
នៅក្នុងពីធីបនុណ្យសពរបស់ពពរះនាងក្នុងពករុងឡនុង គឺមានចំនួនពបជាជនដែលមា
នន�ើលនពចើនជាង នពលណាទាងំអស់គឺមានចំនួន ២៥០០ លាននាក ់ឬកន៏សមើរ 
៤០%ននអពរាននពបជាជនក្នុងពិភព នលាក។ ក�មវធិីបនុណ្យពពរះសពននរះបានដាកចូ់លក្នុង 
នសៀវនៅពបវត្ិសាសស្ទី១នន “ពិធីបនុណ្យសពជាសកល” ( Global Funeral) ។ 

ប៉នុដន្�និមាន កាន�រ៉ាណា�យួដែលមានសារៈសំខានច់ំនោរះការយាង�កននពពរះនយសូ៊វ
ននារះនឡើយ។ ពគប�់ននុស្សជាតិទាងំអស់នឹងមានបទពិនសាធនន៍ន “ជីវតិ” ដែលជាពពឹត្ិការ
ណ៍ែអ៍សាចា រ្យបំផនុតក្នុង ពបវត្ិសាសស្ននពិភពនលាក។ �ននុស្សទាងំឡាយនឹងន�ើលន�ើញពពរះ
នយសូ៊វ ។ នេតនុការណ៍ននរះវា�និ ពតឹ�ដតជាការពិតសពមាបអ់ពរាននពិភពនលាកនៅនពល
ននារះនទ ប៉នុដន្វាសពមាប�់ននុស្សជំនាន�់នុន និង អ្កដែលបានអាចអត្ថបទននរះផងដែរ។ បនាទា
ប�់កគឺមានសំនួរដត�យួប៉នុនណាណ រះនែើ�្នីឹងន្លើយ “នតើអ្ក និងខ្នុ ំស្ថិតនៅក្នុងពករុ��យួណា 
ពករុ�ដែលបានសនសគ្រ រះ ឬពករុ�ដែលនឹងបាតប់ង”់? 

ពពរះនយសូ៊វនឹងយាង�ក�្ងនទៀតភ្ល �ៗ។ “នពោរះែំនណើ រដែលកូន�ននុស្ស�ក 
ននារះនឹងបានែូចជា នផលកបននាទា រ ដែលភលនឺផលកៗ ពី ទិសនកើតែល់ខាងលិចដែរ” (ម៉ាថាយ 
២៤៖២៧)។ នៅក្នុងរយៈនពលដត �យួដភលត �ននុស្សទាងំអស់អាចនឹងន�ើលន�ើញពទង់
ភ្ល �ៗ្លងកាតដ់ផនែីទាងំ�ូល។ នតើនៅន្ងៃណា ដែលនេតនុការណ៍ននរះនឹងនកើតនឡើង? 
។ នយើងអាចនឹងរកបានចន�លើយក្នុងបទគ�្រីលូកា ១៧៖៣៤ “...នៅយបន់នារះ នឹងមា
ន�ននុស្សពីរនាកន់ែកនៅែំនណកជា�យួគ្្ម្ាកនឹ់ងបានយកនៅម្ាកព់តរូវ ទនុកនៅ” 
ែូនច្រះនៅនពលយប ់បនាទា ប�់ក! ប៉នុដន្ខគ�្រី២ដែលបានដចង�កថា៖ “នឹងមាន�ននុស្ស២ 
នាកន់ៅចំការ (គឺមាននយ័ថានពលន្ងៃ) ម្ាកនឹ់ងបានយកនៅ នេើយម្ាក ់ពតរូវទនុកនៅ” 
។ ខ្នុ ំ�និបាន ែឹងថា កូឡនុំប៊ ីជាអ្កដែលបានរកន�ើញទ្ីបអាន�រចិបានសារ ល់ពីបទ
គ�្រីននរះឬនទ ។ ពបសិននបើគ្ត ់សារ ល់ ននារះគ្តនឹ់ងអាចទាញនូវនសចក្ីសន្ិដាធា ន
ថា៖ ពបសិននបើការយាង�កនលើកទី២នឹងនកើតនឡើង ក្នុងរយៈនពល�យួភ្ល �ៗ នេើ
យនឹងពពរះគ�្រីពិពណ៌នាអំពីសា្ថ នភ្ពននរះទាងំយបទ់ាងំន្ងៃ ននារះ នេតនុការណ៍
ននរះអាចនកើតនៅបានគឺស្ថិតនៅនលើរង្ង។់ នេតនុែូនច្រះខ្នុ ំអាចនបើកនាវានៅភ្គខា
ងលិច នេើយវានឹងនៅែល់ទិសខាងនកើត ។ វាជាការដែលគួរដតកតសំ់គ្ល់ថា 
អ្កផសាយែំណឹងល្អ នលាក លូកាបានសរនសរោក្យទាងំននរះ នៅនពលដែល�ននុស្សជាច ្
នរ ើនគ្ម នគំនិតដែលគិតថាដផនែីននរះមាន រាង�ូលនឡើយ។

ខរគ�្រីទាងំពីរននរះបានបគ្ហា ញនូវចំណនុ ចសំខានជ់ាងននរះ។ 
នៅនពលននការយាង�កនលើកទី២ គឺនឹង មានការដញក�ននុស្សជាតិជាពីរពករុ�ធំៗ៖ 
អស់អ្កដែលបានសនសគ្រ រះ និងអស់អ្កដែលនឹងបាតប់ង។់ ននរះគឺជាបញ្ហា ពិតរបស់�ននុ
ស្សជាតិដែលនយើងពតរូវដតពិចារណា គឺមានដតសំនួរ�យួប៉នុនណាណ រះដែល នយើងពតរូវដតគិត៖ 

