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សត្់រតា ទី ១េព្រតះុ
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
វគ័ េព្រតះុ ឃឺសះឹ យសី៊ូ កាណុងកាឡំាងំ ១២ ដូវឡាក់ ពូ េអី

ផា មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាង យសី៊ូ។ ែអ៊ ្រចាគ់ សត្់រតា ទី េម៉ាញអា
ប៉ាេហ្យ ីកា មួត េសឿ យសី៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ ប៉ាគ់ ចារ អន់េទៀគៗ ប៉ាតា
ម័ចារឡាក់ មួត រ ៉មូ រុាងំៃហ។ ្រកុំ មួត ទេិណា ័ះ អនែ់ឌ េសឿយី
ស៊ូ ញន កា គួប វគ័ ប៉ូល ឡា ំ រះ៉ សារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ កា អន់
ែឌ។ ៃ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 បាប កាប ផាម៉ាត លូ បង៉ឺាយ កា មួត

េសឿយសី៊ូ ខាក។់ ខអាហងបះ វគ័ េព្រតះុ បុចិ រះ៉ តាគ់កាចាងំ
កា មួត េសឿ យីស៊ូ ឡាក់ ៃអ្វ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ប៉ាគ់ ចារ អន់េទៀ
គៗ ពឹង អង់កក់ េតះ អន់ អនែ់ឌ េសឿ យសី៊ូ ែហ៊ង 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 អន់
ែឌ ៃអ្វ រ ុសី េលយី ទលឹ នីេណា ័ះ ្រតគ់ ដាម័ អត់ លូ សារ
ឡាបំាក អនេ់ទៀគៗ។ (១:៣-២៥)
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វគ័ េព្រតះុ រះ៉ ផា អន់ែឌ ឡាក់ 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)

១ អាញ់ សចិ េព ្រតះុ ឡាក់ ប៉ាណូ ស រះ៉ ប៉ាតាង យីស៊ូ
្រគះិ សត់្រតា អា អាញ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា អុះ មុី ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ េរុសី ឡាក់ តា្របះ៉ តាេ្រប៉ាង ៃអ្វ អង់រ៉ាម័ ប៉ាគ់ េខត ប៉ុន
តុះ េខត កាឡាទ ីេខត កាប៉ាដូេគៀ េខត អាសុ ីលូ េខត ប៊ីធូ
េនៀ *។ ២ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ែអ៊ េរ ុសី អុះ មុី ្រតគ់ ពួយ
សារឡាក់ ែអ៊ឃតឹ ឡឹងអន្់រទលួ េកះ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹប ៉្រ◌ះ័ ្រប៉
គ័ អន់ អនដ់សីដាគ់ ្រតង់សារ៉ំាប់កាប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ អនដ់សីសា ំ
យុាងំ ប៉ានរឹ យសី៊ូ ្រគះិ លូ េភឿ អន់ ែអ៊ ប៉ា្របះ៉ ផាម ែអ៊ ពឹង អន់
ដសី។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ ដាគ់ ពុត កា អនដ់សី លូ អន់សារសាណុកសាវា៉

កកា អនដ់សី ែហង៊ េអៀង ៗ។
សារ ពិន ទីសារ មុងឹ អូ អ្លុ ហ្៊យង
៣ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ឡាក់ ពឹ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡា

