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ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ១៩៩១ 

េចញពីតុរបស់្រគ�អធិប្បោយ... 

 
 

 “ពួកផា� ចក់រកម�ុយនីស� បានដក េលក េហ� បាឈវី េចញពីតំែណង” េរឿង

េនះ ្រត�បានសរពតម៌ាន ចុះផ្សោយេន ៃថ�ទី ១៩ ែខ សីហ ឆា�  ំ១៩៩១។ ប៉ុែន� ២

ៃថ�េ្រកយមក េលក មកិេហល េហ� បាឈវី (Mikhail Gorbachcv) បានទទួល

អំណាចេឡងវញិ។ 

 ្របែហលជា៣ឆា� កំន�ងេទេហយ េយាងេទតមករសិក្សោអំពីទំនាយ ខ�ុ ំក៏

បានទយថា េលក មកិេហល េហ� បាឈវី នឹង្រត�វេគដកេចញពតីំែណង្របធានា

ធីបតីរបស់គាតវ់ញិ េនឆា�  ំ ១៩៩២ ប៉ុែន�មនិចូលដល់ឆា�  ំ ១៩៩៣េទ េដម្បឪី្យ

ទំនាយៃនេអេសគាលជំពូក ៣៨ និង៣៩ អចបានសេ្រមច។ អ�� ឹងេលក 

េហ� បាឈវី េនែតមានអំណាច (េទះជាបានរយៈេពលខ�ីកេ៏ដយ)  អ�កផា� ចក់រ

្រត�វបានដកេចញពីតំែណងរដ� ភបិាលជានខ់�ស់ េហយ្របជាពលរដ�រសុ្សភីាគេ្រចន 

កច៏ងប់ានទំរង្់របជាធិេតយ្យែដរ។ េតឪកសអ�ីខ�ះ ែដលទំនាយនឹងបានសំេរចេន

ជំនានេ់នះ? (ចណំាៈំ ឯកសរេនះ េបាះពុម�េន ែខ វចិ�កិ ឆា�  ំ ១៩៩១។ ករទយ

របស់ខ�ុបំានចូលមកដល់េកៀកែមនែទន េលសពខី�ុបំានរពំងឹេទេទៀត។ េនៃថ�ទ ី២៥ 

ែខ ធ�ូ េលក េហ� បាឈវី បានលែលងេចញពតីែំណង្របធានាធបិតសូីេវៀត េហយ

សភាពសូេវៀត កែ៏លងមានជវីតិរស់េទៀត ។ ចបព់េីពលេនាះមកេលក បរូសី ែយ

លសីុន (Boris Yeltsin) ្រត�វេធ�ជា្របធានាធបិតៃីន្របេទសរសុ្ស ីេហយចនុំចសំខន ់

ទនំាយ្រត�វបានេរៀបចជំាេ្រសចេដម្បឪី្យបានសេ្រមចតមគម�រីេអេសគាលជពូំក ៣៨ 

នងិ៣៩។ ករេនះមនិេនយូេទ មនុនងឹអ�កផា� ចក់រនងឹកនក់បអ់ណំាចម�ងេទៀត

េនាះ ។) 

 េនក�ុងនិមតិ�មយួ ែដល្រពះបានបង� ញដល់បង្រប�ស ្របាណហេំនក�ុងឆា�  ំ

១៩៣៣ ្រពះបានមានបន�ូលថា “ឃា� េំមល្របេទសរសុ្ស។ី ឃា� េំមលេស�ចៃនទសិ

ខងេជង”។     េបេយង្រតលបេ់មលេទេ្រកយ តមទំនាយ េយងេឃញថា ្រពះ

បានេរៀបចំ្របេទសរសុ្សេីនះ។ េនឆា�  ំ ១៩៨១ េលក េហ� បាឈវី បាន្របកសពី
ករែកេហដ� រចនាសម�ន័� និងភាពេស� ះ្រតងន់ឹងរដ� (េគាលនេយាបាយេបកចំហ) 

បង� ញថា ្របេទសញញួរ និងកេន��វដធ៏ំ ្រត�វបានចបេ់ផ�មដកេចញពីកម�ុយនីស� 

រថិិត ល .ស ហ� ន់  
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េឆា� ះេទរកទរំងលិ់ទ�្របជាធិេតយ្យ ្របជាពលរដ�កំពងទ់ន�ឹងរងច់េំមលេទជីវតិដ៏

្របេសរមយួ។ េទជាយ៉ាងណា ្របជាជាតិមយួេនះ ្រត�វបានេឡាមវយេដយករ

រខំន េនក�ុង្របេទស េហយេសដ�កិច�េដរមនិសូវល�េទ។ ដូេច�ះ អ�កផា� ចក់រកម�ុយ

នីស� នឹងផ�ួលរលំំ្របធានាធិតីេនាះេចញ។ េទះជាយ៉ាងណា រដ�្របហរមនិបាន

សេ្រមចេទ។ ឥឡូវេនះ សហភាពសូេវៀតកម�ុយនីស� បានបាតប់ងអ់ំណាច

្រគប្់រគងរបស់ខ�ួន េនេល្របជាជនេហយ។ 

 េតវ�ិ� ណកម�ុយនីស� ៃនខ� ឃ�ុ ំ ញញួរ និងកេន��វ ពិតជា អចទតេ់ចល ក

ម�ុយនីស�និយមេដយេយាគយល់ដល់ទំរងរ់ដ� ភបិាលេផ្សងេទៀតបានរេឺទ? 

មនុស្សជាេ្រចនចងេ់ឃញវងប។់ េទះជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ចូរកុំេភ�ចថា វេនែត

មានកំលំង េដម្បគីិតពីចំនួន្របជាជនភាគតិច ែដលចងប់ាន េហយេបចបំាច ់

នឹងេ្របកំលំង េដម្បេីធ�ឪ្យសហភាពសូេវៀតេទជា្របេទស១ ែដលធា� បម់ានពីមុន

បានែដរ។ យ៉ាងណាកេ៏ដយ មនិថា្របេទសរសុ្ស ី ផា� ស់ប�ូរ ឬមនិផា� ស់ប�ូរ្របពន�

នេយាបាយេទក�ុងនាមជាអ�កសិក្សោពីទំនាយ ខ�ុ ំេជឿជាក់យ៉ាងច្បោស់ថា េអេស

គាស ជំពូក ៣៨ និង៣៩ សំេដេទវ�ិ� ណគា� ន្រពះ និង្របជាជាតិរសុ្សុ ី ែដល

មានសមត�ភាពធំេនក�ុងទំនាយស�ង� ម នឹងេកតេឡងេនតំណាកក់លសតវត្សរ ៍

េនះ។ ្របែហលជា រដ�្រកី្រកៃន្របជាជនរសុ្សុ ី អចផ�ុះេចញតំរវូករ េដម្បលុីកលុយ

្របេទសអុី្រសែអល េដយរសុ្សុនីាកំរបំផា� ញមក (េអេសគាល ៣៩:២) 

េដយសរមានេ្របង និង្រសទបែ់រជ៉ាេ្រចនេនក�ុងសមុ្រទ (ែដលមានតំៃល ១ 

ពន ់េកដិ ដុល� រ US េយាងេទតមរបាយករណ៍េនក�ុងទស្សនាវដ�ីគីម)ឺ។ 

 ្រពឹត�ិករណ៍ ែដលេរៀបរបយ៉់ាងច្បោស់េនក�ុងទំនាយ េអេសគាល ៣៨ និង

៣៩ សំេដេទេល្របេទសរសុ្សុ ី និង្របេទសជាៃដគូររបស់ខ�ួន។ ្របេទសរសុ្សុជីា

្របជាតិធំ១ ែដលេនទិសខងេជង្របេទសអុី្រសែអលែដលបង� ញជាគា� ន្រពះ 

ពួកេគហ៊នបំពន-្របគួតនឹង្រពះអង� ស់ដជ៏ា្រពះៃនអុី្រសែអល ្រពះបេង�តស� ន

សួគ ៌និងែផនដី សូម្បែីតេពលអ�កអវកសចររបស់វ បានេទក�ុង អវកស កប៏ាន

្របមាថែដរ។ ជាេ្រចនឆា� មំកេហយ កងកំលំងៃនខ� ឃ�ុ ំរសុ្សុ ី  បានឪប្រកេសប

្របេទសជាេ្រចន  និងគា្ំរទពួកេគែផ�កខងេយាធា េដម្បចី្បោំង្របឆាងំនិង្របជាជាតិ
អុី្រស“ែអលែដលេគស� ល់ថាជារ�ស�េរ សតងំរបស់្រពះ”។  

 កម�ុយនសី�នយិមេនសហភាពសូេវៀត អចនឹងេចញមក្រត�វស� ប ់ប៉ុែន� េតវ

ស� បព់ិតរ?ឺ ដូចជាវ�ិ� ណបាប៊ឡូី វកំពុងបេង�តផ�ូវថ�ី េដម្ប្ីរគប្់រគង្របជាពលរដ�

របស់ខ�ួន។ វ�ិ� ណទងំពីរេនះមានេនក�ុងលក�ណៈអរក្ស។ េគាលបំណង
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សំខនរ់បស់េគ គឺ្រត�វច្បោំងដេណ� មយក និង្រគប្់រគង ពិភពេលក។ សហភាពសូ

េវៀត ដូចជាអំណាចពិភពេលកមយួវនឹងជួបទីប��បរ់បស់វ មុននឹងដំណឹងល� 

្រត�វផ្សោយេទអុី្រសែអលវញិ កំលុងេពល៧០អទិត្យ ៃនទំនាយក�ុងដលីែយល៉

ជំពូក៩។ 

 សហរដ�អេមរកិ ជាសសមានអណំាច១ ែដល្រពះបានតងំេឡង ឪ្យររងំ

ករគំរមកំែហងរបស់កម�ុយនីស� និងអេស�ភាពពិភពេលក។ េនេ្រកម្របធានាធិ
តី-េកតខ� ច្រពះ សហរដ�អេមរកិ គឺជា្រពះពរដល់មនុស្សេលពិភពេលក ក�ុងវស័ិ

យជាេ្រចន។ គា� នអ�ីេទមនិដល់ករ្របទនពររបស់្រពះេទ េនេពលែដល្រពះ

វ�ិ� ណៃន “កណ�ឹ ងេសរភីាព”  បាននាេំសរភីាព និងេសចក�ីពិតេទមនុស្ស្រគបទ់ី
កែន�ងេនាះ។ ដំណឹងល�ៃន្រពះេយសូ៊្រគីស� គឺជាចំណុចស�ូលេនក�ុង្របពន័�រដ� ភិ
បាល ។ េទះបីយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្របេទសេនះ កនែ់តយ៉ាបយឺុ់ន ជាពិេសស ក�ុង

អំលុងេពល៤ េទ៥ ទសវត្សរក៍ន�ងមកេនះ។ េហយ្រពះក៏បានកតេ់ទសនាងរចួ

េហយែដរ។ 

 ដុល� រអេមរចិ នឹងចុះេខ្សោយេថាកជាងរបូិយវត�ុចម្បងៗេ្រចនេទៀត គឺមនិ

អចេចៀសរចួេទ។ សួរថាេនេពលណា។ ្រគបេ់ពលេវល មានមហន�រយេនក�ុង

ពិភពេលក ែដលពកព់ន័�នឹងសហរដ�អេមរកិ េនាះដុល� ររបស់វនឹងថា� កចុ់ះ។ 

ប៉ុែន�េ្រកយេនាះមកអ�កេសដ�កិច�ជាេ្រចន នឹងទបទ់ល់វេឡងវញិ។ េតទីផ្សោរស�ុក 

ជាពិេសសេន Tokyo នឹងធា� កចុ់ះឆាប់ៗ ឬ? ខ�ុ ំេជឿថាដុល� រអេមរកិ និង្របាកេ់យ

ន របស់ជប៉ុននឹងធា� កចុ់ះ េពល្រពះវ�ិ� ណៃន្រពះ យាងមកសេ្រមចទនំាយក�ុង

គម�រីែដលទកទ់ងេទនឹង សត�សហវែដលមានក្បោល៧ និងែស�ងមានម�ុដ១០‘ 

រស់េឡងវញិ ’ គឺជាច្រកភពរ ៉មុូាងំពិភពេលកបុរណ (វវិរណៈ១៣:១-១០; វវិរណៈ
១៧) គជឺាសហគមនេ៍សដ�កចិ�អរឺ ៉បុ (សហភាពអឺរ ៉បុ EU) ែដលបានបេង�តេន

េ្រកម សិទ�ិស��  ែដលចុះហត�េលខ ក�ុងទី្រក�ងរ ៉មូ េនឆា�  ំ ១៨៥៧។ សកល

េលក្រត�វបានេផា� តេទេលតំបនេ់នះ គឺអសីុកណា� ល។ តំបនេ់នាះេហយជាកែន�ង

ទំនាយ្រពះគម�រីពីអតីត បច�ុប្បន� េទអនាគត-សំេដេទរកេនាះ។ 

 មនុស្សចបេ់ផ�មរស់រនមានជីវតិដំបូង ឋតិេនក�ុងតំបនសួ់នច្បោរេអែដន 

េ្រកយមក េគបានស� ល់ថា ជាទឹកដីកណាន ប៉ាេលស�ីន េហយនិងអុី្រសែអល  

ទឹកដីេនះេហយ ែដលពិភពេលកទងំមូល ្រត�វេផា� តេទេមលេនាះ។ មហ

អំណាចដំបូង ែដលបានចូលច្បោំងទីតងំេនះ គឺេអសីុព�។ ច្រកភព េអសីុព� ជា

ក្បោលទី១ៃនសត�ក្បោលទងំ៧ ែដលសវក័យ៉ូហន បានេឃញេនេលេកះ ប៉ាត់
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ម៉ុស។ បនា� បម់កេទៀត គឺអស្សុរី ីេចញពីខងេជង។ េអសីុព�បានេបកៃដេអយរសុ្សុ ី

(អស-េសុរ) ជាសត�ចែម�កែ្រសកឃា� នទឹកដី។ ច្រកភពអស្សុរី ី ្រស�តចុះ េពលរជ

ធានីរបស់វ េឈ� ះ     នីនីេវ ដួលចូលអណាច្រកបាប៊ឡូីន ឆា�  ំ៦១២ មុន ស.

គ។ យ៉ាងេមច៉កេ៏ដយ េ្រកយមកច្រកភព បាប៊ឡូីនេនះេនមនិយូរប៉ុនា� នេទ ។ 

េន ឆា�  ំ៥៣៩ មុន ស.គ អណាច្រកសីុរសូ ៃនេស�ចេពសីុ មកដេណ� មយកបាន 

េដយមានែតអ�កតសូ៊ច្បោំងតិចតួចប៉ុេណា� ះ។ ច្រកភពេពសីុេនះមានរយៈេពលែវង

ជាងច្រកភពពីរ ែដលមានមុនវ។ ឆា�  ំ៣៣១ មុន គ.ស អំណាច អលិកសនឌរ័ 

ដឺ េ្រកត (Alexander the Great) បានលុកលុយយកវ ដូេច�ះ វេធ�ឪ្យទំហំច្រក

ភព្រកិកកនែ់តធំេឡង។ េពលេទវត ្របាបស់វក័យ៉ូហន ពី “៥បានធា� កចុ់ះេទ” 

េនាះ គឺេទវតេនាះសំេដេទអណាច្រក (នគរ) រ ឺ ច្រកភពទងំ៥េនាះ ែដល

តំណាងេអយសត�ដធ៏ំេនាះ។ ច្រកភពរ ៉មុូាងំ បាន្រគប្់រគងពិភពេលក រមួទងំ

អណាច្រក៥ែដរ ។ េនាះគឺជាក្បោលទី៦ “ក្បោល១” េនសម័យ យ៉ូហន។ 

“១អង�េទៀតមនិទនម់កេទ កលណាេស�ចេនះបានមកេហយ េនាះនឹងេនមនិយូរ
ប៉ុនា� នេទ” ក្បោលទី៧ ជាក្បោលចុងេ្រកយេគបង�ស់ គឺច្រកភពរ ៉មុូាងំៃនសេម�ចប៉ាប  

ក្បោលទី៣-ទី៤-ទី៥-ទី៦ ទកទ់ងេទសត� ទងំ៤ ៃននិម�តិដនីែយល៉ ែដលបាន

កតទុ់កេនក�ុងដនីែយល៉ ជំពូក៧។ ដនីែយល៉បានេឃញែត ច្រកភពពិភព

េលកទងំ៤ េនក�ុងនិម�តិ “សត�” របស់គាត។់ ដូចសុបិន�របស់េស�ច េនប៉ូេក�ស 

េឃញរបូសំណាកម់នុស្សធំែដរ របូទងំេនាះចង�ុលេទច្រកភព េនេពលអនាគត។ 

េទះជាយ៉ាងណា សវក័យ៉ូហនេឃញសត� “ក្បោលទងំ៧ និង ម�ុដែស�ងទងំ

១០”  បានចង�ុលពីអតីត និង អនាគត តងំពីចបេ់ផ�មដំបូងរហូតដល់ទីប��ប ់។ 

 ឥឡូវ “ែស�ង” “ក្បោល” និង “សត�” សំេដេទមនុស្សមា� កជ់ាអ�ក្រគប្់រគង-រដ�

ភបិាល និងច្រកភព(្របពន័�) របស់វ តមលំដប់លំេដយ ។ េគទំនាកទ់ំនងជា

មយួគា�  េហយមនិអចដចព់ីគា� បានេទ។ ប៉ុែន� សត� (ច្រកភព) អចអតម់ានែស�ង 

(អ�ក្រគប្់រគង-េស�ច-រជាធិរជ(េស�ច ច្រកភព)...។ ប៉ុែន� ពិត្របាកដ វមនិអចេធ�
អ�ីបានេដយគា� នក្បោស (រដ� ភបិាល) េទ ត្បតិក្បោល្រគប្់រគងសត�ទងំមូល ។ 

មនុស្សេនក�ុងក្បោល (របូកយរដ�បាល-រដ� ភបិាល) អចនឹងរញុផ�ូវរបស់េគេឡង 

េហយេធ�ជាអ�ក្រគប្់រគង ឬជាអ�កផា� ចក់របាន។ ដូេច�ះ តមវធិីេនះេហយ ែដល

គាតម់និ្រតឹម ្រគប្់រគងក្បោល់ប៉ុេណា� ះេទ ែតគឺសត�ទងំមូលផងែដរ។ ដូេច�ះ គាត់

ជាក្បោលសត�។ ក្បោល្របគល់លក�ណៈរបស់វឪ្យសត�េនាះ េពលគឺ លទ�និយិម 

ឧទហរណ៍ៈ េម៉ េសទុង គឺជាក្បោលេហយជាអ�កផា� ចក់រេនសមយ័ច្រកភពចិន
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សមយ័ទំេនបរហូតដល់គាត់បានស� ប់ េនឆា� ១ំ៨៧៦។ ្របេទសចិន្រត�វបានេគ

ដកន់ិមតិ�ស�� ជាសត�នាគ។ (សត�នាគ េនក�ុងគម�រីវវិរណៈ ១៣:២ មានអ�ី
ទកទ់ងជាមយួ្របេទសចិនេទ) មេនាគមរបស់េម៉ គឺគម�ុយនីស�និយម។ ដូេច�ះ 

េពលគាតដ់កម់េនាគមេល្របជាជន សត�-ច្រកភព-ចបេ់ផ�មអនុវត�រេបៀបគម�ុយនី
ស�េនះ។ ពីេ្រពះ គាតដ់ឹកនាចំ្រកភព េហយគាតត់ំណាងឪ្យសត�្រគប្់របពន�ទងំ  

