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ណាង រតូ
េតមី ្រពចួត ្របម៉ាង

ពឹម «ណាងរតូ� េឡី ពបច៉កាន េឡី េកតី ទងឹ ប៉ាង ែម ទះិ ្រកា
គ់ តាត់ កឍី លុង េមុី ែពក ប៉ាក់ ្រប៊ី ដាក អុី្រសាែអល៊ (១.១)។
ទងឹ ពឹម ែន ក្រទី មូយ រ៉ា េឡី សុនសាត ែម ែគង  េឡី មតឹ គូ
អែរង ប៊ងឹ ែម អុី្រសាែអល៊  ែអ៊ េឡី ្រត ប៉ាសាសុន ែ្រគៃដ ប៉ា
គទ់។ឺ
ពឹម អន់ែន េឡី ពៃដ ពឡាក់ េរៀន  ណាង រតូ េឡី សុន
សាត ម៉ូអាប ់ េឡី េមុតី េដី ្រកាន ្រឆាងំ កួន ហៃឝ៉ណគ (១.៨-
១៧)  េដមី េឡី េអៀលបះឹ ែ្រគៃដ ែម អុ្ីរសាែអល៊ ដិ (១.១៦)។
ែ្រគៃដ េឡី អា ំប៉ាគ់ ្របេមុតីណាង រតូ  េឡី ប៉ូ រ ណគ េដមី ហ
ៃឝ៉ មុិ ណគ  អា ំ េក្លចី េតមី ប៊ងឹ កាន ធុក ញ៉ាក ញះឹ ទុត អរតុ
(១.១៧-១៨)  ែអ៊ ែ្រគៃដ េឡី អា ំកាន ្រហនុក ្រហវាក៉ តូវ សុវិ
សាគ់ណាគ់ គ្លយឺ េដីណគ (៤.១៣-១៧)។ ពឹម ែន េឡី ប៊ចិ ខា
ៃត ឋា ំ ទងឹ ពឹម ែន ែ្រគៃដ េឡី ពៃដ េរៀន េឡី លវាងំ ឝា្ល ងំ ប៉ា
សាសុន ណគ  ប៊ងឹ េមុី ប៊ចឹ កាន ធុក ញ៉ាកណាគ់ េឡី ្រសសុ្
េរៀត ែម (រ ៉មូ ៨.២៨)។ ្រត អុមឺ ែ្រគៃដ េឡី េមុីត វុះិ ឌវិ សុន
សាត អុី្រសាែអល៊  េឡី ប៉ូ រ ែលក េដី សុនសាត ប៉ាគ់ េមុី មងឹ
អុងី ណគ (រ ៉មូ ១.៥)។
កេណីត កួន កឡណាង រតូ  េឡី ប៊ចិ ខា ៃតឋា ំ យ៉ាក់ តគ់
ហន់ណូវ េឡី ្រត យ៉ាគ់ អ សឋចិ ដាវតី។ ញន៉ ែន េឡីយ ែអ៊
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ណាង រតូ េឡី ប៊ចិ ម៉ាត់ ទងឹ ្រពតយ ម៉ាត់ មុិ យ៉ាគ់ ែ្រគៃដ ែយ
ស៊ូ (ម៉ាថាយ ១.៥)។
កាន បុនិ អង់កលឹៗ ទងឹ ពឹមណាង រតូ
យ៉ា គ់ ណា អូ មី េឡី ប៊ចិ កាន ធុក ញ៉ាក។ ក ម៉ាន
ណគ  ណាង រតូ  េឡី េមុតី ណគ ទុត ខាក ់ េដមី េឡី
មងឹ អុងី ែ្រគៃដ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ (្របនូក ១)
យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ្រសសុ្េរៀត ពៃដ ចនះិ ចាគ់ េដី ណាង រតូ។
(្របនូក ២)
ណាង រតូ េឡី ដក់ កី ឡង យ៉ាគ់ បូអូះ។ (្របនូក ៣)
យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ចង់ េដី ណាង រតូ  ែអ៊ អំ្របា ប៊ចិ កួន កឡ
មូយ។ (្របនូក ៤)

ធុក ញ៉ាក ទុត អរតុ ទងឹ ្រកាន ែអល៊ម៉ីាែលក
១ ទងឹ ប៉ាង ៃឡ មាងំ  តគ់ ែម ទះិ ្រកាគ់ េមុី តាត់ កឍី លុង *
េមុី ែពក ប៉ាក់ ្រប៊ី ដាក ែម អុ្ីរសាែអល៊ណាគ់ ៃត េឡី ប៊ចិ អមុំះឹ
សឋចិ  េឡី ប៊ចិ កាន អតឹ ហរុ † ទងឹ ្រប៊ី ដាក ែន។ ទងឹ ែអ៊ េឡី
ប៊ចិ តង់កង់ មូយ រ៉ា ហឹ ្រស៊ុក ែបែ៊ថ្លហមិ ្រសកុ យូដា េឡី ្រចា
្រទី េដមី អំ្របា កួន កឡ ណគ វះី ដក់ គូ ហឹ ្រប៊ី ដាក ម៉ូអាប។់
២ តង់កង់ ែន ម៉ាត់ ណគ យ៉ាគ់ ែអ៊លម៉ីាែលក  ម៉ាត់ ្រទី ណគ
ណាអូម ី ម៉ាត់ កួន អំ្របា ម៉ាឡូន មូយ អន់ណាវ គីលីយ៉ូន។
* ១:១ 1.1 យ៉ាគ់ ែ្រគៃដ េឡី េរុះី ែម ទះិ ្រកាគ់ តាត់ កឍី លុង  េឡី ៃ្រប៉ ែម េមុី
្រចា ដក់ ្របេណីម េដី ្រដម៉ា ែម  ែលវ ែអ៊ េមុី ែពក ប៉ាក់ ប៉ាសាសុន ប៊ះឹ េមុី ែគត។
† ១:១ 1.1 កាន អតឹ ងួត េឡី ប៊ចិ ញន៉ ៃត េឡី អមំ ឺ លឺ កែន ពណុះ អរ៉ាច េពៀន
ឆាប ់ លឺ ប៊ចិ បនះឹ េតមី ហឹ ែគង េមុី ដក់ ថឡំាយ មរឺណា ែម។
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្រកាន ែម ែន កួន ចូវ ែអ្៊រប៉ាតា េមុី គូ ហឹ ្រស៊កុ ែបែ៊ថ្លហមិ ្រសកុ
យូដា  េមុី ដក់ ប៊ះឹ ្រប៊ី ដាក ម៉ូអាប ់ ែអ៊ េមុី គូ ្របយ ហឹ ែអ។៊
៣ប៊្ល ី ែអ៊ យ៉ាគ់ ែអល៊ម៉ីាែលក េឡី ែគត  ែអ៊ ្រទីណគ យ៉ាគ់ណា
អូមី េឡី ប៊ចិ យ៉ាវ ក្ល  វុះិ េឡី ប៊ចិ ឌវិ កួន ណគ បារ រ៉ា។ ៤ ែអ៊
