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សត្់រតា
យូដះ
្រចាគ់

សារអនត់គ់ រះ៉
វគ័ យូដះ ឡាក់ ្រចាគ់ សត់្រតា អា ែអ៊ អុះ យ៉ាកុប (បរ៉ ់ ៃហ

១:១) លូ អុះ យីស៊ូ (បរ៉ ់ ៃហ ម៉ាថាយ ១៣:៥៥ លូ កាឡាទី
១:១៩)។ សារ ែអ៊ រះ៉ អា ចងឹ វុចឹ នះិេទៅ លូសត្់រតា ទី េពៀរ មះ៉
េព្រតះុ េដល។
វគ័ យូដះ ្រចាគ់សត្់រតាអា ែអ៊ បុចិ អនត់គ់ ប៉ាេតាកា មួត េសឿ

យសី៊ូ អន់ឡាវុាងំឡាេកា ឡឹង មួតឡាក់ផាឡាេកា អនែ់ឌ ៃណ
ឃូ ហះកា អូ ្រតគ់ ៃណឃូ តាទចឹ អុះ លូ ែជ សាយុំាងំ អន់ែឌ
រះ៉សារឡាឡិគ័ឡាឡាគ។័ ែអ៊ អនត់គ់ ប៉ាេតា េ្របុី ពូ ្របគ៉័ ពួយ
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាឡាក់ មួត រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ អនែ់ឌ បុាងំេហៀន
េកះៗ (បរ៉ ់ៃហ ១:៣)។
សារ យូដះ រះ៉ អា ញ៉ាកសាយុំាងំ ែបត៊ ខង ែអ៊ រះ៉ ពួយ គុន

ឡាេបៀប សុនសាត អុ្ីរសាែអល៊ ពឹង រុាងំហាវ េណាះ។
សារសាខំាន់ៗ
វគ័ យូដះ រះ៉ ឡឹងសារ មួត ប៉ាឡម័តាគ់ អ្ំរបគ៉័ ៃណឃូ។ អន់
ែឌ េណាះ បុាងំេហៀន សារ យច ប ៉្រ◌ះ័ ប៊កកាតយ័ ចងឹ
ៃចគ ថូត អនែ់ឌហង។ (១:៣-១៦)

វគ័ យូដះ រះ៉ តាគ់ កាចាងំ អន់ ពូ ៃអ្វ េសឿ េលយី។ (១:១៧-
២៣)



យូដះ ១ ii យូដះ ៥

១អាញ់ សចិ យូដះ ឡាក់ អុះ យ៉ាកុប អាញ់ កា ទុច យីស៊ូ
្រគះិ អាញ់ ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអាកា មួតឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹ េរ ុសី អន់
េកះ ប៉ាសុន ែអ៊ឡាក់ ែអ៊ បុចិ ៃចកាខាក់ឡាក់ ែអ៊ គមសារ៉ំាប់កា
យីស៊ូ ្រគះិ។ ២អន់ ប ៉្រ◌ះ័ តាប៉ាប តាប៉ុន លូ អន់សារសាណុក
សាវាក៉ ទបឹ បុចិ ៃចកា អនដ់សី អន់ ែហង៊ខាក។់

សារ ប ៉្រ◌ះ័ ចងឹ ៃចគ ថូត មួត បក់ ប៉ាឡម័ឡាេកា
៣អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច កាខាក ់អាញ់ បុចិ ្រចាគ់សត់

្រតា អា អន់ កា អន់ដសី កាខាក់ ឡឹង សារ ប ៉្រ◌ះ័ តង័ ពិន ទិ
ឌូ ហះកា កញិេអៀ អា ទី សារ េម៉ាញ បុាងំខំ អាញ់ អន់ ្រចាគ់
សារ េម៉ាញណាវ ្គ េភឿ អន់តគ់ រះ៉ កា អន់ដសី អន់ ខំ រុាងំៃហ
សារតាទចឹឡាក់ ពិន េសឿឡាក់ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាេហ្យ ីកា ពិនឡាក់ ប៉ា
សុន ែអ៊ េម៉ាញ ទង េកះ ឡូត ៤ខង ទី បក់ អនដ់ា ម៉ុត ប៉ាឡម័ អន់
ឌូ លូ អនដ់សី អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ អន់
ែឌ អ្យក់សារដាគ់មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័ ពិន េភឿ ចងឹ ្របគ៉័ លូ អង់កាន់ឡាឡិ
គ័ឡាឡាគ័ឡគ ទបឹ អនែ់ឌ អូ ៃច េសឿយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹ តាងំ
ឡា ពិន ដងឹ េម៉ាញ ដូវ ែអ៊ េណាះហង។ ផះ េសគី ែព ពូ ្រចាគ់
រះ៉ ផា ប៉ាណូស ែនវអា ចងឹ ្រតគ់ ថូតហង។
៥ អន់ដសី អ្លុ េកះ ឡឹងសារ អាញ់ ចងឹ រះ៉ អា ហះកា អាញ់