“នតើខ្នុ ំស្ថិតនៅក្នុង�ននុស្សដែលបានសនសគ្រ រះ ឬក្នុងពករុ��ននុស្សដែលបាតប់ង?់”។ 

ត�ើអ្នកបានសត្រេចចិ�្តរចួឬត�ើយ?
ពពរះជាមាចា ស់បានបនងកើត�ននុស្សទាងំអស់ ដែលមានអត្ចរតិដែលភ្ជា បជ់ា�យួនឹង្នទារះនស
រ។ី រា� រយៈ្នទារះនសរនីនរះនធ្ើឲ្យ នយើងខនុសដបលកពីសត្ទាងំឡាយ។ ្នទារះនសរនីនរះគឺអននុ
ញ្ញា ត្ិនយើងអាចឃ្ល ត ឆ្ងៃ យពីពពរះជាមាចា ស់ ឬកអ៏ាចចូលនៅជិតពទងក់ានក់ារជិត។ ពពរះជា
មាចា ស់បានបំនពញពគបកិ់ចចាការទាងំ អស់ក្នុងពពរះនយសូ៊វពគីសទានែើ�្នីានំយើងនៅសា្ថ នសួគ ៌
។ ប៉នុដន្ពពរះគ�្រីបានបនពងៀននយើង នដាយការ ស្ីបននាទា ស និងនដាយភ្ពចបាស់លាស់ថា 
�និដ�ន�ននុស្សទាងំអស់នពជើសនរ ើសយកផលូវនននសចក្ី សនសគ្រ រះទាងំអស់ននារះនឡើយ ។ 
នតើពពរះជាមាចា ស់អាចនធ្ើអ្ី? នតើពទងនឹ់ងែកយក្នទារះនសររីបស់នយើង ននារះពទងនឹ់ងលួចយ
កនូវអត្ចរតិរបស់នយើង? ពបសិននបើែូនច្រះដ�ន ននារះនយើងពគ្នដ់តជានពគឿង ម៉ាសនុីន ឬ�
ននុស្សយន្ដែលពបពពឹត្នៅរា�ក�មវធិីដែលនគដាកឲ់្យប៉នុនណាណ រះ។ ចិត្ (will) គឺជាដផ្ក�យួ 
ននអត្ចរតិរបស់នយើងក្នុងនលាកីយននរះ និងបន្នទៀត ។ នេតនុែូនច្រះ ការនពជើសនរ ើសរបស់
នយើងគឺជាការកំណតន់ននគ្លនៅអស់កល្ជានិចចារបស់នយើង។ 

នតើអ្កបាននរៀបចំសពមាបក់ារ�កែល់ន្ងៃននារះនេើយឬនៅ? នៅក្នុងោក្យនពបៀបនធៀបននសស្ី
ពពេមចារ ីទាងំ១០នាកន់នពពរះអមាចា ស់ពពរះនយសូ៊វរបស់នយើងបានជំរនុញនយើងឲ្យបាននរៀបចនុរះ
រចួរាល់ចំនោរះន្ងៃ ដែលនឹង�កែល់។ ពទងប់ានឲ្យនយើងពិចារណានៅនលើសស្ីទាងំ១០នាក ់
គឺ (នសាម រះពតងពិ់តពបាកែ)។ ពួកនគទាងំអស់នជឿថា ការនរៀបការនឹងនកើតនឡើងពិតពបាកែ! 
ប៉នុដន្យ៉ាងណា�ញិ �ននុស្សទាងំអស់�និ បានពបពពឹត្រា�នសចក្ីជំននឿរបស់ពួកនគននារះ
នទ! នេតនុននរះបានជាមានសស្ីដត៥នាកប់ាននៅែល់ នគ្លនៅរបស់ពួកនគ។ ចំនោរះ
អ្កដែល�និបាននរៀបចំខលួនរបស់ពួកនគពទងម់ានបនទាូលថា៖ “អញ�និ សារ ល់ឯងនទ” 
(ម៉ាថាយ ២៥៖១២) ។ រា�រយៈបនទាូលននរះ ពួកនគបានបាតប់ងភ់្ពអស់កល្ជានិ
ចចា របស់ពួកនគ។ វាែូចជាោក្យដែលនលាក នេនរកិ ដខ�នន៉ើ (Heinrich Kemner) 
និយាយថា៖ “អ្កក ៏អាចនែកនដាយខលួនរបស់អ្កក្នុងសា្ថ ននរកដែរ!”។ “អ្កមានជំននឿ” 
ដែលនជឿនៅនលើដតពពឹត្ិការណ៍ ប៉នុដន្�និដែលអននុវត្នន៍សចក្ីបនពងៀនននរះចំនោរះជីវតិរបស់
ពួកនគ ននារះកំពនុងដតនលងនសើចជា�យួនឹង ភ្ពអស់កល្របស់ពួកនគនេើយ។ 