អ្ំរបា កួនណគ  អ្ំរបា ចក់ ្របយ ្រទី សុនសាត ម៉ូអាប ់ ្រទី គី
លយី៉ូន ម៉ាត់ណគណាង អូរប៉ា  ្រទី ម៉ាឡូន ម៉ាត់ណគណាង
រតូ។ េមុី គូ គូម ហឹ ្រប៊ី ដាក ម៉ូអាប់ ែអ៊ ជតិ កម៉ អ្យាង។ ៥ ប៊្ល ី
ែអ៊ ម៉ាឡូន េដមី គលីយី៉ូន អ្ំរបា ែគត ប៉ាគទ់ ឺ ណាគ់ ឌវិ យ៉ាគ់
ណាអូមី មូយ រ៉ា  ក្ល ៃត ប៊ចិ កួន ៃត ប៊ចិ។
យ៉ាគ់ ណាអូមី អំ្របា កម៉ាន់ ណគ អំ្របា ជឹ វញឹ ហឹ ្រស៊ុក

ែបែ៊ថ្លហមិ អនណ់ាវ
៦ហឹ ្រប៊ី ដាក ម៉ូអាប ់ យ៉ាគ់ណាអូមី េឡី ដុង ែម េមុី ចែជ
េរៀន ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អន់សច េឡី ្រសុ េ្រសៀត ប៉ាសាសុន
ណគ  េឡី អា ំដាក អមំឺ េដី ែម  ែអ៊ េមុី ប៊ចិ ចះិ ែភ ផិ ប៊ងិ។
ែអ៊ យ៉ាគ់ណាអូមី េឡី រនឋ់ាប់ រនឋ់យ លវំះី េតមី ប៊ងឹ ្រប៊ី ដាក
ម៉ូអាប ់ េឡី ជឹ ហឹ ្រស៊កុ ្របះិ េឡី កឡឹ េដមី កម៉ាន់ ណគ ែលក
បារ រ៉ា។ ៧ យ៉ាគ់ ណាអូមី េឡី វះី េតមី ប៊ងឹ ្រប៊ី ដាក ែម  េឡី
ជឹ វញឹ ហឹ ្រសកុ យូដា  ្រប៊ី ដាកណគ កឡឹ ទឺ អនណ់ាវ  េដមី
កម៉ាន់ ណគ ែលក បារ រ៉ា។
៨ ែអ៊ ទងឹ េមុី ដក់ ៃត ្រទូង  យ៉ាគ់ណាអូមី េឡី ហាយ េដី អំ
្របា កម៉ាន់ ណគ េរៀន៖ «ម៉ាយ! ស្របា លនជ់ឹ ដាងំ មុិ ស្របា
កឡឹ ហំមញិ។ ប៉ាគ់ ស្របា េខយី េបមី អនច់ាគ់ ប៊ងឹ កយក៉់ ក្ល
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ស្របា ពន់េឋមី ទ ឺ េដមី េដី ៃអ ដ ិ ែអ៊ ៃអ អន់ឡា ទងឹ យ៉ា
គ់ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច លេំបមី ចាគ់ េដី ស្របា ប៉ាគទ់។ឺ
៩ឡាយ៉ាគ់ ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច ល្ំរបាយអា ំេដី ស្របា
លំប៊ចិ ក្ល ហន់េដមី ឡឹះ អន់ណាវ  ែអ៊ ស្របា លន់គូ ្រហនុក
្រហវាក៉ ទងឹ ្រកាន ស្របា ដ�ិ។ ប៊្ល ី ែអ៊ យ៉ាគ់ ណាអូមី េឡី មុក
្រអឡះ កម៉ាន់ ណគ ែលក បារ រ៉ា  ែអ៊ អំ្របា ញមឺ ្រឆហុី ្រឆ
ហុមឹ ្របយ ហៃឝ៉ មុិ អ្ំរបា។ ១០ ែអ៊ អ្ំរបា កម៉ាន់ ណគ ្រតេណីវ
េរៀន៖ «អុមឺ យ៉ាគ់ អុ!ី ញឺ ញនតូ់យ ឆារ ប៉ាគទ់!ឺ ញនគូ់ អែរង
េដី សុនសាត ឆារ ទឺ េឡីយ�។ ១១ ែអ៊ យ៉ាគ់ ណាអូមី ណាគ់
ៃត េឡី អា ំ ដែឌ  េឡី ៃ្រប៉ េរៀន៖ «ម៉ាយ ស្របា លន់ជឹ វញឹ
យុ!ឹ ស្របា ងុញ េបមី ង៉ាយ តូយ ៃអ? ៃអ េអី ឡូច ឡង់ កួន
េឡីយ  ៃត ប៊ចិ យ៉ាវ កួន អំ្របយង់៉ ប៊ងឹ ស្របា។ ១២ ស្របា
លនជ់ឹ វញឹ ហំមញិ  ៃអ អ្រកាគ់ៗ ៃម៉ េឡីយ  ផវ យ៉ាវ អំប៊ចិ
ក្ល អន់ណាវ  ប៉ាគ់ អំមងឹ េរៀន មាងំ ែន អន់ដូវ ចក់ ក្ល  អង់
កី អែរង ប៊ងឹ ណគ  ប៉ាគ់ ណាគ់ ផវ អំប៊ចិ កួន ម៉ាតតូ់វ កឡៗ
១៣ណាគ់ ស្របា ឌី ឞិ ស្របា លនច់ា ំឋា េដី ប៊ះឹ ្រចេហវី?ណា
គ់ ស្របា ឌី ឞិ ស្របា លន់គូ ៃត ប៊ចិ ក្ល យ៉ាវ ប៉ាគ់ ែន? ញង៉
ម៉ាយ! ញង៉ ស្របា ដក់ តូយ យ៉ាវ ៃអ! ៃអ អធុក ញ៉ាក ជរឺ
ស្របា  ញន៉ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អន់សច េឡីយ េឡី ពធុក ព
ញ៉ាក ៃអ�។
១៤ ប៊ងឹ ែអ៊ កម៉ាន់ ណគ ែលក បារ រ៉ា អំ្របា ញមឺ ឡឹះ អន់
ណាវ។ណាង អូរប៉ា េឡី មុក ហៃឝ៉ មុិ ណគ  េឡី ឡះ ជ ឹ ែអ៊
ណគ់ ណាង រតូ ែន ណាគ់ េឡី កបង់៉ ដែឌ ហៃឝ៉ មុិ ណគ។
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១៥ ែអ៊ ណាអូមី េឡី ម៉ាង េដី កម៉ាន់ ណគ េរៀន៖ «ៃត! េដី អន់
េចវី ឆារ េវុ ីជឹ វញឹ ហឹ សុនសាត វា៉ កឡឹ  េវុ ីជឹ េបមី ្របះ យ៉ាង
សាត វា៉ កឡឹ  ប៉ាគ់ ែអ៊ ម៉ាយ ឆនជ់ឹ តូយ អនេ់ចវី ឆារ ទឺ ឆ�ិ។
១៦ណាង រតូ េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖ «ឡា យ៉ាគ់ េអយី! ញង៉ េឆី
ពង់ខំ អុមឺ ៃអ អន់តាក់ ឆារ។ យះ៉ ឆារ ឆន់ដក់ ហឹ ង៉ាយ  ៃអ
