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េដើមកំេណើ តៃនេ្រគាះមហន�រយ
ពិភពេលករបស់េយើងគឺ្រត�វបានបំផា� ញេដយេ្រគាះមហន�រយ 
ម�ងេហើយម�ងេទៀតជាេ្រចើន។ តមរយៈរលកសមុ្រទយក្សសូណាមកិ េនែខធ�ូរ 
ឆា� ២ំ០០៤ មានមនុស្ស្របមាណ១៦០ពនប់ាន ស� ប ់ករលិចៃនកប៉ាល់ទីតនិចបណា�
លឲ្យបាតប់ងជី់វតិ ១៥២២នាក ់និងស�ង� មេលកេលើកទី២ បានបណា� លឲ្យមនុស្ស 
៥០លននាកប់ានស� ប។់ ែតយ៉ាងណាមញិ េដើមកំេណើ តៃនេ្រគាះមហន�រយ េនះ
គឺបណា� លមកពីករធា� កចុ់ះៃនមនុស្សជាតិចូលក�ុងអំេពើបាបក�ុងសួនេអែដន។ 
េនះគឺជាេដើមកំេណើ ត េហើយនឹងមូលេហតុស្រមាបេ់្រគាះមហន�រយដៃទេទៀត 
ែដលបានេកើតេឡើងេនក�ុងពិភពេលកេនះ។ អំេពើបាបបានបណា� លឲ្យមានករែញក
េចញពីគា� រវងមនុស្ស និង្រពះជាមា� ស់។ ្របសិនេបើគា� ន្រពះ ជាមា� ស់េនាះេទ មនុស្ស
នឹង្រត�វេនស�ិតេទក�ុងេ្រគាះមហន�រយែបបដអ៏ស់កល្បជានិច�។ េបើសិន្រពះ ជាមា� ស់ប ្
រទនែតអំេពើបាបមយួឲ្យចូលក�ុងស� នសួគ ៌េនាះេសចក�ីេវទនានិងេសចក�ីស� បក់នឹ៏ង 
ចូលេទក�ុងស� នសួគែ៌ដរ។ ប៉ុែន�េនះមនិែមនជាបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់
េនាះេឡើយ។ 

វជាករេធ�ើឲ្យ្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់េ្រក�ម្រកំ ែដលមនុស្ស្រទងប់ានបេង�ើត 
េហើយជាមនុស្ស ែដល្រទងប់ាន្រសលញ់បានែបរេចញពី្រទង ់េហើយនឹងបានប
េណា� យខ�ួនរបស់ពួកេគធា� ក ់ចូលក�ុងេសចក�ីស� ប ់។ វគួរឲ្យភយ័ខ� ចណាស់! 
ដូចែដលសុភាសិតមយួេពលថា៖ “គឺគា� នឪសថ ណាមយួអចព្យោបាលេសចក�ីស� ប់
បានេឡើយ” ។ សូម្បែីតឪសថែដលយកមកពីសួនេអែដនកម៏និ អចព្យោបាលបានែដរ។ 
ប៉ុែន�្របែហលជា្រពះជាមា� ស់អចមានថា� សំ្រមាបព់្យោបាលដល់អ�ក!? 

ឪសថព្យោបាលរបស្់រពះជាមា� ស ់្រទង់បាន
ចត់្រពះរជបុ្រតរបស្់រទង់

្រពះជាមា� ស់បានេរៀបចំែផនករ ស្រមាបេ់សចក�ីសេ�ង� ះ តងំពីេនក�ុងសួនេអែដន 
េហើយ្រទង ់បាន្របកសអំពីែផនករេនាះ ភា� មៗបនា� បពី់ករធា� កចុ់ះក�ុងអំេពើបាប 
េទះេបើេសចក�ី្របកសេនាះ ស�ិតេនភាពមនិច្បោស់លស់េនេឡើយកេ៏ដយ៖ 

“អញនឹងេធ�ើឱ្យឯង េហើយនឹង�ស�ី គឺទងំពូជឯង នឹងពូជនាងមាន េសចក�ីខ� ងំនឹងគា�  ពូជ
នាងនឹងកិនក្បោលឯងេហើយឯងនឹងចឹកែកងេជើងេគ” (េលកុប្បត�ិ៣៖១៥)។

្រចវ៉កៃ់នេសចក�ីែថ�ងទំនាយែដលមនិែដលេចះចបេ់នាះបានបង�ុលបង� ញម�ងេហើយម�ង
េទៀតពីករ យាងមកៃន្រពះសេ�ង� ះ ឧទហរណ៍៖ 

• “នឹងមានផា� យមយួេចញពីយ៉ាកុប េហើយនឹងមានដំបង 
(គឺជានិមតិ�ស�� ៃន្រពះេចស� រ) មយួេកើតេចញពីសសន ៍អុី្រសែអលែដរ” 
(ជនគណនា ២៤៖១៧)។ 

• “ដូេច�ះ អ�កេនាះនឹង្របគល់េគេទដរបដល់កំណតៃ់ននាង 
ែដលឈនឹឺងស្រមាល បានេកើតកូនមក េនាះសំណល់ៃនពួកបងប�ូនទងំេនាះ 
នឹងបានវលិ្រតលបម់កពួកបងប�ូន វញិ” (មកី ៥៖២)។ 

