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េតើអ�កណាជាអ�ករចនារបសទ់ងំអស់

ក�ងុពិភពេលកេនះ?



ពិភពេលកែដលេយើងេមើលេឃើញជុំវិញេយើង
សូម្បែីតេយើង្រកេលកេមើលែតមយួែភ�តេទេលើពិភពៃនជីវតិរស់េន
បានបង� ញេយើងនូវភាពធំេធងៃន គំនិតៃនេគាលបំណងែដលខ�ស់ 
ជាករេរៀបចំែដលពំុគួរឲ្យេជឿេឡើយ។ សត�ដំរ ីទឹកកមរបស់្រតីបាែឡន ត ្
រវូបានបំពកេ់ដើម្បមីុជចុះក�ុងជេ្រម៣០០០ែមត៉ េដយមនិស� ប ់
េហើយមនិមានប�� ជាមយួនឹង្រត េចៀករបស់វេឡើយ។ េហើយចបចិតេឈើ បាន
យកក្បោលរបស់វេទជល់នឹងេដើមេឈើម�ងេហើយម�ង េទៀតេដយគា� នប�� បំផា�
ញដល់ខួរក្បោលរបស់វេឡើយ។

ជាទូេទជីវតិត្រម�វឲ្យមានសររីង�ៃនខ�ួន្របាណ (ដូចជា៖ េបះដូង េថ�ើម ្រកេលៀន) 
េដើម្បឲី្យមានដំេណើ រ ករេពញេលញ។ សររីង�ទងំឡាយែដលេនែតរកីចេ្រមើន 
ឬែផ�កខ�ះែដលបានរកីចេ្រមើនរចួេហើយគឺជា ែផ�កភាគេ្រចើនែដលគា� ន្របេយាជន ៍
។ ចំេពះអ�កគា្ំរទៃនគំនិតរបស់េលកដវនិភាគេ្រចើននឹងមានករ ភា� កេ់ផ�ើល គំនិ
តៃនកររកីចេ្រមើនៃនសររីង�បានផ�ល់នូវទិសេដេដើម្បបីំេពញេគាលេដអនាគតខ ្
លះៗ ឬតួនាទីគឺជាករខុសែប�កទងំ្រស�ងចំេពះគំនិតៃន្រទឹស�ីវវិត�និយម។ 

មានសត�បក្សជីាេ្រចើនែដលមានស�័យកណធារែដលដឹកនាពំួកេគេទកនេ់គាល
េដរបស់ ពួកេគ េដយមនិគិតពីអកសធាតុ ឬមនិថាជាយបឬ់ៃថ�េនាះេឡើយ។ 
សត�បក្សពីណ៌មាស (golden plover) បានេហើរពី អឡាស� េទក
នរ់ដ�ហៃវេនរដូវរងរ។ ចំនួន៧០្រកមៃនខ� ញ់ត្រម�វស្រមាប ដំេណើ រ 
៤៥០០គីឡូែមត៉ (២៨០០ ម៉ាយ)៍ 
គឺ្រត�វបានគណនាយ៉ាងច្បោស់លស់។ 

សត�ខ្យងម្យោង៉ (nautilus) រស់េនខងក ្
េរេនចុងសំបកែដលបានបំែបកជា២ប
នា� បតូ់ចៗ។ បនា� បតូ់ច ៗទងំេនះបានបំ
េពញេដយចំនួនជាតិឧស�័នេផ្សងៗគា�  គឺ
វអ្រស័យថាេតើទឹកជេ្រមណាែដលខ្យង 
ែ្រគងមុជចូលេទក�ុងទឹក ដូេច�ះវែតងែតធានា
ថាស�ិតេនក�ុងលំនឹងមយួ។ នាវមុជទឹកសម័
យទំេនើបរបស់េយើងេមើលេទដូចជាេឆាតល�
ង ់និងរេញរៃញេបើេ្រប�បេធៀបជាមយួនឹងខ្យង
េនះ។ ជាទូេទសត� េនះរស់េនក�ុងជេ្រមទឹកជ ្
េរ្របែហលជា៤០០ែមត៉ ប៉ុែន�េនេពលយបព់ួ
កវេឡើងមក្របែហលជា ១០០ែមត៉។ 

មានអតិសុខុមបា្រណខ�ះមានភា� បជ់ាមយួនឹងសចដំុ់ជំរញុកំលំងៃន្របពន័�្រប�តុង 
ែដលអចេធ�ើ ឲ្យពួកវអចរកិំលេទមុខ និងថយេ្រកយបាន។ ្របសិនេបើអ�កេជឿ 
ឬមនិេជឿ មានអតិសុខុម្របាណ មយួែដលមានទំហំ្រតឹមែត ៦លនមលីីែមត៉គូប 
េឈ� ះថា េមេរគេអស� រគីី កូលី ែដលមានសចដំុ់ ជំរញុកំលំងៃន្របពន័�្រប�តុ
ងេ្រចើនជាង៦ ែដលបានភា� បជ់ាមយួនឹងកំលំងេដើម្បបីេង�ើេតះជាថាមពល គឺ 
ដូចជា្របពន័�របស់កំុព្យទូរ័ែដរ និងរកុ�ជាតិគីមមីយួចំនួនែដលអចរស់េនេដយខ�ួ
នឯងវបាន។ 

េតើអ�កណាជាអ�ករចនារបសទ់ងំអស់
ក�ងុពិភពេលកេនះ?



