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ស្ទបរិស័ទយល់ស្របថា មានទំនាក់ទំនង សំខាន់ និងស៊ីជំរៅ
រវាងព្រះគម្ពីរ និងដំណឹងល្អ អំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ។ លក្ខណៈ

ពិតនៃទំនាក់ទំនង  នេះគឺជារ�ឿងមួយដែល តម្រូវឲ្យយ�ើងធ្វើការពិចារណា
ឲ្យបានជ្រាលជ្រៅ។  រប�ៀបផ្សេងៗជាច្រ
 ើនដែលជួយយ �ើងឲ្យម�ើលឃ �ើញនូវ
ទំនាក់ទំនងរវាងព្រះគម្ពីរនិងដ
 ំណឹងល្អអំពីព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទត្រូវបានគេល�ើក
យកមកធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវ។ ជំពូកនេះ
 ពន្យល់អំពីទំនាក់ទំនងដ៏ជាក់លាក់
ពីរយ៉ាងរ វាងព្រះគម្ពីរនិងដ
 ំណឹងល្អ។
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សរសេរឡ�ើងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ ហ�ើយ
២. ដំណឹងល្អគឺជាលទ្ធផលនៃការប�ើកស
 ំដែងដែលត្រូវបា
 នសរសេរ
ឡ�ើងន ៅក្នុងព ្រះគម្ពីរ
ឬអាចនិយាយបានម៉្យាងទ�ៀតថាព្រះរាជបំណងនៃការប្រោសលោះ 
(ព្រះរាជសារនៃដំណឹងល្អ) ដ៏មហិមា និងអស់កល្បជានិច្ចរបស់ព្រះ គឺជា
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ហេតុផលចំបងដែលនាំឲ្យមានការសរសេរនូវព្រះគម្ពីរឡ�ើង ហ�ើយគោលបំ
ណងដែលព្រះគម្ពីរត្រូវបានសរសេរឡ�ើង គឺដ�ើម្បីសំរេចនូវព្រះរាជបំណង
របស់ព្រះ នៅក្នុងដ
 ំណឹងល
 ្អ។

ដំណឹងល្អគឺជាបុព្វហេតុនិងជាលទ្ធផលនៃការប�ើក
សំដែងនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ
បុព្វហេតុ

និយាយឲ្យបានទូលំទូលាយទៅ ប�ើសិនជាយ�ើងគិតថាដំណឹងល្អគឺជា
ព្រះរាជបំណងដ៏ល្អនិងអស់កល្បជានិច្ច របស់ព្រះ ក្នុងការប្រោសលោះមនុស្ស
មួយចំនួនទុកជារាស្រ្តរបស់ទ្រង់ (១ពេត្រុស ២: ៩) ហ�ើយស្តារឡ�ើងវិញ
នូវស្នាព្រះហស្ថរបស់ព្រះដែលបានធ្លាក់ច ទ
ុ ៅក្នុងអំព�ើបាប (រ៉ូម ៨: ១៩-២១)
នោះមានន័យថា«ដំណឹងល្អ» នេះ មានមុនសំណេរនៃការប�ើកសំដែងក្នុង
ព្រះគម្ពីរ ហ�ើយដំណឹងល្អនេះគឺជាបុព្វហេតុដែលនាំឲ្យមាននូវសំណេរនៃ
ការប�ើកសំដែងក្នុងព្រះគម្ពីរ ។ គ្រប់ទាំងបទគម្ពីរត្រូវបានសរសេរទ�្បើង
តាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ។ ក្នុងន័យនេះ  ដំណឹងល្អគឺជាបុព្វហេតុ
នៃការប�ើកសំដែងក្នុងព្រះគម្ពីរ។ ព្រះគម្ពីរផ្ទាល់មិនមែនជាដំណឹងល្អទេ 
ប៉ុន្តែសេចក្តីទាំងអស់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរមានទំនាក់ទំនងនឹងដំណឹងល្អហ�ើយ
ដំណឹងល្អគឺជាហេតុផលនៃការសរសេរនូវព្រះគម្ពីរឡ�ើង។ ដំណឹងល្អគឺជាព្រះ
រាជសារដ៏សំខាន់និងរ ួមនៃព្រះគម្ពីរ។

ព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះនៅក្នុងការប�ើកសំដែងមិនអាចកាត់ផ្តាច់
5

ម៉ៃខ ប៊ូលម័រ

ចេញពីព្រះរាជបំណងរបស់ទ្រង់នៅក្នុងការប្រោសលោះនោះទេ។ តាំងពី
អស់កល្បជានិច្ចមកព្រះមានគម្រោងប្រោសលោះមនុស្សមួយចំនួនទុកជា
រាស្រ្តរបស់ទ្រ
 ង់។

សូមសរស�ើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះវរបិតាន ៃព្រះយេស៊ូវគ្រី
 ស
 ្ទ ជាព្រះ
អម្ចាស់នៃយ�ើងរាល់គ្នា ដែលទ្រង់បា
 នប្រទានពរមកយ�ើងក្នុងព ្រះ
គ្រីស្ទ ដោយគ្រប់ទា
 ំងព្រះពរខាងព្រលឹងវ ិញ្ញាណ នៅស្ថានដ៏ខ្ពស់
តាមដែលទ្រង់បា
 នរ�ើស យ�ើងរាល់គ្នាក្នុងព ្រះគ្រីស
 ្ទ តាំងពីមុន
កំណ�ើតលោ
 កិយមក ប្រយោជន៍ឱ
 ្យយ�ើងរាល់គ្នាបានបរិសុទ្ធ ហ�ើយ
ឥតកន្លែងបន្ទោសបាននៅចំពោះទ្រង់ ដោយសេចក្តីស្រឡាញ់
ពីព្រោះទ្រង់បា
 នដំរូវយ �ើងរាល់គ្នាទុកជាមុន សំរាប់ឱ
 ្យទ្រង់
បានទទួលយ �ើងជាកូនចិញ្ចឹម ដោយសារព្រះគ្រីស
 ្ទតាមបំណងព្រះ
ហឬទ័យទ្រង់ ដ�ើម្បន
ី ឹងស
 រស�ើរដល់ព្រះគុណដ៏ឧត
 ្តមរបស់ទ្រ
 ង់
ដែលបានផ្តល់មកយ�ើងរាល់គ្នាទទេ ក្នុងព ្រះរាជបុត្រាស្ងួនភ្ងារបស់
ទ្រង់ (អេភេសូរ ១
 : ៣-៦)១

ផែនការរបស់ព្រះគឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះ
 នៃការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ព្រះជាមួយ
មនុស្ស តាមរយៈព្រះបន្ទូល ហ�ើយជាបុព្វហេតុដែលធ្វើឲ្យមានការប្រាស្រ័យ
ទាក់ទងតាមរយៈព្រះបន្ទូល ក�ើតឡ �ើង។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងរបស់ព្រះតាម
រយៈព្រះបន្ទូលត្រូវបា
 នរក្សាទុកនៅក្នុងព្រះគម្ពីរ។
ការប�ើកសំដែងមានបង្កប់នូវគោលបំណង។ ព្រសព្វព្រះទ័យសំរេចនូវ
ព្រះរាជកិចរ្ច បស់ទ្រ
 ង់ តាមរយៈការប�ើកស
 ំដែងអំពីអង្គទ្រ
 ង់ៈ
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ពីព្រោះដែលភ្លៀងនឹងហិមៈធ្លាក់ចុះមកពីល�ើមេឃឥតវិលត្រ
ឡប់ទៅល�ើវិញ គឺមកស្រោចដីធ្វើឱ្យក�
 ើតចេ
 ញជាពន្លកឡ �ើង
ហ�ើយក៏ឱ្យពូជពង្រោះដល់អ
 ្នកដែលព្រោះ នឹងអាហារដល់អ្នកដ ែល
បរិភោគជាយ៉ាងណា នោះពាក្យអញ ដែលចេញពីមាត់អញទៅ  
ក៏មិនដ ែលវិលមកឯអញវិញ ដោយឥតក�ើតផ
 លយ៉ាង
ដូច្នោះដែរ គឺនឹងធ្វើស
 ំរេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្ននា ៅក្នុងច
 ិត្តអញ
ហ�ើយនឹងចំរ�ើនីក�ើនឡ�ើង ក្នុងការអ្វី ដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះ 
(អេសាយ ៥៥: ១០-១១)

ព្រះបញ្ជូនព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់មកដ�ើម្បីសំរេចនូវព្រះរាជបំណងដ៏អស់
កល្បជានិច្ច របស់ទ្រង់ក្នុងការប្រោសលោះមនុស្សមួយចំនួនទុកជារាស្រ្ត
របស់ទ្រង់ ហ�ើយព្រះមានបន្ទូលតាមរយៈហោរាអេសាយអំពីការប្រមូល
មនុស្សសំរាប់ទ្រ
 ង់ថាៈ
ចូរឱនត្រច�ៀក ហ�ើយមកឯអញ ចូរស្តាប់ចុះ នោះព ្រលឹងឯ
 ង
នឹងបានរស់នៅ ហ�ើយអញនឹងតាំងសេចក្ស
តី ញ្ញានឹងឯងរាល់គ្នា 
ជាសញ្ញាដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ច គឺជាសេ
 ចក្មេត
តី
្តាករុណាស្មោះត្រង់
ដែលបានផ្តល់ដល់ដាវីឌ ម�ើល អញបានតាំងដាវីឌទុកជាទីបន្ទាល់
ដល់ប្រជាជាតិទាំងឡាយ គឺជាអ្នកនាំមុខ ហ�ើយជាអ្នក
បង្គាប់ដល់គេ ម�ើល ឯងនឹងហៅសាសន៍១ ដែលឯងមិនបា
 នស្គាល់
ហ�ើយសាសន៍១ ដែលមិនបានស្គាល់ឯងគេនឹងរត់ម
 កឯឯង
ដោយព្រោះព្រះយេហូវ៉ាជាព្រះនៃឯងគឺជាព្រះដ៏បរិសុទ្ធនៃសាសន៍
7
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អីស្រាអែល ដ្បិតទ្រង់បានល�ើកដំក�ើងឯ
 ងហ�ើយ។(អេសាយ
៥៥: ៣-៥)

ជារ�ឿយៗព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីពន្យល់អំពីគោលបំណងនៃការប�ើកសំដែង
នេះយ៉ាងច្បាស់លាស់។ លោកសាវ័កប៉ុលសរសេរអំពីព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ថា
«ត្បិតអស់ទាំងសេចក្តីដែលបានចែងទុកមកជាមុន នោះបានចែងសំរាប់នឹង

បង្រៀនយ�ើងរាល់គ្នា ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបានសេចក្តីសង្ឃឹម ដ
 ោយសេចក្តីអត់ធន់
និងសេ
 ចក្តីកំសាន្តចិតដ្ត ោយសារគម្ពីរ» (រ៉ូម ១៥: ៤)។ ឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹម
ចំពោះអ្វី? ឲ្យមានសេចក្តីសង្ឃឹមចំពោះសេ
 ចក្ប្រោ
តី សលោះដ៏ពេញលេញដែល
នឹងមកជាមួយនឹងការបំពេញសំរេចជាស្ថាពរនូវព្រះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ព្រះ
(ប្រៀបធ�ៀបៈ រ៉ូម ៨: ១៨-២៥)។ លោកប៉ុលនិយាយថា នេះហ�ើយគឺជាមូល
ហេតុដែលព្រះបានសរសេរនូវ ព្រះគម្ពីរឡ�ើង។ ព្រះគម្ពីរមានប្រយោជន៍
នៅក្នុងការប�ើកសំដែងអំពីព្រះរាជបំណងនិងព្រះរាជកិច្ចនៃការប្រោសលោះ
របស់ព្រះ។ក្នុងរ ប�ៀបនេះ  ដំណឹងល្អគឺជាបុពហ្វ េតុនៃព្រះគម្ពីរ។ ប៉ុន្តែយ
 ៉ាង
ហោចណាស់ នៅក្នុងរប�ៀបដ៏ចាំបាច់មួយទ�ៀត ដំណឹងល្អគឺជាលទ្ធផលនៃ
ការប�ើកស
 ំដែងក្នុងព ្រះគម្ពីរ។