អនដ់ក់ ហឹ អះិ ទ ឺ ឆារ ឆនគូ់ ប៊ងឹ ង៉ាយ  ៃអ អង់គូ ប៊ងឹ អះិ ទ។ឺ
សុនសាត ឆារ  សុនសាត ៃអ ទ ឺ ែ្រគៃដ ឆារ  ែ្រគៃដ ៃអ ទឺ
េឡីយ។ ១៧ឆារ ឆនែ់គត ប៊ងឹ ង៉ាយ  ៃអ អង់ែគត ប៊ងឹ ទ ឺ ែអ៊
មនកុ់ប ៃអ ប៊ងឹ អះិ ទ។ឺ វុះិ ឌវិ បនែ់គត េឡីយ បន្់រអឡះ ប្លះ បា
ដូវ  ប៉ាគ់ អវក៉ អនត់បុនឹ ចាក់ ឆិ ប៊ងឹ ងឺរ ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អន់
សច លពំថូត ៃអ កតាម!»។ ១៨ េឡី ៃត កម៉ាន់ ណគ ឝុ្លញិ ជឹ
តូយ ណគ ៃម៉ ែហត៊  ែអ៊ ណាអូមី េឡី គូ េខៀង។
១៩ ែអ៊ អំ្របា កម៉ាន់ ណគ អំ្របា ដក់ ប៊ះឹ ្រស៊កុ ែបែ៊ថ្លហមិ។
ហំ្រប៊ះុ អ្ំរបា ប៊ះឹ ្រស៊កុ ែអ ៊ ែលក េដី ែម កា្ល ង ្រស៊កុ េមុី ៃត អំ
្របា ្រពឺ ្រអលី ្រអលឺ ្របយ េមុី គូ  ែអ៊ បូវ ែម ក្រទី ទងឹ ្រស៊កុ េមុី
ចែជ ្រតឌវី ែម េរៀន៖ «មុិ អនត់គ់ណាអូមី ឋូវ?»។ ២០ណាអូមី
េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖ «ញង៉ េវុ ី ជុ យ៉ាវ ៃអ ណាអូមី ‡ ឡឹះ  វន់
ជុ§ ម៉ារ៉ា អនណ់ាវ  យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី ឆង៉ាត់ ថាងំ ទុត ខាក់ េឡី
េបមី អា ំ ៃអ ធុក ញ៉ាក ប៉ាក មង៉ ទុត ្រតពិត ម៉ាត។់ ២១ ៃអ អវះី
េតមី ប៊ងឹ ែន  អប៊ចិ ្រតំ ហឞំ្លចិ  ពញង៉ ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អន់
សច េឡី ៃ្រប៉ ៃអ អជឹ វញឹ ទី មិៗ ។ ញង៉ េវុ ីជុ យ៉ាវ ៃអណាអូមី
‡ ១:២០ 1.20 ម៉ាត់ «ណាអូម�ី ្របម៉ាង ែហេ៊្របី េមុី ជុ េរៀន «្រហនុក ្រហវាក៉�។
§ ១:២០ 1.20 ម៉ាត់ «ម៉ារ៉ា� ែន ្របម៉ាង ែហេ៊្របី េមុី ជុ េរៀន «ធុក ញ៉ាក�
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ឡឹះ  យ៉ាក់ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច េឡី ហនដ់ចិ ៃអ  ែ្រគ
ៃដ េឡី ឆង៉ាត់ ថាងំ ទុត ខាក់ េឡី ្របាយ ៃ្រប៉ ៃអ អធុក ញ៉ាក�។
២២ ប៉ាគ់ ែន េឡីយ  ណាអូមី េឡី ជឹ វញឹ េតមី ប៊ងឹ ្រប៊ី ដាក
ម៉ូអាប់ ហឹ ្រសកុ ណគ កឡឹ  េដមី កម៉ាន់ ណគណាង រតូ សុ
នសាត ម៉ូអាប ់ េឡី ជឹ តូយណគ។ ែអ៊ អ្ំរបា ប៊ះឹ ហឹ ្រស៊កុ ែប៊
ែថ្លហមិ តគ់ ញ៉ាម កេនៀវ ចះិ ្រចគ។់

២
ណាង រតូ េឡី េបុះី ចះិ ទងឹណា យ៉ាគ់ បូអូះ
១ណាអូមី េឡី ប៊ចិ ្រពេឝុតី មូយ រ៉ា ៃត កយក៉់ ក្ល ណគ យ៉ាគ់
ែអ៊លម៉ីាែលក  ម៉ាត់ ណគ បូអូះ  េឡី បនះឹ ចាគ់ លសឺា េដមី
េឡី ប៊ចិ បាក់ ៃត ឋា។ំ ២ តៃង៉ ហង់អុនិណាង រតូ សុនសាត ម៉ូ
អាប់ េឡី ឡាហឹ ហៃឝ៉ មុិ ណគ េរៀន៖ «យ៉ាគ់ អុ!ី ៃអ អឡា អន់
ដក់ េបុះី ចះិ ហឹ ណា បូវ ែបង៊ យុ!ឹ អាត លបំ៊ចិ ែម មន្់រសសុ្
េរៀត ៃអ  មនអ់ា ំអនដ់ក់ េបុះី ចះិ តូយ ែម�។ណាអូមី េឡី ្រត
េណីវ េរៀន៖ «ឆនដ់ក់ ឆិ ម៉ាយ!»។ ៣ ែអ៊ណាង រតូ េឡី ដក់ េបុះី
ចះិ ហឹណា ែម  ៃត ្រតចិ បូវ ែម េមុី េកៀវ ចះិ  បេអយី េឡី ្រត
ប៉ុ ះ ណា យ៉ាគ់ បូអូះ  ្រពេឝុតី យ៉ាគ់ ែអល៊ម៉ីាែលក។
៤ហំ្រប៊ះុ េដី ែអ ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ប៊ះឹ េតមី ប៊ងឹ ្រស៊កុ ែបែ៊ថ្ល
ហមិ  ែអ៊ េឡី តង៉ា ឡា បូវ ែម េមុី េកៀវ ចះិ េឡី ្របាយ េរៀន៖
«ឡាែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច  លនគូ់ គូម ប៊ងឹ ែវ ែលក រ៉ា�។
ែម េមុី ្រតេណីវ េរៀន៖ «ឡា យ៉ាគ់ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច
ល្ំរបាយ កាន ចាគ់ ប៉ាគទ់ឺ េដី ៃហ�។ ៥ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី តង៉ា
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ណាយ ែម គូលី េកៀវ ចះិ េរៀន៖ «កួន ចូវ ែម ង៉ាយ អះិ ណាង
