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សឞុ៊ំត ទី មូយ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី េខៀន ពៃយ៉ឈូន
េដី ែម េមុី ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ហឹ

មួង ែធសាឡូនកិ
កាន ្រពចួត ្របម៉ាង

សំឞ៊ុ ត ែន  យ៉ាគ់ ប៉ូល សុីលវាន៉ េដមី ធមី៉ូ ែធ េមុី ឈូន េដី
ែម ្រកំ ឆនុំ ហឹ មួង ែធសាឡូនចិ។ ទងឹ ប៉ាង ែអ៊ មួង ែធសាឡូ
នកិ េឡី មួង ទះិ ទងឹ ្រសកុ ម៉ាែស៊ដូន *  េឡី ប៊ចិ ប៉ាសាសុន
៣០០.០០០ រ៉ា អ្យាង។ មួង ែន េមុី េបមី បរ ពឹះ សមុត  ែអ៊
េឡី ប៊ចិ បនះឹ ទុត េអនី េមុី ដាងំ ចា ហពួំត រតួ បរ កបុំង ដាក។
ប៊ចិ សុនសាត ដិ អន់ដិ េមុី គូ ទងឹ ែអ ៊ េដមី សុនសាត យូដា
ទុត េអនី។
យ៉ាគ់ ប៉ូល អំ្របា យ៉ាគ់ សុីលវាន៉ អំ្របា ពហាយ កាន ចា
គ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ហឹ មួង ែធសាឡូនកិ  ប៊្ល ី ែអ៊ ទងឹ មួង ែអ៊
េឡី ប៊ចិ ្រកំ ឆនុំ មូយ (កាន ពហាយ ១៧.១-៩)។ យ៉ាគ់ ប៉ូល
េឡី មតឹ ពហាយ កាន ចាគ់ ទងឹ រ ៉ងូ ពស៊ុ ំ ែម សុនសាត យូដា
អននួ់រ  ប៊ចិ ែម អនន់ឺ េមុី ចាប។់ េដមី ប៊ចិ សុនសាត ្រឝុកិ េមុី
េអៀល បះឹ ែ្រគៃដ ទុត េអនី េមុី ចាប់ ប៉ាគទ់ឺ កាន យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី
* : 1.0 ្រតំ តៃង៉ ែន មួង ែធសាឡូនកិ េឡី គូ ហឹ ពែធត ្រឝុកិ។



ii

ពហាយ។ ប៉ាគ់ ពែអ៊ ែម សុនសាត យូដា េមុី ចាប់ អុមឺ  េមុី ្រព
ឆាន់ េមុី េចះី េដី ែម យ៉ាគ់ ប៉ូល  យ៉ាក់ ប៊ចិ បនះឹ ទុត េអនី េមុី
ចាប់ តូយ ែម  ែអ៊ េមុី ដាងំ រ៉ាប់ ណគ។
ែអ៊ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រត វះី េតមី ប៊ងឹ មួង ហង់ែអ ៊ េឡី ដក់
ហឹ មួង ែបរ៉៊ា អនៃ់ដ (កាន ពហាយ ១៧.១០-១២)  ប៊្ល ី ែអ៊ េឡី
ដក់ ហឹ មួង អាែធន (កាន ពហាយ ១៧.១៥) េដមី មួង កូរនិថុះ
(កាន ពហាយ ១៨.១)។ ទងឹ េឡី គូ ហឹ មួង កូរនិថុះ  េឡី ដុង
្របម៉ាង យ៉ាគ់ ធមី៉ូ ែធ េឡី បច៉ ែម ្រកំ ឆនុំ ហឹ មួង ែធសាឡូនកិ
េមុី ប៊ចិ កាន ធុក ញ៉ាក កនុង ែអ៊ េមុី ចាប់ មងឹណាគ់ ្រឝុតឹ ដែឌ
(១ ែធសាឡូនកិ ៣.៦)។ ែអ៊ េឡី េខៀន សឞំ៊ុត ែន ឈូន ពញមឹ
េក្លមី េដមី េឡី ្រពតូវ ែម។
ណគ់ កាន ខាៗ
ទងឹសឞំ៊ុត ែន យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ពនះិ ែម េមុីចាប់ ែ្រគៃដកាន ែម
យ៉ាគ់ ប៉ូល េមុី េមុតី េដី ែម (១ ែធសាឡូនកិ ២.៧-៨;៣.១២)។
េឡី ពញមឹ េក្លមី ែម  េដមី េឡី ្រពតះឹ ែ្រគៃដ យ៉ាក់ ណាគ់ េមុី
ចាប់ មងឹ ដែឌ េដមី េមុី ្របេមុតី ្រតឌវី ែម (១ ែធសាឡូនកិ ១.២-
៣; ៤.៩-១០)។ េឡី ពនះិ ែម កាន េមុី គូ គូម ប៊ងឹ ែម ពនេ់ឋមី
ប៉ាគ់ ង៉ាយ េមុី ៃត (១ ែធសាឡូនកិ ២.៥-១២)  េដមី អា ំ មន់
េបមី តាម ប៉ាគ់ េមុី ្រពតូវ ែម អា ំ ែលក (១ ែធសាឡូនកិ ៤.៨,
១១)។
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ពនះិ ែម កាន ណគ េឡី ពង់េហៀន ែម ពន់
េឋមី កាន ែ្រគៃដ ្រគះិ លទំះឺ ឡឹះ។ ទងឹ ្រកំ ឆនុំ ែធសាឡូនកិ ប៊ចិ
ែម អន់នឺ េមុី េណាះ ហឡាក់ អំមុះឹ េដី អំេម៉ាះ េអាះ ែម ណគ់