ពិន។ ែអ៊ តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពិន កាខាក ់េណាះ ហង បះ ែអ៊
* ១:១ ១:១ េខត ទិអា អូ ទី េកះ រ៉ាប់ដារ ់អាចារ ទេិណា ័ះ ៃអ្វ ពឹង ប៉ាេថត ទួគ។ី
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្រប៉គ័ អន់ ពិន េកតី ប៉ាណូសណាវ លូ អន់ ពិន ទី សារ មុងឹ អូ
អ្លុ ហ្៊យង ញន កាយីស៊ូ ទី អាញុ រុសី សតឹណាវ ្គ។ ៤ ពិន ចងឹ ទី
ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀ ឡាក់ អូ អ្លុ េកតី បគឺ អក៊ អូ អ្លុ ពុក អូ េហ្យា ហ្យ ិ
ត។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័គម រ៉ានដ់ាប់ ប៉ាដក់ ប៉ាេជៀអាអន់កាអន់
ដសី ពឹង ៃប៉្លង។ ៥សារអរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យា អន់
ដសី ញន កា អន់ដសី េសឿ ែអ៊ ម៉ាគ់ ែអ៊ ចងឹ តង័ អន់ដសី ឡាក់
ែអ៊ ឃតឹ េកះ ហះកា ែអ៊ ចងឹ តាបំាងសារ ែអ៊ តង័ អា ប៉ាគ់ ដារ ់
អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ។ ៦ញន េណាះ ហង បះ អន់ដសី ទី
ពុត េហាក រគ៉់កាខាក ់យ ៉◌ះ័ កញិេអៀអាអនដ់សី អុក ពុតញន
កា ទីសារឡាបំាកតាងៗកាណុង រុាងំវាង៉ បាែបត៊អាកាតាម។
៧សារឡាបំាក ទិ អា ចងឹសាគ់ ៃហ លួង អន់ដសី េសឿ តាទចឹ
ញ៉ា អូ។ សារេសឿអាទីខាកា្វ ឡឹង ម៉ាសឡាក់អ្លុ ហ្លច ់យ ៉◌ះ័
ពូ េឃយី សុះសាគ់ លូ អុញកាតាម។ ប៉ាគ់ ដារ ់យសី៊ូ ្រគះិ តា ំ
បាងឡាេកា អន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា បប៉័ េទៀ ផាអន់
ដសី ៃអ្វ េសឿ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ប៉ាេន អនដ់សី លូ អន់សារ អំ
រ៉ាញ អញឺ កា អន់ដសី។ ៨ អន់ដសី អូ េឃយី បប៉័ ែអ៊ អុះ ហះ
កា អនដ់សី បុចិ កា ែអ ៊យ ៉◌ះ័ េបី តាន័ បប៉័ ែអ៊ កាតាម កាអន់
ដសី េសឿ ែអ៊ លូ ទីសារ េហាក រគ៉់ េកងខាក់ អូ អ្លុ ចងឹ រះ៉ ៩ខង
អនដ់សី ទី េកះសារ អនដ់សី មុងឹ ែព ខង ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ប៉ាង៉ាត័ អន់
ដសី េកះ។ ១០ ផះ េសគី ែព រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ដាគ់
ពុត កា អនដ់សី អនែ់ឌ ខំ េហៀនឃតឹចាែ្រជប បុចិ កា អ្លុ អនត់
គ់ ឡឹងសារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ អា។ ១១ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹយសី៊ូ ្រគះិឡាក់
ៃអ្វ កាណុង មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទេិណា ័ះ ទី រះ៉ អន្់រទលួ ផា ប៉ាណូ
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ស បក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ ្រប៉គ័ សាដាច់ ចងឹ ទីសារ ប៉ាណាប លូ
ែអ៊ ចងឹ ទី អរ៉ំាញ អញឺ ប៉ាគ់ អនត់គី។ អនែ់ឌឃតឹចាែ្រជប បុចិ
កា អ្លុ អនត់គ់ផាសារអា ចងឹ េកតី ទី ប៉ាគ់ រុាងំហាវ ចំដារ ់ចំ លូ
ែអ៊ ចងឹ េកតី នីចម។័ ១២ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ អន់ រ៉ាគយឹ ែអ៊
ទិេណា ័ះ អ្លុ អន់តគ់ ផា សារ អន់ែឌ រះ៉ អូ ្រតគ់ សារ៉ំាប់ កា អន់
ែឌ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់ កា អនដ់សី ឡគ។ កញិេអៀ អា មួត បក់ រះ៉
សារ ដាគ់ ឡឹង យសី៊ូ 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
១៣ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សី េ្រទៀម ពុត េពៀក េភឿ ចងឹ ្រប៉

គ័ 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 តាបំាងឡាេកាអន់ ប៉ាណូស ពឹង អង់កក់ េតះ អា
បប៉។័ ១៤ហគ់ ្របគ៉័ឡាក់ កា គន អ្លុ សាយុំាងំ ប៉ានរឹ េមគី ពឹ អូ
្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ ពុត អូ ដាគ់ឡាក់កា អនដ់សី េឃយី ្របគ៉័ ផះ េបី
តាន័ អនហ់ា្ន ល់ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ។ ១៥ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ េរ ុសី អនដ់សី
ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់ នចីម ័អនដ់សី កា ្រតគ់ដាគ់ ្រតង់ នេីណា ័ះ េដល
្រគបឹសារអនដ់សី ្របគ៉័ ១៦ខងកាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ទី ្រចា
គ់ រះ៉ ផា «អនដ់សី ្រតគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដាគ់ ្រតង់ ខង
អាញ់ដាគ់ ្រតង់»†។
† ១:១៦ ១:១៦សារអាឡាច់ ឡឹង ចាបាប់ មួត េលវ ី(េលវវីនិយ័) ១១:៤៤; ១៩:២;
២០:៧។
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១៧ េម៉ាញណាវ ្គ ផាអនដ់សីមន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ទបឹ
េអី ផា ពឹ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ែអ៊ ផះ
ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា ខង ែអ៊ ចងឹតាតសុ់និសារកា ប៉ាណូស
េម៉ាញ ដូវ ៗ ពួយសារ ពូ ្របគ៉័ អូ េរ ុសី ម៉ាត់ បក់ ចំ អុះ។ ១៨អន់
ដសី អ្លុ អនត់គ់ េកះ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្វ យ អនដ់សី អន់ រ៉ា
វាច៉់ ឡឹង ឡាេបៀប ៃអ្វ អូ ទី ខាឡាក់ ៃអ្វ ពួយ គុន វគ័ យ៉ាគ់ អន់
ដសី។ ែអ៊ ហា្វ យ អន់ដសី អូ ្រតគ់ លូ ម៉ាស លូ ្រប៉ាក់ឡាក់ អ្លុ
ហ្លច់ េណាះ អុះ ១៩ហះកា ែអ៊ហា្វ យអនដ់សី លូផាមយសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ គតឹ ខា េពៀប ឡាក់ កា គន េចៀម ឡាក់ ដាគ់ អូ ទី ឡាកា
ឡាកាច់ េអះ េអាមហះ ចំ អុះ។ ២០ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទី េរ ុសី ែអ៊
អន្់រទលួ ឡឹងកាេណីត អង់កក់ េតះអាសា ំហះកាតាបំាងឡា
េកាអន់ ប៉ាណូសបប៉័ ពឹង រុាងំវាង៉អាអង់កក់ េតះ ែបត៊ ចងឹ ឡុច
េកះ េភឿ ចងឹ តង័ អនដ់សី។ ២១ញនកាយសី៊ូ ហង បះ អនដ់សី
េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់តាគ់ អង់រុសី សតឹ ែអ៊ណាវ ្គលូ អន់
សារ អំរ៉ាញ អញឺ កា ែអ ៊ម៉ាគ់ អនដ់សី េសឿ លូ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ។័
២២អន់ដសី បុនិែពង ពុត េពៀក ដាគ់ េកះ ញន កា ្រប៉គ័ ពួយ

