ដំណ�ងល�តាមេលាកម ា៉
ពាក្យលំ
គម�រី ទំបួនក័ណ�សុ ទ�ែតជសំេណរអនាិ

ម គឺគា�កត់្រេឈ�អ�កនិពន�ទុកេទ។ ប៉ុែន� តំពីេដម

េរៀងមក ្រពសហគមន៍សន�តថ េលមា៉កូជអ�កនព
ិ ន�គម�រី ដំណឹងល�ទីបីេនះ។

េលមា៉កូពុំែមនជា្រគីទូតេទ។ ្របែហេលជយុវជនែដលតេមល
 ្រពេយស៊ូក�ុងសួ នឧទ្យ

េកេសមា៉ន េហយរត់េគចទំខ�ួនទេទ (មក ១៤,៥១-៥២)។ េលេឈ�យ៉ូហ-មា៉កូ មា�េឈ�មា៉រ
ំ ា េនផ�ះគាត (កក ១២,១២) េលេធ�ដំេណរ្របកដំណឹងល�
្រគីសបរស័
ូ ឡឹែតងែតជួបជុគ
ិ ទ្រក�េយរស
ជាមួ្រគីសទូតប៉ូល រួចរត់េទផ�វញ
(១៣,៥-១៣) បណ
ា�ឲ្្រគីសទូតប៉ូលនិងបារណទសែទងគា
ិ

(កក ១៥,៣៦) រួចេលរស់េនជាមួ្រគីសទូតប៉ូល េន្រក�េអេភសូ (កូឡ ៤,១០) េហយេនជាមួ្រគីស
ទូតសិលេន "្រក�បាប៊ីឡូន គឺេន្រក�រូម៉ (១ សល ៥,១៣)។

េនគ,ស ១២៥ េលបា៉ពីយ ជអភប
៉ ិ ស សរេសរថ េលមា៉កូស
ិ ា្រពសហគមន៍្រក�េយរូបូល

ំ ូងប��ក់ថ េស
ជាអ�បក្រសេសចក�ប
ី េ្រង�របស់្រគីសទូតសិល េនះជរេបៀប្រពសហគមន៍េដមដប

ចក�ែី ដលមាែចងក�ុងគម�រី ទីបេី នះ ពត
ិ ជ្រសតជំេនឿរបស់្រក�្រគីសទូតែមន។

េលមា៉កូនិពន�គម�រី ដំណឹងល�េនះមុនេគ គ្ឺ របែហជេនចេនា�គ.ស.៦៥-៧០ គ្ឺ របមជស

សិបឆា� េ្រក្រពេយស៊ូេសទិវង�ត។
េគាលបំណងេលាកម ា៉

ំ ឹ ងល�" េនះ
េលមា៉កូនព
ិ ន�េសៀវេភេ្រកចំណងេជង "ដណ

្រក�រូម៉

េដម្េប លកទក
ឹ ចត
ិ �្រគីសបរស័
ិ ទេន

ែដល្រពះេអធរ
ិ េណរុង៉ េបៀតេបៀនេធ�ប
 ាយា៉េឃាេបំផុត។

ពួកេគនាំគ សង្ស័អំពជ
ី ំេនឿ

របស់ខួ �នថ ្រពេយស៊ូពត
ំ ងពន្យលថ ្រពេយស៊ូពត
ិ ជ្រព្រគីសែមនឬអត់?។ ដូេច�ះ េលមាបណ
ិ ជ្រព
្រគីសែដលជនជាតយូដទន�ង
ឹ រង់ច ឲ្យយមករ ំេដពួកេគ

ែតជ្រព្រគីស្រត�វរទុក�លំបាមុនចូលសិរ ី

រុងេរឿងរបស់្រពះអង� ្រពះអងេ្របអ�កជំងឲ
ឺ ្ជសះេស្ ប េដញេខ�េចញពម
ី នុស្ និងេ្រប�្របេអ�ក

្រស� ក�ុងឋនជអ�កមាអំណា ទុកជស��សមា�លប��ក់ថ ្រពះររបស់្រពះមា�សមកជត
ិ បេង�យ

េហយ
 គ្ឺ រពះអងេហៀបនង
ឹ ្រត�្រមនុស្េល និងសេ�ង�េគ។ ្រពះអងែតងមា្រពបន�ូលហ្របអស់

អ�កែដលស�លឋនរបស់្រពះអង មន
័ ឲ្្របជន
ិ ឲ្្របានរណដឹងេឡយ
 ។ ្រពះអងមន
ិ សព�្រពះហបទយ

ស�លឋនរបស់្រពះអងភា�មេទ ែ្រកពួកេគយល់្រចឡថ
រេបៀបេស�ចក�ុងេលេនះ។

្រពះអងជ្រព្រគីសែដលមាអំណាត

េលមា៉កូេធ�ឲ្អ�កអក័ណ�គម�រី េនះនឹកឆ�ល់កុ �ងចិត�ថា

េលេធ�កអស�រទំេនាេកត?»។

យល់េឃញដូចនាទហរូម
៉ ាុំថា

«េតេលេយស៊ូមាឋនអ�ី

េពលេយងអក័ណ�គម�រី េនះចប់សព�្រគបេហយ

េយងមុខជនឹង

«េលកេយស៊ពិតជ្រពបុ្ររបស់្រពះមា�សែមន!»

(មក ១៥,៣៩)។

��ងគ
់ ម��រមា៉កូស

●

េសចក�ីេផ�ម៖ ឋនដ៏លកកំបំ
ា របស់្រពះេយស៊ (១, ១-១៣)

- ្រពះេយស៊ូជា្្រគីស�  (១,

១៤ - ៨, ៣០)

- ្រពះេយស៊ូ្រពះបុ្រតែដលបូជា្រ

●

បាន

(៨,

៣១-១៥,៤៧)

ពក្យប��ប ្រពះេយស៊ូមាន្រពះជន�ថ�ីដ៏រុងេរឿងគង់េនជាមួ (១៦, ១

- ៨)

ដំណ�ងល�តាមេលាកម ា៉
្រពះេយសូជាេលាកម៉ូេ
៊
ស ជា្រពះ្រ

ព�ធ�អ�េសក្រពះេយសូ ជា្រពះ្
៊

(មា៉ថាយ៣,

(មា៉ថ ៣,១៣-១៧; ៤,១-១១
លូក ៣,២១-២២; ៤,១-២)

ន�ងជា្រពះអមា

,

១-៦ ១១-១២

;

,

លូក ៣

១-១៨)

១ េដម
 ដំបូង ៃនដំណឹងល�របស់្រពះេយស៊្រគីស ជ

៩

១

២

្រពបុ្ររបស់្រពជាមា�ស

ក�ុងគម�រី ព្យោកេអ

ស មាែចងទុកមកថា

៣

អង�។

មក

្រសតបទគម�រី េនះែមន។

ឲ្មនុស្មាទទួលពធ
ិ ្ី រជមុទឹក

ប��ក់ថ េគែ្របចិតគន
ំ ិត េដម្្ប រពជាមា�េលក

ែលងេទឲ្រួចពប
ី ាប

៥

អ�ក្រស�យូដទំអស់

និងអ�ក្រក�េយរូសឡឹទំមូល នាំគ េចញេទរក

េលក េគទទួលសរភអំេពប
 ារបស់ខួ �ន េហយ

ទទួលពិធ្ី រជមុទឹកពេី ល

ក�ុងទេន�យរ័ ដន់

៦

េលយ៉ូហេស��កសេម��កបំពកេធ�ពេី រអូដ�

ពកែខ្្រកវេធ�ពែី ស្ប េហយបរេភាកណ
ិ
ូ � ប និង

ទឹកឃ�ុំ។

៧

េល្របកថា

«េលែដលមា

កមា�ំខ�ំជាខុ �ំ នង
ឹ មកតេ្រកខុ �ំ។ ខ�ុំមាឋ

នៈទណាស សូ ម្ែប តឳន្រសែខ្ែស្បេជងជូន

េល
ង។

៨

ក៏មន
់ �ស់របស់េលផ
ិ សមនឹងឋនដ៏ខ�ងខ

ខុ ប
�ំ ាេធ�ពធ
ិ ្ី រជមុឲ្អ�ករលគាក�ុងទឹក រឯ
ី

េលវញ
ិ

េលនឹង្រជមុអ�ករល់គ ក�ុង្រព

វ�
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ�»។

្រទងទតេឃញ
 ៃផ�េមឃរែហក

១១

មាឮ្រពសូរេសៀងពេី លេមឃមកថា

«

ចិត�នឹងេលណាស់»។

ចូរត្រមង់ផ�ូវថា�យ្រពះអ»ក។

េល្របក

េពល្រពះអង

េលកជបុ្រដ៏ជាទ្រសឡារបស់េយង
េយង

 គាប

ស�នថា៖"ចូរេរៀបចផ
ំ ូ �វរបស់្រពះអមា�

ដល់វរេហស�

១០

េហយ
ិ � ណយាចុះដូចសត�្រព មកេល្រព
 ្រពវ�

មានសំេឡងបុរសមា�ក់ ែ្រសកេនវល

េលយ៉ូហជាអ�េធ�ព
 ិធ្ី រជមុទក
ឹ

ែរត៉ ក�ុង្រស�កលេឡ េហយទទួលពិធ្ី រជមុទឹកពី

េលយ៉ូហ ក�ុងទេន�យរ័ ដន់
យាេឡង
 ពទ
ី ក
ឹ ភា�

«េយងចត់ទូតេយ ឲ្យេទមុខេ
េដម្ បីេរៀបចំផ�ូវថា�យ្រពះ»។

៤

េន្រេនា ្រពេយស៊ូយាមកពភ
ា
ី ូមណ
ិ

១២

រ ំេពចេនា

្រពវ�
ិ � ណក៏ជ្រម�្រពេយស៊ូ

េឆា�េទវរេហស�ន
រេហស�

១៣

្រពះអងគង់េនវ

្រត�មាសតល្បួអស់រយៈេពល

ែសសិបៃថ�។ ្រពះអងគង់េនជាមួសត�ៃ្រ េហយ


មាពពួកេទវទូតបេ្រម្រពះអង�

្រពះេយស ៊ូ រួមជាមួយ្រពះសហគ

(មា៉ថ ៤,១២-២២ លូក ៤,១៤-១៥ ; ៥,១-១១)
១៤

េ្រកេលយ៉ូហ្រត�វេចបប��ូ នេទ

ឃុំឃំ
ា
្រពេយស៊ូយាេទ្រស�កលីេ េហយ


្របកដំណឹងល�របស់្រពជាមា�
្រពបន�ូលថា

១៥

«េពលកំណត់មកដល់

្រពអង�មា

គ្ឺ រពបន�ូល

សន្របស់្រពះមា�សេកត
 រូបរេហយ
 ។

មា�សក៏េហៀបនង
ឹ ្រគរជែដរ។

គំនត
ិ េហយ
 េជឿេលដំណឹងល�ចុះ!»។
១៦

្រពជ

ចូរនគ
ា ា ែ្រចត
ិ �

្រព េយស៊ូ យា ត េឆ�រ សមុ្រ កល

េឡ ្រពះអងទតេឃញ
៉ និងេលអន់េ្រ
 េលសុី មូន

ជប�ូន កំពុងែតបង់សំណាញក�ុងសមុ្រ េ្រពអ�ក

ទំពីរជអ�កេនស្រតី

១៧

្រពអង�មា្រពបន�ូល

េទេគថា «សុំ អេ��  ញមកតខុ �ំ ខុ ន
�ំ ឹងឲ្អ�កេទ
១៨

អ�កេនសមនុស្វញ
ិ »។

អ�កទំពីរក៏ទុក

សំណាញភាម េហយេដរត្រពះអងេទ
១៩

្រពះេយស៊យាេទមុខបន�ិច ្រពអង�ទត

េឃញេលយា៉កុ និងេលយ៉ូហជប�ូនកំពុង

ែតេរៀបចំអន
ួ េនក�ុងទូក អ�កទំពីរជកូនេលេស
២០

េបេដ។

្រពអង�្រតេហអ�កទំពីរភា� េគក៏

ទុកឪពុកឲ្េនក�ុងទូក ជាមួពួកកូនឈ�ួល េហយ

េដរត្រពេយស៊ូេទ

(មា៉ថាយ៨,១៤-១៥ លូក ៤,
២៩

៣៨-៤១)

្រពេយស៊ូនិង្រក�សវ័

សភា�

នាំគ េចញពធ
ី ម�

េទផ�េលសុី មូន
៉ និងេលកអន់េ្

េដមាេលកយា៉ក និង េលយ៉ូហ េទ

ជាមួែដរ។

៣០

មា�េក�ករបស់េលសុី មូន
៉ កំពុងែត

្រគ� ស្រមាេនេលែ្រគ េគទូល្រពេយស៊ូ អព
ំ ី

គាតភា�ម

៣១

្រពះអងយាចូលេទជិត ចបៃដគាត
េគនា

អ�កជំងឺ និងមនុស្េខ�ចូលទំអស់ មកគាល្រព
៣៣

េយស៊ូ។

្រពេយស៊ូយាចូល្រក�កនុម

ជាមួ

្រក�សវ័ក* េនៃថសប្ប័ ្រពេយស៊ូយាចូលក�ុង

ធម�សលភ េហយបេ្រង�េគ។

២២

េគេងឿងឆ�ល់

យា ងខ�ំ អំពែី បបបទែដល្រពះអងបេ្រង� េ្រព

្រពះអងបេ្រង�េគដូចអ�កមាអំណា
២៣

មន
ិ ែមនដូច

េពលេនា ក�ុងធម�សមា

បុរសេខ�ចូល មា�ក ែ្រសេឡងថា
ជអ�កភូមណ
ាសែរេអយ!
ិ

២៤

«្រពេយស៊ូ

េត្ រពះអងចង់េធ�អ�ី

េយង? ្រពះអងមកបំផា�េយងឬ! ខុ ស
�ំ �ល្រពះអង

េហយ គឺ្រពះអងជាអ�ដ៏វសុ
ិ ទ�របស់្រពជាមា�»។
្រពេយស៊ូគំរេខ�េនាថា

អ�កេនះភា�ម»។

២៦

«េស��ម!

េចញពី

េខ�ចកេធ�ឲ្បុរសេនាដួល

្របក្របកិ េហយវេចេទទំែ្រកយា៉ខ�ំ

ផង។

្រពះេយស ៊ូេ�ផ�ះន�ងេ�ទ�ផ�

លុ ះដល់ល� េ្រកេពលៃថ�លិច

(លូក ៤, ៣១-៣៧)

២៥

ខ� ពេពញតំបន់កល េឡទំមូល។

៣២

សាស

ពួកធមាចរ្យេ

្រពកិតន
�ិ ារបស់្រពេយស៊ូល្ខ
ប �រ

ឲ្េ្រកេឡង
 គាតក៏បាត្រគ� េហយ
 បេ្រមេភ��វ។

្រពេយស៊ូ្រ�កបេដអំណាចខ

២១

២៨

េល»។

២៧

មនុស្មាទំអស់ភយ
័ ្រសឡាកំ េគ

និយាគាេទវញេទមកថា
ិ
េលបេ្រង�តរេបៀបថ�ី

េលប��េទេខ�

«េម�ចក៏អស�រេម៉�ះ!
្របកេដអំណាច

េហយេខ�ស�បបង�ប

អ�ក្រក�ទំប៉ុនា�មកផ�ុំគាេនមាតទ�

៣៤

្រក�ង

្រពេយស៊ូេ្របមនុស្ជាេ្រចនាក់

ែដលមាជំងេឺ ផ្សង ឲ្បាជសះេស្ ប េហយ


្រពះអងេដញេខ�ជាេ្រច េចញពម
ី នុស្ផង។ ្រព

អង�មន
ា�ឲ្េខ�និយាជដចខ
ិ បេណ

ពី

េ្រពពួកវដង
ឹ ឋនរបស់្រពអង�។
េបសកកម�របស់្រពះេយស ៊

(មា៉ថាយ៤, ២៣ លូក ៤, ៤១-៤៤)
៣៥

្រពឹេឡង

យប់េ្រេនេឡយ ្រពេយស៊ូ

េតនេឡង យាេចញពផ
ី �ះ

េហយអធិស�េនទេនាះ

េទកែន�ងមួយស�ត

៣៦

េលសុី មូន
៉ និង អ�ក

ែដលេនជាមួគាត នាំគ តរក្រពះអង�

៣៧

លុ ះ

ជួបេហយ េគទូលថា

គា»។

៣៨

«េគខំែស�ងរកេល្រគប់
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទេគថា «

េយងនាំគ េទកែន�ងេផ្សង គឺេទភូឯ
ម េទៀតៗែដល

េនជិតេនះ

េដម្ឲ
ប ្យខ�ុ្របកដំណឹងល�េនទេនា

ែដរ ដ្ បិខុ �ំេចញមក េដម្ប
ប ំេពញករេនឯង»។
៣៩

្រពះអងយាេទ្រគបទក
ី ែន�ង

ក�ុង្រស�ក

លីេឡ េហយ្របកដំណឹងល�េនតធម�ស

ទំឡារបស់េគ ្រពទំេដញេខ�េចញពី

៤០

,

ចូលមករក្រពះេយស៊ូ។

គាតលុ តជង�ងទ
់ ូលអង�រ្រពះអងថា
គ

េលចង់

មាមនុស្េ្រចេពក

១២-១៦)

មនុស្ឃ�ងម
់ ា�ក

«្របសិេប

េលអេ្របខ�ុំ្របបឲ្បាជ

ស�បរសុ
ិ ទ�»។

៤១

្រពះេយស៊មា្រពហប�ទយ
័

ឃ

្រពអង�កល
៏ ូ ក្រពះហសេទ

អណិេមត ដល់គាត

ពលគាត ទំមា្រពបន�ូលមកគាតថា
ចូរឲ្បាជស�បរសុ
� ុះ!»។
ិ ទច

«ខុ�ំចង់

ជំងឃ
់ ប
៏ ាតពី
ឺ �ងក

៤២

គាត់ េហគាត់បជាសបរសុ
ិ ទ�ភា�ម

៤៣

បនា�ប

មក ្រពេយស៊ូេដញគាតឲ្េចញេទភា� ទងមា

្រពបន�ូលយា៉តឹងរុងថា
ឹ
្របឲ
ា ្នរណដឹងេឡយ!

៤៤

«ចូរ្របយ័ត
ផ�ុយេទវញ
ិ

កុន
ំ ិយា
ចូរេទ

បង�ខ�ួនដល់េលបូជចរ និងថា�តង�ដូច

េលម៉ូេសបាបង�បទុក

េ្រពអ�កបាជស�

បរសុ
ិ ទែ� មន េដម្េប ទសក�ភ
ី ាដល់អស់េល»។
៤៥

ប៉ុែន� បុរសេនាេចញេទចប់េផ�្របកដំណឹង

ល�យា៉ងខ �


និងផ្សពផ្សេរឿងេនះ។

េហតុេនះ

េហយបាន្រពេយស៊ូមន
ិ អយាចូលទី្រក�

ឲ្យេេឃញេឡយ គ្ឺ រពះអងគង់េនែតកែន�ងស�ត់

េហយមាមនុស្ព្ី រគបទិសទី នាំគ មកគាល្រពះ

ង�។

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សអ�កឲ្យេ្រកា

(មា៉ថាយ៩, ១-៨ លូក ៥,១៧-២៦)
្រពេយស៊ូយា្រតឡបមក

្រក�កផានវញ
េហយអ�ក្រស�ឮដំណឹងថ ្រព
ិ

អង�គង់េនក�ុងផ�ះ។

២

មាបុរសបួននាក
៤

មាមនុស្យា៉េ្រច

ប៉ុែន�េដ

េគពុអ
ំ នម
ា នុស្ខ�ិនេនា

ចំពេី លកែន�ងែដល្រពះអងគង់ េហយ
 ស្រម�មនុស្

ខ�ិនេនេលែ្រែស�ង ចុះត្របេឡមក។
្រពេយស៊ូេឃញជំេនឿរបស់អ�កទំេនា

មា្រពបន�ូលេទកនមនុស្ខ�ិនថា
្រពះមា�សេលកែលងេទ
៦

៥

ក

្រពះអង

«កូនេអយ!

ឲ្អ�កបារួចពីបា

េហយ»។ ពួកធមាចរខ�ះែដលអង�ុយេនទេនា រ ិះ
គិតក�ុងចិត�ថា

៧

«េហតុដូចេម�ច

បាជអ�កេនះ

និយាយដូេច�? គាត្របម្រពជាមា� េ្រក្រព

ជាមា�មួយ្រពះអង េតន
 រណអចអត់េទមនុស្
ឲ្រួចពីបាបាន»។

៨

្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់ចិត�

គំនត
ិ របស់េគភា� ្រទងមា្រពបន�ូលេទេគថា
៩

េហតុអ�ប
ី ានអ�ករលគារ ិះគិតដូេច�ះ?

មក

«

េបខុ ្�ំ របា

អ�កពិកេនះថ "ខុ �ំអត់េទឲ្អ�កបារួចពប
ី ា

េហយ"ឬថ

"ចូរេ្រកេឡងយកែ្រែស�ងរបស់អ�ក

េដរេទចុះ" េតឃាមួយណ្រស�និយាជា?

១០

ប៉ុែន�ខុ �ំចង់ឲ្យអ�រលគាដឹងថបុ្រមនុស្មា

អំណានឹងអត់េទឲ្មនុស្ េនេលែផនដេី នះរួច

ពប
ី ាបា»។ ្រពះអងងេទរកអ�កខ�ិន េហយមា
្រពបន�ូលថា

១១

«ចូរេ្រកេឡង
េដរេទផ�ះវញេទ
»។
ិ

យកែ្រែស�ង

១២

មនុស្ខ�ិនក៏

េ្រកឈរេឡងភា�

យកែ្រែស�ងរបស់ខួ �ន

ស�បែ់ ស�ងយា៉ខ�ំ

េហយេលកតេម�ង
 សិររុី ងេរឿង

កតមុខមនុស្ទំអស់េចញេទេធ�ឲ្េគ្រគបគា

េឡ�ង

២ ប៉ុនា�ៃថ�េ្រកមក

៣

េទជិត្រពអង�បាេឡយ។ ដូេច�ះេគក៏េចដំបូលផ�ះ

របស់អ�ក

១

ឲ្េគស�ប់

ែសងមនុស្ខ�ិនមា�ក មករក្រពះអង�

្រពះេយសន�
៊ ងអ�ករស់េ្រ�សង�
១-៤ លូក ៥

គា�សល់កែន�ងណេសេឡយ

សូម្ែប តេនមាតទ�ផ�ះក៏គា�សល់ែដរ។ ្រពេយស៊ូ
ែថ�ង្រពបន�ូល

មនុស្ផង។

(មា៉ថាយ៨,

មូលផ�ុំគាកកកុញ

របស់្រពជមា�ស ទំេពថា
បាេឃញកអស�រណមួយ

េឡយ!»។

េដរ

«េយងមនិ ែដល

ដូចេពលេនះ

េ្រកខុ �ំ។ ខុ �ំមាឋនទណាស សូម្ែប តេអ

្រសែខ្ែស្បេជងជូនេល ក៏មន
ិ សមនឹងឋន

ដ៏ខ�ងខ
់ �ស់របស់េលផង។
អ�ករលគាក�ុងទឹក

៨

ខុ �ំបាេធ�ពធ
ិ ្ី រជមុឲ្

រឯេលវ
ញ
ិ
ី

េលនឹងេធ�ពិធី

្រជមុឲ្អ�ករល់គ ក�ុង្រពវ�
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ�*»។

្រពះេយស ៊ូទទួលព�ធ�្រមុជទ�ក ្រពះ
ជ
ឈ�ះការល ្ប

(មា៉ថាយ៣,១៣-១៧;៤,១-១១ លូក ៣,២១-២២;៤,១-២)
េលាកយ៉ូហានបាទេ្រ��ន្រ�េ�ប
ជន

(មា៉ថាយ៣,

,

១-៦ ១១-១២

;

,

លូក ៣

១-១៨)

១១ដំណឹងល�*អំព្ី រពះេយស៊្រគីស� ជ្រពបុ្ររបស់

្រពជាម ស់ ចបេផ�មដូចតេទ ២ក�ុងគម�រី ព្យោកេអ
ស មាែចងទុកមកថា

៣

«េយងចត់ទូតេយងឲ្យេទមុន្រព
េដម្ បីេរៀបចំផ�ូវថា�យ្រពះ»។

មានសំេឡងបុរសមា�ក់  ែ្រសកេនវ
ស�នថា:"ចូរេរៀបចផ
ំ ូ �វរបស់្រពះអមា�
ចូរត្រមង់ផ�ូវថា�យ្រពះអ»។
៤

េពលេនា េលយ៉ូហមកដល់្រសត

៩

េន្រេនា ្រពេយស៊ូយាមកពភ
ា
ី ូមណ
ិ

ែរតក�
៉ ុ ង្រស�កលេឡ។ ្រពះអងបាទទួលពិធ្ី រជមុ

ទឹក*ពីេលយ៉ូហ ក�ុងទេន�យរ័ ដន់

១០

អង�យាេឡងពីទឹកមកភា� ្រទងទតេឃញៃផ�េមឃ

រែហកជាពី េហយ្រពវ�
ិ � ណយាចុះដូចសត�

្រព

មកសណ�ិតេល្រពះអង�

េសៀងពីេលេមឃមកថា

១១

មាឮ្រពសូរ

«្រពអង�ជបុ្រដ៏ជាទ

្រសឡារបស់េយង

េយងគាបចិត�នឹង្រពះអង

ណាស់»។
១២

រ ំេពចេនា ្រពវ�
ិ � ណក៏ន្ា រពេយស៊ូេឆា�
១៣

េទវរេហស�ន

្រពះអងគង់េនវរេហ

ស�អស់រយៈេពលែសសិបៃថ� ្រត�មារសតល្ប

ង។ ្រពះអងគង់េនជាមួសត�ៃ្រ េហយមាពួក

បទគម�រី េនះែមន េហយេធ�ព
 ិធ្ី រជមុទក
ឹ *េនវ

េទវទូត*បេ្រម្រពះអងផង។

គំនត
ិ េដទទួលពិធ្ី រជមុទក
ឹ

្រពះេយស ៊ូ្រតាស់េ�សាវ័កបួ

រេហស�ន

េល្របកឲ្មនុស្មាែ្របចិត

េលកែលងេទឲ្រួចពប
ី ាប

៥

េដម្្ប រពជាមា�

អ�ក្រស�យូដទំ

អស់ និងអ�ក្រក�េយរស
ូ ឡឹទំមូល នាំគ េចញ

េទរកេលក េគទទួលសរភអំេពប
 ារបស់ខួ �ន

េហយេលក៏េធ�ព
 ិធ្ី រជមុទឹកឲ្យេក�ុងទេន�យរ័ ដ

ន់។
ដ�

៦

េលយ៉ូហេស��កសេម��កបព
ំ កេធ�ពេី រអូ

ពកែខ្្រកវេធ�ពែី ស្ប

ណូ � ប និងទឹកឃុ។
ំ�
ថា

៧

េហយបរេភាក
ិ

េល្របក្របាបណ
ា ជន

«េលែដលមាកមា�ំខ�ំជាខុ�ំ នងឹ មកត

េពល្រព

(មា៉ថាយ៤,

,

១២-២២ លូក ៤

១៤-១៥

; ៥,១-១១)

១៤

េ្រកេគចបេលយ៉ូហយកេទឃុំ

ឃំ
ា ្រពេយស៊ូយាេទ្រស�កលីេ

្របកដំណឹងល�*របស់្រពជាមា�ស
មា្រពបន�ូលថា

១៥

េហយ


្រពអង�

«េពលកំណត់មកដល់េហយ


រឯ
ី

្រពរជ្របស់្រពជាមា�ក៏មកជត
ិ បេង�យ
 ែដរ។ ចូរ

នគ
ា ា ែ្រចត
ិ �គំនត
ិ េហយ
 េជឿដំណឹងល�ចុះ!»។
១៦

ក ្រពេយស៊ូយាតេឆ�រសមុ្រកល

េឡ ្រពះអងទតេឃញេលសុី មូន
៉ និងេលអន់េ្រ

ជប�ូនរបស់គាត

កំពុងែតបង់សំណាញ

ទំពីរជអ�កេនស្រតី
េទេគថា

េ្រពអ�ក

១៧

្រពអង�មា្រពបន�ូល

«សុំអេ��  ញមកតខុ�ំ ខុ�ំនងឹ តំអ�កឲ្
១៨
េនសមនុស្វញ
ិ »។ អ�កទំពីរក៏ទុកសំណាញ

េនទីេនាភា� រួចេដរត្រពះអងេទ
១៩

ក្រពេយស៊ូយាេទមុខបន�ិច ្រពអង�

ទតេឃញេលយា៉កុ និងេលយ៉ូហជប�ូន

កំពុងែតេរៀបចំអន
ួ េនក�ុងទូកមួយ អ�កទំពីរជកូន

េលេសេបេដ។
ភាម

២០

្រពអង�្រតេហអ�កទំពីរ

េគក៏េដរត្រពេយស៊ូេទទុកឪពុកឲ្េនក�ុង

ទូកជាមួពួកកូនឈ�ួល។

្រពេយស៊ូយាចូល្រក�កនុម

អ�កែដលបាស�ប្រពះអង

ជាមួ
២២

េងឿងឆ�ល់យា៉ខ�ំអំពី

ែបបបទែដល្រពះអងបេ្រង� េ្រព្រពះអងមា្រព
បន�ូល ្របកេដអំណាខុសែប�កពីពក
ួ ធមាចរ្

េនេពលេនា ក�ុងធម�សលមាបុរសមា�ក

ែដលេខចចូល ែ្រសេឡងថា

២៤

«្រពេយស៊ូជ
អ�កភូមណ
ាសែរេអយ! េត្រពះអងចង់េធ�អេ�ី យង?
ិ

្រពះអងមកបំផា�េយង! ខុ ស
�ំ �ល្រពះអងេហយ ្រព

អង�ជ្រពដ៏វសុ
ិ ទ�ែដលមកព្ី រពជាមា� »។
េយស៊ូគំរេខ�េនាថា

ភា�ម»។

្រពកិតន
�ិ ារបស់្រពេយស៊ូល្ខ
ប �រខ�

ព

េពញតំបន់កល េឡទំមូល។

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សអ�កជំង�ជាេ្ឲ្យប
ជ

(មា៉ថាយ៨,១៤-១៥ លូក ៤,
២៩

៣៨-៤១)

្រពេយស៊ូនិងសវ័កនាំគ េចញពីធម�

សលេទផ�េលសុី មូន
៉ និងេលកអន់េ្

យា៉កុបនិងេលកយ៉ូហ ក៏េទជាមែដរ។

េល
៣០

មា

យេក�ករបស់េលសុី មូន
៉ កំពុងែត្រគ� សំរនេនេល
៣១

្រពះអងយាចូលេទជិតចប

េភ��វ។

ធម�សល េហយ្រពះអងបេ្រង�អ�ក្រស�ក

។

េហយេខ�ក៏ស�បបង�បេល»។

ៃដគាត ឲ្េ្រកេឡង គាតក៏បាត្រគ� េហយបេ្រម

៣១-៣៧)

ពួកសវ័ក* េនៃថសប្ប័ទ្រពេយស៊ូយាចូលក�ុង

២៣

២៨

ភា�ថ គាតឈ។
ឺ

េខា�ចូល
២១

ប��េទេខ�

េល

ែ្រគ េពល្រពេយស៊ូយាេទដល់ េគទូល្រពះអង

្រពេយស៊ូេ្រ�បុរសមា�កែដលមា

(លូក ៤,

បេ្រង�តរេបៀបថ�ី្របកេដអំណាច

២៦

«េស��ម!

