ដំណ�ងល�េរៀបេរៀងេដាយេលា កល
ពាក្យលំ

េលលូ កជ្រគេពទ្ជា្ត រកិមួយរូប។ េលពុំបាស�ល្រពេយស៊ូេដផា�លខួ �នេលេទ េហយេល

វ ំបូង ឬជ្រគីទ
ក៏ពុែំ មនជស័ដ
ស ូតរបស់្រពះអងែដរ ែតេលជ្រគីប
ស រស
ិ ័ទមួយរូបែដលជសហកររបស់

្រគីទ
ស ូតប៉ូល ក�ុងេពលេលេធ�ដ
 ំេណរេទ្របកផ្សដំណឹងល�េនមជ្ ឈឹបូព្របេទស
េលលូ កបាែតងគម�រី ពីរក័ណ� គគ
ឺ ម�រី «ដំណឹងល�លូក» និងគម�រី

«កិច�ករបស់្រគីទស ូត»។ េល

បា្របមូឯកសេផ្សង ស�ីអំព្ី រពេយស៊ូ េហយបាពិនិត្េមល
 េដហ�ត់ចត់ តរេបៀបអ�ក្របាកុ �ង

សមយ
័ េនាះ េលបាែតងគម�រី េនះេ្រកកបំភរ�ឺ បស់្រពវិ��ណៃន្រពអមា�ស់

គម�រី ដំណឹងល�េនះ េនចេនា�គ.ស.៨០-៩០។

េលលូ កបាែតង

េគាលបំណងេលា កល
េលលូ កបាែតងគម�រី េនះស្រមាឲ្ជនជា្ត រកិអន

ចង់ពន្យលថ

េលរ៉រ៉ប្របវត�របស់្រពេយស៊ូេដ

្រពវិ��ណរបស់្រពះមា�សបាែណនា្រពេយស៊ូ

តំពីមុន្រពអង�្របសូមករហូតដល់

េពល្រពះអងេសទិវង�តេន្រក�េយរូសឡឹម េ្រក្រពេយស៊ូមា្រពះជនរស់េឡងវិញ្រពះវិ��បា

ែណន្ា រក�្រគីប
ស រស័
ត កៃនែផនដី។
ិ ទឲ្្របកផ្សដំណឹងល�អំព្ី រព្រគីស រហូតដល់ចុងកតមាញ

េលេ្រប�្របេអ�កែដលេជឿេល្រពេយស៊ូឲ្មាចិត�េមតករុណ ដូច្រពះមា�សែដលមា្រពហប�

ទយ
័ េមតករុណា

េលេ្រប�្របេេគឲ្យេច្រសឡារបអជនជាដ
ត ៃទជពេិ សសជាមួជនជាត

ែដលរស់េនជិតខឲ្យេចអត់េទគាេទវិញេទមក

ឲ្យកចិត�ទុកដជ
ក ួយអ�ក្រកី្និងសុ ខចិត�លះបង់

អ�ីៗទំអស់េដយល់ដល់្រព្រី
ក ធស
គ ស� អ�កេជឿ្រពេយស៊ូ្រត�យកចិត�ទុកដអ
ិ  � គនិ
ឺ យាសស័ព�

ជាមួ្រពះបិេដស�ិទ�ស� ្រត�មាអំណរសប្បជានិច េ្រពមា្រពះវិ��របស់្រព្រី
ស ងេ់ ន
គ គ

ជាមួ និង្រត�យល់ច្បោថ ្រពះមា�សសេ�ង�អ�កេជឿឥឡូវេនះ។
គំេរាងរបស់គម�រលូ
�

●
●

បុព�កថា (១, ១-៤)

កំេណតរបស់េលកយ៉ូហនបាទីស�  និង  ្រពះេយស(១, ៥

●

េសចក�ី្របកសរបស់េលកយ៉ូហនបាទ(៣, ១-២០)

●

្រពះេយស៊ូទទួលពិធី្រជជទឹក  និង  ឈះ� ករល្ប

(៣,

- ២,៥២)

២១-៤, ១៣)។

●
●
●
●

(៤, ១៤-  ៩, ៥០)។
្រពះេយស៊ូយាងពី្រស�កកលីេឡេឆា�ះេទ្រក�ងេយ (៩, ៥១  -  ១៩, ២៧)។
សបា�ហ៍ចុងេ្រកយេន្រក�ងេយរូសឡឹម  និង  ភូមិែដលេន (១៩, ២៨  -  ២៣, ៥៦)។
្រពះេយស៊មាន្រពះជន�រស់េឡងវិញ  និង  បង�ញខ�ួនឲ្យអ�កេជឿេ (២៤, ១  -៥៣)។
្រពះេយស៊ូ្របកសដំណឹងល�េន្រស�ក

ដំណ�ងល�េរៀបេរៀងេដា
េលាកលូ
បុពក
� ថ
១១សូ មជ្រមមកឯកឧត�មេថអូភល
ី

សូ ម្រជ!

ង។ ៨ៃថ�មយ
ួ េលសកបំេពញមុខងជាបូចរ

មនុស្ជាេ្រចខិតខំយកចិត�ទុកដក កត់្រទុកនូវ

តេវន្រក�របស់េលក ៩េគបាេ្រជេរសេល


េហតុករណ ទំអំបាមា៉

ែដលេកតមាក�ុង

២

ចំេណាេយងខុ ។
�ំ

អស់អ�កែដលបាេឃញផា�ល

នឹងែភ�កតំងពដំបូងេរៀងមក

េហយ
 ទទួលមុខង

េដចបេឆា� តទំេនៀមទមា�បរបស់្រក�បូជច

រ្ ឲ្េលចូលេទដុតេ្រគ�្រកអូ េនក�ុងទីសក

រៈរបស់្រពអមា�ស់

១០

េពលេលដុតេ្រគ�្រកអូ

បេ្រម្រពបន�ូល បាេរៀបរបេហតុករណ ទំេនា

្របជនេ្រចកុះករេនខេ្រកំពុងអធិស�ន*

េនា

អមា�សមួយរូប ឈរេនខស�អសន ស្រមាដុត

៣

បន�មកេយងខុ �ំ។

ខុ ប
�ំ ាពិនិត្េហតុករណ ទំ

តំពេី ដមេរៀងមកយា៉ហ�ត់ចត់

េហយខុ �ំក៏

១១

រ ំេពចេនាេលសកេឃញេទវទូត*របស់្រព

យល់េឃញថ គួរែតកត់្រទុកតលំ ដបលំ េដ

េ្រគ�្រកអូប

ឲ្េល្រជថ

កនេលថា

៤

១២

េឃញដូេច�េលរន�ត់ចិត� េហយ
១៣

េផ�មកជូនេលក ខុ �ំេធ�ដ
 ូេច�ះក�ុងេគាបំណង ចង់

ភយ
័ ខ�េទៀតផង។

ែដលេលបាទទួល   ពិតជ្រតឹ្រត�ែមន។

អមា�សយល់្រពតពកទូលអង�ររបស់េលេហ

េសចក�ីេ្រប�្របេទំប៉ុនា�

យ។

េទវទ ូតជ ូនដំណ�ងអំពក
� ំេណ�តរបស់យ៉ ូ
៥

េន្រែដល្រពះបេហរូដ៉ ្រគរជក�ុង្រស�

យូដមាបូជចរ្មួយរូប

េឈ�សក

ជ

សមាជិ្រក�បូជចរអប៊យ
ី ា ភរយេលេឈ
�េអ
ិ

លីសបិ

រ្យអរុន៉

៦

េកត
 ក�ុង្រតកូរបស់េលមហបូជច

ស�មភរយទំព
រី រូបេនះជមនុស្សុ ចរ ិត
ិ

ជាទគាប្រពហប�ទយ
័ ្រពះមា�ស េហយ
 គាតេគារ

តវិន័យ និងប�� ត�ិទំប៉ុនា�របស់្រពអមា�ស ឥត
មាទស្រតងណេឡយ
 ។

«កុខ
ំ �អីេលសកេអយ!

នាេអលីសបិជភរយរបស
់េល
ិ

បេងត
� កូន្រប�មួយ

ហានបាទ�

៧

អ�កទំពរី គា�កូន

េស េ្រពនាេអលីសបិជ�ស�ីអ េហយ
 ម៉្យ

េទៀត អ�កទំពរី ក៏មាវ័យចសណស់េទេហយ
 ផ

េទវទូតក៏មា្របសសេទ

ថ "យ៉ូហន"

១៤

្រព
នឹង

េល្រត�ដេក ឈ�កូនេនា

កូនេនានឹងេធ�ឲ្េលមាចិត�

សប្បរករ
េហយមនុស្ជាេ្រចអបអរសទ
ី

នឹងកំេណតកុមាេនាែដរ។
មាឋនដ៏្របេសឧត�ម

អមា�សមិនេសពសុ រ

េឡយ។

១៥

កូនរបស់េលនឹង

េនចំេព្រពះភ័�ក្រព

ឬេ្រគ�្រសវឹណមួយេស

កូនេនានឹងបាេពេពញេទេដ្រព

វិ��ណដ៏វិសុទ�*តំពីកុ ងៃផ
�
�មា�មក។

១៦

កូនេនា

នឹងនជ
ា នជាអ
ត ុី្រែអលជាេ្រច មករក្រពអមា�ស

ជ្រពរបស់េគវិញ។

១៧

កូនេនានង
ឹ មកមុន្រពះអង

េហយមាវិ��ណ្របកេដប�ទនុភាដូចេល

េអលីបាទទួល េដម្បបែង�រចិត�ឪពុកេទរកកូន ្រព

ទំបំែបរចិត�មនុស្រងទទ
ង
ឹ
ឹ ឲ្្រតឡបមកជមនុស្

សុ ចរ ិត

និងេរៀបចំ្របរ�សមយ
ួ ជាេ្រ  ទុក

១៨

«េតេ ធ�េ ម�ច

េលសកសួ រេទេទវទូត*ថា

ឲ្ខុ �ំដង
ឹ ថ កេនាពិតជេកត
 េឡង
 ែមន េ្រពរូបខុ �ំ

េនះចសេហយ
រឯ្របពនខ

ី
ុ �ំេស  ក៏មាអយេ្រច
១៩

េទវទូតតបវិញថា

ែអល ជអ�កបេ្រម្រពជមា�ស

«ខុេ�ំ ឈ�ក្រ

្រពះអងបាចតខុ �ំ

ឲ្យនដំណឹងល�េនះ មក្របាេល
េលពុំ្រពេជឿពកខុ �ំ

និយាពុំេកត


២០

ប៉ុែន�េដ

េលនង
ឹ េទជមនុស្គ

រហូតដល់ៃថ�ែដលេហតុករណ ទំ

េនាបាសេ្រមតេពលកំណត់»។
២១

ក�ុងេពលជាមួគាេនា ្របជនទន�ង
់ 
ឹ រងច

េលសក េហយេងឿងឆ�ល់ណាស េ្រពេល

ចូលេទក�ុងទស
ី ក�រយូរដូេច�ះ។
េចញមកវិញ

យ។

២២

កេល

េលពុំអនិយាេទេគបាេឡ

្រជជនទំេនាយល់ថ

្របាជេល

បាេឃញកអស�រអ�ីមយ
ួ
េនក�ុងទស
ី ក�រជាមិ

ខន

េលសកេធ�ែតកវិកឲ្យេយល់

េ្រពេលេនគនិយាមិនេកត។

២៣

េហយ េលក៏វិល្រតឡបេទផ�ះវិញ។

២៤

សកបាបំេពញករង

លុ ះេល

តេវនចបស
់ ព�្រគប
េ្រកមក

នាេអលីសបិជាភរិរបស់េលក៏ចបមាៃផ�

េព នាលខ
ក ួ �នអស់រយៈេពល្របាំែ នានឹក

គិតថា

ដល់រូបខុ �ំ

២៥

  «ឥឡូវេនះ្រពអមា�សបាេ្រប្របណ

្រពះអងសព�្រពហប�ទយ
័ ឲ្ខុ �ំែលងខ�

មនុស្េលេទៀតេហយ!»។

២៦

្របាំមែខេ្រកមក

្រពះមា�សបាចត

េទវទូតក្រពីែឲ្េទភូមណ
ាសែរ ក�ុង្រស�ក
ិ

លីេឡ

២៧

២៨

េទវទូតចូលេទក�ុងផ�ះនាមា៉រេហយេពេទ

កននាថា

«ចូរមាអំណរសប្បេឡង!

េដម្បជួបនឹង�ស�ី្រកមុ្រពហចរមា�កជគូដ

្រព

អមា�សគាប្រពហប�ទយ
័ នឹងនាេហយ ្រពះអងគង់
២៩

ជាមួយន»។

េពលឮពកេនះ នាមា៉ររន�ត់

យា៉ខ�ង នារ ិះគិតក�ុងចិត�ថ េតព
 កជ្រមសួ រ
៣០

េទវទូតេពេទកននា

«កុំខ�អី មា៉រេអយ!

ដ្បិ្រពះមា�សគាប្រព

េនះមាន័យដូចេម�ច។
ថា

ហប�ទយ
័ នឹងនាេហយ។
បាបុ្រមួយ

"េយស៊ូ"។

៣១

នានង
៌ រ
ឹ មាគភសំ

ែដលនា្រត�ថា�្រពះនថ

៣២

បុ្រេនានឹងមាឋនដ៏្របេសឧត�ម

េហយេគនឹងថា�្រពនាថ "្រពះបុ្ៃន្រពដ៏ខ�ង់

ខ�ស់បំផុត"។

្រពះមា�សនឹងតំបុ្រេនាឲ្្រគ

រជេលបល�័ង�របស់្រពះបដី
វ
៣៣

របស់្រពះអង

ជា្រអយ្េក

្រទងនឹង្រងរជេល្របរ�សអុី

្រែអល អស់កល្ជនិច� េហយរជរបស់្រពអង�

នឹងេនស�ិតេស�រ ឥតមាទីប�� បេ់ ឡយ»។
មា៉រសួ រេទេទវទូតថា

៣៤

នា

«េតេធ�ដូចេម�ចនឹងឲ្កេនះ

េកតេឡងបា េបនាងខ�ុមិនរួមរស់ជាមួបុរសណ

ផងដូេច�ះ?»។

៣៥

េទវទូត*េឆ�យេទនាវិញថា

«

្រពវិ��ណដ៏វិសុទ�*នង
ឹ យាមកសណ�ិតេលនា គឺ

ឫទនុភារបស់្រពះដខ�ងខ
់ �ស់បំផុតនង
ឹ ្រគបាំន

ង។

េហតុេនះេគនង
ឹ ថា�្រពះនដល់បុ្រដ៏វិសុទ�

ែដល្រត�្របសូមកេនាថ
៣៦

មា�ស់"

"្រពបុ្ររបស់្រពះ

ម៉្យេទៀត  នាេអលីសបិជាញា

របស់នា មាៃផ�េព្របាំមែខេហយ ថ�ីដ្បិែត

គាតមាវ័យចស

េទវទ ូតជ ូនដំណ�ងអំព�កំេណ�ត្រពះេយស ៊

េឈ�យ៉ូែសបែដល្រត�ជ

ញាវត ង្្រពះបដី
វ �ស�ី្រកមុេនាេឈ�នាមា

រ។
ី

ស្រមាទទួល្រពះអមា�»។

េទៀតផង»។

ណឹ� ងរបស់កំេឡាមា�ក

េដ

៣៧

ែថមទំជ�ស�ីអេទៀតផងក៏

េ្រពគា�កអ�ីែដល្រពជមា�សេធ�ម
 ិន

េកតេនាេឡយ»។

៣៨

នាមា៉រេពេទេទវទូតថា

«នាងខ�ុជអ�កបេ្រមរបស់្រពអមា�ស សូ មឲ្យប
សេ្រមតពករបស់េលចុះ!»។ បនា�បមកេទវ

ទូតចេចញពីនាេទ

េន្រគប់ជំនាន់តេរៀ

៥១

្រទង់បានសែម�ងប�ទ�ិបា

នាងមា៉រ�េ �សួរសុខទុក�នាងេអល�ស
៣៩

េន្រេនា នាមា៉រ្របញា្របញាេធ�

ដំេណរេទកនភូមម
ួ េនតំបន់ភ�ំ ក�ុង្រសកយូដ
ិ យ
៤០

នាបាចូលេទក�ុងផ�ះេលសក

ជ្រមសួ រនាេអលីសបិត
បិតឮនាមា៉រជ្រមសួ រ

៤១

េហយ

៥២

៥៣

េពលនាេអលីស

៤២

រួចបន�ស
ឺ ំ េឡងេឡងថា

«្រពះមា�ស

មាឋនអ�ី

៤៣

៥៤

សុ ខទុក�ខុ ដ
�ំ ូេច�ះ?។

៤៤

កខុ �ំបាឮពកជ្រមសួ រ

៤៥

៥៥

នាមុខជ បាសេ្រមមិនខ»។
ទំនក
ុ តេម��ងរបស់នាងមា៉
៤៦

៤៧

៤៨

េពលេនានាមា៉រែថ�ងេឡង
 ថា៖ «្រពលឹខុ �ំ

សូ មេលកតេម�ង
 ្រពអមា�ស*
ខ�ុំមានចិត�អំណរយា៉ងខ

េ្រពះ្រពះជាមា�ស់ជា្រ ពះសេ�ង�ះ
្រពះអង�ទតេមលមកខ�ុ
ែដលជាអ�កបេ្រមដ៏ទន់ទបរបស់្រព
អំេណះតេទមនុស្ស្រគប់ជំនាន់នឹងេ

៤៩

ខុ �ំជាអ�កមានសុភមង�លពិតែ

្រពះដ៏មានឫទ�នុភាពបាន
ករ្របេសរអស�រ្យចំេពខ�ុំ។្រពះនាមរប

៥០

្រពះអង�ពិតជាវិសុទ�*ែ!

្រទង់មាន្រពះហប�េមត�ករុដល់
អស់អ�កែដលេកតខ�ច្រពះ

្រពះអង�បានជួយ ្របជារ�ស�អុី

េមត�ករុ

ដល់េលកអ្របាហំ  ពូជពង្សរបស់េល
ជានិច�តេរៀងេ  ដូច្រទង់បានសជាមួយបុព

នាពិតជមាសុ ភមង�លែមន

េ្រពនាបាេជឿ្រពបន�ូលែដល្រពអមា�ស្របា

ឲ្យ្រតឡប់េទវិញេដយៃដ

េហយែតងែតសែម�ង្រពះហប�ទ័

របស់នា ្រសែតកូនេនក�ុងៃផ�ខុ �ំបរំ ះេឡង េដ

អំណរសប្ប

្រទង់បាន្របទនសម្បត�ិយា៉ងប

ជាអ�កបេ្រមរបស់្អង�

េតរូបខុ �ំេនះ

បាជមា្រពអមា�សរបស់ខុ ម
�ំ កសួ រ

េហយ្រទង់េលកតេម�ងមនុស្សទន់ទបេឡ

ពួកអ�កមា

បន្របទន ដល់នាេលស�ស�ីនា េហយ្រព

អង�ក្៏ របទនដល់បុ្រនាែដរ។

្រទង់បានទមា�ក់អ�កកន់អំណាចចុះពី

ដល់អស់អ�កែដលេ្រសកឃាេហយបេណ�ញ

ទរេនក�ុងៃផ�នាបំរះ

េឡង េហយគាក
ត ប
៏ ាេពេពញេដ្រពវិ��ណ

ដ៏វិសុទ�

កំចត់មនុស្សែដលមានចិត�េឆ�ង

បុរសរបស់េយង

៥៦

ឥតេភ�ចេសះេឡយ
  នាមា៉របាស�កេនជាមួនាេអលីសបិត

អស់រយៈេពល្របមាណបីេទប
 នាង្រតឡ
េទផ�ះវិញ

កំេណ�តេលាកយ៉ូហានបាទ
៥៧

លុ ះនាេអលីសបិ្រគប់ែេហយ

របាកូន្រប�មួយ។

៥៨

អ�កជិតខនិងញាស
ត

នា�នាំគ អបអរសទជាមួគាត

ឮដំណឹងថ

គត់សំ

េ្រពេគបា

្រពអមា�សសែម�ង្រពហប�ទយ
័ េមត

ករុណចំេពគាយ
ត ា៉េ្រចអេនក។
៥៩

្របាំៃថ�េ្រកមក េគេធ�ព
 ធ
ិ ក
ី តែស្បក ឲ្

ទរេនា
ឪពុកែដរ

េហយចង់ដេក ឈ�ថ

៦០

ែតមា�្របថ
ា ា

"សករីដូច

«េទ  ្រត�ដេក ឈ�
ថ "យ៉ូហន"វិញ»។
ពួកេគតបថា «ក�ុងញាត
សនា�របស់អ�ក គា�នរណមាេឈ�ហ�ង
ឹ េទ»។
៦១

៦២

េគេធ�ស
 ��សួ រេទេលសកថា

េឈ�អ�ីឲ្កូន។

៦៣

«កូនេនះេឈ�ះ  យ៉
៦៤

ពួកេគេងឿងឆ�ល់្រគបគា�

្រសែតេលនិយាបាដូចេដមវិញ

បន�ស
ឺ ំ េឡងសរេសរ្រពះមា�ស់
េកស�បែ់ ស�ង្រគប់គា

រ ំេពចេនា
រួចេល

៦៥

អ�កជិតខ

េហយេគារពតមសម�ន�េម្រតី*របស់្រព
៧៣

៦៦

ែដលបាឮក៏ចងចេរឿងេនះទុកក�ុងចិត�

«េតៃថ�េ្រក កូនេនះនឹងេទ

ឲ្យរួចពីកណា�ប់ៃដរបស់ខ�ំងស្
េដម្បីេយងអចេគារពបេ្រម្រពះ
េដយឥតភ័ខ�

៧៥

្រពមទំងឲ្យេយងរស់េន  បានបរិ
និង  សុចរ ិត  ជាទីគាប់្រពះហប�ទ័យ្រពះជ

ជយា៉ណ?» ដ្បិ្រពបារមរបស់្រពអមា�សត

ជួយែថរក្កូនេនះ។

ជាេរៀងរល់ៃថ�រហូតអស់មជីវិត។

៧៦

ចំែណកឯកូនវិញ  កូននឹងេទជាព្យោ

ទំនក
ុ តេម��ងរបស់េលាកសាក
៦៧

េពលេនា

របស់្រពះដ៏ខ�ង់ខ�ស់បំផុ

េលសកជឪពុករបស់ទរ

េ្រពះកូននឹងេដរមុខ្រពះអម

បាេពេពញេដ្រពវិ��ណដ៏វិសុទ�* េហយែថ�ង

ពកក�ុង្រពះន្រពះអងថា

៧៧

ថា្រពះអង�សេ�ង�

«សូ មេលកតេម�ង ្រពះអមា�

ដ្បិត្រទង់សព�្រពះហប�ទ័យយ

្រពះញាតិវង្សរបស់្រពះបា
ជាអ�កបេ្រម្រពះអង�មកឲ្យេ
្រពះជាមា�ស់្របទន្រពះសេ�ង�ះេន
្រសបនឹង្រពះបន�ូលសន្យោែថ�ង  ត
៧១

ព្យោករី*របស់្រពះអង�េនជំនា
គ្ឺ រពះអង�សេ�ង�ះេយ

ឲ្យរួចពីកណា�ប់ៃដរបស់ខ�ំងស្  និង
៧២

រួចពីអំណាចរបស់អស់អ�កែដលស�ប់េយង
្រពះអង�សែម�ង្រពះហប�ទ

េដយេលកែលងេទសឲ្យេគរួចពី
្រពះរបស់េយងមាន្រពះទយ
័
េមត�ករុណាដ៏េលសល
្រពះអង�្របទនៃថពស
ី �នេលម

្រទង់បាន្របទន្រពះស
ដ៏មានប�ទ�ិមួយ្រពះអង�ពីក�ុងចំេ

៧០

៧៨

រ ំេដះ្របជារ�ស�្រពះអង�

៦៩

េដម្បីេរៀបចំផ�ូវថា�យ្រពះអ

កូននង
ឹ េធ�ឲ្យ្របជារ�ស�របស់្រពះអ

៦៨

ជា្រពះៃនជនជាតិអុី្រ

គឺ្រពះអង�បានសន្យោយា៉ងម៊ឺដល់
្រទង់នឹងរំេដះេយ

អស់អ�ក

េហយដ

យា៉ងេស�ះស�័

េលកអ្របាហំ*  ជាបុព�បុរសរបស់

៧៤

េហយ្រពឹត�ិករ េនះឮ

សុ សសេពញតំបន់ភ�ក
ំ ុ �ង្រស�យូដ
ណឹ� ងសួ រខ�ួនឯងថា

េមត�ករុណាដល់បុព�បុររបស់េយង


េលសកសុំ ឲ្េគយកក�

ឆ�ួនមួយមក េហយសរេសរថ
ហ»។

ចង់ដក

៧៩

េដម
 ្បីរំេដះេយ

និង  េដម
 ្បីបំភ�ឺអស់អ�កែដលស�ិតេនក�ុងទីងង

េ្រកមអំណាចៃនេសចក�ីស
្រពមទំងតំរង់ផ�ូវេយ

េឆា�ះេទរកេសចក�ីសុខស»។
៨០

កុមាយ៉ូហមាវ័យចេ្រមេឡង
 ជលំ ដប

ទំខរូបក ទំខវិ��ណ។ គារត ស់េនែត
ក�ុងវរេហស�

រហូតដល់ៃថ�ែដលគាប
ត ង�

ខ�ួនឲ្្របរ�សអុ្ី រែអលេឃញ
 ។

េដសំ ពត់  េផ�កេនក�ុងស�ូកសត�»។

កំេណ�ត្រពះេយស ៊
២១ េន្រេនាះ  ្រពះេអធរ
៉ ាុំ ្រពនាអូគូស�
ិ រូម

មា្រពះរប��ឲ្ជំេរឿនចំនួន្របជាទំងអស

ក�ុងច្រភពរូម
៉ ាុំទំមូល ។ កជេំ រឿន្របជន
ំ ូងេនះ បាេធ�េ ឡងក�ុងអំឡុងេពល ែដល
េលកដប
ឈ

២

េលគីរញ
ី ូ សេធ�ជេទសភប
ិ ាេន្រស�សុី រ។
ី
អ�ក្រស�ទំអស់្រត�េទចុះេឈ�ក�ុងប�� ី

្រស�កំេណតេរៀងៗខ�ួន។

៤

៣

ត

រឯេលយ៉
ូែសបក៏េចញ
ី

ដំេណរពីភូមណ
សែរ៉ ក�ុង្រស�កលីេេឆា�េទ
ិ

ភូមេិ បេថ�ហម
ក�ុង្រស�យូដ ជភូមក
ិ
ិ ំេណតរបស់

្រពបាដី
វ

្រពះបដីឌ
វ

៥

េ្រពេលជ្រពញាតវង្នឹង

េលេទចុះេឈ�ជាមួនាមា

រជភរ
យែដលមាៃផ
�េពះ
ី
ិ

៦

េពលអ�កទំពីរេន
៧

ឯភូមេិ បេថ�ហិម នាមា៉រ្រគបែខេហយ។

នាសំ

របាបុ្រមួយ ជបុ្រច្បង នារុ ំបុ្រេនានឹង
រួចដឲ
ក ្ផក
�ំ ុ �ងស�ូកសត�

សំ ពត់

ដ្បិពុំមាសល់

កែន�ងសំ ណាកក�ុងផ�ះេសះ

៩

េពលេនាះ

េទវទូត*របស់្រពអមា�ស មកឈរេនែក្បពួកេគ សិរ ី

វិញេគ

បាភ�ច
ឺ ិែ�� ងចិ��ចេនជុំ

នាំឲេគភយ
័ ខ�យា៉ខ�ំង

េពេទេគថា៖

«កុខ
ំ �អ�ីេឡយ

១០

េទវទូត

ខុ �ំនដ
ា ំណឹងល�

មួយមក្របអ
ា �ករលគា� ដំណឹងេនះនឹងេធ�ឲ្្រប

រ�សទំមូល មាអំណរដ៏េលសលប។
់

១១

យប់េនះ  

េនក�ុងភូមក
វ ្រពសេ�ង�
ិ ំេណតរបស់្រពបាដី

របស់អ�ករលគា្របសូេហយ

ស់។

១២

្រពះមា�សថា

គឺ្រព្រគីសជអមា

េនះជស��សមា�លឲ្អ�ករលគាដឹង គអ
ឺ �ក

រលគាមុខជេឃញទរមួយេទបនឹង្របសូ

េ្រច�សរេសរ

១៤

«សូ មេលកតេម�ង សិររុី ងេរឿង

របស់្រពះមា�ស េនស�ដ៏ខ�ស់បំផុត េហយ
 សូ ម

ឲ្មនុស្េល

ដ៏ជទ្ី រសឡារបស់្រពះអងបា

្របកេដេសចក�ីសុ ខសនេនេលែផនដ!ី »។
១៥

លុ ះពួកេទវទូត្រតឡប េទស�បរមសុ ខវិញ

អស់េទ ពួកេគបបួលគាថា

«េទ

េយងនាំគ េទ

េបេថ�ហម
ិ េមល
 េហតុករណ ែដលេកត
 មា ដូច្រព

អមា�សបាសែម�ងឲ្េយងដឹងេនាេមល
 ៍»។
េគ្របញា្របញានាំគ េធ�ដំេណរេទ

១៦

ពួក

េឃញ
 នា

មា៉រ េលយ៉ូែសប ្រពទំ្រពះឱរផក
�ំ ុ �ងស�ូកស

ត�។

១៧

េពលពួកគង�េឃញ្រពឱរសេហយ េគក៏

េរៀបរបអំពេី សចក�ី

ឱរសេនះ។

រ ិះពិចរ

េពលយប់មាពួកគង�េន

េមល
 ហ�ូងសត�របស់េគតវេស�
រុងេរឿងរបស់្រពអមា�ស

បរមសុ ខ*មករួមជាមួេទវទូតេនា

១៨

ែដលេទវទូតបា្របអ
ា ំព្ី រព

អស់អ�កែដលបាឮពួកគង�
១៩

រឯនាម
ា៉រវិញ នា
ី

ចងចេ ហតុករណ ទំេនះទុកក�ុងចិត� ្រពទំ្រតិ

្រ�ប់ពួកគងា
ក�ុង្រស�េនា

រ ំេពចេនា មាេទវទូតេ្រចកុះករចុះពស
ី �

និយានឹកឆ�ល់យា៉ខ�ំង

េទវទ ូត្រ�កាសអំកំេណ�ត្រពះេយស ៊
៨

១៣

រុ ំ

២០

ែថមេទៀតផង។

បនា�បមក

ពួក

គង�្រតឡបេទវិញ ទំេ្រច�េលកតេម�ង
 សិររុី ង

េរឿងរបស់្រពជមា�ស

េ្រពេហតុករណ ទំអស់

ែដលេគបាេឃញបាឮ ្រសតេសចក�ីែដលេទវ

ទូតបា្របេា គ ឥតមាខ�ះ្រតងណេឡយ។
២១

្របាំៃថ�េ្រយមក

កតែស្បកថា�្រពឱរស

ដល់េពលកំណត់េធ�ព
 ធ
ិ ី
េគថា�្រពនាថ«

េយស៊ូ»ជា្រនាែដលេទវទូត* បា្របន
ា ាមា៉រ
មុនេពលមាៃផ�េពះ
ព�ធ�ថា�យ្រពះឱរសេយស៊ូ 
២២

េ�ក�ុង្រពះ

លុ ះដល់េពលកំណត់ែដលេលយ៉ូែសបនិង

នាមា៉រ្រត�េធ�ព
 ិធជ
ី ំរះក ឲ្បាបរសុ
ិ ទ�* តធម�

វិន័យ*

េលម៉ូេស*អ�កទំពីរក៏ន្ា រពឱរសេទ

ថា�្រពអមា�ស េន្រក�េយរូសឡឹ

២៣

ដ្បិក�ុង

ធម�វិន័យរបស់្រពអមា�ស មាែចងទុកមកថា«កូន
្រប�ច្បទំអស់្រត�ទុកជចំែណកថា�្រព
អមាស់»។

២៤

អ�កទំពីរថា�យ�� បូជតធម�វិ

ន័យរបស់្រពអមា�សបាែចងទុកមក
លលកមួយគូ ឬ្រពស�ពីរ"។
២៥

គាតេគារេកខ�្រពះ

្រពទំទន�ង
់ េ ពល្រពអង�យាមក
ឹ រងច

ស្រមទុក�្របរ�សអុ្ី រែអល។ ្រពវិ��ណដ៏

វិសុទ�*សណ�ិតេលគាត
ថគាម
ត ិន្រត�ស�ប

២៦

េហយ
 សែម�ងឲ្គាតដឹង

ដរណមិនទនបាេឃញ


្រព្រី
គ ស� ែដល្រពអមា�សចតឲ្មកេទេនាះ

២៧

្រពវិ��ណនាេលតសុី មូន
៉ ចូលក�ុង្រពវិហរ*

េពលមាបត
ិ នា្រពឱរសេយស៊ូមកថា�្រពះ

មា�ស តធម�វិន័យ*

២៨

េលតសុីម៉ូក៏យក្រព

ឱរសមកបី រួចសរេសរតេមង
� ្រពះមា�សថា
២៩

«បពិ្រត្រពះដ៏ជាេច

ឥឡូវេនះ  ្រពះអង�បានសេ្រម
្រពះបន�ូលសន្យោេហ
ដូេច�ះ  សូមឲ្យទូលបង�
ជាអ�កបេ្រមរបស់្រពះ
៣០
៣១

៣២

លចកេលកេន  េដយសុខសន�ផងច
ដ្បិតែភ�កទូលបង�ំបានេឃញករសេ�
ែដល្រពះអង�បាន្របទន

៣៣

មាបិតរបស់្រពេយស៊ូេងឿងឆ�ល់ នឹងេសច

ក�ីែដលេលតសុីម៉ូមា្របសស អំព្ី រពឱរស

ណាស់

៣៤

េលតសុីម៉ូជូនពរអ�កទំពីរ េហយ

និយាេទកននាមា៉រ ជមាថ៖
បាចតបុ្រេនះមក

េន្រក�េយរូសឡឹ មាបុរសមា�កេឈ�សុី

ម៉ូនជមនុស្សុ ចរ ិត*

មា�ស

គឺថា� "

ពាក្យទំនាយរបស់េលាកសុ�

េ្រចនាកដួល

«្រពជាមា�

េដម្បឲ្ជនជាអ
ត ុី្រែអល

ឬេងបេឡងវិញ។បុ្រេនះជាទ

សមា�លមយ
ួ

បង�អំពក
ី សេ�ង�របស់្រពះ

មា�ស ែតមាមនុស្ជាេ្រចនឹងជំទស្របឆាំ

បុ្រេនះេធ�ឲ
ា របស់មនុស្ជាេ្រច
 ្គំនិតលកកំបង

េលចច្បោេឡង រឯនាវិ
ញ នានឹងឈច
ី
ឺ ុកចប

យា៉ខ�ំង  ដូចមាដមួយមកចទ
ក ម�ុះដួងចិត�របស់

នា»។

ពាក្យទំនាយរបស់យ
ា
៣៦

មាព្យោករមា�កេឈ�ហ
ណ ជាកូរបស់

េលផានូែអ
កបា្របាំពឆា�
េទ

ក�ុងកុលសម�័ន�*អែស៊រ។គត់េរៀប

ប�ីគាក
ត ទ
៏ ទួលមរណភាេច

៣៧

គាេត នេមមា៉រហូតឥឡូវេនះ   គាតមាវ័យ

ចសណាសេទេហយ អយែប៉តសិបបួនឆា�ំ គាត

មិនេទណឆា�ព្ី រពវិហរេទ គាេត នេគារបេ្រម

្រពះអងទំយបទ
់ ំៃថ�
អធិស�នផង។

៣៨

េដតមអហនិង

េពលេនា េលយាហ
ណ ក៏

េនទីេនាែដរ គាស
ត រេសរតេមង
� ្រពះមា�ស

រងច
់ ្ រពះមា�ស

យាមក េល្រក�េយរូសឡ

ម។

្រគប់ជាតិសសន៍ស�ល់្រ

្រពះឱរស្រតឡប់េ �ភូម�ណាសាែរ

និង  ជាសររុី ងេរឿងរបស់អុ្ី រសែ
ជា្របជារ�ស�្រ»។

រួច

តំណាអំព្ី រពឱរសេនា ្របអ
ា ស់អ�កែដលទន�ង
ឹ

្របជាជាតិទំ

គជ
ឺ ាពន�ឺែដលនាំឲ្យមន

៣៥

៣៩

កមាបិតរបស់្រពេយស៊ូ

កិច�កទំអស់

អមា�សសព�្រគបេហយ

បាបំេពញ

្រសតធម�វិន័យ*របស់្រព
គាក
ត ន
៏ គ
ា ា វិល្រតឡបេទ

ណាសែរជភូមរិ បស់គាត ក�ុង្រស�កលីេវិញ។

៤០

្រពកុមាមាវ័យចេ្រមេឡងជលំ ដបមា

កមា�ំកន់ែមាំមួេឡង

្រព្របាញាណ

និងេពេពញេទេដ

្រពះមា�សគាប្រពហប�ទយ
័

នឹង្រពកុមាេនះណាស

កូន្រត�េនក�ុងដំណាក្រពះបិ
៥០

របស់កូនេទឬ?»។

ប៉ុែន�មាបិតពុំបនយល់អត�ន័យ

របស់្រពះកុមេឡយ។
៥១

បនា�បមក្រពកុមាេយស៊ូយា្រតឡប

ភូមណ
សែរ៉ជាមួមាបត
ិ
ិ វិញ

ជេរៀងរល់ឆា ក�ុងឱកបុណ្ចម�ង* មា

បិតរបស់្រពេយស៊ូែតងែតេធ�ដំេណរ

េទ្រក�េយរូ

៤២

សឡឹម

លុ ះដល់្រពេយស៊ូមា្រពជនា�យដប់

ពីរ្រពវស្ មាបិតក៏ន្ា រពអង�េឡងេទចូលរួម

ក�ុងពិធប
ី ុណ្ តទំេនៀមទមា�ប់

៤៣

លុ ះពិធប
ី ុណ្

បាចប់សព�្រគបេហយ អ�កទំពីរនាគាវិល្រតឡប

េទផ�ះវិញ។ រឯ្រពកុ
មាេយស៊ូគងេ់ ន្រក�េយរូស
ី

ឡឹមេនេឡយ ែតមាបិតពុំបាដង
ឹ េទ។
នឹកស�ថ

៤៤

គាត

្រពកុមាគងេ់ នក�ុងចំេណាអស់អ�ក

ែដលរួមដំេណរជាមួគា�េ្រកយបាេធ�ដំេណរ

អស់រយៈេពលមួយៃថ� េទបគាតនាំគ េដររក្រពកុមា

ក�ុងចំេណាញាម
ត ិត�ទំអស់

៤៥

េដម្បរក្រពះអងេនទីេនាេទៀត។

៤៦

ប៉ុែន�រកពុេំ ឃញ

េសគាក
ត ន
៏ គ
ា ា ្រតឡបេទ្រក�េយរូសឡឹវិញ

បីៃថ�េ្រកមក

មាបិតេឃញ្រពេយស៊ូ ក�ុង្រពវិហរ្រពះអងគង់

េនកណ
ា�ចំេណា្រគអចរកំពុងែតស�បេគ

និយា ្រពទំសួ រសំ ណួរេផ្សងដល់េគផង។
អស់អ�កែដលស�ប្រពះកុម
េឆ�យឆ�ងរបស់្រពះអង

ណ។

៤៨

៤៧

នឹកឆ�ល់ព្ី រពបន�ូល

្របកេដ្រព្របាញ

កមាបិតបាេឃញ្រពកុមាេហយ

គាន
ត ឹកឆ�ល់យា៉ខ�ំង មាសួ រថា
េហតុអ�ីបាជកូនេធ�ដូេច�ះ?

ណាស ខំេដររកកូន»។

៤៩

«កូនេអយ!

ឪពុកមា�្រព�ចិត�

្រពកុមាមា្រពបន�ូល

តបថា «េហតុអប
�ី ាជ េលឪពុកអ�កមា�រកកូន

យា៉ហ�ឹង?

េទ

េហយ
 េធ�ត
 

ឱវរបស់គាទ
ត ំពរី នាក់ មារបស់្រពះអងចង

្រពះកុមារេយស៊ូេ�ក�ុង្រពះ
៤១

ៃន្រពបន�ូល

េតេលឪពុកអ�កមា�មិន្រជថ

ចេ ហតុករណ ទំអស់េនា ទុកក�ុងចិត�។

៥២

្រព

េយស៊ូមាវ័យចេ្រមេឡង
 េហយ
 មា្របាកន់ែ

វងៃ ជាទគាប្រពះហបទយ
័ ្រពះមា�ស

និងជាទ

គាបចិត�មនុស្ផងទំពួង។
េលាកយ៉ូហានបាទេ្រ��ន្រ�េ�ប

ជន

(មា៉ថាយ៣, ១-១២    មា៉កុស ១,១-៨    យូ ៉
ហន ១,១៩-២៨)
៣១េនឆា�ំទដប់្របាំ   ៃនរជ�ក្រពះេអធិររូម
៉ ាុំ  

្រពនាទីែប៊រ

េលប៉ុនពីឡាេធ�ជ
 េទសភប
ិ ា

េន្រស�យូដ ្រពបាេហរូដ៉ ជេស�ចអនុរជ ្រគប
្រគ្រស�កលេឡ្រពបាភល
ី ី ពអនុជរបស់

្រពះបេហរូដ៉ ជេស�ចអនុរជ ្រគប្រគតំបន់អុីទូេរ

និងតំបន់្រខូនីត្រពបាលីសញា ជេស�ចអនុ
២

រ្រគប្រគ្រស�អប៊ ែឡន

េលហ
ណ ានិង

េលៃកផាេធ�ជមហបូជចរ្យ េពលេនាះ   ្រព

ជមា�សមា្រពបន�ូលមកកនេលយ៉ូហ ជាកូ

របស់េលសក

េនក�ុងវរេហស�ន*

៣

េលយ៉ូហេធ�ដំេណរ្រគប់ទកែន�ង ក�ុងតំបន់ទេន�

យរ័ ដន

េហយ្របក

េដទទួលពិធ្ី រជមុទឹក*

ែលងេទស ឲ្យរួពីបាប

ឲ្មនុស្ែ្រចិត�គំនិត

េដម
 ្ប្រពះមា�សេលក
៤

េល្របកដូេច�ះ

្រសតេសចក�ីែដលមាែចងទុក ក�ុងគម�រី ព្យោក

េអសថា

«មានសំេឡងបុរសមា�ក់ែ្រសកេ

េនវរេហស�ថា

១៥

ចូរេរៀបចំផូ �វរបស់្រពះអមា�

្រគប់គាថ ្របែហេលេនះេទដឹង ជ្រព្រគីស�*

ចូរតំរងផ
់ ូ �វថា�យ្រពះអង

។

និង  ព្រងភ�ត
ំ ូចធំទំងប៉ុន ា�នរ

េលែដលមាកមា�ំខ�ំជាខុ �ំជិតមកដល់េហ

្រត�វបំេពញ្រចកភ�ំទំងអស់ឲ្យរ

៥

យ។

្រពមទំងលុបផ�ូវរដិបរដុបឲ្យរបេស�

េលយ៉ូហមា្របសស្របេា គទំអស់

េលយ៉ូហែតងែតបេនា�មហជ

ប៉ុែន�

ខុ �ំមាឋនទណាសសូ ម្បែត្រសែខ្
ក៏មិនសមនឹងឋនដ៏ខ�ងខ
់ �ស់

របស់េលផង េលនឹងេធ�ពិធ្ី រជមុឲ្អ�ករលគា

របស់្រពះជាមា»។

៧

«ខុ�ំេធ�ព ិធ្ី រជមុជឲ្អ�ករលគាក�ុងទឹក

ែស្បេជងជូនេល

េនាះមនុស្សទំងនឹងេឃញករសេ�ង

មកទទួលពិធ្ី រជមុទឹក*ពីេលថា

១៦

គាថា

្រត�វតំរង់ផ�ូវេកងឲ្យ្
៦

្របជនេនែតរងច
់  េហយេគរ ិះគិតក�ុងចិត�

ែដល

«ែន៎ពូជពស់

ក�ុង្រពវិ��ណដ៏វិសុទ�

និងេដេភ�ង
 វិញ។

១៧

េលកនចេង�រេលសំ អលេបា្រស� េដម្ប

អុ្ំ រស�យក្រគាល�្របមូដជ
ក ្រង�

រឯសំ
ដវិី ញ
ី

ែវកេអយ! េតន
ា ្អ�ករលគារត់េគចពី្រព
 រណ្របឲ

េលនឹងដុតក�ុងេភ�ង
ែដលេឆះពុំេចះរលត់េឡយ»


៨

េដពកដសេតឿនជេ្រចេទៀតផង។

ពិេររបស់្រពះមា�ស ែដលជិតមកដល់ដូេច�ះ?។
  ចូរ្រប្រពឹអំេពល
 �េដម្បប��ក់ថអ�ករលគាបា

ែ្រចិត�គំនិតែមន។ កុអ
ំ ខ�ួនថ មាេលអ្រ

ហជបុព�បុរស*េនាេឡយ

ដ្បិខុ ្�ំ របាអ�ករល់គ

ថ ្រពះមា�សក៏អេធ�ឲ្ថ�ទំេនះ េទជកូនេច

េលអ្របាបាែដរ។

៩

ពូេថេនជិតគល់េឈជ


េ្រសេហយ េដមេឈណ
មិនផ�ល់ែផ�ល�េទ ្រត�កប


រ ំលំ េបាេទក�ុងេភ�ង
 »។
ហថា

«េបដូេច�ះ

១០

មហជនសួ រេលយ៉ូ

េតេ យង្រត�េធ�អខ
�ី �ះ?»។

េលយ៉ូហតបេទពួកេគវិញថ៖

១១

«អ�កណមា

អពីរ ្រត�ែចកឲ្អ�កែដលគា� េហយ
 អ�កែដលមា

ចំណីអហក៏្រត�ែចកឲ្អ�កគា�ែដរ»។

១២

មាអ�ក

ទរពន�ខ�ះមកទទួលពិធ្ី រជមុទឹក* េហយសួ រេល

។

១៨

េលយ៉ូហ្របកដំណឹងល�*ដល់្របជន
១៩

េល

ស�ីបេនា�្រពះបេហរូដ៉ ជាេស�អនុរែថមេទៀត

េ្រព្រទងបាយក្រពះនេហរូឌី៉ យា៉
ជមេហសីរបស់អនុជ*្រពះអង

ែដល្រត�

មកេធ�ជមេហសី

របស់្រពះអងផា�ល់ មិនែតប៉ុេណ
ា�េស េលយ៉ូ

ហស�ីបេនា�្រពះបេហរូដ៉

អំេពអ
 ្រក

ជេ្រចផង។

អ្រកមួយេទៀត

មន�ីរឃុំឃាំង

េ្រព្រទងបាេធ�

២០

្រទងបាេធ�អំេព

គច
ក ុ �ង
ឺ បេលយ៉ូហេទដក

្រពះេយស ៊ូទ ទួលព�ធ�្រជមុជទ

(មថ, ៣, ១៣-១៧    មក, ១, ៩-១១    យហ,

«េល្រគេអយ! េតេ យងខុ្�ំ រត�េធ�អខ�ី �ះ?»។ ១, ៣២-៣៤)
េលេឆ�យវិញថា «កុទ
ំ ពន�ហួសពក
២១
ី ំរ ិត ែដល
េពល្របជនទំអស់ ទទួលពធ
ិ ្ី រជមុទឹក
មាកំណត់ទុកេនាេឡយ»។ មាទហមកសួ រ រួចេហយ ្រពះេយស៊ក៏ទទួលពធ្រជមុទកែដរ។ េន