សារតាទចឹ េភឿអន់អនដ់សីអ្លុ បុចិកា គួប េសាបដាគ់្រតង់ឡាក់
កា អុះ មុី កានេ់តះី។ ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អន់ បុចិ កា គួប េសាប
សតឹ ឡា ំអន់ ទិ ពុត ពិ ២៣ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ្រប៉គ័ អន់ អន់
ដសី េ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៖
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«ប៉ាណូស ទឌូិ េពៀបឡាក់កា អ្យតិ
សារដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ អនែ់ឌ េពៀបឡាក់កា ប៉ាកាវ

អ្យតិ េឃយីតាឡាប័ េ្រកាះ េណាះ
ប៉ាកាវកា ្រហុង េដល។

២៥ហះកា ប៉ានរឹ ពឹ តាងំឡា ពិន ៃអ្វ េលយី»‡។
ប៉ានឹរ អា ឃឺសារ ដាគ់ ឡឹង យីស៊ូ ឡាក់ ពូ អ្យក់ ពឹះ រះ៉ កា អន់
ដសី។

២
សារយសី៊ូ េពៀបឡាក់កាអេំហា្ម ឡាក់សាខំាន់
១ទលឹ នេីណា ័ះ ហគ់ អនដ់សីអា្ល តសារ អូដាគ់ ទេិណា ័ះ អា្ល

ត សារ ប៉ាញ៉ា ព្លូង ប៉ា្ល ច័ ទិេណា ័ះ សារ តាគ់ អំ្រប៉គ ័ពុត សា
ណីង លូ សារ កាប េពា ពូ ្រគបឹ ែនវ េណាះ ពិ។ ២ហគ់ ឃតឹ
បុចិ កា ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ កា គន ឡន់ អង់ក ័ះ េកតី បុចិ កា េទៀក
តុះ ដាគ់ េភឿ អន់ អនដ់សី ែហ៊ង ដាគ់ ម៉ាគ់ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តង័ ៣ខង
អនដ់សី អ្យបឹសាយុំាងំ េកះ េណាះ អនដ់សី អ្លុ អនត់គ់ ផា យី
ស៊ូ ទី ពុត ដាគ់តាទចឹហង។
៤ ផះ អន់ដសី ម៉ុ ត ពឹះ ក្យាម័ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ កា អំេហា្ម ទី

អាញុ រុសី ឡាក់ អំេហា្ម ប៉ាណូស ហរឹ អា្ល ត ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ េរុសី អ្យក់ ខង ែអ៊ ឃតឹ ផា ទីខាហ៊្លត ៥ផះ អនដ់សី ម៉ុ ត
េណាះ អនដ់សី េពៀបឡាក់កា អេំហា្ម ទីអាញុ រុសី េដលឡាក់
ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់ ្របគ៉័ េរ៉ាង រ៉ាមះ៉ មះ៉ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ្រប៉
‡ ១:២៥ ១:២៤-២៥សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ៤០:៦-៨។
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គ័ ្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»†។
៧ អំ េហា្ម អា ទី ខា ហ៊្ល ត សា ំរ៉ាប់ អន់ ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស
េសឿ។ កាប៉ាច់ មួត បក់ អូ េសឿ អន់ែឌ េពៀប ឡាក់ កា រ៉ាគយឹ
្រប៉គ័ ហ ីប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ រះ៉ ផា «មួត រ៉ាគយឹ ហី អន់ែឌ ហរឹ អា្ល ត
អំេហា្ម អា ហះកា អំេហា្ម អា េកតី គតឹ ខា កាខាក»់‡ ៨ លូ «អំ
េហា្ម ្របគ៉័ អន់ ពូសាលមឹ បក៉»់§។ មួត ទេិណា ័ះ ចងឹ បក៉់ឡាក់
កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ឃតឹ ឡឹង អន្់រទលួ េកះ ឡាច់ ឡឹង អនែ់ឌ
អូ េសឿ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័។ ៩កាប៉ាច់ អនដ់សីណាវ ្គអនដ់សីឡាក់ សុ
នសាត ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ដសី កា ្រកុំ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ែអ៊ រុាងំ
ៃហ រុាងំខ្យា អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាសុន ដាគ់ ្រតង់ ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ អ្យក់ ្របគ៉័ មះ៉ ែអ៊ េទៅ េភឿ អន់ អនដ់សី រះ៉ ឡឹង ង៉ារ េកង
ខាក់ មះ៉ ែអ៊ឡាក់ េអី អនដ់សី អន់ឡាច់ ឡឹងចារ ម៉ាមុាងំ ពឹះ ប៉ា
គ់ ចារ តាតារ ដាគ់ឡាយ៉ាម័ មះ៉ ែអ។៊ ១០ ឡឹង គុល អន់ដសី អូ
្រតគ់ ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អុះ ហះកា កញិេអៀ អា អនដ់សី
* ២:៦ ២:៦ េមឿង សុយី៉ូន ឃឺ េមឿង េយរសូាឡឹម េណាះហង។ † ២:៦ ២:៦
សារអាឡាច់ ឡឹង េអសាយ២៨:១៦។ ‡ ២:៧ ២:៧សារអាឡាច់ ឡឹង ផាប់
អញែ់ស៊ ប៉ាេនប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)១១៨:២២។ § ២:៨ ២:៨សារអាឡាច់ឡឹង
េអសាយ៨:១៤។
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ប៉ាសុន ែអ៊ េកះ។ ឡឹង គុល ប ៉្រ◌ះ័ អូ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា
អនដ់សី អុះ ហះកាកញិេអៀអា ែអ៊ ទី ពុតតាប៉ាបតាប៉ុនកាអន់
ដសី េកះ។
១១អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សីឡាក់អហំ៊្មយ ៃអ្វ អង់

