
ការបាក់បែកល ើអង្គព្រះលេស ៊ូវ Division Over Jesus 

 ៊ូកា Luke 12:49-56 

៤៩ ខ្ញុំបានមក ដដើម្បនីឹងដបាោះដ្លើងដៅដ ើផែនដី ដ ើដ្លើងដ ោះដ ោះដ ើយ ដ ើខ្ញុំដៅចង់
បានអ្វីដ ៀ  ៥០ ផ ខ្ញុំត្ ូវ   ួ ុណ្យត្រមុរ១សិន ដ ើយខ្ញុំត្ វូចដងអៀ ចងអ ់យ ង្
ដូចដមេចដៅ ន៎  ុំរុំផ  ុណ្យដ ោះបានសុំដេច ៥១ ដ ើអ្នករ ់គ្នស្្ម្នថា ខ្ញុំមកដដើម្បី
ឲ្យមានដសចកេីសខុស្នេដៅផែនដីឬអ្ី ខ្ញុំត្បា ់អ្នករ ់គ្នថ្ា មនិផមនដ  គឺមកដដើម្បី
ឲ្យដកើ ត្ ដិ ក្សវិញដ ដ ើ ៥២ ដ្បិ ពីដនោះដៅមុខ នឹងមាន៥ កក់នញងែទោះ១បាក់ផ ក
គ្ន្ គឺ៣ ក់ទាស់នឹង២ ក់ ដ ើយ២ កទ់ាស់នឹង៣ ក់ ៥៣ ឯឪពុក នឹងបាក់ផ ក
ទាស់នឹងកូនត្ សុ ដ ើយកូនត្ សុទាស់នឹងឪពុក មាត្យទាស់នងឹកូនត្សី ដ ើយកូនត្សី
ទាស់នឹងមាត្យ មាតយ្ដកេកទាសន់ឹងកនូត្ ស្ត្សី ដ ើយកូនត្ ស្ត្សីទាស់នឹងមាត្យ
ដកេកផដេ។ 
៥៤ ត្ ង់ក៏មានត្ពោះ នទូ ដៅ ណ្ត្មនសុ្សផដេថា កា ណ្អ្នករ ់គ្ន្ដ ើញពពក
ដ ើងពី សិខាង ិច ត្ស្ ់ផ អ្នករ ់គ្នថ្ា ចង់ដ្លៀងដ ើយ េួចក៏មានដូដ ន្ោះផមន 
៥៥ ដ ើយកា ណ្ខ្យ ់ កព់ីខាង ្បងូ ដ ោះអ្នករ ់គ្នថ្ា ថ្ងៃដនោះ មុខជាដ្ត្ ដ ោះ
ក៏មានផដេ ៥៦ ឱមនសុ្សកុំពុ ដអ្ើយ អ្នករ ់គ្ន្ដចោះសុំគ្ ស់ភាពដី ដ ើយនឹងដម 
បាន ចុោះដ  ដុូចដមេចបានជាមិនស្គ្ ់ដព ដវលាដនោះ។ 
៥៧ ដ ើយដ  អុ្វីបានជាមិនព ិេណ្ កនញងខលួនអ្នករ ់គ្ន្ ពីដសចកេណី្ផដ សុចេ ិ 
៥៨ ដ្បិ ផដ អ្នកកុំពុងផ ដដើេតាមែលូវដៅឯដៅហ្វ្យ ជាមួយនងឹសត្ ូវអ្នក ដ ោះចូេខុំ
ត្ ឹងដ ោះខលួនឲ្យេួចដចញ ផត្កងដគទាញអ្សូអ្នកដៅឯដៅត្កម ដៅត្កមត្ គ ់អ្នកដ ់



 យ្ ូុុំ ដ ើយ យ្ូ ុុំនងឹ ក់អ្នកជា គ់ុក ៥៩ ខ្ញុំត្បា អ់្នកថា ផដ អ្នកដៅខវោះ
ផ កនលោះដសននឹងសងដគឲ្យត្គ ់ ដ ោះនឹងដចញពី ីដ ោះមិនេចួដ ើយ។ 
 

 
១- ភ ល្ើង និង ការបាក់បែក Fire & Division 
 
Luke 12:49-51 “I have come to set the world on fire, and I wish it were already 
burning! 50 I have a terrible baptism of suffering ahead of me, and I am under a 
heavy burden until it is accomplished. 51 Do you think I have come to bring peace to 
the earth? No, I have come to divide people against each other! 
 

 
២- គ្រួសារខ្ចាត់ខ្ចាយ Families Split 
 
Luke 12:52-53 From now on families will be split apart, three in favor of me, and 
two against—or two in favor and three against. 53 ‘Father will be divided against son 
and son against father; mother against daughter and daughter against mother; and 
mother-in-law against daughter-in-law and daughter-in-law against mother-in-
law.’” 

 
៤- ភេលភេលា The Times 
 
Luke 12:54-56 Then Jesus turned to the crowd and said, “When you see clouds 
beginning to form in the west, you say, ‘Here comes a shower.’ And you are right. 55 
When the south wind blows, you say, ‘Today will be a scorcher.’ And it is. 56 You fools! 
You know how to interpret the weather signs of the earth and sky, but you don’t 
know how to interpret the present times. 
 


