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មានលលដក៏្បោលចំនួន៤ែដលបានដកត់ំេរៀបគា� េនេ្រកមជ�� ំ
ងៃន្រពះវហិរទីរភូាពខងត្បងូ ែដលស�ិតេនភាគខងេជើង្របេទ
សអុីតលី។ េនេលើមានលលដក៏្បោលចំនួន៤េនាះគឺមានផា� កស់
��  ែដលមានសរេសរពក្យថា៖ “េតើអ�កនរណាជាមនុស្សល�ង? 
េតើអ�កនរណាជាមនុស្សែដលមាន ្របាជា� ? េតើនរណាជាអ�កសំុទន?េតើន
រណាជា្រពះេចអធិរជ?” ។ អំណាចនិង្រទព្យសម្បត�ិរបស់្រពះ េចអធិរ
ជគឺមនិមានទីេនាះេទៀតេដើម្បផី�ល់ឲ្យេយើងេដើម្បបីង� ញអំពីអត�ស�� ណ
របស់្រទងេ់ទៀត េឡើយ។ ្របែហលជាមានលលដក៍្បោលរបស់អ�កសំុទន
េនែក្បរលលដក៏្បោលរបស់្រពះេចអធិរជ េនាះែដរ េហើយទន�ឹងនឹងេនាះគឺ 
ភាព្រកី្រក សំណល់ និងស�ូរៃន្រកពះគឺគា� នេនទីេនាះេដើម្បបីង� ញ 
អំពីអត�ស�� ណរបស់គាតេ់ទៀតេឡើយ។ ្របែហលជាេយើងអចបេង�ើតនូវផា�
កស់�� ជាមយួនឹងពក្យថា៖ “េសចក�ីស� បប់ានេធ�ើឲ្យពួកេគេស�ើរគា� ” ។ ប៉ុែន�
េតើវពិតជាេកើតេឡើងែបបេនះែមនឬ? 

វមនិដូចជាវធិីស�ស�ៃនទីផ្សោរែដលបង៉េទរកកំរតិៃនអ�កទិញែដ
លមាន្របេភទខុសៗគា� េនាះេទ េសចក�ីគឺគា� នករេគារពចំេពះជន
ណាមា� កេ់នាះេឡើយ គា� នមនុស្សណាមា� កអ់ចេគចផុតពីេសចក ្
តី ស� ប ់េដយមូលេហតុៃនភាពខុសគា� ៃនឋនៈ តួនាទីបានេឡើយ។ 
េហតុដូចេនះបានជាមានមនុស្សជា េ្រចើនែដលបានឈប ់េដើម្បឆី�ុះប�� ំងអំ
ពីេសចក�ីស� ប ់គឺរមួមានអ�កទស្សនៈវទិ្យោ អ�កែតងកំណាព្យ អ�កនេយាបាយ 
អ�កកីឡា អ�កសំែដង មនុស្សអវជិា�  និងអ�កែដលបានទទួលពនរ់ង� នណូ់
ែបល។ ្របជាជនសមយ័បុរណសសនេ៍អសីុបជាពិេសសគឺមានករយកចិ
ត�ទុកដកច់ំេពះប�� េនះ េនាះគឺពីរ៉មតីក�ុង្រក�ងគីស គឺជាអច�រយិវត�ុដធ៏ំបំ
ផុតក�ុងពិភពេលករបស់ពួកេគគឺស្រមាបរ់លឹំកអំពី េសចក�ីស� ប។់ ប៉ុែន�េតើក
រខំ្របឹងែ្របរបស់មនុស្សគឺពិតជាមានតៃម�ែដរឬេទ? តមរយៈពក្យរបស់អ�ក 
ែតងកំណាព្យជនជាតិអឡឺមង៉ម់ា� កេ់ឈ� ះ េអម៉ាញូែអល េកបិល 
(Emanuel Geibel)គឺថា៖ “ជីវតិ គឺជាពក្យ្របេដអស់កល្បជានិច� ឯេសច
ក�ីស� បគឺ់ជាេសចក�ីអកំថប៌ាងំអស់កល្បជានិច�”។ េនក�ុង ្រគបទ់ងំករប៉ុន
បង៉ៃនករពន្យល់អំពីេសចក�ីស� ប ់គឺមាន្រទឹស�ីវវិត�និយមែដលមានភាពល្ប ី
ល្បោយ ជាងេគ។ 

េសចក�ីស� បត់មរយៈទស្សនៈ ៃន្រទឹស�ីវវិត�និយម
េសចក�ីស� បគឺ់បានភា� បយ៉់ាងមាមំនួេនក�ុងគេ្រមាងៃន្រទឹស�ីវវិត�និយម 
ែដលអចឲ្យេយើង្រត�វែតេធ�ើ ករសន�ិដ� នថា ្របសិនេបើគា� នេសចក�ីស� ប ់
េនាះនឹងគា� នជីវតិេទេនេលើែផនដដីេនះ។ េសចក�ី បេ្រង�នេនះបានបង� ញ
យ៉ាងច្បោស់តមរយៈមូលដ� ន្រគឹះចំបងៃន្រទឹស�ីវវិត�និយមែដលនិយាយ អំពី 
េសចក�ីស� ប៖់ 
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១. េសចក�ីស� ប៖់ លក�ខណ� ចបំាចស់្រមាប្់រទឹស�ីវវិត�និយម ៖ អ�ក
គីមវីទិ្យោជនជាតិអឡឺមង៉េ់ឈ� ះ េលក កល់ ហ�ី្រឌិក និងេលក 
េវសេខ ( Carl Friedrich and Weizsacker) បានបង� ញថា៖ 
“្របសិនេបើបុគ�លមា� កម់និស� ប ់គឺនឹងគា� នករវវិត�ន ៍េហើយកគ៏ា� នបុគ�លថ�ីជា
មយួនឹងអត�ចរតិថ�ីែដរ។ េសចក�ីស� បរ់បស់បុគ�លមា� ក់ៗ គឺជាអ�ីែដលត្រម�វទុ
កជាមុន ស្រមាប្់រទឹស�ីវវិត�និយម” ។ 