រ៉ាម័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ទលឹ នេីណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតា
កាអនដ់សី ែជ ្របគ៉័ ពួយ អង់គុន ពុត អូដាគ់ឡាក់ ប៉ាសាងំ លូ
ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ អនដ់សី េណាះ។ ១២ ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាេកាអន់ដាគ់
្រតង់ េលយី លូ សុនសាត អនេ់ទៀគឡាក់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័។ ទលឹ
នេីណា ័ះយ ៉◌ះ័ ពូ េ្រចាមផាអនដ់សី ្របគ៉័ អូដាគ់កាតាម ពូ ចងឹ
បប៉័សារ ដាគ់ មះ៉ អន់ដសី ម៉ាគ់ ពូ ចងឹ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ប៉ាគ់ដារ ់ែអ៊ ជរឹ ពឹះ េទៀ។

សារ ្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ មួត អុងកាន
១៣អន់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ មួត អុងកានទេិណា ័ះ 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 អន់
ែឌ ពឹះ ៃចគ ថូត ទិ បក់ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ លូ ប៉ាេន ទិ បក់ ្របគ៉័ដា
គ។់ ១៥ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាញ័ ពុត អន់ អនដ់សី ្របគ៉័ នេីណា ័ះ
េភឿ អន់ បក់ កាតូល័ ង៉ល់ អូ ទីសារ ចងឹ កាបហងញនកា អន់
ដសី ្រប៉គ័ ដាគ។់ ១៦ អន់ដសី ឡាក់ ប៉ាណូស អូ ៃអ្វ កាន់េត ័ះ ពូ
អុះ ហះកា អូ ្រតគ់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ញនកា អូ ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ ពូ
េណាះ អុះ ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ ្របគ៉័ឡាក់កា ទុច ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ។័ ១៧ហគ់ អ្យលិ កូត័កា ប៉ាណូស ទឌូិ ហគ់ បុចិ ៃច កា អុះ
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មុី បក់ េសឿ អនឌូ់ ហគ់ អ្យលិ កូត័ អ្ូយគ កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ
អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយសាដាច់ េណី។
១៨អឺ អុះ មុី ឡាក់ ទុច ពូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ តាងំឡា

អនដ់សី ្រគបឹសារ អូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយដងឹកាតាងំឡា
បក់ ចំឡាក់ ទី ពុត ដាគ់សមី េណាះ អុះ កា ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿតាងំ
ឡាឡាក់ ខូយ ប៉ាអ្យប់ េណាះ េដល។ ១៩ផាទី អុះ មុី បក់ ចំ ពូ ្រប៉
គ័បាប អូទីសារយច ផាែអ៊ដាម័អត់ញនកាៃហកាប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ ័បក់ េណាះ ្រតគ់ ពុតប ៉្រ◌ះ័តាទចឹហង។២០ផាអនដ់សី
្របគ៉័យច យ ៉◌ះ័ ដាម័ អត់ អន់ ពូ ពីតសាប៉ា្វ ត័កាតាម កា អូ ទី
ខាញ៉ា អុះ។ ផាែនវ អនដ់សី ទីកានឡាបំាកញនកា ្របគ៉័សារ
ដាគ់ លូ ដាម័ អត ់េណាះ អន់ដសី ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័
ហង។ ២១ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អន់ដសីសារ៉ំាប់សារ ែនវ អា ហង ខង
យសី៊ូ ្រគះិ កាឡាបំាក ប៉ាតាង អនដ់សី េភឿ ប៉ាណា ំអនដ់សី អន់
ចាក 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 នីេណា ័ះ េដល ្រតគ់

អ្យលិ កូត័ ្រប៉គ័ ពួយ េកា្ល េពឿ េកា្ល ែអ ៊្រប៉គ័ នីេណា ័ះ េភឿ ចងឹ
អន់ េកា្ល បក់ អូ េសឿយសី៊ូ កា ម៉ុត េសឿ េដលញនកាអនែ់ឌ បប៉័
អន់ដសី ្រប៉គ័ សារ ដាគ់ លូ អ្លុ អ្យលិ កូត ័អូ សាណាង កា រះ៉
កា អនែ់ឌ អុះ។ ៣ ែជសាេណីមឡាេកាអបុំាងំអាឡាក់កាចាក់
សក់សាេណីម លូ ម៉ាស េលីកា េពៀតអាវ អនតុ់ក អញជុ់ដាគ់ៗ
េណាះ អុះ។ ៤ហះកា ្រតគ់សាេណីម កាណុង ពុត អន់ដសី លូ
េឃឿង ខងឡាក់ អូ អ្លុ រ៉ាយ ឃឺ ្រតគ់ ថិ ពុត ចតឹ យរ េណាះ ទី
ខាហ៊្លតហះ ម៉ាត់ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ៥ផះ រុាងំហាវ េសគី ែព មួត
អង់កាន់ដាគ់ ្រតង់ឡាក់ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េឃយីសាេណីម
ឡាេកាែនវអាហង ឃឺអនែ់ឌអ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ េកា្ល េពឿ េកា្ល
ែអ៊ ៦ឡាក់កា យ៉ាគ់សារ៉ាសាយុំាងំ ប៉ានរឹ វគ័អា្រប៉ាហា ំទបឹ េអី
* ២:២៤ ២:២៤ េពៀគ គុល «េភឿ អន់ ពិន េតា័ ែគងសារយច»។
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ែអ៊ ផា ពឹតាងំឡាសា។ំ ផាអនដ់សី ្របគ៉័សារដាគ់ អូ អ្ូយគកា
សារ ញ៉ា អុះ េណាះ អនដ់សីអាឡាក់កា គន េសា ែអ៊ ហង។
៧កាប៉ាច់ មួតកាម៉ាក័ឡាក់ េកា្ល កានះិេទៅ េដល ្រតគ់ ៃអ្វ អន់

