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មានមនុស្សជាេ្រចើនព្យោយាមមនិបានគិតពីភាពអស់កល្ប
ជានិច� ។ សូម្បែីតអស់អ�កែដលបានគិតអំពី េសចក�ីស� ប ់
គឺពួកេគព្យោយាមមនិគិតអំពី េតើនឹងមានអ�ីេកើតេឡើងបនា� បពី់េសចក�ី
ស� ប។់ កលែដល ខ�ុ ំេនពីេក�ង មានតួឯកជា�ស�ីរបស់អេមរចិមា� កឈ់្
េមាះថា ្រទ� បារមីរ័ (Drew Barrymore) (នាង បានេកើតេនក�ុងឆា�  ំ
១៩៧៥) បានេដើរជាតួឯកេនក�ុងែខ្សរភាពយន�មយួេឈ� ះថា “E.T.” ។ 
េនេពល ែដលនាងមានអយុ២៨ឆា�  ំនាងបាននិយាយថា៖ “េតើខ�ុ ំគួរែត
ស� បេ់នចំេពះមុខឆា� ររបស់ខ�ុ ំ េនាះ អចខ�ុ ំចងអ់ចឲ្យេផះៃនសពរបស់
ខ�ុ ំឲ្យវសីុបាន ។ បនា� បម់កេទៀតគឺខ�ុ ំអចរស់េនក�ុងខ�ួនឆា� ររបស់ ខ�ុ ំ”។ 
េតើេនះវមនិែមនជាករគិតខ�ី និងល�ងេ់ខ� េទឬអី? 

ខណៈេពលែដល្រពះេយសូ៊វេនមាន្រពះជន�េនេឡើយ 
មានមនុស្សជាេ្រចើនបានមកឯ្រទង។់ ប��  របស់ពួកេគជាទូេទគឺជាបទ់ក់
ទងជាមយួនឹងេពលបច�ុប្បន�។ 

• មានអ�កេកើតេឃា� ះចំនួន១០នាកច់ងជ់ាសះេស្ប ើយ (លូក ១៧៖១៣)

• មនុស្សខ�ះចងេ់មើលេឃើញវញិ (ម៉ាកុស ៩៖២៧)

• មានមនុស្សមា� កេ់ទៀតចងឲ់្យ្រពះេយសូ៊វជួយេដះ្រសយេទេលើជេមា� ះ
េករ �ិ៍មរតក៌ (លូក ១២៖ ១៣-១៤)

• ពួកផារ៉សីុបានសួរសំនួរែដលេពញេដយល្បចិកល្បេទ្រពះេយសូ៊វ 
ថាេតើពួកេគគួរែត បងព់ន�េទេសសែដរឬេទ? (ម៉ាថាយ ២២៖២៧)។ 

មានមនុស្សតិចតួចណាស់បានមកឯ្រពះេយសូ៊វេដើម្បសី� ប ់ថាេតើពួកេគត ្
រវូេធ�ើដូចេម�ចេដើម្បេីទនគរ ស� នសួគ។៌ មាននាមុនឺមា� កទូ់លសួរ្រទងថ់ា 

“ឱេលក្រគ�ល�េអើយ! េតើ្រត�វេអយខ�ុ ំេធ�ើដូចេម�ច 
េអយបានជីវតិរស់អស់កល្បជានិច�?” (លូក ១៨៖១៨)។ ្រពះេយ
សូ៊វមានបន�ូល្របាបដ់ល់គាតឲ់្យ លក្់រទព្យសម្បត�ិរបស់គាតទ់ងំអ
ស់ េហើយេដើរតម្រទង។់ ពីេ្រពះែតករែដលគាតជ់ាអ�កមាន គាត ់
មនិបានស� បត់មបង� បរ់បស់្រពះេយសូ៊វេឡើយ េហតុេនះគាតម់និ
អចេទស� នសួគប៌ានេឡើយ។ ែតម្យោង៉វញិេទៀត គឺមានមនុស្សជា
េ្រចើនែដលមនិបានែស�ងរកស� នសួគ ៌ប៉ុែន�េនេពលែដលេគបាន 
ស� បឮ់អំពីស� នសួគ ៌េនេពលែដលេគបានជួបជាមយួនឹង្រពះេយសូ៊វ 
ពួកេគកច៏បយ់កឪកសេនះ ភា� មៗ។ េលកសេខគឺចងេ់ឃើញ្រពះេយសូ៊វ 
ែតគាតប់ានទទួលជាងអ�ីែដលគាតប់ានរពឹំងទុកេទេទៀត ។ េនេពលែដ
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ល្រពះេយសូ៊វយាងេទផ�ះរបស់គាត ់ខណៈេពលែដលពួកេគបានផឹកែត
ជាមយួនឹងគា�  េនាះគាតប់ានរកេឃើញនគរស� នសួគ។៌ “ៃថ�េនះេសចក�ី 
សេ�ង� ះបានមកដល់ផ�ះេនះេហើយ” (លូក ១៩៖១៩)។ 

