ផាប៊់ ៊ន់អន ឡញុើ អរែ ឡតើែ ប៊ីង
ឹ ែឹែ អរែឣៃ រប៊ម៉ាង អែន ហឹ រប៊ម៉ាង ញ៉ា រប៊ូវ

២២ ចនីរ មែ រ៉ាក់សា ែឺរ ប៉្លៃ ឈឹង មែែ

ការ ចនីរ យ៉ាែ់ អរែឣៃ អែសីូ

(ម៉ាកុះ១២;១-១០)
ប៊ី្ ល អ៊ី អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ម៉ាង ចនីរ ឡៃើ អែ ឡរៀន៖ «ប៊ីិច ក

ែូែ រ៉ា ឡ ើ ឡប៊ើែ ែឺរ ដាំ

ឣប៊ា ល ឈឹងអែែ ។ អ៊ី ណែ ឡ ើ ឡប៊ើែ រំឞង ឈុំ ែឺរ ណែ ឡ ើ ឡប៊ើែ ឞន ែូែ ប៊ក់ លំ

ប៊ូវ កឡា អរែ

អែន ឆាន់ ឣប៊ា ល ឈឹងអែែ ឡៃើែ ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៊ក ែូែ ប៊ីឹង អ៊ី ។ ប៊ី្ ល អ៊ី ៊ន់ណាវ ណែ

-ឞីុនថាន់

ឡ ើ ឣរប៊ា អែ ញ៉ាែ រ៊សូវ អលវ អ៊ី ណែ ក ឹ ឡ ើ វីះ ឡតើែ ប៊ីឹង រសុក អ៊ី ។ ែត់ ប៊ីឹះ

-វ៉ា ែ ឃូ

ញ៉ាែ ឣប៊ា ល ឈឹងអែែ ឌុំ ណែ ឡ ើ ឣរប៊ា ប៊ឹ ឞែ ែូែ រ៉ា ៃក់ ឡរុីះ ែណាក ណែ ឡ ើ ៃូវ

-តាញ ែាូន

ឡតើែ ប៊ីឹង ញ៉ាែ ែឺរ ែន់ឡ ើែ ។ អែ ឡែុើ ចន់រដា រ៉ា ប៊់ ប៊ីឹែ ប៊ត់ ប៊ឹ ឞែ អ៊ី ឡៃើែ ឡែុើ ែន់

-ផន ឡ ើន

រឌុះ ណែ ែឹ វឹញ ហឹ ទឺ ទី ែិៗ ។ កន់រដាែ់ ប៊ីិច ែឺរ ឣរប៊ា ឞែ ែួែ រ៉ា ៃក់

- ទឺ ឡសឿ

ឹះ ៊ន់ណាវ

តែ់ អ៊ី អែ កឡា ឝ្លលំង ែឺរ ឡែុើ ប៊ត់ ប៊ឹែ ប៊ឹ ឞែ អ៊ី ឡៃើែ ឡែុើ រែសាក ែាវ ណែ ៃិ ។
កន់រដាែ់ ែឺរ ឣរប៊ា ឞែ ៊ង់អែង ែូែ រ៉ា ៃក់

ប៊ូវ កឡា ែន់រត រប៊ម៉ាង អែ តង់កង់ រកាែ់ ឡតើែ ប៊ីង
ឹ រសីក
ុ

ឹះ ៊ន់ណាវ ។ ៃក់ ប៊ីឹះ តែ់ អ៊ី អែ កឡា

ចាំ ែឺរ ឡែុើ កអែត ណែ ។ កន់រដាែ់ ែឺរ ឡ ើ ប៊ីិច កួន ឌិវ ែួែ ប៊ក់ យ៉ាវ ឡ ើ ឡែុើត ឡៃើ
កួន ណែ អ៊ី ឡ ើ ឣរប៊ា កួន ណែ ៃក់ ៊ន់ទុន អែ ៊ន់ឌូ យ៉ាក់ ឡ ើ ឃឹត ឡរៀន អែ អាត
ែន់ ឡ៊ៀល ម៉ាក់ ឡៃើែ ែន់ឌូង ឡៃើ កួន ណែ ។ តែ់ អ៊ី អែ ចាំ ែឺរ ឡែុើ កន់តក់ ម៉ាង រតឌី
វ អែ ឡរៀន ប៊ឹ ៊ន់អន លំៃូវ ែូន ម៉ំង កន់រដាែ់ ែឺរ ហឹ ងឺរ អន ញ៉ាែ់ ញន់កអែត ណែ
អ៊ី ណែ់ ែឺរ ៊ន់អន ញន់ៃូវ ឡៃើ ញ៉ា ឡ ើែ ។ អ៊ី ឡែុើ រ៉ា ប៊់ កួន ក

កន់រដាែ់ ែឺរ ឡែុើ ក

ឡសៀវឡៅ ត
ិ ប៊
ត ណ
័ ណ ឡនះប៊កអរប៊ែីរែះែែពរី ភាសាអ ែ រែកភាសាឡរៅ
ពាកយរប៊សាារប៊ស់រែះឡែសីរូ ែិស ទ

អែត អលវ អ៊ី ឡែុើ ទូង តាក់ ហឹ ឡៃៀក ែឺរ ឣប៊ា ល ឈឹងអែែ ។ យ៉ាែ់ កឡា ប៊ីិច ែឺរ ប៉ា ែ់ ង៉ា
ែ លំឡប៊ើែ? ណែ អាត លំ កអែត អែ ចាំ ែឺរ អ៊ី អលវ អ៊ី លំែាប៊ ែឺរ អ៊ី ហឹ អែ អែ
ង ៊ន់ណាវ ។ អវ អលក រ៉ា ណាក់ ឡវុី ឡ ើែ អាន ែឹែ អរែឣៃ ប៊ីិច ឡែុើ ហាែ ឡរៀន៖ «តែា
ណែ់ អែ ឡប៊ើែ ហន់ណាែ ឡែុើ ឡែៀវ តាក់ ឡ ើ វឹរ តែា សឡណើវ ទុត ររឹត ខាក់ ។ អរែឣៃ
កន់រដាែ់ ឡ ើ ឡប៊ើែ ៊ន់ៃូវ ការ ទុត ែាូក អន ង៉ាែ ឡងុើ ឣត ឡៃើែ ឡងុើ សសឹរ ងុឹះ ឣតឋាំ ៃិ
»។ ប៊ូវ អែ ណាែ ែង់រឹង ែសាសន់ ែូឋា ឡែុើ ឃឹត ឡរៀន អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ម៉ាង ចនីរ
ប៉ា ែ់ អន ឡ ើ ែន់ៃែ ហឹ អែ

អ៊ី អែ ឡែុើ ដាំង រទូង រ៉ា ប៊់ អរែឣៃ អែសីូ ហាក់ អែ ឡែុើ

ឡញុើ ែន់ឡតើែ អរែ ឡតើែ ប៊ីឹង តឣងា ទី ១៤ ឣ ១១ កែា ២០០៩

ឌូង ឡៃើ ប៊ូវ ែសាសន់ អ៊ី ឡែុើ វីះ ឡតើែ ប៊ីឹង អ៊ី អរែឣៃ អែសីូ ប៉ា ត់ តាក់ » ។
ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ អែ រ៉ា ក់សា ែឺរ ឈឹងអែែ ?
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(i)

ពន់ឈឹង ប្្ម៉លង ចនីរ យ៉
ល គ់ មប្គប៉ៃ

អ៊ី ស ិច ឡ ើ ក ូវ ប៊ឹ ឞែ ហង់អ៊ី ៃក់ ហឹ ណែ ឡ ើ តង៉ា ឡរៀន៖ « ឡ៊ើែ ប៊ក់ ឞែ ឣតចាែ់ !
ឣ៊ ៊ឈូត តាក់ ដាក ឡលៀន ឣហ ហតង់ ឣ៊ អលក ៃ៊ិះ ញាន ឡ៊ើរសុឡរសៀត ឣហ ឡហើ ល ូែ ទុត

១ ចនីរ ចិះ ប្រាក

(ម៉៉ថាយ ១៣ៈៈ
២៤-៣០)

ប៊ុិ ឡ ើ រត ឡៃើ ឣហ ញឹះ ឣត ឡហើ រសុឡរសៀត ៊ុឺែ ឡៃើ អែ ? ។ ស ិច ប៊ក់ យ៉ាវ

រតែិត ឞាល់ អ៊ី

២ ចនីរ លលៀន (លូកា ១៩ៈៈ
១១-២៧)

ឡ ើ ម៉ំ ឡ ើ ឣរប៊ា អែ ប៊ត់ ប៊ឹ ឞែ ហង់អ៊ី ឆា ឡ ើ អែន ឡលៀន ស ិច ឆិ ណុះ ។ ណែ់ ប៊ូវ អវ អល

៤ ចនីរ បូ វ ធុក ញ៉៉ក មែត ចនូ ថរ មែ តែួ យ (លូកា ១៤ៈៈ
១៥ -២៤)

ែួងៃំ រហនុក លំឡប៊ើែ ែែុក ែញ៉ាក ឡៃើ អវ ប៉ា ែ់ ទឺ ឡ ើែ » ។

៣ មែ ស្ស៊ុក សាម៉៉រ ី ែូ យ រ៉៉ លឡើ បនឹះ ឝមែ៉ (លូកា ១០ៈៈ
២៥-៣៧)
៥ ចនីរ កណុប ទុ ត ប្រចណាប់

ក រ៉ា ប៉ា ែ់ អែ ង៉ាែ ឣត ឡែុើ តាក់ ថូត ញឹះ ឣត អលក ឡកលើែ កាលក ចាក់ ឣៃ ៊ឹ ឡប៊ើែ ឣ៊ ឡ ើ ែូ ទឹង

ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ ប៊ឹ ឞែ ឣត តាក់ ថូត ឡៃើ អែ ?

(ម៉៉ថាយ ១៣ៈៈ
៤៤ -៤៦)

២១ ចនីរ ការ ប្ចណង់

៦ ចនីរ អួ ន(ម៉៉ថាយ ១៣ៈៈ
៤៧ -៥០)

៧ ចនីរ លចៀែ លឡើ ា៉ត់ ល ុ ើ សាត មត ឡឹ ះ (លូកា ១៥ៈៈ
១ -៧)

៨ ចនីរ លលៀន លឡើ ា៉ត់ សាត មត ឡឹ ះ អន់ ណាវ(លូកា ១៥ៈៈ
៨ -១០)

ិ ហឹ ទឺ (លូកា ១៥ៈៈ
៩ ចនីរ កួ ន កឡ អន់ សូច លឡើ មវរ វ៉៉រ់ ឌែ
១១ -៣២)
ុ លឡើ វែ
ើ បូ វ លសៀកមប្រប (ទាពនធ) (លូកា ១៨ៈៈ
១០ ចនីរ បូ វ ផារ ីសុី ល ែ
៩ -១៤)
១១ ចនីរ អ ់ គុ
១៥)

ចិះ (ម៉៉ថាយ ១៣ៈៈ
៣ -៩,ម៉៉កុ ស ៤ៈៈ
៣ -៨,១៣-២០ លូកា ៨ៈៈ
៥-៨,១១ -

១២ ចនីរ បូ វ គូ លី ែឺរ មប៉ៃ ឈឹ

មែែ (ម៉៉ថាយ ២០ៈៈ
១-១៦,២១,៣៣ -៤៦)

១៣ ការ ចនីរ កួ ន កឡ ារ រ៉៉ (ម៉៉ថាយ ២១ៈៈ
២៨-៣២)

១៤ ការ ចនីរ បនឹះ ារ រ៉៉ លបើែ ហន់ ណាែ (ម៉៉ថាយ ៧ៈៈ
២៤ -២៧,លូកា ៦ៈៈ
៤៧ -

៤៩)

១៥ ចនីរ កលឡើ ារ់ ឡា អគ ទឹ ម៉ំ (លូកា ១១ៈៈ
៥ -១៣)
១៦ ចនីរ កប្រទី ១០ រ៉៉ (ម៉៉ថាយ ២៥ៈៈ
១ -១៣)

១៧ ចនីរ អ៊ុែ តលកៀ (ម៉៉ថាយ ៦ៈៈ
២២ -២៣ ,លូកា ១១ៈៈ
៣៤-៣៦)

១៨ ចនីរ ឞយ សុីតប៊ីត អំ ប្រា ឞយ មត សុីតប៊ីត (ម៉៉ថាយ ២៤ៈៈ
៤៥ -៥១)
១៩ ចនីរ អ ់ គុ

ទុ ត មគៃ តៗ អំ ប្រា ប៊(ម៉
៊៉ ៊
ថាយ ១៣៊
៣១-៣៥)

២០ ចនីរ ឞយ មត លឡើ តាក់ ថូត ល ើ មែ (ម៉៉ថាយ ១៨ៈៈ
២៣ -៣៥)
២១ ចនីរ ការ ប្រចណ ់

(ម៉៉ថាយ ២២ៈៈ
១ -១៤)