ិ ី
ឹ
េលថា «ចុះេយងខុ វិ�ំ ញ េត្ រត�េធ�អែ�ី ដរ?»។ េពល្រពះអងកំពុងអធស�ន ្រសែតៃផ�េមឃេបក
ិ

េលេឆ�យថា «កុំេច្របក កុស
ំ ង�ត់សង�ិនយក ចំហ ២២េហយ្រពវិ��ណដ៏វិសុទ�*យាចុះមក មា

ថា
១៣

្របាពីអ�កណឲ្េស

្រត�ស�បច
់ ិត�ែតនឹង្របាែខ

របស់អ�ករលគា ប៉ុេណ
ា�បាេហយ»។

រូបរដូចសត�្រព

សណ�ិតេល្រពអង�។

ឮ្រពសូ រេសៀងពីេលេមឃមកថា

មា

«្រពះអងជបុ្រ

ដ៏ជាទ្រឡាញរបស់េយង េយងគាបចិត�នឹង្រពះអង

ណាស »។

ប�� �រាយនាម្រពះអយរបស់្រពះេយស ៊

(មា៉ថាយ១, ១-១៧)
២៣

មា្រពជនា�យ ្របមសសិប្រពវស្ស ត

េគស� ្រពះអងជបុ្ររបស់េលយ៉ូែសប ែដល
្រត�ជបុ្រេលេអលី

២៤

ជាបុ្េលែមលឃី

េលែមលឃីជបុ្រេល

េលេអលីជបុ្រេល

មា៉ថា េលមា៉ថាជបុ្រេលេលវី េលេលវី

២៥

េលយា៉ណជាបុ្េលយ៉ូែសប

េលយ៉ូែសបជាបុ្េលមា៉ថា េលមា៉ថា

ជាបុ្េលអម៉ូស េលអម៉ូសជាបុ្េលណ
អ៊ូម េលណាអ៊ូជាបុ្េលែហសលី េលែហ

សលីជបុ្រេលណាក

២៦

េលណាកជ

បុ្រេលមា៉អ េលមា៉អជាបុ្េលមា៉

ធី

េលមា៉ថាជាបុ្េលេសែមន

េលេស

ែមនជាបុ្េលយ៉ូសិចេលយ៉ូសិចជាបុ្េល

យ៉ូដ

២៧

េលយ៉ូដជាបុ្េលយ៉ូណាន េល

យ៉ូណានជាបុ្េលេរស

េលេរសជាបុ្

េលសូ រូប
៉ ាែបេលសូ រូប
៉ ាែប

ជាបុ្េល

សឡាធីែ េលសឡាធីែជាបុ្េលកេ
រី

២៨

េលេនរជាបុ្េលែមលឃី
េលកែមលឃី
ី

ជាបុ្េលអត់ឌ

េលអត់ឌជាបុ្កូស

េលកូសជាបុ្េលកែអលមា៉ដ េលែអល
មា៉ដជាបុ្េលែអ៊រ
េយស៊ូ

២៩

េលែអ៊រជាបុ្េល

េលេយស៊ូជាបុ្េលេអលីេអែស៊រ

េលេអលីេអែស៊រជាបុ្េលយ៉ូរម
ី

េលយ៉ូរម
ី

ជាបុ្េលមា៉ថា េលមា៉ថាជាបុ្េលេល
វី

៣០

េលេលវីជាបុ្េលសុី មូន
៉ េលសុី មូន
៉ ជ

បុ្រេលយូដ

មជាបុ្ េលេអលីយា៉ី
គ
ជាបុ្េលេម៉ល

៣១

េលេអលីយា៉ី
គ

េលេម៉លជាបុ្េលេម

ណ េលេមណជាបុ្េលមា៉ត េលមា
តថបុ្រេលណាថា េលណាថាជាបុ្

ក្រពះេយស៊ចបេផ�ម្រពបរមកិច� ្រពអង�

យា៉ណ

េលយ៉ូែសបជាបុ្េលកយ៉ូណ េលយ៉ូណ

េលយូដជាបុ្េលយ៉ូែសប

េស�ចដី
វ

៣២

េសច
� ដីជាបុ្េលេយស
វ

េលេយសជាបុ្េលយ៉ូេបដ េលយ៉ូេបដ

ជាបុ្េលបូអូស

េលបូអូសជាបុ្េលស

ឡ េលសជាបុ្េលណសូ ន
ណាសូជបុ្រេលអមណ
ាដ
ី

ដជាបុ្េលអដមី

៣៣

េល

េលអមណ
ី

េលអដមីជាបុ្

េលអ័រនី េលអ័រនីជាបុ្េលែអសរូម៉ េល
ែអសរូម៉ ជាបុ្េលផែរស
៉
៣៤

េលយូដ

េលផាែរ៉ជាបុ្

េលយូដជាបុ្េលយា៉កុ

េលយា៉កុជាបុ្េលអុីស េលអុីសជ

បុ្រេលអ្របា េលអ្របាជាបុ្េលេត
រ េលេតរ ជាបុ្េលណាហ៊
រជាបុ្េលេសរូក

៣៥

េលណាហ

េលេសរូកជាបុ្េលរ

េក េលរ៉េជាបុ្េលេពេឡក េលេពេឡ
កជាបុ្េលេហែប៊រ
េសឡ

៣៦

េលេហែប៊រជាបុ្េល

េលសជាបុ្េលៃកណា

េលៃកណាជាបុ្េលអរបាស
អរបាសជាបុ្េលសិម

េល

េលសិមជាបុ្

េលណូេអ េលណូេអជាបុ្េលឡាេម៉

៣៧

េលឡាេម៉ជាបុ្េលមា៉ធូស េលមា៉ធ
សជាបុ្េលេហណុក

េលេហណុកជ

បុ្រេលយា៉េរ៉ េលយា៉េរ៉ជាបុ្ េលមា
េឡែឡល េលមា៉េែឡលជាបុ្ េលៃកណ
ម

៣៨

េលៃកណាជាបុ្េលេអណុស េល

េអណុសជាបុ្េលេសថ

េលេសថជាបុ្

េលអដ េហយ
 េលអដជាបុ្្រពះមា�ស់

្រេលមិនឲ្េជងេល ប៉ះទង�ិចនង
ឹ ថ�េឡយ"»។

្រពះេយសូឈ�ះការ
៊
ល្

១២

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទមាវិញថា

(មា៉ថាយ៤, ១-១១    មា៉កុស   ១, ១២-១៣)
៤១្រពេយស៊ូបាេពេពញ
វិសុទ�*

េដ្រពវិ��ណដ៏

្រពះអងយា្រតឡបពទ
ី េន�យរ័ ដនមកវិញ

េហយ
 ្រពវិ��ណនា្រពអង� េទវរេហស�ន

២

េនទេនា ្រពះអង្រត�មារសតល្បួ អស់រយៈ

េពលែសសិបៃថ�។ ក�ុងអំឡុងេពលេនា ្រពះអងពុំ

េសអ�េី ឡយ។ លុ ះផុតពីេពលេនាេទ េទប
 ្រទង

ឃា�ន

៣

មារទូល្រពះអងថា

«្របសិេបេល

ពិតជ្រពបុ្ររបស់្រពះមា�សែមន សូ មេធ�ឲ្ដុំថ�
៤

េនះេទជនំបង
ុ័ េមល
 ៍ »។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

គម�រី មាែចងថកុំល្បល្រពអមា�ស

អ�កេឡយ»។

១៣

«ក�ុង

ជា្ររបស់

លុ ះមាល្បួ្រពេយស៊ូសព�ែបប

យា៉ េហយវក៏ថយេចញឆា�ពី្រពះអងេទ រហូត

ដល់េពលកំណត់។

្រពះេយសូចាប់
៊
ផ��
េ
មផ�យដំណ�ងេ�
្រស�កកាល� អ�កភូម�ណាសាែរ
បដ�េសធម�ន្រពមទ ទួល្រពះអ

(មថ,៤,១២-១៧; ១៣,៥៣-៥៨  មក

«ក�ុងគម�រី មាែចងថមនុស្មិន ,១,១៤-១៥; ៦,១-៦)
១៤
្រពះេយស៊យា្រតឡបេទ្រស�កលីេវិញ
ែមន រស់េដសែតអហប៉ុេណ
ា�េទ»។
តបេទវិញថា
៥

មានា្រពះអងេទកែន�ងមួយដ៏ខ�ស់

ចង�ុលបង�នគរទំប៉ុនា�េនេលែផនដី

អង�េឃញ
�ី
 ក�ុងមួយរយៈេពលដ៏ខ។
្រពះអងថា

េហយ


ឲ្្រព

៦

«ខុ�ំនងឹ ្របគលអំណា

មាសតទូល
្រពទំេភា

្របកេដឫទនុភារបស់្រពះវិ��

្រពះអងឮល្បល្ប

ជសម្បត�របស់ខុ �ំ

េ្រចែតនង
ឹ ចិត�ខុ �ំ។
ថា�បង�ំខុ �ំ

៨

ខុ �ំអ្របគលឲ្យអ�ណក៏បា
៧

ដូេច�ះ្របសិេបេ ល្រក

សម្បត�ទំេនានង
ឹ បាជរបស់េល

េហយ
 »។ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទវិញថា

«ក�ុងគម�រី មាែចងថ"អ�ក្រត�ែតថា�បង្�ំ រព

តេមង
� សិររុី ងេរឿង្រពះអង្រគប់គា�

ែដល្រពះអងគងេ់ នកពក
ី ុមារេនៃថ�សប្ប័ទ

្រពះអងយាេទធម�សល តទមា�បរបស់្រពះ
ង�។ ្រពះអងេ្រកឈរេឡង
 េដម្បអគម�រី ។
បាយកគម�រី របស់ព្យោក

ដ្ក រពះអងេលកំពូល្រពវិហរ េហយទូលថា

«

្របសិេបេ លពិតជ្រពបុ្ររបស់្រពជមា�ស

ែមន សូ មេលទមា�កខ�ួនចុះេទេ្រកេមល
 ៍
១១

១៧

េគ

េអសមកថា�្រព

«្រពះវិ��ណរបស់្រពះអមា�ស់សណ�ិតេលខ�

១៨

បនា�បមក មានា្រពះអងេទ្រក�េយរូសឡឹ

ទូត*ែថរក្េល

្រពេយស៊ូយាេទភូមណ
ាសែរ ជភូមិ
ិ

ថា

មួយប៉ុេណ
ា�ះ»។

ក�ុងគម�រី មាែចងថ

១៦

េគសរេសរ

អង� ្រពះអងេបកគម�រី ្រតងអត�បទមួយែដលមាែចង

អមា�ស់ជ្រពរបស់អ�កនិងេគារបេ្រមែត្រពះអង

៩

ពេពញតំបន់េនាះ១៥្រព

អង�បេ្រង�អ�ក្រស�ក�ុងធម�សល

្រទពរបស់នគរទំេនាឲ្េល ដ្បិអ�ីៗទំអស់

្រពនា

១០

ដ្បិ

"្រពះមា�សនឹងប��ឲ្េទវ

េហយ
 េទវទូតទំេនានឹងច

្រពះអង�បានចក់េ្របងអភិេសក

ំ
ឲ្យនាដំណឹងល�*េទ្របាប់ជន្

្រពះអង�បានចត់ខ�ុំឲ្យមក្របក

ជនជាប់ជាេឈ�  េគនង
ឹ មានេសរីភ
េហយ្របាប់មនុស្សខ
េគនង
ឹ េមល
 េឃញ
 វិញ។

្រពះអង�បានចត់ខ�ុំឲ្យមករ
១៩

សរិប ក�ុង្រក�សុី ដូនវិញ។

អស់អ�កែដល្រត�វេគសង�ត់សង�ិ

េអលីេស មាមនុស្ឃ�ងជ
់ ាេ្រច ក�ុង្រស�អុី្រ

្រពមទំង្របកសអំពីឆា�ំែដល្រព

ែអល ប៉ុែន�គា�អ�កណមា�កបាជេសេឡយ គឺ

សែម�ង្រពះហឫទ័យេមត �ករ»។

២០

លុ ះអចបេ់ ហយ ្រពះេយស៊បិទគម�រី ្របគល

េទអ�កែថរក្ រួច្រទងគង់ចុះវិញ។ មនុស្្រគប់រូប
េនក�ុងធម�ស

សំ ឡឹងេមល
 ្រពះអង�

េយស៊ូមា្រពបន�ូលថា

២១

្រព

«េហតុករណ ែដលមា

ែចងទុកក�ុងគម�រី ដូចអ�ករលគាេទបនង
ឹ ស�បអំបា

មញ
បាសេ្រមជរូបរេនៃថ�េនះេហយ»។
ិ

២២

ឮដូេច�ះ េគេស�ចសរេសរ្រពះេយស៊្រគប់គា� ទំ

នឹកឆ�ល់អំព្ី រពបន�ូល

្របកេដ្រពះហបទយ
័

្របណ សេនា� ែដលហូរេចញពី្រពឱស�របស់្រពះ

ង�។ េគេពថា

«អ�កេនះមិនែមនជាកូ

ជាយ៉ូែសបេទឬ?»។
េទេគថា

២៣

របស់

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូល

«្របែហជអ�ករលគាចងយ
់ កសុ ភ

សិត ែដលែចងថ "្រគេពទ្េអយ ចូរេមល
 ជំងរឺ បស់

ខ�ួនឲ្ជសិនេទ មកផា�ញផា�ខុ �ំេទដឹង! ឬមួយ

អ�ករលគាចងនិ
់ យាមកខ�ុេំ ទៀតថ

"េយងឮេគ

និយាអំពកិ
ី ច�កទំងអសែដលអ�កេធ�េ ន្រក�ក

ផានុ

ចូរេធ�កដែដលេនទីេនះជ្រស�កំេណត

របស់អ�ក   ឲ្េយងេឃញផង!"»។
២៤

្រពអង�មា្រពបន�ូលេទៀតថា

ឲ្អ�ករលគាដង
ឹ ច្បោថ

«ខុ�ំសុំ្របា

មិនែដលមាព្យោក

ណមា�ក្រត�េគេគារ េនក�ុង្រស�កំេណតរបស់ខួ �ន
២៥
ំ ានេលេអលី
េឡយ
ខ�ុស
ំ ុំ ប��ក់ថ េនជន
 ។

េមឃរំអស់រយៈេពលបីឆា�កន�ះ បណ
ា�ឲ្មាទុរ ឹ �

ក្យា៉ខ�ំេពញទំង្រស� េន្រស�អុ្ី រែអល

មា�ស�ីេម៉មាជាេ្រច
បាចតព្យោកេអលី

២៦

េនជំនាព
ន ្យោក

២៧

ក៏បុែ៉ ន�្រពះមា�សពុំ

ឲ្េទជួយ�ស�ីេមមា៉ណ

មា�ក េន្រស�អុ្ី រែអលេឡយ
គ្ឺ រពះអងបាចត


េល ឲ្េទជួយ�ស�ីេមមា៉មា�ក ែដលរស់េនភូមិ

មាែតេលណាម ា៉ជាជជាស
ា�»
ត ុី រម
ី ា�កប៉ុេណ
។

២៨

កបាឮ្រពបន�ូលទំេនះ អ�កេនក�ុងធម�

សលទំប៉ុនា� ខង
ឹ ្រពេយស៊ូ្រគប់គា�

២៩

េគ

េ្រកេឡង
 ចប្របអូ្របទ្រពេយស៊ូ េចញពី

ភូមែិ ដលសងេ់ លកំពូលភ�ំ

នាំេឆាេទមាេត ្រជ
៣០

ប្រម�នង
ឹ ្រច្រពះអងទមា�កេទេ្រក។

ប៉ុែន�

្រពះអងយាេចញពក
ា�ចំេណាេគបាេត ទ
ី ណ
្រពះេយស ៊ូេដញេខា�ចេចញព�មនុស្សម

(មា៉កុស   ១, ២១-២៨)
៣១

្រពេយស៊ូយាេទ្រក�កផាន ក�ុង្រស�ក

លីេឡ។ េនទេនា្រពះអងបេ្រង�បណ
ា ជនជេរៀង

រលៃថ�សប្ប័ទ*

៣២

មនុស្្រគបគាេងឿងឆ�ល់យា៉

ខ�ំអំពែី បបបទ ែដល្រពះអងបេ្រង� េ្រព្រពះអង
៣៣

មា្រពបន�ូល ្របកេដអំណាច

េនក�ុង

ធម�សល មាបុរសមា�កែដលេខ�ចូល ែ្រស

េឡងខ�ំងថា
ែរតេអ
៉ យ!

៣៤

«្រពេយស៊ូជាអ�ភូមណ
ា
ិ
េត្រពះអងចង់េធ�អេ�ី យង? ្រពអង�មក

�ំ  �ល្រពះអងេហយ ្រពះអងជ្រព
បំផា�េយង! ខុ ស

ដ៏វិសុទ�* ែដលមកព្ី រពះមា�ស »។
គំរេខ�េនាថា

៣៥

្រពេយស៊ូ

«េស��ម េចញពអី �កេនះេទ»។

េខ�ក៏ផួ �លបុរសេនា

េនកណ
ា�ចំេណាបណ
ា

ជនរួចេចញេទ េដពុំមាេធ�ឲ្គត់ឈច
ឺ បអ�ីេឡ

យ។

៣៦

មនុស្មាភយ
័ ្រសឡាកំ េហយនិយា

គាេទវិេទមថា

«ចុះពកសំ ដរី បស់េលេនះ

អីក៏ពូែកេម៉�ះ េមល
 ៍េលមាអំណានិងប�ទនុភា

អប��េទេខ�ឲ្វេចញ េហយវេធ�ត»។
បនា�បមក ្រពកិត�ិនារបស់្រពេយស៊ូ

៣៧

ល្បខ�រខ�

ពេពញតំបន់េនាះ

្រពះេយស ៊ូ្រតាស់េ�សាវ័ កប

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សអ�កជំង�ជាេ្ឲ្យប

ជ

(មា៉ថាយ៨, ១៤-១៧    មា៉កុស ១, ២៩-៣៤)
៣៨

្រពេយស៊ូយាេចញពធ
ី ម�សល

េទផ�ះ

េលសុី មូន
៉ េពលេនាមា�េក�ករបស់េលសុី មូន
៉

្រគ�យា៉ខ�ំ េគទូលសូ ម្រពអង�េមតេ្របគាត
ឲ្បាជា

៣៩

្រពេយស៊ូេអេទេលអ�កជំង្ឺ រព

អង�គំរជំង្ឺ រគ� ជំង្ឺ រគ�ក៏េចញបាតេទ េហយមា

យេក�ករបស់េលសុី មូន
៉

ក៏បាជា

រ ំេពចេនា

គាេត ្រកេឡងបេ្រមេភ��វ។
៤០

េនេពលៃថ�លិច អ�ក្រស�ទំអស់នប
ា ងប�ូន

ែដលមាជំងេឺ ផ្សងមករក្រពេយស៊ូ។ ្រពះអងដក

្រពហស�េលអ�កទំេនា

ជសះេស្ប

មនុស្ជាេ្រច

្រគប់គា�

េហយេ្របេគឲ្បា
៤១

ទំែ្រសថា

បុ្ររបស់្រពះមា�ស»។

មាេខ�េចញពី

«្រពះអងជ្រព

ប៉ុែន�្រពេយស៊ូគំរ

េខ�ទំេនា មិនឲ្និយាជាដខ េ្រពពួក

វដឹងថ ្រពះអងជា្រ្រគីស�*
៤២

លុ ះ្រពលឹេឡង ្រពេយស៊ូយាេចញព្ី រក�

េទកែន�ងស�ត់

បណ
ា ជននាំគ េដររក្រពះអង�

លុ ះជួបេហយេគឃា្ត រពះអងឲ្េនជាមួ មិនចង់

ឲ្យាចេចេគេឡយ។
មា្រពបន�ូលេទេគថា

៤៣

ប៉ុែន� ្រពះេយស៊

«ខុ�ំ្រត�នដា ំណឹងល�*

្រពះរជរបស់្រពះមា�ស

អំពី

េទ្រក�ឯេទៀតៗែដរ

ដ្បិ្រពះអងបាចត់ខ�ុឲ្យមបំេពញកេនះឯង»។
៤៤

បនា�បមក ្រពះេយស៊្របកដំណឹងល�*ត

ធម�សលនា   ក�ុង្រស�កលេឡ។

(មា៉ថាយ  ៤, ១៨-២២    មា៉កុស ១, ១៦-២០)
៥១ៃថ�មយ
ួ

្រពះេយស៊គង់េនមាប
ត ង
ឹ េកេនសែរ៉

មាបណ
ា ជនជាេ្រច្របេ្រជគាេនជុំវិញ្រពះអង
២

េដម្បស�ប្រពបន�ូលរបស់្រពះមា�ស់

្រពអង�

ទតេឃញទូកពីរចតេនមា្ត រច រឯអ�
ី កេនសនា
៣

គាចុះេទលអួនរបស់េគ។

្រពេយស៊ូយាចុះ

េទក�ុងទូករបស់េលសុី មូន
៉ រួច្រទងសុំ ឲ្គាេត ចញ

ទូកេទឆា�ព្ី រចបន�ិច។

្រពះអងគង់បេ្រង�ប

ណ
ា ជនពីកុ ងទូ
� កេនាះ
៤

លុ ះ្រពះអងបេ្រង�េគចប់េហយ ្រទងមា្រព

បន�ូលេទកនេលសុី មូន
៉ ថា

«ចូរបងួ�សទូកេទ

ទឹកេ្រ រួចនាំគ ទមា�កអួនចុះ»។ ៥េលសុី មូន
៉ តប
េទ្រពេយស៊ូវិញថា

«េល្រគ�

េយង
�ំ ាអូស
 ខុ ប

អួនេពញមួយយបេ់ ហយ
អត់បា្រតេស ប៉ុែន�េប


េល្រគមា្របសសដូេច�ះ
ពករបស់េល្រគ»។
ជាប្រតយា៉េ្រច

៦

ខុ ន
�ំ ង
ឹ ទមា�កអួនត

េគក៏ទមា�កអួនេទក�ុងទក
ឹ

េស រ� ែតធា�អួន។

៧

េគបក់ៃដ

េហមិត�ភក�ិែដលេនក�ុងទូកមួយេទៀត ឲ្មកជួយ។

ពួកេនាមកដល់

ជួយចប់្រដេក ពញទូកទំពរី
៨

េស�រែតនឹងលិច។

េពលេលសិលេឃញដូេច�

គាត្រកេទៀប្រពបា្រពេយស៊ូ ទូល្រពះអងថា

«្រពអមា�សេអយ


សូ មយាឲ្ឆា�ពទ
ី ូលបងេ�ំ ទ

េ្រពទូលបងជ
�ំ មនុស្បា»។

៩

េលសុី មូន
៉

និយាដូេច�ះ េ្រពគានិ
ត ងអស់អ�កែដលេន

ជាមួភយ
័ ស�បែ់ ស�ងជខ�ំ េនេពលបាេឃញ
 ្រត

េ្រចយា៉េនះ។

១០

រឯេលយ
ា៉កុនិងេលយ៉ូ
ី

ហ ជកូនេលេសេបេដែដលេនសរួមជាមួ
េលសុី មូន
៉ ក៏មាចិត�ដូេច�ែដរ។ ប៉ុែន�្រពះេយស៊

មា្រពបន�ូលេទេលសុី មូន
៉ ថា
េពលេនះេទមុខ

«កុខ
ំ �អី!
អ�កនង
ឹ េនសមនុស្វិញ»។

ពី

១១

េពលទូកេទដល់មា្ត រចវិញេគេបាបង់របស់របរ

នា ក�ុង្រស�កលីេ ្រស�យូដ និងព្ី រក�េយរូ

ទំអស់េច រួចនាំគ េដរត្រពេយស៊ូេទ
្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សឃ�ង់មឲ្យប
ជ

្រពះេយស៊គងេ់ នក�ុង្រក�មួយ

ឃ�ងម
់ ា�កេឃញ្រពះអង

គាតចូលមករកេហយ្រក

«េល

មា�ស ្របសិេបេ លមិនយល់ទសេទ សូ មេ្រប

ខុ ្�ំ របប

ឲ្បាជស�បរសុ
ិ ទ�*ផង»។

បន�ូលថា

«ខ�ុំយល់្រពេហយ

េយស៊ូលូក្រពះហសេទពលគាត  

១៣

្រព

ទំមា្រព

ចូរឲ្បានស�

បរសុ
់ ប
៏ ាជស�
ិ ទ�ចុះ»។ រ ំេពចេនាមនុស្ឃ�ងក
បរសុ
� ា�ម
ិ ទភ
១៤

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលហគាតថា

«កុំ

និយា្របន
ា រណឲ្យដឹេឡយ
ផុ យេទវិ
�
ញ ្រត�


េទបង�ខ�ួនដល់េលបូជចរ្

េហយ
 ថា�

តង� ដូចេលម៉ូេស*បាបង�បទុក េដម
 ្បជសក�ី

ភាប��ក់ថ អ�កបាជស�បរសុ
ិ ទ�ែមន»។
១៥

្រពកិត�ិនារបស់្រពេយស៊ូ

ំ ឲ
្រពអមា�ស ្រទងេ្របអ�កជង
ឺ ្បាជា

១៨

េពល

មា�ក មកដល់ េគមាបំណងនអ
ា �កខ�ិនេនា ចូលេទ

មាមនុស្

ថា�បង�ំ េអមុខដល់ដទូ
ី ល្រពះអងថា

្រពេយស៊ូ្របកេដប�ទនុភារបស់

េនា ្រសប់មាេគែសងមនុស្ខ�ិនៃដ ខ�ិនេជង

(មា៉ថាយ៨, ១-៤    មា៉កុស ១, ៤០-៤៥)
១២

សឡឹម

ល្បសុ សស

១៩

ជិត្រពេយស៊ូ។

ប៉ុែន�េដមាមនុស្េ្រចេពក

េគពុអ
ំ ចូលេទជិត្រពះអងបាេឡយ។ ដូេច�ះេគក៏

ែសងអ�កជំងេឺ ឡងេទេលដំបូលផ�ះ បកេក្ប�ស្រម�

គាតចុះមកកណ
ា�ចំេណាមនុស្ េនចំពម
ី ុខ្រព

េយស៊ូ។

២០

េពល្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់ជំេនឿរបស់

អ�កទំេនា
ថា
។

្រទងមា្រពបន�ូលេទកនអ�កពិក

«អ�កេអយ ខុអត់
�ំ េទឲ្អ�ករួចពីបបេហយ!»

២១

ពួកធមាចរនិងពួកខគណៈផារីសុឮដូេច�

រ ិះគិតក�ុងចិត�ថា

«អ�កេនះមាឋនអ�ីបាជហ៊
េពពក្របម្រពះមា�សដូេច�ះ? េ្រក្រពះ
មា�សមួយ្រពះអង

េតអ
 �កណអអត់េទ

មនុស្រួចពប
ី ាបា?»។
ចិត�គំនិតអ�កទំេនា

េគថា

ឲ្

២២

្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់

េទប
 ្រទងមា្រពបន�ូលេទ

«េហតុអប
�ី ាជអ�ករលគារ ិះគិតដូេច�ះ?

េបខុ ្�ំ របាអ�កពិកេនះថ

២៣

"ខុ �ំអត់េទឲ្អ�ករួចពី

បាេហយ" ឬថ "ចូរេ្រកេឡងេដរេទចុះ" េតឃា

កន់ែខ�ំេឡងៗ។ មហជនជាេ្រចមកជុំគាស�ប

មួយណ្រសលនិយាជា?។

ជំងេឺ ផ្សងផង។

េទឲ្មនុស្េនក�ុងេលេនះ រួចពប
ី ាបា -

្រពះអង ្រមទំសូ ម្រពះអងេ្របឲ្ខ�ួនបាជពី
១៦

រឯ្រពេយស៊
ូ វិញ ្រពះអងយា
ី

េទទស
 ្បអធស
ី �ត   េដម
ិ  �ន*

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សខ��នមឲ្យប

ជ

(មា៉ថាយ៩, ១-៨    មា៉កុស ២, ១-១២)
១៧

ៃថ�មយ
ួ
្រពះេយស៊កំពុងែតបេ្រង�បណ
ា ជន

មាពួកខគណៈផារីសុី

និងពួកធមា�ចរអងុ យ
�

ស�ប្រពះអងែដរ។ អ�កទំេនាេធ�ដ
 ំេណរមកពភ
ី ូម ិ

រលគាដឹងថ

២៤

ប៉ុែន�ខុ �ំចងឲ
់ ្អ�ក

បុ្រមនុស្សមាអំណានឹងអត់

្រពះអងក៏ងេទរកអ�កខ�ិន េហយមា្រពបន�ូលថ

-ចូរេ្រកេឡង យកែ្រែស�ងរបស់អ�កេដរេទផ�ះវិញ

េទ»។

២៥

រ ំេពចេនា

មនុស្ទំអស់
មក

អ�កខ�ិនេ្រកេឡងេនមុខ

រួចយកែ្រែស�ងែដលេគែសងខ�ួន

េដរ្រតឡបេទផ�ះវិញ

ទំេលកតេម�ង
 សិរ ី

រុងេរឿងរបស់្រពះមា�សផង។

២៦

េនាស�ុតស�រត្រគប់គា

េហយេលកតេម�ង
 សិរ ី

រុងេរឿងរបស់្រពះមា�ស់

អស់អ�កែដលេនទី

េគភយ
័ ខ�ជាខ�

ក៏

និយាគាថា

«ៃថ�េនះេយងបាេឃញេហតុ
ករណ ចំែឡកអស�រែមន!»។

២៧

បនា�បមក ្រពេយស៊ូយាចេចញពទ
ី េី នា

្រទងទតេឃញអ�កទពន�*មា�ក េឈ�េលវី អងុ យ
�

េនកែន�ងយកពន� ្រពះអងមា្រពបន�ូលេទគាតថ

៖

«សុំអេ��  ញមកតខុ�ំ»។

េលេលវីេ្រក

េឡង ទុកកិច�កទំអស់េច េហយ
 េដរត្រព

េយស៊ូេទ

២៩

េលេលវីបាេរៀបចំពិធជ
ី ប់េលៀង

មួយយា៉ធំ ថា�្រពអង� េនផ�របស់េលក មា
អ�កទរពន� ្រពទំមនុស្ឯេទៀតៗជាេ្រច ចូល
៣០

រួមជាមួែដរ។

ពួកខគណៈផារីសុី និងពួកធ

មាចរ្ពីគណៈផារីសុ

និយាេទកន

ទសចិត�យា៉ខ�ំ

វ
្រក�ស័ករបស់
្រពះអងថា

េគ

«

េហតុអ�ីបាជ អ�ករល់គាបរេភាជាមួអ�
កទរពន
ិ

និងមនុស្បាដូេច�ះ?»។
ថា

៣១

«មនុស្មាសុ ខភាល�

្រពេយស៊ូតបេទេគ

មិន្រត�ក្រគេពទ្

េឡយ មាែតអ�កជំងប
ា�ែដល្រត�វក
ឺ ុេ៉ ណ

៣២

ខុ �ំ

មិនែមនមករកមនុស្សុ ចរ ិតេទ គម
ឺ ករកមនុស្បា

េដម្បឲ្េគែ្រចិត�គំនិត»។

មាេគទូលសួ រ្រពេយស៊ូថា

«ពួកសិស្

របស់េលយ៉ូហ និងពួកសិស្ខគណៈផារីសុី
និងសូ ្រធម៌ជាញឹញាប

ចុះ

េហតុដូចេម�ចបាជសិស្របស់េលែបរជនាំគ

បរេភាដូ
េច�ះ?»។
ិ
េទេគវិញថា

៣៤

ប៉ះសេម��កបំពកចសេនាេឡយ
េធ�ដ

 ូេច�ះសេម��ក

បំពកថ�ន
ី ង
ឹ ្រត�រែហក េហយ
 ្រកណាចស និង្រ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតប

«ក�ុងពធិ មី ង�លក

៣៧

ណាតថ�ក
៏ ិនសមគាែដរ។
ី ម

ពុែំ ដលមននរណ

្រច្រទំពំបាជូរថ�ី

េទក�ុងថង់ែស្បចស

េឡយ
 េបេ ធ�ដ
 ូេច�ះ្រសថនង
ឹ េធ�ឲ
 ្ថង់ែស្បចស

េនាធ�ុះ បណ
ា�ឲ្្រហូរេចញ េហយ
 ថង់ែស្បក៏
៣៨

្រត�ខូចខមិនខ
ែស្បថ�ី។

៣៩

្រត�្រច្រសថេទក�ុងថង់

កេបប
 នពស
ិ ្រទំពំបាជូរ

ចសេហយ
មិនែដលមានរណចងព
់ ស

ិ ្រសថេទ

េ្រពេគថ "្រចសឆា�ញជា្រសថ�»។

្រពះេយស ៊ូមានអំណាចេល�ៃថ�ស�

(មា៉ថាយ១២, ១-៨    មា៉កុស ២, ២៣-២៨)
៦១មាៃថ�មយ
ួ ជាៃថសប្ប័ទ

្រពេយស៊ូយាកត

វ
វែ្រ ស័ករបស
់្រពអង�នាំគ បូតកួរ្រស�សឡ
២

មកឈ�ប
ី រេភាគ
ិ

មាពួកខគណៈផារីសុីខ�ះ

វ
និយាេទស័ទំេនាថា

ទ*ដូេច�ះ?»។

(មា៉ថាយ៩, ១៤-១៧    មា៉កុស ២, ១៨-២២)

ែតងែតតមអហ

យកេទ

«េហតុអប
�ី ាជអ�ក

រលគាេធ�ក ែដលប�� ត�ិហមិនឲ្េធ�េនៃថ�សប្ប

អំព�ការតមអា

៣៣

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល ជពក្របស ថា

«ពុែំ ដលមានរណែហកសេម��កបំពថក �ី

(មា៉ថាយ៩, ៩-១៣    មា៉កុស ២, ១៣-១៧)

២៨

ៃថ�េ្រក េពលេគចប

ស�មយកេទ េទេភ��វទំេនាតមអរ»។
៣៦

្រពះេយស ៊ូ្រតាស់េ�េលា

៣៥

មិនអតមបាេឡយ។

េពលកូនកំេឡា

េនជាមួ េតេ ភ��វអតមអហេកត
 ឬ?។ េទ! េគ

៣

្រពេយស៊ូតបេទេគវិញថា

«ក�ុង

គម�រី មាអត�បទមួយស�ីអំពក
វ
ី ែដល្រពះបដី

និងបរពបា្រប្រពឹេនេពលឃា�
ិ

៤

គេឺ ស�ចបា

យាចូល េទក�ុងដំណាករបស់្រពះមា�ស យកនំ

បុង
័ ែដលេគតំថា�្រពះមា�ស មកេស ្រព
ទំែចកឲ្ពួកបរពបរ
េភា
ិ
ិ

ន័យ*

េទៀតផង។

តវិ

មាែតពួកបូជចរ្ប៉ុេណ
ា�ែដលមាសិទ�ិ

បរេភានំ
បង
ុ័ េនាបាន េតអ
ិ
 �ករលគាធា�បអអត�

បទេនាឬេទ?»។

៥

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគ

េទៀតថា «បុ្រមនុស្សជាមា�េលៃថ�សប្ប័ទ*

្រពះេយសេ្រ�សមនុស្សស��តៃដមាឲ្
៊
បានេ�ៃថ�ស�្ប័

(មា៉ថាយ១២, ៩-១៤    មា៉កុស ៣, ១-៦)
៦

េនៃថ�សប្ប័ទមួយេទៀត ្រពេយស៊ូយាចូល

១៥

មា៉ថ ថូមា៉ យា៉កុជាកូរបស់េលអល

ផា សុី មូន
៉ េហអ�កជានិ
ត យម

១៦

យូដ ជាកូ

េលយា៉កុ និងយូដអុីសរយ៉
ី ុតែដលនង
ឹ ក្បត្រព

អង�។

ក�ុងធម�សល េហយ
 ្រទងបេ្រង�េគ។ េនទេនា

្រពះេយស ៊ូបេ្រង�នបណាន�ង  េ្រ�

ខគណៈផារីសុី តេមល
 ្រពេយស៊ូ ែ្រកេល

(មា៉ថាយ៤, ២៣-២៥)

មាបុរសមា�កស�ិតៃដស�ំ

៧

ពួកធមា�ចរនិងពួក

្រពះអងេ្របអ�កជំងេឺ នៃថ�សប្ប័ េ្រពេគចងរ់ ក

េលសេច្របក្រពះអង� ៨្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់
ចិត�គំនិតរបស់ពួកេគ

បុរសស�ិតៃដេនាថា

្រទង់កមា្រពបន�ូលេទកន

«ចូរេ្រកេឡង

មកឈរេន

កណ
ា�េគឯេណះ!»។ បុរសេនាក៏េ្រកឈរេឡ

ង។ ៩្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា៖ 

«ខុ�ំសុំសួរ

អ�ករលគាថ េនៃថ�សប្ប័ េតម
 នុស្មាសិទេ�ិ ធ�

អំេពល
 �

ឬេធ�អ
 ំេពអ
 ្រក?

េត្ រត�សេ�ង�ជីវិត

មនុស្ ឬេធ�ឲ្វិនាអន�រ?»។

១០

្រពះអងែបរ

្រពភ�័ ក� ទតេមល
 មនុស្ទំអស់ែដលេនជុំវិញ រួច

មា្រពបន�ូលេទបុរសស�ិតៃដេនាថា
ៃដេមល
ត ល
៏ ៃដ
 ៍!»។ គាក

ដូចេដមវិញ។

េហយពិេ្រគគា

្រពេយស៊ូ។

១១

«ចូរល

េហយៃដគាតបាជ

ពួកេគេក ្រកហយា៉ខ�ំ

គិតេធ�យា៉ណ  េដម្ប្របឆានឹង

្រពះេយស ៊ូេ្រជីសេរ�ស្រ�ស�ទូត*ដប់ព�រ

អ�កជំង�ឲ្យបា

១៧

្រពេយស៊ូយាចុះពេី លភ�ំ

ទំេនា

េន្រេនា

ដ ពី្រក�េយរូសឡឹ ពី្រក�ទីរូស
៉ និង្រក�សុី ដូន

េនតមាស
ត មុ្រ មករង់ច្ រពះអងយា៉កកកុញ។
១៨

េគនាគាមកស�ប្រពះអង

១៣

លុ ះ្រពលឹេឡង


វ
្រពះអង្រតេហស័កមក

និងសូ ម្រពះអងេ្រប

េគឲ្ជពជ
់អ�កែដលមាេខ�ចូល ក៏
ី ំងឺ។ រឯអស
ី

បាជែដរ។

១៩

្រពះេយស៊

ដ្បិមាប�ទនុភាេចញពី្រពះអងមក

  បណ
ា ជន្របេ្រជគាចូលមកពល

េ្របេគឲ្ជ្រគប់គា�

សុភមង�ល  ន�ង  អពមងល
�

(មា៉ថាយ៥, ១-១២)
២០

្រពេយស៊ូេងប្រពភ�័ ក�

វ
ទតេមល
 ស័ក

របស់្រពះអង េហយ
 មា្រពបន�ូលថា

«អ�ករល់គា�ែដលជាជន្រកខ្សត់
អ�កមានសុភមង�ល*េហ
ដ្បិតអ�ករល់ បានទទួល្រពះរជ្យ*

្រពះេយស៊យាេឡង
 េទេលភ�ំ

េដម្បអធស
់
ិ  �ន* ្រពះអងអធស
ិ  �េពញមួយយប។

មក្របថាេន្រតងកែន�ងមួយរេស�។

វ
េនទីេនាមាស័ជាេ្រច
និង្របជនពី្រស�យូ

(មា៉ថាយ១០, ១-៤    មា៉កុស ៣, ១៣-១៩)
១២

វ
ជាមួស័ក

្រពះជាមា�
២១

អ�ករល់គា�ែដលកំពុងេ្រសកឃា�នេអ

វ
ក�ុងចំេណាស័ទំេនា
្រពះអងេ្រជយកដប់

អ�កមានសុភមង�លេហដ្បិតអ�ករល់គា�

សុី មូន
៉ ែដល្រទង្របទេឈ�ថសិល និងអន់េ្រ

អ�ករល់គា�ែដលកំពុងែតយំេសកយ!អ�ក

ពរី រូប េហយ
 ្របទងជទូតរបស់្រពះអង

១៤

គម
ឺ ា

ជាប�ូរបស់គាត យា៉កុ យ៉ូហ ភល
ី ី ពបាថូឡូេ

បានែឆ�ត
មានសុភមង�លេហដ្បិតអ�ករល់គា�នឹ

២២

នអ�ករលគា�

្របសិនេបមានេគស�ែលងរប់រកអ�ករល់

មា�

្របសិនេបេគត�ះតិះេដៀ

យកអវធរបស់អ�ក

េ្រពះែតបុ្រតមនុ

អ�ករលគាមាសុ ភមង�លេហយ។

២៣

  េន្រ

េនា ចូរមាអំណរសប្បេឡង ដ្បិអ�ករល

គាទទួលរង�នយា៉ងធ

កពីជំនាម
ន ុន

េនស�បរមសុ ខ*។

បុពប
� ុរស*របស់េគក៏បា

្រប្រពឹចំេពពួកព្យោកដូេច�ែដរ។
ចំែណកឯអ�ករល់គា�ែដលជាអ�កមានេអ�ក
នឹង្រត�វេវទនា េ្រពះអ�ករល

២៥

ទទួលករសំរលទុរួចេ្រសចេហយ

អ�ករល់គា�ែដលែឆ�តេនេពលេនះេអអ�ក
នឹង្រត�វេវទដ្បិតអ�ករល់គា�នឹងេ្រសក

ពុំខនអ�ករល់គា�ែដលកំពុងែតេ្រតកអរេអ

២៦

្របសិេបម
 ាេគទះកំេផ��ងអ�ក

ចូរែបរឲ្េគទះមា�េទៀតចុះ។
៣០

េទ

បង�ូចេឈ�ះអ�ករល់

២៤

២៩

េ្រតកអរ

្របសិេបេគ

ចូរឲ្េគយកអក�ុងែថមេទៀត

េបម
�ី ីអ�ក ចូរឲ្េគេទ
 ាអ�កណសុំ អព

េហយេបេគរបអូ
ឹ សយកអ�ែី ដលជរបស់អ�ក ចូរកុំទ
៣១

ពេី គវិញេឡយ។

េបអ
 �ករលគា ចង់ឲ្េគ្រប្រពឹ

ចំេពខ�ួនែបបណ ្រត�្រប្រពឹចំេពេគែបបេនាះែ

រ។

៣២

េបអ
 �ករល់គ ្រសឡាែតមនុស្

ែដល

្រសឡាអ�ករលគា េតន
 ឹងមាគុណបំណាចអ�?
ី

៣៣

សូ ម្បីែមនុស្បាក៏េចះ្រសឡាគា�េែដរ

េហយេបអ�ករលគាេធ�អ
 ំេពល
 �ែតជមួយមនុស្ណ

ែដលេធ�អំេពល
 �ដល់អ�ករលគា

េតនង
ឹ មាគុណ

បំណាចអ�?
� ល់
ី សូ ម្បែតមនុស្បាក៏េចះេធ�អ
 ំេពលដ
គាេគែដរ។

៣៤

េបអ
 �ករលគាឲ្េគខ�េី ដសង្ ឃឹថ

នឹងបាសំ ណងវិញ េតនង
ឹ មាគុណបំណាចអ�?
ី សូ
ម្បែតមនុស្បាក៏ឲ្គាេគខ�េី ដម្បទទួលសំ ណងដូច

អ�កនឹង្រត�វេវទនា េ្រពះអ�ករ

េដមវិញែដរ។

អ�ករល់គា�ែដលមនុស្សទំងអស

សង្ ឃឹ ចងប
់ ាអ�ីវិញឲ្េស េពលេនាអ�ករលគា

នង
ឹ កន់ទុក� េហយយំេសកជាពុំ
សរេសរេអយ
 !

អ�ក្រត�វេវទនាេយេ្រពះបុព�បុរសរបស់េគ
បាន្រប្រព

កូនរបស់្រពះមា�សដ៏ខ�ងខ
់ �ស់បំផុត ដ្បិ្រពះអងក៏
៣៦

និង

ចូរមាចិត�េមតករុណ ដូច្រព

បិតរបស់អ�ករលគាែដលមា្រពហប�ទយ
័ េមត

េសច��្រសឡាញ់ចំេពាះខា�ំងស

(មា៉ថាយ៥, ៣៨-៤៨  និង  ៧, ១២)
ែដលកំពុងស�បខុ ថ
�ំ

ចូរ្រសឡាខ�ំស្រត�របស់ខួ �ន និងេធ�អ
 ំេពល
 �ដល់
២៨

្រត�ជូនពរដល់អស់

អ�កែដល្របេទផា�អ�ករលគា

និងអង�រ្រពះ

អស់អ�កែដលស�បអ
់ �ករលគា

្រពទំឲ្េគខ�េដកុ
ំនឹក
ី

នឹងទទួលរង�នយា៉ធំ អ�ករលគានឹងបា េទជ

ជនកំណាចែដរ

ដូេច�ែដរ!»។

«ខុស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករលគា

េហយេធ�ល�ដល់េគ

ចូរ្រសឡាខ�ំស្រត�របស់ខួ �ន

មា្រពហប�ទយ
័ សប្បុរចំេពជនអកត��ូ

ចំេពះពួកព្យោករីែក�

២៧

៣៥

មា�ស សូ ម្រទង្របទពរដល់អស់អ�កែដលេបៀតេបៀ

ករុណ»។

កុំេថា�លេទាសអ�កដ

(មា៉ថាយ៧, ១-៥)
៣៧

«កុំេថា�េទអ�កដៃទឲ្េស េនា្រពះ

មា�សក៏មិនេថា�េទអ�ករលគាែដរ។

េទអ�កដៃទឲ្េស
េទអ�ករលគាែដរ។

កុផ
ំ �នា

េនា្រពះមា�សក៏មិនផ�នា

្រត�េលកែលងេទឲ្យអ�

ដៃទ

េនា្រពះមា�សនឹងេលកែលងេទឲ្អ�ក

រលគា�

៣៨

ចូរេធ�អ
 ំេណាដល់អ�កដៃទ េនា្រព

ជមា�សនឹង្របទអំេណា

ដល់អ�ករលគាែដរ

្រទងនឹង្របទមកយា៉បរបូ
ិ ណ៌ហូរេហៀរ។្រពះ

មា�សនឹងវលឲ្អ�ក តរង�លែដលអ�កវលឲ្អ�ក

ដៃទ»។
៣៩

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល ជាព្របស េទ

េគេទៀតថា

«មនុស្ខ�កពុំអនមា នុស្ខ�កមា�ក

េទៀតបាេឡយ
 ។

េបេ ធ�ដ
 ូេច�
៤០

ទំពរី នាកមិនខន
ជា្រគេឡយ


ពុំែដលមាសិស្ណធំ

ប៉ុែន�សិស្ែដលបាទទួលចំេណះ

សព�្រគប អេស�នង
ឹ ្រគបន។
េមល
 េឃញ
 ល�ងធូលី

ែតេមល
 មិនេឃញ
 ធ�ម
ឹ

ដូេច�ះ?។

មុខជធា�ករេណ


៤១

េហតុអប
�ី ានអ�ក

េនក�ុងែភ�ករបស់បងប�ូនអ�ក
េនក�ុងែភ�ករបស់អ�កផា�ល

៤២

េបអ
 �កេមល
 ធ�ម
ឹ េនក�ុងែភ�ករបស់អ�កមិន

ទំេឃញ
 ផង

េម�ចក៏ហ៊និយាេទបងប�ូនថ "

មនុស្សព�រនាក់ង
ស ផ់

(មា៉ថ៧,២៤-២៧)
៤៦

«េហតុអប
�ី ានអ�ករលគាេហខុ �ំថ

អមា�ស់ ្រពអមា�ស់!