េតើខ�ុំអចែស�ងរកស� នសគួ៌េដ
យរេបៀបណា?

តមរយៈអ�ីែដលេយើងបានេឃើញខងេលើ េយើងអចនិយាយបានថា៖ 

• នគរស� នសួគគឺ៌អចែស�ងរកេឃើញេនេពលេវលមយួែដលជាកច់ ្
បាស់។ វជាល�ណាស់ ស្រមាបប់ងប�ូនជាទី្រសលញ់ែដលបានអន 
េដើម្បសី� ល់អំពីនគរស� នសួគ ៌ពីេ្រពះវមាន នយ័សំខនស់្រមាបអ់�ក 
ពីេ្រពះអ�កអចចបយ់កជីវតិអស់កល្បជានិច�បានេនៃថ�េនះបាន។ 

• នគរស� នសួគម៌និអចសេ្រមចបានតមរយៈកិច�ករល�បានេឡើយ។ 

• មនុស្សមា� កអ់ចសេ្រមចបាននគរស� នសួគ ៌េដយមនិចបំាចម់ានក
រេរៀបចំជាងមុនេឡើយ។ 

រល់គំនិតរបស់េយើងទងំអស់អំពី េតើេយើងេទនគរស� នសួគេ៌ដយរេបៀបណា? 
គឺខុសទងំអស់ ្របសិនេបើគំនិតទងំេនាះមនិពឹងែផ�កេទេលើអ�ីែដលព ្
រះជាមា� ស់បាន្រពះបន�ូលេនាះេទ។ មានអ�ក ចេ្រម�ងមា� កប់ានេ្រច�ងចំ
េ្រច�ងមយួបទអំពីអ�កកំែប�ងមា� កែ់ដលបានចូលនិវត�នពី៍ករសែម�ងរប
ស់ គាត ់បនា� បពី់បានសែម�ងជាេ្រចើនឆា� មំក។ េនក�ុងចេ្រម�ងេនាះគឺ 
“គាត្់របាកដជាេទស� នសួគ ៌ពីេ្រពះគាតប់ានេធ�ើឲ្យមនុស្សជាេ្រចើនបាន
រកីរយ”។ មាន�ស�ីអ�កមានមា� កប់ានសងផ់�ះមយួស្រមាប ់អ�ក្រក ែដល
អចមាន�ស�ី្រកី្រកចំនួន២០រស់េនបាន េហើយគាតម់និត្រម�វឲ្យបងៃ់ថ�
អ�ីេនាះេទ។ គឺមានលក�ខណ� ែតមយួគត៖់ �ស�ីទងំេនាះ្រត�ចែតសន្យោថា 
ពួកេគនឹងអធិស� នស្រមាបេ់សចក�ី សេ�ង� ះដល់�ស�ីែដលជាអ�កមានេនាះរ
យៈេពលមយួេម៉ាងជាេរៀងរល់ៃថ�។ 