េកសិករែដលមានជីវតិមយួគឹមានចំនួនេ្រចើន គឺេ្រចើនែដលសំញាំ 
និងបុិន្របសព�ជាជាងម៉ាសីុនែដល បានបេង�ើតេដយមនុស្សេទេទៀត។ 
េនក�ុងេកសិករែដលេ្រចើនេនាះ គឺមានករេរៀបចំតមលំដបៃ់ន ដំេណើ រករក
ម�វធិីៃនសរធាតុគីមគីឺមានដំេណើ រករេកើតេឡើងទងំអស់ក�ុងេពលជាមយួនឹងគ ្
នា េហើយនឹង ស្រមបស្រម�លរមួគា� េទវញិេទមក។ 

រង� ស់អណូរបស់ឌីែអនេអ (DNA molecules) ែដលមានក�ុងេកសិករែដល
រស់មានផ�ុកនូវពត័ម៌ាន ៃនកិច�កររបស់មនុស្សយ៉ាងេ្រចើន ។ េតើអ�កដឹងេទថា 
េតើមានចំនួនេសៀវេភ្រកបេស�ើងចំនួន ែដលអច យកមកផ�ុកពត័ម៌ានែដល
មានផ�ុកក�ុងឌីែអនេអែដលមានទំហំប៉ុនក្បោលម�ុលមយួ? គឺមានចំនួន ១៥ 
មលីន (១៥ million million! )។ ្របសិនេបើអ�កដកេ់សៀវេភទងំអស់េនះប
ន�ុបេលើគា� េនវនឹងមាន គំនរេសៀវេភ៥០០ដងខ�ស់ជាងចមា� យពីែផនដីេទ
្រពះចន័�េទេទៀតគឺមានចំនួនរយៈចមា� យសរបុគឺ ១៩២០០០០០០គីឡូែមត៉ 
(១១៩០០០០០០ម៉ាយ)៍។ 

េនក�ុងច្រកវលរបស់េយើងមានផា� យ្របមាណ ១០២៥ (= ១ 
ែដលមានេលខសូន្យចំនួន២៥!)។ សូម្ប ីែតមនុស្សែដលមានជីវតិរស់េនយូរជា
ងេគគឺមនិអចមានេពល្រគប្់រគានេ់ដើម្បនីឹងរបច់ំនួនផា� យទងំ អស់េនះែដរ។ ្រប
សិបេយើងបានេ្របើ្របាស់កំុព្យទូរ័ែដលមានេល្ប�នេលឿន ែដលអចមានសមត�ភាព 
របប់ានចំនួន ១០ពនល់នក�ុងមយួវនិាទី េនាះវ្រត�វករចំនួនេពល 
៣០លនឆា� េំដើម្បរីបច់ំនួនផា� យ ទងំអស់េនាះ!

មនុស្សែដលេពញេដយគំនិតែដលបាន្របឈមមុខជាមយួនឹងឧទហរណ៍ខ ្
លះៗេនះអចនឹងមានបំណង េដើម្បនីឹងពិចរណាេទេលើេដើមកំំេណើ តៃនគំនិតែដ
លមានេរៀបចំយ៉ាងបុិន្របសព�ទងំេនះ។ ចំេពះ្រទឹស�ី វវិត�និយម ែដលមានម
នុស្សជាេ្រចើនបានទទួលយកនូវ្រទឹស�ីេនះ គឺមនិបាបផ�ល់នូវចេម�ើយមយួែដល 
សមេហតុផលេនាះេឡើយ ពីេ្រពះថា្រទឹស�ីេនះសម�ងឹេមើលេទេលើអ�ីៗេន
េពលចុង េ្រកយទងំអស់ គឺជារបូធាតុ ែដលរមួមាន្រពលឹង ប�� ចិត� និ
ងពត័ម៌ានដេ៏្រចើនែ្រកេលងេនក�ុងេកសិករជាេ្រចើន។ តមែបបវទិ្យស�ស� 
េយើងបានដឹងថា ពត័ម៌ានមនិែមនជារបូធាតុេនាះេឡើយ េហើយចំេពះច្បោបធ់ម� 
ជាតិទងំឡាយែដលនិយាយអំពីពត័ម៌ានគឺវែតងែតត្រម�វឲ្យមាន្របភព
ៃន្របាជា�  (Intelligent Resources) េនាះគឺជាអ�កបេង�ើត (េដើមកំេណើ ត) 
ៃនពត័ម៌ានទងំេនះជាមយួនឹងបំណង។ ភាពឆា� តៃវ និង ្របាជា�  (Intelligent 
and wisdom) បានបង� ញនូវក�ុងករបេង�ើតរបស់្រពះជាមា� ស់គឺពិតជាមានភាព 
អស� រ្យែមន ។ ករពិចរណាចំេពះកិច�ករទងំេនះបានរញុ្រចនេយើងេដើម្បេីធ�ើក
រសន�ិដ� នថា គឺ្រត�វែត មានអ�កែដលបានបេង�ើត្រគបរ់បស់ទងំេនះ អ�កេរៀបចំែដ
លបានទទួលខុស្រត�វចំេពះកតរចនាៃន របស់ទងំអស់។ ប៉ុែន� េតើជានរណា? 