ែតមិន្រប្រពឹតពកខុ �ំ

៤៧

ដូេច�ះ?។

អ�កែដលចូលមករកខុ �ំ

េហយ
 ្រប្រពឹតខុ �ំ

ស�បពកខុ �ំ

សុំ បង�្របឲ
ា ្យអ�រលគា

ដឹងថ េគេ្រប�បនេទនង
ឹ មនុស្្របេភណ
អ�កេនាេ្រប�បានង
ឹ មនុស្មា�ក

គាតជីកដយ
ី ា៉េ្រ េហយ
 ច្ក រគឹេលផា�ំថ�

េទះបទក
ឹ ហូរមកប៉ះយា៉ណក៏

បាសង់យា៉មាំ

៤៩

េដ ក៏មិនអេធ�ឲ
 ្ផ�ះេនារេង�បាែដរេ្រពគាត
ចំែណកឯអ�កែដលស�បពក

ខុ �ំ ែតមិន្រប្រពឹតេ្រប�បានឹងមនុស្មា�កែដល

សង់ផ�ះ េដពុំបាច្ក រគឹះ លុ ះទឹកហូរមកេបា

ផ�ះេនាក៏រលំ ខូចខភា�គា�អ�ស
ី ល់េឡយ
 »។

មុនសិន េទប
 អ�កេមល
 េឃញ
 ច្បោ ល�មនង
ឹ ផ�ិតយក

(មា៉ថាយ៨, ៥-១៣)
ចប់សព�្រគបេហយ ្រពអង�កយ
៏ ាចូលេទ្រក�ក

នុម។

(មា៉ថាយ៧,១៦-២០  និង  ១២, ៣៣-៣៥)
«េដមេឈល
 �

ឯេដម
 េឈអ
 ្រកវិញ

មិនែដលឲ្ែផ�អ្រកេឡយ

ក៏មិនែដលឲ្ែផ�លែ� ដរ

៤៤

ដ្បិេគស�លេដមេឈប
 ាេដសែផ�វ ពុែំ ដល

មានរណេបះែផ�ឧទុម�រ*
បនាេឡយ។

៤៥

ចិត�របស់េគល�

អ្រក

ឬែផ�ទំពំបាជូរពីគុម�

មនុស្ល�ែតង្រប្រពឹអំេពល
 � េ្រព

រឯមនុ
ស្អ្រកែតង្រប្រពឹអំេព
ី

េ្រពចិត�របស់េគអ្រក

ដ្បិមាតរបស់

មនុស្ ែតង្រសដេចញមកនូវេសចក�ីណ ែដលមា
េពញហូរេហៀរេនក�ុងដួងចិត�របស់ខួ �ន»។

ទាហានរ៉ូមាឲ្បាន

៧១ ក្រពះេយស៊មា្រពបន�ូល ឲ្្របជនស�ប

េដ�មេឈ�ល  � ន�ង  េដ�មេឈ�អា្រក

៤៣

លុ ះ

ទក
ឹ ជំនន់មកដល់

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សអ�កបេ្រម�រនា

ល�ងធូលី េចញពែី ភ�ករបស់បងប�ូនអ�កបា»។

៤៨

ែដលសងផ
់ �ះ។

ទុកឲ្ខុ �ំផ�ិតយកល�ងធូលីេនះេចញពែី ភ�កអ�ក?"។

មនុស្មាពុតេអយ
 ! ចូរយកធ�ម
ឹ េចញពែី ភ�កអ�កជ

"្រព

២

េន្រក�េនា

មាអ�កបេ្រមសំ ណព�ចិត�

មាជំងជ
ឺ ាទម�នជិត

របស់នាទហរូម
៉ ាុំមា�ក
ស�ប់

៣

េពលនាទហេនា ឮេគនិយាអំពី

្រពេយស៊ូ គាក
ត ច
៏ តចស់ទុៃនជនជាយ
ត ូដខ�ះឲ្

េទយា្រពះអងមកេ្របអ�កបេ្រមរបស់គាត់
ចស់ទុទំេនាេទគាល្រពេយស៊ូ
អង�ថា

៤

ទទូចអង�រ្រព

«នាទហេនាជមនុស្មា�ក ែដលគួរ
៥

ែតេលេ្រប្របណ ដល់គាត

េ្រពគាត

្រសឡាជាស
ត សនរបស់េយង ែថមទំបាសង់

ធម�សលឲ្េយងផង»។
ជាមួចស់ទុទំេនាះ

៦

្រពេយស៊ូយាេទ

លុ ះយាជិតដល់េហយ

នាទហចតមិត�ភក�ិរបស់គាតឲ្មកទូលថា

«េលមា�ស់

មិនបាចអេ��  ញចូលផ�ះខុ �ំ្របាេទ

ដ្បិខុ ្�ំ របបមាឋនទន់ទណាស មិនសមនឹង

ទទួលេល

ក�ុងផ�ះខុ ្�ំ របបេឡយ។

៧

េហតុេនះ

េហយបានខុ �ំ្របបមិនហ៊មកជួបេលផា�ល់

សូ មេលេមតមា្របសសែតមួយមា៉ត េនាអ�ក
៨

បេ្រមរបស់ខុ ្�ំ របបនឹងជសះេស្បមិនខន
្របបជអ�កេនេ្រកប��េគ

ខុ �ំ

េហយក៏មាកូន

ទហជាេ្រចេនេ្រកប��ខុ �ំ្របបែដរ។ េបខុ �ំ

្របបប��អ�កណមា�កឲ្េទ េគ្របាជាេ េប

្របម
ា ា�កេទៀតឲ្មកេគនឹងមក។

េពលខុ �ំ្របប

្របអ
ា �កបេ្រមឲ្េធ�កអ�ីមយ
ួ
េគនង
ឹ េធ�ត»។
ក្រពេយស៊ូ

៩

្រទង្រពសណ
ា�បពកទំេនះ

េហយ ្រពះអងេស�ចសរេសរនាទហេនាណ

ស់។ ្រពះអងងេទរកបណ
ា ជនែដលេដរត្រព

អង� េហយមា្រពបន�ូលថា

នរណមាជំេនឿែបបេនះេឡយ

្រែអលក៏គា�ផង»។

«ខុ�ំមិនែដលេឃញ

១០

េទះបេន្រស�អុី

មិត�ភក�ិែដលនា

ទហចតឲ្មក ក៏វិល្រតឡបេទវិញ   េឃញអ�ក

បេ្រមបាជាសេស្បយ

្រទងពលមឈូ ស

អ�កកំេឡាេអយ!ចូរេ្រកេឡង»។

បុគ�លែដលស�បក៏េ្រកអងុ យ
�

ញ។

១៦

មួយេឈ�ណអុីន។ សវ័ករបស់្រពះអងនិងបណ
ា

ជនជាេ្រច ក៏េធ�ដ
 ំេណរេទជាមួ្រពះអងែដរ។

១២

រ ំេពចេនា

េហយចបេផ�ម

សិររុី ងេរឿងរបស់្រពះមា�ស

េដេពថា

មាព្យោកដ៏្របេសឧត�មមួយរូប

ចំេណាេយង

េហយ្រពះមា�សយាមករ ំេដ

្របរ�សរបស់្រពអង�»។
១៧

ពកែដលេគនិយាអំព្ី រពេយស៊ូ

េលចឮពេពញក�ុង្រសកយូដ

ទំមូល។

េលាកយ៉ូហានបាទ�ស�ចាត់េ�ជ ួប
្រពះេយស ៊

(មា៉ថាយ១១, ២-១៩)
១៨

សិស្របស់េលយ៉ូហ

បាេរៀបរបជូន

េលនូវេហតុករណ ទំអស់េនាះ េលយ៉ូហ

េទៀត?»។
ថា

២០

១៩

រួចចតឲ្េទទូលសួ រ្រព

«េតេ លជ្រព្រី
គ ស�ែដល

ឬមួយេយង
់ ម
 ា�កេផ្ស
 ខុ ្�ំ រត�រងច

  អ�កទំពរី េទដល់ទូលសួ រ្រពេយស៊ូ

«េលយ៉ូហបាទីសចតឲ្េយង

ពក
ិ េ្រចនាកឲ្បាជ

្រពអមា�សេឃញ�ស�ីេមមា៉េនា

ហប�ទយ
័ អណិ

១៣

ក

្រពះអងមា្រព

អសូគាតយា៉ខ�ំង

មា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា«សូ មកុំយំអី!»។

្រពះអង
១៤

្រព

ខុ ម
�ំ កសួ រ

េលថ េតេ លជ្រព្រី
គ សែដល្រត�យាមក ឬ

ជកូន្រប�ែតមួយរបស់�ស�ីេមមា៉មា�ក់ អ�ក្រស�

ជាេ្រចបាមកជួយដែង�សពជាមួគាត់

បា

និងតំបន់ជិតខ

មួយក៏េយង
់ ម
 ា�កេផ្សេទៀត?»។
 ខុ ្�ំ រត�រងច

បុគ�លែដលស�បេនា

«

បាមកេនក�ុង

េពល្រពះអងយាមក ជិតដល់ទ�កំែពង្រក� មា

េគដែង�សពយកេទប��ុ ះ។

«

េគែស�ងខ�ទំអស់គា េហយេលកតេមង
�

្រត�យាមក

េ្រកមកេទៀត ្រពះេយស៊យាេឆា�េទភូមិ

១៥

និយាស�ី។ ្រពះេយស៊្របគលអ�កកំេឡាេទមា�វិ

េយស៊ូជអមា�សថា

េមមា៉យមា�ឲ្យរស់េឡ�ង�

ពួកអ�ក

ែសងក៏នគ
ា ា ឈប។
់
្រពះអងមា្រពបន�ូលថា

ក៏េហសិស្ពរី នាកមក

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សកូន្រ��សរ�ស��
១១

អង�យាចូលេទជិត

្រេនា

២១

េន

្រពេយស៊ូកំពុងេ្របអ�កជំងនិ
ឺ ងមនុស្
្រពអង�បេណ�ញេខ�ពី

មនុស្េខ�ចូល ្រពទំេ្របមនុស្ខ�កេ្រច
នាក ឲ្េមល
 េឃញ
 ផង។

២២

្រពះអងមា្រពបន�ូល

េទសិស្ទំពរី នាកេនាថា
េលយ៉ូហនូវេហតុករណ

«ចូរអ�កេទជ្រម

ែដលអ�ករល់គ បា

េឃញ និងបាឮ គម
ឺ នុស្ខ�កេមល
 េឃញ មនុស្

ខ�ិនេដរបា មនុស្ឃ�ងជ
់ ស�បរសុ
ិ ទ�* មនុស្ថ�ង់

ស�បឮ

មនុស្ស�បបារស់េឡងវិញ េហយេគនា

ដំណឹងល�* េទ្របជ
ា ន្រកី្រ

២៣

អ�កណមិនរវ

ចិត�េចញពីជំេនឿ េ្រពែតខុ អ
�ំ �កេនាពិតជមាសុ ភ

មង�លេហយ!»។
្រតឡបេទវិញ

២៤

េពលសិស្របស់េលយ៉ូហ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទមហ

ជន អំពេី លយ៉ូហថា
រេហស�រកេមល
 អ�ី?

២៥

ខ្យលបក់េនាឬ?

«េតអ�ករលគាេទវ

េមល
 ែ្រតែដល្រត�
 េដម

េតអ�ករលគាេទរកេមល
 អ�?
ី

េមល
ក �រុងេរឿងឬ?
 មនុស្េស��កពល

អស់អ�កែដលេស��កពល
ក រ� ុងេរឿង

តធម�ត

េហយមា

ជីវភាខ�ងខ
់ �ស់ េគរស់េនក�ុងវ ំឯេណា។

២៦

េប

ដូេច�ះ េតអ
 �ករលគាេទរកេមល
 អ�ី? រកេមល
 ព្យោក

មា�កឬ?។ ្រត�េហយ! ខ�ុំសុំ្របាឲ្អ�ករលគាដឹងថ

េលេនា្របេសជាព្យោកេទេទៀត២៧ដ្បិ

ក�ុង

គម�រី មាែចងអំពេី លយ៉ូហថា "េយងចតទូត

េយងឲ្េទមុន្រពះង� េដម្បេរៀបចំផូ វរបស់
�
្រពះអង�
វ

។

២៨

ខ�ុំសុំ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹងថ បណ
ា មនុស្

ែដលេកតមកក�ុងេលេនះ

ពុម
ំ ានរណមា�ក

្របេសជាេលយ៉ូហេឡយ។ ប៉ុែន�អ�កណតូច

ជាេគ េនក�ុង្រពរជរបស់្រពះមា�ស អ�កេនា

្រេសរេលសេលយ៉ូហេទេទៀត។

២៩

្របជា

ទំមូលនិងអ�កទរពន�បាស�បេលយ៉ូហ

ទទួលស�លថ្រពះមា�សពិតជមា្រពហប�ទយ
័

សុ ចរ ិតែមន េហយនាំគ ទទួលពិធ្ី រជមុទឹក*ពេី ល

ក។

៣០

រឯពួ
ី កខគណៈផារីសុី និងពួកធមាចរ្

មិនទទួលស�លគេ្រមករណ

ែដល្រពះមា�ស

េហយែ្រសដគ
ក ា េទវិញេទ
អងុ យេលងេនផ្រ
�
ំ ុ �យ ែតពួកឯងមិន្រពរេយង
មកថ"េយងបាផ�ុខ

យា៉ណមញ
ិ េលយ៉ូហបាទីសបាមក េល

តមអហ េលតមសុ រ ែតអ�ករលគាថេល
មាេខ�ចូល។

៣

រឯបុ
ី ្រមនុស្សក៏បាមកែដរ

េលបរេភាអហ
និងពិសសុ រ ែតអ�ករលគាថ
ិ

"េមល
ឹ
 ចុះអ�កេនះគិតែតពស
ី ុី ផក

ជាមួពួកទរពន�និងមនុស្បាប"។

េហយេសពគប់
៣៥

អ�កែដលមា្របាទទួលស�លថ

ញារបស់្រពជមា�សពិតជល�្រតឹ្រត�ែមន»។
្រពះេយស ៊ូេល�កែលងេទឲ្យ�ស��ម
បាបមា�
៣៦

មាបុរសមា�កខគណៈផារីសុី

បាយា

្រពេយស៊ូេទេស្រពេស� ្រពះអងក៏យាេទ

ឮថ ្រពេយស៊ូគងេ់ នក�ុងផ�ះអ�កខគណៈផារីសុី

េនា
៣៨

នាយកដបថ�ែកវដេក ្រប្រកអូចូលមក។

នាេនពីេ្រក្រពេយស៊ូ្រកេទៀប្រពបា

្រពះអង

នាយំស្រមកទក
ឹ ែភ�កេជា្រពបា្រព

េយស៊ូ េហយយកសក់មកជូត។ បនា�បមកនាេថប

រួចយកេ្រប្រកអូមកចព
ក ីេលផង។

៣៩

េពលបុរស

មា�សផ�ះេឃញដូេច� គារត ិះគិតក�ុងចិត�ថា
េលេនះពិតជព្យោកែមន

៣២

គឺេគេ្រប�បដ
ប ូចជកូនេក�ងែដល

«េប

ច្បោជេល្រជ

ថ �ស�ីែដលពលេលេនះជ�ស�ី្របេភណពុំខ
គឺនាជមនុស្បា»។

៤០

្រពេយស៊ូមា្រព

េលសុី មូន
៉ ទូលតបេទ្រពះអងថា

ដូចនរណ?

េន

្រក�េនា មា�ស�ីមា�កមាេករេឈ
�ិ
�មិនល�។ េពល

មនុស្ជំនាេន នះ េទនឹងមនុស្្របេភណ? េតេគ

េតខ
 ុ �ំ្របដូ

៣៧

ផ�ះបុរសេនា េហយ
ួ តុជាមួគាត់
 គង់រម

បន�ូលេទបុរស ខគណៈផារីសុេនាថា

៣១

ប៉ុែន�អស់

្រព្របា

បាេរៀបចំស្រមាេគេនាេទ គឺេគបដិេសធមិន្រព

ទទួលពិធ្ី រជមុទឹកពេី លយ៉ូហន

៣៣

បាស�ូតបទទំនញ
ួ
ែតពួកឯងក៏ពុ្ំ រពយំែដរ"។

«េល

សុី មូន
៉ ខុ �ំចង់និយាេរឿងមួយជាមួេល»។

មា្របសសមកចុះ»។
បន�ូលថា

៤១

«សូ មេល្រគ

្រពេយស៊ូមា្រព

«មាមនុស្ពរី នាកជំពក់្របាេគ

មា�ក

ជំព្ក របាំ មា�កេទៀតហសិប
ពីរគា�្របាសង

៤២

េដអ�កទំ

មា�ស្របាក៏លុបបំណុលេច

ឈប់ទពីអ�កទំពីរេនាេទ

ក�ុងចំេណាអ�ក

ទំងពី េតអ
 �កណ្រសឡាមា�សបំណុលជា?»។
៤៣

េលសុី មន
ូ៉ ទូលេឆ�យថា

«តេយាបលខុ�ំ គឺ
អ�កែដលជំព្ក របាេ្រចជា»។ ្រពេយស៊ូមា
្រពបន�ូលេទេលសុី មូន
៉ ថា
«េលមា
៤៤
េយាបល្រតឹ្រត�ែមន»។
បនា�បមក  ្រពះអងែបរ
េទរក�ស�ីេនារួចមា្រពបន�ូល េទេលសុី មូន
៉ ថ

៖

«សូ មេមល
 �ស�ីេនះចុះ!

ខុ �ំបាចូលមកក�ុងផ�ះ

េល ែតេលពុំបាយកទឹកមកលេជងខុ �ំេទ រឯ
ី

នានាបាស្រមកទឹកែភ�កេជាេជងខុ �ំ ្រពទំ

យកសក់នាមកជូតេទៀតផង។
េថបខុ េ�ំ ទ

៤៥

េលមិនបា

រឯនាវិ
ញតំពីខុ ច
�ំ ូលមក
ី

នាេចះែត

េថបេជងខុ �ំ ឥតឈបឈ
់ រេសេឡយ។

៤៦

បាចេក ្រប្រកអូលេជងខុ �ំ។

៤៧

េលមិន

បាយកេ្រប មកលក្បខុ េ�ំ ទ រឯនាវិ
ញ នា
ី
េហតុេនះ

េហយ ខ�ុំសុំ្របឲ
ា ្េលដឹងថ នាសែម�ងេសចក�ី

្រសឡាជាខ� យា៉េនះ េ្រព្រពះមា�សបា

េ្រប ឲ្នារួចពីបាជាេ្រន។ រឯអ�
ី កែដល្រព

ជមា�សេលកែលងេទឲ្យតិ

្រសឡាតិចែដរ»។
េទ�ស�ីេនាថា

េហយ»។

៤៩

៤៨

ក៏សែម�ងេសចក�ី

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

«ខុ�ំអត់េទឲ្នាបារួចពីបា

អស់អ�កែដលអងុ �យរួមតុជាមួ រ ិះគិត

ក�ុងចិត�េរៀងៗខ�ួនថា

«េតេ លេនះមាឋនអ�ី
បានហ៊អត់េទ ឲ្មនុស្រួចពប
ី ាដូេច�ះ?»
៥០
។ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទនាេទៀត ថា «
ជំេនឿរបស់នាបាសេ�ង�នាេហយ   សូមអេ��  ញ

េទវិញេដសុ ខសនចុះ»។

�ស��ៗែដលបេ្រម�្រពះេយស
៨១បនា�បមកេទៀត ្រពេយស៊ូយាេទត្រក�ត

ភូមន
ិ ា ទំ្របកនិងផ្សពផ្សដំណឹងល�*អំពី

្រពរជរបស់្រពះមា�ស់ ្រី
ស ូត*ទំដបព
់ ីររូប
គ ទ

េទជាមួ្រពះអង

២

េហយមា�ស�ីខ�ះេទៀត ែដល

ំ ឺ
្រពះអងបាេ្របឲ្ជពីជង

េចញក៏តេទជមួយែដរ
្រស�មា៉ដ
េចញពីនា

៣

និងបេណ�ញេខ�

គឺមានាមា៉រជអ�ក

ែដល្រពះអងបាេដញេខ�្របាំព

នាយ៉ូហណភរយរបស
់ឃូស ជ
ិ

មហតលិករបស់្រពះបេហរូដ៉

្រពទំ�ស�ីឯេទៀតៗជាេ្រច

នាស៊ូស

ែដលបាចំណា

ធនធារបស់ខួ �ន េដម
 ្បទំនុកប្រមង្រពេយស៊ូនិងស

វ័ក*របស់្រពះអង�

្រ�សា�អំព�្រគាប

(មា៉ថាយ១៣, ១-៩    មា៉កុស ៤, ១-៩)
៤

មាបណ
ា ជនេ្រចកុះករ េចញពទ
ី ្ី រក�នា

មករក្រពេយស៊ូ ្រពះអងមា្រពបន�ូលជ្របស ដូច

តេទ
៥

«មាបុរសមា�ក

េចញេទេ្រព្រគាពូជ។

េពលគាតេ្រព មា្រគាពូជខ�ះធា�កេទេលផូ �វ ្រត�
េហយសត�មកចក
ឹ សុី អស់េទ

៦

េឡង ក៏េ្រក�ស�ិតេទវិញ េ្រពខ�ះទឹក។

៧

េគេដរជាន

មា

្រគាពូជខ�ះេទៀតធា�កេទេលដីមាថ� កពន�កដុះ

មា

្រគាពូជខ�ះេទៀត ធា�កេទេលដីមាបនា� បនាដុះ

េឡងជាមួ្រគាពូជ េហយរួបរតពូ
ឹ ជេនាមិនឲ្ដុះ

េឡងបាន

៨

មា្រគាពូជខ�ះេទៀតធា�កេទេលដី

មាជីជាល
ត � ្រគាពូជដុះេឡង ឲ្ផលមួយជមួយ

រយ»។ ្រពះេយស៊បន�្ឺ រពសូ រេសៀងែថមេទៀតថា

«

អស់អ�កែដលឮពកេនះសូ មយកេទពិចរ

ចុះ!»។

្រពះេយស ៊ូពន្យល់ពាក្យ្រ� សា�ស��អំ

ព ូជ

(មា៉ថាយ១៣, ១០-២៣    មា៉កុស ៤, ១០-

នឹង្រត�េបកឲ្េគដឹង

២០)
៩

វ
ស័ករបស់
្រពះេយស៊ ទូលសួ រ្រពះអងថា
១០

េតព
 ក្របស េនាមាន័យដូចេម�ច?»។

អង�មា្រពបន�ូលតបថា

្របទ

«

្រព

«្រពះមា�សបាេ្រប

ឲ្អ�ករលគាយល់គេ្រមករណ ដ៏លក

កំបាំៃន្រពះរជរបស់្រពះអង�
្រពះអងេ្របជពក្របស វិញ។

ចំេពអ�កដៃទ
ដូេច�ះ

េទះបេគ

េមល
ំ ល់ែដរ។
 ក៏ពុេំ ឃញ
 េទះបេគស�បក៏ពុយ
្រសេនាមាន័យដូចតេទ

បន�ូលរបស់្រពះមា�ស់

១១

រឯ
ី

្រគាពូជជា្រ

១២

មនុស្ខ�ះេ្រប�បដ
ី ូច

ជាផ�ូ ែដល្រគាពូជធា�ក េគបាស�ប្រពបន�ូល ែត

មាសតំមកឆក់យកពច
ី ិត�េគ

និងកុឲ
ំ ្េគរួចជីវិត។
ជដម
ី ាថ�

េដម្បកុំឲ្េគេជឿ

១៣

មនុស្ខ�ះេទៀតេ្រប�បដ
ី ូច

កបាស�ប្រពបន�ូល

េហយ
 េគ

ទទួលយកេដអំណរ។ ប៉ុែន�េគេជឿែតមួយែភ�ត ពុំ
ទុកឲ្្រពបន�ូលចប
ក �សេឡយ


ជំេនឿ

េគេបាបង់េច

េនេពលណមាកល្បួង

១៤

្រគាពូជ

េលចមក

េហយ្រគបអថកំបាំក៏នឹង

ឲ្មនុស្្រគបគាស�លច្បោែដរ។

ដូេច�ះ ចូរ្រប�្របយ័តអំពរី េបៀបែដលអ�ករល់គ ស�ប

េ្រពអ�កណមាេហយ ្រពះមា�សនង
ឹ ្របទឲ្

ែថមេទៀតែតអ�កណែដលគា� ្រពះអងនឹងហូតយក

នូវអ�ីៗ ែដលខ�ួនស�ថមាេនាផង»។
មាតា  ន�ង  បង��ូនរបស់្រពះេយ

(មា៉ថាយ១២, ៤៦-៥០    មា៉កុស ៣, ៣១៣៥)
១៩

មានិងបងប�ូនរបស់្រពេយស៊ូ នគ
ា ា មករក

្រពះអង ប៉ុែន�មិនអចូលេទជិត្រពះអងបាេឡយ


េ្រពមាមនុស្េ្រចេពក។

២០

«មា�េលកនិងបងប�ូនេលេនខេ្រ ចង់
ជួបេល»។ ២១្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា
«អស់អ�កែដលស�ប្រពបន�ូលរបស់្រពះមា�ស
េហយ
 ្របិបត�
ត ត គអ
ឺ �កេនាេហយ
 ជមា�  និង  ជ

បងប�ូនរបស់ខុ �»
ំ ។

េលលន់ចងប
់ ា្រទពសម្បត�

្រពះេយស ៊ូេធ��ឲ្យរលកស�

ែតចិត�ខ�ល់ខ�

ចិត�

និងចិត�េ្រស

្រសមករួបរតផលែផ�
មិនឲ្ទុំបាេឡយ។
ឹ

១៥

រឯ
ី

្រគាពូជធា�កេទេលដម
ី ាជីជាល
ត � េ្រប�បដ
ប ូ ចជ

អស់អ�កែដលស�ប្រពបន�ូល េហយចងចទ
 ុកយា៉

េស�អស់ពីចិត� រហូតដល់បាបេង�តផលែផ�ជាេ្រចន

េដចិត�ស៊ូ្រទ»។

«ពុំែដលមានរណអុជចេង��ង

ធុងមក្រគពីេល

េហយយក

ឬយកេទដកេ្រកែ្រេឡយ។

េគែតងយកចេង��ងេទដេក លេជងចេង��ង េដម្បបំភ�ឺ

អស់អ�កែដលចូលក�ុងផ�ះ។

៤១)
ៃថ�មយ
ួ
្រពេយស៊ូយាចុះទូកជាមួស័វ

២២

្រពះអងមា្រពបន�ូលថា
«េយងនាំគ ឆ�ងេទ
វ េចញទូកេទជាមួ្រពះ
េ្រតមា�»។ ពួកស័ក៏
២៣

េពលឆ�ងេទេនា ្រពេយស៊ូផល
�ំ ក់្រសែត

មាខ្យលព្យុបក់េបា យា៉ខ�ំ មកេលបឹង បណ
ា

(មា៉កុស ៤, ២១-២៥)
១៦

(មា៉ថាយ៨, ២៣-២៧    មា៉កុស ៤, ៣៥-

ង�។

្រ�សា�អំព�ចេង�

មាេគទូល្រពះអង

ថា

ែដលធា�កេទេលដម
ី ាបនាេ្រប�បដ
ប ូចជ អស់អ�ក

ែដលបាស�ប្រពបន�ូល

១៨

១៧

្រគបកលក
ក ំបាំ

លឲ្ទឹកជះចូលេពញទូក េហយទំអស់គាស�ិតក�ុង
វ លេទជិត្រពេយស៊ូ
ពួកស័ចូ

ភាអសន�

២៤

ដស្រពះអងថា

«្រពះ្រគ ្រពះ្រគ េយងស�បឥឡូវ

េហយ»។ ្រពេយស៊ូេតនេឡង មា្រពបន�ូលគំរ
ខ្យលព្យុ

និងរលកយា៉មុង
ឺ មា៉ត់

ខ្យលព្យុនិង

រលកក៏ស�ប់
២៥

េហយៃផ�ទក
ឹ ក៏រេស�ដូចធម�តវិញ។

វ
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល េទពួកស័ថា
ជំេនឿ

វ យ
របស់អ�ករល់គ េនឯណ?»។ ពួកស័ភ
័ ស�ប់

ឲ្វចូក�ុង្រជ�ទំេនា
៣៣

ឲ្យ

្រពេយស៊ូកអន
៏ ុ��ត

េខ�េចញពីបុរសេនា

ចូលេទក�ុង្រជ�

ហ�ូង្រជ�េបាចុះតជ្រមភ�ត
ំ ្រមងេទបឹង លង់
៣៤

ែស�ង ្រពទំេស�ចសរេសរផង េគនិយាគាេទ

ទឹកងបអស់េទ

ប��េទខ្យលនិងទឹក េហយខ្យលនិ
់ ងទឹកស�បត

េនះេទ្របអ
ា �កេនទី្រក�និងអ�កេន្រស�ែ្រស

វិញេទមកថា

«េតេលេនះមាឋនអ�ី

បាជ

បង�បេលដូេច�ះ?»។

វ
្រពេយស៊ូនិងស័ក

េឃញបុរសែដលេខ�ចូលពី

២៧

ក

៣៧

ពក

េគភយ
័ ខ�ខ�ំណាស់

មិនរស់េនក�ុងផ�ះតំងពយូរមកេហយ គឺគាត
២៨

េពលគាតេឃញ

្រពេយស៊ូ គា្ត រកេទៀប្រពបា្រពះអង េហយ


ែ្រសយា៉ខ�ំថា

«ឱ្រពះេយស៊

របស់្រពះមា�សដ៏ខ�ងខ
់ �ស់បំផុតេអយ!

ជ្រពបុ្រ
េត្រពអង�

ំ
ចង់េធ�អទ
�ី ូលបង�?
សូ មេមតកុំេធ�ទ
 ុក�េទទូលបង�ំ
អី»។

ប��វ

២៩

េខ�ទូលអង�រដូេច�ះ េ្រព្រពេយស៊ូបា

ឲ្េចញពីបុរសេនា

េ្រចសមកេហយ។

ចូលគាតេ្រចេលក

េគបាយក្រចវចងៃដចង

េជងគាត និងដេក ខ�ទុកមួយកែន�ង ែតគាតកច

្រចវបាេហយេខ�នាគាតេទទីសស
� ន

៣០

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលសួ រថា
។ េខ�េឆ�យថា

េឆ�យដូេច�ះ

េនាះ

៣១

«ឯងេឈ�អី?»
ំ
«ទូលបងេ� ឈ�កងទព័ »។ វ

េ្រពមាេខ�ជាេ្រចចូលក�ុងបុរស

៣២

េនែក្បេនា មា្រជ�មួយហ�ូងធំកំពុងរកសុី ត

ចេង�ះភ�។
ំ
ពួកេខ�បាអង�រ្រពអង� សូ មអនុ��ត

អ�ក្រស�េនតំបន់េករ៉ទំអស់

អង�រ្រពេយស៊ូ ឲ្ចេចញព្ី រស�ភូមរិ បស់េគ ដ្បិ

្រតឡបេទវិញ។

៣៨

្រពេយស៊ូកយ
៏ ាចុះទូក

បុរសែដលេខ�ចូលពីមុនេនា

បាអង�រសុំ េនជាមួ្រពះអងែដរ

ប៉ុែន�្រពេយស៊ូ

មិនយល់្រពេទ។ ្រពះអងមា្រពបន�ូលថា
ចូរអ�ក្រតឡបេទផ�ះវិញចុះ

៣៩

«

េហយេរៀបរបេហតុ

ករណ ទំប៉ុនា� ែដល្រពះមា�សបាេ្របដល់
អ�ក»។ បុរសេនាេចញេទ្របក្របឲ
ា ្អ�ក្រក�
ដឹងអំពក
ី ទំអស់ ែដល្រពេយស៊ូបាេ្របដល់

គាត់

្រពះេយស ៊ូេ្រ�ស�ស��មានជំង�ធា�ឲ្

បាន ន�ង េ្រ�ស កូន្រេលាកៃយ៉រ៉ូឲ្
រស់េឡ�ង�ញ

(មា៉ថាយ៩, ១៨-២៦    មា៉កុស ៥, ២១-៤៣)

េខ�ទំេនាបាទទូចអង�រ្រពេយស៊ូ

សូ មកុំឲ្្រពះអងប��ូ នពួកវេទនរកអវិចេី ឡយ។

អស់

រេបៀបែដល្រពេយស៊ូេ្របបុរសេខ�ចូលេនា
ឲ្បាជា

មករក្រពះអង� គាម
ត ាេខចចូលេហយមិនេស��ក

៣៦

អ�កែដលបាេឃញផា�លនឹងែភ�ក នាំគ េរៀបរបអំពី

្រពះអងយាេឡងេគា មាបុរសមា�កេចញព្ី រក�

ស�កេនែតតទប
ី ��ុ ះសព។

៣៥

មនុស្មានាំគ េចញេទេមល
 េហតុករណ េនាះ េគ

ដឹងស�រតដូចធម�តេគក៏ែស�ងខ�្រពះអង�

បាមកដល់្រក�េករ

ស េនេ្រតមា�ទល់មុខ្រស�កលីេឡ

ក៏រត់យកេរឿង

មុនអងុ យេនេទៀប្រពបា្រពះអង
�
គាេត ស��កពក

(មា៉ថាយ៨, ២៨-៣៤    មា៉កុស ៥, ១-២០)
២៦

េឃញេហតុករណ េកតេឡងដូេច�ះ

ចូលមករក្រពេយស៊ូ

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សបុរសេខា �ចចូ លម

េពលអ�កែថរក្ហ�ូង្រជ�

៤០

វិញ

េពល្រពេយស៊ូយា្រតឡប មកពីេ្រតមា�

បណ
ា�ជនាំគ មកទទួល្រពះអង

េមល
 ផ�ូវ្រពះអង្រគប់គា�
េលធម�សលមា�ក

៤១

េ្រពេគច

មាអ�កទទួលខុស្រត�

េឈ�ៃយ៉រូស
៉ ចូលមកជិត្រព

េយស៊ូ្រកេទៀប្រពបា្រពះអង អង�រសូ ម្រពអង�
៤២

យាេទផ�ះគាត

ដ្បិគាតមាកូន្រសែតមួយ

្រពះអងមិនអនុ��តឲ្អ�កណចូលជាមួេឡយ

េលកែលងែតេលសិល េលយ៉ូហ េលយា

អយ្របែហដបព
់ ីរឆា� កំពុងឈជ
ឺ ិតស�ប់ ក

កុប និង ឪពុកមា�េក�ង្រសេនាប៉ុេណ
ា�ះ

្របេ្រជគា ជុំវិញ្រពអង�។

ែត្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា

្រពេយស៊ូយាេទ

េនតផ�ូវមាមហជន
៤៣

េពលេនា មា�ស�ី

មា�កេកតជំងធ
់ ីរឆា�មកេហយ នាបា
ឺ ា�កឈដបព

ចំណា្រទពសម្បត�ែដលនាមាទំប៉ុនា�
េដម្បឲ្្រគេពទ្ព្យោ

េមល
 នាជបាេឡយ។

ែតគា�្រគ�េពទណអ
៤៤

នាមកពីេ្រក្រព

េយស៊ូ េហយពលជា្រពព�ស�្រពះអង ្រសែត

ឈឈបធ
់ ា�កមួយរ ំេពច។
បន�ូលសួ រថា

៤៥

្រពេយស៊ូមន្រព

«នរណពលខុ�?ំ »។

េគ្របែក្រគប

គាថ េគមិនបាពល្រពះអងេទ។ េលសិលទូល

«្រពះ្រេអយបណាជន្របេ្រជគាេនជុំវិញ
្រពះ្រ េហយេគប៉ះ្រពះ្រទំអស់គា»។ ៤៦ប៉ុែន�
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា «មាមា�កពិតជបា

ថា

ពលខុ �ំ េ្រពខុ �ំដង
ឹ ថមាប�ទនុភាមួយេចញពីខួ �ន

ខុ �ំេទ»។

៤៧

�ស�ីេនាមក្រកេទៀប្រពបា្រព

េយស៊ូ ទំញ័ ររន�ត់ េ្រពដឹងថខ�ួនលេក រឿងេនះ

មិនជិត។

ទំមូល

នាទូល្រពះអងេនចំេពមុខ្របជន
អំពេី ហតុែដលនាំឲនាពល្រពះអង

េហយនាបាជពីជំងភ
ឺ ា�ម
បន�ូល េទនាថា

៤៨

្រពេយស៊ូមា្រព

«កូន្រសេអយ!ជំេនឿរបស់នា

បាសេ�ង�នាេហយ សូ មអេ��  ញេទេដសុ ខ

សនចុះ»។
៤៩

ក្រពេយស៊ូកព
ំ ុងែតមា្រពបន�ូល

េន

េឡយ
៉ ជ្រម
 មាបុរសមា�ក មកពផ
ី �ះេលៃយ៉រូស

«កុំយំអី នាមិន
ស�បេទ នា្រគាែតេដកលក់េទេត!»។ ៥៣េគចំអក
ដក្រពះអង

ែមន។

៥៤

ដ្បិេគដឹងច្បោថនាបាស�បពិត

្រពេយស៊ូចប់ៃេក�ង្រសេនាះ  េហយបន�ឺ

្រពះសូេសៀងយា៉ខ�ំថា
េឡង»។

៥៥

េហយនាេ្រកេឡងភា�ម ្រពេយស៊ូសុំឲ្េគយក

ចំណីអហ

មកឲ្នាបរេភាគ
ិ

ឪពុកមា�

មិនឲ្្របន
ា រណដឹងេរឿងេនះេឡយ។
្រពះេយសូចាត់សាវ័កដប់ព�រេ�
៊
្រ�សដំណ�ងល�

(មា៉ថាយ១០, ៥-១៥    មា៉កុស ៦, ៧-១៣)
វ
៩១ ្រពេយស៊ូ្រតេហស័ក

ំ ា
ជួបជុគ

ទំដប់ពីររូបមក

េហយ្រទង្របទប�ទនុភា្របទ

អំណា ឲ្យេបេណ�ញអរកទំអស់និងេមល
 ជំងឺ
២

្រពអង�ចតេគឲ្េចញេទ

េផ្សងឲ្បាជា

្រក អំព្ី រពះរជរបស់្រពះមា�ស ្រពមទ

េមល
ឺ ្បាជផង។
 អ�កជំងឲ

៣

្រទងមា្រពបន�ូល
េទេគថា «េពលអ�ករល់គ េចញដេំ ណរេទ កុយ
ំ ក

អ�េី ទជាមួេឡយ  

េទះបដំបងក�ី  ថង់យាក�ីចំណី

៤

េបអ
 �ករលគាចូលផ�ះណ ចូរស

អហ ឬ្របាកក�ី េហយក៏មិន្រត�យកអពីរ

រលគា

«កុខ
ំ �អី ឲ្ែតេលេជឿ កូនេលនង
ឹ បារួច
៥១
ជីវិតពុំខ»។ លុ ះ្រពះអងយាេទដល់ផ�ះេហយ


៥៦

របស់នាេងឿងឆ�ល់ៃ្រែលងែត្រពេយស៊ូហេគ

ថា

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេលៃយ៉រូស
៉

«នាេអយ!េ្រក

រ ំេពចេនា្រពលឹនាក៏្រតឡបមកវិញ

បនា�សេទែដរ។

បុរសេនា

អ�ក

ែដលេនទេនាយំេសអណិេក�ងេនា្រគប់គា

«កូន្រសេលផុតដេងម� េទេហយ
 សូ មកុំ
៥០
រ ំខេល្រគេធ�អ
្រពេយស៊ូឮពក
 េ�ី ទៀត!»។

គាថ
ត ា

៥២

ក់េនផ�ះេនា
្រស�េនាេទ

រហូតដល់េពលអ�ករលគាេចញពី
៥

េបភ
េគមិន្រពទទួលអ�ក
 ូមណ
ិ

ចូរេចញពភ
ី ូមេិ នាេទ

ទំរលសធូលីដី

េចញពីេជងអ�ករលគាផង ទុកជស��្រពមេគ»

។

វ
ពួកស័កនាំគ
េចញេទេធ�ដំេណរ ពភ
ួ
ី ូមម
ិ យ

៦

េទភូមម
ួ ទំផ្សពផ្សដំណឹងល�* និងេមល
ិ យ
 អ�ក

ជំង្ឺ រគបកែន�ងឲ្បាជផង។

(មា៉ថាយ១៤, ១-១២    មា៉កុស   ៦, ១៤-២៩)
ក្រពះបេហរូដ៉ ជេស�ចអនុរជ

េហតុករណ ទំេនា
យា៉ណ

្រជ

េហយ
ឹ ជ្រត�គិត
 ្រទងមិនដង

ដ្បិមាអ�កខ�ះនិយាថ

ហបាទីសបារស់េឡង
 វិញេហយ
 "។

"េលយ៉ូ
៨

អ�កខ�ះ

េទៀតនិយាថ "ព្យោកេអលីបាបង�ខ�ួនឲ្េគ

េឃញ
 " េហយ
 អ�កខ�ះេទៀតនិយាថា "មាព្យោក

មួយរូប

ពស
័ បុរណបារស់េឡង
ី មយ
 វិញ"។

្រពះបេហរូដ៉ មារឱង�ថា

៩

រឯ
ី

«េយង បាឲ្យេ

កតកយ៉ូហ ស�បបាេត ទេហយ
 ចុះបុរសែដលេគ

និយាថបាេធ�ក
 អស�រទំេនា ជនរណ?»
។ ្រពះបេហរូដ៉ មនបំណងចង់ជួប្រពេយស៊ូ។

្រពះេយស ៊ូ្រ�ទាននំបឲ្យមនុស្ស្រ�ំ
នាក

(មថ, ១៤, ១៣-២១     មក, ៦, ៣០-៤៤     យ
ហ, ៦, ១-១៤)
១០

ទូល្រពះេយស៊ នូវ្រគបកិច�កទំអស់ែដលេគបា
េធ�។

្រពះអងនាំេេចញដចែឡកពីមហជនត្រមង

េទភូមម
ួ េឈ�េបតៃសដ
ិ យ

១១

ែតមហជនដឹងក៏នា

គាេទត្រពះអង� ្រពេយស៊ូទទួលពួកេគ េហយ

មា្រពបន�ូល អំព្ី រពរជ្របស់្រពះមា�ស ឲ្យេ
ំ ឲ
ស�ប ្រពមទេ្របអ�កជង
ឺ ្បាជផង។

វ
ដល់ៃថ�ជិតលិច ស័ទំដប
ព
់ រី រូបចូលេទ

១២

ទូល្រពះអងថា

«សូ ម្រពះអង្របាឲ្បណាជន

េចញេទរកមូ �បអហ រកកែន�ងស�កតផ�ះ ត

«ចូរអ�ករលគា

វ ល
យកមូ �បអហឲ្េគបរេភាេទ
»។ ពួកស័ទូ
ិ

«េយងខុម
�ំ ានំបុង
័ ែត្របាំដ

និង្រតីេងៀ

ពីរកន�ុយប៉ុេណ
ា� េធ�េ ម�ចនឹង្រគា មាែតេទទិញ
១៤

អហ ស្រមា្របជនទំេនះ!»។

េនទីេនា

មាមនុស្្រប�្របម្របាំពនាក់ ្រពេយស៊ូ

វ
មា្រពបន�ូលេទកនស័ថា

្របាេគឲ្អងុ �យចុះជ្រក�ម

«ចូរអ�ករល់គ

ក�ុងមួយ្រក�ហសិ

វ េធ�ត
ពួកស័ក៏
  គ្ឺ របេា គឲ្អងុ �យ

១៥

នាក»។

ចុះទំអស់គា�

១៦

្រពេយស៊ូយកនំបុង
័ ទំ្របាំដ

និង្រតីពីកន�ុយេនាមកកន ្រទងេងប្រពះភ័�កេឡង

េល សរេសរតេមង
� ្រពះមា�ស េហយ
 កច្របទឲ្

ស័វ

េដម្បឲ្េគែចកបណ
ា ជនបរេភាគ
ិ

១៧

េគ

បាបរេភាែឆ�
ត្រគប់គា រួច្របមូនំបុង
័ ែដលេន
ិ

សល់ បាេពញដបព
់ ីរល�ី។

េលាកស�លា្រ�្រពះេយស ៊ូជា្រព
ស�

(មាថាយ ១៦, ១៣-១៩    មា៉កុស ៨, ២៨២៩)
១៨

្រី
ស ូត*នាំគ វិល្រតឡបមកវិញ េរៀបរប
គ ទ

១៣

េ្រពទីេនះស�តណាស »។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបវិញថា
្រពះអងថា

្រពះបាទេហរ៉ូដន�កឆ�ល់អំព�្រពះេយ

៧

ភូមជ
ិ ិតៗេនះេទ

ៃថ�មយ
ួ

េពល្រពេយស៊ូេនអធស
ិ  �នដច

វ
ែឡកពីបណ
ា ជន ពួកស័កក៏
េនជាមួ្រពះអងែដ

រ។ ្រពះអងមា្រពបន�ូលសួ រេគថា
ទំឡាថខុ �ំជនរណ?»។
េឆ�យថា

១៩

«េតម ហជន

វ ល
ពួកស័ទូ

«អ�កខ�ះថេល្រគ�េលយ៉ូហបាទ

ស� អ�កខ�ះថ េលជព្យោកេអលី េហយអ�កខ�ះ

េទៀតថ េលជព្យោកមួយរូប ពីសមយ
័ បុរ

ែដលរស់េឡងវិញ»។
ចុះអ�ករលគាវិញ

២០

្រពេយស៊ូសួរេទៀតថា

េតអ
 �ករលគាថខុ �ំជនរណ

ែដរ?»។ េលសិលទូល្រពះអងថា
្រព្រគីស�

«

«េលជ
ែដល្រពជមា�សចតឲ្មក»។ ២១្រព

េយស៊ូកហ
៏
្របេគ

មិនឲ្និយា្របាអ�កណ

ជដចខត
២២

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទៀតថា

«បុ្រ

មនុស្ស្រត�រងទុក�េវទនយា៉ខ�ំង ពួក្រពឹទ ចរ*
ពួកនាយបូជចរ្យ

ពួកធមាចរ្នង
ឹ េបាបង់

េលេច ែថមទំសមា�បេលេទៀតផង។ ប៉ុែន�
បៃី ថ�េ្រកមក េលនង
ឹ រស់េឡង
 វិញ»។
២៣

បនា�បមក

ទំអស់គាថា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគ

«េបអ�កណចង់មកតេ្រក

្រត�លះបង់ខួ �នឯងេច

ខុ �ំ

្រត�លីេឈឆា�
របស់ខួ �ន


េរៀងរលៃថ� េហយមកតខុ �ំចុះ

២៤

ដ្បិអ�កណចង់

បារួចជីវិត អ�កេនានង
់ ីវិតពុំខ ប៉ុែន�អ�ក
ឹ បាតបងជ

ណបាប
ត ង់ជីវិត េ្រពែតខុ អ�
�ំ ក េនានឹងបារួចជីវិត

វិញ។

២៥

េបមនុស្មា�កបនពិភពេលទំមូលមក

េធ�ជសម្បត�របស់ខួ �ន ែត្រត�ស�បបាតបង់ជីវិតេនា
២៦

មា្របេយាអ
ជ �ី។

េបអ
 �កណខ�េអៀន

មិន

ហ៊ទទួលស�លខុ �ំ មិនហ៊ទទួលពករបស់ខុ េ�ំ ទ

លុ ះដល់បុ្រមនុស្សយាមក
រុងេរឿងរបស់្រពអង�

្របកេដសិរ ី

្រពទំសិររុី ងេរឿងរបស់្រព

បិត និងរបស់េទវទូត*ដ៏វិសុទ�* ្រទង់កនឹងខ�េអៀន

មិនហ៊ទទួលស�លអ�កេនាវិញែដរ។

២៧

្របា

ែមន ខ�ុំសុំ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដង
ឹ ច្បោថ មនុស្ខ�ះ

ែដលេនទេនះនឹងមិនស�បេទ

រជ្របស់្រពះមា�ស»។

មុនបាេឃញ្រព

(មា៉ថាយ១៧, ១-៨    មា៉កុស ៩, ២-៨)
្របមជ្របាំៃថ� េ្រកព្ី រពេយស៊ូមា

្រពបន�ូលទំេនាមក

េលយ៉ូហ

េដម
 ្បអធស
ិ  �ន*

្រពះអងនេា លសិល

និងេលយា៉កុ
២៩

៣០

ង។
់

្រតឡបជមាពណ៌ស្រតច្រត

េពលេនា មាបុរសពីរនាក គឺេលម៉ូេស

និងព្យោកេអលី

េលទំពីរេលចមក

េហយមា្របសស

េសទិវង�ត

៣១

សន�នជាមួ្រពេយស៊ូ។

្របកេដសិររុី ងេរឿង

អំពដ
ី ំេណរែដល្រពះអង្រត�

េន្រក�េយរូសឡឹម

៣២

េល

សិល និងមិត�ភក�ិរបស់េលសំ រនលងល
់ ក់។ លុ ះ

ភា�កេឡង េគេឃញសិររុី ងេរឿងរបស់្រពេយស៊ូ និង

េឃញេលទំពីរឈរជាមួ្រពះអង។

៣៣

ក

េលម៉ូេសនិងព្យោកេអលី កំពុងែតចេចញពី្រព

េយស៊ូេទ េលសិលទូល្រពះអងថា

«្រព្រគ�

េយងខុ �ំបាេនទីេនះ្របេសណាស េយងខុ ន
�ំ ឹងសង់

ជ្រមបី គម
ួ ស្រមា្រព្រគ មួយស្រមាេលម៉ូ
ឺ យ

េស និងមួយេទៀតស្រមាព្យោកេអលី»។ េល

សិលមា្របសសទំពុំដង
ឹ ថ ខ�ួននិយាអ�ីេឡ
៣៤

យ។

កេលសិលកំពុងែតមា្របសស

្រសែតមាពពក*មក្រគបាំេគទំអស់គា

េធ�

វ យ
ឲ្ស័ភ
័ ខ�ៃ្រែលង េដមាពពកមក្រគ
បាំដូេច�ះ។
ថា

៣៥

មា្រពសូ រេសៀងបន�ព
ឺ ីកុ �ងពពកមក

«្រពះអងេនះជបុ្រែដលេយងបាេ្រជេរស

៣៦
ចូរស�ប្រពះអងចុះ!»។
បនា�បពប
ី ាន្រពសូ រ
ួ ្រពះអង
េសៀងេនះេហយ េគេឃញែត្រពេយស៊ូមយ

វ
ប៉ុេណ
ា�ះ េន្រេនា ស័ឥតបានិយាអំ
ពី
េហតុករណ ែដលេគបាេឃញ ្របអ
ា �កណេស

េឡយ។

ស�រ�រង
ុ េរឿងរបស់្រពះេយស ៊

២៨

�ស�របស់្រពះអង

េឡង
 េទេលភ�ំ

េពលកំពុងអធស
ិ  � ្រសែត

្រពភ�័ ក�របស់្រពអង� ែ្រជមានរស� េហយ
 ្រពព

្រពះេយស ៊ូេដញេខា�ចេចញព�េក�ងមា

(មា៉ថាយ១៧, ១៤-១៨    មា៉កុស ៩, ១៤២៧)
៣៧

េនៃថ�បនា�ប

្រពេយស៊ូយាចុះពេី លភ�ំ

វ
ជាមួស័មកវិ
ញ េពលេនា មាបណ
ា ជនយា៉
េ្រចមករក្រពះអង�

៣៨

មាបុរសមា�កែ្រស ពក
ី

ណ
ា�ចំេណាបណ
ា ជនមកថា

«េល្រគេអយ!

