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(យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី កឡា ឈូន ្របម៉ាង
ែ្រគៃដ)
យ៉ូណះ

េតមី ្រពចួត ្របម៉ាង
ពឹម «យ៉ាគ់ យ៉ូណះ� េឡី បច៉ កាន កឡា ឈូន ្របម៉ាង ែ្រគ
ៃដ មូយ រ៉ា  េឡី ខំ ្រពដចិ ចាក់ េដី ែ្រគៃដ  យ៉ាក់ េឡី ឌី អុមឺ
េបមី តាម ពនៃ់្រដ ែ្រគៃដ។
យ៉ាគ់ យូណះ េឡី េបមី កឡា ឈូន ្របម៉ាង ែ្រគៃដ ទងឹ
ប៉ាង សឋចិ ែយរ ៉បូូម េឡី ែពក ប៉ាក់ ្រសកុ អុ្ីរសាែអល៊ (២សឋ
១៤.២៥) ទងឹ ប៉ាង ែអ៊ សុនសាត អាសុីរ ី េមុី ្របេណីម ប្លះ ែម
អុ្ីរសាែអល៊។ ែអ៊ ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉ យ៉ាគ់ យូណះ ដក់ហាយ
ហឹ មួង ននីែីវ េឡី ្រត មួង សុនសាត អាសុរី ី េឡី ឌី អុមឺ ដក់ ក
ឡាគ់ មនព់លះិ ចនះិ ហនណូ់វ ែ្រគៃដ លពំថូត អុមឺ ែម (៤.២)។
បាត់ ទងឹ ពឹម អន់ែន  េឡី ពង់េហៀន ង៉ាយ អា ំ ងន់េណាះ
េរៀន  ែ្រគៃដ ្រត អុមឺ េឡី េមុីត វុះិ ឌវិ សុនសាត ែម អុី្រសា
ែអល៊  េឡី េមុតី ពៃដ ្របេមុតី ណគ េដី ែម សុនសាត ហឹ ែគង
ដិ (៤.២, ១០-១១)។ ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េឡី ងុញ ពថូត បនះឹ ទិ ឡាង
្របះិ  ប៉ាគ់ មន់តាក់ កាន ៃត ចាគ់ ែលក ចនះិ ម៉ាត់ ម៉ាត  ែអ៊
ែ្រគៃដ លពំលះិ ចនះិ  ឆា យ៉ាវ លពំថូត ែម (៣.១០)។ ែ្រគៃដ
េឡី កន្់រដាគ់ ពឺង អង់ង៉ាយៗ ែលក អះិ ណគ់ ណគ េឡី ពេឝុី
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ត  េដមី េឡី កន្់រដាគ់ ពឺង កាន ញវិ េដមី កាន ែគត ដិ (១.៩-
១៥)។ណគ េឡី ហេវុចី តាក់ ្រឆញវិ  លឺ េឡី អា ំកាន ញវិ េដី
ែម ង៉ាយ កតាម  ប៉ាគ់ ្របេមុតីណគ កឡឹ (៤.១០)  ប៉ាគ់ ពែអ៊
ែម កឡាឈូន ្របម៉ាង ែ្រគៃដ ដូវ អុមឺ មនេ់បមី មា ំតា ំ្រចះ  ប៊ងឹ
មនៃ់ត ែ្រគៃដ ល្ំរប៊ះឺ េក្លមី  ៃត លឌំី ពថូត បនះឹ ប៊ចិ ឞាប (្របនូ
ក ៤)។
ពឹម «យ៉ា គ់ យ៉ូ ណះ� េឡី ពៃដ អា ំ ង៉ាយ ងន់ េណាះ
េរៀន  ហម យះ៉ ែម កឡា ឈូន ្របម៉ាង ែ្រគៃដ  ណាគ់ េមុី
ប៊ចិ កាន ធុក ញ៉ាក (្របនូក ២)  កាន េបមី មា ំតា ំ ្រចះ (្របនូ