េសចក�ី្របកសចុងេ្រកយៃន្រពះសេ�ង� ះ្រត�វបាន្របកសេដយេទវត 
េនេពលែដលេទវតបាន សំែដងដល់េលកយ៉ូែសប អំពីកំេណើ តនិង្រពះ
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នាមៃនបុ្រតដប៏រសុិទ�េនះថា៖ “កលែដលគាតក់ំពុង ែតគិតពីករេនាះ្រសប ់
ែតមានេទវតៃន្រពះអមា� ស់េស�ច បានពន្យល់សប�ិ បា្របគ់ាតថ់ា យ៉ូែសប 
ពូជហ�ួងដវឌីេអើយ កំុឲ្យខ� ចនឹងយកនាងមារ៉ ជា្របពន�អ�កេឡើយ 
ដ្បតិបុ្រតែដលមកចបទ់ំ ៃផ�នាង េនាះេកើតពី្រពះវ�ិ� ណបរសុិទ� នាងនឹង្របសូតបុ្រត១ 
េហើយអ�កថា� យ្រពះនាមថា “េយសូ៊៉វ” េ្រពះបុ្រតេនាះនឹងជួយសេ�ង� ះរ�ស�្រទងឲ់្យរចួពី
បាប” (ម៉ាថាយ ១៖២០-២១)។ 

តមរយៈ្របវត�ិស�ស�គឺមានមនុស្សជាេ្រចើនបានេដើរេនេលើែផនដីេនះ 
េហើយបានបេង�ើតេឈ� ះ ស្រមាបខ់�ួនរបស់ពួកេគ េនក�ុងចំេណាមមនុស្សដូចជា 
្រពះេចអធិរជ េស�ច អ�កកំណាព្យ ទស្សនៈ វទូិ គូរ ូអ�កេចះមន�អគម ពួកមនុស្សល� 
និងពួកមនុស្សអ្រកក។់ តងំពីដំបូង េលកីយេនះមនិែដល បានេឃើញ្រពះជាមា� ស់េទ 
រហូតដល់ពិធីកំេណើ ត្រពះេយសូ៊វដំបូង (Christmas)។ ទរកេន 
ក�ុងស�ូរសត�គឺមនិែមនជា្រពះ ដូចែដលសសន្៍រកិចបានគិតថាជា្រពះែដលស�ិតេនេលើ
ភ�អំូឡាេភើស (Mount Olympus) ឬកជ៏ា្រពះៃនកុលសម�ន�អឡឺមង៉េ់នក�ុងតំបនវ៉់ហ
ឡា េនាះេឡើយ។ ្រទងគឺ់ជា្រពះែតមយួែដលអចនឹងមានបន�ូលថា៖ “្រគបរ់បស់ទងំ
អស់បានេកើតមកេដយសរ្រទង”់ (យូហន ១៖១ & ៣) “ខ�ុ ំជាេសចក�ីពិត” (យូហន 
១៤៖៦) “ខ�ុ ំជាអ�កគង� លល�” (យូហន ១០៖១១) “ខ�ុ ំគឺជាទ� រ” (េទកនស់� នសួគ)៌ 
(យូហន ១០៖៧)។ 

េតើតមរយៈវធិីមយួណា ែដល្រទងប់ានេ្រជើសេរ ើសេដើម្បយីាងមកែផនដីេនះ? 
េតើ្រទងប់ានមក ែផនដីេនះជាមយួនឹងសំេលងស�រ ែ្រតរ ឬសំេលងផ�ររន�ះឬ? 
េតើ្រទងយ់ាងមកជាមយួនឹងពួកពលបរ ិវៃននគរស� នសួគឬ៌? េទ! ្រពះជាមា� ស់
បានេ្រជើសេរ ើសយក�ស�ីែដលមនិទន ់េរៀបករមា� កេ់ចញពីសសនអ៍ុី្រសែអល 
គឺនាងម៉ារ ែដលនាងបានេពញេដយ្រពះគុណេនចំេពះ ្រពះេន្រតរបស់្រពះជាមា� ស់ 
េដើម្បនីឹងនាបំុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់មកកនេ់លកីយេនះ។ តមរយៈ េសច
ក�ីេនះ្រទងប់ានេធ�ើឲ្យសសនយូ៍ដ ែដលបានដឹងអំពីករយាងេនះមានករភា�
កេ់ផ�ើលយ៉ាងខ� ងំ ឧទហរណ៍ ពក្យៃនេសចក�ីែថ�ងទំនាយអំពី្រពះេមស្សរីប
ស់ពួកេគ “េមើលេស�ចរបស់នាង្រទងយ់ាង មក ឯនាង” (សករ ី៩៖៩) ឬ 

“គឺ្រទងនឹ់ងបំបាកប់ំែបក េហើយនឹងេលបបំបាតន់គរទងំេនាះវញិ” (ដនីែយល៉ 
២៖៤៤)។ េដយេ្រពះែតមូលេហតុេនះ េហើយបានជាពួកេគមនិរពឹំងគិត អំពីទរក 
េនក�ុងស�ូកសត�េនាះេឡើយ ប៉ុែន�គឺជា េស�ច!។ គឺមាននយ័ថា្រទងនឹ់ងេលចេចញ
មកេដយមាន អំណាច និងេដញពួកទហនរ ៉មូេចញពីទឹកដីសសនអ៍ុី្រសែអល 
េហើយនឹងបេង�ើតទី្រក�ងេយរ ៉ ូសឡឹម េហើយែតងតងំសេម�ចសង្ឈនិងពួកអចរ្យជាអ�ក
បំេរ ើរបស់្រទង។់ 