េតើេយើងអចែស�ងរកចេម�ើយែដល
គួរែតទុកចិត�បានេនឯណា?

វទិ្យោស�ស�គឺ្រតឹមែតអចេធ�ើករ្រសវ្រជាវនូវករពិតអំពីេពលេវលនិងលំ
ហរ ែដលេយើងកំពុងែតរស់ េនាះ តមរយៈករេ្របើ្របាស់វធិីេផ្សងៗស្រមា
បវ់ស់ និងថ�ឹងែថ�ង។ វទិ្យោស�ស�គឺអច្រតឹមែតពិចរណា អំពី “េតើអ�ី?” 
ប៉ុែន�មនិអចដឹងថា “េតើមាន្របភពមកពីណា?” អំពីសំនួរៃនករបេង�ើតរបស់ព ្
រះជាមា� ស់។ ចំេពះចេម�ើយៃនសំនួរទី២គឺេលើសពីសមត�ភាពរបស់មនុស្សទំ
ងអស់ អចចេម�ើយគឹមានែតអ�កែដល រចនានិងេរៀបចំប៉ុេណា� ះែដលអចផ�ល់
ដល់េយើងបាន។ ្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់ គឺ្រពះគម�រី បាន ផ�ល់ដល់េយើ
ងនូវចេម�ើយេនក�ុងខគម�រីទី១ថា៖ “កលេដើមដំបូងេឡើយ្រពះបានបេង�ើត” ។ 



ចេម�ើយេនះគឺ សម្រសបជាមយួនឹងត្រម�វករែដលេយើងបានកតសំ់គាល់ខង
េដើម ែដលរល់ពត៌ម័ានទងំអស់គឺ្រត�វែត មាន្របភពៃន្របាជា�  (Intelligent 
Resource)។ 

េតើអ�កណាជាអ�ករចនា និងជាអ�កបេង�ើត 
្រពះជាមា� ស់បានគងេ់នមុនអ�ីៗទងំអស់ ។ េនមុនេពលរយៈលំហរ េពលេវល 
និងរបូធាតុទងំអស់ ្រទងគឺ់សកម�។ ្របសិនេបើេយើងកំណត្់រពំែដននូវករពិនិត ្
យរបស់េយើងចំេពះខគម�រីខងេលើមយួេនះ េយើងអចមាបចំណាបអ់រម�ណ៍ថា 
គឺមានែត្រពះវរបិតមយួប៉ុេណា� ះែដលេធ�ើក�ុងកិច�ករៃនករបេង�ើត។ តមរ
យៈករកំណតៃ់នករសេ្រមច្រទងម់និែមនមានែតមយួអង�ឯងក�ុងករបេង�ើ
តគឺអចនឹងែស�ងរក េឃើញបែន�មេទៀតក�ុងបរបិទៃនករបេង�ើតរបស់្រពះ
ជាមា� ស់៖ “ចូរេយើងបេង�ើតមនុស្ស” (េលកុ. ១៖២៦)។ ្រពះវ�ិ� ណបរសុិ
ទ�កជ៏ាបទ់កទ់ងជាមយួនឹងករបេង�ើតផងែដរ ដូចែដលេយើងអចេមើល 
េឃើញេនក�ុងខទី២ៃនករបេង�ើត៖ “...្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះកេ៏ររេនពី េលើទឹក” ។ 
្រពះគម�រីមនិបានផ�ល់ នូវពត័ម៌ានទងំអស់ក�ុងេពលែតមយួេនាះេឡើយ ែត
បទគម�រីបាន្របាបេ់យើងបន�ិចក�ុងេពលមយួ។ េនក�ុង្រពះគម�រីស�� ថ�ី 
ចំេពះសំនួរែដលថា “េតើជានរណា?” គឺ្រត�វបានអធិប្បោយយ៉ាងេក្បោះក្បោយ។ 
េដយេយាងេទតមបទគម�រី ១កូរនិថូស ៨៖៦ ្រពះេយសូ៊វ្រគីស�គឺទកទ់ងជាមួ
យនឹងករបេង�ើតេលក េនះផងែដរ “គងែ់តខងេយើងមាន្រពះែត ១ ប៉ុេណា� ះង 
គឺជា្រពះវរបិតច ែដលរបស់សព�សរេពើេកើត មកពី្រទង ់េហើយេយើងរល់ 
គា� កសំ៏រប្់រទង ់កម៏ាន្រពះអមា� ស់ែត១ គឺជា្រពះេយសូ៊វ្រគីស� ែដល 
របស់សព�សរេពើេកើតមកឈេដយសរ្រទង ់េហើយេយើងកេ៏ដយសរ្រទងែ់ដរ” ។ 

