សេចក្តល
ី ្បួងរបេ់ព្រះសេេវ៊ូ THE TEMPTATION OF JESUS
ម៉ាថាយ Matthew 4:1-11
១ គ្រាននោះ គ្ររោះវិញ្ញាណក៏ នាំគ្ររោះនយស៊ូ វ នៅឯទីរនោស្ថាន ន ើម្បីឲ្យគ្ររ៊ូវអារកស
ល្បួង ២ កាល្គ្រទង់បានរម្៤០ថ្ងៃ ៤០យប់ ន ើយ នគ្រកាយម្កគ្រទង់ឃ្លាន ៣ រួច
នម្ល្បួងក៏ ម្កទ៊ូល្គ្រទង់ថា នបើអ្នកជាគ្ររោះរាជបុ គ្រាថ្នគ្ររោះមម្ន ច៊ូរបង្គាប់ ឲ្យងម
ទាំងននោះគ្ររឡប់ ជានាំបុុ័ងនៅ ៤ មរគ្រទង់មនគ្ររោះបនទូល្គ្របាប់ ថា មននសចកតី មចង
ទុកម្ក ន៊ូ ចនោះ «ម្នុសសម្ិ នមម្នរស់ នោយស្ថរមរនាំបុុ័ងប៉ាុ ន្
ណ ោះនទ គឺ រស់
នោយស្ថរគ្រគប់ ទាំងគ្ររោះបនទូល្ ម ល្នចញរីគ្ររោះឱសឋ គ្ររោះម្កម រ»។ ៥ ននោះ
អារកសក៏ នាំគ្រទង់នៅឯគ្រកុងបរិសុទធ ោក់ នល្ើកាំរ៊ូល្គ្ររោះវិោរ ទ៊ូល្ថា ៦ នបើអ្នកជា
គ្ររោះរាជបុ គ្រាថ្នគ្ររោះមម្ន ច៊ូរទាំលាក់ ខ្ាន
ួ នៅនគ្រកាម្ចុោះ បិរមននសចកតី មចងទុក
ម្កថា «គ្រទង់នឹងបង្គាប់ រួកនទវាថ្នគ្រទង់ រី ំនណើរអ្ន ក នទវានឹងគ្រទអ្ន កនោយ
ថ្ មគ្រកងនលានជើងអ្ន កទងាិចនឹងងម» ៧ គ្ររោះនយស៊ូ វមនគ្ររោះបនទូល្នៅវាថា មន
នសចកតី មចងទុក ៊ូនចនោះនទៀរ «កុាំ ឲ្យឯងល្បួងគ្ររោះអ្មាស់ ជាគ្ររោះថ្នឯងនឡើយ»។
៨ ម្ួ យនទៀរ អារកសបាននាំគ្រទង់នៅនល្ើកាំរ៊ូល្ភ្នាំ យ៉ាងខ្ព ស់ ក៏ បង្គាញអ្ស់ ទាំង
នគរកន ុងនលាកី យ៍ និងសិ រល្
ី ាំ អ្របស់ នគរទាំងននោះថាាយគ្រទង់ទរ ៩ រួចទ៊ូល្ថា
នបើសិនជាអ្ន កគ្រកាបថាាយបងាំខ្ាំ្ ុ ននោះខ្្ាំ ន
ុ ឹងឲ្យរបស់ ទាំងននោះ ល្់ អ្ន ក ១០ ននោះ
គ្ររោះនយស៊ូ វមនគ្ររោះបនទូល្របថា មន ស្ថាាំង ច៊ូរឯងងយនចញរីអ្ញនៅ បិរ
មននសចកតី មចងទុកម្កថា «ឯងគ្ររ៊ូវថាាយបងាំ ល្់ គ្ររោះអ្មាស់ ជាគ្ររោះថ្នឯង
ន ើយគ្ររ៊ូវនាររ ល្់ គ្រទង់មរម្ួ យគ្ររោះអ្ងាប៉ាុន្
ណ ោះ» ១១ ន៊ូ ចនោះ អារកសក៏ ងយ
នចញរីគ្រទង់នៅ រួចមនរួកនទវាម្កបាំ នរើគ្រទង់។

១- សេចក្តីល្បួងទីមួយ The first temptation (Matthew 4:2-4).
2 After fasting forty days and forty nights, he was hungry. 3 The tempter
came to him and said, “If you are the Son of God, tell these stones to become
bread.” 4 Jesus answered, “It is written: Man shall not live on bread alone, but
on every word that comes from the mouth of God.”

២- សេចក្តីល្បួងទី២ The second temptation (Matthew 4:5-7).
5 Then the devil took him to the holy city and had him stand on the highest
point of the temple. 6 “If you are the Son of God,” he said, “throw yourself
down. For it is written: “‘He will command his angels concerning you,
and they will lift you up in their hands,
so that you will not strike your foot against a stone.”
7 Jesus answered him, “It is also written: Do not put the Lord your God to the
test.’[d]”

៣- សេចក្តីល្បួងទី៣ The third temptation (Matthew 4:8-10).
8 Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the
kingdoms of the world and their splendor. 9 “All this I will give you,” he said,
“if you will bow down and worship me.”10 Jesus said to him, “Away from me,
Satan! For it is written: Worship the Lord your God, and serve him only.”

៤-The sequel លទធផល (Matthew 4:11).
11 Then the devil went away, and angels came and took care of Jesus.

