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គ្រីស្ទបរិស័ទ�ល់ពសបថាមានទំនក់ទំនងសំខាន់និងសុពីជំហៅ

រវាងពពរះគម្ពីរនិងដំណឹងល្អអំពពីពពរះហ�ស៊ូវពគពីស្ទ។លក្ខណៈ

ពិតននទំនក់ទំនងហនរះគឺជាហរឿងមួ�ដដលតពមរូវឲទាយហ�ើងហធ្វើការពិចារណា

ឲទាយបានពជាលហពរៅ។រហបៀបហផទាេងៗជាហពចើនដដលជួ�ហ�ើងឲទាយហមើលហ�ើញនូវ

ទំនក់ទំនងរវាងពពរះគម្ពីរនិងដំណឹងល្អអំពពីពពរះហ�ស៊ូវពគពីស្ទពតរូវបានហគហលើក

�កមកហធ្វើការសិកទាសាពសាវពជាវ។ជំពូកហនរះពនទាយល់អំពពីទំនក់ទំនងដ៏ជាក់លាក់

ពពីរយ៉ទាងរវាងពពរះគម្ពីរនិងដំណឹងល្អ។

1.ដំណឹងល្អគឺជាបុព្វហេតុដដលហធ្វើឲទាយការហបើកសំដដងពតរូវបាន

សរហសរហ�ើងហៅក្នុងពពរះគម្ពីរហេើ�

2.ដំណឹងល្អគឺជាលទ្ធផលននការហបើកសំដដងដដលពតរូវបានសរហសរ

ហ�ើងហៅក្នុងពពរះគម្ពីរ

ឬអាចនិយ�បានម៉ទាយាងហទៀតថាពពរះរាជបំណងននការហពបាសហលារះ

(ពពរះរាជសារននដំណឹងល្អ)ដ៏មេិមានិងអស់កលទាបជានិច្ចរបស់ពពរះគឺជា
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ដំណឹងល្អនិងព្រះគម្ពីរ៖ រប�ៀ�អានព្រះគម្ពីរ

ហេតុផលចំបងដដលនំឲទាយមានការសរហសរនូវពពរះគម្ពីរហ�ើងហេើ�ហោលបំ

ណងដដលពពរះគម្ពីរពតរូវបានសរហសរហ�ើងគឺហដើមទាបពីសំហរចនូវពពរះរាជបំណង

របស់ពពរះហៅក្នុងដំណឹងល្អ។

ដំណឹងល្អគឺជា�ុ្្វបេតុនិងជាលទ្ធផលននការប�ើក
សំដដងបៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
បុព្វសេតុ 

និយ�ឲទាយបានទូលំទូលា�ហៅហបើសិនជាហ�ើងគិតថាដំណឹងល្អគឺជា

ពពរះរាជបំណងដ៏ល្អនិងអស់កលទាបជានិច្ចរបស់ពពរះក្នុងការហពបាសហលារះមនុសទាេ

មួ�ចំនួនទុកជារាសស្របស់ពទង់(1ហពពតុស2:៩)ហេើ�សា្ទារហ�ើងវិញ

នូវសា្ទាពពរះេសថែរបស់ពពរះដដលបានធ្ទាក់ចុហៅក្នុងអំហពើបាប(រ៉ូម៨:1៩-21)

ហនរះមានន័�ថា«ដំណឹងល្អ»ហនរះមានមុនសំហណរននការហបើកសំដដងក្នុង

ពពរះគម្ពីរហេើ�ដំណឹងល្អហនរះគឺជាបុព្វហេតុដដលនំឲទាយមាននូវសំហណរនន

ការហបើកសំដដងក្នុងពពរះគម្ពីរ។ពគប់ទាំងបទគម្ពីរពតរូវបានសរហសរហទទាបើង

តាមបំណងពពរះេឫទ័�របស់ពពរះ។ក្នុងន័�ហនរះដំណឹងល្អគឺជាបុព្វហេតុ

ននការហបើកសំដដងក្នុងពពរះគម្ពីរ។ពពរះគម្ពីរផ្ទាល់មិនដមនជាដំណឹងល្អហទ

ប៉ុដន្ហសចក្ពីទាំងអស់ហៅក្នុងពពរះគម្ពីរមានទំនក់ទំនងនឹងដំណឹងល្អហេើ�

ដំណឹងល្អគឺជាហេតុផលននការសរហសរនូវពពរះគម្ពីរហ�ើង។ដំណឹងល្អគឺជាពពរះ

រាជសារដ៏សំខាន់និងរួមននពពរះគម្ពីរ។

ពពរះរាជបំណងរបស់ពពរះហៅក្នុងការហបើកសំដដងមិនអាចកាត់ផ្ទាច់
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ហចញពពីពពរះរាជបំណងរបស់ពទង់ហៅក្នុងការហពបាសហលារះហនរះហទ។តាំងពពី

អស់កលទាបជានិច្ចមកពពរះមានគហពមាងហពបាសហលារះមនុសទាេមួ�ចំនួនទុកជា

រាសស្របស់ពទង់។

សូមសរហសើរដល់ពពរះដ៏ជាពពរះវរបិតាននពពរះហ�ស៊ូវពគពីស្ទជាពពរះ

អមា្ទាស់ននហ�ើងរាល់ោ្ទាដដលពទង់បានពបទានពរមកហ�ើងក្នុងពពរះ

ពគពីស្ទហោ�ពគប់ទាំងពពរះពរខាងពពលឹងវិញ្ទាណហៅសា្ទានដ៏ខ្ស់

តាមដដលពទង់បានហរើសហ�ើងរាល់ោ្ទាក្នុងពពរះពគពីស្ទតាំងពពីមុន

កំហណើតហលាកិ�មកពបហយជន៍ឱទាយហ�ើងរាល់ោ្ទាបានបរិសុទ្ធហេើ�

ឥតកដន្ងបហន្ទាសបានហៅចំហោរះពទង់ហោ�ហសចក្ពីពសឡាញ់

ពពីហពោរះពទង់បានដំរូវហ�ើងរាល់ោ្ទាទុកជាមុនសំរាប់ឱទាយពទង់

បានទទួលហ�ើងជាកូនចិញ្ចឹមហោ�សារពពរះពគពីស្ទតាមបំណងពពរះ

េឬទ័�ពទង់ហដើមទាបពីនឹងសរហសើរដល់ពពរះគុណដ៏ឧត្មរបស់ពទង់

ដដលបានផ្ល់មកហ�ើងរាល់ោ្ទាទហទក្នុងពពរះរាជបុពតាស្លួនភ្ទារបស់

ពទង់(ហអហេសូរ1:3-៦)1

ដផនការរបស់ពពរះគឺជាមូលោ្ទានពគឹរះននការពបាពស័�ទាក់ទងរបស់ពពរះជាមួ�

មនុសទាេតាមរ�ៈពពរះបន្ទទូលហេើ�ជាបុព្វហេតុដដលហធ្វើឲទាយមានការពបាពស័�

ទាក់ទងតាមរ�ៈពពរះបន្ទទូលហកើតហ�ើង។ការពបាពស័�ទាក់ទងរបស់ពពរះតាម

រ�ៈពពរះបន្ទទូលពតរូវបានរកទាសាទុកហៅក្នុងពពរះគម្ពីរ។

ការហបើកសំដដងមានបង្កប់នូវហោលបំណង។ពពសព្វពពរះទ័�សំហរចនូវ

ពពរះរាជកិច្ចរបស់ពទង់តាមរ�ៈការហបើកសំដដងអំពពីអង្គពទង់ៈ
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ដំណឹងល្អនិងព្រះគម្ពីរ៖ រប�ៀ�អានព្រះគម្ពីរ

ពពីហពោរះដដលហេ្ៀងនឹងេិមៈធ្ទាក់ចុរះមកពពីហលើហម�ឥតវិលពត

�ប់ហៅហលើវិញគឺមកហពសាចដពីហធ្វើឱទាយហកើតហចញជាពន្កហ�ើង

ហេើ�ក៏ឱទាយពូជពហពររះដល់អ្កដដលហពោរះនឹងអាហារដល់អ្កដដល

បរិហភគជាយ៉ទាងណាហនរះោកទាយអញដដលហចញពពីមាត់អញហៅ

ក៏មិនដដលវិលមកឯអញវិញហោ�ឥតហកើតផលយ៉ទាង

ដូហចា្ទារះដដរគឺនឹងហធ្វើសំហរចតាមហសចក្ពីប៉ងពបាថា្ទាហៅក្នុងចិត្អញ

ហេើ�នឹងចំហរើនពីហកើនហ�ើងក្នុងការអ្វពីដដលអញចាត់ហៅហធ្វើហនរះ

(ហអសា�55:10-11)

ពពរះបញ្ទូនពពរះបន្ទទូលរបស់ពទង់មកហដើមទាបពីសំហរចនូវពពរះរាជបំណងដ៏អស់

កលទាបជានិច្ចរបស់ពទង់ក្នុងការហពបាសហលារះមនុសទាេមួ�ចំនួនទុកជារាសស្

របស់ពទង់ហេើ�ពពរះមានបន្ទទូលតាមរ�ៈហហារាហអសា�អំពពីការពបមូល

មនុសទាេសំរាប់ពទង់ថាៈ

ចូរឱនពតហចៀកហេើ�មកឯអញចូរសា្ទាប់ចុរះហនរះពពលឹងឯង

នឹងបានរស់ហៅហេើ�អញនឹងតាំងហសចក្ពីសញ្ទានឹងឯងរាល់ោ្ទា

ជាសញ្ទាដ៏ហៅអស់កលទាបជានិច្ចគឺជាហសចក្ពីហមតា្ទាករុណាហសាមទារះពតង់

ដដលបានផ្ល់ដល់ោវើឌហមើលអញបានតាំងោវើឌទុកជាទពីបន្ទាល់

ដល់ពបជាជាតិទាំងឡា�គឺជាអ្កនំមុខហេើ�ជាអ្ក

បរ្ទាប់ដល់ហគហមើលឯងនឹងហៅសាសន៍1ដដលឯងមិនបានសា្ទាល់

ហេើ�សាសន៍1ដដលមិនបានសា្ទាល់ឯងហគនឹងរត់មកឯឯង

ហោ�ហពោរះពពរះហ�េូវា៉ទាជាពពរះននឯងគឺជាពពរះដ៏បរិសុទ្ធននសាសន៍
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អពីពសាដអលដទាបិតពទង់បានហលើកដំហកើងឯងហេើ�។(ហអសា�

55:3-5)

ជាហរឿ�ៗ ពពរះគម្ពីរសញ្ទាថ្ពីពនទាយល់អំពពីហោលបំណងននការហបើកសំដដង

ហនរះយ៉ទាងចទាបាស់លាស់។ហលាកសាវ័កប៉ុលសរហសរអំពពីពពរះគម្ពីរសញ្ទាចាស់ថា

«តទាបិតអស់ទាំងហសចក្ពីដដលបានដចងទុកមកជាមុនហនរះបានដចងសំរាប់នឹង

បហពងៀនហ�ើងរាល់ោ្ទាហដើមទាបពីឲទាយហ�ើងបានហសចក្ពីសងទាឃឹមហោ�ហសចក្ពីអត់ធន់

និងហសចក្ពីកំសាន្ចិត្ហោ�សារគម្ពីរ»(រ៉ូម15:4)។ឲទាយមានហសចក្ពីសងទាឃឹម

ចំហោរះអ្វពី?ឲទាយមានហសចក្ពីសងទាឃឹមចំហោរះហសចក្ពីហពបាសហលារះដ៏ហពញហលញដដល

នឹងមកជាមួ�នឹងការបំហពញសំហរចជាសា្ទាពរនូវពពរះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ពពរះ