ប៉ុែន�្រពះេយសូ៊វមនិបានយាងមកតមរេបៀបេនះេទ ដូេច�ះេហើយបានជាពួកយូ
ដបានបដិេសធ្រទង។់ ពួកេគបានេមើលរលំងចំេពះបទគម�រីទងំេនះក�ុង្រពះ
គម�រី ែដលបានែថ�ងជាេសចក�ីទំនាយៃនករ យាងមកេលើកទី១ជាទរកតូច។ 

“ដ្បតិមានបុ្រត១េកើតដល់េយើង ្រពះ្រទង្់របទនបុ្រតមយួមកដល់ េយើង” (េអសយ 
៩៖៦)។ គឺវអ្រស័យេទេលើ្រទងែ់តមយួែដល េយើងនឹងចំណាយេពលេវល 
របស់េយើងេនស� នសួគ ៌ឬស� ននរក។ ្រពះេមស្សេីនះអចនឹង្រត�វបានែបងែចកជា៣ល
ក�ណៈ (3 Cs)គឺ៖ 

• ស�ូតសត� (Crib) (េនះគឺជាអក្សរ C ទី១ ែដលតំណាងឲ្យករយាងមករបស់្រពះ
េយសូ៊វមក ក�ុងេលកីយេនះ)។ 

• េឈើឆា� ង (Cross) (េនះគឺជាអក្សរ C ទី២ ែដលតំណាងឲ្យេសចក�ីសេ�ង� ះ តមរ
យៈករសុគតរបស់្រពះេយសូ៊វេនេលើេឈើឆា� ង)។ 



• មកុដ (Crown) (េនះគឺជាអក្សរ C ទី៣ ែដលតំណាងឲ្យ 
ករេសយរជ្យរបស់្រពះេយសូ៊វ ្រគីស� េនេពលែដល្រទងយ់ាងមកេលើកទី២ 
ជាេស�ច)។

េបើគា� នេឈើឆា� ងគឺេបើគា� នស�ូកសត�! េបើគា� នមកុដគឺេបើគា� នេឈើឆា� ង! 
្របសិនេបើគា� នស�ូតសត� និង គា� នេឈើឆា� ងស្រមាបេ់យើង េនាះវកគ៏ា� នស� នសួគស៌្រមា
បេ់យើងផងែដរ! េហតុដូេច�ះគឺ្រត�វែត មានពិធីខួបកំេណើ តរបស់្រពះេយសូ៊វជាមុន។ 

េតើអ�ីែដលជាភាពេក� ្រកហយអំពីេឈើឆ្
កង? 

កររះិគុណអំពីេសចក�ីជំេនឿរបស់្រគីស�បរស័ិទគឺករែដលសួរសំនួរដែដ
លថា៖ “េហតុអ�ីបានជា េសចក�ីស� បដ់ស៏ហវេនះេនេលើេឈើឆា� ង”?។ 
េនក�ុងេសចក�ីជំេនឿរបស់អ�ក អ�ីៗទងំអស់គឺស�ិត េនជំុវញិឧបករណ៍ៃនករកត់
េទស្របហរជីវតិ។ េតើ្រពះជាមា� ស់មនិអចេ្រជើសេរ ើសយកវធិី ែដល្របេសើរជាងេនះ 
េដើម្បផី្សះផ្សោមនុស្សជាតិេទចំេពះ្រទងប់ានេទឬអី? េហតុអ�ីបានជាផ�ូវៃន ករផ ្
សះផ្សោរបស់្រទងេ់ពញេទេដយេសចក�ីស� ប ់
ករឈចឺប ់ទឹកែភ�ក និងករទួញេសកែបបេនះ? 
េតើេសចក�ីេនះមនិអចបំេពញ 
តមរយៈវធិីែដលល�ជាងេនះ ធូរ្រសលជាងេនះ 
ឬសមរម្យជាងេនះ បានេទឬអី? េតើ្រពះជាមា� ស់មនិ
អចេបើកែភ�កែដលងងឹតៃនេសចក�ីកំេសយរបស់ម
នុស្សបាន េទឬអី?” 

សំនួរែដលសួរថា “េហតុអ�ី?” ទងំអស់េនះ គឺមនិែមនជាសំនួរែដលសម្រសបេទ 
ពីេ្រពះេគេមើល មកអំេពើបាបវមានទំហំតូចេពក ែតស្រមាបខ់�ុ ំវគឺជាជំងឺមយួេនក�ុងសម័
យរបស់េយើងេនះ។ គឺមានែតេឈើឆា� ងមយួប៉ុេណា� ះែដលបង� ញេយើងនូវអ�ីែដលអ�កទស្ស
នៈវទូិ និងអ�ក្របាជា� មនិអច ពន្យល់បាន៖ 

• េឈើឆា� ងបានឲ្យេយើងដឹងថា េតើរន�េណ� មានជេ្រមេ្រជយ៉ាងណា? 
ែដលបានែញករវង មនុស្សនិង្រពះជាមា� ស់ ពីេ្រពះែតអំេពើបាប។ រន�េណ� េនះ
គឺេ្រជែដលមនិអចវល់បាន េឡើយ ពីេ្រពះលទ�ផលរបស់វគឺជាស� ននរក 
(ម៉ាថាយ ២៥៖៤៦)។ 

