
ញំុ ដែលបាននាយំកគំនិតខ្ុ ំ គិតអំពីបន្ទបឧ់ស្ម័នពុលនៅក្ុង អូសស្ីស 
ដែលមានមនុស្សចំនួន ៦០០នាកប់ានស្លា បក់្ុងនពលដត មយួ។ ខ្ុ ំគិតថា 
នយើងមនិអាចចាបន់្តើមសសមមថានតើនេតុការណ៍ននះគួរឲ្យភម័យខ្លា ចយ៉ា ងណា
ននាះ ន�ើយ។ ប៉ាុដនតវាពិតជាស្ថា ននរកដមន? 

នយើងអាចនៅទស្សនានៅក្ុងបន្ទបឧ់ស្ម័នពុល ពីនសរះដតយបែ់អ៏ា
សកកស់តរូវបានបញ្ចបន់ៅក្ុងឆ្្ ំ១៩៤៤។ ឥ�ូវននះអ្កអាចចូលនៅ
ទស្សនានៅក្ុងជំរុបំាន។ គ្្នមនុស្សណាម្ាកស់តរូវបានទទួលការ 
ន្្ើទារញុកម្ ឬដាកគុ់កនៅទីននាះនទៀតនទ។ បន្ទបឧ់ស្ម័នពុលនៅក្ុង 
អូសស្ីសសតរូវបានបញ្្ច ប។់ ប៉ាុដនត ស្ថា ននរកនៅក្ុងសពះគម្រីគឺអស់កល្បជា
និច្ច។ 

នៅក្ុង្លាូវចូលនៅក្ុងស្រៈមន្ទីរនៅក្ុងជំរុ ំខ្ុ ំបានសំគ្ល់ន�ើញរបូ
ភាពមនរបូកាយរបស់សពះនយសូ៊វ សគីស្ទជាបន់ៅនលើន�ើឆ្កា ងព្យរួនៅ
នលើជញ្ជា ំង។ មានអ្កនទាសម្ាកក់្ុងចំនណាមអ្កនទាសជានសចើន
បាន ដាកក់តីសង្ ឈឹមរបស់ខលាួននៅនលើសពះនយសូ៊វ ដែលសទង់ប់ានឆ្កា ង 
តាមរយៈការគូសរបូននះនៅនលើជញ្ជា ំង ជាមយួនឈឹងដែកនគ្ល។ មនុស្
សម្ាកន់នះបានស្លា បន់ៅក្ុងបន្ទបឧ់ស្ម័នពុល្ងដែរ។ ប៉ាុដនតគ្តប់ានែឈឹង 
អំពីសពះសន្គ្រ ះគឺសពះនយសូ៊វ។ គ្តប់ានស្លា បន់ៅក្ុងកដនលាងដែលគួរឲ្យ
ភម័យខ្លា ច ប៉ាុដនតគ្តស់តរូវបាន ស្្គមន ៍នែើម្បនីឈឹងចូលនៅក្ុងនគរស្ថា នសួ
គ។៌ តាមពិតគ្្ន្លាូវណាដែលអាចនគច្ុតពីស្ថា ននរក ដែលសពះនយសូ៊វ
បានពិពណ៌នានៅក្ុងសពះគម្រីសញ្ញា ថ្ីននាះន�ើយ (ឧ. មា៉ា ថាយ ៧៖១៣, 
មា៉ា ថាយ ៥៖២៩-៣០, មា៉ា ថាយ ១៨៖៨) ។ អ្កមនិអាចន្្ើទស្សនៈកិច្ច
នៅស្ថា ននរកបានន�ើយ វាជាកដនលាងមយួ ដែលនពញនដាយភាពភម័យខ្លា ច 
និងការ�ចឺាបគ្់្នទីបញ្្ច ប។់ 