(ហពបៀបហធៀបៈរ៉ូម៨:1៨-25)។ហលាកប៉ុលនិយ�ថាហនរះហេើ�គឺជាមូល

ហេតុដដលពពរះបានសរហសរនូវពពរះគម្ពីរហ�ើង។ពពរះគម្ពីរមានពបហយជន៍

ហៅក្នុងការហបើកសំដដងអំពពីពពរះរាជបំណងនិងពពរះរាជកិច្ចននការហពបាសហលារះ

របស់ពពរះ។ក្នុងរហបៀបហនរះដំណឹងល្អគឺជាបុព្វហេតុននពពរះគម្ពីរ។ប៉ុដន្យ៉ទាង

ហហាចណាស់ហៅក្នុងរហបៀបដ៏ចាំបាច់មួ�ហទៀតដំណឹងល្អគឺជាលទ្ធផលនន

ការហបើកសំដដងក្នុងពពរះគម្ពីរ។

លទ្ធផល 

ហ�ើងក៏និយ�អំពពីដំណឹងល្អហោ�ហផ្ទាតហៅហលើភពស័ក្ិសិទ្ធិននការពបកាស

របស់វាផងដដរ។ហៅក្នុងន័�ហនរះការហបើកសំដដងចាំបាច់ពតរូវមកមុនដំណឹងល្អ

ហេើ�ដំណឹងល្អហកើតហ�ើងយ៉ទាងស័ក្ិសិទ្ធិពពីការហបើកសំដដងហៅក្នុងពពរះគម្ពីរ។
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ដំណឹងល្អគឺជាពពរះរាជសារចំបងរបស់ពពរះគម្ពីរ។ការពបកាសនូវខ្ឹមសារ

ននពពរះគម្ពីរគឺជាការពបកាសនូវពពរះរាជសារស្ពីពពីការទន្ទឹងរង់ចាំការសំហរច

តាមពពរះរាជបំណងហៅក្នុងការហពបាសហលារះរបស់ពពរះតាមរ�ៈពពរះពគពីស្ទ

ដូចបានដចងទុកហៅក្នុងទំន�របស់ពួកហហារាហៅក្នុងពពរះគម្ពីរសញ្ទាចាស់

និងការបំហពញសំហរចនូវពពរះរាជកិច្ចរបស់ពពរះពគពីស្ទដូចដដលពួកសាវ័កបាន

ហធ្វើជាស្របន្ទាល់ហៅក្នុងពពរះគម្ពីរសញ្ទាថ្ពី។ការអធិបទាបា�ខ្ឹមសារននពពរះគម្ពីរ

គឺជាការពសា�នូវអំណាចននពពរះរាជសាររបស់ដំណឹងល្អហេើ�សំហរចនូវ

ពពរះរាជបំណងរបស់ពពរះដដលមានតាំងពពីហដើមហរៀងមក។

ហលាកសាវ័កប៉ុលបហពងៀនហសចក្ពីហនរះយ៉ទាងចទាបាស់លាស់ហៅក្នុងរ៉ូម10

ដដលបហពងៀនអំពពីពពរះរាជបំណងរបស់ពពរះក្នុងការហពបាសហលារះមនុសទាេមួ�

ចំនួនទុកជារាសស្របស់ពទង់។ហលាកប៉ុលសរហសរថាៈ

ហេើ�សាសន៍�ូោនិងសាសន៍ពកិកមិនខុសអំពពីោ្ទាហ�ើ�ដទាបិត

ពពរះអមា្ទាស់ដដដលននពគប់ោ្ទាពទង់មានជាបរិបូរសំរាប់អស់អ្ក

ណាដដលអំោវនវរកពទង់ហេើ�ពគប់ោ្ទាគឺអស់អ្កណាដដល

អំោវនវដល់ពពរះនមពពរះអមា្ទាស់ហនរះនឹងបានសហសរ្ទារះដូហច្រះ

ហបើហគមិនហជឿហធ្វើដូចហម្ចឱទាយហគអំោវនវដល់ពពរះបានហេើ�ហបើហគ

មិនបានឮនិយ�ហនរះហធ្វើដូចហម្ចឱទាយហគហជឿដល់ពពរះបានហេើ�

ហធ្វើដូចហម្ចឱទាយហគឮនិយ�បានហបើោមទានអ្កណាពបាប់ហសារះ(រ៉ូម

10:12-14)

ពពីរបពីខហពកា�មកហទៀតហលាកសាវ័កប៉ុលសហង្ខបថា«ដូហច្រះហសចក្ពីជំហនឿ
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ហកើតហទទាបើងហោ�លឺហេើ�ដដលលឺហនរះគឺហោ�សារពពរះបន្ទទូលននពពរះ»

(ខ.17)។ឬអាចនិយ�បានម៉ទាយាងហទៀតថាហៅហពលដដលហ�ើងហសាមទារះពតង់

ក្នុងការពបកាសពពរះបន្ទទូលរបស់ពពរះពពរះបន្ទទូលរបស់ពពរះសំហរចនូវពពរះរាជ

បំណងដ៏ល្អរបស់ពទង់ហៅក្នុងការហពបាសហលារះ។

ហលាកហពពតុសបហពងៀនអំពពីហសចក្ពីដូចោ្ទាថា«តទាបិតពពរះបានបហង្កើតអ្ករាល់

ោ្ទាជាថ្ពីមិនដមនពពីពូជដដលដតងដតពុករលួ�ហនរះហទគឺពពីពូជដដលមិនហចរះ

ពុករលួ�វិញគឺជាពពរះបន្ទទូលដ៏រស់និងហៅជាប់លាប់….ហេើ�ពពរះបន្ទទូលហនរះ

គឺជាដំណឹងល្អដដលបានផទាសា�មកអ្ករាល់ោ្ទា»(1ហពពតុស1:23-25)។

ហលាក�៉ូហានហលើកនូវនផ្ទហរឿងដដដលហនរះមកនិយ�ម្ងហទៀតហៅហពលោត់

និយ�ថាោត់បានសរហសរនូវដំណឹងល្អរបស់ោត់។«ហដើមទាបពីឲទាយអ្ករាល់ោ្ទា

បានហជឿថាពពរះហ�ស៊ូវជាពពរះពគពីស្ទគឺជាពពរះរាជបុពតាននពពរះពិតហេើ�ឲទាយអ្ក

រាល់ោ្ទាបានជពីវិតហោ�សារពពរះនមពទង់ហោ�មានហសចក្ពីជំហនឿ»(�៉ូហាន

20:31)។ហនរះគឺជារហបៀបមួ�ហផទាេងហទៀតក្នុងការនិយ�ថាវត្មានននការ

ហបើកសំដដងក្នុងពពរះគម្ពីរគឺហដើមទាបពីបំហពញសំហរចនូវពពរះរាជបំណងដ៏ធំរបស់ពពរះក្នុង

ការហពបាសហលារះមនុសទាេមួ�ចំនួនតាមរ�ៈពពរះពគពីស្ទទុកជារាសស្របស់ពទង់។

ដូហច្រះពពរះគម្ពីរមានវត្មានដោយសារដំណឹងល្អហេើ�សំរាប់ដំណឹងល្អ។

គន្ឹរះសំខាន់ហនរះគឺថាដំណឹងល្អគឺជាពពរះរាជសាររបស់ពពរះពគពីស្ទ។ពគប់ដផ្ក

ទាំងអស់ននពពរះគម្ពីរចង្អនុលហៅកាន់និងពនទាយល់អំពពីពពរះពគពីស្ទ។ដូហច្រះពគប់ដផ្ក

ទាំងអស់ននពពរះគម្ពីរមិនពតឹមដតជួ�ដល់ការ�ល់ដឹងរបស់ហ�ើងអំពពីដំណឹងល្អ

ប៉ុហណាណទារះហទប៉ុដន្ក៏ជួ�ដល់«ការលឺ»របស់ហ�ើងអំពពីដំណឹងល្អក្នុងហោលហៅ
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ឲទាយហ�ើងបានហជឿហេើ�ឲទាយពពរះបំហពញសំហរចនូវពពរះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ពទង់

ក្នុងហពបាសហលារះឲទាយបានយ៉ទាងហពញហលញ។ដូហច្រះការហនរះតពមរូវឲទាយហ�ើងអាន

កាត់ពសា�អនុវត្និងបហពងៀនពពរះគម្ពីរហៅក្នុងរហបៀបមួ�ដដល(ពសបហៅ

នឹង)ពពរះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ពពរះ។

បសចក្ពីជំបនឿមុតមាំពគឹរះចាំបាច់សំរា�់
ការអាន�ទគម្ពីរពតឹមពតរូវ

មានហសចក្ពីជំហនឿមុតមាំពគឹរះមួ�ចំនួនដដលហ�ើងពតរូវដតមាននិងហដើរតាមហដើមទាបពី

ឲទាយពពរះគម្ពីរអាចមានពបសិទ្ធិភពពសបហៅតាមបំណងពពរះេឫទ័�របស់ពពរះ។

ពពរះ បណ្តាល ឲ្យ តតង ពពរះ គ៉្ពីរស�ើង

ហលាកប៉ុលរំលឹកកូនស្លួនភ្ទាក្នុងហសចក្ពីជំហនឿរបស់ោត់ថា«ពគប់ទាំងបទ

គម្ពីរគឺពពរះបណា្ទាលឲទាយដតងហទ»(2ធពីម៉ូហថ3:1៦)។ហលាកប៉ុលកំពុងនិយ�

ថាបទគម្ពីរមានហដើមកំហណើតហៅក្នុងគំនិតរបស់ពពរះហេើ�ពតរូវបាននិយ�

ហចញមក(បណា្ទាលឬបហញ្ចញមក)ពពីគំនិតរបស់ពពរះ។ពគពីស្ទបរិស័ទពតរូវ

ដតមានជំហនឿយ៉ទាងមុតមាំថាពពរះពិតជាបានមានបន្ទទូលជាបទគម្ពីរហដើមទាបពីឲទាយ

ពពរះគម្ពីរបានដកដពបជពីវិតរបស់ពួកហគ។ហៅហពលហ�ើងហពបើឃ្ទា«ពពរះបន្ទទូលនន

ពពរះ»ហដើមទាបពីសំហៅហៅហលើពពរះគម្ពីររបស់ហ�ើងហនរះហ�ើងមិនពតរូវហេ្ចខ្ឹមសារ

ននឃ្ទា«ពពរះបន្ទទូលននពពរះ»ហនរះហទ។ពពរះបានមានបន្ទទូល។មានការមួ�ជាក់

លាក់ដដលពទង់កំពុងដតមានបន្ទទូល។ពទង់កំពុងដតមានបន្ទទូល។ពទង់កំពុងដត
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ពបាពស័�ទាក់ទងនឹងហ�ើង។ពពរះពិតជាបានមានពពរះបន្ទទូលហេើ�ពពរះគម្ពីរ