២២ ចនីរ មែ រ៉៉ក់សា ែឺរ មប៉ៃ ឈឹ

មែែ (ម៉៉កុ ះ១២;១-១០)

(ម៉ាថាែ ២២ៈ
១ -១៤)
អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ម៉ាង ចនីរ ឡៃើ អែ

ឹះ ឡរៀន ៖ « កនូ ែួងៃំ រហនុក ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ស ិច ែូែ រ៉ា

ឡ ើ អទង រចណង់ កួន ណែ ។ អ៊ី ឡ ើ ឣរប៊ា ឞែ ណែ ៃក់ រចា អែ តែួែ ែឹត អញត ចា រចណ
ង់ ណែ ញឹះ ឣត ប៊ីិច អែ ង៉ាែ ៊ឹ ែន់ៃក់ ។ ស ិច ឡ ើ ឣរប៊ា ឞែ ណែ ៊ង់អែង ៃក់

ហាែ ឡរៀន៖ «ឣ៊ ឡ៊ើ អទង អញត ចង់ អ៊ី ចណង់ ចណា អន ៊ៃូវ កអែត រាូ ឡៃើែ ែរតូវ ណែ់
ឡចៀែ ែលីង អលវ ឡ ើែ អាំ អែ ែន់ែឹត អញត ចា ហឹ ណិះ » សំែុឹះ ឡ ើ ហាែ ប៉ា ែ់អ៊ី កតាែ
អែ ញឹះ ឣត ឡែុើ ហវីវ ឝ្លលំង ៊ុឺែ អែ ៊ន់នឺ ឡែុើ រុិ ហឹ ែឺរ អែ ៊ន់នឺ ឡែុើ ៃក់ ដាំង ររួត ចឡចើង ណ
ែ់ អែ ៊ន់នឺ ហឡរុីែ ឡែុើ រ៉ា ប៊់ តាះ ទឹែ ប៊ីឹែ ប៊ឹត ឡៃើែ ឡែុើ កអែត តាក់ ៊ន់ណាវ ឞែ ស ិច អ៊ី ។
ស ិច ឡ ើ ម៉ំ ទុត ខាក់ ឡ ើ ឣរប៊ា កួន តហាន ៃក់ កអែត ឡៃើែ ឡ ើ ឣរប៊ា ចុះ ែន់រឌុះ រសីុក រប៊ិះ
អែ

ឹះ ៊ន់ណាវ ។ ប៊លី្ អ៊ី ស ិច ឡ ើ រប៉ែ ម៉ាង ហឹ ឞែ ណែ ឡរៀន៖ « ឣ៊ ៊អទង រចណង់

អលវ ឡ ើែ ហាក់ តែួែ អលក អ៊ី ឣត ឃឺ ែន់ែឹត ចា រចណង់ ឣ៊ ៊ុឺែ ។ ប៉ា ែ់ ែអ៊ី ឣហ ចន់
រដា ប៊ូវ ៃក់ ឣត រទូង តូង អវង

ឣត ប៊នឹះ ៊ង់ង៉ាែ រចា ហង់៊ិះ អាំ អែ ែន់ៃក់ ែឹត ចចា » ។

អ៊ី ប៊ូវ ឞែ ស ិច អន ឡែុើ វីះ ៃក់ ឣត រទូង តែួត ប៊នឹះ រហ ិច រហឡាង ឡៃើែ ប៊នឹះ ៊ន់រឌូែ វិត
។ អ៊ី ឡ ើ ប៊ីិច ប៊ូវ ែឹត ចា រចណង់ ប៊ីិង ហន់ណាែ ។ អ៊ី ស ិច ឡ ើ ឝ្លលំង ប៊ូវ អែ ែឹត ចា រច
ណង់

ឡ ើ ឣត ប៊ឹ ែូែ រ៉ា ឡ ើ រតរទូប៊ ហហក ឣត ឃឺ ែឹត ចា រចណង់ ៊ុឺែ ស ិច ម៉ាង ឡរៀន៖

« ឡ៊ើែ ប៊ឹ ៊ន់អន ប៊ុិ ឡ ើ រត ហែឹត ហឹ អន ញឹះឣត ឡហើ រតរទូប៊ ហហក ូ អាវ ែឹត រចណង់ ៊ុឺែ ?
ប៊ឹ ហង់អ៊ី ឡ ើ ចអែ រិៈ
ុះ ៊ំែុិះ កុង ។ ស ិច ឡ ើ ម៉ាង ហឹ ឞែ ណែ វន់ រ៉ា ប៊់ ចង ទី ចង ឈឹង
ទូង តាក់ ហឹ កឡាំ ណែ់ ឞន ញឺែ អរសីក តងាូក រលក
ា ុ អ៊ី រៃិះ! » ។ អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ប៊ីិច
រប៊ម៉ាង

ឹះ ឡរៀន៖

« អរែឣៃ កន់រដាែ់ ឡ ើ ក ូវ ប៊នឹះ អលក រ៉ា

(ii)

ឹះ

ហាក់ អរែឣៃ ឡប៊ើែ ឡ ើ ឡរុីះ ប៊នឹះ វុិះ ឡកើែៗ » ។

ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ ការ រចណង់ ?
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ចផា្

១៩ ចនីរ អង់គុង ទុត មគៃតៗ អំប្ា ្៊ូះ

រកុែ ែឹត ការ អរែ ង៉ាែ រប៊ូវ អន ឡញុើ កន់ចុង ងុញ អាំ សុនសាត ង៉ាែ រប៊ូវ ែន់ៃុង ែ

(ម៉ាថាែ ១៣ៈ
៣១-៣៥)
អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ម៉ាង ចនីរ ឡរៀន៖ «ែួងៃំ រហនុក ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ៊ង់ែុង ហឌឺវ ែូែ អនវ ទុត អែល

ន់ឡណាះ ឡៃើែ ែន់ចាប៊់ យ៉ាែ់ អរែឣៃ កន់រដាែ់ ឡ ើ ទិះ រឈូង ឡ ើ ែឡរើៈុត ឡាង រប៊ិះ អរែ អន។ យ៉ា

ត អ៊ី ប៊ឹ ក

ែ់ អរែឣៃ ឡ ើែ ែឡរើៈុត សប៊ ល ិ សប៊ លផាត់ ប៊នឹះ ឡៃើែ ែរតូវ ឡៃើែ ៊ង់ង៉ាែៗ តូច ៊ិះ ែឺង ឡា

ែូែ រ៉ា ឡ ើ ចក់ ៃក់ ដាំ ហឹ ែឺរ ណែ ។ ៊ង់ែុង ហឌឺវ ហង់អ៊ី កិ ែឺរ ៊ង់ែុង ៊ង់

អែង ៊ង់កង់ ហាក់ តែ់ ឡ ើ ហួន ឡ ើ ទិះ ែឺរ ៃណាំ ៊ង់អែង ៊ង់កង់ ឡ ើ វឹរ
ប៊ីិច អែែ ចណាែ ឡែុើ ែូ ឡប៊ើែ កសូែ ទឹង រឹង
ែូែ

ង ែូែ ទុត ទិះ

ង ហង់អ៊ី » ។ អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ម៉ាង ចនីរ

ឹះ ៊ន់ណាវឡរៀន៖ «ែួងៃំ រហនុក ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ប៊ីូះ នំពាង
ំ អ៊ី ករទី ែូែ រ៉ា ឡ ើ ៃក់ ររាូែ

ទឹង អ ប៊ីិះ ប៉រ ហំែឹះ

ង រប៊ិះ អន ប៊ីិច រឆញិវ ឡកលើែ ឡសើែ ឡៃើែ ឡ ើ អាំ រ៊ឡណាះ រ៊ទីង ឡៃើ ង៉ាែ ប៊នឹះ រតំ រ៉ា ។ ឣត ប៊ីិច
៊ង់ង៉ាែ ៊ឹ លំកឡថើន ែនឹត យ៉ាែ់ អរែឣៃ (ហឹ ងំឃត
ឹ ឝ្លលំង ណាែ់ ងន់តវូ ប៊ ចនិះ យ៉ាែ់ អរែឣៃ?)។
នឹត ឡៃើែ រ៊ឡណាះ រ៊ទីង ង៉ាែ ប៊នឹះ រតំ រ៉ា ឣត ប៊ីិច ឃឹត តូវ ៊ឹ រប៊ែ សណូវ រែឌីវ ៊ុឺែ។
ប៉ា ែ់ ែអ៊ី អន ងន់ឝ្លលំង ការ ចនីរ យ៉ាែ់ អរែឣៃ ឡ ើ រែឌីវ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ អាំ ង៉ាែ ប៊នឹះ ងន់

ឡ ើ ឡប៊ើែ អាំ អ ប៊ីិះ អ៊ី ឡ ើ ែូក » ។ អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ម៉ាង ហឹ អែ

តូវ ឡ ើ ចនីរ អលក ៊ិះ ឣត ប៊ីិច រប៊ម៉ាង ៊ង់ង៉ាែ ៊ុឺែ ណែ ឣត លំចនីរ ប៊ក់ លំ រត ប៉ា ែ់ ការ ឡែុើ

ឃឹត ទឹង កនុង ការ ញិវ ឡកើត ែូ ែូែ រតំ តឣងា អន។

ឡ ៀន ែុ ឡតើែ ប៊ីឹង ប៊ូវ រហរីៈុ ឡរៀន៖
«ង៉ាែ ងំម៉ាង ហឹ អែ ឡៃើ រប៊ម៉ាង ចនីរ

ឡញុើ ងុញ ហាែ ឡរៀន ការ អរែ រប៊ម៉ាង អន ឡតើែ ប៊ីឹង អែន ៃក់ ដាំង រប៊ម៉ាង រប៊ូវ អន

ង៉ាែ ងំហាែ ការ

ប៊ូវ ញ៉ា

ឡញុើ អរែ អន ឣត រត ៊ុឺែ ញំអរែ ញឹះ លំរត តូច តាក់ ប៉ា ែ់ រប៊ម៉ាង ង៉ាែ រប៊ូវ យ៉ាក់ រប៊ម៉ាង

ឡវៀកៗ ឡតើែ ប៊ីឹង ឡតើែ កឡណើត ឡាង រប៊ិះ អាំ ឡៃើ អែ ែន់ៃុង » ។

អែន ៊ន់នឺ ឡ ើ ប៊ីិច ៊ុឺែ ទឹង រប៊ម៉ាង ង៉ាែ រប៊ូវ។

ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ ៊ង់ែុង ឣប៊ា ល ទុត ៊ង់អែលត ?

ប៉ា ែ់ ៊ីូែ ឡអាះ ៃូវ អាន ផាប៊់ ៊ន់អន ឡ ើែ ឡញុើ ែឹង ែុ ឡរៀន អាត វន់ឡណាះ ឡៃើែ វន់ៃុង
២០ ចនីរ ឞយ ប៉ត ឡ

ការ យ៉ាែ់ អរែឣៃ ម៉ាតៗ ។

ើ តាក់ ថូត ឡៃើ មែ

ប៉ា ែ់ វន់ប៊ីិច ការ ចឹល វុឹល ទឹង ចាក់ ឡា អវ វន់ តង៉ា ញ៉ា ក ឹ អ៊ី

ញំែហាែ លំឡាក់ ឡៃើ អវ ។

(ម៉ាថាែ ១៨ៈ
២៣ -៣៥)
ប៉ា ែ់ អ៊ី ឡ ើែ កនូ ែួងៃំ រហនុក ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ស ិច ែូែ រ៉ា ឡ ើ ឃឹត ៊ំឡែុើន អែ ឡែុើ តង់ ប៊ីឹង

ប៉ា ែ់ ែអ៊ី ឡា ៊ីូែ ឡអាះ ែិះ ដាែ់ យ៉ាែ់ ប៊ា ឡញុើ ឡា ឡាប៊់ ញាូែ ៊ន់នួរ ៊ំប៊ី្

ឞែ ណែ ។ តែ់ ស ិច ឡ ើ ែន់ឡតើែ ឃឹត ឞន់ែី អ៊ី អែ ឡែុើ ឡតៀត ណែ់ ប៊ឹ កឡា តង់ ឡលៀន

លឺ ការ ឣរប៊ៈា ែលិះ

ប៊ុិន ឡលៀន អនន ឡ ើ ប៊ីឹះ តែ់ អ៊ី ។ យ៉ាក់ ប៊ឹ ហង់អ៊ី ឣត ប៊ីិច ឡលៀន អែន ស ិច ឡ ើ ឣរប៊ា ហំ

លិះ

ែួត ចាក់ ណែ រទី កួន ណែ

ប៉ា ែ់ ងន់ ែន់ៃុង រតឌិវ ង៉ាែ តាែ លញ៉ាែ់ ទូរសាប៊់ ទឹ កន់រៃូែ អន

ឡៃើែ រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ណែ ឡ ើ ប៊ីិច អលក ៃ៊ិះ អ៊ី ឡលៀន ណែ់ ហង់

