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

មួង ែធសាឡូនកិ
កាន ្រពចួត ្របម៉ាង

សឞំ៊ុត ទី បារ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី េខៀន ពៃយ៉ ឈូន ហឹ ែម ្រកំ ឆ
នុំ មួង ែធសាឡូនកិ។ ប៊ងឹ េឡី េខៀន សឞំ៊ុត សុលីវាន៉ េដមី ធមី៉ូ
ែធ អំ្របា គូ ប៊ងឹ ណគ។ សឞំ៊ុ ត ទី បារ ែន អាត ៃត ឌុញ ឞាល់
ង៉ាយ អុមឺ េឡី េខៀន េតមី ប៊ងឹ សឞំ៊ុ ត ទី មូយ  ទងឹ ែអ៊ ណាគ់
េឡី គូ ហឹ មួង កូរនិថុះ។
ណគ់ កាន ខាៗ
ទងឹ សឞំ៊ុត ែន យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតះឹ ែម ្រកំ ឆនុំ យ៉ាក់ េមុី ្រប
េមុតី ្រតឌវី ែម េដមី េមុី ចាប់ មងឹ ្រឝុតឹ ហមយះ៉ េមុី ប៊ចិ កាន ធុក
ញ៉ាក ទុត េអនី (២ ែធសាឡូនកិ ១.៣-៤)។ េដមី េឡី ពហាយ
ពឡាក់ កាន ែម ណគ់ ៃត េមុី េណាះ ហឡាក់ អំមុះឹ កាន ែ្រគៃដ
ែយស៊ូ ្រគះិ លបំ៊ះឹ ឡឹះ  យ៉ាក់ណាគ់ េមុី អុងឹ អន្់រឌងឹ ញន៉ ែម
អន់នឺ េមុី េរៀន ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី ទះឺ េក្លចី េឡីយ (២ ែធ
សាឡូនកិ ២.១-២)។ ែអ៊ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ពនះិ េរៀន  អន់នួរ
ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ លំទះឺ ឡឹះ  លំប៊ចិ ណាយ ្រពឆាងំ េដី ច



ii

ឞាប់ ែ្រគៃដ លពំ្រឈូង ពឌកឹ ចាក់ កឡឹ  លហំាយ េរៀនណគ
កឡឹ េឡីយ េឡី ែ្រគៃដ។ ប៊ងឹណាយ ្រពឆាងំ េដី ចឞាប់ ែ្រគៃដ
លបំ៊ះឹ  លបំ៊ចិ អាតណាត ឆង៉ាត់ អរ៉ាក់ សតាងំ  បក់ លេំបមី
ពៃដ កាន ឆង៉ាត់ កាន ហឝ៉ាវ េដមី កាន ពនែ់ជម ្រតំ ហឞំ្លចិ បក់
លតំបូត បនះឹ (២ ែធសាឡូនកិ ២.៣-១០)។
ទងឹ សឞំ៊ុ ត ែន យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតូវ អា ំណាគ់ មនច់ាប់ ្រឝុឹ
តៗ ដែឌ កាន ណគ់ េមុី េហៀន េតមី ប៊ងឹ ែម  អា ំមនព់ពឹត ប
េបមី េចៀម ចាក់ កឡឹ ប៉ាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ពៃដ ពន់្រទូង ែអ៊
េឡីយ  េដមី អា ំ មន់អុតថុន េបមី កាន ចាគ់ ទងឹ ហូច ែ្រគៃដ
្រគះិ លទំះឺ ឡឹះ (២ ែធសាឡូនកិ ២.១៥; ៣.៦-៩, ១២-១៣)។
កាន បុនិ អង់កលឹៗ ទងឹ ពឹម ែធសាឡូនកិ ទី បារ
កាន ពនេ់តមី ្របម៉ាង (១.១-២)
្របម៉ាង ្រពតះឹ េដមី ្របម៉ាង ពញមឹ េក្លមី ណគ់ ែម េឡី ្រត បូវ
តប៉ំាប តពុំន (១.៣-១២)
កានលេំកតី អននួ់រ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ លទំះឺ ឡឹះ (២.១-១៧)
្របម៉ាង យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ឡា អា ំមនអុ់រឺ ែ្រគៃដ េដី ែម (៣.១-
៥)
កាន ្រពតូវ ែម េមុី កយ៉ូ វ កវក៉់ (៣.៦-១៥)
កាន តង៉ា ឡា តគ់ ្រពឡូចៗ (៣.១៦-១៨)