ចំេពះពក្យថា “េអឡូហីម” (Elohim) ក�ុងបទគម�រី េលកុ.១៖១គឺជាទម ្
រងព់ហុវចនៈស្រមាប ់អ�កបេង�ើត។ តមរយៈឧទហរណ៍ៃនកររស់េន្រប
ចៃំថ�គឺអចជួយេយើងេដើម្បឲី្យយល់អំពីគំនិត ទងំឡាយែដលេនពីេ្រក
យេយាបល់ទងំេនះ៖ មាន្រគ�សរមយួបានជិះឡានេទសួរសុខទុក�មតិ�ភក័ ្
រ � ខ�ះរបស់ពួកេគ។ េនេពលែដលដល់េពលេវលេដើម្បនីឹងចកេចញេទផ ្
ទះ ឪពុកបាននិយាយថា៖ “អូេខ! ឥឡូវេនះ ចូរេយើងេបើកឡានេទផ�ះវញិ”។ 
េទះេបើជាឪពុកបានេ្របើទ្រមងព់ហុវចនៈ វេនែត មាននយ័ថាគឺមានែតមនុ
ស្សែតមា� កប់៉ុេណា� ះែដលអង�ុយេនកែន�ងេបើកបរ េហើយគាតជ់ាអ�កេបើកបរ 
។ ចំេពះសមាជិក្រគ�សរដៃទេទៀតកប៏ានអង�ុយក�ុងឡានែដរ 



និងកំពុងែតជិះ េទះេបើមានែតមនុស្សមា� កកំ់ពុងែតកនច់ង�ូត បេង�ើនេល្ប�ន 
និងជាន្់របាងំកេ៏ដយ។ 

េនះគឺជាករបង� ញខ�ះៗែដលអចជួយេយើងក�ុងករអំពីរបូភាពៃន្រពះគម�រីែដល
បានបង� ញ ្របាប ់េយើងអំពី្រពះជាមា� ស់ជា្រពះអទិករ និងជាអ�កេរៀបចំនូវ្របភព
ៃនអ�ីៗទងំអស់ែដលេយើងេឃើញ ក�ុងពិភពេលកេនះ ។ ្រពះជាមា� ស់បានបេង�ើត 
ពិភពេលកៃនជីវស�ស� តមរយៈ្រពះេយសូ៊វ។ េនះគឺជា ភាព្របាកដមយួែដល
េយើងអចក�ុងបទគម�រី េហេ្រពើរ ១៖២ ។ ដំណឹងល�តមរយៈសវក័យូហនកប៏ាន 
ប�� កយ៉់ាងច្បោស់ផងែដរេនេពលចបេ់ផ�ើម ែដលថាអ�ីៗែដលមានតងំេន
គឺមានេដើមកំេណើ តរបស់ វតមរយៈ្រពះេយសូ៊វ។ “េហើយក�ុងបណា� របស់
ែដលបានបេង�ើតមកទងំប៉ុនា� ន េនាះគា� នអ�ី ណាមយួ េកើត មកេ្រកពី្រទង ់
(តមរយៈ្រពះបន�ូល ែដលជា្រពះេយសូ៊វ្រគីស�)េឡើយ” (យូហន ១៖៣)។ 