១ ែធសាឡូនកិ ១:១ iii ១ ែធសាឡូនកិ ១:១

េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េមុី ែគត េឡីយ  េណាះ ែ្រគៃដ លំ
ពញវិ ែម អា ំ មនញ់វិ ឡូច អនស់ច េណាះ អុមឺ  យ៉ាក់ ែ្រគៃដ
ែយស៊ូ ្រគះិ លទំះឺ េឡីក ទី បារ ៃត ដាន់ េឡី ប៊ះឹ អំមុះឹ។ ែអ៊ យ៉ា
គ់ ប៉ូល េឡី ពញមឹ េក្លីម ែម េរៀន  សំយះ៉ ណគ់ ែម េមុី ចាប់
ែ្រគៃដ េមុី ែគត េក្លចី េឡីយ កតាម  ែ្រគៃដ ្រគះិណាគ់ លពំញវិ
ឡឹះ ែម  េដមី មនគូ់ អែរង ប៊ងឹ ណគ អនស់ច ប៉ាគទ់ឺ (១ ែធសា
ឡូនកិ ៤.១៣-១៧)។
កាន បុនិ អង់កលឹៗ ទងឹ ពឹម ែធសាឡូនកិ ទី មូយ
កាន ពនេ់តមី ្របម៉ាង (១.១)
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតះឹ ្រពែន ពញមឹ េក្លមី ែម  (១.២�២.១៦)
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី បច៉ េឡី ងុញ ៃត ែម អន់ណាវ (២.១៧�
៣.១៣)
្របម៉ាង ្រពតូវ កាន ញវិ េកតី េបមី ប៉ាគ់ ង៉ាយ អា ំ ែ្រគៃដ លំ
ញមឹ េក្លមី (៤.១-១២)
កាន ពង់េហៀន បច៉ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ លំទះឺ ឡឹះ (៤.១៣�
៥.១១)
កាន ្រពតូវ អង់ែគងៗ េដមី កាន តង៉ា ឡា តគ់ ្រពឡូចៗ
(៥.១២-២៨)

ែម យ៉ាគ់ ប៉ូល េមុី តង៉ា ឡា ែម ្រកំ ឆនុំ
១ ៃអ ែន ប៉ូល េដមី យ៉ាគ់ សុលីវាន៉ † ញ៉ា ធមី៉ូ ែធ េញុី ពៃយ៉
ឈូន សឞំ៊ុ ត ែន ហឹ ែវ ្រកំ ឆនុំ មួង ែធសាឡូនកិ  ណគ់ េវុ ី ប៉ា
សាសុន ែ្រគៃដ េបគី េដមី ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ េឡី កន់្រដាគ។់
† ១:១ 1.1 សុលីវាន៉ ែន េមុី ជុ សុឡីះ ដ។ិ
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េញុី ឡា ែ្រគៃដ លំអន់ណា ំ េដី ែវ មិៗ េដមី លំអា ំកាន ឆនមឹ
ហនណ់ាងំ ដិ េដី ែវ។
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតះឹ ្រពែន ពញមឹ េក្លមី ែម េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ

ែយស៊ូ ទងឹ មួង ែធសាឡូនកិ
២ ញ៉ា េញុី ្រពតះឹ ្រពែន អន់សច ែ្រគៃដ ញន៉ េដី ែវ ែលក
រ៉ា  ្រតំ េញុី អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ េញុី ចនះិ ហឹ ែវ ប៉ាគទ់។ឺ ៣ ប៊ងឹ េញុី
អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ េបគី ង៉ាយ  ញ៉ាណាគ់ េញុី ចនះិ ហឹ កាន ង៉ាន
ែវ េវុ ី េបមី ញន៉ េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ  េដមី កាន េវុ ី
សាវបះ ប៊ុ ន ញន៉ េដី េវុ ី ្របេមុតី ណគ  េដមី កាន ែវ េវុ ី បុនឹ េក្លី
ម ញន៉ េដី េវុ ីមងឹ អុងី ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយ។
៤ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ ្របេមុតី ែ្រគៃដ េអយី  ញ៉ា េញុី េណាះ
េឡីយ ែ្រគៃដ េឡី េរុះី ែវ ៥ យ៉ាក់ ញ៉ា េញុី ឈូន កាន ចាគ់ េតមី
ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េដី ែវ  ៃត ្រត វុះិ ឌវិ ្របម៉ាង មិៗ អុមឺ  ដបឹ ប៊ចិ ផវ
យ៉ាង ចាគ់ លួង ែ្រគៃដ ដិ េឡី េបមី កាន ឆង៉ាត់ តាម លញ៉ា
គ់ ញ៉ា  េដមី េញុី ចាប់ ទុត ខាក់ កាន េញុី ឈូន ែអ។៊ ណាគ់
ទងឹ េញុី គូ ប៊ងឹ ែវ  ប៉ាគ់ ង៉ាយ េវុ ី ៃត កាន គូ គូម ញ៉ា  េឡី
ប៊ចិ ខា េដី ែវ  េវុ ី េណាះ េឡីយ។ ៦ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ ែវ េវុ ី
េបមី ្រតួយ ញ៉ា  េដមី េវុ ីេបមី ្រតួយ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដា
គ់ េឡីយ  សំយះ៉ េវុ ី ជូល កាន ធុក ញ៉ាក កយកឹ ឞាល់ ង៉ាយ
តមងឹ  ែវ ណាគ់ េវុ ីឡាប់ ្របម៉ាង ែ្រគៃដ តូវ េវុ ីញមឹ េក្លមី កា្ល ក
េតមី ប៊ងឹ ផវ យ៉ាង ចាគ់ លួង ែ្រគៃដ។ ៧ញន៉ ែន េឡីយ  ែអ៊
េវុ ីពៃដ ពន្់រទូង ែលក េដី ែម េមុី ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ទងឹ ្រសកុ ម៉ា
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ែសដូ៊ន េដមី ្រសកុ អាៃខ អា ំមនេ់បមី ្រតួយ ែវ។ ៨ យ៉ាក់ េតមី
ប៊ងឹ ែវ េឡីយ េមុី ដុង ្របម៉ាង ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ ់ ៃត
្រត វុះិ ឌវិ ែម ទងឹ ្រសកុ ម៉ាែសដូ៊ន េដមី ទងឹ ្រសកុ អាៃខ អុមឺ េមុី
ដុង  កាន ែវ េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែន  េមុី ដុង ហលិ ហឡាច
្រតំ អំប៊ុ ្រតំ ឞន  ប៉ាគ់ ពែអ៊ សណូវ យ៉ាវ ញពំហាយ ឡឹះ អន់
ណាវ កាន ែវ េវុ ីចាប់ មងឹ ែអ។៊ ៩ ែម កឡឹ េឡីយ េមុី ហាយ េវុ ី
ឡាប់ ឡង ញ៉ា ប៉ាគ់ ង៉ាយ ទងឹ េញុី ដក់ ហឹ ែវ  េដមី លេឞៀប
ែវ េវុ ីតាក់ ្របាគ់ េដមី អារ៉ាក់ េវុ ី េខយី ហំបះ  េវុ ីសឡាគ់ ដាងំ
ែ្រគៃដ េដមី េវុ ី េបមី ្រតួយ ណគ ណគ់ េឡី ញវិ ឡូច អន់សច
េដមី េឡី ដាវ ម៉ាត់ ម៉ាត។ ១០ េដមី េវុ ីចា ំឝា្ល ងំ ញះឹ រង់េហៀវ កួន
កឡ ែ្រគៃដ លទំះឺ េតមី ទិ ហូង ែ្រគ  ម៉ាត់ ណគ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ
ណគ់ ែ្រគៃដ េឡី ពញវិ េតមី ប៊ងឹ េឡី ែគត។ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ែន
េឡីយ េឡី ហវាត៉់ ង៉ាយ អា ំ េក្លចី េតមី ប៊ងឹ កាន មា ំ ែ្រគៃដ ហឹ
ៃខ ណូវ។