សូ មេមតេ្រប្របណ ដល់កូន្រប�ខុ ្�ំ របបផង
៣៩

េ្រពខុ ្�ំ របបមាកូនែតមួយេនះគត់។

េពល

េខ�ចូលម�ងៗ វែ្រស េរបំ
 រះ ្របក្របកិ ែបក

ពពុះមាត់

លុ ះេធ�ប
 ាវយា៉ធ�ន់េហយ

េខ�ក៏
៤០

េចញេទទុកឲ្កូនខុ �ំ្របបេន្រគ្រគ

ខុ �ំ

វ
្របបបាអង�រស័របស់
េលឲ្េដញេខ�េនា

ែដរ ប៉ុែន�េគមិនអេដញវេចបាេស»។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

៤១

«ែន៎ពកួ មនុស្

អ្រកមិន្រពេជឿេអយ! េត្រត�ឲ្ខុ ្�ំ រទេនជាមួ

អ�ករល់គា ដល់េពលណេទៀត? ចូរនាំកូរបស់អ�ក
មកេណះេមល
 ៍»។

៤២

េពលេក�ងេនាេដរចូលមកជិត

្រពេយស៊ូ ្រសែតេខ�ផួ �លវ េធ�ឲ្វ្របក្រ

កិនយា៉ខ�ំង
េខ�

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលគំរេទ

្រពះអងេ្របេក�ងេនាឲ្បាជ

្របគលេទឲ្ឪពុកវវិញ។

៤៣

េហយ

មនុស្្រគប់គ េស�ច

អំពម
�ិ �ទ�ដ
៏ �ំពូែករបស់្រពះមា�ស់
ី ហទ
ិ ប
ិ ខ

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះបនអំព�្រពះអង
េសាយទ�វង�

(មា៉ថាយ១៧, ២២-២៣    មា៉កុស ៩, ៣០៣២)
េនេពលមនុស្្រគប់គា កំពុងេកស�បែ់ ស�ង
នង
ឹ កទំប៉ុនា�ែដល្រពះអងបាេធ�

វ
មា្រពបន�ូលេទពួកស័ថា

៤៤

្រពេយស៊ូ

«ចូរ្រត្រត

ស�បពកទំេនះ េហយ
 ុកក�ុងចិត� គប
 ចងចទ
ឺ ុ្រ

មនុស្សនង
ឹ ្រត�េគប��ូ ន

អ�កែដលធំជាងេ

(មា៉ថាយ១៨,១-៥    មា៉កុស ៩, ៣៣-៣៧)
៤៦

វ
ខណៈេនា ពួកស័កជែជកគ
ា ចងដ
់ ឹងថ
៤៧

ក�ុងចំេណាពួកេគ នរណធំជាេគ។

្រពេយស៊ូ

េឈ�ងយល់គំនិតរបស់េគ ក៏យកេក�ងមា�កមកឲ្ឈរ
ែក្ប្រពះអង

៤៨

រួចមា្រពបន�ូលេទេគថា

«អ�ក

ណទទួលេក�ងេនះក�ុងនាខុ �ំ ក៏ដូចជបាទទួលខុ �ំ

ែដរ

េហយ
�ំ ដ
៏ ូចជបាទទួល្រព
 អ�កណទទួលខុ ក

អង�

ែដលបាចតខុ ឲ
�ំ ្មកេនាែដរ

ដ្បិអ�កណ

មាឋនទជាេគ ក�ុងចំេណាអ�ករលគា គអ
ឺ �ក

េនាេហយ
 ជាអ�ធំជាេគ»។

អ�កណាម�នជំទាស់ន�ងេយអ�កេនាះ
ព ួកេយ�ង!

(មា៉កុស ៩,៣៨-៤០)
៤៩

េលយ៉ូហទូល្រពះអងថា៖

«្រពះ្រគ

េយង
�ំ ាេឃញ
 ខុ ប
 បុរសមា�កេដញេខ� ក�ុងនា្រព

្រគ�

េយងខុ ប
�ំ ាឃាតគាត េ្រពគាម
ត ិនមកត

្រពះ្រដូចេយង
 ខុ �ំ»។

៥០

ជំទសនង
ឹ អ�ករលគា

អ�កេនាេនខអ�ករលគា

េទគាតវិញថា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

«កុំឃាតេគអី

ដ្បិអ�កណមិន

េហយ
 »។

្រពះេយស ៊ូយាងកាត់ភូម�ាសន៍ស
ស
៥១

លុ ះជិតដល់ៃថ�កំណត់

ែដល្រពេយស៊ូ្រត�

យាចេចញពេី លេនះេទ ្រពះអងសេ្រម្រព

េទក�ុងកណ
ា�បៃដរបស់
៤៥
វ ំបន
មនុស្េលជាមិខ»។
ពួកស័ពុ

ហប�ទយ
័ យាេទ្រក�េយរូសឡឹ

យល់្រពបន�ូលេនះេទ េ្រព្រពះមា�សមិនទនស

េទដល់ភូមម
ួ
របស់អ�ក្រស�សមា៉ េដម
 ្បេរៀបចំ
ិ យ

ែម�ងអត�ន័យ ឲ្េគយល់ ប៉ុែន� ពួកេគមិនហ៊ទូល

សួ រ្រពះអងអំពេី រឿងេនះេឡយ
 ។

្រពអង�បា

អ�កទំេនាេចញដំេណរ

ចតអ�កខ�ះឲ្េទមុន។

កែន�ងថា�្រពះអង�

៥២

៥៣

ប៉ុែន�អ�ក្រស�ពុំ្រពទទួល

្រពអង� ឲ្ស�កេឡយ
 េ្រព្រពះអងយាេឆា� េទ

្រក�េយរូសឡឹម

វ ា៉កុ
ស័យ

៥៤

និងយ៉ូហ

េឃញដូេច�ក៏ទូល្រពះអងថា

«បពិ្រ្រពអមា�ស់

មកកំេទចអ�កទំេនះឬ?»។

៥៥

េត្រពះអងសព�្រពហប�ទយ
័
ឲ្េយងខុ េ�ំ ហរន�ះេភ�ង

្រពេយស៊ូែបរេទ

រកេគ េហយស�ីបេនា�េគយា៉ខ�ំង

៥៦

បនា�បមក

្រពះអងយាេឆា�េទកនភូមម
ួ េផ្សេទៀតជាមួ
ិ យ

វ
ស័ក*

វ
១០១េ្រកមក ្រពអមា�សេ្រជយកស័ក
ចិត

សិបពីររូបេទៀត េហយចតេគពីរៗនាក ឲ្េទត

ភូមិ

ត្រស�នា

ែដល្រពះអងប្រម�នឹងយា

២

េទ

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថា

ែដល្រត�្រច�មាេ្រចណាស

លក�ណសម្ប��របស់អ�ែដលចង់តាម្រ
េយស៊ូ

ក្រពេយស៊ូកំពុងយាតផ�ូវ ជាមួស

វ័ក មាបុរសមា�កទូល្រពះអងថា

«ខ�ុំ្របបសុ ខ

ចិត�េទតេល េទះបេលអេ��  ញេទទីណក៏

េដ»។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទគាត

«សត�កេ���ងមារូងរបស់វ

មាសំ បុករបស់វែដរ

ែតអ�ក្រច�មាតិច

េពក។ េហតុេនះ ចូរអង�រមា�សែ្រឲ្ចតអ�ក្រច�
មកក�ុងែ្ររបស់េលក
ក។

៥៧

៥៨

«្រស�

៣

ចូរនាគាេទចុះ! ខុ ច
�ំ ត

អ�ករលគាេទ ដូចឲ្កូនេចៀមេទកណ
ា�ហ�ូងចច

(មា៉ថាយ៨,១៩-២២)

វិញថា

ដំណ�ងល�

ប៉ុែន�

ជ្រម ស្រមេសេឡយ»។

បក្បក្ក
ស ៏

បុ្រមនុស្សគា�ទី
៥៩

្រពអង�មា្រព

៤

កុំយកថង់្របា ថង់យាឬ ែស្បេជងេទ

ជាមួេឡយ
៥

េហយក៏កុំជ្រមសួ រអ�កណតមផ�ូ

ែដរ។ េពលអ�ករលគាចូលេទក�ុងផ�ះណមួយ មុន
ដំបូង្រត�េពថ

"សូ ម្រពជមា�ស្របទេសចក�ី

សុ ខសន ដល់មនុស្ក�ុងផ�ះេនះ"។

៦

េបេ នក�ុងផ�ះ

េនា មាមនុស្ណចូលចិត�េសចក�ីសុ ខសន េនា

េគនង
ឹ បាសុ ខសន

ដូចពកអ�ករល់គ ជាមិខ

ន។ េបគា�អ�កណចូលចិត�េសចក�ីសុ ខសនេទ េស

«សុំអេ��  ញមកតខុ�»ំ ។
ប៉ុែន�អ�កេនាទូល្រពះអងថា«សូ មេលេមត
អនុ��ត ឲ្ខុ �ំ្របបេទប��ុ ះសពឪពុកសិន»។ ៦០
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទគាតវិញថា «ទុក

ចក�ីសុ ខសននឹងវិល្រតឡបមកអ�ករលគាវិញ។

េទផ្សដំណឹងអំព្ី រពះរជរបស់្រពះមា�ស»។

មាេគទទួលអ�ករលគា

បន�ូលេទមា�កេទៀតថា

ឲ្មនុស្ស�បប��ុ ះសពគាេគចុះ។ រឯអ�
ី កវិញ ចូរ
៦១

មាមា�កេទៀតទូល្រពះអងថា

«េលមាស់!ខុ�ំ

្របបសុ ខចិត�េទតេលែដរ ប៉ុែន�សូ មអនុ��ត

ឲ្ខុ �ំ្របប េទជ្រមល្រក�្រគ�សសិន»។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាតវិញថា

៦២

«អ�កណ

កននង�័ល េហយ
 ែបរជងេមល
 េ្រក អ�កេនា

គា�ស្របេយាអ
ជ �ី

ដល់្រពរជ្យរបស់្រពះ

មា�សេឡយ
 »។

្រពះេយសូចាត់សាវ័៧២  
៊
រ ូប  េ�ផ�យ

៧

ចូរស�កេនផ�ះេនា េហយបរេភាម
�
ែដល
ិ
ូ បអហ

េគជូនអ�ករលគាចុះ

េ្រពអ�កេធ�ក
 ែតងែតទទួល

្របាឈ�ួល។ មិន្រត�េចញពផ
ី �ះមួយេទេនផ�ះមួយ

៨
េទៀតេឡយ
េហយ
 ។ េបអ
 �ករលគាចូលេទភូមណ
ិ


ែដលេគេរៀបជូនចុះ។
េនាឲ្បាជ
របស់្រពះមា�ស

៩

្រត�បរេភាម
ិ
ូ �បអហ

្រត�េ្របអ�កជំងក
ឺ ុ �ងភូមិ

េហយ
ា �កភូមថ
 ្របអ
ិ ា "្រពះរជ
េនជិតអ�ករលគាេហយ
 "។

១០

ប៉ុែន�កេបអ
មួយ េហយ
 �ករលគាចូលេទភូមណ
ិ


េគមិន្រពទទួលអ�ករលគាេទ ្រត�េចញេទ្របក

តទផ
ី ្សថ ៖

១១

"សូ ម្បែតធូលីដែី ដលជាបេជង


េយង
 ក៏េយង
 រលសឲ្អ�ករលគាវិញែដរ

្រជថ្រពះររបស់្រពះមា�ស
េហយ
 "។

១២

ប៉ុែន�សូ ម

មកជិតបេង�យ


ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករលគាថ េនៃថែដល្រព

ជមា�សវិនិច�យ
័ េទ

អ�ក្រក�សូ ដុមទទួលេទ

្រសជាអ�កភូមេិ នាះ
១៣

អ�ក្រក�ខូរ៉សុីេអយ! អ�ក្រត�េវទនជពុំខ

ន។ អ�ក្រក�េបតៃសដេអយ! អ�កក៏្រត�េវទនែដរ។

្របសិេបអ
៉
 �ក្រក�ទីរូស

និងអ�ក្រក�សុី ដូនបា

េឃញកអស�រ ដូចអ�ករល់គ េឃញេនទេនះ េម៉�ះ

្រពះេយស ៊ូមាន្រពហ
ះ �ទ័យ
�
រ�

(មា៉ថាយ១១, ២៥-២៧  និង  ១៣, ១៦-១៧
)
២១

ខណៈេនា ្រពវិ��ណបាេធ�ឲ្្រពេយស៊ូ

មា្រពហប�ទយ
័ រ ីករយា៉ខ�ំង

្រពអង�មា

បរមសុ ខ*

ទូលបងស
�ំ ូ ម

សមអ�ក្រក�ទំេនានឹងែ្រចិត�គំនិត េហយេស��ក

្រពបន�ូលថា

បាជេនៃថ�ែដល្រពះមា�សវិនិច�យ
័ េទមនុស្

សរេសរតេមង
� ្រពះអង

១៤

បាអងុ យក�
�
ុ ងេផះជមិនខន

េហតុេនះេហយ

េល អ�ក្រក�ទីរូស
៉ និងអ�ក្រក�សុី ដូនទទួលេទ

្រសជាអ�ករលគា�
កុំនក
ឹ ស�ថ

១៥

អ�ក្រក�កផានេអយ!

អ�កនង
ឹ បាេថ�ងេឡង
 ដល់ស�សួ គ៌

េឡយ អ�កនឹងធា�កេទស�នរកវិញ»។
១៦

វ
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល េទស័េទៀតថា

«អ�កណស�បអ�ករលគា ក៏ដូចជស�បខុ�ំែដរ។

អ�ក

ណបដិេសធមិនទទួលអ�ករលគា ក៏ដូចជបដិេសធ

មិនទទួលខុ �ំែដរ

េហយ
៏ ូ ចជ
 អ�កណមិនទទួលខុ �ំកដ

«បពិ្រ្រពបិតជអមា�សៃនស�

និងជអមា�សៃនែផនដី

េ្រព្រទងបាសែម�ងក

ទំេនះឲ្មនុស្តូចតយល់ ែត្រទងលកមិនឲ្

អ�ក្របា និងអ�កេចះដង
ឹ យល់េទ។ ែមនេហយ!្រព

អង�សព�្រពហប�ទយ
័ សេ្រមដូេច�ះ។

ស�ល្រពបុ្រេ្រពី្រពបិត េហយក៏គា�នរណ

ស�ល្រពះបិ

េ្រពី្រពបុ្រតនិងអ�កែដល្រព

បុ្រសព�្រពហប�ទយ
័ សែម�ងឲ្ស�លេនាែដរ»។
២៣

វ េហយ
បនា�បមក ្រពេយស៊ូែបរេទរកស័ក


មា្រពបន�ូលដចែឡកពេី គថា

ព ួកសាវ័ក�ល្រតឡប់មក

ករណ ទំអស់េនះ!

វ
ពួកស័កទំច
ិតសិបពរី រូប ្រតឡបមកវិញ

ទំេ្រតអរ េហយទូល្រពះអងថា

«្រពអមា�ស

េអយ
 េដស្រពនា្រពះអង សូ ម្បែតេខ�ក៏ចុះ

ចូលេ្រកអំណាេយងខុ ែ�ំ ដរ»។
្រពបន�ូលេទេគថា

១៨

្រពអង�មា

«ខុេ�ំ ឃញមាសតំធា�កចុះ

ពេី លេមឃមក ដូចេផ�កបេនា�រ

១៩

ខុ ប
�ំ ាឲ្អ�ករល

គាមាអំណា េដរជាព
ន ស់ និងខ្យោដំ ្រពទំប

�ង�ប�ទអ
�ិ ំណា ្រគបយា៉របស់មាស្រត�ផង គា�

អ�អ
ី េធ�ទុក�អ�ករលគាបាេឡយ

២០

ប៉ុែន�េទជ

ថ

២៤

ខុ �ំសុំប��ក់្របអ
ា �ករលគា

មាព្យោកនិងេស�ចជាេ្រចចង់េឃញ
 េហតុ

ករណ

ែដលអ�ករលគាេឃញ
 េនះែដរ ែតមិនបា

េឃញ


េហយ
 េគចង់ឮេសចក�ីែដលអ�ករលគាបា

ឮេនះែដរ ែតមិនបាឮេស»។

ពាក្យ្រ�សា�អំព�អ�ក្រស�កសាមាមា
ច�តស�្បុរ
�
២៥

េពលេនា មាធមាចរមា�កេ្រកឈរទូល

សួ រ្រពេយស៊ូ

ក�ុងេគាបំណងចង់ចបកំហុស្រព

អង�ថា

េឈ�កត់ទុកេនស�បរមសុ ខវិញ»។

្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា

គ្ឺ រត�េ្រតអរេដអ�ករលគាមា

«អ�ករលគាមា

សុ ភមង�ល*េហយ
េ្រពអ�ករលគាបាេឃញ

 េហតុ

យា៉ណក៏េដ កុំេ្រតអរនឹងេឃញេខ�ចុះចូល

អ�ករលគា

្រពបិត

របស់ខុ �ំបន្របគលអ�ីៗទំអស់មកខុ �ំ។ គា�នរណ

មិនទទួល្រពះអង ែដលចត់ខ�ុឲ្មកេនាែដរ»។

១៧

២២

«េលក្រគ�

េតខុ ្�ំ រត�េធ�អ
 ្បឲ្បា
 �ីខ�ះ េដម

ទទួលជីវិតអស់កល្ជានិច?»។

២៦

្រពេយស៊ូមា

«េតកុ�ងធម�វិន័យមាែចង

ទុកមកដូចេម�ចខ�ះ? េពលេលអ េតេលយល់
២៧

យា៉ណ?»។

៣៧

ធមាចរ្េឆ�យថ

៖

«្រត�្រសឡា្រពអមា�សជ្រពរបស់អ�កឲ្អស់ពី

«គអឺ �កែដលមាចិត�េមតករុណចំេពគា»ត ។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា
«សុំេល

្របា េហយ្រត�្រសឡាបងប�ូនឯេទៀតៗ ឲ្បា

េទ»។

ចិត�គំនិត

គាទ
ត ូលេឆ�យេទ្រពេយស៊ូថា

ៃដរបស់ពួកេចប�ន់េនា?»។

អស់ពីស�រត

អស់ពក
ី មា�ំ

ដូច្រសឡាខ�ួនឯងែដរ»។
បន�ូលេទគាថ
ត ា

២៨

និងអស់ពី

្រពេយស៊ូមា្រព

«េលេឆ�យ្រតឹ្រត�ល�ណាស

អេ��  ញេទចុះ

េហយ្រប្រពឹឲ្បាដូចអ�កេនា

្រពះេយស ៊ូគង់េ�ផ�ះនាងមា៉ថា  ន�ង  

សុំ េធ�ដ
 ូេច�ះេទ េនាេលនឹងមាជីវិតអស់កល្ជ

រ�

សំ ណួររបស់គាជ
ត សំ ណួរ្រតឹ្រត�

្រពះអងយាចូលក�ុងភូមម
ួ ។ មា�ស�ីមា�កេឈ�
ិ យ

២៩

មិនខ»។

ប៉ុែន�ធមាចរេនាចង់បង�ថ
គាតកស
៏ ួ រ្រព

៣៨

ជាមួពួកស័វ

ក្រពះេយស៊េធ�ដំេណរ

េយស៊ូេទៀតថា

«េតន រណជបងប�ូនរបស់ខុ�ំ?»។
៣០
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា «មាបុរសមា�កេធ�

មា៉ បាទទួល្រពះអងឲ្ស�កក�ុងផ�ះនាង

៣៩

ដំេណរចុះព្ី រក�េយរូសឡឹ េឆា�េទ្រក�េយរខូ
ី ។

បា្រពអមា�ស់ ស�ប្រពបន�ូលរបស់្រពអង�។

៤០

គាធ
ត ា�កេទក�ុងកណ
ា�បៃដរបស់ពួកេច វប�នគាត

រឯនាម
ា៉វិញ នាមាកិច�ករវល់ជាេ្រច េដម
 ្ប
ី

ែថមទំវដំគាឲ
ត ្របួសជទម�ន់ រួចនាំគ រត់បាត

បេ្រម្រពះអង� នាចូលមកទូលថា

អស់េទ ទុកគាេត ចេនស�ូកស�ឹងបាតស�រត មិន

ដឹងខ�ួន។

៣១

េពលេនាមាបូជចរ្មួយរូប

េធ�

ដំេណរចុះតផ�ូវេនាះ គាតេឃញបុរសេនា ក៏េដរ

វហួសេទ

៣២

កែន�ងេនាែដរ។
ហួសេទ

មាមា�កពី្រក�េលវី* េដរមកដល់

៣៣

គាេត ឃញបុរសេនា ក៏េដរវ

គាបជួនជមាអ�ក្រសកសមា៉មា�ក

េធ�ដំេណរមកតផ�ូវេនាែដរ គាតេឃញបុរសេនា

គាម
ត ាចិត�អណិអសូពន់េពកណាស់
ចូលេទជិតអ�ករបួស

៣៤

គាត

យកេ្របនិង្រចកពីេល

មុខរបួស   រុ ំរបួសឲ្ រួចគាតេលកអ�ករបួសដកេល

ជំនិះរបស់គាត នាេទផ�ះសំ ណាក េហយែថទអ�ក

របួសេនាះ

៣៥

ែស�កេឡង គាតយក្របា្របគលឲ្

មា�សផ�ះសំ ណាក ទំផា�ថ "សូ មែថទបុរសេនះផង
្របសិេបអ
 �កចំណាេលសព្ី របាេនះ

ឡបម
់ កវិញ

ខុ �ំនង
ឹ ជូនប�ង�ប"់ ។

៣៦

េពលខុ �ំ្រ

ក�ុងចំេណា

មនុស្ទំបីនាក េតេ លយល់ថ អ�កណចត

ទុកខ�ួនជា បងប�ូននឹងបុរស ែដលធា�កេទក�ុងកណ
ា�ប

នាមាប�ូន្រសមា�ក េឈ�មា៉រអងុ យេនេទៀប្រព
�

អមា�ស់

«បព្ិ រ្រព

ប�ូនខុ �ំមា�សទុកឲ្ខុ ម
�ំ ា�សបេ្រម្រពះអងែត

មា�កឯង េត្ រពអង�មិនេអេពេ ទឬ? សូ ម្រទង្របឲ
ា ្
នាមកជួយខ�ុំមា�សផង»។

បន�ូលេទនាថា

«មា៉ថ

៤១

្រពអមា�សមា្រព

មា៉េអយ! នាមា

កង�ល់ េហយរវល់នឹងកិច�កេ្រចណាស
មាកិច�ករែតមួយគត់

៤២

ប៉ុែន�  

ែដលចំបាមា៉របាេ្រជ

យកចំែណកដ៏លវិ� េសសេនាេហយ

េចញពីនាេទ»។

មិន្រត�យក

្រពះេយស ៊ូបេ្រង�នសាអំព�រេបៀប
អធ�សា�ន

(មា៉ថាយ៦, ៩-១៣    និង    ៧, ៧-១១)
១១១មាមួយៃថ�

្រពេយស៊ូអធស
ិ  �េនកែន�ងមួ

យ។ ក្រពះអងអធស
ិ  �រួចេហយ

មា�កទូល្រពះអងថា
បេ្រង�េយងខុ �ំ

វ
មាស័ក

«បពិ្រ្រពអមា�ស់

សូ ម

ឲ្េចះអធស
ិ  �ដូចេលយ៉ូហ

បាបេ្រង�សិស្របស់េលេនាផង»។២្រព

េយស៊ូមា្រពបន�ូលេទពួកេគថា

«េពលអ�ករល

១៣

គាអធស
ិ  � ្រត�េពថា

េនស�បរមសុ ខ*

ឲ្យមនុស្សេស�ល់្រពះនាម្រព

ជាេរៀងរល់ៃថ

្រពះេយស ៊ូេឆ��យតបន�ព ួកអ�កេចា

សូ មអត់េទសេយងខ�ុំឲ្យរួចពី

្រ�កាន់្រពះ

ដ្បិតេយងខ�ុំអត់េទសឲ្យអស់អ�ក

(មា៉ថាយ១២,២២-៣០,៤៣-៤៥     មា៉កុស 

បាន្រប្រពឹត�ខុសនឹងេយងខ�
សូ មកុំបេណ
ា�យឲ្យេយងខ�ុំច

៣,២០-២៧)

ករល្បួងេឡ»។

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគេទៀតថា

ចំេណាអ�ករល់គ

«ក�ុង

េបម
 ា�កមាមិត�សំ ឡាញ មករក

ទំពក
ក ណ
ា�អ្រធា េហយេពថ"សំ ឡាញ

ំ ិនមក
េអយ! ឲ្គាខ�ន
ុ័ បីដុស
ី ំបង
េទបនឹងេធ�ដំេណរមកដល់

េសះ"

៦

េ្រពមាមិត�ភក�ិ

េហយគា�អ�ទ
ី ទួលេគ

៧

អ�កេនក�ុងផ�ះេឆ�យមកវិញថ "កុំរ ំខគា

េធ�អ�ី គាបាខ�សទ�េទេហយ ម៉្យេទៀត កូនេច

គាកំពុងេដកលក់ គាមិនអេ្រកេទយកនំបង
ុ័ ឲ្
៨

សំ ឡាញ ឯងបាេទ"។

ខុ �ំសុំ្របាអ�ករលគាថ

មា�សផ�ះ្របាជេ្រកេទយកនំបង
ុ័ ្រពទំអ�ីៗ

ែដលមិត�សំ ឡាញ របស់គា្ត រត�វកមិនខន

េ្រកេទយកដូេច�ះ
មិត�សំ ឡាញ េទ

រ ំខនមិនឈប។
់

៩

គាត

មិនែមនមកពគ
ី ាតេយាយល់

គឺមកពីមិត�សំ ឡាញ េនាេចះែត

រឯខ
ី ុ �ំវិញ ខុ �ំសុំ្របាអ�ករលគាថ

ចូរសូ មេនា្រពះមា�សនឹង្របទឲ្

ចូរែស�ងរក

គង់ែតនឹងេឃញ ចូរេគាទ� េនា្រពះអងនឹងេបកឲ្

អ�ករលគាជពុំខ

១០

រែមងែតងែតទទួល

អ�កណែស�ងរករែមងែតងែត

េឃញ

១១

ដ្បិអ�កណសូ ម អ�កេនា

េហយ
 េគែតងែតេបក
 ទ�ឲ្អ�កែដលេគាះ

ក�ុងចំេណាអ�ករលគា េបក
 ូនសុំ ្រតមិនែដលមា

ឪពុកណយកពស់អសិរពស
ិ ឲ្វេទ

េត្រពះអងនឹង្របទ្រព

យា៉ណេទេទៀត»។

សូ ម្របទនអហរែដលេយងខ�ុំ្រ

៥

ក៏េចះ

វិ��ណដ៏វិសុទ�* ឲ្អស់អ�កែដលទូលសូ មព្ី រពះអង

សូ មឲ្យ្រពះរ*្រពះអង�បានមកដល

៤

សូ ម្បែតអ�ករលគាែដលជមនុស្អ្រក

ឲ្របស់ល�ៗេទកូន ចុះចំណង់េប្ រពបិត ែដលគង់

ឱ្រពះបិតេយ    សូមសែម�ង្រពះបារ

៣

មាន ក៏មិនែដលមាឪពុកណយកខ្យោដំឲ្វែដរ។

១២

េបក
 ូនសុំ ពង

១៤

្រពេយស៊ូកំពុងបេណ�ញេខ� េចញពម
ី នុស្

គមា�ក់

លុ ះេខ�េចញផុតេទ

មនុស្គេនា

និយាបា េហយ
 មហជនក៏េស�ចសរេសរៃ្រែល

ង។

១៥

ប៉ុែន�  មាអ�កខ�ះនិយាថា

េខ�បាដូេច�ះ

«អ�កេនះេដញ

េ្រពេបលេសប៊ូលជាេស�េខ�

បា្របគលអំណាឲ្គា»
ត ។

១៦

មាអ�កខ�ះេទៀត

ចង់ចបកំហុស្រពះអង ក៏សូមឲ្្រពះអងសែម�ងទី

សមា�លមយ
ួ
ប��ក់ថ ្រពះអងបាទទួលអំណា
មកព្ី រពះមា�ស់

១៧

្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់ចិត�

គំនិតរបស់េគ ្រទងមា្រពបន�ូលេទេគថា

«នគរ

ណក៏ដូចជនគរណែដរ ្របសិេបព
 លរដ�បាកែបក

ទសែទងគាឯង នគរេនាមុខជ្រត�វិនា េហយ
 ផ�ះ

ទំប៉ុនា�មុខជរលំ សង�ត់េលគាមិនខន

១៨

យា៉

្របសិេបម
ណមញ
ិ
 ាសតំបាកែបកទសែទង

គាឯង

េធ�េ ម�ចនង
ឹ ឲ្រជរបស់វេនស�ិតេស�របាន

ខុ និ
�ំ យាដូេច�ះ េ្រពអ�ករលគាថ ខុ េ�ំ ដញេខ�

េដអំណាេបលេសប៊ូល។

១៩

្របសិេបខ
 ុ �ំេដញ

េខ� េដអំណាេបលេសប៊ូលែមន េតក
 ូនេច

របស់អ�ករលគាេដញេខ�េដអំណានរណ

វិញ?។ ដូេច�ះកូនេចរបស់អ�ករល់គ នង
ឹ ដេក ទ
អ�ករល់គា

២០

ផុ �យេទវិញ េបខ
 ុ េ�ំ ដញេខ� េដ

ប�ទនុភារបស់្រពះមា�ស

េនាបាេសចក�ីថ

្រពះរជរបស់្រពះអងមកដល់អ�ករលគាេហយ។
២១

អ្រកណាស

េបមនុស្ណមា�កខ�ំពូែក មាអវុធករពផ�ះ

របស់ខួ �ន ្រទពសម្បត�របស់េគនឹងបាគង់វង្ស
ប៉ុែន�

២២

េបមាមា�កេទៀតខ�ំពូែកជាមកវយក

ជយ
័ ជំនះបា េគនឹងដកហូតេ្រគ�អវុ ្រពមទ

របអូ
ឹ ស្រទពសម្បត�ពីអ�កេនា

េផ្សែថមេទៀតផង។
េនា្របឆានឹងខុ �ំ

២៣

យកេទែចកឲ្អ�ក

អ�កណមិនេនខខុ �ំ អ�ក

េហយអ�កណមិនជួយ្របមូផុ �ំ

ជាមួខុ �ំេទ អ�កេនាជាអ�កំចតកំចយ
េបេខ�េចញពីមនុស្ណមា�កេហយ

រកទជ
ី ្រមេនវហួតែហង

២៤

ក

វែតែស�ង

ែត្របសិេបវរកពុំ

«មនុស្ជំនាេន នះ

្រពះអងមា្រពបន�ូលថា

េគចងែ់ តេឃញទស
៏ ស�រ
ី មា�លដអ

ប៉ុែន� ្រពះមា�សមិន្របទទស
ី មា�លណេផ្សេ្រ

ពទ
ី ីសមា�ល

៣០

របស់ព្យោកយ៉ូណាេឡយ។

េលយ៉ូណាបាេធ�ជទីសមា�ល ឲ្អ�ក្រក� នីនី

េវេឃញយា៉ណ បុ្រមនុស្ក៏នង
ឹ េធ�ជទីសមា�ល

ឲ្មនុស្ជំនាេន នះ េឃញយា៉េនាែដរ។
ៃថ�ែដល

៣១

េន

្រពះមា�សវិនិច�យ
័ េទមនុស្េល

មហក្ស្រតី្រស�ខត្បូនឹងេ្រកេឡងជាមួ

មនុស្ជំនាេន នះ ្រពទំេច្របកេគផង េ្រព

កពីជំនាេន ដម

្រពនាបាយាមក

ដច្រសយៃនែផនដី

ពីតំបន់

េដម
 ្បស�ប្រពបន�ូលរបស់

េឃញេទេនាះ មុខជនិយាថ "អញនឹងវិល្រ

េស�ចសឡូម៉ូែដល្របកេដ្របាឈ�ៃវង។

េទដល់េឃញផ�ះេនាេបាស� េហយតុបែតងល�

េទេទៀត។ ៣២េនៃថ� ែដល្រពះមា�សវិនិច�យ
័ េទ

សុ ទ�ែតអ្រកជាវ   មចូលអ�កេនា បណ
ា�ឲ្

មនុស្ជំនាេន នះ

ឡបេ់ ទផ�ះ ែដលអញេទបនឹងេចញមក"។
២៦

២៥

វនឹេចញេទបបួលេខ�្របាំពេទៀត

លុ ះ

ែដល

២៧

ក្រពេយស៊ូកំពុងែត មា្រពបន�ូលដូេច�ះ

មា�ស�ីមា�កបន�ស
ា ជន
ឺ ំ េឡង េចញពីចំេណាបណ

្រព

ទំបាបំេបេល ពិតជមាសុ ភមង�ល*ែមន!»
។

២៨

ប៉ុែន�្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

អ�ក្រក�នីនីេវនឹងេ្រកេឡងជាមួ
្រពទំេច្របកពួកេគផង

«អ�ក

ណស�ប្រពបន�ូលរបស់្រពះមា�ស េហយអនុវត�

ត គឺអ�កេនាេហយែដលមាសុ ភមង�លពិតែមន»
។

ស។

រឯេនទេនះមាម
ា�ក្របេសេលសេលយ៉ូ
ី

ណាេទេទៀត!»។

ពាក្យ្រ� សា�ស��អំពចេ
�

(មា៉ថាយ៥, ១៥,៦, ២២-២៣)
៣៣

«ពុំែដលមានរណអុជចេង��ង

ទ�សមា�ល់របស់េលាកយ៉ូ

(មា៉ថាយ១២, ៣៨-៤២)
ខណៈេនាមហជន្របជុំគ យា៉េ្រចកុះករ

យកេទ

លទ
ក ុក ឬយកធុង្រគពេី លេឡយ
 ។ េគែតងយក

ចេង��ងេទដេក លេជង
 ចេង��ង

ែដលចូលេទក�ុងផ�ះ។

២៩

អ�ក្រក�នីនីេវបាែ្រចិត�

គំនិត េនេពលឮេសចក�ីែដលេលយ៉ូណា្រប

សុភមង�លដ៏ព�ត្រ�ក

«�ស�ីែដលបាបេង�តេល

មនុស្េល

េ្រពកពីជំនាេន ដម

គារត ងរ
ឹ តែតអ្រកេល
ឹ
 សេដមេទេទៀត»។

ទូល្រពះអងថា

រឯេនទេនះមាម
ា�ក្របេសេលសេស�ចសឡូម៉ូ
ី

៣៤

េដម
�ឺ ស់អ�ក
 ្បបំភអ

ែភ�កជចេង��ងរបស់រូប

ក េបែ ភ�កអ�កេនភ�ល
ឺ � រូបកអ�កទំមូលក៏ភ�ឺ

ែដរ ែតេបែ ភ�កអ�កងងត
ឹ វិញរូបកអ�កក៏ងងឹតែដរ។
៣៥

េហតុេនះ

្រត�្របយ័តកុំឲ្ពន�េឺ នក�ុងខ�ួនអ�ក្រ

ឡប់េទជភាងងឹតេឡយ
 ។

៣៦

្របសិេបរ ូបក

របស់អ�កទំមូលមាពន�ឺ ឥតងងឹត្រតងណេទេនា

រ។

រូបករបស់អ�កទំមូលនឹងភ�ច
ឺ ិែ�� ងចិ��ច ដូច

ចេង��ងបំភ�អ
ឺ �កែដរ»។

ខ

ពុតត្បុតរបស់ពួកធមា�ចារ្យ ព ួកខាង
ណៈផារ�សុ

(មា៉ថាយ២៣, ១-៣៦    មា៉កុស ១២, ៣៨៤០)
៣៧

ក ្រព េយស៊ូ កំពុងែត មា ្រពបន�ូល

មាបុរសមា�កខគណៈផារីសុី បាសូ មយា្រព
អង� េទេស្រពះេសេនផ�ះគាត់ ្រពះអងក៏
យាចូលេទរួមតុជាមួគាត់
រសុ
ី ី េនាេងឿងឆ�ល់ៃ្រែលង

៣៨

អ�កខគណៈផ

េ្រពេឃញ
 ្រពេយស៊ូ

មិនល្រពហស� មុនេពលេសយ
៣៩

៤៣

្រពអមា�សក៏មា្រពបន�ូល

េទគាតថា«

ពួកអ�កខគណៈផារីសុេអយ អ�ករលគាសំ អ

ពួកផារីសុេអយ
 ! អ�ករល់គ ្រត�េវទនជមិន

េ្រពអ�ករលគាចូលចិត�អងុ យេនកែន�
�
ង

កិត�ិយសក�ុងធម�សល

កេគារអ�ករលគា េនតផ្សោ
្រត�េវទនជាពុខ

៤៥

េធ�ទដល់ជន្រកី្េទេនា ្របដ្របទំអស់

នឹងបាស�បរសុ
ិ ទ*� ស្រមាឲ្អ�ករលគាេ្រប្រ

ស់។

៤២

ពួកផារីសុេអយ


អ�ករលគានង
ឹ ្រត�េវទនជ

មិនខ េ្រពអ�ករលគាយកជីរអង� ជីរលីងល័ខ

និងបែន�្រគប់មុ

មួយភាដប់មកថា�្រពះមា�ស

ប៉ុែន�អ�ករលគាេធ�ស្របែហ
េសចក�ីសុ ចរ ិត*

េឡយ


មិនបា្រប្រពឹត

េហយ
 មិនបា្រសឡា្រពះអង

គក
ឺ េនះេហយ
 ែដលអ�ករលគា្រត�្រប្រពឹ

ឯកដៃទេទៀត ក៏អ�ករលគាមិន្រត�បំេភ�ចេចែដ

«េល

្រគ� េលមា្របសសដូេច�ះបាេសចក�ីថ
េលត�ះតិះេដៀលេយងខុ �»
ំ ។
បន�ូលតបថា

៤៦

្រពេយស៊ូមា្រព

«ពួកធមាចរេអយអ�ករល់គ ក៏នឹង

្រត�េវទនែដរ េ្រពអ�ករលគាបាបេង�តវិន័យតឹង

រងយកមកផ
�
ឹ
 មនុស្ េហយអ�ករលគាមិនជួយ
ុ កេល

េគេទ សូ ម្បែតបន�ិចក៏មិនជួយផង។
្រត�េវទនជាពុខ

ប។
់

ចូរយកអ�ីៗេនក�ុងច

េ្រពអ�ករលគាេ្រប�បានង
ឹ

មាធមាចរមា�កទូល្រពះអងថា

ក�ុងរបស់អ�ករលគា
េពេពញេទេដចិត�េកង
វ និងគំនិតអ្រកក ៤០មនុស្េឆាល�ងេ់ អយ!
្រប័�
បេងត
� ខក�ុងែដរេទឬ?

