
អំណាចរបស់ព្រះសអំាតវិញ្ញាណអាព្ររ់                                                      
God’s Power Cleanses the Evil Spirit 

លូការ Luke 8:26-39 

២៦ ទ្រង ់និងពួកសិសសកម៏កដល់ទ្សុកគេរ៉ាស ៊ីន ដដលទ្ររល់ម ខនឹងទ្សុកកាល៊ីគេ ២៧ កាល
គេើងដល់គលើគោក គ ោះមានមន សសមាា កគ់េញព៊ីទ្កុងគ ោះមកជួរនឹងទ្រង ់ោតម់ានអារកសេូល
ជាយូរមកគ ើយ ោា នគសលៀកពាកអ់្វ៊ីគេើយ ោតម់និគៅកា ងផ្ទោះគរ េឺអាទ្ស័យគៅដតកា ងផ្ាូរគមា េ
វញិ ២៨ កាលបានគ ើញទ្ពោះគយស ូវ គ ោះោតដ់ទ្សកគេើង ករ៏ំលាកខ់លួនទ្ការគៅេំគពាោះទ្រង ់
រូលជាសំគេងមល ងំថា «ឱទ្ពោះគយស ូវ ជាទ្ពោះរជរ ទ្ាននទ្ពោះដខ៏ពស់រំផ្ តគអ្ើយ គតើទ្រង ់គ ើយ
និងរូលរងគំ មានការអ្វ៊ីនឹងោា  រូលរងគំសូមអ្ងវរទ្រង ់ក ំឲ្យគ វ្ើរ កខរូលរងគំគេើយ» ២៩ ដបតិទ្រង់
កំព ងដតរង្គគ រដ់ល់វញិ្ញា ណអ្គោេ ឲ្យគេញព៊ីមន សសគ ោះគៅ ព៊ីគទ្ពាោះវាបានជានោ់តជ់ាយូរ
មកគ ើយ គេបានយកទ្េវាក ់យកគមា ោះដាក ់ទងំដែរកាោតដ់ដរ ដតោតគ់េោះដតផ្តា េេ់ំណងទងំ
គ ោះគេញ គ ើយអារកសវា រំណ្តា លឲ្យគៅគៅរ៊ីោា ត ់៣០ ទ្ពោះគយស ូវមានទ្ពោះរនទូល សួរ
ោតថ់ា «អ្ាកគ ា្ ោះអ្៊ី» ោតរូ់លថា រូលរងគំគ ា្ ោះ«កងរព័» គទ្ពាោះមានអារកសជាគទ្េើនេូលោត ់
៣១ អារកសទងំគ ោះកសូ៏មអ្ងវរ ក ំឲ្យទ្រងរ់ង្គគ រវ់ា ឲ្យេ ោះគៅកា ងជងហ ក្ំគេើយ ៣២ គៅរ៊ីគ ោះ 
មាន វូងទ្ជូកយ៉ា ង្ំ កំព ងដតរកស ៊ីគៅគលើភ្ា ំគ ើយអារកសទងំគ ោះកសូ៏មអ្ងវរទ្រង ់ឲ្យគរើកឲ្យវា
េូលគៅកា ងទ្ជូកទងំគ ោះ ទ្រងក់គ៏រើកឲ្យ ៣៣ រេួវាគេញព៊ីមន សសគ ោះ េូលគៅកា ង វូងទ្ជូកៗ
កគ៏បាលមា៊ីមាា  ាមភ្ាគំោតធ្លល កគ់ៅកា ងសម ទ្រ លងរ់ឹកោល រទ់ងំអ្ស់គៅ ៣៤ កាលពួកអ្ាក
េង្គវ លទ្ជូកបានគ ើញដូគោា ោះ ក ៏ោំា រតគ់ៅទ្បារដ់ល់ជនកា ងទ្កុង គ ើយនិងទ្សុកដទ្ស ៣៥ រេួ
មន សសទងំឡាយកគ៏េញមកគមើលការដដលគកើតមកគ ោះ គេមកដល់ទ្ពោះគយស ូវ គ ើញមន សស
ដដលអារកសទងំគ ោះបានគេញ កំព ងដតអ្ងគ យគរៀរទ្ពោះបារទ្រង ់ទងំគសលៀកពាក ់គ ើយដឹងខលួន 
គ ោះគេមានគសេកា៊ីភ្យ័មល េទ្េរោ់ា  ៣៦ ពួកអ្ាកដដលបានគ ើញការគ ោះ កទ៏្បារគ់េព៊ីដររ
យ៉ា ងណ្តដដលមន សសអារកសេូលគ ោះបានជា ៣៧ រេួមន សសទងំរ៉ា  ា ន ដដលគៅជ ំវញិទ្សុក
គេរ៉ាស ៊ីន គេសូមឲ្យទ្រងែ់យគេញព៊ីគេគៅ ដបតិគេគកើតមានគសេកា៊ីដសែងមល េជាមល ងំ គ ោះទ្រង់



យងេ ោះរូកទ្តេរវ់លិវញិគៅ ៣៨ ឯមន សសដដលអារកសបានគេញគ ោះ ោតសូ់មអ្ងវរទ្រង ់ឲ្យ
បានគៅជាមយួដដរ រ៉ា ដនាទ្ពោះគយស ូវឲ្យោតគ់ៅវញិ គដាយទ្បារថ់ា ៣៩ េូរវលិគៅឯផ្ទោះអ្ាកគៅ 
គ ើយទ្បារព់៊ីទ្េរទ់ងំការដដលទ្ពោះបានគទ្បាសដល់អ្ាកវញិ ោតក់គ៏ៅផ្ាយទ្បារគ់ពញកា ងរ៊ី
ទ្កុង ព៊ីទ្េរទ់ងំការដដលទ្ពោះគយស ូវបានគទ្បាសដល់ខលួន។ 

១-ហេតុអ្វីបានជាព្រះហេស ៊ូវអ្នញុ្ញាតតហិោេវិញ្ញាណោព្ររ់ច៊ូលរនុងេវូង
ព្រូរ? Why did Jesus allow the demons to enter into the pigs?                        
ខ32-33 There happened to be a large herd of pigs feeding on the hillside nearby, 
and the demons begged him to let them enter into the pigs. So Jesus gave them 
permission. Then the demons came out of the man and entered the pigs, and the 
entire herd plunged down the steep hillside into the lake and drowned. 

២-រនុងហរឿងហនះបង្ហាញអ្តតចរិតបយី ាងរបស់មនុសាសដែលរបួព្រះហេស ៊ូវ  
The story illustrates three of the possible attitudes of people that 
encounter Christ. ខ34-37  When the herdsmen saw it, they fled to the nearby 
town and the surrounding countryside, spreading the news as they ran. People rushed 
out to see what had happened. A crowd soon gathered around Jesus, and they saw 
the man who had been freed from the demons. He was sitting at Jesus’ feet, fully 
clothed and perfectly sane, and they were all afraid. Then those who had seen what 
happened told the others how the demon-possessed man had been healed. And all the 
people in the region of the Gerasenes begged Jesus to go away and leave them alone, 
for a great wave of fear swept over them. 

៣-មនុសាសដែលោររាសច៊ូលក្លាេជាហបសរររនែំប៊ូងហេ  

The demoniac became the first missionary. ខ38-39  The man who had 
been freed from the demons begged to go with him. But Jesus sent him home, saying, 
“No, go back to your family, and tell them everything God has done for you.” So he 
went all through the town proclaiming the great things Jesus had done for him. 