អនត់គ?់»។ ៦ណាយែម គូលី េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖ «ណាងអន់
តគ់ ក្រទី សុនសាត ម៉ូអាប់ ណគ់ េឡី ជឹ តូយ យ៉ាគ់ ណាអូមី
េតមី ប៊ងឹ ្រប៊ី ដាក ែម ម៉ូអាប។់ ៧ណាង េឡី ឡា េបុះី អន់តង
ចះិ ដបឹ ចះិ កេនៀវ ែម ណគ់ េឡី រះុ ៃត ្រតចិ ែម េមុី េកៀវ។ ែអ៊
េឡី េបុះី ចះិ េតមី ប៊ងឹ ងឹប ឋា េដី ប៊ះឹ ណិះៗ  វុះិ េឡី ្រពឹង ប៊ងឹ
ហំប៉ាង ឞតិ ែឞត៊�។ ៨ ប៊ងឹ ែអ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ចែជ ហឹណាង
រតូ េរៀន៖ «េអយីណាងហនច់ង់េហៀង យុឹ ម៉ាង ៃអ  ញង៉ ហ
ដក់ េបុះី អុមឺ ចះិ ហឹ ណា ែម ែគង  ញង៉ ហវះី អុមឺ េតមី ប៊ងឹ
ណាណគ់ អនែ់ន  ហនគូ់ អែរង ប៊ងឹ ក្រទី គូលី ៃអ ែន េឡីយ។
៩ ែអ៊ ហនអ់នឆ់យ ឝា្ល ងំ  ែម គូលី មនដ់ក់ េកៀវ ហឹ ង៉ាយ  ៃហ
ហន់ដក់ តូយ ែម ទ។ឺ ៃអ អថាន់ េឡីយ ែម កឡ  ៃត អា ំ មន់
ពនត់ក មនរ់យួ រងី ៃហ។ ប៉ាគ់ ហនហ់េរៀង ដាក  ែអ៊ ហនដ់ក់
ែញត ដាក ទងឹ វាន៉ ់ ណគ់ ែម គូលី ៃអ េមុី ឈតិ ជុ�។ ១០ ប៊ងឹ
ែអ៊ណាង រតូ េឡី កដាបហបំះ ្រតងឺវ ទូត ្របះិ  ែអ៊ េឡី ្រតេណីវ
េរៀន៖ «ពយុិ យ៉ាគ់ អណាគ់ ហឌី ្រសសុ្េរៀត ៃអ េអី បនះឹ សុ
នសាត អង់ែគង ប៉ាគ់ ែន�។ ១១ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖
«ៃអ អដុង េឡីយ  េតមី ប៊ងឹ ក្ល ៃហ េឡី ែគត  ហេបមី ចាគ់
្រតំ ហំឞ្លចិ េដី ហៃឝ៉ មុិ ៃហ  សាន់ ហតាក់ មុិ េបគី ្រស៊ុក ្របះិ
ៃហ  ហដក់ គូ ហឹ សុនសាត ញ៉ាញះឹ ៃត ហហង់ឝ៉ាវ អមុំះឹ េតមី
ពនេ់ឋមី។ ១២ឡាែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ចលនតូ់វ តវញឹ តាម
កាន ៃហ េហី េបមី  ឡា ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច  េឡី ែ្រគ
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ៃដ សុនសាត អុី្រសាែអល៊  លអំនណ់ា ំអនណូ់យ េដី ៃហ អា ំ
សុវិ សាគ់ណាគ់ គ្លយឺ  យ៉ាក់ ៃហ ហដក់ គូ ចឞំាងំ ែ្រគៃដ�។
១៣ណាង រតូ េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖ «យ៉ាគ់ កន្់រដាគ់ ៃហ ហប៊ចិ
េក្លមី ចាគ ់ ហឝៃម៉ េដី ៃអ ខាក់ៗ   យះ៉ ៃអ អកិ ហឡាប ដាប
ហឡង់ ជរឺ គូលី ៃហ កតាម  ៃហ ណាគ់ ហម៉ាង ញមឹ  ហព
ញមឹ េក្លមី ៃអ ឡឹះ ដែឌ�។
១៤ ទងឹ េមុី ចង់ ចា  យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ្រចាណាង រតូ េរៀន៖

«ដក់ ចង់ ចា អែរង ប៊ងឹ ញ៉ា! ហនច់ក់ ណំពាងំ ទុ ទងឹ ដាក ចែនវ
ែន�។ ែអ៊ណាង រតូ េឡី ្រដូម េដៀក ែម គូលី េកៀវ ចះិ  ែអ៊ យ៉ាគ់
បូអូះ េឡី អា ំមក៉់ េដី ណគ។ណាង រតូ េឡី ចង់ ចា ផ ិ ណគ់
ណាគ់ េឡី សុវិ េឡី ជុ។ ១៥ ប៊្ល ី ែអ៊ ណាង េឡី ឌកឹ េតមី ប៊ងឹ
្រដូម  េឡី ដក់ េបុះី ឡឹះ អនណ់ាវ ចះិ។ ប៊ងឹ ែអ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី
ៃ្រប៉ ែម គូលី ណគ េរៀន៖ «វន់អា ំ េដី ណគ លេំបុះី ចះិ ប្លះ ចះិ
កេនៀវ ែវ ដិ យុ ឹ ញង៉ េវុ ី កំែប៊ត អុមឺ េដី ណគ។ ១៦ ែអ៊ វន់ក
លះី ្រហកង់ ចះិ អនន់ឺ េតមី ប៊ងឹ កេនៀវ ែវ  អា ំេដី ណគ លេំបុះី
ដ ិ ញង៉ េវុ ីម៉ាង អុមឺ េដី ណគ យុ�ឹ។
១៧ ែអ៊ ណាង រតូ េឡី េបុះី ចះិ ឋា េដី ប៊ះឹ អំប៊ឹ ងូច ្រហ
ងូច  ែលវ ែអ៊ េឡី បបតឹ ចះិណគ  េឡី ដូវ មូយ កថាងំ អ្យាង។
១៨ ែអ៊ េឡី ដូល ចះិ ជឹ វញឹ ហឹ ្រស៊ុក។ ហៃឝ៉ មុិ ណគ េឡី ៃត
្របយ ចះិ កម៉ាន់ ណគ េឡី េបុះី  ែអ៊ ណាង រតូ េឡី ពបុះឹ ្រច
ណូមណគ  េឡី អា ំេដី ហៃឝ៉ មុិ ណគ  ចណាណគ់ េឡី សុវិ
េតមី ប៊ងឹ ណគ េឡី ចង់ ចា អនឌូ់។ ១៩យ៉ាគ់ណាអូមី េឡី តង៉ា
កម៉ាន់ ណគ េរៀន៖ «តៃង៉ ែន ហឹ ង៉ាយ េឆី េបុះី ចះិ? ហឹ ណា
