
ទំពរ័ 1 ៃន 16 

 

ទំនុកដកប់ណា� ស1 
 

អត�នយ័ៃនទនំកុដកប់ណា� ស 

 េឈ� ះែដលបានប�� កម់យួចំនួនេនក�ុងទំនុកដំេកងែដលមានករជំនំុជំរះយ៉ាងអ្រកកេ់លខ� ងំ

ស្រត�វ របស់អ�កនិពន�។ ពក្យ “បណា� ស” បាន្របាបថ់ា អ�កនិពន�បានអធិស� នសូមឲ្យករអ្រកកេ់កតមាន

ដល់អ�ក េធ�ទុក�ពួកេគ។ វគឺជាពក្យធ�ន់ៗ  ្របែហលវមនិែមនជាពក្យល�េនាះេឡយ។ “ទំនុកៃនេសចក�ី
េ្រកធ” ្របែហល ជាឃា� ែដល្របេសរជាង ប៉ុែន�ពក្យ ទំនុកដកប់ណា� ស គឺជាពក្យែដល្រត�វស�ងដ់ជាង 

េហយេគេ្របពក្យេនះ ជា្របេយាជនៃ៍នករេធ�ចំែណកថា� ក ់និងស្រមាប្់របៃពណី េយងនឹងេ្របវ េនេពល

ែដលសំេដេល្រក�មៃនកំ ណាព្យេនះ។ យ៉ាងេហចណាស់មានទំនុកចំនួន៧ ែដលចូលេទក�ុង្រក�មេនះ ែដល

អស� រ្យជាង ឬមានកំរតិតិច ជាង៖ ទំនុក៣៥, ៥៥, ៥៩, ៦៩, ៧៩, ១០៩, និង១៣៧។ េនក�ុងចំេណាម

ទំនុកទងំ៧េនះ ទំនុក៣៥, ៦៩, និង ១០៩ គឺមាននិយាយខ� ងំក� ជាង េហយទំនុកេផ្សងេទៀតនិយាយេទ

តមៃផ�េរឿង េហយកជួ៏យ ឲ្យេយងអចកំ ណត្់របេភទៃនទំនុកបាន។  

 ប��  

 អស់អ�កណាែដលអនទំនុកដំេកងេដយែភ�កស� កេ់ស�រ នឹងរកេឃញករនិយាយរះិគនម់យួចំនួន

ចំេពះខ� ងំស្រត�វរបស់អ�កនិពន�។ ពក្យេ្រប�បេធៀបរបស់អ�កនិពន�បានឆកយ់កមនុស្ស្របេភទេនះ ទងំពួក

ជនបរេទស និងេនក�ុង្រស�ក េនក�ុងរូបភាពរបស់ពួកេគដូចជា “សិង�” (៣៥:៧) ឬ “េគលូ....ជាែឆ�” ែដល

េដរ្រក ែវលទី្រក�ង (៥៩:៦,១៤-១៥)។ ករអ្រកករ់បស់ពួកេគបានបង� ញថាខ�ួនរបស់ពួកជា “មនុស្សែដល

កំចយឈម” (៥៩:២) េនខណៈេពលែដលពួកេគេធ�សកម�្របយុទ� អចនឹងឮថាពក្យរបស់ពួកេគ “សុទ�ែត

ជាដវហូត្រសប”់ (៥៥:២១)។ េនក�ុងភាស្របឆាងំទស់េទនឹងពួកស្រត�វរបស់អ�កនិពន� េដយបង� ញ

ពីជម�ជឺាេ្រចនែដលនឹងេកតដកពួ់កេគ គឺជាទំរងៃ់នេសចក�ីអធិស� នេទកន្់រពះជាមា� ស់សូមឲ្យ្រទងន់ាយំក

ករអ្រកក ់យ៉ាងសហ័សមកេលពួកេគ។ សំនួរែដលអ�កអនកណ� ទំនុកដំេកងអចនឹងសួរបានថា េតេសចក�ី
្រសឡាញ់ របស់្រពះជាមា� ស់េនទីណាេនក�ុងករេមលងយែបបេនះ? េសចក�ីបេ្រង�នរបស់្រពះេយសូ៊វថា 

ចូរឲ្យ្រស ឡាញ់ខ� ងំស្រត�វរបស់អ�ក៖ “ចូរ្រសឡាញ់អ�កជិតខងឯង ែតស�បខ់� ងំស្រត�វឯងវញិ ប៉ែុន�ខ�ុ ំ្របាបថ់ា 

្រត�វ្រស ឡាញ់ពួកខ� ងំស្រត�វ ្រត�វឲ្យពរដល់អ�កណាែដល្របេទចផា� ស ្រត�វ្រប្រពឹត�ល�នឹងអ�កណា ែដលស�ប់

អ�ករល់ គា�  េហយ្រត�វអធិស� ន ឲ្យអ�កណាែដលេធ�ទុក�េបៀតេបៀនដល់អ�ករល់គា� វញិ េដម្បឲី្យបានេធ�ជាកូន

របស់្រពះ វរបិតៃនអ�ករល់គា�  ែដលគងេ់នស� នសួគ”៌ (ម៉ាថាយ៥:៤៣-៤៥ក)។ ដូេច�ះ ប�� ៃនទំនុកដក់

បណា� សនា ំឲ្យមានទំរងសំ់នួរខងសីលធមម៌យួ។ េតឲ្យអ�កេនាះ្រសឡាញ់ និងអធិស� នដល់ខ� ងំស្រត�វ

របស់ពួកេគក�ុង េពលែតមយួដូចេម�ចេទ ដ្បតិេសកនាដកម�េនាះចងន់ាឲំ្យេគចងត់យុទ�ជាមយួអ�កេនាះ

ភា� មៗ? 

                                                            
1 Bullock C. Hassell, Encountering the Book of Psalms, (Grand Rapids: Baker Academic, 2001), 227-238. 
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 េដម្បដីកប់�� េនះេនក�ុងទស្សនៈេផ្សងៗ ទំនុកដកប់ណា� សបានដកទ់ងំអ�កនិពន� និង

្រពះជាមា� ស់ េទក�ុងបរបិទៃនេសចក�ីេ្រកធ និងករសងសឹក។ េតកវេីនះជានរណា បានអធិស� នសូមឲ្យេកត 

មានករអ ្រកកេ់លខ� ងំស្រត�វរបស់គាត?់ េត្រពះជាមា� ស់្រទងជ់ានរណា ែដលអ�កនិពន�គិតថា ្រទងគ់ងេ់ន

ជាមយួនឹងគាត ់េហយ្រពមេធ�ករអ្រកកែ់បបដូេច� ះ? 

 ដេំណាះ្រសយ       

 លក�ណៈរបស់អ�កកវនិីពន�    

មានពួកអ�ក្របាជ�មយួចំនួនែស�ងរកនូវដំេណាះ្រសយ ឬយ៉ាងេហចណាស់ជាដំេណាះ្រសយែដល 

មនិទនេ់ពញេលញ ចំេពះប�� ៃនទំនុកេនះ េនក�ុងលក�ណៈរបស់អ�កកវនិីពន�។ ដ្បតិអ�កកវនិីពន�មាន

េចតនា េ្រប្របាស់សម�បំីេភ�ស និងតមរយៈលក�ណៈករសង�តធ់�នពី់រូបភាពេនាះឲ្យកនែ់តច្បាស់ និងខ�ី 

េគាលបំណង របស់មា� ស់ៃនករពន្យល់េនះចងប់ង� ញថា ប�� នឹង្រត�វបានេដះ្រសយេដយអ�កកវនិីពន�

ផា� ល់។ េលក Erich Zenger រកេឃញថា ដំេណាះ្រសយេនះមានភាពលំេអៀង េ្រពះលក�ណៈទទូច

របស់កវនិីពន�ទំនុកដកប់ណា� សបានេឆ�យតបថា ពួកេគបានវយតៃម�ខ�ស់ហួសេលស� នភាព។ ស�ិតេន

េ្រកមករដកប់��ូ លក�ុង ស� នភាពកែន�ងេនះ គឺបង� ញថា ចំនុចែដលមានេនក�ុងករដកប់ណា� សរក�ុង

ទំនុកេនះ គឺស្រមាបែ់តខង្រពលឹងវ�ិ� ណ ឬ ករេ្រប�បេធៀបែតប៉ុេណា� ះ។ ផ�ុយេទវញិ េយង្រត�វែតទទួល

យកថា ករនិពន�េនះគឺជាអ�កបង� ញពីេសចក�ីេ្រកធ ែដលពួកេគចងឲ់្យមនុស្សឯេទៀតជួបេសចក�ីអន�រយ 

េសចក�ីអម៉ាស់េហយអចឈនដល់ស� បប់ាន។  

 ្របសិទ�ភាពៃនមន�អគម         

 េលក Sigmund Mowinkel បានេស�រថា ទំនុកេនះ្រត�វបានកតេ់ចញពីករកំណតរ់បស់េលកិយ 

ែដលពួកអបធ�បជ់ាែផ�កមយួៃនសសនា បានអនុវត�។ គាតប់ានគិតថា ទំនុកដកប់ណា� ស គឺជាឧទហរណ៍ 

មយួ “្របសិទ�ភាព” ៃនមន�អគម តមរយៈ “ករដកប់ណា� ស” េលខ� ងំស្រត�វ ែដលអ�កនិពន�ទំនុកដំេកង

េនាះបានដកប់ណា� ស េហយរពឹំងថា ករអ្រកកទ់ងំេនាះនឹងធា� កេ់លពួកេគ។ យ៉ាងណាមញិ េនក�ុង

ស�� ចស់ ហកបី់ដូចជាមនិបេ្រង�នឲ្យមានករអនុវត�ែបបទំលបរ់បស់អ�កមនិេជឿង្រពះក�ុងករដកប់ណា�

សទល់ែតេសះ។ េលក Keel មាន្របសសនថ៍ា “េរឿងមន�អគម គឺជាេរឿង ែដលហមឃាតចំ់េពះ

ពួកអីុ្រសែអលេនក�ុងករទស់្របឆាងំនឹងពួកខ� ងំស្រត�វរបស់គាត។់ ដូេច�ះគាត្់រត�វែបរ មករក្រពះេយហូវ៉ 