២៥

្រព

េចញពីអ�កេនះ

េខ�ចកេធ�ឲ្បុរសេនាដួល្របក្រ

កិន េហយវេចេទទំែ្រសយា៉ខ�ំផង។

២៧

មនុស្មាទំអស់ភយ
័ ្រសឡាកំ េគនិយាគា

េទវញេទមកថា
ិ

«េម�ចក៏អស�រេម៉�ះ!

េល

៣២

លុ ះដល់ល� េ្រកេពលៃថ�លិច

េគនា

អ�កជំងន
ឺ ិងមនុស្េខ�ចូលទំអស់ មករក្រពេយ

ស៊ូ។
ង។

អ�ក្រក�ទំប៉ុនា�មកផ�ុំគាេនមាតទ�្រក

៣៣

៣៤

្រពេយស៊ូេ្របមនុស្ជាេ្រចនក់ែដល

មាជំងេឺ ផ្សង ឲ្បាជសះេស្ ប េហយ្រពះអង

េដញេខ�ជាេ្រច

េចញពម
ី នុស្ផង្រពះអងមន
ិ

អនុ��តឲ្េខ�និយា ជដចខ ពីេ្រពពួកវ

ដឹងឋនរបស់្រពអង�។

្រពះេយសូយាងចាកេចញព�
៊
្រក�ងក

(មា៉ថាយ៤,
៣៥

,

២៣ លូក ៤

៤១-៤៤)

្រពឹេឡង
កងងត
ឹ េនេឡយ

 ្រពេយស៊ូ

េតន
 េឡង
 ្រទងយាេចញពផ
ី �ះ េទកែន�ងមួយស�ត់

េហយ
 អធស
ិ �នេនទេនាះ

៣៦

េលសុី មូន
៉
និង

អ�កែដលេនជាមួគាត នាំគ តរក្រពះអង�
លុ ះបាជួបេហយ
 េគទូលថា

្រគប់គា»។

៣៨

៣៧

«េគខំែស�ងរកេល

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទេគ

ថា

«េយង្រត�នាំគ េទភូមឯិ េទៀតៗែដលេនជិត

េនះ ខ�ុំ្រត�្របកដំណឹងល�*េនទេនាែដរ ដ្ បិខុ �ំ

េចញមក េដម្ប
ប ំេពញករេនឯង»។
៣៩

្រពះអងយាេទ្រគបទក
ី ែន�ង

លីេឡ េហយ្របកដំណឹងល�*

ក�ុង្រស�ក

េនតធម�

សលទំឡា ្រពទំេដញេខ�េចញពី

,

១-៤ លូក ៥

«្រសិនេប

េលមន
ិ យល់ទសេទ សូ មេ្របខ�ុំ្របបឲ្បា

ជស�បរសុ
ិ ទ�*ផង»។

ទ័យអណិអសូគាតឃ

៤១

្រពះ េយស៊មា្រពហប�
ពន់េពកណាស្រពះអងក៏

លូ ក្រពះហសេទពលគាត ទំមា្រពបន�ូលថា
៤២

ចូរឲ្បាជស�បរសុ
ិ ទ�ចុះ!»

មនុស្ឃ�ងក
់ ប
៏ ាជាសបរសុ
ិ ទ�ភា�ម

៤៣

បនា�បមក ្រពេយស៊ូេដញគាតឲ្េចញេទភា� ទំ
មា្រពបន�ូលយា៉តឹងរងថា
ឹ

៤៤

«ចូរ្របយ័តឲ្

ែមនែទនកុំនិយាេហតុករណ េនះ្របាឲ្នរណ

ដឹងេឡយ! ផ�ុយេទវញ្រត
�េទបង�ខ�ួនដល់េល
ិ

បូជចរ្រួចថា�តង�

ដូចេលម៉ូេស*បា

បង�បទុក េដម្ជ
ប សក�ភ
ី ាប��ក់ថា អ�បាជ

ស�បរសុ
ិ ទែ� មន»។

៤៥

ប៉ុែន�បុរសេនាេចញេទ

្របក និងផ្សពផ្សេរឿងេនះេន្រគបកែន�ងឲ្យេ

ដឹង។

១៧-២៦)

២១ប៉ុនា�ៃថ�េ្រកមក

្រពេយស៊ូយា្រតឡបមក

ំ ឹ ងថ្រពះអង
្រក�កផានវញ
ិ េហយ
 អ�ក្រស�ឮដណ

មាមនុស្យា៉េ្រចមកមូលផ�ុំ

២

្រពបន�ូល ឲ្េគស�ប់

១២-១៦)

គាតលុ តជង�ងទ
់ ូលអង�រ្រពះអងថា

។

,

១-៨ លូក ៥

ែតេនមាតទ�ផ�ះក៏គា�សល់ែដរ។

មាមនុស្ឃ�ងម
់ ា�ក ចូលមករក្រពះេយស៊

«ខុ�ំយល់្រពេហយ

(មា៉ថាយ៩,

គាកកកុញ គា�សល់កែន�ងណេសេឡយ
សូម្ ប


្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សឃ�ង់មា�ក
៤០

ជ

គង់េនក�ុងផ�ះ។

មនុស្ផង។

(មា៉ថាយ៨,

្រពះេយស ៊ូេ្រ�ស មនុស្សខ��នមា�ក់

េហតុេនះេហយបាន្រពេយស៊ូមន
ិ អ

យាចូលទី្រក� ដូចពម
ី ុនបាេទៀតេឡយគឺ្រពះអង

គង់េនែតខេ្រទី្រក�

្រតងកែន�ងស�ត់េហយ

មាមនុស្ពី្រគបទិសទី នាំគ មកគាល្រពះអង�

៣

្រពេយស៊ូែថ�ង

មាបុរសបួននាកែសង
៤

មនុស្ខ�ន
 មា�កមករក្រពះអង�
ិ ៃដ ខ�ន
ិ េជង

ប៉ុែន�

េដមាមនុស្េ្រចេពក េគពុអ
ំ នម
ា នុស្ខ�ន
ិ

េនាេទជត
ិ ្រពេយស៊ូបាេឡយ
 ។ ដូេច�ះេគក៏េច

ដំបូលផ�ះ

ចព
ំ េី លកែន�ងែដល្រពះអងគង់

េហយ


ស្រម�មនុស្ខ�ន
ិ េនេលែ្រែស�ង ចុះត្របេឡ

មក។

ទំេនា
ថា

៥

ក្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់ជំេនឿរបស់អ�ក
្រពះអងមា្រពបន�ូលេទកនអ�កពិក

«កូនេអយ
 ! ខុ �ំអត់េទឲ្អ�កបារួចពប
ី ា
៦
េហយ
 »។ ពួកធមាចរខ�ះែដលអង�ុយេនទេនា រ ិះ
៧
គត
«េហតុដូចេម�ច បាជអ�កេនះ
ិ ក�ុងចត
ិ �ថា
ហ៊្របម្រពជាមា�

េដេពពកេស ន
� ង
ឹ

្រពះអងែបបេនះ?េ្រក្រពជាមា�មួយ្រពះអង េត
នរណអអត់េទមនុស្ ឲ្រួចពប
ី ាបាន»។
្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់ចត
ំ ត
ិ �គន
ិ របស់េគភា�

មា្រពបន�ូលេទេគថា
គារ ិះគិតដូេច�ះ?

៩

៨

្រទង

«េហតុអប
�ី ានអ�ករល

េបខុ ្�ំ របអ
ា �កពិកេនះថ "ខុ �ំអត់

េទឲ្អ�កបារួចពប
ី ាេហយ"ឬថ

"ចូរេ្រក

េឡងយកែ្រែស�ងរបស់អ�កេដរេទចុះ" េតឃាមួយ

ណ្រស�និយាជា?

១០

ប៉ុែន�ខុ �ំចង់ឲ្យអ�រលគា

ដឹងថបុ្រមនុស្មាអំណានឹងអត់េទឲ្

មនុស្ េនេលែផនដេី នះរួចពប
ី ាបា»។ ្រពះអង
ងេទរកអ�កខ�ិន េហយមា្រពបន�ូលថា

១១

«ចូរ

េ្រកេឡង យកែ្រែស�ងរបស់អ�ក េដរេទផ�ះវញ
ិ

១៨

១២

េទ»។

មនុស្ខ�ិនក៏េ្រកឈរេឡងភា� យក

ែ្រែស�ងរបស់ខួ �ន េដរកតមុខមនុស្ទំអស់េចញ

ៃថ�មយ
ួ

ពួកសិស្របស់េលយ៉ូហបាទ

ស�និង ពួកសិស្ខគណៈផារីសុ នាំគ តមអហ

េទេធ�ឲ្េគ្រគបគាស�បែ់ ស�ងយា៉ខ�ំ េហយេលក

ពួកេគមកទូលសួ រ្រពេយស៊ូថា

«េយងមនិ ែដលបាេឃញកអសរ្ណមួយ
េពលេនះេឡយ!»។

អហ

តេម�ង
 សិររុី ងេរឿងរបស់្រពជមា�ស

ទំេពថា
ដូច

េលយ៉ូហ

និងសិស្ខគណៈផារីសុីតម

ចុះេហតុដូចេម�ចបានសិស្របស់េល

មន
ិ តមដូេច�ះ?»។
េគថា

១៩

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

«ក�ុងពិធមី ង�លកេនេពលកូនកំេឡាេន
េតេ ភ��វអតមអហេកតឬ?។ េទ!ដរ

្រពះេយស ៊ូ្រតាស់េ�េលា

ជាមួ

(មា៉ថាយ៩,៩-១៣ លូក ៥,២៧-៣២)

ណកូនកំេឡាេនជាមួ

១៣

្រពេយស៊ូយាតេឆ�រសមុ្រ

ម�ងេទៀត។

កលីេ

បណ
ា�ជទំមូលនាំគ មករក្រពះអង

្រពះអងក៏បេ្រង�ពួកេគ។
តេនា

១៤

ក្រពះអងយាកត

្រទងទតេឃញេលេលវជក
ូនរបស់
ី

េលអលផា

អង�ុយេនកែន�ងយកពន�។

េយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាតថា

្រព

«សុំ អេ��  ញមក

តខុ �»
ំ ។ េលេលវក៏
ី េ្រកេឡង េដរត្រពះអង

េទ

១៥

បនា�បមក ្រពេយស៊ូេស្រពេស�េន

«សិស្របស់

បាេឡយ។

២០

េគមន
ិ អតមអហ

ៃថ�េ្រកេពលេគចបស�មយកេទ
២១

េទបេភ��វទំេនាតមអហ
នរណយក្រកណាថ�ី

ពុំែដលមា

មកប៉ះសេម��កបំពកចស

េឡយ េបេ ធ�ដូេច�ះ្រកណាថ�ន
ា�ឲ្សេម��ក
ី ឹងបណ

បំពកចស រែហកេលសេដមេទេទៀត។
មានរណ្រច្រទំពំ
 បាជូរថ�ី

ែស្បចសេឡយ

ែស្បេនាធា�

២២

ពុំែដល

េទក�ុងថង់

េបេធ�ដូេច�្រនឹងេធ�ឲ្ថង់

បណ
ា�ឲ្ខូចទំ្រសទំថង់

ែស្បជាិ
ម ខន ្រត�្រច្រសថេទក�ុងថង់ែស្ប

ផ�ះេលេលវ។
ី មាអ�កទរពន�* ្រពទំមនុស្

ថ�ី។

។

្រពះេយស ៊ូមានអំណាចេល�ៃថ�ស�

បាជាេ្រច មករួមតុជាមួ្រពះអង និងពួកសវ័ក
មាមនុស្្របេភេនាេ្រចនាកបាមកត

្រពអង�។

១៦

ពួកធមាចរពគ
ី ណៈផារីសុីេឃញ្រព

េយស៊ូេស្រពះេស ជាមួអ�កទំេនា
និយាេទកនពួកសវ័ថា

(មា៉ថាយ១២,
២៣

១-៥)

មាៃថ�មយ
ួ ជាៃថសប្ប័ទ

្រពេយស៊ូយា

កតវែ្រសវ័ក*របស្រពះអង

នាំគ េដរ បេណ�រ

េគ

«េហតុអប
�ី ាន

,

១-៨ លូក ៦

២៤

េលបរេភាជាមួអ�
កទរពន និងជាមួមនុស្
ិ

បូតកួរ្រស�បេណ�រ។

មា្រពបន�ូលថា៖  «មនុស្មាសុ ខភាល�មន
ិ ្រត�
ក្រគេពទ្េឡយ មានែអ�កជំងប
ា �ែដល្រត�
ឺ ុេ៉ ណ

សិស្របស់េលេធ�ក
ែដលប�� ត�ហ

ិ មន
ិ ឲ្េធ�

េនៃថ�សប្ប័ដូេច�ះ?»។

មនុស្បាវញ
ិ »។

បាដវី

បា?»។

ករ

១៧

្រពេយស៊ូបាឮេគនិយាដូេច�ះក៏

ខុ ម
�ំ ន
�ំ ករក
ិ ែមនមករកមនុស្សុ ចរតេទគ
ិ
ឺខុ ម

ថា

«សូមេលេមល
 ចុះ
២៥

,

១៤-១៧ លូក ៥ ៣៣-៣៨)

េហតុអប
�ី ាន

្រពេយស៊ូតបេទេគវញ
ិ

«ក�ុងគម�រី មាអត�បទមួយស�ីអំពក
ី ែដល្រព
និងបរពបា្រប្រពឹ
ិ

េហយ្រត�កអហបរេភាគ
ិ

អំព�ការតមអា

(មា៉ថាយ៩,

្រពេយស៊ូថា

ពួកខគណៈផារីសុីទូល

២៦

េនេពលឃា�

េនសម័យេនា

េលអប៊យា
ី ថាេធ�ជមហបូជចរ្យ ្រពបាដ

វឌបាច
ូល េទក�ុងដំណាករបស់្រពជមា�សយកនំ
ី

បុង
័ ែដលេគតំថា�្រពះមា�ស មកេស ្រព
ទំែចកឲ្ពួកបរពបរ
េភាេទៀតផង។
តវន័
ិ យ*
ិ
ិ

មាែតពួកបូជចរ្ប៉ុេណ
ា � ែដលមាសិទប
�ិ រេភា
ិ

នំបង
ុ័ េនាះ េតអ
 �ករលគាមន
ិ ែដលអអត�បទេនា

េទឬ!»។
៖

២៧

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគេទៀតថ

«្រពជាមា�បាបេង�តៃថ�សប្ប័

េដម្ជ
ប

្របេយាជដល់មនុស្ ្រពះអងមន
ិ បាបេង�តមនុស្

េដម្ឲ
ប ្បេ្រមៃថ�សប្ប័េឡយ។

២៨

េហតុេនះេហយ

បាជបុ្រមនុស្ស ជមា�សេលៃថ�សប្ប័»។

(មា៉ថាយ១២,

,

៩-១៤ លូក ៦

េទធម�សលម�ងេទៀត

េនទេនាះ មាបុរសមា�កស�ិតៃដមា�ង
េមល
 ្រពេយស៊ូ

ឲ្ជ

២

ពួកេគត

ែ្រកេល្រពះអងេ្របបុរសេនះ

េនៃថ�សប្ប័ទក�ុងេគាបណ
ំ ងេច្របក

្រពអង�។

៣

្រពេយស៊ូយាេចញ

េទតេឆ�រសមុ្រក

លីេឡជាមួពួកសវ័ក* មាបណ
ា�ជជេ្រចនា

គាេទត្រពះអង អ�កទំេនាមកព្ី រស�កលីេ
៨

្រស�យូដ

្រក�េយរូសឡឹ ្រស�អុីឌុំេម តប
ំ ន់

េ្រតខនាទេន�យរ័ ដន់្រពទំតំបន់ជុំវញ
ិ

្រក�ទីរូស
៉
និង្រក�សុី ដូន។ បណ
ា ជនមកត្រព

េយស៊ូេ្រចយា៉េនះ េ្រពបាឮេគនិយាអំពក
ី ិច�
ពួកសវ័ក

៩

្រពេយស៊ូ្របា

ឲ្េរៀបចទ
ំ ូកមួយថា�្រពះអងែ្រកប

ណ
ា ជន្របេ្រជគា េចេរ្រពះអង
អ�កជំងជ
ឺ ាេ្រចខំ្របឹសំរុកចូលមកជិត

៦-១១)

៣១្រពេយស៊ូយាចូល

៧

កទំប៉ុនា� ែដល្រពអង�េធ�។

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សស��តៃដមឲ្
បាន

មហាជនមកតាម្រពះេយ

១០

ដ្ បិមា

េដម្ព
ប ល

្រពះអង េ្រព្រពះអងបាេ្របមនុស្ជាេ្រច ឲ្
បាជា

១១

ម៉្យេទៀតេពលេខ�េឃញ្រពះអង វ

្រកចុះេនេទៀប្រពបា េហយែ្រសេឡងថា«
្រពះអងជា្របុ្ររបស់្រពជាមា�»។

្រពេយស៊ូបាគំរកំែហងវយា៉មុង
ឺ មា៉ត

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទកនបុរស

និយា្របេា គថ្រពះអងជនរណេឡយ។

លេគឯេណះ!»។ ៤បនា�បមក ្រពះអងមា្រពបន�ូល

្រពះេយស ៊ូែតងតាំង្�
រ ស�ទូ១២  រ ូប

ស�ិតៃដេនាថា

«ចូរេ្រកេឡង មកឈរេនកណា

សួ រេទេគថា

«េនៃថ�សប្ប័
ឲ្យេធ�អំេពល
 � ឬេធ�អំេពអ
 ្រក?
មនុស្ ឬ្របហជីវតេច
?»។
ិ
ទំអស់គា�

៥

េតវ ន័
ិ យអនុ��ត
េត្រត�សេ�ង�

ពួកេគេនេស��ម

្រពេយស៊ូែបរ្រពភ័�ក�ទតេមល
េទ


អ�កែដលេនជុំវិទំ្រពពិេរ

េហយ្រពះអង

្រព�្រពហប�ទយ
័ េ្រពេគមាចិត�រងរូ
ឹ ស។ ្រពអង�

មា្រពបន�ូលេទកនបុរសស�ិតៃដេនាថា

«ចូរ

លៃដេមល
 ៍!»។ បុរសេនាលៃដ េហយៃដរបស់

គាតក៏បាជដូចេដមវញ។
ិ

៦

ពួកខគណៈផារីសុី

េចញពធ
ី ម�សល េហយេទពិេ្រគជាមួបក្ពួក

េស�ចេហរូដ៉ ភា�
ស៊ូ។

(មា៉ថាយ១០,

េដម
 ្រប កមេធ្បាេធ�គុត្រពះេ

១៣

,

១-៤ លូក ៦

១២

ប៉ុែន�

មន
ិ ឲ្

១២-១៦)

បនា�បមក ្រពះេយស៊យាេឡង
ំ
 េទេលភ�។

្រពះអងបា្រតេហអស់អ�ក
្រពហប�ទយ
័ េ្រជេរស


មកគាល្រពះអង�

១៤

េហយ
 អ�កទំេនាក៏ចូល

្រពអង�ែតងតំសវ័ដប់ពរី

រូបឲ្េគេនជាមួ្រពះអង

្របកដំណឹងល�

អរកែថមេទៀតផង។

ែដល្រពះអងសព�

១៥

និងេដម
 ្ចតេគឲ្េទ
បី

ទំឲ្េគមាអំណាេដញ
១៦

្រពអង�បាែតងតំអ�ក

ដប់ពរី រូបេនះ គសុ
៉ ែដល្រទងដកេឈ�ថសិល
ឺ ី មូន
១៧

យា៉កុជាកូរបស់េលេសេបេដនិងយ៉ូហជ

ប�ូនរបស់គាតែដល្រពះេយស៊ដកេឈ�ថ

េណែកស"

ែ្រថ"អ�កែដលមាចត
ិ �ខ�ំដូច

"េប
ផ�រ

លន់" ១៨អន់េ្រ ភល
ី ី ព បាថូឡូេ មា៉ថថូមា៉

យា៉កុជាកូអល់ផ
និយម

១៩

ថាេសុី មូន
៉ ជាអ�ជាត

និង យូដអុីសរយ៉
ី ុត ជអ�កក្បត្រពះអង�

្រពះញា�វង្សរបស់្រពះេមកនាំ្រ
អង�យកេ��ញ
២០

ក្រពះេយស៊យា្រតឡប

ំ ា សជាថ
ណ
ា�ជជួបជុគ

មកផ�ះវញ
ិ ប

ជេហតុនាំឲ្រពះអង�និង

ពួកសវ័ក រកេពលបរេភាម
ន
ិ
ិ បាេសះ
ញាតវង្របស់្រពះអងឮដំណឹងេនះ

២១

្រព

ក៏នគ
ា ា េធ�

ដំេណរមក េដម
 ្ច
ិ េ្រពេគថ ្រព
ប ប្រពះអងេទវញ

អង�វេង�ងស�រតេហយ
 ។

្រ�កាន់្រពះ

(មា៉ថាយ១២,

,

២២-៣២ លូក ១១

១៤-២៣

;

,

១២

១០)

«អ�កេនះមាេបលេសប៊ូលជាេស

ចេខ�េនក�ុងខ�ួន គាតអេដញេខ�ដូេច�ះ េ្រព
២៣

្រពេយស៊ូ

្រតេហេគមក រួចមា្រពបន�ូលជ្របស ថា«

េតម
 ារសតអេដញមាសត ដូចេម�ចេកត
 ?
២៤

្របសិេបព
 លរដ�កុ �ងនគរណមួយែបកបាកទស

ែទងគាឯង នគរេនាពុំអស�ិតេស�រគង់វង្តេទមុខ

បាេឡយ
 ។

២៥

បាកទសែទងគា

្របសិេបម
 ា្រក�្រគ�សមួយែបក
្រក�្រគ�សេនាក៏ពុអ
ំ េនស�ិត

េស�រគង់វង្បាែដរ។

២៦

ដូេច�ះ្របសិេបម
 ាសត

េ្រកេឡង
 ្របឆានង
ឹ ខ�ួនឯង

ែបកបាកទស់ែទ

នង
ឹ ខ�ួនឯង វិ
ម អេនស�ិតេស�រគង់វង្បាេឡយ


គវ
ន
ិ
ឺ មុខជ្រត�វនាម
ិ ខន

២៧

គា�នរណអ

ចូលេទក�ុងផ�ះមនុស្ខ�ំពូែក េហយ
់ ក្រទព
 ប�នយ

សម្បត�របស់គាតបាេឡយ
គ្ឺ រត�ែតចងមនុស្ខ�ំ


ពូែកេនាជាមុសិន

េទទំអស់។

២៩

្រពះអងនឹងេលកែលង

រឯអ�
ី កែដលេពពក្របម

្រពវ�
្រពះង�មន
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ�វញ
ិ
ិ េលកែលងេទ

េសេឡយ

និច�»។

៣០

ដ្ បិអ�កេនាមាេទអស់កល្ជ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលដូេច�ះ េ្រពេគ

និយាថ ្រពះអងមាេខ�េនក�ុងខ�ួន។

្រពះញា�វង្សដ៏ព�ត្របស់្រពះេយស ៊

(មា៉ថាយ១២,

,

៤៦-៥០ លូក ៨

១៩-២១)

េពលេនា មានិងបងប�ូនរបស់្រពេយស៊ូ

មកេហ្រពះអង�

ពួកធមាចរ្ែដលចុះមកព្ី រក�េយរូស

េស�ចេខ�្របគលអំណាឲ្»។

ពក្របម្រពះមា�ស

និង េព

មកដល់ ឈរេនខេ្រផ�ះ េហយ
 ចតេគឲ្ចូល

២២

ឡម
ឹ និយាថា

ខុ �ំសុំ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹង

ច្បោថេបមនុស្េលេធ�អំេពប
 ា

៣១

្រពះេយស ៊ូេឆ��យតបន�ពួកអ�កេចា

២៨

ក�ុងផ�ះគាតបាន

េទប
់ ក្រទពសម្បត�
 អប�នយ

បណ
ា�ជែដលអង�ុយេនជុំវញ
ិ

៣២

្រពេយស៊ូទូល្រពអង�ថា

«េល្រគ

ប�ូនេលមករកេល

េនខេ្រក»។៣៣្រព

េយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

៣៤

មា�និងបង

«េតនរណជមា�

ខុ �?
ំ នរណជាបប�ូនខុ �?
ំ »។ ្រពអង�ទតេមល
 េទ
ំ
មនុស្ែដលេនជុវញ្រពះអង
រួចមា្រពបន�ូលថា
ិ

«អ�កទំេនះេហយជមានិងជបងប�ូនរបស់ខុ�ំ ៣៥
ដ្ បិអ�កណ្រប្រពឹត្រពហប�ទយ
័ ្រពជមា�ស

អ�កេនាជបងប�ូន្រប�្រស និង ជមា�របស់ខុ �»
ំ ។
្រ�សា�អំព�ពូជ្រ

(មា៉ថាយ១៣,

១-៩ លូក ៨

,

៤-៨)

១

៤ ្រពេយស៊ូចបេផ�ម
ា ជនេនតេឆ�រ
 បេ្រង�បណ

សមុ្រម�ងេទៀត។ មាបណ
ា ជនេ្រចកុះករនាំគ

មករក្រពះអង ្រពះអងក៏យាចុះេទគង់កុ �ងទូកមួយ

េនែក្បមាត្រច
តេឆ�រសមុ្រទ

រឯបណ
ា ជនអង�ុយេនេលេគា
ី

២

្រពះអងេ្របពក្របស បេ្រង�

េគ អំពេី សចក�ជ
ី ាេ្រច ្រពអង�បេ្រង�េគថា
ចូរស�បមាបុរសមា�កេចញេទេ្រព្រស�វ

៤

៣

«

េពល

គាតេ្រពមា្រគាពូជខ�ះធា�កេទេលផូ �វ
៥

សត�មកចឹកសុី អស់េទ

មា្រគាពូជខ�ះេទៀត

ធា�កេទេលកែន�ងមាថ�ពុំសូវមាដី
៦

េឡងភា�មេ្រពដីមន
ិ េ្រជ

េហយ

្រគាពូជក៏ដុះ

លុ ះដល់ៃថ�េក�ពន�ក

ែដលដុះេឡងេនាក៏េ្រក�ស�ិតអស់េទ

េ្រពប�ស

៧

ចកមន
ិ បាេ្រជ មា្រគាពូជខ�ះេទៀត ធា�កេទ
េលដែី ដលមាបនា�

បនាក៏ដុះេឡងរួបរត្រស�ម
ន
ឹ
ិ

ឲ្បេង�តផលបាេឡយ។

៨

្រគាពូជឯេទៀតៗធា�ក

េដអំណរ

១៧

ប៉ុែន�េគពុំទុកឲ្្រពបន�ូលចកប�ស

េនក�ុងខ�ួនេគេឡយ គឺេគជាបចិត�ែតមួយែភ�ត។ លុ ះ

ដល់មាទុក�េវទនឬ្រត�េគេបៀតេបៀនេ្រពែត្រព

បន�ូល េគក៏េបាបង់េចជំេនឿភា�ម

១៨

មនុស្ខ�ះ

ទទួល្រគាពូជេនេលដីែដលមាបនា េគបាស�ប

្រពបន�ូលែដរ
ក�ុងេលកីយ

១៩

ប៉ុែន�កខ�ល់ខ�អំពជ
េន
ិ
ី ីវតរស់

ចត
ិ �េលលន់ចង់បា្រទពសម្បត�

និងចិត�បង
៉ ្របា េផ្សង

២០

របរួ
ឹ ត្រពបន�ូលមន
ិ ឲ្

េទេលដម
ី ាជីជាតល� ្រគាពូជក៏ដុះេឡង េហយ

បេង�ត
 ផលបាេឡយ។

ខ�ះេទៀតឲ្មួយជហុកសិប និងខ�ះេទៀតមួយជមួយ

បន�ូលេហយ ក៏ទទួលយកបង�បេង�តផល អ�កខ�ះបា

លូ តលសបេង�ត
 ផល
៩

រយ»។

ខ�ះឲ្ផលមួយជសសិប

បនា�បមក ្រពះអងមា្រពបន�ូលថា

អស់អ�កែដលឮពកេនះ
ចុះ!»។
១០

«

សូ មយកេទពិចរ

ក្រពេយស៊ូគង់េនដចែឡកពប
ា
ី ណ

ជន អស់អ�កែដលេនជាមួ្រពះអង និងសវ័ទំ

្រគាពូជេនេលដម
ី ាជីជាតល� កបាស�ប្រព

មួយជសសិបអ�កខ�ះបាមួយជាហុសិប អ�កខ�ះ

េទៀតបាមួយជាមួរយ»។
្រ�សា�អំព�ចេង�

(មា៉ថាយ៥,១៥លូក ៨,
២១

ដប់ពីររូបទូលសួ រ្រពះអងអំពព
ី ក្របស ទំេនាះ
១១

រឯអ�
ី កែដលបាទទួល

១៦-១៨)