ក ៤)  កាន ពលូង  កាន ៃត េមុី ចាប់ មងឹ ្រឝុឹត ប៉ាគ់ េដី បូវ
ទឺ (១.៥)  ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉ េមុី េបមី កាន អង់ង៉ាយ មូយ។
ហាក់ ែ្រគៃដ ៃត េឡី តាក់ តណាក់ អុមឺ ណគ់ ែម េមុី េបមី ឞយ
ណគ  មនគូ់ ប៉ាគ់ ែម ្រពទ ី ហមយះ៉ េមុី េបមី អង់យូច កតាម
(២.១; ៤.៦)។ ែ្រគៃដ ៃត េឡី ពនឋូ់យ អុមឺ ណគ់ ែម េមុី េបមី
ឞយណគ មនច់ង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ ណគ  ពែអ៊ ែ្រគៃដ សេរុមី េឡី
្រពតូវ  ្រពតូវ េឡីយ ្រពតូវ ឡឹះ អនណ់ាវ េរៀន  ណគ េឡី េមុតី
េដី បនះឹ ្រតំ រ៉ា  ញះឹ ៃត េឡី េរុះី ែម ង៉ាយ អុមឺ (៤.១០-១១)។
ទងឹ ពឹម «កាន ែ្រគៃដ េឡី ខណាត ហនេ់ដមី�  ែ្រគៃដ ែយ
ស៊ូ េឡី ពៃដ ្រពឌវី ប៊ងឹ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ  េឡី េរៀន  ប៉ាគ់ េដី យ៉ា
គ់ យ៉ូណះ េឡី គូ ទងឹ ពឌវិ ្រទឺ ែព តៃង៉ ែព មាងំ (២.១)  ែអ៊ ែ្រគ
ៃដ ែយស៊ូ ប៊ងឹ េឡី ែគត  េឡី គូ ហឹ ្រតម ្រចាង ែព តៃង៉ ែព មា ំ
ង ប៉ាគទ់ ឺ ែអ៊ េឡី ញវិ ឡឹះ (លូកា ១៨.៣៣)។ ែ្រគៃដ ែយស៊ូ
េឡី ពៃដ កាន ្រពឌវី ប៊ងឹ ែម មួង ននីែីវ េមុី ពលះិ ចនះិ  បក់ លំ
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ពនដូ់ះ បនះឹ អនន់ឺ ទងឹ ប៉ាង ណគ  ណាគ់ េឡី គូ ទិ ឡាង ្របះិ
ែន ណគ់ ែម េមុី ប៊ចិ ចនះិ ឝុះិ  ៃត េមុី ឌី ពលះិ ចនះិ (ម៉ាថាយ
១២.៣៨-៤២)។
កាន បុនិ អង់កលឹៗ ទងឹ ពឹម យ៉ាគ់ យូណះ
ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉ យ៉ាគ់ យូណះ ដក់ ហឹ មួង ននីែីវ លពំហាយ
កាន ែ្រគៃដ លពំថូត ែម។ (្របនូក ១)
យ៉ាគ់ យូណះ េឡី អុរឺ ដាងំ ែ្រគៃដ ទិ ពឌវិ ្រទ។ឺ (្របនូក ២)
ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉ ឡឹះ យ៉ាគ់ យូណះ ដក់ ហឹ មួង ននីែីវ  មូយ
តង ែន ែអ៊ េឡី េបមី ្រតួយ។ (្របនូក ៣)
ែ្រគៃដ េឡី ពៃដ កាន ្របេមុតី ្រសសុេ្រៀត ណគ េដី យ៉ាគ់ យូ
ណះ េដមី េដី ែម ទងឹ មួង ននីែីវ។ (្របនូក ៤)