អ៊ី លំអែន ឡលៀន ណែ ឡ ើ តង់ ែន់ឡ ើែ ។ ប៊ឹ ឞែ ហង់អ៊ី ឡ ើ រៃូែ ៊ង់ែុះ ហំប៊ះ ចុ រតប៉ា ង
ឈឹង ស ិច ឡ ើ ឡរៀន៖ «ឡា ឡៃើវ ៊ុះ ស ិច ឡ៊ើែ ហន់ែុ ែឌុញ តឣងា ឡៃើ ឣ៊

ឹះ ៊ន់ណាវ ឡា អវ វន់ហាែ ឡៃើ ប៊ូវ ញ៉ា ឡញុើ កឡា អរែ អន អ៊ី ញំែន់រត ែ

ឹះ ៊ន់ណាវ។

យ៉ាែ់ អរែឣៃ លំអែក ប៉ា ក់ រ៉ា ក់សា អវ

ូច ៊ន់សច ។

ឣ៊ ណាែ់ ៊ន់

ឡាប៊់ អែន ឡលៀន ឣហ អាំ ណុះ ឞាល់ទឺ ។ ស ិច ឡ ើ រសុឡរសៀត ឣែា ប៊ឹ ឞែ ហង់អ៊ី ស ិច

០៨៩ ៩៧១ ១០០

យ៉ាែ់ កាំ ិន ឞីុនថាន់

ឡ ើ អាំ ណែ ែឹ វឹញ ឡៃើែ ឡ ើ ឈូត តាក់ ដាក ឡលៀន ណែ ឡ ើ តង់ ែន់ឡ ើែ ។ តែ់ ប៊ឹ ឞែ ហ

០៩២ ២៦៨ ១៧៩

យ៉ាែ់ វ៉ា ែ ឃូ

ង់អ៊ី ឡ ើ វីះ ឡ ើ ចន់រៃូក ប៊ឹ ឡ ើ តង់ ឡលៀន ណែ ែន់ឡ ើែ ែូែកាលំ

០៧៧ ៩៥៦ ២៣០

យ៉ាែ់ ផន ឡ ើន

ួង អ៊ី ឡ ើ រ៉ា ប៊់ កញុិច ៃង់

ប៊ឹ ហង់អ៊ី ឡៃើែ ឡ ើ ម៉ាង ហន់អែន ឡលៀន ឣ៊ រៃិះ ។ ណែ់ ប៊ឹ ហង់អ៊ី ឡ ើ រៃូែ ហំប៊ះ ឡ ើ ឡរៀន

០១៧ ៥១២ ២៨៣ យ៉ាែ់ តាញ ែាូន

៖ «ឡា ឡៃើវ ៊ុះ ៊ីូែ ឡ៊ើែ ហន់ែុ ែឌុញ តឣងា ឡៃើ ឣ៊

..............................យ៉ាែ់ ទឺ ឡសឿ

ឣ៊ ណាែ់ ៊ន់ឡាប៊់ អែន ឡលៀន ឣហ អាំ

ណុះ ឞាល់ ទឺ » ។ ណែ់ ឞែ ហង់អ៊ី ឣត ឡ ើ ផែ រប៊ែ ឆា ឡ ើ រ៉ា ប៊់ រកាន់ ញឹះ ឡ ើ អែន
ណុះ ឞាល់ ទឺ អ៊ី ឡ ើ ែរាូះ ។ អ៊ី អែ ប៊ូវ ឞែ ៊ន់នឺ ឡែុើ ឣត ប៉ា ែ់ អ៊ី ឣត ឡែុើ ឆនឹែ ហន់ណាំង
៊ុឺែ ឡែុើ ៃក់ ប៊ាច ហឹ ស ិច ។
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ប៉ា ែ់ ប៊ីិច ការ ែន់រត

(iii)

ឡា រែតឹះ រែអន អវ ឡៃើែ

១ ចនីរ ចិះ ប្ាក

១៧ ចនីរ អ៊ុញ តឡកៀង

(ម៉ាថាែ ១៣ៈ
២៤-៣០)

(ម៉ាថាែ ៦ៈ
២២ -២៣ ,លូកា ១១ៈ
៣៤-៣៦)

យ៉ាែ់ អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ចនីរ ឡរៀន៖ «ែួង ៃំរហនុក អរែឣៃ ឡងុើ
រែឌីវ ប៉ា ែ់ ក

ែូែ រ៉ា ឡ ើ រប៉ក់ ៊ង់ែុង ចិះ ទុត ចាែ់ ទឹ ណា ណែ ។

ង៉ាែ អន ប៉ា ែ់ តឡកៀង ែែាូង ឝ្លលំង ចាក់ឣៃ ប៉ា ែ់ ម៉ាត់ ង៉ាែ ណាែ់ ឡ ើ រតឣប៊ា ចាែ់
ចាក់ឣៃ ង៉ាែ អលក ឡៃើ៊ិះ ឡ ើ ឝ្លៈាល ចាែ់ ប៉ា ែ់ទឺ អ៊ី ប៉ា ែ់ ម៉ាត់ ង៉ាែ ឡងុើ សូត ៊ន់ណា
វ ចាក់ ង៉ាែ អលក ៃ៊ិះ ឡ ើ រហងាូែ ប៉ា ែ់ទឺ ។ ប៉ា ែ់ ែអ៊ី ង៉ាែ រត លវ៉ំង ញាង អាំ

តែ់ អែ ប៊នឹះ ឡែុើ ហង់ង៉ាន់ តូច ប៊ូវ ប៊ូវ រៃម៉ា ណែ ឡែុើ ៃក់ រប៉ក់ ចិះ

ណែ់ ឝ្លៈាល ទឹង ចាក់ អវ ឡ ើ វឹរ រហងាូែ ៊ុឺែ ។ ប៉ា ែ់ ចាក់ឣៃ អវ អលក ឡៃើ៊ិះ ឡ ើ ល
ឝ្លៈា

រប៉ក ទឹង ណែ ទឺ

ញឹះ ឣត ប៊ីិច រហងាូែ ប៊លះ ង៉ាែ ៊ុឺែ ចាក់ឣៃ អវ អលក ឡៃើ ៊ិះ លំឝ្លៈាល ែឺង ថាង ឡ ើ

ប៊ីី ល អ៊ី ឡ ើ វីះ ប៉ា ត់ តាក់ ។

អ៊ី តែ់ ចិះ ឡ ើ ហួន

ឣប៊ា ល ញឹះ តំែុំ តាក់ ណែ់ ចិះ រប៉ក ឡ ើ ឣប៊ា ល ប៉ា ែ់ ទឺ ។

អ៊ី ប៊ូវ អែ ឞែ

ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ តឡកៀង ែឝ្លៈាល អវ ទឺ ។
ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ ៊ីុញ តឡកៀង ?

ឡែុើ ែឹ ហាែ ឡរៀន ៖ «យ៉ាែ់ ៊ ! ឡហើ រប៉ក់ តូវ ៊ង់ែុង ចាែ់ៗ ហឣវា ទឹ
ណា ឣហ ប៊ុិ ហង់អ៊ី ចិះ រប៉ក ឡតើែ ប៊ីឹង ង៉ាែ ឡ ើ ហួន ?» ។

១៨ ចនីរ ឞយ សុីត្៊ីត អំប្ា ឞយ ប៉ត សុីត្៊ីត

អ៊ី កន់រដាែ់ ណា ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន ៖ « អាត ប៊ូវ រៃម៉ា ឡ ើ ែ
ឡែុើ ៃក់ រប៉ក់ » ។

ប៊ូវ ឞែ ឡែុើ តង៉ា

ឹះ ៊ន់ណាវ ឡរៀន ៖

« ប៉ា ែ់ ង៉ាែ យ៉ាែ់៊ ហន់អា ំ ញ៉ា ញន់ៃក់ ទុច

ះ ចិះ រប៉ក អ៊ី ?» ។

កន់រដាែ់ ណា ឡ ើ ឡរៀន ៖ «ញាង ៊ន់ៃិះ ប៉ា ែ់ អវ វន់ទុច ហន់ណវូ ចិះ លំ
ៃែ ែុ អាំ លំហួន ៊អរង ប៊ីឹង ៊ិះ ឡ ើែ ៊ន់ឣៃ ឋា ចិះលំឌុំ ចាំ ឣ៊ ៊ន់
ហាែ ឡៃើ ប៊ូវ ឡកៀវ ចិះ ឡរៀន

ហឹ វន់ តែួត ចិះ រប៉ក ចង ប៊ុិន រប៊ណវៗ

(ម៉ាថាែ ២៤ៈ
៤៥ -៥១)
ប៉ា ែ់ ប៊ឹ ឞែ ឡែុើ សុីតប៊ី្ត ឡៃើែ រហ ិច រហឡាង

កន់រដាែ់ ហន់ណាែ អាត លំឣរប៊ា រន់

ឋាប៊់ ឝ្លលំង ែូច រត ទឹង ហន់ណាែ កនុង ការ រែណាក ចណង់ ចណា អាំ ឡៃើ អែ ប៉ា ែ់
ែន់ឣរៃ ។ អ៊ី តែ់ កន់រដាែ់ ហន់ណាែ ឡ ើ ែឹ វិញ ហឹ ហន់ណាែ ឡ ើ ឣត ឞាវ ណែ
ប៊ាះ ឡ ើ ែែឹត អ៊ី ឡ ើ ឡរៀន លំរហនុក រហវ៉ា ក ឡ ើែ ។ ឣ៊ ៊ន់ហាែ ឡៃើ អវ ឡរៀន៖ «ក
ន់រដាែ់ អាត លំែឹង ប៉ក់ លំអា ំ រន់ឋាប៊់ រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ណែ អលក ឡៃើ៊ិះ។

ែូែ

ឹះ ៊ន់

ណាវ ប៉ា ែ់ ឞែ ឡ ើ ប៊ីិច នឹត ឣត ចាែ់ ឡរៀន កន់រដាែ់ ឣ៊ លំញ៉ាក ែឹ វិញ អ៊ី លំប៊ឹត

៊ន់នួរ ៊ន់ឣៃ អ៊ី វន់ៃក់ ចុះ តាក់ ប៊ីី ល អ៊ី វន់ឡកៀវ តែួត ចិះ ៊ន់ឈូន ែុ

ប៊ូវ អែ ឞែ ៊ន់នឺ រ៉ា ។

ទឹង នុក ឣ៊ » ។

រដាែ់ ហន់ណាែ ឡ ើ ែឹ វិញ ណែ់ តឣងា ប៊ឹ ឞែ ឣត ឡ ើ ចាំ ហន់ណាែ លឺ ឣត ឡ ើ

ប៉ត់ ចនីរ ចិះ រប៉ក អន ឡែុើ ងុញ ម៉ាង ប៉ា ែ់ ង៉ាែ ?

ឡណាះ

ប៊ី្ ល អ៊ី ឡ ើ ៃក់ អញត ហឹ ប៊ូវ អែ រកហូ តអវ ។ អ៊ី តែ់ កន់

អ៊ី លំរត ថូត ទុត កែឹក ៊អរង ប៊ីឹង អែ សីុំរលុំ ប៊ីឹង អែ នឹត ឣត ចាែ់ ទឺ

អាំ លំៃក់ ែូ ហឹ ឞន ញឺែ អរសីក តងាូក រាក
លុ » ។
ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ ប៊ូវ ឞែ ឣត សុីត ប៊ី្ត ឡៃើែ ប៊ូវ ឞែ សុីត ?
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២ ចនីរ ឡ

១៦ ចនីរ កប្ទី ១០ រ៉ា

(លូកា ១៩ៈ
១១-២៧)

(ម៉ាថាែ ២៥ៈ
១ -១៣)
ែួងៃំ រហនុក ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ករទី ១០ រ៉ា

ៀន

យ៉ាែ់ អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ចនីរ ឡរៀន៖ «ប៊ីិច ក

ឡែុើ ចក់ តឡកៀង ៃក់ យ៉ាវ កល អែ ។ កនុង

ប៊ូវ អែ អលក ៊ិះ ប៊ីិច ករទី ៥ រ៉ា ឣត ឡែុើ ប៊ីិច នឹត ណែ់ ករទី ៥ រ៉ា ឡែុើ រហ ិច រហ
ឡាង ។ ណែ់ ប៊ូវ អែ ករទី ឣត ប៊ីិច នឹត ឡែុើ ចក់ តឡកៀង ឣត ឡែុើ ែុរ៉ាក់ ៊ឹ ណាំម៉ាន់ ចិះ
តឡកៀង ។ អ៊ី ណែ់ ប៊ូវ អែ រហ ិច រហឡាង ឡែុើ ឡណាះ ែុរ៉ាក់ ណាំម៉ាន់ ។ ញាន កល
អែ ឡែុើ ញ៉ាក ប៊ីឹះ ករទី អលក ១០ រ៉ា ឡែុើ ហែឹប៊ ញឺែម៉ាត់ ឆា ឡែុើ ហង់ង៉ាន់ អលក ឡៃើ អែ