បនា�បមក ្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថា

«្រពជមា�សបា «េគមនិ ែដលអុជចេង��ង េហយ
 យកធុង្រគពេី ល ឬ

្រពអង�មា្រពបន�ូលតបថា

េ្រប្របទឲ្អ�ករលគា យល់គេំ រកដ៏លក

យកេទដកេ្រកែ្រេឡយ
 ។

េគែតងយកចេង��ង

២២

កំបំ
ា ៃន្រពះរជរបស់្រពអង�។ រឯអ�
ី កដៃទ េគឮ

េទដកេលេជង
 ចេង��ងវញ។
ិ

បេី គខំ្របឹេមល
ក៏ពុេំ ឃញ េគខ្ំ របឹស�ប ក៏ពុយ
ំ ល់


េលចមក ឲ្មនុស្្រគប់គ េឃញ
 ច្បោែដរ។

អត់េទឲ្េគ»។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទៀតថា

េសចក�ទ
 អស់ជពក្របស វញ។
ិ
ី ំ

១២

ដូេច�ះ េទ

ែដរ ែ្រកេលេគែ្រចិត�គំនត
ិ េហយ្រពះមា�សនឹង
១៣

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទៀតថា

«េបអ�ក

រលគាមន
ិ យល់្របស េនះផង េធ�េ ម�ចឲ្អ�ករល់គ

យល់្របស ឯេទៀតៗបាន
េ្រព្រពបន�ូល

១៤

១៥

មនុស្ខ�ះេ្រប�បដ
ី ូចជផ�ូវែដល

្រពបន�ូលបាធា�កេទេល

បន�ូល

អ�កេ្រព្រស�វស

កបាស�ប្រព

េហយមាសតំក៏មកឆក់យក្រពបន�ូល

ែដលបាេ្រពក�ុងចិត�េគ េទភា�ម

១៦

មនុស្ែដល

បាទទួល្រគាពូជ េនេលដីមាថ� ក៏ដូេច�ែដរ

កបាស�ប្រពបន�ូលេហយ

េគទទួលយកភា�

្រគបកលកកំបំ
ា

ា ក៏នង
នង
ឹ េហយ
ឹ ្រត�េបក
 ឲ្េគដង
 ្រគបអថកំបំ
ឹ ្រត�
២៣

ណាពកេនះ សូមយកេទពច
ិ រចុះ!»។

អ�ក
២៤

«ចូរអ�ករលគា

្រប�្របយ័តនង
ឹ េសចក�ី ែដលអ�ករលគាស�បេនះឲ្

ែមនែទន។ ្រពះមា�សនង
ឹ វលឲ្អ�ករលគា តរ

ង�លែដលអ�ករល់គ វលឲ្អ�កដៃទ េហយ
 ្រពះអង

នង
ឹ បែន�មឲ្អ�ករលគា

២៥

េ្រពអ�កណមាេហយ


្រពះមាស់នង
ឹ ្របទឲ្ែថមេទៀត ែតអ�កណែដល

គា�

ផង»។

្រពះអងនង
ឹ ហូតយកអ�ៗ
ី

ែដលអ�កេនាមា

២៦

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទៀតថា

រជ្របស់្រពះមា�ស

«្រព

េ្រប�បដ
ប ូចជបុរសមា�ក
២៧

េ្រព្រស�េនក�ុងែ្ររបស់ខួ �ន។

េទះបគាតេដក

ក�ី េ្រកក�ី យប់ក�ី ៃថ�ក�ី ្រគាពូជេនែតមាពន�កដុះ

េឡងេដគាតពុំបាដឹងថ
២៨

រេបៀបណេឡយ
េដខ�ួនឯង

្រគាពូជេនាដុះ

ដ្ បិដេី ធ�ឲ្ពូជបេង�តផល

ដំបូងមាពន�កេលចេឡងបនា�បមក

ក៏ែបកជាកួ េហយេចញជ្រគា្រស�វ

២៩

លុ ះ្រស�ទុំ

េគយកកេណ��វមក្រច� ដ្ បិដល់រដូវច្រម�េហយ»
។

្រ�សា�អំព�្រគ ាប់ពូជ

(មា៉ថាយ១៣,
៣០

៣១-៣២

,

,

េ្រប�បីដូចជ្រគា

ពូជម៉្យ កេគេ្រពេលដី្រគាពូជេនាល�ិតជា
៣២

លុ ះេ្រពរួចេហយ្រប់

ពូជេនាក៏ដុះេឡងធំជាដំណាឯេទៀតៗ

ែបកែមកសមាម�ប់
៣៣

្រពទំ

ឲ្បក្បក្ម
ស កេធ�សំបុក

្រជអ្រស»។

្រពេយស៊ូែតង្របក្រពបន�ូល េដេ្រប

ជពក្របស រេបៀបេនះ តែតេគអយល់បាន
៣៤

្រពះអងែតងមា្រពបន�ូលេទេគ សុ ទ�ែតជពក

្របស

ប៉ុែន�េពលេនដចែឡកពប
ា ជន ្រពះអង
ី ណ

បក្រសទំអស់ ្របព
ា ួកសវ័ក*
្រពះេយស ៊ូេធ��ឲ្យរលកស�

(មា៉ថាយ៨,
៣៥

,

២៣-២៧ លូក ៨

ពួកសវ័ក៏េចញពប
ា ជន
ី ណ

អុំទូកែដលមា្រពះេយស៊

គង់េនក�ុងេនា

េហយ

េដ

៣៧

មាទូកឯេទៀតៗេទជាមួែដរ។

្រសែតមា

ខ្យលព្យុបក់េបាមកយា៉ខ�ំ េហយរលកក៏េបា

ប៉ះនឹងទូក បណ
ា�ឲ្ទឹកចូលេស�រេពញ។
្រពេយស៊ូវញ
ិ

ំ ក់េលេខ�យ
្រពះអងផ�ល

៣៨

រឯ
ី

េនកៃន្ទូ

ក។ ពួកសវ័ដស្រពះអងថា
ស�បឥឡូវេហយ!

«េល្រគ េយង
៣៩
េលមន
្រព
ិ េអេពេទឬ?»។

ប��សមុ្រថា

«ស�បេ់ ស��មេទ»។

េយស៊ូេតនេឡង មា្រពះបន�ូគំរខ្យលព្យុះ និង

េពលេនា

បនា�បមក ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទពួក

សវ័ថា

១៨-១៩)

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទៀតថា

េគទំអស់កុ �ងេលក

មា�»។

៤០

៣៤ លូក ១៣

្រពរជរបស់្រពជមា�ស

៣៦

ខ្យលព្យុក៏សប
� េហ
់ យៃផ�ទឹកក៏រេស ែ� ដរ។

«េតេយង
្របដូ្រពះររបស់្រពះមា�សេទនង
ឹ អ�ី? េតេ យង
យក្របស ណមក្របដូនឹង្រពះររបស់្រពះអង?
៣១

«េយងនាំគ ឆ�ងេទេ្រត

បន�ូលេទពួកសវ័កថា

្រ�សា�អំព�្រគ ាប់ពូ

២២-២៥)

េនល�ៃថ�ដែដលេនា ្រពេយស៊ូមា្រព

«េហតុអប
�ី ាជាអ�រលគាភត
ិ ភ័យ
៤១
ដូេច�ះ? អ�ករលគាមន
ិ ទនមាជំេនឿេទឬ?»។
ពួកេគេកស�បែ់ ស�ងជាខ �


វញេទមកថា
ិ

េហយនិយយគាេទ

«េតេលេនះជនរណបាជ
ខ្យលព្យុ និងសមុ្រស�បបង�បេលដូេច�ះ?»។
្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សេខ ា�ចចូល

(មា៉ថាយ៨,

,

២៨-៣៤ លូក ៨

៥១្រពេយស៊ូ

២៦-៣៩)

និងពួកសវ័ក

មា� ក�ុងតំបន់េករ ស

បាេទដល់េ្រត

២

ក ្រពះអងយាេឡង

ពីទូកភា� មាបុរសមា�កេខ�ចូល េចញពីទប
ី ��ុ ះ

សព េដរត្រមងមករក្រពះអង�

៣

បុរសេនះស�កេន

ែតតទីប��ុ ះសព

គា�នរណអចងគាតបា

េគដកេខ�េជងនិង

យក្រចវចងគាតេ្រចដង

េឡយ សូម្ែប តយក្រចវមកចង ក៏មន
ិ ជាបែដរ។

៤

ប៉ុែន�គាតេនែតកចបំបាក្រចវ និងេខ�ទំេនា

ជានិច គា�នរណអប�ង�គាតបាេឡយ។

៥

គាតរស់េនតទប
ំ ំ
 យប់ទំ

ី ��ុ ះសព និងតភ�ទ

ៃថ� េហយេចះែតែ្រស្រពទំយកថ� មកអសច

ខ�ួនឯងែថមេទៀតផង។

៦

កគាតេឃញ្រពេយស៊ូ

ពីចមា�

ក៏រត់មក្រកថា�បង�្ំ រពះអង

ែ្រសយា៉ខ�ំថា

«ឱ្រពះេយស៊

េហយ

ជ្រពបុ្រ

របស់្រពជមា�សដ៏ខង
� ខ
់ �ស់បំផុតេអយ

ំ
ចង់េធ�អទ
�ី ូលបង�?

៧

េត្ រពះអង

ំ ង�រ្រពអង�កុ �ង្រពះន
ទូលបង�អ

ំ ី!»។
្រពះមា�ស សូ មេមត កុេំ ធ�ទុក�េទទូលបង�អ
៨

េខ�និយាដូេច�ះ េ្រព្រពេយស៊ូបាប��វថ

េហតុករណ ទំប៉ុនា� ែដល្រពអមា�សបាេ្រប
ដល់អ�កេដ្រពហប�ទយ
័ អណិអសូ»។
២០

បុរសេនាក៏េចញេទ

្របក្របឲ
ា ្្របជា ក�ុង្រស�េដកប៉ូដឹងអំពី

កទំអស់ ែដល្រពេយស៊ូបាេ្របដល់គាត់
អស់អ�កែដលបាឮពកគាតេកស�បែ់ ស�ងៃ្រែល

«ែន៎េខ�បិស ចូរេចញពីអ�កេនះេទ»។ ្រព
េយស៊ូមា្រពបន�ូលសួ រេទេខ�ថា «ឯងេឈ�
អ?
ី » េខ�ទូលេឆ�យថា «ទូលបង�េំ ឈ�កងទ័ព
ដ្ បិេយងខុ ម
�ំ ាគាេ្រច»។ ១០វទទូចអង�រ សូមកុំ

ង។

ែក្បេនាមា្រជ�មួយហ�ូងធំ

(មា៉ថាយ៩,

៩

៖

១១

ឲ្្រពះអងបេណ�ញពួកវេចញពី្រស�េនាះ

េន

កំពុងរកសុី េនត

ចេង�ះភ�។
ំ
១២

ពួកេខ�អង�រ្រពេយស៊ូថា

«សូមប��ូ ន
េយងខុ ឲ
�ំ ្េទចូលក�ុង្រជ�ទំេនាេទ»។ ១៣្រព

េយស៊ូកយ
៏ ល់្រពម េខ�េចញពប
ី ុរសេនាេទចូល

ក�ុង្រជ� ហ�ូង្រជ�ែដលមាចំនន
ួ ្របមជាពីពន
ំ ភ�ំ ត្រមងេទសមុ្រលង់
ក្បក៏េបាចុះតជរ
ទឹកងបអស់។

១៤

ពួកអ�កែថរក្ហ�ូង ្រជ�កយកេរឿង

េនះរត់េទ្របអ
ា �កេនទ្ី រក�

និងអ�កេន្រស�ែ្រ

មនុស្មាក៏នគ
ា ា មកេមល
 េហតុករណ េនាះ

១៥

េគ

ចូលមករក្រពេយស៊ូ េឃញបុរសែដលមាេខ�កង

េហយចបេផ�ម

្រពះេយស ៊ូេ្រ�ស�សមានជំង�ធា�ក់ឲ្
បាន ន�ង េ្រ�សកូន្រស�េៃយ៉រ៉ូសឲ្
រស់េឡ�ង�ញ
២១

,

១៨-២៦ លូក ៨

៤០-៥៦)

្រពេយស៊ូឆ�ងទូកពេី ្រតមា�មកវញ
ិ

អង�គង់េនេឆ�រសមុ្រទ

មាបណ
ា ជនេ្រចកុះករ

មកេចេរ្រពះអងម�ងេទៀត។

២២

េពលេនាមា

អ�កទទួលខុស្រត�េលធម�សលមា�ក េឈ�ៃយ៉រស
ូ៉

មកដល់។

កគាតេឃញ្រពេយស៊ូ

េទៀប្រពះប្រពះអង
៖

២៣

គាត្រក

េហយទទូចអង�រ្រពះអងថ

«កូន្រសរបស់ខុ្�ំ របបឈធឺ �ន់

ជិតស�ប សូម

េលអណិេមត អេ��  ញេទដកៃដ*េលនា

េដម្ស
ិ »។
ប េ�ង�នាឲ្មាជីវត

២៤

្រពេយស៊ូ

យាេទជាមួគាត់ មាបណ
ា ជនជេ្រចកុះករ

ទ័ពចូលកពីមុន អង�ុយមាសេម��កបំពក េហយ

ត្រពះអងេទ ទំ្របេ្រជគាជុំវញ្រពះអង�
ិ

អ�កែដលបាេឃញផា�លនឹងែភ�កេរៀបរប្របាេគ

ឈដប់ពីរឆា�មកេហយ។

ដឹងស�រត េនាេគក៏នគ
ា ា េកស�បែ់ ស�ង។

អំពេី ហតុករណ ែដលេកតមាដល់បុរសេនា

អំពហ
� ្រជ�ក
ី ូង

១៧

េគទូលអង�រ្រពះេយស៊

១៦

អស់

និង

ឲ្ច

១៨

េចញពី្រស�ភូមរិ បស់េគ។ េពល្រពះអងកំពុងយា

២៥

េនេពលេនា

មា�ស�ីមា�កេកត
ឺ ា�ក
 ជំងធ
២៦

្រគេពទ្ជាេ្រចបន

ព្យោនា ែតនាឈច
�ំង នា
ឺ ុកចបរតែតខ
ឹ

បាចំណា្រទពសម្បត�ទំប៉ុនា� ែដលនាមា
ែតជំងរឺ បស់នាេនែតមន
ិ បាធូរ្រសេទ
២៧

ចុះទូក បុរសែដលេខ�ចូលពីមុន បាអង�រសុំ េទ

េទវញ
នាកនែតឈខ
ិ
ឺ �ំេឡងៗ។

េទវញ
ិ ្រទងមា្រពបន�ូលថា

ជន ពល្រពព�ស�របស់្រពះអងពខ
ី េ្រក

ជាមួ្រពះអង�

១៩

្រពេយស៊ូមន
ិ យល់្រពេទ ផ�ុយ

«ចូរអ�ក្រតឡបេទ

ផ�ះ េទេនជាមួ្រក�្រគ�សវញចុ
ះ េហយេរៀបរប
ិ

្រព

ផ�ុយ

នាបា

ឮេគនិយាអំព្ី រពេយស៊ូ ក៏ចូលក�ុងចំេណាបណ
ា
ដ្ បិនានឹកក�ុងចិត�ថា

២៨

«េបខុប
�ំ ាពលអរបស់

េល

ខុ ម
�ំ ុខជទទួលកសេ�ង�មន
ិ ខ»។

២៩

រ ំេពចេនា ឈឈប់ធា�កភា� េហយនាដឹងថ
៣០

ខ�ួននាបាជសះេស្ បពេី រគ
្រពេយស៊ូ្រជភា�ថ

េនេពលេនា

មាប�ទនុភាមួយេចញពី

្រពះអង ្រពះអងែបរេទរកបណ
ា�ជ មា្រពបន�ូល
៣១

ថា

«អ�កណពលអខុ�?ំ »។ ពួកសវ័កទូល
្រពះអងថា «្រព្រគេឃញ្រសេហយ បណ
ា ជន

្របេ្រជប៉ះនឹង្រពះ្រ្រគបគា ចុះេហតុដូចេម�ចបា

ជ្រពះ្រសួ រថ អ�កណពល្រពះ្រដូេច�ះ?»។

៣២

្រពេយស៊ូទតេមល
ិ េដម្ឲ
 ជុំវញ
ប ្យដឹថអ�កណបា

ពល្រពះអង�

៣៣

�ស�ីេនាភ័យញ័ ររន�ត់ េ្រពនា

ដឹងអំពេី ហតុែដលេកតដល់ខួ �ននាង នាមក្រក

េទៀប្រពបា្រពេយស៊ូ
អស់ថា�្រពអង�។
នាថា

៣៤

េហយទូលកពិតទំ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល េទ

«កូន្រសេអយ!

េ�ង�នាេហយ

ជំេនឿរបស់នាបាស

សូ មអេ��  ញេទឲ្បាសុ ខសន

េហយសូ មឲ្នាជសះេស្ បពជ
ឺ ុះ!»។
ី ំងច
៣៥

ក្រពេយស៊ូកំពុងែត មា្រពបន�ូលេន
ំ គាតថា
៉ ជរ
េឡយ មាេគមកពីផ�ះេលៃយ៉រូស

«កូន្រសេលផុតដេង�មេទេហយ េម�ចក៏េនរ ំខ
៣៦
េល្រគេធ�អ�?
្រពេយស៊ូមន
ី »។
ិ យក្រពហប�ទ័
យទុកដក នឹងពករបស់អ�កទំេនាេឡយ ែត្រព

អង�មា្រពបន�ូលេទេលៃយ៉រូស
៉ ថា
្រគាន់េជឿប៉ុេណ
ា �បាេហយ»។
អនុ��ត

«កុខ
ំ �អី

្រពអង�មន
ិ

ឲ្អ�កណេទត្រពះអងេឡយេលក

៤០

េគនាគាចំអកដក្រពះអង ្រពះអងក៏េដញេគឲ្េចញ

េទេ្ទំងអសគា រួច្រទងនាំែឪពុកមា�េក�ងនិង

សវ័ទំបីរូប ចូលេទក�ុងបន�បែ់ ដលេក�ង្រសេនា
៤១

េដក។

បន�ូលថា

្រពអង�ចប់ៃេក�ង្រសេនា ទំមា្រព

«តលថគូម!» (ែ្រប

ខុ ្�ំ របានាថចូរេ្រកេឡង!")។

"នាតូចេអយ
៤២

េក�ង្រសក៏

េ្រកេឡង េដរមួយរ ំេពច ដ្ បិនាមាអយដប់ពីរ

ឆា�េហយ។ េគេងឿងឆ�ល់ពន់្របម

៤៣

ប៉ុែន�្រព

េយស៊ូហ្របេគ មន
ា រណដឹងេរឿងេនះ
ិ ឲ្្របន

េឡយ។

បនា�បមក្រពះអង្របេា គឲ្យកចំណី

អហមកឲ្េក�ង្រសីេនបរេភាគ
ិ

អ�កភ ូម�ណាសាែរ៉តបដ�េម�ន្រព

ទទួល្រពះេយស ៊

(លូក ៤,

១៦-៣០)

៦១្រពេយស៊ូយាេចញពីទេី នា

្រតឡបេទ

ភូម្ិ រស�របស់្រពះអងវញ
ពួកសវ័កក៏េទត្រព
ិ

អង�ែដរ។

២

លុ ះដល់ៃថ�សប្ប័ទ ្រពះអងបេ្រង�អ�ក

្រស�េនក�ុងធម�សល មនុស្ជាេ្រចែដលបា

ស�ប្រពះអង េងឿងឆ�ល់ៃ្រែលង។ េគនិយាគាថ

៖

«េតគាតដឹងេសចក�ទ
 េនះមកពណ
? ្របា
ី ំ
ី
ែដលគាតបាទទួលេនះជ្របា អ�ីេទ? កអស�រ
៣
ែដលគាតបាេធ�េនះេកតេឡងេដវធ
ិ ីណ? េត

អ�កេនះមន
ិ ែមនជជាេឈជ
 កូននាមា៉រ ជបងប�ូន

េលយា៉កុ និងេលយ៉ូ

របស់យា៉កុ យ៉ូេស យូដ និង សុី មូន
៉ េទឬអ?
ី ប�ូន

ជាអ�ទទួលខុស្រត�េលធម�ស្រព

េយងែដរ!»។ េហតុេនះេហយបានេគមន
ិ អេជឿ

ែលងែតេលសិល

៣៨

ហ ជាប�ូរបស់គាត់
ៃយ៉រូស
៉

៣៧

េនះមន
ិ ស�បេទ នា្រគាែតេដកលក់េទេត!»។

កេទដល់ផ�ះ េល

េយស៊ូទតេឃញមនុស្មា្រជ�្រចបល ្រពទំ្រ

េហយជាខ �
 ផង។

៣៩

្រពះអងយាចូលេទក�ុងផ�ះ

មា្រពបន�ូលេទេគថា

រល់គ ្រជ�្រចបល

«េហតុដូចេម�ចបាជអ�ក
េហយ្រទេហដូេច�ះ? េក�ង

្រសរបស់គាតទំប៉ុនា� ក៏រស់េនក�ុងភូមេិ នះជាមួ

្រពះអងបាេឡយ។
េគថា

កំេណត

៤

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

«ធម�តេគេមល
 ងព្យោកែតក�ុង្រស�
ក�ុង្រក�្រគ�ស
៥

និងក�ុងផ�ះរបស់េល

ប៉ុេណ
ា �»។ េនទីេនា ្រពះអងពុំអេធ�កអស�រ

អ�ប
ឺ �ះ
ី ាេឡយបា្រតឹែតដក្រពហស�េលអ�កជំងខ

ជេលមាអំណានឹងេធ�ករអស� យា៉េនះ»។

ឆ�ល់ េដេឃញេគគា�ជំេនឿែបបេនះ។

េទៀតថា

៦

េដម្េប ្របេគឲ្បាជប៉ុេណ
ា �ះ

្រពអង�នឹក

្រពះេយស ៊ូចាត់សាវ័កទាំងដប់ព�ឲ្យេ
្រ�កាសដំណ�ង

(មា៉ថាយ១០,

,

៥-១៥ លូក ៩

ែដលេនជុំវញ
ិ

្រពះេយស៊យាេទភូមន
ិ ា
៧

េពលេនា ្រពអង�

្រតេហសវ័កទំដប់ពីររូបមក រួច្រទងចតេគពី

រៗនាកឲ្េទទំ្របទ

ឲ្េគមាអំណាេដញ

៨

េខ�ផង។ ្រពះអងែផ�ផា�េគមន
ិ ឲ្យកអ�េី ទជាមួ
ក�ុងេពលេធ�ដំេណរេឡយ

ប៉ុេណ
ា �ះ

«កុំយកចំណីអហ

េលកែលងែតដំបង

ថង់យា ឬយក

៩

្របាកជាបនង
ឹ ខ�ួន ចូរពកែស្បេជងែតមន
ិ ្រត�
យកអពីរបនា�ស េទជាមួឲ្េស»។
អង�មា្រពបន�ូលថា

១០

្រព

«េបអ�ករលគាចូលផ�ះណ

ចូរស�កេនផ�ះេនារហូតដល់េពលអ�ករល់គ េចញ
ពី្រស�េនាេទ
ទទួល

១១

េបេ នកែន�ងណេគមន
ិ ្រព

មន
ិ ្រពស�បអ�ករលគា

ចូរេចញពក
ី ែន�ង

េនាេទ េហយរលសធូលីដេី ចញពេី ជងអ�ករល់គ

ផង ទុកជស��្រពមេគ»។
១២

ពួកសវ័ក៏េចញ

ែ្រចិត�គំនត
ិ ។

ពម
ី នុស្

១៣

េទ្របកឲ្មនុស្មា

េគបាេដញអរកជេ្រច េចញ

្រពទំចកេ្របេលអ�កជំងេឺ ្រចនាក

េដម្េប ្របឲ្េគបាជសះេស្ បយ

េស�ចេហរ៉ូដសមា�ប់េលាក យ៉ូហានបា

(មា៉ថាយ១៤,
១៤

,

១-១២ លូក ៩

អ�កខ�ះថា

«េលជព្យោករីេ »

៧-៩)

្រពបាេហរដ
ូ ៉ បា្រជ

អំពេី ហតុករណ

ទំអស់េនា ដ្ បិ្រពកត
ិ �ន
ិ ារបស់្រពេយស៊ូបា

ល្ឮ
ប ខ�រខ�យ មាេគនិយាថា

«េលយ៉ូ

ហបាទីសបារស់េឡង
េហតុេនះេហយ
ិ
 វញ។
 បា

េហយខ�ះ

«េលជព្យោកមា�កដូចព្យោកឯេទៀ
១៦
ំ ានេដមែដរ»។
តៗពីជន
រឯ្រពបាេហរ
ដ
ូ ៉ វញ
ិ
ី
កបា្រជដំណឹងេនះ ្រទងមារឱង�ថា «
អ�កេនះពិតជេលយ៉ូហ

១-៦)

េហយ្រទងបេ្រង�អ�ក្រស�ក

១៥

ែដលេយងបាឲ្េគ

កតកែមន ឥឡូវេនះគាតរស់េឡងវញ
ិ »។
១៧

្រពបាេហរដ
ូ ៉ បាប��

យ៉ូហដក្រចវយកេទឃុំឃំ
ា

ឲ្េគចបេល
េដ្រទងេជឿ

ត្រពនាេហរូឌ៉ ីយា៉ ែដល្រត�ជមេហសីរបស់

េស�ចភល
ី ី ព ជអនុជ េហយ្រពះអងយកមកេធ�ជម

េហសី។

១៨

េលយ៉ូហបាបេនា�េស�ចេហរដ
ូ៉

ថា

«្រពករុណគា�សិទ�ិនងឹ យកមេហសីរបស់
១៩
អនុជមកេធ�ជមេហសីេទ»។
្រពះនេហរូឌ៉ ី
យា៉ចងគំនុំ

សមា�បពុំេកត


ប៉ងសមា�បេលយ៉ូហ

២០

ែតរក

ដ្ បិ្រពបាេហរដ
ូ ៉ ខ�េលយ៉ូ

ហ េ្រព្រទង្រជថ េលជមនុស្សុ ចរត*
ិ

និងជាអ�ដ៏វសុ
ិ ទ�*។

ដូេច�ះ្រទងកររេលក

្រពះហបទយ
័ ជាខ �


ែត្រទងរែរមន
ិ ដឹងជ្រត�គិត

ក្រទង្រពសណ
ា�បពកេលយ៉ូហ ្រទងសព�
យា៉ណា
២១

មាៃថ�មយ
ួ

ជន�របស់្រពះបេហរដ
ូ៉

ក�ុងឱកបុណ្ចេ្រម្រព

្រពះអងបាេរៀបចំពិធជ
ី ប់

េលៀង េដអេ��  ញអស់េលម�ន�េី មទ័ព

និង

នាមុឺធំៗ ក�ុង្រស�កលីេមកចូលរួម។ េពលេនា

ជឱកល�

ដល់្រពះនេហរូឌ៉ យា៉ដ
ី

២២

បុ្រត

របស់្រពះនក៏ចូលមករ េធ�ឲ្េស�ចេហរូដ៉ និងេភ��វ

ទំអស់េពញចិត�ណាស់ េស�ចក៏មារឱង�េទ

កននាថា

«េបនាចង់បាអ�ី ចូរសុំ ពេី យងចុះ
េយងនឹងឲ្នា»។ ២៣រួចេស�ចស្បនឹងនាថា «

អ�ីៗែដលនាសុំ ពេី យង េយង
 នឹងឲ្នាេទះបនគរ

មួយចំេហៀងក៏េដ»។

២៤

នាក៏េចញេទសួ រមា

ថា

«េតខុម
�ំ ា �ស្រត�សុំ អ�?
ី »។ មាេឆ�យថា «្រត�
សុំ ក្បរបស់យូហ
៉ បាទីស�»។ ២៥នាក៏្របញា
្រតឡបេទគាលេស�ចវញភ
ា� រួចទូលថា «ខ�ុំមា�ស
ិ

ចង់បាក្បរបស់យូហ
៉ បាទីស
ឥឡូវេនះ!»។

២៦

ដកេលថា

េស�ច្រព�្រពហប�ទយ
័ ៃ្រែលង

ែតមន
ិ ហ៊បដេិ សធេឡយ េ្រព្រទងបាស្ប េន

មុខេភ��វទងអស់គា�

២៧

្រទងប��ទហមា�ក ឲ្

េទយកក្បេលយ៉ូហមកភា�ម
េទគុក

កតកេលយ៉ូហ

ថាមួយ

មក្របគលឲ្នា

ថា�មាត

២៩

២៨

ទហ

យកក្បដកេល

េហយ
 នាយកេទ

កពួកសិស្របស់េលយ៉ូហន

បាឮដំណឹងេនះ េគនគ
ា ា មកយកសពរបស់េលក

េទប��ុ ះក�ុងផ�ូរ។

្រពះេយស ៊ូ្រ�ទាននំបឲ្យមនុស្ស្រ�ំ
នាក់បរ�េភ

ពួក្រគីសទូត*

វល្រតឡបមកគាល្រព
ិ

េយស៊ូវញ
ំ ក
ិ េរៀបរបទូល្រពះអងអព
ី ិច�កទំប៉ុនា�

ែដលេគបាេធ�

េ្រង�ន

៣១

និងេសចក�ទ
 អស់ែដលេគបាប
ី ំ

មនុស្ជាេ្រចេធ�ដំេណរេទមក េធ�ឲ្្រព

េយស៊ូនិងពួកសវ័ក រកេពលបរេភាពុ
ំបាេសះ
ិ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទកនពួកសវ័ថា

«ចូរ

ា ជន
នាំគ មករកកែន�ងស�តដចែឡកពប
ី ណ

ស្រមបន�ច
ិ សិន»។

៣២

្រពេយស៊ូកយា
៏
ចុះទូក

ជាមួពួកសវ័ េឆា�េទកនកែន�ងមួយស�តដច

ែឡក។

៣៣

ប៉ុែន�មាមនុស្ជេ្រចបាេឃញ្រព

េយស៊ូ និងពួកសវ័េចញដំេណរេទេគក៏ស�ល្រព

អង�និងសវ័ េហយនាំគ រត់េចញពទ
ី ី្រក�នាេទ

មុន។

៣៤

ក្រពេយស៊ូយាេឡងពីទូកមក

្រទងមា្រពហប�ទ័

យអណិអសូេគពន់េពកណាស
េនាេ្រប�បីដូចជ

េ្រពអ�កទំ

េចៀមែដលគា�គង�ែថទំ

្រពះអងក៏បេ្រង�េគ អំពេី សចក�េី ផ្សងជាេ្រច ៣៥
េពលេនា ៃថ�កន់ែេ្រណាសេហយ
សវ័នាំគ


ចូលមកគាល្រពេយស៊ូ

ទូល្រពះអងថា
៣៦

ស�តណាស ៃថ�កជ
៏ ិតលិចផង

«ទីេនះ

សូម្របអ
ា �កទំ

េនះឲ្្រតឡបេទវញ
េទរទិញម�ូបអហបរេភា
ិ
ិ
៣៧

តផ�ះតភូមជ
ិ ិតៗេនះ»។

្រពេយស៊ូមា្រព

បន�ូល តបេទេគវញថា
ិ

«ចូរអ�ករលគាយកម�ូប
អហ ឲ្េគបរេភាេទ
»។ េគទូល្រពអង�ថា «
ិ
េតេយង្រត�យក្របាពីររយដួង* េទទិញម�ូបអហ

ឲ្េគបរេភាឬ
?»។
ិ
េគថា

៣៨

«េទេមល
 េមល
 ៍

្រពះអងមា្រពបន�ូលសួ រ

អ�ករលគាមានំបង
ុ័ ប៉ុនា�

ំ »។ កបាដឹងេហយេគទូល្រពះអងថា
ដុ?