• េឈើឆា� ងបានផ�ល់ឲ្យេយើងនូវទស្សនៈមយួែដលពិត 
តមរយៈេសចក�ី្រសលញ់របស់្រទង។់ ្រពះជាមា� ស់បានេរៀបចំលះបងយ៉់ាងេ្រចើនក ្
ៃរែលង។ ្រទងប់ានលះបងេ់ដយភាពេវទនា ៃន្រពះហឫទយ័របស់្រទង ់េដយករ
លះបងនូ់វ្រពះរជបុ្រតែតមយួគតរ់បស់្រទង ់គឺ្រពះេយ សូ៊វ្រគីស�។ 

• េឈើឆា� ងៃន្រពះេយសូ៊វគឺជាករបនា� ប្រពះកយដទ៏បបំផុតរបស់្រពះជាមា�
ស់។ ្រពះជាមា� ស់ ជា្រពះអទិករ និងជាមា� ស់ៃនជីវតិទងំអស់ៃនច្រកវលេនះ 
បានទទួលករកតេ់ទស ្របហរជីវតិេដយគា� នរែរកដូចជាជនឧ្រកិដ�។ វជា
តៃម�ដខ៏�ស់បំផុតស្រមាបអំេពើបាប! ប៉ុែន� តមរយៈ្រពះេយសូ៊វេនះគឺ្រទងអ់ចអ
េ�� ើញ្រគបទ់ងំអ�កមានបាបមកកន្់រទងប់ាន។ “...េហើយអ�កណាែដលមកឯខ�ុ ំ 
ខ�ុ ំកម៏និែដលេចល េទេ្រកេឡើយ” យូហន ៦៖៣៧ ។ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ 
វជាករពិតផងែដរគឺថា អស់អ�កណាែដលមនិចូលមកឯ្រទងគឺ់ នឹង្រត�វបាតប់ង ់
េហើយបាតប់ងជ់ាេរៀងរហូត! 

•  ជាមយួនឹងគា� េនាះ េឈើឆា� ងគឺជាេទសំគាល់ៃនករប��បៃ់នេសចក�ីសេ�ង� ះ
ៃនមនុស្សជាតិ ទងំអស់។ េដយេ្រពះែតមូលេហតុេនះេហើយបានជា្រពះ



េយសូ៊វបាន្របកសថា៖ “គា� ននរណាមា� កែ់ដលអចេទរក្រពះវរបិតបានេទ 
្របសិនេបើមនិមកតមខ�ុ ំ” (យូហន ១៤៖៦) ។ េនចំេពះមុខេឈើឆា� ង សសនា
ទងំអស់្រគានែ់តជាពន�ឺដតូ៏ចមយួ “Fata Morgana” ក�ុងវលលំហរៃនមនុស្សជា
តិែដលបាតប់ង។់ 

េសចក�ីអធិប្បោយអំពីកំេណើ តរបស់្រពះេយសូ៊វ (Christmas) 
ជាមយួនឹងេសចក�ីអធិប្បោយអំពីេឈើ ឆា� ង គឺជាេសចក�ីអធិប្បោយែដលល�បំផុតស្រមាប់
េសចក�ីសេ�ង� ះ៖ “ដ្បតិកូនមនុស្សបានមក េដើម្ប ីនឹងជួយសេ�ង� ះមនុស្សែដលបាតប់ង”់ 
(ម៉ាថាយ ១៨៖១១)។

្រទង់នឹងយាងមកម�ងេទៀត
្រពះេយសូ៊វនឹងយាងមកែផនដីេនះម�ងេទៀតជាេលើកទី២ មនិែមនជាទរកែដលស�ិត
េនក�ុងស�ូកសត� េទ ែតជាេស�ច ជាអ�កជំនំុជ្រមះ និងជាអ�កដឹកនាពិំភពេលកេនះ 
។ េនក�ុងបទគម�រីម៉ាថាយ ២៤៖ ៣០ ្រទងប់ានសន្យោយ៉ាងច្បោស់លស់ចំេពះ
េហតុករណ៍េនះថា៖ “េនាះទីសំគាល់របស់កូនមនុស្ស នឹងេលចមកេនេលើេមឃ 
្រគបទ់ងំពូជមនុស្ស េនែផនដីនឹងគក្់រទ�ងយំ កនឹ៏ងេឃើញកូនមនុស្ស 
មកេលើពពកេនេលើេមឃ មានទងំ ្រពះេចស�  និងសិរលី�ជាខ� ងំ” ។ 

េនះពិតជាេសចក�ីអំណរ! ្រពះអទិករៃនពិភពេលកបានេលចមក! 
្រពះសេ�ង� ះៃនពិភពេលកេនះ បានយាងមកេហើយ! 
ចុះេហតុអ�ីបានជាមានករសរេសរេន ក�ុងបទគម�រីវវិរណៈ ១៖៧ ែដលថា្រគប ់ទងំកុ
លសម�ន�ៃនែផនដីនឹងយំេសកពីេ្រពះែត្រទង?់ េហតុអ�ីបានជាពួកេគែ្រសកេទរកភ� ំ
និងថ�ដ ថា៖ “េគអង�រេទភ� ំេហើយេទថ�ថា សូមធា� កម់កេលើេយើង េដើម្បបីំបាងំេយើងពី
្រពះភ�ក�្រពះអង�” (វវិរណៈ ៦៖១៦)? ។ មានមនុស្សជាេ្រចើនបានស� បឮ់នូវសរៈសំខ
នៃ់នករសេ្រមចចិត�េដើរតម្រពះេយសូ៊វេនក�ុងជីវតិរបស់ពួកេគ ប៉ុែន�ពួកេគនិយាយថា៖ 