េដយេផ�របន�ុកទងំមូលរបស់គាតេ់ទកន្់រពះ េនេពលែដលគាត្់រត�វករជំនួយ”។ េលសពីេនះេទេទៀត 

េបតមេមលេទ សរៈសំខនៃ់នទំនុកដំេកង ហកដូ់ចជាមនិលកល់មេទ េបសិនជាអ�កចង្រកងបានដឹង

ពីករេនះ។ 

 ភាពអនថ់យខងសីលធម ៌ 

 ជួនកលអ�កកត្់រសយកណ� ទំនុកដំេកងពឹងែផ�កករពន្យល់ ែដលដកទំ់នុកដំេកង្របេភទដក់

បណា� សេនេ្រកមចំណងេជងៃនសីលធមគ៌ម�រីស�� ចស់េហយគូសបង� ញពីភាពផ�ុយគា� នឹងសីលធម៌
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េនស�� ថ�ីរបស់្រពះេយសូ៊វ ែដលេយង្រត�វ្រសឡាញ់ដល់ខ� ងំស្រត�វរបស់េយងេនាះ (ម៉ាថាយ ៥:៤៣-

៤៥)។ ចំេពះទស្សនៈេនះជួនកល តំណាងឲ្យករពន្យល់ពីករេសចក�ីស�� ចស់/េសចក�ីស�� ថ�ី។ 

 គឺជាករពិតែដលេគាលករណ៍សីលធមេ៌នក�ុងស�� ចស់ដកដំ់បូលេដយសីលធមៃ៌នេសចក�ី
្រសឡាញ់(េចទិ ៦:៤) និងសរសរេជងេ្រកមេដយករសងសឹក (េចទិ.១៩:២១)។ េគរកេឃញដំបូលៃន

សីលធមៃ៌នស�� ចស់េនក�ុងេសចក�ីបង� បឲ់្យ្រសឡាញ់្រពះជាមា� ស់(េចទិ.៦:៤) និង្រសឡាញ់អ�កជិតខង

ឲ្យដូចជាខ�ួនឯង (េលវ.ី១៩:១៨)។ តមពិត គា� នសីលធមណ៌ាែដលខ�ស់ជាង ្រសឡាញ់្រពះជាមា� ស់ឲ្យអស់

ពីចិត� និង្រសឡាញ់អ�កជិតខងដូចជា ខ�ួនឯងេនាះេទ។ ្រពះេយសូ៊វ្រទងប់ានចតទុ់កេសចក�ីបង� បពី់រេនះ 

ប�� តិធំបំផុត(ម៉ាថាយ២២:៣៦-៤០)។ េទះបីជាស�� ចស់មនិែដលតកែ់តង្រកិត្យវនិយ័ៃនេសចក�ី
្រសឡាញ់ដូចជា្រពះេយសូ៊វកេ៏ដយ ក្៏រកិត្យវនិយ័ៃនេសចក�ី្រសឡាញ់បានត្រម�វឲ្យអីុ្រសែអល្រប្រពឹត�

ចំេពះពួកខ� ងំស្រត�វរបស់ពួកេគេដយយុត�ិធមនិ៌ងេដយករេចះគិតពិចរណាចងឲ់្យេគ្រប្រពឹត�នឹងខ�ួនវញិ  

“េប្របទះេឃញេគា ឬល របស់ខ� ងំស្រត�វ ែដលវេង�ង េនាះ្រត�វឲ្យនាេំទ ្របគល់ដល់ មា� ស់វញិជាកំុខន 

េបេឃញលរបស់អ�កណាែដលស�បឯ់ង វលុតជង�ងចុ់ះេដយសរបន�ុកធ�ន ់េនាះ្របែហល ជាឯងនឹងចងេ់ធ�
្រពេងយឥតជួយ េគេទ ែតមនិ្រត�វេធ�ដូេច� ះេឡយ គឺ្រត�វជួយ ដល់េគវញិជាកំុ ខន” (និក�.២៣:៤-៥)។ 

 េនជិតខងចុងសីលធមៃ៌នស�� ចស់គឺជាករអនុវត�ន្៍រកិត្យវនិយ័សងសឹកក�ុងលក�ណៈេស�គា� ។ 

ខណៈែដលមនិែមនមនិមានតៃម�ទងំ្រស�ងៃនសីលធមែ៌ដល្រត�វបានេគេ្រគាងក�ុង្រកិត្យវនិយ័ៃនេសចក�ី
្រសឡាញ់ ែតមនិបានេទដល់ក្រមតិៃនសីលធមេ៌ដល្រពះេយសូ៊វបានបេ្រង�នេនក�ុងេសចក�ីបេ្រង�នេន 

េលភ�។ំ គម�រីេចទិយកថាសេង�បែផ�កេនះក�ុងករណីៃនមា� កែ់ដលេធ�ស�បនា� ល់ែក�ងក� យទស់នឹងជនរមួជាតិ 

អីុ្រសែអល។  

េបកលណាមានស�របនា� ល់ែក�ងក� យ ឈរេឡងេធ�បនា� ល់ទស់នឹងមនុស្សណា ពីបទឧ្រកិដអ�ី មយួ 

្រត�វនាអំ�កែដលទស់ែទងគា�  ឈរេនចំេពះ្រពះេយហូវ៉ ្រតងមុ់ខពួកសង្ឃ នឹងេច្រកម ែដលទទួល តួនាទី

េនេពលេនាះ ។ ពួកេច្រកម្រត�វសីុបអេង�តេដយហ�តច់ត ់េបេឃញថា អ�កេនាះជាស�របនា� ល់ែក�ងក� យែមន 

េហយបានេធ�បនា� ល់ែក�ងក� យទស់នឹងបងប�ូន េនាះ្រត�វឲ្យឯងរល់គា� ្រប្រពឹត�នឹងអ�កេនាះ ដូចជា អ�កេនាះបា

នគិតេធ�ដល់បងប�ូនវញិ យ៉ាងេនាះឯងនឹងបំបាតេ់សចក�ីអ្រកកពី់ពួកឯងេចញ ដូេច�ះអ�កឯងេទៀត នឹងឮ 

េហយេកតខ� ចរចួនឹងែលង្រប្រពឹត�ករអ្រកកយ៉់ាងដូេច� ះ េនក�ុងពួកឯងតេទ មនិ្រត�វឲ្យែភ�កឯង្របណីេគ

ឲ្យេសះ ្រត�វេធ�ឲ្យជីវតិធួននឹងជីវតិ េធ�ញធួននឹងេធ�ញ ៃដធួននឹងៃដ េជងធួននឹងេជងវញិ (េចទិ.១៩:១៦-

២១)។ 

ខណៈែដលក�ុងបរបិទគម�រីស�� ចស់ ្រកិត្យវនិយ័េនះបានអះអងថា មនុស្ស្រត�វែតទទួលខុស្រត�វ

ចំេពះករ្រប្រពឹត�របស់ខ�ួន េហយអ�កេនាះ្រត�វទទួលវញិតមែដលខ�ួនបាន្រប្រពឹត�  ែតក�ុងសីលធមែ៌ដល

្រពះេយសូ៊វបេ្រង�នវញិ េយង្របែហលជាពិបាកេដយរពឹំងថា េគ្រត�វែបរថា� ល់មា� ងេទៀតេនាះេទ ។  វមនិ

ពិបាកយល់េសះេឡយ េតេហតុអ�ី បានជាេគាលករណ៍ៃនកិរយិា្រប្រពឹត�េនះ ទស់នឹងវ�ិ� ណ្រពះេយសូ៊វ។  
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េលក John L. KcKenzie បានដស់េតឿនយ៉ាង្រប�ង្របយត័�ថា េយង្រត�វែត្រប�ង្របយត័� មនិ្រត�វអន

្របពន័�សីលធមែ៌ដលទស់គា� ពីស�� ចស់និងស�� ថ�ីេទ។ តមពិត ្រពះេយសូ៊វ្រទងប់ានបេ្រង�ន ថា 

្រកិត្យវនិយ័អំពីករែលងលះ គឺេដយសរែតចិត�មនុស្សរងឹរបឹងប៉ុេណា� ះ  ែតកលពីេដមដំបូងបង�ស់ៃនករ 

បេង�តរបស់្រពះ មនិអ�� ឹងេឡយ ្រទងប់ានបេង�តស�ងដ់ខ�ស់ណាស់(ម៉ាថាយ ១៩:៨)។ 

ករណីសកល្បងគឺ ឲ្យពួកអីុ្រសែអលបំផា� ញពួកកណានទងំ្រស�ងកំុឲ្យសល់េន ជាេសចក�ីបង� ប ់

ផា� ល់មកពី្រពះជាមា� ស់ ែតពួកេគមនិែដលេធ�តមបានទងំ្រស�ងេទ។  អ�កនិពន�កណ� គម�រីេចហ� យផា� ល់

មនិងយ្រស�លេទចំេពះមុខតំែណងេនះ ដូចជាបានបង� ញច្បាស់េចញពីករពន្យល់ក�ុង(េចហ� យ២:២២ខ-

២៣)៖ 

“េដយេ្រពះសសនេ៍នះបានរលំងេសចក�ីស��  ែដលអញបានតងំនឹងពួកឰយុេកេគ េហយមនិ 

បានស� បត់មពក្យរបស់អញ បានជាពីេនះេទមុខ អញែលងបេណ� ញសសនណ៍ាមយួ ែដលយ៉ូេស�បានទុក 

ពីកលស� បេ់ទេនាះ េចញពីមុខេគេឡយ េដម្បឲី្យអញបានល្បងលអីុ្រសែអលេមល េបេគនឹងខំ្របឹងេដរ 

តមផ�ូវរបស់្រពះេយហូវ៉ ដូចជាពួកឰយុេកេគបានកនត់មឬេទ ដូេច�ះ្រពះេយហូវ៉្រទងប់ានទុកសសន៍

ទងំេនាះវញិ ឥតបេណ� ញេទយ៉ាងរហ័សេទ កម៏និបាន្របគល់មកក�ុងកណា� បៃ់ដយ៉ូេស�ែដរ” 