យ៉ូណះ េឡី វះី ្រពដចិ ចាក់ េដី ែ្រគៃដ
១ តៃង៉ ហង់អុនិ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ កួន យ៉ាគ់ អាមថីាយ េឡី ដុង
្របម៉ាង ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច  េឡី េរៀន៖ ២ «្រដះិ ហន់
ដក់ ហឹ មួង ទះិ ននីែីវ * តគ!់ ហំពហាយ ពនដូ់ះ បនះឹ ទងឹ មួង
ែអ ៊ ហនេ់រៀន អពំថូត ែម  ញន៉ កាន ៃត ចាគ់ ែម  េឡី លឺ ប៊ះឹ
ទងឹ ៃអ េឡីយ�។
៣ ពញង៉ យ៉ូណះ េឡី វះី ្រពដចិ ចាក់ ហឹ មួង តាសុះិ † អា ំ
ចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អន់សច។ េឡី ទះឺ ទិ មួង
* ១:២ 1.2 មួង ននីែីវ េឡី គូ ហឹ ពែធត អាេសរី  ៃត ម៉ាត់ តៃង៉ ឌកឹ។ † ១:៣
1.3 មួង តាសុះិ េឡី ចង៉ាយ  េតមី ប៊ងឹ អុ្ីរសាែអល៊ ៃត ម៉ាត់ តៃង៉ លុច។
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យ៉ុ ែព  ែអ៊ េឡី ៃត ែម េដៀប មន់ឈះិ ឌូក ‡ ទះិ  មន់ដក់ ហឹ
មួង តាសុះិ  ែអ៊ េឡី ែជរ ឌូក  េឡី ឡាឈះិ ប៊ងឹ ែម  ែអ៊ េឡី
ទះឺ ឈះិ វះី ហឹ មួង តាសុះិ  ចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េឡីណា
គ់ អនស់ច។
៤ ែអ៊ ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច េឡី ៃ្រប៉ កយវឺ ទះិ ទុត ថាងំ
េឡី ពឹក ដាក សមុត  ែអ៊ សមុត តូវ េឡី អនជ់ចឺ  ឌូក ទះិ តូវ
េឡី ្រពឌងឹ ្របយ៉ុង ្រសឹ លអំឡាង ប៉្លះ។ ៥ ែម គូលី ឌូក េមុី
ឌូង  េមុី ហរ៉ាវ កឡះ អុរឺ ដាងំ ្របះ ែម កឡឹៗ ភូះ ចភូំះ  រ៉ាះ អំ
បាះ េមុី ្រពឌុក  េមុី កលះី តាក់ ទិ ដាក សមុត  អា ំលហំយ៉ូច
ឌូក ែម។ ែអ៊ េដី យ៉ាគ់ យ៉ូណះ  េឡី ទះឺ ហង់ង៉ាន់ េតៀក េឡីយ
ទិ កនុង ឌូក។ ៦ហំ្រប៊ះុ េដី ែអ ៊ ណាយ គូលី ឌូក េឡី ទះឺ ទិ
កនុង ឌូក  េឡី ៃត យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ហង់ង៉ាន ់ េឡី េរៀន៖
«េអយី! ហហង់ង៉ាន់ ង៉ាយ ឞាល់ ែន? ហនៃ់រ ៉ហមំញិ  ហនឌ់ឹ
ក អុរឺ ដាងំ ្របះ ៃហ កឡឹ  អបំ ្របះ ៃហលដុំង  ល្ំរសសុេ្រៀត
ង៉ាយ  អា ំងនេ់ក្លចី េតមី ប៊ងឹ ឡង់ ឡូប ែន�។ ៧ប៊្ល ី ែអ៊ ែម គូលី
ឌូក េមុី ចែជ ្រតឌវី ែម េមុី េរៀន៖ «ញះ៉ ញ្ំរពលូក ឡាងំ §  ែអ៊
ងនេ់ណាះ ែម ង៉ាយ េមុី ពរក៉់ េដី ង៉ាយ ប៉ាគ់ ែន  ឝ៉ាន់ ងនែ់គត
ប៉ាត?់»។ ែអ៊ េមុី ្រពលូក ្របយ  េឡី ្រត ប៉ុ ះ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ។
៨ បូវ ែម គូលី ឌូក េមុី តង៉ា យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េរៀន៖ «ហង់ហាយ
េដី ញ៉ា  ែម ង៉ាយ េឡី េបមី អា ំ ង៉ាយ ធុក ញ៉ាក ឞាល់ ែន?
‡ ១:៣ 1.3 ឌូក ទះិ ែន េមុី ចង ហបំាន ទះិ  េឡី ដក់ តាម កយវឺ េឡី ពឹក
ហបំាន  េដមី េមុី វះ៉ េដី ្រចវា ៉ េឡី ប៊ចិ ែព ជតិ ប៊ះឹ េសងី ជតិ ្រចវា៉ ប៊ងឹ េឡី ្រពឹង