នគរស្ថា នសួគគឺ៌ជាកដនលាងអស់កល្ប្ងដែរ នេើយជាកដនលាងដែលសពះជាមា្ច
ស់ចងយ់កនយើងនៅទីននាះ ។ ែូនច្ះ ចូរអនុញ្ញា តតិឲ្យខលាួនរបស់អ្កបានទទួ
លការអនញ្ច ើញនៅស្ថា នសួគ។៌ ចូរអំរវនាវែល់សពះនាម របស់សពះអមា្ច ស់ 
និងចូរកកក់ដនលាងនៅស្ថា នសួគ!៌។ បនា្ទ បពី់ការនិយយរបស់ខ្ុ ំភាលា ម 
មាន្សតីម្ាកប់ាន មកសួរខ្ុ ំ។ នាងមានការអនចិ់តតណាស់ 
នេើយសួរខ្ុ ំថា៖ “នតើអាចឲ្យមនុស្សម្ាកក់កន់គរស្ថា នសួគ ៌យ៉ា ងែូចនមតច? 
ពីនសរះ នពលស្ត បន់ៅវាហាកប់ីែូចជាការន្្ើែំនណើ រកំស្នត!” 
ខ្ុ ំយល់សសបជាមយួនឈឹង នាង “សបសិននបើអ្កមនិកកក់ដនលាង ននាះអ្កមនិ
អាចនៅកដនលាងដែលខលាួនចងន់ៅននាះនទ។ សបសិននបើ អ្កចងន់្្ើែំនណើ រនៅ 
សករុងហាមវ អ្កសតរូវការសំបុសតមយួ!”។ ប៉ាុដនតនាងបានន្លាើយតបថា៖ 
“ប៉ាុដនតអ្ក សតរូវដតចំណាយលុយនែើម្បទីិញសំបុសត”។ ខ្ុ ំបានន្លាើយតបថា៖ 
“សតឈឹមសតរូវនេើយ! ដតសំបុសតនៅស្ថា ន សួគក៌ន៏យើងសតរូវដតចំណាយលុយ
នែើម្បទីិញដែរ ប៉ាុដនតវាមានតមមលាមថលានពក គ្្ននរណាម្ាកអ់ាចនឈឹងមាន 
លុយទិញបានន�ើយ។ អំនពើបាបរបស់នយើងបានរារាងំនយើងមនិឲ្យចូលនៅ
ក្ុងនគរស្ថា នសួគ។៌ សពះជា មា្ច ស់មនិអាចសទាសំទជាមយួនឈឹងអំនពើបាបនៅ
ស្ថា នសួគន៌នាះន�ើយ។ សបសិននបើអ្កចងរ់ស់នៅជាមយួ នឈឹងសពះជាមា្ច ស់
អស់កល្បជានិច្ចនៅស្ថា នសួគន៌នាះ អ្កសតរូវដតទទួលនសចកតីសន្គ្រ ះនចញ
ពីអំនពើបាប។ កិច្ចការននះគឺអាចន្្ើបានតាមរយៈមនុស្សម្ាកដ់ែលគ្្នអំនពើ
បាប នេើយមនុស្សម្ាកន់នាះគឺជាសពះ នយសូ៊វសគីស្ទ។ សទងគឺ់ជាសពះអមា្ច ស់
ដតមយួដែលអាចសងមថលាសសមាបអ់្ក នែើម្បឲី្យអ្កអាចនៅស្ថា ន សួគប៌ាន 
។ សទងប់ានសងមថលានដាយសពះនោេិតរបស់សទងន់ៅនលើន�ើឆ្កា ង”។ 

នេើយនឈឹងយកនទាសរបស់ទូលបងរំដាកន់លើរបូអងរសទង”់។ សទងអ់ាចនមើ
លន�ើញអំនពើបាបរបស់ទូលបងរំ ចាបត់ាងំពីទូលបងរំនៅពីនក្ងរេូត
ែល់នពលននះ។ សទងប់ានសជាបសគបទ់ាងំនសចកតីខុស្រងដែលទូលប
ងរំបានសបសពឈឹតត កិច្ចការដែលចូលក្ុងចិតតរបស់ទូល បងរំឥ�ូវននះ និង
កិច្ចការដែលទូលបងរំមនិបានចាបអ់ារម្ណ៍ ឬមនិបានែឈឹងខលាួន។ 
សទងប់ានែឈឹងអំពីចិតត របស់ទូលបងរំ។ នៅចំនរះសពះននសតសទងទូ់លបងរំ 
គឺជានសៀវនៅមយួកបាលដែលបាននបើក។ ក្ុងនាម របស់ទូលបងរំ 
គឺទូលបងរំមនិអាចនៅនគរស្ថា នសួគជ៌ាមយួនឈឹងសទងន់នាះន�ើយ។ 
ទូលបងរំពិតជានស្ក ស្ត យណាស់ នេើយសូមសទងប់ាននលើកដលងនទាស
បាបែល់ទូលបងរំ្ង។ សូមសទងយ់ងមកក្ុង ជីវតិរបស់ទូលបងរំ នេើយនឈឹ
ងដកដសបជីវតិរបស់ទូលបងរំឲ្យបានកាលា យនៅជាថ្ី។ សូមសទងប់ានជួយ�ែល់ 
ទូលបងរំនែើម្បលីះបងន់ចាលនូវអ្ីដែលមនិសតឈឹមសតរូវក្ុងសពះននសតរបស់សទង។់ 
សូមសទងប់ានជួយ�ែល់ ទូលបងរំនែើម្បបីនងកាើតនូវទមាលា បម់យួដែលល្អក្ុងជី
វតិ។ សូមឲ្យសទងប់ានជួយ�ែល់ទូលបងរំ នែើម្បយីល់ នូវសពះបន្ទូលរបស់សទង ់
គឺសពះគម្រី។ សូម្បជីួយ�ែល់ទូលបងរំ នៅនពលដែលសទងម់ានបន្ទូលមកកាន ់
ទូលបងរំ នេើយនឈឹងសបទាននូវចិតតមនការស្ត បប់គ្រ ប ់
នែើម្បនីឈឹងឲ្យទូលបងរំអាចបំនពញតាម សពះេឫទម័យរបស់សទង។់ សូមឲ្
យសទងប់ានកាលា យនៅជាសពះជាមា្ច ស់មនជីវតិទូលបងរំចាបព់ីនពលននះនៅ។ 
ទូលបងរំចងន់ែើរតាមសទង។់ សូមបគ្ហា ញែល់ទូលបងរំនូវ្លាូវដែលសតឈឹមសតរូវក្ុង
សគបទ់ាងំទស្សនៈនៅក្ុង ជីវតិរបស់ទូលបងរំ។ 
ទូលបងរំសូមអរសពះគុណែល់សទង ់ដែលសទ
ងប់ានស្ត បន់សចកតីអ្ិស្ធា នរបស់ ទូលបងរំ 
ដែលទូលបងរំឥ�ូវជាកូនរបស់សទង ់
នេើយនៅមថងៃណាមយួ 
ទូលបងរំនឈឹងនៅជាមយួនឈឹងសទង ់នៅស្ថា នសួគ។៌ 
អាដម៉ាន!” 