េហតុផលេនពីេ្រកយករបំផា� ញពួកកណានេចញ គឺថា ពួកេគបានេធ�ឲ្យសីលធមរ៌បស់ពួក

អីុ្រសែអលធា� កចុ់ះក�ុងេសចក�ីលមកអ្រកក ់ពុករលួយថា� យបង�ំរូប្រពះរបស់ពួកកណាន។ ករពន្យល់

េនះ្រគប្់រគានស់្រមាបពួ់កអីុ្រសែអលេនស�� ចស់ ប៉ុែន�វេនមានប�� ស្រមាបេ់យងរស់េនក�ុងបរបិទ

ស�� ថ�ី។ ែតមុនេពលេយងេថា� លេទសភា� មៗ េយងគួរែតឆ�ល់ថា េតេលកីយេ៍នះនឹងេទជាយ៉ាងណា 

្របសិនេបពួកអីុ្រសែអលបានផា� ស់ប�ូរេសចក�ីជំេនឿរបស់ពួកេគេទេជឿេល្រពះរបស់ពួកកណានវញិ។ 

េតេសចក�ីចុងប�� បនឹ់ងផ�ល់េហតុផលល�េទអត�នយ័យ៉ាងណា?  វគឺជាសំនួរមយួដពិ៏បាកេនក�ុងករណីេនះ  

េយង្រត�វែតេដះ្រសយតមស� នភាពពិតែដលេយងដឹង។ េនក�ុង្រពឹត�ិករណ៍នីមយួៗ ករពន្យល់ពីសីលធម៌

ែដលខ�ស់ជាងទស់នឹងសីលធមែ៌ដលទបជាងបានបំេផ�សភាពខុសគា� ៃនសីលធមក៌�ុង ស�� ចស់ 

និងស�� ថ�ី េហយបេង�តឲ្យមានករែបងែចកខ�ស់ និងទប។ ភាពខុសគា� ខងសីលធម ៌បាន បង� ញច្បាស់ 

េហយពួកជំនំុកប៏ានទទួលស� ល់ែដរ ែតភាពខុសគា� ទងំេនាះជាភាពខុសគា� ៃនក្រមតិេ្រចនជាង្របេភទ។   

ទំនាយពីេសចក�ជំីនំុជ្រមះ  

េដយេ្រពះែតភាពមនិសុខ្រស�លរបស់េយងចំេពះទំនុកតំេកងបណា� ស េនាះេយងមានេសចក�ី
ល្បួង ឲ្យេលកទំនុកតំេកងទងំេនាះឲ្យខ�ស់ជាងស� នភាព្របវត�ិស�ស�និងស� នភាពផា� ល់របស់ទំនុកតំេកង 

ទងំេនាះ េហយឲ្យទំនុកតំេកងទងំេនាះែថ�ង តមែបបជា្រក�ម ជាជាងនិយាយចំៗ។ ករមយួែដលបេង�តឲ្យ

មានេសចក�ីល្បួង គឺេចញមកពីករកត្់រសយទំនុកដំេកងេនះ គឺជា ទំនាយពីៃថ�ជំនំុជំរះេនអនាគតេល
មនុស្សអ្រកក ់ជាជាងករកត្់រសយថាជាេសចក�ីអធិស� នរបស់បុគ�លចំេពះេសចក�ីជំនំុជ្រមះ ពីករហិន
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វនិាសេទេលពួកេគ។ ជាករពិតែដលទំនុកខ�ះសំេដេទ្រពះេយសូ៊វេនស�� ថ�ី ែតលក�ណៈេដមនិង

ស� នភាព្របវត�ិស�ស�ែដលអ�កនិពន�ទំនុកតំេកងែថ�ង ជាេហតុផលេដលទស់នឹងេសចក�ីល្បួងេនះ។  

តមពិតេទ ្របសិនេបេយងយកទំនុកតំេកងទងំេនះេចញពីបរបិទ្របវត�ិស�ស� គឺ ដកយក

ករអនុវត�នដ៍ម៏ានអំណាចេទចំេពះកររងទុក�និងករសុគតរបស់្រពះេយសូ៊វ េហយដកេយងេចញពី

អត�ស�� ណជាមយួ្រទង ់និង្រទងជ់ាមយួេយង។ 

មនិអចបដិេសធបានេទថា ទំនុកតំេកងបណា� សពណ៌នាពីផលៃនករ្រប្រពឹត�អ្រកក ់ែដលទំនុក

តំេកងទងំេនាះមានលក�ណៈជាករបេ្រង�ន។ ែតមនិបដិេសធេចលលក�ណៈផា� ល់ៃនេសចក�ីអធិស� ន

ទងំេនះបានេឡយ។ ្របសិនេបភា� បក់រ្រប្រពឹត�អ្រកកេ់ទនឹង េសចក�ី វនិាស  ែដលអ�កនិពន� បានបេ្រង�ន

េយងឲ្យេឃញពីលទ�ផលៃនករ្រប្រពឹត�របស់បុគ�ល េនាះជាអនុផលែដលេគស� គមន ៍    ែតពិបាកឲ្យចតទុ់ក

ថាជាេគាលបំណង្រគឹះរបស់អ�កអ�កនិពន�េដមបានេឡយ។ ។ 

ៃន្រពះេមស្ុស ី

កត� ែដលអ�កនិពន�ស�� ថ�ីជាេ្រចនបានដក្រសងេ់ចញពីទំនុកទងំេនះ េនក�ុងឳកសេផ្សងៗជា 

វភិាគទនជួយ ដល់ទស្សនៈែដលទំនុកតំេកងបណា� ស ឲ្យេគេមលេឃញជា្របេភទៃន្រពះេមស្ុស ី។ 

្រពះេយសូ៊វ្រទង ់បានដក ្រសងពី់ទំនុក ៣៥:១៩/៦៩:៤ េដម្បពីន្យល់ថា េលកីយេ៍នះបានស�បដ់ល់្រទង់

(យ៉ូហន១៥:២៥)។ េហយ ពួកសិស្ស្រទងប់ានចងចទំំនុក៦៩:៩ េដម្បដីកនូ់វករលងសំអត្រពះវហិរ

ចូលេទក�ុងបរបិទៃនបទគម�រីេនាះ (យ៉ូហន២:១៧)។ េលកប៉ុលកធ៏ា� បប់ានឮពីទំនុក ៦៩:៩ និយាយអំពី

្រពះ្រគីស� និងកររង្រទងរ់បស់្រទង ់(រ ៉ូម១៥:៣) ទំនុក ៦៩:២២-២៣ បានទយទុកពីភាពខ� ករ់បស់ពួកយូដ 

េមលមនិេឃញេបសកកម�ៃន្រពះេមសីុរបស់្រពះ្រគីស� (រ ៉ូម១១:៩-១០)។ ជាងេនះេទេទៀត ចំេពះេហតុ

ករណ៍ែដលយូដសស� ប ់េតអ�កណានឹងមកជំ នួសកែន�ងគាត ់េលកេព្រត�សបានែណនាឲំ្យេគទទួលយក

ម៉ាតធ់ាស ជំនួសយូដវញិ ក�ុងទំនុក៦៩:២៥ និង១០៩:៨ (កិច�ករ១:២០)។ ែតករដក្រសងទ់ងំេនះ្រត�វ

បានេ្រជសេរ ស េហយហកបី់ដូចជាគា� នេហតុផលណាែដលគិតថា ពួកសវកបានេមលទំនុកទងំេនះថា 

ែបបៃន្រពះេមស្ុសទីងំ្រស�ងេឡយ។ 

ករចងគំនំុរបស់មនុស្សេលេសចក�បីង� បរ់បស់្រពះជាមា� ស់ 

មានអ�កខ�ះបានសរេសរថាទំនុកតំេកងបណា� សេចញេ្រកពីប�� ីរែដល្រពះបណា� លឲ្យែតង។ ពួកេគ

បានចេចសថា អ�កនិពន�ទំនុកដំេកងគឺកំពុងបង� ញពីករចងគំនំុរបស់ពួកេគេទេលពួកខ� ងំស្រត�វរបស់ពួកេគ 

េហយ្រពះជាមា� ស់្រទងម់និបានេធ�អ�ីចំេពះករបណា� លឲ្យែតងក�ុងពក្យរបស់ពួកេគេនាះេទ។ ខណៈែដល

ជាករ្រតឹម្រត�វែដរ ែដលថា្រពះគម�រីមានផ�ុកនូវពក្យស�បជ់ាេ្រចន ែដលមនិសំេដផា� ល់េទនឹងេសចក�ីពិត

របស់្រពះ េឡយ (ឧទហរណ៍ ករេចទ្របកនយ៉់ាងខ� ងំរបស់េលកយ៉ូបទស់នឹង្រពះជាមា� ស់) ។ 

តមរយៈបរបិទ ៃនពក្យទងំេនាះ ែដលផ�ល់នូវទស្សនៈថា ពក្យទងំេនាះគឺជា្រពះបន�ូលរបស់្រពះ។  ខណៈ
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ែដល្រពះ ជាមា� ស់្រទងម់និបានបណា� លនូវពក្យមយួចំនួនរបស់យ៉ូប ែដលពក្យទងំេនាះសែម�ងពី្រពះ

ហឫទយ័របស់្រពះតមរេបៀបមយួែដល  ្រទងប់ានដក់គ់ាតេ់នក�ុងករែបបេនាះ េដយស� ល់ថាេលកយ៉ូប

មានលក�ណៈែបបណា េហយគាតអ់ចនឹងេឆ�យ តបេនក�ុងរេបៀបណាមយួបាន េហយគាតអ់ចនិយាយ

ករពិតអំពី្រពះ  អចជាេសចក�ីពិត និងជាេសចក�ីមនិ ពិត។ ដូេច�ះ េសចក�ីសរុបៃនសចេ់រឿង និងកិច�សន�នាគឺ 

េដយ្រពះបន�ូលរបស់្រពះ ែដលបេង�តបានជាសរៃន្រពះបន�ូលពី្រពះហឫទយ័របស់្រពះ និងនិងស� នភាពពី