គឺជាពពរះបន្ទទូលរបស់ពទង់ដដលបានសរហសរហ�ើងជាលា�លកទាេណ៍អកទាេរ។

ផលវិបាកចំបងននជំហនឿមុតមាំហនរះគឺថាពពរះគម្ពីរពិតនិងគួរឲទាយទុកចិត្

បាន។«ពគប់ទាំងពពរះបន្ទទូលននពពរះសុទ្ធដតបរិសុទ្ធ»(សុភសិត30:5)។

ការពបកាន់ខា្ទាប់នឹងជំហនឿមុតមាំហនរះនឹងមានឥទ្ធពលយ៉ទាងខា្ទាំងហៅហលើការអាន

ពពរះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ហ�ើងនិងការហ្្ើ�តបរបស់ហ�ើងចំហោរះពពរះគម្ពីរ។

វានឹងហធ្វើឲទាយហ�ើងដលងសងទាេ័�និងហងឿង្ ្ល់។ហបើសិនជាហ�ើងមិនពបកាន់

ខា្ទាប់នូវជំហនឿមុតមាំហនរះហទហនរះហ�ើងនឹងមានភពពសពិចពសពិលមាន

ចិត្ពពីរនិងោមទានភពនឹងហៅហពលហ�ើងជួបពបទរះទុក្ខលំបាកហៅក្នុងជពីវិតឬ

ហៅហពលហ�ើងពិបាក�ល់ពពរះគម្ពីរ។

ស�ើង អាច �ល់ បទគ៉្ពីរ បាន

ហលាកសាវ័កប៉ុលពបាប់ធពីម៉ូហថថា«ចូរខំពបឹងនឹងថា្ទា�ខ្លួនដល់ពពរះទុក

ដូចជាមនុសទាេដដលបានលទាបងលជាប់ហេើ�ជាអ្កហធ្វើការដដលមិនពតរូវខាមទាស់

ហទទាបើ�ហោ�កាត់ពសា�ពពរះបន្ទទូលននហសចក្ពីពិតយ៉ទាងពតឹមពតរូវ»(2ធពីម៉ូហថ

2:15)។ហ�ើងអាចកាត់ពសា�ពពរះបន្ទទូលននពពរះបានយ៉ទាងពតឹមពតរូវ។

ឬអាចនិយ�មទាយា៉ទាងហទៀតថាពពរះមិនពតឹមដតបានមានពពរះបន្ទទូលហទប៉ុដន្

ពទង់ក៏រំពឹងថាហ�ើងនឹង�ល់ពពរះបន្ទទូលរបស់ពទង់ផងដដរ។ពពរះមិនដមនជា

ពពរះដ៏សាហាវសព្វពពរះេឫទ័�នឹងហលងដលទាបងហបើកសំដដងជាមួ�និង

ហ�ើងហនរះហទ។ពទង់មិនបានមានបន្ទទូលអំពពីអ្វពីដដលពទង់ពជាបថាហ�ើងនឹង
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មិន�ល់ដូចជាការដស្វងរកអកទាេរសមា្ទាត់ដដលោមទាននរណាអាចហោរះពសា�

បានហនរះហទទាបើ�។ពទង់មិនបានពបទានពពរះរាជសារមកក្នុងហោលហៅហធ្វើឲទាយ

ហ�ើងម៉ួហ�៉ទាក្នុងចិត្ហនរះហទ។ពទង់មានពពរះរាជបំណងហៅហពលពទង់មានពពរះ

បន្ទទូល។មូលហេតុដដលពពរះហបើកសំដដងអំពពីអង្គពទង់បរ្ទាញថាពទង់សព្វពពរះ

េឫទ័�ឲទាយមនុសទាេបានសា្ទាល់ពទង់។ពពរះកំពុងសំហរចនូវហោលហៅដ៏ធំដូហច្រះ

ពទង់ចង់ឲទាយហ�ើង�ល់នូវអ្វពីដដលពទង់បានមានពពរះបន្ទទូល។

ហទារះបពីជាយ៉ទាងណាក៏ហោ�ហ�ើងពតរូវដតចងចាំដផ្កដំបូងនន2ធពីម៉ូហថ

2:15។ហលាកសាវ័កប៉ុលពបាប់ឲទាយធពីម៉ូហថខិតខំពបឹងដពបងឲទាយអស់សមតថែភព

របស់ោត់ហេើ�ហធ្វើជាអ្កហធ្វើការដដលមិនពតរូវខាមទាស់ហ�ើ�។ោមទានអ្កណា

មា្ទាក់ហកើតមកហចរះឬ�ល់ហោ�ឯងៗហនរះហទ។ប៉ុដន្ហ�ើងពតរូវការពបកាន់

យ៉ទាងខា្ទាប់ខ្លួននូវជំហនឿមុតមាំថាពួកអ្កហជឿនឹង�ល់នូវអតថែន័�ននបទគម្ពីរ

ពបសិនហបើពួកហគសិកទាសាបទគម្ពីរហោ�មានជំហនឿមុតមាំថាហនរះគឺជាពពរះបន្ទទូល

ននពពរះ។ពពរះសព្វពពរះេឫទ័�ឲទាយហ�ើង�ល់អ្វពីដដលពទង់បានមានបន្ទទូល។

បទ គ៉្ពីរ មាន គុណ ពបសោជន៍

រាសស្របស់ពពរះរស់ហៅហេើ�រើកចំហរើនហោ�សារហជឿនិងសា្ទាប់បរ្ទាប់តាម

ពពរះបន្ទទូលរបស់ពទង់។ពពរះគម្ពីរមានកំនរនិងគុណពបហយជន៏ជាពិហសស។

បទគម្ពីរពុំមានគុណពបហយជន៍ហៅក្នុងផ្ទូវអធិធម្ជាតិហនរះហទដតមានគុណ

ពបហយជន៍ហៅក្នុងវិធពីសាសស្សមញ្ញៗដូចជាការបហពងៀនការរំលឹកឲទាយដឹង

ខ្លួនការពបហៅតពមង់និងការបរ្ទាត់ខាងឯហសចក្ពីសុចរិត(2ធពីម៉ូហថ3:1៦)។
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តាមរ�ៈវិធពីសាសស្ទាំងហនរះពពរះគម្ពីរមានគុណពបហយជន៍ខា្ទាំងណាស់។

បទ គ៉្ពីរ មាន ពប�ិទ្ធិ ភាព

បទគម្ពីរអរះអាងថាមានគុណពបហយជន៍ប៉ុដន្ហតើបទគម្ពីរពិតជាសំហរច

បានអ្វពីហៅ?សូមពិចារណាោកទាយរបស់ហហារាហអសា�ម្ងហទៀតៈ

ពពីហពោរះដដលហេ្ៀងនឹងេិមៈធ្ទាក់ចុរះមកពពីហលើហម�ឥតវិលពត

�ប់ហៅហលើវិញគឺមកហពសាចដពីហធ្វើឱទាយហកើតហចញជាពន្កហ�ើង

ហេើ�ក៏ឱទាយពូជពហពររះដល់អ្កដដលហពោរះនឹងអាហារដល់អ្កដដល

បរិហភគជាយ៉ទាងណាហនរះោកទាយអញដដលហចញពពីមាត់អញហៅ

ក៏មិនដដលវិលមកឯអញវិញហោ�ឥតហកើតផលយ៉ទាង

ដូហចា្ទារះដដរគឺនឹងហធ្វើសំហរចតាមហសចក្ពីប៉ងពបាថា្ទាហៅក្នុងចិត្អញ

ហេើ�នឹងចំហរើនហកើនហ�ើងក្នុងការអ្វពីដដលអញចាត់ហៅហធ្វើហនរះ

(ហអសា�55:10-11)

ហលើសពពីហនរះអ្កនិពន្ធកណ្ឌហេពពឺសរហសរថាៈពពីហពោរះឯពពរះបន្ទទូលនន

ពពរះហនរះរស់ហៅហេើ�ពូដកផងក៏មុតជាងោវណាមានមុខ2ទាំងធ្នុរះចូល

ហៅទាល់ដតកាត់ពពលឹងនិងវិញ្ទាណហេើ�សន្ទាក់និងខួរ្្អឹងោច់ពពីោ្ទា

ទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដដលចិត្គិតហេើ�ដដលសំហរចដដរ(ហេហពពើរ

4:12)។ហៅហពលអ្កនិពន្ធកណ្ឌហេហពពើរនិយ�ថាពពរះបន្ទទូលននពពរះ«ពូដក»

ឬ«មានអំណាច»គឺោត់កំពុងនិយ�ថាពពរះបន្ទទូលននពពរះមានពបសិទ្ធិភព

ហោលពពរះបន្ទទូលននពពរះអាចសំហរចបាននូវពពរះរាជបំណងរបស់ពពរះហេើ�
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ោត់និយ�ហទៀតថាផលហនរះហកើតហ�ើងពពីសមតថែភពក្នុងការចាក់ទំលុរះ

ននពពរះបន្ទទូលពពរះ។

ចូរពិចារណាអំពពីចំនុចមួ�ចំនួនហៅក្នុងបញ្ពីខាងហពកាមដដលពពរះបន្ទទូល

ននពពរះអរះអាងថាអាចហធ្វើបានៈ

1.ពពរះបន្ទទូលននពពរះហផ្ើមនូវហសចក្ពីជំហនឿៈ«ហសចក្ពីជំហនឿមកពពីលឺ

ហេើ�ដដលលឺហនរះគឺតាមរ�ៈពពរះបន្ទទូលននពពរះពគពីស្ទ»

(រ៉ូម10:17)។

2.ពពរះបន្ទទូលននពពរះផ្ល់ជពីវិតថ្ពីខាងពពលឹងវិញ្ទាណៈ«តទាបិតពពរះបាន

បហង្កើតអ្ករាល់ោ្ទាជាថ្ពីមិនដមនពពីពូជដដលដតងដតពុករលួ�ហនរះហទ

គឺពពីពូជដដលមិនហចរះពុករលួ�វិញគឺជាពពរះបន្ទទូលដ៏រស់ហេើ�ហៅ

ជាប់លាប់»(1ហពពតុស1:23)។

3.ពពរះបន្ទទូលននពពរះជួ�ឲទាយហ�ើងរើកចំហរើនខាងពពលឹងវិញ្ទាណៈ

«ហនរះពតរូវសរ្ទាតរកទឹកហោរះសុទ្ធខាងឯពពលឹងវិញ្ទាណវិញដូចជា

ទារកដដលហទើបនឹងហកើតហដើមទាបពីឲទាយអ្ករាល់ោ្ទាបានចំហរើនធំហទទាបើងដរាប

ដល់បានសហសរ្ទារះ»(1ហពពតុស2:2)។

4.ពពរះបន្ទទូលននពពរះដញកហ�ើងជាបរិសុទ្ធៈ«សូមដញកហគហចញជា

បរិសុទ្ធឯហសចក្ពីពិតគឺជាពពរះបន្ទទូលរបស់ពទង់»

(�៉ូហាន17:17)។
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5.ពពរះបន្ទទូលននពពរះពិនិតទាយហមើលចិត្និងកាត់ហទាសៈ«ពពីហពោរះបន្ទទូល

ននពពរះហនរះរស់ហៅហេើ�ពូដកផងក៏មុតជាងោវណាមានមុខពពីរ

ទាំងធ្នុរះចូលហៅទាល់ដតកាត់ពពលឹងនិងវិញ្ទាណហេើ�សន្ទាក់

និងខួរ្ ្អឹងោច់ពពីោ្ទាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដដលចិត្គិត