្រពះេយសូ៊វមានបន�ូលអំពីពក្យេ្រប�បេធៀបេដើម្បជីួយពន្យល់អំពីេស
ចក�ីេនះ។ េនក�ុងដំណឹងល�តម រយៈេលកលូកជំពូកទី១៤៖១៦៖ 
្រទងប់ានមានបន�ូលអំពីបុរសមា� ក ់(េនក�ុងពក្យេ្រប�បេធៀប 
េនាះគឺជា្រពះជាមា� ស់) ែដល្រទងប់ានេរៀបចំពិធីជបេ់លៀងមយួដធ៏ំ។ 
គាតប់ានចតឲ់្យអ�កបំេរ ើេទ អេ�� ើញមនុស្សឲ្យមកចូលរមួក�ុងពិធីេនះ ប៉ុន ្
ែតរល់ករេឆ�ើយតបរបស់ពួកេគបានេធ�ើឲ្យគាតប់ានករខក ចិត�៖ “ែតេគច
បត់ងំេដះសរដូចគា� ទងំអស់ អ�កមុននិយាយថា ខ�ុ ំបានទិញចំករ...” 
“មា� កេ់ទៀតថាខ�ុ ំបានទិញេគា៥នឹម ខ�ុ ំ្រត�វេទលវេមើល...” “មា� កេ់ទៀតកថ៏ា 
ខ�ុ ំេទើបនឹងករ្របពន� េហើយ េដយេហតុ េនាះបានជាខ�ុ ំេទមនិបាន”។ ្រពះ
េយសូ៊វបានប��បក់រនិយាយជាពក្យេ្រប�ប េធៀបេនះេដយពក្យថា៖ 
“ដ្បតិអញ្របាបថ់ា ឯពួកមនុស្សទងំប៉ុនា� ន ែដលអញបានអេ�� ើញ 
មកមុនេនាះ អញែលងេអយអ�ក ណា១ភ�កម់�ូបរបស់អញេហើយ” (លូក 
១៤៖២៤) ។

េនក�ុងពក្យេ្រប�បេធៀបេនះ វបានបង� ញយ៉ាងច្បោស់ថា 
េយើងមនិអចឈ�ះ ឬចញ់នគរស� នសួគ ៌េនាះេឡើយ។ 



កិច�ករែដលសំខនេ់នាះគឺថា េតើអ�កនឹងទទួលករអេ�� ើញ 
ឬបដិេសធចំេពះករ អេ�� ើញ។ េតើវមនិែមនជាករងយ្រស�ល
ជាងេទឬអី? ្របសិនេបើមនុស្សមា� កម់និអចេទនគរស� ន សួគ ៌
េនេពលែដលេពលវលបានមកដល់ េនាះមនិែមនមកពីពួកេគមនិស� ល់
ផ�ូវេនាះេទ ប៉ុែន�គឺមក ពីពួកេគមនិទទួលករអេ�� ើញ។ 

ចំេពះមនុស្ស៣នាកែ់ដលស�ិតេនក�ុងពក្យេ្រប�បេធៀបរបស់្រពះេយ
សូ៊វគឺមនិែមនជាគំរលូ�ស្រមាប ់េយើងេនាះេទ។ គា� ននរណាមា� កក់�ុ
ងចំេណាមពួកេគបានទទួលករអេ�� ើញេទក�ុងពិធីជបេ់លៀងេនាះ 
េឡើយ។ ជាលទ�ផល េតើពិធីជបេ់លៀង្រត�វបានលុបេចលឬ? េទ! 
ពិធីជបេ់លៀងមនិ្រត�វបានបញ�ប ់េនាះេឡើយ េដយេ្រពះែតេភ��ងែដ
លបានអេ�� ើញមកបដិេសធមកចូលរមួ េនាះេចហ� យកប៏ាន អេ�� ើ
ញមនុស្សទងំអស់េនក�ុងេលកីយេនះមកចូលរមួ។ ទងំេនះមនិែម
នជាករអេ�� ើញជាមយួនឹង សំបុ្រតពណ៌មាសេនាះេទេនេពលេនះ។ 
វជាករអេ�� ើញធម�តមយួ៖ “ចូលមក!”។ េហើយមនុស្ស ែដលទទួល
ករអេ�� ើញ្រត�វបានផ�ល់កែន�ងស្រមាបអ់ង�ុយ។ េតើមានអ�ីេកើតេឡើង? 
មានហ�ូងមនុស្ស បានចូលមក។ បនា� បម់កេចហ� យបានេមើលទីគឺេនមាន
កែន�ងទំេនរ។ រចួេចហ� យ្របាបថ់ា “ចូរេចញេទតមផ�ូវ្រចកល�ក តមរបង 
េហើយបង�ំេគេអយចូលមក េដើម្បេីអយផ�ះ អញបាន េពញ”។ 

រហូតមកដល់ចំណុចេនះ ខ�ុ ំចងពិ់និត្យេមើល ថាេតើពក្យេ្រប�ប
េធៀបេនះមានអ�ីទកទ់ងជាមយួនឹងពួក េយើងសមយ័បច�ុប្បន�។ 
គឺេនមានបន�បេ់ននគរស� នសួគ ៌េហើយ្រពះជាមា� ស់មានបន�ូល្របាបដ់ល់ 
អ�កថា៖ “ចូរមក េហើយយកែន�ងរបស់អ�កេនស� នសួគ!៌ ចូរេធ�ើករសេ្រមច
ចិត�មយួែដល្រតឹម្រត�វ េហើយរក្សោកែន�ងមយួស្រមាបអ់�កដអ៏ស់កល្បជានិច�! 
ចូរសេ្រមចចិត�េនៃថ�េនះ!”។ 