្រពះេយស៊វូ្រគីស�គឺជា្រពះអទិករ
េយើងអចអនបែន�មអំពីសកម�ភាពរបស់្រពះេយសូ៊វេនក�ុងែផ�កៃនករបេង�ើត
របស់្រទងែ់ដលស�ិតេន ក�ុងបទគម�រី កូលូស ១៖១៦-១៧ ថា៖ “ដ្បតិគឺ្រទង ់
(្រពះេយសូ៊វ្រគីស�)េហើយែដលបេង�ើត្រគបទ់ងំអស់ ទងំរបស់េន ស� នសួគ ៌
និងេនែផនដី ទងំរបស់ែដលេមើលេឃើញ េហើយែដលេមើលមនិេឃើញផង 
េទះេបើជារជ្យ ឬអំណាចជា្រពះអមា� ស់ ឬអំណាច្រគប្់រគង 
ឬអំណាចណាកេ៏ដយ េនាះសុទ�ែត េកើតមក្រទង ់េហើយសំរប្់រទងទ់ងំអស់ផង 
្រទងគ់ងេ់នមុនទងំអស់ េហើយរបស់ទងំ អស់កេ៏នស�ិតេស�រេដយ សរ្រទង”់ 
។ េនក�ុងពិភពេលកែដលអ�កអចេមើលេឃើញនឹងែភ�កគឺគា� នអ�ី មយួែដលមនិបា
នបេង�ើតតមរយៈ្រពះេយសូ៊វេនាះេឡើយ េលកធាតុធំធំមហិមាេដយមានភពរប ់
លនគឺវដូចគា� ជាមយួនឹងេទនឹងដំេណើ រេកសិកែដលរស់សំញាំតូចជាងេគបំ
ផុតែដរ ឬដូចជាេទនឹង ្របពន័�ចលនារបស់អតូម។ ្រពះេយសូ៊វមនិ្រតឹមែតជាេដើ
មកំំំេណើ តៃនេលកធាតុែដលមានទំហំ និងធំ ទងំអស់េនាះេឡើយ ែត្រទងម់ានអំ
ណាចេទេលើអ�ីៗទងំអស់។ 

បែន�មេលើេនះេទៀត ្រពះេយសូ៊វកប៏ានបេង�ើតពិភពេលកែដលេយើងមនិអ
ចេមើលេឃើញផងែដរ ្រទង ់បានបេង�ើតនូវចំនួនៃនសត�េលករបម់និអស់ 
និងបង�នូវចំនួនយ៉ាងេ្រចើន ែដល្រពះគម�រីបានេហពួកេគ ថាជាពួកេទវត។ 
េហើយវដូចគា� េទនឹងអ�ីៗទងំអស់េនក�ុងករបេង�ើតរបស់្រពះជាមា� ស់គឺ
មានភាព េផ្សងៗពីគា�  និងមានរចនាសម�ន�យ៉ាងខ�ស់ក�ុងេពលដូចគា� ែដរ 
េនាះវកម៏ានភាពដូចគា� ផងែដរជាមយួ អ�ីៗេនក�ុងេលកីយែដលេយើងេមើលមនិ
េឃើញ ដូចែដលេយើងបានេ្របើ្របាស់វក្យស័ព� បល�ង� េមដឹក នា ំនិងអំណាច ។

្រពះេយសូ៊វមនិ្រតឹមែតជា្រពះអទិករប៉ុេណា� ះេទ ប៉ុែន�្រទងក់ជ៏ាអ�កែដលបាន្រគ
ប្់រគងេទេលើពិភពេលក េនះផងែដរ។ ្រទងប់ាន្រគប់្់រគងអ�ីៗទងំអស់ជាមយួ
នឹងគា� ។ ពិភពេលកេនះមនិបានទុកេចលឲ្យេទ តមដំេណើ រវវិតិ�របស់វេដ
យខ�ួនឯងេនាះេទេនេពលប�� បៃ់នករបេង�ើតរបស់្រទង ់្រទងប់ាន្រគប្់រគង ់
និងែថរក្សោ តមរយៈ្រពះបន�ូលដម៏ានអំណាចរបស់្រទង។់ ដូេច�ះេយើងមនិចំ
បាចម់ានករបារម�ចំេពះ ករបំផា� ញៃនេលកធាតុែដលបណា� លមកពីធា� កចុ់ះ
ៃនអចមផ៍ា� យែដលមានទំហំធំ ឬករេឡើងនឹងកំេដ ្រពះអទិត្យ ឬករធា� កចុ់ះ
ៃនអកស្រតជាកេ់នាះេឡើយ ។ ្រពះេយសូ៊វ្រទងន់ឹង្រគប្់រគងែផនដីទងំមូល 
រហូតដល់្រទងយ់ាងមកវញិ ។

មនុស្សជាតិមនិែមនេកើតេឡើងតមរយៈភាពៃចដន្យៃនករេលកធាតុណា
មយួ ដូចជាគំនិតរបស់អ�កឈ�ះ រង� នណូ់ែបល េលក ចក ម៉ូនូប (Jaques 
Monod) េនាះេឡើយ។ ែតេយើង្រត�វបានបេង�ើតេឡើងេដយ មានេគាលបំណង និ



ងេគាលេដេនក�ុង្រពះហឫទយ័របស់្រពះេយសូ៊វ! ្របសិនេបើគា� នេគាលេដេនះេទ 
េយើងនឹងបាតប់ងនូ់វេគាលេដៃនជីវតិមនិខន ។ 