ទាងំ៣ ឬ គ្មា នអ្វីតោះ
ជានរៀងរាល់ឆ្្ ំនៅន្ងៃកំនណើ តពពរះនយសូ៊វពគីសទា (Christmas) 
មាន�ននុស្សជានពចើនដែលគ្តរ់កីរាយ ជា�យួនឹងការពបារព្ក�មវធិីដែលទារក
នយសូ៊វនែកក្នុងស្ូកសត្។ ជានរឿយៗ នរឿងននារះពតរូវបានឈប ់ពតឹ�ដតប៉នុណណឹ ង។ 
ប៉នុដន្ពពឹត្ិការណ៍ទាងំ៣ (២ Cs) គឺជាពពឹត្ិការណ៍ដែលនផ្សងៗពីគ្្។ ទី១គឺស្ូកសត្ 
(Crib) គឺជាដផ្ក�យួដែលពពរះនយសូ៊វបានកាល យ�កជា�ននុស្ស ទី២នឈើឆ្ក ង (Cross) 
ជាដផ្ក�យួ ននការរងទ់នុក្ខនវទនារបស់ពទង ់និងបនាទា ប�់កនទៀតគឺជយ័ជំនរះននការយាង
នឡើងនៅសា្ថ នសួគវ៌ញិ របស់ពទង ់និងទី៣គឺជា�កនុែ (Crown) គឺជាដផ្កនននគររបស់
ពទងដ់ែលនឹងពតរូវនបើកសំដែងនឡើងទាងំ អស់នៅនពលននការយាង�កនលើកទី២របស់
ពទង។់ ចាបរ់ាងំពីនពលែំបូង ននរះគឺជាដផនការនន នសចក្ីសនសគ្រ រះរបស់ពពរះជាមាចា ស់ 
នែើ�្សីនសគ្រ រះ�ននុស្សនចញពីពិភពនលាកដែលនពញនដាយ �េន្រាយ។ 
នសចក្ី�េន្រាយចនុងនពកាយនគ ដែលអស់អ្កដែលគ្ម នពពរះនយសូ៊វនឹងទទួលបទ 
ពិនសាធនគឺ៍ ជាសា្ថ ននរក។ ការដែលអាពកកន់នារះគឺថា វានឹងបណ្ាលឲ្យមានការបាតប់
ងជី់វតិជាជាង នពគ្រះ�េន្រាយណាៗទាងំអស់នៅក្នុងពបវត្ិសាសស្ នេើយនសចក្ីសាល ប់
ននរះនឹងនៅអស់កល្ជានិចចា ។ ដតយ៉ាងណា�ញិ នៅនពលន្ងៃកំនណើ តពពរះអមាចា ស់ពពរះនយ
សូ៊វ ពពរះជាមាចា ស់មានបនទាូល�កកានន់យើង ម្ាក់ៗ ថានតើនយើងចងទ់ទួលនូវអំនណាយទាន
នន “ស្ូកសត្ នឈើឆ្ក ង និង�កនុែ” ននរះដែរឬនទ? ។ ចូរ និយាយថា “បាទ!” ចូរទទួលនូវ
ការនលើកដលងនទាសននអំនពើបាបរា�រយៈពពរះនយសូ៊វពគីសទា នេើយនឹងអធិសាឋា ន! អ្កអាច
អធិសាឋា នរា�នសចក្ីអធិសាឋា នខាងនពកា�ននរះ៖ 

ស្ននូកស�្ស្ននូកស�្

ត�ើឆ្កា ងត�ើឆ្កា ង
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“ពពរះអមាចា ស់នយសូ៊វ ទូលបងរំបានអានអត្ថបទននរះ នេើយែឹងថាទូលបងរំអាចចូ
លនៅក្នុងនគរសា្ថ ន សួគរ៌ា�រយៈពទងដ់ត�យួ។ ទូលបងរំចងន់ៅជា�យួនឹងពទ
ងន់ៅសា្ថ នសួគន៌ៅន្ងៃណា�យួ។ សូ�ពទង ់សនសគ្រ រះទូលបងរំនចញពីសា្ថ ននរក 
ជាកដនលងដែលទូលបងរំស�នឹងនៅ នដាយនពោរះដតលទធាផលនន អំនពើបាបរបស់ទូលបងរំ។ 
ពីនពោរះដតពទងប់ានពសលាញ់ទូលបងរំជាខាល ងំ ពទងប់ានសនុគតសពមាបទូ់ល 
បងរំនៅនលើនឈើឆ្ក ង នេើយបានទទួលយកនូវនទាសដែលជាអំនពើបាបរបស់ទូលប
ងរំដាកន់លើរបូអងរ ពទង។់ ពទងអ់ាចទតន�ើលន�ើញការពបពពឹត្ខនុសរបស់ទូលបងរំរាំ
ងពីទូលបងរំនៅពីតូច ។ ពទងប់ាន សារ ល់ពគបទ់ាងំអំនពើបាបដែលទូលបងរំបានពប
ពពឹត្ �និពតឹ�ដតអំនពើបាបដែលទូលបងរំអាចចងច់ាបំ៉នុ នណាណ រះនទ ដ្�ទាងំអំនពើបា
បដែលទូលបងរំបាននភលចជាយូរ�កនេើយដែរ។ ពទងប់ានសារ ល់អស់ទាងំ នសចក្ី
បង៉ពបាថ្ាននចិត្របស់ទូលបងរំ។ នៅចំនោរះពទងទូ់លបងរំែូចជានសៀវនៅដែលបាន
នបើក។ ទូលបងរំទូលអង្រែល់ពទងសូ់�នលើកដលងនទាសននអំនពើបាបរបស់ទូលបង ្
គ ំដែលទូលបងរំពិតជាមាន ការនសាកស្ាយយ៉ាងខាល ងំ។ សូ�ពទងយ់ាងគងក់្នុងជីវតិរប
ស់ទូលបងរំ នេើយបនងកើតជីវតិរបស់ទូល បងរំឲ្យកាល យជា្មី។ សូ�ជួយ�ែល់ទូលបងរំឲ្យ
លរះបងន់ចាលនូវអំនពើ�និពតឹ�ពតរូវនចញពពរះននពតរបស់ ពទង។់ ចូរបំនពញកូនជា�យួនឹង
ទមាល បល់្អជានពចើន ដែលពទងអ់ាចពបទានពរែល់ទូលបងរំ។ សូ�ជួយ� ែល់ទូលបងរំនែើ� ្
បីយល់នូវពពរះបនទាូលរបស់ពទង ់ដែលជាពពរះគ�្រី។ សូ�ជួយ�ែល់ទូលបងរំនែើ�្ឲី្យ យល់
នូវអ្ីដែលពទងម់ានបនទាូល�កកានទូ់លបងរំ នេើយនឹងពបទាននូវចិត្ដែលស្ាបប់គ្រ ប ់
នែើ�្ឲី្យទូលបងរំអាចពបពពឹត្អ្ីដែលគ្បព់ពរះេឫទយ័ែល់ពទង។់ ចាបពី់នពលននរះនៅ 
ពទងនឹ់ងកាល យ នៅជាពពរះអមាចា ស់ននទូលបងរំ។ ទូលបងរំចងន់ែើររា�ពទង។់ សូ�ពទង់
បគ្ហា ញទូលបងរំនូវផលូវដែលទូល បងរំគួរដតនែើរនពញ�ួ
យជីវតិទូលបងរំ។ ទូលបងរំសូ�អរពពរះគនុណែល់ពទង ់
ដែលពទងប់ានស្ាបន់សច ក្ីអធិសាឋា នរបស់ទូលបងរំ 
នេើយនពលននរះទូលបងរំបានកាល យនៅជាកូនរបស់ពទង ់
ដែលនៅន្ងៃណា �យួ ទូលបងរំនឹងនៅជា�យួនឹងពទង់
នៅនគរសា្ថ នសួគ។៌ អាដ�ន៉!”។ 

