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បុពវកថា 
 

 រពោះគមពរីដវ៏សុិទនជាបសៀវបៅកដលបគ នទិញោចប់គបៅកបុងរបវតថោិស្រសថ។ ប៉ាុកនថ ការអានរពោះគមពរីជាបលើកដំបូង គឺ
បលើសលបណ់ាស់បហើយ។ បតើអបកចាបប់ផថើមបៅកកនលងណា? បសៀវបៅបនោះរតូវ នសរបសរ បដើមផជីួយ អបកបរៀនពីរបបៀបបរបើ
រ ស់រពោះគមពរីរបស់អបក។ អបកនឹងរកប ើញកថ្មបទៀតថា ពីមូលបហតុកដលបគសរបសររពោះគមពរីបឡើង បហើយពីរបបៀបណា
កដលបគសរបសររពោះគមពរី។ 
 
 អបកបជឿ បជឿថា រពោះគមពរីជារពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយបជឿថា រពោះគមពរីជារពោះរជោរផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ 
រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបព់ួកបគ។ ការអានរពោះគមពរីបទៀងទាតអ់ាចបលើកទឹកចិតថអបកកបុងជំបនឿរបស់អបក បហើយនឹងជួយ អបកឲ្យ 
កាល យជារគិសថបរស័ិទរងឹម្ច។ំ អបកនិពននទំនុកតបមកើង នម្ចនរបោសនថ៍ា «រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាចបងកៀងបំភលជឺំហាន 
ទូលបងគំ និងជាពនលឺបំភលផឺលូវរបស់ទូលបងគំ។» (ទំនុកតបមកើង ១១៩: ១០៥) 
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កម្មវិធជីីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 រពោះគមពីររបស់អបកបអូ ន  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចំបណាមមុខ្វជិាជ ចំនួន១៨ កបុងកមមវធិបីបងកើតសិសស សរម្ចបអ់បកបទើបនឹង
បជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសថបរស័ិទជាការសិកាបដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទំនកទ់ំនងរបស់ពួកបគជាមយួរពោះរគិសថ 
សិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងយល់ដឹងអំពីបោលបំណ្ងរបស់រពោះជាម្ចច ស់ សរម្ចប់ជីវតិរបស់ពួកបគកានក់តរបបសើរ
ជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចំនួនរ មំយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចសនធន និងងាយរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចំ
សរម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិសថបរស័ិទ។ 

 

 វគ្គទ១ី 
Unit One 

វគ្គទី២ 
Unit Two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរម្ចងការរបស់រពោះជាម្ចច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយស ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់ 

បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជំនុ ំ
The Church 
 

ការថាវ យបងគំរបស់ 

រគិសថបរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបស់រកុមជំនុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមសីលធមត៌ាម 

រពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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ម្ុនពពលអ្នកចាប់ពផដើម្ 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជំនួសឱ្យជំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទំពរ័សំខាន់ៗ ចំនួនពីរ។ 
បៅបនធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទំពរ័បនធ បជ់ា គបរម្ចង សរម្ចប ់ 
បមបរៀន។ វាជាកំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរពំឹងនឹងសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នអំពំីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចំណុ្ចដ ៏
សំខាន់បំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យសបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនសំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចំណ្ងបជើងរង លំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយសំណួ្រអំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុំរលំងកផបកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយសំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបសៀវបៅរបស់អបក។ 
របសិនបបើោម នកកនលងទំបនររគបរ់ោន ់បដើមផសីរបសរចបមលើយរបស់អបកបៅកបុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទាងំបនោះបៅ
កបុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរីលឹំកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយសំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក សូមបផធៀងចបមលើយរបស់
អបក។ សូមកុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នសរបសរចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាអំវីកដលអបក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទាងំឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាងំបនោះមនិ នបរៀបតាមលំោបលំ់បោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចំបពាោះសំណួ្របនធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគំរសូនរបបភទសំណួ្រទូបៅចំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសំណួ្រទាងំបនោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើសទរ ើស 
សំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនសរបុទាងំអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អបក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនសរបុទាងំអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
សំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសយករបបោគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើរបបោគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ ។ 
ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរសរម្ចបអ់បកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។ 
គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទាងំអស់ នសរបសរជាភាោបហរបឺ។ 
 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នបំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 

 របបោគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ំវញិអកសរទាងំពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបរមើសរបស់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរសបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្ន ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរម្ចបប់ ម្ ោះអបកដឹកន ំ(ខាងោថ ំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នអំពីអវីកដលោតប់ធវើ      
     (ខាងបឆវង)។  
 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបសីុំសណ្ ១) ម៉ាូបស 

 …២….ខ្)  នដឹកនជំនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់ ២) យ៉ាូបសវ 

 …២….គ)  នបដើរជុំវញិរកុងបយរខូី្ 

 …១…. )  នរស់បៅកបុងដំណាករ់បស់បសថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លល  ក) និង  ) និោយអំពីម៉ាូបស បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និោយអំពីយ៉ាូបសវ។ អបកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 

 ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលោង តប់សងៀម និងបពលបវោបទៀងទាតស់រម្ចបក់ារសិការបស់អបក។ វានឹងងាយរសួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាសំថ្ងបនោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាងំម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកំពុងកតសទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
រពោះអម្ចច ស់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបោង និងសរបសរកំណ្ត់រតាកដលអាច
ម្ចនរបបោជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចំណុ្ចសំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបសិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសំណួ្រសិកា បៅកបុងចបនល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបរបើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របស់អបកបៅបពលចា ំច។់  

៦. សូមគិតអំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខំអបកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្មីបនោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជពូំក។ រកោសសំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ញដ
សម្ចគ ល់ោ៉ា ងចាស់ សរម្ចបជ់ំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្ន ំកដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បំបពញ បហើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អបកសរម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអបកមនិ នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបោជនត៍ាមរយៈការបំបពញ
ការវាយតសមលតាមជំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិោយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទំនកទ់ំនង ឬជាធនធានសរម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទាងំ
ម្ចតិកា ទាងំវធិីោស្រសថសនការសិកាលអរបបសើរសរម្ចបប់ោលបំណ្ងទាងំបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអបកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបំបពញកិចចការទាងំអស់របស់អបកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការោិល័យោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របស់អបក។ របសិនបបើអបក
សិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់
អបក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជំនុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សរម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនសរម្ចបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ របសិនបបើអបកកំពុងសិកាតាមរយៈការោិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពរីគូកដលមកពីសកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោសការវាយតសមលតាមជំពូក កដលអបក នបំបពញចបប់ៅកានក់ារោិល័យតាមតំបនរ់បស់អបក។ ការោិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការោិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងសហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបសៀវបៅសរម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 

សម្ចា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាងំកាកសត។ 

 

 សូមចូលបមើបលបគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សរម្ចបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ  
 អបករគូ Louise Jeter Walker  នជួយ មនុសសឱ្យយល់ដឹងអំពីរគសិថបរស័ិទដព៏ិតបពញមយួជីវតិរបស់បោករសី។ 
បោករសី ទទួល នបរញិ្ញដ បរត និងអនុបណ្ឍិ តកផបកអបរ់រំគិសថបរស័ិទ និងរតូវ នកតងតាងំជារគគូងាវ លរកបខ្ណ្ឍ  
សននិកាយ រកុមជំនុរំពោះជាម្ចច ស់ (សហរដឌអាបមរកិ) ។ បសៀវបៅ និងឯកោររបស់បោករសីឆលុោះបញ្ញច ំង អំពីបទពិបោធ៦២
ឆាប បំធវើជា បបសកជនបៅរបបទសបពរ ៉ា ូគុយ  អាបមរកិកណាឋ ល ឥណាឍ ភាគខាងលិច និង កបលសិុច។ បោករសី ន
សរបសរ បសៀវបៅចំនួន ១៤កាល និងឯកោរបផសងបទៀតសរម្ចបក់ារផាយដំណឹ្ងលអ និងការអបរ់សំរម្ចបរ់គិសថបរស័ិទ។ 
 
 បុគគលិកសនសកលវទិាល័យគលូបល  នបធវើការជាមយួអបកនិពននបដើមផអីភវិឌណបសៀវបៅបនោះ បហើយបរបើរទីសថីកបបទំបនើប
ចំបពាោះការសិកាបោយខ្លួនឯង។ វាជាការរតាស់បៅមយួបដើមផសិីកានូវបសៀវបៅកដលសំខាន់ជាងបគគឺរពោះគមពរីរបស់បង 
បអូន។ 
 
 សូមរពោះជាម្ចច ស់របទានពរដល់អបក បៅបពលអបកចាបប់ផឋើមសិកាបសៀវបៅ រពោះគមពីររបស់បងបអូ ន។  សូមឱ្យអបក
បបើកចិតថ ចំបពាោះបសចកឋីពិតបៅកបុងរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ។ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globaluniversity.edu/
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ពម្ពរៀន 

១  គ្ុណររទោជនម៍្នការសិរារពះគ្មពីរ The Benefits of Bible Study 

២  ទសៀវទៅណែលរពះជ្ជាច ស់បានររទានមរឲ្យទយើង  
    The Book God Has Given Us 
៣  ការណសវងររបទគ្មពីរ Searching the Bible 

៤  រពះគ្មពីរសមពនធទមរតីចាស ់The Books of the Old Testament 
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  គុណរបពោជន៏ម្ន 
ការសកិារពះគម្ពីរ 

Benefits of Bible Study 
 
 
 
 កាលពីបដើមម្ចននយសំបៅម្ចប ក់ នចតសំបៅខ្លួនបៅកបុងកំពងក់ផសនបកាោះមយួកបុងមហាសមុរទ ៉ា សីុហវិកខាងតផងូ 
កដលគួរជាទីរសោញ់។ ោត់ធាល ប ់នឮថា មនុសសកដលរស់បៅទីបនោះពីបដើមជាអបកសីុោច់មនុសស ឥលូវបនោះពួកបគ ន
បៅជាសលូតបូត បហើយចូលចិតថជញួដូរមនុសស។ 
 
 បពលកដលនយសំបៅកំពុងកតនិោយជាមយួបមកស្រនធ ញបកាោះបនោះ ោត ់នសបងកតប ើញរពោះគមពរីធមំយួបៅកបុង
សដបមកស្រនធ ញបនោះ។ នយសំបៅបសើចតិចៗ បហើយនិោយបៅបមកស្រនធ ញបនោះថា «និោយការពិតបៅ សូមបោកកុំសូវ
បជឿបសៀវបៅកញ្ញច ស់បនោះបធវើអវ។ី វាហួសសមយ័បៅបហើយ មា៉ាងបទៀតវាោម នរបបោជនល៏អអវីដល់នរណាម្ចប កប់ឡើយ»។ 
 
 បមកស្រនធ ញ នបចាលកនធុយកភបក បមើលបៅអបកចមាំងម្ចឌធំៗកដលឈរបៅជុំវញិោត់ បនធ បម់ក នកបរបៅរក 
នយសំបៅបនោះវញិ បហើយ នបឆលើយបោយយឺតៗថា «នយសំបៅ! បោករបកហលជាយល់ថា បសៀវបៅបនោះម្ចន 
របបោជនត៍ិចណាស់បមើលបៅ។ ការកដលបោកមនិដឹងកំពុងកតហុចរបបោជនដ៍ល់បោក។ បបើសិនជាបសៀវបៅបនោះមនិ 
 នបំផ្ទល ស់បំករបជីវតិបយើងទាងំអស់ោប បទបនោះ បៅបពលបនោះរបកហលជាបោកកំពុងកតបៅកបុងឆាប ងំសមលររបស់បយើងរចួ
បរសចបៅបហើយ!»។ 
 
 បៅបពលអបកសិការពោះគមពរី រពោះគមពរីនឹងម្ចនឥទនិពលបៅបលើជីវតិរបស់អបក និងជីវតិរបស់អបកដសទកដរ។ បោក 
នយសំបៅបៅកបុងបរឿងបនោះ  នទទួលរបបោជនប៏ោយបរពាោះម្ចនម្ចប កប់ទៀត នអានរពោះគមពរី និងអនុវតថបោលការណ៏្ 
របស់រពោះគមពរី។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងបរៀនពីរបបៀបទទួលផលរបបោជនព៍ីការសិការពោះគមពរី។ 
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គ្ទរាង 
ក. បហតុអវី នជារតូវសិការពោះគមពរី? Why Study the Bible? 
ខ្. បតើម្ចនគុណ្របបោជន៍អវីខ្លោះ? What Are Some Benefits? 

