
លូកា Luke 14:1, 7-14 

១ មានកាល១ថ្ងៃ ជាថ្ងៃឈបស់រំាក ព្រះយេស វូយាងចលូយៅយោេព្រះយោងោេ 
កនុងផ្ទះនាម ៉ឺនមានោក់ ដែលជារកួផារសិ ៊ី រកួយនាះក៏រះិគន់យមើលព្រង់…..៧ កាល
ព្រង់យ ើញរកួយ្ញៀវ ដែលយគយរើសេកកដនែងព្បយសើរៗ យនាះកម៏ានព្រះបនទលូជា
ពាកោយយព្បៀបយ ៀបយៅយគថា ៨ យបើមានអ្នកណាអ្យ្ជើញអ្នករាលគ់្នោយៅបរយិោគ
ការ យនាះក ឲំោយអ្ងគេុព្រង់កដនែងែ៏ព្បយសើរយ ើេ ដព្កងជនួជាយគបានអ្យ្ជើញអ្នក
ណាដែល ំជាងអ្នក ៩ យ ើេកាលណាអ្នកមងគលការ ដែលបានអ្យ្ជើញអ្នក 
និងអ្នកយនាះផ្ង គ្រ់មកនយិាេនឹងអ្នកថា រ កកដនែងយនះឲោយអ្នកយនះអ្ងគុេវញិ 
យនាះអ្នកនឹងងេយៅអ្ងគុេយៅកដនែងយព្កាេបងអស់ ទំងខ្មោសយគផ្ង ១០ ែយូចនះ 
កាលណាយគអ្យ្ជើញអ្នក យនាះព្រវូយៅអ្ងគុេយៅកដនែងយព្កាេបងអសស់និ យែើមោប៊ី
កាលណាអ្នកមងគលការមកែល់ យនាះគ្រ់នឹងនយិាេថា សឡំាញយ់អ្ើេ សមូ
អ្យ្ជើញមកអ្ងគេុយៅខ្ងម ខវញិ យនាះអ្នកនឹងបានយងកើងយ ើង យៅម ខរួកអ្នក
ដែលអ្ងគេុយៅរ ជាមួេគ្នោ ១១ ែោបរិអ្សអ់្នកណាដែលែំយកើងខែួន យនាះនឹងព្រូវ
បនាទោបច ះ ដរអ្នកណាដែលបនាទោបខែនួ យនាះនឹងបានែំយកើងយ ើងវញិ។ ១២ ព្រង់
ក៏មានព្រះបនទូលយៅអ្នក ដែលបានអ្យ្ជើញព្រង់ថា កាលណាអ្នកយលៀងយ្ញៀវ
យរលថ្ងៃព្រង់ ឬយរលល្ងោច យនាះក ំឲោយអ្យ្ជើញរួកសឡំាញ ់បងបអូនោច់ញារិ 
ឬអ្នកមាន ដែលយៅជិរខ្ងយ ើេ ដព្កងយគក៏អ្យ្ជើញអ្នកយៅសងែូយ នោះវិញ
ដែរ ១៣ យបើកាលណាអ្នកយរៀបយលៀងយ្ញៀវយនាះ ចរូអ្យ្ជើញរួកអ្នកព្ក អ្នក
រិការ អ្នកយខញើច និងអ្នកខ្វោក់វិញ ១៤ យា ោងយនាះ អ្នកនឹងបានរររិរ ែោបរិ
មន សោសទំងយនាះគ្មោនអ្វ៊ីនឹងសងអ្នកវិញយរ ល ះកាលណារកួមន សោសស ចរិរ
រស់យ ើងវិញ យនាះអ្នកនឹងបានរង្វោន់យ ើេ។ 

ព្បសិនយបើអ្នកមិនរកយនាះអ្នកមិនយ ើញយរ  If you do not seek, you 
will not find 



១-ចូរយ វើជាយ្ញៀវដែលមានករតេិស                                                                             
Being an Honorable Guest 

7 So He told a parable to those who were invited, when He noted how they 
chose the best places, saying to them: 8 "When you are invited by anyone to a 
wedding feast, do not sit down in the best place, lest one more honorable than 
you be invited by him; 9 "and he who invited you and him come and say to 
you, ’Give place to this man,’ and then you begin with shame to take the lowest 
place. 10 "But when you are invited, go and sit down in the lowest place, so 
that when he who invited you comes he may say to you, ’Friend, go up higher.’ 
Then you will have glory in the presence of those who sit at the table with you. 
11 "For whoever exalts himself will be humbled, and he who humbles himself 
will be exalted." 

 

២-យ វើជាអ្នកអ្យ្ជើញដែលមានករតេិស                                                                   
Being an Honorable Host 

12 Then He also said to him who invited Him, "When you 
give a dinner or a supper, do not ask your friends, your 
brothers, your relatives, nor rich neighbors, lest they also 
invite you back, and you be repaid. 13 "But when you give 
a feast, invite the poor, the maimed, the lame, the blind. 
14 "And you will be blessed, because they cannot repay 
you; for you shall be repaid at the resurrection of the just." 


