
ហេតអុ្វបីានជាព្រះហេស ៊ូវព្បាប់ហោេហេើងព្សលាញខ់្មាំងសព្តវូរបស់ហេើង?                                             
Why would Jesus tell us to love people who are our enemies? 

លកូា Luke 6:27-38 

២៧ ប ៉ុន្តែ ខ្ញុំប្រាប់អ្នករាល់គ្នា ន្ែលកុំព៉ុងស្តាប់ថា ចូរអ្នករាល់គ្នាប្ររឡាញ់ពួកខ្មុំងរប្ររូវ ហ ើយ
ប្របប្រពឹរែលអតឹងពួកអ្នក ន្ែលរអប់អ្នករាល់គ្នាវិញ ២៨ ចូរឲ្យពរែល់អ្នកណាន្ែលហេប្របហេចផ្តាស្ត
អ្នក ហ ើយអ្ធិស្តាតឲ្យអ្នកណាន្ែលហធវើេ៉ុកខអ្នក ២៩ ឯអ្នកណាន្ែលេះកុំហ្លៀងអ្នកម្ខាង ហ ះប្ររូវ
ន្បរម្ខាងហៅឲ្យហេហេៀរ ហ ើយហបើអ្នកណាយកអាវន្វងរបរ់អ្នក ហ ះក៉ុុំឲ្យឃារ់មិតឲ្យហេយកអាវ
រូចអ្នក្ងហ ើយ ៣០ ចូរឲ្យែល់អ្នកណាន្ែលរូមអ្នក ហ ើយហបើអ្នកណាយករបរ់អ្វី្ងអ្នក 
ហ ះក៉ុុំឲ្យទារវិញហ ើយ ៣១ ន្ែលអ្នករាល់គ្នាចង់ឲ្យហេប្របប្រពឹរែតឹងខលួតជាយ៉ាងណា ហ ះប្ររូវន្រ
ប្របប្រពឹរែតឹងហេយ៉ាងហ ះន្ែរ ៣២ ហបើអ្នករាល់គ្នាប្ររឡាញ់ន្រពួកអ្នកន្ែលប្ររឡាញ់ែល់អ្នក ហ ះ
ហរើម្ខតេ៉ុណបុំណាច់អ្វី ែ្បិរទាុំងមត៉ុរ្សម្ខតាបក៏ប្ររឡាញ់ែល់ពួកអ្នក ន្ែលប្ររឡាញ់ហេែូច
គ្នាន្ែរ ៣៣ ហ ើយហបើអ្នករាល់គ្នាប្របប្រពឹរែលអ ចុំហ ះន្រពួកអ្នកន្ែលប្របប្រពឹរែលអតឹងខលួតអ្នក ហ ះហរើ
ម្ខតេ៉ុណបុំណាច់អ្វី ែ្បិរទាុំងមត៉ុរ្សម្ខតាបក៏ប្របប្រពឹរែែូហ្ាះន្ែរ ៣៤ ហបើអ្នករាល់គ្នាឲ្យហេខចី 
ន្ែលរង្ឃឹមតឹងាតវិញ ហ ះហរើម្ខតេ៉ុណបុំណាច់អ្វី ែ្បិរទាុំងមត៉ុរ្សម្ខតាបក៏ឲ្យមត៉ុរ្សម្ខត
ាបខចីន្ែរ ហែើម្បីឲ្យាតែូចហែើមវិញ ៣៥ ចូរប្ររឡាញ់ែល់ខ្មុំងរប្ររូវរបរ់អ្នករាល់គ្នា ឲ្យ
ប្របប្រពឹរែលអតឹងហេ ហ ើយឲ្យហេខចី ហោយឥររង្ឃមឹតឹងាតអ្វមីកវិញច៉ុះ ហ ះអ្នករាល់គ្នាតឹង
ាតរង្វាត់ជាយ៉ាងធុំ ហ ើយតិងហធវើជាកូតនតប្រពះែ៏ខពរ់បុំ្៉ុរ ែ្បិរប្រេងន់្រងលអ ែលទ់ាុំង
មត៉ុរ្សអ្ករែញ្ញ ូតងិមត៉ុរ្សអាប្រកក់ន្ែរ ៣៦ ែូហចនះ ចូរអ្នករាល់គ្នាម្ខតចិរែហមត្តាករ៉ុណា ែចូ
ជាប្រពះវរបិត្តនតអ្នក ប្រេង់ម្ខតប្រពះ ឫេយ័ហមត្តាករ៉ុណាន្ែរ។ ៣៧ ក៉ុុំឲ្យហថាោលហទារហេ
ឲ្យហស្តះ ហែើម្បីក៉ុុំឲ្យម្ខតហេហថាោលហទារអ្នកវិញ ក៉ុុំឲ្យតិ ាហេហ ើយ ហែើម្បីក៉ុុំឲ្យម្ខតហេតិ ាអ្នកវិញ
ន្ែរ ចូរហលើកន្លងឲ្យហេ ហ ះហេតឹងហលើកន្លងឲ្យអ្នកវិញ ៣៨ ចូរឲ្យហៅហេ ហ ះតឹងាតមកអ្នក
ន្ែរ ហេតឹងវាល់ឲ្យអ្នកយ៉ាងលអ ទាុំងញារ់ ទាុំងរលាក់ ហ ើយោក់ឲ្យហ ៀរ តឹងយកមកោក់បុំហពញ
ចិរែអ្នក្ង ែ្បិរហេតឹងវាល់ឲ្យអ្នក ត្តមរង្វាល់ណាន្ែលអ្នកវាល់ឲ្យហេ។ 