ហេើ�ដដលសំហរចដដរ»(ហេហពពើរ4:12)។

៦.ពពរះបន្ទទូលននពពរះរំហោរះឲទាយមានហសរើភពៈ«ហបើអ្ករាល់ោ្ទាហៅជាប់

ក្នុងោកទាយខ្នុំហនរះអ្ករាល់ោ្ទាជាសិសទាេរបស់ខ្នុំហេើ�ហសចក្ពីពិតនឹង

ហពបាសអ្ករាល់ោ្ទាឲទាយរួច»(�៉ូហាន៨:31-32)។

7.ពពរះបន្ទទូលននពពរះហធ្វើឲទាយពសស់បស់និងដកជាថ្ពីៈ«សូមហពបាសទូល

បង្គំឲទាយភ្ទាក់ហទទាបើងតាមពពរះបន្ទទូលពទង»់(ទំនុកដំហកើង11៩:25)។

៨.ពពរះបន្ទទូលននពពរះដកហទទាបើងវិញ(ហពបាសឲទាយរស់)និងបំេ្ឺៈ«ឯពកឹតទាយ

វិន័�របស់ពពរះហ�េូវា៉ទាហនរះពគប់លក្ខណ៏ក៏ដកពពលឹងហទទាបើងវិញ

ហសចក្ពីបន្ទាល់ននពពរះហ�េូវា៉ទាជាពិតក៏ហធ្វើឲទាយមនុសទាេហ្្ទាល្ង់មាន

ពបាជា្ទា»(ទំនុកដំហកើង1៩:7សូមហមើលផងដដរខ.៨-11)។

ហនរះពោន់ដតជាកិច្ចការខ្រះដដលពពរះបន្ទទូលនិយ�ថាខ្លួនអាចហធ្វើបាន។វា

មិនដមនជាហរឿងដដលគួរឲទាយភ្ទាក់ហផ្អើលហនរះហទហៅហពលដដលហស្ចោវើឌនិយ�

ថា«មានពរហេើ�អ្កណាដដលមិនហដើរតាមដំបូនមទានរបស់មនុសទាេអាពកក់....

អ្កហនរះហពតកអរដតនឹងពកឹតទាយវិន័�របស់ពពរះហ�េូវ៉ាទាវិញ»(ទំនុកដំហកើង
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1:1-2)?មនុសទាេដដលហពតកអរដតនឹងពកឹតទាយវិន័�របស់ពពរះហ�េូវា៉ទានឹងបាន

«ដូចជាហដើមហ�ើដដលដុរះហៅដកទាបរផ្ទូវទឹកដដលបហង្កើតផលតាមរដូវកាល

ហេើ�ស្ឹកក៏មិនហចរះពសហោនហទទាបើ�»(ខ.3)។និយ�យ៉ទាងសាមញ្ញហៅ

គឺពពរះសព្វពពរះេឫទ័�នឹងចិញ្ចឹមបពីបាច់ដថរកទាសារាសស្របស់ពទង់ឲទាយបានរើក

ចំហរើនធំធត់ហ�ើងតាមរ�ៈពពរះបន្ទទូលរបស់ពទង់។បទគម្ពីរគឺជាមហធទាយាបា�

ចំបងដដលពពរះហពបើក្នុងការចិញ្ចឹមហ�ើងបពីបាច់ដថរកទាសាហ�ើងហធ្វើឲទាយហ�ើងរើក

ចំហរើនហេើ�សព្វពពរះេឫទ័�នឹងសំហរចនូវពពរះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ពទង់។

ពបសិនហបើពគពីស្ទបរិស័ទណាមា្ទាក់ហជឿនិងអនុវត្តាមហសចក្ពីជំហនឿមុតមាំទាំង

បួនហនរះហៅក្នុងជពីវិតហនរះពគពីស្ទបរិស័ទមា្ទាក់ហនរះនឹងមានសងទាឃឹមហេើ�ដឹងជាក់ថា

ពពរះគុណននពពរះដដលបានពបទានមកហៅក្នុងដំណឹងល្អនឹងបំផ្ទាស់បំដពបជពីវិត

របស់ោត់តាមរ�ៈពពរះបន្ទទូល។ប៉ុដន្ោច់ខាតហ�ើងចាំបាច់ពតរូវពបកាន់�ក

នូវចរិកលក្ខណៈមួ�ហទៀត។

ប�ើងពតរូវដតមានការ�ន្ទា�ខ្លួនបៅក្នុងចិត្

ពបហយជន៏ឲទាយហ�ើង�ល់និងអនុវត្តាមបទគម្ពីរដូចដដលពពរះសព្វពពរះេឫទ័�

ហនរះហ�ើងពតរូវដតមានចិត្ហ្រះ្ ួលហេើ�ស្ពគ័ចិត្ហៅក្នុងការោក់ខ្លួនរបស់

ហ�ើងហៅហពកាមអំណាចននបទគម្ពីរ។ជាហរឿ�ៗ ណាស់ហោ�សារហ�ើងចូល

ចិត្គិតខ្ស់ពពីខ្លួនឯងហនរះហ�ើងពតរូវលទាបលួងឲទាយហលើកខ្លួនឯងខ្ស់ជាងពពរះបន្ទទូល

ហេើ�ហធ្វើការវិន្ិច្័�និងវា�តំនលហៅហលើអ្វពីដដលពពរះគម្ពីរបហពងៀនវិញ។

ខ្នុំបានឮហរឿងមួ�អំពពីបុរសមា្ទាក់ដដលបានហៅទពីពកុងបា៉ទារើសហដើមទាបពីទសទាេន
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សារៈមន្ទពីរលូវឺហរ(Louvre)។ជាពិហសសោត់ចង់ហមើលគំនូរដដលគូរហោ�

ហលាកលពីនណាដូោវើន�ពី(LeonardoDaVinci)ដដលមានហ្មទារះថា

នងម៉ូណាលពីសា(MonaLisa)។បន្ទាប់ពពីហផ្អៀងផ្អងហមើលគំនូរយ៉ទាងផ្ចិត

ផ្ចង់ហៅក្នុងពកដសដេ្ករិរះគន់អស់មួ�ពសបក់ហពកា�មកោត់បាននិយ�

ថា«ខ្នុំមិនចូលចិត្គំនូរហនរះហទ»។អ្កយមដដលកំពុង�រហៅទពីហនរះបាន

ហ្្ើ�តបថា«គំនូរទាំងហនដលងពតរូវបានហគវិនិ្ច្័�ហទៀតហេើ�។ដតគឺជាអ្ក

ទសទាេនហទហតើដដលពតរូវបានហគវិន្ិច្័�វិញ។»ដូចោ្ទានឹងពពរះបន្ទទូលននពពរះដដរ។

ពពរះបន្ទទូលននពពរះមិនដមនជាអ្វពីដដលពតរូវបានហគវិន្ិច័្�ហនរះហទ។ដតគឺជាអ្ក

អានពពរះបន្ទទូលហទហតើដដលពតរូវបានពពរះបន្ទទូលវិន្ិច្័�វិញ។សំនួរសួរថាហតើអ្ក

អានពពរះបន្ទទូលមានចិត្ដដលចុរះចូលនិងបន្ទាបចុរះចំហោរះអំណាចដ៏ឥតពពំដដន

របស់ពពរះតាមរ�ៈពពរះបន្ទទូលដដរឬហទ?

ដផ្កននការចុរះចូលចំហោរះអំណាចននបទគម្ពីរគឺជាការស្័ពគចិត្ោក់

ខ្លួនហៅហពកាមការពិនិតទាយពិច័�របស់បទគគម្ពីរ។ហ�ើងគួរដតពិនិតទាយហមើលចិត្

របស់ហ�ើងឲទាយបានហទៀតទាត់។ហ�ើងពតរូវដតពិនិតទាយហមើលខ្លួនឯងហៅហពកាម

ពពរះបន្ទទូលននពពរះ។ពពរះពបកាសថា«អញហនរះគឺពពរះហ�េូវា៉ទាអញស្ទង់ចិត្»

(ហ�ហរមា17:10)។ហដើមទាបពីហ្្ើ�តបចំហោរះការហនរះហសចក្ពីអធិសា្ទានរបស់

ហ�ើងគួរដតមានលក្ខណៈដូចោ្ទានឹងហសចក្ពីអធិសា្ទានរបស់ោវើឌ«ឱពពរះអង្គហអើ�

សូមពិនិតទាយហមើលឲទាយបានសា្ទាល់ចិត្ទូលបង្គំផង»(ទំនុកដំហកើង13៩:23)។

កណ្ឌគម្ពីរហេហពពើររំលឹកហ�ើងថាតាមរ�ៈពពរះបន្ទទូលពពរះពជាបនូវគំនិត

និងការចង់បានរបស់ចិត្(ហេហពពើរ4:12)។ហ�ើងគួរដតោក់ខ្លួនឲទាយបាន
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ហទៀតទាត់ហៅហពកាមការពិនិតទាយពិច័�របស់បទគម្ពីរក្នុងហោលបំណងឲទាយហ�ើង

បានផ្ទាស់ដពបហដើមទាបពីជាការហ្្ើ�តបចំហោរះអ្វពីដដលបទគម្ពីរបានហបើកសំដដង។

ហេើ�ហោលបំណងហនរះមិនគួរពោន់ដតជាកាតព្វកិច្ចមួ�ហនរះហទគឺហ�ើងគួរដត

មានអំណរថាហនរះគឺជាវិធពីសាសស្ដដលពពរះហពបើហដើមទាបពីបំហពញសំហរចនូវពពរះរាជ

បំណងក្នុងការហពបាសហលារះរបស់ពទង់ហៅក្នុងជពីវិតរបស់ហ�ើង។

ជាហរឿ�ៗ ណាស់ហៅហពលពពរះបន្ទទូលពបហៅតពមង់ហ�ើងហ�ើងដតងពទាយាយ

មគិតថាបទគម្ពីរហនរះមិនពតរូវនឹងហ�ើងហទហេើ�ហៅហពលដដលហ�ើងហធ្វើដបបហនរះ

ហ�ើងបានរត់ហគចហចញពពីអ្វពីដដលជាពពរះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ពពរះអង្គសំរាប់

ហ�ើងហេើ�។ោកទាយសំដពីរបស់ហលាកថមមឺសវ៉តសុន(ThomasWatson)