ែម យ៉ាគ់ ប៉ូល េមុី តង៉ា ឡា ែម ្រកំ ឆនុំ



២ ែធសាឡូនកិ ១:១ iii ២ ែធសាឡូនកិ ១:៧

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 ង៉ាយ េដមី ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន្់រដា
គ។់ ២ឡា ែ្រគៃដ េបគី ង៉ាយ េដមី ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន់
្រដាគ់ លអំនណ់ា ំមិៗ េដី ែវ េដមី លអំា ំកាន ឆនមឹ ហនណ់ាងំ
េដី ែវ ដ។ិ
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ្រពតះឹ ្រពែន េដមី េឡី ពញមឹ េក្លមី ែម េមុី ្រត

បូវ េមុី តប៉ំាប តពុំន
៣ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  ញ៉ា តង ញន្់រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ
េដី ែវ អនស់ច។ ញ៉ា េញុី េបមី ប៉ាគ់ ែន េឡី ឃឺ ម៉ាត់ ម៉ាត  យ៉ា
ក់ េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ ចា ំ្រឝុតឹ ទុត ខាក ់ េដមី េវុ ី្រប
េមុតី ្រតឌវី ែវ ្រតំ រ៉ា ចា ំ ៃម៉ ប៉ាគទ់។ឺ ៤ ប៉ាគ់ ពែអ៊ េញុី ហាន បច៉
កាន ែវ េដី ្រកំ ឆនុំ ហឹ ែគង ណគ់ េមុី ប៉ាសាសុន ែ្រគៃដ  ញន៉
េដី ែវ េវុ ី ដូវ បុនឹ េក្លីម េដមី ណាគ់ េវុ ីចាប់ មងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ
្រគះិ  ហមយះ៉ េមុី តប៉ំាប តពុំន ែវ េដមី េវុ ីប៊ចិ កាន ធុក ញ៉ាក
្រតំ ហឞំ្លចិ កតាម។ ៥កាន អនែ់ន េឡីយ េឡី ពៃដ ហឡាក់ េរៀន
ែ្រគៃដ េឡី តាត់ សុនិ ទុត ្រត  ែអ៊ លន់ជុ ែវ ឆិ ឃឺ ទងឹ កាន
ណគ លំែពក ប៉ាក់ ម៉ាត់ ម៉ាត  យ៉ាក់ េវុ ី ធុក ញ៉ាក ប៉ាក មង៉
ញន៉ េដី កាន ែពក ប៉ាក់ ែន េឡីយ។ ៦ដាវ េឡីយ ែ្រគៃដ េឡី
េបមី កាន ទុត ្រត  ណគ េឡី ឡាប់ លតូំវ ណគ់ ែម េមុី ពធុក ព
ញ៉ាក ែវ ៧ ែអ៊ ណគ់ េដី ែវ េវុ ីធុក ញ៉ាក ណិះៗ ែន  ែ្រគៃដ លពំ
េឝុ្លចី ែវ េតមី ប៊ងឹ កាន ធុក ញ៉ាក អែរង េដី ញ៉ា ទ ឺ តគ់ ែ្រគៃដ