នលាកបណិ្ត (សាសស្ាចារ្យ) ដវនននើរ គីត
នាយកនិងសាសស្ាចារ្យនន អ្កពតម៌ានវទិយាសាសស្ 
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តដើរេកំត�ើ �ននត្គ្ះរេ�ន្តរាយ
ពិភពនលាករបស់នយើងគឺពតរូវបានបំផ្ល ញនដាយនពគ្រះ�េន្រាយ 
�្ងនេើយ�្ងនទៀតជានពចើន។ រា�រយៈរលកស�នុពទយក្សសូណា�កិ នៅដខធ្ូរ 
ឆ្្២ំ០០៤ មាន�ននុស្សពបមាណ១៦០ោនប់ាន សាល ប ់ការលិចននកប៉ាល់ទីរានិចបណ្ា
លឲ្យបាតប់ងជី់វតិ ១៥២២នាក ់និងសសគ្រ �នលាកនលើកទី២ បានបណ្ាលឲ្យ�ននុស្ស 
៥០លាននាកប់ានសាល ប។់ ដតយ៉ាងណា�ញិ នែើ�កំនណើ តនននពគ្រះ�េន្រាយ ននរះ
គឺបណ្ាល�កពីការធ្ល កច់នុរះនន�ននុស្សជាតិចូលក្នុងអំនពើបាបក្នុងសួននអដែន។ 
ននរះគឺជានែើ�កំនណើ ត នេើយនឹង�ូលនេតនុសពមាបន់ពគ្រះ�េន្រាយែនទនទៀត 
ដែលបាននកើតនឡើងនៅក្នុងពិភពនលាកននរះ។ អំនពើបាបបានបណ្ាលឲ្យមានការដញក
នចញពីគ្្រវាង�ននុស្ស និងពពរះជាមាចា ស់។ ពបសិននបើគ្ម នពពរះ ជាមាចា ស់ននារះនទ �ននុស្ស
នឹងពតរូវនៅស្ថិតនៅក្នុងនពគ្រះ�េន្រាយដបបែអ៏ស់កល្ជានិចចា។ នបើសិនពពរះ ជាមាចា ស់ប ្
រទានដតអំនពើបាប�យួឲ្យចូលក្នុងសា្ថ នសួគ ៌ននារះនសចក្ីនវទនានិងនសចក្ីសាល បក់នឹ៏ង 
ចូលនៅក្នុងសា្ថ នសួគដ៌ែរ។ ប៉នុដន្ននរះ�និដ�នជាបំណងពពរះេឫទយ័របស់ពពរះជាមាចា ស់
ននារះនឡើយ។ 

វាជាការនធ្ើឲ្យពពរះេឫទយ័របស់ពពរះជាមាចា ស់នពកៀ�ពកំ ដែល�ននុស្សពទងប់ានបនងកើត 
នេើយជា�ននុស្ស ដែលពទងប់ានពសលាញ់បានដបរនចញពីពទង ់នេើយនឹងបានប
នណ្ាយខលួនរបស់ពួកនគធ្ល ក ់ចូលក្នុងនសចក្ីសាល ប ់។ វាគួរឲ្យភយ័ខាល ចណាស់! 
ែូចដែលសនុភ្សិត�យួនោលថា៖ “គឺគ្ម នឪស្ ណា�យួអាចពយាបាលនសចក្ីសាល ប់
បាននឡើយ” ។ សូ�្ដីតឪស្ដែលយក�កពីសួននអដែនក�៏និ អាចពយាបាលបានដែរ។ 
ប៉នុដន្ពបដេលជាពពរះជាមាចា ស់អាចមានថ្ាសំពមាបព់យាបាលែល់អ្ក!? 