ដដលជាពគរូគរ្ទាលពួកពូរើតាន់ហៅសតវតទាេទពី17មានពបហយជន៍ចំហោរះហ�ើង៖

ចូរទទួល�កពគប់ទាំងពពរះបន្ទទូលហៅក្នុងពពរះគម្ពីរ

ហាក់បពីដូចជាពពរះកំពុងដតនិយ�មកកាន់អ្កចុរះ។ហៅហពលពពរះ

បន្ទទូលបហញ្ចញសំហលងពបឆាំងនឹងអំហពើបាបសូមគិតថា“ពពរះកំពុង

មានបន្ទទូលពបឆាំងនឹងអំហពើបាបរបស់ខ្នុំ” ហៅហពលពពរះគម្ពីរបហពងៀន

អំពពីកាតព្វកិច្ចណាមួ�សូមគិតថា“ពពរះកំពុងបហពងៀនខ្នុំឲទាយហធ្វើការ

ហនរះ”។មនុសទាេជាហពចើនបានពចានហចាលបទគម្ពីរហចញពពីជពីវិតរបស់

ពួកហគហោ�គិតថាបទគម្ពីរហនរះពោន់ដតជាប់ទាក់ទិននឹងអស់អ្ក

ដដលរស់ហៅក្នុងសម័�ដដលពពរះគម្ពីរពតរូវបានសរហសរហទទាបើងដត

ប៉ុហណាណទារះប៉ុដន្ហបើសិនជាអ្កចង់ទទួលបានគុណពបហយជន៏ពពី

ពពរះបន្ទទូលហនរះចូរអនុវត្តាមពពរះបន្ទទូលហៅក្នុងជពីវិតរបស់អ្កចុរះ
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ថាមទាំហពទទាយនឹងោមទានពបសិទ្ធិភពហទពបសិនហបើហ�ើងមិនហពបើវាហនរះ។2

ការបន្ទាបខ្លួនគឺពិតជាចាំបាច់ខា្ទាំងណាស់។ការទន្ទឹងរង់ចាំហមើលព្

ររះបន្ទទូលននពពរះសំហរចនូវហោលបំណងរបស់វាហៅក្នុងជពីវិតរបស់ហ�ើង

ហោ�ចិត្ពុរះកហសញ្ទាលការបន្ទាបខ្លួននិងអំណរដ៏ហោរហពញ។

វិធពីសាសស្កាត់ពសា�មួ�ដដលប�ើងពតរូវការជាចាំបាច់

ជាមួ�និងហសចក្ពីជំហនឿមុតមាំពគឹរះនិងចិត្ដដលបានបន្ទាបចុរះឥទទាបទូវហនរះហ�ើង

នឹងគិតអំពពីរការកាត់ពសា�បទគម្ពីរ។ពពរះគម្ពីរសញ្ទាថ្ពីបរ្ទាញនូវហោលការណ៍

សំខាន់ពពីរ។

ស្តោត សលើ ពពរះពគពី�្ទ

ពបដេលជាោមទានបទគម្ពីរណាដដលបរ្ទាប់បញ្ទាឲទាយហផ្ទាតហៅហលើពពរះពគពីស្ទខា្ទាំង

ជាងលូកាជំពូក24ហនរះហទ។ពពរះហ�ស៊ូវកំពុងមានបន្ទទូលជាមួ�សិសទាេពពីរ

នក់របស់ពទង់ដដលពួកហគមិនបានចំណាំពទង់ខណៈហពលដដលពួកហគកំពុង

ហធ្វើដំហណើរតាមផ្ទូវហឆាពទារះហៅកាន់េូមិហអហមា៉ទាស។សិសទាេទាំងពពីរនក់ហនរះបានពបាប់

ពពរះហ�ស៊ូវអំពពីអ្វពីដដលបានហកើតហទទាបើងកាលពពីពពីរបពីនថ្មុនថាពពរះហ�ស៊ូវដដល

ពួកហគបានោក់ហសចក្ពីសងទាឃឹមហលើពតរូវបានហគហធ្វើគុតហេើ�បពីនថ្ហពកា�មកមាន

ដំណឹងមិនចទាបាស់ការថាពទង់បានរស់ពពីសុគតហ�ើងវិញហេើ�។ពពរះហ�ស៊ូវ

ហ្្ើ�តបហោ�មានបន្ទទូលថា«ោឱមនុសទាេឥតពិចារណាហេើ�ពកនឹងហជឿអស់

ទាំងហសចក្ពីដដលពួកហហារាបានទា�ទុកមកហអើ�ហតើមិនគួរឲទាយពពរះពគពីស្ទរង
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ទុក្ខទាំងហនរះហេើ�ចូលហៅក្នុងសិរើល្អននពទង់វិញហទឬអពី?បន្ទាប់មកលូកា

ពបាប់ហ�ើងថា«រួចពទង់ក៏ពសា�ន័�ហសចក្ពីដដលតំរូវពពីពទង់ពពីក្នុងគម្ពីរទាំង

ទទាបា�ឲទាយហគសា្ទាប់ចាប់តាំងពពីគម្ពីរហលាកម៉ូហសនិងគម្ពីរពួកហហារាហរៀងមក»

(លូកា24:25-27)។

ហពកា�មកហទៀតក្នុងជំពូកដដដលពពរះហ�ស៊ូវមានបន្ទទូលហៅកាន់ពួក

សិសទាេទាំងដប់ពពីរដដលពបជុំោ្ទាថា«ហនរះហេើ�ជាហសចក្ពីដដលខ្នុំបានពបាប់

អ្ករាល់ោ្ទាកាលហៅជាមួ�ោ្ទាហៅហទទាបើ�គឺថាពតរូវដតបានសំហរចពគប់ទាំង

ហសចក្ពីដដលបានដចងទុកពពីខ្នុំហទារះក្នុងពកឹតទាយវិន័�ហលាកម៉ូហសក្នុងទំន�

ពួកហហារាឬក្នុងបទទំនុកដំហកើងផង»(ខ.44)។លូកាបដនថែមម្ងហទៀតថា

«ហនរះពទង់ក៏ហបើកបំេ្ឺសតិសាមទារតពីហគឲទាយបាន�ល់ក្នុងគម្ពីរ»(ខ.45)។អ្វពីដដល

បានសំដដងយ៉ទាងចទាបាស់លាស់ហៅក្នុងបទគម្ពីរហនរះគឺថាពពរះហ�ស៊ូវពជាបថា

ពពរះគម្ពីរសញ្ទាចាស់ទាំងមូលបាននិយ�អំពពីពទង់។

ពពរះហ�ស៊ូវមានបន្ទទូលដូចោ្ទាហៅក្នុង�៉ូហានជំពូក5។ពទង់មានបន្ទទូល

ហៅកាន់ពួកអ្កដឹកនំសាសនក្នុងពកុងហ�រូសាទទាបឹមថា«អ្ករាល់ោ្ទាស្ទង់

ហមើលគម្ពីរហោ�សាមទានថាបានជពីវិតដ៏ហៅអស់កលទាបជានិច្ចអំពពីគម្ពីរហនរះមក

គឺជាគម្ពីរហនរះឯងដដលហធ្វើបន្ទាល់ពពីខ្នុំ»(ខ.3៩)។ម្ងហទៀតពពរះហ�ស៊ូវពជាប

ថាពពរះគម្ពីរសញ្ទាចាស់និយ�អំពពីពទង់និងចង្អនុលហៅកាន់ពទង់។

វាចទាបាស់លាស់ដដលថាពពរះគម្ពីរសញ្ទាថ្ពីនិយ�អំពពីពពរះពគពីស្ទ។ពួក

អ្កនិពន្ធដដលជាសាវ័ក�កចិត្ទុកោក់យ៉ទាងខា្ទាំងក្នុងការហាមពបាមមិនឲទាយ

អស់អ្កដដលអានអ្វពីដដលពួកហគសរហសរដកដផ្កណាននការសរហសររបស់
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ពួកហគហចញពពីបុគ្គលនិងការរររបស់ពពរះហ�ស៊ូវហនរះហទ។ពពរះគម្ពីរទាំង

មូលនិយ�អំពពីពពរះហ�ស៊ូវហៅក្នុងផ្ទូវជាក់លាក់និងពសបតាមពពរះរាជ

បំណងរបស់ពពរះ។ហៅក្នុងហសៀវហៅដ៏មានពបហយជន៏ដដលមានចំណងហជើង

ថាការអធិបទាបា�ហោ�ហផ្ទាតហលើពពរះពគពីស្ទហនរះហលាកដពបអាន់ឆាប់ពិល

BryanChapellសហង្ខបហសចក្ពីពិតហនរះបានយ៉ទាងល្អថាៈ«បទគម្ពីរនិមួ�ៗ 

ទា�អំពពីការរររបស់ពពរះពគពីស្ទហពតៀមហរៀបចំសំរាប់ការរររបស់ពពរះពគពីស្ទ

រកហពកា�សំទទាបឹងហៅហមើលការរររបស់ពពរះពគពីស្ទហេើ�/ឬជាលទ្ធផលនន

ការរររបស់ពពរះពគពីស្ទ»។3ការហនរះមានន័�យ៉ទាងចទាបាស់ថាហបើសិនជាហ�ើង

ចង់អានពពរះគម្ពីរឲទាយបានពតឹមពតរូវហនរះហ�ើងពតរូវដតហមើលហ�ើញថាពគប់ដផ្ក

ទាំងអស់ននពពរះគម្ពីរទាក់ទងនឹងពពរះពគពីស្ទ។

ហទារះបពីជាយ៉ទាងណាហ�ើងមិនពតរូវបហង្កើតទំនក់ទំនងដក្ងកា្ទា�រវាង

បទគម្ពីរនឹងពពរះហ�ស៊ូវហៅហពលហ�ើងអានឬបហពងៀនបទគម្ពីរហនរះហ�ើ�។

ផ្ទនុ�ហៅវិញពពរះពតាស់ហៅហ�ើងឲទាយ�ល់និងកាត់ពសា�រហបៀបដ៏ជាក់លាក់

ដដលបទគម្ពីរចង្អនុលហៅកាន់ពពរះពគពីស្ទហោ�ចងចាំថាពពរះហ�ស៊ូវបហពងៀន

ថាពគប់ទាំងបទគម្ពីរទាំងអស់ចង្អនុលហៅកាន់ពទង់។ពបហយជន៏ឲទាយការអាន

ពពរះគម្ពីររបស់ហ�ើងបានោក់ដំណឹងល្អហៅកណា្ទាល(ដូចដដលដំណឹងល្អគួរ

ដតពតរូវបានោក់ហៅកណា្ទាលហនរះ)ហនរះការកាត់ពសា�របស់ហ�ើងពតរូវដត

សំទទាបឹងហៅកាន់និងហផ្ទាតហលើពពរះហ�ស៊ូវហេើ�ជាទូហៅមនុសទាេហ�ើងហពចើនដត

បរាជ័�ក្នុងការសំ�ឹងហៅកាន់ឬហផ្ទាតហលើពពរះហ�ស៊ូវហៅហពលអានពពរះគម្ពីរ

សញ្ទាថ្ពីក៏ដូចជាហៅហពលអានពពរះគម្ពីរសញ្ទាចាស់ដដរ។
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ការ កាត់ ពរា�ខាង ពពលឹងវិញ្ញាណ

វាមិនពគប់ពោន់ហទដដលពោន់ដតទទួលសា្ទាល់ថាការហផ្ទាតហលើពពរះពគពីស្ទមាន

សារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់ពសា�បទគម្ពីរឲទាយបានពតឹមពតរូវហនរះ។ហ�ើងពតរូវការ