បុចិ តាគ់កាចាងំកា អនដ់សីណាវ ្គ ផះ រុាងំវាង៉ េសគី ែព ប ៉្រ◌ះ័
បក៊កាតយ័ * តង័ សុនសាត អុី្រសាែអល៊ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ប៉ាេថ
ត អុីសុបី ហះកា អន់តីគ ឡឹង េណាះ ែអ៊ ្រប៉គ័ អន់ សុនសាត
* ១:៥ ១:៥ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ហា្ល ពូ ្រចាគ់ លូ តី េម៉ាញ ចលួំនផា៖យសី៊ូ។



យូដះ ៦ iii យូដះ ១១

អុី្រសាែអល៊ បក់ អូ េសឿ ែអ៊ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ។ † ៦យ ៉◌ះ័ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង ៃប៉្លង កាតាម ឡាក់ អូ ៃច កា ង៉ារ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ កា អន់
ែឌ អន់ែឌ កាអា្ល ត ចារ អន់ែឌ េកះ េភឿ បុចិ ្របគ៉័ តសី ប ៉្រ◌ះ័
្រគនអនែ់ឌ ៃអ្វ ពឹងចារម៉ាមុាងំ ម៉ាមត េលយី ៃអ្វ ក្យាគ់ដារ ប់ ៉្រ◌ះ័
ចងឹ តាតសុ់និសារ។ ៧ មួត េមឿង សូដុំ លូ េមឿង កូម៉ូ រ៉ា លូ េមឿង
ៃអ្វ រក្យាម័ េណាះកានះិេទៅ េដល ខងអនែ់ឌ ្របគ៉័សារ អូដាគ់
េអៀង ែនវឡាក់កា មួត បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ េណាះ េដល ខង មួតកាម៉ា
ក័ ្របគ៉័ ប៉ារគ៉់ កាម៉ាក័ េទៅ ‡ េណាះ ប ៉្រ◌ះ័ ៃចគ ថូត អនែ់ឌ ពឹង
ចារ អុញសា េលយី § សារ េណាះ េភឿ អន់ ប៉ាណូស ទឌូិ អ្ូយ
គ។
៨ មួត បក់ ម៉ុ ត ប៉ាឡម័ េណាះ កា ្រប៉គ័ សារ អូ ដាគ់ នះិេទៅ

េដល អន់ែឌ ផា ទី សារ អំេប៉ា ឡឹង ប ៉្រ◌ះ័ អន់ែឌ ្រប៉គ័ សារ
បគឺ អក៊ អន់ែឌ បង៉ឺាយ បក់ ទី អំរ៉ាញ លូ កាប ផាម៉ាត កា មួត
តាតារ កា្ល គ់ *ឡាក់ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង។ ៩ហះកា ផះ មីែគល ឡាក់
ៃមគ៉ បយ៊ ប ៉្រ◌ះ័ ប៉ាែគក លូ ៃមគ៉ ប ៉្រ◌ះ័ បគឺ ឡឹងសារ ប៉ា្រទូ វគ័
ម៉ូ េស ែអ៊ អូ ខនឹ ភង េលីកាបផាម៉ាត អុះ ែអ៊ ្រកាន័កាកាបផា
«អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ ៃចគ ថូត អសី ពិ»។ ១០ហះកា មួត េណាះ
ខនឹ ផាម៉ាត បង៉ឺាយសារ ញ៉ាឡាក់ អនែ់ឌ អូ អ្លុ អូ ហ្លង់។ អន់
ែឌ ចងឹ េតា័ រ៉ាយ េតា័ រ ៉ងុ ខង ពុត អន់ែឌ ឡាក់ កា អ្យា ំ ៃសម
អូ អ្លុ ឃតឹ អូ អ្លុ ចាែ្រជប។ ១១ ប៉ាណាបតាទចឹ ហង មួត អន់ែឌ
† ១:៥ ១:៥ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៤:១-៣៨។ ‡ ១:៧ ១:៧
ខង មួត កាម៉ាក័ ្របគ៉័ ប៉ារគ៉់ កាម៉ាក័ េទៅ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់ េដល៖ ខង ប៉ាណូស
បុចិ ្របគ៉័ លូ បយ៊ប ៉្រ◌ះ័។ § ១:៧ ១:៧បរ៉ ៃ់ហកាេណីតអង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ
១៩:១-២៩។ * ១:៨ ១:៨ មួតតាតារកា្ល គ់ឃឺកាណាគ័ ៃអ្វ ពឹង ៃប៉្លង វុចឹ លូ បយ៊
ប ៉្រ◌ះ័។ បរ៉ ់ៃហ ២ េព្រតះុ ២:១០-១១។