េយងខុ ម
�ំ ានំបង
ុ័ ្របដុំ និង្រតីេងៀពីរកន�ុយ»។

(មា៉ថាយ១៤,១៣-២១ លូក ៩,១០-១៧ យ៉ូហន ៦,១-៤)
៣០

េឃញមហជនេ្រចយា៉េនះ

ទត

«
៣៩

្រពេយស៊ូបង�បពួកសវ័ឲ្្របប
ា ណ
ា ជនអង�ុយ
៤០

ជា្រក� េនេលេសេខៀវខ�ី។

េគអង�ុយជជួរ ជួរ

៤១

ខ�ះមាមួយរយនាក ជួរខ�ះមាហសិនាក់

្រពេយស៊ូយកនំបង
ុ័ ទំ្របាំដនិង្រតពីរកន�ុយេនា

មកកន់្រទងេងប្រពភ័�ក�េឡង

សរេសរតេម�ង
 ្រព

ជមា�ស េហយកចនប
ំ ុង
័ ្របទឲ្ពួកសវ័ េដម្ ប
ឲ្យេែចកបណ
ា ជនបរេភា
ិ

្រពះអងក៏ែចក្រតីពី

កន�ុយេនាឲ្េគទំអស់គាែដរ។
បរេភាែឆ�
ត្រគប់គា�
ិ

៤២

អ�កទំេនា

៤៣

ពួកសវ័ក្របមូនំបង
ុ័

និង្រតែដលេនសល់ ដកបាេពញដប់ពីរល�ី។
ក�ុងចំេណាអ�កែដលបរេភាន
ំបង
ុ័
ិ

៤៤

មា្រប�ស

ចំនន
ួ ្របាំពនាក់

្រពះេយសូយាងេល�
៊
ទ�កសមុ

(មា៉យ ១៤,
៤៥

,

២២-៣៣ យ៉ូហន ៦

១៥-២១)

រ ំេពចេនា ្រពេយស៊ូប��ពួកសវ័ក ឲ្ចុះ

ទូកឆ�ងេទេ្រតមា�

េឆា�េទភូមេិ បតៃសដមុន

្រពះអង េហយ្រពះអង្របាបណ
ា ជនឲ្្រតឡបេទវ ិ

ញ។

៤៦

កឲ្បណ
ា ជន េចញផុតអស់េហយ ្រព

េយស៊ូយាេទអធិស�េនេលភ�។
ំ
ទូកបាេទដល់កណ
ា�សមុ្រ

៤៧

លុ ះដល់យប់

រឯ្រពេយស៊
ូ វញ
ិ
ី

្រទងគង់េនេលេគាែតមួយ្រពះអងឯង។

៤៨

្រពអង�

ទតេឃញសវ័កំពុងែតអុំទូក យា៉លំបា ដ្ បិប

���សខ្យល់ េពលជត
ិ ភ�្រពះអងយាេល
ឺ
 ទឹក េឆា�
៤៩

េទរកពួកេគ េហយេធ�ដ
 ូចជចង់យាបង�ួស។

កពួកសវ័េឃញ្រពអង�យាេលទក
ឹ សមុ្រ

ដូេច�ះ េគស�ថេខ�លងក៏នគ
ា ា ែ្រស
បាេឃញ្រពះអង្រគប់គា

៥០

ដ្ បិេគ

េហយភ័យរន�តជ
់ ាខ 

ង។ ្រពេយស៊ូកម
៏ ា្រពបន�ូលេទេគភា�ថា

«ចូរ

តំចិត�ក�ហេឡង

ខុ �ំេទេតច កុខ
ំ �អី!»។

េហយខ្យលក៏ស�ប។
់

ពួកសវ័េងឿងឆ�ល់ពន់េពក

បនា�បមក

ណាស

្រពះអងយាចូលក�ុង

៥១

ទូកជាមួេគ

៥២

ដ្ បិេគពុំទនបាយល់អព
ំ េី រឿងនំបុង
័ មក

ពីេគមាចិត�រងរ
ឹ ូស។

៧ មាពួកខគណៈផារីសុីនិង ធមាចរ្ខ�ះនាំគ

មកព្ី រក�េយរូសឡឹ

េគ

ៃដមន
ិ បរសុ
ិ ទ�*

គេឺ គពុំបាលៃដជមុន។៣ធម�ត

ពួកផារីសុនិងជនជាតយូដទំអស់

លៃដ

ែតងែតេធ�ព
 ធ
ិ ី

យា៉ស�ហ�តច
់ ត់មុននង
ឹ បរេភា
ិ

ទំេនៀមទមា�បរបស់ចសបុរណ
មកពផ
ិ
ី ្សវញ

៤

ត

េនេពល្រតឡប

ដរណេគមន
ិ បាេធ�ពិធល
ី 

សំអខ�ួនជាមុេទ េគមន
ិ បរេភាេឡ
ិ
យ។ េគកន

ទំេនៀមទមា�បេផ្សងេទៀតជាេ្រចដូចជពធ
ិ ល
ី 

ែពង លថូទក
ឹ លឆា�ំ លងតជេដម។

៥

ពួក

ខគណៈផារីសុនិងពួកធមាចរទូលសួ រ្រពេយស៊ូ

ថា «េហតុអប
�ី ានសិស្របស់េលមន
ិ កន ត

ទំេនៀមទមា�បចសបុរ គឺនគ
ា ា បរេភាេដៃដ
ិ

«ព្យោកេអសបាែថ�ងទុកថ

"អ�ករល

្របជារ�ស�េនះេគារពេយងែតបបូ

ដល់េ្រតមា�ងក�ុង្រស�េកេនសែរ៉េហយេគក៏នា

៧

្រពះអងយាេឡងេលេគាជាមួ

សវ័ក េពលេនាមនុស្មាស�ល្រពះអងភា�ម
េគរត់េទ្រគបកែន�ងក�ុងតំបន់

៥៦

្រគប

កែន�ងែដល្រពេយស៊ូយាេទ

េទះបេនក�ុងភូមិ
ក�ុង្រក� ឬត្រស�ែ្រក�ី េគយកអ�កជំងម
ឺ កដក

េនតទផ
ី ្ស ទូលអង�រសុំ ្រន់ែតពលជា្រពះ
អស់អ�កែដលពល្រពះអង

បាជសះេស្ បឆ្រគប់គា�

ឯចត
ិ �េគេនឆា�យពីេយង

េគថា�យបង�ំេយង  ែតឥតបានករអ�ី

េ្រពះេគបេ្រង�នែតក្បួនច្បោប់របស
ប៉ុេណ
ា �ះ

៥៥

េហយនាំគ ែសងអ�ក

ជំងេឺ ទកែន�ង ែដលេគឮថ ្រពះអងគង់េន

�ស�្រពះអងប៉ុេណ
ា �ៗ

២

េឃញ
 សវ័ករបស់្រពះអងខ�ះ បរេភាអហេដ
ិ

៣៤-៣៦)

៥៤

េទជួប្រពេយស៊ូ។

គាជមនុស្មាពុត"្រត�ណាស ដូចមាែចងថា

ក្រពេយស៊ូនិងពួកសវ័ក បាឆ�ងេទ

គាចតទូក។

១-៩)

១

េគថា

េនសាែរ៉
៥៣

(មា៉ថាយ ១៥,

៦
មន
ិ បរសុ
ិ ទ�ដូេច�ះ?»។ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

្រពះេយស ៊ូេ្រ�ស កជំង�េ�្រស�កេ

(មា៉ថាយ១៤,

ពួកខាងគណៈផារ�សុ�  ន�ង  ទំេនៀមទមា

៨

អ�ករលគាេបាបង់េច

មា�ស

វន័
ិ យរបស់្រពះ

ែបរេទកនតទំេនៀមទមា�បរបស់មនុស្
៩

វញ
ិ »។ ្រពះអងមា្រពបន�ូលេទៀតថា

«អ�ករល

គា្របសបបំបាតវន័
ិ យរបស់្រពជមា�សេច

េទកនតទំេនៀមទមា�ប
ញ។

១០

ែបរ

របស់អ�ករល់គ ផា�លវ ិ

េលម៉ូេស*បាែថ�ងថា "ចូរេគារមា

បិតរបស់អ�ក

អ�កណេជរ្របេទផា�មារបស់

ឈ
ខ�ួន្រត�មាេទដល់ជីវត
ិ "

១១

រឯអ�
ិ
ី ករលគាវញ

អ�ករលគាែបរជេពថា "្របសិេបម
 នុស្មា�ក

និយាេទឪពុកមា�ថអ�ីៗ

ែដលខ�ុំ្រត�ជូនេល

ឪពុកអ�កមា� បារប់គ័របាន េ្រសេទេហយ"

(ពកេនះែ្រថា ទុកជតង�ថា�្រពជមា�ស់)
១២

អ�ករលគាពុទ
ំ ុកឲ្

១៣

គាតជួយឪពុកមា�េឡយ។

អ�ករលគាបាបំបាត តៃម�្រពបន�ូលរបស់្រពជ

មា�ស េដយសទំេនៀមទមា�បែដលអ�ករលគាបា
បេ្រង�តៗគា�

អ�ករលគាបាេ◌ធ�ីកេផ្សងៗ

េ្រច ្រសេដៀនឹងកទំេនះែដរ»។

េថាទ លួ ចប�ន់ កបសមា�ប

២៣

េលល

កអ្រកទំេនះេហយ ែដលេចញពី

ខក�ុងមនុស្មក

េធ�ឲ្េគក�េទមន
ិ

បរសុ
ិ ទ�*»។

�ស��សាសន៍ដៃទមា�ក់េជឿ្រពះេយ

មួយ

(មា៉ថាយ១៥,

្រពេយស៊ូយាចេចញពទ
ី េី នា េឆា�េទ

កូន្រសមាេខ�ចូល

បនា�បមក ្រពេយស៊ូ្រតេហបណ
ា ជន

មកម�ងេទៀត រួចមា្រពបន�ូលេទេគថា

១៥

ខុ ទ
�ំ ំ
 អស់គា េហយយល់ឲ្ច្បោថ

«ចូរស�ប
អ�ៗ
ី ពខ
ី 

េ្រ ចូលេទក�ុងមនុស្ស ពុំអេធ�ឲ្មនុស្ក�

េយស៊ូ
២៦

្រពអង�យាចូលក�ុងផ�ះ

្រទងពុំចង់ឲ្នរណដឹងថ្រទងគង់េនទីេនា

េឡយ ែតលកមន
ិ ជិត។

១០-២០)

ផិតក្បត់េល

្រប្រពឹអបាមុខ ្រចែណឈ�នី អំនត
ួ និង គំនិត

កនតំបន់ជិត្រក�ទីរូស
៉ ។

បរ�សុទ�

២២

លន់ចង់បា្រទពេគ កសហ េបា្របាេគ

២៤

មូលេហតុែដលបណ
ា�ឲ្យមនុស្សម

១៤

ចិត�របស់មនុស្ គគ
ឺ ំនត
ិ ែដលនាំឲ្រប្រពឹកគុណ

២៥

ភា�េនា�ស�ីមា�កែដល

បាឮេគនិយាអំព្ី រព

នាមក្រកេទៀប្រពបារបស់្រពះអង�

�ស�ីេនាជសសន្រកិមាកំេណត

ក�ុង្រស�សុី រ។
ី

េនេភនីសុី

នាទូលសូម្រពេយស៊ូេដញេខ�
២៧

េទជមន
ៗ
ិ
ិ បរសុ
ិ ទ�*បាេឡយ ផ�ុយេទវញមាែតអ�
ី

េចញពីកូននាង

អ�កណឮពកេនះេហយ

មន
ិ គួរយកអហរបស់កូនេចេបាេទឲកូនែឆ�សុី

េចញពីមនុស្ប៉ុេណ
ា � ែដលេធ�ឲ្មន
ិ បរសុ
ិ ទ�
ចុះ}»។

១៧

{១៦

ចូរយកេទពិចរ

ក្រពេយស៊ូយាេចញពប
ា ជន
ី ណ

ចូលេទក�ុងផ�ះ ពួកសវ័កនាំគ ទូលសួ រ្រពះអងអំពី

្របស េនះ។

១៨

្រពអង�មា្រពបន�ូលេទេគថា

«

អ�ករលគាក៏គា�្របា ដូចពួកេគែដរឬ? អ�ករលគា
្រត�យល់ថាអ�ីៗពីខេ្រចូលេទក�ុងមនុស្ ពុំអ

េធ�ឲ្េគក�េទមន
ិ បរសុ
ិ ទ�បាេឡយ
អ�ីៗទំេនាមន
ិ ចូលេទក�ុងចិត�េទ

១៩

ដ្ បិ

គឺចូលេទក�ុង

េព រួចេចញមកធា�កេទទប
ី េនា�បង់»។ ្រពះអង
ប��ក់ថ ្រគបអហសុ ទែ� តបរសុ
 អស់។
ិ ទ�ទំ

្រពអង�មា្រពបន�ូលេទៀតថា

២០

«មនែតអ�ីៗេចញពី

មនុស្ប៉ុេណ
ា �ែដលេធ�ឲ្េគមន
ិ បរសុ
ិ ទ�

២១

ដ្ បិ

គំនត
ិ អ្រកទំប៉ុនា�សុ ទែ� តេចញមកពីខក�ុង

នាថា

េឡយ»។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

«្រត�ទុកឲ្កូនេចបរេភាែឆ�
តជាមុសិន
ិ
២៨

េលមា�ស់!

នាទូល្រពអង�ថា
ប៉ុែន�

«ពិតែមនេហយ

កូនែឆ�េនេ្រកតុវសុកំេទច

អហែដលកូនេក�ងេធ�ឲ្្រជ�េនាបា»។
េនា្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទនាថា

នានិយាដូេច�ះ

េពល

«េដ

ចូរនាវល្រឡប់
េទវញចុ
ះ
ិ
ិ

េខ�បាេចញពក
ី ូននាេហយ»។
េនាមកដល់ផ�ះ

២៩

៣០

េពល�ស�ី

នាេឃញកូន្រសេដកេនេលែ្រគ

ដ្ បិេខ�បាេចញពីេក�ងេនាេហយ។

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សគថ�ង់មឲ្យប
ជ

៣១

្រពេយស៊ូយាេចញពត
៉ កត
ី ំបន់្រក�ទីរូស

តតំបន់្រកងសុី ដូន

និងតំបន់្រស�េដកប៉ូលេឆា�

េទសមុ្រកលេឡវញ។
ិ

៣២

េគនាបុរសថ�ងម
់ ា�កមក

គាល្រពះអង� ម៉្យេទៀតបុរសេនាពុអ
ំ និយា

បា្រស�ដូចធម�តផង។ េគទូលអង�រសូមឲ្្រព
៣៣

អង�ដក្រពហស�េលគាត់

្រពះអងនគ
ា ាតេចញ

េទេដែឡកដចពប
ា�ជ ្រទងដក្រពអង�ុលី
ី ណ

បរេភាែឆ�
ត ្រគប់គ បា?»។
ិ

៥

្រពេយស៊ូមា្រព

«េតអ�ករលគាមានបំ ុង័ ប៉ុនា�ដុំ?»
ពួកេគទូលថា «មា្របាំពដុំ»។ ៦្រពះអងក៏

បន�ូលសួ រថា
។

្របាបណ
ា ជនឲ្អង�ុយផា�លនឹងដី

្រទងយកនំបុង
័

ំ កកន អរ្រពគុណ្រពជមា�ស េហយ
ទំ្របាំពដុម

ក�ុង្រតេចៀគាត េហយេស�ទឹក្រពះឱសយកេទផ�ិ

កច្របទឲ្ពួកសវ័ក* ែចបណ
ា ជន។ ៧េគមា

ទតេទេលេមឃ ដកដេង�មធំ េហយមា្រពបន�ូល

រួច្របាពួកសវ័ឲ្ែចក្រតទំេនាដល់េគ។

េនា ្រសប់្រតេចៀរបស់បុរសេនាអស�បឮ អ

្រតែដលេនសល់បា្របាំពជាល៩េនេពលេនា

៣៤

តេលអណ
ា�គាត
ថា «េអផា»

រួច្រពះអងេងប
 ្រពភ័�ក�េឡង

(ែ្របថ

ចូរេបកេឡង)។

ណ
ា�របស់គាតក៏្រគលបា
៣៦

និយាស�ីបាច្បោលស់
ហ្របពួកេគ

៣៥

រ ំេពច

េហយគាតក៏

្រពេយស៊ូបា

មន
ិ ឲ្និយាេហតុករណ េនះ

្របន
ា រណេសេឡយ។ ប៉ុែន�េទះប្រពអង�ហ

្របយា៉ណក៏េដ
ងៗ។

េគរតែត្របកខ
�ំេឡ
ឹ

៣៧

េពថា

មនុស្មាេងឿងឆ�ល់ពន់េពកណាស់េហយ

ទំអស់

សូ ម្ែប តមនុស្ថ�ងក៏
់ េលេធ�ឲ្ឮបា

្រពះេយស ៊ូ្រ�ទាននំបឲ្យមនុស្សនពាន
នាក់បរ�េភ

៨១េនេពលេនា បណ
ា ជនយា៉េ្រចកុះករមក្របជុ
គាសជាម
ថ �ងេទៀត។

េដេគគា�អ�ីបរេភា្រព
ិ

េយស៊ូ្រតេហពួកសវ័ក មកមា្រពបន�ូលថា
២

«ខុ�ំអណិអសូបណា�ជេនះពន់េពកណាស

ដ្ បិេគេនជាមយខ�ុំអស់រយៈេពលបីៃថ�មកេហយ

េហយគា�អ�ប
ី រេភាេសះ
ិ
ឡប់េទផ�ះវញ
ិ

៣

្របសិេបខុ ឲ
�ំ ្េគ្រ

ទំេពទេទេគមុខជអស់កមា�ំ

បនា�បមក
ញ។

១០

្រពេយស៊ូ្របេា គឲ្យវិ្រតឡបេទផ�វ ិ

ភា�េនា ្រពអង�យាចុះទូកជាមួពួកស

វក័ េឆា�េទតំបន់ដលមា៉នថាញ

ពួកខាងគណៈផារ�សុ�ចង់េឃ�ញការ អស
១១

១-៤)

ពួកខគណៈផារីសុីមកដល់ េហយនាំគ

ជែជកជាមួ្រពេយស៊ូ េដម
 ្ល
ប ្បលេមល
 ្រពះអង

េគសូមឲ្្រពះអងសែម�ងទស
ី មា�លដ៏អស�រ

ប��ក់ថ

្រពេយស៊ូដកដេង�ម
 ធំ រួចមា្រពះបន�ូថា

«េហតុអ�ប
ី ានមនុស្ជំនានេនះចង់េឃញ
 ទី
សមា�ល់ ដូេច�? ខុ �ំសុំ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹងច្បោ

ថ

េឡយ»។

្រពជមា�សមន
ិ ឲ្េគេឃញទស
ី មា�លណ
១៣

បនា�បមក្រពះអងយាចេចញពីេគ

ចុះទូកឆ�ងេទេ្រតមា�វញ។
ិ

ពុតត្បុតរបស់ពួកគណៈផារ�សុ�ន�ង  ពុតត្

របស់េស�ចេហរ៉ូដ

(មា៉ថាយ១៦,

េនះស�តណាស

ំ ុេ៉ ណ
ទូកេគមានប
ំ ុង
័ ែតមួយដុប
ា �ះ

៤

ពួកសវ័ទូល្រពះអងថា

«ទី

េតរកម�ូបអហឯណឲ្យេ

អ�ម
ួ
ី យ

្រពះអងបាទទួលអណ
ំ
ាព្ី រពះមា

១២

ដួលតផ�ូវមន
ិ ខ េ្រពអ�កខ�ះបាេធ�ដំេណរមក

ព្ី រស�ឆា�»។

េគ

មាមនុស្ទំអស់្របមជបួនពននាក់

ស់។

៣២-៣៩)

៨

បាបរេភាែឆ�
តទំអស់គា េហយ្របមូនំបុង
័ និង
ិ

«្រគបកិច�កែដលេលេធ�សុទ�ែតល� (មា៉ថាយ១៦,

មនុស្គក៏េលេធ�ឲ្និយាបាែដរ»។

(មា៉ថាយ១៥,

្រតតូចៗខ�ះែដរ។ ្រពះេយស៊អរ្រពគុណ្រពជមា�ស

១៤

៥-១២)

ពួកសវ័េភ�ចយកនំបង
ុ័ េទមួយ។
១៥

ក�ុង

្រពេយស៊ូ

មា្រពបន�ូលដសេតឿនេគថា

«ចូរអ�ករលគា

្រប�្របយ័តនឹងេមេម្របស់ពក
ួ ផារីសុី ្រពទំេម

េម្របស់េស�ចេហរដ
ូ ៉ ឲ្យែមែទន»។

១៦

ពួកសវ័ក

ជា

២៦

្រពេយស៊ូ្របគ
ា ាតឲ្យវិ្រតឡបេទផ�វញ
ិ

េដមា្រពបន�ូលថា

េស»។

«កុំចូលេទក�ុងភូមឲិ ្

ជែជកគា�ថ

«េលមា្របសសដូេច�ះមកពី
៊
េយងគា�នំបុង
័ េទដឹង!»។ ១៧្រពះេយស៊្រជគន
ំ ិត េលាកស�លា្រ�្រពះេយសូជា្រព
ពួកេគក៏មា្រពបន�ូលថា
«េម�ចក៏ជែជកគាអំពី ស�
េរឿងគា�នំបង
ុ័ ដូេច�ះ? េតអ�ករល់គ ពុំទនស�បបា (មា៉ថាយ១៦, ១៣-២០ លូក ៩, ១៨-២១)
២៧
្រពេយស៊ូេចញេទតភូមន
ពុំទនយល់េសចក�េី ទឬ? ឬមួយអ�ករល់គ មាចិត�
ិ ា ែដលេន
១៨
ជិត្រក�េសសេភល
រងរ
ូ ?។
អ�ករល់គ មាែភ�ក ែតេមល
ី ី ពជាមួពួកសវ័ក* េនត
ឹ ស
 មន
ិ េឃញ

មា្រតេចៀកែតស�បមន
 នុស្
ិ ឮឬ!។ េតអ
 �ករលគាចឬេទ ផ�ូវ ្រពះអងមា្រពបន�ូលសួ រេគថា «េតម
២៨
១៩
ទំឡាថ ខុ �ំជនរណ?»។
ពួកសវ័ទូល
កខុ �ំកចនំបង
ុ័ ្របាំដែចកឲ្មនុស្្របាំពនាក
េឆ�យថា «អ�កខ�ះថេលជេលយ៉ូហបាទស�
េតអ�ករលគា្របមូនំបង
ុ័ ែដលសល់បាប៉ុនា�
២០
ល�ី? »។ េគទូល្រពះអងថា «ដប់ពរី ល�ី»។ «ចុះ អ�កខ�ះថេលជព្យោកេអលី េហយអ�កខ�ះេទៀត
២៩
្រពះអងមា្រព
កខុ �ំកចនំបង
ុ័ ្របាំពដុែំ ចកឲ្មនុស្បួនពននក់ ថេលជព្យរមួ
ី យរូប»។
េតអ
ិ េតអ�ករលគា
 �ករល់គ ្របមូបាប៉ុនា�ជា?»។ េគទូល បន�ូលសួ រេគថា «ចុះអ�ករលគាវញ
២១
ថា «្របាំពជា»។ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល ថខុ �ំជនរណែដរ?»។ េលសិលទូល្រពះអងថ
៣០
្រពេយស៊ូហ្រប
េទេគថា «អ�ករលគាេនែពុំទនយល់េទៀតឬ!» ៖ «េលជ្រព្រគីស»។
សវ័ក មន
ិ ឲ្និយា្របេា គអំព្ី រពះអងេឡយ
 ។

។

៣១

្រពះេយស ៊ូេ្រ�ស មនុស្សខា�ក់មា�ក

��

្រពេយស៊ូនិងពួកសវ័កេធ�ដំេណរមក ដល់

២២

ភូមេិ បតៃសដ

េនេពលេនា

មាេគនាមនុស្

ខ�កមា�កមកគាល្រពះអង េហយទូលអង�រ សូមឲ្

្រពះអងពលគាត់

២៣

្រពេយស៊ូកដ
៏ ឹកៃដមនុស្

ខ�កេនា នាេចញេទខេ្រភូមិ ្រពះអងយកទឹក

្រពឱស�ដកេលែភ�កគាត

េហយដក្រពះហសេល

គាត ទំមា្រពបន�ូលសួ រថា«េតអ�កេមល
 េឃញ
អ�ីខ�ះេទ?»

