្រពះគម��
សម�ន�េម្រ�ថ�
ដំណ�ងល�េរៀបេរៀងេដាយេលាកមា
ពាក្យលំ
េលមា៉ថាជអ�កទពន�ជាយ
ី
ត ូដមា�កែដលពីេដមមាេឈ�ថេលវ។

វ
េលមកេធ�ជស័ក ្រទ
ំបាែតងតំេលជ្រគីទ
ស ូតផង។

្រពេយស៊ូបា្រតេហ

េគាលបំណងរបស់េលាកមា
េលបាែតងកណ�គម�រី ដំណឹងល�េនះេ្រកកបំភរ�ឺ បស់្រពវ�
ា នជាយ
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ� េដម
 ្ែប ណនជ
ត ូ

ដឲ្េជឿថ្រពេយស៊ូពិតជ្រពះ្រស�ែដលបាយាមកត្រពបន�ូលសន្របស់្រពជមា�ស់។ េលចង់

បង�ថា  ្រេយស៊ូយាមកក�ុងេលេនះេដម្ប
ប ំេពញកិច�កទំអស់្រសត្រពបន�ូលសន្របស់្រព

ជមា�សកពីេដម និង ្រសតពកែដលពួកព្យោកែថ�ងទុកមកផងែដរ។

េលមា៉ថចង់ពន្យលេទៀតថា  ្រេយស៊ូកដ
៏ ូចជេលមូេ៉ សែដរ  ្រពអង�យាមក្របទវន័យែតវ
ិ
ិ

ន័យថេ�ី នះេធ�ឲ
េី ដមមាអត�ន័យនិងមាតៃម�េពញលក�ណៈែថមេទៀត។
ិ
 ្វន័យព

េហតុេនះេហយ
 បាជ

េលចូលចិត�ដក្រសងឃាជាេ្រចព្ី រពគម�រី សម�នេ� ម្រតចស់ ែដជនជាយ
ត ូដចច្បោមកចំលងដក

ក�ុងគម�រី របស់េលក េដម្េធ�ជ
 ភស�ុតប��ក់ថ្រពេយស៊ូពិតជយាមកផ�ល់អត�ន័យឲ្្រពគម�រី សម�ន�

េម្រតចសបាេពញេលញ។

េលមា៉ថក៏ចង់ពន្យលជនជាយ
ត ូដថា

 ្រក្រស
� រិស័ទ្រគបជា្ត រគបសសនពិតជ្របរ�ស
គ ប

របស់្រពជមា�ស់។ រឯជនជា
អ
ី
ត ុ្ី រែអលែដលមន
ិ ្រពេជឿ្រពេយស៊ូ ែលងមាសិទ�ជ
ិ ្របរ�សរបស់្រព

អង�េទៀតេហយ
 ។

េលមា៉ថយកចិត�ទុកដកដសេតឿន្រក�្រគីប
ស រិស័ទែដលេហថ "្រពសហគមន"៍

ដ្ បិ្រព

សហគមន៍េនះេហយែដលបាទទួលអំណាព្ី រព្រគីន
ស ិងបន�េបសកកម�របស់្រពអង�កុ ងព
� ិភពេលសព�

ៃថ�។

េលមា៉ថសរេសរកណ�គម�រី ដំណឹងល�េនះតគំនិតរបស់ជនជាយ
ត ូដ គេលមន
ិ ហ៊សរេសរ

្រពនា្រពជមា�សេទែតេលេ្របពក«ស�បរមសុ ខ»ជំនស
ួ វ ិញឧទហរណ េលេ្របពក«្រពរជ
ៃនស�បរមសុ ខ»ជំនួសពក «្រពរជរបស់្រពជមា�ស»។

អ�កអមុខជេឃញក�ុងកណ�គម�រី ដំណឹងល�មា៉ថថ្រពេយស៊ូយាមកែផនដីេនះ

េដម្ក
ប ស

ពិភពេលមួយថគ
�ី ឺ

«្រពរជរបស់្រពជមា�ស»

េហយ្រពអង�េ្រប�្របេអស់អ�កែដលមកត្រពអង�

អំពរី េបៀបរស់េនសម្រសនឹង្រពរជេនះ  េដម្ឲ
ា ំណឹងល�អំព្ី រពរជេទ្របក
ប ្េគអេធ�ជបនា�លនដ

្របម
ា នុស្ទំអស់េនសព�ទីកែន�ង រហូតដល់អវសកៃនពិភពេលក

ដំណ�ងល�េរៀបេរៀងេដាយេលាកមា
ផាបេង�តេស�ចយ៉ូរម

ប�� �រានា្រពអយ្េក

ស្ស

របស់្រពេយស៊ ូ

េស�ចយ៉ូរ៉បេង�តេស�ចអូ

េស�ចអូស្យបេង�តេស�ចយ៉ូថាម េស�យ៉ូ

ថាបេង�តេស�ចអខស េស�អខបេង�ត
 េស�ចេអ

េសខ្យោ

(លូ ក ៣. ២៣-៣៨)
១

១ េនះជប�� ី រនា្រពអយ្េក

េយស៊ូ្រគីស�

៩

របស់្រព

ជ្រពរវង្របស់្រពបាដវីឌ

ែដល្រត�ជពូជពង្របស់េលអ្រហំ*
២

េលអ្រហបេង�ត
 េលអុីសក េលអុី

១០

េស�ចេអេសខ្យបេង�តេស�ចមា៉

េស េស�ចមា៉ណាបេង�ត
៉
 េស�ចអម៉ូន េស�ចអមូន

បេង�ត
 េស�ចយ៉ូស្យ

១១

េស�ចយ៉ូស្យបេង�តេស�ច

េយកូញា៉ស និ អនុជរបស់្រពអង�កុ �ង្រែដលេគ

េកៀរជនជាអ
ត ុី្រែអល យកេទេធ�ជ
 េឈ�យ
 េន

សបេង�តេលយា៉កុ េលយា៉កុបេង�ត
 េល

្រស�បាប៊ ឡូន។

ថាមាបេង�តេលផាេរស និងេលេសរ េលផ

យកេទេធ�ជ
 េឈ�យ
 េន្រស�បាប៊ ឡូន

យូដ   និង បងប�ូនរបស់គាត់

៣

េលយូដនិង នា

េរសបេង�តេលេហត្រស�ម េលេហត្រស�បេង�ត

េលអរ៉ម

៤

េលកអរបេង�ត
ដប
 េលអមណ
ី

េលអមណ
ដបបេង�ត
 េលណាសូ េលណ
ី

សូ នបេង�ត
៉
 េលសមូន

៥

េលសមូន
៉ និង

នារ៉ហបេង�ត
 េលបូអេលបូអស  និង

នារូថបេង�ត
 េលអូេបដេលអូេបដបេង�ត
 េល
៦

េយសយ េលេយសយបេង�ត
 េស�ចដវីឌ
េស�ចដវី
ឡូម៉ូន

៧

និងភរិយរបស់អូរ៊ បេង�
តេស�ចស
ី

េស�ចសឡូម៉ូបេង�តេស�ចរ៉ូេបាេស�ចរ៉ូេប

មបេង�តេស�ចអប៊ីយា េស�ចអប៊ីយាបេង�តេស�ចអស

ភ

៨

េស�ចអសបេង�ត
 េស�ចយ៉ូសផាេស�ច យ៉ូស

១២

េ្រក្រគា ែេគេកៀរជនជាអ
ត ុ្ី រសែ
េស�ចេយកូ

ញា៉បេង�ត
 េលសឡធាល េលសធា

បេង�ត
 េលសូ រ៉ូបាបិល

១៣

េលសូ រ៉ូបបល

ិ បេង�ត

េលអប៊ីយូដ េលអប៊ីយូដបេង�ត
 េលេអលីយា

គម
 េលអស៊រ
ី េលេអលីយា៉គីបេង�ត

១៤

េល

អស៊របេង�ត
 េលសដុក េលសដុបេង�ត
 េល

អគម
 េលេអលីយូដ
ី េលអគម
ី បេង�ត

១៥

េល

េអលីយូដបេង�ត
 េលេអលសរ េេអលស

បេង�ត
 េលមា៉ថា ន េមា៉ថបេង�ត
 េលយា

កុប

១៦

េលយា៉កុបេង�ត
 េលយ៉ូែសបជស�ម

របស់នាមា៉រី
ស�*។

ែដលបេង�ត
 ្រពេយស៊ូេហ្រព្រគ

្រពនាថ "េអមា៉នូែអល»ក

១៧

ដូេច�ះ  ចប់ពេលអ្របាមកទល់េស�ច

ដវីមាដប់បន
ួ តំណ ចបពេី ស�ចដវីមកទល់នឹង

ែ្រថា

្រែដលេគេកៀរជនជាអ
ត ុី្រសែអល េទេធ�ជ

េឈ�យ 


េន្រស�បាប៊ ឡូនមាដប់បន
ួ តំណេហយ

ចបព ្រែដលេគេកៀរជនជាអ
ត ុី្រសែយកេទ

េធ�ជេឈ�យ
 េន្រស�បាប៊ ឡូន មកទល់្រព្រគីស ក៏

«្រពជមា�សគង់ជាមួេយង»។

២៤

លុ ះេលយ៉ូែសបភា�កេឡង 
 េលក៏េធ�

តបង�បេទវទូត*របស់្រពអមា�ស់ គេលទទួល
នាមា៉រមកេធ�ជ
 ភរិយា

២៥

បុែ៉ ន�េលពុំបារួម

បេវណីជាមួនាង រហូតដល់នាស្រមបាបុ្រ

មាដប់បន
ួ តំណែដរ។

ែដលេលថា�្រពនាថា"េយស៊ូ"។

កំេណ�ត្រពះេយស៊ូ្ស�

ព ួកេហារាចមក

ថា�បង�ំ្រពឱរសេយស៊ ូ

(លូ ក ២.១-៧)
១៨

េនះជដំេណរេរឿង 

អំពកំ
ី េណតរបស់្រព

េយស៊ូ្រគីស�។ នមា៉រមារបស់្រពអង�្រត�វគូ

ដណ�ឹងរបស់េលយ៉ូែសប។ មុនេពលអ�កទំពរី រួម

រស់ជាមួគា� នមា៉រមាៃផ�េពេដស្រព
១៩

វ�
ួ េទេហយ
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ�រច
 ។

ស�មរបស់នាជមនុស្សុ ចរិត

េលយ៉ូែសប
េលមន
ិ ចង់

បំបាកមុខនាេឡយ គ
េឺ លសេ្រមចិត�ថនង

ឹ ផា�ច

ពកេដស�តៗវ ិញ។
ដូេច�ះ 

២០

េពលេលកំពុងគិត

្រសប់មាេទវទូត*របស់្រពអមា�សមក

្របេា លក�ុងសុ បន
ិ នម
ិ ិត�ថា៖

«េលយ៉ូែសបជ

្រពរវង្របស់្រពបាដវីឌេអយ
ំ �នង
 សូ មកុខ
ឹ

ទទួលនាមា៉រ មកេធ�ជ
 ភរិយេឡយ
 ! បុ្រែដលេន

ក�ុងៃផ�នាង េកមកព្ី រពវ�
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ�*។

២១

នា

នង
ឹ ស្រមបាបុ្រមួយ េហយ
 េល្រត�ថា�្រព

នាថ"េយស៊ូ"

ដ្ បិបុ្រេនានង
ឹ សេ�ង�្របរ

�ស�្រពអង�ឲ្រួចពប
ី ារបស់េគ»។
២២

េហតុករណ េនះេកតេឡង  ្រសនឹងេសចក�ី

ែដល្រពអមា�សមា្រពបន�ូល តរយៈព្យោកថ

៖

២៣

«េមល
 !  �សី ្� រពហ�ចនឹងមាៃផ�េព
នានឹងស្រមបាបុ្រមួយ
ែដលេគនឹងថា�

២១្រពះេយស៊្របសូត េភូមេិ បេថ�ហិមក�ុង្រស�យូ

ដ នរជ�ក្រពបាេហរ៉ូដ។ មាពួកេហរច

នគ
ា ា េធ�ដំេណរ  ពទ
ី ិសខេកតមកដល់្រក�េយរូស

ឡឹម

២

សួ រថា៖

«្រពមហក្ស្របស់ជនជាតយូដ
ែដលេទបនឹង្របសូគង់េនឯណ?
េយងខុ ប
�ំ ា
េឃញផា�របស់្រពអង�រះេនទិសខេកត  េហយ

េយងខុ �ំមកថា�បង�្ំ រពអង�»។

៣

ក្រពបាេហរ៉ូ

ដឮដំណឹងេនះ  ្រទងរន�ត់្រពហឫទ័យយា៉ខ�ំង

េហយអ�ក្រក�េយរូសឡឹទំអស់ករ៏ ន�ត់ចិត�

ជាមួ្រពអង�ែដរ។ ៤្រពរ្រតេហពួកនាយ
បូជាចរ្យ* ពួកធមា�ចរទំប៉ុនា�របស់្រប
ជនមក េដម្ស
ប ួ រេគពីទក
ី ែន�ងែដល្រព្រគីស�* ្រត្រ
៥

សូ ត។

េគទូលេស�ចថា ្រ្រគី្ស រត�្របសូេនភូមិ

េបេថ�ហម
ិ  ក�ុង្រស�យូដដ្ បិមាេសចក�ីែចងទុក

មកតរយៈព្យោកថា
៦

«ភូមេិ បេថ�ហមិ ជែដនដយ
ី ូដេអយ!

ក�ុងបណ
ា ្រក�សំខន់ៃន្រស�យូដ
អ�កមន
ិ ែមនតូចជាេគេទ

ដ្ បិនឹងមាេមដក
ួ រូបេកតេចញពអ
ឹ នាមយ
ី �ក
េលនឹងែថរក្ជនជាអ
ត ុី្រសែ
ជ្របរ�សរបស់េយង»ខ។
៧

េពលេនាះ ្របាេហរ៉ូដេហពួកេហរច

មកជសមា�ត់ សួប��ក់អំពេី ពលែដលផា�រះេឡ

ង។ ៨បនា�បមក ្រទងចតេហរចទំេនាឲ្េទ
ភូមេិ បេថ�ហម
ិ

េដមារឱង�ថា៖

«សុំ អស់

េហយេសុ បសួ រដំណឹងអំព្ី រព

េលនាំគ េទចុះ

ឱរសេនាឲ្បាច្បោលស់។ កេបប
 ាេឃញ

េហយ  ចូរមក្របេា យងវ ិញផង េដម្ឲ
ប ្េយងបា

េទថា�បង�្ំ រពអង�ែដរ»។

៩

េ្រកពប
ី ាទទួល

រឱង�េហយ  េគក៏នាំគ េចញេទ។ េពេនាះ

ផា�ែដលេគបាេឃញេនទិសខេកតនម
ា ុខេគ 

រហូតដល់កែន�ងែដល្រពឱរសគង់េទប
់
 ឈប។
កេហរចទំេនាេឃញផា�

ចិត�ពន់្របម

១១

១០

េស�ចេហរ៉ ូដេចញប�
� ឲ្េគសមា�បេក�ងៗ
១៦

្រពះបេហរ៉ូដយល់ថា  ពួេហរចបា

បំបាកមុខ្រពអង�

េហយេចញប�� ឲ្េគសមា�បេក�ង្រប�សទំអស់ 

ែដលមាអយពព
ី ីរខួបចុះមក េនភូមេិ បេថ�ហិម និង

ភូមជ
ិ ិតខង គគិតចបតំពេី ពលកំណត់ែដលផា�

្រត�រះ
១៧

មាែចងទុក តរយៈព្យោកេយេរមថ
ី ា
១៨

គន
ឺ ារ៉ែខយំេសអណិកូន

នាមន
ិ ្រពឲ្នរណស្រមទុក�េឡយ

ថា�បង�្ំ រពអង� រួចេបកហិបយក្រទពរបស់ខួ �ន គឺ

ង�។

អស់េទេហយ»ឃ។

១២

តផ�ូវមួយេផ្សេទៀត

ដ្ បិ្រពជមា�សមា្រព

បន�ូល្របេា គក�ុងសុ បិននិមិត� 

្រពបាេហរ៉ូដវ ិញេឡយ។

មន
ិ
ិ ឲ្វលេទគាល

្រពះេយស៊ូេភៀសខ�ួនេ�េ�្រស�កេសុ
អ
១៣

កពួកេហរចចេចញផុតេទ េទ

ទូត*របស់្រពអមា�ស់ ម្របាេលយ៉ូែសបក�ុង

សុ បន
ិ និមិត�ថា

«ចូរេ្រកេឡង ន្ា រពឱរសនិង

មារបស់្រពអង�រត់េទ្រស�េអសុី បេទ ចូរស�ក

េន្រស�េនា រហូតដល់េយង្របាឲ្វល្រតឡបមក
ិ

វ ិញសឹមមក  ដ្ បិេស�ចេហរ៉ូដរកេធ�គ
 ុត្រពឱរស»។
១៤

េលយ៉ូែសបេ្រកេឡងន្ា រពឱរសនិងមា

របស់្រពអង� រត់េភៀសខ�ួនេទ្រស�េអសុី បទំយ

ប។
់

េ្រពកូននាបាប
ត ង់ជីវ ិត

មកថា�្រពអ

បនា�បមកេគវល្រតឡបេទ្រស�របស់
ខួ �នវ ិញ 
ិ

១៥

គាស
ត �កេនទីេនាះ រហូតដល់្រពះទេហរ៉ូដ

េសទិវង�ត  េដម
 ្ឲ
ប ្បា្រសនឹងេសចក�ែី ដល្រព

អមា�សមា្រពបន�ូល តរយៈព្យោកថា៖ «េយង

បាេហបុ្រេយងេចញព្ី រស�េអសុី បមក»។

«មាសំេឡងមួយលនឮពភី ូមរិ ៉ម មក
ជទំនួញេសកេ

េឃញ្រព

ឱរសគង់េនជាមួនាមា៉រជមាត ក៏នគ
ា ា ្រក

មាេ្រគ�្រកអូនិងជ័រល�ីងេទស

ដូច្រទងបាសួ រប��ក់ពួកេហរច

េហតុករណ េនះេកតេឡង្រសនង
ឹ េសចក�ី ែដល

េគសប្ប

េគចូលេទក�ុងផ�ះ

េស�ច្រទង្រពពិេរៃ្រែលង

្រពះេយស៊ូ្រតឡប់មកព�្រស�កេអសុ�
១៩

ក ្រពះប េហរ៉ដ
ូ េសទវិ ង�តផុតេទ

េទវទូត*របស់្រពអមា�ស់ ម្របេា លយ៉ូែសបេន
២០
្រស�េអសុី បក�ុងសុ បន
ិ នម
ិ ិត�ថា៖ «ចូរេ្រកេឡង


ន្ា រពកុមានិងមារបស់្រពអង�វល្រតឡបេទ
ិ

្រស�អុ្ី រសែវ ិញេទ ដ្ បិពួកអ�កែដលបុន
៉ ប៉ងេធ�

គុត្រពកុមាស�បបាអ
ត ស់េទេហយ
 »។
២១

េលយ៉ូែសបេ្រកេឡងន្ា រពកុមារ និ

មារបស់្រពអង� វល្រតឡបមក្រស�អុ
ិ
ី្រសែវ ិ

ញ។

២២

បុែ៉ ន�កេលដឹងថា  ្របាអេកេឡា

េឡង្រគរជេន្រស�យូដ សង្រពបាេហរ៉ូដជ

្រពបិតេលក ខមន
ិ ហ៊េទ្រស�េនាេទ េល

េភៀសខ�ួនេទ្រស�កលីេ េដ្រពជមា�សមា

្រពបន�ូលឲ្ដឹង កុ ងសុ
�
បិននិមិត�។

២៣

េលតំទី

លំេនក�ុងភូមម
ួ េឈ�ណាស ែរ៉ត េដមឲ្្រស
ិ យ

តេសចក�ែី ដលពួកព្យោក*បាែថ�ងទុកថា៖

«េគ

នឹង្រត�កបរំលំ េហយេបាេទក�ុងេភ�ង
 ។

នឹងេហ្រពអង�ថ ជអ�កភូមណ
ាស ែរ»។
ិ
េលាកយ៉ូហានបាទេ្រ��ន្រ�េ�
ប

ជន
១

៣ េន្រេនាះ   េលយ៉ូហបាទីស�មកដល់
េល្របកស វរេហស�ន្រស�យូដថា៖

«ចូរែ្រចិត�គំនិតេឡង

ដ្ បិ្រពរជ្ៃនស�បរម

សុ ខ* មកជិតបេង�យ
 េហយ!»។

៣

ព្យោក*េអស

បាែថ�ងទុក អំពេី លយ៉ូហេនះថា

េនវរេហសថ៖

េលយ៉ូហមាសេម��កបំពក់ េធ�អំពេី រ
េហយពកែខ្្រកវេធ�អ
 ំពែី ស្បក។ េល
៥

អ�ក្រក�េយរូសឡឹ

អ�ក្រស�យូដ និអ�ក្រស�េនតំបន់ទេន�យ័រដន

ទំមូលនាំគ េចញេទរកេលក
សរភាអំេពប
 ារបស់ខួ �ន

៦

េគទទួល

េហយ
 េលក៏េធ�ព
 ិធី

្រជមុទឹក*ឲ្េគក�ុងទេន�យ័រដន់
៧

កេលេឃញពួកខគណៈផារីសុី* និ

ពួកខគណៈសឌូសុីជាេ្រចន ទទួលពិធ្ី រជមុ

ទឹកពេី លក

េលមា្របសសេទេគថា «ែន៎

ពូជពស់ែវកេអយ!

េតន
 រណ្របាអ�ករលគាឲ្រត់ 

េគចព្ី រពពិេរធរបស់្រពជមា�ស់ែដលជិតមកដល់

ដូេច�ះ?។

៨

ចូរ្រប្រពឹអំេពល
 �េដម្ប
ប ��ក់ថអ�ករល

គាបាែ្រចិត�គំនិតែមន។

៩

កុំនឹកស�ថា  ខ�ួមា

េលអ្របាជបុព�បុរសេនាេឡយ 
្របអ
ា �ករលគាថា

ខុ ម
�ំ ាឋនទណាសសូ

ម្ែប តេដែស្បេជងជូនេលក កមន
ិ សមនឹងឋនដ៏

ខ�ង់ខ�ស់របស់េលផង។ េលនឹងេធ�ពធ
ិ ្ី រជមុឲ្

អ�ករលគាក�ុង្រពវ�
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ�*និងេដេភ�ង
 វិ

ញ។

១២

េលកនចេង�រេលសមា�លេបា្រស

វ អុំ្រស�យក្រគាល�របស់េល្របមូដកជ្រង�ក រ
ឯសំដចី វ ិញ 

េលនឹងដុតក�ុងេភ�ង
 ែដលេឆះពុេំ ចះ

(មា៉កុស ១. ៩-១១ លូ ក ៣.២១-២២ យ៉ូហន ១.៣២-៣៤)

ចូរត្រមងផ�ូវថា�្រពះង�!"»ង។

បរិេភាកណូ � បនិងទឹកឃ�ុំ។

េដម
 ្ឲ
ប ្អ�ករលគាបា

្រពះេយស៊ូទទួលព�ធ�្រជមុជទ

"ចូរេរៀបចផ
ំ ូ �វរបស់្រពអមា�ស

អូដ�

ខុ េ�ំ ធ�ពធ
ិ ី

បុែ៉ ន�េលែដលមកេ្រកខុ េល
�ំ 

រលត់េឡយ»។

«មាសំេឡងបុរសមា�កែ្រសេឡង

៤

ែ្របចិតគំនិត 

មាកមា�ំខ�ំជាខុ �ំ។

(មា៉កុស ១.១-៨ លូ ក ៣.១-១៨ យ៉ូហន ១. ១៩-២៨)

២

្រជមុជអ�ករលគាក�ុងទឹក 

១១

ដ្ បិខុ ស
�ំ ុ ំ

 ្រជមា�សក៏អេធ�ឲ្ថ�ទំ


េនះ េទជកូនេចេលអ្របាបាែដរ។

១០

ពូេថ

េនជិតគល់េឈជ
 ាេ្រសច េដណមន
ិ ផ�ល់ែផ�លេ� ទ

១៣

េពលេនា ្រពេយស៊ូយាព្ី រស�កលីេ

មករកេលយ៉ូហេន្រតងទេន�យ័រដន
េលេធ�ព
 ធ
ិ ្ី រជមុទក*
ឹ

ថា�្រពអង�។

េដម
 ្ឲ
ប ្
១៤

បុែ៉ ន�

េលយ៉ូហ្របែកថា៖ «ខុ េ�ំ ទេត ែដល្រត�ទទួល
ពិធ្ី រជមុទឹកពីេលក េម�ក៏េលមករកខុ �ំវ ិញ!»។
១៥

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា

«ឥឡូវេនះសុំេធ�

សិនចុះ  េធ�ដ
 ូេច�ះេទប្រសត្រគបេសចក�ែី ដល្រព

ជមា�សបាបង�បទុកមក»។ េលយ៉ូហក៏យល់
្រពម។
េហយ 

១៦

េពល្រពេយស៊ូទទួលពិធ្ី រជមុទឹករួច

្រង់យាេឡងពីទឹក្រសែតៃផ�េមឃេបក

ចំហ ្រពអង�ទតេឃញ្រពវ�
ិ � ណរបស់្រពជមា�ស

យាចុះ 
១៧

ដូចសត�្រពមកសណ�ិតេល្រពអង�។

េពលេនាមា្រពសូ រេសៀងពេី លេមឃមកថា៖

«េនះជបុ្រដ៏ជាទ្រសឡារបស់េយង 
ចិត�នឹង្រពះអងណាស់»។

េយង
 គាប

្រពះេយស៊ូឈ�ះការ ល្

(មា៉កុស ១. ១២-១៣ លូ ក ៤. ១-១៣)
៤១េពលេនា

្រពវ�
ិ � ណន្ា រពេយស៊ូេទវ

រេហស� ឲ្មារសតល្បួង ២ បនា�បពីបាតម

អហអស់រយៈេពលែសសិបៃថ�

្រពះអងក៏ឃា�ន
៣

េមល្បួចូលមកជិត្រពះអង

ែសសិបយប់មក 
េពថា៖

៤

(មា៉កុស ១. ១៤-១៥ លូ ក ៤. ១៤-១៥)

ំ � ទំ
សូ មេធ�ឲ
 េនះេទជនំបុ័ងេមល
 ្ដុថ
 ៍!»។

ប៉ុែន�្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទវ ិញថា៖ «ក�ុង

គម�រី មាែចងថា  "មនុសមន
ិ ែមនរស់េដសែត

អហប៉ុេណ
ា �េទ គរឺ ស់េដស្រគប្រពបន�ូល

ែដលេចញ  មកព្ី រពឱស�របស់្រពជមា�សែដរ"

ឈ

»

។ ៥េពលេនាះ មនា្រពះអងេទ្រក�េយរូសឡឹជ

្រក�ដ៏វសុ
ិ ទ�*  ដក្រពះអងេលកំពូល្រពះវិហរ
េហយ
 េពថា៖

៦

ក្រពេយស៊ូ្រជដំណឹងថា  េបាចប

១២

េលយ៉ូហយកេទឃុំឃំ
ា

១៣

េភៀសេចញេទ្រស�កលីេឡ។

នង
 េលប៉ះ
ឹ ប��ឲ្េទវទូត*ច្រេលក មិឲ្េជង
ញ

»។

៧

េទមាថា៖

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

«ក�ុងគម�រី មាែចងេទៀតថា  "កុល្បល
ដ
៨
្រពជមាស់ជ្រពរបស់អ�កេឡយ
មាក៏នា
 " »។
ំ យ
ួ យា៉ខ�ស់  េហយ
្រពះអងេទេលកំពូលភ�ម
 ចង�ុល

បង�នគរទំប៉ុនា�ន ក�ុពភ
ិ ពេល ្រពទំឲ្

្រពអង�េឃញ
 េភា្រទពរបស់នគរទំេនាផង។

៩

្រពអង�ចេចញ

សមុ្រទ ក�ុតំបនស
់ ប៊ូឡូនិងតំបន់ែណបថាលី
១៤

េដម
 ្ឲ
ប ្បា្រសនង
ឹ េសចក�ែី ដលមាែចងទុក

តរយៈព្យោកេអសថា
១៥

«ែដនដស
ី ប៊ូឡន និង ែដនដែី ណបថាល

ែដលស�ិតេនតផ�ូវេទកនសមុ្រេអយ!
្រស�ខនាទេន�យ័រដន

សូ មេលទមា�កខួ �នចុះេទ

េ្រកេមល
 ៍  ដ្ បិក�ុងគម�រី មាែចងថា  "្រជមា�ស

េហយ
 ្រពះអងក៏

ពភ
ាស ែរ៉ត ស�កេន្រក�កផានជិតមាត
ី ូមណ
ិ

«្របសិេបេ លពិតជ្រពបុ្រ

របស់្រពជមា�សែមន

ទង�ច
ិ នង
ឹ ថ�េឡយ
 "

្រស�កកាល�

«

្របសិេបេ លពិតជ្រពបុ្ររបស់្រពជមា�ស

ែមន

្រពះេយស៊ូចាប់េផ��មផ�យដំណ�ងេ�

១៦

្រស�កលីេែដលសសនដៃទរស់េនេអយ!

្របជាែដលអង�ុយេនក�ុងទងង
ឹ
ី ត
បាេឃញពន�ម
ួ ដ៏ភខ
�ឺ �ំ េហយមាពន�ម
ួ
ឺ យ
ឺ យ
េលចេឡង បំភព
�ឺ ួកអ�ករស់កុ �ង្រស�ែដល

ឌ
ស�ិតេនេ្រកអំណាៃនេសចក�ស
ី �ប» ។
១៧

តំព្ី រេនាមក

្រពេយស៊ូចបេផ�ម

្របកថា៖ «ចូរែ្របចិតគំនិតដ្ បិ្រពរជ្ៃនស�
បរមសុ ខេនជិតបេង�យេហយ!»។

មាទូល្រពះអងថា៖

«្របសិេបេ ល្រកថា� ្រពះេយស៊ូ្រតាស់េ�សាវ័កបួ
១០
ំ ុ �ំ ខុ ន
បង�ខ
�ំ ង
្រពេយស៊ូ
ឹ ្របគលសម្បត�េនះឲ្យ»។
(មា៉កុស ១. ១៦-២០ លូ ក ៥. ១-១១)
មា្រពបន�ូលេទមាថា៖ «សតេអយ!ចូរថយ
១៨
េចញេទ ដ្បក�ុងគម�រី មាែចងថា "អ�ក្រត�ថា�បង�ំ

្រពអមា�សជ្រពរបស់អ�ក
អង�បុេ៉ ណ
ា �ះឋ»។

១១

និងេគារបេ្រមែត្រព

េពលេនាះ មក៏ចេចញពី

្រពអង�េទ េហមាពួកេទវទូត*នាំគ ចូលមក
គាល់   និ បេ្រម្រពអង�។

ក្រពះអងយាង តេឆ�រសមុ្រទ កលី

្រទងទតេឃញ
 បងប�ូនពរី នាក់ អ�កេនសកំពុងែត

បង់សំណាញ់ គេលសុី មូន
៉ េហសិល និង េល

អន់េ្រជប�ូនរបស់គាត់។

១៩

្រពះអងមា្រពបន�ូល

េទេគថា៖ «សូ មអេ��  ញមកតខុ   
�ំ ខុ ន
�ំ ង
ឹ តងអ�ក

ឲ្េនសមនុស្វ ិញ»។

២០

អ�កទំពរី ក៏ទុក

សំណាញេនទេី នាភា� រួចេដរ ត្រពះអងេទ
២១

្រពេយស៊ូយាេទមុខ

ឆា�បន�ិច្រពអង�

ទតេឃញបងប�ូនពីរនាកេទៀត  គេឺ លយា៉កុនិង

េលយ៉ូហជកូនរបស់េលេសេបេដកំពុងែត

៥

េរៀបចអ
ំ ន
ួ េនក�ុងទូក  ជាមួេលេសេបេដ ជឪពុ

ក។ ្រពះអងក៏្រតេហអ�កទំពីរ។
ចេចទូកចេចឪពុកភា�

េយស៊ូេទ
២៣

អ�កទំពីរ

៦

ពួកេគបាែឆ�ត!
៧

េហយេ្របអ�កជំង្ឺ រគបយា៉ង និមនុស្ពិក្រគប
២៤

ដ្ បិ្រពជមា�សនឹងសែម�ង្រពហឫទ័យ

កិត�ិនារបស់្រពះអង� កល្ឮ
ប ខ�រខ�ពេពញ

េមត ករុណដល់ពួកេគវ ិញ!
៨

និងអ�កេកតទុក�្រកំ្មនុស្េខ�ចូលមនុស្ឆ�ួត
២៥

មា

៩

មហជនជាេ្រចព្ី រស�កលីេ្រស�េដកប៉ូ

របស់្រពជមា�ស់
១០

សុភមង�លដ៏ព�ត្រ�ក

អ�កណ្រត�េគេបៀតេបៀន
េ្រពះបាេធ�ត
េសចក�ស

ី ុ ចរិត*

(លូ ក ៦. ២០-២៦)
៥១្រពេយស៊ូទតេឃញមហជនទំេនះ 

្រពអង�

យាេឡងេទេលភ�ំ រួច្រពះអងគង់េនទេី នាះស វ
២

្រពអង�កម
៏ ា្រព

បន�ូលបេ្រង�េគថា

«អ�កណដកចិត�ជអ�ក្រខ្សតឍ
អ�កេនាមាសុ ភមង�ល*េហយ

ដ្ បិពួកេគបាទទួល្រពរជ
ៃនស�បរមសុ ខ!

៤

អ�កណកសសន�ិភា
ដ្ បិពួកេគនង
ឹ មាេឈ�ជបុ្រ

ទេន�យ័រដន់ នគាេដរត្រពេយស៊ូ។

៣

ដ្ បិពួកេគនង
ឹ េឃញ្រពជមា�ស់
អ�កេនាមាសុ ភមង�លេហយ


្រក�េយរូសឡឹម្រស�យូដ នងពតំ
់ នា
ី បនខ

ក*នាំគ ចូលមកគាល្រពះអង�

អ�កណមាចិត�បរិសុទ�*

អ�កេនាមាសុ ភមង�លេហយ

្រជ�ក និមនុស្ស�បៃដស�បេជង  មករក្រពះអង�

្រពះអងក៏េ្របេគឲ្បាជទំអស់គា�។

អ�កណមាចិត�េមត ករុណ

អ�កេនាមាសុ ភមង�លេហយ

្រព

្រស�សុី រទ
ា ស់អ�កជំង្ឺ រគបយា៉ង
ី ំមូល។ េគបានអ

ណ
អ�កណេ្រសឃា�េសចក�ស
ី ុ ចរិត*

ដ្ បិ្រពជមា�សនង
ឹ ្របទឲ្

មូល្រពអង�បេ្រង�អ�ក្រស�ក េក�ុងស្របជុំ

្របេភក�ុងចំេណា្របជនឲ្បាជផង។

ដ្ បិពួកេគនង
ី ុកជមត៌ក!
ឹ ទទួលែផនដទ
អ�កេនាមាសុ ភមង�លេហយ


្រពេយស៊ូយាកត់ ្រសកលេឡទំ

របស់ពួកេគ  ្រពះអង្របកដំណឹងល�អព
ំ ្ី រពរជ្

អ�កណមាចិត�ស�ូតបូត

អ�កេនាមាសុ ភមង�លេហយ


២២

រួចេដរត្រព

ដ្ បិ្រពជមា�សនឹងស្រមទុក�ពួកេគ!

អ�កណេសេស
អ�កេនាមាសុ ភមង�លេហយ


អ�កេនាមាសុ ភមង�លេហយ

ដ្ បិេគបាទទួលក�ុង្រពរជ
ៃនស�បរមសុ ខ!
១១

្របសិេបម
 ាេគត�ះតិះេដៀលេបៀតេបៀន

និងមាេគនិយាអ្រក្រគបយា៉ង បង�ូេឈ�អ�ក

រល់គ ា
េហយ!

� េ្ែតខុ �ំេនាអ�ករល់គ មាសុ ភមង�ល

១២

ចូរអរសប្បរករេឡ
ង
ី
 េ្រពអ�ករល

គានង
ឹ ទទួលរង�នយា៉ធំ  េនស�បរមសុ ខដ្ បិពួក

ព្យោករី* រស់េនមុនអ�ករលគា ក៏្រត�េគេបៀត
េបៀនដូេច�ែដរ»។

របស់អ�ករល់គ ា � ម្របេសជាេសចក�ស
ី ុ ចរិតរបស់

អំប�ល ន�ង ពន�

(មា៉កុស ៩. ៥០-៥១ លូ ក ១៤. ៣៤-៣៥)
១៣
«អ�ករល់គ ជអំបល
ិ ស្រមាមនុស្េល

បុែ៉ ន�  េបអ
ត ាៃត ្រេហយ 
េតេ គនង
 ំបល
ិ បាជ

ឹ យកអ�ី

មកេធ�ឲ
 ្ៃ្រេឡង
 វ ិញបា?។

អំបល
ិ េនាគា�

េ្រកឲ្មនុស្េដរ ជានបុេ៉ ណ
ា �ះ។

១៤

្របេយាជអ�េី ទៀតេទ គម
ឺ ាែតេបាេចេទខ

ពន�ឺ

អ�ករល់គ ជ

ស្រមាបំភម
�ឺ នុស្េលកេគមន
ិ អលក

បំបំ
ា ្រក�ណា  ែដសង់េនេលភ�ំ  បាេឡយ
 ។
១៥

េគមន
ិ ែដលអុជចេង��ង  េហយ
 យកធុង្រគពេី ល

េនាេទ គេឺ គែតងយកចេង��ងេទដកេលេជង
 ចេង��ង

វ ិញ  េហយ
�ឺ ស់អ�កែដលេនក�ុងផ�ះ។
 ចេង��ងេនាបំភអ
១៦

ចូរឲ្ពន�រឺ បស់អ�ករលគាបំភម
�ឺ នុស្ទំឡា

ដូេច�ែដរ 

េគនង
ឹ េឃញ
 អំេពល
 ែ� ដលអ�ករលគា្រ

្រពឹត� េហេលកតេម�ង
 សិររុី ងេរឿង្រពបិតរបស់អ�ក

រល់គ ា� ែគង់េនស�បរមសុ ខ*»។

«សុំ កុនំ ឹកស�ថា

 ខ�ុមកលុ បបំបាតធម�វ ិ

បំបាតេទ  គខ
ឺ ុ �ំមកេធ�ឲ
 ្គម�រី មាអត�ន័យេពញលក�
១៨

ខុ �ំសុំ្របាឲ្អ�ករល់គ បាដឹង

ច្បោថា  ដរណៃផ�េមឃនិងែផនដីេនស�ិតេស�រ

ដរេនាគា�េក្ប�ស ឬ បន�ក់ណមួយក�ុងធម�វន័យ
ិ

*្រត�រលុ បបាេត ឡយ គគ
ឺ ម�រី ទំមូលនឹងេនស�ិត

េស�រ រហូតដល់ទប
ី ំផុត។

១៩

អ�កណេល�សប�� ត�ិតូច

មួយេនះ  េហយ
េនា
 បេ្រង�អ�កេផ្សឲ្េធ�តម អ�


នង
ឹ មាឋនតូចជងេគ  ក�ុង្រពរជ្ៃនស�បរម

សុ ខ។

ផ�ុយេទវ ិញ 

េឡយ»។

្រពះបន�ូលអំព�កំហ�
២១

«អ�ករលគាធា�បឮេសចក�ី

្របាបុពប
� ុរស*ថា

ែដលមាែថ�ង

 "កុសមា�បមនុស្សថ

សមា�បេគអ�កេនានឹង្រត�េគផ�នា�េទស

អ�កណ
២២

រឯខ
ី ុ �ំ

វ ិញ ខុ ស
�ំ ុំ ប��ក់្របអ
ា �ករល់គ ថា  អ�ណខឹងនឹង

បងប�ូន អ�កេនានឹង្រត�េគផ�នា�េទែដរ។ អ�កណ

េជរ្របេទចផាបងប�ូន អ�កេនានឹង្រត�្រក�្របឹក

ជានខ�ស់*កតេទស េហអ�កណត�ះតិះេដៀលេគទ
អ�កេនានង
ឹ ្រត�េគផ�នាេទ

ចី។

២៣

ធា�កកុ �ងេភ�ង
 នរកអវ ី

ដូេច�ះ  កណអ�កយកតង�េទថា�

្រពជមា�ស់ េហេនទីេនាអ�កនឹកេឃញថា  ប

ប�ូនណមា�កមាទំនាសនឹងអ�ក 

ន័យឬគម�រី ព្យោកេចេឡយ។ ខុ ម
�ំ ន
ិ ែមនមកលុ ប

ណៈេទវ ិញត។

គាពុអ
ំ ចូល េទក�ុង្រពរជៃនស�បរមសុ ខបា

២៤

ចូរទុកតង�

របស់អ�ក  េនកែន�ងថា�តង�យ េហេទ្រស�

្រពះបន�ូលអំព��ន័
១៧

ពួកធមា�ចរ និងពួកខគណៈផារីសុីេទ  អ�ករល

អ�កណ្របិបត�
ិ
ត តវន័យ 

េហយ
 បេ្រង�អ�កេផ្សឲ្្របិបត�
ត តម អ�កេនា នង
ឹ

មាឋនធំ ក�ុង្រពរជៃនស�បរមសុ ខ។
្របឲ
ា ្អ�ករលគាដង
ឹ ច្បោថ

២០

ខុ ស
�ំ ុ ំ

េបេ សចក�ស
ី ុ ចរិត*

្រស�នឹងបងប�ូនរបស់អ�កជាមុសិន រួចសឹមវលមក
ិ
២៥

ថា�តង�របស់អ�កវ ិញ។

កណអ�កេធ�

ដំេណរេទតុលករ ជាគូវវរបស
់អ�ក  ចូរ្រស�
ិ

្រស�ជាមួអ�កេនាជ្របញាែ្រកេល េប��ូ ន

អ�កេទេច្រ

េច្រប��ូ នអ�កេទនគរបាល 

េហយអ�ក្រត�ជាបគុក។

២៦

ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�កដឹង

ច្បោថា  ដរណអ�កមន
ិ បាបង់្របាពិន័យ្រគប

ចំនន
ួ   ឥតខ�ះមួយេសនេទេនាះ អ�កនឹងមន
ិ រួចខ�ួន

េឡយ»។

្រពះបនលអំ
ព�ការផ�តក្ប
�
២៧

«អ�ករល់គ ធា�បឮេសចក�ែី ថ�ងទុកមកថា

ធ
"កុំ្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បត់ ។

២៨

រឯខ
�ំ ុំ ប��ក់
ី ុ វ�ំ ិញ  ខុ ស

្របាអ�ករល់គ ថ អ�កណេមល
� ា�កន េហយ
 �សី ម


មាចិត�េ្រស្រសចង់រួមបេវណីជាមួនា អ�ក

៣៦

េនាដូចជបា្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បតជាមួនាង េ

ម។

ែភ�កស�របស់អ�កនាអ�កឲ្្រប្រពឹអំេពប
 ាប ចូេខ�ះ

េឡយ

ែភ�កែតមួយេនះ 

េប"េទ"ឲ្្របាជ"េទ"។ រឯពកពេន�
ី
សសុ ទ�ែត

ក�ុងចិត�របស់ខួ �ន រួចេ្រសេទេហយ។

២៩

្របសិេប

េចញេហយេបាេចឲ្ឆា�ពអ
ី �កេទ េបអ�កបាត
្របេសជាបេណ
ា�ឲ្រូបក

ទំមូលធា�កេទក�ុងនរក។

៣០

្របសិេបៃដស�របស់

អ�កនាអ�កឲ្្រប្រពឹអំេពប
 ាប ចូកតវេហយេបា

េចឲ្ឆា�ពីអ�កេទ េបអ�កបាតែតអវយវៈមួយ

េនះ

្របេសជាបេណ
ា�ឲ្រូបកទំមូលធា�ក

េទក�ុងនរក»។

កុស
ំ ្បេដយកក្បអ�កជសក្សី េ្

អ�កពុអ
ំ េធ�ឲ្សក់របស់អ�កេទជសឬេខបា
សូ ម្ែប តមួយសរៃសក៏ពុំបាផង។

៣៧

្រត�

និយាឲ្េទៀងទត់ េប"ែមន"ឲ្្របាជ"ែមន"