ពពរះវិញ្ទាណបរិសុទ្ធបំេ្ឺចិត្គំនិតរបស់ហ�ើងហៅហពលហ�ើងអានពពរះគម្ពីរ។

ពពរះគម្ពីរខុសពពីហសៀវហៅហផទាេងៗហទៀតហេើ�តំរូវឲទាយហ�ើងអានវាហៅក្នុងរហបៀប

ដដលពតឹមពតរូវតាមលក្ខណៈរបស់វា។

ហលាកប៉ុលនិយ�អំពពីការហនរះហៅក្នុងសំបុពតទពីមួ�របស់ោត់ហៅកាន់

ពួកជំនុំហៅក្នុងទពីពកុងកូរិនថូស។បន្ទាប់ពពីោត់បានពិពណ៌នអំពពីព័ន្ធកិច្ចថ្ពី

ៗរបស់ោត់ក្នុងការ«ពបាប់ហសចក្ពីបន្ទាល់ពពីពពរះដល(់ពួកហគ)»(1កូរិនថូស

2:1)ហេើ�ោត់បានរំលឹកពួកហគថាការអធិបទាបា�របស់ោត់ហៅកាន់ពួកហគ

មិនដមនមកពពីពបាជា្ទារបស់មនុសទាេហនរះហទប៉ុដន្មកពពីអំណាចរបស់ពពរះវិញ

(ខ.4-5)ោត់បានសរហសរយ៉ទាងដូហច្រះថាៈ

ប៉ុដន្ហៅក្នុងចំហណាមមនុសទាេពគប់លក្ខណ៍ហនរះហ�ើងខ្នុំក៏និយ�

តាមពបាជា្ទាដដរដតមិនដមនតាមពបាជា្ទារបស់ហលាកិ�ហនរះឬរបស់

ពួកហៅហា្ទា�ហៅហលាកិ�ហនរះដដលពតរូវសាបសូនទាយហនរះហទគឺ

និយ�តាមដតពបាជា្ទាននពពរះវិញជាហសចក្ពីអាថ៌កំបាំងដ៏លាក់ទុក

ដដលពពរះបានគិតគូតាំងពពីមុនអស់ទាំងកលទាបសំរាប់ជាសិរើល្អ

ដល់ហ�ើងរាល់ោ្ទាោមទានហៅហា្ទា�ណាក្នុងហលាកិ�ហនរះបាន

សា្ទាល់ហសចក្ពីអាថ៌កំបាំងហនរះហ�ើ�ហបើបានសា្ទាល់ហនរះហគមិនបាន

ឆា្ទាងពពរះអមា្ទាស់ដ៏មានសិរើហទដូចមានហសចក្ពីដចងទុកមកថា
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“ហសចក្ពីដដលដេ្កមិនដដលហ�ើញពតហចៀកមិនដដលឮហេើ�ចិត្

នឹកមិនដដលដល់គឺហសចក្ពីហនរះឯងដដលពពរះបានហរៀបចំទុកសំរាប់

ពួកអ្កដដលពសឡាញ់ពទង”់។ពពរះពទង់បានសំដដងឱទាយហ�ើងរាល់ោ្ទា

ហ�ើញហសចក្ពីទាំងហនរះហោ�សារពពរះវិញ្ទាណពទង់ដទាបិតពពរះ

វិញ្ទាណននពទង់ស្ទង់ហមើលពគប់ទាំងអស់ពពមទាំងហសចក្ពីពជាលហពរៅ

ននពពរះដដរដទាបិតហបើមិនដមនជាវិញ្ទាណដដលហៅក្នុងខ្លួនមនុសទាេ

ហទហនរះហតើមានអ្វពីនឹងសា្ទាល់សណា្ទានមនុសទាេហនរះបានហេើ�ហបើ

មិនដមនជាពពរះវិញ្ទាណននពពរះហនរះក៏ោមទានអ្កណាសា្ទាល់សណា្ទាន

ពពរះបានដដរឯហ�ើងរាល់ោ្ទាហ�ើងមិនបានទទួលវិញ្ទាណទរបស់

ហលាកិ�ហទគឺទទួលពពរះវិញ្ទាណដដលមកពពីពពរះវិញហដើមទាបពីឱទាយបាន

សា្ទាល់អស់ទាំងពពរះគុណដដលពពរះបានផ្ល់មកហ�ើងហេើ�ហ�ើង

ក៏និយ�ពពីហសចក្ពីទាំងហនរះឯងមិនដមនហោ�ោកទាយសំដពីដដល

ពបាជា្ទាមនុសទាេបានបហពងៀនហទគឺហោ�ោកទាយសំដពីដដលពពរះវិញ្ទាណ

បហពងៀនវិញពពមទាំងផ្ទឹមពនទាយល់ហសចក្ពីខាងឯវិញ្ទាណហោ�សារ

ហសចក្ពីខាងឯវិញ្ទាណផងប៉ុដន្មនុសទាេខាងសាច់្មហគមិន

ទទួលហសចក្ពីខាងឯពពរះវិញ្ទាណននពពរះហទពពីហពោរះជាហសចក្ពីល្ង់

ហល្ើដល់ហគក៏រកសា្ទាល់មិនបានដដរដទាបិតពតង់ឯហសចក្ពីទាំងហនរះ

ពតរូវពិចារណា�ល់ខាងវិញ្ទាណវិញ(1កូរិនថូស2:៦-14)

ហ�ើងអាចដកពសង់បួនចំនុចចទាបាស់លាស់ហចញពពីបទគម្ពីរក្នុង1កូរិនថូស

ជំពូក2ហនរះ។ទពីមួ�មានពបាជា្ទាមួ�មកពពីពពរះដដលពទង់បានហបើកសំដដង
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ឲទាយមនុសទាេបានសា្ទាល់(ខ.10,12)។ទពីពពីរពបាជា្ទាហនរះពតរូវបានហបើកសំដដង

តាមរ�ៈពពរះវិញ្ទាណ(ខ.10)។ទពីបពីហោ�សារពពរះវិញ្ទាណពទង់ជាអ្កហបើក

សំដដងពបាជា្ទាហនរះហនរះតពមរូវឲទាយពពរះវិញ្ទាណហធ្វើជាអ្កកាត់ពសា�ពបាជា្ទាហនរះ

(ខ.13)។ទពីបួនពពរះបានពបទានពពរះវិញ្ទាណដល់ពួកអ្កហជឿ«ហដើមទាបពីហអា�ហ�ើង

បានសា្ទាល់អស់ទាំងពពរះគុណដដលពពរះបានផ្ល់មកហ�ើង»(ខ.12)។ពពរះ

បានពបទានពពរះវិញ្ទាណដល់ទាំងអស់អ្កដដលបហពងៀន(ខ.12)និងដល់

អស់អ្កដដលសា្ទាប់(ខ.13-14)។ហ�ើងមិនអាច�ល់ពពរះបន្ទទូលននពពរះ

បានយ៉ទាងពតឹមពតរូវហោ�ោមទានជំនួ�មកពពីពពរះវិញ្ទាណបរិសុទ្ធហនរះហទទាបើ�។

គឺជាពពរះវិញ្ទាណបរិសុទ្ធដដលពបទានឲទាយមនុសទាេមានសមតថែភពដឹងថាបទ

គម្ពីរសុទ្ធដតពិតហេើ�ឲទាយ�ល់ហសចក្ពីពិតននបទគម្ពីរហនរះ។

រសបៀប ពពីរ ោ៉ាងក្នុង ការ អាន ពពរះ គ៉្ពីរ

ឥទទាបទូវហ�ើងនឹងសិកទាសាអំពពីការអានពពរះគម្ពីរ។ហៅទពីហនរះហ�ើងមិនដមនកំពុងដត

និយ�អំពពីជំនញក្នុងការអានបទគម្ពីរជាសាធរណៈហនរះហទប៉ុដន្និយ�

អំពពីការអានការកាត់ពសា�និងការអនុវត្តាមពពរះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនវិញហទារះ

ជាការសិកទាសាផ្ទាល់ខ្លួនឬកំពុងវា�តំនលហលើការកាត់ពសា�ពពរះបន្ទទូលរបស់

ពគរូឯហទៀត។ហតើ«ការកាត់ពសា�ពពរះបន្ទទូលននហសចក្ពីពិតយ៉ទាងពតឹមពតរូវ»

មានលក្ខណៈដូចហម្ច(2ធពីម៉ូហថ2:15)?

ពពរះគម្ពីរគួរឲទាយចាប់អារម្ណ៏មិនហចរះចប់ហនរះហទពពីហពោរះវាគឺជាហរឿងរបស់

ពពរះហេើ�ពពរះជាមា្ទាស់ផ្ទាល់គួរឲទាយចាប់អារម្ណ៍មិនហចរះចប់ដដរ។ពពរះគម្ពីរគឺជា
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ពបេពទឹកដដលដតងដតេូរ។កាលណាអ្កកាន់ដតអានវាអ្កកាន់ដតហមើល

ហ�ើញថាហសចក្ពីពិតនិងហសាេ័ណ្ឌភពរបស់វាោមទានដដនកំណត់ហនរះហ�ើ�។

មានវិធពីសាសស្ននការអានពពរះគម្ពីរជាហពចើនហេើ�ហោ�សារដតពពរះគម្ពីរ

មិនហចរះរើងស្លួតហនរះមានវិធពីសាសស្ហជាគជ័�ៗ ជាហពចើន។វិធពីសាសស្អានពពរះ

គម្ពីរសំខាន់ពពីរយ៉ទាងដដលមានពបហយជន៍ក្នុងការពសា�បរ្ទាញមរតករបស់

ពពរះគម្ពីរដដលជាដំណឹងល្អ។

ការ អាន ពពរះ គ៉្ពីរ ជា និទានកថា ភាគ  (ឬ ពបវត្ិរាស�្ )

ពពរះគម្ពីរគឺជាដំហណើរហរឿងពបវត្ិសាសស្ដដលមានអំណរះអំណាងហពចើន

ហេើ�ហចតនផទាសាភ្ទាប់ជាមួ�និងតួអង្គពពឹត្ិការណ៍និងទពីតាំងពបវត្ិសាសស្

ដដលមនុសទាេហ�ើងសា្ទាល់(ឧទាេរណ៏ៈលូកា3:1-3)។ោមទានអ្វពីគួរឲទាយសងទាេ័�

ហ�ើ�ពពរះគម្ពីរពិតជាបានកត់ពតានិងបរ្ទាញនូវពពឹត្ិការណ៏ពបវត្ិសាសស្គួរ

ឲទាយទុកចិត្បាន។ការអានពពរះគម្ពីរហោ��រហលើទសទាេនៈវិស័�ពបវត្ិសាសស្

មានន័�ថាហ�ើងអាននិទានកថាតាមពពរះគម្ពីរជា«ភគបន្បន្ទាប»់។ពពរះគម្ពីរ

ចងពកងសំហណរជាហពចើនដដលសរហសរហោ�អ្កនិពន្ធហផទាេងៗោ្ទាជាហពចើននក់

ហេើ�ដំបូងចំនុចហនរះអាចជាហរឿងមួ�ពិបាកសំរាប់ពួកអ្កអានដដលកំពុងដត

ពទាយាយម�ល់ពគប់ដផ្កទាំងអស់ននពបវត្ិសាសស្ហនរះ។

ប៉ុដន្ពពរះគម្ពីរមិនពតឹមដតជានិទានកថាដដលកត់ពតាទុកនូវពបវត្ិសាសស្

របស់មនុសទាេជាតិប៉ុហណាណទារះហនរះហទ។មានហរឿងមួ�ធំជាងដដលសថែិតហៅពពី

ហពកា�និទានកថាមួ�ហនរះ។ការហបើកសំដដងអំពពីពពរះរាជបំណងនិងដផនការ
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របស់ពពរះគឺជាខ្ឹមសារពិតនននិទានកថាតាមពពរះគម្ពីរ។ពពរះគម្ពីរគឺជាហរឿង

