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សត្់រតា
យ៉ាកុប
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
សត់្រតា អា វគ័ យ៉ាកុប ប៉ាេហ្យ ី កា សុនសាត អុី្រសាែអល៊

ឡាក់ ក្លះ គួប េសាប ៃអ្វ ប៉ាគ់ ប៉ាេថត អនេ់ទៀគៗ ពឹង អង់កក់ េតះ
(បរ៉ ់ៃហ ១:១)។ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា ឡឹងសារ ៃអ្វ េកាប រប៉់ ដារ ់
សារ៉ំាប់ កា មួត េសឿ យីស៊ូ។ ពូ ឃតឹ ផា វគ័ យ៉ាកុប ឡាក់ ្រចា
គ់សត្់រតាអាឃឺ អុះយសី៊ូ (បរ៉ ់ៃហកាឡាទី១:១៩)។ ែអ៊ ្របគ៉័
ៃមគ៉ណាផំា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ ពឹង េមឿង េយរសូាឡឹម។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យ៉ាកុប អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត បក់ េសឿយសី៊ូ អន់ ៃអ្វ េកាប

អន់ ្រតគ់ ពួយសារអនែ់ឌ េសឿ។ មួត េសឿយសី៊ូ អូ ្រតគ់ ្រកាន័
កា សាយុំាងំ ពូ រះ៉ សារ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អុះ ឃឺ ្រតគ់ ្រប៉
គ័ ពួយ េដល។ ផា ្រកាន័ កា េសឿ េដាច អូ ទី ្រប៉គ័ សារ ដា
គ ់េណាះ អូ ទីខា អុះ។
វគ័ យ៉ាកុប រះ៉ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿ យសី៊ូ អន់ ដាម័ អត់

ផះ ទីសារ ថុកឡាបំាក។ ែអ៊ ផា ពិន ្រតគ់ហាប់ ពូ អនេ់ទៀគៗ
ែជ េរុសី ម៉ាត ់លូ ្រតគ់ការ ៉បុ មួត ថុក ញ៉ាក ផះកាកាប ្រតគ់ អ្លុ
សាងំៃក ប៉ានរឹ។ ែអ៊ កាប បុាងំអាលកាខាក់កា មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ ខង អន់ែឌ ជះិ ចគ័ មួត ថុក ញ៉ាក។ ប៉ាគ់ ឡុច វគ័ យ៉ាកុប
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រះ៉ តាគ់ កាចាងំ កា មួត េសឿ យសី៊ូ អន់ ខំ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ លូ តង័
គួប េសាប។
វគ័ យ៉ាកុប រះ៉ ឡឹងសារសាគ់ លួង ពុត េសឿញនកាសារឡា ំ
បាក។ (១:២-១៨)

វគ័ យ៉ាកុប េ្របុី ពូ ្រប៉គ័ ពួយ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា
សាយុំាងំ េដាច អុះ។ (១:១៩-២៧)

វគ័ យ៉ាកុប ទបឹ ពូ អូ អន់ េរ ុសី ម៉ាត។់ (២:១-១៣)
វគ័ យ៉ាកុប េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ដាគ ់អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កា េសឿ េដាច។
(២:១៤-២៦)

វគ័ យ៉ាកុប អន់តគ់ ប៉ាេតា កា ពូ ឡឹង ប៉ានឹរ កាកាប។ (៣:១-
១៨)

វគ័ យ៉ាកុប រះ៉ កា ពូ ែជ អន់ បុចិ ៃច កា កាណាគ័ ពឹង អង់កក់
េតះ អា។ (៤:១-៥:៦)

សារអនត់គ់ ប៉ាេតា អនេ់ទៀគៗ។ (៥:៧-២០)

១អាញ់សចិ យ៉ាកុបឡាក់ ទុច ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ លូ ទុចយសី៊ូ
្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា។ សត់្រតា អាអាញ់ ប៉ាេហ្យ ី អន់ កា គន
េសា អុី្រសាែអល៊ ទិ ១២ ផូង័ ឡាក់ ក្លះ គួប េសាប ៃអ្វ ប៉ាញ័ ទបឹ
អង់កក់ េតះ។ អាញ់ បរ៉ ់អំបញ៉់ អន់ដសី ដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ
េដល ប ?។
សារសាគ់ លួង ពុត េសឿ
២អឺ អុះ មុ ីដារ ់ចំ អនដ់សី ទីសារឡាបំាក េអៀង ែនវ ្រតគ់

ឃតឹផាសារ េណាះចងឹ ្របគ៉័ អន់កា អនដ់សី េហាក រគ៉់កាខាក់
៣ខង អនដ់សី អ្លុ េកះសារសាគ់ លួង ពុត អនដ់សី េសឿអាចងឹ
្របគ៉័ អន់កាអនដ់សីដាម័អត។់ ៤ហះកាអនដ់សី ្រតគ់ដាម័អត់
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េលយី ទលឹ ឡុច ម៉ាគ់ អនដ់សី ចងឹ េកតី ប៉ាណូសដាគ់កាខាក់
អូ ទីយចសារ ញ៉ា អុះ។
៥កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី េណាះ ផា ទី េពឿ អូ អ្លុ អូ ហ្ល

ង់ ប៉ាណូស េណាះ ្រតគ់ បរ៉ ់ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េណាះ ែអ៊
ចងឹអន ់ខងែអ៊ដាគ់ ពុត ៃចអន់កាប៉ាណូសទឌូិ ែអ៊ អូផាញ៉ា
អុះ។ ៦ហះកាប៉ាណូស េណាះ ្រតគ់ ទី ពុត េសឿ អូសង់ៃស ខង
ប៉ាណូសឡាក់ ទី ពុតសង់ៃសឡាក់កា េទៀកសាឡីគសាឡាយ
រុាងំកា្ល ច កា ខ្យាលជរឹហាវ។ ៧ ប៉ាណូស ែនវអា ែជសាមគ៉័ផា
ែអ៊ ចងឹ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ៨ ខង ែអ៊ ឡាក់
ប៉ាណូស ទី ពុត េពៀរ ្រគបឹ ង៉ារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះស៊ុត កា ម៉ាឡា ំ
ម៉ាឡយ ទេិណា ័ះ។
៩ អឺ អុះ មុី បក់ ថុក ញ៉ាក ប៉ាកមង៉ ហគ់ អន់ដសី តសី ម៉ូ ះ