នោកបណិ្ត (ស្្ស្ត ចារ្យ) ដវនននើរ គីត 

ែូនច្ះ នតើខ្ុ ំសតរូវន្្ើយ៉ា ងណានែើម្បនី�ើងនៅស្ថា នសួគ?៌ សពះជាមា្ច ស់បានអ
នញជា ើញនយើងទាងំអស់គ្្។ គឺមានបទគម្រីជានសចើននៅក្ុងសពះគម្រី ដែលបា
នជំរញុពួកនយើងនែើម្បឲី្យទទួលការអនញ្ច ើញរបស់សពះ ជាមា្ច ស់។ 

• “ចូរខំសបឈឹងយ៉ា ងអស់ពីចិតត នអាយបានចូលនៅតាមទ្ារចនង្អៀតវ 
ែ្បតិខ្ុ ំសបាបអ់្ករាល់ គ្្ថា នឈឹងមានមនុស្សជានសចើនខំសបឈឹងរកចូលដែរ 
ដតចូល មនិបាននទ (លូកា ១៣៖២៤)។

• តាងំពីសគ្មក សពះនយសូ៊វកច៏ាបស់បកាស នដាយបន្ទូលថា 
ចូរដសបចិតតន�ើង ែ្បតិនគរ ស្ថា នសួគ ៍ជិតែល់នេើយ (មា៉ា ថាយ 
៤៖១៧)។

• ចូរឲ្យចូលតាមទ្ារចនង្អៀត ែ្បតិទ្ាដែលនានំៅឯនសចកតីេិនវនិាស 
ននាះ្ំនេើយ ទូោយ្ង កម៏ានមនុស្សជានសចើនដែលចូលតាមទ្ា
ននាះ ១៤ដតងទ្ាដែលនានំៅឯជីវតិ ននាះតូច នេើយចនង្អៀតវញិ កម៏ាន
មនុស្សតិចណាស់ដែលរក្លាូវននាះន�ើញ (មា៉ា ថាយ ៧៖១៣ -១៤)។

• ចូរសបឈឹងតសូ៊ នដាយការតយ៉ា ងល្អមននសចកតីជំននឿ ចូរនតាងចាបជី់វតិអ
ស់កល្បជានិច្ចឱ្យខ្ជា ប ់ដែលសពះបាននៅអ្កមកទទួល (១ ្ីម៉ាូនថ 
៦៖១២)។

• ចូរនជឿែល់សពះអមា្ច ស់នយសូ៊វសគីស្ទនៅ ននាះនឈឹងបានសន្គ្រ ះនេើយ 
សពមទាងំពួកសគរួស្រ នោក្ង ? (កិច្ចការ ១៦៖៣១)។