លទ្ធផល
យ�ើងក៏និយាយអំពីដំណឹងល្អដោយផ្តោតទៅល�ើភាពស័ក្តិសិទ្ធិ នៃការប្រកាស
របស់វាផងដែរ។ នៅក្នុងន័យនេះ 
 ការប�ើកសំដែងចាំបាច់ត្រូវ មកមុនដំណឹងល្អ
ហ�ើយដំណឹងល្អក�
 ើតឡ�ើងយ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិ ពីការប�ើកសំដែងន ៅក្នុងព្រះគម្ពីរ។
8
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ដំណឹងល្អគឺជាព្រះរាជសារចំបងរបស់ព្រះគម្ពីរ។ ការប្រកាសនូវខ្លឹមសារ
នៃព្រះគម្ពីរ គឺជាការប្រកាសនូវព្រះរាជសារស្តីពីការទន្ទឹងរង់ចាំ ការសំរេច
តាមព្រះរាជបំណងនៅក្នុងការប្រោសលោះរបស់ព្រះតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទ
ដូចបានចែងទុកនៅក្នុងទំនាយរបស់ពួកហោរានៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់
និងការបំពេញសំរេចនូវព្រះរាជកិច្ចរបស់ព្រះគ្រីស្ទដូចដែលពួកសាវ័កបាន
ធ្វើជា
 ស្មរបន្ទាល់នៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី។ ការអធិប្បាយខ្លឹមសារនៃព្រះគម្ពីរ
គឺជាការ  ស្រាយនូវអំណាចនៃព្រះរាជសាររបស់ដំណឹងល្អ ហ�ើយសំរេចនូវ
ព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះដែលមានតាំងពីដ�ើមរ�
 ៀងមក។
លោកសាវ័កប៉ុលបង្រៀន សេចក្តីនេះយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងរ៉ូម ១០ 

ដែលបង្រៀនអំពីព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះក្នុងការប្រោសលោះមនុស្សមួយ
ចំនួនទ
 ុកជា
 រាស្រ្តរបស់ទ្រ
 ង់។ លោកប៉ុលសរសេរថាៈ
ហ�ើយសាសន៍យ
 ូដា និងសាសន៍ក្រិក
 មិនខ
 ុសអំពគ
ី ្នាឡ�ើយ ដ្បិត
ព្រះអម្ចាស់ដដែលនៃគ្រប់គ
 ្នា ទ្រង់មានជាបរិបូរ សំរាប់អ
 ស់អ្នក
ណា ដែលអំពាវនាវរកទ្រង់ ហ�ើយគ្រ
 ប់គ្នា គអ
ឺ ស់អ្នកណា ដែល
អំពាវនាវដល់ព្រះនាមព្រះអម្ចាស នោះ
់
នឹងបា
 នសង្គ្រោះ  ដូច្នេះ 
ប�ើគេ
 ម
 ិនជ�ឿ ធ្វើដ
 ូចម្តេចឱ្យគេអំពាវនាវដល់ព្រះបាន ហ�ើយប�គេ
ើ 
មិនបា
 នឮនិយាយ នោះធ្វដ
ើ ូចម្តេចឱ្យ គេជ�ឿដល់ព្រះបាន ហ�ើយ
ធ្វើដ
 ូចម្តេចឱ្យគេឮនិយាយបាន ប�ើគ្មានអ្នកណាប្រាប់សោះ 

( រ៉ូម
១០: ១២-១៤)

ពីរបីខក្រោយមកទ�ៀត លោកសាវ័កប៉ុលសង្ខេបថា «ដូច្នេះ សេចក្តីជំន�ឿ
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ក�ើតទ�្បើងដោយលឺ ហ�ើយដែលលឺនោះ  គឺដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះ»
(ខ. ១៧)។ ឬអាចនិយាយបានម៉្យាងទ�ៀតថា នៅពេលដែលយ�ើងស្មោះត្រង់
ក្នុងការប្រកាសព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះ  ព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះសំរេចនូវព្រះរាជ
បំណងដ៏ល្អរបស់ទ្រ
 ង់នៅក្នុងកា
 រប្រោសលោះ។
លោកពេត្រុសបង្រៀនអំពសេ
ី ចក្តីដូចគ្នាថា «ត្បិតព ្រះបានបង្កើតអ្នករាល់
គ្នាជាថ្មី មិនមែនពីពូជដែលតែងតែពុករលួយនោះទេ  គឺពីពូជដែលមិនចេះ
ពុករលួយវិញ គឺជាព្រះបន្ទូលដ៏រស់និងន ៅជាប់លាប់…
 .ហ�ើយព្រះបន្ទូលនេះ
 
គឺជាដំណឹងល្អដែលបានផ្សាយមកអ្នករា
 ល់គ
 ្នា» (១ពេត្រុស ១: ២៣-២៥)។
លោកយ៉ូហានល�ើកនូវ ផ្ទៃរ�ឿងដដែល នេះមកនិយាយម
 ្តងទ�ៀតនៅពេលគាត់
និយាយថាគាត់បានសរសេរនូវ ដំណឹងល្អរបស់គាត់។  «ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ
 ្នា
បានជ�ឿថាព្រះយេស៊ូវជាព្រះគ្រីស្ទ គឺជាព្រះរាជបុត្រានៃព្រះពិតហ�ើយឲ្យអ្នក
រាល់គ្នាបានជីវិតដ ោយសារព្រះនាមទ្រង់ ដោយមានសេចក្តីជំន�ឿ» (យ៉ូហាន
២០: ៣១)។ នេះគឺជារប�ៀបមួយផ្ស
 េងទ�ៀតក្នុងការនិយាយថាវត្តមាននៃការ
ប�ើកស
 ំដែងក្នុងព ្រះគម្ពីរគឺដ�ើម្បីបំពេញសំរេចនូវ ព្រះរាជបំណងដ៏ធំរបស់ព្រះក្នុង
ការប្រោសលោះមនុស្សមួយចំនួនតាមរយៈព្រះគ្រីស្ទទុកជារាស្រ្តរបស់ទ្រ
 ង់។
ដូច្នេះ ព្រះគម្ពីរមានវត្តមានដ ោយសារដំណឹងល្អហ�ើយសំរាប់ដ
 ំណឹងល្អ។
គន្លឹះស
 ំខាន់នោះ

គឺថាដំណឹងល្អគឺជាព្រះរាជសាររបស់ព្រះគ្រីស្ទ។ គ្រប់ផ្នែ
 ក
ទាំងអស់នៃព្រះគម្ពីរចង្អុលទ ៅកាន់និងពន្យល់អំពីព្រះគ្រីស្ទ។ ដូច្នេះ គ្រប់ផ្នែ
 ក
ទាំងអស់នៃព្រះគម្ពីរមិនត្រឹ
 មតែជួយដល់ការយល់ដឹងរបស់យ�ើងអំពីដំណឹងល្អ
ប៉ុណ្ណោះទេ 
 ប៉ុន្តែក៏ជួយដល់«ការលឺ» របស់យ �ើងអំពីដំណឹងល្អក្នុងគ ោលដៅ
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ឲ្យយ�ើងបានជ�ឿហ�ើយឲ្យព្រះបំពេញសំរេចនូវព្រះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ទ្រ
 ង់
ក្នុងប្រោ
 សលោះឲ្យបានយ៉ាងពេ
 ញលេញ។ ដូច្នេះការនេះតម្រូវឲ្យយ�ើងអាន
កាត់ស្រាយ អនុវត្តនិងបង្រៀនព្រះគម្ពីរនៅក្នុងរប�ៀបមួយដែល (ស្របទៅ
នឹង) ព្រះរាជបំណងដ៏ល
 ្អរបស់ព្រះ។

សេចក្តីជំន�ឿមុតមាំគ្រឹះចាំបាច់សំរាប់
ការអានបទគម្ពីរត្រឹ
 មត្រូវ

មានសេចក្តីជំន�ឿមុតមាគ្រឹះ
ំ មួយចំនួនដែលយ�ើងត្រូវតែ
 មាននិងដ�
 ើរតាមដ�ើម្បី
ឲ្យព្រះគម្ពីរអាចមានប្រសិទភា
្ធិ ពស្របទៅតាមបំណងព្រះហឫទ័យរបស់ព្រះ។

ព្រះបណ្តាលឲ
 ្យតែងព្រះគម្ពីរឡ�ើង
លោក ប៉ុលរំលឹកកូនស្ងួនភ្ញាក្នុងសេចក្តីជំន�ឿរបស់គា
 ត់ថា «គ្រប់ទាំងបទ
គម្ពីរគឺព្រះបណ្តាលឲ្យតែ
 ងទេ» (២ធីម៉ូថេ ៣: ១៦)។ លោក ប៉ុលកំពុងនិយាយ
ថាបទគម្ពីរមានដ�ើមកំណ�ើតនៅក្នុងគំនិតរបស់ព្រះហ�ើយត្រូវបាននិយាយ
ចេញមក  (បណ្តាល ឬបញ្ចេញមក) ពីគំនិតរបស់ព្រះ។ គ្រីស្ទបរិស័ទត្រូវ
តែមានជំន�ឿយ៉ាងមុតមាំថា ព្រះពិតជាបានមានបន្ទូលជាបទគម្ពីរ ដ�ើម្បីឲ្យ
ព្រះគម្ពីរបានកែ
 ប្រែជីវិតរ បស់ពួកគេ។ នៅពេលយ�ើងប្រ
 ើឃ្លា «ព្រះបន្ទូលនៃ
ព្រះ» ដ�ើម្បីសំដៅទៅល�ើព្រះគម្ពីររបស់យ �ើង នោះយ�ើងមិន ត្
 រូវភ្លេ
 ចខ្លឹមសារ
នៃឃ្លា «ព្រះបន្ទូលនៃព្រះ» នោះទេ។ព្រះបានមានបន្ទូល។ មានការមួយជាក់
លាក់ដែលទ្រង់កំពុងតែ
 មានបន្ទូល។ ទ្រង់កំពុងតែមានបន្ទូល។ ទ្រង់កំពុងតែ
 
11

ម៉ៃខ ប៊ូលម័រ

ប្រាស្រ័យទាក់ទងនឹងយ�ើង។ ព្រះពិតជាបានមានព្រះបន្ទូលហ�ើយព្រះគម្ពីរ
គឺជាព្រះបន្ទូលរ បស់ទ្រង់ដ ែលបានសរសេរឡ�ើងជាលាយលក្សណ៍អក្សរ។
ផលវិបាកចំបងនៃជំន�ឿមុតមាំនេះ   គឺថា ព្រះគម្ពីរពិតនិងគួរឲ្យទុកចិត្ត
បាន។ «គ្រប់ទាំងព្រះបន្ទូលនៃព្រះ សុទ្ធតែបរិសុទ្ធ» (សុភាសិត ៣០: ៥)។
ការប្រកាន់ខ
 ្ជាប់នឹងជំន�ឿមុតមានេះ
ំ នឹងមានឥទ្ធពលយ៉ាងខ
 ្លាំងទៅល�ើការអាន
ព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យ�ើង និងការឆ្លើយតបរបស់យ�ើងចំពោះព្រះគម្ពីរ។
វានឹងធ្វើឲ្យយ�ើងលែងសង្ស័យ  និងង�ឿងឆ្ងល់។ ប�ើសិនជាយ�ើងមិនប្រកាន់
ខ្ជាប់នូវជំន�ឿមុតមាំនេះទេ នោះយ�ើងនឹង មានភាពស្រពិចស្រពិល មាន
ចិត្តពីរ និងគ្មានភាពនឹងនៅពេលយ�ើងជួបប្រទះទុក្ខលំបាកនៅក្នុងជីវិតឬ
នៅពេលយ�ើងពិបាកយល់ ព្រះគម្ពីរ។