២៤

«ខុ�ំ
េឃញមនុស្េដរស�ុងៗ េមល
 េទដូចជេដមេឈ»
 ។
២៥

បុរសេនាេបកែភ�កេឡងទូលថា

្រពេយស៊ូកដ
៏ ក្រពះហសេលែភ�កគាតម�ងេទៀត។

បុរសេនាេមល
 េឃញច្បោទំអស់ ែភ�កគាតបន

បនា�បមក ្រពេយស៊ូកច
៏ បេផ�មបេ្រង�ពួក

សវ័ថ បុ្រមនុស្ស្រត�រងទុក�លំបាយា៉ខ�ំង
ពួក្រពឹទ ចរ្ពួកនាយបូជចរ្ពួកធមាចរ្នឹង

េបាបង់្រពះអងេច ែថមទំេធ�គុត្រពះអងេទៀត

ផង

ែតបីៃថ�េ្រកមក្រពះអងនង
ឹ មា្រពជន�រស់

េឡងវញ។
ិ

៣២

្រពះអងមា្រពបន�ូលប��ក់្របេា គ

េដឥតលកេលៀម។

េចញេទឆា�ពីេគបន�ិច
៣៣

េលសិលយា្រពះអង

េហយបេនា�្រពះអង�

្រពេយស៊ូងទតេទពួកសវ័កឯេទៀតៗ េហយ

្រទងមា្រពបន�ូលបេនា�េលសិលវញថា
ិ

«

ែន៎! មាសតថយេទេ្រកខុ េ�ំ ទ ដ្ បិគំនិតអ�ក

មន
ំ ិតរបស់្រពជមា�សេទ គឺជគំនត
ិ ែមនជគន
ិ របស់

មនុស្សុ ទ�ស»។
៣៤

បនា�បមក្រពះអង្រតេហបណ
ា ជន និង

សវ័រួចមា្រពបន�ូលេទេគថា

«េបអ�កណចង់

មកតេ្រកខុ �ំ ្រត�លះបង់ខួ �នឯងេច ្រត�លី

េឈឆ
 ា�របស់ខួ �ន េហយមកតខុ �ំចុះ។

៣៥

ដំណឹងល�*នឹងបាជីវតវ
ិ ញ។
ិ

៣៦

េ្រពែត

និយាអំពអ
ី េ�ី ឡយ ដ្ បិសវ័ទំងបភ័យខ�យា៉

េលកីយទំមូល មកេធ�ជសម្បត�របស់ខួ �ន ែតបាត
៣៧

អយកអ�ីមកប�ូរ នង
ខួ �នបា?
ិ
ឹ ជីវតរបស់

េតម
 នុស្

េអៀនខ�មន
ិ ហ៊ទទួលស�លខុ �ំ

ស�លពករបស់ខុ �ំ

មន
ិ ហ៊ទទួល

«្របាែមនខុ�ំសុំ

្របា ឲ្អ�ករលគាដង
ឹ ច្បោថ មនុស្ខ�ះែដលេន

ទេី នះនឹងមន
ិ ស�បេទ

មុនបាេឃញ្រពះររបស់

្រពជមា�ស មកដល់្របកេដប�ទនុភា»។

,

១-១៣ លូក ៩

្របាំមៃថ�េ្រកមក

្រពេយស៊ូនាំេល

សិល េលយា៉កុ និងេលយ៉ូហេឡងេទេល

ភ�ំ

គ្ឺ រពះអងនាំែេលទំបីេទដចែឡកពីេគ។

េពលេនា

្រពះអងែ្របមា្រទង្រទែប�កពីមុន

េនមុខសវ័កទំបន
ី ាក

៣

គឺ្រពព�ស�របស់្រពះអង

្រតឡបជាមពណ៌សភ�្ឺ រតច្រតចង

ែដលគា�

មនុស្ណេនេលែផនដអ
ី េធ�ឲ
 ្សយា៉េនះបា

េឡយ
 ។

៤

េពលេនា

េមល
ិ
 ជុំវញខ�
ួ ន ពុំេឃញនរណេទៀតេឡយ េឃញែត
៩

ទំងប

េពល្រពះេយស៊យាចុះពេី លភ�ំ ជាមួសវ័
្រទងហ្របេគមន
ិ ឲ្និយាអំពេី ហតុ

ករណ ែដលខ�ួនបាេឃញ ្របន
ា រណេឡយរហូត

ដល់បុ្រមនុស្រស់េឡងវញ។
ិ
្រពបន�ូលរបស់្រពះអង

១០

សវ័ទំបន
ី ាក់េឃញ
 ព្

ករី* េអល និងេលម៉ូេស*សន�នជាមួ្រពេយ

ស៊ូ។ ៥េលសិលទូល្រពះអងថា

«្រពះ្រគ េយង

អ�កទំបីេធ�ត

ែតសសួ រគាថា

"រស់េឡងវញ"
មាន័យដូចេម�ច?»។
ិ
េគទូលសួ រ្រពះអងថា

មាចរេចះែតនិយាថ

មកមុន?»។

១១

«េត

បនា�បមក

«េហតុដូចេម�ចបានពួកធ
ព្យោកេអលី្រត�អេ��  ញ

១២

្រពអង�មា្រពបន�ូលតបេទេគថា

្រគបទំអស់េឡងវញ។
ិ

២៨-៣៦)

២

ថា

«ព្ករេអលីអេ��  ញមកមុនែមន

ស�រ�រង
ុ េរឿងរបស់្រពះេយស ៊

(មា៉ថាយ១៧,

េគទំអស់គា មា្រពសូរេសៀងបន�ព
ឺ ីកុ �ងពពកមក

្រពេយស៊ូមយ
ួ ្រពះអងប៉ុេណ
ា � ែដលគង់ជាមួេគ។

ទូត*ដ៏វសុ
ិ ទ� ្រទងក៏នង
ឹ ខ�េអៀនមន
ិ ហ៊ទទួល
៩ ្រពះអងមា្រពបន�ូលថា

ខ�ំង ៧េពលេនា ្រសែតមាពពក*មក្រគបំ
ា

េបអ�កណ

្របកេដសិររុី ងេរឿងរបស់្រពះបិ្រពះអងនិងេទវ

១

មកពេី លពុំដឹងថចង់

េនក�ុង

លុ ះដល់បុ្រមនុស្យាមក

ស�លអ�កេនាវញែដរ
»។
ិ

មា្របសសដូេច�ះ

េលសិល

«េនះជបុ្រដ៏ជទ្ី រសឡារបស់េយង ចូរស
ប់្រពះអងចុះ!»។ ៨រ ំេពចេនា ពួកសវ័្រកេឡ

៣៨

ចំេណាមនុស្ែដលក្បត្រពជាមា�និងក�ុង

ចំេណាមនុស្មាបានសម័យេនះ

៦

មួយេទៀតស្រមាេលេអលី»។

េបម
 នុស្មា�កបា

បង់ជីវតេនា
នឹងមា្របេយាជអ�?
ិ
ី

គឺមយ
ួ ស្រមា្រពះ្រ មួយស្រមាេលម៉ូេស និង

ដ្ បិអ�ក

ណចង់បារួចជីវត
ិ អ�កេនានឹងបាតបង់ជីវតពុ
ិ ំខ

រឯអ�
�ំ ិង
ិ
ី កែដលបាតបង់ជីវតេ្រពែតខ
ុន

ខុ ប
�ំ នេនទីេនះ្របេសណាស េយងខុ ន
�ំ ឹងសង់ជំរកបី

េដម្េប រៀបចំសព�

ប៉ុែន�េហតុអប
�ី ានមា

ែចងទុកក�ុងគម�រី ថ បុ្រមនុស្្រត�រងទុកល
� ំ បាជ

េ្រច ្រពទំ្រត�វេេមល
 ងផងដូេច�ះ?។

១៣

ខ�ុំ

សុំ ្របាអ�ករលគាថ ព្យោកេអលីបាអេ��  ញមក

រួចេហយ ែតពួកេគបាេធ�បាេលសព�ែបបយា៉

តអំេពច
 ិត�របស់េគ

េល្រស»។

ដូចមាែចងទុកក�ុងគម�រី អំពី

្រពះេយស ៊ូេដញេខ ា�ចេចញព�េក�ងមា

(មា៉ថាយ១៧,
១៤

,

១៤-២១ លូក ៩

៣៧-៤៣)

្រពេយស៊ូនិងអ�កទំបី បាមកជួបសវ័ឯ

េទៀតៗ ្រទងទតេឃញបណ
ា ជនេ្រចកុះករឈរេន

ជុំវញសវ័ទ
ំេនា េហយេឃញពួកធមាចរ្
ិ

«ែន៎េខ�គថ�ង!់ េយងសុំ ្របថ
ា
២៦
េចញពីេក�ងេនះេទ កុំចូលវេទៀតឲ្េសះ»។

េយស៊ូ េគ្រសឡាកំ្រគបគា

្របកិយា៉ខ�ំ រួចេចញេទ

១៥

ជែជកជាមួេគផង។
បង�្ំ រពះអង�

១៦

កបណ
ា ជនេឃញ្រព

េហយរត់េទថា�

្រពអង�មា្រពបន�ូលសួ រេគថា

េតអ�ករល់គ ជែជកជាមួេគអំពេី រឿងអ�?
ី »។

ចំេណាបណ
ា ជន

«េល្រគ�

«

១៧

ក�ុង

មាបុរសមា�កទូល្រពះអងថា

ខុ �ំ្របបនាកូន្រប�របស់ខុ ្�ំ របបមក

រកេល្រគ ដ្ បិវមេខ�ចូល េធ�ឲ
 ្គនិយាពុរំ ួ

ច។

១៨

េនទណ
ក៏េដយេពលេខ�ចូលម�ងៗ វផ�ួ
ី

លកូនខុ �ំ្របបេលដីឲ្យែបពពុះមាតសេង��តេធ�ញ

េហយរងខ�
ឹ ួ ន។ខុ �ំ្របបបាសុំ សវ័របស់េលឲ្

េដញេខ�េនះែដរ
១៩

េស»។
ថា

«ែន៎!

ប៉ុែន�េគពុំអេដញវេចបា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទបណ
ា ជន

ពួកមនុស្ពុំ្រពេជឿេអយ! េត្ រត�ឲ្ខុ �ំ

្រទេនជាមួអ�ករលគាដល់េពលណេទៀត?
នាេក�ងេនាមកឲ្ខុ �»
ំ ។

២០

ចូរ

េគក៏នវចូ
ា
មកជិត្រព

េយស៊ូ។ កេខ�េឃញ្រពះអង វផ�ួេក�ងេនា

ឲ្្របក្របកិ
២១

្រពមទនេនៀលែបកពពុះមាត់

្រពេយស៊ូសួរេទឪពុកថា

«េតវេវទនែបបេនះ
តំងពអង�លមក?»។ ឪពុកតបថា «តំងែពីតូច
េម៉�ះ។

២២

េខ�េធ�ឲ្វដួលេលេភ�ង
 ឲ្យធា�កក�ុងទឹក

ជេ្រចេលកេ្រចស

្របសិេបេ លអេធ�បា

ចង់ឲ្យបាតបង់ជីវត។
ិ
សូមេមត ជួយេយងខុ �ំ

សូ មអណិអសូេយងខុ ផ
�ំ ង»។

២៣

្រពេយស៊ូមា

េដប��ថា

េខ�ក៏ែ្រសេឡង

្រពមទេធ�ឲ្េក�ងេនា្របក
េពលេនាេក�ងេន

េដកស�ូកស�ឹងដូចមនុស្ស�ប េធ�ឲ្មនុស្ជាេ្រច

ស�ថ វស�បាតេទេហយ។ ២៧រឯ្រពះេយស៊វ
ញ
ិ
ី
្រពះអងចប់ៃវេលេឡងេក�ងេនាក៏េ្រកឈរ។
២៨

ក្រពះេយស៊យាចូលេទក�ុងផ�ះ ពួកស

័
វក*ទ
ូលសួ រ្រពះអងដចែឡកពីេគថា

«េហតុអប
�ី ា
ជ េយងខុ ព
�ំ ុអ
ំ េដញេខ�េនះេចញបា?»។ ២៩
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា «េគអេដញ
េខ�្របេភេនះបា លុ ះ្រែតអធស
ិ �ន»។
្រពះេយស ៊ូ្រ�កាសសា

អំព�្រពះអង�្រត�វេសាយទ�វ

(មា៉ថាយ១៧,
៣០

,

២២-២៣ លូក ៩

៤៣-៤៥)

្រពេយស៊ូយាចេចញពទ
ី ីេនា

ពួកសវ័ក កតត្រស�កលីេឡ

សព�្រពហប�ទយ
័ ឲ្នរណដឹងេឡយ។
បេ្រង�ពួកសវ័ឲ្យដឹថ

ជាមួ

្រពះអងមន
ិ
៣១

្រពះអង

បុ្រមនុស្សនឹង្រត�េគ

ប��ូ នេទក�ុងកណ
ា�បៃដ របស់មនុស្េល េគនង
ឹ

េធ�គុត្រពះអង ប៉ុែន� បីៃថ�េ្រកពីេគេធ�គុត ្រទងនឹង

មា្រពះជនរស់េឡងវញ។
ិ

៣២

ពួកសវ័ពុំបាយល់

្រពបន�ូលេនះេឡយ ែតេគមន
ិ ហ៊ទូលសួ រ្រពះអង

េទ។

្រពបន�ូលេទគាតថា

«េហតុអប
�ី ានអ�កេពថ
អ�កែដលធំជាងេ
"្របសិេបេ លអជួយបានដូេច�ះ? ្រពជាមា�
(មា៉ថាយ១៨, ១-៥ លូក ៩, ៤៦-៤៨)
អសំេរចកច
ិ �កសព�្រគបទំអស់ ដល់អ�កេជឿ»។
៣៣
២៤
្រពេយស៊ូនិងពួកសវ័ក
ឪពុករបស់េក�ងបន�ស
«ខុ�ំ
ឺ ំ េឡងេឡង
 ភា�ថា
្របបេជឿេហយ
 !

សូ មេមត ជួយឲ្យខ�ុ្របបែដល

ជាអ�មន
ិ េជឿេនះផង!»។

ទតេឃញ
ា ជនរត់មក
 បណ

២៥

េពលេនា្រពេយស៊ូ
្រពះអងក៏គរ
ំ េខ�

េធ�ដ
 ំេណរមកដល់

្រក�កផានុ ក្រពះអងគង់េនក�ុងផ�ះ ្រពះអង

មា្រពបន�ូលសួ រពួកសវ័ថា

អ�ករលគានិយាអំពេី រឿងអ�ី? »។

«េពលេដរតផ�ូវ
៣៤

ពួកសវ័េន

េស��ម ដ្ បិកេធ�ដ
 ំេណរតផ�ូវ េគបា្របែកគា

ចង់ដឹងថ ក�ុងចំេណាពួកេគអ�កណាធជាេគ។

៣៥

«អ�កណចង់េធ�េម

ក�ុងនរក

មា�ក ឲ្មកឈរេនកណ
ា�ពួកសវ័ក ្រពះអងឱប

។

៣៦

បនា�បមក្រពះអងយកេក�ង

េក�ងេនា រួចមា្រពបន�ូលេទកនពួកសវ័ថា
៣៧

«អ�កណទទួលេក�ងណមា�កដូចេក�ងេនះក�ុង

េ្រពេបអ�កចូលេទក�ុងជីវតមា
ិ

ៃដែតមា�ង ្របេសជាមាៃដពីរ េហយ្រត�ធា�កេទ

េគ អ�កេនា្រត�ដកខ�ួនឲ្យតូជាងេ ្រពមទបេ្រម

េគទំអស់គាផង»។

្របសិេបៃដនាំអ�ឲ្្រប្រពឹអំេពបា

ចូរកតេចេទ

្រពេយស៊ូគង់ចុះ ្រទង្រតេហសវ័ទំដប់ពីរ

រូបមក េហយមា្រពបន�ូលថា

៤៣

េនរស់។

ែដលមនេភ�ង
 មន
ិ េចះរលត់{

៤៤

ជកែន�ង

ែដលមាដង�ូវមន
ិ េចះងប មាេភ�ង
 មន
ិ េចះរលត់}
៤៥

្របសិេប េជងនអ
ា �កឲ្្រប្រពឹអំេពប
 ា ចូរ

កតេចេទ េ្រពេបអ�កចូលេទក�ុងជីវត
ិ មានែ

េជងមួយ េនា្របេសជាមាេជងពីរ េហយ្រត�េគ

នាខុ �ំ ក៏ដូចជបាទទួលខុ �ំ េហយអ�កណទទួលខ�ុំ

េបាេទក�ុងនរក{៤៦ជកែន�ងែដលមាដង�ូវមន
ិ េចះ

បាចត់ខ�ុឲ្មកេនាែដរ»។

អ�កឲ្្រប្រពឹអំេពបា ចូរេខ�ះេចញេទ េ្រពេបអ�ក

មន
�ំ ុេ៉ ណ
ា �េទ គទ
ិ ្រតឹែតទទួលខុ ប
ឺ ទួល្រពះអងែដល

េនា្របេសជាមាែភ�កពីរ

េយ�ង

ក�ុងនរក

(លូក ៩, 8 ៤៩-៥០)
េលយ៉ូហទូល្រពអង�ថា

្របសិេបែភ�កនា

ចូលេទក�ុង្រពរជ្យ* ្រមា�ស់មាែតែភ�កមា�

អ�កណាម�នជំទាស់េយ�ង    អ�កេនាះជ

៣៨

៤៧

ងប មាេភ�ង
 មន
ិ េចះរលត់}។

«្រពះ្រគ

េយងខុ ប
�ំ ាេឃញបុរសមា�កេដញេខ� ក�ុងនា្រព

៤៨

េហយ្រត�េគេបាេទ

ជកែន�ងែដលមាដង�ូវមន
ិ េចះងប មា

េភ�ង
 មន
ិ េចះរលត់

៤៩

ដ្ បិមនុស្្រគប់រូបនឹងមា
៥០

ជាតៃ្រេដសេភ�ង
 ។

អប
ំ ល
ួ
ិ ជរបស់មយ

សំខនណាស ប៉ុែន�េបវ
 បាតជាតៃ្រេហយ េតអ�ក

្រគ� េយងខុ ប
�ំ ាឃាត់េ េ្រពេគមន
ិ មកតេយង

រល់គ េធ�ដ
?
ិ
 ូចេម�ច នឹងឲ្វៃ្េឡងវញបា

េគអី ពុំែដលមានរណអេធ�កអស�រក�ុងនាមខ�ុំ

េដសុ ខសនេទ»។

៣៩

ខុ េ�ំ ទ»។

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា

«កុំឃាត

រួចែបរជនិយាអ្រកអំពខ
�ំ ា�េនាេឡយ
ី ុភ
៤១

ម៉្យេទៀត

ដល់អ�ករលគា

េបអ�កណឲ្យទឹមួយែកវ

ក�ុងនាអ�ករលគាជសិស្របស់

្រព្រគីស� ខ�ុំសុំ្របឲ
ា ្យអ�រល់គ ដង
ឹ ច្បោថ អ�ក

េនានឹងទទួលរង�នជាិ
ម ខ»។

កុំនាំអ�កដៃទឲ្យ្រ�្ព
រ �ត�អំេ

(មា៉ថាយ១៨,

,

៦-៩ លូក ១៧

១-២)

៤២

អ�កណនាំអ�តូចតមា�ក

េជឿទំេនះឲ្្រប្រពឹអំេពបា

ក�ុងបណ
ា អ�ក

ចំេពអ�កេនា

្របសិេបេ គយកត្បោល់យា ងធំមកចងកគាត

ចូរ

េហយរស់េនជាមួគា

មាជាតៃ្រេនក�ុងខ�ួន

៤០

ដ្ បិអ�កណមន
ិ ជំទសនង
ឹ េយង អ�កេនាជាគ េយង

េហយ។

៥១

ទមា�កេទក�ុងសមុ្រ េនា្របេសជាជទុកឲ្គាត

្រពះដំបូនា�នអំព�េរឿងែលងលះ���្រ�

(មា៉ថាយ១៩,

,

១-១២ លូក ១៦

១៨)

១០១្រពេយស៊ូយាេចញ ពីទេី នា េឆា�េទ្រស�

យូដ និងេ្រតខនាទេន�យរ័ ដន់ មហជន

នាំគ េទរក្រពះអងសជាថ�

្រពះអងក៏ចបេផ�ម

បេ្រង�េគ តទមា�បរបស់្រពះអង� ២មាពួកខ
គណៈផារីសុីចូលមកជត
ិ ក�ុងេគាបំណងល្បល

េមល
 ្រពះអង�

េគទូលសួ រ្រពះអងថា

មាសិទែ�ិ លងភរ ិយបាឬេទ?»។
្រពបន�ូលថា

េធ�អ�?
ី »។

៤

៣

«េតស�ម

្រពអង�មា

«េតេ លម៉ូេសបង�បអ�ករលគា ឲ្
េគទូលតបថា«េលម៉ូេសអនុ��តឲ្

ស�ម េធ�លិខត
ិ ែលងលះ្របពនបា»។

មា្រពបន�ូលេទេគថា

េនះឲ្អ�ករល់គ
៦

ស។

៥

្រពេយស៊ូ

«េលម៉ូេសែចងវន័ិ យ*

េ្រពែតអ�ករលគាមាចិតរ� ងរូ
ឹ

ំ ូង
ប៉ុែន�កេដមដប

េនេពលែដល្រពជ

្របទពរឲ្ពួកវ េដដក្រពហស�ពេី ល។
អ�កមានមា�កង់បានជី�អស់កល្ប
ន�ច�

មា�ស បាបេង�ត
 ពិភពេល ្រពះអងបេង�តមនុស្

(មា៉ថាយ១៩,

្រត�ចេចញពីឪពុកមា�

បុរសមា�ករត់មកដល់

មកជបុរសជ�ស�ី។ ៧"េហតុេនះេហយ
 បាជបុរស
ឋ

៨

របស់ខួ �ន}

{េទរួមរស់ជាមួភរ ិយ

េហយអ�កទំពីរ្រតឡបេទរូប

កែតមួយ" េគមន
ិ ែមនជបុគ�លពីរនាកេទៀតេទ គឺ

ជរូបកែតមួយវញ។
ិ

បំបាកបំែបកគូ្រសក
១០

េនាេឡយ»។

៩ ដូេច�ះមនុស្មន
ិ ្រត�

ែដល្រពះមា�សបាផ្សំផ�ុ

េពលេទដល់ផ�ះ ពួកសវ័ទូល

សួ រ្រពេយស៊ូអំពេី រឿងេនះម�ងេទៀត។

្រពបន�ូលេទេគថា

ភរ ិយ

១១

្រពអង�មា

«្របសិេបស�មណែលង

េហយេទេរៀបកនឹង�ស�ីមា�កេទៀត

េនាបាផិតក្បតភរ ិយរបស់ខួ �ន។
ែដលែលងស�ម

ស�ម

១២

រឯភរ
ី
ិយណ

េហយេទេរៀបកនឹងបុរសមា�ក

េទៀត �ស�ីេនាក៏បា្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បតែដរ»។
្រពះេយស ៊ូ្រ�ទានពរដល់េក

(មា៉ថាយ១៩,
១៣

,

១៣-១៥ លូក ១៨

េយស៊ូដក្រពះហសេលពួកវ

បេនា�អ�កទំេនាះ

១៤

មកឲ្្រព

ប៉ុែន�ពួកសវ័កស�ី

ក្រពះេយស៊េឃញ

ដូេច� ្រពអង�ទស្រពហប�ទយ
័ ណាស េហយមា

្រពបន�ូលថា

ក្រពេយស៊ូកំពុងេចញដំេណរេទ មា

១៧

ទូលថា

េដម្ឲ
កល្ជានិច
ិ
ប ្បាទទួលជីវតអស់

ក?»។

១៨

អ�ប
ី ាជអ�កថ

ខុ ស
�ំ ប្បុរដូេច�ះ?

ទុកជមត៌

«ទុកឲ្េក�ងៗមករកខុច�ំ ុះ កុំឃាតពួក

១៩

េ្រក្រពះ

អ�កស�លវន័
ំ មា�បមនុស្
ិ យ្រសេហយថា"កុស

កុ្ំ រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បតកុំលួច្រទពសម្បត�េគ

ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដង
ឹ ច្បោថ អ�កណមន
ិ

្រពទទួល្រពះរ្រពជាមា�ដូចេក�ងតូចមួយេទ
អ�កេនាមន
ិ អចូលក�ុង្រពរជ្រពះអងបា

បនា�បមក ្រពះអងេអេក�ងទំេនា រួច

កុំ

និយាកុហកេធ�ឲ្េគមាេទកុំេកង្របវ័� យក

សម្បត�នរណឲ្េស

ចូរេគារមាបិត"»។

២០

បុរសេនាទូល្រពអង�ថា

២១

្រពេយស៊ូទតេមល
 េទគាត េហយមា្រពហប�ទ័

«េល្រគ�េអយ ខុ�ំ
បា្របតិបត�តវន័
ិ យ*ទងេនះតំពេី ក�ងមក»។
«េនខ�ះ

កិច�កមួយេទៀតែដលអ�កមន
ិ ទនេធ� គឺ្រត�អេ��  ញ

េទលក់អ�ីៗែដលអ�កមា រួចែចកឲ្ជន្រកី្េទេធ�

ដូេច�ះ

េទប
៌ នា�បមក
 អ�កមាសម្បត�សួ គប

អេ��  ញមកតខុ �»
ំ ។

២២

សឹម

កបុរសេនាឮដូេច�ះ

គាតមាទឹកមុខ្រសេពេហយវល្រតឡបេទវ
ញ
ិ
ិ

ទំ្រព�ចិត�

ដ្ បិគាតមា្រទពសម្បត�ស�ុកស�ម�

េទពួកសវ័ថា

ែដលចូលក�ុង្រពរជ្្រពះមា�សបាន

«េហតុ

មា�សមួយ្រពះអង គា�នរណមា�កសប្បុរេឡយ។

១៥

១៦

េតខ
 ុ �ំ្រត�េធ�អ�ី

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

ណាស់

េឡយ»។

លុ តជង�ងច
់ ុះេនមុខ្រពអង�

«េល្រគដ៏សប្បុរេអយ!

វេឡយ ដ្ បិមាែត អ�កមាចិត�ដូចេក�ងៗទំេនះ

ប៉ុេណ
ា �

១៨-៣០)

យ្រសឡាគាត ្រទងមា្រពបន�ូលថា

១៥-១៧)

មាមនុស្មានាេក�ងតូចៗ

,

១៦-៣០ លូក ១៨

២៣

្រពេយស៊ូទតេមល
ិ រួចមា្រពបន�ូល
 ជុំវញ

«អ�កមាមនិ ងចូលេទក�ុង
្រពះរជ្រពជាមា�បាេទ»។ ២៤ពួកសវ័េងឿង
ឆ�ល់នឹង្រពបន�ូលរបស់្រពះអងជខ�ំង ្រពះេយស៊

មា្រពបន�ូលេទេគេទៀតថា

«កូនេចេអយ្រព

២៥

រជ្រពជាមា�ពិបាចូលណាស់

តម្របេហម�ុល

សត�អូដច
� ូល

ងជាអ�កមាចូលក�ុង្រព
២៦

រជ្្រពជមា�សេទេទៀត»។

ពួកសវ័រតែត
ឹ

ឆ�ល់ែថមេទៀត េហយនិយាគាថា

«េបដូេច�ះេត
២៧

អ�កណអទទួលកសេ�ង�បា?»។

េយស៊ូទតេមល
 េគ រួចមា្រពបន�ូលថា

្រព

«ករេន

មនុស្េធ�ពុេំ កតេទ ែត្រពជមា�សេធ�េ កត ដ្ បិ្រព

អង�េធ�្ រគបកទំអស់បា»។
្រពះអងថា

២៨

េលសិលទូល

«្រពះអងទតេឃញ្រសេហយថ

េយងខុ ប
�ំ ាលះបង់េចអ�ៗ
ី ទំអស់ េហយ េយង
២៩

ខុ ប
�ំ ាមកត្រពះអង»។
បន�ូលតបថា

្រពេយស៊ូមា្រព

«ខ�ុំសុំ្របាឲ្យអ�រលគាដឹងច្បោ

ថ អ�កណលះបង់ផ�ះសែម្ប

បងប�ូន្រប�្រស

ឪពុកមា� កូន ឬែ្រចំក េ្រពែតខុ �ំ និង េ្រពែត
ំ ឹ ងល�* ៣០អ�កេនានឹងទទួលក�ុងេពលឥឡូវេនះ
ដណ
មួយជមួយរយ គផ
ឺ �ះសែម្បបងប�ូន្រប�ស្រ មា�

កូន

និងែ្រចំក ្រពទំទទួលកេបៀតេបៀន

េហយក៏នឹងមាជីវតអស់
កល្ជានិច េនេលខ
ិ

មុខែថមេទៀតផង។

៣១

មនុស្ជាេ្រចែដលេនខ

មុខ នឹង្រតឡបេទេនខេ្រក រឯអ�
ី កែដលេន

ខេ្រក នឹង្រតឡបេទេនខមុខវញ
ិ »។

្រពះេយស ៊ូ្រ�កាសជាេល�កអំព�្រពះអង
ចូលទ�វង�ត

(មា៉ថាយ២០,
៣២

១៧-១៩ លូក ១៨

,

៣១-៣៤)

ជាមួពួកសវ័ក*្រពះអងយានម
ា ុខ េគពួកសវ
កភ័យខ�ជាខ �
 រឯអស់
អ�កែដលេដរតេ្រកក៏
ី
្រពេយស៊ូនស
ា វ័ទំដប់ពីររូបមក

ជមួយ្រពះអងសជាថ�
ករណ
េនះ

រួចមា្រពបន�ូលអំពេី ហតុ

ែដលនឹងេកតមាដល់្រពះអង�

បូជចរ

និងពួកធមាចរ្

្របហជីវតេល
ិ

េគនង
ឹ កតេទ

េហយប��ូ នេលេទក�ុងក

របស់សសនដៃទ។៣៤ពួកេនានឹងចំអក

ណ
ា�បៃដ

ឲ្េល ្រពមទេស�ទឹកមាតដកេលផង។ េគ

នឹងវេធ�បាេល រួច្របរជីវតេលក
ប៉ុែន�បី
ិ

ៃថ�េ្រកមកេលនឹងរស់េឡងវញ
ិ »។

សំណូមពររបស់េលាកយា៉កុប  ន�ង  េ
យ៉ូហា

(មា៉ថាយ២០,
៣៥

២០-២៨)

បនា�ប់ មកេលយា៉កុ និងេលយ៉ូហ

ជាកូេលេសេបេដ

ចូលមកគាល្រពេយស៊ូទូល

ថា

«្រព្រគ� សូមេមត យល់្រពតពកសុំ
របស់េយងខុ ផ
�ំ ង»។ ៣៦្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលសួ រ
៣៧
េគថា «េតអ�កទំងពីចង់ឲ្ខុ �ំេធ�អ
េគទូល
 �?
ី »។
្រពអង�ថា «េពល្រពះ្រ្រគរជ្យ្របកេដសិរ ី

រុងេរឿង

សូម្របទឲ្េយងខុ ប
�ំ ាអង�ុយអម្រពះ្រ

ផង គម
ឺ ា�កេនខស� មា�កេនខេឆ�ង»។

៣៨

្រព

េយស៊ូមា្រពបន�ូលថា«អ�កទំពីរមន
ិ ដឹងថខ�ួន

េតអ�កអទទួលែពងែដលខ�ុំ្រត�ទទួល

សុំ អេ�ី ឡយ

េនាបាឬេទ? អ�កអទទួលពិធ្ី រជមុែដលខុ ្�ំ រត�
ទទួលបាឬេទ?»។

៣៩

េគទូល្រពះអងថា

«េយង

ខុ អ
�ំ ទទួលបា»។្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលថា

្រពេយស៊ូយាេឡងេទ ្រក�េយរូសឡឹ

ភត
ិ ភ័យែដរ។

នឹង្រត�េគប��ូ នេទក�ុងកណ
ា�បៃដរបស់ពក
ួ នាយ

៣៣

«ឥឡូវ

េយងេឡងេទ្រក�េយរូសឡឹបុ្រមនុស្ស

«អ�កនងឹ ទទួលែពងែដលខ�ុំ្រត�ទទួល

្រជមុែដលខ�ុំ្រត�ទទួលបាែមន
េនខស�

េឡយ

ឬខេឆ�ងខុ �ំ

៤០

និងទទួលពធ
ិ ី

ចំែណកឯអង�ុយ

ខុ �ំមន
ិ អសេ្រមបា

េ្រពកែន�ងេនាប្រម�ទុកស្រមាែតអ�ក

ែដល្រពះមា�សបាសេ្រមឲ្ប៉ុេណ
ា �»។
៤១

កសវ័ដប់រូបេទៀតបាឮដូេច�

េគ

ទសចិត�នឹងេលយា៉កុ និងេលយ៉ូហ ជខ�

ង។

៤២

្រពេយស៊ូ្រតេហសវ័ទំអស់

មក

េហយមា្រពបន�ូលថា

«អ�ករល់គាដឹង្រស

េហយ អ�កែដលេគចតទុកជេម្រគប្រគ្រស�ែតង

ជិះជាន្របរ�សរបស់ខួ �ន

អំណាខ�ួនេល្របរ�ស�

៤៣

រឯអ�
ី កធំែតងែតេ្រប

ក�ុងចេំ ណាអ�ករល

គា�មន
េបមាមា�កចង់
ិ
ិ ែមនដូេច�េទ។ ផ�ុយេទវញ

េធ�ធជ
ំ ាេគក�ុងចំេណាអ�ករលគា

បេ្រមអ�ករលគា�

៤៤

្រត�វឲអ�កេនា

ក�ុងចំេណាអ�ករលគា

េប

មាមា�កចង់េធ�េមេគ្រត�េធ�ជខុ ប
�ំ េ្រមេគ្រគបគាសិន
៤៥

ដ្ បិបុ្រមនុស្សមកក�ុងពិភពេលេនះ មន
ិ ែមន

េដម្ឲ
ប ្យេបេ្រមេលេឡយ

វញ
ិ

គឺេលមកបេ្រមេគ

្រពមទបូជជីវត
ិ េដម្េប លមនុស្ទំអស់

ផង»។

្រពះេយស ៊ូេ្រ�សមនុស្សខា�ក់េឈា�

បារទ�េ ឲ្យបាន

(មា៉ថាយ២០,
៤៦

,

២៩-៣៤ លូក ១៨

បន�ូល សួ រគាតថា

«េតអ�កចង់ឲ្ខុ�ំេធ�អ �?ី »។ អ�ក
ខ�កទូល្រពះអងថា «្រព្រគ� សូមេ្របែភ�កទូល
៥២
ំ ្បាភ�ផ
បង�ឲ
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ
ឺ ង»។
គាតថា «សុំ អេ��  ញេទចុះ!ជំេនឿរបស់អ�កបាស
េ�ង�អ�កេហយ!»។ រ ំេពចេនា គាតេមល
 េឃញភា�
េហយេដរតផ�ូវជាមួ្រពេយស៊ូេទ