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ែម ង៉ាយ? ឡា ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច ហំ្របាយ កាន ចា
គ់ ណគ់ េដី បឹ េឡី ្រសសុ្េរៀត កម៉ាន់ ៃអ ែន�។ណាង រតូ េឡី
ពបច៉ េដី ហៃឝ៉ មុិ ណគ៖ «តៃង៉ ែន ៃអ អដក់ េបុះី ចះិ ហឹ ណា
បឹ កឡ មូយ រ៉ា ម៉ាត់ ណគ បូអូះ�។
២០ យ៉ាគ់ណាអូមី េឡី េតវី ម៉ាង កម៉ាន់ ណគ៖ «ឡា ែ្រគៃដ
េឡីណាគ់ អនស់ច ហំ្របាយ កាន ចាគ់ េដី យ៉ាគ់ បូអូះ! យ៉ាគ់
ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច េឡី េមុតី ម៉ាត់ ម៉ាត  ញះឹ ៃត តាក់
េដី បនះឹ ញវិ េដមី េដី បនះឹ ែគត�។ យ៉ាគ់ណាអូមី េឡី ម៉ាង ឡឹះ
េរៀន៖ «បឹ ហង់ែអ៊ េឡី ្រត ្រពេឝុតី បា  ណគ ដូវ ទឺ េឡីយ លំ
លងឺ បា តាម ខេណីយ សុនសាត ង៉ាយ *»។ ២១ណាង រតូ សុ
នសាត ម៉ូអាប់ េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖ «ណគណាគ់ េឡី ៃ្រប៉ ៃអ
អង់គូ េបុះី ចះិ ៃត ្រតិច ែម គូលី ណគ  ឋា េដី ប៊ះឹ ្រពលះឹ�។
២២ណាអូមី េឡី ហាយ េដី កម៉ាន់ ណគ េរៀន៖ «ម៉ាយ  ឆន់
ដក់ េបុះី ចះិ អែរង េដី ែម ក្រទី គូលី យ៉ាគ់ បូអូះ អន់ណាវ ចា
គ់ េឡីយ  ប៉ាគ់ ឆន់ដក់ ហឹ ណា ែម ែគង  អបំ មន់រយួ រងីឆារ�។
២៣ ែអ៊ណាង រតូ េឡី ដក់ េបុះី ចះិ ហឹណា យ៉ាគ់ បូអូះ អែរង
េដី ែម ក្រទី គូល ី ឋា េដី ប៊ះឹ ្រពលះឹ។ណាង រតូណាគ់ េឡី គូ
ប៊ងឹ ហៃឝ៉ មុិ ណគ ដែឌ។

៣
ណាង រតូ េឡី ទះឺ មតឹ ទងឹ បយងឺ បតឹ ចះិ

* ២:២០ 2.20 តាម ហុតី េខយី ែម សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ែម ្រត ប៉ូ រ ្រពេឝុតី ែម
កឡឹ។
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១ ត ៃង៉ មូយ ណាអូមី េឡី ចែជ ហឹ ណាង រតូ េរៀន៖
«ម៉ាយ  ៃអ អនដ់ាងំ ហំ្រប៊កុ េដី ឆារ  អា ំឆនប់៊ចិ ហនណ់ាម
្រកាន  ែអ៊ ឆន្់រហនុក។ ២ យ៉ាគ់ បូអូះ ណគ់ ឆារ េឆី គូ ពពឹត
បេបមី អែរង េដី ែម ក្រទី គូលី ណគ  ហង់ែអ៊ េឡី ្រត ្រពេឝុី
ត យូ បា ប៉ាគទ់ឺ *។ ឆន់ចង់េហៀង យុ!ឹ អំប៊ឹ ែន ណគ លំទះឺ
អូម ចះិ ទិ បយងឺ បតឹ ចះិ។ ៣ ម៉ាយ ឆនហូ់ម ប៊្ល ឺ ឆនេ់បមី ចាក់
អា ំចាគ់ៗ ឡំ ណាហំម េដមី ្រទូប ហក អា ំចាគ់ ទុត ខាក ់ ប៊្ល ី
ែអ៊ ឆនទ់ះឺ ទិ បយងឺ បតឹ ចះិ ញង៉ េឆី ពៃដ អនដ់ះិ ចាក់ ឆារ េដី
ណគលៃំត  ឋា េដី ែលវណគលែំញត ចង់ អនៃ់ដ ៤ប៊ងឹណគ
លន់កី ឆន់អន់ឆយ កណី ណគ អា ំហឡាក់ៗ   ប៊្ល ី ែអ៊ ឆន់ដក់
េបុកី ញុៗ ណគ ៃត ឈងឹ  ឆន់កី ប៊ងឹ អះិ ទ ឺ ែអ៊ ណគ កឡឹ
លហំាយ េដី ឆារ អង់ង៉ាយ ល្ំរត ឆនេ់បមី�។ ៥ណាង រតូ េឡី
្រតេណីវ េរៀន៖ «អុគឺ! ៃអ អេំបមី តាម ម៉ាង ឆារ ្រតំ ហឞំ្លចិ អុនិ
ដូវ�។
៦ ែអ៊ ណាង រតូ េឡី ទះឺ ទិ បយងឺ បតឹ ចះិ  ែអ៊ េឡី េបមី ្រតំ
ហំឞ្លចិ តាម ្របម៉ាង ហៃឝ៉ មុិ ណគ េឡី ្រពតូវ។ ៧ យ៉ាគ់ បូ
អូះ េឡី ចង់ ចា ផិ ប៊ងិ រគ៉់សំ ែលវ េឡីយ  ែអ៊ េឡី ពឝុី ចាក់
ហង់ង៉ាន់ េតៀក ្របយ េដៀក ែម ប៊ុ ច ចះិ។ ែអ៊ ណាង រតូ េឡី
ដក់ ខយៗ  េឡី ប៊ះឹ តគ់ ែអ ៊ េឡី េបុកី ញុៗ ៃត ឈងឹ ្របណ
គ  ែអ៊ េឡី កី ប៊ងឹ អះិ ្របយ។ ៨ តគ់ ទងឹ មាងំ  យ៉ាគ់ បូអូះ
* ៣:២ 3.2 តាម ហុតី េខយី ែម សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊  ប៉ាគ់ ក្ល ណគ េឡី ែគត
ក្រទី ណាគ់ េឡី តណាវ ែអ៊ អេំម៉ាះ េអាះ ៃត ក្ល ណគ  េមុី ្រត ្រហដូវ អនណ់ាវ។
(ទក៖ ២៥ ៥-១០)
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េឡី ្រហលុង ងុញ  ែអ៊ េឡី ៃរ ៉ េឡី ឞា្ល ក ់ េឡី ៃត ្របយ ក
្រទី មូយ រ៉ា េឡី កី ៃត ឈងឹ ណគ។ ៩ េឡី តង៉ា េរៀន៖ «ែម