២. េសចក�ីស� ប៖់ គឺជាករបេង�ើតនូវ្រទឹស�ីវវិត�និយម៖ ស�ស� ចរ្យែផ�កជីវវ ិ
ទ្យោេឈ� ះ វនីម៉ា តន ណឺ ( Widmar Tanner) ែដលមកពី រដ�រចីិនេប៉ើស 
(Regensburg) ក�ុងភាគខងត្បងូៃន្របេទសអឡឺ មង៉ ់បានដកជ់ាសំនួរ
អំពីករតងំេនអំពីេសចក�ីស� បថ់ា៖ “េតើេហតុអ�ី និងតមរយៈវធិីណាែដល 
េសចក�ីស� បប់ានចូលមកក�ុងេលកីយរបស់េយើងេនះ េទះេបើគា� ននរណាមា�
ក្់រត�វករវេសះ?” េហើយគាតប់ានផ�ល់ជាចេម�ើយថា៖ “អយុ និងរយៈេពល
ៃនជីវតិគឺជាបាតុភូតៃនករផា� ស់ប�ូ ែដល បានបេង�ើតបានជា្រទឹស�ីវវិត�និយម។ 
ករបេង�ើតេឡើងៃនេសចក�ីស� បគឺ់មានសរៈសំខនក់�ុងករ បេង�ើនល្
េបឿនៃនកររកីចេ្រមើនៃន្រទឹស�ីវវិត�និយម” ។ ចំេពះគំនិតរបស់
គាតក់របេង�ើតៃនកម�វធិីៃន េសចក�ីស� បគឺ់បានផ�ល់ឪក
សជាេរៀងរហូតស្រមាប្់រទឹស�ីវវិត�និយមេដើម្បទីទួល
ករពិេសធនជ៍ាមយួនឹងអ�ីែដលថ�ី។ 

៣. េសចក�ីស� ប៖់ ជាអ�កបេង�ើតជីវតិ៖ ទស្សនៈ
េលកីយៃន្រទឹស�ីវវិត�និយមពិតជាខុសគា� ខ� ងំ
ណាស់ ពីអ�ីែដល្រពះគម�រីបានែចង ជាពិេសស
េនេពលែដល្រទឹស�ីវវិត�និយមបានេលើកតេម�ើង
េសចក�ីស� ប ់ក� យេទជាអ�កបេង�ើតជិវតិេទវញិ។ 
ចំេពះចំណុចេនះ្រត�វបានប�� ក ់េដយេលក 
េរនហត កបែលន (Reinhard W. Kaplan) ថា៖ 
“ករផ្សោភា� បគ់ា� រវងអយុនិងេសចក�ីស� ប្់របែហលជា
ទុក� លំបាកស្រមាបប់ុគ�លមា� ក ់ជាពិេសស្រមាបម់នុស្សជាតិ 
ប៉ុែន�េនះគឺជាៃថ�ស្រមាបស់ងចំេពះករែដល ្រទឹស�ីវវិត�និយម 
បានបេង�ើតជីវតិក�ុងេពលដំបូង”។ 

៤. េសចក�ីស� ប៖់ គឺជាចុងបំផុតៃនជីវតិ៖ េដយេយាងេទតមេគាលទ�ិៃនទ ្
រសឹ�ីវវិត�និយម ជីវតិគឺអ ្រស័យែតេលើែផ�កៃនសមា� រៈែដកមាន្រពំែដនរវងជីវ
ស�ស�និងគីម ី(េលកែមន�ហ�ី អុីចិន អ�កជីវវទិ្យោ និងគីម ីេហើយជាអ�កឈ�ះ
ពនរ់ង� នណូ់ែបល)។ 

េន្រតងច់ំណុចេនះេយើងេឃើញថា ្រទឹស�ីវវិត�និយមមនិអចផ�ល់នូវច
េម�ើយ្រគប្់រគានេ់ដើម្បពីន្យល់ថាអ�ីជាេសចក�ីស� បេ់នាះេឡើយ។ គឺគា� ន
កែន�ងស្រមាបក់របន�ៃនជីវតិេទ បនា� បពី់េសចក�ីស� បេ់នាះេទ េន េព
លែដលករពិត្រត�វបានកតប់ន�យតមវធិីែបបេនះ េទកនភ់ាព្រគា
នែ់តជាបាតុភូតៃនសមា� រៈ ប៉ុេណា� ះ។ មនុស្សជាតិ្រត�វបានបន�យជា
េទជាម៉ាសីុនៃនជីវវទិ្យោ ជាេទរបស់ែដលឥត្របេយាជន ៍េនេពល 
ែដលសររីង�កយរបស់េយើងស� បេ់ទ។ េសចក�ីស� បប់ំេរ ើជាករេកើ
តេឡើងជាបន�បនា� ប ់ៃនជីវតិក�ុង រថេភ�ើងៃន្រទឹស�ីវវិត�និយម។ តៃម�



ៃនជីវតិរបស់មនុស្សគឺ្រគានែ់តេស�ើរនឹងករផ�ល់ឲ្យ របស់វចំេពះ 
្រទឹស�ីវវិត�និយមប៉ុេណា� ះ។ 