ស� នសួគគឺ៌េពញេដយករអស� រ្យ ។ េហតុេនះបានជា្រពះេយសូ៊វបា
នេ្រប�បេធៀបស� នសួគេ៌ទនឹងពិ ធីជបេ់លៀងមយួ។ េនក�ុងបទគម�រី 
១កូរនិថូស ២៖៩ ែចងមកថា៖ “េសចក�ីែដលែភ�កមនិែដលេឃើញ 
្រតេចៀកមនិ ែដលឮ េហើយចិត�នឹកមនិែដលដល់ គឺេសចក�ីេនាះឯង 
ែដល្រពះបានេរៀបចំទុក សំរបព់ួកអ�ក ែដល្រសឡាញ់្រទង”់ ។ 
គឺគា� នកែន�ងណាមយួេនេលើែផនដីេនះ ែដលដូចជាអ�ី 
ស� នសួគេ៌នាះេឡើយ។ ស� នសួគគ៌ឺពិតជាអស� រ្យណាស់! ដូេច�ះេយើងមនិ
អចបាតប់ងស់� នសួគ ៌បានេឡើយ។ ស� នសួគជ៌ាកែន�ងែដលវេិសសែដល



មនិអចេជឿបាន។ ្រពះេយសូ៊វ ជា្រពះរជបុ្រត របស់្រពះជាមា� ស់ គឺជា្រពះ
អមា� ស់ែដលបានេបើកផ�ូវេទនគរស� នសួគស៌្រមាបេយើង!។ ្រទងគឺ់ជាអ�ក 
ែដលបានេធ�ើឲ្យមានភាពងយ្រស�លស្រមាបព់ួកេយើងេដើម្បេីទនគរស� នសួ
គ។៌ គឺមានែតកិច�ករច ំបាចស់្រមាបេ់យើងែតមយួគត ់េដើម្បសីេ្រមចចិត�គឺ 
េយើងេទស� នសួគ ៌កម៏និេទស� នសួគ។៌ គឺមានែត មនុស្សែដលេមើលមនិ
ឆា� យដូចជាមនុស្សមយួចំនួនេនក�ុងពក្យេ្រប�បេធៀបប៉ុេណា� ះែដលនឹងបដិ
េសធ ចំេពះករអេ�� ើញរបស់្រពះជាមា� ស់។ 

េសចក�ីសេ�ង� ះតមរយៈ្រពះអ
មា� សេ់យស៊វូ

េនក�ុងបទគម�រីកិច�ករ ២៖២១ េយើងអននូវខគម�រីមយួយ៉ាងសំខនគឺ់៖ 
“េនាះអស់អ�កណាែដល អំពវនាវដល់ ្រពះនាម្រពះអមា� ស់េគនឹងបានសង�្
េរះ” ។ េនះគឺជាបទគម�រីជាមូលដ� ន្រគឹះេនក�ុង្រពះ គម�រីស�� ថ�ី។ 

េនេពលែដលសវក័ប៉ូលស�ិតេនក�ុងគុកេន្រក�ងភលីីព គាតប់ាន
េធ�ើករសេង�បេនក�ុងករសន�នា របស់គាតជ់ាមយួនឹងអ�កយាមគុ
កេដយនិយាយថា៖ “ចូរេជឿដល់្រពះអមា� ស់េយសូ៊វ្រគីស� េទេនាះ 
នឹងបានសេ�ង� ះ េហើយ្រពមទងំពួក្រគ�សរេលកផង ?” (កិច�ករ 
១៦៖៣១) ។ ករែចកចយរបស់ គាតខ់�ី ប៉ុែន�ជាមយួនឹងគា� េនាះ 
វពិតនិងអចផា� ស់ែ្របជីវតិបាន។ អ�កយាមគុកបានែ្របចិត�េនក�ុង 
យបេ់នាះ។ 

េតើ្រពះេយសូ៊វសេ�ង� ះេយើងេចញពីអ�ី? េនះជាសំនួរមយួែដលសំខនេ់ដើម្បនីឹ
ងសួរ ។ ្រទងប់ាន សេ�ង� ះ េយើងេចញពីផ�ូវែដលនាេំយើងេទរកេសចក�ីមហ
ន�រយអស់កល្បជានិច� ែដលជាស� ននរគ។ 