 

ទោលទៅ 
១. គូសបញ្ញជ ក់បហតុផលននសនការសិការពោះគមពរី គឺជាអភយ័ឯកសិទនិមយួ។ 
២. បងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីជួយ អបកបជឿម្ចប កឲ់្យលូតោស់។ 
៣. ពនយល់អំពីោរៈសំខាន់សនការសិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដលបទៀងទាត។់ 
៤. កត់រតាចុោះនូវផលរបបោជន៨៍ោ៉ា ងសនការសិការពោះគមពរីបោយចិតថបោម ោះ។ 
 

ក. ពេតុអ្វីបានជារតូវសកិារពះគម្ពីរ? Why Study the Bible? 
 ម្ចនបហតុផលបរចើនោ៉ា ង កដលរគបោ់ប រតូវសិការពោះគមពរី។ ចូរបយើងបមើលចំណុ្ចទាងំបីបនោះ: ១) វាជាសិទនទទលួ 
២) វាជាមបធា យបដើមផឲី្យលូតោស់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និង ៣) វាជាវធិីោស្រសថសនការសិកាកផនការណ៍្របស់ 
រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 

អភ័យឯរសិទធ ិA Privilege 

ទោលទៅទី១. គ្ូសបញ្ញា រ់ទហតុផលននម្នការសិរារពះគ្មពីរ គ្ឺជ្ជអភយ័ឯរសិទធិមួយ។ 
 
 សថ្ងមយួមតិថខ្ញុ បំ ម្ ោះ ដន និង  ប ់នទទូលលិខ្ិតពិបសសមយួចាប ់កបុងបនោះម្ចនជាបសចកថីអបញ្ជ ើញឲ្យបៅជួប 
រពោះអងគម្ចច ស់កសរតីអានីសនរបបទសអងប់គលស។ រោនក់ត នទទួលលិខ្ិតមយួចាបព់ីមនុសសសំខានប់នោះរបជ់ាសិទនិមយួបៅ
បហើយ កតលិខ្ិតបនោះ នផថល់សិទនិដល់បគខាល ងំជាងបនោះបៅបទៀត គឺជាឱ្កាស នចូលោល់បសថច។ 
 
  ទាងំអបក ទាងំខ្ញុកំ ៏នទទួលលិខ្ិតសំខាន់មយួចាបក់ដរ រពោះរជោរផ្ទធ ល់ខ្លួនសរម្ចប់បយើងមកពីម្ចប ក ់កដលធំ
ជាងបសថចបៅបលើកផនដបីនោះបៅបទៀត គឺមកពីរពោះជាម្ចច ស់ផ្ទធ ល់។ ការកដលសំខាន់ជាងការទទួលលិខ្ិតបនោះយក មកអាន
បៅបទៀត គឺជាបសចកថីអបញ្ជ ើញកដលបផញើមកឲ្យបយើង។ បៅកបុងលិខ្ិតបនោះ កដលបយើងបៅថារពោះគមពរីរពោះជាម្ចច ស់  នបៅ
បយើងបៅបធវើជាកូនរបស់រពោះអងគ បហើយរស់បៅជាមយួរទងជ់ាបរៀងរហូត។ រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលមកបយើងថា បយើងអាចបៅ
ជាកូនរបស់រទង ់នបោយការទទួលរពោះរជបុរតរបស់រពោះអងគ គឺរពោះបយស ូ រគិសថបធវើជារពោះសបស្រងាគ ោះផ្ទធ ល់របស់បយើង។ បតើវា
មនិកមនជាសិទនិដអ៏ោច រយបទឬ កដលបយើងអាចបរៀនអំពីរពោះជាម្ចច ស់ និងបសចកថីសនារបស់រទងត់ាមរយៈការសិការពោះគមពរី
បនោះ? 
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១ គូសរងវងជុ់ំវញិអកសរ កដលបំបពញរបបោគលអបំផុត។ អភយ័ឯកសិទនមយួដធ៏បំំផុតកដលមនុសសអាចទទួល ន បនោះគឺ   
   ទទួលរជោរផ្ទធ ល់ខ្លួនមកពី:  
 ក) របធានធិបតីសនរបបទសរបស់ោត់។ 
 ខ្) មតិថសម្ចល ញ់របស់ោត់។ 
 គ) រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
២ បតើរបបោគខាងបរកាមបនោះ មយួណារ បប់យើងនូវបហតុផលកដលថាការសិការពោះគមពរី គឺជាអភយ័ឯកសិទន? គូសជុំវញិ  
    អកសរបៅបដើមចបមលើយកដលរតឹមរតូវ។ 
 ក) វាជាលិខ្ិតផ្ទធ ល់មកពីរពោះជាម្ចច ស់ដល់កូនរបស់រពោះអងគរគបោ់ប ។ 
 ខ្) រពោះអងគសពវរពោះហឫទយ័រ បប់យើងនូវបរឿងរ៉ា វបផសងៗអំពីខ្លួនអបក និងអំពីរពោះអងគ។ 
 គ) អបកសរបសរបមបរៀននិោយកបបដូបចាប ោះ។ 
 
 សូមបផធៀងចបមលើយរបស់អបក ជាមយួចបមលើយទាងំឡាយកដលបៅខាងចុងសនបមបរៀនបនោះ។ 
 

មទធាបាយទែើមបលីូតលាស ់A Way to Grow 
ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីរទបៀបណែលរពះគ្មពីរជួយអនរទជឿឲ្យលូតលាស់។ 
 
 បដើមផឲី្យរងកាយម្ចនសុខ្ភាពលអ និងរបរកត ីបកមងរតូវកតញំុអាហារកដលរតឹមរតវូ និងម្ចនោរៈសំខាន់ សរម្ចប់
ការលូតោស់។ កបុងនមជាកូនរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បយើងកគ៏ួរកតលូតោស់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដរ។ ២បពរតុស ៣: ១៨
«ផធុយបៅវញិ សូមបងបអូន នចំបរ ើនបឡើង កបុងរពោះគុណ្ និងការោគ ល់រពោះបយស ូរគិសឋជារពោះអម្ចច ស់ និងជារពោះសបស្រងាគ ោះ
របស់បយើងកានក់តខាល ងំបឡើងៗ។ សូមបលើកតបមកើងសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគ បៅបពលឥឡូវបនោះ រពមទាងំរហូតដល់អស់កលផ
ជានិចចតបរៀងបៅ។»។ ចំណី្អាហារខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង គឺជារពោះគមពរី។ បពលបយើងសិការពោះគមពរី បយើងនឹង
ោគ ស់រពោះបយស ូរគិសថជារពោះសបស្រងាគ ោះអបកកានក់តចាស់បឡើង។ ចំបណ្ោះដឹងបនោះនឹងជួយ បយើងឲ្យកាល យជារគិសថបរស័ិទកដល
រងឹម្ច ំ «រហូតដល់បយើងទាងំអស់រមួោប  ម្ចនជំបនឿកតមយួ ម្ចនគំនិតកតមយួកបុងការោគ ល់រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ និង
បៅជាមនុសសបពញវយ័បឡើងដល់កំពស់របស់រពោះរគិសឋកដលបំបពញអវីៗទាងំអស់។ ដូបចបោះ បយើងមនិកមនជាកូនបកមងកដល
បរររតវូខ្យល់សនបោលលទនិនន ផ្ទតចុ់ោះផ្ទតប់ឡើងបនោះបទៀតបឡើយ បហើយកក៏លងចាញ់ប កឬចាញ់កលលផចិមនុសសកដល
ពូកកនបំអាយវបងវងបនោះបទៀតកដរ។» (បអបភសូ ៤: ១៣-១៤)។ 
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៣ ចូរបរជើសបរ ើសចបមលើយពីរ កដលបំបពញរបបោគបនោះលអជាងបគទាងំអស់។ ការសិការពោះគមពរីជួយ  អបកបជឿឲ្យលូតោស់   
    បោយ:  
 ក) ោត់ទទួលអាហារខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) ោត់បរៀនកថ្មបទៀតអំពីរពោះបយស ូរគិសថ។ 
 គ) ការបចោះដឹងរបស់ោត់នឹងបធវើឲ្យោតប់ៅជាមនុសសសំខានក់បុងរកុមជំនុំ។ 
 
 ចូរទបនធញខ្គមពរីខាងបរកាមបនោះ បដើមផឲី្យអបកអាចសូរតបឡើងវញិជាបសចកថីសនាចំបពាោះរពោះអម្ចច ស់បយស ូរគិសថ។ 
 

«រពោះអម្ចច ស់បអើយទូលបងគំសូមបលើកតបមកើងរពោះអងគសូមបបរងៀនបអាយទូលបងគំោគ ល់ចាបរ់បស់ 
រពោះអងគ!ទូលបងគំនឹងពិចារណា ពីរពោះឱ្វាទរបស់រពោះអងគទូលបងគំសញ្ជ ឹងគិតអំពីម្ចោ៌របស់
រពោះអងគជានិចច។ ទូលបងគំបពញចតិថនឹងចាបរ់បស់រពោះអងគខាល ងំណាស់ទូលបងគំមនិបភលចរពោះបនធូល
របស់រពោះអងគបឡើយ»។ (ទំនុកតបមកើង ១១៩: ១២, ១៥-១៦)  
 

វិធីសាស្រសតម្នការសិរាណផនការណ៍របស់រពះជ្ជាច ស់សរាប់ទយើង 
A Method of Learning God’s Plan for Us 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់អំពីសារៈសំខាន់ម្នការសិរារពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់ឲ្យបានទទៀងទាត់។ 
 
 កាលពីប៉ាុនម នឆាប មំកបនោះ មតិថភក័ថរបស់ខ្ញុ ំម្ចប ក់ោតម់និរសួលខ្លួន។ នងម្ចនជំងឺខាងរបូកាយ និងម្ចនកងវល់កបុង 
ចិតថ។ បនធ បម់ក នង នទទួលលិខ្ិតមយួចាបព់ីបុរសកបម្ចល ោះម្ចប ក ់កដលនឹងរតូវបធវើជាបថីរបស់នង។ ោត់ នបលើកទឹក 
ចិតថនង និង នរ បន់ងថាោតរ់សោញ់នង បហើយោតន់ឹងបរៀបការជាមយួនង។ នង នជាភាល ម បនធ បព់ីនង
ទទួល នលិខ្ិតពីមនុសសម្ចប ក់ កដលយកចិតថទុកោក់ចំបពាោះនងោ៉ា ងរជាលបរៅ។ 
 
 រពោះគមពរីរ បប់យើងអំពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់ចំបពាោះបយើង។ បៅកបុងរពោះគមពរីរទងក់ ៏នរបទានការ អបរ់ ំ
ដល់បយើងនូវរបបៀបរស់បៅ និងសនាថាសថ្ងមយួ បយើងនឹង នបៅរស់បៅជាមយួរពោះអស់កលផតបរៀងបៅ។ បបើសិនជាបយើង
ម្ចនកងវល់កបុងចិតថ ឈ ឺឫ ក៏មនិរសួលខ្លួនបៅរតងក់កនលងណាមយួ បយើងរតូវបៅរករពោះរជោរផ្ទធ ល់របស់រពោះជាម្ចច ស់ 
បហើយអាននូវកផនការណ៍្របស់រទងស់រម្ចបប់យើង។ 
 



21 
 

 តាមរយៈការសិការពោះគមពរី បយើងមនិរតឹមកតបរៀនអំពីកផនការរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបអ់នគតរបស់ពួកបយើង 
ប៉ាុបណាត ោះបទ កតបយើងបរៀននូវបសចកថីសនារបស់រទងស់រម្ចប់បចចុបផនបបនោះកដរ។ បយើងនឹងសិកាពីបសចកថីសនាបនោះខ្លោះៗបៅ
កផបកបនធ ប។់  
 

លំហាត់អនុវតតន ៏
 
៤ ចូរគូសរងវងអ់កសរបៅពីមុខ្ឃ្លល កដលរតឹមរតូវសរម្ចប់បំបពញ។ វាម្ចនោរៈសំខាន់បដើមផបីរៀនពីកផនការរបស់រពោះជាម្ចច ស់  
    សរម្ចបប់យើង បោយោរវា 
 ក)  ម្ចនបសចកថីសនារបស់រទងស់រម្ចបប់យើង។ 
 ខ្)  ផថល់នូវកថីសងឃមឹ និងការបលើកទឹកចិតថ។ 
 គ)  បងាា ញថាបយើង បថាកទាបោ៉ា ងណា។ 
  )  បបើកសកមថងពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 ង)  បងាា ញទិសបៅដល់ការរស់បៅសរម្ចបប់យើង។ 
 
៥ ចូរសរបសរ បៅកបុងបសៀវបៅសរបសររបស់អបកនូវបទគមពរី ទំនុកតបមកើង ជំពូក ១១៩។ ចូរនិោយពាកយទាងំបនោះជាពាកយ  
    អធិោឌ ន និងការអររពោះគុណ្ដល់រពោះអម្ចច ស់ ចំបពាោះរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ 
 

ខ. ពតើមានគុណរបពោជន៍អ្វីខលះ? What Are Some Benefits? 
ទោលទៅទ៤ី. រត់បញ្ា ីនូវគ្ុណររទោជន៍៨ោ៉ងម្នការសិរារពះគ្មពីរទោយច្ិតតទសាម ះ។ 
 