អស់។  

 មុននឹង្រពះអង�មា� ស់េយសូ៊យាង្រតលបម់កវញិ សកលេលកនិងវលិេទ

ចបអ់រម�ណ៍តំបន្់រពះគម�ៃីនពិភពេលកម�ងេទៀត។ រមុូាងំៃនសេម�ចប៉ាប (Papal 

Rome) នឹងចកម់កសែម�ងកែន�ងរបស់វម�ងេទៀតេនក�ុងសត� “ែដលរស់េឡងវញិ 
និង ែ្របរបូ” ដូចជាវបានេធ�ពីអតីតកលែដរ។ ក្បោលទី៧េនះែដលបានេចញមក

ដំបូង ដូចជា មានែស�ង១េនេលក្បោលសត�ទងំ៤េនាះ ក�ុងនិម�តិរបស់ដនីែយល៉ 

(ដនីែយល៉  ៧:៧-៨ វវិរណៈ ១៣:១-៣) មនិបានងបេ់ទ “េទះេបវរស់េន‘របសួ
ដល់ស� ប់” េដយសរេលក ម៉ាធីន លូេធរ (Martin Luther) េចញមកែកទំរង ់ 

“ែតរបសួដល់ស� បេ់នាះបានជាសះេឡងវញិ” (វវិរណៈ ១៣:៣)។ សត�ទី២ ែដល

េចញពីដីេគាគវមានែស�ងដូចជាកូនេចៀម េហយេចះនិយាយដូចជានាគ គឺសហ

រដ�អេមរកិ (វវិរណៈ ១៣:១១) េហយវបានេ្របាសរបសួសត�ទ១ីេអយជាវញិ 

េពលវបេង�តរបូ១សំរបស់ត�េនាះ គ ឺ ចលនាប្រង�មសសនា    ្រគសី�ទងំមលូ(ឬ

ចលនារបូរមួពភិពេលកែត១)។ 

 បាទ ចបព់ីេពលេនាះមក រ ៉មុូាងំៃនសេម�ចប៉ាប (Papal Rome) បានជាសះ

េស្ប យេឡងវញិេហយ សព�ៃថ�េនះ។ សេម�ចប៉ាប ្រត�បានេគេគារពយ៉ាងខ� ងំម�ង

េទៀតេហយ។ េដយសរែតមានអំណាចរ ៉មុូាងំកតូលិក នងិករគា្ំរទចលនា

សសនា វនឹង្រគប្់រគងេលសត� ‘ែដលរស់េឡងវញិនិងែ្របរបូ’។ េដយសរែត វ

ប�ង� បែស�ងេផ្សងេទៀតេនអតីតកល (ដនីែយល៉ ៧:២៤) ដូចេនះ វនឹងប�ង� ប

ែស�ងេផ្សងេទៀតែដរ េដម្បេីឡងជិះេលសត�េនាះ ‘កលណាេស�ចេនាះមកេហយ 

េនាះនឹងេនមនិយូរប៉ុនា� នេទ’ (រយៈេពល ៣ឆា�  ំ កន�ះ ៃនពក់កណា� លទី២ ៃន

ទំនាយអទិត្យទី៧០របស់ដនីែយល៉) ‘រឯីសត� ែដលពីេដមមាន ែតឥឡូវេនះបាត់ 
េនាះជាសត�ទី៨ ែដលេកតមកពីេស�ច៧្រពះអង�េនាះ េហយ្រត�វវនិាសបាតេ់ទវញិ’ 

(វវិរណៈ១៧:១១)។ ពិត្របាកដណាស់ មា� យ្រក�មជនុំ្ំរសីសំផងឹនឹងអង�ុយេល
សត� គឺដូចជាសវក័យ៉ូហនបានេឃញក�ុងនិម�តិរបស់គាត ់(វវិរណៈ ១៧:៣)។  
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 ពតិ្របាកដ េនមជ្ឈមឹបូព៌គឺជាអំណាចមយួក� ប់ តូច១។ េហយសព�ៃថ�េនះ 

មានែត្របជាជាតិមយួប៉ុេនា� ះ ែដលកចសហវ ហ៊នេធ�ស�ង� ម ផា� ញ់អុី្រសែអ

ល េហយមានកងទព័ដធ៏ំេនខងេជង្របេទសអុី្រសែអល “កុក ជា្រស�កម៉ាកុក” 
ជាពួកែមែសក និងពួកទូបា ទំនាយេនះ គឺជា្របេទសហភាពសូេវៀត (U.S.S.R)។ 

តមទំនាយ្រពះបានេរៀបចំវ�ិ� ណគា� ន្រពះៃនសសនកុ៍កេនះទុក េដម្បនីាពំួកេគ

ចូលទឹកដីអុី្រសែអលែដលជារ�ស�របស់្រទងគ់ឺជនជាតយូិដ។ េហតុផលគឺប��

កយ៉់ាងច្បោស់លស់ថា្រពះ្រត�វែតែញក្រពះ នាមរបស់្រទងេ់ចញជាបរសុិទ�ែដល

បង�ួច េដយ សរវ�ិ� ណៃនសសនកុ៍ក រមួទងំេពលអ�កអវកសចរ របស់វបាន

េឡងេទពិភព្រសវ្រជាវៃនស� នសួគ ៌(េអេសគាល ៣៨:១៦.២៣ ៣៩:២៧)។  

 ព្រកមានពីរគឺ “កុក” និង “ម៉ាកុក” ប�� កេ់នករសេសរជំពូក េអេសគាល 

មនិសំេដេទពូជសសនរ៍េូបនេនាះេទ (១របាក្ស្រត ៥:៤) រ ឺដំណពូជសសន ៍ម៉ា

កុក ជាកូន្រប�សរបស់យ៉ាែផតែដរ (េលកុប្បត�ិ  ១០:២) ។ ពក្យទងំេនះ្រត�វបាន

ប�� កផ់ងែដរ តមករេយាងេន ស�ង� មចុងេ្រកយេនគម�រីវវិរណៈ ២០:៨-១៥ 

។ ពក្យថា “កុក” បង� ញថា ជាពួកអតួអង ខ� ងំចំនួនេ្រចនបះេបារ និង្របឆាងំ
នឹង្រពះ េហយពក្យថា “ម៉ាកុក” សំគាល់េលចំនួនេ្រចនេលសលបៃ់នមនុស្ស 
ែដលរស់េនេលទឹកដីដែដលេនាះ។ 

 ្របេទសរសុ្សុជីា្របជាជាតិមយួេនភាគខងេជង្របេទសអុី្រសែអល ែដល

្រត�វនឹងេរៀបរបព់ីសសនកុ៍ក និងសសន៍ម៉ាកុកទំនាយរបស់េអេសគាល។  

 អ�� ឹង បនា� បម់ក េតមានដំណឹងអ�ីេទៀត? ពិត្របាក េយងរស់េនមនិឆា� យពី
ករយាងមកេលកទី២របស់្រពះ្រគីស�េទ។ តមករសិក្សោេពលេវល េយងកំពុង

រស់េនខ�ីេពលេវល ជាសម័យដំណឹងល� មានរយៈេពលឆា� យេយាងេទតមទំនា

យ។ សូម្បែីតៃថ�សំរក(ឆា� េំសមនស្ស) ខួបទី៧០ ែដលបានែចងទុកេនាះក្៏រត�វមក

ដល់េនក�ុងកំលុងេពលៃនទសវត្សរេ៍នះែដរ។ ដូេច�ះ េតពិភពេលកចបេ់ផ�មចូល

សតវត្សរទ៍ី ២១ របឺន�ចូល២៥ឆា� េំទៀតឬ? មានែត្រពះេទដឹង ប៉ុែន�្រពះបន�ូលថា 

្រទងប់ានបង� ញេពលេវល និងរដូវដល់េហយ េពល្រពះ្រគីស� នឹងមកបំផា� ស់ែ្រប

របូកយកូន្រកមុ ំេហយយកនាងេទដំណាក្់រពះបិតរបស់្រទង។់  

 វកនែ់តជិតជាងអ�ីែដលេយងគិតេទេទៀត! 

 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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ម៉ដូេពញនិយមរបស់�ស�ី 

 វជាេពលែដល្រត�វេមលករអនុវត�ផ�ុយឪ្យបានហ�តច់ត ់ ែដល�ស�ីសព�ៃថ�េនះ 

មានម៉ូដេពញនិយម ជាពិេសស េផា� តេទេល្រគីស� ន្រសីៗ។ ករបកផ់ាតស់មយ័

ថ�ីេនះ បានេធ�ឪ្យមានករបង� ញរបូរងកយអ្រកតរបស់�ស�ី ែដលមានឥទ�ិពល

េទេលេក�ង្រសីជាេ្រចន េគយកេសរភីាព និងករសប្បោយសែម�ងអកប្បកិរយិា 

ែដលបានេធ�េអយបះ៉ពល់របូកយពួកេគវញិ។ េក�ងកំពុងលូតលស់មនិទន់

េពញវយ័ផង ្រត�វរសតចូ់ល េដយករបង� ញលក�ណៈេភទ និងភាបអ្រកត 

េហយមុននឹងពួកេគស� ល់អ�ី ែដលនឹងេកតមានេនាះ ពួកេគមានប��  េដយ្រត�វ

រងទុក�ជួបផលពិបាកស្រមាបជ់ីវតិខងមុខរបស់ពួកេគ ។ 

 “សំពតខ់�ី” “េខរបឹ” និង “េខកបយ៊” ភាគេ្រចន េគនិយមសេម��កបំពកប់ី
្របេភទេនះ ែដល�ស�ីសព�ៃថ�េនះយកមកេស��កពក។់ ២ទសវត្សរក៍ន�ងេទេនាះ 

�ស�ី ែដលបានធា� កចុ់ះ គួរឪ្យអេណាចអធម�បំផុត ពួកេគមនិហ៊នបង� ញខ�ួនេន

តមដងផ�ូវេនាះ (្រគបទ់ីកែន�ង េនតមទីស   ធារណៈ)   េនសព�ៃថ�េនះវញិ មាន

�ស�ី និងេក�ងរបម់ុនឺនាក ់កំពុងបង� ញរបូកយរបស់េគជាសរធារណៈ េដយគា� ន

េសចក�ីខ� សេអៀន ឬេអៀនខ� សបន�ិចេសះ។ 

 វគួរេអយភា� កេ់ផ�ល ែដលបានលឺករពន្យល់ថា សង�មសមយ័េនះ េធ�េអយ

នាងក� យជាធា� ក ់ ទកទ់ញល្បងួបុរសបាន ។ ្រគីស� នយុវជនេអយ េតអ�កវញិ 

គិតយ៉ាងមចិែដរ? េតអ�កតុបែតងខ�ួនឪ្យេលយឆាយ(មនិ្រសគត់្រសគំ) តមែបប

ម៉ូដេពញនិយម ៃនពិភពេលក ឬ  អ�កតុមែតងេទតមលក�ណៈ ជាអ�កេជឿ្រពះ

បន�ូលបរសុិទ�ៃន្រពះ? េតអ�កមនិដឹងថា របូកយអ�ករល់គា� ជាវហិរៃន្រពះវ�ិ� ណ

បរសុិទ� េហយថាអ�ក្រត�វថា� យសិរលី�(ដំេកង) ដល់្រពះ ក�ុងរបូកយអ�ករល់គា� េទ

ឬអី អ�កមនិ្រត�វបង�ួតរបូកយរបស់្រទងេ់ឡយ? ក�ុងនាមជា្រគីស� នមា� ក ់ ទីកែន�ង

ែដលអ�កេទ អ�ីែដលអ�កេធ� រេបៀបអ�កតុបែតងេស��កពក ់ គឺសំខនទ់ងំអស់ ។ 

(សូមអន ១កូរនិថូស ៣:១៦,១៧, ៦:១៩,២០)។ 

 សូមគិតបន�ិច េតករប�� កេ់លេភទ ដូចជាសេម��កបំពកទ់ងំអស់េនះករ

េធ�សក ់ ករផាតម់ុខនឹងនាអំ�កេទណា? េបអ�កជាយុវជន ជា្រគីស� ន្រសីេនវទិ្យោ
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ល័យ សកលវទិ្យោល័យ ឬេនករងរខងេ្រក អ�កមានករទទួលខុស្រត�វក�ុងករ

ជួយ បែង�រទំេនារក�ុងបរដិ� នជុំវញិអ�កេចញ ។ 

 ្រពះបានឪ្យេយងតុបែតងខ�ួនេអយបាន្រតឹម្រត�វជាកូនរបស់្រទង ់ េហយ្រទង់

្របទន្រពះបន�ូល េដម្បនីាេំយងចូលក�ុងលក�ណៈ្រតឹម្រត�វ ។ ករយល់ដឹងអ�ី ែដល

្រពះគម�រីបានែចងអចេដះ្រសយប�� ជាេ្រចន ។ ្រពះបានដកគ់ំរជូាកល់កក់�ុង

្រពះគម�រី សំរបរ់�ស� ែដល្រទងប់ានេ្របាសេលះ។ ្រទងច់ងេ់អយេយងរស់េន

ក�ុងជីវតិស� តបរសុិទ�្រតឹម្រត�វ។ ពួក�ស�ីៗ្រត�វែតតុបែតងគនំិតរបស់ខ�ួនេអយដូច

ករបេ្រង�នក�ុង្រពះបន�ូល្រពះ  ឬតមម៉ូដេពញនិយមៃនពិភពេលកេនះ។ េតអ�ក

េហខ�ួនថា ជា្រគីស� ន េហយរស់េនដូចជាមនុស្សេលកកីយ ៍ឬ េតអ�កក� យេទ

ជា្រគីស� នពិត និងេធ�ទីបនា� ល់ពី្រពះេដយេស� ះ្រតងដ់ល់មនុស្សទមឡិេល�ស

វញិ? �ស�ី្រគីស� នជារបស់្រពះបរសុិទ�។ ពួកេគគួរែតងរស់េនេស��កពកឪ់្យសមជា

រ�ស�បរសុិទ�។ វជាេរឿងេខ� ចផ្សោ េនេពលែដលរ�ស�របស់្រពះសម�ងឹេមលេទម៉ូត

េពញនិយមរបស់េលកកីយ ៍ េហយយកមកេធ�តមគំរអូំេពបាបវញិេនាះ។ គួរឪ្យ

ស� យណាស់ អ�ីែដលកំពុងែតេកតេឡងេនះ គឺជាករពិត។ ភាពសម��  និង

្រសគត្់រសគំឆាបន់ឹងបាតប់ង់ណាស់ េទះបីេនក�ុងចំេនាម្រគីស� នកេ៏ដយ។ 

 ប�� សំេលៀកបពំកេ់លយឆាយបង� ញរបូកយ និងករផាតម់ុខ េនក�ុងចំ

េនាមពួកយុវជន សព�ៃថ�េនះ គឺពួកេគគា� នសមត�ភាពទប់ស� ត់សមា� ធខងេ្រក 

េនតមសលេរៀន េហយេនឯទីកែន�ងេផ្សងេទៀត ែដលេនជុំវញិពួកេគ។ េហតុ

ដូេច�ះេហយ ពួកេគសប្បោយចិត�នឹងេធ�តមម៉ូដេពញនិយមរបស់មនុស្សេលកកី
យវ៍ញិ។ េតអ�កមានដឹងថា ្រគីស� នេស��កសំេលៀកបំពក់ ែដលទកទ់ងេទេភទ

ផ�ុយគា�  គឺជាេសចក�ីស�បេ់ខ�មរបស់្រពះរេឺទ? ្រពះបានបេង�តមនុស្ស្រប�សមកខុសពី
មនុស្ស្រសី ម៉ូេសបានសេសរថាៈ ‘រឯីពួក�ស�ីមនិ្រត�វេអយេគេស��ក ពក្់របដប់
របស់បុរសេឡយ េហយបុរសមនិ្រត�វេស��កពក្់របដបរ់បស់�ស�ីែដរ ដ្បតិអ�កណា
ែដល្រប្រពឹត�ដូេច� ះ េនាះជាទីស�បេ់ខ�មដល់្រពះេយហូ៊វ៉ជា្រពះៃនឯងណាស់’  (េច
ទិយកថា ២២:៥)។ ប៉ុែន� េយងេឃញមាន�ស�ីជា្រគីស� នជាេ្រចនយកេខកប៊

យមកេស��ក េហយនិយាយករពរខ�ួនថា ‘វជាេខកប៊យរបស់�ស�ីែដលរចនា

ស្រមាប�់ស�ីេទេត’ ពួកេគពិតជាមនិដឹងថា សតងំកំពុងល្បងួបេ�� តពួកេគ 

េដយវបំេពញបំនងរបស់�ស�ី ែដលថាេអយមានសិទ�ិេស�គា� េនាះ។ វបានែកៃឆ�ម៉ូ

ដជាេ្រចន ែដលជារបស់បុរស សំរបព់ួក�ស�ីឆ�ួតៗែដលចងេ់ធ�ដូច្រប�សប៉ុេណា� ះ។  
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 ២េព្រត�ស ១:៤ បានែចងថាៈ “ែដលេដយសរេសចក�ីទងំេនាះ ្រទងប់ាន
្របទនេសចក�ីសន្យោដធ៏ំបំផុតេហយពិេសសផង មកេយងរល់គា� បានចំែនកជា
និស្សយ័ ៃន្រពះ េដយសរេសចក�ីសន្យោេនាះឯង េដយបានរចួពីេសចក�ីពុក
រលួយេនក�ុងេលកកយីេ៍នះ ែដលេកតពីេសចក�ីបង៉    ្របាថា� ” ។ 

 តមពតម៌ានកែសត សំបូរផ្សោយអំពី�ស�ី និងេក�ង្រសី ្រត�វបានេគរេំលភ 

វយេធ�បាប េហយេពលខ�ះរហូតដល់សមា� បេ់ចលេទៀត ។ បនា� បម់ក បុរស្រត�វ

បានប��ូ នេទចំេពះតុលករ េដយសរែតបង�ូចភាព្រសគត្់រសគំរបស់�ស�ីេនះ

ឯង ជាករល� ែដល្រសវ្រជាវពីរេបៀបែដល�ស�ីេស��កពកប់៉ុណា� ចំេពលអំេពចប់

រេំលភេកតេឡងេនាះ។ មានអ�កខ�ះ្រចនេចលករទូនា� នេនះេដយថា មនិមានអ�ី
ទកទ់ងក�ុងករណីេនះេទ។ មនិថារេបៀបណាេទ េប�ស�ីមនិបានលករ់បូកយរបស់

នាង េលអសនាៃនេសចក�ីបង៉្របាថា� េទ ចូរនាងេដះករសំែដងេឆ�យេដះសរ

េចញេទ ។ 

 អ�ីែដលេលកកីយច៍ងេ់ឃញេនាះ េពលែដលពួកេគេមលេទជីវតិ្រគីស� ន 

ែដលមនិបង� ញខ�ួននាងេទ ប៉ុែន� លក�ណៈរបស់នាងស� តពិត េគារព្រពះេដយ

ចិត�ស� ត‘ េដយេ្រគ�ងដម៏និេចះពុករលួយរបស់្រពះវ�ិ� ណសំឡូត េហយរម្យទម 
េនាះឯងជាេសចក�ីែដលមានតំៃលវេិសសេនចំេពះ្រពះ ’ (១េព្រត�ស ៣:៣-៥) ។ 

