
នៅទាបព្រះបាទព្រះអម្ចាស់នេស ៊ូវ AT THE FEET OF JESUS 

យ ៉ូហាន John 12:1-8 

១ កាលមុនបុណ្យរំលង៦ថ្ងៃ ន ោះព្រោះនយស ៉ូវព្រង់យាងមកដល់ភ៉ូមិ
នបថានី ជាកន្នែងឡាសារនៅ គឺជាអ្នកន្ដលព្រង់បាននព្បាសឲ្យ
រស់រីសាល្ប់ន ើងវិញ ២ នៅរីន ោះ នគនរៀបចំព្រោះនសាង្យថាវ្យព្រង់ 
ន ើយ ងម ្ថាក៏ខ្វល់ខ្វ្យបំនរើ ឯឡាសារ គាត់នៅកនុងរួកអ្នក
ន្ដលអ្ងគុយនៅតុ ជាមួយនឹងព្រង់ន្ដរ ៣ ន ោះ ងម ្រាយកនព្បង
ព្កអ្៉ូបនររវិរ៉ូសុរធ១ លិ មនដំថ្ ណាស់ មកចាក់លាបព្រោះបារ
ព្រង់ រួចយកសក់ ងជ៉ូត កែិនព្កអ្៉ូបន ោះ ក៏សាយន ើងនរញកនុង
ផ្ទោះ ៤ ដ៉ូនចនោះ រួកសិស្សព្រង់មន្ក់ ន ្្ោះយ៉ូដាស-អ្ ៊ីសាក្រើយ ុត ជាក៉ូន
សុីម ៉ូន ន្ដលនរៀបនឹងបញ្ជូនព្រង់ ក៏និយាយន ើងថា ៥ នមេចន ើយក៏
មិនបានលក់នព្បងព្កអ្៉ូបននោះជាដំថ្ ៦០នរៀល នដើម្បីន្ចកឲ្យមនុស្ស
ព្កីព្កវិញ ៦ វានិយាយដ៉ូនចាន្ោះ មិនន្មននដាយនព្រោះវាយកចិតេ
រុកដាក់នឹងមនុស្សព្កីព្កនរ គឺនដាយនព្រោះវាជានចារ វាកាន់ងង់
ព្បាក់ ន ើយក៏លួចយករបស់ន្ដលដាក់នៅកនុងងង់ន ោះផ្ង ៧ ព្រោះ
នយស ៉ូវមនព្រោះបនទូលថា កុំឲ្យន្វើ ងន ើយ ដ្បិត ងបានរុក
នព្បងព្កអ្៉ូបននោះ សំរាប់ដល់ថ្ងៃបញ្្ុោះនខ្្្ចខ្្ុំ ៨ ឯអ្នករាល់គាន្ ន្តង
ន្តមនរួកអ្នកព្កនៅជាមួយជាដរាប ន្តខ្្ុំមិននៅជាមួយជា
ដរាបនរ។ 



១. អ្ងគុយនៅទាបព្រោះបារព្រោះអ្ច្ស់នយស ៉ូវនដាយសាត្ប់ព្រោះបនទូលព្រោះ  
Sitting at the feet of Jesus, listening to His Word (ល៉ូកា Luke 10:38-42) 
៣៨ កាលកំរុងន្ត ំគាន្នៅ ន ោះព្រង់យាងច៉ូលនៅភ៉ូមិ១ ន ើយមនស្តសេមីន្ក់ន ្្ោះម ថ្ា បាន
ររួលអ្នញ្ជើញព្រង់នៅកនងុផ្ទោះ ៣៩  ងមនបអូនព្ស១ីន ្្ោះម ្រា  ងន ោះបានអ្ងគុយសាត្ប់ព្រោះ
បនទូល នៅនរៀបព្រោះបារព្រោះអ្មច្ស់ ៤០ ឯម ្ថា  ងមនការរវល់ជានព្ចើន ក៏ច៉ូលមករ៉ូលថា 
ព្រោះអ្មច្ស់នអ្ើយ នតើព្រងមិ់នគិតន ើញថា បអូនខ្្ុមំច្ស់ វារុកខ្្ុំមច្ស់ ឲយ្ខ្វល់ខ្វ្យបំនរើន្តមន្ក់ឯង
នរឬអី្ ស៉ូមព្រងព់្បាប់ឲ្យវាមកជួយខ្្ុំមច្ស់ផ្ង ៤១ ប ុន្នេព្រោះនយស ៉ូវមនព្រោះបនទូលន្ែើយថា ម ្
ថាៗនអ្ើយ  ងព្រួយចិតេខ្ំព្បឹងនរៀបចំន្វើអី្នព្ចើននម ែោះ ៤២ មននសចកេីន្ត១នរ ន្ដលសំរាបព់្តូវការ 
ឯម ្រា  ងបាននរើសចំន្ណកយា ្ងលអ ន្ដលមិនព្តូវយកនចញរី ងន ើយ។ 

២. ព្កាបនៅទាបព្រោះបារព្រោះនយស ៉ូវជាឥរយិាបរប ទ្បខ្ែួននដើម្បីអ្្សិាឋ្ន 
Prostrated at the feet of Jesus, the posture of humble prayer                                                
យ ៉ូហាន John 11:32  បានព្បាប់នយើងថា -  ងម ្រាក៏នៅដល់កន្នែង ន្ដលព្រោះនយស ៉ូវ 
គង់នៅ កាលបានន ើញព្រង់ ន ោះ ងព្កាបនៅនរៀបព្រោះបាររ៉ូលថា ព្រោះអ្មច្ស់នអ្ើយ នបើព្រង់
បានគង់នៅរីននោះ ន ោះបអនូខ្្ុំមច្ស់មិនបានសាល្ប់នរ។ 

៣. ការចាក់នព្បងតំងរបស់ព្រោះនយស ៉ូវជាអ្កប្បករិិយាថ្នការថាវយ្បងគំព្រោះ 
The anointing of Jesus, the posture of worship (យ ៉ូហាន John 12:1-8) 
Six days before the Passover celebration began, Jesus arrived in Bethany, the 

home of Lazarus—the man he had raised from the dead. 2 A dinner was prepared 

in Jesus’ honor. Martha served, and Lazarus was among those who ate[a] with 

him. 3 Then Mary took a twelve-ounce jar[b] of expensive perfume made from 

essence of nard, and she anointed Jesus’ feet with it, wiping his feet with her hair. 

The house was filled with the fragrance. 4 But Judas Iscariot, the disciple who 

would soon betray him, said, 5 “That perfume was worth a year’s wages.[c] It 

should have been sold and the money given to the poor.” 6 Not that he cared for 

the poor—he was a thief, and since he was in charge of the disciples’ money, he 

often stole some for himself. 7 Jesus replied, “Leave her alone. She did this in 

preparation for my burial. 8 You will always have the poor among you, but you 

will not always have me.” 