កយវឺ។ ទងឹ ឌូក ទះិ ែន េមុី ្រពឌុក រ៉ាះ អបំាះ ហពួំត តចិ។ § ១:៧ 1.7 ទងឹ
េមុី ្រពលូក េមុី េខៀន ម៉ាត់ ប៊ងឹ កនត់ារ កិៗ   ប៊្ល ី ែអ៊ េមុី ញ៉ាក់ វុះិ មូយ ម៉ាត ់ ែអ៊ េមុី
េណាះ បឹ េឡី ពរក៉។់
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ហេបមី កាន អង់ង៉ាយ ្រតំ តៃង៉ ែន? េតមី ប៊ងឹ ង៉ាយ ហប៊ះឹ?
ហឹ ង៉ាយ ្រប៊ី ដាក ៃហ? ហសុនសាត ង៉ាយ ៃហ ែន?»។ ៩យ៉ូ
ណះ េឡី ្រតេណីវ ែម េរៀន៖ «ៃអ េអី សុនសាត ែហេ៊្រប ី អហំ
បះ េអៀល ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច  ែ្រគៃដ េឡី គូ ទងឹ ហូង
ែ្រគ  ណគ េឡី ពេឝុតី ដាក សមុត េដមី ឡាង ្របះិ�។ ១០ ែអ៊
យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ពបច៉ េដី ែម េរៀន  េឡី វះី ្រពដចិ ចាក់ អា ំ
ចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អន់សច។ ែម គូលី េមុី
ដុង ប៉ាគ់ ែអ ៊ េមុី ឌូង តូវ េមុី សសរឹ ចាក់ ៃដ ្របយ  ែអ៊ េមុី ត
ង៉ា ណគ េរៀន៖ «ប៉ាគ់ ង៉ាយ េឡី ្រត ហេបមី ប៉ាគ់ អុនិ ដះឹ?»។
១១ ែអ៊ សមុត ែនចា ំៃម៉ៗ េឡី អនជ់ចឺ  ែអ៊ េមុី តង៉ាណគ េរៀន៖
«ប៉ាគ់ ង៉ាយ ដះឹ ញេំបមី េដី ៃហ  ែអ៊ ដាក សមុត ែន ល្ំរពឹង
អន់ជចឺ?»។ ១២ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ហាយ េដី ែម េរៀន៖ «វន់
រ៉ាប់ កលះី ៃអ ទិ ដាក ចុ  ែអ៊ សមុត ល្ំរពឹង អនជ់ចឺ េដី ែវ  អ
េណាះ េឡីយ  ៃអ ែន អេបមី អង់យូច  ែអ៊ េឡី កយវឺ ទះិ េដី
ែវ ឞាល់ ែន�។ ១៣ េមុី ឌី អុមឺ េមុី កលះី ណគ  ែអ៊ េមុី ចន្់រដា
បូវ ែម ខំ វះ៉ ែលក ពន្់រដញិ ជឹ ដាងំ ពឹះ ទ ឺ ណាគ់ ៃត េមុី ប៊ះឹ
អុមឺ ប៉ាគទ់ ឺ យ៉ាក់ ដាក េឡី អនជ់ចឺ ចា ំ ៃម៉ៗ េដី ែម។ ១៤ ប៊ងឹ
ែអ៊ េមុី ឡា ឡូម ទងឹ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អន់សច  េមុី េរៀន៖
«ឡា ែ្រគៃដ ហណាគ់ អន់សច េអយី  ញង៉ ហេបមី អង់ែគត
អុមឺ ញ៉ា ែន  ប៉ាគ់ ញនក់លះី បឹ អនែ់ន ទិ ដាក សមុត ចុ។ ឡា
ែ្រគៃដ ហណាគ់ អនស់ច េអយី  ញង៉ ហពំថូត អុមឺ ញ៉ា ប៉ាគ់
ញនក់ែជត បឹ អនែ់ន  េណាះ េឡី េបមី អង់យូច  េណាះ អុមឺ!
ញន៉ ៃហ កឡឹ េឡីយ  ែ្រគៃដ ហណាគ់ អនស់ច េអយី  ហេមុី
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ត េបមី ប៉ាគ់ ែន!»។ ១៥ហ្ំរប៊ះុ េដី ែអ៊ េមុី រ៉ាប់ កលះី ្របយ យ៉ា
គ់ យ៉ូណះ ទិ ដាក  ទងឹ សមុត េឡី អនជ់ចឺ ថាងំៗ  ែអ៊ សមុត
េឡី ្រពឹង អនជ់ចឺ ្រហេហៀង ្របយ។ ១៦ ែអ៊ បូវ ែម ែលក រ៉ា េមុី
ឌូង េអៀល ្របយ េដី ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច ទុត ខាក ់ ែអ៊
េមុី ចន្់រដា មប៉ ថួយ អា ំ េដី ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច  េដមី
េមុី ឡាប់ ខណាត េដី ណគ ដ។ិ