២
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ពនះិ ែម ទងឹណាគ់ េឡី គូ ប៊ងឹ ែម ប៉ាគ់ ង៉ា

យ េមុី ៃត
១ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  ែវ កឡឹ េវុ ី េណាះ េឡីយ ញ៉ា
េញុី ដក់ ហឹ ែវ  េឡី ប៊ចិ ខា ម៉ាត់ ម៉ាត។ ២ ប៊្ល ី េមុី តំឞាប ញ៉ា
េដមី េមុី យវ៉ ផម៉ាត ផម៉ា ហឹ មួង ភលីបី *  ប៉ាគ់ ែវ េវុ ី ដុង ែអ៊
េឡីយ  ែ្រគៃដ ណាគ់ េឡី អា ំ ញ៉ា េញុី ប៊ចិ ចនះិ ហាន មា ំ ព
* ២:២ 2.2អាន កាន ពហាយ ១៦.១៣-៤០។
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ហាយ កាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ណគ េដី ែវ  សយំះ៉ ប៊ចិ បនះឹ ទុត
េអនី េមុី េ្រដះី ្រចម៉ាន េដី ញ៉ា ទុត ខាក់ តមងឹ។ ៣ យ៉ាក់ កាន
ញ៉ា េញុី ពហាយ ែអ៊ ៃត ្រត េឡី កាន យូច អុមឺ  លឺ េញុី ងុញ
េបមី ៃត ចាគ់ លឺ េញុី ងុញ រយួ រងី តបូត បូវ។ ៤ហាក់ ែ្រគៃដ
េឡី បឡង ឝា្ល ងំ ចនះិ ញ៉ា េឡី ៃត េឡីយ  ែអ៊ េឡី ហអុឹន មងឹ
េដី ញ៉ា េញុី ពហាយ កាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េញុី ពហាយ
តាម ប៉ាគ់ណគ េឡី ៃ្រប ៉ ្រត អុមឺ េញុី ចែជអា ំបនះឹ មនញ់មឹ េក្លី
ម  េញុី ចែជ អា ំែ្រគៃដ លញំមឹ េក្លមី  ណគ េឡីយ េឡី បឡង
ចនះិ េក្លមី ញ៉ា។
៥ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  ែវ េវុ ីេណាះ េឡីយ េរៀន ញ៉ា ែន
េញុី េខយី អុមឺ ម៉ាង អ្យគ់ លឺ េញុី ចែជ តបូត ញន៉ ញងុំញ ដូវ
េលៀន ពដង  ណាគ់ ែ្រគៃដ េឡី កឡា ៃត ចនះិ ញ៉ា។ ៦ ្រត អុមឺ
េញុី ដាងំ បនះឹ មន្់រពតះឹ ញ៉ា  សយំះ៉ ែវ លឺ ែម ែគង កតាម។
៧ ញ៉ា ែន សំយះ៉ េញុី កឡា ពហាយ កាន ែ្រគៃដ ្រគះិ  េញុី
ប៊ចិ អាតណាត ៃ្រប៉ ពង់ខំ ែវ  ណាគ់ ៃត េញុី ឌី អុមឺ ពង់ខំ
ែវ  សេរុមី េញុី រ៉ាក់សា ែវ  ឞាល់ ែមគ េឡី រ៉ាក់សា កួន។
៨ញន៉ េញុី េមុតី ែវ ឞាល់ ែន  ៃត ្រត េញុី ងុញ វុះិ ឌវិ ពហាយ
កាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ អុមឺ េដី ែវ  ហាក់ ដបឹ េញុី សឡាគ់
ប៉ូ រ ែវ ែលក េដី ចនះិ េក្លមី ដ ិ យ៉ាក់ េញុី េមុតី ែវ ៃម៉ ម៉ាត់ ម៉ាត។
៩ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  អាត វនច់នះិ ហឹ កាន ញ៉ា េញុី េបមី
តូវ សាវបះ តះកូះ  េញុី ខំ េបមី កាន តៃង៉ េដមី មាងំ  ញង៉ អា ំ
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ែវ វនប៉់ាប ពុន េចៀម បូញ ញ៉ា ប៊ងឹ េញុី ពហាយកាន ចាគ់ េតមី
ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េដី ែវ។ ១០ ែវ េវុ ីេណាះ េឡីយ ញ៉ា េញុី ប៊ចិ ចនះិ ចា
គ់ សុតី  ចាគ់ ទងឹ ្រត ញះឹ ៃត ប៊ចិ យូច េដី ែវ េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគ
ៃដ ែយស៊ូ   ែ្រគៃដ េដមី ែវ កឡឹ េឡីយ េវុ ីកឡា ៃត។ ១១ ែវ េវុ ី
េណាះ េឡីយ ញ៉ា េញុី េបមី អនច់ាគ់ េដី ែវ ្រតំ រ៉ា  ឞាល់ េបគី
េឡី េបមី អនច់ាគ់ េដី កួន កឡឹ ទ។ឺ ១២ េញុី ្រពតូវ ពនេ់្រឆងី ព
ញមឹ េក្លីម ែវ  េដមី េញុី ឡា ឡូម ែវ វន់គូ អា ំ លំឃឺ ទងឹ ែ្រគ
ៃដ  ណគ េឡីយ េឡី កឡូវ ែវ វនម់តឹ ទងឹ កាន ែពក ប៉ាក់ េដមី
អូង អាត យ៉ូក យ៉ាល់ ណគ កឡឹ។
១៣ ញន៉ ដែអ៊ េឡីយ ែអ៊ េញុី ្រពតះឹ ្រព ែន ែ្រគ ៃដ អន់
សច  យ៉ាក់ ប៊ងឹ េញុី ពហាយ ្របម៉ាង ែ្រគៃដ អា ំ េដី ែវ េវុ ីចង់
េហៀង  េវុ ីឡាប់ ្របយ  េវុ ីចាប់ េរៀន ្រត អឹ ្របម៉ាង បនះឹ  េវុ ី
េរៀន ្របម៉ាង ែ្រគៃដ។ ដាវ េឡីយ េឡី ្របម៉ាង ែ្រគៃដ ម៉ាត់
ម៉ាត។ ្របម៉ាង ែ្រគៃដ ែន េឡី ពេឝុីត ពឺរ ៃប៉្ល ទងឹ ែវ េវុ ី ចាប់
មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ។ ១៤ េអយី មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ ែវ េវុ ី េបមី
ប៉ាគ់ ែម ្រកំ ឆនុំ េមុី ប៉ាសាសុន ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ ហឹ ្រសកុ
យូដា ទ ឺ យ៉ាក់សាត ែវ កឡឹ េមុី ពធុក ែវ  ប៉ាគ់ ែម យូដា ទងឹ
្រសកុ យូដា េមុី ពធុក សាត ែម កឡឹ ណគ់ េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ ទ។ឺ
១៥ ែម យូដា ែអ៊ េឡីយ េមុី កែជត ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់
េដមី ែម កឡា ឈូន ្របម៉ាង ែ្រគៃដ  ដបឹ េមុី តំឞាប ញ៉ា ទុត
ខាក់ ដ។ិ ែម ែអ៊ េមុី ្រត អឹ ទងឹ េក្លមី ែ្រគៃដ េដមី េមុី ្រដម៉ា ែលក
េដី បនះឹ ដ។ិ ១៦ យ៉ាក់ េមុី កែំបត៊ ញ៉ា េញុី ពហាយ កាន ចាគ់
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េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េដី សុនសាត ែម ែគង  ញង៉ អា ំមនដូ់វ កាន
ហវា៉ត។់ េមុី េបមី ប៉ាគ់ ែអ៊ ឞាប ែម ែហ៊ង ចា ំ េអនីៗ ឋា េដី
ប៊ងិ  ណិះៗ ែន ែ្រគៃដ លមំា ំ េឡីយ េដី ែម។
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ងុញ ៃត ែម េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ហឹ មួង