* ១:១ 1.1 សុលីវាន៉ ែន េមុី ជុ សុឡីះ ដ។ិ
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ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លពំៃដ ចាក ់ លទំះឺ េតមី ទិ ែ្រគ អែរង េដី
ឞាវ ណគ េមុី ឆង៉ាត់ ថាងំ។ ៨លទំះឺ អែរង េដី ពឡា អ៊ុញ ឈុំ
ណគ  ែអ៊ លពំថូត តាម ្រតៗណគ់ ែម ៃត េមុី ឌី ហឝ៉ាវ ែ្រគៃដ
េដមី ៃត េមុី ឌី ចង់េហៀង កាន ចាគ់ ពហាយ កាន ែ្រគៃដ ែយ
ស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយ។ ៩ ែម ែអ៊ មន្់រត ថូត  មនធុ់ក ញ៉ាក
ប៉ាក មង៉ ចះ ចាល ប៉ាលហយាងំ ឡូច អនស់ច  មនគូ់ ចង៉ាយ
េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន់្រដាគ ់ េដមី មន់ចង៉ាយ េតមី
ប៊ងឹ កាន ឆង៉ាត់ អូង អាត ណគ។ ១០ ទងឹ តៃង៉ ហង់អុិន  តគ់
ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លបំ៊ះឹ អា ំ ប៉ាសាេសាន ចាគ់ សុីត
ណគ មនព់លឺ ពនដុ់ង ្រពតះឹ ្រពែន  េដមី ែលក េដី ែម េមុី ចាប់
មងឹ ណគ មនដុ់ង ភងឺ ្របយ ប៊ងឹ េមុី ៃត ណគ  ែអ៊ ណគ់ េដី ែវ
វនគូ់ ទងឹ បូវ ែម ទឺ ញន៉ េដី េវុ ីចាប់ កាន ញ៉ា េញុី ពហាយ។
១១ញន៉ េដី ែអ៊ េឡីយ ែអ៊ ញ៉ា េញុី អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ េដី ែវ
អនស់ច អា ំកាន ញវិ េកតី ែវ លឃំឺ ទងឹ កាន ែ្រគៃដ េឡី កឡូវ
ែវ  េដមី េញុី ឡា ទងឹ ែ្រគៃដ អា ំលតំបំ៊ងិ តាម លញ៉ាគ់ កាន ឆ
ង៉ាត់ ណគ ែលក េដី កាន ចាគ់ ណគ់ េវុ ី ងុញ េបមី  េដមី កាន
ែវ េវុ ី េបមី ញន៉ េដី េវុ ីចាប់ មងឹ ណគ។ ១២ ែអ៊ ម៉ាត់ ែ្រគៃដ ែយ
ស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយ លលំសឺា ញន៉ េដី ែវ  ែអ៊ េដី ណគ លំ
អា ំ េដី ែវ វន់ប៊ចិ លសឺា ប៉ាគទ់ ឺ តាម ប៉ាគ់ ែ្រគៃដ េបគី ង៉ាយ
េដមី ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ េឡី កន់្រដាគ់ េឡី អន់ណា ំ េដី ង៉ាយ
មិៗ ។