្រពះគម�រីបាន្របាបដ់ល់េយើងថា មនុស្សទងំឡាយនឹងស�ិតេនក�ុង
នគរស� នសួគ ៌ឬក�ុងស� ននរកេន េពលែដលេគស� បេ់ទ។ មាន
កែន�ងមយួក�ុងចំេណាមកែន�ងទងំពីរមានភាពអស� រ្យ េហើយកែន�ង 
មយួេទៀតគឺគួរឲ្យភយ័រន�ត។់ ជាមយួនឹងគា� គឺគា� នករែដលអចផា� ស់ប�ូរបាន
េឡើយ។ រយៈចំនួន៥នាទី បនា� បពី់ពួកេគបានស� ប ់គឺវគា� នឪកសេទៀតេទ 
ចំេពះមនុស្សែដលេជឿថាេសចក�ីស� បជ់ាទីប��បៃ់ន អ�ីៗទងំអស់េនាះ។ ជីវ ិ
តរបស់អ�កនឹង្រត�វបានជំនំុជំ្រមះតមរយៈចំណងទកទ់ងរបស់អ�កជាមយួនឹ
ង្រពះេយសូ៊វ្រគីស�។ េនាះេហើយគឺជាករសេ្រមចចិត� ែដលអ�កនឹងចំណាយ
ភាពអស់កល្បរបស់អ�ក។ 

េនេពលែដលខ�ុ ំស�ិតេន្របេទសប៉ូឡូញ 
ក�ុងដំេណើ រៃនករែចងចយ្រពះបន�ូល ពួកេយើងបានេទេធ�ើ ទស្
សនៈកិច�េនក�ុងអតីតជំរុជំនេភៀសខ�ួន អូសស�ីស (Auschwitz)។ 
មានករេកើតេឡើងគួរឲ្យភយ័ខ� ច េនទីេនាះេនក�ុង េរជទី៣ (Third 
Reich) (ក�ុងកំឡុងេពលស�ង� មេលកេលើកទី២)។ េនក�ុងរវងឆា�  ំ
១៩៤២ និង ១៩៤៤ គឺមានមនុស្សចំនួន ១.៦លននាក្់រត�វបានសមា� ប ់
ភាគេ្រចើនគឺសសនយូ៍ដ (ជនជាតិជ�ីប) េហើយខ�ួន្របាណរបស់ពួក
េគ្រត�វបានដុតេចល។ តមពិតទីេនាះ ជាទូេទ្រត�វបានេគេហ ថាជា 
“ស� ននរកៃនអូសស�ីស”។ ករពិពណ៌នាេនះបានឆ�ងកតគ់ំនិតរបស់ខ ្



ញំុ ែដលបាននាយំកគំនិតខ�ុ ំ គិតអំពីបនា� បឧ់ស�័នពុលេនក�ុង អូសស�ីស 
ែដលមានមនុស្សចំនួន ៦០០នាកប់ានស� បក់�ុងេពលែត មយួ។ ខ�ុ ំគិតថា 
េយើងមនិអចចបេ់ផ�ើម្រសៃមថាេតើេហតុករណ៍េនះគួរឲ្យភយ័ខ� ចយ៉ាងណា
េនាះ េឡើយ។ ប៉ុែន�វពិតជាស� ននរកែមន? 

េយើងអចេទទស្សនាេនក�ុងបន�បឧ់ស�័នពុល ពីេ្រពះែតយបដ់អ៏
្រកក្់រត�វបានប��បេ់នក�ុងឆា�  ំ១៩៤៤។ ឥឡូវេនះអ�កអចចូលេទ
ទស្សនាេនក�ុងជំរុបំាន។ គា� នមនុស្សណាមា� ក្់រត�វបានទទួលករ 
េធ�ើទរញុកម� ឬដកគុ់កេនទីេនាះេទៀតេទ។ បន�បឧ់ស�័នពុលេនក�ុង 
អូសស�ីស្រត�វបានប�� ប។់ ប៉ុែន� ស� ននរកេនក�ុង្រពះគម�រីគឺអស់កល្បជា
និច�។ 