ពិ ខង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អំេប៉ាក អន់ដសី េកះ។ ១០កា
ប៉ាច់ បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ឡាក់ េកតី ថុក ញ៉ាក ហគ់អនដ់សី តសី
ម៉ូ ះ េដល ពិ * ខង បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ េពៀបឡាក់កា ប៉ាកាវ ចងឹ
ឡាេយ៉ា ្រហុង។ ១១ ប៉ាគ់ ដារ ់ឡាច់ តុ ថាងំ េកះ េតមី ែអ៊ កាឡា
េយ៉ា េ្រកាះ ប៉ាកាវឡាេយ៉ា ្រហុង អូឡាយ៉ាម័ហង។ មួតបក់
ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ កា នះិេទៅ េដល ផះ ែអ៊ ៃអ្វ ្រប៉គ័ ង៉ារ ែអ៊ ចងឹ
ហ្៊យង េហ្យតី ឡូត។
១២ េពឿ ដាម័ អត់ ផះ ទី សារ ឡាបំាក ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ

ទី សារ សាណុក សាវា៉ក តាទចឹ ហង ផា ែអ៊ ដាម័ អត់ ទលឹ
* ១:១០ ១:១០ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ា្រតង័ ឡាក់ េកតី ថុក ញ៉ាក ្រតគ់ េហាកញនកា ប ៉្រ◌ះ័
្របគ៉័ អន់ កា អនែ់ឌហ្លង់ ផាសារ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័សាខំាន់កា្វ ឡឹង រ៉ាស អប៉ំាស។
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ឡុច េណាះ ែអ៊ ចងឹ ទី អាញុ រុសី េលយី ឡាក់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ ទីសាញ៉ា ផា ចងឹ អន់ កា បក់ ចំ ឡាក់ បុចិ ៃច កា ែអ។៊
១៣ េពឿ ទី ពុត បុចិ ្របគ៉័ អូ ដាគ ់ែជ កាបផា «ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
េ្របុី អាញ់ ្រប៉គ័ អូ ដាគ»់ ខង អូ ទី កាណាគ័ ញ៉ា ចងឹ អ្លុ េ្របុី
ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័សារ អូដាគ់ អុះ ប ៉្រ◌ះ័ កា អូ ទី េ្របុី េពឿ ្របគ៉័ អូ ដាគ់
េដល។ ១៤ហះកា ប៉ាណូស ្រគបឹ ដូវ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ់ឃឺឡាច់
ឡឹង ពុត ខា្វ មឡាេកាតាងំឡា ប៉ាណា ំអន់ ្របគ៉័សារ អូ ដាគ។់
១៥ ពុតខា្វ ម បុាងំេកតីអន់ទីសារយច ផាសារយចេកតី េអៀង
េកះ ចងឹ េកតី េតា័ហង។
១៦អឺ អុះ មុីឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី ែជ ឃតឹ យច ៃដ។

១៧ ្រគបឹ កាណាគ័ឡាក់ដាគ់កាខាក់ឡាច់ ឡឹង ៃប៉្លង ឃឺឡាច់
ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ បុាងំេកតី តាតារ ពឹង ៃប៉្លង។ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
អូ អ្លុ ប៉ាង៉ាច់ អុះ យ ៉◌ះ័ កាណាគ័ ញ៉ា បុចិ ្រប៉គ័ អន់ ែអ៊ ប៉ាង៉ា
ច ់កា ែអ៊ អូ ប៉ាង៉ាច់ អុះ។ ១៨ ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទី អាញុ រុសី
តាម ពុត ែអ៊ ញន កាសារ តាទចឹ ែអ៊ កាប េភឿ អន់ ពិន េពៀប
ឡាក់កា ៃប៉្ល គុល † ទិកាណាគ័ ញ៉ាឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី។
សារសាយុំាងំ លូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័
១៩អឺ អុះ មុី ឡាក់ អាញ់ បុចិ ៃច អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ ផា

ប៉ាណូស ទិឌូ ្រតគ់ ខំ សាយុំាងំ ហ ិែជ រញិ កាប ែជ រញិ អកឺ
២០ខងសារ ប៉ាណូសអកឺ អូ ្រតគ់ លូសារដាគ់ មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កា
† ១:១៨ ១:១៨ សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ េឃយី អ្យក់ ៃប៉្ល គុល េទៀន អន់ កា ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ។័ ផា ប៉ាណូស េពៀប ឡាក់ កា ៃប៉្ល គុល ឃឺ ប៉ាណូស េណាះ កានតឹ
ខាក់សារ៉ំាប់ កា ប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់ៃហសារឡាច់ (នកិ្ខមន)ំ ២៣:១៩លូ ចាបាប់ មួត េលវ ី
(េលវវីនិយ័)២៣:៩-១៤។
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តយ័ អុះ។ ២១ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី ្រតគ់ អា្ល ត ពុត បគឺ អក៊ លូ
ពុត ខូយ ប៉ាអ្យប់ េអៀង យុបឹ េណាះ ពិ េកះេណាះ បុនិែពង ពុត
អន់ដាគ់ឡាអត់ លូសាយុំាងំ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ ែអ៊ ៃចគកាណុង
ពុត អនដ់សី ខង ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ អា អ្លុ តង័ អន់ អនដ់សី ទីអាញុ រុ ី
ស េលយី។
២២ហគ់ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ពិ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កាសាយុំា ំ