២
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កាន លេំកតី អននួ់រ ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ លទំះឺ ឡឹះ
១ ណិះៗ ែន មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  ញន់េខៀន បច៉ កាន
ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន់្រដាគ់ ង៉ាយ លបំ៊ះឹ  េដមី កាន លំ
តមួត ង៉ាយ ប៊ងឹ ណគ។ េញុី ឡា ឡូម ហឹ ែវ េរៀន ២ញង៉ េវុ ី
ប៊ចិ ចនះិ អុមឺ អុងឹ អន្់រឌងឹ ្រដះិ ែហត៊ លឺ វនឌូ់ង  យ៉ាក់ េវុ ីដុង
េមុី េរៀន តៃង៉ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ េឡី ប៊ះឹ ឡឹះ េឡី េក្លី
ច េឡីយ  ហមយះ៉ លំប៊ចិ មន់េរៀន ផវ យ៉ាង ែ្រគៃដ លំបច៉
េដី ែម  លឺ មន់េរៀន ប៊ចិ ្របម៉ាង លឺ សំឞ៊ុ ត លំប៊ះឹ េតមី ប៊ងឹ
ញ៉ា កតាម។ ៣ញង៉ អា ំ ែម ង៉ាយ អុមឺ មន់តបូត ែវ ប៉ាគ់ ង៉ា
យ កតាម  យ៉ាក់ ទងឹ ហូច ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លបំ៊ះឹ
ឡឹះ  លបំ៊ចិ បនះឹ ទុត េអនី មនក់ាះ តាក់ ែ្រគៃដ ទុត ខាក ់ េដមី
លបំ៊ចិ ណាយ ្រពឆាងំ េដី ចឞាប់ ែ្រគៃដ លបំ៊ះឹ ពៃដ ចាក់ អន់
ៃដ  ណគល្ំរត ធុក ញ៉ាក ប៉ាក មង៉ ចះ ចាល ប៉ាលហយាងំ។
៤ណគ់ណាយ ្រពឆាងំ អុិន លពំន្់រឈូង ពឌឹក ចាក់ កឡឹ ជរឺ
ែលក េដី អង់ង៉ាយៗណគ់ បនះឹ េមុី េរៀន េឡី ឆង៉ាត់ េដមី អង់
ង៉ាយៗ េមុី កដាប ហំបះ  ឋា េដី លហំាន ្រដូម ទងឹ រ ៉ងូ ទះិ ក
ដាបហបំះ ែ្រគៃដ  លពំហាយ េរៀនណគ កឡឹ េឡីយ េឡី ែ្រគ
ៃដ។
៥ ទងឹ ៃអ ណាគ់ អគូ ប៊ងឹ ែវ  អហាយ េដី ែវ កាន អន់ែន
ែលក េឡីយ  ណាគ់ េវុ ីកា ំឡះ? ៦ េវុ ី េណាះ េឡីយ កាន អង់
ង៉ាយ ណិះៗ ែន េឡី កនឌ់ងឹណាយ ្រពឆាងំ េដី ចឞាប់ ែ្រគៃដ
អុិន  បក់ លញំះឺ ពៃដ ចាក់ ទងឹ ហូច លំប៊ះឹ តៃង៉ ែ្រគៃដ េឡី
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ែទង ជុ។ ៧ ្រតំ តៃង៉ ែន កាន ្រពឆាងំ េដី ចឞាប់ ែ្រគៃដ េឡី
ប៊ចិ េឡីយ  ហាក់ កាន ណគ េឡី េបមី ែអ៊ ណាគ់ េឡី េវៀក
ដក  ឆា េដី ប៊ះឹ កឡា កន់ឌងឹ លបំ៊ចិ យ៉ាវ។ ៨ហំ្រប៊ះុ េដី ែអ៊
ណាយ ្រពឆាងំ អុិន លញំះឺ ពៃដ ចាក ់ តគ់ ប៊្ល ី ែអ៊ ែ្រគៃដ ែយ
ស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លតំប៉ាត់ ណគ េដី កយវឺ េតមី ប៊ងឹ បួរ ណគ
ែអ៊ លប៉ំាត់ ពណាត់ ញន៉ េដី ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លបំ៊ះឹ