ឪសថព្យាបាលរបស់្ ព្ះជាម្ចា ស ់្្រង់បាន
ចា�់្ព្ះរាជបុ្រារបស់្ ្រង់

ពពរះជាមាចា ស់បាននរៀបចំដផនការ សពមាបន់សចក្ីសនសគ្រ រះ រាងំពីនៅក្នុងសួននអដែន 
នេើយពទង ់បានពបកាសអំពីដផនការននារះ ភ្ល �ៗបនាទា បពី់ការធ្ល កច់នុរះក្នុងអំនពើបាប 
នទារះនបើនសចក្ីពបកាសននារះ ស្ថិតនៅភ្ព�និចបាស់លាស់នៅនឡើយកន៏ដាយ៖ 

“អញនឹងនធ្ើឱ្យឯង នេើយនឹងសស្ី គឺទាងំពូជឯង នឹងពូជនាងមាន នសចក្ីខាម ងំនឹងគ្្ ពូជ
នាងនឹងកិនកបាលឯងនេើយឯងនឹងចឹកដកងនជើងនគ” (នលាកនុប្ត្ិ៣៖១៥)។

ពចវ៉ាកន់ននសចក្ីដ្លងទំនាយដែល�និដែលនចរះចបន់នារះបានបង្អនុលបគ្ហា ញ�្ងនេើយ�្ង
នទៀតពីការ យាង�កននពពរះសនសគ្រ រះ ឧទាេរណ៍៖ 

• “នឹងមានផ្ក យ�យួនចញពីយ៉ាកនុប នេើយនឹងមានែំបង 
(គឺជានិ�តិ្សញ្ញា ននពពរះនចស្ារ) �យួនកើតនចញពីសាសន ៍អនុីពសាដអលដែរ” 
(ជនគណនា ២៤៖១៧)។ 

• “ែូនច្រះ អ្កននារះនឹងពបគល់នគនៅែរាបែល់កំណតន់ននាង 
ដែលឈនឹឺងសពមាល បាននកើតកូន�ក ននារះសំណល់ននពួកបងប្អូនទាងំននារះ 
នឹងបានវលិពតលប�់កពួកបងប្អូន វញិ” (�កីា ៥៖២)។ 

នសចក្ីពបកាសចនុងនពកាយននពពរះសនសគ្រ រះពតរូវបានពបកាសនដាយនទវរា 
នៅនពលដែលនទវរាបាន សំដែងែល់នលាកយ៉ូដសប អំពីកំនណើ តនិងពពរះ

នា�ននបនុពតែប៏រសិនុទធាននរះថា៖ “កាលដែលគ្តក់ំពនុង ដតគិតពីការននារះពសាប ់
ដតមាននទវរាននពពរះអមាចា ស់នស្ច បានពន្យល់សប្ិ បាពបគ់្តថ់ា យ៉ូដសប 
ពូជេលួងដាវឌីនអើយ កនុំឲ្យខាល ចនឹងយកនាងមារ៉ា ជាពបពនធាអ្កនឡើយ 
ែ្តិបនុពតដែល�កចាបទ់ំ នផទានាង ននារះនកើតពីពពរះវញិ្ញា ណបរសិនុទធា នាងនឹងពបសូតបនុពរា១ 
នេើយអ្កថ្ាយពពរះនា�ថា “នយសូ៊៉វ” នពោរះបនុពតននារះនឹងជួយ�សនសគ្រ រះរាសស្ពទងឲ់្យរចួពី
បាប” (ម៉ាថាយ ១៖២០-២១)។ 

រា�រយៈពបវត្ិសាសស្គឺមាន�ននុស្សជានពចើនបាននែើរនៅនលើដផនែីននរះ 
នេើយបានបនងកើតន ម្ រះ សពមាបខ់លួនរបស់ពួកនគ នៅក្នុងចំនណា��ននុស្សែូចជា 
ពពរះនៅអធិរាជ នស្ច អ្កកំណាព្យ ទស្សនៈ វទូិ គូរ ូអ្កនចរះ�ន្អាគ� ពួក�ននុស្សល្អ 
និងពួក�ននុស្សអាពកក។់ រាងំពីែំបូង នលាកីយននរះ�និដែល បានន�ើញពពរះជាមាចា ស់នទ 
រេូតែល់ពិធីកំនណើ តពពរះនយសូ៊វែំបូង (Christmas)។ ទារកនៅ 
ក្នុងស្ូរសត្គឺ�និដ�នជាពពរះ ែូចដែលសាសនព៍កិចបានគិតថាជាពពរះដែលស្ថិតនៅនលើ
ភ្អំូឡានភើស (Mount Olympus) ឬកជ៏ាពពរះននកនុលស�្នធាអាឡឺ�ង៉ន់ៅក្នុងតំបនវ៉់ាហា
ឡា ននារះនឡើយ។ ពទងគឺ់ជាពពរះដត�យួដែលអាចនឹងមានបនទាូលថា៖ “ពគបរ់បស់ទាងំ
អស់បាននកើត�កនដាយសារពទង”់ (យូហាន ១៖១ & ៣) “ខ្នុ ំជានសចក្ីពិត” (យូហាន 
១៤៖៦) “ខ្នុ ំជាអ្កគគ្្លល្អ” (យូហាន ១០៖១១) “ខ្នុ ំគឺជាទ្ារ” (នៅកានស់ា្ថ នសួគ)៌ 
(យូហាន ១០៖៧)។ 

នតើរា�រយៈវធិី�យួណា ដែលពទងប់ាននពជើសនរ ើសនែើ�្យីាង�កដផនែីននរះ? 
នតើពទងប់ាន�ក ដផនែីននរះជា�យួនឹងសំនលងសររ ដពតរ ឬសំនលងផរររនទារះឬ? 
នតើពទងយ់ាង�កជា�យួនឹងពួកពលបរ ិវានននគរសា្ថ នសួគឬ៌? នទ! ពពរះជាមាចា ស់
បាននពជើសនរ ើសយកសស្ីដែល�និទាន ់នរៀបការម្ាកន់ចញពីសាសនអ៍នុីពសាដអល 
គឺនាងម៉ារា ដែលនាងបាននពញនដាយពពរះគនុណនៅចំនោរះ ពពរះននពតរបស់ពពរះជាមាចា ស់ 
នែើ�្នីឹងនាបំនុពរារបស់ពពរះជាមាចា ស់�កកានន់លាកីយននរះ។ រា�រយៈ នសច
ក្ីននរះពទងប់ាននធ្ើឲ្យសាសនយូ៍ដា ដែលបានែឹងអំពីការយាងននរះមានការភ្្
កន់ផ្អើលយ៉ាងខាល ងំ ឧទាេរណ៍ ោក្យនននសចក្ីដ្លងទំនាយអំពីពពរះន�ស្សរីប
ស់ពួកនគ “ន�ើលនស្ចរបស់នាងពទងយ់ាង �ក ឯនាង” (សាការ ី៩៖៩) ឬ 