ង លូ ប៉ាង៉ល់ឡាេកា េទៅ េណាះ អុះ។ ២៣ េពឿសាយុំាងំ ប៉ានឹរ
ប ៉្រ◌ះ័ េកះ ហះកា អូ ្របគ៉័ ពួយ ប៉ាណូស េណាះឡាក់កា ៃហ
កី កាណុងសាមុលឹ ២៤ ៃហ េកះៗ ែអ៊ ចាក ឡាច់ ឡូត តាឡូះ
កា ពឹល អូ អ្លុ អន់តគ់ ផា ម៉ូ ះ ម៉ាត់ ែអ៊ េណាះ នីចម។័ ២៥ហះកា
ប៉ាណូសចំអ្យក់ ពុត ៃចគ ៃហចាបាប់ឡាក់ដាគ់ ្រតង់ ឃឺឡាក់
ចាបាប់ ្រប៉គ័ អន់ ពិន រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង ថូត េកះេណាះ ខំ ្រប៉គ័ ពួយ
េលយី ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ ទី សារ សាណុក សាវា៉ក តាទចឹ
ញន កា ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយ ខង ែអ៊ អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កាសាយុំាងំ េកះ
េណាះ ពឹល េណាះ អុះ។ ២៦ េពឿ ផាឡាេកា ្របគ៉័ គុន ប ៉្រ◌ះ័ ហះ
កា ែអ៊ កាប អូ អ្លុ សាងំៃក ប៉ាណូស េណាះ ព្លូង កាឡាេកា េទៅ
ហង សារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះកា អូ ទី ខា េដល។ ២៧ហះកាសារ
្រប៉គ័ គុន ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ដាគ់ កាខាក់ ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ ឡាក់ ពឹ ពិន
ឃឺ ្រតគ់ឡា ំតង័សាសា្វ គនកានត់ី លូ អង់កាន់ អនេ់្រតា័ឡាក់ ទី
សារឡាបំាក លូ រុាងំៃហឡាេកា អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ បគឺ អក៊
ពឹង អង់កក់ េតះ អា។

២
សារ េរុសី ម៉ាត់
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១ អឺ អុះ មុ ីផា អន់ដសី េសឿ យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ទី សារ អំរ៉ា
ញ អញឺ ែអ៊ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន អន់ដសី ែជ េរុសី ម៉ាត់ គួប
េសាប ៃដ។ ២ ផះ អន់ដសី ៃអ្វ ប៉ាតុំ លួម គួប ប៉ាន់ដបឹ ផា ទី
ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ ៃចគអញច់និ ម៉ាសលូកាសប៊ េពៀត េខាអាវ
ដាគ់ ឡាយ៉ាម័ ែអ៊ ម៉ុ ត អន់ឌូ លូ អន់ដសី េកះេណាះ ទី ប៉ាណូ
ស េម៉ាញ ដូវ ណាវ ្គ ថុក ញ៉ាក កាសប៊ េពៀត េខា អាវ បគឺ អក៊
េរ៉ាះសាត ម៉ុ ត អនឌូ់ េដល។ ៣ផាអនដ់សី េជៀក ដងឹ ប៉ាណូស
បក់ ប៉ាត្រង័ េណាះ ផា «បរ៉ ់អសី ឡា ំអង់ៃអ្វ ពឹង េ្រគ ដាគ់ អា
រញិ» េកះេណាះ េ្របុី ប៉ាណូស ថុក ញ៉ាក េណាះផា «ហគ់ អន់
តាវហះ ែស៊្វន េតាកាអសី យ ៉◌ះ័ អង់ៃអ្វ កានេ់ត ័ះចារអាញ់ទរឺ
ជុង អា កា ដាគ់ េដល» ៤ផា នីេណា ័ះ អន់ដសី េរុសី ម៉ាត់ គួប
េសាប េកះ ទបឹ ទី ពុត បគឺ អក៊ តាតសុ់និសារយច។ ៥អឺ អុះ មុី
ឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច បរ៉ ់អនដ់សីសាយុំាងំអាញ។់ ញ៉ា អូ ្រតគ់
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ប េរុសី មួត ថុក ញ៉ាក ពឹង អង់កក់ េតះ អា អន់
អន់ែឌ េកតី ប៉ាត្រង័ ែគង េសឿ ែអ៊ * លូ អន់ អន់ែឌ ម៉ុ ត អន់ ទី
ែអ៊ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាឡាក់ ែអ៊ ទីសាញ៉ាផាចងឹ អន់ កា ប៉ាណូស
ចំឡាក់ បុចិ ៃច កា ែអ ៊? ៦ហះកាអនដ់សី បង៉ឺាយ មួត ប៉ាណូស
ថុក ញ៉ាក។ ញ៉ា អូ ្រតគ់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័ ហង ប ជះិ ចគ័ លូ
អ្យក់ឡា ំអនដ់សី អន់ ពូ ៃចគ ថូត ? ៧ញ៉ា អូ ្រតគ់ មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្
រង័ ហង ប កាប បង៉ឺាយយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ តាងំឡាដាគ់ ្រតង់ មះ៉
អនដ់សី ?។
៨ផាអនដ់សី ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ រុាងំៃហ រុាងំខ្យាឡាក់

* ២:៥ ២:៥ េកតី ប៉ា្រតង័ ែគង េសឿ ទី ណីផា «េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ កាខាក»់ េលី «ចងឹ េកតី
ប៉ា្រតង័ ញន េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាគ់ហាវ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ ែអ»៊។
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ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់ ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «ហគ់ បុចិ ៃច កា ពូ
ឡីង ែគង ឡាក់ កា បុចិ ៃច កា ឡាេកា អន់ដសី េទៅ» ផា អន់
ដសី ្របគ៉័ ពួយ ចាបាប់ េណាះ ដាគ់ ហង។ ៩ផា អន់ដសី េរុសី
ម៉ាត ់អន់ដសី ្រប៉គ័ េណាះ យច េកះ ទបឹ ចាបាប់ ចងឹ ផា អន់
ដសី ប៉ាណូស ្របគ៉័យច េដល។ ១០ េពឿ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័
ទិេណា ័ះ ហះកា ផា ែអ៊ ្រប៉គ័ យច ចាបាប់ ដងឹ េម៉ាញ កាតាម
ឡាក់ កាយច លូ ចាបាប់ ទេិណា ័ះ េដល។ ១១ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
រះ៉ ផា «ែជ រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ»់ ែអ៊ រះ៉ ណាវ ្គផា «ែជ ប៉ាន់
េតា័ ប៉ាណូស»។ យ ៉◌ះ័ អន់ដសី អូ រ៉ាលង កល់ កាម៉ាញ់ កា
តាម ហះកា ផា អន់ដសី ប៉ាន់េតា័ ពូ ឡាក់ កា ្រប៉គ័ យច លូ
ចាបាប់ ទេិណា ័ះ េដល។ ១២ទលឹ នេីណា ័ះហគ់ អនដ់សីកាប លូ
ៃអ្វ េកាប អន់ ្រតគ់ លូ ចាបាប់ ឡាក់ ្រប៉គ័ អន់ ពិន រ៉ាវា៉ច់ ឡឹង
ថូត ខង ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ តាតសុ់និសារ អនដ់សី ពួយចាបាប់ េណាះ
ហង។ ១៣ េពឿ អូ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា ពូ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័
ចងឹ ៃចគ ថូត ែអ៊ អូ តាប៉ាប តាប៉ុន េដល។ េពឿ ទី ពុត តាប៉ាប
តាប៉ុន កា ពូ ប៉ាណូស េណាះ ចងឹ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា ប ៉្រ◌ះ័ អូ ៃចគ
ថូត ែអ៊ អុះ។