យ�ើងអាចយល់ប
 ទគម្ពីរបាន
លោកសាវ័កប៉ុលប្រាប់ធីម៉ូថេថា «ចូរខំប្រឹងនឹងថ្វាយខ្លួនដល់ព្រះ ទុក
ដូចជាមនុស្សដែលបានល្បងលជាប់ហ�ើយជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់
ទ�្បើយ ដោយកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ» (២ធីម៉ូថេ 
២: ១៥)។ យ�ើងអាចកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃព្រះបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ។
ឬអាចនិយាយម្យ៉ាងទ�ៀតថា ព្រះមិនត្រឹមតែបានមានព្រះបន្ទូលទេ ប៉ុន្តែ
ទ្រង់ក៏រំពឹងថាយ�ើងនឹងយល់ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់ផងដែរ។ ព្រះមិនមែនជា
ព្រះដ៏សាហាវសព្វព្រះហឫទ័យនឹងលេងល្បែងប�ើកសំដែងជាមួយនិង
យ�ើងនោះទេ។ ទ្រង់មិនបានមានបន្ទូលអំពីអ្វីដែលទ្រង់ជ្រាបថាយ�ើងនឹង
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មិនយល់ដូចជាការស្វែងរកអក្សរសម្ងាត់ដែលគ្មាននរណាអាចដោះស្រាយ
បាននោះទ�្បើយ។ ទ្រង់មិនបានប្រទានព្រះរាជសារ មកក្នុងគោលដៅធ្វើឲ្យ
យ�ើងម៉ួម�៉ៅក្នុងចិតនោះទេ
្ត
។ ទ្រង់មានព្រះរាជបំណង នៅពេលទ្រង់មានព្រះ
បន្ទូល។ មូលហេតុដែលព្រះប�
 ើកសំដែងអំពីអង្គទ្រ
 ង់បង្ហាញថាទ្រង់សព្វព្រះ
ហឫទ័យឲ្យមនុស្សបានស្គាល់ទ្រង់។ ព្រះកំពុងសំរេចនូវគ ោលដៅដ៏ធំដូច្នេះ
ទ្រង់ច
 ង់ឲ
 ្យយ �ើងយល់នូវអ្វីដ ែលទ្រង់បានមានព្រះបន្ទូល។

ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយ យ�ើងត្រូវតែចងចាំផ្នែកដំបូងនៃ២ធីម៉ូថេ 
២: ១៥។ លោកសាវ័កប៉ុលប្រា
 ប់ឲ្យធីម៉ូថេខិតខំប្រឹ
 ងប្រែងឲ្យអស់សមត្ថភាព
របស់គាត់ ហ�ើយធ្វើជាអ្នកធ្វើការដែលមិនត្រូវខ្មាស់ឡ�ើយ។ គ្មានអ្នកណា
ម្នាក់ក�ើតមកចេះ  ឬយល់ដោយឯងៗនោះទេ  ។ ប៉ុន្តែយ�ើងត្រូវការប្រកាន់
យ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននូវជំន�ឿមុតមាំថា ពួកអ្នកជ�ឿនឹងយល់នូវអត្ថន័យនៃបទគម្ពីរ
ប្រសិនប�ើពួកគេ សិក្សាបទគម្ពីរដ ោយមានជំន�ឿមុតមាំថា នោះគឺជាព្រះបន្ទូល
នៃព្រះ។ ព ្រះ សព្វព្រះហឫទ័យឲ
 ្យយ�ើងយ
 ល់អ្វីដែលទ្រង់បា
 នមានបន្ទូល។

បទគម្ពីរមា
 នគុណប្រយោជន៍
រាស្រ្តរបស់ព្រះរស់ន ៅ ហ�ើយរីកចំរ�ើនដ ោយសារជ�ឿ និងស
 ្តាប់បង្គាប់តាម
ព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ ព្រះគម្ពីរមានកំរៃ និងគុណប្រយោជន៏ ជាពិសេស។
បទគម្ពីរពុំមានគុណប្រយោជន៍នៅក្នុងផ្លូវអធិធម្មជាតិនោះទេ តែមានគុណ
ប្រយោជន៍នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រសមញ្ញៗដូចជា ការបង្រៀន ការរំលឹកឲ្យដឹង

: ១៦)។
ខ្លួន ការប្រដៅតម្រង់និងការបង្ហាត់ខាងឯសេចក្តីសុចរិត(២ធីមថេ ៣
៉ូ
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តាមរយៈវិធីសាស្ត្រទាំងនេះព្រះគម្ពីរមា
 នគុណប្រយោជន៍ខ
 ្លាំងណាស់។

បទគម្ពីរមា
 នប្រសិទ្ធិភាព
បទគម្ពីរអះអាងថាមានគុណប្រយោជន៍ ប៉ុន្តែត�ើ បទគម្ពីរពិតជាសំរេច
បានអទ្វី ៅ? សូមពិចារណាពា
 ក្យរបស់ហោរាអេសាយម្តងទ�
 ៀតៈ
ពីព្រោះដែលភ្លៀងនឹងហិមៈធ្លាក់ចុះមកពីល�ើមេឃឥតវិលត្រ
ឡប់ទៅល�ើវិញ គឺមកស្រោចដីធ្វើឱ្យក�
 ើតចេ
 ញជាពន្លកឡ �ើង
ហ�ើយក៏ឱ្យពូជពង្រោះដល់អ
 ្នកដែលព្រោះ នឹងអាហារដល់អ្នកដ ែល
បរិភោគជាយ៉ាងណា នោះពាក្យអញ ដែលចេញពីមាត់អញទៅ  
ក៏មិនដ ែលវិលមកឯអញវិញ ដោយឥតក�ើតផ
 លយ៉ាង
ដូច្នោះដែរ គឺនឹងធ្វើសំរេចតាមសេចក្តីប៉ងប្រាថ្ននា ៅក្នុងច
 ិត្តអញ
ហ�ើយនឹងចំរ�ើនក�ើនឡ�ើង ក្នុងការអ្វី ដែលអញចាត់ទៅធ្វើនោះ 
(អេសាយ ៥៥: ១០-១១)

ល�ើសពីនេះ អ្នកនិពន្ធកណ្ឌហេព្រឺសរសេរថាៈ ពីព្រោះ ឯព្រះបន្ទូលនៃ
ព្រះនោះរស់នៅហ�ើយពូកែផង ក៏មុតជាងដាវណាមានមុខ ២ ទាំងធ្លុះចូល
ទៅ ទាល់តែកាត់ព្រលឹងនិងវិញ្ញាណ ហ�ើយសន្លាក់ និងខួរឆ្អឹងដាច់ពីគ្នា 
ទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិត ដែលចិត្តគិត ហ�ើយដែលសំរេចដែរ (ហេព្រើរ
៤: ១២)។  នៅពេលអ្នកនិពន្ធក
 ណ្ឌហេព្រើរនិយាយថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះ«ពូកែ»
ឬ «មានអំណាច»គឺគាត់កំពុងនិយាយថាព្រះបន្ទូលនៃព្រះមានប្រសិទ្ធិភាព
ពោលព្រះបន្ទូលនៃព្រះអាចសំរេចបាននូវព្រះរាជបំណងរបស់ព្រះ ហ�ើយ
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គាត់និយាយទ�ៀតថា ផលនេះក�ើតឡ�ើងពីសមត្ថភាពក្នុងការចាក់ទំលុះ
នៃព្រះបន្ទូលព្រះ។
ចូរពិចារណាអំព  ី ចំនុចមួយចំនួននៅក្នុងបញ្ជីខាងក្រោម ដែលព្រះបន្ទូល
នៃព្រះអះអាងថាអាច ធ្វើបានៈ
១. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះផ្តើមន
 ូវសេចក្ជ
តី ំន�ឿៈ «សេចក្ជ
តី ំន�ឿមកពីលឺ
ហ�ើយដែលលនោះ
ឺ
គឺតាមរយៈព្រះបន្ទូលនៃព្រះគ្រីស្ទ» 
(រ៉ូម ១០: ១៧)។
២. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះផ្តលជ
់ ីវិតថ
 ្មីខាងព្រលឹងវ ិញ្ញាណៈ «ត្បិតព ្រះបាន
បង្កើតអ
 ្នករា
 ល់គ
 ្នាជាថ្មី មិនមែ
 នពីពូជដ ែលតែងតែព
 ុករ លួយនោះទេ 
គឺពីពូជដ ែលមិនចេះ
 ព
 ុករ លួយវិញគឺជា
 ព្រះបន្ទូលដរ៏ ស់ហ�ើយនៅ
ជាប់លាប់» ( ១ពេត្រុស ១: ២៣)។
៣. ព ្រះបន្ទូលនៃព្រះជួយឲ
 ្យយ�ើងរីកច
 ំរ�ើនខា
 ងព្រលឹងវ ិញ្ញាណៈ
«នោះត្រូវស
 ង្វាតរកទឹកដោះសុទ្ធខាងឯព្រលឹងវ ិញ្ញាណវិញ ដូចជា

ទារកដែលទ�ើបន
 ឹងក�
 ើត ដ�
 ើម្បឲ
ី ្យអ្នករា
 ល់គ
 ្នាបានចំរ�ើនធ
 ំទ�្បើងដ
 រាប
ដល់បានសង្រ្គោះ» (១ពេត្រុស ២: ២)។
៤. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះញែកយ�ើងជាបរិសុទ្ធៈ «សូមញែកគេចេ
 ញជា
បរិសុទ្ធ ឯសេចក្ព
តី ិតគ
 ឺជាព្រះបន្ទូលរ បស់ទ្រ
 ង់» 
(យ៉ូហាន ១៧: ១៧)។
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៥. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះពិនិត្យម�ើលចិត្ត ន
 ិងកា
 ត់ទោសៈ «ពីព្រោះបន្ទូល
នៃព្រះនោះ