២
យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី គូ ទងឹ ពឌវិ ្រទឺ
១ ប៊្ល ី ែអ៊ ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច េឡី ៃ្រប៉ ្រទឺ ទះិ ដក់ លនឹ
យ៉ាគ់ យ៉ូណះ  យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី គូ ទងឹ ពឌវិ ្រទឺ ែព តៃង៉ ែព
មាងំ។ ២ ទងឹ េឡី គូ ទងឹ ពឌវិ ្រទ ឺ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី អុរឺ ដាងំ
ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច  េឡី ែ្រគៃដ ណគ។
៣ណគ េឡី េរៀន៖

«អខគណ់ា ំ ្រសឹ អង់ែគត
ៃអ អកឡូវ អុរឺ ដាងំ ៃហ ែ្រគៃដ ហណាគ់ អនស់ច េអយី
ែអ៊ ៃហ ហ្រតេណីវ ម៉ាត ម៉ាង ៃអ។
ញះឹ ែឞត៊ អង់ែគត េឡីយ
ពញង៉ណាគ់ អកឡូវ ដាងំ ៃហ អា ំហបំ៉ូ រ ៃអ
ែអ៊ ហដុង ្រអឡា ៃអ។

៤ ែ្រគៃដ ហកលះី ៃអ ទិ ដាក ្រឈុៗ
ប៊ះឹ ទិ ្រកែលង ដាក សមុត
ដាក េឡី ្រកបវ៉ ឈុំ ៃអ
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ហៃ្រប៉ ដាក េឡី អនជ់ចឺ ពឺង ៃអ។
៥ ៃអ អឃតឹ េរៀន ៃហ ហពន្់រឌះុ តវះី ៃអ
អា ំចង៉ាយ េតមី ប៊ងឹ ម៉ាត់ ៃហហាក់ ៃអណាគ់ អមងឹ
អនៃ់ត រ ៉ងូ ទះិ កដាប ហបំះ ៃហ ឡឹះ។

៦ដាក សមុត េឡី មតឹ ទងឹ មុះ ៃអ  ញះឹ េឡី ហាត់ អេសមី ៃត
បក់
ដាក េឡី បវ បនឹ ចាក់ ៃអ
េដមី ្រពឺ ដិ វនឹ ហវនឺ េឡី បវ ទូះ ៃអ។

៧ ប៊ងឹ ៃអ អកា្ល ំ ប៊ះឹ ្រកែលង ឋារ ដាក
ែអ៊ ៃអ អឡាន់ អនស់ច ទិ ឞន ែគត
ពញង៉ ៃហ ហពឌកឹ ៃអ េតមី ចុ ែអ៊
ែអ៊ ណាគ់ អញវិ
ឡា ែ្រគៃដ ហណាគ់ អនស់ច េអយី
ៃហ េឡីយ ហែ្រគៃដ ៃអ។

៨ ប៊ងឹ ៃអ ្រសឹ អនត់ាត់ េសមី េឡីយ
ែអ៊ អចនះិ េភៀក ទងឹ ៃហ ហែ្រគៃដ ហណាគ់ អន់សច
េអយី
ែអ៊ ណគ់ ្របម៉ាង ៃអ អអុរឺ ដាងំ  េឡី ប៊ះឹ ទងឹ ៃហ
ទងឹ ហូង ចាគ់ ៃត ឋា ំ ៃហ ហគូ។

៩ណគ់ ែម េមុី ហវារ៉ ់ េមុី តូយ ្របះ ្រឆឡិ ្រឆលួគ េឡី ឆង៉ាត់
អុមឺ
េមុី តាក់ កាន ្រសសុេ្រៀត ៃហ!