អ�ករលគា

ជានេដមិនដឹងខ�ួន»។

ព្យោក

៤១

៤៤

ផ�ូរេខ� ែដលេគេមល
េហយ
 មិនេឃញ

 ្រត�េគេដរ

ែពងនិងច ែតែផ�កខេ្រប៉ុេណ
ា� ប៉ុែន�ែផ�កខ

្រពះមា�សបាបេង�តខេ្រ េត្រពះអងមិនបា

េហយ
 ចូលចិត�ឲ្េគឱន

៤៨

៤៧

អ�ករលគា

េ្រពអ�ករល់គ បាសងផ
់ ូ �រឲ្

ែដលបុព�បុរស*របស់អ�ករល់គ បាសមា

អ�ករល់គ េធ�ដ
 ូេច�ះ ប��ក់ថអ�ករល់គ សម

គំនិតនឹងអំេព

ែដលបុពប
� ុរសរបស់អ�ករល់គ បា

្រប្រពឹ គឺេគបនសមា�បពួកព្យោក េហយអ�ករល

គាបាសងផ
់ ូ �រ។

៤៩

េហតុេនះេហយបាជ្រពះ

មា�ស ្របកេដ្រព្របាញាមា្រពបន�ូល

ថ "េយងនឹងចតព្យោក

្រពទំទូតរបស់េយង

ជាេ្រច ឲ្េទរកេគ ែតេគនង
ឹ សមា�បខ�ះ ្រពមទ
េបៀតេបៀនខ�ះេទៀតផង"។

ដូេច�ះមនុស្ជំនាេន នះ

៥០

នឹង្រត�ទទួលេទ ពេី ្រពបុព�បុរសរបស់េគ បា

សមា�បព្យោក តំែតពក
ី ំេណតពិភពេលមក
គច
ឺ បតំងពេលអបិល

៥១

រហូតដល់េលសក

ែដល្រត�វេសមា�ប េន្រតងចេនា�ទអ
ី សននិងទស
ី

ក�រៈ ខុ ស
�ំ ុំ ប��ក់្របអ
ា �ករល់គ ថ មនុស្ជំនាន

េនះនឹង្រត�ទទួលេទ េ្រពះឃាកម�ទំេនា

ជាមិខន

៥២

ពួកធមា�ចរេអយ! អ�ករលគា្រត�េវទនជ

ពុខ
ំ  េ្រពអ�ករល់គ បាបិទទ�មាគ

ចូលេទស�ល្រពះមា�ស់

មិនឲ្េគ

អ�ករល់គ មិន្រតឹែត

មិនបាចូលខ�ួនឯងប៉ុេណ
ា�េទ គឺែថមទំឃាត

អស់អ�កែដលចង់ចូល មិនឲ្េគចូលេទៀតផង»។
៥៣

េពល្រពេយស៊ូយាចេចញ ពទ
ី េី នាេទ

ពួកធមាចរ

និងពួកខគណៈផារីសុនាំគ ្រឆាំ

នង
ឹ ្រពះអងយា៉ខ�ំ េហយ
 េដញេដសួ រ្រពះអង
៥៤

អំពេី រឿងេផ្សងជាេ្រច

ែដលសុ ទ�សឹងែតជកល

ល្បិ រកចបកំហុស្រពះអង�

្រពះេយស ៊ូទូនា�នសាវ័កកុំឲ្យ ភ័យ

(មា៉ថាយ១០, ២៦-៣៣, ១៩-២០    និង    
១២, ៣២)
ំ ា
១២១ខណៈេនាះ មាមហជនរបមុន
ឺ នាកជួបជុគ

ែណនណានតនតប េស រ� ែតេដរជានគា� មុនដំបូង

វ
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទស័ក*ថ

«ចូរអ�ក

រលគា្របយ័ត នឹងេមេម្របស់ពួកខគណៈផារសុី

គឺពុតត្បុរបស់េគ។

២

កលក
ក ប
ំ ាំទំអស់នឹង

្រត�ល្រតងឲ្យេេឃញ

ប៉ុនា�

េហយ

េហយអថកំបាំទំ

ក៏នង
ឹ ្រត�េបកឲ្េគដឹងែដរ។

៣

េហតុេនះ

បាជអ�ីៗែដលអ�ករលគានិយាក�ុងទី

េទៀតផង។ ែមន! ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករលគាថ គ្ឺ រពះអង

េនះេហយែដលអ�ករល់គ ្រត�ខ�ច

៦

ធម�តេគលក់

ច្របៃថ�ពីរេសន េទះបេថាយា៉េនះក៏េដ ក៏

្រពះមា�សឥតេភ�ចចណមួយេសេឡយ។ ៧សូ
ម្បែតសក់េនេលក្បរបស់អ�ករលគា

ក៏្រពះអង

របអស់ែដរ។ ដូេច�ះកុំខ�អ�េី ឡយ េ្រពអ�ករលគា

មាតៃម�េលសចជាេ្រចេទេទៀត។

៨

ខុ �ំសុំ្របា

អ�ករលគាថ អ�កណទទួលស�លខុ �ំ េនចំេពមុខ

មនុស្េល បុ្រមនុស្សនង
ឹ ទទួលស�លអ�កេនា

េនចំេពមុខពួកេទវទូត*របស់្រពះមា�សែដរ។

ឯអ�កណបដិេសធមិនទទួលស�លខុ �ំេនចំេពមុខ

មនុស្េល

ស�លអ�កេនា េនចំេពមុខពួកេទវទូតរបស់្រពះ
១០

មា�សែដរ។
មនុស្

អ�កណេពពកទសនឹងបុ្រ

្រពះមា�សនឹងេលកែលងេទឲ្បា

ប៉ុែន�  អ�កណេពពកទសនឹង្រពវិ��ណដ៏

វិសុទ�* ្រពអង�មិនេលកែលងេទឲ្េឡយ។
ធម�ស

ឬេនមុខេច្រកមនិងអ�កកនអំណា

មិន្រត�ភយ
័ បារមអំពរី េបៀប

េឆ�យ
 ករពខ�ួន

ែដលអ�ករល់គ ្រត�

ឬេសចក�ីែដលអ�ករល់គ

និយយេនាេឡយ


ដ្បិ ្រពវិ��ណដ៏វិសុទ�នង
ឹ

បំភអ
�ឺ �ករលគាឲ្ដង
ឹ េសចក�ីែដល្រត�និយា

្រ�សា�អំព�អ�កមានដ៏េឆាតល�ង់
១៣

ខ�ុំសុំ្របអ
ា �ករល់គ ជាមិតសំ ឡាញ របស់ខុ ថ
�ំ

ចូរកុំខ�អស់អ�ក

ែដលសមា�បបា្រតឹែតរូបក

េហយ
�ី ល់អ�ករល់គ
 មិនអេធ�អ
 ដ

េឡយ
 ។

៥

ែថមេទៀតេនា

ខ�ុស
ំ ុំ ្របឲ
ា ្ដង
ឹ ថ អ�ករលគា្រត�ខ�

នរណ គ្ឺ រត�ខ�្រពះមា�ស

អំណាផា�ចជីវិត

ដ្បិ្រពះអងមា

េហយ
 េបាេទក�ុងេភ�ង
 នរកែថម

្រត�

១២

មុខជ្រត�អ�កដៃទយកេទ្របកយា៉ខ�ំ េនេល
៤

១១

កណេគប��ូ នអ�ករលគាេទវិនិច�យ
័ េទ ក�ុង

េពលេនាឯង»។

ដំបូលផ�ះមិនខន

រី

បុ្រមនុស្ក៏នឹងបដេិ សធមិនទទួល

ងងត
ឹ មុខជេគឮេនក�ុងពន�ៃឺ ថ� េហយ
 អ�ីៗ ែដលអ�ក

រលគាខ្ សឹដ្ក រតេចៀនរណមា�កេនក�ុងបន�ប់

៩

ក�ុងចំេណាបណ
ា ជន

េន

មាបុរសមា�កទូល

្រពេយស៊ូថា

«េល្រគ� សូ មេល្របបា ងខុ�ំ ឲ្
១៤
យកេករមត៌កមកែចកខុ �ំផង»។
្រពេយស៊ូមា
្រពបន�ូលតបេទបុរសេនាថា
«េតនរណបា
ែតងតំខ�ុំ  ឲ្េធ�ជេច្រក

អ�ករលគា?»។

១៥

េទបណ
ា ជនថា

ែចក្រទពសម្បត�របស់

បនា�បមក ្រពះអងមា្រពបន�ូល

«ចូរ្របយ័តកុំេលលន់ចង់បា

្រទពសម្បត�ឲ្េសះ េទះបមនុស្មាសម្បត�បរ ិ
ក៏ជីវិតេគមិនអ្រសេន

រលគាវិញ មាតៃម�េលសបក្បក្េស ្រចណាស់

«មាបុរសមា�កជេសដ�ីដី

ណក៏េដ ក៏គា�នរណអនឹងបេង�នអយរបស់

បូណ៌យា៉ណក៏េដ

េល្រទពសម្បត�េឡយ»។
ជពក្របស េទេគថា

១៦

្រពអង�មា្រពបន�ូល

ធ�រី បស់គាត បាផ�ល់េភាផលយាងបរបូ
ិ ណ៌។

១៧

១៨

គាត

គារត ិះគិតក�ុងចិត�ថ "ខ�ុំគា�កែន�ង ដកេភាផល

ទំអស់របស់ខុ �ំេទ េតខុ ្�ំ រត�េធ�ដូចេម�ច?"។
គិតេទៀតថ

"ខ�ុំ្រត�ែតេធ�យ
 ា៉េនះគរឺ ះុ ជ្រង�ទំ

ប៉ុនា�របស់ខុ េ�ំ ច េហយ
 សង់ជ្រង�ឲ្ធំៗជា រួច

ខុ ្�ំ របមូ្រស� ្រពទំេភាផលទំអស់ មកដក

ក�ុងជ្រង�ថ�ីេនាះ
ខ�ួនខុ ថ
�ំ

១៩

គា�ជ្រង�េស ប៉ុែន�្រពះមា�សច�
ិ � ឹ មវ រឯអ�
ី ក

បនា�បមកខុ ន
�ំ ឹងនិយា្របា

ឱខុ េ�ំ អយ!មាសម្បត�យា៉េ្រចបរបូ
ិ ណ៌

២៥

ក�ុងចំេណាអ�ករលគា

ខ�ួន
២៦

ឲ្ែវងបាេឡយសូ ម្បែតបន�ិចក៏មិនបាែដរ។

ដូេច�ះេបអ�ករលគាពុំអសេ្រមកដ៏តូចបំផុត

េនះបាផង ចុះេហតុដូចេម�ចបាជខ�ល់ខ� អំពី

យ។ ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករលគាថ សូ ម្បែត្រពបាសឡ
ម៉ូន
កពជ
ែដល្រទងមាសិររុី ងេរឿងដ៏
ី ំនាន

្របេសបំផុតេនា ក៏្រទង់គ ា្រពះភូល�េស�នឹងផា

មា្រពបន�ូលេទកនេសដ�ីេនាថា

តវៃថ�េនះ

េឆាល�ងេ់ អយ!

េហយ

យបេ់ នះ

ប៉ុែន�្រពះមា�ស

"ែន៎មនុស្

េយងនឹងផា�ចជីវិតអ�ក

ដូេច�ះ្រទពសម្បត�ែដលអ�កបា្របមូទុក

ស្រមាខ�ួនអ�កនង
ឹ បាេទជរបស់នរណវិញ?"។
២១

អ�កណ្របមូ្រទពសម្បត�ទុកស្រមាែតខ�ួនឯង

េហយគា�សម្បត�សួ គ៌េនក�ុងខ�ួន

អ�កេនាេ្រប�

បីដូចជេសដ�ីេនាែដរ»។

្រត�វព�ងែផ�កេល�្រពះជាមា�ស់  ន�ង  ែស
សម្ប��សួគ

២៨

មនុស្មាជំេនឿតិចេអយ!

្របសិេប្ រពះមា�សផ�ល់ស្រមសឲ្ផា ែដលរ ីកេន
េហយែស�ក្រត�េគដុតេចយា៉

ហ�ឹងេទេហយ េត្រពះអងនឹងទំនុកប្រម�អ�ករលគា

េលសេនះ យា៉ណេទេទៀត?

២៩

ដូេច�ះចូរអ�ករល

គា កុគិត
ំ ែតពីែស�ងរកេ្រគ�បរេភាេនាេឡ
ិ
យ
ដ្បិមាែតសសនដៃទប៉ុេណ
ា�

៣០

ែដលខំស�ះែស�ង

រករបស់ទំេនាះ រឯអ�
ី ករលគាវិញ ្រពបិតរបស់

អ�ករលគា
៣១

រ។

្រទង្រជនូវអ�ីៗែដលអ�ករលគា្រត�ក

ចូរខំែស�ងរក្រពរជ្របស់្រពះមា�សវិញ

េទប
 ្រពះអង្របទរបស់ទំេនា

មកអ�ករលគា

ែថមេទៀតផង»។

(មា៉ថាយ៦, ១៩-៣៤)

៣២

វ
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទកនស័កថា

២២

«េហតុេនះេហយបាជខុស
�ំ ុំ ្របាអ�ករល់គ

កុំឲ្

ខ�ល់ខ�អំពម
ី ូ �បអហស្រមាចិ��ឹមជីវិត ឬអំពស
ី

េម��កបំពក ស្រមាបិទបាំរូបកេឡយ
ជីវិតមាតៃម�េលសមូ �បអហ

ចូរគិតេមល
 ផាដុះេឡងយា៉

ណ វមិែដលេនឿយហត់នឹងេធ�ក ឬត្បរៃវេឡ

មួយទងេនះផង។

២០

២៧

េរឿងេផ្ងៗេទៀត។

ប្រម�ទុកចិ��ឹមជីវិត ស្រមាេ្រចឆា� ខ�ុំ្រត�ស្រម

គិតែតសុី ផឹកសប្បេទ!"

េទះបខំខ�ល់ខ�យា៉

២៣

ដ្បិ

េហយរូបកមា

តៃម�េលសសេម��កបំពកេទេទៀត។

២៤

ចូរេមល
 ែក�ក

វមិែដលសេ្រព មិនែដល្រច�កត គា�ឃា�ំ

«កុំខ�អី្រក�ដ៏តូចរបស់ខុ�ំេអយ! ្រពបិត

របស់អ�ករលគា

សព�្រពហប�ទយ
័ ្របទ្រពរជ

មកឲ្អ�ករលគាេហយ។

៣៣

ចូរលក់្រទពសម្បត�

របស់អ�ករលគាយក្របាែចកជទដល់ជន្រកី្

ចុះ។

ចូរ្របមូ្រទពែដលមិនេចះពុកជសម្បត�

ែដលមិនេចះរល

សុ ខ*
យ។

៣៤

ទុកស្រមាខ�ួនេនស�បរម

ជស�ែដលគា�េចប�ន់ឬកេណ��រសុី េឡ

្រទពសម្បត�របស់អ�ករលគាេនកែន�ងណ

បេ្រមកំពុងបំេពញកិច�ករបស់ខួ �នដូេច�ះ អ�កបេ្រម

ចិត�របស់អ�ករលគាក៏េនកែន�ងេនាះែដ»។

េនា្របាជមាសុ ភមង�ល។

ការ្រ��ងេ្រ��បខ
៣៥

«ចូរ្រប�េ្រប�ខ�ួន

អ�ករលគាេនេឆះ។

៣៦

េហយ
 ទុកឲ្ចេង��ងរបស់

ចូរ្រប្រពឹឲ្បាដូចពួកអ�ក

បេ្រម ែដលរងច
់ ម
 ា�សវិល្រតឡបមកពជ
ី ប់េលៀងវិញ

គេឺ នេពលមកដល់េលេគាទ�អ�កបេ្រមេទេបក

៣៧

ជូនភា�ម

េពលមា�ស្រតឡបមកដល់េឃញ
 អ�ក

បេ្រមណេនរងច
់ េ ល

អ�កបេ្រមេនាមាសុ ភ

មង�លេហយ។ ខ�ុំសុំ្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដង
ឹ ច្បោថ

េលនឹងឲ្អ�កបេ្រមអងុ យបរ
�
េភា
ិ

េរៀបចំខួ �នបេ្រមេគវិញ។

៣៨

េហយេល

េបេ លវិលមកវិញេន

ពក
ក ណ
ា�អ្រធា ឬជិតភ�ឺ េហយេឃញអ�កបេ្រម

ទំេនាេនរងច
់ ដ
 ូេច�ះ ពួកេគ្របាជាមសុ ភម
៣៩

ង�ល។

អ�ករល់គ ដឹងេហយថ េបមា�សផ�ះដឹង

េចចូលមកប�ន់េថ�រណ គាតនង
ា� ឲ្វ
ឹ មិនបេណ

ចូលមកក�ុងផ�ះគាប
ត ានេឡយ
ចូរេ្រត�ខ�ួនជានិច

៤០

រឯអ�
ី ករល់គ វិញ

ដ្បិបុ្រមនុស្សនឹងមកដល់

េនេវលែដលអ�ករលគាពុប
ំ ាគិត»។

រលគាដឹងច្បោថ

មា�សមុខជផុ �កផា�ក

៤៥

ែថមេទៀតផង។

ផុ �យេទវិ ្របសិេបអ�កបេ្រម

នឹកក�ុងចិត�ថ "មា�សអញ្រមកដល់ណាស់ គាក
ត ៏

វអ�កបេ្រមទំ្រប�ទំ្រសឯេទៀតៗ
ផឹក្រសវឹង

៤៦

េនៃថែដលអ�កបេ្រមេនាមិនបារងច
់ 

ែដលគាតមិនដឹង

េហយឲ្គាទ
ត ទួលេទរួមជាមួពួកអ�កមិនេជឿ

ែដរ។

៤៧

អ�កបេ្រមណស�លចិត�មា�ស

ែតមិនបា

េ្រត�ខ�ួន េហយមិនេធ�តចិត�េល អ�កបេ្រមេនា

នឹង្រត�រ ំពតយា៉េ្រចន

៤៨

ផុ �យេទវិញ អ�កបេ្រម

ណមិនស�លចិត�មា�សរបស់ខួ �ន េហយ្រ្រពឹតខុស

ឆ�ងសមនឹងទទួលេទ អ�កបេ្រមេនានឹង្រត�រ ំពត

ែតបន�ិចេទ។ េបេគឲ្អ�េី ្រចេទអ�កណ េគនឹងទ

ដល់អ�កណ

េគនឹងទពីអ�កេនាវិញរងរ
ឹ តែតេ្រច
ឹ

ករបាក់ែបកគា�េ្រពាះជ

«បពិ្រ (មា៉ថាយ១០, ៣៤-៣៦)

្រពអមា�ស់ េត្ រពះអងមា្រពបន�ូលជពក្របស

េនះ ស្រមាេ្រប�្របេេយងខុ ែ�ំ តប៉ុេណ
ា� ឬមួយ

ស្រមាេ្រប�្របេមនុស្្រគប់រូបែដរ?»។

៤២

«េបអ �កបេ្រមណ

មាចិត�េស�្រតង េហយបុិន្របសប មា�សមុខជផុ �ក

ផា�ក ឲ្គាេត មល
 ខុស្រត�េលអ�កបេ្រមឯេទៀតៗ ក�ុង

កែចកមូ �បអហឲ្េគ តេពលកំណត់ជមិនខ
៤៣

ឬេនេពល

េលនឹងេធ�េទគាជ
ត ាទម�ន

(មា៉ថាយ២៤, ៤៥-៥១)

ន។

េហយសុី

េពលមា�សវិល្រតឡបមកដល់ផ�ះវិញ

ែថមេទៀត»។

្រពអមា�សមា្រពបន�ូលតបថា

ឲ្គាត

េមល
 ខុស្រត�េល្រទពសម្បត�ទំប៉ុនា�របស់េល

ម�នេសា�ះ្រត

េលកសិលទូលសួ រ្រពេយស៊ូថា

ខុ �ំសុំ្របឲ
ា ្អ�ក

ពអ
ី �កេនាវិញេ្រចែដរ។ េបេគផុ �កផា�កកិច�កេ្រច

្រ�សា�អំព�អ�កបេ្រម�េសា�ះ្រតង់  នង  អ�ក
�

៤១

៤៤

េពលមា�ស្រតឡបមកដល់ផ�ះវិញ េឃញអ�ក

៤៩

«ខុ�ំមកេដម្បនេា ភ�ង មកែផនដី។
ជ

៥០

់ ិត�េហយ ។
ងេនាេឆះ ខុ ស
�ំ �បច

្របសិេបេភ�

ខ�ុំ្រត�ទទួលពិធី

ឈ

្រជមុ ម៉្យោ ខុ �ំតតឹងក�ុងចិត�ៃ្រែលងចង់ែតឲ្

ពិធេី នាបាសេ្រមឆាប់ៗ

៥១

កុន
ំ ក
ឹ ស�ថ ខុ �ំមក

េដម្បផ�ល់សន�ិភាឲ្ែផនដេី នះេឡយ

កបាកែបកមកេទេត។

៥២

គឺខុ ប
�ំ ានា

ចបពេី ពលេនះតេទ

ឧបមថ ក�ុងផ�ះមួយមាគា្របនាក អ�កទំ្របនឹង

្រត�បាកែបកគា

គឺបន
ី ាកែបកេចញពីពីរនាកពីរនាក

៥៣

ែបកេចញពីបន
ី ាក

ឪពុកនឹងែបកេចញពីកូន្រប�

កូន្រប�ែបកេចញពីឪពុក មា�ែបកេចញពីកូន្រស

កូន្រសែបកេចញពីមា�

មា�េក�កែបកេចញពីកូន

្រប្រស កូន្រប្រសែបកេចញពម
ី ា�េក�ក»។

េទៀតថា

េទកនមហជ

«កណអ�ករលគាេឃញពពករសត

ពីទស
ិ ខលិចមក

អ�ករលគាេពភា�ថ

េភ��ងេហយ េហយក៏េភ��ងែមន។

៥៥

ជិត

កណមា

ខ្យលបក់ពីទិសខត្បូ អ�ករលគាថ មុខជេក

េហយ
េហយ

 ក៏េក ែមន។

៥៦

អ�ក្រស�កលីេ ែដលេលពីឡាបាសមា�ប

េនេពលេគកំពុងែតថា�យ�� បូជា

មនុស្មាពុតេអយ
 !

អ�ករលគាេចះយល់េហតុករណ េផ្សងៗ េេលែផន

ដី និងេនេលេមឃបា ចុះេហតុដូចេម�ចបាជាពុ

ជាអ�ក្រស�កលីេឯេទៀតៗ
រេបៀបេនះ?

៣

ថ េបអ
 �ករល់គ មិនែកែ្រចិត�គំនិតេទ អ�ករលគា

នឹង្រត�វិនាអន�រដូចេគមិនខន

េទធ�ន់ ជាអ�ក្រក�េយរូសឡឹមឯេទៀតៗឬ?

េដខ�ួនឯង

គាមិនែកែ្រចិត�គំនិតេទ

្រប្រពឹ?

៥៨

ជាមួគូវិវ

្របសិេបអ�កេធ�ដំេណរេទតុលក
េនតផ�ូវអ�ក្រត�ខំស្រម�ស្រម�

ជាមួអ�កេនាឲ្េហយ
 េទ ែ្រកេលេគប��ូ នអ�ក

េទដល់េច្រក

េច្រប��ូ នអ�កេទនគរបា

េហយ
 នគរបាយកអ�កេទដកគុក។
អ�កថ

ចំនន
ួ

៥៩

ខុ ស
�ំ ុំ ្របា

ដរណអ�កមិនបាបង្់ របាពិន័យ្រគប

ឥតខ�ះមួយេសនេទេនាះ អ�នង
ឹ មិនរួចខ�ួន

េឡយ
 »។

បនា�បមក

អ�ករល់គ នង
ឹ ្រត�វិនា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលជ្របស

េនះេទេគថា

នូវអំេពស
 ុ ចរ ិតែដលអ�ករល់គ ្រត�

៥

េទ មិនែមនេទ! ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករលគាថ េបអ
 �ករល

៦

មិនពិចរ

ចុះមនុស្

សង�ត់េល េតអ�ករលគាស�ថ អ�កទំេនាមា

្រ�សា�ស��ព�ឧទុម�រគា�នែផ

(មា៉ថាយ៥, ២៥-២៦)

៤

ដប់្របាំនាកែដលបាស�ប េដប៉មសុី េឡារលំ

្រត�វស្រម�ះស្រម�លេរឿងមុនៃថ�្រពះ
មា�ស់�ន�័យ
ច�
េទ

ឬបនជេគស�ប

េទ មិនែមនេទ!ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករល់គ

អន�រដូេច�ែដរ»។

«េហតុអប
�ី នជអ�ករលគា

្រពេយស៊ូ

«េតអ �ករល់គ ស�

យល់េហតុករណ នាសម័បច�ុប្បនេនះផង?»។

៥៧

២

ថ អ�ក្រស�កលីេទំេនា ជមនុស្បាេ្រច

(មា៉ថ១៦, ២-៣)
្រពេយស៊ូមន្រពបន�ូល

១៣១េពលេនា   មាអ�កខ�ះមកទូល្រពេយស៊ូ អំពី

មា្រពបន�ូលេទេគវិញថា

្រត�វយល់េហតុការណ៍េផ្

៥៤

្រត�វែកែ្រ�ចត�គំន
�

បុរសមា�ក់

«មាឧទុម�រ*មួយេដមដុះក�ុងចំក

មា�សចំកមករកេបះែផ�ពេី ដមឧទុម�រ

េនា ែតគា�ែផ�េស

«េមល
 ៍

៧

គាក
ត ្៏ របអ
ា �កែថចំកថា

ខុ ម
�ំ ករកេបះែផ�ឧទុម�រេនះបីឆា�េហយែតមិន

េឃញមាែផ�េសះ ចូរកបវេចេទ ទុកនាំែ
៨

ខដេី ទ!»។

អ�កែថចំកេឆ�យ
 តបថា

េលទុកវមួយឆា�េទៀតសិន
៩

«សូ ម

ចំខ�ុ្រជ�យដីជុំវិញ

េហយដកជី។ ្របែហជាឆាេ្រកនង
ឹ មាែផ� េប
មិនែផ�េទ សឹមកបវេចេទចុះ!»។

្រពះេយស ៊ូេ្រ�ស�ស��ព�ការមា�ក
១០

ៃថ�មយ
ួ

ជាៃថសប្ប័ទ

េ្រប�្របេេគក�ុងធម�សល

្រពេយស៊ូកព
ំ ុងែត
១១

េនទេនា មា

�ស�ីមា�ក្រត�េខ�េធ�ឲ
 ្ពក
ិ អស់ រយៈេពលដប់្របាំ

ឆា�មកេហយ

១២

នាេកខ�ងេងប្រតងពុំេកត។

េពល្រពេយស៊ូទតេឃញ �ស�ីេនា្រពះអងេហនា

មក េហយមា្រពបន�ូលថា
ជសះេស្បេហយ»។
នា

១៣

«នាេអយ! នាបា

្រពអង�ដក្រពហស�េល

នាក៏ឈរ្រតងវិញបាមួយរ ំេពច

្រពទំ

េលកតេម�ង
 សិររុី ងេរឿង របស់្រពះមា�សផង។
ប៉ុែន�អ�កទទួលខុស្រត�េលធម�សទសចិត�

ណាស

ំ ឺ
េដេឃញ្រពះេយស៊េ្របអ�កជង

១៤

ឲ្

បាជេនៃថសប្ប័ដូេច�ះ។ គាតកនិ
៏ យាេទកន
បណ
ា ជនថា៖

ក�ុងៃថ�ទំេនាចុះ កុម
ំ កៃថ�សប្ប័េឡយ!»។
្រពអមា�សមា្រពបន�ូល

១៥

េទកនអ�កទទួលខុស

្រត�េលស្របជុេនាថា

«មនុស្មាពុតេអយ!

េតអ�ករលគាមិន្រសេគ ឬលបេ�� ញពីេ្រក

ដឹកេទផឹកទក
ឹ េនៃថ�សប្ប័េទឬអី?។

១៦

ឯ�ស�ីេនះ

ជពូជពង្របស់េលអ្របា មាសតបាចង

អស់រយៈេពលដប់្របាំឆា�មកេហយេតមិនគួរ

ឲ្យខ�ុ្រសចំណងនា

េនៃថ�សប្ប័េទឬអី?»។

១៧

ក្រពះអងមា្រពបន�ូលដូេច�េហយ

្របឆានឹង្រពះអងេអៀនខ�យា៉ខ�ំ

អ�ក
រឯបណ
ា
ី

ជនទំមូលវិញ េគរ ីករនឹងកអស�រទំប៉ុនា�

ែដល្រពះអងបាេធ�។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទៀតថា«េតខុ ្�ំ របដូ

្រពះរ្រពះមា�ស េទនឹងអ�?
ី ។

មា�សេ្រប�បីដូចជេមេម្

លជមួយនឹងេម្ពីរេត

២១

្រពរជ្រពះ

ែដល�ស�ីមា�កយកេទ
េធ�ឲ្េម្េនាេដ

េឡង»។

ទា�រចេង��

្រពេយស៊ូេធ�ដំេណរ

២២

េឆា�េទ្រក�េយរូស

ឡឹម កតត្រក� តភូមន
ិ ា ្រពទំេ្រប�

្របេអ�ក្រស�ផង។

២៣

មាបុរសមា�កទូលសួ រ្រព

អង�ថា

«បពិ្រ្រពអមា�ស់ អ�កែដល្រពជាមា�
សេ�ង�ះ មាចំនួនតិចេទឬ?»។ ្រពេយស៊ូមា្រព
បន�ូលតបថា ២៤«ចូរខំ្របឹចូលតទ�ចេង��ត។

ខុ �ំសុំ្របាអ�ករល់គ ថ មាមនុស្ជាេ្រចខំចូល

ែដរ ក៏បុែ៉ ន�េគមិនអចូលបាេឡយ។
មា�សផ�ះេ្រកេទបិទទ�ជិត

ឈរេនខេ្រ

២៥

៣២)

កណ

េហយអ�ករល់គ នឹង

េគាទ�ផ�ះទំអង�រថ "ឱ្រព

អមា�សេអយ សូ មេបកទ�ឲ្េយងខុ ផ
�ំ ង"។ មា�សផ�ះ

នឹងតបមកអ�ករល់គ ថ "េយងមិនដង
ឹ ថអ�ករល់គ
២៦

អ�ករល់គ មុខជជ្រមេល

ថ"េយងខុ ធ
�ំ ា�បបរេភាជាមួ្រពះអង
ិ

(មា៉ថាយ១៣, ៣១-៣៣      មា៉កុស ៤, ៣០-

េហយ្រព

អង�កធ
៏ ា�បេ្រប�្របេេយងខុ �ំ េនតភូមែិ ដរ"។
េលនឹង្របអ
ា �ករលគាវិញថ

២៧

"ពួកអ�ក្រប្រពឹ

អំេពទ
 ុច�រ ិតេអយ!ចូរថយេចញឲ្ឆា�ពីេយងេទ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា

«េត្ រពរជ

្រពះមា�សេ្រប�បាេទនង
ឹ អ�ខ
ី �ះ? េតខ
 ុ ្�ំ របដូ្រព

រជ្រពះមា�សេទនឹអ�ី?។
មា�ស

២០

មកពណ
េទ!"។
ី

្រ�សា�ស��អំព�្រគាប់ពូជល��ត  ន�ង  េ

១៨

មកេធ�ស
 ំ បុកស�កអ្រស េន តែមករបស់វ»។

«េយងមាសិទេ�ិ ធ�កបាចំនួន (មា៉ថាយ៧, ១៣-១៤, ២១-២៣)

្របាំមៃថ�។ ដូេច�ះចូរអ�ករលគាមករកព្យោខ�ួន

នា

ក៏ដុះេឡង បាេទជេដមេឈម
ួ េហយបក្បក្ ស
 យ

១៩

្រពរជ្រពះ

េ្រប�បដ
�
ី ូចជ្រគាពូជម៉្យដ៏លិត

ែដល

បុរសមា�កយកេទដ ក�ុងចំករបស់ខួ ន។
�
្រគាេនា

េយងមិនដឹងថអ�ករលគាមកពណ
េទ!"។
ី
អ�ករល់គ េឃញេលអ្របា

២៨

ក

េលអុីស

េលយា៉កុ និងព្យោកទំឡា ស�ិតេនក�ុង

្រពរជ្្រពះមា�ស

ែត្រពះអងេចអ�ករល់គ

ឲ្យេខេ្រ អ�ករល់គ នង
ឹ យំេសខង
ឹ សេង��ត

េធ�ញ។

២៩

មាមនុស្មកពទ
ី ិសទំបួន ចូលរួមពិធី

ជប់េលៀងក�ុង្រពះរ្រពះមា�ស់
អ�កខ�ះែដលេនខេ្រក

៣០

េពលេនា

នឹង្រតឡបេទេនខ

មុខ រឯអ�
ី កខ�ះែដលេនខមុខ នង
ឹ ្រតឡបេទេន

ខេ្រកវិញ»។

េ�ៃថ�ស�្ប័

១៤១មាៃថ�មយ
ួ ជាៃថសប្ប័ទ ្រពេយស៊ូយា
េទេស្រពេស�េនផ�ះរបស់េមដឹកនា

ណៈផារីសុីមា�ក

អ�ក្រក�ងេយរូសាឡ�មបដ�េម�នទទ ួល
្រពះេស៊ូ

េមល
 ្រពះអង�
្រពះអង�

ខគ

អស់អ�កែដលេនផ�ះេនាតឃា�

២
៣

មាបុរសមា�កេកតទឈរេនមុខ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលសួ រេទពួក

បណិត
� ខវិន័យ* និងពួកខគណៈផារីសុីថា៖ «

(មា៉ថាយ២៣, ៣៧-៣៩)
៣១

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សអ�កជំង�មា�ក់ឲ្

េនេពលេនា មាពួកខគណៈផារីសុីខ�ះ

មកទូល្រពេយស៊ូថា

«សូ មេលអេ��  ញេទ
កែន�ងេផ្សេទ េ្រពេស�ចេហរូដ៉ ចង់សមា�បេល»
។ ៣២្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបវិញថា«ចូរអ�ក
ញ

រល់គ េទ្របេា ស�ចកំហូច េនាថ ៃថ�េនះនិងៃថ�

េតេយងមាសិទេ�ិ មល
ឺ ្បាជេនៃថ�សប្ប
 អ�កជំងឲ
៤

ទឬេទ?»។

េគេនេស��មទំអស់គា្រពេយស៊ូ

េហអ�កជំងម
ត ្ជ រួចឲ្គាត
ឺ ក េហយេ្របគាឲ
៥

្រតឡបេទវិញ។
ថា

បនា�បមក្រពះអងមា្រពបន�ូល

«ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ

េបអ
 �កណមា�កមា

កូន ឬេគធា�កអណូ � ង េទះបៃថ�េនាជាៃថសប្ប័ក៏

ែស�កខុ �ំបេណ�ញេខ� ខុ េ�ំ មល
ឺ ្យ លុ ះដល់
 អ�កជំងឲ

េដ ក៏អ�កេនា្រងវ
់ េឡងជបនា�នមិនខ»។

េនះ ែស�ក និងខនែស� ខ�ុំ្រត�ែតបន�ដំេណររបស់ខុ �ំ

បាេឡយ។

េ្រ្រក�េយរូសឡឹេឡយ។

កុំចង់បានកែន�ង���យ

ខនែស�ខុ �ំនឹងប�� ប់កិច�ករបស់ខុ �ំ។

៣៣

ប៉ុែន�េនៃថ�

េទមុខេទៀត ដ្បិមិនគួរឲ្ព្យោកស�ប េនខ
៣៤

អ�ក្រក�េយរូសឡឹ

អ�ក្រក�េយរូសឡឹ

េអយ
 ! អ�ករល់គ បាសមា�បពួកព្យោក េហយ
 យក

ដុំថ�គប់សមា�បអស់អ�ក ែដល្រពះមា�សបាចត់ឲ
មករកអ�ករល់គា

េ្រចេលកេ្រចសមកេហយ


ែដលខុ �ំចង្់ របមូផុ �ំអ�ករល់គ ដូចេមមាន្រក�កូនវ

េនេ្រកស� ែតអ�ករល់គ ពុំ្រពេសះ
របស់អ�ករល់គ នង
ឹ ្រត�េបាបង់េចល

អ�ករល់គ ថ

៣៥

ផ�ះ

ខុ �ំសុំ្របា

អ�ករល់គ នឹងែលងេឃញខ�ុំេទៀត

េហយ រហូតដល់េពលអ�ករល់គ េពថ៖

"សូ ម្រពះជាមា�ស់្របទន

្រពះអង�ែដលយាងមក  ក�ុង
្រពះអមា�!"

»។

ដ

៦

េគពុំអេឆ�យតបនឹង្រពះអង

អំពេី សចក�ីទំេនះ

៧

្រពេយស៊ូសេង�តេឃញ


កែន�ងកិត�ិយសអងុ �យ

៨

្របស េទេគថា

េភ��វៗេចះែតេរស


្រពះអងក៏មា្រពបន�ូលជ

«េបម
 ាេគអេ��  ញអ�កេទជប់

េលៀងក�ុងពធ
ិ ម
ី ង�លកណមួយ

កែន�ងែដលេគប្រម�ទុក

សុំ កុេំ ទអងុ យ
�

ស្រមាេភ��វកិត�ិយស

ែ្រកេលេគបាអេ��  ញេភ��វមា�កេទៀត

ខ�ស់ជាអ�ក។

៩

មាឋន

្របសិេបម
 ា�សផ�ះបាអេ��  ញអ�ក

ផង អេ��  ញេភ��វមាឋនខ�ស់េនាផង គាម
ត ុ ខជ

សុំ ឲ្អ�កទុកកែន�ងកិត�ិយស

ជូនអ�កមាឋនខ�ស់

ជាមិខន

អ�កនង
ឹ ្រត�អមា៉មុខ

េពលេនា

េហយ
 េទអងុ �យកែន�ងអន់ជាេគវិញ។
មាេគអេ��  ញអ�ក

១០

ដូេច�ះ េប

ចូរេទអងុ �យកែន�ងអន់ជាេគ

សិន លុ ះដល់មា�សផ�ះេពមកកនអ�កថ

"សំ

ឡាញេអយ!

េនះវិញ"

សូ មអ�កមកអងុ �យេនកែន�ងខមុខ

េពលេនាអ�កនឹងមាកិត�ិយសេនចំេព

ជប់េលៀង

េលចតអ�កបេ្រមឲ្េទ្របេា ភ��វថ

"មូ �បអហបាេរៀបចំេ្រសេហយ
១៨

សូ មអេ��  ញ

មុខេភ��វទំអស់ ែដលអងុ �យរួមតុជាមួអ�កជាមិ

មក!"។

បនា�ចុះ។

កមួយកែន�ង ខ�ុំ្រត�ែតេចញេទេមល
 ឥឡូវេនះ សូ ម

១១

ខន

អ�កណេលកតេមង
� ខ�ួន អ�កេនានឹង្រត�េគ

តេមង
� វិញ»។

រឯអ�
ី កែដលបនា�ខ�ួននឹង្រត�េគេលក

១២

បនា�ប់ម ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទកន

េនាថា

មកេស្រពេស�

«កណអ�កអេ��  ញេភ��វមកជប់េលៀង

េទះបៃថ�្រតង់ក�ល�ក�ី
ញាស
ត នា�របស់អ�ក

កុអ
ំ េ��  ញមិត�ភក�ិ

ឬអ�កជិតខ

សម្បត�សុ កស
�
�ម�េនាេឡយ
ណអ�កេធ�ពធ
ិ ជ
ី ប់េលៀង

មនុស្ពិក ខ�ិន ខ�ក់
សុ ភមង�លជាមិខ

បងប�ូន

ែដលមា

ដ្បិអ�កទំេនា

អេ��  ញអ�កតបស�ងវិញបាន
១៤

១៣

ផុ យេទវិ
�
េពល

្រត�អេ��  ញអ�ក្រកី្

េធ�ដ
 ូេច�ះ អ�កនង
ឹ មា

ដ្បិអ�កទំេនាពុំអតប

ស�ងអ�កបាេឡយ គ្ឺ រពះមា�សវិញេទែដលនឹងតប

ស�ងជូនអ�ក េនេពលមនុស្សុ ចរ ិតរស់េឡងវិញ»។
្រ�សា�ស��អំពអ�ក
�
្រជប់េលៀងជំន ួស

េភ��វ

េ្រកបាឮ ្រពបន�ូលទំេនះេហយ បុរស

មា�កែដលអងុ �យរួមតុជាមួ្រពេយស៊ូ ទូល្រពអង�

ថា

«អ�កណបាចូលរួមពិធជី បេ់ លៀងក�ុង្រព

រជ្របស់្រពះមា�ស អ�កេនា្របាជមាសុ ភ
មង�ល*េហយ!»។
១៦

បុរសមា�កេរៀបពិធជ
ី ប់េលៀងមួយ

១៩

មា�កនិយាថ "ខុ �ំ

ខ�ុំ្រត�ែតេទទឹមវស
២០

លេមល
សូ មេមតអភយ
័ េទឲ្ខុ ផ
�ំ ង"។


មា�ក

េទៀតេពថ "ខុ �ំេទបនឹងេរៀបក្របពនខ�ុំពុអ
ំ េទ

ចូលរួម ក�ុងពិធជ
ី ប់េលៀងបាេឡយ"។
វិលេទជួបមា�សរបស់ខួ �នវិញ

២១

អ�កបេ្រម

េហយ
 ជ្រមេល

តដំេណរេរឿង។ មា�សផ�ះក៏ខឹងេល្របេា ទអ�ក

បេ្រមថ "ចូរ្របញាេចញេទតទីផ្ស េទតផ�ូវ

នាក�ុងទី្រក�

េហយ្របមូមនុស្្រកី្មនុស្

ពិក និងមនុស្ខ�កខ�ិនមក"។

២២

បន�ិចេ្រកមក

អ�កបេ្រមជ្រមេចហវិញថ "េលមា�ស់

បាបាេធ�តបង�បរបស់េលេហយ

អងុ យេនមាសល
�
់េទៀត"។
អ�កបេ្រមេទៀតថ

េកៀនរបង
ខុ �ំ។

២៤

២៣

ខុ �ំ

ែតកែន�ង

មា�សផ�ះ្របេា ទ

"ចូរេទតផ�ូវ្រស�ែ្រ

ត

ំ នុស្មាឲ្ចូលមកេពញផ�ះ
េហយ
 បង�ម

ខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថ ក�ុងចំេណាអស់អ�ក

ែដលខុ �ំបាអេ��  ញកលពម
ី ុនេនា គា�នរណមា�ក

អំព�រេបៀបែដល្រត�វតាម្រពះេយ

(មា៉ថាយ១០, ៣៧-៣៨)
២៥

មាមហជនជាេ្រចេធ�ដ
 ំេណរ

យា៉ធំ
១៧

«មា
េហយ

លុ ះដល់េមា៉

ជាមួ្រព

េយស៊ូ។ ្រពះអងែបរ្រពះភ័�កេទរកេគ េហយ
 មា

្រពបន�ូលថា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល េទគាតថា

េលបាអេ��  ញេភ��វជេ្រចន

េមតអភយ
័ េទឲ្ខុ ផ
�ំ ង"។

បាបរេភាក�
ិ
ិ ជ
ី ប់េលៀងរបស់ខុ �ំេឡយ
 !"»។
ុ ងពធ

(មា៉ថាយ២២, ១-១០)
១៥

មា�កនិយាេទកនអ�កបេ្រមថ "ខុ �ំេទបនឹងទិញដីចំ

េទបនឹងទិញេគ្របនឹម

្រត�វអេ� �ញអ�ក្រ�្រកម
�
កបរ�
អ�កែដលបាយា្រពះអង

ប៉ុែន�េភ��វទំេនាេដសបន�បនាប់គា

២៦

«េបអ �កណចង់មកតខុ�ំ

ែតមិន

្រសឡាខុ �ំខ�ំជាឪពុកមា� ្របពនកូន បងប�ូន
្រប�្រស និងជីវិតខ�ួនេទ អ�កេនាពុអ
ំ េធ�ជ
 ស័វ

របស់ខុ �ំបាេឡយ។

២៧

អ�កណមិនលីេឈឆា�
របស់


វ
ខ�ួន មកតខុ �ំេទ អ�កេនាក៏ពុអ
ំ េធ�ជ
 ស័របស់

ខ�ុំបាែដរ។
២៨

ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ

មា�កចង់សងផ
់ �ះថ�ធម
ំ យ
ួ

្របសិេបន
 រណ

អ�កេនា្រត�អងុ �យគិតគូរ

េមល
់ ាមុសិន េដម្បឲ្ដឹងថ េតខ
 ៃថ�សងជ
 ួ �នមា
២៩

្របាល�មនង
ឹ បេង�យសំ ណង់ ឬយា៉ណ

ែ្រក

េលច្ក រគឹេហយ
ែតមិនអបេងយ
� បា មនុស្

៣០

មាេឃញ
 មុខជេសចចំអកឲ្មិនខន

េគនង
ឹ

េពថ "េមល
 បុរសេនះសង់ផ�ះ ែតមិនអបេង�យ

បាេទ!"។
៣១

�ញ

(មា៉ថាយ១៨, ១២-១៤)
១៥១មាអ�កទរពន� និងមនុស្បាទំអស់
នាំគ ចូលមកជិត្រពេយស៊ូ

្រពះអង�

២

រអ៊ូរទថា

«េមល
 ៍!