រស់នៅ ហ�ើយពូកែផ
 ងក៏ម
 ុតជា
 ងដាវណាមានមុខព
 ីរ
ទាំងធ្លុះច
 ូលទៅ ទាល់តែកាត់ព្រលឹងន
 ិងវ ិញ្ញាណហ�ើយសន្លាក់
និងខ
 ួរឆ្អឹ
 ងដាច់ពីគ្នាទាំងពិចារណាអស់ទាំងគំនិតដ ែលចិតគ
្ត ិត
ហ�ើយដែលសំរេចដែរ» (ហេព្រើរ ៤: ១២)។
៦. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះរំដោះឲ្យមានសេរីភា
 ពៈ «ប�ើអ
 ្នករា
 ល់គ្នានៅជាប់
ក្នុងពា
 ក្យខ នោះ
្ញុំ
អ្នករា
 ល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំហ�ើយសេចក្តី ពិតន
 ឹង
ប្រោសអ្នករា
 ល់គ្នាឲ្យរួច» ( យ៉ូហាន៨: ៣១-៣២)។
៧. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះធ្វើឲ
 ្យស្រ
 ស់បស់និងកែ
 ជា
 ថ្មីៈ «សូមប្រោសទូល
បង្គំឲ
 ្យភ្ញាក់ទ�្បើងតាមព្រះបន្ទូលទ្រ
 ង់» (ទំនុកដ
 ំក�ើង ១១៩: ២៥)។
៨. ព្រះបន្ទូលនៃព្រះកែទ�្បើងវ ិញ(ប្រោសឲ្យរស់)និងប
 ំភ្លឺៈ «ឯក្រឹត្យ
វិន័យរបស់ព្រះយេហូវនោះគ្រ
៉ា
ប់ល
 ក្ខណ៏ ក៏កែព ្រលឹងទ�្បើងវ ិញ
សេចក្ប
តី ន្ទាល់នៃព្រះយេហូវជា
៉ា ពិតក៏ធ្វ
 ឲ
ើ ្យមនុស្សខ្លៅល្ងង់មាន
ប្រាជ្ញា» ( ទំនុកដ
 ំក�ើង ១
 ៩: ៧ សូមម�
 ើលផងដែរខ. ៨-១១)។
នេះគ្រាន់តែជាកិច្ចការខ្លះ ដែលព្រះបន្ទូលនិយាយថាខ្លួនអាចធ្វើបាន។ វា
មិនមែនជារ�ឿងដែលគួរឲ្យភ្ញាកផ្អ
់ ើលនោះទេ ន
 ៅពេលដែលស្តេចដាវីឌនិយាយ
ថា «មានពរហ�ើយអ្នកណាដែលមិនដ�
 ើរតា
 មដំបូន្មានរ បស់មនុស្សអាក្រក់....
អ្នកនោះត្រេកអរតែនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ាវិញ» (ទំនុកដំក�ើង
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ដំណឹងល្អនិងព្រះគម្ពីរ៖ រប�ៀបអានព្រះគម្ពីរ

១: ១-២)? មនុស្សដែលត្រេកអរតែនឹងក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះយេហូវ៉ានឹងបាន
«ដូចជាដ�ើមឈ�ើដែលដុះនៅក្បែរផ្លូវទឹក ដែលបង្កើតផលតាមរដូវកាល

ហ�ើយស្លឹកក៏មិនចេះស្រពោនទ�្បើយ» (ខ. ៣)។ និយាយយ៉ាងសាមញ្ញទៅ
គឺ ព្រះសព្វព្រះហឫទ័យន
 ឹងចិញ្ចឹម បីបាច់ ថែរក្សា រាស្រ្តរបស់ទ្រង់ឲ
 ្យបានរីក
ចំរ�ើនធំធាត់ឡ�ើងតាមរយៈព្រះបន្ទូលរបស់ទ្រង់។ បទគម្ពីរគឺជាមធ្យោបាយ
ចំបងដែលព្រះប្រើក្នុងការ ចិញ្ចឹមយ�ើង បីបាច់ថែរក្សាយ�ើង ធ្វើឲ្យយ�ើងរីក
ចំរ�ើនហ�ើយសព្វព្រះហឫទ័យនឹងសំរេចនូវព្រះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ទ្រង់។
ប្រសិនប�
 គ្រី
ើ ស្ទបរិស័ទណាម្នាកជ�
់ ឿនិងអនុវត្តតាមសេ
 ចក្ដីជំន�ឿមុតមាំទាំង
បួននេះ
 ន ៅក្នុងជីវិត នោះ

គ្រីស្ទបរិស័ទម
 ្នាក់នោះនឹងមានសង្ឃឹម ហ�ើយដឹងជាក់ថា
ព្រះគុណនៃព្រះដែលបានប្រទានមកនៅក្នុងដំណឹងល
 ្អនឹងប
 ំផ្លាស់បំប្រែជីវិត
របស់គាត់តាមរយៈព្រះបន្ទូល។ ប៉ុន្តែ ដាច់ខាត យ�ើងចាំបាច់ត្រូវប្រ
 កាន់យ
 ក
នូវច
 រិកល
 ក្ខណៈមួយទ�ៀត។

យ�ើងត្រូវតែមានការបន្ទាបខ្លួនន ៅក្នុងចិត្ត
ប្រយោជន៏ឲ្យយ�ើងយ
 ល់និងអនុវត្តតាមបទគម្ពីរដូចដែលព្រះសព្វព្រះហឫទ័យ
នោះយ�ើងត្រូវតែ
 មានចិត្តឆេះឆួល ហ�ើយស្មគ្រ័ចិត្តនៅក្នុងការ ដាក់ខ្លួនរបស់
យ�ើងនៅក្រោមអំណាចនៃបទគម្ពីរ។ ជារ�ឿយៗណាស់ ដោយសារយ�ើងចូល
ចិតគ
្ត ិតខ្ពស់ពីខ្លួនឯង នោះយ �ើងត្រូវល្បួងឲ្យល�ើកខ្លួនឯងខ្ពស់ជាងព្រះបន្ទូល
ហ�ើយធ្វើការវិន្និច្ឆ័យន
 ិងវាយតំលៃទៅល�ើអ្វីដែលព្រះគម្ពីរបង្រៀនវិញ។
ខ្ញុំបានឮរ�ឿងមួយអំពីបុរសម្នាក់ដែលបានទៅទីក្រុងប
 ៉ារីសដ�ើម្បីទស្សនា
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សារៈមន្ទីរលូវឺរេ  (Louvre)។ ជាពិសេសគាត់ចង់ម�ើលគំនូរដែលគូរដោយ
លោក លីនណាដូ ដា  វីនឈី (Leonardo Da Vinci) ដែលមានឈ្មោះថា
នាងម៉ូណា លីសា (Mona Lisa)។ បន្ទាប់ពីផ្អៀងផ្អងម�ើលគំនូរយ៉ាងផ្ចិត
ផ្ចង់នៅក្នុងក្រសែភ្នែករិះគន់អស់មួយស្របក់ក្រោយមក គាត់បាននិយាយ
ថា «ខ្ញុំមិនចូលចិត្តគំនូរនេះទេ»។ អ្នកយាមដែលកំពុងឈរនៅទីនោះបាន
ឆ្លើយតបថា «គំនូរទាំងនេលែងត្រូវបានគេវិន្និច្ឆ័យទ�ៀតហ�ើយ។ តែគឺជាអ្នក
ទស្សនាទេត�
 ើដែលត្រូវបានគេវិន្និច្ឆ័យវិញ។»ដូចគ
 ្នានឹងព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែរ។
ព្រះបន្ទូលនៃព្រះ មិនមែនជាអ្វីដែលត្រូវបានគេវិន្និច្ឆ័យនោះទេ

។ តែគឺជាអ្នក
អានព្រះបន្ទូលទេត�ើដែលត្រូវបានព្រះបន្ទូលវិន្និច្ឆ័យវិញ។ សំនួរសួរថាត�ើអ្នក
អានព្រះបន្ទូលមានចិត្តដែល ចុះចូល និងបន្ទាបចុះចំពោះអំណាចដ៏ឥតព្រំដែន
របស់ព្រះតាមរយៈព្រះបន្ទូលដែរឬទេ?
ផ្នែកនៃការចុះចូលចំពោះអំណាច នៃបទគម្ពីរគឺជាការស្ម័គ្រចិត្តដាក់
ខ្លួននៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យរបស់បទគគម្ពីរ។ យ�ើងគួរតែពិនិត្យម�ើលចិត្ត
របស់យ�ើងឲ្យបានទ�ៀតទាត់។ យ�ើងត្រូវតែពិនិត្យម�ើលខ្លួនឯងនៅក្រោម
ព្រះបន្ទូលនៃព្រះ។ ព្រះប្រកាសថា «អញនេះគឺព្រះយេហូវ៉ា អញស្ទង់ចិត្ត»
(យេរេមា ១៧: ១០)។ ដ�ើម្បីឆ្លើយតបចំពោះការនេះ សេចក្តីអធិស្ឋានរបស់
យ�ើងគួរតែ
 មានលក្ខណៈដូចគ្នានឹងសេ
 ចក្តីអធិស
 ្ឋានរបស់ដា
 វីឌ « ឱព្រះអង្គអ�
 ើយ
សូមពិនិត្យម�ើលឲ្យបានស្គាល់ចិត្តទូលបង្គំផង» (ទំនុកដំក�ើង ១៣

៩: ២៣)។
កណ្ឌគម្ពីរហេ ព្រើររំលឹកយ�ើងថា តាមរយៈព្រះបន្ទូលព្រះជ្រាបនូវគំនិត
និងការចង់បានរបស់ចិត្ត (ហេព្រើរ ៤: ១២)។ យ�ើងគួរតែដាក់ខ្លួនឲ្យបាន
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ទ�ៀតទាត់នៅក្រោមការពិនិត្យពិច័យរបស់បទគម្ពីរ ក
 ្នុងគ ោលបំណងឲ្យយ�ើង
បានផ្លាស់ប្រែដ�
 ើម្បីជាការឆ្លើយតបចំពោះអ្វីដែលបទគម្ពីរបានប�
 ើកសំដែង។
ហ�ើយគោលបំណងនេះមិនគួរគ្រា
 ន់តែជាកាតព្វកិច្ចមួយនោះទេ 

គឺយ�ើងគួរតែ
 
មានអំណរថា នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលព្រះប្រដ�
ើ ើម្បីបំពេញសំរេចនូវ  ព្រះរាជ
បំណងក្នុងការប្រោសលោះរបស់ទ្រ
 ង់ន ៅក្នុងជ
 ីវិតរ បស់យ�ើង។
ជារ�ឿយៗណាស់ នៅពេលព្រះបន្ទូលប្រដៅតម្រង់យ �ើង យ�ើងតែងព្យាយា
មគិតថាបទគម្ពីរនេះមិន ត្
 រូវនឹងយ�ើងទេ 
 ហ�ើយនៅពេលដែលយ�ើងធ្វើបែបនេះ 
យ�ើងបានរត់គេចចេញពីអ្វីដែលជាព្រះរាជបំណងដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គសំរាប់
យ�ើងហ�ើយ។ ពាក្យសំដីរបស់លោក ថមមឺស វ៉តសុន (Thomas Watson)
ដែលជាគ្រូគង្វាលពួកពូរីតាន់នៅសតវត្សទ១៧ 
ី
មានប្រយោជន៍ចំពោះយ�ើង៖
ចូរទទួលយ
 កគ្រប់ទា
 ំងព្រះបន្ទូលនៅក្នុងព ្រះគម្ពីរ
ហាក់បីដូចជាព្រះកំពុងតែនិយាយមកកាន់អ
 ្នកច
 ុះ។
  នៅពេលព្រះ
បន្ទូលបញ្ចេញសំលេងប្រឆាំងន
 ឹងអ
 ំព�បា
ើ ប សូមគិតថា
 “ព្រះកំពុង
មានបន្ទូលប្រ
 ឆាំងន
 ឹងអ
 ំព�បា
ើ បរបស់ខ”្ញុំ នៅពេលព្រះគម្ពីរបង្រៀន
អំពកា
ី តព្វកិចណា
្ច មួយសូមគិតថា
 “ព្រះកំពុងប
 ង្រៀនខ្ញុំឲ្យធ្វកា
ើ រ
នេះ”។ មនុស្សជាច្រើនបា
 នច្រានចោលបទគម្ពីរចេញពីជីវិតរបស់
ពួកគេដោយគិតថា
 បទគម្ពីរនោះគ្រា

ន់តែជាប់ទាក់ទិន នឹងអ
 ស់អ្នក
ដែលរស់នៅក្នុងស
 ម័យដែលព្រះគម្ពីរត្
 រូវបានសរសេរទ�្បើងតែ
ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែប�
 ើសិនជាអ្នកច
 ង់ទទួលបានគុណប្រយោ