ង៉ាយ អន់ែន អះិ?»។ ណាង េឡី ្រតេណីវ េរៀន៖ «ឡា យ៉ាគ់
េអយី  ៃអណាង រតូ អឡា ចឞំាងំ ហឹ ៃហ  ហនច់ក់ ៃអ ប៉ាគ់
អះិ េឡីយ  យ៉ាក់ ៃហ េឡី ្រត ្រពេឝុតី យូ ក្ល ៃអ  ៃហ េឡីយ
េឡី ្រត ហនល់ងឺ ៃអ�។ ១០ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ម៉ាង េរៀន៖ «ឡា
ណាង េអយី យ៉ាគ់ ែ្រគៃដ េឡី ណាគ់ អនស់ច ល្ំរបាយ កាន
ចាគ់ េដី ៃហ  ញន៉ ហពៃដ ចនះិ ចាគ់ ទងឹ ្រត ជរឺ ពនេ់ឋមី អន់
ណាវ  យ៉ាក់ ៃត ហឌី ដាងំ ក្ល ្រចេហីវ អុមឺ  យះ៉ ែម េមុី ប៊ចិ
បាក ់ លឺ ែម េមុី ធុក ញ៉ាក កតាម ណាគ់ ៃត ហឌី ចក់ េបមី
ក្ល អុមឺ។ ១១ ណិះៗណាងញង៉ ហឌូង អុមឺ  អង់ង៉ាយៗណគ់
ៃហហឡា  ៃអ អេំបមី ែលក អះិ  យ៉ាក់ ែមកា្ល ង ្រស៊កុ ែលក រ៉ា
េមុី េណាះ ហឡាក់ េរៀន  ៃហ ហក្រទី ចាគ់ សុតី ប៊តី។ ១២ េឡី
្រត េឡីយ ៃអ ែន អ្រពេឝុតី យូ ៃហ  អនល់ងឺ ៃហ ដូវ  ពញង៉
ណាគ់ ប៊ចិ បឹ កឡ មូយ រ៉ា អន់ណាវ ្រពេឝុីត ស្របា េចមី ជរឺ
ៃអ។ ១៣ណាងមាងំ ែន ៃហ ហហំង់ង៉ាន់ ប៊ងឹ ណិះ េឡីយ អន់
ៃដ! ចា ំ ងឹប ្របណូវ អន់តង៉ា ណគ  ប៉ាគ់ ណគ លំឌី លងឺ
ស្របា  ចាគ់ េឡីយ  អា ំេដី ណគ ហឹ អះិ េឡីយ  ប៉ាគ់ ណគ
ៃត លឌំី អុមឺ  ៃអ អឡាប់ ខណាត តបុនឹ ចាក់ ប៊ងឹ ងឺរ ែ្រគៃដ
េឡី ណាគ់ អន់សច លំៃត ហឡាក់ េរៀន  ៃអ អន់ឡាប់ លងឺ
ស្របា ហៃឝ៉ មុិ ៃហ ម៉ាត់ ម៉ាត  ប៉ាគ់ ែអ៊ មាងំ ែន ហង់កី ប៊ងឹ
ណិះ េឡីយ ឋា េដី ្របាង�។
១៤ណាង រតូ េឡី កី ៃត ឈងឹ យ៉ាគ់ បូអូះ ឋា េដី ្របាង  ែអ៊
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េឡី ៃរ ៉េតមី ភុង មាងំ ្រតះ លមឹ បលមឹ  ៃត ដាន់ ៃត អមុំះឹ ្រតឌវី
អំ្របា។ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី េរៀន៖ «ញង៉ អា ំ ែម ង៉ាយ មនេ់ណាះ
ប៊ចិ ក្រទី មូយ រ៉ា េឡី មតឹ ទងឹ បយងឺ បតឹ ចះិ ែន យុ�ឹ។ ១៥ណគ
េឡី ម៉ាង ឡឹះ អនណ់ាវ េរៀន៖ «ណាង  ហនេ់តាះ អាវ ទះិ ៃហ
ហនរ៉់ាប់ អា ំ ្រឝុតឹ�។ ែអ៊ ណាង េឡី រ៉ាប់ ្រឝុតឹៗ  ែអ៊ យ៉ាគ់ បូ
អូះ េឡី ែហ៊ង ចះិ មូយ កថាងំ ហម  េដមី េឡី ្រប៊កឹ ពដូល អា ំ
េដី ្របណគ។ ប៊្ល ី ែអ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ជឹ ហឹ ្រស៊កុ។
១៦ណាង រតូ េឡី ជឹ ហឹ ហៃឝ៉ មុិ ណគ។ តគ់ ែអ៊ ណាអូមី
េឡី តង៉ា េរៀន៖ «ប៉ាគ់ ង៉ាយ េឡីយ ដះឹ ម៉ាយ?»។ ែអ៊ ណាង
រតូ េឡី ពបច៉ េដី ហៃឝ៉ មុិ ណគ ែលក កាន យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី
ហាយ េដី ណគ។ ១៧ណាង េឡី ពបច៉ ពឡាក់ េរៀន៖ «ណគ
េឡី អា ំចះិ េដី ៃអ  មូយ កថាងំ ហម  េដមី េឡី ម៉ាង េរៀន "ឃឺ
អឹ ហនជ់ឹ វញឹ ទី មិៗ ហឹ ហៃឝ៉ មុិ ៃហ!"»។ ១៨ណាអូមី េឡី ម៉ាង
េរៀន៖ «ម៉ាយ ឆនច់ា ំឝា្ល ងំ អនៃ់ដ យុ ឹ ឋា េដី ប៊ះឹ កាន អនែ់ន
ឆនេ់ណាះ េរៀន លនេ់កតី ប៉ាគ់ ង៉ាយ  ប៊ចិ អុមឺ ញះឹ យ៉ាគ់ បូអូះ
លនគូ់ មិៗ   តៃង៉ ែន  អាត លពំេឝុ្លចី េឡីយ កាន ែន�។

៤
យ៉ាគ់ បូអូះ ្រចណង់ េដីណាង រតូ
១ ែអ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ឌកឹ ្រដូម តគ់ ឝេឡាះ ្រដក ្រស៊កុ  ទងឹ
ែន េឡីយ ែម កា្ល ង ្រស៊កុ េមុី េខយី តាត់ កឍី លុង *។ ហំ្រប៊ះុ
* ៤:១ 4.1 ឝេឡាះ ្រដក ែន េងីុ ្រពឌវី ប៉ាគ់ រ ៉ងូ បយងឺ ទ ឺ ទងឹ ែន េឡីយ េមុី េខយី
តាត់ កឍី លុង
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េដី ែអ៊ េឡី ប៊ះឹ ្របយ បឹ កឡ ្រពេឝុតី យ៉ាគ់ ែអ៊លម៉ីាែលក េចមី
ជរឺ ណគ  ណគ់ បឹ អនែ់ន េឡីយ េឡី បច៉ អបំច៉ េដីណាង រតូ
មាងំ អុនិ។ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ្រចា បឹ ហង់ែអ៊ េរៀន៖ «េអយី អ៊ូ គ!
