់
ដសី ទី ្របគ៉័ េណាះ ហង។ ៩អន់ដសី ឡាក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ ្រតគ់ ្របគ៉័ កា មួត ទុច អន់ដសី នីេណា ័ះ េដល អូ ្រត
គ់ កាប បុាងំអ្ូយគ កា អនែ់ឌ អុះ។ ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាយ ៉◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ កាតាម យ ៉◌ះ័ បក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ កា
តាម ឃឺ ទី ពឹ តាងំឡាដងឹ េម៉ាញឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតាហង ែអ៊ អូ េរ ុសី ម៉ាត់ បក់ េពឿ អុះ។
សារ ្រតគ់ ្រទងុ េឃឿងតាកូះឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
១០កាប៉ាច់សារ េម៉ាញណាវ ្គ ហគ់ អន់ ទីសាងំុ ញនកាសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំ

ឡា ពិន។ ១១ហគ់ អនដ់សី ្រទងុ ្រគបឹ េឃឿងតាកូះឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ េភឿ អ្លុ ្រតាគ័សារ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ប៉ាញ៉ា តាគ់ អំព្លូ ង កា អនដ់សី ១២ខង ពិន អូ ្រតគ់ តាកូះ លូ ប៉ាណូស អុះ ឃឺតាកូះ លូ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ
ឡាក់ សុតថាងំសាឡំាញ័អញឺ លូ តាងំឡាសារ ម៉ាមុាងំ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា លូ អរ៉ំាញ អញឺ អូ ដាគ់ ៃអ្វ កាន់
េត ័ះ ៃប៉្លង។ ១៣ទលឹ នេីណា ័ះហគ់អនដ់សី អ្យក់ ្រគបឹ េឃឿងតាកូះ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហង ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹដាម័
អត់ ប៉ាគ់ ដារ ់ចងឹ េកតីសារ អូ ដាគ់ េទៀ ប៉ាគ់ អនដ់សី តាវ ្រតាគ័ លូសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ រ៉ាវាច៉់ េកះ េណាះ
អន់ដសី ចងឹ ៃអ្វ េសឿ េលយី នះិេទៅ ហង។ ១៤ ទលឹ នីេណា ័ះ អ្យគ័ អន់ដសី េសឿ អន់ កាខាក់ លូ អ្យក់សារ តា
ទចឹ កត់ ពឹងសាងំេគៀង េពៀបឡាក់កា ម៉ាែអវ៊ លូ អ្យក់សារដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័អាវ ប៉ាសយ់ ១៥ទបឹ េ្រទៀម ពុតចាក
រះ៉ សារ ដាគ់ កាប ឡឹងសារសាណុកសាវាក៉ េពៀប ឡាក់ កា ជះិ កបឺ។ ១៦ ្រគបឹ សារឡាក់ េកតី ពឹះ ្រតគ់ មុងឹ
សារ េសឿ េពៀបឡាក់កា ៃខល ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ តាគ់ អប៉ំាត់កា ំអុញ មះ៉ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ១៧ហគ់ មុងឹសារ
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អន់ដសី េណាះ េពៀបឡាក់ កា តល័ មួក ប៉ាសយ់ លូ អ្យក់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ដាវ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ១៨ទបឹ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណា ំពុត លូ េឡាមឡា ែអ៊ ្រគបឹសារ។ ហគ់
ៃអ្វ ក្យាគ់ ទបឹ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ប៉ាសុន ែអ៊ ទឌូិ ញនកា ពុត អត់សារ៉ំាញ័កាខាក ់ែជ អា្ល ត ៃដ។ ១៩ហគ់
* ៦:៣ ៦:២-៣សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៥:១៦។
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េឡាមឡាប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់ កាអាញ់ េដល ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អាញ់ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាង អ្លុ កាប លូ អន់អាញ់ ទី ពុត ខនឹ
ផះ ចំអាញ់ រះ៉ អន់ ពូ អ្លុ សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ េអានសាគមឹ ផះ អន្់រទលួ ែព។ ២០អាញ់ ្រតគ់ ខុក ញនកា
រះ៉សារដាគ់អា ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹ នេីណា ័ះ បរ៉ ់អនដ់សី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អាញ់ ទី ពុត ខនឹ កាបសារ ញ៉ា
ឡាក់អាញ់ ្រតគ់កាប។
២១ ទឃីកុីះ ឡាក់ អុះ មុី ពិន ឡាក់ ញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា យសី៊ូ ឡាក់ តាងំ

ឡា ពិន ែអ៊ ចងឹ រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ ្រគបឹសារឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹងអាញ់ ទបឹ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ។
២២អាញ់ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី េភឿ បុចិ កា អនដ់សី អ្លុ ឡឹងសារញនឹ លូ អន់ ែអ៊ កាប បុាងំេហាក ពុត
េពៀក អនដ់សី េដល។
២៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន អន់សារសាណុកសាវាក៉ លូសារ បុចិ

ៃច ទបឹសារ េសឿ កា អនដ់សី។ ២៤អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី ទឌូិឡាក់ បុចិ ៃច កាយសី៊ូ ្រគះិ េលយី អូ េរុ ីពុត អុះ។
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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
ភីលបីសារ អនត់គ់ រះ៉

េមឿង ភលីបី អូ សូវ តសី ប៉ុប ចំ អុះ រប៉់ ដារ ់អា េមឿងអា ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត ្រកកិ។
វគ័ ប៉ូលឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ពឹង េមឿង ភីលបី ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៤៩-៥០ គ.ស.។ សុឡីះ ធមី៉ូ េថ

លូ លូកាឡា ំអនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល (បរ៉ ់ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)១៦:១០-៤០)។
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត្់រតាអា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ខុក។ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភីលបី ប៉ាគ់ អនែ់ឌ អ្លុ

អនត់គ់ កា វគ័ ប៉ូល ្រតគ់ ខុក នេីណា ័ះ អនែ់ឌ កា ឡិង េលៀន ប៉ាេហ្យ ី ពឹង េអប៉ា្រប៉ូឌតី េភឿ តង័ វគ័ ប៉ូល។ ឡាំ
ទលឹ េមឿង រ ៉មូ អា េកះ េអប៉ា្រប៉ូឌតី កា អគី ព្លុ ែអ៊ បុចិ សតឹ ប៉ាគ់ េមឿង ភីលបីណាវ ្គ។ វគ័ ប៉ូល កា ្រចាគ់សត់
្រតា ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ែអ៊ េភឿ ប៉ាេន េហាក រគ៉់ កា អន់ែឌ ទិឌូ។ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត់្រតា អា រុាងំវាង៉ សាណាំ៦១គ.ស.។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល តាបំាង ឡឹងសារ ែអ៊ េហាក រគ៉ ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ្រតគ់ ខុក កាតាម កា ែអ៊ ឃតឹ ផា ទីសារឡាបំាក នេីអៀ

ឡាក់កា ទីសារឡាបំាក អនឌូ់ លូយសី៊ូ េដល។ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភលីបី អន់
អន់ែឌ ទី ពុត េសឿ េលយី លូ អន់ អន់ែឌ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប ទបឹ អន់ ថិ ពុត ចតឹ យរ ្របគ៉័ ង៉ារ តង័ គួប
េសាបឡាក់កាយសី៊ូ ប៉ាណា ំអន្់រទលួ េកះៗ។ វគ័ ប៉ូល រះ៉ េអៀង ទង ឡឹងសារ មួត េសឿយសី៊ូ េហាក រគ៉។់
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ្រតគ់ ខុក េណាះ ទីខាសារ៉ំាប់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ។ (១:១២-៣០)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ផា មួត េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ ថិ ពុត ចតឹ យរឡាក់កាយសី៊ូ េដល។ (២:១-១៨)
វគ័ ប៉ូល រះ៉សារ ធមី៉ូ េថ លូ េអប៉ា្រប៉ូឌតី។ (២:១៩-៣០)
វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ អន់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ (៣:១-៤:៩)
វគ័ ប៉ូលកាប ប៉ាេន មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភលីបី។ (៤:១០-២០)

១អាញ់សចិ ប៉ូល លូ ធមី៉ូ េថ ឡាក់ ទុច យសី៊ូ ្រគះិ ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាកា អនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័
ញន កា េសឿ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភីលបី ទបឹ មួត ្រកាគ់ណាផំា ទបឹ មួត តង័ ្រប៉គ័ កាន កាណុង ្រកុំ
េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ទី ពុត ដាគ់ កា
អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា មួត េមឿង ភលីបី
៣ផះ ចំអាញ់កាចាងំ កា អនដ់សី អាញ់កា ប៉ាេន កា ប ៉្រ◌ះ័ ពិន េលយីៗ។ ៤ រប៉់ អាញ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កា

អនដ់សី ទឌូិ អាញ់ទី ពុត េហាក រគ៉់ េលយីៗ ៥ខងអនដ់សី េឃយី រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អនឌូ់ លូញនឹ េដល
ឡឹងដារ ់អនដ់សី អង់ក ័ះ េសឿ េលយី ទលឹ រប៉់ ដារ ់អា។ ៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័សារដាគ់ ពឹង កាឡំាងំ
អនដ់សី អាញ់ េសឿខាក់ផា ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អង់េកះ េលយី ទលឹដារ ់យសី៊ូ ជរឹ េទៀ។ ៧ ពុតអាញ់ េហាក រគ៉់ នេីអៀ
ឃឺ ្រតគ់ តាទចឹ ហង ខង ពុត អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលយី យ ៉◌ះ័ អាញ់ ្រតគ់ ខុក កាតាម យ ៉◌ះ័ អាញ់
ៃអ្វ ប៉ាែគក លូ ពូ េភឿ បុចិ រុាងំៃហសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អន់ ៃអ្វ េលយី កាតាម អនដ់សី កា ទីចាែនក អនឌូ់ លូ
អាញ់កាណុងសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អា េដល។ ៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ ផាញ៉ានផាអាញ់ បុចិ ៃច កា អនដ់សី ខាក់
ឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ ទី ពុត បុចិ ៃច េដល។ ៩អាញ់មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ៃច ែហង៊ខាក់ លូ ហ្ល
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ង់ ្រគបឹសារ ទេិណា ័ះ ១០ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ ឃតឹ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ ញ៉ាឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត។ េណាះ ប៉ាគ់ ដារ ់
យសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ េទៀ អនដ់សី ចងឹដាគ់ ្រតង់ អូ ទីសារយច អុះ ១១ លូ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ្រតង់ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ម៉ាគ់
ពូ ចងឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក។់
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ាណាប ្របគ៉័ អន់ ពូ េសឿ ែហង៊ េអៀង
១២អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ទិសារ ញ៉ាឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹងឡាេកាអាញ់អា ្របគ៉័ អន់ ពូ េសឿសារ

ដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ែហង៊ េអៀង ៗ។ ១៣កាឡំាងំ បក់ ញ៉ាមហីសាដាច់ តសី រ ៉មូ ទឌូិ លូ ពូ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គពូ អ្លុ អន់
តគ់ ផាអាញ់ ្រតគ់ ខុក អាញនកាអាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៤ញនកាអាញ់ ្រតគ់ ខុក អា អុះ មុី សួន
េអៀង េសឿយសី៊ូ កាខាក់ ទបឹ ទី ពុត ខនឹ រះ៉សារដាគ់ អូ អ្ូយគកា ញ៉ា អុះ។ ១៥ទី បក់ អនដ់ា រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយី
ស៊ូ ញន កា ទី ពុតសាណីងសាេណីស លូ ប៉ាលួង ប៉ាណាងំ លូអាញ ់ហះកា ទី បក់ អនដ់ា រះ៉សារ ដាគ់ ញន
កា ពុត ដាគ់ ្រតង់ េដល។ ១៦ មួត បក់ ដាគ់ ្រតង់ េណាះ រះ៉ សារ ដាគ់ ញន កា បុចិ ៃច កាអាញ ់ខង អន់ែឌ អ្លុ
អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អាញ់ អន់ រុាងំៃហសារដាគ់ ១៧ហះកា បក់ អនដ់ា រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ញនកា
ពុត អូដាគ់ បុចិ ដងឹ កា ប៉ាលួង ប៉ាណាងំ អនែ់ឌសាមគ៉័ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់អាញ់ ទីសារ ប៉ាណាប
ែហ៊ង ខាក់កាណុង ខុកអា។ ១៨ហះកាសារ ទេិណា ័ះ ញ៉ា ចងឹ ្រតគ់ លូ អាញ ់យ ៉◌ះ័ ពូ ទី ពុត ដាគ់កាតាម អូ
ដាគ់កាតាម ពូ កា រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ នះិេទៅ េដល។ ទលឹ នេីណា ័ះ ពុតអាញ់ េហាក រគ៉់កាសារអា។
អាញ់ ចងឹ េហាក រគ៉់ េលយី ១៩ខងអាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ យសី៊ូ ្រគះិ ចងឹ តង័ អាញ់ អន់ រ៉ាវាច៉់

ឡឹង ខុក ញន កា អន់ដសី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កា អាញ។់ ២០អាញ់ មុងឹ ទិ ពុត ទិ េពៀក ផាអាញ់ ចងឹ អូ តាយួស
កាសារ ញ៉ា អុះ។ យ ៉◌ះ័ េតា័យ ៉◌ះ័ រ ុសី កាតាម ឡាេកាអាញ់ ចងឹ ខនឹ កាខាក់ ប៉ាេន យសី៊ូ ្រគះិ កញិេអៀ អា
ឡាក់ កា េសគី ែព េដល។ ២១ឡាេកាអាញ់អា ផា រុសី ឃឺ រុសីសារ៉ំាប់ កា យសី៊ូ ្រគះិ ផា េតា ័ឃឺដាគ់ ហ៊្ល
តសារ៉ំាប់អាញ។់ ២២ហះកាផាអាញ់ ៃអ្វ រ ុសីឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត ់េណាះអាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារឡាក់ ទី ខា ែធមណា
វ ្គ។ ហះកាអាញ់ អូ អ្លុ ចងឹ េរ ុសី អ្យក់ ្រទង ចំ អុះ។ ២៣អាញ់ បុចិ ទិ េពៀរ ពុតអាញ់ បុចិ ចាកឡាច់ ឡឹង អង់កក់
េតះ អាឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ េណាះដាគ់ហ៊្លត។ ២៤ហះកាផាអាញ់ ៃអ្វ រ ុសី ឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ េណាះ ទី
ខាកាខាក់សារ៉ំាប់ កា អនដ់សី។ ២៥ញនអាញ់ េសឿ តាទចឹ បះ អាញ់ អ្លុ អនត់គ់ ផាអាញ់ ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី ទបឹ ចងឹ
ឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ទឌូិ េភឿ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហ៊ង ខាក់ លូ ទី ពុត េហាក រគ៉់ ២៦ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ តសី
ម៉ូ ះ ែហង៊ខាក់ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ខងអាញ់ឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី។
២៧-២៨ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ រុាងំៃហឡាេកាអន់ ្រតគ់ លូសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ពិ េភឿ អន់អាញ់កាតាងំ

េលៅផាអនដ់សី ៃអ្វ េសឿ េលយី លូ ែរវ ពុត េពៀក ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ គួបសារ៉ំាប់សារ ពិន េសឿ ឃឺសារដាគ់
ឡឹងយសី៊ូ លូ អនដ់សី អូ អ្ូយគកា មួត បក់ ប៉ាសាងំ លូ អនដ់សី េណាះ អុះ យ ៉◌ះ័ អាញ់ឡា ំចា្វ គ់ អនដ់សី េលី
ៃអ្វ ចាងំហាយគ្កាតាម។ ប៉ាគ់ មួត ប៉ាសាងំ បប៉័ អនដ់សី ទី ពុត ខនឹ េណាះអនែ់ឌ ចងឹ អ្លុ ចាបះផាអនែ់ឌ ចងឹ
េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ហះកាកាប៉ាច់ អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ខងសារអាឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ២៩ហះកា កញិេអៀ
អា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី ទីសារ ថុក ប៉ាណាបញនកាយសី៊ូ ្រគះិ អូ ្រតគ់ ដងឹ កា េសឿ ែអ៊ អុះ។ ៣០អនដ់សី ពូ ្រប៉
គ័ បាបឡាក់កា ពូ េឃយី ្របគ៉័ បាបអាញ់ ែព េដល កញិេអៀអា ពូ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ បាបអាញ់ណាវ ្គ។

២
សារ ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុតឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ
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១ទលឹនេីណា ័ះផាយសី៊ូ ្រគះិ បុាងំេហាក ពុត េពៀកអនដ់សី េលីផាអនដ់សី េហាកញនកាយសី៊ូ ្រគះិ បុចិ ៃច
កា អនដ់សី េលីផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េលីផា អនដ់សី ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា គួប
២ហគ់អនដ់សីឃតឹ ្រទងដងឹ េម៉ាញលូទី ពុត បុចិ ៃចកាគួប េសាបទបឹទី ពុត េពៀកដងឹ េម៉ាញេដល េណាះចងឹ
្របគ៉័ អន់ ពុត អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក។់ ៣ ែជ ្របគ៉័សារ ញ៉ាញនកា ពុត ប៉ាលួង ប៉ាណាងំ លូ ពុតអា្វ ត់ េអង អន់
ដសី ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុត លូឃតឹផា ពូ អនេ់ទៀគសាខំាន់ហ៊្លត ឡឹងឡាេកា េទៅ។ ៤អនដ់សី ែជឃតឹ ដងឹកាសារ ទី
ខាកាឡាេកា េទៅ ៃដ ្រតគ់ឃតឹ អន់ ទីខាកា ពូ អនេ់ទៀគ េដល។ ៥យសី៊ូ ្រគះិ ទី ពុត េពៀក នចីម ័អនដ់សី កា
្រតគ់ ទី ពុត េពៀក នេីណា ័ះ េដល។ ៦យ ៉◌ះ័ យសី៊ូ ្រគះិ នះិេទៅ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាតាម ហះកា ែអ៊ អូ ខំ ្របគ៉័
ឡាេកា អន់សាេមុី លូ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ៧ ែអ៊សាឡាគ់អា្ល តសារ គតឹ ខា មះ៉ ែអ៊ ទេិណា ័ះ េកះេណាះ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា
ែអ៊ េកះ ប៉ាណូស េដាចដាច ទបឹ េកះ ទុច ៨ េកះេណាះ ែអ៊ ប៉ានថ់ិ ពុត ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ពឹ ែអ៊ េលយី ទលឹ េតា័ ទបឹ
េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹសា។ំ ៩ញន េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាេំប៉ាក ែអ៊ អន់ តសី កាខាក់ ទបឹ អន់ ែអ៊ េលៅ
ែលងសចិហ៊្លត ឡឹង ពូ ១០ េភឿ អន់ ពូ ទឌូិ ទបឹ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ពឹង េតះ លូកានេ់ត ័ះ េតះ ជនតាកុលសាបំ ៉◌ះ័ យី
ស៊ូ ១១ លូ អន់ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត រះ៉ ផាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់តាងំឡាតាទចឹ េភឿ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
ពឹ ពិន។
១២អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃចកាខាក ់ផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ែព អនដ់សី េឃយី ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ

អាញ ់កញិេអៀ អាអាញ់ អូ ៃអ្វ អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ តូណាវ ្គែហ៊ង ខាក។់ ហគ់ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ លូ អ្យលិ កូ
ត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រតគ់ លូសារ ែអ៊ តង័ អនដ់សី េណាះហង ១៣ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង ៃអ្វ ប៉ាណា ំពុត
េពៀក អនដ់សី ម៉ាគ់ អនដ់សី បុចិ ្របគ៉័ដាគ់ លូ អ្លុ ្របគ៉័ ដាគ់ ពួយ ពុត ែអ៊ បុចិ។
១៤ ្រគបឹ សារ អន់ដសី ្របគ៉័ េណាះ ែជ ង៉ាញ លូ ែជ ប៉ាែគក ហង ១៥ ម៉ាគ់ អន់ដសី ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ អូ ទី

សារ បគឺ អក៊ ញ៉ា អុះ ទបឹ អនដ់សី ចងឹ េកះ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទីសារ យចហះ ចំ អុះ យ ៉◌ះ័ ៃអ្វ កាណុង
មួត អូ ដាគ់ ពឹង រុាងំហាវអាកាតាម។ អនដ់សី តាតារកា្ល គ់ ពឹង ប៉ាណូស រុាងំហាវអាឡាក់កាសឡំង់ តាតារ
ពឹង ៃប៉្លង ១៦ទបឹ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អន់អាញុ រុសីកា ពូ េដល។ ផាអនដ់សី ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េណាះអាញ់ចងឹ
តសី ម៉ូ ះ ប៉ាគ់ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ េទៀ ខង ង៉ារឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ ទបឹ េក្ល ័ះ ប៉ាណាបអា អូ ្រតគ់ អូ ទីខា អុះ។ ១៧ផា
ង៉ារអនដ់សី ្របគ៉័ញនកា េសឿយសី៊ូ េណាះ េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផាអាញ់ េតា ័េណាះឡាេកា
អាញ់ េពៀបឡាក់កាតាែព ពូ េ្រសាច ពឹងកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េណាះ។ យ ៉◌ះ័ នេីណា ័ះ កាតាម កាអាញ់ េហាក រគ៉់
កាខាក់ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដល។ ១៨អនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូអាញ់ នះិេទៅ េដល។
សារធមី៉ូ េថ លូ េអប៉ា្រប៉ូឌតី
១៩ផាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន ់អាញ់ឃតឹ ចងឹ េ្របុី ធមី៉ូ េថឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី កញិេអៀហង ប៉ាគ់

អាញ់កាតាងំ ែអ៊ រះ៉សារ អនដ់សី េទៀ េណាះអាញ់ ចងឹ េហយី ពុត េពៀក ហង។ ២០អាញ់ អូ ទី បប៉័ េពឿណាវ ្គ
កាយ ឡឹង ែអ៊ េណាះ អុះឡាក់ វុនឹវាយ៉ កា អនដ់សី ២១ខង ពូឃតឹ ដងឹ កាឡាេកា េទៅ ពូ អូ ឃតឹ កាសារ ទីខា
កាយសី៊ូ ្រគះិ អុះ។ ២២ហះកាអនដ់សី អ្លុ េកះ ឡឹង ពុត ែអ៊ ញនកាបប៉័ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ អនឌូ់ លូអាញ់
ឡាក់កា ពឹ លូ គន។ ២៣ទលឹ នេីណា ័ះអាញ់ មុងឹ ផា ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី ប៉ាគ់អាញ់អ្លុ កាសារអាញ់
ចងឹ េកតី នចីម ័េណាះអាញ់ ចងឹ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំរញិ ឡូត។ ២៤ផាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន ់អាញ់ មុងឹ ផា
េបៀតណាវ ្គឡាេកាអាញ់ េទៅកាឡា ំពួយ េដល។
២៥ហះកាអាញ់ឃតឹផា ្រតគ់ េ្របុី េអប៉ា្រប៉ូឌតី សតឹ ប៉ាគ់ អនដ់សី ែអ៊ឡាក់ អុះ មុីអាញ់ ទបឹ ែអ៊ឡាក់ គួប ្រប៉

គ័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ អាញ់ េពៀបឡាក់ កា តាហានឡា ំតាកូះ។ ែអ៊ ហងឡាក់ អនដ់សី េ្របុី ឡា ំអញជ់នឹ កាណាគ័
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ញ៉ាកាអាញ់ឡាក់អាញ់ តងកាន ែព។ ២៦ ែអ៊ បុចិ កា បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនដ់សី ខាក់ ទបឹ ែអ៊ អ្ូយគ កា អនដ់សីហ្យកឹ
កា ែអ៊ ខង អនដ់សីកាតាងំ េលៅផា ែអ៊ អគី កា្ល ងំ។ ២៧ ែអ៊ អគី កា្ល ងតាទចឹហង ែបត៊ ចងឹ េតា ័ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័តាប៉ាបតាប៉ុន កា ែអ ៊ហះកា អូ ្រតគ់ ដងឹ កា ែអ៊ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាប៉ាបកាអាញ់ េដល េភឿ ែជ អន់អាញ់
អុក ពុត តាឡាម។័ ២៨ េណាះហង បះ អាញ់ បុចិ កាខាក់ េ្របុី ែអ៊ សតឹ ម៉ាគ់ អនដ់សី េហាក រគ៉់ ញន កា បប៉័ ម៉ូ ះ
ម៉ាត់ ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ម៉ាគ់ ពុត អាញ់ អូ សូវ ហ្យកឹ ហង។ ២៩ហគ់ហាប់ ែអ៊ ពិ ញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំ
ឡា ពិន ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ កាខាក់ លូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ប៉ាណូសឡាក់កា ែអ៊ អា ៣០ខង ែអ៊ ែបត៊ ចងឹ េតា័ញន
កា ង៉ារយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊សាឡាគ់ឡាេកា េភឿ តង័អាញ់ ប៉ាតាង អនដ់សី ខង អនដ់សី អូ អ្លុ ឡា ំតង័ អាញ។់

៣
សារដាគ់ ្រតង់ញនកា េសឿយសី៊ូ
១ េម៉ាញណាវ ្គ អឺ អុះ មុ ីហគ់ េហាក រគ៉់ ពិ ញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ អាញ់ អូ ្រសាប់ អុះ ្រចាគ់

សារ ៃតល េទៅ ៗ អា ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា អន់ដសី ខង អាញ់ ្រចាគ់ នីេអៀ េភឿ អន់ អន់ដសី េសឿ កាខាក។់ ២អន់
ដសី ្រតគ់សាងំៃក ឡឹង មួត អូដាគ ់ខង អនែ់ឌឡាក់កា សូ អនែ់ឌ បុាងំខំ ពូ កាសតិ អង់ការ អនែ់ឌកាបផា
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ៣តាទចឹ ែអ៊ ពិន ទឌូិ អាឃឺ មួត អុ្ីរសាែអល៊តាទចឹ *ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិនឡាក់ ប៉ាណូស
ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ លូ េអងកាយសី៊ូ ្រគះិ ពិន អូ មុងឹឡាេកា េទៅ អុះ។ ៤ផាអាញ់ មុងឹ
ឡាេកាអាញ់ េទៅ កា ទីសារ ្រតគ់ មុងឹ េដល។ ផា ទី បក់ េពឿ មុងឹ កាឡាេកា េទៅ េណាះអាញ់ ចងឹ មុងឹ ហ៊្ល
ត ឡឹង ែអ៊ េណាះណាវ ្គ៥ខងអាញ់កាសតិ អង់ការ នះិេទៅ េដល ផះតាងំហាមដារ ់ឡឹងអាញ់ េកតី ែព អាញ់
កា ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ េបនយ៉ាមនី ទបឹ អាញ់កា សុនសាត េហ្រពឺ េកតី ឡឹង េហ្រពឺ។ ផា រះ៉
ឡឹង ង៉ារ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់កា ្រកុំ ផារ៉ាសុី ឡាក់ ខំ ្របគ៉័ ពួយ កាខាក់ េដល។ ៦ផា រះ៉ ឡឹងសារ
អ្យក់ ពុត ៃចគ អាញ់កា អ្យក់ ពុត ៃចគ ហ៊្លត ឡឹង ពូសា ំទបឹឡា ំថាឡំាយ ្រកុំ េហៀនសារយសី៊ូ។ ផា រះ៉ ឡឹង
សារដាគ់ ្រតង់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់អាញ់ អូយចហះ ចំ អុះ។៧ហះកាសារញ៉ាឡាក់អាញ់ផាទីខាផះ
េសគី ែព សារ េណាះកញិេអៀអាអាញ់ឃតឹផា អូ ទីខា េកះញនកាអាញ់ មុងឹយសី៊ូ ្រគះិ េកះ។ ៨ហា្វ ស ឡឹង
េណាះណាវ ្គអាញ់ឃតឹផា ្រគបឹសារ ញ៉ា ទេិណា ័ះ អូ ទីខា េកះ ខង ទីសារ េម៉ាញឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ពូ ឃឺ
សារអាញ់អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡាអាញ។់ ញនកា ែអ៊ ហង បះអាញ់អា្ល ត ទិសារ េណាះ ខង
សារ ទេិណា ័ះ អាញ់ឃតឹ ផាឡាក់ កា អច ់េភឿ អន់ ទី យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ ៩ លូ អន់ អាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់
លូ ែអ។៊ អូ ្រតគ់អាញ់ដាគ់ ្រតង់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ េណាះ អុះ ឃឺអាញ់ដាគ់ ្រតង់ញនកា េសឿយសី៊ូ
្រគះិ ខងសារដាគ់ ្រតង់ េណាះឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កា បក់ េសឿ យសី៊ូ។ ១០អាញ់ បុចិ អនហ់ា្ន ល់
យសី៊ូ ្រគះិ លូ បុចិ អនហ់ា្ន ល់សារអរ៉ំាញអញឺឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ រ ុសីសតឹណាវ ្គទបឹ បុចិកា ទីសារអគី ប៉ាណាប
អនឌូ់ លូ ែអ៊ ទបឹ េតា័ឡាក់កា ែអ៊ េដល ១១ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់អាញ់ រុសី សតឹណាវ ្គេដល។
សារ ្រតគ់ឃតឹ ឡឹងសារ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ
១២អាញ់ អូ រះ៉ ផាឡាេកាអាញ់ ទី េកះ អុះសារ ទេិណា ័ះ េលីកាដាគ់កាខាក់ េកះ អូ ទីយចហះ ចំ អុះ ហះ

កាអាញ់ផះ ខំសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ អន់ ទីសារ េណាះ ខងឡាេកាអាញ់អាយសី៊ូ ្រគះិ េរ ុសី អ្យក់ េកះ។ ១៣អឺ
អុះ មុ ីអាញ់ អូ ឃតឹផាអាញ់អ្យក់ ទី េកះ អុះ ហះកា ទីសារ េម៉ាញឡាក់អាញ់ ្របគ៉ ័ឃឺអាញ់ ្របគ៉័ អន់ ពឹល
ទិសារ ែគង ប៉ាអច់ ែព អាញ់ ខំណាងំសារ ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គ១៤ ទបឹ អាញ់សាតាក់ឡា ំមង់៉ ប៉ា
គ់ ចារ ចងឹ ទី អ្យក់ រុាងំវាន៉ ័ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ េជៀក អាញ់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៥ ទលឹ នី
* ៣:៣ ៣:៣ មួត អុ្ីរសាែអល៊តាទចឹ េពៀគ គុល «កាសតិអង់ការតាទចឹ»។ វគ័ ប៉ូលកាប ប៉ានដ់បឹ ឡឹង ប៉ាណូសឡាក់ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។
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េណា ័ះ ពិនឡាក់ ប៉ាណូស េសឿកាខាក់ េកះ ្រតគ់ឃតឹឡាក់កាសារអាញ់ ្រចាគ់អា េដល។ ផា អុះ មុី ចំ ទី ពុត
តាងហះ ចំណាវ ្គ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ ែអ៊ហ្លង់ េដល។ ១៦ហះកាយ ៉◌ះ័ ពិនឡា ំទលឹ គតឹ ចំកាតាម ពិន ្រតគ់ ខំចាក
ឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ េលយី។
១៧អឺ អុះ មុ ីហគ់ ្របគ៉័ ពួយអាញ ់លូ ៃហ មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយ ង៉ារឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ ហះ ម៉ាត់ អនដ់សី ែព។

១៨អាញ់ រះ៉ ឡាក់ កា អាញ់ េឃយី រះ៉ េលយីៗ ែព េណាះ ហង ហះកា កញិេអៀ អា អាញ់ រះ៉ ទបឹ ឡាច់ េទៀក
ម៉ាត ់ខង ទី េអៀង ដូវ ្របគ៉័សារ អូដាគ ់អនែ់ឌ ប៉ាសាងំ លូសារ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។ ១៩ ប៉ា
គ់ អន់តីគ េទៀ មួត េណាះ ចងឹ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ខង អន់ែឌ ឃតឹ ដងឹ កា វាច៉់ ពុង អន់ែឌ េទៅ ្រប៉គ័ ឡាក់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ អ្យក់សារឡាក់ ្រតគ់តាយួសកាហំា្ម ស ្របគ៉័សារអា្វ ត់ េអងឡគ អនែ់ឌឃតឹ ដងឹ កាកាណាគ័
ពឹង អង់កក់ េតះ អា េដាច។ ២០ហះកា ពិនអាឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ចងឹ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ពិន កា ៃអ្វ ក្យាគ់ បក់
តង័ឡាក់ ចងឹ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ឃឺយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ២១ ែអ៊ ចងឹ តូរ ័ឡាេកា បុាងំៃឡ ពិនឡាក់ អូ កា
េឡាះអាអន់ េកះឡាក់កាឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ឡាក់តាតារកា្ល គ ់ញនកាសារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ែអ៊ឡាក់ រុាងំៃហ
្រគបឹ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។

៤
១អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អាញ់ឡាងតកាអនដ់សីខាក ់ខងអនដ់សី ្របគ៉័ អន់អាញ់តសី ម៉ូ ះ លូ េហាក

រគ៉។់ ហគ់ អនដ់សី េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិនកាខាក់ េលយី ពិ។
សារ ្រតគ់ រះ៉កះ ប៉ារម លូ គួប េសាប
២អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតា កា េអុីរ ៉េូឌៀ លូ ស៊ុនទចិ អន់ អនដ់សី ទី ពុត ដងឹ េម៉ាញញនកា េសឿ យសី៊ូ។ ៣អឺ

គួបឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ហគ់ អសី តង័ រះ៉កះ ប៉ារម មួត អង់កាន់ េពៀរ ដូវ អា ពិ ខង អនែ់ឌអា េឃយី ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉
សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ អនឌូ់ លូ អាញ់ អនឌូ់ លូ េក្លេមន ទបឹ មួត អនេ់ទៀគៗឡាក់ េឃយី ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ ឡាក់
អនែ់ឌ ទីសចិ ពឹងផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសី។
៤ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ េលយីញនកាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹតាងំឡា ពិន។ អាញ់រះ៉ េម៉ាញទងណាវ ្គ ហគ់ េហាក រគ៉់ ពិ។

៥ហគ់ អនដ់សីតាបំាង ពុតដាគ់សមី អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ បប៉ ័ខង ពឹតាងំឡា ពិន ក្យាម័ ចងឹ ជរឹ េកះ។ ៦អនដ់សី
ែជ វុនឹវាយ៉ កាសារ ញ៉ា ហង ហគ់ មន៉់ េឡាមឡា ប ៉្រ◌ះ័ ពិ យ ៉◌ះ័ ទី សារ ញ៉ា កាតាម កា ប៉ាេន ែអ៊ េដល។
៧ ្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អន់ដសី ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាទចឹ ហ៊្លត ឡឹង ពុត ប៉ាណូស
ឃតឹ។ សារសាណុកសាវាក៉ េណាះ ចងឹ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី េលយីញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។
៨ េម៉ាញណាវ ្គ អឺ អុះ មុ ីអន់ អនដ់សី ឃតឹ ដងឹ កាសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ ់សារ ញ៉ាឡាក់ កានតឹ សារ ញ៉ា

ឡាក់ ្រតង់ សារ ញ៉ាឡាក់ អូ ទីយច សារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ បុចិ ៃច សារ ញ៉ាឡាក់ រគ៉ ់ឃឺ អនដ់សី ្រតគ់ឃតឹ
ចាែ្រជប ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ដាគ ់លូសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ប៉ាេន។ ៩សារឡាក់ អនដ់សី េហៀន លូ កាតាងំ ឡឹង
អាញ់ ទបឹ ង៉ារឡាក់ អនដ់សី បប៉័អាញ់ ្របគ៉័ េណាះ ហគ់ ្របគ៉័ ពួយ ពិ។ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
តាងំឡាសារសាណុកសាវាក៉ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សីហង។
សារ មួត េមឿង ភលីបី តង័ អន់ េលៀនកា វគ័ ប៉ូល
១០អាញ់ េហាក រគ៉់កាខាក់កាយសី៊ូ ញនកាអនដ់សីឃតឹកាអាញ់ េម៉ាញទងណាវ ្គ។ ផះ អន្់រទលួ ែព អន់

ដសី ឃតឹកាអាញ់ េដល ហះកា អូ អ្លុ ចងឹ តង័ អាញ។់ ១១អាញ់ រះ៉ នេីអៀ អូ ្រតគ់អាញ់កាសត់ អុះ ខងអាញ់
េហៀន េកះ ឡឹង សារសាណិ ពុត យ ៉◌ះ័ អាញ់ ទី សារ ញ៉ា កាតាម ឃឺ អាញ់ ដាម័ អត់ ទិេណា ័ះ។ ១២អាញ់
េឃយី ថុកឡាបំាក អាញ់កា េឃយី សល់ តាេលៀយ េដល។ យ ៉◌ះ័ អាញ់សង់ ផគី កាតាម យ ៉◌ះ័ ឡាយុតិ
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ឡាងំវាញ៉់កាតាម អាញ់អ្លុ ដាម័ អត់ ទេិណា ័ះ។ ១៣អាញ់ដាម័អត់ ទេិណា ័ះញនកាយសី៊ូ អន់សាងំុកាអាញ។់
១៤ហះកាអនដ់សី ទី តង័ អាញ់ ផះអាញ់ ទីសារ ប៉ាណាប េណាះដាគ់តាទចឹហង។
១៥អឺ អុះ មុីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភលីបី អនដ់សី អ្លុ េកះ ផះ អន្់រទលួ ែពអាញ់ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ពឹង

េខត ម៉ាេសដូន េកះេណាះអាញ់ឡាច់ ឡឹង េណាះ េភឿឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ ប៉ាគ់ េខត អនេ់ទៀគ ផះ េណាះ អូ ទី
្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចំ តង័ អន់ េលៀនកាក់កាអាញ់ អុះ ទី ដងឹ អនដ់សីហង។ ១៦ផះអាញ់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េថ
សាឡូនកិ អនដ់សី កា ប៉ាេហ្យ ី េលៀន េពៀរ ៃបង៉ ទង េដល តង័ អាញ់សារ៉ំាប់សារ ញ៉ាឡាក់អាញ់ តងកាន។
១៧អាញ់ រះ៉ អា អូ ្រតគ់អាញ់ បុចិ កាកាណាគ័ ឡឹង អនដ់សី អុះ ហះកាអាញ់ បុចិ កា អនដ់សី ទី រុាងំវាន៉័ ែធម
ណាវ ្គញន កា តង័ អាញ។់ ១៨អាញ់ ទី កាណាគ័ ្រគបឹ ទិ េកះ ទបឹ សល់ តាេលៀយ េកះ េដលញនកាអាញ់ អ្យ
ក់ េកះ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ទី ប៉ាេហ្យ ី ពឹង េអប៉ា្រប៉ូឌតី កាណាគ័ ទិ េណាះ េពៀបឡាក់ កា េបា ប៉ុង េបា
រុញិ ផះ ពូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័កាណាគ័ េណាះ ែអ៊ ប៉ាញ័ ពុតខាក។់ ១៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ចងឹ អន់ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី តងកានញនកា អនដ់សី េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ប៉ាតរ្ង័ េកងខាក។់ ២០ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន េលយីៗអាែមន។
សារអបំញ៉់ គួប េសាប
២១-២២អាញ់ អំបញ៉់ អុះ មុី ទឌូិ ឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល

ប ? អុះ មុីឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ទបឹ មួត េសឿឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងហីសាដាច់កាអបំញ៉់ អនដ់សី េដលនចីម័
អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
២៣អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿងកូឡូះ
សារ អនត់គ់ រះ៉

េមឿង កូឡូះ រប៉់ ដារ ់អា ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ ប៉ាេថត ទួគី ែគង ដារ ់ឡាច់ េមឿង េអេភសូ ចាងំហាយ្គ ឃឺ ែអ៊ ១៥០
កាឡូមុតិ។ េកតី ទី ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូឡូះញនកា េអប៉ា្របះ៉ឡា ំរះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ពឹង
េមឿង េណាះ។ វគ័ ប៉ូល ែអ៊ តាងំឡា អូ ទីឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េណាះ អុះ (បរ៉ ់ៃហ ១:៤;២:១)។ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ
ទី បក់ អនដ់ា បុាងំេហៀនសារយច ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា បុាងំេហៀនផាយសី៊ូ ្រគះិ អូ ្រតគ់ េកតី ប៉ាណូស អុះ
លូ េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េដល។ វគ័ ប៉ូល អ្លុ សារអា ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក ពឹង េមឿង
រ ៉មូ រុាងំវាង៉សាណាំ៥៩-៦១គ.ស.។ វគ័ ប៉ូលកា ្រចាគ់សត្់រតាអនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿងកូឡូះ េណាះ។
ែអ៊ ្រចាគ់ សត់្រតា អា េភឿ រះ៉ ប៉ាឡាក់ ផា យីស៊ូ ប៉ាណូស តាទចឹ ឡាក់ កា ប៉ាណូស អន់េទៀគៗ ែអ៊ កា គន

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ េដល។ ែអ៊ ឡាក់តាងំឡា រុាងំៃហកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អំបុាងំ
កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ទិេណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ លូ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។ កាប៉ាច់ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ េពៀបឡាក់កាឡាេកាយសី៊ូ យសី៊ូ េពៀបឡាក់កា កល់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល រះ៉ ផាយសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ បុាងំេកតី ្រគបឹ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ រុាងំៃហ ប៉ាណូស ទឌូិ លូ ្របគ៉័ អន់
ទិ បក់ េសឿ ែអ៊ ដាគ់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ណាវ ្គ។ (១:៩-២:១៩)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតា កា មួត េសឿ យសី៊ូ ែជ អន់ ពូ េ្របុី អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ សុនសាត
អុ្ីរសាែអល៊ ហះកាអនែ់ឌ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាបដាគ់ ្រតង់ឡាក់កា ប៉ាណូស ទី ពុតណាវ។ (២:២០-៤:៦)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ លូ ធមី៉ូ េថឡាក់ អុះ មុី ពិន ២ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត់
្រតាអា អន់ កា អុះ មុីឡាក់ ប៉ាសុន ដាគ់ ្រតង់ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូឡូះ។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ពឹ ពិនដាគ់ ពុត លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ លូ មន៉់សារ៉ំាប់ មួត េមឿង កូឡូះ
៣ញនឹ េហាក រគ៉់ េលយីៗកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន រប៉់ញនឹ មន៉់កា អនដ់សី

៤ ខង ញនឹ កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារ អន់ដសី េសឿ យីស៊ូ ្រគះិ លូ សារ អន់ដសី បុចិ ៃច កា មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទិ
េណា ័ះ ៥ញនកា អន់ដសី មុងឹ ផា ចងឹ ទីសារ ដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ គម ពឹង ៃប៉្លង សារ៉ំាប់ កា អន់ដសី។ អន់ដសី
កាតាងំ ឡឹងសារ មុងឹ អា ផះ ពូឡា ំរះ៉ កា អនដ់សី ប៉ានដ់ា ឡឹងសារតាទចឹ ឃឺសារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ៦ឡាក់ ពូ
រះ៉ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ ទបឹ ទី ពូ េសឿ េអៀង េដល។ អនដ់សីកា េសឿកាខាក់ េដល ឡឹងដារ ់អនដ់សី កាតាងំ
សារ ដាគ់ េណាះ លូ អនហ់ា្ន ល់ ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ ពួយសារ តាទចឹ។ ៧អនដ់សី េហៀនសារ
េណាះ ឡឹង វគ័ េអប៉ា្របះ៉ឡាក់ គួបញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ អនឌូ់ លូញនឹ។ ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដា
គ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ សារ៉ំាប់ កា អនដ់សី េដល។ ៨ ែអ៊ កា រះ៉ អន់ ញនឹ អ្លុ ឡាក់ៗ ឡឹងសារ អនដ់សី
បុចិ ៃចកា គួប េសាបឡាក់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា អនដ់សី។
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៩ខអាហង បះ ឡឹងដារ ់ញនឹ កាតាងំ ពូ រះ៉ ឡឹងសារ អនដ់សី េណាះ ញនឹកា មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អន់ កា អន់ដសី េលយីៗ េភឿ ម៉ាគ់ អន់ដសី អន់ហា្ន ល់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ឡាក់ កាខាក់ ញន កា ទី ពុត ហ្យាងំសា
ឡាច់ ្រគបឹ ែនវ ឡឹង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ១០ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ៃអ្វ េកាប អន់ ឃឺ លូ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន
េភឿ អន់ ្រតគ់ ពុត ែអ៊ ្រគបឹ ែនវ ទបឹ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ លូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែហង៊ឡាក់កាខាក។់
១១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី ទីសាងំុ កាខាក់ ្រគបឹ ែនវ ញន កា អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ មះ៉ ែអ៊ ម៉ាគ់ អនដ់សី ដាម័
អត់ លូសារ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ េដល។ ១២ហគ់ េហាកកាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន ខង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់
អនដ់សី ទីចាែនក ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀឡាក់ ៃអ្វ ពឹងចារតាតារ េណាះ អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៣ ែអ៊ តង័ ពិន
អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អរ៉ំាញ អញឺសារ ម៉ាមុាងំ លូ អន់ ពិន ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ គន ែអ៊ឡាក់ ែអ៊
បុចិ ៃច។ ១៤ញនកាគន ែអ៊ បះ ែអ៊ហា្វ យ ពិន លូ អូ អ្យក់យ៉ូ សារ ពិនយច។
សារអរ៉ំាញអញឺ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
១៥យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ បក់ ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពិន ៃហ អូ បប៉ ័ែអ៊ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ

ឡឹង ទិ កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី។ ១៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ាៗ ្រគបឹហាច់ញនកា
យសី៊ូ ្រគះិ ទបឹកាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លង លូកាណាគ័ ពឹង េតះ ទបឹកាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ៃហ បប៉័ លូ ៃហ អូ បប៉ ័ទបឹ
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ទី អរ៉ំាញអញឺ អនេ់ទៀគៗ ស៊ុតកាប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតីញនកាយសី៊ូ ្រគះិ លូសារ៉ំាប់
កា យសី៊ូ ្រគះិ តាងំឡា។ ១៧ ែអ៊ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ញន កា ែអ៊
េដល។ ១៨ ែអ៊ ឡាក់ កា កល ់្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កាឡាេកា ែអ។៊ ែអ៊ ឡាក់ តាងំឡាអាញុ រុសី ខង
កាណុងកាឡំាងំ មួត េតា័ ែអ៊ ហង រុសី សតឹ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ េភឿ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ ទេិណា ័ះ។ ១៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ប៉ាញ័ ពុត អន់សារដាគ់ េកងខាក់ មះ៉ ែអ៊ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹងយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ២០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉កះ ប៉ារម លូ
កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ អន់ដាគ់ លូ ែអ៊ ទបឹ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ ពឹង េតះញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូ
ស ្រតគ់ លូ ែអ៊ ញនកាផាមយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។
២១កាប៉ាច់ អនដ់សី ផះ អន្់រទលួ ែព េកះ តាមុរឺ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី ពុត អូ ណីសកា ែអ៊ លូ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ។់

២២ហះកា កញិេអៀ អាយសី៊ូ រះ៉កះ ប៉ារម អនដ់សី អន់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ ញនកា ែអ៊ េកតី ប៉ាណូស េកះេណាះ
េតា័ េភឿ អន់ អនដ់សីដាគ់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីសារ អក៊ បគឺ លូ អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ បុាងំអាលហះ ងីុរ ែអ៊ អុះ។
២៣ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ េសឿ អន់ កាខាក់ េលយី ែជ អា្ល តសារ អនដ់សី មុងឹ ឡាក់ អនដ់សី កាតាងំ ពូ រះ៉សារ
ដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឃឺសារដាគ់ឡាក់ ពូ រះ៉ កា ប៉ាណូសទឌូិឡាក់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ៃប៉្លង កាប៉ាច់អាញ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ កា
សារដាគ់អា េដល។
សារ វគ័ ប៉ូលឡាបំាក ផះ ែអ៊ តង័ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
២៤-២៥អាញ់ េហាក រគ៉់ ផះ អាញ់ ទីសារ ឡាបំាក ញន កា អន់ដសី។ ផាសារឡាបំាក មះ៉ យីស៊ូ ្រគះិ សា ំ

រ៉ាប់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ខ្វះ ហះ ច ំអាញ់កា ទីសារឡាបំាក េដល េភឿ តាគ់ អង់្រគបឹ សារឡាបំាក ែអ៊
េណាះ។ អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ ពួយ ង៉ារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី
អាញ់ ្របគ៉័ឃឺ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ប៉ានរឹ ែអ៊ ្រគបឹហាច។់ ២៦ ប៉ានរឹអាប ៉្រ◌ះ័ េអានសាគមឹ ឡឹង ទុញ
េសគី ែព េកះ ហះកាកញិេអៀអា ែអ៊ តាបំាង អន់កា ប៉ាសុន ែអ៊ អ្លុ ។ ២៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត អន់ ប៉ាសុន
ែអ៊ អនហ់ា្ន ល់សារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ េកង ខាក់ ឡឹងសារសាគមឹ អា ពឹង សុនសាត អនេ់ទៀគ សារអាឃឺ នី
េអៀ៖ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ពឹង អនដ់សី ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី មុងឹ ផា ចងឹ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ ២៨ញនឹ រះ៉
ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ ទបឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា លូ បុាងំេហៀន ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ ញនកា ពុតហ្យាងំសាឡាច់ ្រគបឹ ែនវ
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េភឿ ្របគ៉័ អន់ ពូ ទឌូិ ៃអ្វ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ២៩អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ ខាក់
េភឿ តាគ់ អង់េកះសារអាហងឃឺអាញ់ខំ អត់សារ៉ំាញ័ញន អរ៉ំាញ អញឺយសី៊ូ ឡាក់ ផះ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងអាញ។់

២
១អាញ់ បុចិ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ខំ អត់សារ៉ំាញ័ េកងខាក់សារ៉ំាប់កា អនដ់សី លូសារ៉ំាប់កា មួត

បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េឡាឌេីស * លូ ទិ មួត បក់ អូ េឃយី បប៉័អាញ់២ េភឿ បុចិ បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនដ់សី ទឌូិ លូ
អន់ អនដ់សី ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ញនកា ពុត បុចិ ៃច ម៉ាគ់ អនដ់សី ហ្យាងំសាឡាច់ហ្លង់ ្រគបឹ ែនវ លូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ អន់
ឡាក់ៗ ឡឹង ប៉ានរឹ េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺសារ យសី៊ូ ្រគះិ តាងំឡា ៣ខងសារហ្យាងំសាឡាច់
េកង កាខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ស៊ុត កា គម ទិ កាណុងឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ េណាះ ហង។ ៤អាញ់កាប នេីអៀ
េភឿ បង៉កាន់ ែជ អន់ បក់ េពឿឡា ំប៉ាង៉ល់ អនដ់សី ញនកា ប៉ានរឹ ពូ កាប រគ៉់ៗ ។ ៥យ ៉◌ះ័ ឡាេកាអាញ់ ៃអ្វ ចាងំ
ហាយ្គ ឡឹង អនដ់សី កាតាម ហះកា ពុត េពៀកអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដល អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក់ញន
កាបប៉័ អនដ់សី ទីឡាេបៀបឡាបប លូ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ កាខាក។់
សារ ៃអ្វ អនឌូ់ លូយសី៊ូ
៦ផាអនដ់សីហាប់យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័តាងំឡាអនដ់សី េកះ អ្យគ័ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ េលយី នេីណា ័ះហង ពិ។៧អន់

អនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េលយីៗ េពៀបឡាក់ កា េតមី អ៊្លង ៃអ្វ កាចាប័ ញន កា រ៉ាយះ៉ េតាត ្រជុ លូ ឡាក់ កា ្រប៉
គ័ ហី កាង័ កាចាប័ េដល ហគ់ េសឿ អន់ កាខាក់ អន់ ្រតគ់ ពួយសារ បុាងំេហៀនឡាក់ អនដ់សី េហៀន េកះ ទបឹ
េហាកកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាខាក់ េដល។
៨អ្យគ័ឡាវុាងំ ែជ អន់ េពឿឡា ំប៉ាង៉ល់ អនដ់សី អន់ េកះ ទុច ពូ ញនកា ប៉ានរឹ ពូ កាប វុចឹ លូ ហ្យាងំសាឡាច់

ហះកា អូ ទី ខា ្រតគ់ ពួយសង់ខុំ វគ័ យ៉ាគ់ ឡឹង េសគី ែព លូ ្រតគ់ ពួយសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា គុន ប៉ាណូសហះកា
អូ ្រតគ់ លូសារ យសី៊ូ ្រគះិ អុះ ៩ខង ្រគបឹសារ ញ៉ាឡាក់ ទី កាណុង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទេិណា ័ះ កា ៃអ្វ កាណុង
ឡាេកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ១០កាប៉ាច់ អនដ់សី កា ប៉ាញ័កាសារដាគ់ នេីណា ័ះ េដលញនកាអនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់
លូ យសី៊ូ ្រគះិ ទិ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទិ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កា ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ែអ។៊ ១១ញនកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សី
កាកាសតិ អង់ការ េកះ េដល ហះកា អូ ្រតគ់កាសតិ លូ តី ប៉ាណូស អុះ ឃឺអនដ់សី ទីកាសតិ អង់ការ គុនឡា
េបៀប យសី៊ូ ្រគះិ ញន កា ែអ៊ អ្យក់ឡាច់ ពុតសាន់ដាប់ឡាក់ ពុត គុន ប៉ាណូស។ ១២ ផះ ពូ បុាងំហុំ អន់ដសី លូ
េទៀក អនដ់សី េពៀបឡាក់កា េតា័តប់ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ លូ អនដ់សី រុសី សតឹ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដលញនកា
អនដ់សី េសឿសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាគ់ អង់រុសី សតឹយសី៊ូ។ ១៣ផះ អន្់រទលួ ែព អនដ់សី េតា័ញន
កាសារយចមះ៉ អនដ់សី លូញនកាអនដ់សី អូ ទីអា្ល ត ពុត គុន ប៉ាណូស †ហះកាកញិេអៀអាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តាគ់ អង់រុសី សតឹ អនដ់សី អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ េកះ។ ែអ៊ អូ អ្យក់យ៉ូ ទិសារយច មះ៉ ពិន ១៤ ែអ៊ អ្ូ៊យតអា្ល តសារ
ែអ៊ ្រចាគ់ គម ផា ពិន ្របគ៉័ យច លូ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អ្យក់សារ េណាះ បង់៉ ពឹង អ៊្លង គងឹ ។ ១៥ប ៉្រ◌ះ័ កា អ្យក់
ឡាច់សារ អំរ៉ាញ អញឺ ឡឹង មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឃឺ ែអ៊ តាគ់ តាយួស ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនែ់ឌ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ េអៀង ទបឹ ទី
្រទង ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ េតា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េកះ។
១៦ ទលឹ នេីណា ័ះ អូ អន់ បក់ េពឿ កាបកា អនដ់សី ឡឹងសារសាណាសាណឹត លូ កាណាគ័ ៃអត េលី ឡឹង

សារ ប៊ុ ន េទៀន ប៊ុ ន ម៉ុ ត ៃខ លូ ដារ ់រ៉ាឡូវ េណាះ អុះ។ ១៧សារ ទិអា េពៀបឡាក់កា កី កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់
ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ ែគង ម៉ាត់ េទៀ េដាច ហះកាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់តាទចឹ េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិ អាហង។ ១៨ ែជ
* ២:១ ២:១ េមឿង េឡាឌេីស ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង កូឡូះ េដល។ † ២:១៣ ២:១៣អា្ល ត ពុត គុន ប៉ាណូស េពៀគ គុល «កាសតិ អង់ការ ែគងឡាេកា
បុាងំៃឡ»។
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អន់ បក់ េពឿ ពឹះ ប៉ាង៉ល់ អន់ដសី អន់ អា្ល ត រុាងំវាន៉័ ឡាក់ អន់ដសី ្រតគ់ ទ។ី ប៉ាណូស ែនវ អា បុាងំខំ េ្របុី ពូ កំ
លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ឌុ កាប ឡឹងសារ អនែ់ឌ អេំប៉ា បប៉័ លូ អា្វ ត់ េអង ឡឹងសារឡាក់ អូ ទីខា
តាម ពុត អនែ់ឌ េទៅឡាក់ ពុត គុន ប៉ាណូស េដាចដាច។ ១៩អនែ់ឌ អូ ៃអ្វ តតឹ លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ កល់ អុះ ឃឺ
កល់អាហងឡាក់សមិឡាេកា លូ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា តតឹ គួប ែអ៊ លូ ប៉ាឡគ់កានត់ងី លូ រ៉ាត់ ទបឹ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា
ដាគ់ តសី តង់ តាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន។់
សារ េតា័លូ រុសីសតឹ អនឌូ់ លូយសី៊ូ
២០ផាអនដ់សី េតា័ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ លូ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា គុន ប៉ាណូស េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ

ខ ញ៉ា បះ អនដ់សី ៃអ្វ កា ្របគ៉័ ពួយសារ ពូ រះ៉ អនេ់ទៀគៗ ្របគ៉័ឡាក់កា ប៉ាណូស អូ េសឿយសី៊ូ ២១ឡាក់កាកាប
ផា «ែជ អ្យក ់ែជសាសាយុំាងំ ែជសាប៉ាគ់ ៃដ»។ ២២ចាបាប់ ទិអាស៊ុត កាសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា មះ៉ ប៉ាណូស
េដាច ឃឺ អនែ់ឌ ទបឹ អូ អន់សាប៉ាគ់សាណាញ៉ាៗឡាក់ ្រតគ់ ហ្៊យង េហ្យតី ញនកា ពូ ៃអតសា។ ២៣សារ ទិ
អាឃឺ ែអ៊ ឡាក់ កាសារហ្យាងំសាឡាច់តាទចឹ ខង អនែ់ឌ តាគ់ អំ្របគ៉័ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ កំ ទបឹ តាគ់ ប៉ា
ណាបឡាេកា េទៅ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ សារ ទេិណា ័ះ អូ អ្លុ កាតត់ ពុត ែជ អន់ ្របគ៉័យច អុះ។

៣
១ទលឹនេីណា ័ះផាអនដ់សី រុសីសតឹអនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិតាទចឹ ហគ់ណាងំសារញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងឡាក់

ចារ យសី៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះ ពិ។ ២ហគ់ឃតឹ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ែជ
ឃតឹ ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េតះអា ៣ខង អនដ់សី េតា័ រ៉ាវាច៉់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា គមអាញុ រុសី អន់
ដសី អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ េកះ។ ៤ប៉ាគ់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់អន់អាញុ រុសីកាអនដ់សី ែអ៊ឡាច់តាបំាងឡាេកា អន់
ដសីកា ចងឹឡាច់តាបំាងឡាេកាអនឌូ់ លូ ែអ៊ ទបឹ ចងឹ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល។
សារ ្រតគ់អា្ល តសារ អូដាគ់
៥ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ អន់ដសី អា្ល ត ពុត បុចិ កាសារ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ពិ ឡាក់ កាសារ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័

លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័សារ អក៊ បគឺ ពុត បា្ល ល ង៉ល ់ពុត បុចិ ្របគ៉័សារ យច ពុត ខា្វ ម បុចិ កា រ៉ាស
អំប៉ាសឃឺសាេមុី លូ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ៦ញនកាសារ ទេិណា ័ះ ហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អកឺ
កា មួត បក់ ប៉ាសាងំ លូ ែអ។៊ ៧ផះ អន្់រទលួ ែព អនដ់សីកា ្របគ៉័សារ ទេិណា ័ះ នះិេទៅ េដល។ ៨ហះកាកញិេអៀ
អា អនដ់សី ្រតគ់ អា្ល តសារ ទិ អា ពិ ឃឺ ពុត អកឺ ពុត តុហាល ់ពុត អូ ដាគ ់សារ ត ័ះ ប៉ាស្យាប លូ ែជ កាប
រុាេំឡាះ ៃដ។ ៩ ែជ កាប ព្លូង កា គួប េសាបហង ខង អនដ់សី អា្ល ត ទិ េកះ ពុតសានដ់ាប់ លូសារ ៃអ្វ េកាបឡា
េបៀបសានដ់ាប។់ ១០អនដ់សី កា េកះ ប៉ាណូសណាវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ្របគ៉័ អន់ ែហ៊ងណាវកាខាក់
អន់ វុចឹ លូ ែអ៊ ឡាក់ បុាងំេកតី អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ឡាក់កាខាក។់ ១១ ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ទី សុ
នសាត ្រកកិ េលី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អូ ទី មួតកាសតិ អង់ការ េលី អូ កាសតិ អង់ការ អូ ទី ប៉ាណូស ្រពី អូ
ទី ទុច េលី ៃមគ៉ តាងំឡាណាវ ្គអុះ ខង ទី ដងឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់សាខំាន់ លូ ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង ពិន ទឌូិ េដល។
១២ញន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី េរ ុសី អនដ់សី ្របគ៉័ ប៉ាសុន ដាគ់ ្រតង់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ លូ ប៉ាណូសឡាក់ ែអ៊ បុចិ

ៃច អន់ដសី ្រតគ់ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ពុត ដាគ់ កា ពូ ្រតគ់ អ្លុ ប៉ាន់ថិ ពុត េពៀក ្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់ សមី លូ
ពុតដាម័ អត។់ ១៣អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អត់សារ៉ំាញ័កា គួប េសាប ផាបក់ ចំ ទីសារ ញ៉ាយច លូ គួប ែជ អ្យក់យ៉ូ
គួប េសាប។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច មះ៉ អនដ់សី នចីម ័អ្យគ័ អនដ់សីកា ែជ អ្យក់យ៉ូ សារ គួប
អនដ់សី យច នេីណា ័ះ េដល។ ១៤កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ្រតគ់ ទី ពុត បុចិ ៃច ខងសារ បុចិ ៃច ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទី
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សារដាគ់ ទិ អា *។ ១៥យសី៊ូ ្រគះិ អន់ អនដ់សី ទីសារ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប ហគ់ អន់សារ អា ប៉ាណា ំពុត
អនដ់សី ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្យក់ អនដ់សី ពឹះ ប៉ាតុំ គួបឡាេកា ដងឹ េម៉ាញ េភឿ អន់ អនដ់សី ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ
គួប។ ្រតគ់ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េលយី េដល។ ១៦អន់សារ យីស៊ូ ្រគះិ ៃអ្វ កាណុង ពុត អន់ដសី េអៀង កាខា
ក។់ ហគ់ បុាងំេហៀន លូ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា គួប េសាបញនកា ពុតហ្យាងំសាឡាច់ ្រគបឹ ែនវ។ ហគ់ចាែជអញ់
ែស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ពុត ទបឹ េហាក រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័។ ១៧អនដ់សី ្របគ៉័សារ ញ៉ាកាតាម យ ៉◌ះ័ កាប េលី
្របគ៉័ ង៉ារកាតាម សារទេិណា ័ះ ្រតគ់ ្របគ៉័ញនកា េសឿយសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិន ទបឹ េហាកកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ ពឹ ពិនញនកា ែអ៊ េដល។
សារ ៃអ្វ េកាបកាណុងខាបខួ់ហី ្រកាន គុន េសឿយសី៊ូ
១៨អឺ មួតអង់កាន់បក់ទី េកា្ល  ហគ់អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល អន់ ្រតគ់ គុនឡាេបៀបប៉ាណូសេសឿយសី៊ូ។ ១៩អឺ

មួតកាម៉ាក័ បក់ ទីកាម៉ាញ ់អ្យគ័ បុចិ កាកាម៉ាញ់ េទៅ លូ ែជ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អុក ពុត ៃដ។ ២០អឺ មួតសាសា្វ  ហគ់
រ៉ាប់ េសឿ េមគី ពឹ ្រគបឹ សារ ្របគ៉័ នីេណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២១អឺ អុះ មុី បក់ ទី គន ែជ ្របគ៉័
យច លូ គន ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អកឺ ៃដ អ្ូយគ ៃផគ អនែ់ឌ ទិសារ មុងឹ។ ២២អឺ មួត បក់ េកះ ទុច ពូ ហគ់ អ្យលិ កូត័
រ៉ាប់ េសឿ ៃមគ៉ តាងំឡាអនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអាអន់ ្រគបឹ ខ ពិ។ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ដងឹ ហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ្រកាន័កា
បុចិ កា ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស នេីណា ័ះ អុះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ញនកា ពុតដាគ់ ្រតង់ ទបឹ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន េដល។ ២៣ ្រគបឹ ង៉ារការឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉ ័្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ទិ ពុត េពៀកឡាក់កា ្របគ៉័ ង៉ារ អន់កា
យសី៊ូ េដល អូ ្រតគ់ ្របគ៉័សារ៉ំាប់ ដងឹ កា ប៉ាណូស អុះ។ ២៤អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី ចងឹ ទី ប៉ាដក់
ប៉ាេជៀ ឡឹង យសី៊ូ ឡាក់ រុាងំវាន៉។័ ពឹ តាងំឡាឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារ េណាះ ឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។ ២៥ េពឿ ្របគ៉័ អូ
ដាគ ់បក់ េណាះ ចងឹ ទីសារ អូដាគ់ ពួយសារ ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េណាះហង ប ៉្រ◌ះ័ អូ េរ ុសី ម៉ាត់ បក់ ចំ អុះ។

៤
១អឺ មួត បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ តាងំឡា ពូ ្រតគ់ ្របគ៉័ដាគ់ ្រតង់ កា មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា

អនដ់សីកា ទី ៃមគ៉ តាងំឡា េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េដល។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
២ហគ់ ខំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយីៗ ទបឹឡាវុាងំឡាេកា លូ េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៣ រប៉់ អនដ់សី

មន៉ ់អ្យគ័ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់កាញនឹ េណី េភឿ អន់ ែអ៊ អន់ ្រទងកាញនឹ ទីចាក រះ៉សារ េអានសា
គមឹ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ខងអាញ់ ្រតគ់ ខុកញនកាសារអាហង។ ៤មន៉់ េឡាមបរ៉ ហ់ះ ប ៉្រ◌ះ័ អន់អាញ់អ្លុ រះ៉សារ
យសី៊ូ អន់ឡាក់ៗ តាមអាញ់ ្រតគ់កាប។
៥អ្យគ័ ្របគ៉័ដាគ់កា មួត បក់ អូ េសឿយសី៊ូ ញនកា ពុតហ្យាងំសាឡាច។់ អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អ្យក់ដារ ់ចំឡាក់

្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារឡាក់ ទីខា េដល។ ៦អ្យគ័ អនដ់សីកាបដាគ់ ប៉ានរឹ ពឹរ កាង េលយីៗ លូ អន់ ប៉ានរឹ អនដ់សី ទីខា
* ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ អ្លុ េតលី ពូ នចីម័ អន់ដាគ់ ្រតគ។់
សារ អបំញ៉់ គួប េសាប
៧ទឃីកុីះឡាក់ អុះ មុី ពិនឡាក់ញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំ

ឡា ពិន អនឌូ់ លូ អាញ ់ែអ៊ ចងឹ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ ឡឹងសារអាញ់ ទេិណា ័ះ។ ៨អាញ់ េ្របុី ែអ៊ ឡា ំញនកា
* ៣:១៤ ៣:១៤ អនដ់សី ទីសារដាគ់ ទិអា ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ អនដ់សី ទឌូិ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប។ * ៤:៦ ៤:៦ ទីខា េពៀគ
គុល «ៃ្រប»៉។
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សារអាហង េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ ឡឹងសារញនឹ លូ អន់ ែអ៊ កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនដ់សី េដល។ ៩អាញ់
េ្របុី ែអ៊ឡា ំអនឌូ់ លូ អូនសុីមីឡាក់ អុះ មុី ញនឹ បុចិ ៃច ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ពឹះ ឡឹង េមឿង កូឡូះឡាក់
កា អនដ់សី េដល។ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹងសារ ញ៉ាឡាក់ េកតី ពឹះ ហះចារអា។
១០អារសីាតាកឡាក់ ្រតគ់ ខុក អនឌូ់ លូ អាញ់ ែអ៊ កា អំបញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ម៉ាកុះ

ឡាក់ អុះ េម៉ាញ យ៉ាគ់ លូ បាណាបះ ែអ៊ កា អំបញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? (អនដ់សី កា ទីកា
តាងំសារ អនត់គ់ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ េកះ ផា ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី បរ៉ ់អនដ់សីហាប់ រុាងំៃហ អន់ ដាដាគ់
េណី)។ ១១ េយស៊ូ ឡាក់ អន់ សចិ ផា យូសាទុះ ែអ៊ កា អំបញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? កាណុង
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ទី ដងឹ អនែ់ឌ ៃបង៉ ដូវ អាហងឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉ ឡឹងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័ អនឌូ់ លូអាញ់ទបឹកាប បុាងំេហាក ពុត េពៀកអាញ់ េដល។ ១២ េអប៉ា្របះ៉ឡាក់កាឡំាងំ អនដ់សីឡាក់
ពឹះ ឡឹង េមឿង កូឡូះ ែអ៊ កា អំបញ៉់ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កាយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ ខំ
មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់កា អនដ់សី េលយីៗ េភឿ អន់ អនដ់សី េសឿ េលយី ទិ ពុត លូ ៃអ្វ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ពួយ ពុត
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រគបឹ ខ។ ១៣អាញ់បប៉័ ម៉ាត់អាញ់តាងំឡាផា ែអ៊ ខំកាខាក់សារ៉ំាប់កា អនដ់សី លូសារ៉ំាប់កា
មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េឡាឌេីស លូ មួត បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េហរ៉ាប៉ូល †។ ១៤ លូកាឡាក់ ម៉ូ អ្យាអាញ់ បុចិ ៃច លូ
េដមះ៉កាអបំញ៉់អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដលប ? ១៥អាញ់បរ៉ អ់បំញ៉់ អុះ មុីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េឡាឌេីស
លូ អំបញ៉់ នមឹផា ទបឹ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាតុំ គួប ពឹង ហី ែអ៊ េណាះ េដល អនែ់ឌ ទឌូិ ដាគ់ឡាេកា
បុាងំៃឡ េដលប ? ១៦ ប៉ាគ់ អនដ់សីអានសត្់រតាអា ឡុច ទិ េកះ េកះេណាះ ្រតគ់ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ
ពឹង េមឿង េឡាឌីេសអាន េដល អនដ់សី កា ្រតគ់ អានសត្់រតាឡាក់អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ ប៉ាគ់ េមឿង េឡាឌីេស
េដល។ ១៧អ្យគ័ រះ៉ កាអាឃបី ្រតគ់ អ្យក់ ពុត ៃចគតាគ់ អង់េកះ ង៉ារឡាក់យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន េ្របុី ែអ៊ ្រប៉
គ័ េណាះ។
១៨ ៃហសារ អំបញ៉់អាអាញ់ ្រចាគ់ លូ តី អាញ់ េទៅ អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? បរ៉ ់អនដ់សី

កាចាងំ ឡឹងសារអាញ់ ្រតគ់ ខុក។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។

† ៤:១៣ ៤:១៣ េមឿង េឡាឌេីស លូ េមឿង េហរ៉ាប៉ូល ៃអ្វ ក្យាម័ េមឿង កូឡូះ េដល។
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សត្់រតា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
េថសាឡូនកិ
សារ អនត់គ់ រះ៉

េមឿង េថសាឡូនកិ រប៉់ដារ ់អា ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត ្រកកិ។ ផះ រុាងំហាវ វគ័ ប៉ូល េមឿង េថសាឡូនកិអាតសីខាក់
ទី ប៉ាសុន ៃអ្វ ៣០០.០០០ ដូវ។ បក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង អា សួន េអៀង ពូ ្របគ៉័ ង៉ារណាងំសា ្របូ ្របី រ៉ាស អំប៉ាស
រចារ ពូ កត់កាប៉ំាន។់ ទី េអៀង សុនសាត ៃអ្វ ពឹង េមឿង េណាះ ទី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ លូ ទី េអៀង សុនសាត
អនេ់ទៀគណាវ ្គ។
វគ័ ប៉ូល រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ពឹង េមឿង េថសាឡូនកិ រុាងំវាង៉ សាណាំ៤៩ គ.ស. (បរ៉ ់ ៃហ ង៉ារ មួត រះ៉

ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ) ១៧:១-១០)។ ែអ៊ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន្់រទលួ ឡឹង
ពូ ទី បក់ អនដ់ា េសឿ។ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ េដល ទបឹ ទី េអៀង ដូវ េសឿ យសី៊ូ ហះកា ទី
សុនសាត អុី្រសាែអល៊ បក់ អន់ដា ប៉ាសាងំ លូ មួត បក់ អង់ក ័ះ េសឿណាវៗ។ ពូ កា បុាងំខំ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ចាក
ឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ។ ែអ៊ កា ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង អាែធន លូ េមឿង កូរនិថូះ។ ញនកា ែអ៊ អុក ពុត េពៀក
អ្ូយគ ៃផគ មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េថសាឡូនកិ ចងឹអា្ល ត េសឿ ែអ៊ កា ្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញហា្ល កាប បុាងំ
េហាក ពុត េពៀក ប៉ាេហ្យ ីកា អនែ់ឌ ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៥០ គ.ស.។
ពឹងសត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ បុចិ ៃច កាខាក់កា មួត េសឿយសី៊ូ ែអ៊ ឃតឹឡាក់កា អុះ មុី ែអ៊ តាងំ

ឡា។ វគ័ ប៉ូល រះ៉ តាគ់កាចាងំ ពូ អន់ ្របគ៉័ ពួយ េលយីសារ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា យ ៉◌ះ័ ទីសារឡាបំាក នចីម័កាតាម។
រុាងំវាង៉ េណាះ មួត េសឿ យសី៊ូ សួន េអៀងសាមគ៉័ កា យសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ្រសស៊ៗ។ ទី បក់ អនដ់ា អុក

ពុត េពៀក អ្ូយគ ៃផគ េតា័ អូ តាន័ បប៉័ យសី៊ូ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ។ ទលឹ នេីណា ័ះ វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតា កា អនែ់ឌ ផា
យ ៉◌ះ័ ពូ េតា័ េកះកាតាម កាយសី៊ូ ចងឹតាគ់ អង់រុសីសតឹណាវ ្គទបឹ អន់ ពូ ទី អរ៉ំាញអញឺ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល (បរ៉ ់
ៃហ ៤:១៣-៥:១១)។ ហះកា មួត េសឿយសី៊ូ បក់ អនដ់ា ៃអ្វ កាឃតឹយច លូ អូ អ្យក់ ពុត ៃចគកាណុងសារ ៃអ្វ
េកាប ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា អុះញនកា ពូ េអងផាយសី៊ូ ក្យាម័ ចងឹ ជរឹ ពឹះ េកះ េលីកាជរឹ ពឹះ រ៉ាវាច៉់ េកះ (បរ៉ ់ៃហ
២ េថសាឡូនកិ ២:១-២)។ ទលឹ នេីណា ័ះ វគ័ ប៉ូល កា ្រចាគ់សត្់រតា េម៉ាញណាវ ្គេភឿ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ អន់
ៃអ្វ េកាប អន់ដាគ់ៗ ក្យាគ់សំ ចងឹ ទលឹដារ ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ញន កា មួត េសឿ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េថសាឡូនកិ លូ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ ពឹង េមឿង
េណាះ។ (១:២-៣:១៣)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងសារ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ លូសារ េសឿ។ (៤:១-១២)
វគ័ ប៉ូល បុាងំេហៀនកាប ឡឹងសារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះ។ (៤:១៣-៥:១១)
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាតាងៗ។ (៥:១២-២២)

១អាញ់សចិ ប៉ូល លូ សុីឡះ ទបឹ ធមី៉ូ េថ ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអា អន់ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េមឿង
េថសាឡូនកិឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុតកាអនដ់សី
លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី េដល។
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សារកាឡំាងំកាណុង េមឿង េថសាឡូនកិ េសឿយសី៊ូ
២ញនឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយីៗញនកា អនដ់សី ទឌូិ។ រប៉់ ញនឹ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ញនឹកាកាចាងំកា

អនដ់សី េដល ៣ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ញនឹកាចាងំកាសារដាគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ញនកា េសឿ
លូ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ អនដ់សី ្របគ៉័ ញនកា ពុត បុចិ ទបឹ ដាម័ អត់ញនកាសាណាង មុងឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា
ពិន។
៤អឺ អុះ មុីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច ញនឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ េរ ុសី អនដ់សី េកះ ៥ខង ផះ ញនឹ រះ៉សារ ដាគ់ កា អន់

ដសី ែព អូ ្រតគ់ ដងឹ ប៉ានរឹ តាេដាះ អុះ ទបឹ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ កាខាក ់ញនឹ
កា េសឿកាខាក់ េដលសារញនឹ រះ៉ េណាះ។ ផះញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ញនឹ ្របគ៉័ នចីម័ អនដ់ាឡាក់ ទីខា
កា អនដ់សី អនដ់សី កា អ្លុ អនត់គ់ េកះ។ ៦អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយញនឹ លូ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ េដល យ ៉◌ះ័ អនដ់សី
ទីសារ ប៉ាណាបកាតាម កាអនដ់សីសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ញន ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដា
គ់ កាខាក់ េដល។ ៧ េណាះ ហង បះ អនដ់សី េកតី ឡាក់ កា ប៉ាណូស បក់ ប៉ាណា ំទិ មួត េសឿ ប៉ាគ់ េខត ម៉ាេស
ដូន លូ េខតអាៃខ អន់ ្របគ៉័ ពួយ។ ៨សារយសី៊ូ កា េលៅ ឡឹង អនដ់សី អូ ្រតគ់ ដងឹ ពឹង េខត ម៉ាេសដូន លូ េខត
អាៃខអា អុះ ឃឺ ពូ រះ៉ ្រគបឹ ចារ ឡឹងសារ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ នេីណា ័ះ អូសាណាងកាញនឹ
រះ៉ណាវ ្គអុះ ៩ខង ពូ រះ៉ ឡឹងឡាេបៀប អនដ់សីហាប់ញនឹ ផះ ញនឹឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី លូសារ អនដ់សី ខនឹ
អា្ល ត ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ពឹះ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ ៃអ្វ
រ ុសី។ ១០អនដ់សី កាសាណាងគន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង សចិ ែអ៊ យសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី តាគ់ អង់រុសី
សតិណាវ ្គ យសី៊ូ អាហង តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អកឺ កា ប៉ាណូស អូដាគ់ ែគង ម៉ាត់ េទៀ។

២
សារ វគ័ ប៉ូល ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ
១អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះញនឹ ពឹះណាងំអនដ់សី អូ ្រតគ់ អូ ទីខា អុះ។ ២អនដ់សី អ្លុ េកះញនឹ ទីសារឡា ំ

បាក លូ ពូ ត ័ះ ផាម៉ាត បង៉ឺាយញនឹ ប៉ាគ់ េមឿង ភលីបី េណាះ ែព ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ពិន ្របគ៉័ អន់ញនឹ ទី ពុត ខនឹ េភឿ
រះ៉សារដាគ់ ឡឹង ែអ៊ កា អនដ់សី េដល យ ៉◌ះ័ ទី ពូ ប៉ាសាងំ េអៀង នចីម័ កាតាម។ ៣សារញនឹ អនត់គ់ េណាះ
អូ ្រតគ់ កាប ឡិគ័ឡាគ័កាបតាពំ្លូង េលីកា ប៉ាញ៉ា ្របគ៉័ អូ ដាគ់ អុះ។ ៤ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាគ់ លួង ៃហ
ញនឹ េកះ ែអ៊ កា ប៉ាេហ្យ ីសារ ដាគ់ ពឹង ញនឹ ញនឹ ្រតគ់ រះ៉ គតឹ ច ំញនឹ កា រះ៉ គតឹ េណាះ ហង អូ ្រតគ់ ញនឹ
រះ៉ បុចិ កា ្រតគ់ ពុត ប៉ាណូស អុះ ញនឹ រះ៉ េណាះ េភឿ អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ កាសាគ់ លួង ពុត
ញនឹ។ ៥អនដ់សី ទឌូិ អ្លុ េកះ ញនឹ អូ ទី កាប េអានតា ំវាច៉់ កា្វ ច់ តា ំែអ្៊យវ តាគ់ អ្ំរបគ៉័ កាបដាគ់ េភឿ បុចិ កា ម៉ាស
្រប៉ាក់ អុះ ផាញនឹ ព្លូង ទី ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន េកះ។ ៦ញនឹកា អូ បុចិ កា េលៅ ែលងសចិ អន់ ប៉ាណូស
ការ ៉បុ អ្យលិ កូត័ កា ញនឹ អុះ យ ៉◌ះ័ អន់ដសី េលី កា ពូ អន់េទៀគណាវ ្គកាតាម។ ៧យ ៉◌ះ័ ញនឹ ឡាក់ ប៉ាណូស
រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ លូ ញនឹ ទី អំរ៉ាញ េ្របុី អនដ់សី កាតាម កាញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ
* ឃឺឡាក់កា េមគី រុាងំៃហ គនឡន់ េដល។ ៨ញនឹ ទី ពុត បុចិ ៃចកា អនដ់សីកាខាក ់ញនឹ ទី ពុត នេីអៀ អូ ្រត
គ់ ដងឹ រះ៉សារ ដាគ់ កា អនដ់សី អុះ ញនឹកា ខនឹ អន់ អាញុ រុសី ញនឹ កា អនដ់សីណាវ ្គសា ំខងញនឹ បុចិ កា
អនដ់សី បុចិ ឡក់ៗ ។
* ២:៧ ២:៧ថិ ពុតឡាក់កាសាសា្វ ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖ដាគ់សមី ។
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៩អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ៃអ្វ កាចាងំ េដល ប ឡឹង ង៉ារ ញនឹ ្របគ៉័ ទបឹ េក្ល ័ះ េណាះ ែព ? ឃឺញនឹ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ ទបឹ
កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់េភឿ អូ អន់ េពឿ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ប៉ាណាបញនកាញនឹ ផះ ញនឹ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា អនដ់សី។ ១០អនដ់សីកា បប៉័ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា បប៉័ េកះ េដល ផះញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់
លូ អនដ់សីឡាក់ េសឿ ញនឹ ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់ អូ យច អុះ។ ១១អនដ់សី កា អ្លុ េកះ ញនឹ ្របគ៉័ លូ អនដ់សីឡាក់ កា
ពឹ លូ គន ១២ ទបឹ ប៉ាេឡាម ពុត អនដ់សី លូ អនត់គ់ ប៉ាេតា អន់ អនដ់សី ៃអ្វ ដាគ់ ្រតគ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េរ ុសី អ្យក់
អនដ់សី េភឿ អន់ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាដាគ់កាខាក។់
១៣ ផះ ញនឹ រះ៉ សារ ដាគ់ កា អន់ដសី សាយុំាងំ អន់ដសី អូ ឃតឹ ផា ប៉ានឹរ ប៉ាណូស អុះ ឃតឹ ផា ប៉ានឹរ