េនក�ុងផ�ូវចូលេទក�ុងសរៈមន�ីរេនក�ុងជំរុ ំខ�ុ ំបានសំគាល់េឃើញរបូ
ភាពៃនរបូកយរបស់្រពះេយសូ៊វ ្រគីស�ជាបេ់នេលើេឈើឆា� ងព្យរួេន
េលើជ�� ំង។ មានអ�កេទសមា� កក់�ុងចំេណាមអ�កេទសជាេ្រចើន
បាន ដកក់�ីសង្ឈមឹរបស់ខ�ួនេទេលើ្រពះេយសូ៊វ ែដល្រទងបានឆា� ង 
តមរយៈករគូសរបូេនះេនេលើជ�� ំង ជាមយួនឹងែដកេគាល។ មនុស្
សមា� កេ់នះបានស� បេ់នក�ុងបន�បឧ់ស�័នពុលផងែដរ។ ប៉ុែន�គាតប់ានដឹង 
អំពី្រពះសេ�ង� ះគឺ្រពះេយសូ៊វ។ គាតប់ានស� បេ់នក�ុងកែន�ងែដលគួរឲ្យ
ភយ័ខ� ច ប៉ុែន�គាត្់រត�វបាន ស� គមន ៍េដើម្បនីឹងចូលេទក�ុងនគរស� នសួ
គ។៌ តមពិតគា� នផ�ូវណាែដលអចេគចផុតពីស� ននរក ែដល្រពះេយសូ៊វ
បានពិពណ៌នាេនក�ុង្រពះគម�រីស�� ថ�ីេនាះេឡើយ (ឧ. ម៉ាថាយ ៧៖១៣, 
ម៉ាថាយ ៥៖២៩-៣០, ម៉ាថាយ ១៨៖៨) ។ អ�កមនិអចេធ�ើទស្សនៈកិច�
េទស� ននរកបានេឡើយ វជាកែន�ងមយួ ែដលេពញេដយភាពភយ័ខ� ច 
និងឈចឺេបើគា� នទីប�� ប។់ 

នគរស� នសួគគឺ៌ជាកែន�ងអស់កល្បផងែដរ េហើយជាកែន�ងែដល្រពះជាមា�
ស់ចងយ់កេយើងេទទីេនាះ ។ ដូេច�ះ ចូរអនុ�� ត�ិឲ្យខ�ួនរបស់អ�កបានទទួ
លករអេ�� ើញេទស� នសួគ។៌ ចូរអំពវនាវដល់្រពះនាម របស់្រពះអមា� ស់ 
និងចូរកកក់ែន�ងេនស� នសួគ!៌។ បនា� បពី់ករនិយាយរបស់ខ�ុ ំភា� ម 
មាន�ស�ីមា� កប់ាន មកសួរខ�ុ ំ។ នាងមានករអនចិ់ត�ណាស់ េហើយសួរខ�ុ ំថា៖ 
“េតើអចឲ្យមនុស្សមា� កក់កន់គរស� នសួគ ៌យ៉ាងដូចេម�ច? ពីេ្រពះ េពល
ស� បេ់ទវហកប់ីដូចជាករេធ�ើដំេណើ រកំសន�!” ខ�ុ ំយល់្រសបជាមយួនឹង 
នាង “្របសិនេបើអ�កមនិកកក់ែន�ង េនាះអ�កមនិអចេទកែន�ងែដ
លខ�ួនចងេ់ទេនាះេទ។ ្របសិនេបើ អ�កចងេ់ធ�ើដំេណើ រេទ ្រក�ងហៃវ 
អ�ក្រត�វករសំបុ្រតមយួ!”។ ប៉ុែន�នាងបានេឆ�ើយតបថា៖ “ប៉ុែន�អ�ក 
្រត�វែតចំណាយលុយេដើម្បទីិញសំបុ្រត”។ ខ�ុ ំបានេឆ�ើយតបថា៖ 
“្រតឹម្រត�វេហើយ! ែតសំបុ្រតេទស� ន សួគក៌េ៏យើង្រត�វែតចំណាយលុយ
េដើម្បទីិញែដរ ប៉ុែន�វមានតៃម�ៃថ�េពក គា� ននរណាមា� កអ់ចនឹងមាន 
លុយទិញបានេឡើយ។ អំេពើបាបរបស់េយើងបានររងំេយើងមនិឲ្យចូលេទ
ក�ុងនគរស� នសួគ។៌ ្រពះជា មា� ស់មនិអច្រទ្ំរទជាមយួនឹងអំេពើបាបេន
ស� នសួគេ៌នាះេឡើយ។ ្របសិនេបើអ�កចងរ់ស់េនជាមយួ នឹង្រពះជាមា� ស់អ
ស់កល្បជានិច�េនស� នសួគេ៌នាះ អ�ក្រត�វែតទទួលេសចក�ីសេ�ង� ះេចញពីអំ
េពើបាប។ កិច�ករេនះគឺអចេធ�ើបានតមរយៈមនុស្សមា� កែ់ដលគា� នអំេពើបាប 
េហើយមនុស្សមា� កេ់នាះគឺជា្រពះ េយសូ៊វ្រគីស�។ ្រទងគឺ់ជា្រពះអមា� ស់ែតមយួ
ែដលអចសងៃថ�ស្រមាបអ�ក េដើម្បឲី្យអ�កអចេទស� ន សួគប៌ាន ។ ្រទង់
បានសងៃថ�េដយ្រពះេលហិតរបស់្រទងេ់នេលើេឈើឆា� ង”។ 