មកពម
ី ាកំណាទំអស់»។

្រពះបន�ូលអំព�គំនុំសងស�

(លូ ក ៦. ២៩-៣០)
៣៨
«អ�ករល់គ ធា�បបាឮេសចក�ែី ថ�ងទុកមក

ថ"្របសិេបេគវែភ�កអ�កមា�ង ្រតវែភ�កេគែត

្រពះបន�ូលអំព�រែលងលះ���្រ�ពន

មា�វ ិញ

្របសិេបេគវអ�កបាកេធ�ញមួយ  ្រត�

(មា៉ថាយ១៩. ៩ មា៉កុស ១០. ១១-១២ លូ ក ១៦. ១៨)
៣១
«មាេសចក�ែី ថ�ងទុកមកថា  "បុរណ

វេគឲ្បាកេធ�ញែតមួយែដរ"ភ។

វ ិញ ខុ ស
�ំ ុំ ប��ក់្របអ
ា �ករល់គ ថា  បុរណែលង

ចូរែបរឲ្េគទះមា�េទៀតេទ។

េដឥតបាេរៀបកផ) បុរសេនាេធ�ឲ
 ្នាេទជ

េទ។

បុរសណេរៀបកនង
� �ែី លង  បុរសេនាក៏្រប្រពឹ
ឹ �សី ប

អ�ក  ចូរឲ្េគេទ េហកុេំ គចមុខេចញពអ
ី �កែដលសុំ

ែលងភរិយ្រត�េធ�ល
 ិ ខិតែលងលះឲ្នាង
ភរិយរបស់ខួ �ន

ប

៣២

រឯខ
ី ុ �ំ

(េលកែលងែតរួមរស់ជាមួគា

ប��ក់្របអ
ា �ករល់គ ថា

បាអក�ុងរបស់អ�ក 

្រពះបន�ូលអំព�សម្

្រត�វ្រសឡាញ់ខា�ំងស

េចេឡយ។ ្រត�ែតេធ�ត្រគបពកែដលអ�កបា
ព

ស្បនឹង្រពអមា�ស់ ។
្របអ
ា �ករល់គ ថា

៣៤

រឯខ
�ំ ុំ ប��ក់
ី ុ វ�ំ ិញ  ខុ ស

 កុស្បឲ្េសកុស
ំ ្បេដ

យកេមឃជសក្េឡយ  េ្រពេមឃជបល�័ង�របស់

្រពជមា�ស់

៣៥

ក៏កុំស្បេដយកែផនដជ
ី សក្

ែដរ  េ្រពែផនដជ
ី កំណល់្រ្រពបារបស់្រពះ

ង�។ កុស
ំ ្បេដយក្រកងេយរូសឡឹជសក្ស
េ្រពេយរូសឡឹជ្រក�របស់្រពមហក្ស្ដ៏ឧត�

េបម
 ាេគប�ឹងចង់

ំ �កឲ្េធ�ដ
េបម
 ាេគបង�អ
 ំេណរមួយេយាជន

ខអ
�ី �ៗ
ី ពអ
ី �កែដរ»។

ែថ�ង្របប
ា ុព�បុរស*ថា៖ "កុបំេភ�ចពកសម្ប

៤០

៤១

អំេពផ
 ិតក្បតែដរ»។

ែដលមា

 កុតបតនឹងមនុស្

ចូរឲ្េគយកអធំែថមេទៀត

ចូរេទពរី េយាជនជាមួេគចុះ។

«អ�ករល់គ ធា�បបាឮេសចក�ី

រឯខ
ី ុ �ំវ ិញ  ខុ �ំសុំ

កំណាឲ្េសះ េបមាេគទះកំេផ��ងស�របស់អ�ក

�សី ផ
� ិតក្បត ្របសិេបន
 ាេរៀបកម�ងេទៀត។ រឯ
ី

៣៣

៣៩

៤២

អ�កណសុំ អព
�ី ី

(លូ ក ៦. ២៧-២៨, ៣២-៣៦)
៤៣
«អ�ករល់គ ធា�បបាឮេសចក�ែី ថ�ងទុកមក

ថ"ចូរ្រសឡាបងប�ូនឯេទៀតៗម
ស្រត�របស់អ�ក"។

៤៤

េហយ
់ ំ
�
 ស�បខ

រឯខ
�ំ ុំ ប��ក់្របអ
ា �ក
ី ុ វ�ំ ិញ  ខុ ស

រល់គ ថា  ចូ្រសឡាខង
� ស្រត�របស់អ�ករល់គ

្រពទំទូលអង�រ្រពជមា�ស់ សូ្រពះអង្របទ
ពរឲ្អស់អ�ក  ែដលេបៀតេបៀនអ�ករល់គ ផង។
េធ�ដ
 ូេច�ះ 

៤៥

អ�ករល់គ នង
ឹ បាេទជបុ្រធត
ី របស់

្រពះបិែដលគង់េនស�បរមសុ ខ

ដ្ បិ្រពអង�

្របទឲ្្រពអទិត្របស់្រពះអងរះបភ
ំ ទ
�ឺ ំមនុស្

អ្រកក់ ទមនុស្ល� េហយ្រទង្របទទឹកេភ��ង

យ។ ៦រឯអ�
ី កវ ិញ កណអ�កអធស
ិ �្រត�ចូលេទ

៤៦

របស់អ�ក 

ឲ្ទំមនុស្សុ ចរិត 

ទំមនុស្ទុច�រិតផងែដរ។

្របសិេបអ�ករល់គ ្រសឡាែតអស់អ�ក  ែដល

្រសឡាអ�ករល់គ ា � េនឹងទទួលរង�នអ�ី? សូ ម្ែប ត
៤៧

អ�កទពន�*ក៏េចះ្រសឡាគាេគែដរ។

េបអ
 �ក

រល់គ របរកែតបងប�ូនរបស់ខួ �នបុេ៉ ណ
ា �ះ េតមាអ�ីអ

ស�រ?
៤៨

សូ ម្ែប តសសនដៃទក៏្រប្រពឹដូេច�ែដរ។

្រពះបិរបស់អ�ករល់គ ា � ែគង់េនស�បរម

សុ ខ ្រទង្រគបលក�ណ៍យា៉ណ សុំ ឲ្អ�ករល់គ

ក�ុងបន�បប
់  ិទទ�ឲ្ជិត

នឹង្របទរង�នមកអ�កជពុំខន។

យ
៦១ «កុេំ ធ�ប
 ុណ្ទ េនមុខមនុស្មា� េដម្ឲ្ែត

ពកយា៉េ្រចដូេច�ះ្រពរបស់េគនឹងស�បេគ។

១០

បាសេ្រមេនេលែផនដី

ដូចេនស�បរមសុ ខែដរ។

រឯអ�
ី កវ ិញ កណៃដស�អ�កេធ�

១១

អ�កេនស�តកំបាំង េហ្រពបិតរបស់អ�កទត

១២

១៣

(លូ ក ១១. ២-៤)
៥
«កលអ�ករល់គ អធិស�ន* កុេធ�ដ ូចពួក

អ�កមាពុត  ែដលចូលចិត�ឈរអធស
ិ �េនក�ុងធម�

ស*និងេន្រតងថ�ល់ែកង 
េឃញេនាេឡយ។

េដម
 ្ឲ
ប ្មនុស្មា

ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករល់គ ដឹង

ច្បោថា  ពួកទំេនាបាទទួលរង�នរបស់េគេហ

សូ ម្របទអហ
ែដលេយងខុ ្�ំ រត�វកេនៃថ�េនះ។
សូ មអត់េទឲ្េយងខុ �ំ
ដូចេយងខុ អ
�ំ ត់េទឲ្

នឹង្របទរង�នមកអ�កវ ិញ»។

្រពះបន�ូលអំព�ការអធ�ស

សូ មសែម�ង្រពបារមឲ្មនុស្េល

សូ មឲ្្រពហឫទ័យរបស់្រពះអង

រល់គ ឲ្ដឹងច្បោថា អ�ទំេនាបាទទួលរងន់

េឃញអំេព ែដលអ�កេធ� េនក�ុងទស
ី �តកំបាំង ្រទ

ែដលគង់េនស�បរមសុ ខ*េអយ
 !

សូ មឲ្្រពរជ្យ*្រពះបាមកដល់

ខ�ុស
ំ ុំ ្របាអ�ក

៤
ទមន
 ្ឲ
ិ បាចឲ្ៃដេឆ�ងដឹងេឡយ  េដម
ប ្ទរបស់

អ�ករល់គ ្រត�ទូល្រពះអង

ស�ល្រពះន្រពះអងរ

េដម្ឲ
ប ្

៣

៩

ឱ្រពះបិៃនេយងខុ �ំ

ជន្រកី្រក កែ្រស្របកែក�ងៗដូចពួកមាពុតែតង

របស់េគេហយ។

កុំ

ែដលអ�ករល់គ ្រត�វកមុនអ�ករល់គ ទូល

ដូចតេទ

េពលណអ�កេធ�ទ
 ដល់

មនុស្មាេកសរេសរេនាេឡយ។

៨

េធ�ដូចេគេឡយ  ដ្ បិ្រពះបិរបស់អ�ករល់គ ្រជ

២

េធ�េនក�ុងធម�ស*  ឬេនតដងផ�ូវ

េពលទូលេទ

សសនដៃទេនាេឡយ។ េគនក
ឹ ស�ថា  េបេព

េគេឃញ
 េនាេឡយ 
 ។ េធ�ែ បបេនះអ�ករល់គ ពុំបា

ទទួលរង�នអ�ី ព្ី រពះបិរបស់អ�ករល់គ ា � ែគង់

៧

្រពះបិត  កេពពក្រចែដលៗ ឥត្របេយាជដូច

សូ ម្រពះអងេទេទៀត។

ការេធ��ទានដល់ជន្រ

េនស�បរមសុ ខ*េទ។

ែដលគង់េនក�ុងទីស�តកំបំ
ា ង្រពះបិ

របស់អ�កែដលទតេឃញ  េនក�ុងទីស�តកំបាំង ្រទ

នូវអ�ីៗ

បា្រគបលក�ណ៍យា៉េនាែដរ»។

េហយទូលេទកន្រពបិត

អស់អ�កែដលបា្រប្រពឹខុសនឹងេយងខុ ។
�ំ
សូ មកុប
ំ េណ
ា�ឲ្េយង
 ខុ �ំ
ចញកល្បួេឡយ


ែតសូ មរំេដេយង
�ំ ្រួចពម
 ខុ ឲ
ី ារកំណា

{ដ្ បិ្រពះអង្រគរជ

្រទងមាឫទ�នុភ និងសិររុី ងេរឿង
អស់កល្ជអែង�ងតេរៀងេទ
អែម៉ន}

១៤

េបអ�ករល់គាអត់េទឲ្មនុស្េលក

្រពបិតរបស់អ�ករល់គ េនស�បរមសុ ខ* ក៏អត់

េទឲ្អ�ករល់គ ែដរ។

១៥

បុែ៉ ន�េបអ
 �ករល់គ មន
ិ

អត់េទឲ្មនុស្េលេទេនាះ ្របិតរបស់អ�ក

២៣
េបែភ�កអ�កេនភ�ល
ឺ � រូបកអ�កទំមូលក៏ភ�ែឺ ដរ 

ែតេបែ ភ�កអ�កងងត
ឹ វ ិញ រូបកអ�កទំមូលក៏ងងឹត

ែដរ។

្របសិេបពន�េឺ នក�ុងអ�ក្រតឡបេទជងងឹត

បុណ
៉ �ឹ ងេទេហយ  េនាមន
ឹ នឹងេទ
ិ ដឹងជេសចក�ងង
ី ត

រល់គ ក៏មន
ិ អត់េទឲ្អ�ករល់គ ែដរ»។

ជសូ ន្សុ ងដល់ក្រមិណេទៀតេទ»។

ការតមអា

្រត�វព�ងែផ�កេល�្រពមា�ស

«កណអ�ករល់គ តមអហរ កេធ�ម ុខ (លូ ក ១៦.១៣; ១២. ២២-៣១)
២៤
េ្រក�ដូចពួកអ�កមាពុតេនាេឡយ។ ពួកេគបង�
«គា�អ�កណមា�ក់ អបេ្រមមា�សពីរបា
១៦

ទឹកមុខឲ្អ�កដៃទេឃញថា  ខ�ួតមអហរ។ ខ�សុំ

្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថា

ទទួលរង�នរបស់េគេហយ។

 អ�ទំេនាបា

១៧

រឯអ�
ី កវ ិញ កណ

អ�កតមអហរ ្រលទឹកអប់េលក្បេហយលុ ប

មុខផង  ១៨កុឲ
ំ ្មនុស្មាេឃញថា  អ�តមេឡយ គឺ

ឲ្ែត្រពះបិរបស់អ�កែដលគង់េនក�ុងទីស�តកំបំ
ា ង

ទតេឃញបុេ៉ ណ
ា �ះ េពេនា្រពះបិរបស់អ�ក 

ែដលទតេឃញេនក�ុងទីស�តកំបំ
ា នង
ឹ ្របទរង�ន

មកអ�កជមន
ិ ខ»។

េហយ


េគារបេ្រម្រទពសម្បត�ិ ទុជ្រពផងបាេឡយ»
។

២៥

«េហតុេនះេហយ

បាជខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល

គាកុំឲ្ខ�ល់ខ� អំពម
�
ី ូ បអហស្រមាច
ិ��ឹមជីវ ិត 

ឬសេម��កបំពកស្រមាបិទបំ
ា កេឡយ។ ជីវ ិត

បក្េស នេលេមឃ

េន

េលែផនដជ
ី កែន�ងែដលមាកេណ��រ  និងែ្រចសុី ជ

កែន�ងែដលមាេចទមា�ជ��ំង  ចូលមកលួ ចប�ន់

ែ្រចសុី

រល់គ ក៏ពុំអេគារបេ្រម្រពជមា�សផង 

េលសសេម��កបំពកេទេទៀត។

(លូ ក ១២. ៣៣-៣៤)
១៩
«កុំសន្្ស រទពសម្បត�ទុកស្រមាខ�ួន

ស�បរមសុ ខ*វ ិញ 

្រតងនឹងមា�ក់ េមងមា�កេទៀតជពុំខន អ�ក

មនតៃម�េលសមូ បអហរ េហរូ
�
បកក៏មាតៃម�

អំព�សម្ប��សួគ

េនាឲ្េសះ។

េទ េ្រពអ�កេនានឹងស�បម
់ យ 
ួ ្រសឡាមួយ  េស�

២០

ចូរ្របមូ្រទពសម្បត�ទុកេន

ជស�ែដលគា�កេណ��រនិង

ជស�ែដលគា�េចទមា�ជ��ំងចូល

មកលួ ចប�នេ់ ឡយ  ២១ដ្ បិ្រទពសម្បត�អ�កេនកែន�ង
ណ ចិត�របស់អ�កក៏េនកែន�ងេនាែដរ»។
ពាក្យ្រ�សា�អំពចេ
�

(លូ ក១១. ៣៤-៣៦)
២២
«ែភ�កេ្របបបានឹងចេង��ងរបស់រូបកយ

២៦

ចូររំៃពេមល
 បក្

វមន
ិ ែដលសេ្រពមន
ិ ែដល

្រច�កត់ មិែដល្របមូ្រស�ដកជ្រង�េឡយ 

បុែ៉ ន�្រពះបិរបស់អ�ករល់គ ា � ែគង់េនស�បរម
សុ ខ*  ្រទងចិ��ឹមវ។ រីអ�ករល់គ ា � អ�ករល មា

តៃម�េលសបក្បក្ សី ទេនាេទេទៀត។

២៧

ក�ុង

ចំេណាអ�ករល់គ ា � េទខំខ�ល់ខ�យា៉ណក៏

េដក៏គា�នរណអនឹងបេង�ន
 អយរបស់ខួ �នឲ្

ែវងបាែដរ សូ ម្ែប តបន�ិចក៏មន
ិ បាផង។
២៨

េហតុដូចេម�ច

បាជអ�ករល់គ ខ�ល់ខ�

អំពស
ី េម��កបំពក? ចូរសេង�តេមល
 ផាេនតវ

វដុះេឡង
 យា៉ណា។ វមន
ិ ែដលេធ�ក
 េនឿយហត់ឬ

២៩
ត្បរៃវេឡយ 
បុែ៉ ន�  ខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថា  ស


ម្ែប ត្រពបាសឡូម៉ូ កពីជំនានែដល្រទងមា

សិររុី ងេរឿងដ៏្របេសបំផុតេនាក៏េដយ ក្រទងគា�

្រពះភូល� េស ន
� ឹងផាមួយទងេនះផង។
មាជំេនឿតិចេអយ!

៣០

មនុស្

្របសិេប្ រពជមា�សផ�ល់

ស្រមសឲ្ផា� ែដរកេនតវៃថ�
េនះ  ែតៃថ�
ី

ែស�ក្រត�េគដុតេចល  យាហ�ឹងេទេហយ េត្រពះអង

នឹងទំនុកប្រម�អ�ករល់គ េលសេនះយា៉ណេទ
៣១

េទៀត?។

េហតុេនះកុំខ�ល់ខ�េដេពថា

"េយងនឹងមាអ�ីបរិេភាមាអ�េី ស��កពក?"
េឡយ 

េនា

៣២

ដ្ បិមាែតសសនដៃទបុេ៉ ណ
ា �េទ ែដល

ខំស�ះែស�ងរករបស់ទំ
 េនាះ។ រី្រពះបិែដលគង់

េនស�បរមសុ ខ ្រទង្រជនូវអ�ីៗែដលអ�ករល់គ

្រត�វករ

៣៣

ចូរែស�ងរក្រពរជ្របស់្រពជមា�ស់

និងេសចក�ស
ី ុ ចរិត*របស់្រពះអងជមុនសិន េទប្រព

អង�្របទរបស់ទំ
 េនាមកអ�ករល់គ ែថមេទៀត។
៣៤

កុំខ�ល់ខ�អំពេី ហតុករណ៍

េនៃថ�ែស�កេឡយ 

ែដលនង
ឹ េកតមា

ចែស�កសឹមគិតពីេរឿងៃថ�ែស�ក

េទេបម
 ាកលំបាេកតេឡងេនៃថ�ណា  ្រតេដ

្រសស្រមាែតៃថ�េនាបាេហយ»។

ជមា�សេថា�េទអ�ករល់គ ា
េថា�េទេគយា៉ណា
េទអ�ករល់គ
៣

្រព

២

េបអ�ករល់គ

 ្រជមា�សក៏នឹងេថា�

យា៉េនាែដរ។ ្រពះអងនឹងវល

េហតុអប
�ី ាជអ�កេមល
 េឃញល�ងធូលីេន

ក�ុងែភ�កបងប�ូន

របស់អ�កដូេច�ះ?

ែតេមល
 មន
ិ េឃញធ�ឹមេនក�ុងែភ�ក
៤

េបមាធ�ឹមេនក�ុងែភ�ករបស់អ�ក

េម�ចក៏អ�កនិយាេទបងប�ូនថា

ល�ងធូលី េចញពែី ភ�កអ�ក"!

៥

 "ទុឲ្ខុ �ំផ�ិតយក

មនុស្មាពុតេអយ!

ចូរយកធ�ឹមេចញពែី ភ�កអ�កជាមុសិន េទបអ�កេមល


េឃញច្បោ

កុយក
ំ
អ�ៗ
ិ ទ�* 
ី ែដលជរបស់វសុ

ល�មនឹងផ�ិតយកល�ងធូលីេចញពីែភ�ក

េទឲ្ែឆ�

េឡយ
 េហយ
 ក៏កុំេបាត្បូេព្ររបស់អ�ករលគាេន

មុខ ្រជ�ែដរ  ែ្រកេលវជានឈ�ី រួចែបរមក្រតបា

ខអ�ករល់គ វ ិញ»។

អំព�រេបៀបែដល្រត�វអធ�សា

(លូ ក ១១. ៩-១៣)
៧
«ចូរសុំ 

េនា្រពជមា�សនឹង្របទឲ្អ�ក

រលគា� ចូែស�ងរក  េនាអ�ករល់គ នង
ឹ បាេឃញ 

ចូរេគាទ�រ េនា្រពះអងនឹងេបកឲ្អ�ករល់គ ជពុំ

ខន

៨

ដ្ បិអ�កណសុំ  អ�កេនារែមងែតងែតបា

ទទួល អ�កណែស�ងរក  អ�កេនារែមងែតងែតបា
េឃញ  េហយេគែតងែតេបកទ�ឲ្អ�កែដលេគាះ៩

ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ េបក
 ូនសុំ នំបុ័ងមន
ិ ែដលមា
១០
ំ �ឲ្វេឡយ  េហយេបក
នរណយកដុថ
 ូនសុំ ្រត ក៏
មន
ិ ែដលមានរណយកពស់អសិរពិឲ្វែដរ។
១១

សូ ម្ែប តអ�ករល់គ ែដលជមនុស្អ្រកកេ៏ ចះឲ្

ចុះចំណង់េប្រពះបិរបស់អ�ក

រល់គ ែដលគង់េនស�បរមសុ ខ* 

ឲ្អ�ករលគា� តរង�លែដលអ�ករល់គ វលឲ្អ�ក
ដៃទ។

៦

របស់ល�ៗេទកូន

កុំេថា�លេទាសអ�កដ

(លូ ក ៦. ៣៧-៣៨, ៤១-៤២)
៧១«កុេំ ថា�េទអ�កដៃទឲ្េសះ េដម្កុំឲ្

របស់បងប�ូនអ�កបាន

េត្រពអង�នឹង

្របទអ�ីៗដ៏ល�ៗ ឲ្អស់អ�កែដលទូលសូ មព្ី រពះអង�

យា៉ណេទេទៀត!»។
ទា�រចេង��

(លូ ក ១៣. ២៤)
១២
«ដូេច�ះ  េបអ �ករល់គ ចង់ឲ្អ�កដៃទ្រប្រពឹ

ចំេពខ�ួនែបបណា  ្រត្រប្រពឹចំេពេគែបបេនាែដ

រ។ ធម�វន័យន
ិ
ិងគម�រី ព្យោកមាែចងទុកមកដូេច�ះឯ

ង។

១៣

ចូរនគ
ា ា ចូលតទ�ចេង��ត

ដ្ បិទ�ែដល

នេា ទរកេសចក�វី នាអន
�រធំណាស់ េហផ�ូវ
ិ

េទរកេសចក�វី នាក៏
ទូលែដរ 
ិ

មាមនុស្ជ

១៤

េ្រចចូលតទ�េនាះ។

រឯទ
ី �ែដលនេា ទរក

ជីវ ិតចេង��តេហយពិបាេដរផង  មាមនុស្តិចេទ

រកផ�ូវេនាេឃញ»។

ន�ងេដ�មេឈ�អា្រក

(លូ ក ៦. ៤៣-៤៤)
១៥
«ចូរ្របយ័តនឹងពួកព្យោកែក�ងក�យ េ

ែក�ងខ�ួនមករកអ�ករល់គ េដពកែស្បេចៀម ែត
១៦

េគមាចិត�សហដូចចចក។

អ�ករល់គ អ

ស�លេគបាតអំេពែ ដលេគ្រប្រពឹត�។ ពែដលមា

នរណេបះែផ�ទំពំ
 បាជូរ  និងែផ�ឧទុម�រ*ពគ
ី ុម�បនា
១៧

េដមេឈល
មេឈ
 ែ� តងផ�ល់ែផ�ល�រឯេដ
ី

អ្រកែតងផ�ល់ែផ�អ្រកក់

១៨

េដមេឈល
 �ម ន
ិ អ

ផ�ល់ែផ�អ្រកេទ រឯេដ
៏ ន
មេឈអ
ី
 ្រកកម
ិ អផ�ល់

ែផ�លប
� ាែដរ។

១៩

េដមេឈណ
មន

ិ ផ�ល់ែផ�ល� េគ

រឯពួ
ី កព្យោកែក�ងក�ក៏

ដូេច�ែដរអ�ករល់គ អស�លេគបាតអំេព

ែដលេគ្រប្រពឹ»។

(លូ ក ១៣ .២៥-២៧)
២១
«អ�កែដលចូល

តមអ�កេនាេ្របបបាន េនឹងមនុស្ឈ�ៃវមា�ក

ែដលបាសង់ផ�ះរបស់ខួ �នេនេលផា�ំថ�។
េភ��ងបង�ុរចុះមក 

២៥

េទះប

េហយមាទឹកជនម
់ ាខ្យលបក់

េបាប៉ះនង
ឹ ផ�ះេនាះ យាណក៏េដយក៏ផ�ះេនាមន
ិ

រលំែដរ  េ្រពមា្រគឹេនេលផា�ំថ�។២៦រឯអ�
ី កែដល
ស�បពកខុ េ�ំ នះ  ែតមន
ិ ្រប្រពឹតេ្រប�បាេទ

នឹងមនុស្េឆាល�ង់មា�ក់ ែដបាសង់ផ�ះរបស់ខួ ន
�

២៧
េនេលដខ
ី ្សោច េពលេភ��ងបង�ុរចុះមក  េហយមា

ទឹកជន់មាខ្យលបក់េបាប៉ះនឹងផ�ះេនាះ ផ�េនា

រលំបាកែបកេខ�ចអស់គា�សល់»។
២៨

ក្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលទំេនះ  ចប់

សព�្រគបេហយ 

មហជនេងឿងឆ�ល់យា៉ខ�ំអំពី

េសចក�ែី ដល្រពអង�េ្រប�្របេដ

២៩

េ្រព្រពះអង

មា�ច*របស់ពក
ួ េគ។
េទក�ុង្រពរជ្ៃនស�

មន
�ំ ា
ិ ែមនជអ�កែដល្រគាន់េហខុ ថ

"្រពអមា�ស់! ្រអមា�ស់!បុេ៉ ណ
ា �េទ គឺជអ�កែដល
េធ�ត្រពហឫទ័យរបស់្រពបិតខុ �ំ 

ស�បរមសុ ខេនាវ ិញ។

េហយ
 ្រប្រពឹ

មា្រពបន�ូល្របកេដអំណាច ខុែប�កពីពក
ួ ធ

សាវ័កដ៏ព�ត្រ�

មនុស្ជាេ្រចេពមកខុ �ំថា

ែដលគង់េន

២២

េនៃថ�េនានឹងមា

 "្រអមា�ស់ ្រ

អមា�សេអយ! េយងខុ ធ
�ំ ា�បែថ�ង្រពបន�ូលក�ុង្រពនា

្រពះអងេយង
�ំ ា�បេដញេខ�ច ក�ុ្រពនា្រពះអង�
 ខុ ធ

េហយ
�ំ ធ
៏ ា�បេធ�ក
 េយង
 ខុ ក
 អស�រជាេ្រចក�ុង្រព

នា្រពះអងែដរ"។

(លូ ក ៦. ៤៦-៤៩)
២៤
«អ�កណស�បពកខុ�ំេនះ

២០

នឹងកបយកេទដុត។

បរមសុ ខ* 

គាេទ!"ល»។

្រ�សា�អំព�មនុស្សព�រនាក់សង

្រ�ស អំពេ� ដ�មេឈ�ល �

េឡយ។

ថយេចញឲ្ឆា�ពខ
�ំ ន
ី ុ �ំេទខុ ម
ិ ែដលស�លអ�ករល

២៣

េពលេនាខុ �ំនង
ឹ ្របក្រប់

អ�ករល់គ ថា  "ពួអ�ក្រប្រពឹអំេពទ
 ុច�រិតេអយ
 ! ចូរ

្រពះេយស៊ូេ្រ� ស មនុស្សឃ�ង់មា�ក់

ជ

(មា៉កុស ១. ៤០-៤៥ លូ ក ៥. ១២-១៤)
៨១ក្រពេយស៊ូយាចុះពីេលភ�ម
ំ កវ ិញ  មាមហ

ជនជេ្រច

នគ
ា ា េដរត្រពះអង�

២

េពលេនា

មាមនុស្ឃ�ង់មា�ក់ ចូមក្រកថា�បង�្ំ រពះអង

ទូលថា៖

«េលមា�សេអយ!្របសិេបេលមនិ

យល់ទសេទ

បរិសុទ�*ផង»។

៣

សូ មេ្របខុ �ំ្របបឲ្ជស�

្រពះេយស៊លូ ក្រពហសេ� ទពល

គាត់ ទមា្រពបន�ូលថា៖

«ខុ�ំយល់្រពេហយ 

ចូរឲ្បាជស�បរិសុទច
� ុះ»។រំេពចេនាះ គាក៏
៤

បាជស�បរិសុទ�ពេី រឃ�ង់ភា�ម។
មា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា៖

្រពេយស៊ូ

«ចូរ្របយ័តឲ្ែមនែទន

កុន
ំ ិយា្របឲ
ា ្នរណដឹងេរឿងេនះេឡយ  ផ�ុយេទ

វ ិញ្រត�េទបង�ខ�ួនដល់េលបូជចរ្យ* េហ

ថា�តង�ដូចេលមូេ៉ ស*  បាបង�បមក  េដម
 ្ប

ជសក�ភ
ី ាប��ក់ថអ�កបាជែមន»។

្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខ*ជាមួេលអ្របា

េលអុីសក និេលយា៉កុប១២ រឯអស
់អ�ក
ី
ែដល្រត�ចូលក�ុង្រពរជ្រពជមា�ស់ ែបជេដញ

ឲ្េទេនខេ្រក ក�ទីងងត
ឹ ជកែន�ងែដលេគយំ

េសខឹងសេង��តេធ�ញ»។
មា្រពបន�ូល

១៣

បនា�បមក ្រពេយស៊ូ

េទនាទហរ៉ូមាុំថា៖

ជំេនឿរបស់េលចុះ!»។

ទាហានរ៉ូមាឲ្យបា

អ�កបេ្រមក៏បាជសះ

េស្ បេនេពលេនាះ

(លូ ក ៧. ១-១០)
េនេពល្រពេយស៊ូយាង ចូ្រក�កផាន

្រពេយស៊េ្រ�អ�កជំ
ូ
ង�

មានាទហរ៉ូមាុំមា�ក់ ចូមកគាល្រពអង�

ជាេ្រចឲ្បាជ

ទូលអង�រថា៖ ៦«េលមា�សេអយ! អ�កបេ្រមរបស់ខុ �ំ

(មា៉កុស ១. ២៩-៣៤ លូ ក ៤. ៣៨-៤១)

្របបេដកស�ូកស�ឹង  េនឯផ�ះទំឈច
ឺ ុកចបយា៉

ខ�ង»។

៧

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទគាតថា៖

នឹងេទេមល
ត ្បាជ»។
 គាឲ

្រពះអងថា៖

៨

«ខុ�ំ

នាទហទូល

«េលមា�ស់ខុ�ំ្របបមាឋនទន់

ទណាស់ មិសមនឹងេលអេ��  ញចូលក�ុងផ�ះខុ �ំ

្របបេទ

សូ មេលមា្របសសែតមួយមា៉ត

ប៉ុេណ
ា �ះ អកបេ្រមរបស់ខុ �្ំ របបនង
ឹ ជសះេស្ ប
៩

១៤

បនា�បមកេទៀត 

េលសិល

្រពេយស៊ូយាេទផ�ះ

ទតេឃញមា�េក�ករបស់គាកំ
ត ពុង

្រគ�ន ស្រមេនេលែ្រគ។

១៥

្រពះអងពលៃដគាត

គាតកប
៏ ាត្រគ�ន េហេ្រកេឡងបេ្រម្រពះអង�
១៦

លុ ះដល់ល�ច េនម
ា នុស្េខ�ចូលជ

េ្រចនាកមករក្រពះអង� ្រពអង�កេ៏ ដញេខ�េដ

មា្រពបន�ូល េហយ
ឺ ្បាជ្រគបៗ
 េ្របអ�កជំងឲ

មន
ិ ខន។ ខុ ្�ំ របបជអ�កេនេ្រកប��េគ េហយ

គា�

្របបប��អ�កណមា�កឲ្េទ េនង
ឹ េទ េប្របា

«្រពះអងបាទទួលយកភាពិករបស់េយង
េហយ្រពះអងក៏ទទួលយកជំងរឺ បស់េយងែដរ»វ។

មាកូនទហន េ្រកប��ខុ ្�ំ របបែដរេបខ
 ុ �ំ

មា�កេទៀតឲ្មក  េគនឹងមក។

េពលខុ ្�ំ របប្រប់

អ�កបេ្រមឲ្េធ�កអ�ម
ួ េគនឹងេធ�ត»។
ី យ
្រពេយស៊ូ្រទង្រពសណ
ា�បដូេច�ះេហយ 


១០

ក

្រពអង�

េស�ចសរេសរណាស់ កមា្រពបន�ូលេទកនអស់

អ�កែដលេដរត្រពះអងថា៖ «ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករល

គាដង
ឹ ច្បោថា  ខ�ុមន
ិ ែដលេឃញនរណមាជំេនឿ

ែបបេនះ  េន្រស�អុី្រសែេឡយ។
អ�ករល់គ ថា

«

អេ��  ញ្រតឡបេទវ ិញេទ សុឲ្បាសេ្រមតម

្រពះេយស៊ូេ្រ�សអ�កបេ្របស់នា

៥

េកត  និងទិសខលិចមកចូលរួមពធ
ិ ជ
ី ប់េលៀង ក�ុង

១១

ខុ ស
�ំ ុំ ្របា

 នឹមាមនុស្ជាេ្រចពទ
ី ិសខ

១៧

្រសនង
ឹ េសចក�ែី ដលមាែចងទុកតរយៈ

ព្យោកេអសថា

លក�ណសម្ប��របស់អ�ែដលចង់តាម្រ
េយស៊ ូ

(លូ ក ៩. ៥៧-៦២)
១៨

កល ្រេយស៊ូ េឃញបណ
ា�ជេចេរ

្រពះអង ្រទងក៏ប��ឲ្េគេចញទូកេទេ្រតមា�ង
១៩

េពលេនា មាធមា�ច*មា�កចូលមកជិត្រពះអង

ទូលថា៖

បុរសទំពីរេនះកណាស

គា�នរណហ៊េដរ

«េល្រគ�! ខ�ុ្របបសុ ខចិត�េទត
េលក េទះេលអេ��  ញេទទណ
ក៏េដ»។
ី
២០
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទគាតវ ិញថា៖ «

កតតេនាេទ។

របស់វែដរ រឯបុ
ី ្រមនុស្វ ិញ  គា�ទជ
ី ្រមស្រម

េយងខុ �ំ  មុនេពលកំណត់ឬ?»។

សត�កេ���ងមារូងរបស់វ បកបក្ក
៏ ាសំបុក
ស ម

េសះេឡ»។

២១

វ យរូបេទៀតទូល្រព
មាស័មួ

អង�ថា៖

«េលមា�ស់ សូេលអនុ��តឲ្ខុ�ំ
្របប្រតឡប់ េប��ុ ះសពឪពុកសិន»។ ២២ ្រព
េយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគត់ថា៖ «សុំ អេ��  ញមក
តខុ ទ
�ំ ុកឲ្មនុស្ស�បប��ុ ះសពគាេគចុះ»។
្រពះេយស៊ូេធ��ឲ្យរលស�
ក
វ
្រពេយស៊ូយាចុះទូក  េហយ
ា
 ពួកស័កន

គាេទជាមួ្រពះអងែដរ។

២៤

េពលេនាះ មខ្យល

ព្យុបក់េបាក មេលសមុ្រយា៉ខ�ំងបណ
ា�ឲ្

រលកជះមក្រគពីេលទូក។ រឯ្រពេយស៊
ូ វ ិញ  ្រទងផ�ំ
ី

លក់។

២៥

វ
ពួកស័កចូ
លេទជិតដស្រពះអងថា៖ «

េលមា�សេអយ!

េហយ»។

២៦

សូ មជួយ ផងេយងស�បឥឡូវ

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថា៖

មនុស្មាជំេនឿតិចេអយ!

អ�កទំពីរែ្រសេឡងថា៖ «

្រពបុ្ររបស់្រពជមា�សេអយ! េត្ រពះអងចង់េធ�អ�ី

េយងខុ �ំ?

្រពះអងយាមកទីេនះ េដម្េប ធ�ទ
 ុក�េទ
៣០

េនឆា�ពេី នា

បន�ិច មា្រជ�មួយហ�ូងធំកំពុងរកសុី ។
អង�រ្រពេយស៊ូថា៖

៣១

ពួកេខ�

«េប្ រពះអងចង់េដញេយងខុ�ំ 

សូ មប��ូ នេយងខុ ឲ
�ំ ្ចូលេទក�ុង្រជ�មួយហ�ូងេនះ

េទ»។

៣២

្រពះេយស៊មា្រពះបន�ូេទេខ�ថា៖ «

េទចុះ»។

ពួកេខ�ក៏េចញពីបុរសទំពីរចូលេទ

ក�ុង្រជ�ក។ េពលេនហ�ូង្រជ�េបាចុះតជ្រម

៣៣
ភ�ត
ំ ្រមងេទសមុ្រទ លងទក
ឹ ងបអស់េទ។ អ�កែថ

(មា៉កុស ៤. ៣៥-៤១ លូ ក ៨. ២២-២៥)
២៣

២៩

«

េហតុអប
�ី ាជអ�ករល

គាភិតភ័យដូេច�ះ?»។ ្រពះអងេ្រកឈរេឡង  មា

រក្ហ�ូង្រជ�

្របាអ�កភូមិ 

នាំគ យកេរឿងអស់ទំ
 េនះ រត់េទ

្រពទំេរៀបរបេហតុករណ៍ អំព

បុរសេខ�ចូលទំពីរនាកេនាផង។ ៣៤អ�កភូមទ

ិ ំ

អស់កន
៏ គ
ា ា� េចមកជួប្រពះេយស៊ូ លុបាេឃញ

េហយ  េគអង�រ្រពះអងឲ្ចេចញព្ី រស�ភូមរិ បស់

េគ។

្រពះេយស៊ូេ្រ�

រ ួច

ស មនុស្សខ��នមា�ក់ឲ្

(មា៉កុ២.១-១២ លូ ក ៥.១៧-២៦)
៩១បនា�បមក  ្រពះេយស៊យាចុះទូក ឆ�ងសមុ្រេទ

្រពបន�ូលគំរខ្យលព្យុនិងសមុ្រេពលេនាស
២៧
វ
មុ្រក៏ស�បឈ
់ ង
ពួកស័នាំគ
េស�ចសរេសរ 
ឹ ។

្រក�លរបស់្រពះអងវ ិញ។

ខ្យលព្យុនិងសមុ្រស�បបង�បេលដូេច�ះ?»។

េយស៊ូេឈ�ងយល់ជំេនឿរបស់អ�កទំេនាះ ្រអង�ក៏

េហយេពថា៖ «េតេលេនះមាឋនអ�ី បាជ

្រពះេយស៊ូេ្រ�សបុរសេខា�ចចូលព�រ

(មា៉កុស ៥. ១-២០ លូ ក ៨. ២៦-៣៩)
២៨

វ
ក្រពេយស៊ូនិងពួកស័ក បេទដល់

េ្រតមា�ង ក�ុតំបន់កដរ៉បុរសេខ�ចូលពីរ

នាកេចញពីទប
ី ��ុ ះសព

េដរត្រមងមករក្រពះអង�

មនុស្ខ�ិនៃដ

២

េពលេនាមាេគែសង

ខ�ិនេជងមា�កម
់ ករក្រពះអង�្រព

មា្រពបន�ូលេទកនអ�កពិកថា៖  «កូនេអយ! ចូរ
ក�ហេឡង 
៣

ខុ អ
�ំ ត់េទឲ្អ�កបារួចពីបាប

េហយ!»។ ពួកធមា�ច*ខ�ះឮដូេច�ះក៏នឹកក�ុងចិត�ថ
៖ 

«អ�កេនះ្របម្រពជា

 មា�ស»។

៤

្រពះេយស៊

េឈ�ងយល់គំនិតអ�កទំេនាះ េទ្រទងមា្រព

បន�ូលថា

«េហតុអប
�ី ាជអ�ករល់គ មាគំនិត

អ្រកែបបេនះ?

៥

េបខ
 ុ �ំនិយាថា  "ខ�ុអត់េទឲ្

ដូចេម�ច? ខុ ម
�ំ ន
ិ ែមនមករកមនុស្សុ ចរិតេទ  គម
ឺ ក

អ�កបារួចពប
ី ាេហយ" ឬថា  "ចូេ្រកេឡងេដរ

រកមនុស្បា»។

ចង់ឲ្អ�ករល់គ ដឹងថ បុ្រមនុស្មាអំណាអត់

អំព�ការតមអរ

េទចុះ"េតឃាមួយណ្រស�និយាជា?

៦

ប៉ុែន� ខុ �ំ

េទឲ្មនុស្េនក�ុងេលេនះបារួចពប
ី ា»។

(មា៉កុស ២. ១៨-២២ លូ ក ៥ .៣៣-៣៨)

េឡងយកែ្រែស�ងរបស់អ�ក 

ចូលមកគាល្រពះអង� េហទូលថា៖

្រពអង�កម
៏ ា្រពបន�ូលេទអ�កខ�ន
ិ ថា៖
៧

«ចូរេ្រក
េដរេទផ�ះវ ិញេទ»។
៨

អ�កខ�ិនក៏េ្រកេឡងេដរ្រតឡបេទផ�ះវ ិញ។ ក

១៤

េពលេនា

ពួកសិស្របស់េលយ៉ូហ

«េយងខុន�ំ ិង

ពួកខគណៈផារីសុីតមអហរ ចេហតុដូចេម�ច
១៥

មហជនបាេឃញដូេច�ះ  េគែស�ងខ�ជខ�ំទំ

បាជសិស្របស់េលមន
ិ តមដូេច�ះ?»។

េ្រប្របទអំណចដ៏អស�រយា៉េនះ 

មង�លករ េពកូនកំេឡាេនជាមួយ េតេភ��វអ

នាគាេលកតេម�ង
 សិររុី ងេរឿង្រពជមា�ស់ ែដបា
ដល់

យកេទ េទបេភ��វទំេនាតមអហវ ិញ។

្រពះេយស៊ូ្រតាស់េ�េលាក

១៦

(មា៉កុស ២. ១៣-១៧ លូ ក ៥. ២៧-៣២)
ក្រពេយស៊ូយាពីទេី នាះ េមុខបន�ិច  

្រពះអងទតេឃញបុរសមា�ក

េឈ�មា៉ថអង�ុយ

េនកែន�ងយកពន�*។ ្រពះអងមា្រពបន�ូលេទគាត

ថ៖ 

«ក�ុងពធិ ី

កនទុក�េកតឬ? េទ!។ ៃថ�េ្រកេពលេគចបស�ម

មនុស្េលក

៩

េយស៊ូមា្រពបន�ូលេឆ�យេទេគវ ិញថា៖

្រព

«សុំអេ��  ញមកតខុ�ំ»។

េដរត្រពះអងេទ

គាតកេ៏ ្រកេឡង

េម��កបំពកចសេឡយ 
 ដ្ បិបំណះនង
ឹ េធ�ឲ
 ្សេម��ក

បំពកេនា រែហកេលសេដមេទេទៀត។
មានរណា

បនា�បមក  ្រពះអងេស្រពេស�េនផ�ះ

េលមា៉ថា យ អ�កទពន� ្រពមទមនុស្បា

១៧

ពុំែដល

 ្រ្រទំពំ
 បាជូរថេ�ី ទក�ុងថង់

ែស្បចសែដរ  េបេ ធ�ដ
 ូេច�ះថង់ែស្បមុខជធា�

្រនង
ថង់ែស្ប្រត�ខូចខមន
ឹ ហូរេចញេហយ 

ិ ខ

ន។

១០

ពុែំ ដលមានរណយក្រកណាថ�ី មកប៉ះស

េគែតងែត្រច្រថេ�ី ទក�ុងថង់ែស្បថ�ីេទប

ទំ្រសទំថង់ែស្បេនគង់បា»។

្រពះេយស៊េ្រ��ស��មាជំង�ធា�កឈាឲ្

ជាេ្រច មកអង�ុយរួមតុជាមួ្រពេយស៊ូ និងពួកស
វ ័កែដរ។ ១១ពួកខគណៈផារីសុីេឃញដូេច�ះ េគ

បាជន�ងេ្រ�ក ូន្រសេលាៃយ៉រ៉ ូសឲ្

បាជា

(មា៉កុស ៥. ២១-៤៣ លូ ក ៨. ៤០-៥៦)

វ
និយាេទកនស័របស់
្រពះអងថា៖

 ្ររបស់អ�ករល់គ បរិេភាជាមួអ�កទ

ពន�និងមនុស្បា?»។
្រពបន�ូលថា៖

េពទ្េទ
១៣

«េហតុអ�ី

១២

្រពះេយស៊ឮដូេច�ះក៏មា

«មនុស្សុ ខភាល�មនិ ្រត�ក្រគ

មានែអ�កជំងប
ា �ែដល្រត�ករ។
ឺ ុេ៉ ណ

ចូរអ�ករល់គ េទរិះគិតេមល


េសចក�ែី ដលមា

ែចងទុកមកថា៖ "េយមន
ិ ចង់បាយ�� បូជេទ គឺ

ចង់បាែតេសចក�េី មត ករុណបុេ៉ ណ
ា �ះ

ហ

មាន័យ

រសេ់ ឡ�ង�ញ
១៨

កល ្រពះេយស៊ូ កំពែតមា្រពះបន�ូ

ទំេនះេទេគ 

មានាមុឺមា�កចូលមក្រកថា�

បង�្ំ រពះអងទូលថា៖ «កូន្រសរបស់ខុ ្�ំ របបេទប
 នង
ឹ

ផុតដេង�ម
 ថ�ៗ
ី េនះ  សូ មេលេមត អេ��  ញេទដក

ៃដ*េលនាង នានង
ឹ មាជវី ិតរស់ពុំខ»។

១៩

្រព

វ
េយស៊ូេ្រកេឡង 
ត ួកស័កក៏
 យាេទជាមួគាព

៣០

េទជាមួែដរ។
២០

មា�សី ម
� ា�កេកត
់ រី ឆា�
ឺ ា�កឈដបព
 ជំងធ

មកេហយ 
នាមកពេី ្រក្រពះេយស៊ូ េហពល

២១

ជា្រពព�ស្� រពះអង�

ដ្ បិនារិះគិតក�ុងចិត�ថា

«េបខ ុ្�ំ រគាែតបាពលអេលក ខ�ុមុខជទទួល
២២
កសេ�ង�មន
្រពេយស៊ូែបរេទេ្រក
ិ ខ»។
ទតេឃញ
 នាង កមា្រពបន�ូលថា៖ «កូន្រសេអយ
 !
ចូរក�ហេឡង


ជំេនឿរបស់នាបាសេ�ង�នា

េហយ
� ា�កឈបាជសះេស្ បេនេពល
 »។ �សី ធ
េនាះ

២៣

ក្រពះេយស៊យាេទដល់ផ�ះនាមុឺេនា

្រពះអងទតេឃញអ�កេលងេភ�ងកំដរសព

និងេឃញ

មនុស្មា្រជ�្រចល់ ្រទងមា្រពបន�ូលេទេគថ

៖  ២៤«នាំគ េចញេទ! េក�្រសេនះមន
ិ ស�បេទ នា
្រគាែតេដកលក់េទេត»
 ។
២៥

េគចំអកដក្រពះអង�។

ក្រពះអងេដញេគេចញេទេ្រអស់ 

េហយ

្រពះអងយាចូលេទក�ុងបន�បច
់ បៃដេក�ង្រសេនាះ

នាក៏េ្រកេឡង។

ដំណឹងេនះេលចឮខ�រខ�យ

២៦

ពេពញតំបន់េនាទំមូល។
្រពះេយស៊ូេ្រ�
២៧

ក្រពះេយស៊កំពុងែតយាង េចពទ
ី េី នា

មាមនុស្ខ�កពរី នាកមកត្រពះអង� ែ្រថា«
្រពរវង្្រពះបដវីេអយ
 !