ហន់ដក់ ្រដូម ប៊ងឹ ៃអ អន់ៃដ ដះឹ�។ បឹ ហង់ែអ៊ េឡី ដក់ ្រដូម
្របយ ប៊ងឹ ណគ។ ២ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ្រចា ែម តង់កង់ ្រកាគ់ ទងឹ
្រស៊កុ ជតិ រ៉ា េរៀន៖ «ឡា អុះ វនដ់ក់ ្រដូម ចង់េហៀង ញឺ ែន�។
ែអ៊ េមុី ដក់ ្រដូម ្របយ ប៊ងឹ អំ្របា។ ៣ ប៊្ល ី ែអ៊ េឡី ហាយ ្របយ
េដី ្រពេឝុតី ណគ៖ «អ៊ូ គ! ហេណាះ េឡីយ ឡះ មុីណាអូមី េឡី
ជឹ វញឹ េតមី ប៊ងឹ ្រប៊ី ដាក ម៉ូអាប ់ ណគ េឡី ងុញ ហំពួត ពដះិ
ណា កយក៉់ អ៊ូ គ ែអល៊ម៉ីាែលក  អេំម៉ាះ េអាះ បា។ ៤ ៃអ អងុញ
ហាយ េដី ៃហ អា ំហនដុ់ង ប៉ាគទ់។ឺ ណាគ់ ហឌី ឡះ ហនល់ងឺ
ពដះិ ណា ែន  ប៉ាគ់ ហឌី ែម តង់កង់ ្រកាគ ់ េដមី ែម កា្ល ង
្រស៊ុក េមុី ្រដូម អែរង មនដុ់ង ប៉ាគទ់។ឺ អ៊ូ គ  ប៉ាគ់ ៃហ ហងុញ
លងឺ  ៃហ ឆិ ហនល់ងឺ  ប៉ាគ់ ហេរៀន ៃត ហនឌ់ី លងឺ  ហង់
ហាយ េដី ៃអ ណិះៗ ែអ៊ អន់េណាះ  យ៉ាក់ ទងឹ អំេម៉ាះ េអាះ
បា  ៃហ េឡីយ ហប៊ចិ សុិត ហន់លងឺ អន់នួរ ៃអ�។ ែអ៊ អ៊ូ គ
ណគ េឡី េតវី េរៀន៖ «ៃអ ឆិ អនល់ងឺ�។ ៥ ែអ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី
េរៀន៖ «ប៉ាគ់ ពែអ៊ តៃង៉ ង៉ាយ ៃហ ហរំតួ ពដះិណា កយក៉់ អ៊ូ គ
ែអល៊ម៉ីាែលក ប៊ងឹ មុីណាអូមី ែន  តង ហនច់ក់ ្រហដូវណាង
រតូ េឡី សុនសាត ម៉ូអាប់ ែន េបមី ្រទី ហពំេឝុីត កួន  បក់ លំ
ថរ ្រឆាងំ កយ៉ក់ អ៊ូ គ  ែអ៊ ណាគ់ លំណាគ់ មូន មាងំ អំេម៉ាះ
េអាះ ង៉ាយ�។ ៦ ែអ៊ យ៉ាគ់ ហង់ែអ៊ េឡី េតវី េរៀន៖ «ប៉ាគ់ ពអុិ
ន ដូវ អុមឺ ៃអ អនល់ងឺ  យ៉ាក់ ៃត អឌី លប៉ំាត់ មូន េដី កួន ចូវ
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ៃអ  ប៉ាគ់ ពែអ៊ ៃហ ឆិ ហនល់ងឺ េដី បា។ ដូវ អុមឺ ៃអ អុនិ!»។
៧ ទងឹ ៃឡៗ ែម អុ្ីរសាែអល៊ ប៊ងឹ េមុី លងឺ មូន មាងំ  លឺ េមុី
វាក៉់ រ៉ាះ អំបាះ អង់ង៉ាយ មូយ  បឹ មូយ រ៉ា េឡី េតាះ េកបី អា ំ
េដី ្របណគ។ េមុី េខយី េបមី ប៉ាគ់ ែន  បក់ ែម បូវ មន់ៃត ហ
ឡាក់ េរៀន អ្ំរបា ្រផណម ្រតឌវី អ្ំរបា េឡីយ។ ៨ញន៉ ប៉ាគ់ ែអ៊
េឡីយ យ៉ាគ់ ហង់ែអ៊ េឡី េតវី យ៉ាគ់ បូអូះ េរៀន៖ «ប៉ាគ់ ែអ៊ ៃហ
ឆិ ហនរ់តួ េដី បា�។ ែអ៊ េឡី េតាះ ្របយ េកបី ណគ (េឡី អា ំេដី
យ៉ាគ់ បូអូះ †)។ ៩ ែអ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ពហាយ េដី ែម តង់កង់
្រកាគ់ េដមី េដី បូវ ែបង៊ េមុី គូ ប៊ងឹ ែម េរៀន៖ «ឡា បូវ ែបង៊! តៃង៉
ែន ែវ េវុ ី កឡា ៃត េឡីយ  ៃអ អរតួ មូន ែអ៊លម៉ីាែលក  េដមី
មូន គលីយី៉ូន អំ្របា ម៉ាឡូន ្រតំ ហំឞ្លចិ  េតមី ប៊ងឹ មុី ណាអូមី
ែលក េឡីយ។ ១០ េតមី ប៊ងឹ ែអ៊ ឡឹះ អចំក់ណាង រតូ សុនសាត
ម៉ូអាប់ ្រទី កយក៉់ ម៉ាឡូន ែន  ៃអ អន្់រហដូវ ចក់ េបមី ្រទ ី ែអ៊
ណគ់ មូន មាងំ កយ៉ក់ ែអ៊លម៉ីាែលក ណាគ់ លំ្រត រ៉ាះ ណគ
កឡឹ ដែឌ។ ែអ៊ ៃអ អពំេឝុតី កួន ចូវ េដី ណគ  ញង៉ អា ំលប៉ំាត់
ម៉ាត់ ណគ អុមឺ ទងឹ ្រពេឝុតី យូ ង៉ាយ  េដមី ទងឹ ្រស៊កុ ្របះិ ង៉ា
យ ដ។ិ តៃង៉ ែន ែវ ្រតំ រ៉ា េវុ ី ដុង ហឡាក់ េឡីយ ឡះ?»។
១១ ែអ៊ ែម តង់កង់ ្រកាគ់ េដមី ែម បូវ ែបង៊ េមុី ចង់េហៀង េមុី
្រតេណីវ ហំ្រប៊ះុៗ ែលក បូវ េរៀន៖ «ញ៉ា េញុី ដុង េឡីយ។ ឡា
ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច ល្ំរបាយអា ំក្រទី លនគូ់ េដី ៃហ ែអ៊