បាកសេ្រមចចិត�របស់មនុស្ស។ េហតុេនះេនះ េនែតសមរម្យ តមពិតជាពក្យបង� ប ់ ឧទហរណ៍ េនេពល

េយងអនយ៉ូប១៦:១១-១៤ េយងែណនាថំាអត�បទេនះថា “ចូរស� ប្់រពះបន�ូលរបស់ ្រពះេយហូវ៉”។ 

្របែហលជាេយងអចទទួលស� ល់បានថា ពក្យមយួចំនួនេនក�ុងទំនុកដំេកងទងំេនះ មនិសមរម្យ

េនក�ុងបបូរមាតរ់បស់ពួកអ�កេជឿេឡយ (ទំនុក១៣៧.៨) ប៉ែុន�សរៃនេសចក�ីយុត�ិធមរ៌បស់្រពះ គឺជាេសចក�ី
សែម�ងពីពីចរតិលក�ណៈរបស់្រទងម់ានភាពច្បាស់លស់ និងសណា� បធ់ា� ប។់ ចំេពះខ�ួនេយងផា� ល់ មនិគួរ

និយាយេចញនូវករទងំេនាះេទ េទះបីជាេយងមានទំនុកចិត�ថា េយងអចថា� យេទ្រពះេដម្បរីកយុត�ិធម៌

កេ៏ដយ។ យ៉ាងណាមញិ ្រពះជាមា� ស់្រទងម់ានបន�ូលតមរយៈអ�កនិពន�ទំនុកដំេកង េដយករផ�ល់នូវ

ទស្សនៈគំនិតែដលេលកេឡងពីេសចក�ី្រត�វករចងប់ានយុត�ិធមរ៌បស់មនុស្សនិងេសចក�ីប�ូរផា� ចរ់បស់

្រពះជាមា� ស់ក�ុងករេនាះ។ េនក�ុងករពិភាក្សោពីទំុនុកតំេកងបណា� សទងំេនះ េយងគួរែតព្យោយាមពន្យល់

ែវកែញកនូវទស្សនៈេនះ។  

េសចក�តំីណាងពីភាពអយុត�ធិមរ៌បស់មនុស្ស 

តួនាទីេនះបាននាឲំ្យគិតពីស� នភាព្របវត�ិស�ស�ហ�តច់តែ់ដរ េដយយល់ថាទំនុកទងំេនះ្រត�វបាន 

សរេសរេដយបុគ�លែដលបានរងទុក�េដយអយុត�ិធម។៌ ប៉ុែន�ករេនាះមនិឈប្់រតឹមេនាះេទ។ បុគ�លទងំេនះ

តំណាងឲ្យមនុស្សេន្រគបេ់ពលេវល និង្រគបទី់កែន�ងែដលបានរងទុក�េដយភាពអយុត�ិធម។៌ សមាសធាតុ

តំណាងនាកំរកត្់រសយេនះមានេគាលបំណងដកទំ់នុកតំេកងបណា� សរេនះឲ្យមានគុណភាពអចប��ូ ល

េទក�ុង្រពះគម�រីបរសុិទ�។ កត� ែដលសេម�ងពីបុរណទងំេនះែថ�ងតំណាងៃនបុគ�លែដល បំពនេន្រគប់

ទីកែន�ង និង្រគបេ់ពលេវល េបតមករប៉ានស់� ន េលកខ�ស់ជាងករេចទសួរខងសីលធម ៌េទេទៀត។  

ខណៈែដលមានេសចក�ីលំេអៀងេទទស្សនៈេនាះ េនែតមនិេធ�ឲ្យថយចុះករបារម�ពី“បណា� ស” ែដល

អ�កនិពន�អធិស� នសូមឲ្យករេនាះធា� កេ់ទពួកខ� ងំស្រត�វរបស់ពួកេគ េហយជាករពិត េគមនិអចេគចេចញ

ពីប�� ែដលទំនុកតំេកងបណា� សរបានេចទសួរក�ុងទស្សនៈសីលធមរ៌បស់្រពះេយសូ៊វេឡយ។ េពលែដល

មាននរណាមា� កប់ាន្រប្រពឹត�ខុសឆ�ងចំេពះេយង ្រពះេយសូ៊វបានបេ្រង�នឲ្យអ�ករងេ្រគាះ ្រសឡាញ់ 

និងអធិស� នដល់អ�កែដលបាន្រប្រពឹត�ខុសឆ�ង។ 

 

 



ទំពរ័ 7 ៃន 16 

 

ពក្យសម�ៃីនអ�កេផ្សងៗេទៀត 

ទស្សនៈៃនកំណាព្យទងំេនះ េដយមានេគាលបំណងល�ក�ុងករេចៀសពីប�� ។ ក�ុងលក�ណៈែក�ង 

ករពិត អ�កកត្់រសយទងំេនះព្យោយាមដកព់ក្យសហវបំផុតេទកនបុ់គ�លេផ្សងៗជាជាង ថាវជាពក្យ

របស់អ�កនិពន�ទំនុកដំេកងបានសរេសរេឡង។ ខណៈែដលពួកេគចបអ់រម�ណ៍ក�ុងករ “ករពរ” េសចក�ី
សុចរតិ្រតឹម្រត�វខងេទវស�ស�ៃនទំនុកតំេកង េហយពួកេគ្រចនេចលេសចក�ីពិតខង្របវត�ិស�ស�ៃន

កំណាព្យទងំេនះ។ អ�កកត្់រសយយល់ថា ទំនុកដកប់ណា� សេនះគឺមនិពិតេនាះេទ េហយមនិអចយក

អនុវត�េនក�ុងជីវតិដូចគា�  េសចក�ីខុសឆ�ងៃនទស្សនៈកត្់រសយទងំេនះមាន បានយល់ថា ទំនុកេនះមនិអច

យកេទអនុវត�េនក�ុងជីវតិេទ។ េហយមានអ�ក្របាជ�្រពះគម�រីតិចតួចណាស់ ែដលយល់្រសមចំេពះករេនះ។  

ជាតិជាជាងបុគ�ល 

អ�កេផ្សងេទៀត ក�ុងេគាលបំណងរក្សោ្រពះគម�រីបរសុិទ�ឲ្យខ�ស់ជាងេសចក�ីសង្សយ័ខងសីលធម៌

ទងំឡាយ បានអនុវត�“បណា� ស”ទងំេនះេទចំេពះ្របជាជាតិនានា ជាជាងអនុវត�េទបុគ�លមា� ក់ៗ ។ មុន

ដំបូង ករេនះហកបី់ដូចជាគំនិតដ ៏ល�ណាស់។ យ៉ាងេហចណាស់ វេចៀសវងនូវករស�បេ់ខ�មផា� ល់ខ�ួន

ែដលទំនុកតំេកងបណា� សសែម�ងេទកនបុ់គ�លមា� ក់ៗ  ជាងេទក្រមតិជាតិ។ វគឺជាករពិត េនក�ុងស� ន

ភាពមយួចំ នួន ដូចជាទំនុក៧៩ និង៨៣ អ�កនិពន�បាននិយាយអំពីពួកខ� ងំស្រត�វរបស់្របជាជាតិ ប៉ែុន�

ករេនះមនិអចនិយាយថាទំនុកតំេកងបណា� សទងំអស់សុទ�ែតដូចេនាះេទ។  តមពិតេទគឺមានភាគ

េ្រចន។ ែតទំនុក៦៩ និង១០៩ បាននិយាយចំៗអំពីខ� ងំស្រត�វរបស់បុគ�ល។ យ៉ាងណាមញិ េលក 

McKenzie បានតសូ៊យ៉ាង្រតឹម្រត�វ ចំេពះករ្រប្រពឹត�របស់បុគ�លគឺមានេគាលករណ៍ខុសៗគា� ពីសីលធម៌

ថា� កជ់ាតិនិងមនិបាន្របកនខ់� បជ់ារហូតេទ។  

ភាពខុសែប�ករវងអំេពបាប និងមនុស្សមានបាប 

េនះគឺជាេរឿងធម�ត េហយជារេបៀបមយួដសុ៏ចរតិៃនករេដះ្រសយចំេពះអំេពបាប និងមនុស្ស

មានបាប កស៏�ិតេនក�ុងចំេណាមរេបៀបែដលអ�កកត្់រសយបានេដះ្រសយជាមយួទំនុកតំេកង ទងំេនះ។ 

េលក McKenzie បាន្របកនយ់កតួនាទីេនះ េហយនិយាយថា “ឥឡូវេនះ ករស�បេ់ខ�មរបស់អ�កនិពន�

ទំនុកតំេកង គឺ្របាកដជាបានតំរងេ់ទទស់នឹងគុណភាពៃនករស�ប៖់ អំេពបាប” គាតប់ានដកេ់្រគាងកំណត ់

េដម្បកីរពរ មនុស្សមានបាបទស់នឹងេសចក�ីស�បអំ់េពបាបរបស់អ�កនិពន�៖   

1. ករស�បម់និ្រត�វសំេដេទេលមនុស្សមានបាបេទ ែត្រត�វសំេដេទអំេពបាបវញិ។ 

2. ទងំអ�កនិពន�ទំនុកតំេកង ឬពួកអ�កេជឿឯេទៀតៗ្របែហលចងប់ាន េសចក�ីយុត�ិធម៌

ពី្រពះជាមា� ស់ទស់នឹងមនុស្សមានបាប ប៉ែុន�គួរែតជាយុត�ិធមរ៌បស់្រពះជាមា� ស់ មនិែមនជាករ 

សងសឹករបស់អ�កនិពន�េឡយ។ 
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3. ្រត�វែតទុកឱកសឲ្យ េបមានករែ្របចិត� និងេនេពលែដលេគមានចិត�ចងប់ានភាពយុត�ិធម៌

របស់្រពះ េដម្បភីាពចុះចញ់។ 

4. ្រត�វែតមានេសចក�ី្រសឡាញ់ស្រមាបម់នុស្សមានបាបេនជាមយួេយង៖ “មានពក្យមយួថា 

មនុស្សមានបាប្របែហល្រត�វេគស�បត់មច្បាបែ់តេពលណាែដលគាត្់រត�វេគ្រសឡាញ់ែត

ប៉េុណា� ះ” 

មានេយាបល់េ្រចន្រត�វផ�ល់ឲ្យចំេពះទស្សនៈមយួេនះ។ ប�� េនាះគឺថា ជាករពិបាកណាស់េនក�ុង

ករែញកេសចក�ីស�បអំ់េពបាបេចញពីេសចក�ីស�បម់នុស្សមានបាប។ េហយេយង្រត�វែតសួរ ខ�ួនឯងជានិច�ថា 