យូដះ ១២ iv យូដះ ១៦

េណាះ ខង អន់ែឌ ្រប៉គ័ ពួយសារ កាអុីន †។ អន់ែឌ ទមឹៃវរ៉
ឡាេកា អន់ ្របគ៉័ យចឡាក់ កា វគ័ បាឡាមញន បុចិ កា េលៀន
‡។ អនែ់ឌចងឹ េតា័រ៉ាយេតា័រ ៉ងុឡាក់កា វគ័ កូេរ ខងអនែ់ឌប៉ា
សាងំ លូ ប ៉្រ◌ះ័ឡាក់កា ែអ៊ េដល។ § ១២អនែ់ឌឡាក់ ប៉ាណូស
ទី ពុត អក៊កាលក ផូត ផះ ពិនសង់សា េហាក រគ៉់ អនឌូ់ លូ គួប
េសាប អនែ់ឌឡាសំង់អនឌូ់ អូឃតឹ អូ រុាបំសី អុះ អនែ់ឌឃតឹ
ដងឹឡាេកា េទៅ េដាច។ អនែ់ឌឡាក់កា េតមី បី អូ ទី េទៀក បីតា
េបុះី ពួយ ខ្យាល លូឡាក់កា េតមី អ៊្លង អូ ទី ៃប៉្ល ផះ ថុន ៃប៉្ល ឡាក់
កា េតមី អ៊្លង តា្របូគ អនែ់ឌ េតា័ េពៀរ ទង។ ១៣អនែ់ឌឡាក់កា
េទៀកសាឡីគសាឡាយ រុាងំកា្ល ច តសីៗ សារតាយួស អនែ់ឌ
ឡាក់កាកាពុំះឡាច់ ឡឹង េទៀក រុាងំកា្ល ច។ អនែ់ឌឡាក់កាសំ
ឡង់ ចាកឡាឡិគ័ឡាឡាគ ័អនែ់ឌ ចងឹ ៃអ្វ ពឹង ចារ ម៉ាមុាងំ ម៉ា
មត េលយីឡាក់ េ្រទៀមសារ៉ំាប់កា អនែ់ឌ។
១៤ វគ័ េហណុកឡាក់ វគ័ ពិន ពឹង រុាងំហាវ ទី តាេំបុះី អន់តគី

ឡឹង វគ័ អាដា ំែអ៊ ទួង រះ៉ ឡឹង មួត េណាះ ផា «ៃហ ប ៉្រ◌ះ័ ប៊ក
កាតយ័ ចងឹ ជរឹ អនឌូ់ លូ បយ៊ ែអ៊ េអៀង ដូវ កាខាក់ អូ ដាម័ យ៉ា
ប ១៥ េភឿ ចងឹ តាតសុ់និសារ ប៉ាណូស ទឌូិ ទបឹ ៃចគ ថូត ប៉ាណូ
ស អូ រ៉ាប់ អូ េសឿ ប ៉្រ◌ះ័ ញនកាសារ អូដាគ់ ទេិណា ័ះឡាក់ អន់
ែឌ ្របគ៉័ លូ ញន កា ប៉ានរឹ អូ ដាគ់ឡាក់ អនែ់ឌ កាបផាម៉ាត កា
ប ៉្រ◌ះ័»។ ១៦ មួត េណាះឡាក់ ប៉ាណូស ឌុ ង៉ាញ ឌុ កាប រ៉ាបឹក
រ៉ាចប់ ទបឹ ្របគ៉័ តាម ពុត អនែ់ឌ បុចិ អនែ់ឌ កាកាបអា្វ ត់ េអង
† ១:១១ ១:១១ បរ៉ ់ៃហកាេណីត អង់កក់ េតះ (េលាកុប្បត្ត)ិ៤:១-១២។ ‡ ១:១១
១:១១បរ៉ ៃ់ហចលួំនប៉ាសុន (ជន/គណនា)២២:១-២៤:២៥;៣១:១៦។ § ១:១១
១:១១ បរ៉ ់ៃហ ចលួំន ប៉ាសុន (ជន/គណនា) ១៦:១-៣៥។
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េកងខាក។់ អនែ់ឌកាបរគ៉់ៗ េភឿ បុចិកាទីខាកាឡាេកាេទៅ។
សារអនត់គ់ ប៉ាេតាអន់ ៃអ្វ េសឿ េលយី
១៧អឺ អុះ មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃចខាក ់ហគ់កាចាងំ ឡឹងសារ