ែធសាឡូនកិ អនណ់ាវ
១៧មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  ញ៉ា ែនសយំះ៉ េញុី ចង៉ាយ េតមី
ប៊ងឹ ែវ ឞតិ ែឞត៊ កតាម  េញុី ចង៉ាយ ឌវិ ចាក់ មិៗ   ្រតពិតណា
គ់ េញុី ចនះិ ហឹ ែវ រង់េហៀវ ដែឌ  ទុត ខាក់ េញុី ខំ ដាងំ ្រទូង
ញនដ់ក់ ហឹ ែវ  េញុី អង់ងឹះ  េញុី ងុញ ៃត ែវ ទុត ៃម។៉ ១៨ញន៉
ប៉ាគ់ ែអ៊ េឡីយ េញុី ងុញ ដក់ ហឹ ែវ។ ខាក់ៗ ែន ៃអ កឡឹ ប៉ូល
អងុញ ដក់ ហឹ ែវ មូយ បារ តង េឡីយ  ពញង៉ អរ៉ាក់ សតាងំ
េឡី កន់ឌងឹ ្រទូង ៃអ។ ១៩ ែវ េឡីយ េវុ ី េបមី អា ំ ញ៉ា េញុី ប៊ចិ
កាន មងឹ អុីង  កាន ញមឹ េក្លមី កា្ល ក  េដមី េញុី ប៊ចិ ម៉ាត់ ប៊ងឹ
ងឺរ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន់្រដាគ់ ង៉ាយ  តគ់ ណគ លបំ៊ះឹ
ឡឹះ អនណ់ាវ។ ២០ដាវ េឡីយ  ែវ េវុ ីេបមី អា ំញ៉ា េញុី ប៊ចិ មុះ
ម៉ាត់ លសឺា េដមី េញុី ញមឹ េក្លមី កា្ល ក ម៉ាត់ ម៉ាត។