ស�ប្រពបន�ូលរបស់

ពួកខគណៈផារីសុីនិងពួកធមាចរ្

អ�កេនះរកទន
ក ង
ឹ មនុស្បា

្រពមទបរេភាជាមួេគផង!
»។
ិ

្រពបន�ូលេទេ ជ្របស េនះថា
អ�ករល់គ

៣

្រពេយស៊ូមា

៤

«ក�ុងចំេណា

ឧបមថមាមា�កមាេចៀមមួយរយ

ក្ប េបគ
ត ាេត ចៀមមួយ គាម
ត ុខជទុកេចៀម
 ាប

ម៉្យេទៀត ្របសិេបមាេស�ចមួយអង�េចញ

េទេធ�ស
 ឹ កស�ង�តទល់

នឹងេស�ចមួយអង�េទៀត

្រទង្រត�គង់គិតគូរជាមនសិនថ េប្រទងមាទព
័ មួយ

េកសិ្របាំប េចេនទវ េហយ
 េទតមរក

េចៀមែដលបាេត នា
៥

រហូតទលែតបាេឃញ
 វិញ។

ករកេឃញ
គាេត ្រតអរណាស គាត់ក
 េហយ

៦

មុន
ឺ នាក េត្ រទងអតទល់នឹងបចមិត�ែដលមាគា

េលកេចៀមដេក ល  ក

តទល់បាេទ

ជាមួខុ �ំផង ដ្បិេចៀមរបស់ខុ �ំែដលបាេត ទេនាះ

ពីរមុន
ឺ នាកបា ឬយា៉ណ

៣២

េបេ ឃញថមិនអ

េនា្រទងនឹងចតរទូតឲ្យេសុំ

ចរចរកសន�ិភា ក�ុងេពលែដលេស�ចមួយអង�េទៀត

េនឆា�េនេឡយ
 ។
៣៣

ដូេច�ះក�ុងចំេណាអ�ករល់គ

េបអ�កណមិន

លះបង់អ�ីៗទំអស់ែដលខ�ួនមាេទ អ�កេនាមិន

វ
អេធ�ជស័ករបស់
ខុ ប
�ំ ាេឡយ»។

៣៤

«អំបិលជរបស់មយ
ួ សំ ខនណាស់

បា?។

៣៥

ប៉ុែន�េប

េតេ ធ�េម�ចនឹងឲ្វៃ្រវិញ

វគ ាស្របេយាជអេ�ី ទៀតេទ េទបី

យកេទលដី

ឬលជក៏
ី មិនេកត
 ែដរ

ចេក ចេទខេ្រប៉ុេណ
ា�ះ

ឥឡូវេនះខុ �ំរកេឃញវិញេហយ"។

៧

ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ក

រល់គ ថ ្រពជមា�សេនស�បរមសុ ខ មាអំណរ

សប្ប េដមាមនុស្បាែតមា�ក ែកែ្រចិត�

គំនិត ខ�ំជា ្រពះអងសប្បនឹងមនុស្សុ ចរ ិត

េកសិប្របាំបនាក

ែដលមិន្រត�វកែកែ្រចិត�

្រ�សា�អំព�្រ�ក់ដួងែដលេហ�យរក

(មា៉ថាយ៥, ១៣    មា៉កុស ៩, ៥០)
វបាជ
ត ាតៃ្រេហយ

ភក�ិ និងអ�កជិតខ្របថ
ា
"សូ មជួយអរសប្ប

គំនិត»។

កុំឲ្យបាត់ជា�

្រតឡបមកផ�ះវិញ េហមិត�

មាែត

អស់អ�កែដល

ឮពកេនះ សូ មយកេទពិចរចុះ!»។
្រ�សា�អំព�េចៀមែដលបេហ�យរកេឃ�ញ

េឃ�ញ�ញ
៨

«ម៉្យេទៀត

ឧបមា �ស�ីមា�កមា្របាដប់

ដួង* េហយបាម
ត យ
ួ ដួងគាម
ត ុខជអុជចេង��ងេបា

ផ�ះ

រក្របាេនា្រគបេកៀនេករហូតទលែតបា

េឃញវិញ។ ៩លុ ះរកេឃញេហយ គាក
ត េ៏ ហមិត�ភក�ិ
និងអ�កជិតខ្របថ
ា "សូ មជួយអរសប្ប

ជាមួខុ �ំផង ដ្បិ្របាដួង*ែដលខុ �ំបាេត នា ឥឡូវ

េនះខុ �ំរកេឃញវិញេហយ"។

១០

ខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល់គ

ថ េទវទូត*របស់្រពះមា�សនឹងមាអំណរសប្ប

ជាខ�

េដមាមនុស្បាែតមាក់ែកែ្រចិត�

គំនិត»។

បុរសមួយរូបមាកូន្រប�ពរី នាក់

«មា
១២

កូនេព

និយាេទឪពុកថ "េលឪពុក! សូ មែចកេករមត៌
កឲ្កូនមក"។ ឪពុកក៏ែចកមត៌កឲ្កូន។

១៣

ប៉ុនា�

ៃថ�េ្រយមក កូនេព្របមូ្រទពសម្បត� រួចច
េចញេទ្រស�ឆា�យ េន្រស�េនាកូនេពបាខ�ះ
ខ� បង�ិន្រទពសម្បត�របស់ខួ �នអស់េទ
ចវ្រទពសម្បត�អស់េហយ


យា៉ខ�ំេនក�ុង្រស�

ត។

១៥

១៤

េពល

ជួនជេកត
 ទុរ ិក� ្

កូនេពេនាចបេផ�ម
 ខ�ះខ

គាក
ត េ៏ ទសុី ឈួលអ�
�
ក្រស�មា�ក េគេ្របគាត

ឲ្េមល
 ្រជ�តែ្រចំករ

១៦

គាតចង់ចែម�ត្រកព

នង
ក ្្រជ�សុី េនាណាស ែតគា�
ឹ ចំណី ែដលេគដឲ

អ�កណឲ្បរេភាេឡ
យ
ិ
 ។

១៧

េពលេនាកូនេព

ភា�កខ�ួន េហយ
 រ ិះគិតក�ុងចិត�ថ "អ�កបេ្រមរបស់ឪពុក

អញសុ ទ�ែតមាមូ �បអហបរេភាហូ
រេហៀរទំ
ិ

អស់គា រឯេនទេនះវិ
ញ អញសឹងែតដចេពស
ី

ប។
់

១៨

អញ្រត�វែវិល្រតឡបេទរឪពុកអញវិញ

េហយជ្រមគាថ
ត

េលឪពុកកូនបា្រប្រពឹ

អំេពប
័ របស់្រពះមា�ស កូន
 ា ខុសនឹង្រពហប�ទយ

ក៏បា្រប្រពឹអំេពប
 ាខុសនឹងេលឪពុកែដរ។
មិនគួរឲ្េលឪពុករប់ខ�ុេនះជាកូេទៀតេទ

េលឪពុកចតទុកកូនជអ�កបេ្រមចុះ"។
ដូេច�េហយ

២០

១៩

សូ ម

លុ ះគិត

កូនេពក៏វិល្រតឡបេទរកឪពុកវិញ។

កឪពុកេឃញកូនពច
ី មា� គាតមាចិត�អណិ

អសូៃ្រែលង ក៏រត់េទទទួលកូន េហយឱបេថប

េទៀតផង។

២១

េលឪពុកែដរ មិនគួរឲ្េលឪពុករប់ខ�ុេនះ ជ

កូនេទៀតេទ"។

២២

ឪពុក្របព
ា ួកអ�កបេ្រមថ "ចូរេទ

្របញាេហយយកចិេ�� �ន

េឃ�ញ�ញ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទៀតថា

កូនក៏បា្រប្រពឹអំេពបាខុសនឹង

យកសេម��កបំពល
ក �ៗបំផុត

្រ�សា�អំព�កូនេ�ែដលបេហ�យរក
១១

្រពះមា�ស

កូនេពជ្រមឪពុកថា "េលឪពុក

កូនបា្រប្រពឹអំេពប
័ របស់
 ាខុសនឹង្រពហប�ទយ

២៣

ឲ្ផង។

មកពឲ
ក ្កូនខ�ុជ
ំ

និងែស្បេជងមកពក

ចូរយកកូនេគែដលេយង
៉ ទុក
 បាបំបន
២៤

មកកបជប់េលៀងឲ្សប្យចុះ
បាស�បេទេហយ

ដ្បិកូនខុ �ំេនះ

ែតឥឡូវរស់េឡងវិញ វវេង�ង

បាតែតឥឡូវេនះ ខុ �ំរកេឃញវិញេហយ"។ េគនគ
ា ា

ជប់េលៀងយា៉សប្បោ
២៥

េពលេនា កូនច្បេនឯចំករ កគា្ត រ

ឡប់មកជិតដល់ផ�ះវិញ ឮស�ូរតូរ្ត�ន�ី និងចេ្រម�

របា

២៦

គាេត ហអ�កបេ្រមមា�កមកសួ រថមាករអ�

េកតេឡង។

២៧

មកវិញេហយ។

អ�កបេ្រមេឆ�យថ "ប�ូនេល្រតឡប
ឪពុករបស់េលឲ្យេកបកូនេគ

ែដលេយងបំបន
៉ េនា េ្រពកូនេពរបស់េលបា

្រតឡបមកវិញ េដសុ ខសន�"
ណាស
ល។

២៩

២៨

កូនច្បខឹង

មិន្រមចូលផ�ះេទឪពុកេចញមកអង�រឲ្ចូ

កូនច្បនិយាេទឪពុកថ

"ខុ ប
�ំ ាេន

�ំ ិនែដលេធ�ខុស
បេ្រមេលជេ្រចឆា�មកេហយ ខុ ម

នឹងបង�បរបស់េល្រតងណេឡយ

ែតេលមិន

ែដលឲ្កូនពែព េដម
�ំ បជប់េលៀងជមួយមិត�
 ្បឲ្ខុ ក

ភក�ិទលែតេស សូ ម្បែតមួយក៏មិនែដលផង។

៣០

េពលកូនេល្រតឡបមកវិញ

េលបាកបកូន

េគបំបន
៉ ទទួលវ េមល
 ៍វេន

បាបំផា�្រទព

សម្បត�េលទំអស់

ជាមួ្រសញី"។

៣១

ឪពុក

និយាេទកូនថ"កូនេអយ ឯងេនជាមួឪពុកជ

និច�រហូតណកូន អ�ីៗទំអស់ែដលជរបស់ឪពុក ក៏

ជរបស់កូនែដរ។៣២េយង្រត�ែតសប្បរ ីករ

ដ្បិប�ូនរបស់ឯងែដលបាស�បេទេនា ឥឡូវេនះ

រស់េឡងវិញេហយ។ វបវេង�ងបាត ែតឥឡូវេនះ

េយងរកេឃញវិញេហយ"»។

្រ�សា�អំព�អ�កបេ្រម�បុ�នេបា
កប

សម្ប��េលា�យ៍  ន�ង  សម្ប ��ស

វ
េទកនស័កថា

១

១៦ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

«មាេសដ�ីមយ
ួ រូបបា្របគលមុខងឲ្អ�កបេ្រម
មា�ក

េមល
 ខុស្រត�េល្រទពសម្បត�របស់េលក

មាេគមកជ្រមេលថ

អ�កេនាបាចវ

្រទពសម្បត�េលយា៉ខ�ះខ�យ
េមល
ា
 ខុស្រត�មក្របថ

២

េសដ�ីកេ៏ ហអ�ក

"ចូរគិតប�� ី យកមកឲ្យខ�ុ

អ�កមិនអេមល
�ំ េទ
 ខុស្រត�េល្រទពសម្បត�ខុ ត

េទៀតបាេឡយ

េ្រពេសចក�ីែដលខុ �ំបាឮេគ
៣

និយាអំពអ
ី �ក មិនល�េសះ"

អ�កបេ្រមេនារ ិះ

គិតក�ុងចិត�ថ "េចហ�ែលងឲ្អញទទួលខុស្រត�

េល្រទពសម្ត�ិេលេទៀតេហយ។ េតអញគិតេទ

៩

«ខុ�ំសុំ្របអា �ករល់គ ថ ចូរយក្រទពសម្បត�

េលកីយែដលបេ��តចិត�េនះ

េទេធ�ទេដម្បឲ្

មាមិត�ភក�ិេ្រចន េពលណ្រទពេនះរលសូ ន្

េទ

មិត�ភក�ិទំេនានឹងទទួលអ�ករល់គ េនក�ុង

ដំណាករបស់្រពះមា�ស់

១០

អ�កណេស�្រតង

ក�ុងកិច�កដ៏តូច អ�កេនាក៏េស�្រតងក�ុងកិច�កធំដុំ

ែដរ។

អ�កណេបាបេ��តក�ុងកិច�កដ៏តូច

អ�ក

េនាក៏ែតងេបាបេ��តក�ុងកិច�កធំដុែំ ដរ។
្របសិេបអ
 �ករល់គ មិនេស�្រតង

១១

ក�ុងរេបៀបេ្រប

្របា្រទពសម្បត�េលកីយែដលបេ��តចិត�េនះេទ

្រពជមា�សក៏ពុអ
ំ ្របគល្រទពសម្បត�ដ៏ពិត្របា
១២

េធ�កអ�ីវិញហ�៎? អញគា�កមា�ំនឹងកបគាស់ដេទ

មកអ�ករល់គ បាែដរ។

យា៉េនះ

្រពះមា�ស្របទ្រទព្យសម្បែដល្រពះអងប្រម�

េបេដរសុំ ទខ�េគ។

៤

អូ!៎ នឹកេឃញេហយ គួរេធ�

េដម្បអ�ក្រស�ទទួលអញឲ្ស�កេនផ�ះ
៥

េស�្រតង

្របសិេបអ
 �ករលគាមិន

នង
ឹ ្រទពសម្បត�អ�កដៃទផង េធ�េម�ចឲ្

េគ េនេពលអញឈបក
់ នកបករងេនះ"។ គាត

ទុកស្រមាអ�ករលគា មកអ�ករល់គ បាន

ក៏េហកូនបំណុលរបស់េចហ�ឲ្ចូលមក មា�ក់ម

អ�កណអបេ្រមមា�ស់ពីនាកបាេទ

ំ កេចហខុ �ំ
ងៗ គាស
ត ួ រអ�កទីមយ
ួ ថ "េតអ�កជព

ប៉ុនា�?"។

៦

រយេបា៉ត"

កូនបំណុលេនាេឆ�យថ "េ្របមួយ

អ�កបេ្រម្របាថ

របស់អ�ក

  "េនះែន៎! យកប�� ី

េហយអងុ �យចុះ សរេសរយា៉្របញា
ំ
ដថ
ក ជពហសិ
ក
េបា៉ត" ៧បនា�បមក គាតសួរ
មា�កេទៀតថ "េតអ�កជំពេក ចហ�ខុ ប
�ំ ុន
៉ ា�ែដរ?"
។ កូនបំណុលេនាេឆ�យថ

"្រស�្របរយថាំង"

ា
"ែន៎! យកប�� ី របស់អ�ក េហយសរ
អ�កបេ្រម្របថ

េសរដថ
ក    ជំពកបន
ួ រយថាង"។

៨

មា�សក៏សរេសរ

អ�កបេ្រម ែដលបុិន្របសបេបាបេ��ត។ មនុស្

ក�ុងេលេនះ

ែតងែតបុិន្របសបរកសុី ជាមួគា

ជាអស់អ�កែដលស�លពន�រឺ បស់្រពះមា�សេទ

េទៀត»។

១៣

គា�

េ្រពអ�ក

េនានឹងស�បម
់ ា�ក ្រសឡាមា�កេស�្រតងនឹងមា�ក

េមល
 ងមា�កេទៀតពុំខន

អ�ករល់គ ពុំអ

េគារបេ្រម្រពះមា�សផង េគារបេ្រម្រទពសម្បត�
េលកីយផងបាេឡយ»។
�ន័យ  ន�ង  ្រពះរាជ្យរបស់្រពះជ

(មា៉ថាយ១១,១២-១៣, ៥,៣១-៣២    មា
កុស  ១០,១១-១២)
១៤

កពួកខគណៈផារីសុីឮដូេច�

ចំអកឲ្្រពេយស៊ូ
ស់។

១៥

េគក៏

ដ្បិពួកេគ្រសឡា្របាណ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា

«អ�ក

រល់គ ែតងែតសែម�ងប�កព ឲ្មនុស្េលេឃញ

ថ អ�ករល់គ ជាជសុ ចរ ិត ប៉ុែន�្រពះមា�សេឈ�ង

យល់ចិត�អ�ករល់គាអ�ីៗែដលមនុស្េលយល់

េឃញថ ល�្របេស ្រពះមា�សចតទុកថាកគួរ

១៦

ឲ្ស�បេ់ ខ�ម។

គម�រី វិន័យ*និងគម�រី ព្យោក បា

េ្រប�្របេមនុស្តំងពេដមេរៀងមក

េលយ៉ូហបាទីសមកដល់។

រហូតដល់

ប៉ុែន�តំងពេពល

េនាមក មនុស្មាបាឮដំណឹងល�* អំព្ី រពះរជ
១៧

្រពះមា�ស

េហយ្រគបគាខំ្របឹចូល។

ៃផ�េមឃ

ែផនដន
ី ឹងរលសូ ន្េទ ែតវិន័យមិនរលេឡយ

សូ ម្បែតតួអក្សមួយដ៏តូចក៏មិនរលបាតផង។
១៨

បុរសណែលងភរយ
េហយ
ិ
 េទេរៀបកនង
ឹ

�ស�ីមា�កេទៀត បុរសេនាបា្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បត់ រ ី

ឯបុរសណេរៀបកនង
ឹ �ស�ីប�ីែលង បុរសេនាក៏បា

្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បតែដរ»។

  «មាបុរសមា�កជាអ�មា

២០

ណ៌រលៃថ�។

គាតេ្របសុ ទ�ែត

មាមូ �បអហឆា�ញ់ៗបរិប

មាបុរសមា�កេទៀត

ជាអ�្រក

េឈ�ឡាស គាេត កត
 ែតង
 ដំេបេពញខ�ួន េហយ
២១

េដកេនមាទ
ត �របងផ�ះអ�កមាេនាះ
សចង់បរេភាកំ
េទចមូ �បអហ
ិ

មាេនាណាស
េទៀតផង។
ទូត*

២២

អ�កឡ

ែដល្រជ�ពីតុអ�ក

េហយ
 ក៏មាែឆ�មកលិទ�ដំេបគាត

ៃថ�មយ
ួ
អ�ក្រេនាស�បេទ ពួកេទវ

នាគាយ
ត កេទដកែក្បេលអ្របាេន

ស�បរមសុ ខ។ រឯអ�
ី កមាក៏ស�បែដរ េគយកសព

គាេត ទប��ុ ះក�ុងផ�ូរ។

២៣

េនស�មនុស្ស�ប អ�ក

មាេនារងទុក�ទរុកម�យា៉ខ�ំ

គាតេងប
 មុខ

េទេល េឃញ
 េលអ្របាពច
ី មា� េហយ
 េឃញ


អ�កឡាសេនែក្បេលែដរ។

២៤

គាតែ្រសអង�រ

េលអ្របាថ "េលឪពុកេអយ
 ! សូ មអណិ

េមតខុ �ំផង។

សូ មេលឪពុក្របាឡាសឲ្យក

្រមៃដ ្រជលកទក
ា�ខុ �ំបន�ិច េ្រព
ឹ បន�ក់េលអណ

េនក�ុងេភ�ង
 េនះ ខុ �ំឈច
ឺ ុកចបណាស់"

ឯឡាសវិញ គាស�លែតទុក�។ ឥឡូវេនះ ឡាស

បាសុ ខេក្សក្សោេហយ ែតកូនវិញកូន្រត�ឈច
ឺ ុក

ចប់

២៦

ម៉្យេទៀត

មាលំ ហមួយយា៉ធំខណ�

េយងពីអ�ករល់គ េទបអ
ី �កណចង់ឆ�ងពស
ី �េនះ

េទរកអ�ករល់គា ក៏ឆ�ងមិនបាេឡយ េទះបមា

អ�កណចង់ឆ�ងពីអ�ករល់គ មករកេយង

បាែដរ"។

២៧

អ�កមាេនាអង�រថ

២៥

េលអ

ក៏ឆ�ងមិន

"េលឪពុក

េអយ! សូ មេលឪពុកេមតចតឡាស ឲ្យេផ�ះ

ឪពុកខុ �ំផង

២៨

ខុ ម
�ំ ាបងប�ូន្របនាក់ សូ មឲ្ឡ

ទរុកម�េនះ"។

សេម��កបំពល
ក �ៗ េធ�ព្ី រកណាសំ ពត់ៃថ�ៗ។ គាត

រស់េនេដសប្ប

កកូនមាជីវិតេនេឡយ កូនស�លែតសប្ប រ ី

សេទ្របេា គឲ្ដឹងខ�ួន

បុរសអ�កមាន  ន�ង  ឡាសារជាអ
១៩

្របាមា្របសសថ "កូនេអយ! ចូរនក
ឹ ចំ

២៩

កុំឲ្េគមកកែន�ងរងទុក�

េលអ្របាេឆ�យថ "បង

ប�ូនរបស់កូន បាឮពកេ្រប�្របេរបស់េលម៉ូ

េស និងពកេ្រប�្របេរបស់ពួកព្យោកេហយ ឲ្
េគេធ�ត
 ពកេលទំេនាចុះ"។

៣០

អ�កមាតប

េទេលអ្របាថ "េទ! េលឪពុកទលែតមា

អ�កណមា�ក

ពច
ី ំេណាមនុស្ស�បេទ្របេា គ

េទប
 េគែកែ្រចិត�គំនិត"។
េឆ�យ
 តបវិញថ

៣១

"្របសិ

ប៉ុែន�េលអ្របា

េបេ គមិនេធ�ត
 ពក

េ្របន្របេរបស់េលម៉ូេស និងពកេ្រប�្របេ
របស់ព្យោកេទ

េទះបមាមនុស្ស�បបារស់

េឡង
 វិញ េទ្របេា គក៏េដក៏េគមិន្រពេជឿែដរ"»
។

កុំនាំេគ្រ�្រព�ត�អំេព

(មា៉ថាយ១៨, ៦-៧,២១-២២    មា៉កុស ៩,
៤២)
១៧១្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

ថា

«មាមូលេហតុជាេ្រច

ឲ្មនុស្្រប្រពឹអំេពប
 ាប

វ
េទកនពួកស័*
ែដលែតងែតបណ
ា�
ប៉ុែន�អ�កណនាំេឲ្

២
្រប្រពឹអំេពប
 ា អ�កេនា្រត�េវទនេហយ។ ចំេព

អ�កេនា្របសិេបេគយកត្បោថ�យា៉ធំ

មកចងក

តប៉ុេណ
ា� គេឺ យងខុ ប
�ំ ាបំេពញកិច�កែដលេយងខុ �ំ

ទមា�កេទក�ុងសមុ្រ្របេសរជា ទុកឲ្គាតេនរស់

្រត�េធ�"»។

៣

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សឃដប់នាក់ឲ

េហយនាមនុស្តូចតណមា�ក្រប្រពឹអំេពប
 ាប

ដូេច�ះអ�ករល់គ ្រត�្របយ័តខ�ួន! ្របសិេបបងប�ូន

ណេធ�អខ
�ី ុសចំេពអ�ក ចូរស�ី្របេគាតផង ែតេប

បាន

្របសិេបគ
�ី ុសចំេពអ�ក ្របាំពដងក�ុងមួយ
 ាេត ធ�អខ

សឡឹ ្រពះអងយាកតត្រស�សមា៉និង្រស�

គាែត កែ្រចិត�គំនិត
ៃថ�

េហយ
 េបគា្ត រតឡប មករកអ�កទំ្របាំពដង

េដេពថ "ខុ ស
�ំ �េដបាេធ�ខ
 ុស" ចូរអត់

េទឲ្គាេត ទ»។
អំព�ជំេនឿ
៥

ពួក្រគីទ
ស ូត*ទូល្រពអមា�សថា

«សូ ម្រព

អង�្របទជំេនឿមកេយងខុ ែ�ំ ថមេទៀត»។
អមា�សមា្រពបន�ូលេឆ�យថា

៦

្រព

«្របសិេបអ�ករល

គាមាជំេនឿប៉ុន្រគាពូជមួយដ៏លិត
�

េហយេបអ�ក

រល់គ និយា េទកនេដមេឈេ នះថ "ចូររ ំេលង

ប�សឯង េទដុក�ុងសមុ្រេទ! វមុខជស�បបង�ប

អ�ករល់គ មិនខ»។

«ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ

ឧបមថនរណមា�ក

មាអ�កបេ្រម េទភ�ួរែ្រ ឬឃា�ហ�ូងសត�។េពល

អ�កបេ្រមេនា

វិល្រតឡបមកពែី ្រវិញ

មា�សមិន

ែដលនិយាថ "សូ មអេ��  ញមកពស
ិ បាយេទ។

៨

ផុ �យេទវិញមា�សែតងែតនិយាេទកនអ�កបេ្រមថ

"ចូរេរៀបចំបាទក
ឹ ឲ្ខុ �ំ រួចេទផា�សេខអមកបេ្រម

ខុ �ំ េពលខុ ប
�ំ រេភា
ចំខ�ុបរេភារួ
ច សឹមអ�កបរេភា
ិ
ិ
ិ

តេ្រកយ

៩

មា�សមិនែដលអរគុណអ�កបេ្រម

ែដលបាេធ�ត
 បង�បខ�ួនេនាេឡយ
 ។
រល់គ វិញក៏ដូេច�ែដរ

បំេពញ

ក្រពេយស៊ូកព
ំ ុងយា េឆា�េទ្រក�េយរូ
១២

កលីេឡ

េពល្រពះអងយាចូលក�ុងភូមម
ួ
ិ យ

មាមនុស្ឃ�ងដ
់ ប់នាកមករក្រពះអង�
ចមា�

១៣

េគឈរពី

ែ្រសេឡង
 ថា

«េល្រគ�េយស៊ េអយ
 !
១៤
សូ មអណិេមតេយង
�ំ ង»។
្រពេយស៊ូទត
 ខុ ផ
េមល
េហយ
 េគ
 មា្រពបន�ូលថា«ចូរអ�ករល់គ
េទបង�ខ�ួន ឲ្យពួបូជចរ្េឃញចុះ»។ េពល
អ�កទំេនាេចញដំេណរេទ

បរសុ
ិ ទ�*ទំអស់គា�

១៥

េគក៏បាជស�

េពលេឃញ
 ខ�ួនបាជសះ

េស្បដូេច�ះ មាមា�កក�ុងចំេណាអ�កទំេនា្រ

ឡប់មកវិញ ទំេលកតេមង
� សិររុី ងេរឿង របស់្រពះ

មា�ស េដបន�ស
ឺ ំ េឡងខ�ំងផង។

១៦

គា្ត រក

េទៀប្រពបា្រពេយស៊ូ ឳនក្បដល់ដី េហយ
 អរ

្រពះគុ្រពះអង អ�កេនាជាអ�្រស�សមា៉រ

ភារ�ច�របស់អ�កបេ្រ
៧

១១

៤

ចូរអត់េទឲ្គាតេទ

១០

រឯអ�
ី ក

កណអ�ករល់គ បា

ត្រពប��របស់្រពះមា�សសព�្រគប

េហយ
ចូរេពថ "េយង

 ខុ ្�ំ រគាន់ជាអ�បេ្រមធម�

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា

បាជស�បរសុ
ិ ទ�្រគប់គាេទ

េទៀតេនឯណ?

១៨

១៧

«េតទ
 ំដប់នាកមិន

ឬចុះ្របាំបនាក

មាែតជនបរេទសមា�កវិល្រ

ឡប់មកវិញ េដម
� សិររុី ងេរឿងរបស់្រពះ
 ្បេលកតេមង

មា�ស់»។
ថា

១៩

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាេត ទៀត

«ចូរេ្រកេឡងអេ��  ញេទចុះ
បាសេ�ង�អ�កេហយ»។

ជំេនឿរបស់អ�ក

ទ�សមា�ល់អំព�្រពះរាជ្យ្រពះ

(មា៉ថាយ២៤, ២៣-២៨, ៣៧-៤១)
២០

ពួកខគណៈផារីសុី

ទូលសួ រ្រពះេយស៊ថ

្រពះមា�សនង
ឹ យាមក្រគរជ

េនេពលណា

្រពះអងមា្រពបន�ូលតបេទេគថា

«្រពះរ្រព

ជមា�សមិនែមនមក តែបបែដលមនុស្អេមល


េឃញ នឹងែភ�កបាេឡយ។

២១

េគពុអ
ំ េពថ "

្រពះរ្រពះមា�សេនទេនះ

ឬ្រពរជ្រពះ

មា�សេនទេនាះ"បាេទ។ ចូរដឹងថ ្រពះរ្រពជ

មា�សស�ិតេន កណ
ា�ចំេណាអ�ករល់គ េហយ»
។

បនា�បមក្រពអង�មា្រពបន�ូលេទកនស វ

្របាអ�ករលគាថ េនយបេ់ នា េបម
 ាពីរនាកេដក

េលែ្រជាមួគា្រពះមា�ស

េទៀតឲ្េន

«េពលេ្រកអ�ករលគាចងេ់ ឃញៃថ�ែដល

បុ្រមនុស្សយាមកសូ ម្បែតមួយៃថ�កប
៏ ាែដរ
អ�ករលគាពុេំ ឃញេឡយ។

២៣

រលគាថ "្រពះអងេនទេនះ
២៤

ឲ្េសះ

េពលមាេគ្របាអ�ក
ឬេនទេី នាះ"កុំរត់េទ

បុ្រមនុស្នឹងយាមកេ្រប�បីដូច

ជេផ�កបេនា�ភ�ឆា�
ឺ

េជងេមឃមាង។

២៥

ឆូតកតពីេជង
 េមឃមា�េទ

ប៉ុែន�បុ្រមនុស្្រត�ែតរងទុក�

េវទនយា៉ខ�ំជាមុសិន

ឥឡូវេនះ

ែត

េហយមនុស្សមយ
័
២៦

នឹងេបាបង់េលេចល

េន្រ

ែដលបុ្រមនុស្យាមក ក៏ដូចេនជំនានេលណូ

េអ*ែដរ។

២៧

កេណាមនុស្មាគិតែតសុី ផឹកេរៀប

កប�ី្របពន រហូតដល់ៃថ�េលណូេអចូលក�ុងទូកធំ

េហយទឹកជំនន់េឡងលិចបំផា�មនុស្អស់ ឋ។

២៨

េន្របុ្រមនុស្យាមកក៏ដូចកេនជំនាន

េលឡុត*ឌែដរកេណាមនុស្មាសុី ផក
លក់
ឹ
២៩
ំ
ដូរ ដដណា និងសងផ
់ �ះ។
ប៉ុែន� េនៃថ�ែដល
េលឡុតចេចញពី្រក�សូ ដុមមាេភ�ង
 និងស�ន

ធរ័ បង�ុរពេី លេមឃមកដូចេភ��ងបំផា�អ�ក្រក�ទំ

អស់គាេទ

៣០

េនៃថ�ែដលបុ្រមនុស្បង�ខ�ួន

ក៏នង
ឹ មាេហតុករណ ដូេច�ែដរ។

៣១

េនៃថ�េនា

ំ ូលផ�ះ េហយមារបស់របរទុកេនក�ុង
អ�កេនេលដប

ផ�ះកុំចុះេទយកេឡយ
 ។ រឯអ�
ី កេនចំកក៏ដូេច�ែដរ

កុវិំ ល្រតឡបេទផ�ះវិញឲ្េសះ

៣២

ចូរនក
 ំពី
ឹ ចអ

េរឿង ែដលេកត
 មាដល់ភរយេលឡ
ិ
ុត។

៣៣

អ�ក

ែដលខំរក្ជីវិតរបស់ខួ �ន នង
់ ីវិត រឯអ�
ឹ បាតបងជ
ី ក

ែដលបាប
ត ង់ជីវិត

នង
ឹ បារួចជីវិតវិញ។

៣៤

ខុ ស
�ំ ុ ំ

យកមា�កេទទុកមា�ក

េប� ស�ីពីរនាកកិន្រស�ជាមួគា

្រពះមា�សយកមា�កេទទុកមា�កេទៀតឲ្េន
េបមាបុរសពីរនាកេនក�ុងចំក

{៣៦

្រពះមា�សយក

មា�កេទទុកមា�កេទៀតឲ្េន}»។

២២

ក*ថា

៣៥

វ
ពួកស័កទូ
លសួ រ្រពះអងថា

៣៧

អមា�ស
ណ?»។

«បព្ិ រ្រព

េតេ ហតុករណ ទំេនះនង
ឹ េកត
 មាេនទី
្រពះអងមា្រពបន�ូលតបថា

«ស
សពេនទណត�ក៏នង
ឹ មកជុំគាេនទេនាែដរ»។
្រសា�អំព�េ�្រកម  ន�ង  �ស��េមម
១៨១បនា�បមក

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលជ្របស

វ
ពន្យលស័កឲ្ដ
ឹងថ

្រត�រសចិត�េឡយ៖
២

«េនក�ុង្រក�មួយ

្រត�វែអធស
ិ  �ជានិច�មិន

មាេច្រកមា�កជមនុស្

មិនេកខ�្រពះមា�ស
៣

នរណេឡយ។

េហយ
 មិនេកែ្រក

មា�ស�ីេមមា៉មា�កេនក�ុង្រក�

េនាែដរ គាែត តងមកអង�រេច្រកថ "សូ មេលរក

យុត�ិធម៌ឲ្នាខុ �ំផង"។
ក�ីឲ្ភា�មេទ

េ្រកមក

៤

ប៉ុែន�េច្រកមិន្រពកត

េលេចះែតពន្យេពលយា៉យូរ។

េលនឹកក�ុងចិត�ថ

"េទះបអញមិន

េកខ�្រពះមា�ស មិនេកែ្រកនរណក៏េដ
៥

ក៏អញ្រត�ែតកត់ក�ឲ្�ស�ីេមមា៉េនះែដរេ្រពគាត

េចះែត

មករ ំអុកអញ្រគបេពលេវល

េបអ
 ញមិន

កត់ក�ឲ្គាេត ទ មុខជគាម
ត ករ ំខអញមិនេចះចប់

មិនេចះេហយ"»។
៦

្រពអមា�សមា្រពបន�ូល បែន�មេទៀតថា

«

៧
ចូរពច
ិ ណ ពករបស់េច្រកដ៏អ្រកេនះចុះ។

ចំណងេ់ ប្ រពះមា�សវិញ

្រពះអងរតែតរកយុ
ត�ិធម៌
ឹ

ឲ្អស់អ�ក ែដល្រពះអងបាេ្រជេរស
 េហយែដល

អង�រ្រពះអងទំយបទ
់ ំៃថ�

្រពះអង្រគាែតបង�ង់

ប៉ុេណ
ា�ឍ។ ៨ខ�ុំសុំ្របអ
ា �ករល់គ ថ ្រពះអងនឹងរក

យុត�ិធម៌ឲ្េគក�ុងរយៈេពលដ៏ខ�ី។

ប៉ុែន�េពលបុ្រ

េតេ លេឃញមនុស្មាជំេនឿ

មនុស្សមកដល់

េនេលែផនដីេនះឬេទ?»។

កនអ�កខ�ះែដលនក
ឹ ស�ថ

ខ�ួនជមនុស្សុ ចរ ិត

េហយ
 ែបរជេមល
 ងអ�កដៃទ។
្រពបន�ូលថា

១០

្រពអង�មា

«មាបុរសពរី នាកេឡង េទអធិ

ស�នក�ុង្រពះវិហរ មា�កខគណៈផារីសុី មា�ក

េទៀតជាអ�ទរពន�*។

១១

អរ្រពគុណ្រពះអង

េ្រពទូលបងម
�ំ ិនដូចជនឯេទៀ

បុរសខគណៈផារីសុឈរ

អធស
�ំ ូ ម
ិ  �ក�ុងចិត�ថ "បព្ិ រ ្រពះមា�សទូលបងស
អ�កទំេនាសុ ទ�ែតជេចរជមនុស្ទុច�រ ិត

ជមនុស្្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បត

ដូចអ�កទរពនេនះែដរ

េហយ
�ំ ម
៏ ិន
 ទូលបងក

ទូលបងត
�ំ មអហពរី ដង

១២

េហយ
�ំ ា�របស់អ�ីៗទំ
 ទូលបងថ

អស់ែដលទូលបងរ�ំ កបា មួយភាដបដ
់ ល់្រពះអង�
។

១៣

រឯអ�
ត រេនពចមា�យមិនទំ
ី កទរពន គាឈ

ហ៊េងបមុខផង។ គាគក់
ត ្រទ�ទូលថ "ឱ្រពះ

មា�សេអយ
 !

បាផង"។

សូ មអណិេមតទូលបងជ
�ំ មនុស្

១៤

ខ�ុស
ំ ុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថ ្រពះមា�ស

េ្របអ�កទពន�េនះឲ្បាសុ ចរ ិត

ឡបេ់ ទផ�ះវិញ

េហយគាត្រ

រឯបុ
ី រសខគណៈផារីសុមិនបា

សុ ចរ ិតេទ។ អ�កណេលកតេមង
� ខ�ួនអ�កេនានង
ឹ ្រត�

េគបនា�ចុះ

តេមង
� វិញ»។

មាមនុស្មាបីទរ

១៦

េគ

្រពអង�មន្រពះបន�ូ ជ្របស មួយេទៀត េទ

ក�ុងមួយអទិត

១៦)
មកឲ្្រពេយស៊ូដក

វ
្រពហស�េលវ េឃញ
 ដូេច�ពួកស័កស
�ីបេនា�

ន�ង  អកទារព
�
ន

តៗេទ

(មា៉ថាយ១៩, ១៣-១៥    មា៉កុស ១០, ១៣១៥

បុរសមា�ក់ខាងគណៈផារ�សុ
៩

្រពះេយស ៊ូ្រ�ទានពរឲ្យេ

រឯអ�
ី កែដលបនា�ខ�ួននឹង្រត�េគេលក

ែត្រពះេយស៊សុំ ឲ្េគយកទរទំេនាមក

ជិត្រពះអង រួច្រទងមា្រពបន�ូលថា
ងៗមករកខុ ច
�ំ ុ ះ

«ទុកឲ្េក�

កុំឃាតពក
ួ វេឡយដ្បិមាែតអ�ក

មាចិត�ដូចេក�ងទំងេនេទ

រជ្្រពះមាស់បាន

េទបចូលេទក�ុង្រព

១៧

ខុ �ំសុំ្របឲ
ា ្យអ�រល់គ

ដឹងច្បោថ អ�កណមិន្រពទទួល្រពះរ្រពះ

មា�សដូចេក�ងតូចមួយេទ អ�កេនាចូលក�ុង្រពរជ

្រពះអងមិនបាេឡយ»។

អ�កមានមា�ចង់បានជី�តអស់កល្
ន�ច�

(មា៉ថាយ១៩, ១៦-៣០    មា៉កុស ១០, ១៧៣១)
១៨

មានាមុឺមា�កទូលសួ រ

្រពេយស៊ូថា

«

េល្រគដស
៏ ប្បុរេអយ! េតខ
 ុ ្�ំ រត�េធ�អេ�ី ដម្បឲ្បា

ទទួលជីវិតអស់កល្ជានិច ទុកជមត៌ក?»។
េយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

១៩

្រព

«េហតុអប
�ី ានេល

ថខុ ស
�ំ ប្បុរដូេច�ះ? េ្រព្ី រពះមា�សមួយ្រពះអង

គា�នរណមា�កសប្បុរេឡយ។
ន័យ*្រសេហយថ

២០

េលស�លវិ

"កុំ្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បត កុំ

សមា�បមនុស្ស កុំលួច្រទពសម្បត�េគ
កុហកេធ�ឲ្េគមាេទ
២១

កុំនិយា

ចូរេគារមាបិតណ។

បុរសេនាទូល្រពេយស៊ូថ "ខុ ប
�ំ ា្របតិបត�តវិ

ន័យទំងេនតំងែពីេក�ងមក"។
ដូេច�ះ្រទងមា្រពបន�ូលថា

២២

្រពេយស៊ូឮ

«េនសល់កិច�កមួយ

េទៀតែដលេលមិនទនេធ� គឺ្រត�យកអ�ីៗទំអស់

ែដលេលមាេទលក់

េហយែចកឲ្ជន្រកី្រ

េធ�ដូេច�ះេលនឹងបាសម្បត�សួ គ៌

មកតខ�ុំចុះ»។

២៣

រួចសឹមអេ��  ញ

េពលនាមុឺេនាឮដូេច�ះ គាត

ណ
ា�បៃដរបស់សសនដៃទ ពួកេនានឹងចំអក ត�ះតិះ

េដៀលេល ្រពទំេស�ទឹកមាដ
ត េក លផង។
៣៣

េគនឹងយករ ំពតវេល

រួច្របហជីវិតេល

្រព�ចិត�យា៉ខ�ំ ដ្បិគាតជអ�កមាស�ុកស�ម�។

ក។ ប៉ុែន� បីៃថ�េ្រកមកេលនង
ឹ រស់េឡងវិញ»។

្រពបន�ូលថា

មិនដឹងថ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលអំពេី រឿងអ�ីផង

២៤

ក្រពេយស៊ូេឃញគាត្រព�ចិត� ្រពះអងមា

«អ�កមាពិបានឹងចូលេទក�ុង្រព

រជ្យ* ្រមា�សណាស

២៥

សត�អូដ�ចូលត

្របេហម�ុលងជាអ�កមាចូលក�ុង្រពះរ្រព

ជាមា�េទេទៀត»។

២៦

អស់អ�កែដលឮ្រពបន�ូល

៣៤

វ ំបាយល់្រពបន�ូលេនាះេ េហយក៏
ពួកស័ពុ

េ្រពអត�ន័យេនលកកំបាំេនេឡយ។

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សខា�ក់ឲ្យប

«េបដូេច�ះ េតអ�កណ ��
អទទួលកសេ�ង�បា?»។ ២៧្រពេយស៊ូមា (មាថាយ ២០, ២៩-៣៤    មា៉កុស ១០, ៤៦្រពបន�ូលេឆ�យថា
«ករអ�ែដលមនុស្េធ�ពុេំ កត ៥២)
្រពះមា�សេធ�េកតទំអស់»។ ២៨េលសិលទូល
៣៥
ក្រពះេយស៊យាមក ជិតដល់្រក�េយរខូ
ី
្រពះអងថា «្រពះអងទតេឃញ្រសេហយ អ�ីៗ
មាមនុស្ខ�កមា�កអង�យសុំ ទ េនតផ�វ។ ៣៦
របស់្រពះអង េពេឡងថា

ែដលេយងខុ ម
�ំ ា េយងខុ ប
�ំ ាលះបង់េចទំអស់

េហយមកត្រពអង�»។
បន�ូលេទេគថា

ច្បោថ

២៩

្រពេយស៊ូមា្រព

«ខ�ុំសុំ្របាឲ្អ�ករល់គ ដឹង

អ�កណលះបងផ
់ �ះសែម្ប

្របពនកូន

ឪពុកមា� និងបងប�ូន េដយល់ដល់្រពះរ្រព

ជមា�ស

៣០

អ�កេនានឹងទទួលបាយា៉េ្រចេលស

លប់ េនេពលឥឡូវេនះ ្រពទំមាជីវិតអស់កល្

ជានិច េនេពលខមុខែថមេទៀតផង»។

្រពះេយស ៊ូ្រ�អំព�្រពះអង�េស
ទ�វង�ត

(មា៉ថ២០,១៧-១៩    មា៉កុ១០, ៣២៣៤)

ុ

ូ

េពលគាតឮស�ូរបណ
ា ជនេដរ តេនា គាស
ត ួ រេគថ

មាេរឿងអ�ី

៣៧

េគ្របគ
ា ាថ
ត
្រពះេយស៊ជាអ�ភូមិ

ណសែរ៉ យាមកតផ�ូវេនាះ
ែ្រសេឡង
 ថា

«ឱ្រពេយស៊ូ

យ
្រពះបដីេអ
វ
 !

៣៨

មនុស្ខ�កក៏

ជ្រពះរវង្

សូ មអណិេមតទូលបង�ំ

៣៩

ផង!»។

ឲ្េនេស��ម

ពួកអ�កែដលេដរ ខមុខបាឃាតគាត
ប៉ុែន�គាែត ្រសរតែតខ
�ំេឡង
ឹ
 ៗថា

«ឱ្រពរជវង្្រពះបដីេអ
យ
សូ មអណិ
វ

៤០
េមតទូលបងផ
�ំ ង!»។
្រពេយស៊ូកឈ
៏ ប់េហយ


ប��េគ ឲ្យនគាច
ត ូលមកជិត្រពះអង� លុ ះមនុស្

ខ�កេដរ ចូលមក

ថា

ថា

៤១

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលសួ រគាត

«េតអ �កចងឲ់ ្ខុ�ំេធ�អ �ី?»។ គាទត ូល្រពះអង

«បពិ្រ្រពអមា�ស់ សូ ម្រពះអងេ្របឲ្ែភ�ក
៤២
វ
្រពេយស៊ូមា
្រពះេយស៊នាស័កទំដប
ព
់ ីររូប េចញេទ ទូលបង�ំ បាភ�េឺ ឡងវិញផង»។
ំ
ត ា «ជេនឿរបស់អ�កបាសេ�ង�
ជាមួ្រពះអង� ្រទងមា្រពបន�ូលេទេថា « ្រពបន�ូលេទគាថ
៤៣
ឥឡូវេនះ េយងេឡងេទ្រក�េយរូសឡឹ អ�ីៗទំ អ�កេហយ ចូរឲ្ែភ�កអ�កបាភ�េឺ ឡងវិញចុះ»។
៣១

អស់ែដលព្យោកបាែចងទុក អំពប
ី ុ្រមនុស្ស នឹង

េកតមាេនទេនា

៣២

េគនឹងប��ូ នេលេទក�ុងក

រ ំេពចេនាះគាេត មល
ត ត
៏ 
 េឃញវិញភា� េហយគាក

្រពេយស៊ូ

ទំេលកតេមង
� សិររុី ងេរឿងរបស់្រពះ

មា�ស់

្របជាទំងមូបាេឃញេហតុករណ

េនា េគសរេសរតេម�ង
 ្រពះមា�សទំអស់គា�

១៩១្រពះេយស៊មកដល់្រក�េយរខូ
ី េហយយា
២

មាបុរសមា�កេឈ�សេជាេេល

អ�កទរពន� គាម
ត ា្រទពសម្បត�យា៉េ្រចន
គាច
ត ង់េឃញ្រពេយស៊ូ

មាមាតូចេទៀតផងេនា
េឃញេទ។

៤

៣

មាភិនភាយា៉ង

ប៉ុែន�េដមាមនុស្េ្រចេពក

េហយេដគាត

គាតេមល
 ្រពះអងមិន

គារត ត់េទខមុខ េឡងេដមេឈម
ួ
 យ

េដម ចំេម្រពះេយស៊ េ្រព្រពះអង្រត�យាកត
តេនាះ

៥

ក្រពេយស៊ូយាមកដល់ ្រពះអង

េងប្រពះភ័�កេឡង េហយមា្រពបន�ូលេទគាតថា

«េលសេេអយ!

សូ មអេ��  ញចុះមកជ្របញា

ដ្បិៃថ�េនះខ�ុំ្រត�ស�កេនផ�ះេល»។

៦

េលស

េខក៏ចុះមកជ្របញា េហយទទួល្រពេយស៊ូេដ

អំណរ។

រអ៊ូរទថ
 ា

៧

កមនុស្ទំអស់េឃញដូេច�េគ

«េមល
 ៍!

េលកេនេទស�កេនផ�ះ

មនុស្បាប»។ ៨េលសេេ្រកឈរេឡង ទូល

្រពអមា�សថា៖

«បពិ្រ្រពអមា�ស់

ែចក្រទពសម្បត�របស់ទូលបង�ំ

ទូលបងន
�ំ ឹង

ចំនន
ួ ពកកណ
ា�

ដល់មនុស្្រកី្ េហយ្របសិេបទ
�ំ រពនពី
 ូលបងទ

អ�កណហួសកំរ ិត ទូលបងន
�ំ ឹងសងអ�កេនាវិញ មួយ

ជបួន»។ ៩្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាតថា

«

ៃថ�េនះកសេ�ង�បានមដល់ផ�ះេនះេហយត ដ្បិ

បុរសេនះជាពូពង្របស់េលអ្របាែដរ។
បុ្រមនុស្បាមក

១០

េដម្បែស�ងរក  និង  សេ�ង�

មនុស្ែដលវិនាបាប
ត ង់»។
្រ�សា�អំព�្រ�ក់

(មា៉ថ២៥, ១៤-៣០)

ក្រពះេយស៊យាមក

ជិតដល់្រក�ងេយរ

សឡឹេហយ ្រពះអងមា្រពបន�ូលជ្របស មួយ

េទៀតេទកនអស់អ�ក ែដលស�ប្រពះអង ដ្បិអ�ក

្រពះេយស ៊ូ  ន�ង  េលាកស
កតទី្រក�ង

១១

ទំេនានឹកស�ថ

្រពរជ្្រពះមា�សនឹងមក
១២

ដល់ភា�មេនះជាមិខន

្រពអង�មា្រព

បន�ូលថា «មាបុរសមា�កជាអ�មា្រតកូខ�ស់
េចញដេំ ណរេទ្រស�ឆា�
េដម្បនឹងទទួលរភិ

េសក។ កណទទួលរភេិ សកេហយ េល

នឹង្រតឡបមកវិញ។

១៣

មុនេពលេចញដំេណរេទ

េលបាេហអ�កបេ្រមរបស់េល

ដប់នាកមក

ថ

្របគល្របាឲ្េគមួយែណន មា�ក់ ទំផា�ថ "ចូរ
យក្របាេនះេទរកសុី រហូតដល់ខុ �ំ្រតឡបមកវិញ"។
១៤

រឯអ�
ី ក្រស�េនាស�បេ់ ល

បានេគចតអ�ក

តំណា ឲ្េទតេ្រក នាពកថ "េយងខុ ម
�ំ ិន

ចង់ឲ្េលេនះ េធ�េស�ចេលេយងខុ ជ
�ំ ដចខត"
១៥

លុ ះបាទទួលរភេិ សកេហយ

យា្រតឡបមកវិញ។
ដប់នាក

្រពរក៏

្រទងេកេហអ�កបេ្រមទំ

ែដល្រទងបា្របគល្របាែណនេនាមក

សួ រ េដម្បឲ្ដឹងថ មា�ក់រកសុី ចំេណញបាប៉ុនា

ន។

១៦

អ�កបេ្រមទីមយ
ួ ចូលមកគាលទូលថា"បពិ្រ

្រពអមា�ស់

្របាែដល្រពះអង្របទមកទូលបង�ំ

ចំេណញបាដប់ែណន"។
េទអ�កេនាថ"ល�េហយ!