មួត បក់ រះ៉ ប៉ាតាងយសី៊ូ ្រគះិឡាក់ ពឹតាងំឡា ពិនអនែ់ឌ អនទួ់ង
រះ៉ កា ពិន ែព។ ១៨អនែ់ឌ រះ៉ ផា «ប៉ាគ់ អង់កក់ េតះ ចងឹ ឡុច េទៀ
ចងឹ ទី ប៉ាណូសកាប ប៉ាៃឡវកា អនដ់សី អនែ់ឌ ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ
ពុត អូដាគ់ មះ៉ អនែ់ឌ»។ ១៩ មួត េណាះឡាក់ ប៉ាណូស ្របគ៉័ អន់
ពូ ក្លះ ផូង័ ក្លះ គួប េសាប អនែ់ឌ ្របគ៉័ ពួយ គុន ប៉ាណូស អូ េសឿ
ប ៉្រ◌ះ័ ទបឹ អូ ទី ប៉ាង៉ាត័ ប៉ាលងឹ ប ៉្រ◌ះ័ ៃអ្វ អន់ឌូ អុះ។ ២០ អឺ អុះ
មុីឡាក់អាញ់ បុចិ ៃច ខាក ់ហគ់ តង័ អនត់គ់ ប៉ាេតា គួប េសាប
អន់ េសឿ ដាគ់ កាខាក់ លូ មន៉់ េអី ប ៉្រ◌ះ័ ញន អំរ៉ាញ ប៉ាង៉ាត័ ប៉ា
លងឹឡាក់ដាគ់កាខាក។់ ២១ហគ់ ៃអ្វ មុងឹសារ បុចិ ៃច មះ៉ ប ៉្រ◌ះ័
ទបឹ ក្យាគ់សារ តាប៉ាប តាប៉ុន ឡឹង យីស៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា
ពិន។ ែអ៊ តាប៉ាប តាប៉ុន េណាះ ចងឹ ្របគ៉័ អន់ ពិន ទី អាញុ រុសី
េលយី។ ២២ហគ់ ទី ពុត តាប៉ាប តាប៉ុន កា បក់ េសឿ េបី ខាក។់
២៣ ្រតគ់ តង័ លូ ទុង ពូ អន់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង អុញ ទបឹ តាប៉ាប តាប៉ុន
កា ពូ េដល កាប៉ាច់ ពូ អនេ់ទៀគ អនដ់សី ្រតគ់តាប៉ាបតាប៉ុនកា
ពូ េដល ហះកា ្រតគ់ឡាវុាងំ ែជ ្របគ៉័ យច ពួយ ពូ ៃដ អនដ់សី
្រតគ់ខាអមឺសារយចមះ៉ ពូ េពៀបឡាក់កាខាអមឺអាវ បគឺ អក៊។
២៤ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ អ្លុ រុាងំៃហ អនដ់សី អូ អន់សាលមឹ បក៉់

ទបឹ អន់ ៃអ្វហះចារតាតារកា្ល គ់មះ៉ ែអ៊ ទបឹ អនដ់សីចងឹ អូ ទីសារ
យច ទី ដងឹសារ េហាក រគ៉់ ២៥ទី ប ៉្រ◌ះ័ ដងឹ េម៉ាញហង អ្លុ តង័
ពិន ញនកាយសី៊ូ ្រគះិ ឡាក់ ពឹ តាងំឡា ពិន ពិ ពិន ប៉ាេនសារ
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តាតារកា្ល គ់ លូសារ អំរ៉ាញ អញឺ េកងខាក់ មះ៉ ែអ៊ ឡាក់ ទី ឡឹង
េសគី ែព ទលឹ រ៉ាប់ ដារ ់អា េលយី ទលឹ ប៉ាគ់ ម៉ាត់ េទៀ េដល អា
ែមន។
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