
ការប្រែជាពន្លឺរែស់រពះររីសទ Christ's Transfiguration 
លូកា Luke 9:28-36  

២៨ ប្រហែលជា៨ថ្ងៃ ក្ប្ោយហែលមានប្រះរនទូលក្េចក្តីទាំងក្ ះមក្ ក្ ះ
ប្រង់យក្ក្រប្រុេ យ ៉ូហាន និងយ៉ាក្ុរក្ ើងក្ៅក្លើភ្នាំ ក្ែើម្បីអធិស្ឋាន ២៩ 
ោលប្រង់ក្ាំរុងហរអធិស្ឋាន ក្ ះហររភារប្រះភ្ក្តក្តប្រង់ក្៏ផ្លាេ់ហប្រ ក្ែើយប្រះ
រក្តេតប្រ រ់ជាេប្ារ ៣០ ក្ ះក្ ើញមានមនុេ្ស២ ក្់ក្ាំរុងហររ៉ូលនឹង
ប្រង់ គឺក្ោក្ម ៉ូក្េ និងក្ោក្ក្អលីយ៉ា ៣១ ហែលក្លចមក្ក្នុងេិរីលអ រ៉ូលរី
ែាំក្ ើរប្រង់េុគរ ហែលប្រូវេាំក្រចក្ៅប្ក្ុងក្យរ៉ូស្ឋ ិម ៣២ ឯក្រប្រុេ និង
អនក្ទាំង២ហែលក្ៅជាមួយនឹងគារ់ ក្គងងុយជាខ្ាាំង លុះោលភាាក្់ែឹងខ្លួន
ក្ ើង ក្ ះប្ស្ឋរ់ហរក្ ើញេិរីលអប្រង់ និងមនុេ្ស២ ក្់ ហែលឈរក្ៅជាមួយ
នឹងប្រង់ហែរ ៣៣ ោលមនុេ្សទាំង២ក្ ះក្ាំរុងហរងយក្ចញរីប្រង់ក្ៅ ក្ ះ
ក្រប្រុេរ៉ូលថា ក្ោក្ប្គូក្អើយ ហែលក្យើងខ្្ុាំក្ៅរីក្នះបានលអណាេ់ក្ែើយ 
េ៉ូមឲ្យក្យើងខ្្ុាំក្ធវើប្រស្ឋល៣ គឺ១េាំរារ់ក្ោក្ ១េាំរារ់ក្ោក្ម ៉ូក្េ ក្ែើយ១
េាំរារ់ក្ោក្ក្អលីយ៉ា ក្ោយមិនែឹងខ្លួនជាថាែ៉ូចក្មតចក្រ ៣៤ ក្ាំរុងហែលរ៉ូល
ក្េចក្តីទាំងក្នះក្ៅក្ ើយ ក្ ះមានររក្មក្ប្គរបាាំងក្គ ក្គក្៏ភ្័យខ្ាចទាំង
អេ់គាា ក្ោយច៉ូលខ្លួនក្នុងររក្ក្ ះ ៣៥ ក្ែើយមានេាំក្ ងក្ចញរីររក្មក្
ថា ក្នះជាក្៉ូនេៃួនភាាអញ ច៉ូរឲ្យស្ឋារ់តាមចុះ ៣៦ ក្ប្ោយេាំក្ ងក្ ះមក្ ក្៏
ក្ ើញមានហរប្រះក្យេ ៉ូវ១អងគប្រង់រ ុក្ណា្ណះ ក្នុងប្គាក្ ះ ក្គក្ៅហរក្េៃៀម ឥរ
មានប្បារ់ែល់អនក្ណា រីោរអវីហែលក្គក្ ើញក្ ះក្ ើយ។ 



 

១- ររឿងប្រែជាពន្លរឺាែរ់ ើងពភីាពចាំាចន់ន្ការអធិស្ឋាន្                                                                                         
The Transfiguration Story shares with us the Primacy of Prayer 

Jesus tells us in Matthew 18:20 "២០ ែ្បិរក្ហនលងណាហែលមាន២ឬ៣អនក្ ប្រជុាំជាមួយគាា ក្ោយន៉ូវក្្មះខ្្ុាំ ក្ ះខ្្ុាំក្៏
ក្ៅក្ណាាលចាំក្ណាមអនក្ទាំងក្ ះហែរ។ where two or three are gathered in my name, there am I among them." 

 

២-  ភាពប្រែជាពន្លរឺែសរ់ពះរ ស វូែររងៀន្រ ើងពីលក្ខណៈពតិនន្រែសក្ក្ម្មរែសរ់ពះ
រ ស វូ   Jesus' transfiguration teaches us the True Nature of Jesus' Mission 

Jesus knew that mission and was committed to that mission - ៤៥ ែ្បិរក្៉ូនមនុេ្សក្៏បានមក្ មិនហមនឲ្យក្គរាំក្រីហែរ 
គឺក្ែើម្បីនឹងរាំក្រីក្គវិញ ក្ែើយនិងឲ្យជីវិរខ្លួនរុក្ជាថ្ងលក្ោះមនុេ្សជាក្ប្ចើនផង។ For even the Son of Man came not to 
be served but to serve, and to give his life as a ransom for many.” (Mark 10:45) 

 

៣- ភាពប្រែជាពន្លរឺែសរ់ពះរ ស វូរលកឹ្រ ើងថារពះរ ស វូជារពលងឹរែសរ់ ើង ជា
សសិាសរែសរ់ពះររសីទ Jesus' Transfiguration reminds us that as Christ-Disciples 
Jesus is our Soul 

Why is it important to listen so that we can put into practice Jesus words? I will let Jesus tell you 
why in His own words ក្នុងគមពីរម ថាយ Matthew 7:24-27 “២៤ ែ៉ូក្ចនះ អេ់អនក្ណាហែលឮាក្្យររេ់ខ្្ុាំទាំងក្នះ 
ក្ែើយប្រប្រឹរតតាម ខ្្ុាំនឹងក្ធៀរអនក្ក្ ះែ៉ូចជាមនុេ្សរុិនប្រយ័រន ហែលេង់ផទះខ្លួនក្ៅក្លើងម ២៥ រួចក្ភ្លៀងធ្លាក្់មក្ រឹក្ក្៏ជន់
ក្ ើង ក្ែើយខ្្យល់រក្់រ ះនឹងផទះក្ ះ ហរមិនបានរលាំក្រ រីក្ប្ាះបានេង់ក្ៅក្លើងម ២៦ ឯអេ់អនក្ណាហែលឮាក្្យររេ់ខ្្ុាំ
ទាំងក្នះ ហរមិនប្រប្រឹរតតាម អនក្ក្ ះប្រូវក្ធៀរែ៉ូចជាមនុេ្សលៃង់ ហែលេង់ផទះខ្លួនក្ៅក្លើខ្្ាច់វិញ ២៧ រួចក្ភ្លៀងធ្លាក្់មក្ 
រឹក្ក្៏ជន់ក្ ើង ក្ែើយខ្្យល់រក្់រ ះនឹងផទះក្ ះ ផទះក្ ះក្៏រលាំក្ៅ ក្ែើយមានោរខ្៉ូចខ្រជាធាំ។ Therefore everyone who 
hears these words of Mine and puts them into practice is like a wise man who built his house on the rock. 
The rain came down, the streams rose, and the winds blew and beat against that house; yet it did not fall, 
because it had its foundation on the rock. But everyone who hears these words of Mine and does not put 
them into practice is like a foolish man who built his house on sand. The rain came down, the streams 
rose, and the winds blew and beat against that house, and it fell with a great crash.” 