តែួែ ហឹ រសីុក ចង៉ាែ ប៊ក់ លំឌឹក ឡប៊ើែ រកាែ់ ។

ែូែ រ៉ា ឡ ើ រប៊និច ទុត ខាក់ ឡ ើ វីះ

ប៊ីី ល លំៃូវ ទិះ រកាែ់ ឡ ើែ លំែឹ វឹញ ហឹ ទឺ ។

៊ន់នួរ ឡ ើ តែួែ ឡ ើ ក ូវ ប៊ូវ ឞែ ណែ ១០ រ៉ា ឡែុើ ប៊ីឹះ ឡ ើ អាំ ឡលៀន ឡៃើ អែ កនុង ែូែ រ៉ា ៗ
១០ ែឺន អ៊ី ឡ ើ ថាន់ ឡរៀន ៖ «ហឹ វន់ចក់ ឡលៀន អន វន់ដាង
ំ ចា ឋា ញឹះ ឣ៊ ៊ន់ែឹ វឹញ » ។
វីះ រប៊ែ ម៉ាត អ៊ី តែ់ ឡ ើ ៃូវ ឡប៊ើែ រកាែ់ ឡ ើែ អ៊ី ឡ ើ ែឹ វឹញ ។

ឡ ើ

អ៊ី ឡ ើ ក ូវ ប៊ូវ ឞែ

ណែ ែរសូែ តូច ១០ រ៉ា ប៊ក់ លំតង៉ា អែ ែូែ រ៉ា ៗ លំឡណាះ ឡរៀន កនុង ែូែ រ៉ា ៗ ឡែុើ ៃូវ ដាំង ចា

។ តែ់ ទឹង ម៉ំង អ៊ី ឡែុើ ហាែ ឡរៀន ៖ «កល អវ ឡែុើ ប៊ីឹះ ឡ ើែ ែិច វន់ៃក់ យ៉ាវ រៃិះ !» អែ

សុឺក តាក ឞាល់ ង៉ាែ ។ ប៊ឹ ឞែ ទី ១ ឡ ើ ហាែ ៊ន់នួរ ឡរៀន៖ «ឡ៊ើ រែតឹះ រែអន យ៉ាែ់ កន់រដាែ់

ករទី អលក ១០ រ៉ា ឡែុើ ឣរា ឌឹក ចុះ តឡកៀង ។ ណែ់ ប៊ូវ អែ ករទី ឣត ប៊ីិច នឹត ឡែុើ ឡា

ឡលៀន ឣហ ហអាំ ឡៃើ ឣ៊ ឡ ើ សុឺក ១០ ែឺន ែឺង អ៊ី » ។

ណាំម៉ាន់ ចិះ តឡកៀង ហឹ ប៊ូវ អែ ករទី រហ ិច រហឡាង ៥ រ៉ា ឡរៀន ៖ «ឡា រែណាក ណាំ

៖ «ទុត ចាែ់ ឡ ើែ ឣ៊ ៊ន់អាំ ឣហ ហំកំអរែង ែឺង អ៊ី ១០ ែួង

ម៉ាន់ តឡកៀង អវ ឡៃើ ញ៉ា ៃិ ៊ុះ ង តឡកៀង ញ៉ា អន ឡៃៀប៊ លំប៉ាត់ ឡ ើែ » ។ អ៊ី ប៊ូវ អែ

ត អន »។

ករទី រហ ិច រហឡាង ៥ រ៉ា ឡែុើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ « អាំ ៊ឹ ឡៃើ អវ ប៉ា ែ់ ញន់អា ំ ឡៃើ អវ ហ

ឡៃើ ឣ៊ ឡ ើ សុឺក ៥ ែឺន ែឺង អ៊ី » ។

ន់ណវូ លំឆិ ៊ឹ ឡៃើ ញ៉ា ៊ន់ណាវ ។ ប៉ា ែ់ ែអ៊ី វន់ៃក់ រួត ហឹ ឞន អែ ហំែួត ណាំម៉ាន់ »
។ ប៊លះ ប៊ូវ អែ ករទី ឣត ប៊ីិច នឹត ៥ រ៉ា ឡែុើ ៃក់ រួត ណាំម៉ាន់ ឣត អន អែ រចឡហើវ ឡែុើ
ប៊ីឹះ ណែ់ អែ ឡរប៉ះ រហ ិច រហឡាង ៥ រ៉ា ឡែុើ ចន់រដា អែ រចឡហើវ ែឹ ហឹ ហន់ណាែ
រចណង់

អលវ អ៊ី ឡែុើ ឡកលៀង កែា អទប៊ តាក់ ។

អ៊ី អែ ឡរប៉ះ ៥ រ៉ា ឡែុើ ែឹ វឹញ ឡែុើ ក

ូវ ឣរប៊ា ឡប៊ុើក កែាង ឡរៀន ៖ «ឡ៊ើែ យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ ហន់ណាែ ឡប៊ុើក កែាង ឡៃើ ញ៉ា ញំ
ែឹត ៃិ !» ប៊ូវ អែ ក

ឡែុើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ឣ៊ ៊ន់ហាែ ឡៃើ អវ អលក រ៉ា អាំ ហឡាក់

ឣ៊ ឣត ឡ៊ើ ហង់ឝ្ល
ា វ ប៊ូវ អវ ៊ឹ ។ ប៉ា ែ់ ែអ៊ី ប៊ូវ អវ អលក រ៉ា វន់រត ែយ៉ាត់ ចាក់ឣៃ
អវ វន់ឡណាះ ៊ឹ កួន ប៊នឹះលំប៊ីឹះ ឣត ឡណាះ តឣងា ៊ង់ង៉ាែ ៊ឹ» ។

ង

អ៊ី យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន
យ៉ាក់ ឣហ ហសុីត ប៊ី្ត ការ កិ ឌិ

ប៊ឹ ឞែ ទី ២ ឡ ើ ហាែ ឡរៀន៖ «ឡ៊ើ រែតឹះ រែអន យ៉ាែ់ កន់រដាែ់

ឣហ ហអាំ ឡលៀន

អ៊ី យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន ៖ «ទុត ចាែ់ ឡ ើែ

ឣ៊ ៊ន់អាំ ឣហ ហំកំអរែង ែឺង អ៊ី ៥ ែួង »។

ប៊ឹ ឞែ ៊ន់ទុន ឡ ើ ហាែ ឡរៀន ៖ «ឡ៊ើ រែតឹះ

រែអន យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ អន ៃឹះ ឡលៀន ឣហ ណាែ់ ៊ែុ ៃអឌ ។

៊ឌូង ឡៃើ ឣហ យ៉ាក់ ៊ឡណាះ ឡរៀន

ឣហ ឡហើ ឍុ អែលះ ឌិត សីុច ឌិត កិះ ណាែ់ តូច ។ យ៉ាក់ ៊ឣត ឡហើ ៊ង់កូែ តូច សំែាះ រ៉ា ះ ៊ង់ង៉ា
ែ ឣត រត រ៉ា ះ ឣហ កតាែ ណែ់ ហឌឺវ ៊ង់ែុង ទឹង ែឺរ ណា ឣហ ឣត ហៃូវ ែឹត ហចក់ តូច » ។
អ៊ី អរែឣៃ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «៊ន់ឝ្លលំង ឡាំង ឞែ ឣត ចាែ់ អន ៊ន់ ែថូត ឣហ ប៉ា ែ់
រប៊ម៉ាង ឣហ ហម៉ាង ៊ុិន ទឺ ឡ ើែ ។ យ៉ាក់ ហឡណាះ ឡ ើែ ឡរៀន ឣ៊ ឡ៊ើ ប៊នឹះ កឡែៀប៊ ឡ៊ើ ៊ង់
កូែ រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ៊ង់ង៉ាែ សំែាះ ឣត រត រ៉ា ះ ឣ៊ ក ឹ កតាែ ឡ៊ើ តែួត ៊ង់ែុង ហឌឺវ ឡតើែ ប៊ីឹង ែឺរ
ណា សំែាះ ឣត ៊ៃូវ ៃដាំ កតាែ ។ ញាន ង៉ាែ ឣត ហចក់ ឡលៀន ឣ៊ ដាំង ចា

អ៊ី ប៊ក់ ៊ន់ៃូវ

ឡៃើែ ឡតើែ ឡៃើែ កំឣល ប៊ីឹង ៊ន់ែឹ វឹញ » ។
ប៊ី្ ល អ៊ី ឡ ើ ឣរប៊ា អែ ឡែុើ ែូ ប៊ីឹង ណែ ឡរៀន ៖ «ហឹ វន់ចក់ ឡលៀន ឡតើែ ប៊ីឹង ប៊ឹ ៊ន់អន វន់

ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ អែ ករទី ១០ ចាំ កល ?

អាំ ឡៃើ ប៊ីឹ ឡ ើ ៃូវ ១០ ែឺន តែ់ » ។ ប៊ូវ អែ រន់ឋាប៊់ ឡែុើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ ប៊ឹ ហង់
អ៊ី ឡ ើ ៃូវ ឡ ើែ ហឣវា ១០ ែឺន » ។

យ៉ាែ់ កឡា កន់រដាែ់ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន ៖ «៊ន់ហាែ ឡៃើ

អវ ឡរៀន អែ ង៉ាែ ប៊ីិច ឡ ើែ អែ អ៊ី ែន់ៃូវ
ណែ អ៊ី ែន់រៃូក សាក

ឹះ ៊ន់ណាវ ។ ណែ់ អែ ង៉ាែ ញឹះ ឣត ប៊ីិច ៊ឹ

ឹះ ែឺង អ៊ី ញឹះ ឣត ប៊ីិច ៊ង់ង៉ាែ យ៉ាវ ។

ែូែ

ឹះ ៊ន់ណាវ ណែ់ ប៊ូវ

រៃម៉ា ឣត ឡែុើ ងុញ អាំ ឣ៊ ៊ន់ កំអរែង ែឺង ប៊ូវ អែ ហឹ វន់ ឡតៀត កអែត ប៊ីឹង ងឺរ ឣ៊ អន »។

ការ ឡែុើ ចនីរ ឡលៀន អន ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ?
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៣ មែ ប្ស៊ុក សាម៉ល រី ែូយ រ៉ា ឡ

ើ ្នឹះ ឝប៉ែល

១៥ ចនីរ កឡ

(លូកា ១០ៈ
២៥-៣៧)

(លូកា ១១ៈ
៥ -១៣)

ទឹង អ៊ី ប៊ីិច ប៊ឹ រ៊ឡណាះ រ៊ទីង ែូែ រ៉ា ឡ ើ ឌឹក ឆុង តង៉ា អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ កន់ចុង
ដាំង ឡលឿង ឡៃើ ណែ ឡរៀន៖ «ឡ៊ើែ ណាែឃូ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ ៊ន់ឡប៊ើែ ៊ិះ អ៊ី ៊ៃូវ ៊ន់ញិវ

ូច ៊ន់

សច?» ។
អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ទឹង កនុង សឞាប៊់ ឡែុើ ហាែ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ? ទឹង ហអាន អ៊ី ប៉ា ែ់
ង៉ាែ ហៃុង? »។

អ៊ី ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «តង ឡែុើត អរែឣៃ កន់រដាែ់ អាំ អលក ឡតើែ ប៊ីឹង ឡកលើែ

កាលក អលក ឡតើែ ប៊ីឹង ចនិះ រំឞីិះ អលក ឡតើែ ប៊ីឹង ែន់រៃិញ ែន់រៃួញ

ឡតើែ ប៊ីឹង រ៊ឡណាះ

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ឡហើ រតឡណើវ រត ឡ ើែ ប៉ា ែ់ អ៊ី ឡ ើែ ែុឹ ហំឡប៊ើែ
ូច ៊ន់សច» ។

អ៊ី ហំ

ហាក់ យ៉ាែ់ ណាែ សឞាប៊់ អ៊ី ឡ ើ ងុញ ែឣៃ ឡរៀន ការ តង៉ា

ណែ អ៊ី ឡ ើ រត ឡ ើែ អ៊ី តង៉ា អរែឣៃ

ឹះ ឡរៀន៖ «អែ ង៉ាែ ៃឹះ ៊ំឡម៉ាះ ឡអាះ ឣ៊? »។

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ រែឌីវ ឡរៀន៖ «ប៊ីិច ក
ឹែ ឡ ើ កន់ចុង ៃក់ ហឹ រកុង អែរី ូ ។

ែូែ រ៉ា ឡ ើ តែួែ ឡតើែ ប៊ីឹង រកុង អែរាូសា

អ៊ី ឡ ើ ែ់ ទឹង ប៊ូវ អែ ែាូែ ឡែុើ រ៉ា ប៊់ ប៊ីឹែ ប៊ឹត ែឹតែាូរ

ែឹប៊ រប៊ែ ប៊ី្ ល អ៊ី ប៊ូវ អែ ែាូែ ឡែុើ រ៊យ៉ាវ ប៉ា ត់ តាក់ ឡែុើ តាក់ ណែ ប៊ីឹង ៊ិះ រឆឡវៀវ រឆវុិញ
ឡ ើ អែត វិត រប៊ែ ។