អា ំ ប៉ាគ់ យ៉ាគ់ រ៉ាែជល អំ្របា យ៉ាគ់ ែលអា អំ្របា ពេឝុីត សុន
† ៤:៨ 4.8 ទងឹ ពឹម ែ្រគៃដ អននួ់រៗ េឡី ប៊ចិ អុមឺ ្របម៉ាង ែន។
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សាត អុ្ីរសាែអល៊ ប៉ាគ់ ៃឡ ទឺ ‡! ឡាេដវី អុះ ហនអ់ា ំយ៉ាគ់ បូអូះ
ល្ំរបនចិ ្របណាក់ ្រតំ ហឞំ្លចិ ទងឹ ្រស៊កុ ែអ្៊រប៉ាតា § ែអ ៊ េដមី
លំប៊ចិ ម៉ាត់ លឺ អន់េតរី ទងឹ ្រស៊ុក ែប៊ែថ្លហមិ។ ១២ឡា យ៉ាគ់
ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច លអំា ំ កួន ចូវ េដី ស្របា ្រទី ៃហ បក់
លេំបមី ប៉ាគ់ ្រកាន យ៉ាគ់ ែពែរះ * កួន យ៉ាគ់ យូដា អ្ំរបាណាង
តាម៉ារ ពនេ់ឋមី ទ ឺ កួន ចូវ ណគ េមុី ប៊ចិ លឺ សា ទងឹ ្រពេឝុតីយូ ណគ�។
កួន ចូវ យ៉ាគ់ បូអូះ
១៣ ែអ៊ យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ចក់ណាង រតូ េបមី ្រទ ី អំ្របា កី គូ
អែរង  ែអ៊ យ៉ាគ់ ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច េឡី អា ំ កួន េដី អំ
្របា  ណាង រតូ េឡី តែមវ ្របយ  េឡី អនឆ់ិ កួន កឡ មូយ។
១៤ ែម ក្រទី ទងឹ ្រស៊កុ េមុី ដក់ ហាយ ហឹ យ៉ាគ់ណាអូមី េរៀន៖
«ង៉ាយ ែលក រ៉ា ងំ្រពតះឹ ្រពែន ែ្រគៃដ េឡីណាគ់ អនស់ច  យ៉ា
ក់ តៃង៉ ែន េឡី អា ំ ចូវ កឡ មូយ េដី ៃហ  ណគ ែន េឡីយ លំ
រ៉ាកស់ា ៃហ។ ចូវ ៃហ ែន បក់ លលំឺ កន់ចុង ដុង កន់ឋារ ់ ប៊ងិ
្រប៊ី ដាក អុ្ីរសាែអល៊ ែន ហឹ តៃង៉ អនទុ់ន។ ១៥ ចូវ ៃហ ែន លពំ
ញមឹ េក្លមី ៃហ ឡឹះ អនណ់ាវ ទងឹ ណាគ់ ហញវិ  តគ់ ហន្់រកា
គ់ៗ   ណគ េឡីយ លនេ់ចៀម ៃហ ៃខ ណូវ។ កម៉ាន់ ៃហ ណគ់
អន់ែន េឡី ខា ជរឺ កួន កឡ បុះឹ រ៉ា អន់ណាវ  ញន៉ េឡី េមុីត
ៃហ  ែអ៊ េឡី ពេឝុតី កួន អា ំ េដី ៃហ�។
‡ ៤:១១ 4.11 យ៉ាគ់ រ៉ាែជល អ្ំរបា ែលអា ្រទី យ៉ាគ់ យ៉ាកុប អ្ំរបា ពេឝុតី កួន កឡ
ជតិ បារ រ៉ា  កួន អ្ំរបា ែន េឡីយ េមុី ពេឝុតី សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊។ § ៤:១១
4.11 ្រស៊កុ ែអ្៊រប៉ាតា េដមី ្រស៊កុ ែបែ៊ថ្លហមិ វុះិ ឌវិ មូយ ្រស៊កុ េមុី ជុ បារ ម៉ាត់
* ៤:១២ 4.12 យ៉ាគ់ ែពែរះ កួន យូដា  កួន ចូវ ណគ េឡី ប៊ចិ ម៉ាត់ លឺ សា ទងឹ
្រសកុ យូដា។



រត ៤:១៦ xvi រត ៤:២២

១៦ ែអ៊ ណាអូមី េឡី ចក់ ្រកប៊ូ េចៀម បូញ អន់ណូញ ែពក
្របយ ចូវ ណគ ឞាល់ កួន ណគ កឡឹ ទ។ឺ ១៧ ែម មុិ យូ ហនដ់ះ
ហនណ់ាម ណគ េមុី ជុ ម៉ាត់ កួន ណគ  េមុី េរៀន៖ «ណាអូមី
េឡី ប៊ចិ កួន កឡ មូយ! ម៉ាត់ កួន ណគ "អូែបត៊"»។ អូែបត៊ ែន
េឡី ពេឝុតី អុសីាយ  អុសីាយ េឡី ពេឝុតី ដាវតី។
១៨ អនែ់ន េឡីយ កួន ចូវ យ៉ាគ់ ែពែរះ៖ យ៉ាគ់ ែពែរះ េឡី ព
េឝុតី យ៉ាគ់ ែហត៊្រសនុ។ ១៩ យ៉ាគ់ ែហត៊្រសនុ េឡី ពេឝុតី យ៉ាគ់
រ៉ាម  យ៉ាគ់ រ៉ាម េឡី ពេឝុតី យ៉ាគ់ អាមណីាដាប់ ២០ យ៉ាគ់ អា
មណីាដាប់ េឡី ពេឝុតី យ៉ាគ់ណាសូន  យ៉ាគ់ណាសូន េឡី ព
េឝុតី យ៉ាគ់ សាលម់៉ូន ២១ យ៉ាគ់ សាលម់៉ូន េឡី ពេឝុតី យ៉ាគ់ បូ
អូះ  យ៉ាគ់ បូអូះ េឡី ពេឝុតី យ៉ាគ់ អូែបត៊ ២២ យ៉ាគ់ អូែបត៊ េឡី
ពេឝុីត យ៉ាគ់ អុីសាយ  យ៉ាគ់ អុីសាយ េឡី ពេឝុីត សឋចិ ដា
វតី។
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