េយង
�ំ ង»។
 ខុ ផ

សូ មអណិេមត

២៨

េពល្រពះអងយាេទដល់ផ�ះ

មនុស្ខ�កទំ
 ពរី នាកចូលេទជិត្រពះអង�។

្រព

េយស៊ូមា្រពបន�ូលេទអ�កទំពរី ថា៖ «េតអ
 �កេជឿ
ថា  ខ�ុអេធ�ឲ
 ្ែភ�កអ�កភ�ប
ឺ ាឬ?»។េគទូល្រពះអង
ថា៖ «េយង
 ខុ េ�ំ ជឿេហយ
 ្រពអមា�សេអយ
 »។
អង�កព
៏ លែភ�កអ�កទំពរី

ហ្របេគយា៉តឹងែតងថា៖
នរណដឹងេឡយ»។

២៩

្រព

ទំមា្រពបន�ូលថា៖

«សុំ ឲ្បាសេ្រមតជំេនឿរបស់អក� ចុះ»។

្រពេយស៊ូ

«ចូរ្របយ័ត�កុំឲ្

៣១

បុែ៉ ន� បុរសទំពីរេចញេទ

ផ្សពផ្សេរឿងេនាះ ឲេគដង
ឹ ពេពញ្រស�ក

្រពះេយស៊ូេ្រ� ស មនុស្សគមា�ក់ឲ្

បា

៣២

លុ ះអ�កទំពរី េចញផុតេទ

មនុស្គមា�កែដលមាេខ�ចូល
ស៊ូ។

មាេគនា
មកគាល្រពេយ

៣៣

ក្រពះអងេដញេខ�េចញេហយ 
 មនុស្

គក៏នយ
ិ ាបាន។ មហនាំគ េស�ចសរេសរយា៉

ខ�ំទំេពថា៖

«េយង មនិ ែដលេឃញ
 កអស
រ្ែបបេនះ  េន្រស�អុី្រសែេឡយ»។ ៣៤ប៉ុែន� 
ពួកខគណៈផារីសុេពថា៖ «គាេត ដញេខ�
បាដូេច�ះ មកពេី ស�ចេខ�បា្របគលអំណាឲ្»
។

្រពះេយស៊ូអាណ�តមហ

(មា៉កុស ៦. ៣៤ លូ ក ១០. ២)
៣៥

ស មនុស្សខា�ក់ព�រន

បាន�

េពលេនាះ ែភ�ករបស់េគក៏បាភ�។
ឺ

បនា�បមក  ្រពះេយស៊យាេទត្រក�ង និ

តភូមន
ិ ានា ្រពះបេ្រង�អ�ក្រស�េនក�ុងធម�

ស*្រពទំ្របកដំណឹងល�*  អំព្ី រពរជ្យ

េហយ
ឺ ិងអ�កពិក្រគប្របេភឲ្បា
 េ្របអ�កជំងន

ជផង។

៣៦

ក្រពះអងទតេឃញ
 មហជន្រទងមា

្រពហឫទ័យ អណិ អសូេគ ពន់េពកណាស់
េ្រពអ�កទំេនាអស់កមា�ំេល�យធា�កទក
ឹ ចិត� 

េ្រប�បដ
ី ូចជេចៀមែដលគា�អ�កគង�ែថទំ។
វ
្រពះអងមា្រពបន�ូលេទកនពួកស័ថា៖

៣៧

«្រស�

ែដល្រត�្រច�មាេ្រចណាស់ែតអ�ក្រច�មាតិចេព
ក។

៣៨

េហតុេនះ  ចូរអង�រមា�សែ្រឲ្ចតអ�ក្រច�

មកក�ុងែ្ររបស់េល»។

មួយ  ចូរសួ ររកអ�កែដលសមនឹងទទួលអ�ករល់គ ឲ្

្រពះេយស៊ូែតងតាំង្រ�ស�ទូ១២ រ ូប

ស�កេន។ ្រតស�កេនផ�ះអ�កេនាះ រហូដល់េពល

(មា៉កុស ៣. ១៣-១៩ លូ ក ៦. ១២-១៦)

អ�ករល់គ េចញពទ
ី ីេនាះ។

វ ំដបព
១០១្រពេយស៊ូ្រតេហស័ទ
់ រី រូបមក     

្រពះអង្របទឲ្េគមាអំណាេដញេខ�ច ្រ

ទំមាអំណាច  េ្រអ�កជំង្ឺ រគបយា៉ង និអ�ក
២

ពិក្រគប្របេភឲ្បាជផង។
ដប់ពរី មានាដូចតេទ

្រគីទ
ស ូត*ទំ

អ�កទម
ួ គស
៉ េហ
ី យ
ឺ ុី មូន

សិលនិងអនេ់ ្រជប�ូនរបស់គាត

យាកុបនិងយ៉ូ

ហជប�ូនរបស់គាែត ដល្រត�ជកូនរបស់េលេស

េបេដ

៣

ភល
ី ី ពនិងបារថឡូេម ថូមា៉ស់ និមា៉ថជ

អ�កទពន�* 
និងថាេ

៤

យា៉កុជកូនរបស់េលអលផាយ

សុី មូន
៉ ជអ�កជាន
ត ិយម និងយូដអុស
ី  រី

យ៉ុតជអ�កក្បត្រពអង�។

អ

ណ្រត�ជ្រមសួ រ អ�កផ�ះេនាះ

របស់អ�ករលគាមន
ិ ខន។ ផ�ុេទវ ិញ េបេ គមន
ិ សម

នឹងទទួលេទ  េសចក�ស
ី ុ ខសនរបស់អ�ករល់គ នឹង

វលមករកអ�
ករលគាវ ិញក។
ិ
រលគាេទ

ចូរេចញពផ
ី �ះេនាឬព្ី រក�េនាទំ

រលសធូលីដេី ចញពេី ជងរបស់អ�ករល់គ ផងខ។
១៥

ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថេនៃថ�្រពជ

អំព�ការេបៀតេបៀ

«កុំេទរកសសនដៃទេឡយ


៦

គ្ឺ រត�វ េែស�ងរកអស់អ�កែដលវេង�ងឡ ក�ុងចំេណា
៧
ជនជាអ
ត ុី្រសែេនាវ ិញ។ េពលេធ�ដ
 េំ ណរេទ

 ្ររជ្ៃនស�បរមសុ ខ*មកជិត
៨

ចូរេមល
ឺ ្បាជេ្រប
 អ�កជំងឲ

មនុស្ស�បឲ្រស់េឡងវ ិញ  េធ�ឲ
 ្មនុស្ឃ�ង់បា

ជស�បរិសុទ�*  េដញេខ�េចញពម
ី នុស្ស។ អ�

រល់គ បាទទួលអំណាេដឥតបង់ៃថ� ្រត�ជួយ 
េគវ ិញ  េដឥតគិតៃថ�ែដរ។
លុ យកកដកកុ �ងថង់េឡយ 

៩

កុរក
ំ មា្របាកឬ

១០

េហយកុំយកថង់

យា កុំយកអពីរបនា�ស់ កុយកែស្បេជងឬដំបង

េទជាមួយ ដ្ បិអ�កេធ�ក្រត�ែតទទួលមូ បអហ
�
១១

េបេគមន
ិ ្រពទទួល

អ�ក្រក�កូមូរ
៉  នឹងទទួលេទ្រសជាអ�ក្រក�

វ
្រពេយស៊ូចតស័កទ
ំដប់ពរី រូបេនះ

បេង�យេហយ។

១៤

អ�ករល់គ ា � េហេបេ គមន
ិ ្រពស�បពករបស់អ�ក

(មា៉កុស ៦. ៧-១៣ លូ ក ៩. ១-៦)

ចូរ្របកថា

្របសិេបអ�កផ�ះ

សុ ខសននឹងេកតមាដល់េគ  ដូចពកជ្រមសួ រ

េនា»។

េហយ
ំ ូលេទក�ុងភូមរិ បស់ជនជាស
 ក៏កុច
ត មា៉ែដរ 

៣

េនាះ សនឹងទទួលេសចក�ស
ី ុ ខសន�េនាេសចក�ី

្រ�កាសដំណ�ង

ឲ្យេេដែផ�ផា�ថា៖

េពលចូលេទក�ុងផ�ះ

មា�សវន
ិ ិច�័យេទមនុស្េល អ�ក្រក�សូ ដុម និង

្រពះេយស៊ចាត់សាវ័កទា ១២ េ�

៥

១២

េពលអ�ករល់គ ចូលេទក�ុងភូមិ  ឬ្រក�ណ

(មា៉កុស ១៣. ៩-១៣ លូ ក ២១. ១២-១៧)
១៦
«ខុ�ំចតអ�ករល់គ ឲ្េទ ដូឲ្េចៀមេទ

កណ
ា�ហ�ូងចចក។

េហតុេនះ្រតវេចះ្របយ័តខ�ួន

ដូចសត�ពស់  េហយ
 កនចិត�ស�ូត្រតងដូចសត�្រពប
១៧

ចូរ្របយ័តកុំទុកចិត�មនុស្េលឲ្េសះ ដ្ បិេគ

នង
ឹ ចបប��ូ នអ�ករលគាេទតុលកេគនង
ឹ យក

រំពតែខ្សតី មវអ�ករល់គ ា � ក�ុងធម�ស

របស់េគ។

១៨

េគនង
ឹ ប��ូ នអ�ករល់គ េទឲ្េល

េទសភិបា ល នឲ្េស�ចនាកតេទសេ្រពែត
អ�ករល់គ តខុ �ំ។

បុែ៉ ន� 

េពលេនាជឱក

ស្រមាឲ្អ�ករល់គ ផ�ល់សក�ភ
ី ាព ឲពួកេលក

និងឲ្សសនដៃទដង
ឹ ឮេទវ ិញ។

១៩

េពលេគចប

ប��ូ នអ�ករលគាេទកតេទស ចូកុភ
ំ ័យបារមនង
ឹ

រកពក្យ ែអ�ករល់គ ្រត�នយ
ិ ាយា៉ណា

េនាេឡយ 


ដ្ បិ្រពជមា�សនង
ឹ ្របទពកែដល

អ�ករល់គ ្រត�និយាយ េេពលេនាែតម�ង។២០មន
ិ

ែមនអ�ករល់គ េទ

ែដលនិយាគឺ្រពវ�
ិ � ណៃន

្រពបិតរបស់អ�ករល់គ

ចិត�អ�ករល់គា
២១

នឹងមា្រពបន�ូលេនក�ុង

បងប�ូននឹងចបប��ូ នគាឯង 

េទឲ្េគ

េហយពុំអសមា�ប្រពលឹបាេនាឲ្េសះ គ្រត�

ខ�្រពជមា�សវ ិញ 

េ្រព្រទងអេធ�ឲ្ទំ

្រពលឹទំរូបកយ ធា�េទក�ុងេភ�ង
 នរកបន។
២៩

ធម�តេគលក់ចពីរៃថ�មយ
ួ េសន។ េទះបេថា

យា៉េនះក៏េដយ ្របសេប្រពបិតរបស់អ�ករល

សមា�បឪពុកនឹងចបប��ូ នកូន

េទឲ្េគសមា�ប   គាមន
ិ យល់្រពេទេនាះ កគា�ចណមួយធា�កចុះ

ប��ូ នេទឲ្េគសមា�បេទៀតផង។

២២

េហយកូនៗេលកគា្របឆានឹងឪពុកមា�យ ្រទំ
មនុស្្រគបៗ

រូបនង
់ �ករល់គ េ្រពែតនាខុ ។
�ំ បុែ៉ ន�អ�កណ
ឹ ស�បអ

ដល់ដប
ី ាេឡយ។

៣០

រឯអ�
ី ករល់គ វ ិញ

សក់េនេលក្បអ�ករល់គ ា

រ។

សូ ម្ែប ត

� ្រពអង�របអស់ែដ

៣១

ដូេច�ះ  ចូរអ�ករល់គ កុខ
ំ �អ�ីេឡយ េ្រពអ�ក

ស៊ូ្រទរហូតដល់ចុងប�� ប់  ្រពជមា�សនង
ឹ សេ�ង�

រល់គ មាតៃម� េលសចទំអស់េទេទៀត»។

្រក�ណមួយ 

អ�កទទ ួលសា�ល់  ន�ង  អ�កម�នទទួលសា�

អ�កេនាះ។

២៣

្របសិេបេគេបៀតេបៀនអ�ករល់គ េន
ចូររត់េទ្រក�មួយេទៀតេទ  ខុ ស
�ំ ុ ំ

្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថា  បុ្មនុស្សនឹងមក

ដល់  មុនអ�ករល់គ េទដល់្រក�ទំប៉ុនា�ក�ុង្រស�

អុី្រសែេទេទៀត។
២៤

ពុែំ ដលមាសិស្ណា

េហយ
 ក៏ពុែំ ដលមាអ�កបេ្រមណា
២៥

 េចជា្រគេឡយ

 ធំជមា�សែដរ

េបស
 ិ ស្េចះបាដូច្រគ� េហយ
 អ�កបេ្រមបាដូច

មា�ស់ េនល�ម្រគប្រគាេហយ
 ។ ្របសិេបេ គឲ្
គ

េឈ�មា�សផ�ះថេបលេសប៊ូល េទេហយ 
េគមុខជ


ឲ្េឈ�អ�កេនក�ុងផ�ះេនាះ រឹតែអ្រកជាេនះ

េទេទៀតមន
ិ ខ»។

្រពះេយស៊

(លូ ក ១២. ៨-៩)
៣២
«អ�កណទទួលស�លខុ�ំ 

េនចំេពមុខ

មនុស្េលក ខ�ុនឹងទទួលស�លអ�កេនាវ ិញ  េន

ចំេព្រពភ�ក�្រពបិតរបស់ខុ �ំ 

បរមសុ ខ។

ែដលគង់េនស�

៣៣

រឯអ�
ី កណបដិេសធមន
ិ ទទួលស�លខុ �ំ

េនចំេពមុខមនុស្េល

ខុ �ំកប
៏ ដេិ សធមន
ិ ទទួល

ស�លអ�កេនាះ េចំេព្រពភ�ក�្រពបិតរបស់ខុ �ំ

ែដលគង់េនស�បរមសុ ខ*ែដរ»។
ការបាក់ែបកគា�េ្រពាះ

្រពះេយស៊ូទូនា�នសាវ័កកុំឲ្យភ័យ

(លូ ក ១២. ២-៧)
២៦
«កុខ
ំ �ពួកអ�កទំេនាេឡយ 

ដ្ បិក

(លូ ក ១២. ៥១-៥៣)
៣៤
«កុំនកឹ ស�ថា

 ខ�ុមកេនះេដម្ន
ា
សន�ិ
ប យក

ា ន�ិភាមក
ភាមកឲ្ែផនដីេឡយ។  ខុ ម
�ំ ន
ិ ែមននស

លកកំបំ
ា ទំអស់  នឹង្រត�េបកឲ្េគេឃញ េហយ

ឃ
េទ ែតខុ �ំមកបំែបកមនុស្េចញពគ
ី ា ។

២៧

្រប្រសែបកពីមា�េក�ក។

អថកំបំ
ា ទំប៉ុនា�ន កនង
ឹ ្រត�េបកឲ្េគដឹងែដរ។

អ�ៗ
�ំ ិយា្របអ
ា �ករល់គ ា � ក�ទងង
ី ែដលខុ ន
ី ឹតចូរ

យកេទនិយាេនក�ុងពន�ៃឺ ថ�

េហយអ�ីៗែដលេគ

ខ្ប
ស ដក្រតេចៀក ចូយកេទ្របកេនពីេលផ�ះ។
២៨

កុខ
ំ �អស់អ�ក  ែដលសមា�បបា្រតឹែតរូបក

៣៥

ខុ ម
�ំ កេធ�

ឲ្កូន្រប�ែបកពឪ
ី ពុក កូន្រសែបកពីមា�យ កូន
៣៦

អ�កែដលេនក�ុងផ�ះ

ជាមួគាក�េទជស្រត�នង
ឹ គា»។

សាវ័កដ៏ព�ត្រ�កដរបស់្រពះេយ

(លូ ក ១៤. ២៦-២៧)

៣៧

«អ�កណ្រសឡាឪពុកមា�យ ខ � ជា

្រសឡាខុ �ំ អ�កេនាមន
ិ សមនឹងេធ�ជ
 សវ ័ក*របស់ខុ �ំ

េឡយ។

អ�កែដល្រសឡាកូន្រប�កូន្រសរបស់

ក៏មន
ិ សមនឹងេធ�ជ
 ស័វ

ខ�ួន ខ�ំជា្រសឡាខុ �ំ

របស់ខុ �ំែដរ។

៣៨

អ�កណមន
ិ យកេឈឆ
 ា�របស់ខួ �ន

៣

«េតេលជ្រព្រគីែស ដល្រត�
យាមកឬមួយេយងខុ ្�ំ រត�រង់ចមា�កេផ្សេទៀត?»។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល េទសិស្ទំេនាថា«

សួ រ្រពេយស៊ូថា

ចូរអ�ករល់គ េទជ្រមេលយ៉ូហ

ករណ

ែដលអ�ករល់គ បាឮ និងបាេឃញេនះ

េហយមន
ិ មកតខុ �ំេទ  អ�កេនាមន
ិ សមេធ�ជស័វ

េទ

អ�កេនានង
ត ង់ជីវ ិត
ឹ បាប

មនុស្ស�បបារស់េឡងវ ិញ

របស់ខុ �ំេឡយ។

៣៩

អ�កណចង់រក្ទុកជីវ ិតរបស់ខួ �ន
រឯអ�
ី កែដលបាតបង់ជីវ ិត

៥

គម
ឺ នុស្ខ�កេមល
 េឃញ មនុស្ខ�ិនេដរបា

មនុស្ឃ�ង់ជ

ស�បរិសុទ�

េ្រពែតខុ �ំ នឹងបាជីវ ិតេនាះ មវ ិញ»។

ដំណឹងល�េទ្របជ
ា ន្រក្រកង។

អ�កណាទទួលអ�ករាល់ ក៏ដ ូចជាទទួលខ�ុ

សុ ភមង�លេហយ!»។

ែដរ

នូវេហតុ

ចិត�េចញពីជំេនឿ

មនុស្ថ�ង់ស�បឮ

េហយមាេគនា

៦

អ�កណមន
ិ រវ

េដសខុ �ំ   អ�កេនាពិតជមា

៧
៤០

អ�កណទទួលអ�ករល់គ

េហយ
 អ�កណទទួលខុ �ំ

ក៏ដូចជទទួលខុ �ំ

ក៏ដូចជទទួល្រពះអងែដល

ចតខុ ឲ
�ំ ្មកេនាែដរ។

៤១

អ�កណទទួលព្យោក

មា�កកុ �ងនាេលជព្យោក

អ�កេនានង
ឹ ទទួល

មា�កកុ �ងនាជមនុស្សុ ចរិត 

អ�កេនានង
ឹ ទទួល

រង�នដូចព្យោករ

អ�កណទទួលមនុស្សុ ចរិត*

រង�នដូចមនុស្សុ ចរិត។

៤២

អ�កណឲ្ទក
ឹ ្រតជា

សូ ម្ែប តមួយែកវ ដល់អ�កតូចតមា�កកុ �ងនាជស

វ ័ក*របស់ខុ �ំ ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថ អ�ក

េនានង
ឹ ទទួលរង�នជមន
ិ ខ»។

េលាកយ៉ូហានបាទចាត់ស�ស្សេ�ជ

្រពះេយស៊

វ
១១១ក្រពះេយស៊ មា្រពបន�ូល ែផ�ផា�ស័ក

េចញពទ
ី េី នា

េទ្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទមហជន អព
ំ េី ល

យ៉ូហថា៖
េមល
 អ�ី?

ឬ?។

៨

«េតអ �ករល់គ េទវរេហស�រក

រកេមល
 ែ្រតែដល្រត�ខ្យលបក់េនា
 េដម

េតអ
 �ករល់គ េទរកេមល
 អ�?
ី រកេមល
 មនុស្

េស��កពកលរ� ុងេរឿងឬ?

តធម�ត អស់អ�កែដល

េស��កពកលរ� ុងេរឿង  េគរស់េនក�ុងដំណាកេស�ចឯ

េណាះ!។ ៩េបដ
 ូេច�ះេតអ
 �ករល់គ េទរកេមល
 អ�?
ី រក

េមល
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ក
 ព្យោកមា�កឬ?។ ្រត�េហយ
 !  ខុ ស

រលគាដង
ឹ ថេលេនា្របេសជាព្យោកេទេទៀត 
១០

ដ្ បិក�ុងគម�រី មាែចងអំពេី លយ៉ូហថា "េយង


ចតទូតេយង
 ្េប រៀបចំផូ �វរបស់
 ឲ្េទមុន្រពះអង េដម

្រពះអង�ច។

១១

ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដង
ឹ ច្បោថា

ឆ
បណ
ា មនុស្ែដលេកត
 មកក�ុងេលេនះ

(លូ ក ៧. ១៨-៣៥)
ទំដប់ពរី រូប

េពលពួកសិស្របស់េលយ៉ូហន េចញផុត

ចប់សព�្រគបេហយ
 ្រពះអងយាច
េទបេ្រង�និង ្របកដំណឹងល�*

ដល់្របជន េនតភូមន
ិ ាន
២

េពលេនាះ

េលយ៉ូហជាបក�ុងមន�ីរឃុំ

ឃាំេហយឮេគនិយាអំពកិ
ី ច�កទំប៉ុនា� ែដល

្រព្រគីស�បាេធ�។


េលក៏ចតសិស្ឲ្េទទូល

គា�

នរណមាឋនធំជាេលយ៉ូហបាទីសេឡ

យ។ ប៉ុែន�អ�កណតូចជាេគ

េនក�ុង្រពរជ្ៃន

ស�បរមសុ ខ*អ�កេនា្របេសរេលសេលយ៉ូហ

េទេទៀត។
១២

តំពជ
ី ំនានេលយ៉ូហបាទីស មកទល់

សព�ៃថ�្រពរជៃនស�បរមសុ ខ
េឃារេ

បារងនូវអំេព

េហយមនុស្េឃារេបានាំគ េ្រប

១៣

កមា�ំដេណ� មយក្រពរជេនះផង។

តំងពេដម

រហូតមកដល់ ជំនានេលយ៉ូហព្យោកទំអស់

បាែថ�ងទុក អព
ំ ្ី រពរជេនះេហយក�ុងធម�វន័យ*ក៏
ិ

មាែចងទុកែដរ។

១៤

េជឿខុ ច
�ំ ុះ េលយ៉ូហហ�ឹង

េហយ  ជព្យោកេអលីែដល្រត�មក។

១៥

អ�កណឮ

ពកេនះ សុំ យកេទពិចរេទ
១៦

េក�ង

អ�កទំេនាេ្រប�បាេទនង
ឹ កូន

ែដលអង�ុយេលងេនតផ្សោ

េហយ
 ស�ី

"េយង
 បាផ�ុំខុ �យ

១៧

បេនា�គាេទវ ិញេទមថា៖

២២
អង�ុយក�ុងេផះជជមន
ិ ខន។ េហតុេនះេហយ បា

ជខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថេនៃថ�

ែដល្រពជមាស់

វន
ិ ិច�័យេទមនុស្េល អ�ក្រក�ទីរ៉ូស និងអ�ក

្រក�សុី ដូនទទួលេទ្រសជាអ�ករល់គា
២៣

េតខ
�ំ ្របដូមនុស្ជំនានេនះ េទនង
 ុអ
ឹ ជន

្រេភទណ?

សមអ�ក្រក�ទំេនាែ្របចិតគំនិត េហយេស��កបា

អ�ក្រក�កផានេអយ!  កុន
ំ ឹកស�ថអ�ក

នឹងបាេថ�ងេឡងដល់ស�សួ គេ៌ ឡយ  អ�កនឹងធា�ក

េទស�នរកវ ិញ។ ្របសិេប អ�ក្រក�សូ ដុមបា

េឃញកអស�រ

ែដលេកតមាេនកណ
ា�

ចំេណាអ�ករល់គ េម�ះ៉ សម្រក�សុ ដុមេនស�ិតេស�រ
២៤

ែតពួកឯងពុំ្រពរេទ េយងបាស�ូតបទទំនញ
ួ ក៏ពក
ួ

គង់វង្ដរមកទល់សព�ៃថ�ជមន
ិ ខន

យ៉ូហបាមក េលតមអហ តមសុ រ ែតេគថ

វន
ិ ិច�័យេទមនុស្េល អ�ក្រក�សូ ដុមនឹងទទួល

១៨

ឯងពុ្ំ រពគក់្រទ�យំែដរ"។

យា៉ណមិញេល

១៩

េលមាេខ�ចូល

រឯបុ
ី ្រមនុស្សក៏បាមក

ែដរ  េលបរិេភាអហ និងពិសសុ រែតេគថ  "

េមល
 ចុះ!

អ�កេនះគិតែតពីសុីផឹក

ជាមួពួកទពន�* 

េហយេសពគប់

និងមនុស្បាប"បុែ៉ ន�មនុស្

េលទទួលស�លថ ្រព្របាញារបស់្រពជ
មា�សពិតជល�្រតឹ្រត�ែមន េដេគបាេឃញកិច�

កែដល្រពះអងេធ�»។

្រពះេយស៊ូបេនា�សអ�ក្រក�ែដលពុំ

្រពមេជ
២០

េពលេនា

្រក�នាយា៉ខ�ង 

្រពះអងចបេផ�មស�ីបេនា�អ�ក
េ្រពេគបាេឃញ្រពអង�

ែតេគពុំ

្រពែ្របចិតគំនិតេសះ

«អ�ក្រក�ខូរ៉សុីេអយ
 !

អ�ក្រត�េវទនជពុំ

ខន។ អ�ក្រក�េបតៃសដេអយ
 !  អ�កក៏្រត�េវទនែដ

រ។

េទ្រសជាអ�ករល់គ

»។

្រពះប�តា   ន�ង   ្រពះប

(លូ ក ១០. ២១-២២)
២៥

េនេពលេនាះ

េឡងថា៖

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

«បពិ្រ្រពបិតជអមា�សៃនស�បរម

សុ ខ*និង ជអមា�សៃនែផនដី

ំ ូ មសរេសរ
ទូលបង�ស

តេម�ង
 ្រពអង� េ្រព្រទងបាសែម�ងកទំេនះឲ្

មនុស្តូចតយល់

ែត្រទងបាលកមន
ិ ឲ្អ�ក
២៦

អង�សព�្រពហប�ទ័យសេ្រមចដូេច�ះ

សែម�ងកអស�រេផ្សងក�ុង្រក�របស់េគ
២១

េនះ ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករល់គ ថ េនៃថ�ែដល្រពជមា�ស

្របាជ និង អ�កេចះដឹងយល់េទ។

(លូ ក ១០. ១៣-១៥)

្របសិេបអ
 �ក្រក�ទរ៉
ី ូសនិងអ�ក្រក�សុី ដូនបា

េឃញ
 កអស�រ ដូចអ�ករលគាេឃញ
 េនទេី នះ េម�ះ៉

េហតុ

ែមនេហយ!  ្រព

២៧

្រពបិតរបស់ខុ �ំបា្របគលអ�ៗ
ី ទំអស់

មកខុ �ំ

គានអ�កណស�ល្រពបុ្រេ្រព្ី រពបិត

េហយក៏គា�នរណស�ល្រពបិត េ្រក្រពះបុ្

និងអ�កែដល្រពបុ្រសព�្រពហឫទ័យ

សែម�ងឲ្

ស�លេនាែដរ»។

�ន័យរបស្់ រពះេយស៊
២៨

«អស់អ�កែដលេនឿយហត់ និងមាបន�ុកធ�ន់

េអយ
�ំ ង
 ! ចូរមករកខុ �ំ ខុ ន
ឹ ឲ្អ�ករល់គ បាស្រមា

២៩

ចូរយកនឹមឈរបស់ខុ �ំ 

ដកេលអ�ករល់គ េហយ

េរៀនពីខុ េ�ំ ទ អ�ករល់គ មុខជបាស�បច
់ ិត�មន
ិ ខ
៣០

ដ្ បិខុ �ំសូ តន
� ិងមាចិត�សុ ភាព

នម
ឹ របស់ខុ ្�ំ រស�

ឈ

េហយបន�ុក ែដលខុ ដ
�ំ កេលអ�ករល់គ ក៏្រស

៩

ទ

(មា៉កុស ២. ២៣-២៨; លូ ក ៦. ១-៥)
១

១២ មា្រគាម ្រពេយស៊ូយាកតវែ្រ េន

វ
ៃថ�សប្ប័ទ ស័ករបស់
្រពះអងឃា�េពក ក៏នាំគ
២

ពួកខគណៈផារីសុី

េឃញដូេច� ទូល្រពះអងថា

«សូ មេលេមល
 ចុះ 

មន
ិ ឲ្េធ� េនៃថ�សប្ប័ទ»។

៣

ពួកសិស្របស់េលនាំគ េធ�ក ែដលប�� ត�ិហ
្រពេយស៊ូតបេទេគ

«ក�ុងគម�រី មាអត�បទមួយ

្រពះេយស៊ូេ្រ�សមនុស្សស��តៃដមឲ្

(មា៉កុស ៣. ១-៦ លូ ក ៦. ៦-១១)

្រពះេយស៊ូមានអំេល��ន័យៃថ�ស�្ប

វ ិញថា

មា�សេលៃថ�សប្ប័ទ»។

ដ្ បិបុ្រមនុស្សជ

បាន

ែដរ»។

បូតកួរ្រស�មកបរិេភាគ។

៨

គា�េទទំេនះេឡយ

ស�ីអព
ំ ក
ី ែដល

្រពះបដវី និងបរិពបា្រប្រពឹេនេពលឃា�ន

៤

្រពេយស៊ូចេចញពីទេី នាះ

ក�ុងធម�ស*របស់េគ។
អង�ថា៖

េតេយងមាសិទេ�ិ ្រប

េនក�ុងធម�សេនាែដរ។

«េនៃថ�សប្ប័ទ*
អ�កជំងឲ
ឺ ្បាជឬេទ?»។

មាបុរសស�ិតៃដមា�ក
េគនាំគ ទូលសួ រ្រព

េគសួ រដូេច�ះ ក�ុងេគា

បំណងរកេលស េដម
 ្េប ច្របក្រពះអង�
អង�មា្រពបន�ូលេទេគថា

ធា�កអណូ � ង  េនៃថ�សប្ប័ េតអ
 �កេនាមន
ិ េទ្រសង

យកេចៀមេឡងមកវ ិញេទឬ?។

១២

រឯមនុ
ស្វ ិញ េគ
ី

មាតៃម�េលសេចៀមឆា�ណាស់ដូេច�ះេយងមា

េសជាមួពួកបរិពរតវន័យ*
ិ

េនាថា

បូជចរ្បុេ៉ ណ
ា �ែដលបរិេភានំបុ័ងេនះបាន
្រពរគា�សិទេ�ិ សេទ

រឯ
ី

េហយពួកបរិពក៏គា�

សិទប
�ិ រិេភាែដរ េតអ�ករល់គ ធា�បអអត�បទេនា

ឬេទ?

៥

ម្
៉ យេទៀត េនៃថ�សប្ប័ ពួកបូជចរែដល

បំេពញមុខងេនក�ុង្រពះវិហរ សុ ទ�ែតរំេលេលវ ិ

ន័យៃថ�សប្ប័ ែតឥតមាេទេឡយ
េតអ

 �ករល

?
គាែដលអធម�វន័យេនាេទ
ិ
គាថ

េទៀត។

៦

ខុ ស
�ំ ុំ ្របាអ�ករល

េនទីេនះមាមា�ក្របេសជា្រពវហេទ
ិ
៧

្របសិេបអ
 �ករលគាយល់អត�ន័យៃន

េសចក�ី ែដលមាែចងទុកមកថា "េយងមន
ិ ចង់បា

យ�� បូជេទ គឺចង់បាែតចិត�េមត ករុណបុេ៉ ណ
ា �ះ
ញ

េនាអ�ករល់គ មុខជមន
ិ ្របកេទជន ែដល

្រព

គា េបន
 រណមា�កមាេចៀមែតមួយេហយេចៀមេនា

សិទេ�ិ ធ�អំេពល
 េ� នៃថ�សប្ប័បា»។

មាែតពួក

១១

«ក�ុងចេំ ណាអ�ករល

គេឺ ស�ចយាចូលេទក�ុងដំណាករបស់្រពជមា�ស់

ំ ុ័ងែដលេគតំថា�្រពជមា�ស់ មក
េហយយកនប

យាចូលេទ

១០

១៣

្រពអង�មា្រពបន�ូល េទកនបុរសស�ិតៃដ

«ចូរលៃដេមល
 ៍!»។

បុរសេនាលៃដ

េហយ
ត ប
៏ ាជ ដូចៃដមា�េទៀត។
 ៃដគាក
១៤

ពួកខគណៈផារីសុី

េចញពីធម�ស*

េហយពិេ្រគគា រកមេធ្បាេធ�គុត្រពះអង�

១៥

ក្រពេយស៊ូ្រជដូេច�ះ ្រពះអងយាចេចញ

ពីទេី នា ទំមាមហជនជាេ្រចេដរត្រពះអង

េទែដរ។ ្រពះអងបាេ្របពួកេគឲ្ជពជ

ឺ ំ
ី ំងទ

អស់គា

១៦

ែត្រពះអងគំរេគយា៉មុង
ឺ មា៉តមន
ិ ឲ្

និយា្របអ
ា �កដៃទថា ្រពះអជនរណេឡយ

១៧

េដម្ឲ
ប ្្រសនឹងេសចក�ែី ដលមាែចងទុកតរយៈ

ព្យោកេអសថា
១៨

«េលកេនះេហយជាអ�កបេ្រមែដលេយង
េ្រជសេរស ជាអ�កែដលេយង្រស

េហយេធ�ឲ្យចិត�េយងរីករយ។េយងនឹងដ
វ�
ិ � ណរបស់េយង


ឲ្យសណ�ិតេលេល

េហយេលកនឹង្របាប់ឲ្សសន
ទំងអស់ស�ល់េសចក�ីសុចរិ
១៩

្រក� ឬ ្រក�្រគ�សណបាកែបកទសែទងគាឯង  ក៏
មន
ិ អេនស�ិតេស�រគង់វង្បាែដរ។

២៦

េបមារ

សតបេណ�ញមាសត េហយវបាកែបកទស

ែទងនឹងខ�ួនវ េធ�េ ម�ចឲ្រជរបស់វ េនស�ិតេស�រ
២៧

គង់វង្បាន!

គា�ននរណាឮសំេឡងរបស់េលកេ

គាេដញេខ� េដអេលនរណវ ិញ?។ ដូេច�ះ

េលកនឹងមិនកច់េដមែ្រតងណ

ខន

ំ ន�ត់េភ�ង
េហយកម
៏ ន
ិ ផ�ុព
 ណាែដលេហៀបនឹ

របស់្រពះអង� មកដល់អ�ករល់គ េហយ។

េលកេធ�ដូេច�ះ  រហូតដល់េលក

ពូែក  េហយរបអូ
ត ា
ឹ សយក្រទពសម្បត�របស់គាប

ទីផ្សោរេ

ទក់េហយ
 េនាះេឡ
រលត់េនាះែដរ

២១

នគរេនាមុខជ្រត�វនសម
ន
ិ
ិ ខ  រឯ
ី

េលកនឹងមិនេឈ�ះ្របែកកជាមួ
េឡយ េហយកម
៏ ន
ិ ែ្រសកដក់នរណ

២០

ែទងគាឯង

អំណាេបលេសប៊ូលែមន  េតកូនេចរបស់អ�ករល

កូនេចរបស់អ�ករល់គ នង
ឹ ដកេទអ�ករល់គ ពុំ
២៨

ផ�ុយេទវ ិញ

េបខ
 ុ េ�ំ ដញេខ�េដ្រព

វ�
ិ � ណរបស់្រពជមា�ស់ បាេសចក�ថ
ី ្រពរជ្
េទៀត

២៩

ម្
៉ យ

ពុំមានរណអចូលេទក�ុងផ�ះមនុស្ខ�ំ

េឡយ

េសចក�ស
ី ុ ចរិតឲ្យមានជ័យជំ។

្របសនេបខ
 ុ �ំេដញេខ�េដ

លុ ះ្រណែតចងមនុស្ខ�ំពូែកេនាជ

មុនសិន េទបអប�នយ
់ ក្រទពសម្បត�ក�ុងផ�ះគាប
ត

ជាតិសសន៍ទំងអស់នឹងន

ន។

សង្ ឃឹមេលេល»ដ។

៣០

អ�កណមន
�ំ  កេនា្របឆានឹងខុ �ំ
ិ រួមជាមួខុ អ�

េហយអ�កណមន
�ំ ាមួខុ េ�ំ ទ អ�កេនា
ិ ជួយ ្របមូផុ ជ

្រពះេយស៊ូេឆ��យតបន�អ�កេចាទ្រ�ក

ជអ�កកំចតកំចយ ៣១េហតុេនះេហយបាជខុ ស
�ំ ុ ំ

(មា៉កុស ៣. ២០-៣០ លូ ក ១១. ១៤-២៣)

និងេពពក្របម្រពជមា�ស ្រពះអងនង
ឹ េលក

្រពះអង
២២

េពលេនា

មាេគនប
ា ុរសេខ�ចូលមា�ក

មកគាល្រពះអង� េខ�បាេធ�ឲ្គាតខ�កផងថ�ង់ផ

ង។ ្រពះអងេ្របគាឲ
ត ្យ គាតកន
៏ ិយាបានិង
២៣

េមល
 េឃញេទៀតផង។

មហជន្រសឡាកំ

ទំអស់គា េគេពថា

«េលេនះពិតជ្រពរ
វង្របស់្រពះបដវីែមន!»។ ២៤បុែ៉ ន�ពួកខគ
ណៈផារីសុីេពថា
«អ�កេនះេដញេខ�បា

ដូេច�ះមកពេី បលេសប៊ូលឋ
អំណាឲ្បុេ៉ ណ
ា �»។

២៥

ជាេស�េខ�្របគល
្រពអង�េឈ�ងយល់គំនិត

របស់េគ ្រទងមា្រពបន�ូលេទេគថា
ដូចនគរណែដរ

«នគរណក៏

្របសិេបពលរដ�បាកែបកទស

្របាអ�ករល់គ ថ េបមនុស្េល្រប្រត�អំេពបា

ែលងេទឲ្បាទំអស់
វ�
ិ � ណវ ិញ

យ។

៣២

ែតេបេ គ្របម្រព

្រពះអងនង
ឹ មន
ិ េលកែលងេទឲ្េឡ

េបអ
 �កណេពពកទសនង
ឹ បុ្រមនុស្ស

្រពជមា�សនង
ឹ េលកែលងេទឲ្បា រឯអ�
ី កែដល

េពពកទសនង
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ�* េទះបេន
ឹ ្រពវ�

ក�ុងេលេនះ

ឬេនបរេលក�ក
ី ្៏ រពះអងមន
ិ េលក

ែលងេទឲ្ែដរ»។

េដ�មេឈ�ល � េដ�មេឈ�អា្រក

(លូ ក ៦. ៤៣-៤៥)
៣៣
«េបេ ដមល�ែផ�កល
៏ �

ែផ�វក៏អ្រកែដរ

ែតេបេ ដមអ្រកវ ិញ

ដ្ បិេគស�លេដមេឈត
ែផ�


៣៤

របស់វ

ែន៎ពូជពស់ែវកេអយ!

និយាេសចក�ល
ី �ៗដូចេម�ចបា

សុ ទ�ែតជមនុស្អ្រកដូេច�ះ!

អ�ករល់គ
េបអ
 �ករល់គ

ដ្ បិមាតរបស់

មនុស្ែតង្រសដេចញមកនូវេសចក�ណ
ែដលមា
ី

េពញហូរេហៀរេនក�ុងដួងចិត�របស់ខួ �ន។ ៣៥ មនុស្

ល�ែតង្រប្រពឹល�
ក�ុងខ�ួន

េ្រពេគមាសុ ទ�ែតគំនិតល�េន

រឯមនុ
ស្អ្រកវ ិញ  ែតង្រប្រពឹអ្រក
ី

េ្រពេគមាសុ ទ�ែតគំនិតអ្រកេនក�ុងខ�ួន។
សុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថ

៣៦

ខុ �ំ

េនៃថ�្រពជមាស់វន
ិ ិច�័យ

េទមនុស្េល

្រពះអងនឹងវន
ិ ិច�័យតពក

សំ ដឥ
ី ត្របេយាជែដលេគបានិយា

នឹងបាសុ ចរិតេដសពកសំដីអក
�

៣៧

ដ្ បិអ�ក

ឬមួយអ�ក

្រត�ទទួលេទ ក៏េដយសែតពកសំដរី បស់អ�ក

ែដរ»។

មាពួកធមា�ច*និងពួក

ខគណៈផារីសុីខ�ះទូល្រពះអងថា
សូ មេលេធ�ទ
 ស
ី មា�លដ៏អស�រមួយ

េឃញ
 ផង!»។
៣៩

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

«េល្រគ

ឲ្េយង
 ខុ �ំ

តបេទេគថា«

មនុស្ជំនានេនះអ្រកណាស េហយក្បតនឹង្រព

ជមា�សផង។

េគចង់ែតេឃញទីសមា�លដ៏អស�រ

ប៉ុែន�្រពជមា�សមន
ិ ្របទទស
ី មា�លណេផ្សង េ្រ

ពទ
ី ីសមា�លរបស់ព្យោកយ៉ូណាេឡយ។

៤០

េលយ៉ូណាស�ិតេនក�ុងេព្រតីធបីៃថ�បីយប់

យា៉ណ បុ្រមនុស្ក៏នឹងស�ិតេនក�ុងដប
ី ីៃថ�បីយប់

យា៉េនាែដរ។

៤១

េទមនុស្េល

េនៃថ�ែដល្រពជមា�សវន
ិ ិច�័យ
អ�ក្រក�នីនីេវនឹងេ្រកេឡង

ជាមួមនុស្ជំនានេនះ

រឯេនទ
ី
ីេនះមាមា�ក្របេសជាេល
៤២

យ៉ូណាេទេទៀត។

េនៃថ�ែដល្រពជមា�ស

វន
ិ ិច�័យេទមនុស្េលមហក្ស្រ្រស�ខត្បូ

នឹងេ្រកេឡង ជាមួមនុស្ជំនានេនះ ្រពទំ

ំ ានេដម ្រពះន
េច្របកេគផង េ្រពកពីជន

បាយាមកពីតំបន់ដច្រសយៃនែផនដី

េដម្ ប

ស�ប្រពបន�ូលរបស់្រពះបសឡមូន
៉

េដ្របាឈ�ៃវ។

្របក

រឯេនទ
ី
ីេនះ   មាមា�ក

្របេសជា្រពះបសឡមូន
៉ េទេទៀត»។

្រត�វ្រយ័ត�  កុំឲ្យេខា�ចចូលម�ង
�

(លូ ក ១១. ២៤-២៦)
៤៣
«កេបេខ�េចញពមី នុស្ណមា�ក
៤៤

្របសិេបវ
 រកពុំេឃញេទ

(មា៉កុស ៨. ១១-១២ លូ ក ១១. ២៩-៣២)
េនេពលេនា

ចិត�គំនិត។

េហយ វែតងែស�ងរកទជ
ី ្រម េនវហួតែហង ែត

ទ�សមា�ល់របស់េលាក យ៉ូ
៣៨

នីនីេវ ឮេសចក�េី លកយ៉ូណា្របក េគបាែ្រ

្រពមទេច្របកេគ

ំ ានេដម េនេពលែដលអ�ក្រក�
ផង េ្រពកពីជន

វមុខជនិយាថ  "

អញនង
ះែដលអញេទប
ិ
ឹ វល្រតឡបេទផ�
 េចញមក"។

លុ ះេទដល់េឃញ
 ផ�ះេនាេនទំេនរ

េហយ
 តុបែតងល�
្របាំពេទៀត

៤៥

េបាស�ត

វនឹេចញេទបបួលេខ�

ែដលសុ ទ�ែតអ្រកជាវមកចូលេន

ក�ុងអ�កេនាះ បណ
ា�ឲ្គារត ងរ
េលស
ឹ តែតអ្រក
ឹ
ំ ានេនះ ក៏
េដម
ស្អ្រកេនជន
 េទេទៀត។ រឯមនុ
ី

នង
ឹ េកត
 មាដូេច�ែដរ»។

្រពះញា�វង្សព�ត្រ�កដរបស់្រពះ

(មា៉កុស ៣. ៣១-៣៥ លូ ក ៨. ១៩-២១)
៤៦

្រពអង�កំពុងែតមា្រពបន�ូល

មហជនេនេឡយ


្រសប់មានិងបងប�ូនរបស់

្រពះអងមកឈរចេនខេ្រ
្រពះអង�

៤៧

និងបងប�ូនេលេនខេ្រ

េល»។
ថា

ចង់នយ
ិ ាជមួយ

មាមា�កទូល្រពះអងថា

៤៨

េទកន

«មា�េល

ចង់នយ
ិ ាជាមួ

្រពះអងមា្រពបន�ូលតបេទគាវត ិញ

«េតន រណជមា�ខុ�ំ?