 

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
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កររ��ួ យែផនដី និងេពលេវល 
[ ្រពះរជសរផ្សោយដណឹំងល�េនះ ែដលបានែកែ្របជាថ�ីេនះ បានេបាះពុម�េនក�ុងទស្សនាវដ�ី្រគសី� ន

ក�ុង្រស�ក ដំបូង េនែខ ឧសភា-មថុិនា ឆា�  ំ១៩៧១ ] 

 តមទនំាយគម�រី បាន្របាបថ់ាៈ ‘ ...កន៏ឹមានកេ្រកកដីេន កែន�ង េផ្សងៗ... ’ 

                           -ម៉ាកុស ១៣:៨ 

 េនៃថ�ទី០៤ ែខកុម�ៈ ឆា� ១ំ៩៧១ មានករញ័ររ��ួ យែផនដីេនតំបនខ់�ះេល
េកះ       សិង�បុរ។ី កររ��ួ យេនះ គឺជាបាតុភូតក្រមមានេន្របេទសេនះណាស់ 

។ ករញ័ររ��ួ យេនះ បានេធ�េអយមនុស្សពីរបីពនន់ាក់មានកររន�ត។់ប៉ុែន�អ�ក

ែដលរស់េនេល ឬជុំវញិែខ្ស្រកវតរ់��ួ យដីវញិ កររ��ួ យដីជិតេនាះ អចរេំដះ

មនុស្សស� បរ់បព់ន់នាកប់ាន។ 

កំលំងរ��ួ យ 

 ចបត់ងំពីេដមកំេណ ត្របវត�ិស�ស�មនុស្សេលកមក កររ��ួ យដី បាន

ទមទរជីវតិមនុស្សរបម់និអស់។ េនសវត្សរទ៍ី ២០ កររ��ួ យេនះ បាន្រតបាក់

យកជីវតិមនុស្ស េ្រចនជាង េ្រគាះមហន�រយធម�ជាតិេផ្សងៗ ែដលមនុស្សធា� ប់

ស� ល់េទេទៀត ។ 

 កររ��ួ យេនះកំពងែ់តមានកនែ់តេ្រចនេឡង េហយញឹកញាបក់�ុងមយួឆា� ំៗ  

ែដលេចះែតេកនកំលំងខ� ងំៗេឡង។ េគបានដឹងថា មានកររ��ួ យខ�ះ បានេធ�ឪ្យ

មនុស្សស� បច់ំនួន ៧០០០០នាក ់ដូចរ��ួ យដីេន្រក�ង លីម៉ា ្របេទស េពរ ូក�ុងៃថ�

ទី ៣១ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ១៩៧០ ែដរ។ ្របែហលជា៨០០០០នាក ់ៃន្របជាជន ១៣ 

លននាក់ េនតំបនេ់ផ្សងមានករលំបាកគ់ា� នផ�ះសំែបង។ េស�ែតអគារទងំអស់

េនក�ុង ឈមីបូត ែដលជាកំពង់ែផទី២របស់េពរ ូ ្រត�វេបកេចញអស់។ ករបន�ឺជួង

េសចក�ីស� បដ់ធ៏ំេនះ មានជាង៨០%ៃនអ�ក ែដលរស់េនទីេនាះ ្រត�វលុបបាត់

េដយកររ��ួ យ។ករខូចខតេនះ ្រត�វបានេគប៉ានស់� នថា មានតៃម� ៣ ភាគ ៤ 

េកដិដុល� រ។ វជាកររ��ួ យែផនដីអ្រកកប់ំផុតេដយស� ប់ ែដលធា� បេ់កតមាន

េនអេមរកិឡាតងំ។  
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គំរទំូនាយ្រគាចុងេ្រកយ 

 ្រពះេយសូ៊មានបន�ូលថា េន្រគាចុងេ្រកយនឹងមានរ��ួ យែផនដីេនកែន�ង

េផ្សងៗ។ ្រទងប់ានទយថា នឹងមាន្រពឹត�ិករណ៍ ឬបាតុភូតេផ្សងៗ េកតេឡងេន

្រគាចុងេ្រកយ។ វជាទីសំគាល់។ (អ�កមនិបាចស់ង្សយ័ករេនះេទ េទះបីជានិច�

ជាកល េយងមានកររ��ួ យដីកេ៏ដយ)។ ្រទងម់ានបន�ូលថា “កម៏ានកេ្រកកដី
យ៉ាងខ� ងំក� ណាស់... ” (លូក ២១:១១ Amp.N.T) ្រពះេយសូ៊្រគីស�មានបន�ូល

ករេនះ េ្រពះ្រទងដ់ឹងថា េពលវលេចះែតបន�ដំេណ រេទមុខយ៉ាងេលឿន  េនាះក៏

នឹងមានករកេ្រកកែផនដីយ៉ាងសហវ និងខ� ងំក� ណាស់។ តមធម�ត ក�ុងនាម

ជាអ�កបេង�តែផនដីេនះ (យ៉ូហន ១:១-៣) ្រទងប់ានយល់របូរងភមូសិ�ស� ៃនទំ

រងែ់ផនដី ។ គឺបានែចងេនក�ុងគម�រីរបស់្រទងថ់ា ្រទងប់ានដកឪ់្យមានេភ�ងេនក�ុង

ស�ូលែផនដី ។ 

 “ដ្បតិេភ�ង ៃនេសចក�ីកំហឹងរបស់អញ បានឆលូេឡងេហយ កេ៏ឆះេទដល់
ស� នឃំុ្រពលឹង   មនុស្សស� ប់ទីជំេរបំផុត ្រពមទងំចំេរ នេឡងេឆះបន្សសុែផនដ ី
េហយបង� តេ់ភ�ងេនបាតភ�ទំងំប៉ុនា� នផង” -េចទយកថា ៣២:២២ ។ 

 េដយេហតុថា ករេឆះទីជំេរខងក�ុងែផនដីេនះ េចះែតបន�េធ�ឪ្យទំរងរ់បូរងថ�

ទន ់ េចះែតផា� ស់ប�ូរទំរងទ់ីតងំរបស់វ េដយេធ�ឪ្យេកតឧប្បត�ិេហតុរ��ួ យ ែផនដី
េនៃផ�ខងេល ចំេពលវល េចះែតបន�ដំេណ រេទមុខយ៉ាងេលឿន ។ 

កំេននៃនករបំផា� ញេដយកររ��ួ យែផនដី 

 បាទ េនទូទងំពិភពេលក កររ��ួ យេចះែតេកនកំលំងរ��ួ យជាញឹកញាប់ 

ជាេរៀងរល់ឆា� ។ំ បាតុភូតគួរឪ្យកតសំ់គាល់បផុំត កលពីពីរ-បីរយឆា� មំុន គឺករ

េកនេឡងករបំផា� ញជាទូេទ េដយកររ��ួ យេនះែដរ ដូចបានបង� ញតមស�ិតិ
ខងេ្រកមេនះ ៖ 

 សតវត្សរ ៍១៦...មានកររ��ួ យដី ២៥៣ ដង (២ ដង ធំៗ) 

 សតវត្សរ ៍១៧...មានកររ��ួ យដី ៣៧៨ ដង (២ ដង ធំៗ) 

 សតវត្សរ ៍១៨...មានកររ��ួ យដី ៦៤០ ដង (៥ ដង ធំៗ) 

 សតវត្សរ ៍១៩...មានកររ��ួ យដី ២១១៩ ដង (៩ ដង ធំៗ) 
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 មហន�រយខ� ងំជាងេគ េដយកររ��ួ យែផនដី បានេកតេឡងេនឆា�  ំ

១៥៥៦ េខត� សិនសីុ (Shensi) ្របេទស ចិន េពលេនាះអ�កស� បច់ំនួន 

៨៣០០០០នាក។់ 

 ជាេរឿយៗ មនុស្សខិតខំទបស់� ត ់ មហហន�រយដធ៏េំនះ ប៉ុែន�មនិបាន

េជាគជយ័េទ។ 

 េនសតវត្សរទ៍ី២០ ចូលមកដល់ េឃញថា មានរ��ួ យែផនដីដធ៏ំ ។ មានរក

រ��ួ យ ៩១០០០ដង(ពីរយៈចំងយ មានទំហំ ០,៣េទ៦,៩៩ តមខ� តរចិទរ័ 

Richter) េហយមានកររ��ួ យធំៗ ១៩៨ ដង (៧,០០ េទ ៩,៩៩) ។ មនុស្ស

ជាង ២លន នាក់បានស� ប ់ េដយសរកររ��ួ យែផនដីទឹកជំនន ់ អគ�ីភយ័ និង

េ្រគាះទុរ �កឹ្ស។ កររ��ួ យកនែ់តខ� ងំេឡងៗ បានបំផា� ញែផនដី សំលបម់នុស្ស

កនែ់តេ្រចន ចបត់ងំពីកំលុងេពលចូលសតវត្សរទ៍ី២០ ដូចមាន ខងេ្រកមេនះ  

 ឆា�  ំ ១៩០១-Martinque ឥណា� ខងលិចៈ ទី្រក�ងSt.Picrrc ្រត�វេ្រសច

បផំា� ញ ស� បអ់ស់ ៤០០០០នាក ់។ 

 ឆា�  ំ១៩០៨-Kansu ្របេទសចិនៈ ១០០០០០នាក់ ។ 

 ឆា�  ំ ១៩២០-្របេទសជប៉ុនៈ Yokohama ្រត�វបានបំផា� ញគា� នសល់ េហយ

េស�រែតពកព់ក ់   កណា� ល់ៃនទី្រក�ង    តូខ្យ ូ ខូចខតួទងំអស់ ។ មានមនុស្ស 

៩០០០០នាក ់ បានស� ប ់ ។ ្រទព្យសម្បត�ិខូចខតតៃម�្របែហល ៧២០០លន 

ដុល� រ។ 

 ឆា�  ំ១៩៣៥-េន Quetta ្របេទសឥណា� ៈ មានមនុស្សស� បអ់ស់ ៥០០០០

នាក ់។ 

 ឆា�  ំ១៩៣៩-្របេទស Chile ស� ប ់៣០០០០នាក ់។ 

 ឆា�  ំ១៩៣៩-្របេទស Turkey ភាគខងេជងៈ បានរ��ួ នបំផា� ញទី្រក�ង 

Erzingan យ៉ាងធ�នធ់�រស� ប ់និងរបសួ្របែហល ១០០០០០នាក់ ។ 

 ឆា�  ំ១៩៥០-្របេទសឥណា� ៈ មានមនុស្សស� ប្របែហល ២៥០០០ នាក ់។ 

 ឆា�  ំ១៩៦០-េន Agadri ្របេទស Morocco : រ��ួ យ្រពមទងំលយជាមយួ

លលកទឹកសមុ្រទេជារេឡង េហយមានេភ�ងបំផា� ញទី្រក�ងអស់ ៨០% ។  អ�ក

ស� ប ់មាន ១២០០០នាក់ ។ 

 ឆា�  ំ១៩៦២-្របេទសអុីរង៉ៈ់ រ��ួ យដីបានបំផា� ញជាេ្រចន េនក�ុង្របវត�ិស�ស�

្របេទសេនះ     សំលបម់នុស្ស្របែហល ១២០០០ នាក់ ។ 

 ឆា�  ំ១៩៦៦-េនរដ� Tashkent សហភាពសូេវៀតៈ អគា ២០% ្រត�វបានបំផា�

ញ់ ។ ក៏មានមនុស្ស ២០០០០០នាក ់បាតប់ងផ់�ះសំែបង ។ 
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 ឆា�  ំ១៩៦៦-្របេទសអុីរង៉ៈ់ មានមនុស្ស្របែហលជា ១១៦០០ បានស� ប ់។ 

 ឆា�  ំ ១៩៧០-្របេទស េបរ៉ ូ Peru: ឈមីបូត (Chimbote) ្រត�វបានបំផា� ញ

យ៉ាងេ្រចន ែដលមានមនុស្ស ៨០០០០នាក ់គា� នផ�ះសំែបង េហយជិត ៧០០០០

នាក ់បានស� ប់ ។ 

 ឆា�  ំ១៩៧៦-្របេទសមុកិសីុកូ Mexico : មាន ២៣០០០ នាក់បានស� ប ់។ 

 ឆា�  ំ១៩៧៦ -្របេទសចិនខងេជងៈ មានមនុស្សស� ប្់របែហល ២៤០០០០

នាក ់។ 

 ឆា�  ំ១៩៧៨-្របេទស អុីរង៉ៈ់ ១៥០០០នាក ់បានស� ប់ ។ 

 ឆា�  ំ១៩៨៥-្របេទសមុកិសីុកូ Mexico : ៧០០០នាក់ បានស� ប ់។ 

 ឆា�  ំ១៩៨៧-្របេទស Ecuador : ៣០០នាក់ស� ប់ ៤០០០នាក់បាតខ់�ួន ។ 

 ឆា�  ំ ១៩៨៨-រដ� Armenia ៃនសហភាពសូេវៀតៈ មាន្របែហល ២៥០០០

នាក ់ស� ប ់។ 

 ឆា�  ំ១៩៩០-្របេទសអុីរង៉ភ់ាគខងេជងៈ មាន ៥០០០០ 

 ឆា�  ំ១៩៩៥-្របេទសជប៉ុនៈ មាន ៥៥០០ 

 ឆា�  ំ១៩៩៨-្របេទស អហ� នីស� ន Afghanistan : មាន ៥០០០ 

 ឆា�  ំ១៩៩៨-្របេទសជប៉ុនៈ មាន ៥០០០ 

 ឆា�  ំ១៩៩៩-្របេទស Tukey : មាន ១៥០០០ 

 ឆា�  ំ២០០១-្របេទសឥណា� ៈ ២០០២៣ 

 ឆា�  ំ២០០២-្របេទស អហ� នីស� នៈ ១០០០ 

េពលេវល 

 កររ��ួ យដេ៏្រចនេនះ្រត�វបានកណំត្់រពំែដនដល់តំបនពី់រសំខន់ៗ ។ ែបក៉ទី
១ រតព់ីញូស-  ែលន (ណូែវលសឡង)់ ឆ�ងកត់តមភលីីពីន និងជប៉ុន េទដល់

អឡាស�  បនា� បម់កចូលតំបន់មហសមុ្រទប៉ាសីុភកិ ៃនសហរដ�អេមរកិ ។ ែបក៉

១េទៀត រតព់ី្របេទស ម៉ូរ ៉កូូ កត់តម្របេទស ្រកិក និង្របេទស អុីរង៉ ់សរេសៀតម

ែផ�កៃនភ�េំហមពន� (ហិម៉ាៃឡ) និងភាគខងត្បងូេហយេទ ដល់ Java ។ េទះជា

យ៉ាងណា េពលេវលនឹងមកដល់ េពលែដលកររ��ួ យដី អចេកតមានេឡងេន
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ចំណុចណាមយួ ឬ ៃថ�ណាមយួ។ វមនិចបំាច្់រត�វែតកំនតឪ់្យសំេលងេរទិ៍េភ�ង

េឆះេនាះេទ។ កររ��ួ យដីដធ៏ំអចេកងេឡង១ៃថ�េន្របេទស សិង�បុរ ី និងបនា� ប់

មកចូលេទ្របេទស ម៉ាេលសីុ។  

 មនុស្សមនិអចទយកររ��ួ យែផនដីបានេទ។ អ�កវទិ្យោស�ស� និងអ�ក

សិក្សោខងែផ�ករ��ួ យែផនដីេនះ អចដឹងេហតុករណ៍មុនែមន ប៉ុែន� វទិ្យោស�ស�

គា� នអំណាច្រគប្់រគង ់ េដម្បបី�្ឃបក់រញ័រក�នា� កៃ់នចលនាែផនដី្រត�វបំផា� ញ់បាន

េទ ។ 

េភ�ងបំផា� ញេឆះបន្សះុ 

 កររ��ួ យែផនដីកំពុងែតេរទ្៍រពះរជសរថា ្រពះេនែតគងេ់នេលបល�័ង�ៃន

្រទងេ់នេឡយ ។ ្រទងគ់ឺជាអ�កបេង�តស� នសួគ៌ និងែផនដី េហយ្រទងេ់នែត្រគប់

្រគងរ់បស់ ែដល្រទងប់េង�តែដរ ។  

 េភ�ង ែដល្រពះបានដកព់ីេដមមកេនេ្រកមែផនដី េដយសរកំហឹងរបស់

្រទងដ់កសំ់េដេទពួកេទវតបះេបារធា� កចុ់ះ និងបាបរបស់ពួកមនុស្ស វែតងែតសីុ

េអយអស់្រគឹះភ�។ំ ករេនះបានកតទុ់កក�ុងគម�រី ែដលមានេពេវល នឹងមកដល់ 

េពល្រគឹះភ�ទំនេ់ខ្សោយមានផា� ងំធំៗ ៃនសំបកែផនដីនឹង្របះដច ់ េហយធា� ករ់អិល

ចូលហសគរសមុ្រទ។ េនះគឺជាកររ��ួ យ ែដលមនុស្សេនែផនដីពីមុន មនិធា� ក់

េឃញតងំពីេដមមក។ 

 “… េហយមានកេ្រកកដជីាខ� ងំែដរ ដល់េម�ះ៉បានជា តងំពមីានមនុស្សេន

ែផនដេីរៀងមកេនាះមនិែដលមានកេ្រកកដយ៉ីាងខ� ងំ ...... ទ្ីរក�ងដធ៏កំែ៏ញកេចញជា

៣ភាគអស់ទងំទ្ីរក�ងរបស់សសនដ៍ៃទទងំប៉នុា� នករ៏លំ...” -វវិរណៈ ១៦:១៨-២០  

 មហន�រយេនអនាគតេនះ នឹង្រត�វេកតេឡង គឺពីមុន្រពះអង�មា� ស់េយសូ៊

របស់េយងយាងមកេលកទី២។ េស�ចេលកអស់ទងំេស�ច ជា្រពះអង�មា� ស់េល
អស់ទងំ្រពះអង�មា� ស់ នឹងយាង្រតឡបម់កែផនដីេនះវញិ េដម្បបីេង�តរជ្យសុចរតិ

របស់្រទង ់ប៉ុែន�្រទងម់និសងេ់លអ�ី ែដលមនុស្សបានសងម់ុនមកេទ ។ ដូេច�ះ ្រគប់

ករបេង�តរបស់មនុស្ស្រត�វកតេ់ចល ែដលនាេំអយដួលចុះ តមរយៈករកេ្រកក

ដីដខ៏� ងំេនះែដរ ! 