 គុណ្របបោជនជ៍ាអវីមា៉ាងកដលម្ចនរបបោជនដ៍ល់បយើង។ គុណ្របបោជនម៍្ចនបរចើនោ៉ា ងណាស់កតបយើង នឹង
បរជើសបរ ើសកត៨ោ៉ា ងកដលជាគុណ្របបោជន ៍នមកពីការសិការពោះគមពរី។ 
 អាហារសរម្ចបរ់ពលឹង 
 អំណ្រសបាយ 
 រពោះគងប់ៅជិត 
 ការបលើកទឹកចិតថ 
 រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ការបណាឋ លចិតថ 
 បសចកថីពិត 
 សនថិភាព 
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អាហារសរាប់រពលឹង Bread for the Soul 
 រពោះគមពរី គឺជាអាហារកដលរការពលឹងរបស់បយើងឲ្យបៅរស់។ កាលណាបយើងអានវាជារបចាសំថ្ងបនោះ បយើងម្ចន 
សុខ្ភាពលអ និងកម្ចល ងំទាងំខាងរពលឹង និងខាងរបូកាយផង។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «មនុសសមនិកមនរស់បោយ
ោរកតអាហារប៉ាុបណាត ោះបទ គឺរស់បោយោររគបរ់ពោះបនធូលកដលបចញមកពីរពោះឱ្សឌរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដរ»។              
(ម្ច៉ា ថាយ ៤: ៤)។ 
 

អំណរសរាយ Enjoyment 
 បៅបពលបយើងម្ចនបទពិបោធនទ៍ទួលអំណ្របពល នអានដំណឹ្ងលអរបស់អស់អបកកដលបយើងរសោញ់ បយើង
កអ៏ាចម្ចនអារមមណ៍្ថា អរសបាយតាមរយៈការអានដំណឹ្ងលអអំពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
សូមផកីតបសចកថីបបរងៀនរបស់រទង ់កប៏ធវើឲ្យបយើងម្ចនអំណ្រសបាយកដរ បរពាោះបយើងដឹងថា ការបបរងៀនទាងំបនោះគឺសរម្ចប់
ការលអរបស់បយើង។ ទំនុកតបមកើង ១១៩: ១១១  នកចងថា «ដំបូនម នរបស់រពោះអងគជាបករមតក៌របស់ទូលបងគំ ដផតិដំបូនម ន
ទាងំបនោះបធវើបអាយទូលបងគំម្ចនអំណ្របៅកបុងចិតថ»។ 
 

រពះគ្ងទ់ៅជិត Nearness of God 
 កាលណាបយើងអានរពោះបនធូលរបស់រទង ់បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច ស់គងប់ៅជិតបយើង។ រពោះអងគគងប់ៅកបុងចិតថអបក 
បហើយកំពុងកតម្ចនរពោះបនធូលមកកានអ់បកបោយផ្ទធ ល់។ បនោះជាគុណ្របបោជន៍មយួដសំ៏ខាន់បំផុតកដលបយើង នគិត។ 
 

ការទលើរទឹរច្តិត Encouragement 
 រពោះបនធូលរបស់រពោះជម្ចច ស់ ម្ចនបពញបៅបោយការបលើកទឹកចិតថសរម្ចបប់យើង។ រពោះអងគបងាា ញបយើងពីឧទាហរណ៍្
បផសងៗបោយការយករពោះហឫទ័យទុកោក់ ការរសោញ់ និងបសចកថីសនារបស់រពោះអងគថានឹងកថ្ររកាបយើង។ បៅកបុងគមពរី 
បពរតុសម្ចន ខ្គមពរីមយួដអ៏ោច រយ។ «ចូរបផធរទុកខកងវល់ទាងំប៉ាុនម នរបស់បងបអូនបៅរពោះអងគបៅដផតិរទងយ់ករពោះហឫទយ័ទុក
ោកន់ឹងបងបអូន»។ (១បពរតុស ៥: ៧)។ 
 

រគ្ឹះរងឹា ំFoundation 
 រគឹោះរងឹម្ច ំគឺជារបស់មយួកដលបគសងសំ់ណ្ង់ពីបលើ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះបនធូលរទងគ់ឺជារគឹោះដ ៏ម្ចន
សុវតទិភាពសរម្ចប់ការកដលបយើងបជឿ និងរបបៀបសនការរស់បៅ។ អបកណាកដលមនិបជឿ និងមនិសិការពោះគមពរីបនោះ បរបៀប ន
ដូចជាផធោះកដលោម នរគឹោះម្ចកំដរ។ 
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ការបណ្ដា លច្ិតត Inspiration 
 រពោះជាម្ចច ស់បណាឋ លចិតថបយើងឲ្យបជឿ ចំបពាោះបសចកថីសបស្រងាគ ោះ បសចកថីសងឃមឹសរម្ចបអ់នគតរបស់ពួកបយើង និង  
បសចកថីរសោញ់ដល់អបកដសទ បោយោររពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ ការបណាឋ លចិតថ គឺជាអនុភាពមយួ កដលនបំយើងឱ្យ
ម្ចនគំនិត ឬ សកមមភាពលអៗ ។ រគបក់វ ីអបកបលងបភលង និងវចិិរតករ គឺ នទទួលការបណាឋ លចិតថរបស់ពួកបគមកពី  
រពោះគមពរី។ រពោះគមពរី នផថល់គំនិតលអៗ ដល់បគសរម្ចបប់បងកើតទរមងសិ់លផោះបផសងៗោប ។ 
 

ទសច្រតីពិត Truth 
 បសចកថីពិតកដលបយើងរកប ើញបៅកបុងរពោះគមពរី  នបឆលើយតបបៅនឹងសំណួ្រសំខាន់ៗ បំផុតរបស់បយើងជាបរចើន  ន
ផឋល់ខ្លឹមោរ និងបោលបៅដល់ជីវតិបយើង។ វារបំោោះបយើងឲ្យរចួពភីាពលងងប់លល  និងការខុ្សឆគង។ «អបករល់ោប នឹងោគ ល់
បសចកឋីពិតបហើយបសចកឋីពិតនឹងរបំោោះអបករល់ោប បអាយម្ចនបសរភីាព»។ (យ៉ាូហាន ៨: ៣២)។ 
 

សនតិភាព Security 
 សនថិភាពមនិកមនម្ចននយ័ថារតមឹកតសុវតទិភាពប៉ាុបណាត ោះបទ កតវាម្ចននយ័ថាការផគតផ់គងស់រម្ចប់អនគតបទៀតផង។ 
បយើងរកប ើញសនថិភាពពិតបៅកបុងរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បរពាោះវានបំយើងបឆាព ោះបៅរកសុវតទិភាពកបុងរពោះរគិសថ និងបៅ
ឯទីលំបៅដអ៏ស់កលផបៅឯោទ នបរមសុខ្។ រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ជាោវ និងជាកខ្លសរម្ចបត់ទល់ជាមយួនឹងអំបពើ
 ប និងម្ចរោតាងំរពោះបនធូលគឺជាអាវធុខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របស់បយើង បបើបយើង នសិកា និងអនុវតថរពោះបនធូលឲ្យ ន 
បទៀងទាតប់នោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរសរបសរ បៅកបុងបសៀវបៅសរបសររបស់អបកពីផលរបបោជន៍៨ោ៉ា ងសនការសិការពោះគមពរី បោយចិតថបោម ោះកដល បយើង  
    នចុោះបញ្ជ ីរចួមកបហើយ បៅតាមកដលអបកចា ំន។ បតើអបកអាចបញ្ចូ លផលរបបោជនប៍ផសងៗ បទៀត កដលបចញពីគំនិត  
   របស់អបក ដូចអវីកដលអបក នអានរពោះគមពរីកដរឬបទ? 
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៧ ចូរសរបសរបលខ្សនគុណ្របបោជន៍ទាងំឡាយ ោក់បៅពីមុខ្បសចកថីអធិបាយបៅខាងបឆវងណាកដលរតូវោប ៖ 
 .....ក)  វាជាអាហារកដលបធវើឲ្យបយើងម្ចនកម្ចល ងំ។    ១. សនថិភាព 
 ..…ខ្)  រពោះជាម្ចច ស់គងប់ៅជាមយួបយើងជានិចច។    ២. បសចកថីពិត 
 ..…គ)  រពោះជាម្ចច ស់យករពោះហឫទយ័ទុកោកច់ំបពាោះបយើង។  ៣. ការបណាឋ លចិតថ 
 ..… )  ដំណឹ្ងលអសនរពោះគមពរីនមំកនូវអំណ្រ។    ៤. រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ..…ង)  ជីវតិរតូវ នសងប់ឡើងបលើរពោះបនធូលរពោះជាម្ចច ស់។   ៥. ការបលើកទឹកចិតថ 
 ..…ច)  បយើង នសុខ្ទាងំបចចុបផនប និងអនគត។   ៦. រពោះគងប់ៅជិតបយើង 
 ..…ឆ)  បយើងទទួលបោបល់លអ និងរបរពឹតថតាម។   ៧. អំណ្រសបាយ 
 ..…ជ)  នមំកឲ្យបយើងម្ចនបសរភីាពពីការខុ្សឆគង និងបសចកថីលងងប់លល ។ ៨. អាហារសរម្ចបរ់ពលឹង 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
 ចំបពាោះចបមលើយលំហាត់របស់អបក មនិ នផថល់ជូនតាមលំោប់ធមមតាបទ បដើមផកុីំឲ្យអបកបមើលប ើញចបមលើយចំបពាោះ 
សំណួ្របនធ បរ់បស់អបកមុនបពលបធវើ។ ចូររកបមើលបលខ្កដលអបករតូវការ បហើយពាោមកុំបមើលចបមលើយបៅខាងមុខ្។ 
 
១ គ) រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៥ ខ្ញុសំងឃមឹថាអបក នទបនធញចាខំ្ទាងំបនោះ បហើយវានឹង នបៅជាបសចកថីអធិោឌ នរបស់អបកជាបរចើនដង។ 
 
២ ក) វាជាលិខ្ិតផ្ទធ ល់មកពីរពោះជាម្ចច ស់ដល់កូនរបស់រពោះអងគរគបោ់ប ។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័នឹងរ បព់ីកិចចការរគបោ់៉ា ងសថីពីខ្លួនរបស់អបកផ្ទធ ល់ និងសថីពីអងគរទងក់ដរ។ 
 
៦ អាហារសរម្ចបរ់ពលឹង 
 អណំ្រសបាយ 
 រពោះគងប់ៅជិត 
 ការបលើកទឹកចិតថ 
 រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ការបណាឋ លចិតថ 
 បសចកថីពិត 
 សនថិភាព 
 
 (អបកអាចបកនទមគុណ្របបោជន៍ខ្លោះៗបទៀត កដល នសរបសរបៅកបុងបមបរៀនបនោះដូចជា បសចកថីរសោញ់  
 ការលូតោស់ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ និងជីវតិអស់កលផ។) 
 
៣ ក) ោត់ទទួល នអាហារខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
 ខ្) ោត់បរៀនកថ្មបទៀតអំពីរពោះបយស ូរគិសថ។ 
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៧ ក)  8) អាហារសរម្ចប់រពលឹង 
 ខ្)  6) រពោះគងប់ៅជិត 
 គ)  5) ការបលើកទឹកចិតថ 
  )  7) អំណ្រសបាយ 
 ង)  4) រគឹោះរងឹម្ច ំ
 ច)  1) សនថិភាព 
 ឆ)  3) ការបណាឋ លចិតថ 
 ជ)  2) បសចកថីពិត 
 
៤ ក)  ម្ចនបសចកថីសនារបស់រទងស់រម្ចបប់យើង។ 
 ខ្)  ផថល់បសចកថីសងឃមឹ និងការបលើកទឹកចិតថ។ 
 គ)  បបើកសកមថងបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
  )  បងាា ញទិសបៅដល់ការរស់បៅរបស់ពួកបយើង។ 
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      ពសៀវពៅដដលរពះជាមាា ស ់
  បានរបទានម្កឲ្យពយើង 
  The Book God Has Given Us 

 
 
 

 បតើអបកធាល បឆ់ងល់បទថា រពោះជាម្ចច ស់ នរបទានរពោះគមពរីមកឲ្យបយើងតាមវធិីណា? បតើរបកហលជាម្ចនបទវតា ន 
របមូលផថុ រំពោះគមពរីបនោះ បហើយទុកបចាលចាឲំ្យម្ចននរណាម្ចប ករ់កប ើញឬ? ឬ បតើម្ចននរណាម្ចប ក ់នចំណាយបពលអស់
មយួជីវតិរបស់ខ្លួនបដើមផសិីកា និង រោវរជាវដល់ទីបញ្ចប ់បទើបោតអ់ាចផថល់នូវទសសនៈវជិាជ បផសងៗរបស់ោតដ់ល់បយើងឬ? 
 