នរណជបងប�ូនខុ �ំ? »

៤៩

។

វ
្រពះអងេលក្រពហស�ចង�ុលេទពួកស័ក

ទំមា្រពបន�ូលថា

«អ�កទំេនះេហយជមា

ទ័យរបស់្រពះបិខុ �ំ

ែដលគង់េនស�បរមសុ ខ*

និងជបងប�ូនរបស់ខុ �ំ

៥០

ដ្ បិអ�កណេធ�ត
្រពហឫ


គេ្រមករណ ដ៏លកកំបំ
ា របស់្រពរជ្ៃនស�
បរមសុ ខ* រឯអ�
ី កដៃទវ ិញ ្រពះអងមន
ិ ្របទឲ្យល់
១២

េឡយ។

្របទែថមេទៀត

អ�កណមាេហយ ្រពជមា�សនឹង
េដម្ឲ
ប ្អ�កេនាបាបរិបូណ៌រឯ
ី

អ�កែដលគា�  ្រពះអងនឹងហូតយកអ�ីៗែដលអ�កេនា

អ�កេនាេហយជបងប�ូន្រប�្រស និង ជមា�របស់

ខុ �»
ំ ។

មាផង។ ១៣េហតុេនះេហយបាជខុ ន
�ំ ិយាេទេគ

្រ�សា�អំព�្រគាប

េទះបេគស�បក៏ពុឮ
ំ

(មា៉កុស ៤. ១-២០ លូ ក ៨. ៤-១៥)

បា្រសនឹងេសចក�ែី ដលព្យោកេអសែថ�ងទុក

េដេ្របពក្របស

១

១៣ េន្រេនា ្រពេយស៊ូចេចញពផ
ី �ះ យា

េទគង់េនមាស
ត មុ្រទ
មកេចេរ្រពះអង

២

មាមហជនេ្រចកុះករ

ទូកមួយ រឯបណ
ា ជនឈរេនមាត្រចំ
ី

"អ�ករល់គា�ស�ប់

ែតពុឮ
ំ េទ េហយក
ព
៏ ុំយល់ផង។


្រពអង�

មា្រពបន�ូលេទេគយា៉េ្រច េដេ្រប្របស ដូច

១៥

តេទ

«មាបុរសមា�ក
េពលគាេត ្រព

េចញេទេ្រព្រគាពូជ។

េហយសត�មកចឹកសុី អស់េទ

មន
ិ ឲ្យ្រតេចៀកស�
  មន
ិ ឲ្យ្របាជា

េទៀតធា�កេទេលកែន�ងមាថ� ពុំសូវមាដី។ ្រគា

ពូជក៏ដុះេឡងភា�  េ្រពដម
ី ន
ិ េ្រជ
ប�សចកមន
ិ បាេ្រជ

៧

បាេឡយ។

្រគាពូជខ�ះេទៀតធា�កេទ

្រគាពូជខ�ះេទៀតធា�កេទេលដម
ី ាជី

ជាល
ត � មួយ្រគាឲ្ផលជមួយរយ្រគា មួយេទៀត

ឲ្ហុកសិប និងមួយេទៀតឲ្សសិប។

៩

អស់អ�ក

ែដលឮពកេនះ សូ មយកេទពិចរចុះ!ឌ»។
១០

វ
េពលេនាពួកស័នាំគ
ចូលមកជិត្រព

អង�ទូលសួ រថា

«េហតុដូចេម�ចបាជ្រព្រគមា

្រពបន�ូលេទកនបណ
ា ជន

ដូេច�ះ?»។

១១

េដេ្របពក្របស

្រពអង�តបេទេគវ ិញថា

ជមា�សបាេ្រប្របទ

ែ្រកងេលេយងេ្របាសេគឲ"ឍ។

េ្រព

េលដម
ន
ី ាបនា�។ បន ក៏ដុះេឡងរួបរត្រស�ម
ឹ
ិ ឲ្ដុះ
៨

េហយមន
ិ
ិញេទ
ិ ចង់វលមកវ

លុ ះដល់ៃថ�

េក េឡង  ពន�កទំេនាេ្រកមស�ិតអស់េទ

«មកព្ី រព

ឲ្អ�ករល់គ យល់

ដ្ បិតចិត�្របជារ�ស�េនះរឹ
ឲ្យេមលេឃ

មា្រគាពូជខ�ះ
៦

អ�ករល់គា�េមលែ ែតមន
ិ េឃញេស
េហយ្រតេចៀកេគក៏ធ�ន់។េគនាំគា�បិទែភ�មន
ិ

៤

មា្រគាពូជខ�ះធា�កេទេលផូ �វ
៥

េហយក៏ពុយ
ំ ល់ែដរ១៤េដម្ឲ
ប ្

អំពព
ី ួកេគថា

្រពះអងក៏យាចុះេទគង់ក�ុង
៣

គេឺ ទបេី គេមល
 ក៏ពុំេឃញ

១៦

រឯអ�
ី ករល់គ វ ិញ អ�ករល់គ មាសុ ភមង�ល

េហយ េ្រពែភ�កអ�ករល់គ េមល
 េឃញ ្រតេចៀអ�ក

រល់គ ស�ប់ឮ! ១៧ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោ
ថ

បំណង

មាព្យោកនិងមនុស្សុ ចរិត*ជាេ្រចមា
ចង់េឃញេហតុករណ ែដលអ�ករល់គ

េឃញ
 េនះែដរ  ែតមន
ិ បាេឃញ
 េទ េគចង់ឮេសចក�ី

ែដលអ�ករល់គ ឮេនះែដរ ែតមន
ិ បាឮេឡយ
 !។
១៨

ដូេច�ះសុំ ស�បអត�ន័យៃន្របស

េ្រព្រសវដូចតេទ

១៩

អំព្ី រពរជ្  ែតមន
ិ យល់

ទទួល្រគាពូជេនតផ�ូវ

យក្រពបន�ូល

អំពអ
ី �ក

អ�កែដលបាឮ្រពបន�ូល

េ្រប�បានឹងអ�កែដល

ដ្ បិមាកំណាមកឆក់

ែដលបាធា�កកុ �ងចិត�េគេនាេទ

២០

រឯអ�
ី កែដលទទួល្រគាពូជេលដីមាថ�    គអ
ឺ ស់អ�ក

ែដលបាឮ្រពបន�ូលេហយ  ក៏ទទួលយកភា�េដ

អំណរ  ២១បុែ៉ ន�េគពុំបាទុកឲ្្រពបន�ូលចកប�សេន

្រស�ដកជ្រង�ឲ្ខុ "�ំ »។
្រ�សា�អំព�្រគាប់ពូជល��ត  ន�ង  េមនំ

ក�ុងខ�ួនេគេឡយ េគជាបចិត�ែតមួយែភ�តបុេ៉ ណ
ា � លុ ះ

(មា៉កុស ៤. ៣០-៣៤ លូ ក ១៣. ១៨-២១)

បន�ូល េគក៏េបាបង់េចលជំេនឿភា�ម

មួយេទៀតេទេគថា

ដល់មាទុក�លំបាឬ្រត�េគេបៀតេបៀន េ្រពែត្រព
២២

អ�កែដល

ទទួល្រគាពូជក�ុងដីមាបនា គឺអ�កែដលបាឮ្រព

បន�ូល បុែ៉ ន�កខ�ល់ខ�អំពជ
ី ីវ ិតក�ុងេលកីយ ចិត�

េលលនច
់ ង់បា្រទពសម្បត�  រប
ួ រត្រពបន�
ឹ
ិ
ូ លមន
២៣

ឲ្បេង�តផលបាេឡយ។

្រគាពូជក�ុងដីមាជីជាល
ត �

រឯអ�
ី កែដលទទួល

គអ
ឺ ស់អ�កែដលបាឮ

៣១

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

យកេទដកុ ងចម
�
ា�របស់ខួ �ន។

បុែ៉ ន�េពលដុះេឡងវធំជា

បក្បក្ម
ស កេធ�ស
 ំ បុក

ស�កអ្រសេនតែមក

េទៀតថា

៣៣

្រពះអងមា្រពបន�ូល ជពក្របស មួយ

«្រពរជៃនស�បរមសុ ខេ្រប�បដី ូចជ

េមនំបុ័ង ែដល�សី ម
� ា�កយកេទលនង
ឹ េម្ពីរេត

្រ�សា�អំព�្រ
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

ជពក្របស

«្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខ*

េ្រប�បានង
ឹ បុរសមា�ក់ ែដលបាេ្រព្រគាពូជល�
២៥

េទក�ុងែ្ររបស់គាត់

េពលមនុស្មាេដកលក់

អស់ មាស្រត�របស់គាប
ត ាមកេ្រព្រសែេនក�ុង

ែ្រេនាែដរ  រួចេចញបាតេទ

២៦

េពល្រស�ដុះ

េឡងដក្រគា ្រសែក៏ដុះេឡងែដរ។
បេ្រមចូលមកជ្រមមា�សែ្រថា

២៧

ពួកអ�ក

"េលមា�ស់

េលបាេ្រពែត្រគាពូជល�កុ �ងែ្រេស

្រសែេនះមកពីណ?"។

២៨

ចុះ

មា�សតបវ ិញថា "ពិត

ជមាមាស្រត�មកេ្រពេហយ!"។

ពួកអ�កបេ្រម

សួ រេលេទៀតថា "េតេ លចង់ឲ្េយងខុ េ�ំ ទដក

្រសែេនាេចញឬ?"។

២៩

មា�សតបថា "កុំអី! េប

អ�ករល់គ ដកែ្រកេលេដ្រស�មកជាមួែដរ
៣០

្រគាពូជេនាតូច

ដំណឯ
ា េទៀតៗ គេឺ ទជេដមេឈម
ួ យា៉ធំេហយ
 យ

មួយជសសិប»។

មួយេទៀតេទេគថា

៣២

ជា្រគាពូជទំអស់

របស់វ»។

២៤

«្រពរជៃនស�បរមសុ ខ

េ្រប�បីដូចជ្រគាពូជម្
៉ យដ៏លិត 
�
ែដលបុរសមា�ក

្រពបន�ូល េហយយល់  េគបង�បេង�ត
 ផលខ�ះបាមួយ

ជាមួរយ ខ�ះបាមួយជហុកសិប និងខ�ះេទៀតបា

ជពក្របស

ទុកឲ្យដុះជាមួគារហូតដល់្រស�ទុំចុះ

េនាខុ ន
�ំ ឹង្របព
ា ួកអ�ក្រចតថ

េពល

ចូរ្របមូ្រសែចង

ជបាច យកេទដុតេចជាមុសិន រួចសឹម្របមូ

េធ�ឲ្េម្េនាេដេឡង»។
៣៤

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

អំពេី សចក�ទ

ី ំ

េនះេទកនមហជន ជពក្របស ទំអស់ គ្ឺ រព

អង�មន
ិ ែដលមា្រពបន�ូលេទេគេដឥតេ្របពក

្របស េឡយ


៣៥

េដម
 ្ឲ
ប ្្រសនង
ឹ េសចក�ែី ដលមា

ែចងទុក តរយៈពួកព្យោកថា

«េយងនឹងនិយាេទេគជពក្្របស
េយងនឹង្របកេសចក�ល
ា
ី កកំបំ
តំពីេដមកំេណតពិភពេលមក
ឲ្េគដឹង»ណ។

្រពះេយស៊ូពន្យល់ អតន័យ្រ�សា
�
�អំព�
៣៦

េពលេនា ្រពេយស៊ូយាេចញពីមហជន

វ
ចូលេទក�ុងផ�ះ។ ពួកស័កនាំគ
ចូលមកគាល្រព

អង� ទូលថា

«សូ ម្រព្រគបក្រស្របស អំពី
្រសែក�ុងែ្រ ឲ្េយង
�ំ ាយល់អត�ន័យផង»។
 ខុ ប
៣៧
្រពះអងមា្រពបន�ូលតបេទេគវ ិញថា «អ�ក

េ្រព្រគាពូជល�

គប
ឺ ុ្រមនុស្ស

៣៨

ែ្រគព
ឺ ិភព

អួនមួយែដលេគរក�ុងសមុ្រ

េល  ្រគាពូជល�គអ
ឺ �កែដល្រត�ចូលេទក�ុង្រព

្រគបយា៉ង

៣៩

ក�ុងកេ�� រ

រជ

រឯ្រសែវ
ិញ
ី

គឺកូនេចរបស់មារកំណាច

ស្រត�ែដលសេ្រព្រសែ  គម
ឺ ារដូវច្រម� គឺ

អវសកៃនពិភពេល េហយអ�ក្រច� គឺេទវ
៤០

ទូត*។

េគ្រច�្រសែយកេទដុតក�ុងេភ�ង
 យា៉

៤៨

េហយជាបបា្រត

េពលជាបបា្រតេពញេហយេគអូស

អួនេនាេឡងមកេលេគា រួចអង�ុយេរស្រតល�
ៗដក

រឯ្រតម
ន
ី
ិ ល�វ ិញ

េគេបាេចល៤៩េន

អវសកៃនពិភពេល ក៏នឹងេកតមាដូេច�ះែដ

រ។  ពក
ួ េទវទូត*នាំគ មក ែញកមនុស្ទុច�រិតេចញពី
៥០

ណ េនអវសកៃនពិភពេលកកន
៏ ឹងេកតមា

ចំេណាមនុស្សុ ចរិត

យា៉េនាែដរ។

៤១

េលឲ្មក។

េទវទូតទំេនានឹង្របមូពួកអ�ក

េនាមាែតសែ្រមយំេស ខឹងសេង��តេធ�ញ។

បុ្រមនុស្នឹងចតេទវទូតរបស់

ែដលនាេគឲ្្រប្រពឹអំេពប
 ា និងពួកអ�កែដលបា

្រប្រពឹអំេពទ
 ុច�រិត យកេចញព្ី រពរជ

៤២

េបាេទ

ក�ុងេភ�ង
 ែដលេឆះសេនាសេនេហយេនទីេនា មា

ែតសែ្រម យំេសក ខឹងសេង��តេធ�ញ។
សុ ចរិត*វ ិញ

៤៣

រឯអ�
ី ក

េគនឹងស�ិតេនក�ុង្រពរជៃន្រពះបិ

របស់េគ ទំបេ��ញរសី ភ
� �ដ
ឺ ូច្រពអទិត្ អ�កណ

រួចេបាមនុស្ទុច�រិតទំ

េនា េទក�ុងេភ�ង
 ែដលេឆះសេនាសេន េហយ
 េនទី
៥១

េតអ
 េនះ ឬេទ?»
 �ករល់គ យល់េសចក�ទ
ី ំ

វ ល្រពះអងថា
ពួកស័ទូ

«បា យល់!»។

៥២

្រពអង�មា្រពបន�ូលេទេគេទៀត ថា

េហតុេនះេហយបាជពួកធមា�ចែដល បាទទួល

កអប់រំអំព្ី រពរជៃនស�បរមសុ ខ*េ្រប�បាេទ

នង
ឹ មា�សផ�ះែដលយក្រទពទំចស ទំថ�ី េចញពី

ឮពកេនះ សូ មយកេទពិចរចុះ!»។

ឃា�ំរបស់គាដ
ត ូេច�ែដរ»។

្រ�សា�ស��អំព�កំណន�ងអំព�េព្រជដ៏ម

អ�កភ ូម�ណាសាែរម�ន្រពមទទួលសា�

តៃម�

៤៤

«្រពរជស�បរមសុ ខ*

េ្រប�បដ
ី ូចជ

កំណប់ែដលេគកបទ
់ ុកេនក�ុងែ្រមួយ។ មាបុរស

មា�ករកកំណប់េនាេឃញ
េហយ

 កប់ទុកវ ិញ។ គាត

មាចិត�េ្រតកអជខ�ំក៏េចញេទលក់្រទពសម្បត�

ទំបុន
៉ ា�ែដលគាម
ត ា
េនាះ
៤៥

ម្
៉ យេទៀត ្រពរជៃនស�បរមសុ ខេ្រប�

បដ
ួ មា�ក
ី ូចជអ�កជំនញ
ល�ៗ។

យក្របាទិញដែី ្រ

៤៦

ែដលែស�ងរកទិញេព្រ

ត

កបាេឃញេព្រមួយ្រគាដ៏មាតៃម�

េលសលបេ់ ហយ គាក
ត េ៏ ទលក់អ�ីៗទំប៉ុនា�ែដល

គាម
ត ា យក្របាមកទិញេព្រេនា»។

៤៧

«្រពរជៃនស�បរមសុ ខ

្រពះេយស៊

(មា៉កុស ៦. ១-៦ លូ ក ៤. ១៦-៣០)
៥៣

ក្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

្របស ទំេនះចប់សព�្រគបេហយ

េ្រប�បីដូចជ

៥៤

េចញពទ
ី េី នា
ញ។

ជពក

្រពះង�កយ
៏ ា

្រតឡបេទភូម្ិ រស�របស់្រពះអងវ ិ

្រពះអងបេ្រង�អ�ក្រស�េនក�ុងធម�ស*

របស់េគ េធ�ឲ
 ្េគេងឿងឆ�ល់្រគបៗគា� េគេពថា

«េតគ
និងឫទ�នុភេធ�ក
 ាតបាទទួល្របា
 អ
ស�រទំេនះមកពីណ? ៥៥អ�កេនះជកូនរបស់ជា
េឈ

េហយមា�របស់គាេត ឈ�នាមា៉រីបងប�ូន

គាតេឈ�ះយា៉កុយ៉ូែសប សុី មូន
៉ យូដេទេត!

៥៦

ប�ូន្រសរបស់គាទ
ត ំ
 ប៉ុនា�រស់េនក�ុងភូមជ
ិ ាមួ

េយង
 ែដរ។

្រ�សា�សអំព�អ ួន

«

មក?»។

៥៧

ដូេច�ះគាដ
ត ង
 េនះពណ
ឹ េសចក�ទ
ី ំ
ី

េហតុេនះេហយបនជេគមន
ិ អេជឿ

្រពះអងបាន

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា

«ធម�តេគេមល
 ងព្យោក

ែតក�ុង្រស�កំេណត
៥៨

និងក�ុងផ�ះរបស់េលបុេ៉ ណ
ា �ះ»។

េនទេី នាះ

្រពេយស៊ូពុំបាេធ�កអស�រេ្រចេឡយ  េ្រពេគ

គា�ជំេនឿ។

េស�ចេហរ៉ ូដសមា ប់េលាកយ៉ូហានបាទ

(មា៉កុស ៦. ១៤-២៩ លូ ក ៩. ៧-៩)
១៤១េន្រេនាះ

្រពះបេហរ៉ូដ ជេស�ចអនុរជ

បា្រជអំព្ី រពកិត�ិនារបស់្រពេយស៊ូ២្រទងមា
រឱង� េទពួកបរិពថា

រស់េឡងវ ិញេហយ

«យ៉ូហបាទីសបា

បាជគាតមាឫទនុភា

សែម�ងកអស�រ យា៉េនះ»។
៣

្រពបាេហរ៉ូដបាចបេលយ៉ូហ

ដក

១០

១១

គច
ឺ តទហឲ្េទកតកេលយ៉ូហ

យក

ក្បដកេលថាមួយ  ្របគលឲ្នា   រួចនា

យកេទថា�មាត
១២

ពួកសិស្របស់េលយ៉ូហ មកយកសព

ំ ឹ ងេទទូល្រព
េលេទប�ុ � ះ េហយនាំគ យកដណ

េយស៊ូ។

្រពះេយស៊ូ្រ�ទាននំប

ឲ្មនស
ុ ្ស្រ�ំពាន់នាក់បរ

(មា៉កុស ៦. ៣០-៤៤ លូ ក ៩. ១០-១៧ យ៉ូហន៦. ១-១៤)
១៣

ក្រពេយស៊ូបា្រជដំណឹងេនះ ្រទងក៏

វ
យាចុះទូក  ចេចញជាមួពួកស័ក
េឆា�េទ
កនកែន�ងមួយស�តដចែឡកពីបណ
ា ជន។

មហជនបាដឹង

បុែ៉ ន�

េហយនាំគ េចញព្ី រក�នាេដរ
១៤

្រចវ យកេទឃុំឃំ
ា េដ្រទងេជឿតពក្រព

េទត្រពះអង�

នាេហរ៉ូឌីយា៉

ទូក ទតេឃញមហជនដ៏េ្រចយា៉េនះ្រពះអងមា

លីពជអនុជ*

៤

ែដល្រត�ជមេហសីរបស់េស�ចភី

េ្រពេលយ៉ូហបាបេនា�

េស�ចថា

«្រពករុណគា�សិទ�ិយក្រពះនមកេធ�
ជមេហសីេឡយ»។ ៥ េស�ចេហរ៉ូដចង់សមា�បេល
យ៉ូហ ែត្រទងខ�បណ
ា ជន េ្រពពួកេគចតទុក

េលជព្យោកមួយរូប។
៦

េនៃថ�បុណ្ខួបចំេរន្រពះជន


របស់្រពះប

េហរ៉ូដបុ្រតរបស់្រពះនេហរ៉ូឌយ
ី ា ៉ ចូលមករេន

មុខេភ��វ េធ�ឲ
 ្េស�ចេពញចិត�យា៉ខ�ំ
ស្បែស្សន្នង
ឹ នាថ

្របទឲ្ទំអស់។

៨

៧

រហូតដល់

េបន
 ាចង់បាអ�េស�
ី ច

នាទូលេទេស�ចវ ិញត

ក្រពេយស៊ូយាេឡងពី

្រពះហទ័យ អណិអសូេគពន់េពកណាស េហយ

្រទងក៏េ្របអ�កជំងឲ
ឺ ្បាជា
១៥

វ
េពលេនា ៃថ�េ្រណាសេហយ
ស័នាំគ


ចូលមកជិត្រពះអងទូលថា៖

«ទេី នះស�តណាស

េហយ
់ ង  សូម្របប
ា ណ
ា ជនទងេនះឲ្
 ក៏ជិតយបផ

១៦
្រតឡបេទវ ិញ  រកទិញមូ �បអហេនតភូម»
ិ ។

វ
បុែ៉ ន�្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល េទកនស័ថា
មន
ិ បាចឲ្េគ្រតឡបេទវ ិញេទ

«

ចូរអ�ករល់គ យក

មូ �បអហឲ្េគបរិេភាេទ»។

វ ល្រព
ស័ទូ

១៧

«េយង ខុម
�ំ ានប
ំ ុ័ងែត្របដុំ និង្រតេងៀតពរី
ពកបង�បរបស់មាថា «សូ ម្រទង្របទក្ប កន�ុយបុេ៉ ណ
ា �»។ ១៨្រពអង�មា្រពបន�ូលថា «
១៩
របស់យ៉ូហបាទីស ដកេលថាមកឲ្ខុ �ំមា�ស់» ចូរយកនំបុ័ងនិង្រតេនាមកឲ្ខុ �ំ»។
បនា�បមក
។

៩

្រពរ្រព�្រពហឫទ័យៃ្រកែល

្រទងបាស្បេនមុខេភ��វទំអស់

េ្រព

្រជ�ហួសេទ

េហយ។  ្រទងក៏ប��ឲ្េគេធ�ត
ពកសុំ របស់នា


អង�ថា

្រពះអង្របប
ា ណ
ា ជនឲ្អង�ុយេលេស�

យកនំបុ័ងទំ្របដុំ 

្រពះអង

និង្រតពីរកន�ុយេនាមកកន

្រទងេងប្រពះភ័�កេឡងេល

សរេសរតេម�ង
 ្រពជ

វ ពួកស វ
មា�ស  េហយកចនប
ំ ុ័ង្របទឲ្ពួកស័ក

២០

កក៏ែចកឲ្បណ
ា ជនបរិេភាគ

អ�កទំេនាបា

វ
បរិេភាែឆ�ត្រគប់គា េហយពួកស័្របមូន
ំបុ័ង

ែដលេនសល់ ដកបាេពញដបព
់ ីរល�ី។
ែដលបាបរិេភានំបុ័ង

្របម្របាំពនាក

២១

អស់អ�ក

មា្រប�សទំអស់

ឥតគិត្រសីនិងេក�ងៗផង

េទ។

ទំមា្រពបន�ូលថា

ជំេនឿតិចេអយ

«មនុស្មា

េហតុដូចេម�ចបាជអ�កមន
ិ ទុកចិត�

៣២

ដូេច�ះ?»។

បនា�បមក  ្រពះអងនិងេលសិល

ចូលមកក�ុងទូក េហយខ្យលក៏ស�ប។
់ ៣៣ អ�កេនក�ុង

ទូកនាំគ ្រកថា�បង�្ំ រពះអង ទំេពថ៖

«

្រពះអងពិតជ្រពបុ្ររបស់្រពជមា�សែមន!»។
៣៤

្រពះេយស៊ូយាងេល�ទ�កសមុ
វ
រំេពចេនា ្រពះេយស៊ប��ពួកស័កឲ្ចុ
ះ

២២

ទូក ឆ�ងេទេ្រតមា�មុន្រពះអង េហយ
 ្រពអង�ក៏

្របម
ា ហជន ឲ្វល្រតឡបេទវ
ិ
ិញែដរ។
្រពះអងឲ្មហជនេចញផុតអស់េហយ


វ
្រពេយស៊ូនិងពួកស័ក

េ្រតមា�

(មា៉កុស ៦. ៤៥-៥២ យ៉ូហន ៦. ១៥-២១)

២៣

ក

្រពះេយស៊

យាេឡង
 ្អ
 េទេលភ�ំ ដចែឡកពេី គ  េដម
ប ធស
ិ �ន
។ លុ ះដល់យប់ ្រទងគង់េនទេី នាែតមួយ្រពះអងឯ

ង។

បាឆ�ងេទដល់

្រតង្រស�េកេនសែរ៉ត

៣៥

អ�ក្រស�

េហយ
 យកដំណឹងេទផ្សព

េនាស�ល្រពះអងភា�

ផ្សពេពញតំបនទ
់ ំ
 មូល។ េគនអ
ា �កជំងទ

ឺ ំ
៣៦

អស់មករក្រពះអង

អង�រសូ ម្រគាែតពលជា

្រពព�ស�របស់្រពះអងបុេ៉ ណ
ា �

អស់អ�កែដលបា

ថ

ពល បាជសះេស្ ប ្រគប់គា�
ព ួកខាងគណៈផារ�សុ�ន�ង  ទំេនៀមទមា

(មា៉កុស ៧. ១-១៣)
២៤

េពលេនា ទូកេចញឆា�ព្ី រច េហយក៏

្រត�រលកបក់េបា

េ្រពប���សខ្យល់

២៥

ដល់

េពលជិតភ�ឺ ្រពះអងយាេលទឹកេឆា�េទរកពួកស វ

ក។

េឡងភាម

២៦

កពួកេគេឃញ្រពះអងយាេលទឹកសមុ្រ

ដូេច�ះ េគភ័យរន�ត់ េហយែ្រសេឡងថា
លង!» េ្រពេគភ័យេពក។

មា្រពបន�ូលេទេគថា

  ខុ េ�ំ ទេតក
 ុំខ�អី!»។
៖

២៨

«េខ�

២៧

រំេពចេនា្រពះេយស៊

«ចូរតំចិត�ក�ហេឡង

េលសិលទូល្រពអង�ថ

១៥១មាពួកខគណៈផារីសុី និ ពួកធមាចរពី

្រក�េយរូសឡឹម

ទូលថា

ចូលមកគាល្រពេយស៊ូ

េហយ

២

«េហតុអ�ីបាជសិស្របស់េល

មន
ិ

េគារតទំេនៀមទមា�បរបស់ចសបុរ គម
ឺ ន
ិ េធ�

ពិធល
ី ៃដ មុនេពលបរិេភាដូេច�ះ?»។
មា្រពបន�ូលតបេទេគវ ិញថា

៣

្រពអង�

«ចុះអ�ករល់គ

េហតុដូចេម�ចបាជអ�ករល់គ ្រប្រពឹេល ស
� នឹងវ ិ

ន័យរបស់្រពជមា�ស

េទកនតទំេនៀមទមា�ប

«េលមា�ស្របសិេបពិតជេលែមន សូ ម
២៩
ប��ឲ្ខុ អ
�ំ េដរេលទឹកេទរកេលផង»។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាតថា
«អេ��  ញ
មក!» េលសិលក៏ចុះពទ
ី ូកេដរេលទឹកេឆា�េទរក

ដល់ជីវ ិត"ទ។

េលភ័យណាស់េហយចបេផ�មលិចេទក�ុងទឹក។

ជូនេលឪពុកអ�កមា�េនា ខុ ប
�ំ ាទុកថា�្រពជ

្រពេយស៊ូ។

៣០

បុែ៉ ន�កេលេឃញខ្យលបក់ខ�ំ

េលែ្រសេឡងថា   «េលមា�សេអយ សូ មជួយ 
ខុ ផ
�ំ ង!»។

៣១

្រពេយស៊ូកល
៏ ូ ក្រពះហសទគាត

របស់អ�ករល់គ វ ិញដូេច�ះ?។

៤

្រពជមា�សមា្រព

បន�ូលថា "ចូរេគារមាបិតរបស់អ�ក អ�កណេជរ

្របេទផា�មាបិតរបស់ខួ �ន នង
ឹ ្រតវមាេទ
៥

រឯអ�
ី ករល់គ វ ិញ ែបរជេពថា

េបអក
� ណនិយាេទឪពុកមា�ថ  "អ�ីៗែដលខុ �ំ្រត�

មា�សរួចេទេហយ"

៦

អ�កេនាមន
ិ បាចេគារឪពុក

មា�េទ។ ្រតងហ�ឹងេហយ ែដលអ�ករល់គ បំបាត

តៃម�្រពបន�ូលរបស់្រពជមា�ស

េទ្រប្រពឹត

ទំេនៀមទមា�បរបស់អ�ករល់គ វ ិញ!។
ពុតេអយ

៧

មនុស្មា

ពកែដលព្យោកេអសែថ�ងទុកអំពី

អ�ករល់គ ្រត�ណាសគឺ៖

"្របជារ�ស�េនះេគារពេយងែតបបូ

៨

រឯច
ី ិត�េគេនឆា�យពីេយ

៩

េគថា�យបង�ំេយឥតបានករអ�ីេ
េ្រពះេគបេ្រង�នែតក្បួនច្បោប់របស
ប៉ុេណ
ា �ះធ»។

បរ�សុទ�

្រពេយស៊ូ្រតេហបណ
ា ជន

រួចមា្រពបន�ូលេទេគថា៖

«ចូរសប់

េហយយល់

ឲ្ច្បោថា ១១ អ�ៗ
ី ែដលចូលតមាតមនុស្ពុំែដល

ន
េធ�ឲ្មនុស្េទជមន
ិ បរិសុទ� េឡយ

ផ�ុយេទវ ិញ

មាែតអ�ីៗែដលេចញពីមាម
ត នុស្បុេ៉ ណ
ា � ែដលេធ�

ឲ្មនុស្្រតឡបេទជាមិបរិសុទ�»។

វ
េពលេនា ស័ក*នាំ
ចូលមកជិត្រពអង�  

១២

េហយទូលថា៖ «សូ ម្រពះ្រ្រជាពួកខគណៈផ

រសុ
ី ី *ទសចិត�ណាស

ដូេច�ះ»។
ថា៖

១៣

មកពឮ
ី ្រពះ្រមា្របសស

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទេគវ ិញ

«្រពបិតរបស់ខុ�ំែដលគង់េនស�បរមសុ ខ*

 ឡាណែដល្រពអង�មន
នឹងដករុក�ជាទ
ត ំ
ិ បា

ដំ។

១៤

កុអ
ំ ំពល់នឹងេគេធ�អ
 �ី អ�កទំេនាសុ ទ�ែតជ

មនុស្ខ�ក ដឹកនម
ា នុស្ខ�ក់ េបមនុស្ខ�កដឹក

ៃដមនុស្ខ�កេគមុខជធា�ករេណ
 ទំពីរនាកមន
ិ

ខ»។

១៥

េលសិលទូល្រពះអងថា៖ «សូ ម្រព

្រគបក្រសពក្្របស េនះឲ្េយងខុ យ
�ំ ល់ផង»។
១៦

មាតមនុស្សុ ទ�ែតផុសេចញពីចិត�មក  គឺេសចក�េី នា

ឯង  ែដលេធ�ឲ្មនុស្េទជមន
ិ បរិសុទ�* 

១៩

ដ្ បិ

គំនិតអ្រក កកបសមា�ប់ អំេពផ
 ិតក្បត់ ក

គុណេថាទបកលួ ចប�ន់ ពកកុហក ពកត�ះតិះ
េដៀល សុ ទ�ែតេចញមកពច
ី ិត�មនុស្ទំអស់

២០

គឺ

កទំេនះេហយែដលេធ�ឲ្មនុស្ក�េទជមន
ិ

បរិសុទ�។

រឯកបរិ
េភាេដមន
ី
ិ បាេធ�ពិធល
ី 

េឡយ»។

�ស�សាស
�
៍ដៃទមា�ក់េជឿ្រពះេយ
ន

(មា៉កុស ៧. ១៤-២៣)
បនា�បមក 

១៨
ធា�កេទទប
ី េនា�បង់! ផ�ុយេទវ ិញ អ�ីៗែដលេចញពី

ៃដេនា   ឥតេធ�ឲ្មនុស្ក�េទជមន
ិ បរិសុទ�

ម ូលេហតុែដលបណា�លឲមនស
ុ ្សម�

១០

អ�ីៗែដលចូលតមាម
ត នុស្្រត�ចូលេទក�ុងេពរួច

្រពះអងមា្រពបន�ូលថា៖

គា�្របាដូចេគែដរឬ!

«អ�ករល់គ េនែត

១៧

អ�ករល់គ ្រត�យល់ថ

(មា៉កុស ៧. ២៤-៣០)
២១

បនា�បមក

្រពះេយស៊យាចេចញពទ
ី ី

េនាេឆា�េទកនតំបន់ជិត្រក�ទរ៉
ី ូស

និង្រក�សុី ដូ

២២

ន។

មា�សី ស
� សនកណមា�ក

ែដលរស់េន

្រស�េនា ចូលមកគាល្រពះអង�េហយ
 ទូលអង�រថា

«ឱ្រពអមា�ស

ជ្រពះរវង្របស់្រពះបដវី

េអយ
សូ មអណ តេមត ខុ ម
�ំ ា �សផង! កូន្រសខ�ុំមា�ស


្រត�េខ�ចូល បណ
ា�ឲ្េវទនខ�ំណាស »។

២៣

្រពេយស៊ូពុំបាេឆ�យ
 តបនង
ឹ នាេឡយ
 ។ ពួកស័វ

នាំគ ចូលមកជិត្រពះអងទូលថា
េ្រប្របណ ដល់នាផង

អង�រពេី ្រកេយង»។
ថា៖

២៤

«សូ ម្រពះ្រ

េ្រពនាេចះែតែ្រស

្រពះអងមា្រពបន�ូលតប

«្រពជមា�សបាចតឲ្ខុម�ំ ករក

ែដលវេង�ង

ក�ុងចំេណាជនជាអ
ត ុី្រែអល

បុេ៉ ណ
ា �»។
២៥

ែតអស់អ�ក

ប៉ុែន�  �សី េ� នាចូលមក្រកេទៀប្រពបា

្រពះអង េហយទូលថា

ខុ ម
�ំ ា �សផង!»។

២៦

«្រពអមា�សេអយ  សូ មជួយ 
្រពះអងមា្រពបន�ូលតបថា «

មន
ិ គួរយកអហរបស់កូនេចេបាេទឲ្កូនែឆ�សុី

េឡយ»។

២៧

នាទូល្រពអង�ថា

«ពិតែមនេហយ

្រពអមា�ស់ បុែ៉ ន�កូនែឆ�សុីកំេទចអហែដល្រជ�ពីតុ
២៨

របស់មា�ស់»។
នាថា

្រពេយស៊ូកម
៏ ន្រពបន�ូលេទ

«នាេអយ

នាមាជំេនឿមាំមួណាស

ដូេច�ះសូ មឲ្យបសេ្រមតចិត�នា្របា ចុះ!»។
កូន្រសរបស់នាបាជ តំពេី ពលេនាមក។

អស់កមា�ំដួលតផ�ូវ»។
ថា

«េនទីេនះស�តណាស

អហឯណ
្រគា?»។

ឲ្បណ
ា ជនេ្រចយា៉េនះបរិេភា

៣៤

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទេគថា «
ំ »។ពួកេគទូលថា
េតអ�ករល់គ មានំបុ័ងប៉ុនា�ដុ?

«មា្របាំពដុំ និង មា្រតតូចៗខ�ះែដរ»។៣៥្រពះអង

បាន

មា�ស

(មា៉កុស ៧. ៣១)

យកេទែចកបណ
ា ជន។

្រពេយស៊ូចេចញពីទេី នា

េឆា�េទកន

វ កស័ក៏
វ
េហយកច្របទឲ្ពួកស័ពួ

បា្របាំពជាល

មាមហជនេ្រចកុះករនាំគ ចូលមករក្រពះអង

៣៩

ទំនាមនុស្ខ�ិន

មនុស្ខ�ក

៣០

មនុស្ពិកេជង

មនុស្គថ�ង់ និងអ�កមាជំងឯ
ឺ េទៀតៗ មកជាមួយ

េគដកអ�កទំេនា

េនេទៀប្រពបា្រពះអង

េហយ្រពះអងេ្របេគ ឲ្បាជទំអស់គា�៣១

េពលេឃញមនុស្គនិយាបា មនុស្ពិកេជង

ជដូចធម�ត

មនុស្ខ�ិនេដរបា   និងមនុស្ខ�ក

េមល
 េឃញ មហជនាំគ េកស�បែ់ ស�ងៃ្រែលង 

ទំេលកតេម�ង
 សិររុី ងេរឿងរបស់្រពៃនជនជាអ
ត ុី

្រែអលផង។

នាក់បរ�េភ

វ
្រពះេយស៊្រតេហពួកស័កមក

៣២

មា្រពបន�ូលថា

៣៨

អស់អ�កែដលបនបរិេភាមា

បនា�បមក  ្រពអង�្របម
ា ហជនឲ្វល្រតឡបេទ
ិ

ផ�ះវ ិញ   រច
ួ ្រទងយាចុះទូក 

្រទង

«ខុអ
�ំ ណិអសូបណ
ា ជនេនះ

ពន់េពកណាស ដ្ បិេគេនជាមួខុ �ំអស់រយៈេពលបី

ៃថ�មកេហយ េហយគា�អ�ប
ី រិេភាេសះ ខុ �ំមន
ិ ចង់

ឲ្េគ្រតឡបេទវ ិញទំេពទេទេឡយ

ែ្រកេគ

េឆា�េទតំបន់មា៉ដ

ន។

ព ួកខាងគណៈផារ�សុ�ន�ង  ពួកខាង
សា ឌូសុ�ចង់េឃ�ការអសា�រ្យ  ទុក

សមា�ល

(មា៉កុស ៨. ១១-១៣លូ ក ១២. ៥៤-៥៦)
១៦១េពលេនាះ ពួកខគណៈផារីសុនិង ពួកខគ
នាំគ ចូលមកគាល្រពេយស៊ូ

ក�ុង

េគាបំណងចបកំហុស្រពះអង�។ េគសុំ ឲ្្រពះអង

សែម�ងទីសមា�លមួយ  ប��ក់ថ្រពះអងបាទទួល

អំណាព្ី រពជមាស់មក។

(មា៉កុស ៨. ១-១០)

ពួកេគបរិេភាែឆ�ត្រ

ចំនន
ួ បួនពននាក  ឥតគិត្រសីនិងេក�ងៗផងេទ។

ណៈសឌូសុ

្រពះេយស៊ូ្រ�ទាននំបុ័មនុស្សបួនពា

៣៧

បៗ
់ គា េហយ្របមូនប
ំ ុ័ង  និង្រត ែដលេនសល់

េឆ�រសមុ្រកលីេឡ បនា�បមក ្រពះអងយាេឡង

េទេលភ�ំ លុ ះយាដល់ េហយ្រពះអងគង់ចុះ 

េតេ យងបាមូ �ប

ក៏្របាបណ
ា ជន ឲ្អង�ុយផា�លនឹងដី ៣៦្រទងយកនំ
បុ័ងទំ្របាំពដុំ និង្រតមកកនអរ្រពគុណ្រពជ

្រពះេយស៊ូេ្រ�សអ�កមានជំង�េផ្ស

២៩

វ ល្រពះអង
ពួកស័ទូ

៣៣

២

បុែ៉ ន�្រពអង�មា្រព

បន�ូលតបេទេគថា៖ {«េនេពលៃថ�លិច កណ

អ�ករល់គ េឃញៃផ�េមឃពណ៌្រកហ

ែតងេពថ ែស�កៃថ�លេ� ហយ។

៣

អ�ករល់គ

េនេពល្រពឹ

្រពហកណអ�ករល់គ េឃញៃផ�េមឃេខដ

អ�ករល់គ ែតងេពលថ

ៃថ�េនះេភ��ងេហយ។អ�ក

រល់គ យល់េហតុករណ េផ្សង

េនេលេមឃបា

ែតអ�ករល់គ មន
ិ យល់ទីសមា�ល
៤

េសះ}

នសម័យេនះ

មនុស្ជំនានេនះអ្រកណាស េហយ

ក្បតនឹង្រពះមា�សផង េគចង់ែតេឃញទីសមា�លដ៏

អស�រ្ បុែ៉ ន�្រពះអង� មន
ិ ្របទទីសមា�លណេផ្ស

េ្រក

ទីសមា�លរបស់ព្យោកយ៉ូណាេឡយ»។

បនា�បមក ្រពេយស៊ូយាចេចញពេី គេទ

ខាងគណៈសាឌូស

វ ចយកនំ
េពលឆ�ងេទេ្រតមា�  ពួកស័េភ�
៦

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេគថា

«ចូរអ�ករល់គ ្របយ័តនឹងេមេម្របស់ពកួ ខគ

ណៈផារីសុី

និងេមេម្របស់ពួកខគណៈសឌ

សុី *ឲ្ែមនែទន»។

វ
ពួកស័ជែជកគ
ា េគថា

៧

េយងមន
ិ បាយកនំបុ័ងមកេទ!»។

គំនិតរបស់េគ

ជំេនឿតិចេអយ

៩

ដូេច�ះ?

៨

«

្រពេយស៊ូ្រជ

ក៏មា្រពបន�ូលថា«មនុស្មា
េម�ចក៏ជែជកគាអំពេី រឿងគា�នប
ំ ុ័ង

អ�ករលគាេនែពុំទនយល់េទៀតឬ?

កខុ �ំែចកនំបុ័ង្របាំដឲ្មនុស្្របពននាកេនា

អ�ករល់គ ្របមូបាប៉ុនា�ល�ីអ�ករល់គ ចឬេទ?
១០

េហយកខុ �ំែចកនប
ំ ុ័ង្របាំពដុំឲ្មនុស្បួនពន

នាកអ�ករល់គ ្របមូបាប៉ុនា�ជា?