្រពះេយសូយា
៊
ងចូល្រក�ងេយរូស

(មថ ២១,

,

១-១១ លក ១៩

,

២៨-៤០ យហ ១២

១២-១៩)

១១១្រពេយស៊ូយាមកជាមួសវ័ ជត
ិ ដល់្រក�

េយរូសឡឹេហយ។ លុ ះមកដល់ជិតភូមេិ បតផាេ

និងភូមេិ បថាន

ែដលេនចេង�ះភ�េំ ដមអូលីវ្រពះអង

ចតសវ័ពីររូបឲ្េទមុន េដមា្រពបន�ូលថា
២

«ចូរេទភូមេិ នមុខអ�ករលគា

េពលេទដល់ភា�

ែដលមានរណជិះេនេឡយេទ

ចូរ្រសវដឹម

អ�កនឹងេឃញកូនលមួយែដលេគចងទុក

៣៥-៤៣)

្រពេយស៊ូនិងពួកសវ័ េធ�ដ
 ំេណរមកដល់

៣

ក។

ពុទ
ំ ន

្របសិេបមាេគសួ រថ "េហតុអប
�ី ាជអ�ក

្រក�េយរខូ
ី ។ ក្រពះអងយងេចញពីទ្ី រក�ជាមួ

្រសវ?" ចូរេឆ�យ្របេា គថ "្រពអមា�ស្រត�វក

ខ�កមា�កេឈ�បារទីេ

។

ពួកសវ័ និងបណ
ា ជនដ៏េ្រចកុះករ មាមនុស្

អង�ុយសុំ ទេនែក្បផ�ូវ។

ជាកូរបស់េលទីេម

៤៧

កគាតឮថ

្រព

េយស៊ូជាអ�ភូមណ
ាសែរ យាតេនា គាតក៏
ិ

ែ្រសេឡងថា

«ឱ្រពេយស៊ូ

ជ្រពរវង្

ំ ង»
្រពះបដវីេអយ! សូ មអណិេមត ទូលបង�ផ
។

៤៨

មនុស្ជាេ្រចបាគំរគាត

ឲ្េនេស��ម

ប៉ុែន�គាតែ្រសរតែតខ
�ំេឡងៗថា
ឹ

«ឱ្រពរវង្
ំ ង!»
្រពះបដវីេអយ សូ មអណិេមត ទូលបង�ផ
៤៩
។
្រពេយស៊ូកឈ
៏ ប់េហយមា្រពបន�ូលថា «
សុំ េហគាតមក»។
េគេហមនុស្ខ�កមកេដ
េពថា «កុអ
ំ ស់សង្ ឃឹ េ្រកេឡងេលេហ
៥០
អ�ក»។
គាតក៏េបាអវធេច ស�ុះេ្រកេឡង
ត្រមងេទរក្រពេយស៊ូ។

៥១

វ

្រពេយស៊ូមា្រព

ែត្រពះអងនឹងឲ្េគដឹកមកវញភ
ា�ជមន
ិ
ិ ខន»
៤

សវ័ទំពីររូបេចញដំេណរេទ

េឃញកូន

លមួយែដលេគចងទុកេនមាតទ� ខេ្រផ�ះែក្ប
ផ�ូវ េហយក៏្រសវ
អ�កទំពីរថា

៥

មនអ�កខ�ះេនទេី នា សួ រ

«េតអ�កេធ�អ �ីហ�ឹង េហតុអប
�ី ាជអ�ក
៦
្រសកូនលេនះ?»។ សវ័ទំងពីេឆ�យេទេគ
តពកែដល្រពេយស៊ូបាបង�បមក េគក៏ឲ្ដក
ឹ

េចញេទ
េយស៊ូ

៧

សវ័ទំងពីដឹកវយកមកថា�្រព

េហយយកអរបស់ខួ �ន្រកពីេលខ�ងកូន

ល ្រពះអងក៏េឡងគង់េលខ�ងកូនលេនាះ

៨

មា

មនុស្មាជេ្រច នាំគ យកអរបស់ខួ ន្រកត
�

ផ�ូវ

េហយ
 ខ�ះេទៀតយកស�ឹកេឈព
 ីចំកមករេល

ផ�ូវែដរ។

៩

អស់អ�កែដលេដរែហហម្រពេយស៊ូពម
ី ុខ

ពេី ្រកនាំគ ែ្រសេឡងថា
មា�ស្របទពរដល់្រពះអង

នា្រពអមា�ស

១០

«ជេយា

សូម្រពះ

ែដលយាមកក�ុង្រព

សូ ម្រពជមា�ស្របទពរដល់

្រពរជ្ែដលកំពុងែតមកដល់ គ្ឺ រពះររបស់

្រពះបដវី ជបិតរបស់េយង! ជេយា ្រពះ

យ។

ក

្រពេយស៊ូេទដល់្រក�េយរូសឡឹ

្រទងក៏យាចូលក�ុង្រពវហរ*
ិ

េ្រកពីបាទត

េមល
 សព�្រគបអស់េហយ ្រពះអងយាេទភូមេិ បថ

នជ
ូ
ី ាមួសវ័ទំដប់ពីររប

ដ្ បិល�ណាសេហ

យ។

េដ�មឧទុម�រ្រត�វបណ ស

(មា៉ថាយ២១,

ំ
ដណ
ាក់របស់េយង្រត�វេធ�ជាដំ

ស្រមាប់ឲ្យជាតិសសន៍ទំងឡាយ

ែតអ�ករល់គា�យកេធជាសំបុកេចរេទវិ»។
១៨

ដឹងេរឿងេនះ េគនគ
ា ា រកមេធ្បាេធ�គុត្រពេយ

ស៊ូ។
ស់។

១៣

្រពអង�ទតេឃញ


មាស�ឹកេខៀវខ�ី

យាត្រមងេទ ែ្រកេលមាែផ�។

្រទង់ក

េពល្រពះអង

្រទងទតេឃញ
ា �
 មាែតស�ឹកប៉ុេណ
១៤

ដ្ បិពុំទនដល់រដូវឧទុម�រែផ�េនេឡយ
 េទ។

្រព

េយស៊ូមា្រពបន�ូល េទកនេដម
 ឧទុម�រេនាថា
ចប់ពេពលេនះតេទ

ឯងេទៀតេឡយ
 !»។
របស់្រពអង�។

«

គា�នរណបរេភាែផ�
របស់
ិ

ពួកសវ័ក* បា្រពបន�ូល

្រពះេយសេដញអ�
៊
កលក់ដ ូរេចញព�្រព
�ហា

(មថ ២១,១២-១៧ លក ១៩,៤៥-៤៨ យហ ២,
១៥

្រពេយស៊ូយាមក

ជាមួពួកសវ័

១៩

ដ្ បិបណ
ា ជនទំមូល

ែដល្រពះអងបេ្រង�ណ

លុ ះដល់ល� ្រពេយស៊ូយាចេចញពីទី

្រក�ជាមួពួកសវ័ក

(មា៉ថាយ២១,

េនៃថ�បនា�ប ្រពះអងយាេចញពភ
ី ូមេិ បថ

យាេទជត
ិ

ប៉ុែន�េគខ�្រពះអង

ចបអរម�ណ នឹងេសចក�ី

១២

ឧទុម�រ*មួយេដម
 ពច
ី មា�

កពួកនាយបូជាចរ និងពួកធមាចរ្

េដ�មឧទុម�រងាប

១៨-១៩)

នី េពលេនា ្រពះអងឃា�ន

្រពអង�មា្រពបន�ូលេ្រប�្របេេគថា៖

«ក�ុងគម�រី មាែចងថ

មាស់េនស�ដ៏ខ�ងខ
់ �ស់បំផុត!»។
១១

១៧

២០

២០-២២)

្រពឹេឡង
 េពលេធ�ដ
 ំេណរតផ�ូវេនា

សវ័េឃញ
 ឧទុម�រ*េ្រក�ស�ិត រហូតដល់ប�ស។
 េដម
២១

េលសិលនក
ឹ េឃញ
 ្រពបន�ូលរបស់្រពះេយស៊

ក៏ទូល្រពះអងថា

ដល់្រក�េយរូសឡឹ

្រពះអងយាចូលក�ុង្រពះវិហ

េហយ
 េដញអ�កលក់ដូរេចញ។ ្រពះអងផ�ួលតុពួកអ�ក

ប�ូរ្របា ផ�ួលេកអរបស់អ�កលក់្រព

១៦

្រពអង�

មន
កតទធ
ិ
ិ ឲ្នរណលីែសងអវ៉ន
ី
ី ា ្រពវហរេឡ


«្រព្រគ�! សូេមល
 !

េដមឧទុម�រ

ែដល្រពះ្របាដកបណ
ា សេនាេ្រក�ស�ិតេទ

េហយ!»។

សវ័កថា

២២

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទកនពួក

«ចូរមាជំេនឿេល្រពះមា�សចុះ!។

២៣

ខុ �ំសុំ្របាឲ្យអ�រលគាដឹងច្បោថ េបអ�កណមា�ក

និយាេទកនភ�េំ នះថ "ចូរេចញពីទេី នះ ធា�កក�ុង

សមុ្រេទ!

េហយេបអ�កេនាេជឿជាកក�ុងចិត�

េដឥតសង្ស័ថពករបស់ខួ �ននង
ឹ បាសេ្រម

េនា្រពះមា�សនឹង្របទឲ្យបសេ្រម

ពកេគែមន។
១៣-២២)

ពួក

២៤

អ�ករលគាថ

ត

េហតុេនះេហយ
បាជខុ �ំសុំ្របា


អ�ក
ី េ៏ ដឲ្ែតអ�ករលគាអធស
ិ �ន

សុំ ចូរេជឿថអ�ករលគាបាទទួលេហយ
 េនា្រពះ

មា�សនង
ឹ ្របទឲ្អ�ករលគាជពុំខន

២៥

ម៉្យ

េទៀតេពលឈរអធស
ិ � េបអ
 �ករលគាមាទំនាសអ�ី

នង
 ្្ប រពបិត
ឹ នរណមា�ក ចូរអត់េទឲ្េគេទ េដម

របស់អ�ករលគា

ែដលគង់េនស�បរមសុ ខ*អត់

េទឲ្អ�ករលគា�

{២៦ប៉ុែន�្របសិេបអ�ករលគា

មន
ិ អត់េទឲ្េគេទ ្រពះបិរបស់អ�ករលគាែដល

គង់េនស�បរមសុ ខ* ក៏មន
ិ អត់េទឲ្អ�ករលគា

ែដរ។}

,

២៣-២៧ លូក ២០

២៧

្រពេយស៊ូយាចូល

១-៨)

េទ្រក�េយរូសឡឹ

យាចុះយាេឡងក�ុង្រពវហរ
ពួកនាយបូជច
ិ

រ្ និងពួកធមាចរនាំគ មកជួប្រពអង�។
អំណាអ�?
ី

េគទូល

េតនរណ្របគលអំណាឲ្េលេធ�

កទំេនះ?»។
៖

២៨

«េតេលេធ�កទំេនះេដអ
២៩

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថ

«ខ�ុំសុំសួរអស់េលនូវសំ ណួរមួយេបអស់េល

េឆ�យមកខុ �ំ

ខុ �ំនង
ា ស់េលវញថ
ិ
ឹ ្របអ

៣០

ទំងេនេដអេលអំណាអ�ី។

ខុ េ�ំ ធ�ក

សូមេឆ�យ

្របាប់ខ�េមល
 ៍ េតនរណចតេលយ៉ូហឲ្យមេធ�
៣១

ពិធ្ី រជមុទឹក*? ្រពះមា�សឬមនុស្?»។
ពិេ្រគគាថា

«េបេយងេឆ�យថ

េគ

្រពះមា�សចត

េលយ៉ូហឲ្យម គាតមុខជសួ រេយងថ េហតុអ�ី

បាជអ�ករល់គ មន
ិ េជឿេលយ៉ូហ?

៣២

ផ�ុយ

េទវញ
ិ េបេ យងេឆ�យថមនុស្ចតេលឲ្មក,,,»

(ពួកេគខ�្របជនេ្រពមនុស្្រគប់គា

េលយ៉ូហជព្យោកពិត្រកដែមន)។

ចតទុក

៣៣

ដូេច�ះ

េគេឆ�យេទ្រពេយស៊ូថា

«េយងមនិ ដឹងេទ!»។្រព
េយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគវញថា
«រឯខ
ខុ ក
�ំ ៏
ិ
ិ
ី ុ វ�ំ ញ

មន
ា ស់េលថ
ិ ្របអ

េលអំណាអ�ែី ដរ»។

ខុ �ំេធ�ក
 ទំេនះេដអ

្រ�សា�អំព�អ�កែថរក�ចំការទំពាំងប

(មាថាយ ២១,

៣៣-៤៦ លូក ២០

,

«មាបុរសមា�កដទំពំ បាជូរមួយចំ

ករ គាតបាេធ�របងព័ទ�ជុំវញ
គាតេរៀបចំកែន�ង
ិ

មួយេដម្ប
 បាជូរ ្រពមទសង់ខ�ម
ប ��ន់ែផ�ទំពំ

ែថទ រួចេចញដំេណរព្ី រស�េនាេទ

ជាមួពួកសវ័កម�ងេទៀត។ ក្រពះអងកំពុងែត

សួ រ្រពះអងថា

្របស ថា

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទេគជ

មួយផង។ បនា�បមក គាត្របវឲ្ពួកកសិករេមល


អំណាចរបស់្រពះេយស

(មា៉ថាយ២១,

១២១បនា�បមក

ទំពំ
 បាជូរទុំ

២

លុ ះដល់

គាតក៏ចតអ�កបេ្រមមា�កឲ្មក

ទទួលផល ែដលជចំែណករបស់គាតពីពួកអ�កែថចំ

ករ

៣

េគនគ
ា ា ចបអ�កបេ្រមេនាវយដំ

េណ�ញឲ្្រតឡបេទវញៃដទេទ។
ិ

៤

េហយប

មា�សចំកក៏

ចតអ�កបេ្រមមា�កេទៀតឲ្មក

ប៉ុែន�ពួកអ�កែថចំក

នាំគ វក្បអ�កបេ្រមេនា

េហយ
 េជរស�ីេទៀតផ

ង។

៥

មា�សចំកចតអ�កបេ្រមមា�កេផ្សេទៀតឲ្ម

ក។ អ�កែថចំកបាសមាប់អ�កបេ្រមេនាះ បនា�ប
មកអ�កបេ្រមេផ្សេទៀតជាេ្រចរូបក៏រងេ្រគដូេច�

ែដរ ខ�ះ្រត�េគវដំ ខ�ះ្រត�េគសមា�ប់ ៦មា�សចំក
មាបុ្រដ៏ជាទ្រសឡាែតមួយគត់

គាតចតបុ្រ

េនាឲ្មកេ្រកេគបង�ស់ េដយល់ថា ៧"េគមុខ
ជេគារេកខ�កូន្រប�ខុ ម
�ំ ន
ិ ខន"

ប៉ុែន�ពួក

កសិករែថចំកទំេនាពេិ ្រគគាថ "អ�កេនះជ

អ�កទទួលេករមតក
៌ ពម
ី ា �សចំកេទៃថ�េ្រក េយង


នាំគ សមា�បវេចំកេនះនង
ឹ ធា�កមកជសម្បត�

របស់េយង
 "។

៨

េគក៏ចបកូន្រប�មា�សចំក យក

មកសមា�ប រួចេបាេទេ្រចំកទំពំ
 បាជូរ។
េតម
ដូចេម�ច?
 ា �សចំកេធ�យា៉


៩

គាតមុខជមក

សមា�បអ�កែថរក្ចំកទំេនាមន
ិ ខ រួច្របគល

ចំកទំពំ
 បាជូរ េទឲ្អ�កេផ្សេទៀត។

១០

អ�ក

រលគាពត
ិ ជធា�បអអត�បទគម�រី ែដលមាែចងថ

៖

"ថ�ែដលពួកជាងសង់ផ�ះេបាះេ

៩-១៩)
១១

បាន្រតឡប់មកជា្រគឹះដ៏សំខន់ប

្រពះអមា�ស់បានសំេរចក រអស�

េយងបានេឃញ េហយេស�ចសរេសរផង"ន»។
១២

ពួកេមដឹកនាសសនយូដយល់ថ ្រពះអង

មា្រពបន�ូលជពក្របស េនះ

សំេដេលពួកេគ

េគក៏នាំគ រកមេធ្បាចប្រពះអង ប៉ុែន� េគខ�ប
ណ
ា ជន ដូេច�ះ េគក៏ចេចញព្ី រពះេយស៊េទ
អំព�ពន�ដា

(មា៉ថាយ២២,
១៣

១៥-២២ លូក ២០

,

ទូល្រពះអងថា

«េល្រគ�

េឡងវញេទ។
ិ

២០

និងពួកខ

១៤

េគនាំគ មក

េយងខុ ដ
�ំ ឹងថេល

េល្រគពុំ

េយាយល់ េហយក៏ពុេំ រសមុ
ខនរណេឡយគេឺ ល


្រគេ្រប�្របេអព
ំ រី េបៀបរស់េន ែដលគាប្រពះហប

ទ័យ្រពជាមា� តេសចក�ព
ិ យ*របស់
ី ត
ិ ។ េតវ ន័

េយង
៉ ា
 អនុ��តឲ្បង់ ពន�ដថា�្រពះេអធរ
ិ រូម

ងឬេទ? េតេយង្រត�បង់ឬមន
ិ ្រត�បង់? »។
េយស៊ូេឈ�ងយល់ពុតត្បុរបស់េគ

១៥

េគទូលសួ រ្រពេយស៊ូថា១៩«េល

្រគ� េលម៉ូេស*បាែចងច្បទ
ោ ុកឲ្េយងថ "េប

កនឹងបងៃថ�

មា្របសសសុ ទ�ែតពិតទំអស់

បន�ូលថា

្រពះអង� ពួកសឌូសុមន
ិ េជឿថមនុស្ស�បនង
ឹ រស់

េហយស�បេច្របពនេទ

ែតគា�កូនេស្រត�ឲ្ប�ូន្រប�របស់បុរសេនាេរៀប

ឲ្េទជិត្រពេយស៊ូចច
 បកំហុស

េនេពល្រពះអងមា្រពបន�ូល។

មាពួកខគណៈសឌូសុី ចូលមកគាល

បុរសណមា្របពន

២០-២៦)

េគចតពួកខគណៈផារីសុី

េស�ចេហរូដ៉ ខ�ះ

១៨

្រព

្រទងមា្រព

«េហតុអប
�ី ាជអ�ករល់គ ចង់ចប

េដម្ប
ប ន�ពូជឲ្បង្រប�របស់ខួ �ន"។

ឧបមថមាបងប�ូន្រប�ស្របាំពនាក់

បងបង�ស់បាេរៀបក
េសះ

២១

បុរស

េហយស�បេទែតគា�កូន

ប�ូនបនា�បេរៀបកនឹងបងៃថ�េមមា៉ រួច

ស�បេទទំឥតមាកូន

រឯប�
៏ ូេច�ែដរ។
ី ូ នទប
ី ក
ី ដ

២២

បងប�ូនទំ្របាំពនាកសុ ទ�ែតគា�កូនដូចគា�

េនទបំផុតនាក៏ស�បេទែដរ។

២៣

លុ ះដល់េពល

មនុស្សប់នឹងរស់េឡងវញ
េតន
ិ
 ា្រត�បាេទជ

្របពនរបស់អ�កណេប្ របាំពនាកសុ ទ�

េធ�ជ្របពនដូេច�ះ?»។
តបេទេគថា

២៤

ែតយកនា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

«អ�ករលគាយល់ខុសេហយ ដ្ បិអ�ក

រលគាមន
ិ ស�លគម�រី

របស់្រពះមា�សផង។

េហយមន
ិ សល់ប�ទនុភា
២៥

េពលមនុស្ស�បមា

ជីវតរស់
េឡងវញ
ិ េគមន
ិ
ិ េរៀបកប�្ី របពនេទៀតេឡយ
២៦

កំហុសខុ ដ
�ំ ូេច�ះ? សុំ យក្របាមួយកកមកឲ្ខុ េ�ំ មល


គឺេគនឹងបាដូចេទវទូត*េនស�បរមសុ ខ*។

េយស៊ូ

វញ
ិ េនក�ុងអត�បទស�ីអំពគ
ី ុម�បនា េតអ
 �ករលគាធា�ប

េមល
 ៍»។

១៦

េគក៏យក្របាមួយកកមកថា�្រព

្រពះអងមា្រពបន�ូលសួ រេគថា

«េតេ ល

កកេនះ មារូបនរណេឈ�នរណ?»។ េគេឆ�យ
១៧

ថា

េលម៉ូេស*បាែចងអំពម
ី នុស្ស�ប នឹងរស់េឡង

អឬេទ?។
ថ

្រពះមា�សមា្រពបន�ូលមកេល

"េយងជ្រពរបស់អ្រហជ្រពរបស់អុីស

«រូបនិងេឈ�្រពេចអធរិ ជ»។
្រព
េយស៊ូកម
៏ ា្រពបន�ូលេទេគថា
«អ�ីៗែដលជ

និងជ្រពរបស់យា៉កុប"

េទ េហយអ�ីៗែដលជរបស់្រពជមា�ស ចូរថា�េទ

មាជីវត។
អ�ករលគាយល់ខុសទំ្រស�េហយ!»
ិ

របស់្រពះេអធិរ ចូរថា�េទ្រពេចអធរ
ិ
ិ វញ

្រពជាមា�វញែដរ
»។
ិ
យា៉ខ�ង។

េគេងឿងឆ�ល់នង
ឹ ្រពេយស៊ូ

អំព�មនុស្សសា�ប់ន�ងរស់េឡ�ង

(មា៉ថាយ២២,

២៣-៣៣ លូក ២០

,

២៧-៤០)

២៧

្រពជមា�សមន
ិ ែមនជ

្រពរបស់មនុស្ស�បេទ គជ
ឺ ្រពរបស់មនុស្ែដល
។

�ន័យសំខាន់ជាង

(មា៉ថាយ២២,
២៨

៣៤-៤០លូក ១០

,

មាធមាចរ្មា�ក

២៥-២៦)

បាឮពួកេគជែជក

ជាមួ្រពេយស៊ូ
បន�ូលេឆ�យ្រតឹ្រត�

ថា

េហយេឃញថ្រពអង�មា្រព

ថា

"្រពះអមា�ស់មាន្រពះបន�ូលេ

គាតក៏ចូលេទជិតទូល្រពះអង

្រពះអមា�ស់របស់ខ�ុំថសូ មគង់ខងស �ំេយ

«ក�ុងបណាវន័ិ យ*ទំអស់ េតវ ន័ិ យណ
២៩
សំ ខនជាេគ?»។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល
េឆ�យថា «េនះជវន័
ួ ៖ "អុី្រែអលេអយ
ិ យទីមយ
ចូរស�ប់

្រពះអងគត់

មាែត្រពអមា�សជ្រពរបស់េយងមួយ
ែដលពិតជ្រពអមា�ស់

្រសឡា្រពអមាស់
គំនត
ិ

កយ"

អស់ពស
ី �រត
៣១

្រត�

ជ្រពរបស់អ�កឲ្អស់ពីចិត�

អស់ព្ី របាជនិងអស់ពក
ី មា�ំ

រឯវ
ិ យទីពីរមាែចងថ "្រត�្រសឡា
ី ន័

បងប�ូនឯេទៀតៗ

គា�វន័
ិ យណ
៣២

៣០

ឲ្បាដូច្រសឡាខ�ួនឯង"។

សំខនជាវន័
ិ យទំងពីេនះេទ»។

ធមាចរេនាទូល្រពះអងថា

ឯណេទៀតេឡយ។

៣៣

េ្រក្រពះអងគា�្រព

េបេ យង្រសឡា្រពះអង

អស់ពច
ី ិត�គំនិត អស់ពប
ី �� និងអស់ពក
ី មា�ំក

េហយេបេយង្រសឡាបងប�ូនឯេទៀតៗឲ្បាដូច

្រសឡាខ�ួនឯងេនា ្របេសជាថា�តង�ដុត

និងថា�យ�� បូជេទេទៀត»។

៣៤

ក្រពេយស៊ូ

ឮគាតេឆ�យេដ្របា វៃវដូេច�ះ ្រពះអងមា្រព

បន�ូលថា

«អ�កេនមនិ ឆា�ពី្រពរជរបស់្រពជ

មាស់េទ»។ បនា�បមកគា�នរណហ៊េដញេដ
សួ រ្រពះអងេទៀតេឡយ។
្រពះ្រ�ស�ជា្រពះ អមា�ស់េល�េស

(មា៉ថាយ២២,
៣៥

៤១-៤៦ លូក ២០

,

៣៧

េប្ រពះបដវីផា�ល

របស់្រពះអងដូចេម�ចេកត?»។

្រពះេយស ៊ូ្រ�ប់បណា�ជនឲ្យ្រ�យ័
ពួកធម�ចារ

(មា៉ថាយ២៣,

វហរេដមា្រពបន�
ិ
ូ លថា

«េហតុដូចេម�ចបា

របស់្រពបាដវីដូេច�ះ?។

៣៦

្រព្រគីសជ្រពរវង្
្រពវ�
ិ � ណរបស់

្រពជមា�សបាបំភ្�ឺ រពះបដវីឲ្មារឱង�

,

១-៣៦ លូក ២០

៤៥-៤៧)

បណ
ា�ជជាេ្រចចូលចិត�ស�ប្រពបន�ូល

របស់្រពេយស៊ូណាស់
បេ្រង�េគថា

៣៨

្រពះអងមា្រពបន�ូល

«ចូរ្របយ័តនឹងពួកធមាចរ្ឲ្យែម

ែទន អ�កទំេនាចូលចិត�ពកអែវង

េដរចុះេដរ

េឡង េហយចូលចិត�ឲ្េគេអកេគារេនត
៣៩

ផ្ស

្រពទំេរសកែន�
ងអង�ុយមុខេគក�ុងធម�


និងចូលចិត�កែន�ងកត
ិ �ិយសេនេពលជប់

សល

៤០

េលៀង។

េគែតងនាំគ ឆេបាយក្រទពសម្បត�

របស់�ស�ីេមមា៉

េដេធ�ប�កជសូ្រធម៌យា៉យូ

រ។ អ�កទំេនះនឹង្រត�ទទួលេទយា៉ធ�នប
់ ំផុតជ

មន
ិ ខ»។

តងា�យរបស់�ស��េមមា

(លូក ២១,
៤១

េនក�ុង្រព

េហ្រពះ្រគីសថា

"្រពអមា�ស់ដូេច�ះ េតឲ្្រពះ្រគី្រត�ជ្រពះរវង្

៤១-៤៤)

្រពេយស៊ូបេ្រង�មនុស្មា

ជពួកធមាចរនិយាថ

មកដក់េ្រកម្រពះបាទរបស់្ ម។

«េល្រគេល

មា្របសស្រត�ណាស េហយពិតផង។ មា្រព

ជាមា�ែតមួយ្រពះអងគត់

ទំរំដល់េយ

ប�ង�បខ �ំងស្រត�វរបស់្រព


១-៤)

្រពេយស៊ូគង់េនមុខហិបតង� ្រពះអង

ទតេមល
ា ជនយក្របា
 រេបៀបែដលបណ

ក�ុងហិបេនាះ

ន។

មកដក

អ�កមាេ្រចនាកដក្រក់ជាេ្រ

៤២

មា�ស�ីេមមា៉្រកី្មា�កមកដល់ នាយក

្របាពរី េសនជចំនន
ួ ដ៏តច
ិ តួចបំផុត

តង�េនាែដរ។
ក*មក

៤៣

ដកក�ុងហប
ិ

្រពេយស៊ូ្រតេហពួកសវ

េហយមា្រពបន�ូលេទេគថា«ខុ �ំសុំ្របា

៧

ឲ្អ�ករលគាបាដឹងច្ស់ថ �ស�ីេមមា៉្រកី្េនះ

មនុស្ជេ្រចឲ្វេង�ង។

ដ្ បិពួកអ�កទំេនាយក្របាសំណល់របស់ខួ �នមក

ផ�ុះេឡងមន
ិ ្រត�្រជ�្រចបលេឡយ ដ្ បិេហតុកណ៍

បាដក្របាក�ុងហិប

៤៤

េ្រចជាេគទំអស់

ដក់ រឯ�ស�
ិ េទះបនា្រកី្យា៉
ី
ី េមមា៉េនះវញ

ណក៏េដ ក៏នាបាយក្របាែដលនា្រត�វក
ជចបច់មកដកែដរ

គឺ្របាទំប៉ុនា�ែដលនា

មាស្រមាចិ��ឹ មជីវត
ិ »។

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះបនអំព�ការបំផា
្រពះ�ហា

(មា៉ថាយ២៤,

១-២ លូក ២១

ទំេនះ្រត�ែតេកតេឡង

ប៉ុែន�មន
ិ ទនដល់អវស

កៃនពិភពេលេនេឡយេទ។
នឹងេធ�ស
 �ង�

៨

្របជាតមួយ

តទល់នឹង្របជាតមួយេទៀត

្របេទមួយតទល់នឹង្របេទមួយេទៀត។

មាសវ័កមា�កទូល្រពះអងថា

ព្ី រពវហរេទ
ិ

«្រពះ្រ សូមេមល


វមានទំងេនះល�វិេសសវិ
ិ

បំផុត»។ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល េទសវ័េនា

ក្ផង។ េហតុករណ ទំេនះេ្រប�បានឹងកឈឺ
ចូរអ�ករលគា្រប�្របយ័តខ�ួនឲ្ែមនែទនដ្ បិេគនឹង

ប��ូ នអ�ករល់គ

េទកែន�ងកតេទេគនឹងយក

រ ំពតវអ�ករលគា េនក�ុងធម�សល េគនង
ឹ នា

អ�ករលគាេទឲ្េទសភប
ិ ា

និងឲ្េស�ចកត

េទ េ្រពែតអ�ករលគាតខុ �ំ។ ប៉ុែន�ជឱកស

វញថា
«ៃថ�េ្រកវមាដ៏
សឹ ម
� ៃស� ែដលអ�កេឃញ
ិ
ិ

ស្រមាអ�ករលគា ផ�ល់សក�ភ
ឹ ឮ។
ី ាឲ្េគដង

េទៀតេហយ»។

សសនបាឮជមុនសិន។

េនះនឹង្រត�រលំបាកែបកអស់ ែលងមាថ�្រត�ពីេលថ�

៣

,

៣-១៤ លូក ២១

ទល់មុខ្រព

និងេលអន់េ្រ ទូលសួ រ្រពះអងដចែឡកពីេគថា
៤

«សូ ម្រព្រគ្របឲា ្េយងខុ�ំដឹងផង
ករណ ទងេនះនឹងេកតេឡងេនេពលណ?

