
ទុក្ខសសោក្ស ើក្ក្ុងសេរ ៉ូសាឡឹម Lament Over Jerusalem 
លូកា Luke 13:31-35 

៣១ នៅថ្ងៃន ោះឯង មានពួកផារសិ ៊ីខ្លោះមកទូលទ្ទង់ថា ចូរងយនចញព៊ី
ននោះនៅ ដ្បិតនសេចនេរ  ឌូរកចង់សំឡាប់នោក ៣២ តតទ្ទង់មានទ្ពោះ
បនទូលនៅនេថា ចូរអ្នករាល់គ្នន នៅទ្ាប់សតវកន្រោ ងន ោះថា នមើល ខ្្ ំ
នដ្ញអារកស នេើយនទ្ាសមន សសឲ្យជា នៅថ្ងៃននោះ នេើយថ្ងៃតសែក 
ល ោះដ្ល់ថ្ងៃទ៊ី៣ ខ្្ នំឹងានសំនរចការ ៣៣ ប  តនេទ្តូវឲ្យខ្្ ំនដ្ើរតាមផ្លូវខ្្ ំ
នៅ នៅកន ងថ្ងៃននោះ ថ្ងៃតសែក នេើយខានតសែកនទៀត ដ្បិតគ្នា នទំនងឲ្យ
នោរាណាវ ិស នទ្ៅព៊ីទ្កុងនយរសូាឡិមនទ ៣៤ ឱនយរសូាឡិម 
ទ្កុងនយរសូាឡិម ជាទ៊ីទ្កុងតដ្លសំឡាប់ពួកនោរា នេើយនោលងានៅ
អ្ស់អ្នក តដ្លានោត់មកឯឯងនអ្ើយ នតើប   ា នដ្ងនេើយ តដ្លអ្ញ
ចង់ទ្បមូលកូនឯងរាល់គ្នន  ដូ្ចជានមមាន់ទ្បមូលកូនទ្កុងនទ្កាមសាល ប 
តតឯងមិនទ្ពមនសាោះន ោះ ៣៥ នមើល ផ្ទោះឯងរាល់គ្នន ទ្តូវនោលនៅ
សាៃ ត់ឈងឹ នេើយអ្ញទ្ាប់ឯងរាល់គ្នន ថា មិនន ើញអ្ញនទៀត 
ទាល់តតឯងនិយាយថា ទ្ពោះអ្ងគតដ្លយាងមក នោយនូវទ្ពោះ មទ្ពោះ
អ្មាា ស់ទ្ទង់ទ្បកបនោយទ្ពោះពរ។ 



1. ទ្ពោះបនទូលទ្ពោះនយស ូវនៅកាន់រា្សេអ្ ៊ីទ្សាតអ្ល                                 
Jesus’ Message to His Enemies  

លូកា 13:31-33 ៣១ នៅថ្ងៃន ោះឯង មានពកួផារសិ ៊ីខ្លោះមកទូលទ្ទង់ថា ចូរងយនចញព៊ីននោះនៅ ដ្បិតនសេចនេរ  ឌូ
រកចង់សឡំាប់នោក ៣២ តតទ្ទង់មានទ្ពោះបនទូលនៅនេថា ចូរអ្នករាល់គ្នន នៅទ្ាប់សតវកន្រោ ងន ោះថា នមើល ខ្្ ំ
នដ្ញអារកស នេើយនទ្ាសមន សសឲ្យជា នៅថ្ងៃននោះ នេើយថ្ងៃតសែក ល ោះដ្ល់ថ្ងៃទ៊ី៣ ខ្្ នំឹងានសំនរចការ ៣៣ ប  តនេ
ទ្តូវឲ្យខ្្ ំនដ្ើរតាមផ្លូវខ្្ ំនៅ នៅកន ងថ្ងៃននោះ ថ្ងៃតសែក នេើយខានតសែកនទៀត ដ្បិតគ្នា នទនំងឲ្យនោរាណាវ ិស នទ្ៅព៊ី
ទ្កុងនយរសូាឡិមនទ។ 31 At that time some Pharisees said to him, “Get away from here if you want 
to live! Herod Antipas wants to kill you!”32 Jesus replied, “Go tell that fox that I will keep on 
casting out demons and healing people today and tomorrow; and the third day I will accomplish 
my purpose. 33 Yes, today, tomorrow, and the next day I must proceed on my way. For it 
wouldn’t do for a prophet of God to be killed except in Jerusalem! 

 

បនទូលទ្ពោះនយស ូវនៅកាន់អ្នកទ្បឆងំរបស់ទ្ទង់                                 
Jesus’ Message to Jerusalem  

លូកា 13:34-35 ៣៤ ឱនយរសូាឡិម ទ្កុងនយរសូាឡិម ជាទ៊ីទ្កុងតដ្លសឡំាប់ពួកនោរា នេើយនោលងានៅ
អ្ស់អ្នក តដ្លានោត់មកឯឯងនអ្ើយ នតើប   ា នដ្ងនេើយ តដ្លអ្ញចង់ទ្បមូលកូនឯងរាល់គ្នន  ដូ្ចជានមមាន់
ទ្បមូលកូនទ្កុងនទ្កាមសាល ប តតឯងមិនទ្ពមនសាោះន ោះ ៣៥ នមើល ផ្ទោះឯងរាល់គ្នន ទ្តូវនោលនៅសាៃ ត់ឈងឹ នេើយ
អ្ញទ្ាប់ឯងរាល់គ្នន ថា មិនន ើញអ្ញនទៀត ទាល់តតឯងនយិាយថា ទ្ពោះអ្ងគតដ្លយាងមក នោយនូវទ្ពោះ មទ្ពោះ
អ្មាា ស់ទ្ទង់ទ្បកបនោយទ្ពោះពរ។ 34 “O Jerusalem, Jerusalem, the city that kills the prophets and 
stones God’s messengers! How often I have wanted to gather your children together as a hen 
protects her chicks beneath her wings, but you wouldn’t let me. 35 And now, look, your house is 
abandoned. And you will never see me again until you say, ‘Blessings on the one who comes in 
the name of the Lord!’[a]” 