ទឹង អ៊ី ប៊ីិច ប៊ឹ រហរីៈុ ែូែ រ៉ា ឡ ើ ៃក់ ឣត រទូអ៊ី
ង ។

ក ឡ ើ ឡវៀរ ឡកលើច តាក់ ។

ប៊ី្ ល អ៊ី

រទូង ៊ន់ទឺ ឡ ើ ឣត ប៊ឹ ឡ ើ ប៊ឺក អ៊ី

ឹះ ៊ន់ណាវ ប៊ីិច ប៊ឹ ក

ឡ ើ ឣត ប៊ឹ ឡ ើ ប៊ីឺ

ែូែ រ៉ា អែ រសុក សាម៉ា រី ឡ ើ ៃក់ ឣត

ឡ ើ រសុឡរសៀត ឣត ឋាំ ។

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ប៊ីិច រប៊ម៉ាង ឡរៀន៖ «កនុង ប៊ូវ អវ អលក រ៉ា ប៉ា ែ់ ប៊ីិច ែូែ រ៉ា
លំប៊ីិច កឡ ើ រប៊ឡែុើត ៊ន់ញាុ ឡ ើ ៃក់ ដាំង ៊ែ កនុង ទឹង ម៉ំង អ៊ី ឡ ើ ឡរៀន៖ " ឡ៊ើែ
កឡ ើ ! ឣ៊ ៊ឡា ៊ែហឹ ឣហ

ង កឡ ើ ឣ៊ ឡ ើ ៃក់ ឡឆើ ឣ៊ ៊ប៊ីិច ៊ឹ ៊ែ ៊ំ ប៊ឆង់

ណែ ។ អ៊ី ឡ ើ រតឡណើវ ឡតើែ ប៊ីឹង កនុង ហន់ណាែ ឡរៀន៖ "ញាង ហែសុឹរ ៊ឹ ឣវា កែាង
៊ន់រៃង ៊ឡកលៀង ឡ ើែ ប៊ីឹង អន កួន ចូវ ឣ៊ ឡែុើ ហង់ង៉ាន់ ឡ ើែ ផវ ៊ឹ ៊ន់ៃក់ ឡប៊ុើក
កែាង អាំ ៊ែ ឡៃើ ឣហ ៊ុិន " ។ អ៊ី អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ម៉ាង ឡរៀន៖ « ឣ៊ ៊ន់ហាែ ឡៃើ

រ៊ទីង ឡៃើែ រត ឡែុើត ៊ំឡម៉ាះ ឡអាះ ហឹ អែងៗ អាំ ប៉ា ែ់ ឡែុើត ចាែ់ ក ឹ ទឺ »។

ប៊ីិច រឆញិវ

ើ ារ់ ឡា អគ ទឹង ម៉ំង

អ៊ី ឡ ើ ៃក់ តែ់ ប៊ឹ ឡ ើ ប៊ឺក

អវ អលក រ៉ា ឡរៀន កន់រដាែ់ ហន់ណាែ អាត លំ ឣរា ឌឹក ចក់ ៊ែ ៃឹប៊ ៊ង់ង៉ាែៗ ណែ់ ក
ឡ ើ ណែ ឡ ើ ឡា ។ កឡ ើ ណែ ឡ ើ ឣរា ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ អ៊ី ឣត រត ណែ ឡ ើ ឡ៊ៀល ម៉ាែ់
កឡ ើ ណែ ៊ុឺែ ញាន ឡតើែ ប៊ីឹង កឡ ើ ណែ ឡ ើ ក ូវ ែសុឹរ រកែឹក »។

ប៊លី្ អ៊ី ឣ៊

៊ន់ណាវ ៊ន់ហាែ ឡៃើ អវ ឡរៀន ៖ «ហឹ វន់ឡា អ៊ី អរែឣៃ កន់រដាែ់ លំអា ំ ហឹ សាត
ដាំង អាត ណាែ់ វន់ឣត ហឹ វន់ ចង់ឡឝ្ល
ា ះ កែាង អ៊ី អរែឣៃ កន់រដាែ់ លំឡប៊ុើក អាំ ៃអវ
អលក រ៉ា

ប៉ា ែ់ អែ ង៉ាែ ែន់ឡា អែ អ៊ី ែន់ៃូវ អែ ង៉ាែ ែន់សាត ដាំង អែ អ៊ី ែ

ន់ឣត អ៊ី ែន់ឡប៊ុើក កែាង អាំ ណែ់ ឡៃើប៊ឹ ឡ ើ ចង់ឡឝ្ល
ា ះ ។ កនុង ប៊ូវ អវ អលក រ៉ា ប៉ា ែ់ កួន
លំឡា រទឺ ឣត រត ឡប៊ើែ លំអា ំ ប៊ីិះ ឆង៉ាែ់ ឡៃើ ណែ ៊ឹ ប៉ា ែ់ កួន លំឡា កអល ឡ៊ៀរ ឣត

ឡ ើ តណាំ រចួច ឡៃើ តអវ ឡៃើែ ែុក ៊ូលីវ ចូែ ឡប៊ៀរ ប៊ីឹង ៊ិះ អ៊ី ឡ ើ ហឡែៀក ប៉រ់ណែ រប៊ីឹក ែឺង

ប៊ីិច ឡប៊ើែ អែ ង៉ាែ ៊ឹ លំអា ំ កដាែ ៊រិង ឡៃើ កួន ។ ហែ អវ អលក រ៉ា ប៊នឹះ ឣត សុីត ប៊ី្

កណង សិះ ែឹ ឡតៀត ហឹ ហន់ណាែ ចអនរ

ត កតាែ ណាែ់ ឡវុី ឡណាះ អាំ រ៉ា ះ រតចាែ់ ៗ ឡៃើ កួន អហីង អរែឣៃ កន់រដាែ់ ឡ ើ ែូ ទឹង

ប៊ក់ លំែួ សាែ់ ប៉រ់ណែ ប៉ា ែ់ ហុីត ឡ ើែ ៊ុីរសាអ៊ីល

។

ែួងៃំ រហនុក លំអា ំ អលក អែ ង៉ាែ ឡែុើ ឡា ដាំង ផវ យ៉ាង ហឹ ណែ » ។
អ៊ី តែ់ រប៊ណូវ ឡ ើ អាំ ឡលៀន ឡៃើ កន់រដាែ់ ហន់ណាែ ៃឹប៊ ឡ ើ ថាន់ ឡរៀន ៖ «ឡា ៊ុះ

ហំែួសាែ់ ប៊ឹ ៊ន់អន

ប៉ា ែ់ ឣត លំឆិ ឡលៀន ចាំ ឣ៊ ៊ន់ែឹ វឹញ អ៊ី ៊ន់អែន ឡលៀន ែន់ ឹល »។

ទឹង កនុង ប៊នឹះ ៣ រ៉ា អន អែ ង៉ាែ ឡែុើ រត ៊ំឡម៉ាះ ឡអាះ ឡៃើ ប៊ឹ ឡ ើ ប៊ីឺក អ៊ី ? ។
ប៊់ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ណែ់ ប៊ឹ ឡ ើ រសុឡរសៀត ឡៃើែ ឡ ើ ប៊ាូរ ណែ »។

ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ កឡ ើ ប៉រ់ ឡា ៊ែ ?

ប៊ឹ ណាែ សឞា

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ

ម៉ាង ឡរៀន៖ «ហឹ ហន់ែឹ រតួែ ប៉ា ែ់ ឡៃើ ប៊ឹ ហង់អ៊ី ទឺ ឡ ើែ ែុឹ »។

ការ ឡែុើ ចនីរ ប៊នឹះ ក

3

រឣែា ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ?

12

១៣ ការ ចនីរ កួន ក

ារ រ៉ា

៤ ចនីរ ្ូវ ធុក ញ៉
ល ក មញត ចនូ ថរ មែ តែួយ

(ម៉ាថាែ ២១ៈ
២៨-៣២)
ង៉ាែ អលក រ៉ា ងន់ឃឹត ប៉ា ែ់ ង៉ាែ ប៉ា ែ់ ក
កួន

ែូែ រ៉ា លំប៊ីិច កួន ប៉រ រ៉ា

(លូកា ១៤ៈ
១៥ -២៤)
អ៊ី ណែ លំម៉ាង ឡៃើ

ង់ ណែ ឡរៀន ៖ «កួន ឡ៊ើែ! តឣងា អន កួន ហំ រុិ ែែឹត ហឹ ែឺរ ឈឹង អែែ ឣ៊ រៃិះ »។

អ៊ី កួន ណែ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ « ឌី ៊ុឺែ ឣ៊ ៊ន់ រុិ » ប៊លី្ អ៊ី កួន ណែ ឡ ើ ែលិះ ចនិះ អ៊ី ឡ ើ
រុិ ហឹ ែឺរ ។ ប៊លី្ អ៊ី ឡប៊ើែ ណែ ឡ ើ ម៉ាង ប៉ា ែ់ទឺ ហឹ កួន ៊នៈ់សូច ណែអ៊ី កួន ៊ន់សូច ណែ ឡ ើ
រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ឡ៊ើែ ឡប៊ើែ ឣ៊ ៊ន់ រុិ ! » ហាក់ ណែ ឡ ើ ៃក់ ៊ឹ ។ កនុង កួន ណែ អលក ប៉រ រ៉ា
ប៊ឹ ៊ង់ង៉ាែ ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ រប៊ឡែុើត ឡប៊ើែ ៊ំរប៉ ? ។ អែ ឡែុើ រតឡណើវ ឡរៀន ៖ « កួន

ង់ » ។

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ឡរៀន៖ « ឣ៊ ៊ន់ហាែ ឡៃើ អវ អលក រ៉ា អាំ វន់ឡណាះ ហឡាក់ ប៊ូវ អែ ឡសៀក

ប៊ី្ ល ឡែុើ ចន់ឡហៀង អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ប៊ាច ៊ំប៊ាច ឡ ើែ ប៊ីិច ប៊ឹ ក

ែូែ រ៉ា

ឡ ើ តង៉ា អរែឣៃ អែសីូ ឡរៀន៖ «អែ ង៉ាែ ែន់ៃូវ ែឹត អៈញត ចង់ ៊អរង ឡៃើ កន់រដាែ់ ែួ
ងៃំ អរែឣៃ

អែ អ៊ី ែន់ៃូវ ការ រហនុក រហវ៉ា ក ឡ ើែ»។

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ប៊ីិច ក

ែូែ រ៉ា ឡ ើ អទង អញត ចនូ ទុត ទិះ អ៊ី

ឡ ើ រចា អែ តែួែ ទុត ឡ៊ើន។
តែ់ ឡ ើ ប៊ីឹះ ែាូង អញត ចង់ ឡ ើែ ឡ ើ ឣរប៊ា រប៊ែ អែ ឞែ ណែ ឡរៀន៖ «

ឣរប៊ ៃឹប៊ ប៊ូវ អែ ករទី ឡាក់អលង ែន់ែឹត ទឹង កនូ ែួងៃំ រហនុក អរែឣៃ កន់រដាែ់ ៊ន់នួរ អវ អលក

ចណា ចណាត់ រន់ឋាប៊់ អលវ ឡ ើែ ញ៉ាែ់ ែរសូែ ៃឹះ »។ ហាក់ ប៊ូវ អែ តែួែ ឡែុើ

រ៉ា

ឡាះ ចាក់ ែន់ទិ ឡៃើ តែ់ ឡៃើ អន

យ៉ាក់ ង យ៉ាែ់ ែូហាន ឡ ើ រែតូវ អវ អលក រ៉ា អាំ ៃក់ រទូង សុីត ប៊ី្ត ហាក់ អវ អលក រ៉ា ឣត

ែូែ រ៉ា ឡ ើ ម៉ាង ហឹ ឞែ ណែ ឡរៀន ៖ «៊ឡែុើ ៊រួត

ឡវុី ចាប៊់ រប៊ម៉ាង ណែ ៊ុឺែ ។ ប៊ូវ អែ ឡសៀកឣរប៊ ៃឹប៊ ប៊ូវ អែ ករទី ឡាក់អលង ឡែុើ ៃូវ ចាប៊់ ម៉ាង

ែឺរ ហន់ឡៃើែៗ ៊ន់ៃក់ ឝ្លលំង ណិះៗ ឡ ើែ ឣវា ៊ឡា ឡាប៊់ ញាូែ ៊ុះ»។ ែូែ រ៉ា

ណែ

ណាវ ឡ ើ ឡរៀន៖ «ឡែុើ ឡៃើ ឣ៊ អន ឞិះ ៊រួត រាូ ៥ ហំរប៊ីុក សាំ

ណែ់ ប៊ូវ អវ ៊ន់ណាវ ហែ ឡវុី ឣត ការ ចាែ់ ឡៃើ ម៉ាត់ កតាែ ឣត ឡវុីឌី ែលិះ នឹត ចាប៊់

ណែ ៊ុឺែ »។

ឹះ ៊ន់

៊ំ ប៊ ង ឣថ ណា ណិះៗ

ឡ ើែ ៊ឡា ឡាប៊់ ញាូែ ៊ុះ»។
១៤ ការ ចនីរ ្នឹះ ារ រ៉ា ឡ្ើែ ហន់ណាែ

(ម៉ាថាែ ៧ៈ
២៤ -២៧,លូកា ៦ៈ
៤៧ -៤៩)
«អែ ង៉ាែ ចង់ឡហៀង រប៊ម៉ាង ឣ៊ អន អ៊ី ែន់ឡប៊ើែ រតួែ អែ អ៊ី ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ប៊នឹះ
រហ ិច រហឡាង ែូែ រ៉ា