៣
១ញន៉ េញុី ឃតឹ កៃំ្រប ៃ្រច កនុង េដី ែវ  ែអ៊ ញះឹ ៃត េញុី ដូវ
អុមឺ តវញឺ  សាន់ េញុី ឌី គូ ហឹ មួង អាែធន ម៉ាត់ ញឺ ២ េញុី ៃ្រប៉
េអាះ ញឺ ធមី៉ូ ែធណគ់ េឡី េបមី កាន ែ្រគៃដ អែរង ប៊ងឹ ញ ឺ េឡី



១ ែធសាឡូនកិ ៣:៣ ix ១ ែធសាឡូនកិ ២:៧

ពហាយ អែរង កាន ចាគ់ ពហាយ កាន ែ្រគៃដ ្រគះិ  ញឺ េញុី
ៃ្រប៉ ណគ េឡី ដក់ ប៉ូ រ ពនេ់្រឆងី ែវ  េដមី ល្ំរពតូវ ្រចូវ ែវ អា ំ
វនច់ាប់ មងឹ ្រឝុតឹៗ ឡឹះ អនណ់ាវ ៣ បក់ ញង៉ អា ំ ែម ង៉ាយ មន់
ឡុង ឡាគ់ ប៉ា្ល គព់្លី ទងឹ កាន ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ   ញន៉ េដី
កាន ធុក ញ៉ាក បះ៉ េវុ ីជូល ណិះៗ ែន។ ែវ កឡឹ េវុ ីេណាះ េឡីយ
េរៀន ែ្រគៃដ េឡី អា ំ ង៉ាយ េងីុ ជូល កាន ធុក ញ៉ាក ប៉ាគ់ ណិះ
េឡីយ។ ៤ណាគ់ ទងឹ េញុី គូ អែរង ប៊ងឹ ែវ  េញុី ហាយ េដី ែវ
អន់នួរ េឡីយ េរៀន  ងំប៊ចិ កាន មន់តំឞាប ង៉ាយ។ កាន ែន
េឡី ប៊ចិ ម៉ាត  ប៉ាគ់ ែវ េវុ ី េខយី ៃត េឡីយ។ ៥ កាន ហង់ែអ៊
េឡីយ អន់ដូវ យ៉ាវ តវញឺ  ែអ៊ អៃ្រប៉ យ៉ាគ់ ធីម៉ូ ែធ ដក់ ហឹ ែវ
បក់ អនេ់ណាះកាន ែវ េវុ ចីាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េណាះ ប៉ាគ់ ង៉ា
យ  យ៉ាក់ អឌូង វនដូ់វ េដី អរ៉ាក់ សតាងំ *លពំលូង ែវ  ហន់
ណូវ កានសាវបះ ញ៉ា លប៉ំាត់ ៃត ប៊ចិ ខា។
៦ ណិះៗ ែន យ៉ាគ់ ធីម៉ូ ែធ េឡី ជឹ វញឹ ហឹ ញឺ េឡីយ  េឡី
ពបច៉ កាន ចាគ់ ែវ  េឡី េរៀន េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ណាគ់
្រឝុតឹ េដមី េវុ បី ៊ចិ ្របេមុតី ដ។ិ េឡីហាយ េដី ញឺ ឡឹះ េរៀន  ណា
គ់ េវុ ីញមឹ េក្លមី អនស់ច ប៊ងឹ េវុ ីចនះិ ហឹ ញ ឺ េដមី េវុ ី ងុញ ៃត
ញឺ អនណ់ាវ ទុត ខាក ់ ប៉ាគ់ ញឺ េញុី ងុញ ៃត ែវ ទ។ឺ ៧ញន៉ ប៉ា
គ់ ែអ៊ េឡីយ  មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  សំយះ៉ េញុី ប៊ចិ ចនះិ
េ្រសៀវ ្រអអវ ទងឹ កាន ធុក ញ៉ាក ប៉ាក មង៉ កតាម  ចនះិ របំ៊ះិ
ញ៉ា ណាគ់ េឡី ហ៊ូ រ  យ៉ាក់ណាគ់ េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ
* ៣:៥ 3.5 អរ៉ាក់ សតាងំ ែន ទងឹ ្របម៉ាង ្រឝុកិ  េមុី ជុ ទងឹ ែន "កឡា ពលូង"។



១ ែធសាឡូនកិ ២:៨ x ១ ែធសាឡូនកិ ៤:១

ដែឌ។ ៨ណិះៗ ែន ចនះិ ញ៉ា េញុី ដុង ភងឺ ្របយ  ញន៉ េវុ ីចាប់
មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ ្រឝុតឹៗ ប៉ាគ់ ែន។ ៩ េវុ ីេបមី អា ំ
ញ៉ា េញុី ញមឹ េក្លមី ទុត ខាក់ ប៊ងឹ ងឺរ ែ្រគៃដ េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ា
យ  ែអ៊ ញះឹ ៃត េញុី េណាះ យ៉ាវ ញ្ំរពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ េដី ែវ។
១០ ញ៉ា េញុី អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ ែលក ចនះិ តៃង៉ េដមី មាងំ  េញុី
ឡា ញនដូ់វ ៃត ែវ អនណ់ាវ  បក់ ញដូំវ ប៉ូ រ ែវ អា ំកាន េវុ ីចាប់
មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ លចំា ំ ្រឝុតឹ  ណគ់ ប្លះ េឡី ្រអវះ៉។
១១ េញុី ឡា ទងឹ ែ្រគៃដ េបគី ង៉ាយ េដមី ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី
កន្់រដាគ់ ង៉ាយ លេំបុកី ្រទូង េដី ញ៉ា ញនដ់ក់ ហឹ ែវ។ ១២ឡា
ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន់្រដាគ ់ លំអា ំ េដី ែវ វន្់របេមុីត ្រតឌវី
ែវ េដមី ែលក េដី បនះឹ ហឹ ែគង ដិ ែហ៊ង ចា ំ ៃម៉ តូវ ហេកៀល
ហកញិ  ប៉ាគ់ ញ៉ា េញុី េមុីត េដី ែវ ទ។ឺ ១៣ េដមី េញុី ឡា អា ំ
លពំ្រឝុឹត ចនះិ ែវ  េដមី វន់ចាគ់ សុីត  ញះឹ ៃត ប៊ចិ កាន ពន់
ដូះ ប៊ងឹ ងឺរ ែ្រគៃដ េបគី ង៉ាយ  តគ់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដា
គ់ ង៉ាយ លបំ៊ះឹ ឡឹះ  អែរង ប៊ងឹ ែលក េដី ែម ប៉ាសាសុន †ចាគ់
សុតី ណគ។

