
សាសន៍សាម៉ារមីនចិត្តសប្យុរស The Good Samaritan 
លូកា Luke 25-37                                                                                        
នៅគ្រាន ោះ មនអ្នកគ្រាជ្ញចាប់្មន ក់ឈរន ើង ទូលលបងគ្រទង់ថា នោកគ្ររូ នត្ើគ្រតូ្វឲ្យខញុ ុំន វ្ើ
ដូចនតតច នដើតបីឲ្យានជី្វតិ្អ្ស់កលបជានិចច ២៦ គ្រទង់មនគ្ររោះប្នទូលន្លើយថា កនុងគ្រកឹត្យ              
វន័ិយ នត្ើមនកត់្ទុកយ៉ាងដូចនតតចខលោះ នត្ើអ្នកនតើលយល់ដូចនតតច ២៧ អ្នកន ោះទូលថា     
«ឯងគ្រតូ្វគ្រសឡាញ់គ្ររោះអ្មច ស់ ជាគ្ររោះននឯង ឲ្យអ្ស់អ្ុំរចីិត្ត អ្ស់អ្ុំរីគ្ររលឹង អ្ស់អ្ុំរី                 
កុំឡាុំង ន ើយអ្ស់អ្ុំរីរុំនិត្ឯង គ្ររតទុំងអ្នកជិ្ត្ខាង ដូចខលួនឯងដដរ» ២៨ គ្រទង់មនគ្ររោះ
ប្នទូលត្ប្ថា អ្នកានន្លើយគ្រតូ្វន ើយ ចូរអ្នកន វ្ើដូន ន្ ោះចុោះ ន ោះអ្នកនឹងរស់នៅរិត្ ២៩ ដត្
អ្នកន ោះចង់សុំដដងខលួនជាអ្នកសុចរតិ្ ក៏ទូលសួរនទៀត្ថា នត្ើអ្នកណាជាអ្នកជិ្ត្ខាងខញុ ុំ                
៣០ គ្ររោះនយស ូវមនគ្ររោះប្នទូលថា មនតនុសសមន ក់កុំរុងដត្ន វ្ើដុំន ើ ររី គ្រកុងនយរូសា តិ 
ចុោះនៅឯគ្រកុងនយរខូីរ ក៏ធ្លល ក់ខលួននៅកនុងកណាត ប់្នដននរួកន្រ វាប្លន់ាត់្ គ្ររតទុំងវាយឲ្យ
គ្រត្ូវរប្ួស រចួនចញាត្់នៅ ន្លាត្់ឲ្យគ្រទតនៅ ៣១ ជ្ួនជាមនសងឃ១អ្ងគ ចុោះតកតាត
ផ្លូវន ោះ កាលានន ើញាត់្ ន ោះក៏វាងតាតមា ង ួសនៅ ៣២ ន ើយមនរួកនលវមីន ក់ 
តកដល់កដនលងន ោះដដរ កាលានន ើញន ើយ ក៏វាងតាតមា ង ួសនៅនទៀត្ ៣៣ ដត្
មនសាសន៍សាម៉ារមីន ក់ នដើរដុំន ើ រតកដល់ កាលានន ើញន ើយ ន ោះក៏មនចិត្តកតួល
អា ិត្ដល់ាត្់ ៣៤ នទើប្ចូលនៅរុ ុំរប្ួសឲ្យ គ្ររតទុំងយកនគ្រប្ង និងគ្រសា ្ក់ោប្ រចួ
នលើកដាក់នលើសត្វជាជ្ុំនិោះរប្ស់ខលួន ដឹក ុំនៅឯផ្ទោះសុំណាក់ ដែទុំរកាាត់្ ៣៥ ដសែក
ន ើងកាលាត្ន់រៀប្នងឹនចញនៅ ន ោះកយ៏កគ្រាក់៤កាក់  ុចដល់មច ស់ផ្ទោះន ោះ នដាយ
គ្រាប់្ថា ចូរដែរកាអ្នកននោះផ្ង នប្ើចួនជាអ្នក្យនលើសរីននោះនៅ ន ោះដល់ខញុ ុំតកវញិ ខញុ ុំ
នឹងសងអ្នក ៣៦ ដូនចនោះ កនុង៣ ក់ន ោះ នត្ើអ្នកសាា នថា អ្នកណាជាអ្នកជិ្ត្ខាងនឹងតនុសស 
ដដលធ្លល ក់នៅកនុងកណាត ប់្នដរួកន្រន ោះ ៣៧ អ្នកន ោះន្លើយថា រឺអ្នក១ដដលមនចតិ្ត
អា ិត្ដល់ាត់្ន ោះឯង ដូនចនោះ គ្ររោះនយស ូវមនគ្ររោះប្នទូលថា នៅចុោះ ចូរអ្នកគ្រប្គ្ររឹត្តដប្ប្
យ៉ាងដូន ន្ ោះដដរ។ 