 រពោះជាម្ចច ស់មនិ នបរជើសបរ ើសយកផលូវណាមយួ បដើមផរីបទានរពោះបនធូលរទងដ់ល់បយើងបនោះបទ។ ផធុយបៅវញិ 
រពោះអងគ នបរបើមនុសសោមញ្ដៗ កដលម្ចនអាជីពបផសងៗោប  បហើយ នចំណាយបពលជាបរចើនរយឆាប  ំបដើមផរីបទានមក
បយើងនូវបសៀវបៅកដលបយើងបៅថា រពោះគមពរី។ ភាពរសបោប  និងភាពសីុចងាវ ក់ោប របស់រពោះគមពរីបនោះ កដលបគ នសរបសរ
បឡើងជាោកស ី(សកខីភាព) ជាទីបនធ ល់របស់រពោះជាម្ចច ស់កដលមនិករបរបួល។ 
 
 របបៀបកដលបគសរបសររពោះគមពរីបឡើងបនោះ គឺជាការអោច រយមយួ។ ឯការកដលការពារឲ្យរពោះគមពរីបៅគងវ់ងសបនោះ កជ៏ា
អពាូតបហតុមយួបទៀតកដរ។ ម្ចនពាការមី្ចប ក់ នរ បនូ់វការកដលបសថច នយករពោះគមពរីទំនយប ោះចូលបៅកបុងបភលើង 
បហើយដុតបចាល។ ប៉ាុកនថ រពោះអម្ចច ស់ នរ បដ់ល់ពាការឲី្យយករពោះគមពរីមយួបទៀត មកសរបសររគបក់ារទាងំអស់ បឡើងវញិ 
(បយបរម្ច ៣៦: ២៧-២៨) រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់មនិម្ចនអបកណាអាចបំផ្ទល ញ នបឡើយ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងសិកានូវបសចកថីពិតបផសងៗអំពរីពោះគមពរី —បតើរពោះអងគ នបរបើអបកណាខ្លោះឲ្យសរបសរ
រពោះគមពរីបឡើង បតើកណ្ឍ នីមយួៗម្ចនការទាកទ់ងោប បោយរបបៀបណា បហើយបតើវាទាកទ់ងនឹងបយើងបោយរបបៀបណា។ កាល
ណាបយើងដឹងពីរពោះគមពរីកានក់តខាល ងំ បយើងនឹងបលើកតបមកើងដល់រពោះជាម្ចច ស់កានក់តខាល ងំបឡើងកដរ បហើយបយើងនឹងសិកាវា
បកនទមបទៀត។ 
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គ្ទរាង 
ក. បដើមកំបណ្ើ តរបស់រពោះគមពរី Its Origin 
ខ្. រចនសមពននទូបៅរបស់រពោះគមពរី Its General Structure 
គ. ការទាកទ់ងោប សនសមពននបមរតីទាងំពីរ The Relationship of the Testaments 

 . ការបកករបបផសងៗោប របស់រពោះគមពរី Its Different Translations 

 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នអំពីបដើមកំបណ្ើ ត និងរចនសមពននសនរពោះគមពរី។ 
២. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មីទាកទ់ងបៅនឹងសមពននបមរតីចាស់។ 
៣. កតសំ់ោល់ភាពខុ្សោប រវាងសមពននបមរតីចាស់ និងសមពននបមរតីថ្មីោ៉ា ងបហាចណាស់ឲ្យ នបី។ 
៤. ឲ្យឧទាហរណ៍្ពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មីសបរមចតាមអវីកដលម្ចនបៅកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់។ 
៥. ផថល់បហតុផលមយួកដលបយើងរតូវការឲ្យរពោះគមពរីជាបរចើនភាោ។ 
៦. បងាា ញបហតុផលមយួកដលបធវើឲ្យម្ចនរបបៀបបកករបរពោះគមពរីខុ្សោប កបុងភាោកតមយួ។ 
៧. បញ្ញជ កព់ីការពិតខ្លោះទាកទ់ងនឹងអាប៉ាូរគីហាវ  ទុតិយកណ្ឍ  (កណ្ឍ គមពរីកថ្មរបស់កាតូលិក) (Apocrypha)។ 
 

ក. ពដើម្កំពណើ តរបសរ់ពះគម្ពីរ Its Origin 

អតែន័យ និង ការណបងណច្រ Definition and Divisions 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីទែើមរំទណើ ត និងរច្នសមពនធម្នរពះគ្មពីរ។ 

 

 រពោះគមពរីបរសុិទន គឺបរបៀបដូចជាបណាត ល័យតូច កដលម្ចនកត៦៦កណ្ឍ ប៉ាុបណាត ោះ កដលរពោះជាម្ចច ស់ នរបទានមក
បយើង។ បយើងបៅរពោះគមពរីថា បទគមពរី ឬ រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។  

 ពាកយថា រពោះគមពីរ ម្ចននយ័ថា «បសៀវបៅ»។ បហើយពាកយថា បរសុិទន ម្ចននយ័ថា «អវីកដលបយើងបោរព បរពាោះរពោះគមពរីជា
របស់ផងរពោះអងគ»។ រពោះគមពរីទាងំ៦៦កណ្ឍ បៅកបុងរពោះគមពរីសុទនកតបរសុិទន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើបៅកបុងរពោះគមពរីទាងំមូលម្ចនទាងំអស់ប៉ាុនម នកណ្ឍ ? 
 ក) ២៩ 
 ខ្) ៣៩ 
 គ) ៦៦ 



29 
 

 
២ បសៀវបៅរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ជារពោះគមពរីបរសុិទន 
 ក) គឺជាបសៀវបៅរបស់របជាជនដវ៏សុិទន។ 
 ខ្) ម្ចនបសៀវបៅបុរណ្ចំនួនពីរកាល។ 
 គ) គឺមកពីរពោះជាម្ចច ស់ បហើយបយើងបោរពរពោះគមពរី បរពាោះរពោះគមពរីជារបស់ផងរពោះអងគ។ 
 

អនរសរទសរ និង ការបំភលឱឺ្យណតង Authors and Inspiration 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរទបៀបណែលរពះគ្មពីរសមពនធទមរតីថមី ទារ់ទងទៅនឹងសមពនធទមរតីចាស់។ 
 

 ម្ចនមនុសសរបម្ចណ្ជាង៤០នក ់កដលម្ចនការបណាឋ លចិតថមកពីរពោះជាម្ចច ស់ឲ្យសរបសររពោះគមពរីបឡើង។ អបកខ្លោះ
 នសរបសររពោះគមពរីបលើសពីមយួកណ្ឍ ។ រពោះគមពរីខ្លោះអបកសរបសរមនិ នោកប់ ម្ ោះរបស់ខ្លួនបទ ដូបចបោះ បយើងមនិដឹងថា
អបកណាជាអបកសរបសរបឡើយ។ 
 

 ការបំភលឺឱ្យកតងមកពីរពោះវញិ្ញដ ណ្ ម្ចននយ័ថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នរបទានរពោះបនធូល និងគំនិតឲ្យអបកសរបសរ
បនោះតាមកតរពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័ឲ្យសរបសរ។ រពោះគមពរីរ បប់យើងបៅកបុង ២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦«រគបអ់តទបទគមពរីសុទន
កតរពោះជាម្ចច ស់របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបំភលបឺអាយកតង»។ អបកសរបសរទាងំអស់បនោះមនិអាចពិបរោោះបោបល់ោប ពីកិចចការ
របស់បគ នបទ បរពាោះបគមនិកមនជាអបករស់បៅជំននជ់ាមយួោប បឡើយ។ កណ្ឍ គមពរីដំបូងបគ នសរបសរបឡើង របម្ចណ្
១៥០០ឆាប មំុនរពោះរគិសថោងមក បហើយកណ្ឍ គមពរីចុងបរកាយ នសរបសរបឡើងរបម្ចណ្ជា ១០០ ឆាប បំរកាយ រពោះរគិសថ ន
ោងបៅោទ នសួគ៌។ បោយបរពាោះថារគបក់ណ្ឍ សនរពោះគមពរីទាងំមូលបនោះ រពោះជាម្ចច ស់ នបណាឋ លឲ្យសរបសរបឡើង នជា
បយើងបៅរពោះគមពរីថា រពោះគមពរីបរសុិទន។ 
 
 កបុងចំបណាមអបកសរបសរទាងំអស់ម្ចន បសថច អបកបនោទ កមមករ អបកនបោ យ បោធា និងអបកដឹកនោំសន 
កសិករ ឈមួញ និងអបកនិពនន។ បទាោះបីជាបគមកពីកកនលងបផសងៗពីោប  ម្ចនចំណ្ង់ចំណូ្លចិតថ និងម្ចនរបវតថិបផសងៗោប កថី 
គងក់តបគសរបសរបសចកថីកតមយួដូចោប  តផតិរពោះជាម្ចច ស់បណាឋ លចិតថរបស់ពូកបគ។ បសចកថីទាងំបនោះសថីអំពីទំនកទ់ំនងរវាង
រពោះជាម្ចច ស់ និងមនុសស។ វាតាមលំោប់តាងំពីបដើមទល់ចប ់រពោះគមពរីទាងំមូលមនិម្ចនភាពផធុយពីោប បទ បរពាោះរពោះគមពរីម្ចន
អបកនិពននដសំ៏ខាន់ម្ចប កគ់តគ់ឺរពោះជាម្ចច ស់ កដលម្ចនរពោះបនធូលមកកានម់នុសសបផសងៗោប ។ 
 
 ខាងបរកាមបនោះជាខ្គមពរីដល៏អសរម្ចបឲ់្យអបកទបនធញ: 

«ដផតិរពោះបនធូលកដលពាការ ីនកថ្លងទុកមកបនោះមនិកមនបចញពីបំណ្ងចិតថរបស់មនុសសបទ 
 គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ ៏វសុិទនវញិ ឯបណាោះកដលជំរញុចិតថបោកទាងំបនោះបអាយកថ្លងរពោះបនធូលកបុង
រពោះនមរពោះជាម្ចច ស់» (២បពរតុស ១: ២១) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរបរជើសបរ ើសចបមលើយកដលលអបពញបលញបំផុតចំបពាោះរបបោគទាងំបនោះ។ កាលណាកដលបយើងនិោយថា រពោះគមពរី គឺជា  
    រពោះបនធូលកដលរពោះជាម្ចច ស់បណាឋ លឲ្យកតង បនោះម្ចននយ័ថា រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នបធវើឲ្យអបកនិពននចាបអ់ារមមណ៍្ 
 ក) ពិបរោោះជាមយួោប បៅវញិបៅមកថារតូវសរបសរអវី។ 
 ខ្) សរបសរតាមគំនិត និងរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ពាោមបករោយគំនិត និងរបបៀបបផសងៗពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
 ចូរបរជើសបរ ើសចបមលើយលអបំផុតសរម្ចបសំ់ណួ្រនីមយួៗដូចតបៅបនោះ។ 
 
៤ បតើអស់រយៈបពលប៉ាុនម នឆាប  ំចាបត់ាងំពីបគ នសរបសរកណ្ឍ គមពរីដំបូង រហូតដល់កណ្ឍ គមពរីចុងបរកាយ? 
 ក) របម្ចណ្៥០ឆាប ។ំ 
 ខ្) របម្ចណ្៥០០ឆាប ។ំ 
 គ) របម្ចណ្១៦០០ឆាប ។ំ 
 
៥ បតើអបកណាខ្លោះ កដលរពោះជាម្ចច ស់ នបណាថ លចិតថឲ្យសរបសររពោះគមពរី? 
 ក) បុរស៤០នក់ កដល នជួប និងបធវើការជាមយួោប ។ 
 ខ្) បូជាចារយ និងពាការចីំនួន៤០នក។់ 
 គ) បុរសរបម្ចណ្៤០នក់ កដលម្ចនមុខ្របរខុ្សៗោប  និងមកពីសមយ័កាលសនរបវតថិោស្រសថបផសងៗោប ។ 
 
៦ បុរសទាងំបនោះ នសរបសរបសចកថីកតមយួដូចោប  បហើយមនិនិោយរបឆាងំោប បទបរពាោះ : 
 ក) រពោះជាម្ចច ស់ជាអបកនិពននពិត បហើយអបកសរបសរទាងំបនោះបៅបរកាមការរគបរ់គងសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន បៅបពល
      កដលពួកោតស់របសរ។ 
 ខ្) ម្ចប ក់ៗ  នបនសល់ទុកនូវបសចកថីបងាគ បស់រម្ចប់អបកសរបសរតាមបរកាយមកតៗោប ។ 
 គ) ពួកបគម្ចនសំណាងខាល ងំ។ 
 

ខ. រចនាសម្ពនធទូពៅរបសរ់ពះគម្ពីរ Its General Structure 
ទោលទៅទ៣ី. រត់សំោលភ់ាពខុសោន រវាងសមពនធទមរតីចាស ់និងសមពនធទមរតីថមី ោ៉ងទហាច្ណ្ដស់ឲ្យបានបី។ 
 

 បៅបពលណាកដលមនុសសពីរនក ់ឬ ជាតិោសន៍ពីរចងប់ធវើកិចចរពមបរពៀងោប ណាមយួ ពួកបគអាចសរបសរជា 
សននិសញ្ញដ  ឬ កិចចរពមបរពៀង។ បៅបពលកដលសននិសញ្ញដ បនោះរតូវ នបគចុោះហតទបលខាបហើយ បគមនិអាចរបរពឹតថបលមើសបលើ
សននិសញ្ញដ បនោះ នបឡើយ។ 
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 ពាកយថា សមពននបមរតី  ម្ចននយ័ថាសននិសញ្ញដ  កិចចរពមបរពៀង ឬ សមពននបមរតី។ រពោះគមពរីកចកបចញជាសមពននបមរតីពីរ
បៅថា សមពននបមរតចីាស់ និងសមពននបមរតថី្មី។ ទាងំអស់បនោះជាកិចចរពមបរពៀងកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើជាមយួមនុសសជាតិ។ 
 