ដូចេម�ចបាជអ�ករល់គ មន
ិ យល់ដូេច�ះ

បំណងនិយាអព
ំ ន
ី ំបុ័ងេទ

្របយ័តនឹងេមេម្

១៣

ក ្រពេយស៊ូយាមកដល់្រស�េសស

វ
េរភល
«
ី ី ព ្រពះអងមា្រពះបន�ូសួ រពួកស័កថា

មនុស្ទំឡាថ បុ្រមនុស្ជនរណ?»។១៤

១១

េហតុ

ខុ �ំគា�

គឺខុ ច
�ំ ង់ឲ្អ�ករល់គ

របស់ពួកខងគណផារីសុី និង

ពួកខគណៈសឌូសុីឯេណា»។

វ
េពលេនា ពួកស័យល់ថ
្រពះអងចង់ឲ្

១២

េគ្របយ័តនង
ឹ េសចក�ែី ដលពួកខគណៈផារីសុីនិ

ពួកខគណៈសឌូសុបេ្រង�មន
ិ ែមន្របយ័តអំពេី ម

េម្េនាេឡយ
 ។

េលាកសុ�ម៉ូន្រ�កាសថា  ្រពះេយស៊

«អ�កខ�ះថេលជេលយ៉ូហបាទ

ស� អ�កខ�ះថា  េលជព្យោកេអលី អ�កខ�ះេទៀតថ

េលជព្យោកេយេរមី ឬជព្យោកណមួយរូប»។
១៥

(មា៉កុស ៨. ១៤-២១)
បុ័ងេទជមួយ

(មា៉កុស ៨. ២៧-៣០ លូ ក ៩. ១៨-២១)

េគទូលថា៖

ពុតត្បុតរបស់ពួកខាងគណៈផារ�សុ�ន�ង  

៥

្រ�ស

្រពះអងសួ រេគេទៀតថា

«ចុះអ�ករល់គ វ ិញ េត
អ�ករល់គ ថខុ �ំជានរែដរ?»។ ១៦េលសុី មូ៉
នសិលទូល្រពះអងថា៖ «េលជ្រពះ្រគីសជ
្រពបុ្ររបស់្រពជមា�ស ដ៏មា្រពជន�គង់េន»។
១៧
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបេទគាវត ិញថា «សុី
មូន
៉ កូនេលយ៉ូណាេអយ អ�កពិតជមាសុ ភ

ផ
មង�លែមន អ�កដឹងេសចក�ីេនះមន
ិ ែមនេដខ�ួនឯង

េទ

គ្ឺ រពះបិរបស់ខុ ែ�ំ ដលគង់េនស�បរមសុ ខ*

បាសែម�ងឲ្អ�កដឹង។

១៨

ខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �កថ  អ�ក

េឈ�សិល  េហយេនេលផា�ំសិលេនះ ខុ �ំនង
ឹ សង់

ព
្រពះសគមន៍*របស់ខុ �ំ។េសចក�ស
ី �ប ពុំមា

អំណាេល្រពសហគមនេ៍ នះបាេឡយ

១៩

ខុ �ំនង
ឹ

្របគលកូនេស្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខឲ្អ�ក។

ភ
អ�ៗ
ី ែដលអ�កចង េនេលែផនដេី នះ ្រពជមា�សនង
ឹ

ចងេនស�បរមសុ ខេហយ
 អ�ៗ
ី

ែដលអ�ក្រសភ

េនេលែផនដី ្រពជមា�សក៏នង
ឹ ្រសេនស�បរម

សុ ខែដរ»។
២០

បនា�បមក  ្រពះអងមា្រពបន�ូលហពួក

វ
ស័កម
ន
ា រណថ
ិ ឲ្្របន

េឡយ។

២១

តំពេី ពលេនាមក 

្រពះអងជ្រព្រគី�ស

្រពះេយស៊ មចបេផ�ម

វ ឹងថ ្រពះអង្រត�ែតយាេទ្រក�
្របាឲ្ពួកស័ដ

េយរូសឡឹម

ពួក្រពឹទ ចរ្ពួកនាយបូជចរ្

និងពួកធមា�ចរនឹងនាំគ េធ�បា្រពះអងឲ្រងទុក�

លំ បាយា៉ខ�ង

ែថមទំេធ�គុត្រពះអងេទៀតផង  

ែតបៃី ថ�េ្រកមក្រពះអងនង
ឹ មា្រពះជនរស់េឡងវ ិ

ញ។

២២

េលសិលនា្រពេយស៊ូេទដចែឡកពី

េគ េហយទូលជំទស់ថ«្រពអមា�សេអយ! សូ ម
្រពជមា�សេមត អណិតកុំឲ្ករណ េនះេកតមា

ដល់្រពះង�េឡយ»។

២៣

្រពេយស៊ូែបរមកមា្រព

បន�ូល េទេលសិលថា

«ែន៎មារ*សតំងេអ

ថយេទខេ្រកខុ �ំ ដ្ បិអ�កកំពុងររផ�ូវខុ គំ
�ំ និត

អ�កមន
ិ ែមនជគំនិតរបស់្រពជមា�សេទ  គឺជគំនិត

របស់មនុស្េលសុ ទស
� »។
២៤

បនា�បមក ្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទកន
វ
ពួកស័ថា
«េបអ �កណចង់មកតេ្រកខុ�ំ ្រត�

លះបង់ខ�ួនឯងេច

េហយ
 មកតខុ �ំចុះ

២៥

អ�កេនានង
ត ង់ជីវ ិត
ឹ បាប

្រត�លីេឈឆ
 ា�របស់ខួ �ន

ភ័�ក�របស់្រពះអងបេ��ញរសី ែ� ចងចំ

បុែ៉ ន�អ�កណបាតបង់ជីវ ិត
២៦

េបម
 នុស្

មា�កបាពភ
ិ ពេលទំមូល មកេធ�ជ
 សម្បត�របស់

ខ�ួន ែតបាប
ត ង់ជីវ ិតេនានង
ឹ មា្របេយាជអ�?
ី េត
មនុស្អយកអ�ម
ី កបូ �រនង
ឹ ជវី ិតរបស់ខួ �នបា?
លុ ះដល់បុ្រមនុស្ស្រកបេដសិររុី ងេរឿង

២៧

្រព

បិតរបស់្រពអង�យាមកជាមួពួកេទវទូតរបស់

្រពះអង ្រពះអងនង
ឹ ្របទរង�ន ឬដកេទមា�ក់
២៨

តអំេពែ ដលខ�ួនបា្រប្រពឹត

ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ក

អ�កខ�ះែដលេនទេី នះនង
ឹ មន
ិ

សបេ់ ទ មុនបាេឃញ
 បុ្រមនុស្យាមក្រគ្រព

រជ្»។

៣

ដូចពន�។
ឺ

វ ំបប
ស័ទ
ី ាេឃញេលមូេ៉ ស* និង

ព្យោកេអលី សន�នជាមួ្រពេយស៊ូ។

១៧ ្របាំមៃថ�េ្រកមក 

្រពេយស៊ូនេា ល

សិល េលកយា៉ក និង េលកយ៉ូហជាប�ូ េឡង

េទេលភដ
�ំ ចែឡកពីេគ។

២

េល

ទីេនះ ្របេសណាសេប្រពអង�សព�្រពះហទ័យ

ំ ឹងសង់ជ្រមបី គម
ទូលបង�ន
ួ ស្រមា្រពះអង មួយ
ឺ យ

ស្រមាេលមូេ៉ ស និង មួយេទៀតស្រមាព្យោកេអ
៥

លី»។

េនេឡយ

កេលសិលកំពុងែតមា្របសស
្រសប់មាពពក*ដ៏ភ�ម
ា េគ
ឺ ក្រគបំ

ទំអស់គា េហយមា្រពះសូេសៀងបន�ព
ឺ ីកុ �ងពពក

មកថា៖

«េនះជបុ្រដ៏ជាទ្រសឡារបស់េយង

ចុះ!»។

៦

ចូរស�ប្រពះអង

ពួកសវ ័កឮដូេច� ក៏នគ
ា ា ្រកចុះ ដក
៧

មុខដល់ដី េ្រពេគភ័យខ�ជខ�ំង

្រពេយស៊ូ

យាចូលេទជិតដក្រពហសេ� លេគ ទំមា្រព

បន�ូលថា«ចូរនាំគ េ្រកេឡង កុខ
ំ �អី!»។ ៨
វ បមុខេឡង
កពួកស័េង
េឃញ
 ែត្រពេយស៊ូ
មួយ្រពអង�បុេ៉ ណ
ា �  ពុេំ ឃញមានរណេទៀតេឡ

យ។

៩

ទំបី

វ
េពល្រពះអងយាចុះពេី លភ�ំ ជាមួស័ក
្រពះេយស៊ហ្របេគថា

្របានរណ

«កុនំ យ
ិ ា

អំពេី ហតុករណ ែដលអ�ករល់គ បា

េឃញេនះឲ្េស

្រត�ចរហូតដល់បុ្រមនុស្ស

មាជីវ ិតរស់េឡង
 វ ិញ»។

វ
ពួកស័កទូ
លសួ រ្រពះអងថា

«េហតុដូច

េម�ចបាជពួកធមា�ចរ្ េចះែតនិយាថ ព្យោក

(មា៉កុស ៩. ២-៨ លូ ក ៩.២៨-៣៦)
១

៤

សិលទូល្រពះអងថា«្រពអមា�ស់!   េយងខុ �ំបាេន

១០

ស�រ�រុងេរឿងរបស់្រពះេយស៊

ដូចពន�ឺៃថ�

េហយ្រពព�សរ� បស់្រពះអង ្រតឡបជមាពណ៌ស

ដ្ បិអ�កណចង់បារួចជីវ ិត   េយងគាបចិត�នឹង្រពះអងណាស

េ្រពែតខុ �ំ  អ�កេនានង
ឹ បាជីវ ិតវ ិញ។

រល់គ ដឹងច្បោថ

វ
មា្រទង្រទែប�កពីមុន េនមុខស័កទ
ំបគ
ី ឺ្រព

េពលេនា្រពះអងែ្រជ

េអលី្រត�អេ��  ញមកមុន?»។
បន�ូលតបថា

១១

្រពអង�មា្រព

«ព្យោកេអលីអេ��  ញមកែមន

េរៀបចំសព�្រគបទំអស់េឡងវ ិញ។

១២

េដម
 ្ប

ខុ �ំសុំ្របអ
ា ក
�

រល់គ ថ ព្យោកេអលីបាអេ��  ញមករួចេហយ  ែត

ពួកេគមន
ា �
ិ ្រពទទួលស�លេលេទមន
ិ ែតបុេ៉ ណ

េស េគែថមទំបាេធ�បាេលសព�ែបបយា៉

តអំេពច
 ិត�របស់េគេទៀតផង។

្រត�េគេធ�បាដូេច�ែដរ»។
យល់ថ

បាទីស�*

១៣

បុ្រមនុស្ក៏នង
ឹ

េពលេនាពួកស័វ

្រពអង�មា្រពបន�ូលអំពេី លយ៉ូហ

{២១េគអេដញេខ�្របេភេនះឲ្េចញ
បាលុ ះ្រែតអធិស�ន* និ តមអហ»។}

េឡយ។

្រពះេយស៊ូ្រ�កាសអំព� ្រពះអង�្រត
ទ�វង�ត

(មា៉កុស ៩. ៣០-៣២ លូ ក ៩. ៤៣-៤៥)
កពួកសវ ័ក*េនជុំគា ក�ុង្រស�កលីេ

២២

្រពេយស៊េដញេខា�េចញព�
ូ
េក�ងមា�ក

(មា៉កុស ៩. ១៤-២៧ លូ ក ៩. ៣៧-៤៣)
១៤

វ
្រពះេយស៊និងស័កទ
ំងបរូបមក

ក

ដល់កែន�ងែដលបណ
ា ជនេនជុំគា

មាបុរសមា�ក

ចូលមកគាល្រពះអង� គាតលុតជង�ង់ចុះ
៖«េលមា�សេអយ

១៥

ទូលថ

សូ មេលអណិេមត កូន

្រប�របស់ខុ �្ំ របបផង វឆ�ួត្រជ�បណ
ា�ឲ្វឈ

ចុកចបខ�ំណាស វដួេទក�ុងេភ�ង  
 និងធា�កទក
ឹ
១៦
ជាញឹញាប់
ខុ ្�ំ របបបានាំមកជួបស័វ

របស់េលែដរ ែតេគពុំអេមល
 វឲជបាេទ»។
១៧

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា

«ែន៎ពកួ មនុស្

អ្រកមន
ិ ្រពេជឿេអយ! េត្រត�ឲ្ខុ ្�ំ រទេនជាមួ

អ�ករល់គ ដល់េពលណេទៀត!
ឲ្ខុ �ំ»។

១៨

បនា�បមក

   ចូរនេា ក�ងេនាមក

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល

គំរេខ� េខ�ក៏េចញេហយេក�ងេនាបាជា  ត

ពីេពលេនាមក។
១៩

េពលេនា

វ លមកគាល្រព
ពួកស័ចូ

េយស៊ូដចែឡកពីេគ ទូលថា៖

«េហតុអ�ប
ី ាជេយង
២០
ខុ ព
�ំ ុំអេដញេខ�េនាបា?»។
្រពអង�មា
្រពបន�ូលតបេទេគថា
«មកពអី �ករល់គ មា

ជំេនឿតិចេពក។ ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករល់គា�ដច្បោថ
េបអក
� រល់គ មាជេំ នឿបុន
៉ ្រគាពូជមួយដ៏លិត
�
អ�ក

រល់គ នឹងប��េទភ�េំ នាថ "ចូរេចញពេី នះេទេន

កែន�ងេផ្សេទ! ភ�ម
ំ ុខជេធ�តពកអ�ករល់ គ

មន
ិ ខ

ដ្ បិគា�កអ�ែី ដលអ�ករល់គ េធ�មន
ិ េកត

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលេទេថា
នឹង្រត�េគប��ូ ន

េលជាមិខន

«បុ្រមនុស្

េទក�ុងកណ
ា�បៃដរបស់មនុស្

២៣

េគនង
ឹ សមា�បេល បុែ៉ ន�េន

ៃថ�ទប
ី ី េលនឹងមាជីវ ិតរស់េឡងវ ិញ»។  ឮដូេច�
ពួកសវ ័ក*្រព�ចិត�ជាខ �ំ


ការបង់ពន�្រពះ�េ�្រក�ងេយរូសាឡ
២៤

លុ ះ្រពេយស៊ូយាមក

ដល់្រក�កផាន

ជាមួពួកស័វ អ�កហូតពន�ស្រមា្រពះវិហយនា
គាចូលមករកេលសិល េហយ
 សួ រថា«េល្រគ

របស់អ�កបង់ពន�ស្រមា្រពះវិហឬេទ?»។
េលតបវ ិញថា

«បាទ!

េលសិលេទដល់ផ�ះ

េទគាតមុនថា

«សុី មូន៉ !

េលកបង់»។

េផ្ស»។

ក

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល
តេយាបលអ�ក េស�ច

េនែផនដេី នះទរពនអកពន
ី រណ?
េស�ច ឬពអ
ី �កេផ្ស?»។

២៥

២៦

ពប
ី ុ្ររបស់

េលទូលថា

«ពអី �ក
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា «

២៧
ែមន េបដូេច�ះបុ្ររបស់េស�ចមន
ិ ្រត�បង់ពន�េឡយ

បុែ៉ ន� េដម
 ្ក
ប ុំឲ្អ�កទំេនាទសចិត� ចូរេទស�ូច្រត

សមុ្រ

េហយ
 យក្រតែដលស�ូចបាមុនេគមកេបក


មាត អ�កនង
ួ ចូរយកកកេនាេទបង់
ឹ េឃញ
 កកមយ

ពន�ឲ្ខុ �ំ និងឲ្អ�កចុះ!»។
អ�កធំជាងេ

(មា៉កុស ៩. ៣៣-៣៧ លូ ក ៩. ៤៦-៤៨)
វ
១៨១េពលេនា ស័នាំគ
ចូលមកគាល្រពះេយស៊

េហយទូលថា

«េតអ �កណមាឋនធំជាេគ េន
ក�ុង្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខ*?»។២្រពះអងេហ
េក�ងតូចមាក់

ស័វ

៣

ឲ្មកឈរេនកណ
ា�ចំេណាពួក

រួចមា្រពបន�ូលថា

«ខុ�ំសុំ្របាឲ្អ�ក

រល់គ ដឹងច្បោថ េបអ�ករល់គ មន
ិ ដូរចិត�គំនិតឲ្

បាដូចេក�ងតូចៗេទ អ�ករល់គ មន
ិ អចូលេទក�ុង

្រពរជ្ ៃនស�បរមសុ ខ*បាេឡយ។

៤

អ�កណ

ដកខួ �នដូចេក�ងតូចេនះ    អ�កេនាមាឋនធំជាងេ

ក�ុង្រពរជៃនស�បរមសុ ខ។

៥

អ�កណទទួលេក�ង

តូចណមា�កដូចេក�ងេនះក�ុងនាខុ �ំ

ក៏ដូចជាប

ទទួលខុ �ំែដរ»។

១០

ចូរ្របយ័ត

កុំមាកងនរណមាក់

ក�ុង

ចំេណាអ�កតូចតេនះេឡយ។  ខុ �ំសុំ្របអ
ា �ករល

គាថ េទវទូត*របស់ពក
ួ េគស�ិតេនឯស�បរមសុ ខ*

ទំេឃញ្រពះភ័�ករបស់្រពបិតែដលគង់េនស�

{១១ដ្ បិបុ្រមនុស្
បាមកសេ�ង�មនុស្សែដវនាបា
ប
ត ង់»។}
ិ

បរមសុ ខ ្រគបេពលេវលផង

្រ�សា�អំព�េចៀមែដលវេង�ងបាត់  េហ�
េឃ�ញ�ញ

(លូ ក ១៥. ៤-៧)
១២
«េតអ�ករល់គ យល់យា៉ណ

្របសិេប

បុរសមា�កមាេចៀមមួយរយក្ប េហយេចៀមមួយ

កុំនាំអ�កដៃទ្រ�្រព�ត�អំេព

វេង�ងបាត?។

(មា៉កុស ៩. ៤២-៤៨ លូ ក ១៧. ១-២)
៦
«អ�កណនាអ�កតូចតមា�ក

ក�ុងបណ
ា អ�ក

ែដលេជឿេលខុ �េំ នះ ឲ្្រប្រពឹអំេពប
 ា ចំេពអ�ក

េនា ្របសិេបេគយកត្បោល់យា៉ធំមកចងកគាត

គាម
ត ុខជទុកេចៀមេកសិ្របាំប

េនេលភ�ំ េហយេទតរកេចៀមែដលបាេត នាពុំខ

ន។

១៣

ខុ �ំសុំ្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថ េបគាត

រកេចៀមេនាេឃញវ ិញ គាម
ត ុខែតេ្រតអរសប្ប

ជមន
ិ ខ

គស
ឺ ប្បេលសពេី ឃញេចៀមេកសិ

ទមា�កេទក�ុងបាសមុ្រឲ្លង់ទឹក ្របេសជាទុក

្របាំប ែដលមន
ិ វេង�ងបាេត ទេទៀត។

ខន ដ្ បិមាេហតុេផ្សងជាេ្រច នាំឲេគ្រប្រពឹ

ដូេច�ែដរ  ្រទងមន
ិ សព�្រពហឫទ័យឲ្អ�កណមា�ក

គាឲ
ត ្េនរស់!

៧

មនុស្េលមុខជ្រត�េវទនមន
ិ

អំេពប
ា ្េគ្រប្រពឹអំេព
 ាប  េហតុេផ្សងៗ ែដលនឲ

បាេនា ្រត�វែមាេចៀសមន
ិ ផុត  បុែ៉ ន�អ�កណនា

េគឲ្្រប្រពឹអំេពប
 ា អ�កេនា្រត�េវទនេហយ!
៨

្របសិេបៃដឬេជងរបស់អ�ក នាំអ�ឲ្្រប្រពឹ

អំេពប
 ា

ចូរកតវេបាេចឲ្ឆា�េទ

ចូលេទក�ុងជីវ ិត

មាែតៃដមា�ឬេជងមា�េនា

្របេសជាមាៃដពីរឬមាេជងពីរ

េហយ្រត�ធា�ក

េទក�ុងេភ�ង 
 ែដលេឆះអស់កល្ជានិច�

៩

ែភ�ករបស់អ�ក  នាអ�កឲ្្រប្រពឹអំេពប
 ា

េចញ  េហយេបាេចឲ្ឆា�េទ

ក�ុងជីវ ិត

េបអ�ក

្របសិេប
ចូរេខ�ះវ

េបអក
� ចូលេទ

មាែតែភ�កមា�េនា្របេសជាមាែភ�ក

ពីរ េហយ្រត�ធា�កេទក�ុងេភ�ង
 នរក។

របស់អ�ករលគា

១៤

រឯ្រពប
ី
ិត

ែដលគង់េនស�បរមសុ ខ*ក៏

ក�ុងចំេណាអ�កតូចតទំងេនវនាបាត់បង
ិ

េឡយ»។

្រត�វអត់េទាសេគជាន�ច
១៥

«្របសិេប

មាបងប�ូនណមា�កបា

្រប្រពឹអំេពប
ួ
ចូរេទជួបអ�កេនាស�ត់ែត
 ាអ�ម
ី យ

ពរី នាក    េហយ
ត �បអ�ក
 សី ្� របេគាេត ទ េបគ
 ាស

រ
អ�កនង
ឹ រក្បងប�ូនេនា មន
ិ ឲ្បាេត ឡយ


១៦

ែតេប

គាតមន
ា ា�ក ឬពីរនាកេទៀត
ិ ្រពស�បអ�កេទ ចូរនម

េទជាមួ ជួយ ដសេតឿន េដម្ស
ប ្រម�េរឿងទំ

អស់ េដមាសក្ពីរឬបីនាកល។

១៧

្រសិនេប

គាតមន
ិ ្រពស�បពកអ�កទំេនាះ ្រត�នេា រឿងេនះ

េទ្របា្រពសហគមន៍*

េហយេបគ
 ាេត នែតមន
ិ

្រពស�ប្រពសហគមនេ៍ ទៀតេនា ្រត�ចតទុកគាត
ដូចជសសនដៃទ ឬដូចជអ�កទរពន�ចុះ។

១៨

ខុ ស
�ំ ុ ំ

្របឲ
ា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថ អ�ៗ
ី ទំអស់ែដល

អ�ករល់គ ចងេនេលែផនដីេនះ ្រពជមា�សនឹងចង

េនស�បរមសុ ខ េហយអ�ីៗែដលអ�ករល់គ ្រស
បរមសុ ខែដរ។

ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោ

ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ ្របសិេបមាពីរ

នាកេនេលែផនដេី នះ រួមចិត�គំនិតគា� ទូលសូ មអ�ក
ី ៏

េដ្រពបិតរបស់ខុ �ំែដលគង់េនស�បរមសុ ខ
២០

នឹង្របទឲ្ជាមិខ

ដ្ បិេនទណ
មាពីរឬ
ី

បីនាកជួបជុំគាក�ុងនាខុ �ំ ខុ ក
�ំ ស
៏ ិត
� េនទេនា ជាមួ

េគែដរ។

២១

េពលេនា

េលសិលចូលមកជិត្រព

េយស៊ូ េហយទូលថា៖ «បពិ្រ្រពអមា�សេបបងប�ូន
េចះែត្រប្រពឹអំេពប
 ាប មកេលទូលបង�ំ  េតទ
 ូលបង�ំ

្រត�អត់េទឲ្េគប៉ុនា�ដង? រហូតដល់្របាំពដង
ឬ?»។

២២

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាតថា៖«ខុ �ំ

សុំ ្របអ
ា �កថ  អ�ក្រត�អត់េទឲ្េគមន
ិ ្រតឹែត

្របាំពដងបុេ៉ ណ
ា �េទ  គ្ឺ រត�អត់េទឲ្េគចិតសិប

ដង ្របាំពដងស»។

ក៏ឲ្គាតេទវ ិញ ទំលុ បបំណុលេចែថមេទៀតផ

ង។

ែដលពុំ្រពអត់េទាឲ្េគ

«េហតុេនះ

្រពរជៃនស�បរមសុ ខ*

េ្រប�បានង
ឹ េស�ចមួយអង�
២៤

មួយអ�កបេ្រម

លែណនហមក។

ែដលចង់គិតប�� ី ជ

េពល្រពរចបេផ�មគិតប�� ី

មាេគនក
ា ូនបំណុលមា�ក
២៥

២៨

េពលអ�កបេ្រមេនាេចញេទ គាប
ត ាជួប

នឹងគូកនមា�ក

គាតចបអ�កេនា្រចច់ក

ទំេពថា

្របាអញទំអស់មក!"។

២៩

"សង

គូកនរបស់អ�កេនាក៏

លុ តជង�ង់ចុះ អង�រថ "សុំ អត់ឱនពន្យេពល ឲ្គា
ផង គានឹងសងឯងវ ិញ្រគបចំនន
ួ "។

៣០

បុែ៉ ន�អ�កបេ្រម

េនាពុំ្រពេទ មន
ា �េស គាច
ត បអ�ក
ិ ែតបុេ៉ ណ

ជំពក្រក់យកេទឃុឃ
ំ ំ
ា
រហូតទលែតបាសង
បំណុល្រគបចំនន
ួ ។

៣១

អ�កបេ្រមឯេទៀតៗេឃញ

ដូេច�ះ ទសចិត�ជខ�ំេគយកេរឿងេនះ េទទូលេស�

ច។

៣២

េស�ចក៏េហអ�កបេ្រមេនាមកសួ រថា"ែន៎អ�ក

បេ្រមអ្រកកេយងបាលុ បបំណុលឯងទំប៉ុនា�

េចអស់ េ្រពឯងបាទទូចអង�រេយង។

៣៣

េយង

បាអណិេមត ឯង។ េហតុដូចេម�ចបាជ ឯងពុំ

្រពអណិេមត គូកនរបស់ឯងផងដូេច�ះ?"។

៣៤

េស�ច្រទងខ�លៃ្រែលងក៏ប��ឲ្េគយកអ�កេនា

ែដលជំពក្របារប

េដអ�កេនាគា�្របាសង

ន។

៣៥

ចំេពអ�ករល់គ

បិតរបស់ខុ �ំែដលគង់េនស�បរមសុ ខក៏នឹងេធ�

ទរុកម�អក
� រលគាដូេច�ែដរ»។

្រពះដំបូនា�នអំព�េរឿងែលងលះ���្រ�

(មា៉កុស ១០. ១-១២ លូ ក ១៦. ១៨)
១៩១ ក

កូន ទំរបស់របរែដលគាតមាេដម្យក
្របាមក
ប

សព�្រគបេហយ

២៦

អ�កបេ្រមេនាលុ តជង�ង់ ្រកេទៀប

្រពបាេស�ច ទូលអង�រថា "សូ ម្រទងេមត អត់ឱន

េបមា�កៗមន
ិ ្រពេលក

ែលងេទ ឲ្បងប�ូនេដេស�អស់ពច
ី ិត�េទ ្រព

េស�ចក៏េចញប�� ឲ្លក់ទំគត់  ទំ
 ្របពន ទំ
សងបំណុល។

ែដលជំពក្របាគាម
ត យ
ួ រយដួង*

េទេធ�ទ
 រុកម� រហូតទលែតសងបំណុល្រគបចំនួ

្រ�ស អំពអ
� �កបេ្រម
២៣

្រពរមា្រពះហទ័យ

អណិ អសូអ�កបេ្រមេនាពន់េពកណាស   ្រពះអង

្រពជមា�សក៏នឹង្រស េនស�

១៩

ំ ឹងសង្រពះអង
ទូលបង�ន

២៧

វ ិញ្រគបចំនន
ួ "។

វ

េនេលែផនដី
េទៀតថ

ំ ង
ពន្យេពលឲ្ទូលបង�ផ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលទំេនះចប់
្រទងក៏ចេចញព្ី រស�កលេឡ

យាេឆា�េទេ្រតខនាទេន�យ័រដន ក�ុង្រស�

យូដ

២

មហជនេ្រចកុះករនាំគ មកត្រពអង�

្រពះអងក៏េ្របអ�កជំងឲ
ឺ ្បាន េនទេី នា។
មាពួកខគណៈផារីសុីចូលមកជិត

៣

េហយទូល

សួ រ  ក�ុងេគាបំណងល្បលេមល
 ្រពអង�ថា

«េត

ស�មមាសិទ�ន
ិ ឹងែលងភរិយ េដសំអេលមូល
៤

េហតុអ�ីកេ៏ ដបាឬេទ?»។
បន�ូលតបថា

«អ�ករល់គ ធា�បអគម�រី រួចមក

កេដមដំបូង

េហយថ

មនុស្មកជបុរស

្រពអង�មា្រព

ជ�សី �

្រពអទិករបាបេង�ត


ឡ

៥

រួច្រពអង�មា្រព

បន�ូលថា "េហតុេនះេហយ បាជបុរស្រត�ច

េចញពីឪពុកមា� េទរួមរស់ជាមួភរិយរបស់ខួ �ន
អ

េហយអ�កទំពីរ្រតឡបេទជរូបកែតមួយ" ។

៦

េគមន
ិ ែមនជបុគ�លពីរនាកេទៀតេទ  គជ
ឺ រូបកែត

មួយវ ិញ។  ដូេច�ះមនុស្មន
ិ ្រត�បំបាកបំែបកគូ្រសក

ែដល្រពជមា�សបាផ្សំផ�ុេនាេឡយ»។

៧

ពួកេគ

ខ។  អ�កណមា្របា

ចូរយកពកេនះេទរិះគិត

ឲ្យល់ចុះ!»។
្រពះេយស៊ូ្រ�ទានពរដល់េក

(មា៉កុស ១០. ១៣-១៦ លូ ក ១៨. ១៥-១៧)
១៣

មាមនុស្មានេា ក�ងតូចៗ

មកឲ្្រព

េយស៊ូដក្រពហសេ� លវ និងអធស
ិ �នឲ្។ ពួកស

វ ័ក*ស�ីបេនា�អ�កទំេនា
បន�ូលថា

១៤

ែត្រពេយស៊ូមា្រព

«ទុកឲ្េក�ងតូចៗមករកខុច�ំ ុះ

កុឃ
ំ ាតវ

េឡយ

ដ្ បិមាែតអ�កមាចិត�ដូចេក�ងៗទំេនះ

បា»។

១៥

បុេ៉ ណ
ា �

ែដលចូលក�ុង្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខ

បនា�បមក្រពះអងដក្រពហសេ� លេក�ង

ទំេនា  រច
ួ ្រទងយាចេចញពទ
ី ីេនាេទ

«ចុះេហតុដូចេម�ចបាជេល អ�កមានមា�ក់ចង់បានជអស់កល្ប
ម៉ូេសប�� ឲ្ស�មេធ�លិខិតែលងលះភរិយ?»។ ៨ ន�ច�
្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថា
«េលមូេ៉ ស (មា៉កុស ១០. ១៧-៣១ លូ ក ១៨. ១៨-៣០)

ទូលសួ រ្រពអង�ថា

អនុ��ត ឲ្អ�ករល់គ ែលងភរិយបា េ្រពអ�ក

១៦

េពលេនា មាបុរសមា�កចូលមកគាល្រព

រល់គ មាចិត�រងរូ
ឹ ស ែតកេដមេឡយមន
ិ ែមន

អង� េហយទូលថា៖ «េល្រគ�!េតខុ ្�ំ រត�្រប្រពឹអំេព

ភរិយ (េលកែលងែតរួមរស់ជាមួគាេដឥតបា

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា

ក

ដូេច�េទ។

៩

ខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល់គ ថបុរសណែលង

ខ

េរៀបករ េហយេទេរៀបកនឹង�ស�ីមា�កេទៀត បុរស
េនាឯងជាអ�្រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បត»។
១០

វ
ស័កនាំគ
ទូល្រពះអងថា

ខណ
័ � រវប�្ី របពនែបបេនះ

ជា»។

១១

«េបម
 ាល័ក�

គួរកុេំ រៀបក្របេស

្រពអង�មា្រពបន�ូលេទេគវ ិញថា

មនុស្្រគបរូបពុំអយល់េសចក�េី នះ

«

បាេឡយ 
 គឺ

មាែតអ�ក ែដល្រពជមា�សេ្រប្របទឲ្យល់
ប៉ុេណ
ា �

េទប
 អយល់បាន
គ

១២
ឃ

អ�កខ�ះមន
ិ អ

េរៀបកបា តំងពកំេណតមក ។ អ�កខ�ះេទៀតមន
ិ

អេរៀបកបា មកព្ី រត�េគេ្រក�វ រឯអ�
ី កខ�ះេទៀត

មន
ិ េរៀបក មកពយ
ី ល់ដល់្រពរជៃនស�បរមសុ

ល�អ�ខ
ី �ះ េដម្ឲ
ប ្មាជីវ ិតអស់កល្ជានិច?»។
េម�ចបាជអ�កសួ រខុ �ំអំពអ
ី ែ�ី ដលល�ដូេច�ះ?

១៧

«េហតុដូច
មាែត

្រពជមា�សមួយ្រពះអងបុេ៉ ណ
ា � ែដលល�សប្បរស។

េបអ�កចង់ចូលេទក�ុងជីវ ិត

េទ»។
។

១៨

្រត�្របតិបត�តវន័យ*
ិ

គាទ
ត ូលសួ រ្រពះអងថា៖ «វន័យអ�
ិ
ីខ�ះ?»

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេឆ�យថា

«កុំសមា�ប

មនុស្ កុ្ំ រប្រពឹអំេពផ
 ិតក្បត កុំលួច្រព្សម្បត�េគ

កុន
ំ ិយាកុហកេធ�ឲ្េគមាេទ១៩ចូរេគារមា
បិតង

ចូរ្រសឡាបងប�ូនឯេទៀតៗឲ្បាដូច

្រសឡាខ�ួនឯងែដរច»។
អង�ថា

២០

យុវបុរសេនាទូល្រព

«ខុ�ំបា្របតិបត�តវន័យទ
ំេនះេហយ
ិ
២១
េតេនខ�ះអ�េី ទៀត?»។
្រពេយស៊ូមន្រពបន�ូល

េទគាថ
ត ា

«េបអ �កចង់បាល�ឥតេខ�

ចូរយក

្រទពសម្បត�របស់អ�កទំប៉ុនា�េទលក់េហយែចក

ឲ្ជន្រកី្េទ េធ�ដូេច�ះេទបអ�កបាសម្បត�សួ គ៌ រួច
២២

សឹមអេ��  ញមកតខុ �ំ!»។

កយុវបុរសេនា

ឮដូេច�ះគា្ត រតឡបេទវ ិញ ទំ្រព�ចិត� ដ្ បិគាត

មា្រទពសម្បត�សុ កស
�
�ម�ណាស់
២៣

វ
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទពួកស័កថា

«ខ�ុំសុំ្របឲា ្អ�ករល់គ ដឹងច្បោថ

ពប
ិ ាចូលេទ

ណាស់!

២៤

អ�កមា

ក�ុង្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខ*

ខ�ុំសុំ្របអ
ា �ករល់គ េទៀតថ សត�អូដ�

ចូលត្របេហម�ុល

ងជាអ�កមាចូលេទ

ក�ុង្រពរជៃនស�បរមសុ ខេទេទៀត»។
វ
ពួកស័ឮដូ
េច�  េគេងឿងឆ�ល់យា៉ខ�ំ
េពថា

ក

េហយ


«េបដ ូេច�ះ  េតអ �កណនងឹ អទទួលក
២៦

សេ�ង�?»។
បន�ូលថា

២៥

្រពេយស៊ូទតេមល
 េគ រួចមា្រព

«កេនះមនុស្េធ�ព ុេំ កត េទ

រឯ្រពជ
ី

េពលេនា េលសិលទូល្រពះអងថា

«្រពអង�

មា�សវ ិញ អ�ក
ី េ៏ ដ ្រពះអងេធ�េ កត
 ទំអស់»។
ទតេឃញ
 ្រសេហយ


អស់

វ
ស័ថា

េនក�ុងពភ
ិ ពថ�ី

២៨

េតេ យង
�ំ ង
 ខុ ន
ឹ េទជ

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទពួក

«ខុ�ំសុំ្របឲា ្អ�ករល់គ ដងឹ ច្បោថ
េពលបុ្រមនុស្សគង់េលបល�័ង�

្របកេដសិររុី ងេរឿង

េនះ

េយង
�ំ ាលះបង់អ�ៗ
 ខុ ប
ី ទំ

េដម
 ្ម
ប កត្រពះអង�

យា៉ណ?»។

អ�ករល់គ ែដលមកតខុ �ំ

ក៏នង
 ដបព
់ រី
ឹ អង�ុយេលបល�័ង�ទំ

្រគេលកុលសម�ន
័ �ទ ំ
 ដបព
់ រី

លេទៀតផង។

២៧

២៩

េហយ
 ្រគប

ៃនជនជាអ
ត ុ្ី រែអ

អ�កណលះបង់ផ�ះសំែបង បងប�ូន

្រប�្រស ឪពុកមា� កូន ឬែ្រចមា� េ្រពែតខុ �ំ

ឆ
អ�កេនានង
ឹ បាទទួលវ ិញ  មួយជមួយរយ

ទំមាជវី ិតអស់កល្ជានិច�

េ្រចែដលេនខមុខ

៣០

្រព

មាមនុស្ជ

នង
ឹ ្រតឡបេទេនខ

េ្រក  រឯអ�
ី កែដលេនខេ្រក

នង
ឹ ្រតឡបេទ

េនខមុខវ ិញ»។
្រ�សា�អំព�កម�ករចមា�រទំពាំងប
២០១ «្រពរជ ៃនស�បរមសុ ខ* េ្រប�បា នង
ឹ

មា�សចមា�មា�ក

ែដលចេចញពផ
ី �ះតំព្ី រពលឹ

េដម្រក
ប ជួលកម�ករមកេធ�ក
 

បាជូររបស់គាត់
ករជេ្រសថ

េនក�ុងចមា�ទំពំ


២

គា្ត រពេ្រព�ជាមួពួកកម�

នង
ឹ ឲ្្របាមួយដួង*ក�ុងមួយៃថ�

េហយចតេគឲ្េទេធ�កក�ុងចមា�រ

៣

្របមជ

េមា៉្របាំប្រពឹ គាេត ចញេទេឃញអ�កេផ្សេទៀត
៤

កំពុងែតឈរេនតទីផ្សឥតេធ�អេ�ី សះ
និយាេទកនេគថ

គាក
ត ៏

"ចូរអ�ករលគាេទេធ�កេន

៥
ចមា�ខុ �ំែដរេទ ខុ �ំនង
ឹ ឲ្្រក់ឈ�ួល្រតឹ្រត�វ" អ�ក

ទំេនាក៏នគ
ា ា េទេធ�កេនចមា�រ

េចញេទសជាថ�េទៀតេនេមា៉ដប់ពីរ

មា�សចមា�

និងេមា៉បី

៦

រេសៀលេហយជួលអ�កេផ្សតរេបៀបដែដល។
្របមជេមា៉្របល�

គាេត ចញេទសជថ�ី

េឃញអ�កខ�ះេទៀតឈរេនតទីផ្សោ

គាស
ត ួ រេគ

ថ"េហតុដូចេម�ចបាជអ�ករល់គ ឈរេនទីេនះ

មួយៃថ�វលល� ឥតេធ�អេ�ី សដូេច�ះ?"
េឆ�យថ

៧

ពួកេគ

"មកពីគា�នរណជួលេយងខុ េ�ំ ទេធ�ក

េទ!"។ គាក
ត េ៏ ពេទអ�កទំេនាថ "ចូរអ�ករល
គាេទេធ�កេនចមា�ខុ �ំែដរេទ"
៨

លុ ះដល់ល�មា�សចមា�

្របាថ  "ចូរេហពួកកម�ករមក

្របេា ទអ�កកន
េហយ
 េបក
 ្របាឲ្

េគ  គច
ឺ បេផ�មពអ
ី �កែដលចូលេធ�ក
 េ្រកេគបង�ស់

រហូតដល់អ�កមកមុនេគបង�ស់"។   ៩ពួកអ�កែដលបា
ចបេផ�មេធ�ក
 រ េមា៉្របល� មកដល់ ទទួល្របា

មា�កមយ
ួ ដួង*ៗ។

១០

ពួកអ�កែដលចបេផ�មេធ�ក
 មុន

េគ  ក៏មកដល់ែដរ េហយ
 គិតថនង
ឹ បា្របាេ្រច

ជា

ប៉ុែន� េគទទួលមា�កមយ
ួ ដួងដូចៗគា�

ទទួលយក្របាទំរអ៊ូរទដកមា�សចមា�ថ

១១

េគ

១២

ពួកអ�កែដលមកដល់េ្រកេនះបាេធ�កែតមួយ

"

េមា៉ប៉ុេណ
ា �  រឯេយ
ី
ងខុ វ�ំ ិញ េយងខុ េ�ំ ធ�កហៃថ�

នក
ា ូនទងពីរ ចូលមកគា្ត រកេទៀប្រពបា្រព

ហេក េហយេលែបរជេបក្របាឲ្េគេស�នឹង

េយស៊ូ ចង់ទូលសុំ អម
�ី យ
ួ ។

ក�ុងចំេណាកម�ករទំេនាថ

វ ិញថា

េយងខុ �ំែដរ!"។

១៣

មា�សចមា�និយាេទកនមាក់
"សំឡាញេអយ!ខុ �ំ

មន
ិ បាេបាបេ��តអ�កេទ។ អ�កបាយល់្រពេធ�

កឲ្ខុ �ំ មួយដួងក�ុងមួយៃថ� ែមនឬមន
ិ ែមន!

១៤

ចូរ

យក្របាឈ�ួលរបស់អ�ក េហយេចញេទចុះ!   ខុ �ំចង់

ឲ្អ�កែដលមកដល់េ្រក
ែដរ។

១៥

ទទួល្រក់េស�នឹងអ�ក

េតខុ គ
�ំ ា�សិទន
�ិ ឹងយក្របារបស់ខុ �ំ េទេធ�អ�ី

តបំណងចិត�ខុ េ�ំ ទឬ?