 េតើអ�កណាមានចេម�ើយ? 
េតើមានអ�កណាមា� កែ់ដលអចផ�ល់នូវចេម�ើយចំេពះសំនួរទងំអស់េនះ 
គឺអំពីនិស្សយ័ៃនេសចក�ីស� ប ់េហើយ េតើមានអ�ីែដលេកើតេឡើងបនា� បពី់េស
ចក�ីស� ប?់ ្របសិនេបើមានមនុស្សែបបេនះែមន គាត្់រត�វ ែតបំេពញត្រម�វ
ករទងំ៤ខងេ្រកមេនះ៖

១) គាតខ់�ួនឯងផា� ល់្រត�វែតមានបទពិេសធនអ៍ំពីេសចក�ីស� ប ់
(េដើម្បផី�ល់នូវចំេណះដឹងជាមុន)។ 

២) គាត្់រត�វែត្រតលបេ់ចញពីេសចក�ីស� ប ់(េដើម្ប្ីរបាបេ់យើងអំពីអ�ីែដលគា
តម់ានបទពិេសធន)៍។ 

៣) គាត្់រត�វែតមានអំណាចេលើេសចក�ីស� ប ់(េដើម្បឲី្យមានអំ
ណាចេលើេសចក�ីស� ប)់។ 

៤) គាត្់រត�វែតជាមនុស្សែដលេយើងអចទុកចិត�
ទងំ្រស�ង (េដើម្បឲី្យេយើងបានេជឿចំេពះេរឿងរ៉វ 
ែដលគាតទ់កទ់ងជាមយួនឹងេយើង)។ 

តមរយៈ្របវត�ិស�ស� 
គឺមានែតមនុស្សមា� កគ់តែ់ដលេនសល់ 
ែដលគាតប់ានបំេពញលក�ខណ�  

ទងំេនះេនាះគឺ្រពះេយសូ៊វ្រគីស�។ 

១) ្រទង្់រត�វបានេគឆា� ង េហើយបានសុគតខងក ្
េរទ� រៃន្រក�ងេយរ ៉សូឡឹម។ ស្រត�វរបស់្រទងច់ងេ់ធ�ើ 

ឲ្យ្របាកដថា ្រទងប់ានសុគតេហើយ ដូេច�ះពួកេគចក
ឆ�ឹងជំនីរ្រទងនឹ់ងលំែពង បណា� លឲ្យឈមហូរេចញមកេ្រក 

(យូហន ១៩៖៣៤)។ ករេធ�ើែបបេនះបានេធ�ើឲ្យពួកេគេជឿថា្រទងប់ានសុគ
តែមន! (្រទងប់ានបំេពញត្រម�វករទី១)។ 

២) ្រទងប់ានេធ�ើេសចក�ីែថ�ងទំនាយរចួេហើយថា ្រទងន់ឹងរស់េឡើ
ងវញិពីសុគតម�ងេទៀតេនៃថ�ទី៣។ េហតុករណ៍េកើតេឡើងពិត 
េហើយអ�កេធ�ើបនា� ល់ទី១គឺជា�ស�ី ែដលបានេទេលើផ�ូររបស់្រទងេ់នេពល 
្រពឹកៃថ�្រទងម់ាន្រពះជន�រស់េឡើងវញិ (Easter morning) ។ 
េទវតេនទីេនាះ ្របាបព់ួកេគថា៖ “្រទង ់មាន្រពះជន�រស់េឡើងវញិេហើយ 
មនិគងេ់នទីេនះេទ” (លូក ២៤៖៦)។ (្រទងប់ានបំេពញត្រម�វករ ទី២)

៣) ្រពះគម�រីស�� ថ�ីបាន្របាបអ់ំពីេហតុករណ៍ចំនួន៣ៃនកររស់់េឡើងវញិ
ពីេសចក�ីស� បត់មរយៈ អំណាចរបស់្រពះេយសូ៊វ៖ សឡាេនភូមេិបតនី 
(លូក ១១៖៤១-៤៥) កូន្រប�សរបស់�ស�ីេមម៉ាយ េនភូមណិាអុីន (លូក 
៧៖១១ -១៧) និងកូន្រសីរបស់ៃយរ៉ស (េមសល្របជុំ) (ម៉ាកុស 
៥៖៣៥-៤៣)។ គា� នមនុស្សណាមា� កែ់ដលមានអំណាចេលើេសចក�ីស� ប ់
គឺមានែត្រពះេយសូ៊វមយួប៉ុេណា� ះ (្រទងប់ានបំេពញត្រម�វករទី៣)។ 



៤) ្រគបទ់ងំមនុស្សជាតិទងំអស់ែដលបានេដើរេនេលើែផនដីេនះ 
គឺមានែត្រពះេយសូ៊វែតមយួ ប៉ុេណា� ះ ែដលអចមានលទ�ភាពរស់េនដល់
កំរតិៃនករ្របកសរបស់្រទងថ់ា៖ “ខ�ុ ំជាេសចក�ីពិត” (យូហន ១៤៖៦) ថ�ី
េបើមានករប៉ុនបង៉ជាេ្រចើនពីស្រត�វរបស់្រទងេ់ដើម្បនីឹងេចទ្របកន ់្រទងក់ ៏
េដយ ។ (្រទងប់ានបំេពញត្រម�វករទី៤)។ 