បទគម្រីទាងំននះជាបទគម្រីមយួដែលជំរញុឲ្យនយើងទទួលការអញ្
នចើញ។ អ្កអាចមានអារម្ណ៍អំពី ភាពបនា្ទ ន ់និងនសចកតីនស្្ះសតងដ់ែ
លសថាិតនៅក្ុងបទគម្រីទាងំននះ។ កិច្ចការមយួដែលសមនេតុ្ល 
សសមាបអ់្កគឺទទួលការអនញ្ច ើញ តាមរយៈនសចកតីអ្ិស្ធា ន 
ែូចជាខ្ងនសកាមននះ៖

“សពះអមា្ច ស់ សពះនយសូ៊វ ទូលបងរំបានអានអតថាបទននះ នេើយបានែឈឹងថា
ទូលបងរំអាចនៅនគរស្ថា ន សួគប៌ាន តាមរយៈដតសទងម់យួ។ ទូលបងរំច
ងន់ៅជាមយួនឈឹងសទងន់ៅស្ថា នសួគន៌ៅមថងៃណាមយួ។ សូមសទងប់ានសងរ្
នរាះទូលបងរំនចញពីស្ថា ននរក ដែលជាកដនលាងដែលទូលបងរំសមនឈឹងនៅ 
នដាយ នសរះដតបាបរបស់ទូលបងរំទាងំអស់។ ពីនសរះដតសទងប់ានសសោ
ញ់ទូលបងរំយ៉ា ងខ្លា ងំ សទងប់ាន សុគត សសមាបទូ់លបងរំនៅនលើន�ើឆ្កា ង 

ត�ើខ្ញុំអាចត�ើខ្ញុំអាច

តៅស្ថា នសគួ៌តៅស្ថា នសគួ៌

តោយរត�ៀ�ណា?តោយរត�ៀ�ណា?

នរៀបនរៀងនដាយ
 នោកបណិ្ត ដវនននើរ គីត 
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មានមនុស្សជានសចើនពយាយមមនិបានគិតពីភាពអស់កល្បជានិច្ច ។ 
សូម្បដីតអស់អ្កដែលបានគិតអំពី នសចកតីស្លា ប ់គឺពួកនគពយាយមមនិគិតអំពី 
នតើនឈឹងមានអី្នកើតន�ើងបនា្ទ បពី់នសចកតីស្លា បន់�ើយ។ កាលដែល ខ្ុ ំនៅពីនក្ង 
មានតួឯកជា្សតីរបស់អានមរចិម្ាកន់្្ះថា សទរូ បារមីម័រ (Drew 
Barrymore) (នាង បាននកើតនៅក្ុងឆ្្ ំ១៩៧៥) បាននែើរជាតួឯកនៅក្ុ
ងភាពយនតមយួន្្ះថា “E.T.” ។ នៅនពល ដែលនាងមានអាយុ២៨ឆ្្ ំ
នាងបាននិយយថា៖ “នបើខ្ុ ំសតរូវស្លា បន់ៅចំនរះមុខឆ្្ររបស់ខ្ុ ំ ននាះ ខ្ុ ំអាច
ឲ្យន្ះមនសពរបស់ខ្ុ ំឲ្យវាសីុបាន ។ បនា្ទ បម់កនទៀតគឺខ្ុ ំអាចរស់នៅក្ុងខលាួន
ឆ្្ររបស់ ខ្ុ ំ”។ នតើននះវាមនិដមនជាការគិតខលាី និងលងៃងន់ ល្ា នទឬអី? 

ខណៈនពលដែលសពះនយសូ៊វនៅមានសពះជន្នៅន�ើយ 
មានមនុស្សជានសចើនបានមកឯសទង។់ បញ្ហា  របស់ពួកនគជាទូនៅគឺជាបទ់ាក់
ទងជាមយួនឈឹងនពលបច្ចុប្បន្។ 

• មានអ្កនកើតន ល្ា ះចំនួន១០នាកច់ងជ់ាសះនស្ប ើយ (លូកា ១៧៖១៣)

• មនុស្សខ្ះចងន់មើលន�ើញវញិ (មា៉ា កុស ៩៖២៧)

• មានមនុស្សម្ាកន់ទៀតចងឲ់្យសពះនយសូ៊វជួយ�នដាះសស្យនៅនលើជនមាលា ះ
នករ តិ៍មរតក៌ (លូកា ១២៖ ១៣-១៤)

• ពួកផារា៉ា សីុបានសួរសំនួរដែលនពញនដាយល្បចិកល្បនៅសពះនយសូ៊វ 
ថានតើពួកនគគួរដត បងព់នធានៅនសស្ដែរឬនទ? (មា៉ា ថាយ ២២៖២៧)។ 