របស់ពពរះហេើ�ដំហណើរហរឿងរបស់វាគឺជាដំណឹងល្អស្ពីអំពពី៖ដផនការរបស់

ពពរះក្នុងការហពបាសហលារះមនុសទាេមួ�ចំនួនទុកជារាសស្របស់ពទង់ហេើ�

សា្ទារហ�ើងវិញនូវសា្ទាពពរះេសថែរបស់ពទង់ដដលបានធ្ទាក់ចុរះហៅក្នុងអំហពើបាប

តាមរ�ៈអង្គពពរះពគពីស្ទ។

កា រអាន ពពរះគ៉្ពីរជា�សងខេប កថាសកើតសចញពពីទ�្សនៈវិ�័�រ

ប�់ពពរះ    (ឬ សទវរាស�្ )

ពពរះគម្ពីរមិនពោន់ដតកត់ពតាទុកនូវពបវត្ិសាសស្ហនរះហទវាក៏កាត់ពសា�

ពបវត្ិសាសស្ផងដដរ។បទគម្ពីរបានពបទានមកដល់ហ�ើងក្នុងទំរង់ហផទាេងៗដូចជា

ហសចក្ពីពបកាសពកឹតទាយវិន័�ហសចក្ពីសនទាយាសុភសិតការពតាស់ហៅ...។ល។

ប៉ុដន្ពគប់ដផ្កទាំងអស់ននពពរះគម្ពីរសុទ្ធដតហកើតហចញពពីទសទាេនៈវិស័�របស់

ពពរះ។ការអានពពរះគម្ពីរហោ��រហលើទសទាេនៈវិស័�ខាងដផ្កហទវសាសស្

ដូចោ្ទានឹងការអានពពរះគម្ពីរ«ហចារះៗ»ពសបហៅតាមនផ្ទហរឿង។វិធពីសាសស្ននការ

អានពពរះគម្ពីរហោ��រហលើទសទាេនៈវិស័�ហនរះមានន័�ថាហ�ើងដបងដចក

ហសចក្ពីបហពងៀនននពពរះគម្ពីរជាពកុមពសបហៅតាមនផ្ទហរឿងហដើមទាបពីជួ�ឲទាយហ�ើង

�ល់ចទាបាស់អំពពីអ្វពីដដលពពរះគម្ពីរទាំងមូលកំពុងបហពងៀន។ការអានរហបៀបហនរះ

ចាំបាច់ឲទាយហ�ើងហផ្ទាតចំណាប់អារម្ណ៏បដនថែមហៅហលើលក្ខណៈននកណ្ឌគម្ពីរ

និងបទគម្ពីរនិមួ�ៗប៉ុដន្វាជាភពវ័�ឆា្ទាតក្នុងការចងចាំថាអតថែន័�ននបទ

គម្ពីរនិមួ�ៗ មានទំនក់ទំនងោ្ទានឹងអតថែន័�ននបទគម្ពីរឯហទៀតពពីហពោរះបទគម្ពីរ
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ទាំងអស់សុទ្ធដតជាដផ្កននពពរះបន្ទទូលរួមមួ�ដដលមកពពីពពរះ។

ពពរះរាជ រារ  តត ៉ ួ� មនពពរះ គ៉្ពីរ

ពពរះរាជសារននពពរះគម្ពីរដូចោ្ទាហទារះបពីជាហ�ើងអានពពរះគម្ពីរជានិទានកថាភគ

ឬជាការពបមូលផ្នុំនូវទសទាេនៈវិស័�ដដលហកើតហចញពពីពពរះក៏ហោ�។ពបសិនហបើ

ហ�ើងអានពពរះគម្ពីរជានិទានកថាភគហនរះដំហណើរហរឿងរបស់វានឹងចាប់ហផ្ើមពពី

កំណកំហណើតពពីពិេពហលាកការធ្ទាក់ចុរះហៅក្នុងអំហពើបាបការហពបាសហលារះ

និងការសា្ទារហទទាបើងវិញ។ពបសិនហបើហ�ើងអានពពរះគម្ពីរជាការពបមូលផ្នុំនូវ

ទសទាេនៈវិស័�ខាងដផ្កហទវសាសស្ហនរះនផ្ទហរឿងដដលហលចហទទាបើងគឺពពរះអំហពើ

បាបពពរះពគពីស្ទនិងហសចក្ពីជំហនឿ។រហបៀបអានទាំងពពីរសុទ្ធដតមានពពរះរាជសារ

ស្ពីអំពពីការសហពមចហោ�ហជាគជ័�នូវពពរះរាជបំណងក្នុងការហពបាសហលារះដ៏

អស់កលទាបជានិច្ចរបស់ពពរះ។រហបៀបអានពពរះគម្ពីរទាំងពពីរហនរះមិនពបឆាំងោ្ទា

ហទ។ផ្ទនុ�ហៅវិញហ�ើងចាំបាច់ពតរូវការហពបើរហបៀបទាំងពពីរហដើមទាបពីហអា�ហ�ើង

អាច�ល់និង«លឺ»ដំណឹងល្អតាមពពរះគម្ពីរបានយ៉ទាងហពញហលញហេើ�នឹ

ងជួ�ឲទាយហ�ើងហមើលហ�ើញអំពពីរហបៀបដដលពគប់ដផ្កទាំងអស់ននពពរះគម្ពីររួប

រួមោ្ទានិងចង្អនុលបរ្ទាញឲទាយហ�ើងហមើលហ�ើញពពរះហ�ស៊ូវ។

ការ ពន្យល់ បង្ហាញ នូវអត្ថន័�មន បទគ៉្ពីរ  ៉ ួ� 

ៃកព�ង់ពពីមា៉ាថា� ជំពូក ១២

ហ�ើងអាចពនទាយល់បរ្ទាញយ៉ទាងសហង្ខបអំពពីរហបៀបដដលវិធពីសាសស្ននការ
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អានពពរះគម្ពីរទាំងពពីរហនរះជួ�បំហពញោ្ទាហៅវិញហៅមកហោ�ហពបើពបាស់

រហបៀបទាំងពពីរហៅក្នុងការអានបទគម្ពីរមួ�ៈ

ហៅពោហនរះពពរះហ�ស៊ូវពទង់យងកាត់ដពសហៅនថ្�ប់សំរាកឯ

ពួកសិសទាេពទង់ហគឃ្ទានហេើ�ហគចាប់បូតគួរពសូវបរិហភគហៅពួក

ផរិសុពីក៏ហ�ើញហេើ�ហគទូលពទង់ថាហមើលន៎សិសទាេហលាកហធ្វើអំហពើ

ដដលោមទានចទាបាប់ហធ្វើហៅនថ្�ប់សំរាកហេើ�។ដតពទង់មានបន្ទទូល

តបថាហតើអ្ករាល់ោ្ទាមិនដដលហមើលហរឿងពពីការដដលេ្លួងោវើឌពទង់

ហធ្វើក្នុងកាលដដលពទង់និងពួកអ្កហៅជាមួ�បានឃ្ទានហទឬអពី?គឺ

ដដលពទង់បានយងចូលហៅក្នុងដំណាក់ពពរះហេើ�បានហសា�

នំប៉័ងតាំងទុកដដលោមទានចទាបាប់ហអា�ពទង់ហសា�ឬពួកដដលហៅ

ជាមួ�នឹងពទង់ផងជារបស់ទុកសំរាប់ដតពួកសងទាឃមប៉ុហណាណទារះឬ

អ្ករាល់ោ្ទាមិនបានហមើលក្នុងពកិតទាយវិន័�ហទឬអពីថាហៅនថ្�ប់

សំរាកហនរះពួកសងទាឃហៅក្នុងពពរះវិហារក៏ពបពពឹត្រំលងចទាបាប់នននថ្

�ប់សំរាកឥតមានហទាសវិញប៉ុដន្ខ្នុំពបាប់អ្ករាល់ោ្ទាថាហៅទពីហនរះ

មាន1អង្គដដលវិហសសជាងពពរះវិហារហៅហទៀតហបើអ្ករាល់ោ្ទាបាន

�ល់ន័�ហសចក្ពីដដលថា“អញចង់បានហសចក្ពីហមតា្ទាករុណាមិន

ដមន�ញ្ញបូជាហទ”ហនរះអ្ករាល់ោ្ទាមិនបានបហន្ទាសដល់ពួកអ្ក

ដដលោមទានហទាសហ�ើ�ដទាបិតកូនមនុសទាេជាមា្ទាស់ហលើនថ្�ប់សំរាក

ដដរ។(មា៉ទាថា�12:1-៨)

ការអានបទគម្ពីរហនរះតាមវិធីសាសស្តនៃការអាៃព្រះគម្ីរជាៃិទាៃកថាភាគ
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ហផ្ទាតហៅហលើរហបៀបដដលហរឿងក្នុង1សាំ�៉ូដអលជំពូក21អំពពីហស្ចោវើឌហេើ�

និងពកុមរបស់ពទង់្ ្នុរះបញ្ទាំងអំពពីពពរះពគពីស្ទ។ហតើពពរះហ�ស៊ូវកំពុងដតផទាសាភ្ទាប់

នូវទំនក់ទំនងអ្វពីរវាងសា្ទានភពរបស់ពទង់និងហរឿងរបស់ហស្ចោវើឌ?ហតើ

ហរឿងហៅក្នុងជពីវិតរបស់ហស្ចោវើឌហនរះបានហកើតហទទាបើងក្នុងនថ្សាបទាប័ទឬ?ហ�ើង

មិនដឹងថានថ្ណាដដលោវើឌបានចូលហៅក្នុងដំណាក់របស់ពពរះហនរះហទ។ហបើ

សិននថ្សាបទាប័ទគឺជាហេតុផលដដលពពរះហ�ស៊ូវបានហលើកហរឿងហនរះហទទាបើងហនរះ

ពទង់ចទាបាស់ជាមានពពរះបន្ទទូលថាពពឹត្ិការណ៍ហៅក្នុងជពីវិតរបស់ហស្ចោវើឌមួ�

ហនរះបានហកើតហទទាបើងហៅនថ្សាបទាប័ទប៉ុដន្ពទង់មិនបានមានបន្ទទូលដបបហនរះហទ។

ដូហច្រះហតើអ្វពីគឺជាទំនក់ទំនងហៅ?ហតើពពរះហ�ស៊ូវកំពុងដតមានពពរះបន្ទទូល

ថា«ហបើសិនជាការពបពពឹត្រំលងពកឹតទាយវិន័�ម្ងមិនអពីហនរះការពបពពឹត្រំលង

ពកឹតទាយវិន័�ម្ងហទៀតក៏មិនអពីដដរដមនហទ?»ហនរះពិតជាមិនដមនជាទំនក់ទំនង

ហទពពីហពោរះពពរះហ�ស៊ូវបានបហពងៀនមុនហនរះបន្ិចអំពពីការហលើកស្ទលួ�ពកឹតទាយវិន័�

(ហពបៀបហធៀបៈមា៉ទាថា�5:17)។

ពពរះហ�ស៊ូវបហពងៀនថាពួកហគមិនបានពបពពឹត្រំលងពកឹតទាយវិន័�ហនរះហទ

គឺពួកហគ«ោមទានហទាស»ហនរះហទ។ទំនក់ទំនងរវាង1សាំ�៉ូដអលជំពូក21

និងសា្ទានភពរបស់ពពរះពគពីស្ទមិនដមនជាហពលដដលហរឿងរបស់ោវើឌបានហកើត

ហទទាបើងឬអ្វពីដដលបានហកើតហទទាបើងក្នុងហរឿងហនរះហទ។ទំនក់ទំនងហនរះគឺថាហតើអ្ក

ណាហៅក្នុងហរឿងហនរះហេើ�ការកត់សំោល់នូវលំេូរនននិទានកថាក្នុងបទ

គម្ពីរហនរះនឹងជួ�ឲទាយហ�ើងហមើលហ�ើញហសចក្ពីពិតហនរះ។មានដតពួកសងទាឃហទ

ដដលអាចបរិហភគនំប៉័ងតាំងទុកហលើកដលងដតឬជាក់ដស្ងណាស់មនុសទាេ
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មា្ទាក់ដដលមានអំណាចធំជាងពួកសងទាឃបានមកដល់គឺជាមា្ទាក់ដដលពតរូវបាន