េហតុ

េតមា

ឲ្េយងខុ �ំដឹងថ្រពឹត�ករណ ទំេនះ

៥
នឹងដល់ទប
ី �� ប់? »។ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

េគថា

«ចូរ្រប�្របយ័តកុំបេណា�នរណមក

បេ��តអ�ករលគា

ឲ្វេង�ងបាេឡយ

មាមនុស្ជាេ្រចយកេឈ�ខុ �ំមកេ្រប

េពថ"ខុ �ំេនះេហយជ្រពះ្រគីស�*!

េពលេគចបអ�ករល

កុំភយ
័ បារមជមុននង
ឹ រក

និយាតែត្រពះមា�ស្របទឲ្អ�ករលគា

វហរ*
េលសិល េលយា៉កុ េលយ៉ូហន
ិ

អ�ជ
ី សមា�ល

១១

ពក ែដលអ�ករលគា្រត�និយាេនាេឡយ
្រត�


៧-១៩)

្រពះអងគង់េនេលភ�េំ ដមអូលីវ

១០

្រត�្របកដំណឹងល�*ឲ្មនុស្្រគបជាត្រគប

គាប��ូ នេទកតេទ

េហតុការណ៍េ�្រគាចុងយ

(មា៉ថាយ២៤,

េន

កែន�ងខ�ះនឹងមារ��ួ យែផនដី ្រពទំមាេកតទុរ ឹ �

៩

៥-៦)

១៣ េពល្រពះេយស៊យាេចញ

២

េគនិយាអព
ំ ស
ី �ង�និងឮដំណឹងថ មាស�ង�

ចបេដមដំបូងរបស់�ស�ី ែដលេហៀបនឹងសំរកូន។

,

១

ថ�នុះ៎ ស�ណាស់

កណអ�ករល់គ ឮ

៦

ដ្ បិនង
ឹ

េដ

េគនឹងនា

និយាេនេពលេនា

ដ្ បិមន
ិ ែមនអ�ករលគាេទ

ែដលនិយា គ្ឺ រពវ�
ិ � ណរបស់្រពះមា�សេទេត

ែដលនង
ឹ មា្រពបន�ូល។

១២

បងប�ូននង
ឹ ចបប��ូ ន

គាេទឲ្េគសមា�ប ឪពុកនង
ឹ ចបប��ូ នកូនេទឲ្េគ
សមា�ប

េហយ
 កូនៗេលកគា្របឆានង
ឹ ឪពុកមា�

្រពទំប��ូ នេទឲ្េគសមា�បេទៀតផង។
មនុស្្រប់រូបនង
់ �ករលគា
ឹ ស�បអ

ខុ �ំ។

១៣

េ្រពែតេឈ�

ប៉ុែន�អ�កណស៊ូ្រទរហូតដល់ទប
ី �� ប់ ្រពះ

មា�សនង
ឹ សេ�ង�អ�កេនា»។

្រគាមានទុក�លំបាក

(មា៉ថាយ២៤,

១៥-២៨ លូក ២១

,

២០-២៤)

១៤

«េពលណអ�ករលគាេឃញជនចៃ្រ

ឲ្ស�បេ់ ខ�មរ

ដ៏គួរ

ឈរេនកែន�ងែដលមន
ិ ្រត�ឈរ-សូម

ឲ្អ�កអយល់ពកេនះចុះ - េពលេនាអស់អ�ក

ែដលរស់កុ �ង្រស�យូដ ្រត�នាំគ រត់េទ្រជេនត

ភ�។
ំ

រឯអ�
ី កេនេលដំបូលផ�ះ មន
ិ ្រត�ចុះមកយក

១៥

របស់អ�ីែដលេនក�ុងផ�ះេឡយ

១៦

េហយ
 អ�កែដលេន

ឯចំក ក៏មន
ះយកអធំរបស់ខួ �នែដរ។
ិ
ិ ្រត�វលេទផ�
១៧

្រេនា�ស�ីមាៃផ�េពះនិង�ស�ីបំេបកូនមុខជ

េវទនពុំខន

១៨

ចូរទូលអង�រ្រពជាមា� សូមកុំឲ្

េហតុករណ ទំេនះេកតេឡង េនរដូវ្រតជាេឡយ
១៩

ដ្ បិេពលេនាជេពលមាទុក�េវទនយា៉ខ�ំ

តំងពេដមកំេណតពិភពេលមកគឺចបពេី ពល

ែដល្រពះមា�សបេង�ត
 អ�ីៗទំអស់មកទល់សព�ៃថ�

េមឃ
ក។

២៦

អំណានាេនេលេមឃនឹង្រត�កេ្រករ ំេព

េពលេនាេគនឹងេឃញបុ្រមនុស្សយាមក

ក�ុងពពក ្របកេដប�ទនុភាដ៏ខ�ំក�និងេដ
២៧

សិររុី ងេរឿង។

េលនឹងចតពួកេទវទូត*របស់

េលឲ្េទទិសទំបួន ចបតំពីេជង
 េមឃមា�

េទេជងេមឃមា�េទៀត

េដម្្ប របមូពួកអ�កែដល

្រពជមា�សបាេ្រជេរស
 »។
២៨

«ចូរអ�ករលគាយកពក្របស

ឧទុម�រ*េទរ ិះគិតចុះ។

ស�ីអព
ំ េី ដម

កណែមករបស់វមា

ស�ឹកលសេខៀវខ�ី អ�ករលគាដឹងថរដូវ្របាជិតមក

ដល់េហយ។

២៩

ដូេច�ះ កណអ�ករលគាេឃញ

្រពឹត�ករណ ទំេនាេកតេឡង

្រត�ដឹងថបុ្រ

មនុស្សក៏ជត
ិ មកដល់េហយែដរ គេឺ លមកជិត
៣០

េហយេទជេទៃថ�មុខេទៀតក៏ពុែំ ដលមាទុក�

បេង�យេហយ។

មន
 េនាេទ
ិ បន�យចំនួនៃថ�ទំ

ែដលមនុស្ជំនានេនះ មាជីវតេនេឡ
ិ
យ។

លំ បាខ�ំយា៉េនះែដរ ។
មា�កបារួចជីវតេឡ
ិ
យ

ទំេនា

២០

្របសិេប្រពអមា�ស

មុខជគា�នរណ

ប៉ុែន�្រពអង�បន�យចំនន
ួ ៃថ�

េដេយាយល់ដល់ពួកអ�កែដល្រព

អង�បាេ្រជេរស។


២១

្របសិេបមាេគ្របាអ�ក

រលគាថ "្រពះ្រគីសគង់េនទីេនះឬេនទេនា "កុំ

េជឿេគេឡយ

្រពះ្រគី

២២

ដ្ បិនង
ឹ មាមនុស្ែក�ងខ�ួនេធ�ជ


្រពទំមាព្យោកែក�ងក�នាំគ ស

ែម�ងទស
� ិ ដហ
ិ រិយេផ្សង
ី មា�លដ៏អស�រនិងប�ទប

េដម
 ្ប
ប េ��តមនុស្

រហូតដល់េទនព
ា ក
ួ អ�កែដល

្រពះអងេ្រជេរស
 ឲ្វេង�ងែថមេទៀតផង ្របសិេប

េគអេធ�ប
 ាន

២៣

ចូរ្រប�្របយ័ត ដ្ បិខុ ន
�ំ ិយា

្របឲ
ា ្អ�ករលគាដង
ឹ ជមុន សព�្រគបេហយ
 »។

បុ្រតមនុស្សន�ងយាងម

(មា៉ថាយ២៤ ,២៩-៤៤ លូក២១, ២៥-៣៣)
២៤
«លុ ះទុកល
� ំ បាេនះកន�ងផុតេទ
េនា

េទៀតេហយ


េហតុករណ ទំេនានឹងេកតេឡងេនេពល

េមឃ និងែផនដន
ី ឹងរលបាតេទ

និយាមន
ិ រលបាតេទ។

៣១

ៃផ�

ែតពកែដលខុ �ំ

៣២

េឡយ

រឯៃថ�
កំណត់និងេពលេវល គា�នរណដឹង
ី
េទះបេទវទូត*េនស�បរមសុ ខ*

ឬ្រព

បុ្រក៏ពុ្ំ រជែដរ មាែត្រពះបិប៉ុេណ
ា �ែដល្រ
៣៣

ប។

អ�ករលគាមន
ិ ដឹងថ

េពលណជេពល

កំណត់េទ ដូេច�ះចូរ្រប�្របយ័ត ្រប�ស�រតឲ្ែមន
៣៤

ែទន

ដ្ បិេពលកំណត់េនា េ្រប�បននឹងបុរស

មា�កែដលេចញដំេណរពផ
ី �ះេទ

បេ្រមេមល
 ខុស្រត�ក�ុងផ�ះ

គាតទុកឲ្ពួកអ�ក

េដែចកមុខងឲ្េរៀ

ងៗខ�ួន ្រពទំបង�បឲ្អ�កយាផ�ះ្រប�ស�រតផង

។

៣៥

អ�ករលគាក៏្រត�្រប�ស�រតដូេច�ែដរ ដ្ បិអ�ក

រលគាពុំដង
ញ
ឹ ថមា�សផ�ះនង
ិ
ិ េនេពលណ
ឹ វលមកវ

េន្រ

្រពអទិតនង
ឹ បាតរស�ី្រពះច័នែលងមាពន�ឺ
២៥

ថ

ខុ �ំសុំ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹងច្បោ

រឯផា�ទ
ំឡានង
ី
ឹ ធា�កចុះពេី ល

េឡយ
មន
ា�អ្រធា េពល
ឹ ជយប់ពកកណ

ិ ដង

មានរងវឬេពល្រពលឹេទ

៣៦

ែ្រកេល្រតឡបមក

វញ
េដមន
ិ
ិ បាឲ្ដំណឹងមុន េហយ
 េឃញ
 អ�ក

រលគាកំពុងែតេដកលក់។

៣៧

ពកែដលខុ �ំនិយា

្របអ
ា �ករលគាេនះ

ខុ ក
�ំ ច
៏ ង់និយា្របាអ�កឯេទៀ

តៗ្រគបគាែដរ គឺថ ចូរ្រប�ស�រតី»។

និងបុណ្នំបុង
័ ឥត

េម* ្រក�នាយបូជចរ*និងពួកធមាចរ្នាំគ រក

មេធ្បា េដម្ច
ប ប្រពេយស៊ូ េដកលល្ បិ
យកេទេធ�គុត។

ប៉ុែន�េគនិយាគាថា

«កុំចប

៣

ក�ុងផ�ះបុរស

មា�កេឈ�សុី មូន
៉ ជមនុស្ឃ�ង។
់ េពល្រពអង�

កំពុងេស្រពេស�
កនដបថ�ែកវផង។

មា�ស�ីមា�កចូលមកទំ

េនក�ុងដបេនាមាេ្របេទព�រិ ូ

សុ ទ�ដម
៏ ាតៃម�េលសលប់។

នាបំែបកដបថ�ែកវ

េហយ
 ចកេ្រប្រកអូ េល្រពសិរសរបស់្រពះេ

ស៊ូ។

៤

មាអ�កខ�ះេនទេី នា ទសចត
ិ �យា៉ខ�ំងេគ

និយាគាថា

«េម�ចក៏ខ�ះខ�េ្រប្រកអូដូេច�ះ!

៥

េបយ
 កេ្របេនះេទលក់ មុខជបា្របាជាបរី យ

ដួង* េហយ
ិ »។ អ�កទំ
 ែចកទដល់ជន្រកី្វញ
េនាខង
ឹ នង
ឹ នាណាស់
បន�ូលថា

៦

្រពេយស៊ូមា្រព

«ទុកឲ្នាេធ�ត
ចត

ិ �នាេទ!េហតុអ�ី

បាជរកេរឿងនាង នាបាេធ�អ
៏ ច
� ំេពខុ �ំ។
 ំេពដ
 ល
៧

អ�ករលគាមាអ�ក្រកី្េនជមួយ រហូតអ�ករល

គាអេធ�ទ
� �ករលគាចង់ រឯ
 ដល់េគ តែតចត
ិ អ
ី

ខុ �ំវញ
ិ

ខុ �ំមន
ិ េនជាមួអ�ករលគារហូតេទ។

េនះបាេធ�ត
សមត�ភារបស់នា


៨

�ស�ី

គន
ឺ ាល

េ្រប្រកអូេលរប
ូ កខុ �ំ ទុកជាមុស្រមាយកេទ
៩

យូដអុីសរយ៉
ី ុតជសវ័កមា�ក ក�ុង្រក�ដប់

ពីររូប បាេទជួបពួកនាយបូជចរ្ េដម
 ្គ
ប ិតគូរ
១១

នេា គេទចប្រពេយស៊ូ។

កអ�កទំេនាស
យូដក៏រកឱកល�

្រពះេយស ៊ូេធ��ព�ធ�បុណ្យចមជា មួយពួ

១-៨)

្រពេយស៊ូគង់េនភូមេិ បថាន

៣-៦)

េដម
 ្ន
ប េា គេទចប្រពអង�។

�ស��មា�ក់ចាក់េ្រ� ងេល�ស�រសា្រពះ

,

១០

,

១៤-១៦ លូក ២២

សន្ថនង
ឹ ឲ្្របាគាត់

ចំេណា្របជន»។

៦-១៣ យ៉ូហន ១២

(មា៉ថាយ២៦,

ប់ពកយូដនិយា េគសប្បចត
�
ាស េហយ
ិ ណ


ក�ុងេពលបុណ្េនះេឡយែ្រកេកតចលចលក�ុង

(មា៉ថាយ២៦,

េគក៏នង
ំ
ាអំពក
ឹ តណ
ី ច
ិ �ក

យូដាអុ�សា�រ�យ៉ុតក្បត់្រពះេ

(មា៉ថាយ២៦,១-៥ លូក ២២,១-២ យ៉ូហន១១,៤៥-៥៣)

២

េគ្របកដំណឹងល�*

ែដលនាបាេធ�េនះែដរ េដម្រប ំលឹកអព
ំ ន
ី ាង

ការឃុបឃ�តចាប់្រពះេយ
១៤១េនពីរៃថ�មុនបុណ្ចម�ង*

េន្រគបទក
ី ែន�ងក�ុងពិភពេលទំមូល កណ

ប��ុ ះក�ុងផ�ូរ។ ខ�ុស
ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដង
ឹ ច្បោថ

សាវ័

(មា៉ថាយ ២៦,១៧-២៥ លូក ២២,
យ៉ូហន ១៣, ២១-៣០)

៧-១៤

;

២១-២៣

េនៃថ�ដំបូងៃនពធ
ុ័ ឥតេម* ជៃថ�
ិ ប
ី ុណ្នំបង

១២

ែដលេគ្រត�សមា�បកូនេចៀមេធ�យ
 �� បូជា

ស្រមា

បុណ្ចម�ង* ពួកសវ័កទូលសួ រ្រពះេយស៊ថា
្រពះ្រចង់ឲ្េយង
 ខុ េ�ំ រៀបចំពធ
ិ ជ
ី ប់េលៀងជូនក�ុង

ឱកបុណ្ចម�ង* េនកែន�ងណ?»។

១៣

«េត

្រពអង�

ចតសវ័កពរី រូបឲ្េទ េដមា្រពបន�ូលថា
ចូរអ�កេទទ្ី រក�

ចូរេដរតគាតេទ

«

អ�កនង
ឹ ជួបបុរសមា�កលីក�មទក
ឹ ។
១៤

និយាេទមា�សផ�ះេនាថ

គាតចូលផ�ះណាអ�ក្រត�

េល្រគមា

្របសសថ "បន�បែ់ ដលខុ �ំនង
ឹ ្រត�ជប់េលៀងជាមួ

ពួកសិស្ក�ុងេពលបុណ្ចម�ង* េនឯណ?"។

១៥

ែដលមា្របដ្របសព�្រគបេរៀបចំជេ្រស

ចូរ

មា�សផ�ះនង
់ យ
ួ យា៉ងធេនជានខេល
ឹ បង�បន�បម

េរៀបចំម�ូបអហស្រមាេយង
 េនក�ុងបន�បេ់ នា

ចុះ»។

១៦

សវ័កទំងពីក៏េចញេទ លុ ះដល់ទ្ី រក�

េគបាេឃញ
 ដូច្រពះេយស៊មន្រពបន�ូល្របែា មន

េគក៏េរៀបចំម�ូបអហស្រមាបុណ្ចម�ង។
១៧

លុ ះដល់ល� ្រពះអងយាមកដល់ជាមួសវ័

ទំដប់ពីររប
ូ ។

១៨

េនេពល្រពេយស៊ូរម
ួ តុេស

្រពេស�ជាមួពួកសវ័ ្រពះអងមា្រពបន�ូល

ថា

«ខ�ុំសុំ្របអា �ករល់គ ឲ្បាដឹងច្បោថ

ក�ុង

ចំេណាអ�ករល់គ ែដលបរេភាជាមួខ
ិ
ុ �ំ មាមា�ក
១៩

នឹងនាំេមកចបខុ �ំ »។

ពួកសវ័្រព�ចិត�ៃ្រ

ែលង េគទូលសួ រ្រពះអងបន�បនា�បគាថា

«េតទូល
២០
ំ ?»។
បង�ឬ
្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថា «គឺ

មា�កក�ុងចំេណាអ�កទំដប់ពីរ ែដលកព
ំ ុង្រជលកនំ

បុង
័ ក�ុងចជាមួខុ �ំេនះេហយ។

២១

បុ្រមនុស្ស

្រត�ែតស�បដូចមាែចងទុកក�ុងគម�រី អព
ំ េី ល្រស

េហយ។ ប៉ុែន�អ�កែដលនាំេមកចបបុ្រមនុស្ស   នឹ

្រត�េវទនជាិ
ម ខន ចំេពអ�កេនា េបម
 ន
ិ បា

េកតមកេទ េទប្របេសជា»។

,

េនេពលកំពុងបរេភា
្រពេយស៊ូយកនំបង
ុ័
ិ

មកកន ្រពះអងសរេសរតេម�ង
 ្រពជាមា�

កច្របទឲ្យេ ទំមា្រពបន�ូលថា
២៣

េហយ

«សុំពិស

បនា�បមក ្រពះអង

យកែពងមកកន អរ្រពគុណ្រពះមា�ស រួច្របទ

ឲ្ពួកសវ័ក ពួកសវ័ក៏បរេភាទ
ំអស់គា�
ិ
្រពអង�មា្រពបន�ូលេទេគថា

២៤

«េនះជេលហិ

គេឺ លហិៃនសម�នេ� ម្រតែដល្រត�បង�ូរ

ស្រមាមនុស្ទំអស់។
គាដង
ឹ ច្បោថ

២៥

ខុ �ំសុំ្របាឲ្អ�ករល

ខុ �ំនង
 បាយជូ
ឹ មន
ិ ពិស្រទំពំ

េទៀតេឡយ រហូតដល់ៃថ�ែដលខុ �ំនង

ឹ ពស
ិ ្រទំពំ

បាយជូថ�ី

២៧

្រពេយស៊ូមា្រពះបន�ូ េទពួកសវ័កថ

៖

«អ�កទំអស់គានឹងេបាបង់ខុ�ំេច

ដ្ បិមា

ែចងទុកមកថ "េយងនឹងវសមា�បគង� េហយ

េចៀមនង
ឹ ្រត�ខ�តខ�យ"
មាជវី តរស់
េឡង
ិ
ិ
 វញ

អ�ករល់គា»។

២៩

២៨

ក៏បុែ៉ ន�េ្រកេពលខុ �ំ

ខុ �ំនង
ឹ េទ្រស�កលីេមុន

េលសិលទូល្រពះអងថា

េនក�ុង្រពរជ្រពះមា�ស»។

២៦

េ្រកពីបាេ្រច�ទំនុកតេម�ង
 រួចេហយ ្រពេយស៊ូ

យាេឆា�េទភ�េំ ដមអូលីវជាមួពួកសវ័ក

«

េទះបអ�កឯេទៀតៗេបាបង់្រពះអងេចក៏េដ ក៏
ំ ន
ទូលបង�ម
ិ េបាបង់េច្រពអង�ជដចខ»។
៣០

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាតថា

«ខុ�ំសុំ្របា

ឲ្អ�កដឹងច្បោថ េនយប់េនះឯង មុនមានរងពីរ

ដង អ�កនង
ឹ បដិេសធបីដងថ មន
ិ ស�លខុ �ំ»។
រតែតខ
�ំេឡងថា
ឹ

ំ ន
ទូលបង�ម
ិ បដិេសធថមន
ិ ស�ល្រពះអងជាដ

២២

របស់ខុ �ំ

(មថ ២៦,៣១-៣៥ លក ២២,៣១-៣៤ យហ ១៣,៣៦-៣៨)

េទះបទូលបង�្ំ រត�ស�បជាមួ្រពះអងក៏េដ

១៥-២០ ១ ករ ១១ ២៣-២៥)

ចុះ េនះជរប
ូ ករបស់ខុ �»
ំ ។

បដ�េសធម�នទទួលសា�ល់្រពះអ

ប៉ុែន�េលសិល្របែក

ព�ធ�ជប់េលៀងចុងេ្រកាយបំផ

(មថ ២៦,២៦-៣០ លក ២២,

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះបន�ូលអំព�េលា

ខ»។

៣១

«
ក៏

សវ័ឯេទៀតៗក៏ទូល្រពះអង ដូចេល

សិលែដរ។
្រពះេយស ៊ូអធ�សាេ�ក�ុងសួនេកតេសមា
ន�

(មា៉ថាយ២៦,

,

៣៦-៤៦ លូក ២២

៣៩-៤៦)

៣២

្រពះអងយាេទដល់កែន�ងមួយ េឈ�េកត

េសមា៉នីជាមួពួកសវ័ក* ្រពអង�មា្រពបន�ូល
ថា

«ចូរអ�ករលគាអង�ុយេនទីេនះ
អធិស�នសិន»។
៣៣

េហយ ចំខ�ុ

្រពអង�នេា លសិល េលយា៉កុ និង

េលយ៉ូហេទជាមួយ េពលេនាះ  ្រពះអចប
េផ�មភ័យតក់សុ ត
� ្រពទំចុកចបអន�ះសពន់្រប

ណ។
៖

៣៤

្រពអង�មា្រពបន�ូលេទកនអ�កទំបថ
ី

«ខុ្�ំ រព�ចតិ យា៉
�
ខ�ំ

េស�រែតសប់ អ�ករលគា

េនទីេនះសិនេហយ ចូរ្រប�ស�រត»។
៣៥

្រពះអងយាេទមុខបន�ិច ្រកចុះដល់ដី

ទូលអង�រសូ មឲ្ទុកល
� ំ បាេនះ

គ

េចញឆា�ពី្រព

អង�េទ េបស
 ិ នជអកន�ងផុតេទបាន
ទូលថា

«អ័ប្

៣៦

្រពអង�

ឱ្រពបិតេអយ! ្រពអង�អសំេរ

ដប់ពីររូបមកដល់

េដមាបណ
ា ជនមួយ្រក�

កនដ កនដំបង មកជាមួផង។ ពួកនាយបូជ
ចរ្ ពួកធមាចរ្និងពួក្រពឹទ ចរ្ បាចតអ�ក
៤៤

ទំេនាឲ្មក។

យូដែដលនាំេមកចប់្រព

េយស៊ូ បាសន�តជាមួអ�កទំេនានូវស��មួយ

ច្រគបកិច�កទំអស់បា សូមដកយកែពងៃនទុក�

ថា

តបំណងចិត�ទូលបង�េំ ឡយ គស
ឺ ូ មឲ្បាសេ្រម

កមកដល់ភា�យូដេដរត្រមងមករក្រពេយស៊ូ

លំ បាេនះ េចញឲ្ឆា�ពីទូលបង�េំ ទ ប៉ុែន�សូមកុំ

ត្រពហប�ទយ
័ ្រពះអងវញ
ិ »។

៣៧

្រពអង�យាេទ

រកពួកសវ័ េឃញេគកំពុងែតេដកលក់ ្រពះអងមា

្រពបន�ូលេទេលសិលថា

«សុី មូន៉ េអយ េម�ចក៏

អ�កេដកលក់ដូេច�ះ? អ�កេនស៊ូ្រទ្រប�ស�រត សូម្ ប

«ខុ�ំេថបអ�កណ

គអ
ឺ �កេនាេហយ សុំ ចបគាត
៤៥

នយ
ា កេទ េដ្របយ័ត្របែយឲ្ែមនែទន»។
េពថា

«េល្រគ�»

េគនាំគ ចប្រពេយស៊ូ។

រួចគាតេថប្រពះង�

៤៦

ពួក

៤៧

មាមា�កែដលេនទី

េនា ហូតដកបអ�កបេ្រមរបស់មហបូជចរដច
៤៨

ស�ឹក្រតេចៀមា�ង
េគថា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

េហយអធិស� កុំឲ្ចញកល្បួ វ�
ិ � ណរបស់

«ខុ�ំជេចៃ្រឬបាជអស់េលកនដ
កនដំបង មកចបខុ ដ
�ំ ូេច�ះ?។ ៤៩ជេរៀងរលៃថ� ខុ �ំ

េខ្សេទ!»។

ផង ែតអស់េលពុំបាចបខុ �ំេទ។ ករណ ទំេនះ

៣៨

ែតមួយេមា៉ក៏មន
ិ បាែដរឬ?

មនុស្្រប�េ្រប�ជាេ្រែមន
៣៩

្រពអង�យាេចញ

ចូរ្រប�ស�រត

ប៉ុែន� ខ�ួនេគេន

េទឆា�ពេី គសជថ�ី

េហយទូលអង�រេដេ្របពកដែដល។
វល្រតឡបមករកពួ
កសវ័ម�ងេទៀត
ិ

៤០

្រពអង�

េឃញេគេដក

លក់ ដ្ បិេគងងុយេពក េបកែភ�កមន
ិ រួច មន
ិ ដឹងទូល

្រពះអងដូចេម�ច។

៤១

្រពេយស៊ូវលមករកេគ
ជេលក
ិ

ទីបី មា្រពបន�ូលេទេគថា
េដកលក់

«អ�ករលគាេនែត
អ�ករលគាស្រមដល់អង�លេទៀត?

ប៉ុណ�ឹងល�មេហយ! ឥឡូវេនះ េពលកំណត់មកដល់

េហយ

បុ្រមនុស្្រត�េគប��ូ នេទក�ុងកណ
ា�បៃដ

របស់មនុស្បាប

៤២

ចូរេ្រកេឡង េយងនាំគ េទ

ដ្ បិអ�កែដលនាំេមកចបខុ �ំ ជត
ិ មកដល់េហយ!»។
េគចាប់្រពះេយស

(មា៉ថាយ២៦, ៤៧-៥៦ លូក ២២,
យ៉ូហន ១៨, ៣-១២)
៤៣

្រពអង�កព
ំ ុងែត

េនក�ុង្រពវហរ* ជាមអស់
េល ទំបេ្រង�
ិ

េកតេឡង

េដម្ឲ
ប ្បា្រសតេសចក�ែី ដលមា
៥០

ែចងទុកក�ុងគម�រី »។

េពលេនា ពួកសវ័េបា

បង់្រពេយស៊ូេច េហយ
 រត់បាតអស់េទ
៥១

មាកំេឡាមា�ក ែដលបាេទត្រពះអង

មាែតសំពត់មយ
ួ ផា�ំ
បាចបគាតែដរ
េទ។

៥២

បិទបំ
ា កប៉ុេណ
ា �

េគ

ែតគាតេចសំពត់រត់េទខ�ួនទ

្រពះេយស ៊ូេ�មុខ្រក�ម្រ��ក�ជាន់

(មា៉ថាយ២៦, ៥៧-៦៨ លូក ២២,
ហន ១៨, ១៣-១៤, ១៩-២)
៥៣

េគបេណ�រ្រពេយស៊ូ

៥៤-៥៥

,

៦៣-៧១យ៉ូ

នាំយេទដល់

ដំណាករបស់េលមហបូជចរ្យ ពួកនាយ

៤៧-៥៣

មា្រពបន�ូលេនេឡយ


្រប់ែតយូដជសវ័មា�ក ក�ុងចំេណាសវ័ទំ

បូជចរ ពួក្រពឹទ ចរ្ និងពួកធមាចរ្ មកជួបជុំ

ទំអស់គាេនទេី នាះ
អង�ពច
ី មា�

បូជចរ

៥៤

េលសិលេដរត្រព

រហូតដល់ខក�ុងទធ
ី ា ដំណាកមហ

េហយ
 អង�ុយអំេភ�ង
 ជាមួកងរក្្រព

វហរ*
ិ

៥៥

ពួកនាយបូជចរ និង្រក�្របឹកជាន

ខ�ស់*ទំមូល នាំគ រកពកេច្របក្រពះេយស៊
េដម្កត
េទ្របហជីវត្រពះអង
ិ
ប
េសះ

៥៦

ែតរកមន
ិ បា

មនុស្ជាេ្រចបា្របឌិេរឿងែក�ងក�

េច្របក្រពះអង ប៉ុែន�ពកេចទំេនាមន
ិ

មាអ�កខ�ះេ្រកឈរេឡង

េពេរឿងែក�ងក� េច្របក្រពះអងថា

៥៨

«

េយងបាឮអ�កេនះេពថ "ខុ �ំនង
ិ
ឹ រុះ្រពវហែដល

សង់េឡងេដៃដមនុស្េច េហយក�ុងរវបីៃថ�

ខុ �ំនង
យេផ្សេទៀតែដលមន
ិ
ឹ សង់្រពវហមួ
ិ ែមនសង់

េដៃដមនុស្េទ"»។
ក៏េដយ
៦០

៥៩

ប៉ុែន� េទះបក�ុងេរឿងេនះ

ក៏ពករបស់េគេនែពុ្ំ រសគាដែដល។

េពលេនាេលមហបូជចរេ្រកឈរេឡង

េនមុខ្រក�្របឹកជានខ�ស់សួរ្រពេយស៊ូថា

«េម�ច

ក៏អ�កមន
ិ េឆ�យនឹងពកេច្របករបស់េលទំ

េនះ?»