 បាទ,េភ�ងែដលបង� តេ់នក�ុងកំហឹងរបស់្រទង ់ នឹងបំផា� ញែផនដី។ មនិែមន

ែត្រគបក់របេង�តរបស់មនុស្សេនាះ ្រត�វបំផា� ញប៉ុេណា� ះេទ ែត្រគបទ់ងំេកះ ែដល
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រសតេ់ចញពីៃផ�ែផនដីេទ នឹងបាក្់រស�តរសតចូ់លសមុ្រទ និងរលយបាតេ់ទ 

េហយភ�ទំងំប៉នុា�  ែដលរលំ នឹងមនិែដលេឃញេទៀតេទ។ 

ករបន�ៃឺនករេបកសំែដងរបស់្រពះ 

 មតិ�សំឡាញ់ េតអ�កយល់េហតុករណ៍ទាំំងេនះច្បោស់េទ? េនះជាសំេលង

មនិគួរេអយេជឿ។ បែន�អ�ីែដល្រពះគម�រីបានែចង វនឹង្រត�វេកតេឡង។ សូម្បែីត

ទំនាយ១របស់្រពះមនិបានកន�ងេទ ឬនឹងកន�ងេទេទ។ ករកេ្រកកនឹងមកដល់ 

េហយវជាករបន�ឺភា� មៗរបស់្រទង ់ គឺជាករេបកសែម�ងរបស់្រពះេយសូ៊្រគីស�ចូល

ក�ុងស�ង� មេអម៉ាេគដូន។ ប៉ុែន� មនុនងឹកររ��ួ យដដីធ៏ ំ និងចុងេ្រកយេកតេឡង 

្រគប្់រគីស� នេកតជាថ�ីពិតៗ ែដល្រសឡាញ់្រពះអង�សេ�ង� ះែត១គត ់ គឺ្រពះេយសូ៊

្រគីស� េហយេរៀបចំខ�ួនតម្រពះបន�ូលបរសុិទ� នឹង្រត�វបានឆកេ់ឡង (១ែថស្សោឡូនី
ច ៤:១៦-១៧) ។ ពួកេគពិតជារចួផុតពីភាពវកឹវរេលែផនដីេនះ រមួទងំេគចផុតពី
េសចក�ីេ្រកធរបស់្រពះ ែដលនឹងចកម់កែផនដី! 

 

ទសំីគាល់ៃនេពលេវល 

 ្រពះេយសូ៊បានេអយទីសំគាល់េយងេ្រចន េនេពល្រគាចុងេ្រកយេនះ តមរ

យៈសវក័របស់្រទង។់ ្រទងប់ានស�ីបេនា� សដល់ពួកផារសីុី និងសឌូនសីុ  ែដល

មនិដឹងទីសំគាល់ និងេពលេវលរបស់ពួកេគបាន។  

 “ពួកផារសីុី េគបានមកល្បងួ្រទង ់សូមេអយសំែដងទីសំគាល់១ ពីេលេមឃ
េអយេគេឃញ ែត្រទងម់ានបន�ូលេទេឆ�យេទេគថា ដល់ល� ចអ�ករល់គា� និយា
ថាេមឃនឹងល� ពីេ្រពះ្រកហម េហយដល់េពល្រពឹក េនាះអ�ករល់គា� កថ៏ា េនៃថ�
េនះនឹងមានព្យះុេភ��ង េ្រពះេមឃ្រកហម្រសទំ ឪ មនុស្សកំពុតេអយ អ�ករល់គា�
េចះសំគាល់សណា� នរបស់េមឃែមន  ែតពុំនឹងស� ល់ទីសំគាល់ៃនសមយ័េនះបាន
េទ?” -  ម៉ាថាយ១៦:១-៣។ 

 ្រពះេយសូ៊បានដស់េតឿនដល់េយងឪ្យដឹងទីសំគាល់ៃនេពលេវល។ ករេកន

េឡងកររ��ួ យដីេនះេហយជាទីសំគាល់! េហយករេនាះវេចៀសមនិរចួ ែដលមក

ជាករចបេ់ផ�មៃនករចបេ់ផ�មៃនកររងទុក�។  

 “ពីេ្រពះសសន១៍នឹងេលកគា� ទស់នឹងសសន១៍ នគរ១ទស់នឹងនគរ១ គ៏
មានកេ្រកកដីកែន�ងេផ្សងៗ េហយនឹងមានអំណត ់ និងចលនាេកតេឡង េនះជា
េដមចមៃនេសចក�ីទុក�េវទនាេទ”  - ម៉ាកុស ១៣:៨ ។ 
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 ទំហំេកនេឡង ៃនដងសីុ់េតរ��ួ យែផនដី កំពុងែតក� យជា្របភពចម្បងៃន

េសចក�ី្រព�យលំបាកន់ិងករបំផា� ញរលដលដល់មនុស្ស េនៃថ�្រចបូក្រចបល់េនាះ  

េហតុករណ៍េនះ្រត�វបានេគេចញផ្សោយេស�រែត្រគបក់ែសត្របចៃំថ� ែដលមានពត៌

មានអំពីែផនដីរ��ួ យេនះ។េហយកំេននៃនកររ��ួ យនឹងេកនេឡងបន�េទេទៀត ! 

 [ចំណាំៈ េនក�ុងនិម�តិ�យប១់  ្របែហលជា៧ឆា� មំុនេហយ ខ�ុ ំបានេឃញខ�ួនខ�ុ ំ 

ឈរេលទីករដ� នេមលេទឯសម្ុរទេនេ្រតយខងេកត។ រេំពចេនាះ រលកេជារ

េឡងេលេគាគ េហយខ� យមកប៉ះេខឿនទំនបទ់ឹក។ ខ�ុ ំដឹងថា មានមហន�រយបាន

ែផនដី ។ ពីរបីវនិាទីេ្រកយមក កម៏ានរលកេផ្សងេទៀតបានេលចេចញមក ។ េនះគឺ

រលកធំជាងមុន។  ខ�ុ ំដឹងថា វនឹងេដញ្របហរខ�ុ ំ េបខ�ុ ំមនិេគចេចញពីកែន�ងេនាះ

ភា� មេទ។ េពលរលកេជារមកខ�ុ ំរតេ់ទតមទិញផ�ុយឆ�ងកតទ់ីវលធំេឆា� ះេទអគារ

ៃនតុលរករកំពូល។ ទឹករលកសចេលទំនប ់ និងទីវលធំ។ ខណៈេពលែដល

កំពុងែតេឡងជេន�រអគារធំ េឆា� ះេទទ� រេចញ ក៏មានរលកធំជាងេនះេទៀតមកដល់

ែដរ។ េស�រែតគា� នេពលេឡងជេន�រចុងេ្រកយ េដម្បចីបប់េង� លអគារេអយជាប់

សំរបទ់ប ់ េពលរលករញុផ�បម់កបះ៉ខ�ុ ំ។ េពលខ�ុ ំេងបពីសុបិន�េនាះមក ទំនាយ

េលក វលី� ម ្របាណហ ំ ទក់ទងកលិច កលីហ�័រញ៉ា ភា� មេនាះបានវយក�ុង

គំនិតខ�ុ ំ។ ដូេច�ះ ្រពឹត�ិករណ៍៍ទកទ់ងពិត្របាកដ នឹងរ��ួ យភ�េំភ�ងេ្រកមមហស

មុ្រទ។ ដូេច�ះ រលកយក្ស សូ៊ណាម ី្រត�វែតេកតេឡងេចៀសមនិផុតេទ។ េហយរដ�ក

លីហ�័រញ៉ា “ រដ�សំខនធ់ំមយួ ” ្រត�វមានរយៈេពលមកកំណត់។ 

េម៉ាង្រពះគុណចុងេ្រកយ 

 េយងកំពុងរស់េនៃថ�ចបេ់ផ�មរងទុ់ក�េវទនា-គឺជាៃថ�មុនយុគសមយ័ចុង

េ្រកយចប។់ ៃថ�េនាះគឺជាៃថ�ចុងេ្រកយៃនសមយ័សីុវល័ិយ! 

 េយងកំពុងរស់េនេម៉ាង្រពះគុណចុងេ្រកយ ។ សមយ័្រក�មជំនុំៃន ២០០០ 

ឆា� ជំិតចបេ់ហយ ។ អ�កបេង�តបានមក ២០ សតវត្សរ ៍េហយេដយស�័្រគចិត�ដកជ់ិ
វតិរបស់្រទង ់ េនេលេឈឆា� ងចស់ៃនករអត្់រទឈំចឺប ់ េដម្បសីងៃថ�េលមនុស្ស 

ពីអំេពបាបរបស់ពួកេគ។ េហយតងំពីេនាះមក ែផនដីរ��ួ យរប់មនិអស់ ែដល

ទមទរជីវតិមនុស្សរបល់ននាក ់ េនែតមនិដឹងខ�ួនេទៀត។ មនុស្សជាេ្រចនបាន

វនិាសេដយគា� ន្រពះ្រគីស�េនក�ុងជីវតិពួកេគ។ ឪមតិ�េអយ “េបសិនអ�កែ្របចតិ�
េនាះអ�កមនិ្រត�វនិាសេទ”។ ៃថ�េនះ គឺជាៃថ�សេ�ង� ះ! ឪមតិ�ែដលមនិទនប់ានស
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េ�ង� ះេអយេតអ�កនឹងទទួល្រពះអមា� ស់េយសូ៊្រគីស� េហយ បានសេ�ង� ះេនៃថ�េនះ

ឬេទ? ចូលេជឿឥឡូវេនះេទ! 

 េតមតិ�្រគីស� នរបស់ខ�ុ ំវញិ គិតយ៉ាងមចិែដរ? េតអ�កជាស�បនា� ល់ដំណឹងល� 

ដូចជា្រពះ្រគីស�កំពុងេធ�ល� េហយទូនា� នមនុស្សអំពីករមកដល់ៃនករកតេ់ទស

របស់្រពះឬេទ?ឬ េតជីវតិរបស់អ�ក កំពុងែតអបអ់រួឬ? គឺ្រត�វយកេពលមកគិតព

ចរណាេអយែមនែទន... “ េនាះេធ�ដូចេម�ចេអយេយងបានរចួបាន េបេយងេធ�ស

្របែហសនឹងេសចក�ីសេ�ង� ះដធ៏ំេម�ះ? ”...(េហេ្រពរ.២:៣) ។ 

សំែរកអ្រធា្រត 

 ទំនាយ្រពះគម�រីេឡងដល់កំពូលពពក កំពុងបេ��ញពន�ឺ ទីសំគាល់ៃនេពល

េវល គជឺាកេំននៃនចនំនួែផនដរី��ួ យ! 

 ពិត្របាកដណាស់ ែផនដីរ��ួ យេន ែតបន�េកនេឡង ជាមយួេពលេវល 

េហយពួកេគកំពុងបន�ដំេណ រចូលេទសំែរកអ្រធា្រត - គឺនឹងចូលេទស�ង� មេអម៉ា

េគដូន! 

 

 

 

រដ� ឡូេអនចេីលស នងឹលិចចូលមហសម្ុរទ 

េនះគជឺា្រពះបន�ូលៃន្រពះអមា� ស់! 

                               ទំនាយេលក.វលី� ម.្របាណហ ំ
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ជំេលះេនមជ្ឈមិបូព៌-េតនណានឹងឈ�ះស�ង� ម? 

 [្រពះរជសទនំាយេនះ ែដលបានែកែ្របជាថ�ីេនះ ្រត�វបានេគសរេសរ ចង្រកងេឡង និងបាន

េបាះពុម� ពីេដមឆា�  ំ១៩៧០]  

 ទំនាយ្រពះគម�រីៈ “រចួ្រទងម់ានបន�ូលជាពក្យេ្រប�ប្របដូច េទេគថា ចូរ

េមលេដមល� នឹងអស់ទងំេដមេឈចុះ កលណាវលស់េឡង េនាះអ�ករល់គា�

យល់េឃញេដយខ�ួនឯងថា រដូវេក� ជិតដល់េហយ កលណាអ�កគា� េឃញករ

ទងំអស់េនះេកតមក េនាះ្រត�វដឹងថា នគរ្រពះជិតដល់េហយយ៉ាងដូេច�ះែដរ”  -លូ

ក២១:២៩-៣១ ។  

 លទ�ផលឈ�ះស�ង� មរបស់អុី្រសែអលល្បលី្បោញ ៦ៃថ�្របឆាងំនឹង្របេទស

េអសីុព� ្របេទស ហ្សរ័ដង ់និង្របេទសសីុរ ីេនក�ុងែខ មថុិនា ឆា�  ំ១៩៦៧ នាងបាន

ចុះសិទ�ិស�� សន�ិភាព ជាមយួេអសីុព� ក�ុងឆា�  ំ ១៩៧៩ េ្រកយស�ង� មផ�ុះេឡង

ក�ុងែខ តុល ឆា�  ំ១៩៧៣ នាងបានដក្់រគាបែ់បកនុយេក�ែអក៊ំេដ្របេទសអុីរង៉ក់�ុង

ឆា�  ំ១៩៨១ េហយនាងបេង�នជំេលះជាមយួ្របេទស ែដលេនជំវញិ    អរ៉ប់ ទី
ប�� ករនេយាបាយជាេ្រចន ្រត�វេគពិភាក្សោេដយស�ងអ់ំពីអនាគតៃន្របេទសអុី
្រសែអល មានអ�កខ�ះដឹងថា អុី្រសែអលនឹងេនមនិបានយូរេទ រឯីអ�កខ�ះេទៀត

មានជំេនឿថា្របជាជាតិតូចេនះនឹងរស់េឡងវញិមនិេទៀងេទ។ 

 មនុស្ស្រគានែ់តស� នប៉ុេណា� ះ ប៉ុែន�មាន្របភពច្បោស់លស់១ែដលផ�ល់ភស�ុ
តងយ៉ាងជាក់លកន់ឹងពតម៌ាន្រតឹម្រត�វពី្រពឹត�ិករណ៍េនេពលអនាគត ។ េហយ

េនាះគឺ្រពះបន�ូលបរសុិទ�របស់្រពះ 

 ជិត ២០០០ ឆា�  ំ ្របជាជនអុី្រសែអល បានរស់េឡងវញិ ្រគានែ់តេនក�ុង

គំនិតជនជាតិយូដប៉ុេណា� ះ។ ក�ុងរយៈេពលែដល្របវត�ិស�ស�ជនជាតិយូដ េន

េលពិភពេលកេនបន�កនព់ីធីបុណ្យរលំង្របកស “េធ�េនឆា� េំ្រកយ ក�ុងទ្ីរក�ង
េយរ ៉សូឡឹម!” 

 ឥឡូវេនះជនជាតិយូដរប់លននាក ់ បាន្រតឡបេ់ទ្រស�កកំេណ ត ចប់

តងំពីឆា�  ំ១៩៤៨ េពលអុី្រសែអលបានក� យជា្របេទសវញិ ។ េទះជាេនេ្រកម

កលៈេទសៈសកល្បងខ� ងំកេ៏ដយកន៏ាងេនែតអចរស់េឡងវញិ េគចផុតពីករ
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វយ្របហរៃនពិភពអរ៉ប។់ នាងមនិ្រតឹមែតបង� ញសមត�ភាពរបស់នាង ប៉ុែន�ក៏

មានអំណាចក�ុង “ស�ង� មកេ្រកកៃនពិភពេលក” ក�ុងែខ មថុិនា ឆា�  ំ ១៩៦៧  

។ចបត់ងំពីអុី្រសែអលបានេកតមក (ក�ុងឆា�  ំ ១៩៨៤) ពិភពេលកអរ៉ប្់រត�វ

ទមទរសំរបែ់ថ�របស់ពួកេគ េពលែដលពូកេគអចបំផា� ញនាងបាន។ 

ជនជាតិយូដ 

 េនក�ុង្របត�ិស�ស�្រពះគម�រី តងំពីរចួមានេសរភីាពពី្របេទសេអសីុព� ចូល

េទទឹកដីកណាន្រពះបានអតេ់ទសករមនិស� បប់ង� បរ់បស់កូនេចអុី្រសែអល

ជាេ្រចនដង ប៉ុែន�្រទងទូ់នា� នពួកេគម�ងេហយម�ងេទៀត េដយសរផលពិបាក ៃន

ករមនិស� បប់ង� បេ់នចំេពះ្រទង។់ ែដល្រត�វេអយមាន 

ទឹកដីកណាន ែដលជា្រទព្យសម្បត�ិបន�េទពួកេគេទៀត ្រទងប់ានដកល់ក�ខ័ណ�

េអយេគស� បប់ង� ប្់រកឹតវនិយ័របស់្រពះ។ េនក�ុង េចទិយកថា ២៨ បានសេសរ

លក�ខណ័�  និងកិច�្រពមេ្រព�ងរសប្់រពះជាមយួអុី្រសែអល។ ្រពះបានសន្យោ 

ជាមយួកូនេចអុី្រសែអលថា ្របទនពរដល់ពួកេគេពលែដលពកួេគបានស� ប់

បង� ប ់ េហយ្របទនបណា� ស និងករែបកែខ�កគា� ដល់ពួកេគ េនេពលែដលពួក

េគ មនិបានស� បប់ង� ប។់ 

 “្រពះេយហូវ៉្រទងន់ឹងនាយំកឯង េហយនិងេស�ចែដលឯងនឹងតងំេលឯង 
េទនគរមយួេទៀតែដលឯង និងពួកព�យុេកឯង មនិែដលបានស� ល់េន្រស�កេនាះ 
ឯងនឹងេគារព្របតិបត�ិដល់្រពះដៃ៏ទែដលេធ�ពីេឈ េហយពីថ� ឯងនឹង្រតឡបេ់ទជា
ទីអស� រ្យ និងជាទីេ្រប�បេធៀប េហយជាដំេនៀលេនកណា� ល្រគបអ់ស់ទងំ
សសន៍ ែដល្រពះេយហូវ៉នឹងនាឯំងេទេនាះ។ ្រពះេយហូវ៉្រទងន់ងឹកចំតក់ចំយ
ឯងឪ្យេទេនក�ុង្រគបទ់ងំសសនព៍ចុីងែផនដមីា� ងរហូតដល់ចុងែផនដមីា� ង  េនទី
េនាះឯងនឹងេគារព្របតិបត�ិ្រពះដៃទេធ�ពីេឈ េហយថ� ែដលឯងនឹងពួកព�យុេកឯង 
មនិែដលស� ល់េសះ េនក�ុងសសនេ៍នាះ ឯងនឹងរកេសចក�ី្រសណុកមនិបាន 
េហយបាតេជងឯងមនិេចះបានសំរកេឡយ គឺេនទីេនាះ្រពះេយហូវ៉្រទងន់ឹងេធ�
េអចិត�ឯងញ័ររន�ត ់ េអយែភ�កឯង្រសវងំេទ េហយេអយមានគំនិត្រព�យលំបាក់
ែដរៈ ” េចទិយកថា ២៨:៣៦.៣៧.៦៤.៦៥ ។ 

 ម�ងេហយម�ងេទៀត អុ្ីរសែអលមនិស� បប់ង� ប្់រត�វបេណា� យេទតមចតិ�
របស់ពកួេគ ករេនះេនេ្រកម្រពះរជបណំងអនុ�� តរបស់្រពះប៉ុេណា� ះ ្រត�វេគនាំ

េទជាេឈ�យេនទឹកដីេផ្សងៗ ប៉ុែន�រល់េពល្រពះបានចេំសចក�ីសន្យោអស់កល្ប
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ជាមេួយអ្័របាហថំា ្រត�វនាពំួកេគេទទឹកដីកណានវញិ (ប៉ាេលស�ីន ជាេឈ� ះ រ ៉ូ

មុាងំ )។ 

 “ឯអញ េមលអញបានតងំស�� នងឹឯងេហយ ឯងេធ�ជាឪពុកៃនសសនជ៍ា

េ្រចន េឈ� ះឯងមនិ្រត�វេហថា អបរ៉់មេទៀតេទ គឺ្រត�វេហថា អ្័របាហវំញិដ្បតិ

អញបានតងំឯងឪ្យេធ�ជាឪពុកៃនសសនជ៍ាេ្រចន អញនឹងេធ�េអយឯងបេង�តកូន

សុសសយសន�ឹក េអយមាននគរេផ្សងៗេកតេចញពីឯង ្រពមទងំេស�ចជាេ្រចន
ែដរ អញតងំស�� នងឹឯង េហយពូជឯងតមតំណេគតេទទុកជាេសចក�ីស�� ដ៏