 បៅកបុងរពោះគមពរីរបស់អបកមយួទំពរ័ដំបូង គឺជាបញ្ជ ីប ម្ ោះកណ្ឍ គមពរីសមពននបមរតីចាស់ និងសមពននបមរតីថ្មី។ បញ្ជ ីបនោះក៏
 នផឋល់នូវបលខ្ទំពរ័រតងក់កនលងកដលកណ្ឍ នីមយួៗ នចាបប់ផថើមបឡើង។ រពោះគមពរីសញ្ញដ ចាស់រតូវ នបគចុោះបញ្ជ ីមុន។ 
 
 រពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ រតូវ នរបទានបៅឲ្យពកួោសន៍យូោ កដលបៅថាជា ោសន៍បហរប ឺឬ ោសន៍ 
អុីរោកអល។ រពោះជាម្ចច ស់ នបរជើសបរ ើសពួកបគឲ្យទទួលបសចកថីពិតរបស់រពោះអងគ បហើយពួកបគសរបសរបសចកថីពិតទុក
សរម្ចបប់បរងៀនដល់អបកដសទបទៀត។ រពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់រតវូ នសរបសរបឡើងជាភាោបហរបឺ បរពាោះ វាជាភាោ
របស់ោសន៍យូោ។ 
 
 រពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ ម្ចនសុទនកតរបវតថិោស្រសថ និងលកខខ្ណ្ឍ សនទំនកទ់ំនងរវាងរពោះជាម្ចច ស់ជាមយួមនុសស 
តាងំពីការបបងកើតកផនដរីហូតដល់ការោងមករបស់រពោះសបស្រងាគ ោះ កដល នបបងកើតបសចកថីសនាថ្មីមយួបទៀត។ 
 
 រពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ ផឋល់របវតថិោស្រសថ និងលកខខ្ណ្ឍ សនសមពននបមរត ីឬ សននិសញ្ញដ មយួថ្មីកដល រពោះជាម្ចច ស់
 នបធវើជាមយួរគប់ៗ ោប  កដលរពមទទួលរពោះបុរតារពោះនមរពោះបយស ូរគិសថជារពោះអងគសបស្រងាគ ោះរបស់ពួកបគ។ រពោះគមពរីសមពនន
បមរតថី្មីនិទានបរឿងពីរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូរគិសថ និងអំពីកិចចការកដលរពោះអងគ នបបរងៀនផងកដរ។ 
 
 បៅបពលកដលបគ នសរបសររពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មីបនោះ ភាោរកកិជាភាោកដលបគោគ ល់ទូបៅ។ បោយោរកត
សននិសញ្ញដ ថ្មី គឺសរម្ចប់មនុសសទាងំអស់ មនិកមនសរម្ចបក់តោសនយូ៍ោកតប៉ាុបណាត ោះបទ ដូបចបោះបហើយ នជា រពោះគមពរី
សមពននបមរតថី្មីរតូវ នសរបសរបឡើងជាភាោរកិក បហើយបធវើឲ្យមនុសសភាគបរចើនអាចអាន ន។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើរពោះអងគ នបរជើសបរ ើសនរណា បដើមផទីទួលការបបើកសកមថងរបស់រពោះអងគ និងសននិសញ្ញដ កដលបយើងដឹងថាជា សមពនន 
    បមរតចីាស់បនោះ? 
 ក) ោសន៍បហរបឺ (អុីរោកអល) 
 ខ្) រគិសថបរស័ិទ 
 គ) ោសនរ៍កិក 
 
 
 



32 
 

៨ របការ និងលកខខ្ណ្ឍ សនសមពននបមរតកីដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើជាមយួមនុសសកដលទទួលរពោះបយស ូរគិសថជារពោះសបស្រងាគ ោះ  
   របស់ពួកបគបនោះម្ចន 
 ក) កបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់។ 
 ខ្) កបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មី។ 
 គ) ពាការធីំៗ។ 
 
៩ (គូសរងវងជុ់ំវញិអកសរណាកដលរតឹមរតូវនឹងការបំបពញរបបោគខាងបរកាម។) រពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ខុ្សពីសមពនន  
    បមរតថី្មីរតងថ់ា រពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ 
 ក)  រតូវ នសរបសរជាភាោបហរបឺ មនិកមនជាភាោរកិក។ 
 ខ្)  ម្ចនកណ្ឍ បរចើនជាង។ 
 គ)  រតូវ នសរបសរជាពិបសសសរម្ចបោ់សន៍យូោ។ 
  )  អបកសរបសរខុ្សោប ពីអបកកដលសរបសររពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្ម។ី 
 ង)  អំពីសមយ័កាលខុ្សោប កបុងរបវតថោិស្រសថ។ 
 

គ. ការទាក់ទងគ្នន ម្នសម្ពនធពម្រតទីាងំពីរ The Relationship Of The Testaments 
ទោលទៅទ៤ី. ឲ្យឧទាហរណ៍ពីរទបៀបណែលរពះគ្មពីរសមពនធទមរតីថមី សទរមច្អវីណែលានទៅរនុងរពះគ្មពីរសមពនធទមរតីចាស់។ 

 

 រពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់សំខាន់ណាស់ បរពាោះវាសកមថងពីកផនការណ៍្របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចប់មនុសសបោក។ 
ប៉ាុកនថ រពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់រោនក់តជាសននិសញ្ញដ បបណាថ ោះអាសនបប៉ាុបណាត ោះ រហូតដល់រពោះបយស ូរគិសថោងមកបដើមផ ី
បបងកើតសននិសញ្ញដ ជាអចិសស្រនថយ។៍ ឥលូវបយើងកំពុងកតរស់បៅបរកាមសននិសញ្ញដ ថ្មី (សមពននបមរតថី្មី)។ ដូបចបោះបហើយ នជា 
បយើងបសបើរសំុឲ្យអបកអានរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មីមុនបពលអបកអានរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់។ 
 
 រពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មី ឈរបលើរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ជាមូលោឌ ន។ វាមនិរតឹមកតពនយល់ពីទំនកទ់ំនងរវាង
សននិសញ្ញដ ទាងំពីរបនោះកតប៉ាុបណាត ោះបទ កតវាទាកទ់ងបៅនឹងការបំបពញតាមបទទំនយកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់។ 
 
 ឧទាហរណ៍្ ដូចជារពោះគមពរីមកីាកដលបៅកបុងសមពននបមរតចីាស់ (ជំពូក៥ ខ្២)  នកថ្លងថា រពោះសបស្រងាគ ោះនឹងរបសូត
បៅកបុងរសុកបបបថ្លហិមសនោសនយូ៍ោ។ ម្ច៉ា ថាយ ២:១ បៅកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មីរ បប់យើងថា រពោះបយស ូជា 
រពោះសបស្រងាគ ោះ នរបសូតបៅបបបថ្លហិមកមន។ 
 
 ទំនុកតបមកើង ២២:១៨ បៅកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ទំនយថា មនុសសនឹងភាប ល់ោប បោយយករពោះពស្រសថរបស់
រពោះសបស្រងាគ ោះ បហើយកហកកចកោប កបុងចំបណាមពកួបគ។ បពលកដលរពោះបយស ូសុគតបៅបលើបឈើឆាក ង ពួកទាហាន នយក 
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សំបលៀកបំពាករ់បស់រទង។់ ម្ច៉ា ថាយ ២៧:៣៥ កថ្លងថា «បរកាយពីឆាក ងរពោះអងគរចួបហើយ ពួកទាហានយកសបមលៀកបំពាក់
របស់រពោះអងគមកចាបប់ឆាប តកចកោប »។  
 
 ម្ចនឧទាហរណ៍្របរ់យបផសងបទៀត។ បសៀវបៅពិបសសៗរតូវ នចងរកងបឡើងកដលបធវើឲ្យបទទំនយសនសមពននបមរតី
ចាស់ទាងំអស់ នសបរមចបៅកបុងសមពននបមរតីថ្ម។ី 
 
 វាគឺជាការអោច រយណាស់ កដលបសៀវបៅពីបុរណ្ដូចជារពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់រតូវ នរកាទុក នយូរឆាប ោំ៉ា ង 
បនោះ។ បយើងគួរកតដឹងគុណ្ដល់របជារស្រសថកដលរពោះអងគ នបរជើសបរ ើសកដល នទទួលរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ន
រកាទុក បហើយ នកចកចាយដល់ជាតិោសន៍បផសងៗបទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ គូសរងវងអ់កសរកដលបៅខាងមុខ្បសចកថីពិតនីមយួៗ។ 
 ក) បោយោរកតរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់រតូវ នឲ្យបៅោសន៍យូោ ដូបចបោះវាោម នោរៈសំខាន់សរម្ចបប់យើងកបុង
      ការអានវាបទ។ 
 ខ្) រពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មី គឺជាសននិសញ្ញដ របស់រពោះជាម្ចច ស់ជាមយួរបជារស្រសថរបស់រទងន់បពលបចចុបផនប ប៉ាុកនថ   
      រពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ គឺម្ចនបមបរៀនសំខាន់ៗ សរម្ចបប់យើងកដរ។ 
  គ) ទាងំរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ ទាងំរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មី គឺជាការបបើកសកមថងនូវកផនការណ៍្របស់រពោះជាម្ចច ស់
       សរម្ចប់មនុសស។ 
 
១១ បតើអបកណាកដលបយើងគួរដឹងគុណ្ជាពិបសសសរម្ចបរ់ពោះគមពរីរបស់បយើង? 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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១២ ចូរផគូផគងបទទំនយបៅកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ ជាមយួនឹងខ្គមពរីសមពននបមរតីថ្មីកដលរ បព់ីការសបរមចតាម   
      ទំនយទាងំបនោះ។ ចូរសរបសរបលខ្បៅមុខ្ខ្គមពរីសមពននបមរតីថ្មី ោក់រតងច់បនល ោះមុខ្ទំនយនីមយួៗ៖ 
 ក) ២ោំយូកអល ៧:១៣— កូនបៅរបស់រពោះ ទបដវឌី បសថចបៅអស់កលផ  1) វវីរណ្ៈ ៥:៥ 
 ខ្) បោកុបផតថិ ៤៩:១០— បចញពីរជរងសរបស់យូោ    2) ម្ច៉ា ថាយ ២១:៤-៥ 
 គ) ទំនុកតបមកើង ១១០:៤— បូជាចារយដូចជាបសថចមុលិគីសាកដក   3) លូកា ១:១៧ 
  ) បអោយ ៧:១៤— ស្រសថីរពហមចារយីម៍្ចនសផធបពាោះ    4) ម្ច៉ា ថាយ ២៦:១៥ 
 ង) បអោយ ៤០:៣— បោកយ៉ាូហានជាអបកបរៀបផលូវករសកថា  
     «ចូរបរៀបចផំលូវថាវ យរពោះជាម្ចច ស់»។      5) លូកា ២៣:៥០-៥៣ 
 ច) បអោយ ៧:១៤— នមរទងគ់ឺ បអម្ច៉ា ញ៉ាូ កអល     6) ម្ច៉ា ថាយ ១:១ 
 ឆ) ោការ ី៩:៩— ោងចូលទីរកុងបយរ ៉ាោូរមឹបោយគងប់លើខ្បងសតវោ  7) ម្ច៉ា ថាយ ១:២៣ 
 ជ) ោការ ី១១:១២— បគ នលករ់ទងជ់ារ កត់សមល៣០ដួង    8) បហរបឺ ៥:៦ 
 ឈ) បអោយ ៥៣:៩— រតូវបគបញ្ចុ ោះកបុងផបូររបស់អបកម្ចនម្ចប ក ់   9) លូកា ១:៣១ 
 

ឃ. ការបកដរបពផេងៗគ្នន របសរ់ពះគម្ពីរ Its Different Translations 

ភាសាទផេងៗោន  Different Languages 
ទោលទៅទ៥ី. ផតល់ទហតុផលមួយណែលទយើងរតូវការរពះគ្មពីរទរច្ើនភាសា។ 
 
 រពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័ឲ្យមនុសសរគបោ់ប រពមទទួលរពោះបយស ូរគិសថជារពោះសបស្រងាគ ោះរបស់ពួកបគ  
(២បពរតុស ៣:៩)។ បោយោរការបនោះជាបំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់ បយើងដឹងថារពោះអងគសពវរពោះហឫទយ័ឲ្យ
រគបោ់ប យល់នូវរពោះបនធូលរបស់រទង។់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់រតូវ នសរបសរបឡើងជាភាោ
បហរបឺសរម្ចបោ់សនយូ៍ោ បហើយរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មីរតូវ នសរបសរបឡើងជាភាោរកិកសរម្ចបម់នុសសទាងំអស់។ 
 
 បោយោរសពវសថ្ង មនុសសភាគបរចើនមនិបចោះភាោបហរបឺ ឬ ភាោរកិកបទ បហតុបនោះបបើបគមនិបកករបរពោះបនធូលឲ្យ
បៅជាភាោបយើងបទបនោះ បយើងមុខ្ជាពិ កយល់ណាស់។ បហតុបនោះ នជាបយើងសិការពោះគមពរី បបរងៀនរពោះគមពរី បកករប
រពោះគមពរី និង ប ោះពុមពរពោះគមពរី។ 
 