១០ ែអ៊ ណគ់ េដី ៃអ អនណ់ាវ
អបំយ៉ុ ្រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ ហណាគ់ អនស់ច េអយី
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អចំក់ បណាន់ អនដ់ក់ ថួយ េដី ៃហ ដ។ិ
ៃអ អេំបមី ្រតួយ ្របម៉ាង ៃអ អខណាត េដី ៃហ
វុះិ ឌវិ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច េឡីយ  េឡី ដូវ ហវាត៉់
បនះឹ�។

១១ ប៊្ល ី ែអ៊ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច េឡី ៃ្រប៉ ្រទឺ ទះិ ដក់ ក
អគ់ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ ហឹ ពឹះ សមុត។ ែអ៊ ្រទឺ ទះិ េឡី កអគ់ ្របយ
យ៉ូណះ តគ់ ពឹះ សមុត។

៣
ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច េឡី តាក់ ថូត េដី ែម កា្ល ង ្រស៊កុ

ទងឹ មួង ននីែីវ
១ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ដុង ្របម៉ាង ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច
មូយ តង ឡឹះ អន់ណាវ  េឡី េរៀន៖ ២ «្រដះិ ហន់ដក់ ហឹ មួង
ទះិ ននីែីវ តគ!់ ែអ៊ ហពំហាយ េដី ែម េមុី គូ ទងឹ មួង ែអ ៊ ណគ់
្របម៉ាង ៃអ អៃ្រប៉ ៃហ!»។
៣ តគ់ មូយ តង ែន  យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ដក់ ហឹ មួង នីនី
ែវ  តាម ្របម៉ាង ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច េឡី ៃ្រប៉ ណគ។
មួង ននីែីវ ែន ឌះឺ ៃត ឋា ំ ប៉ាគ់ េមុី ក្លង ឡាត់ ែព តៃង៉ ែអ៊ េមុី េក្លី
ច។ ៤ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ដក់ ហាយ ពហាយ ទងឹ មួង ែន ប៊ងិ
មូយ តៃង៉ *  េឡី េរៀន៖ «េតមី ប៊ងឹ ែន  ណាគ់ ពួន ជតិ តៃង៉
អនណ់ាវ  ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច លថំឡំាយ េឡីយ មួង ែវ
ែន!»។ ៥ ប៊្ល ី ែអ៊ ែម ទងឹ មួង ននីែីវ  េមុី ចាប់ ្របយ ្របម៉ាង ែ្រគ
ៃដ  ែម ែលក រ៉ា េមុី ែឈវ ្របម៉ាង មនអ់តឹ ចណង់ ចណា ែលក
* ៣:៤ 3.4 លឺ ែម អនន់ឺ េមុី ែព ប៉ាគ់ ែន "យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ក្លង ឡាត់ មួង ែន
ប៊ងិ មូយ តៃង៉  ប៊្ល ី ែអ៊ េឡី ពហាយ េដី ែម េរៀន៖..."
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េដី បូវ  ណាប់ េតមី ប៊ងឹ ែម ទះិ ្រកាគ់ ឋា េដី ប៊ះឹ ែម ប៉ាសាសុន
ធុក ញ៉ាក  េមុី វេវុនី ហហក ព្រសុ ចាក ់ េមុី ពៃដ បក់ មនហ់ង់
ឝ៉ាវ ែម េមុី ពលះិ ចនះិ †។ ៦ ទងឹ សឋចិ ហឹ មួង ននីែីវ េឡី ដុង
កាន ែន  េឡី ទះឺ ្របយ េតមី ប៊ងឹ ទងិ េមៀង ‡  េឡី េតាះ អាវ
ទះិ សឋចិ  េឡី ្រទូបហក ព្រសុចាក់ អនណ់ាវ  េដមី េឡី ្រដូម
ប៊ងឹ ទុះ ដ។ិ ៧សឋចិ េឡី ៃ្រប៉ អា ំមនដ់ក់ ពហាយ ពនដុ់ង េដី
ែម ប៉ាសាសុន ទងឹ មួង ននីែីវ ពនៃ់្រដ សឋចិ ែន េរៀន៖ «សឋចិ
េដមី ែម ទះិ ្រកាគ់ េមុី ៃ្រប៉ ប៉ាសាសុន ែលក រ៉ា  "ញះ៉ ញនអ់ត់
ចណង់ ចណា  េដមី ៃត ញនញ់ែញត អង់ង៉ាយៗ អុមឺ  ព្រតូវ
បណាន់ ទះិ តមងឹ កិ តមងឹ តង មនអ់តឹ ចណង់ ចណា ប៉ាគ់ េដី
ង៉ាយ បនះឹ ទ។ឺ ៨ញះ៉ ញនវ់េវុនី ហហក ព្រសុ ចាក ់ េដមី ញន់
តវារ៉ ់ បណាន់ េដី ហំបាន ព្រសុ ចាក់ ប៉ាគទ់។ឺ ែលក េដី ង៉ាយ
ងំខំ ដាងំ ែ្រគៃដ អា ំ ែលក ចនះិ រឞុំះិ  ងនស់ឡាគ់ តាក់ កាន
ៃត ចាគ ់ េដមី កាន អរាងំ មា ំង៉ាយ។ ៩ អបំ ែ្រគៃដ ល្ំរប៊ះឺ េក្លី
ម  លឌំី យ៉ាវ លអំរាងំ មា ំ េដី ង៉ាយ  ែអ៊ ញង៉ ងនែ់គត"»។
១០ ែ្រគៃដ េឡី ៃត ែម េមុី សឡាគ់ តាក់ ្រអយូច ែម  ែអ៊ ែ្រគ
ៃដ េឡី ពលះិ ចនះិ េដី ែម  ឆា យ៉ាវ េឡី ថឡំាយ ែម ប៉ាគ់ណគ
េឡី ចាន ពនេ់ឋមី។