ជន៏ព
 ី
ព្រះបន្ទូល នោះ

ចូរអ
 នុវត្តតាមព្រះបន្ទូលន ៅក្នុងជ
 ីវិតរបស់អ្នកចុះ
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ថ្មាំពេទ្យន
 ឹងគ្មា
 នប្រសិទភា
្ធិ ពទេ ប្រសិនប�
 យើ �ើងមិនប្រវា
ើ នោះ។២

ការបន្ទាបខ្លួនគឺពិតជាចាំបាច់ខ្លាំងណាស់។  ការទន្ទឹងរង់ចាំម�ើលព្
រះបន្ទូលនៃព្រះ  សំរេចនូវគោលបំណងរបស់វានៅក្នុងជីវិតរបស់យ�ើង
ដោយចិត្តពុះកញ្ជ្រោល ការបន្ទាបខ្លួន ន
 ិងអ
 ំណរដ៏ព ោរពេញ។

វិធីសាស្ត្រកាត់ស្រាយមួយដែលយ�ើងត្រូវការជាចាំបាច់
ជាមួយនិងសេចក្ដីជំន�ឿមុតមាំគ្រឹះ និងចិត្តដែលបានបន្ទាបចុះ ឥទ្បូវនេះយ

�ើង
នឹងគ
 ិតអំពីរការកាត់ស្រាយ

បទគម្ពីរ។ ព្រះគម្ពីរសញ្ញាថប
្មី ង្ហាញនូវគ ោលការណ៍
សំខាន់ពីរ។

ផ្តោតល�ើព ្រះគ្រីស្ទ
ប្រហែលជាគ្មានបទគម្ពីរណាដែលបង្គាប់បញ្ជាឲ្យផ្តោតទៅល�ើព្រះគ្រីស្ទខ
 ្លាំង
ជាងលូកាជំពូក ២៤ នោះទេ។ ព្រះយេស៊ូវកំពុងមានប
 ន្ទូលជាមួយសិស្សពីរ
នាក់របស់ទ្រង់ដែលពួកគេមិនបានចំណាំទ្រង់ខណៈពេលដែលពួកគេកំពុង
ធ្វើដំណ�ើរតាមផ្លូវឆ្ពោះទ ៅកាន់ភូមអេម�
ិ
៉ោស។ សិស្សទាំងពីរនាក់នោះបានប្រាប់
ព្រះយេស៊ូវអំពីអ្វីដែលបានក�ើតទ�្
 បើងកាលពីពីរបី ថ្ងៃមុនថា ព្រះយេស៊ូវដែល
ពួកគេ
 បា
 នដាក់សេចក្ស
តី ង្ឃឹមល�
 ើ ត្រូវបានគេធ្វើគុតហ�ើយបីថ្ងៃក្រោយ

មកមាន
ដំណឹងមិនច្បាស់ការថា ទ្រង់បានរស់ពីសុគតឡ�ើងវិញហ�ើយ។ព្រះយេស៊ូវ
ឆ្លើយតបដ ោយមានបន្ទូលថា
 «ោឱមនុស្សឥតពិចារណាហ�ើយក្រនឹងជ�
 ឿអស់
ទាំងសេចក្តីដែលពួកហោរាបានទាយទុកមកអ�ើយ ត�ើមិនគួរឲ្យព្រះគ្រីស្ទរង
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ទុក្ខទាំងនោះ ហ�ើយចូលទៅក្នុងសិរីល្អនៃទ្រង់វិញទេឬអី? បន្ទាប់មកលូកា
ប្រាប់យ�ើងថា «រួចទ្រង់ក៏ស្រាយន័យសេចក្តីដែលតំរូវពីទ្រង់ពីក្នុងគម្ពីរទាំង
ទ្បាយឲ្យគេស្តាប់ ចាប់តាំងពីគម្ពីរលោកម៉ូសេ និងគម្ពីរពួកហោរារ�ៀងមក»
(លូកា ២៤: ២៥-២៧)។
ក្រោយមកទ�ៀតក្នុងជំពូកដដែល ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលទៅកាន់ពួក
សិស្សទាំងដប់ពីរដែលប្រជុំគ្នាថា «នេះហ�ើយជាសេចក្តីដែលខ្ញុំបានប្រាប់
អ្នករាល់គ្នា កាលនៅ ជាមួយគ្នានៅទ�្បើយ គឺថា ត្រូវតែបានសំរេចគ្រប់ទាំង
សេចក្តីដែលបានចែងទុកពីខ្ញុំ ទោះក្នុងក្រឹត្យវិន័យលោកម៉ូសេ  ក្នុងទំនាយ
ពួកហោរា ឬក្នុងបទទំនុកដំក�ើងផង» (ខ. ៤៤)។ លូកាបន្ថែមម្តងទ�ៀតថា
«នោះទ្រង់កប�
៏ ើកបំភ្លឺសតិស្មា
 រតីគេឲ្យបានយ
 ល់ក្នុងគម្ពីរ» (ខ. ៤៥)។ អ្វីដែល

បានសំដែងយ៉ាងច្បាស់លាស់នៅក្នុងបទគម្ពីរនេះគឺថា ព្រះយេស៊ូវជ្រាបថា
ព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់ទាំងមូលបាននិយាយអំពទ្រ
ី ង់។

ព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលដូចគ្នានៅក្នុងយ៉ូហានជំពូក៥។ ទ្រង់មានបន្ទូល
ទៅកាន់ពួកអ្នកដឹកនាំសាសនាក្នុងក្រុងយេរូសាទ្បឹមថា «អ្នករាល់គ្នាស្ទង់
ម�ើលគម្ពីរដោយស្មានថា បានជីវិតដ៏នៅអស់កល្បជានិច្ចអំពីគម្ពីរនោះមក
គឺជាគម្ពីរនោះ

ឯងដែលធ្វើបន្ទាល់ពីខ»្ញុំ (ខ. ៣៩)។ ម្តងទ�
 ៀតព្រះយេស៊ូវ ជ្រា
 ប
ថាព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់និយាយអំពីទ្រង់និងច
 ង្អុលទៅកាន់ទ្រង់។
វាច្បាស់លាស់ដែលថាព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីនិយាយអំពីព្រះគ្រីស្ទ។ ពួក
អ្នកនិពន្ធដែលជាសាវ័កយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងក្នុងការហាមប្រាមមិនឲ្យ
អស់អ្នកដែលអានអ្វីដែលពួកគេសរសេរ ដកផ្នែកណានៃការសរសេររបស់
21

ម៉ៃខ ប៊ូលម័រ

ពួកគេចេញពីបុគ្គល និងការងាររបស់ព្រះយេស៊ូវនោះទេ។ ព្រះគម្ពីរទាំង
មូល និយាយអំពីព្រះយេស៊ូវនៅក្នុងផ្លូវជាក់លាក់និងស្របតាមព្រះរាជ
បំណងរបស់ព្រះ។ នៅក្នុងស�ៀវភៅដ៏មានប្រយោជន៏ដែលមានចំណងជ�ើង
ថា ការអធិប្បាយដោយផ្តោតល�ើព្រះគ្រីស្ទ នោះលោក ប្រែអាន់ ឆាប់ពិល
Bryan Chapell សង្ខេបសេចក្ដីពិតនេះបានយ៉ាងល្អថាៈ  «បទគម្ពីរនិមួយៗ
ទាយអំពីការងាររបស់ព្រះគ្រីស្ទ ត្រៀមរ�ៀបចំសំរាប់ការងាររបស់ព្រះគ្រីស្ទ
ងាកក្រោយសំទ្បឹង ទៅម�ើលការងាររបស់ព្រះគ្រីស្ទហ�ើយ/ឬជាលទ្ធផលនៃ
ការងាររបស់ព្រះគ្រីស្ទ»។៣ ការនេះមា
 នន័យយ៉ាងច្បាស់ថា ប�ើស
 ិនជាយ�ើង
ចង់អានព្រះគម្ពីរឲ្យបានត្រឹមត្រូវ នោះយ�ើងត្រូវតែម�ើលឃ�ើញថាគ្រប់ផ្នែក
ទាំងអស់នៃព្រះគម្ពីរទាក់ទងនឹងព ្រះគ្រីស្ទ។

ទោះបីជាយ៉ាងណា យ�ើងមិនត្រូវ បង្កើតទំនាក់ទំនងក្លែងក្លាយរវាង
បទគម្ពីរ នឹងព្រះយេស៊ូវនៅពេលយ�ើងអានឬបង្រៀនបទគម្ពីរនោះឡ�ើយ។
ផ្ទុយទៅវិញព្រះត្រាស់ហៅយ�ើងឲ្យយល់និងកាត់ស្រាយ

រប�ៀបដ៏ជាក់លាក់
ដែលបទគម្ពីរចង្អុលទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ ដោយចងចាំថាព្រះយេស៊ូវបង្រៀន
ថាគ្រប់ទាំងបទគម្ពីរទាំងអស់ចង្អុលទៅកាន់ទ្រង់។ ប្រយោជន៏ឲ្យការអាន
ព្រះគម្ពីររបស់យ�ើងបានដាក់ដំណឹងល្អនៅកណ្តាល(ដូចដែលដំណឹងល្អគួរ
តែត្រូវបានដាក់នៅកណ្តាលនោះ) នោះការកាត់ស្រាយរបស់យ�ើងត្រូវតែ
សំទ្បឹងទ ៅកាន់និងផ្តោ
 តល�ើព្រះយេស៊ូវ ហ�ើយជាទូទៅ មនុស្សយ�ើងច្រើនតែ
បរាជ័យក្នុងការសំឡឹងទៅកាន់ ឬផ្តោតល�ើព្រះយេស៊ូវនៅពេលអានព្រះគម្ពីរ
សញ្ញាថ្មីក៏ដូចជានៅពេលអានព្រះគម្ពីរស
 ញ្ញាចាស់ដែរ។
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ការកាត់ស្រាយខាងព្រលឹងវិញ្ញាណ
វាមិនគ្រ
 ប់គ្រា
 ន់ទេដែលគ្រាន់តែ
 ទទួលស
 ្គាល់ថាការផ្តោតល�ើព្រះគ្រីស្ទមាន
សារៈសំខាន់ក្នុងការកាត់ស្រាយបទគម្ពីរឲ្យបានត្រឹ
 មត្រូវនោះ

។ យ�ើងត្រូវការ
ព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ បំភ្លឺចិត្តគំនិតរបស់យ�ើង នៅពេលយ�ើងអានព្រះគម្ពីរ។
ព្រះគម្ពីរខុសពស�
ី ៀវភៅផ្សេងៗទ�ៀតហ�ើយតំរូវឲ្យយ�ើងអានវាន ៅក្នុងរប�ៀប
ដែលត្រឹមត្រូវតា
 មលក្ខណៈរបស់វា។
លោកប៉ុលនិយាយអំពីការនេះនៅក្នុងសំបុត្រទីមួយរបស់គាត់ទៅកាន់
ពួកជំនុំនៅក្នុងទីក្រុងកូរិនថូស។ បន្ទាប់ពីគាត់បានពិពណ៌នាអំពីព័ន្ធកិច្ចថ្មី
ៗរបស់គាត់ក្នុងការ «ប្រាប់សេចក្តីបន្ទាល់ពីព្រះដល់(ពួកគេ)» (១កូរិនថូស
២: ១) ហ�ើយគាត់បានរំលឹកពួកគេថា ការអធិប្បាយរបស់គា
 ត់ទ ៅកាន់ពួកគេ
មិនមែនមកពីប្រាជ្ញារបស់មនុស្សនោះទេ  ប៉ុន្តែមកពីអំណាចរបស់ព្រះវិញ
(ខ. ៤-៥) គាត់បានសរសេរយ៉ាងដូច្នេះថាៈ

