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ទំនុកអរ្រពះគុណ្រពះអមា� ស ់

 
អ�កទំនុកដំេកង ែតងសំែដងអរម�ណ៍របស់ពួកេគ េនេពលពួកេគេកតទុក� ឬសប្បាយ ផ�ុយពីទំនុកដំេកង

ៃនករយេំសក េនាះមានទំនុកដំេកងៃនករអរ្រពះគុណ។ េយងបានសេង�តរចួមកេហយថា អ�កទំនុកដំេកង

បានេពញេដយករទុក�េសក និងករលំបាក ពួកេគេនែតទុកចិត�េល្រពះអមា� ស់ និងេសចក�ីេមត� ករុណា្រទង។់  

ែតទំនុកអរ្រពះគុណ មានេចញនូវអំណរបនា� បពី់្រពះបានរេំដះពីករទុកេសក និងករលំបាក។ 

 

ទ្រមង ់ន�ងៃផ�េរឿង របសទំ់នកុអរ្រពះគណុ 

វមានករលំបាកក�ុងករេ្រជសេរ សទំនុកអរ្រពះគុណ ែតេយងអចមានចំណុចសំខនពី់រ ែដលចត់

ទុកថាជាទំនុកអរ្រពះគុណ៖ (១) អ�កទំនុកដំេកងេរៀបរបពី់វបិត�របស់គាត ់(២) ករអះអងពីកររចួផុតពីវបិត� 

និងកររេំដះឲ្យផុត។ វផ�ុយពីទំនុកដំេកងយេំសក វបិត�េនែតបន�មាននាេពលស�ូតទំនុកយេំសក រឯី

ទំនុកអរ្រពះគុណវញិ វបិត�បានផុតេទជាេពលស�ូតទំនុកអរ្រពះគុណ។ ដូេច�ះ េយងអចែបងែចក

ទំនុកអរ្រពះគុណជាបនួែផ�កធំៗ៖ 

 

១. េសចក�ីេផ�ើម 

 ករេនះ្របែហលជាមានទ្រមងម់ានបំណងថា� យបង�ំ និងពីេហតុផលថា េហតុអ�ី? ឧទហរណ៍ដល៏� 

គឺចបេ់ផ�មេដយេសចក�ីែថ�ងករណ៍ ក�ុងទំនុកដំេកង ៣០:១ “ឳ្រពះេយហូវ៉េអយ ទូលបង�ំសរេសរ្រទង ់

ដ្បតិ្រទងប់ានេលកទូលបង�ំេឡងវញិ មនិបានេបកឲ្យពួកខ� ងំស្រត�វមានេសចក�ីអំណរ េដយឈ�ះទូលបង�ំ

េឡយ”។ េស�ចដវឌីបង� ញពីបំណងសរេសរដល់្រពះអមា� ស់ េដយដឹងគុណចំេពះករែដល្រពះអមា� ស់

មនិបានេបកឲ្យខ� ងំស្រត�វ...ឈ�ះដវឌី។ 

 េសចក�ីេផ�មកអ៏ចមានទ្រមងេ់ផ្សងផងែដរ។ ឧទហរណ៍ ទំនុកដំេកង ៩២:១-៤ គឺជាេសចក�ីែថ�ងករណ៍

ពីភាពសមរម្យៃនករថា� យបង�ំ្រពះ៖ 
េនះជាករល�េហយ គឺែដលនឹងអរ្រពះគុណដល់្រពះេយហូវ៉  

េហយេ្រច�ងសរេសរដល់្រពះនាមៃន្រទង ់ជា្រពះដខ៏�ស់បំផុត  

្រពមទងំសំែដងពីេសចក�ីសប្ុបរសៃន្រទងេ់នេពល្រពឹក  

េហយពីេសចក�េីស� ះ្រតងរ់បស់្រទងរ់ល់ែតយប ់ 

េដយ្របដបេ់ផ�ងមានែខ្ស១០ និងពិណ  

េហយេដយសូរចបសុ៊់ងយ៉ាងរងំ  

ដ្បតិ ឳ្រពះេយហូវ៉េអយ  

្រទងប់ានឲ្យទូលបង�ំមានេសចក�ីអំណរ  
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េដយកិច�កររបស់្រទង ់ទូលបង�ំនឹងបន�ឺេឡង  

េដយអំណរ ចំេពះករៃន្រពះហស�្រទង ់

េនក�ុងេសចក�ីែថ�ងករណ៍ អ�កទំនុកដំេកងបានផ�ល់នូវេហតុផល េហតុអ�ីបានជាគាតេ់ជឿថា ករថា� យបង�ំ្រត�វែត

ជាករសមរម្យ្រត�វេធ� (ជាករល�) េដយេ្រពះគាតម់ានមានករអស� រ្យពីទេង�របស់្រពះអមា� ស់េនក�ុង

្របវត�ិស�ស�។ ក�ុងលក�ណៈែបបេនះ េសចក�ីេផ�មអចជាករ្របកសេហេដយប�� ឲ្យអរគុណ ឬសរេសរ 

ដូចជាមានេនក�ុងទំនុកដំេកង ១១៨:១ “ចូរអរ្រពះគុណដល់្រពះេយហូវ៉ ដ្បតិ្រទងល់� េសចក�ីសប្ុបរសរបស់្រទង់