សកម�ភាពៃនករបេង�ើតរបស្់រពះេយ
ស៊វូក�ងុ្រពះគម�ីរ ស�� ណចស់

តមរយៈបទគម�រី សុភាសិត ៨៖២២-២៤, ៣០ បានែចងមកថា៖ 
“្រពះេយហូវ៉ ្រទងប់ាន តងំអញេឡើង ជាេដើមករ ៃន្រទង ់គឺមុនអស់ទងំ
កិច�កររបស់្រទងពី់បុរណ ្រទងប់ានសិត អញតងំពីអស់កល្ប េរៀងមក 
គឺពីកលេនេដើមេឡើយ មុនែដលមានែផនដីផង ក�ុង្រគាមុនែដលមាន 
ទីជំេរទឹក េនាះអញបានេកើតេហើយ គឺកលមនិទនម់ាន 
រន�ទឹកណាែដលហូរេចញជាបរបិូរេន េឡើយ.... េន្រគាេនាះ 
អញបានេនជិត្រទងដូ់ចជាេមជាងេហើយ អញជាទីគាប្់រពះហឫទយ័្រទងរ់ល់ៗ 
ៃថ�្រពម ទងំមាន េសចក�ីរកីរយេនចំេពះ្រទងជ់ានិច�”។ ពក្យថា៖ “េមជាង” 
បានេ្របើ្របាស់ក�ុងបទគម�រីេនះ កប៏ានប�� កអ់ំពីសកម�ភាពរបស់្រពះេយសូ៊វក�ុ
ងករបេង�ើតេលកផងែដរ។ េនក�ុងខទី២៦ ៃនទំនុក តេម�ើង ១០២ គឺ្រត�វបាន
ដក្រសងេ់នក�ុង្រពះគម�រីស�� ថ�ីក�ុងបទគម�រីេហេ្រពើរ ១៖១០ េហើយវ្រត�វបាន 
េ្របើស្រមាប្់រពះេយសូ៊វ “េហើយថា “ឱ្រពះអមា� ស់េអើយ កលេដើមដំបូង 
្រទងប់ានបង�ឫសែផនដី េហើយៃផ�េមឃក ៏ជាករែដល្រពះហស�្រទងេ់ធ�ើែដរ” ។

េតើ្រពះអទិករបានេធ�ើកិច�កររ
បស្់រទង់យ៉ាងដូចេម�ច?

្រពះគម�រីបានផ�ល់ដល់េយើងនូវចេម�ើយចំេពះសំនួរ ថាេតើ្រពះជាមា� ស់បានបេង�ើតច
្រកវលេនះយ៉ាងដូច េម�ច? 

• តមរយៈ្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាមា� ស់៖ ទំនុកតេម�ើង ៣៣៖៦, យូហន 
១៖១-៤

• បេង�ើតេចញពីភាពគា� នអ�ីេសះ៖ េហេ្រពើរ ១១៖៣
• តមរយៈអំណាចរបស់្រពះជាមា� ស់៖ េយេរមា ១០៖១២
• តមរយៈ្របាជា� របស់្រពះជាមា� ស់៖ ទំនុកតេម�ើង ១០៤៖២៤, កូលូស ២៖៣
• េយាងេទតម្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់៖ េលកុប្បត�ិ ១៖២៦, វវិរណៈ 

៤៖១១
• តមរយៈ្រពះរជបុ្រតរបស់្រពះជាមា� ស់៖ យូហន ១៖១-៤, យូហន 

១៖១០, កូលូស ១៖១៥-១៧
• េយាងេទតមចរតិលក�ណៈរបស់្រពះេយសូ៊វ៖ ម៉ាថាយ ១១៖២៩, យូហន 

១០៖១១
ចំេពះ្រពិត�ិករណ៍ទងំេនះបានេកើតេឡើងក�ុងរយៈេពល៦ៃថ�ៃនករបេង�ើត។ 
ពួកវស�ិតេនេ្រកដំេណើ រ ធម�តៃនច្បោបធ់ម�ជាតិ េហើយដូេច�ះគឺេយើងអចយល់បាន
េពញេលញតមរយៈេសចក�ីជំេនឿ។ ែតយ៉ាងណាមញិ ចំេពះច្បោបធ់ម�ជាតិែដលបា
នដឹកនាកំំណតៃ់នដំេណើ រ្រប្រពឹត�ិេទៃនពិភពេលកេនះ ពួកវមនិែមនជាមូលេហតុែដ
លបណា� លឲ្យេកើតមានេឡើយ ែតវ្រគានែ់តជាលទ�ផលៃនករបេង�ើត ប៉ុេណា� ះ។ 

ចុះ េតើ “េហតុករណ៍អ្រកក់” 
េកើតេឡើងេដយរេបៀបណា?

