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សត្់រតា វគ័ ប៉ូល ប៉ាេហ្យ ីកា
ភីេលម៉ូ ន

សារ អនត់គ់ រះ៉
វគ័ ភេីលម៉ូន ែអ៊ ្រប៉គ័ កាន តសី ែអ៊ េសឿ យីស៊ូ ែអ៊ ៃអ្វ

កាណុង ្រកុំ េហៀន សារ ប ៉្រ◌ះ័ ពឹង េមឿង កូឡូះ។ ែអ៊ កា គួប
វគ័ ប៉ូល េដល។ ែអ៊ ទី ទុច េម៉ាញ ដូវ សចិ អូនីសុីម ឡាក់សា
តាក់ឡាច់ ឡឹង ហី ែអ។៊ អូនីសុីម ឡា ំណាងំ វគ័ ប៉ូល ែអ៊ កា
បុនិែពង ពុត េពៀក េសឿ យីស៊ូ េដល។ ផះ េណាះ វគ័ ប៉ូល ្រត
គ់ ខុក ពឹង េមឿង រ ៉មូ។ វគ័ ប៉ូល េ្របុី អូនសុីមី សតឹ ប៉ាគ់ហី ៃមគ៉
តាងំឡា ែអ៊ណាវ ្គ វគ័ ប៉ូល ្រចាគ់ សត្់រតា អន់ កា ែអ៊ ចកឹ សតឹ
េដល។ ពឹង សត្់រតាអា វគ័ ប៉ូល េ្របុី ភេីលម៉ូនហាប់ អូនសុីមី
អ្យក់ ្របគ៉័ អុះ មុីញនកា េសឿយសី៊ូ អនឌូ់ អូ ្រតគ់អ្យក់ ្របគ៉័ ទុច
ណាវ ្គអុះ។ គុនតាឡាប័ េឃយី ពូផា ទុចសាតាក់ឡាច់ ឡឹងហី
ៃមគ៉ តាងំឡានេីអៀ ែអ៊ ្រតគ់ ថូត កា្ល ងំ ខាក។់
សារសាខំាន់ៗ
ពិន បប៉័ ផា វគ័ ប៉ូល អូ េ្របុី បុាងំខំ ភេីលម៉ូន អុះ ែអ៊ កា អូ ប៉ា

ែគក លូចាបាប់ មះ៉ ភេីលម៉ូនឡាក់ ៃមគ៉តាងំឡា អូនសុីមី េណាះ
េដល។ ែអ៊ ្រកាន័កាតាគ់កាចាងំ វគ័ភេីលម៉ូន លូ មួត បក់អាន
សត្់រតាអាអន់អ្លុ ឡឹង ពុត បុចិ ៃចមះ៉យសី៊ូ ឡាក់ ប៉ាណាប៉ំាណូ
ស អន់ ដាគ់ រម លូ គួប េសាប ពួយឡាេបៀបណាវ អន់ ឃឺ លូ
បក់ ទី ពុត េពៀកណាវ។
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វគ័ ប៉ូល ប៉ាេន ភេីលម៉ូន។ (១:៤-៧)
វគ័ ប៉ូល េឡាម ភេីលម៉ូន ែជ អន់ អ្យក់ យ៉ូ អូនីសុីម។ (១:៨-
២២)

១អាញ់សចិ ប៉ូលឡាក់ ផះ ៃអ្វ ្រតគ់ ខុក ញន កា រះ៉សារ យី
ស៊ូ ្រគះិ។ អាញ់ លូ ធមី៉ូ េថឡាក់ អុះ មុី ពិន ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាអា
អន់ កា ភេីលម៉ូនឡាក់ ញនឹ បុចិ ៃច ខាក់ឡាក់ េឃយី ្របគ៉័ ង៉ារ
ប ៉្រ◌ះ័ អន់ឌូ លូ ញនឹ េដល។ ២ញនឹ កា ប៉ាេហ្យ ីកាណាងអាប់
េភៀ ឡាក់ អុះ ញនឹ េដល លូ កា មន អាឃបី ឡាក់ គួប ខំ ្រប៉គ័
ង៉ារ អនឌូ់ លូ ញនឹ ទបឹ កា មួតឡាក់ ប៉ាតុំ គួប េហៀនសារ ប ៉្រ◌ះ័
ពឹងហី អសី។៣អន់ ប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័ឡាក់ ពឹ ពិន លូយសី៊ូ ្រគះិ
ឡាក់ តាងំឡា ពិន ដាគ់ ពុត កា អន់ដសី លូ អន់សារសាណុក
សាវាក៉កាអនដ់សី។
សារភេីលម៉ូន េសឿយសី៊ូ លូ បុចិ ៃចកា ពូ
៤អឺ ភេីលម៉ូន រប៉់អាញ់មន៉់ េឡាមប ៉្រ◌ះ័ បក៊កាតយ័សារ៉ំាប់