១- ព្រះហេស ៊ូវមិនសហ្គ្មះហេើងហោេសារហេើងជាមនុសមសល្អហ ះហេ                                                                 
Jesus didn’t save us because we were nice people 

រ ូម Romans 3:23 tells us “២៣ ពីហប្រ ះប្រេប់គ្នាាតហធវើាប ហ ើយខវះមិតែលរ់ិរីលអនតប្រពះall have sinned 
and fall short of the glory of God.” 

េីរ៉ុរ Titus 3:3  “៣ ែ្បិរពហីែើម ហយើងរាល់គ្នាកជ៏ាមត៉ុរ្សឥរប្រាជាា រឹងចហចរ ហ ើយវហងវងន្ែរ ទាុំងបុំហរីហរចកែី
ប ងប្រាថាា តិងហរចកែរីុំហរីបហ្្សងៗ ទាុំងររ់ហៅហោយហរចកែីេុំរក ់តិងហរចកែឈី្នាតរី ហយើងក៏េួរហខពើម ហ ើយាត
រអប់គ្នាហៅវិញហៅមកន្ែរ For we ourselves were once foolish, disobedient, led astray, slaves to 
various passions and pleasures, PASSING OUR DAYS IN MALICE AND ENVY, hated by others 
and HATING ONE ANOTHER.   

២- ព្រះហេស ៊ូវបញ្ជមហេើងហោេព្សលាញ់ខ្មាំងសព្តូវរបស់ហេើង                                                                     
Jesus commanded us to love our enemies 

៣៥ ចូរប្ររឡាញ់ែល់ខ្មុំងរប្ររូវរបរ់អ្នករាល់គ្នា ឲ្យប្របប្រពរឹែលអតឹងហេ ហ ើយឲ្យហេខច ីហោយឥររង្ឃឹមតងឹាតអ្វីមក
វិញច៉ុះ ហ ះអ្នករាល់គ្នាតឹងាតរង្វាត់ជាយ៉ាងធុំ ហ ើយតិងហធវើជាកូតនតប្រពះែ៏ខពរប់ុំ្៉ុរ ែប្ិរប្រេង់ន្រងលអ ែល់ទាុំង
មត៉ុរ្សអ្ករែញ្ញ ូតិងមត៉ុរ្សអាប្រកក់ន្ែរ ៣៦ ែូហចនះ ចូរអ្នករាល់គ្នាម្ខតចិរែហមត្តាករ៉ុណា ែចូជាប្រពះវរបតិ្តនតអ្នក ប្រេង់
ម្ខតប្រពះ ឫេ័យហមត្តាករ៉ុណាន្ែរ។“… love your enemies, and do good, and lend, expecting nothing 
in return, and your reward will be great, and you will be SONS OF THE MOST HIGH, for HE IS 
KIND to the ungrateful and the evil. Be merciful, even as YOUR FATHER IS MERCIFUL. 

៣- ហសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្េង់ ាំខ្មាំងសព្តូវោេបានសហ្គ្មះ                                                                           
His love for us (His enemies) led to us being saved 

េមពរីកូ ញរ Colossians 1:21-22 tells us “២១ រីឯអ្នករាល់គ្នា ន្ែលពីហែើមប្ររូវពប្រង្វរហ់ចញ ហ ើយជាខ្មុំង
រប្ររូវកនញងេុំតិរ ហោយអ្ុំហពើអាប្រកក់ហ ះ ២២ ឥ ូវហតះវិញ ប្រេង់ាត្្សះ្្ាកនញងរូបស្តច់ប្រេង់ ហោយាតេេួល
រ៉ុេរ ហែើម្បតីងឹថាាយអ្នករាលគ់្នាជាែង្វាយបរិរ៉ុេធ ឥរហៅ មង ហ ើយឥរកន្តលងបហ ារាត ហៅចុំហ ះប្រេង់ 
Once YOU were alienated from God and were enemies in your minds because of your evil 
behavior. But now he has RECONCILED you by Christ’s physical body through death to 
present you holy in his sight” 

 