េនអស់កល្បជានិច� េហយអញនឹងេធ�ជា្រពះដល់េគ ” -េលកកុប្បត�ិ ១៧:៤-៨  

 េនះគឺជាភស�ុតងជាកែ់ស�ង និង្របែកកមនិបាន ែដលជំនួសភាពអស់កល្ប

របស់្រពះ េនក�ុងករបេង�តរ�ស�េរ សតងំ១្រក�ម របស់្រទង ់េនក�ុងទឹកដីសន្យោ ។ 

ពូជខ� តខ់� យ 

 េទះបីយ៉ាងណា េពលពួកេគបានបះេបារយ៉ាងខ� ងំ េនាះ្រពះវ�ិ� ណ មនិ

អចខតំយុទ�ជាមយួពួកេគតេទេទ េហយដល់ទីប��បព់ួកេគ្រត�វខ� តខ់� យេទព

ស់េពញែផនដី។ (េតពួកេគមនិបាននាកំរេនះមកដកេ់លខ�ួនេគ េនេពល

បដិេសធ្រពះេយសូ៊្រគីស� ជា្រពះែមសីុរបស់ពួកេគេទឬអ�ី? សូមអន ម៉ាថាយ ២៧:

២២,២៣,២៥ )។ ករែបកែខ�កគា� មកដល់ក�ុងឆា� ៧ំ០ គ.ស េពលែដលទហនរ ៉ូ

មុាងំបានដឹកនាេំដយេមទព័េឈ� ះទីតុស េឡងមកេឡាមពទ័�្រក�ងេយរ ៉សូឡឹម 

េ្រកយមកសមា� បប់ង�ូរឈមគា� នេមត� ។ 

 “ប៉ុែន�កលណាេឃញពលទព័្រក�ងេយរសូឡឹម េនាះ្រត�វដឹងថា េសចក�ីហិន
វនិាសៃន្រក�ងេនាះជិតដល់េហយ...េគដួលេនេ្រកមមុខដវ េហយនឹង្រត�វដឹកនាំ
េទជាេឈ�យ ដល់អស់ទងំនគរ ្រក�ងេយរសូឡឹមនឹង្រត�សសនដ៍ៃទ (មនិែមន

សសន៍យូដ) ជានេ់ឈ� ដរបដល់្រគាសសនដ៍ៃ៏ទ បាន សំេរច”។ លូក២១:

២០.២៤ (េលវវីនិយ័ ២៦:៣២,៣៣)  

 ពក្យរបស់្រពះ្រគសី�េនះ បានសេ្រមចេហយៈ ជនជាតិយូដបានេឃញ ពួក

េគេនពសេពញពិភពេលកេដយគា� នទឹកដី។ ករខ� ត់ខ� យៃនជនជាតិយូដ 

ជាធម�តេហថា Diaspora (ភាស្រកិក “ករែបកែខ�ក ខ� តខ់� យ”) ទឹកដីអុី្រស

ែអលបាន្រតឡបដូ់ចជាស� តដូ់ចជាេសះកេ្រកះ ដូចវលេហស� ន េពលគា� ន

េភ��ងធា� ក ់េហយ្រក�ងេយរសូឡឹម្រត�វេនក�ុងៃដស្រត�វ។ 
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 ្របវត�ិស�ស�ជនជាតិយូដ តងំពីឆា�  ំ ៧០ គ.ស មានករឈចឺប ់ នឹងមាន

ករេបៀតេបៀន ។ ជាេ្រចនសតវត្សរម៍កេហយ ពួកេគបានេចញៃថ�សងតំៃលសំរប់

ករមនិស� បប់ង� ប ់ និងករបដិេសធ្រពះែមសីុរបស់េគ។ ពួកេគរស់ េហយេនែត

ដែដល ែដលមនុស្សពីភពេលកស�បជ់ាេ្រចន។ 

ពូជែដល្របមូលមកវញិ 

 វ្របែហលជាពកក់ណា� លសតវត្សរក៍ន�ងេទេហយ េដយសរេសចក�ីេមត�

ករណុា និងករកនត់មេសចក�ីសន្យោរបស់្រទង ់ ែដល្រពះបាននាជំនជាតិអុី្រស

ែអលឪ្យ្រតឡបេ់ទទឹកដីកំេណ តវញិ។ ្រពឹត�ិករណ៍េនះេកតេឡងេនែខ ធ�ូ ឆា�  ំ

១៩១៧ រហូតដល់ចុងស�ង� មេលកេលកទី១ េពលេនាះទហនអងេ់គ�ស គឹេន

េ្រកមប�� ករេលក ឧត�មេសនីយ ៍ Allenby ដេណ� មយ្រក�ងេយរសូឡឹមបាន 

េចញពីពួកទួរគី និងបានរេំដះប៉ាេលស�ីន េចញពីករជិះជានរ់បស់ពួកម៉ូហម៉ាត់ 

អស់ជាេ្រចនសតវត្សរេ៍នាះ។ ទី្រក�ងេយរសូឡឹម្រត�វបានេលមពទ័�ជាប ់ េដយ

គា� នករបាញ់សំលបេ់ដយសរស�ង� មេទៀតេទ។ អថក៌ំបាងំគឺថា មានវត�មាន

យន�េហះចំបាងំអងេ់គ�សេហះពីេលទី្រក�ងេនាះ។ េនាះគឺជាភ័យខ� ចៃន “បក្ស”ី 

ចែម�ក ែដលជនជាតិទូរគីមនិែដលេឃញពីមុនមក ជាេហតុនាេំអយពួកេគេលក

ទងជ់យ័សភា� ម។ 

 “...្រទងន់ឹងយាងចុះមកច្បោំងេលភ�សីុំយ៉ូន េហយេលទីទួលភ�េំនាះ េ្រប�បដូច
ជាសិង� និងកូនវ ែដល្រគហឹមពីេលរពំ េទះេបពួកែគេហពួកអ�កគង� លជាេ្រចន
មកប�ង� បវកេ៏ដយ គងែ់តវមនិភយ័ខ� ច េដយឮសំេលងេគ ឬ ្រកបចុះ េដយ
េ្រពះសូរយុកយាករ់បស់េគេឡយ” េអសយ ៣១:៤-៥ ។ 

 តងំពីេលកឧត�មេសនីយ ៍ Allenby ែដលចូលមកដឹកនា ំ បានផា� ស់ប�ូរឪ្យ

មានសកម�ភាពេឡងវញិ ែដលបានដកអ់ុី្រសែអល ឪ្យបានសំេរចទំនាយ្រពះគម�រី

បិតេនចំេពះែភ�កេយងេហយ ។ េឈ� ះពក្យ “Allenby” បានមកពីករបូករមួ

ពក្យអរ៉ប ពីពក្យ “អឡា” មាននយ័ថា “្រពះ” េហយមយួេទៀត “េនប៊ ី Nebi” 

មាននយ័ថា “េហរ” ដូេច�ះ “អឡា-េនប៊”ី ជា “្រពះ” ។ 

ករេនះ្រគានែ់តជាករជូនគា� ក�ុងទំនាយ្រពះគម�រីរ ឺ? 

 “អញកន៏ឹងែញកេឈ� ះដ៏ជាធំរបស់អញ...ដ្បតិអញនឹងយកឯងរល់គា� េចញ
ពីអស់ទងំសសន៍ េហយ្របមូលឯងពី្រគបទ់ងំ្រស�ក នាមំកក�ុង្រស�កែដលជា
របស់ផងឯងរល់គា� វញិ...ឯ្រស�ក ែដលេនស� ត ់នឹងមានេគភ�ួររស់ ជា្រស�កែដល
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ពីេដមេនស� តេ់្រច�ប ចំេពះែភ�កៃនអ�កែដលេដរកតេ់នាះ េហយេគនឹងេពលថា 
្រស�កេនះែដល្រត�វេចលស� ត់ េហយែបកបាក់ កប៏ានមាមំនួេឡង េហយមាន
មនុស្សអ្រស័យេនផង ដូេច�ះអស់ទាំងសសនែ៍ដលេនជុំវញិឯង េគនឹងដឹងថា 
គឺអញ ជា្រពះេយហូវ៉េនះ អញសងទ់ីបំផា� ញេនះេឡង  េហយសបេ្រពះកែន�ង
ែដលេចលស� តវ់ញិ គឺអញ ជា្រពះេយហូវ៉េនះ អញបានេចញវចេហយ កន៏ឹង
សំេរចផង ” -េអេសគាល៣៦:២៣.២៤.៣៤-៣៦។ 

 េហយ្រពះេយហូវ៉បានសំេរករេនះ! ្រទងប់ានេទឆា� យៗ េដយ្របមូលពួក

េគមកពី្រជ�ងទងំបនួៃនែផនដី េដម្បនីាពំួកេគចូលទឹកដីកំេណ តវញិ ។ ករេធ�
ដំេណ រេនះ ្រទងព់ិត្របកដជាេធ�សំេរចតមទំនាយគម�រីៈ 

 “កុំេអយខ� ចេឡយ ដ្បតិអញេនជាមយួ អញនិងនាពូំជពង្សឯងមកពីទិស
ខងេកត េហយនឹង្របមូលេគមកពីទិសខងលិច អញនឹងបង� បដ់ល់ទិញខង
េជងថា ចូល្របគល់េគមក េហយទិសខងត្បងូថាកុំឃាតេ់គទុកេឡយ ចូរនាអំស់
ទងំកូន្រប�សរបស់អញមកពីឆា� យ េហយកូន្រសីអញមកពីចុងែផនដីចុះ” េអ

សយ ៤៣:៥.៦ ។ 

 ចបព់ីទិសខងេកត គឺជនជាតិយូដចបេ់ផ�មវលិមកពី្របេទស អុីរ៉ក ់ និង

េនជំវញិកែន�ង ទសៃនបាប៊ីឡូនពីបុរណ បនា� បម់កពីឥណា�  ចិន េហយេន

តំបនភ់ាគខងេកត ែដលពួកេគបានតងំទីលំេនអស់ជាេ្រចនសតវត្សរ។៍ ដូេច�ះ 

ចំេពះភាគខងេកត ្រពះបានបន�ូលថា “អវ”ី   “អញនឹងមា”ំ ។ ជនជាតិយូដេន

ភាគខងលិច្រតលបម់កវញិយឺតៗ េបេ្រប�បេទនឹង ទិសខងេកតេនាះដ្បតិ 

“្របមូល” ក�ុងអត�បទភាសេហេ្រពរ គឺ “អកេសខ” គឺវមានន័យថា   “េ្រជស-

េរ ស”។ ស� នភាពជនជាតិយូដ េនភាគខងេជង ខុសគា� ពីប�� តិរបស់្រពះ “ 

្របគល់” (ភាសេហេ្រពរ “ៃតនី” -  “្របគល់េអយខ�ុ ំ”) េហយជនជាតិយូដមានេន

្របេទសប៉ូឡូញ រសុ្សុ ី បារងំ   ប៊ុលករ ី េហយមានេនតំបនេ់ឈៀងខងេជង ក៏

បានវលិ្រតឡបម់កវញិែដរ។ ករ្រតឡបម់កពីខងត្បងូេនេលស� បឥ�ន�ី (េអ

សយ ៤០:៣១) ពិេសសពី្របេទស Yemen ជនជាតិយូដ្រត�វបានេគ្របាបថ់ា  

កុំឪ្យវលិវញិេនាះ (ករមកែ្របេដមៈ “Altichlahi” - “កុំបង� ងំឬរក្សោទុក”) េហយេន

ឆា�  ំ ១៩៥០ ្របេទស Yemen បានេបកេអយជនជាតិយូដេចញេទ។ ចំែនក

្របេទសេអចូពីកប៏ានេបកឪ្យអុ្ីរសែអលេចញេទវញិក�ុងេពលថ�ីៗេនះែដរ។ ពួកេគ

បាន្រតឡបេ់ទផ�ះវញិ អ្រតក�ុង ១ៃថ�គឺ ១០០០នាក ់េនជុំវញិពិភពេលក។  
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 ចំេពះករចូលេទរស់េនទឹកដីកំេនតរបស់េគេនះ ជនជាតិយូដបានចប់

េផ�មេធ�ករេលកទឹកដីរបស់េគ ែដល្រត�វបានបំផា� ញខូច អស់ ១៨ សតវត្សរក៍ន�ះ 

។ ភា� មៗេនាះ មានករផា� ស់ប�ូរយ៉ាង  អស� រ្យ បានេកតេឡង។ តមរយៈករងរ

របស់ពួកេគ មានករលំបាក ់ (ប៉ុែន�មនិែមនេដយគា� ន្រពះជួយ េគេទ) ទឹកដីេសះ

កេ្រកះពីអតីតមក ឥឡូវ បានេធ�េអយមានអំេណាយផលេឡងវញិ។ អ�កវទិ្យោ

ស�ស�បាននិយាយថា េនក�ុងឆា�  ំ១៩៤៨ បានេធ�េអយមាន្របភពទឹកេចញ េន

្រគបទ់ីកែន�ងេហយទឹកដី ែដលមនិមានេភ��ងជាេ្រចនសតវត្សរ ៍ មានចបេ់ផ�មេភ��ង

េនក�ុងតំបនេ់នះេឡងវញិ។ េលកអ�កអចអន េនក�ុងទំនាយបានសំេរចដអ៏ស�

រ្យេនះ ក�ុងគម�រីេអេសគាលជំពូក ៣៦។  

ករចបេ់ផ�មេឡងវញិ 
 េពលែដល្របេទសអុី្រសែអល ចបេ់ផ�មទទួលេ្រពងសំណាងរបស់ពួកេគ 

ដូចជាបានទយទុកេនក�ុងគម�រីស�� ចស់ ជាេរៀងរល់ៃថ� មានជនជាតិយូដ 

របព់នន់ាក ់ ្រត�វបានចំរញ់ “ពីចំេណាមសសនដ៍ៃ៏ទ” េដម្ប្ីរតឡបេ់ទទឹកដី
ដូនតរបស់ពួកេគវញិ។ ៣០ ឆា� កំន�ះ េ្រកយមកេនៃថ�ទី១៤ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ

១៩៤៨ ទឹកដីអុី្រសែអល ្រត�វបាន្របកសជា្របជាជាតិេដមសំរប្់របជាពលរដ�ៃន

ជនជាតិយូដ េនេ្រកមេសចក�ី្របកស Balfourេដយអង�ករសហ្របជាជាតិ។  

 “ចូរ្របាបេ់គថា ្រពះអមា� ស់េយហូវ៉ មានបន�ូលដូេច�ះ េមល អញនឹងយកពួក
កូនេចអុី្រស   ែអល េចញពីអស់ទងំសសន ៍ ែដលេគបានេទេនាះ េហយ
្របមូលមកពី្រគបទ់ិស នាចូំលេទ្រស�ករបស់ខ�ួនផង អញនឹងេធ�េអយេគរមួគា� ជា
នគរែត១ េនក�ុង្រស�កេនាះ គឺេនេលអស់ទងំភ�ៃំន្រស�កអុី្រសែអល” -េអេស

គាល ៣៧:២១.២២ ។ 

 ទីបំផុត សសនយូ៍ដបានវលិ្រតឡបេ់ទអុី្រសែអលវញិ ប៉ុែន�មានករមនិ

េជឿខ�ះ។ េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ្រពះបានសន្យោថា នឹងដកភាពខ� កព់ីែភ�ក

របស់ពួកេគេចញែដរ។ 

 “អញនឹងចកន់ិស្សយ័ មកេលពួកវង្សដវឌិ និងពួកអ�កេន្រក�ងេយរសូឡឹម 
ឪ្យេគមានចិត�្របកបេដយគុណ នឹងេសចក�ីទូលអង�រ េនាះេគនឹងគនេ់មអ�កែដល
េគបានចក ់ េហយេគនឹងយំេសកនឹងអ�កេនាះ ដូចជាយំេលកនឹងកូនខ�ួនែត១ 
េគនឹងយំខ្សកឹខ្សលួនឹងអ�កេនាះ ដូចជាយំនឹងកូនច្បងខ�ួន” -សករ ី១២:១០ ។ 
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អរ៉ប ់

 ឥឡូវេនះទឹកដីសន្យោ្រត�វេអយេទជនជាតិអុី្រសែអលវញិេហយ គឺមនិមាន

អ�ីេកតេឡងេទ ប៉ុែន�មានករតសូ៊លំបាករវងពួកអុីសក (ជនជាតិយូដ) េហយ

ពូជអុី្រសែអល (ពួកអរ៉ប)់ េនមជ្ឈមឹបូព៌។ ដំណពូជពីរេនះ គឺបានេកតេចញពី
អ្របាហមំក។ (សូមចង់ចថំា ដូចជាកររកីលូតលស់ៃនចំេលះបុគ�លិកលក�

ណៈខុសែប�កពីគា�  និងចិត�កំហឹង្រចែណនគា� េនសមយ័្រពះគម�រីពី     បុរណ្យវញិ) 

ជាយូរយារមកេហយ មានករ្របឆាងំមនិចុះស្រម�ងគា�  រវងពួកេគទងំពីរេនះ។   

ស�ង� មរេំជបរជំួល ែដលបានេកតេឡងរវងពួកេគទងំ២ មានរយៈេពល៦ៃថ� េន

ក�ុងែខ មថុិនា ឆា�  ំ ១៩៦៧។ ជនជាតិអុី្រសែអលេងបេឡង គឺជាអ�កឈ�ះវតទី
កនក់បភ់�សីុំណាយ និងែផ�កេផ្សងៗ ៃនទេន�យរ័ដន។់ ស�ង� ម៦ៃថ�្រត�វបានេគ

ពិភាក្សោជាេ្រចនឆា�  ំ េដយអ�កជំនាញខងនេយាបាយ និងេយាធា។ េទះបីករ

ពិភាក្សោមានេ្រចនកេ៏ដយ កព៏ួកេគមនិអចបន�ស�ង� មេទៀតែដរ។ េន២ៃថ�ដំបូង

ក�ុងរវង៦ៃថ�ហឹង្សោរេនាះ ទី្រក�ងៃន្រពះគម�រី ្រក�ងេយរសូឡឹម បានេនក�ុងករកន់

កបរ់បស់ពួកេគ េ្រកយពីរបានេនក�ុងៃដសសនដ៍ៃទអស់រយៈេពល ១៨៩៧ ឆា�  ំ 

ទី្រក�ងបុរណបាន្រតឡបេ់ទៃដអុី្រសែអលវញិេហយ! សសនយូ៍ដសប្បោយ

រកីរយ! េពលេនាះ រដ�ម�ន�ី្រកសួងករពរជាតិ េលកម៉ូេស ដយ៉ាន់ (Moshe 

Dayan) បានមាន្របសសន៍ថា “េយងបាន្រតឡបម់កដល់កែន�ងបរសុិទ�បំផុត

របស់េយងេហយ េយងកែ៏លងមានករែបកបាកគ់ា� ម�ងេទៀតែដរ”។ ពិតណាស់ 

គាតប់ាននិយាយយ៉ាង្រតឹម្រត�វ ្រក�ងេយរសូឡឹមនឹងមនិ្រត�វេឡាមពទ័�េដយ

សសនដ៍ៃទ ឬ្រត�វេគជិះជានេ់ទៀតេឡយ “ េពលរបស់សសនដ៍ៃទ ” ្រត�វបន�ដូច

មុនេទៀត។ 

 “េមលនឹងមាន្រគា មកដល់ ែដលទី្រក�ងេនះនឹងបានសងេ់ឡង..” េយេរមា 
៣១:៣៨ ។ 
 “ ...េនះគឺជា្រក�ងេយរសូឡឹម ែដលអញបានតងំឪ្យេនកណា� លអស់ទងំ
សសន៍ និង្របេទសទងំប៉ុនា� នេនជុំវញិ” េអេសគាល ៥:៥ ។ 