ពៃដ ចាក់ ទុត យ៉ូក យ៉ាល់ អូង អាត។ ៩ ទងឹ ហូច កាន ែលក ែន
លេំកតី  ណាយ ្រពឆាងំ េដី ចឞាប់ ែ្រគៃដ លបំ៊ះឹ េដមី លបំ៊ចិ
អាតណាត ឆង៉ាត់ អរ៉ាក់ សតាងំ  បក់ លេំបមី ពៃដ កាន ឆង៉ាត់
កាន ហឝ៉ាវ េដមី កាន ពនែ់ជម ្រតំ ហំឞ្លចិ បក់ លតំបូត បនះឹ។
១០ណគលយួំរ កាន ៃត ចាគ់ ្រតំ ហឞំ្លចិ បក់ លតំបូត ណគ់ ែម
មនប៉់ាត់ ពណាត ់ យ៉ាក់ ៃត េមុី ឌី ឡាប់ េដមី ៃត េមុី េមុតី កាន
ដាវ  បក់ មន់ដូវ កាន ហវាត៉។់ ១១ញន៉ េដី ែអ៊ េឡីយ ែ្រគៃដ
េឡី ឈូន កាន តបូត េឡី ឆង៉ាត់ េដី ែម បក់ មនច់ាប់ កាន ពសូ
ក វក៉ ១២អា ំែលក េដី ែម ៃត េមុី ចាប់ កាន ដាវ  តគ់ ខាក់ៗ េមុី
េមុតី េបមី កាន ៃត ចាគ់ មន្់រត ថូត។
១៣ ែអ៊ណគ់ េដី ញ៉ា អនណ់ាវ  មះិដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ ្របេមុតី ែ្រគ
ៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ េអយី  ញ៉ា តង ញន្់រពតះឹ ្រពែន ែ្រគ
ៃដ អនស់ច េដី ែវ  យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី េរុះី អននួ់រ េឡីយ ែវ  ៃត
ដាន់ េឡី ពេឝុតី អង់ង៉ាយៗ អំមុះឹ  អា ំ វនដូ់វ កាន ហវាត៉់ តាម
លញ៉ាគ់ ផវ យ៉ាង ែ្រគៃដ េឡី ប៉ូ រ ែវ អា ំ វនច់ាគ់ សុតី  េដមី វន់
ដូវ កានហវាត៉់ ញន៉ េវុ ចីាប់ មងឹ កានដាវ។ ១៤ ែ្រគៃដ េឡី កឡូវ
ែវ វនដូ់វ កាន ហវាត៉់ អុនិ តាម លញ៉ាគ់ កាន ចាគ់ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគ
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ៃដ ណគ់ ញ៉ា េញុី ពហាយ  េដមី អា ំ វនដូ់វ កាន អូង អាត យ៉ូ
ក យ៉ាល់ ឞាល់ េដី ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយ ទ។ឺ
១៥ ប៉ាគ់ ពែអ៊ េឡីយ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  វនច់ាប់ មងឹ អា ំ
្រឝុតឹៗ  េដមី វន្់រតួយ កាន ញ៉ា េញុី ពង់េហៀន  េដី ្របម៉ាង ក
តាម េដី សឞំ៊ុ ត កតាម។
១៦ ែ្រគៃដ េបគី ង៉ាយ េឡី េមុតី ង៉ាយ េដមី ញន៉ េឡី អនណ់ា ំ
េដី ង៉ាយ មិៗ   ែអ៊ េឡី ពញមឹ េក្លមី ង៉ាយ អនស់ច ដែឌ  េដមី
េឡី អា ំកាន មងឹ អុងី ចាគ់ៗ េដី ង៉ាយ។ឡា ែ្រគៃដ ្រគះិ ែយស៊ូ
េឡី កន្់រដាគ់ ង៉ាយ េដមី ែ្រគៃដ េបគី ង៉ាយ ១៧លពំនេ់្រឆងី ព
ញមឹ េក្លមី ែវ េដមី លអំា ំ វនប់៊ចិ ចនះិ ្រឝុតឹ  ទងឹ ្រតំ កាន ចាគ់
ែវ េវុ ី េបមី េដមី ្រតំ ្របម៉ាង ញមឹ ្រសុមឹ លឺ ែវ េវុ ីចែជ។