ឌូ លូ កាម៉ាញ់ េពឿ កាម៉ាញ់ ែអ៊ ទបឹ រុាងំៃហ អនែ់ឌ ញនកា អន់
ដសី ទីសាងំុហ៊្លត ឡឹង អនែ់ឌ ហះកា ្រតគ់ អ្យលិ កូត័កាអនែ់ឌ
ញន កា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ អន់ កា អន់ែឌ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី េលយីឡាក់
កា ែអ៊ អន់ កា អនដ់សី េដល។ ្រតគ់ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ េភឿ ែជ អន់
ទីសារ ញ៉ា ពឹះ តាគ់ អង់េខកីសារ អនដ់សី មន៉។់
សារ ប៉ាណាបញនកា ្របគ៉័សារដាគ់ ្រតង់
៨សារអនត់គីអា អនដ់សី ទឌូិ ្រតគ់ ទី ពុត េពៀក ដងឹ េម៉ាញ

លូ បុចិ ៃច កា គួប េសាបឡាក់ កា អុះ មុី េម៉ាញ ៃម៉គ លូ ទី ពុត
តាប៉ាបតាប៉ុន ទបឹ ថិ ពុត ចតឹយរ។ ៩ ែជ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ 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 ទីសារ
ដាគ់ េ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
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១២ខង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃហ ប៉ាណូស បក់ដាគ់ ្រតង់
លូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ពូ កាប េឡាម

ហះកា ែអ៊ ប៉ាសាងំ លូ បក់ ្របគ៉័ អូ ដាគ»់*។
១៣ផា អន់ដសី ខំ ្រប៉គ័ សារ ដាគ់ ្រតង់ អូ ទី េពឿ ចងឹ ្រប៉គ័

បាប អនដ់សី អុះ។ ១៤ហះកាផាអនដ់សី ទីសារ ប៉ាណាបញន
កាសារដាគ់ ្រតង់ េណាះ អនដ់សី ចងឹ ទី កានសាណុកសាវា៉
កតាទចឹហង។ អូ អន់ អនដ់សី អ្ូយគកាខរ ់ណូសកា ពូ េណាះ
អុះ។ ១៥ហះកា កាណុង ពុត អន់ដសី ្រតគ់ ឃតឹ ផា យីស៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ ពឹតាងំឡាពិនដាគ់ ្រតង់។ ្រតគ់ េ្រទៀមឡាេកាេលយី េភឿ
ចងឹ អ្លុ េតលី រប៉់ ពូ អំបញ៉់ ឡឹងសារសាណាង មុងឹ មះ៉ អនដ់សី
េណាះ ១៦ហះកា ្រតគ់ េតលី លូ ពូ ទបឹ ពុតដាគ់សមី ទបឹ អ្យលិ កូ
ត័ ទបឹ ទី ពុតដាគ់ ្រតង់។ ផា ្របគ៉័ នេីណា ័ះ ផាបក់ េពឿ េ្រចាម
ផា ្របគ៉័ យច យ ៉◌ះ័ អនដ់សី ្របគ៉័ ដងឹសារដាគ់ញនកា េសឿ
យសី៊ូ ្រគះិ កាតាម បក់ េណាះ ចងឹ តាយួសកា អនដ់សី ហង។
១៧ឌកីា្វ ប៉ាណាបញនកា ្របគ៉័សារដាគ់ េណាះដាគ់ហ៊្លត ឡឹង
្របគ៉័សារ អូដាគ ់ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ បុចិ កា នេីណា ័ះ។
១៨យ ៉◌ះ័ យីស៊ូ កា េតា័ សារ៉ំាប់ សារ យច េម៉ាញ ទង េកះ