ឬមួយអ�ក្រចែណ មកពី

េឃញខុ �ំមាចិត�សប្បុរ?"។

១៦

េហតុេនះអ�កែដល

េនខេ្រកនង
ឹ ្រតឡបេទេនខមុខ  រឯអ�
ី ក

ែដលេនខមុខនឹង្រតឡបេទេនខេ្រកវ ិញ»
។

(មា៉កុស ១០. ៣២-៣៤ លូ ក ១៨. ៣១-៣៤)
១៧

ក្រពេយស៊ូកំពុងយាេឡង

េទ្រក�

វ
េយរូសឡឹ ្រពះអងនាស័កទ
ំដបព
់ ីររូបេទដច

ែឡកពីេគ។  េនតផ�ូវ

េគថា

១៨

«ឥឡូវេនះ

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទ

េយងេឡងេទ្រក�េយរូសឡ

បុ្រមនុស្នង
ា�បៃដ
ឹ ្រត�េគប��ូ នេទក�ុងកណ

របស់ពួកនាយបូជាចរ្ និងពួកធមា�ចរ េគនង
ឹ

កតេទ្របហជវី ិតេលក

១៩

េគនង
ឹ ប��ូ ន

ា�បៃដរបស់សសនដៃទ េដម
េលេទក�ុងកណ
 ្ឲ
ប ្

ពួកេនាចំអកដកេលយករំពតវេលក ្រព
ទំឆា�សមា�បេលេទៀតផង  បុែ៉ ន�
មក េលនង
ឹ រស់េឡង
 វ ិញ»។

បៃី ថ�េ្រក

សំណូមពររបស់មា�យេលាកយា៉កុប   
េលាកយ៉ូហ

(មា៉កុស ១០. ៣៥-៤៥ លូ ក ២២. ២៤-២៧)
២០

េពលេនាះ ភរិយរបស់េលេសេបេដបា

្រពអង�មា្រពបន�ូល

«អ�កចង់បាអ�?ី »។  គាទត ូល្រពះអង
«ដល់េពល្រពះអង្រគរជសូ មឲ្កូន

របស់ខុ �ំមា�សបាអង�ុយអម្រពះអងផង

ខស�មា�កេនខេឆ�ង»។
បន�ូលតបថា

២២

គឺមា�កេន

្រពេយស៊ូមា្រព

«អ�កមនិ ដឹងថខ�ួនសុំ អ�េី ឡយ
ជ

ទំពីរអទទួលែពង

េតអ
 �ក

ែដលខុ �ំ្រត�ទទួលេនាបា

ឬេទ?»។ េលយា៉កុនិងេលយ៉ូហទូលថា

២៣
«េយងខុអ
�ំ ទទួលបា»។
្រពះអងមា្រព
បន�ូលេទអ�កទំពីរថា «អ�កនឹងទទួលែពងរបស់

ខុ ប
�ំ ាែមន ចំែណកឯអង�ុយេនខស�ឬខេឆ�ងខុ �ំ

េនាះ ខុ ម
�ំ ន
ិ អសេ្រមឲ្េឡយ េ្រពកែន�ងេនា

ប្រម�ទុកស្រមា

្រពះេយស៊ូ្រ�កាសអំព�្រពះអង�ចូលទ�

ម។

សួ រគាតថា

២១

ែតអស់អ�កែដល្រពបិតរបស់ខុ �ំ

បាសេ្រមឲ្បុេ៉ ណ
ា �»។
២៤

វ
កស័កដប់
រូបេទៀតបាឮដូេច�  េគ

២៥
ទសចិត�នង
ឹ បងប�ូនទំពរី នាកេនះណាស់ ្រព

វ ំអស់មក េហយ
េយស៊ូ្រតេហស័ទ
 មា្រព

បន�ូលថា៖«អ�ករល់គ ដង
ឹ ្រសេហយ
 ពួកអ�ក្រគប
្រគ្រស� ែតងែតជិះជាន្របរ�សរ� បស់ខួ �ន រឯអ�
ី ក

ធំក៏ែតងែតេ្របអំណា េល្របរ�សរបស់ខួ �នែដរ។
២៦

ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ មន
ិ ែមនដូេច�េទ។

េទវ ិញ

េបម
ំ ាេគ
 ាអ�កណមា�កចង់េធ�ធ
 ជ

ផ�ុយ
ក�ុង

ចំេណាអ�ករល់គ ្រត�ឲ្អ�កេនាបេ្រមអ�ករល់គ វ ិ

ញ។

២៧

េបម
 ាអ�កណមា�កចង់េធ�េ មេគក�ុងចំេណា

អ�ករល់គ អ�កេនា្រត�េធ�ជ
 ខុ �ំបេ្រមរបស់អ�ករល់គ
២៨

សិន។

បុ្រមនុស្មកក�ុងពភ
ិ ពេលេនះ

ែមនេដម្ឲ
ប ្េគបេ្រមេលេទ

វ ិញ

មន
ិ

គេឺ លមកបេ្រមេគ

្រពទំបូជជីវ ិតេដម្េប លមនុស្ទំអស់

ផង»។

ែដលមាែចងទុកតរយៈព្យោកថា

្រពះេយស៊ូេ្រ�សមនុស្សខា�ក់ព�ឲ្

៥

បាន�

េមល
 ហ�៎ ្រពមហក្សរបស់អ�ក

(មា៉កុស ១០. ៤៦-៥២ លូ ក ១៨ .៣៥-៤៣)
២៩

ក្រពះេយស៊យាេចញព្ី រក�េយរខូ
ី

មាបណ
ា�ជេ្រចកុះករនាំគ េដរ ត្រពះអង
េពលេនា

យាមករកអ�កេហយ។

្រទងមា្រពហឫទ័យស�ូតបូត

៣០

  ្រទងគង់េលខ�ងល

មាមនុស្ខ�កពរី នាកអង�ុយេនែក្រផ�ូ

វ។ អ�កទំងពីឮថ្រពេយស៊ូយាមក ក៏ែ្រសេឡង


ថា

«ឱ្រពអមា�ស់ជ្រពរវង្្រពះបដវី
សូ មអណិេមត េយងខុ ផ
�ំ ង!»។ ៣១ បណ
ា

េអយ!

ជនគំរអ�កទំពីរ ឲ្េនេស��មបុែ៉ ន� េគែ្រសរត
ឹ

ែតខ�ំេឡងថា

«ឱ្រពអមា�ស

ជ្រពរវង្

្រពះបដវីេអយ! សូ មអណិេមត េយងខុ ផ
�ំ ង!»
។

៣២

្រពេយស៊ូកឈ
៏ ប់ េហយេហេគមកសួ រថា

េតអ�កចង់ឲ្ខុ េ�ំ ធ�អ�?
ី »។

៣៣

េគទូល្រពះអងថា

«
«

បពិ្រ្រពអមា�ស់ សូ មេ្របឲ្ែភ�កេយងខុ ប
�ំ ាភ�ឺ
៣៤

ផង»។

្រពះេយស៊មា្រពហឫទ័យអណិ

អសូអ�កទំពីរពន់េពកណាស ្រពះអងក៏ពលែភ�ក

េគ។ រំេពចេនា េគេមល
 េឃញភា� េហយនាំគ េដរ

ត្រពេយស៊ូេទ

កមកដល់ភូមេិ បតផ

វ រី
េស ែដលេនចេង�ះភ�េំ ដម
 អូលីវ ្រពះអងចតស័ព
២

ទំមា្រពបន�ូលថា

«ចូរេទ

នង
ឹ េឃញ
 េមលមួយែដលេគចងេនទេី នា

េហយ


ភូមែិ ដលេនមុខអ�ករលគា� េពលេទដល់ភា� អ�ក

មាកូនវេនជាមួែដរ។ ចូរ្រសវដក
ឹ មកឲ្ខុ �ំ។
្របសិេបម
 ានរណសួ រ  ចូរ្របាេគថ្រពអមា�ស

្រត�កវ
ខ»។

៤

វ ំពរី នាំគ េចញេទេធ�ត
ស័ទ
ប��


របស់្រពេយស៊ូ

៧

ដក
ឹ េមលនិងកូនវមក។ េគយក

អ្រកពេី លខ�ងល និងេលខ�ងកូនលផងេហយ


្រពេយស៊ូេឡង
 គង់េលខ�ងវ

៨

េនេពលេនាមា

បណ
ា ជនជាេ្រចនាំគ យកអរបស់ខួ �ន ្រកត

ផ�ូវ

េហយ
 អ�កខ�ះេទៀតកចធាទែន្យកមក្រក

េលផូ �វែដរ។

៩

មហជនែដលេដរែហហម្រពេយស៊ូពី

ញ
មុខពេី ្រក នាំគ ែ្រសេឡង
 ថា«ជេយា ្រព

រវង្របស់្រពះបដវីឌ សូ ម្រពជមា�ស្របទ

ពរដល់្រពះអង
អមា�ស់

ដ

ជេយា

ែដលយាមកក�ុង្រពនា្រព

្រពជមា�សេនស�ដ៏ខ�ង់ខ�ស់

ក្រពេយស៊ូយាេទដល់ ្រក�េយរូស

ឡឹម្របជន

វ ជិតដល់
២១១្រពេយស៊ូយាមក ជាមួពួកស័ក

៣

៦

១០

(មក.១១.១-១១ លក.១៩.២៨-៤០ យហ.១២.១២-១៩)

នាក ឲ្េទមុន

េហយគង់េលខ�ងកូនលផងែដរ»ឈ។

បំផុត!»។

្រពះេយស៊ូយាងចូល្រក�ងេយរូស

្រក�េយរូសឡឹេហយ
 ។

«ចូរ្រប្ា របជា្រក�សុី យ៉ូនថា 

ែត្រពះអងនង
ឹ មកវ ិញភា�ជមន
ឹ ឲ្េគដក
ិ

្រពឹត�ករណ េនះេកត
 េឡង
 ្រសនង
ឹ េសចក�ី

្រចបលសួ រថា

េនក�ុងទី្រក�ទំមូលនាំគ ្រជ�

«េតេលេនាជនរណ?»។ ១១
មហជនេឆ�យថា «េលជព្យោករី*េយមកពី
ភូមណ
ាស ែរ ក�ុង្រស�កលេឡ»។
ិ
្រពះេយស៊ូេដញពួកអ�កលក់ដូេចញព�្រព

�ហា

(មក.១១.១៥-១៩ លក.១៩.៤៥-៤៨ យហ.២.១៣-២២)
១២

បនា�បមក ្រពេយស៊ូចូល្រពវហ
េហយ
ិ

្រពះអងេដញអ�កលក់ដូរេចញពីទេី នាះ ្រពអង�ផួ �ល

តុអ�កដូរ្របា  ផួ �លេកអរបស់អ�កលក់្រប។
អង�មា្រពបន�ូលេទេគថា

១៣

្រព

«ក�ុងគម�រី មាែចងថ

"ដំណាករបស់េយង្រត�េធ�ជកែន�ងស្រមា
ឋ

អធិស�ន ែតអ�ករល់គ ែបរជយកេធ�ជ
 សំបុកេច
ឌ

េទវ ិញ!"»។
១៤

មាមនុស្ខ�ក និងមនុស្ខ�ន
ិ នាំគ មករក

្រពះអងេនក�ុង្រពវហ
ិ

្រពះអងក៏េ្របេគឲ្ជ

ទំអស់គា�
១៥

ក្រក�នាយបូជចរ្

និងពួកធមាច

រ្យ េឃញ
 កអស�រែដល្រពះអងបាេធ�ន
 ិងឮេក�ងៗ

ែ្រសេនក�ុង្រពវហថ
ិ

ឧទុម�រេនះេ្រក�ស�ិតបុេ៉ ណ
ា �េទ

គេឺ បអ�ករល់គ

េពេទកនភ�េំ នះថា "ចូរេចញពទ
�
ី ីេនះធា�កកុ ងស

មុ្រេទ! េនានឹងសេ្រចដូេច�ជមន
ិ ខន

១៦

េគទូល្រព

អង�ថា

«េតេលឮេក�ងៗែ្រសថដូចេម�ចេទ?»
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ េគវ ិញថា «ខុ �ំឮ

២២

អ�ី

ក៏េដឲ្ែតអ�ករល់គ អធិស�នសុំ ទំមាជំេនឿ  

អ�ករល់គ មុខជបាទទួលែមន»។
អំណាចរប់្រពះេយស
ស

«ជេយ្រពរវង្ (មា៉កុស ១១. ២៧-៣៣ លូ ក ២០ .១-៨)

្រពះបដវីឌ» េគទសចិត�ណាស
។

សង្ស័េស  អ�ករល់គ មន
ិ ្រតឹែតអេធ�ឲ្េដម

២៣

្រពេយស៊ូយាចូលក�ុង្រពវហរ
ិ

េហយ

េនេពល្រពះអងកំពុងែតបេ្រងនេគ ពួកនាយបូជ
ចរ្ និងពួក្រពឹទ�ចរបស់្របជននាំគ ចូលមក

សួ រ្រពះអងថា

ទរែដលេនេបឍេតអស់េលមន
ិ ែដលអេទ

«េតេលេធ�កទំងេនេដអ
អំណាអ�?
ី អ�កណ្របគលអំណាេនះឲ្េល?»
២៤
។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលតបថា «ខុ ក
�ំ ស
៏ ុំ សួរ

្រក� េឆា�េទភូមេិ បតថាន េហយស�កេនទីេនាះ

្របាខុ �ំ ខុ ន
�ំ ឹង្របអ
ា ស់េលវ ិញថ ខុ �ំេធ�ក
 ទំ

េហយ! ក�ុងគម�រី មាែចងថ "្រពះអងបាេធ�ឲ្ពក

សរេសរតេម�ង


ហូរេចញពីបបូរមាតេក�ងតូចៗ  និង

១៧

ឬ?»។

្រពអង�ទុកេគេច ្រទងយាេចញពទ
ី ី

េដ�មឧទុម�រ្រត�វបណា

(មា៉កុស ១១. ១២-១៤,
១៨

ដល់អស់េលែដរ

េបអ
 ស់េល

២៥

េដអេលអំណាអ�ី។

េតន
 រណចត

ឲ្មកេធ�ពិធ្ី រជមុទឹក*?

មា�ស ឬមនុស្?»។ េគពិេ្រគគាថា

្រពេយស៊ូយា្រតឡបេទទី

្រកងវ ិញ េពលេនាះ  ្រពះអងឃា�ន

េនះ

េលយ៉ូហ

២០-២៤)

្រពលឹេឡង


សំ ណួរែតមួយ

១៩

្រពអង�ទត

េឆ�យថ

្រពជ

«េបេ យង

"្រពជមា�សចតេលយ៉ូហឲ្មក"

គាតមុខជសួ រេយងថ

"េហតុអប
�ី ាជអ�ករលគា
២៦

េឃញ
 េនតផ�ូវ ្រទងយាចូលេទ
 ឧទុម�រមួយេដម

មន
ិ េជឿេលយ៉ូហ?"

មា្រពបន�ូលេទកនេដម
 ឧទុម�រេនាថា

្របជនរកេរឿង ដ្ បិមនុស្្រគប់គាចតទុកេល

ជិត មន
ិ េឃញ
 មាែផ�េស មាសុ ទ�ែតស�ឹក។ ្រទង
េពលេនះតេទ
េពលេនា
ច។

២០

«ចប់ព
កុំឲ្ឯងមាែផ�េសេឡយ
 !»។

្រសប់េដម
 ឧទុម�រេ្រក�ស�ិតមួយរំេព

វ
េឃញ
ល់ជខ�ំ េគ
 ដូេច�ពួកស័កេងឿងឆ�

េពថា

«េហតុដូចេម�ចបានេដម ឧទុម�រេ្រក�
២១
ស�ិតមួយរំេពចដូេច�ះ?»។
្រពេយស៊ូមា្រព
បន�ូលេឆ�យេទេគថា «ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករលគាដឹង

ច្បោថ  ្របសិេបអ
 �ករល់គ មាជំេនឿ

ឥត

"មនុស្ចតេលយ៉ូហឲ្មក"

យ៉ូហជព្យោក»។

េបេ យងេឆ�យថ

េនាេយងខ�

២៧

េយស៊ូថា

ដូេច�ះ េគទូលេឆ�យ្រព

«េយងមនិ ដឹងេទ!»។ ្រពអង�មា្រព
បន�ូលេទវ ិញថា «រឯខ
�ំ ម
៏ ន
ា ស់េល
ី ុ វ�ំ ិញ ខុ ក
ិ ្របអ
ថ ខុ េ�ំ ធ�កទំេនះេដអេលអំណាអ�ីែដរ»។
្រ�សា�អំព�កូន្រ��សព�រ
២៨

«អ�ករល់គ យល់យា៉ណែដរ

បុរសមា�កមាកូន្រប�ពរី

្របសិេប

េហយ
ត យ
 គាន
ិ ាេទ

កនកូនច្បថ "កូនេអយ! ៃថ�េនះចូរកូនេទេធ�ក

េនចមា�ទំពំ
 បាជូររបស់ពុកេទ!"
មកវ ិញថា  "ខ�ុមន
ិ ចង់េទេទ!"

២៩

កូនតប

បុែ៉ ន�េ្រកមក

េនាដូរគំនិត េហយក៏េទចមារ។

៣០

៖ "បាកូនេទ! ែតអត់េទេទ។

៣១

កូន

បនា�បមក ឪពុក

និយាពកដែដលេទកនកូនេព កូនេពេឆ�យថ

ក�ុងចំេណាកូន

រ។

៣៧

េនទប
ី ំផុត មា�សចមា�ចតកូន្រប�របស់គាត

ឲ្មកជួបេគ

េដគិតថ

ខ�កូន្រប�ខុ �ំ មន
ិ ខន"

"អ�កេនះជអ�កទទួលេករមត៌កពម
ី ា �សចមារេទៃថ�

េ្រក េបេ យងនាំគ សមា�បវ មត៌កេនះនឹង្រត�បា

មកេយងមន
ិ ខន"  

្រពបន�ូលេទេគថា

៤០

«កូនច្ប»។្រពេយស៊ូមា
«ខុស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករល់គ ដឹង

ច្បោថា ពួកអ�កទពន�* និងពួក�ស�ីេពស្យ នឹង

ចូលេទក�ុង្រពរជ្របស់្រពជមា�ស មុនអ�ករល

គា

៣២

ដ្ បិេលយ៉ូហបាមកែណនអ
ា �ករល់គ

ឲ្េដរតមាគ សុ ចរិត

ែតអ�ករល់គ មន
ិ ្រពេជឿ

េល  រឯអ�
ី ករល់គ វ ិញ

េទបអ
ី �ករល់គ បា

េលេទ។

ពួកអ�កទពន�និង�ស�ីេពស្បាេជឿ

េឃញេហតុករណ ទំេនា ក៏េដ ក៏អ�ករល់គ

មន
ិ បាដូរចិត�គំនិត េហយេជឿេលែដរ»។

្រ�សា�អំព�អ�កែថរក�ចមា�រទំពាំងប

(មា៉កុស ១២. ១-១២ លូ ក ២០. ៩-១៩)
៣៣
«សុំ ស�ប្របស មួយេទៀត៖  មាបុរសមា�ក
ជមា�សចមា� គាប
ត ាដទំពំ
 បាជូរ េហយេធ�

របងពទ
័ �ជុំវ ិញ គាេត រៀបចំកែន�ងមួយ េដម្ប
ប ��ន់ែផ�

ទំពំ
 បាជូរ ្រពទំសង់ខ�មមួយផង។ បនា�ប
មក គា្ត របវឲ្ពួកកសិករ  េមល
 ែថទ រួចេចញ

ដំេណរព្ី រស�េនាេទ

៣៤

លុ ះដល់រដូវទំពំ
 បា

ជូរទុំ គាក
ត ច
៏ តពួកអ�កបេ្រម ឲ្មកជួបអ�កែថចមា�

ទំេនា េដម
 ្ទ
ប ទួលយកផលែដលជចំែណករបស់

គាត់

៣៥

ពួកកសិករនាគាចបពួកអ�កបេ្រមមកវ

ំ ា�ក ្របហជវី ិតមា�ក និងយកដុំថ�គប់សមា�បមា�ក
ដម

េទៀត។

៣៦

មា�សចមា�ក៏ចតអ�កបេ្រមេផ្សេទៀត

ែដលមាគាេ្រចជាមុន ឲ្មក។បុែ៉ ន� ពួកអ�កែថ
ចមា�បាេធ�ប
 ាអ�កបេ្រមទំេនា ដូចពួកមុនៗែដ

បុែ៉ ន� េពលពួកកសិករ

េឃញកូន្រប�មា�សចមា�មកដល់ េគពិេ្រគគាថា

ទំងពីនាក េតកូនណបាេធ�ត
បំណងឪពុក?»

។ េគទូល្រពអង�ថា

"េគមុខជេគារេក

៣៨

៣៩

េគក៏ចបកូន្រប�មា�ស

ចមា� េបាេទខេ្រ េហយសមា�បេចេទ
ដល់េពលមា�សចមា�មក េតគាន
ត ឹងេធ�យ
 ា ៉ណ

ចំេពកសិករទំេនា?»។

៤១

េគទូល្រពអង�ថា៖

«គាតមុខជសមា�បជនពទំេនា ឥត្រ្របណ

េឡយ រួច្របវចមា� ឲ្អ�កេផ្សេទៀត ែដលនឹង

្របគលផលជចំែណករបស់គាជ
ត ូនគាត
ទំពំ
 បាជូរទុ»
ំ ។

េនរដូវ

៤២

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទ

េគថា៖«ក�ុងគម�រី មាែចងថា

"ថ�ែដលពួកជាសង់ផ�ះេបាេច
បា្រតឡបមកជថ�្រគឹដ៏សំខនបំផុត។
្រពអមា�សបាសេ្រមកអស�រេនះ

េយងបាេឃញ េហយេស�ចសរេសរផង"ណ។
េតអ�ករល់គ ែដលអអត�បទេនះឬេទ?។
៤៣

េហតុេនះេហយ
 បាជ

ខុ ស
�ំ ុំ ្របអ
ា �ករល

គាថ ្រពជមា�សនង
ឹ ដក្រពរជេចញពអ
ី �ករលគា

្របគលេទឲ្សសនមយ
ួ េទៀត ែដលេចះបេង�ត
 ផល

សម្រសនង
ឹ ្រពរជ្

៤៤

អ�កណដួលេលថ�េនះ  

អ�កេនាមុខជ្រត�បាកែបកេខ�ចខ�មន
ិ ខ េហយ
 េប

ថ�េនះសង�ត់េលអ�កណ មុខជកិនកេម�ចអ�កេនា ឲ្

ស�បជ្របាែដរ»។
៤៥

ពួកនាយបូជាច* និងពួកខគណៈផារ

សុី *ឮដូេច�ក៏ដឹងថ

េទេលពួកេគ។

៤៦

្រពះអងមា្រពបន�ូលសំេដ

េគនគ
ា ា រកមេធ្យោចប្រព

អង� បុែ៉ ន� េគខ�មហជន េ្រពមហជនចតទុក

បង�បេទពួករបេ្រមថ  "ចូរចងៃដចងេជងអ�កេនះ

្រពេយស៊ូជព្យោកមួយរូប។

ែសងយកេទេចេនទងង
ឹ ខេ្រ ជកែន�ងយំ
ី ត

្រ�សា�អំព�មង�ល

(លូ ក ១៤ .១៦-២៤)
១

២២ ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូល ជ្របស េទពួកេគ

ម�ងេទៀតថា

២

«្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខ*

េ្រប�

បានឹងេស�ចមួយអង� ែដលេរៀបវវហមង�ក្រព
ិ
៣

របុ្រត

្រពរចតរបេ្រម ឲ្េទអេ��  ញ

មា្រពបន�ូលេទៀតថា

មនុស្ទំអស់ ែត្រពអង�េ្រជេរសយកបាចំ
នន
ួ


តិចេទ»។

អំព�ពន�ដា

(មា៉កុស ១២. ១៣-១៧ លូ ក ២០ .២០-២៦)

ឲ្េទជ្រមេភ��វថា

រកមេធ្បាចបកំហុស្រពេយស៊ូ

នរណមកេសះ ៤្រពះអងចតរបេ្រមេផ្សេទៀត

"េយងបាេរៀបចំេភាន

ហស្រមាជប់េលៀង គឺបាសមា�បេគ និងសមា�ប

សត�ែដលបាបំបន
៉ េនារួចរល់អស់េហយ

៥

សូ ម

បុែ៉ ន�េភ��វមន
េអេ ព
ី
ិ រវរវល់

េឡយ
ួ ៦អ�កខ�ះ
 អ�កខ�ះេទចមា�រ អ�កខ�ះេទេធ�ជ
 ំនញ

េទៀតចបពួករបេ្រម វេធ�ប
 ា ្រពមទសមា�ប

េចែថមេទៀត។
ខ�ំ
េនា

៧

្រពរ្រទង្រពពេិ រយា៉

ក៏ចតទហឲ្េទ្របហជវី ិតឃាករទំ

៨

េហយ
 ដុតកេម�ច្រស�ភូមរិ បស់េគផង។

បនា�បមក

្រទងមារឱង�េទពួករបេ្រមថា

"េយង
បុែ៉ ន�
 បាេរៀបចំពធ
ិ ម
ី ង�លករួចេ្រសេហយ


៩
េភ��វទំេនាមន
ិ សមនង
ឹ មកចូលរួមេទ។ េហតុេនះ

ចូរនាំគ េចញេទតផ�ូវែកង េហយ
 អេ��  ញមនុស្

ទំអស់  ែដលអ�ករល់គ ជួបឲ្មកជបេ់ លៀង"។
ពួករបេ្រមក៏េចញេទតផ�ូវ

ែដលេគបាជួបទំប៉ុនា�មក

១០

្របមូមនុស្មា
ទំអ្រក

ទំ

ល�។ េពលេនា  មាេភ��វេពញេរងក
១១

្រពរយាចូលមកេមល
 េភ��វ េនក�ុងេរ

ក ទតេឃញបុរសមា�កេស��កពកមន
ិ ្រត�នឹងរេបៀប

ពិធក
ី រ

១២

្រទងក៏មារឱង�េទអ�កេនាថ "សំ

ឡាញេអយ! េហតុអប
�ី ានអ�កចូលមកទីេនះេដ

មន
ិ េស��កសេម��កបំពក ស្រមាមង�លកដូេច�ះ?"
បុរសេនារកនិយាអ�ម
ី ន
ិ េចញេឡយ។

១៣

្រពរ

្រពេយស៊ូ

«្រពជមា�ស្រតេហ

េភ��វមកជប់េលៀង ក�ុងឱកមង�លកេនា ែតគា�

អេ��  ញមកពស
ិ ករ!"

១៤

េសខឹងសេង��តេធ�ញេនាេទ!»។

១៥

ពួកខគណៈផារីសុី េចញេទពិេ្រគគារិះ

េនេពល្រព

អង�មា្រពបន�ូល។  េគក៏ចតសិស្របស់េគនិងពួក

ខេស�ចេហរ៉ូដ ឲ្េទជួប្រពអង� េហយទូលថា

«េល្រគ�

េយងខុ ដ
�ំ ឹងថពកែដលេលមា

្របសស សុ ទ�ែតពិតទំអស់។ េល្រគេ្រប�

្របេអំពរី េបៀបរស់េន ែដលគាប្រពហឫទ័យ្រព

ជមា�សតេសចក�ព
ី ិត 

គេឺ ល្រព
គ ុំេយាយល់

េហយក៏ពុេំ រសមុ
ខនរណេឡយ។


១៧

េហតុេនះ សូ ម

េល្រគឲ្េយាបលេយងខុ េ�ំ មល
 ៍ 

េយងអនុ��ត

មាុំឬេទ?»។

េតវ ន័យរបស
់
ិ

ឲ្បង់ពន�ដថា�្រពះេអធរ
ិ រ៉ូ

១៨

្រពេយស៊ូេឈ�ងយល់គំនិតអ្រក

របស់ពួកេគ   េទបមា្រពបន�ូលថា

«មនុស្មា

�ី ានអ�ករល់គ ចង់ចបកំហុស
ពុតេអយ! េហតុអប

ខុ �ដ
ំ ូេច�ះ?

១៩

ចូរបង�្របាស្រមាបង់ពន�េនាឲ្ខុ �ំ

េមល
 េមល
 ៍!»។ េគក៏យក្របាមួយកកមកថា�្រព
អង�។

២០

្រពះអងមា្រពបន�ូលសួ រេគថា

«េតេល

កកេនះមារូបនរណ េឈ�នរណ?»។

២១

េគ

ទូលថា

«រូបនិង េឈ�្រពះេអធរិ »។ ្រពះអង
ក៏មា្រពបន�ូលេទេគថា«អ�ីៗែដលជរបស់្រព

េចអធរ
ិ   ចូរថា�េទ្រពេចអធរ
ិ វ ិញេទ េហយ


អ�ីៗែដលជរបស់្រពជមា�ស

មា�សវ ិញែដរ»។

២២

ចូរថា�េទ្រពជ

ពួកេគេងឿងឆ�ល់នឹងចេម�យ
 របស់

្រពអង�េហយនាំគ ចេចញពី្រពអង�េទ

�ន័យសំខាន់ជាង

អំព�មនុស្សសា�ប់ន�ងរស់េឡ�ង

(មា៉កុស ១២. ២៨-៣៤ លូ ក ១០. ២៥-២៨)
៣៤

(មា៉កុស ១២. ១៨-២៧ លូ ក ២០. ២៧-៤០)
២៣

េនៃថ�េនា

មាពួកខគណៈសឌូសុី

ចូលមកគាល្រពះអង�  ពួកសឌូសុមន
ិ េជឿថ

មនុស្ស�បនឹងរស់េឡងវ ិញេទ។
២៤

េយស៊ូថា

«េល្រគ�

េគទូលសួ រ្រព

េលមូេ៉ ស*មា

្របសសថា "េបបុរសណស�បេទ ែតគា�កូន

េស

បងៃថ�

្រត�ឲ្ប�ូន្រប�របស់បុរសេនាេរៀបកនឹង

េដម
� ត។
 ្ប
ប ន�ពូជឲ្បង្រប�របស់ខួ ន"

២៥

ឧបមថ េនក�ុងចំេណាេយង មាបងប�ូន្រប�

្របាំពនាក់ បងបង�ស់េរៀបក េហយ
 ស�បេទ ែត

គា�កូនេស ទុក្របពនឲ្ប�ូន។
រហូតដល់បូ �នទ្ី របាំព

២៦

ប�ូនទព
ី រី ប�ូនទប
ី ី

សុ ទ�ែតបាេរៀបកជាមួ

នាង េហយ
 ស�បេទគា�កូនដូចគា។
�សី េ� នាក៏ស�បេទែដរ។
ស�បនង
ឹ រស់េឡង
 វ ិញ

នរណ

២៨

២៧

េនទប
ី ំផុត

លុ ះដល់េពលមនុស្

េតន
 ាបាេទជ្របពន

េបប
 ងប�ូនទំ្របាំពនាកសុទ�ែតបាេរៀប

កជាមួនា្រគបគាដូេច�ះ?»។
្រពបន�ូលតបេទេគថា

២៩

្រពេយស៊ូមា

«អ�ករល់គ យល់ខុស

េហយ
 ! ដ្ បិអ�ករល់គ មន
ិ យល់គម�រី ទំមន
ិ ស�ល

ឫទ�នុភរបស់្រពជមា�សផង។
ស�បនង
ឹ រស់េឡង
 វ ិញ

៣០

េពលមនុស្

េគមន
ិ េរៀបកប្�ី របពនេទៀត

េឡយ 
គេឺ គនង

ឹ បាដូចេទវទូត* េនស�បរមសុ ខ*

។

៣១

្រពជមា�សមន្រពបន�ូលអំពម
ី នុស្ស�បនង
ឹ

រស់េឡង
 វ ិញថា

៣២

"េយង
 ជ្រពរបស់អ្របាជ

ថ
្រពរបស់អុស
ី  និងជ្រពរបស់យា៉កុប េតអ
 �ក

រល់គ ធា�បអឬេទ?

្រពជមា�សមន
ិ ែមនជ្រព

របស់មនុស្ស�បេទ គជ
ឺ ្រពរបស់មនុស្ែដលមា

ជវី ត
ិ »។

៣៣

កមហជនបាឮេសចក�ែី ដល្រព

អង�បេ្រង�  េគេងឿងឆ�ល់ជខ�ំង

េពលេនា

ពួកខគណៈផារីសុី្របជុគា

េ្រពេគឮថ ្រពេយស៊ូបាេធ�ឲ
 ្ពួកខគណៈស
៣៥

ឌូសុី*ទល
័ ្របា  រកនយ
ិ ាអ�េី ទៀតមន
ិ េកត
 ។
ចំេណាពួកេគ

េយស៊ូ

ក�ុង

មាមា�កជធមា�ចទូលសួ រ្រព

ក�ុងេគាបំណងល្បលេមល
 ្រពះអងថា

៣៦

«េល្រគ� ក�ុងគម�រី វន័យ*
េតម
ិ
ិ
 ាវន័យណ
៣៧
សំខនជាេគ?»។
្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថ
៖
«"្រត�្រសឡា្រពអមា�សជ្រពរបស់អ�កឲ្
ទ
អស់ពច
ី ិត�គំនិត អស់ពស
ី  �រត និង អស់ព្ី របាជ

៣៨

ហ�ង
ម
ួ ែដលសំខនជាេគបំផុត។
ិ
ឹ េហយ
 ជវន័យទ
ី យ
៣៩

រឯ
ព
ិ
ី វន័យទ
ី រី ក៏សំខនដូចគាែដរ គ្ឺ រត�្រសឡា

បងប�ូនឯេទៀតៗ ឲ្បាដូច្រសឡាខ�ួនឯង" ធ។ ៤០

វន័យទ
ំពរី េនះជឫសគល់របស់គម�រី វន័យ
និង គម�រី
ិ
ិ

ព្យោកទំអស់»។

្រពះ្រ�ស�ជា្រពះអមា�ស់េល�េស

(មា៉កុស ១២. ៣៥-៣៧ លូ ក ២០. ៤១-៤៤)
៤១

ពួកខគណៈផារីសុីេនជុំគា

េពលេនា

្រពេយស៊ូកម
៏ ា្រពបន�ូលសួ រេគថា
រលគាយល់ថ

៖

«េតអ �ក

្រព្រគីជ
ស ្រពរវង្របស់អ�ក

ណ?»។ េគទូលថា
្រពបាដវី»។

៤២

៤៣

«្រពអង�ជ្រពរវង្របស់

្រពអង�មា្រពបន�ូលេទេគថ

«្របសិេប្ រព្រគីជ
ស ្រពរវង្របស់្រពបា

ដវីែមន

ចុះេហតុដូចេម�ចបាជ្រពះបដវី

ែដលមា្រពវ�
ិ � ណបំភ�ឺ

េហ្រព្រគីសថ"្រព

អមា�ស់េទវ ិញដូេច�ះ គឺ្រទងមារឱង�ថា
៤៤

"្រពអមា�សមា្រពបន�ូល

េទកន្រពអមា�សរបស់ខុ �ំថ

សូ មគង់ខស�េយង ទំរដ
 ល់េយងប�ង�
ខំ
� ស្រត�របស់្រពះអង

មកដកេ្រក្រពបារបស់្រពះអង�ន។
៤៥

េប្ រពបាដវីេហ្រព្រគីសថ

េស
"្រព

អមា�ស់ដូេច�ះ េតឲ
 ្្រពះ្រគី្រត�ជ្រពរវង្របស់

្រពះអងដូចេម�ចេកត
 !»។

៤៦

គា�នរណមា�កអ

ដ្ បិអ�ករល់គ មា"្រពះបិត"មួយគត់
១០

ែដលគង់េនស�បរមសុ ខ។

កុំឲ្េគេហអ�ករល

គាថ "មគ�ុេទសក៍"េឡយ ដ្ បិមាែត្រព្រគីម
ស យ
ួ

្រពះអងបុេ៉ ណ
ា �
១១

ែដលជមគ�ុេទសក៍របស់អ�ករល

េឆ�យ
 េទ្រពះអងវ ិញ សូ ម្ បីែមួយមា៉តក៏មន
ិ បាផង

គា�

េដញេដ្រពះអងេទៀតេឡយ
 ។

េលកតេម�ង
 ខ�ួន អ�កេនានឹង្រត�េគបនា�ចុះ។ រឯ
ី

េហយ
 ចបតំពេី ពលេនាមក  គា�នរណហ៊សួ រ

១៣

ន�ងពុតត្បុរបស់ព ួកធមា�ចារ្

២

«ពួកធមា�ចរនិង

ពួកខគណៈផារីសុី មាភាកិច�បេ្រង�ធម�វន័យ
ិ
៣

អ�ៗ
ី ែដលេគបេ្រង�អ�ករល

គា ចូរស�បេហយ
ំ
 យកេទ្របិបត�
ត តេទ ែតកុយក

ត្រមាតមអំេពែ ដលេគ្រប្រពឹេឡយ


ដ្ បិេគមន
ិ

ទំេនាបាបេង�ត
ា ៉តងរ
ុឹ
 វន័យយ
ិ
ឹ ង

យកមកផ�ុក

៤

្របិបត�
ត តេសចក�ី ែដលេគបេ្រង�េនាេទ។ អ�ក
េលមនុស្ េហយ
 មន
ិ ជួយ ស្រមបន�ុកេនាេទ សូ

ម្ែប តបន�ិចបនួ �ចក៏មន
ិ ជួយ ផង។
ងៗ

៥

េគេធ�កិ
 ច�កេផ្

ប
ក
េដម
 ្ឲ
ប ្មនុស្មាេកសរេសរគេឺ គេធ�ក�


និងេធ�ែ ខ្រំេយាផេនជាអ

កនែតធំេឡង
 ៗ

៦

កន់ែែវងេទៗ

ពួកេគចូលចិត�កែន�ងកិត�ិយស

ងអង�ុយេនមុខេគ
ក�ុងពធ
ិ ជ
ី ប់េលៀង េហយ
 េរសកែន�


ក�ុងធម�សល

៧

ពួកេនះចូលចិត�ឲ្េគេអក

េគារេនតផ្សោរ នឲ្េគេហខ�ួនថ "្រពះ្រគ�
៨

រឯអ�
ំ ង�បេគឲ្េហខ�ួនថ "្រព
ី ករល់គ វ ិញ កុប

្រគ� េសេឡយ
 ដ្ បិអ�ករល់គ មា"្រព្រគ�"ែមួយ

គត់ េហយអ�ករល់គ សុ ទ�ែតជបងប�ូននឹងគា�
េហនរណមា�កេនេលែផនដេី នះថ

មន
ិ ឲ្មនុស្ចូលេទក�ុង្រពរជ្ៃន

ស�បរមសុ ខ*

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទកន

របស់េលមូេ៉ ស*។

អ�កណ

ែន៎! ពួកធមា�ចរ្យនិងពួកផារីសុីដ៏មាពុត

គាបទ
ិ ទ�រ

(មា៉កុស ១២.៣៨-៤០ លូ ក ២០.៤៥-៤៧,១១.៣៩-៥២)
វ
មហជន និងពួកស័កថា

១២

េអយ! អ�ករល់គ ្រត�េវទនជពុំខ េ្រពអ�ករល

ន�ង ព ួកខាគណៈផារ�សុ

២៣ េពលេនា

ជាេគ ្រត�ឲ្អ�កេនាបេ្រមអ�ករលគា�

អ�កែដលបនា�ខ�ួន នង
ឹ ្រត�េគេលកតេម�ង
 វ ិញ។

្រពះេយស៊មា្រពបន�លឲ្្រ�យ័ត
ូ

១

ក�ុងចំេណាអ�ករល់គ អ�កណមាឋនធំ

៩

កុំ

"្រពបិតឲ្

អ�ករល់គ មន
ិ ្រតឹមែមន
ិ បាចូល

ខ�ួនឯងបុេ៉ ណ
ា �េទ  គែឺ ថមទំររអ�កែដលចង់ចូល

មន
ិ ឲ្េគចូលេទៀតផង។

{១៤ ពួកធមា�ច

និងពួកផារីសុដ៏មាពុត

េអយ
 !   អ�ករល់គ ្រត�េវទនជពុំខ េ្រពអ�ករល

គា

ឆ

េបាយក្រទពសម្បត�របស់�សី េ� មមា៉េដ

េធ�ប
 �កជសូ ្រធម៌យា៉យូរ។ េហតុេនះេហយ
 បាជ

អ�ករល់គ ្រត�ទទួលេទយា៉ធ�នម
់ ន
ិ ខ}។
១៥

ពួកធមា�ចនិងពួកផារីសុ ដ៏មាពុតេអយ!

អ�ករល់គ ្រត�េវទនជពុំខ

ដំេណរតផ�ូវទឹក

េ្រពអ�ករល់គ េធ�

និងតផ�ូវេគាែស�ងរកប�ុ � ះ

ប��ូ លេគ ឲ្ចូលសសរបស់អ�ករលគា យា៉

េហណាសឲ្បាមនុស្មា�កែដរ។
សសេហយ
ព

លុ ះេគចូល

អ�ករល់គ េធ�ឲ
ជួ
 ្េគរតែតអ្រក
ឹ

ជាត ជាអ�ករលគាមួយេទ�ជពីរ។
១៦

ពួកអ�កដឹកនាកង�កេអយ!

អ�ករល់គ ្រត�

េវទនជាពុខ េ្រពអ�ករល់គ និយាថ "េបអ�ក

ណស្បេដយក្រពវហរេធ�
ិ
ជសក្

ពក

សម្បេនាយកជាកពុំបាេទ។ ផ�ុយេទវ ិញ េប

ស្បេដយកមារបស់្រពះវិហ
េទបយកជាកបាន"

េធ�ជសក្

១៧

មនុស្េលលកង�កេអយ!

វហែដលេធ�
ិ
ឲ្មាេទជវត�ុពិសិដ�
១៨

សំ ខនជា?។

មានិង្រព
េតម
ួ ណ
 យ

អ�ករល់គ និយាេទៀតថ"អ�ក

ណស្បេដយកអសនេធ�ជសក្

ពក

សម្បេនាយកជាកពុំបាេទ។ ផ�ុយេទវ ិញ េប

ស្ប

េដយកតង�េលអសនេធ�ជសក្

េទបយកជាកបាន"

១៩

តង�ែដលេគថា�េលអសន

មនុស្កង�កេអយ!
និងអសនែដល

េធ�ឲ្តង�េទតង�ពិសិដ� េតមយ
ួ ណសំខន
២០

ជា?។

ដូេច�ះអ�កណស្បេដយកអសនជ

សក្   អ�កេនាមាទំអសន
េលអសនជសក្ែមន។

២១

មាទំអ�ីៗេន

អ�កណស្បេដ

យក្រពះវិហជសក្ស អ�កេនាមាទង្រពវហ
ិ

មាទំ្រពជមា�សែដលគង់េនក�ុង្រពវហ
ិ

សក្ែដរ។

សុ ខជសក្

ជ

២២

អ�កណស្បេដយកស�បរម

អ�កេនាមាទំបល�័ង�របស់្រពះ

មា�សមាទំ្រពះមា�ស់ ែដគង់េនេលបល�័ង�ជ

សក្ស

២៣

ពួកធមា�ចរនិងពួកផារីសុ ដ៏មាពុតេអយ!

អ�ករល់គ ្រត�េវទនជពុខ
ំ  េ្រពអ�ករល់គ យក

វ
េកង្រប័�

និងកេលលន។
់

២៦

ពួកផារីសុដ៏

កង�កេអយ! ចូរសមា�ែផ�កខក�ុងែពងជាមុសិន

េទបអ�ីៗេនខេ្របាស�បរិសុទ�*ែដរ។
២៧

ពួកធមាចរ្និងពួកផារីសុ ដ៏មាពុតេអយ!

អ�ករល់គ ្រត�េវទនជាពុខ
េ្រប�បានង
ឹ ផ�ូរ

េ្រពអ�ករល់គ

ែដលេគលកំេបាស

េ្រេឃញហកដូចជស�

េមល
 ពី

ែតខក�ុងេពេពញ

េទេដឆ�ឹងសសព និងធាតរលួ យសព�ែបបយា

ង។

២៨

អ�ករល់គ ក៏ដូេច�ែដរអ�ករល់គ សែម�ងប�ក

ពខេ្រ

ឲ្មនុស្មាេឃញថអ�ករល់គ

សុ ចរិតែតចិត�អ�ករល់គ េពរេពេដគំនិតលក

ពុត និង គំនិតទុច�រិតេទវ ិញ។
២៩

ពួកធមាចរ្និងពួកផារី ដ៏មាពុតេអយ
 !

អ�ករល់គ ្រត�េវទនជាពុខ េ្រពអ�ករល់គ បា
សង់ផ�ូរឲ្ពួកព្យោក

មនុស្សុ ចរិត

៣០

្រពទំតុបែតងផ�ូររបស់

េដេពថា "្របសិេបេ យង


បារស់េនជំនានបុព�បុរស*

សមគំនិតជាមួេគ

េឡយ
 "។

៣១

េនាេយង
 មុខជមន
ិ

ក�ុងកសមា�បពួកព្យោក

អ�ករលគាេពដូេច�ះបាេសចក�ថ
ី

អ�ករល់គ េចខ�ួនឯងថ

ជពូជពង្របស់ពួកអ�ក

ជីរអង� ជីរនាវង និងម�មមួយភាដប់មកថា�

ែដលបាសមា�បព្យោក

េច មាេសចក�ស
ី ុ ចរិត េមត ករុណធម៌ និង

ពួកពស់ពូជពស់ែវកេអយ! េធ�េម�ចឲ្អ�ករលគាេគច

្រពះមា�ស បុែ៉ ន� អ�ករល់គ លះបង់វន័យ*ស
ំ ខន់
ិ

ជំេនឿេស�្រតងជាេដម វន័យទ
ំប៉ុនា�្របកេនះ
ិ

េហយ

ែដលអ�ករល់គ ្រត�្របតិបត�តេដឥត

លះបង់េច្របកឯេទៀតៗ។

២៤

អ�កដឹកនក
ា ង�ក

េអយ! អ�ករលគា្រតយកមូសេចញពីទក
ឹ ផឹក ែតអ�ក

រល់គ េលបដំរមួ
ី យទំមូលេទវ ិញ!។
២៥

ពួកធមាចរនិងពួកផារីសុ ដ៏មាពុតេអយ!