េតើេយើងអចនឹងមកដល់កែន�ងមយួែដល្រតឹម្រត�វ ែដលជា្របភពៃន
េសចក�ីពិតទងំអស់ឬេទ? េសចក�ីពិតមានសរៈសំខនណ់ាស់។ េតើ
អ�កណាចងដ់កជី់វតិរបស់ខ�ួនេទេលើកំហុស? ចូរឲ្យេយើង មាន 
ភាពច្បោស់លស់៖ គឺមានមនុស្សែតមា� កគ់តែ់ដលអចផ�ល់ឲ្យេយើងនូ
វគុណ្របេយាជន ៍េដើម្បផី�ល់ដល់ េយើងនូវចេម�ើយយ៉ាងច្បោស់លស់។ 
្រទងប់ានបន�ូល្របាបដ់ល់េយើង នូវអ�ីែដលបាន េកើតេឡើងចំេពះ េយើង
បនា� បពី់េយើងបានស� បេ់ទភា� មៗ។ េនក�ុងបទគម�រីលូក ១៦៖១៩-
៣១ ្រពះេយសូ៊វពន្យល់អំពី េសចក�ីេនះ េដយេ្របើ្របាស់ឧទហរ
ណ៍ៃនមនុស្សពីរនាកែ់ដលបានស� ប។់ មានមា� កក់�ុងចំេណាមពួក 
េគបានស� ល់ដល់្រពះជាមា� ស់ េហើយមា� កេ់ទៀតបានបដិេសធដល់្រទង។់ 
ឡាស្រត�វបាននាេំដយពួក េទវតេទដកេ់នេលើេដើម្រទ�ងេល
កអ្័របាហ ំជាកែន�ងែដល ្រពះេយសូ៊វេហថា “ស� នបរមសុខ” 
(លូក ២៣៖៤៣) ជាកែន�ងែដលមានេសចក�ីសុខសន�។ 
មនុស្សមា� កេ់ទៀត ែដលគាតប់ានរស់េនេលើ ែផនដីជាអ�កមានបា
នេឃើញខ�ួនរបស់គាត ់េនស� ននរក េនេពលែដលគាតស់� បេ់ទ 
េហើយគាតប់ានពិពណ៌នាអំពីស� នភាពឈចឺបរ់បស់គាតជ់ា
មយួ នឹងពក្យទងំេនះថា៖ “ដ្បតិខ�ុ ំេវទនាេនក�ុងេភ�ើងេនះ” (លូក 
១៦៖២៤)។ េសចក�ីស� បគឺ់ពិតជា អ�កែបងែចងេស�ើរគា� ែមន។ 
ែតផ�ុយេទវញិ ្របសិន េបើេយើងគិតថាមាន្រជលងយ៉ាងធំ 
េនេពលែដលេយើងរស់េនេលើែផនដីេនះ េនាះមាន្រជលងយ៉ាងធំ 
េហើយេ្រជែដលមនិអច ពិពណ៌នា បានស�ិតេនមា� ងេទៀតៃនជ�� ំងៃន
េសចក�ីស� ប។់ េតើេយើងអចពន្យល់េសចក�ីេនះ បានយ៉ាងដូចេម�ច? 

េសចក�ីស� បទ់ងំ៣្របេភទ
្រពះបន�ូលេនក�ុង្រពះគម�រីគឺមានភាពច្បោស់លស់ថា េលកីយេនះ 
និងជីវតិទងំអស់េនក�ុងេលកីយ េនះគឺជាផលឹតផលៃនករបេង�ើត
របស់្រពះជាមា� ស់។ ករបេង�ើតេនះ្រត�វបានប�� ប ់េហើយករបេង�ើត 
េនះគឺ្រគបល់ក�ណ៍ ែដល្រពះជាមា� ស់មានបន�ូលថា៖ “វល�”។ 
្រទងប់ានបេង�ើតរបស់ទងំអស់តមរយៈ ស� ្រពះហ�ស�ដប៍ុិន្របសព�រប
ស់្រទង ់(សុភាសិត ៨៖៣០) តមរយៈ្រពះអមា� ស់្រពះេយសូ៊វ (យូហន 
១៖១០, កូលូស ១៖១៦) ខណៈេពលែដលមានេសចក�ីពិតចំេពះ្រពះហ
ឫទយ័ស�ូតបូត េសចក�ីេមត�  ករណុា និងេសចក�ី្រសលញ់ក�ុងករបេង�ើត
របស់្រទង ់ែដលវផ�ុយគា� យ៉ាងខ� ងំេទនឹងវធិីស�ស�ៃន ្រទឹស�ីវវិត�និយម 
ែដល្រត�វបានសំគាល់េដយេសចក�ីេវទនា ទឹកែភ�ក ភាពសហវ 
និងេសចក�ីស� ប។់ អ�កណាមា� កែ់ដលសំលឹងេមើល្រពះជាមា� ស់ជាអ�កប
េង�ើតនូវ្រទឹស�ីវវិត�និយម ជាមនុស្សែដលបានគិត ថា្រទងេ់្របើវធិីេនះក�ុងក
របេង�ើតេលក គឺជាករបក្រសយខុសអំពី្រពះហឫទយ័របស់្រពះជាមា�



ស់។ គំនិតែដលថា ្រពះជាមា� ស់បានេ្របើ្រទឹស�ីវវិត�និយម (ែដលេហថា 
Theistic evolution) ពិតគំនិតមយួ ែដលមនិអចទទួលបានេឡើយ។ 

ដូេច�ះ េតើេសចក�ីស� បេ់កើតមកពីណា ្របសិនេបើវមនិែមនមកពី្រទឹ
ស�ីវវិត�និយម េហើយកម៏និែមន ជាករេឆ�ើយចំេពះ្រពះហឫទយ័រប
ស់្រពះជាមា� ស់េនាះ? ទី១ េសចក�ីស� បគឺ់ជាសកល។ មនុស្សទងំ 
អស់ បានស� ប ់មនិថាេនក�ុងយុវវយ័ ឬកវ៏យ័បនា� បម់កេទៀតក�ុង
ជីវតិរបស់ពួកេគ មនិថាមនុស្ស ែដលគួរឲ្យេគារព េចរ ឬឃាតករ 
មនិថាអ�កេជឿឬអ�កមនិេជឿ។ ភាពជាសកលនិងឥទ�ិពលៃន 
េសចក�ីស� បគឺ់ ធា� កេ់ទេលើមនុស្សេស�ើរៗគា� ។ 