៤
កាន ញវិ េកតី អា ំល្ំរត ទងឹ ែ្រគៃដ
១ េអយី មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប ៉ ែវ េវុ ីេហៀន េឡីយ េតមី ប៊ងឹ ញ៉ា
ប៉ាគ់ ង៉ាយ វន្់រត គូ គូម ែអ៊ ែ្រគៃដ លញំមឹ េក្លមី េដី ែវ  េដមី
† ៣:១៣ 3.13 ែម អនន់ឺ េមុី ឃតឹ េរៀន ឞាវ ែ្រគៃដ  ែម អនន់ឺ េមុី ឃតឹ េរៀន ែម
េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ  ែម អនន់ឺ េមុី ឃតឹ េរៀន ែលក បារ។



១ ែធសាឡូនកិ ៤:២ xi ១ ែធសាឡូនកិ ៤:១១

េវុ ី េបមី ្រតួយ ្រតៗ ដ។ិ ណិះៗ ែន ញ៉ា េញុី ឡា អន់ណាវ ហឹ
ែវ  េដមី េញុី ្រពតូវ ្រចូវ ែវ កនុង ម៉ាត់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន់
្រដាគ ់ អា ំវនេ់បមី ្រតួយ ហម ែអ៊ ចា ំ េអនី អនណ់ាវ។
២ ែវ េវុ ីេណាះ េឡីយ កាន ញ៉ា េញុី ថាន់ ែវ  ្របម៉ាង ញ៉ា ែន
េញុី ម៉ាង តាម ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ។់ ៣ ប៉ាគ់ ែន េឡីយ
្របេមុតី ែ្រគៃដ  េឡី ងុញអា ំវនច់ាគ់ សុតី  អា ំវនេ់វៀរ េដី កាន
្រពេអកី ហេឡី ៤អា ំែវ ែលក រ៉ា វនេ់ណាះ លវាងំ ចាក់ អា ំចាគ់
សុតី ឆិ ឃឺ ៥ញង៉ អា ំ វនព់នឋូ់យ ចាក់ តាម ្រឝងុញ កី េដី ក្រទី
កឡ ្រឆឡិ ្រឆលួគ ប៉ាគ់ េដី ែម ែគង ៃត េមុី ហង់ឝ៉ាវ ែ្រគៃដ។
៦ ទងឹ កានណគ់ អនែ់ន  ញង៉ អា ំែម ង៉ាយ ទងឹ បូវ ែវ មនេ់បមី
អនយូ់ច លឺ មនឡូ់ប ដូប សុិត ្រតឌវី ែវ។ េញុី ហាយ ហឡាក់
េឡីយ េដី ែវ ែ្រគៃដ កន្់រដាគ់ លពំថូត *ណគ់ ែម េមុី េបមី កាន
ៃត ចាគ់ ែលក ែន ៧ យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី កឡូវ អុមឺ ង៉ាយ ងន់គូ
ទងឹ កាន ឆា ំ េឆាះ  ែ្រគៃដ េឡី កឡូវ ង៉ាយ អា ំងនគូ់ ចាគ់ សុី
ត។ ៨ ប៉ាគ់ ពែអ៊ ែម ង៉ាយ មនក់ាះ តាក់ ្របម៉ាង ែន  ៃត ្រត េមុី
កាះ តាក់ បនះឹ  េមុី កាះ តាក់ ែ្រគៃដ  ណគ់ េឡី អា ំផវ យ៉ាង
ចាគ់ លួង ណគ េដី ែវ។
៩ ែអ៊ ណគ់ កាន ្របេមុីត ្រតឌវី ែវ អន់ណាវ  សណូវ អុមឺ
ញនេ់ខៀន ្រពតូវ ែវ  យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី ពង់េហៀន េឡីយ ែវ អា ំ
េវុ ី េណាះ ្របេមុីត។ ១០ដាវ េឡីយ  េវុ ី េមុីត ែលក េដី ែម េមុី
ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ បុ ្រសកុ ម៉ាែសដូ៊ន េឡីយ។ហាក់ ញ៉ា
េញុី ្រពតូវ ែវ អា ំ វន្់របេមុតី ជរឺ ែអ៊ ឡឹះ អន់ណាវ ១១អា ំ វន់ខំ
* ៤:៦ 4.6លឺ "លតូំវ ពតាង"។
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គូ គូម សុីត សុមិ  ញង៉ វនហ់វ ៉កុ អុមឺ កាន បូវ  េដមី អា ំ វនព់
ពឹត បេបមី េចៀម ចាក់ កឡឹ  ប៉ាគ់ ញ៉ា េញុី ថាន់ ែវ ែអ៊ េឡីយ។
១២ ប៉ាគ់ វនេ់បមី ប៉ាគ់ ែន  ែអ៊ ណគ់ ែម ៃត េមុី ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ
ែយស៊ូ មន្់រពតះឹ ែវ  េដមី វនម់ងឹ អុមឺ បូវ មនេ់ចៀម បូញ ែវ។