េដល ឃឺ បក់ ដាគ់ ្រតង់ េតា័ ប៉ាតាង ប៉ាណូស អូ ដាគ់ េភឿ ប៉ា
ណា ំអន់ដសី អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ ផះ យីស៊ូ ទី ឡាេកា
បុាងំៃឡ ឡាក់ កា ប៉ាណូស ពូ ប៉ាន់េតា័ ែអ ៊ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ ្របគ៉័ អន់ ែអ៊ ទី អាញុ រុសី សតឹ ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ
ប ៉្រ◌ះ័។ ១៩ញន កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ ហង យីស៊ូ
* ៣:១២ ៣:១០-១២សារអាឡាច់ ឡឹងផាប់ អញែ់ស៊ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ (ទនុំក/តេម្កងី)
៣៤:១២-១៦។
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ឡាំរះ៉ កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាណូសឡាក់ ្រតគ់ ថូត ២០ឡាក់ ប៉ាង៉ាត័ មួត
បក់ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ផះ រុាងំហាវ េសគី ែព ផះ
េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ អត់សារ៉ំាញ័ ក្យាគ់ បុចិ កា ពូ បុនិែពង ពុត ផះ រុាងំ
វាង៉ វគ័ ណូេអ ្រប៉គ័ ទូក តសី។ ទី ប៉ាណូស ែប៊ត ដូវ ឡក់ ម៉ុ ត
កាណុង ទូក អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡាេកា ឡឹង េទៀក រ៉ាឡាប ទី ដងឹ តាងំ
ហាមដូវ េដាច។២១ េទៀក រ៉ាឡាបេណាះេពៀបឡាក់កា ពិនបុាងំ
ហុំ ពូ រ៉ាប់ ដារ ់អា េភឿ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន បុាងំហុំ ពូ ែនវ អា អូ
្រតគ់សារ៉ំាប់ រ៉ាវ ឡាេកា អន់ ្រច ័ះ អុះ ឃឺសារ៉ំាប់ បរ៉ ់អន់ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័តាគ់ អនដ់ាគ់ ពុត េពៀកញនកាយសី៊ូ ្រគះិ រ ុសី សតឹ
េកះ។ ២២ ែអ៊ ហាវ ពឹង ៃប៉្លង ៃអ្វ ពឹង ចារ អំរ៉ាញ អញឺ ែគងសា
ម៉ាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ទេិណា ័ះកា ៃអ្វ
កានេ់ត ័ះ ែអ៊ េដល។

៤
សារ ្រតគ់សាងំៃកឡាេកា ែជ អន់ ្របគ៉័យច
១ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ ទី ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ែគង ឡាេកា បុាងំ

ៃឡ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត េពៀកឡាក់កា ែអ៊ េដល
េភឿសាងំៃកឡាេកា ខង បក់ ចំដាម័ អត់កាសារ ប៉ាណាប ប៉ា
ប៉ុន ែគងឡាេកា បុាងំៃឡ បក់ េណាះ អូ ទី ទួមសារយចណាវ ្គ
េកះ ២ ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ ្របគ៉័ ្រតគ់ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ផះ រុា ំ
ងវាង៉ ទី អាញុ ៃអ្វ រ ុសី ពឹង អង់កក់ េតះ អា អូ ្រតគ់ ្រប៉គ័ ពួយ
ពុត បុចិ មះ៉ ប៉ាណូសណាវ ្គអុះ។ ៣ផះ អន្់រទលួ ែព អនដ់សី ្រប៉
គ័ ទុញឡក់ េកះ ពួយ គុនសារ សុនសាតអនេ់ទៀគឡាក់ អូ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ េឃយី ្រប៉គ័ លូ អង់កាន់ លូ កាម៉ាក ័បុចិ កា អង់



១ េព្រតះុ ៤:៤ xiv ១ េព្រតះុ ៤:១១

កាន់ឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័ហានកាតាែព ៃអត ក្លច ់លូ កាដាប
សាបំ ៉◌ះ័ ហ៊ូ ប ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ្រតគ់ខាអមឺ។ ៤អនែ់ឌញមខាក់ញន
កាអនដ់សី អូ ម៉ុត ្របគ៉័សារ អូដាគ់ យុបឹ អនឌូ់ លូ អនែ់ឌ េណាះ
បះអនែ់ឌកាបផាម៉ាតអនដ់សី។៥ មួតទេិណា ័ះចងឹ ្រតគ់ រះ៉ ឡឹង
សារ អន់ែឌ ្រប៉គ័ យច ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ផះ ចងឹ តាត់សុនិ
សារ ទបឹ ប៉ាណូស រុសី ទបឹ ប៉ាណូស េតា។័ ៦ញន េណាះហង
បះ យសី៊ូ អ្យក់សារ ដាគ់ឡា ំរះ៉ អន់ កា ប៉ាណូសឡាក់ េតា័ េកះ
*។ ទលឹ នេីណា ័ះ យ ៉◌ះ័ អនែ់ឌ ្រតគ់ ថូត េតា័ ែគងឡាេកា បុាងំ
ៃឡឡាក់កា ប៉ាណូស អនេ់ទៀគៗកាតាម កាអនែ់ឌ ទីអាញុ រុ ី
ស ែគង ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹឡាក់កា ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ េដល។
៧កាណាគ័ ញ៉ាៗ ទិេណា ័ះ ក្យាម័ ចងឹ រ៉ាយ រុា ំ េកះ ទលឹ នី

េណា ័ះ ្រតគ់ កាតត់ ពុត លូ សាងំៃក ឡាេកា េលយី េភឿ ចងឹ អ្លុ
មន៉។់ ៨ហះកាសារសាខំាន់ ឡឹង ពូ ្រតគ់ បុចិ ៃចកា គួប េសាប
សតឹ ឡា ំទិ ពុត ទិ េពៀក ខង សារ បុចិ ៃច ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ ពឹល
សារយច េអៀងកាខាក។់ ៩ ្រតគ់ អ្លុ រុាងំៃហ អហំ៊្មយ អន់ រ៉ាប ៉◌ះ័
រះ៉ េរ ុចី អូ ង៉ាញ អុះ។ ១០ប ៉្រ◌ះ័ អន់ អនដ់សី េម៉ាញ ដូវ ៗ អ្លុ ្រប៉
គ័ ង៉ារតាងៗ ឡឹង គួប េសាប េកះ ទលឹ នេីណា ័ះហគ់អ្យក់កាន
អ្លុ ទិ អា ឡា ំតង័ គួប េសាប ឃឺ អន់ដសី ្រតគ់ ្រប៉គ័ ពួយសារ
ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ទេិណា ័ះ អន់ដាគ់ៗ ។ ១១ផាបក់ចំកាប អន់កាប ្រត
គ់ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ។័ ផាបក់ ចំ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ ្រត
គ់ តង័ តាមសាងំុឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ម៉ាគ់ ្រគបឹ ង៉ារ ទិ
* ៤:៦ ៤:៦ យសី៊ូ អ្យក់សារ ដាគ់ឡា ំរះ៉ អន់ កា ប៉ាណូសឡាក់ េតា័ េកះ ពិន ែ្រព
នេីអៀកា ្រតគ់ េដល៖ ពូ អ្យក់សារដាគ់ឡា ំរះ៉ អន់កា ប៉ាណូសឡាក់ េតា័កញិេអៀអា
។
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េណា ័ះ ចងឹ ្រប៉គ័ អន់ ពូ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ញន កា យីស៊ូ
្រគះិ។ ែអ៊ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ រុាងំៃហ េលយី ហគ់ ប៉ាេន ែអ៊
េលយីៗ ពិ អាែមន។
សារ ប៉ាណាបប៉ាប៉ុនញនកា េសឿយសី៊ូ
១២អឺ អុះ មុី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច ផា ទីសារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន

េកងខាក ់េណាះ ែជញម េលីឃតឹផាសារ េណាះតាងឡឹង ពូ
ៃដ។ សារប៉ាណាបទេិណា ័ះសារ៉ំាប់សាគ់ លួង ពុតអនដ់សី។
១៣ហះកា្រតគ់ទី ពុត រគ៉់ េលយី ពិ ខងអនដ់សី ប៉ាណាបប៉ាប៉ុន
អន់ឌូ លូ យីស៊ូ ្រគះិ េកះ ទលឹ នីេណា ័ះ ចាបះ កា អន់ដសី ចងឹ
េហាក រគ៉់ កាខាក់ ប៉ាគ់ យីស៊ូ ជរឹ ពឹះ តាបំាងសារ អំរ៉ាញ អញឺ
មះ៉ ែអ៊ េទៀ។ ១៤ផា ពូ កាប ញគ័ អន់ដសី ញន កា េសឿ យីស៊ូ
្រគះិ េណាះ អនដ់សី ទី កានសាណុកសាវាក៉ហង ខង ប៉ាង៉ា
ត័ ប៉ាលងឹឡាក់ ទី អរ៉ំាញ អញឺហ៊្លតឃឺ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អនដ់សី េកះ។ ១៥កាណុងកាឡំាងំ
អន់ដសី ែជ អន់ បក់ ចំ ប៉ាណាប ញន កា ប៉ាន់េតា័ ពូ អន់តុង
មះ៉ ពូ ្របគ៉័សារ អូដាគ ់េលីកាសាងំកង់សារ ពូ េណាះ ៃដ។
១៦ហះកា ផា ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ញន កា អន់ដសី ប៉ាសុន យីស៊ូ
្រគះិ ែជ តាយួស ៃដ ហះកា អន់ដសី ្រតគ់ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ញន កា ពូ េអី អន់ដសី ផា ប៉ាសុន យីស៊ូ ្រគះិ។ ១៧ កញិ
េអៀ អាដារ ់កាឡំត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូ
ស ទលឹ េកះ ែអ៊ តាត់សុនិ សារ កា ប៉ាសុន ែអ៊ អន់្រទួល ឡឹង
ពូ។ ផាែអ៊តាតសុ់និសារ ពិនអន្់រទលួ នចីម័ ទិ មួត បក់ អូ ៃច
េសឿសារ ដាគ់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័សារ ញ៉ា ចងឹ េកតី ពឹង
អនែ់ឌ ?



១ េព្រតះុ ៤:១៨ xvi ១ េព្រតះុ ៥:៤

១៨ «ផាប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ទបឹ ប៉ាណាប ែនវអា
សាឡង់កា ប៉ាណូស អូដាគ់ លូ ប៉ាណូស ្របគ៉័យច

អ្ូយគ ែហង៊ខាក់ ត ័ះ !»†
១៩ ទលឹ នីេណា ័ះ ទិ បក់ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ពួយ ពុត ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ ្រតគ់ ្របគ៉័សារដាគ់ លូ មុងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បុាងំេកតី កាណាគ័
្រគបឹ ែនវ ែអ៊ ទី ពុត ដាគ់ ្រតង់។

៥
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាសារ៉ំាប់ មួត ្រកាគ់តាងំកង់
១កាប៉ាច់ មួត ្រកាគ់តាងំកង់កាណុងកាឡំាងំ មួត េសឿ អាញ់

បរ៉ ់អនត់គ់ ប៉ាេតា កា អនដ់សី ញនកាអាញ់ ្រកាគ់ តាងំកង់ នះិ
េទៅ េដល អាញ់ កា បប៉័ សារ ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន មះ៉ យីស៊ូ ្រគះិ
ម៉ាត់ អាញ់ េទៅ លូ ចងឹ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ អនឌូ់ លូ ែអ៊ ប៉ាគ់
ែអ៊ ជរឹ តាបំាងឡាេកា េទៀ។ ២ហគ់អនដ់សី រុាងំៃហ រុាងំខ្យា មួត
េសឿឡាក់កាតាបល៉់ េចៀមឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាេហ្យ ី ពឹង
អនដ់សី។ ្រតគ់ រុាងំៃហ អនែ់ឌញនកា ពុត បុចិ ្របគ៉័ ពួយ ពុត
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័អូ ្រតគ់ញនកា ពូ បុាងំខ ំេលីញន បុចិកា ទី
ខា 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 ្រប៉គ័ ដាគ់ អន់ អន់ែឌ ្រប៉គ័ ពួយ។ ៤ ប៉ាគ់ យីស៊ូ
ឡាក់ ៃមគ៉ មួត រុាងំៃហ រុាងំខ្យា ពឹះ ទលឹ អនដ់សី ចងឹ ទី រុាងំវាន៉័
តាតារកា្ល គ់ អូ អ្លុ ប៉ាត។់
† ៤:១៨ ៤:១៨សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ) ១១:៣១។