១៧

្រពរមារឱង�

អ�កបេ្រមដ៏្របេសេអយ

េយងែតងតំអ�កឲ្្រគប្រគេល្រក�ដប់

បាេស�្រតងនឹងកិច�កមួយដ៏តូចេនះ"។

ដ្បិអ�ក
១៨

អ�ក

បេ្រមទីពីរចូលមកទូលថ "បពិ្រ្រពអមា�ស់ ្របា

ែដល្រពះអង្របទមកទូលបង�ំ
ែណន"។

១៩

ចំេណញបា្រប

្រពរមារឱង�េទគាថ
ត "េយង

ែតងតំអ�ក ឲ្្រគប្រគេល្រក�្របាំ

២០

អ�កបេ្រម

មា�កេទៀតចូលមកទូលថា   "បពិ្្រពអមា�ស េនះែន៎  

្របារបស់្រពះអងទូលបងប
�ំ ាេវចទុកក�ុងកែន្សង
២១

ទូលបងន
�ំ ឹកខ�្រពះអង ដ្បិ្រទង្របិេ្រប�ណ

ស់។ ្រពះអងែតង្របមូយកអ�ីៗ ែដលមិនែមនជ

របស់្រពះអង េហយែតង្រច�យកផលពែី ្រ ែដល

្រទងមិនបាសេ្រពះ

២២

្រពរមារឱង�

េទអ�កបេ្រមេនាថ "ែន៎  អ�កបេ្រមអ្រកក េយងនង
ឹ

កតេទអ�ក

ឲ្្រសតពកសំ ដរី បស់អ�ក។

អ�កដឹង្រសេហយថា   េយជាមនុស្របិតេ្រប

េយង្របមូយកអ�ីៗ

ែដលមិនែមនជរបស់េយង

េហយ្រច�យកផលពីែ្រ ែដលេយងមិនបាស

េ្រព

២៣

េហតុដូចេម�ច

បាជអ�កមិនយក្របា

របស់េយងេទចងក េដម្បឲ្េយងអទទួលទំ

េដមទំងក េនេពលេយង្រតឡបមកវិញ?"។
បនា�បមក

២៤

្រពះរប��េទអ�កែដលេនទីេនាថ

"ចូរយក្របាពីអ�កេនះ្របគលឲ្អ�កែដលមាដប់

ែណនេទ"

២៥

អ�កទំេនាទូលេស�ចថ "បពិ្រ

្រពអមា�ស់ គាម
ត ា្របាដប់ែណនេហយ"។

២៦

្រពះរមារឱង�តបថ "េយងសុំ ្របអ
ា �ករល

គាថ អ�កណមាេហយ អ�កេនានង
ឹ ទទួលែថមេទៀ

ត។ រឯអ�
ី កែដលគា�វិញ េគនង
ឹ ដកហូតនូវអ�ីៗែដល

អ�កេនាមា សូ ម្បីែបន�ិចបន�ួចក៏មិនសល់ផង។ ២៧
ម៉្យេទៀតពួកខ�ំស្រត�ែដលមិនចង់ឲ្េយង្រគ

រជេលេគេទេនា ចូរនាេគមក េហយ
 សមា�បេច

េនមុខេយងចុះ"»។

(មថ ២១, ១-១១      មក ១១, ១-១១      
ក ្រព េយស៊ូ មា ្រព បន�ូល ដូេច�

េហយ្រពះអងក៏យានាំមុបណ
ា ជន េឡងេទ្រក�

េយរូសឡឹម

លុ ះ្រពះអងយាជិតដល់ភូមេិ បត

ផាេ និងភូមេិ បតថាន ែដលេនចេង�ះភ�េំ ដមអូលីវ

វ
្រពះអងចតស័កព
ីររូបឲ្យេមុន
្រពបន�ូលថា

ដឹកមក។

៣១

្របសិេបមាេគសួ រថ "េហតុអប
�ី ាន

អ�ក្រសវ?" ចូរេឆ�យេទេគថ "្រពអមា�ស្រត�
កវ»។

វ ង
ស័ទ
 ពីរក៏េចញេទ េហយេឃញ

៣២

ដូច្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល្របេា គែមន។

៣៣

េពល

េគកំពុង្រសកូនល មា�សវសួថា

ជអ�ក្រសលេនះ?»
អមា�ស្រត�វកវ»។

៣៥

៣៤

«េហតុអប
�ី ា
វ យថា «្រព
ស័េឆ�

បនា�បមក អ�កទំពីរដឹកកូន

ល យកមកថា�្រពេយស៊ូ េហយ្រកអធំរបស់

ខ�ួនេលខ�ងវ ថា�្រពះអងគង។
់

៣៦

េនេពល្រពះអង

យាេទមុខ មនុស្មាយកអវធរបស់ខួ នមក្រក
�

តផ�ូវ។

៣៧

ក្រពេយស៊ូយាតផ�ូវែដលចុះពី

ភ�េំ ដមអូលីវ មកជិតដល់្រក�េយរូសឡឹ មាស វ

កេ្រចនកុះករអរសប្បនាំគ បន�ស
ឺ ំ េឡង

សរេសរ

តេមង
� ្រពជាមា�អំពក
ី អស�រទំប៉ុនា� ែដលេគ

បាេឃញ។ ៣៨េគេពលថ

«សូ ម្រពះជាមា�ស់្របទន
្រពះមហក្ស្រតែដល

ក�ុង្រពះនាម្រពះអមា
សូ មសន�ិភាពេកតពីស�នបរមសុខ*

៣០

«ចូរេទភូមខ
ិ មុខេនា

េនស�នខ�ងខ
់ �ស់បផ
ំ ុត!»ទ។

៣៩

មាអ�កខគណៈផារីសុីខ�ះែដលេនក�ុង

ចំេណាបណ
ា�ជទូល្រពះេយស៊ថា

យហ ១២, ១២-១៩)

២៩

េនា ពុទ
ំ នមានរណជិះេនេឡយេទ ចូរ្រសវ

សូ មេលកតេម�ង
 សិររុី ងេរឿងរបស់្រពះអង

្រពះេយស ៊ូយា ងចូល្រក�ងេយរូស

២៨

េទដល់ អ�កនឹងេឃញកូនលមួយែដលេគចងេនទ

េដមា
េពលអ�ក

«េលក្រ
សូ មឃាស
ត ិ ស្របស់េលឲ្េនេស��មផង!»។ ៤០
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា «ខុ �ំសុំ្របឲ
ា ្អ�ក

រល់គ ដង
ឹ ថ ្របសិេបអ
 �កទំេនះេនេស��ម ដុំថ�

មុខជែ្រសជំនស
ួ េគវិញមិនខ»។

្រពះេយស ៊ូេសាក្រសេណាះ្រក�ងេ

អំណាចរបស់្រពះេយស

សាឡ�
៤១

ក្រពះេយស៊យា

ជិតដល់្រក�ងេយរូ

ឡឹម ្រពះអងទតេឃញទី្រក� េហយ្រទង្រពកែន្ស
៤២

នឹកអណិ្រក�េនា ទំមា្រពបន�ូលថា

«

េយរូសឡឹេអយ! គួរឲ្ស�េពក េនៃថ�េនះ អ�ក
ពុំបាយល់េហតុករណ ែដលផ�ល់េសចក�ីសុ ខសន

មកអ�កេស

េដអត�ន័យេនលក
ក ំបាំេន

េឡយ អ�កពុំអេមល
 េឃញបាេទ។

៤៣

េនេព

ខងមុខ�ំស្រត�នឹងមកេបាទព
័ េឡាពទ
័ �ជុំវិញ

អ�ក េហយវ្របហអ�កពី្រគបទិស

៤៤

េគនឹងកំេទ

ចអ�កេច ្រពទំសមា�បអ�ក្រក�ឲ្វិនាបង់ផ

ង។
េឡយ

េគមិនទុកឲ្ដុំថ�េន្រត�ពីេលគាក�ុង្រក�េទៀត

ដ្បិអ�កពុប
ំ ាទទួលស�លេពលកំណត់

ែដល្រពះមា�សបាយាមកសេ�ង�អ�កេទ»។
្រពះេយស ៊ូេដញអ�កលក់ដូេចញព�្រព
�ហារ

(មថ ២១,១២-១៧     មក ១១, ១៥-១៩   យ
ហ, ២,១៣-២២)
៤៥

្រពេយស៊ូយាចូល្រពវិហ េហយេដញអ�ក

លក់ដូរេចញពីទេី នា

៤៦

េដមា្រពបន�ូលេទេគ

ថា «ក�ុងគម�រី មាែចងថ "ដំណាករបស់េយងជ

កែន�ងស្រមាអធស
ិ  �ន

ធ

ែតអ�ករលគាែបរជយក

ន

េធ�សំបុកេច េទវិ»។
៤៧

្រពេយស៊ូបាបេ្រង�េគ

េនក�ុង្រពវិហ

ជេរៀងរលៃថ�។ ្រក�នាយបូជចរ្យ ពួកធមាច

រ្យ និងពួកម�ន�ីនាំគ រកមេធ្បាេធ�គុត្រពអង�។
៤៨

ប៉ុែន�េគមិនដឹងជ្រត�េ្របវិធីណេឡយ ដ្បិ្រប

ជនទំមូល

្របឹស�ប្រពបន�ូល្រពអង� 

យកចិត�ទុកដក់

េដ

(មា៉ថ ២១,២៣-២៧     មា៉កុ ១១,
២៧-៣៣)
២០១ៃថ�មយ
ួ      
េនក�ុង្រពវិហ

្រពេយស៊ូកំពុងែតបេ្រង�្របជា
្រពមទផ្សពផ្សដំណឹងល�*

មា្រក�នាយបូជចរ្ និងពួកធមា�ចរ នាំគ
២

«សុំ

េល្របឲ
ា ្េយងដឹងផង

េលេធ�កទំងេនះ 

មកជាមួពួក្រពឹទ ចរ

ទូលសួ រ្រពះអងថា

េដអេលអំណាអ�ី? េតនរណ្របល់អំណា
ឲ្េល?»។ ៣្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

«

ខុ �ំសុំសួរសំ នួរមួយដល់អស់េលែដរ សូ ម្របខ
ា ុ �ំេម

ល៍ ៤េតន
 រណចតេលយ៉ូហឲ្មកេធ�ព
 ិធ្ី រជមុ
ទឹក*? ្រពះមា�សឬមនុស្?»។
៖

  «េបេ យងេឆ�យថ

៥

េគពិេ្រគគាថ

"្រពះមាស់ចតេលយ៉ូ

ហឲ្មក" គាម
ត ុខជសួ រេយងថ "េហតុអ�ីបាជ

អ�ករលគាមិនេជឿេលយ៉ូហ?"។

៦

េបេ យង

េឆ�យថ "មនុស្ចតេលឲ្មក" ្របជនទំ

ំ �គប់សមា�បេយងមិនខ ដ្បិេគ
មូលមុខជយកដុថ

េជឿជាកថ េលយ៉ូហពិតជព្យោក*ែមន»។
ដូេច�ះ េគេឆ�យេទ្រពេយស៊ូថា

«េយងមិនដឹងេទ

មិនដឹងជអ�កណចតេលយ៉ូហ

្រជមុជទឹេឡយ»។

៨

េគថា

៧

ឲ្មកេធ�ព
 ិធី

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

«រឯខ
៏ ិន្របអ
ា ស់េលថ ខុ េ�ំ ធ�ក
ី ុ �ំវិញខុ �ំកម
 
ទំេនះេដអេលអំណចអ�ែី ដរ»។
្រ�សា�អំព�អ�កែថរក�ចំការទំពាំងប

(មា៉ថ ២១, ៣៣-៤៦     មា៉កុ ១២, ១១២)
៩

បនា�បមក

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទ្រប

ជនជ្របស ដូចតេទ

«មាបុរសមា�កបាដ

ទំពំបាជូរមួយចំក េហយ្របវឲ្ពួកកសិករ

េមល
 ែថទ

រួចេចញដំេណរពី្រស�េនាអស់រយៈ
១០

េពលយា៉យូរ។

លុ ះដល់ទំពំបាជូរទុំ គាត

ចតអ�កបេ្រមមា�ក ឲ្មកជួបពួកអ�កែថចំក េដម្ប

ទទួលយកផល ែដលជចំែណករបស់គាត ប៉ុែន�ពួក

ំ �កបេ្រម
កសិករបាវដអ
១១

ឡបេ់ ទវិញៃដទេទ។

មា�សចំកក៏ចតអ�កបេ្រម

ប៉ុែន�ពួកកសិករបាវដំអ�កេនះ

មា�កេទៀតឲ្មក
ែដរ

េហយបេណ�ញឲ្្រ

េហយេជរបេណ�ញឲ្្រតឡបេទវិញៃដទេទ។

១២

គាក
ត ច
៏ តអ�កបេ្រមមា�កេទៀត

បី។

ឲ្មកជេលកទី

អ�កែថចំកបាវយដអ�កបេ្រមេនះឲ្របួស

េហយេបាេទខេ្រចំករ
"េតខុ ្�ំ រត�េធ�ដូចេម�ច?

្រសឡារបស់ខុ �ំ

ខ�កូនខ�ុំពុខ
ំ ន

១៣

មា�សចំកគិតថ

ខុ �ំនឹងចតកូន្រប�ដ៏ជទី

ឲ្េទម�ងេគមុខជេគារេក

១៤

ប៉ុែន� េពលពួកកសិករេឃញ

កូន្រប�មា�សចំកមកដល់ េគពិេ្រគគាថ "អ�ក

េនះជអ�កទទួលេករមត៌កពម
ី ា�សចំកេទៃថ�េ្រក

េបេយងសមា�បវេច

សម្បត�របស់េយង"។

១៥

ចំកេនះនឹងធា�កមកជ

េគក៏េបាកូន្រប�មា�សចំ

អំព�ពន�ដា

(មា៉ថាយ២២, ១៥-២២     មា៉កុស ១២, ១៣១៧)
១៩

េពលេនា ពួកធមាចរ្និងពួកនាយបូជ

ចរ្ រកមេធ្បាចប្រពះេយស៊ ដ្បិេគយល់ថ
្រពះអងមា្រពបន�ូលជពក្របស សំ េដេទេល

ពួកេគ ប៉ុែន�ពួកេគខ�្របជន។
យកករណ ពី្រពអង�។

េយស៊ូ

រួច្របគលចំកទំពំបាយជូេទឲ្អ�កេផ្ស

េទៀត»។ កបាឮ្រពបន�ូលេនះេគេពថា

េលេទសភប
ិ ាល

េទ! ឲ្យេកមាដូេច�េឡយ»។

្រពេយស៊ូទត

សំ ឡឹងេទេគ េហយមា្រពបន�ូលថ៖
មាែចងថា

«ក�ុងគម�រី

្រគមា្របសស

បាន្រតឡប់មកជាថ�្រគឹះដ៏សំខន់បប
ដួលេលថ�េនះ

១៨

អ�កណ

អ�កេនាមុខជ្រត�បាកែបកេខ�ចខ�

មិនខន េបថ
 �េនះសង�ត់េលអ�កណ មុខជកិនកំេទ

ចអ�កេនា ឲ្យស�ជ្របាែដរ»។

េគទូលសួ រ្រពះអងថា

«

និងពកែដលេល្រគេ្រប�

្របេ សុ ទ�ែត្រតឹ្រត�ទំអស់។ េល្រគេ្រប�
្របេេសចក�ីពិតអំ ពរី េបៀបរស់េនែដលគាប្រពះ
២២

េដពុំេរសមុ
ខនរណេឡយ។


សូ មេល្របេា យងខុ ផ
�ំ ង

េទ?»។
២៣

េតវិន័យ*របស់េយង

៉ ាុំឬ
ថា�្រពេចអធិររូម

្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់

ពុតត្បុរបស់ពួកេគ

េទប
 ្រពះអងមា្រពបន�ូលថា
មួយកកឲ្ខុ �ំេមល
 េមល
 ៍

២៤

«ចូរបង�្របា

េតេ លកេក នះមារូប

នរណ េឈ�នរណ?»។ េគេឆ�យ
 ថា
េឈ�្រពះេអធរ
ិ »។

"ថ�ែដលពួកជាងសង់ផ�ះេបាះេ

េតព
 ក្យេនះមានន័យដូចេ?។

២១

េល្រគ� េយងខុ ដ
�ំ ឹងថពកទំប៉ុនា�ែដលេល

«

១៧

េដម្បចប

ប��ូ ន្រពះអង េទអជា� និងេទក�ុងអំណារបស់

អនុ��តឲ្បង់ពន�ដ

ខ

ជ

ចំចកំហុស្រព

េនេពល្រពះអងមា្រពបន�ូល

គាម
ត ុខជមកសមា�បអ�កែថរក្ចំកទំេនាមិន

គឺ

អ�កទំេនាតំខ�ួន

មនុស្្របកប�កព្រតឹ្រត�

ប�ទយ
័ ្រពះមា�ស

១៦

ពួកេគនាំគ ឃា�

េមល
 ្រពះេយស៊ េហយចតមនុស្ ឲ្យេតដ

កេទខេ្រ េហយសមា�បេចល េតម
 ា�សចំ

កនឹងេធ�យ
 ា៉ដូចេម�ច ដល់អ�កទំេនា?។

២០

បន�ូលេទេគថា

២៥

«រូបនិង

្រពេយស៊ូកម
៏ ា្រព

«អ�ីៗែដលជរបស់្រពះេអធរិ 

ចូរថា�េទ្រពះេអធរ
ិ វិញេទ េហយ
 អ�ីៗែដលជ

របស់្រពះមា�ស ចូរថា�េទ្រពះមា�សវិញែដរ»
។
២៦

អ�កទំេនះពុំអចបកំហុស្រពះអង

េន

េពលែដល្រពះអងមា្រពបន�ូល

េនមុខ្របជន

បាេឡយ។ ផុ �យេទវិញ ្រពបន�ូលេឆ�យតបរបស់

បទស�ីអំពគ
ី ុម�បនា គល
ឺ េហ្រពអមា�សថា ្រព

របស់េលអ្របា ជា្ររបស់េលអុីស និង

្រពអង�េធ�ឲ្េគេងឿងឆ�ល់ េហយេគក៏េនេស��ម។

ជា្ររបស់េលយា៉កុព។

អំព�មនុស្សសា�ប់ន�ងរស់េឡ�ង

ែដលមាជីវិត។

ជ្រពរបស់មនុស្ស�បេទ

(មា៉ថ ២២, ២៣-៣៣     មា

សុ ទ�ែតេនរស់»។

កុស ១២,១៨-២៧)

ថា

២៧

មាអ�កខគណៈសឌូសុីខ�ះ

ចូលមក

គាល្រពះអង� ពួកសឌូសុមិនេជឿថ មនុស្ស�ប

នង
ឹ រស់េឡង
 វិញេទ។ េគទូលសួ រ្រពេយស៊ូថា

២៨

«

េល្រគ� េលម៉ូេស*បាែចងច្បទ
ោ ុក ឲ្េយង


ថ េបប
 ុរសណមា្របពន េហយ
 ស�បេទ ែតគា�

កូនេស

្រត�ឲ្ប�ូន្រប�របស់បុរសេនាេរៀបក

នឹងបងៃថ� េដម្បបន�ពូជឲ្បង្រប�របស់ខួ �នផ។

េសះ

៣០

េហយស�បេទែតគា�កូន

ប�ូនបនា�ប រួចប�ូនទីបក
ី េ៏ រៀបកនឹងបងៃថ�
៣១

េមមា៉េនា េហយស�បេទទំឥតមាកូន។
បនា�បមក

បងប�ូនទំ្របាំពនាកបាេរៀបកនឹង

�ស�ីេនា េហយ្រគប់គ បាស�បេទែតគា�កូនេទ។
៣២

េនទប
ី ំផុត�ស�ីក៏ស�បេទែដរ។

៣៣

លុ ះដល់េពល

មនុស្ស�បនឹងរស់េឡងវិញ េតនាេនាបាេទជ

្របពននរណ េបប
 ងប�ូនទំ្របាំពនាក សុ ទ�ែតបា

យកនា េធ�ជ្របពន្រគបគាដូេច�ះ?»៣៤្រពេយស៊ូ
មា្រពបន�ូលតបថា

យកគាជាប�្របពន

៣៥

«មនុស្ក�ុងេលេនះ

ែតង

ប៉ុែន� អស់អ�កែដល្រពះមា�ស

សព�្រពហប�ទយ
័ េ្របឲ្រស់េឡងវិញ

េនេល

ខមុខ េគមិនេរៀបកប�ី្របពនេទៀតេឡយ។

៣៦

អ�ក

ទំេនាែលងស�បេទៀតេហយ គឺេគបាដូចេទវ

ទូត*។ េគជបុ្របុ្រតរបស់្រពះមា�ស ដ្បិេគមា
ជីវិតរស់េឡងវិញ។

៣៧

េលម៉ូេសបាែចងទុកយា៉

ច្បោថ មនុស្ស�បនឹងរស់េឡងវិញ េន្រតងអត�

្រពះមា�សមិនែមន

ជា្ររបស់មនុស្

ចំេព្រពះអងមនុស្ទំអស់
៣៩

ពួកធមាចរ្ខ�ះទូល្រពះអង

«េល្រគ េលមន្របសស្រតឹម្រតល�
ណាស »។ ៤០បនា�បមក េគែលងហ៊េចសួ រ
សំ ណួរ្រពះអងអំពេី រឿងអ�េី ទៀតេឡយ។
្រពះ្រ�ស�ជា្រពះអមា�ស់េល�េស

(មា៉ថា ២២,៤១-៤៦     មា៉កុស  ១២,៣៥៣៧)

២៩

ឧបមា មាបងប�ូន្រប�ស្របាំពនាក បុរសបង

បង�ស់បាេរៀបក

៣៨

៤១

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា

ដូចេម�ចបាជមនុស្មាថ

វង្របស់្រពះបដីដូ
វ េច�ះ?

«េហតុ

្រព្រី
គ ស�ជ្រពរ

៤២

ដ្បិក�ុងគម�រី ទំនុក

តេមង
� ្រពះបដីមារឱង
 �ថា
វ

"្រពះអមា�ស់មាន្រពះបន�ូលេទកន់្រ
៤៣

របស់ខុ ថ
�ំ សូ មគងេ់ នខងស�ំេ

ទំរ ំដល់េយងប�ង�បខ�ំងស្រត�វរបសអង�
មកដក់េ្រកម្រពះបាទ្រព

៤៤

េប្ រពះបដីេហ្រពះ្រគីថ
្រពអមា�ស
វ

ដូេច�ះ េតឲ្្រពះ្រគី្រត�ជ្រពះរវង្របស់្រពបា

ដីដូ
វ ចេម�ចេកត!»។

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះបន�ូលឲ្យ្រ�យ័ពុត
ត្បុតរបស់ពួកធមា�ច

(មា៉ថ ២៣,១-៣៦     មា៉កុ ១២,៣៨៤០)
៤៥

េនេពល

្របជនទំមូលកំពុងស�ប្រព

វ
អង� ្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទកនពួកស័ថា

៤៦

«ចូរ្របយ័តនឹងពួកធមាចរ្

ឲ្យែមែទន

ពួក

េនាចូលចិត�ពអ
ក ែវង េដរចុះេដរេឡង េហយចូល

ចិត�ឲ្យេឳនកេគារេនតផ្ស ្រពទំេរស


កែន�ងអងុ �យេនមុខេគ ក�ុងធម�សល និងចូលចិត�

កែន�ងកិត�ិយសេនេពលជប់េលៀង។ ៤៧អ�កទំេនា
ែតងនាំគ ឆេបា យក្រទពសម្បត�របស់�ស�ីេមមា៉

េដេធ�ប�កជសូ ្រធម៌យា៉យូរ។ ពួកេគមុខជ្រត�

ទទួលេទយា៉ធ�ន់បំផុត»។

៧

េគទូលសួ រ្រពះអងថា

«្រពះ្រេអយ
 ! េហតុ
ករណ ទំេនានង
ឹ េកត
 មាេនេពលណ? េតម
 ា

ទស
ឹ ថ ្រពឹត�ករណ ទំេនាជិត
ី មា�លអ�ឲ
ី ្េយង
 ដង
៨

មកដល់? »។

«ចូរ្រប�្របយ័ត

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេឆ�យ
 ថា

កុប
ំ េណ
ា�នរណបេ��តអ�ករល

យកេឈ�ខុ �ំមកេ្របេដេពថ "ខុ េ�ំ នះេហយជ

១

២១ ្រពេយស៊ូទតេឃញពួកអ�កមា យក្របា

មកដក
ក ុ �ងហប
ថា�្រពះមា�ស់
ិ

២

្រពអង�ទត

េឃញ
 �ស�ីេមមា៉្រកី្មា�ក យក្របាពរី េសន មក

៣
ដក
ក ុ �ងហប
ិ េនាែដរ។ ្រពះអងមា្រពបន�ូលថា

«ខ�ុំសុំ្របឲា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថ �ស�ីេមមា៉

្រកី្េនះបាដ្ក របា េ្រចជាេគទំអស់ ៤ដ្បិ
អ�កទំេនាបាយក្របាសំ ណល់របស់ខួ �នមក

ដក
ក ុ �ងហប
ិ ។ រឯ�ស
ី
�ីេមមា៉េនះវិញ េទះបនា្រក

្រយា៉ណក៏េដ ក៏នាយក្របាទំអស់ែដល

នា្រត�កជចបាចស្រមាច�
�
ិ � ឹ មជីវិតមកដកកុ ង

ហប
ិ ថា�្រពះមា�សែដរ»។

្រពះ�ហន�ង  េហតុការណ៍េ�្រគា
េ្រក

(មា៉ថាយ២៤, ១-១៤    មា៉កុស ១៣, ១-១៣)
សរេសរលំ អរបស់្រព

ែដលតែក តងេឡងេដថ�យា៉ល�្របណី

៩

តអ�កទំេនាឲ្េសះ
ឮេគនិយាអំពស
ី �ង�

កណអ�ករលគា

ឬអំពក
ី បះេបាមិន្រត�

ភយ
័ តក់ស�ុតេឡយ
 ដ្បិេហតុករណ ទំេនះ ្រត�ែត

េកត
 េឡង
 ជាមុ

ប៉ុែន�មិនទនដល់អវសកៃន

ពភ
ិ ពេលភា�មៗេ»។
ែថមេទៀតថា

១០

្រពះអងមា្រពបន�ូល

«្របជាមត យ
ួ នង
ឹ េធ�ស
 �ង� តទល់

នង
ួ េទៀត
ឹ ្របជាម
ត យ

្របេទមួយេទៀត

ម

១១

្របេទមួយតទល់នង
ឹ

នង
ី ខ�ំ
ឹ មារ��ួ យែផនដជ

ំ រ
េនតតំបន់េផ្សង េហយ
ឺ
 នង
ឹ មាេកត
 ទុរ ិក� ្ ជង

តត្ប ្រពទំមាអព�ូតេហតុេផ្សង បណ
ា�ឲ្

ភយ
័ តក់ស�ុត និងមាទស
ី មា�លយា៉ងធេនេលេមឃ

ផង។

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះបនអំព�ការបំផា

វិហ

េលថ�េទៀតេហយ»។

្រព្រី
គ ស�* ឬថ "េពលកំណត់មកដល់េហយ
 " កុំ

(មា៉កុស ១២,៤១-៤៤)

អ�កខ�ះកំពុងនិយា

ែលងមាថ�្រត�ពី

គា ឲ្វេង�ងបាេឡយ ដ្បិនឹងមាមនុស្ជាេ្រច

តងា�យរបស់�ស��េមមា

៥

្រត�រលំ បាកែបកអស់ជាមិខ

េឡង


១២

ប៉ុែន�

មុននង
ឹ េហតុករណ ទំេនាេកត


េគនង
ឹ ចបចងអ�ករល់គ

េហយ
 ប��ូ នអ�ករលគា

េទកតេទក�ុងធម�

សលយកអ�ករលគាេទឃុំឃាំង េគនអ
ា �ករល
គាេទឲ្េស�ច
េ្រពែតនាមខ�ុំ

និងេលេទសភប
ិ ាកតេទ
១៣

ប៉ុែន�កេនះែ្រជហុចឱក

ក�ុងចិត�ថ

១៥

ខមុខ អ�ីៗែដលអ�ករល់គ េឃញេនេពលេនះ នឹង

តទល់នង
ឹ អ�ករល់គ បាេឡយ
 ។

ថ�ីមាត

្រត�ចងច

កុំភយ
័ បារមជាមុនង
ឹ ពកនិយា

ករពខ�ួនេធ�អ
 �ី

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា៦ «េនេពល

១៤

ឲ្អ�ករលគាផ�ល់សក�ភ
ី ាេទវិញ។

និងមាតំវត�ុេផ្សង ែដលេគយកមកថា�្រពះ

មា�ស់

េគេបៀតេបៀន

និង្របា

ដ្បិខុ �ំនង
ឹ ផ�ល់ឲ្អ�ករល់គាមា
មិនឲ្ពួក្របឆាអ្របែក
១៦

សូ ម្បែតឪពុក

មា�បងប�ូនញាស
ត នា�

និងមិត�ភក�ិរបស់អ�ករល

គាក៏ប��ូ នអ�ករល់គ មួយចំនន
ួ េទឲ្េគសមា�បផង
១៧

ែដរ។

មនុស្្រគប់រូបនឹងស�បអ
់ �ករល់គ េ្រព

ែតនាខុ �ំ។

១៨

ប៉ុែន�

សូ ម្បែតសក់អ�ករលគាមួយ

សរៃសក៏មិន្រត�បាេត ឡយ។

១៩

អ�ករល់គ នឹងបា

រួចជីវិត េ្រពអ�ករល់គ មាចិត�ស៊ូ្រទ»។

(មា៉យ   ២៤,១៥-២១     មា៉កុស  ១៣,១៤១៩)
េឡាពទ
័ �្រក�េយរូសឡឹ

វិនាេហយ
 ។

២១

េឃញ
័ មក
 មាកងទព
ចូរដង
ឹ ថ្រក�េនះជិត

េពលេនាអស់អ�កេន្រស�យូដ

្រត�ែតរត់េទ្រជេនតភ�ំ រឯអស់
អ�កេន្រក�េយរូ
ី

សឡឹ ្រត�រត់េចញឲ្ឆា�ព្ី រក� េហយ
 អស់អ�ក

ែដលេន្រស�ែ្រ មិន្រត�ចូលេទ្រក�េឡយ
 ។

២២

្រេនាជ្រែដល្រពះមា�សេធ�េ ទ្របរ�ស

្រពះអង
រ។

២៣

្រសតេសចក�ីែដលមាែចងទុកក�ុងគម�ី

្រេនា

មុខជេវទនពុំខ

នឹងតង
ឹ ្រទ�្រព�បារម

េពលឮសូ រសន�ក
ឹ រលកសមុ្របក់េបា
ភយ
័ ស�ុតបាស
ត �រត

២៦

មនុស្មា

េនេពលគិតអំពេី ហតុករណ

ែដលនឹងេកតមាេនេលែផនដី ដ្បិប�ទប
�ិ ារមនា

េនេលេមឃ នង
ឹ កេ្រករ ំេពក។

២៧

េពលេនាេគនឹង

ប�ទនុភាពនិងសិររុី ងេរឿងពន់េពកៃ្រក

្រក�ងេយរូសាឡ

«កណអ�ករល់គ

ជាទ
ត ំអស់េនេលែផនដី

េឃញបុ្រមនុស្សយាមក ក�ុងពពកយ្របកេដ

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះបន�ូលអំព�ការប

២០

អទិត ក�ុង្រពះច័ន  និង  ក�ុងផា�ទំប៉ុនា�ន ្រប

�ស�ីមាៃផ�េពនិង�ស�ីបំេបកូន

ដ្បិនង
ឹ េកត
 មាទុក�លំបា

២៨

កណ

្រពឹត�ករណ ទំេនះ ចបេផ�មេកតមា ចូរអ�ករល

គាេងបេមល
 េទេល

អ�ករល់គ េហយ»។

ពីេ្រព្រពះមា�សជិតរ ំេដ

្រពះបន�ូលអំព�េដ�មឧទុម�

(មា៉ថ ២៤,៣២-៣៥     មា
កុស   ១៣,២៨-៣១)
២៩

បនា�បមក

្របស េនះថា
ទំអស់ចុះ!

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលជពក

«ចូរេមល
 េដមឧទុម�រ*
៣០

និងេដមេឈ

កណអ�ករលគាេឃញស�ឹកវ

រ
លស អ�ករល់គ ដង
ឹ ថរដូវ្របា ជិតមកដល់េហ

យ។

៣១

ដូេច�ះកណអ�ករលគាេឃញ្រពឹត�ករណ

ទំេនាេកតេឡង ្រត�ដឹងថ ្រពះរជរបស់្រពះ
៣២

យា៉ខ�ំ េនក�ុង្រស� េហយ
 ្រពះមា�ស នង
ឹ វិនិច�័

មា�សមកជិតបេង�យេហយ។

មុខដ

េនេពលែដលមនុស្ជំនាេន នះមាជីវិតរស់េនេឡ

យេទ្របរ�សេនះ។

២៤

េគនង
ឹ ្រត�ស�បេដ

េហយ
 ខ�ំស្រត�នង
ឹ េកៀរេគយកេទេធ�ជ


េឈ�យ
ា�ចំេណមជាត
 ស�ង� ឲ្រស់េន កណ

សសន ទំអស់ សសនដៃទនង
ឹ ជានឈ្�ី រក�េយរូ

សឡឹ រហូតដល់េពលកំណត់របស់េគ»។
បុ្រតមនុស្សយាង្រតឡប់

(មា៉ថាយ២៤, ២៩-៣១    មា៉កុស ១៣, ២៤២៧)
២៥

«្រគាេ

នឹងមាទស
ី មា�លេនក�ុង្រព

ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករល

គាដង
ឹ ច្បោថ េហតុករណ ទំេនានឹងេកតេឡង
៣៣

យ។

ៃផ�េមឃនិងែផនដន
ី ឹងរលបាេត ទ

ែត

ពកែដលខុ និ
�ំ យាមិនរលបាេត ទ»។
ការេ្រត�មខ�ួន្រ��ង្រ�
៣៤

«ចូរអ�ករលគា្រប�្របយ័តឲ្ែមនែទន!

បេណ
ា�ឲ្ចិត�របស់អ�ករលគា

កុំ

វក់វីនង
ឹ េ្រគ�

សប្ប េ្រគ�្រសវឹឬក៏ខ�ល់ខ�អំពេី រឿងជីវិតេនះ

េឡយ
 ែ្រកេលៃថ�េនាមកដល់ែតអ�ករល់គ ពុំបា

្រប�េ្រប�ខ�ួន

សំ ណាញ

៣៥

ដ្បិៃថ�េនាមកដល់េ្រប�បានឹង

ែដល្រគពេី លមនុស្ទំអស់េនេល

ែផនដទ
ី ំមូល។

៣៦

ចូរ្រប�ស�រតនិងទូលអង�រ្រគប

េពលេវល េដម្បឲ្អ�ករល់គ មាកមា�ំ ឆ�ងផុតពី

េហតុករណ ទំអស់

ែដល្រត�េកតមា

េហយ

េដម្បឲ្យអ�រល់គ អឈរេនមុខបុ្រមនុស្»។
៣៧

េពលៃថ�្រពេយស៊ូែតងេ្រប�្របេេគ

ក�ុង្រពះវិហ

េហយ
 េនេពលយប់

្រពះអងយា

េចញេទស្រមេនេលភ�េំ ដមអូលីវ។
ទំមូលនាំគ មកតំព្ី រពលឹ

េន

៣៨

្របជន

ស�ប្រពះអងមា

្រពបន�ូលេនក�ុង្រពវិហរ*

១៤,១-២, ១០-១១យ៉ូហន ១១, ៤៥៥៣)
២២១ពធ
័ ឥតេម ែដលេហបុណ្
ិ ប
ី ុណ្នំបុង

េយស៊ូ
មា�ក

២

ពួកនាយបូជ

រ ិះរកមេធ្បាេធ�គ
 ុត្រព
៣

ដ្បិេគខ�្របជាជ

សតបាចូលយូដ

េពលេនា  មា

េហអុស
ី  �រីយ៉ុជស័វ

ក�ុង្រក�មទំងដប់ពីររូ

៤

យូដបាេទ

ពិេ្រគ ជាមួពួកនាយបូជាច និងេម្រក�រក្

្រពះវិហ អំពឧ
ី បាកល ែដល្រត�ប��ូ ន្រពះអង

េទក�ុងកណ
ា�បៃដរបស់ពក
ួ េគ។
សប្បចិត�ណាស

នឹងឲ្្របាគាត់

៦

លុ ះដល់ៃថ�បុណ្នំបង
ុ័ ឥតេម*

្រត�សមា�បកូនេចៀមេធ�យ
 �� បូជ

ចម�ង

៨

ជៃថ�ែដលេគ
ស្រមាបុណ្

្រពេយស៊ូបាចតេលសិលនិងេលយ៉ូ

ហឲ្េទមុន េដមា្រពបន�ូលថា
េរៀបចំពធ
ិ ជ
ី ប់េលៀងស្រមាេយង


«ចូរេទ

េនក�ុងេពល

៩

បុណ្ចម�ង*»។ អ�កទំងពីទូលសួ រ្រពអង�ថា
េត្ រព្រគចង់ឲ្េយង
 ខុ េ�ំ រៀបចំជប់េលៀង

ណ?»។

១០

«

េនកែន�ង

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

«

េពលចូលេទដល់កុ �ងទ្ី រក� អ�កនង
ឹ ជួបបុរសមា�កលី
១១

(មា៉ថ ២៦  ,១-៥,១៤-១៦ មា៉កុស 

ចរនិងពួកធមា�ច

៧

ក�មទក
ត ូល
ឹ ។ ចូរេដរតគារត ហូតដល់ផ�ះែដលគាច

ការឃុបឃ�តចាប់្រពះេយ

ចម�ង*េនា កនែតជិតដល់េហយ


យហ,១៣,២១-៣០)

៥

េលទំេនា

េហយ្រពេ្រព�គាសន្ថ

យូដយល់្រព េហយរកឱ

កសល េដម្បនាំេេទចប្រពះេយស៊ មិនឲ្បណ
ា

ជនដឹងេឡយ។

្រពះេយស ៊ូឲ្យេគេរៀបចំេធ��បុណ្យចម

(មថ ២៦,១៧-២៥       មក ១៤,១២-២១    

េហយ
 និយានង
ឹ មា�សផ�ះថ "េល្រគចត

េយង
 ឲ្មកសួ រអ�កថ

បន�បែ់ ដលេលនង
ឹ ជប់

េលៀងជាមួសិស្

ឯណ?"។

ក�ុងេពលបុណ្ចម�ងេន

១២

មា�សផ�ះនង
់ យ
ួ យា៉ងធ
ឹ បង�បន�បម

េនជានខេលែដលេរៀបចំជាេ្រស ចូរេរៀបចំមូ �ប

អហស្រមាបុណ្ចម�ង េនក�ុងបន�បេ់ នាចុះ»។
១៣

អ�កទំពរី ក៏េចញេទ

េហយ
 បាេឃញ
 ដូច្រព

េយស៊ូមា្រពបន�ូល្របែា មន។

េគេរៀបចំមូ �ប

អហស្រមាបុណ្ចម�ង*។

ព�ធ�ជប់េលៀងរបស់្រពះអមា�

(មា៉ថ ២៦, ២៦-៣០ មា៉កុស ១៤, ២២២៦
១ កូរ ិនថូស ១១, ២៣-២៥)
១៤

លុ ះដល់េពលកំណត់េហយ
្រពះេយស៊ក៏រម
ួ តុ


ជាមួ្រក�្រី
ស ូត*
គ ទ

១៥

«មុនេពលខុ�ំរងទុក�លំបា

្រពះអងមា្រពបន�ូលថា

ក�ុងឱកបុណ្ចម�ង*េនះ

ណាស់!

១៦

ខុ ច
�ំ ងប
់ រេភាម
ិ
ូ �បអហ
ជាមួអ�ករល់គ

ខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថ

ខុ ន
�ំ ង
ឹ មិន

បរេភាម
ិ
ូ �បអហ បុណ្ចម�ងេនះេទៀតេទ លុ ះ្រ

ែតពធ
ិ ប
ី ុណ្េនះបាសេ្រមសព�្រគប

េនក�ុង្រព

១៧

រជ្្រពះមា�ស»។

្រពះអងយកែពងមួយមក

២៨

បេ្រមេទវិញ។

្រគបេពលខុ ជ
�ំ ួបទុក�លំបា

កន េហយអរ្រពគុណ្រពះមា�ស រួច្រពះអងមា

រល់គ ស៊ូ្រទេនជាមួខុ ជ
�ំ ានិច�

សុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថ ចប់ពេពលេនះតេទ ខុ ម
�ំ ិន

្រពះបិបា្របគលមកឲ្ខុ ែ�ំ ដរ។

្រពបន�ូលថា

«ចូរយកេទែចកគាពិសចុះ។

១៨

ខុ �ំ

ទទួលទ ្រទំពំបាជូរ េទៀតេឡយ លុ ះ្រ

ែត្រពរជ្្រពះមា�ស មកដល់»។
្រពះអងយកនំបុង
័ មកកន

១៩

បនា�បមក

អរ្រពគុណ្រពះមា�ស

រួច្រពះអងកច្របទឲ្យេទំមា្រពបន�ូលថ៖

«េនះជារូកខុ�ំ

ចូរេធ�ដូេច�ះ

ែដល្រត�បូជស្រមាអ�ករល់គ

េដម្បនឹករ ំព�កដល់ខុ �»
ំ ។

២០

លុ ះជប់

េលៀងរួចេហយ ្រពះអងេធ�តែបបដែដល ្រទងយក

ែពងមកកន ទំមា្រពបន�ូលថា
ៃនសម�័ន�េម្រតីថ�ី

ែដល្រត�បងូ �រស្រមាអ�ករល់គា
បុ្រមនុស្្រត�វែស�ប

ប៉ុែន�េតដឹង

ត្រពះមា�សបា

កំណត់ទុកមក ែតអ�កែដលប��ូ នបុ្រមនុស្មុខជ

្រត�េវទនពុំខ»។

២៣

វ
េពលេនាពួកស័កសួ
រគា

េទវិេទម ចង់ដឹងថ ក�ុងចំេណាពួកេគ េត

នរណមាបំណង្រប្រពឹដូេច�ះ។

ខណៈេនា
២៥

វ
ពួកស័កជែជកទសែទងគ
ា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា

េស�ចទំឡា
២៦

ែតងែត្រត�ត្េល្របរ�ស

រឯអ�
ី ករល់គ វិញ

មិន្រត�េធ�ដ
 ូេច�េឡ

យ។ ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ អ�កែដលធំជាេគ ្រត�

េធ�តូចជងេគ េហយអ�កែដលដឹកនាេគ ្រត�បេ្រមេគវិ

ញ។

អ�ករល់គានង
ឹ អងុ �យេលបល�័ង�

េដម
 ្ប្រគប្រគេល

កុលសម�ន�*ទំដបព
់ ីរ ៃនជនជាអ
ត ុី្រែអល»។

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះបន�ូលអំព�េលា
បដ�េសធម�នសា�ល់្រពះអ

(មថ  ២៦, ៣១-៣៥    មក  ១៤,២៧-៣១    
៣១

«សុី មូន៉ !

សុី មូន
៉ េអយ
 ! មារសតបាទម

អង�រ្រពះមា�ស

សូ មកុំឲ្អ�កបាជ
ត ំេនឿេឡយ
 ។

ទសុំ ែរងអ�ករល់គ ដូចេគែរងអង�រ។

២៧

អ�កែដលអងុ យេនតុ
�
និងអ�កបេ្រមតុ េតអ�ក

ណាធជា? ធម�តអ�កអងុ �យតុធំជាអ�កបេ្រមតុ។ រ ី

ឯខុ �ំ ខុ �េំ នកណ
ា�ចំេណាអ�ករល់គ

៣២

ប៉ុែន�ខុ �ំបា

លុ ះដល់េពលអ�កែ្របចិតមកវិញ ចូរជួយបងប�ូនរបស់

អ�ក ឲ្មាជំេនឿមម
ា ន
ួ ផង»។
្រពះអងថា

៣៣

«បពិ្រ្រពអមាស់!

េលសិលទូល

ទូលបងេ�ំ ្រត�ខ�ួន

ជេ្រស េទះប្រត�ជាប់ឃុំឃា ឬ្រត�ស�ប់ក៏េដ

ខុ �ំសុំ្របាអ�កថ

ខុ �ំេធ�ជ
 ាអ�

៣៤

្រព

«សិលេអយ

  េនយបេ់ នះមុនមារន ង អ�កនឹង

បដិេសធបីដងថ មិនស�លខុ �ំ»។
៣៥

«

េហយ
 អ�កកនអំណាែតងឲ្េគេហខ�ួនថ   អ�កមា

គុណ។

ក�ុង្រពះរ

របស់ខុ �ំ អ�ករល់គ នឹងបរេភារួ
មតុជាមួយខ�ុ េហយ
ិ

េយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទគាថ
ត ា

ចង់ដឹងថ ក�ុងចំេណាពួកេគនរណមាឋនធំ

ជាេគ។

៣០

ទូលបងស
�ំ ុ ខចិត�េទជាមួ្រពះអងរហូត»។

អ�កធំ្រត�វបេ្រម�អ� កត
២៤

េហតុេនះ

«េនះជាែព យហ  ១៣,៣៦-៣៨)

ថ អ�កែដលនឹងប��ូ នខុ �ំ ក៏េនរួមតុជាមួខុ �ំែដរ។
២២

អ�ក

េហយ បានខុ ្�ំ របគល្រពះរជឲ្អ�ករលគា ដូច

ចងេឡងេដយសេលហិខុ �ំ
២១

២៩

បនា�បមក ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលសួ រស វ

ក*ថា «កែដលខុ ច
�ំ តអ�ករល់គ េទ េដគា�

ថង់្របា ថង់យា ឬែស្បេជងល េតអ
 �ករល់គ មា
ខ�ះខអ�េី ទ?»។ េគទូលថា
អ�េី ទ»។
េនះ

៣៦

«េយង ខុ�ំគា�ខ�ះខ
្រពះអងមា្រពបន�ូលេទៀតថា «ឥឡូវ

អ�កណមាថង់្របា

្រត�យកេទជាមួ

េហយ
 អ�កណមាថង់យា ក៏្រត�យកេទជាមួែដ

រ។ រឯអ�
ី កែដលគា�ដ ្រត�លក់អវធរបស់ខួ �នទញ
ិ

ដមួយេទ

៣៧

ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករល់គ ថ ក�ុងគម�រី

មាែចងទុកអំពខ
�ំ
ី ុថ

"េគបារបេលទុកដូចជ
វ

អ�កមាេទឧ្រកិដ� ។

េហតុករណ េនា្រត�វែ

េកតមា ្រសតគម�រី »។

៣៨

វ ល្រព
ពួកស័ទូ

អង�ថា

«បពិ្រ្រពអមា�ស់េយងមាដពីរ»។
្រពះអងមា្រពបន�ូលេឆ�យតបវិញថា
«ប៉ុណ�ឹង
្រគប្រគាេហយ»។
្រពះេយស ៊ូអធ�សា�នេ�េល�ភ�ំេដ�មអូល

៤២)
្រពេយស៊ូយាេចញពផ
ី �ះេនា

េឆា�េទភ�

វ
េដម
 អូលីវ តទមា�បរបស់្រពះអង ស័ក*កនាំគ
៤០

ត្រពះអងេទែដរ។

កយាេទដល់េហយ


្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថា

«ចូរអធស
ិ  �ន

៤១

ឲ្ចញកល្បួេឡយ
 »។

កុំ

បនា�បមក្រពះអង

យាេទឆា�ពព
ី ួកស័វ ចមា�្របែហេគេច

ដុំថ�មយ
ួ ទំហង
់ ុះ ទូលអង�រ
ឹ ៃដ។ ្រពះអងលុ តជង�ងច

ថា

៤២

«ឱ្រពបត
ិ េអយ
 ! ្របសិេប្ រពះអងសព�្រព

ហប�ទយ
័
សូ មដកយកែពងៃនទុក�លំបាេនះ េចញ

ឲ្ឆា�ពទ
ី ូលបងេ�ំ ទ ប៉ុែន� សូ មកុំឲ្សេ្រមត

ចិត�ទូលបងេ�ំ ឡយ
័
 គឲ
ឺ ្សេ្រមត្រពហប�ទយ

របស់្រពះអងវិញ»។

៤៣

េពលេនាមាេទវទូត* មួយ

រូបចុះពស
ី �បរមសុ ខ*មកឲ្្រពអង�េឃញ


េលកទក
ឹ ចិត�្រពះអង�
ពន់្របម

៤៤

េដម
 ្ប

្រពេយស៊ូ្រព�អន�ះអែន�ង

្រពះអងទូលអង�រកនែតខ�ំេឡង
 ៗ

តំណក់េញសរបស់្រពះអង ដូចជតំណក់ឈ្រសក

ចុះដល់ដ។
ី

៤៥

ក្រពះអងទូលអង�ររួចេហយ
្រទង


េ្រកេឡង
 ្រតឡបេទរកពួកសកវ

េដកលក់េដ្រព�ចិត�។
េទេគថា

ដូេច�ះ?
ល្បួ»។

៤៦

(មថ   ២៦, ៤៧-៥៦ មក   ១៤,៤៣-៥០     
យហ ១៨,៣-១១)
៤៧

េឡយ

េនេពល្រពអង�កំពុងែតមា្រពបន�ូល េន
្រសប់បណ
ា ជនមកដល់

េឈ�យូដជាសវ័មួយរូប

នាំមុេដ

ក�ុង្រក�ទំដបព
់ ី

រ។ គាតចូលមកជិត្រពះេយស៊ េហយ
 េថប្រពអង�។

(មា៉ថាយ២៦, ៣៦-៤៦    មា៉កុស ១៤, ៣២៣៩

េគចាប់្រពះេយស

េឃញ
 េគកំពុង

្រពអង�មា្រពបន�ូល

៤៨

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា

េអយ!
។

៤៩

«យូដ
អ�កេធ�ជេថបេដម្បប��ូ នបុ្រមនុស្សឬអី?»