្រពះគម�រីនិយាយអំពីេសចក�ីស� បជ់ាលទ�ផលៃនអំេពើបាបរបស់មនុ
ស្ស។ ថ�ីេបើមានករ្រពមានរបស់ ្រពះជាមា� ស់ (េលកុប្បត�ិ ២៖១៧) 
មនុស្សបានេ្របើ្របាស់ខុសនូវេសរភីាពែដលគាតប់ានទទួល េហើយ 
បានធា� កេ់ចញពី្រពះគុណរបស់្រពះជាមា� ស់។ ចបព់ីេពលេនាះមក 
្រកឹត្យវនិយ័ៃនអំេពើបាបចបេ់ផ�ើម អនុវត�ន៖៍ “ដ្បតិឈ�ួលៃនអំេពើបាប
គឺជាេសចក�ីស� ប”់ (រ ៉មូ ៦៖២៣)។ មនុស្សបានជំពបចូ់លេទក�ុងអ�ី 
ែដលេយើងេហថា អនា� កៃ់នេសចក�ីស� ប ់ដូចែដលបានបង� ញ
តមរយៈស�� ្រព�ញពណ៌េខ� េនក�ុង តរងរបស់េយើង។ េតើ
អចគូររបូភាពជារថេភ�ើងៃនេសចក�ីស� ប។់ ចបត់ងំពីអដ័ម 
ែដលគាតជ់ាអ�ក ទទួលខុស្រត�វក�ុងករអនុ�� ត�ិឲ្យេសចក�ីស� បចូ់
លមកក�ុងករបេង�ើតរបស់្រពះជាមា� ស់ (១ កូរនិថូស ១៥៖២២ក) 
ឥឡូវេនះមនុស្សជាតិទងំមូលកំពុងែតស�ិតេនេលើរថេភ�ើងែដល
គួរឲ្យភយ័ខ� ចេនះ៖ “ដូេច�ះ ែដលបាបបានចូលមកក�ុងេលកិយ 
េដយ សរមនុស្សែតមា� ក ់េហើយកម៏ានេសចក�ីស� ប ់ចូលមកែដរ 
េដយសរអំេពើបាបេនាះជាយ៉ាងណា េនាះេសចក�ីស� ប ់
បានឆ�ងរលដល ដល់មនុស្ស ្រគបគ់ា� យ៉ាងេនាះែដរ ដ្បតិ 
្រគបគ់ា� បានេធ�ើបាបេហើយ” (រ ៉មូ ៥៖១២)។ េនមុនេពលករធា� កចុ់ះរបស់ 
មនុស្សចូលក�ុងអំេពើបាបេសចក�ីស� បគឺ់មនិបានស� ល់ចំេពះរបស់្រពះជា
មា� ស់បានបេង�ើតេឡើយ។

ឥឡូវេនះេនេពលែដល្រពះគម�រីបាននិយាយអំពីេសចក�ីស� ប ់
គឺមនិែមនមាននយ័ថាទីប��បៃ់នករ តងំេនេនាះេឡើយ។ និយមនយ័ៃន
េសចក�ីស� បត់មរយៈបទគម�រីគឺជា “ករបំែបកគា�  ករែញកេចញ ពីគា� ”។ 
ពីេ្រពះែតករធា� កចុ់ះក�ុងអំេពើបាបបានបង� ញពីេសចក�ីស� បច់ំនួន៣្រប
េភទ។ 

១. េសចក�ីស� បខ់ងវ�ិ� ណ៖ េនេពលែដលពួកេគធា� កចុ់ះក�ុ
ងអំេពើបាបភា� ម វ�ិ� ណរបស់មនុស្សបានស� ប ់ែដលមាននយ័
ថាមនុស្ស្រត�វកតផ់ា� បចំ់ណងទកទ់ងជាមយួនឹង្រពះជាមា� ស់។ 
រហូតមក ដល់េពលេនះ ស� នភាពរបស់មនុស្សជាតិទងំអស់ 
គឺពំុទនែ់ស�ងរកេឃើញថា ពួកេគអចទុកចិត� ខ�ួនរបស់ពួកេគចំេពះព ្
រះអទិកររបស់ពួកេគបាន ពួកេគេនែតជាអ�កកំណតជី់វតិរបស់ពួកេគ
ផា� ល់ និងជាជនរងេ់្រគាះែដលគួរឲ្យអណិត និងរេង�ងេដយេ្រពះែត
លទ�ផលៃនករែបកេចញពី្រពះជា មា� ស់របស់ពួកេគ។ ពួកេគរស់េន 
ហកេ់បើដូចជាគា� ន្រពះជាមា� ស់តងំេន។ ពួកេគគា� នគំនិតថាេតើ្រពះ 



េយសូ៊វ្រគីស�ជានរណា? េហើយពួកេគបដិេសធ្រពះបន�ូលែដល
មានក�ុង្រពះគម�រី។ េទះេបើពួកេគរស់ រេវ ើកខងឯសចឈ់ម 
ែតពួកេគបានស� បខ់ងវ�ិ� ណ។