ប៉ុន្តែ នៅក្នុងច
 ំណោមមនុស្សគ្រប់លក្ខណ នោះយ
៍
�ើងខ្ក
ញុំ ន
៏ ិយាយ
តាមប្រាជ្ញាដែរ តែមិនមែនតាមប្រាជ្ញា របស់លោកិយនេះឬរបស់
ពួកច ៅហ្វាយនៅលោកិយនេះ ដែលត្រូវសា
 បសូន្យនោះទេ គឺ
និយាយតាមតែប្រាជ្ញានៃព្រះវិញ ជាសេចក្អា
តី ថ៌កំបាំងដ៏លាក់ទុក
ដែលព្រះបានគិតគូ តាំងព
 ីមុនអ
 ស់ទាំងកល្ប សំរាប់ជា
 សិរីល្អ
ដល់យ�ើងរាល់គ្នា  គ្មានចៅហ្វាយណាក្នុងលោ
 កិយនេះបាន
ស្គាល់សេចក្តីអាថ៌កំបាំងនោះឡ

�ើយ ប�ើបានស្គាល់ នោះគេមិនបាន
ឆ្កាងព្រះអម្ចាស់ដ៏មានសិរទេ
ី ដូចមា
 នសេចក្ចែ
តី ង ទុកម
 កថា
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ម៉ៃខ ប៊ូលម័រ

“សេចក្ដតី ែលភ្នែកមិនដែលឃ�ើញ ត្រច�ៀកមិនដែលឮ ហ�ើយចិត្ត
នឹកម
 ិនដែលដល់ គឺសេចក្នោះ
តី
ឯង ដែលព្រះបានរ�ៀបចំទ
 ុក សំរាប់
ពួកអ
 ្នកដែលស្រឡាញ់ទ្រង់”។ ព្រះទ្រង់បា
 នសំដែង ឱ្យយ �ើងរាល់គ្នា
ឃ�ើញសេចក្តីទាំងនោះ ដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ដ្បិតព ្រះ
វិញ្ញាណនៃទ្រង់ស
 ្ទងម�
់ ើលគ្រប់ទា
 ំងអស់ ព្រមទាំងសេ
 ចក្ជ្រា
តី លជ្រៅ
នៃព្រះដែរ ដ្បិតប�
 ម
ើ ិនមែនជាវិញ្ញាណដែលនៅក្នុងខ
 ្លួន មនុស្ស
ទេ នោះត�មា
ើ នអ្វីនឹងស
 ្គាល់សណ្ឋានមនុស្សនោះបានហ�ើយប�ើ
មិនមែនជាព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះ នោះក៏គ្មានអ្នកណាស្គាល់សណ្ឋាន
ព្រះបានដែរ ឯយ�ើងរាល់គ្នា យ�ើងមិនបា
 នទទួលវិញ្ញាណទរបស់
លោកិយទេគឺទ
 ទួលព្រះវិញ្ញាណដែលមកពីព ្រះវិញ ដ�ើម្បឱ
ី ្យបាន
ស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណ ដែលព្រះបានផ្តល់មកយ�ើង ហ�ើយយ�ើង
ក៏និយាយពសេ
ី ចក្ទា
តី ំងនោះ

ឯង មិនមែនដោយពាក្យសំដី ដែល
ប្រាជ្ញាមនុស្សបានបង្រៀនទេគឺដ ោយពាក្យសំដីដែលព្រះវិញ្ញាណ
បង្រៀនវិញ ព្រមទាំងផ
 ្ទឹមព
 ន្យល់សេ
 ចក្តីខាងឯវិញ្ញាណ ដោយសារ
សេចក្តីខាងឯវ ិញ្ញាណផង ប៉ុន្តែ មនុស្សខាងសាច់ឈាម គេមិន
ទទួលសេចក្ខា
តី ងឯព្រះវិញ្ញាណនៃព្រះទេ ពីព្រោះជាសេចក្ល
តី ្ងង់
ល្ងើដល់គេ
 ក៏រ កស្គាល់មិនបានដែរ ដ្បិតត្រ
 ង់ឯ
 សេចក្ទា
តី ំងនោះ 
ត្រូវពិចារណាយល់ខាងវិញ្ញាណវិញ (១កូរិនថូស ២
 : ៦-១៤)

យ�ើងអាចដកស្រង់បួនចំនុចច្បាស់លាស់ចេ
 ញពីបទគម្ពីរក្នុង១
 កូរិនថូស
ជំពូក ២ នេះ។ ទីមួយ មានប្រាជ្ញាមួយមកពីព្រះដែលទ្រង់បានប�ើកសំដែង
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ឲ្យមនុស្សបានស្គាល់(ខ. ១០, ១២)។ ទីពីរ ប្រាជ្ញានោះត្រូវបានប�ើកសំដែង
តាមរយៈព្រះវិញ្ញាណ(ខ. ១០)។ទីបី ដោយសារព្រះវិញ្ញាណទ្រ
 ង់ជាអ្នកប�
 ើក
សំដែងប្រាជ្ញានោះ នោះតម្រូវឲ្យព្រះវិញ្ញាណធ្វ
 ើជាអ្នកកាត់ស្រាយ

ប្រាជ្ញានោះ
(ខ. ១៣)។ ទីបួន ព្រះបានប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់ពួកអ្នកជ�
 ឿ«ដ�ើម្បអោយយ
ី
�ើង
បានស្គាល់អស់ទាំងព្រះគុណដែលព្រះបានផ្ដល់មកយ�ើង» (ខ. ១២)។ ព្រះ
បានប្រទានព្រះវិញ្ញាណដល់ទាំងអស់អ្នកដែលបង្រៀន (ខ. ១២) និងដល់
អស់អ្នកដែលស្តាប់ (ខ. ១៣-១៤)។ យ�ើងមិនអាចយល់ព្រះបន្ទូលនៃព្រះ
បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវ ដោយគ្មានជំនួយមកពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនោះទ�្បើយ។
គឺជាព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធដែលប្រទានឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពដឹងថា បទ
គម្ពីរស
 ុទតែ
្ធ ព
 ិតហ�ើយឲ្យយល់សេចក្ព
តី ិតនៃបទគម្ពីរនោះ។

រប�ៀបពីរយ៉ាងក្នុងការអានព្រះគម្ពីរ
ឥទ្បូវយ�ើងនឹងសិក្សាអំពីការអានព្រះគម្ពីរ។ នៅទីនេះយ�ើងមិនមែនកំពុងតែ
និយាយអំពីជំនាញក្នុងការអានបទគម្ពីរជាសាធារណៈនោះទេ ប៉ុន្តែនិយាយ
អំពីការអាន ការកាត់ស្រាយ និងការអនុវត្តតាមព្រះគម្ពីរផ្ទាល់ខ្លួនវិញ ទោះ
ជាការសិក្សាផ្ទាល់ខ្លួនឬកំពុងវាយតំលៃល�ើការកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលរបស់
គ្រូឯទ�ៀត។ ត�ើ «ការកាត់ស្រាយព្រះបន្ទូលនៃសេចក្តីពិតយ៉ាងត្រឹមត្រូវ»
មានលក្ខណៈដូចម្តេ
 ច (២ធីម៉ូថេ ២: ១៥)?
ព្រះគម្ពីរគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៏មិនចេះ
 ចប់នោះទេ ពីព្រោះវាគឺជារ�
 ឿងរបស់
ព្រះហ�ើយព្រះជាម្ចាស់ផ្ទាល់គួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មិនចេះចប់ដែរ។ ព្រះគម្ពីរគឺជា
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ប្រភពទឹកដែលតែងតែហូរ។ កាលណាអ្នកកាន់តែអានវា អ្នកកាន់តែម�ើល
ឃ�ើញថាសេចក្តីពិតនិងសោភ

័ណ្ឌភាពរបស់វាគ្មា
 នដែនកំណត់នោះឡ�ើយ។
មានវិធីសាស្ត្រនៃការអានព្រះគម្ពីរជាច្រ
 ើនហ�ើយដោយសារតែព្រះគម្ពីរ
មិនចេះរីងស្ងួត  នោះមានវិធីសាស្ត្រជោគជ័យៗជាច្រើន។វិធីសាស្ត្រអានព្រះ
គម្ពីរសំខាន់ពីរយ៉ាងដែលមានប្រយោជន៍ក្នុងការស្រាយបង្ហាញមរតករបស់
ព្រះគម្ពីរដ ែលជាដំណឹងល្អ។

ការអានព្រះគម្ពីរជា
 និទានកថាភាគ(ឬប្រវត្តិសាស្ត្រ)
ព្រះគម្ពីរគឺជាដំណ�ើររ�ឿងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលមានអំណះអំណាងច្រើន
ហ�ើយចេតនាផ្សាភ្ជាប់ជាមួយនិង តួអង្គព្រឹត្កា
តិ រណ៍និងទីតាំងប្រវត្សា
តិ ស្ត្រ
ដែលមនុស្សយ�ើងស្គាល់ (ឧទាហរណ៏ៈ លូកា ៣: ១-៣)។ គ្មានអ្វីគួរឲ្យសង្ស័យ
ឡ�ើយ ព្រះគម្ពីរពិតជាបា
 នកត់ត្រា
 និងបង្ហាញនូវព្រឹត្តិការណ៏ប្រ
 វត្តិសាស្ត្រគួរ
ឲ្យទុកចិត្តបាន។ ការអានព្រះគម្ពីរដ ោយឈរល�ើទស្សនៈវិស័យប្រវត្តិសាស្រ្ត
មានន័យថាយ�ើងអាននិទានកថាតាមព្រះគម្ពីរជា «ភាគបន្តបន្ទាប»់ ។ ព្រះគម្ពីរ
ចងក្រងសំណេរជាច្រើនដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធផ្ស
 េងៗ គ្នាជាច្រើននាក់
ហ�ើយដំបូងចំនុចនេះ
 អាចជារ�ឿងមួយពិបាកសំរាប់ពួកអ្នកអានដែលកំពុងតែ
ព្យាយាមយ
 ល់គ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃប្រវត្សា
តិ ស្ត្រនេះ។
ប៉ុន្តែព្រះគម្ពីរមិនត្រឹមតែជានិទានកថាដែលកត់ត្រាទុកនូវប្រវត្តិសាស្ត្រ
របស់មនុស្សជាតិប៉ុណ្ណោះនោះទេ។ មានរ�ឿងមួយ  ធំជាងដែលស្ថិតនៅពី
ក្រោយនិទានកថាមួយនេះ។ ការប�ើកសំដែងអំពីព្រះរាជបំណង និងផែ
 នការ
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របស់ព្រះ គឺជាខ្លឹមសារពិតនៃនិទានកថាតាមព្រះគម្ពីរ។ ព្រះគម្ពីរគឺជារ�ឿង
របស់ព្រះ ហ�ើយ ដំណ�ើររ�ឿងរបស់វាគឺជាដំណឹងល្អស្តីអំពី៖ ផែនការរបស់
ព្រះក្នុងការប្រោសលោះមនុស្សមួយចំនួនទុកជារាស្រ្តរបស់ទ្រង់ ហ�ើយ
ស្តារ ឡ�ើងវិញនូវស្នាព្រះហស្ថរបស់ទ្រង់ដែលបានធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំព�ើបាប
តាមរយៈអង្គព្រះគ្រីស្ទ។


ការអានព្រះគម្ពីរជាសង្ខេបកថាក�ើតចេញពីទស្សនៈវិស័យរ
បស់ព្រះ(ឬទេវសាស្ត្រ)