ឡ ើ ៃូវ ឡប៊ើែ ហន់ណាែ ណែ ែឺង តែា ៃដារ ។ ហែ ៊ំែឺ កែឺវ ដា

ប៊ីិច ប៊ឹ ែូែ រ៉ា

ឹះ ៊ន់ណាវ ឡ ើ ឡរៀន៖ «ឡែុើ ឡៃើឣ៊ អន ឞិះ ឡ៊ើ រចណង់ ហន់ឡៃើែៗ សាំ

ៃូវ ៊ុឺែ ៃក់ ែឹត អញត ចង់ ហឹ អវ ៊ុិន»។

អ៊ី ប៊ឹ ឞែ ណែ់ ឡ ើ ៃក់ ហាែ ែហាែ

អ៊ី ឡ ើ ែឹ ហាែ ហឹ កន់រដាែ់ ណែ ទឺ អ៊ី ឡ ើ ហាែ ប៉ា ែ់ ណែ ឡ ើ ែូល ៊ន់ឌូ។
យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ អទង អញត ចនូ ប៊ក់ យ៉ាវ ឡ ើ ម៉ំ ឡ ើ ម៉ាង ឡៃើ ប៊ូវ ឞែ ណែ ឡរៀន៖

ក អលប៊ កែឺវ ែឹក ថាំង ឞាល់ ង៉ាែ កតាែ ហន់ណាែ អ៊ី ណាែ់ ឣត ប៊ង់ ៊ឹ យ៉ាក់ ង ឡ ើ ររឹៈុត

«ហឹ វន់ៃក់ រៃិះៗ ប៊រ តឡាត ប៊រ រទូង ទឹង ទីរកុង អ៊ី វន់ តែួត ប៊នឹះ ែុក ញ៉ាក ប៊នឹះ

ឡ ើ ឡប៊ើែ ែឺង តែា ៃដារ ។

កន់ចក សូត»។

ណែ់ ប៊ូវ អែ ឡែុើ ចង់ឡហៀង រប៊ម៉ាង ឣ៊ អន ហាក់ ឣត ឡែុើ ឡប៊ើែ រតួែ ៊ឹ ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ប៊នឹះ កូ

ឡញុើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ រែតូវ ឣហ អលវ ឡ ើែ ហាក់ រៃុនរៃូែ ចណង់ ណាែ់ សុិវ ៃអឌ»។

ែាល ឡ ើ ឡប៊ើែ ហន់ណាែ ណែ ែឺង ផាច តែ់ ឡ ើ ៊ំែឺ ឡៃើែ ដាក ទិះ កែឺវ ែឹក រត ប៊ាុះ ហន់
ណាែ

អ៊ី ឡ ើ ប៊ង់ កចាត់ ៊ំរប៉ត់ អលក តាក់ ញឹះ ឣត ណាែ់ ៊ង់ង៉ាែ »។

ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ ប៊នឹះ ប៉រ រ៉ា ឡប៊ើែ ហន់ណាែ ?

ប៊ី្ ល អ៊ី ប៊ូវ ឞែ ឡែុើ ែហាែ ឡៃើ កន់រដាែ់ ឡរៀន៖ «យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ ញ៉ា

យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ ហន់ណាែ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ែិញ វន់ៃក់ ឣត រសីុក ចារ
ឡៃើែ ប៊ាច រំឞង ប៊លះ រច ិះ រចឡលៀប៊ អ៊ី វន់រចា ៊ន់រឌឹ ញ៉ាែ់ អែ

ហន់ណាែ ឣ៊។ ៊ន់ហាែ ឡៃើ អវ ឡរៀន ទឹង ប៊ូវ ណែ់ ឣ៊ ឡ៊ើ ចន់រដា អែ ែន់ឡ ើែ អ៊ី
ឣត ប៊ីិច អែ ង៉ាែ ែូែ រ៉ា ៊ឹ ែន់ៃូវ អញត ចនូ ៊អរង ប៊ីឹង ឣ៊ យ៉ាវ»។

ការ ឡែុើ ចនីរ អញត ចនូ
11

អ៊ី ែន់ៃក់ អាំ ប៊ីិង

៊ន់អន ឡែុើងុញ ម៉ាង ការ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ?
4

៥ ចនីរ កណុ ្ ទុត ប្ចណា្់

១២ ចនីរ ្ូវ គូ

(ម៉ាថាែ ២០ៈ
១-១៦,២១,៣៣ -៤៦)

(ម៉ាថាែ ១៣ៈ
៤៤ -៤៦)
កនូ អរែឣៃ រែឌីវ ប៉ា ែ់ កណុប៊ រ៉ា ះ រចណាប៊់ អែ ឡែុើ កុប៊ ែុ ទឹ រប៊ិះ ណា ែូែ។
ប៊ីិច ក

ែូែ រ៉ា ឡ ើ សាត ឣត អ៊ី ឡ ើ កុប៊

ឹះ ៊ន់ណាវ ។ តូវ ឡ ើ ញឹែ ឡកលើែ ទុត

ខាក់ អ៊ី ឡ ើ ែឹ ហំែួត តិច រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ណែ អលក តាក់ ឡ ើ ចក់ ឡលៀន ហង់អ៊ី ៃក់ រួត
រប៊ិះ ណា ៊ន់ឌូ អ៊ី។
ែូែ

ី ែឺរ ប៉្លៃ ឈឹង មែែ

កនូ ែួងៃំ រហនុក ឡ ើ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ កន់រដាែ់ ែឺរ ែូែ រ៉ា ឡ ើ វីះ ឡតើែ ប៊ីឹង ហន់ណាែ ឡតើែ ងឹប៊
ប៊ក់ លំដាង
ំ អែរ អែ ែូលី ែន់ៃក់ ែែឹត ហឹ ែឺរ ណែ ។ អ៊ី ណែ ឡ ើ ឡាប៊់ អាំ ឡលៀន ឡៃើ អែ
ែួែ ែឺន កនុង ែូែ តឣងា អ៊ី ឡ ើ ឣរប៊ា អែ ៃក់ ែែឹត ហឹ ែឺរ ណែ ។ តែ់ ែាូង ៦ងឹប៊ ឡ ើ វីះ
អ៊ី ឡ ើ ឣត អែ ៊ន់នឺ ប៊ាះ ឡែុើ ឆុង ទឹង តឡាត ឣត ឡែុើ ឡប៊ើែ ៊ង់ង៉ាែ ៊ឹ ។ អ៊ី ណែ ឡ ើ ម៉ាង ឡៃើ
អែ ឡរៀន៖ «ប៊ូវ អវ អលក រ៉ា វន់ៃក់ ែែឹត ហឹ ែឺរ ឣ៊ អ៊ី ឣ៊ ៊ន់អែរ អវ ឡៃើ ឡលៀន »។ ប៊ូវ អែ អ៊ី

ឹះ ៊ន់ណាវ កនូ ហូង អរែឣៃ រែឌីវ ប៉ា ែ់ ប៊ឹ កឡា ែន់រៃ ែូែ រ៉ា ឡ ើ អវរ

ដាំង រួត អែវ រចណាប៊់ ទុត ចាែ់។

ហំរប៊ីុះ ឡ ើ ឣត អែវ ទុត រចណាប៊់ ឡ ើែ អ៊ី ឡ ើ

ែឹ ហំែួត តិច រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ណែ អលក តាក់

ប៊ក់ លំចក់ ឡលៀន ៃក់ រួត អែវែិច ទុត រច

ឡែុើ ៃក់ ែែឹត រប៊ែ ហឹ ែឺរ ណែ ។ កន់រដាែ់ ែឺរ ឡ ើ ៃក់

ឹះ ៊ន់ណាវ លវ៉ា ង ែាូង ១២ ឡៃើែ ែាូង

៣ ប៉ល ា ក់ តឣងា អ៊ី ឡ ើ អែរ អែ អែង ប៉ា ែ់ អែ ែន់ឡ ើែ ទឺ ។ តែ់ ែាូង ៥ ៊ំប៊ីឹ ឡ ើ ៃក់

ឹះ ៊ន់ណា

វ អ៊ី ឡ ើ ឣត អែ ៊ន់នឺ ប៊ាះ ឡែុើ ឆុង ទឹង តឡាត ឣត ឡែុើ ឡប៊ើែ ៊ង់ង៉ាែ ៊ឹ អ៊ី ឡ ើ ម៉ាង ឡៃើ អែ
ឡរៀន៖ «ប៉ា ែ់ ង៉ាែ ឡ ើ រត ឡវុីែូ ប៊ីឹង អន ែូែ តឣងា ឡតើែ ៊ំប៊ីឹ ឣត ឡវុី ឡប៊ើែ ៊ង់ង៉ាែ ៊ឹ ? » អ៊ី ឡែុើ

ណាប៊់ អ៊ី។

រតឡណើវ ឡរៀន ៖ « យ៉ាក់ ង ឣត ប៊ីិច អែ ង៉ាែ ៊ឹ ែន់ ដាំង ែូលី តែ់ » ។ អ៊ី ណែ ឡ ើ ម៉ាង ឡៃើ

ប៉ត់ ឡែុើ ចនីរ កណុប៊ អន ឡែុើម៉ាង ប៉ា ែ់ ង៉ាែ ?

អែ ឡរៀន៖ «ប៊ូវ អវ អលក រ៉ា វន់ៃក់ ែែឹត ហឹ ែឺរ ឣ៊ ឆិ »។ អ៊ី តែ់ ប៊ីឹ៊ំប៊ីឹ កន់រដាែ់ ែឺរ ឡ ើ ហាែ
ឡៃើ ប៊ឹ កឡា រុៈឡលៀន
ឹន
ឡរៀន៖ « ហឹ ឣហ ហន់ក ូវ ប៊ូវ អែ ឡែុើ ែែឹត អលក ៊ិះ អ៊ី ហន់អាំ ឡលៀន

៦ ចនីរ អួន

ឡៃើ អែ ឡតើែ ប៊ីឹង អែ ឡែុើ ែឹត ែែឹត ៊ន់ទុនៗ ឆា ឡៃើ ប៊ីឹះ អែ ែឹត ៊ន់នួរ ប៊ូវ »។ ណែ់ អែ ឡែុើ

(ម៉ាថាែ ១៣ៈ
៤៧ -៥០)

ែឹត ែែឹត ែាូង ឡសើង ៊ំប៊ីឹ ែន់ៃូវ ឡលៀន ែូែ ែឺន កនុង ែូែ រ៉ា ៗ ។ អ៊ី ណែ់ អែ ឡែុើ ែឹត ែែឹត

កនូ អរែឣៃ រែឌីវ ប៉ា ែ់ ៊ួន ែូែ ឡែុើ យ៉ារ់ ទឹ ដាក សែុត អ៊ី ឡ ើ ែូះ រទឺ ឡ៊ើន
អនវ។ ហំរប៊ីុះ ឡ ើ ែូះ រទឺ ឡ៊ើន អនវ ឡ ើែ អ៊ី ឡែុើ ៊ីូះ រប៊ឹក រប៊ែ ែឺង រប៊ី្ អ៊ី ឡែុើ
រៃូែ ឡប៊ុើះ រទឺ ណែ់ រតចាែ់ ឡែុើ ែុ ទឹង ហំែឹះ ណែ់ រទឺ ឣត ចាែ់ ៊ន់ណាវ ឡែុើ ហឡែៀវ តា
ក់។

ហឹ ងឺរ រែ ូច តែ់ លំប៊ីិច ែអ៊ី ទឺ ឡ ើែ ។

ទឹ អ៊ី ប៊ីិច ឌិវ ញឺែ អរសីក កាប៊់ឡរកៀែ រឡលៀែ ែឹង។

ការ ចនីរ ែិប៊ ៊ំរប៉ រទឺ អន ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ?