“េតអ�ីេទែដលខ�ុ ំពិតជាស�ប?់ េយង្រគបគ់ា� សុទ�ែតជាមនុស្សមានបាប ែដលភាន្់រចឡំពីេសចក�ីស�ប់ទ់ងំពីរ 

េហយកម៏និ្របាកដថាមយួណាែបកេចញ និងមយួណាចបេ់ផ�មេនាះែដរ។ គឺមានែតពួកបរសុិទ�ដពិ៏តេទ 

ែដលអច្រគប្់រគងករេនះឲ្យមានតុល្យភាពៃថ�ថា�  េទះបី េយង្រគបគ់ា� ្របាថា� ចងប់ានេគាលេដដខ៏�ងខ់�ស់

្រតែដតកេ៏ដយ។ 

ករកត្់រសយទនំកុតេំកងបណា� សជា្រពះបន�លូ្រពះ 

េនក�ុងែផ�កេនះ ខ�ុ ំចងេ់ធ�ករពិភាក្សោបែន�មេទៀតនូវទិដ�ភាពមយួចំនួនអំពីទំនុកតំេកងបណា� ស 

េដម្បពី្យោយាមយល់ពីភាពវជិ�មាន និងអវជិ�មានៃនេទវស�ស�របស់ទំនុកតំេកងទងំេនាះ។ 

ទស្សនៈគំនិតខងេទវស�ស�របស់អ�កនិពន� 

េយងគួរែតកតសំ់គាល់ភា� មៗនូវទស្សនៈគំនិតរបស់អ�កនិពន�េលករេធ�ទុក�េទសពីសំណាកអ់�កេបៀត

េបៀនមកេលគាត។់ ពួកេគបានតបស�ងករល�របស់គាតេ់ដយករអ្រកក៖់ “េគ្រប្រពឹត�ករអ្រកកដ់ល់ទូលបង�ំ 

ស�ងនឹងករល�េដម្បឲី្យ្រពលឹងទូលបង�ំ្រត�វេនែតឯង” (៣៥:១២)។ ករឈចឺបរ់បស់គាត ់កនែ់ត

អ្រកកេ់ដយសរែតពួកអ�កេបៀតេបៀនសុទ�ែតជាមតិ�ភ�័ក�របស់គាត៖់ 

មនិែមនជាខ� ងំស្រត�វែដលបកេករខ�ុ ំ យ៉ាងេនាះខ�ុ ំនឹងធន្់រទបំាន កម៏និែមនជាអ�កស�បខ់�ុ ំែដលេលក 
ខ�ួនទស់នឹងខ�ុ ំ េនាះខ�ុ ំនឹងបានពួនខ�ួនឲ្យរចួពីេគ គឺជាអ�កឯងវញិ ជាមនុស្សេស�គា� នឹងខ�ុ ំ ជាេភឿន 
េហយជាសំ ឡាញ់ស�ិទ�ស� លនឹងខ�ុ ំ េយងបានធា� ក្់របឹក្សោគា� យ៉ាងែផ�មែល�ម កេ៏ដរជាមយួគា�  
េនកណា� លហ�ូងមនុស្សក�ុង ដំណាក្់រពះ” (៥៥:១២-១៤)។ 
េគជាស្រត�វស�ងនឹងេសចក�ី្រសឡាញ់របស់ទូលបង�ំ ប៉ែុន�ទូលបង�ំផ�ងចិ់ត�នឹង អធិស� នវញិ 
េគបានសងករអ្រកកដ់ល់ទូលបង�ំ ស�ងនឹងករល� េហយស�ងេសចក�ីសំអប ់ចំេពះេសចក�ី្រស 
ឡាញ់របស់ទូលបង�ំ (១០៩:៤-៥)។  

កត� េនះពិតជាបានដកអ់�កអធិស� នទងំេនះ េនាក�ុងពៃន�ដគួ៏រឲ្យចបអ់រម�ណ៍ ដូចគា� យ៉ាងេ្រចនជាមយួ

នឹងេរឿងរបស់េលកយ៉ូប និងមតិ�របស់គាតែ់ដរ។  
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ករអេង�តទីពីរគឺថា អ�កនិពន�បានតយុទ�ថា ខ� ងំស្រត�វរបស់គាតគ់ា� នេហតុផលណា្រប្រពឹត� 

ករអ្រកកេ់ទេលគាតេ់ឡយ៖ 

ដ្បតិមាតរ់បស់មនុស្សអ្រកក ់នឹងមាតម់ាយា បានហេឡងទស់នឹងទូលបង�ំេហយ េគបាននិយាយ 
នឹងទូលបង�ំ េដយអណា� តកំភូត េគបានេឡាមពទ័�ទូលបង�ំជំុវញិេដយពក្យសំអប់
កត៏យុទ�នឹងទូលបង�ំ េដយ េគឥតេហតុ (១០៩:២-៣, ៣៥:៧, ១៩, ៥៩:៣-៥, ៦៩:៤)។ 

ករអេង�តទីបី គន�ឹះមយួជួយ ឲ្យយល់ពីអរម�ណ៍ និងអកប្បកិរយិារបស់អ�កនិពន� េទវស�ស�របស់

គាត ់្របាកដជាេមលេទេលេទវស�ស�របស់គាត ់គឺថា យ៉ាងេហចណាស់កម៏ានកឋខណ័� ១ គាតនឹ់ង

ទទួលស� ល់ថា កររងទុក�របស់គាតគឺ់្រពះអង�្រទងជ់ាេហតុផល៖ 

ដ្បតិគឺេដយយល់ដល់្រទងេ់ហយ បានជាទូលបង�ំធន្់រទនឹំងេសចក�ីត�ះតិះេដៀល េហយេសចក�ីេអៀន 
ខ� សបាន្រគបមុខទូលបង�ំផល ទូលបង�ំបាន្រតឡបដូ់ចជាអ�កដៃទចំេពះបងប�ូនទូលបង�ំ 
គឺដូចជាសសនេ៍្រក ដល់ពួកអ�កេពះ១ នឹងទូលបង�ំ ដ្បតិេសចក�ីឧស្សោហ៍ដល់ដំណាក្់រទង ់បាន
សីុបង�និទូលបង�ំ ឯេសចក�ីត�ះតិះ េដៀលទងំប៉ុនា� នែដលេគេដៀលដល់្រទង ់េនាះបានធា� កម់កេល
ទូលបង�ំវញិ (៦៩:៧-៩)។ 

េនាះ្របាកដជាបានដកប់�� េទក�ុងទីតងំៃនេទវស�ស�ែដលធំជាង េហយហកបី់ដូចជា្រត�វបានព្រងឹងអ�ក

និពន�ឲ្យ្រទ្ំរទចំេពះករេបៀតេបៀនដល់គាត។់ 

ទីបនួ េនខណៈែដលទំនុកចិត�របស់អ�កនិពន�េលមនុស្ស្រប�ស្រសីបានថយចុះ េសចក�ីជំេនឿរបស់ 

គាតេ់ល្រពះនិងេល េសចក�ីល�របស់្រទងេ់នែតដែដល៖ 

ែតឳ្រពះេយហូវ៉ ជា្រពះអមា� ស់េអយ សូម្រទងេ់្របាសទូលបង�ំ េដយយល់ដល់្រពះនាម្រទង ់សូម 
េ្របាសឲ្យទូលបង�ំបានរចួ េដយេ្រពះេសចក�ីសប្ុបរសដ្៏របេសររបស់្រទង ់(១០៩:២១)។ 
ឳ្រពះេយហូវ៉ ជា្រពះៃនទូលបង�ំេអយ សូមជួយ ទូលបង�ំផង ឳសូមជួយ សេ�ង� ះទូលបង�ំ 
តមេសចក�ីសប្ុបរៃន្រទង ់(១០៩:២៦)។ 

ទី្របា ំអ�កនិពន�គិតដល់សហគមនែ៍ដលស�ិតេនេ្រកមែខ្សបនា� តៃ់នសុខមាលភាពខង្រពលឹង

វ�ិ� ណរបស់គាត។់ មានពួកអ�កេដលបានដកេ់សចក�ីសង្ឃមឹេលករករពររបស់្រទង(់៣៥:២៧) នឹងអស់

អ�កែដលបាន ទទួលឥទ�ិពលអវជិ�មានតមរយៈអ�ីែដលេកតេឡងចំេពះគាត៖់ 

ឳ្រពះេយហូវ៉ ជា្រពះអមា� ស់ៃនពួកពលបរវិរេអយ សូមកំុឲ្យពួកអ�កែដលពឹងពកដ់ល់្រទង្់រត�វខ� ស់ 
េដយេ្រពះទូលបង�ំេឡយ ឳ្រពះៃនសសនអី៍្រសែអលេអយ សូមកំុឲ្យពួកអ�កែដលែស�ងរក
្រទងប់ាន្រត�វ អបយ់សេដយេ្រពះទូលបង�ំឲ្យេសះ (៦៩:៦)។ 
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ខណៈែដលករអេង�តទងំេនះ្របែហលមនិអចេដះ្រសយនូវប�� ៃនទំនុកតំេកងបណា� សបាន 

ែតទំនុកតំេកងទងំេនះបានផ�ល់នូវបរបិទេទវស�ស�ខងក�ុងឲ្យេមលេឃញពីប�� ។ ទំនាកទំ់នងរបស់អ�ក

និពន�ជាមយួ្រពះគឺេនលក�ណៈល� មានសណា� បធ់ា� ប ់េហយករ្រប្រពឹត�ល�របស់គាត ់ចំេពះខ� ងំស្រត�វបាន

ឆ�ុះប�� ំងពីករេនាះ។  េទះបីជាមានអ�ីេកតេឡងចំេពះរូបគាតយ៉់ាងណាកេ៏ដយ េកតេចញពីលក�ណៈៃន 

ពួកអ�កេបៀតេបៀនគាត ់ជាងលក�ណៈ និងករ្រប្រពឹត�របស់គាត។់ ជាងេនះេទេទៀត គាត់យ់ល់ពីេសចក�ីរងទុក� 

របស់គាតក់�ុងនយ័ទូលំទូលយ េហយយកចិត�ទុកដកពី់រេបៀបែដលេសចក�ីរងទុក�េនាះជះឥទ�ិពលដល់ 

សហគមនែ៍ដលគាតរ់ស់េន ។  

“បណា� សរ” 