 តងំពីេនាះមក ្របជាជនអុី្រសែអល បានចបេ់ផ�មបង� ញកនែ់តេ្រចនថា 

ខ�ូនេគអចករពរទឹកដីសន្យោបានពីពួកពិភពអរ៉ប ់េលករសំលបម់កេលពួកេគ 

។ ម�ងេហយម�ងេទៀត ្របជាជាតិអរ៉ប ់ែដលមាន្រទព្យសម្បត�ិេ្រចន  ហកដូ់ចជា

រមួគំនិតគា�  េរៀបកំលំងរបស់ពួកេគ ្របឆាងំនឹងអុី្រសែអល េដម្បបីង�ំឪ្យនាង
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េបាះបងេ់ចលទឹកដី ែដលនាងកនក់បែ់ដលឈ�ះបានេនក�ុងស�ង� មអរ៉ប-់អុី
្រសែអល ប៉ុែន�គា� នជំនះេទ។ 

្របេទសូេវៀត 

 បនា� បម់កេនាះ ករវយ្របហរអរ៉ប ់ ែដលផា� ស់ប�ូរអណាច្រករេវ រវយេទ

អណាច្រកែដលអចេធ�េទបាន េនក�ុងសតវត្សរេ៍នះ។ ចបព់ីេនាះមក អរ៉ប់

បានចញ់ស�ង� មក�ុងឆា�  ំ ១៩៦៧ សូេវៀតបាន្របែជងចូលអណាច្រកែដលអច

េធ�េទបានេនះ។ សហភាពសូេវៀតបានគា្ំរទ្របជាជាតិអរ៉បខ់�ះ និងេអសីុព� 

េដយស�ស� វធុ និងក្បនួផលិតអវធុ។ បរកិ� េអសីុព�មាន៨០% ែដល្រត�វបំផា� ញ

េនក�ុងស�ង� ម ្រត�វបានផ�ូរេដយអវធុរសុ្សុ។ី ្របពន័�ពតម៌ានបានរយករណ៍ថា 

្របេទស រសុ្សុ ី បានចូល្រគប្់រគង្់របជាជាតិអរ៉បគ់ិតតមតំៃលេលសពី ១៥េកដិ
ដុល� រ េហយវត�មានរបស់ពួកេគមានអំណាចខ� ងំក� ណាស់ និងរលដលេទ

កែន�ងេផ្សងេទៀត  បានជាពួកេគអច្រត�ត្រតេយាធារបស់េអសីុព�បាន ្រពមទងំ

ដកក់ំរតិេសដ�កិច� និងែផនករឧស្សោហកម�។ មូសេហតុគឺថា ្របធានាធិបតី
្របេទសេអសីុព� ែលង្រគប្់រគង ឬ ដឹកនាសំកម�ភាពខងេយាធាផា� ល់របស់

្របេទសេនះ គាតម់ានអ�ីៗទងំអស់ ប៉ុែន�គា� នអំណាចប��  និងករ្រគប្់រគង្របជា

ជាតិេទៀតេហយ ដ្បតិអ�កបេច�កេទសរសុ្សុរីបព់ន ់ បាន្រគប្់រគង្របតិបត�ិករកងកំ

លំងេយាធារបស់េអសីុព�។ ដូេច�ះ សិទ�ិអំណាចយ៉ាងឆាបរ់បស់នាង េនសមុ្រទមី
ែទរ៉េន ែដលកំពុងបេង�តឧទហរណ៍ដទ៏ំេនប ែដលមានែតមយួគា� នពីរ។ “េតមាន
អ�ីេទៀត រសុ្សុមីានលទ�ភាពព្យោយាមតំេឡង្របពន័� SAMs (មសីសីុលបាញ់ពីដីេទ
អកស) កត់តមែខ្សបណា� ញែ្រពកជីក េហយពេ្រងកែខ្សករពរអកស ែខ្ស
ករពរេជងទឹក ករអភវិឌ្ឍនេ៍នះ អចដឹកនាេំអយមានជំេលះរវង្របេទសអុី្រស
ែអល-រសុ្សុ ីនិងវបិត�ិពិភពេលកៃនេ្រគាះមហន�រយខ� តធំេកតេឡង” (តមករដក

្រសងរ់បស់ករែសត្របចសំបា� ហ៍ េនៃថ�ទី ១៥ ែខ មថុិនា ឆា�  ំ ១៩៧០)។ “តម
ករប�� កភ់ស�ុតង សូេវៀតបានសំេរចបន�បង�ឹកបង�ឺន ្របេទសេអសីុព� មនិអច
មានលទ�ភាពដំេណ រករបេច�កវទិ្យោខ�ស់ៃន្របពន័�ករពរអកសទំេនបបានេទ។  
‘ករប��បម់ហវទិ្យោល័យ្របេទសេអសីុព� បានត្រម�វេអយេគមានករហ�ឹកហ�ឺនរ
យៈេពល២ឆា� េំទៀតេនសហភាពសូេវៀត មុននឹងអចចូល្របពន័� ជនជាតិរសុ្សុ ី
មា� ក’់បានពន្យល់។ ‘េហយេនទីេនាះមនិមានេពលេវលេទៀតេទ!”’ (ដក្រសងព់ី
ករែសត្របចសំបា� ហ៍េនៃថ�ទី ១ ែខ មថុិនា ឆា�  ំ១៩៧០។)  
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 ្របែហល េនាះជាមូលេហតុ ែដលអ�ក្រសី Golda Meir ែដលេពលេនាះគឺជា

នាយករដ�ម�ន�ីៃន្របេទសអុី្រសែអល បានមាន្របសសនថ៍ា អុី្រសែអល បាេនះ

បានជាបរវល់្របយុទ�តសូ៊យ៉ាងខ� ងំក� និងពិបាកជាទីេបផុត។ 

 េហយមយួឆា� េំ្រកយមក បណា� ញពតម៌ានបានរយករណ៍ថា សូេវៀតបាន

ចូលគណៈ្របតិភូជាេ្រចនេទកនទ់ី្រក�ង Cairo េដម្បចុីះកិច�្រពមេ្រព�ង្រសេដៀង

គា�  ែដលរសុ្សុេីធ�បិទបាងំ ជាមយួនិងបណា� ្របេទស Iron Curtain។ អ�ីែដលជា

សិទ�ស�� គឺថាឥឡូវេនះ នាងមានច្បោបចូ់លេធ�អន�រគមនក៍ិច�ករៃផ�ក�ុង្របេទស

េអសីុព�។ េហយេនះជាជំហនទី១ េឆា� ះេទក�ុងែផនកររបស់នាងេដម្បចូីល

្រត�ត្រតមជ្ឈមឹបូព៌ដូចជាបានកតទុ់កក�ុងេអេសគាលជំពូក ៣៨ និង ៣៩។ 

 ប៉ុែន� េហតុអ�ីបានជា្របជាពលរដ�រសុ្សុេីនទីេនាះ េហយេតពួកេគទទលួផលចំ

េនញអ�ីេទ? េនក�ុងវស័ិយនេយាបាយ អ�កជំនាញេជឿថា បំណងរបស់េគ គឺ្រត�វ

កតប់ន�យឥទ�ិពលរបស់ពួកខងលិចនឹង្រគប្់រគងែ្រពកជីកសុ៊យេអ (Suez 

Canal) ។ ្របជាពលរដ�រសុ្សុ ីហកដូ់ចជាកំពុងេមលសមុ្រទឌីែទរ៉េន កដូ៏ចជាមជ្ឈ ឹ
មបូព៌មានេ្របង និងែរជ៉ាេ្រចនេនក�ុង្រសទបដ់ី។ 

សហរដ�អេមរកិ 

 ចុះអេមរកិវញិ គិតយ៉ាងេមច៉ែដរ? េដយសរជាប�� អត�្របេយាជនជ៍ាតិ  

េត្របេទស ែដលមានទងជ់ាតិផា� យ និងឆ�ូត នឹងឈរេដយេល�យេមលអុី្រសែអ

ល តសូ៊ករពរខ�ួនឯង ្របឆាងំនឹងសហគមនអ៍រ៉ប់ (A.U.R) ជាមយួអ�កជំនួយរុ

ស្សុឬីអី? ខ�ុ ំេជឿថា សហរដ�អេមរកិ(U.S.A) នឹង្រត�វបំផា� ញេដយអំណាចនុយេក�

ែអរ៊បស់រសុ្សុ ីេដយករអន�រគមនរ៍បស់ពួកេគ។ 

្រពតឹ�កិរណ៍ធបំនា� បេ់ទៀត-នងឹមានករលុកលុយ 

 ចំេពះអ�កអនករែសតជាមធ្យម្របចេំពល្រពឹកថា-ស� នភាពែ្រប្រប�លេនះ 

ហកដូ់ចមនិសំខនេ់នក�ុងទំនាយ្រពះគម�រីេទ។ 

 មនិថា ស� នភាពនេយាបាយអច េកតេឡងេទជាយ៉ាងណា េនក�ុង 

U.S.S.R (សហភាពសូេវៀត) េទ មានកលៈេទសៈដអ៏ស� រ្យេកតេឡង ែដលនឹង

ផ�ុះេឡងបិទយុគសម័យេនះ។ េហតុករណ៍េនះបាន្របាបជ់ាមុនេនក�ុងគម�រី! 

 បំនងដេ៏ស� ះរបស់ខ�ុ ំ ែដលចងច់ង�ុលបង� យស� នភាពេនះ គឺេដម្បេីអយអ�ក 

បាន្របយត័�េមេហតុករណ៍ពិភពេលកែដលេកតេឡងេនែផនដីជាេ្រចនកែន�ង 

កំពុងែតសំេរច គា� នេឃញទំនាយជាក់លក ់ ណាមយួបរជយ័េទ េយាងតម
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ែផនករទំនាយទងំអស់របស់្រពះ។ េហយទំនាយពីអតីតកល ឥឡូវេនះ ជាករ

ពិតបាន្រត�វចបេ់ផ�មនឹងសំេរច េនចំេពះែភ�កេយងេហយ។ វគជឺាករឈ� នពន

ៃនទកឹដអីុ្ីរសែអល េដយសសនម៉៍ាកុក ជាេចហ� យ ៃនសសនព៍ួកែមេសក

និងពួកទូបាល។ 

 “...្រទងម់ានបន�ូល ដូេច�ះ មា� លកុក ជាេចហ� យៃនពកួរ ៉សុ ពួកែមេសក និង
ពួកទូបាលេអយេមល អញទស់នឹងឯង” -េអេសគាល ៣៨:៣។ 

 អ�កេទវវទិ្យោ និងអ�ក្របវត�ិស�ស�បានពិភាក្សោេទេលទីតងំពិត្របាកដរបស់

សសនែ៍មែសកនិងសសនទូ៍បា។ េតពួកេគមានេឈ� ះតបំនប់ុរណ ែដលឥឡូវ

េនះេគេហថា ម៉ូស�ូ (Moscow) និង ថូបស់ (Tobolsk) រ?ឺ ឬេតពួកេគមានកែន�ង

មយួ ែដលសព�ៃថ� គឺជា្របេទទូរគឺ (Turkey) និងែផ�កៃនភាគខងេជង្របេទសសីុរ ី

(Syria) ដូចជាតំបនខ់ងេជង្របេទសអុីរក ់ (Iraq) េទៀត។ “េចហ� យ (chief 

prince)” េនក�ុងភាសេហេ្រពរគឺ “Rosh” ឬ “ខ� ឃ�ុ ំ (Bear)” ែដលជានិមតិ�

ស�� ៃន្របេទសរសុ្សុ។ី ប៉ុែន� ច្បោស់លស់េនាះ “កុក” សំេដេទអ�កែដកមាន

វ�ិ� ណបះេបារ ្របឆាងំនឹង្រពះយ៉ាងខ� ងំ ែដលកពុំងែស�ងរកករ្រគប្់រគងព់ិភព

េលក។ េហយ “ម៉ាកុក” ចង�ុលេទមនុស្សរស់េនេលែផនដីជាេ្រចន ែដលេន

េ្រកមឥទ�ិពលៃនសសន ៍“កុក”។ 

 ជាកែ់ស�ង ្រពះ្រត�វែត្របឆាងំពួកេគ ពីេ្រពះពួកេគគឺជា អំបរូសសនក៍ម�ុយនី
ស�្របឆាងំនឹង្រទង ់ ែដលបានចំអកេមលងយ្រពះដរ៏ស់ អស់រយៈេពលជាេ្រចនឆា� ំ

មកេហយ។ ្របេទសរសុ្សុតីំណាងឪ្យវ�ិ� ណ ែដលអ្រង�នកណា� បរ់បស់ខ�ួនដក់

្រពះ ឯស� នសួគ៌ េពលពកួេគប��ូ នមនុស្សេឡងេទភពេ្រកែផនដី។ ពួកេគបាន

្រតឡបម់កវញិ បាននាយំកដំណឹងមក្របាបម់នុស្សេលក “េយងែស�ងរក្រពះរបស់

្រគីស� ន ប៉ុែន�មនិបានេឃញ្រពះេទ”។ ពួកេគបាន្រតឡបម់កវញិមកចំអក់

េមលងយ បង� បប់េនា� ក េធ�េអយខូចេករ �ិ៍េឈ� ះរបស់្រពះ។ ្របេទសរសុ្សុតីំណាង

េអយពួកទមឡិេល�សមនិេជឿ្រពះអ�ីទងំអស់ េហយជាអ�កបះេបារ។ 

 វត�មានរសុ្សុេីនមជ្ឈមឹបូព៌ជួយ ដល់សហគមន៍អរ៉ប(់S.A.R) វមនិែមនជា

េហតុៃចដន្យប៉ុែន�វជាបំណងរបស់្រពះ។ 

 “ចូរឯង (កុក) បានេរៀបចំខ�ួនជាេ្រសចចុះ េអចូរេរៀបចេំឡង គឺទងំឯង និង
បណា� កងទព័ ទងំប៉ុននា� ន បានចូលមកឯឯង េហយេអយឯងេធ�ជាេមទព័ដល់
េគចុះ”- េអេសគាល ៣៨:៧        (គម�រី Amplified)។ 
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 ករឈ� នពនៃន្របេទសអុី្រសែអលជិតមកដល់េហយ។ វអចេកតេឡង

េនៃថ�េនះអចេនៃថ�ែស�ក។ វនឹងមានករ្របកួត១ៃនករ្របកួតទងំអស់ ែដល

ពិភពេលក នឹងេធ�ជាសក្ស ី។ 

 “េ្រកយយូរៃថ�េទេនាះឯងនឹងបានតងំេឡង  ឯដល់ជានេ់្រកយបង�ស់ េនាះ
ឯងនឹងចូលមកក�ុង្រស�ក។ ែដលបានេ្របាសេអយរចួពីដវមកវញិ គឺែដលបាន
្របមូលេចញរបូពីសសនជ៍ាេ្រចន មកេល ភ�ៃំន្រស�កអុី្រសែអល ជា្រស�ក្រត�វខូច
បងជ់ានិច� ែតបាននាេំចញពី្រគប់ទងំសសន ៍ េនាះេគនឹងអ្រស័យេនេដយសុខ
សន�ទងំអស់គា�  ឯងនឹងេឡងមក គឺនឹងមកដូចព្យះុ េហយឯង និងពួកកកកុញ
ទងំប៉ុនា� នរបស់ឯង  ្រពមទងំសសន៍ជាេ្រចនែដលមកជាមយួ នឹងបានដូចជា
ពពក្រគបេ់ល្រស�ក ្រពះេយហូវ៉ ្រទងម់ានបន�ូលដូេច�ះថា េនៃថ�េនាះ នឹងមាន
គំនិតេកត េឡងក�ុងចិត�ឯង េហយឯងនឹងបេង�តកិច�កលអ្រកក”់ -េអេសគាល 

៣៨:៨-១០ ។ 

វនិាសកម� 
 េសចក�ីវនិាសដធ៏ំ នឹងមកដល់េល្របេទសរសុ្សុ ី និង្រក�មសម�ន័�របស់ខ�ួន គឺអុី
រ៉ក ់ អុីរង៉ ់ េអចូពី   លីប៊ ី អឺរ ៉បុខងេកត អឺរ ៉បុអេគ�ហ៍ អូ្រទីស (Iran, Irap, 

Ethiopia, Libya, Easter, Europe, S.E.Europe, Germany, Austria) 

េហយ្របជាជាតិជាេ្រចនេទៀត ជាសម�ន័�មតិ�រសុ្សុ ីសូមេមល   េអេសគាល ៣៨:១-

៦ ៃថ�មយួ ពួកេគនឹងេឡងមក្របឆាងំ្របេទសអុី្រសែអល ែដលកំហឹងរបស់្រពះ

នឹង្រត�វដុតេឆះេឡង។ ្រពះគម�រីបានែចងថា នឹងមានក្រកីកដធ៏ំ េនទឹកដីអុី្រសែអ

លែដលេធ� េអយ្រតី បក្ស ី សត�្រគប្់របេភទ និងសត�ល�ូនេផ្សងៗ ្រគបម់នុស្សេន

ែផនដីេនះ នឹងដឹងកររ��ួ យ។ ្រគបអ់�ីៗទងំអស់ែដលឈរ្រតង ់ នឹងបាកចុ់ះ្រស�ត

មក ។ នឹងមានេកតជំងឺចៃ្រង និងករបង�ូរឈម េមឃេបកទឹកេភ��ងមកដូចព្យះុ 

និងមានធា� កទ់ឹកកក េភ�ង និងស� នធ់រ័។  េនក�ុងកំហឹង្រទងន់ឹង្របមូលភាព

តកស់�ុត្រគបយ៉់ាងទល់នឹងអ�កជិះជានអ់ុី្រសែអល គា� ននរណាក�ុងពួកេគនឹងចូល

េទរស់េនទឹកដីអុី្រសែអលបានេទ។ (សូមអនេអេសគាល ជំពូក ៣៨ ខ ១៨ 

េទ ជំពូក៣៩ ខ ២)។ 

 “អញនឹងដំេកងខ�ួនអញ េហយតងំខ�ួនអញជាបរសុិទ� ្រពមទងំេធ�ឪ្យ
សសន៍ជាេ្រចន ស� ល់អញចេំពះែភ�កផង េនាះេគនឹងដឹងថា អញជាេយហូវ៉
ពិត”   េអេសគាល ៣៨:២៣។  
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 វនឹងចំនាយេពលអស់៧ឆា�  ំ េដម្បកីំចយអុី្រសែអលេដយអវធុ (េអេស

គាល ៣៩:២-៩) និង៧ែខកបេ់ខ� ចអ�កស� ប ់ (េអេសគាល ៣៩:១២) េដយសរ

មហហន�រយដធ៏ំេនះ។  

 េយងកំពុងរស់េនេម៉ាងចុងេ្រកយ េពលែដលស� ល់ករេនះ អចមកដល់ៃថ�

េនាះ។ 

 សំែរកពិភពេលក និងមជ្ឃមិបូព៌ “សន�ិភាព!សន�ិភាព” ប៉ុែន� ្រពះគម�រីែចង
ថា “ដ្បតិកលណាេគកំពុងែតនិយាយថា មានេសចក�ីសុខសន� (សន�ិភាព) មាន
េសចក�ីេរៀបរយេហយ េនាះេលកែតមានេសចក�ីហិនវនិាសមកេលេគភា� ម ដូចជា
�ស�ីមមានគន៌ឹងសំរល េហយេគចមនិរចួេឡយ” ១ែថស្សោឡូនីច៥:៣ ។  

ផ�ូវឆ�ងេទភាពអស់កល្ប 

 សព�ៃថ�េនះ េយងរស់េនផ�ូវឆ�ងេទភាពអស់កល្ប សំរបទ់ក់ទងេទនឹង

្រពឹត�ិករណ៍ខ�ះ ពីមុនករយាងមករបស់្រពះេយសូ៊េលកទី២ ្រត�វបានសំេរច។ មាន

ស�ង� មរ��ួ យដី អំណតអ់ត ់ ជំងឺអសន�េរគ ភាព្រចបូក្រចបល់ ករលខពី
េសចក�ីជំេនឿ គឺជាទីសំគាល់មយួចំនួន។ ទីសំគាល់សំខន់ទងំេនះគឺជា្រព�ញ

បង� ញផ�ូវ។ ករទងំេនះ្របាបេ់យងេអយ្រប�ង្របយត័�ចយំាមេហយេ្រត�មខ�ួនជា

េ្រសច។  ប៉ុែន� ទីសំគាល់ដធ៏ំ ចូរេមល្រប�ង្របយត័�េអយែមនែទនគឺជនជាតិយូដ 

ែដលមានេពលេវលៃន្រពះ សំរបក់រវលិ្រតឡបម់កវញិឆាបរ់ហ័សៃន្រពះ្រគីស� ។ 

ពួកេគកនកូ់នេសរទនំាយ្រពះគម�រី្រគាចុងេ្រកយ កូនេសរសំរបប់ិទេនសមយ័

េនះ។ បាទេយង្រត�វែតចយំាម េយង្រត�វែតេរៀបចចំិត�ជាេ្រសច េយងចិត�េយង្រត�វ

េអយបាន្រតឹម្រត�វជាមយួ្រពះ ឥឡូវេនះ! 