ចាក់ហពបងតាំងឲទាយហ�ើងហធ្វើជាហស្ចហេើ�មានអំណាចហលើពកឹតទាយវិន័�។

តាមរ�ៈការហលើកហទទាបើងនូវហរឿងក្នុងពពរះគម្ពីរសញ្ទាចាស់ហនរះហតើពពរះហ�ស៊ូវ

កំពុងដតមានពពរះបន្ទទូលពបាប់ពួកផរា៉ទាសុពីថាមា្ទាក់ដដលធំឬធំជាងហស្ចោវើឌកំពុង

មានវត្មានចំហោរះមុខពួកហគហេើ�ថាពួកផរា៉ទាសុពីគួរដតបានទទួលសា្ទាល់ពពរះអង្គ

ដូចជាអ័េុពីមា៉ទាហលកបានទទួលសា្ទាល់ហស្ចោវើឌក្នុង1សាំ�៉ូដអលជំពូក21

ជាអ្កដដលមានអំណាចធំជាងដមនហទ?ហសចក្ពីពិតហនរះពតរូវបានបង្កប់ហៅក្នុង

ខ3និងខ4ហេើ�ពតរូវបានបញ្ទាក់ចទាបាស់និងចំៗហៅក្នុងខបន្ទាប់ហៅហពលពពរះ

ហ�ស៊ូវពបកាសអំពពីឧត្មភពរបស់ពទង់ហលើទាំងសងទាឃនិងពពរះវិហារ។ទាំងអស់

ពឹងដផ្អកហលើអត្សញ្ទាណរបស់ពពរះហ�ស៊ូវហេើ�ដំហណើរនិទានកថាបន្ពពីហស្ច

ោវើឌមកហទៀតដដលចង្អនុលបរ្ទាញឲទាយហ�ើងសា្ទាល់អំពពីអត្សញ្ទាណរបស់ពពរះ

ហ�ស៊ូវ។វិធពីសាសស្ក្នុងការអាៃព្រះគម្ីរជាៃិទាៃកថាភាគរំហលចចទាបាស់ថា

ពពរះហ�ស៊ូវគឺជាដខទាេពសទទាបា�របសហស្ចោវើឌហេើ�កំណត់ពតារបស់ហលាក

មា៉ទាថា�អំពពីពពរះបន្ទទូលរបស់ពពរះហ�ស៊ូវបរ្ទាញអំពពីភពជាហស្ចនិងអំណាច

របស់ពពរះពគពីស្ទ។

ឥទទាបទូវហនរះហ�ើងនឹងអានបទគម្ពីរដូចោ្ទាហនរះហោ�ហពបើវិធពីសាសស្ខាងដផ្ក

ហទវសាសស្និងនផ្ទហរឿង។ហតើអ្វពីហៅគឺជាលទ្ធផលននការអាៃព្រះគម្ីរដោយពបមូល

ផ្នុំនូវទសទាេនៈវិស័�ខាងដផ្កហទវសាសស្ពសបហៅតាមនផ្ទហរឿង?វិធពីសាសស្ហនរះ

នំហ�ើងឲទាយហផ្ទាតហៅហលើនផ្ទហរឿងស្ពីអំពពីវត្មានរបស់ពពរះដដលជានផ្ទហរឿងដ៏

សំខាន់មួ�ហៅក្នុងពពរះគម្ពីរសញ្ទាចាស់។ពពរះវិហារមានសារៈសំខាន់ណាស់
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ហេើ�ហបើហ�ើងហពបើនូវវិធពីសាសស្មួ�ហនរះហ�ើងនឹងហ�ើញថាពពរះហ�ស៊ូវបាន

មានពពរះបន្ទទូលសំហៅហៅហលើអង្គពទង់ថាជា«1អង្គដដលវិហសសជាងពពរះវិហារ

ហៅហទៀត»ឥទទាបទូវហនរះបានពតទទាបប់ជាចំនុចមួ�សំខាន់ហពោរះវាបហពងៀនថា

ពពរះពគពីស្ទគឺជាវត្មានថ្ពីរបស់ពពរះហៅក្នុងហលាកិ�ជាពិហសសហៅក្នុងចំហណាម

ពបជារាសស្របស់ពទង់។តាមរ�ៈនផ្ទហរឿងហនរះអធិបតពីភពរបស់ពពរះហ�ស៊ូវហលើ

ទាំងនថ្សាបទាប័ទនិងអស់អ្កដដលរកទាសានូវនថ្សាបទាប័ទពិតជាមានន័�សមហេតុ

សមផលបំផុត។

ហៅចុងបញ្ចប់ការកាត់ពសា�ទាំងពពីរនំហ�ើងហៅកាន់ពពរះពគពីស្ទ។ពគប់

យ៉ទាងចង្អនុលហៅកាន់ពពរះពគពីស្ទហេើ�ទទូចឲទាយហ�ើងមកឯពទង់ដូចដដលពពរះពគពីស្ទ

អង្គពទង់ទទូចដដរៈ«អស់អ្កដដលហនឿ�ពពរួ�ហេើ�ផ្ទនុកធ្ន់ហអើ�ចូរមកឯខ្នុំ

ខ្នុំនឹងឲទាយអ្ករាល់ោ្ទាបាន�ប់សំរាកចូរទទួលនឹងខ្នុំហេើ�ហរៀននឹងខ្នុំចុរះតទាបិតខ្នុំ

ស្ទូតហេើ�មានចិត្សុភពហនរះអ្ករាល់ោ្ទានឹងបានហសចក្ពីសំរាកដល់ពពលឹង»

(មា៉ទាថា�11:2៨-2៩)។ក្នុងរហបៀបហនរះវិធពីសាសស្ននការអានពពរះគម្ពីរទាំង

ពពីររួមចំដណកក្នុងការហធ្វើឲទាយមនុសទាេសា្ទាប់លឺនូវពពរះរាជសារននដំណឹងល្អ។

ពពីបទគម្ពីរមួ�ហៅបទគម្ពីរមួ�ហទៀតយ៉ទាងហហាចណាស់លទ្ធផល

ននការអានពពរះគម្ពីរគឺហដើមទាបពីឲទាយហ�ើងបានសា្ទាប់លឺដំណឹងល្អម្ងហេើ�ម្ង

ហទៀត។ហេើ�យ៉ទាងហហាចណាស់ក្នុងបទគម្ពីរនិមួ�ៗ ហ�ើងអាចហផ្ទាតហៅហលើ

ដំណឹងល្អដល់ហៅពពីរដងម្ងតាមរ�ៈវិធពីសាសស្ននការអានពពរះគម្ពីរជានិទាន

កថាភគនិងម្ងហទៀតជានផ្ទហរឿងហេើ�វិធពីសាសស្និមួ�ៗ រួមផទាេំោ្ទាហដើមទាបពីហធ្វើឲទាយ

ហសចក្ពីពិតកាន់ដតមានភពរស់រហវើកហ�ើងហេើ�ពពងឹងអំណាចននដំណឹងល្អ
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ដំណឹងល្អនិងព្រះគម្ពីរ៖ រប�ៀ�អានព្រះគម្ពីរ

របស់ពពរះហ�ស៊ូវពគពីស្ទ។

ការ �ន្ិ ដ្ឋានៈ ៃំណឹងល្អ គឺជា  បុព្វសេ តុ  

និង លទ្ធផល មនបទគ៉្ពីរ 

ហ�ើងហធ្វើការសន្ិោ្ទានតាមរហបៀបដូចោ្ទានឹងហៅហពលដដលហ�ើងបានចាប់

ហផ្ើម។ការហបើកសំដដងរបស់ពពរះដដលពតរូវបានពបទានមកតាមរ�ៈពពរះគម្ពីរ

គឺសុទ្ធដតនិយ�អំពពីដផនការហពបាសហលារះដ៏ធំមេិមានិងអស់កលទាបជានិច្ច

របស់ពពរះ។វាគឺជាអ្វពីដដលបណា្ទាលឲទាយពពរះគម្ពីរពតរូវបានសរហសរហទទាបើងហេើ�

ពពរះគម្ពីរគឺជាឧបករណ៍ដដលពពរះហពបើក្នុងហោលហៅបំហពញសំហរចនូវដផនការ

ហពបាសហលារះដ៏អស់កលទាបជានិច្ចរបស់ពទង់។ដំណឹងល្អគឺជានផ្ទហរឿងដដល

មានពពរះហចសា្ទាដតមួ�របស់ពពរះគម្ពីរៈតាមរ�ៈជពីវិតដដលោមទានបាបហសារះ

ការសុគតជំនួសការរស់ពពីសុគតហទទាបើងវិញព័ន្ធកិច្ចនហពលបច្ចនុបទាបន្និងការ

យងពតទទាបប់មកវិញហោ�ជ័�ជំនរះរបស់ពពរះពគពីស្ទគឺហៅហពលដដលពគប់ទាំង

អស់«ទាំងរបស់ហៅសា្ទានសួគ៌និងរបស់ហៅដផនដពី»ពតរូវបានបំពពរួមហៅក្នុងពទង់

(ហអហេសូរ1:10)។ពពរះនឹងបំហពញសំហរចពពរះរាជបំណងដ៏ល្អឥតហខា្ទារះរបស់

ពទង់សំរាប់មនុសទាេជាតិនិងសា្ទាពពរះេស្ទាំងអស់។

ហសចក្ពីទាំងប៉ុនមទានខាងហលើហនរះគួរដតបានបហពងៀនហ�ើងអំពពីរហបៀបអាននិង

ពគប់ពគងហលើ«ការកាត់ពសា�»ពពរះបន្ទទូលននពពរះទាំងអស់របស់ហ�ើងហទារះទាំង

ក្នុងការអានផ្ទាល់ខ្លួនការកាត់ពសា�និងការអនុវត្តាមពពរះបន្ទទូលហនរះនិងក្នុង

ការពបកាសពពរះបន្ទទូលហោ�អំណររបស់ហ�ើងសំរាប់ថា្ទា�ជាសិរើល្អដល់ពពរះ



34

ម៉ៃខ ប៊ូល៉័រ

ហេើ�និងហសចក្ពីល្អរបស់អស់អ្កដដលបានហពបាសហលារះហេើ�។

សំរា�់ករអាន�ដនថែម
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