“េទ!”។ ឥឡូវេនះពួកេគបានបាតប់ង ់េហើយមនិអចវលិ្រតលបម់កវញិេឡើយ។ 
វជាករែដលយឺតេពលេទេហើយ។ េនះជាមូលេហតុែដល ពួកេគែ្រសកេឡើង 
និងយំេសក។

មនុស្សភាគេ្រចើនបានេដើរេនេលើផ�ូវរបស់ពួកេគ ែដលគា� ន្រពះេយសូ៊វ្រគីស�។ 
ករ្រសៃម្រសេមើរបស់ ពួកេគគឺមនិស� ល់អំពីចំណងអ�ីេនាះេទ។ ឧទរហណ៍ 
តួឯក្រសីល្បលី្បោញជនជាតិអេមរចិមា� ក ់េឈ� ះថា សីុេឡ ម៉ាែខ�ន (Shirley 
MacLaine) ែដលរស់េនជាមយួនឹងែឆ�របស់នាង នាងបាន និយាយថា៖ 

“ជាមយួនឹងែឆ�របស់ខ�ុ ំេឈ� ះ េថើរ ីេនាះខ�ុ ំមាន្រពះេនែក្បរខ�ុ ំ ពីេ្រពះេថើរគីឺជា្រពះៃន 
សសនេ៍អសីុបមកចបក់ំេណើ តេឈ� ះថា អនូប៊ ីែដល្រពះេនះមានរបូរងដូចជាស
ត�ែឆ� ។ េបើស� ប ់េទវគួរឲ្យចែម�កណាស់ ប៉ុែន�យ៉ាងេហចណាស់ េថើរនីិងខ�ុ ំមានជី
វតិែតមយួជាមយួនឹងគា� េនសមយ័ កលេអសីុបបុរណ។ េថើរ ីគឺសត�ែដលជា្រពះ 
េហើយខ�ុ ំជាមា� ស់ក្ស្រតី។ ឥឡូវេនះជីវតិមាននាពំួកេយើង មកជួបគា� ម�ងេទៀត”។ 

្រពះេយសូ៊វនឹងយាងមកម�ងេទៀត េហើយែភ�កទងំអស់អចេមើលេឃើញ។ 
“េមើល ្រទងយ់ាង មកតមពពក េនាះ្រគបទ់ងំែភ�កនឹងេឃើញ្រទង ់
្រពមទងំពួកអ�កែដលចក្់រទងផ់ង រចួ្រគបទ់ងំ ពូជមនុស្ស េនែផនដីនឹងយំេសក 
េដយេ្រពះ្រទង ់េអើែមនេហើយ អែមន៉” វវិរណៈ ១៖៧ ។ េនេពលែដល 
េលក េនល េអ អម�ស�ង ់(Neil A. Armstrong) ែដលជាមនុស្សជាតិទី១ 
ែដលបានដកេ់ជើងរបស់គាត ់េទេលើភព្រពះចន័�េន ៃថ�ទី២០ ែខកក�ដ ឆា� ១ំ៩៦៩ 
េនាះមាន ្របជាជនចំនួន ៥០០លននាកប់ាន េមើល្រពឹត�ិករណ៍េនះតមទូរទស្ស
ន។៍ េនេពលែដល មា� ស់ក្ស្រតី្របេទសអងេ់គ�សគឺ្រពះនាង ដយអណា (Diana) 
បានសុគតេដយេ្រពះ ែតេ្រគាះ ថា� កច់រចរណ៍។ េនៃថ�ទី៦ ែខក��  ឆា� ១ំ៩៩៧ 



េនក�ុងពីធីបុណ្យសពរបស់្រពះនាងក�ុង្រក�ងឡុង គឺមានចំនួន្របជាជនែដលមា
នេមើលេ្រចើនជាង េពលណាទងំអស់គឺមានចំនួន ២៥០០ លននាក ់ឬកេ៏ស�ើរ 
៤០%ៃនអ្រតៃន្របជាជនក�ុងពិភព េលក។ កម�វធិីបុណ្យ្រពះសពេនះបានដកចូ់លក�ុង 
េសៀវេភ្របវត�ិស�ស�ទី១ៃន “ពិធីបុណ្យសពជាសកល” ( Global Funeral) ។ 

ប៉ុែន�មនិមាន កេមរ៉ណាមយួែដលមានសរៈសំខនច់ំេពះករយាងមកៃន្រពះេយសូ៊វ
េនាះេឡើយ។ ្រគបម់នុស្សជាតិទងំអស់នឹងមានបទពិេសធនៃ៍ន “ជីវតិ” ែដលជា្រពឹត�ិក
រណ៍ដអ៍ស� រ្យបំផុតក�ុង ្របវត�ិស�ស�ៃនពិភពេលក។ មនុស្សទងំឡាយនឹងេមើលេឃើញព ្
រះេយសូ៊វ ។ េហតុករណ៍េនះវមនិ ្រតឹមែតជាករពិតស្រមាបអ់្រតៃនពិភពេលកេនេព
លេនាះេទ ប៉ុែន�វស្រមាបម់នុស្សជំនានម់ុន និង អ�កែដលបានអចអត�បទេនះផងែដរ។ 
បនា� បម់កគឺមានសំនួរែតមយួប៉ុេណា� ះេដើម្បនីឹងេឆ�ើយ “េតើអ�ក ខ�ុ ំស�ិតេនក�ុង្រក�មមយួណា 
្រក�មែដលបានសេ�ង� ះ ឬ្រក�មែដលនឹងបាតប់ង”់? 