១ េព្រតះុ ៥:៥ xvii ១ េព្រតះុ ៥:១១

សារអនត់គ់ ប៉ាេតាសារ៉ំាប់ មួត េសឿ ទឌូិ
៥កាប៉ាច់ មួតតាតាម័ រ ៉ះូ ្រតគ់ អ្យលិ កូត័ ្របគ៉័ ពួយ មួត ្រកាគ់

តាងំកង់។
អន់ដសី ទិឌូ ្រតគ់ ប៉ាន់ថិ ពុត ចតឹ យរ កា គួប េសាប សតឹ

ឡា ំខង «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប៉ាសាងំ លូ បក់ តសី ពុត ហះកា
ែអ៊ អន់សារ ដាគ់ កា បក់ ប៉ានថ់ិ ពុត ចតឹ យរ ទឌូិ»*។ ៦ ទលឹ នី
េណា ័ះ ្រតគ់ ប៉ានថ់ិ ពុត ៃអ្វ កានេ់ត ័ះ អរ៉ំាញ អញឺ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
តយ័ េភឿអន់ ែអ៊ ប៉ាេនអនដ់សី ប៉ាគ់ដារ ែ់អ៊កាឡំត់ េទៀ។៧ហគ់
មបសារ អនដ់សី វុនឹវាយ៉ ទេិណា ័ះ អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ពិ ខង ែអ៊ អ្យ
ក់ ពុត ៃចគ រុាងំៃហ អន់ដសី។ ៨ហគ់ សាងំៃក ឡាេកា លូ ៃអ្វ
ញ៉ាម ពិ ខង ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡាក់ តាមុរឺ អនដ់សី ែអ៊ ចាក តារ ័
ជុំ អនដ់សី ទបឹ ្រកាញ័ឡាក់ កា បក៊ េភឿ ចងឹណាងំ បក់ ចំឡាក់
ែអ៊ ចងឹកាប់សាទ។ី ៩អន់ ទី ពុត េសឿ េលយី ្រតគ់ ប៉ាសាងំ លូ
ែអ៊ ទបឹ អ្លុ អនត់គ់ ផា អុះ មុី បក់ េសឿ អនេ់ទៀគៗ ៃអ្វ ពឹង អង់កក់
េតះកា ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុនឡាក់កា អនដ់សី េដល។ ១០ ៃឡង ឡឹង
អន់ដសី ទី ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន បាេបៀត អា េកះ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ េប៉ាក
អនដ់សី អន់ អនត់ាវ កាចាប័ លូ ទីសាងំុ អូ អន់ អនដ់សី ដង់ដូត
អុះ ញន ែអ៊ ទី ពុត ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ កា អនដ់សី លូ េរុសី អនដ់សី
អន់ អ្យក់សារ អំរ៉ាញ អញឺឡាក់ ៃអ្វ េលយី អនឌូ់ លូ យសី៊ូ ្រគះិ
ហង។ ១១អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ទីសារ អំរ៉ាញ អញឺ រុាងំៃហ រុា ំ
ងខ្យា េលយី អាែមន។
សារអបំញ៉់ គួប េសាប

* ៥:៥ ៥:៥សារអាឡាច់ ឡឹងសារ អនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ)៣:៣៤។
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១២អាញ់ ្រចាគ់សត្់រតា េអ្ល ័ះៗអា ប៉ាេហ្យ ីកា អនដ់សីញន ទី
សុឡីះ តង័ អាញ់ឃតឹផា ែអ៊ឡាក់ អុះអាញ ់ែអ៊ ដាគ់ ្រតង់តា
ទចឹ ហង។ ញនឹ ្រចាគ់ សត់្រតា អា េភឿ បុាងំេហាក ពុត េពៀក
អនដ់សី លូ រះ៉ អន់ អនដ់សី អ្លុ អនហ់ា្ន ល់ ពុតដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ។័ ហគ់អនដ់សី ៃអ្វ េសឿ េលយីញនពុតដាគ់ ែអ៊ េណាះ
ពិ។ ១៣ មួត េសឿ ប៉ាគ់ េមឿង បាប៊ីឡូន †ឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ េរ ុសី អ្យក់
ឡាក់ កា ែអ៊ េរ ុសី អន់ដសី េដល អន់ែឌ អំបញ៉់ ផា អន់ដសី ដា
គ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? លូ ម៉ាកុះ ឡាក់ កា គន អាញ់ ែអ៊
កា អំបញ៉់ ផា អនដ់សី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ? ១៤ ប៉ាគ់
ប៉ាត ័ះ គួប េសាប ្រតគ់តាបំាង ពុត បុចិ ៃច។
អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ សារសាណុកសាវាក៉ កា អន់ដសី ទិឌូ ឡាក់

ប៉ាសុនយសី៊ូ ្រគះិ។

† ៥:១៣ ៥:១៣ េមឿងបាប៊ឡូីនកាប ប៉ាញេ់ជ្វៀរ ឡឹង េមឿង រ ៉មូ។
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