មានមនុស្សតិចតួចណាស់បានមកឯសពះនយសូ៊វនែើម្បសី្ត ប ់ 
ថានតើពួកនគសតរូវន្្ើែូចនមតចនែើម្បនីៅនគរ ស្ថា នសួគ។៌ 
មាននាមុនឺម្ាកទូ់លសួរសទងថ់ា “ឱនោកសគរូល្អនអើយ! 
នតើសតរូវនអាយខ្ុ ំន្្ើែូចនមតច នអាយបានជីវតិរស់អស់កល្បជានិច្ច?” (លូកា 
១៨៖១៨)។ សពះនយសូ៊វមានបន្ទូលសបាបែ់ល់គ្តឲ់្យ លកស់ទព្យសម្បតតិរប
ស់គ្តទ់ាងំអស់ នេើយនែើរតាមសទង។់ ពីនសរះដតការដែលគ្តជ់ាអ្កមាន 
គ្ត ់មនិបានស្ត បត់ាមបគ្រ បរ់បស់សពះនយសូ៊វន�ើយ នេតុននះគ្ត់
មនិអាចនៅស្ថា នសួគប៌ានន�ើយ។ ដតមយា៉ាងវញិនទៀត គឺមានមនុស្ស
ជានសចើនដែលមនិបានដស្ងរកស្ថា នសួគ ៌ប៉ាុដនតនៅនពលដែលនគបាន 
ស្ត បឮ់អំពីស្ថា នសួគ ៌នៅនពលដែលនគបានជួបជាមយួនឈឹងសពះនយសូ៊វ 
ពួកនគកច៏ាបយ់កឪកាសននះ ភាលា មៗ។ នោកស្នខគឺចងន់�ើញសពះនយសូ៊វ 
ដតគ្តប់ានទទួលជាងអ្ីដែលគ្តប់ានរពំឈឹងទុកនៅនទៀត ។ នៅនពលដែ
លសពះនយសូ៊វយងនៅ្្ទះរបស់គ្ត ់ខណៈនពលដែលពួកនគបាន ឈ្ឹកដត

ជាមយួនឈឹងគ្្ ននាះគ្តប់ានរកន�ើញនគរស្ថា នសួគ។៌ “មថងៃននះនសចកតី 
សន្គ្រ ះបានមកែល់្្ទះននះនេើយ” (លូកា ១៩៖១៩)។ 

ត�ើខ្ញុំអាចសសវែងរកស្ថា នសគួ៌តោ
យរត�ៀ�ណា?

តាមរយៈអ្ីដែលនយើងបានន�ើញខ្ងនលើ នយើងអាចនិយយបានថា៖ 

• នគរស្ថា នសួគគឺ៌អាចដស្ងរកន�ើញនៅនពលនវោមយួដែលជាកច់ ្
បាស់។ វាជាល្អណាស់ សសមាបប់ងប្អូនជាទីសសោញ់ដែលបានអាន 
នែើម្បសី្រ ល់អំពីនគរស្ថា នសួគ ៌ពីនសរះវាមាន នម័យសំខ្នស់សមាបអ់្ក 
ពីនសរះអ្កអាចចាបយ់កជីវតិអស់កល្បជានិច្ចបាននៅមថងៃននះបាន។ 

• នគរស្ថា នសួគម៌និអាចសនសមចបានតាមរយៈកិច្ចការល្អបានន�ើយ។ 

• មនុស្សម្ាកអ់ាចសនសមចបាននគរស្ថា នសួគ ៌នដាយមនិចាបំាចម់ានកា
រនរៀបចំជាងមុនន�ើយ។ 

រាល់គំនិតរបស់នយើងទាងំអស់ដែលយល់ថា 
នតើនយើងនៅនគរស្ថា នសួគន៌ដាយរនបៀបណា? គឺខុសទាងំអស់ សបសិននបើគំ
និតទាងំននាះមនិពឈឹងដ្្អកនៅនលើអ្ីដែលសពះជាមា្ច ស់បានសពះបន្ទូលននាះ
នទ។ មានអ្ក ចនសមៀងម្ាកប់ាននសចៀងចំនសចៀងមយួបទអំពីអ្កកំដបលាងម្ាក់
ដែលបានចូលនិវតតនពី៍ការសដមតងរបស់ គ្ត ់បនា្ទ បពី់បានសដមតងជានសចើ
នឆ្្មំក។ នៅក្ុងចនសមៀងននាះគឺ “គ្តស់បាកែជានៅស្ថា នសួគ ៌ពីនសរះ
គ្តប់ានន្្ើឲ្យមនុស្សជានសចើនបានរកីរាយ”។ មាន្សតីអ្កមានម្ាកប់ាន
សង់្ ្ទះមយួសសមាប ់អ្កសក ដែលអាចមាន្សតីសកីសកចំនួន២០រស់នៅបាន 
នេើយគ្តម់និតសមរូវឲ្យបងម់ថលាអ្ីននាះនទ។ គឺមានលក្ខខណ្ដតមយួគត៖់ 
្សតីទាងំននាះសតរូវដតសនយាថា ពួកនគនឈឹងអ្ិស្ធា នសសមាបន់សចកតី សន្គ្រ ះែ
ល់្សតីដែលជាអ្កមានននាះរយៈនពលមយួនមា៉ា ងជានរៀងរាល់មថងៃ។ 