“គឺពទងនឹ់ងបំបាកប់ំដបក នេើយនឹងនលបបំបាតន់គរទាងំននារះវញិ” (ដានីដយល៉ 
២៖៤៤)។ នដាយនពោរះដត�ូលនេតនុននរះ នេើយបានជាពួកនគ�និរពឹំងគិត អំពីទារក 
នៅក្នុងស្ូកសត្ននារះនឡើយ ប៉នុដន្គឺជា នស្ច!។ គឺមាននយ័ថាពទងនឹ់ងនលចនចញ
�កនដាយមាន អំណាច និងនែញពួកទាហានរ ៉�ូនចញពីទឹកែីសាសនអ៍នុីពសាដអល 
នេើយនឹងបនងកើតទីពករុងនយរ ៉ ូសាឡឹ� នេើយដតងរាងំសន�្ចសង្ឈនិងពួកអាចារ្យជាអ្ក
បំនរ ើរបស់ពទង។់ 

ប៉នុដន្ពពរះនយសូ៊វ�និបានយាង�ករា�រនបៀបននរះនទ ែូនច្រះនេើយបានជាពួកយូ
ដាបានបែិនសធពទង។់ ពួកនគបានន�ើលរលំងចំនោរះបទគ�្រីទាងំននរះក្នុងពពរះ
គ�្រី ដែលបានដ្លងជានសចក្ីទំនាយននការ យាង�កនលើកទី១ជាទារកតូច។ 

“ែ្តិមានបនុពត១នកើតែល់នយើង ពពរះពទងព់បទានបនុពរា�យួ�កែល់ នយើង” (នអសាយ 
៩៖៦)។ គឺវាអាពស័យនៅនលើពទងដ់ត�យួដែល នយើងនឹងចំណាយនពលនវលា 
របស់នយើងនៅសា្ថ នសួគ ៌ឬសា្ថ ននរក។ ពពរះន�ស្សនីនរះអាចនឹងពតរូវបានដបងដចកជា៣ល
ក្ខណៈ (3 Cs)គឺ៖ 

• ស្ូតសត្ (Crib) (ននរះគឺជាអក្សរ C ទី១ ដែលតំណាងឲ្យការយាង�ករបស់ពពរះ
នយសូ៊វ�ក ក្នុងនលាកីយននរះ)។ 

• នឈើឆ្ក ង (Cross) (ននរះគឺជាអក្សរ C ទី២ ដែលតំណាងឲ្យនសចក្ីសនសគ្រ រះ រា�រ
យៈការសនុគតរបស់ពពរះនយសូ៊វនៅនលើនឈើឆ្ក ង)។ 

• �កនុែ (Crown) (ននរះគឺជាអក្សរ C ទី៣ ដែលតំណាងឲ្យ 
ការនសាយរាជ្យរបស់ពពរះនយសូ៊វ ពគីសទា នៅនពលដែលពទងយ់ាង�កនលើកទី២ 
ជានស្ច)។

នបើគ្ម នស្ូកសត្ននារះគ្ម ននឈើឆ្ក ង! នបើគ្ម ននឈើឆ្ក ងននារះគ្ម ន�កនុែនឡើយ! 
ពបសិននបើគ្ម នស្ូតសត្ និង គ្ម ននឈើឆ្ក ងសពមាបន់យើង ននារះវាកគ៏្ម នសា្ថ នសួគស៌ពមា
បន់យើងផងដែរ! នេតនុែូនច្រះគឺពតរូវដត មានពិធីខួបកំនណើ តរបស់ពពរះនយសូ៊វជា�នុន។ 

ត�ើអ្វីជាភាព្ត ្្ត ្កហាយចំតោះត�ើឆ្កា ង? 
ការររិះគនអ់ំពីនសចក្ីជំននឿរបស់ពគីសទាបរស័ិទគឺការដែលសួរសំនួរែដែល
ថា៖ “នេតនុអ្ីបានជា នសចក្ីសាល បែ់ស៏ាហាវននរះនៅនលើនឈើឆ្ក ង”?។ 
នៅក្នុងនសចក្ីជំននឿរបស់អ្ក អ្ីៗទាងំអស់គឺស្ថិត នៅជនុំវញិឧបករណ៍ននការកាត់
នទាសពបហារជីវតិ។ នតើពពរះជាមាចា ស់�និអាចនពជើសនរ ើសយកវធិី ដែលពបនសើរជាងននរះ 
នែើ�្ផី្សរះផសា�ននុស្សជាតិនៅចំនោរះពទងប់ាននទឬអី? នេតនុអ្ីបានជាផលូវនន ការផ ្
សរះផសារបស់ពទងន់ពញនៅនដាយនសចក្ីសាល ប ់
ការឈចឺាប ់ទឹកដភ្ក និងការទួញនសាកដបបននរះ? 
នតើនសចក្ីននរះ�និអាចបំនពញ 
រា�រយៈវធិីដែលល្អជាងននរះ ធូរពសាលជាងននរះ 
ឬស�រ�្យជាងននរះ បាននទឬអី? នតើពពរះជាមាចា ស់�និ
អាចនបើកដភ្កដែលងងឹតនននសចក្ីកំនសាយរបស់�
ននុស្សបាន នទឬអី?” 