កាន ែ្រគៃដ ែយស៊ូ លទំះឺ ឡឹះ
១៣ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  អងុញ អា ំ វន់េណាះ ហឡាក់
កាន ែម េមុី ែគត េក្លចី េឡីយ  ញង៉ អា ំ វនត់ងូ៉ក ្រឆកុ ប៉ាគ់ េដី
ែម ៃត េមុី ប៊ចិ ឞន មងឹ។ ១៤ យ៉ាក់ េងីុ ចាប់ េរៀន ែ្រគៃដ ែយ
ស៊ូ េឡី ែគត  ប៊្ល ី ែអ៊ េឡី ញវិ ឡឹះ ម៉ាត់ ម៉ាត  ែអ៊ ងនច់ាប់ ប៉ា
គទ់ឺ េរៀន ែ្រគៃដ លពំញវិ ណគ់ ែម េមុី ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ
េមុី ែគត េឡីយ ែអ ៊ េដមី លចំក់ េតៀត ែម អា ំមនគូ់ អែរង េដី
ែ្រគៃដ ែយស៊ូ។ ១៥ ញ៉ា េញុី ហាយ េដី ែវ តាម ្របម៉ាង ែ្រគៃដ
ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ េឡី េរៀន  ណគ់ ង៉ាយណាគ់ េងីុ ញវិ តគ់
តៃង៉ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លបំ៊ះឹ ឡឹះ  ងនឌ់កឹ អុមឺ ទងឹ
ណគ អន់នួរ ែម េមុី ែគត េឡីយ ១៦ យ៉ាក់ ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ
េឡី កន្់រដាគ់ លទំះឺ េតមី ទិ ហូង ែ្រគ  ប៊ងឹ ែអ៊ លហូំ ៃ្រប៉ មូយ
អម៉ំាង  េដមី លលំឺ ្របម៉ាងណាយឞាវ ែ្រគៃដ  ដបឹ លលំឺ ដ
េដៀត ែ្រគៃដ  ែអ៊ ែលក េដី ែម េមុី ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ណគ់
េមុី ែគត េឡីយ  មនញ់វិ អននួ់រ ១៧ ប៊្ល ី ែអ៊ ណគ់ ង៉ាយណាគ់
េងីុ ញវិ ពឺង ឡាង ្របះិ  ែ្រគៃដ ល្ំរប៊កឹ ទងឹ យូក អែរង េដី ែម
េមុី ញវិ អនឌូ់  បក់ ងន្់រតៃណ ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់
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ទងឹ វះ៉ វាយ៉ ឡាង ែ្រគ  ប៊្ល ី ែអ៊ ងំគូ ប៊ងឹ ណគ អនស់ច។ ១៨ ប៉ា
គ់ ពែអ៊ វនព់ហ៊ូ រ ពញមឹ េក្លមី ្រតឌវី ែវ ណគ់ កាន អនែ់ន យុ។ឹ

៥
១ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  សណូវ អុមឺ ញនេ់ខៀន ពហាយ
េដី ែវ តៃង៉ ៃខ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លបំ៊ះឹ ឡឹះ។ ២យ៉ាក់
ែវ កឡឹ េវុ ី េណាះ ទុត ហឡាក់ េឡីយ េរៀន តៃង៉ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ
េឡី កន្់រដាគ់ លបំ៊ះឹ ឡឹះ លេំបមី ប៉ាគ់ បឹ តទូង េឡី មតឹ មាងំៗ។
៣ ប៊ងឹ បនះឹ មនម៉់ាង េរៀន៖ «ប៊ចិ កាន ្រហនុក ្រហវាក៉ កាន ឆ
នមឹ ហនណ់ាងំ េឡីយ!»។ ប៊ងឹ ែអ៊ កាន រងុ រ៉ាយលបំ៊ះឹ កអវ េដី
្រហលងឹៗ ្របយ  ឞាល់ ែម េមុី ឈិ អនឆ់ ិ ៃត ប៊ចិ ែម ង៉ាយ
អុមឺ មនេ់វៀរ េក្លចី េតមី ប៊ងឹ កាន រងុ រ៉ាយ ែអ។៊
៤ ែអ៊ ណគ់ េដី ែវ អនណ់ាវ  មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  ែវ េវុ ី
គូ អុមឺ ទងឹ ្រហងូ៉ម  ប៉ាគ់ ពែអ៊ តគ់ តៃង៉ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន់
្រដាគ់ លបំ៊ះឹ ែវ ៃត វន្់រហលុង ងុញ អុមឺ  ប៉ាគ់ េវុ ី្រហលុង ងុញ
េដី បឹ តទូង េឡី មតឹ។ ៥ យ៉ាក់ ែវ ែលក រ៉ា េវុ ី កួន ឝ៉ាល កួន ត
ៃង៉  ង៉ាយ ែន ្រត អឹ េងីុ គូ ទងឹ ្រហងូ៉ម ទងឹ មាងំៗ *។ ៦ ប៉ាគ់ ព
ែអ៊ េឡីយញង៉ អា ំងនហ់ង់ង៉ាន់ េតៀក ប៉ាគ់ េដី ែម ែគង  ណគ់
ខាក់ៗ ែន ងន្់រត ចា ំញ៉ាម េដមី េណាះ ចាក់ ទ។ឺ ៧យ៉ាក់ណគ់
ែម េមុី ហង់ង៉ាន់ េមុី ហង់ង៉ាន់ មាងំៗ  ែអ៊ ណគ់ ែម េមុី ប៊ូ ែញត
េមុី ប៊ូ ែញត មាងំៗ ប៉ាគទ់។ឺ ៨ហាក់ េដី ង៉ាយ ែន អនណ់ាវ េងីុ
កួន តៃង៉  ែអ៊ ងន្់រត េណាះ ចាក់ ទ។ឺ តង ងនប់៊ចិ កាន ចាប់
* ៥:៥ 5.5អាន ែអែ៊ភសូ ៥.៨  កូឡុះ ១.១៣  ១ែព្រតះុ ២.៩។
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មងឹ េដមី កាន ្របេមុតី បក់ ងនល់វាងំ ចាក់ ប៉ាគ់ ែម តហាន េមុី
ហក អាវ េ្រកាះ  េដមី តង ងនប់៊ចិ ឞន មងឹ អុងី ទងឹ កាន ហវា៉
ត ់ ប៉ាគ់ ែម តហាន េមុី ្រទូប មួក ម៉ាម ទឺ † ៩ យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី
េរុះី អុមឺ ង៉ាយ ងន់្រត ្របមា ំណគ  ែ្រគៃដ េឡី េរុះី ង៉ាយ អា ំ
ងន់ដូវ កាន ហវាត៉់ តាម លញ៉ាគ់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន់
្រដាគ់ ង៉ាយ ១០ េឡី ែគត ពតាង ង៉ាយ បក់ ងនដូ់វ គូ អែរង ប៊ងឹ
ណគ  សយំះ៉ណាគ់ េងីុ ញវិ លឺ េងីុ ែគត េឡីយ កតាម តគ់ លំ
ទះឺ ឡឹះ។ ១១ ប៉ាគ់ ពែអ៊ វនព់ញមឹ េក្លមី ព្រឝុតឹ ្រតឌវី ែវ  ប៉ាគ់ ែវ
េវុ ី េបមី អះិ េឡីយ។