១-វិភាគល ើអត្ថបទ Contextual Analysis ខ25-28 25                                                                                                                         
One day an expert in religious law stood up to test Jesus by asking him this question: 
“Teacher, what should I do to inherit eternal life?” 26 Jesus replied, “What does the 
law of Moses say? How do you read it?” 27 The man answered, “‘You must love the 
Lord your God with all your heart, all your soul, all your strength, and all your mind.’ 
And, ‘Love your neighbor as yourself.’”[a]  28 “Right!” Jesus told him. “Do this and 
you will live!” 29 The man wanted to justify his actions, so he asked Jesus, “And who 
is my neighbor?” 

២- លាបពណ៌ល ើរូបភាព Paint the Picture -                                                                                                             
សាសន៍សាម ៉ារីដែ សប៉ាបុរស The Good Samaritan ខ30-36 

Jesus replied with a story: “A Jewish man was traveling from Jerusalem down 
to Jericho, .....34 Going over to him, the Samaritan soothed his wounds with 
olive oil and wine and bandaged them. Then he put the man on his own donkey 
and took him to an inn, where he took care of him. .....Take care of this man. If 
his bill runs higher than this, I’ll pay you the next time I’m here.’  

៣- លរៀនពីការល្បៀបល ៀបលនេះ Learning from this parable                                                                    
James 1:19-27 ១៩ ែលូ្នេះ បងបអូនសងួនភាង៉ាលអើយ ្ូរឲ៉ាយ្គប់គ្ន៉ាបានឆាប់នឹងសាត៉ាប់ ្រនឹង
និយាយ ល ើយយឺត្នឹងខឹងដែរ ....២៧ ឯសាសនាដែ បរិសុទធ ល ើយឥត្លៅ មង លៅ
្ំលាេះ្ពេះែ៏ជា្ពេះវរបិតា លនាេះគឺឲ៉ាយលៅសួរពួររំ្ា និងពួរលេម ៉ាយ រនុងកា ដែ លគ
មនលស្រតីលវទនា ល ើយឲ៉ាយររ៉ាាខលួន េិនឲ៉ាយ្បឡារ់លោយលលារីយ៍លនេះល ើយ។ 

៤- ការល្គ្េះថ្ន៉ារ់ននអនរដរ៉ាបខលួន The Risk of Neighborliness 
Ephesians 5:1-2 ១ ែូល្នេះ ្ូរ្តាប់តាេ្ពេះ ែូ្ជារូនសងួនភាង៉ា ២ ល ើយលែើររនុងលស្រតី
្សឡាញ់ ែូ្ជា្ពេះ្គីសទបាន្សឡាញ់លយើង ្ពេទំង្បគ ់្ពេះអងគ្ទង់ជំនួសលយើង
ផង ទុរជាែង្វ៉ាយ ល ើយជាយញ្ញបូជា សំរាប់ជារលិនឈ្ងុយថ្វ៉ាយែ ់្ពេះ។ 