២. េសចក�ីស� បខ់ងរបូកយ៖ លទ�ផលបនា� បម់កេទៀតគឺជាេសចក�ីស�
បខ់ងរបូកយ៖ “...ពីេ្រពះ អញបានយកឯងពីដីមកដ្បតិឯងជាធូលី 
ក្៏រត�វ្រតឡបេ់ទជាធូលីដីវញិ” (េលកុប្បត�ិ ៣៖១៩) ្រគបទ់ងំរបស់ែដ
ល្រពះជាមា� ស់បានបេង�ើតទងំអស់គឺចុះចូលចំេពះេសចក�ីស� បេ់ដយ 
េ្រពះែត ករធា� កចុ់ះក�ុងអំេពើបាប។ 

៣. េសចក�ីស� បអ់ស់កល្បជានិច�៖ ទិសេដចុងេ្រកយៃនរថេភ�ើង
ៃនេសចក�ីស� បគឺ់ករស� បអ់ស់ កល្បនិច�។ េនទីេនាះ ករតងំ
េនាះរបស់មនុស្សនឹងមនិអចសបសូន្យេឡើយ (លូក ១៦៖១៩-
៣១) ប៉ុែន�គឺជាករបន�េទក�ុងស� នភាពៃនករែបកេចញពី្រពះអស់
កល្បជានិច�។ វជាករចុះចូលចំេពះ េសចក�ីេ្រកធរបស់្រពះជាមា�
ស់ពីេ្រពះ “ដូេច�ះ ែដលមនុស្សទងំអស់្រត�វេទសផេដយេ្រពះ 
អំេពើរលំងែត១” (រ ៉មូ ៥៖១៨) ។ ្រពះេយសូ៊វបានេហកែន�ងេនះថា 
ជាស� ននរក វជាកែន�ងមយួ ែដលគួរឲ្យេខ�ើមរេអើមែដលមនិអ
ចគិតស� នដល់៖ ជាកែន�ងែដលមានេភ�ើងមនិេចះរលត ់(ម៉ាកុស 
៩៖ ៤៣-៤៥) និងអស់កល្បជានិច� (ម៉ាថាយ ២៥៖៤១)។ 
“ដូេច�ះកលណាឯងរល់គា� ្រត�វេបាះ េទេ្រក េនាះ នឹងយំ 
េហើយសេង��តេធ�ញឡេនទីេនាះ” (លូក ១៣៖២៨)។ វជាកែន�ងែដល៖ 
“មានដង�ូវមនិែដលស� ប ់េហើយនឹងេភ�ើងមនិែដលរលតេ់ឡើយ” (ម៉ាកុស 
៩៖៤៨) េហើយជាកែន�ងៃន “េសចក�ីហិនវនិាសអស់កល្បជានិច�” (១ 
ែថរក្សោឡូនិច ១៖៩)។ 

េតើ្រពះជាមា� ស់ទតេមើលញខ�ួន្របាណែដលពុករលួយរបស់េយើង
េហះចូលេទក�ុងេសចក�ីហិនវនិាស យ៉ាងដូចេម�ច? េសចក�ី្រស
លញ់និងេសចក�ីេមត� ករណុាែដលគា� នែដនកំណតរ់បស់្រទងស់
្រមាបព់ួក េយើង បានេធ�ើឲ្យ្រទងច់ត្់រពះរជបុ្រតែតមយួគតរ់បស់ទ ្
រងយ់ាងមកសុគតេលើេឈើឆា� ង េដើម្ប ីបំេពញនូវែផនករណ៍ដអ៏
ស� រ្យរបស់្រទងេ់ដើម្បសីេ�ង� ះេយើង ។ ្រពះបន�ូលរបស់្រពះេយសូ៊វ 
“ករេនះបានេ្រសចេហើយ” បានបង� ញពីចំណុចកំពូកៃនែផនកររប
ស់្រទង។់ វជាករបង� ញពី្រពះ ហឫទយ័របស់្រពះជាមា� ស់ (ឧ. ១ 
ធីម៉ូេថ ២៖៤) េដើម្បនីឹងសេ�ង� ះេយើងេចញពីស� ននរកអស់កល្ប ជានិច� 
ឬេបើនិយាយេ្រប�បេធៀបេយើងអចនិយាយថា គឺេដើម្បឲី្យេយើងអចេលត
េចញពីរថេភ�ើងៃន េសចក�ីស� ប ់។ េយើង្រត�វបានអេ�� ើញឲ្យចូលតមទ� រច
េង��ត ែដលអចនាេំទស� នសួគ ៌(ម៉ាថាយ ៧៖ ១៣-១៤)។ េដយេយា
ងេទតមទីបនា� ល់ៃន្រពះគម�រី ្រពះេយសូ៊វគឺជាទ� រែតមយួ េហើយជាផ�ូវែត 
មយួែដលអចនាេំយើងេទកនស់� នសួគ។៌ េនេពលែដលេយើងេដើរចូលក�ុ
ងរថេភ�ើងៃនជីវតិ េយើង នឹងេឃើញខ�ួនរបស់េយើងេនេលើរថេភ�ើងែខ្សរមយួដ
ៃទេទៀត គឺជាផ�ូវេទរកជីវតិអស់កល្បជានិច�។ 

ករផា� ស់ប�ូររថេភ�ើងមាននយ័ថា េយើងែបរេទរក្រពះេយសូ៊វ ចូរេស� ះ្រតងច់ំ
េពះ្រទងអ់ំពីខ�ួនរបស់ េយើង ចូរទូលសូម្រទងេ់ដើម្បេីលើកេទសបាបឲ្យដ