៤
ែ្រគៃដ េឡី អមួំញ មួង ននីែីវ

† ៣:៥ 3.5 ែម អុ្ីរសាែអល៊ ទងឹ េមុី ព្រសុ ចាក់ លឺ េមុី ពលះិ ចនះិ េមុី ្រទូប ហក
ខូ អាវ តាញ េដី សក់ បែប ៊ េដមី េមុី ្រដូម ប៊ងឹ ទុះ។ ‡ ៣:៦ 3.6 កតាងំ សឋចិ
ែន  ែម ៃឡ េមុី ជុ ទងិេមៀង។
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១ តគ់ េឡី ៃត ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច េឡី ្រប៊ះឺ េក្លមី  យ៉ា
គ់យ៉ូណះ ៃត េឡី ញមឹ េក្លមី  ឃកី ្របយ េឡី េបមី មា។ំ ២ណគ
េឡី អុរឺ ដាងំ ទងឹ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច េរៀន៖ «ឡា ែ្រគ
ៃដ ហណាគ់ អនស់ច េអយី! ណិះៗ ែន កាន េឡី ដាវ ប៉ាគ់ ៃអ
អហាយណាគ់ េតមី ប៊ងឹ អគូ ហឹ ្រប៊ី ដាក ៃអ កឡឹ  ញន៉ ប៉ា
គ់ ែន េឡីយ ែអ៊ អវះី ដក់ ្រពដចិ ចាក់ ហឹ មួង តាសុះិ ្រដះិៗ។
យ៉ាក់ ៃអ អេណាះ ហឡាក់ េឡីយ េរៀន ៃហ ហែ្រគៃដ ហេបមី
អនច់ាគ់ េដី បនះឹ  ៃហ ហ្រសេុ្រសៀត េបៀត  ៃត េហី ហតឹ មា ំ
អុមឺ  ៃហ ហេមុតី អនញ់៉ុ េដី បនះឹ  េដមី ៃហ ហ្រប៊ះឺ េក្លមី ៃត
ហឌី យ៉ាវ ពថូត បនះឹ។ ៣ អូ ែ្រគៃដ ហណាគ់ អនស់ច េអយី!
ប៉ាគ់ ែអ៊ េឡីយ អឡា ហនញ៉់ាក់ ្រកម៉ាត ផវ យ៉ាង ៃអ  ណាគ់
ហយ អង់ែគត ហំប្លះ អនញ់វិ�។ ៤ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច
េឡី ម៉ាង េដី យ៉ូណះ េរៀន៖ «ពយុិ ហមា ំប៉ាគ់ ែន  ឃឺឡះ ហក
ឡឹ េរៀន លឺ ៃត ឃ?ឺ»។
៥ ែអ៊ យ៉ូណះ េឡី វះី េតមី ប៊ងឹ មួង នីនីែវ  េឡី ដក់ គូ ៃត
ម៉ាត់ តៃង៉ ឌកឹ េដៀក មួង។ តគ់ ែអ៊ ណគ េឡី េបមី ដេរុងី កិៗ
មូយ  ែអ៊ េឡី គូ ៃត ្រកូម អុះ អូះ  េឡី ចា ំឝា្ល ងំ ែ្រគៃដ លេំបមី
ប៉ាគ់ ង៉ាយ េដី មួង ននីែីវ។ ៦ ប៊្ល ី ែអ៊ ែ្រគៃដ  ណគ់ ែ្រគៃដ េឡី
ណាគ់ អន់សច េឡី ៃ្រប៉ ឆមឺ ហួន ឌកឹ វារ៉ ទងឹ ដេរុងី ពឺង ទូះ