 ម្ចនសម្ចគមន៍រពោះគមពរី កដលកតងកតបធវើការបកករបថ្មីជានិចច។ ដូចជាឆាប  ំ២០០៥ ម្ចនរបម្ចណ្៧០០០ ភាោ 
បផសងៗោប រតូវ នបគនិោយបៅកបុងពិភពបោក។ រពោះគមពរីទាងំមូលម្ចន ៤២២ បៅកបុងភាោរបស់ពួកបគ។ រពោះគមពរី 
សមពននបមរតីថ្មរីតូវ នបគបកករបបសធើរកត១១០០ភាោ។ គបរម្ចងការបកករបបរចើនជាង ១៦០០ បផសងៗបទៀត កំពុងកត 
ដំបណ្ើ រការ។ 
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 បពលណាការបកករបថ្មីមយួរតូវ នបញ្ចប់ បនោះម្ចនការសបាយរកីរយខាល ងំបោយបរពាោះរកុមមនុសសដសទបទៀតនឹង
អាចអានរពោះបនធូលកបុងភាោរបស់ពួកបគ ន។ បៅម្ចនរបរ់យភាោបទៀត កដលរពោះគមពរីមនិទាន ់នបកករបបៅបឡើយ។ 
ចូរបយើងអធិោឌ នជូនអបកកដលបធវើកិចចការបនោះឲ្យម្ចនកម្ចល ងំកបុងការបនថការងាររបស់ពួកបគបទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ (ចូរគូសរងវងជុ់ំវញិតួអកសរ កដលបៅមុខ្របបោគណាកដលរតឹមរតូវ)។ ពិភពបោករតូវការការបកករបរពោះគមពរីបផសងៗ 
       បោយោរ 
 ក) រពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័ឲ្យរគបោ់ប យល់រពោះបនធូលរទង។់ 
 ខ្) សពវសថ្ងមនុសសភាគបរចើនមនិបចោះអានភាោរកិក ឬ ភាោបហរបឺបទ។ 
 គ) វាងាយរសួលយល់ជាង បបើអវីៗសរបសរជាភាោរបស់ពួកបគបរៀងខ្លួន។ 
 

ការបរណររទផេងោន ជ្ជភាសាែូច្ោន  Different Versions 
ទោលទៅទ៦ី. បង្ហា ញទហតុផលមួយណែលទធវើឲ្យានរទបៀបបរណរររពះគ្មពីរខុសោន រនុងភាសាណតមួយ។ 
 

 ជួនកាលម្ចនភាោមយួ  នបកករបរពោះគមពរីជាបរចើនោរបលើសពីមយួចាប ់បោយោរកតភាោផ្ទល ស់បថូរ។ បៅ
បពលណាកដលការបកករបមយួហួសសម័យ បហើយពិ កយល់បនថិចបនោះវារតូវការការបកករបបឡើងវញិ។ មា៉ាងបទៀត ពាកយ
ចាស់ៗរតូវ នបគជំនួសបោយពាកយថ្មីៗ ជាពាកយកដលបគបរបើបៅកបុងការនិោយជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 
 ការបធវើការបកករបជាថ្មី គឺមនិកមនជាការប៉ាុនប៉ាងផ្ទល ស់បថូរអតទនយ័ ឬ បសចកថីបបរងៀនរបស់រពោះគមពរីបនោះបទ។ រគបក់ារ
បកករបថ្ម ីទាងំរបបៀបចាស់ និងរបបៀបថ្មីសុទនកតយករពោះគមពរីកតមយួបធវើជាមូលោឌ ន។ អបកបកករបពាោមផថល់ឲ្យ បយើងនូវ
អតទនយ័ពិតកដល នចមលងតាមចាបប់ដើម គឺភាោរកិក ឬ ភាោបហរបឺ។ 
 
 ការបពញនិយមបំផុតសនការបកករបជាភាោអងប់គលសរយៈបពលជាបរចើនឆាប បំនោះ គឺជាការបកករបរពោះគមពរី King 

James កប៏៉ាុកនថ ភាោអងប់គលសប៉ាុនម នសតវតសមុនគឺបុរណ្ បហើយពាកយមយួចំនួនកព៏ិ កយល់កដរ។ សពវសថ្ងបនោះ មនុសស 
ជាបរចើនរកីរយនឹងអានការបកករបថ្មីកបបអនថរជាតិ។ បសៀវបៅបនោះជារពោះគមពរីរបស់អបកកដលដករសងប់ចញពីការបកករបថ្មី 
កបបអនថរជាត។ិ ចូរបយើងបរបៀបបធៀបរពោះគមពរីភលីីព ៣:១ ទាងំបៅកបុងការបកករបចាស់ និង ការបកករបថ្មីរបស់រពោះគមពរី។ 
 

«មយួបោតបទៀត បងបអូនបអើយ ចូរអរសបាយកបុងរពោះអម្ចច ស់ចុោះ ឯការសរបសរបសចកថីដកដលៗ  
បផញើមកអបករល់ោប  បនោះមនិកមនធុញរទានដ់ល់ខ្ញុ បំទ កតជាការម្ចនរបបោជនដ៍ល់អបករល់ោប
កដរ។» (រពោះគមពរីរបស់King James) 
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«មយួវញិបទៀត បងបអូនបអើយ ចូរម្ចនអំណ្រសបាយ បោយ នរមួជាមយួរពោះអម្ចច ស់។ ខ្ញុមំនិ
ធុញរទានន់ឹងសរបសរបសចកឋីដកដលៗបនោះមកបងបអូនបឡើយ ខ្ញុ ំសរបសរដូបចបោះបដើមផពីរងឹងជំបនឿ
របស់បងបអូន។» (ការបកករបថ្មីកបបអនថរជាតិ) 
 

 អបកអានខ្លោះយល់ថា ការបកករបថ្មីងាយយល់ជាង រឯីអបកខ្លោះបទៀតបៅកតចូលចិតថនឹងការបកករបចាស់ដកដល។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ បយើងម្ចនការបកករបថ្មីសនរពោះគមពរីបផសងៗជាបរចើន បៅកបុងភាោអងប់គលសបរពាោះអបកបកករបចង ់
 ក) បធវើឲ្យរសបបៅតាមបោលលទនិរបស់ពួកបគ។ 
 ខ្) បធវើឲ្យបៅជាភាោកដលមនុសសងាយយល់ នរបបសើរជាងមុន។ 
 គ) បធវើឱ្យការបកករបបៅជាភាោបផសងបទៀតម្ចនការលំ ក។ 
 
១៥ កាលណាបយើងនិោយអំពកីារបកករបថ្មី សនរពោះគមពរី បយើងចងម់្ចននយ័ពី_______របស់វា។ 
 ក) គុណ្ភាពសនការចងជាមយួោប របស់រពោះគមពរី។ 
 ខ្) ការបកករប។ 
 គ) ពាកយពិ កៗ។ 
 
១៦ បយើងរបកហលជានឹងប ើញការបកករបថ្មីរបស់រពោះគមពរីជាបរចើនបទៀតកបុងភាោរបស់ពួកបយើង ពីបរពាោះ 
 ក) អបកប ោះពុមពរពោះគមពរីចង ់នរ ក។់ 
 ខ្) ភាោ និងនយ័របស់ពាកយអាចផ្ទល ស់បថូរ។ 
 គ) មនុសសទាងំអស់កតងកតចង ់ននូវអវីកដលថ្មី។ 
 

អាប៉ូរគ្ីហាវ  ទុតិយរណឌ  (រណឌ គ្មពីរណថមរបស់កាតូលិរ) The Apocrypha 
ទោលទៅទ៧ី. បញ្ញា រ់ពីការពិតខលះទារ់ទងនឹងអាប៉ូរគ្ីហាវ  ទុតិយរណឌ ( រណឌ គ្មពីរណថមរបស់កាតូលិរ) (Apocrypha)។ 

 

 រពោះគមពរីកាតូលិកកដលបកករបថ្មី រមួបញ្ចូ លទាងំអាប៉ាូរគីហាវ  ទុតិយកណ្ឍ  ( កណ្ឍ គមពរីកថ្មរបស់កាតូលិក) 
(Apocrypha) គឺជារបភពចំនួនបសៀវបៅកដលបគសងសយ័។ បបើបទាោះបីជាបសៀវបៅទាងំបនោះម្ចនបរឿងរ៉ា វរបវតថិោស្រសថពិបសស 
មយួចំនួនអំពីរយៈបពលបនួរយឆាប រំវាងសញ្ញដ ចាស់និងសញ្ញដ ថ្មីកប៏ោយ កប៏រឿងរ៉ា វរបវតថិោស្រសថទាងំអស់របស់ពួកបគ គឺមនិ
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កមន ជាការរតឹមរតូវកដរ។ បោយោរកតពួកបគខ្វោះភសថុតាងពីការបណាឋ លចិតថមកពីរពោះ ដូបចបោះបហើយពួកបគមនិ នទទួល
យកកផបកមយួសនការសរបសរពិសិដឌិរបស់ោសន៍យូោ កដល នសរបសរកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ នបឡើយ។ 
 
 ការរបមូលផឋុ ំបសៀវបៅបនោះរតូវ នបគោកប់ ម្ ោះ អាប៉ាូរគីហាវ  ទុតិយកណ្ឍ  ( កណ្ឍ គមពីរកថ្មរបស់កាតូលិក) 
(Apocrypha) ពីពាកយរកិកកដលម្ចននយ័ថា «អវីៗកដល នោក»់។ បសៀវបៅទាងំបនោះរតូវ នចាតទុ់កថា ជាការហួសពី
សមតទភាពរបស់មនុសសកបុងការយល់ដឹង និងហួសពីការបលើកសរបសើរផង ចំកណ្កឯបទគមពរីវញិ រតូវ នផឋល់ដល់បយើង
ទាងំអស់ោប  បដើមផទីទួល នរបបោជន៍ និងបសចកថីអំណ្រ។ «កដលរទងស់ពវរពោះហឫទយ័បអាយមនុសសទាងំអស់ ន
ទទួលការសបស្រងាគ ោះ  និង នោគ ល់បសចកឋីពិតោ៉ា ងចាស់» (១ធីម៉ាូបថ្ ២:៤)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៧ ពាកយ អាប៉ាូរគីហាវ  ម្ចននយ័ថា 
 ក) អវីៗកដល នោក់។ 
 ខ្) ការសងសយ័។ 
 គ) ពាក់កណាឋ លសនរបវតថិោស្រសថ។ 
 
១៨ ការបកករបថ្មីរបស់រពោះគមពរីទាងំអស់មនិរមួបញ្ចូ លទាងំ អាប៉ាូរគីហាវ បទ បោយោរកតការសរបសរទាងំបនោះ 
 ក) កវងបពក។ 
 ខ្) ខ្វោះភសថុតាងពកីារបណាឋ លចិតថកដលមកពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ពិ កបកករប។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ គ) ៦៦។ 
 
១០ របបោគ ខ្) និងគ) រតឹមរតូវ។ 
 
២ គ) គឺមកពីរពោះជាម្ចច ស់ បហើយបយើងបោរពរពោះគមពរី បរពាោះរពោះគមពរីជារពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ 
 
១១ ដល់របជារស្រសថកដលរពោះអងគ នបរជើសបរ ើស។ 
 
៣ ខ្) សរបសរបោយគំនិត និងរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
១២ ក)  6) ម្ច៉ា ថាយ ១: ១ 
 ខ្)  1) វវីរណ្ៈ ៥: ៥ 
 គ)  8) បហរបឺ ៥: ៦ 
  )  9) លូកា១: ៣១ 
 ង)  3) លូកា១: ១៧ 
 ច)  7) ម្ច៉ា ថាយ ១: ២៣ 
 ឆ)  2) ម្ច៉ា ថាយ ២១: ៤ 
 ជ)  4) ម្ច៉ា ថាយ ២៦: ១៥ 
 ឈ)  5) លូកា ២៣: ៥០-៥១ 
 
៤ គ) របម្ចណ្ ១,៦០០ឆាប  ំ
 
១៣ បហតុផលទាងំបីរតឹមរតូវ។ 
 
៥ គ) បុរសរបម្ចណ្ជា៤០នក ់កដលម្ចនមុខ្របរខុ្សៗោប  បហើយបចញពីសមយ័កាលរបវតថិោស្រសថបផសងៗពីោប ។ 
 
១៤ ខ្) បធវើឲ្យបៅជាភាោកដលងាយរសួលសរម្ចបឲ់្យមនុសសងាយយល់។ 
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៦ ក) រពោះជាម្ចច ស់ជាអបកនិពននដព៏ិត បហើយបោកទាងំបនោះបៅបរកាមការរតួតរតារបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន បៅបពល
      កដលពួកបោកសរបសររពោះគមពរី។ 
 
១៥ ខ្) ការបកករប។ 
 
៧ ក) ោសនប៍ហរបឺ (ោសន៍អុីរោកអល) 
 