ប ៉្រ◌ះ័ ខង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ញនសារអាហង បះ ញនឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយី។ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា
្របគ៉័ អន់ កា ពុត អន់ដសី បក់ េសឿ ែហ៊ង ដាគ ់ៗ។ ១៤អឺ អុះ មុ ីអន់ដសី ទីសារ វុចឹ លូ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ ប៉ាគ់ េខត យូដា េណាះ េដល ខង អន់ដសី ទី កានឡាបំាក ញន កា សុន
សាត អនដ់សី េទៅ ្របគ៉័ បាប អនដ់សី ឡាក់កា ប៉ាគ់ េខត យូដា មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អនដ់ា ្របគ៉័ បាប
អនែ់ឌ េដល។ ១៥ មួត េណាះកា ប៉ានេ់តា័យសី៊ូ លូ ប៉ានេ់តា័ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់កាញនឹ ្រគបឹ ែនវ
េដល។ មួត េណាះ អូ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ អនែ់ឌ កាតាមុរឺ លូ ប៉ាណូស ទឌូិ េដល ១៦ខង អនែ់ឌ
អូ អន់ ញនឹ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ អុះ បុចិ កា សុនសាត អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ អូ ទី កាន
តង័ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ្របគ៉័ នេីណា ័ះសារយច អនែ់ឌ េណាះ ែហ៊ង េអៀងកាខាក់ េកះ អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត តាទចឹ
ហង។
សារ វគ័ ប៉ូល បុចិកាបប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ មួត េមឿង េថសាឡូនកិ
១៧ អឺ អុះ មុ ីយ ៉◌ះ័ ញនឹ ៃអ្វ ចាងំហាយ្គ ឡឹង អន់ដសី ទុញ ែប៊ត កាតាម ែអ៊ ចាងំហាយ្គ ដងឹ ឡាេកា

េដាច ហះកា ពុត ញនឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី េលយី ញនឹ ខំណាងំ ្រទង ្រប៉គ័ នីចម័ ចងឹ បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អន់
ដសី ខងញនឹ បុចិ កា បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនដ់សី ខាក។់ ១៨ញន េណាះហង បះ ញនឹ ខំណាងំ ្រទង េលយី បុចិ កា
ប៉ាត ័ះ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនដ់សី កាខាក់ ែអ៊ អាញ់ឡាក់សចិ ប៉ូល ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ្របគ៉័ អន់ ញនឹ អូ បប៉័ ម៉ូ ះ
ម៉ាត់ អនដ់សី លច។ ១៩ញនឹ បុចិ បប៉័ អនដ់សី កាខាក់ នេីអៀ ខង អនដ់សី ្របគ៉័ អន់ ញនឹ ទីសារ មុងឹ លូសារ
េហាក រគ៉់ ទបឹ តសី ម៉ូ ះ អនឌូ់ លូយសី៊ូ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ពឹះ េទៀ។ ២០អនដ់សីហងឡាក់ ្របគ៉័ អន់ញនឹ េហាក
រគ៉់ លូ តសី ម៉ូ ះ កាខាក។់

៣
១ញនកាញនឹ វុនឹវាយ៉ អូដាម័ អត់ ចងឹ ក្យាគ់ េកះ ញនឹកាឃតឹ ៃអ្វ គតឹ េមឿងអាែធន ដងឹញនឹ ២ េណាះញនឹ

កា េ្របុី ធមី៉ូ េថឡាក់ អុះ ញនឹឡា ំបុាងំេហាក ពុត លូ អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សីណាវ ្គ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហ៊ង
ខាក។់ ធមី៉ូ េថអា េឃយី ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ អនឌូ់ លូញនឹ េដល។ ៣ញនឹ េ្របុី ែអ៊ឡា ំ
េភឿ ែជ អន់ កាឡំាងំ អនដ់សី ហ្យកឹ ញនកាសារ ប៉ាណាប ផះ េកតី អា េដល អនដ់សី កា អ្លុ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អន់ ពិន ទីសារ ប៉ាណាប ែនវ អាហង។ ៤ផះ ញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េណាះ ែព ញនឹ រះ៉ កា អនដ់សី
េកះ ផា ពិន ចងឹ ទីសារ ប៉ាណាប សារ ប៉ាណាបអាកា េកតី តាទចឹ ឡាក់ កា អន់ដសី អ្លុ េកះ។ ៥ញន េណាះ
ហង ផះអាញ់ អូដាម័អត ់អាញ់ េ្របុី ធមី៉ូ េថឡា ំចា្វ គ់ បុចិកាអ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារអនដ់សី េសឿ ញនកាញនឹ
អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ពឹះ បុាងំអ្ូយគ អនដ់សី អន់អា្ល ត េសឿ ្របគ៉័ អន់ ង៉ារ ញនឹ ្របគ៉័ េណាះ ែព េក្ល ័ះ អូ ទីខា
េកះ។
សារធមី៉ូ េថសតឹ រះ៉ កា វគ័ ប៉ូល
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៦ កញិេអៀ អា ធមី៉ូ េថ សតឹ ឡឹង ចារ អន់ដសី ទលឹ ប៉ាគ់ ញនឹ េកះ ែអ៊ រះ៉ សារ ដាគ់ កា ញនឹ ផា អន់ដសី ៃអ្វ
េសឿ លូ បុចិ ៃចកា គួប េសាប េដល។ ែអ៊ រះ៉ កាញនឹផាអនដ់សី ៃអ្វ កាចាងំកាញនឹ េលយី ទបឹ ពុត េហាក រគ៉់
លូ បុចិ កា បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ញនឹណាវ ្គកាខាក់ឡាក់កាញនឹ បុចិ កា បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អនដ់សី េដល។ ៧អឺ អុះ មុ ីញន
កាសារ អនដ់សី េសឿ អាហង បះ ្របគ៉័ អន់ ញនឹ ទី ពុត េហាក រគ៉់ណាវ ្គ យ ៉◌ះ័ ញនឹ ទីសារឡាបំាក ប៉ាណាប
នចីម័កាតាម។ ៨ញនកាអនដ់សី ៃអ្វ េសឿ យសី៊ូ កាខាក់ នេីអៀ េពៀបឡាក់កា ្របគ៉័ អន់ ញនឹ រុសី សតឹណាវ ្គ។
៩ញនឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អូ អ្លុ ចងឹកាបនចីម ័ញនកាអនដ់សី ្របគ៉័ អន់ញនឹ េហាក រគ៉់កាខាក់ហះ ម៉ាត់
ប ៉្រ◌ះ័ ពិន នេីអៀ។ ១០ញនឹមន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹកាមុាងំ ទបឹកាដារ ់អន់ ែអ៊ តាប៉ាប អន់ញនឹ ទី បប៉័ ម៉ូ ះ
ម៉ាត់ អនដ់សី ទបឹ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េសឿ ែហង៊កាខាក់ អូ ទីយចហះ ចំ អុះ។
១១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិន ្របគ៉័ អន់ញនឹ ទីឡា ំចា្វ គ់ អនដ់សី។ ១២អន់

យសី៊ូ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទីសារ បុចិ ៃច កា គួប េសាប លូ កា ប៉ាណូស ទឌូិ ែហ៊ង កាខាក់ឡាក់ កាញនឹ បុចិ កា
អនដ់សី េដល។ ១៣អន់យសី៊ូ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី េសឿ េលយី លូដាគ់ ្រតង់កាខាក់ អូ ទីសារយចហះ
ចំ អុះ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន ប៉ាគ់ដារ ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ អនឌូ់ លូ បយ៊ *ដាគ់ ្រតង់ ទេិណា ័ះ មះ៉ ែអ៊ េទៀ។

៤
សារ ៃអ្វ េកាប េភឿ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ទី េហៀន លូ ញនឹ ឡឹងសារ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អនដ់សី កា ្របគ៉័

ពួយ េកះ។ ហះកាញនឹ បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកា អនដ់សី ញនកាយសី៊ូ៖ ហគ់ អនដ់សី ្របគ៉័ ែហ៊ង ដាគ់ ឡឹង អា
ណាវ ្គពិ។ ២អនដ់សី អ្លុ េកះ ផាញនឹ អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី នចីម័ អនដ់ាញនកាអរ៉ំាញយសី៊ូ។
៣ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិកា អុះ មុីដាគ់សារ៉ំាប់កា ែអ៊ លូ អូ អន់ ្របគ៉័ លូកាម៉ាក័ លូ អង់កាន។់ ៤អនដ់សី ទឌូិ អូ

ផាកា េពឿ ្រតគ់ រុាងំៃហឡាេកាអន់ដាគ់ ្រតង់ កា គនកាម៉ាញ់៥ អូ ្រតគ់ បុចិឡាឡិគ័ឡាឡាគ័កា អង់កាន់ឡាក់
កា សុនសាត អនេ់ទៀគ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ៦ អូ អន់ បក់ ចំ ្របគ៉័ យច លូ អុះ មុី ែអ៊ អុះ កាណុង
សារអា ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃចគ ថូត បក់ ្របគ៉័សារ ទិអាឡាក់កាញនឹ រះ៉ ប៉ាឡាក់កាខាក់កា អនដ់សី
េកះៗ។ ៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ ពិន អូ ្រតគ់ អន់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ េរ ុសី អ្យក់ ពិន អន់
េកះ ប៉ាណូសដាគ់សារ៉ំាប់កា ែអ។៊ ៨ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ អូ េសឿសារ អនត់គ់អា អូ ្រតគ់ ដងឹ កា អូ េសឿ ប៉ាណូ
ស រះ៉ េណាះ អុះ ឡាក់ កា ែអ៊ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់ កាខាក់ មះ៉ ែអ៊ កា ពិន
េដល។
៩កាប៉ាច់សារ បុចិ ៃចកា គួប េសាបឃឺឡាក់កា អុះឡាក់កា មុ ីអូសាណាងកាញនឹ ្រចាគ់អនត់គ់ អុះ ខង

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេហៀន អនដ់សី អន់ អ្លុ បុចិ ៃច កា គួប េសាប េកះ។ ១០ េណាះហង បះ អនដ់សី បុចិ ៃចកា
អុះ មុី ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង េខត ម៉ាេសដូន េកះ។ អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់អនត់គ់ កា អនដ់សី អន់សារ អនដ់សី បុចិ ៃច
េណាះ អន់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង អាណាវ ្គ។ ១១ហគ់ អ្យក់ ពុត ៃចគ កាណុងកាន ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ គួប ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ
លូសាងំុឡាេកា េទៅ ែជ អ្យក់សារ ពូ ្របគ៉័សារ តាងំឡា ឡាក់កាញនឹ អនត់គ់ កា អនដ់សី េកះៗ។ ១២ ្របគ៉័
នេីណា ័ះ េភឿ អន់ មួត បក់ អូ េសឿយសី៊ូ ចងឹ អ្យលិ កូត័កា អនដ់សី អនដ់សីកា អូ តងកាន អន់ ពូ តង័ ហង។

សារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ
* ៣:១៣ ៣:១៣ បយ៊ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ប៉ាសុន។



១ េថសាឡូនកិ ៤:១៣ 342 ១ េថសាឡូនកិ ៥:១៨

១៣អឺ អុះ មុ ីញនឹ បុចិ កា អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ ទិ បក់ េតា័ហា្វ ស េកះ * េណាះ េភឿ ែជ អន់ អនដ់សីហ្យ ឹ
កឡាក់កា បក់ អូ ទីសារសាណាង មុងឹ េណាះ អុះ។ ១៤ផា ពិន េសឿផាយសី៊ូ េតា័ េកះេណាះ ែអ៊ រ ុសី សតឹណា
វ ្គតាទចឹ ពិន កា ្រតគ់ េសឿផាញនកា ែអ៊ រ ុសី សតឹ នេីណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ចងឹ អ្យក់ បក់ េតា័ េណាះ អន់
ឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ េដល។ ១៥ញនឹ បរ៉ ់រះ៉ ប៉ាឡាក់កា អនដ់សី ពួយ ប៉ានរឹ យសី៊ូ ផា ពិនឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី អា ប៉ា
គ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះណាវ ្គេទៀ ពិន អូ ទីឡា ំអន្់រទលួ ឡឹង បក់ េតា័ េណាះ អុះ ១៦ខង ប៉ាគ់ កាតាងំ ប៉ានរឹ ៃមគ៉ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ លូ យងឹសាៃណង មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ េទៅ ផះ ជរឹ ពឹះ ឡឹង ៃប៉្លង ទបឹ កាប ៃម៉ៗ េ្របុី ពូ រ ុសី
សតឹ េណាះ ទិ បក់ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ េតា័ េកះ េណាះ ចងឹ រុសី សតឹ អន្់រទលួ។ ១៧ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ េប៉ាក
ពិនឡាក់ ៃអ្វ រ ុសី អន់ហាវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងកាមល៉់ អនឌូ់ លូ អុះ មុី ទេិណា ័ះ េភឿឡា ំហាប់ ែអ៊ ហះ េណាះហង េកះ
េណាះ ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េលយី។ ១៨ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សី អ្យក់ ប៉ានរឹ ទិអាឡា ំប៉ាេឡាម ពុត េពៀក គួប
េសាប ពិ។

៥
១អឺ អុះ មុ ីអូសាណាងកាញនឹ ្រចាគ់ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង ដារ ់ចំ មង ចំ យសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គេណាះ អុះ

២ខងអនដ់សី េទៅកាអ្លុ េកះផាដារ យ់សី៊ូ ជរឹ ពឹះ េណាះ េពៀបឡាក់កា ពូ ម៉ុត អនតុ់ងកាមុាងំ។៣ ប៉ាគ់ដារ ច់ំ ពូ
កាបផា «រគ៉់ េសមី លូ ទីសារសាណុកសាវាក៉ េកះ» ដារ េ់ណាះសារ រុា ំរ៉ាយចងឹ េកតី ពឹង អនែ់ឌ ឡូត អូ រ៉ាវា៉
ច់ អុះ េពៀបឡាក់កា អង់កាន់ អគី ចងឹ ៃអ្វហាអុញ េដល។ ៤ហះកាអនដ់សី អូ ៃអ្វ ពឹងសារ ម៉ាមុាងំ អុះ ទលឹ
នេីណា ័ះ ប៉ាគ់ដារ េ់ណាះអនដ់សី អូកាេដតី អុះ អូ ្រតគ់ឡាក់កា ពូកាេដតី ផះ ពូ ម៉ុត អនតុ់ង េណាះ អុះ។ ៥អន់
ដសី ទឌូិ ទីដារ ់តាតារ ពឹងឡាេកា េកះ។ ពិន អូ ្រតគ់ ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ាមុាងំ អុះ។ ៦ញន េណាះហងបះ ពិន
អូ ្រតគ់ ៃតបហា្ល ក់ឡាក់កា បក់ អនដ់ា អុះ ហះកា ពិន ្រតគ់ ក្យាគ់ េលយី ែជ ពឹល។ ៧ទិ បក់ ៃតបហា្ល ក់ ពូ ៃតប
ហា្ល ក់ ដងឹកាកាមុាងំ ទិ បក់ ប៉ាញលឹ ៃអត ពូកា ប៉ាញលឹ ដងឹកាមុាងំ េដល។ ៨ហះកា ពិន ទីដារ ់តាតារ ពឹងឡា
េកា ពិន ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ឡាេកាញនកាសារ េសឿ លូសារ បុចិ ៃចឡាក់ កា េពៀត អាវ ប៉ាសយ ់ទបឹ ពិន មុងឹ
ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ្រតគ់ អ្យក់សារ មុងឹ េណាះឡាក់ កា តល័ មួក ប៉ាសយ់ ៩ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ តង័ ពិន
អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ញន កាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ពិន ្រតគ់ ថូត អុះ។ ១០ ែអ៊
េតា័ ប៉ាតាង ពិន េភឿ អន់ ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊យ ៉◌ះ័ េតា័កាតាម រុសី កាតាម។ ១១ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់កាប បុាងំ
េហាក ពុត េពៀក លូ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា គួប េសាប ពិឡាក់កា អនដ់សី ៃអ្វ ្របគ៉័ េណាះហង។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១២អឺ អុះ មុ ីអាញ់បរ៉ េ់ឡាមអនដ់សី អន់ អ្លុ អ្យលិ កូត័កាបក់ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះកាណុងកាឡំាងំអនដ់សីឡាក់ រុា ំ

ងៃហ អនដ់សីកាណុងសារយសី៊ូ លូ បក់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនដ់សី េដល។ ១៣ ្រតគ់ ប៉ាេនតាេំប៉ាក មួត េណាះ
លូ ទី ពុត បុចិ ៃចញនកា ង៉ារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ េដល។ អន់ ៃអ្វ រម លូ គួប េសាប។
១៤អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់អនត់គ់កា អនដ់សីផា អនដ់សី ្រតគ់កាបកា បក់កាជលី លូ កាប ប៉ាេឡាម ទិ បក់ឡា

មគ៉់ អ្ូយគ អន់ ទី ពុត ខនឹ ្រតគ់ តង័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា បក់ អូ កាេឡាះ អនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័កា ប៉ាណូ
ស ទេិណា ័ះ េដល។ ១៥ហគ់សាងំៃក ែជ អន់ េពឿ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ តូ លូសារ អូ ដាគ់ េណាះ ៃដ ្រតគ់ ខំ ្របគ៉័
សារ ដាគ់ េលយីៗ លូ អុះ មុី តាងំឡា លូ ពូ អន់េទៀគ េដល។ ១៦ហគ់ អន់ ទី កាន េហាក រគ៉់ េលយី។ ១៧ហគ់
មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗ។ ១៨ហគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័យ ៉◌ះ័ ទីសារ ញ៉ា េកតី ពឹះកាតាម ខងប ៉្រ◌ះ័ បុចិ អន់
* ៤:១៣ ៤:១៣ េតា័ហា្វ ស េកះ េពៀគ គុល «ផះ ៃអ្វ ៃតបហា្ល ក»់។
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អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ នីេណា ័ះ ហង។ ១៩ ែជ បុាងំេខកី ង៉ារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃដ។ ២០ ែជ
បង៉ឺាយសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ េណាះ េដល។ ២១ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហសារ ទេិណា ័ះ េកះ
េណាះ អ្យក់សារ ចំឡាក់ដាគ់ ្របគ៉័ ពួយ ២២ហះកា ្រតគ់ យ៉ា្វ រឡាច់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។
២៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាងំឡាសារសាណុកសាវាក៉ ្របគ៉័ អន់ អន់ដសី ដាគ់ ្រគបឹ ែនវសារ៉ំាប់ កា ែអ។៊ អន់

ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ទបឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទបឹឡាេកា បុាងំៃឡ ទបឹ ពុត េពៀក អន់ ដាគ់ អូ ទីសារ យច
ហះចំអន់ ទលឹ ប៉ាគ់ដារ យ់សី៊ូ ្រគះិ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ។ ២៤ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េអី អនដ់សី ែអ៊ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ សារេណាះ
ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ េកះ តាទចឹ។
២៥អឺ អុះ មុ ីបរ៉ ់អនដ់សី មន៉់ កាញនឹ េណី។ ២៦ ប៉ាគ់ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប ្រតគ់ តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។ ២៧អាញ់

រះ៉កាអនដ់សីញនអរ៉ំាញយសី៊ូ អនដ់សី ្រតគ់អានសត្់រតាអាអន់កា អុះ មុី ទឌូិសាយុំាងំ េណី។ ២៨អន់យសី៊ូ
្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
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សត្់រតា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង
េថសាឡូនកិ
សារ អនត់គ់ រះ៉

បរ៉ ់ៃហ ពឹងសត្់រតា ទី ១ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េថសាឡូនកិ។
សារសាខំាន់ៗ
កាណុងសត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល បុាងំេហៀន បុចិ កា ពូហ្លង់ ឡឹងសារឡាក់ ចងឹ េកតី ពឹះ ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះអា ចងឹ

ឡុច េទៀ។
វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា មួត េសឿយសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េថសាឡូនកិ។ (១:៣-៤)

វគ័ ប៉ូល បុាងំេហៀនកាប ឡឹងសារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះ។ (១:៥-១២)
វគ័ ប៉ូល បុាងំេហៀនកាប ឡឹង ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រតគ់ឡាច់ ម៉ាត។់ (២:១-១២)
វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងឡាេបៀប ៃអ្វ េកាប គុន មួត េសឿយសី៊ូ។ (២:១៣-៣:១៣)

១អាញ់សចិ ប៉ូល ទបឹ សុីឡះ លូ ធមី៉ូ េថ ញនឹ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអា អន់ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ េមឿង
េថសាឡូនកិឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ
ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
៣អឺ អុះ មុ ីញនឹ ្រតគ់ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័រះ៉ ឡឹង ង៉ារអនដ់សី េលយីៗ ញនឹ ្របគ៉័នេីណា ័ះ ្រតគ់ េកះ ខង

អន់ដសី េសឿ ែហ៊ង ខាក ់ៗ េកះ អន់ដសី កា ទី ពុត បុចិ ៃច កា គួប េសាប ែហ៊ង ខាក់ េកះ េដល។ ៤ នីេណា ័ះ
ហងបះញនឹអា្វ ត់ េអងកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ចារ អនេ់ទៀគៗ ផះ រះ៉ ឡឹងសារអនដ់សី ខងអនដ់សី អ្លុ
ដាម័ អត់ លូ េសឿ េលយី យ ៉◌ះ័ ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ លូ ្របគ៉័ បាបកាអនដ់សី ្រគបឹ ែនវ កាតាម។
សារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះតាតសុ់និសារ ប៉ាណូស
៥សារអាតាបំាង អន់ បប៉័ ផា ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ្រតគ់ ឡក់ េកះ។ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ឃតឹ ផា អនដ់សី

ឡាក់ ្រតគ់ ម៉ុ ត អន់ ទី ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា តាទចឹ ខង អន់ដសី ទីសារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ញន អន់ដសី ្របគ៉័ ប៉ា
សុន ែអ។៊ ៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ្របគ៉័សារ េម៉ាញឡាក់ ្រតគ់កាខាក ់ែអ៊ ចងឹ អន់សារ ប៉ាណាបប៉ាប៉ុនកា មួត
បក់ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ប៉ាណាបប៉ាប៉ុន។ ៧ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ អនដ់សី បក់ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ទីសារសាណុក
សាវាក៉ អនឌូ់ លូញនឹ ប៉ាគ់ដារ យ់សី៊ូ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង អនឌូ់ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ។ ៨ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ
ទបឹ ទី អុញចាយណាយកាទរី េភឿ ៃចគ ថូត ទិ បក់ អូ ៃច េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ អូសាយុំាងំសារដាគ់ ឡឹង
យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៩អនែ់ឌ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ឡុច អញស់ច៊ អនែ់ឌ ចងឹ ៃអ្វ ចាងំហាយគ្ ឡឹង ម៉ាត់យសី៊ូ
លូ ចាងំហាយ្គ ឡឹងសារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ។៊ ១០ ប៉ាគ់ ដារ ់េណាះ ផះ យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ប៉ា
សុនដាគ់ មះ៉ ែអ៊ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាេន ែអ ៊ទិ បក់ េសឿ កា ចងឹ ប៉ាណា ំគួបញមកា ែអ។៊ កាប៉ាច់ អនដ់សី ចងឹ
ៃអ្វ លូ មួត េណាះ េដលញនកាអនដ់សី េសឿសារញនឹ អនត់គ់ រះ៉។ ១១ខ េណាះហងបះញនឹ មន៉់ អន់កា អន់
ដសី េលយីៗ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី អន់ ទីអាញុ រុសី េលយី េណាះហងបះញនឹ បរ៉ ់អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អន់
ដសី ៃអ្វ េកាប អន់ឃឺ លូសារ េណាះ។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ
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ទិសារដាគ់ឡាក់អនដ់សី ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ េណាះ លូតាគ់អង់េកះ ្រគបឹ ង៉ារ អនដ់សី បុចិ ្របគ៉័ញនកា េសឿ ែអ។៊
១២ទលឹ នេីណា ័ះយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ចងឹ េលៅ ែលងសចិញនកាអនដ់សី េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់
អនដ់សី េលៅ ែលងសចិ េដលញនកា ពុតដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។

២
សារ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់រះ៉ ឡឹង ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ចងឹ ជរឹ ពឹះឡាក់ដារ ់ពិន ចងឹ ្រតគ់ ប៉ាតុំ គួប

េសាប ប៉ាគ់ ចារ ែអ៊ េណាះ។ ញនឹ បរ៉ ់រះ៉ កា អនដ់សី ផា ២ ែជ អនត់ាន វុនឹវាយ៉ កាណុង ពុត េលី កា អ្ូយគ ឡិគ័
ឡាគ័ញនកាកាតាងំ ពូផាដារ ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ទលឹ េកះ។ អ្ូយគ ៃផគ ទី បក់ អនដ់ាផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័
អន់ ពូ អ្លុ េលី កា ពូ រះ៉ ឡឹង ពុត ពូ តាងំឡា េលី កា ទី ពូ ផា សត្់រតា ឡឹង ញនឹ ្រចាគ់ រះ៉ នេីណា ័ះ។ ៣ ែជ អន់
ពូ ពឹះ តាពំ្លូ ង អនដ់សី អូ ផាកាសារ ញ៉ាកាតាម ៃដ ខង អន្់រទលួ ឡឹងយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះ ្រតគ់ ទីសារ ប៉ាសាងំ
លូ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ ្រតគ់ឡាច់ ពឹះ អន្់រទលួ ហ ិហះកា ែអ៊ េណាះ ចងឹ ្រតគ់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ហង។
៤ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ េណាះ ចងឹ តាេំប៉ាកឡាេកា អន់ ទី អំរ៉ាញ អញឺកា្វ ឡឹង កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះឡាក់ ប៉ាណូស
អ្យលិ កូត័កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ឡាក់ ពូ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ែអ៊ ខនឹ ៃអ្វ កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េកះេណាះ រះ៉
ផាឡាេកា ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ឡឹង ពូណាវ ្គសា។ំ ៥ផះអាញ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី អាញ់កាតាឡាប័ រះ៉ េកះ
ឡឹងសារ ទិអាកាអនដ់សី ញ៉ា អនដ់សី ៃអ្វ កាចាងំ េដល ប ? ៦អនដ់សី អ្លុ េកះ កញិេអៀអា ទីសារ ញ៉ាឡាក់
ទបឹ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ េណាះ ហះកា ែអ៊ ចងឹឡាច់ ពឹះ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ កាឡំត់កា ែអ៊ េទៀ។ ៧សារ ប៉ាសាងំ ៃអ្វ
េអានសាគមឹ ហះកាអ្លុ ្របគ៉័ អន់ ពូ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ។ ែអ៊ ចងឹ ៃអ្វ េអានសាគមឹ េលយី ទលឹដារ ់បក់ ទបឹ
ែអ៊ េណាះ ចាកឡាច។់ ៨ េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ ឡាច់ ពឹះ ហះកាយសី៊ូ ចងឹ ប៉ាន់េតា័ ែអ៊ លូ ខ្យាលឡាច់ ឡឹង ពឹរ
ែអ។៊ ប៉ាគ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ែអ៊ ចងឹ ថាឡំាយ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ែអ។៊ ៩-១០ ប៉ាគ់ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ
លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹះ ទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកង
ខាក់ ្រគបឹ ែនវ េភឿ ចងឹ តាពំ្លូ ង ទិ បក់ ចងឹ ្រតគ់ េតា័ រុា ំរ៉ាយ ខង អនែ់ឌ អូ បុចិ កាសារតាទចឹឡាក់ អ្លុ តង័ អនែ់ឌ
អន់ ៃអ្វ រ ុសី េណាះ អុះ។ ១១ខ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់សារ អូ ដាគ់ េម៉ាញ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ អូ
ហ្លង់សារ លូ េសឿសារ ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ១២ េភឿ អន់ បក់ អូ ៃច េសឿសារតាទចឹ លូ បុចិ កាសារ អូដាគ់ ្រតគ់ ថូត។

សារ ពិន ្រតគ់ ៃអ្វ េសឿ េលយី
១៣អឺ អុះ មុីឡាក់យសី៊ូ បុចិ ៃច ញនឹ ្រតគ់ ប៉ាេនសារដាគ់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយីញនកាអនដ់សី ខង

ែអ៊ េរ ុសី អនដ់សី េភឿ តង័ អនដ់សី អន្់រទលួ ឡឹង ពូ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ដាគ់សា ំ
រ៉ាប់កា ែអ៊ញនកាអនដ់សី េសឿសារតាទចឹ។ ១៤ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ អនដ់សី េភឿ តង័ ពួយសារអាញនកាសារ
ដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ញនឹ រះ៉ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។
១៥ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ េសឿកាខាក់ លូ ែជអា្ល ត ៃដសារឡាក់ញនឹ អ្យក់ ពឹះ បុាងំេហៀន អនដ់សី យ ៉◌ះ័ លូ ប៉ានរឹ
ញនឹតាងំឡាកាតាម េលីកាតាសំត្់រតាកាតាម។ ១៦-១៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ទី ពុត បុចិ ៃចកា ពិន ែអ៊
បុាងំេហាក ពុត េពៀក ពិន េលយី ញនកា ពុត ដាគ់ មះ៉ ែអ៊ អន់ ពិន ទីសារ មុងឹឡាក់ដាគ់ កាខាក។់ អន់ យសី៊ូ
្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនដ់សី។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក អនដ់សី េសឿ
កាខាក់ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ លូ កាបដាគ់ ប៉ានរឹ ្រគបឹ ែនវ។
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៣
សារ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ មន៉់កា អនែ់ឌ
១អឺ អុះ មុ ីបរ៉ ់មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កាញនឹ េណី េភឿ អន់ ប៉ានរឹ យសី៊ូ កាតាងំ េលៅ ្រគបឹ ចារ ្រសស៊ៗ លូ អន់ ពូ

រ៉ាប់ េសឿឡាក់កាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី េដល។ ២បរ៉ ់មន៉់ អន់ ញនឹ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប៉ាណូស ខូយ លូ ប៉ាណូស
អូដាគ ់ខង អូ ្រតគ់ ទឌូិ អុះ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣ហះកាយសី៊ូ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី ទី ពុត
េសឿ េលយី លូ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ែជ អន់ ឡិ ពឹង តី ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ៤យសី៊ូ ្របគ៉័ អន់ញនឹ េសឿ
ផា អន់ដសី ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានឹរ ញនឹ អន់តគ់ ប៉ាេតា េកះេណាះ អន់ដសី កា ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ េលយីឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់
ណាវ ្គេដល។ ៥អន់យសី៊ូ ប៉ាណា ំពុត េពៀក អនដ់សី អន់ បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ទី ពុត ដាម័ អត់ឡាក់កា
យសី៊ូ ្រគះិ េដល។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់កាជលី
៦អឺ អុះ មុ ីញនឹ បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកា អនដ់សី ញន អំរ៉ាញយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អនដ់សី ែជ ្របគ៉័ គួប

លូ អុះ មុី ចំ បក់ កាជលីឡាក់ ្របគ៉័ យច ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ ញនឹ អ្យក់ ពឹះ បុាងំេហៀន អនដ់សី។ ៧អនដ់សី អ្លុ
េកះ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយញនឹ នចីម ័ខង ផះ ញនឹ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ញនឹ អូ កាជលី អុះ ៨ញនឹ អូ ទីសាសាណាេពឿ
តាេដាះ អូ ទី អន់ េលៀន េណាះ អុះ។ ញនឹ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់អូ អន់ េពឿ េម៉ាញ ដូវ
ប៉ាណាបកាញនឹ អុះ។ ៩កាណុងសារអា អូ ្រតគ់ ញនឹ អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ពូ ប៉ាណាបកាញនឹ េណាះ អុះ ហះកា
ញនឹ ្របគ៉័ នីេអៀ េភឿ តាបំាង អន់ កា អន់ដសី ្របគ៉័ ពួយ។ ១០ ផះ ញនឹ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី ញនឹ អន់តគ់ កា
អន់ដសី ផា េពឿ អូ ៃច ្របគ៉័ ង៉ារ បក់ េណាះ កា អូ ្រតគ់សាសាណា េដល។ ១១ញនឹ កាតាងំ ពូ ផា កាណុង
កាឡំាងំ អនដ់សី ទី បក់ អនដ់ា អូ ៃច ្របគ៉័ ង៉ារ អនែ់ឌផា អូហារ ់ហះកា អនែ់ឌ អូហារ ់កាចាចាក ប៉ាគ់ហី ពូ។
១២ញនឹ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អុះ មុី បក់ ែនវ េណាះញន អំរ៉ាញយសី៊ូ ្រគះិ អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ អន់ ដាគ់ ប៉ាឡឹង
លូសាសាណាឡាច់ ឡឹងសាងំុឡាេកា េទៅ ពិ។
១៣ហះកាកាប៉ាច់ អនដ់សីណាវ ្គ ្រតគ់ ្របគ៉័សារដាគ ់ែជ ្រសាប់ ្របគ៉័សារដាគ់ ៃដ។ ១៤ផាបក់ ចំ អូសា ំ

យុាងំសារឡាក់ញនឹ ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងសត្់រតាអា ្រតគ់ចា ំម៉ាត់ លូ ែជ ្របគ៉័ គួប រុាពំង លូ បក់ េណាះ ម៉ាគ់ ែអ៊
តាយួសកា ពូ។ ១៥ហះកា អូ ្រតគ់ឃតឹផា ែអ៊ េណាះឡាក់កាតាមុរឺ អុះ ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ែអ៊ឡាក់កា អុះ
មុ។ី
១៦យីស៊ូ ឡាក់ តាងំឡា អន់ សារ សាណុកសាវា៉ក អន់ ែអ៊ មប សារ សាណុកសាវា៉ក ្រគបឹ ែនវ អន់ កា

អន់ដសី រប៉់ មុាងំ រប៉់ ដារ។់ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អន់ដសី ទឌូិ។ ១៧សារ អន់តគី អា អាញ់ ្រចាគ់ លូ តី អាញ់
តាងំឡា អាញ់ ្រចាគ់ កាណុង សត់្រតា អាញ់ ទិេណា ័ះ ឃឺ អាញ់ ្រចាគ់ នីេអៀ ហង េភឿ អន់ ពូ អ្លុ កា អាញ់ តា
ទចឹ។ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដលប ? ១៨អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី
ទឌូិ។
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សត្់រតា ទី ១ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ធមី៉ូ េថ

សារ អនត់គ់ រះ៉
ធមី៉ូ េថ េមគី ែអ៊ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់ េសឿ យសី៊ូ ពឹ ធមី៉ូ េថ សុនសាត ្រកកិ។ វគ័ ប៉ូល ប៉ាត ័ះ ធមី៉ូ េថ

លកឺ ទី េម៉ាញ ពឹង េមឿងលសីា្រតាផះ ែអ៊ឡា រំះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ (បរ៉ ៃ់ហង៉ារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ (កចិ្ច/ការ)
១៦:១-៣)។ គតឹ េណាះហងធមី៉ូ េថកា ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូលចាក រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ។ ពូ ឃតឹផា
ផះ វគ័ ប៉ូល រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ខុក ែអ៊ចាកឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ អនឌូ់ លូ ធមី៉ូ េថ។ ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ អន់
ែឌ បប៉័ ពូ បុាងំេហៀនសារយច។ ផះ វគ័ ប៉ូលចាកឡាច់ ឡឹង េមឿង េណាះ ែអ៊ េ្របុី ធមី៉ូ េថ ៃអ្វ ហះ េណាះ េភឿ
ចងឹណាផំា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ តង័ អនែ់ឌ អន់ េកតី ដាគ់ណាវ ្គ(បរ៉ ់ៃហ ១:៣-៦)។ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត់
្រតាអាឃឺ ែអ៊ រុាងំវាង៉សាណាំ៦៣ គ.ស.។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ឡាវុាងំ ឡឹងសារ ពូ បុាងំេហៀនយចឡាក់ អូ
្រតគ់ លូសារតាទចឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ (១:៣-២០)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹងឡាេបៀប ្របគ៉័ ង៉ារ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ (២:១-១៥)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ កា ធមី៉ូ េថ អន់ អ្លុ ផា មួត ៃមគ៉ណាផំា ្រតគ់ ្របគ៉័ដាគ់ នចីម័ អនដ់ា។ (៣:១-១៣)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកាធមី៉ូ េថ តាងំឡា ឡឹងឡាេបៀបឡាក់ ែអ៊ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ។ (៣:១៤-៤:១៦)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ កា ធមី៉ូ េថ ឡឹងឡាេបៀប បុាងំេហៀន ពូ ែនវ តាងៗ។ (៥:១-៦:២)
សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗ។ (៦:៣-២១)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ ញន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន លូ យសី៊ូ
្រគះិ ឡាក់ ពិន មុងឹ េ្របុី អាញ។់ ២សត្់រតាអាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ីកា ធមី៉ូ េថ អសីឡាក់ កា គន អាញ់ញន កា េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកា អសី លូតាប៉ាបតាប៉ុន
លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអសី។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអន់ អ្លុ ឡាវុាងំ ឡឹង ៃណឃូ អូដាគ់
៣ ផះ អាញ់ េ្រទៀម ចងឹ ឡា ំ ប៉ាគ់ េខត ម៉ាេសដូន ែព អាញ់ េ្របុី អសី ៃអ្វ ដងឹ ពឹង េមឿង េអេភសូ េណាះ

ហង េភឿ ទបឹ ប៉ាណូស អន់ដា ែជ អន់ បុាងំេហៀនសារ យច ៤ លូ ែជ អន់ ពូ ឃតឹ ឡឹងសារ ម៉ាមន លូសារ
យ៉ាគ់ បក៊ឡាក់ អូ អ្លុ ទិ អូ អ្លុ ឡុច េណាះ េដល។ សារទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ពូ ឃតឹចាែ្រជប អូ ទីខា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័
អន់ ពូ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺឡាច់ ឡឹង ពុត េសឿ។ ៥ខ បះអាញ់ េ្របុី អសី ទបឹ ពូ ែនវអាឃឺ
អាញ់ បុចិ កា ពូ បុចិ ៃចកា គួប េសាប។ សារ បុចិ ៃចអា េកតីឡាច់ ឡឹង ពុតដាគ់ ្រតង់ឡាក់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ
យចសារ ្រតគ់ លូ ឡឹង ពុត េសឿ តាទចឹ។ ៦បក់ អនដ់ាអា្ល តសារដាគ់ ្រតង់ អា េកះ លូ វុលឹ េវុងី កាបសារ អូ ទី
ខា។ ៧អនែ់ឌ បុចិ ្របគ៉័ ៃណឃូ បុាងំេហៀនចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អនែ់ឌ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ អនែ់ឌ កាប េណាះ
អុះ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌផាសារ អនែ់ឌកាប េណាះ ្រតគ់តាទចឹ កាតាម។ ៨ ពិន អ្លុ កាចាបាប់ េណាះដាគ់តាទចឹ ផា
ពិន ហ្លង់ អន់ ្រតគ់ ឡឹង ចាបាប់ េណាះ។ ៩ ពិន អ្លុ អន់តគ់ េដល កាចាបាប់ អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ កា ប៉ាណូសដាគ់
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្រតង់ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់កា ប៉ាណូសបក់ ្របគ៉័យចចាបាប ់លូកា ប៉ាណូសឌឺ ង៉ល ់កាប៉ាណូស អូ អ្យលិ កូត័កា
ប ៉្រ◌ះ័ លូកា ប៉ាណូស ្របគ៉័ អូ ដាគ ់កា មួតផាម៉ាត លូ បង៉ឺាយ ប ៉្រ◌ះ័ កា មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ េមគី ពឹ លូ ប៉ានេ់តា័
ពូ អនេ់ទៀគ ១០កាមួត ្របគ៉័ លូកាម៉ាក័ លូ អង់កាន ់លូ មួតកាម៉ាក័ ្របគ៉័ ប៉ារគ៉់កាម៉ាក ័កាមួត ្របូ ប៉ាណូស កា
មួត ព្លូង ប៉ា្ល ច័ លូ មួត មត៉់ ប៉ាប៉ុល លូកា មួត បក់ ្របគ៉័យច ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតាឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ១១ឃឺសារ
ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពួយសារ ដាគ់ឡាក់ ទី រះ៉ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ដាគ់ េកង ខាក។់ សារអាហង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ប៉ាេហ្យ ី ពឹងអាញ។់
១២អាញ់បរ៉ ប៉់ាេនយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡា ពិន ែអ៊ អន់សាងំុកាអាញ ់ខងអាញ់អា ែអ៊ផា ប៉ាណូសដា

គ់ ្រតង់ លូ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ ង៉ារ ែអ៊ េដល។ ១៣យ ៉◌ះ័ េសគី ែពអាញ់ េឃយីកាប បង៉ឺាយកាយសី៊ូ លូ ្របគ៉័ បាប
កា មួត េសឿ ែអ៊ ទបឹ ខូយ ប៉ាអ្យប់កាតាម ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុនកាអាញ់ េដល ខង រុាងំវាង៉ េណាះ
ែពអាញ់ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារអាញ់ ្របគ៉័ េណាះ ទបឹ អូ េសឿ។ ១៤ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ពិនដាគ់ ពុតកាខាក ់ែអ៊ ្របគ៉័ អន់
អាញ់ េសឿ លូ ទី ពុត បុចិ ៃច អនឌូ់ លូយសី៊ូ ្រគះិ េដល។ ១៥សារអា ្រតគ់ េសឿ លូ ្រតគ់ អ្យក់ ទេិណា ័ះ ឃឺយសី៊ូ
្រគះិ ជរឹចាក ពឹង អង់កក់ េតះ េភឿ តង័ ប៉ាណូស ្របគ៉័យចឡាក់កាឡាេកាអាញ់អាឃឺ េឡក េម៉ាញកាណុង មួត
្របគ៉័ យច េណាះ។ ១៦ហះកាយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កាអាញ់ នេីអៀ េភឿ អន់ ែអ៊ តាបំាង ពុត េពៀក
អត់សារ៉ំាញ័ ្រគបឹ ែនវ ពឹងអាញ់ឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ យច េឡក េម៉ាញ លូ អន់ បក់ ចងឹ េសឿ យសី៊ូ ៃហអាញ់
ម៉ាគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា អនែ់ឌ ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយីឡាក់កាអាញ់ េដល។ ១៧អន់ ពូ ទឌូិ ប៉ាេនសាដាច់ឡាក់ ៃអ្វ
រ ុសី េលយី អូ អ្លុ េតា័ លូ ពូ ៃហ អូ បប៉ ័ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ។ អន់ ែអ៊ េលៅ ែលងសចិ េលយី អាែមន។
១៨អឺ ធមី៉ូ េថ គន អាញ់ មបសារ អនត់គ់ ប៉ាេតាអា ពឹង អសី ពួយ ប៉ានរឹ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងសារ អសី ផះ

អន្់រទលួ ែព េភឿ អន់ អសី ខំ តាកូះ ដាគ់ចាយ័កាខាក់ញនកា ប៉ានរឹ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ១៩ ទបឹ រុាងំៃហ ពុត
អសី េសឿ លូ ពុត អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារយចសារ ្រតគ។់ ប៉ាណូស បក់ អនដ់ាអា្ល តសារអា េកះ អនែ់ឌកាអា្ល ត
សារ េសឿ នះិេទៅ េដលអន់ហ្៊យង េហ្យតី ទ។ិ ២០កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទីសចិឡាក់កា ហុេីមែន លូអា
េលកសាន្រតះុឡាក់អាញ់ មបកាសាតាងំ * េកះ ម៉ាគ់ អនែ់ឌចាល េភឿ ែជ អន់ អនែ់ឌកាប បង៉ឺាយកាប ៉្រ◌ះ័។

២
សារ ្រតគ់ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ប៉ាណូសទឌូិ
១អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉សារសាខំាន់អាណាវ ្គ ហគ់ អនដ់សី មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា ប៉ាណូស ទឌូិ ្រត

គ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់ហះ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័។ ២ ្រតគ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ កាសាដាច់ លូ កា មួត ្របគ៉័ កាន រ៉ា
តសីៗ ្រគបឹ ដូវ េភឿ អន់ ពិន ៃអ្វសាណុកសាវាក៉ ែជអន់ ទីសារ វុនឹវាយ៉ លូ អន់ ពិន អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយប ៉្រ◌ះ័
ទិ ពុត ទិ េពៀក ទបឹ ៃអ្វ ដាគ់ ៃអ្វ រម លូ ពូ។ ៣សារអាហងដាគ់ លូ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័
ពិន។ ៤ ែអ៊ បុចិ តង័ ប៉ាណូស ទឌូិ លូ អន់ ពូ អនហ់ា្ន ល់សារ តាទចឹ ៥ខង ទី ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា ដងឹ េម៉ាញ លូ ទី កា
ណង័ ដងឹ េម៉ាញ េដលអពុំន ប៉ាណូស លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិ។ ៦ ែអ៊ អន់ឡាេកា ែអ៊សារ៉ំាប់
ហា្វ យ ប៉ាណូស ទឌូិ សារអាហងឡាក់ ែអ៊ តាបំាង រុាងំវាង៉ដារ ់កាឡំត់ ែពផា ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ តង័ ពិនតាទចឹ។ ៧ខ
អាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី អាញ់ រះ៉ សារ អា ប៉ាតាង ែអ៊ លូ ្របគ៉័ ៃណឃូ បុាងំេហៀន សុនសាត អនេ់ទៀគ ឡឹងសារ
េសឿ លូសារតាទចឹ។ អាញ់កាបតាទចឹ អូ ព្លូ ង អុះ។
* ១:២០ ១:២០ មបកាសាតាងំ ទី ណីផា «តាងំហ្យតិឡាច់ ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័»។



១ ធមី៉ូ េថ ២:៨ 349 ១ ធមី៉ូ េថ ៣:១៥

៨ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បុចិ កា មួត កាម៉ាក័ៗ ៃអ្វ ្រគបឹ ចារ លកឺ តី * មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ញន ពុត ដាគ់ ្រតង់ អូ ទី ពុត
អកឺ អូ ប៉ាែគក លូ គួប េសាប។ ៩ មួត អង់កាន់ៗ  អាញ់ បុចិ អន់ អនែ់ឌសាេណីមឡាេកា ្រកាន័ កាឃឺ បគ័ េកះ
ែជ អន់ េកងតាឡាម។័ អនែ់ឌ អូ ្រតគ់សាេណីមឡាេកាចាក់សក់ អន់ដាគ់ លូ ្រទងុ េឃឿង ម៉ាស ្រប៉ាក់ លូ អន់
តុក អញជុ់ េពៀត អាវ គតឹ ខា េណាះ អុះ។ ១០ហះកា អនែ់ឌ ្រតគ់ ្របគ៉័ ដាគ់ លូ កាឡំាងំ េភឿ អន់ ឃឺ លូ អង់កាន់
អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ១១ផះ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ មួត អង់កាន់ៗ ្រតគ់ ៃអ្វ រ៉ាង៉ាប់ លូ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ ពូ បុាងំ
េហៀន។ ១២អាញ់ អូ អន់ អង់កាន់ ចំ បុាងំេហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំាកាម៉ាក័ អុះ ឃឺអន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ
្រគយឺ ១៣ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី អាដាំ អន់្រទួល េកះេណាះ បុាងំេកតី េអវា៉ អន់តគី។ † ១៤ អូ ្រតគ់ អាដាំ អុះ ្របគ៉័
ពួយ ពិះឡាក់កាបតាពំ្លូង េណាះ ឃឺ េអវា៉ឡាក់ ្របគ៉័ ពួយ ពិះ លូ អូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ‡ ១៥ហះកាប ៉្រ◌ះ័
តង័ អង់កាន់ញនកា ែអ៊ បុាងំេកតី គន ផា ែអ៊ េសឿ េលយី លូ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ ទី ពុត បុចិ ៃច ទបឹ ដាគ់ រម។ §

៣
សារ េរុសី មួត ៃមគ៉ រុាងំៃហ លូ មួត តង័ ្របគ៉័កាន
១សារអា ្រតគ់ េសឿ ផា អុះ មុី ចំ បុចិ ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហកាឡំាងំ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ែអ៊ ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ ង៉ារ

ដាគ់ េណាះហង។ ២ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ដាគ់ អូ ្របគ៉័សារយច អុះ ្រតគ់ ទី កាម៉ាញ់ ដងឹ
េម៉ាញ ្រតគ់ អ្លុ សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ យច ទបឹ ពូ ផា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់។ ែអ៊ ្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហ អំ
ហ៊្មយ លូ អ្លុ បុាងំេហៀន ពូ ៣ អូ បាត់ កា តាែព អូណាងំសារ លូ ពូ អូ តាប៉ុញ តាប៉ាក ់្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់ឡា
អត ់អូខា្វ ម បុចិ កា េលៀនតាឡាម។័ ៤ ែអ៊ ្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហខាបខួ់ ែអ៊ េទៅអន់ដាគ់ៗ  គន ែអ៊ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ែអ៊
លូ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ពូ ៥ខងផា ែអ៊ អូ អ្លុ រុាងំៃហខាបខួ់ ែអ៊ េទៅ អន់ ដាគ់ៗ  នចីម័ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័។ ៦ អូ ្រតគ់ អន់ ប៉ាណូស េសឿណាវៗ ្របគ៉័ ៃមគ៉ អុះ អ្ូយគ ែអ៊ អា្វ ត់ឡាេកា េកះេណាះ ចងឹ េកតី ទី
ថូតឡាក់កា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដល។ ៧ េម៉ាញណាវ ្គប៉ាណូស េណាះកាឡំាងំ អនេ់ទៀគ បក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ ផា
ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ េដល អ្ូយគ ៃផគ ពូកាប អូដាគ់កា ែអ ៊េកះេណាះ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ អង់េកា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។
៨ ប៉ាណូសបក់ តង័ ្របគ៉័កានកា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះកានះិេទៅ េដល ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ រម អូ កាប ក្លកិ្លគ ់អូ

បាត់ កា តាែព តាឡាម ័អូណាងំ េលៀន ពួយឡាេបៀប អូ ដាគ។់ ៩ ែអ៊ ្រតគ់ េសឿសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់
ពិន អនហ់ា្ន ល់ លូ ទី ពុត ឃតឹ ដាគ់ ្រតង់។ ១០ ្រតគ់សាគ់ លួង ពុត ែអ៊ អន្់រទលួ ហ ិផា អូ បប៉័ ទីសារយចហះ
ច ំេណាះ អន់ ែអ៊ ្រប៉គ័ កាន តង័ ពិ។ ១១ មួត អង់កាន់ ឡាក់ តង័ ្រប៉គ័ កាន *កា នះិេទៅ េដល ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់
រម អូ អ្លុ កាប េពា គួប េសាប អ្លុ សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ យច លូ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ្រគបឹ ង៉ារ ទេិណា ័ះ។
១២ ប៉ាណូស បក់ តង័ ្រតគ់ ទី កាម៉ាញ់ ដងឹ េម៉ាញ លូ អ្លុ រុាងំៃហ គន េសាខាបខួ់ ែអ៊ េទៅ អន់ដាគ់ៗ នះិេទៅ េដល
១៣ខង បក់ ្របគ៉័កាន តង័ឡាក់ដាគ់ េណាះ ែអ៊ ចងឹ េលៅ ែលងសចិកាណុងកាឡំាងំ មួត េសឿ េដល លូ ទី ពុត
ខនឹ ញនកា មុងឹយសី៊ូ ្រគះិ។
១៤អាញ់ មុងឹ ផា អាញ់ ចងឹ ទីឡា ំទលឹ ប៉ាគ់ អសី ្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់ អា ហង ហះកាអាញ់ ្រចាគ់ សត្់រតា

អា ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ អសី អន្់រទលួ ១៥អ្លុ ៃផគអាញ់ ្រកូ ទលឹ េណាះសត្់រតាអាចងឹ តង័ អសី អន់ អ្លុ ឡឹងឡាេបៀប
* ២:៨ ២:៨ គុន តាឡាប័ េឃយី មះ៉ ពូ ឃឺ ផះ ពូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ពូ លកឺ តី ពឹង ចាងំហគី។ † ២:១៣ ២:១៣ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ
(េលាកុប្បត្ត)ិ២:៧,១៨-២៤។ ‡ ២:១៤ ២:១៤ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៣:១-៧។ § ២:១៥ ២:១៥ខអា ពិន ែ្រព នេីអៀ
កា ្រតគ់ េដល៖ ហះកាផា មួត អង់កាន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ េសឿ េលយី លូ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ទី ពុត បុចិ ៃច ទបឹ ដាគ់ រម េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ផះ អនែ់ឌ ៃអ្វ
ហាអុញ។ * ៣:១១ ៣:១១ មួត អង់កាន់ឡាក់ តង័ ្របគ៉័ កាន ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖កាម៉ាញ់ មួត បក់ តង័ ្របគ៉័ កាន ។
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ឡាក់ចងឹ ្រតគ់ ្របគ៉័ នចីម័កាណុងហី ្រកានប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី។ មួត
េសឿ អា េពៀបឡាក់ កា អញជុ់ងសារ៉ំាប់ ្រតាគ័សារ តាទចឹ។ ១៦ ពិន ទឌូិ អ្លុ តាទចឹ េកះសារ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់
ពិន អនហ់ា្ន ល់អា េកងខាក ់ឃ៖ឺ
យសី៊ូ ទី តាបំាងឡាេកា ែអ៊ េកតីឡាក់កា ប៉ាណូស

លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ
មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បប៉័ ែអ៊

ប៉ាណូសកា ទី រះ៉សារ ែអ៊ កា សុនសាតអនេ់ទៀគ
កា ទី ពូ េសឿ ែអ៊ ទបឹ អង់កក់ េតះ េដល

េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊ អន់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ។
៤

សារប៉ាណូសអនដ់ា ចងឹអា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័
១ហះកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ឡាក់ៗ ផា ពឹង រុាងំហាវអាអង់កក់ េតះ ក្យាម័ ចងឹ ឡុច េកះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស

អនដ់ា ចងឹ អា្ល ត េសឿ លូសាយុំាងំសារតាពំ្លូង លូសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា មះ៉ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ២ញនកាអនែ់ឌ េសឿ
ប៉ានរឹ ពូ កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ឡាក់ ទី ពុត អូ អនហ់ា្ន ល់យច ្រតគ់ េកះ។ ៣អនែ់ឌ ទបឹ អូ អន់ ពូ ទី េកា្ល ទីកាម៉ាញ់ លូ េ្របុី
ពូ កំ អូ អន់សាសាណា។ ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេកតី សាណា ្រគបឹ ែនវ សារ៉ំាប់ អន់ កា បក់ េសឿ ែអ៊
លូ អនហ់ា្ន ល់សារតាទចឹ អន់ អនែ់ឌសា លូ ប៉ាេន ែអ៊ ៤ខង ទិកាណាគ័ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី េណាះស៊ុត កាដាគ់
េដាះ េម៉ាញកា អូ ្រតគ់ កំ អុះ ឃឺ ្រតគ់ អ្យក់សាលូ ប៉ាេន ែអ៊ ៥ខង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូសារ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
េណាះ ្របគ៉័ អន់ កាសាណាទេិណា ័ះដាគ់ េកះ។
សារ ធមី៉ូ េថ ្រតគ់ បុាងំេហៀន ពូ
៦ផា អសី អ្យក់សារ ទិ អាឡា ំអនត់គ់ រះ៉ កា អុះ មុី អន់ ហ្លង់ ឃឺ អសីឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ សារ៉ំាប់ កា

យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ហង ឃឺ ប៉ាណូសឡាក់ េហៀនសារ យសី៊ូ លូ សារ អនត់គ់ ប៉ាេតា ដាគ់ៗ ឡាក់ អសី េសឿ អា
េកះ។ ៧ ែជ វុនឹវាយ៉ លូសារ ម៉ាមនឡាក់សារ ង៉ល់ អូ ទីខា េណាះ ្រតគ់ េហៀន អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័។
៨សារ បុាងំេហៀនឡាេកា អន់ តារ៉ំាល់ ្រប៉ាល់ ទី ខាបាបត៊ បាែបត៊ ហះកាសារ េហៀន អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទីខា ្រគបឹ ែនវ ឃឺទីខាសារ៉ំាប់អាញុ ៃអ្វ រ ុសី រប៉់ដារ ់អា តគិ័ លូសារ៉ំាប់អាញុ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័
ែគង ម៉ាត់ េទៀ តគិ។័ ៩សារអា ្រតគ់ េសឿ លូ ្រតគ់ អ្យក់ ទេិណា ័ះ។ ១០ញន ខអាហង បះ ពិន ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ េក្ល ័ះ
កា្ល ងំ ខង ពិន មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី។ ែអ៊ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាណូស ទឌូិ ពឹង អង់កក់ េតះ
អា កាខាក់ ែអ៊ ឃឺ តង័ មួត េសឿ ែអ។៊
១១អសី ្រតគ់ អន់តគ់ ប៉ាេតា លូ បុាងំេហៀនសារ ទិ អា។ ១២ ែជ អន់ េពឿ បង៉ឺាយ អសី ញន កា អសី ៃអ្វ សា

សា្វ  ហះកា អសី ្រតគ់ ្រប៉គ័ ដាគ់ អន់្រទួល ប៉ាណា ំ មួត េសឿ យ ៉◌ះ័ អសី កាប កាតាម អសី ្រប៉គ័ ង៉ារ កា
តាម យ ៉◌ះ័សារ បុចិ ៃចកាតាម សារ េសឿកាតាម លូ ពុតដាគ់ ្រតង់កាតាម។ ១៣អសី ្រតគ់ ្រតាងំអានផាប់
ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រតាងំ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា អុះ មុី លូ បុាងំេហៀន ពូ េលយី ែជ អា្ល ត សំ អាញ់ ចងឹ ទលឹ ប៉ាគ់ អសី។
១៤ ែជ ្របគ៉័ ម៉ាឡា ំម៉ាឡយ ឡឹងសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពឹង អសី * ្រតគ់ ពួយសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផះ រុាងំវាង៉ មួត
្រកាគ់តាងំកង់ មន៉់សាប៉ាគ់ អសី ែព។ ១៥ ្រតគ់ ្រតាងំ ្របគ៉័ ពួយសារ ទិអា េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ បប៉័ អសី េសឿ
* ៤:១៤ ៤:១៤សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ធមី៉ូ េថអាឃឺ អន់ ែអ៊ អ្លុ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហៀន ពូ។
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ែហង៊ខាក។់ ១៦ ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា អសី លូសារ អសី បុាងំេហៀន។ ហគ់ ្របគ៉័ ែនវ អា េលយី។ ផាអសី ្រប៉
គ័សារ ទិអា េណាះ អសី ចងឹ តង័ឡាេកា េទៅ លូ មួត បក់សាយុំាងំ អសី។

៥
១ ែជ កាប កា មួត កាម៉ាក័ ្រកាគ់ៗ  ហះកា ្រតគ់ អន់តគ់ រះ៉ កា ែអ ៊អសី ឃតឹ ឡាក់ កា ពឹ អសី។ ផាកាម៉ា

ក័ ចំសាសា្វ ឡឹង អសី ្រតគ់ ឃតឹ ផា ែអ៊ េណាះឡាក់ កា អុះ អសី េដល។ ២កា មួត អង់កាន់ ្រកាគ់ៗ នះិេទៅ
េដល ឃឺឃតឹឡាក់កា េមគី អសី។ ផាអង់កាន់ រ ៉ះូ ្រតគ់ឃតឹឡាក់កា អុះ អសី េដល ទបឹ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់។
សារ ្រតគ់ តង័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័
៣កាប៉ាច់ អង់កាន់ អន់េ្រតា ័្រតគ់ តង័ អង់កាន់ អន់េ្រតា័ បក់ ចំ ឡាក់ អូ ទី ប៉ាណូស មុងឹ តាទចឹ។ ៤ផា អង់

កាន់ អនេ់្រតា័បក់ ចំ ទី គន ទី េសា ្រតគ់ អន់ គន េសា ែអ៊ េណាះ េហៀន អ្យលិ កូត័កា ែអ ៊ឃឺ ្រតគ់ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ
កាណុងហី ្រកាន អនែ់ឌ េទៅ លូ រុាងំៃហ តូ េមគី ពឹណាវ ្គ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៥ផា
អង់កាន់ អនេ់្រតា័បក់ ចំ អូ ទី ប៉ាណូស មុងឹ តាទចឹ ៃអ្វ េម៉ាញ ដូវ ែអ ៊អង់កាន់ អនេ់្រតា័ េណាះ មុងឹ ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័លូ ខំ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ។់ ៦ផាអង់កាន់ អនេ់្រតា័ចំ បុចិ ដងឹ កា រគ៉់ េសមី យ ៉◌ះ័
ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសីកាតាម ឡាក់កា េតា័ េកះ េដល។៧អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនែ់ឌ ឡឹងសារ ទិអា េភឿ ែជ អន់
អនែ់ឌ ទីសារយច។ ៨ហះកា េពឿ អូ តង័ លូ អូ រុាងំៃហ អុះ មុ ីកាខាក់ ែអ៊ ខាបខួ់ ហី ្រកាន ែអ៊ េទៅ បក់ េណាះ
អា្ល តសារ ែអ៊ េសឿ េកះ ែអ៊ អូ ដាគ់កា្វ ឡឹង បក់ អូ េសឿយសី៊ូ ណាវ ្គ។
៩អង់កាន់ អនេ់្រតា័ឡាក់ ្រតគ់ ្រចាគ់សចិ កាណុងផាប់ េណាះ * ឃឺ អង់កាន់ ចំឡាក់ ទីអាញុ ៦០សាណាំ

អន់ហាវ លូ ទី េកា្ល ដងឹ េម៉ាញ េដល ១០ លូ កាឡំាងំ ទឌូិ ផា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ទបឹ ែអ៊ អ្លុ អន់តគ់
ប៉ាេតា រុាងំៃហគន េសា លូ អ្លុ រុាងំៃហអហំ៊្មយ រ៉ាវ ជុងកា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ † អ្លុ តង័ បក់ ទីសារឡាបំាក លូ ខំ
្របគ៉័សារដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។ ១១ផាអង់កាន់អនេ់្រតា័ចំឡាក់ ៃអ្វសាសា្វ  ែជ ្រចាគ់សចិកាណុងផាប់ មួត អនេ់្រតា័
េណាះ អ្ូយគ កា ែអ៊ បុចិ ទី េកា្ល កា្វ ឡឹង បុចិ កា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័។ ១២ េកះេណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ទី ថូត ញនកាអា្ល ត
សារឡាក់ ទីសាញ៉ា ‡ ផះ អន្់រទលួ ែព។ ១៣ េម៉ាញណាវ ្គអនែ់ឌ ចងឹ ៃអ្វ តាេដាះតាែឌលឃឺតាឡាប័ េឃយី ដងឹ
ចាចាក ឡឹងហី េម៉ាញឡា ំប៉ាគ់ ហី េម៉ាញ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ អនែ់ឌ ៃអ្វ តាេដាះ តាែឌល អុះ ឃឺ អនែ់ឌ ចងឹ កាប
ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ ឡឹងសារ អនេ់ទៀគៗឡាក់សារ អូ ្រតគ់កាប។ ១៤ញន ខអាហង បះអាញ់ បុចិ អន់ មួត អង់
កាន់ អនេ់្រតា័ ចំឡាក់ ៃអ្វ សាសា្វ េណាះ ទី េកា្ល ណាវ ្គពិ េភឿ អន់ ទី គន េសា លូ រុាងំៃហហី ្រកាន ែអ៊ េទៅ េភឿ
ែជ អន់ បក់ អូ ណីសកាប អូ ដាគ់ កា ពិន ១៥ខង បក់ អនដ់ា ក្លះ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ចាក ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ
េកះ។ ១៦ មួត អង់កាន់ បក់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ផាកាណុង អុះ មុី ែអ៊ េណាះ ទី អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ្រតគ់ តង័ ែអ៊ េណី ែជ
អា្ល ត ដងឹ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ែអ៊ េណាះ។ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េភឿ អន់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ចងឹ អ្លុ
តង័ អង់កាន់ អនេ់្រតា័បក់ អូ ទី ប៉ាណូស មុងឹ តាទចឹ។
រះ៉ ឡឹងសារ ៃមគ៉ រុាងំៃហ មួត េសឿ
១៧ ្រកាគ់តាងំកង់ ចំឡាក់ អ្លុ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ប៉ាណា ំដាគ ់ឃឺ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ

ទបឹ តង័ អន់ េលៀនកា អនែ់ឌ េណី កាខាក់ ែអ៊ ្រកាគ់ បក់ ខំ បុាងំេហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ១៨ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា «ផះ ៃប៉្លន េពៀ លូ រក៉ ់ែជ កត់ ពឹរ ែអ»៊§ «បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ្រតគ់ ទី េលៀន ពូ ចា្វ ល»់* េដល។ ១៩ផា
* ៥:៩ ៥:៩ ផាប់ អា ឃឺ ចារ ពូ ្រចាគ់ សចិ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ឡាក់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ រុាងំៃហ។ † ៥:១០ ៥:១០ បរ៉ ់ ៃហ យូហាន
១៣:១-១៧។ ‡ ៥:១២ ៥:១២ អន្់រទលួ ចងឹ ្រចាគ់ សចិ ពឹង ផាប ់អង់កាន់ អនេ់្រតា័ ្រតគ់សាញ៉ាផា ចងឹ អូ ទី េកា្ល ណាវ ្គអុះ។ § ៥:១៨
៥:១៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)២៥:៤។ * ៥:១៨ ៥:១៨សារអាឡាច់ ឡឹង លូកា ១០:៧។



១ ធមី៉ូ េថ ៥:២០ 352 ១ ធមី៉ូ េថ ៦:១០

ទី ពូ េ្រចាម ្រកាគ់ រុាងំៃហ មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចំ កាតាម ែជសាយុំាងំសារ ពូ េ្រចាម េណាះ ផា ទី ពូ ្របគ៉័ ផា
ញ៉ាន េពៀរ ៃបង៉ ដូវ េណាះ ចងឹ េសឿ។ † ២០ផា ទី ្រកាគ់ ចំ ្របគ៉័ យច អសី ្រតគ់ កាប កា ែអ៊ ហះ ម៉ាត់ កាឡំាងំ
េអៀង េភឿ អន់ ប៉ាណូស អនេ់ទៀគណាវ ្គអ្ូយគ េដល។ ២១អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អសី ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័ហះ ម៉ាត់យសី៊ូ ្រគះិ លូ ហះ ម៉ាត់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី៖ អន់ អសី ្របគ៉័ ពួយ ទិសារអាញ់ អនត់គ់
រះ៉ អា អូ េរុសី ម៉ាត់ អូ េសាម េពឿ អុះ។
២២ ែជ រញិ មន៉់សាប៉ាគ់ េ្របុី េពឿ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា អ្ូយគ អសី ទី ថូតឡាក់កា ពូ េដល ្រតគ់ រុាងំៃហឡាេកា

អន់ដាគ។់
២៣អសី ែជ ៃអត ដងឹ េទៀក េដាច ្រតគ់ ៃអត តាែព ៃប៉្ល អង់កាច បាែបត៊ អនដ់ា េដល ខង អសី អគី វាច៉់ អគី

ពុង េលយីៗ នេីណា ័ះ។
២៤សារយច ប៉ាណូស បក់ អនដ់ា ទី តាបាង អន់ ពូ បប៉័ ឡូត អន្់រទលួ ឡឹង េបី តាន័ តាតសុ់និសារ ហះកា

សារយចបក់អនដ់ាចងឹតាបំាងប៉ាគ់អនត់គី។២៥សារដាគ់កាចងឹតាបាងអន់ ពូ បប៉័ ឡូតនះិេទៅ េដល យ ៉◌ះ័
សារដាគ់ េបីតាន័តាបាងកាតាម កា អូសាគមឹ អុះ។

៦
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាសារ៉ំាប់ មួត ទុច
១ អុះ មុី ចំឡាក់ ្របគ៉័ ទុច ពូ ្រតគ់ឃតឹផា ពឹតាងំឡា ែអ៊ឃឺ ប៉ាណូសឡាក់ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ អ្យលិ កូត័ េភឿ

ែជ អន់ េពឿកាប អូដាគ់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ បង៉ឺាយសារ ពិន បុាងំេហៀន។ ២ អុះ មុី ចំ ទី ពឹ តាងំឡាប៉ាណូស
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ បង៉ឺាយ ពឹតាងំឡា េណាះខង អុះ មុី េទៅ ្រតគ់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ៊ េណាះ អន់ដាដាគ់ ឡូត ខង ពឹ
តាងំឡា ែអ៊ តង័ េណាះឃឺ ប៉ាណូស េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េដល លូ ប៉ាណូសឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច។
រះ៉ ឡឹងសារ ៃណឃូ អូដាគ់
អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា លូ បុាងំេហៀន ពូ ពួយសារអាហង ពិ។ ៣ផាទី េពឿ បុាងំេហៀន ឡឹងសារ អនេ់ទៀគ

អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ដាគ់ ្រតគ ់លូ អូ ៃចសាយុំាងំ ប៉ានរឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន លូសារ
បុាងំេហៀនឡាក់ ប៉ាណា ំអន់ ពូ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ៤ ប៉ាណូស េណាះ តសី ពុត ែអ៊ អូ អ្លុ ញ៉ា អុះ។ ែអ៊ េពៀប
ឡាក់កា ប៉ាណូស រុាងំអាអ្លុ ដងឹ ប៉ាែគក លូតាប៉ុញតាប៉ាក់ ឡឹងសារ អូ រ៉ាឡា អូ រ៉ាឡយ។់ សារអា ្របគ៉័ អន់ ទី
សារសាណីងសាេណីស ក្លះ គួប េសាប ត ័ះ ប៉ាស្យាប អូ េសឿ គួប េសាប ៥ឃឺអនែ់ឌ អ្លុ ដងឹឃតឹ អូដាគ់ លូ
អូ អនហ់ា្ន ល់សារតាទចឹ អនែ់ឌ តាប៉ុញតាប៉ាក់ េលយី។ អនែ់ឌឃតឹផាសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រទងសារ៉ំាប់
ណាងំ រ៉ាសអប៉ំាស។ ៦ហះកាផា ប៉ាណូសចំ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ចងឹ ទីសារដាគ់តាទចឹ ផា ែអ៊សាណិ ពុត
ពឹងកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ទី េកះ ៧ខង ផះ ពិន េកតី ែព កា អូ ទីកាណាគ័ ញ៉ា េដល ប៉ាគ់ ពិន េតា័ េទៀ កា អូ
អ្លុ អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង អង់កក់ េតះ អា េដល។ ៨ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ពិន ទីសាណាសាលូ ទី េខាអាវកាសប៊
េពៀតឃឺ ពិន បគ័សាណិ ពុត េកះ។ ៩ ប៉ាណូសបក់ បុចិ កា េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
ប៉ាង៉ល់ លូ ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ អង់េកា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េដល។ ឃឺអនែ់ឌ ទី ពុត បុចិឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ េអៀង យុបឹឡាក់ ្របគ៉័
អន់កា ប៉ាណូស េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ១០ខងសារ បុចិកា េលៀនអាហង ្របគ៉័ អន់ ទីសារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។ ញន
កាសារអា បះ អុះ មុី បក់ អនដ់ា ទី ក្លះ ឡាច់ ចាងំហាយ្គ អា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ លូ ្របគ៉័ តាគ់ ប៉ាណាបឡាេកា
េទៅ ទបឹ ទីសារ អុក ពុត េអៀងកាខាក់ េដល។
† ៥:១៩ ៥:១៩ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៩:១៥។
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សារខំ ប៉ាសង ប៉ាណាងំអន់ដាគ់
១១កាប៉ាច់ អសីឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ហគ់ អសី យ៉ា្វ រ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ។ េកះេណាះ

ខំ ្របគ៉័ ពួយសារ ដាគ់ ្រតង់ ខំ អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ខំ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុចិ ៃច កា ពូ ទបឹ ទី ពុត អត់
សារ៉ំាញ័ លូ ពុតដាគ់សមី។ ១២ហគ់ ខំ ប៉ាសង ប៉ាណាងំ អន់ដាគ់សារ៉ំាប់សារ េសឿ េភឿ អន់ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី
េលយី ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េអី អន់ អសី អ្យក់អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយីអា។ អសីកា ទី រះ៉ េដល ឡឹងសារ អសី
េសឿ េណាះ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េអៀង។ ១៣អាញ់ បរ៉ ់អន់តគ់ រះ៉ កា អសី ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ អន់
កាណាគ័ ញ៉ា ទេិណា ័ះ ទី អាញុ រុសី លូ ហះ ម៉ាត់ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ទី រះ៉ កា វគ័ ប៉ុ នទី ពីឡាត ឡឹងសារ តាទចឹ៖
១៤ហគ់ អសី ្របគ៉័ ពួយសារ អនត់គ់ រះ៉ អា អន់ដាគ់កាខាក ់អូ អន់យច អុះ េលយី ទលឹដារ ់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ ជរឹ។ ១៥ ប៉ាគ់ ទលឹ ដារ ់កាឡំត ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាបំាង អន់ ពិន បប៉័ យសី៊ូ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ដាគ់ េកង ខាក។់ ទី ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ែអ៊ ហងសាដាច់ តសី លនឺ ឡឹងសាដាច់
អនេ់ទៀគណាវ ្គ លូ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាឡាក់ តសី លនឺ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗ។ ១៦ ទី ដងឹ េម៉ាញ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អូ អ្លុ
េតា ័ែអ៊ ៃអ្វ កាណុងតាតារកា្ល គ់ កាខាក ់អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ ម៉ុ ត ក្យាម ័កា អូ ទី ប៉ាណូស េពឿ បប៉័ ែអ៊ អុះ យ ៉◌ះ័
ៃហ ែអ៊ កា អូ បប៉័ េដល។ អន់ ែអ៊ េលៅ ែលងសចិ លូ អន់សារ អរ៉ំាញ អញឺ ែអ៊ ៃអ្វ េលយីអាែមន។
១៧ហគ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា េណី ែជ អន់ អនែ់ឌ តសី ពុត លូ មុងឹ

រ៉ាសអប៉ំាសឡាក់កាណាគ័ អូ ៃអ្វ ទុញ េណាះ ្រតគ់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អន់កាណាគ័ញ៉ា េអៀង ្រគបឹ
ែនវ កា ពិន េភឿ អន់ ពិន េហាក រគ៉។់ ១៨ហគ់ អនត់គ់ េ្របុី អនែ់ឌ ្របគ៉័សារដាគ់ េអៀង លូ ែជក អន់កាណាគ័កា
ពូញន ពុតដាគ់ អូ កាឡីសកាញ។់ ១៩ ្របគ៉័ ែនវ អា េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ប៉ាតុំ រ៉ាស អប៉ំាសដាគ់ឡាក់ ៃអ្វ េលយី
រ៉ានដ់ាប់ ពឹង ៃប៉្លងសារ៉ំាប់កាឡាេកាអនែ់ឌ ប៉ាគ់ដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ េភឿ អន់ អនែ់ឌ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។
២០អឺ ធមី៉ូ េថ ហគ់ រុាងំៃហសារ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ាេហ្យ ី ពឹង អសី េណាះ ពិ។ ហគ់ យ៉ា្វ រ ឡឹងសារកាប

បគឺ អក៊ អូ ទីខា។ ពូ ផាសារកាកាបអាឃឺសារហ្យាងំសាឡាច ់ហះកា អូ ្រតគ់ នេីណា ័ះ អុះ។ ២១ ប៉ាណូស
បក់ អនដ់ា េសឿសារ េណាះ េកះេណាះអា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ហង។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។
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សត្់រតា ទី ២ វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ធមី៉ូ េថ

សារ អនត់គ់ រះ៉
វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតា ទី េពៀរអាផះ ែអ៊ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក ពឹង េមឿង រ ៉មូ (បរ៉ ៃ់ហ២:៩)។ ផះ េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ េម៉ាញ

ដូវ អូ ទី គួប (បរ៉ ់ៃហ ៤:១០,១៦)។ ែអ៊ កាឃតឹ ផាអាញុ ែអ៊ ទលឹ ដារ ់្រតគ់ េតា័ហង េណាះហង បះ ែអ៊ ្រចា
គ់សត្់រតា អនត់គ់ រះ៉ កា ធមី៉ូ េថ ខង ែអ៊ បុចិ ៃច ខាក់កា ធមី៉ូ េថ។ ែអ៊ ្រចាគ់សត្់រតាអា រុាងំវាង៉សាណាំ៦៤គ.ស.។
បរ៉ ់ៃហសារ អនត់គ់ រះ៉ ពឹងសត្់រតា ទី ១ ប៉ាេហ្យ ីកា ធមី៉ូ េថ េដល។

សារសាខំាន់ៗ
ពឹង សត្់រតា ទី ២អា វគ័ ប៉ូលកាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក ធមី៉ូ េថ េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េលយី

យ ៉◌ះ័ ទីសារឡាបំាក នចីម័កាតាម។
វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ រះ៉សារដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ឡាក់ កាតាហានដាគ់ ្រតង់។ ែអ៊ កា អូ អន់ ធមី៉ូ េថ
ទីសារតាយួសកា ពូ េដល។ (១:៣-២:១៣)

វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតាកាធមី៉ូ េថ ែជ អន់ ែអ៊ តាប៉ុញតាប៉ាក់ លូ ពូ ឡឹងសារ អូ ទីខា។ (២:១៤-២៦)
វគ័ ប៉ូល រះ៉ផា ផះ រុាងំវាង៉ អង់កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច ពូ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ែហង៊ េអៀង ៗ។ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ដា
គ់ ពួយយសី៊ូ ែអ៊ ចងឹ ទីសារឡាបំាក េអៀង ហះកា ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី។ (៣:១-១៧)

វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ រះ៉ សារ ដាគ់ េលយី យ ៉◌ះ័ ពូ អូ ៃច េសឿ កាតាម ឡាក់ កា វគ័ ប៉ូល តាងំឡា ខំ តុត ដាគ់
េលយី ទលឹ ឡុច េដល។ (៤:១-៨)

សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ (៤:៩-២១)

១អាញ់ សចិ ប៉ូល ឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ ្រគះិ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័អាញ់ ្រប៉គ័ ង៉ារ រះ៉
ឡឹង សារ អាញុ ៃអ្វ រ ុសី អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ ្រតគ់ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ា។ ២សត់្រតា អា អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី
កា ធមី៉ូ េថ អសីឡាក់ កា គន អាញ់ បុចិ ៃច។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា
ពិន ដាគ់ ពុតកា អសី លូតាប៉ាបតាប៉ុន លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអសី។
សារ ្រតគ់ រុាងំៃហសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេហ្យ ី
៣អាញ់ េហាក រគ៉់កា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អាញ់សាបំ ៉◌ះ័ អ្យលិ កូត័កា ែអ៊ឡាក់កា វគ័ យ៉ាគ់អាញ់ ែព េដលទបឹ ទី ពុត

ឃតឹដាគ់ ្រតង់។ ផះអាញ់មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ អាញ់កាចាងំកាអសី េលយី ទបឹកាមុាងំ ទបឹកាដារ។់ ៤អាញ់កា
ចាងំ បប៉័ េទៀក ម៉ាត់ អសី បះអាញ់ឡាងត បុចិ បប៉័ អសីណាវ ្គេភឿ អន់អាញ់ទីសារ េហាក រគ៉។់ ៥អាញ់កាចាងំ
ឡឹងសារ អសី េសឿ ដាគ់ ្រតង់ ឃឺឡាក់កា យ៉ាគ់ អសី ឡូអុះិ លូ េមគី អសី េអុីនះិ េសឿ អន្់រទលួ ឡឹង អសី ែព
េដល។ អាញ់ឃតឹផាអសីកា េសឿ នេីណា ័ះ តាទចឹ េដល។ ៦ខអាហងបះអាញ់តាគ់កាចាងំ អសី ផះ រុាងំ
វាង៉ អាញ់ មន៉់សាប៉ាគ់ * អសី ែព ប ៉្រ◌ះ័ ទី អន់សារដាគ់ ពឹង អសី ហគ់ អសី ខំ ្របគ៉័ ពួយ ែជ អន់ហ្៊យងសារ
េណាះ ៃដ ៧ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អនេ់ទៀគឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពិន អ្ូយគ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊
អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ សារ បុចិ ៃច លូ អ្លុ កាតត់ ពុត។
* ១:៦ ១:៦ គុនតាឡាប័ េឃយី ផះ ពូ េរុសី ប៉ាណូស ្របគ៉័ ៃមគ៉ រុាងំៃហ ពូ េឃយីសាប៉ាគ់ ពឹង កល់ ផះ ពូ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ែអ៊ េណាះ។
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៨ទលឹ នេីណា ័ះ អសី ែជតាយួសកា រះ៉សារ ពឹ តាងំឡា ពិន លូ ែជតាយួសកាអាញ់ ្រតគ់ ខុកញនកា េសឿ
ែអ៊ េណាះ។ ហគ់ អសី ៃអ្វ ថុកឡាបំាក អនឌូ់ លូ អាញ ់ញន រះ៉សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ ហគ់ មុងឹសារ អំរ៉ាញ
អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង ពិ។ ៩ប ៉្រ◌ះ័ អាហងឡាក់ តង័ ពិន លូ េរុសី អ្យក់ ពិន អន់ ្របគ៉័ ប៉ាសុនដាគ់សា ំ
រ៉ាប់ កា ែអ។៊ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ ពិន អា អូ ្រតគ់ញនកា ពិន ្របគ៉័ ដាគ់ េណាះ អុះ ឃឺតាម ផនិកាន លូតាម ពុត
ដាគ់ មះ៉ ែអ។៊ អន្់រទលួ ឡឹង ែអ៊ បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ ែអ៊ ឃតឹ ចងឹ េ្របុី យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័ ដាគ់ កា ពិន ែនវ អា។
១០កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ ពិន អនហ់ា្ន ល់ ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន មះ៉ ែអ៊ ពឹង យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ជរឹ ពឹង អង់កក់
េតះអា តង័ ពិន។ ែអ៊ ្របគ៉័ អូ អន់ ទីសារ េតា័ហង លូ ែអ៊ តាគ់តាតារ អន់ ពិន អនហ់ា្ន ល់អាញុ អូ អ្លុ េតា័ញន
កាសារដាគ់អាហង។ ១១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុីអាញ់ រះ៉សារដាគ់អា ឃឺ ្របគ៉័ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាង ែអ៊ លូ ្រប៉
គ័ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ពូ។ ១២ញន ខអាហង បះ អាញ់ ទីសារឡាបំាកអា ហះកាអាញ់ អូ តាយួស អុះ ខង
អាញ់ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អាញ់ េសឿ លូ អាញ់ េសឿ ផា ែអ៊ ចងឹ អ្លុ រុាងំៃហ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី
ពឹង ែអ៊ † េលយី ទលឹដារ ់ែអ៊ ជរឹ។ ១៣ហគ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ ្រតគ់ឡាក់ អសីកាតាងំ ឡឹងអាញ់
ញនកា ពុត េសឿ លូ ពុត បុចិ ៃចឡាក់យសី៊ូ ្រគះិ អន់កា ពិន។ ១៤ហគ់ រុាងំៃហសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ប៉ាេហ្យ ី ពឹង អសី អន់ ៃអ្វ េលយីញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង ពិន។
១៥ឡាក់ កា អសី កាតាងំ េណាះហង អុះ មុី បក់ ៃអ្វ ពឹង េខត អាសុី ‡ ទឌូិ អនែ់ឌ អា្ល ត អាញ់ េកះ កាឡំាងំ