សារ េសឿ លូ ្របគ៉័ដាគ់
១៤ អឺ អុះ មុ ីផា ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ រះ៉ ផា ែអ៊ េសឿ

ប ៉្រ◌ះ័ ហះកា អូ ្របគ៉័សារដាគ ់ញ៉ា ចងឹ ទីខា េដលប ? ញ៉ា
សារ េសឿ េណាះ ចងឹ អ្លុ េដល ប តង័ អន់ ែអ៊ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង េតា ័?
១៥ ប៉ានដ់បឹ ផា ទី អុះ មុី េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ អូ ទី េខាអាវកាសប៊ េពៀត
លូ អូ ទី សាណា ញ៉ាសា រប៉់ ដារ ់១៦ផាកាណុង កាឡំាងំ អន់
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ដសី េណាះ ទី ប៉ាណូស េម៉ាញ ដូវ រះ៉ កា បក់ អូ ទី េណាះ ផា
«ហគ់ សតឹ ចាក ដាគ់ ប៉ាឡឹង ៃអ្វ សាណុកសាវាក៉ សង់សា
ផគី លូ ៃអ្វ អន់ រ៉ាតុ េហាគ !» ហះកា អូ ទី អន់ កាណាគ័ ញ៉ា
កា ែអ៊ អុះ ញ៉ាសារកាប េណាះ ទីខា េដល ប ? ១៧សារ េសឿ
កានះិេទៅ េដល ផា អូ ទី ្របគ៉័ដាគ ់សារអនដ់សី េសឿ េណាះ
អូ ទីខា អុះ ែអ៊ ហ្៊យង េហ្យតី តាេដាះ។
១៨ ប៉ាន់ដបឹ ផា ទី ប៉ាណូស អូ ហ្លង់ សារ េម៉ាញ ដូវ កាប ផា

«បក់ អន់ដា ្រកាន័ កា េសឿ េដាច បក់ អន់ដាណាវ ្គ ្របគ៉័សារ
ដាគ»់។ េណាះអាញ់ផាកាែអ៊«បរ៉ ត់ាបំាង ៃហសារអសី េសឿ
អូ ទី ្របគ៉័ដាគ ់េណាះអាញ់ចងឹ តាបំាងសារដាគ់ឡាក់អាញ់
្របគ៉័ ម៉ាគ់ អសី ចងឹ អ្លុ អនត់គ់ ផាអាញ់ េសឿ តាទចឹ»។ ១៩អសី
េសឿផាទីប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញ េណាះ ្រតគ់ហង យ ៉◌ះ័ មួត ប ៉្រ◌ះ័
បគឺកា េសឿនេីណា ័ះ េដលទបឹអ្ូយគ រ៉ាៃរត៉ឡាេកា។២០អឺ ប៉ាណូ
ស អូ ហ្លង់ អូ ហ្ល ីនចីម័ អសី បុចិ អ្លុ េដល ប ? ប៉ាណូស េសឿ
ហះកា អូ ទី ្របគ៉័សារដាគ ់សារ ែអ៊ េសឿ េណាះ អូ ទីខា អុះ។
២១ វគ័ ពិនអា្រប៉ាហា ំប ៉្រ◌ះ័ផា ែអ៊ដាគ់ញនកា ែអ៊ ្របគ៉័សារដា
គ ់ឃឺ ែអ៊ អ្យក់ គន ែអ៊ អុីសាក់ ចងឹ ពុះ រ៉ាមះ៉ ប ៉្រ◌ះ័។ † ២២អសី
បប៉័ េដល ប ? សារ ែអ៊ េសឿ លូសារ ែអ៊ ្របគ៉័ េណាះ ្រតគ់ លូ
គួប ែអ។៊ ញន សារ ែអ៊ ្រប៉គ័ េណាះ ហង ពិន អ្លុ អន់តគ់ ផា
ែអ៊ េសឿ តាទចឹ ២៣ ្រតគ់ ពួយ សារ ទី ្រចាគ់ រះ៉ កាណុង ផាប់
ប៉ានឹរ ប ៉្រ◌ះ័ ផា «អា្រប៉ាហា ំ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ ័ញន កា
† ២:២១ ២:២១ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ២២:១-១៩។



យ៉ាកុប ២:២៤ ix យ៉ាកុប ៣:៤

ែអ៊ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ប៉ាណូស ដាគ់ ្រតង់»‡ ទបឹ អ្យក់ ចាង័
លូ ែអ។៊ ២៤ ទលឹ នេីណា ័ះ អនដ់សី បប៉័ េកះ ប ៉្រ◌ះ័ េអី ផា ប៉ាណូ
ស ដាគ់ ញន កាសារ ដាគ់ ពូ ្រប៉គ ័អូ ្រតគ់ ្រកាន័ កាសារ ពូ
េសឿ េណាះ អុះ។ ២៥ណាង រ៉ាហាប់ឃឺ អង់កាន់ បា្ល ល ហះកា
ប ៉្រ◌ះ័ ផា ែអ៊ ប៉ាណូស ដាគ់ ញន កា ង៉ារ ដាគ់ ែអ៊ ្រប៉គ័ នះិេទៅ
េដល ខង ែអ៊ហាប់ មួត សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ឡាក់សបឺកាន
អន់ ៃអ្វ ពឹង ហី ែអ ៊ប៉ាគ់ អនែ់ឌឡាច់ចាក ែអ៊ តាបំាង ្រទង អន់
េទៀគ េម៉ាញណាវ ្គតង័ អនែ់ឌ អន់ រ៉ាវាច៉់ឡាេកា។ § ២៦ផាឡា
េកា បុាងំៃឡ អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ េតា័ េកះ ផា ប៉ាណូស
េសឿ អូ ទី ្របគ៉័សារដាគ ់សារែអ៊ េសឿ េណាះ អូ ទីខា អុះហ្៊យង
េហ្យតីឡាក់កា េតា័នះិេទៅ េដល។