សំនួរដែលសួរថា “នេតនុអ្ី?” ទាងំអស់ននរះ គឺ�និដ�នជាសំនួរដែលស�ពសបនទ 
ពីនពោរះនគន�ើល �កអំនពើបាបវាមានទំេំតូចនពក ដតសពមាបខ់្នុ ំវាគឺជាជំងឺ�យួនៅក្នុងស�័
យរបស់នយើងននរះ។ គឺមានដតនឈើឆ្ក ង�យួប៉នុនណាណ រះដែលបគ្ហា ញនយើងនូវអ្ីដែលអ្កទស្ស
នៈវទូិ និងអ្កពបាជ្ា�និអាច ពន្យល់បាន៖ 

• នឈើឆ្ក ងបានឲ្យនយើងែឹងថា នតើរនធាន្្មានជនពរៅនពរៅយ៉ាងណា? 
ដែលបានដញករវាង �ននុស្សនិងពពរះជាមាចា ស់ ពីនពោរះដតអំនពើបាប។ រនធាន្្ននរះ
គឺនពរៅដែល�និអាចវាល់បាន នឡើយ ពីនពោរះលទធាផលរបស់វាគឺជាសា្ថ ននរក 
(ម៉ាថាយ ២៥៖៤៦)។ 

• នឈើឆ្ក ងបានផ្ល់ឲ្យនយើងនូវទស្សនៈ�យួដែលពិត 
រា�រយៈនសចក្ីពសលាញ់របស់ពទង។់ ពពរះជាមាចា ស់បាននរៀបចំលរះបងយ៉់ាងនពចើនក ្
នរដលង។ ពទងប់ានលរះបងន់ដាយភ្ពនវទនា ននពពរះេឫទយ័របស់ពទង ់នដាយការ
លរះបងនូ់វពពរះរាជបនុពរាដត�យួគតរ់បស់ពទង ់គឺពពរះនយ សូ៊វពគីសទា។ 

• នឈើឆ្ក ងននពពរះនយសូ៊វគឺជាការបនាទា បពពរះកាយែទ៏ាបបំផនុតរបស់ពពរះជាមាចា
ស់។ ពពរះជាមាចា ស់ ជាពពរះអាទិករ និងជាមាចា ស់ននជីវតិទាងំអស់ននចពកវាលននរះ 
បានទទួលការកាតន់ទាស ពបហារជីវតិនដាយគ្ម នរាដរកែូចជាជនឧពកិែធា។ វាជា
តន�លែខ៏្ស់បំផនុតសពមាបអ់ំនពើបាប! ប៉នុដន្ រា�រយៈពពរះនយសូ៊វននរះគឺពទងអ់ាចអ
ន ច្ា ើញពគបទ់ាងំអ្កមានបាប�កកានព់ទងប់ាន។ “...នេើយអ្កណាដែល�កឯខ្នុ ំ 
ខ្នុ ំក�៏និដែលនចាល នៅនពរៅនឡើយ” យូហាន ៦៖៣៧ ។ នទារះជាយ៉ាងណាកន៏ដាយ 
វាជាការពិតផងដែរគឺថា អស់អ្កណាដែល�និចូល�កឯពទងគឺ់ នឹងពតរូវបាតប់ង ់
នេើយបាតប់ងជ់ានរៀងរេូត! 

•  ជា�យួនឹងគ្្ននារះ នឈើឆ្ក ងគឺជានៅសំគ្ល់ននការប ច្ាបន់ននសចក្ីសនសគ្រ រះ
នន�ននុស្សជាតិ ទាងំអស់។ នដាយនពោរះដត�ូលនេតនុននរះនេើយបានជាពពរះ

នយសូ៊វបានពបកាសថា៖ “គ្ម ននរណាម្ាកដ់ែលអាចនៅរកពពរះវរបិរាបាននទ 
ពបសិននបើ�និ�ករា�ខ្នុ ំ” (យូហាន ១៤៖៦) ។ នៅចំនោរះ�នុខនឈើឆ្ក ង សាសនា
ទាងំអស់ពគ្នដ់តជាពនលឺែតូ៏ច�យួ “Fata Morgana” ក្នុងវាលលំេរនន�ននុស្សជា
តិដែលបាតប់ង។់ 

នសចក្ីអធិបបាយអំពីកំនណើ តរបស់ពពរះនយសូ៊វ (Christmas) 
ជា�យួនឹងនសចក្ីអធិបបាយអំពីនឈើ ឆ្ក ង គឺជានសចក្ីអធិបបាយដែលល្អបំផនុតសពមាប់
នសចក្ីសនសគ្រ រះ៖ “ែ្តិកូន�ននុស្សបាន�ក នែើ�្ ីនឹងជួយ�សនសគ្រ រះ�ននុស្សដែលបាតប់ង”់ 
(ម៉ាថាយ ១៨៖១១)។