១៦ ខ្) ភាោ និងនយ័របស់ពាកយអាចផ្ទល ស់បថូរ។ 
 
៨ ខ្) រពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្ម។ី 
 
១៧ ក) អវីៗកដល នោក់។ 
 
៩ រគបច់បមលើយទាងំអស់គឺរតឹមរតូវ។ 
 
១៨ ខ្) ខ្វោះភសថុតាងពកីារបណាឋ លចិតថមកពីរពោះ។ 
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ការដសវងរកបទគម្ពីរ 

Searching the Bible 
 

 

 ោម ននរណាម្ចប ក់អាចរកវតទុអវីៗបៅកបុងផធោះ យរបស់បោកោយ នបទ។ បរពាោះបមៅទុកកបុងកំប៉ាុងកដលម្ចនោល ក
ថា «សករ» បហើយកតទុកកបុងរបអបក់ដលម្ចនោល កថា «អំបិល» បៅវញិ។ ប៉ាុកនថ បនោះមនិកមនជាបញ្ញា អវីខាល ងំបទបរពាោះ បោក
ោយជាមនុសសកតម្ចប ក់កដលបធវើការបៅកបុងផធោះ យតូចរបស់ោត់។  
 
 ប៉ាុកនថ បៅកបុងផធោះទល់មុខ្បនោះគឺម្ចនផធោះ យបផសងោប ។ រគបវ់តទុទាងំអស់រតូវ នោកត់ាមោល ករបស់វាោ៉ា ង 
រតឹមរតូវ បោយបរពាោះមនិកមនម្ចនកតម្ចឋ យប៉ាុបណាត ោះកដលបធវើការបៅទីបនោះ។ បថីរបស់ោត់ចូលចិតថចមអនិអាហារបពលរពឹក 
បោយខ្លួនោត់ផ្ទធ ល់ បហើយកូនរសីរបស់ោត់ជាញឹកញប់កោ៏កប់ពលបវោបរៀបចអំាហារបពលោង ចកដរ។ ដូបចបោះបហើយរតូវ
ម្ចន របបៀបចាតក់ចងកដលអាចបធវើ នបពលបរៀបចអំាហារ។ 
 
 សណាឋ ប់ធាប ប ់និងរចនសមពនន ជាការសំខាន់សរម្ចប់របពន័នការងារនីមយួៗ សូមផកីតផធោះសកមផង បណាត ល័យ ឬ 
កកនលងណាបផសងបទៀតកប៏ោយ។ ដូបចបោះ រពោះគមពរីរតូវកតបរៀបចជំារបពន័ន បដើមផឲី្យបយើងងាយរសួលកបុងការរកប ើញកំណ្ប់
របស់រពោះគមពរី បហើយោគ ល់ពីកំណ្ប់បនោះ។ អបកបកករបរពោះគមពរីមនិ នបធវសរបកហសកបុងការបកករបបឡើយ គឺបគ នរកា
ទុកនូវជំពូក និងខ្ដកដល ដូបចបោះបហើយ ោម នអបកណាម្ចប ក់រតូវវបងវងបឡើយ។ តារងបរៀបរង និងម្ចតិកាកបុងបសៀវបៅក ៏ន
ជួយ នអំបកអានឲ្យបៅរកកកនលងជាកោ់ក់បៅកបុងរពោះគមពរីកដរ។ 
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គ្ទរាង 
ក. បទគមពរីបោង The Bible Reference 
ខ្. បទគមពរីបោងសិកា The Study Reference 
គ. បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន The Concordance 

 

ទោលទៅ 
១. ដឹងពរីបបៀបោគ ល់បទគមពរីបោង។ 
២. ោគ ល់ពីការបរបើរ ស់បទគមពរីបោងសិកា។ 
៣. ពិពណ៌្នពីរបបៀបបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន។ 
 

ក. បទគម្ពីរពោង The Bible Reference 

ពារយសំខាន់ៗ The Basic Language 
ទោលទៅទ១ី. ែឹងពីរទបៀបសាគ ល់បទគ្មពីរទោង។ 
 

 បដើមផជីួយ បយើងកបុងការអាន និងការសិការបស់ពួកបយើង រគបក់ណ្ឍ បៅកបុងរពោះគមពរីគឺរតូវកបងកចកជាជំពូកៗ។ 
ជំពូកនីមយួៗ នកបងកចកជាកផបកតូចៗ កដលបគ នបងប់លខ្បៅខាងបឆវង។ ទាងំបនោះបគបៅថា ខ្គមពីរបោង ឬ បទគមពីរ
បោង។ បយើងបោងបៅបលើអតទបទណាមយួ បោយនិោយពីប ម្ ោះសនកណ្ឍ គមពរីមុន បនធ បម់ក បលខ្ជំពូក និងបលខ្សន
ខ្គមពរី។ ទាងំអស់បនោះបគអាចបៅថា បទគមពីរបោង។ 
 
 ចូរបយើងបមើលបៅគមពរី បោកុបផតថិ ជាកណ្ឍ ដំបូងសនរពោះគមពរី។ បបើបៅកបុងការបកករបថ្មីរបស់អបកម្ចនបសចកថីបផថើម ចូរ
រលំងវា បហើយចូរបមើលបៅបលខ្ធំដបំូង កដលសំោល់បៅបដើមជំពូកទី១។ ខ្ទី១សនជំពូកទី១ ម្ចនសញ្ញដ សំោល់បលខ្១ 
តូចចាបប់ផថើមបៅ «កាលបដើមដំបូងបឡើយ»។ បដើមផបីោងបៅអតទបទបនោះបយើងរតូវបៅថា «បោកុបផតថិ ១:១»។ អបកអាច 
សំោល់ប ើញម្ចនបលខ្តូចៗ កដលោក់សំោល់ខ្គមពរីបនថបនធ បរ់ហូតដល់ចបជ់ំពូកនីមយួៗ។ 
 
 ឥលូវចូររកបឡកបមើលបៅបលខ្ធបំនធ បប់ទៀតគឺជាបលខ្២។ បនោះជាការចាបប់ផថើមសនជំពូកទី២។ ខ្គមពរីទី១ចាបប់ផថើម
បឡើង «ដូបចបោះសផធបម  និងកផនដីក ៏នរចួជាបរសច»។ បដើមផបីោងបៅអតទបទបនោះបយើងរតូវបៅថា «បោកុបផតថិ ២:១» 
ជំពូកទី២ម្ចន២៥ខ្គមពរី។ 
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 ឥលូវចូររលំងបៅដល់បោកុបផតថិ៥:១។ ចាប់បផឋើមបឡើង «បនោះជាបញ្ច ីរយនមរកុមរគួោររបស់បោកអោ។ំ» កាល
ណាបយើងផឋល់ឲ្យនូវខ្បោងរពោះគមពរី បយើងមនិចា ំច់បៅថាជំពូក និងខ្គមពរីបទគឺរោនក់តោកប់លខ្កដលបោងបៅ ន
បហើយ។ 
 
 ចុោះបបើថាបោកុបផតថិ ៥: ១-៥ ម្ចននយ័ដូចបមថចបៅវញិ? អបករបកហលជានិោយថា «បោកុបផតថិ៥:១ ដល់៥ បហើយ
បមើលបៅ។ រញ្ជុ សញ្ញដ  (-) កចកខ្គមពរីពីខ្គមពរី និងជំពូកពីជំពូក ជាលំោប់លំបោយ។ បបើបយើងបោងបៅបលើខ្គមពរីបរចើនបៅ
ជំពូកកតមយួដកដល កតខ្គមពរីបនោះមនិបៅបនថបនធ បោ់ប បទ បយើងសរបសរដូចបនោះ យ៉ាូបសវ១:៥, ៨, ១០។ បយើងនិោយថា 
«យ៉ាូបសវ ជំពូកមយួ ខ្រ ,ំ ខ្រ បំី, និងខ្ដប។់»  
 
 បបើអតទបទបៅកបុងជំពូកបផសងោប សនកណ្ឍ កតមយួ បយើងកចកជំពូកបោងបោយបរបើចំណុ្ចបកផៀស (;)។ ឧទាហរណ៍្ 
ម្ច៉ា ថាយ ១:២១; ២:១-៦ បោងបៅតាមកណ្ឍ គមពមី្ច៉ា ថាយ ជំពូក១ ខ្២១ និងជំពូក២ ខ្១ ដល់ខ្៦។ 
 
 កណ្ឍ គមពខី្លោះដូចជា ពងាវតាកសរតទី១ និងពងាវតាកសរតទី២ ម្ចនប ម្ ោះដូចោប  បហើយបៅបនថបនធ បោ់ប ។ អបក 
សរបសរគមពរីយ៉ាូហាន  នសរបសរសំបុរតបីបទៀត កដលម្ចនប ម្ ោះោតក់ដរ ១យ៉ាូហាន, ២យ៉ាូហាន, ៣យ៉ាូហាន។ ខ្បោង 
ពីគមពរីមយួកបុងចំបណាមកណ្ឍ គមពរីទាងំបីបនោះ (១យ៉ាូហាន ជំពូក១ ខ្៩) អាចសរបសរដូចបនោះ ១យ៉ាូហាន ១:៩។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ចូរបំបពញពតម៌្ចនកដល ត់បៅកបុងតារងខាងបរកាម។ ចូរសរបសរបៅរគបច់បនល ោះទាងំអស់។ 
 ខ្បោងរពោះគមពរី     របបៀបនោិយ 
 ក) យ៉ាូហាន ៣: ១៦    ____________________________ 
 ខ្) ___________________   រ ៉ាមូ, រ មំយួ, សមាបី 
 គ) ១យ៉ាូហាន១: ៨- ១០    ____________________________ 
  ) ___________________   រ ៉ាមូ, ដបព់ីរ, ដបប់នួ, ដបរ់ មំយួ, និងដបរ់ បំី 
 ង) ___________________   ម្ច៉ា ថាយ, មយួ, មយួ, និងរ ,ំ មយួ ដល់បី 
 
២ ម្ច៉ា ថាយ ១:១-៤ គឺជាខ្គមពរីបោងរបស់ម្ច៉ា ថាយកបុងបនួខ្ដំបូង។ បតើកបុងគមពរីនីមយួៗខាងបរកាមម្ចនខ្គមពរីបោង 
   ប៉ាុនម ន? 
 ក) បោកុបផតថិ ៨:១៨-២២ ម្ចន……………………………………………………………………………… 
 ខ្) បោកុបផតថិ ៨:១៨, ២២ ម្ចន……………………………………………………………………………… 
 គ) បោកុបផតថិ ៨:១៨- ២០, ២២ ម្ចន………………………………………………………………………… 
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៣ ចូរបបើកបទគមពរីម្ច៉ា ថាយ ១:២១; ២: ១; និង ៣:១៦ បតើខ្ទាងំបនោះនិោយពីអវី? 
 ក) រពោះបយស ូ  ពួកបហារចារយ បោកយ៉ាូហាន ទីសថ និង ោវក័។ 
 ខ្) រពោះបយស ូ  ពួកបហារចារយ និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបៅបពលកដលរពោះបយស ូទទួលពិធរីជមុជទឹក។ 
 គ) រពោះបយស ូ  បោកយ៉ាូកសប និងអបកគងាវ ល។ 
 

ការណសវងររបទគ្មពីរទោង Finding References 
 បៅពីមុខ្រពោះគមពរីរបស់អបក គឺជាម្ចតិកាកដលកតប់ ម្ ោះកណ្ឍ គមពរី និងបលខ្ទំពរ័កដលកណ្ឍ នីមយួៗចាប់បផឋើម។ មុន
ដំបូងអបករតូវការបរបើនូវតារងបលខ្បរៀង បៅបពលណាអបកចងរ់កបទគមពរីជាកោ់ក់។  
 
 ប៉ាុកនថ វធិីោស្រសថកដលលអបំផុតកបុងការកសវងរកខ្គមពរីបោង គឺរតូវទបនធញប ម្ ោះរបស់កណ្ឍ គមពរីបៅតាមលំោប់
លំបោយរបស់ រពោះគមពរីឲ្យ នរតឹមរតូវ។ បកមងៗបរៀនទបនធញ នោ៉ា ងបលឿនណាស់ បហើយបកមងជំទងក់ប៏រៀនបលឿនកដរ។ អបក
អាចបរៀនទបនធញប ម្ ោះ ៥ ឬ៦ កបុងមយួសថ្ងបោយអានដកដលៗ និងសរបសរកណ្ឍ គមពរីបៅបលើរកោសោក់តាមខ្លួន បហើយ
មនិយូរប៉ាុនម នអបកនឹងទបនធញកណ្ឍ គមពរីចាជំាមនិខាន។ អបកនឹងរកីរយកបុងការបបើកបមើលកផបកណាមយួរបស់រពោះគមពរីបោយ
មនិ ចខ់្រំបឹងប៉ាុនម នបទ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ សូមបបើកបៅបទគមពរីបោងនីមយួៗកដលបៅខាងបឆវង បហើយផគូផគងវាជាមយួខ្គមពរីកដលបៅខាងោឋ ំណាមយួរតឹមរតវូ។ 
 …..ក) ភលីីព ៤:១៩  ១) បតើបយើងមនិ នបងាគ បអ់បកបទឬថា “ចូរម្ចនកម្ចល ងំ និងចិតថកាល ហានបឡើង! កុភំយ័
         ខាល ច កុំតកស់លុតបអាយបោោះ ដផតិរពោះអម្ចច ស់ ជារពោះរបស់អបក គងប់ៅជាមយួអបក 
         រគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ”។ 
 …..ខ្) ១យ៉ាូហាន ១:៨ ២) របសិនបបើបយើងបពាលថា បយើងោម ន បបោោះ បនោះបយើងបបញ្ញឆ តខ្លួនឯង  
          បហើយបសចកឋីពិតកម៏និសទិតបៅកបុងបយើងកដរ។ 
 …..គ) យ៉ាូបសវ ១:៩  ៣) រពោះអម្ចច ស់ជាគងាវ លខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំនឹងមនិខ្វោះអវីបោោះបឡើយ។  
 ….. ) ទំនុកតបមកើង ២៣:១ ៤) រពោះរបស់ខ្ញុ ំនឹងបំបពញបសចកឋីរតូវការរគបោ់៉ា ងរបស់បងបអូន រសបតាម 
          សិររីងុបរឿងដរ៏បបសើរបំផុតរបស់រពោះអងគ បោយរមួកបុងអងគរពោះរគិសឋបយស ូ។ 
 