៣
សារប៉ាញស់ាងំ អបំ្៉យតិ
១អឺ អុះ មុ ីែជ បុចិ ្របគ៉័ ៃណឃូ េអៀង ដូវ តាឡាម ័ខង អន់

ដសី អ្លុ េកះ កា ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូតញនឹឡាក់ ៃណឃូកា្ល ងំ ឡឹង
ពូផាញនឹ ្របគ៉័យច។ ២ ពិន ទឌូិ េឃយី ្របគ៉័យច េអៀង។ េពឿ
អូ ្របគ៉័ យច ញន ពឹរ ប៉ាណូស េណាះ ដាគ់ កាខាក់ ហង លូ
ែអ៊ ចងឹ អ្លុ រុាងំៃហឡាេកា េទៅ អន់ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េដល។ ៣ផា
បុចិ អន់ េសះ ្របគ៉័ ពួយ ពិន ពិន អ្យក់ ប៉ាសយ់សាងំកាម័កាង
ែអ ៊េណាះ ពិន ចងឹ ញ៉ាក់ ែអ៊ អន់ឡា ំែគង ចំកា ទីហង។ ៤អន់
ដសី ឃតឹ ៃហ កាប៉ំាន ់យ ៉◌ះ័ ែអ៊ តសី កាខាក់ កាតាម យ ៉◌ះ័
‡ ២:២៣ ២:២៣សារអាឡាច់ ឡឹង កាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១៥:៦។
§ ២:២៥ ២:២៥ បរ៉ ់ៃហ យូេស្វ ២:១-២៤;៦:១៥-២៥។



យ៉ាកុប ៣:៥ x យ៉ាកុប ៣:១២

ខ្យាលតសីតឹកាតាម កាប៉ាណូសគឹ ែអ៊ ទីតាម ពុត បុចិញនកា
កាណាគ័គឹ ថិ ឡក។់ ៥អបំ្៉យតិ ប៉ាណូសកានះិេទៅ េដល ែអ៊ កា
ណាគ័ថិឡក់កាណុងឡាេកាប៉ាណូស ហះកាអ្លុ អា្វ ត់ េអងកា
ខាក។់ អនដ់សីឃតឹ ៃហ យ ៉◌ះ័ ប៉ាកាវ អុញថិឡក់កាអ្លុ ្របគ៉័
អន់ េកតី អុញតសីសា្រពី។ ៦អបំ្៉យតិឡាក់កា អុញ េដល។ ែអ៊
ឃឺកាណាគ័ អូ ដាគ់ ៃអ្វ កាណុងឡាេកា អនឌូ់ លូ កាណាគ័ អន់
េទៀគៗ េដល អ្លុ ្របគ៉័ អន់ កា ពិនយច ទិ ទបឹឡាេកា។ ែអ៊ ្រប៉
គ័ អន់ កា ពិន ប៉ាណាប ប៉ាប៉ុន ឡឹង េកតី ទលឹ េតា ័ឃឺ អុញ កតី
អាឡាច់ ឡឹងចារ អុញ កតី េលយី។
៧ប៉ាណូសអ្លុ ប៉ាញស់ាងំកាណាគ័អ្យា ំៃសម ្រគបឹ ែនវ។ កា

ណាគ័ វា៉វា៉រ លូ កាណាគ័ កាណុង េទៀក កា ប៉ាណូស ប៉ាញ់
សាងំ ទី េដល។ ៨ហះកា អូ ទី េពឿ អ្លុ ប៉ាញស់ាងំ អំប្៉យតិ ឡាេកា
េទៅ ទី អុះ ខង អំប្៉យតិ ឡាក់ កាណាគ័ បគឺ អក៊ អ្លុ ដងឹ សាបំ៉ត់
េលយី ប៉ាញ័ ដងឹសារ អូ ដាគ់ឡាក់ កា ចារ ័ពិះ ្របគ៉័ អន់ េតា។័
៩ ពិន ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន ញនកា អំប្៉យតិ ពិន
ត ័ះ ប៉ាស្យាបកា ប៉ាណូសឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ទី បុាងំេកតី អន់ វុចឹ លូ ែអ៊
* ញន កា អំប្៉យតិ េណាះ េទៅ េដល។ ១០សារ ប៉ាេន ប ៉្រ◌ះ័ លូ
សារ ត ័ះ ប៉ាស្យាបឡាច់ ទិ ឡឹង ពឹរ ដងឹ េម៉ាញ េណាះហង។ អឺ
អុះ មុ ី្រប៉គ័ នីេណា ័ះ អូ ដាគ់ អុះ។ ១១ េ្រតាម េទៀក ដងឹ េម៉ាញ
អ្លុ េដល បឡាច់ េទៀក ប៉ាអា ំអនដ់ា េទៀក ប្លង់ អនដ់ា ? ១២អឺ អុះ
មុ ីញ៉ា េតមី ្រហាអ្លុ េដលប បុាងំេកតី ៃប៉្ល អូេលវ េតមី អង់កាច
* ៣:៩ ៣:៩ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ ១:២៦-២៧។
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ចងឹ បុាងំេកតី ៃប៉្ល ្រហា អ្លុ េដល ប ? ទលឹ នេីណា ័ះ េ្រតាម េទៀក
ប្លង់ កា អូ អ្លុ ឡាច់ េទៀក ប៉ាអា ំអនដ់ា េដល។

សារហ្យាងំសាឡាច់ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័
១៣កាណុង កាឡំាងំ អន់ដសី េពឿ ហ្យាងំ សាឡាច ់អន់ ែអ៊