្រពះេយសូ៊វនឹងយាងមកម�ងេទៀតភា� មៗ។ “េ្រពះដំេណើ រែដលកូនមនុស្សមក 
េនាះនឹងបានដូចជា េផ�កបេនា� រ ែដលភ�េឺផ�កៗ ពី ទិសេកើតដល់ខងលិចែដរ” (ម៉ាថាយ 
២៤៖២៧)។ េនក�ុងរយៈេពលែត មយួែភ�ត មនុស្សទងំអស់អចនឹងេមើលេឃើញ្រទង់
ភា� មៗឆ�ងកតែ់ផនដីទងំមូល។ េតើេនៃថ�ណា ែដលេហតុករណ៍េនះនឹងេកើតេឡើង? 
។ េយើងអចនឹងរកបានចេម�ើយក�ុងបទគម�រីលូក ១៧៖៣៤ “...េនយបេ់នាះ នឹងមា
នមនុស្សពីរនាកេ់ដកេនដំេណកជាមយួគា� មា� កនឹ់ងបានយកេទមា� ក្់រត�វ ទុកេន” 
ដូេច�ះេនេពលយប ់បនា� បម់ក! ប៉ុែន�ខគម�រី២ែដលបានែចងមកថា៖ “នឹងមានមនុស្ស២ 
នាកេ់នចំករ (គឺមាននយ័ថាេពលៃថ�) មា� កនឹ់ងបានយកេទ េហើយមា� ក ់្រត�វទុកេន” 
។ ខ�ុ ំមនិបាន ដឹងថា កូឡំុប៊ ីជាអ�កែដលបានរកេឃើញទ�ីបអេមរចិបានស� ល់ពីបទ
គម�រីេនះឬេទ ។ ្របសិនេបើគាត ់ស� ល់ េនាះគាតនឹ់ងអចទញនូវេសចក�ីសន�ិដ� ន
ថា៖ ្របសិនេបើករយាងមកេលើកទី២នឹងេកើតេឡើង ក�ុងរយៈេពលមយួភា� មៗ េហើ
យនឹង្រពះគម�រីពិពណ៌នាអំពីស� នភាពេនះទងំយបទ់ងំៃថ� េនាះ េហតុករណ៍
េនះអចេកើតេទបានគឺស�ិតេនេលើរង�ង។់ េហតុដូេច�ះខ�ុ ំអចេបើកនាវេទភាគខ
ងលិច េហើយវនឹងេទដល់ទិសខងេកើត ។ វជាករែដលគួរែតកតសំ់គាល់ថា 
អ�កផ្សោយដំណឹងល� េលក លូកបានសរេសរពក្យទងំេនះ េនេពលែដលមនុស្សជាច ្
េរ ើនគា� នគំនិតែដលគិតថាែផនដីេនះមាន រងមូលេឡើយ។

ខរគម�រីទងំពីរេនះបានបង� ញនូវចំណុចសំខនជ់ាងេនះ។ 
េនេពលៃនករយាងមកេលើកទី២ គឺនឹង មានករែញកមនុស្សជាតិជាពីរ្រក�មធំៗ៖ 
អស់អ�កែដលបានសេ�ង� ះ និងអស់អ�កែដលនឹងបាតប់ង។់ េនះគឺជាប�� ពិតរបស់មនុ
ស្សជាតិែដលេយើង្រត�វែតពិចរណា គឺមានែតសំនួរមយួប៉ុេណា� ះែដល េយើង្រត�វែតគិត៖ 

“េតើខ�ុ ំស�ិតេនក�ុងមនុស្សែដលបានសេ�ង� ះ ឬក�ុង្រក�មមនុស្សែដលបាតប់ង?់”។ 

េតើអ�កបានសេ្រមចចិត�រចួឬេហើយ?
្រពះជាមា� ស់បានបេង�ើតមនុស្សទងំអស់ ែដលមានអត�ចរតិែដលភា� បជ់ាមយួនឹងឆន�ះេស
រ។ី តម រយៈឆន�ះេសរេីនះេធ�ើឲ្យ េយើងខុសែប�កពីសត�ទងំឡាយ។ ឆន�ះេសរេីនះគឺអនុ
�� ត�ិេយើងអចឃា� ត ឆា� យពី្រពះជាមា� ស់ ឬកអ៏ចចូលេទជិត្រទងក់នក់រជិត។ ្រពះជា
មា� ស់បានបំេពញ្រគបក់ិច�ករទងំ អស់ក�ុង្រពះេយសូ៊វ្រគីស�េដើម្បនីាេំយើងេទស� នសួគ ៌
។ ប៉ុែន�្រពះគម�រីបានបេ្រង�នេយើង េដយករ ស�ីបេនា� ស និងេដយភាពច្បោស់លស់ថា 
មនិែមនមនុស្សទងំអស់េ្រជើសេរ ើសយកផ�ូវៃនេសចក�ី សេ�ង� ះទងំអស់េនាះេឡើយ ។ 
េតើ្រពះជាមា� ស់អចេធ�ើអ�ី? េតើ្រទងនឹ់ងដកយកឆន�ះេសររីបស់េយើង េនាះ្រទងនឹ់ងលួចយ
កនូវអត�ចរតិរបស់េយើង? ្របសិនេបើដូេច�ះែមន េនាះេយើង្រគានែ់តជាេ្រគ�ង ម៉ាសីុន ឬម
នុស្សយន�ែដល្រប្រពឹត�េទតមកម�វធិីែដលេគដកឲ់្យប៉ុេណា� ះ។ ចិត� (will) គឺជាែផ�កមយួ 
ៃនអត�ចរតិរបស់េយើងក�ុងេលកីយេនះ និងបន�េទៀត ។ េហតុដូេច�ះ ករេ្រជើសេរ ើសរបស់
េយើងគឺជាករកំណតៃ់នេគាលេដអស់កល្បជានិច�របស់េយើង។ 