ព្រះគម្ពីរមិនគ្រាន់តែកត់ត្រាទុកនូវប្រវត្តិសាស្ត្រនោះទេ  វាក៏កាត់ស្រាយ
ប្រវត្តិសាស្ត្រផងដែរ។បទគម្ពីរបានប្រទានមកដល់យ �ើងក្នុងទំរង់ផ្ស
 េងៗដូចជា
សេចកប្រ
្តី កាស ក្រឹត្យវិន័យ សេចក្តីសន្យាសុភាសិតការត្រាស់ហៅ...។ល។
ប៉ុន្តែគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃព្រះគម្ពីរសុទ្ធតែក�ើតចេញពីទស្សនៈវិស័យរបស់
ព្រះ។ ការអានព្រះគម្ពីរដោយឈរល�ើទស្សនៈវិស័យខាងផ្នែកទេវសាស្រ្ត
ដូចគ
 ្នានឹងការអានព្រះគម្ពីរ«ចោះៗ»ស្របទៅតាមផ្ទៃរ�
 ឿង។វិធីសាស្រ្តនៃការ
អានព្រះគម្ពីរដោយឈរល�ើទស្សនៈវិស័យនេះមានន័យថា យ�ើងបែងចែក
សេចក្តីបង្រៀននៃព្រះគម្ពីរជាក្រុម ស្របទៅតាមផ្ទៃរ�ឿងដ�ើម្បី ជួយឲ្យយ�ើង
យល់ច្បាស់អំពីអ្វីដែលព្រះគម្ពីរទាំងមូលកំពុងបង្រៀន។ការអានរប�ៀបនេះ
ចាំបាច់ឲ្យយ�ើងផ្តោតចំណាប់អារម្មណ៏បន្ថែមទៅល�ើលក្ខណៈនៃកណ្ឌគម្ពីរ
និងបទគម្ពីរនិមួយៗ ប៉ុន្តែវាជាភាពវ័យឆ្លាតក្នុងការចងចាំថា អត្ថន័យនៃបទ
គម្ពីរនិមួយៗមានទំនាក់ទំនងគ្នានឹងអត្ថន័យនៃបទគម្ពីរឯទ�ៀតពីព្រោះបទគម្ពីរ
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ទាំងអស់សុទ្ធតែជាផ្នែកនៃព្រះបន្ទូលរួមម
 ួយដែលមកពពី ្រះ។

ព្រះរាជសារតែមួយនៃព្រះគម្ពីរ
ព្រះរាជសារនៃព្រះគម្ពីរដ
 ូចគ្នា ទោះបីជាយ �ើងអានព្រះគម្ពីរជានិទានកថាភាគ
ឬជាការប្រមូលផ្តុំនូវទស្សនៈវិស័យដែលក�ើតចេ
 ញពីព្រះក៏ដោយ។ ប្រសិនប�
 ើ
យ�ើងអានព្រះគម្ពីរជានិទានកថាភា
 គ នោះដំណ�ើររ�ឿងរបស់វានឹងចាប់ផ្តើមពី
កំណកំណ�ើតពីពិភពលោក ការធ្លាក់ចុះទៅក្នុងអំព�ើបាប ការប្រោសលោះ 
និងការស្តារទ�្បើងវិញ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងអានព្រះគម្ពីរជាការប្រមូលផ្តុំនូវ
ទស្សនៈវិស័យខាងផ្នែក ទេវសាស្ត្រ នោះផ្ទៃរ�
 ឿងដែលលេចទ�្បើងគឺព្រះ អំព�ើ
បាបព្រះគ្រីស្ទ និងសេ
 ចក្តីជំន�ឿ។ រប�ៀបអានទាំងពីរសុទ្ធតែមានព្រះរាជសារ
ស្តីអំពីការសម្រេចដោយជោគជ័យនូវព្រះរាជបំណងក្នុងការប្រោសលោះដ៏
អស់កល្បជានិច្ចរបស់ព្រះ។  រប�ៀបអានព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះមិនប្រឆាំងគ្នា
ទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ យ�ើងចាំបាច់ត្រូវការប្រើរប�ៀបទាំងពីរដ�ើម្បីអោយយ�ើង
អាចយល់និង«លឺ» ដំណឹងល្អតាមព្រះគម្ពីរបា
 នយ៉ាងពេ
 ញលេញហ�ើយនឹ
ងជួយឲ្យយ�ើងម�ើលឃ�ើញអំពីរប�ៀបដែលគ្រប់ផ្នែកទាំងអស់នៃព្រះគម្ពីររួប
រួមគ
 ្នា និងចង្អុលបង្ហាញឲ្យយ�ើងម�ើលឃ�ើញព្រះយេស៊ូវ។

ការពន្យល់ប
 ង្ហាញនូវអត្ថន័យនៃបទគម្ពីរមួយ
ដកស្រង់ពីម៉ាថាយ ជំពូក ១២

យ�ើងអាចពន្យល់បង្ហាញយ៉ាងសង្ខេបអំពីរប�ៀបដែលវិធីសាស្រ្តនៃការ
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អានព្រះគម្ពីរទាំងពីរនេះជួយ បំពេញ គ្នាទៅវិញទៅមក ដោយប្រើប្រាស់
រប�ៀបទាំងពីរនៅក្នុងកា
 រអានបទគម្ពីរម
 ួយៈ
នៅគ្រានោះព្រះយេស៊ូវទ្រ
 ង់យា
 ងកាត់ស្រែ នៅថ្ងៃឈ
 ប់សំរាក ឯ
ពួកស
 ិស្សទ្រង់គេ
 ឃ
 ្លាន ហ�ើយគេចា
 ប់បូតគ
 ួរ ស្រូវបរិភោគទៅ ពួក
ផារិស៊ីកឃ៏ �ើញ ហ�ើយគេទ
 ូលទ្រង់ថា ម�ើលន
 ៎ សិស្សលោកធ្វើអំព�ើ
ដែលគ្មានច្បាប់ធ្វ
 នើ ៅថ្ងៃឈ
 ប់សំរាកហ�ើយ។   តែទ្រង់មា
 នបន្ទូល
តបថា ត�ើអ្នករា
 ល់គ្នាមិនដែលម�ើលរ�ឿង ពីកា
 រដែលហ្លួងដាវីឌទ្រង់
ធ្វើក
 ្នុងកា
 លដែលទ្រង់ និង ពួកអ
 ្នកន ៅជាមួយបានឃ្លានទេឬ
 អី? គឺ
ដែលទ្រង់បា
 នយាង ចូលទៅក្នុងដ
 ំណាក់ព្រះ ហ�ើយបានសោយ
នំប៉័ងតា
 ំងទុក ដែលគ្មានច្បាប់អោយ

ទ្រង់សោយ 

ឬពួកដ ែលនៅ
ជាមួយ នឹងទ្រ
 ង់ផ
 ង ជារបស់ទុកស
 ំរាប់តែព
 ួកស
 ង្ឃមប៉ុណ្ណោះ ឬ
អ្នករា
 ល់គ្នាមិនបានម�ើលក្នុងក្រិ
 ត
 ្យវ ិន័យទេឬ
 អីថា
  នៅថ្ងៃឈ
 ប់
សំរាកនោះពួកស
 ង្ឃ នៅក្នុងព ្រះវិហារ ក៏ប្រ
 ព្រឹត្តរ ំលងច្បាប់ នៃថ្ងៃ
ឈប់សំរាកឥ
 តមានទោសវិញ ប៉ុន្តែខ
 ប្រា
្ញុំ ប់អ្នករា
 ល់គ្នាថា នៅទីនេះ
មាន១អង្គ ដែលវិសេសជាងព្រះវិហារទៅទ�ៀត ប�ើអ
 ្នករា
 ល់គ្នាបាន
យល់ន័យសេ
 ចក្ដតី ែលថា “អញចង់បានសេចក្មេត
តី
្តាករុណា មិន
មែនយញ្ញបូជាទេ” នោះ អ្នករា
 ល់គ្នាមិនបានបន្ទោស ដល់ពួកអ
 ្នក
ដែលគ្មានទោសឡ�ើយ  ដ្បិតកូនម
 នុស្សជាម្ចាស់ល�ើថ្ងៃឈ
 ប់សំរាក
ដែរ។ (ម៉ាថាយ ១២: ១-៨)

ការអានបទគម្ពីរនេះតាមវិធីសាស្រ្តនៃការអានព្រះគម្ពីរជាន
 ិទានកថាភាគ
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ផ្តោតទៅល�ើរប�ៀបដែលរ�ឿងក្នុង១
 សាំយ៉ូអែលជំពូក ២១ 

អំពស្តេ
ី ចដា
 វីឌ ហ�ើយ
និងក្រុ
 មរបស់ ទ្រ
 ង់ឆ
 ្លុះបញ្ចាំងអំពីព្រះគ្រីស្ទ។ ត�
 ើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែផ្សាភ្ជាប់
នូវទំនាក់ទំនងអ្វីរវាងស្ថានភាពរបស់ទ្រង់ និងរ�ឿងរបស់ស្តេចដាវីឌ? ត�ើ
រ�ឿងនៅក្នុងជីវិតរបស់ស្តេចដាវីឌនេះបានក�ើតទ�្បើងក្នុងថ្ងៃ
 សាប្ប័ទឬ? យ�ើង
មិនដ
 ឹងថាថ្ងៃណាដែលដាវីឌបានចូលទ ៅក្នុងដំណាក់របស់ព្រះនោះទេ។ ប�ើ
សិនថ្ងៃសាប្ប័ទគឺជាហេតុផលដែលព្រះយេស៊ូវបានល�ើករ�
 ឿងនេះទ�្បើង នោះ 

ទ្រង់ច្បាស់ជា
 មានព្រះបន្ទូលថាព្រឹត្តិការណន៍ ៅក្នុងជីវិតរបស់ស្តេ
 ចដា
 វីឌ មួយ
នេះបានក�ើតទ�្បើងន ៅថ្ងៃសាប្ប័ទ ប៉ុន្តែទ្រ
 ង់មិនបានមានបន្ទូលបែ
 បនោះទេ។
ដូច្នេះ ត�ើអ្វីគឺជាទំនាក់ទំនងទៅ? ត�ើព្រះយេស៊ូវកំពុងតែមានព្រះបន្ទូល
ថា «ប�ើសិនជាការប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យម្តងមិនអី នោះការប្រព្រឹត្តរំលង
ក្រឹត្យវិន័យម្តងទ�
 ៀតក៏មិនអីដែរ មែនទេ?» នោះពិតជាមិនមែ
 នជាទំនាក់ទំនង
ទេ ពីព្រោះព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនមុននេះ
 បន្តិចអំពីការល�ើកស្ទួយក្រឹត្យវិន័យ
(ប្រៀបធ�ៀបៈ ម៉ាថាយ ៥: ១៧)។
ព្រះយេស៊ូវបង្រៀនថា ពួកគេមិនបានប្រព្រឹត្តរំលងក្រឹត្យវិន័យនោះទេ 
គឺពួកគេ
 «គ្មានទោស» នោះទេ។ ទំនាក់ទំនងរវាង១សាំយ៉ូអែល ជំពូក ២១ 
និងស្ថានភាពរបស់ព្រះគ្រីស្ទមិនមែនជាពេលដែលរ�ឿងរបស់ដាវីឌបានក�ើត
ទ�្បើងឬអ្វីដែលបានក�ើតទ�្
 បើងក្នុងរ�
 ឿងនោះទេ
 ។ ទំនាក់ទំនងនោះគឺថាត�ើអ្នក
ណានៅក្នុងរ�ឿងនោះ  ហ�ើយការកត់សំគាល់នូវលំហូរនៃនិទានកថាក្នុងបទ
គម្ពីរនេះនឹងជួយឲ្យយ�ើងម�ើលឃ�ើញសេចក្ដីពិតនោះ។ មានតែពួកសង្ឃទេ
ដែលអាចបរិភោគនំប៉័ងតាំងទុក ល�ើកលែងតែ ឬជាក់ស្តែងណាស់ មនុស្ស
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ម្នាក់ដែលមានអំណាចធំជាងពួកសង្ឃបានមកដល់គឺជាម្នាក់ដែលត្រូវបាន
ចាក់ប្រេងតាំងឲ្យឡ�ើងធ្វើជាស្តេ
 ច ហ�ើយមានអំណាចល�
 ើក្រឹត្យវ ិន័យ។
តាមរយៈការល�ើកទ�្
 បើងនូវរ�ឿងក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់នេះ ត�

ើព្រះយេស៊ូវ
កំពុងតែមានព្រះបន្ទូលប្រា
 ប់ពួកផារ
 ៉ាស៊ីថា ម្នាក់ដែលធំ ឬធំជាងស្តេចដា
 វីឌកំពុង
មានវត្តមានចំពោះមុខពួកគេហ�ើយថាពួកផារ៉ាស៊ីគួរតែ
 បានទទួលស
 ្គាលព់ ្រះអង្គ
ដូចជាអ័ហ៊ីម
 ៉ាលេកបានទទួលស្គាល់ស្តេចដាវីឌក្នុង១
 សាំយ៉ូអែលជំពូក ២១ 
ជាអ្នកដែលមានអំណាចធំជាងមែ
 នទេ? សេចក្តីពិតនោះ

ត្រូវបានបង្កប់នៅក្នុង
ខ ៣ និងខ
 ៤ហ�ើយត្រូវបានបញ្ជាកច
់ ្បាស់ និងចំៗនៅក្នុងខ
 បន្ទាប់នៅពេលព្រះ
យេស៊ូវប្រ
 កាសអំពីឧត្តមភា
 ពរបស់ទ្រង់ល�ើទាំងសង្ឃនិងព្រះវិហារ។ ទាំងអស់
ពឹងផ្អែកល�ើអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះយេស៊ូវហ�ើយដំណ�ើរនិទានកថាបន្តពីស្តេច
ដាវីឌមកទ�ៀតដែលចង្អុលបង្ហាញឲ្យយ�ើងស្គាល់អំពីអត្តសញ្ញាណរបស់ព្រះ
យេស៊ូវ។ វិធីសាស្រ្តក្នុងការអានព្រះគម្ពីរជានិទានកថាភាគរំលេចច្បាស់ថា
ព្រះយេស៊ូវគឺជាខ្សែស្រទ្បាយរបសស្តេចដាវីឌ ហ�ើយកំណត់ត្រារបស់លោ
 ក
ម៉ាថាយអំពពី ្រះបន្ទូលរ បស់ព្រះយេស៊ូវបង្ហាញអំពភា
ី ពជាស្តេចនិងអ
 ំណាច
របស់ព្រះគ្រីស្ទ។
 
ឥទ្បវូ នេះយ�ើងនឹងអានបទគម្ពីរដូចគ្នេះ
នា ដ ោយប្រើវិធីសាស្រ្តខាងផ្នែក
ទេវសាស្ត្រនិងផ្ទៃ
 រ�
 ឿង។ ត�ើអទ្វី ៅគឺជាលទ្ធផលនៃការអានព្រះគម្ពីរដោយប្រមូល
ផ្តុំនូវទស្សនៈវិស័យខាងផ្នែកទេវសាស្ត្រស្របទៅតាមផ្ទៃរ�ឿង? វិធីសាស្រ្តនេះ
នាំយ�ើងឲ្យផ្តោតទៅល�ើ ផ្ទៃរ�ឿងស្តីអំពីវត្តមានរបស់ព្រះ ដែលជាផ្ទៃរ�ឿងដ៏
សំខាន់មួយនៅក្នុងព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់។ ព្រះវិហារមានសារៈសំខាន់ណាស់
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ហ�ើយប�ើយ�ើងប្រើន
 ូវវិធីសាស្រ្តមួយនេះ យ�ើងនឹងឃ�ើញថា  ព្រះយេស៊ូវបាន
មានព្រះបន្ទូលសំដៅទៅល�ើអង្គទ្រង់ ថាជា «១អង្គដែលវិសេសជាងព្រះវិហារ
ទៅទ�ៀត» ឥទ្បូវនេះបានត្រទ្បប់ជាចំនុចមួយសំខាន់ ព្រោះវាបង្រៀនថា
ព្រះគ្រីស្ទគឺជាវត្តមានថ្មីរបស់ព្រះនៅក្នុងលោ
 កិយជាពិសេសនៅក្នុងចំណោម
ប្រជារាស្ត្ររបស់ទ្រង់។ តាមរយៈផ្ទៃរ�
 ឿងនេះ អធិបតីភា
 ពរបស់ព្រះយេស៊ូវល�ើ
ទាំងថ្ងៃសាប្ប័ទនិងអស់អ្នកដែលរក្សានូវថ្ងៃ
 សាប្ប័ទពិតជាមានន័យសមហេតុ
សមផលបំផុត។

នៅចុងបញ្ចប់ការកាត់ស្រាយទាំងពីរនាំយ�ើងទៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទ។ គ្រប់
យ៉ាងចង្អុលទ ៅកាន់ព្រះគ្រីស្ទហ�ើយទទូចឲ្យយ �ើងមកឯទ្រ
 ង់ដូចដែលព្រះគ្រីស្ទ
អង្គទ្រ
 ង់ទទូចដែរៈ «អស់អ្នកដែលន�ឿយព្រួយហ�ើយផ្ទុកធ្ងនអ�
់ ើយ ចូរមកឯខ្ញុំ
ខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករាល់គ
 ្នាបានឈប់សំរាក ចូរទទួលនឹងខ្ញុំហ�ើយរ�ៀននឹងខ្ញុំចុះត្បិតខ្ញុំ
ស្លូតហ�ើយមានចិត្តសុភាព នោះអ្នករាល់គ្នានឹងបានសេចក្តីសំរាកដល់ព្រលឹង»
(ម៉ាថាយ ១១: ២៨-២៩)។ ក្នុងរប�ៀបនេះ 
 វិធីសាស្រ្តនៃការអានព្រះគម្ពីរទាំង
ពីររួមច
 ំណែកក្នុងការធ្វើឲ្យមនុស្សស្តាប់លឺនូវព ្រះរាជសារនៃដំណឹងល្អ។

ពីបទគម្ពីរមួយទៅបទគម្ពីរមួយទ�ៀត យ៉ាងហោចណាស់លទ្ធផល
នៃការអានព្រះគម្ពីរគឺដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងបាន ស្តាប់លឺដំណឹងល្អម្តងហ�ើយម្តង
ទ�ៀត។ ហ�ើយយ៉ាងហោចណាស់ ក្នុងប
 ទគម្ពីរន
 ិមួយៗ
 យ�ើងអាចផ្តោតទៅល�ើ
ដំណឹងល្អដល់ទៅពីរដងម្តងតាមរយៈវិធីសាស្រ្តនៃការអានព្រះគម្ពីរជានិទាន
កថាភាគ និងម្តងទ�ៀតជាផ្ទៃ
 រ�
 ឿង ហ�ើយវិធីសាស្រ្តនិមួយៗរួមផ្សំគ្នាដ�ើម្បធ្វ
ី ើឲ្យ
សេចក្តីពិតកាន់តែ
 មានភាពរស់រវ�ើកឡ�ើង ហ�ើយពង្រឹងអំណាចនៃដំណឹងល្អ
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ដំណឹងល្អនិងព្រះគម្ពីរ៖ រប�ៀបអានព្រះគម្ពីរ

របស់ព្រះយេស៊ូវគ្រី
 ស្ទ។

ការសន្និដ្ឋានៈ ដំណឹងល្អគឺជាបុព្វហេតុ
និងលទ្ធផលនៃបទគម្ពីរ

យ�ើងធ្វើការសន្ដ
និ ្ឋានតាមរប�ៀបដូចគ្នានឹងនៅពេលដែលយ�ើងបានចាប់
ផ្តើម។ ការប�ើកសំដែងរបស់ព្រះដែលត្រូវបានប្រទានមកតាមរយៈព្រះគម្ពីរ
គឺសុទ្ធតែនិយាយអំពីផែនការប្រោសលោះដ៏ធំមហិមា និងអស់កល្បជានិច្ច
របស់ព្រះ។ វាគឺជាអ
 ្វីដែលបណ្តាលឲ្យព្រះគម្ពីរត្
 រូវបានសរសេរទ�្បើងហ�ើយ
ព្រះគម្ពីរគឺជាឧ
 បករណ៍ដែលព្រះប្រក
ើ ្នុងគោលដៅ បំពេញ
 សំរេចនូវផែនការ
ប្រោសលោះដ៏អស់កល្បជានិច្ចរបស់ទ្រង់។ ដំណឹងល្អគឺជាផ្ទៃរ�ឿងដែល
មានព្រះចេស្តាតែមួយរបស់ព្រះគម្ពីរៈ តាមរយៈជីវិតដែលគ្មានបាបសោះ 
ការសុគតជំនួស ការរស់ពីសុគតទ�្បើងវិញ ព័ន្ធកិច្ចនាពេលបច្ចុប្បន្ន និងការ
យាងត្រទ្បប់មកវិញដ ោយជ័យជំនះរបស់ព្រះគ្រីស្ទ គឺនៅពេលដែលគ្រប់ទាំង
អស់ «ទាំងរបស់នៅស្ថានសួគ៌ និងរបស់ន ៅផែនដី»  ត្រូវបានបំព្រួមន ៅក្នុងទ្រ
 ង់
(អេភេសូរ ១: ១០)។ ព្រះនឹងបំពេញសំរេចព្រះរាជបំណងដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់
ទ្រង់សំរាប់មនុស្សជាតិនិងស
 ្នាព្រះហស្តទាំងអស់។
សេចក្តីទាំងប៉ុន្មានខាងល�នេះ
ើ គួរតែ
 បានបង្រៀនយ�ើងអំពីរប�
 ៀបអាន និង
គ្រប់គ្រ
 ងល�ើ«ការកាត់ស្រាយ» ព្រះបន្ទូលនៃព្រះទាំងអស់រ បស់យ �ើង ទោះទាំង
ក្នុងការអានផ្ទាល់ខ្លួនការកាត់ស្រាយ 

និងការអនុវត្តតាមព្រះបន្ទូលនោះ 

និងក្នុង
ការប្រកាសព្រះបន្ទូលដ ោយអំណររបស់យ�ើងសំរាប់ថ្វាយជាសិរីល្អដល់ព្រះ
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ម៉ៃខ ប៊ូលម័រ

ហ�ើយនិងសេ
 ចក្ល
តី ្អរបស់អស់អ្នកដ ែលបានប្រោសលោះហ�ើយ។

សំរាប់ករអានបន្ថែម
Clowney, Edmund P. The Unfolding Mystery: Discovering Christ in
the Old Testament. Phillipsburg, NJ: P&R, 1988.
Goldsworthy, Graeme. The Goldsworthy Trilogy. Exeter: Paternoster, 2000.
Roberts, Vaughan. God's Big Picture: Tracing the Storyline of the Bible.
Downers Grove, IL: InterVarsity, 2002.  (បានបកប្រែជាភាសាខ្មែរ
វិសាលភាពនៃព្រះជាម្ចាស់ :  ប្រភពប្រាជ្)ញា

កំណត់
១. ខគម្ពីរយោងដែលត្រូវបានដកស្រង់ចេ
 ញពីព្រះគម្ពីរខ្មែ
 របរិសុទ្ធ (១៩៥៤).
២. From his sermon entitled “How We May Read the Scriptures with Most
Spiritual Profit,” as quoted in Donald Whitney, Spiritual Disciplines
for the Christian Life (Colorado Springs: NavPress, 1991), 53.
៣. Bryan Chapell, Christ-Centered Preaching: Redeeming the Expository
Sermon (Grand Rapids, MI: Baker, 1994), 275.

34