តាបំាង ង៉ារ ដាគ់ លូ ពុត ដាគ់ ឡាអត់ ញន សារ ហ្យាងំ សា
ឡាច់ េណាះ ពិ។ ១៤ហះកា ផា អន់ដសី ទី សារ សាណីងសា
េណីស លូ ទីសារ ប៉ាលួង លូ គួប េសាប ែជ អា្វ ត់ ផា ឡាេកា
ហ្យាងំសាឡាច។់ ផានេីណា ័ះ អនដ់សី ព្លូងយច ឡឹងសារតា
ទចឹ ហង។ ១៥សារហ្យាងំសាឡាច់ ែនវ អា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ អុះ ឃឺសារហ្យាងំសាឡាច់ មះ៉ ប៉ាណូស លូឡាច់ ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ។ ១៦ហះចារ ចំ ទីសារសាណីងសាេណីស លូសារ
ប៉ាលួង លូ គួប េសាប ហះចារ េណាះកា ទីកាន រ៉ាចក់ រ៉ាចល់
លូ ទីសារ អូ ដាគ់ ្រគបឹ ែនវ េដល។ ១៧ហះកាសារហ្យាងំសា
ឡាច់ឡាក់ឡាច់ ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ ្របគ៉័ អន់កា ពិនដាគ់ ្រតង់ អូ ទី អក៊
អុះ ទី ពុតឡាអត់ អូ តាប៉ុញតាប៉ាក ់អូ កាង័ កល់ លូ អ្លុ តាប៉ាប
តាប៉ុន កា កាឡំាងំ អូ េរ ុសី ម៉ាត ់អូ ព្លូ ង លូ ្រប៉គ័ សារ ដាគ់
្រគបឹ ែនវ។ ១៨ េពឿ ទី ពុត ដាគ់សមី លូ ្របគ៉័ អន់ ពូ អន់ ្រតគ់ លូ
គួប េសាប ប៉ាណូស េណាះចងឹ បុាងំេកតី អន់ ទីសារដាគ់ ្រតង់
ហង។

៤
សារ ពូ ្រតគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក



យ៉ាកុប ៤:១ xii យ៉ាកុប ៤:៦

១សារ អន់ដសី តាប៉ុញ តាប៉ាក់ លូ គួប េសាប េណាះឡាច់
ឡឹង ច ំ? ញ៉ា អូ ្រតគ់ឡាច់ ឡឹង ពុត ដកដ់រិ ប៉ាណា ំឡាេកា ្របគ៉័
សារ អូដាគ់ ប ? ២អនដ់សីខា្វ ម បុចិកា ទីហះកា អូ ទី អុះ ញន
ខ អា ហង បះ អន់ដសី ប៉ាន់េតា័ ពូ។ អន់ដសី សាណីង សា
េណីស ៃអ្វ កា អូ ទី អុះ ញន ខ អា ហង បះ អន់ដសី តាប៉ុ ញ
តាប៉ាក់ លូ គួប េសាប។ អនដ់សី អូ ទី ខង អនដ់សី អូ បរ៉ ់ឡឹង
ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័៣យ ៉◌ះ័ អនដ់សី បរ៉ ់ហះកា អូ ទី អុះ ខងអន់
ដសី បរ៉ ់េណាះឡាច់ ឡឹង ពុត អូ ដាគ ់ឃឺ អនដ់សី បរ៉ ់សារ៉ំាប់កា ពុតខា្វ ម។
៤អឺ មួត អូ ្រតង់ កា ប ៉្រ◌ះ័ ញ៉ា អនដ់សី អូ អ្លុ ប ? កាន បុចិ

កាសារ អូ ដាគ់ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ឃឺ ្របគ៉័ អន់ កាឡាេកា អូ
ណីស កា ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ។័ េពឿ បុចិ ្រប៉គ័ ពួយ ែនវ អូ ដាគ់
ឡាក់ ពូ ្របគ៉័ ពឹង អង់កក់ េតះ អា ែអ៊ ចងឹ េកតី តាមុរឺ លូ ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ ហង។ ៥ញ៉ា អន់ដសីសាមគ៉័ កាសារឡាក់ ទី ្រចា
គ់ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ អូ ទី ខា ប ? ឃឺ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ បុចិ កា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ែអ៊ អន់ ៃអ្វ ពឹង ពិន េណាះ នះិ ែអ៊
ក្យាគ់ *។† ៦ហះកា ប ៉្រ◌ះ័ បុចិ ៃច កា្វ ឡឹងអាណាវ ្គ ខង ទី ្រចា
គ់ រះ៉ កាណុងផាប់ ប៉ានរឹ ប ៉្រ◌ះ័ ផា៖
«ែអ៊ អូ ណីសកា ប៉ាណូសឡាក់ ទី ពុត តសី

ហះកា ែអ៊ បុចិ ៃចកា ប៉ាណូសឡាក់ ប៉ានថ់ិ ពុត»។‡
* ៤:៥ ៤:៥ក្យាគ់ឃឺឡាក់កា េកា្ល ក្យាគ់កាម៉ាញ។់ † ៤:៥ ៤:៥ េឃ្លៀអា េពៀគ
គុល អូសាឡះ អុះ ពិន ែ្រព នេីអៀកាទី េដល៖ ពុត េពៀកឡាក់ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ៃអ្វ ពឹង ពិន
សាណីងខាក។់ េលី នេីអៀ៖ អង់កក់ េតះ អាសាណីងកា ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់
ៃអ្វ ពឹង ពិន។ េលី នេីអៀ៖ អង់កក់ េតះ អាសាណីង បុចិ កា ទី ពុត េពៀកឡាក់ ៃអ្វ ពឹង
ពិន។ ‡ ៤:៦ ៤:៦សារអាឡាច់ ឡឹងសារអនត់គ់ ប៉ាេតា (សុភាសតិ)៣:៣៤។
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៧ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រតគ់ រ៉ាប់ េសឿ ម៉ុ ត ែគង ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកា
តយ័ ពិ េកះេណាះ ប៉ាសាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺសាតាងំ េណាះ ែអ៊
ចងឹ សាតាក់ឡាច់ ឡឹង អន់ដសី តាទចឹ ហង។ ៨អ្យគ័ អន់ដសី
ម៉ុ ត អន់ ក្យាម័ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹ ឡា ំក្យាម័ អន់
ដសី េដល។ អឺ មួត ្របគ៉័យច ហគ់អា្ល តសារ អូដាគ់ ពិ ! អឺ
ប៉ាណូស ពុត េពៀរ ហគ់ បុនិែពង ពុត េពៀក អន់ ដាគ ់! ៩ហគ់
អន់ដសី ញុា ំ េសាក លូ ហ្យកឹ ពិ។ ែជ កាកីក ហង ្រតគ់ ញុា ំ
អង់ហ្យាងំ ឡគ ែជ េហាក រគ៉់ហង ្រតគ់ អុក ពុត េពៀកឡគ។
១០ ្រតគ់ ប៉ាន់ថិ ពុត ហះ ម៉ាត់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ ័េណាះ ែអ៊ ចងឹ
តាគ់ អេំប៉ាកហាវ អនដ់សី។
១១អឺ អុះ មុ ីែជ កាប េពា េ្រតា េរ៉ា ចាចក់ គួប េសាប ៃដ ផា