អនែ់ឌ េណាះ ទី សចិឡាក់ កា ភីែគឡូះ លូ េហុីម៉ូ េកន។ ១៦អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាប៉ាប តាប៉ុន កា អូេនសុេីភរី
លូកាឡំាងំហី ែអ ៊ខង ែអ៊ឡា ំចាចាក ប៉ាគ់អាញ់ េលយីៗ ែអ៊ កា អូតាយួសកា ពូញនកាអាញ់ ្រតគ់ ខុកអា
េដល។ ១៧ អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ផះ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់ េមឿង រ ៉មូ ែអ៊ ខំ ចាកណាងំអាញ់ ទលឹ បប៉័ ឡូត។ ១៨អន់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាង ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន កា ែអ៊ ប៉ាគ់ដារ ់យសី៊ូ ជរឹ េទៀ។ អសី អ្លុ កា្វ ឡឹង ពូ េកះ ផះអាញ់
ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ ែព ែអ៊ តង័ អាញ់ នចីម័ អនដ់ា េណាះ។

២
សារ ្របគ៉័តាហានដាគ់ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
១អឺ គន ញនកា ពិន មុងឹសារ តាប៉ាបតាប៉ុន មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អន់ អសី ទីសាងំុ ពិ។ ២ ទិ

សារឡាក់ អសីកាតាងំអាញ់ រះ៉ ហះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ េណាះ អសី ្រតគ់ មប អន់កា អុះ មុី ចំឡាក់ដាគ់
្រតង់ លូ ចងឹ អ្លុ បុាងំេហៀន តូ ពូ អនេ់ទៀគណាវ ្គពិ។ ៣ហគ់ អន់ អសី ដាម័ អត់ កាណុងសារ ថុកឡាបំាកឡាក់
កាតាហានដាគ់ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ ពិ។ ៤ផះ ្របគ៉័តាហាន អូ ទី េពឿឃតឹ ឡឹង ង៉ារ អនេ់ទៀគ អុះ ឃឺអនែ់ឌឃតឹ អន់
្រតគ់ ពុត ៃមគ៉ តាហាន។ ៥ មួត បក់ ប៉ាលួងសាតាក់កា នះិេទៅ េដល ផាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយចាបាប ់េណាះ ចងឹ
ទី រុាងំវាន៉។័ ៦ មួត ្របគ៉័ មុរី បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ តុត េក្ល ័ះ ប៉ាគ់ ទលឹ ៃខ ្រចូត័ រ៉ានដ់ាប ់្រតគ់ ទី េពៀ ទីសាណាេអៀង ឡឹង
ពូ េដល *។ ៧ហគ់ អសី ចាែ្រជបឃតឹ អន់ ហ្លង់ ឡឹងសារអាញ់កាបអា ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់
អសីហ្យាងំសាឡាច់ អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ ទិអា។
៨ហគ់ អសីកាចាងំ ឡឹងសារយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសី សតឹ ែអ៊ឡាក់ ផូង័ វាច៉់ លូសាដាច់ដាវតី ្រតគ់ឡាក់កាសារ

ដាគ់អាញ់ រះ៉។ ៩អាញ់ ទីសារ ថុក ញ៉ាកឡាបំាក ែនវ អាញនកាសារដាគ់អាហង េលយី ទលឹ ពូ រ ៉បុ ពូ ចគ់
ឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ យច។ ហះកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពូ អូ អ្លុ រ ៉បុ ចគ់ អុះ។ ១០ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ ខំ អត់
† ១:១២ ១:១២ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ែអ៊ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ែអ៊ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង អាញ់ ។ ‡ ១:១៥
១:១៥ េខតអាសុី រប៉់ ដារ ់អា ពូ េអី ប៉ាេថត ទួគី ែគង ដារ ់ម៉ុ ត។ * ២:៦ ២:៦ ប៉ាគ់ ទលឹ ៃខ ្រចូត័ រ៉ានដ់ាប ់្រតគ់ ទី េពៀ ទីសាណា េអៀង ឡឹង ពូ
េដល េពៀគ គុល «្រតគ់ ទី េពៀ ទីសាណាចាែនក អន្់រទលួ»។
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សារ៉ំាញ័ ្រគបឹសារឡាបំាក ញនកាឃតឹកា ប៉ាណូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អនែ់ឌ ញនកាយី
ស៊ូ ្រគះិ ទបឹ អន់ អនែ់ឌ ទីសារសាណុកសាវាក៉ឡាក់ ៃអ្វ េលយី។ ១១សារអា ្រតគ់ េសឿតាទចឹ៖
ផា ពិន េតា័អនឌូ់ លូយសី៊ូ េកះ

ពិនកា ចងឹ ៃអ្វ រ ុសី អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល
១២ផា ពិន ខំ អត់សារ៉ំាញ័

េណាះ ពិន ចងឹ រុាងំៃហ អង់កក់ េតះ អនឌូ់ លូ ែអ។៊
ផា ពិន អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊

ែអ៊ កា អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់ ពិន េដល។
១៣យ ៉◌ះ័ ពិន អូ ដាគ់ អូ ្រតង់ កាតាម

កា ែអ៊ ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់ េលយី
ែអ៊ អូ អ្លុ ្របគ៉័ តាង ឡឹងឡាេកា ែអ៊ េទៅ។

សារ ្រតគ់ យ៉ា្វ រ ឡឹងសារកាកាបបគឺ អក៊
១៤ហគ់តាគ់កាចាងំ អនែ់ឌ ឡឹងសារ ទិអា លូ ទបឹ េ្រប៉ា អនែ់ឌ កាខាក់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែជ អន់

ប៉ាែគក គួប េសាប ឡឹងសារ អូ រ៉ាឡា អូ រ៉ាឡយ់ឡាក់ ្របគ៉័ អន់កា មួតសាយុំាងំ េណាះ វុលឹ េវុងី េដល។ ១៥ហគ់
ខំ ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់កា ប៉ាណូស ្របគ៉័ គូលីឡាក់ អូ ទីសារ ញ៉ា ្របគ៉័ អន់ តាយួស
ញនកាអសីឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រតគ។់ ១៦អសី ្រតគ់ យ៉ា្វ រ ឡឹងសារកាកាប បគឺ អក៊ អូ ទី
ខា ខងសារកាកាប ែនវ អា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ ក្លះ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ែហ៊ង ចាងំហាយ្គ។ ១៧ ប៉ានរឹ អនែ់ឌ កាប
េណាះឡាក់កា េអះសា រ៉ារងូ ែហ៊ង ្រជ ុៗ កាណុងកាឡំាងំ អនែ់ឌ េណាះ ទី សចិឡាក់ កា ហុីេមែន លូ ភីេល
ត។ ១៨អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះ ក្លះឡាច់ ឡឹងសារតាទចឹ េកះ ទបឹ កាបផាសារ ប៉ាណូស េតា័ រុសី សតឹ េណាះ រ៉ា
វាច៉់ េកះ។ អនែ់ឌ ្របគ៉័ អន់ កា អុះ មុី បក់ អនដ់ាអា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៩ហះកាអញជុ់ង មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ
កាចាប័ នះិេទៅ លូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «ប ៉្រ◌ះ័ អនហ់ា្ន ល់ បក់ ែអ៊ ចំឡាក់ មះ៉ ែអ»៊† េកះេណាះ រះ៉ផា «ហគ់អន់ បក់ េអី
សចិ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាច់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូដាគ់ េណាះ ពិ»។
២០កាណុងហី តសី អូ ្រតគ់ ទី ដងឹ េឃឿង រ៉ាស ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស លូ ្រប៉ាក់ េណាះ អុះ ឃឺ េឃឿង ្របគ៉័ លូ អ៊្លង

្របគ៉័ លូ េតះ អនដ់ា េដល។ េឃឿង អនដ់ា ពូ យរ កាណុងកានសាខំាន់ៗ  េឃឿង អនដ់ា ពូ យរ េដាចដាច។
២១ទលឹ នេីណា ័ះ េពឿ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ដាគ់ លូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូដាគ់ ទេិណា ័ះ ែអ៊ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័
ចងឹ យរ ែអ៊ កាណុងសារសាខំាន់ៗ  ែអ៊ ឡាក់ កា េឃឿង ដាគ់ េដល លូ ទី ខាសារ៉ំាប់ កា តាងំឡាហី ចងឹ យរ
្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។
២២ហគ់ យ៉ា្វ រ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង សារ មួត តាតាម័ ្រប៉គ័ ឡាឡិគ័ ឡាឡាគ ័េកះេណាះ ខំ ្រប៉គ័ ពួយសារ ដាគ់

្រតង់ ខំ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុចិ ៃច កា ពូ ខំ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ កាឡំាងំ។ អន់ មួត បក់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី
ពុត េពៀកដាគ់ ្រតង់ េណាះ ្របគ៉័ ពួយសារអា េដល។ ២៣ ែជ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ពូ ប៉ាែគកឡាក់សារ ង៉ល់ អូ ទី
ខា អសី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាសារ ប៉ាែគក ែនវ អា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារតាប៉ុញតាប៉ាក់ គួប េសាប។ ២៤បក់ ្របគ៉័
ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់តាប៉ុញតាប៉ាក់ លូ គួប េសាប អុះ ឃឺ ្រតគ់ ទី ពុត ដាគ់សមី កា ប៉ាណូស ទឌូិ ្រត
គ់ អ្លុ បុាងំេហៀន លូ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េដល។ ២៥ផះ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ ប៉ាែគក លូ អសី អសី ្រតគ់
ទី ពុតឡាអត ់អ្លុ ៃផគ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃច ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ បុនិែពង ពុត េពៀក េភឿ អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារ
† ២:១៩ ២:១៩សារអាឡាច់ ឡឹង ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:៥។
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តាទចឹឡាក់ៗ ។ ២៦ េកះេណាះ អនែ់ឌ ចងឹសាទរឹឡាេកា លូឡាច់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំឡាក់ រ ៉បុ
បុាងំខំ អន់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ែអ។៊

៣
សារ ពូ ចងឹ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ ពឹង រុាងំហាវអាអង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េកះ
១អសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពឹង រុាងំហាវ អា អង់កក់ េតះ ក្យាម័ ចងឹ ឡុច េកះ ចងឹ ទីសារឡាបំាក ខាក់ ២ខង

ប៉ាណូស ចងឹ បុចិ ដងឹ កាឡាេកា េទៅ លូ បុចិ កា េលៀន លូ អា្វ ត់ េអង ខូយ ប៉ានត់សី កាប អូដាគ ់អូ រ៉ាប់
អូ េសឿ េមគី ពឹ លូ អូ អ្លុ កាចាងំ កា ពូ ្របគ៉័ ដាគ់ កា ែអ ៊ទបឹ បង៉ឺាយ ប ៉្រ◌ះ័។ ៣ ប៉ាណូស ចងឹ អូ អ្លុ បុចិ កា គួប
េសាប អូ អ្លុ អា្ល ត េដាះ កា គួប កាប េពា គួប េសាប អូ អ្លុ កាតត់ ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប ់អូ ៃច កាសារដាគ់ ៤ ទី
ពុត អូ ្រតង់ ឡាមគ៉់ អកឺ តសី ពុត បុចិ កាសារ រគ៉់ េសមី ហ៊្លត ឡឹង បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៥អំបុាងំ អា
អន់ែឌ តាគ់ អំ្របគ៉័ អ្យលិ កូត័ កា ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អន់ែឌ អូ ៃច អន់ហា្ន ល់សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចងឹ
អន់ កា បក់ អ្យលិ កូត័ កា ែអ៊ តាទចឹ។ ហគ់ ៃអ្វ អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹង ប៉ាណូស ែនវ អា ពិ។ ៦កាណុងកាឡំាងំ
អនែ់ឌ េណាះ ទី បក់ អនដ់ា ចាកឡាែលឡាឡូ ម៉ុ ត កាណុងហី ពូ េកះេណាះ ប៉ាណា ំមួត អង់កាន់ បក់ អូ ហ្លង់
ឡាក់ ទី ដងឹសារយចឡាក់ អង់កាន់ ទមឹៃវរ៉ឡាេកា ពួយ ពុត បុចិ ្រគបឹ ែនវ េដល។ ៧ មួត អង់កាន់ េណាះ េហៀន
េលយីហះកា ៃអ្វ កា អូ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារតាទចឹ នះិេទៅ េដល។ ៨យ៉ាេណះ លូ យ៉ាមេ្របះ * ប៉ាែគក លូ វគ័ ម៉ូ េស
នចីម ័មួត ប៉ាណា ំពូយច េណាះកាប៉ាែគក លូសារតាទចឹ នេីណា ័ះ េដល។ អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូសអ្លុ ដងឹឃតឹ
អូ ដាគ ់សារអនែ់ឌ េសឿ េណាះ អូ ទីខា ញ៉ា អុះ។ ៩ផនិកាន អនែ់ឌ ្របគ៉័ េណាះ ចងឹ អូឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ អុះ ខង
ពូ ចងឹ បប៉័ ពុត េពៀក អនែ់ឌឡាក់កា ពូ េសគី ែព ទី បប៉័ ពុត េពៀក យ៉ាេណះ លូ យ៉ាមេ្របះ េដល។
សារផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទីខា
១០ហះកា អសី អសី សាយុំាងំ អ្យក់ ពុត ៃចគ េកះ សារ ឡាក់ អាញ់ បុាងំេហៀន អសី បប៉័ ង៉ារ អាញ់ ្រប៉

គ ័លូ ផនិកានឡាក់ អាញ់ បុចិ ្រប៉គ ័លូសារ អាញ់ េសឿ សារ អត់សារ៉ំាញ ័សារ បុចិ ៃច លូសារ អាញ់
ខំ េលយី។ ១១អសី បប៉័ េដល កា ពូ ្របគ៉័ បាប អាញ់ លូ អាញ់ ទីសារ ថុកឡាបំាក ផះ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េមឿង អន់ទយី៉ូ
ក េមឿង អុកូីេនៀម លូ េមឿងលសីា្រតា។ ពូ ្របគ៉័ បាបអាញ់កាខាក ់ហះកាសារ ទេិណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តង័ អាញ់ អន់ រ៉ាវាច៉់ េកះ។ ១២ េពឿ បុចិ ៃអ្វ ែនវ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយយសី៊ូ ្រគះិ េណាះ ចងឹ ទីសារ ពូ អូ ណីស
នេីអៀហង។ ១៣កាប៉ាច់ ប៉ាណូសបក់ អូដាគ់ លូ មួត ប៉ាលុ ពូ អ្លុ ដងឹ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ ែហង៊ េអៀង ៗ លូ ប៉ាណា ំ
អន់ កា ពូ វុលឹ េវុងី អនែ់ឌ េទៅកា វុលឹ េវុងី េដល។ ១៤ហះកា អសី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយសារឡាក់ អសី េហៀន េកះ
លូសារ អសី េសឿ កាខាក់ េណាះ ខង អសី អ្លុ អនត់គ់ ផាសារ ទេិណា ័ះ អសី េហៀន ឡឹង េពឿ។ ១៥ ឡឹង អសី
ៃអ្វ សាសា្វ  អសី អ្លុ ហ្លង់ ឡឹង ផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ចងឹ ប៉ាណា ំអសី អន់ ហ្យាងំសាឡាច់ េភឿ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ញនកា េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៦ ្រគបឹសារឡាក់ ្រចាគ់កាណុងផាប់ រ៉ានដ់ាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ស៊ុតកា ប៉ានឹ
រឡាច់ ឡឹង ពឹរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័លូ ទីខាសារ៉ំាប់ បុាងំេហៀន កាបកាបក់ ្របគ៉័ យច អនត់គ់ ប៉ាន្់រតង់ លូ
អនត់គ់ ប៉ាេតា អន់ ៃអ្វ ពួយសារដាគ់ ្រតង់ ១៧ េភឿ អន់ ប៉ាណូស បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ អ្លុ េ្រទៀម
ឡាេកាអន់ េកះ ម៉ាគ់ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។
* ៣:៨ ៣:៨ យ៉ាេណះ លូ យ៉ាមេ្របះ អនែ់ឌ ឡាក់ ្រគូ អហំ្ម សុនសាត អុសុីបី េពៀរ ដូវ ឡាក់ ប៉ាែគក លូ វគ័ ម៉ូ េស។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ
៧:១១,២២;៩:១១។
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៤
សារ ្រតគ់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
១អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អសីហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ហះ ម៉ាត់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ចងឹ ជរឹ ទបឹ ទីសារ អំ

រ៉ាញ អញឺ េភឿ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស រុសី លូ ប៉ាណូស េតា័ េដល។ ២ហគ់ អសី រះ៉ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ពិ ្រតគ់ រះ៉ េលយីៗ យ ៉◌ះ័ ដារ ់ដាគ់ កាតាម អូ ដាគ់ កាតាម ្រតគ់ តាគ់ កាចាងំ ពូ អន់ អ្លុ អន់តគ់ឡា
េកា ទបឹកាបកា ពូ លូ បុាងំេហៀន ពូ លូ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូញនកា ពុតអត់សារ៉ំាញ័ ្រគបឹសារ៣ខងចងឹ ទី
ដារ ់អនដ់ា ពូ ចងឹ អូ ៃចសាយុំាងំសារ បុាងំេហៀនឡាក់ដាគ់ ្រតគ់ េណាះ អុះ ឃឺ ពូ ចងឹណាងំ ៃណឃូ ចំឡាក់
អ្លុ បុាងំេហៀន អន់ ្រតគ់ ពុត ពូ ្រកាន័ កា រគ៉់ េតារសាយុំាងំ េដាច។ ៤ ពូ ចងឹ អូ ៃច អុះសាយុំាងំសារតាទចឹ ឃឺ
ពូ ចងឹឡា ំសាយុំាងំ ដងឹសារ ម៉ាមនឡគ។ ៥ហះកាកាប៉ាច់ អសី ្រតគ់ អ្លុ កាតត់ ពុត េលយី ្រគបឹសារ លូ ដាម័
អត់កាណុងសារឡាបំាក។ ហគ់ អន់ អសី អនត់គ់ រះ៉សារដាគ់ អន់ កា ពូ ពិ លូ តាគ់ អង់េកះ ្រគបឹ ង៉ារឡាក់
ឡាេកា ្រតគ់ ្របគ៉័ េណាះ េដល។
៦ឡាេកាអាញ់ ផះ មប អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េកះឡាក់ កាតាែព ពូ េ្រសាច អនហ់្នងឹ * លូ ទលឹ ដារ ់ឡាក់អាញ់ ្រតគ់

ចាកឡាច់ េកះ េដល។ ៧អាញ់ ខំ តុត ដាគ់ េកះ អាញ់ ប៉ាលួងសាតាក់ ទលឹ ចារ កាឡំត់ េកះ លូ អាញ់ រុាងំ
ៃហសារអាញ់ េសឿ កា ៃអ្វ នះិេទៅ េដល។ ៨គតឹ េអៀ ែគង ម៉ាត់ ចងឹ ទី រុាងំវាន៉័សារ ដាគ់ ្រតង់ គមសារ៉ំាប់ អន់
កា អាញ។់ យីស៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា តាត់សុនិ សារ ដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ ចងឹ អន់ រុាងំវាន៉័ កា អាញ់ ប៉ាគ់ ដារ ់ែអ៊ ជរឹ
េទៀ។ អូ ្រតគ់ ដងឹ កាអាញ់ អុះ ែអ៊ ចងឹ អន់ េណាះ ឃឺអន់កា ប៉ាណូស ទឌូិ បក់ បុចិ ៃចកាសារ ែអ៊ ជរឹ េណាះ
េដល។
សារ វគ័ ប៉ូល េ្របុី ធមី៉ូ េថ ្របគ៉័ ង៉ារ អនេ់ទៀគៗ
៩ហគ់ ខំឡា ំប៉ាគ់ចារអាញ់អា ្រសស៊ ១០ខង េដមះ៉ ែអ៊ អា្ល តអាញ់ញនកា ែអ៊ បុចិ កាសារ ពឹង អង់កក់ េតះ

អា ែអ៊ ឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េថសាឡូនកិ េកះ។ េ្រកេសន កាឡា ំប៉ាគ់ េខត កាឡាទី េដល ទតុីះ កាឡា ំប៉ាគ់ េខត
ដាលម៉់ាេទៀ។ ១១ទី ដងឹ លូកា ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ។់ អ្យគ័ អសី េជៀក ម៉ាកុះឡា ំអនឌូ់ េដល ខង ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ា
រ តង័ អាញ។់ ១២អាញ់ េ្របុី ទឃីកុីះឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េអេភសូ េកះ។ ១៣ ប៉ាគ់ អសីឡា ំប៉ាគ់ ចារ អាញ់ េទៀ អសី
អ្យក់ អាវ ្រគនឹ អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង ហី កាប៉ុ ះ ប៉ាគ់ េមឿង ្រតូអះ លូ អ្យក់ឡា ំផាប់ ទេិណា ័ះ េដល កាខាក់ ែអ៊ ឃឺ
អ្យក់ ឡា ំផាប់ អង់ការ េដល។ ១៤អាេលកសាន្រតះុ ឡាក់ រ៉ាគយឹ រស ែអ៊ ្របគ៉័ បាប អាញ់ េអៀង ខាក ់ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តូ ែអ៊ ពួយសារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះហង។ ១៥អសីកា ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា នះិេទៅ េដល ឡឹង
ែអ៊ េណាះ ខង ែអ៊ ប៉ាែគក កាខាក់កាសារ ពិន រះ៉។ ១៦ផះ ពូ តាតសុ់និសារអាញ់លកឺ ទី េម៉ាញ អាញ់ េតលី
សារ ពូ េ្រចាម ហះកា អូ ទី េពឿ តាវ អនឌូ់ លូ អាញ់ អុះ ឃឺ ពូសាតាក់អា្ល ត អាញ់ ទឌូិ ហះកាអាញ់ បរ៉ ់ហះ
ប ៉្រ◌ះ័ ែជ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អនែ់ឌ។ ១៧យ ៉◌ះ័ ពូ អា្ល ត អាញ់កាតាម កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់
ទបឹ អន់ អាញ់ ទីសាងំុ េដល េភឿ អន់ អាញ់ អ្លុ រះ៉ សារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ្រគបឹសារកា សុនសាត អនេ់ទៀគ ទឌូិសាយុំា ំ
ង។ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អាញ់ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ពឹរ បក៊ េដល។ ១៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អាញ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
អូ ដាគ់ ទេិណា ័ះណាវ ្គ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហអាញ់ េភឿ អន់ អាញ់ហាវ ពឹង ៃប៉្លង ចារ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា។ អន់ ែអ៊
េលៅ ែលងសចិ េលយី អាែមន។
១៩អ្យគ័ អសីឡា ំចាចាកអបំញ៉់ ្រពីសុលី លូអាគឡីា អនែ់ឌដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដលប ? លូឡា ំអបំញ៉់

ខាបខួ់ អូេនសុេីភរី េដល េហាគ។ ២០ េអរ៉ាសាទុះ ៃអ្វ ពឹង េមឿង កូរនិថូះ។ ្រតូភមី ែអ៊ អគី អាញ់អន់ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់
* ៤:៦ ៤:៦ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់តាែព េ្រសាចអនហ់្នងឹ ផះ អនែ់ឌ អ្យក់ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន
(ជន/គណនា)២៨:១-៨។
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េមឿង មេីលត។ ២១អ្យគ័ ខំឡា ំអន់ ទលឹ អន្់រទលួ ឡឹង ថុន ្រគនឹ។ េអុីប៊ូ ឡុះ ពូេដន លណុីះ ក្លូ េឌៀ លូ មួត
អុះ មុី អនេ់ទៀគ ទឌូិ អបំញ៉់ អសីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
២២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប៉ាង៉ាត័ អសី។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី។



ទតុីះ ១:១ 360 ទតុីះ ១:១០

សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ទតុីះ

សារ អនត់គ់ រះ៉
ទតុីះ ែអ៊ សុនសាត ្រកកិ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អនឌូ់ លូ វគ័ ប៉ូល េដល (បរ៉ ់ៃហកាឡាទី២:៣)។ ែអ៊ឡា ំតង័ រះ៉

កះ ប៉ារម មួត េសឿយសី៊ូ ឡាក់ ទីសារតាប៉ុញតាប៉ាក់យច លូ គួប េសាប ប៉ាគ់ េមឿង កូរនិថូះ អន់ ្រតគ់ លូ គួប អន់
ែឌណាវ ្គ(បរ៉ ់ៃហ ២ កូរនិថូះ ៧:៧-១៥)។ ផះ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអា ប៉ាេហ្យ ីកា ែអ ៊ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ តាកា្វ ល់
ែ្រគត ខង វគ័ ប៉ូល េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះ។ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតា
អាឃឺ ែអ៊ រុាងំវាង៉សាណាំ៦៣ គ.ស.។
សារសាខំាន់ៗ
ពឹងសត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល អនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងឡាេបៀប ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ង៉ារ បក់ ្របគ៉័ ៃម៉

គណាផំា។ មួត េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយសារ េសឿ េលយី សារ េសឿអាឡាច់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
បុចិ កា ពិន លូ តង័ ពិនញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។
វគ័ ប៉ូល រះ៉ កា ទតុីះ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា មួត ៃមគ៉ណាផំា ្រតគ់ ្របគ៉័ដាគ់ នចីម័ អនដ់ា។ (១:៥-១៦)

វគ័ ប៉ូល រះ៉ ឡឹង ង៉ារ អនេ់ទៀគៗ មះ៉ មួត េសឿយសី៊ូ។ (២:១-១៥)
សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗ។ (៣:១-១១)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ។ ែអ៊ េ្របុី អាញ់ ប៉ាណា ំទិ
ប៉ាណូស បក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ េសឿ ែអ៊ លូ អន់ហា្ន ល់សារ តាទចឹ សារតាទចឹ អា ្របគ៉័ អន់ អន់ែឌ អ្យលិ កូត័ ្រប៉
គ័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ២ញន អន់ែឌ មុងឹ ផា ចងឹ ទី អាញុ រុសី េលយីឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា ឡឹង អន់្រទួល ឡឹង ែអ៊
បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ ែព ែអ៊ អូ តាពំ្លូ ង អុះ។ ៣ ប៉ាគ់ ទលឹដារ ់កាឡំត់ េកះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពូ កាតាងំ ប៉ានរឹ ែអ ៊លូ
ប៉ាេហ្យ ីប៉ានរឹ ែអ៊ ពឹងអាញ់ ទបឹ េ្របុី អាញ់ រះ៉ កា ពូ។ ែអ៊ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន។ ៤សត្់រតាអាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ីកា
ទតុីះឡាក់គនអាញ់ញនកា េសឿយសី៊ូ អនឌូ់ លូអាញ។់ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
តាងំឡាតង័ ពិនដាគ់ ពុត កា អសី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអសី។
សារ េរុសី ប៉ាណូសអន់ ្របគ៉័ ្រកាគ់តាងំកង់
៥ ផះ អាញ់ឡាច់ ឡឹង តាកា្វ ល់ ែ្រគត ែព អាញ់ េ្របុី អសី ៃអ្វ ពឹង តាកា្វ ល់ េណាះ ម៉ាគ់ អសី ្របគ៉័ អន់ ដាគ់

សារ ញ៉ាឡាក់ េបីតាន័ដាគ់ លូ េរុសី ្រកាគ់តាងំកង់ ្រគបឹ ្រកុំ ្រគបឹចារឡាក់កាអាញ់អនត់គ់ រះ៉ កា អសី ែពហង
៦ឃឺ ្រតគ់ណាងំ បក់ ចំឡាក់ អូ ទីសារយច ទីកាម៉ាញ់ ដងឹ េម៉ាញ គន ែអ៊ កា េសឿ ទបឹ ពូ អូ ផា គន ែអ៊ ង៉ល់
អូ អ្លុ សាយុំាងំ ពឹ េមគី ៧ខង ៃមគ៉ រុាងំៃហកាឡំាងំ មួត េសឿ ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ទី
សារយច អូ តសី ពុត អូឡាមគ៉់ អកឺ អូ បាត់កាតាែព អូ តាប៉ុញតាប៉ាក់ េលីណាងំ េលៀនឡាេបៀប អូដាគ់
េណាះ អុះ ៨ ែអ៊ ្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហ អំហ៊្មយ លូ បុចិ ដងឹ កាសារដាគ ់អ្លុ សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ យច ទបឹ
ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ លូ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ ៩ ៃមគ៉ រុាងំៃហកាឡំាងំ មួត េសឿ ែអ៊ ្រតគ់ េសឿ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក់
ឡាក់សារ ពូ បុាងំេហៀន ែអ៊ េណាះ ម៉ាគ់ ខនឹ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយសារតាទចឹឡាក់ ពូ
បុាងំេហៀន េណាះហង លូ អ្លុ េតលី លូ មួត ប៉ាសាងំ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ១០ខង ទី ប៉ាណូស េអៀង ដូវកាង័ កល់ឡាក់
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ប៉ាណូសកាប ឡិគ័ឡាគ័ លូ ព្លូ ង ប៉ា្ល ច ័កាខាក់ ែអ៊ មួត បក់ផា ្រតគ់កាសតិ អង់ការ ។ ១១អនដ់សី ្រតគ់ ទបឹ អន់
ែឌ ែជ អន់ កាប ខង អនែ់ឌ បុាងំេហៀនសារឡាក់ អូ ្រតគ់ បុាងំេហៀន ្របគ៉័ អន់ កា ខាបខួ់ អនដ់ា អា្ល ត េសឿ ទិ
ឌូ អនែ់ឌ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ បុចិ កា ទី េលៀន។ ១២ េសគី ែព ទី េម៉ាញ ដូវ កាណុងកាឡំាងំ សុនសាត ែ្រគត េណាះ
ឡាក់ហ្យាងំសាឡាច់ ែអ៊ រះ៉ ផា «មួត ៃអ្វ ពឹង តាកា្វ ល់ ែ្រគតស៊ុត កា ប៉ាណូសតាពំ្លូង តាេកះឡាក់កា បក៊ ទបឹ
កាជលីហាន»។ ១៣សារ េណាះ ្រតគ់តាទចឹហង ទលឹ នេីណា ័ះ អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនែ់ឌកាខាក់ ម៉ា
គ់ អនែ់ឌ េសឿសារឡាក់ ្រតគ់តាទចឹ ១៤ ែជ អន់ អនែ់ឌ វុនឹវាយ៉ ឡឹងសារ ម៉ាមន វគ័ យ៉ាគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊
េសគី ែព លូ ែជ អន់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ មួតអា្ល ត េសឿសារតាទចឹ ៃដ។ ១៥បក់ ទី ពុតដាគ ់អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ្រប៉
គ័ អន់កា ែអ៊ អូ ដាគ់ អុះ * កាប៉ាច់ បក់ ទី ពុត អូ ដាគ់ លូ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ្របគ៉័ អន់កា ែអ៊ ដាគ់
េណាះ អុះញនកា ពុត េពៀក ែអ៊ អូដាគ់ េកះ។ ១៦ ពូផាឡាេកា ពូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាសារ ពូ ្របគ៉័ េណាះ អូ ្រតគ់
ឡាក់កា ពូ េសឿ អុះ។ មួត ទេិណា ័ះ បាគ័ខាអមឺ ប៉ាណូសនេីណា ័ះកាង័ កល់កាខាក់ អូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ អុះ។

២
សារទតុីះ ្រតគ់ បុាងំេហៀន ពូ
១កាប៉ាច់ អសី ្រតគ់ បុាងំេហៀនសារ ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពួយសារ អនត់គ់ ប៉ាេតាឡាក់ដាគ់ ្រតង់។ ២ ្រតគ់ រះ៉ លូ

មួត កាម៉ាក័ ្រកាគ់តាងំកង់ ែជ អន់ ប៉ាញលឹតាែព ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ រម អ្លុ សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័យច អន់
េសឿ កាខាក ់ទី ពុត បុចិ ៃច កា គួប លូ អ្លុ អត់សារ៉ំាញ។័ ៣កាប៉ាច់ មួត អង់កាន់ ្រកាគ់ កា នះិេទៅ េដល អសី
្រតគ់ រះ៉ កា អនែ់ឌផា ្របគ៉័ នចីម័ អន់ឃឺ លូសារ េសឿ ែជ កាប ព្លូង ប៉ា្ល ច ័េលីបាត់ ៃអតតាែព អនែ់ឌ ្រតគ់ រះ៉
សារ ញ៉ាឡាក់ដាគ់ ៤ ម៉ាគ់ អ្លុ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអង់កាន់ឡាក់ ៃអ្វ រុាងំហាវ អន់ អ្លុ បុចិ កា គន លូ េកា្ល អនែ់ឌ េទៅ
៥អន់ អ្លុ សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័ យច លូ អន់ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ កា េកា្ល លូ អ្យក់ ពុត ៃចគ កា ង៉ារ កាណុង
ហ ីលូដាគ់ ពុតកា ពូ ទបឹ ទី ពុត រ៉ាប់ េសឿ េកា្ល េទៅ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អូ ទី េពឿ ចងឹកាប បង៉ឺាយកាប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី
អុះ។ ៦កាប៉ាច់ មួតកាម៉ាក័ បក់ ៃអ្វ រុាងំហាវកានះិេទៅ េដល អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាអនែ់ឌ អន់ អ្លុ សាងំៃក
ឡាេកា េដល ែជ អន់ ្របគ៉័ យច។ ៧អសី ្រតគ់ ្របគ៉័ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ម៉ាគ់ ប៉ាណា ំអន់ ពូ ្របគ៉័ ពួយ។ អសី បុាងំ
េហៀន ពូសារ ញ៉ា អសី តាងំឡា ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយសារ េណាះ េដល ទបឹ ៃអ្វ អន់ ដាគ់ រម ៨ លូ កាប ដាគ់ ្រតង់
ែជ អន់ ទីសារយច ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ម៉ាគ់ បក់ ប៉ាសាងំ លូ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាយួសខងណាងំសារកាប អូដាគ់
កា ពិន អូ ទ។ី ៩ហគ់ រះ៉ កា មួត ទុច បក់ េសឿយសី៊ូ អន់ អ្លុ រ៉ាប់ េសឿ កា ប៉ាណូសឡាក់ ពឹ តាងំឡាអនែ់ឌ េណាះ
្រគបឹ ង៉ារ ម៉ាគ់ ្របគ៉័ អន់ ពឹ តាងំឡាអនែ់ឌ ប៉ាញ័ ពុត ែជ ប៉ាែគក លូ ពឹតាងំឡា ៃដ ១០ លូ ែជ អនតុ់ង ឡឹង ពឹតាងំ
ឡា ្រតគ់ តាបំាង ពុត ដាគ់ ្រតង់ េលយី ្រគបឹ ង៉ារ ទេិណា ័ះ។ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ម៉ាគ់ ពូ ប៉ាេនសារ ពិន បុាងំេហៀន
ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តង័ ពិន។
១១ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័ ែនវ អា ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាបំាង អន់ ពិន អ្លុ សារតាប៉ាបតាប៉ុនឡាក់ ែអ៊ តង័ ប៉ាណូស

ទឌូិ។ ១២សារតាប៉ាបតាប៉ុនអាអនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពិនអន់អា្ល តសារកាង័ កល់ លូសារ បុចិ ៃចកាកាណាគ័ ពឹង
អង់កក់ េតះ អា ម៉ាគ់ ពិន អ្លុ សាងំៃកឡាេកា ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ ៃអ្វ ពឹង
អង់កក់ េតះ អា។ ១៣ ពិន ៃអ្វ ក្យាគ់សារដាគ ់ឃឺ ពិន ចងឹ បប៉័យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាតារកា្ល គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តសីឡាក់
តាងំឡា តង័ ពិន។ ១៤ ែអ៊ មបឡាេកា បុាងំៃឡ ែអ៊ េភឿហា្វ យ ពិន ឡឹងសារយច លូ ្របគ៉័ អន់ េកះ ប៉ាសុនដាគ់
* ១:១៥ ១:១៥សារអាកាប ឡឹងសារឡាក់ កាសាសាណាេលី កំសាណាលូសារ រ៉ាវ កាណាគ័ រ៉ាវ ឡាេកាឃឺ ្របគ៉័ ពួយ គុន តាឡាប័ េឃយី
សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។
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្រតង់សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ ឡាក់ ្រតាងំ ្របគ៉័សារ ដាគ។់ ១៥ហគ់ បុាងំេហៀន ពូសារ ទិអា ទបឹ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ លូ
កាបកាបក់ ្របគ៉័យចញនសារ អរ៉ំាញ អញឺ ែជ អន់ ពូ បង៉ឺាយ អសី។

៣
សារ ្រតគ់ េ្រទៀមឡាេកា ្របគ៉័ ង៉ារដាគ់
១ហគ់ អសីតាគ់កាចាងំ មួត េសឿ អន់ អ្លុ អ្យលិ កូត័កា មួត អុងកាន អុងឡាគ់ លូ េ្រទៀមឡាេកា ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់

្រគបឹ ែនវ ២ លូ ែជ អន់ អនែ់ឌកាប អូដាគ់កា បក់ េពឿ ែជ អន់ណាងំសារ លូ ពូ ្រតគ់តាបំាង ពុតដាគ់សមី លូ
ថិ ពុត ចតឹ យរ ្រគបឹ ែនវ កា ប៉ាណូស ទឌូិ។
៣ផះ េសគី ែព ពិនកា ប៉ាណូសកាង័ កល់ ង៉ល់ ឌឺឡាក់ ប៉ាណូស វុលឹ េវុងី លូ វុនឹ កា ង៉ារ អូដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ៃអ្វ

អូ រម លូសាណីងកា ពូ ពូ អូ ណីសកា ពិន ពិនកា អូ ណីសកា ពូ េដល។ ៤ហះកា ប៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ តង័ ពិន
តាបំាង ពុតដាគ់ លូ បុចិ ៃចកា ប៉ាណូសទឌូិ ៥ ែអ៊ តង័ ពិនញនកា ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន មះ៉ ែអ ៊អូ ្រតគ់ញនកាង៉ា
រ ដាគ់ឡាក់ ពិន ្របគ៉័ េណាះ អុះ។ ផះ េណាះ ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ដាគ់កាខាក់ េភឿ រ៉ាវ ពិន លូ អន់ ពិន េកះ
ប៉ាណូសណាវ នេីអៀ ហង ែអ៊ តង័ ពិន។ ៦ ែអ៊ េកា ័ះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹដាគ់កាខាក់ ពឹង ពិន ប៉ាញ័ េព្លៀយញនកា
យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ តង័ ពិន។ ៧ញនកា ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុនហង បះ ែអ៊ ផា ពិនដាគ់ ្រតង់ អូ ទីយច អុះ េណាះហង
ពិន មុងឹផា ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៨សារអា ្រតគ់ េសឿតាទចឹហង។ អាញ់ បុចិ កា អសី រះ៉ េកះ រះ៉ណាវ ្គ
អន់កា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័ ពួយសារដាគ ់ខងសារ ទិអា ទីខាសារ៉ំាប់កា ប៉ាណូស ទឌូិ។
៩ហះកាអសី ែជ ប៉ាែគក ឡិគ័ឡាគ័ ឡឹងសារ អូ ទីខា លូសារ យ៉ាគ់ បក៊។ េម៉ាញណាវ ្គអសី ែជតាប៉ុញតា

ប៉ាក់ ឡឹង ចាបាប់ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់សារ អូ ទីខា េណាះ។ ១០កាប៉ាច់ បក់ បុចិ ប៉ាក្លះ ឡឹង គួប
េសាប អសី ្រតគ់ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ែអ៊ េម៉ាញទង េពៀរ ទង េកះេណាះអសី ្រតគ់តាងំហ្យតិឡាច់ ែអ៊ ពិ ១១ខង
បក់ េណាះ ្របគ៉័យច តសីឡក់ េកះ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ឡាេកា ទី ថូតហង។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអនេ់ទៀគៗ
១២អាញ់ ចងឹ េ្របុី អាេតមះ៉ េលី ទឃីកុីះ អន់ឡា ំណាងំ អសី ប៉ាគ់ ែអ៊ ទលឹ ប៉ាគ់ េណាះ បរ៉ ់អសី ខំឡា ំប៉ាគ់

អាញ់ប៉ាគ់ េមឿងនកូីប៉ូល ខងអាញ់ បុចិឡា ៃំអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ េដលផះ ថុន ្រគនឹ។ ១៣អ្យគ័អសី តង័ អន់សាណា
សាណឹតកា េសណាឡាក់ ្របគ៉័ កាន ែគង ចាបាប់ លូ កាអាប៉ូ ឡូះ ផះ ចាក េណាះ ែជ អន់ អនែ់ឌ ខ្វះ ខាត កា
ណាគ័ ញ៉ាឡាក់ តងកាន េណាះ។ ១៤អន់ អុះ មុី ពិន ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ ម៉ាគ់ តង័សាណាសាណឹតកា បក់ចាក
្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ អន់ អនែ់ឌ ថុក ប៉ាណាបកាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ តងកាន ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ង៉ារ អនែ់ឌ
ចងឹ ទីខាតាទចឹ។
១៥ មួត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ អនែ់ឌ បរ៉ ់អំបញ៉់ អសី េដល នចីម័ ៃអ្វ ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? អាញ់កា

អបំញ៉់ អុះ មុី បក់ បុចិ កាញនឹញនកា េសឿយសី៊ូ អុះ មុី ៃអ្វ ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ទឌូិ។
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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ភីេលម៉ូ ន

សារ អនត់គ់ រះ៉
វគ័ ភេីលម៉ូន ែអ៊ ្របគ៉័កាន តសី ែអ៊ េសឿយសី៊ូ ែអ៊ ៃអ្វ កាណុង ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង កូឡូះ។ ែអ៊

កា គួប វគ័ ប៉ូល េដល។ ែអ៊ ទី ទុច េម៉ាញ ដូវ សចិ អូនីសុីម ឡាក់សាតាក់ ឡាច់ ឡឹង ហី ែអ។៊ អូនីសុីម ឡា ំ
ណាងំ វគ័ ប៉ូល ែអ៊ កា បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿយសី៊ូ េដល។ ផះ េណាះ វគ័ ប៉ូល ្រតគ់ ខុក ពឹង េមឿង រ ៉មូ។ វគ័
ប៉ូល េ្របុី អូនសុីមីសតឹ ប៉ាគ់ហី ៃមគ៉តាងំឡា ែអ៊ណាវ ្គ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអន់កា ែអ៊ ចកឹសតឹ េដល។ ពឹង
សត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល េ្របុី ភេីលម៉ូនហាប់ អូនសុីមី អ្យក់ ្របគ៉័ អុះ មុី ញនកា េសឿយសី៊ូ អនឌូ់ អូ ្រតគ់ អ្យក់ ្របគ៉័
ទុចណាវ ្គអុះ។ គុនតាឡាប័ េឃយី ពូផា ទុចសាតាក់ឡាច់ ឡឹងហី ៃមគ៉ តាងំឡានេីអៀ ែអ៊ ្រតគ់ ថូតកា្ល ងំ ខា
ក។់
សារសាខំាន់ៗ
ពិន បប៉័ផា វគ័ ប៉ូល អូ េ្របុី បុាងំខំ ភេីលម៉ូន អុះ ែអ៊ កា អូ ប៉ាែគក លូចាបាប់ មះ៉ ភេីលម៉ូនឡាក់ ៃមគ៉ តាងំឡា

អូនសុីីម េណាះ េដល។ ែអ៊ ្រកាន័ កា តាគ់ កាចាងំ វគ័ ភេីលម៉ូន លូ មួត បក់ អាន សត្់រតាអា អន់ អ្លុ ឡឹង ពុត
បុចិ ៃច មះ៉ យសី៊ូ ឡាក់ ប៉ាណា ំប៉ាណូស អន់ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប ពួយឡាេបៀបណាវ អន់ ឃឺ លូ បក់ ទី ពុត
េពៀកណាវ។
វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ភេីលម៉ូន។ (១:៤-៧)
វគ័ ប៉ូល េឡាម ភេីលម៉ូន ែជ អន់ អ្យក់យ៉ូ អូនសុីមី។ (១:៨-២២)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ផះ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុកញនកា រះ៉សារយសី៊ូ ្រគះិ។ អាញ់លូ ធមី៉ូ េថឡាក់ អុះ មុី ពិន ប៉ាេហ្យ ី
សត្់រតាអាអន់កា ភេីលម៉ូនឡាក់ញនឹ បុចិ ៃចខាក់ឡាក់ េឃយី ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អនឌូ់ លូ ញនឹ េដល។ ២ញនឹ
កា ប៉ាេហ្យ ីកាណាងអាបេ់ភៀឡាក់ អុះ ញនឹ េដល លូកា មនអាឃបីឡាក់ គួប ខំ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូ ញនឹ ទបឹ
កា មួតឡាក់ ប៉ាតុំ គួប េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹងហី អសី។ ៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី។
សារភេីលម៉ូន េសឿយសី៊ូ លូ បុចិ ៃចកា ពូ
៤អឺ ភេីលម៉ូន រប៉់ អាញ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សារ៉ំាប់ កា អសី អាញ់ េហាក រគ៉់ កា ែអ៊ ខាក់ ៥ខង

អាញ់កាតាងំ ពូ រះ៉ ផា អសី បុចិ ៃច លូ េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ កាខាក ់លូ អសី បុចិ ៃច កា ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ េដល។
៦អាញ់បរ៉ ់លូ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ អសី េសឿ អនឌូ់ លូ ពូ េណាះ ្របគ៉័ អន់ អសីហ្លង់ កាខាក់ ឡឹងសារដាគ់ ទេិណា ័ះ
ឡាក់ ពិន ទី ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ *។ ៧អឺ អុះ អាញ់ េហាក រគ៉់ ខាក់ ទបឹ ទីសាងំុ ខង អសី ទី ពុត បុចិ ៃច កា ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនែ់ឌ េដល។
សារប៉ូល េឡាមឡាភេីលម៉ូន ប៉ាតាង អូនសុីមី
៨យ ៉◌ះ័ អាញ់ ទីសារ អរ៉ំាញ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ លូ ខនឹ េ្របុី អសី ្របគ៉័សារ ញ៉ាកាតាម ៩ហះកាអាញ់ អូ បុចិ ្រប៉

គ័ នេីណា ័ះ អុះ ឃឺអាញ់ េឡាមឡា អសី ញនសារ បុចិ ៃច។ អាញ់អា ្រកាគ់ េកះ កញិេអៀ អាអាញ់កា ្រត
គ់ ខុក ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ េដល ១០ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់េឡាមឡាអសី អន់ អសី តាប៉ាបតាប៉ុន កា អូនសុីមី
* ១:៦ ១:៦សារដាគ់ ទេិណា ័ះឡាក់ ពិន ទី ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ង៉ារដាគ់ ទេិណា ័ះឡាក់ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័សារ៉ំាប់យសី៊ូ ្រគះិ
។
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† ខង ែអ៊អា េពៀបឡាក់កា គនអាញ់ បុាងំេកតី ផះអាញ់ ្រតគ់ ខុកអា។ ១១ផះ អន្់រទលួ ែព ែអ៊អាឡាក់ ប៉ាណូ
ស អូ ទីខាសារ៉ំាប់ អសីតាទចឹហង ហះកាកញិេអៀអា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសទីខាសារ៉ំាប់ អសី លូអាញ់ េដល។
១២កញិេអៀ អាអាញ់ េ្របុី ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ អសីណាវ ្គ ែអ៊ អាឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច កាខាក។់ ១៣អាញ់ បុចិ អន់ ែអ៊
ៃអ្វ អនឌូ់ លូអាញ់ ប៉ាគ់អា េដល ម៉ាគ់ ែអ៊ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ កាអាញ់ ប៉ាតាង អសី ផះអាញ់ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុកញនកា រះ៉
សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ១៤ហះកាអាញ់ អូ ៃច ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់អសី អូ ភម េណាះ អុះ អាញ់ អូ ៃច បុាងំខំ អសី
្របគ៉័សារដាគ់ េណាះ អុះ អាញ់ បុចិ កា អសី ្របគ៉័សារដាគ់ញនកា ពុត អសី េទៅ បុចិ ្របគ៉័ដាគ។់ ១៥ផះ អន់
្រទលួ ែព ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង អសី បាែបត៊ េភឿ អន់ ែអ៊ សតឹ ៃអ្វ លូ អសី េលយី តាម ៃហ។ ១៦ហះកា
អូ ្រតគ់ អ្យក់ ែអ៊ ្របគ៉័ ទុចណាវ ្គអុះ ្រតគ់ អ្យក់ ែអ៊ ្របគ៉័ឡាក់កា អុះកានេ់តះី អសី បុចិ ៃចកាខាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង
ទុច េណាះណាវ ្គ។ ផាអាញ់ឃតឹផា ែអ៊ឡាក់ អុះ បុចិ ៃចខាក ់ែហង៊ េណាះហងអសី ្រតគ់ បុចិ ៃចកា ែអ៊ នះិ
េទៅ េដល ខង ែអ៊ េកះ អុះ អសីញនកា េសឿយសី៊ូ ឡាក់តាងំឡា ពិន។
១៧ផាអសីឃតឹ ផាអាញ់ឡាក់ គួប អសី អន់ អសីហាប់ ែអ៊ អាឡាក់ កា អសីហាប់អាញ់ េដល។ ១៨ផា

ែអ៊ ទី សារ ញ៉ា យច លូ អសី េលី ែអ៊ ទួម អសី កាតាម បរ៉ ់អសី ឡា ំអ្យក់ ប៉ាគ់ អាញ់ អា ពិ។ ១៩អាញ់ ្រចាគ់
សត្់រតាអា លូ តីអាញ់តាងំឡាផាចងឹសង៊កាអសី។ ‡ ហះកាអាញ់ អូ រះ៉ អុះ កា អសីផាអសី ៃអ្វ ទួមអាញ់
េដល អសី ទួម អាញ់ លូ ឡាេកា អសី េទៅ។ § ២០អាញ់ បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កា អាញ់ េណី ញន កា អសី
េសឿយសី៊ូ បរ៉ ់អសី បុាងំេហាក ពុត េពៀកអាញ់ញនកា ពិន េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។
២១អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាកា អសី ញនកាអាញ់ឃតឹ ផា អសី ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ ឡូត ទិសារ អាញ់ បរ៉ ់អាញ់

ឃតឹ ផា អសី ចងឹ ្របគ៉័ ហ៊្លត ឡឹងសារអាញ់ បរ៉ ់អាសា។ំ ២២ េម៉ាញណាវ ្គ អាញ់ បរ៉ ់អសី េ្រទៀម ចារ អន់ កា
អាញ់ ៃអ្វ េណី ខងអាញ់ មុងឹ ផា ចងឹឡា ំៃអ្វ អនឌូ់ លូ អសីញនកាអនដ់សី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់អាញ់ រ៉ាវាច៉់
ឡឹង ខុក។
២៣ េអប៉ា្របះ៉ឡាក់ ្រតគ់ ខុក អនឌូ់ លូ អាញ់ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ កា អំបញ៉់ អសី េដល ញ៉ា ៃអ្វ ដាគ់ឡា

េកា បុាងំៃឡ េដលប ? ២៤ ម៉ាកុះ លូអារសីាតាក េដមះ៉ លូ លូកាឡាក់តាឡាប័ ្របគ៉័ ង៉ារ អនឌូ់ លូអាញ់អនែ់ឌ
កា អបំញ៉់ អសី េដល អសីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
២៥អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកា អនដ់សី។

† ១:១០ ១:១០ អូនសុីមីសចិ ែអ៊ ទី ណីផា «ទីខា»។ ‡ ១:១៩ ១:១៩ថាម៉ាដា វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ អនេ់ទៀគ ្រចាគ់សត្់រតា ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉ ហះកា
ប៉ាគ់ ចងឹ ឡុច ែអ៊ ្រចាគ់ េពៀរ ៃបង៉ ខ លូ តី ែអ៊ តាងំឡាអន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផាសត្់រតា េណាះឡាច់ ឡឹង ែអ៊ តាទចឹ។ § ១:១៩ ១:១៩ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ទួម
េលៀន េលី រ៉ាស។ វគ័ ប៉ូល បុចិ កាបផា ែអ៊ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កា វគ័ ភេីលម៉ូន អន់ ែអ៊ ម៉ុ ត េសឿ ម៉ាគ់ ទីអាញុ រុសី េលយី ទលឹ នេីណា ័ះ េពៀប
ឡាក់កា វគ័ ភេីលម៉ូន ទួម វគ័ ប៉ូល លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ។
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សត្់រតា ពូ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត
េហ្រពឺ

សារ អនត់គ់ រះ៉
សត់្រតា ប៉ាេហ្យ ីកា មួត សុនសាត េហ្រពឺ ឡាក់ េសឿ យីស៊ូ ទី សារ ្រប៉គ័ អន់ អន់ហា្ន ល់ តាង ឡឹង សត់្រតា

អនេ់ទៀគៗ ឃឺ ទីសារ អនត់គ់ រះ៉ ឡាក់កា បក់ហ្យាងំសាឡាច់ អ្លុ ចាបាប។់ បក់ ្រចាគ់សត្់រតាអា ែអ៊ អ្លុ កាប
អន់ រគ៉់ ប៉ានរឹ ពឹរ កាង។ ែអ៊ អ្លុ សារ ពឹង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់ឡាក់ កាខាក។់ បក់ អន់
ដាឃតឹផា វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់សត្់រតាអា បក់ អនដ់ាណាវ ្គឃតឹផាអាប៉ូ ឡូះ ្រចាគ ់បក់ អនដ់ាណាវ ្គឃតឹផា សុី
ឡះ បាណាបះ លូកា េលីកា ្រពីសុលី លូអាគឡីា ្រចាគ ់ហះកាតាទចឹ ែអ៊ ពិន អូ អ្លុ អុះ អ្លុ កា េពឿ ្រចាគ់សត់
្រតាអា លូ អូ អ្លុ អនត់គ់កា ពូ ្រចាគ់សត្់រតាអាប៉ាេហ្យ ីកា មួត េសឿយសី៊ូ ប៉ាគ់ ្រកុំ ចំ េណាះ េដល។ ្រកាន័កា
ពិន អ្លុ អនត់គ់ញនកាសត្់រតាអា រះ៉ ផា បក់ ្រចាគ់ ែអ៊ បុចិ រះ៉ តាគ់កាចាងំ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ ម៉ុ ត េសឿ
យសី៊ូ ្រគះិ។ មួត េណាះ ែបត៊ ចងឹ ទិសារ មុងឹ ញនកា ទីសារ ថុកឡាបំាក ហះកា បក់ ្រចាគ់ សត្់រតាអា េ្របុី
អនែ់ឌដាម័ អត់ េសឿ េលយីឡាក់កា មួត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព េដល។
ពូឃតឹផាសត្់រតាអា ្រចាគ់ អន្់រទលួ ឡឹងសាណាំ៧០គ.ស. ឡាក់សាណាំពូថាឡំាយ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។

សារសាខំាន់ៗ
បក់ ្រចាគ់សត្់រតាអា ែអ៊ កាប ពួយសារសាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់ េភឿ រះ៉ អន់ ពូ ហ្លង់ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់

ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូ េស ខង ែអ៊ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ខង ែអ៊ឡាក់
ៃម៉គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តសី ឡឹង ពូ លូ ែអ៊ អ្លុ ហា្វ យ ប៉ាណូស ទឌូិ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច។ យីស៊ូ
មបឡាេកា ែអ៊ ្របគ៉័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង កាណាគ័ឡាក់ ពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កាណុង េរ៉ាង រ៉ា
មះ៉សា ំខង ែអ៊ ប៉ាណា ំប៉ាណូស អន់ ម៉ុ ត ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់ ៃអ្វ
េលយី អូ អ្លុ ហ្៊យង។
បក់ ្រចាគ់សត្់រតាអា ែអ៊ តាគ់កាចាងំ មួត េសឿយសី៊ូ អន់ ទី ពុត ខំដាគ់ ្រតង់ លូ េសឿយសី៊ូ េលយី។
យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។ (១:១-២:១៨)
យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូ េស លូ វគ័ យូេស្វ។ (៣:១-៤:១៣)
យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ (៤:១៤-៧:២៨)
យសី៊ូ ្រគះិ ្របគ៉័កាណង័ ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប។់
(៨:១-៩:២៨)

យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងកាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ (១០:១-៣៩)
សារ ប៉ាណូស េសគី ែព េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ (១១:១-១២:២៩)
សារ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ លូ ពុត ប ៉្រ◌ះ័។ (១៣:១-១៩)

សារយសី៊ូ តសីហ៊្លត ឡឹង មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
១ផះ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា វគ័ យ៉ាគ់ ពិន រះ៉ េអៀង ទង រះ៉ េអៀង ែនវ េកះ ពឹង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
២ហះកាកាណុង រុាងំហាវ អា អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េកះ ែអ៊ រះ៉ កា ពិន ពឹង គន ែអ៊ ឡាក់ ែអ៊ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័

តាងំឡាកាណាគ័ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ែអ៊ កា បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ អនឌូ់ លូ គន ែអ៊ ហង។ ៣គន ប ៉្រ◌ះ័ អាឡាក់កា
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តាតារកា្ល គ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ឃឺ ែអ៊ឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រគបឹ ែនវ។ ែអ៊ ចកឹ រុាងំៃហកាណាគ័
ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ លូ ប៉ានរឹ ែអ៊ឡាក់ អរ៉ំាញអញឺ។ ៃឡង ឡឹង ែអ៊ រ៉ាវ តាគ់ អនដ់ាគ់ ប៉ាណូស ឡឹងសារយច េកះ
េណាះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អញឺ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់កាន្់រទះឹ កាន្់រតម័ហ៊្លត ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ៤ េណាះ
ហង បះ ែអ៊ តសី ហ៊្លត ឡឹង មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ែអ៊ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េដល ៥ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី
រះ៉ អុះ កា បយ៊ ែអ៊ ផា៖
«អសីអាហង គនអាញ់

ដារ ់អាអាញ់អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសី គនអាញ់តាទចឹ»។*

កា អូ ទី រះ៉ ផា៖
«អាញ់អាហង ចងឹ ្របគ៉័ ពឹ ែអ៊

ែអ៊ កា ចងឹ ្របគ៉័ គនអាញ»់។†
៦ េម៉ាញណាវ ្គ ផះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់ គន េឡាងេ្រទៀ ែអ៊ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា ែអ៊កាបផា «ហគ់អន់ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ»៊។‡ ៧កាប៉ាច់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ បយ៊ ែអ៊ ្របគ៉័ឡាក់កា ខ្យាល

ែអ៊ អ្យក់ ទុច ែអ៊ ្របគ៉័ឡាក់កា អបំ្៉យតិ អុញ»§។
៨កាប៉ាច់ គន ែអ ៊ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ អសី ចងឹ ្របគ៉័សាដាច់ េលយី

សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អសីដាគ់ ្រតង់។
៩អសី បុចិ កាសារដាគ់ ្រតង់

អសី អូ ណីសកាសារ អូដាគ់
េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អសី

ែអ៊ េរ ុសី អសី េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់
ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ អសី ទី ពុត េហាក រគ៉់ហ៊្លត ឡឹង គួប អសី»។*
១០ទី ្រចាគ់ណាវ ្គពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡា ផះ ប៉ានដ់ា ែព អសី ទី បុាងំេកតី អង់កក់ េតះ

ៃប៉្លង កា េកតី ញនកាតី អសី េដល។
១១ហះកា េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ ហ្៊យង

កាប៉ាច់ អសី ចងឹ ៃអ្វ េលយី។
េតះ លូ ៃប៉្លង ចងឹ េរ៉ាះឡាក់កា េខាអាវ

១២អសី ចងឹ ឡប់ េតះឡាក់កា ពូ ឡប់អាវ
* ១:៥ ១:៥សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ២:៧។ † ១:៥ ១:៥សារ អាឡាច់ ឡឹង ២សាយូំែអល៊ ៧:១៤។
‡ ១:៦ ១:៦បរ៉ ៃ់ហផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៩៧:៧។ § ១:៧ ១:៧សារអាឡាច់ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
១០៤:៤។ ែអ៊ បុចិ រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័យរ បយ៊ ែអ៊ តាម ពុត បុចិ ទលឹ នេីណា ័ះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ្រកាន័កា ទុច េដាច។ * ១:៩ ១:៨-៩សារអា
ឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៤៥:៦-៧។
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ៃប៉្លង កា ចងឹ តូរ ័ឡាក់កា ពូ េប៉្លះ េខាអាវ
ហះកាកាប៉ាច់ អសី អូ អ្លុ តូរ ័អុះ

អសី ចងឹ ៃអ្វ េលយី អូ អ្លុ ឡុច អុះ»។†

១៣ េម៉ាញណាវ ្គប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី រះ៉ កា បយ៊ ែអ៊ ផា៖
«ហគ់ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ ែគងសាម៉ាអាញ់

ក្យាគ់អាញ់ ចងឹ ពីតតាមុរឺ អសី
អន់ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ តាប៉ំាង ជុង អសី»។‡

១៤ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ អន់ែឌ ស៊ុត កា ប៉ាង៉ាត័ ផះ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សារ៉ំាប់ ទិ បក់ េពឿ ឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អន់ ៃអ្វ រ ុសី។

២
១ញន េណាះហង បះ ពិន ្រតគ់ អ្យក់ ពុត ៃចគ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតាឡាក់ ពិន កាតាងំ េណាះ អន់ កាខា

ក ់អ្ូយគ ៃផគ ពិន ចងឹ ហ្៊យង េហ្យតី អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័។ ២ផាចាបាប់ឡាក់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ឡា ំរះ៉ េណាះ ែព
្រតគ់ តាទចឹ េកះ ផា ប៉ាណូស ទឌូិឡាក់ ្របគ៉័ យច លូចាបាប់ េណាះ ្រតគ់ ថូត អន់ ្រតគ់ លូសារ អូ ដាគ់ អនែ់ឌ
្របគ៉័ េណាះហង ៣ផានេីណា ័ះ ្របគ៉័ នចីម័ ពិន ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ផាពិន អូ ៃច េសឿសារ េកងខាក់អាឡាក់ រះ៉
ផា ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន ? ខងសារអាយសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ េទៅ រះ៉ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ។ េកះេណាះ មួត បក់
កាតាងំ ែអ៊ រះ៉ េណាះកា រះ៉ ប៉ាឡាក់កា ពិន េដល។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផាសារអា ្រតគ់
តាទចឹញនកា ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ េអៀង ែនវ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់កា អន់ ពូ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ េកង
ខាក់តាម ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ។
សារយសី៊ូ ឡាក់តាងំឡាតង័ ពិន
៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ទី មប កា បយ៊ ែអ៊ អុះ រុាងំៃហ អង់កក់ េតះ ែគង ម៉ាត់ េទៀឡាក់កាញនឹ ផះ ៃអ្វ រះ៉ អា។

៦ ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសារ េម៉ាញ ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ញ៉ា ប៉ាណូស ទីខា នចីម័ បះ អសី អ្យក់ ពុត ៃចគកាអនែ់ឌ ?

ខ ញ៉ា បះ អសី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនែ់ឌ ?
៧អសី ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញ បយ៊ អសី ែបត៊ េដាច

អសី អន់ អនែ់ឌ ្របគ៉័សាដាច់ ពឹង អង់កក់ េតះ
ទបឹ ទីសារ អរ៉ំាញ លូ េលៅ ែលងសចិ

៨អសី អន់កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញ អនែ់ឌ»។*
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញ អនែ់ឌ អូ ទី សល់ េម៉ាញ អុះ។ ហះកា រប៉់ ដារ ់អា
ពិន េបី បប៉័ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ អំរ៉ាញ ប៉ាណូស អុះ។ ៩ហះកា ពិន បប៉័ យសី៊ូ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊
† ១:១២ ១:១០-១២សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១០២:២៥-២៧។ ‡ ១:១៣ ១:១៣សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់
អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:១។ * ២:៨ ២:៦-៨សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៨:៤-៦។
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ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អំរ៉ាញ បយ៊ ែអ៊ ែបត៊ អូ ទុញ អុះ ហះកា កញិេអៀ អា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ យសី៊ូ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ ទបឹ េលៅ
ែលងសចិញនកា ែអ៊ េតា័ ប៉ាណាប ប៉ាតាង ប៉ាណូស ទឌូិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ តាប៉ាបតាប៉ុន កា ពិន។
១០កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ េកតី ពឹះ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័សារ៉ំាប់ កា ែអ៊ េទៅ។ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាញ័ ពុត ្របគ៉័ អន់ ពូ េអៀង ដូវ

េកះ គន ែអ៊ ទបឹ អន់ ពូ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ ែអ៊ កា ្របគ៉័ អន់ តាងំឡា តង័ ពិន តាគ់ អង់េកះ ផនិកាន ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់
កាខាក់ញនកា េតា័ ប៉ាណាប។ ១១យសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប៉ាណូសឡាក់ ែអ៊
្របគ៉័ អន់ ដាគ់ េណាះ អនែ់ឌ េកតី ឡាច់ ឡឹង ពឹ ដងឹ េម៉ាញ ញន េណាះហង បះ ែអ៊ អូ តាយួស អុះ េអី កា ពិន
ផា អុះ មុ។ី ១២ ែអ៊ កាបផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ចងឹ រះ៉សារ អសីកា មួត អុះ មុីអាញ់

អាញ់ ចងឹ ចាែជ ប៉ាេន អសី ប៉ាគ់ចារ ពូ លួម»។†
១៣យសី៊ូ កាបណាវ ្គផា៖
«អាញ់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង»‡

លូផា៖
«អាញ់ ៃអ្វ ប៉ាគ់អា អនឌូ់ លូ គន េសាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់កាអាញ»់។§
១៤គន េសា ែអ៊ េណាះ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ េណាះហង បះយសី៊ូ េកះ ប៉ាណូស ទីឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់កា ពូ

នះិេទៅ េដល េកះេណាះ ែអ៊ េតា័ េភឿ ថាឡំាយអា្ល ត ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស េតា័
១៥ លូ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េកះ ទុច ឡុច អញស់ច៊ ញនកា អ្ូយគ កាសារ េតា។័ ១៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ តង័
បយ៊ ែអ៊ អុះ ែអ៊ តង័ គន េសា វគ័អា្រប៉ាហា។ំ ១៧ញន េណាះហងបះយសី៊ូ ្រតគ់ ជរឹ េកះ ប៉ាណូសឡាក់កា អុះ
មុី ែអ៊ ្រគបឹ ែនវ េភឿ អន់ ែអ៊ េកះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន លូ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ អន់ដាគ់ ្រតង់ ទបឹ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ហា្វ យ ប៉ាសុន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។ ១៨ញនកា ែអ៊ តាងំឡាប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
បុចិ េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័យច ទបឹ ែអ៊ ទីសារ ប៉ាណាបបះ ែអ៊ អ្លុ តង័ បក់ េពឿឡាក់ ពូ េជៀក ្របគ៉័យច េដល។

៣
សារយសី៊ូ តសីហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូ េស
១អឺ អុះ មុីឡាក់ដាគ់សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ែអ៊ អ្យក់ អនឌូ់ លូ ញនឹ ហគ់ឃតឹ ចាែ្រជប ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័

េ្របុី រះ៉ ប៉ាតាង ែអ ៊យសី៊ូ អាកា ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពិន េសឿ េណាះហង។ ២យសី៊ូ ដាគ់ ្រតង់កាប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ េ្របុី ែអ ៊ឡាក់កា វគ័ ម៉ូ េស ដាគ់ ្រតង់ កា ង៉ារ កាណុងហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៣បក់ ្របគ៉័ ហី េលៅ ែលង
សចិកា្វ ឡឹងហី នចីម ័យសី៊ូ កា េលៅ ែលងសចិហ៊្លត ឡឹង វគ័ ម៉ូ េស នះិេទៅ េដល ៤ខងហី ទេិណា ័ះកា ទី ពូ ្រប៉
គ ័ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេកតី កាណាគ័ ទេិណា ័ះ។ ៥កាប៉ាច់ វគ័ ម៉ូ េស ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ពូ ទឌូិ កាណុង
ហី ្រកានប ៉្រ◌ះ័ ង៉ារ ែអ៊ េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពូ អ្លុ ឡឹងសារឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ រះ៉ ប៉ាគ់ អនត់គី ៦ហះកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
គន ប ៉្រ◌ះ័ កាដាគ់ ្រតង់ ផះ ៃអ្វ រុាងំៃហហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ពិន អាហងឡាក់ហី ្រកាន ប ៉្រ◌ះ័ ផា ពិន ៃអ្វ មុងឹ
ែអ៊ េលយី ទបឹ ទី ពុត ខនឹ េលយី។
† ២:១២ ២:១២សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ២២:២២។ ‡ ២:១៣ ២:១៣សារ អាឡាច់ ឡឹង េអសាយ
៨:១៧។ § ២:១៣ ២:១៣សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៨:១៨។
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សារប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័
៧ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា៖

«ដារ ់អាផាអនដ់សីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
៨អនដ់សី ែជកាង័ កល់ឡាក់កា វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី េសគី ែព

អនែ់ឌ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ផះ ប ៉្រ◌ះ័សាគ់ លួង អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ែ្រស៊ តសី ែព។ *

៩ប ៉្រ◌ះ័ ផា "ប៉ាគ់ចារ េណាះហង
វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី ប៉ាសាងំ លូអាញ់សាមគ៉័កាអាញ់ អូ ៃចគ ថូត

ផះ រុាងំវាង៉ ៤០សាណាំ
អនែ់ឌ បប៉័ ទិ េកះ ្រគបឹសារអាញ់ ្របគ៉។័

១០អនែ់ឌ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ្របគ៉័ អន់អាញ់អកឺ ខាក់
េណាះអាញ់កាបផា 'ពុត េពៀក អនែ់ឌ ៃអ្វ វុលឹ េវុងី េលយីៗ

អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយ ពុតអាញ់ បុចិ អុះ'។
១១ េណាះហង បះអាញ់កាប អកឺកា អនែ់ឌ ទបឹ មត៉់ផា៖

'អាញ់ អូ អន់ អនដ់សី ម៉ុត រ៉ាឡូវ ទីសារសាណុកសាវាក៉ អនឌូ់ លូអាញ់ អុះ' "»។†

១២អឺ អុះ មុ ីខំសាងំៃកកាខាក់ ៃដ ែជ អន់ េពឿកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ទី ពុត អូដាគ់អា្ល ត េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី។ ១៣ហគ់ អនដ់សី អនត់គ់ ប៉ាេតាកា គួប េសាប រ៉ាប់ ដារ ់ដារ ់ចំ ពូ ផា «ដារ ់អា» ែជ
អន់ អុះ មុី ចំកាង័ កល់ លូ ្រតគ់ អង់េកាសារយច។ ១៤ផា ពិន េសឿកាខាក់ ទលឹ ឡុចឡាក់កា ពិន េសឿ ប៉ានដ់ា
ែព ចាបះ កា ពិន ចងឹ ទី ចាែនក អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ តាទចឹ ហង។ ១៥ ពឹង ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ផា «កាណុង
ដារ ់អា ផា អនដ់សី កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អនដ់សី ែជ កាង័ កល់ ៃដឡាក់ កា ផះ រុាងំហាវ វគ័ យ៉ាគ់
អនដ់សី ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ែព»។ ១៦ េពឿ អនដ់ា កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ េកះេណាះ ប៉ាណា ំគួប ប៉ាសាងំ
លូ ប ៉្រ◌ះ័ ? ឃឺ មួត បក់ វគ័ ម៉ូ េស ប៉ាណា ំឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុីសុបី េណាះហង។ ១៧ផះ រុាងំវាង៉ ៤០សាណាំ
េណាះ េពឿ អនដ់ា ្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អកឺ ? ឃឺ មួត បក់ ្របគ៉័សារ យច ទបឹ អនែ់ឌ េតា័អា្ល ត កានត់ងី
ពឹង ែ្រស៊ តសី។ ១៨ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ មត៉់ ផា អូ អន់ េពឿ អនដ់ា ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ ពឹង ចារសាណុកសាវាក៉ អនឌូ់ លូ
ែអ ៊? ឃឺ ទិ មួត អូសាយុំាងំ ែអ៊ េណាះហង។ ១៩ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន បប៉័ េកះ អនែ់ឌ អូ ទី ម៉ុ ត អុះ ខង អនែ់ឌ អូ
េសឿ។

៤
១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា េកះ កា ពិន ផា ចងឹ អន់ ពិន ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូ ែអ ៊ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អន់

អនដ់សីសាងំៃក អន់ កាខាក់ អ្ូយគ ៃផគ ទី េពឿ េម៉ាញ ដូវ កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ចងឹ អូ ទី ម៉ុ ត ២ខង ពិន កា
តាងំសារដាគ់ឡាក់កា អនែ់ឌកាតាងំ េសគី ែព េដល។ ហះកាសារដាគ់ឡាក់ អនែ់ឌកាតាងំ េណាះ អូ ទីខា
អុះ ខង អនែ់ឌ អូ េសឿ។ ៣ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា៖
«អាញ់កាប អកឺកា អនែ់ឌ ទបឹ មត៉់ផា៖
* ៣:៨ ៣:៨ បរ៉ ់ ៃហ សារ ឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៧:១-៧។ † ៣:១១ ៣:៧-១១ សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៩៥:៧-១១។
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"អាញ់ អូ អន់ អនដ់សី ម៉ុត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូអាញ់ អុះ"»។

កាប៉ាច់ ពិនឡាក់ េសឿ ពិន ចងឹ ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ហង។ តាទចឹ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អង់េកះ ង៉ារ
ែអ៊ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះ ែព ៤ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ េកះ ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ទលឹដារ ់ទីតាេំបុះី ង៉ារឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ កា េកះ ទិ េកះ ែអ៊ កា រ៉ាឡូវ ពឹង ដារ ់េណាះ»*។ ៥ ពឹងសារ អែំព ទី រះ៉ េកះ ផា «អាញ់ អូ អន់ អនែ់ឌ
ម៉ុត រ៉ាឡូវ អនឌូ់ លូអាញ់ អុះ»។
៦បក់ កាតាងំសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ផះ េសគី ែព េណាះ អនែ់ឌ អូ ទី ម៉ុ ត រ៉ាឡូវ អុះ ញនកា អនែ់ឌ អូ រ៉ាប់ អូ

េសឿ ទលឹ នេីណា ័ះ ចងឹ ទី ពូ អនេ់ទៀគឡគ ចងឹ ម៉ុត រ៉ាឡូវ េណាះ។ ៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាឡំត់ដារ ់េម៉ាញណា
វ ្គ ឃឺដារ ់អាហងឡាក់ ែអ៊ ទី រះ៉ លូសាដាច់ដាវតី ទុញសាណាំអនត់គី ឡឹង វគ័ យូេស្វ ប៉ាណា ំប៉ាសុន ម៉ុត ពឹង
ប៉ាេថតកាណាន ឡាក់កាអាញ់ ទី រះ៉ េកះ ផា៖
«ដារ ់អាផាអនដ់សីកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

អនដ់សី ែជកាង័ កល់ហង»។†
៨ផា វគ័ យូេស្វ ទី ប៉ាណា ំប៉ាសុន អន់ ទលឹ ប៉ាគ់ ចារ រ៉ាឡូវ តាទចឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ កា អូ រះ៉ ឡឹង ដារ ់េម៉ាញ
ណាវ ្គអុះ។ ៩ទលឹ នេីណា ័ះ ចងឹ ទីដារ ់រ៉ាឡូវសារ៉ំាប់កា ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ ១០ខង បក់ ចំ ម៉ុ ត ប៉ាគ់ចារ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រ៉ាឡូវ បក់ េណាះកាចងឹ រ៉ាឡូវ ឡឹង ង៉ារ ែអ៊ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ រ៉ាឡូវ ឡឹង ង៉ារ ែអ៊ េដល។
១១ញន េណាះហង បះ ពិន ្រតគ់ ខំ ម៉ុ ត ឡា ំរ៉ាឡូវ អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ បក៉់ ញន

កា ្របគ៉័ឡាក់កា បក់ អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ផះ េសគី ែព ១២ខង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី អាញុ រុសី ទបឹ ទី អំរ៉ាញ អញឺ លូ េសាត
ហ៊្លត ឡឹងដាវ ប៉ា្ល េពៀរ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា ្រចាគ័តាលុះ ទលឹកានត់ងី លូតាង៉ាល់ អន់កាតាច់ ឡឹង គួប ទបឹ ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹ លូ ពុត េពៀក អន់ កាតាច់ ឡឹង គួប នះិេទៅ េដល។ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ កា តាត់សុនិ សារ ឡាក់ ប៉ាណូស
ឃតឹ កាណុង ពុត េពៀក ទេិណា ័ះ។ ១៣ អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃហ អូ បប៉័ អុះ ម៉ាត់ ែអ៊ ៃហ បប៉័ ទិ
េណា ័ះ អូ ទីសាគមឹ អុះ។ ពិន ្រតគ់ រះ៉ កា ប ៉្រ◌ះ័ ទិសារឡាក់ ពិន ្របគ៉។័
សារយសី៊ូ ឡាក់ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
១៤ ពិន ទី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ែអ៊ ម៉ុ ត ពឹង ៃប៉្លង ឃឺយសី៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊

កកាតយ ័ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ េសឿ េលយីសារ ពិន រះ៉ េណាះ ១៥ខង ពិន ទី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អ្លុ
តាប៉ាប កា ពិនឡាក់ អូ គតឹ អូ ខា ខង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ យច ្រគបឹ ែនវ ឡាក់ កា ពូ េជៀក ពិន ្របគ៉័ យច
េដល ហះកា ែអ៊ អូ ទី ្របគ៉័យច អុះ។ ១៦ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ ម៉ុ ត អន់ ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ ពុតកា ពិន ទបឹ
ពិន ្រតគ់ ទី ពុត ខនឹ េណាះ ែអ៊ ចងឹ តាប៉ាបតាប៉ុន ទបឹ តង័ ពិន រប៉់ ពិន តងកាន។

៥
១ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ៗ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អន់ែឌ ឡឹង ប៉ាសុន ទឌូិ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ ហះ

ម៉ាត់ ែអ៊ ប៉ាតាង ប៉ាសុន។ អនែ់ឌ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ តង័ ប៉ាណូស អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។ ២ ៃម៉
គ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្លុ តាប៉ាបកា បក់ ង៉ល់ អូ ហ្លង់ឡាក់ ទី ពុត វុលឹ េវុងី ខងឡាេកា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស ទីសារ
* ៤:៤ ៤:៤ សារ អា ឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២:២។ † ៤:៧ ៤:៧សារ អា ឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
(ទនុំក/តេម្កងី)៩៥:៧-៨។
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យច េដល។ ៣ញនកា ែអ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស ទីសារ យច េដល បះ ែអ៊ ្រតគ់ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សារ៉ំាប់ កា
ឡាេកា ែអ៊ េទៅ លូ កា ប៉ាសុន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច។ * ៤ អូ ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ ដាគ់ អា អុះ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េរុសី ែអ៊ឡាក់កា វគ័អារ ៉នុ េសគី ែព េណាះ ចងឹ អ្លុ ្របគ៉។័
៥កាប៉ាច់ យសី៊ូ ្រគះិ កា នះិេទៅ េដល ែអ៊ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាម ពុត ែអ៊ តាងំឡា អុះ ឃឺ

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កា ែអ៊ ផា៖
«អសីឡាក់ គនអាញ់

ដារ ់អាអាញ់អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផា អសី គនអាញ់តាទចឹ»។†
៦ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ កាយសី៊ូ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា៖
«អសីឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី

ពួយ គុនឡាេបៀបសាដាច់ មុលិគសីាែឌក េសគី ែព េដល»។‡
៧ផះ យសី៊ូ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែព ែអ៊ ឡាច់ េទៀក ម៉ាត់ លូ មន៉់ េឡាម កាប ៃម៉ៗ េ្របុី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

តង័ ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា។័ ញនកាយសី៊ូ អ្យលិ កូត័ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បះ ប ៉្រ◌ះ័សាយុំាងំ
ពួយ ប៉ានរឹ យសី៊ូ បរ៉។់ ៨យ ៉◌ះ័ ែអ៊ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាតាម កា ែអ៊ េហៀនសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ពឹ ែអ៊ ទបឹ
ទីសារ ប៉ាណាប។ ៩ េកះ ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយ ្រគបឹសារ ពឹ ែអ៊ េ្របុី េកះៗ ែអ៊ កា េកះ តាងំឡាតង័តាគ់ អង់រុសី េលយី
សារ៉ំាប់ ប៉ាណូស ទឌូិ បក់ េសឿ ែអ។៊ ១០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា េ្របុី ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តសី ហ៊្លត ពួយ គុន
ឡាេបៀប វគ័ មុលិគសីាែឌក េណាះហង។
សារ ្រតគ់ េហៀន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ អន់អា្ល ត េសឿ
១១ ពឹងសារអា ទីសារ េអៀងញនឹ បុចិ រះ៉ កា អនដ់សី ហះកាអនដ់សី ្រកូ ហ្លង់ ខង អនដ់សី អូ ៃចសាយុំា ំ

ង។ ១២តាទចឹ ែអ៊ អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ៃណឃូ បុាងំេហៀន ពូ េកះ ខងអនដ់សី េសឿ ទុញ េកះ ហះកាអនដ់សី ៃអ្វ
តងកាន ពូ បុាងំេហៀន អនដ់សី ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡឹង ប៉ានដ់ាណាវ ្គ។ អនដ់សី ៃអ្វ កា តងកាន េទៀក តុះ អន់
ដសី អូ ៃច កាសាណាកាង័ អុះ។ § ១៣បក់ តងកាន េទៀក តុះ អូ ហ្លង់ ឡឹងសារ ពូ បុាងំេហៀន ឡឹងសារ ដាគ់
្រតង់ េណាះ អុះ ខង អនែ់ឌ ៃអ្វសាសា្វ ។ ១៤ហះកាសាណាកាង័សារ៉ំាប់ ដងឹកា ប៉ាណូសតសីហង ខង អន់
ែឌតាឡាប័ េឃយី ខំ េហៀន អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់យច អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ្រតគ។់

៦
១ ទលឹ នីេណា ័ះ ញនឹ អូ កាបណាវ ្គហង ឡឹងសារ អន់ដសី េហៀន ផះ ប៉ាន់ដា ែព ឡឹងសារ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី

េ្របុី ្របគ៉័សាដាច់ េណាះ។ ហគ់អនដ់សី េហៀនឡា ំប៉ាគ់ ងីុរ អន់ េសឿកាខាក ់ញនឹ អូ ៃច បុាងំេហៀន អនដ់សី
េលយីៗ ឡឹងសារឡាក់ ពូ អង់ក ័ះ េសឿ ្រតគ់ េហៀន េណាះឡាក់កាសារ បុនិែពង ពុត អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច
ឡាក់ ្របគ៉័ អន់ េតា ័ញនឹកា អូ ៃច បុាងំេហៀនណាវ ្គឡឹងសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ២សារ បុាងំហុំ េទៀក * លូសារ មន៉់
សាប៉ាគ ់លូសារ រុសីសតឹ ទបឹសារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត េលយី។៣ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន ់េណាះញនឹចងឹ
* ៥:៣ ៥:៣ បរ៉ ់ៃហចាបាប់ មួត េលវ ី(េលវវីនិយ័) ១៦:១១-១៩។ † ៥:៥ ៥:៥សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
២:៧។ ‡ ៥:៦ ៥:៦សារ អាឡាច់ ឡឹង ផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី) ១១០:៤។ § ៥:១២ ៥:១២ «េទៀក តុះ» កាប ប៉ានដ់បឹ
ឡឹងសារ បុាងំេហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាមគ៉់ហ្លង់សារ៉ំាប់ បក់ អង់ក ័ះ េសឿ។ «សាណាកាង័»កាប ឡឹងសារ បុាងំេហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ញ៉ាកហ្លង់។
* ៦:២ ៦:២ បុាងំហុំ េទៀក ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ រ៉ាវឡាេកា។
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បុាងំេហៀនសារណាវឡគ។ ៤-៦បក់ ចំ េសឿ េម៉ាញ ទង េកះ លូ អ្យក់សារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េកះ ទបឹ ទី ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាឡឹង ប ៉្រ◌ះ័សា ំទបឹ អនែ់ឌ អ្លុ ហ្លង់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ហ្លង់ ឡឹងសារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាបំាង ប៉ា
គ់ ម៉ាត់ េទៀ ផាបក់ េណាះ ក្លះ ឡាច់អា្ល ត េសឿ អនែ់ឌ អូ អ្លុ ចងឹ វុលី សតឹ បុនិែពង ពុត េពៀក េម៉ាញ ទងណាវ ្គ
អុះ ខងឡាក់កា អនែ់ឌ បង់៉ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ពឹង អ៊្លង គងឹ េម៉ាញ ទងណាវ ្គទបឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ កាប បង៉ឺាយ
កា ែអ៊ណាវ ្គ។ ៧ េតះចារ ចំ ទី បី េអៀង លូ េកតី េពៀ ប៉ូ េអៀង ទបឹ ទីខាកាបក់ តប់ េពៀ ប៉ូ េណាះ េតះ េណាះ ចងឹ
ទីសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ៨ហះកាផា េតះ ចារ េណាះ េកតី ដងឹសាេលៀ ប៉ាញ័ ទបឹ េណាះ ទលឹ នេីណា ័ះ
ពូ ចងឹ ផា េតះ េណាះ អូដាគ់ អុះ ទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាស្យាបសា។ំ ប៉ាគ់ ទលឹ ឡុច េទៀ ពូ ចងឹ សុះ អា្ល តហង។
៩អឺ អុះ មុីឡាក់ញនឹ បុចិ ៃច យ ៉◌ះ័ ញនឹ កាប នេីអៀ កាតាម ហះកាញនឹ េសឿផា អនដ់សី ចងឹ ទីសារដាគ់

ហង ឃឺប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ អនដ់សី អន់ រ ុសី ១០ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតង់ េណាះ អុះ ែអ៊ អូ ពឹល
សារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េដល ែអ៊ កា អូ ពឹលកាអនដ់សី តង័ ប៉ាសុន ែអ៊ ញនកា បុចិ ៃចកា ែអ៊ ផះ
អន្់រទលួ ែព លូ រ៉ាប់ដារ ់អា េដល។ ១១ញនឹ បុចិ កា អនដ់សី ទឌូិ អ្យក់ ពុត ៃចគ េលយី ទលឹ ឡុច េណាះ ចងឹ ទី
្រគបឹសារ អនដ់សី មុងឹ េណាះ។ ១២ ែជ អន់ អនដ់សី េកះ ប៉ាណូសកាជលី ៃអ្វ ្រគយឺ េ្រអ្យបី ហគ់ អន់ អនដ់សី
្របគ៉័ ពួយ បក់ ទីសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាញនកាអនែ់ឌ េសឿ លូ អត់សារ៉ំាញ។័
សារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា អូ អ្លុ តូរ ័
១៣ផះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ា លូ វគ័អា្រប៉ាហា ំែព ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ សចិ ែអ៊ េទៅ ខង អូ ទី បក់ េពឿ តសី ឡឹង

ែអ៊ណាវ ្គអុះ ចងឹ ្របគ៉័ផាញ៉ានកា ែអ៊ េណាះ។ ១៤ ែអ៊សាញ៉ាផា «អាញ់ចងឹ អន់សារដាគ់កាអសី ទបឹ ចងឹ ្របគ៉័
អន់ ផូង័ វាច៉់ អសី េកតី រ៉ាល េអៀងកាខាក់ េដល»។ ១៥ញនកា វគ័អា្រប៉ាហា ំទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ ៃអ្វ ក្យាគ ់ែអ៊
កា ទីឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា េណាះតាទចឹ ហង។ ១៦ ប៉ាណូស ពិន ផះ ចំ ពូ មត៉ ់ពូណាងំកាណាគ័ឡាក់ អំរ៉ា
ញ ឡឹងឡាេកា ្របគ៉័ ផាញ៉ាន េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ពូ កាបសារតាទចឹ ម៉ាគ់ ចងឹ េកះសារ ពូ ប៉ាែគក េណាះ។
១៧ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ តាបំាង អន់ កា ពូឡាក់ ចងឹ ទីសារ ែអ៊សាញ៉ា េណាះ អន់ ពូ អ្លុ ហ្លង់ ផា ែអ៊ ចងឹ អូ េរុ ី
ពុត អុះ ែអ៊ ចងឹ អន់តាទចឹ ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊កាមត៉់ហង។ ១៨សារប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ា លូមត៉់ េណាះ សារទិ េពៀរ
េណាះ អូ អ្លុ តូរ ័ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កា អូ អ្លុ តាពំ្លូ ង េដល ទលឹ នីេណា ័ះ ពិន ឡាក់សាតាក់ឡា ំេអាន ប៉ាគ់ ែអ ៊ែអ៊ កា
បុាងំេហាក ពុត ពិន លូ តង័ អន់ ពិន មុងឹ េអង ែអ៊ េលយី។ ១៩-២០សារ មុងឹអា ្របគ៉័ អន់កា ពុត េពៀក ពិន េសឿកា
ចាប័ េពៀបឡាក់កាតាឡង់ ប៉ាសយ់តសី ្របគ៉័ អន់ ទូកតាវ េម៉ាញចារ។ ពិន អ្លុ មុងឹ ញនកាយសី៊ូ ម៉ុ តកាណុង
ចារ ពូ បុងិ លូ កាណាត់ឃឺចារ ែអ៊ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ពិន េភឿ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតាង ពិន ទឌូិ ទបឹ ែអ៊ ្របគ៉័ ៃមគ៉
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី ពួយ គុនឡាេបៀប វគ័ មុលិគសីាែឌក។

៧
សារសាដាច់ មុលិគសីាែឌក ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
១ ផះ េសគី ែព វគ័ មុលិគសីាែឌក អា ្របគ៉័សាដាច់ េមឿងសាឡឹម ទបឹ ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តសី

ហ៊្លត ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ចារ វគ័អា្រប៉ាហា ំផះអា្រប៉ាហា ំសតឹ ឡឹងតាកូះ លូសាដាច់ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗ េកះេណាះ
ែអ៊ បរ៉ ់សារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អា្រប៉ាហា។ំ ២ វគ័ អា្រប៉ាហា ំកា អ្យក់ កាណាគ័ឡាក់ ែអ៊ តាបុតី អ្យក់ ឡឹង
ពូ ទេិណា ័ះ អញជ់តឹ ចាែនក អ្យក់ឡាច់ េម៉ាញចាែនក អន់ កាសាដាច់ មុលិគសីាែឌក។ * សចិ មុលិគសីាែឌក
* ៧:២ ៧:១-២ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៤:១៧-២០។
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េណាះ ទី ណីផាសាដាច់ដាគ់ ្រតង់កាខាក ់ែអ៊ កាសាដាច់ េមឿងសាឡឹម †ឃឺសាដាច់ ទីសារសាណុកសាវា៉
ក។ ៣ ពូ អូ ្រចាគ់ សចិ េមគី ពឹ លូ វគ័ យ៉ាគ់ ផូង័ វាច៉់ ែអ៊ អុះ ដារ ់េកតី េលី ដារ ់េតា័កា អូ ទី េដល។ ែអ៊ េពៀប
ឡាក់កា គន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី។
៤អន់ដសី ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ មុលិគសីាែឌក អា ែអ៊ េកង ខាក់ តាទចឹ ហង បះ វគ័ អា្រប៉ាហា ំអន់ កាណាគ័

ឡាក់ ែអ៊ តាបុតី អ្យក់ េណាះ អញជ់ឹត ចាែនក ែអ៊ អ្យក់ ឡាច់ េម៉ាញ ចាែនក អន់ កា មុលិគសីាែឌក។ ៥កាប៉ាច់
ផូង័ វាច៉់ េលវ ីឡាក់ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយចាបាប់ អនែ់ឌ អ្យក់ចាែនក ឡឹង ប៉ាសុន ឃឺ អញជ់តឹ ចាែនក
អនែ់ឌ អ្យក់ េម៉ាញចាែនក ឡឹង អុះ មុី អនែ់ឌ េទៅ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ផូង័ វាច៉់ វគ័ អា្រប៉ាហា ំេទៅកាតាម។ ៦កាប៉ាច់
មុលិគសីាែឌក ែអ៊ អូ ្រតគ់ ផូង័ វាច៉់ េលវ ីអុះ ហះកា ែអ៊ អ្យក់ កាណាគ័ ឡឹង វគ័អា្រប៉ាហា ំអញជ់តឹ ចាែនក អ្យក់
េម៉ាញចាែនក េកះេណាះ ែអ៊ បរ៉ ់សារដាគ់ អន់កាអា្រប៉ាហា ំឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា េណាះ ែព។ ៧តាមតាឡាប័
េឃយី បក់ អ្យក់សារដាគ់ ថិ ឡឹង បក់ អន់សារដាគ ់សារអា ពិន អូ អ្លុ ប៉ាែគក អុះ។ ៨ មួត េលវ េីឃយី អ្យក់កា
ណាគ័ អញជ់តឹ ចាែនក អ្យក់ឡាច់ េម៉ាញចាែនក ហះកា អនែ់ឌ េតា។័ កាប៉ាច់ មុលិគសីាែឌក ែអ៊ អ្យក់ េម៉ាញ
ចាែនក នះិេទៅ េដល ហះកាផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ រះ៉ ផា ែអ៊ េតា័ អុះ។ ៩ឃឺ ែអ៊ ពិន ចងឹ រះ៉ ផាសារអា េពៀបឡាក់
កា វគ័ េលវ អីន់ កាណាគ័ េម៉ាញចាែនកកាសាដាច់ មុលិគសីាែឌក ពួយ វគ័អា្រប៉ាហា ំេដល យ ៉◌ះ័ រប៉់ ដារ ់អា
មួត េលវ អី្យក់ េម៉ាញចាែនក ឡឹង ពូកាតាម ១០ខង ផះ វគ័អា្រប៉ាហា ំប៉ាត ័ះសាដាច់ មុលិគសីាែឌក ែព វគ័ េលវ ី
េបីតាន័ េកតី អុះ េពៀបឡាក់កា ែអ៊ ៃអ្វ កាណុងឡាេកា វគ័អា្រប៉ាហា ំេណាះហង។
សារយសី៊ូ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
១១ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី គន េសា វគ័ េលវ ី្រប៉គ័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ សារ អាឡាក់ គុល ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ

ហង។ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ង៉ារ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែគង េលវ ីអ្លុ ហា្វ យឡាច់ ប៉ាសុន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយចតា
ទចឹ េកះ ញ៉ា ្រតគ់ បុចិ េរ ុសី ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញណាវ ្គគុនឡាេបៀប មុលិគសីាែឌក ្របគ៉័ ញ៉ា ? ញ៉ា អូ ្របគ៉័
គុនឡាេបៀប វគ័អារ ៉នុ ? ១២ផា្រតគ់ តូរ ្័រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹនេីណា ័ះចាបាប់កា ្រតគ់ តូរ ន័ះិេទៅ េដល ១៣ខង
្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ េណាះ ែអ៊ េកតីឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ឡាក់ អូ េឃយី ទី េពឿ កាណុង ផូង័ វាច៉់
ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ១៤ ពិន ទឌូិ កា អ្លុ េកះ ពឹ តាងំឡា ពិន ែអ៊ េកតីឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ យូដា ហះកា
ផះ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ឡឹងសារ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ អូ រះ៉ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ យូដា េណាះ អុះ។ ១៥សារអា ែហ៊ង ចាបះ
ខាក់ហង ខង ទី ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាក់ កាសាដាច់ មុលិគសីាែឌក។ ១៦ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ្រកាគ់ រ៉ា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកាឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់ េលវ ឡីាក់កាចាបាប់ រះ៉ េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា
សារ អរ៉ំាញ អញឺ ែអ៊ តាងំឡាឡាក់ ទីអាញុ រុសី អូ អ្លុ េតា័១៧ខង ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ ផា៖

«អសីឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី
ពួយ គុនឡាេបៀបសាដាច់ មុលិគសីាែឌក»។

១៨ទលឹ នេីណា ័ះចាបាប់ អន្់រទលួ េណាះ ែព ្រតគ់អា្ល តហង ខង អូ ទីខា េកះ ១៩ខងចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស អូ អ្លុ ្រប៉
គ័ អន់សារ ញ៉ាដាគ់ ្រតង់ អុះ ហះកា កញិេអៀ អា ពិន ទីសារ មុងឹ ដាគ់ខាក់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា ពិន ញនកា
សារ មុងឹ េណាះហង បះ ពិន អ្លុ ម៉ុ ត ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័។
២០-២១ េម៉ាញណាវ ្គផះ ពូ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី មត៉់ លូ អនែ់ឌ អុះ ហះកា ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉

ប ៉្រ◌ះ័ អនត់គី អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ មត៉់ លូ ែអ៊ នេីអៀ៖
† ៧:២ ៧:២សាឡឹម ទី ណីផា «សាណុកសាវាក៉»។
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«អាញ់មត៉់ លូ អសី អាញ់ អូ េរុ ពុីត អុះ
អសីឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី»។

២២ញនកាសារ មត៉់ េណាះហង បះយសី៊ូ ខនឹឡាប់ ពឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងសារ
សាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប។់
២៣ េម៉ាញណាវ ្គ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ គុនឡាេបៀបសានដ់ាប់ ែព ទី េអៀង ដូវខាក ់អនែ់ឌ ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័

តគ់ៗ  ខង អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស អ្លុ េតា័ ២៤ហះកាយសី៊ូ អា ែអ៊ ឡាក់ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយី អូ មប អន់ កា
េពឿ អុះ ខង ែអ៊ ទី អាញុ រុសី េលយី អូ អ្លុ េតា័ អុះ។ ២៥ញន េណាះហង បះ យសី៊ូ អ្លុ តង័ ្រគបឹសារ ទិ បក់ េពឿ
ម៉ុតឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកា ែអ៊ ទីអាញុ រុសី េលយី េណាះហងបះ ែអ៊ មន៉់ េឡាមឡាប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតាង
ពិន េលយី។
២៦ ពិន ្រតគ់ តងកាន ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាយសី៊ូ េណាះហង ឃឺ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់សា ំ

រ៉ាប់កាប ៉្រ◌ះ័ អូ ទីសារយច អុះ ទបឹ ែអ៊តាង ឡឹង ប៉ាណូស អូដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័តាេំប៉ាក ែអ៊ អន់ចាងំហគី ឡឹង ៃប៉្លង។
២៧ ែអ៊ អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគ អុះ ែអ៊ អូ តងកាន ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រ៉ាប់ ដារ ់ញន
កាសារយច ែអ៊ តាងំឡា លូសារយច ប៉ាសុន អុះ ខង ែអ៊ មបឡាេកា ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ ទង េកះ ឡូត។ ២៨ ពួយ
ចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ពូ េរុសី ប៉ាណូសឡាក់ ទីសារយច េដលអន់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកាអនត់គី ឡឹង
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី គន ែអ៊ អន់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ទបឹ មត៉។់ គន ែអ៊ េណាះតាគ់ អង់េកះ ង៉ារ ែអ៊ ្រគបឹ ែនវ។

៨
សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ
១ទិសារឡាក់ញនឹ ផះ ៃអ្វ បុាងំេហៀន េណាះ ែពឃឺ ែនវអា៖ ពិន ទី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ែនវ េណាះ េម៉ាញ

ដូវ េកះឡាក់ ផះ អង់ៃអ្វ ែគងសាម៉ា េ្រគសាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ ពឹង
ៃប៉្លង េតា ២ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹងចារ រ៉ាមះ៉ តាទចឹឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉ ័អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ អុះ។ ៣ ្រកាគ់
រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ ពូ េរ ុសី អនែ់ឌ េភឿ អ្យក់កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ េណាះហងបះ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័អាកា ្រតគ់
ទីកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ នះិេទៅ េដល។ ៤ផា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា ែអ៊ អូ ទី ្របគ៉័ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ខង
ទី ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង េកះ ផះ ៃអ្វ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពួយចាបាប។់ ៥ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ
ពឹងចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ពូ ្របគ៉័ចារ េណាះ ពួយចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េតាហងឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
រះ៉ លូ វគ័ ម៉ូ េស ផះ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះផា «អសី ្រតគ់ ៃហ អន់ កាខាក់ អន់ អសី ្របគ៉័ ពួយឡា
េបៀបអាញ់តាបំាងកាអសី ពឹង ប៉ានមឹ ែព»*។ ៦កញិេអៀអាប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសីយសី៊ូ ្រគះិ អន់ ្របគ៉័ ង៉ារដាគ់លនឺ ឡឹង
ង៉ារ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះណាវ ្គ ខងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉័ កាណង័ េណាះដាគ់ហ៊្លត ឡឹង
សារសាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប ់ខងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវអា ែអ៊ ទីសាញ៉ាឡាក់ដាគ់ហ៊្លត េដល។៧ញន
កាសារសាញ៉ា ែរវ ពុត ផះ េសគី ែព េបីដាគ់កាខាក់ អុះ េណាះហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អន់សារសាញ៉ា ែរវ
ពុត េម៉ាញណាវ ្គ៨ខង ប ៉្រ◌ះ័ បប៉័សារ អូ ដាគ់កាណុង ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ េណាះហង បះ ែអ៊ រះ៉ ផា៖
«ប៉ាគ់ អនត់គី េទៀ អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ ្គ

អនឌូ់ លូ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ លូ ប៉ាសុន យូដា េដល។
៩សារសាញ៉ា ែរវ ពុតអា អូ ្រតគ់ឡាក់កាសារសាញ៉ា ែរវ ពុត
* ៨:៥ ៨:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២៥:៤០។



េហ្រពឺ ៨:១០ 375 េហ្រពឺ ៩:៨

ឡាក់អាញ់សាញ៉ា លូ វគ័ យ៉ាគ់ អនែ់ឌ
ផះអាញ់ ប៉ាណា ំអនែ់ឌ

អន់ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី េសគី ែព េណាះ អុះ
ខង អនែ់ឌ អូ ្របគ៉័ ពួយសារសាញ៉ា ែរវ ពុត េណាះ អុះ

េណាះហង បះអាញ់ អូ វុនឹវាយ៉ កា អនែ់ឌ េដល
អាហង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

១០ ប៉ាគ់ អនត់គី េទៀ អាញ់ ចងឹសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ ប៉ាសុន អុ្ីរសាែអល៊ ែនវអា៖
ចាបាប់អាញ់ ចងឹ ៃចគ ពឹង ពុតតាម៉ុត ពឹង េពៀក អនែ់ឌ

េកះេណាះអាញ់ចងឹ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ
អនែ់ឌ ចងឹ េកះ ប៉ាសុនអាញ់ហង។

១១ផះ េណាះ អូ ទី េពឿ ចងឹ បុាងំេហៀន អុះ មុី ែអ៊ េទៅ លូ បក់ ៃអ្វ រសាែនងផា៖
"ហគ់ អន់ អនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិ"

ខង អនែ់ឌ ចងឹ អនហ់ា្ន ល់អាញ់ ទឌូិ
ឡឹង បក់ ថិ ឡឹង ពូ ទលឹ បក់ តសី ឡឹង ពូ

១២ខងអាញ់ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច មះ៉ អនែ់ឌ
លូអា្ល ត េដាះសារ អូដាគ់ មះ៉ អនែ់ឌ េដល»។†

១៣ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផាសារសាញ៉ា ែរវ ពុត អនត់គី អាឃឺសារណាវ ទលឹ នេីណា ័ះសាញ៉ា ែរវ ពុត អន្់រទលួ ែព អូ ទី
ខា េកះ សារសានដ់ាប់ េណាះ ែបត៊ ចងឹ ហ្៊យងហង។

៩
ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង អង់កក់ េតះអា
១សារសាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់ ទី ចាបាប់សារ៉ំាប់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ទី ចារសារ៉ំាប់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង

អង់កក់ េតះ អា េដល។ ២ រ៉ាេណីះ ពូ ្របគ៉័ េណាះ ទីកាណុង េពៀរ កាណុង េម៉ាញ ពូ េអី ផាកាណុងដាគ ់ពឹង
េណាះទីចារ ៃចគតាេគៀងទបឹ ទី េ្រគសារ៉ំាប់ ៃចគ ណំុ បុាងំ េទៀនអន់កាប ៉្រ◌ះ័។៣ ែគង េតាកាអញែ់សង៊ ពូ បុងិ
េណាះ ទីកាណុង ទី េពៀរ ពូ អន់សចិផាកាណុងដាគ់កាខាក់។ ៤ ពឹងកាណុង េណាះ ទី អនហ់្នងឹ ម៉ាសសារ៉ំាប់
សុះ កាណាគ័ េបាផូវ លូ ទី ហុបីសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ពូ ្របះ៉ ចារ ័ម៉ាស ប៉ាញ័ ទបឹ ហុបី េណាះ។ កាណុង
ហុបីសារសាញ៉ា ែរវ ពុត េណាះទី េអា ម៉ាស េម៉ាញឡាក់ ពូ ៃចគ ណំុ ម៉ាណាលូទីអ៊្លងកាទូង មះ៉ វគ័អារ ៉នុឡាក់
ទី ប៉ាកាវឡាក ទបឹ ទី អេំហា្ម ឡាត េពៀរ បក៉់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់សារសាញ៉ា ែរវ ពុត។ ៥ ៃអ្វ អបុំាងំ ហុបីសារសា
ញ៉ា ែរវ ពុត េណាះ ទី ហ៊ូ ប េចរបូ៊នី េពៀរ ផះ ៃអ្វ ឡាងកាហា្ល ប អំបុាងំ កល់ ហុបី ចារ ពូ េ្រសាចផាម េភឿហា្វ យ
ប៉ាសុន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច ហ៊ូ ប េចរបូ៊នី អា បុចិ រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ ពឹង េណាះ។ ហះកាញនឹ
អូ កូម័កា រះ៉សារអា ្រគបឹហាច់ ទេិណា ័ះ កញិេអៀអា អុះ។
៦ ប៉ាគ់ ពូ ្របគ៉័ចារ េណាះ េកះ ទិ េកះ េណាះ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា ម៉ុត ពឹងកាណុង ទី េម៉ាញ រ៉ាប់ដារ ់េភឿ

្របគ៉័ ង៉ារ អនែ់ឌ ៧ហះកា ពឹងកាណុង ទី េពៀរ ទី ដងឹ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េដាច ទី ម៉ុ ត េម៉ាញសាណាំេម៉ាញ
ទង ែអ៊ កា ្រតគ់ អ្យក់ ម៉ុ ត ផាម អ្យា ំេ្រសាច អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ញន កាសារ យច ែអ៊ តាងំឡា លូសារ
យច ប៉ាសុន េដលឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ទបឹ អូ ហ្លង់។ ៨សារអាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ រះ៉ អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា ្រទងឡា ំ
† ៨:១២ ៨:១២សារអាឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:៣១-៣៤។
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ប៉ាគ់កាណុងដាគ់កាខាក់ េណាះ េបីតាន័ េបកី អុះ ដារ ់ចំកាណុង ទី េម៉ាញអា ៃអ្វ។ ៩សារទិអា បុចិ រះ៉ ឡឹង រុា ំ
ងហាវ រប៉់ដារ ់អាហង ឃឺ បុចិ រះ៉ ផាកាណាគ័ ពូ រ៉ាមះ៉ ទេិណា ័ះ អូ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក បក់ឡា ំសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ដាគ់ ្រតង់ អុះ ១០ ខងសារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពួយសារសាញ៉ា ែរវ ពុតសាន់ដាប់ ទេិណា ័ះ ឃឺ ទី ដងឹ
ឡាក់កាសាណាសាណឹត េទៀក ៃអត លូសារ រ៉ាវឡាេកា លូកាណាគ័អនេ់ទៀគៗ ចាបាប់ ទិអា ្រកាន័កា រះ៉
កាឡាេកាអបុំាងំអា េដាច ឡាក់ ទីខា ផះ រុាងំវាង៉ ប ៉្រ◌ះ័ េបីតាន័ ្របគ៉័ អន់ ទីឡាេបៀបណាវឡាក់ដាគ់ហ៊្លត។
សារផាមយសី៊ូ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹងផាមអ្យា ំ
១១-១២ហះកា ផះយសី៊ូ ្រគះិ េកះ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ មប អន់សារដាគ់ឡាក់ ពិន ទី េកះ ែអ៊ ម៉ុ ត ្រទ

ង រ៉ាេណីះ ឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ដងឹ េម៉ាញ ទង េកះ ឡូត រ៉ាេណីះ េណាះ អូ ្រតគ់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ អុះ លូ អូ ្រតគ់ ពឹង
អង់កក់ េតះ អា េដល។ ែអ៊ អូ អ្យក់ឡា ំផាម ប៉ារេ់ព េទាល េលីផាម គន រក៉់ អុះ ឃឺ ែអ៊ អ្យក់ផាម ែអ៊ េទៅ ម៉ាគ់
ហា្វ យ ពិន អន់ ដាគ់ េលយី។ ១៣ផះ ពូ អ្យក់ ផាម ប៉ារេ់ព េទាល លូផាម រក៉់ ប៉ាញ័តាម័ លូ អំហ្មូ វ រក៉់ ប៉ាញ័សា
តង័ឡាយ លូ េទៀក ្រពឹះ ពឹង បក់ េកតី អូ ដាគ់ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ េណាះ ្របគ៉័ អន់ បក់ េណាះ ដាគ់ណាវ ្គ។
* ១៤សាឡង់កាផាមយសី៊ូ ្រគះិ ែហ៊ង ខាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពុត ពិន ដាគ ់ឃឺ ែអ៊ ដាគ់ កាខាក់ អូ ទី យច ហះ ចំ
អុះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ េលយី េ្របុី ែអ៊ មបឡាេកាកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ អ្ូ៊យតឡាច់សារ ពិន ្រប៉
គ័យចឡាក់ ្របគ៉័ អន់ េតា័ េណាះ ម៉ាគ់ ពិន ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ េលយីឡគ។
១៥ ខ េណាះ ហង បះ យីស៊ូ ្រប៉គ័ កាណង័ ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ េភឿ អន់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់

េណាះ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ េលយីឡាក់កា ែអ៊សាញ៉ា ែពហង ខងយសី៊ូ េតា័ េកះ េភឿហា្វ យឡាច់ អនែ់ឌ អន់ រ៉ា
វាច៉់ ឡឹងសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ យច ផះ រុាងំវាង៉សាញ៉ា ែរវ ពុតសានដ់ាប់ ែព។ ១៦ផា ពូ ្រចាគ់សត្់រតា េភឿ រះ៉ ឡឹង
សារ ្រតគ់ ែជក ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ផា បក់ ្រចាគ់សត្់រតា េណាះ ែអ៊ េតា ័្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា ែអ៊ េតា័តាទចឹ េកះេណាះ
ពូ ចងឹ ែជក ពួយសារ ែអ៊ រះ៉ េណាះហង ១៧ខងសត្់រតា េណាះ ្រតគ់ ទីខា ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ េតា។័ ផះ រុាងំវាង៉ បក់
្រចាគ់ ៃអ្វ រ ុសី សត្់រតា េណាះ អូ ទី ខា អុះ។ ១៨កាប៉ាច់សារសាញ៉ា ែរវ ពុត េសគី ែព កា នះិេទៅ េដល ែអ៊ អូ
ទី ខា េដលផា អូ ទីផាម។ ១៩ផះ វគ័ ម៉ូ េស អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ប៉ាសុន ទឌូិ ពួយសារ ពឹងផាប់ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ
ទិ េកះ េណាះ ែអ៊ កា អ្យក់ ផាម រក៉់ ផាម ប៉ារេ់ព ឡាយ លូ េទៀក េកះេណាះ អ្យក់ សក់ េចៀម ែនវ កា្រហី ែ្រទម
ពឹង េតមី អ្យតិ ហុីសុប ឡុក ពឹង ផាម េកះេណាះ ្រពឹះ ពឹង ផាប់ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ្រពឹះ ពឹង ប៉ាសុន ទិឌូ េដល។
២០ផះ េណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា «អាហងផាមឡាក់តាគ់ អង់េកះសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី ពិន
្របគ៉័ ពួយ»។† ២១ េកះេណាះ ែអ៊ កា ្រពឹះ ពឹងចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ពឹងកាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់ ពូ េឃយីយរកាណុង
ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េដល។ ២២តាមចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ែបត៊ ចងឹ ្រគបឹ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ដាគ់ ញន កា
ផាម។ ផា អូ ទីឡាច់ផាម អូ ទី ្រទង ចំ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អុះ។
២៣ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាណាគ័ ញ៉ាៗកាណុង េណាះឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពួយកាណាគ័ ពឹង ៃប៉្លង ពូ ្របគ៉័ អន់ ដា

គ់ ញន កាសារ ទិ អា ហង។ ហះកាផា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ដាគ់ ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង េណាះ
តងកានកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ឡាក់ដាគ់ហ៊្លត។ ២៤យសី៊ូ ្រគះិ អូ ម៉ុ ត ពឹងកាណុងដាគ់កាខាក់ឡាក់ ្របគ៉័ លូ តី ប៉ាណូ
សឡាក់ ្រកាន័ កា ្របគ៉័ ពួយកាណុងដាគ់កាខាក់ ពឹង ៃប៉្លង េណាះ អុះ ឃឺ ែអ៊ហាវ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ឡូត។ កញិ
េអៀ អា ែអ៊ ៃអ្វ ហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ េឡាម ប៉ាតាង ពិន។ ២៥ ែអ៊ អូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ េអៀង
ទងឡាក់ កា ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ផាម កាណាគ័ ម៉ុ ត រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង កាណុងដាគ់ កាខាក់ រប៉់សាណាំ
េណាះ អុះ។ ២៦ផា នីេណា ័ះ ែអ៊ ្រតគ់ េតា័ ្របគ៉័ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ទង ហង ឡឹង េកតី អង់កក់ េតះ អា
* ៩:១៣ ៩:១៣ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៩:១-២២។ † ៩:២០ ៩:១៩-២០ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២៤:៣-៨។
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ែព។ ហះកា កញិេអៀ អា អង់កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច េកះ ែអ៊ ជរឹ ពឹះ ដងឹ េម៉ាញ ទង េភឿ អ្ូ៊យតឡាច់សារ យច
ញនកា ែអ៊ េតា័ លូ មបឡាេកាឡាក់កាកាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ២៧ ប៉ាណូស ទឌូិ ្រតគ់ េតា័ េម៉ាញ ទង េកះ
េណាះប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ ៃចគ ថូត។ ២៨យសី៊ូ ្រគះិកានះិេទៅ េដល ែអ៊កា រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅដងឹ
េម៉ាញ ទង េភឿ អ្យក់ឡាច់សារយច ប៉ាណូសទឌូិ។ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ហះកា
លកឺ អនត់គី េទៀ អូ ្រតគ់ អ្ូ៊យត ឡាច់សារ យច អុះ ឃឺ ជរឹ តង័ ទិ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ ក្យាគ់សាណាង ែអ៊ អន់ ៃអ្វ
រ ុសី។

១០
១ចាបាប់ េពៀបឡាក់កា កីសារដាគ់ឡាក់ ្រតគ់ េកតី ពឹះ អូ ្រតគ់សារតាទចឹ េណាះ អុះ។ ចាបាប់ អូ អ្លុ ្រប៉

គ័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់កាខាក់ អុះ យ ៉◌ះ័ ពូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រ៉ាប់សាណាំេលយីៗកាតាម។ ២ផា ពូ ពុះ
កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ ទង ដាគ់ ឡូត ចាបះ កា អន់ែឌ ចងឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា ឡាេកា អន់ែឌ អូ ទី សារ
យច េកះ េកះេណាះ អនែ់ឌកាអា្ល ត អូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គហង។ ៣ហះកាញនកា ពុះ កាណាគ័ រ៉ា
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់សាណាំេណាះហង បះ អនែ់ឌ កាចាងំ ឡឹងសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ យច ៤ខងផាម រក៉់ េទាល លូផាម
ប៉ារេ់ព េទាល អូ អ្លុ អ្ូ៊យតឡាច់សារយច អុះ។
៥ខអាហង ផះយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ ែព ែអ៊ កាបផា៖

«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អសី អូ បុចិ កាកាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ អុះ

ហះកា អសី ្របគ៉័ អន់អាញ់ ទីឡាេកា បុាងំៃឡ។
៦អសី អូ បុចិ អុះ កាកាណាគ័ ពុះ ទបឹ កាតុ

េលីកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េភឿ ដាគ់ ែជ អន់ ទីសារយច។
៧ េណាះហង បះអាញ់ រះ៉ ផា៖

"អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ៃហអាញ់ឡា ំ្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី
សារអា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ឡឹងសារអាញ់

កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ"»។*
៨សាគ់ ប៉ានដ់ា ែអ៊ រះ៉ ផា «កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ កាណាគ័ ពុះ ទបឹ កាតុ េលី កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ េភឿ ដាគ់ ែជ អន់ ទី
សារយច អសី អូ បុចិ អុះ លូ អូ ្រតគ់ ពុត អសី េដល»យ ៉◌ះ័ ពូ អន់ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ពួយចាបាប់កាតាម។
៩ េកះេណាះ ែអ៊ កាបណាវ ្គផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ៃហអាញ់ឡា ំ្របគ៉័ ពួយ ពុត អសី»។ ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊
កាអា្ល ត ទិសារសានដ់ាប់ េភឿ អ្យក់សារណាវ ប៉ាតាងឡគ។ ១០ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ មបឡាេកា ែអ៊ េទៅ េម៉ាញ
ទង េកះៗ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពិនដាគ់ អូ ទីសារយច េកះ។
១១ មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ អន់ែឌ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ រប៉់ ដារ ់លូ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗឡាក់ កា

ណាគ័ អូ អ្លុ អ្យក់ឡាច់សារ យច អុះ។ ១២កាប៉ាច់ យសី៊ូ ្រគះិ ៃឡង ឡឹង ែអ៊ មបឡាេកា ែអ៊ េទៅសារ៉ំាប់ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ទង េកះៗ េភឿ អន់ ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ យច ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អញឺ ែគងសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ េលយី។ ១៣កញិេអៀ អា ែអ៊ ៃអ្វ ក្យាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ មួត តាមុរឺ ែអ៊ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ជុង ែអ៊
* ១០:៧ ១០:៥-៧សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៤០:៦-៨។
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១៤ខង ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ កា ពិន ដាគ់កាខាក់ េលយី អូ ទី យចហះ ចំ អុះ ញនកា ែអ៊ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ
ដងឹ េម៉ាញ ទង េណាះហង។
១៥ េសគី ែព ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់កា រះ៉ ប៉ាឡាក់កា ពិន េដល សាគ់ ប៉ានដ់ា ែអ៊ កាបផា៖

១៦ «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា៖
"ប៉ាគ់ អនត់គី េទៀ អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុត លូ ប៉ាសុនអាញ់នេីអៀ៖

ចាបាប់អាញ់ ចងឹ ៃចគ ពឹង ពុតតាម៉ុត ពឹង េពៀក អនែ់ឌ"»។†
១៧ េកះេណាះ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ណាវ ្គផា៖
«អាញ់ចងឹអា្ល ត េដាះកាសារយច អនែ់ឌ

លូសារ អូដាគ់ មះ៉ អនែ់ឌ េណាះ េដល»។‡
១៨ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ អូ ្រតគ់ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បរ៉ ់អន់ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារយចណាវ ្គហង។
សារ ពិន ខនឹ ម៉ុតឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
១៩អឺ អុះ មុ ីខ អាហង បះ ពិន ខនឹ ម៉ុ ត ពឹង កាណុង ដាគ់ កាខាក់ ញន កាផាមយសី៊ូ ២០ ពួយ ្រទងណាវ

ឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ កា ពិនឡាក់ ្រទង ្របគ៉័ អន់ ទី អាញុ រុសី ឃឺ ែអ៊ អន់ ពិន ម៉ុ ត ្រទង កាណាត់ ពូ បុងិ កានទ់ងឹ
ញនកា ែអ៊ មបឡាេកា ែអ។៊ ២១ញនកា ពិន ទី ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ផះ ៃអ្វ រុាងំៃហហី ្រកាន
ប ៉្រ◌ះ័ ២២ ពិន ្រតគ់ ម៉ុ ត ឡា ំក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ ទី ពុត ដាគ់ េសឿ េលយី អូ សង់ៃសញនកា ប ៉្រ◌ះ័ អ្ូ៊យត
ឡាច់ ្រគបឹសារ អូដាគ់ ឡឹង ពុត ពិន េកះ ទបឹ រ៉ាវឡាេកា ពិន លូ េទៀកសាង េកះ េដល។ ២៣ ពិន ្រតគ់ េសឿសារ
ពិន រះ៉ េណាះ អន់កាខាក់ឃឺសារ ពិន មុងឹ េអង េណាះ អនដ់សី ែជ វុលឹ េវុងី ៃដ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊សា
ញ៉ា នចីម ័ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ហង។ ២៤អន់ ពិន ឃតឹ ចាែ្រជប ្របគ៉័ នចីម័ អន់ ប៉ាញសុ់ះ គួប េសាប អន់ ទី ពុត
បុចិ ៃច លូ ្របគ៉័សារដាគ។់ ២៥ ែជ អន់ ពិន អា្ល ត ប៉ាតុំ គួបឡាក់កា បក់ អនដ់ា អា្ល ត េណាះ ៃដ ហគ់ ្រតគ់ កាប
បុាងំេហាក គួប េសាប េលយីៗ អន់ ទី ពុត ខនឹ ខងដារ ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះណាវ ្គក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ។
២៦ផាពិនអ្លុ អនហ់ា្ន ល់សារតាទចឹ េកះហះកាផា ពិន បុាងំរង់៉ ្របគ៉័យច អូ ទីកាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ អន់

ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច េណាះ អុះ។ ២៧ទី ដងឹ អ្ូយគ ទបឹ ៃអ្វ ក្យាគ់ដារ ់តាតសុ់និសារ េទៀ ប៉ាគ់ដារ េ់ណាះបក់
ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ អុញ ចងឹសា គកឹៗ។ ២៨បក់ េពឿ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ វគ័ ម៉ូ េស ផា ទី ពូ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន
េពៀរ ៃបង៉ ដូវ បប៉័ ែអ៊ ផះ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ បក់ េណាះ ្រតគ់ ប៉ានេ់តា័ ឡូត អូ តាប៉ាប អុះ។ § ២៩ ទលឹ នី
េណា ័ះ ផា បក់ េពឿ បង៉ឺាយ គន ប ៉្រ◌ះ័ លូ បង៉ឺាយផាមឡាក់តាគ់ អង់េកះសារសាញ៉ា ែរវ ពុត ែអ៊ ចងឹ ្រតគ់ ទី
ថូតកា្ល ងំ ឡឹង េណាះណាវ ្គ ញនកាផាម េណាះ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសដាគ់ អូ ទីយច អុះ លូញនកាបក់ េណាះ
ផាម៉ាត ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ ពុតកា ពិន៣០ខង ពិនអនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាបផា «សារ តូ ពូ ស៊ុត
កាអាញ់ចងឹ តូ ពូ»* លូ ទី ្រចាគ់ រះ៉ផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហងចងឹតាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត ប៉ាសុន ែអ»៊†។៣១ ្រត
គ់ អ្ូយគ កាខាក់ហងកាសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី។
† ១០:១៦ ១០:១៦សារអាឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:៣៣។ ‡ ១០:១៧ ១០:១៧សារអាឡាច់ ឡឹង េយេរេមៀ ៣១:៣៤។ § ១០:២៨
១០:២៨ បរ៉ ់ៃហសារ អន់ ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា) ១៧:២-៧។ * ១០:៣០ ១០:៣០សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ ចាបាប់លកឺ ទី
េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៣២:៣៥។ † ១០:៣០ ១០:៣០សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៣២:៣៦។
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៣២ហគ់អនដ់សីកាចាងំ ពិ ផះ អន្់រទលួ ែព ផះ អនដ់សី េសឿណាវៗ ែព ផះ េណាះអនដ់សីដាម័អត់ ឡឹង
សារ ថុក ប៉ាណាបខាក់ េដល។ ៣៣កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី បក់ អនដ់ា ពូ ផាម៉ាត បង៉ឺាយ ទបឹ ្របគ៉័ បាបហះ
ម៉ាត់ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ បក់ អនដ់ាណាវ ្គ្របគ៉័ គួប លូ ប៉ាណូសឡាក់ ទីសារ ប៉ាណាប េណាះ េដល។ ៣៤ផះ
េណាះអនដ់សីតាប៉ាបតាប៉ុនកា គួបអនដ់សីឡាក់ ្រតគ់ ខុក អនដ់សីកាអន់ ពូ រ៉ាត អ្យក់ រ៉ាសអប៉ំាសអនដ់សី
ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉ ់ខង អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា អនដ់សី ចងឹ ទី រ៉ាស អំប៉ាសឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លត ឡាក់ ៃអ្វ េលយី
ពឹង ៃប៉្លង េតា។ ៣៥ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ែជអា្ល ត ៃដសារ អនដ់សី េសឿកាខាក់ េណាះ ខងសារ េសឿ េណាះ
ចងឹ ទី ខា េអៀង កាខាក។់ ៣៦អនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ ម៉ាគ់ អ្លុ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ េលយី អន់ ទលឹ ទី
កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សាញ៉ាផាចងឹ អន់៣៧ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«ៃអ្វ េបៀតណាវ ្គែអ៊ ចងឹ ពឹះ តាទចឹហង

ែអ៊ អូ បុាងំ្រកូ អុះ។
៣៨កាប៉ាច់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ ប៉ាសុនអាញ់

ែអ៊ ចងឹ ទីអាញុ រុសី ញនកា ែអ៊ េសឿ
ហះកា បក់ ចំចាកឡាច់ ឡឹងអាញ់

បក់ េណាះ អូ ្រតគ់ ពុតអាញ់ អុះ»។‡
៣៩ហះកាកាប៉ាច់ ពិន ឡាក់ ប៉ាណូស េសឿ ម៉ាគ់ ពិន ទី អាញុ រុសី អូ ្រតគ់ឡាក់ កា ប៉ាណូសចាកឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ចងឹ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ េណាះ អុះ។

១១
សារ េសឿ មះ៉ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ េសគី ែព
១សារ ពិន េសឿ ឃឺ ពិន អ្លុ ឡាក់ៗ ផា ចងឹ ទីសារ ញ៉ាឡាក់ ពិន មុងឹ ផា ចងឹ ទ ីលូ អ្លុ ឡាក់ៗ ឡឹងសារ ញ៉ា

ឡាក់ ពិន ៃហ អូ បប៉័ េណាះ េដល។ ២ ប៉ាណូស េសគី ែពញនកាអនែ់ឌ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេន
អនែ់ឌ។ ៣ញនកា ពិន េសឿ បះ ពិន អ្លុ ហ្លង់ ផា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង ទលឹ នេីណា ័ះ កា
ណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ពិន ៃហ បប៉័ អូ ្រតគ់ េកតីឡាច់ ឡឹងកាណាគ័ឡាក់ ទី ្រតង័ េ្រទៀយ េណាះ អុះ។
៤ញនកា វគ័ េអបលិ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បះ ែអ៊ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង កាណាគ័កាអុីន មប អន់ កា

ប ៉្រ◌ះ័។ ញនកា វគ័ េអបលិ េសឿ េណាះហងបះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា េអបលិឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ កា
ណាគ័ េអបលិ ពុះ រ៉ាមះ៉កា ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ខាក។់ យ ៉◌ះ័ វគ័ េអបលិ េតា័កាតាម កាប៉ានរឹ ែអ៊ ៃអ្វ រះ៉ កា ពិនញន
កាសារ ែអ៊ េសឿ។ *
៥ញនកា វគ័ េហណុក េសឿ េណាះហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ

េតា័ លូ អូ ទី េពឿ បប៉័ ែអ៊ណាវ ្គអុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង េកះ។ អន្់រទលួ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ ែអ៊
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា វគ័ េហណុក ្រតគ់ ពុត ែអ៊ ខាក។់ † ៦ផា អូ េសឿ អូ ទី េពឿ ចងឹ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ខងផា
បក់ េពឿ បុចិ ម៉ុ ត ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ្រតគ់ េសឿ ផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់សារដាគ់កា
បក់ េពឿ ខំណាងំ ែអ។៊
‡ ១០:៣៨ ១០:៣៧-៣៨សារ អាឡាច់ ឡឹងហាបាគូក ២:៣-៤។ * ១១:៤ ១១:៤ បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៤:១-១០។
† ១១:៥ ១១:៥ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៥:២៤។
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៧ញនកា វគ័ ណូេអ េសឿ េណាះហង ផះ ែអ៊ កាតាងំ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ែអ៊ ឡឹងសារ ែអ៊ េបីតាន័ បប៉ ័ែអ៊ កាសា ំ
យុាងំ លូ ្របគ៉័ ពួយ េដល ែអ៊ ្របគ៉័ ទូក តសី េភឿ តង័ខាបខួ់ ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េទៀក រ៉ាឡាប។ ញនកាែអ៊ េសឿ
េណាះហងបះ ែអ៊ តាតសុ់និសារយច ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ែអ៊ កា ទីសារដាគ់ ្រតង់ញនកា ែអ៊ េសឿ។ ‡

៨ញនកា វគ័អា្រប៉ាហា ំេសឿ េណាះហងបះ ែអ៊សាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ែអ៊ ចាកឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ
េម៉ាញឡាក់ ចងឹ េកះ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ែអ។៊ វគ័អា្រប៉ាហា ំកាចាកឡាច់ ទបឹ ែអ៊ អូ អ្លុ កា ែអ៊ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ចំ េណាះ
អុះ។ ៩ញនកា ែអ៊ េសឿ េណាះហងបះ ែអ៊ឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថតឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា លូ ែអ។៊ ែអ៊ឡាក់អហំ៊្មយ
ៃអ្វ ពឹង រ៉ាេណីះ។ គន ែអ៊ អុីសាក់ លូ េសា ែអ៊ យ៉ាកុប កា ៃអ្វ ពឹង រ៉ាេណីះ នះិេទៅ េដល ទបឹ េសឿ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ
អន់ឡាក់កា ែអ៊សាញ៉ា េណាះហង។ ១០ វគ័អា្រប៉ាហា ំៃអ្វ ក្យាគ់ បុចិ កា ៃអ្វ ពឹង េមឿង េម៉ាញឡាក់ តសី លូ ៃអ្វ
េលយីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាងំឡា បុាងំេកតី។ ១១ញនកា ែអ៊ េសឿ េណាះហង យ ៉◌ះ័ យ៉ាគ់សារ៉ា អូ អ្លុ ទី
គនកាតាម ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ទី គន េដល ខង ែអ៊ ឃតឹផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសាញ៉ា នចីម ័ែអ៊ កា ចងឹ ្រប៉
គ័ នេីណា ័ះហង។ ១២ញនខ េណាះហងបះ េកតី ទី ប៉ាណូស េអៀងឡាក់កាសឡំង់ ពឹង ៃប៉្លង េលីឡាក់កា េតះ
ឡាពុក រហាងសាឡីគសាឡាយញនកាកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ្រកាគ់ឡក់ េកះ ក្យាម័ ចងឹ េតា័ហង។ §
១៣ មួត ទេិណា ័ះកា េសឿ េលយី ទលឹ េតា ័អនែ់ឌ េបី ទី អុះសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទីសាញ៉ា េណាះ ហះកាអនែ់ឌ េហាក

កាអនែ់ឌ បប៉័ ឡឹងចាងំហាយគ្ េដាច ទបឹឃតឹផាឡាេកាអនែ់ឌឡាក់អហំ៊្មយ ផះ ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ពឹង អង់កក់ េតះ
អា េដាច។ ១៤អនែ់ឌ ឃតឹ នេីណា ័ះ ្របគ៉័ អន់ ពិន ហ្លង់ ផា អនែ់ឌ ៃអ្វ ចាកណាងំ ្រសកុ េតះ កាឡាេកា អនែ់ឌ
តាទចឹហង។ ១៥ផាអនែ់ឌកាចាងំកា ្រសកុ េតះឡាក់ អនែ់ឌ អង់ក ័ះឡាច់ េណាះ អនែ់ឌ វុលី សតឹណាវ ្គកា ទី
េដល ១៦ហះកាអនែ់ឌ ផះ ៃអ្វណាងំចារ េម៉ាញឡាក់ដាគ់ហ៊្លត ឃឺ េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ៃប៉្លង េតា េណាះហង បះ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ តាយួស អុះ អន់ អនែ់ឌ េអី ែអ៊ ផា ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ខង ែអ៊ េ្រទៀម េមឿង េណាះសារ៉ំាប់កា អន់
ែឌហង។
១៧-១៨ញន កា វគ័ អា្រប៉ាហា ំេសឿ េណាះ ហង បះ ែអ៊ អ្យក់ ឡា ំអុីសាក់ ្រប៉គ័ កាណាគ័ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ

ប ៉្រ◌ះ័សាគ់ លួង ពុត ែអ។៊ * ប ៉្រ◌ះ័កាប លូ ែអ៊ផា «ទី ដងឹ គន េសា អុសីាក់អាញ់ចងឹ ្របគ៉័សារសាញ៉ា ែរវ ពុត
»† ហះកា ែអ៊ ភម មប គន ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ។ ១៩ វគ័ អា្រប៉ាហា ំេសឿ ផាយ ៉◌ះ័ គន ែអ៊ េតា័កាតាម ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ អ្លុ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ណាវ ្គ។ គន ែអ៊ េពៀបឡាក់កា េតា័ េកះ េកះេណាះ រុសី សតឹណាវ ្គ។
២០ញនកា វគ័ អុីសាក់ េសឿ េណាះហង បះ ែអ៊ រះ៉ កា គន ែអ៊ យ៉ាកុប លូ េអសាវ ឡឹងសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័

ចងឹ អន់កា អនែ់ឌ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ‡

២១ញនកា វគ័ យ៉ាកុប េសឿ េណាះ ហង ផះ ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ កាតាច់ កាែស៊ តាងំេហមី ែអ៊ កា បរ៉ ់សារ ដាគ់
អន់កា គន យូែសប៊ ផះ េណាះ ែអ៊សាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ដរី ្រតាក័ឡាេកា លូ អ៊្លង កាទូង អនេ់ដរី។ §
២២ញនកា វគ័ យូែសប៊ េសឿ េណាះ ហង ផះ ែអ៊ ក្យាម័ ចងឹ េតា ័ែអ៊ រះ៉ កា ប៉ាសុន អុី្រសាែអល៊ ផា អន់ែឌ

ចងឹចាកឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុសុីបី ទបឹ អនត់គ់ រះ៉ កា អនែ់ឌ អន់ អ្យក់សតឹ កានត់ងី ប៉ា្រទូ ែអ។៊ *
២៣ញនកា ពឹ េមគី ម៉ូ េស េសឿ បះ អនែ់ឌ ខនឹ េអានសាសា្វ ម៉ូ េស ៃបង៉ ៃខញនកាបប៉័សាសា្វ ដាគ់ឡាយ៉ា

ម័ ខាក ់អនែ់ឌ អូ អ្ូយគ កាយចចាបាប់សាដាច់ អុះ។ † ២៤ញនកា វគ័ ម៉ូ េស េសឿ ផះ ែអ៊ ប៉ាញ័ តាម ័ែអ៊ អូ
អន់ ពូ េអី ែអ៊ ផា េសាសាដាច់ អុសុីបី អុះ។ ‡ ២៥ ែអ៊ ឃតឹ ផា ៃអ្វ ថុក ប៉ាណាបអនឌូ់ លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ហ៊្លត
‡ ១១:៧ ១១:៧បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៦:១៣,១៤,២២។ § ១១:១២ ១១:១២ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
២២:១៧។ * ១១:១៧-១៨ ១១:១៧-១៨ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២២:១-១៨។ † ១១:១៧-១៨ ១១:១៧-១៨សារអា
ឡាច់ឡឹងកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២១:១២។ ‡ ១១:២០ ១១:២០បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២៧:២៨-២៩,៣៩-៤០។
§ ១១:២១ ១១:២១ បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៤៨:១៥។ * ១១:២២ ១១:២២ បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
៥០:២៤-២៥។ † ១១:២៣ ១១:២៣បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២:២-៣។ ‡ ១១:២៤ ១១:២៤បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២:១០-១២។
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ឡឹង ទីសារ រគ៉់ េម៉ាញ ្រទុ ញនកា ្របគ៉័សារយច។ ២៦ ែអ៊ ឃតឹ ផា ែអ៊ អន់ ពូ បង៉ឺាយញនកា ែអ៊ មុងឹសាដាច់
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េ្របុី ពឹះ េណាះ ដាគ់ កា្វ ឡឹង ទី រ៉ាស អំប៉ាស ពឹង ប៉ាេថត អុីសុបី ខង ែអ៊ ឃតឹ កា រុាងំវាន៉័ ប៉ាគ់
ម៉ាត់ េទៀ។ ២៧ញនកា ែអ៊ េសឿ បះ ែអ៊ ឡាច់ ឡឹង ប៉ាេថត អុីសុបី អូ អ្ូយគ កាសាដាច់ អុីសុបី អកឺ អុះ ខង ែអ៊ ទី
ពុត ខនឹ េពៀបឡាក់កា ែអ៊ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពូ ៃហ អូ បប៉។័ ២៨ញនកា ែអ៊ េសឿ េណាះហងបះ ែអ៊ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ
លូឡាបផាម េចៀម ពឹងកាណាប័ អប៉ំារ ែជ អន់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានេ់តា័គន េឡាងេ្រទៀ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ §
២៩ញនកា សុនសាត អុី្រសាែអល៊ េសឿ អនែ់ឌ ឃ្លង េទៀក តាងំេល តសីឡាក់ កា ចាក ពឹង េគាក ហះកា

ប៉ាគ់ សុនសាត អុីសុបី ម៉ុ ត ពួយ កាឡង់ េតា័ ទ។ិ * ៣០ញនកា អនែ់ឌ េសឿ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ កាចាក
តារ ័ជុំ េមឿង េយរខូី ទិ តាេំបុះី ដារ ់េកះេណាះ ប៉ានេ់ទៀយកា ប៉ាក់ ព្លូ ក ទ។ិ † ៣១កាប៉ាច់ រ៉ាហាប់ឡាក់ អង់កាន់
ម៉ាេលង ញនកា ែអ៊ េសឿ បះ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ដាគ់ អូ េតា័ អនឌូ់ លូ មួត ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា ែអ៊ហាប់ មួតឡា ំ
សបឺកាន។ ‡
៣២ញ៉ាអនដ់សី បុចិកាអាញ់រះ៉សារណាវ ្គប ? អាញ់អូហារ ច់ងឹ រះ៉ ឡឹងសារ េគេឌៀន សារបារ៉ាក ់សារ

សាសុំន សារ ែយបថា សារសាដាច់ ដាវតី សារសាយូំែអល៊ លូសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់េទៀគៗណាវ ្គ
អុះ។៣៣ញនកាអនែ់ឌ េសឿ េណាះហងបះអនែ់ឌតាកូះ លូ ប៉ាេថតអនេ់ទៀគៗចាយ័ ្រទងអនែ់ឌ អនែ់ឌតាត់
សុនិសារ ពូ អន់ដាគ់ ្រតង់ ទបឹ ទីសារ ប ៉្រ◌ះ័សាញ៉ាផាចងឹ អន។់ បក៊កា្ល កា អូកាប់ អនែ់ឌ ៣៤ អុញកា អូសា
េដល អនែ់ឌ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប៉ា្ល ដាវ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ អូ ទីសាងំុកាតាម ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ទីសាងំុឡគ អនែ់ឌ
អ្លុ តាកូះ េកងខាក់ ្របគ៉័ អន់តាមុរឺសាតាក់តា្របះ៉តាេ្រប៉ាង។៣៥ មួត អង់កាន់ឡាក់បប៉័ គន េកា្ល អនែ់ឌ េតា ័គន
េកា្ល អនែ់ឌ េណាះកា រុសី សតឹណាវ ្គ។ បក់ អនដ់ា អន់ ពូ ្របគ៉័ អគី ប៉ាណាប អូ ៃច អន់ ពូ េតាះ េឡីយ អុះ ម៉ាគ់
អន់ ទីអាញុ រុសី សតឹណាវ ្គេណាះដាគ់ហ៊្លត។ ៣៦បក់ អនដ់ាណាវ ្គអន់ ពូ កាប អូដាគ់ ទបឹ អន់ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័
ទបឹ អន់ ពូ កត់ លូ ្រចា្វ ល់ លូ ៃចគ ពឹង ខុក េដល។ ៣៧បក់ អនដ់ាណាវ ្គពូ ហរឹ លូ អេំហា្ម  បក់ អនដ់ា ពូ ប៉ានេ់តា័
សាក លូសាណាកកាតាច់ គតឹ អនត់គិ ័បក់ អនដ់ា ពូ េកាះ លូដាវ អនែ់ឌ ៃអ្វ ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ ទី ដងឹ អង់ការ
េចៀម លូ អង់ការ ប៉ារេ់ព ហង អនែ់ឌ េពៀត ប៉ាតាង េខាអាវ លូ អូ ទី កាណាគ័ ្រគបឹ ែនវ ទបឹ ពូ ជះិ ចគ័ ្របគ៉័ អូ
ដាគ។់ ៣៨អនែ់ឌចាកឡង់ែល ពឹង ែ្រស៊ តសី ទបឹ ៃអ្វ ពឹង ប៉ានមឹ ពឹង រ ៉ង័ូ អេំហា្ម លូ គបឺ អេំហា្ម ។ ប៉ាណូស ពឹង
អង់កក់ េតះ អា អូឃឺ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ អុះ។
៣៩កាប៉ាច់ មួត ទេិណា ័ះយ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេន អនែ់ឌញនកាអនែ់ឌ េសឿកាតាម ហះកាអនែ់ឌ េបីតាន័ ទីសារ

ប ៉្រ◌ះ័ សាញ៉ាអា អុះ ៤០ខង ប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀមសារឡាក់ ដាគ់ ហ៊្លតសារ៉ំាប់ កា ពិន ទលឹ នេីណា ័ះ ែអ៊ អូ ្របគ៉័ អន់
អនែ់ឌដាគ់កាខាក់ អន្់រទលួ ឡឹង ពិន អុះ។

១២
សារប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាញច់ាល ពិនឡាក់កា ពឹ ប៉ាញច់ាលគន
១ញនកាអនែ់ឌ ទឌូិ ៃអ្វ ៃហ ជុំ ពិន ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់អា្ល ត ពិ ទិសារ ញ៉ាឡាក់ ្របគ៉័ អន់ េគៀម ទបឹអា្ល ត

ទិសារយចឡាក់ ៃអ្វ ែគ្វត រុតឹ ពឹង ពិន េកះេណាះ ខំ ប៉ាលួងសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ ម៉ាត់ ពួយ ្រទង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េ្រទៀម អន់ កា ពិន។ ២ ពិន ្រតគ់ ៃហ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ខង ែអ៊ ឡាក់ តាងំឡា ប៉ាណា ំអន់ ពិន េសឿ លូ ្របគ៉័ អន់ ពិន
េសឿដាគ់កាខាក ់ែអ៊ ដាម័ អត់កាសារ អគី ប៉ាណាប ៃអ្វ ពឹង អ៊្លង គងឹ ែអ៊ អូ ឃតឹ ផាសារ េណាះ ្រតគ់តាយួ
§ ១១:២៨ ១១:២៨បរ៉ ៃ់ហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ១២:១២-៤២។ * ១១:២៩ ១១:២៩បរ៉ ៃ់ហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ១៤:១៦-១៧។ † ១១:៣០
១១:៣០ បរ៉ ់ៃហ យូេស្វ ៦:១-២០។ ‡ ១១:៣១ ១១:៣១ បរ៉ ់ៃហ យូេស្វ ២:១-២១;៦:២២-២៥។
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ស អុះញនកា ែអ៊ ៃហកាសារ េហាក រគ៉់ឡាក់ ែអ៊ ចងឹ ទី ប៉ាគ់ អនត់គី។ កញិេអៀអា ែអ៊ ផះ ៃអ្វ ពឹងចារ អរ៉ំាញ
អញឺ ែគងសាម៉ា េ្រគសាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
៣ហគ់ អនដ់សីឃតឹចាែ្រជប ៃហ ឡឹងសារ ែអ៊ អត់សារ៉ំាញ័កា ប៉ាណូស អូដាគ់ឡាក់ ប៉ាសាងំ លូ ែអ៊ កាខា

ក់ ម៉ាគ់ អនដ់សី ដាគ់ អូ ្រសាប់ េសឿ លូ អូសាប ពុត ៤ខង អនដ់សី េបី ទីសារ ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ កា អនដ់សី ទលឹ
េតា័ អុះ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ ដាម័ អត់ កាខាក។់ ៥អន់ដសី ែជ ពឹល ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បុាងំេហាក ពុត
េពៀកញន េអី អនដ់សីផា គន ែអ៊ ផា៖
«អឺ គន អសី ែជ បង៉ឺាយសារ ប ៉្រ◌ះ័ អនត់គ់ ប៉ាេតា

ែជ អុក ពុត េពៀកកាសារ ប ៉្រ◌ះ័ កាបកាអសី
៦ខង ប ៉្រ◌ះ័ អនត់គ់ ប៉ាេតាកាបក់ ចំឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច

ទបឹ ពីត ប៉ាញច់ាលបក់ ចំឡាក់ ែអ៊ អន់ េកះ គន ែអ»៊។*
៧ អន់ដសី ្រតគ់ អត់ សារ៉ំាញ័ កា សារ ប៉ាញ់ចាល អា ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាញ់ចាល អន់ដសី ឡាក់ កា ពឹ ប៉ាញ់ចាល
គន។ ញ៉ា េឃយី ទី េដល ប គន បក់ ចំ ឡាក់ ពឹ អូ ទី ប៉ាញ់ចាល ? ៨ផា ប ៉្រ◌ះ័ អូ ប៉ាញ់ចាល អន់ដសី ឡាក់
កា គន ែអ៊ អន់េទៀគៗ េដល ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី អូ ្រតគ់ គន ែអ៊ តាទចឹ អុះ។ ៩ ពិន ទី ពឹ ែគងឡាេកា បុាងំ
ៃឡ ពីត ប៉ាញច់ាល ពិន ហះកា ពិន ៃអ្វ កា ការ ៉បុ ែអ៊ េដល កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ែហង៊ខាក់ ត ័ះ ពិន ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ ម៉ាគ់ អន់ ទីអាញុ រុសី។ ១០ ពឹ ពិន េឃយី ប៉ាញច់ាល
ពិន អូ ទុញសាណាំអុះ តាម ែអ៊ ឃតឹផាដាគ ់ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញច់ាល ពិន េភឿ អន់ ទីខា ម៉ាគ់ អន់
ពិនដាគ់ ្រតង់ឡាក់កា ែអ៊ េដល។ ១១ដារ ់ចំ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាញច់ាល ពិន ្របគ៉័ អន់ ពិន អុក ពុតខាក ់អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់
ពិន េហាក រគ៉់ អុះ ហះកា ៃឡង ឡឹង េណាះ ទី ខា េដល សារ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាញច់ាល េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទីសារ
សាណុកសាវាក៉ ទបឹ ដាគ់ ្រតង់។
សារ ពិន អូ ្រតគ់ ប៉ាែគក លូ ប ៉្រ◌ះ័
១២ទលឹ នេីណា ័ះហគ់លកឺ តីឡាក់ឡាកាញ ័លូតាកុលឡាក់ឡាប៉ាត័ េណាះ ្របគ៉័ អន់កាង័ ពិ។ ១៣ហគ់ ្រប៉

គ័ ្រទង អន់ ្រតង់ ម៉ាគ់ឡាមគ៉់ចាក អន់ ទិ បក់កាជក ជុងដាគ់ណាវ ្គ។ ១៤ហគ់ ខំ ៃអ្វ អន់ ដាគ់ រម លូ ពូ ទបឹ ៃអ្វ
ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ផា អូ ៃអ្វ ដាគ ់េណាះ អូ ទី េពឿ ចងឹ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។ ១៥ហគ់ឡាវុាងំ កាខាក់ អ្ូយគ ៃផគ
ទី េពឿ ឡាច់ ឡឹងសារ តាប៉ាប តាប៉ុន មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ ែជ អន់ េពឿ េកះ អូ ដាគ់ េពៀប ឡាក់ កា អ្យតិ ប៉ាញលឹឡាក់
េប៉ា្ល ហហាវ ខង ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារ តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ ្របគ៉័ អន់ ពូ េអៀង េកតី អូ ដាគ់ េដល។ ១៦ហគ់
ឡាវុាងំ កាខាក់ ែជ អន់ េពឿ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ លូ ែជ អន់ េពឿ ង៉ល់ ឌឺ អូ េសឿ អូ រ៉ាប់
ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា េអសាវ អ្យក់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ចាែនក គន េឡាងេ្រទៀ តូរ ័លូសាអ៊្លង េម៉ាញ គូម។ † ១៧អនដ់សី ទឌូិ
កា អ្លុ េកះ េដល អនត់គី ឡឹង េណាះ ែអ៊ បរ៉ ់េឡាម បុចិ កា ទីសារដាគ់ ឡឹង ពឹ ែអ ៊ពឹ ែអ៊ ហរឹអា្ល ត ែអ។៊ យ ៉◌ះ័
ែអ៊ េឡាមឡាទបឹឡាច់ េទៀក ម៉ាត់កាតាម កា ពឹ ែអ៊ អូ េរ ុ ពុីត អុះ។ ‡

១៨អនដ់សី អូ ្រតគ់ឡាក់កា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េសគី ែព អុះ អនែ់ឌឡា ំទលឹ ប៉ានមឹ េម៉ាញឡាក់ ពូ ៃហ
បប៉័ ឃឺ ប៉ានមឹ សុណីាយឡាក់ ទី អុញសា លូ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត អត៊ តាទុក តាទុយ ទបឹ ទី ខ្យាលតាវាញ៉់ ១៩អនែ់ឌ
កាតាងំ ពូ េខា្ល មសាៃណង លូកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប ទបឹ អនែ់ឌ េឡាមឡា ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប លូ អនែ់ឌ
* ១២:៦ ១២:៦សារអាឡាច់ឡឹងសារអនត់គ់ប៉ាេតា (សុភាសតិ)៣:១១-១២។ † ១២:១៦ ១២:១៦បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
២៥:២៩-៣៤។ ‡ ១២:១៧ ១២:១៧ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២៧:៣០-៤០។



េហ្រពឺ ១២:២០ 383 េហ្រពឺ ១៣:៦

ណាវ ្គ២០ញនកាអនែ់ឌ អ្ូយគកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រះ៉ ផា «យ ៉◌ះ័ ប៉ាណូស េពឿ កាតាម យ ៉◌ះ័ កាណាគ័ ញ៉ាកា
តាម ផាឡា ំចគ័ ពឹង ប៉ានមឹ េណាះ ពូ ្រតគ់ហរឹ ប៉ានេ់តា័ លូ អេំហា្ម ឡូត»§។ ២១សារអនែ់ឌ បប៉័ េណាះឃឺ ្រត
គ់ អ្ូយគខាក ់េណាះហង បះ វគ័ ម៉ូ េស រះ៉ ផា «អាញ់អ្ូយគ កាខាក់ រ៉ាៃរត៉ឡាេកា»។ ២២ហះកាអនដ់សីឡា ំទលឹ
ប៉ានមឹ សុយី៉ូន ឃឺឡា ំទលឹ េមឿង េយរសូាឡឹម ពឹង ៃប៉្លងឡាក់ េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទបឹ ទី
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ េអៀង យ៉ាបឡាន ដូវ ៃអ្វ អនឌូ់ េហាក រគ៉់ អរ ់ៗ េសាៗ។ ២៣អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ចារ មួត គន េឡាង
េ្រទៀ ប៉ាតុំ គួប ឃឺ ទិ ប៉ាណូសឡាក់ ទីសចិ ពឹង ៃប៉្លង ទបឹ អនដ់សីឡា ំៃអ្វ ប៉ាគ់ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំ
ឡាតាតសុ់និសារ កា ប៉ាណូស ទឌូិ លូឡា ំប៉ាគ់ ប៉ាង៉ាត័ មួត ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ អូ ទីសារ យច េកះ។ ២៤អនដ់សី
កាឡា ំេកះ េដល ប៉ាគ់យសី៊ូ ឡាក់ ្របគ៉័កាណង័ ឡឹងសារសាញ៉ា ែរវ ពុតណាវ ទបឹ អនដ់សីឡា ំប៉ាគ់ផាមឡាក់
្រពឹះ េភឿ បរ៉ ់ែជ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់យ៉ូ ផាមយសី៊ូ េណាះដាគ់ហ៊្លត ឡឹងផាម េអបលិឡាក់ ្រកាន័កា បរ៉ ់អន់ ប ៉្រ◌ះ័
ៃចគ ថូត ពូ *។
២៥អនដ់សី ែជ ប៉ាែគក ៃដ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ផះ កាកាប លូ អនដ់សី ខង ផះ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អូសាយុំា ំ

ង វគ័ ម៉ូ េស អនត់គ់ ប៉ាេតាកា អនែ់ឌ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែព អនែ់ឌ អូ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ ផា ពិន
ប៉ាែគក អូ ៃច សាយុំាងំ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ពិន ឡឹង ៃប៉្លង ែហ៊ង ខាក់ ពិន អូ រ៉ាវាច៉់ ឡាេកា
ត ័ះ។ ២៦ផះ ប ៉្រ◌ះ័ កាប ពឹង ប៉ានមឹ សុណីាយ ែព ប៉ានរឹ ែអ៊ កាកាប េណាះ រ៉ាៃរត៉ អង់កក់ េតះ ហះកា កញិេអៀ
អា ែអ៊ សាញ៉ាផា «េម៉ាញ ទង អាណាវ ្គអូ ្រតគ់ ដងឹ អង់កក់ េតះ អុះ ចងឹ រ៉ាៃរត៉ ៃប៉្លង កា ចងឹ រ៉ាៃរត៉ េដល»†។
២៧សារ ែអ៊ផា «េម៉ាញទងអាណាវ ្គ» េណាះ ែអ៊ បុចិ រះ៉ផាកាណាគ័ឡាក់ រ៉ាៃរត៉ ែអ៊ ចងឹ អ្យក់ឡាច់ ទ ិកាណា
គ័ ទេិណា ័ះ ឃឺ កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ ែអ៊ បុាងំេកតី េសគី ែព ទលឹ នេីណា ័ះ ៃអ្វ ដងឹ កាណាគ័ឡាក់ អូ អ្លុ រ៉ាៃរត៉។
២៨ញនកាពិនចងឹ ម៉ុត រុាងំៃហ រុាងំខ្យាអនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ្រតគ់ ប៉ាេន ែអ ៊ខងសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ អូ
អ្លុ រ៉ាៃរត៉ អុះ។ េណាះហង អន់ ពិន អ្យលិ កូត័ ទបឹ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ឡាក់កា ពុត ែអ៊ បុចិ ២៩ខង ប ៉្រ◌ះ័
ពិន ែអ៊ឡាក់កា អុញ ផះសាគកឹៗ ‡។

១៣
សារ ៃអ្វ េកាបអន់ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
១ហគ់ បុចិ ៃច កា គួបឡាក់កា អុះឡាក់កា មុ។ី ២ហគ់ រុាងំៃហ អំហ៊្មយ អន់ ដាគ់ៗ  ខង ទី បក់ អនដ់ាហាប់

ទបឹ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អនែ់ឌ អូ អនហ់ា្ន ល់កា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អុះសាមគ៉័ កា ប៉ាណូស េដាច។ ៣ហគ់ អនដ់សី ឃតឹ
កា គួប អនដ់សីឡាក់ ផះ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក េពៀបឡាក់កា អនដ់សី ្រតគ់ ខុក អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល ទបឹ ឃតឹកា មួត
បក់ ពូ ផះ ្របគ៉័ បាប ខង អនដ់សី កា ទីឡាេកា បុាងំៃឡ អ្លុ អគី ប៉ាណាបនះិេទៅ េដល។ ៤អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ កា
រ ៉បុ ចាបាប់សារ ទី េកា្ល កាម៉ាញ។់ េកា្ល លូ កាម៉ាញ់ ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់ លូ គួប ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃចគ
ថូត បក់ រ៉ាលង កល់ េកា្ល កាម៉ាញ់ លូ បក់ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន។់ ៥ ្រតគ់សាងំៃកឡាេកា ែជខា្វ ម បុចិ កា
េលៀន ៃដ ឃឺ ្រតគ់សាណិ ពុត កាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី ទី េកះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា «អាញ់ អូ
អា្ល ត អនដ់សី អុះ»*។ ៦ញន េណាះហង បះ ពិន ខនឹ កាបផា៖
«ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បក់ តង័ អាញ់

េណាះហង បះអាញ់ អូ អ្ូយគកា ញ៉ា អុះ
§ ១២:២០ ១២:២០ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ១៩:១២-១៣។ * ១២:២៤ ១២:២៤ បរ៉ ់ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៤:១០។
† ១២:២៦ ១២:២៦បរ៉ ៃ់ហហាកាយ២:៦។ ‡ ១២:២៩ ១២:២៩បរ៉ ៃ់ហសារអន់ចាបាប់លកឺ ទី េពៀរ (េចាទយិ/កថា)៤:២៤។ * ១៣:៥
១៣:៥សារអាឡាច់ ឡឹង យូេស្វ ១:៥។



េហ្រពឺ ១៣:៧ 384 េហ្រពឺ ១៣:២៥

អូ ទី េពឿ អ្លុ ្របគ៉័ កាអាញ់ អុះ»។†

៧ហគ់ អន់ដសី ឃតឹ ៃហ កា ៃម៉គ ណាផំា អន់ដសី ឡាក់ បុាងំេហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ដសី អន់្រទួល
ែព។ ហគ់ឃតឹ ចាែ្រជប ៃហ ឡឹងឡាេបៀប អនែ់ឌ ៃអ្វ េកាប ្រតគ់ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា អនែ់ឌ េណាះ េដល។
៨យសី៊ូ ្រគះិ ែអ៊ ៃអ្វ នះិេទៅ ឡឹង េសគី ែព ទលឹ រ៉ាប់ ដារ ់អា ទបឹ យ៉ាង័ េតាកា ៃអ្វ នះិេទៅ េដល។ ៩ ែជ េសឿ ពួយ
សារ ពូ បុាងំេហៀន តាងៗ ៃដ។ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ពុត េពៀក េសឿ កាខាក់ ញន កា ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័អូ ្រតគ់ញនកា ្របគ៉័ ពួយចាបាប់សារសាណាេណាះ អុះ ខងចាបាប់ ទេិណា ័ះ អូ ទីខាកា មួត បក់ ្របគ៉័
ពួយ េណាះ អុះ។ ១០យសី៊ូ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ េណាះ េពៀបឡាក់កា អនហ់្នងឹ ពឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉  ហះ
កា មួត ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី ចាបាប់ អ្យក់ សាសាណា ឡឹង អន់ហ្នងឹ អា អុះ ទី ដងឹ ពិន ឡាក់ េសឿ ែអ៊ ខនឹ
អ្យក់សា។ ១១ ៃមគ៉ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េឃយី អ្យក់ ផាម អ្យា ំម៉ុ ត ពឹង ចារ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
យច ហះកា អ្យា ំេណាះ ពូ ពុះ ែគង ឡីង ចារ ប៉ាសុន ៃអ្វ។ ១២យសី៊ូ កា នះិេទៅ េដល ែអ៊ អគី ប៉ាណាប ែគង
ឡីង េមឿង ញន កា បុចិហា្វ យ ប៉ាសុន អន់ ដាគ់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ញន កាផាម ែអ។៊ ១៣ញន េណាះហង បះ
ពិន ្រតគ់ឡាច់ឡា ំប៉ាគ់ចារយសី៊ូ ៃអ្វ តាង ឡឹង ពូ ទបឹ អត់សារ៉ំាញ័អន់ ពូ បង៉ឺាយឡាក់កា ែអ៊ េដល ១៤ខង ពឹង
អង់កក់ េតះ អា ពិន អូ ទី េមឿង ចងឹ ៃអ្វ ដាគ់ េលយីៗ អុះ េណាះហង បះ ពិន ខំណាងំ េមឿងឡាក់ ចងឹ ទី ប៉ាគ់
ម៉ាត់ េទៀ។ ១៥ទលឹ នេីណា ័ះ ពិ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ េលយីៗញនកាយសី៊ូ ខងសារ ពិន ប៉ាេន េណាះ េពៀបឡាក់
កាកាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់សារ ដាគ់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ពិន ផះ ៃអ្វ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ។ ១៦ ែជ ពឹល ្របគ៉័
សារដាគ់ េលី អន់កាណាគ័កា ពូ ខង ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ខាក ់េពៀបឡាក់កាកាណាគ័ ពូ ពុះ រ៉ាមះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
១៧ហគ់ រ៉ាប់ េសឿ ៃមគ៉ណាផំាកាណុង ្រកុំ អនដ់សី ពិ ទបឹសាយុំាងំ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អនែ់ឌ េដល ខង អន់

ែឌ ផះ ៃអ្វ រុាងំៃហ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អនដ់សី ទបឹ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទិ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ ្រប៉
គ័ េណាះ។ ផា រ៉ាប់ េសឿ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ អា ទបឹ ទី ពុត េហាក រគ៉។់ ផាអនែ់ឌ ្របគ៉័ ង៉ារ ទបឹ អុក
ពុត េណាះ អនដ់សី អូ ទីខា ញ៉ាហង។
១៨បរ៉ ់អនដ់សី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កាញនឹ េណី ខងញនឹ េសឿ ផា ពុត េពៀក ញនឹ ដាគ់ ្រតង់ េកះ ទបឹ បុចិ

្របគ៉័ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ ១៩កាខាក់ ែអ៊ បរ៉ ់អនដ់សី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់កាអាញ់ េលយីៗ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់អាញ់ឡា ំ
ណាវ ្គប៉ាគ់ចារ អនដ់សី ្រសស៊ៗ។
២០ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាងំឡាសារសាណុកសាវាក៉ តាគ់ អង់រុសី យសី៊ូ ឡាក់ តាងំឡា ពិន ែអ៊ ហង

ឡាក់ តាងំឡា រង តាបល៉់ េចៀម ខង ែអ៊ តាគ់ អង់េកះសារសាញ៉ា ែរវ ពុតឡាក់ ៃអ្វ េលយី ញនកាផាម ែអ។៊
២១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី អ្លុ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រគបឹ ែនវឡាក់កា ពុត ែអ៊ បុចិ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ ង៉ារ ពឹង ពិនតាម ពុត
ែអ៊ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ពិ ពិន ប៉ាេន ែអ៊ េលយីៗ អាែមន។
២២អឺ អុះ មុ ីអាញ់ បរ៉ ់េឡាមឡាអនដ់សី អន់ អនដ់សី ខំសាយុំាងំ ប៉ានរឹ អាញ់ អនត់គ់ ប៉ាេតា ពឹងសត្់រតា

អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា អនដ់សី បាបត៊បាែបត៊អា។ ២៣អាញ់ បុចិ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អ្លុ អនត់គ់ផា ធមី៉ូ េថឡាក់
អុះ មុី ពិន ពូ េតាះឡាច់ ែអ៊ ឡឹង ខុក េកះ។ ផាែអ៊ ពឹះ ទលឹ ប៉ាគ់អាញ់ ្រសស៊ៗ េណាះអាញ់ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ
អន់ដសី អន់ឌូ លូ ែអ។៊ ២៤អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ មួតណាផំា លូ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទឌូិ អន់ដសី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ
េដល ប ? មួតឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អុតីាលី ‡កា អំបញ៉់ ផា អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ២៥អន់
† ១៣:៦ ១៣:៦សារអាឡាច់ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១១៨:៦។ ‡ ១៣:២៤ ១៣:២៤ មួតឡាក់ ពឹះ ឡឹង ប៉ាេថត អុតីាលី
ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ មួតឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត អុតីាលីអា ។
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ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី ទឌូិ។
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សត្់រតា
យ៉ាកុប
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
សត្់រតាអា វគ័ យ៉ាកុប ប៉ាេហ្យ ីកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ ក្លះ គួប េសាប ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗ ពឹង

អង់កក់ េតះ (បរ៉ ៃ់ហ១:១)។ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងសារ ៃអ្វ េកាប រប៉់ដារ ស់ារ៉ំាប់កា មួត េសឿយសី៊ូ។ ពូឃតឹ
ផា វគ័ យ៉ាកុបឡាក់ ្រចាគ់សត្់រតាអាឃឺ អុះ យសី៊ូ (បរ៉ ់ៃហកាឡាទី១:១៩)។ ែអ៊ ្របគ៉័ ៃមគ៉ណាផំា ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យ៉ាកុប អនត់គ់ ប៉ាេតា កា មួត បក់ េសឿ យសី៊ូ អន់ ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ ពួយសារ អនែ់ឌ េសឿ។ មួត េសឿ

យសី៊ូ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កាសាយុំាងំ ពូ រះ៉ សារ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ ឃឺ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ េដល។ ផា ្រកាន័ កា
េសឿ េដាច អូ ទី ្របគ៉័សារដាគ ់េណាះ អូ ទីខា អុះ។
វគ័ យ៉ាកុប រះ៉ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿយសី៊ូ អន់ដាម័ អត់ ផះ ទីសារ ថុកឡាបំាក។ ែអ៊ ផា ពិន ្រតគ់ហាប់

ពូ អនេ់ទៀគៗ ែជ េរុសី ម៉ាត ់លូ ្រតគ់ ការ ៉បុ មួត ថុក ញ៉ាក ផះ កាកាប ្រតគ់ អ្លុ សាងំៃក ប៉ានរឹ។ ែអ៊ កាប បុាងំ
អាលកាខាក់កា មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ខង អនែ់ឌ ជះិ ចគ័ មួត ថុក ញ៉ាក។ ប៉ាគ់ ឡុច វគ័ យ៉ាកុប រះ៉ តាគ់ កាចាងំ
កា មួត េសឿយសី៊ូ អន់ ខំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ លូ តង័ គួប េសាប។
វគ័ យ៉ាកុប រះ៉ ឡឹងសារសាគ់ លួង ពុត េសឿញនកាសារឡាបំាក។ (១:២-១៨)
វគ័ យ៉ាកុប េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ ្រកាន័កាសាយុំាងំ េដាច អុះ។ (១:១៩-២៧)
វគ័ យ៉ាកុប ទបឹ ពូ អូ អន់ េរ ុសី ម៉ាត។់ (២:១-១៣)
វគ័ យ៉ាកុប េ្របុី ពូ ្របគ៉័ដាគ ់អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា េសឿ េដាច។ (២:១៤-២៦)
វគ័ យ៉ាកុប អនត់គ់ ប៉ាេតាកា ពូ ឡឹង ប៉ានរឹ កាកាប។ (៣:១-១៨)
វគ័ យ៉ាកុប រះ៉ កា ពូ ែជ អន់ បុចិ ៃចកាកាណាគ័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ (៤:១-៥:៦)
សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗ។ (៥:៧-២០)