េតើអ�កបានេរៀបចំស្រមាបក់រមកដល់ៃថ�េនាះេហើយឬេន? េនក�ុងពក្យេ្រប�បេធៀបៃន�ស�ី
្រពហ�ចរ ីទងំ១០នាកៃ់ន្រពះអមា� ស់្រពះេយសូ៊វរបស់េយើងបានជំរញុេយើងឲ្យបានេរៀបចុះ
រចួរល់ចំេពះៃថ� ែដលនឹងមកដល់។ ្រទងបានឲ្យេយើងពិចរណាេទេលើ�ស�ីទងំ១០នាក ់
គឺ (េស� ះ្រតងពិ់ត្របាកដ)។ ពួកេគទងំអស់េជឿថា ករេរៀបករនឹងេកើតេឡើងពិត្របាកដ! 
ប៉ុែន�យ៉ាងណាមញិ មនុស្សទងំអស់មនិ បាន្រប្រពឹត�តមេសចក�ីជំេនឿរបស់ពួកេគេនាះ
េទ! េហតុេនះបានជាមាន�ស�ីែត៥នាកប់ានេទដល់ េគាលេដរបស់ពួកេគ។ ចំេពះ
អ�កែដលមនិបានេរៀបចំខ�ួនរបស់ពួកេគ្រទងម់ានបន�ូលថា៖ “អញមនិ ស� ល់ឯងេទ” 
(ម៉ាថាយ ២៥៖១២) ។ តមរយៈបន�ូលេនះ ពួកេគបានបាតប់ងភ់ាពអស់កល្បជានិ
ច� របស់ពួកេគ។ វដូចជាពក្យែដលេលក េហនរកិ ែខមេន៉ើ (Heinrich Kemner) 
និយាយថា៖ “អ�កក ៏អចេដកេដយខ�ួនរបស់អ�កក�ុងស� ននរកែដរ!”។ “អ�កមានជំេនឿ” 
ែដលេជឿេទេលើែត្រពឹត�ិករណ៍ ប៉ុែន�មនិែដលអនុវត�នេ៍សចក�ីបេ្រង�នេនះចំេពះជីវតិរបស់
ពួកេគ េនាះកំពុងែតេលងេសើចជាមយួនឹង ភាពអស់កល្បរបស់ពួកេគេហើយ។ 