ស�ិតេស�រេនជាដរប”។ េនក�ុងខ២ បានបង� ញយ៉ាងច្បាស់ អ�កថា� យបង�ំ្រពះបានតប េដយប�� កព់ី
េសចក�ីសប្ុបរសដស៏�ិតេស�របស់្រពះអមា� ស់ េដយ៖ ឥឡូវេនះ គួរឲ្យសសនអីុ៍្រសែអលេពលថា 

េសចក�ីសប្ុបរសរបស់្រទងស់�ិតេស�រេនជាដរប” 

 ដូេច�ះ េសចក�ីេផ�ម មនិមានទ្រមងជ់ាកល់កដូ់ចគា� រហូចេនាះេទ ទុកណាជាទំនុកដំេកងខ�ះបានបង� ញពី

អ�កទំនុកដំេកងមានបំណងអរគុណ្រពះអមា� ស់ ឬចូលេទថា� យបង�ំ្រពះ។ 

 

២. េសចក�ី�យ�រណ៍ពីវ�បត� 

 ដូចជាបាននិយាយរចួមកេហយថា ករនិយាយពីវបិត�គឺជាករសំខនម់យួក�ុងចំេណាមករសំខនទ់ងំពីរ

េនក�ុងទំនុកអរ្រពះគុណ។ ករនិយាយពីវបិត�េនះអចខ�ី េនក�ុងទំនុកដំេកងខ�ះ (៣២:៣-៤; ៤០:២-៣; 

៩២:១០-១១; ១២០:១, ៦) ឬជាេរឿងែវងបន�ិច ដូចមានេនក�ុង ១៨:៤-៥, ៧-១៩; ៣០:២-៣, ៦-៩, ១១-

១២ក; ៣១:៩-១៣, ២១-២២; ៦៦:៥-១២)។ 
 

៣. �ររ�េ�ះ��ពឹត�ិ�រណ៍�នេកើតេឡើងរួចមកេហើយ 

 េនះគឺជាករសំខនទី់ពីរេនក�ុងទំនុកអរ្រពះគុណ។ ដូចជាេយងដឹងរចួមកេហយថា កររេំដះេនះ 

មនិបាននិយាយអះអងេនក�ុងទំនុកយេំសកេទ។ កររេំដះេដយ្រពះេចស� របស់្រពះេយហូវ៉ 

េនាះបានបំែ្របស� នភាពៃនវបិត�របស់អ�កទំនុកដំេកង បានសរេសរដំេកង្រពះអមា� ស់វញិ។ 

 

៤. េសចក�ីប��ប់ 

 ែផ�កេនះមានករ្រចបូក្រចបល់ដូចេនក�ុងេសចក�ីេផ�មផងែដរ។ វ្របែហលជាមានទ្រមងជ់ាករសន្យោ 

ឬេប�ជា� ចិត�សរេសរ្រពះអមា� ស់ ឬេធ�ករថា� យយ�� បូជា ដូចេនក�ុង ទំនុកដំេកង ១១៦:១៧-១៩៖ 

 

“ទូលបង�ំនឹងថា� យដង� យជាេសចក�ីអរ្រពះគុណដល់្រពះេយហូវ៉ 

េហយនឹងអំពវនាវដល់្រពះនាម្រទង ់ខ�ុ ំនឹងលបបំណនរ់បស់ខ�ុ ំចំេពះ្រពះេយហូវ៉ 

េអេនមុខបណ្យោជនទងំប៉ុនា� នរបស់្រទងផ់ង 
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គឺេនក�ុង្រពះលនៃនដំណាក្់រពះេយហូវ៉ 

គឺេនកណា� លឯង 

ឳ្រក�ងេយរូសឡិមេអយ ចូរសរេសរដល់្រពះេយហូវ៉ចុះ” 

េសចក�ីប�� បក់ម៏ាននិយាយពី បំណងរបស់អ�កថា� យបង�ំសរេសរដល់្រពះអមា� ស់ និងេមលេទ 

វដូចនឹងេសចក�ីេផ�មផងែដរ ដូចេនក�ុងទំនុកដំេកង ១១៨:២៨-២៩ ែដលប��បេ់ដយប�� នូវករសរេសរ

ដំេកង្រពះ៖  

“្រទងជ់ា្រពះៃនទូលបង�ំ 

េហយទូលបង�ំនឹងអរ្រពះគុណដល់្រទង។់ 

ចូរសរេសរដល់្រពះេយហូវ៉ចុះ 

ដ្បតិ្រទងល់� 

េសចក�ីសប្ុបរសរបស់្រទងស់�ិតេស�រេនជាដរប។” 

  

ដូចគា� នឹង ទំនុកដំេកង ៣២:១១ ប��បេ់ដយករ្របកសេហឲ្យសរេសរដំេកង៖ “ឳមនុស្សសុចរតិ

រល់គា� េអយ ចូរមានចិត�សប្បាយ េហយរកីរយេឡង ក�ុង្រពះេយហូវ៉ចុះ អស់អ�កែដលមានចិត�េទៀង្រតងេ់អយ 