១អាញ់ សចិ យ៉ាកុប ឡាក់ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ ទុច យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា។ សត់្រតា អា អាញ់
ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា គន េសា អុី្រសាែអល៊ ទិ ១២ ផូង័ ឡាក់ ក្លះ គួប េសាប ៃអ្វ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ។ អាញ់ បរ៉ ់អំ
បញ៉់ អនដ់សីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
សារសាគ់ លួង ពុត េសឿ
២អឺ អុះ មុ ីដារ ់ចំ អនដ់សី ទីសារឡាបំាក េអៀង ែនវ ្រតគ់ ឃតឹ ផាសារ េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី

េហាក រគ៉់ កាខាក់ ៣ខង អនដ់សី អ្លុ េកះសារសាគ់ លួង ពុត អនដ់សី េសឿ អា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ កា អនដ់សី ដាម័
អត។់ ៤ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ដាម័ អត់ េលយី ទលឹ ឡុច ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ េកតី ប៉ាណូសដាគ់កាខាក់ អូ ទីយច
សារ ញ៉ា អុះ។
៥កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី េណាះ ផា ទី េពឿ អូ អ្លុ អូ ហ្លង់ ប៉ាណូស េណាះ ្រតគ់ បរ៉ ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា

តយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន ់ខង ែអ៊ ដាគ់ ពុត ៃច អន់ កា ប៉ាណូស ទិឌូ ែអ៊ អូ ផា ញ៉ា អុះ។ ៦ហះកា ប៉ាណូស
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េណាះ ្រតគ់ ទី ពុត េសឿ អូសង់ៃស ខង ប៉ាណូសឡាក់ ទី ពុតសង់ៃសឡាក់កា េទៀកសាឡីគសាឡាយរុាងំកា្ល
ច កា ខ្យាល ជរឹហាវ។ ៧ ប៉ាណូស ែនវ អា ែជសាមគ៉័ ផា ែអ៊ ចងឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៨ខង
ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស ទី ពុត េពៀរ ្រគបឹ ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះស៊ុត កា ម៉ាឡា ំម៉ាឡយ ទេិណា ័ះ។
៩ អឺ អុះ មុី បក់ ថុក ញ៉ាក ប៉ាកមង៉ ហគ់ អន់ដសី តសី ម៉ូ ះ ពិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អំេប៉ាក អន់ដសី

េកះ។ ១០កាប៉ាច់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ឡាក់ េកតី ថុក ញ៉ាក ហគ់ អនដ់សី តសី ម៉ូ ះ េដល ពិ * ខង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ េពៀបឡាក់កា ប៉ាកាវ ចងឹឡាេយ៉ា ្រហុង។ ១១ ប៉ាគ់ដារ ់ឡាច់ តុ ថាងំ េកះ េតមី ែអ៊ កាឡាេយ៉ា េ្រកាះ ប៉ាកាវ
ឡាេយ៉ា ្រហុង អូឡាយ៉ាម័ហង។ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័កានះិេទៅ េដល ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ្របគ៉័ ង៉ារ ែអ៊ ចងឹហ្៊យង
េហ្យតី ឡូត។
១២ េពឿដាម័ អត់ ផះ ទីសារឡាបំាក ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង ផា ែអ៊ ដាម័

អត់ ទលឹ ឡុច េណាះ ែអ៊ ចងឹ ទីអាញុ រុសី េលយីឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទីសាញ៉ាផាចងឹអន់កាបក់ចំឡាក់
បុចិ ៃច កា ែអ។៊ ១៣ េពឿ ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់ែជ កាបផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី អាញ់ ្របគ៉័ អូ ដាគ»់ ខង
អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ េ្របុី ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កា អូ ទី េ្របុី េពឿ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េដល។ ១៤ហះ
កា ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ឃឺឡាច់ ឡឹង ពុតខា្វ មឡាេកាតាងំឡា ប៉ាណា ំអន់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ។់
១៥ ពុតខា្វ ម បុាងំេកតី អន់ ទីសារយច ផាសារយច េកតី េអៀង េកះ ចងឹ េកតី េតា័ហង។
១៦អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី ែជឃតឹយច ៃដ។ ១៧ ្រគបឹ កាណាគ័ឡាក់ដាគ់កាខាក់ឡាច់ ឡឹង

ៃប៉្លង ឃឺឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បុាងំេកតី តាតារ ពឹង ៃប៉្លង។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្លុ ប៉ាង៉ាច់ អុះ យ ៉◌ះ័ កាណា
គ័ញ៉ា បុចិ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ប៉ាង៉ាច ់កា ែអ៊ អូ ប៉ាង៉ាច់ អុះ។ ១៨ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទីអាញុ រុសី តាម ពុត ែអ៊ ញនកា
សារតាទចឹ ែអ៊ កាប េភឿ អន់ ពិន េពៀបឡាក់កា ៃប៉្ល គុល † ទិកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី។
សារសាយុំាងំ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
១៩ អឺ អុះ មុី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា ប៉ាណូស ទិឌូ ្រតគ់ ខំ សាយុំាងំ ហ ិែជ រញិ

កាប ែជ រញិ អកឺ ២០ខងសារ ប៉ាណូស អកឺ អូ ្រតគ់ លូសារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ២១ ទលឹ នេីណា ័ះ
អនដ់សី ្រតគ់អា្ល ត ពុត បគឺ អក៊ លូ ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប់ េអៀង យុបឹ េណាះ ពិ េកះេណាះ បុនិែពង ពុត អន់ដាគ់ឡា
អត់ លូសាយុំាងំ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ែអ៊ ៃចគ កាណុង ពុត អន់ដសី ខង ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ អា អ្លុ តង័ អន់ អន់ដសី ទី
អាញុ រុសី េលយី។
២២ហគ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ពិ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កាសាយុំាងំ លូ ប៉ាង៉ល់ឡាេកា េទៅ េណាះ អុះ។ ២៣ េពឿ

សាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ ហះកា អូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ាណូស េណាះឡាក់កា ៃហ កីកាណុងសាមុលឹ ២៤ ៃហ េកះ
ៗ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡូត តាឡូះ កា ពឹល អូ អ្លុ អនត់គ់ ផា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ េណាះ នចីម។័ ២៥ហះកា ប៉ាណូស ចំ អ្យក់
ពុត ៃចគ ៃហ ចាបាប់ឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ ឃឺឡាក់ ចាបាប់ ្រប៉គ័ អន់ ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត េកះេណាះ ខំ ្រប៉គ័ ពួយ
េលយី ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ញន កា ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយ ខង ែអ៊ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា
សាយុំាងំ េកះេណាះ ពឹល េណាះ អុះ។ ២៦ េពឿ ផាឡាេកា ្របគ៉័ គុន ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា ែអ៊ កាប អូ អ្លុ សាងំៃក ប៉ាណូ
ស េណាះ ព្លូង កាឡាេកា េទៅហង សារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ កា អូ ទី ខា េដល។ ២៧ហះកាសារ ្របគ៉័ គុន ប ៉្រ◌ះ័
* ១:១០ ១:១០ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ ឡាក់ េកតី ថុក ញ៉ាក ្រតគ់ េហាកញនកា ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌ ហ្លង់ ផាសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ សាខំាន់ កា្វ ឡឹង
រ៉ាស អប៉ំាស។ † ១:១៨ ១:១៨ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់ ៃប៉្ល គុល េទៀន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផា ប៉ាណូស េពៀបឡាក់ កា ៃប៉្ល
គុល ឃឺ ប៉ាណូស េណាះកានតឹខាក់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២៣:១៩លូចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័)២៣:៩-១៤។



យ៉ាកុប ២:១ 388 យ៉ាកុប ២:១៧

ឡាក់ដាគ់កាខាក់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ពឹ ពិន ឃឺ ្រតគ់ឡា ំតង័សាសា្វ គនកានត់ី លូ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ឡាក់ ទី
សារឡាបំាក លូ រុាងំៃហឡាេកាអន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ បគឺ អក៊ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។

២
សារ េរុសី ម៉ាត់
១អឺ អុះ មុ ីផាអនដ់សី េសឿយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ ែអ៊ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អនដ់សី ែជ េរុសី

ម៉ាត់ គួប េសាប ៃដ។ ២ ផះ អន់ដសី ៃអ្វ ប៉ាតុំ លួម គួប ប៉ាន់ដបឹ ផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ៃចគ អញច់និ ម៉ាស
លូកាសប៊ េពៀត េខាអាវដាគ់ឡាយ៉ាម័ ែអ៊ ម៉ុ ត អនឌូ់ លូ អនដ់សី េកះេណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវណាវ ្គថុក
ញ៉ាកកាសប៊ េពៀត េខាអាវ បគឺ អក៊ េរ៉ាះសាត ម៉ុត អនឌូ់ េដល។ ៣ផាអនដ់សី េជៀក ដងឹ ប៉ាណូសបក់ ប៉ាតរ្ង័
េណាះផា «បរ៉ ់អសីឡា ំអង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគដាគ់អា រញិ» េកះេណាះ េ្របុី ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាក េណាះផា «ហគ់ អន់
តាវ ហះ ែស៊្វន េតាកាអសី យ ៉◌ះ័ អង់ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ចារអាញ់ ទរឺ ជុងអាកាដាគ់ េដល» ៤ផានេីណា ័ះ អនដ់សី
េរុសី ម៉ាត់ គួប េសាប េកះ ទបឹ ទី ពុត បគឺ អក៊ តាតសុ់និសារយច។ ៥អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច បរ៉ ់អនដ់សី
សាយុំាងំអាញ។់ ញ៉ា អូ ្រតគ់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប េរុសី មួត ថុក ញ៉ាក ពឹង អង់កក់ េតះអាអន់ អនែ់ឌ េកតី ប៉ាត្
រង័ ែគង េសឿ ែអ៊ * លូ អន់ អនែ់ឌ ម៉ុត អន់ ទី ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាឡាក់ ែអ៊ ទីសាញ៉ាផាចងឹ អន់កា ប៉ាណូសចំ
ឡាក់ បុចិ ៃច កា ែអ ៊? ៦ហះកា អនដ់សី បង៉ឺាយ មួត ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាក។ ញ៉ា អូ ្រតគ់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ហង
ប ជះិ ចគ័ លូ អ្យក់ឡា ំអនដ់សី អន់ ពូ ៃចគ ថូត ? ៧ញ៉ា អូ ្រតគ់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ហង បកាបបង៉ឺាយយសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់តាងំឡាដាគ់ ្រតង់ មះ៉ អនដ់សី ?។
៨ផាអនដ់សី ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ហគ់

បុចិ ៃច កា ពូ ឡីង ែគងឡាក់ កា បុចិ ៃច កាឡាេកា អនដ់សី េទៅ» ផា អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ េណាះ ដាគ់
ហង។ ៩ផា អន់ដសី េរុសី ម៉ាត ់អន់ដសី ្រប៉គ័ េណាះ យច េកះ ទបឹ ចាបាប់ ចងឹ ផា អន់ដសី ប៉ាណូស ្រប៉គ័
យច េដល។ ១០ េពឿ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ ហះកាផា ែអ៊ ្របគ៉័យចចាបាប់ ដងឹ េម៉ាញកាតាមឡាក់
កាយច លូចាបាប់ ទេិណា ័ះ េដល។ ១១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា «ែជ រ៉ាលង កល់កាម៉ាញ»់ ែអ៊ រះ៉ណាវ ្គផា «ែជ
ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស»។ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី អូ រ៉ាលង កល់កាម៉ាញ់កាតាម ហះកាផាអនដ់សី ប៉ានេ់តា័ ពូ ឡាក់កា
្របគ៉័យច លូចាបាប់ទេិណា ័ះ េដល។ ១២ទលឹ នេីណា ័ះហគ់អនដ់សីកាប លូ ៃអ្វ េកាបអន់ ្រតគ់ លូចាបាប់ឡាក់
្របគ៉័ អន់ ពិន រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត ខងប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារអនដ់សី ពួយចាបាប់ េណាះហង។ ១៣ េពឿ អូ ទី ពុត
តាប៉ាបតាប៉ុន កា ពូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ែអ៊ អូ តាប៉ាបតាប៉ុន េដល។ េពឿ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា
ពូ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ ៃចគ ថូត ែអ៊ អុះ។
សារ េសឿ លូ ្របគ៉័ដាគ់
១៤អឺ អុះ មុ ីផាទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ រះ៉ ផា ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អូ ្របគ៉័សារដាគ ់ញ៉ា ចងឹ ទី ខា េដល

ប ? ញ៉ាសារ េសឿ េណាះ ចងឹ អ្លុ េដល ប តង័ អន់ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េតា ័? ១៥ ប៉ានដ់បឹ ផា ទី អុះ មុី េម៉ាញ ដូវ ែអ៊
អូ ទី េខា អាវ កាសប៊ េពៀត លូ អូ ទីសាណាញ៉ាសា រប៉់ ដារ ់១៦ផាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី េណាះ ទី ប៉ាណូ
ស េម៉ាញ ដូវ រះ៉ កា បក់ អូ ទី េណាះផា «ហគ់សតឹ ចាកដាគ់ ប៉ាឡឹង ៃអ្វ សាណុកសាវាក៉ សង់សាផគី លូ
ៃអ្វ អន់ រ៉ាតុ េហាគ !» ហះកា អូ ទី អន់កាណាគ័ ញ៉ាកា ែអ៊ អុះ ញ៉ាសារកាប េណាះ ទីខា េដល ប ? ១៧សារ
េសឿកា នះិេទៅ េដល ផា អូ ទី ្របគ៉័ដាគ ់សារអនដ់សី េសឿ េណាះ អូ ទីខា អុះ ែអ៊ ហ្៊យង េហ្យតី តាេដាះ។
* ២:៥ ២:៥ េកតី ប៉ា្រតង័ ែគង េសឿ ទី ណីផា «េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក»់ េលី «ចងឹ េកតី ប៉ា្រតង័ ញន េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ហាវ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ»៊។
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១៨ប៉ានដ់បឹផាទី ប៉ាណូស អូហ្លង់សារ េម៉ាញ ដូវកាបផា «បក់អនដ់ា ្រកាន័កា េសឿ េដាច បក់អនដ់ាណាវ ្គ
្របគ៉័សារដាគ»់។ េណាះអាញ់ផាកាែអ៊ «បរ៉ ត់ាបំាង ៃហសារអសី េសឿ អូ ទី ្របគ៉័ដាគ ់េណាះអាញ់ចងឹតា ំ
បាងសារដាគ់ឡាក់អាញ់ ្របគ៉័ ម៉ាគ់ អសី ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ េសឿតាទចឹ»។ ១៩អសី េសឿផា ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ
េម៉ាញ េណាះ ្រតគ់ហង យ ៉◌ះ័ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺកា េសឿ នេីណា ័ះ េដល ទបឹ អ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ឡាេកា។ ២០អឺ ប៉ាណូស
អូហ្លង់ អូ ហ្ល ីនចីម័ អសី បុចិ អ្លុ េដល ប ? ប៉ាណូស េសឿហះកា អូ ទី ្របគ៉័សារដាគ ់សារ ែអ៊ េសឿ េណាះ អូ
ទីខា អុះ។ ២១ វគ័ ពិនអា្រប៉ាហា ំប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ដាគ់ញនកា ែអ៊ ្របគ៉័សារដាគ ់ឃឺ ែអ៊ អ្យក់ គន ែអ៊ អុសីាក់ ចងឹ
ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ † ២២អសី បប៉័ េដល ប ? សារ ែអ៊ េសឿ លូសារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ ្រតគ់ លូ គួប ែអ។៊ ញនសារ
ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះហង ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ េសឿ តាទចឹ ២៣ ្រតគ់ ពួយសារ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
ផា «អា្រប៉ាហា ំេសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ញនកា ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ផា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់»‡ ទបឹ អ្យក់ចាង័ លូ
ែអ។៊ ២៤ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី បប៉័ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ េអី ផា ប៉ាណូសដាគ់ញនកាសារដាគ់ ពូ ្របគ៉ ័អូ ្រតគ់ ្រកាន័កា
សារ ពូ េសឿ េណាះ អុះ។ ២៥ណាងរ៉ាហាប់ឃឺ អង់កាន់បា្ល ល ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ប៉ាណូសដាគ់ញនកា ង៉ារ
ដាគ់ ែអ៊ ្របគ៉័ នះិេទៅ េដល ខង ែអ៊ហាប់ មួត សុនសាត អុី្រសាែអល៊ឡាក់សបឺ កាន អន់ ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ ៊ប៉ាគ់
អនែ់ឌឡាច់ចាក ែអ៊ តាបំាង ្រទង អនេ់ទៀគ េម៉ាញណាវ ្គតង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា។ § ២៦ផាឡាេកា បុាងំ
ៃឡ អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េតា័ េកះ ផាប៉ាណូស េសឿ អូ ទី ្របគ៉័សារដាគ ់សារ ែអ៊ េសឿ េណាះ អូ ទីខា អុះ
ហ្៊យង េហ្យតីឡាក់កា េតា័នះិេទៅ េដល។

៣
សារប៉ាញស់ាងំ អបំ្៉យតិ
១អឺ អុះ មុ ីែជ បុចិ ្របគ៉័ ៃណឃូ េអៀង ដូវតាឡាម ័ខងអនដ់សី អ្លុ េកះកាប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូតញនឹឡាក់ ៃណ

ឃូកា្ល ងំ ឡឹង ពូ ផាញនឹ ្របគ៉័ យច។ ២ ពិន ទឌូិ េឃយី ្របគ៉័ យច េអៀង។ េពឿ អូ ្របគ៉័ យចញន ពឹរ ប៉ាណូស
េណាះដាគ់កាខាក់ហង លូ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ រុាងំៃហឡាេកា េទៅអន់ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េដល។ ៣ផា បុចិ អន់ េសះ ្របគ៉័
ពួយ ពិន ពិន អ្យក់ ប៉ាសយ់សាងំកាម័ កាង ែអ ៊េណាះ ពិន ចងឹ ញ៉ាក់ ែអ៊ អន់ឡា ំែគង ចំ កា ទី ហង។ ៤អន់
ដសី ឃតឹ ៃហកាប៉ំាន ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ តសី កាខាក់កាតាម យ ៉◌ះ័ ខ្យាល តសី តឹកាតាម កា ប៉ាណូស គឹ ែអ៊ ទី តាម
ពុត បុចិ ញនកាកាណាគ័ គឹ ថិ ឡក។់ ៥អបំ្៉យតិ ប៉ាណូសកានះិេទៅ េដល ែអ៊ កាណាគ័ ថិ ឡក់កាណុងឡាេកា
ប៉ាណូស ហះកាអ្លុ អា្វ ត់ េអងកាខាក។់ អនដ់សីឃតឹ ៃហ យ ៉◌ះ័ ប៉ាកាវ អុញថិឡក់កាអ្លុ ្របគ៉័ អន់ េកតី អុញ
តសីសា ្រពី។ ៦អំប្៉យតិ ឡាក់កា អុញ េដល។ ែអ៊ ឃឺ កាណាគ័ អូ ដាគ់ ៃអ្វ កាណុងឡាេកា អនឌូ់ លូ កាណាគ័
អនេ់ទៀគៗ េដល អ្លុ ្របគ៉័ អន់កា ពិនយច ទិ ទបឹឡាេកា។ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់កា ពិន ប៉ាណាបប៉ាប៉ុន ឡឹង េកតី ទលឹ
េតា ័ឃឺ អុញ កតីអាឡាច់ ឡឹងចារ អុញ កតី េលយី។
៧ ប៉ាណូស អ្លុ ប៉ាញស់ាងំ កាណាគ័ អ្យា ំៃសម ្រគបឹ ែនវ។ កាណាគ័ វាវ៉ារ៉ លូ កាណាគ័ កាណុង េទៀក កា

ប៉ាណូស ប៉ាញស់ាងំ ទី េដល។ ៨ហះកា អូ ទី េពឿ អ្លុ ប៉ាញស់ាងំ អំប្៉យតិ ឡាេកា េទៅ ទី អុះ ខង អំប្៉យតិ ឡាក់ កា
ណាគ័ បគឺ អក៊ អ្លុ ដងឹសាបំត៉់ េលយី ប៉ាញ័ ដងឹសារ អូ ដាគ់ឡាក់កាចារ ័ពិះ ្របគ៉័ អន់ េតា។័ ៩ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ញនកា អំប្៉យតិ ពិន ត ័ះ ប៉ាស្យាបកា ប៉ាណូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី អន់ វុចឹ លូ ែអ៊ *
ញនកាអបំ្៉យតិ េណាះ េទៅ េដល។ ១០សារ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ លូសារ ត ័ះ ប៉ាស្យាបឡាច់ ទិ ឡឹង ពឹរ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ
† ២:២១ ២:២១ បរ៉ ់ ៃហ កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ២២:១-១៩។ ‡ ២:២៣ ២:២៣ សារ អា ឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ
(េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:៦។ § ២:២៥ ២:២៥ បរ៉ ់ៃហ យូេស្វ ២:១-២៤; ៦:១៥-២៥។ * ៣:៩ ៣:៩ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
១:២៦-២៧។
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ហង។ អឺ អុះ មុ ី្របគ៉័ នីេណា ័ះ អូ ដាគ់ អុះ។ ១១ េ្រតាម េទៀក ដងឹ េម៉ាញ អ្លុ េដល បឡាច់ េទៀក ប៉ាអា ំអន់ដា
េទៀក ប្លង់ អនដ់ា ? ១២អឺ អុះ មុ ីញ៉ា េតមី ្រហា អ្លុ េដល ប បុាងំេកតី ៃប៉្ល អូេលវ េតមី អង់កាច ចងឹ បុាងំេកតី ៃប៉្ល
្រហាអ្លុ េដល ប ? ទលឹ នេីណា ័ះ េ្រតាម េទៀក ប្លង់ កា អូ អ្លុ ឡាច់ េទៀក ប៉ាអា ំអនដ់ា េដល។
សារហ្យាងំសាឡាច់ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
១៣កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី េពឿ ហ្យាងំសាឡាច ់អន់ ែអ៊ តាបំាង ង៉ារ ដាគ់ លូ ពុត ដាគ់ឡាអត់ ញនសារ

ហ្យាងំ សាឡាច់ េណាះ ពិ។ ១៤ហះកា ផា អន់ដសី ទី សារ សាណីង សាេណីស លូ ទី សារ ប៉ាលួង លូ គួប
េសាប ែជអា្វ ត់ផាឡាេកាហ្យាងំសាឡាច។់ ផានេីណា ័ះ អនដ់សី ព្លូង យច ឡឹងសារតាទចឹហង។ ១៥សារ
ហ្យាងំសាឡាច់ ែនវអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺសារហ្យាងំសាឡាច់មះ៉ ប៉ាណូស លូឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ។ ១៦ហះ ចារ ចំ ទីសារសាណីងសាេណីស លូសារ ប៉ាលួង លូ គួប េសាប ហះ ចារ េណាះ កា ទី កាន
រ៉ាចក់ រ៉ាចល់ លូ ទីសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េដល។ ១៧ហះកាសារហ្យាងំសាឡាច់ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័
អន់ កា ពិន ដាគ់ ្រតង់ អូ ទី អក៊ អុះ ទី ពុត ឡាអត់ អូ តាប៉ុញ តាប៉ាក ់អូ កាង័ កល់ លូ អ្លុ តាប៉ាប តាប៉ុន កា កា ំ
ឡាងំ អូ េរ ុសី ម៉ាត ់អូ ព្លូ ង លូ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រគបឹ ែនវ។ ១៨ េពឿ ទី ពុតដាគ់សមី លូ ្របគ៉័ អន់ ពូ អន់ ្រតគ់ លូ
គួប េសាប ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ បុាងំេកតី អន់ ទីសារដាគ់ ្រតង់ ហង។

៤
សារ ពូ ្រតគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក
១សារ អនដ់សី តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ គួប េសាប េណាះឡាច់ ឡឹង ច ំ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត ដកដ់រិ ប៉ា

ណា ំឡាេកា ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ ប ? ២អនដ់សី ខា្វ ម បុចិ កា ទីហះកា អូ ទី អុះ ញន ខអាហង បះ អនដ់សី ប៉ាន់
េតា័ ពូ។ អន់ដសី សាណីងសាេណីស ៃអ្វ កា អូ ទី អុះ ញន ខ អាហង បះ អន់ដសី តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ គួប
េសាប។ អន់ដសី អូ ទី ខង អន់ដសី អូ បរ៉ ់ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៣យ ៉◌ះ័ អន់ដសី បរ៉ ់ហះកា អូ ទី អុះ ខង
អនដ់សី បរ៉ ់េណាះឡាច់ ឡឹង ពុត អូ ដាគ ់ឃឺអនដ់សី បរ៉ ់សារ៉ំាប់កា ពុតខា្វ ម។
៤អឺ មួត អូ ្រតង់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប ? កាន បុចិ កាសារ អូដាគ់ ពឹង អង់កក់ េតះអាឃឺ ្របគ៉័ អន់

កាឡាេកា អូ ណីសកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ េពឿ បុចិ ្របគ៉័ ពួយ ែនវ អូដាគ់ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹង អង់កក់ េតះអា ែអ៊
ចងឹ េកតី តាមុរឺ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ហង។ ៥ញ៉ា អនដ់សីសាមគ៉័ កាសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ កាណុង ផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូ ទី ខា ប ? ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ អន់ ៃអ្វ ពឹង ពិន េណាះ នះិ ែអ៊ ក្យាគ់
*។† ៦ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃចកា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«ែអ៊ អូ ណីសកា ប៉ាណូសឡាក់ ទី ពុត តសី

ហះកា ែអ៊ បុចិ ៃចកា ប៉ាណូសឡាក់ ប៉ានថ់ិ ពុត»។‡
៧ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ម៉ុ ត ែគង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ពិ េកះេណាះ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ
សាតាងំ េណាះ ែអ៊ ចងឹ សាតាក់ឡាច់ ឡឹង អន់ដសី តាទចឹ ហង។ ៨ អ្យគ័ អន់ដសី ម៉ុ ត អន់ ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹឡា ំក្យាម័ អនដ់សី េដល។ អឺ មួត ្របគ៉័យច ហគ់អា្ល តសារ អូដាគ់ ពិ ! អឺ ប៉ាណូស
* ៤:៥ ៤:៥ ក្យាគ់ ឃឺឡាក់ កា េកា្ល ក្យាគ់ កាម៉ាញ។់ † ៤:៥ ៤:៥ េឃ្លៀ អា េពៀគ គុល អូសាឡះ អុះ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ទី េដល៖ ពុត េពៀក
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ៃអ្វ ពឹង ពិនសាណីងខាក។់ េលី នេីអៀ៖ អង់កក់ េតះ អាសាណីងកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ពិន។ េលី នេីអៀ៖ អង់កក់
េតះ អាសាណីង បុចិ កា ទី ពុត េពៀកឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ពិន។ ‡ ៤:៦ ៤:៦សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ)៣:៣៤។



យ៉ាកុប ៤:៩ 391 យ៉ាកុប ៥:១១

ពុត េពៀរ ហគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដាគ ់! ៩ហគ់ អនដ់សី ញុា ំេសាក លូ ហ្យកឹ ពិ។ ែជ កាកកី ហង ្រតគ់
ញុា ំអង់ហ្យាងំ ឡគ ែជ េហាក រគ៉់ ហង ្រតគ់ អុក ពុត េពៀក ឡគ។ ១០ ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុត ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹ តាគ់ អេំប៉ាកហាវ អនដ់សី។
១១ អឺ អុះ មុ ីែជ កាប េពា េ្រតា េរ៉ា ចាចក់ គួប េសាប ៃដ ផា េពឿ កាប េពា គួប េសាប លូ កាប បគឺ កា អុះ

មុ ីប៉ាណូស េណាះឡាក់កាកាប េពាចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូកាប បគឺកាចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ េពឿកាប បគឺកាចា
បាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រតគ់ ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ឃឺ ែអ៊ ឃតឹ ផាចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូ ទី ខា។
១២បក់ បុាងំេកតី ចាបាប់អា លូ បក់ ចងឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស ឃឺ ទី ដងឹ េម៉ាញ ប ៉្រ◌ះ័។ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង ចងឹ
អ្លុ តង័ លូ អ្លុ ថាឡំាយ។ អនដ់សីអា ប៉ាណូសនចីម័ បះ បុចិ កាប បគឺ កា អុះ មុី នេីអៀ។
សារ ពូអា្វ ត់ េអង
១៣អឺ អុះ មុ ីបក់ កាបផា «ដារ ់អា េលីដារ ់តាយ៉ាង័ ញនឹ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ េមឿង េតា ញនឹ ចងឹ ៃអ្វ ហះ េណាះ

េម៉ាញសាណាំេភឿណាងំសាអន់ ទីកាៃំឡ» ១៤អាញ់បរ៉ ់រះ៉ ផា អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ អុះ ដារ ់តាយ៉ាង័ េទៀ ចងឹ
េកតី នចីម័ េណាះ។ េម៉ាញណាវ ្គឡាេកា អនដ់សីឡាក់កាកាណាគ័ ញ៉ា ? អនដ់សីឡាក់កា អ្យ ីឡាក់ ៃអ្វ បា
ែបត៊ េកះេណាះហ្៊យងណាវ ្គ។ ១៥អនដ់សី ្រតគ់ កាបផា នេីអៀ «ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ញនឹ ៃអ្វ រ ុសី ដារ ់តា
យ៉ាង័ េទៀ ផា ប ៉្រ◌ះ័ អន ់ញនឹ ចងឹឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ េណាះ េលី ង៉ារ អា»។ ១៦ហះកា កញិេអៀ អា អនដ់សី ទី ពុត
តសីកាបអា្វ ត់ េលយី។ សារអា្វ ត់ េអង ែនវអា អក៊ខាក។់
១៧ េពឿ អ្លុ ្របគ៉័សារដាគ់ហះកា អូ ៃច ្របគ៉័ដាគ ់ប៉ាណូស េណាះ ្របគ៉័យចហង។

៥
សារកាបកា មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័
១អឺ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ហគ់អង់ហ្យាងំ ញុា ំពិ ខងសារឡាបំាក ចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង អនដ់សីតាទចឹហង។

២ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អនដ់សី ចងឹ ពុក ហ្លច់ ទ ិេខាអាវ អនដ់សី កាកាញច់រិ ចងឹ េរះ៉ ទិ េដល។ ៣ ម៉ាស ្រប៉ាក់ អន់
ដសី ចងឹ េកតី ប៉ារេ់មា ័ប៉ារេ់មា័អាចងឹ ្របគ៉័ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារយច េកះេណាះចងឹសាបុាងំៃឡអនដ់សី
ឡាក់កា អុញ។ អនដ់សី ប៉ាតុំ រ៉ាស អប៉ំាស គម ពឹង រុាងំវាង៉អា អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េកះ។ ៤អនដ់សី ប៉ាលុ អូ
អន់ េលៀនកា មួត បក់ ្របគ៉័ គូលី ្រចូត័ េពៀ េណាះ ៃហ មួត បក់ ្របគ៉័ គូលីកាអនដ់សី អនែ់ឌ អង់ហ្យាងំកាតាងំ
ទលឹ ប ៉្រ◌ះ័ េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លង េដល។ ៥អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េហាក រគ៉់ កា អនដ់សី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ កាខា
ក់ឡាក់កា ពុត អនដ់សី បុចិ។ អនដ់សី ប៉ាញច់មីឡាេកាអន់ តសី តង់ឡាក់កា រក៉់ ពូ ចងឹ េកាះសា។ ៦អនដ់សី
ៃចគ ថូត លូ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស បក់ដាគ់ ្រតង់ ហះកា អនែ់ឌ អូ តូ អនដ់សី អុះ។
សារ ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័
៧អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េលយី ទលឹដារ ពឹ់តាងំឡា ពិនជរឹ។ ៃហ មួត បក់ ្របគ៉័ មុរី អន់

ែឌ ខំ ក្យាគ់សាណាចងឹ ៃប៉្ល ឡាក់ ទី ខា។ អនែ់ឌ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េលយី ឡឹង បី រះ៉ ទលឹ បី ឡុច ថុន។ ៨អឺ
អុះ មុ ីអនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ នះិេទៅ េដល លូ ប៉ាកាង័ ពុត កាខាក ់ខង ពឹ តាងំឡា ពិន ក្យាម័ ចងឹ
ជរឹ ហង។ ៩អឺ អុះ មុ ីែជកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់កា គួប េសាប េភឿ ែជ អន់ ទី ថូត ខង ពឹតាងំឡា ពិនឡាក់ ៃមគ៉តាត់
សុនិសារ ែអ៊ អនត់ាវ ហះ អប៉ំារ េកះ។ ១០អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាង
ប ៉្រ◌ះ័ ផះ អនែ់ឌ ទីសារឡាបំាក អនែ់ឌ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េលយី។ ១១ ៃហ ពិន េអី ប៉ាណូស បក់ អត់សារ៉ំា
ញ័ផា មួត ទីសារសាណុកសាវាក៉។ អនដ់សី កា េឃយីកាតាងំ េដល ពូ រះ៉ ឡឹងសារ វគ័យ៉ូប ទី ពុត អត់សា ំ



យ៉ាកុប ៥:១២ 392 យ៉ាកុប ៥:២០

រ៉ាញ័ េណាះ ែព អនដ់សី បប៉័ េកះ ប៉ាគ់ អនត់គី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ ញនកា បុចិ ៃច លូ តាប៉ាប
តាប៉ុន កា ែអ៊ ខាក។់
១២អឺ អុះ មុ ីកាខាក់ ែអ៊ អនដ់សី ែជ មត៉់ េអី េតះ េអី ៃប៉្លង លូ កាណាគ័ អនេ់ទៀគ អ្យក់ ្របគ៉័ ផាញ៉ាន។ ្រតគ់

កាប អន់ ្រតង់ ែជ តាពំ្លូ ង ផា េតលី «អះឺ» អន់ «អះឺ»តាទចឹ ផា «អូ» អន់ «អូ»តាទចឹ េភឿ ែជ អន់ អនដ់សី ទី
ថូត។
សារ មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ សុតខាក់
១៣ផា អុះ មុី ែអ៊ ចំ ទីសារឡាបំាក ្រតគ់ មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័។ ផា អុះ មុី ែអ៊ ចំ េហាក រគ៉ ់្រតគ់ចាែជ អញែ់ស៊

ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័។ ១៤ផា អុះ មុី ែអ៊ ចំ ទីសារ អគី ព្លុ ្រតគ់ េជៀក មួត ្រកាគ់ណាផំា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ អន់
ែឌ មន៉់ កា ែអ៊ លូ ឡាបសាងី ពឹង ែអ៊ ញន មុងឹ អំរ៉ាញ យសី៊ូ។ ១៥ ប៉ានឹរ មន៉់ ឡាច់ ឡឹង ពុត េសឿ ចងឹ តង័ បក់
អគី ព្លុ េណាះ េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ *។ ផា ែអ៊ ្របគ៉័ យច ប ៉្រ◌ះ័ កា អូ អ្យក់ យ៉ូ
សារ យច ែអ៊ េដល។ ១៦ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ ឡាប់ ញមសារ យច លូ គួប េសាប េកះេណាះ មន៉់ កា
គួប េសាប េភឿ អន់ ដាគ។់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ មន៉់ េឡាម សុតខាក។់ ១៧ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអលយ៉ីា ែអ៊
ប៉ាណូសឡាក់កា ពិន េដល ែអ៊ មន៉់ េឡាមកាខាក់ អូ អន់ ៃប៉្លង ប ីៃប៉្លងកា អូ បីតាទចឹ ៃបង៉សាណាំេ្រតា ៃខ។
១៨ េកះេណាះ ែអ៊ មន៉់ អន់ ៃប៉្លង បីណាវ ្គ ៃប៉្លង កា បីតាទចឹ េតះ កា បុាងំេកតី អន់ ទីសាណាណាវ ្គេដល។ †

១៩អឺ អុះ មុ ីកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី អាផា ទី េពឿ អា្ល ត េសឿសារតាទចឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី ្រតគ់ ខំ ប៉ា
ណា ំអន់ ែអ៊ ម៉ុ ត េសឿណាវ ្គ។ ២០អន់ដសី ្រតគ់ អ្លុ អន់តគ់ ផា េពឿ ប៉ាណា ំប៉ាណូស ្របគ៉័ យច អន់ឡាច់ ឡឹង
សារយច េណាះ ឃឺ ែអ៊ តង័ ប៉ាណូស េណាះ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ េកះ ទបឹ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ អ្យក់យ៉ូ
សារយច ប៉ាណូស េណាះ តុត េអៀង េដល។

* ៥:១៥ ៥:១៥ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ ។ † ៥:១៨ ៥:១៧-១៨ បរ៉ ់ៃហសារ មួតសាដាច់
(ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១ ១៧-១៨។
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សត្់រតា ទី ១េព្រតះុ
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉វគ័ េព្រតះុឃឺសះឹយសី៊ូ កាណុងកាឡំាងំ ១២ ដូវឡាក់ ពូ េអីផា មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ។ ែអ៊ ្រចាគ់សត្់រតា
ទី េម៉ាញអា ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េសឿ យសី៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀគៗ ប៉ាតាម័ ចារឡាក់ មួត រ ៉មូ រុាងំៃហ។ ្រកុំ
មួត ទេិណា ័ះ អន់ែឌ េសឿ យសី៊ូ ញន កា គួប វគ័ ប៉ូលឡា ំរះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ កា អន់ែឌ។ ៃឡង ឡឹង វគ័
ប៉ូល េតា ័វគ័ េព្រតះុ ្រចាគ់សត្់រតាអាផះ ែអ៊ ៃអ្វ ពឹង េមឿង រ ៉មូឡាក់ ែអ៊ អន់សចិផា េមឿង «បាប៊ឡូីន» (បរ៉ ់ៃហ
៥:១៣) ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៦៤ គ.ស.។
សារសាខំាន់ៗ
រុាងំវាង៉ េណាះ ពូ ្របគ៉័ បាបកាបផាម៉ាត លូ បង៉ឺាយកា មួត េសឿយសី៊ូ ខាក។់ ខអាហង បះ វគ័ េព្រតះុ បុចិ

រះ៉ តាគ់ កាចាងំ កា មួត េសឿ យសី៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ប៉ាគ់ ចារ អនេ់ទៀគៗ ពឹង អង់កក់ េតះ អន់ អនែ់ឌ
េសឿយសី៊ូ ែហង៊ ខាក។់ សារ េសឿអា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ទី ពុត មុងឹ កាខាក់ រប៉់ ទីសារ េកតី ពឹះ លូ ្របគ៉័ អន់
អនែ់ឌដាម័ អត់ រប៉់ ទីសារ ថុកឡាបំាក។
វគ័ េព្រតះុ តាគ់កាចាងំ អនែ់ឌ អន់ មុងឹ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ អនែ់ឌ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ដាម័ អត់
លូសារឡាបំាក អនេ់ទៀគៗ។ (១:៣-២៥)

វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ផា អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ (២:១-១២)
វគ័ េព្រតះុ េ្របុី អនែ់ឌ អ្យលិ កូត័កា ពូ។ (២:១៣-៣:៧)
វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹងសារ ពិន ប៉ាណាបញនកា ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់ឡាក់កាយសី៊ូ េដល។ (៣:៨-៤:១៩)
វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹង ង៉ារ ៃមគ៉ណាផំា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ (៥:១-៤)
សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗ។ (៥:៥-១១)

១អាញ់សចិ េព្រតះុឡាក់ ប៉ាណូស រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ សត្់រតាអាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កា អុះ មុីឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
ប៊កកាតយ័ េរុសី ឡាក់ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ប៉ាគ់ េខត ប៉ុនតុះ េខត កាឡាទ ីេខត កាប៉ាដូេគៀ េខត
អាសុ ីលូ េខត ប៊ធូីេនៀ *។ ២ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ែអ៊ េរ ុសី អុះ មុី ្រតគ់ ពួយសារឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ ឡឹង
អន្់រទលួ េកះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ដាគ់ ្រតង់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ អនដ់សីសាយុំាងំ
ប៉ានរឹ យសី៊ូ ្រគះិ លូ េភឿ អន់ ែអ៊ ប៉ា្របះ៉ ផាម ែអ៊ ពឹង អនដ់សី។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី ែហង៊ េអៀង ៗ។
សារ ពិន ទីសារ មុងឹ អូ អ្លុ ហ្៊យង
៣ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិន។ ែអ៊ តាប៉ាបតាប៉ុន កា ពិនកាខាក ់េណាះ

ហង បះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ពិន េកតី ប៉ាណូសណាវ លូ អន់ ពិន ទីសារ មុងឹ អូ អ្លុ ហ្៊យង ញន កាយសី៊ូ ទី អាញុ រុសី
សតឹណាវ ្គ។ ៤ ពិន ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀឡាក់ អូ អ្លុ េកតី បគឺ អក៊ អូ អ្លុ ពុក អូ េហ្យាហ្យតិ។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
គម រ៉ានដ់ាប់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ អា អន់ កា អនដ់សី ពឹង ៃប៉្លង។ ៥សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី
* ១:១ ១:១ េខត ទិអា អូ ទី េកះ រ៉ាប់ដារ ់អាចារ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត ទួគ។ី
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ញនកាអនដ់សី េសឿ ែអ៊ ម៉ាគ់ ែអ៊ ចងឹ តង័ អនដ់សីឡាក់ ែអ៊ ឃតឹ េកះ ហះកា ែអ៊ ចងឹ តាបំាងសារ ែអ៊ តង័ អា
ប៉ាគ់ ដារ ់អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ។ ៦ញន េណាះហង បះ អនដ់សី ទី ពុត េហាក រគ៉់ កាខាក ់យ ៉◌ះ័ កញិេអៀ
អា អន់ដសី អុក ពុត ញន កា ទីសារឡាបំាក តាងៗ កាណុង រុាងំវាង៉ បាែបត៊ អា កាតាម។ ៧សារឡាបំាក ទិ
អា ចងឹសាគ់ ៃហ លួង អនដ់សី េសឿ តាទចឹ ញ៉ា អូ។ សារ េសឿ អា ទី ខា កា្វ ឡឹង ម៉ាសឡាក់ អ្លុ ហ្លច ់យ ៉◌ះ័
ពូ េឃយី សុះសាគ់ លូ អុញ កាតាម។ ប៉ាគ់ ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ តាបំាងឡាេកា អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា
បប៉័ េទៀ ផាអនដ់សី ៃអ្វ េសឿ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាេន អនដ់សី លូ អន់សារ អំរ៉ាញ អញឺ កា អនដ់សី។ ៨អន់
ដសី អូ េឃយី បប៉័ ែអ៊ អុះ ហះកា អនដ់សី បុចិ កា ែអ ៊យ ៉◌ះ័ េបី តាន័ បប៉័ ែអ៊ កាតាម កាអនដ់សី េសឿ ែអ៊ លូ
ទីសារ េហាក រគ៉់ េកង ខាក់ អូ អ្លុ ចងឹ រះ៉ ៩ខង អនដ់សី ទី េកះសារ អនដ់សី មុងឹ ែព ខង ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាង៉ាត័ អន់
ដសី េកះ។ ១០ផះ េសគី ែព រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី អនែ់ឌ ខំ េហៀនឃតឹ ចាែ្រជប
បុចិ កា អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អា។ ១១ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ៃអ្វ កាណុង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ
េណា ័ះ ទី រះ៉ អន្់រទលួ ផា ប៉ាណូស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ ចងឹ ទីសារ ប៉ាណាប លូ ែអ៊ ចងឹ ទី អំរ៉ាញ
អញឺ ប៉ាគ់ អនត់គី។ អនែ់ឌឃតឹចាែ្រជប បុចិកាអ្លុ អនត់គ់ផាសារអាចងឹ េកតី ទី ប៉ាគ់ រុាងំហាវ ចំដារ ច់ំ លូ ែអ៊
ចងឹ េកតី នចីម។័ ១២ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ រ៉ាគយឹ ែអ៊ ទេិណា ័ះ អ្លុ អនត់គ់ផាសារ អនែ់ឌ រះ៉ អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់
កា អនែ់ឌ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់កា អនដ់សី ឡគ។ កញិេអៀអា មួត បក់ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ អ្យក់សារ ទេិណា ័ះ
ពឹះ រះ៉ កា អនដ់សី ពូ រះ៉សារដាគ់ ពួយ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ជរឹ ឡឹង
ៃប៉្លង។ យ ៉◌ះ័ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ កា អ្លុ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ េដល។

សារ ពិន ្រតគ់ ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់
១៣ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី េ្រទៀម ពុត េពៀក េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ែជ ទមឹៃវរ៉ ឡាេកា ៃដ ្រតគ់ មុងឹ ទិ

ពុត ទិ េពៀក ពឹងសារដាគ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អន់ កា អនដ់សី ប៉ាគ់ ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ តាបំាងឡាេកា អន់
ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា បប៉។័ ១៤ហគ់ ្របគ៉័ឡាក់កា គន អ្លុ សាយុំាងំ ប៉ានរឹ េមគី ពឹ អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត
អូដាគ់ឡាក់កា អនដ់សី េឃយី ្របគ៉័ ផះ េបីតាន័ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។ ១៥ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េរ ុសី អនដ់សី ែអ៊
ដាគ់ ្រតង់ នចីម ័អនដ់សីកា ្រតគ់ដាគ់ ្រតង់ នេីណា ័ះ េដល ្រគបឹសារ អនដ់សី ្របគ៉័ ១៦ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា «អនដ់សី ្រតគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ដាគ់ ្រតង់ ខងអាញ់ដាគ់ ្រតង់»†។
១៧ េម៉ាញណាវ ្គ ផាអនដ់សី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ េអី ផា ពឹ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ

កូត័ អ្ូយគ កា ែអ៊ ផះ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ខង ែអ៊ ចងឹ តាតសុ់និសារ កា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ៗ ពួយសារ ពូ
្របគ៉័ អូ េរ ុសី ម៉ាត់ បក់ ចំ អុះ។ ១៨អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ យ អនដ់សី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
ឡាេបៀប ៃអ្វ អូ ទីខាឡាក់ ៃអ្វ ពួយ គុន វគ័ យ៉ាគ់ អនដ់សី។ ែអ៊ហា្វ យអនដ់សី អូ ្រតគ់ លូ ម៉ាស លូ ្រប៉ាក់ឡាក់
អ្លុ ហ្លច់ េណាះ អុះ ១៩ហះកា ែអ៊ហា្វ យ អនដ់សី លូផាមយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គតឹ ខា េពៀបឡាក់កា គន េចៀមឡាក់
ដាគ់ អូ ទីឡាកាឡាកាច់ េអះ េអាមហះ ចំ អុះ។ ២០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី េរ ុសី ែអ៊ អន្់រទលួ ឡឹងកាេណីត អង់កក់
េតះ អាសា ំហះកាតាបំាងឡាេកា អន់ ប៉ាណូស បប៉័ ពឹង រុាងំវាង៉ អា អង់កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច េកះ េភឿ ចងឹ
តង័ អនដ់សី។ ២១ញនកាយសី៊ូ ហង បះ អនដ់សី េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ណាវ ្គលូ
អន់សារ អរ៉ំាញ អញឺកា ែអ ៊ម៉ាគ់ អនដ់សី េសឿ លូ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
† ១:១៦ ១:១៦សារអាឡាច់ ឡឹងចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័) ១១:៤៤; ១៩:២;២០:៧។
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២២អនដ់សី បុនិែពង ពុត េពៀកដាគ់ េកះញនកា ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ បុចិ កា គួប េសាប
ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ កា អុះ មុី កានេ់តះី។ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អន់ បុចិ កា គួប េសាបសតឹឡា ំអន់ ទិ ពុត ពិ ២៣ខង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី េកតីណាវ អូ ្រតគ់ ឡឹង តលី បក់ េឃយី េអាម អុះ ឃឺ េកតី ឡឹង តលី បក់ អូ
អ្លុ េអាម ឃឺ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ប៉ានរឹ អា ៃអ្វ រ ុសី េលយី ២៤ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖

«ប៉ាណូស ទឌូិ េពៀបឡាក់កា អ្យតិ
សារដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ អនែ់ឌ េពៀបឡាក់កា ប៉ាកាវ

អ្យតិ េឃយីតាឡាប័ េ្រកាះ េណាះ
ប៉ាកាវកា ្រហុង េដល។

២៥ហះកា ប៉ានរឹ ពឹ តាងំឡា ពិន ៃអ្វ េលយី»‡។
ប៉ានរឹ អាឃឺសារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ឡាក់ ពូ អ្យក់ ពឹះ រះ៉ កា អនដ់សី។

២
សារយសី៊ូ េពៀបឡាក់កាអេំហា្ម ឡាក់សាខំាន់
១ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី អា្ល តសារ អូ ដាគ់ ទេិណា ័ះ អា្ល តសារ ប៉ាញ៉ា ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ទេិណា ័ះ សារតាគ់ អំ

្របគ៉ ័ពុតសាណីង លូសារកាប េពា ពូ ្រគបឹ ែនវ េណាះ ពិ។ ២ហគ់ឃតឹ បុចិកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាគនឡន់
អង់ក ័ះ េកតី បុចិ កា េទៀក តុះដាគ់ េភឿ អន់ អនដ់សី ែហង៊ដាគ់ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ៣ខងអនដ់សី អ្យបឹសាយុំាងំ
េកះ េណាះ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផាយសី៊ូ ទី ពុត ដាគ់តាទចឹហង។
៤ផះ អនដ់សី ម៉ុ ត ពឹះ ក្យាម័យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់កា អំេហា្ម ទី អាញុ រុសីឡាក់ អំេហា្ម ប៉ាណូសហរឹ អា្ល ត ហះកា

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អ្យក់ ខង ែអ៊ឃតឹផាទីខាហ៊្លត ៥ផះ អនដ់សី ម៉ុត េណាះ អនដ់សី េពៀបឡាក់កាអេំហា្ម
ទីអាញុ រុសី េដលឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្របគ៉័ ្រកុំដាគ់សារ៉ំាប់ ្របគ៉័
ង៉ារ រ៉ាមះ៉ ែអ៊ ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កា ប៉ាញ័ ពុតកាអនដ់សីញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ៦ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«អាញ់ េរុសី អ្យក់ អេំហា្ម សាខំាន់ េម៉ាញឡាក់ គតឹ ខា

អាញ់ ៃចគ អេំហា្ម េណាះ ពឹង េមឿង សុយី៉ូន *។
បក់ ចំ េសឿ អេំហា្ម េណាះ

បក់ េណាះ អូ អ្វះឡាេកា អុះ»†។
៧អំេហា្ម អា ទី ខាហ៊្លតសារ៉ំាប់ អនដ់សីឡាក់ ប៉ាណូស េសឿ។ កាប៉ាច់ មួត បក់ អូ េសឿ អនែ់ឌ េពៀបឡាក់កា
រ៉ាគយឹ ្របគ៉័ ហ ីប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា «មួត រ៉ាគយឹ ហី អនែ់ឌ ហរឹ អា្ល ត អំេហា្ម អា ហះកា អំេហា្ម អា េកតី គតឹ ខា
កាខាក»់‡ ៨លូ «អេំហា្ម ្របគ៉័ អន់ ពូសាលមឹ បក៉»់§។ មួត ទេិណា ័ះ ចងឹ បក៉់ឡាក់កាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃតឹ ឡឹង
អន្់រទលួ េកះឡាច់ ឡឹង អនែ់ឌ អូ េសឿ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៩កាប៉ាច់ អនដ់សីណាវ ្គអនដ់សីឡាក់ សុនសាត ប ៉្រ◌ះ័
េរ ុសី អនដ់សី កា ្រកុំ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សីឡាក់ ប៉ាសុន ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
‡ ១:២៥ ១:២៤-២៥សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:៦-៨។ * ២:៦ ២:៦ េមឿង សុយី៉ូន ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះហង។ † ២:៦
២:៦សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៨:១៦។ ‡ ២:៧ ២:៧សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១១៨:២២។ § ២:៨
២:៨សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៨:១៤។
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កាតយ័ អ្យក់ ្របគ៉័ មះ៉ ែអ៊ េទៅ េភឿ អន់ អនដ់សី រះ៉ ឡឹង ង៉ារ េកង ខាក់ មះ៉ ែអ៊ ឡាក់ េអី អនដ់សី អន់ឡាច់ ឡឹង
ចារ ម៉ាមុាងំ ពឹះ ប៉ាគ់ ចារ តាតារដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ។៊ ១០ ឡឹង គុល អនដ់សី អូ ្រតគ់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អុះ ហះកាកញិេអៀអាអនដ់សី ប៉ាសុន ែអ៊ េកះ។ ឡឹង គុលប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុនកាអនដ់សី អុះ ហះ
កាកញិេអៀអា ែអ៊ ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា អនដ់សី េកះ។
១១អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សីឡាក់ អំហ៊្មយ ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់

បរ៉ ់អន់តគ់ ប៉ាេតា កា អន់ដសី ែជ ្រប៉គ័ ពួយ អង់គុន ពុត អូ ដាគ់ ឡាក់ ប៉ាសាងំ លូ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អន់ដសី
េណាះ។ ១២ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាេកាអន់ដាគ់ ្រតង់ េលយី លូ សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ទលឹ នេីណា ័ះ
យ ៉◌ះ័ ពូ េ្រចាមផាអនដ់សី ្របគ៉័ អូ ដាគ់កាតាម ពូ ចងឹ បប៉័សារដាគ់ មះ៉ អនដ់សី ម៉ាគ់ ពូ ចងឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ជរឹ ពឹះ េទៀ។

សារ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ មួត អុងកាន
១៣អន់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ មួត អុងកាន ទេិណា ័ះ ពឹង អង់កក់ េតះអាញនកាយសី៊ូ ឃឺ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័

ពួយសាដាច់ រ ៉មូ ឡាក់ តសី ឡឹង ពូ ១៤ លូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ៃមគ៉ណាផំា ទេិណា ័ះ កាណុង ង៉ារ អនែ់ឌ
្របគ៉័ ប៉ាតាងសាដាច់ឡាក់ េ្របុី អនែ់ឌ ពឹះ ៃចគ ថូត ទិ បក់ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ លូ ប៉ាេន ទិ បក់ ្របគ៉័ដាគ។់ ១៥ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត អន់ អនដ់សី ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េភឿ អន់ បក់កាតូល័ ង៉ល់ អូ ទីសារ ចងឹ កាបហងញនកាអន់
ដសី ្របគ៉័ ដាគ។់ ១៦អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ពូ អុះ ហះកា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ ញន កា
អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ពូ េណាះ អុះ ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា ទុច ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១៧ហគ់ អ្យលិ កូត័ កា
ប៉ាណូស ទឌូិ ហគ់ បុចិ ៃចកា អុះ មុី បក់ េសឿ អនឌូ់ ហគ់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ អ្យលិ កូត័ ្រប៉
គ័ ពួយសាដាច់ េណី។
១៨អឺ អុះ មុីឡាក់ ទុច ពូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយតាងំឡាអនដ់សី ្រគបឹសារ អូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ

ដងឹ កាតាងំឡា បក់ ចំឡាក់ ទី ពុត ដាគ់ សមី េណាះ អុះ កា ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ តាងំឡាឡាក់ ខូយ ប៉ាអ្យប់ េណាះ
េដល។ ១៩ផាទី អុះ មុី បក់ ចំ ពូ ្របគ៉័បាប អូ ទីសារយច ផាែអ៊ដាម័អត់ញនកា ៃហកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់
េណាះ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ហង។ ២០ផាអនដ់សី ្របគ៉័យច យ ៉◌ះ័ ដាម័ អត់ អន់ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័ កាតាម កា
អូ ទី ខា ញ៉ា អុះ។ ផាែនវ អន់ដសី ទី កានឡាបំាក ញន កា ្រប៉គ័សារ ដាគ់ លូ ដាម័ អត ់េណាះ អន់ដសី ្រត
គ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ហង។ ២១ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ដសីសារ៉ំាប់សារ ែនវ អា ហង ខង យសី៊ូ ្រគះិ កាឡាបំាក
ប៉ាតាង អនដ់សី េភឿ ប៉ាណា ំអនដ់សី អន់ចាក ពួយ ្រទង ែអ៊ េដល។
២២ ែអ៊ អូ ទី ្របគ៉័សារយច តុសតិ អុះ

កា អូ ទីកាប ព្លូង ប៉ា្ល ច័ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ៊ េដល។
២៣យ ៉◌ះ័ ពូ ត ័ះ ផាម៉ាត ែអ៊

កា ែអ៊ អូ តូ ពូ អុះ
យ ៉◌ះ័ ពូ ្របគ៉័ បាប ែអ៊ កាតាម

ហះកា ែអ៊ អូ កាប បុាងំអ្ូយគកា ពូ អុះ។
ែអ៊ ៃអ្វ កា មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាតសុ់និសារ អន់ ្រតគ។់

២៤យសី៊ូ ទី អ្យក់សារយច មះ៉ ពិន ៃចគ ពឹងឡាេកា ែអ៊
ឡាក់ ទួម ពឹង អ៊្លង គងឹ
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េភឿ អូ អន់ ពិន ទួមសារយច តូឡា ំែគង ម៉ាត់ណាវ ្គ*
លូ អន់ ពិន ្របគ៉័ ដងឹសារដាគ់ ្រតង់

អនដ់សីដាគ់ េកះ ញនកាតាងំហាលឡាកា ែអ៊
២៥ខង អនដ់សី េពៀបឡាក់កា េចៀម េហ្យតី

ហះកា កញិេអៀអា អនដ់សី វុលី ពឹះណាងំ បក់ រង
លូ បក់ រុាងំៃហ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អនដ់សីណាវ ្គេកះ។

៣
សារ េកា្ល លូកាម៉ាញ់ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ គួប េសាប
១-២ អុះ មុី អង់កាន់ៗ ឡាក់ ទី េកា្ល កា នេីណា ័ះ េដល ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល េពឿ េកា្ល ែអ ៊្របគ៉័ នេីណា ័ះ

េភឿ ចងឹ អន់ េកា្ល បក់ អូ េសឿយសី៊ូ កា ម៉ុត េសឿ េដលញនកាអនែ់ឌ បប៉័ អនដ់សី ្របគ៉័សារដាគ់ លូ អ្លុ អ្យលិ កូ
ត ័អូសាណាងកា រះ៉កាអនែ់ឌ អុះ។ ៣ ែជសាេណីមឡាេកាអបុំាងំអាឡាក់កាចាក់សក់សាេណីម លូ ម៉ាស
េលីកា េពៀតអាវអនតុ់កអញជុ់ដាគ់ៗ េណាះ អុះ។ ៤ហះកា្រតគ់សាេណីមកាណុង ពុតអនដ់សី លូ េឃឿងខង
ឡាក់ អូ អ្លុ រ៉ាយ ឃឺ ្រតគ់ ថិ ពុត ចតឹ យរ េណាះ ទី ខាហ៊្លត ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៥ផះ រុាងំហាវ េសគី
ែព មួត អង់កាន់ ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េឃយីសាេណីមឡាេកា ែនវ អាហង ឃឺ អនែ់ឌ អ្យលិ
កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល េពឿ េកា្ល ែអ៊ ៦ឡាក់កា យ៉ាគ់សារ៉ាសាយុំាងំ ប៉ានរឹ វគ័ អា្រប៉ាហា ំទបឹ េអី ែអ៊ ផា ពឹ តាងំឡា
សា។ំ ផាអនដ់សី ្របគ៉័សារដាគ់ អូ អ្ូយគកាសារ ញ៉ា អុះ េណាះ អនដ់សីអាឡាក់កា គន េសា ែអ៊ ហង។
៧កាប៉ាច់ មួតកាម៉ាក័ឡាក់ េកា្ល កា នះិេទៅ េដល ្រតគ់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូកាម៉ាញ់ េពឿកាម៉ាញ់ ែអ៊ ទបឹ រុាងំៃហ អន់

ែឌ ញនកាអនដ់សី ទីសាងំុ ហ៊្លត ឡឹង អនែ់ឌ ហះកា ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ កា អនែ់ឌញនកា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កា អន់
ែឌ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយីឡាក់កា ែអ៊ អន់ កា អនដ់សី េដល។ ្រតគ់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េភឿ ែជ អន់ ទីសារ ញ៉ា ពឹះ
តាគ់ អង់េខកីសារ អនដ់សី មន៉។់
សារ ប៉ាណាបញនកា ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់
៨សារអនត់គី អា អនដ់សី ទឌូិ ្រតគ់ ទី ពុត េពៀក ដងឹ េម៉ាញ លូ បុចិ ៃច កា គួប េសាបឡាក់កា អុះ មុី េម៉ាញ

ៃមគ៉ លូ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន ទបឹ ថិ ពុត ចតឹ យរ។ ៩ ែជ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ តូ លូ បក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ ់ែជ ត ័ះ
ផាម៉ាត តូ លូ បក់ ត ័ះ ផាម៉ាត កា អនដ់សី ្រតគ់ បរ៉ ់សារ ដាគ់ អន់ កា ែអ ៊ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េរុសី អនដ់សី
អន់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ហង េភឿ ម៉ាគ់ អនដ់សី ទីសារដាគ់ េដល ១០ខង ទី ្រចាគ់ រះ៉ ផា៖
«េពឿ បុចិ កាអាញុ រុសី លូ បុចិ កាកាន រគ៉់ ែរ

បក់ េណាះ ែជកាប អូដាគ់
លូ ែជកាប ព្លូង ប៉ា្ល ច។័

១១បក់ េណាះ ្រតគ់អា្ល ត ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់
្រតគ់ ្របគ៉័សារដាគ់ឡគ

លូ ខំណាងំសារសាណុកសាវាក៉ ៃអ្វ ដាគ់ រម លូ ពូ
១២ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃហ ប៉ាណូស បក់ដាគ់ ្រតង់

លូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ពូ កាប េឡាម
* ២:២៤ ២:២៤ េពៀគ គុល «េភឿ អន់ ពិន េតា័ ែគងសារយច»។
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ហះកា ែអ៊ ប៉ាសាងំ លូ បក់ ្របគ៉័ អូ ដាគ»់*។
១៣ផាអនដ់សី ខំ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់ អូ ទី េពឿ ចងឹ ្របគ៉័ បាប អនដ់សី អុះ។ ១៤ហះកាផាអនដ់សី ទីសារ

ប៉ាណាបញនកាសារដាគ់ ្រតង់ េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទី កានសាណុកសាវាក៉តាទចឹ ហង។ អូ អន់ អនដ់សី
អ្ូយគ កាខរ ់ណូសកា ពូ េណាះ អុះ។ ១៥ហះកាកាណុង ពុត អនដ់សី ្រតគ់ ឃតឹ ផាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិនដាគ់ ្រតង់។ ្រតគ់ េ្រទៀមឡាេកា េលយី េភឿ ចងឹ អ្លុ េតលី រប៉់ ពូ អបំញ៉់ ឡឹងសារសាណាង មុងឹ មះ៉ អនដ់សី
េណាះ ១៦ហះកា ្រតគ់ េតលី លូ ពូ ទបឹ ពុតដាគ់សមី ទបឹ អ្យលិ កូត័ ទបឹ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់។ ផា្របគ៉័ នេីណា ័ះ ផា
បក់ េពឿ េ្រចាមផា ្របគ៉័ យច យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ្របគ៉័ ដងឹសារ ដាគ់ញនកា េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ កាតាម បក់ េណាះ
ចងឹ តាយួសកា អនដ់សី ហង។ ១៧ឌីកា្វ ប៉ាណាបញនកា ្របគ៉័សារ ដាគ់ េណាះដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ្របគ៉័សារ អូ
ដាគ ់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា នេីណា ័ះ។
១៨យ ៉◌ះ័ យសី៊ូ កា េតា័សារ៉ំាប់សារ យច េម៉ាញ ទង េកះ េដល ឃឺ បក់ ដាគ់ ្រតង់ េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស អូ

ដាគ់ េភឿ ប៉ាណា ំអនដ់សី អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផះ យសី៊ូ ទីឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់កា ប៉ាណូស ពូ ប៉ាន់
េតា័ ែអ ៊ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ទី អាញុ រុសី សតឹ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៩ញនកា
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ហង យសី៊ូ ឡា ំរះ៉ កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាណូសឡាក់ ្រតគ់ ថូត ២០ឡាក់ ប៉ាង៉ាត័ មួត បក់
ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ រុាងំហាវ េសគី ែព ផះ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អត់សារ៉ំាញ័ ក្យាគ់ បុចិ កា ពូ បុនិែពង ពុត
ផះ រុាងំវាង៉ វគ័ ណូេអ ្របគ៉័ ទូក តសី។ ទី ប៉ាណូស ែបត៊ ដូវ ឡក់ ម៉ុ ត កាណុង ទូក អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ឡឹង េទៀក
រ៉ាឡាប ទី ដងឹ តាងំហាម ដូវ េដាច។ ២១ េទៀក រ៉ាឡាប េណាះ េពៀបឡាក់កា ពិន បុាងំហុំ ពូ រ៉ាប់ដារ ់អា េភឿ អន់
ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន បុាងំហុំ ពូ ែនវ អា អូ ្រតគ់សារ៉ំាប់ រ៉ាវឡាេកា អន់ ្រច ័ះ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់ បរ៉ ់អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
តាគ់ អនដ់ាគ់ ពុត េពៀក ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសី សតឹ េកះ។ ២២ ែអ៊ហាវ ពឹង ៃប៉្លង ៃអ្វ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អញឺ ែគង
សាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ទេិណា ័ះ កា ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ែអ៊ េដល។

៤
សារ ្រតគ់សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័យច
១ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ទី ប៉ាណាបប៉ាប៉ុន ែគងឡាេកាបុាងំៃឡ ទលឹនេីណា ័ះអនដ់សី ្រតគ់ទី ពុត េពៀកឡាក់កា

ែអ៊ េដល េភឿសាងំៃកឡាេកា ខង បក់ ចំដាម័ អត់ កាសារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ បក់ េណាះ
អូ ទី ទួមសារយចណាវ ្គេកះ ២ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ រុាងំវាង៉ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី
ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត បុចិ មះ៉ ប៉ាណូសណាវ ្គអុះ។ ៣ផះ អន្់រទលួ ែព អនដ់សី ្របគ៉័ ទុញ
ឡក់ េកះ ពួយ គុនសារ សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េឃយី ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័បុចិ
កា អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័ហានកាតាែព ៃអត ក្លច ់លូ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រតគ់ ខាអមឺ។
៤អនែ់ឌ ញមខាក់ ញន កា អនដ់សី អូ ម៉ុ ត ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ យុបឹ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េណាះ បះ អនែ់ឌ កាបផា
ម៉ាត អនដ់សី។ ៥ មួត ទេិណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ រះ៉ ឡឹងសារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ យច ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ផះ ចងឹ តាតសុ់និ
សារ ទបឹ ប៉ាណូស រុសី ទបឹ ប៉ាណូស េតា។័ ៦ញន េណាះហង បះយសី៊ូ អ្យក់សារដាគ់ឡា ំរះ៉ អន់កា ប៉ាណូស
ឡាក់ េតា័ េកះ *។ ទលឹ នេីណា ័ះយ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ្រតគ់ ថូត េតា័ ែគងឡាេកា បុាងំៃឡឡាក់កា ប៉ាណូសអនេ់ទៀគៗ
កាតាម កាអនែ់ឌ ទីអាញុ រុសី ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។
* ៣:១២ ៣:១០-១២សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)៣៤:១២-១៦។ * ៤:៦ ៤:៦យសី៊ូ អ្យក់សារដាគ់ឡា ំរះ៉
អន់កា ប៉ាណូសឡាក់ េតា័ េកះ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ពូ អ្យក់សារដាគ់ឡា ំរះ៉ អន់កា ប៉ាណូសឡាក់ េតា័កញិេអៀអា។



១ េព្រតះុ ៤:៧ 399 ១ េព្រតះុ ៥:៣

៧កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ក្យាម័ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំេកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ កាតត់ ពុត លូសាងំៃកឡាេកា េលយី
េភឿ ចងឹ អ្លុ មន៉។់ ៨ហះកាសារសាខំាន់ ឡឹង ពូ ្រតគ់ បុចិ ៃច កា គួប េសាបសតឹឡា ំទិ ពុត ទិ េពៀក ខងសារ
បុចិ ៃច ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពឹលសារយច េអៀងកាខាក។់ ៩ ្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហអហំ៊្មយ អន់ រ៉ាប ៉◌ះ័ រះ៉ េរ ុចី អូ ង៉ាញ អុះ។
១០ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗ អ្លុ ្របគ៉័ ង៉ារ តាងៗ ឡឹង គួប េសាប េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អ្យក់ កាន អ្លុ ទិ
អាឡា ំតង័ គួប េសាប ឃឺអនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយសារប ៉្រ◌ះ័ អន់ ទេិណា ័ះ អន់ដាគ់ៗ ។ ១១ផាបក់ចំកាប អន់
កាប ្រតគ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផាបក់ ចំ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ ្រតគ់ តង័ តាមសាងំុឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អន់ ម៉ាគ់ ្រគបឹ ង៉ារ ទេិណា ័ះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ។ ែអ៊ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ
រុាងំៃហ េលយី ហគ់ ប៉ាេន ែអ៊ េលយីៗ ពិ អាែមន។
សារ ប៉ាណាបប៉ាប៉ុនញនកា េសឿយសី៊ូ
១២ អឺ អុះ មុី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច ផា ទីសារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន េកង ខាក ់េណាះ ែជ ញម េលី ឃតឹ ផាសារ

េណាះតាង ឡឹង ពូ ៃដ។ សារ ប៉ាណាប ទេិណា ័ះសារ៉ំាប់សាគ់ លួង ពុត អនដ់សី។ ១៣ហះកា ្រតគ់ ទី ពុត រគ៉់
េលយី ពិ ខង អនដ់សី ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ចាបះ កា អនដ់សី ចងឹ េហាក
រគ៉់ កាខាក់ ប៉ាគ់ យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ េទៀ។ ១៤ផា ពូ កាបញគ័ អនដ់សី ញនកា េសឿ
យីស៊ូ ្រគះិ េណាះ អន់ដសី ទី កានសាណុកសាវាក៉ ហង ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ហ៊្លត ឃឺ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េកះ។ ១៥កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ែជ អន់ បក់ ចំ
ប៉ាណាបញនកា ប៉ានេ់តា័ ពូ អនតុ់ង មះ៉ ពូ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ ់េលីកាសាងំកង់សារ ពូ េណាះ ៃដ។ ១៦ហះ
កាផា ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ញនកា អនដ់សី ប៉ាសុន យសី៊ូ ្រគះិ ែជ តាយួស ៃដ ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ញនកា ពូ េអី អនដ់សី ផា ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។ ១៧កញិេអៀ អាដារ ់កាឡំត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តា
តសុ់និសារ ប៉ាណូស ទលឹ េកះ ែអ៊ តាតសុ់និសារកា ប៉ាសុន ែអ៊ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ។ ផា ែអ៊ តាតសុ់និសារ ពិន
អន្់រទលួ នចីម័ ទិ មួត បក់ អូ ៃច េសឿសារដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័សារញ៉ា ចងឹ េកតី ពឹង អនែ់ឌ ?