េយើងបានដឹងថា ពិភពេលកែដលេយើងេមើលេឃើញបច�ុប្បន�េនះគឺមិ
នមានភាពដូចគា� េទនឹងអ�ីែដល ្រពះជាមា� ស់បានបេង�ើតកលពីដំបូង 
រចួ្រទងម់ានបន�ូលម�ងែដលថា “អ�ីៗសុទ�ែតល�” ។ មាន េហតុករណ៍មយួបានេកើ



តេឡើងក�ុងពិភពេលកេនះ េដយេ្រពះែតលទ�ផលៃនករក្បតរ់បស់គូរស� ម ីដំបូ
ង្របឆាងំជាមយួនឹងអ�កែដលបានបេង�ើតពួកេគមក (េលកុ. ៣)។ 

េតើមានអ�ីែដលមាន្របទនដលេ់យើ
ងក�ងុ្រពះអមា� ស្់រពះេយស៊វូ

្រទងគឺ់ជា្រគឹះែដលេយើងអចស� បនាជីវតិរបស់េយើង។ ្រពះ្រគីស�បានបេង�ើ
តនូវ្រគឹះស្រមាបអ់�ីទងំអស់ ៖ ករបេង�ើតច្រកវល ្រពះគម�រី េសចក�ីជំេនឿ 
េសចក�ីសេ�ង� ះ េសចក�ីសុខសន� េសចក�ីសង្ឃមឹ ជាផ�ូវ េទរក្រពះវរបិត 
ជាេគាលេដៃនជីវតិរបស់េយើង។ ្រពះ្រគីស�ជាថ�ដែដលមនិអចរលំ (១ 
កូរនិថូស ១០៖៤) ែដលេធ�ើឲ្យកិច�កល្បរបស់មនុស្សជាតិទងំអស់នឹង្រត�បែប
កបាក។់ ្រពះជាមា� ស់មានបន�ូលថា៖ “អញនងឹបំផា� ញ្របាជា�  របស់ពួកអ�ក 
្របាជ�” (១ កូរនិថូស ១៖១៩)។ វទិ្យស�ស�ខងគំនិតជាេ្រចើន ដូចជាក
រមនិេជឿេលើ្រពះែដលមានទ្រមងេ់ផ្សងៗពីគា�  (Atheism) និង ្រទឹស�ីវវិត�និ
យមនឹង្រត�វខ� ត ់ខ� យេនេលើថ�ដៃន្រពះ្រគីស� ។ អ�កែដលគា្ំរទងចំេពះ
្របពន័�គំនិតទងំអស់េនះនឹងមានៃថ�មយួលត ់ជង�ងច់ំេពះ្រពះអមា� ស់ 
(ភលីីព ២៖១០) េទះេបើជាេពលឥឡូវេនះពួកេគបានបដិេសធចំេពះអ�
កែដល េរៀបចំែផនករណ៍ អ�កែដលបានតកែ់តង អ�កែដលបានបេង�ើត 
និងជា្រពះសេ�ង� ះកេ៏ដយ។ 

េហតុអ�ីបានជា្រទឹស�វីិវត�និយម
មានេ្រគាះថា� ក់ដលេ់យើង? 

្រទឹស�ីេនះមនិ្រតឹមែតផ�ល់ដល់េយើងនូវទស្សនៈយល់ខុសចំេពះពិភពេលកេនះ
េទ ែតវបានដឹកនាេំយើង េទរកភាពគា� នសង្ឃមឹ ដូចជាពិពណ៌នាែដលសមេហ
តុផលរបស់អ�កនិពន�របស់ជាជាតិអឡឺមង៉ម់ា� ក ់េឈ� ះថា ជីន ប៉ូល (Jean 
Paul) ថា៖ “គឺគា� ន្រពះជាមា� ស់... សម�ងឹមនិដកែ់ភ�ក, េស��មស� តគ់ា� នអ�ី 
ទងំអស់! ភាពអស់កល្បែដល្រតជាកគឺ់ចបំាច!់ ភាពឆ�ួតេដយៃចដន្យ... 
េយើងមា� ក់ៗ គឺមានភាព េ្រក�ម្រកំក�ុងច្រកវលដធ៏ំេធងេនះ 
េនះគឺជាទូែដកៃនសព”។ 

្រទឹស�ីវវិត�និយមបានប�� កថ់ា ពិភពេលកេយើងេនះអចពន្យល់បានេដយមិ
នចបំាចម់ាន្រពះអទិករ។ ជាលទ�ផលគំនិតេនះ បានទកទ់ញមនុស្សជាច ្
េរ ើនឲ្យេជឿថាគា� ន្រពះជាមា� ស់តងំេន (Atheism)។ េហើយេដយេយាងេទត
មអ�ីែដល្រពះេយសូ៊វមានបន�ូល អ�កែដលេជឿថាគា� ន្រពះជាមា� ស់តងំេន នឹង 
ធា� កចូ់លក�ុងស� ននរក៖ “ែតអ�កណាែដលមនិ្រពមេជឿ េនាះនឹង ្រត�វេទសវញិ” 
(ម៉ាកុស ១៦៖១៦)។ មានអ�កខ�ះបានព្យោយាមេដើម្បពីន្យល់ថា ករវវិត�គឺជាវធិីែដ
ល្រពះជាមា� ស់េធ�ើកិច�កររបស់្រទង។់ ប៉ុែន� ្របសិនេបើ្រពះជាមា� ស់បានបេង�ើតកររ
យៈ ្រទឹស�ីវវិត�និយមេនាះ៖