ជាពក្យែដលអ�កនិពន�េ្របទស់នឹងខ� ងំស្រត�វរបស់គាត ់ពីេសចក�ីអធិស� នថាឲ្យ ពួកេគ

បាន្រសងកចិត�ចំេពះករខំ្របឹងរបស់ពួកេគ េទេសចក�ីអធិស� នថា ឲ្យពួកេគនិង កូនេច្របែហល្រត�វ

បំផា� ញចុះ។ អ�កនិពន�អធិស� នយ៉ាងែវងេដយប�� ីរៃន “បណា� សជាេ្រចន” ដល់ពួកខ� ងំស្រត�វ ហកបី់

ដូចជាគាតម់និេភ�ចនូវេ្រគាះណាមយួ ែដលគាតប់ានជួបេសះេឡយ។  

េនេពលែដលេគេមលេទេលលក�ណៈ និង្រពំែដនៃន “បណា� ស” គឺជាេគាលបំណងៃនអ�កនិពន� 

បានសែម�ងច្បាស់ែដរ េទះបីជាេសចក�ីជំរុញពីក�ុងចិត�មនិបានសែម�ងេចញមកទងំ្រស�ងកេ៏ដយ។ ែត េន

ក�ុងពន�ឺៃនភាពទងំមូលៃនេសចក�ីអធិស� នពីេសចក�ីជំនំុជ្រមះទងំេនះ អ�កនិពន�មនិបានេផា� តខ� ងំេទេលខ�ួន

ឲ្យដូចជាករែដលគាតេ់ផា� តេទកន្់រពះជាមា� ស់េទ កេ៏មលងយចំេពះខ�ួនឯងថា រូបរងរបស់ខ�ួនេធ�ឲ្យ

រងំស�ះដល់និមតិ�និងនគរ្រពះ េហយមនិពិនិត្យេមលផ�ូវចិត�ខងក�ុងថា គាតម់និអចេមលេឃញផល

បះ៉ពល់ៃនកររងទុក�របស់គាតដ់ល់សហគមនរ៍បស់គាតែ់ដរ។ 

េគាលករណ៍ៃនេសចក�ជំីនំុជំរះ 

អ�កនិពន�បានេមលេឃញពីេគាលករណ៍ច្បាស់លស់មយួចំនួន្រគប្់រគងពីរេបៀបែដលេសចក�ីយុត�ិ
ធម្៌រត�វបានវស់ស�ង។់ ដំបូង គាតរ់ពឹំងថា្រពះអមា� ស់្រទងនឹ់ងតយុទ�ជាមយួនឹងអ�កែដលបានេធ�ទុក�េទស

ដល់គាត៖់ “ឳ្រពះេយហូវ៉េអយ សូម្រទងក់រពរទូលបង�ំចំេពះពួកអ�កែដលតតងំនឹងទូលបង�ំ សូម្រទងត់សូ៊
នឹងពួកអ�ក ែដលតសូ៊នឹងទូលបង�ំផង” (៣៥:១)។  ្របសិនេបេយងអចរពឹំងកតសំ់គាល់ ពីេទវស�ស�ែដល

ជាបល់បម់និផា� ស់ប�ូរដជ៏ាកល់ក ់េនក�ុង្រក�ម ទំនុកតំេកងេនះ-េហយខ�ុ ំេជឿថាេយង អចនិយាយបានពី

មូលេហតុរបស់គាត ់ដូចែដលេយងបានអេង�តរចួមក ថាជាបុព�េហតុរបស់្រពះជាមា� ស់ (៦៩:៧-៩)។ ដូេច�ះ 

្រពះជាមា� ស់ដជ៏ា្រពះៃនេសចក�ី យុត�ិធម ៌មនិអចេធ�អ�ីែដលតិចជាងេដះ្រសយ ជាមយួពួកខ� ងំស្រត�វ 

ែដលទស់នឹងអ�កនិពន� េហយកដូ៏ចជា្រពះជាមា� ស់ផា� ល់េឡយ។ 

ទីពីរ អ�កនិពន�េជឿ ឬយ៉ាងេហចណាស់បានអធិស� នថា បំណងចិត�ៃនពួកមនុស្សអ្រកកនឹ់ងក� យ 

ជាេសចក�ីបំផា� ញដល់ខ�ួន ៖ “េហយឲ្យអនា� កែ់ដលេគបានលកេ់នាះ ជាបខ់�ួនេគវញិសូមឲ្យេគធា� ក ់េទជាប់
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អនា� កេ់នាះ េហយវនិាសេទផង” (៣៥:៨ខ,គ, ៥:១០,៧:១៥-១៦,៩:១៥)។ េគាលករណ៍ៃន ករជំនំុជំរះ 

មានសេម�ងដូចភាសិត (សុភាសិត២៦:២៧,២៨:១០) េហយជាបទ់កទ់ងនឹង្រកិត្យវនិយ័ែផ�ក សីលធម ៌

ថាចំណងចិ់ត�អ្រកកនឹ់ងបណា� លឲ្យមានផលផ�ុយពីេគាលបំណងរបស់្រពះ ែដល្រពះ្រទងប់ានបេង�តែផនដី

មក េហយបាន្រគប្់រគងេលសកម�ភាពរបស់មនុស្ស និង្រគបអ់�ីៗ និង្រគបស់កម�ភាពទងំ ឡាយក� យ 

ជាឧបករណ៍ៃនបំណង្រពះហឫទយ័របស់្រទង។់  ែតេទះបីជាយ៉ាងណាកេ៏ដយ ករេនះបានខូចបងេ់ទ

េហយ។ េគាលករណ៍េនះ បានរកេឃញេនក�ុងទំរងអ់ក្សរស�ស�ៃនគម�រី្របាជា�  ក�ុងសណា� ន េដម្រត�វបាន

បេ�� ញសេម�ងេនក�ុងឃា� ពីបុរណៃនទំនុក្របាជា� ៃនេស�ចសឡូម៉ូន។ ដូចែដលអ�កនិពន� បានពណ៌ពីរេបៀប

ែដល្រពះជាមា� ស់្រទងប់ានេ្របេភ�ងបំផា� ញពួកេអសីុបែដលេដញតមពួកអីុ្រសែអលយ៉ាង្របកិត េហយកដូ៏ច

ជាេ្របទឹកសមុ្រទ្រគបេលពួកេគ (និក�មនំ១៤;២១-៣១) គាតប់ានបេង�តសណា� ន ឃា� បុរណៃនេគាលករណ៍

េនះថា ៖ “ភាគេ្រចនចំេពះករែដលមនិគួរឲ្យេជឿទងំអស់ ដូចជា្រពះ្រទងេ់្របទឹក ស្រមាប់
ប�ង� បករទងំអស់ េហយភ�ជឺាឥទ�ិពលយ៉ាងអស� រ្យ ស្រមាបក់រពរេលកីយដសុ៏ចរតិ 
(្របាជា� សឡូម៉នូ១៦:១៧ NRSV, ខ២៤, ៥:២០)។ 

បណា� ស 

-បានេទជាមានេសចក�ីខ� ស េហយអបយ់សេទ (៣៥:៤ក,ខ២៦) 

-បាន្រត�វថយេចញេដយខ� សវញិ (៣៥:៤ខ) 

-សូមឲ្យេគបានដូចជាចំេបងែដលខ្យល់ផាតេ់ទ េហយឲ្យេទវតៃន្រពះេយហូវ៉េដញតមេគផង (៣៥:៥) 

-សូមឲ្យផ�ូវេគបានងងឹត េហយរឥល្រពមទងំមានេទវតៃន្រពះេយហូវ៉េដញតមេគែដរ (៣៥:៦) 

-សូមឲ្យេសចក�ីហិនវនិាសេលមកេលេគេដយឥតដឹងខ�ួន (៣៥:៨) 

- េហយឲ្យអនា� កែ់ដលេគបានលកេ់នាះ ជាបខ់�ួនេគវញិ (៣៥:៨) 

-សូមឲ្យេគធា� កេ់ទជាបអ់នា� កេ់នាះ េហយវនិាសេទផង (៣៥:៨) 

-សូមបំផា� ញគំនិតេគ (៥៥:៩) 

-ឲ្យេគនិយាយសុទ�ែតខុសគា�  (៥៥:៩) 

ឲ្យេគចុះទងំរស់េទក�ុងស� នឃុំ្រពលឹងមនុស្សស� ប ់(៥៥:១៥) 

-សូមឲ្យតុរបស់េគ្រតឡបជ់ាអនា� កដ់ល់េគ េហយកលណាេគមានេសចក�ីសុខ 
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េនាះសូមឲ្យែ្របជាអង�បដ់ល់េគ វញិ (៦៩:២២) 

-េហយឲ្យចេង�ះេគញ័រជានិច� (៦៩:២៣) 

-សូមចកេ់សចក�ីេក� ្រកហយរបស់្រទងេ់ទេលេគ (៦៩:២៤) 

-េហយឲ្យេសចក�ីេ្រកធដស៏ហ័សៃន្រទងត់មេគទន ់(៦៩:២៤) 

-សូមឲ្យលំេនរបស់េគ្រត�វេចលស� ត ់ឥតមានអ�កណាអ្រស័យេនក�ុង្រតសលេគេឡយ (៦៩:២៥) 

-សូមបែន�មេទសេទេលេទសរបស់េគ (៦៩:២៧) 

-េហយកំុឲ្យេគចូលមកក�ុងេសចក�ីសុចរតិរបស់្រទងេ់ឡយ (៦៩:២៧) 

-សូមឲ្យេគបានលុបេចញពីប�� ីជីវតិេទ កំុឲ្យកតេ់នជាមយួនឹងពួកមនុស្សសុចរតិេឡយ (៦៩:២៨) 

-សូម្រទងត់ងំអ�កអ្រកកឲ់្យ្រគប្់រគងេលវ េហយឲ្យសតងំឈរេនខងស� ំវ (១០៩:៦) 

-េនាះសូមឲ្យវមានេទស (១០៩:៧) 

-េហយឲ្យេសចក�ីអធិស� នរបស់វ្រតឡបជ់ាអំេពបាបវញិ (១០៩:៧) 