៣
យ៉ាគ់ ប៉ូល េឡី ឡា អា ំមនអុ់រឺ ដាងំ ែ្រគៃដ េដី ែម
១ មូយ អន់ណាវ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  េញុី ឡា វន់អុរឺ
ដាងំ ែ្រគៃដ េដី ញ៉ា អុះ  អា ំ្របម៉ាង ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដា
គ់ លលំឺ ្រដះិៗ ហឹ បូវ ែហ៊ង េអនី ចា ំ ៃម ៉ េដមី អា ំ បនះឹ មន់
ចាប់ ្របម៉ាង ែន ប៉ាគ់ េដី ែវ ទ។ឺ ២ េដមី វនអុ់រឺ ដាងំ ែ្រគៃដ អា ំ
ញនេ់ក្លចី េតមី ប៊ងឹ បនះឹ អរាងំ មា ំបនះឹ ៃត ចាគ ់ យ៉ាក់ ្រត អុមឺ
្រតំ រ៉ា េមុី ចាប់ កាន ែ្រគៃដ ែយស៊ូ។ ៣ហាក់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី
កន្់រដាគ់ េឡី សាត់ សុ ឺ លេំបមី អា ំ ែវ វនប់៊ចិ ចនះិ ្រឝុតឹ េដមី
លលំវាងំ ែវ េតមី ប៊ងឹ ទីណាយ ៃតចាគ់ *។ ៤ញ៉ា េញុីចាប់ មងឹ
* ៣:៣ 3.3ណាយ ៃត ចាគ់ ែន  អរ៉ាក់ សតាងំ។
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េរៀន  ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ េឡី ប៉ូ រ ែវ អា ំ េវុ ីេបមី ្រតួយ
កាន ញ៉ា េញុី ្រពតូវ ថាន់ ែវ  េដមី អា ំណាគ់ វនេ់បមី ្រតួយ ហឹ
ងឺរ ដែឌ អនណ់ាវ។ ៥ឡា ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន្់រដាគ់ លេំតៀត
ចនះិ ែវ អា ំ វនហ់ង់ឝ៉ាវ ហឡាក់ៗ ឞាល់ ង៉ាយ ែ្រគៃដ េឡី េមុតី
េដី ែវ  េដមី វនប់ក់ បុនឹ េក្លមី ប៉ាគ់ េដី ែ្រគៃដ ្រគះិ ទ។ឺ
កាន ្រពតូវ ែម េមុី កយ៉ូ វ កវក៉់
៦ ណិះៗ ែន ឡា មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  េញុី ៃ្រប៉ ែវ ទងឹ
ម៉ាត់ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន់្រដាគ់ ង៉ាយ អា ំ វន់េវៀរ េតមី
ប៊ងឹ បូវ ែវ ណគ់ េមុី កយ៉ូ វ កវក៉ ់ ៃត េមុី ឌី ្រតួយ ្របម៉ាង ញ៉ា
េញុី ពង់េហៀន។ ៧ េញុី ម៉ាង ប៉ាគ់ អុនិ ញន៉ ែវ េវុ ីេណាះ េឡីយ
ប៉ាគ់ ង៉ាយ តង វនេ់បមី ្រតួយ ញ៉ា  ញ៉ា ែន ទងឹ េញុី គូ ប៊ងឹ ែវ
ប៊ចិ អុមឺ ញកំយ៉ូ វ កវក៉់ ៨ េញុី ចង់ ចា អុមឺ អគ ដាក ែម មិៗ ។
ណគ់ ខាក់ៗ េញុី កឡឹ ពពឹត ញះឹ សាវបះ តះកូះ តៃង៉ េដមី មាងំ
ញង៉ អា ំ ែវ វនប៉់ាប ពុន េចៀម បូញ ញ៉ា។ ៩ េញុី េបមី ប៉ាគ់ ែន
្រត អុមឺ ៃត ញបំ៊ចិ អាតណាត ៃ្រប៉ ែវ វនេ់ចៀម ញ៉ា  េញុី េបមី
ប៉ាគ់ ែន យ៉ាក់ េញុី ងុញ ពៃដ អា ំ វនេ់បមី ្រតួយ។ ១០ ទងឹ ណា
គ់ េញុី គូ ប៊ងឹ ែវ  េញុី ថាន់ ែវ េរៀន  ែម ង៉ាយ ៃត េមុី ឌី ពពឹត
