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ទំនុកដកប់ណា� ស1 
 

អត�នយ័ៃនទនំកុដកប់ណា� ស 

 េឈ� ះែដលបានប�� កម់យួចំនួនេនក�ុងទំនុកដំេកងែដលមានករជំនំុជំរះយ៉ាងអ្រកកេ់ល���ំង

ស�ត�វ របស់អ�កនិពន�។ ពក្យ “ប����” បាន្របាបថ់ា អ�កនិពន�បានអធិស� នសូមឲ្យករអ្រកកេ់កតមាន

ដល់អ�ក េធ�ទុក�ពួកេគ។ វគឺជាពក្យធ�ន់ៗ  ្របែហលវមនិែមនជាពក្យល�េនាះេឡយ។ “ទំនុកៃនេសចក�ី
េ្រកធ” ្របែហល ជាឃា� ែដល្របេសរជាង ប៉ុែន�ពក្យ ទំនុក�ក់ប���� 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         

 

 �បសិទ��ពៃនមន��គម         

 េ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។ 

 

 �ពអន់ថយ�ងសីលធម៌  

 ជួនកលអ�កកត្់រសយកណ� ទំនុកដំេកងពឹងែផ�កករពន្យល់ ែដលដកទំ់នុកដំេកង្របេភទដក់

បណា� សេនេ្រកមចំណងេជងៃនសីលធមគ៌ម�រីស�� ចស់េហយគូសបង� ញពីភាពផ�ុយគា� នឹងសីលធម៌

េ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 
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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។  

េ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
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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 េតេលកី យេនះនឹងេទជាយ៉ាងណា 

្របសិនេបពួកអីុ្រសែអលបានផា� ស់ប�ូរេសចក�ីជំេនឿរបស់ពួកេគេទេជឿេល្រពះរបស់ពួកកណានវញិ។ 

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

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

សីលធមែ៌ដលខ�ស់ជាងទស់នឹងសីលធមែ៌ដលទបជាងបានបំេផ�សភាពខុសគា� ៃនសីលធមក៌�ុង ស�� ចស់ 

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

េហយពួកជំនំុកប៏ានទទួលស� ល់ែដរ ែតភាពខុសគា� ទងំេនាះជាភាពខុសគា� ៃនក្រមតិេ្រចនជាង្របេភទ។  

 

 ទំ�យពីេសចក�ីជំនំុជ�មះ  

េ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

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។ 
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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។ ។ 

 

ៃន�ពះេមស���ី 

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

វភិាគទនជួយ ដល់ទស្សនៈែដលទំនុកតំេកងបណា� ស ឲ្យេគេមលេឃញជា្របេភទៃន្រពះេមស្ុស ី។ 

្រពះេយសូ៊វ្រទង ់បានដក ្រសងពី់ទំនុក ៣៥:១៩/៦៩:៤ េដម្បពីន្យល់ថា េលកីយេនះបានស�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។ 

 

េសចក�ីតំ�ងពី�ពអយុត�ិធម៌របស់មនុស�� 

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

និងអធិស� នដល់អ�កែដលបាន្រប្រពឹត�ខុសឆ�ង។ 

 

�តិ��ងបុគ�ល�ព (មនុស��) 

 

�ពខុសែប�ករ�ងអំេពើ�ប និងមនុស���ន�ប 

េ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។ 

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។ 

 