-សូមឲ្យៃថ�អយុរបស់វបានខ�ីចុះ (១០៩:៨) 

-េហយឲ្យមានមា� កេ់ទៀតទទួលយកករងររបស់វ (១០៩:៨) 

-សូមឲ្យកូនេចវេធ�ជាមនុស្សអវែសទងំេដរសំុទន ឲ្យេគរកសីុតមទី្រចកល�ករបស់េគ (១០៩:១០) 

-សូមឲ្យមា� ស់បំណុលរបឹយករបស់វទងំអស់េទ េហយឲ្យមនុស្សដៃទដេណ� មយកផលៃនកររបស់វ 

(១០៩:១១) 

-សូមកំុឲ្យមានអ�កណាអណិតេមត� ដល់វេឡយ កកំុ៏ឲ្យមានអ�កអសូរដល់កូនកំ្រពរបស់វែដរ (១០៩:១២) 

-សូមឲ្យពូជវ្រត�វផុតេចញ លុះដល់ដំណជានេ់្រកយ សូមឲ្យេឈ� ះវ្រត�វសូន្យបាតេ់ទ (១០៩:១៣) 

-សូមឲ្យ្រពះេយហូវ៉នឹងចពីំេសចក�ីទុច�រតិរបស់ពួកឰយុេកវ (១០៩:១៤) 

-េហយកំុឲ្យបាបរបស់មា� យវ្រត�វលុបេចញេឡយ (១០៩:១៤) 
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-សូមឲ្យេសចក�ីទងំេនាះេនចំេពះ្រពះេយហូវ៉ជានិច�េដម្បឲី្យ្រទងប់ានផា� ចេ់សចក�ីនឹងចពីំេគេចញពី

ែផនដីេទ (១០៩:១៥) 

-ឳកូន្រសីៃនបាបីឡូនេអយ ឯងនឹង្រត�វបំផា� ញេហយ សប្បាយេហយ អ�កណាែដលសងដល់ឯង តមករ 

ែដលឯងបាន្រប្រពឹត�នឹងេយង សប្បាយេហយ អ�កណាែដលនឹងចបកូ់នតូចរបស់ឯងេទេបាកនឹងថ�ផង 

(១៣៧:៨-៩) 

  

ទីបី អ�កនិពន�បានអធិស� នថា សូមឲ្យ្រពះ្រទងស់ងករអ្រកកឲ់្យសមនឹងទំហំករអ្រកករ់បស់ពួកគ 

េបមនិែមន១ជា៧ដង៖ 

ឯពួកមនុស្សេមាេហ េគរែមងមានទុក�េដយេ្រពះកររលំងច្បាប ់នឹងអំេពទុច�រតិរបស់េគ  

(១០៩:១៧) 

 េសចក�ីអ្រកកែ់ដលពួកខ� ងំស្រត�វបាន្រប្រពឹត�ទស់នឹងអ�កនិពន� ជាេរឿងធម�តចំេពះគាត ់ដូចជា 

សំេលៀកបំពកែ់ដលគាតប់ានេស��កអ�� ឹង។ ពួកេគបានក� យជាទឹកអបដ់ល់្រពលឹងរបស់គាត ់េហយអ�ក

និពន�ែដលមនិ្រតឹម្រត�វអធិ ស� នថា សូមឲ្យសំេលៀកបំពកក់ខ�កេ់នះបានេតងជាបនឹ់ងគាតជ់ារេរៀងរហូត 

ជាអ�ីែដលបណា� លឲ្យមានេសចក�ីរងទុក�យ៉ាងធំ៖ 

វបាន្របដបខ់�ួន េដយករេជរ្របេទច ដូចជាពកអ់វ េហយករេនាះកចូ៏លេទដល់ខងក�ុងវដូចជា
ទឹក េហយបាន្រជាបេទក�ុងឆ�ឹងវដូចជាេ្របង សូមឲ្យករេនាះបានសំរបវ់ ដូចជាសំេលៀកបំពក ់
ែដលវែតង េស��កពក ់េហយជាែខ្ស្រកវតែ់ដលវរតឹេនចេង�ះជានិច�ែដរ េនះេហយជារង� ន ់
ែដល្រពះេយហូវ៉្រទង្់របទន ដល់ពួកខ� ងំស្រត�វៃនទូលបង�ំ េហយដល់អស់អ�កែដលនិយាយ
បង� ចដ់ល់្រពលឹងៃនទូលបង�ំែដរ (ខ១៨-២០)។ 

 េសចក�ីអធិស� នដត៏កស់�ុតៃនទំនុក១៣៧ បានស�ិតេនក�ុងនិេទ�សបទេនះែដរ  េ្រពះពួកបាបីឡូន 

បានចបកូ់នតូចរបស់ពួកអីុ្រសែអលេបាកនឹងថ�  េហយអ�កនិពន�បានអធិស� នថា ពួកេគនឹង្រត�វសង 

វញិនូវទំហំែដលេគបានេធ�ចំេពះពួកអីុ្រសែអលវញិ៖ 

ឳកូន្រសីៃនបាបីឡូនេអយ ឯងនឹង្រត�វបំផា� ញេហយ សប្បាយេហយ អ�កណាែដលសងដល់ឯង តម 
ករែដលឯងបាន្រប្រពឹត�នឹងេយង សប្បាយេហយ អ�កណាែដលនឹងចបកូ់នតូចរបស់ឯង
េទេបាកនឹងថ�ផង (ខ.៨-៩)។ 
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 សីលធមៃ៌នែភ�កឲ្យធួននឹងែភ�ក េហយេធ�ញឲ្យធួននឹងេធ�ញ ្របែហលេធ�ឲ្យលំបាកដល់្រពលឹង 

្រគីស� ន ែតវជាកំរតិមយួៃនសីលធមស៌�� ចស់។ វមនិែមនជារបស់ទងំមូលេទ ្រគានែ់តជា១ែផ�កប៉េុណា� ះ 

េហយេយងពិតជាមនិអចេកតសរេសរ១ែផ�ក េនាះបានេឡយ  រហូតទល់ែតេយងបានេមលេឃញរបស់

ទងំមូល។ េនក�ុងករណីេនះ េយង្រត�វករេឃញកំរតិខ�ស់ជាងៃនសីលធមស៌�� ចស់ ែដល េសចក�ី
្រសឡាញ់របស់្រពះ និងេសចក�ី ្រសឡាញ់ដល់អ�កជិតខងជាក្រមតិកំណតនូ់វករ្រប្រពឹត�របស់មនុស្ស។ 

េហយេយង្រត�វទទួលស� ល់ថា ទងំក�ុង្រពះគម�រី និង ្របវត�ិស�ស� េនែតមានកែន�ងឲ្យេថា� លេទសេទេល
សីលធម្៌រគីស� ន ជាេសចក�ីេថា� លេទសែដលមនិពឹងែផ�កេលច្បាបៃ់នករសងសឹក ប៉ែុន�េលេសចក�ីយុត�ិធម៌

របស់្រពះជាមា� ស់វញិ។  

 ទីបនួ ករបេនា� សរបស់ពួកខ� ងំស្រត�វ មនិបានឈេនែតឯងេទ ែតបានចកឫ់សេ្រជក�ុងេសចក�ី
បដិេសធ្រពះផា� ល់។ េនក�ុងេសចក�ីេនាះ អ�កនិពន�បានអធិស� ន សូមឲ្យ ្រពះ ្រទងដ់កេ់ទសដល់ពួកេគ 

១ជា៧ដងវញិ៖ “ឳ្រពះអមា� ស់េអយ ឯករែដលពួកអ�កជិតខងេយង ខ�ុ ំបានត�ះតិះេដៀលដល់្រទង ់េនាះសូម
សងេទេល្រទ�ងេគ ១ជា៧វញិ” (៧៩:១២) 

 ចំណុចសំខនអំ់ពីេគាលករណ៍ជំនំុជំរះទងំេនះ គឺថាអ�កនិពន�មនិបានអិធិស� នេចញពីករព្យោបាទ

ពិតដល់អ�កេបៀតេបៀនគាតេ់ទ ។ េលក Keel បាន អេង�តេឃញថា ពួកខ� ងំស្រត�វ ្រត�វបានអ�កនិពន�ពណ៌នា

េនក�ុងលក�ណៈមយួយ៉ាងច្បាស់ថា ពួកេគរស់េន និង្រប្រពឹត�េដយគិតថាគា� ន្រពះទល់ែតេសះ។ 

េហតុដូេច�ះ ស�ិនេនេលមូលដ� នេនះែដលអ�កនិពន�បានទូលអង�រ ដល់្រពះ ឲ្យដកេ់ទសដល់ពួកេគ៖ 

“ករ្រប្រពឹត�របស់ពួកេគបេង�តឲ្យមានករសង្សយ័ថាគា� ន្រពះជំនំុជំរះពួកេគេឡយ”។ អ�កនិពន�បានេជឿថា 

គាតប់ានអធិស� នតម្រពះហឫទយ័របស់្រពះ។ តមពិត េនះជាេហតុផលែដលេលក Johannes Vos 

បាននិយាយថាេសចក�ីអធិស� នេនះ្របែហលេនែត្រត�វបានេ្រប្របាស់ ក�ុងករថា� យបង�ំរបស់្រគីស� ន ៖ 

េដយេ្រពះសកម�ភាពរបស់្រពះជាមា� ស់ ែដលបានអធិស� នស្រមាប ់បានទស់នឹងភាពមនិ្រតឹម 
្រត�វពិតរបស់មនុស្ស េហយេដយេ្រពះែតអ�កអធិស� នខ�ួនឯងផា� ល់្រត�វបានបេ�� ញេយាបល់
េដយ្រពះវ�ិ� ណបណា� ល ដូេច�ះេសចក�ីអធិស� នេនាះ្រតឹម្រត�វ េហយមនិអចជាអសីលធម៌
េនាះេឡយ។ វនិាសកម�ទងំ្រស�ងៃនេសចក�ីអ្រកក ់រមួទងំករបំផា� ញមនុស្សអ្រកកត់មរយៈ 
ករជំនំុជំរះ គឺជាអធិបេតយ្យៃន្រពះ េហយគឺ្រតឹម្រត�វ មនិ្រតឹមែតអធិស� នសូមឲ្យសេ្រមចនូវករ
បំផា� ញេនះប៉េុណា� ះេទ ែថមទងំជួយ ឲ្យបានសេ្រមច េនេពល្រពះ្រទងប់ង� បឲ់្យេធ�ែបបេនាះេដយ
្រពះអង�ផា� ល់។ 