ទងំ៣ ឬ គា� នអ�ីេសះ
ជាេរៀងរល់ឆា�  ំេនៃថ�កំេណើ ត្រពះេយសូ៊វ្រគីស� (Christmas) 
មានមនុស្សជាេ្រចើនែដលគាតរ់កីរយ ជាមយួនឹងករ្របារព�កម�វធិីែដលទរក
េយសូ៊វេដកក�ុងស�ូកសត�។ ជាេរឿយៗ េរឿងេនាះ្រត�វបានឈប ់្រតឹមែតប៉ុណ�ឹ ង។ 
ប៉ុែន�្រពឹត�ិករណ៍ទងំ៣ (២ Cs) គឺជា្រពឹត�ិករណ៍ែដលេផ្សងៗពីគា� ។ ទី១គឺស�ូកសត� 
(Crib) គឺជាែផ�កមយួែដល្រពះេយសូ៊វបានក� យមកជាមនុស្ស ទី២េឈើឆា� ង (Cross) 
ជាែផ�កមយួ ៃនកររងទុ់ក�េវទនារបស់្រទង ់និងបនា� បម់កេទៀតគឺជយ័ជំនះៃនករយាង
េឡើងេទស� នសួគវ៌ញិ របស់្រទង ់និងទី៣គឺជាមកុដ (Crown) គឺជាែផ�កៃននគររបស់
្រទងែ់ដលនឹង្រត�វេបើកសំែដងេឡើងទងំ អស់េនេពលៃនករយាងមកេលើកទី២របស់
្រទង។់ ចបត់ងំពីេពលដំបូង េនះគឺជាែផនករៃន េសចក�ីសេ�ង� ះរបស់្រពះជាមា� ស់ 
េដើម្បសីេ�ង� ះមនុស្សេចញពីពិភពេលកែដលេពញេដយ មហន�រយ។ 
េសចក�ីមហន�រយចុងេ្រកយេគ ែដលអស់អ�កែដលគា� ន្រពះេយសូ៊វនឹងទទួលបទ 
ពិេសធនគឺ៍ ជាស� ននរក។ ករែដលអ្រកកេ់នាះគឺថា វនឹងបណា� លឲ្យមានករបាតប់
ងជី់វតិជាជាង េ្រគាះមហន�រយណាៗទងំអស់េនក�ុង្របវត�ិស�ស� េហើយេសចក�ីស� ប់
េនះនឹងេនអស់កល្បជានិច� ។ ែតយ៉ាងណាមញិ េនេពលៃថ�កំេណើ ត្រពះអមា� ស់្រពះេយ
សូ៊វ ្រពះជាមា� ស់មានបន�ូលមកកនេ់យើង មា� ក់ៗ ថាេតើេយើងចងទ់ទួលនូវអំេណាយទន
ៃន “ស�ូកសត� េឈើឆា� ង និងមកុដ” េនះែដរឬេទ? ។ ចូរ និយាយថា “បាទ!” ចូរទទួលនូវ
ករេលើកែលងេទសៃនអំេពើបាបតមរយៈ្រពះេយសូ៊វ្រគីស� េហើយនឹងអធិស� ន! អ�កអច
អធិស� នតមេសចក�ីអធិស� នខងេ្រកមេនះ៖ 
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“្រពះអមា� ស់េយសូ៊វ ទូលបង�ំបានអនអត�បទេនះ េហើយដឹងថាទូលបង�ំអចចូ
លេទក�ុងនគរស� ន សួគត៌មរយៈ្រទងែ់តមយួ។ ទូលបង�ំចងេ់នជាមយួនឹង្រទ
ងេ់នស� នសួគេ៌នៃថ�ណាមយួ។ សូម្រទង ់សេ�ង� ះទូលបង�ំេចញពីស� ននរក 
ជាកែន�ងែដលទូលបង�ំសមនឹងេទ េដយេ្រពះែតលទ�ផលៃន អំេពើបាបរបស់ទូលបង�ំ។ 
ពីេ្រពះែត្រទងប់ាន្រសលញ់ទូលបង�ំជាខ� ងំ ្រទងប់ានសុគតស្រមាបទូ់ល 
បង�ំេនេលើេឈើឆា� ង េហើយបានទទួលយកនូវេទសែដលជាអំេពើបាបរបស់ទូលប
ង�ំដកេ់លើរបូអង� ្រទង។់ ្រទងអ់ចទតេមើលេឃើញករ្រប្រពឹត�ខុសរបស់ទូលបង�ំតំ
ងពីទូលបង�ំេនពីតូច ។ ្រទងប់ាន ស� ល់្រគបទ់ងំអំេពើបាបែដលទូលបង�ំបាន្រប
្រពឹត� មនិ្រតឹមែតអំេពើបាបែដលទូលបង�ំអចចងច់បំ៉ុ េណា� ះេទ ែថមទងំអំេពើបា
បែដលទូលបង�ំបានេភ�ចជាយូរមកេហើយែដរ។ ្រទងប់ានស� ល់អស់ទងំ េសចក�ី
បង៉្របាថា� ៃនចិត�របស់ទូលបង�ំ។ េនចំេពះ្រទងទូ់លបង�ំដូចជាេសៀវេភែដលបាន
េបើក។ ទូលបង�ំទូលអង�រដល់្រទងសូ់មេលើកែលងេទសៃនអំេពើបាបរបស់ទូលបង ្
គំ ែដលទូលបង�ំពិតជាមាន ករេសកស� យយ៉ាងខ� ងំ។ សូម្រទងយ់ាងគងក់�ុងជីវតិរប
ស់ទូលបង�ំ េហើយបេង�ើតជីវតិរបស់ទូល បង�ំឲ្យក� យជាថ�ី។ សូមជួយដល់ទូលបង�ំឲ្យ
លះបងេ់ចលនូវអំេពើមនិ្រតឹម្រត�វេចញ្រពះេន្រតរបស់ ្រទង។់ ចូរបំេពញកូនជាមយួនឹង
ទមា� បល់�ជាេ្រចើន ែដល្រទងអ់ច្របទនពរដល់ទូលបង�ំ។ សូមជួយ ដល់ទូលបង�ំេដើម ្
បីយល់នូវ្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់ែដលជា្រពះគម�រី។ សូមជួយដល់ទូលបង�ំេដើម្បឲី្យ យល់
នូវអ�ីែដល្រទងម់ានបន�ូលមកកនទូ់លបង�ំ េហើយនឹង្របទននូវចិត�ែដលស� បប់ង� ប ់
េដើម្បឲី្យទូលបង�ំអច្រប្រពឹត�អ�ីែដលគាប្់រពះហឫទយ័ដល់្រទង។់ ចបពី់េពលេនះេទ 
្រទងនឹ់ងក� យ េទជា្រពះអមា� ស់ៃនទូលបង�ំ។ ទូលបង�ំចងេ់ដើរតម្រទង។់ សូម្រទង់
បង� ញទូលបង�ំនូវផ�ូវែដលទូល បង�ំគួរែតេដើរេពញមួ
យជីវតិទូលបង�ំ។ ទូលបង�ំសូមអរ្រពះគុណដល់្រទង ់
ែដល្រទងប់ានស� បេ់សច ក�ីអធិស� នរបស់ទូលបង�ំ 
េហើយេពលេនះទូលបង�ំបានក� យេទជាកូនរបស់្រទង ់
ែដលេនៃថ�ណា មយួ ទូលបង�ំនឹងេនជាមយួនឹង្រទង់
េននគរស� នសួគ។៌ អែមន៉!”។ 

េលកបណ�ិ ត (ស�ស� ចរ្យ) ែវនេនើរ គីត
នាយកនិងស�ស� ចរ្យៃន អ�កពតម៌ានវទិ្យោស�ស� 