សពះនយសូ៊វមានបន្ទូលអំពីរក្យនសបៀបន្ៀបនែើម្បជីួយ�ពន្យល់អំពីនស
ចកតីននះ។ នៅក្ុងែំណឈឹ ងល្អតាម រយៈនោកលូកាជំពូកទី១៤៖១៦៖ 
សទងប់ានមានបន្ទូលអំពីបុរសម្ាក ់(នៅក្ុងរក្យនសបៀបន្ៀប 
ននាះគឺជាសពះជាមា្ច ស់) ដែលសទងប់ាននរៀបចំពិ្ីជបន់លៀងមយួែ៏្ ំ។ 
គ្តប់ានចាតឲ់្យអ្កបំនរ ើនៅ អនញ្ច ើញមនុស្សឲ្យមកចូលរមួក្ុងពិ្ីននះ ប៉ាុន ្
ដតរាល់ការន្លាើយតបរបស់ពួកនគបានន្្ើឲ្យគ្តប់ានការខក ចិតត៖ “ដតនគចា
បត់ាងំនដាះស្រែូចគ្្ទាងំអស់ អ្កមុននិយយថា ខ្ុ ំបានទិញចំការ...” 
“ម្ាកន់ទៀតថាខ្ុ ំបានទិញនគ្៥នឈឹម ខំុ្សតរូវនៅលវានមើល...” “ម្ាកន់ទៀតកថ៏ា 
ខ្ុ ំនទើបនឈឹងការសបពនធា នេើយ នដាយនេតុ ននាះបានជាខ្ុ ំនៅមនិបាន”។ សពះ
នយសូ៊វបានបញ្ចបក់ារនិយយជារក្យនសបៀប ន្ៀបននះនដាយរក្យថា៖ 
“ែ្បតិអញសបាបថ់ា ឯពួកមនុស្សទាងំប៉ាុន្ាន ដែលអញបានអនញជា ើញ 
មកមុនននាះ អញដលងនអាយអ្ក ណា១ភលាកម់ហាូបរបស់អញនេើយ” (លូកា 
១៤៖២៤) ។

នៅក្ុងរក្យនសបៀបន្ៀបននះ វាបានបគ្ហា ញយ៉ា ងចបាស់ថា 
នយើងមនិអាច�ះ្ ឬចាញ់នគរស្ថា នសួគ ៌ននាះន�ើយ។ 
កិច្ចការដែលសំខ្នន់នាះគឺថា នតើអ្កនឈឹងទទួលការអនញជា ើញ 

មនិអាចនជឿបាន។ សពះនយសូ៊វ ជាសពះរាជបុសតា របស់សពះជាមា្ច ស់ គឺជាសពះ
អមា្ច ស់ដែលបាននបើក្លាូវនៅនគរស្ថា នសួគស៌សមាបន់យើង!។ សទងគឺ់ជាអ្ក 
ដែលបានន្្ើឲ្យមានភាពគ្យសសរួលសសមាបព់ួកនយើងនែើម្បនីៅនគរស្ថា នសួ
គ។៌ គឺមានដតកិច្ចការចា ំបាចស់សមាបន់យើងដតមយួគត ់នែើម្បសីនសមចចិតតគឺ 
នយើងនៅស្ថា នសួគ ៌កម៏និនៅស្ថា នសួគ។៌ គឺមានដត មនុស្សដែលនមើលមនិ
ឆ្ងៃ យែូចជាមនុស្សមយួចំនួននៅក្ុងរក្យនសបៀបន្ៀបប៉ាុនណាណ ះដែលនឈឹងបែិ
នស្ ចំនរះការអនញជា ើញរបស់សពះជាមា្ច ស់។ 

តសចក្តីសត្គ្រ ោះតាមរយៈព្ោះអ
ម្ចា សត់យស៊វូ

នៅក្ុងបទគម្រីកិច្ចការ ២៖២១ នយើងអាននូវខគម្រីមយួយ៉ា ងសំខ្នគ់ឺ៖ 
“ននាះអស់អ្កណាដែល អំរវនាវែល់ សពះនាមសពះអមា្ច ស់នគនឈឹងបានសងរ្
នរាះ” ។ ននះគឺជាបទគម្រីជាមូលដាធា នសគឈឹះនៅក្ុងសពះ គម្រីសញ្ញា ថ្ី។ 