កា អសី អាញ់ េហាក រគ៉់ កា ែអ៊ ខាក់ ៥ខងអាញ់កាតាងំ ពូ រះ៉
ផា អសី បុចិ ៃច លូ េសឿយសី៊ូ ្រគះិ កាខាក ់លូ អសី បុចិ ៃច កា
ប៉ាសុន ប ៉្រ◌ះ័ ទិឌូ េដល។ ៦អាញ់ បរ៉ ់លូ ប ៉្រ◌ះ័ អន់ សារ អសី
េសឿ អន់ឌូ លូ ពូ េណាះ ្របគ៉័ អន់ អសី ហ្លង់ កាខាក់ ឡឹងសារ
ដាគ់ ទិេណា ័ះ ឡាក់ ពិន ទី ឡឹង យីស៊ូ ្រគះិ *។ ៧ អឺ អុះ អាញ់
េហាក រគ៉់ ខាក់ ទបឹ ទីសាងំុ ខង អសី ទី ពុត បុចិ ៃច កា ប៉ាសុន
ប ៉្រ◌ះ័ លូ បុាងំេហាក ពុត េពៀក អនែ់ឌ េដល។
សារប៉ូល េឡាមឡាភេីលម៉ូន ប៉ាតាង អូនសុីមី

* ១:៦ ១:៦សារដាគ់ ទេិណា ័ះឡាក់ ពិន ទី ឡឹង យសី៊ូ ្រគះិ ពិន ែ្រព នេីអៀ កា ្រតគ់
េដល៖ ង៉ារដាគ់ ទេិណា ័ះឡាក់ ពិន ្រតគ់ ្របគ៉័សារ៉ំាប់យសី៊ូ ្រគះិ ។
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៨យ ៉◌ះ័ អាញ់ ទី សារ អំរ៉ាញ ឡឹង យីស៊ូ ្រគះិ លូ ខនឹ េ្របុី
អសី ្របគ៉័សារ ញ៉ាកាតាម ៩ហះកាអាញ់ អូ បុចិ ្របគ៉័ នេីណា ័ះ
អុះ ឃឺ អាញ់ េឡាម ឡា អសី ញន សារ បុចិ ៃច។ អាញ់ អា
្រកាគ់ េកះ កញិេអៀ អា អាញ់ កា ្រតគ់ ខុក ញន កា យីស៊ូ ្រគះិ
េដល ១០ ទលឹ នីេណា ័ះ អាញ់ បរ៉ ់ េឡាម ឡា អសី អន់ អសី តា
ប៉ាបតាប៉ុន កា អូនសុីមី † ខង ែអ៊ អា េពៀបឡាក់កា គនអាញ់
បុាងំេកតី ផះអាញ់្រតគ់ ខុកអា។ ១១ផះអន្់រទលួ ែព ែអ៊អាឡាក់
ប៉ាណូស អូ ទីខាសារ៉ំាប់ អសី តាទចឹ ហង ហះកា កញិេអៀ អា
ែអ៊ឡាក់ ប៉ាណូស ទីខាសារ៉ំាប់ អសី លូ អាញ់ េដល។ ១២កញិ
េអៀ អាអាញ់ េ្របុី ែអ៊ សតឹ ប៉ាគ់ អសីណាវ ្គ ែអ៊ អាឡាក់អាញ់
បុចិ ៃច កាខាក។់ ១៣អាញ់ បុចិ អន់ ែអ៊ ៃអ្វ អនឌូ់ លូ អាញ់ ប៉ាគ់
អា េដល ម៉ាគ់ ែអ៊ តង័ ្របគ៉័ ង៉ារ កាអាញ់ ប៉ាតាង អសី ផះអាញ់
ៃអ្វ ្រតគ់ ខុកញនកា រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ ១៤ហះកាអាញ់ អូ
ៃច ្របគ៉័សារ ញ៉ាឡាក់អសី អូ ភម េណាះ អុះ អាញ់ អូ ៃច បុាងំ
ខំ អសី ្របគ៉័សារដាគ់ េណាះ អុះ អាញ់ បុចិកាអសី ្របគ៉័សារ
ដាគ់ញនកា ពុត អសី េទៅ បុចិ ្របគ៉័ ដាគ។់ ១៥ផះ អន្់រទលួ ែព
ប ៉្រ◌ះ័ អន់ ែអ៊ ចាកឡាច់ ឡឹង អសី បាែបត៊ េភឿ អន់ ែអ៊ សតឹ ៃអ្វ
លូ អសី េលយី តាម ៃហ។ ១៦ហះកា អូ ្រតគ់ អ្យក់ ែអ៊ ្របគ៉័ ទុច
ណាវ ្គអុះ ្រតគ់ អ្យក់ ែអ៊ ្របគ៉័ឡាក់កា អុះ កានេ់តះី អសី បុចិ ៃច
កាខាក់ដាគ់ហ៊្លត ឡឹង ទុច េណាះណាវ ្គ។ ផាអាញ់ឃតឹផា ែអ៊
ឡាក់ អុះ បុចិ ៃច ខាក ់ែហ៊ង េណាះហង អសី ្រតគ់ បុចិ ៃច កា
ែអ៊ នះិេទៅ េដល ខង ែអ៊ េកះ អុះ អសីញនកា េសឿយសី៊ូ ឡាក់
តាងំឡា ពិន។
† ១:១០ ១:១០ អូនសុីមី សចិ ែអ៊ ទី ណី ផា «ទីខា»។
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១៧ផា អសី ឃតឹ ផា អាញ់ឡាក់ គួប អសី អន់ អសី ហាប់
ែអ៊ អាឡាក់កា អសីហាប់អាញ់ េដល។ ១៨ផា ែអ៊ ទីសារ ញ៉ា
យច លូ អសី េលី ែអ៊ ទួម អសី កាតាម បរ៉ ់អសី ឡា ំអ្យក់ ប៉ា
គ់ អាញ់ អា ពិ។ ១៩អាញ់ ្រចាគ់ សត់្រតា អា លូ តី អាញ់ តាងំ
ឡាផាចងឹសង៊កាអសី។ ‡ ហះកាអាញ់ អូ រះ៉ អុះ កា អសីផា
អសី ៃអ្វ ទួមអាញ់ េដល អសី ទួមអាញ់ លូឡាេកាអសី េទៅ។
§ ២០អាញ់ បរ៉ ់អសី តាប៉ាប តាប៉ុន កាអាញ់ េណី ញនកា អសី
េសឿ យីស៊ូ បរ៉ ់អសី បុាងំេហាក ពុត េពៀក អាញ់ ញន កា ពិន
េសឿយសី៊ូ ្រគះិ។
២១អាញ់ប៉ាេហ្យ ីសត្់រតាកាអសីញនកាអាញ់ឃតឹផាអសី