ដណំជានេ់្រកយ 

 េនក�ុងករែថ�ង្រពះបន�ូលេនេលភ�អំូលីវ (ម៉ាថាយ២៤. លូក.២១) ្រពះ

េយសូ៊បាន្របាបព់ីទីសំគាល់្រគាចុងេ្រកយជាេ្រចន។ ្រទងប់ានមាន បន�ូលអំពី
ពក្យេ្រប�បេធៀបៃនេដមល�  និងេដមេឈជាេ្រចនេទៀត ចង�ុលបង� ញពីករបេង�ត

្របេទសអុី្រសែអលេនអនាគត េទជា្របេទសមយួ និង្របជាជាតិថ�ីជាេ្រចនេផ្សង

េទៀត ជាអណាច្រកៃន្របជាជាតិេ្រចន។ បនា� បម់ក្រទងម់ានបន�ូលេនក�ុងខ៣៤

ថា “ខ�ុ ំ្របាបអ់�កគា� ជា្របាកដថា មនុស្សដំណេនះនឹងមនិទនក់ន�ងហួសបាតេ់ទ
ទល់ែត្រគបក់រទងំេនះបានេកតមកដល់”។ ឥឡូវេនះ េត្រទងម់ានបន�ូល “ដំ
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ណេនះ” មាននយ័ដូចេម�ច? ក�ុងកលែដល្រទងម់ានបន�ូលថា ្រគបក់រទងំេនះ 
្រត�វបានសំេរចេនាះ ? 

 ពក្យ “ដំណ” គឺ “genea” ជាពក្យពិត ។ វមាននយ័ថា “អយុកំឡុងេពល 

ឬកម៏នុស្ស” ។ ដូេច�ះ ខេនះ ចង�ុលបង� ញថា ដំណមនុស្សទងំេនះ ែដលេកតេន

ៃថ�ទី ១៤ ែខ ឧសភា ឆា�  ំ ១៩៤៨ េនមនិទន់ស� បទ់ងំអស់េទ ទល់ែតទី
សំគាល់ ែដល្រពះមានបន�ូល ្រត�វបានសំេរចសិន។ ដូេច�ះេនទំនាយេនះ រយៈ

េពលៃនដំណ១ ្រត�វ្របែហលជា ពី ៧០ េទ ៨០ ឆា�  ំ(ទំនុកដំេកង ៩០:១០)។ 

េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយេប “ដំណេនះ” គួរែតឆ�ុះប�� ំងដំណមនុស្សមធ្យមក�ុង

្រពះគម�រី េតបនា� បម់កមានេពលប៉ុនា� ន ែដលេនជាប់ទកទ់ងេនាះ? 

 បាទ តមករែស�ងរក្របេភទចំេលយខ�ះ ែដលជាបទ់កទ់ងនឹងករ្របេម
េមលខងេលម៉ាថាយ ១:១៧ បានបេ��ញពក្យ្រពលយខ�ះ។ ចបត់ងំពីអ្័របា

ហេំទដល់េស�ចេដវឌីមកដល់់្រគា ែដល្រត�វនិរេទសេទ្រស�កបាប៊ឡូីន កម៏ាន១៤

ដំណ េហយ តងំពី្រគាែដល្រត�វនិរេទសេទ្រស�កបាប៊ឡូីនដរបមកដល់្រស�ក

កំេណ ត្រពះ្រគីស� ក៏មាន១៤ដំណែដរ។ សរបុទងំអស់មាន៤២ដំណ ែដលបាន

មានរយៈេពល្របែហល ២០០០ េទ ២០៥៨ឆា� ។ំ (អ�ក្របវត�ិស�ស� បានកនទ់

ស្សនៈខុសគា� ចំេពះចំនួនឆា� ជំាកល់កទ់កទ់ងនឹងេ្រប្របតិទិនខុសគា�  ក�ុង

្របវត�ិស�ស�) េដយយកករេនះមកេធ�ជាអ�កនាមំុខ ដំណេនក�ុង្រពះគម�្ីរបែហល

ជា្រត�វេពល ៤៦ េទ ៤៩ ឆា� ។ំ (និសិត្សសស្រពះគម�រីបានទទួលស� ល់ថា មាន

៤០ឆា� េំនក�ុង១ដំណ េដយមូលេហតុថា កូនេចអុី្រសែអល មានេសចក�ីអស� រ្យ

េនវលរេហស� នក�ុងចំនួនឆា� េំនាះែដរ ។ វចនានុ្រក�មបាន កំណតដ់ំណ១ មានកំ

ឡុងេពលពី ៣០ េទ ៣៣ ឆា�  ំ ជាអយុមធ្យមេពលមនុស្ស្រប�សរេបៀបករ និង

មានកូន១)។ ដូេច�ះ េបេ្រប�បេធៀបេដមល� របស់្រពះេយសូ៊ េនក�ុងម៉ាថា ២៤ និង 

លូក ២១ គឺ ពិត្របាកដសំេដេទករសងសង្់របជាជាតិអុី្រសែអលេឡងវញិ 

ែដល្រត�វបានសំេរច តមរយៈទីសំគាល់េផ្សងេទៀត ែដលេនក�ុងរយៈេពលៃនដំ

ណ១ អ�� ឹង ឆា�  ំ ១៩៤៨ ្រត�វគិតដូចជាករ ចបេ់ផ�មៃនកំឡុងេពលេនាះ។ ប៉ុែន� 

េត្របះ្រគីស�្រត�វែត្រតឡបម់កវញិេន “ដំណេនះ” េនក�ុង ពីរបីឆា� េំទៀត មុននិងបន�

វគ� េពលេវលែដល “ដំណរបស់មនុស្សេនះ” បានកន�ងេទ េហយេនសល់មនុស្ស

ចំនួនតិចតួច ែដល្រគានែ់តជាមនុស្សចស់្រប�ស និងមនុស្សចស់្រសីឬ? ខ�ុ ំគិតថា 

មនិដូេច� ះេទ។ ខ�ុ ំប�� កក់រេនះ្រគានែ់តឪ្យេយងគិតប៉ុេនា� ះ ពីេ្រពះ េនៃថ� ១៤ ែខ 

ឧសភា ឆា�  ំ ១៩៤៨ ្រត�វបានសំគាល់ជាៃថ�១ ែដលេអយសំេរចៃន្រចវកទ់ំនាយ
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្រពះគម�រី េហយទីសំគាល់ចង�ុលេទឯករយាងមកៃន្រពះអង�ដ៏មានពរ-ជាេស�ច

េលទងំអស់ទងំេស�ច! 

វសនារបស់អ�ក 

 ឪ មនិ្រគីស� នទងំអស់េអយ ចូរឪ្យេយងអរសប្បោយេឡង ដ្បតិនវគឺជាៃថ�ដ៏

ធំេនក�ុង ្របវត�ិ ស�ស�! េនះគឺជាៃថ� ែដលេហរស�� ចស់ចងេ់ឃញ ប៉ុែន� មនិ

មានឯកសិទ�ិេទ ។ អ�ក និងខ�ុ ំ មានឯកសិទ�ិេនះ ។ ដូេច�ះ ចូរឪ្យេយងយកឧកស់ដ៏

ល�េនះ េដម្ប្ីរបកស “ដំណឹងល�” េដម្បឪី្យមនុស្សជាេ្រចនមានឪកសដឹង្រពះរជ

សររបស់្រពះសំរបែ់ផនដីែដលកំពុងែតស� បេ់ទ និងវនិាសហិនេហចេទ ។ 

េយងបានទទួលឯកសិទ�ិេនះ េដម្បេីទជួយ មនុស្សេលកឪ្យេគេរៀបចំខ�ួន សំរប់

វសនាអស់  

អស់កល្ប! 

 ចូរឪ្យេយងបន�្រប�ង្របយត័�ចំេពះ្រពឹត�ិករណ៍ ែដលកំពុងេកតេឡង េនជុំវញិ

ពិភពេលក។ មានករជាេ្រចន ែដលកំពុងបង� ញេនមុខេយង តម្របពន័�ពត៌

មាន គឺពិត្របាកដជា្រត�វសំេរច្រពះគម�រីបុរណ ែដលបានដលំកទុ់កជាសមា� ត់ 

េនក�ុងទំពរ័េសៀវេភបរសុិទ� អស់រយៈេពលជាេ្រចនសតវត្សរ ៍ ។ ពិភពេលក រង

ចែំតមហវនិាស ករវឌិ្ឍនរ៍��ួ យែផនដី ែដលនឹងបង� ញភស�ុតងជា្រសេមាលៃន

ចំងល់សង្សយ័ ែដលឥឡូវេនះមនុស្សេជឿនេលឿនេទមុខ ចូលដល់ដំណាកក់ល

ទំនាយចុងេ្រកយបំផុត។ 

 “បងប�ូនេអយ ខ�ុ ំមនិរបថ់ាខ�ួនចបប់ានេហយេនាះេទ ែតមានេសចក�ី១ គឺថា
ខ�ុ ំេភ�ចេសចក�ីទងំប៉ុនា� នែដលកន�ងេទ េហយកខ៏ំមមលុេឈងេទឯេសចក�ីខង
មុខ ទងំរតដ់ំរងេ់ទឯទី េដម្បេីអយបានរង� នៃ់នករងរ (ករ្រតស់េហ) ដខ៏�ស់
របស់្រពះ ក�ុង្រពះ្រគីស�េយសូ៊ ដូេច�ះ េហយទងំអស់គា�  ែដល្រគបល់ក�ណ៍េហយ 
េយង្រត�វមានគំនិតណាេផ្សងក�ុងករអ�ី េនាះ្រពះ្រទងសំ់ែដងេអយអ�ករល់គា� បាន
េឃញេសចក�ីេនះែដរ” - ភលីីព ៣:១៣.១៤.១៥ ។ 

 សូមឪ្យ្រពះជួយ េយងេអយេឃញជីវតិពិត និងេ្រត�មខ�ួនជាេ្រសចជានិច� សំ

រប្់រពះអមា� ស់េយសូ៊ យាងមកវញិជាេលកទី២។ 

 មតិ�របស់ខ�ុ ំ ែដលមនិែមនជា្រគីស� នេអយ េតអ�កគិតយ៉ាងេមច៉ែដរ? េតចតិ�

របស់អ�កពិតជាេនជាមយួ្រពះឬ? ្រពះមានបំរមេនះ សំរបអ់�ក “ចូរនឹកចពំី្រពះដ៏
បេង�នខ�ួន េនក�ុង្រគាែដលឯងេនេក�ង (យុវជន)” (សស�  ១២:១) ។ េហយ “កុំ
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េអយអតួខ�ួនពីៃថ�ែស�ក ដ្បតិឯងមនិដឹងជាៃថ�ណានឹងេកតមានករអ�ីេទ(សុភាសិត 

២៧ :១)។ ចូរេនជា្រតឹម្រត�វជាមយួ្រពះឥឡូវចុះ។ កុំេអយវនិាសក�ុងអំេពបាបអ�ក

េឡយ។ ្រពះ្រគីស�បានស� បេ់លេឈឆា� ងសំរបអ់�កេហយ។ ចូរទទួល្រទងជ់ាអ�ក

សេ�ង� ះខ�ួនឥឡូវចុះ េនាះ្រទងន់ឹងអតេ់ទស និងសំអតប់ាបអ�កទងំអស់។ 

 “្របាកដែមន ខ�ុ ំ្របាបអ់�ករល់គា� ជា្របាកដថា អ�កណាែដលស� បព់ក្យខ�ុ ំ 
េហយេជឿដល់្រពះអង� ែដលចតេ់អយខ�ុ ំមក អ�កេនាះមានជីវតិអស់កល្បជានិច� 
េហយមនិ្រត�វជំនុំជំរះេឡយ គឺកន�ងហួសពីេសចក�ីស� ប ់ េទដល់ជីវតិវញិ” -យ៉ូ

ហន ៥:២៤ ។ 

ភាពអស់កល្ប 

 រយៈេពលចំងយទំនាយផ�រលន់សំេរច្រពះគម�រី្រត�លនេ់ចញេទេហ “េមល

ន ៍្រទងយ់ាងមកេហយ!” េហយេពលេវលកពុំងែត បន�ដេំនរចូលេទភាពអស់កល្ប 

ជាករពិត្របជាជាតិអុី្រសែអល និង េពលេវលេម៉ាង កំពុងែតេដរ្រពមគា� នឹង 

“សំែរកអ្រធា្រត ។ 

 

 
 

ករសុគតរបស់្រពះអមា� ស់ 

    សូមអនលូក២២:១៩ 

     ឆន�ៈ “្រទងយ់កនបំាងំ”... 

      ហឹង្សោ “កចប់បំាក”់... 

       ស� បជ់ំនសួ ...“សំរបអ់�ក” ។ 

  េសចក�ីកហំឹង្រត�វបានេឃញេនក�ុងរបូកយឈចឺប ់។ 

 មានែផ�កៃនរបសួ៥ 

  ១.ស� មជា)ំស� មវយជា“ំ (្រទងទ់ទួលរង) ”លូក ២២:64           

             ២.មុតដច ់“បនា� េនេល្រពះសិរស្រទង)់ ”ម៉ាថាយ ២៧:២៩ 

   ៣.ឈចឺប ់“្រត�វគវយ) ”យ៉ូហន ១៩:១ 

                  ៤.ធ�ុះធា� យ “្រទង្់រត�េគឆា� ង) ”មាននយ័ថា “្រទងជ់ាបន់ឹងែដកេគាល” លូក ២៣:២១ 

                        ៥.ទលុំះ “លំែពងចក្់រតងច់េំហៀង្រទង)់ ”យ៉ូហន ១៩:៣៤ 

               ទងំអស់េនះសរបុរបសួ ែដលរបូកយអចទទលួយកបាន ៕ 
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ទូកធំ និងេពលេវល 

[្រពះរជសរផ្សោយដំណឹងល�េនះ ែដលបានែកសំរលួ បានេបាះពុម�ដំបូងេនែខ វចិ�ិក-ធ�ូ ឆា�  ំ

១៩៧០ េនក�ុងទស្សនាវដ�ី្រគីស� នក�ុង្រស�ក]។ 

 ទនំាយ្រពះគម�រីៈ “ដ្បតិកលណាកូនមនុស្សមក េនាះនឹងបានដូចជាេន
ជំនានេ់លកណូេអែដរដ្បតិេន្រគាមុនទឹកជនលិ់ច េនាះេគកំពងែ់តផឹកសីុ េហយ
េរៀករប�្ីរបពន� ដរបដ់ល់ៃថ� ែដលេលកណូេអចូលេទក�ុងទូកធំ េគឥតបានដឹង
ខ�ួនេឡយ ទល់ែតទឹកជនេ់ឡង យកេគេទទងំអស់គា� េនាះ ដល់កលណាកូន
មនុស្សមក កន៏ឹងមានដូេច� ះែដរ” -ម៉ាថាយ ២៤:៣៧-៣៩ ។ 

ភស�ុតងៃនទកឹជនំន ់

 អស់រយៈេពលជាេ្រចនសតវត្សរ ៍ មនុស្សបានែស�ងរកេឃញទូកធំ ែដល

េលកណូេអបានជិះេនេលទឹកជនដ់ធ៏ំ ែដល្រគបដណ� បែ់ផនឌី េនជំនានគ់ាត ់។ 

េនេពលេនាះ មានមនុស្សជាេ្រចនសង្សយ័េហតុករណ៍្រពះគម�រីថា មានេលកណូ

េអមា� កែ់ត ែដលសងទូ់កធំ ែដលេអយសុវត�ភាពដល់គាត ់ និង្រគ�សររបស់គាត់

េនេពលទឹកជនធ់ំេនាះ េដយេធ�េអយមានេភ��ងយ៉ាងធំ អស់៤០យប ់ ៤០ៃថ� 

្រគបដណ� បព់សេពញៃផ�ែផនដីេនះ។ 

 េទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ករសង្សយ័ៃនមនុស្ស ជាពិេសសមនុស្ស

អ្រកកជ់ំនានណូ់េអេនះបាន្រតឡបេ់ទជាសូន្យ ្របែហលជា២០ឆា� កំន�ងេទ ។ 

តម្របវត�ិស�ស� ករសិក្សោខងបុរណវត�ុ និង្របវត�ិវទិ្យោ ែដលេធ�ករយ៉ាងជិតដិត

ជាមយួគា�  គឺបាននាេំអយេឃញភស�ុតទឹកជនជ់ំនាន់ណូេអ បានេកតមាន 

្របែហល ៤៥០០ឆា� េំទេហយ គឺដូចជា្រពះគម�រីបានកតទុ់កមកែដរ ។ 

ទូកធេំនក�ុងសរពតម៌ាន 

 ប៉ុែន�វមានអ�ីេកតេឡង ចំេពះទូករបស់េលកណូេអ? េតវេនកែន�ងណា? 