នៅនពលដែលស្វ ម័កប៉ាូលសថាិតនៅក្ុងគុកនៅសករុងភលីីព គ្តប់ាន
ន្្ើការសនង្ខបនៅក្ុងការសន្ទនា របស់គ្តជ់ាមយួនឈឹងអ្កយមគុ
កនដាយនិយយថា៖ “ចូរនជឿែល់សពះអមា្ច ស់នយសូ៊វសគីស្ទ នៅននាះ 
នឈឹងបានសន្គ្រ ះ នេើយសពមទាងំពួកសគរួស្រនោក្ង ?” (កិច្ចការ 
១៦៖៣១) ។ ការដចកចាយរបស់ គ្តខ់លាី ប៉ាុដនតជាមយួនឈឹងគ្្ននាះ 
វាពិតនិងអាចផាលា ស់ដសបជីវតិបាន។ អ្កយមគុកបានដសបចិតតនៅក្ុង 
យបន់នាះ។ 

នតើសពះនយសូ៊វសន្គ្រ ះនយើងនចញពីអ្ី? ននះជាសំនួរមយួដែលសំខ្នន់ែើម្បនីឈឹ
ងសួរ ។ សទងប់ាន សន្គ្រ ះ នយើងនចញពី្លាូវដែលនានំយើងនៅរកនសចកតីមេ
នតរាយអស់កល្បជានិច្ច ដែលជាស្ថា ននរក។ 

សពះគម្រីបានសបាបែ់ល់នយើងថា មនុស្សទាងំឡាយនឈឹងសថាិតនៅក្ុង
នគរស្ថា នសួគ ៌ឬក្ុងស្ថា ននរកនៅ នពលដែលនគស្លា បន់ៅ។ មាន
កដនលាងមយួក្ុងចំនណាមកដនលាងទាងំពីរមានភាពអស្្ច រ្យ នេើយកដនលាង 
មយួនទៀតគឺគួរឲ្យភម័យរនធាត។់ ជាមយួនឈឹងគ្្គឺគ្្នការដែលអាចផាលា ស់បតូរបាន
ន�ើយ។ រយៈចំនួន៥នាទី បនា្ទ បពី់ពួកនគបានស្លា ប ់គឺវាគ្្នឪកាសនទៀតនទ 
ចំនរះមនុស្សដែលនជឿថានសចកតីស្លា បជ់ាទីបញ្ចបម់ន អ្ីៗទាងំអស់ននាះ។ ជីវ ិ
តរបស់អ្កនឈឹងសតរូវបានជំនំុជំសមះតាមរយៈចំណងទាកទ់ងរបស់អ្កជាមយួនឈឹ
ងសពះនយសូ៊វសគីស្ទ។ ននាះនេើយគឺជាការសនសមចចិតត ដែលអ្កនឈឹងចំណាយ
ភាពអស់កល្បរបស់អ្ក។ 

នៅនពលដែលខ្ុ ំសថាិតនៅសបនទសប៉ាូ�ូញ 
ក្ុងែំនណើ រមនការដចងចាយសពះបន្ទូល ពួកនយើងបាននៅន្្ើ ទស្
សនៈកិច្ចនៅក្ុងអតីតជំរុជំននភៀសខលាួន អូសស្ីស (Auschwitz)។ 
មានការនកើតន�ើងគួរឲ្យភម័យខ្លា ច នៅទីននាះនៅក្ុង នរជទី៣ (Third 
Reich) (ក្ុងកំ�ុងនពលស្គ្រ មនោកនលើកទី២)។ នៅក្ុងរវាងឆ្្ ំ
១៩៤២ និង ១៩៤៤ គឺមានមនុស្សចំនួន ១.៦ោននាកស់តរូវបានសមាលា ប ់
ភាគនសចើនគឺស្សនយូ៍ដា (ជនជាតិជ្ីប) នេើយខលាួនសបាណរបស់ពួក
នគសតរូវបានែុតនចាល។ តាមពិតទីននាះ ជាទូនៅសតរូវបាននគនៅ ថាជា 
“ស្ថា ននរកមនអូសស្ីស”។ ការពិពណ៌នាននះបាន្លាងកាតគ់ំនិតរបស់ខ ្

ត�ើខ្ញុំអាច
តៅស្ថា នសគួ៌

តោយរត�ៀ�ណា?