ដូេច�ះ េតើខ�ុ ំ្រត�វេធ�ើយ៉ាងណាេដើម្បេីឡើងេទស� នសួគ?៌ ្រពះជាមា� ស់បានអ
េ�� ើញេយើងទងំអស់គា� ។ គឺមានបទគម�រីជាេ្រចើនេនក�ុង្រពះគម�រី ែដលបា
នជំរញុពួកេយើងេដើម្បឲី្យទទួលករអេ�� ើញរបស់្រពះ ជាមា� ស់។ 

• “ចូរខំ្របឹងយ៉ាងអស់ពីចិត� េអយបានចូលេទតមទ� រចេង��តវ 
ដ្បតិខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់ គា� ថា នឹងមានមនុស្សជាេ្រចើនខំ្របឹងរកចូលែដរ 
ែតចូល មនិបានេទ (លូក ១៣៖២៤)។

• តងំពី្រគាមក ្រពះេយសូ៊វកច៏ប្់របកស េដយបន�ូលថា 
ចូរែ្របចិត�េឡើង ដ្បតិនគរ ស� នសួគ ៍ជិតដល់េហើយ (ម៉ាថាយ 
៤៖១៧)។

• ចូរឲ្យចូលតមទ� រចេង��ត ដ្បតិទ� ែដលនាេំទឯេសចក�ីហិនវនិាស 
េនាះធំេហើយ ទូលយផង កម៏ានមនុស្សជាេ្រចើនែដលចូលតមទ�
េនាះ ១៤ែតងទ� ែដលនាេំទឯជីវតិ េនាះតូច េហើយចេង��តវញិ កម៏ាន
មនុស្សតិចណាស់ែដលរកផ�ូវេនាះេឃើញ (ម៉ាថាយ ៧៖១៣ -១៤)។

• ចូរ្របឹងតសូ៊ េដយករតយ៉ាងល�ៃនេសចក�ីជំេនឿ ចូរេតងចបជី់វតិអ
ស់កល្បជានិច�ឱ្យខ� ប ់ែដល្រពះបានេហអ�កមកទទួល (១ ធីម៉ូេថ 
៦៖១២)។

• ចូរេជឿដល់្រពះអមា� ស់េយសូ៊វ្រគីស�េទ េនាះនឹងបានសេ�ង� ះេហើយ 
្រពមទងំពួក្រគ�សរ េលកផង ? (កិច�ករ ១៦៖៣១)។

បទគម�រីទងំេនះជាបទគម�រីមយួែដលជំរញុឲ្យេយើងទទួលករអញ្
េចើញ។ អ�កអចមានអរម�ណ៍អំពី ភាពបនា� ន ់និងេសចក�ីេស� ះ្រតងែ់ដ
លស�ិតេនក�ុងបទគម�រីទងំេនះ។ កិច�ករមយួែដលសមេហតុផល 
ស្រមាបអ់�កគឺទទួលករអេ�� ើញ តមរយៈេសចក�ីអធិស� ន 
ដូចជាខងេ្រកមេនះ៖