ែ់ អែ ឡែុើ ចក់ ឡលៀន ឡែុើ ម៉ំ ឡៃើ កន់រដាែ់ ែឺរ ឡែុើ ឡរៀន៖ «ប៊ូវ អែ ឡែុើ ៃក់ ែឹត ៊ន់ទុន វុិះ ែូែ ែាូង
អ៊ី ណែ់ ប៊ូវ ង៉ាែ ឡងុើ ែែឹត ទឺង ៊ំែឺ ទឺង ៃុ អ៊ី ឡ ើ អាំ ឡលៀន ឡៃើ អែ ែន់អឈវ ប៊ីឹង ញ៉ាទឺ! »។
កន់រដាែ់ ែឺរ ឡ ើ ចអែ ហឹ ប៊ូវ អែ ែែឹត ប៊ីឹង ប៊ឹ ែូែ រ៉ា ឡ ើ ឡរៀន៖ « ប៉រ់ ឡ៊ើែ! ឣ៊ ឣត ៃូវ

ប៊ូវ ឞាវ អរែឣៃ ែន់ប៊ីឹះ អ៊ី ែន់ឡ រុីះ ឡៃើែ ែន់កះ ប៊នឹះ ឣត សុីតប៊ី្ត ឡតើែ ប៊ីឹង ប៊
នឹះ សុីតប៊ី្ត ប៊ីអ្ ល ៊ី ែន់ឡែៀវ ប៊នឹះ ឣត សុីតប៊ី្ត អ៊ី ទឹ ហទុក ៊ីុញ ឡ ើ រាូច

៊ន់នួរ ឡែុើ ឃឹត ែន់ៃូវ ឡលៀន ឡ៊ើន ែឺរ អែ ហាក់ ឡែុើ ៃូវ វុិះែូែ រ៉ា ែូែ ែឺន ប៉ា ែ់ទឺ រតំ អែ ។ ណ

ូច ៊ន់សច

ប៊ ឣហ ៊ឹ ។ ឣហ ហឌី ែែឹត ឡៃើ ឣ៊ កនុង ែូែ តឣងា ែូែ ែឺន ដាវ

ះ! ហឹ! ហន់ចក់ ឡលៀន ឡ៊ើ

អែរ ឣហ ហន់ វីះ រៃិះ អ៊ី ឣ៊ ៊ន់អា ំ ឡលៀន ឡៃើ អែ ប៊ីឹះ ៊ន់ទុន ែន់អឈវ ប៉ា ែ់ ឡៃើ ឣហ ទឺ ។ ហន់
ឆិ ឣត ៃូវ ៊ឹ ឞិ ៊ន់អាំ ឡលៀន ប៉ា ែ់ រប៊ឡែុើត ឣ៊ ក ឹ? លឺ ែូែ ហឡចើះ ហឣត ឡៃើ ឣ៊ ៊រឣែា ? ។
ប៉ា ែ់ អន ឡ ើែ ណែ់ អែ ឡែុើ ែូ ៊ន់ទុន ឡ ើ រត ែន់ែូ ហឹ ងឺរ អ៊ី ណែ់ អែ ឡែុើ ែូ ហឹ ងឺរ ឡ ើ រត
ែន់ែូ ៊ន់ទុន ៊ន់ណាវ »។
ឡែុើ ងុញ ចនីរ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ ប៊ូវ ែូលី ឣប៊ា ល ឈឹង អែែ ?
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៧ ចនីរ ឡចៀែ ឡ

១១ ចនីរ អង់គុង ចិះ

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ចនីរ ឡរៀន ប៉ា ែ់ អវ អលក រ៉ា

ែូែ រ៉ា ឡ ើ ៃក់ រប៉ក់ ៊ង់ែុង

ចិះ។ ទឹង ប៊ាះ ឡ ើ រប៉ក់ ប៊ីិច ៊ង់ែុង ៊ន់នឺ ឡែុើ ែល ីះ ទឹរទូង អ៊ី ប៊ូវ អែែ អរប៊ីែ ឡែុើ កលក់

ឡចៀែ ណែ ែូែ ៊ំប៊ាែ

ចា អលក ។ ប៊ីិច ៊ង់ែុង ៊ន់នឺ ឡែុើ ែល ីះ ប៊លះ រប៊ិះ តូវ តែាៗ

រតិញ

អ៊ី ចិះ ឡ ើ ហួន រប៊ែ ។

ឡា ។

អ៊ី លំៃក់ សាត ឡចៀែ ណែ ឡ ើ ប៉ា ត់ អ៊ី ឋា ញឹះ លំឣត ។

តែ់ ឡ ើ ឣត

៊ង់ែុង ៊ន់នឺ ៊ន់ណាវ ឡែុើ ែល ីះ ទឹ រប៊ិះ ប៊ីិច រឆ

ឡ ើ ហាែ ឡៃើ ប៊ូវ អប៊ីង ឡៃើែ អែ រែឡៃៀង អាំ ែន់ប៊ាូរ រាែ់សំ យ៉ាក់ ឡចៀែ ឣ៊ ឡ ើ ប៉ា ត់

ឹះ ឡែុើ ែល ីះ ទឹ រប៊ិះ ៊ុីន ទុត ចាែ់

ឡ ើ ឣប៊ា ល ឡ ើ ៃូវ ែូែ កាលំ ឣប៊ា ល

អាត លំែុ ឡចៀែ ណែ អែន ែិត អែន (៩៩)៊ំប៊ាែ ៊ន់ឣៃ ប៊ីឹង

ឡ ើែ ប៊ក់ យ៉ាវ ឡ ើ ញឹែ ឡកលើែ ឡ ើ ហឡែៀក ែុ ែឺង ប៉ា វ ណែ ែឹ ហឹ ហន់ណាែ អ៊ី

ណិះៗ ឡ៊ើ សាត ឣត ឡ ើែ។

អ៊ី តែ់ ឡែុើ ហួន រឆឡា ឡែុើ ៊តញាង ចិះ ឣត អាំ ឌឹក ៊ំែិ ។

៊ង់ែុង ៊ន់នឺ

៊ំរែឌីវ ប៊ីិច ប៊ឹ ែូែ រ៉ា លំប៉ាត់

ញាន ឡរៀះ ឡ ើ ែឹត ឣត

តែ់ ឡ ើ ឌឹក ៃុ ថាំង កលួច ប៊ិច ណែ ឡ ើ ហួញ ញ៉ាប៊់ អលក
រឈុ ៊ឹ យ៉ាក់ រប៊ិះ តូវ តែា ឡ៊ើន ។

ឹះ

(លូកា ១៥ៈ
១ -៧)

(ម៉ាថាែ ១៣ៈ
៣ -៩,ម៉ាកុស ៤ៈ
៣ -៨,១៣ -២០ លូកា ៨ៈ
៥ -៨,១១ -១៥)
អរែឣៃ កន់រដាែ់ ឡ ើ ចនីរ ឡៃើ អែ ឡរៀន៖ « ប៊ីិច ប៊ឹ ក

ើ ាលត់ ឡងុើ សាត ប៉ត

៊ង់ហាែ ឡៃើ អវ អលក រ៉ា ឡរៀន ទឹង ែួង ៃំ កនូ អរែឣៃ កន់រដាែ់ ប៊ីិច ការ រាែ់

អ៊ី តែ់ ឡែុើ ហួន កនុង ែូែ រហកង់

ណែ់ ៊ន់នឺ រតូវ ែិត ឣប៊ា ល ណែ់ ៊ន់នឺ អែ ែិត ឣប៊ា ល ។

អែ ង៉ាែ ឡែុើ ៃូវ ចង់ឡហៀង ប៉ត់ ៊ន់អន អាំ ែន់ែឹ ចអរែប៊ ែុឹ»។

សំញាន ប៊ីិច ប៊នឹះ ឣត សុីតប៊ី្ត ែូែ រ៉ា ឡ ើ ែលិះ ឡកលើែ
ន រ៉ា ឣត ឡែុើ ៃូវ ែលិះ ឡកលើែ កាលក។

ការ ចនីរ ឡចៀែ ប៉ា ត់ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ?

ការ ចនីរ ៊ង់ែុង ចិះអន ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ?

៨ ចនីរ ឡ

ណិះៗ មន ហឹ វន់ ចង់ឡហៀង ប៉អ អំហាយ ឡៃើ មវ ការ ចនីរ មន
ណែ់ អែ ឡែុើ ៃុង រប៊ម៉ាង អរែឣៃ ឡតើែ ប៊ីឹង ែួងៃំ កនូ ណែ ឡ ើែ

ណែ់ អែ ង៉ាែ ឡែុើ ៃូវ ចក់ ៊ង់ែុង

ៀន ឡ

ើ ាលត់ សាត ប៉ត

ឹះ អន់ណាវ

(លូកា ១៥ៈ
៨ -១០)

ឣត ឡែុើ
ែូែ

ឡណាះ ឡៃើែ ឡែុើ ចល់វល់ ឡប៊ើែ ប៉ា ែ់ ៊ង់ែុង ឡ ើ ែល ីះ ឣត រទូង យ៉ាក់ អារ៉ា ក់ ឡ ើ ៃក់
រតសុក រប៊ម៉ាង អរែឣៃ ទឹង ចាក់ អែ អ៊ី ឡ ៀង ។

ែឺរ ប៊នឹះ សុីតប៊ី្ត អែន ែិត អែ

ឹះ ៊ន់ណាវ ងំ រែឌីវ ឡរៀន ករទី ែូែ រ៉ា ឡ ើ ប៊ីិច ឡលៀន ែិត

ួង (កាក់

រចង់ )អ៊ី ឡ ើ ប៉ា ត់ ែូែ កាក់ អាត លំចុះ រឞង ឡៃើែ លំប៊ាូះ ៊ង់កូែ ប៊ក់ លំសាត ឡលៀន

ឡ ើ ែល ីះ ទឹ រប៊ិះ តែា ៊ន់ណាវ ឡែុើ ៃុង ឡ ើែ ឡែុើ ចាប៊់ រៃិះៗ ញឹែ ឡកលើែ កាលក ឣត អាំ

ណែ ប៊ុ ហន់ណាែ រកាន ឋា ឡៃើ ឣត ឡ ើែ។ តែ់ ឡ ើ ឣត ឡ ើែ ឡ ើ ក ូវ ប៊ូវ អប៊ីង

យ៉ាវ រប៊ម៉ាង អរែឣៃ លំែឹត ទឹង ចាក់ អែ លំរឈុ ឡែុើ ឡែុើត កាះ ឞិតអឞីត តែ់ ឡ ើ ប៊ីឹះ

ណែ ឡៃើែ អែ រែឡៃៀង ហន់ណាែ អាំ ែន់ៃុង ឡៃើែ ែន់ប៊ាូរ ការ ញឹែ ឡកលើែ រាែ់សំ ប៊ាូរ ឣ៊

ការ ែុក ញ៉ាក លឺ ែូល អែ ឡែុើ ិច ញាន ឡៃើ រប៊ម៉ាង អរែឣៃ អែ ឡែុើ តាក់ ការ ចាប៊់ អរែ

ៃិ

ឣៃ អលក ។
រប៊ម៉ាង អរែឣៃ

ណែ់ អែ ឡែុើ ៃូវ ចក់ ៊ង់ែុង ឡ ើ ែល ីះ ទឹ រឆឡា ៊ន់ណាវ អែ ឡែុើ ៃុង
ហាក់ ឡែុើ វន់វ៉ាែ ឡៃើ ការ ម៉ាត ផាែ

ែ ឡៃើ រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ែឺរ

ែឺង ឡាង រប៊ិះ អន

ឡប៊ើែ អាំ ៊តញាង រប៊ម៉ាង អរែឣៃ ឣត ប៊ីិច ហឌឺវ យ៉ាវ ។

ឡែុើ វន់វ៉ា
ណែ់

យ៉ាក់ ឡលៀន ឣ៊ ឡ ើ ប៉ា ត់ ណិះៗ ៊សាត ឣត ឡ ើែ។
ឣ៊ ៊ង់ហាែ ឡៃើ អវ ឡរៀន ឞាវ អរែឣៃ ប៊ក់ យ៉ាវ ែន់រាែ់សំ ញាន ប៊នឹះ ឞាប៊ ែូ

ែ រ៉ា ឡ ើ ែលិះ ឡកលើែ កាលក។

ការ ចនីរ ឡលៀន ប៉ា ត់ ប៉ា ែ់ ង៉ាែ វឡណាះ?

