
សាខេមានជវីិតផ្លាស់ប្រែ Zacchaeus: A Life Transformed 
លូកា Luke 19:1-10 

១ លុុះររង់បានចលូខៅក្នុងរក្ុងខេរីេរូ ក្៏យាងកាត់រីរក្ុងខៅ ២ ខ ុះខ ើញមាន
ែុរសអ្នក្មានមាាក្់ខ្មុះសាខេ ជាខេខលើពួក្អ្នក្េក្ពនធ ៣ គាត់េំរក្ខេើលរពុះ
ខេស វូ ប្ែលររង់មានប្ែែភាពជាយា៉ាងណា ប្តេិនខ ើញខសាុះ ខោេខររុះមាន
េនុស្សសនធឹក្ណាស់ ខ ើេគាត់ក្៏តូចទាែផង ៤ ែូខចនុះ គាត់រត់ខៅពីខាងេុេ ខ ើង
ខលើខែីេឧរុេពរឲ្យបានខ ើញររង់ ខររុះររងរ់តូវយាងេក្តាេខ ុះ ៥ កាលរពុះ
ខេស វូយាងេក្ែល់ ខ ុះររង់ខងើែរពុះខនរតខ ើងខ ើញ ខ ើេមានរពុះែនទលូខៅ
គាត់ថា សាខេ ចូរអ្នក្ចុុះេក្ជារែញាែ់ ែ្បតិថ្ងៃខនុះ េ្ុំរតវូសាាក្់ខៅផទុះអ្នក្ ៦ គាត់ក្៏
ចុុះេក្ជារែញាែ់ ខ ើេររួលររងខ់ោេអំ្ណរ ៧ កាលេនុសស្ទាំងអ្ស់បានខ ើញ
ែូខ្ាុះ ខ ុះខេរររូទាថំា ខោក្បានចូលខៅសាាក់្ខៅ ក្នុងផទុះរែស់េនុស្សមានបាែ 
៨ ឯសាខេ ក៏្ឈររូលររង់ថា ខេើល រពុះអ្មាាស់ខអ្ើេ រូលែងគបំ្ចក្ររព្យរលូែងគំ
រក្់ក្ណាាលឲយ្ែលេ់នុស្សរក្រីក្ ខ ើេខែើរូលែងគំបាន ូតពនធែំបាត់ចំខរុះអ្នក្
ណា ខ ុះរលូែងគំនឹងសងខេ១ជា៤វិញ ៩ រពុះខេស ូវររង់មានរពុះែនទូលខៅគាតថ់ា 
ថ្ងៃខនុះ ខសចក្តីសខគ្រុះបានេក្ែល់ផទុះខនុះខ ើេ ពីខររុះអ្នក្ខនុះជាពូជខោក្អ័្របា
ហំប្ែរ ១០ ែ្បិតក្ូនេនុស្សបានេក្ ខែីេ្បនីឹងរក្ ខ ើេជួេសខគ្រុះែល់េនុសស្
បាត់ែង់។ 
១- ខតើសាខេជាអ្នក្ណា? Who was Zacchaeus? 



In verse 7 of our text they referred to Zacchaeus as a sinner because he was known for 
his unscrupulous character. "៧ កាលមនុស្សទាំងអស់បានឃ ើញដូឃ ្្ោះ ឃ ោះឃេរទូរទាំថា 
ឃោកបានចូលឃៅស្្្ក់ឃៅ កនុងផ្ទោះរបស់មនុស្សមានបាប he was gone to be guest with a 
man that is a sinner." 

២- ខតើសាខេប្សែងរក្រពុះរេីសទយា៉ាងែូចខេតច?How did Zacchaeus seek after Christ? 

Hebrews 12:2 "២ ទាំងរំពឹងឃមើលដល់ព្ពោះឃេស វូដ៏ជាឃមឃផ្តើម ឃ ើេជាឃមសាំឃរចឃសចកតីជាំឃនឿ
របស់ឃេើង ដដលព្ទង់បានរងព្ទាំឃៅឃ ើឆ្ក្ង ទាំងឃមើលងាេចាំឃ ោះឃសចកតីអាមា ្ស់ខ្ម្សឃ ោះ 
ឲ្យដែបានឃសចកតីអាំណរដដលឃៅចាំឃ ោះព្ទង ់រួចព្ទង់ក៏េង់ខ្ងស្្្ាំបលលង័កននព្ពោះ Looking unto 
Jesus the author and finisher of our faith; who for the joy that was set before him 
endured the cross, despising the shame..." 

៣- ខតើរពុះរេីសទមានែនទូលខៅសាខេយា៉ាងេក្អ្ងគររង់យា៉ាងែូចខេតច? How did Christ call Zacchaeus to 
himself? 

Jesus said "...ស្ឃេ ចូរអនកចុោះមកជាព្បញាប់ ដ្បែិនងៃឃនោះ េ្ុាំព្ែូវស្្្ក់ឃៅផ្ទោះអនក Zacchaeus, 
make haste, and come down; for today I must abide at thy house". 

៤- ខតើសាខេខ្លើេតែែល់ការរតាស់ខៅរែស់រពុះរេីសទយា៉ាងែូចខេតច?  How did Zacchaeus respond to the 
call of Christ? 

េ៦ បានព្បាប់ថា "...គាែ់ក៏ចុោះមកជាព្បញាប់ ឃ ើេទទួលព្ទង់ឃោេអាំណរ And he made 
haste, and came down, and received him joyfully". 

៥- ខតើរពុះខេស ូវខ្លើេតែខៅកាន់ការប្ក្ប្រែរែស់សាខេយា៉ាងែូចខេតច? How did the Lord Jesus Christ 
respond to the repentance of Zacchaeus? 
John 5:24 "២៤ ព្បាកដដមន េ្ុាំព្បាប់អនករាល់គា្ជ្ាព្បាកដថា អនកណាដដលស្្្ប់ ក្យេ្ុាំ ឃ ើេ
ឃជឿដល់ព្ពោះអងគ ដដល ែ់ឲ្យេ្ុាំមក អនកឃ ោះមានជីវិែដ៏ឃៅអស់កល្បជានចិច ឃ ើេមិនដដលព្ែូវ
ជាំនុាំជាំរោះឃ ើេ េឺបានកនលង ួសពីឃសចកតីស្ល្ប់ ឃៅដល់ជីវិែវញិVerily, verily, I say unto you, 
He that heareth my word, and believeth on him that sent me, hath everlasting life, 
and shall not come into condemnation; but is passed from death unto life." 