្របម៉ាង ្រពតូវ ្រចូវ េដមី តង៉ា ឡា
១២ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  េញុី ឡា ហឹ ែវ អា ំ វន់េណាះ
េអៀល បះឹ ែម េមុី ខំ េបមី កាន ែ្រគៃដសាវបះ ប៊ុន ទងឹ បូវ ែវ  ែម
ែអ៊ េឡីយ េមុី ពង់ឝងឹ ែវ ទងឹ កាន ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់
េដមី េមុី ្រពតូវ ្រចូវ ែវ ដ។ិ ១៣ េដមី េញុី ឡា អា ំ វនខ់រ ៉បុ ែម ែអ៊
ទុត ខាក់ ដបឹ វន់េមុតី ែម ញន៉ េដី កាន ែម េមុី េបមី ែអ។៊ េញុី
ឡា អា ំ វនគូ់ ចាគ់ៗ េនៀមៗ ្រតឌវី ែវ។
១៤ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  េញុី ថាន់ ែវ អា ំ វន់គះឹ ្រពតូ
វ  ណគ់ ែម េមុី កយ៉ូ វ កវក៉ ់ វនព់នេ់្រឆងី ពញមឹ េក្លមី ណគ់ ែម
េមុី ឌូង េអៀម  វនប់៉ូ រ ណគ់ ែម ៃត េមុី ចាប់ ្រឝុតឹ  េដមី វនប់៊ចិ
ចនះិ េណាះ បុនឹ េក្លមី ែលក េដី បនះឹ ដ។ិ
† ៥:៨ 5.8អាន ែអែ៊ភសូ ៦.១៣-១៧។
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១៥ តង វនល់វាងំ ញង៉ អា ំ អុមឺ ែម ង៉ាយ ទងឹ បូវ ែវ មន់តូវ
ណគ់ ែម េមុី េបមី កាន ៃត ចាគ់ េដី ែម  ល្ំរត វនខ់ំ េបមី កាន
ចាគ់ អនស់ច ្រតឌវី ែវ េដមី ែលក េដី បនះឹ ដ។ិ
១៦ វន់ញមឹ េក្លីម កា្ល ក អន់សច ១៧ វន់អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ អន់
សច ញង៉ ្រពឹង ១៨ វន្់រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ ែលក េដី កាន  សំ
យះ៉កានចាគ់កាន ៃតចាគ់ តមងឹ  យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី េមុតីណគ់
ែវ េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ វនេ់បមី ប៉ាគ់ ណិះ េឡីយ។
១៩ញង៉ វនត់្រពឹង អុមឺ កាន ផវ យ៉ាង ែ្រគៃដ ២០ញង៉ េវុ ីកាះ
តាក់ អុមឺ ្របម៉ាងណគ់ ែម កឡាឈូន ្របម៉ាង ែ្រគៃដ េមុីហាយ
េដី ែវ ២១ វនឝ់ា្ល ងំ ហឡាក់ៗ ែលក េដី កាន  ែអ៊ ណគ់ អង់ង៉ាយ
េឡី ចាគ់ ដាវ វន្់រត ចក។់ ២២ វនេ់វៀរ េតមី ប៊ងឹ កាន ៃត ចាគ់ ្រតំ
ហឞំ្លចិ។
២៣ េញុី ឡា ទងឹ ែ្រគៃដ េឡី េតមី កាន ឆនមឹ ហនណ់ាងំ លំ
េបមី អា ំ ែវ វន់ចាគ់ សុីត ្រតំ ហំឞ្លចិ  េដមី លំលវាងំ ែវ អា ំ
ែលក  ៃត ម៉ាង ចាក់ ៃដ  ៃត ម៉ាង ផវ យ៉ាង  ៃត ម៉ាង ផវ ្រប
លងឹ អា ំចាគ់ៗ ញះឹ ៃត ប៊ចិ យូច  ឆា េដី ប៊ះឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ
េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយ លបំ៊ះឹ ឡឹះ។ ២៤ ែ្រគៃដ េឡី កឡូវ ែវ ណគ
េឡី សាតសុ់ឺ ែអ៊ លេំបមី កាន អនែ់ន ម៉ាត់ ម៉ាត។
២៥ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  វន់អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ េដី ញ៉ា ដិអុះ។
២៦ វនត់ង៉ា ឡា េដី ញ៉ា េដី ចនះិ ្របេមុតី អនញ់៉ុ ែលក េដី ែម
េមុី ចាប់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ។



១ ែធសាឡូនកិ ៤:២៧ xvi ១ ែធសាឡូនកិ ៤:២៨

២៧ អៃ្រប៉ ែវ កនុង ម៉ាត់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន់្រដាគ ់ វន់
អាន សឞំ៊ុត ែន អា ំែលក េដី ែម េមុី ចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ
មនដុ់ង ដ។ិ
២៨ឡា ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយលពំ្រឝ៉ា ពយ៉ា
ត់ មិៗ េដី ែវ។
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