អែ ឡែុើ ៃូវ ចក់ ៊ង់ែុង ឡ ើែលីះ ទឹ រប៊ិះ ៊ុីន ៊ន់ណាវ អែ អ៊ី ឡែុើ ៃុង ឡ ើែ ឡែុើ ឡណាះ
ឡៃើែ ឡែុើ ឡប៊ើែ រតួែ រប៊ែ អែ ៊ន់នឺ ឡែុើៃូវ ហឌឺវ ែូែ កាលំ អែ ៊ន់នឺ ឡែុើ ៃូវ ហឌឺវ រតូវ
ែិត អែ ៊ន់នឺ ឡែុើ ៃូវ អែ ែិត » ។

9

6

៩ ចនីរ កួន ក

អន់សច
ូ ឡ

ើ មវរ វ៉ារ់ ឌុញ ឡ

ើ វិញ ហឹ ទឺ

(លូកា ១៥ៈ
១១ -៣២)

៊អរង ឡៃើ ប៊ូវ អប៊ីង ឣ៊ ៊ឹ

អរែឣៃ អែសីូ ឡ ើ ឡរៀន៖ «ប៊ីិច តង់កង់ ែូែ រ៉ា ឡ ើ ប៊ីិច កួន ប៉រ រ៉ា ។ កួន ៊ន់សូច ឡ ើ
ឡា ហឹ ឡប៊ើែ ណែ ឡរៀន៖ «ឡ៊ើ ឡប៊ើែ! ហំប៉ាក ែូន ម៉ំង ឡៃើ ឣ៊ រៃិះ»។

អ៊ី ឡប៊ើែ ណែ ឡ ើ ប៉ា ក

អាំ ឡៃើ កួន ណែ រប៊ែ។ ប៊ី្ ល អ៊ី ឡ ើ រន់ឋាប៊់ រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ឡ ើ វីះ ហឹ រសុក ចង៉ាែ ។ ហឹ រសុក អ៊ី
ប៊ឹ ៊ន់សូច ឡ ើ រំប៊ច
ីឹ ល រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ណែ អលក តាក់។ តែ់ អលក រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ឡ ើែ ប៊ឡ៊ើែ ឡ ើ រលាក
ហឹ រសុក ហង់អ៊ី អ៊ី ប៊ឹ ៊ន់សូច ឡ ើ ប៊ីិច យ៉ាវ ចណង់ ចណា ។
ែ រ៉ា

ឡែុើឣរប៊ា ណែ ៃក់ អែក ែុរ ហឹ ែឺរ ណា។

ញឹះ ឣត ឡ៊ើ ឡប៊ើែ ៊ន់ែូច ហឹ ឣហ ឌិត ង៉ាែ ៊ឹ

អ៊ី ឡ ើ ៃក់ ែូលី ហឹ ប៊នឹះ ែូ

ប៊ក់ យ៉ាវ ឡ ើ ែងួត ចង់ ឣត ប៊ីិច អែ ង៉ាែ ែ

ឣត ឡហើ អាំ កួន ប៊អប៊ី ឡៃើ ឣ៊ ៊ំឡកាះ អញត ចង់

សំ ែាះ ែូែ តង ញឹះ ឣត ប៊ីិច រប៊ែ។

យ៉ាក់ តែ់ កួន ឣហ ឡ ើ ែឹ វឹញ ហឡណាះ ហឡកាះ រាូ តូវ ណែ់ ញ៉ា ឡញុើ អែក ៊ន់សូញ អ៊ី
ឡៃើ ណែ ហន់ឝ្លលំង ឡាំង កួន ហអន ឡ ើ រំប៊ច
ីឹ ល រ៉ា ះ ៊ំប៉ះ ឣហ អលក ឡៃើ ករទី កដាង »។

អ៊ី ឡប៊ើ

ែ ណែ ឡ ើ ឡរៀន៖ «ឡា កួន ឡ៊ើែ ហែូ ប៊ីឹង ឣ៊ ៃអឌ ឡ ើែ កួន រ៉ា ះ រប៊និច ឣ៊ អលក អន ឡ ើ
រត រ៉ា ះ ឣហ ប៉ា ែ់ ទឺ ឡ ើែ។
ឡ ើ ញិវ ឡ ើែ ។

ណិះៗ ងន់រាែ់ សំ ឆំតក

យ៉ាក់ ឡអាះ ឣហ ឡ ើ អែត ណិះៗ អន

ណែ ឡ ើ អវរ វ៉ា រ់ ណិះៗ អន ឡងុើ សាត ឣត ឡ ើែ។

ប៉ា ែ់ង៉ាែ វឡណាះ ការ ចនីរ កួន ៊ន់សូច ឡ ើ ហវ៉ា រ់ ប៊ីី ល អ៊ី សាត ឣត

ឹះ ?

ន់អាំ ៊ែ ឡៃើ ណែ អ៊ី ឡ ើ ងុញ ៊ែ ែុរ ។ ប៊ីឹង អ៊ី ប៊ឹ ៊ន់សូច ឡ ើ ឃឹត ឡ ៀក អ៊ី ឡ ើ ែឹន
ឡរៀន៖ «ប៊ូវ អែ ឞែ ឡប៊ើែ ឣ៊ ប៊ក់ យ៉ាវ ឡែុើ ប៊ីិច កែុិ ចង់ ចណង់ ចា អលក រ៉ា
៊ន់តាត់ កាលក ញ៉ាែ់ៗ ឡ ើែ ។

ណែ់ ឡៃើ ឣ៊ អន

ហន់ែុ ឣ៊ ឞែ ហំែិញ »។ ឡ ើ ឃឹត អលវ ឡ ើែ អ៊ី ប៊ឹ ៊ន់សូច ឡ ើ ែឹ វឹ

ញ ហឹ ឡប៊ើែ ណែ។

(លូកា ១៨ៈ
៩ -១៤)

ណិះៗ អន ៊ំែឹ វឹញ ដាំង ឡប៊ើែ ឣ៊ ឡ៊ៀះ អ៊ី ៊ន់ឡរៀន ឡា ឡប៊ើែ

ឡ៊ើែ ៊ឡប៊ើែ ៊ន់ែូច ៊ឞាប៊ ឞិញ ែូច ទឹង យ៉ាែ់ អរែឣៃ ឡៃើែ ឡៃើ ឣហ ៃិ ឡ ើែ។ ញាង ហន់ែុ
យ៉ាវ ឣ៊ អន កួន

១០ ចនីរ ្ូវ ផារីសុី ឡៃើែ ្ូវ ឡសៀកប៉ប្្ (ទាពនធ)

ហំរប៊ីុះ ឡប៊ើែ ណែ ឡ ើ ឣត កួន ណែ ណាែ់ ឡតើែ ប៊ីឹង ចង៉ាែ ប៊ក់ យ៉ាវ

ឡ ើ រសុឡរសៀត ឡ ើ ៃក់ យ៉ាវ កួន ណែ ឡ ើ ហុឹែ ែុក ែុក ៃៃះ។

អ៊ី ប៊ឹ ៊ន់សូច ឡ ើ ឡរៀន៖

អរែឣៃ កន់រដាែ់ ឡ ើ ចនីរ ែូែ
ប៊ី្ត ហាក់ ឡែុើ ផម៉ាត ប៊ូវ។
ហន់ណាែ រាូង។

អរែឣៃ ឡ ើ ម៉ាង ឡរៀន៖ «ប៊ីិច ក

ប៊ឹផា រីសុី

ឡ ើ ឆុង ៊ុឺរ ដាំង ទឹង ឡកលើែ ឡរៀន "ដាវ យ៉ាែ់ កន់រដាែ់ ៊ឡា រែតឹះ រែអន ឣហ យ៉ាក់ ឣ៊ ឣត រត ប៉ា
ែ់ ប៊នឹះ ៊ង់អែង ៊ឹ

យ៉ាវ ឣ៊ អន កួន »។

ឣ៊ ឣត រត ប៉ា ែ់ ប៊នឹះ ឡសៀកឣរប៊ អន ៊ុឺែ

ែៗ ទុត ចាែ់ អាំ ឡៃើ កួន ឣ៊ រៃិះៗ វន់ចក់ ហន់ណក ឡៃើែ ឡកើប៊ ែរឌូប៊ ណែ ណិះៗ រប៊ែ។

ប៉រ រ៉ា ៊ំរប៉ ៊ុឺរ ដាំង អរែឣៃ ទឹង

ប៊ឹ លែូែ ប៊ូវ ផារីសុី ណែ់ ប៊ឹ លែូែ ៊ន់ណាវ ប៊ូវ ឡសៀកឣរប៊។

«ឡា ឡប៊ើែ ឡ៊ើែ ៊ឡប៊ើែ ៊ន់ែូច ៊ឞាប៊ ឞិញ ែូច ទឹង យ៉ាែ់ អរែឣៃ ឡៃើែ ឡៃើ ឣហ ៃិ ញាង ហន់ែុ

អ៊ី ឡប៊ើែ ណែ ឡ ើ ហាែ ឡៃើ ប៊ូវ ឞែ ឡរៀន៖ «ែិច វន់ចក់ រៃុនរឌូប៊ ហណក ហន់ឡៃើ

ឹះ ៊ន់ណាវ ហឹ ប៊ូវ ៊ន់នឺ ែឡរៀន ចាក់ អែ ឡែុើ សុីត

ប៊ូវ អ៊ី ែាត់តូវ ប៊នឹះ តទូង ប៊នឹះ ឣត សុីតប៊ី្ត ប៊នឹះ ឡ ើះ ឡរចើន ណែ់ ឡៃើ
កនុង ប៊ុឹះ តឣងា ឡ៊ើ ៊ឹត ចណា ប៉រ តង

ប៊ី្ ល អ៊ី

ឹះ

៊ែាប៊ រ៉ា ះ ប៊ំប៉ះ ៊ង់ង៉ាែ ឣ៊ ៊ដាំង ៃូវ ែិត ហួត ែូែ ឈូន ទឹង ឣហ "។
អ៊ី ឡៃើ ប៊ឹ ឡសៀកឣរប៊ ៊ន់ណាវ ឡ ើ ឆុង ឡតើែ ប៊ីឹង ចង៉ាែ ញឹះ ឣត ហាន ឡងុើែ ៊ឹ។

ែិច វន់ចក់ រាូ ណែ់ ឡវុី អែក ៊ន់សូញ អ៊ី វន់ឡកាះ អញត ចង់ អាំ រាែ់ សំ ឆំ តក យ៉ាក់ កួន ៊អន

អ៊ី ឡ ើ ទឹែ ឡកលើែ រែឹក ឡ ើ ម៉ាង ឡរៀន "ឡា អរែឣៃ កន់រដាែ់ ឡ៊ើែ រសុឡរសៀត ឡប៊ៀត កួន ឡ៊ើ ប៊នឹះ

ឡ ើ អែត ឡ ើែ ណិះៗ ឡ ើ ញិវ

ប៊ីិច ឞាប៊ ម៉ាត "។

ឹះ ៊ន់ណាវ

ឡ ើ ហវ៉ា រ់ វិត ណិះៗ អន ៊សាត ឣត ឡ ើែ»។

អ៊ី ឡែុើ អញត ចង់ រាែ់ សំ រប៊ែ។
អ៊ី តែ់ ៊ំប៊ីឹ ញាូែ កួន

៊ងុញ ហាែ ឡៃើ អវ ឡរៀន អរែឣៃ កន់រដាែ់ លំរប៊ាុះ រប៉ា វ ប៊ឹ ឡសៀកឣរប៊ អាំ សុីតប៊ី្ត
ង់ ណែ ឡ ើ ែឹ ឡតើែ ប៊ីឹង ែឺរ។

ឡ ើ ៃុង ឡែុើ រឞិញ ថាះ ឡឝ្ល
ា ះ រាង ឡៃើែ ឡែុើ រ៉ំ អរែង អលង ហវុិច

ឡ ើ ែឹ ឡៃៀប៊ ប៊ីឹះ ហន់ណាែ
អ៊ី ឡ ើ តង៉ា ប៊ឹ ឞែ ែូែ រ៉ា

ឡវុី ឡប៊ើែ ង៉ាែ ហង់៊ុិន? អ៊ី ប៊ឹ ឞែ ឡ ើ រតឡណើវ ឡរៀន៖ «ឡអាះ ឣហ ឡ ើ ែឹ វិញ ឡ ើែ។ អ៊ី ឡប៊ើ
ែ ឣហ ឡ ើ ឣរប៊ា ញ៉ា ឡកាះ កួន រាូ ណែ់ ញ៉ា ឡញុើ អែក ៊ន់សូញ អ៊ី
យ៉ាក់ ឡ ើ ែឹ វឹញ ទុត រហនុក ឡ ើែ»។

អ៊ី កួន

ឡកាះ អញត ចង់ ឡៃើ ណែ

ហឹ ហន់ណាែ ទឺ

ណែ់ ឡៃើ ប៊ឹ ផារីសុី ៊ន់ណាវ ឣត ៃូវ ៊ឹ ការ សុីតប៊ី្ត។

ចាក់ ទឺ ឡៃើែ ឡែុើ រែៃ រែឆាន់ ឡៃើ ប៊ូវ
ែរសុ ឡៃើែ ឡែុើ ែដាប៊ ចាក់

អ៊ី ប៊ឹ កួន

អែ អ៊ី ែន់ឡែុើក ែឌឹក ឡៃើែ ែន់រែតឹះ »។

ការ ចនីរ ប៊នឹះ ប៉រ រ៉ា ៊ុឺរ ដាំង អរែឣៃ អន ប៊ឹ ៊ង់ង៉ាែ ឡ ើ ៃូវ អរែឣៃ ឡែុើក?

ង់ ឡ ើ ម៉ាង ហឹ ឡប៊ើែ

ណែ ឡរៀន៖ «ឡប៊ើែ ឡ៊ើែ ៊ែូ ឡៃើ ឣហ ឌុញ កែា ឡ ើែ
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អែ ង៉ាែ ឡែុើ រែតឹះ

អែ អ៊ី ែន់រត អែ ែន់ ែដាប៊ ហំែិញ ណែ់ អែ ង៉ាែ ឡែុើ

ង់ ប៊ក់ យ៉ាវ ឡ ើ ម៉ំ ញឹះ ឣត ឌី ែឹត រប៊ែ ហឹ

ហន់ណាែ អ៊ី ឡប៊ើែ ណែ ឡ ើ ញឺះ ៊ូរ កួន ណែ អាំ ែឹត។

ប៊ី្ ល អ៊ី លំែឹ
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