ល់េយើង ចូរលតត់ួរបាប និងទទួល្រទងជ់ា្រពះ សេ�ង� ះរបស់េយើង។ េន
ក�ុង្រពះេន្រតរបស់្រពះជាមា� ស់េយើងបានក� យេទជារបស់ថ�ី។ េនះជា អំ
េណាយទនដអ៏ស� រ្យៃនករេលើកែលងេទសែដល្រទង្់របទនដល់េយើង
មា� ក់ៗ  េដយផា� ល់និង ឥតបងៃ់ថ�។ អំេណាយៃន្រពះគុណេនះបានេធ�ើឲ្យ
្រពះជាមា� ស់បានចំណាយនូវៃថ�ែដលមនិអចគណនា បាន គឺករថា� យត
ង� យៃន្រពះរជបុ្រតរបស់្រទង។់ ករទទួលករ្របទនរបស់្រពះជាមា� ស់
គឺជាករ ែដលនឹង្របទនដល់អ�កនូវជីវតិអស់កល្ប (យូហន ៥៖២៤)។ 
ឪកសេនះ្រត�វបាន្របទនដល់អ�កគឺ េនក�ុងកំឡុងេពលែដលអ�ករស់េន
េលើែផនដីេនះប៉ុេណា� ះ ដូេច�ះចូរេធ�ើករស្រមចចិត�ឥឡូវេនះ។ (អ�កមនិអច
ធានាថានឹងមានៃថ�ែស�កេនាះេឡើយ)! 

{ជីវតិអស់កល្បជានិច� 

េណើ តទី១ មនុស្សជាឪពុករបស់េយើង 

េសចក�ីស� បអ់ស់កល្បជានិច� 

ករធា� កចុ់ះរបស់មនុស្ស

េសចក�ីស� បៃ់នវ�ិ� ណ 
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ែខ្សររថេភ�ើងៃនេសចក�ីស� ប ់ែដលចបព់ីអដ័ម 

កំេណើ តតមធម�ជាតិ 

កំេណើ តទី២ ្រពះជាមា� ស់បាន
ក� យេទជាឪពុករបស់េយើង 

េនះជាជេ្រមើសែដល្រពះជាមា� ស់បានដកចំ់េពះចំេពះេយើង
េចទិយកថា ៣០៖១៩ ,  េយេរមា ២១៖៨ 

“ប៉ុែន�ចបត់ងំពីេលកអដ័ម”  (រ ៉មូ 





េសចក�ីស� បៃ់នរបូកយ 
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ករេកើតជាថ�ី 



ផ�ូវេទកនជី់វតិ
មានបុរសមា� កប់ានមកកនឯ់ខ�ុ ំបនា� បពី់ខ�ុ ំបានបេ្រង�ន
េហើយ។ ខ�ុ ំបានសួរគាតថ់ា៖ “េតើអ�កេនទីណា េពលឥឡូវេនះ?” 
ចេម�ើយសេង�បរបស់គាត ់េដើម្បេីឆ�ើយតបចំេពះករនិយាយេ្រប�េធៀប
ៃនករជិះេលើ រថេភ�ើងរបស់ខ�ុ ំថា៖ “ខ�ុ ំកំពុងែតឈរេនក�ុងរថេភ�ើង!”។ 
គាតប់ានទទួលស� ល់កិច�ករមយួ៖ គាតគ់ួរែត ចកេចញពីរថេភ�ើងៃន
េសចក�ីស� បភ់ា� មៗ! គាតប់ានសួរថា៖ “េតើេខ�ើអចេឡើងជិះរថេភ�ើងៃនជីវតិ 
យ៉ាងដូចេម�ច?”។ ខ�ុ ំបានបង� ញផ�ូវដល់គាត ់េហើយឥឡូវេនះគាតប់ានេធ�ើ
ដំេណើ រយ៉ាងរកីរយេទកន ់ទិសេដែដលល�បំផុត។ 

្រពះជាមា� ស់មនិ្រតឹមែតជា្រពះែដលខឹងជាមយួនឹងអំេពើបាបប៉ុេណា� ះេទ ែត
្រទងក់ជ៏ា្រពះែដល្រសលញ់ចំេពះមនុស្សមានបាបផងែដរ។ ្របសិនេបើ
េយើងេឡើងជិះេលើរថេភ�ើងៃនជីវតិេនៃថ�េនះ េយើងនឹងកកក់ែន�ងមយួដស៏� ត 
គឺស� នសួគ ៌ែដលមានែចងក�ុងបទគម�រី ១កូរនិថូស ២៖៩ថា៖ 
“ដូចមានេសចក�ីែចង ទុកមកថា “េសចក�ីែដលែភ�កមនិែដលេឃើញ 
្រតេចៀកមនិ ែដលឮ េហើយចិត� នឹកមនិែដលដល់ គឺេសចក�ីេនាះឯង 
ែដល្រពះបានេរៀបចំទុក សំរបព់ួកអ�ក ែដល្រសឡាញ់ ្រទង”់” ។ ផ�ះដ៍
អស់កល្បជានិច�របស់អ�កគឺ្រគានែ់តជាករសេ្រមចចិត�មយួប៉ុេណា� ះ។ 
េតើអ�កនឹងេ្រជើសេរ ើសយក េសចក�ីស� ប ់ឬជីវតិ ស� នសួគ ៌ឬស� ននរក? 
“...អញបានដកសំ់ែញងទងំជីវតិ និងេសចក�ីស� ប ់្រពមទងំ្រពះព
រនិងេសចក�ីបណា� សរ ដូេច�ះចូរេរ ើសយកជីវតិចុះ...” (េចទិយកថា 
៣០៖១៩)។ បទគម�រីេនះម�ងេទៀត េយើងេឃើញថា្រពះហឫទយ័របស់្រពះ
ជាមា� ស់ចង�ុលយ៉ាងច្បោស់េទរកជីវតិ។ តរងេនះបានបង� ញយ៉ាងច្បោ
ស់លស់ថា៖

្របសិនេបើអ�កបានេកើតែតម�ង (កំេណើ តតមធម�ជាតិ) 
អ�កនឹងស� បច់ំនួន២ដង (ទី១ ករស� បៃ់ន របូកយ បនា� បម់ក
ករស� បអ់ស់កល្បជានិច�) ប៉ុែន�្របសិនេបើអ�កេកើតចំនួន២ដង 
(កំេណើ តតមធម� ជាតិ និងករេកើតជាថ�ីតមរយៈ្រពះេយសូ៊វ្រគីស�) 
េនាះអ�កនឹងស� បច់ំនួនមយួដង (េសចក�ីស� បៃ់ន របូកយ!)