 បាទ ឥឡូវេយង្រគានែ់តនិយាយថា វេនក�ុងសរពតម៌ាន ៕ 

 េយាងេទតម ករែសតជាេ្រចនបានរយករណ៍េនសហរដ�អេមរកិ និងក

ណាដ តងំពីឆា�  ំ ១៩៦៩ មាន្រក�មអ�កវទិ្យោស�ស� ៦្រក�ម និងអ�ករកុរកជាេ្រចន

េទៀត បានេធ�គំេរង និងចំណាយលុយអស់រប់លនដុល� រ ក�ុងករជីករកុរកចូល

េទក�ុងែផនផា� ងំេនេលភ� ំ អរ៉រ៉ត ់ េនភាគខងេជង្របេទសទួរគ ី េនជិត្រពំែដនរុ
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ស្សុ ីជាកែន�ង ែដលេគបានេជឿថា មានទូកែចងក�ុង្រពះគម�រី ្រត�វបានកបក់�ុងទីេនាះ 

(េលកកុប្បត�ិ ៨:៤)។ េលក Ilarry Crawford ជានាយក្រគប្់រគង្របត�ិបត�ករ

ែផ�កេនាះ បានប�� កេ់នក�ុងសន�ិសិទសរពតម៌ានមយួថា ្រក�មរបស់គាតន់ឹង

្រពមយាមរកំិល “េ្រគ�ងពណ៌េខ� ” េចញពីដំទឹកកក ែដលមាន្របែវង្របែហល 

១៣៥០០ហីុ�ត កំពស់ខងេល ្របែហល ១៧០០០ ហីុ�ត េនេលភ� ំ ែដលេបាះ

្រសេមាលដូចជាទូក េពលែដលៃផ�ទឹកកកខងេល ្រត�វរលយ។ េទះជាអ�� ឹងក៏

េដយ “េ្រគ�ងពណ៌េខ� ” េនះ មនិមានអ�ីថ�ីេទ ដ្បតិមានេនក�ុងរបាយករណ៍ៃនទូក

ធំខ�ស់ េនេលភ� ំអរ៉រ៉ត ់មានេនជាេ្រចនសតវត្សរ ៍។ 

 េនឆា�  ំ១៨៤០ មាន្រក�មកម�ករផា� ងំទឹកកក បានរយករណ៍ថា ពួកេគបាន

រកេឃញក្បោលនាវលនេចញមកេ្រកពីផា� ងំទឹកកក ។ េលក Crawford បាន

មាន្របសសន៍ថា មនិែមនែតកប៉ាល់េធ�ជំនួញ ែដលរយករណ៍េទ ពួកេគបាន

េឃញដូចជា្រសមូលកប៉ាល់ េនក�ុងទឹកកកជិតកំពូលភ�ខំ�ស់េនាះ ប៉ុែន� មានអ�ក

្រសវ្រជាវេផ្សងេទៀត បានេឃញទំរងរេបៀបេនះ ែដលលយេចញពី្រចងំេចត ស�ិត

េនខងេល។ គាត់បានប៉ានស� នថា េ្រគ�ងេនះ មាន្របែវង៤៥០ហីុ�ត។ (្របែវង 

ទូករបស់ណូេអវស់មាន្របែវង ៣០០ ហត� វេស�នឹង ៤៥០ ហីុ�ត េបហត�ប�� ក់

ក�ុងេលកុប្បត�ិ     ៦:១៥ គឺជា “ជាកល់ក”់) េតអចេនសល់អ�ីក�ុងទូកណូេអេទ? 

េលក Janes M.Lee គឺជាមា� ក ់ េនក�ុងសមាជិក្រក�មបាននិយាយ្របាប់ថា “អ�ី
ែដលេនេ្រកមទឹកកកេនេលភ�អំរ៉រ៉ត ់ ជាកែន�ង   មនិសមនឹងេធ�ជំនួញេន

កែន�ងេនាះេទ។ េបវមនិមានជាទូក េតវជាអ�ី? “វនឹងមានករចបអ់រម�ណ៍ថា 

អ�ក្រសវ្រជាវេឈ� ះ  Marco Polo បានប�� កែ់ដរ មានទូកមយួធំជិតកំពូលភ�អំ

រ៉រ៉តក់�ុងឆា�  ំ១៣០០ គ.ស ក�ុងេពលគាតេ់ធ�ដំេនរដអ៏ស� រ្យ។ 

 មាន្រក�មេបសកជនមយួ េពលេនាះបានសិក្សោរេបៀបរលយទឹកកក ១០០

ហីុ�ត េទ៤៥០ហីុ�ត េហយេគសង្ឃមឹថា រកេឃញចេម�យេនះ េនជិតពកក់ណា� ល

ឆា�  ំ ១៩៧១។ េឈេគបានេឃញេនក�ុងដុំទឹកកកទងំសងខង។ េឈេនាះ្រត�វេគ

យកេចញ េហយកតជ់ាបន�ះៗយកេទេធ�ករសកល្បង។ េលក Ralph 

E.Crawford ជាអ�ក្រគងទូេទៃន្រក�មហុ៊នមូលដ� ន្រគិះ្រសវ្រជាវេនះ(SEARCH 

FOUNDATION.INC) បានេ្របវធិីស�ស�ជាេ្រចន េដម្បវីសកំរតិពុកផុយៃនកបូ

នវទិ្យសុកម�េនក�ុងេឈ គាត់បានសន�ិដ� នថា េឈែដលេគអេដយៃដ មានអយុ

ពី៤០០០ េទ   ៥០០០ឆា� ។ំ (េទះជាយ៉ាងណា កម៏ានករប�� កេ់នមន�ីរ

ពិេសធនេ៍ផ្សងេទៀត ែដលមានករ   ជែជកជំទស់ករពិេសធនេ៍នះ)។ តមករ
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សិក្សោខងវទិ្យោស�ស�េផ្សងេទៀត បានគា្ំរទកររកេឃញរបស់េលក Crawford  

ប៉ុែន� េលក Robert Faylor និងសមាជិកេផ្សងេទៀតក�ុង្រក�មរបស់គាតប់ាន្របក

ស់ថា “ខ�ុ ំមនិអចប�� ក់ថា េឈែដលុមានទំហំ និងអយុែបបេនាះ អចមានកំព

ស់ែបបេនាះេទ អ�ីែដលមានេនទីេនាះ នឹងេទជាករចបអ់រម�ណ៍ ខងបុរណវត�ុ
ដអ៏ស� រ្យ។  

 េសកស� យណាស់ កររកុរកទូកណូេអេនះ្រត�វបានប�្ឈប ់ េពលមានអ�ក

រ��ួ យឃាតករ បានវយភ�អំរ៉រ៉តេ់នតំបនភ់ាគខងេកត្របេទសទូរគី េនៃថ�ទី 

២៤ ែខ វចិ�ិក ឆា�  ំ១៩៧៦ សំលបម់នុស្សអស់ ៥០០០នាក ់។ ចបព់ីេពលេនាះ

មក រដ� ភបិាលទូរគី ហម្របាមដល់ជនបរេទសចូលេទតំបនភ់�េំនាះ ។ មាន

របាយករណ៍ខ�ះបាន្របាបថ់ា កំលំងរ��ួ យបានបង� ញពិភពេលកេអយេឃញ

ទូកណូេអ។ ប៉ុែន� មូលេហតុែដលេធ�ករបំរម វគឺជាស� នភាពនេយាបាយ

តនតឹងក�ុងតំបនេ់នាះប៉ុេណា� ះ ្រពំែដន្របេទសរសុ្សុគីឺ េនចំខងេជង និង្រពំែដន

្របេទអុីរង៉ ់គឺេនចំភាគខងត្បងូ។  

 ករ្រសវ្រជាវមនិទនប់ានេបាះបងេ់ចល បំណង្របថា� របស់ពួកេគ េដម្ប ី
ែស�ងរកទូកេនេលភ�អំរ៉រ៉តេ់នាះេទ។ ពួកេគមយួចំននួស�ះែស�ងរកកេរអនុ�� ត

ពីរដ� ភបិាលៃន្របេទសទូរគី េដម្បេីបកេបសកកម�្រសវ្រជាវេផ្សងេទៀត។ 

 េនចុងទសវត្សរឆ៍ា�  ំ ១៩៩០ មាន្រក�មអ�ក្រសវ្រជាវបានេ្របទូរប�� រថ�ីបំផុត 

េដម្ប្ីរសវ្រជាវរកសំណល់ទូណូេអ និងទីកែន�ងចបអ់រម�ណ៍េផ្សងេទៀត ។ 

ពេីពលមនុេកតេឡង...េទមខុេទៀតវនងឹេកតេឡងែដរ 

េម៉ាងកំពុងបន�ដំេនរ ប៉ុែន� េតទូកណូេអពកព់ន័�ជាមយួេម៉ាងឬអី? 

 បរបិូរ! មនិ្រគានែ់តែស�ងរកទូកធបំ៉ុេណា� ះេទ បានបំភ�្ឺរគីស� នជាេ្រចន និង

អ�កេផ្សងេទៀតេនជំវញិពិភពេលកសព�ៃថ�េនះ ែដលពួកេគេជឿេហតុករណ៍្របវត�ិ
ស�ស� “កប៉ាល់” របស់េលកណូេអេនមានសល់ដល់ឥឡូវ ។ 

 “្រពះេយហូវ៉្រទងម់ានបន�ូលថា ករអ្រកករ់បស់មនុស្សបានចំេរ នជាេ្រចន
េឡង...ឯែផនដីេនាះបានខូចអ្រកកេ់នចំេពះ្រពះកម៏ានេពញជាេសចក�ីកច
រហ័ស “េលកុប្បត�ិ ៦:៥,១១ ។ 

 េពលេនាះ្របែហលជា ១៦០០ឆា�  ំបនា� បព់ីអ័ដម។ បនា� បម់ក ្រពះេធ�េអយ

មានទឹកជំននសំ់របម់នុស្សជំនានេ់នាះ និង្រពលឹងបះេបារែដលមានបាបអនថ់យ

ៃនមនុស្ស្រប�ស និងមនុស្ស្រសីេហយ្រទងប់ានបង� បេ់អយេធ�ទូកធំ សំរប់ណូេអ
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និង្រគ�សររបស់គាត ់ ្រពះបន�ូលែចងថា “ណូេអបាន្របកបេដយ្រពះគុណេន

ចំេពះ្រពះេយហូវ៉វញិ”–(េលកុប្បត�ិ ៦:៨)។ 

 ជាេ្រចនសតវត្សរ ៍ ែដល្រពឹត�ិករណ៍្របវត�ិស�ស�ដធ៏ំ (មានសំគាល់ទំនាយ

្របកសផងែដរ)បានេលចេនក�ុង្រពះបន�ូលរបស់្រពះជាករហម្របាម និងជាអ�ក

រលឹំកដល់មនុស្ស េដម្បេីរៀបចខំ�ួនសំរប្់រពះ្រគីស�យាង្រតឡប់មកវញិឆាប់ៗ  ។ 

“េន្រគារបស់កូនមនុស្ស េនាះនឹងេកតមានដូចជា 

ជំនានេ់លកណូេអែដរ” (លូក ១៧:២៦) ។ 

 បាទ ពិត្របាកដណាស់ េយងេឃញថា លក�ណៈពិភពេលកសព�ៃថ�េនះ គឺ
វ្រសេដៀងេទនឹងសមយ័េលកណូេអែដរ មុននឹងទឹកជំននៃ់នករកតេ់ទសចូល

មក។ េនជំនានេ់លកណូេអពិភពេលកេពេពញេដយបាប ្រគប្់របេភទយ៉ាង

អ្រកក ់គឺ ១-អំេពហឹង្សោ (េសចក�ីកចសហ័ស) ២-ករអ្រកក ់៣-េស� កេ្រគាក ៤-

សហយស�ន ់៥-េលភលន ់៦-ថា� យបង�ំរបូ្រពះ ៧-គិតែត្របេយាជនផ៍ា� ល់ខ�ួន ៨-

អំនួត ៩-្របមាថ ១០-មនិបរសុិទ� េនះគឺជាពិភពេលកបច�ុប្បន�! អ�កដកេ់ឈ� ះវ 

ពិភពេលកដូចេម�ច! 

 ជាទូេទ េគេជឿថា ្រពះបាន្របទនអយុដល់មនុស្ស១២០ឆា�  ំក�ុងសមយ័ណូ

េអ ឪ្យេគែ្របចិត�ប៉ែុន�ជំនានសំ់ពតខ់�ីកំបុិតរបស់េយងេនះ នឹងមនិចូលេទជំនាន់

េ្រកយេផ្សងេទៀតេទ ។ “ពីេដម្រពះ្រទងប់ានទតរលំង្រគាេខ� ល�ង់ែមន ែតឥឡូវេនះ 
្រទង្់រតស់បង� បដ់ល់មនុស្សទងំអស់ េន្រគបអ់េន� ឪ្យែ្របចិត�វញិ ពីេ្រពះ្រទង់
បានដកក់ំណតៃ់ថ� ែដល្រទងជ់ំនុំជំរះេលកកីយ ៍េដយយុត�ិធម.៌..” (កិច�ករ ១៧:

៣០-៣១) ។ 

ករកតេ់ទស្រត�ងែតមកដល់ 

 េតវេកតេឡងដំនាលគា�  ែដលករែស�ងរកទូកធ ំ ែដលបាត ់ ្រត�វែតេកតេឡង 

ចំេពលពកក់ណា� លដំណពូជណូេអឬ? េតេហតុអ�ីបានជា្រត�វឪ្យមានអ�កែស�ងរក

មយួចំនួន ្រត�វស� ប់តងំេឡង្របឆាងំករបំផា� ញ្រគបទ់ងំអស់ៃនភស�ុតងអំពីទូក

ធំ? ឬក្៏រពះសំែដងេពលេវល េដម្បេីធ�ឪ្យទំនាយេនះ ្រត�វសំេរចរល់ពក្យរបស់លូ

ក ១៧:២៦-“េតេនៃថ�របស់េលកណូេអ នឹងេកតេឡងដូចេនៃថ�កូនមនុស្ស?” 

េនជំនានគ់ាត់ ណូេអបានសង់ទូកធំ និងេធ�បេង�យវ មុននឹងទឹកជនេ់ឡងមក ។ 

េហយមនុស្សឥឡូវ កំពុងែស�ងរកទូកធំ និងេធ�បេង�យវ មុននឹងទឹកជនេ់ឡងមក។ 



េពលេវល និង ទីសំគាល់         

37 
 

េហយមនុស្សឥឡូវ កំពុងែស�ងរកទូកធ ំ ែដលអច្រត�វេឃញមុនករកតេ់ទសមក

ដល់ ។ ប៉ុែន� ករកតេ់ទស្រត�វែតមកដល់! 

ករបផំា� ញេដយាសរេភ�ង 

 ្របែហល ្រពះនឹងអនុ�� តឪ្យ្រគរកេឃញទូកបាត ់េដម្បឪី្យ្រទង ់អចេ្របវជា

ភស�ុត-ជាកែ់ស�ងៃនេសចក�ីពិតរបស់្រទង ់ េដម្បតីទល់េទពិភពេលក ែដលមនិ

េជឿ ។ គួរេអយភា� កេ់ផ�លែមនអពំីពតម៌ានមានែដលនឹងេចញផ្សោយ េពលទូកនឹង

្រត�វបានផ្សោយដល់្រជ�ងទងំបនួៃនែផនដី ដូចជាករបំរមេទដល់មនុស្សទងំអស់

សេឡងវញិភា� មៗ ៃនករជំនុំជំរះែបបេនះ មនិែមនេដយទឹកេទគឺេដយេភ�ងវញិ 

។ “រចួមកេលកីយ្៍រត�វទឹកជនលិ់ចបំផា� ញេទ ែតៃផ�េមឃ និងែផនដីេនជានេ់នះ

បានបំរងុទុកសំរបៃ់ថ�ជំនុំជំរះ េដយសរ្រពះបន�ូល្រទង ់ សំរបេ់អយេភ�ងេឆះវញិ 

េហយបំផា� ញមនុស្សទមលិេល�សេចញ” -(២េព្រត�ស ៣:៦,៧)-េហយវនឹងេកត

េឡង េនបនា� បព់ីៃថ�ឈប់សំរក់   មយួពន់ឆា�  ំ។ 

ទូកសុវត�ភិាព 

 សព�ៃថ�េនះ មនុស្សកំពុង្រសវ្រជាវទូកបុរណយ៉ាងរេំភប ែដលមានេលក

ណូេអជាអ�កេបកបរ ប៉ុែន� មនុស្សជាេ្រចនមនិបានមកយល់ដឹងេទ ថាអ�កបេង�តដ៏

សប្បរុសៃនជីវតិបានផ�ល់ឪ្យជីវតិេផ្សងេទៀត មនិែមនេធ�េដយៃដ ប៉ុែន�េនាះគឺ
្របេសរជាងមុន-ទូសុវត�ិភាពៃន្រពះ្រគីស�េយសូ៊វ។ 

 ឥឡូវេនះ មនុស្សេលកីយក៍ំពុងេមលេឃញៃថ�របស់ណូេអម�ងេទៀតេហយ 

ែដលនឹងមកតមករយាងមកកតេ់ទសដល់គួរេអយខ� ចេលកទី២។ េតេន

េពលេនាះ អ�កកំពុងេធ�អ�ី? េពលែដលេពលេវលកំណតម់កដល់ េហយទូកសុវត�ិ
ភាពរបស់្រពះ្រត�វបានបិទ ែដល្រពះ្រគីស�ជាអ�កេបក េតអ�កនឹងជិះទូកជាមយួ្រទង់ 

េឆា� ះេទរស់េនជីវតិស� នសួគឬ៌? េតអ�កេនកែន�ងណា េនេពលេនាះេពលែដល

្រពះចបេ់ផ�មកតេ់ទសេលកីយ?៍ 

 ចុះអ�កវញិយ៉ាងេមច៉ែដរ? មតិ�សំឡាញ់្រគីស� នេអយ? េតអ�កកំពុងេធ�អ�ី មុន

នឹង្រពះចកក់ំហឹង(េសចក�ីេ្រកធ) របស់្រទងម់កេលដំណមនុស្សអ្រកកេ់នះ “គា� ន

ផ�ូវេចៀសរចួេទ” េហយេតជីវតិរបស់អ�កជាស�របនា� ល់ដំណឹងល� េតអ�ក្រត�វេរៀបចំ

េពលដែដល េដម្បេីឆ�យ “អ,អ,េលក!” េទអ�កេបកបរ្រពះេយសូ៊វ េអយេចញដំ

េនរតមសមុ្រទឬ? េតអ�កកំពុងេធ�ករងរ ជាេពលអ�កគួរែតេធ�ករ េដម្បនីាបំុរស 

�ស�ី េក�ង្រប�ស និងេក�ង្រសីជាេ្រចន្រគបពូ់ជសសន ៍ ចូលទូកសុវត�ិភាព ដូចជា
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េលកណូេអបាននាសំត� ែដល្រត�វជួយ សេ�ង� ះែដរឬ? ឬក្៏រគានែ់តសំែដងថាជា 

“្រគីស� ន”េដរតមសសនារល់ៃថ�អទិត្យប៉ុេណា� ះ? េលកណូេអបរសុិទ� បានេធ�
ករេរៀងរល់ៃថ� មនុនឹងទឹកជំននចូ់លមក ដូេច�ះ អ�កក្៏រត�វេធ�អ�� ឹងែដរ! 

សំែរកអ្រធា្រត! 

 ទំនាយសំេរចៃន្រពះគម�រីេឡងដល់កំពស់ពពក កពុំងែតរមូលបន�េទដល់

េជងេមឃ ៃនេម៉ាងតិចតួចចុងេ្រកយ េដម្បនីាសមយ័សីុវល័ិយេជឿនេលឿន ៃន

ពិភពេលកអ្រកកេ់នះ្រត�វបិទសក�ភាពបរយិាកសេនះ ។ពិតណាស់ ទូកធំ និង

េពលេវលេម៉ាងកំពុងែតេដរ្រសបគា� នឹង “សំែរកអ្រធាត្យ”។ 
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