េពឿកាប េពា គួប េសាប លូកាបបគឺកា អុះ មុ ីប៉ាណូស េណាះ
ឡាក់ កា កាប េពា ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ លូ កាប បគឺ កា ចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័
េដល។ េពឿកាប បគឺកាចាបាប់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាណូស េណាះ អូ ្រត
គ់ ែអ៊ ្របគ៉័ ពួយចាបាប់ អុះ ឃឺ ែអ៊ឃតឹផាចាបាប់ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ
អូ ទី ខា។ ១២ បក់ បុាងំេកតី ចាបាប់ អា លូ បក់ ចងឹ ៃចគ ថូត
ប៉ាណូស ឃឺ ទី ដងឹ េម៉ាញ ប ៉្រ◌ះ័។ ទី ដងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ហង ចងឹ អ្លុ
តង័ លូ អ្លុ ថាឡំាយ។ អនដ់សី អា ប៉ាណូស នចីម័ បះ បុចិ កាប
បគឺ កា អុះ មុី នេីអៀ។
សារ ពូអា្វ ត់ េអង
១៣អឺ អុះ មុ ីបក់កាបផា «ដារ អ់ា េលីដារ ត់ាយ៉ាង័ញនឹ ចងឹ

ឡាប៉ំាគ់ េមឿង េតា ញនឹចងឹ ៃអ្វហះ េណាះ េម៉ាញសាណាេំភឿ
ណាងំសាអន់ ទី កាៃំឡ» ១៤អាញ់ បរ៉ ់រះ៉ ផា អនដ់សី អូ អ្លុ អន់
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តគ់ អុះ ដារ ់តាយ៉ាង័ េទៀ ចងឹ េកតី នចីម័ េណាះ។ េម៉ាញណា
វ ្គឡាេកា អន់ដសី ឡាក់ កា កាណាគ័ ញ៉ា ? អន់ដសី ឡាក់ កា
អ្យ ីឡាក់ ៃអ្វ បាែបត៊ េកះេណាះហ្៊យងណាវ ្គ។ ១៥អនដ់សី ្រតគ់
កាបផា នេីអៀ «ផាប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អន់ ញនឹ ៃអ្វ រ ុសី ដារ ់តា
យ៉ាង័ េទៀ ផា ប ៉្រ◌ះ័ អន ់ញនឹ ចងឹឡា ំ្របគ៉័ ង៉ារ េណាះ េលី ង៉ា
រ អា»។ ១៦ហះកា កញិេអៀ អា អន់ដសី ទី ពុត តសី កាប អា្វ ត់
េលយី។ សារអា្វ ត់ េអង ែនវអា អក៊ខាក។់
១៧ េពឿ អ្លុ ្របគ៉័សារ ដាគ់ ហះកា អូ ៃច ្របគ៉័ ដាគ ់ប៉ាណូស

េណាះ ្របគ៉័យចហង។

៥
សារកាបកា មួត ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្រង័
១អឺ មួត បក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាតរ្ង័ ហគ់អង់ហ្យាងំ ញុា ំពិ ខងសារ

ឡាបំាក ចងឹ េកតី ពឹះ ពឹង អនដ់សី តាទចឹ ហង។ ២ រ៉ាស អំប៉ាស
មះ៉ អនដ់សី ចងឹ ពុក ហ្លច់ ទ ិេខាអាវ អនដ់សី កាកាញច់រិ ចងឹ
េរះ៉ ទិ េដល។ ៣ ម៉ាស ្រប៉ាក់ អនដ់សី ចងឹ េកតី ប៉ារេ់មា ័ប៉ារេ់មា័
អា ចងឹ ្របគ៉័ អន់ អ្លុ អនត់គ់ ឡឹងសារយច េកះេណាះ ចងឹសា
បុាងំៃឡ អន់ដសី ឡាក់ កា អុញ។ អន់ដសី ប៉ាតុំ រ៉ាស អំប៉ាស
គម ពឹង រុាងំវាង៉អាអង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េកះ។ ៤អនដ់សី ប៉ាលុ
អូ អន់ េលៀន កា មួត បក់ ្រប៉គ័ គូលី ្រចូត័ េពៀ េណាះ ៃហ មួត
បក់ ្របគ៉័ គូលីកាអនដ់សី អនែ់ឌ អង់ហ្យាងំកាតាងំ ទលឹ ប ៉្រ◌ះ័
េតះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃប៉្លង េដល។ ៥អនដ់សី ៃអ្វ ពឹង អង់កក់ េតះអា េហាក
រគ៉់ កា អន់ដសី ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាត្ រង័ កាខាក់ ឡាក់ កា ពុត អន់ដសី
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បុចិ។ អន់ដសី ប៉ាញច់មី ឡាេកា អន់ តសី តង់ ឡាក់ កា រក៉់ ពូ
ចងឹ េកាះសា។ ៦អនដ់សី ៃចគ ថូត លូ ប៉ានេ់តា័ប៉ាណូសបក់ដា
គ់ ្រតង់ ហះកា អនែ់ឌ អូ តូ អនដ់សី អុះ។

សារ ្រតគ់ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័
៧ អឺ អុះ មុ ីអន់ដសី ្រតគ់ ទី ពុត អត់ សារ៉ំាញ័ េលយី ទលឹ