១៨ «ផាប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ទបឹ ប៉ាណាប ែនវអា
សាឡង់កា ប៉ាណូស អូដាគ់ លូ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច

អ្ូយគ ែហង៊ខាក់ ត ័ះ !»†
១៩ទលឹ នេីណា ័ះ ទិ បក់ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ្រតគ់ ្របគ៉័សារដាគ់ លូ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បុាងំ
េកតី កាណាគ័ ្រគបឹ ែនវ ែអ៊ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់។

៥
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាសារ៉ំាប់ មួត ្រកាគ់តាងំកង់
១កាប៉ាច់ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ កាណុងកាឡំាងំ មួត េសឿ អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតាកា អនដ់សី ញនកាអាញ់

្រកាគ់តាងំកង់ នះិេទៅ េដល អាញ់កា បប៉័សារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ម៉ាត់អាញ់ េទៅ លូ ចងឹ ទីសារ
អំរ៉ាញ អញឺ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ប៉ាគ់ ែអ៊ ជរឹ តាបំាងឡាេកា េទៀ។ ២ហគ់ អនដ់សី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មួត េសឿឡាក់ កា
តាបល៉់ េចៀមឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង អន់ដសី។ ្រតគ់ រុាងំៃហ អន់ែឌ ញន កា ពុត បុចិ ្របគ៉័ ពួយ
ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អូ ្រតគ់ញនកា ពូ បុាងំខ ំេលីញន បុចិកា ទីខា ញ៉ា អុះ ហះកា ្រតគ់ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ទិ
ពុត ទិ េពៀក។ ៣ ែជ ជះិ ចគ័ ទិ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់កា អនដ់សី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េណាះ ្រតគ់ ្របគ៉័ដាគ់ អន់
† ៤:១៨ ៤:១៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ) ១១:៣១។
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អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយ។ ៤ ប៉ាគ់យសី៊ូ ឡាក់ ៃមគ៉ មួត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ពឹះ ទលឹ អនដ់សី ចងឹ ទី រុាងំវាន៉័ តាតារកា្ល គ់ អូ
អ្លុ ប៉ាត។់
សារ អនត់គ់ ប៉ាេតាសារ៉ំាប់ មួត េសឿ ទឌូិ
៥កាប៉ាច់ មួត តាតាម័ រ ៉ះូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ មួត ្រកាគ់តាងំកង់។
អនដ់សី ទឌូិ ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុត ចតឹ យរ កា គួប េសាបសតឹឡា ំខង «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាសាងំ លូ បក់ តសី

ពុត ហះកា ែអ៊ អន់សារដាគ់កា បក់ ប៉ានថ់ិ ពុត ចតឹ យរ ទឌូិ»*។ ៦ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុត ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ
អរ៉ំាញអញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ អន់ ែអ៊ ប៉ាេន អនដ់សី ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ កាឡំត់ េទៀ។ ៧ហគ់ មបសារ អនដ់សី
វុនឹវាយ៉ ទេិណា ័ះ អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ ពិ ខង ែអ៊ អ្យក់ ពុត ៃចគ រុាងំៃហ អនដ់សី។ ៨ហគ់សាងំៃកឡាេកា លូ ៃអ្វ ញ៉ាម
ពិ ខង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់តាមុរឺ អនដ់សី ែអ៊ ចាកតារ ័ជុំ អនដ់សី ទបឹ ្រកាញ័ឡាក់កា បក៊ េភឿ ចងឹណាងំ បក់
ចំឡាក់ ែអ៊ ចងឹកាប់សាទ។ី ៩អន់ ទី ពុត េសឿ េលយី ្រតគ់ ប៉ាសាងំ លូ ែអ៊ ទបឹ អ្លុ អនត់គ់ផា អុះ មុី បក់ េសឿ អន់
េទៀគៗ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ កា ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុនឡាក់កា អនដ់សី េដល។ ១០ ៃឡង ឡឹង អនដ់សី ទី ប៉ាណាប ប៉ា
ប៉ុនបាេបៀតអា េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េប៉ាក អនដ់សី អន់ អនត់ាវកាចាប័ លូ ទីសាងំុ អូ អន់ អនដ់សី ដង់ដូត អុះ ញន
ែអ៊ ទី ពុតដាគ់ ្រគបឹ ែនវកាអនដ់សី លូ េរុសី អនដ់សី អន់ អ្យក់សារ អរ៉ំាញអញឺឡាក់ ៃអ្វ េលយី អនឌូ់ លូយសី៊ូ
្រគះិ ហង។ ១១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េលយី អាែមន។
សារអបំញ៉់ គួប េសាប
១២អាញ់ ្រចាគ់ សត់្រតា េអ្ល ័ះៗ អា ប៉ាេហ្យ ី កា អន់ដសី ញន ទី សុីឡះ តង័ អាញ់ ឃតឹ ផា ែអ៊ ឡាក់ អុះ

អាញ ់ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ ហង។ ញនឹ ្រចាគ់ សត្់រតាអា េភឿ បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនដ់សី លូ រះ៉ អន់ អន់
ដសី អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ពុត ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ហគ់ អនដ់សី ៃអ្វ េសឿ េលយីញន ពុតដាគ់ ែអ៊ េណាះ ពិ។
១៣ មួត េសឿ ប៉ាគ់ េមឿងបាប៊ឡូីន †ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ឡាក់កា ែអ៊ េរ ុសី អនដ់សី េដលអនែ់ឌ អបំញ៉់ផា អន់
ដសី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? លូ ម៉ាកុះឡាក់កា គនអាញ់ ែអ៊ កា អំបញ៉់ផា អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំ
ៃឡ េដល ប ? ១៤ ប៉ាគ់ ប៉ាត ័ះ គួប េសាប ្រតគ់តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារសាណុកសាវាក៉កាអនដ់សី ទឌូិឡាក់ ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។

* ៥:៥ ៥:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ)៣:៣៤។ † ៥:១៣ ៥:១៣ េមឿងបាប៊ឡូីនកាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ឡឹង េមឿង រ ៉មូ។
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សត្់រតា ទី ២េព្រតះុ
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
វគ័ េព្រតះុ ្រចាគ់សត្់រតា ទី េពៀរ អា ផះ រុាងំវាង៉សាណាំ៦៤-៦៥ គ.ស. ផះ ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផា ពូ ចងឹ ប៉ានេ់តា័

ែអ៊ ែព (បរ៉ ់ៃហ ១:១៤)។
បរ៉ ់ៃហសារ អនត់គ់ រះ៉ ពឹងសត្់រតា ទី ១ េព្រតះុ ្រចាគ់ េដល។

សារសាខំាន់ៗ
សត្់រតាទី េពៀរអា បុចិ រះ៉តាគ់កាចាងំកា មួត េសឿយសី៊ូ ែជ អន់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយ មួត ៃណឃូព្លូងឡាក់អនត់

គ់ ប៉ាេតាឡឹងសារតាងៗឡាក់អនែ់ឌ េឃយី េសឿយចឡឹងសារ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ េឃយី បុាងំេហៀន។ ពឹង
សត្់រតាអា ទី រះ៉ អន់ឡាក់ៗ ឡឹង គុលឡាក់ េកតី ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាណា ំ
អន់ ពូ ្រចាគ។់ ខអាហងបះ៉ មួត េសឿយសី៊ូ ្រតគ់ហ្លង់ ឡឹងសារ ពឹងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ តាគ់ អង់ហ្លង់ លូ ញនកាសារ ពូ បុាងំេហៀន។
វគ័ េព្រតះុ េ្របុី ពូ េសឿយសី៊ូ ែហង៊ខាក។់ (១:៣-១៥)
វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹងសារ ែអ៊ បប៉័ តាតារកា្ល គ់ មះ៉ យសី៊ូ។ (១:១៦-២១)
វគ័ េព្រតះុ េ្របុី ពូសាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ េសឿ ពួយ ៃណឃូ បុាងំេហៀនសារយច។ (២:១-២២)
វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ចងឹ ជរឹ ពឹះណាវ ្គ ទបឹ រះ៉ ឡឹង ខ ញ៉ា បះយសី៊ូ អូ ជរឹ ពឹះ ្រសស៊ៗ។ (៣:១-១៨)

១អាញ់សចិ សុមី៉ូ ន េព្រតះុឡាក់ ទុចយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ រះ៉សារ ប៉ាតាង ែអ។៊ អាញ់ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាអន់កា
អនដ់សីឡាក់ េសឿញនកាសារដាគ់ ្រតង់ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន លូតាងំឡាតង័ ពិន។ សារអនដ់សី
េសឿកាទីខាឡាក់កាសារញនឹ េសឿ េដល។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ដាគ់ ពុតកាអនដ់សី លូ អន់សារសាណុ
កសាវាក៉កាអនដ់សី ែហង៊ េអៀង ៗញនកាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ លូ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។
សារ ្រតគ់ ទីសារដាគ់ ែហង៊ េអៀង
៣សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ កា ពិន ទី ្រគបឹ ែនវ ឡាក់ ទី ខាសារ៉ំាប់ អាញុ រុសី លូ សារ៉ំាប់

អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ែអ។៊ ពិន ទី ្រគបឹ ែនវ នេីណា ័ះញនកា ពិនអនហ់ា្ន ល់ បក់ អ្យក់ ពិន អន់ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ
លូសារដាគ់ឡាយ៉ាម័ អនឌូ់ លូ ែអ។៊ ៤ញនកាសារដាគ់ឡាយ៉ាម័ លូសារ អរ៉ំាញអញឺអាបះ ែអ៊ រះ៉សារសា
ញ៉ាឡាក់ ទីខាហ៊្លត អន់កា ពិន។ ញនសារសាញ៉ាអាអនដ់សី ចងឹ េកះឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារ បគឺ អក៊ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អាឡាក់ឡាច់ ឡឹង ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ។់ ៥ញន េណាះហង អនដ់សី
្រតគ់ ខំ អន់ ទិ ពុត អ្យក់សារ អនដ់សី េសឿ ប៉ានែ់ធមសារដាគ់ណាវ ្គ អ្យក់សារដាគ់ ប៉ានែ់ធមសារ អនហ់ា្ន ល់
ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ៦អ្យក់សារ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានែ់ធមសារ អ្លុ កាតត់ ពុតណាវ ្គ អ្យក់សារ អ្លុ កាតត់ ពុត ប៉ានែ់ធម
សារ អត់សារ៉ំាញ័ណាវ ្គ អ្យក់សារ អត់សារ៉ំាញ័ ប៉ានែ់ធមសារ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ណាវ ្គ៧អ្យក់សារ
អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ានែ់ធមសារ ែឌនកា គួប េសាបណាវ ្គ លូ អ្យក់សារ ែឌនកា គួប េសាប ប៉ានែ់ធម
សារ បុចិ ៃចណាវ ្គ។ ៨ផា អនដ់សី ទីសារ ទិ អា អន់ ែហ៊ង េអៀង ៗសារ ទិ អា ចាបះ កា ប៉ាណា ំអនដ់សី អន់
េកះ ប៉ាណូសឡាក់ ទីខា ម៉ាគ់ អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន។ ៩ផា េពឿ អូ ទីសារ ទិអា បក់ េណាះ
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ឡាក់ ប៉ាណូស ម៉ាមុាងំ ម៉ាត់ េលី ៃហចាងំហាយ្គ អូ បប៉ ័ែអ៊ ពឹលផា ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច
ឡាក់ ែអ៊ ្របគ៉័ ឡឹង េសគី ែព។ ១០ញនអាហង អឺ អុះ មុ ីហគ់ ខំ អ្យក់ ពុត ៃចគ ្របគ៉័សារដាគ់ ទិអា ម៉ាគ់ ពូ អ្លុ
អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី លូ អ្យក់ អនដ់សី តាទចឹ។ ផា ្របគ៉័ ែនវ អា អនដ់សី អូ បក៉់ អុះ ១១ខង ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត
កា អនដ់សី កាខាក ់ែអ៊ ចងឹ អន់ អនដ់សី ម៉ុ ត អន់ យសី៊ូ ្រគះិ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េលយី ែអ៊ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា តង័
ពិន អន់ រ ុសី។
១២ញន ខអាហង បះ អាញ់ បុចិ រះ៉ កា អនដ់សី េលយីៗ អន់ កាចាងំ ឡឹងសារ ទេិណា ័ះ យ ៉◌ះ័ អនដ់សី អ្លុ

អនត់គ់ េកះ លូ េសឿ កាខាក់សារ តាទចឹឡាក់ ពូ បុាងំេហៀន អនដ់សី ែព កាតាម។ ១៣គតឹ ចំ អាញ់ ៃអ្វ ទី អាញុ
រុសី ពឹង អង់កក់ េតះ អា អាញ់ឃតឹផា ចងឹ ្រតគ់ រះ៉ តាគ់កាចាងំ អន់ អនដ់សីសាទរឹឡាេកា។ ១៤អាញ់អ្លុ អន់
តគ់ ផា ែបត៊ណាវ ្គអាញ់ ចងឹ ្រតគ់ អា្ល ត អង់កក់ េតះ អាហងឡាក់កាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ្របគ៉័ អន់
អាញ់ អ្លុ េកះ។ ១៥ហះកា អន្់រទលួ អាញ់ ចងឹ អា្ល ត អង់កក់ េតះ អា អាញ់ ចងឹ ខំ ្របគ៉័ ទិ ពុត េភឿ អន់ អនដ់សី
កាចាងំ ឡឹងសារ ទិអា េលយីៗ យ ៉◌ះ័ អាញ់ អូ ៃអ្វ កាតាម។
សារតាតារកា្ល គ់ មះ៉យសី៊ូ ្រគះិ
១៦ញនឹ អូ ្រតគ់ រះ៉ សារ ម៉ាមន អុះ ញនឹ រះ៉ អន់ កា អន់ដសី អន់ហា្ន ល់ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ

តាងំឡា ពិន លូ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ ្រតគ់ ជរឹ ពឹះ េណាះ ឃឺញនឹ ទី បប៉័ ម៉ាត់ ញនឹ េទៅ ឡូត េកះសារ តាតារ
កា្ល គ់ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ៊ េណាះ ១៧-១៨ខង ផះ ញនឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ប៉ាគ់ ប៉ានមឹ ប ៉្រ◌ះ័ ែព ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី
តាតារកា្ល គ់ដាគ់ឡាយ៉ាម័ ប៉ាេនយសី៊ូ ផា «អាគនតាម័អាញ់ បុចិ ៃចខាក ់ែអ៊ ្រតគ់ ពុតអាញ់ខាក ់!» ញនឹកា
កាតាងំ េដល ប៉ានរឹ កាប ឡឹង ៃប៉្លង េណាះ។ * ១៩ញនឹ កា ទីសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡាក់ ចាបះ ហ៊្លត។ ផាអន់
ដសី អ្យក់ ពុត ៃចគសាយុំាងំសារអា េណាះ ្រតគ់ េកះ ខងសារអា េពៀបឡាក់កាតាេគៀងតាគ់តាតារចារ
ម៉ាមុាងំ េលយី ទលឹដារ ់ឡាច់ លូ េលយី ទលឹយសី៊ូ តាគ់តាតារកាណុង ពុត អនដ់សី។ ២០អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ សារ
សាខំាន់អា៖ អូ ទី េពឿ ្រតគ់ រះ៉ ឡឹង ប៉ានរឹ មះ៉ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រ៉ានដ់ាប់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ តាម
ពុតតាងំឡា អុះ † ២១ខងសារ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ េណាះ អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត េពៀក ប៉ាណូស អុះ ហះកា ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់កាខាក់ េណាះ ្របគ៉័ អន់ ពុត មួត ទេិណា ័ះ រះ៉ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័

២
សារ មួត ៃណឃូ បុាងំេហៀន ឡិគ័ឡាគ័
១ហះកាផះ េសគី ែព ទី រ៉ាគយឹប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អូ ្រតគ់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័តាទចឹ ៃអ្វកាណុងកាឡំាងំ ប៉ាសុន។ កាណុង

កាឡំាងំ អនដ់សី កា នះិេទៅ េដល ចងឹ ទី ៃណឃូ បុាងំេហៀន ឡិគ័ឡាគ័ ពឹះ អនតុ់ងតាម៉ុតសារយចឡាក់ ្របគ៉័
អន់ ប៉ាណូស អនដ់ា រ៉ាយ រុា។ំ អនែ់ឌ អូ ៃច អនហ់ា្ន ល់យសី៊ូ ឡាក់តាងំឡាហា្វ យ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ
យច េណាះ អុះ ទលឹ នេីណា ័ះ អនែ់ឌ ចងឹ េតា័ រុា ំរ៉ាយ ្រសស៊ៗ ឡូត។ ២ទី ប៉ាណូស េអៀង ចងឹចាក ពួយអនែ់ឌ
ឡា ំ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័េកះេណាះ ពូ ចងឹ បង៉ឺាយសារតាទចឹ ឡឹងយសី៊ូ ញនកា មួត
ទេិណា ័ះ។ ៣អនែ់ឌ ចងឹ កាប ប៉ាញ៉ា ប៉ា្ល ច័កា អនដ់សី បុចិ កា ទី េលៀន ហះកា ឡឹង េសគី ែព េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ចងឹ
ៃចគ ថូត មួតអា ប ៉្រ◌ះ័ អូ អា្ល ត េដាះ អុះ ចងឹ ថាឡំាយអនែ់ឌ េណាះ។
* ១:១៧-១៨ ១:១៧-១៨ បរ៉ ់ៃហ ម៉ាកុះ ៩:២-១៣។ † ១:២០ ១:២០ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ អូ ទីសារ ញ៉ាឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់
រ៉ានដ់ាប់កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពូ ្រចាគ់ ពួយ ពុតឃតឹ ពូ តាងំឡា អុះ ។
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៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ តាប៉ាបតាប៉ុន អុះ កា មួត បយ៊ ែអ៊ បក់ ្របគ៉័សារយច េសគី ែព េណាះ ែអ៊ តាឡក័ មួត
េណាះ ប៉ាឡិកាណុង ឡូះ ្រជុ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត េកះ េភឿ ្រគន អនែ់ឌកាណុង េណាះ ក្យាគ់ដារ ់ែអ៊ តាតសុ់និសារ។
៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កា អូ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ឡឹង េសគី ែព េដល ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ េទៀក
រ៉ាឡាប ពឹង អង់កក់ េតះឡាក់ ទី ដងឹ ប៉ាណូស អូដាគ់ េណាះ ហះកា ែអ៊ គម វគ័ ណូេអឡាក់ រះ៉សារដាគ់ ្រតង់
អន់ ែអ៊ ៃអ្វ រ ុសី អន់ឌូ លូ ខាបខួ់ ែអ ៊អន់ែឌ េណាះ ដងឹ តាងំហាម ដូវ។ * ៦ ប ៉្រ◌ះ័ កា ថាឡំាយ េមឿង សូដុំ លូ
េមឿង កូម៉ូ រ៉ា អន់ រុា ំរ៉ាយ េកះ អំហ្មូ វ ែអ៊ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្លុ អនត់គ់ ផា ែអ៊ ចងឹ ៃចគ ថូត នី
ចម័កា ប៉ាណូស អូដាគ។់ ៧ ែអ៊ កា គម ដងឹ វគ័ឡតឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ អន់ ៃអ្វ រ ុសី ខង ែអ៊ អុក ពុតខាក់
ញនកាបប៉័ ប៉ាណូស អូដាគ់ វុនឹវាយ៉ ដងឹ កា ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ លូ អង់កាន់ឡាក់សារ អូដាគ់ ផូត ៨ខង ែអ៊ឡាក់
ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ កាឡំាងំ ប៉ាណូស អូ ដាគ់ ទេិណា ័ះ រ៉ាប់ ដារ ់ែអ៊ ថុក ប៉ាណាបកាណុង ពុត
ញនកា បប៉័ លូ កាតាងំសារ អូ ដាគ់ ពូ ្របគ៉័ ទេិណា ័ះ។ † ៩ ែនវ អាហង បះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ េតាះ េឡីយ ទិ
បក់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ ែអ៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ប៉ាណាប ហះកា ែអ៊ គម ប៉ាណូស អូដាគ់សារ៉ំាប់ ៃចគ ថូត ប៉ា
គ់ដារ ់ែអ៊ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ ១០កាខាក់ ែអ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត ទិ បក់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អូ ដាគ់ឡាក់
្របគ៉័ អន់ឡាេកា េកតីសារ បគឺ អក៊ លូ បង៉ឺាយសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
ៃណឃូ បុាងំេហៀន ឡិគ័ឡាគ័ ទេិណា ័ះ ខូយអា្វ ត់ េអង អូ អ្ូយគ អុះកាត ័ះផាម៉ាតកា មួតតាតារកា្ល គ់ ‡ឡាក់ ៃអ្វ

ពឹង ៃប៉្លង។ ១១យ ៉◌ះ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េកងកា្វ ឡឹង មួត ៃណឃូ ទេិណា ័ះកា អូ ខនឹ អ្យក់យ៉ូ លូ ផា
ម៉ាត មួតតាតារកា្ល គ់ េណាះហះ ម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។ ១២ហះកា មួត ៃណឃូទេិណា ័ះ អនែ់ឌ េពៀបឡាក់
កាកាណាគ័ ្រពី អូ ទី ពុត ឃតឹ េកតី ពឹះសារ៉ំាប់ ដងឹ ្រតគ់សាទួង េតា័ រ៉ាយ រុា។ំ អនែ់ឌ ប៉ាណា ំគួប ត ័ះ ផាម៉ាត
កាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់អនែ់ឌ អូហ្លង់ ហះកាប ៉្រ◌ះ័ ចងឹថាឡំាយអនែ់ឌឡាក់កា ពូ ប៉ានេ់តា័កាណាគ័ ្រពី េដល។
១៣ មួត េណាះ ចងឹ ទីសារ អូ ដាគ់ឡាក់កា អនែ់ឌ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះហង។ មួត ទេិណា ័ះ រគ៉់ េហាកកា
ៃអត ប៉ាញលឹ លូ ្របគ៉័សារ េបា្ល ះ បា្ល ល ផះ ៃអ្វ កាដារ។់ ពុត អនែ់ឌ អក៊ កាលក ផូត ផះសាសាណាអនឌូ់ លូ
អន់ដសី អន់ែឌ រគ៉់ េហាក កាសារ ព្លូង ប៉ា្ល ច័ េណាះ។ ១៤អន់ែឌ ទី ពុត បុចិ កា អង់កាន់ ម៉ាេលង េលយីៗ លូ
្របគ៉័សារ យច អូ អ្លុ េកះ អូ អ្លុ ្រសាប។់ អន់ែឌ េឃយី េជៀក ប៉ាេឡាម ទិ បក់ េសឿ អូ ខាក។់ អន់ែឌ េកង ដងឹ
កាខា្វ ម បុចិ កា ទី េលៀន។ មួត ទេិណា ័ះស៊ុត កា ប៉ាណូសប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប។ ១៥អនែ់ឌអា្ល ត ្រទងដាគ់ ្រតង់ េវះ៉
ចាក ពួយ ្រទង វគ័ បាឡាមឡាក់ គន វគ័ េបអរ៊ ឡាក់ ប៉ាណូស បុចិ កា េលៀន ពូ ចា្វ ល់ អន់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ។់
១៦ហះកាញនកា ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ េលៀ ែអ៊ ជះិ េណាះ អ្លុ កាបឡាក់កា ប៉ាណូស េភឿ ចងឹ កាប
បុាងំអាល ែអ៊ អូ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័សារ ង៉ល់ ែងត ែនវ េណាះ អុះ។ §
១៧ មួត ទេិណា ័ះ េពៀបឡាក់កា កល់ េទៀកសា្វ ត់ លូឡាក់កា ៃប៉្លងកាមល៉់ឡាក់ ្រតគ់ ខ្យាលតសី បុ។ឹ អនែ់ឌ

ចាបះ កា ចងឹ ្រតគ់ ឡិ កាណុង ចារ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត ហង។ ១៨អនែ់ឌ អា្វ ត់ េអង េកង ខាក ់ហះកា អូ ទី ខា ញ៉ា
អុះ លូ េជៀក បក់ អង់ក ័ះ េសឿ អង់ក ័ះ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អនែ់ឌ េ្របុី មួត អង់ក ័ះ េសឿ េណាះ ្របគ៉័ ពួយ គុន
ពុត ប៉ាណូស បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ។់ ១៩អន់ែឌសាញ៉ាផា ចងឹ អន់ មួត អង់ក ័ះ េសឿ េណាះ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ្របគ៉័
ពួយ ចាបាប ់ហះកាឡាេកា អនែ់ឌ ្របគ៉័ ទុច កាសារយច ខង េម៉ាញ ដូវ ៗ ្របគ៉័ ទុច កាកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់
ទី អំរ៉ាញ អំបុាងំ ឡាេកា។ ២០ផា បក់ ចំ ទី រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូ ដាគ់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េកះ ញន កា អនហ់ា្ន ល់
យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡាបក់ តង័ ពិនហះកា ទមឹៃវរ៉ អន់សារ អូដាគ់អា ទី អរ៉ំាញ ពឹង ែអ៊ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ បក់
* ២:៥ ២:៥បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៦:៥-៨:២២។ † ២:៨ ២:៦-៨បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ១៩:១-២៩។
‡ ២:១០ ២:១០ មួត តាតារ កា្ល គ់ ឃឺ កាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង វុចឹ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។ § ២:១៦ ២:១៥-១៦ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)
២២:១-៣៥។



២ េព្រតះុ ២:២១ 404 ២ េព្រតះុ ៣:១៥

េណាះ ចងឹ េកតី អូ ដាគ់កា្វ ឡឹង អន្់រទលួណាវ ្គ។ ២១ដាគ់ ែជ អន់ បក់ េណាះ អនហ់ា្ន ល់ ្រទងដាគ់ ្រតង់ ដាគ់ហ៊្ល
ត ឡឹង អន់ អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ េកះេណាះអា្ល ត អូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុីឡាក់ ពូ រះ៉ កា អនែ់ឌ ែព។ ២២សារ
ឡាក់ ទី េកតី ពឹង អនែ់ឌអាឃឺឡាក់កាសារ ពូ េឃយីកាប ប៉ានដ់បឹផា «សូ េឃយី វុលីឡា ំសាហាក់ ែអ៊ េទៅ»*
លូ «សាែគឡាក់ រ៉ាវ ្រច ័ះ េកះ កាឡា ំប៉ូ ង័ តា ំេតះ ្រតប់ណាវ ្គេដល»។

៣
សារប ៉្រ◌ះ័ ចងឹតាតសុ់និសារ ប៉ាណូសទឌូិ
១អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អាសត្់រតាទី េពៀរឡាក់អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កាអនដ់សី។ សារកាណុង

សត្់រតា ទិ េពៀរ អាអាញ់ រះ៉ ប៉ាឡាក់កា អនដ់សី អន់កាចាងំ េភឿ ្របគ៉័ អន់ អនដ់សី ទី ពុត ឃតឹដាគ់ េលយីៗ។
២អនដ់សី ែជ ពឹលសារ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ទី រះ៉ ឡឹង ទុញ ែព លូ ែជ ពឹល ប៉ានរឹយសី៊ូ ឡាក់តាងំ
ឡាតង័ ពិន ឃឺ ប៉ានរឹ ែអ៊ េ្របុី ពិនឡាក់ អនដ់សី កាតាងំ ឡឹង មួត រះ៉ ប៉ាតាង ែអ។៊ ៣សារអាឡាក់សាខំាន់ហ៊្ល
ត៖ អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ ចងឹ ទី មួត បក់ ៃអ្វ ពួយ ពុតខា្វ មឡាេកា េទៅ អន់
ែឌ ចងឹ កាប ប៉ាៃឡវ កា អនដ់សី។ ៤អនែ់ឌ ចងឹ កាបផា «ផាយសី៊ូ សាញ៉ាផា ចងឹ ជរឹ ពឹះ តាទចឹ េណាះ កញិ
េអៀ ែអ៊ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ច ំ? សាគ់ ឡឹង វគ័ យ៉ាគ់ ពិន េតា័ឡឹង េសគី ែព អូ ទីសារ ញ៉ា តូរ ័េរ ុ អុីះ ឃឺ ៃអ្វ ៃតល េទៅឡាក់
កា ឡឹងអង់កក់ េតះអា េកតី ែព េដល»។ ៥អនែ់ឌកាបនេីណា ័ះឡាច់ ឡឹង អនែ់ឌតាគ់អ្ំរបគ៉័ ពឹលផះ ឡឹង គុល
ែព ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុាងំេកតី េតះ លូ ៃប៉្លង ញន ប៉ានរឹ ែអ ៊ឃឺ េតះ េកតីឡាច់ ឡឹង េទៀក េកះេណាះ េទៀក ៃអ្វ ជុំ
េតះ។ ៦ ៃឡង ឡឹង េណាះញនកា េទៀកអា េទៅហងប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ េទៀក តសី រ៉ាឡាបឡប់ ទិ អង់កក់ េតះ េសគី
ែព។ ៧ េម៉ាញណាវ ្គប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា េទៅ រះ៉ ផា ៃប៉្លង លូ អង់កក់ េតះ រប៉់ ដារ ់អា អុញ ចងឹសា រ៉ាយ រុា ំប៉ាគ់ ដារ ់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស អូដាគ់ អន់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ េទៀ។
៨អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី ែជ ពឹលសារ េម៉ាញអា សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េម៉ាញដារ ់េពៀប

ឡាក់ កា េម៉ាញ រ៉ាពូសាណា ំេម៉ាញ រ៉ាពូសាណាំេពៀបឡាក់ កា េម៉ាញដារ ់នះិេទៅ េដល។ * ៩ ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័
ពួយសារ ែអ៊ សាញ៉ា ែអ៊ អូ ្រកូ ឡាក់ កា បក់ អន់ដា ឃតឹ េណាះ អុះ។ ែអ៊ តាបំាង ពុត អត់សារ៉ំាញ័ កា អន់
ដសី ខង ែអ៊ អូ បុចិ អន់ បក់ ចំ េម៉ាញ ្រតគ់ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ អុះ ឃឺ ែអ៊ បុចិ អន់ ប៉ាណូស ទិឌូ បុនិែពង ពុត
េពៀកណាវ ្គ។ ១០ដារ ់យសី៊ូ ជរឹ ពឹះ េទៀ អូ អ្លុ កា ដារ ់ច ំេពៀបឡាក់កា ពូ អូ អ្លុ កា ប៉ាណូស ម៉ុ ត អនតុ់ង នះិេទៅ
េដល។ ប៉ាគ់ ដារ ់េណាះ ៃប៉្លង ចងឹ រ៉ាយ ហ្៊យង ទបឹ កាតាងំ យងឹ គឹកៗ ៃខ សំឡង់ អុញ ចងឹ សា រ៉ាយ ហ្៊យង
ទ ិទបឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និ ទបឹ អង់កក់ េតះ ទបឹសារ ញ៉ាៗឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹង អង់កក់ េតះ េដល។
១១ផាកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ រ៉ាយហ្៊យងហង អនដ់សី កា ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ លូ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ ឡូត។ ១២ហគ់ ក្យាគ់សាណាង ៃហ ្រទង លូ ខំ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ អន់ដារ ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស េណាះអន់ឡាមគ៉់ ទលឹ † ឃឺដារ ់អុញ ចងឹសា ៃប៉្លង អន់ រ៉ាយ រុា ំលូ ៃខសឡំង់
ចងឹ រ៉ាយហ្៊យង ទិ េដល។ ១៣ ពិន ក្យាគ់សាណាង ៃហ ៃប៉្លងណាវ លូ អង់កក់ េតះណាវឡាក់ ទី ដងឹសារដាគ់
្រតង់ឡាក់កា ប៉ានរឹ ែអ៊សាញ៉ា។
១៤អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី ផះ ៃអ្វ ក្យាគ់សាណាង ៃហសារ ទិអា ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ ខំ ្របគ៉័

នចីម័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បប៉័ ផា អនដ់សី ដាគ់ អូ ទីសារ អក៊ លូ បប៉័ អនដ់សី ៃអ្វ ដាគ់ ្រតគ់ លូ ែអ។៊ ១៥ ្រតគ់
* ២:២២ ២:២២សារអាឡាច់ ឡឹងសារអនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ)២៦:១១។ * ៣:៨ ៣:៨បរ៉ ៃ់ហផាប់អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៩០:៤។ † ៣:១២ ៣:១២ខំ ្របគ៉័ នចីម័ េភឿ អន់ដារ ់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស េណាះអន់ឡាមគ៉់ ទលឹ បក់ អនដ់ាឃតឹផា
ខអាទី ណីផា ពិន ្រតគ់ ខំ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ េ្របុី ពូ ្រគបឹ សុនសាត េសឿ ែហង៊ េអៀង ៗ េណាះដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស
ចងឹឡាមគ៉់ ទលឹ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ក្យាគ់ បុចិ ដងឹ កា ពូ បុនិែពង ពុត េពៀក (បរ៉ ់ៃហ ខ ៩)។
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ឃតឹផា ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ញនកា ែអ៊ បុចិ តង័ អនដ់សី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច។ សារអា េទៅ
វគ័ ប៉ូលឡាក់ អុះ មុី ពិន បុចិ ៃច ែអ៊ ទី ្រចាគ់ អន់កា អនដ់សី េដល ពួយសារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់កា ែអ៊ អ្លុ ហ្លង់។ ១៦ ្រគបឹ
សត្់រតាឡាក់ ែអ៊ រះ៉ រ៉ាៃឡ ឡឹងសារ ទិ អា ែអ៊ េឃយី ្រចាគ់ នេីអៀ ហង។ កាណុងសត្់រតា ែអ៊ េណាះ ទីសារ
អនដ់ា ញ៉ាកហ្លង់ ្របគ៉័ អន់ បក់កាតូល័ ង៉ល់ រះ៉យច ឡឹងសារតាទចឹឡាក់កាអនែ់ឌឡាប័ រះ៉ ឡឹងសារកាណុង
ផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អនេ់ទៀគៗយច ឡឹងសារតាទចឹ េដល ្របគ៉័ អន់ឡាេកា អនែ់ឌ េតា័ រ៉ាយ។ ១៧អឺ អុះ មុីឡាក់
អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី អ្លុ សារ េណាះ អន្់រទលួ េកះ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ្រតគ់ឡាវុាងំឡាេកា ែជ អន់ មួត អូ ដាគ់
ប៉ាណា ំអនដ់សី យច អន់ ហ្៊យង េហ្យតី ពុត េសឿ កាខាក់ េណាះ ៃដ។ ១៨ហះកា អនដ់សី ្រតគ់ មុងឹ ពុត ដាគ់ មះ៉
យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់តាងំឡា តង័ ពិន ែហ៊ង េអៀង ៗ េលយី លូ ខំ អន់ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ ែហ៊ង ខាក ់ៗ។ អន់ ប៉ាណូស
ទឌូិ ប៉ាេនតាេំប៉ាកសារតាតារកា្ល គ់ដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ៊ ផះ ៃអ្វ កញិេអៀអា លូ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េលយី អាែមន។
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សត្់រតា ទី ១យូហាន
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
ទុញសាណាំឡឹងយសី៊ូ េតា័ េកតី ទីសារតាងៗ េអៀងខាក់កាណុងកាឡំាងំ មួត េសឿយសី៊ូ។ ទី បក់ អនដ់ា

ឡាក់ អ្លុ ហ្លង់សារ េអៀង ែនវ ឡឹង មួត ្រកកិ អនែ់ឌ អា្វ ត់ េអងផា អនែ់ឌ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកា
ពុត អ្លុ ហ្លង់ លូញនកាសារឃតឹចាែ្រជប។ អនែ់ឌអា្វ ត់ េអងណាវ ្គផាឡាេកាអនែ់ឌ អូ ទីសារយចឡក ់កា
ខាក់ ែអ៊ អនែ់ឌ អូ េសឿ ផាយសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ លូ អូ េសឿ ផា គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកតី ប៉ាណូស
តាទចឹ េដល។ អនែ់ឌឃតឹផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ គន ប ៉្រ◌ះ័ ្រកាន័កា ម៉ុត ពឹងកាម៉ាក័ េម៉ាញ ដូវ សចិយសី៊ូ ផះ វគ័
យូហាន * បុាងំហុំ ែអ៊ ែព លូ អនែ់ឌ ឃតឹណាវ ្គផា ផះ យសី៊ូ ទីសារ ថុកឡាបំាក អន្់រទលួ ឡឹង ពូ បង់៉ ែអ៊ ពឹង
អ៊្លង គងឹ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ គន ប ៉្រ◌ះ័ េណាះកាឡាច់ ឡឹង ែអ៊ ឡគ។
ពូ ឃតឹ ផា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ សត់្រតា ៃប៉ង ហា្ល អា ឃឺ ែអ៊ ផះ រុាងំវាង៉ សាណាំ៩០ គ.ស. ែព េភឿ អន់តគ់

ប៉ាេតាកា មួត េសឿ យសី៊ូ ទឌូិ អន់ េសឿសារឡាក់ ្រតគ់ តាទចឹ ែជ េសឿ មួត បក់ ទី ប៉ានរឹ ពឹរ កាងឡាក់កាបឡា
ឡិគ័ឡាឡាគ័ អូ ទីខា េណាះ ៃដ។ ែអ៊ រះ៉ ប៉ាឡាក់ តុតឡាក់ ឡឹងសារឡាក់ ្រតគ់តាទចឹ ែអ៊ រះ៉ ផា បក់ ចំឡាក់
ទី ពុត បុចិ ៃចកាកាឡំាងំ ទឌូិ បក់ េណាះហង អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
ប៉ានរឹកាប
បរ៉ ់ៃហ ពឹងផាប់ យូហាន ្រចាគ់សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ។

សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូហាន រះ៉ ផា ែអ៊ បប៉័យសី៊ូ ្រគះិ ម៉ាត់តាងំឡា។ (១:១-៤)
វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារតាតារ លូសារ ម៉ាមុាងំ។ (១:៥-២:២៩)
វគ័ យូហាន រះ៉ អន់ អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ បក់ ចំ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ បក់ ចំ គន េសា ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។ (៣:១-
២៤)

វគ័ យូហាន អូ អន់ ពូ េសឿ មួត ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័។ (៤:១-៦)
វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារ បុចិ ៃច។ (៤:៧-២១)
វគ័ យូហាន រះ៉ ផា បក់ ចំ េសឿយសី៊ូ បក់ េណាះ ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ (៥:១-២១)

សារ វគ័ យូហានបប៉័តាងំឡាឡាក់អន់អាញុ រុសី
១ញនឹ រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង ប៉ានរឹឡាក់ អន់អាញុ រុសី †។ ប៉ានរឹ អា ៃអ្វ ឡឹងសាគ់ ប៉ានដ់ាកាខាក់ េកះ ញនឹ

កាតាងំ ប៉ានរឹអា លូ បប៉័ ម៉ាត់ញនឹ េទៅ ញនឹ ៃហ ែអ៊ ទបឹសាប៉ាគ់ លូ តីញនឹ េទៅ។ ២តាងំឡាអន់អាញុ រុសីអា
ឡាច់តាបំាង អន់ ញនឹ បប៉ ័េណាះហង បះ ញនឹ កា ្របគ៉័ ផាញ៉ាន រះ៉ កា អនដ់សី ឡឹង តាងំឡា អន់ អាញុ រុសី
េលយីឡាក់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពឹ ែអ៊ ែព េកះេណាះឡាច់ ពឹះ អន់ ញនឹ បប៉។័ ៣សារញនឹ បប៉័ លូ កាតាងំ េណាះញនឹ
រះ៉ អន់ កា អនដ់សី េភឿ អន់ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ គួប លូ ញនឹ េដល កាប៉ាច់ញនឹ កា ្របគ៉័ គួប លូ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ
* : វគ័ យូហាន អា អូ ្រតគ់ វគ័ យូហានឡាក់ ្រចាគ់ សត្់រតា អា អុះ។ † ១:១ ១:១ ប៉ានរឹ ឡាក់ អន់ អាញុ រុសី បុចិ រះ៉ ឡឹង យសី៊ូ។ បរ៉ ់ៃហ
យូហាន១:១-៤។
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ពិន លូ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ គន ែអ។៊ ៤ញនឹ ្រចាគ់សារ ទិ អា ប៉ាេហ្យ ីកា អនដ់សី េភឿ អន់ ញនឹ ទីសារ េហាក រគ៉់
កាខាក។់
សារ ៃអ្វ ពឹងតាតារ
៥សារឡាក់ ញនឹ កាតាងំ ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ េណាះ ញនឹ កា រះ៉ កា អន់ដសី នីេអៀ៖ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តា

តារ អូ ទីសារ ម៉ាមុាងំ ញ៉ា ៃអ្វ ពឹង ែអ៊ អុះ។ ៦ផា ពិនកាបផា ពិន ្របគ៉័ គួប លូ ែអ៊ ហះកា ពិន ៃអ្វ កាណុងសារ
ម៉ាមុាងំ េទៅ ឃឺ ពិន កាបតាពំ្លូង េកះ ពិន អូ ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ អុះ។ ៧ហះកាផា ពិន ៃអ្វ ពឹង តាតារឡាក់
កា ែអ៊ ៃអ្វ ពឹងតាតារ េណាះ ពិនចងឹ ្របគ៉័ គួប លូ គួប េសាប ផាមយសី៊ូ ឡាក់គន ែអ៊កា រ៉ាវ ពិន អន់ ្រច ័ះ រ៉ាវាច៉់
ឡឹងសារយច ទេិណា ័ះ។ ៨ផា ពិនកាបផា ពិន អូ ទីសារយចឡក ់ពិន ព្លូង កាឡាេកា េទៅ េកះ សារតាទចឹ
កា អូ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន េដល។ ៩ហះកាផា ពិនឡាប់ញមសារ ពិនយច េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី
ពុតដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ ចងឹ អូ អ្យក់យ៉ូ សារយច ទបឹ រ៉ាវ ពិន អន់ ្រច ័ះ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ អូដាគ់ ទេិណា ័ះ េដល។ ១០ផា
ពិន កាបផា ពិន អូ ទី ្របគ៉័សារ យចឡក ់េណាះឡាក់ កា ពិន េ្រចាមផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង ព្លូង េណាះ
ប៉ានរឹ ែអ៊ កា អូ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន អុះ។

២
សារយសី៊ូ មបឡាេកា េភឿហា្វ យ ពិន
១អឺ គន េសា អាញ់ ្រចាគ់សារ ទិអា ប៉ាេហ្យ ីអន់កា អនដ់សី េភឿ ែជ អន់ អនដ់សី ្របគ៉័សារយច។ ហះកា

ផា ទី េពឿ ្របគ៉័សារយច ពិន ទី កាណង័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ ៃអ្វ ហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ បក់ េណាះឃឺយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់
ដាគ់ ្រតង់។ ២ ែអ៊ មបឡាេកា ែអ៊ េទៅ េភឿ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ហា្វ យ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារយច អូ ្រតគ់ហា្វ យ ដងឹ
ពិន េណាះ អុះ ឃឺហា្វ យ ទបឹ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ទេិណា ័ះ េដល។
៣ផា ពិន ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ ែអ ៊េណាះ ពិន ចងឹ អ្លុ អន់តគ់ ផា ពិន អន់ហា្ន ល់ ែអ៊ តាទចឹ។ ៤ បក់ ចំ កាប ផា

«អាញ់ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ េកះ» ហះកា អូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ ៊បក់ េណាះកាប ព្លូង េកះ សារតាទចឹ កា អូ ៃអ្វ
កាណុង បក់ េណាះ អុះ។ ៥ហះកា បក់ ចំ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះសារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ ចាបះ កា ៃអ្វ ប៉ាញ័
កាណុង ពុត បក់ េណាះហង។ ញន ខអាហង បះ ពិន ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ពិន ៃអ្វ លូ ែអ៊ តាទចឹ។ ៦ផា បក់ ចំ
កាបផាឡាេកា ៃអ្វ លូ ែអ ៊បក់ េណាះ ្រតគ់ ៃអ្វ េកាបឡាក់កាយសី៊ូ ឡាប័ ៃអ្វ េកាប េដល។
សារ ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
៧អឺ គួបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច សារអាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កាអនដ់សីអា អូ ្រតគ់សារ រះ៉ណាវ អុះ ឃឺសារ

្រកាល់ េទៅឡាក់ អន់ដសី កាតាងំ ឡឹង គុល ែព ហង។ សារ ្រកាល់ អា ឃឺសារឡាក់ អន់ដសី កាតាងំ េកះ។
៨ហះកាសារឡាក់អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កា អនដ់សីអាឃឺឡាក់កាសារណាវ។ សារអាតាបំាងអន់ បប៉័
ពឹងសារយសី៊ូ ្របគ៉័ លូ ពឹងសារ អនដ់សី ្របគ៉័ េដល ខងសារ ម៉ាមុាងំ ផះហ្៊យង ហះកាតាតារតាទចឹ េណាះ
ទីកា្ល គ់ េកះ។ ៩បក់ ចំកាបផាឡាេកា ៃអ្វ ពឹងតាតារហះកា អូ ណីសកា អុះ មុ ីបក់ េណាះ ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ា
មុាងំ េទៅហង។ ១០បក់ ចំ បុចិ កា អុះ មុ ីបក់ េណាះ ៃអ្វ ពឹង តាតារ ហង អូ ទីសារ ញ៉ា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ បក៉់
អុះ។ ១១ហះកាបក់ ចំ អូ ណីសកា អុះ មុ ីបក់ េណាះ ៃអ្វ កាណុងសារ ម៉ាមុាងំហង ែអ៊ ចាកកាណុងសារ ម៉ា
មុាងំ ទបឹ អូ អ្លុ អនត់គ់ផាឡាេកា ែអ៊ឡា ំប៉ាគ់ ចំ អុះ ខងសារ ម៉ាមុាងំ េណាះហងកានទ់ងឹ ម៉ាត់ ែអ៊ អន់ េកតី ម៉ា
មុាងំ។
១២អឺសាសា្វ ៗ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច អន់

ដសី េកះញនកាយសី៊ូ។ ១៣អឺ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សី អន់
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ហា្ន ល់ េកះ បក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ អឺ តាតាម័ រ ៉ះូ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អនដ់សី អ្លុ
អនត់គ់ ផា ចាយ័ ្រទង អនដ់សី េកះ លូ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ។ ១៤អឺសាសា្វ ៗ អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អន់
ដសី អ្លុ អនត់គ់ផាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េកះ។ អឺ ្រកាគ់តាងំកង់ អាញ់្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អនដ់សី អ្លុ អន់
តគ់ផាអនដ់សី អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ឡាក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹងកាេណីតកាណាគ័ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ អឺតាតាម័ រ ៉ះូ អាញ់
្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សី ទីសាងំុ េកះ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ កាណុង ពុត អនដ់សី
េណាះ ចាយ័ ្រទង អនដ់សី េកះ លូ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េណាះ។
១៥ ែជ បុចិ កាសារ ៃអ្វ េកាប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ លូ ែជ បុចិ កាកាណាគ័ ញ៉ា ពឹង អង់កក់ េតះ អា

ៃដ។ បក់ ចំ បុចិ កាសារ ទិអា សារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ អូ ៃអ្វ កាណុង បក់ េណាះ អុះ ១៦ខង ទិសារ ញ៉ា ៃអ្វ
ពឹងអង់កក់ េតះអា ទីឡាក់កា ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូដាគ ់ពុត បុចិកាទីកាណាគ័ញ៉ាឡាក់ ម៉ាត់ ៃហបប៉ ័លូ ពុតអា្វ
ត់ េអងញនកាទី រ៉ាស អប៉ំាស សារទិអា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង ពុត ប៉ាណូស ពឹង អង់
កក់ េតះ អា។ ១៧អង់កក់ េតះ អា ផះ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំហ្៊យង ហង ពុត បុចិ មះ៉ ប៉ាណូសកា ចងឹ ហ្៊យង េដល។ ហះ
កាបក់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃអ្វ េលយី។
សារ ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូយសី៊ូ ្រគះិ
១៨អឺ គន េសា អង់កក់ េតះ អា ចងឹ ឡុច ឡក់ េកះ។ អន់ដសី ទី កាតាងំ េកះ ផា ទី ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ យសី៊ូ

្រគះិ េម៉ាញ ដូវ ផះ ចាក ពឹះ កញិេអៀ អា ទី ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ យសី៊ូ ្រគះិ េអៀង ដូវ ពឹះ ទលឹ តាទចឹ។ ញន ខអា
ហង បះ ពិន អ្លុ អនត់គ់ ផា អង់កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច េកះ។ ១៩ មួត បក់ឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ ពិន ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ
អូ ្រតគ់ គួប ពិន អុះ។ ផាអនែ់ឌ គួប ពិន តាទចឹ ចាបះ កា អនែ់ឌ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន េលយី ឡូត។ ហះកា អន់
ែឌ ចាកឡាច់ ឡឹង កាឡំាងំ ពិន ទលឹ នីេណា ័ះ តាបំាង អន់ ពិន បប៉័ ផា អន់ែឌ ទេិណា ័ះ អូ ្រតគ់ គួប ពិន អុះ។
២០កាប៉ាច់ អនដ់សី យសី៊ូ ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ មប ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អនដ់សី េណាះហង បះ៉
អនដ់សី អ្លុ ហ្លង់ ទឌូិ។ ២១អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា អនដ់សី អូ ្រតគ់ញនកាអនដ់សី អូ អ្លុ សារតាទចឹ េណាះ
អុះ ឃឺញនកា អនដ់សី អ្លុ េកះ ទបឹ អូ ទីសារ ព្លូង ញ៉ា េកតីឡាច់ ឡឹងសារតាទចឹ េណាះ អុះ។ ២២បក់ ចំ កាប
ព្លូង ? ទី ដងឹ មួត បក់ អូ ៃច េសឿ ផាយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់ េណាះហង។ បក់ ចំ អូ ៃច េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ លូ គន ែអ ៊ឃឺ បក់ េណាះ ហង ៃម៉គ ប៉ាសាងំ លូ យីស៊ូ ្រគះិ។ ២៣ បក់ ចំ អូ ៃច េសឿ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក់
េណាះកា អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ៃអ្វ អនឌូ់ េដល ហះកាបក់ ចំ ខនឹ រះ៉ ផាយសី៊ូ ហង គន ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះ ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័
ពឹ ៃអ្វ អនឌូ់។ ២៤កាប៉ាច់ អនដ់សី ហគ់ អន់សារឡាក់ អនដ់សី តាឡាប័កាតាងំសាគ់ ឡឹង គុល េណាះ ែព ៃអ្វ
កាណុង ពុត អនដ់សី េលយី ពិ។ ផាសារឡាក់ អនដ់សី េឃយីកាតាងំ ឡឹង គុល េណាះ ៃអ្វ កាណុង ពុត អន់
ដសី តាទចឹ េណាះ អនដ់សី កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ គន ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េដល។ ២៥ ប៉ានរឹ ឡាក់ ែអ៊សាញ៉ា លូ ពិន
េណាះ ឃឺ ែអ៊ ចងឹ មបអាញុ រុសី េលយី អន់កា ពិន។
២៦អាញ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីអន់កាអនដ់សី រះ៉ ឡឹងសារ មួត បក់ ប៉ាង៉ល់អនដ់សី។ ២៧កាប៉ាច់អនដ់សី ទី ប៉ាង៉ាត័

ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់យសី៊ូ អន់កាអនដ់សី ែអ៊ ៃអ្វ កាណុងអនដ់សីសានដ់គ់ េកះ ញន េណាះហងបះអនដ់សី
អូ តងកានកា េពឿឡា ំបុាងំេហៀន អនដ់សីណាវ ្គអុះ ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេហៀន ្រគបឹសារ អន់ កា
អនដ់សី ែអ៊ អូ ព្លូ ង អុះ ែអ៊ឡាក់សារតាទចឹ។ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី ៃអ្វ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ េលយី ឡាក់
កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បុាងំេហៀន អនដ់សី េណាះហង។
សារ ពិន មុងឹផាចងឹ បប៉័យសី៊ូ
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២៨អឺ គន េសា ហគ់ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ យសី៊ូ ពិ េភឿ អន់ ពិន ទី ពុត ខនឹ ប៉ាគ់ ដារ ់ែអ៊ ជរឹ េទៀ ម៉ាគ់ ពិន ចងឹ អូ
តាយួសហះ ម៉ាត់ ែអ៊ ប៉ាគ់ ែអ៊ ជរឹ េទៀ។ ២៩អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាយសី៊ូ ដាគ់ ្រតង់ ញនអាហង បះ អន់
ដសីកា អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ទិ បក់ ្របគ៉័ ពួយសារដាគ់ស៊ុត កា េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ ហង។

៣
១ហគ់ឃតឹ ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ ទី ពុត បុចិ កា ពិន ប៉ុប ច។ំ ែអ៊ បុចិ កា ពិន ទលឹ េអី ពិន ផា គន ែអ ៊េណាះ ពិន កា

គន ែអ៊ តាទចឹ ! ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ អន់ហា្ន ល់ កា ពិន គន ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ញន កា ពូ អូ អន់ហា្ន ល់ យី
ស៊ូ * េដល។ ២អឺ គួបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច កញិេអៀ អា ពិន ទឌូិ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ ហះកា ពិន ចងឹ េកះ
នចីម័ េណាះ ែអ៊ េបី តាន័ តាបំាង អន់ ពិន អ្លុ អុះ។ ហះកា ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ តាបំាង អន់ ពិន អ្លុ េទៀ េណាះ ពិន ចងឹ
េកះឡាក់ កាយសី៊ូ † េដល ខង ែអ៊ នចីម ័ពិន ចងឹ បប៉័ ែអ៊ នេីណា ័ះ ហង។ ៣បក់ ចំ មុងឹ ផា ចងឹ បប៉័ ែអ៊ ឡាក់
កាសារអា បក់ េណាះកា បុនិែពង ពុត អន់ដាគ់ ្រតង់ឡាក់កា ែអ៊ ដាគ់ េដល។
សារបក់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្របគ៉័យច
៤បក់ ចំ ្របគ៉័សារ យច បក់ េណាះ ប៉ាសាងំ លូ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ហង ខងសារយចឡាក់សារ ប៉ាសាងំ លូ

ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័។ ៥អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផាយសី៊ូ ជរឹ ពឹះ ែព េភឿ អ្យក់ឡាច់សារយច ឡឹង ពិន ខងកាណុង
ឡាេកា ែអ៊សារយច តុសតិកា អូ ទីឡក។់ ៦ទលឹ នេីណា ័ះ បក់ ចំ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊បក់ េណាះ អូ ្របគ៉័សារយច
អុះ ហះកាបក់ ឌុ ្របគ៉័សារយច ចងឹ អូ ទី បប៉័ ែអ៊ អុះ ទបឹ អូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េដល។
៧ អឺ គន េសា ែជ អន់ េពឿ តាពំ្លូ ង អន់ដសី ៃដ។ បក់ ចំ ្រប៉គ័ សារ ដាគ់ ្រតង់ បក់ េណាះឡាក់ ប៉ាណូស

ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ កាយសី៊ូ ដាគ់ ្រតង់ េដល។ ៨បក់ ចំ ឌុ ្របគ៉័សារ យច បក់ េណាះ េកតីឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ ខង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឌុ ្របគ៉័សារយច ឡឹង គុល ទលឹ កញិេអៀ។ ហះកា គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជរឹ ពឹះ េភឿ
ថាឡំាយ ង៉ារ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ៩បក់ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្របគ៉័សារ យច អុះ ខង បក់ េណាះ
ទយ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ហង បក់ េណាះ អូ អ្លុ ្របគ៉័ យច អុះ ខង អនែ់ឌ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១០សារ
អាហងតាបំាង អន់ ពិន អនហ់ា្ន ល់ ចាបះ ផា បក់ ចំ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បក់ ចំ គន េសា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឃឺ
បក់ ចំ អូ ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់ បក់ េណាះ អូ ្រតគ់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ លូ បក់ ចំ អូ បុចិ កា អុះ
មុ ីបក់ េណាះកា អូ ្រតគ់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
សារ ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
១១សារអាហងឡាក់ អនដ់សី េឃយីកាតាងំ ឡឹង គុល ទលឹ កញិេអៀ៖ ពិន ្រតគ់ បុចិ កា គួប េសាប។ ១២ ពិន

អូ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់កាកាអុីនឡាក់ េកតីឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ែអ៊ ប៉ានេ់តា័ អុះ ែអ៊ តាងំឡា។ ញ៉ា ្រតគ់ ែអ៊
ប៉ានេ់តា័ អុះ ែអ៊ នេីណា ័ះ ? ញនកា ែអ៊ តាឡាប័ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់ហះកា អុះ ែអ៊ តាឡាប័ ្របគ៉័សារ ដាគ់ ្រតង់។ ‡

១៣អឺ អុះ មុ ីផាែនវ ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះ អូ ណីសកាអនដ់សី ែជញម ៃដ។ ១៤ ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះផា ពិន
ទីឃ្លង រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ េកះ ពិនកា ទីអាញុ រុសី ខង ពិន អ្លុ បុចិ កា អុះ មុ។ី បក់ ចំ អូ អ្លុ បុចិ បក់ េណាះ
អូ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ អុះ។ ១៥បក់ ចំ អូ ណីសកា អុះ មុីតាងំឡា បក់ េណាះសាេមុីកា ប៉ានេ់តា័ ពូ េកះ។ អន់
ដសី អ្លុ អនត់គ់ េកះ ផា ប៉ាណូស ប៉ានេ់តា័ ពូ ែអ៊ ចងឹ អូ ទីអាញុ រុសី េលយី អុះ។
* ៣:១ ៣:១យសី៊ូ េពៀគ គុល «ែអ»៊។ ពិន ែ្រពផាប ៉្រ◌ះ័ កា ្រតគ់ េដល។ † ៣:២ ៣:២យសី៊ូ េពៀគ គុល «ែអ»៊។ ពិន ែ្រពផាប ៉្រ◌ះ័ កា ្រតគ់
េដល។ ‡ ៣:១២ ៣:១២ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤:៣-៨។
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១៦ ពិន អនហ់ា្ន ល់សារ បុចិ ៃច េកះ ឃឺនេីអៀ៖យសី៊ូ សាឡាគ់ឡាេកា ែអ៊ េតា័ប៉ាតាង ពិន េកះ ញនអាហង
បះ ពិន ្រតគ់សាឡាគ់ឡាេកា ប៉ាតាង អុះ មុី ពិន េដល។ ១៧ផាែនវ បក់ ចំ ទី រ៉ាស អប៉ំាស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែអ៊
បប៉័ អុះ មុីតាងំឡា ថុក ញ៉ាកហះកា ែអ៊ អូ តាប៉ាបតាប៉ុន អុះ ែអ៊ អូ ទីសារ បុចិ ៃច គុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាណុង
ពុត ែអ៊ អុះ។ ១៨អឺ គន េសា ពិន អូ ្រតគ់ បុចិ កា ពូ ដងឹកា ប៉ានរឹ ពិនកាប េណាះ អុះ ឃឺ បុចិ ញនកាសារ ពិន
្របគ៉័ លូ ពួយសារតាទចឹ។
១៩នេីអៀហងបះ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផា ពិន េកតីឡាច់ ឡឹងសារតាទចឹ េណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពុត ពិន អូ អ្ូយគហះ

ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ហង ២០ផះ ចំ ពុត េពៀក ពិនឃតឹផាឡាេកា ្របគ៉័ យច។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តសី ឡឹង ពុត ពិន ែអ៊
អ្លុ ទេិណា ័ះ េកះ។ ២១អឺ គួបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ផាែនវ ពុត េពៀក ពិន អូ ឃតឹ ផាឡាេកា ្របគ៉័ យច អុះ េណាះ
ពិន ចងឹ ទី ពុតដាគ់ អូ អ្ូយគហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ហង។ ២២ ពិន បរ៉ ់សារ ញ៉ាកាតាម ពិន ចងឹ ទីតាទចឹហង ខង ពិន
្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ លូ ្របគ៉័សារ ចំឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ។៊ ២៣ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េ្របុី េណាះឃឺ នេីអៀ៖ ពិន
្រតគ់ េសឿយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ែអ៊ លូ ្រតគ់ បុចិ កា គួប េសាបសតឹឡា ំពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ រះ៉ កា ពិន។ ២៤បក់ ចំ ្របគ៉័
ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ េណាះ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ហង ែអ៊ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ បក់ េណាះ េដល។ នេីអៀ
ហងបះ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន ញនកាប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់ ែអ៊ មបអន់កា ពិន។

៤
សារ មួត ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័
១អឺ គួបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ែជ េសឿ ទិ បក់ផាឡាេកាទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ េណាះ ៃដ ្រតគ់សា

គ់ លួង ែអ៊ អន្់រទលួ េភឿ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ផា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ៃអ្វ លូ ែអ៊ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ តាទចឹ េលី
កា នចីម ័ខង ទី មួត ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េអៀង ដូវឡាច់ចាក ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ២អនដ់សី ចងឹ
អនហ់ា្ន ល់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឃឺ នេីអៀ៖ ផា បក់ ចំ កាបផាយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ ពឹះ េកតី ប៉ាណូស បក់
េណាះ ហង ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ។ ៣ហះកា បក់ ចំ អូ េសឿ ផាយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ េកតី ប៉ាណូ
ស អុះ បក់ េណាះ អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ឃឺឡាច់ ឡឹង ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ យសី៊ូ ្រគះិ
េណាះ ហង។ អន់ដសី កាតាងំ ផា ទី ៃមគ៉ ប៉ាសាងំ លូ យសី៊ូ ្រគះិ ផះ ពឹះ កញិេអៀ អា ែអ៊ កា ៃអ្វ ពឹង អង់កក់
េតះអាសានដ់គ់ េកះ។ ៤អឺ គន េសា អនដ់សី េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ទលឹ នេីណា ័ះចាយ័ ្រទង អន់
ដសី េកះ លូ មួត ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក់ ៃអ្វ លូ អនដ់សី ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ តសីហ៊្ល
ត ឡឹង បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា *សា។ំ ៥ មួត ទេិណា ័ះ ៃអ្វ គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទលឹ នេីណា ័ះ
អនែ់ឌកាប គុន ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអា េដល េណាះហងបះ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះអាសាយុំាងំ អន់
ែឌ។ ៦កាប៉ាច់ ពិនឡាក់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ ចំ អនហ់ា្ន ល់ ែអ ៊បក់ េណាះកាសាយុំាងំ ពិន
េដល បក់ ចំ អូ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ េណាះ អូសាយុំាងំ ពិន អុះ។ ែនវ េណាះហង បះ ពិន
ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផា បក់ ចំ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ អនត់គ់ផា បក់ ចំកាបតាពំ្លូ ង។
សារ បុចិ ៃច េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
៧អឺ គួបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ពិន ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាបសតឹឡា ំខងសារ បុចិ ៃច េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័

បក៊កាតយ។័ បក់ ចំ ទី ពុត បុចិ ៃច បក់ េណាះ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ លូ អនហ់ា្ន ល់ ែអ៊ េដល។ ៨ហះកា បក់ ចំ
អូ អ្លុ បុចិ ៃច បក់ េណាះ អូ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់សារ បុចិ ៃច។ ៩ ែអ៊ តាបំាង ពុត
* ៤:៤ ៤:៤ បក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អាឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំហង។



១ យូហាន៤:១០ 411 ១ យូហាន៥:៩

បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ កា ពិន េកះ ឃឺ ែអ៊ េ្របុី គន ែអ៊ ដងឹ េម៉ាញ អន់ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះអា េភឿ អន់ ពិន ទីអាញុ រុសី
ញន កា គន ែអ៊ េណាះ ហង។ ១០សារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឃឺ នីេអៀ៖ អូ ្រតគ់ ពិន អុះ ឡា បុចិ ៃច កា
ែអ ៊ឃឺ ែអ៊ឡាក់ បុចិ ៃចកា ពិន លូ េ្របុី គន ែអ៊ អន់ ជរឹ េភឿ មបឡាេកា ែអ៊ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ហា្វ យ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង
សារយច។ ១១អឺ គួបឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា ពិន ប៉ុបអា េកះ ពិនកា ្រតគ់ បុចិ ៃចកា
គួប េសាបសតឹឡា ំេដល។ ១២ អូ េឃយី ទី េពឿ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ។ ផា ពិន បុចិ ៃច កា គួប េសាបសតឹ
ឡា ំេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិនហង សារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊ កា ៃអ្វ ប៉ាញ័តា ំពុត ពិន េដល។
១៣សារអានេីអៀ៖ ពិន អ្លុ អនត់គ់ផា ពិន ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ ៊ែអ៊កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិនញនកា ែអ៊ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា

លងឹ ែអ៊កា ពិន។ ១៤ញនឹបប៉័ផាប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េ្របុី គន ែអ៊ ជរឹ តង័ ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ថូត េកះ
េណាះញនឹ រះ៉ អន់ កា ពូ អ្លុ ។ ១៥បក់ ចំ េសឿ លូ រះ៉ ផាយសី៊ូ ហង គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាទចឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់
លូ បក់ េណាះ បក់ េណាះ កា ៃអ្វ អន់ឌូ លូ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។ ១៦ េណាះ ហង បះ ពិន អន់ហា្ន ល់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ បុចិ ៃចកា ពិន េណាះ ពិនកា េសឿ។ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់សារ បុចិ ៃច បក់ ចំ ទី ពុត បុចិ ៃច បក់ េណាះ ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ ែអ៊ ហង ែអ៊ កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ បក់ េណាះ េដល។ ១៧ញនកាប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន សារ បុចិ ៃច មះ៉ ែអ៊
កា ៃអ្វ ប៉ាញ័កាណុង ពុត ពិន េដល ម៉ាគ់ ពិន ចងឹ ទី ពុត ខនឹ ប៉ាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ខង ពឹង
អង់កក់ េតះអា ពិន ទីឡាេបៀប ៃអ្វ េកាបឡាក់កាយសី៊ូ េដល។ ១៨ផា ពិន ទីសារ បុចិ ៃច ពិន អូ អ្ូយគ អុះ ខង
សារ បុចិ ៃចឡាក់ដាគ់កាខាក់ ្រទះុឡាច់សារ អ្ូយគ។ សារ ពូ អ្ូយគ េណាះឃឺ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត ទលឹ នី
េណា ័ះ បក់ ចំ ៃអ្វ អ្ូយគ បក់ េណាះ េបីតាន័ ទីសារ បុចិ ៃច ៃអ្វ ប៉ាញ័កាណុង ពុត ែអ៊ អុះ។ ១៩កាប៉ាច់ ពិន ទី ពុត
បុចិ ៃច ខងយសី៊ូ បុចិ ៃច កា ពិន អន្់រទលួ។ ២០ផាបក់ ចំ កាបផា «អាញ់ បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័ ហះ
កា អូ ណីសកា អុះ មុ ីបក់ េណាះកាប ព្លូង េកះ ខង បក់ ចំ អូ បុចិ កា អុះ មុីឡាក់ឡាេកា ៃហ បប៉ ័ែអ៊ កា អូ អ្លុ
បុចិ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ៃហ អូ បប៉័ េណាះ េដល។ ២១ ពិន កាកាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ផា «បក់
ចំ បុចិ ៃចកា ប ៉្រ◌ះ័ បក់ េណាះកា ្រតគ់ បុចិ ៃចកា អុះ មុី ែអ៊ េដល»។

៥
សារ បុចិ ៃចកាគន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
១បក់ ចំ េសឿផាយសី៊ូ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្របគ៉័សាដាច់តាទចឹ បក់ េណាះ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័

ហង។ បក់ ចំ បុចិ កា ពឹ ពូ បក់ េណាះ បុចិ កា គន ែអ៊ េដល។ ២ផា ពិន បុចិ ៃច កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ្របគ៉័
ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊ ទេិណា ័ះ េណាះ ពិន ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា ពិន បុចិ ៃច កា មួត គន ែអ៊ តាទចឹ។ ៣ផា ពិន បុចិ ៃច កា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ឃឺ ពិន ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានឹរ ែអ៊ េ្របុី ទេិណា ័ះ។ ប៉ានឹរ ែអ៊ េ្របុី េណាះ អូ ញ៉ាក តាឡាម័ អុះ
៤ខង ទិ បក់ ចំ េកតី ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័បក់ េណាះចាយ័ ្រទង ែអ៊ ហង លូសារ អូ ដាគ់ ពឹង អង់កក់
េតះ អា ឃឺញនកាសារ ពិន េសឿ េណាះហង បះចាយ័ ្រទង ពិន លូសារ អូដាគ់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា។ ៥ េពឿ
ចងឹ ចាយ័ ្រទង ែអ៊ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ? ឃឺ ទី ដងឹ បក់ េសឿផាយសី៊ូ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះហង។
សារផាញ៉ាន រះ៉ ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិ
៦ ផះ យសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង ផាយសី៊ូ គន ែអ៊ តាទចឹ ផះ ពូ បុាងំហុំ ពឹង េទៀក អូ

្រតគ់ ដងឹ ផះ ពូ បុាងំហុំ អុះ ឃឺ ផះ ែអ៊ េតា័ឡាច់ ផាម េដល។ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផាសារ អា ្រតគ់ តា
ទចឹ េកះ ខង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់សារតាទចឹ។ ៧ ទីផាញ៉ាន ៃបង៉ រះ៉ ឡឹងសារអា ៨ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័ ទី េទៀក ទីផាម ទិ ៃបង៉ អាកា រះ៉សារ នះិេទៅ េដល។ ៩ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ឡឹងសារ គន ែអ។៊ ពិន
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េឃយី េសឿ ប៉ានរឹ ប៉ាណូស រះ៉ ហះកា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ែអ៊ គតឹ ខាហ៊្លត ឡឹង េណាះណាវ ្គសា។ំ ១០បក់ ចំ េសឿ
គន ែអ ៊បក់ េណាះ ទី ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ អា ៃអ្វ កាណុង ពុត េកះ បក់ ចំ អូ េសឿ ែអ ៊ឡាក់កាបក់ េណាះ េ្រចាមផា
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ព្លូ ង ខង បក់ េណាះ អូ េសឿសារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉ ឡឹង គន ែអ។៊ ១១សារ េណាះ ទី
ឡាក់កាអា៖ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់អាញុ រុសី េលយីកា ពិន ឃឺ ពិន ចងឹ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី ញនកា គន ែអ។៊
១២បក់ ចំ ទី គន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ បក់ េណាះកាទីអាញុ រុសី េដល ហះកាបក់ ចំ អូ ទី គន ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ បក់
េណាះ អូ ទីអាញុ រុសី អុះ។
សារ ពិន ទីអាញុ រុសី េលយី
១៣អាញ់ ្រចាគ់សារអា ប៉ាេហ្យ ីកា អនដ់សីឡាក់ េសឿយសី៊ូ ឡាក់ គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េភឿ អន់ អនដ់សី អ្លុ

អនត់គ់ផាអនដ់សី ទីអាញុ រុសី េលយី េកះ ១៤បះ ពិន ទី ពុត ខនឹកា ែអ ៊សារអាឃឺនេីអៀ៖ផាែនវ ពិន បរ៉ ស់ារ
ញ៉ាឡាក់ ្រតគ់ ពុត ែអ ៊េណាះ ែអ៊ ចងឹសាយុំាងំ ពិន ឡូត។ ១៥ផា ពិនអ្លុ អនត់គ់ផា ប ៉្រ◌ះ័សាយុំាងំ ពិន យ ៉◌ះ័
ពិន បរ៉ ់សារ ញ៉ា ឡឹង ែអ៊ កាតាម ពិនកា អ្លុ អនត់គ់ផា ទី េកះសារ ញ៉ាឡាក់ ពិន បរ៉ ់េណាះ។
១៦ផា បក់ ចំ បប៉័ អុះ មុី ្រប៉គ័ សារ យច ឡាក់ ទី ថូត ឡាក់ អូ ្រតគ់ េតា ័្រតគ់ មន៉់ េឡាម ហះ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា

តយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹ អន់ អាញុ រុសី កា អុះ មុី េណាះ។ អាញ់ កាប ដងឹ សារ យច ឡាក់ ទី ថូត អូ ្រតគ់ េតា័
េដាច។ ទីសារ យច អនដ់ាឡាក់ ទី ថូត ្រតគ់ េតា ័កាប៉ាច់សារ យច េណាះអាញ់ អូ េ្របុី អនដ់សី មន៉់ េឡាម
ប ៉្រ◌ះ័ កា បក់ េណាះ អុះ។ ១៧ ្រគបឹសារ អូ ដាគ់ស៊ុត កាសារយច ទេិណា ័ះ ហះកា ទីសារយច អនដ់ា ទី ថូត
អូ ្រតគ់ េតា័ េដល។
១៨ ពិន អ្លុ អនត់គ់ េកះផា ទិ បក់ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អូ ្របគ៉័សារយច អុះ ខងយសី៊ូ ឡាក់ េកតី

ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ែអ៊ រុាងំៃហ បក់ េណាះ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ អូ ខនឹ កានេ់តសី បក់ េណាះ អុះ។ ១៩ ពិន
អ្លុ អនត់គ់ ផា ពិន េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកា ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទេិណា ័ះ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ
អរ៉ំាញ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ២០ ពិន កា អ្លុ អនត់គ់ េដលផាគន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ជរឹ ពឹះ ្របគ៉័ អន់ ពិន ហ្លង់ េភឿ អន់
ពិន អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ពិន កា ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ ញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ែអ ៊ឃឺ
យសី៊ូ អាហងឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាទចឹ លូ តាងំឡាអាញុ រុសី េលយី។
២១អឺ គន េសា ែជ េសឿ លូ ែជកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ៃដ។
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សត្់រតា ទី ២យូហាន
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
សត្់រតា ទី េពៀរអាឡាក់សត្់រតា េអ្ល ័ះ ប៉ាេហ្យ ីកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញចារ។ វគ័ យូហាន ្រចាគ់សត់

្រតាអា េភឿ ែជ អន់ ពូ តង័ ៃណឃូឡាក់ បុាងំេហៀនសារយច។
បរ៉ ់ៃហសារ អនត់គ់ រះ៉ ពឹងសត្់រតា ទី ១ យូហាន ្រចាគ់ េដល។

សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប។ (១:៤-៦)
វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារ មួត បក់ បុាងំេហៀនសារយច។ (១:៧-១១)

១អាញ់ឡាក់ ្រកាគ់ តាងំកង់ ្រចាគ់ សត្់រតាអា ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា អសីឡាក់ អង់កាន់ *ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េរុសី អសី លូ អន់កា គន េសាអសីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃចតាទចឹ អូ ្រតគ់ ដងឹ អាញ់ អុះឡាក់ បុចិ ៃច ឃឺ ទិ បក់ អ្លុ
អនត់គ់សារ តាទចឹ កា បុចិ ៃច េដល ២ញនកាសារតាទចឹ ៃអ្វ កាណុង ពុត ពិន េកះ លូ ចងឹ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ពិន
េលយី។ ៣ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ លូ យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ គន ែអ៊ ចងឹ ដាគ់ ពុតតាប៉ាបតាប៉ុន ទបឹ អន់សារ
សាណុកសាវាក៉កា ពិនឡាក់ េសឿសារតាទចឹ លូ ទី ពុត បុចិ ៃច។
សារ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
៤អាញ់ េហាក រគ៉់ខាក់ញនកាបប៉័ គន េសាអសី េម៉ាញចលួំន ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ ្រតគ់ឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ

េ្របុី ពិន។ ៥ហះកាអាញ់បរ៉ ់ហះ អសី េម៉ាញណាវ ្គ៖ ពិន ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាបសតឹឡា។ំ អាញ់ អូ ្រចាគ់
រះ៉សារណាវ ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា អសី អុះ សារអាឡាក់ ពិន កាតាងំសាគ់ ឡឹង គុល ែព េកះ។ ៦សារ បុចិ ៃច អា
ឃឺ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុ ីឡាក់កា អនដ់សី េឃយីកាតាងំសាគ់ ឡឹង គុល ែព ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ពិន បុចិ
ៃចកា គួប េសាប។
សារ មួត បុាងំេហៀនសារយច
៧ ទី បក់ ព្លូ ង ប៉ា្ល ច័ េអៀង ដូវឡាច់ចាក ពឹង អង់កក់ េតះ អា េកះ អនែ់ឌ អូ េសឿ ផាយសី៊ូ ្រគះិ ជរឹ េកតី ប៉ាណូ

ស អុះ មួត ែនវអាហងបក់ ប៉ាសាងំ លូយសី៊ូ ្រគះិ ទបឹ ព្លូ ង ប៉ា្ល ច។័ ៨ហគ់ឡាវុាងំឡាេកាកាខាក់អ្ូយគ ៃផគ លុប
ង៉ារឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ។ ហះកា ្រតគ់ ខំ អន់ ទី រុាងំវាន៉័ ទេិណា ័ះ។ ៩បក់ ចំ ្របគ៉័ហា្វ ស ឡឹង ប៉ានរឹយសី៊ូ
្រគះិ រះ៉ បក់ េណាះ អូ ទី ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃអ្វ អនឌូ់ អុះ។ បក់ ចំ ្របគ៉័ ពួយ គតឹ ប៉ានរឹ យសី៊ូ ្រគះិ រះ៉ បក់ េណាះ
ចងឹ ទី ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ លូ គន ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់។ ១០ផាទី េពឿឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សី ហះកា ែអ៊ បុាងំេហៀនយច ឡឹងសារ
អា ែជ អន់ ែអ៊ ម៉ុ ត ៃអ្វ កាណុងហី អនដ់សី ៃដ លូ ែជកាប េឡី លូ ែអ៊ េដល ១១ខង បក់ ចំកាប េឡី លូ ប៉ាណូ
ស ែនវអាឡាក់កា ម៉ុត ពុត លូ ែអ៊ឡាក់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េណាះ េដល។
១២អាញ់ ទីសារ េអៀង ្រតគ់ រះ៉ កា អនដ់សី ហះកាអាញ់ អូ បុចិ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ពឹងហា្ល កាដាសអា អុះ ខង

អាញ់ មុងឹ ផា ចងឹឡា ំចាចាក ប៉ាគ់ អនដ់សី កាកាប លូ អនដ់សី ឡូត េភឿ អន់ ពិន ទីសារ េហាក រគ៉់កាខាក។់
* ១:១ ១:១ អង់កាន់ ែអ៊ កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ បុចិ ផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េណាះ។
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១៣គន េសា មុី អង់កាន់ អសី †ឃឺ មុី អង់កាន់ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី េណាះកា អំបញ៉់ អនដ់សី េដលដាគ់ឡាេកា
បុាងំៃឡ េដល ប ?។

† ១:១៣ ១:១៣ គន េសា មុី អង់កាន់ អសី ែអ៊ កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ បុចិ ផា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញណាវ ្គ។
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សត្់រតា ទី ៣យូហាន
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
សត្់រតា ទី ៃបង៉ អាឡាក់សត្់រតា េអ្ល ័ះ វគ័ យូហាន ប៉ាេហ្យ ីកា ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ ៃកយុះ។ វគ័ យូ

ហាន ប៉ាេន ៃកយុះ ញនកា ែអ៊ ទី ពុត បុចិ ៃច លូ ែអ៊ តង័ មួត ្របគ៉័ ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា វគ័ យូហាន េ្របុី ែអ៊ឡាវុាងំ
ឡឹង ប៉ាណូស អូដាគ់ េម៉ាញ ដូវ សចិ ែអ៊ ឌអូីែ្រទប។
បរ៉ ់ៃហសារ អនត់គ់ រះ៉ ពឹងសត្់រតា ទី ១ យូហាន ្រចាគ់ េដល។

សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូហាន ប៉ាេន ៃកយុះ ញនកា ែអ៊ បុចិ ៃច លូ អ្លុ តង័ ពូ។ (១:៥-៨)

វគ័ យូហាន បុាងំអាលឌអូីែ្រទប លូ ប៉ាេន េដេមេ្រទៀស។ (១:៩-១២)

១អាញ់ឡាក់ ្រកាគ់ តាងំកង់ ប៉ាេហ្យ ីសត់្រតា អា អន់ កា ៃកយុះ ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច តាទចឹ។ ២ អឺ អុះ ឡាក់
អាញ់ បុចិ ៃច ខាក ់អាញ់ មន៉់ បរ៉ ់សារសាណុកសាវាក៉ អន់ កា អសី ្រគបឹ ែនវ លូ អន់ អសី ដាគ់ឡាេកា បុាងំ
ៃឡឡាក់កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អសីដាគ់ េកះ េដល។ ៣ផះអាញ់កាតាងំ អុះ មុី ពិន រះ៉ ផា អសី ្របគ៉័ ពួយសារតា
ទចឹឡាក់កា អសី េឃយី ្របគ៉័ េណាះហង េណាះអាញ់ េហាកខាក។់ ៤ អូ ទីសារ ញ៉ា ្របគ៉័ អន់ អាញ់ េហាក
រគ៉់ហ៊្លត ឡឹងអាញ់កាតាងំផា មួត គន េសាអាញ់ ៃអ្វ ដាគ់ ្រតង់ ្របគ៉័ ពួយសារតាទចឹ េណាះ អុះ។
សារ ប៉ាេន ៃកយុះ
៥អឺ អុះឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អសីតង័ អុះ មុី ពិនឃឺអសី ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់តាទចឹហង យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ េណាះ

ឡាក់ ពូ អនេ់ទៀគកាតាម។ ៦អនែ់ឌកា រះ៉ ឡឹង ពុត បុចិ ៃច មះ៉ អសីហះ ម៉ាត់ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័។ ប៉ាគ់ អន់
ែឌឡា ំណាវ ្គ បរ៉ ់អសី តង័ អន់សាណាកាអនែ់ឌ ម៉ាគ់ អនែ់ឌ ចាក ប៉ាគ់ ម៉ាត់ណាវ ្គឡាក់សារ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័
៧ខង អនែ់ឌ ចាកឡាច់ េភឿ ្របគ៉័ ង៉ារ យសី៊ូ េណាះហង អនែ់ឌ កា អូ ទី អ្យក់ កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង មួត អូ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។ ៨ ទលឹ នេីណា ័ះ ពិន ្រតគ់ តង័ ប៉ាណូស ែនវ អា េភឿ អន់ ពិន ទី ចាែនក កាណុង ង៉ារ រះ៉ សារ
តាទចឹ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េដល។

សារ បុាងំអាលឌអូីែ្រទប លូសារ ប៉ាេន េដេមេ្រទៀស
៩អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាកា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ឡឹងសារអា េកះ ហះកាឌអូីែ្រទបឡាក់ បុចិ ្របគ៉័ តសី

ឡឹង ពូ េណាះ ែអ៊ អូ ៃចសាយុំាងំ អុះ។ ១០ទលឹ នេីណា ័ះ ប៉ាគ់អាញ់ឡា ំទលឹ េទៀ អាញ់ចងឹ រះ៉ កា អនដ់សីណា
វ ្គឡឹងសារ ែអ៊ កាប េពាកា ពិន អូ ្រតគ់ ដងឹ េណាះ អុះ ែអ៊ កា អូហាប់ មួត អុះ មុី ពិនសា ំលូ ែអ៊ ទបឹ ពូ អូ អន់
រុាងំៃហ អនែ់ឌ លូតាងំហ្យតិឡាច់ បក់ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ឡឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េដល។
១១អឺ អុះ ឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច កាខាក ់ហគ់ ្របគ៉័ ពួយសារដាគ់ ពិ ែជ ្របគ៉័ ពួយសារ អូ ដាគ់ ៃដ ខង បក់

េពឿ ្របគ៉័ ដាគ ់បក់ េណាះ េកតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ហង ហះកា េពឿ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់បក់ េណាះ អូ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ។
១២កាប៉ាច់ េដេមេ្រទៀស ពូ ទឌូិ រះ៉ ផា ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ខាក ់សារ ែអ៊ ្របគ៉័ កាដាគ់តាទចឹ េដល។ កា
ប៉ាច់ញនឹកា រះ៉ ផា ែអ៊ ដាគ់ េដល អសីកាអ្លុ េកះ េដលកាញនឹ េឃយីកាប ដងឹសារតាទចឹ េណាះ។
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១៣អាញ់ទីសារ េអៀងណាវ ្គបុចិ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកាអសី ហះកាអាញ់អូ ៃច ្រចាគ់ ពឹងហា្ល កាដាសអុះ ១៤ខង
អាញ់មុងឹផាអាញ់ចងឹឡាចំាចាកប៉ាគ់អសី ្រសស៊ៗ ែគងម៉ាត់អាហង ម៉ាគ់ចងឹកាកាបអនឌូ់ លូអសី ឡូត។
១៥អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារសាណុកសាវាក៉ កា អសី ! គួប ចាង័ អាញ់កា អំបញ៉់ អសី េដល អសី ដាគ់ឡាេកា

បុាងំៃឡ េដល ប ? អាញ់កា អបំញ៉់ គួបចាង័ ពិន ទឌូិឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ េណាះ អនែ់ឌដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល
ប ?។
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សត្់រតា
យូដះ
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
វគ័ យូដះ ឡាក់ ្រចាគ់ សត្់រតា អា ែអ៊ អុះ យ៉ាកុប (បរ៉ ់ៃហ ១:១) លូ អុះ យសី៊ូ (បរ៉ ់ៃហ ម៉ាថាយ ១៣:៥៥ លូ

កាឡាទី១:១៩)។ សារ ែអ៊ រះ៉ អា ចងឹ វុចឹ នះិេទៅ លូសត្់រតា ទី េពៀរ មះ៉ េព្រតះុ េដល។
វគ័ យូដះ ្រចាគ់ សត្់រតាអា ែអ៊ បុចិ អនត់គ់ ប៉ាេតា កា មួត េសឿ យសី៊ូ អន់ឡាវុាងំ ឡាេកា ឡឹង មួតឡាក់ ផា

ឡាេកាអនែ់ឌ ៃណឃូហះកា អូ ្រតគ់ ៃណឃូតាទចឹ អុះ លូ ែជសាយុំាងំ អនែ់ឌ រះ៉សារឡាឡិគ័ឡាឡាគ។័ ែអ៊
អនត់គ់ ប៉ាេតា េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ពួយសារ អនត់គ់ ប៉ាេតាឡាក់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អនែ់ឌ បុាងំេហៀន េកះៗ (បរ៉ ់ៃហ
១:៣)។
សារ យូដះ រះ៉ អា ញ៉ាកសាយុំាងំ ែបត៊ ខង ែអ៊ រះ៉ ពួយ គុនឡាេបៀប សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ពឹង រុាងំហាវ

េណាះ។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូដះ រះ៉ ឡឹងសារ មួត ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ ៃណឃូ។ អនែ់ឌ េណាះ បុាងំេហៀនសារយច ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ចងឹ ៃចគ ថូត អនែ់ឌហង។ (១:៣-១៦)

វគ័ យូដះ រះ៉ តាគ់កាចាងំ អន់ ពូ ៃអ្វ េសឿ េលយី។ (១:១៧-២៣)

១អាញ់សចិ យូដះឡាក់ អុះ យ៉ាកុប អាញ់កា ទុចយសី៊ូ ្រគះិ អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាកា មួតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័
ពឹ េរ ុសី អន់ េកះ ប៉ាសុន ែអ៊ ឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃច កាខាក់ឡាក់ ែអ៊ គមសារ៉ំាប់ កា យសី៊ូ ្រគះិ។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តាប៉ាប
តាប៉ុន លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉ ទបឹ បុចិ ៃចកា អនដ់សី អន់ ែហង៊ខាក។់
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត មួត បក់ ប៉ាឡម័ឡាេកា
៣អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច កាខាក ់អាញ់ បុចិ ្រចាគ់សត្់រតាអាអន់កា អនដ់សី កាខាក់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័

តង័ ពិន ទឌូិ ហះកាកញិេអៀអា ទីសារ េម៉ាញ បុាងំខំអាញ់អន់ ្រចាគ់សារ េម៉ាញណាវ ្គេភឿ អនត់គ់ រះ៉ កា អន់
ដសី អន់ ខំ រុាងំៃហសារតាទចឹឡាក់ ពិន េសឿឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេហ្យ ីកា ពិនឡាក់ ប៉ាសុន ែអ៊ េម៉ាញ ទង េកះ ឡូត
៤ខងទី បក់ អនដ់ា ម៉ុត ប៉ាឡម័អនឌូ់ លូ អនដ់សី អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ អ្យក់សារ
ដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ ឡគ ទបឹ អនែ់ឌ អូ ៃច េសឿ យសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ
តាងំឡា ពិន ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េណាះហង។ ផះ េសគី ែព ពូ ្រចាគ់ រះ៉ ផា ប៉ាណូស ែនវអា ចងឹ ្រតគ់ ថូតហង។
៥អនដ់សី អ្លុ េកះ ឡឹងសារអាញ់ ចងឹ រះ៉ អា ហះកាអាញ់ បុចិ តាគ់ កាចាងំ កា អនដ់សីណាវ ្គ ផះ រុាងំវាង៉

េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ * តង័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប៉ាេថត អុីសុបី ហះកា អន់តីគ ឡឹង
េណាះ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ បក់ អូ េសឿ ែអ៊ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ។ † ៦យ ៉◌ះ័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ៃប៉្លង កា
តាមឡាក់ អូ ៃច កា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អនែ់ឌ អនែ់ឌ កាអា្ល ត ចារ អនែ់ឌ េកះ េភឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី ប ៉្រ◌ះ័ ្រគន
អនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត េលយី ៃអ្វ ក្យាគ់ ដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ។ ៧ មួត េមឿង សូដុំ លូ េមឿង
កូម៉ូ រ៉ា លូ េមឿង ៃអ្វ រក្យាម័ េណាះ កា នះិេទៅ េដល ខង អនែ់ឌ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ េអៀង ែនវ ឡាក់ កា មួត បយ៊
* ១:៥ ១:៥ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖យសី៊ូ។ † ១:៥ ១:៥ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៤:១-៣៨។
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ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េដល ខង មួតកាម៉ាក័ ្របគ៉័ ប៉ារគ៉់ កាម៉ាក័ េទៅ ‡ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ ពឹងចារ អុញសា
េលយី § សារ េណាះ េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្ូយគ។
៨ មួត បក់ ម៉ុ ត ប៉ាឡម័ េណាះ កា ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ នះិេទៅ េដល អន់ែឌ ផា ទីសារ អំេប៉ា ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អន់

ែឌ ្របគ៉័សារ បគឺ អក៊ អនែ់ឌ បង៉ឺាយ បក់ ទី អំរ៉ាញ លូ កាបផាម៉ាតកា មួតតាតារកា្ល គ់ *ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។
៩ហះកា ផះ មែីគលឡាក់ ៃមគ៉ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាែគក លូ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសារ ប៉ា្រទូ វគ័ ម៉ូ េស ែអ៊ អូ ខនឹ ភង
េលី កាប ផាម៉ាត អុះ ែអ៊ ្រកាន័ កា កាប ផា «អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៃចគ ថូត អសី ពិ»។ ១០ហះកា មួត េណាះ
ខនឹ ផាម៉ាត បង៉ឺាយសារ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ អូ អ្លុ អូ ហ្លង់។ អនែ់ឌ ចងឹ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ខង ពុត អនែ់ឌឡាក់
កា អ្យា ំៃសម អូ អ្លុ ឃតឹ អូ អ្លុ ចាែ្រជប។ ១១ ប៉ាណាបតាទចឹហង មួត អនែ់ឌ េណាះ ខង អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយសារ
កាអុីន †។ អនែ់ឌ ទមឹៃវរ៉ ឡាេកា អន់ ្របគ៉័ យចឡាក់ កា វគ័ បាឡាមញន បុចិ កា េលៀន ‡។ អនែ់ឌ ចងឹ េតា័
រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ឡាក់កា វគ័ កូេរ ខង អនែ់ឌ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា ែអ៊ េដល។ § ១២អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស ទី
ពុត អក៊ កាលក ផូត ផះ ពិន សង់សា េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ គួប េសាប អនែ់ឌឡា ំសង់ អនឌូ់ អូ ឃតឹ អូ រុាបំសី
អុះ អនែ់ឌឃតឹ ដងឹឡាេកា េទៅ េដាច។ អនែ់ឌឡាក់កា េតមី បី អូ ទី េទៀក បី តាេបុះី ពួយ ខ្យាល លូឡាក់កា
េតមី អ៊្លង អូ ទី ៃប៉្ល ផះ ថុន ៃប៉្ល ឡាក់កា េតមី អ៊្លងតា្របូគ អនែ់ឌ េតា័ េពៀរ ទង។ ១៣អនែ់ឌឡាក់កា េទៀកសាឡី
គសាឡាយ រុាងំកា្ល ច តសីៗ សារតាយួសអនែ់ឌឡាក់កាកាពុំះឡាច់ ឡឹង េទៀក រុាងំកា្ល ច។ អនែ់ឌឡាក់កា
សឡំង់ចាកឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័អនែ់ឌ ចងឹ ៃអ្វ ពឹងចារ ម៉ាមុាងំ ម៉ាមត េលយីឡាក់ េ្រទៀមសារ៉ំាប់កា អនែ់ឌ។
១៤ វគ័ េហណុកឡាក់ វគ័ ពិន ពឹង រុាងំហាវ ទីតាេំបុះី អនត់គី ឡឹង វគ័អាដា ំែអ៊ ទួង រះ៉ ឡឹង មួត េណាះផា «ៃហ

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ជរឹ អនឌូ់ លូ បយ៊ ែអ៊ េអៀង ដូវ កាខាក់ អូ ដាម័ យ៉ាប ១៥ េភឿ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស
ទឌូិ ទបឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូស អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកាសារ អូដាគ់ ទេិណា ័ះឡាក់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ លូ ញនកា ប៉ានឹ
រ អូ ដាគ់ឡាក់ អនែ់ឌ កាបផាម៉ាតកា ប ៉្រ◌ះ័»។ ១៦ មួត េណាះឡាក់ ប៉ាណូស ឌុ ង៉ាញ ឌុ កាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់ ទបឹ
្របគ៉័តាម ពុត អនែ់ឌ បុចិ អនែ់ឌកាកាបអា្វ ត់ េអង េកងខាក។់ អនែ់ឌកាប រគ៉់ៗ េភឿ បុចិ កា ទីខាកាឡាេកា
េទៅ។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអន់ ៃអ្វ េសឿ េលយី
១៧អឺ អុះ មុីឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច ខាក ់ហគ់កាចាងំ ឡឹងសារ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា

