
ស្លាប់ឬរស ់Dead Or Alive? 
លកូា Luke 10:27-38 

២៧ ន ោះមានពួកស្ឌូស ៊ីខ្លោះ ដែលប្បកាន់ថា គ្មាននសចកត៊ីរស់ន ើងវិញ នេ
មកទូលសួរែលប់្ពោះនេស ូវថា ២៨ នោកប្េូ នោកម ូនសបានដចងទ កឲាយ
នេើងខ្្ញុំថា នបើបងអ្នកណាមានប្បពនធ ន ើេស្លាបន់ៅឥតមានកូន ន ោះបអូន
ប្តូវេក ងន ោះ នែើមាប៊ីនឹងបនងកើតពូជឲាយបង ២៩ ែូនចនោះ មានបងបអូន៧ ក ់
បងចាបងបានេកប្បពនធ ន ើេស្លាបន់ៅគ្មានកូននស្ោះ ៣០ បអូនប ទាប់ក៏េក
 ង ន ើេស្លាបន់ៅឥតកូនដែរ ៣១ អ្នកទ៊ី៣ក៏េក ងនទៀត បណាតាទុំង៧
 កន់ ោះក៏េក ងប្េប់ៗគ្នា ន ើេស្លាបន់ៅឥតមានកនូែូចគ្នាទុំងអ្ស ់
៣២ នប្កាេបងអសម់ក  ងន ោះស្លាបន់ៅដែរ ៣៣ ែូនចនោះ ែល់ប្គ្ដែលរស់
ន ើងវិញ នតើ ងន ោះនឹងន្វើជាប្បពនធរបស់អ្នកណា ែាបិតអ្នកទុំង៧ន ោះ
បានេក ងន្វើជាប្បពនធប្េប់ៗគ្នា ៣៤ ន ោះប្ទង់មានប្ពោះបនទូលន្លើេថា 
្មមតាមន សាសនៅនោក៊ីេ៍ននោះ នេដតងេកបត៊ីប្បពនធ ៣៥ ដតអ្ស់អ្នកដែល
បានរាបជ់ាេួរ ឲាយបាននៅឯបរនោក េ ន ើេឲាយបានរស់ព៊ីស្លាប់ន ើង
វិញ នៅស្ថានន ោះនេមិនដែលេកបត៊ីប្បពនធនទៀតនទ ៣៦ ព៊ីនប្រោះនេមិននចោះ
ស្លាបន់ទៀត េែឺូចជានទវតា ន ើេជាពួកកូនរបសប់្ពោះផង នោេបានរស់ព៊ី
ស្លាបន់ ើងវិញ ៣៧ រីឯែុំន ើរដែលមន សាសរស់ព៊ីស្លាបន់ ើងវិញ ន ោះទុំង
នោកម ូនសក៏បានបង្ហាញ កនញងនរឿងព៊ីេ មពប លាន ើេ កនញងកាលដែលនោក
នៅប្ពោះអ្មាចាស ់ថាជាប្ពោះនននោកអ្័ប្បាហុំ នននោកអ្ ៊ីស្ក ន ើេនន
នោកយ ាក ប ៣៨ ែាបិតប្ទង់មិនដមនជាប្ពោះននមន សាសស្លាបន់ទ េឺជាប្ពោះនន
មន សាសរសវិ់ញ នប្រោះមន សាសទុំងអ្សរ់សស់ុំរាបប់្ទង់។ 



១- ពួកស្ឌូស ៊ី Sadducees                                                                                                                  
ខ្ 20-27 Then Jesus was approached by some Sadducees—religious leaders who say 
there is no resurrection from the dead. 

២- សុំនួរដែលមានលាបិចកលនោទសួរព៊ីររស់ន ើងវិញ                        
Trick Resurrection Question                                                                                 
ខ្ 20:28-33    28 They posed this question: “Teacher, Moses gave us a law that if a 
man dies, leaving a wife but no children, his brother should marry the widow and 
have a child who will carry on the brother’s name.[a] 29 Well, suppose there were 
seven brothers. The oldest one married and then died without children. 30 So the 
second brother married the widow, but he also died. 31 Then the third brother 
married her. This continued with all seven of them, who died without children. 32 
Finally, the woman also died. 33 So tell us, whose wife will she be in the resurrection? 
For all seven were married to her” 

៣- សុំនួរដែលទក់ទងនិងការរស់ន ើងវិញ                                           
Resurrection Questions                                                                                                      
ខ្ 20:34-36 34 Jesus replied, “Marriage is for people here on earth. 35 But in the 
age to come, those worthy of being raised from the dead will neither marry nor be 
given in marriage. 36 And they will never die again. In this respect they will be like 
angels. They are children of God and children of the resurrection.  

៤- ស្លាប់ឬរស់ Dead or Alive?                                                                                         
ខ្ 20:37-38 7 “But now, as to whether the dead will be raised—even Moses 
proved this when he wrote about the burning bush. Long after Abraham, Isaac, 
and Jacob had died, he referred to the Lord[b] as ‘the God of Abraham, the 
God of Isaac, and the God of Jacob.’[c] 38 So he is the God of the living, not the 
dead, for they are all alive to him.” 