៦១

្រពេយស៊ូេនេស��ម ពុំេឆ�យតបទលែត

េសះ េលមហបូជចរ សួ រ្រពះអងម�ងេទៀត
ថា

«េតអ�កពតិ ជ្រព្រគីស

ជ្រពបុ្ររបស់្រព

ែដលេយងសរេសរតេម�ង
 ែមនឬ?»។

៦២

្រពេយស៊ូ

មា្រពបន�ូលេឆ�យថា

«ែមន

្រពះដមាប�ទនុភា

េហយនឹងយាមកជាមួ

គឺខុ ហ
�ំ �ឹងេហយ។

អស់េលនង
ឹ េឃញបុ្រមនុស្ស* គង់េខស�

ពពក* េនេលេមឃ»ង។
ឮដូេច�ះ

េលមហបូជចរ

ក៏ែហកអរបស់េល

្របសសថា
េទ

៦៣

៦៤

េហយមា

«េយងមនិ បាចរកសក្ឯណេទៀត

អស់េលឮជនេនះេពពក្របម្រពជ

មា�ស្រសេហយ

េយស៊ូ

(មា៉ថាយ២៦, ៦៩-៧៥ លូក ២២,
១៨, ២៥-២៧)
៦៦

៥៧

្រសគាេឡយ។

េលាកស�លាបដ�េសម�នសា�ល់្រ

េតអ
 ស់េលគត
ិ ដូចេម�ច?»។

,

៥៦-៦២យ៉ូហន ១៨

េពលេលសិលេនក�ុងទធ
ី ា មា�ស�ីបេ្រម

គាតឲ្បាច្បោ រួចេពថា

«អ�កឯងក៏ជបក្
ពួករបស់េយស៊ូ ជអ�កភូមណ
ាសែរែដរ!»។ ៦៨
ិ
ប៉ុែន�េល្របែកេឡង
ឹ េទ ខុ �ំមន
 ថា «ខុ �ំមន
ិ ដង
ិ
យល់ថ នាចង់និយាអំពេី រឿងអ�េី ឡយ
»
។
េល

សិលក៏េចញពទ
ី េី នាះ

េឆា�េទេខ�ទ�ខេ្រ

េពលេនាះមានរងេឡង
 ។

៦៩

�ស�ីបេ្រមេឃញ
 េល

សិល ក៏្របាអស់អ�កែដលេនទេី នាម�ងេទៀតថា
៧០

«អ�កេនះជបក្ពួកេគែដរ»។

ទេី នា និយាេទេលសិលេទៀតថា

«ទេមល
ិ
 ៍!»។ កងរក្្រពវហយក្រព

េយស៊ូមកទះកំេផ��ង។

«អ�កឯង

្របាជបក្ពួកអ�កទំេនាែមន េ្រពអ�កឯងជ

អ�ក្រស�កលីេដូចគា»។
និយាេឡង
 ថា

«េបខ ុក�ំ ុហក

៧១

េលសិលក៏

សូមឲ្្រពះមា�ស

ដកេទខ�ុច
ំ ុះ ខុ �ំសុំស្បថ ខុ �ំមន
ិ ែដលស�លអ�ក

េនាទលែតេស»។
៧២

ភា�េនាមានរងេឡង
 ជេលកទព
ី រី េល

សិលក៏នក
ឹ េឃញ
 ្រពបន�ូលរបស់្រពេយស៊ូ

ែដល

ថ "មុនមានរងពរី ដង អ�កនង
ឹ បដេិ សធបដ
ី ងថមន
ិ

ស�ល់ខ�ុំ គាតក៏្រទេយំ។

(មា៉ថាយ២៧,១-២,១១-១៤ លូក ២៣,១-៥
យ៉ូហន ១៨,២៨-៣៨)

សួ រថា

េលសិល

្របែកសថ�។
បន�ច
ី
ិ េ្រកមកអស់អ�កែដលេន

អង� េគ្រគ្រពភ័�ក�្រពះអង វតប់្រពះអង េហយ

អ�កខ�ះនាគាេស�ទឹកមាតដក្រព

នា

េឃញ
 េលសិលកំពុងអំេភ�ង
 ក៏សំឡង
ឹ េមល
 មុខ

្រពះេយស ៊ូេ�មុខេលាកព�

្រពេយស៊ូ។

៦៧

មា�ករបស់េលមហបូជចរមកដល់។

េគបាសំេរចចិត�ទំ
 អស់គាកតេទ្របហជីវត
ិ
៦៥

១៥-

១៥១លុ ះ្រពលឹេឡង

ពួកនាយបូជចរ្្របជុគា

ជាមួពួក្រពឹទ ចរ្ ពួកធមា�ចរ និង្រក�្របឹក

ជានខ�ស់*ទំមូល។ េគបាចង្រពេយស៊ូ េហយ

ែដលអ�ករលគាេហថ េស�ចយូដេន?»។

្រពះអងថា

ថា

ប��ូ ន្រពះអងេទេលពីឡាត

២

េលពីឡាសួ រ

«េតអ�កជេស�ចយូដែមនឬ?»។ ្រព
េយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា «េលេទេត ែដល
មា្របសសដូេច�ះ!»។ ៣ពួកនាយបូជចរបា

យកេរឿងជាេ្រច

មកេច្របក្រពេយស៊ូ។

េលពីឡាសួ រ្រពអង�ម�ងេទៀតថា

៤

«េហតុដូច

ែ្រសេឡងថា
ប៉ុែន�

១៤

«ឆា�េទ»។

១៣

េគ

េលពីឡាសួ រ

«េតអ �កេនះបា្រប្រពឹអំេពអ
 ្រកអ�ី? »។
េគនគ
ា ា ែ្រកកន់ែខ�ំេឡងៗថា «ឆា�
១៥

េទ»។

េលពីឡាចង់បំេពញចិត�បណ
ា ជនក៏

េដែលងបារ៉ប

បនា�បពីប��ឲ្េគវ្រព

េយស៊ូ នឹងរ ំពត រួចេហយេល្របគលេទឲ្េគឆា

េម�ចបាន អ�កមន
ិ េឆ�យអ�ីេសដូេច�ះ? អ�កមន
ិ ឮ

ង។

៥

ទាហានេម�លងាយ  ន�ង  េធ��បាប្រពះ

ពកទំប៉ុនា� ែដលេគេច្របកអ�កេទឬ?»។
្រពះេយស៊ពុំបាេឆ�យតបេទៀតេឡយ


ជេហតុនា

ឲ្េលពីឡាេងឿងឆ�ល់ជខ�ំង

១៦

េលាកព�ឡាតកាត់្រ�ហារជី�ត្

២-៣)

ពួកទហបេណ�រ្រពះេយស៊

េទក�ុងទីធា

យកអពណ៌្រកហទុម
ំ កពកឲ្្រពអង�

អង�។

ជាេរៀរលឆា� ក�ុងឱកបុណ្ចម�ង េល

ពីឡាែតងែលងអ�កេទមា�ក តពកសុំ របស់ប

ណ
ា ជន។

៧

មាបុរសមា�កេឈ�បារ៉បជាបឃុំ

ឃាំជាមួពួកបះេបា ែដលសមា�បមនុស្មា�កេន
េពលេកតចលចល។

៨

បណ
ា�ជនាំគ េឡងេទជួប

េលពីឡា សុំ ឲ្េលេដែលងអ�កេទមា�ក

តទមា�បែដលេលធា�បអនុេ្រគដល់េគ។
េលពីឡាមា្របសសសួ រថា

៩

«េតអ�ករល

គាចង់ឲ្ ខុ �ំេដែលងេស�ចយូដឬ?»។
មា្របសសដូេច�ះ

១០

េល

មកពេី ល្រជថពួក

នាយបូជចរប��ូ ន្រពះេយស៊ មកេល េ្រព

ពួកេគមាចត
ិ �្រចែណន

ពួកនាយបូជចរ្

ណ
ា ជន

នគ
ា ា ប��ុ ះប��ូ លប

សុំ ឲ្េលពីឡាេដះែលបារ បាវ ិ

ញ។

១២

ថា

«េបដ ូេច�ះ

១៧

េគ

រួចយក

បនាមក្រកេធ�ភង
ួ បំពកជមកុដេល្រពសិរស្រព

(មា៉ថាយ២៧,១៥-២៦ លូក ២៣,១៣-២៥
យ៉ូហន ១៨,៣៩-១៩,១៦)

១១

,

២៧-៣១ យ៉ូហ ១៩

បនា� េហយេហកងទហទំមូលមក។

េយស៊ូ

៦

(មា៉ថាយ២៧,

េលពីឡាមា្របសន៍េទេគម�ងេទៀត

េតអ
 �ករល់គ ចង់ឲ្ខុ �ំេធ�អ
 �ីដល់អ�ក

១៨

េគក៏នាំគ សំពះ្រពអង�ទំ
 េពថា

សូមេគារថា�បង�េំ ស�ចយូដ»។

១៩

«

េគយកេផ

វ្រពសិរស្រពះអង េគេស�ទឹកមាតដក្រពះអង

្រពទំលុ តជង�ងថ
់ ា�បង�្ំ រពះអងែថមេទៀតផង។
២០

េ្រកពប
ី ា្របមេមល
 ង្រពះអង រួចេហយ

ពួកេគេដអពណ៌្រកហេចញយក្រពព�ស�របស់

្រពះអង មកពកថា�្រពះអងវញ
ិ េហយបេណ�រយក

េទឆា�ង

េគឆា�ង្រពះេយស

(មថ ២៧,៣២-៤៤ លក ២៣,២៦-៤៣ យហ ១៩,១៧-២៧)
២១

េពលេនា មាបុរសមា�កជាអ�្រស�គែី រន៉

ំ ាតឲ្លីេឈឆ
្រតឡបមកពច
ី ំក េគចបបង�គ
 ា�

របស់្រពេយស៊ូ។

អ�កេនាេឈ�សុី មូន
៉ ជឪពុក

របស់អឡិចសង់ និង រូភូស។

២២

េគបេណ�រ្រពេយស៊ូ

មកដល់កែន�ងមួយេឈ�"កុលកូថា ែដលែ្រប "ភ�ំ

លលដក្បោល

២៣

េគយក្រទំពំ
 បាជូរ

លជាមួេ្រគ�ញាម៉្យ

មកថា�្រពះអង

េស ប៉ុែន�្រពះអងពុំបាេសេទ។
្រពះអង

២៤

េគក៏ឆា�

េហយយកសេម��កបំពករបស់្រពះអងមក
២៥

ចបេឆា�ែចកគា�
្របាំប្រពឹក

២៦

េគឆា�្រពះអងេនេមា៉

េគសរេសរ្របកអព
ំ េី ហតុែដល

េគេធ�េ ទ្រពះអងថ

«េស�ចជនជាតយូដ»។

២៧

េគក៏បាឆា�េចៃ្រពីរនាកជាមួ្រពះេយស៊ែដរ

មា�កេនខស�្រពះអង មា�កេទៀតេនខេឆ�ង្រព
២៨

អង�។

េហតុករណ េនះេកតេឡង្រសតេសចក�ី

ែដលមាែចងទុកក�ុងគម�រី ថ

«្រពះអង្រត�េគរប
ប��ូ លជាមួមនុស្អ្ក់» ។ {២៩មនុស្មាេដរ

កតតេនា

ច

្របមេមល
 ង្រពះអង ទំ្រគវ

ក្បដក្រពះអង

និងេពថា

ទឹកេខ�ះេជា

វហរ
េហយសង់េឡងវញែតប
ិ
ិ
ីៃថ�េអយ

ខ�ួនឯងេទអេ��  ញចុះពីេឈឆ
 ា�ងមក»។

សេ�ង�

៣១

រឯពួ
ី ក

មាមា�ករត់េទយកសរស�ួត្រជលក
រុ ំជាបេនចុងែ្រតមួយេដមហុចថា�

្រពះអងេសទំេពថា

«ចេមល
 េមល
 ៍
េលេអលីមកយកគាតចុះពេី ឈឆ
 ា�ឬេទ?»។
៣៧

រឯ្រពេយស៊
ូ វញ
ិ
ី

យា៉ខ�ំ រួចរលត់វ�
ិ � ណេទ
វហររែហកជាពី
ិ

ថា

ែមន!»។
៤០

មា�ស�ីៗខ�ះេទៀត

េទ!។

សូ ម្រព្រគីសជេស�ចអុី្រែអលអេ��  ញ

ចុះពេី ឈឆ
 ា�ឥឡូវេនះមក េដម្ឲ
ប ្េយងេឃញនិង

េជឿផង!»។ អ�កែដលជាបឆា�ជាមួ្រពះេយស៊ ក៏

េមល
 ពច
ី មា�យក�ុង

ចំេណា�ស�ីទំ
 េនា មានាមា៉រជអ�ក្រស�មា៉

ឡនាមា៉រជមា�របស់យា៉កុតូច និងយ៉ូេស ្រព

េម៉�ះ។

ែតមន
ិ អសេ�ង�ខ�ួនឯងបា

 ននេនក�ុង្រព
វំ

«បុរសេនះពិតជ្រពបុ្ររបស់្រពជាមា�

េ�ង�អ�កឯេទៀតៗ
៣២

៣៨

េឃញ្រពះអងរលត់វ�
ិ � ណរេបៀបេនះក៏េពេឡង

ទំនាសឡូេផង។

«គាតបាស

្រទងបន�្ឺ រពសូរេសៀង

តំងពេលរហូតដល់េ្រក៣៩

នាយបូជចរ និង ធមាចរ្ក៏និយាគាចំអកឲ្

្រពះអងដូចេគែដរ ពួកេគេពថា

៤១

�ស�ីទំ
 េនាមកជាមួ

េហយបេ្រម្រពអង�តំ
 ងព្រពអង�េន្រស�កលីេ

មា�ស�ីឯេទៀតៗជាេ្រចបាេឡងមក្រក�

េយរូសឡឹជាមួ្រពះអងែដរ។

ការប��ុះ្រពះសព្រពះេយ

េជរ្របម្រពះអងែដរ។

(មថ ២៧,

្រពះេយស ៊ូេសាយទ�វង

មួយៃថ�មុនៃថ�សប្ប័ទ* លុ ះដល់ល�ច

(មថ ២៧,៤៥-៥៦ លក ២៣,៤៤-៤៩ យហ ១៩,២៨-៣០)

ែសប

៣៣

េនេពលៃថ�្រតង

្រសប់ែផនដីទំ
 មូល
៣៤

េនេវល

«

េអឡយ េអឡយ ឡាមាបាច់ថា?» ពកេនះ
្រពះៃទូលបង�េំ អយេហតុ

អ�ប
ី ាជ ្រពះអងេបាបង់ទូលបង�េំ ចដូេច�ះ?»។
៣៥

អ�កខ�ះឈរេនទីេនាបាឮ្រពបន�ូលរបស់្រព

អង� ក៏េពថា

,

ៃថ�េនា ជាៃថែដលេគេរៀបចំបុណ្ចម�ង* គឺ

េមា៉បីរេសៀល ្រពះេយស៊ែ្រសអង�រខ�ំងថា

«ឱ្រពៃនទូលបង�ំ

,

៥៧-៦១ លក ២៣ ៥០-៥៦ យហ ១៩ ៣៨-៤២)

៤២

ងងត
ឹ សូ ន្ រហូតដល់េមា៉បីរេសៀល។

ែ្រថ

េត

នាទហរម
ូ៉ ំ
ា ែដលឈរេនខមុខ្រពេយស៊ូ

«ែន៎អ�ករុះ្រព
៣០

៣៦

លី!»។

«េឃញេទ!

គាតេហេលេអ

ជអ�ក្រស�អរីមា៉

៤៣

េលយ៉ូ

មកដល់េលជ

សមាជិ ែដលមាេករេឈ
 �ល� ក�ុង្រក�្របឹកជាន
ិ�

ខ�ស់*

មា�សែដរ។

េហយេលក៏រង់ច្ រពះរជរបស់្រពជ
េលមាចត
ិ �ក�ហហ៊េទជួប

េលពឡា
សុំ យក្រពះស្រពេយស៊ូ។
ី

៤៤

េល

ពឡា
នក
ី
ឹ ឆ�ល់ណាស េដឮថ្រពេយស៊ូេស

ទវិ ង�តយា៉ឆាបដូេច�ះ។ េលេហនាទហមក

សួ រឲ្យដឹថ្រពេយស៊ូេសទវិ ង�តយូរេហយ
 ឬ។
៤៥

បនា�បពប
ី ាទទួលេសចក�រ
ី យករ ពន
ី ា

ទហ រួចេហយ
 េលក៏អនុ��តឲ្េគ្រគល់្រព

អ�កណេស េ្រពនាភ័យខ�ំេពក។

សពេទេលយ៉ូែសប។
៤៦

េលយ៉ូែសបទិញ្រកណាផាឌឹ

េល

យក្រពសព្រពះេយស៊ូ ចុះពេឈឆ
 ា� េហយរុ ំនឹង្រ

ណាតរួចដកក�ុងរូងថ�មួយែដលេគដបេធ�ជផ�ូរ។

ំ ិទមាតផ�ូរ។
បនា�បមក េល្របេមៀថ�មួយដុប

៤៧

នាមា៉រជាអ�្រស�មា៉ឡ និងនាមា៉រជមា�យ៉ូ

េស

នាំគ េមល
 កែន�ងែដលេគប��ុ ះ្រពសព្រពះ

ង�។

្រពះេយស ៊ូបងា�ញ្រពះអង�ឲ្យសាវ័

{៩្រពេយស៊ូមា្រពះជនរស់េឡង វញ
ិ េន្រពឹ

ៃថ�អទិត មុនដំបូង្រពះអងបាបង�ខ�ួនឲ្យនមា

រជអ�
ក្រស�មា៉ដេឃញ
ី

គន
ឺ ាមា៉រេនះេហយ

ែដល្រពះអងបាេដញេខ�្របាំព េចញពីនាង

នាបាយកដំណឹងេនះ េទ្របអ
ា ស់អ�កែដលេន

ជាមួ្រពះេយស៊កពីមុន។

អ�កទំេនាកំពុង

្រពះេយស ៊ូមាន្រពះជន�រស់េឡ�

កនទុក� ្រពទំយេំ សេទៀតផង។

(មា៉ថាយ២៨,១-៨ លូក ២៤,១-១២ យ៉ូហន២០,១-១០)

ឮថ ្រពះអងមា្រពះជនវញេហ
ិ
យ

១

១៦ លុ ះផុតៃថ�សប្ប័ទេហយ
នាមា៉រី  ជាអ


្រស�មា៉ដ នាមា៉រជមា�យា៉កុ និងនាស

ឡូេមបាទញ
ិ េ្រគ�្រកអូ យកេទអប់្រពះស្រព
២

េយស៊ូ។
ដំេណរ

្រពលឹេឡង
 ៃថ�អទិតនានាំគ េធ�
៣

េទកនផ�ូរ េនេពលៃថ�រះ។

ពួកនា

និយាគា�ថ

«េតប
 ានរណជួយ្របេមៀថ�
៤
េចញពម
េពល�ស�ីទង
 េនា
ី ាតផ�ូរឲ្េយង
 ?»។
េងប
 មុខេឡង
 ក៏េឃញ
 ថ�បារេមៀលេចញរួចេ្រស
៥

េទេហយ
ំ ំណាស់ នាចូលេទ
 ថ�េនាមាទំហធ

ក�ុងផ�ូរ េឃញ
 កំេឡាមា�កអង�ុយខស� មាសេម��

កបំពកពណ៌ស ពួកនាភ័យ្រសឡាកំង
េនាេពមកកននាថា

៦

អ�ក

«កុំភយ
័ ្រសឡាកំ

ា
េធ�អ
 �!ី នានាគាមករក្រពេយស៊ូ ជាអ�ភូមណ
ិ

ែរតែដលេគបាឆ
៉
ា�

្រពះមា�សបាេ្រប្រព

អង�ឲ្យម្រពះជន រស់េឡង
យ
ិ
 វញេហ
 ្រទងមន
ិ េនទ

េនះេទ

េមល
 ចុះទេី នះេហយ
 ែដលេគបាដក្រព

សព្រពះអង�

៧

ចូរនាេទ្របាសវ័របស់្រពអង�

្រពទំេលសិលផងថ "្រពអង�យាេទ្រស�

១១

េពលេគ

ឮថនាបា

េឃញ្រពះអង េគមន
ិ េជឿនាេឡយ។
១២

បនា�បមក ្រពេយស៊ូបាបង�្រពះអងឲ្

សវ័កពីរនាកេឃញ ត្រទង្រទមួយេផ្សេទៀត

ក�ុងេពលអ�កទំពីរកំពុងេធ�ដំេណរេទ្រស�ែ្រស
១៣
ំ ឹ ងមក្របស
អ�កទំងពីក៏នដ
ា ណ
ា វ័កឯេទៀតៗ
ែដរ ែតពួកេគមន
ិ ្រពេជឿដែដល។
១៤

េនទីបំផុត ្រពេយស៊ូកប
៏ ង�ខ�ួនឲ្សវ័

ទំដប់មយ
ួ រូបេឃញ េនេពលែដលេគកំពុងបរេភ
ិ

គ។ ្រពះអងបេនា�េគ េ្រពេគគា�ជំេនឿ េហយ


មាចិតរ� ងរូ
ឹ ស

ពុំ្រពេជឿអស់អ�កែដលបាេឃញ

្រពះអងមា្រពះជនរស់េឡងវញ។
ិ
១៥

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថា

េទ្រគប់ទកែន�ងក�ុងពិភពេល

«ចូរនាំគ

េហយ្របក

ដំណឹងល�*ដល់មនុស្េលទំអស់ចុះ។
សេ�ង�អ�កេនា
១៧

េទស

អស់អ�កែដលេជឿនឹងេធ�ទស
ី មា�លទំ

េនះ គឺេគនឹងេដញេខ�ក�ុងនាខុ �ំ េគនិយាភា
១៨

៨

ៃដេលអ�កជំងឺ អ�កជំងន
ឺ ង
ឹ បាជសះេស្ ប»។

រន�ត់ ស�ុតស�រតី នងពុំបានិយាេរឿងេនះ្របា

អ�ក

រឯអ�
ី កែដលមន
ិ េជឿនង
ឹ ្រត�ទទួល

ថ�ី។

�ស�ីទំ
 េនាក៏ចេចញពផ
ី ូ �រ េហយ
 រត់េទ ទំញ័ រ

៦

ណេជឿ េហយទទួលពិធ្ី រជមុទឹក* ្រពជាម ស់នឹង

កលីេមុនអ�ករល់គា េនទេី នាអ�ករល់គ នង
ឹ

េឃញ
 ្រពះអង ដូច្រទងមា្រពបន�ូលទុក្រសប»។

១០

្របសិេបេគកនពស់ ឬផឹកអ�ែី ដលមាជាត

ពុល ក៏េគពុំមាេ្រគថា�កអ�ែី ដរ។ ្របសិេបេគដក
១៩

ក្រពអមា�សេយស៊ូមា្រពបន�ូល ទំ

េនះរួចេហយ

្រពជាមា�េលក្រពះអងេឡងេទ

ស�បរមសុ ខ*ឲ្គង់េនខស�្រពះអង�

២០

ពួក

ជ

,

្រពបន�ូល

្រពអមា�សេធ�ករួមជាមួេគទំប��ក់
េដសែម�ងទីសមា�លេផ្សងជាប

ជាមួផង។}

•

ឈ

,

, ,

េសរភា(ន
ី
ិក�មនំ) ២០ ១២

,

២១ ១៧។

សវ័នាំគ េចញេទ្របកដំណឹងល� េន្រគបទីក

ែន�ង។

,

េអស២៩ ១៣។

ញ

ដ

,

,

េឈ�ះ្រស�កមែដលេគពុ ំដឹងថាស�ិតេទ្រតង់កែន�ងណ

ឃា�េដម:  អ�កណាចង់េនខងមុខ  អ�ក្រត�វដក់ខ�ួនេន

,

បង�ស់ (ដូចេនមា៉កូស១០ ៣១ែដរ)

,
ឌ,
ឋ

ឍ

ឯកសរេដមខ�ះ  គា�នឃា�  េទរួមរស់ជាួយភរិយារបស់ខ�ួ
ម

,

•

,

កំេណតពិភពេលក(េលកុប្បត�ិ១ ២៧ និង ២ ២៤។

,

,

,

;

េសរភា
(និក�មនំ) ២០ ១២-១៧ ទុ តិយកថា ៥ ១៦-២០ រូម៉
ី

,

១៣ ៩។

« » ជានិិត�រូបៃនទុក
ម
លំបាក (ទំនុកតេម�ង
 ៧៥,៩ ;េអស៥១,១៧-២២;េយេរមី២៥,

ណ

,

ក�ុង្រពះគម�ីរសម�ន�េម្រតីចស ែពង

១៥។ល។)្រពះេយស៊ូេ្របពក្យែពងេនះ  សំេដេទេលទុ

,

របស់ ្រពះអង�េនេលេឈឆា�ង  (សូមអន  មា៉១៤ ៣៦ែដរ)។

ក

,

េសរភាព
 (និក�មនំ) ២៣
ី

, • ខ,

៤០ ៣។

,

២០

;

, ;

មា៉ឡាគី៣ ១

េអស

,

ដូ ចពក្យវំងននរែហកជាពមា៉ក ស១៥ ៣៨

ែដរ។

គ

,

ឃា�េដម: ្របសិនេបេលកច ។

«
» • ឃ,
មានសរេសរថា«្រពះេយស៊ូ្រទង់្រពះពិ»។

ង

,

សូមអន  េអសយ៦ ៩-១០។

ក�ុងឯកសរខ�ះ

,

,«

»:ចង់សែម�ងអំពីឋនៈរបស់្រពះេយសជា្រ
ជាមា�សពក«ខ�ុំេនះ»ឬ«េយងេនះ»ជា្រពះែដល្រពះ

, «ជេយ»ពក្យេដ«ហូស»ជាពក្យជយេឃាែដល
មានន័យថ«សូ មេមត�ជួយ ផង»។ • ថ,ទំនុកតេម�ង
 ១១៨,
២៥-២៦។ • ទ, េអស ៥៦,៧។ • ធ, េយេរមី ៧,១១។
ត

,

ទំនុកតេម�ង
 ១១៨ ២២-២៣។

ប

,

សូ មអន  ទុតិយកថា ២៥

ម

,

ទំនុកតេម�ង
 ១១០ ១។

ន

,

,

, សូមអន  េសរភាព
(និក�មនំ) ៣,៦។ • ព, សូ មអន  ទុតិយក ៦,៤-៥។•ភ, សូ ម
អន  េលវីវិន័យ ១៩, ១៨។
៥- ៦។

•

ផ

ច ឬ គខ
ឺ ុ ំេ� នះេហយ


មា�ស់សែម�ងឲ្យេលកម៉ូេសស�ល់េនេលភ�ំ -េសរភា(ន
ី
ិក�មនំ)

,

៣ ១៤-។

•

ឆ

,

«

,

»

ពក្យេដ សេ�ង� ។
យ

,

,

េអសយ ១៩ ២។

• រ,

, ; ,

ដនីែអល ៩ ២៧ ១២ ១១ (សូ ម

,

អនេសចក�ីពន្យល់េន  មា៉២៤ ១៥)។

ល

,

, • វ, េអស១៣,១០។ • ស,
, • ហ, ដនីែអ៧,១៣។

ដនីែអល ១២ ១។

េអ

ស៣៤ ៤។

ឡ

,

» •

«

ពក្យេដម ប��ូ នខ�ុំ ។

អ

,

ធម�តេយងែ្របពក្យេនះថ

្រប្រពឹត�អំេពបាប ឬ  ឃា�តចកជំេនឿ    េដយមិនយល់គរបស់្រព
ជាមា�ស់។

• ក,

,

សករី១៣ ៧។

, «្រប�ងស�រ»មានន័យពីយា៉ង ន័យម៉្យ មនិ េដកលក់ គេឺ ន
•គ
ភា�ក់និងន័យម៉្យោងេទៀតេន្របេ្រប�បខ�ួរង់ចំ្រពះជាមា

, ពកេដម: «េពលកំណត់េនៈ»។ •ឃ,ពក្យេដម«ែពង»
(សូមអនេសចក�ីពន្យមា៉កូ១០,៣៨)។
ខ

ង

,

ទំនុកតេម�ង
 ១១០ ១

ច

,

េអសយ ៥៣ ១២។ ក�ុងឯកសរខ�ះជាភាសគា�នឃា�

, ;

,

ដនីែអល ៧ ១៣។

,

ក�ុងខ២៨េនះេទ។

ឆ

,

ទំនុកតេម�ង
 ២២ ២។

ជ

,

ៃថ�ទីមយ
ួ ក�ុងសបា�ហ៍េនាះ។

,

បទពីខ៩ដល់ ខ២០េនះេទ។

•

ឈ

,

ឯកសរេដមខ�ះគា�នអត