• គា� នគូរស� មដីំបូងេឡើយ
• គា� នអំេពើបាប ពីេ្រពះថា (ករឈ� នពនគឺជាគឺជាកងរេទះែដលបានរញុច ្

រនឲ្យ្រទឹស�ីវវិត� និយមឈនេទមុខ) (Joachim Illies)
•  ្រពះជាមា� ស់នឹងេ្របើេសចក�ីស� ប ់ជាបេធ្យោបាយេដើម្បនីឹងបេង�ើតច្រកវល
• េសចក�ីសេ�ង� ះតមរយៈ្រពះេយសូ៊វ ែដល្រត�វបានេហថាជា 

“អដ័មចុងេ្រកយ” ែដលផ�ុយពី អដ័មែដលេពញេដយបាប (១ កូរនិថូស 
១៥៖៤៥) េនាះនឹងគា� នមូលដ� ន្រគឹះេនាះេឡើយ។ 

តមរយៈករពិចរណាទងំអស់េនះបានបង� ញថា “្រទឹស�ីវវិត�និយម” (Theistic 
Evolution) នឹងបំផា� ញនូវមូលដ� ន្រគឹះៃន្រពះបន�ូលក�ុង្រពះគម�រីទងំ្រស�ង។ 



េដយេ្រពះែតមូលេហតុេនះេហើយ ែដល្រទឹស�ីវវិត�និយមេនះែដលជាគំនិតខុស
េនះគួរែតបដិេសធេចលទងំ្រស�ង។ 

គំនិតែដលអស� រ្យ 
េយើងបានេឃើញថា ្រពះេយសូ៊វជា្រពះអទិករៃន្រគបរ់បស់ទងំ
អស់។ ្រទងគឺ់ជា្រពះែតមយួែដលបាន គងេ់នអស់កល្បជានិច� 
ជាេស�ចៃនអណាច្រកស� នសួគ ៌។ ្រទងប់ានទទួលអំណាចទងំអស់ទងំេន 
ស� នសួគ ៌និងែផនដី (ម៉ាថាយ ២៨៖១៨)។ េតើេយើងពិតជាអចយល់ពិត្របា
កដនូវេសចក�ីពិតដអ៏ស� រ្យ ទងំេនះបានេទ? មនុស្សមា� កែ់ដលស�ិតេនេលើេឈើ
ឆា� ងៃនភ�កូំកូត និងជា្រពះអទិករៃនច្រកវលទងំ មូល និង្រគបរ់បស់សព�
សរេពើគឺជាមនុស្សែត១ និងជាមនុស្សដូចគា� ! េនក�ុងេសចក�ី្រសលញ់ែដល 
មនិអចគិតស� នដល់របស់្រទង ់្រពះអមា� ស់បាន្របទនរបូអង�្រទង ់
េឡើងេទេលើេឈើឆា� ងេហើយ មនិរងឹទទឹង េដើម្បឲី្យទ� រៃនស� នសួគេ៌បើកស្រមាប់
េយើង ។ អស់អ�កណាែដលបដិេសធចំេពះេសចក�ី េនះនឹងបាតប់ងអ់�ីៗទងំអស់៖ 

“េនាះេធ�ើដូចេម�ចឱ្យេយើងរចួបាន េបើេយើងេធ�សនឹង េសចក�ីសេ�ង� ះ 
ដធ៏ំេម៉�ះ” (េហេ្រពើរ ២៖៣)។ អស់អ�កណាែដលទទួល្រទងេ់នាះនឹងឈ�ះ 
េលើ្រគបទ់ងំអស់៖ “្របាកដែមន ខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា� ជា្របាកដថា 
អ�កណា ែដលស� បព់ក្យខ�ុ ំ េហើយេជឿដល់្រពះអង� ែដលចតខ់�ុ ំឱ្យ មករ 
អ�កេនាះមានជីវតិ ដេ៏នអស់កល្បជានិច�ល េហើយមនិ ែដល្រត�វជំនំុជំរះេឡើយ 
គឺបានកន�ងហួសពីេសចក�ីស� ប ់េទដល់ជីវតិវញិ” 
។ ចូរទូលសូមដល់្រពះេយសូ៊វ្រគីស� េដើម្បេីលើក 
ែលងេទសអំេពើបាបដល់អ�ក េដើម្បឲី្យអ�កអចឈ
េនចំេពះករជំនំុជំ្រមះរបស់្រពះជាមា� ស់។ ចូរទទួល 
យក្រទងជ់ា្រពះសេ�ង� ះ្របចជំីវតិរបស់អ�ក េហើយនឹ
ងេដើរតមេសចក�ីបេ្រង�នរបស់្រទង។់ 

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