ពួកអ�កេនជាមួ្រពះេយស៊េឃញ
 េហតុករណ

ែដលេហៀបនឹងេកតេឡង   ក៏ទូលសួ រ្រពះអងថា
្រពអមា�ស់ េតឲ
�ំ ូតដកបេគឬ?»។
 ្េយងខុ ហ

«
៥០

វ ា�កបាកបអ�កបេ្រមរបស់េលមហបូជ
ស័ម
ចរ្មួយដ ដចស�ឹក្រតេចៀស�ំ
មា្រពបន�ូលថា

៥១

្រពេយស៊ូ

«ប៉ុណ�ឹងបាេហយ!»។ ្រពអង�

ក៏ពល្រតេចៀបុរសេនា េហយេ្របគាឲ
ត ្បា

ជដូចេដមវិញ។

៥២

បនា�បមក្រពអង�មា្រពបន�ូល

េទពួកនាយបូជចរ្េម្រក�រក្្រពះវិហនិងពួក

្រពឹទ ចរ្
េចរៃ្ឬ

ែដលមកចប្រពះអងេនាថា

«ខុ�ំជ

បានអស់េលកនដកនដំបងមក

ចបខុ ដ
�ំ ូេច�ះ?។

៥៣

ខុ េ�ំ នក�ុង្រពះវិហជាមួ

អស់េល ជាេរៀរល់ៃថែតអស់េលពុំបាចប់ខ�ុ

េទ។ ឥឡូវេនះ ជាេពរបស់អស់េលេហយ គឺជ

េពលែដលមា�សៃនេសចក�ីងងត
ឹ បេ�� ញអំណា»។

េលាកស�បដ�េសធម�នសា�ល់្រពះេយស

(មា៉ថាយ ២៦,៥៧-៥៨,៦៩-៧៥     មា
កុស ១៤, ៥៣-៥៤,៦៦-៧២     យ៉ូ

ហន  ១៨, ១២-១៨, ២៥-២៧)
«េហតុអប
�ី ានអ�ករល់គ េដកលក់

ចូរេ្រកេឡង
 អធស
ិ  �នកុំឲ្ចញក

៥៤

ពួកេគចប្រពះេយស៊

បេណ�រនាំចូេទក�ុង

ដំណាករបស់េលមហបូជចរ្យ

េលសិល

េដរត្រពះអងពីចមា�យ

ណ
ា�ទីល

៥៥

េគបាដុតេភ�ង
 េនក

ំវិញ
េហយអងុ យជុ
�

េលសិលក៏

អងុ យេនកណ
�
ា�ចំេណាពួកេគែដរ។
មា�កេឃញគាអ
ត ងុ �យេនមុខពន�េឺ ភ�ង


គាត េហយេពថា

៥៦

�ស�ីបេ្រម

សំ ឡង
ឹ េមល


«មា�កេនះជាបកពួករបស់
៥៧
េយស៊ូ!»។
េលសិល្របែកថា «េទនា
េអយ! ខុ ម
�ំ ិនែដលស�លគាតេទ»។ ៥៨មួយ្រសបក
េ្រកមក មាមា�កេទៀតេឃញគាតកេ៏ ពថា «
អ�កឯងជាបកពួកគាែត ដរ»។ េលសិលេឆ�យេទ
អ�កេនាថា «េទ!មិនែមនខុ �ំេទ!»។ ៥៩្របែហ
មួយេមា៉េ្រកមក

មាមា�កេទៀតនិយាែបប

្របា្របថា

«អ�កេនះពិតជបក្ពួករបស់
េយស៊ូែមន េ្រពគាជ
ត ាអ�្រស�កលីេដូចគា»។
៦០
េលសិលេឆ�យ
«ខុ�ំមិនដឹងជអ�កចង់
 ថា
និយាអំពេី រឿងអ�េី ស»។ គាតកព
ំ ុងែតនិយាេន
េឡយ
 ្រសប់មារន ងេឡង
 ។
្រពះភ័�កទតមកេល/សិល

៦១

្រពអមា�សែបរ

េលសិលក៏នក
ឹ

េឃញ
 ្រពបន�ូល របស់្រពះអងថា«យប់េនះ មុន
មារន ងអ�កនង
ឹ បដិេសធបដ
ី ងថ
៦២

េលសិលចេចញពទ
ី េី នា

យា៉េខ�ផ្ស

មិនស�លខុ �ំ»។
េហយ
 យំេស

(មា៉យ  ២៦, ៦៧-៦៨    មា៉កុស ១៤,៦៥)
ពួកអ�កយា្រពេយស៊ូ

េហយវតប្់ រពះអងផង។
៦៥

ចំអកដក្រពះអង

៦៤

្រពះភ័�ក្រពះអង េហយសួ រថា
វឯង?»។

យ៉ូហន ១៨, ១៩-២៤)
៦៦

លុ ះ្រពឹេឡង

ពួក្រពឹទ ចរ្របស់្របជន

ពួកនាយបូជចរ្និងពួកបណ�ិតខវិន័យ* ជួបជុំ

គា�បង�បឲ្េគន្ា រពះេយស៊ ចូលមកឈរេនខមុខ
្រក�្របឹកជាខ
ន �ស់* របស់េគ។
ថា
។

៦៧

ពួកេគសួ រ្រពះអង

«្របេា យងមកេមល
 ៍េតអ
 �កជ្រព្រគីស�ឬ?»
្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេឆ�យថា «េបខុ �ំ្របា
៦៨

អស់េលក៏អស់េលពុំេជឿខុ �ំ

េហយេបខុ ស
�ំ ួ រ

៦៩

អស់េលវិញ ក៏អស់េលមិនេឆ�យនឹងខុ ែ�ំ ដរ។

ប៉ុែន� អំេណះតេទបុ្រមនុស្នឹងអងុ �យេនខស�

្រពះមា�សដ៏មាប�ទនុភាស។
សួ រ្រពមគ េឡងថា

៧០

«េបដ ូេច�ះ

េពលេនា េគ

អ�កជ្រពបុ្រ

របស់្រពះមា�សឬ?»។ ្រពះអងមា្រពបន�ូលតប

ថា

«អស់េលមា្របសស្រត�ែមន គខឺ ុេ�ំ នះ
េហយ»។ ៧១េគក៏និយាេឡងថា «េយងមិនបាច
រកសក្ឯណេទៀតេទ ដ្បិេយងបានពករបស់

អ�កេនះផា�លែតម�ង!»។

្រពះេយស ៊ូេ�មុខេលាកព�

(មា៉ថ ២៧, ១-២, ១១-១៤ មា

េគវាយដំេជរ្រ�មាថ្រពះេ

៦៣

៦៤

េគយក្រកណា្រគ

«ទេមល
 ៍អ�កណ

រួចេគេជរ្របម្រពះអងជាេ្រច

ែថមេទៀតផង។
្រពះេយស ៊ូេ�មុខ្រម្រ��ក�ជាន់ខ�

(មា៉ថាយ ២៦, ៥៩-៦៦       មា៉កុស  ១៤, ៥៥-

កុស ១៥,១-១៥ យ៉ូហ ១៨, ២៨-៣៨)
២៣១្រក�្របឹកជាខ
ន �ស់* េ្រកេឡង
 ទំអស់

គា េហយ
 ប��ូ ន្រពះេយស៊េទេលពីឡាត
នគ
ា ា េច្របក្រពះអងថា

២

េគ

«េយង ខុេ�ំ ឃញ
 អ�ក

េនះ កំពុងែតបំបះបំេបា្របរ�សេយង
េគ
 គហ
ឺ

មិនឲ្បង់ពន�ថា�្រពះេអធរ
ិ 

េហយ
 គាត

៣
អះអខ�ួនថ ជ្រពះ្រគីស គជ
ឺ េស�ច»។ េលពី

ឡាសួ រ្រពះអងថា

«េតអ�កជេសច� សសនយូដ
ែមនឬ?»។ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា «
េលេទេតែដលមា្របសសដូេច�ះ»។ ៤េលពី
ឡាក៏េពេទកនពួកនាយបូជចរ្

និងប

ណ
ា ជនថា

«ខ�ុពំ ុេំ ឃញអ�កេនះមាេទអ�ី

១៣

េលពីឡាបាេកេហពួកនាយកបជច

េឡយ!»។ ប៉ុែន�េគរតែតេច្របកខ
�ំេឡងៗថ
ឹ

រ្យ ពួកម�ន�ី និង្របជាមកជួបជុំគា�

េគចបតំព្ី រស�កលីេ រហូតមកដល់ទីេនះ»។

មកឲ្ខុ �ំកតេទ េដេច្របកថ គាប
ត ំបះ

៥

៖

«អ�កេនះបាបំបះបំេបា្របជន

េដបេ្រង�

្រពះេយស ៊ូេ�មុខេស�ចេហរ៉ូ
៦

េលពីឡាឮដូេច�ក៏សួរថា
៧

ជាអ�្រស�កលីេឬ?»។

«េតអ �កេនះ

កេលពឡ
ី ា

ដង
ឹ ថ ្រពះេយស៊ជាអ�្រស�េនេ្រកអំណារបស់

្រពះបេហរូដ៉

េលក៏ប��ូ ន្រពអង�េទ្រពះប

េហរូដ៉ ែដលស�កេន្រក�េយរូសឡឹេពលេនាែដ

រ។

៨

េពលេឃញ
 ្រពះេយស៊ ្រពះបេហរូដ៉ សប្ប

្រពហប�ទយ
័ ៃ្រែលង

ដ្បិ្រទងចងជ
់ ួប្រពះេយស៊

តងពយ
ី ូរយាមកេហយ
 េ្រព្រទងែតងឮេគនិយា

អំព្ី រពះអង

េហយ
 សង្ ឃឹថនង
ឹ បាេឃញ
 ្រព

េយស៊ូេធ�ក
ួ ។ ៩្រទងទូលសួ រសំ ណួរជ
 អស�រអ�ម
ី យ
េ្រច

ែត្រពះេយស៊ពុម
ំ ា្រពបន�ូលេឆ�យ
 តបទល

ែតេសះ

១០

ពួកមហបូជចរ្ និងពួកបណ�ិតខ

វិន័យ*ក៏េនទេី នាែដរ

េយស៊ូ យា៉ខ�ំបំផុត។

េគបាេច្របក្រព

១១

្រពបាេហរូដ៉ និងពួក

ទហចំអកឲ្្រពះេយស៊
េមល
 ង្រពះអងផង។

្រពមទេជរ្របម
េគយកអដ៏លវិ� េសសមក

ពឲ
ក ្្រពះអង រួចប��ូ នេទេលពីឡាវិញ។

១២

កពីមុន្រពបាេហរូដ៉ និងេលពីឡាជស្រត�

នឹងគា� ប៉ុែន�ចប់ពៃថ�េនាមក េលទំងពី្រតឡប

េទជមិត�សំ ឡាញ នឹងគាវិញ។

េលាកព�ឡាតកាត់្រ�ហារជី�ត្
េយស៊ូ

(មា៉ថ ២៧,១៥-២៦ មា៉កុស  ១៥,៦១៥
យ៉ូហន ១៨,៣៩-១៩,១៦)

មា្របសសថា

១៤

េល

«អស់េលបានបា ុរសេនះ

បំេបា្របរ�ស�

ខុ ប
�ំ ាសួ រចេម�យ
 គាេត នមុខ

អស់េល ែតមិនេឃញមាេទអ�ី ដូចអស់េល
១៥

េចទ្របកេសះ

េឃញគាតមាេទអ�ីែដរ

សូ ម្បែតេស�ចេហរូដ៉ ក៏មិន

េហតុេនះេហយបាន

្រទងប��ូ នគាម
ត កវិញ។ បុរសេនះមិនបា្រប្រពឹអ�ី
១៦

គួរឲ្្របហជីវិតេឡយ។

ខុ ្�ំ រគាន់ឲ្េគវ

្របេគាត រួចែលងគាឲ
ត ្េទវិញ»។
រល់ឆា�

ក�ុងឱកបុណ្ចម�ង

ែលងអ�កេទមា�ក}។

១៨

{១៧ជាេរៀ

េលពីឡា្រត�

េគែ្រសេឡង្រពមគ ថា

«សូ មសមា�បអ�កេនះេទ ែលងបារ៉ឲ្េយងខុ�ំ
វិញ!»។ ១៩េឈ�បារ បាេនះជាបឃុំឃាំ េ្រព
គាតបាបង�ចលចលក�ុងទី្រក�

សមាប់មនុស្ផង។

២០

្រពទំបា

េលពីឡាចង់េដែលង

្រពះេយស៊ េលក៏មា្របសសេទេម�ងេទៀត។
២១

ប៉ុែន�េគែ្រសេឡងថា

«ឆា�េទ

ឆា�ងេទ»។

២២

៖

េលពីឡាមា្របសសេទេគជេលកទីបថ
ី

«េតអ�កេនះបា្រប្រពឹអំេពអ
 ្រកអ�?
ី

ខុ ម
�ំ ិន

េឃញគាតមនេទអ�ី គួរឲ្្របហជីវិតេឡយ។ ខុ �ំ

្រគាែតឲ្េគវ្របេគាត
វិញ»។

២៣

រួចែលងគាឲ
ត ្េទ

ប៉ុែន�េគេចះែតែ្រសខ�ំេឡងៗ ទមទ

ឲ្ឆា�្រពេយស៊ូ សែ្រមរបស់េគមាេ្រប�ជាង
២៤

េលពីឡាក៏យល់្រព តពកទមទរបស់

ពួកេគ

២៥

េលេដែលងបារ៉ ជាអ�ជាបឃុំ

ឃាំ មកពប
ី ាបង�ចលច និងបាសមា�បមនុ

ស្ស រឯ្រពះេយស៊វិ
ញ េល្របគលឲ្យេយកេទ
ី

េធ�តអំេពច
 ិត�។

គាតជ្រព្រគីស�របស់្រពះមា�ស

េគឆា�ង្រពះេយស

ែដល្រពះអងបាេ្រជេរស
ែមនេនា ឲ្គាស
ត


(មា៉ថា ២៧, ៣២-៤៤   មា៉កុស  ១៥,

េ�ង�ខ�ួនឯងេទ»។

២១-៣២   យ៉ូហ ១៩, ១៧-២៧)
២៦

ពច
ី ំករ

ំ ាតឲ្លីេឈឆា�
េគចបបង�គ
េដរត


្រពះអងេទ

្រពទំមាពួក�ស�ីគក់្រទ�យំេស

២៧

្របជនេ្រចកុះករេដរត

២៨

្រពះេយស៊ងមកមា្រព

បន�ូលនឹង�ស�ីទំេនាថា

«�ស�ី្រក�េយរូសឡឹ

េអយ! កុំយេំ សអណិខុ �ំេធ�អ�ី ចូរយំេសអណិ

ខ�ួននានិងកូននាវិញ
មាេគេពថ

២៩

ដ្បិេនៃថ�េ្រកនឹង
ហ

"�ស�ីណឥតកូន �ស�ីណមិន

បេងត
� កូន និង�ស�ីណមិនែដលបំេបកូន �ស�ីេនា

ពិតជមាសុ ភមង�លែមន"។

៣០

េនេពលេនា េគ

នឹងនិយាេទភ�ថ "ចូររលំ សង�ត់ពេី លេយងខុ �ំមក!

ចូរជួយលខ
ក ួ �នេយងខុ ផ
�ំ ង!"ឡ។

៣១

េបេ គេធ�បា

េឈ្ រសសយា៉ហ�ឹងេទេហយ

ចុះទំរេ បេ ឈង
 ប

បានាអ�កេទអពីរនាកេទៀត

មកសមា�បជាមួ

វិញ

៣២

េតេគនឹងេធ�ប
 ាដល់កំរ ិតណេទ»។

េគ

្រពះេយស៊ែដរ។
៣៣

"ភ�ំ

លលដក្បោ េគឆា�្រពះេយស៊េនទេី នា េហយ

េនាែដរ

មា�កេន

ខស�្រពះអង មា�កេទៀតេនខេឆ�ង្រពះអង�
្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលថា

៣៤

«ឱ្រពះបិេអយ
 !

សូ ម្រពះអងអត់េទឲ្អ�កទំេនះផង ដ្បិេគមិន

ដឹងថេគកំពុងេធ�អ
 េ�ី ឡយ
 »។ េគយកសេម��កបំពក
របស់្រពះអង មកចបេឆា�ែចកគា�

គាឈរេមល


្រពះអងថា

ទំេពថា

«េបអ�កជេសច� ជនជាយ
ត ូដ
៣៨
ែមន ចូរសេ�ង�ខ�ួនអ�កេទ»។
េនពីេល្រពះអង
មាសរេសរអក្សថ «អ�កេនះជាេស�ជនជាយ
ត ូ
៣៩
ដ»។ អ�កេទមា�កែដលជាបឆា�ងេព្របម
្រពះេយស៊ថា «េបអ�កជ្រព្រគីែស មន ចូរសេ�ង�
៤០
ខ�ួនអ�កេទ េហយ
ប៉ុែន�អ�ក
 សេ�ង�េយងផង!»។
េទមា�កេទៀតស�ីឲ្អ�កេនាថា
«ឯងមិនេក
ខ�្រពះមា�សេទឬ?
ឯង្រត�េគកតេទដូច
៤១

េលែដរ។

េគេធ�េ ទេយង
 េនះ្រត�េហយ
 េយង


ទទួលេទតអំេពែ ដលេយង
 បា្រប្រពឹត

រឯ
ី

េលវិញេលមិនបាេធ�អ
 ំេពអ
 ្រកអ�េី ស»។
៤២

បនា�បមក

េអយ
 !

គាទ
ត ូល្រពះអងថា

«ឱ្រពេយស៊ូ

េពល្រពះអងយាមក្រគរជ សូ មកុំេភ�ច

ំ ។
ទូលបង�»

៤៣

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលថា

«ខុ�ំសុំ

្របាឲ្យអ�ដឹងច្បោថ ៃថ�េនះអ�កបាេទេនស�

បរមសុ ខ*ជាមួខុ �ំ»។

្រពះេយស ៊ូចូលទ�វង�

លុ ះមកដល់កែន�ងមួយែដលេគេហ

េគក៏ឆា�អ�កេទទំពីរនាក

ពួកទហក៏បាចំអកដ◌ា

៣៧

មា�កេឈ�សុី មូន
៉ ជាអ�្រស�គីេរន ែដល្រតឡបមក

អណិ្រពះអងផង។

៣៦

ក់្រពះអងែដរ េគយកទក
ឹ េខ�ះមកថា�្រពះអងេស

េនេពលបេណ� រ្រពេយស៊ូេទ េគជួបបុរស

េ្រក្រពះេយស៊ូ

េហយជអ�ក

៣៥

្របជននា

រឯពួ
ី កនាមុឺនិយាចំអកេមល
 ង

«គាប
ត ាសេ�ង�មនុស្ឯេទៀតៗ

េប

(មា៉ថា ២៧, ៤៥-៥៦   មា៉កុ ១៥, ៣៣៤១ យ៉ូហ ១៩, ២៨-៣០)
៤៤

េពលេនា

មូលងងត
ឹ សូ ន្

្របែហជាៃថ្រតង

ែផនដទ
ី ំ

រហូតដល់េមា៉បរី េសៀល

៤៥

្រព

អទិតបារត ស�ី វ ំងនេនក�ុង្រពះវិហរែហកជាពី

ចំពកកណ
ា�ល
ងៗថា

៤៦

«្រពះបិត

្រពេយស៊ូបន�្ឺ រពសូ រេសៀងខ�
ទូលបងស
�ំ ូ ម្របគលវិ��ណ

របស់ទូលបង�ំ េទក�ុង្រពហស្� រពអង�វិញក»។ ្រព

អង�មា្រពបន�ូលដូេច�រួចេហយ

េទ

៤៧

ក៏រលត់វិ��ណ

នាទហរូម
៉ ាុំែដលបាេឃញេហតុ

ករណ េកតេឡង ក៏េលកតេម�ង
 សិររុី ងេរឿងរបស់្រព

ជមា�ស េហយេពថា
៤៨

ែមន!»។

រឯបណ
ា ជនទំប៉ុនា�ែដលមកេមល
ី


កបាេឃញេហតុករណ ទំេនះ
៤៩

ឡបេ់ ទវិញទំគក់្រទ�ង

េគនាំគ ្រ

អ�កជិតដិតនឹង្រព

េយស៊ូទំប៉ុនា� ្រពទំពួក�ស�ី ែដលេដរត្រព

អង�តំព្ី រស�កលីេមក

ករណ ទំងអសពីចមា�យ

នាំគ ឈរេមល
 េហតុ

៤៧   យ៉ូហ ១៩,៣៨-៤២)
មាសមាជិ្រក�្របឹកជានខ�ស់*

សុ ចរ ិត*

ស់។

មួយរូប

េលជាអ�្រក�អរីមា៉ជ្រក�

មួយរបស់ជនជាយ
ត ូ ដ

េលជមនុស្ល�

េហយទន�ឹងរងច
់ ្ រពះរជរបស់្រពជាម

៥១

េលពុំបាយល់្រសជាមួេគេលក

សេ្រមចិត�េធ�គុត្រពះេយស៊េទ េហយ
 ក៏មិនបាចូល

រួមក�ុងអំេព ែដលេគ្រប្រពឹេនាែដរ។
េទជួបេលពីឡា
៥៣

៥២

េលបា

សុំ យក្រពះស្រពេយស៊ូ។

េលយក្រពះស្រពះេយស៊ចុះពេី ឈឆា�


េហយរុ ំនឹង្រកណាផាឌិ

ួ
រួចដក់ក�ុរូងថ�មយ

ែដលេគដបេធ�ជផ�ូរ។ ផ�ូរេនះពុំទនមាដកសព

ណមួយេនេឡយេទ។
ចម�ង*

៥៤

ៃថ�េនាជាៃថេរៀបចំបុណ្

េហយៃថ�សប្ប័ទជិតមកដល់។

៥៥

ពួក�ស�ី

ែដលមកត្រពះអងតំងព្រស�កលីេក៏េទ
ជាមួេលយ៉ូែសបែដរ។

នាបាេឃញផ�ូរ

េហយេឃញរេបៀបែដលេគដក្រពះស្រពះេយស៊ផ

ង។

៥៦

បនា�ប់ម

២៤១ េនៃថ�អទិតខ  

េពល្រពលឹ្រស�ស�ីៗនា

គាេទផ�ូ េដយកេ្រគ�្រកអូែដលេគបាេរៀបចំ
ទុក េទជាមួផង។

២

ពួកនាសេង�តេឃញថ ថ�
៣

បារេមៀលេចញពីមាផ
ត ូ �រ។
េទ។

(មា៉ថ ២៧,៥៧-៦១       មា៉កុ ១៥,៤២-

េឈ�យ៉ូែសប។

ហន ២០,១-២០)

នាក៏នគ
ា ា ចូលេទ

ក�ុងផ�ូរ ែតពុេំ ឃញ្រពះសរបស់្រពអមា�សេយស៊ូ

ការប��ុះសព្រពះេយស

៥០

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះជន�រស់េឡ�

«បុរសេនះពិតជសុ ចរ ិត (មា៉ថ២៨,១-១០ មា៉កុ១៦,១-៨   យ៉ូ

�ស�ីទំេនាវិល្រតឡបេទវិញ

េរៀបចំេ្រគ�្រកអូនិងទកអ
់ េនៃថសប្ប័ នា
ឹ ប។

នាំគ ឈបស
់ ្រក តវិន័យែចងទុក។

៤

�ស�ីទំេនាមិនដង
ឹ ជ្រត�គិតយា៉ណ

្រសប់មាបុរសពីរនាកេស��កពភ
ក ច
�ឺ ិែ�� ង

ចិ��ច

៥

មកឈរជិតនាង

េហយឳនមុខចុះ។

មកកននាថា

នាភយ
័ ខ�ជាខ�

បុរសទំពីរនាកេនានិយា

«េហតុអប
�ី ាននានាំគ មករក

្រពះអង ែដលមា្រពះជនរស់ ក�ុងចំេណាមនុស្
៦

ស�បដូេច�ះ?

{្រទងមិនគងេ់ នទីេនះេទ

មា�សបាេ្រប្រពះអង
វិញេហយ។}

្រពះ

ឲ្យម្រពះជនរស់េឡង

ចូរនឹកចអ
 ព
ំ ្ី រពបន�ូលែដល្រពះអង

បា្របាអ�ករលគា កេន្រស�កលេឡថ
បុ្រមនុស្សនឹង្រត�េគប��ូ ន

"

េទក�ុងកណ
ា�បៃដ

របស់មនុស្បាបេគនឹងឆា�្រពះអង

មក ្រពអង�មា្រពះជនរស់េឡងវិញ"

ែតបៃី ថ�េ្រក

គ

»។ ៨ពួកនា

ក៏នឹកេឃញ ្រពបន�ូលរបស់្រពេយស៊ូ។

នាំគ ្រតឡបមកពីផូ �រវិញ

៧

៩

ពួកនា

េរៀបរបេហតុករណ ទំ

េនា្រប់្រក�ស័វ ទំដប់មយ
ួ នាក ្រពទំអ�ក
ឯេទៀតៗែដរ។

១០

�ស�ីទំេនាមា នាងមា៉ជាអ�

្រស�មា៉ឡ នាយ៉ូហ និងនាមា៉រជាមា
របស់យា៉កុប �ស�ីឯេទៀតៗ ែដលបាេទជាមួ

នាទំេនា ក៏េរៀបរបេហតុករណ
ស�ទូតែដរ

១១

្រប្ា រក�្រគ

ពួកេគពុំេជឿពកសំ ដន
ី ាេទ េ្រពេគ

ថ នាទំេនានិយាេរឿងេផ�សផា�ស

១២

ប៉ុែន�

េលសិលសុ �ះរត់េទផ�ូរ គាឳ
ត នេមល
 េទេឃញែត

្រកណារុ ំ្រពះសប៉ុេណ
ា�

គាវិត ល្រតឡបមកផ�ះ

វិញ
េនាះ

ទំេងឿងឆ�ល់អំពេី ហតុករណ ែដលេកតមា

សាវ័កព�រនាក់េធ��ដំេណេ�ភូម�េអមា៉អ៊ូ

(មា៉កុស ១៦, ១២-១៣)
១៣

េនៃថដែដលេនា

ដំេណរេឆា�ះេភូមេិ អមា៉អ៊ូ

េលមាជីវិតរស់។

វ
មាស័កព
រី នាកេធ�

ចមា�្របមដប់
១៤

េគនិយាគា

អំពេី ហតុករណ ទំប៉ុនា� ែដលេកត
 មាន

១៥

េន

េពលែដលេគកំពុងែតពភ
ិ ាកគា ្រពះេយស៊យាមក

ជិតេគ េហយ
 េធ�ដ
 ំេណរជាមួេគេទ

១៦

េគេឃញ


្រពះេយស៊ផា�លនង
ឹ ែភ�ក ែតេគមិនអស�ល្រពះអង

ែមន

ឈរេស��ម

មាទក
ឹ មុខ្រសងូត

១៨

ឡម
ឹ េហតុករណ
ឹ ដង

ែដលេកត
 េឡង
 ប៉ុនា�ៃថ�មុន

្រពះអងថា

មា�កេឈ�េក�អូបា៉ទូល

«្របជនទំអស់េន្រក�េយរូស

េនះ្រគប់គា េម�ចក៏េលមិនដង
ឹ ?»។
សួ រេទេគថា

«េតេរឿងអ�?ី »។

១៩

្រពះអង

េគទូលេឆ�យថា

«

គឺេរឿងេលេយស៊ូ ជាអ�ភូមណ
សែរ៉ត ្រពះ
ិ

មា�សនិង្របជនទំមូលទទួលស�លថ េលជ
ព្យោក មាប�ទនុភាក�ុង្រគបកិច�កែដលេល

បាេធ� និង្រគបពកសំ ដែី ដលេលបនែថ�ង។

២០

ពួកនាយបូជចរ្និងពួកម�ន�ីរបស់េយង
 បា

ប��ូ នេល េទឲ្េគកតេទ្របហជីវិត េហយ


េគឆា�េលផង។

២១

េយង
 បាសង្ ឃឹថ េល

េនះេហយ
 ែដលនង
ឹ រ ំេដជនជាអ
ត ុ្ី រែអល

ែត

េហតុករណ ទំេនាបាកន�ងផុតេទបៃី ថ�េហយ
 ។
២២

មា�ស�ីខ�ះក�ុងចំេណាពួកេយង
 បាេធ�ឲ
 ្េយង


ឆ�ល់យា៉ខ�ំ គន
ឺ ានាំគ េទផ�ូតំងព្រពលឹ

២៣

ែតមិនបាេឃញ
 សពេលេទ។ នា្រតឡបមកវិញ

ប៉ុែន�ពុំមានរណបាេឃញេលេស»។

«មនុស្ខ�ះ

្របាេអយ! អ�ករល់គ មិនងេជឿពកទំ

ប៉ុនា�ែដលពួកព្ករបាែថ�ងេសះ!

២៦

្រព្រគ

ស�*្រត�ែតរងទុក�លំបាែបបេនះសិន មុននឹងចូលេទ

ទទួលសិររុី ងេរឿង របស់្រពះអង»។

២៧

បនា�បមក្រព

េយស៊ូបក្រស េសចក�ីែដលមាែចងទុក អំព្ី រព

អង�េនក�ុងគម�រី ទំមូល

ចប់ពគម�រី េលម៉ូេស*

រហូតដល់គម�រី ព្យោកទំអស់។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលសួ រេគថា

េតនិ
 យា

មាពួកេយងខ�ះនាំគ េទផ�ូរ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេថា

១៧

«អ�ករលគាេដរ បេណ� រជែជកគាបេណ�រ
គាអំពេី រឿងអ�ហ
ី �ង
ឹ ?»។ េគក៏ឈបេ់ ដរ

២៤

ែដរ េហយបាេឃញ ដូចពក�ស�ីទំេនានិយា
២៥

មួយគីឡូែម៉្រព្ី រក�េយរូសឡឹម

បាេឡយ
 ។

េរៀបរបថនាបាេឃញេទវទូត*មក្របថ
ា

២៨

វ
លុ ះមកជិតដល់ភូមិ ែដលស័ទំព
រី ប្រម�

នង
ឹ េទ ្រពះេយស៊េធ�ហ
 កដូចជចង់យាបន�េទមុខ

េទៀត។

២៩

េគឃាត្រពះអងថា

េនជាមួេយង
�ំ េី នះេហយ
 ខុ ទ


េហយ
់ ង»
 ជិតយបផ
ជាមួេគ។

៣០

នំបង
ុ័ មកកន

«សូ មេលស�ក

ដ្បិៃថ�កនែតទ

្រពេយស៊ូកច
៏ ូលេទស�កេន

្រពះអងគង់រម
ួ តុជាមួេគ េហយ
 យក
អរ្រពគុណ្រពះមា�ស
៣១

្របទឲ្យេគ
េមល
 ្រពះអងស�ល

រួចកច

េពលេនាះែភ�កេគបាភ�េឺ ឡង


ប៉ុែន�្រពអង�បាត់ពមុខេគេទ

៣២

េគនិយាគាថា

«ក្រពះអងមា្រពបន�ូល

មកកន់េយង
 ្រពទំបក្រសគម�រី ឲ្យេយស�ប

េនតផ�ូវ េយង
 មាចិត�រ ំេភប
 យា៉ខ�ំង»។
ក៏េ្រកេឡង


៣៣

េគ

វិល្រតឡបេទ្រក�េយរូសឡឹវិញ

វ
ភា�េឃញ
ទំដប់មយ
ួ នាក េនជុំគា
 ្រក�ស័ក

ជាមួពួកេគឯេទៀតៗ

៣៤

េគ្របអ
ា �កទំងពីថា

«

្រពអមា�សមា្រពះជនរស់េឡង
 វិញ ពិត្របាែមន

េហយ
៉ េឃញ
 ្រទងបាបង�ខ�ួនឲ្សុី មូន
 !»។
វ
ស័ទំងពីនាកេរៀបរប

េឡង
 េនតផ�ូវ

៣៥

េហតុករណ ែដលេកត


េហយ
 េគបាស�ល្រពះអងេន

េពល្រពះអងកចនំបង
ុ័ ។

េយរូសឡឹតេទ

ព ួកសាវ័កបានេឃ�ញ្រពះេយ

(មា៉យ ២៨  ,១៦-២០       មា៉កុស ១៦, ១៤១៨
វ
េនេពល ស័ទំងពីនាកកំ
ពុងែតនិយា

េរៀបរប

្រពអមា�សយាមកគង់េនកណ
ា�

វ
ចំេណាស័ទំអស់

េហយមា្រពបន�ូលថា

«សូ មឲ្អ�ករល់គ ្របកេដ

េសចក�ីសុ ខសន

៣៧

េគភយ
័ តក់ស�ុតញ័ ររន�ត់យា៉ខ�ំ េ្រពស�ន

េខ�លង។

៣៨

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា «េហតុ

អ�ប
ី ាជអ�ករល់គ រន�ត់ចិត�ដូេច�ះ?
៣៩

គាេនសង្ស័?
ែមន!
េទ»។

េម�ចក៏អ�ករល

ចូរេមល
 ៃដេជងខុ �ំ

គព
ឺ ិតជខុ �ំ

ចូរស�េមល
 ៍េខ�គា�សចគា�ឆ�ឹងដូចខុ �ំ

៤០

្រពអង�មា្រពបន�ូលដូេច�េហយ

បង�្រពះហស និង  ្រពបាឲ្េគេឃញ។

៤១

ក៏

ស វ

កពុំទនេជឿេនេឡយេទ េ្រពេគអរផងេហយេងឿង

ឆ�ល់ផង។ ដូេច�ះ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលសួ រេគថ៖

«េនទីេនះ

េតអ�ករល់គ មាអ�ប
?»។
ី រេភាឬេទ
ិ

ំ កថា�្រពអង�
េគយក្រតីអមួយដុម

៤២

៤៣

្រពអង�

ទទួលយក េហយេសេនមុខពួកេគទំអស់គា�
៤៤

បនា�បមក្រពះអងមា្រពបន�ូលថា

«កខុ�ំេន

ជាមួអ�ករល់គ េនេឡយ ខ�ុំបានិយយ្របាអ�ក

រល់គ ថ

េសចក�ីទំងអសែដលមាែចងទុកអំពីខុ �ំ

ក�ុងធម�វិន័យ*របស់េលម៉ូេសក�ុងគម�រី ព្យោក និង

ក�ុងគម�រី ទំនុកតេម�ង
 *្រត�វែេកតមា»។
បំភច
�ឺ ិត�គំនិតេគឲ្យល់អត�ន័យគម�រី

្រពបន�ូលថា

៤៦

៤៥

្រពះអងក៏

្រពអង�មា

«េហតុករណ េនះេកត េឡង

្រស

តេសចក�ីែដលមាែចងទុកក�ុងគម�រី ែមន គ្ឺ រព្រគ

ស�*្រត�រងទុក�លំបា េហយមា្រពះជនរស់េឡងវិញ

េនៃថ�ទីបី។
្រពះអង

អ�ករល់គ ជសក្អំពេី ហតុ
៤៩

ករណ ទំេនះ។

សណ�ិតេលអ�ករល់គា

ខុ ន
�ំ ឹងចត្រពវិ��ណមក

ត្រពបន�ូលសន្របស់

្រពបិតខុ �ំ។ អ�ករល់គ ្រត�េនក�ុង្រក�េយរូសឡឹ

យ៉ូហន ២០, ១៩-២៣    កិច�ករ ១, ៦-៨)
៣៦

៤៨

៤៧

 អ�ករល់គ ្រត�្របកក�ុង្រពះន

ឲ្មនុស្្រគបជាស
ត សនែកែ្រចិត�គំនិត

េដម្បឲ្បារួចពប
ី ា គឺ្រត�្របកចបតំពី្រក�

េនះ រហូតដល់្រពះជាមា្របទឲ្អ�ករល់គ មា
ប�ទនុភាព
្រពះេយស ៊ូយាងេឡ�ងេ�សា�នបរម

(មា៉កុ ១៦, ១៩-២០     កិច�ករ ១,៩-១១)
៥០

បនា�បមក

វ
្រពេយស៊ូនព
ា ួកស័កេចញព
ទ
ី ី

្រក�េទភូមេិ បថានី

េពលេទដល់

្រពះហសេឡង
 េហយ
 ្របទពរឲ្េគ។
ែដល្រពះអងកំពុងែត្របទពរ

្រពះអងេលក
៥១

េនេពល

្រពជាមា�េលក

យក្រពះអងេចញពេី គ េឡង
 េទស�បរមសុ ខ*។

៥២

េ្រកយបា្រកថា�បង�ំ ្រពះអងរួចេហយ
េគក៏


វិល្រតឡបេទ្រក�េយរូសឡឹវិញ

អំណរដ៏េលសលប។
់

៥៣

្របកេដ

េគេនក�ុង្រពះវិហ េហយ


នាំគ េលកតេមង
� ្រពះមា�សជានិចនិរន�រ។
៍

ជ, េយង
 អចបកែ្របម៉្យោងេទ  «ខ�ុំមិន

ប, ទំនុកតេម�ង
   ១១៨,២២។

េ្រសចេនាះ»។  • ឈ, ស្រមាជនជាតិយ

ផ, ទុតិយកថ  ២៥,៥-៦។    • ព, េសរភាព 
ី

្របាថា�អ�ីេ្រកពីចង់ឲ្យេភ�ងេនាះប

ដពធ
ិ ្ី រជមុជទឹកជាពិមួយែដលេគេធ�េឡង
   

(និក�មនំ  )  ៣, ៦។

បទេនះ្រពះេយស៊ូចងមាន្រពះបន�ូលអំពី

ភ, ទំនុកតេម�ង
     ១១០,១។

េដម្បីឲ្យខ�ួនបានបរិសុពធ
ិ ្ី រជមុជក�ុងអត
េសយទិវង�តរបស់្រពះអង� េដម្បីេ
មនុស្សឲ្យបានបរិសរួចពប
ី ាប

ម, េអស  ១៩,២។

ញ, ពក្យេដ:កេ���ង។    • ដ, ទំនុក

យ, ដនីែអល ៧,១៣។•រ, ពក្យេដ«រដូវ

តេម�ង
   ១១៨,២៦។

េក »។

ឋ, កំេណតពិភពេលក (េលក ប្បត�)៦-៧។

ល, សូ មអនលូ ក  ៩,៣។  • វ, េអស  

    • ឌ, កំេណតពិភពេល(េលកុប្បត)  

៥៣,១២។

ថា«,,,្រពះអង�មាន្រពះហប�ទ័យអត់ធ

ស, ដនីែអ  ៧,១៣  ; ទំនុកតេម�ង
   

១៩។      • ឍ, េយង
 អចបកែ្របម៉េទៀត
ចំេពះេ»។

១១០,១។

ណ, េសរភាព  (និក�មន
)  ២០,១២-១៦។  
ី
ត, េយងអចែ្របថា   «្រពះជាមា�ស់

េ�ង�ះអ�កេនក�ុងផ�ះេ» ក៏បាន។   • ថ,

ហ, ពក្យេដម: �ស�ីអរ។ • ឡ, ហូេស

១០,៨។•អ,េយងអចបកែ្រ«មនុស្

«

្របាក់ែ»:សូ មអនេសចក�ីពន្យល់មា
ថាយ ២៥,១៥។
ទ, ទំនុកតេម�ង
   ១១៨,២៦។      • ធ, េអ

សយ ៥៦,៧។    • ន, េយេរមី  ៧,១១។

្រប្រពឹត�អ្រកឬ  ទុជ៌ន»ក៏បាន

ក, ទំនុកតេម�ង
   ៣៦,១។  • ខ, ពក្យេដ  «
េនៃថ�ទីមួយក�ុងសបា� »។ ៃថ�ទីមយ
ួ   គឺៃថ�

អទត្យ  •គ, សូ មអលូ ក  ៩,២២;
១៨,៣២-៣៣។

ច,ពក្យេដ«ភយ
័ ខ�»។ពក្យេនះសំ
េទេលករភ័យខ�ចរបស់មនេនេព
េឃញ្រពះជាមា�ស់សងករអស�រ្យមួយ។

•ឆ, ពក្យេដម«្រពះហស�របស់្រព
មា�ស »។

ក,

«យ៉ូហ»មានន័យ្រពះជាមា

ជ,

«ៃថ�រះ» ចង់សំេដេទេល្រពះ្រែដល

្របណីសេនា�សកំេណតរបស់ េលកយ៉

ជាពន�ឺែដលយាងមកបំភ�ឺមនុស្សេលក  

មករបស់្រពះែមស៉្ស

ក�ុងពិភពេលកទំងម»។

ខ,មា៉ឡា៣,២៣-២៤។  • គ, ជាព

ញ, ឬធម�វិន័យែដល្រពះជាមា�ស់នមក

ហនបាទីជាទីសមា�ល់ទីមួយៃនក

ជ្រមាបសួរប៉ុែន�  មិនតមរេបៀបធម�ត។ពក

ជ្រមាបសួរេនះនាំឲ្យគិតេទដល់េសចក�
ែដលព្យោករី្របកសឲ្យអ�ក្រក�ងេយរ

មានអំណរសប្េដយ្រពះជាមា�ស់

េ�ង�ះ្រក�ងេ(សូ ផូនី  ៣,១៤, សករី៩,៩)
។    េលកលូកេ្របពក្យជ្រមាបស
្របកសពីករ្របសូតរបស់្រពះជា្រ
សេ�ង�ះ

អនមា៉ថា៤,១៦)។  • ឈ, ពកេដម  «

តមរយៈេលកម៉ូេស។• ដ, េសរភាព  (និក�
ី

នំ)១៣,២។•ឋ, េលវីវិន័យ១២,៨។

ឌ, ពក្យេដម:«ចក់ទំលុះ្រពល» ឬ  «ចក
ទំលុះជីវិត»។
ឍ, េអស  ៤០,៣៥។
ណ, ឬ  ្រពះជាមា�ស់វិនិច�័យេទស។• ត,

ឃ, េយង
 អចបកែ្ថា «្រពះអង�េ្រ

សំ ដី  ឬ  សណ�ី:្រគាប់ដំណាំតូចៗែដលស  

្រពះអង»ឬ«្រពះអង�ទតេមលមកទុក�េវទ

ថ, មានឯកសរខ�ះសរេស«្រពះអង�

្របណីដល់រូបខ�ុំជាអ�កបេ្រមដ៏ទន់ទបរ
ៃនអ�កបេ្រមរបស់្រពះអង�។• ង, ឬ  «្រពះអង
ពិតជា្រពះជាមា�ស់»។

បុ្រតដ៏ជាទី្រសឡាញ់របស់េយគឺេយងេនះ

េហយែដលបានបេង�ត្រពះអង�េនៃថ�»

(ទំនុកតេមង
�   ២,៧)។

ទ, ពក្យេដ«នំបង
ុ័ »។  • ធ,ទុតិយកថ
៨,៣។  • ន,ទុតិយកថ៦,១៣-១៤។• ប,
ទំនុកតេម�ង
 ៩១,១១-១២។  •ផ, ទុតិយកថា   
៦,១៦។

ព, េអស  ៦១,១-២។      • ភ,១  ពង្សោវ
ក្ស្រត១៧។  • ម, ២  ពង្សោវតរក  ៥។
យ, សូ មអន  េលវីវិន័យ ១៤,១-៣២។
រ,េនជំនាន់េនាះ    ្របេទសអុី្រសែ
េនេ្រកមអំណាច្រត�ត្រតរបស់ច្រក
ង។ជនជតិយូដមួយ្រក�ម  ែដលគំនិត
ជាតិនិយបាននាំគា�េធ�ចលនាបំបះប
្របឆាំងនឹងអំណាចរ៉ូមាុំងេនះយា៉ង
ល, េអសយ ៦១,១។    • វ, មា៉ឡា
ា�មនុស
៣,១។    • ស, ឃា�េដម«ក�ុងបណ
ែដលេកតពី�ស�ីមក»។

ហ, េអសយ ៦,៩-១០។
ឡ, សូ មអនេសចក�ីពន្យ(ខ)េនមា៉ថា
១០,១៤។    • អ, សូ មអន  មា៉ថាយ១៤,១១៣។

ក, ជាពក្យជ្រមា   សូ មអនេសចក�
ពន្យល់េ  មា៉ថ  ១០,១២។    • ខ, ទី

សមា�ល អំពីករកន់ទុ  េដយទទួលស�

អំេពប
 ាបរបស់ខ�ួន

គ, សូ មអន  ទុតិយក  ៦,៥  ; េលវីវិន័យ  

១៩,១៨។

ឃ, េនខ៣២មានពន្យលេលកយ៉ូ
សជាទីសមា�ល់ស្រមាប់អ�ក្រក�ងនតម
យៈេសចក�ីែដលេលក្របកសអំពីករវិន
យេទស្រក�ងេ(យ៉ូណា៣, ៣-៤)។•ង

,១ពង្សោវតរក១០,១-១៣។•ច, យ៉ូណ
ស  ៣,៥-១០។
ឆ, េយង
 អចបកែ្របតមរេបៀបម៉្យោ

ថា"ចូរេធ�ទនពីក�ុងចិត�កវិញេនាះអ�ីៗទ

អស់នឹងបានស�តបរិសុទ�ស្រមាបរល
គា�"