ករពិនិត្យពិចយ័ពីទំនុកតំេកងបណា� សខងេល មនិបានេធ�ឲ្យអ�កអនខ�ះស�បចិ់ត�េឡយ។ ពួកេគេនែត

មានអរម�ណ៍មនិសុខ្រស�លជាមយួេសចក�ីអធិស� នេដយ “កំហឹង”ទងំេនះ េហយ្របែហលជាគួរែតមាន

ទំនុកខ�ះមនិ្រស�លដល់េយងែដរ ែដលេសចក�ីអធិស� នទងំេនះ្រត�វេគអធិស� ន ឬក្៏រត�វែតអធិស� នែបប

េនាះ។  េដយេហតុេនាះអ�កខ�ះបាន្រត�វជំរុញឲ្យែស�ងរកផល្របេយាជនែ៍ដលទំនុកតំេកងទងំេនះអចផ�ល់ឲ្យ 
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។ េលក Erich Zenger បានរឭំកេយងថា ទំនុកតំេកងទងំេនះផ�ល់នូវទស្សនៈ្រតឹម្រត�វ ពីេលកិយ េនះ។ 

គឺថា ទំនុកតំេកងទងំេនះនឹងមនិអនុ�� តឲ្យេយងបដិេសធេចលអំេពហឹង្សោនិងអំេពអ្រកកៃ់ន 

ពិភពេលកែដលេយងរស់េនេនះេទ។ េទះបីជាគាតម់និអចទទួលស� ល់េពញេលញនូវ គតិេលកែដល 

បាននិពន�ទំនុកតំេកងទងំេនះ ែតគាតប់ានេលកេឡងនូវទស្សនៈបនួយ៉ាងែដលេធ�ឲ្យឲ្យទំនុកតំេកងទងំេនះ 

“អចបេ្រម” ដល់សមយ័េនះ៖ 

1. ពួកខ� ងំស្រត�វែដលទំនុកតំេកងទងំេនះែថ�ងមនិែមនជាតួអង�េទវកថា ឬអរក្សេនាះេទ។ ទំនុកតំេកង

ទងំេនះែថ�ងេដយហ�តច់តនិ់ងនយ័្រតង់ៗ ។  

2.  តមកំរតិមយួៃនទំនុកទងំេនះ បង� ញឲ្យេឃញថាអំេពហឹង្សោគឺជា “ដំេណ រខុសពីភាពេដមែផ�ក 

រចនាសម�ន័�ៃនែផនដីែដលជាទីស� កអ់្រស័យៃនជីវតិ អ�ីែដលេធ�ឲ្យ្រពះជាមា� ស់្រទងខ់� ល់ គឺពួកេគ

បានផ�ល់នូវ មេនាគមនវ៍ទិ្យោយ៉ាងខ� ងំដូចជាសន្យោពីេសចក�ីសុខសន� និងកររេំដះឲ្យមាន 

េសរភីាព” 

3. ទំនុកតំេកងទងំេនះឲ្យេយង យកចិត�ទុកដកអំ់ពី “សំណាញ់ៃនេសចក�ីេ្រកធ” ែដលវយ្របហរ

ដល់េលកីយ និងផ�ល់នូវករឈចឺបដ់ល់មនុស្ស ជាពិេសសដល់អ�កែដលទនេ់ខ្សោយ អ�កមានជម� ឺ

អ�ករងទុក� និងពួកអ�កែដលស�ិតេនេ្រកមករវយ្របហរពីសំណាកប់រសិ� នដក៏ចសហវ 

(ឬពីមនុស្សែដលកចសហវ)” 

4. េទះបីជាទំនុកទងំេនះសំេដអ�កដៃទ ជាអ�ក្រប្រពឹត�អំេពឧ្រកិដ ែតក�ុងេពលទន�ឹមគា� អំពវនាវឲ្យ 

េយង្របឈមមុខនឹងករចូលៃដក�ុងសំណាញ់ៃនេសចក�ីេ្រកធ។ 

 

េលក C.S. Lewis បានអេង�តេឃញថា ចំេពះ្រគីស� ន ទំនុកតំេកងបណា� ស រឭំកេយងថា អវត�មាន

ៃនករឈចឺប ់្របែហលជាស�� ៃនករ្របកសអសន�មយួៃនករធា� កចុ់ះខងេសចក�ីសុចរតិ និងសីលធម៌

េបបាតប់ងក់រេធ�ឲ្យដឹងខ�ួន មាននយ័ថាបាតប់ងែ់ខ្សចងសីលធមរ៌បស់េយងកំុឲ្យរសតប់ាតេ់ហយ។ 

េទះបីជាេនះ្របាកដជាអនុផលៃនទំនុកដំេកងទងំេនះកពិ៏តែមន ែតទំនុកដំេកងទងំេនះក្៏របែហល

ជាបេ្រង�នេយងនូវករមយួអំពីករអធិស� ន ែដលេនក�ុងេសចក�ីអធិស� នេយងអច “និយាយអ�ីៗ្រគប ់យ៉ាង 

តមនយ័្រតង ់គឺអ�ីៗ្រគបយ៉់ាង េបេយងនិយាយេទកន្់រពះជាមា� ស់” ខណៈេពលែដលចិត�របស់េយង

្រសឡាញ់និងេគារព្រពះខ� ងំ ែដលអចទស់នឹងភាសែដលទំនុកទងំេនះេ្រប ដូចជាពក្យែដលេលកយ៉ូប

បាននិយាយទស់នឹង្រពះដម៏ាន្រពះេចស�  េនាះេត្រទងម់និ្រជាបពីអ�ីែដលេយងកំពុងគិតេទឬអី? េតវមនិ

ែមនជាករែដលេស� ះ្រតងេ់លសេទេទៀតេទឬអី េប េយងដកចុ់ះករទងំអស់េនចំេពះ្រទង ់េហយ

ែចកចយនូវអរម�ណ៍របស់េយងេនក�ុង្រពះវត�មានរបស់្រទង ់តមរយៈអំណាចៃនេសចក�ីអធិស� ន? 

ពិតណាស់ មានករខ�ះជា្រពំែដន េហយេនក�ុង្រពះជាមា� ស់ ្រពំែដននិងភាពេស� ះ្រតងអ់ចេគៀកស� េទទន�ឹម

គា� ។ េយងអចសរភាពនូវអរម�ណ៍អវជិ�មានរបស់ េយងេចញមក ្រសបេពលែដលេយងទទួលស� ល់ថា

និស្សយ័បាបរបស់េយងមនិសមរម្យនិងដចេ់ចញពី្រពះយ៉ាងណា។  
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ជាចុងេ្រកយ អ�កនិពន�មនិបានេដះ្រសយប�� េនាះេដយៃដរបស់គាតផ់ា� ល់េនាះេទ ប៉ុែន�គាត់

ថា� យេទ្រពះហស�្រពះជាមា� ស់វញិ។ េដមេឡយទំនុករបស់គាតគឺ់ជាភាសិត “្រពះេយហូវ៉្រទងម់ានបន�ូលថា 

ករសងសឹកគឺរបស់អញ អញនឹងសងវវញិ” Zenger បានេធ�ករកតសំ់គាល់ថា “ពួកេគបានប�� កអ់ះអង

ពី្រពះជាមា� ស់េដយថា� យពក្យចុងេ្រកយេទ្រពះ។ ពួកេគថា� យ េទកន្់រពះមនិែមន្រតឹមែតេសចក�ី ត�ូញែត�

អំពីស� នភាពទុក�្រព�យរបស់ពួកេគប៉េុណា� ះេទ ែតថា� យសិទ�ិេដម្បជំីនំុជ្រមះេទ្រពះេដម្បកីតេ់ទស ពួកខ� ងំ

ស្រត�វែដលេធ�ទុក�ដល់ ពួកេគផងែដរ។ ពួកេគបានថា� យ្រគបក់រទងំអស់េទក�ុង្រពះហស�របស់្រទង ់

សូម្បែីតអរម�ណ៍ស�ប ់និងបំពនកេ៏ដយ”។ 

ថាេតទំនុកតំេកងបណា� សអចក� យជាចំណុចស�ូលៃនេសចក�ីអធិស� ន ែដល េយងមានអរម�ណ៍

អធិស� នេដយសុខ្រស�លនឹងអធិស� នកេ៏ដយ ែតទំនុកទងំេនះអចរឭំកេយងថា េលកិយ េនះេពញ 

េដយភាពអយុត�ិធម ៌ែត្រពះជាមា� ស់្រទងយុ់ត�ិធម ៌ដូេច�ះេយងរល់គា� អចទំលកចុ់ះនូចកំហុសខុស ឆ�ង 

របស់អ�កដៃទែដលបានេធ�ខុសនឹងេយងេទក�ុង្រពះហស�្របកបេដយ្រពះគុណរបស់្រទងប់ាន ដូចជា 

េយងមានបទពិេសធពីករតសូ៊ខងគំនិតនិងពក្យរបស់អ�កសរេសរទំនុកតំេកងទងំេនះ។ ដូច C.H. 

Spurgeon ផ�ល់េយាបល់ថា “សូមកំុឲ្យេយងបរជយ័ ក�ុងករ ដកចុ់ះនូវស� នភាពរបស់េយងេទក�ុង

្រពះហស�របស់្រទងេ់ឡយ។ ជំនួយែដលមកពីមនុស្សគឺឥត្របេយាជនទ៍េទ ប៉ែុន�ជំនួយែដល្របកបេដយ

្របសិទ�ភាពេនាះគឺមកពីឋនសួគវ៌ញិ”។ ករេនះនឹងដឹកនាេំយងេនក�ុងផ�ូវដែ៏វង ឆា� យសំេដេឆា� ះេទកន់

សីលធមៃ៌ន្រពះេយសូ៊វ្រគីស� ែដល្រទងប់ានេហេយងមកឲ្យ្រសឡាញ់ដល់ខ� ងំរបស់េយង និង អធិស� ន

ឲ្យពួកេគវញិ។ 

   