្្រង់នឹងយាងរេករេ្តងត្រៀ�
ពពរះនយសូ៊វនឹងយាង�កដផនែីននរះ�្ងនទៀតជានលើកទី២ �និដ�នជាទារកដែលស្ថិត
នៅក្នុងស្ូកសត្ នទ ដតជានស្ច ជាអ្កជំននុំជព�រះ និងជាអ្កែឹកនាពំិភពនលាកននរះ 
។ នៅក្នុងបទគ�្រីម៉ាថាយ ២៤៖ ៣០ ពទងប់ានសនយាយ៉ាងចបាស់លាស់ចំនោរះ
នេតនុការណ៍ននរះថា៖ “ននារះទីសំគ្ល់របស់កូន�ននុស្ស នឹងនលច�កនៅនលើន�� 
ពគបទ់ាងំពូជ�ននុស្ស នៅដផនែីនឹងគកព់ទរូងយំ កនឹ៏ងន�ើញកូន�ននុស្ស 
�កនលើពពកនៅនលើន�� មានទាងំ ពពរះនចស្ា និងសិរលី្អជាខាល ងំ” ។ 

ននរះពិតជានសចក្ីអំណរ! ពពរះអាទិករននពិភពនលាកបាននលច�ក! 
ពពរះសនសគ្រ រះននពិភពនលាកននរះ បានយាង�កនេើយ! 
ចនុរះនេតនុអ្ីបានជាមានការសរនសរនៅ ក្នុងបទគ�្រីវវិរណៈ ១៖៧ ដែលថាពគប ់ទាងំកនុ
លស�្នធាននដផនែីនឹងយំនសាកពីនពោរះដតពទង?់ នេតនុអ្ីបានជាពួកនគដពសកនៅរកភ្ ំ
និង្មដា ថា៖ “នគអង្រនៅភ្ ំនេើយនៅ្មថា សូ�ធ្ល ក�់កនលើនយើង នែើ�្បីំបាងំនយើងពី
ពពរះភសក្ពពរះអងរ” (វវិរណៈ ៦៖១៦)? ។ មាន�ននុស្សជានពចើនបានស្ាបឮ់នូវសារៈសំខា
នន់នការសនព�ចចិត្នែើររា�ពពរះនយសូ៊វនៅក្នុងជីវតិរបស់ពួកនគ ប៉នុដន្ពួកនគនិយាយថា៖ 

“នទ!”។ ឥឡូវននរះពួកនគបានបាតប់ង ់នេើយ�និអាចវលិពតលប�់កវញិនឡើយ។ 
វាជាការដែលយឺតនពលនៅនេើយ។ ននរះជា�ូលនេតនុដែល ពួកនគដពសកនឡើង 
និងយំនសាក។

�ននុស្សភ្គនពចើនបាននែើរនៅនលើផលូវរបស់ពួកនគ ដែលគ្ម នពពរះនយសូ៊វពគីសទា។ 
ការពសន�ពសន�ើរបស់ ពួកនគគឺ�និសារ ល់អំពីចំណងអ្ីននារះនទ។ ឧទារេណ៍ 
តួឯកពសីល្លីបាញជនជាតិអាន�រចិម្ាក ់ន ម្ រះថា សនុីនឡ ម៉ាដខលន (Shirley 
MacLaine) ដែលរស់នៅជា�យួនឹងដ្ករបស់នាង នាងបាន និយាយថា៖ 

“ជា�យួនឹងដ្ករបស់ខ្នុ ំន ម្ រះ ន្ើរ ីននារះខ្នុ ំមានពពរះនៅដក្រខ្នុ ំ ពីនពោរះន្ើរគីឺជាពពរះនន 
សាសនន៍អសនុីប�កចាបក់ំនណើ តន ម្ រះថា អានូប៊ ីដែលពពរះននរះមានរបូរាងែូចជាស
ត្ដ្ក ។ នបើស្ាប ់នៅវាគួរឲ្យចដ�លកណាស់ ប៉នុដន្យ៉ាងនហាចណាស់ ន ើ្រនីិងខ្នុ ំមានជី
វតិដត�យួជា�យួនឹងគ្្នៅស�យ័ កាលនអសនុីបបនុរាណ។ ន ើ្រ ីគឺសត្ដែលជាពពរះ 
នេើយខ្នុ ំជាមាចា ស់ក្សពតី។ ឥឡូវននរះជីវតិមាននាពំួកនយើង �កជួបគ្្�្ងនទៀត”។ 

ពពរះនយសូ៊វនឹងយាង�ក�្ងនទៀត នេើយដភ្កទាងំអស់អាចន�ើលន�ើញ។ 
“ន�ើល ពទងយ់ាង �ករា�ពពក ននារះពគបទ់ាងំដភ្កនឹងន�ើញពទង ់
ពព�ទាងំពួកអ្កដែលចាកព់ទងផ់ង រចួពគបទ់ាងំ ពូជ�ននុស្ស នៅដផនែីនឹងយំនសាក 
នដាយនពោរះពទង ់នអើដ�ននេើយ អាដ�ន៉” វវិរណៈ ១៖៧ ។ នៅនពលដែល 
នលាក ននល នអ អា�សស្ង ់(Neil A. Armstrong) ដែលជា�ននុស្សជាតិទី១ 
ដែលបានដាកន់ជើងរបស់គ្ត ់នៅនលើភពពពរះចន័ទានៅ ន្ងៃទី២០ ដខកក្ដា ឆ្្១ំ៩៦៩ 
ននារះមាន ពបជាជនចំនួន ៥០០លាននាកប់ាន ន�ើលពពឹត្ិការណ៍ននរះរា�ទូរទស្ស
ន។៍ នៅនពលដែល មាចា ស់ក្សពតីពបនទសអងន់គលសគឺពពរះនាង ដាយអាណា (Diana) 
បានសនុគតនដាយនពោរះ ដតនពគ្រះ ថ្ាកច់រាចរណ៍។ នៅន្ងៃទី៦ ដខកញ្ញា  ឆ្្១ំ៩៩៧ 

ស្ននូកស�្ ត�ើឆ្កា ង ត�ើយនឹងរេកដុស្ននូកស�្ ត�ើឆ្កា ង ត�ើយនឹងរេកដុ
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