ចូរទុកចិត�េទេលើ្រពះរជបុ្រតរបស់្រពះជាមា�
ស់ ្រទងនឹ់ងរេំដះអ�កេចញពីករដកេ់ទសៃនេសច
ក�ីជំនំុជំ្រមះ េហើយនឹង្របទនដល់អ�កនូវករធានាថា 
អ�កនឹងមានជីវតិអស់កល្បជានិច�៖ “្របាកដែមន ខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា� ជា្របា
កដថា អ�កណា ែដលស� បព់ក្យខ�ុ ំ េហើយេជឿដល់្រពះអង� ែដលចតខ់�ុ ំឱ្យ 
មកអ�កេនាះមានជីវតិ ដេ៏នអស់កល្បជានិច�េហើយមនិ ែដល្រត�វជំនំុជំ
រះេឡើយគឺបានកន�ងហួស ពីេសចក�ីស� ប ់េទដល់ជីវតិវញិ” (យូហន 
៥៖២៤)។ 

្របសិនេបើមនុស្សមា� កពិ់ចរណាេទេលើទំហំធំេធងៃនករស្រមចចិ
ត�ៃនេសចក�ីជំេនឿេនាះ វអចនឹង មានភាពច្បោស់លស់ េតើអ�ីជា
ករឈចឺបៃ់នករជះឥទ�ិពលៃនគំនិតរបស់្រទឹស�ីវវិត�និយម និង
ករបេ្រង�នរបស់វអំពីេសចក�ីស� បេ់ទអ�កែដលគា្ំរទ្រទឹស�ីេនះ។ 
វបានេធ�ើឲ្យមនិមានភាពច្បោស់លស់ ចំេពះេ្រគាះថា� កៃ់នេសចក�ីស�



បអ់ស់កល្បជានិច� េហើយនឹងបណា� លឲ្យ្របជាជនេភ�ចអំពីករ្របទនៃន
េសចក�ីសេ�ង� ះ។ ប៉ុែន�្រពះេយសូ៊វបានយាងមកេដើម្បសីេ�ង� ះេយើងេចញពី
រេណ� ៃនស� ននរក។ ចូរែបរេទរក្រពះជាមា� ស់េដយេសចក�ីអធិស� នេន
ៃថ�េនះ េហើយជាមយួនឹងគា� េនាះចូរេបាះបង ់េចលរថេភ�ើងៃនេសចក�ីស� ប ់
េហើយេលតេទេលើរថេភ�ើងៃនជីវតិ។ អ�កអចឲ្យ្រពះជាមា� ស់ចបេ់ផ�ើម 
ផា� ស់ែ្របទិសេដៃនជីវតិរបស់អ�ក តមរយៈេសចក�ីអធិស� នខងេ្រកម៖ 

“្រពះអមា� ស់ ្រពះេយសូ៊វ្រគីស�! ទូលបង�ំបានទទួលស� ល់អំពីកម�វសនាែដ
លេគចមនិផុតៃនស� ន ភាពរបស់ទូលបង�ំ។ ផ�ូវៃនជីវតិរបស់ទូលបង�ំគឺមនិ
េដើរតម្រពះបន�ូលរបស់្រទង។់ ឥឡូវេនះទូលបង�ំ ដឹងថាទូលបង�ំអង�ុយេលើ
រថេភ�ើងខុស។ ទូលបង�ំបានបះ៉ពល់ចិត� និងសូមទូលអង�រដល់្រទងេ់ដើម្ប ី
ជួយទូលបង�ំ។ សូម្រទងប់ានេលើកែលងេទសរល់េសចក�ីអ្រក
ករ់បស់ទូលបង�ំទងំអស់ េហើយផា� ស់ែ្របជីវតិរបស់ទូលបង�ំ េន
េពលែដលទូលបង�ំបានអន្រពះបន�ូលរបស់្រទង ់និងេរៀនេដើម្ប ី
រស់េនតមរយៈ្រពះបន�ូលរបស់្រទង។់ តមរយៈករជួយរបស់្រទង ់
ទូលបង�ំចងេ់ឡើងជិះរថេភ�ើងៃន ជីវតិ េហើយនឹងេនជាមយួនឹង្រទងអ់ស់កល្
បជានិច�។ ទូលបង�ំសូមទទួល្រទងដ់កក់�ុងជីវតិឥឡូវេនះ។ សូម្រទងេ់ធ�ើជាព ្
រះៃនជីវតិរបស់ទូលបង�ំ េហើយនឹង្របទនដល់ទូ
លបង�ំនូវកំលំងេដើម្បឲី្យទូលបង�ំ បានេដើរតម្រទង ់
។ ទូលបង�ំសូមអរ្រពះគុណ្រទងអ់ស់ពីចិត� 
ែដល្រទងប់ានេដះទូលបង�ំេចញពីបាប េហើយែដ
លឥឡូវេនះទូលបង�ំ្រត�វបានេហថាជាកូនរបស់ព ្
រះជាមា� ស់។ អែមន៉!”

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

េសចក�ីស� ប់....បនា� ប់មកេទៀតគឺ?

ដំេណើ រ
ែដលមិនវិញ្រតលប់
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