ពិន អនែ់ឌ អនទួ់ង រះ៉ កា ពិន ែព។ ១៨អនែ់ឌ រះ៉ ផា «ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ ចងឹ ទី ប៉ាណូសកាប ប៉ាៃឡវ
កា អនដ់សី អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អូ ដាគ់ មះ៉ អនែ់ឌ»។ ១៩ មួត េណាះឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ អន់ ពូ ក្លះ ផូង័
ក្លះ គួប េសាប អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយ គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ អុះ។ ២០អឺ
អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃចខាក ់ហគ់ តង័ អនត់គ់ ប៉ាេតា គួប េសាប អន់ េសឿដាគ់កាខាក់ លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ញន
អរ៉ំាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់ដាគ់កាខាក។់ ២១ហគ់ ៃអ្វ មុងឹសារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ ក្យាគ់សារតាប៉ាបតាប៉ុន
ឡឹងយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡា ពិន។ ែអ៊តាប៉ាបតាប៉ុន េណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទីអាញុ រុសី េលយី។ ២២ហគ់
ទី ពុត តាប៉ាបតាប៉ុន កា បក់ េសឿ េបីខាក។់ ២៣ ្រតគ់ តង័ លូ ទុង ពូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អុញ ទបឹតាប៉ាបតាប៉ុន កា ពូ
េដល កាប៉ាច់ ពូ អនេ់ទៀគ អនដ់សី ្រតគ់ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពូ េដល ហះកា ្រតគ់ឡាវុាងំ ែជ ្របគ៉័ យច ពួយ ពូ
ៃដ អនដ់សី ្រតគ់ខាអមឺសារយច មះ៉ ពូ េពៀបឡាក់កាខាអមឺអាវ បគឺ អក៊។
‡ ១:៧ ១:៧ខង មួតកាម៉ាក័ ្របគ៉័ ប៉ារគ៉់កាម៉ាក័ េទៅ ពិន ែ្រព នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ខង ប៉ាណូស បុចិ ្របគ៉័ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។ § ១:៧ ១:៧បរ៉ ៃ់ហ
កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៩:១-២៩។ * ១:៨ ១:៨ មួតតាតារកា្ល គ់ ឃឺកាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង វុចឹ លូ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់ៃហ ២ េព្រតះុ
២:១០-១១។ † ១:១១ ១:១១ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ៤:១-១២។ ‡ ១:១១ ១:១១ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា)
២២:១-២៤:២៥;៣១:១៦។ § ១:១១ ១:១១ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:១-៣៥។
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២៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ រុាងំៃហ អនដ់សី អូ អន់សាលមឹ បក៉់ ទបឹ អន់ ៃអ្វ ហះ ចារ តាតារកា្ល គ់ មះ៉ ែអ៊ ទបឹ អន់
ដសី ចងឹ អូ ទីសារយច ទី ដងឹសារ េហាក រគ៉់ ២៥ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញហងអ្លុ តង័ ពិនញនកាយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
ពឹ តាងំឡា ពិន ពិ ពិន ប៉ាេនសារតាតារកា្ល គ់ លូសារ អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ ែអ៊ឡាក់ ទី ឡឹង េសគី ែព ទលឹ
រ៉ាប់ដារ ់អា េលយី ទលឹ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ េដល អាែមន។
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សារយសី៊ូ ្រគះិ
តាបំាង

អន់ កា វគ័ យូហានបប៉័
(វវិរណៈ)

សារអនត់គ់ រះ៉
ៃឡង ឡឹងយសី៊ូ េតា័ មួត េសឿ ែអ៊ កា ទី ចលួំន ែហង៊ េអៀងៗ។ អនែ់ឌ ៃអ្វ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង រប៉់ ប៉ាេថតឡាក់

មួត រ ៉មូ រុាងំៃហ។ ញនកា មួត េសឿ យសី៊ូ អូ ៃច ្របគ៉័ ពួយ ប ៉្រ◌ះ័ ពូ កាខាក់ ែអ៊ អនែ់ឌ អូ ៃច កាដាបសាបំ ៉◌ះ័
សាដាច់ រ ៉មូ ឡាក់ មួត រ ៉មូ េអី ផា ប ៉្រ◌ះ័ មួត អុងកាន រ ៉មូ លូ កាឡំាងំ បក់ អូ េសឿ យសី៊ូ អនែ់ឌ អូ ណីសកា មួត
េសឿ យសី៊ូ។ ខអាហង បះ មួត អុងកាន រ ៉មូ ្របគ៉័ បាប ែហ៊ង ខាក់ កា មួត េសឿ យសី៊ូ ទបឹ ប៉ានេ់តា័អា្ល ត េអៀង
ដូវ េដល។
មួត េសឿ យសី៊ូ បក់ អន់ដា ទិសារ មុងឹ ខាក់ ែបត៊ ចងឹ អា្ល ត េសឿ។ ទលឹ នីេណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ វគ័

យូហាន ្រចាគ់ ផាប់ អា េភឿ កាប បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនែ់ឌ។ ែអ៊ បុចិ រះ៉ កា មួត េសឿ យសី៊ូ អូ អន់ អ្ូយគ កា
សារ ញ៉ា អុះ។ សារឡាក់ េកតី ពឹះឡាបំាកកាខាក់ េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំតាបំាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉
ែអ៊ឡាក់ ផះតាកូះ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ហះកាទី ្រទងយសី៊ូ េកះ។ កាប៉ាច់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ លូ គន
េសា ែអ ៊ចាបះកាអនែ់ឌ អូដាម័យសី៊ូ អុះ។ កាប៉ាច់ មួត េសឿយសី៊ូ ឡាក់ េតា័ប៉ាណាបប៉ាប៉ុនញនកា ពូ ប៉ាន់
េតា័ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ រុាងំៃហ អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ។ ទិសារឡាក់ េកតី ពឹះ េណាះឃឺតាបំាង ឡឹង
ផនិកាន េអានសាគមឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ បុចិ តង័ ប៉ាណូស។
វគ័ យូហាន រះ៉ សារ ទិ អា ពួយ គុន ឡាេបៀប សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ែអ៊ កាប ពួយ គុន ឡាេបៀប វគ័ េអ

េសេគៀលឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ គុន ឡាេបៀប វគ័ ដានីែអល៊។ ខ អាហង បះ ញ៉ាក ហ្លង់ សារ កាណុង ផាប់
អា។ សារសាខំាន់ៗ ទីឡាក់កាអា៖ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឌុ ទីសារឡាបំាក ឡឹង េសគី ែព េកះញនកា ពូ
្របគ៉័ បាប អនែ់ឌ ហះកា ទី ្រទង យសី៊ូ េកះ។ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ ប៉ាតុំ មួត េសឿ យសី៊ូ អន់ ទី
សារ េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េលយី។
សារកាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ
កាប៉ាច់សារកាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរឡាក់សាខំាន់ៗ ទី ណី នេីអៀ៖
«ែនវបាក»ឃឺមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ទិ មួត បក់កាសប៊ េពៀត េខាអាវបាកឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ទី ណីផាអន់

ែឌ ទី ម៉ុ ត ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េកះ។
«មួកសាដាច»់ ប៉ាតាងសារចាយ័ លូសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ មួត េសឿយសី៊ូ។
«េឡក ប៉ា្វ ន»់ឃឺ េឡក មះ៉ អង់កក់ េតះ ខង េសគី ែព ពូ ឃតឹផា អង់កក់ េតះ ទី ប៉ា្វ ន់ ជួច។
«េឡកតាេំបុះី»ឃឺ េឡកដាគ់កាខាក់ឡាក់ េឡក ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័
«េឡក ១២»ឃឺ ប៉ាតាង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់ ទី ១២ ផូង័។
«េឡក ១០០០» ទី ណីផា េអៀងកាខាក់ អូ ដាម័ យ៉ាប។
«េឡក ១៤៤.០០០»ឃឺ េឡក ផូង័ វាច៉់ អុ្ីរសាែអល៊ 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 ័ះ។
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«ៃបង៉សាណាំទងតគិ»័ «៤២ ៃខ» េលី «១២៦០ដារ»់ ទី ណីផា រុាងំវាង៉ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ទីសារ ថុកឡាបំា
ក េលីកាសារ ពូ ្របគ៉័ បាប អនែ់ឌ។ ផះ េសគី ែពសាដាច់អានទ់យី៉ូ គូះ េអពីផាន ្របគ៉័ បាប សុនសាត អុី្រសា
ែអល៊ រុាងំវាង៉ ៃបង៉សាណាំទងតគិ័ (បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៩:២)។
«គន េចៀម»ឃឺយសី៊ូ ឡាក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ឡាក់កា ពូ េឃយី ប៉ានេ់តា័ េចៀម រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ផះ ពូ ្របគ៉័ ប៊ុ ន ្រទងួ។
«អង់កាន»់ ប៉ាតាង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ េពៀបឡាក់កាកាម៉ាញ់យសី៊ូ ្រគះិ (បរ៉ ់ៃហ ១២:១-៦)។
«ណាក» េលី «ពិះ»ឃឺកាណាគ័សារ៉ំាប់ ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។
«កាណាគ័ អូ ដាគ់ អក៊ កាលក»ឃឺកាណាគ័សារ៉ំាប់ ប៉ាតាងសារ អរ៉ំាញ អញឺ មួត អុងកាន រ ៉មូ។
«េមឿងបាប៊ឡូីន»សារ៉ំាប់ ប៉ាតាង េមឿង រ ៉មូ។

ផិនកានកាណុងផាប់សារតាបំាង
យសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កា វគ័ យូហានបប៉័ លូ េ្របុី ែអ៊ ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េសឿយសី៊ូ តាេំបុះី ្រកុ។ំ
(១:៤-៣:២២)

វគ័ យូហាន បប៉័សារ េកងខាក់ ពឹងផាប់ ពូ ប៉ាតតឹ ចារ ័តាេំបុះី ចារ។ (៤:១-៨:១)
វគ័ យូហាន បប៉័សារ េកងខាក់ ផះ បយ៊ ប ៉្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 េកងខាក់ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គ។ (១៤:១-១៥:៤)
វគ័ យូហានបប៉័សារ េកងខាក់ឡឹងអង់េគៀន ម៉ាសតាេំបុះីឡាក់ប៉ាញ័ដងឹសារប ៉្រ◌ះ័ អកឺ។ (១៥:៥-១៦:២១)

វគ័ យូហាន បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ ថាឡំាយ េមឿង បាប៊ឡូីន កាណាគ័ អក៊ កាលក លូ បក់ តាគ់ អំ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។ (១៧:១-២០:១០)

ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត ប៉ាគ់ អនត់គី។ (២០:១១-១៥)
វគ័ យូហាន បប៉័ ៃប៉្លងណាវ អង់កក់ េតះណាវ លូ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ។ (២១:១-២២:៥)
វគ័ យូហាន េ្របុី ពិន ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រចាគ់ ពឹងផាប់អា។ (២២:៦-២១)

១អាឡាក់សារ យសី៊ូ ្រគះិ តាបំាង អន់ បប៉ ័ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ែអ៊ តាបំាងសារឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ េកតី
ពឹះ ្រសស៊ៗ ប៉ាគ់ ែគង ម៉ាត់ េទៀ អន់ កា មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ៊ អ្លុ អនត់គ។់ យសី៊ូ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ ឡា ំរះ៉ កា វគ័
យូហានឡាក់ បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ។៊ ២ វគ័ យូហាន រះ៉ ឡឹងសារឡាក់ ែអ៊ បប៉័ ទេិណា ័ះ សារ េណាះ ឃឺ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូសារយសី៊ូ ្រគះិ រះ៉។ ៣ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង េពឿអានសារកាណុងផាប់អា
លូ បក់សាយុំាងំសារ ែ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 េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
៤អាញ់សចិ យូហាន ្រចាគ់សត្់រតាអា ប៉ាេហ្យ ីអន់ កា មួត ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី ្រកុំឡាក់ ៃអ្វ ពឹង

េខតអាសុី *។ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ៃអ្វ រប៉់ ដារ ់អា លូ ៃអ្វ ឡឹង េសគី ែព លូ ចងឹ ជរឹ អន់ ែអ៊ ដាគ់ ពុត
លូ អន់សារសាណុកសាវាក៉កា អនដ់សី។ អន់ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះីឡាក់ ៃអ្វ ហះ ងីុរ េ្រគសាដាច់
មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៥ លូ អន់ យសី៊ូ ្រគះិ ដាគ់ ពុត អន់សារសាណុកសាវាក៉កា អនដ់សី េដល។ យសី៊ូ ឡាក់
ផាញ៉ានដាគ់ ្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 ឡឹងសារយចញនកាផាម ែអ៊ េទៅ។ ៦ ែអ៊ កា ្របគ៉័
* ១:៤ ១:៤ េខតអាសុី រប៉់ ដារ ់អា ពូ េអី ប៉ាេថត ទួគី ែគងដារ ់ម៉ុ ត។
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អន់ ពិន េកះ ប៉ាសុន ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា លូ ្របគ៉័ អន់ េកះ ្រកុំ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ
ែអ។៊ អន់ ែអ៊ េលៅ ែលងសចិ លូ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ រុាងំៃហ េលយី អូ អ្លុ ឡុច អាែមន។ ៧ ៃហ ែអ៊ ចងឹ ជរឹ ៃអ្វ
ពឹង កាមល៉ ់ប៉ាណូស ទឌូិ ចងឹ បប៉័ ែអ ៊យ ៉◌ះ័ មួត បក់ ្រចាគ័ ែអ៊ ែព កា ចងឹ បប៉័ ែអ៊ េដល ទិ ផូង័ ប៉ាណូស ៃអ្វ
ពឹង អង់កក់ េតះ ចងឹ ញុា ំេសាកញនកា ែអ។៊ ចាបះកា ចងឹ េកតី នេីអៀ តាទចឹហង អាែមន។
៨ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី រប៉់ ដារ ់អា លូ ៃអ្វ ឡឹង េសគី ែពឡាក់ ចងឹ ជរឹ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី

សារ អរ៉ំាញ អញឺកា្វ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ ែអ៊ រះ៉ ផា «អាញ់អាហងឡាក់ គុល លូ ក្យង់ †»។
សារយសី៊ូ តាបំាងឡាេកាអន់កា វគ័ យូហានបប៉័
៩អាញ់ទីសារឡាបំាក អនឌូ់ លូ អនដ់សី អាញ់កា ទី ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនឌូ់ លូ អនដ់សី លូ អត់សា ំ

រ៉ាញ័អនឌូ់ លូ អនដ់សី េដលញនកាយសី៊ូ។ ពូ រ ៉បុ អាញ់អន់ ៃអ្វ ប៉ាគ់តាកា្វ ល់ ប៉ាតម់៉ូ ះ អាញនកាប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ លូ ញន កាអាញ់ រះ៉ សារ យសី៊ូ។ ១០ ពឹង ដារ ់អាទតិ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវ អាញ ់េកះ
េណាះអាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ ែគង អង់កក់អាញ់ឡាក់កា ប៉ានរឹ ពូ េខា្ល មសាៃណង េតះខាក។់ ១១ ប៉ានរឹ េណាះ រះ៉
ផា «កាណាគ័ ញ៉ាៗឡាក់ អសី បប៉ ័ហគ់ ្រចាគ់ គម កាណុងផាប់ ពិ េកះេណាះ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី ្រកុំឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េអេភសូ េមឿងសាមណឺា េមឿង េពីកាម៉ុ ះ េមឿង េធៀេទរ៉ា េមឿង េសី
េដះ េមឿង ភឡីាដលិេភៀ លូ េមឿង េឡាឌេីស»។
១២អាញ់កាកាែលង ៃហ ែគង ប៉ានរឹឡាក់កាកាប លូអាញ់ េណាះ អាញ់កាបប៉័ចារ ពូ ៃចគតាេគៀងតាេំបុះី

ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស។ ១៣ហះ អនត់គិ័ ចារ ៃចគតាេគៀង ទេិណា ័ះ ទី េម៉ាញ ដូវឡាក់កា ប៉ាណូស ‡ ែអ៊ េពៀត
អាវ អ្លងឹ ទលឹ ជុង លូ ទី ម៉ាែអវ៊ ម៉ាស រតឹ ពឹង អនេ់តះី។ ១៤សក់ កល់ ែអ៊ បាកតាពំ្លុ ងឡាក់កាកាប៉ាស ម៉ាត់ ែអ៊
តាតារឡាក់កា អំប្៉យតិ អុញ។ ១៥ ជុង ែអ៊ េជៀលកាឡំាគ់ឡាក់កាសាប៉ាន័ ទុំ កា ពូ ពុះ ពឹង អុញ ប៉ានរឹ ែអ៊ េតះ
កាខាក់ឡាក់ កាយងឹ េទៀក េ្រជៀយ។ ១៦ ពឹង តីសាម៉ា ែអ៊ ចកឹ សឡំង់ តាេំបុះី លូ ទី ដាវ េសាត ប៉ា្ល ទិ េពៀរ ែបង៊
ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ ៊ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ឡាក់កាដារ ់តាតារកាខាក។់ ១៧ផះអាញ់បប៉័ ែអ ៊អាញ់កាបក៉់ េតា័ ង៉ល់ អូ ហ្ល
ង់ ប៉ាណូសហះ ជុង ែអ ៊ហះកា ែអ៊សាប៉ាគ់អាញ់ លូ តីសាម៉ា លូ កាបផា «ែជ អ្ូយគ ឃឺអាញ់អាហងឡាក់
ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ កាខាក់ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាខាក់ ១៨ឃឺអាញ់ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ អាញ់ េតា័ េកះ ហះកា
កញិេអៀអាអាញ់ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ អាញ់ទី អរ៉ំាញអញឺតាគ់អង់រុសីសតឹ បក់ េតា័លូ អន់ ពូឡាច់ ឡឹង
្រសកុ ប៉ា្រទូ។ ១៩ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អសី ្រចាគ់ គម ទិសារ ញ៉ាឡាក់ អសី បប៉័ អា ឃឺសារឡាក់ ផះ េកតី ពឹះ
រប៉់ដារ ់អា ទបឹដារ ់ែគង ម៉ាត់ េទៀ េដល។ ២០អាញ់ចងឹ រះ៉ អន់ អសី អ្លុ ហ្លង់ ឡឹងសារ េអានសាគមឹ ឡឹងសឡំង់
តាេំបុះី លូ ចារ ៃចគ តាេគៀង តាេំបុះី ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស ឃឺ នេីអៀ សំឡង់ឡាក់ អសី បប៉័ អាញ់ ចកឹ េណាះ
ឃឺ មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ្រកុ ំចារ ៃចគតាេគៀងតាេំបុះីឃឺ ្រកុំ េហៀនសារ
ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ្រកុំ េណាះហង»។

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 េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង

េមឿង េអេភសូ េណាះ រះ៉ ផា នេីអៀ៖
† ១:៨ ១:៨ គុល លូ ក្យង់ េពៀគ គុល «អាលផ់ា លូ អូេមកា»ឃឺសចិ សត្់រតា អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាណុងសត្់រតាកាប សុនសាត
្រកកិ ឡាក់កាសត្់រតា «ក» លូ «អ» េដល។ ‡ ១:១៣ ១:១៣ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣។
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បក់ ចកឹ សឡំង់ តាេំបុះី ពឹង តីសាម៉ា លូចាក ពឹង អនត់គិ័ ចារ ៃចគ តាេគៀង តាេំបុះី ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស
េណាះ ែអ៊ រះ៉ ផា ២ "អាញ់អ្លុ ទិ េកះសារឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉ ័អាញ់កាអ្លុ ឡឹង ង៉ារ េក្ល ័ះ កា្ល ងំ លូសារ អនដ់សី
អត់សារ៉ំាញ័កាណុងសារឡាបំាក េដល។ អាញ់កា អ្លុ អនត់គ់ េដលកា អនដ់សី អូ ៃច កា ប៉ាណូស អូ ដា
គ ់អនដ់សីសាគ់ លួង េកះ មួត បក់ផា អនែ់ឌឡាក់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងអាញ ់ហះកាអនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ផា អន់
ែឌ េណាះ អូ ្រតគ់ បក់ រះ៉ ប៉ាតាងអាញ់ អុះ ឃឺ បក់ ព្លូ ង។ ៣អនដ់សី ខំដាម័ អត់ លូ ទីសារឡាបំាក អូញម អុះ
ញនកាអាញ។់ ៤ហះកាអាញ់អ្យក់យ៉ូ អនដ់សី ពឹងសារ េម៉ាញ ឃឺសារ អនដ់សីអា្ល ត ពុត បុចិ ៃច មះ៉ អន់
ដសីឡាក់កា អនដ់សី េឃយី បុចិ ៃច ផះ ឡឹង គុល ែព។ ៥ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ឃតឹចាែ្រជបណាវ ្គ ៃហសារ
អនដ់សី ្របគ៉័ ឡឹង អន្់រទលួ ែព ដាគ់ កាខាក់ េកះ ហគ់ បុនិែពង ពុត លូ ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី េឃយី
្របគ៉័ ផះ អន្់រទលួ ែពណាវ ្គ។ ផាអនដ់សី អូ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ អាញ់ចងឹឡា ំប៉ាគ់ចារ អនដ់សី ហង ផាអន់
ដសី អូ បុនិែពង ពុត េពៀក អាញ់ ចងឹ អ្យក់ឡាច់ចារ ៃចគ តាេគៀង មះ៉ អនដ់សី ឡឹង ចារ ពូ ៃចគ ែអ៊ ហង។
៦ហះកាអាញ់ ប៉ាេន អនដ់សី ពឹងសារ េម៉ាញ ឃឺ អនដ់សី អូ ណីសកាសារ មួត នកូីឡា ្របគ៉ ័អាញ់កា អូ
ណីសកាសារ ទេិណា ័ះ េដល។ ៧ហគ់សាយុំាងំ អន់ កាខាក់ ពិសារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀន
សារប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះីចារ។ ផាៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់ចងឹ អន់ អនដ់សីសា ៃប៉្ល អ៊្លង ឡឹង េតមីឡាក់
អន់អាញុ រុសី ពឹង សួន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ"័។
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿងសាមណឺា
៨ «ហគ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ី ប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង សាមឺណា

េណាះផានេីអៀ៖
បក់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាខាក ់ឃឺ បក់ េតា័ លូ រុសី សតឹណាវ ្គ ែអ៊ រះ៉ ផា ៩ "អាញ់អ្លុ

អនត់គ់ េកះ កា អនដ់សី ថុកឡាបំាក លូតាបាយកាសត ់ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អនដ់សីឃឺ បក់ ប៉ាតរ្ង័។ អាញ់
កា អ្លុ អនត់គ់ េដលកា មួត បក់ ឃតឹ ផាឡាេកា អនែ់ឌឡាក់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អនែ់ឌ កាប េពាកា អន់
ដសី ហះកាអនែ់ឌ េណាះ អូ ្រតគ់ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ អុះ ឃឺ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។ ១០ ែជ
អ្ូយគ កា អនដ់សី ចងឹ ទីសារឡាបំាក េណាះ។ ៃហ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ចងឹ រ ៉បុ បក់ អនដ់ា កាណុងកាឡំាងំ អន់
ដសីអ្យក់ ៃចគ ខុក េភឿសាគ់ លួងអនដ់សី េណាះអនដ់សីចងឹ ថុកឡាបំាក ទុញ១០ដារ។់ ទលឹនេីណា ័ះ
អ្យគ័ ៃអ្វ អន់ដាគ់ ្រតង់ ទលឹ េតា ័េណាះអាញ់ចងឹ អន់អាញុ រុសី កា អនដ់សី។ ១១ហគ់សាយុំាងំ អន់កាខា
ក់សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះីចារ។ ផាៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច សារ
េតា័លកឺ 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 ទីដាវ េសាតឡាក់ ទី ប៉ា្ល ទិ េពៀរ ែបង៊ ែអ៊ រះ៉ ផា ១៣ "អាញ់អ្លុ េកះ ចារ អនដ់សី ៃអ្វ េណាះ ឃឺ អនដ់សី

ៃអ្វហះចារឡាក់ទី េ្រគសាដាច់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។ ហះកាអនដ់សី ៃអ្វដាគ់ ្រតង់ លូអាញ់ េលយី អូអា្ល
ត េសឿអាញ់ អុះ យ ៉◌ះ័ រុាងំវាង៉ ពូ ប៉ានេ់តា័អានទ់បីះ៉ឡាក់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ឡាក់ រះ៉សារអាញ់ ពឹង េមឿង

* ២:១១ ២:១១សារ េតា័លកឺ ទី េពៀរ បរ៉ ់ៃហ ២០:១៤-១៥;២១:៨។
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អន់ដសី ឃឺ ពឹង ចារ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ សាតាងំ ៃអ្វ។ ១៤ហះកា ទីសារ អន់ដា អាញ់ អ្យក់ យ៉ូ អន់ដសី ខង
កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ទី បក់ អនដ់ា ្របគ៉័ ពួយសារ វគ័បាឡាម បុាងំេហៀន។ េសគី ែព វគ័បាឡាម េណាះ
បុាងំេហៀនសាដាច់បាឡាក់ េ្របុី ែអ៊ ប៉ាញ៉ាកា សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េភឿ ប៉ាណា ំអន់ អនែ់ឌសាសាណាពូ
ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ ប៉ាណា ំអន់ អនែ់ឌ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក។័ † ១៥កាប៉ាច់ អនដ់សី កា នេីណា ័ះ
េដល កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី ទី បក់ អន់ដា ្រប៉គ័ ពួយសារ មួត នីកូឡា បុាងំេហៀន ឡាេបៀប អា នះិេទៅ
េដល។ ១៦ ទលឹ នីេណា ័ះ ហគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ ផា អន់ដសី អូ បុនិែពង ពុត អាញ់ ចងឹ ឡា ំប៉ាគ់ ចារ
អនដ់សី កាណុង រុាងំវាង៉ ្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់ អាហង លូអាញ់ ចងឹឡា ំតាកូះ លូ មួត េណាះ លូ ដាវ ពឹង ពឹរ
អាញ់ ‡ េដល។ ១៧ហគ់សាយុំាងំ អន់ កាខាក់សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តា ំ
េបុះី ចារ។ ផា ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់ចងឹ អន់ ណំុ ម៉ាណាឡាក់ េអានសាគមឹ េណាះ ទបឹ មប អន់
អេំហា្ម បាក េម៉ាញកាតុ §កាអនដ់សី េដល ពឹង អេំហា្ម េណាះ ទី ពូ ្រចាគ់សចិណាវឡាក់ អូ ទី បក់ េពឿ អន់
ហា្ន ល់ អុះ ទី ដងឹ 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 េណាះផា

នេីអៀ៖
គន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័ម៉ាត់ ែអ៊ តាតារ វុចឹ លូ អបំ្៉យតិ អុញ ជុង ែអ៊ េជៀលកាឡំាគ់ឡាក់កាសាប៉ាន ័ែអ៊ រះ៉

ផា ១៩ "អាញ់អ្លុ ទិ េកះសារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ អាញ់អ្លុ េដលកាអនដ់សី ទី ពុត បុចិ ៃច លូ អនដ់សី េសឿ
ទបឹ អ្លុ តង័ ពូ លូ អត់សារ៉ំាញ័ កាណុងសារឡាបំាក។ អាញ់កា អ្លុ អន់តគ់ ផាសារ អន់ដសី ្របគ៉័ណាវៗ
កញិេអៀ អាដាគ់ ហ៊្លត ឡឹង អន្់រទលួ ែពណាវ ្គ។ ២០ហះកា ទីសារ េម៉ាញអាញ់ អ្យក់ យ៉ូ អនដ់សី ឃឺ អន់
ដសី ទមឹៃវរ៉ អន់ អង់កាន់សចិ េយសបិលិ ែអ៊ ឃតឹផាឡាេកា ែអ៊ឡាក់ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា ែអ៊ បុាងំេហៀន
លូ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កាអាញ់ អន់ អនែ់ឌ វុលឹ េវុងី អន់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ឡាឡិគ័ឡាឡា
គ័ លូសាសាណាពូ ៃសនហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ២១អាញ់ កូម័ អន់ ែអ៊ បុនិែពង ពុត េពៀក ហះកា ែអ៊ អូ ៃច បុនិ
ែពង ពុត េពៀក អុះ ឃឺ ែអ៊ ៃអ្វ កា ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ នះិេទៅ។ ២២ ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ អគី ប៉ា
ណាបកាខាក់ ឡូត។ កាប៉ាច់ មួត បក់ ្របគ៉័សារ រ៉ាលង កល់ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េណាះ ផាអនែ់ឌ អូ បុនិែពង ពុត
េពៀក អា្ល ត ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ អនឌូ់ លូ ែអ ៊េណាះអាញ់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ អគី ប៉ាណាបកាខាក់ េដល។
២៣អាញ់ចងឹ ប៉ានេ់តា័គន េសាែអ៊ ឡូត ផះ េណាះ ្រកុំ េហៀនសារប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់អា
ហងឡាក់ ប៉ានតិ ៃហ ពុត េពៀក ប៉ាណូស េកះេណាះអាញ់ ចងឹ អន់ កា អនដ់សី តាម ង៉ារឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័
េណាះហង។ ២៤សារ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ ពូ េអី ផាសារ ្រជុ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ។ កាប៉ាច់ មួត បក់ អន់
ដាកាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង េមឿង េធៀេទរ៉ាឡាក់ អូ ទី ្របគ៉័ ពួយសារ ែអ៊ បុាងំេហៀន េណាះ អាញ់
អូ េ្របុី អនដ់សី ្របគ៉័ ង៉ារ ញ៉ាណាវ ្គឡាក់ ញ៉ាក អុះ ២៥ឃឺ ្រកាន័កា ៃអ្វ េសឿ កាខាក់សារឡាក់ អនដ់សី េសឿ
េកះ េលយី ទលឹដារ អ់ាញ់ ពឹះ ទលឹ េទៀ បគ័ េកះ។ ២៦ផាៃអ្វ េសឿ េលយី លូ ្របគ៉័ ង៉ារការកាអាញ់ េលយី ទលឹ
អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ អាញ់ចងឹ អន់ អនដ់សី ទី អរ៉ំាញ អញឺ អបុំាងំ មួត សុនសាត អនេ់ទៀគៗ។ ២៧អន់

† ២:១៤ ២:១៤ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ២៥:១-៣; ៣១:១៦។ ‡ ២:១៦ ២:១៦ ដាវ អាឃឺ កាប េពៀប ឡឹង ប៉ានរឹ ែអ៊ ឡាក់ ទី
អរ៉ំាញអញឺ េដល។ § ២:១៧ ២:១៧ េសគី ែព ពូ េឃយី អ្យក់ អេំហា្ម បាក ្រចាគ់សត្់រតា េជៀក ពូ ពឹះ ៃអតសា។ សារអា េពៀបឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័
េជៀក ពូឡា ំៃអតសាអនឌូ់ លូ ែអ៊ ពឹង ៃប៉្លង។
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ដសី ចងឹ រុាងំៃហ ប៉ាសុន ទេិណា ័ះឡាក់កា ពូ តាគ់ ប៉ាទុះ កគ័ កាអល៊ លូ អ៊្លង កាទូង ប៉ាសយ។់ * ២៨អនដ់សី
ចងឹ ទី អរ៉ំាញអញឺឡាក់កាអរ៉ំាញអញឺអាញ់ទី ឡឹង ពឹអាញ់ េដល អាញ់កាចងឹ អន់សឡំង់ ្រពឹក †កាអន់
ដសី។ ២៩ហគ់សាយុំាងំ អន់កាខាក់សារ 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 ីប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េសេីដះ េណាះ

រះ៉ ផា នេីអៀ៖
បក់ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ តាេំបុះី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ចកឹ សឡំង់ តាេំបុះី ែអ៊ រះ៉ ផា "អាញ់ អ្លុ ទិ េកះសារ

ឡាក់ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ អនដ់សី េលៅសចិផា ៃអ្វ រ ុសី ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អនដ់សី េតា័ េកះ។ ២ហគ់សា
ទរឹឡាេកាលូ ប៉ាកាង័កាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់ ៃអ្វ សល់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ េណាះអន់កាចាប ័ខងអាញ់បប៉័ផាសារ
ឡាក់អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ េបីដាគ់កាខាក់ អុះហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័អាញ។់ ៣ទលឹ នេីណា ័ះហគ់កាចាងំ ឡឹងសារ
ញ៉ាឡាក់ អនដ់សី កាតាងំ ឡឹង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះ ្របគ៉័ ពួយ លូ បុនិែពង ពុត ពិ។ ផាអនដ់សី អូសាទរឹ
ឡាេកា អាញ់ ចងឹឡា ំប៉ាគ់ ចារ អនដ់សីឡាក់កា បក់ អនតុ់ង អនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ កាអាញ់ ចងឹ ពឹះ ទលឹ
ប៉ាគ់ អនដ់សី មង ប៉ុប ចំ អុះ។ ៤ហះកា ៃអ្វ ពឹង េមឿង េសេីដះ េណាះ ទី បក់ អនដ់ា កាណុងកាឡំាងំ អនដ់សី
អូ ្របគ៉័ អន់ េខាអាវ អនែ់ឌ បគឺ អក៊ អុះ អនែ់ឌ េណាះ ចងឹកាសប៊ េពៀត ែនវ បាកចាក អនឌូ់ លូអាញ ់ខង
អនែ់ឌឃឺ ចងឹ េពៀត ែនវ អាហង។ ៥ផា ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទីកាសប៊ េពៀត េខា
អាវ ែនវ បាក អាញ់កា អូ អ្ូ៊យតឡាច់ សចិ អនដ់សី ឡឹង ផាប់ ្រចាគ់ សចិ បក់ ទី អាញុ រុសី អុះ។ អាញ់កា
ចងឹ រះ៉ សចិ អនដ់សី ហះ ម៉ាត់ ពឹ អាញ់ លូ ហះ ម៉ាត់ បយ៊ ែអ៊ េដល។ ៦ហគ់សាយុំាងំ កាខាក់ ពិសារ ប៉ាង៉ាត័
ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ចារ"។
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង ភឡីាដលិេភៀ
៧ «ហគ់ ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េមឿង ភឡីាដលិេភៀ

េណាះ រះ៉ ផា នេីអៀ៖
បក់ដាគ់កាខាក់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់ លូ ចកឹ គនកាេច មះ៉សាដាច់ដាវតី ផាែអ៊ េបកី អូ

ទី េពឿ អ្លុ កាេ្រតគី អុះ ផា ែអ៊ កាេ្រតគី អូ ទី េពឿ អ្លុ េបកី អុះ។ ែអ៊ រះ៉ ផា ៨ "អាញ់ អ្លុ ទិ េកះសារឡាក់ អន់
ដសី ្របគ៉័ េណាះ ៃហអាញ់ េបកី អា្ល ត អំប៉ារ ហះ ម៉ាត់ អនដ់សី េកះ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ កាេ្រតគី អុះ។ យ ៉◌ះ័
អនដ់សី ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ បាបត៊ បាែបត៊ កាតាម កា អនដ់សី ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អាញ់ លូ អូ ទី កាប ផា អូ
អនហ់ា្ន ល់អាញ់ េដល។ ៩ ៃហអាញ់ ចងឹ មប ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ អន់ កា អនដ់សី។ អនែ់ឌ
ផាឡាេកា អន់ែឌ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ ហះកាតាទចឹ ែអ៊ អូ ្រតគ់ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អុះ ឃឺ អន់ែឌ
កាបព្លូង។ អាញ់ចងឹ អន់ មួត ទេិណា ័ះកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ហះ ជុង អនដ់សី ម៉ាគ់ អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់ផាអាញ់ បុចិ
ៃច កា អនដ់សី តាទចឹ។ ១០ញនកា អនដ់សី ខំ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ អាញ់ េលយី េណាះអាញ់កា ចងឹ រុាងំៃហ
អនដ់សី អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារឡាបំាកឡាក់ ចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង អង់កក់ េតះ អា េភឿសាគ់ លួង ប៉ាណូស ទឌូិ។
១១អាញ់ ចងឹ ឡា ំទលឹ រុាងំវាង៉ ្រសស៊ៗ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ ហង អ្យគ័ ៃអ្វ េសឿ េលយីសារឡាក់ អន់ដសី េសឿ

* ២:២៧ ២:២៦-២៧ បរ៉ ់ៃហផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)២:៨-៩។ † ២:២៨ ២:២៨សឡំង់ ្រពឹក ឃឺសឡំង់ តសីឡាក់ឡាច់
កាលំ។ឺ យសី៊ូ អន់សឡំង់ តសីអាកាអនែ់ឌ េភឿ តាបំាងផា ទី ្រទង អនែ់ឌហង។
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េកះ េភឿ ែជ អន់ ទី បក់ េពឿ តាបុតី អ្យក់ រុាងំវាន៉័ ឡឹង អនដ់សី។ ១២ផា ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់ ចងឹ
អន់ អនដ់សី ្របគ៉័ អញជុ់ងកាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ លូ អូ ទី េពឿ ចងឹ អ្យក់ឡាច់ អនដ់សី ឡឹង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ េណាះណាវ ្គអុះ។ អាញ់ចងឹ ្រចាគ់សចិ ប ៉្រ◌ះ័ អាញ់ ពឹង អនដ់សី េណាះ លូ ចងឹ ្រចាគ់សចិ េមឿង មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័អាញ់ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវឡាក់ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង លូ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័អាញ។់ អាញ់កាចងឹ ្រចាគ់សចិ
ណាវ មះ៉ អាញ់ ពឹង អនដ់សី េដល។ ១៣ហគ់សាយុំាងំ កាខាក់សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀន
សារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ចារ"។
សត្់រតា វគ័ យូហាន ្រចាគ់ ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េមឿង េឡាឌេីស
១៤ «ហគ់ ្រចាគ់សត្់រតា ប៉ាេហ្យ ីប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រុាងំៃហ ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េឡាឌេីស

េណាះ រះ៉ ផា នេីអៀ៖
បក់ ពូ េអីផា "អាែមន"ឡាក់ផាញ៉ានដាគ់ ្រតង់ លូ ្រតគ់តាទចឹឡាក់តាងំឡាទិកាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់ប ៉្រ◌ះ័

បក៊កាតយ័ ទី បុាងំេកតី ែអ៊ រះ៉ ផា ១៥ "អាញ់ អ្លុ ទិ េកះសារ អនដ់សី ្របគ៉័ េណាះ ឃឺអាញ់ អូ ៃច កា អនដ់សី
ឡាអត់ កា អូ ឡាអត ់តុ កា អូ តុ។ អាញ់ បុចិ អន់ អន់ដសី តុ កាខាក់ េលីឡាអត់ កាខាក់ េណាះ ដាគ់ ហ៊្ល
ត។ ១៦ញន កា អន់ដសី ្រកាន័ កា ៃអ្វ តុ អរ៊ៗ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ ចងឹ ឡាគ់ អា្ល ត អន់ដសី ឡឹង ពឹរ អាញ់
ហង ១៧ខង អនដ់សី អា្វ ត់ ផា 'ញនឹ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ទី រ៉ាស េអៀង កាខាក់ េកះ អូ តងកានកាណាគ័ ញ៉ាណាវ ្គ
អុះ' ហះកាអនដ់សី អូ អ្លុ អនត់គ់ផា អនដ់សី ផះ ថុក ញ៉ាកតាបាយកាសត់ លូ ែប៊្លល ម៉ាត់ ទបឹ ៃអ្វសាឡុន អូ
ទី េខាអាវកាសប៊ េពៀត េណាះ អុះ។ ១៨អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ រះ៉ កា អនដ់សី អន់ អនដ់សីឡា ំណាងំតាច់ ម៉ាស
ឡឹង អាញ់ឡាក់ ម៉ាស ទី សុះ ប៉ាហ្លច់ លូ អុញ េភឿ អន់ អន់ដសី េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ តាទចឹ លូ តាច់ េខា អាវ
បាក ម៉ាគ់ អនដ់សី កាសប៊ េពៀត ែជ អន់ អនដ់សី តាយួសកា ពូ កា អនដ់សី ៃអ្វ សាឡុន នេីអៀ។ ហគ់តាច់
អនហ់ា្ន ំច ័ះ ម៉ាត់ ឡឹងអាញ់ េដល ម៉ាគ់ អនដ់សី ៃហ បប៉័សាឡះហង។ ១៩អាញ់កាបតាគ់ អញច់ាល លូ អន់
តគ់ ប៉ាេតាកា បក់ ចំឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ ទី ពុត ្រតាងំ លូ បុនិែពង ពុត េពៀក ពិ។ ២០ ៃហ
អាញ់ អន់តាវ ហះ អំប៉ារ ទបឹ កាខគ់ អំប៉ារ េដល ផា េពឿ កាតាងំ ប៉ានឹរ អាញ់ េកះេណាះ េបកី អំប៉ារ េជៀក
អាញ់ម៉ុត េណាះអាញ់ចងឹ ម៉ុត កាណុងហី ែអ៊ េណាះ ទបឹអាញ់ចងឹសាសាណាអនឌូ់ លូ ែអ ៊ែអ៊ កា ចងឹ
សាសាណាអនឌូ់ លូអាញ់ េដល។ ២១ផាៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច អាញ់ចងឹ អន់ អនដ់សី អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ
សាដាច់ អនឌូ់ លូអាញ់ឡាក់កាអាញ់អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ អនឌូ់ លូ ពឹ អាញ់ េដល ផះអាញ់ចាយ័ ្រទង
អាញ។់ ២២ហគ់សាយុំាងំកាខាក់សារ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ចារ»។

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

សាៃណងផះ អន្់រទលួ ែព ែអ៊ កាប លូអាញ់ណាវ ្គផា «ចុហាវ ប៉ាគ់អា អាញ់ចងឹតាបំាង អន់ អសី បប៉័សារ
ញ៉ាឡាក់ ចងឹ ្រតគ់ េកតី ពឹះ ែគង ម៉ាត់ េទៀ»។ ២ផាឌី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េប៉ាកហាវអាញ់ ឡូត អាញ់កា បប៉័
េ្រគសាដាច់ ពឹង ៃប៉្លង លូ ទី េម៉ាញ ដូវ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ។៣បក់អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ េណាះតាតារឡាក់
កាតាយ៉ាល័កា្រហី ទុំៗ លូ ទីកាញ្់រចូ ែវល ជុំ េ្រគ េណាះតាតារកា្ល គ់ឡាក់កាតាយ៉ាល័ េខៀវសាងៗ។ ៤ ៃអ្វ ជុំ
េ្រគសាដាច់ េ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។ ៥ ទី កាឡំាត ទី េតះតរ ់ឡាច់ ឡឹង េ្រគសាដាច់ េណាះ។ ហះ ងីុរ
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េ្រគ េណាះ ទីកាបងតាេំបុះី ផះ កតី តាតារកាខាក។់ កាបង ទេិណា ័ះ ឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទិតាេំបុះី មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ។័ ៦ ែគង ងីុរ េ្រគសាដាច់ េណាះ ទី វុចឹ លូ េទៀកតាងំេលា័សាង រុាបំ ៉◌ះ័ឡាក់កាសាមុលឹ រុាេំបាះហ។ី ជុំ
េ្រគ េណាះ ទីកាណាគ័ ៃអ្វ រ ុសី ប៉ា្វ ន់ កាតុ ទី ម៉ាត់ ប៉ាញ័ ទបឹឡាេកា ទបឹ ែគង អង់កក់ ទបឹ ែគង ងីុរ។ ៧កាណាគ័ ទី
េម៉ាញឡាេកា ែអ៊ វុចឹ លូ កា្ល  កាណាគ័ ទី េពៀរឡាេកា ែអ៊ វុចឹ លូ រក៉់ េទាល កាណាគ័ ទី ៃបង៉ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ វុចឹ លូ
ប៉ាណូស កាណាគ័ ទី ប៉ា្វ ន់ ឡាេកា ែ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 ទបឹឡាេកា ទបឹ ែគង ឡីង ទបឹ ែគងកាណុងកាហា្ល ប េដល។ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ
កាប អូ រ៉ាឡូវ អូ រ៉ាឡាក់ ទបឹ កាដារ ់ទបឹ កាមុាងំ អនែ់ឌកាបផា៖

«ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក ់ដាគ់ ្រតង់ កាខាក ់ដាគ់ ្រតង់ កាខាក់
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 អន់ែឌ ប៉ាេន តាេំប៉ាក េហាក រគ៉់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ៃអ្វ េលយី ១០ េកះេណាះ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ទិ ២៤ ដូវកា មូប កល់ ទះឹ េតះហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង
េ្រគ ទបឹសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ឡាក់ ទី អាញុ ៃអ្វ េលយី េកះេណាះ អ្យក់ឡាច់ មួក ឡឹង កល់ អនែ់ឌ អន់ ហះ ងីុរ េ្រគ
លូកាបផា៖
១១ «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាញនឹ

អសីឃឺ ចងឹ ទីសារតាតារកា្ល គ់ លូ េលៅ ែលងសចិ លូ អរ៉ំាញ អញឺ
ខង អសី បុាងំេកតី កាណាគ័ ញ៉ាៗ

្រគបឹ ែនវ េកតី ទី លូ ៃអ្វ ញនកា ពុត អសីហង»។

៥
សារផាប់ ពូ ប៉ាតតឹចារ ័តាេំបុះី ចារ
១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ផាប់ * ពឹង តីសាម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច។់ ពឹងផាប់ េណាះ ទី ្រចាគ់សត់

្រតា ទបឹ ែគង ឡីង ទបឹ ែគង កាណុង លូ ទី ប៉ាតតឹ ចារ ័តាេំបុះី ចារ ពឹង េណាះ េដល។ ២ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់
បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវឡាក់ េកង ខាក់ កាប ៃម៉ៗ ផា «េពឿ ចងឹ ឃឺ ្រតគ់ អ្យក់ឡាច់ចារ ័លូឡាងផាប់អា ?»
៣ហះកាយ ៉◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងកាតាម ៃអ្វ ពឹង េតះ េលីកានេ់ត ័ះ េតះកាតាម កា អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ អ្លុ ឡាង លូ ៃហ
សត្់រតា កាណុងផាប់ េណាះ អុះ។ ៤ផះ េណាះអាញ់ អង់ហ្យាងំ 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 †ឃឺបក់ េកតី ឡឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់ដាវតី ែអ៊ ចាយ័ ្រទង ែអ៊ េកះ ែអ៊ ចងឹ អ្លុ អ្យក់ឡាច់ចារ ័
ទិតាេំបុះី ចារ លូឡាងផាប់ េណាះ»។
៦ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ គន េចៀម េម៉ាញ ៃអ្វ អន់តាវ ហះ ម៉ាត់ េ្រគ សាដាច់ លូ ពឹង អន់តិគ័ កាណាគ័

ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់ លូ ពឹង អនត់គិ័ មួត ្រកាគ់តាងំកង់។ គន េចៀម េណាះ ៃហឡាក់កា ពូ េកាះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
* ៥:១ ៥:១ផាប់ រុាងំវាង៉ េណាះឃឺផាប់ ពូ តាមួរ។ † ៥:៥ ៥:៥ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤៩:៩។
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េកះ។ េចៀម េណាះ ទី អង់ែគ តាេំបុះី ម៉ាត់ តាេំបុះី កាប៉ាច់ ម៉ាត់ តាេំបុះី េណាះឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ទិតាេំបុះី មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្របុី ពឹះ ប៉ាញ័ ទបឹ អង់កក់ េតះ។ ៧គន េចៀម េណាះកាឡា ំអ្យក់ ផាប់ ឡឹង តីសា
ម៉ា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ។ ៨ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ផាប់ េកះៗ កាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់
លូ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ទិ ២៤ ដូវ កាកាដាបហះ ម៉ាត់ គន េចៀម។ អនែ់ឌ ចកឹ ្រពួក ដូវ េម៉ាញ លូ ចកឹ អក ម៉ាស
ឡាក់ ទីតាងំហ៊ុ ម ប៉ាញ័អក េណាះ។ តាងំហ៊ុ ម េណាះឃឺសារ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ មន៉។់ ៩អនែ់ឌកាចាែជ អញ់
ែស៊ណាវផា៖
«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 េអៀង កាខាក់ ៃអ្វ ជុំ េ្រគ សាដាច់ លូ ជុំ កាណា

គ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី លូ ជុំ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទី ចលួំន េអៀង បុនិ រ៉ាពូ បុនិ មនឺ បុនិ ែស៊
ន។ ១២ អន់ែឌ កាប ៃម៉ៗ ផា «គន េចៀម ឡាក់ ពូ ប៉ាន់េតា័ េណាះ ែអ៊ ឃឺ ចងឹ ទី សារ អំរ៉ាញ អញឺ ទី រ៉ាស អំ
ប៉ាស សារហ្យាងំសាឡាច ់សារសុតថាងំសាងំឡាង័អញឺ លូសារ េលៅែលងសចិ សារតាតារកា្ល គ ់លូ
សារ ពូ ប៉ាេន»។ ១៣ផះ េណាះអាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ កាណាគ័ ទេិណា ័ះ ទបឹ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ៃអ្វ ពឹង េតះ ៃអ្វ កាន់
េត ័ះ េតះ លូ ៃអ្វ កាណុង េទៀកសាឡីគសាឡាយកាបផា «អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ លូ គន
េចៀម ទីសារ ប៉ាេន សារ េលៅ ែលងសចិ សារអរ៉ំាញអញឺ លូសារតាតារកា្ល គ់ េលយី អូ អ្លុ ឡុច»។ ១៤ េកះ
េណាះណាវ ្គកាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់កាកាបផា «អាែមន !» មួត ្រកាគ់តាងំកង់កាកាដាបសាបំ ៉◌ះ័
េដល។

៦
សារគន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័េ្រតាចារ
១ េកះេណាះអាញ់ បប៉័ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័ចារ ទី េម៉ាញកាណុងចារ ទិ តាេំបុះី េណាះ ផាឌី អាញ់កា

តាងំ ប៉ានរឹ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទី េម៉ាញ កាប េតះឡាក់ កា េតះតរ ់ែអ៊ កាប ផា «ហគ់ ពឹះ ពិ !» ២អាញ់
កា បប៉័ េសះបាក េម៉ាញ បក់ ជះិ េសះ េណាះ ចកឹ ្រសាគ ់ពូ កា អន់ មួកសាដាច់កា ែអ៊ តល ័េកះេណាះឡាច់
ចាក េភឿឡា ំតាកូះ អន់ចាយ័ ្រទង ែអ។៊
៣ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ច័ារ ទី េពៀរ អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹកាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ទី េពៀរ ែអ៊កាប

ផា «ហគ់ ពឹះ ពិ !» ៤ផាឌី កា ទី េសះ េម៉ាញណាវ ្គកា្រហីឡាក់កា អុញ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ បក់ ជះិ េសះ េណាះ អ្លុ អ្យក់
ឡាច់សារសាណុកសាវាក៉ ឡឹង អង់កក់ េតះ េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស េកាះ ប៉ានេ់តា័ គួប េសាប ពូ កា អន់ ដាវ
តសី េម៉ាញកា ែអ៊ េដល។
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៥ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ ឡាច់ ចារ ័ចារ ទី ៃប៉ង អាញ់កាតាងំ ប៉ានឹរ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទី ៃប៉ង ែអ៊
កាបផា «ហគ់ ពឹះ ពិ !» អាញ់កាបប៉័ េសះ ម៉ូ េម៉ាញ បក់ ជះិ េសះ េណាះ ែអ៊ ចកឹកាឡូ េម៉ាញ។ ៦អាញ់កាតាងំ
ឡាក់កា ទី ប៉ានរឹ ប៉ាណូសកាប ពឹង អនត់គិ័ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ រះ៉ ផា «ពឹង អង់កក់ េតះ
ទីសារឡាយុតិឡាងំវាញ៉់ កាខាក់ េកះ ទលឹ នេីណា ័ះ ែភ េពៀសាឡីឡាក់ ដាគ់ហាវ កា្ល ងំ េម៉ាញកាឡូ ទី ខា
េម៉ាញកាក់ * ែភ េពៀសាឡីឡាក់ អូ សូវ ដាគ់កាហាវកា្ល ងំ េដល ៃបង៉ កាឡូ ទីខា េម៉ាញកាក់ េដល ហះកា
សាងី លូតាែព ៃប៉្ល អង់កាច ែជតាគ់ អញស់គី ៃដ †»។
៧ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័ចារ ទី ប៉ា្វ ន ់អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹកាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ទី ប៉ា្វ ន់ ែអ៊ កាប

ផា «ហគ់ ពឹះ ពិ !» ៨អាញ់កា បប៉័ េសះ ែនវ ប៊ូ ក េម៉ាញ បក់ ជះិ េសះ េណាះសចិ ែអ៊សារ េតា ័្រសកុ ប៉ា្រទូ កា
ទី ហះ េណាះ េដល។ ប ៉្រ◌ះ័ អន់សារ េតា័ លូ ្រសកុ ប៉ា្រទូ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ ពឹង អង់កក់ េតះ េភឿ ប៉ានេ់តា័
ប៉ាណូស ប៉ាណូស ប៉ា្វ ន់ តាបល៉់ ែអ៊ ចងឹ ប៉ានេ់តា័ េម៉ាញតាបល៉ ់ឃឺ ប៉ានេ់តា័ លូ ដាវ លូសារឡាយុតិឡាងំវា៉
ញ់ លូ ្រតគ់ ប៉ាញុ រុាបំល់ លូ កាណាគ័ ្រពី តាេកះៗ។
៩ ប៉ាគ់ គន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័ចារ ទី ប៉ាតាម ័អាញ់ បប៉័ ហះ កានេ់ត ័ះ អនហ់្នងឹ ពុះ កាណាគ័ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ទី

ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាណូសបក់ ពូ ប៉ានេ់តា័ញនកា ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ រះ៉សារយសី៊ូ។ ១០ ប៉ាង៉ាត័ មួត ទេិណា ័ះកាប
ៃម៉ៗ ផា «អឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ តាងំឡាញនឹឡាក់ ដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ ក្យាគ់ ដារ ់ចំណាវ ្គអសី ចងឹ តាតសុ់និសារ លូ
តូ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ ញនកា ពូ ប៉ានេ់តា័ញនឹ ?» ១១ ពូ អន់ អាវ អ្លងឹ ែនវ បាកកា អនែ់ឌ ដូវ េម៉ាញ ៗ លូ
កាតាងំ ប៉ានរឹ ពូ រះ៉ ផា «អនដ់សី ៃអ្វ ក្យាគ់ បាែបត៊ណាវ ្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 រុាងំអ៊

ត ៃខ កា េកតី កា្រហីឡាក់កាផាម។ ១៣កាប៉ាច់សឡំង់ ពឹង ៃប៉្លង កា ឡិ ជរឹ ពឹង អង់កក់ េតះឡាក់កា ៃប៉្ល ្រហា
ឡន់ ្រហុងកា ខ្យាលឡាយុះ េតមី ែអ។៊ ១៤ ៃប៉្លង កាហ្៊យង រ៉ាង៉ាប់ឡាក់កា ពូតាមួរ េពល រ៉ានដ់ាប ់កាប៉ាច់ ប៉ានឹ
ម លូតាកា្វ ល់ ទេិណា ័ះកាតាពលឡាច់ ឡឹងចារ ែអ៊ េដល។ ១៥ មួតសាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ លូ មួត បក់ ្រប៉
គ័ កាន រ៉ាតសី មួត ៃមគ៉ តាហាន មួត េកងខាក ់ទបឹ ប៉ាសុន ទបឹ ទុច ពូ កា ប៉ាណា ំគួបឡា ំេអានកាណុង រ ៉ង័ូ
ប៉ានមឹ លូ កាណុង គបឺ អំេហា្ម ។ ១៦អនែ់ឌ កាបផា «អឺ ប៉ានមឹ អឺ អំេហា្ម  ហគ់ គ្លមឹ ញនឹ ពិ លូ តង័ េអានញនឹ
អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ លូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ គន េចៀម អកឺ ១៧ខងដារ ់េកង
ខាក់ឡាក់ដារ ់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 ្គអាញ់បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្វ ន់ ដូវ អនត់ាវ ពឹង អង់កក់ េតះ ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច មួត បយ៊ េណាះអនែ់ឌ

្រតាគ័ ខ្យាល ពឹងអង់កក់ េតះ ទិ ប៉ា្វ ន់ ជួច ែជ អន់ បុឹ ពឹង េតះ េលី ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយេលី ពឹង េតមី អ៊្លង ចំ
អុះ។ ២ េកះេណាះអាញ់បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គពឹះ ឡឹងដារ ់ឡាច់ ទបឹ ចកឹ ្រតា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ
រុសី។ បយ៊ េណាះកាប ៃម៉ៗ លូ បយ៊ ប៉ា្វ ន់ ដូវ េណាះឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញអញឺ ចងឹថាឡំាយកាណាគ័ ពឹង េតះ
លូ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ េណាះផា ៣ «ែជ រញិ ថាឡំាយកាណាគ័ ញ៉ា ពឹង េតះ េលី ពឹង េទៀកសាឡីគ
* ៦:៦ ៦:៦ េម៉ាញកាក់ េពៀគ គុល «េម៉ាញ ែឌណារ»ីឃឺខា ្របគ៉័ គូលី េម៉ាញដារ។់ ថាម៉ាដា ពូតាច់ ែភ េពៀសាឡីឡាក់ដាគ់ឃឺ ែអ៊ ១០កាឡូ ទី
ខា េម៉ាញកាក់អា កាប៉ាច់ ែភ េពៀសាឡីឡាក់ អូ សូវ ដាគ់ ពូ តាច់ឃឺ ែអ៊ ៣០កាឡូ ទីខា េម៉ាញកាក់ េដល។ † ៦:៦ ៦:៦សាងី លូតាែព ៃប៉្ល
អង់កាច ែជតាគ់ អញស់គី ៃដ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ែជកាល់អា្ល ត េតមី អូេលវ លូ េតមី ៃប៉្ល អង់កាចហង។
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សាឡាយេលីថាឡំាយ េតមី អ៊្លង ែអ៊ ច ំកូម័ញនឹ ចងឹ ប៉ាតតឹ ្រតា អន់ចាណា ំអនហ់ា្ន ល់ ពឹង កល់ យុាងំ មួត បក់
្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ ពិនហ»ិ។ ៤ផះ េណាះអាញ់កាតាងំ ពូ រះ៉ ចលួំន ប៉ាណូសបក់ ទី ប៉ាតតឹ ្រតា អន់ចាណា ំអន់
ហា្ន ល់ ទេិណា ័ះ ទី ១៤៤.០០០ ដូវ ពឹះ ្រគបឹ ផូង័ ឡឹង សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊៖
៥ ឡឹង ផូង័ យូដា បក់ ទី ប៉ាតតឹ ្រតា អន់ចាណា ំអនហ់ា្ន ល់ ទី ចលួំន ១២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ រេូបន ១២.០០០ ដូវ
ឡឹង ផូង័ កាត ១២.០០០ ដូវ
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 ដូវឡាក់ ទី ប៉ាតតឹ ្រតា អន់ចាណា ំអនហ់ា្ន ល់ េណាះ។

សារ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាតសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
៩ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់បប៉័តាបល៉់ ប៉ាណូស េអៀងកាខាក ់អូ ទី េពឿដាម័ យ៉ាប អុះ ប៉ាណូស ទេិណា ័ះ ពឹះ

្រគបឹ ប៉ាេថត ្រគបឹ ផូង័ ្រគបឹ សុនសាត។ ពូ េពៀតអាវ តសី អ្លងឹ ទលឹ ជុង ែនវបាក ៃអ្វ អនត់ាវហះ ងីុរ េ្រគសា
ដាច់ លូ ហះ ងីុរ គន េចៀម ទបឹ ពូ ចកឹ តាងំកង់សាប៉ា្វ ត់ រ៉ាៃស។ ១០ ពូ កាប ៃម៉ៗ ផា «ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពិនឡាក់ ៃអ្វ
ពឹង េ្រគសាដាច់ លូ គន េចៀម េណាះហងឡាក់ តង័ ពិន អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា»័។ ១១ផះ េណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
ទេិណា ័ះ ឡាក់ ៃអ្វ អន់តាវ ជុំ េ្រគសាដាច ់ជុំ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ ជុំ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន ់អន់
ែឌ កាកាដាប មូប កល់ ទះឹ េតះ ហះ េ្រគសាដាច់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ១២ លូ កាបផា «អាែមន អន់
ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ទីសារដាគ ់លូសារហ្យាងំសាឡាច ់សារ េលៅ ែលងសចិ សារអរ៉ំាញអញឺ លូសារ សុតថាងំ
សាងំឡាង័ អញឺ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ ប៉ាេនតាេំប៉ាក េហាក រគ៉់កា ែអ៊ េលយី អូ អ្លុ ឡុច អាែមន»។
១៣ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់ េម៉ាញ ដូវ អំបញ៉់ លូ អាញ់ផា «មួត បក់ េពៀត អាវ តសី អ្លងឹ ទលឹ ជុង ែនវ បាក េណាះ

កាឡំាងំ េពឿ អនែ់ឌ េណាះ ? អនែ់ឌ ពឹះ ឡឹង ច ំ?» ១៤អាញ់ េតលី ែអ៊ ផា «អឺ ពឹ តាងំឡា អសីហង អ្លុ»។ ែអ៊
រះ៉ កាអាញ់ផា «អនែ់ឌ េណាះស៊ុត កា រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ ចុនៃចកាខាក ់អនែ់ឌ បុសីអាវ អន់បាក ពឹងផាម គន
េចៀម។ ១៥ខអាហងបះ អនែ់ឌ ៃអ្វ ហះ ងីុរ េ្រគសាដាច់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ទបឹ កាមុាងំ
ទបឹ កាដារ ់កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ។ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច់ េណាះ ចងឹ កានទ់ងឹ អនែ់ឌ លូ កី ែអ។៊
១៦អនែ់ឌ ចងឹ អូឡាយុតិ អូ ែ្រហង៊ណាវ ្គហង អនែ់ឌកា អូ ្រតគ់ តុ ដារ ់ណាវ ្គេដល ១៧ខង គន េចៀមឡាក់ ៃអ្វ
ហះ ម៉ាត់ េ្រគសាដាច់ ែអ៊ ចងឹ រង អនែ់ឌ លូ ចងឹ ប៉ាណា ំឡា ំប៉ាគ់ កល់ េទៀកឡាក់ អន់ អាញុ រុសី។ * ប ៉្រ◌ះ័ ប៊
កកាតយ័កា ចងឹ អ្ូ៊យត េទៀក ម៉ាត់ ឡឹង ម៉ាត់ អនែ់ឌ»។
* ៧:១៧ ៧:១៦-១៧ បរ៉ ់ៃហ េអសាយ៤៩:១០។
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៨
សារគន េចៀម អ្យក់ឡាច់ចារ ័ចារ ទីតាេំបុះី
១ ផះ គន េចៀម អ្យក់ ឡាច់ ចារ ័ចារ ទី តាេំបុះី េណាះ ផាឌី អូ កាតាងំ ប៉ានឹរ ញ៉ា អុះ ពឹង ៃប៉្លង េណាះ រ៉ាង៉ា

ប់ ឃឺ ែអ៊ ទុញ ទងតគិ័ មង។ ២ េកះេណាះអាញ់ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវ ឡាក់ អនត់ាវ ែគង ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ ័ទបឹ ទី ពូ អន់សាៃណងតាេំបុះី។ ៣ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គពឹះ អនត់ាវ ហះ អនហ់្នងឹ ទបឹ ចកឹ ខាល់
ម៉ាស េម៉ាញសារ៉ំាប់ ៃចគតាងំហ៊ុ ម។ បយ៊ េណាះ ទីតាងំហ៊ុ ម េអៀង មប អន់កា ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ពឹង អនហ់្នងឹ ម៉ាស
ឡាក់ ៃអ្វ ែគង ងីុរ េ្រគសាដាច់អនឌូ់ លូសារ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ មន៉។់ ៤អ្យ ីតាងំហ៊ុ ម េណាះកា ហុយឡាច់ ឡឹង
ខាល់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ចកឹ េណាះហាវ ពឹងចាងំហគី អនឌូ់ លូសារ មន៉់ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទលឹ ប៉ាគ់ចារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ ៥ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់ ង៉ារ អុញ ឡឹង អនហ់្នងឹ ៃចគ ពឹង ខាល់ ម៉ាស ប៉ាញ័ េកះេណាះឡា ំតូះ ពឹង
េតះ ផាឌីកា ទី េតះតរ ់ទី កាឡំាត លូ រ៉ាៃរត៉ េតះ។
សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េខា្ល មសាៃណងតាេំបុះី កាតុ
៦ េកះេណាះបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិតាេំបុះី ដូវឡាក់ ចកឹសាៃណងតាេំបុះី េណាះកា េ្រទៀម ចងឹ េខា្ល ម។៧បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី

េម៉ាញកា េខា្ល មសាៃណង ផាឌី កា ទី ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល លូ អុញឡាយលូផាម ឡិ ពឹង អង់កក់ េតះ។ េតះ ៃបង៉ ចា
ែនក អុញសាទិ េម៉ាញចាែនក លូ េតមី អ៊្លង លូ អ្យតិ កាៃសគឡាញច់នឺ ៃបង៉ ចាែនក អុញសាទិ េម៉ាញចាែនក
េដល។
៨បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េពៀរ កា េខា្ល មសាៃណង ផាឌី កា ទីឡាក់ កា ប៉ានមឹ តសី ផះ អុញសា ឡិ ពឹង េទៀកសាឡី

គសាឡាយ។ េទៀកសាឡីគសាឡាយ ៃបង៉ ចារ េកះ ផាម េម៉ាញចារ។ ៩ ទិ កាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ៃអ្វ
កាណុង េទៀកសាឡីគសាឡាយ ៃបង៉ ចាែនក េតា័ េម៉ាញ ចាែនក។ កាប៉ំាន់ ៃអ្វ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ
ៃបង៉ចាែនកកា រ៉ាយ រុា ំទិ េម៉ាញចាែនក េដល។
១០បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ៃបង៉កា េខា្ល មសាៃណង ផាឌីកា ទីសឡំង់ េម៉ាញ តុត តសី ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង ផះ កតី ទរីៗឡាក់

កា អុញកាបង។ កាប៉ាច់ េទៀកតាងំេល េទៀក ្រទូង លូ កល់ េទៀក ៃបង៉ចាែនកសឡំង់ េណាះ ឡិ ពឹង េម៉ាញចា
ែនក។ ១១សឡំង់ េណាះ ពូ អន់ សចិ ផា «េតមី ្រកលិ» េទៀក ៃបង៉ ចាែនក េណាះកា េកះ េទៀក ប៉ាញលឹ េម៉ាញ
ចាែនក។ ទី ប៉ាណូស េតា័ េអៀង ដូវ ខង េទៀក េណាះ េកតី តាងំ។
១២បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ា្វ ន់ កា េខា្ល មសាៃណង ផាឌី ដារ ់ៃខ លូ សំឡង់ ៃបង៉ ចាែនក កា េកតី ម៉ាមុាងំ េម៉ាញចា

ែនក។ េណាះកាមុាងំ ៃបង៉ មង អូ ទីតាតារ ៃខសឡំង់ េម៉ាញ មង កាដារ ់ៃបង៉ មងកា អូ ទីដារ ់េម៉ាញ មង នះិ
េទៅ េដល។
១៣ ផះ េណាះ អាញ់ បប៉័ កា្ល ង អក៊ ប៉ារ ់ពឹង ៃប៉្លង លូ កាតាងំ ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ ផា «ឡាបំាក ខាក ់ឡាបំាក ខាក់

ហង ប៉ាណូសឡាក់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ញនកាបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃបង៉ ដូវ ចងឹ េខា្ល មសាៃណងណាវ ្គហង»។
៩

១បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ប៉ាតាម័កា េខា្ល មសាៃណង អាញ់កា បប៉័សឡំង់ េ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 ចុកៗឡាក់កា អ្យ ី អុញ តសី ពូ សុះ មុរី។ ផះ េណាះដារ ់លូ ៃប៉្លង
េកតី ម៉ាមុាងំញនកាអ្យ ីអុញ ហុយឡាច់ ឡឹង ឡូះ េណាះ។ ៣កាទី ៃឡប េអៀងខាក់ឡាច់ ឡឹង អ្យ ី អុញ េណាះ
ប៉ារ ់េឡីះ ពឹង អង់កក់ េតះ អនែ់ឌ ទីសាេណាច ទីចារ ័ឡាក់ កាកាេទៀង េខារ េដល។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អនែ់ឌ ផា
«ែជ ថាឡំាយអ្យតិសាេម៉ាង េលី េតមី អ៊្លង ែអ៊ ចំ េម៉ាញ ៃដ ្រតគ់ េសាច ដងឹ ប៉ាណូស បក់ ែអ៊ ចំឡាក់ អូ ទី ្រតា



សារតាបំាង ៩:៥ 432 សារតាបំាង ១០:៥

មះ៉ អាញ់ ប៉ាតតឹ ពឹង កល់ យុាងំ េណាះហង»។ ៥ប ៉្រ◌ះ័ អូ អន់ ៃឡប ទេិណា ័ះ ប៉ានេ់តា័ ពូ អុះ ្រកាន័ កា អនែ់ឌ
្រប៉គ័ អន់ ពូ អគី ប៉ាណាប រុាងំវាង៉ ប៉ាតាម័ ៃខ េដាច អន់ែឌ ្រប៉គ័ អគី េណាះឡាក់ កា កាេទៀង េខារ េសាច ពូ
េដល។ ៦ផះ រុាងំវាង៉ េណាះ ប៉ាណូស បុចិ កា េតា័ខាក ់ហះកា ពូ អូ េតា័ អុះ។
៧ ៃឡប ទិេណា ័ះ ្រតង័ េ្រទៀយ អន់ែឌ វុចឹ លូ េសះ ពូ ៃចគ េឃឿង ចងឹ ឡា ំតាកូះ ពឹង កល់ អន់ែឌ ទី ឡាក់

កា មួក ម៉ាសសាដាច ់ម៉ូ ះ ម៉ាត់ អន់ែឌ ឡាក់ កា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ប៉ាណូស។ ៨ អន់ែឌ ទី សក់ អ្លងឹ ឡាក់ កា សក់ អង់
កាន ់សាណាញ់អនែ់ឌឡាក់ កាសាណាញ់កា្ល ។ ៩អនែ់ឌ េពៀតឡាក់ កាអាវ ប៉ាសយ ់ផះ អនែ់ឌ ប៉ារ ់យងឹ
កាហា្ល ប អន់ែឌ ឡាក់ កា យងឹ រ៉ាេត ័ះ េសះ េអៀង ឡា ំតាកូះ។ ១០ ក្យាងំ អន់ែឌ ទីសាេណាចឡាក់ កា កាេទៀង
េខារ សាេណាចអនែ់ឌ ទីចារ អ័ញឺសារ៉ំាប់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសអគី ប៉ាណាបទិ រុាងំវាង៉ ប៉ាតាម័ ៃខ។ ១១ ៃឡប ទិ
េណា ័ះ ទីសាដាច់ រុាងំៃហ អនែ់ឌ េដល ឃឺបយ៊ឡាក់ រុាងំៃហ ឡូះ ្រជុ េណាះ សចិ ែអ៊ ផាកាប ពួយ សុនសាត
េហ្រពឺផាអាបាដូន ផាកាប ពួយ សុនសាត ្រកកិផាអាប៉ុលយី៉ូន ទី ណីផា «បក់ថាឡំាយ»។
១២សារឡាបំាក ទី េម៉ាញ រ៉ាវាច៉់ េកះ ៃហ ចងឹ ទីសារឡាបំាក េពៀរ ែនវណាវ ្គកា ពឹះ ពួយ អនត់គី។
១៣បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េ្រតាកា េខា្ល មសាៃណង ែអ ៊អាញ់កាកាតាងំ ប៉ានរឹ កាបឡាច់ ឡឹង អង់ែគ ទិ ប៉ា្វ ន់ ពឹង អន់

ហ្នងឹ ម៉ាសឡាក់ ៃអ្វ ហះ ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័។ ១៤ ប៉ានឹរ េណាះ រះ៉ កា បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី េ្រតាឡាក់ ចកឹសាៃណង េណាះផា
«ហគ់ រុសី មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ ដូវ ឡាក់ ពូ កត់ ពឹង តាងំេល អឺ្រប៉ាត េណាះ ពិ»។ ១៥ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ ដូវ
ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀមសារ៉ំាប់ កា ទលឹ មងដារ ់ៃខសាណាំឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី កាឡំត ់ពូ កា រុសី អនែ់ឌ េភឿ ចងឹ ប៉ាន់
េតា័អា្ល ត ប៉ាណូស ប៉ាណូស ៃបង៉ តាបល៉់ ប៉ានេ់តា័ េម៉ាញតាបល៉។់ ១៦អាញ់កាកាតាងំ ពូ រះ៉ ចលួំន តាហាន
ជះិ េសះឡាក់ចាក ពួយ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ ទី ២០០ េលៀន ដូវ។ ១៧កាណុងសារ អំេប៉ា េណាះអាញ់
បប៉័ េសះ លូតាហានបក់ជះិ េសះ េណាះ េពៀតអាវ ប៉ាសយ់ ែនវកា្រហីឡាក់កា អុញ ែនវ េខៀវ ែនវកាមុតឹ។ កា
ប៉ាច់ កល់ េសះ េណាះ វុចឹ លូ កល់កា្ល លូ ទី អុញ លូ អ្យ ីលូ កាេជៀ កតីឡាច់ ឡឹង ពឹរ អនែ់ឌ។ ១៨ ប៉ាណូស ៃបង៉
តាបល៉់ េតា័ េម៉ាញ តាបល៉់ ញន កាសារឡាបំាក ៃបង៉ ែនវ អា ឃឺ អុញ លូ អ្យ ី លូ កាេជៀ ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ
េសះ េណាះ ១៩ខង អំរ៉ាញ អញឺ េសះ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង ពឹរ លូ ពឹង ក្យាងំ ខង ក្យាងំ អនែ់ឌឡាក់ កា កល់ ពិះ ទី
ចារ ័េភឿ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសអគី ប៉ាណាបញនកាក្យាងំ អនែ់ឌ េណាះហង។ ២០កាប៉ាច់ ប៉ាណូសបក់ អូ េតា័កា
សារ ចុនៃច កាខាក់ េណាះ ពូ ៃអ្វ កា អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក អា្ល តសារ ពូ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ េណាះ អុះ ឃឺ ពូ អូ ៃច
អា្ល តសារ ពូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូសាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស ្រប៉ាក់ លូសាប៉ាន ័អំេហា្ម
លូ អ៊្លង ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អូ អ្លុ ៃហ អូ អ្លុ សាយុំាងំ អូ អ្លុ ចាក។ ២១អនែ់ឌ កា អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក អា្ល តសារ
េកាះ ប៉ានេ់តា័ ពូ លូ អូ ៃចអា្ល ត ្រគូ អហំ្ម អូ ៃចអា្ល តសារ ្របគ៉័ 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 ទី កាមល៉់ ជុំ ែអ ៊ពឹង កល់ ែអ៊ ទី

កាញ្់រចូ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ ឡាក់ កាដារ ់ជុង ែអ៊ ឡាក់ កា អុញ។ ២ ពឹង តី ែអ៊ ចកឹ ផាប់ ថិ ឡាក់ឡាង េកះៗ។ ជុង
សាម៉ា ែអ៊ ចគ័ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយ ជុងសាងំេអ្យា ចគ័ ពឹង េគាក។ ៣ េកះេណាះ ែអ៊កាប ៃម៉ៗ ឡាក់កា
កា្ល ្រកាញ ័េកះ ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ  កាទី េតះតរ ់តាេំបុះី េតះ រះ៉សារ េដល។ ៤ ប៉ាគ់ រ៉ាវាច៉់ េតះតរ ់េណាះ េកះ អាញ់
ផះ ចងឹ ្រចាគ់ គមសារ េណាះ ផាឌី ទី ប៉ានរឹ ឡឹង ៃប៉្លងកាបផា «អ្យគ័ េអានអន់សាគមឹសារ េតះតរ ទ់ិតាេំបុះី រះ៉
េណាះ ែជ ្រចាគ់ គមសារ េណាះ»។ ៥កាប៉ាច់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់អាញ់បប៉័ ែអ៊ អនត់ាវ ជុងសាម៉ា ចគ័ ពឹង េទៀក
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សាឡីគសាឡាយ ជុងសាងំេអ្យា ចគ័ ពឹង េគាក េណាះ ែអ៊ កា លកឺ តីសាម៉ា ពឹង ៃប៉្លង ៦ ទបឹ មត៉់ លូ ប ៉្រ◌ះ័
ឡាក់ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយីឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង េទៀកសាឡីគសាឡាយ លូកាណាគ័ ញ៉ា ្រគបឹ
ែនវឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ពឹង េតះ លូកាណុង េទៀកសាឡីគសាឡាយ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាបផា «អូ ទី ប៉ាេ្រហយី្គដារ ់
ណាវ ្គអុះ។ ៧ហះកា ប៉ាគ់ ដារ ់ចំ កាតាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទី តាេំបុះី េខា្ល មសាៃណង េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាគ់ អង់េកះ
ផនិកានឡាក់ េអានសាគមឹ មះ៉ ែអ៊ឡាក់កា ែអ៊ រះ៉ កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ែអ»៊។
៨ ប៉ានរឹ អាញ់កាតាងំ ពឹង ៃប៉្លង េណាះ ែពកាកាប លូអាញ់ េម៉ាញ ទងណាវ ្គផា «ហគ់ឡា ំអ្យក់ផាប់ ថិឡាក់

ឡាង េកះៗ ពឹង តី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អន់តាវ ចគ័ ពឹង េទៀក សាឡីគសាឡាយ លូ ចគ័ ពឹង េគាក េណាះ ពិ»។
៩អាញ់កាឡា ំប៉ាគ់ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ទបឹ បរ៉ ់ផា «បុះឹ អន់ផាប់ ថិ េណាះកាអាញ»់។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េតលី
ផា «ហគ់ អ្យក់ផាប់អាសា ពិ។ ផាប់អា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អសី អគី ណូស ហះកាផះ ៃអ្វ ពឹង ពឹរ េកតី អាមឡាក់
កា េទៀក សុត»។ ១០អាញ់កា អ្យក់ ផាប់ ថិ េណាះ ឡឹង តី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េកះេណាះអាញ់សា ពឹង ពឹរ អាញ់ ែអ៊
អាមឡាក់កា េទៀក សុតតាទចឹ ហះកា ប៉ាគ់អាញ់សា េកះៗ អាញ់កា អគី ណូស។ ១១ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័
រះ៉ កាអាញ់ផា «អសី ្រតគ់ រះ៉ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ ឃឺ រះ៉ ឡឹងសារ ប៉ាេថត េអៀង រះ៉ ឡឹង សុនសាត
េអៀង លូ រះ៉ ឡឹងសាដាច់ េអៀង េដល»។

១១
សារផាញ៉ាន េពៀរ ដូវ
១បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះកាអន់ អ៊្លងកាអាញ់ ្របគ៉័កាណាគ័សារ៉ំាប់ វាស៉ េកះេណាះប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ផា «ហគ់

អសីឡា ំវាស៉ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ លូ វាស៉ អនហ់្នងឹ ទបឹ យ៉ាប បក់ ប៉ាេនសាបំ ៉◌ះ័ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ចារ េណាះ េដល។
២ហះកាឡាន េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ អូ វាស៉ អុះ ខង អាញ់ អន់ កា មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ េកះ ពូ ចងឹ ៃអ្វ ជះិ ចគ័ ្របគ៉័
បាប ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹមឡាក់ចារអាញ់ទិ រុាងំវាង៉ ៤២ ៃខ។ ៣អាញ់ចងឹ អន់សារ អរ៉ំាញអញឺកាផាញ៉ាន
អាញ់ េពៀរ ដូវ អនែ់ឌ ចងឹ រះ៉ ប៉ានរឹ អាញ់ រុាងំវាង៉ ១២៦០ដារ ់េណាះ ទបឹ អនតុ់កកាេប៉ា * េដល»។ ៤ មួត េពៀរ
ដូវ េណាះ េពៀបឡាក់កា េតមី អូេលវ ទិ េពៀរ លូ ជុងតាេគៀង ទិ េពៀរ †ឡាក់ អនត់ាវ ែគង ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាងំ
ឡា អង់កក់ េតះ។ ៥ផាទី េពឿ បុចិ ្របគ៉័ បាប មួត េពៀរ ដូវ េណាះ ចងឹ ទី អុញឡាច់ ឡឹង ពឹរ អនែ់ឌឡា ំសាថា ំ
ឡាយ មួតតាមុរឺ អនែ់ឌ ឡូត។ តាទចឹហងផាទី េពឿ បុចិ ្របគ៉័បាប អនែ់ឌ បក់ េណាះ ្រតគ់ េតា័ ែនវអាហង។
៦អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េណាះទីអរ៉ំាញអញឺអ្លុ ្របគ៉័ អន់ ៃប៉្លង ្របាុំង អូ ទី បីកាណុង រុាងំវាង៉ អនែ់ឌ រះ៉សារ ប ៉្រ◌ះ័ លូ អ្លុ
្របគ៉័ អន់ េទៀក េកះ ផាម ទបឹ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាកកាខាក់ ្រគបឹ ែនវ េកតី ពឹង អង់កក់ េតះ ផះ ចំកា ទីតាម
ពុត អនែ់ឌ បុចិ។ ៧ ប៉ាគ់ មួត េពៀរ ដូវ រះ៉ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ េកះៗ កា ទី កាណាគ័ អូ ដាគ់ អក៊ កាលក ចងឹឡាច់
ឡឹង ឡូះចារ ្រគន ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡា ំតាកូះ លូ អនែ់ឌ លូ ទី ្រទងកាណាគ័ េណាះ ទបឹ ែអ៊ ចងឹ ប៉ានេ់តា័អនែ់ឌ ឡូត។
៨ ប៉ា្រទូ អនែ់ឌ ពូ ចងឹ អា្ល ត រតាឡាតកាណុង េមឿង តសីឡាក់ េមឿង ទី សចិ កាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ផា េមឿង សូដុំ លូ
អុសុីបី ឃឺ ពឹង េមឿង េណាះហង ពូ រ ៉បុ ពឹ តាងំឡាអនែ់ឌ បង់៉ ប៉ានេ់តា័ ពឹង អ៊្លង គងឹ។ ៩ េណាះ ចងឹ ទី ប៉ាណូស
ឡឹង សុនសាតអនេ់ទៀគៗ ឡឹង ផូង័ អនេ់ទៀគៗ លូ ឡឹង ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗ ពូ ចងឹ ៃអ្វ ៃហ ប៉ា្រទូ អនែ់ឌ រុាងំវាង៉
ៃបង៉ ដារ ់ទងតគិ ័ពូ អូ អន់ បក់ េពឿ អ្យក់ តប់ អុះ ប៉ា្រទូ អនែ់ឌ េណាះ។ ១០ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ពូ ចងឹ
ទី ពុត េហាក រគ៉ ់ខង ពូ បប៉័ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ េតា័ េកះ ឃឺ ពូ ចងឹ ៃអតសា រគ៉់ េសមី ពូ កា អន់កាណាគ័កា គួប
* ១១:៣ ១១:៣ គុនតាឡាប័ ពូ ផា ពូ ញុា ំេសាក េណាះ ពូកា អនតុ់កកាេប៉ា។ † ១១:៤ ១១:៤ បរ៉ ់ៃហសាការ ៤ី:១-១៤។
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េសាបសតឹឡា ំខង រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ េពៀរ ដូវ េណាះ ្របគ៉័ អន់កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ទីសារឡាបំាកកា
ខាក។់
១១អនត់គី ឡឹង ៃបង៉ ដារ ់ទងតគិ័ រ៉ាវាច៉់ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ កាតាម៉ុត កាែស៊តាងំេហមី ពឹង ប៉ា្រទូ អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ អន់