អ�ករល់គ ្រត�េវទនជាពុខ

េ្រពអ�ករល់គ

សមា�ែពងនិងច ែតខេ្របុេ៉ ណ
ា � បុែ៉ ន�ែផ�ក

ខក�ុងេពេពញេទេដផលែដលេកតមកពក
ី 

៣២

ដូេច�ះចូរបន�កិច�ក

របស់បុព�បុរស អ�ករល់គ ឲ្បាសេ្រមេទ
ផុតពេី ទធា�កនរកបា?។

៣៤

៣៣

ែន៎

េហតុេនះខុ ច
�ំ តព្

ក រ អ�ក្របានិងបណ�ិតខវន័យឲ្មករកអ�
ករល
ិ

គា  ែតអ�ករល់គ នង
ឹ សមា�បពួកេគខ�ះឆា�ខ�ះនិង

វេធ�បាខ�ះក�ុងធម�សល

្រពមទតេបៀត

េបៀនេគ ព្ី រក�មួយេទ្រក�មួយផង។
រល់គ ្រត�ទទួលេទ

ដូេច�ះអ�ក

េ្រពអ�ករលគាបាបង�ូរ

ឈជនសុ ចរិតចប់ពេលអបិល

សុ ចរិត

៣៥

ជមនុស្

រហូតដល់េលសកជបុ្ររបស់េល

បារ៉ ែដលអ�ករល់គ បាសមា�បេន្រតងចេនា�ទី

សក�រៈនិងអសនៈ*

បាដឹងថ

៣៦

ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករល់គ

េទទំេនានឹង្រត�ធា�កមកេល

មនុស្ជំនានេនះជាមិខន

អ�ក្រក�ងេយរូសាឡ�មបដ�េម�នទទ ួល

្រពះេយស៊

៣

ក្រពេយស៊ូគង់េនេលភ�េំ ដមអូលីវ

វ
ស័កនាំគ
ចូល

ពួក

េទគាល្រពះអងដចែឡកពេី គ

េហយទូលថា

«សូ ម្របឲា ្េយងខុដ�ំ ឹងផង េហតុ
ករណ ទំេនះនឹងេកតេឡង េនេពលណ? េត
មាអ�ជ
�ំ ឹងថដល់េពល្រពអង�
ី សមា�ល់ឲេយងខុ ដ

យាមក  និងដល់អវសកៃនពភ
ិ ពេល?»។
៤

(លូ ក ១៣. ៣៤-៣៥)
៣៧
«អ�ក្រក�េយរូសឡឹ

អ�ក្រក�េយរូស

្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលតបេទេគថា

្របយ័ត

«ចូរ្រប�

កុប
ំ េណ
ា�នរណមកបេ��តអ�ករល់គា

ឡឹមេអយ! អ�ករល់គ បាសមា�បពួកព្យោក និង 

យកដុំថ�គប់សមា�បអស់អ�ក 

ែដល្រពះមា�សបា

ឲ្វេង�ងបាេឡយ

ចតឲ្មករកអ�ករលគា�

េ្រចេលកេ្រចសមក

ជ្រព្រគីស�*" េគនឹងនម
ា នុស្ជាេ្រចឲ្វេង�ង។

េហយ ែដលខុ ច
�ំ ង់្រមូលផុ អ
�ំ �ករលគា ដូចេមមាន

្រក�កូនវ
េសះ

៣៨

េនេ្រកស�  ែតអ�ករលគាពុំ្រព

េហតុេនះផ�ះរបស់អ�ករលគានង
ឹ ្រត�េបា

បង់េច ឲ្េនស�ត្រជងំ

៣៩

ខុ ស
�ំ ុំ ្របាអ�ករល

គាថ ពីេពលេនះេទមុខ អ�ករលគានឹងែលងេឃញ

ខុ េ�ំ ទៀតេហយ រហូតដល់េពលអ�ករលគាេពថា

"សូ ម្រពះមា�ស់្របទនពរដល់្រព
ែដលយាងមកក�ុងនាម្រពះអមា�ភ»។

្រពះេយស៊ូ្រ�

វហ
ិ

វ លមកជិតចង�ុលបង�វមាេផ្
ពួកស័ចូ
ិ

ងៗ ក�ុង្រពវហថា�្រពះអងទត។
ិ

២

្រពេយស៊ូ

«ខុ�ំសុំ្របាឲ្អ�ករលគា

ដឹងច្បោថ អ�ៗ
ី ែដលអ�ករលគាេឃញ
 េនេពលេនះ 

នឹង្រត�រលំបាកែបកអស់

េទៀតេហយ
 !»។

៦

ែលងមាថ�្រត�ពេី លថ�

េហតុការណ៍េ�្រគាចុងេ

(មា៉កុស ១៣. ៣-១៣ លូ ក ២១. ៧-១៩)

"ខុ �ំេនះេហយ 

អ�ករលគានឹងឮេគនិយាអំពស
ី �ង�និងឮដំណឹង

ថ

មាស�ង�ផ�ុះេឡងេហយ។

កុ្ំ រជ�្រចបល

េឡយ ដ្ បិេហតុករណ ទំេនះ្រត�ែតេកតេឡង  ែត

មន
ិ ទនដល់អវសនកៃនពិភពេលេនេឡយ
៧

េទ។

្របជាតមយ
ួ នង
ឹ េធ�ស�ង�តទល់នឹង្រប

ជាម
ួ េទៀត
ត យ

្របេទមួយតទល់នឹង្របេទមួយ

រ��ួ យែផនដី។

៨

ម

េទៀត ។ េនតតំបនេ់ ផ្សង នឹងមាេកតទុរ�ិក្និង
បុែ៉ ន�េហតុករណ ទំេនះ  េ្រប�

ំ ូងរបស់�សី �
បាេទនឹងកឈច
ឺ បេដមដប
េគនឹងប��ូ នអ�ករលគា

្រពទំឲ្េគសមា�បអ�ករលគា

្រពះេយស៊កំពុងយាេចញព្ី រព

មា្រពបន�ូលេទេគថា

យកេឈ�ខុ �ំេទេ្របេដេពថា

៩

(មា៉កុស ១៣. ១-២ លូ ក ២១. ៥-៦)
២៤ េពលេនា

ដ្ បិនង
ឹ មាមនុស្ជាេ្រច

ែដល

េហៀបនឹងស្រមកូន។

អំព�ការបំផា្រពះ�ហា
១

៥

េទេធ�ទ
 ុក�េទ

ែថមេទៀតផង។

ជាស
 អស់នឹងស�បអ
់ �ករលគា  េ្រពែត
ត សនទំ

នាខុ �ំ។

១០

េនេពលេនា  នង
ឹ មាមនុស្ជាេ្រច

ែបកចិត� ឃា�េចញពជ
ី ំេនឿ ក្បតគាេទវ ិញេទមក
១១

និងស�បគ
់ ា ផង។

ព្យោកែក�ងក�ជាេ្រចនឹង

មកដល់ េហយបេ��តមនុស្ជាេ្រចឲ្វេង�ង។

១២

អំេពទ
 បណ
ា�ឲ្
 ុច�រិតនង
ឹ រកចេ្រមេឡ
ី
ងជាខ �

េសចក�្ី រសឡារបស់មនុស្មួយចន
ំ ន
ួ ធំ

ចុះ អន់ថយ។

្រត�ធា�ក

១៣

បុែ៉ ន� អ�កណស៊ូ្រទរហូតដល់ទី

ប�� ប់្រពជមា�សនឹងសេ�ង�អ�កេនាះ

១៤

េគនឹង

្របកដំណឹងល�*

អព
ំ ្ី រពរជ្េនះពេពញ

សកលេលទំមូល

ទុកជសក�ីភាដល់ជាត

សសនទំ
 អស់។ េពលេនាេទបដល់អវសក

ៃនពភ
ិ ពេល»។

យ

ស�បេ់ ខ�ម តំេនក�ុងទស
ី ក�រ
រ

ល បាែថ�ងទុក 

ដ៏គួរ

ដូចព្យោកដនែអ

េពលេនា អ�កែដលរស់កុ �ង្រស�យូដ ្រត�

នាំគ រត់េទ្រជេនតភ�។
ំ

រឯអ�
ី កេនេលដំបូល

១៧

១៨
ផ�ះ  មន
ិ ្រត�ចុះមកយកអ�ីៗេនក�ុងផ�ះេឡយ េហយ
១៩

របស់ខួ �នែដរ។

មុនឲ្េហយ។

ខុ ន
�ំ ិយា្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹងជ

េបមាេគ្របអ
ា �ករលគាថ

មួយេបេគថ

{សូ មឲ្អ�កអយល់ពកេនះ

អ�កែដលេនឯចមា�

២៥

ក៏មន
ះយកអវធ
ិ
ិ ្រត�វលេទផ�

្រគាេ  �ស�ីមាៃផ�េពនិង�ស�ី

បំេបកូន មុខជ្រត�េវទនពុំខន

២០

ចូរទូលអង�រ

"្រពះអងេនក�ុងបន�បឯ
់ េណះ!"ក៏កុេំ ជឿ

២៧

ពកេគែដរ

ដ្ បិបុ្រមនុស្សនឹងយាមកេ្រប�

បដ
ី ូចជេផ�កបេនា� ភ�ឆ
ឺ ា� ឆូតកតពទ
ី ិសខេកត

េទទិសខលិច។

២៨

សសពេនទណ
ត�ក៏មក
ី

ំ ា េនទីេនាែដរវ»។
្របមូផ�ុគ

បុ្រតមនុស្សន�ងយា

(មា៉កុស ១៣. ២៤-២៧ លូ ក ២១. ២៥-២៨)
២៩
«លុ ះ្រែដលមាទុក�េវទនេនះ
េទ

មាពន�េឺ ទៀតេហយ។ រឯផ
ី ា�ទំឡានឹងធា�កចុះ

ពេី លេមឃ

េនាជេពលមាទុក�លំបាយា៉ខ�ំ

មនុស្សនឹងេលចេចញពីៃផ�េមឃមក។

េនរដូវ្រតជាឬេនៃថ�សប្ប័ទេឡយ

២១

ដ្ បិេពល

តំពីេដម


កំេណតពិភពេល មកទល់សព�ៃថ� េហយេទជ

េទៃថ�មុខេទៀត  ក៏ពុែំ ដលមាទុក�លំបាខ�ំយា៉
េនះែដរ ។

២២

ៃថ�ទំ
 េនាេទ
េឡយ


្របសិេប្រពជមា�សមន
ិ បន�យចំនួន
មុខជគា�នរណមា�កបារួចជីវ ិត

បុែ៉ ន�្រពអង�បន�យចំនួនៃថ�ទំ
 េនាេដ

េយាយល់ដល់ពួកអ�ក
ស។
២៣

ែដល្រពះអងបាេ្រជេរ 

្របសិេបមាេគ្របាអ�ករល់គ ថ

្រគីស�គង់េនទីេនះឬេនទីេនាះ
ដ្ បិនឹងមាមនុស្ែក�ងខ�ួន

"្រព

កុេំ ជឿេគេឡយ២៤

េធ�ជ
 ្រព្រគីស

្រព

ទំមាព្យោកែក�ងក� នាំគ សែម�ងទស
ី មា�លធំ

អស�រ

និងប�ទ�ប
ិ ាដិហរិេផ្សង

មនុស្រហូតដល់េទនាពួកអ�ក

េដម្ប
ប េ��ត

ែដល្រពជមា�ស

កន�ងផុត

ភា�េនា្រពអទិតនឹងបារត សី ្� រពចន
័ �ែលង

្រពជមា�ស់  សូ មកុំឲ្អ�ករលគា្រត�រត់េភៀសខ�ួន

ល

"្រពអង�េន

វរេហស�ឯេណាះ! កុេំ ចញេទតេគេឡយឬ

(មា៉កុស ១៣ .១៤-២៣ លូ ក ២១. ២០-២៤)
១៥
«េពលណអ�ករលគាេឃញវត�ុចៃ្រ
១៦

អេធ�បាន
២៦

្រគាមានទុក�ល

ចុះ!}

បាេ្រជេរស
 ឲ្វេង�ងែថមេទៀតផង ្របសិេបេ គ

ស

ហ

កេ្រករំេពក ។

អំណានាេនេលេមឃនឹង្រត�
៣០

េពលេនាទស
ី មា�លរបស់បុ្រ
កុលសម�ន
័ �*

ទំប៉ុនា�េនេលែផនដី នឹងនាំគ យំគក់្រទ�ឡ េគ

នឹងេឃញបុ្រមនុស្យាមកេលពពក*
អ

ក�ុងៃផ�

េមឃ ្របកេដឫទ�នុភ និងសិររុី ងេរឿងដ៏អស
រ្យ

៣១

េពលេនាះមាសំេឡងែ្រលនឮរំពងេឡង

េលក៏ចតពួកេទវទូត*របស់េលឲ្េទទិសទំ

បួន េដម្្ប របមូពួកអ�កែដល្រពជមា�សបាេ្រជ

េរស
 ចប់ពេជងេមឃមា�ង េទេជងេមឃមា�»។
្រពះបន�ូលអំព�េដ�មឧទុ�ម

(មា៉កុស ១៣. ២៨-៣១ លូ ក ២១. ២៩-៣៣)
៣២
«ចូរអ�ករលគាយក្របស
ឧទុម�រ*េទរិះគិតចុះ។

ស�ីអព
ំ េី ដម

កណែមករបស់វមា

ស�ឹកលសេខៀវខ�ី អ�ករលគាដឹងថ រដូវ្របាកជិត
មកដល់េហយ។

៣៣

ដូេច�ះកណអ�ករលគា

េឃញ្រពឹតករណ ទំអស់ េនាេកតេឡង្រត�ដឹងថ

បុ្រមនុស្ក៏ជិតមកដល់េហយែដរ គេឺ លមកជិត
៣៤

បេង�យេហយ។
ថ

ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករលគាដឹងច្បោ

េហតុករណ ទំេនានឹងេកតេឡងក�ុងេពល

ែដលមនុស្ជំនានេនះ  មាជីវ ិតេនេឡយ។
េមឃនិងែផនដីនង
ឹ រលបាតេទ

និយាមន
ិ រលបាេត ទ»។

៣៥

ៃផ�

ែតពកែដលខុ �ំ

េឡយ េទះបេទវទូត*េនស�បរមសុ ខ*ឬ្រពបុ្រ
មាែត្រពបិតមួយ្រពអង�បុេ៉ ណ
ា �

៣៧

េន្របុ្រមនុស្យាមក  កដ
៏ ូច

កេនសម័យេលណូេអែដរ
ជំននធ
់ ំមនុស្មាែតងែតនាំគ

្របពន
ធំ។

៣៩

៣៨

គម
ឺ ុនេពលទក
ឹ

សុី ផក
ឹ េរៀបកប�ី

រហូតដល់ៃថ�ែដលេលណូេអចូលក�ុងទូក

េគមន
ិ បាចបអរម�ណ អ�េី ស ទល់ែទក
ឹ

ជំននេ់ ឡង
 មកដល់បំផា�េគអស់េទ េន្រែដល

បុ្រមនុស្យាមក  ក៏េកត
 មាដូេច�ែដរ។

៤០

មា�សនង
ឹ យកមា�កេទទុកមា�កេទៀតឲ្េន។

៤១

េប

មាមនុស្ពរី នាក េធ�ក
 ក�ុងចមា�ជាមួគា្រពជ
មា�សី ព
� រី នាកកិន្រស�ជាមួគា

យកមា�កេទទុកមា�កេទៀតឲ្េន
ស�រតឲ្ែមនែទន
៤៣

េនេពលណ

អ�ករលគាដឹងេហយ
 ថ េបម
 ា �សផ�ះដឹង

េចចូលមកប�នេ់ ថ�រណ

ខ

ដូេច�ះចូរ្រប�

ដ្ បិអ�ករលគាពុដ
ំ ឹងថ្រព

អមា�សរបស់អ�ករលគានង
ឹ មកដល់

េឡយ
 ។

េប

្រពជមា�សនង
ឹ

៤២

គាតមុខជ្រប�ស�រតពុំ

មន
ា�ឲ្េចចូលមកប�នផ
់ �ះគាតបា
ិ បេណ

េឡយ
 ។

៤៤

ដូេច�ះអ�ករលគា្រត�េ្រត�ខ�ួនជានិច

ដ្ បិបុ្រមនុស្នង
ឹ មកដល់ េនេវល ែដលអ�ករល

គាពុំបាគិត»។

េហយ

ឈ�ៃវ មា�សមុខជផ�ុកផា�កឲ្អ�កបេ្រមេនាេមល


ខុស្រត�េលអ�កបេ្រមឯេទៀតៗ
្រតឡបមកដល់ផ�ះវ ិញ

រឯៃថ�
កំណត់ និងេពលេវលគា�នរណដឹង
ី

ែដល្រជាប

(លូ ក ១២. ៤១-៤៨)
៤៥
«េបអ�កបេ្រមណមាចិត�េស�្រតង

ក�ុងកែចកមូ �ប
៤៦

េពលមា�ស

េឃញអ�កបេ្រមកំពុងបំេពញ

កិច�ករបស់ខួ �នដូេច�ះ អ�កបេ្រមេនា្របាជមា

(មា៉កុស ១៣.៣២-៣៧  លូក ១៧.២៦-៣០,៣៤-៣៦)

ក៏ពុ្ំ រជែដរ 

ន�ង អ�កបេ្រមម�នេសា�ះ្រត

អហឲ្េគតេពលកំណត់ពុំខន

ការេ្រមខ�ួនរង់ចាំទទួល្រពះ្រ
៣៦

្រ�សា�អំព�អ�កបេ្េសា�ះ្រតង់

៤៧

សុ ភមង�លេហយ
 ។
ច្បោថ

ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដង
ឹ

មា�សមុខជផ�ុកផា�កឲ្គាេត មល
 ខុស្រត�

េល្រទពសម្បត�ទំប៉ុនា�របស់េលែថមេទៀតផ

ង។

៤៨

ផ�ុយេទវ ិញ េបអ
 �កបេ្រមេនាមាចិត�អ្រកក

េហយ
 គិតថ "មា�សអញ្រមកដល់ណាស់
វអ�កបេ្រមឯេទៀតៗ

អ�ក្របមឹក

៥០

៤៩

គាត

្រពទំេទសុី ផក
ឹ ជាមួ

េពលមា�សវល្រតឡបមកផ�
ះវ ិញេន
ិ

ៃថ�ែដលអ�កបេ្រមេនាមន
ិ បារង់ច ឬេនេពលែដល
៥១

គាតមន
ឹ
ិ ដង

េលនង
ត ទម�ន់
ឹ េធ�េ ទគាជ

េហយ
ត ទួលេទរួមជាមួពួកមាពុតត្បុ
 ឲ្គាទ

ែដរ  គឲ
ឺ ្េទេនកែន�ងយំេសខង
ឹ សេង��តេធ�ញ»។
្រ�សា�អំព��ស��្រកមុំដប់
២៥១«្រពរជ ៃនស�បរមសុ ខ* េ្រប�បាេទ
នឹង�ស�ី្រកមុ

ដបន
់ ក់

ែដលយកចេង��ងេចញេទ

២

ទទួលស�មី ក�ុងចំេណាពួកនា មា្របនាកជ
�ស�ីឥតគំនិត្របនាកេទៀតជ�សី ឈ
� �ៃវ។

៣

�សី �

ឥតគំនិតយកចេង��ងេទ  ែតមន
ិ យកេ្របេទបង�

ជាមួេទ។

៤

រឯ�ស
� �ៃវវ ិញ
ី
ីឈ

នាបាយក

៥

ចេង��ងេទមាទំេ្របបង�ផង។ េដស�ម្រ
មកដល់ នាទំដប់នាកេងងុយេពក ក៏េដកលក់
ទំអស់គាេទ

៦

លុ ះដល់ពកកណ
ា�អ្រធា

មាេគែ្រសេឡងថ "ស�មមកដល់េហយ! ចូរនា

៧

គារត់េទទទួលេលក!"
េ្រកេឡងេរៀបចំអុជចេង��ង។

�ស�ី្រកមុទំេនាក៏
៨

និយាេទកន�សី ឈ
� �ៃវថ

�ស�ីឥតគំនិត

"សុំ ែចកេ្របឲ្

េយងខ�ះផង េ្រពចេង��ងេយងចង់រលត់អស់េហយ"

។

៩

បាពីរែណនេទៀត។

ែ្រកមន
ិ ្រគាស្រមាេយង

ផង ស្រមាពួកនាផង។ ចូរនាំគ េទទិញេនផ�ះ

លក់េ្របេទ!"
១០

េចញ

េទរកទិញេ្របផុតេទ ្រសប់ស�មមកដល់ឯ�ស�ី

្របនាកែដលេ្រត�ខ�ួនជាេ្រ

េរកជាមួេល

នាំគ ចូលេទក�ុង

េហយេគបទ
ិ ទ�ជិត។

១១

េ្រយមក �សី ្� របនាកេទៀតមកដល់ ែ្រសេហថា

ចូលផង!"។

១២

េលមា�ស់   សូមេបក
 ទ�ឲ្េយងខុ �ំ

ស�មេឆ�យេទវ ិញថា "ខុ ស
�ំ ុំ ្របាឲ្

នាទំអស់គាដឹងច្បោថ

េទ!"។

១៣

ដូេច�ះ

ខុ ម
�ំ ន
ិ ស�លពួកនា

ចូរអ�ករល់គា្រប�ស�រត

រលគាពុដ
ំ ឹងថ

េពលណេឡយ
 »។

ដ្ បិអ�ក

បុ្រមនុស្សនង
ឹ មកដល់ៃថ�ណ

ក។

លុ ះយូរេ្រកមក មា�សវល្រតឡបមកវ
ិ
ិញ

េហយគិតប�� ី ជាមួអ�កទំបេី នាះ
្របា្របាំែ

២០

អ�កទទួល

យក្របាែដលចេំ ណញបា្រប

មា�ស់! េលបា្របគល្របា្របែណនឲ្ខុ ្�ំ របប

ឥឡូវេនះ  ខុ ្�ំ របបចំេណញបា្របែណនេទៀត"។
២១

មា�សក៏េពេទគាថ
ត ា "ល�េហយ! អ�កបេ្រមដ៏

្របេសមាចិត�េស�្រតងេអយ!

េ្រប�បា

យ។ គាេត ហពួកអ�កបេ្រម មក្របគល្រទពសម្បត�
គា្ត របគល្របាឲ្អ�កបេ្រមមា�ក់

នឹងកិច�កមួយដ៏តូចេនះ ខុ ន
�ំ ឹងតំអ�កឲ្េមល
 ខុស

្រត�េលកិច�ករធំៗ។

ត

ខ

គឺឲ្្របែណន េទអ�កទីមយ
ួ

យក្របា

អ�កទទួល្របាពីរែណនក៏

ែដលចំេណញបាពីរែណនេទៀតេនា

ចូលមកែដរ េហយជ្រមថា "េលមា�ស់ េល

បា្របគល្របាពីរែណនឲ្ខុ ្�ំ របបឥឡូវេនះ
២៣

្របបចំេណញបាពីរែណនេទៀត"។
េពេទគាថ
ត ា

ខុ ច
�ំ ុះ"។

២៤

"ល�េហយ!អ�កបេ្រមដ៏្របេស
អ�កបាេស�្រតងនឹងកិច�

ែណនក៏ចូលមក េហយជ្រមថា  "េលមា�ស់ ខុ �ំ

្របបដឹងថេលជមនុស្តឹងែតងណាស់

េលែតង្រច�យកផលពែី ្រស ែដលេលមន
ិ បា

សេ្រព

េហយ្របមូយកផលពដ
ី ំណា

្របា្របែណន យក្របាេចញេទរកសុី ភា� េហយ

ខ�េពក។

អ�កបេ្រមែដលបាទទួល
១៧

មា�សក៏

ខុ �ំ

បនា�បមក អ�កែដលបាទទួល្របាមួយ

េលមន
ិ បាដំ

១៦

ចំេណញបា្របែណនេទៀត។

ចូរអ�កចូលមកសប្បរួម

២២

ជាមួនឹងខុ �ច
ំ ុះ"។

ពីរែណនេទអ�កទីពីរ និងមួយែណនេទអ�កទីបី រួច

គាេត ចញដំេណរេទ

អ�កបាេស�្រតង

កិច�កធំៗ។ ចូរអ�កចូលមកសប្ប រួមជាមួនឹង

ែដលេហៀបេចញដំេណរេទ្រស�ឆា

សមត�ភាេរៀងៗខ�ួន

"េល

កមួយដ៏តូចេនះ ខុ ន
�ំ ឹងតំអ�កឲ្េមល
 ខុស្រត�េល

(លូ ក ១៩. ១១-២៧)
១៤
«្រពរជ្ៃនស�បរមសុ ខ*

១៥

១៩

មាចិត�េស�្រតងេអយ!

្រ�សា�ស��អំព�្រ�ក់

នឹងបុរសមា�ក

រឯអ�
ី កែដលទទួល្របាមួយ

ែណនចូលមកជូនមា�ស់េដេពថា

េនេពលែដល�សី ឥ
� តគំនិតទំ្រប

"េលមា�ស

១៨

ែណន  បាេចញេទជីកដីកប់្រក់មា�សរបស់ខួ �នទុ

�សី ឈ
� �ៃវេឆ�យេទវ ិញថ"េទមន
ិ បាេទ! េប

េយងែចកឲ្ពួកនា

ឲ្យ

ែដរ គាតយក្របាពីរែណនេនាេទរកសុី ចំេណញ

អ�កទីពីរក៏ដូេច�

២៥

ខុ �ំ្របបបាយក្របា ែដល

េល្របគលឲ្េទជីកដីកប់
ឥឡូវេនះ

របស់េលវ ិញចុះ"។

ែដល

េ្រពខុ ្�ំ របបភ័យ

សូ មេលមា�សយក្របា

២៦

មា�សក៏េពេទអ�កេនា

ថា "ែន៎អ�កបេ្រមអ្រកខ�ឹល្រចអូេអយ! អ�កដឹង

្រសេហយថ

ខុ �ំែតង្រច�យកផលពីែ្រែដលខុ �ំ
ំ
មន
ា ែដលខុ �ំ
ិ បាសេ្រព និង ្របមូផលពីដណ

មន
ិ បាដំ

២៧

េដម ទំករ!

២៨

អង�ឲ្ស�កអ្រស ឬេឃញ្រពះអងគា�សេម��កបំ

២៩

ដ្ បិអ�កណមា

ត។ រឯអ�
ី កែដលគា�វ ិញ េគនឹងដកហូតនូវអ�ីៗែដល
៣០

ចំែណកឯអ�កបេ្រមឥតបាក

េនះ  ចូរយកគាេត ទេចេនទីងងឹតខេ្រជ

«េនេពលបុ្រមនុស្យាមក

េទវទូត*្របកេដសិររុី ងេរឿង

េលបល�័ង�ដរ៏ ុងេរឿង។

៣២

េលនឹងគង់េន

េពលេនាមនុស្្រគបជាត

សសននឹងមកផុ គ
�ំ ា េនមុខេល េលនឹងែញកេគ
គឺឲ្េចៀមេនខស� ពែពេនខេឆ�ង។

៣៤

៣៣

េពល

េនា ្រពមហក្ស្នឹងមា្រពបន�ូលេទកនអស់

អ�កេនខស�្រពអង�ថ "អស់អក
� ែដល្រពះបិខុ �ំ

បា្របទពរេអយ!     ចូរនាំគ មកទទួល្រពរជ

ែដល្រទងបាេរៀបទុកឲ្អ�ករលគាតំពកំ
ី េណត

ដ្ បិកេយងឃា� អ�ករលគា

បាឲ្អហេយងបរិេភា

រលគាបាឲ្ទឹកេយងពិស

អ្រស

កេយងេ្រសអ�ក
កេយងជជន

អ�ករលគាបាទទួលេយង

៣៦

ឲ្ស�ក

កេយងគា�សេម��កបំពក អ�ករល

គាបាយកសេម��កបំពកមកឲ្េយង

កេយង

មាជំងអ
ឺ �ករលគាបាមកសួ រសុ ខទុក�េយង េហយ

កេយងជាបឃុំឃំ
ា

េយងែដរ"។

អ�ករលគាក៏បាមកសួ រ

៣៧

ពួកអ�កសុ ចរិតទូល្រពះអងវញថា
ិ

"បពិ្រ្រពអមា�ស់

ពក

េហយទទួល្រព

េហយយកសេម��កបំពកមកថា�្រពះអងពី
៣៩

អង�ល?។

េតេ យងខុ ែ�ំ ដលបាេឃញ្រពអង�

្របឈួ ឬជាបឃុំឃំ
ា
េហយមកសួ រសុ ខទុក�្រព
៤០

អង�ពអ
ី ង�ល?"។

េនា

ជាមួពួក

េចញពីគា� ដូចអ�កគង�ែញកេចៀមេចញពព
ី ែព

បាេឃញ្រពះអងជាជបរេទស

្រពមហក្ស្នង
ឹ មា្រព

ច្បោថ ្រគបេពលែដលអ�ករលគា្រប្រពឹអំេពទំ


ការកាត់េទាសេ�្រគាចុងេ្រក
៣១

េតេយងខុ ែ�ំ ដល

បន�ូលតបេទេគថ "េយងសុំ ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹង

កែន�ងយំេស ខង
ឹ សេង��តេធ�ញេនាេទ»។

បរេទស

៣៨

ចូរយក្របាពអ
ី �កេនះ្របគលឲ្

ខុ ន
�ំ ឹងទទួល្របាទំ

េហយអ�កេនានឹងទទួលបរិបូណ៌ ហូរេហៀរ ែថមេទៀ

៣៥

ឬេឃញ្រពះអងេ្រសេហយយកទឹកមក

ថា�្រពះអងេសពីអង�ល?។

អ�កែដលមនដប់ែណនេនាេទ

ពិភពេលមក

េស

គួរែតអ�កយក្របាខុ េ�ំ ទចងក

កណខុ �ំ្រតឡបមកវ ិញ

អ�កេនាមាផង។

អង�ឃា�េហយយកមូ �បអហមកថា�្រពះអង

េតេ យងខុ ែ�ំ ដលបាេឃញ្រព

ចំេពអ�កតូចតជាេគបំផុតមា�កែដលជ

បងប�ូនរបស់េយងេនះ  អ�ករលគាក៏ដូចជបា
្រប្រពឹចំេពេយងែដរ"។
៤១

បនា�បមក ្រពះអងនឹងមា្រពបន�ូលេទពួក

អ�កេនខេឆ�ងថា

"ពួក្រត�បណ
ា�េអយ!

ថយេចញឲ្ឆា�ពេី យង

ចូរ

េហយធា�កេទក�ុងេភ�ង


ែដលេឆះអស់កល្ជានិច ជេភ�ង
 ប្រម�ទុកស្រមា

ផ�នាេទមារសត និងបរិវរបស់វេនាេទ៤២

ដ្ បិកេយងឃា� អ�ករលគាពុំបាឲ្មូ �បអហ

េយងបរិេភាេទ

កេយងេ្រសអ�ករលគាក៏ពុំ

បាឲ្ទឹកេយងពិសែដរ
បរេទស

អ្រសេឡយ

៤៣

កេយងជជន

អ�ករលគាពុប
ំ ាទទួលេយងឲ្ស�ក
កេយងគា�សេម��កបំពកអ�ក

រលគាក៏ពុប
ំ ាយកសេម��កបំពក

មកឲ្េយងែដរ

កេយងមាជំងឺ និង ជាបឃុំឃំ
ា
អ�ករលគាពុំ

បាមកសួ រសុ ខទុក�េយងទលែតេសះ"
េនានាំគ ទូល្រពះអងថ

៤៤

"បពិ្រ្រពអមា�ស់

ពួក
េត

េយងខុ �ំមាែដលបាេឃញ្រពះអងឃា� េឃញ្រព

អង�េ្រស េឃញ្រពះង�ជជនបរេទស េឃញ្រព

អង�គា�សេម��កបំពក េឃញ្រពះអង្របឈួឬជាប

ឃុំឃំ
ា
េហយេយងខុ �ំមន
ិ ែដលជួយ ្រពះអងេសពី

៤៥

អង�ល?"។

្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគថ  "

េយងសុំ ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹងច្បោថ

្រគបេពល

អ�ករលគាមន
 េនាចំេពអ�ក
ិ បា្រប្រពឹអំេពទ
 ំ

តូចតជាេគបំផុតមា�ក ែដលជបងប�ូនរបស់េយង

េនះ អ�ករលគាក៏ដូចជមន
ិ បា្រប្រពឹចំេពេយង
៤៦

ែដរ"។

អ�កទំេនះនង
ឹ ្រត�ទទួលេទអស់កល្

ជនច
ិ � រឯអ�
ី កសុ ចរិតវ ិញនឹងទទួលជវី ិតអស់កល្ជ

េឃញដូេច�ះទសចិត�ជខ�ំ

េម�ចក៏ខ�ះខ�អុីចង
ឹ !

៩

លក់ មុខជបា្របាេ្រចស្រមាែចកទដល់ជន
្រកី្វ ិញ!»។

១០

្រពេយស៊ូ្រជគំនិតរបស់េគ ្រទង

មា្រពបន�ូលថា

«េហតុអប
�ី ាជរកេរឿងនា

ដូេច�ះ! នាបាេធ�អំេពដ
៏ �ចំេពខុ �ំ។
 ល
មាជន្រកី្េនជាមួរហូត

ជាមួអ�ករលគារហូតេទ។

ការឃុបឃ�តចាប់្រពះេយ

មុន។

សព�្រគបេហយ

វ
ស័ថា

២

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលទំេនះចប់
្រពអង�មា្រពបន�ូលេទកនពួក

«អ�ករលគាដឹងេហយថ

ពីរៃថ�េទៀត

ដល់បុណ្ចម�ង*េគនឹងចបបុ្រមនុស្សប��ូ នេទ

ឆា�»។
៣

េពលេនា ពួកនាយបូជាចរនិងពួក្រពឹទ

ំ ា
ចរ្របស់្របជនជួបជុគ

េនក�ុងដំណាករបស់

េលមហបូជចរ េឈ�ៃកផា

៤

េហយបា

សេ្រមចិត�ជាមួគា

រកកលល្ បិចប្រពេយស៊ូ

ក�ុងេពលបុណ្េឡយ

ែ្រកេកតចលចក�ុង

យកេទេធ�គុត។

៥

បុែ៉ ន� េគនិយាគាថា

ចំេណា្របជន»។

«កុច
ំ ប

�ស�មា�ក់ចាក់េ្រ�ងេល
�
�ស�រសា្រពះ

(មា៉កុស ១៤. ៣-៩ យ៉ូហន ១២. ១-៨)
៦

្រពេយស៊ូគង់េនភូមេិ បថាន ក�ុងផ�ះបុរសមា�ក

េឈ�សុី មូន
៉ ជមនុស្ឃ�ង់។

៧

មា�ស�ីមា�កចូលមក

រក្រពះអង ទំកនដបថ�ែកវផង។  េនក�ុងដបេនា

មាេ្រប្រកអូដ៏មាតៃម�េលសលប។
់

េពល្រព

េយស៊ូកំពុងេស្រពេស� នាយកេ្រប្រកអូ
េនាចកេល្រពសិរស្រពះអង�

១១

អ�ករលគា

រឯខ
ី ុ វ�ំ ិញ

១២

ខុ ម
�ំ ន
ិ េន

នាបាចកេ្រប

លរូបកខុ �ំដូេច�ះ េដម
�ំ ុកជ
 ្េប ធ�ពិធប
ី ��ុ ះសពខុ ទ

(មា៉កុស ១៤.១-២ លូ ក ២២. ១-២ យ៉ូហន ១១.៤៥-៥៣)
២៦ ក

«

េបយក
េ្រប្រកអូេនះេទ


និច�»។

១

េហយេពថា

វ
ពួកស័ក

៨

១៣

ខុ ស
�ំ ុំ ្របឲ
ា ្អ�ករលគាដឹងច្បោថ ្រគបទី

កែន�ងក�ុងពិភពេលទំមូលកណេគ្របក

ដំណឹងល�*េនះ

េគក៏នឹងតំណាអំពកិ
ី ច�កែដល

នាបាេធ�េនះែដរ េដម្រំប លឹកអំពន
ី ា»។
យ ូដាសអ៉ីសា�រ�យ៉ុតក្្រពះេយស៊

(មា៉កុស ១៤. ១០-១១ លូ ក ២២. ៣-៦)
១៤

េពលេនា

ដបព
់ ីរ

វ
វ ំ
ស័កម
ា�កកុ �ង្រក�ស័ទ

េឈ�យូដអុីស�រីយ៉ុបាេទជួប្រក�

នាយបូជចរ្

១៥

ជ្រមថា «េបខុ ្�ំ របគលេល

េយស៊ូជូនអស់េល េតអ
ំ »។ ពួក
 ស់េលឲ្អ�ីខុ �?

នាកបូជចរក៏រប្របា ឲ្គាស
ត សិបស�ឹងគ។
១៦

ចបពីេពលេនាមក យូដរកឱកល� េដម
 ្ប

នេា គេទចប្រពេយស៊ូ។

្រពះេយស៊ូេធ��ព�ធ�បុណ្យចមជាមួយពួ
សាវ័

(មា៉កុស ១៤.១២-២១ លូ ក ២២.៧-១៤,

២១-២៣

យ៉ូ ហន ១៣.២១-៣០)

េនៃថ�ដំបូង ៃនពធ
ំ ុ័ងឥតេម* ស វ
ិ ប
ី ុណ្នប

១៧

ក*នាំគ មកគាល្រពេយស៊ូទូលថា
ឲ្េយង
 ខុ េ�ំ រៀបចំជបេ់ លៀងជូន

ចម�ង* េនកែន�ងណ?»។
ថា

១៨

«េត្ រព្រគចង់

ក�ុងឱកបុណ្

្រពអង�មា្រពបន�ូល

«ចូរនាំគ េទផ�ះបុរសមា�កេនទ្ី រក�្របគ
ា ត់

ថា"េល្រគមា្របសសថ េពលកំណត់*របស់
ខុ ជ
�ំ ិតមកដល់េហយ ខុ ន
�ំ ឹងេធ�ព
 ិធប
ី ុណ្ចម�ងជាមួ
១៩
វ
សិស្ខុ �ំ េនក�ុងផ�ះអ�ក"»។
ស័នាំគ
េធ�ត
ដូច្រពះេយស៊បង�ប

េហយេរៀបចំមូ �បអហ

ស្រមាបុណ្ចម�ង។
២០

លុ ះដល់ល�

ទំដប់ពរី រូប។

្រពបន�ូលថា

២១

្រពះអងរួមតុជាមួស័វ

េនេពលបរិេភា

្រពះអងមា

«ខុស
�ំ ុំ ្របាឲ្អ�ករលគាដឹងច្បោ

ថ ក�ុងចំេណាអ�ករលគា មាមា�កនង
ឹ នេា គមក
២២
វ
ចបខុ �»
ំ ។
ពួកស័្រព�ច
ិត�ៃ្រែលង មា�ក់

ែលងេទមនុស្ទំអស់ ឲ្រួចពប
ី ាប

២៩

ខុ ស
�ំ ុ ំ

្របាអ�ករលគាថ  អំេណះតេទខុ ន
�ំ ឹងមន
ិ ពិស្រ

ទំពំ
 បាជូរេទៀតេឡយ

រហូតដល់ៃថ�ែដលខុ ន
�ំ ឹង

ពិស្រទំពំ
 បាជូរថជ
�ី ាមួអ�ករលគា េនក�ុង

្រពរជ្ៃន្រពះបិខុ �ំ»។
៣០

េ្រកពី បាេ្រច�ទំនុកតេម�ង*
រួចេហយ



្រពះេយស៊យាេឆា�េទភ�េដមអូលីវ ជាមួពួកស វ

ក។

្រពះេយស៊ូមាន្រពះបន�ូលអំព�េលា

«បព្ិ រ្រពអមា�ស់ េតទ ូលបង�ំ បដ�េសធម�នទទ ួលសា�ល់្រពះអ
២៣
្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេគវ ិញថា « (មា៉កុស ១៤.២៧-៣១ លូ ក ២២.៣១-៣៤

ទូលសួ រ្រពះអងថា

ឬ?»។

អ�កណ្រជលកនប
ំ ុ័ងក�ុងចជាមួខុ �ំ

ឃ
េហយ
 ែដលនាំេមកចបខុ �ំ ។

២៤

គអ
ឺ �កេនា

បុ្រមនុស្ស្រត�

ែតស�បដូចមាែចងទុកក�ុងគម�រី អព
ំ េី ល្រសប

ប៉ុែន�

អ�កែដលនាេគមកចបបុ្រមនុស្

នង
ឹ ្រត�

េវទនជមន
ិ ខន  ចំេពអ�កេនាេបម
 ន
ិ បាេកត


មកេទ េទប
 ្របេសជាង»។

២៥

យូដជអ�កក្បត

្រពះអង�ទូលសួ រថា

«្រពះ្រគ េតខ ុ�ំឬ?»។ ្រពះអង
មា្រពបន�ូលេទគត់ថា «អ�កនយ
ិ ាដូេច�ះ ្រត�
េហយ
 !»។
ព�ធ�ជប់េលៀងចុងេ្រកាយបំផ

េនេពលកំពុងបរិេភា  ្រពេយស៊ូយកនំបុ័ង

មកកន  ្រពះអងសរេសរតេម�ង
 ្រពជមា�ស

េហយ


វ
កច្របទឲ្ពួកស័ក
េដយមា្រពបន�ូលថា
្រពះអងយកែពងមកកន

២៧

បនា�បមក

អរ្រពគុណ្រពជមា�ស

រួច្របទឲ្ពួកស័វ ទំមា្រពបន�ូលថា
យកពស
ិ ទំអស់គាចុះ

២៨

េពលេនា ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលថា

យប់េនះ អ�កទំអស់គានង
ឹ េបាបង់ខុ េ�ំ ច
មាែចងទុកមកថា

ង

«

ដ្ បិ

"េយង
 នង
ឹ វសមា�បអ�ក

ច
គង� េហយ
 េចៀមេនក�ុងហ�ូងនង
ឹ ្រត�ខ�តខ�យ ។
៣២

បុែ៉ ន� េ្រកេពលខុ ម
�ំ ាជីវ ិតរស់េឡង
 វ ិញ ខុ �ំនង
ឹ

េទ្រស�កលីេមុនអ�ករលគា»។
ទូល្រពអង�ថា

៣៣

េលសិល

«េទះបអ�កឯេទៀតេបាបង់េច

្រពះអងទំអស់គាក៏េដ
េបាបង់េច្រពះអង

ំ ន
ក៏ទូលបង�ម
ិ សុ ខចិត�

ជដចខត»។

៣៤

្រព

«ខុ�ំសុំ្របឲា ្អ�ក

ដង
ឹ ច្បោថ េនយបេ់ នះឯងមុនមានរង អ�កនង
ឹ

១ កូ រិនថូ ស ១១.២៣-២៥)

«េនះជរូបកខុ�ំ សុំ យកពស
ិ ចុះ»។

៣១

េយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា

(មា៉កុស ១៤.២២-២៦ លូ ក ២២.១៥-២០
២៦

យ៉ូ ហន ១៣. ៣៦-៣៨)

«សុំ

េនះជេលហិរបស់ខុ �ំ

គេឺ លហិៃនសម�ន�េម្រតីែដល្រត�បង�ូរ េដម
 ្េប លក

បដេិ សធបដ
ំ ។
ី ងថ មន
ិ ស�លខុ �»
ទូល្រពះអងថា

៣៥

េលសិល

«េទះបទូលបង�្ំ រត�ស�បជាមួ

ំ ន
្រពះអងក៏េដ ក៏ទូលបង�ម
ិ បដេិ សធថ មន
ិ ស�ល

្រពះអងជដច់ខ»។

វ
ស័ឯេទៀតៗក៏
ទូល្រព

អង�ដូចេលសិលែដរ។
្រពះេយស៊ូអធ�សាេ�ក�ុងស ួនេកតេសមា
ន�

(មា៉កុស ១៤. ៣២-៤២ លូ ក ២២. ៣៩-៤៦)

៣៦

េពលេនា

្រពេយស៊ូយាេទជាមួពួក

វ
ស័កដល់
កែន�ងមួយេឈ�េកតេសមា៉ន

្រពះអង

មា្រពបន�ូលេទេគថា

«អ�ករលគាអង�ុយេនទី
ចខុ េ�ំ ទអធិស�នេន្រតងកែន�ងេនា»។

េនះសិន
៣៧

្រពះអងនាេលសិល និងកូនរបស់េលេសេប

េដទំពីរនាក េទជាមួយ េពលេនា ្រពះអងចប

េផ�ម្រព�្រពហឫទ័យ

្របម

៣៨

េហយចុកចបអន�ះសពន់

្រទងមា្រពបន�ូលេទកនអ�កទំបថ
ី

វ ិញមា្រពបន�ូលេទេគថា

«អ�ករលគាេនែត
អ�ករល់គាស្រមដល់អង�លេទៀត?