ចងឹ ្របគ៉័ ពួយ ឡូតទិសារអាញ់បរ៉ ់អាញ់ឃតឹផាអសីចងឹ ្រប៉
គ័ហ៊្លត ឡឹងសារអាញ់បរ៉ អ់ាសា។ំ ២២ េម៉ាញណាវ ្គ អាញ់បរ៉ ់
អសី េ្រទៀម ចារ អន់ កា អាញ់ ៃអ្វ េណី ខង អាញ់ មុងឹ ផា ចងឹ
ឡា ំ ៃអ្វ អន់ឌូ លូ អសី ញន កា អន់ដសី មន៉់ េឡាម ប ៉្រ◌ះ័ អន់
អាញ់ រ៉ាវាច៉់ ឡឹង ខុក។
២៣ េអប៉ា្របះ៉ ឡាក់ ្រតគ់ ខុក អន់ឌូ លូ អាញ់ ញន កា យី

ស៊ូ ្រគះិ ែអ៊ កា អំបញ៉់ អសី េដល ញ៉ា ៃអ្វ ដាគ់ ឡាេកា បុាងំ
ៃឡ េដល ប ? ២៤ ម៉ា កុះ លូ អារសីាតាក េដមះ៉ លូ លូកា
ឡាក់ តាឡាប័ ្រប៉គ័ ង៉ារ អន់ឌូ លូ អាញ់ អន់ែឌ កា អំបញ៉់ អសី
េដល អសីដាគ់ឡាេកា បុាងំៃឡ េដល ប ?។
‡ ១:១៩ ១:១៩ ថាម៉ាដា វគ័ ប៉ូល េ្របុី ពូ អនេ់ទៀគ ្រចាគ់ សត្់រតា ពួយ ប៉ានរឹ ែអ៊
រះ៉ ហះកា ប៉ាគ់ ចងឹ ឡុច ែអ៊ ្រចាគ់ េពៀរ ៃបង៉ ខ លូ តី ែអ៊ តាងំឡា អន់ ពូ អ្លុ អនត់គ់
ផាសត្់រតា េណាះឡាច់ ឡឹង ែអ៊តាទចឹ។ § ១:១៩ ១:១៩ ែអ៊ អូ ្រតគ់ ទួម េលៀន
េលី រ៉ាស។ វគ័ ប៉ូល បុចិ កាបផា ែអ៊ រះ៉សារដាគ់ ឡឹងយសី៊ូ កា វគ័ ភេីលម៉ូន អន់ ែអ៊
ម៉ុ ត េសឿ ម៉ាគ់ ទីអាញុ រុសី េលយី ទលឹ នេីណា ័ះ េពៀបឡាក់កា វគ័ ភេីលម៉ូន ទួម វគ័
ប៉ូល លូឡាេកា ែអ៊ េទៅ។



ភេីលម៉ូន ២៥ v ភេីលម៉ូន ២៥

២៥អន់យសី៊ូ ្រគះិឡាក់តាងំឡា ពិនដាគ់ ពុតកា អនដ់សី។
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