ទី អាញុ រុសី េកះេណាះ អនែ់ឌ កា អ្ូយវ អនត់ាវ ្របគ៉័ អន់ កា មួត បក់ បប៉័ អ្ូយគ កាខាក។់ ១២អនែ់ឌ េពៀរ ដូវ កា
កាតាងំ ប៉ានរឹ ឡឹង ៃប៉្លង កាបផា «ចុហាវ ប៉ាគ់អា !» អនែ់ឌកា ជះិ កាមល៉់ហាវ ពឹង ៃប៉្លង។ មួត តាមុរឺ អនែ់ឌ
កាបប៉័ េដល។ ១៣ផះ េណាះផាឌីកា រ៉ាៃរត៉ េតះ េកងខាក។់ េមឿង េណាះអញជ់តឹចាែនកកាព្លូក ទិ េម៉ាញចា
ែនក លូ េតា័ ប៉ាណូស ទិ ៧០០០ ដូវ ផះ រ៉ាៃរត៉ េតះ េណាះ។ ប៉ាណូស បក់ ៃអ្វ សល់ អូ េតា័ េណាះកា អ្ូយគ កា
ខាក ់កា ប៉ាណាំគួប ប៉ាេនសារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់តាងំឡា ៃប៉្លង។ ១៤សារឡាបំាក ទី េពៀរ អា រ៉ាវាច៉់
េកះ ៃហសារឡាបំាក ទី ៃបង៉ កា ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗ េដល។
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទីតាេំបុះី េខា្ល មសាៃណង
១៥ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទីតាេំបុះី េខា្ល មសាៃណង ផាឌីកាតាងំ 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 ដូវឡាក់អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ ែគង ងីុរ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័អនែ់ឌកាកាដាប មូប
កល់ ទះឹ េតះសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ១៧ទបឹ កាបផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺកា្វ ឡឹងកាណាគ័ 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 រុាងំវាន៉័ កា មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា អសី

លូកា មួត ប៉ាសុន អសីឡាក់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា អសី
ទបឹ កា មួត ្របគ៉័ តសី ទបឹ កា មួត ប៉ាសុន េដាច។

ដារ ់េណាះ អសី ្រតគ់ថាឡំាយ មួត បក់ ៃអ្វ ថាឡំាយ ពឹង អង់កក់ េតះ េដល»។
១៩ផះ េណាះ អប៉ំារ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ពឹង ៃប៉្លង កា េបកី អា្ល ត ព្វឹង កាបប៉័ ហុបីសារសាញ៉ា ែរវ ពុត មះ៉ ែអ៊ ‡កា ៃអ្វ

កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ េណាះ េដល លូ ទីកាឡំាត ទី េតះតរ ់លូ រ៉ាៃរត៉ េតះ លូ ឡិ ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល តសីៗ េអៀង េដល។
១២

សារអង់កាន់ លូណាក
‡ ១១:១៩ ១១:១៩ បរ៉ ់ៃហ េហ្រពឺ ៩:៤-៥។
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១ េកះេណាះ ទីសារ តសី េកតី ពឹង ៃប៉្លង ឃឺ ទី អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ កាសប៊ េពៀត ដារ ់្របគ៉័ េខាអាវ លូ ៃខ
ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ជុង ែអ៊ ទបឹ ទី មួក ្របគ៉័ លូ សំឡង់ ១២ តល័ ពឹង កល់ េដល។ ២អង់កាន់ េណាះ ែអ៊ ឡាេកា េគៀម
ផះ អង់ហ្យាងំ កា អគី ចងឹ ៃអ្វ ហាអុញ។ ៣ ទី កាណាគ័ េម៉ាញណាវ ្គឡាច់ ពឹង ៃប៉្លង េដល ឃឺ ទីណាក តុត
តសី ឡាេកា ែអ៊ កា្រហីឡាក់កា អុញ។ ណាក េណាះ ទី កល់តាេំបុះី លូ អង់ែគ អញជ់តឹ ពឹង កល់ ែអ៊ េណាះ
ទី មួកសាដាច់តាេំបុះី េដល។ ៤ក្យាងំ ែអ៊ ករ ់សឡំង់ ពឹង ៃប៉្លងសឡំង់ ៃបង៉ចាែនក ប៉ាឡិ េម៉ាញចាែនក ពឹង អង់
កក់ េតះ។ ណាកេណាះ ែវលហះ ងីុរ អង់កាន់ឡាក់ ផះ ចងឹ ៃអ្វហាអុញ េណាះ េភឿ ក្យាគ់ឡាវាន៉័សា ប៉ាគ់ គន
េណាះ េកតី។ ៥អង់កាន់ េណាះ ៃអ្វ ហាអុញ េកតី គន កាម៉ាក ័គន ែអ៊ េណាះ ចកឹ អ៊្លង កាទូង ប៉ាសយ់ ចងឹ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ហះកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្យក់ហាវ គន េណាះ ពឹង ៃប៉្លង អនឌូ់ លូ ែអ៊ អន់
ៃអ្វ ហះ េ្រគ ែអ។៊ ៦កាប៉ាច់ អង់កាន់ េណាះសាតាក់ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី ៃអ្វ ហះ ចារឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េ្រទៀម អន់ កា
ែអ៊ េកះ េភឿ អន់ ពូ តង័ រុាងំៃហ ែ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 ំគួប តាកូះ លូណាក។ ណាក លូ បយ៊ ែអ៊ កា តាកូះ តូ លូ អន់ែឌ េដល។ ៨ហះកាណាក អូ ដាម័
អុះ គតឹ េណាះហង ែអ៊ លូ បយ៊ ែអ៊ អូ អ្លុ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លងណាវ ្គអុះ។ ៩ណាកតសី េណាះ ពូ ប៉ាឡិ ប៉ាគ់ េតះ ឃឺ
ណាក តសី េណាះ ហងឡាក់ ពិះ េសគី ែពឡាក់ ពូ អន់ សចិ ផា ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ េលី កាសាតាងំឡាក់ ប៉ាណា ំ
ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អន់ េហ្យតីឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័។ ពូ ប៉ាឡិ ែអ៊ ប៉ាគ់ េតះ មួត បយ៊ ែអ៊ កា ពូ ប៉ាឡិ អនឌូ់
លូ ែអ៊ េដល។ ១០ផះ េណាះអាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប តុត ពុត ពឹង ៃប៉្លង ផា «កញិេអៀ អា ទលឹដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន ែអ៊ តង័ ពិន េកះ។ សារអរ៉ំាញអញឺ លូសារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ អរ៉ំា
ញ 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 េណាះហងឡាក់ េ្រចាម អុះ មុី ពិន ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័។ ១១ហះកា ទី ្រទង អុះ
មុី ពិន ញនកាផាម គន េចៀម លូ ញនកាសារ អនែ់ឌ រះ៉ េណាះហង ខង អនែ់ឌសាឡាគ់ឡាេកា 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 អនដ់សី េកះ ទបឹ អកឺ េកងខាក ់ខង
ែអ៊ អ្លុ អនត់គ់ផាដារ ់ប ៉្រ◌ះ័ កាឡំត់កា ែអ៊ ៃអ្វ បាែបត៊ ឡក់ េកះ»។
១៣ ប៉ាគ់ណាកបប៉័ផា ពូ ប៉ាឡិ ែអ៊ ប៉ាគ់ េតះ េកះ ែអ៊ កាតាយុបិ ពួយអង់កាន់ បក់ ៃអ្វហាអុញ េកតី គនកាម៉ា

ក័ េណាះ ែព។ ១៤ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អង់កាន់ េណាះ ទី កាហា្ល បឡាក់កាកាហា្ល ប កា្ល ង អក៊ េភឿ អន់ ែអ៊ ប៉ារ ់ឡា ំ
ប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារឡាក់ ពូ ចងឹ តង័ រុាងំៃហ ែអ៊ រុាងំវាង៉ ៃបង៉សាណាំទងតគិ័ * អន់ ចាងំហាយ្គ ឡឹង
ម៉ាត់ ពិះ េណាះ។ ១៥ ពិះ កា ្រពះុ េទៀកឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ៊ ឡាក់ កា េទៀក តាងំេល អន់ ហូរ ័ពួយ អង់កាន់ េណាះ
េភឿ អន់ អង់កាន់ េណាះឡង់ ពួយ េទៀក។ ១៦ហះកា េតះសាដះ អ្យបឹ េទៀក តាងំេលណាក ្រពះុឡាច់ ឡឹង ពឹរ
ែអ៊ េណាះសា្វ ត់សាអតឺ េភឿ តង័ អង់កាន់ េណាះ។ ១៧ណាកកាអកឺខាក់កា អង់កាន់ េណាះ កាឡា ំតាកូះ លូ
គន េសា អង់កាន់ឡាក់ ៃអ្វ សល ់ឃឺ មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ េសឿសារ ពូ រះ៉ ឡឹង យី
ស៊ូ។ ១៨ េកះេណាះណាកកាចាក ៃអ្វ រេតះឡាពុក រហាង េទៀកសាឡីគសាឡាយ។

១៣
សារកាណាគ័ អូដាគ់ អក៊កាលក

* ១២:១៤ ១២:១៤ រុាងំវាង៉ ៃបង៉សាណាំទងតគិ័ េពៀគ គុល «រុាងំវាង៉ េម៉ាញ លូ េពៀរ លូ ទងតគិ»័។



សារតាបំាង ១៣:១ 436 សារតាបំាង ១៣:១៧

១ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់បប៉័កាណាគ័ អូដាគ់អក៊កាលក េម៉ាញកាតុទីកល់តាេំបុះី អង់ែគអញជ់តឹឡាច់ ឡឹង
េទៀកសាឡីគសាឡាយ ពឹង អង់ែគ ទេិណា ័ះ ទី មួកសាដាច់ អញជ់តឹ ពឹង កល់ ទិ តាេំបុះី េណាះ ទី ្រចាគ់សចិ
តាងៗឡាក់កាបផាម៉ាតកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ២កាណាគ័អាញ់ បប៉័ េណាះឡាេកា ែអ៊ វុចឹ លូ បក៊ ៃសម ជុង
ែអ៊ឡាក់កា ជុងសាេគា ពឹរ ែអ៊ឡាក់កា ពឹរកា្ល ។ ណាកកាមបសារអរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ េភឿ អន់កាណាគ័
េណាះ រុាងំៃហ ប៉ាតាង ែអ៊ េដល។ ៣អាញ់កា បប៉័ កាណាគ័ កល់ តាេំបុះី េណាះ ទី កល់ េម៉ាញឡាកា ែបត៊ ចងឹ
េតា ័ហះកាតាងំហាលឡាកាេណាះ េ្រពះណាវ ្គ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះកា ប៉ាណា ំគួបចាក ពួយកាណាគ័
េណាះ ទបឹ ញមខាក។់ ៤ ពូ កា ប៉ាណា ំគួបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនណាក ខងណាក មប អន់សារ អំរ៉ាញ អញឺ ែអ៊ កា
កាណាគ័ េណាះ ពូ កាសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន កាណាគ័ េណាះ េដល ទបឹ កាបផា «ទី េពឿ ចងឹ េកងសាេមុី លូ កាណាគ័
អា ? ទី េពឿ ចងឹ អ្លុ តាកូះ លូ ែអ ៊?»។
៥ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កាណាគ័ េណាះ អ្លុ កាប ខូយកាបអា្វ ត់ េអង លូ កាបផាម៉ាត ប ៉្រ◌ះ័ កា អន់ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ

រុាងំៃហ រុាងំវាង៉ ៤២ ៃខ។ ៦ ែអ៊ កាបផាម៉ាតកា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទបឹ កាបផាម៉ាតកាចារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ លូ កាបផា
ម៉ាតកា 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 អរ៉ំាញ អញឺ អបុំាងំ ប៉ាណូស ទឌូិ ្រគបឹ ផូង័ ្រគបឹ សុនសាត ្រគបឹ ប៉ាេថត។ ៨កាប៉ាច់ ទិ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង
អង់កក់ េតះ ពូ ចងឹ ប៉ាណា ំគួបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន កាណាគ័ េណាះ ឃឺ ទិ ប៉ាណូសឡាក់ អូ ទី ្រចាគ់ សចិ ឡឹង កា
េណីត អង់កក់ េតះ ែពកាណុងផាប់ ្រចាគ់សចិ ប៉ាណូសឡាក់ ទីអាញុ រុសី ឃឺផាប់ មះ៉ គន េចៀមឡាក់ ពូ ប៉ាន់
េតា។័ ៩ហគ់សាយុំាងំកាខាក់ ពិ៖
១០ផាប ៉្រ◌ះ័ អន់ បក់ ចំ ចងឹ ្រតគ់ ខុក

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 នេីណា ័ះ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ្រតគ់ អត់សារ៉ំាញ័ លូ េសឿ េលយី។
១១ េកះេណាះអាញ់បប៉័កាណាគ័ អូដាគ់អក៊កាលក េម៉ាញណាវ ្គឡាច់ ឡឹង េ្រតាម េតះ ទីអង់ែគ េពៀរឡាក់

កាអង់ែគ គន េចៀម ហះកា ប៉ានរឹ ែអ៊ េតះឡាក់កាណាក។ ១២កាណាគ័ទី េម៉ាញអន់ អរ៉ំាញអញឺកាកាណាគ័
េណាះ រុាងំៃហ ប៉ាតាង ែអ៊ ទបឹ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនកាណាគ័ ទី េម៉ាញឡាក់ឡា
កាកល់ ែបត៊ ចងឹ េតា័ េណាះហះកា េ្រពះណាវ ្គេដល។ ១៣កាណាគ័ទី េពៀរ េណាះ ែអ៊ តាបំាងសារអរ៉ំាញអញឺ
េកងខាក ់ែអ៊ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ទី អុញ ឡឹង ៃប៉្លង ឡិ ពឹង េតះ អន់ ប៉ាណូសបប៉។័ ១៤ ែអ៊ ប៉ាង៉ល់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់
េតះញនកាសារអរ៉ំាញអញឺតាងៗឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ្របគ៉។័ ែអ៊ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញ អញឺ ទេិណា ័ះ ប៉ាតាងកា
ណាគ័ទី េម៉ាញ ែអ៊ រះ៉ កា ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ េ្របុី ពូ តូះ ្របគ៉័ហ៊ូ បកាណាគ័ទី េម៉ាញឡាក់ឡាកា ្រតគ់
ដាវ ហះកា ៃអ្វ រ ុសី េដល។ ១៥ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ទី អំរ៉ាញ អញឺ អ្លុ ្របគ៉័ អន់ ហ៊ូ ប កាណាគ័ េណាះ ទី តាងំេហមី េភឿ
អន់ អ្លុ កាប ម៉ាគ់ ចងឹ េ្របុី ពូ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស បក់ អូ ៃចសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេនហ៊ូ ប កាណាគ័ េណាះ។ ១៦ ែអ៊ កា បុាងំខំ
ប៉ាណូស ទឌូិ ទបឹ មួត ្របគ៉័ តសី ទបឹ មួត ប៉ាសុន េដាចដាច ទបឹ បក់ ប៉ាត្រង័ ទបឹ បក់ តាបាយកាសត ់ទបឹ បក់
្របគ៉័ ទុច ពូ លូ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉តាងំឡា អន់សាក់សាញ៉ាចាណាំពឹង តីសាម៉ា េលី ពឹង កល់យុាងំ។ ១៧សាញ៉ា
ចាណាំអាឃឺសចិ កាណាគ័ េណាះ េលី េឡក ប៉ាតាងសចិ ែអ។៊ ពូ អូ អន់ េពឿ តាច់ េលី ្របូ កាណាគ័ ញ៉ា អុះ
* ១៣:១០ ១៣:១០ផាបក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពូ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា ័បក់ េណាះ ពូ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា័តាទចឹហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖ផាបក់
ចំ េកាះ ប៉ានេ់តា័ ពូ លូ ដាវ ពូ កា ចងឹ ប៉ានេ់តា័ ែអ៊ លូ ដាវ េដល។
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ផា អូ ទីសាញ៉ាចាណាំេណាះ ពឹង ែអ។៊ ១៨ ពឹងសារអាហង ្រតគ់ ទី ពុតហ្យាងំសាឡាច់ឃតឹចាែ្រជប។ េពឿ
ហ្យាងំសាឡាច់ហគ់ឃតឹ េឡក ប៉ាតាងសចិ កាណាគ័ េណាះ ពិ ខង េឡក េណាះឃឺ េឡក មះ៉ ប៉ាណូស ឃឺ
៦៦៦។

១៤
សារគន េចៀម លូ មួត ១៤៤.០០០ ដូវ
១ េកះេណាះអាញ់ បប៉័ គន េចៀម អនត់ាវ ពឹង ប៉ានមឹ សុយី៉ូន លូ ទី ប៉ាណូស ១៤៤.០០០ ដូវ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊

េដល មួត ទេិណា ័ះ ទី សចិ គន េចៀម លូ សចិ ពឹ ែអ៊ ពូ ្រចាគ់ ពឹង កល់ យុាងំ។ ២ េកះេណាះអាញ់កាតាងំ ប៉ានឹ
រ ឡឹង ៃប៉្លងឡាក់កា េទៀក េ្រជៀយ តសី េលីឡាក់កា េតះតរ ់ថាងំ កាខាក ់ប៉ានរឹ អាញ់កាតាងំ េណាះឡាក់កា
ប៉ាណូស េអៀង ដូវ ផះ អនែ់ទង ្រពួក អត៊ កាណី។ ៣ មួត ទេិណា ័ះ អនែ់ឌចាែជ អញែ់ស៊ណាវហះ ងីុរ េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័
អង់ៃអ្វ លូ ហះ ម៉ាត់ កាណាគ័ ទិ ប៉ា្វ ន់ ឡាក់ ទី អាញុ រុសី លូ ហះ ម៉ាត់ មួត ្រកាគ់ តាងំកង់។ អូ ទី បក់ េពឿ ចងឹ
េហៀនចាែជ អញែ់ស៊ េណាះអ្លុ អុះ ទី ដងឹ ប៉ាណូស១៤៤.០០០ ដូវឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ យ ឡឹង អង់កក់
េតះ េណាះហង ចងឹ អ្លុ ។ ៤ មួត ទេិណា ័ះ ស៊ុត កា ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ កាខាក់ អូ ទី ្របគ៉័ អន់ឡាេកា ទីសារ បគឺ
អក៊ញនកា ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ អុះ។ គន េចៀមឡា ំប៉ាគ់ ច ំអនែ់ឌកាឡា ំពួយ ប៉ាគ់ចារ េណាះ េដល។ ប ៉្រ◌ះ័
ហា្វ យ អនែ់ឌ ឡឹង ប៉ាណូស សួន េអៀងឡាក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនែ់ឌ េពៀបឡាក់ កា ៃប៉្ល គុល * េទៀន អន់ កា
ប ៉្រ◌ះ័ លូ កា គន េចៀម។ ៥ មួត ទេិណា ័ះ អូ េឃយីកាប ព្លូង អុះ ខង អនែ់ឌ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់។

សារ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ៃបង៉ ដូវ រះ៉
៦អាញ់កា បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គផះ ប៉ារ ់ពឹង ៃប៉្លង បយ៊ េណាះ ែអ៊ រះ៉ សារ ដាគ់ឡាក់ ៃ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◌ះ័ ប៊កកាតយ័ លូ ប៉ាេន សារ អំរ៉ាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ ពិ ខង ដារ ់ែអ៊ តាត់សុនិ សារ
ៃចគ ថូត ទលឹ េកះ ហគ់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ែអ៊ ឡាក់ បុាងំេកតី េតះ ៃប៉្លង លូ េទៀកសាឡីគសាឡាយ លូ កល់ េទៀក
ទេិណា ័ះ»។
៨ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គពឹះ ពួយ អនត់គី រះ៉ ផា «េមឿង បាប៊ឡូីនឡាក់ េមឿង តសី តាេលៀយ រ៉ាយ រុា ំ

េកះ ខង េមឿង េណាះ ែអ៊ អន់ ្រគបឹ សុនសាត ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ័ េពៀបឡាក់កា ៃអតតាែពឡាក់
្របគ៉័ អន់ ទី ពុត បុចិ កាខាក់កាសារ អូដាគ»់។
៩ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាក់ បយ៊ ទី ៃបង៉ ពឹះ ពួយ អន់តគី កាប ៃម៉ៗ ផា «េពឿ សាបំ ៉◌ះ័

ប៉ាេន កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ លូ ហ៊ូ ប ែអ៊ លូ ទី ពូ សាក់សាញ៉ាចាណាំមះ៉ ែ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 លូ ហះ ងីុរ គន េចៀម
េដល។ ១១ អុញឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ពូ អគី ប៉ាណាបកាខាក់ េណាះ ចងឹ អ្យ ី េលយី។ ទិ មួត បក់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន កា
ណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ លូ ហ៊ូ ប ែអ៊ លូ ទី ពូ សាក់ សចិ ែអ៊ ្រប៉គ័សាញ៉ា ចាណាំអន់ែឌ ចងឹ ទីសារ អគី ប៉ា
ណាបកាខាក់ ទបឹ កាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់អូ រ៉ាឡូវ អូ រ៉ាឡាក់ អុះ»។
* ១៤:៤ ១៤:៤ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់ ៃប៉្ល គុល េទៀន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផា ប៉ាណូស េពៀបឡាក់ កា ៃប៉្ល គុល ឃឺ ប៉ាណូស
េណាះកានតឹ ឡឹង ពូសារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ២៣:១៩លូចាបាប់ មួត េលវ (ីេលវវីនិយ័)២៣:៩-១៤។
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១២ទលឹ នេីណា ័ះ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ េសឿយសី៊ូ េលយី អនែ់ឌ ្រតគ់ ទី ពុត អត់
សារ៉ំាញ។័ ១៣អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ ឡឹង ៃប៉្លង កាបផា «ហគ់ ្រចាគ់ នេីអៀ៖ គតឹ េអៀ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ ទិ បក់ េតា័ញនកា
េសឿយសី៊ូ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង»។ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ កាបផា «តាទចឹហងអនែ់ឌ ទឌូិ ចងឹ
ៃអ្វ រ៉ាឡូវ អូ េក្ល ័ះណាវ ្គហង ខង អនែ់ឌ ចងឹ ទី រុាងំវាន៉័សារ៉ំាប់ ្រគបឹ ង៉ារ អនែ់ឌ ្របគ៉័ ែព»។
សារ ្រចូត័ អង់កក់ េតះ
១៤អាញ់បប៉័កាមល៉់បាក េម៉ាញចារ លូ ទី េម៉ាញ ដូវឡាក់កា ប៉ាណូសអង់ៃអ្វ ពឹងកាមល៉់ េណាះ † ែអ៊ តល័

មួក ម៉ាស លូ ចកឹ កានេ់ឌៀវឡាក់ េសាតកាខាក។់ ១៥ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាច់ ឡឹង េរ៉ាង
រ៉ាមះ៉ឡា ំកាប ៃម៉ៗ លូ បក់ ៃអ្វ ពឹង កាមល៉់ េណាះផា «ហគ់ អ្យក់កានេ់ឌៀវ អសីឡា ំ្រចូត័ ពិ ខង ទលឹ ថុន ្រចូត័
េកះ អង់កក់ េតះ ទុំ បគ័ ្រចូត័ េកះ»។ ១៦ផះ េណាះបក់ ៃអ្វ ពឹងកាមល៉់កា េយុរីកានេ់ឌៀវ 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 ចកឹសាងំឡាក់ េសាតកា
ខាក់ េដល។ ១៨ េកះេណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គឡាក់តាងំឡា អុញកាឡាច់ ឡឹង អនហ់្នងឹឡា ំកាកាប
ៃម៉ៗ លូ បយ៊ បក់ ចកឹសាងំ េសាត េណាះផា «ហគ់អ្យក់សាងំ 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 អង់កាច
ពឹង អង់កក់ េតះ េកះ ទិ ឡូត េកះេណាះ តូះ ពឹងចារ រ ៉តូ័ ៃប៉្ល អង់កាចឡាក់ចារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺកាខាក។់ ២០ចារ រ ៉តូ័ ៃប៉្ល
អង់កាច េណាះ ៃអ្វ ែគង ឡីង េមឿង ផះ ពូ ចគ័ ៃប៉្ល អង់កាចកា ទីផាម ហូរ ័ឡាច់ ឡឹង ចារ េណាះ ទូលហាវ ្រជុ
គតឹ ពឹរ េសះ ហូរ ័ចាងំហាយ្គ ៣០០កាឡូមុតិ។

១៥
សារបយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវឡាក់ ្របគ៉័ អន់ ប៉ាណូសឡាបំាក
១ េកះេណាះអាញ់កា បប៉័សារ េម៉ាញណាវ ្គតុត តសី ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ឃឺសារឡាក់ ្រតគ់ ញមកាខាក ់ឃឺ ទី

បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាក ទិតាេំបុះី ឃឺសារឡាបំាកឡាក់ ពឹះ អនត់គី ឡឹង ពូ ប៉ា
គ់សារឡាបំាកអា េកះៗ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័កាតាគ់ អង់េកះសារ ែអ៊ អកឺ ហង។
២ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ ឡាក់ កា េទៀក តាងំេលា័សាងឡាក់ កាសាមុលឹ រុាេំបាះ ហី កា្រហី ឡាក់ កា

អុញ។ មួត បក់ចាយ័កាណាគ័ អូដាគ់ អក៊កាលក ទបឹហ៊ូ ប ែអ៊ លូ េឡក ប៉ាតាងសចិ ែអ៊ េណាះអនែ់ឌ អនត់ាវ
ហះសាែនង េទៀក តាងំេលា័សាង េណាះ ទបឹ ចកឹ ្រពួក មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទឌូិ។ ៣អនែ់ឌ ចាែជ អញែ់ស៊ វគ័
ម៉ូ េសឡាក់ ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ លូ អញែ់ស៊ គន េចៀមផា៖
«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺកា្វ ឡឹងកាណាគ័ 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 អ្ូយគ កា អសី

លូ អូ ទី េពឿ ចងឹ អូ ប៉ាេន អសី
ខង ដងឹ អសីហងឡាក់ដាគ់កាខាក់
† ១៤:១៤ ១៤:១៤ បរ៉ ់ៃហដានែីអល៊ ៧:១៣។ ‡ ១៤:១៦ ១៤:១៦ បរ៉ ់ៃហ យូែអល៊ ៣:១២-១៦។
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ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត ចងឹ ប៉ាណា ំគួប ពឹះ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន អសី
ខង ពូ បប៉័ អសី តាតសុ់និសារដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ»។
៥អនត់គី ឡឹង េណាះណាវ ្គអាញ់ បប៉័ កាណុងដាគ់កាខាក់ ពឹង រ៉ាេណីះសារ៉ំាប់ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ កា េបកី អា្ល ត អំ

ប៉ារ។ ៦ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវឡាក់ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាក ទិតាេំបុះី កាឡាច់ ឡឹងកាណុងដាគ់កាខាក់
េណាះ ទបឹ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ ្របគ៉័ លូ កាណាត់បាកដាគ់ឡាយ៉ាម័ កាឡំាគ់ លូ ៃចគ ម៉ាែអវ៊ ម៉ាស ពឹង អន់
េតះី។ ៧កាណុងកាណាគ័ឡាក់ ទី អាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់ េណាះ ទី កាណាគ័ េម៉ាញ អន់ អង់េគៀន ម៉ាសតាេំបុះី កា
បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវ េណាះ។ ពឹង អង់េគៀន ទេិណា ័ះ ប៉ាញ័ ដងឹសារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺ ឃឺសារ អកឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ឡាក់ ទីអាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយី។ ៨ ពឹងកាណុងដាគ់កាខាក់កា ប៉ាញ័ដងឹកាអ្យ ីឡាច់ ឡឹងសារតាតារកា្ល គ់
លូសារ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី បក់ េពឿ អ្លុ ម៉ុ ត ពឹងកាណុងដាគ់កាខាក់ េណាះ ទី អុះ ផាសារឡាបំាក ទិ
តាេំបុះីឡាក់ឡាច់ ឡឹង បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី េណាះ េបី េកះ។

១៦
សារអង់េគៀន ម៉ាសតាេំបុះី
១អាញ់កាកាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ៃម៉ៗ ឡឹង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ រះ៉ កា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ទិ តាេំបុះី ដូវ េណាះផា «ហគ់ អន់

ដសី អ្យក់ អង់េគៀន ទិ តាេំបុះី ឡាក់ ទីសារ ប ៉្រ◌ះ័ អកឺ េណាះឡា ំតូះ ពឹង អង់កក់ េតះ ពិ»។ ២បយ៊ ទី េម៉ាញ កា
អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ឡា ំតូះ ពឹង អង់កក់ េតះ ផាឌី ប៉ាណូសបក់ ទីសាញ៉ាចាណាំមះ៉កាណាគ័អក៊កាលក 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 េកះផាមឡាក់កា េទៀក េអាម ប៉ា្រទូ ទិកាណាគ័ ញ៉ាៗ
ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េទៀកសាឡីគសាឡាយ េណាះកា េតា័ ទិ ឡូត។ ៤បយ៊ ទី ៃបង៉ កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំ
តូះ ពឹង តាងំេល លូ ្រទូង េទៀក លូ ពឹង េ្រតាម េទៀក អនេ់ទៀគៗ ផាឌី តាងំេល ្រទូង េទៀក លូ េ្រតាម េទៀក ទិ
េណា ័ះ កា េកះផាម េដល។
៥ េកះេណាះអាញ់កាតាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាងំឡា រុាងំៃហ េទៀកកាបផា៖

«អឺ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ៃអ្វ រប៉់ ដារ ់អា លូ ៃអ្វ ឡឹង េសគី ែព
អសីដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ

ខង អសីតាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត នេីអៀ ្រតគ់តាទចឹហង
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 «តាទចឹហង អឺ ប ៉្រ◌ះ័ តាងំឡាឡាក់ ទីសារ អំ
រ៉ាញ អញឺកា្វ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ អសីតាតសុ់និសារដាគ់ ្រតង់ តាទចឹ»។
៨បយ៊ ទី ប៉ា្វ ន់ កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ឡា ំតូះ ពឹង ដារ ់្របគ៉័ អន់ ដារ ់េកតី តុ កាខាក់ឡាច់ អុញ ្របគ៉័ អន់ កា

ប៉ាណូស រ៉ាឡាក រ៉ាឡច។់ ៩ ពូ រ៉ាឡាកញនកា ្រតគ់ តុដារ ថ់ាងំតាឡាម ័ហះកា ពូ អូ ៃច បុនិែពង ពុត េពៀក ម៉ាគ់
ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺ ពូ ត ័ះ ប៉ាស្យាបកាប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ ្របគ៉័ អន់ ទីសារឡាបំាក ទិអា។
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១០ បយ៊ ទី ប៉ាតាម័ កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំតូះ ពឹង េ្រគ កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ ផាឌី ប៉ាេថត ែអ៊
េណាះកា ម៉ាមុាងំ រុាងំអត៊ ឡូត។ ប៉ាណូស ទឌូិ កាកាប់ អបំ្៉យតិ េទៅញនកាឡាបំាកតាឡាម។័ ១១ ពូ កា ត ័ះ ប៉ា
ស្យាបកា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង ញនកាអគី 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 អ្ឺរប៉ាត តាងំេល េណាះកាសា្វ ត់សាអតឺ ឡូត

េភឿ ្របគ៉័ អន់ ទី ្រទង អន់កា មួតសាដាច់ ពឹះ ឡឹងដារ ឡ់ាច់ចាក។ ១៣ េកះេណាះអាញ់បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ៃបង៉ ឡា
េកាអនែ់ឌឡាក់កា កតឹ េម៉ាញឡាច់ ឡឹង ពឹរណាក េម៉ាញឡាច់ ឡឹង ពឹរ កាណាគ័អក៊កាលក េម៉ាញណា
វ ្គឡាច់ ឡឹង ពឹរ កាណាគ័ឡាក់ ប៉ាឡម័ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ។ ១៤អនែ់ឌ េណាះឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ ចាក ្រប៉
គ័សារ អំរ៉ាញ អញឺ េភឿ ប៉ាតុំសាដាច់ ពឹង អង់កក់ េតះ ទឌូិ អន់ឡា ំតាកូះ ប៉ាគ់ ដារ ់េកង ខាក់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ទី
សារ អរ៉ំាញ អញឺកា្វ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ។ ១៥ (យសី៊ូ ផា «ៃហអាញ់ចងឹ ពឹះឡាក់កា ប៉ាណូសអនតុ់ង។ េពឿ
ៃអ្វ ក្យាគ់ លូ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ អូចាក ឡុនសាឡុន អូតាយួសកា ពូ ចងឹ ៃហ បក់ េណាះ ទីសារសាណុក
សាវាក៉តាទចឹហង»។) ១៦ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ កាចាក ប៉ាតុំសាដាច់ ទេិណា ័ះ អន់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ចារ េម៉ាញឡាក់ អន់សចិ គុន
េហ្រពឺ ផាអាម៉ាេគដូន។
១៧បយ៊ ទី តាេំបុះី កា អ្យក់ អង់េគៀន មះ៉ ែអ៊ ឡា ំតូះ ពឹង តាវាង័៉ អំពុន េតះ លូ ៃប៉្លង ផាឌី កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប

ៃម៉ៗ ឡឹង េ្រគសាដាច់កាណុង េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ផា «េកះ ទិ េកះ»។ ១៨ េកះេណាះកា ទី កាឡំាត េតះតរ ់លូ រ៉ាៃរត៉
េតះ េកងកាខាក ់ឡឹងសាគ់ ប៉ានដ់ា ទី ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែព អូ េឃយី ទី រ៉ាៃរត៉ េតះ េកងខាក់ នី
េអៀ អុះ។ ១៩ េមឿង តសីសាដះ េតះ េកតី ៃបង៉ េមឿង េមឿង មួត សុនសាត អនេ់ទៀគ ទេិណា ័ះ កា រ៉ាយ រុា ំទ ិផះ
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ កាចាងំ កា េមឿង បាប៊ឡូីន ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ េមឿង តសី េណាះ ៃអត តាែព ពឹង េពៀង អន់ ទិ ឡូត ឃឺ
ៃអតសារ ែអ៊ អកឺ េកងខាក។់ ២០ទិតាកា្វ ល់កាតាេលៀយហ្៊យង ទ ិកាប៉ាច់ ប៉ានមឹកា អូ បប៉័ េកះ េដល។ ២១ផះ
េណាះ ទី ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល េអៀង កាខាក់ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លង ្រតគ់ ពឹង ប៉ាណូស ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល េម៉ាញកាតុ កា្ល ងំ ៣០កាឡូ
សល។់ ពូ កា ត ័ះ ប៉ាស្យាប កា ប ៉្រ◌ះ័ ញន កាសារឡាបំាក េកតី ឡឹង ៃប៉្ល ម៉ាេរៀល េណាះឡាក់សារ ថុក ប៉ា
ណាបកាខាក។់

១៧
សារអង់កាន់ ម៉ាេលង លូកាណាគ័អក៊កាលក
១ េកះេណាះទីបយ៊ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវកាណុង មួតបយ៊ទិតាេំបុះីឡាក់ចកឹ អង់េគៀនទិតាេំបុះី េណាះឡាកំាកាប

លូអាញ់ផា «ចុ ឡា ំប៉ាគ់ អា អាញ់ ចងឹ តាបំាង អន់ អសី បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត អង់កាន់ ម៉ាេលង
ឡាក់ េលៅ ែលងសចិឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង ចារឡាក់ ទី េទៀក ្រទូង េអៀង។ ២សាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះឡា ំៃតប
លូ អង់កាន់ េណាះ ប៉ាណូស ពឹងអង់កក់ េតះកា ៃតប លូអង់កាន់ ម៉ាេលង េណាះ េដល េពៀបឡាក់កា ប៉ាញលឹ
ៃអត»។
៣បយ៊ េណាះកា េប៉ាក អ្យក់ អាញ់ញន អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡា ំប៉ាគ់ ែ្រស៊ តសី  ហះ ចារ េណាះ

អាញ់កា បប៉័ អង់កាន់ េម៉ាញ ដូវ ជះិ កាណាគ័អក៊កាលក ែនវកា្រហ។ី កាណាគ័ េណាះ ទី កល់តាេំបុះី អង់ែគ
អញជ់តឹ លូ ទី ្រចាគ់សចិតាងៗ ប៉ាញ័ឡាេកាឡាក់សចិកាបផាម៉ាតកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៤អង់កាន់ េណាះ
អនតុ់ក អញជុ់ េពៀតអាវ ែនវណាអុំតិ លូ ែនវកា្រហី ទបឹសាេណីមឡាេកា ៃចគ ម៉ាស លូតាយ៉ាល័តាងៗ លូ ែអ៊
ចកឹ េពៀង ម៉ាសឡាក់ ប៉ាញ័ ដងឹ កាសារ អក៊ បគឺឡាក់សារខាអមឺ ខាអក័ លូសារ ែអ៊ ្របគ៉័ លូ កាម៉ាក័ េដល។
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៥ ពឹង កល់ យុាងំ អង់កាន់ េណាះ ទី ្រចាគ់សចិកាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ផា «េមឿង តសីបាប៊ឡូីនឡាក់ េមគី មួត អង់កាន់
ម៉ាេលង លូ គុលសារអក៊ បគឺឡាក់ ្រតគ់ខាអមឺខាអក័ ពឹង អង់កក់ េតះអា»។ ៦អាញ់បប៉័ អង់កាន់ េណាះ េពៀប
ឡាក់កា ែអ៊ ប៉ាញលឹផាម មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក់ រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ ញន ែអ៊ ប៉ានេ់តា័ ពូ េអៀង។ ផះអាញ់ បប៉័
អង់កាន់ េណាះអាញ់ញមកាខាក។់
៧ បយ៊ េណាះ កាកាប លូ អាញ់ផា «ញ៉ា ្រតគ់ អសី ញម ខាក់ នីេអៀ ? អាញ់ ចងឹ រះ៉ អន់ អសី អ្លុ ឡឹងសារ

អង់កាន់ េណាះឡាក់ េ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។ កាប៉ាច់ ប៉ាណូស ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ពូ ចងឹ ញមខាក់ញនកា បប៉័
កាណាគ័ េណាះ ខង េសគី ែព ទ ីកញិេអៀអា អូ ទី េកះ ហះកា ែអ៊ ចងឹឡាច់ ពឹះ េម៉ាញ ទងណាវ ្គ។ ហះកាទិ
បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ្រចាគ់សចិ ពឹងផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសីឡាក់ ែអ៊ ្រចាគ់ ឡឹងកាេណីត េតះ ៃប៉្លង ែព អនែ់ឌ អូ
ញមកាកាណាគ័ េណាះ អុះ។ ៩សារអា ្រតគ់ ទី ពុត ហ្យាងំសាឡាច់ឃតឹ ចាែ្រជប េណាះ ចងឹ ហ្លង់។ កល់
តាេំបុះី ឃឺ បុចិ កាប ឡឹង ប៉ានមឹ តាេំបុះី ឡាក់ចារ អង់កាន់ េណាះ អង់ៃអ្វ * លូ បុចិ កាប ឡឹងសាដាច់តាេំបុះី ដូវ
េដល។ ១០សាដាច់ ប៉ាតាម័ ដូវ េតា័ េកះ ទី េម៉ាញ ដូវ ផះ ៃអ្វ រុាងំៃហ រប៉់ ដារ ់អា លូ េម៉ាញ ដូវណាវ ្គេបី ពឹះ ទលឹ
អុះ ប៉ាគ់សាដាច់ េណាះ ទលឹ េទៀ ែអ៊ ចងឹ រុាងំៃហ ប៉ាេថត បាែបត៊ អូ ទុញ អុះ។ ១១កាណាគ័ អក៊ កាលកឡាក់
ទី ផះ េសគី ែព ហះកា កញិេអៀ អា អូ ទី េកះ ែអ៊ ចងឹ ពឹះ ្របគ៉័សាដាច់ ទី តាងំហាម។ ែអ៊ កាសាដាច់កាណុង
សាដាច់ ទិតាេំបុះី េណាះ េដល ែអ៊ កា ចងឹ េតា័ហ្៊យង េហ្យតី។ ១២អង់ែគ អញជ់តឹឡាក់ អសី បប៉័ េណាះឃឺ បុចិ
កាប ឡឹងសាដាច់ អញជ់តឹ ដូវឡាក់ េបី ទី ្របគ៉័សាដាច ់ហះកាសាដាច់ ទេិណា ័ះ ចងឹ ទី អំរ៉ាញ អញឺ ្របគ៉័សា
ដាច់ ដងឹ េម៉ាញ មង អន់ឌូ លូ កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ។ ១៣សាដាច់ ទេិណា ័ះ ែរវ ពុត គួប េសាប ឃឺ មប
សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អនែ់ឌ អន់ កា កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ។ ១៤សាដាច់ ទិ អញជ់តឹ ចងឹ ប៉ាណា ំគួប
តាកូះ ប ៉◌្ល ័ះ លូ គន េចៀម ហះកា ចងឹ ទី ្រទង គន េចៀម ខង ែអ៊ឡាក់ ពឹ តាងំឡា តសីហ៊្លត ឡឹង ពឹ តាងំឡាអន់
េទៀគៗ លូសាដាច់ឡាក់ តសី ហ៊្លត ឡឹងសាដាច់ អនេ់ទៀគៗ។ កាទី មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ឡាក់ េសឿ ដាគ់
្រតង់ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ៊ េដល»។
១៥បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ណាវ ្គផា «ចារឡាក់ ទី េទៀក ្រទូង េអៀងឡាក់ អសី បប៉័ អង់កាន់ ម៉ាេលង អង់ៃអ្វ

េណាះ ឃឺ បុចិ កាប ឡឹង មួត សុនសាត អន់េទៀគៗ ប៉ាេថត អន់េទៀគៗ លូ ប៉ាណូស េអៀង កាខាក។់ ១៦កា
ណាគ័ អក៊ កាលក លូ អង់ែគ អញជ់តឹ អសី បប៉័ េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អូ ណីសកាអង់កាន់ ម៉ាេលង េណាះ ទបឹ ចងឹ
ថាឡំាយរ៉ាសអប៉ំាស ែអ៊ អន់ ទិ លូ រុសីអា្ល ត អញជុ់អាវ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ៃអ្វសាឡុន េកះេណាះសាបុាងំៃឡ ែអ៊ លូ
ពុះ ែអ៊ ពឹង អុញ ១៧ខងប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ អនែ់ឌ ទី ពុត ្របគ៉័ ពួយ ផនិកាន ែអ៊ លូ អន់ អនែ់ឌ ែរវ ពុត គួប េសាបមប
សារ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មះ៉ អនែ់ឌ អន់ កាកាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ េលយី ទលឹ េកះ ទិ ង៉ារ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។
១៨កាប៉ាច់ អង់កាន់ អសី បប៉័ េណាះឃឺ េមឿង តសីឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ ពឹងសាដាច់ អនេ់ទៀគៗ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់េតះ អា»។

១៨
សារ េមឿងបាប៊ឡូីន រ៉ាយ រុា ំ
១អនត់គី ឡឹង េណាះអាញ់បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញណាវ ្គឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក់ ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង តាតារ

កា្ល គ់ ពឹងឡាេកា ែអ៊ េណាះកាតាគ់តាតារ ពឹង អង់កក់ េតះ។ ២ ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ ផា៖
* ១៧:៩ ១៧:៩សារអា បុចិ កាប ឡឹង េមឿង រ ៉មូឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹង ប៉ានមឹ តាេំបុះី។
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«េមឿងបាប៊ឡូីនឡាក់ េមឿង តសីតាេលៀយ រ៉ាយ រុា ំេកះ
េមឿងអា េកតីចារ មួត ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ប ៉្រ◌ះ័ រ ុគឺ

លូ ចារ ៃ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

េម៉ាញ េកតី េពៀរ េដល។
៧ េមឿងអា ប៉ាេនឡាេកា េទៅ លូ ៃអ្វ រគ៉់ េសមី នចីម័

្រតគ់ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ទីសារ អគី ប៉ាណាប លូសារ ញុា ំេសាក នេីណា ័ះ េដល
ខង ែអ៊ ឃតឹ កាណុង 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 ំេសាកឡាយុតិឡាងំវាញ៉់
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លូ ចងឹ ទី អុញសាថាឡំាយ េមឿង េដល
ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាងំឡាតាតសុ់និសារ ៃចគ ថូត េមឿងអា

ែអ៊ ទី អរ៉ំាញ អញឺ េកងខាក»់។
៩កាប៉ាច់ មួត សាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ឡាក់ បុចិ កា េមឿង េណាះឡាក់ កា ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ ទបឹ ៃអ្វ រ ៉

គ់ េសមី ពឹង េមឿង េណាះ ប៉ាគ់ អនែ់ឌ បប៉័ អ្យ ី អុញ ផះ អុញសា េមឿង េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អុក ពុត េពៀក ញុា ំ
េសាក ឡូត។ ១០សាដាច់ ទេិណា ័ះ ចងឹ តាវ ៃហ ឡឹងចាងំហាយគ្ ទបឹ អ្ូយគកាសារ អគី ប៉ាណាបឡាក់ េកតី ពឹះ
ពឹង េមឿង េណាះ លូកាបផា៖
«ឡាបំាកកាខាក់ហង ឡាបំាកកាខាក់ហង

អឺ េមឿង តសីបាប៊ឡូីនឡាក់ េកងខាក់ េវ !
ខង ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត អន់ អសី រ៉ាយ រុា ំទិ

កាណុង រុាងំវាង៉ ដងឹ េម៉ាញ មង»។
១១ផះ េណាះ មួត បក់ចាកណាងំសា ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ កា ចងឹ ញុា ំេសាក អុក ពុត េពៀក កា េមឿង េណាះ

េដល ខង អូ ទី េពឿ ចងឹតាច់ រ៉ាស អប៉ំាសអនែ់ឌណាវ ្គហង។ ១២ រ៉ាស អប៉ំាស ទេិណា ័ះ ទីឡាក់កា ម៉ាស ្រប៉ា
ក ់តាយ៉ាល័តាងៗ កាណាត់ដាគ់ឡាយ៉ាម័កាខាក ់កាណាត់ ែនវណាអុំតិ ែនវ កា្រហ ីកាណាត់ សូត ័អ៊្លង
េបាផូវ ្រគបឹ ែនវ េឃឿង ្រគបឹ ែនវឡាក់ ្របគ៉័ លូ ព្លុ ក ្របគ៉័ លូ អ៊្លងឡាក់គតឹខា ្របគ៉័ លូ ប៉ាសយ់លូសាប៉ាន័ លូ
អំេហា្ម បាក ១៣អំហ៊្មក ហល៊ អំហ៊្មក តាងំហ៊ុ ម េឃឿង េបាផូវ អនេ់ទៀគៗ តាែព សាងី តាប៉ុង េពៀសាឡី
 រក៉ ់េចៀម េសះ រ៉ាេត ័ះ លូ ប៉ាណូសឡាក់ ពូ រ ៉បុ ្របគ៉័ ទុច។ ១៤ មួត បក់ចាកណាងំសាេណាះចងឹកាប លូ
េមឿងបាប៊ឡូីនផា៖

«រ៉ាស អប៉ំាសឡាក់ អសី បុចិ កា ទី េណាះហ្៊យង េហ្យតី ទិ េកះ
កាណាគ័ គតឹ ខា លូកាណាគ័ ប៉ារគ៉់ ប៉ាេសមី មះ៉ អសី ទេិណា ័ះ អូ បប៉័ េកះ

អូ ទី េពឿ ចងឹណាងំ ទីណាវ ្គអុះ»។
១៥ មួត បក់ណាងំសា េកតី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ញន កា ្របូ កាណាគ័ ពឹង េមឿង េណាះ អនែ់ឌ ចងឹ អនត់ាវ ៃហ ឡឹង
ចាងំហាយគ្ ទបឹ ញុា ំេសាក អុក ពុត េពៀក អ្ូយគកាសារ ចុនៃចឡាក់ េកតី ពឹះ ពឹង េមឿង េណាះ។ ១៦អនែ់ឌ ចងឹ
កាបផា៖
«ឡាបំាកកាខាក់ហង ឡាបំាកកាខាក់ហង

មួត េមឿង តសី េណាះ
ឡាក់ េឃយីកាសប៊ េពៀត េខាអាវ ្របគ៉័ លូ កាណាត់ដាគ់ឡាយ៉ាម័

កាណាត់ ែនវណាអុំតិ ែនវ កា្រហី
ទបឹសាេណីមឡាេកា ប៉ាក័ ម៉ាស លូតាយ៉ាល័តាងៗ។

១៧ រ៉ាស អប៉ំាសឡាក់ េអៀងកាខាក់អា
ហ្៊យង រ៉ាយ រុា ំទិ រុាងំវាង៉ ដងឹ េម៉ាញ មង»។
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មួត ប៊ិត កាប៉ំាន់ លូ មួត ជះិ កាប៉ំាន ់មួត ្រប៉គ័ គូលី ពឹង កាប៉ំាន ់លូ មួត ចាកណាងំ សា ្រទង េទៀក ទិ
េណា ័ះ អនែ់ឌ ចងឹ អនត់ាវ ៃហ ឡឹងចាងំហាយគ្។ ១៨ប៉ាគ់ អនែ់ឌ បប៉័ អ្យ ីអុញផះ អុញសាេមឿង េណាះ អន់
ែឌ ចងឹកាប ៃម៉ៗ ផា «ទី េមឿង ចំ ចងឹ ប៉ានដ់បឹឡាក់កា េមឿង តសីអា ?» ១៩អនែ់ឌកាចងឹ េកាច េតះ ចី ពឹង កល់
អនែ់ឌ េទៅ លូ ញុា ំេសាក អុក ពុត េពៀក ទបឹ កាបផា៖
«ឡាបំាកកាខាក់ហង ឡាបំាកកាខាក់ហង

េមឿង តសីឡាក់ ្របគ៉័ អន់ មួត តាងំឡាកាប៉ំាន់ ៃអ្វ ពឹង េទៀកសាឡីគសាឡាយណាងំសាទី
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 ប៉ាសុន ប ៉្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។
២១ ផះ េណាះ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺ េកង ខាក់ កា លកឺ អំេហា្ម តសី ប៉ាឡិ ពឹង េទៀក

សាឡីគសាឡាយទបឹកាបផា៖

«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 អូ កាតាងំ ប៉ានរឹ ពូ ប៉ាញស់ង់ េកា្ល កាម៉ាញ់កាណុង អសីណាវ ្គេដល

ខង អសី ប៉ាង៉ល់ ទិ សុនសាតញនកា ្រគូ អហំ្ម មះ៉ អសី
លូ មួត បក់ណាងំសាកាណុង អសី ែព

ស៊ុត កា មួត ្របគ៉័ កាន តសី ឡឹង ពូ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ 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 េតះ អា េដល»។

១៩
សារ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ៃប៉្លង
១អនត់គី ឡឹង េណាះ អាញ់កាតាងំឡាក់កា ប៉ានរឹ ប៉ាណូស េអៀង ដូវ កាប ៃម៉ៗ ពឹង ៃប៉្លង ផា៖
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«ហាេលលូយ៉ា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ែអ៊ ហង តង័ ពិន ែអ៊ ទីសារតាតារកា្ល គ់ លូសារ អរ៉ំាញ 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

អ្យ ី អុញ ពឹង េមឿង តសី េណាះ ចងឹ ហុយ េលយី»។
៤ មួត ្រកាគ់តាងំកង់ ទិ២៤ ដូវ លូកាណាគ័ឡាក់ ទីអាញុ រុសី ទិ ប៉ា្វ ន់កាកាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគសាដាច ់អនែ់ឌ កាបផា «អាែមនហាេលលូយ៉ា ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ៥ េកះេណាះ
ទី ប៉ានរឹ កាប ឡឹង េ្រគសាដាច់ផា៖
«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 អងឹៗឡាក់កាយងឹ េទៀក េ្រជៀយ លូឡាក់កា

េតះតរ ់ថាងំ កាខាក់កាបផា៖
«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»់។

អញជុ់អាវដាគ់ឡាយ៉ាម័កាឡំាគ់ េណាះឃឺ ង៉ារ ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ មួត ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉។័
៩បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ផា «ហគ់ ្រចាគ់ផា៖ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហងបក់ ចំ ប ៉្រ◌ះ័ េជៀក ម៉ុតសា

សាណាប៉ាញស់ង់ គន េចៀម»។ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កា អាញ់ណាវ ្គផា «សារអាឃឺសារ តាទចឹឡាក់
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ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ រះ៉»។ ១០អាញ់កាកាដាបហះ ជុង បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េភឿ ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ែអ ៊ហះកា ែអ៊ ផាកា
អាញ់ «ែជ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ ់ខងអាញ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា អសី លូឡាក់ កា មួត អុះ មុី អសី
ឡាក់ េសឿ េលយី ឡឹងសារយសី៊ូ រះ៉ េដល។ ហគ់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហង ពិ ខងសារយី
ស៊ូ រះ៉ ទេិណា ័ះ ឃឺ ប៉ាណា ំពុត េពៀក ពូ អន់ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ »។
១១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ ៃប៉្លងតាលុះ ព្វងឹកាបប៉័ េសះបាក េម៉ាញ។ បក់ជះិ េសះ េណាះសចិ ែអ៊ «ដាគ់ ្រតង់»

លូ «តាទចឹ» ែអ៊ តាកូះ លូ តាតសុ់និសារ ដាគ់ ្រតង់ កាខាក។់ ១២ ម៉ាត់ ែអ៊ ឡាក់ កា អំប្៉យតិ អុញ ពឹង កល់ ែអ៊
ទី មួកសាដាច់ េអៀង ពឹងឡាេកា ែអ៊ ទី ្រចាគ់ សចិ េម៉ាញ អូ ទី េពឿ អនហ់ា្ន ល់ សចិ េណាះ អុះ កាយ ឡឹង ែអ៊
េទៅ។ ១៣ ែអ៊កាសប៊ េពៀត េខាអាវ ឡុក លូផាម ពូ េអីសចិ ែអ៊ផា «ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ»័។ ១៤តាហាន ពឹង
ៃប៉្លង ទេិណា ័ះ កា ជះិ េសះ បាកចាក ពួយ ែអ៊ លូ កាសប៊ េពៀត េខាអាវ ែនវ បាកដាគ់ឡាយ៉ាម័ កាខាក់ េដល។
១៥ទីដាវ េម៉ាញ េសាតកាខាក់ឡាច់ ឡឹង ពឹរ ែអ៊ េភឿ ចងឹ េកាះ ប៉ានេ់តា័ ប៉ាណូស ្រគបឹ សុនសាត។ ែអ៊ ចងឹ ចកឹ
អ៊្លងកាទូង ប៉ាសយ់ ៃអ្វ រុាងំៃហ ពូ លូ ែអ៊ ចងឹ ៃចគ ថូត ពូ េពៀបឡាក់កា ចគ័ រ ៉តូ ័ ៃប៉្ល អង់កាចញនកាសារអកឺ មះ៉
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទីសារ អរ៉ំាញ អញឺកាខាក់កា្វ ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ។ ១៦ ពឹងអាវ លូ ពឹង ព្លូ ែអ៊
ទី ្រចាគ់សចិផា «សាដាច់ តសី ឡឹងសាដាច់ អនេ់ទៀគៗ ពឹ តាងំឡាតសី ឡឹង ពឹ តាងំឡាអនេ់ទៀគៗ»។
១៧ េកះេណាះអាញ់ បប៉័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េម៉ាញ ដូវ ៃអ្វ ពឹង ដារ ់ែអ៊ កាប ៃម៉ៗ រះ៉ កា ៃសមឡាក់ ប៉ារ ់ពឹង ៃប៉្លង ទិ

េណា ័ះផា «ហគ់ ពឹះ ប៉ាតុំ គួប ម៉ុត កាណុងចារ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េជៀក ពូ ៃអតសា រគ៉់ េសមី េកងខាក់ ពិ ១៨ េភឿ
សា បុាងំៃឡ មួតសាដាច ់បុាងំៃឡ មួត ៃមគ៉ តាហាន បុាងំៃឡ ប៉ាណូស បក់ េកងខាក ់លូ បុាងំៃឡ េសះ ទបឹ
មួត បក់ ជះិ េសះ លូ បុាងំៃឡ ប៉ាណូស ទឌូិ ទបឹ បក់ តសី ទបឹ បក់ ថិ ទបឹ បក់ ្របគ៉័ ៃមគ៉ ពូ លូ មួត បក់ េកះ ទុច ពូ
េដល»។ ១៩អាញ់បប៉័កាណាគ័អក៊កាលក លូ មួតសាដាច់ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះ ទបឹ មួតតាហានអនែ់ឌកា ប៉ាតុំ
គួប េភឿ ចងឹ ឡា ំតាកូះ លូ បក់ ជះិ េសះ បាក េណាះ លូ តាហាន ែអ។៊ ២០កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ កា ទី ពូ
រ ៉បុ កាណាគ័ឡាក់ ប៉ាឡម័ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្របគ៉័សារ អរ៉ំាញអញឺ េកងខាក់ហះ ងីុរកាណាគ័អក៊កាល
ក េណាះកា ទី ពូ រ ៉បុ េដល ឃឺកាណាគ័ េណាះហងឡាក់ ប៉ាង៉ល់ មួត បក់ ទីសាញ៉ាចាណាំអនហ់ា្ន ល់ មះ៉ កា
ណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ លូ មួត បក់សាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន ហ៊ូ ប កាណាគ័ អក៊ កាលក េណាះ។ ពូ កា អ្យក់ កាណាគ័
ទិ េពៀរ េណាះ ប៉ាឡិ ពឹងតាងំេលា័ អុញចាយណាយកាទរី។ ២១កាប៉ាច់ មួត បក់ ៃអ្វ សល់ អនេ់ទៀគៗណាវ ្គកា
េតា័កា ្រតគ់ដាវឡាច់ ឡឹង ពឹរ បក់ ជះិ េសះ កាប៉ាច់ ៃសម ទេិណា ័ះ ផគី កាសាបុាងំៃឡ ពូ េតា។័

២០
សារយសី៊ូ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ទុញ េម៉ាញ រ៉ាពូសាណាំ
១ េកះេណាះ អាញ់ បប៉័ 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។ ២បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះកា រ ៉បុ កត់ ្រគនណាក ទុញ េម៉ាញ រ៉ាពូសាណា។ំ ណាក
េណាះឃឺ ពិះ ឡឹង េសគី ែព ែអ៊ ហងឡាក់ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ ទីសចិផាសាតាងំ។ ៣បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាឡិ ែអ៊ ពឹង
ឡូះ ្រជុ េណាះ េកះេណាះកាេ្រតគី អប៉ំារ ៃចគកាេច ប៉ាសរឹ អប៉ំារ អន់ កាចាប័ េលយី ទលឹ ្រគបឹ េម៉ាញ រ៉ាពូសា
ណា ំេភឿ ែជ អន់ ែអ៊ ចាក ប៉ាង៉ល់ ពូ ្រគបឹ សុនសាតណាវ ្គ។ ប៉ាគ់ ទលឹ កាឡំត់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េម៉ាញ រ៉ាពូសាណាំ
េកះ ្រតគ់ េតាះ េឡីយ ែអ៊ បាែបត៊ៗ។
៤ េកះេណាះអាញ់ បប៉័ េ្រគសាដាច់ េអៀង ទិ បក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ ចងឹ តាតសុ់និ

សារ។ អាញ់កាបប៉័ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ បក់ េតា័កា ពូកាសតិ អង់កូញនកា រះ៉ ឡឹងសារយសី៊ូ លូញនកា រះ៉ ប៉ានឹ
រ ប ៉្រ◌ះ័។ មួត ទេិណា ័ះ អូសាបំ ៉◌ះ័ ប៉ាេន កាណាគ័ អក៊ កាលក េលីហ៊ូ ប ែអ៊ លូ អូ ទីសាញ៉ាចាណាំមះ៉ ែអ៊ ពឹង
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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 ប៉ាណូស អនេ់ទៀគ បក់ េតា័
េកះ អូ ទី រ ុសី សតឹ 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
អរ៉ំាញ អញឺ ពឹង អនែ់ឌ េណាះ អុះ ឃឺអនែ់ឌ ចងឹ េកះ ្រកាគ់ រ៉ាមះ៉សារ៉ំាប់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូសារ៉ំាប់សាដាច់
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◌ះ័ បគឺសាតាងំ អន់ ែអ៊ឡាច់

ឡឹង ខុកចារ ពូ ្រគន ែអ៊ េណាះ។ ៨ េណាះ ែអ៊ ចងឹឡាច់ឡា ំប៉ាង៉ល់ ពូ ្រគបឹ សុនសាតឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាញ័ទបឹ អង់កក់
េតះ អាឡាក់ ពូ េអី ផា កុក លូ ម៉ាកុក * េភឿ ប៉ាតុំ ពូ ឡា ំតាកូះ។ មួត េណាះ ទីកាឡំាងំ េអៀងឡាក់កា េតះឡា
ពុក រហាងសាឡីគសាឡាយ។ ៩អនែ់ឌ ចងឹចាក ប៉ាញ័ទបឹ អង់កក់ េតះ េភឿ បុចិតាកូះ លូ ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ
កាចងឹ វុងិ ជុំចារ មួត ប៉ាសុនប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េមឿង ែអ៊ បុចិ ៃច ហះកាទី អុញ ឡិ ឡឹង ៃប៉្លងសាអនែ់ឌ េតា័ទ។ិ ១០កា
ប៉ាច់ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺឡាក់ ប៉ាង៉ល់ សុនសាត ទេិណា ័ះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាឡិ ែអ៊ ពឹង តាងំេលា័ អុញចាយណាយកា
ទរី។ ពឹង ចារ េណាះ កាណាគ័ អក កាលក លូ កាណាគ័ឡាក់ ប៉ាឡម័ ្របគ៉័ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ េកះៗ។ អន់ែឌ
ចងឹ អគី ប៉ាណាប ទបឹកាមុាងំ ទបឹ កាដារ ់េលយី អូ អ្លុ ឡុច។
សារ ប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស េតា័
១១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ េ្រគសាដាច់ តសី េម៉ាញ ែនវបាក លូ បប៉័ ប ៉្រ◌ះ័ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ េដល។ េតះ

លូ ៃប៉្លង កា ហ្៊យង ឡឹង ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ រ៉ាង៉ាប់ អូ បប៉័ េកះ។ ១២អាញ់កា បប៉័ ប៉ាណូស េតា័ ទបឹ មួត បក់ ្របគ៉័ តសី
ទបឹ មួត ប៉ាសុន េដាច ដាច អន់ែឌ ៃអ្វ អន់តាវ ហះ ងីុរ េ្រគសាដាច ់េកះេណាះ ពូ េបកី ផាប់ េអៀង លូ ពូ េបកី
ផាប់ េម៉ាញណាវ ្គេដលឃឺផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសី។ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ េណាះ ែអ៊ តាតសុ់និ
សារ ប៉ាណូស េតា័ទេិណា ័ះតាមសារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ឡាក់កា ទី ្រចាគ់ ពឹងផាប់ ទេិណា ័ះហង។ ១៣ េទៀកសាឡីគ
សាឡាយកា មប ប៉ាណូស េតា័ឡាក់ ៃអ្វ កាណុង េទៀក ្រសកុ ប៉ា្រទូ កា មប បក់ េតា័ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ចារ េណាះ
េដល េកះេណាះប ៉្រ◌ះ័ តាតសុ់និសារ ពូតាមសារឡាក់ ពូ ្របគ៉័ េណាះហង។ ១៤កាប៉ាច់ ្រសកុ ប៉ា្រទូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា
ឡិ ពឹងតាងំេលា័ អុញ េដល។ តាងំេលា័ អុញអាហងឡាក់សារ េតា័លកឺ ទី េពៀរ។ ១៥ទិបក់ អូ ទីសចិកាណុង
ផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាឡិ ពឹងតាងំេលា័ អុញ េដល។

២១
សារ ៃប៉្លងណាវ លូ អង់កក់ េតះណាវ
១ េកះេណាះអាញ់បប៉័ ៃប៉្លងណាវអង់កក់ េតះណាវ ខង េតះ ៃប៉្លងសានដ់ាប់ អន្់រទលួ ែពហ្៊យង ទិ េកះ លូ អូ

ទី េទៀកសាឡីគសាឡាយណាវ ្គេដល។ ២ េកះេណាះណាវ ្គអាញ់បប៉័ េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ
ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លងឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េមឿង េណាះ រគ៉់ េសមី េពៀបឡាក់កាកាម៉ាញ់ណាវសាេណីមឡា
េកា ក្យាគ់ហាប់ េកា្ល ។ ៣អាញ់កាតាងំ ប៉ានរឹ កាប ៃម៉ៗ ឡឹង េ្រគសាដាច់ផា «ៃហ េតាចារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ
ប៉ាណូស េកះ។ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃអ្វ ពឹង អនត់គិ័ អនែ់ឌ អនែ់ឌ កា ចងឹ េកះ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ែអ៊ តាងំឡា ចងឹ ៃអ្វ អន់
ឌូ លូ អនែ់ឌ។ ៤ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អ្ូ៊យត េទៀក ម៉ាត់ ឡឹង ម៉ាត់ អនែ់ឌ សារ េតា័កា អូ ទី េកះ សារ ញុា ំេសាក អុក ពុត
* ២០:៨ ២០:៨ កុក លូ ម៉ាកុក ទី ណីផា សុនសាតអនេ់ទៀគៗឡាក់ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ បរ៉ ់ៃហ េអេសេគៀល៣៨:២។
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លូសារ ថុក ប៉ាណាបកា អូ ទីណាវ ្គេដល ខងកាណាគ័ ញ៉ាៗ លូសារ ញ៉ាឡាក់ ទី ឡឹង អន្់រទលួ ែពហ្៊យង ទិេកះ»។
៥ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ សាដាច់ ែអ៊ កាប ផា «ៃហ អាញ់ ្រប៉គ័ អន់ កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិេណា ័ះ ស៊ុត កា

ណាវ»។ េកះេណាះ ែអ៊កាបណាវ ្គផា «ហគ់ ្រចាគ់ គម ពិ ខងសារ ទិអាឡាក់សារតាទចឹឡាក់ ្រតគ់ េសឿ»។
៦ ែអ៊ រះ៉ កាអាញ់ផា «េកះ ទិ េកះ។ អាញ់អាហងឡាក់ គុល ប៉ានដ់ាកាខាក់ លូ ក្យង់ឡាណុច * េដល។ េពឿ
ែ្រហង៊ េទៀក អាញ់ ចងឹ អន់ ែអ៊ ៃអត េទៀក ឡាក់ឡាច់ ឡឹង េ្រតាម េទៀក ឡាក់ អន់ អាញុ រុសី អាញ់ អូ អ្យក់
ខា ញ៉ា ឡឹង ែអ៊ អុះ។ ៧បក់ ចំ ៃអ្វ េសឿ េលយី ទលឹ ឡុច ែអ៊ ចងឹ ទី ប៉ាដក់ ទិ អាហង អាញ់កា ចងឹ ្របគ៉័ ប ៉្រ◌ះ័
ែអ ៊ែអ៊ ចងឹ ្របគ៉័ គនអាញ។់ ៨ មួត បក់ េហាង មួត បក់ អូ េសឿ មួត បក់ ្របគ៉័សារឡាក់ ្រតគ់ខាអមឺ មួត បក់
ប៉ានេ់តា័ ពូ មួត បក់ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក័ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័មួត ្រគូ អំហ្ម មួត បក់សាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័
បគឺ លូ មួត បក់ ព្លូ ង ទេិណា ័ះ ចងឹ ្រតគ់ ថូត ពឹង តាងំេលា័ អុញចាយណាយកាទរី។ អាហងឡាក់សារ េតា័
លកឺ ទី េពៀរ»។
សារ េមឿង េយរសូាឡឹមណាវ
៩ េកះេណាះកាណុងកាឡំាងំ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាេំបុះី ដូវ ឡាក់ ចកឹ េពៀង តាេំបុះី ឡាក់ ប៉ាញ័ ដងឹ កាសារឡាបំាក

ទិតាេំបុះីឡាក់ អនត់គីកាខាក់ ទី បយ៊ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ ពឹះ ប៉ាគ់អាញ់ លូកាបផា «ចុ ពួយអាញ ់អាញ់ចងឹតាបំាង
អន់ អសី បប៉័ អង់កាន់ រ ៉ះូឡាក់កាម៉ាញ់គន េចៀម»។ ១០បយ៊ េណាះកា េប៉ាក អ្យក់អាញ់ញនអរ៉ំាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ពឹង ប៉ានមឹ តសីចាងំហគី េកះេណាះតាបំាង អន់អាញ់ បប៉័ េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម
ជរឹ ឡឹង ៃប៉្លង ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ១១ េមឿង េណាះ កា ទី តាតារ កា្ល គ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័តាតារ
េណាះ េពៀបឡាក់កាតាយ៉ាល័គតឹខាកាខាក់ឃឺតាយ៉ាល័ឡាក់ដាគ់តាតារសាងៗ។ ១២ េមឿងអាទី ្រទកួ តសី
ចាងំហីគ ទបឹ ទី អំប៉ារ ១២ លូ ទី បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ១២ ដូវ ក្យាគ់ អំប៉ារ េណាះ លូ ទី ្រចាគ់សចិ ផូង័ វាច៉់ អុី្រសាែអល៊ ទិ
១២ ផូង័ ពឹង អំប៉ារ េណាះ េដល។ ១៣ ែគង ដារ ់ឡាច់ ទី អំប៉ារ ៃបង៉ ែគង ដារ ់ម៉ុ ត ទី អំប៉ារ ៃបង៉ ែគង តាបូង
ទី អប៉ំារ ៃបង៉ ែគង េជងី ទី អប៉ំារ ៃបង៉។ ១៤ ្រទកួ េមឿង េណាះ ្របគ៉័ អបុំាងំ អេំហា្ម តសីៗ ១២កាតុ ពឹង អេំហា្ម
ទេិណា ័ះ ទី ្រចាគ់សចិ មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង គន េចៀម ទិ ១២ ដូវ។
១៥បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កាកាប លូអាញ់ េណាះ ែអ៊ ចកឹ កាណាគ័ វាស៉ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស េភឿ វាស៉ េមឿង វាស៉ អប៉ំារ

េមឿង លូ ្រទកួ េមឿង។ ១៦ េមឿងអាទី ប៉ា្វ ន់ ជួច អពុំ តសី លូ អពុំ អ្លងឹសាេមុី េទៅ។ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ អ្យក់កាណាគ័
វាស៉ ្របគ៉័ លូ ម៉ាស េណាះវាស៉ េមឿង អពុំ អ្លងឹ ទី ២៤០០កាឡូមុតិ †។ អពុំ តសី អពុំ អ្លងឹ លូ អពុំចាងំហគីកា
សាេមុី េទៅ ទេិណា ័ះ។ ១៧បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កា វាស៉ អពុំ កាពុល ្រទកួ េដល ទី ១៤៤ហាត់ ពួយ រុាងំវាស៉ មះ៉ ប៉ាណូ
ស បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កា វាស៉ នេីណា ័ះ េដល។ ១៨ ្រទកួ េមឿង ្របគ៉័ លូ តាយ៉ាល័កា្រហី ទុំៗ  េមឿង ្របគ៉័ លូ ម៉ាស ង៉ា
តៗដាគ់តាតារសាងៗឡាក់កាសាមុលឹ រុាេំបាះហ។ី ១៩ ពឹង អេំហា្ម កានេ់ត ័ះ ្រទកួ េមឿង េណាះកាទីតាយ៉ាល័
ឡាក់ 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

* ២១:៦ ២១:៦ គុល ប៉ានដ់ា កាខាក់ លូ ក្យង់ ឡាណុច េពៀគ គុល «អាលផ់ា លូ អូេមកា គុល លូ ក្យង់»។ «អាលផ់ា» លូ «អូេមកា» ឃឺ សចិ
សត្់រតាអន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូកាណុងសត្់រតាកាប សុនសាត ្រកកិ ឡាក់កាសត្់រតា «ក» លូ «អ» េដល។ † ២១:១៦ ២១:១៦
២៤០០កាឡូមុតិ េពៀគ គុល «១២.០០០សាតាត»។
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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
អេំហា្ម ទី ១២ ទីតាយ៉ាល័កា្រហីឡាក់កា ពូមផាម។

២១អប៉ំារ ទិ ១២ ្របគ៉័ លូ តាយ៉ាល័ឡាក់ គតឹខាកាខាក់ ទិ ១២ ឃឺអប៉ំារ េម៉ាញៗ ្របគ៉័ លូ តាយ៉ាល័ េម៉ាញកាតុ
ឡូត។ ្រទង ពឹង េមឿង ្របគ៉័ លូ ម៉ាស េដាះតាតារសាងៗឡាក់កាសាមុលឹ រុាេំបាះហ។ី
២២អាញ់ អូ បប៉័ ទី េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ អុះ កាណុង េមឿង េណាះ ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ទី អំរ៉ាញ អញឺកា្វ

ឡឹងកាណាគ័ ញ៉ាៗ ទេិណា ័ះ លូ គន េចៀមអាហងឡាក់ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង េណាះ។ ២៣ េមឿង េណាះ
អូ តងកានតាតារដារ ់េលីតាតារ ៃខ អុះ ខងតាតារកា្ល គ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័តាគ់តាតារ េមឿង កាប៉ាច់ គន
េចៀមកាតាេគៀងតាគ់តាតារ េមឿង េណាះ េដល។ ២៤សុនសាតអនេ់ទៀគៗ ចងឹចាក ពឹងតាតារកាណុង េមឿង
េណាះ លូសាដាច់ អនេ់ទៀគៗកា ចងឹ អ្យក់ រ៉ាស អប៉ំាស មះ៉ អនែ់ឌ ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េណាះ េដល។ ២៥អប៉ំារ
េមឿង េណាះ អូ េឃយីកាេ្រតគី ផះកាដារ ់អុះ កា អូ ទីកាមុាងំ េដល ពឹង េមឿង េណាះ។ ២៦ ពូ ចងឹ អ្យក់ រ៉ាស អំ
ប៉ាស លូកាណាគ័ញ៉ាៗឡាក់ គតឹខាមះ៉ សុនសាតអនេ់ទៀគៗ ពឹះ អន់កាណុង េមឿង េណាះ េដល។ ២៧ហះកា
កាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ បគឺ អក៊ អូ ទី ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េណាះ អុះ មួត បក់ ្របគ៉័សារឡាក់ ្រតគ់ ខាអមឺ េលី កាប
ព្លូងកា អូ ទី ម៉ុ ត េដល ឃឺទី ដងឹ បក់ ទីសចិ ពឹងផាប់ ្រចាគ់សចិ បក់ ទីអាញុ រុសី មះ៉ គន េចៀម េណាះហងចងឹ
ទី ម៉ុ ត កាណុង េមឿង េណាះ។

២២
១ េកះេណាះ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ តាបំាង អន់ អាញ់ បប៉័ តាងំេលឡាក់ ទី េទៀក អន់ អាញុ រុសី ដាគ់សាង រុាប៉ំា្ល ង ហូរ ័

ឡាច់ ឡឹង េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ គន េចៀម ២ ពឹង អនត់គិ័ឡាន េមឿង។ រហាងតាងំេល ទបឹហាង េតា ទបឹ
ហាងអា ទី េតមី អ៊្លង អន់ អាញុ រុសី ែអ៊ ៃប៉្ល ១២ ទង កាណុង េម៉ាញសាណា ំឃឺ ៃប៉្ល រប៉់ ៃខ ហា្ល អ៊្លង េណាះ
កាអនហ់ា្ន ំសារ៉ំាប់តាគ់ អនដ់ាគ់ អគី ព្លុ សុនសាតអនេ់ទៀគៗ អន់ដាគ។់ ៣កាណុង េមឿង េណាះ អូ ទីកាណាគ័
ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាស្យាប អុះ។ េ្រគ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ គន េចៀមកា ៃអ្វ កាណុង េមឿង េណាះ មួត បក់ ្របគ៉័
ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ អនែ់ឌ ចងឹ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ ែអ៊ ហង។ ៤អនែ់ឌ ចងឹ បប៉័ ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ ៊ពឹង កល់ យុាងំ អនែ់ឌកា ទី
្រចាគ់ សចិ ែអ៊ េដល។ ៥កាណុង េមឿង េណាះ អូ ទី កាមុាងំ អុះ ពូ អូ តងកាន តាតារ តាេគៀង េលី តាតារ ដារ ់
ណាវ ្គ េដល ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ តាតារ តាគ់ តាតារ ពូ។ អន់ែឌ កា ចងឹ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា េលយី អូ អ្លុឡុច អុះ។

សារយសី៊ូ ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗ
៦បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ កាកាប លូ អាញ់ផា «ប៉ានរឹ ទិ អា ស៊ុត កា ប៉ានរឹ ្រតគ់ តាទចឹឡាក់ ្រតគ់ េសឿ»។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា

តយ័ឡាក់ ប៉ាណា ំពុត េពៀក មួត រ៉ាគយឹ ែអ៊ េ្របុី បយ៊ ែអ៊ឡា ំរះ៉ េភឿ អន់ មួត បក់ ្របគ៉័ ង៉ារកា ែអ៊ អ្លុ អន្់រទលួ ឡឹង
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សារឡាក់ ្រតគ់ េកតី ពឹះ ្រសស៊ៗ ែគង ម៉ាត់ េទៀ។៧យសី៊ូ កាបផា «ៃហអាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗហង។ េពឿ
្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី ្រចាគ់ ពឹងផាប់អា បក់ េណាះ ចងឹ ទីសារសាណុកសាវាក៉តាទចឹហង»។
៨អាញ់អាហងឡាក់ កាតាងំ លូ បប៉័សារ ទិ អា។ េកះ អាញ់កាតាងំ លូ បប៉័សារ ទិ អា េកះៗ អាញ់កា

ដាបហះ ជុង បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់តាបំាង អន់អាញ់បប៉័សារ ទេិណា ័ះ េភឿ ចងឹសាបំ ៉◌ះ័ ែអ។៊ ៩ហះកាបយ៊ េណាះ
រះ៉ កាអាញ់ផា «ែជ កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ អាញ ់អាញ់កា ្របគ៉័ ង៉ារ កា ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា អសី េដល លូឡាក់កា មួត
រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ អុះ មុី អសី លូ មួត បក់ ្របគ៉័ ពួយសារឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់ អា េដល។ ្រតគ់ កាដាប
សាបំ ៉◌ះ័ ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េណាះហង»។
១០បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ កាអាញ់ណាវ ្គផា «ែជ េអាន ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹងផាប់អា ៃដ ខងដារ ់កាឡំត់

ក្យាម័ ចងឹ ទលឹ េកះ។ ១១ េពឿ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ អូ ដាគ់ តូណាវ ្គពិ េពឿ ទី ពុត បគឺ អក៊ អន់ ែអ៊ ទី ពុត
បគឺ អក៊ តូណាវ ្គពិ េពឿ ដាគ់ ្រតង់ អន់ ែអ៊ ្របគ៉័ ដាគ់ តូណាវ ្គពិ កាប៉ាច់ បក់ដាគ់សារ៉ំាប់កា ប ៉្រ◌ះ័ េកះ អន់
ែអ៊ រុាងំៃហឡាេកាអន់ដាគ់ណាវ ្គពិ»។
១២យសី៊ូ កាបផា «ៃហអាញ់ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗហង ទបឹ អ្យក់ ពឹះ កាណាគ័ ែជក អន់កា ពូតាម ង៉ារ ពូ ្រប៉

គ័ េណាះហង។ ១៣អាញ់ ៃអ្វ អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូកាខាក ់អាញ់ឡាក់ គុល ប៉ានដ់ា លូ ក្យង់ឡា
ណុច។ * ១៤ េពឿ បុសី អាវ អន់ ដាគ់ ្រច ័ះ បក់ េណាះ ទីសារសាណុកសាវាក៉ តាទចឹ ហង អនែ់ឌ ចងឹ ទី េអ្លះ
ៃប៉្ល ឡឹង េតមីឡាក់ អន់ ទីអាញុ រុសី ទបឹ ម៉ុត ្រទង អប៉ំារ េមឿង េដល។ ១៥កាប៉ាច់ មួត សូ មួត ្រគូ អហំ្ម មួត បក់
្របគ៉័ លូ អង់កាន់ លូកាម៉ាក័ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័មួត បក់ ប៉ានេ់តា័ ពូ មួត បក់កាដាបសាបំ ៉◌ះ័ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ លូ
ទិ មួត បក់ ឌុ ព្លូ ង អនែ់ឌ ្រតគ់ ៃអ្វ ែគង ឡីង េមឿង។ ១៦អាញ់សចិយសី៊ូ េ្របុី បយ៊អាញ់ ពឹះ េកះ េភឿ អនត់គ់ រះ៉
សារ ទិអាកាអនដ់សីឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ចារ អនេ់ទៀគៗ។ អាញ់ឡាច់ ឡឹង ផូង័ វាច៉់សាដាច់
ដាវតី អាញ់ឡាក់សឡំង់ ្រពឹកឡាក់តាតារកា្ល គ»់។ ១៧ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាម៉ាញ់ណាវកាប លូយសី៊ូ
ផា «ចុ អសី ពឹះ ប៉ាគ់អា»។ េពឿ កាតាងំ ប៉ានរឹ េណាះ ្រតគ់កាបផា េដល «ចុ អសី ពឹះ ប៉ាគ់អា»។ េពឿ ែ្រហង៊
េទៀក អន់ ែអ៊ឡា ំណាងំ េទៀក ពិ េពឿ បុចិ កា េទៀកឡាក់ អន់អាញុ រុសី អន់ ែអ៊ ៃអត ពិ ឃឺ អ្យក់ តាេដាះ អូ
តាច់ អុះ។
១៨អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ អន់ ឡាក់ៗ កាខាក់ កា មួត បក់ កាតាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ្រចាគ់ រះ៉ ពឹង ផាប់ អា ផា េពឿ រះ៉

ប៉ានែ់ធមសារ ញ៉ា េម៉ាញ អបុំាងំ ប៉ានរឹ អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ អ្យក់សារឡាបំាកឡាក់ 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
ផាប់អា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ចងឹ អ្យក់ឡាច់ចាែនក ៃប៉្ល អ៊្លងឡាក់ អន់ ទីអាញុ រុសី ឡឹង ែអ៊ េណាះ េដល លូ អូ អន់
ែអ៊ ម៉ុ ត អុះ កាណុង េមឿង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ទី ្រចាគ់ រះ៉ ពឹងផាប់អា។
២០យីស៊ូ ឡាក់ ្រប៉គ័ ផាញ៉ាន រះ៉ សារ ទិ អា ែអ៊ កាប ផា «តាទចឹ ហង អាញ់ ចងឹ ពឹះ ទលឹ ្រសស៊ៗ»។ អា

ែមន ! អឺ យសី៊ូ ឡាក់ ពឹ តាងំឡាញនឹ បរ៉ ់អសី ជរឹ ពឹះ ប៉ាគ់អា។
២១អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អនដ់សី ទឌូិ។

* ២២:១៣ ២២:១៣ េពៀគ គុល «អាញ់ឡាក់អាលផ់ា លូ អូេមកា អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាខាក ់គុល លូ ក្យង់»។ «អាលផ់ា» លូ
«អូេមកា»ឃឺសចិសត្់រតា អន្់រទលួ ឡឹង ពូ លូ អនត់គី ឡឹង ពូ កាណុងសត្់រតាកាប សុនសាត ្រកកិ ឡាក់កាសត្់រតា «ក» លូ «អ» េដល។
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