េដកលក់

ឥឡូវេនះ ជិតដល់េពលកំណត់ែដលបុ្រមនុស្្រត�

េគប��ូ ន

យ។

េទក�ុងកណ
ា�បៃដរបស់មនុស្បាេហ

៤៦

ចូរេ្រកេឡង! េយងនាំគ េទ ដ្ បិអ�កែដល

នេា គមកចប់ខ�ុមកជិតដល់េហយ!»។
េគចាប់្រពះេយស

«ខុ្�ំ រព�ចិត�យា៉ខ�ំេស�រែតស�ប អ�ករលគាេន (មក.១៤.៤៣-៥០ លក.២២.៤៧-៥៣ យហ.១៨.៣-១១)
៤៧
្រពះអងកំពុងែត មា្រពបន�ូលេនេឡយ
ទេី នះសិនេហយ ចូរ្រប�ស�រតឆជាមួខុ �»
ំ ។ ៣៩្រព
៖

អង�យាេទមុខបន�ិច ្រក្រពភ�ក�ដល់ដទូ
ី លអង�រ

ថា«ឱ្រពបិតេអយ! ្របសិេបប
 ា សូ មឲ្ែពង
ៃនទុក�លំបា េនះ េចញឆា�ពីទូលបង�េំ ទ ប៉ុែន�
ជ

សូ មកុេំ ធ�តបំណងទូលបង�េំ ឡយ

គស
ឺ ូ មឲ្បា

សេ្រមត្រពហឫទ័យរបស់្រពះអងវ ិញ»។

៤០

្រពះអងយាមករកពួកស័វ េឃញេគកំពុងែតេដក

លក់្រពះអងមា្រពបន�ូលេទេលសិលថា

«

អ�ករលគាមន
�ំ សូម្ែប ត
ិ ស៊ូ្រទ្រប�ស�រតជាមួខុ   

មួយេមា៉ក៏មន
ិ បាែដរឬ!»។

៤១

ចូរ្រប�ស�រត

េហយអធិស�នកុំឲ្ចញកល្បួេឡយ។ វ�
ិ � ណ

របស់មនុស្្រប�េ្រប�ជេ្រសែមន
េខ្សេទ»។
៤២

្រពអង�យងេចញេទម�ងេទៀត

ពរី េហយ
 ទូលអង�រថា

ែតខ�ួនេគេន

ជេលកទី

«ឱ្រពបិតេអយ
 ្របសិេប

ទូលបង�្ំ រត�ែតទទួលែពងៃនទុក�លំបាេនះ េចៀសពុំ

បាេទេនា

សូ មឲ្បាសេ្រមត្រពហឫទ័យ

របស់្រពះអងចុះ!»។
៤៣

្រពេយស៊ូវល្រតឡប
ិ

វ ង
េទរកពួកស័ម�

េទៀត េឃញេគេដកលក់ ដ្ បិេគងងុយេពក េបក

ែភ�កពុំរច
ួ េសះ

៤៤

្រពះអងក៏យាចេចញពេី គ

េទអធិស�នជេលកទីបី

ពកដែដល។

៤៥

េហយទូលអង�រេដ

បនា�បមក្រពះអងវលមករកស
័វ
ិ

វ
្រសែតយូដជស័កម
ា�ក ក�ុងចំេណាស័វ

ទំដបព
់ ីរ មកដល់ ទំមាបណ
ា ជនជាេ្រចកន

ំ ងមកជាមួផង។ ពួកនាយបូជចរ្
ដ កនដប
និងពួក្រពឹទ�ចរបស់្របជនបាចតអ�កទំ
៤៨

េនាឲ្មក។

យូដែដលនេា គមកចប្រព

េយស៊ូ បាសន�តជាមួេគនូវស��មួយថា

«ខុ�ំ
សុំ ចបគាេត ទ»។

េថបអ�កណ  គអ
ឺ �កេនាេហយ
៤៩

កយូដមកដល់ភា�មគាេត ដរត្រមងមករក

្រពេយស៊ូទូលថា
្រពះអង�

៥០

េពលេនា

រួចេថប

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទគាថ
ត ា

«សំឡាញេអយ
៥១

«ជ្របសួ រ្រព្រគ�»

អ�កមកេនះចង់េធ�អ�ី េធ�េ ទចុះ!»។

បណ
ា ជនក៏នគ
ា ា ចូលមកចប្រពះអង�

មាមា�កកុ ងចំ
� េណាពួកអ�កែដលេនជាមួ្រព

េយស៊ូ

បាហូតដកបអ�កបេ្រមរបស់េលមហ

បូជចរ្ ដចស�ឹក្រតេចៀក
បន�ូលេទអ�កេនាថា៖
វ ិញេទ

៥២

្រពេយស៊ូមា្រព

«ស៊កដអ�កេទក�ុងេ្រស

ដ្ បិអស់អ�កែដលេ្របដនឹង្រត�ស�ប

េដមុខដជមន
ិ ខន

៥៣

អ�កស�ថ ខុ �ំមន
ិ អ

អង�រករ្រពះបិខុ �ំឲ្ចតេទវទូតជាដបព
់ ីរកងពល

មកជួយ ខុ ប
�ំ ាភា�មេទឬ?

៥៤

ែតេបេ ធ�ដ
 ូេច�េធ�េ ម�ច

នឹងបា្រសតេសចក�ែី ដលមាែចងទុកក�ុងគម�រី

អំពេី ហតុករណ ែដល្រត�ែតេកតេឡងយា៉េនះ!»។

៥៥

េពលេនា ្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទកន

មហជនថា

«ខុ�ំជេចៃ្រឬ

បាជអស់េល

កនដ កនដំបងមកចបខុ ដ
�ំ ូេច�ះ? ខុ ែ�ំ តងអង�ុយ
បេ្រង�េនក�ុង្រពវហរ
ិ

េលពុំបាចបខុ េ�ំ ទ»។
េកតេឡង

ជេរៀងរលៃថ�  ែតអស់

៥៦

េហតុករណ ទំេនះ

េដម្ឲ
ប ្បា្រសតមេសចក�ែី ដលមា

វ
ែចងទុកក�ុងគម�រី ព្យោករ េពលេនា ពួកស័ន
ា

គាេបាបង់េច្រពះអង េហយរត់បាតអស់េទ

លុ ះចប្រពេយស៊ូបាេហយ
 េគបេណ�រ្រព

ជមហ

ំ ា
បូជចរ្យ  ពួកធមា�ចរនិងពួក្រពឹទ�ចជួបជុគ

េនទេី នាះ
ចមា�

េលសិលេដរ ត្រពអង�ពី

គាត
ត
រហូតដល់ទធ
ី ា ខក�ុងដំណាក

របស់មហបូជចរ េហយ
 អង�ុយជាមួកងរក្្រព

វហ
ចង់ដឹងថេហតុករណ នង
ិ
ឹ េទជយា៉ណា
៥៩

ពួកនាយបូជចរនិង្រក�្របឹកជានខ�ស់*

ទំមូលនាំគ រកពកេច្របក

មួលបង�ច្រព

េយស៊ូេដម្កត
េទ្របហជីវ ិត្រពអង�
ប

៦០

េលមា្របសសែមន

េទបី

«្រត�ដូច

បុែ៉ ន�ខុ ស
�ំ ុំ ប��ក់្របា

អស់េលថ អំេណះតេទអស់េលនឹងេឃញបុ្រ

មនុស្ស គង់េនខស�្រពដ៏មាឫទ�នុភ េហយ

នឹងយងមកេលពពក* ក�ុងៃផ�េមឃឈ»។

៦៥

េពល

េលមហបូជាចែហកអរបស់េលញ

េនា

េហយមា្របសសថា

«ជនេនះបាេពពក
េយងមន
ិ បាចរកសក្

អស់េលឮអ�កេនះេពពក

្របម ្រពជមា�សអំបាញ់មិ្រប!់

៥៧

៥៨

្រពេយស៊ូមា្រពបន�ូលេទេលថា

ឯណេទៀតេទ

៦៣-៧១ យ៉ូ ហ

អង�េទដល់ដំណាករបស់េលៃកផា

៦៤

្របម្រពជមា�សេហយ!

្រពះេយស៊ូេ�មុខ្រក�ម្រ��ក�ជាន់

(មា៉កុស ១៤ .៥៣-៦៥ លូ ក ២២. ៥៤-៥៥,
១៨. ១៣-១៤, ១៩.២៤)

្រព្រគីស� ជ្រពបុ្ររបស់្រពជមា�សែមនឬ?»។

៦៦

េតអ
 ស់

េលមាយល់យា៉ណ?»។ ពួកេគេឆ�យេឡងថ

៖

«អ�កេនះ្រត�មាេទដល់ជីវ ិត!»។

៦៧

េគក៏នា

គាេស�ទក
ត ក្រពភ�ក�្រពះអង េគវតប់្រព
ឹ មាដ

អង� េហយអ�កខ�ះទះកំេផ��ង្រពះអង

៦៨

ទំេពថ

៖ «ទេមល
 ៍ ្រពះ្រគីេអយ អ�កណវឯង!

»។

េលាកស�លាបដ�េសធម�នសា�ល់្រពះេ

(មា៉កុស ១៤.៦៦-៧២  លូក២២.៥៦-៦២
យ៉ូ ហន ១៨.១២-១៨,២៥-២៧)
៦៩

េពលេនា  េលសិលអង�ុយេនខេ្រក

ក�ុងទធ
ី ា�

មា�សី ប
� េ្រមរបស់មហបូជាចរមា�ក

ចូលមកជិតគាត

េពថា

អរុះ្រពវហរបស់
្រពជមា�សេច េហយសង់
ិ

«អ�កឯងជបក្ពួក
របស់េយស៊ូ ជអ�ក្រស�កលីេែដរ!»។ ៧០បុែ៉ ន�
គាត្របែកថា «ខុ �ំមន
ិ ដឹងថនាចង់និយាអំពី
៧១
េរឿងអ�េី ឡយ!»។
េពលេលសិលេដរេចញពីទី

មហបូជាចេ្រកឈរេឡង សួ រ្រពះអងថា

េឃញគាត េហយេពថា

មាមនុស្ជាេ្រចេធ�សក្ែក�ងក�ក៏េដក៏េគ

រកមន
ិ បាែដរ។

ចូលមក

៦១

េនទប
ី ំផុតមាបុរសពីរនាកនាំគ

េពថា

«អ�កេនះបាអះអថ"ខុ�ំ

េឡងវ ិញបាក�ុងរវបីៃថ�"»។

៦២

េពលេនាះ េល

េនាេឆា�េទរកេខ�ទ�

មា�សី ប
� េ្រមមា�កេទៀត

បូជាចសួ រ្រពះអងេទៀតថា«ចូរស្បេដយក

«អ�កេនះជបក្ពួក
របស់េយស៊ូ ជអ�កភូមណ
ាែរ៉តែដរ!»។ ៧២េល
ិ
សិលក៏្របែកសជាថ�ទំស្បថា «ខុ ម
�ំ ន
ិ ស�ល
៧៣
អ�កេនាេទ!»។
បន�ិចេ្រកមក អស់អ�កែដល

្រពដ៏មា្រពះជនគង់េន េធ�ជ្របធ េតអ
 �កពិតជ

េនទីេនា

«

េម�ចក៏អ�កមន
ិ េឆ�យនឹងពកេច្របករបស់អ�ក

ទំេនះ?»។

៦៣

្រពេយស៊ូេនេស��ម។ េលមហ

នាំគ ចូលេទជិតេលសិល

េហយ

េពថា

«អ�កឯងពិតជបក្ពួករបស់អ�កទំ

េនា េ្រពសំដអ
ី �កឯងប��ក់ច្បោថ អ�កឯងមកពី

្រស�កលេឡែមន!»។
េឡងថា

៧៤

េលសិលក៏េព

«េបខុក�ំ ុហក  សូ ម្រពជមា�សដកេទ

ខុ ច
�ំ ុះ!។ ខ�ុំសុំស្បថ ខុ ម
�ំ ន
ិ ែដលស�លអ�កេនាទល

ែតេសះ»។ រំេពចេនា ្រសែតមានរងេឡង

៧៥

េលសិលក៏នឹកេឃញ្រពបន�ូលរបស់្រពេយស៊ូ

ែដលថា

«មុនមានរង អ�កនឹងបដិេសធបដី ងថ
ដ
មន
េលសិលចេចញពទ
ិ ស�លខុ �ំ» ។
ី ីេនា
េហយយំេសយា៉េខ�ផ្ស

ពួកនាយបូជចរនិង

សេ្រមចិត�េធ�គ
 ុត្រពេយស៊ូ។

២

េហយ

េគក៏ចង្រពអង�

ប��ូ នេទេលពីឡាជេទសភិបា

ប��ុ ះសពជនបរេទស។
េហចមា�េនាថ
៩

ៃថ�។

៨

ទុកេធ�ជកែន�ង

េហតុេនះេហយបាជេគ

«ចមា�ឈ»រហូតមកទល់សព�

េហតុករណ េនះេកតេឡង្រសនឹងេសចក�ី

ែដលមាែចងទុក តរយៈព្យោកេយេរមថ
ី ា

«

ជាអ
ត ុី្រសែសន�តថ ជៃថ�ទិញេលេនា

១០

េគបាយក្របាសមសិស�ឹង

ជ្របាែដលជន

េហយេគបាយក្របាេនាេទទិញចមា�របស់ជា

េយស៊ ូ

(មា៉កុស ១៥.២-១៥ លូ ក ២៣.៣-៥;១៣-២៥
យ៉ូ ហន ១៨.៣៣-១៩.១៦)
១១

្រពះេយស៊ឈរ េនចំេពមុខេលេទសភិ

«េតអ�កជេស�ចយូដ
ែមនឬ?»។ ្រពះេយស៊មា្រពបន�ូលថា «េល
េទេត ែដលមា្របសសដូេច�ះ»។

(កិច�ក១. ១៨-១៩)
កយូដសជអ�ក

េនាេទទិញដច
�
ី មា�របស់ជាសូ ន

បា េលសួ រ្រពះអងថា

្រ�ក់បង់ៃថ�ឈ
៣

េ្រកពីបាពិភាកគាេហយ េគក៏យក្របា

េលាកព�ឡាតកាត់្រ�ហារជី�ត្

(មា៉កុស ១៥. ១ លូ ក ២៣. ១-២ យ៉ូហន ១៨. ២៨-៣២
្រពឹទ�ចទំអស់របស់្របជន្របជុគា

៧

។

ស�ូន ដូច្រពអមា�សបង�បមកខុ �ំ»ឋ។

្រក�មជំនុំជាន់ខ�ស់កាត់េទាស្រពះ
២៧១លុ ះ្រពឹេឡង

ក�ុងហិបតង�េឡយ េ្រពជ្របាបង់ៃថ�ឈដ»

១២

ពួកនាយបូជាចរ និងពួក្រពឹទ�ចនា

ែដលនេា គមកចប្រព

េយស៊ូ េឃញ
 េគកតេទ្រពះអងដូេច�ះ គាតេស

គាេច្របក្រពះអង ែត្រពះអងពុេំ ឆ�យ
 អ�ទ
ី លែត

ស�ជខ�ំ ក៏យក្របាសមសិស�ឹងេទ្របគល

េសះ

៤

។

១៣

េលពឡ
ី ាសួ រ្រពះអងថា៖ «អ�កមន
ិ ឮ

និងពួក្រពឹទ�ចវ ិញ

េសចក�ទ
 ប៉ុនា� ែដលេគេច្របកអ�កេទឬ?»
ី ំ

បាប��ូ នមនុស្ឥតេទ េទឲ្េគបង�ូរឈ»។

ជេហតុនាំឲេលេទសភិបេងឿងឆ�ល់ជខ�ំង

េទ

េលេទសភិប

ឲ្ពួកនាយបូជចរ្
ទំេពថា

«ខុ�ំបា្រប្រពឹអំេពប
 ា

េ្រពខុ �ំ

ពួកេគេឆ�យថា

«េរឿងេនះគា�ទក់ទអ�ីនឹងេយង
ជេរឿងរបស់អ�កេទេត!»។ ៥យូដបា្របា

េនា េនក�ុង្រពវហរ
េហយេចញេទចងកសមា�ប
ិ

ខ�ួន។

៦

ពួកនាយបូជាចេរស្របាេនា


េពថ៖

ទំ

«េយងគា�ច្បនោ ឹងប��ូ ល្របាេនះេទ

១៤

្រពេយស៊ូពុំបាេឆ�យ
 តបមួយមា៉តេសេឡយ


១៥

ជេរៀងរលឆា�

ក�ុងឱកបុណ្ចម�ង*

ែតងែតែលងអ�កេទមា�ក

តសំ ណូមពររបស់បណ
ា ជន។
មាអ�កេទដ៏ល្ម
ប ា�ក
េគថា

េនេពលេនា

េឈ�េយស៊ូបារ៉ប

កបណ
ា ជនមកជុំគាេហយ

១៧

១៦

េលពីឡាសួ រ

«េតអ�ករលគាចង់ឲ្ខុ�ំេដែលងអ�កណ

េដែលងេយស៊ូបារ៉ ឬេយស៊ូេហ្រព្រគីស? »
។

១៨

េលពីឡាមា្របសសដូេច�ះ មកពេី ល

្រជថ ពួកេគប��ូ ន្រពេយស៊ូមកេល េ្រពេគ

មាចិត�្រចែណន
១៩

េនេពល

ែដលេលពឡ
ី ាអង�ុយេនេល

េវទិកកត់ក�  ភរិយរបស់េលបាចតេគ

ជ្រមថា

ឲ្មក

«កុឡ
ំ ូកឡន
ំ ង
ឹ េរឿងមនុស្ឥតេទេនះ

េធ�អ
់ ិញ េ្រពែតេរឿងបុរសេនះ  ខុ យ
�ំ ល់សប�ិ
 �។
ី យបម

អ្រកណាស»។
២០

ពួកនាយបូជាចរ និងពួក្រពឹទ�ចនា

គាញុះញង់បណ
ា ជន ឲ្សុំ េដែលងបារ បា និង

សុំ ្របហជីវ ិត្រពេយស៊ូ។
មា្របសសេទេគថា

២១

េលេទសភប
ិ ា

ទាហានេម�លន�ងេធ��បាប្រពះេយស

(មា៉កុស ១៥. ១៦-២០យ៉ូហន ១៩. ២-៣)
២៧

ពួកទហរបស់េលេទសភិប

នា

្រពេយស៊ូេទក�ុងទធ
ី ា បនា� េហយ
 ្របមូគ�គ
ី ា ក�ុង

កងេនាមកេចេរ្រពះអង�
របស់្រពះអងេចញ

២៨

េគេដ្រពព�ស�

េហយ
 យកអវធែដលមាពណ៌

្រកហទុម
ំ កបំពកថា�្រពះអង�

២៩

េគយកបនាមក

្រកេធ�ជ
 ភួង បំពកេល្រពសិរស្រពះង� និងយក

េដមែ្រត មកដកកុ �ង្រពហសស
� � ឲ្្រពះអងកន

រួចេគនាំគ លុ តជង�ង់េនមុខ្រពះអងទំេពចំអក

«សូ មេគារថា�បង�េំ ស�ចយូដ»។

ថា

េស�ទក
ត ក្រពះអង
ឹ មាដ

៣០

េគ

និងយកេដមែ្រតេនា

«ក�ុងចំេណាអ�កទំងពី វ ្រពសិរស្រពះអងេទៀតផង។ ៣១េ្រកពីបា
េនះ េតអ�ករល់គ ចង់ឲ្ខុ �ំេដែលងអ�កណ?»។ ្របមេមល
 ង្រពះអងរួចេហយ ពួកេគេដអធំ
២២
ពួកេគេឆ�យថា «បារ៉ប»។
េលពីឡា េចញ យក្រពព�សរ� បស់្រពះអងមកបំពកថា�្រព
សួ រេទេគថា «េបដូេច�ះ េតអ
ា
េទឆា�ង
 �ករលគាចង់ឲ្ខុ េ�ំ ធ�អ�ី អង�វ ិញ រួចបេណ�រនយក
ដល់េឈ�េយស៊ូ េហ្រព្រគីេស នះ?»។េគែ្រស
េឡងទំអស់គាថា «យកេទ ឆា�េទ»។ ២៣ េគឆា�ង្រពះេយស
េលមា្របសសថា «េតអ�កេនះបា្រប្រពឹ (មក ១៥.២១-៣២ លក ២៣.២៦-៤៣
យហ ១៩.១៧-២៧)
អំេពអ
 ្រកអ�?
ី » េគនាំគ ែ្រសកន់ែខ�ំេឡងថ
៣២
េពលេចញពីទ្ី រក�េទ
េគជួបបុរសមា�ក
៖ «យកេទ ឆា�េទ»។ ២៤ េដេលពីឡា
េឃញថ និយាេទឥតបាក េហយផ�ុយេទវិ

េឃញេគេកតចលចកន់ែខ�ំេឡងៗ

េលក៏យកទឹកមកលៃដ

េពថា

ដូេច�ះ

េនមុខបណ
ា ជនទំ

«េនះជប��របស់អ�ករលគាេទ

ខុ ឥ
�ំ ត

ទទួលខុស្រត�ក�ុងកបង�ូរឈបុរសេនះេឡយ»។
២៥

្របជនេឆ�យេឡងទំអស់គាថា

កូនេចរបស់េយងខុ ទ
�ំ ទួលខុស្រត�

ជីវ ិតជនេនះ!»។

២៦

«េយងខុន�ំ ិង

ក�ុងក្របហ

េលពីឡាក៏េដះែលបារ

បា រឯ្រពេយស៊
ូ វ ិញ េលឲ្េគវនង
ី
ឹ រំពត រួច

ប��ូ ន្រពះអងេទឲ្េគឆា�ង

ំ ាឲ
៉ ជអ�ក្រស�គីេរន េគបង�គ
ត ្លីេឈ
េឈ�សុី មូន

ឆា�របស់្រពេយស៊ូ។
េឈ�

«កុលកូថ»

ក្ប»

៣៤

៣៣

លុ ះមកដល់កែន�ងមួយ

ែដលែ្រថ

«ភ�ល
ំ លដ

េគយក្រទំពំ
 បាជូរលជាមួ

្របមា មកថា�្រពះអងេសយ ្រពះេយស៊េ្រក
បន�ិច ្រពះអងពុំ្រពេសេទ។
៣៥

េ្រកពឆ
ពួកទហ
ី ា�្រពះអងរួចេហយ


យកសេម��កបំពករបស់្រពះអង
គា

៣៦

រួចអង�ុយយា្រពះអងេនទេី នាះ

សរេសរ្របក
ថ

មកចបេឆា�ែចក
៣៧

េគបា

អព
ំ េី ហតុែដលេគេធ�េ ទ្រពះអង

«អ�កេនះេឈ�េយស៊ូជេស�ចជនជាយ
ត ូដ»

េហយេគេបា្របកេនាេនពីខេល្រពសិរស

្រពះអង�

៣៨

េពលេនា េគបាឆា�េចៃ្រពីរនាក

ជាមួ្រពេយស៊ូែដរ   មា�កេនខស� មា�កេទៀតេន
ខេឆ�ង។
មនុស្មាេដរកតតេនា

ង្រពះអង

្រគវក្បដក្រពះអង

្របមេមល

៤០

ទ◌ា◌ំង

«អ�ករុះ្រពវហរ  
េហយ
ិ
 សង់េឡង
 វ ិញែត

បៃី ថ�េអយ! ចូរសេ�ង�ខ�ួនឯងេទ! េបអ
 �កពិតជ្រព

បុ្ររបស់្រពជមា�សែមន
៤១

មក!»។

អេ��  ញចុះពេី ឈឆ
 ា�

រឯពួ
ី កនាយបូជាច

ពួកធមា�ចរ

និងពួក្រពឹទ�ចក៏នគ
ា ា ចំអកដក្រពះអង

ែដរ

ដូចេគ

៤២

េដេពថា

«គាតបាសេ�ង�អ�ក

ឯេទៀតៗ ែតមន
ិ អសេ�ង�ខ�ួនឯងបាេទ! គាតជ

េស�ចអុី្រសែ ឲ្គាច
ត ុះពីេឈឆ
 ា�ឥឡូវេនះ មក

េដម្េប យងេជឿផង!

៤៣

គាតបាទុកចិត�េល្រពជ

មា�ស េប្រពជមា�សគាប្រពហឫទ័យនង
ឹ គាតែមន

សូ មឲ្្រពះអងេដែលងគាតឥឡូវេនះេទ

ឌ

ដ្ បិ

គាេត ពថ "ខុ �ំជ្រពបុ្ររបស់្រពជមា�ស់»។

៤៤

សូ ម្ បីែេចៃ្រែដលជាបឆា�ជាមួ្រពះេយស៊ក៏

េជរ្របម្រពះអងដូេច�ែដរ។

េសយ

៤៩

«ចេមល

េមល
ត េទ?»។
 ៍! េតេ លេអលីមកសេ�ង�គាឬ

បុែ៉ ន� អ�កឯេទៀតៗេពថា

(មក ១៥.៣៣-៤១

៥១

វ�
ិ � ណេទ

 ងនេនក�ុង្រព
វំ

េពលេនា

វហរ* រែហជព
រី តំពេី លចុះដល់េ្រកែផនដក
ិ
ី ៏
៥២

រ��ួ យផា�ំថ�កេ៏ ្របេចញពគ
ី ា

ផ�ូរក៏រេបក
 ចំហេឡង


េហយ
ិ ទ�*ជាេ្រចបារស់
 សសព្របជនដ៏វសុ

េឡង
 វ ិញ

៥៣

និងនាំគ េចញពផ
ី ូ �រ។ េ្រកេពល្រព

េយស៊ូមា្រពះជនរស់េឡង
 វ ិញ

្រក�ដ៏វសុ
ិ ទ�

េគបាចូលេទក�ុង

្រពមទបង�ខ�ួនឲ្មនុស្ជាេ្រច

បាេឃញផង។
៥៤

កនាទហរ៉ូមាុំ

ែដលេនយា្រពេយស៊ូ

និងពួកទហ

បាេឃញ
 ែផនដរី ��ួ យ

និងបាេឃញ
 េហតុករណ ទំឡា

េកត
 េឡង


ដូេច�ះ េគេកស�បែ់ ស�ងជខ�ំ េហយ
 េពថា

«

េលេនះពិតជ្រពបុ្ររបស់្រពជមា�សែមន!»។
៥៥

េនទីេនា មា�សី ជ
� េ្រចេមល
 ពីចមា�យគឺ

�ស�ីៗែដលតបេ្រម្រពេយស៊ូ តំងព្រស�កលេឡ
៥៦

ក�ុងចំេណម�សី ៗ
� ទំេនា មានាមា៉រជ

អ�ក្រស�មា៉ដ

នាមា៉រ ជមា�របស់យា៉កុ

និងយ៉ូែសប  ្រពទំភរិយរបស់េលេសេបេដជ

លក ២៣.៤៤-៤៩

េដម។

យហ ១៩.២៨-៣០)
៤៥

ែផនដទ
 មូលងងត
ី ំ
ឹ សូ ន្

្រតងរហូតដល់េមា៉បរី េសៀល។

្រពេយស៊ូែ្រសយា៉ខ�ងម�ងេទៀត រួចផុត

មក។

្រពះេយស៊ូេសាយទ�វង

៤៦

ចប់ពេពលៃថ�
្របមជេមា៉

បរី េសៀល ្រពេយស៊ូែ្រសអង�រខ�ងៗថា

«េអលី
េអលីេឡមា៉បាចថានី» ែដលមាន័យថ «ឱ
្រពៃនទូលបង�ំ ្រពៃនទូលបង�េំ អយ េហតុអប
�ី ាន

្រពអង�េបាបង់ទូលបង�េំ ចដូេច�ះ?»ឍ។

៤៧

អ�ក

ខ�ះឈរេនទីេនា បាឮ្រពបន�ូលរបស់្រពះអង ក៏

េពថា

រុ ំជាបេនចុងែ្រតមួយេដមហុចថា�្រពះអង

៥០

៣៩

េពថា

េខ�ះ

«គាេត ហេលេអលី!»។

៤៨

រំេពចេនា

មាគាេគមា�ករត់េទយកសរស�ួត្រជលកនឹងទក
ឹ

ការប��ុះសព្រពះេយស

(មក ១៥.៤២-៤៧ លក ២៣.៥០-៥៦ យហ ១៩.៣៨-៤២)
៥៧

លុ ះដល់ល� មាេសដ�ីមា�កេឈ�យ៉ូែសប

ជអ�ក្រក�អ រីមា៉

្រពេយស៊ូែដរ។

៥៨

វ
មកដល់គាក
ត ជ
៏ ស័របស
់

គាប
ត ាអេ��  ញេទជួបេលពី

ឡា សុំ យក្រពសព្រពេយស៊ូ។ េលពឡ
ី ាក៏

ប��ឲ្េគ្របគល្រពសពមកគាត់

៥៩

េលយ៉ូែស

បយក្រពសព មករុ ំនង
ឹ ្រកណាផាឌិថ�ី

៦០

រួចដក

ក�ុងផ�ូរថ�ីរបស់គាជ
ត រូងថ�ែដលេគដបេធ�ផូ �រ។ បនា�ប
ំ ប
មក  គា្ត របេមៀថ�មយ
ួ ដុធ
ំ ិទមាតផូ �រ េហយច

៖

មា៉រមា�កេទៀត ក៏េនទីេនាែដរ នាអង�ុយេនមុខផ�ូ

មា្រពះជនរស់េឡងវ ិញ ដូច្រង់មា្រពបន�ូលរួច

េចញេទ

៦១

នាមា៉រជអ�ក្រស�មា៉ដ និងនា

រ។

៦២

េនៃថ�បនា�ប ជៃថ�េរៀបចំៃថ�ឈបស
់ ្រមា

ពួកនាយបូជាចរ្និងពួកខគណៈផារីសុីនាំគ
៦៣

េទជួបេលពីឡា

ជ្រមថា

«េលមា�ស់

េយងខុ េ�ំ នចពករបស់ជនេបា្របាេនាកពី

គាេត នរស់ថា "បៃី ថ�េ្រកខុ ស
�ំ �ប ខុ ន
�ំ ឹងមាជីវ ិត

រស់េឡងវ ិញ"។
យាផ�ូរេនា

៦៤

េហតុេនះ    សូ មេលប��ឲ្េគ

រហូតដល់ៃថ�ទប
ី េី ទែ្រកេលសិស្

របស់គាម
ត កលួ ចយកសព េហយ្របា្របជនថ

«កុភំ ័យខ�អ�ី!

ខុ ដ
�ំ ឹងថនាៗមករក្រពេយស៊ូ

ជអ�កភូមណ
ាស ែរែដលេគបាឆា�ង
ិ

មកេហយ សុំ មកេមល
 កែន�ង ែដលេគដក្រពសព
៧

្រពះអងឯេណះសិន

េហយសឹមអេ��  ញេទ្របា

វ
ពួកស័របស
់្រពះអងជ្របញាថ

្រពះជនរស់េឡងវ ិញេហយ

្រពះអងមា

ឥឡូវេនះ្រពះអងយា

េទ្រស�កលីេមុនអ�ករល់គ ។
ា

េនទីេនាះអ�ក

រល់គ នឹងេឃញ្រពះអង សុំ នា្រជា»។
៨

�ស�ីទំ
 េនា្របញា្របញា េចញពផ
ី ូ �រទំ
ំ ឹ ងេនះរត់េទជ្រម
ភ័យទំអរយា៉ខ�ំ នដ
ា ណ

វ
ពួកស័ក

៩

េពលេនា ្រសប់្រពេយស៊ូយា

មកជួបពួកនា ្រទងមា្រពបន�ូលថា

្របសសេទេគថា

េហយ
 ្រកថា�បង�្ំ រពះអង�

អ្រកជាមុនេទេទៀត»។

េលពីឡាមា

«អស់េលមាទហ

្រសេហយ  សុំ អេ��  ញេទចតែចងឲ្េគយាផ�ូរ 

តអស់េលយល់េឃញេទចុះ!»។

៦៦

ពួកេគក៏

នាគាេចញេទចតែចងឲ្យាផ�ូរ គភ
ឺ �ិតផ�ូរេបា្រ

ពីេល និង ដកទហឲ្េនយាផង។

ណ

២៨ េ្រកៃថ�សប្ប័ទ គឺេន្រពឹៃថ�អទិត

នា

មា៉រជអ�ក្រស�មា៉ដ និងនាមា៉រមា�កេទៀតនាំគ
២

េទេមល
 ផ�ូរ។

េពលេនាះ ្រសប់ែផនដរី ��ួ យ

យា៉ខ�ំ ដ្ បិមាេទវទូត*របស់្រពអមា�ស់ ចុះពី

ស�បរមសុ ខ* មក្របេមៀថ�េចញពម
ី ាតផូ �រ េហយ

អង�ុយេលថ�េនាែថមេទៀតផង។
្រទង្រទភ�ដ
ឺ ូចេផ�កបេនា�

សដូចសំឡី។

៤

៣

េទវទូតេនាមា

និងមាសេម��កបំពក

ទហភ័យញ័រជខ�ំ ភំ
ា ស�រត

ដូចមនុស្ស�ប់

៥

បន�ូលថា

១០

្រពះេយស៊មា្រព

«កុំភ័យខ�អ�េី ឡយ
ា ងប�ូន
 !  សុំេទ្របប

ខុ ឲ
�ំ ្េទ្រស�កលេឡេទ  េគនង
ឹ េឃញ
 ខុ េ�ំ នទី

េនា»។
១១

ក�សី ទ
� ំ
 េនា

កំពុងែតេធ�ដ
 ំេណរេទ

ជ្រមពួកនាយ

បូជចរ អំពេី ហតុករណ ទំប៉ុនា� ែដលេកតេឡ

(មា៉កុស ១៦.១-៨ លូ ក ២៤.១-១២ យ៉ូហន ២០.១-២០)
១

«ជ្រម

សួ រនាង»។ នាទំេនាក៏ចូលមកេអ្រពបា

ទហខ�ះនាំគ ចូលេទទី្រក�

្រពះេយស៊ូមាន្រពះជន�េឡ�ង�ញ

្រពះអង

មន
ិ េនទីេនះេទ ្រពជមា�សបាេ្រប្រពះអង ឲ្

គារត ស់េឡងវ ិញ។ កេបា្របាេលកេនះ មុខជ
៦៥

៦

េទវទូតនិយាេទកន�ស�ីៗថ

ង។

១២

ពួកនាយបូជាចក៏្របជុពិភាកគាជាមួ

ពួក្រពឹទ�ច េហយសេ្រមចិត�ឲ្្របាយា៉េ្រច

ដល់ពួកទហ

១៣

ទំ្របថ
ា ា«្រត�និយាថ

"េពលេយងខុ កំ
�ំ ពុងេដកលក់  មាសិស្របស់អ�កេនា

មកលួ ចយកសពេទ ទំយប"់ ។

១៤

េនះេលចឮដល់េលេទសភប
ិ ា

្របសិេប េរឿង

ចេយងជួយ 

េដ្រស េដម្ក
ប ុំឲ្អ�ករលគាមាេទ»។
១៥

ពួកទហទទួលយក្របា

េសចក�ែី ដលេគបង�ប់

េហយ
 េធ�ត


េរឿងេនះក៏េលចឮសុ ស

សក�ុងចំេណាជនជាយ
ត ូដ រហូតមកទល់សព�

ៃថ�។
្រពះេយស៊ូបងា�ញខ�ួនព ួកសាវ័កេឃ�

នាំគ េធ�ដ
 ំេណរេទ

្រស�កលីេ េហយេឡងេទេលភែ�ំ ដល្រពេយស៊ូ

បា្របឲ
ា ្េគេទ
េគ្រកថា�បង�ំ

១៧

កេគបាេឃញ្រពះអង

បុែ៉ ន�មាអ�កខ�ះេនសង្ស័យ១៨

្រពេយស៊ូយាចូលមកជិតេគ េហយមា្រពបន�ូល

ថា

«ខុប
�ំ ាទទួល្រគបអំណា

សុ ខ* ទំេនេលែផនដី។

«

មានន័យ អត់េទ

»

ឲ្រហូត ។ ហ. ្របាក់ែ ជា្របាក់ែខ�របមួយែណនទិញ
េ្រចនហួស្របគឺដូចនិស្ស័យបាបរបមនុ ស្សេយងេនចំេ

យ៉ូ ហន ២០.១៩-២៣ កិច�ក១.៦-៨)

វ
ស័កទ
ំដប់មយ
ួ រូប

» • «

»

បានេគាមួយនឹ្របាក់មួយលនែណនក�ុងអត�បទេនះមាន

(មា៉កុស ១៦.១៤-១៨ លូ ក ២៤.៣៦-៤៩
១៦

«

ស. អត់េទសឲចិតសិបដង ្របាំពីរ

ទំេនស�បរម

១៩

ដូេច�ះចូរេចញេទនា

្រពះមា�ស់ែដលមិនអចយកអ�ីមកសងបាេដម្ បីឲរួចបាបេន

េយងពឹងែផ�កេទេល្រពះហប�ទ្របណីសេនា�សរបស់្រពះអង�
្រស�ង។

,
•

•

ឡ. កំេណតពិភពេលក  (េលកុប្ប)១.២៧ ២.២១-២២។ អ.
កំេណតពភ
ិ ពេលក  (េលកុប្ប) ២.២៤។

ក. េយងអចបកែ្

«

» •

ម្
៉ យោងេតថា មកពីអ�ករល់គ គា�នចិត�្របណីសេន ។ ខ.

ពិធ្ី រជមុទឹកឲ្េគ ក�ុង្រពនា្រពបិត្រពបុ្រត

• «មនិ អចេរៀបក
បា»ពក្យេដ«អ�កែដល្រត�វេគេ្រក»។ • ឃ. «មន
ិ អ
»
។
េរៀបករបានពីកំេណ» ឬ «េខ�យ


បត�ិតេសចក�ទ
 ប៉ុនា�
ី ំ

ង. សូ មអន  េសរីភាព  (និក�មនំ)២០. ១២-១៦។

មនុស្្រគបជាស
ត សន ឲ្េធ�ជស័វ េហយេធ�

និង្រពវ�
ិ � ណដ៏វសុ
ិ ទ*� ។
រលគា�

២០

សូ មអនពក្យពន្យល់េន៥.៣២។ គ.

្រតវបេ្រង�េគឲ្្របត

ែដលខុ ប
�ំ ាបង�បអ�ក

ចូរដង
ឹ ថខុ �ំេនជាមួអ�ករលគាជេរៀង

រលៃថ� រហូតដល់អវសកៃនពភ
ិ ពេល»។

«សចនិង ឈ» ែដលសំេដេទេលនស
ិ ្ស័ជ
មនុ ស្ធម�ត•ព.ពកេដម៖ «ទ�រៃនស�នមនុស�ប»ឬ «
អំណាចមច�ុរ»។•ភ.ក�ុងគំនិតរបស់ជនជាតិយូដពក«ចង»
មានន័យ«ហ»ឬ«េដញឲ្េចញព្ី រក�មអ�េជឿ»។រឯពក
«
ី
្រស»មានន័យ«អនុ ��តឲ្»ឬ«នាំឲចូ លក�ុង្រក�មេឡ
វ ិញ»។ •ម.ឯកសរេដមខ�មានសរេសរ«្រពះ្រគី»។
ផ. ពកេដម៖

«

យ. ពក្យេដម ្របាក់ពីរដួង៉។េរៀងរល់ឆា�ំ  ជនជាតិអ៉ី្រសែអ

• ច. េលវវី ន័យ
១៩.
ិ
ួ ចំនួនមាសរេសរថ «ទទួល
១៨។ • ឆ. ឯកសរជាភាស្មយ
វ ិញដ៏េ្រចនេលសលប»។
« »

ជ. ក�ុង្រពះគម�ីរសម�ន�េម្រតីចស ែពង

;

;

(ទំនុកតេម�ង
 ៧៥.៩ េអស៥១.១៧-២២ េយេរមី២៥.១៥

។ល។) ្រពះេយស៊ូេ្របពក្យែព សំេដេទេលទុក�លំបាករ
្រពះអង�េនេលេឈឆា�ង  (សូមអន  មា២៦.៣៩)។

•

«ជេយ»:ភាសេដ«ហូស»
ជាពក្យជយេឃែដលែ្របឲចំៗមានន័យ«សូ មេមត�ជួយ
ផង»។ • ដ. ទំនុកតេម�ង
 ១១៨.២៥-២៦។ • ឋ. េអស
៥៦.៧។ • ឌ. េយេរមី ៧.១១។
ឈ. សករី៩. ៩។

ញ.

បង់ពន�្រពះវិហរ២ ដួង។
ឍ. ទំនុកតេម�ង
 ៨.៣។

«មនិ បាត»ពក្យេដ«បានចំេណ»មានន័យថាអ�កេនាះ
ចកេចញពី្រក�មអ�កេជឿ។ • ល. េចទិយក១៩.១៥។•វ. សូ មអ
េសចក�ីពន្យល់អំពីព«ចង»និង «្រស»េនះ េនមា៉ថ
រ.

១៦.១៩។

ជានិមិត�រូបៃនទុក�លំបាក

ណ. ទំនុកតេម�ង
 ១១៨.២២។

ត. សូ មអន  ទក. ២៥. ៥-៦។

•

ថ. សូ មអន  សរ. ៣. ៦។
ឆ. ្របងស�រតីមានន័យពីរយា៉ងន័យទម
ួ គម
ី យ
ឺ ន
ិ េដកលក់ (េនភា�ក់

ទ. សូ មអន  ទក. ៦.៥។
អន  ទំន. ១១០.១។

•

•

ធ. សូ មអន  លវ. ១៩.១៨។

•

ន. សូ ម

ប. ក ក់: បំពង់តូ ចៗស្រមាប់ដបទគម�រី សំ

ន័យទីពីរគឺេន្រប�ងេ្របបខ
� រង់ចំ្រពមា�ស់។
ែពង

»

•

ែដលេធ�ឲ្េគរំលឹកអំពីវន័យរបស់
្រពះមា�ស់
ិ

«

»

ភ. ទំនុកតេម�ង
 ១១៨. ២៦។

•

ព. ពក្យេដ កូ នរបស់នរក ។

ជ. ពក្យេដម

«

សូ មអនេសចក�ីពន្យល់េនមា៉២០.២២។

ខន់ៗចងភា�ប់េនឬភា�ប់នឹងថា� ផ. ែខ្សរំេយាលជនជាតិអ៉

្រសែអលេធរំេយាលពណ៌ស�យភា�ប់េអ ជានិមិត�រូបៃនេម

•

ឈ. ទំនុកតេម�ង
 ១១០.១

;

ដនីែអល ៧.១៣។

•

ញ. ជាស�កន

ទុ ក�។

•

•
ឋ. សូ មអន  ស ១១.១២-១៣
និង េយេរម១
ក
ី ៨.២-៣,១៩.១-២,
ដ. សូ មអន  មថ. ២៦.៣៤។

ម. េអសយ ១៩. ២។

យ. ពក្យេនះសំេដេទេលរូបសំណាករបស់្រពះនានាែដ

ដដ. ឬជា្របាក់ទិញជីវិតមនុស

៣២.៦-១៥)។

ឌ. ទំនុកតេម�ង
 ២២.៩។

• ឍ. ទំនុកតេម�ង ២២.២។

ទគ
ី ូ ស-េអពផ
ី ាបានយកមកតម�ល់ក�ុង្រពះវិហរេន្រក�ងេយរ
េនឆា១៦៥មុនគ.ស.។្រពះេយស៊ូមាន្រពះបន�ូលទុកអំពីរូបស

•
រ. ដនីែអ ៩.២៧,១២.១១។ • ល. ដនីែអ ១២.១។ • វ.
យ៉ូ ប ៣៩.៣០។ • ស. េអស១៣.១០។ •ហ. េអសយ ៣៤.៤។
•ឡ. សក១២.១០។ •អ. ដនីែអ៧.១៣។
ែដលជនជាិរ៉ូមុ◌ា◌
ំងយកមដក់ក�ុង្រវហេនគ.ស.
៧០។
ិ
ត

ក. ពក្យេដ

•

«តឡិនតូ»(ថាលេនតឹនមានតៃម�េស�នឹង្រប
ឈ�ួលកម�ករេធ�ករ្របាំមួយពន់េយងសន�តេ្របពក្យ្«
ែណន»ជ្របាក់ែខ�របុ: មួយែណនទិញបានេគាមួយនឹ
«ស�ឹង»:ជា្របាក់ែខ�រេនសម័យបុេយងសន�តេ្របពក្«
ស�ឹង» េនះ េដម្ បីែ្របពក«អរគរយ
ី ា »(� រងុ រិជ្របាក់
គ.

កៗ។ េនជំនាន់្រពះេយស េគែតងលក់ទសករមា�ក់ៃថ�សិបស�ឹ

• ឃ. ពក្យេដម«ប��ូ ន»។

» ឬ «ឃា�តច
ជំេនឿ »េដយមិនយល់គេ្រមាងកររបស់មា�ស់។ •ច. សក
«

ង. ធម�តេយងែ្របពក្យេន ្រប្រពឹត�អំេព

១៣.៧។

»

គំេរងរបស់គម�ីរមា៉

«រដូវេក »។

ខ. ពក្យ្រ

ង។

«

ណ. ឃា�េដម: កលៃថ�ទីមួយៃនសបា�ហ៍ចប់េផ� ។

ប�� ី រយនាមអយ្យេករបស់្រពះេយស៊ូ និង  ករ្របសូត

អង� (១. ១ - ២. ២៣)

•
•

េបសកកម�របស់េលកយ៉ូហនបាទីស(៣. ១ - ១២)
្រពះេយស៊ូទទួលពិធី្រជមុជទឹក  និង  ឈ�ះករល្ប

(៣. ១៣ - ៤. ១១)

•

្រពះេយស៊ូ្របកសដ ំណឹងល�េន្រស�កក(៤.

១២ - ១៨. ៣៥)

•

្រពះេយស៊ូយាងពី្រស�កកលីេឡេឆា�ះេទ្រ

សឡឹម (១៩. ១ - ២៩. ៣៤)

•

សបា�ហ៍ចុងេ្រកយេន្រក�ងេយរូសឡឹម  និង

ែដលេនជុំវិញ (២១. ១ - ២៧. ៦៦)

•

្រពះេយស៊ូមាន្រពះជន�រស់េឡងវិញ  និបង�ញខ�ួ

ឲ្យអ�កេជឿេឃញ (២៨. ១ -២០)

្របជាររបស់្រពះមា�ស់រឯជនជា
ិអុី្រស
ី
ត
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