ឬបែិនស្ចំនរះការ អនញជា ើញ។ នតើវាមនិដមនជាការគ្យសសរួល
ជាងនទឬអី? សបសិននបើមនុស្សម្ាកម់និអាចនៅនគរស្ថា ន សួគ ៌
នៅនពលដែលនពលនវោបានមកែល់ ននាះមនិដមនមកពីពួកនគមនិស្រ ល់
្លាូវននាះនទ ប៉ាុដនតគឺមក ពីពួកនគមនិទទួលការអនញជា ើញ។ 

ចំនរះមនុស្ស៣នាកដ់ែលសថាិតនៅក្ុងរក្យនសបៀបន្ៀបរបស់សពះនយ
សូ៊វគឺមនិដមនជាគំរលូ្អសសមាប ់នយើងននាះនទ។ គ្្ននរណាម្ាកក់្ុ
ងចំនណាមពួកនគបានទទួលការអនញ្ច ើញនៅក្ុងពិ្ីជបន់លៀងននាះ 
ន�ើយ។ ជាលទធា្ល នតើពិ្ីជបន់លៀងសតរូវបានលុបនចាលឬ? នទ! 
ពិ្ីជបន់លៀងមនិសតរូវបានបញ្ឈប ់ននាះន�ើយ នដាយនសរះដតនភ្ៀងដែលបាន
អនញជា ើញមកបែិនស្មកចូលរមួ ននាះនៅហ្ាយកប៏ាន អនញជា ើញមនុស្សទាងំ
អស់នៅក្ុងនោកីយននះមកចូលរមួ។ ទាងំននះមនិដមនជាការអនញ្ច ើញជាមួ
យនឈឹង សំបុសតពណ៌មាសននាះនទនៅនពលននះ វាជាការអនញ្ច ើញ្ម្តាមយួ៖ 
“ចូលមក!”។ នេើយមនុស្ស ដែលទទួលការអនញជា ើញសតរូវបាន្តល់កដនលាងសម ្
រាបអ់ងរុយ។ នតើមានអ្ីនកើតន�ើង? មានេ្ូងមនុស្ស បានចូលមក។ បនា្ទ
បម់កនៅហ្ាយបាននមើលនៅគឺនៅមានកដនលាងទំននរ។ រចួនៅហ្ាយសបាបថ់ា 
“ចូរនចញនៅតាម្លាូវសចកលហាក តាមរបង នេើយបង្ខំនគនអាយចូលមក 
នែើម្បនីអាយ្្ទះ អញបាន នពញ”។ 

រេូតមកែល់ចំណុចននះ ខ្ុ ំចងពិ់និត្យនមើល ថានតើរក្យនសបៀប
ន្ៀបននះមានអ្ីទាកទ់ងជាមយួនឈឹងពួក នយើងសមម័យបច្ចុប្បន្។ 
គឺនៅមានបន្ទបន់ៅនគរស្ថា នសួគ ៌នេើយសពះជាមា្ច ស់មានបន្ទូលសបាបែ់ល់ 
អ្កថា៖ “ចូរមក នេើយយកដនលាងរបស់អ្កនៅស្ថា នសួគ!៌ ចូរន្្ើការសនសមច
ចិតតមយួដែលសតឈឹមសតរូវ នេើយរកសាកដនលាងមយួសសមាបអ់្កែអ៏ស់កល្បជានិច្ច! 
ចូរសនសមចចិតតនៅមថងៃននះ!”។ 

ស្ថា នសួគគឺ៌នពញនដាយការអស្្ច រ្យ ។ នេតុននះបានជាសពះនយសូ៊វបា
ននសបៀបន្ៀបស្ថា នសួគន៌ៅនឈឹងពិ ្ីជបន់លៀងមយួ។ នៅក្ុងបទគម្រី 
១កូរនិថូស ២៖៩ ដចងមកថា៖ “នសចកតីដែលដភ្កមនិដែលន�ើញ 
សតនចៀកមនិ ដែលឮ នេើយចិតតនឈឹកមនិដែលែល់ គឺនសចកតីននាះឯង 
ដែលសពះបាននរៀបចំទុក សំរាបព់ួកអ្ក ដែលសសឡាញ់សទង”់ ។ 
គឺគ្្នកដនលាងណាមយួនៅនលើដ្នែីននះ ដែលែូចជាអ្ីដែលនៅ 
ស្ថា នសួគន៌នាះន�ើយ។ ស្ថា នសួគគ៌ឺពិតជាអស្្ច រ្យណាស់! ែូនច្ះនយើងមនិ
អាចបាតប់ងស់្ថា នសួគ ៌បានន�ើយ។ ស្ថា នសួគជ៌ាកដនលាងដែលវនិសសដែល
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