ដារ ់ពឹ តាងំឡា ពិន ជរឹ។ ៃហ មួត បក់ ្របគ៉័ មុរី អនែ់ឌ ខំ ក្យាគ់
សាណាចងឹ ៃប៉្លឡាក់ ទីខា។ អនែ់ឌ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េលយី
ឡឹង បី រះ៉ ទលឹ បី ឡុច ថុន។ ៨អឺ អុះ មុ ីអនដ់សី ្រតគ់ ទី ពុត អត់
សារ៉ំាញ័ នះិេទៅ េដល លូ ប៉ាកាង័ ពុត កាខាក ់ខង ពឹ តាងំឡា
ពិន ក្យាម័ ចងឹ ជរឹហង។ ៩អឺ អុះ មុ ីែជកាប រ៉ាបកឹ រ៉ាចប់កា គួប
េសាប េភឿ ែជ អន់ ទី ថូត ខង ពឹ តាងំឡា ពិនឡាក់ ៃម៉គ តាត់
សុនិ សារ ែអ៊ អន់តាវ ហះ អំប៉ារ េកះ។ ១០ អឺ អុះ មុ ីអន់ដសី
្រតគ់ ្របគ៉័ ពួយ មួត រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់ រះ៉ ប៉ាតាង ប ៉្រ◌ះ័ ផះ អន់
ែឌ ទីសារឡាបំាក អនែ់ឌ ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េលយី។ ១១ ៃហ
ពិន េអី ប៉ាណូសបក់អត់សារ៉ំាញ័ផា មួត ទីសារសាណុកសាវា៉
ក។ អនដ់សី កា េឃយី កាតាងំ េដល ពូ រះ៉ ឡឹងសារ វគ័ យ៉ូប
ទី ពុត អត់សារ៉ំាញ័ េណាះ ែព អនដ់សី បប៉័ េកះ ប៉ាគ់ អនត់គី
ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ តាគ់ អន់ដាគ់ ែអ៊ ញន កា បុចិ ៃច លូ តាប៉ាប
តាប៉ុន កា ែអ៊ ខាក។់
១២អឺ អុះ មុ ីកាខាក់ ែអ៊ អនដ់សី ែជ មត៉់ េអី េតះ េអី ៃប៉្លង លូ

កាណាគ័អនេ់ទៀគ អ្យក់ ្របគ៉័ផាញ៉ាន។ ្រតគ់កាបអន់ ្រតង់ ែជ
តាពំ្លូ ង ផា េតលី «អះឺ» អន់ «អះឺ»តាទចឹ ផា «អូ» អន់ «អូ»តា
ទចឹ េភឿ ែជ អន់ អនដ់សី ទី ថូត។
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សារមន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ សុតខាក់
១៣ ផា អុះ មុី ែអ៊ ចំ ទី សារ ឡា ំបា ក ្រត គ់ មន៉់ េឡាម

ប ៉្រ◌ះ័។ ផា អុះ មុី ែអ៊ ចំ េហាក រគ៉ ់្រតគ់ ចាែជ អញែ់ស៊ ប៉ាេន
ប ៉្រ◌ះ័។ ១៤ផា អុះ មុី ែអ៊ ចំ ទី សារ អគី ព្លុ ្រតគ់ េជៀក មួត ្រកា
គ់ណាផំា ្រកុំ េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័ េភឿ អន់ អន់ែឌ មន៉់ កា ែអ៊ លូ
ឡាបសាងី ពឹង ែអ៊ ញន មុងឹ អរ៉ំាញយសី៊ូ។ ១៥ ប៉ានរឹ មន៉់ឡាច់
ឡឹង ពុត េសឿ ចងឹ តង័ បក់ អគី ព្លុ េណាះ េកះេណាះ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊
កាតយ័ ចងឹ តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ *។ ផា ែអ៊ ្របគ៉័ យច ប ៉្រ◌ះ័ កា
អូ អ្យក់ យ៉ូ សារ យច ែអ៊ េដល។ ១៦ ទលឹ នីេណា ័ះ អន់ដសី ្រត
គ់ ឡាប់ ញមសារ យច លូ គួប េសាប េកះេណាះ មន៉់ កា គួប
េសាប េភឿ អន់ ដាគ។់ ប៉ាណូសដាគ់ ្រតង់ ែអ៊ មន៉់ េឡាម សុត
ខាក។់ ១៧ រ៉ាគយឹ ប ៉្រ◌ះ័ សចិ េអលីយ៉ា ែអ៊ ប៉ាណូស ឡាក់ កា
ពិន េដល ែអ៊ មន៉់ េឡាម កាខាក់ អូ អន់ ៃប៉្លង ប ីៃប៉្លង កា អូ បី
តាទចឹ ៃបង៉សាណាំេ្រតា ៃខ។ ១៨ េកះេណាះ ែអ៊ មន៉់ អន់ ៃប៉្លង បី
ណាវ ្គ ៃប៉្លង កា បីតាទចឹ េតះ កា បុាងំេកតី អន់ ទីសាណាណា
វ ្គេដល។ †

១៩អឺ អុះ មុ ីកាណុងកាឡំាងំអនដ់សីអាផាទី េពឿអា្ល ត េសឿ
សារតាទចឹ ឡឹងប ៉្រ◌ះ័ អនដ់សី ្រតគ់ខំ ប៉ាណាអំន់ ែអ៊ ម៉ុត េសឿ
ណាវ ្គ។ ២០អនដ់សី ្រតគ់ អ្លុ អនត់គ់ផា េពឿ ប៉ាណា ំប៉ាណូស ្រប៉
គ័ យច អន់ ឡាច់ ឡឹងសារ យច េណាះ ឃឺ ែអ៊ តង័ ប៉ាណូស
េណាះ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹងសារ េតា័ េកះ ទបឹ ែអ៊ ្របគ៉័ អន់ ប ៉្រ◌ះ័ អូ
* ៥:១៥ ៥:១៥តាគ់ អនដ់ាគ់ ែអ៊ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖តាគ់ អង់រុសី សតឹ
ែអ៊ ។ † ៥:១៨ ៥:១៧-១៨ បរ៉ ់ៃហសារ មួតសាដាច់ (ពង្សាវតារ/ក្ស្រត) ទី ១
១៧-១៨។
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អ្យក់យ៉ូ សារយច ប៉ាណូស េណាះ តុត េអៀង េដល។
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