ណគ អា ំ លំអូះៗ េដី ណគ  បក់ ញង៉ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ លំមា ំ
យ៉ាវ។ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ េឡី ញមឹ េក្លមី ភងឺ ្របយ េដី ឆមឺ េឡី អុះ
អូះ េដី ណគ។ ៧ តគ់ ្របណូវ េតមី ភុង មាងំ  ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉
្រឌនី មូយ អំបម៉ ដក់ អក់ តង ឆម ឺ ែអ៊ ឆមឺ ែន េឡី រ ៉យូ រ៉ាក
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ែលក តាក។់ ៨ តគ់ ម៉ាត់ តៃង៉ ឌកឹ  ែ្រគៃដ េឡី ៃ្រប៉ កយវឺ ដុ
ញះឹ ហុងី េឡី ពឹក ៃត ម៉ាត់ តៃង៉ ឌកឹ  ដបឹ ម៉ាត់ តៃង៉ េឡី ដុ
េឡី ចាល់ ទិ ទូះ យ៉ាគ់ យ៉ូណះ  េបមី អា ំណគសាវ បះ តូវ េឡី
្រហងូ៉ម មុះ ម៉ាត ់ ណគ េឡី អុរឺ ឡា ែគត  េឡី េរៀន៖ «ណាគ់
ហយ អង់ែគត អុះ ៃអ អុនិ  ហបំ្លះ អនញ់វិ�។
៩ ែអ៊ ែ្រគៃដ េឡី ម៉ាង េដី យ៉ូណះ េរៀន៖ «ហមា ំញន៉ េដី ហ
អំមួញ ឆមឺ េឡី រ ៉យូ រ៉ាក ប៉ាគ់ ែន  ណាគ់ ឃឺ ឡះ ហៃត  លឺ
ៃត ឃ?ឺ»។ ណគ េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖ «ដាវ េឡីយ ែ្រគៃដ ហ
ណាគ់ អន់សច េអយី! ៃអ អំមា ំ ឆា េដី ែគត�។ ១០ ែ្រគៃដ
េឡីណាគ់ អនស់ច េឡី ម៉ាង េដី ណគ េរៀន៖ «ហង់ឃតឹ ឝា្ល ងំ
ឡាងំ  ៃហ ហអំមួញ ណគ់ ឆមឺ ញះឹ ៃត ប៉ាប ហដា ំ ៃត ្រត
ៃហ អុមឺ ហពហួន  េឡី ហួន មាងំ ែន  អំប៊ឹ ្របណូវ េឡី ែគត
្របយ។ ១១ ប៉ាគ់ ែអ៊ េដី ៃអ អន់ណាវ  ហអា ំ អុមឺ ឡះ ៃអ អ
អំមួញ មួង នីនីែវ  េឡី មួង ទះិ ឞាល់ ែន  េឡី ប៊ចិ បនះឹ ជតិ
បារ មនឺ ហម  ញះឹ ៃត េមុី េណាះឍងិឋាងំ អុមឺ  េដមី េមុី ប៊ចិ
បណាន់ េអនី ដិ ទងឹ មួង ណគ់ អនែ់ន�។
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