ចូរនាគំា� ែ្រសកេឡងេដយអំណរចុះ។” 

េសចក�ីែថ�ងករណ៍ៃនដំេណាះ្រសយរបស់អ�កទំនុកដំេកងេដម្បសីរេសរ្រពះ 

តបចំេពះអ�ីែដល្រពះអមា� ស់បានេធ�សំរបគ់ាត ់មានេនក�ុងទំនុកដំេកង ៣០:១១-១២៖  

“េនាះ្រទងប់ានផា� ស់ករយេំសករបស់ទូលបង�ំ  

ឲ្យេទជាេសចក�ីេ្រតកអរេទវញិ  

្រទងប់ានផា� ស់សំពតសំ់របក់នទុ់ក�េចញ ឲ្យ 

ទូលបង�មបានេស��កពកេ់សចក�ីអំណរេឡង 

េដម្បឲី្យចិត�ទូលងប�ំបានេ្រច�ងសរេសរដល់្រទងឥ់តេនេស��មេឡយ  

ឳ្រពះេយហូវ៉ ជា្រពះៃនទូលបង�ំេអយ ទូលបង�ំនឹងអរ្រពះគុណដល់្រទងជ់ាដរបេទ។” 

 

 េសចក�ីប��បអ់ចមានទ្រមងជ់ាេសចក�ីែថ�ងពីភាពេស� ះ្រតងរ់បស់្រពះអមា� ស់(១៨:៥០ “្រទងេ់្របាស
េសចក�ីសេ�ង� ះយ៉ាងធំ ដល់េស�ចរបស់្រទង ់កសំ៏ែដងេសចក�ីសប្ុបរស ដល់អ�កែដល្រទងប់ានចកេ់្របងតងំឲ្យ 
គឺដល់ដវឌី និងពូជពង្សតេរៀងេទ”; ៩២:១៥ “េដម្បនឹីងសំែដងឲ្យេឃញថា ្រពះេយហូវ៉្រទងេ់ទៀង្រតង ់
្រទងជ់ាថ�ដៃនខ�ុ ំ គា� នេសចក�ីទុច�រតិណាេនក�ុង្រទងេ់ឡយ”) និងមានខ�ះេទៀត បានសរភាពចំេពះេសចក�ី្រត�វករ

របស់អ�កទំនុកដំេកង េដយករសំុ (៤០:១៧) “ឯទូលបង�ំ ៗ្រកី្រក េហយទុគក៌ បែ៉ន�្រពះអមា� ស់្រទងនឹ់កដល់
ទូលបង�ំែដរ ្រទងជ់ាជំនួយ េហយជាអ�កេ្របាសឲ្យទូលបង�ំរចួផង ឳ្រពះៃនទូលបង�ំេអយ សូមកំុបង�ងេ់ឡយ”។ 
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 មានពក្យជា្របាជា�  ឬដំបូនា� នេនក�ុងទំនុកដំេកងខ�ះផងែដរ ដូចមានេនក�ុងទំនុកដំេកង ៣២:៨-១០៖ 

“អ�� នឹងបង� តប់េ្រង�នឲ្យឯងស� ល់ផ�ូវ 

ែដលឯង្រត�វេដរ អញនឹងទូនា� នឯង 

េដយែភ�កអញេមលឯងជាប ់

កំុឲ្យឯងេធ�ដូចជាេសះ ឬលកត ់ែដលគា� ន្របាជា�  

ែដលេគ្រត�វដកប់ង�  ំេហយនឹងបេង��រ េដម្បទីបវ់ 

ែ្រកងវមនិ្រពមមកឯឯងេនាះេឡយ 

ឯមនុស្សអ្រកកេ់គនឹងមានទុក�្រព�យជាេ្រច 

ែតអ�កណាែដលទុកចិត�នឹង្រពះេយហូវ៉ 

េនាះនឹងមានេសចក�ីសប្ុបរសេនពន័�ជំុវញិខ�ួន” 

 េហយពក្យែបបេនះ មានេនក�ុងទំនុកដំេកង ១៨:២៥-៣៦; ៩២:៦-៧, ១២-១៥។ 

 

្របេភទទំនកុអរ្រពះគុណ 
១. ទំនុកអរ�ពះគុណែបបបុគ�ល�ព 

ទំនុកអរ្រពះគុណែបបបុគ�លភាពមានទំនុកដំេកង ១៨, ៣០, ៣១, ៣២, ៤០, ៦៦, ៩២, ១១៦, ១១៨ 

និង១២០។ ឧទហរណ៍ េ្រកពីកណ� ទំនុកដំេកង ទំនុកអរ្រពះគុណមានេនក�ុង េអសយ ៣៨:១០-២០ និង 

យ៉ូណាស ២:៣-៩។ 

 

២. ទំនុកអរ�ពះគុណែបបសហគមន៍ 

ទំនុកអរ្រពះគុណែបបសហគមនម៍ានទំនុកដំេកង ៦៥, ៦៦, ១០៧, ១១៨, ១២៤ និង១២៩ ។ 