បេបមី  ែម ែអ៊ អា ំ អុមឺ មនច់ង់។
១១ េញុី ម៉ាង ប៉ាគ់ អុនិ  ញន៉ េញុី ដុង ទងឹ បូវ ែវ ប៊ចិ ែម អន់
នឺ េមុី កយ៉ូ វ កវក៉ ់ វុះិ ឌវិ េមុី វ ុនឹវាយ៉ ពេខកី បូវ  ញះឹ ៃត េមុី ព
ពឹត បេបមី ឡាងំៗ។ ១២ េញុី ្រពតូវ ថាន់ បូវ ប៉ាគ់ អុនិ ទងឹ ម៉ាត់
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ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន្់រដាគ ់ អា ំមនព់ពឹត បេបមី ចាគ់ៗ
នមិេនៀម អនណ់ាវ  អា ំមនច់ង់ ចា លញំះឺ េតមី ប៊ងឹ ពន្់រដញិ
ែម កឡឹ។ ១៣ណគ់ េដី ែវ មះិ ដាគ់ យ៉ាគ់ ប៉ េអយី  ញង៉ េវុ ី
សាម អុមឺ វនេ់បមី កាន ចាគ។់
១៤ ប៉ាគ់ ែម ង៉ាយ ៃត េមុី ឌី ចង់េហៀង ្របម៉ាង ញ៉ា ទងឹ សឞំ៊ុ
ត ែន  ឡា វនក់ា ំ ជុ មុះ ម៉ាត់ ណគ  ញង៉ វនព់នត់ក អុមឺ ប៊ងឹ
ណគ  ែអ៊ បក់ លកំម៉ាវ។ ១៥ហាក់ ម៉ាត់ ញង៉ វនជុ់ ណគ ប៉ាគ់
្រដម៉ា  ណគ់ខាក់ៗ វនគ់ះឹ ្រពតូវ ឞាល់ អេំម៉ាះ េអាះ អនណ់ាវ។
កាន តង៉ា ឡា តគ់ ្រពឡូចៗ
១៦ឡា ែ្រគៃដ ែយស៊ូ េឡី កន់្រដាគ់ េឡី េតមី កាន ឆនមឹ
ហនណ់ាងំ លអំា ំកាន ឆនមឹ ហនណ់ាងំ ្រតំ ហំឞ្លចិ េដី ែវ អន់
សច  េដមី អា ំលគូំ ប៊ងឹ ែវ ែលក រ៉ា។ ១៧កាន អតង៉ា ឡា តគ់
្រពឡូច ែន ៃអ ប៉ូល អេខៀន េដី ទី អកឡឹ  ប៉ាគ់ អេបមី ្រតំ សឞំ៊ុ
ត ែអ៊ េឡីយ  អា ំមនេ់ណាះ ហឡាក់ េរៀន សឞំ៊ុ ត ែន េឡី ញះឺ
េតមី ប៊ងឹ ៃអ ម៉ាត់ ម៉ាត †។ ១៨ឡា ែ្រគៃដ ែយស៊ូ ្រគះិ េឡី កន់
្រដាគ់ ង៉ាយ លអំនណ់ា ំមិៗ េដី ែវ ែលក រ៉ា។

† ៣:១៧ 3.17អាន ឝ៉ាឡាទី ៦.១១។



x

្រពះគម្ពរី េ្រពៅ
Brao Cambodia NT

copyright © 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc.

Language: Brao

Contributor: Wycliffe USA

© 2020 Wycliffe Bible Translators, Inc. Permission for commercial
publication has been granted to the Bible Society in Cambodia. To
request an electronic copy of the text or permission to use the text email
ScriptureCopyrightPermissions_Intl@Wycliffe.org
All rights reserved.

2020-11-18

PDF generated using Haiola and XeLaTeX on 22 Apr 2023 from source
files dated 29 Jan 2022
1a7fc117-611a-55a6-a9c7-6cba9536d2e2

http://www.wycliffe.org
http://www.ethnologue.org/language/brb

	២ ធែសាឡូនិក