“្រពះអមា� ស់ ្រពះេយសូ៊វ ទូលបង�ំបានអនអត�បទេនះ េហើយបានដឹងថា
ទូលបង�ំអចេទនគរស� ន សួគប៌ាន តមរយៈែត្រទងម់យួ។ ទូលបង�ំច
ងេ់នជាមយួនឹង្រទងេ់នស� នសួគេ៌នៃថ�ណាមយួ។ សូម្រទងប់ានសង�្
េរះទូលបង�ំេចញពីស� ននរក ែដលជាកែន�ងែដលទូលបង�ំសមនឹងេទ 
េដយ េ្រពះែតបាបរបស់ទូលបង�ំទងំអស់។ ពីេ្រពះែត្រទងប់ាន្រសល
ញ់ទូលបង�ំយ៉ាងខ� ងំ ្រទងប់ាន សុគត ស្រមាបទូ់លបង�ំេនេលើេឈើឆា� ង 



េហើយនឹងយកេទសរបស់ទូលបង�ំដកេ់លើរបូអង�្រទង”់។ ្រទងអ់ចេមើ
លេឃើញអំេពើបាបរបស់ទូលបង�ំ ចបត់ងំពីទូលបង�ំេនពីេក�ងរហូត
ដល់េពលេនះ។ ្រទងប់ាន្រជាប្រគបទ់ងំេសចក�ីខុសឆ�ងែដលទូលប
ង�ំបាន្រប្រពឹត� កិច�ករែដលចូលក�ុងចិត�របស់ទូល បង�ំឥឡូវេនះ និង
កិច�ករែដលទូលបង�ំមនិបានចបអ់រម�ណ៍ ឬមនិបានដឹងខ�ួន។ 
្រទងប់ានដឹងអំពីចិត� របស់ទូលបង�ំ។ េនចំេពះ្រពះេន្រត្រទងទូ់លបង�ំ 
គឺជាេសៀវេភមយួក្បោលែដលបានេបើក។ ក�ុងនាម របស់ទូលបង�ំ 
គឺទូលបង�ំមនិអចេទនគរស� នសួគជ៌ាមយួនឹង្រទងេ់នាះេឡើយ។ 
ទូលបង�ំពិតជាេសក ស� យណាស់ េហើយសូម្រទងប់ានេលើកែលងេទស
បាបដល់ទូលបង�ំផង។ សូម្រទងយ់ាងមកក�ុង ជីវតិរបស់ទូលបង�ំ េហើយនឹ
ងែកែ្របជីវតិរបស់ទូលបង�ំឲ្យបានក� យេទជាថ�ី។ សូម្រទងប់ានជួយដល់ 
ទូលបង�ំេដើម្បលីះបងេ់ចលនូវអ�ីែដលមនិ្រតឹម្រត�វក�ុង្រពះេន្រតរបស់្រទង។់ 
សូម្រទងប់ានជួយដល់ ទូលបង�ំេដើម្បបីេង�ើតនូវទមា� បម់យួែដលល�ក�ុងជី
វតិ។ សូមឲ្យ្រទងប់ានជួយដល់ទូលបង�ំ េដើម្បយីល់ នូវ្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់
គឺ្រពះគម�រី។ សូម្បជីួយដល់ទូលបង�ំ េនេពលែដល្រទងម់ានបន�ូលមកកន ់
ទូលបង�ំ េហើយនឹង្របទននូវចិត�ៃនករស� បប់ង� ប ់
េដើម្បនីឹងឲ្យទូលបង�ំអចបំេពញតម ្រពះហឫទយ័របស់្រទង។់ សូមឲ្
យ្រទងប់ានក� យេទជា្រពះជាមា� ស់ៃនជីវតិទូលបង�ំចបព់ីេពលេនះេទ។ 
ទូលបង�ំចងេ់ដើរតម្រទង។់ សូមបង� ញដល់ទូលបង�ំនូវផ�ូវែដល្រតឹម្រត�វក�ុង
្រគបទ់ងំទស្សនៈេនក�ុង ជីវតិរបស់ទូលបង�ំ។ 
ទូលបង�ំសូមអរ្រពះគុណដល់្រទង ់ែដល្រទ
ងប់ានស� បេ់សចក�ីអធិស� នរបស់ ទូលបង�ំ 
ែដលទូលបង�ំឥឡូវជាកូនរបស់្រទង ់
េហើយេនៃថ�ណាមយួ 
ទូលបង�ំនឹងេនជាមយួនឹង្រទង ់េនស� នសួគ។៌ 
អែមន៉!” 

េលកបណ�ិ ត (ស�ស� ចរ្យ) ែវនេនើរ គីត 

េតើខ�ុំអច

េទស� នសគួ៌

េដយរេបៀបណា?

េរៀបេរៀងេដយ
 េលកបណ�ិ ត ែវនេនើរ គីត 
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