 
 
 
 



45 
 

ខ. បទគម្ពីរពោងសកិា The Study Reference 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីការទររើរាស់បទគ្មពីរទោងសិរា។ 
 

 បគប ោះពុមពរពោះគមពរីមយួចំនួនកដលម្ចនបទគមពរីបោងសិកាបៅកបុងរកបឡានកណាថ ល ឬ បៅខាងបរកាមទំពរ័។  
បទគមពរីទាងំបនោះនឹងជួយ អបកឱ្យកសវងរកបទគមពរីបផសងបទៀតកដលទាកទ់ងោប ។ 
 
 តអួកសរតូចលអិតៗបៅតាមពាកយននកបុងខ្គមពរីបនោះ រ បអ់បកឲ្យបមើលតាមអកសរដូចោប បៅរតងប់ទគមពរីបោងបនោះ។ 
បោយតាមអកសរកដលអបកនឹងរកប ើញខ្គមពរីបោង នឹងនអំបករកប ើញនូវខ្គមពរីកដលទាកទ់ងោប ។ បបើសិនជាអបក ន
សិការពោះគមពរី អបកអាចបរបើវធិីោស្រសថបនោះបដើមផអីភវិឌណន ៍ការចាបអ់ារមមណ៍្កបុងការសិកាបលើរបធានបទកដលអបកកំពុងកត
អាន។ 
 
 បទគមពរីបោង និងបសចកថីពនយល់បផសងៗបៅកបុងរពោះគមពរីរបស់អបកគឺម្ចនរបបោជនណ៍ាល់ ក៏ប៉ាុកនថវាមនិកមនជា 
ការបណាឋ លចិតថមកពីរពោះជាម្ចច ស់បទ។ ទាងំអស់បនោះ គឺរតូវ នផឋល់ឲ្យបោយរគូបបរងៀន និងនិសសតិកបុងការជួយ បយើងឲ្យ
យល់ពីរពោះគមពរីរបស់បយើងឲ្យកានក់តងាយរសួលបឡើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ តអួកសរតូចលអិតៗបៅតាមពាកយននកបុងរពោះគមពរីសំបៅបលើ 
 ក) ការកបងកចកជំពូកជាពិបសស។ 
 ខ្) អកខរវរិទុនខុ្សោប ។ 
 គ) បទគមពរីបោង។ 
 
៦ បទគមពរីបោងជួយ ឲ្យបយើងរកបមើល 
 ក) ខ្គមពរីបោងបលើរបធានបទកតមយួ។ 
 ខ្) បសៀវបៅកដលអានបលើរបធានបទកតមយួ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរី។ 
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គ. ពសៀវពៅវិជាា សពមាធាន The Concordance 
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នអំពរីទបៀបរនុងការទររើរាស់ទសៀវទៅវិជ្ជា សទាធាន។ 
 

 បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺជាតារងតាមអកខរៈរកមសនពាកយសំខាន់ៗ បៅកបុងរពោះគមពរី។ តារងអកខរៈរកមបនោះផឋល់នូវ
បទគមពរីបោងបៅកបុងរពោះគមពរី កដលជាពាកយសំខាន់កដលរតូវ នបគបរបើ។ បៅកបុងបពលបចចុបផនប ភាគបរចើនកដលបគ  នចុោះ
បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺជាបទគមពរីរបស់រពោះគមពីរ King James ។ ប៉ាុកនថ បយើងសងឃមឹថា ការកណ្នកំដល នផឋល់ឲ្យបនោះ 
នឹងជួយ អបកសរម្ចប់ការបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន។ 
 
 ម្ចនបពលបរចើនណាស់ កដលបងបអូនរតូវបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាច សបម្ចធាន។ ចូរឲ្យបយើងនិោយថា អបកម្ចនបំណ្ង
ចងអ់ានខ្គមពរីមយួចំនួនកដលម្ចនពាកយថា រសោញ់។ ចូរបមើលពាកយបៅកបុងបសៀវបៅសបម្ចធានរបស់អបក។ ខ្គមពរីកដល
បគ នកតចូ់លោប ជាមយួពាកយខ្លោះដករសងប់ចញពីខ្គមពរីកដលបគបរបើពាកយថា រសោញ់។ 
 
 បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានកអ៏ាចជាជំនួយដល់អបក បៅបពលណាកដលអបករតូវការចងដ់ឹងកកនលងបៅកបុងរពោះគមពរី បដើមផ ី
រកខ្គមពរីសំខាន់ណាមយួបនោះ។ របកហលជាអបកដឹងរគបខ់្គមពរីទាងំអស់ ឬ រតឹមកតកផបកណាមយួ ប៉ាុកនថ អបកមនិ នដឹងថា
ជាបទគមពរីអវី។ ចូរបរជើសបរ ើសពាកយមយួពីកបុងពាកយកដលអបកចាពំីខ្គមពរី បហើយចូរបមើលពាកយបនោះបៅ។ វាពិតជាអាចបៅរចួ 
បបើអបកនឹងរកបមើលរគបប់ទគមពរីទាងំអស់ កដលបគ នកតជ់ាមយួនឹងឃ្លល ពីខ្គមពរីកដលអបកកំពុងកតកសវងរកបនោះ។ 
 
 ឧទាហរណ៍្ថា អបកចងរ់កខ្គមពរីមយួបៅកបុងរពោះគមពរីកដលម្ចនខ្កចងថា «ការរសោញ់រ ក ់គឺជាឬសគល់សន 
អំបពើអារកករ់គបក់បបោ៉ា ង»។ របកហលជាបៅកបុងរពោះគមពរីបនោះ ពាកយកដលអបកចាមំ្ចនកតពាកយថា «រ កគ់ឺជាឬសគល់ សន
អំបពើអារកករ់គបោ់៉ា ងទាងំអស់» ប៉ាុបណាត ោះ។ ចូរសបងកតបមើលថា ម្ចនពាកយគនលឹោះបីកដលអបកអាចបមើលប ើញគ ឺរ ក់ ឬស
គល់ និងអំបពើអារកក ់។  ជាធមមតា ពាកយគនលឹោះបនោះ រតូវ នបញ្ញជ កប់ៅកបុងបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានបោយរតឹមកតអកសរ ដំបូង
សនពាកយប៉ាុបណាត ោះ។ បបើសិនជាអបកបមើលពាកយថា «រ ក»់ អបករបកហលជានឹងរកអវីកដលដូចបៅនឹងរ ក:់  
 
 ម្ច៉ា ថាយ ២៥:១៨  ជីកដីកប ់រ ក ់ម្ចច ស់របស់ខ្លួន។ 
 ម្ច៉ា កុស ១២:៤១  បណាឋ ជនយក រ ក ់មកោកក់បុងហិបបនោះ។  
 ១ធីម៉ាូបថ្ ៦:១០  ការរសឡាញ់ រ ក ់ជាឫសគល់សនអំបពើអារកករ់គបក់បបោ៉ា ង។ 
 
 របសិនបបើអបកមនិរកប ើញបទគមពរីកដលអបកកំពុងកតរកបៅកបុងបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន បោយការបមើលពាកយថា 
រ ក ់បទបនោះ អបកគួរកតបនថរកបមើលពាកយគនលឹោះបផសងបទៀត។ 
 
 ខ្គមពរីកដលបគដករសងប់ចញពី ១ធីម៉ាូបថ្ ៦:១០ បពលខ្លោះមនិរតឹមរតូវបទ។ អតទរបបោជនប៍កនទមបទៀតសនការបរបើ 
រ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺវាជួយ ឲ្យបយើងរកប ើញនូវចំណុ្ចខុ្សទាងំបនោះ។ 
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 បតើរពោះគមពរីរបស់អបកម្ចនបទគមពរីបោង និងម្ចនបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានកដរឬបទ? ទាងំបនោះម្ចនរបបោជនសំ៍ខាន់
ណាស់សរម្ចបរ់គូបបរងៀន អបកកចកចាយ និងមនុសសដសទបទៀតកដលម្ចនបំណ្ងចងប់ធវើការដល់រពោះជាម្ចច ស់។ របកហលជា
អបកមនិម្ចនគបរម្ចងចងក់ាល យបៅជាអបកកចកចាយ ឬ ជារគូបបរងៀនបទ ដូបចបោះអបកបៅកតអាចបរៀនអវីកដលថ្មីជាបរចើនបទៀត 
របសិនបបើជាអបកនឹងបរបើរ ស់បទគមពរីបោង និងបសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធានដកដល។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើរបបោគទាងំពីរខាងបរកាមបនោះ មយួណាកដលរតឹមរតូវ? 
 ក)  បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺជាតារងអកសរកដលបរៀបរងបសៀវបៅសនពាកយសំខាន់របស់រពោះគមពរី។ 
 ខ្)  បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន គឺសរម្ចបក់តអបកកចកចាយ និងរគូបបរងៀនកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ)  របសិនបបើអបកអាចចា ំនកតមយួពាកយ ឬ ពីរពាកយរបស់ខ្គមពរីកដលអបកចងរ់ក របកហលជាអបកអាចរកវាបោយ
        ការបរបើរ ស់បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន។ 
  )  បសៀវបៅវជិាជ សបម្ចធាន និងបទគមពរីបោងគឺដូចោប ។ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 
 

សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក)  យ៉ាូហាន បី, ដបរ់ មំយួ 
 ខ្)  រ ៉ាមូ ៦: ២៣ 
 គ)  ១យ៉ាូហាន មយួ, រ បំី ដល់ដប់ 
  )  រ ៉ាមូ ១២: ១៤, ១៦, ១៨ 
 ង)  ម្ច៉ា ថាយ ១: ១; ៥: ១-៣ 
 
៥ គ) បទគមពរីបោង។ 
 
២ ក) ខ្រ ។ំ 
 ខ្) ខ្ពីរ។ 
 គ) ខ្បនួ។ 
 
៦ ក) ខ្គមពរីបលើរបធានបទដូចោប ។ 
 
៣ ខ្) រពោះបយស ូ  មនុសសបចោះដឹង និងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបៅបពលកដលរពោះបយស ូ បធវើពិធីរជមុជទឹក។ 
 
៧ របបោគ ក) និងគ) គឺរតឹមរតវូ។ 
 
៤ ក)  4)  «រពោះរបស់ខ្ញុ ំនឹងបំបពញបសចកឋីរតូវការរគបោ់៉ា ងរបស់បងបអូន រសបតាមសិររីងុបរឿងដរ៏បបសើរបំផុតរបស់
          រពោះអងគ បោយរមួកបុងអងគរពោះរគិសឋបយស ូ»។ 
 ខ្)  2) «របសិនបបើបយើងបពាលថា បយើងោម ន បបោោះ បនោះបយើងបបញ្ញឆ តខ្លួនឯង បហើយបសចកឋីពិតកម៏និសទិតបៅ
              កបុងបយើងកដរ។» 
 គ)  1) «បតើបយើងមនិ នបងាគ បអ់បកបទឬថា “ចូរម្ចនកម្ចល ងំ និងចិតថកាល ហានបឡើង! កុភំយ័ខាល ច កុំតកស់លុតបអាយ
          បោោះ ដផតិរពោះអម្ចច ស់ ជារពោះរបស់អបក គងប់ៅជាមយួអបក រគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ»។ 
  )  3) «រពោះអម្ចច ស់ជាគងាវ លខ្ញុ ំ ខ្ញុ ំនឹងមនិខ្វោះអវីបោោះបឡើយ។ » 
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កណឌ គម្ពីរសម្ពនធពម្រតីចាស ់
The Books of the Old Testament 

 
 
 

 «កបម្ចល ោះម្ចប ក់កដលបទើបកត នចូលរមួកមមវធិីសិការពោះគមពរីរបស់បយើង ននិោយថា ការអានរពោះគមពរីសមពននបមរតី
ចាស់ គដូឺចជាការអានបសៀវបៅរបវតថិោស្រសថពីបុរណ្បផសងបទៀតកដរ»។ ប៉ាុកនថ បនធ បព់ីោត់ នអាន និងសិការពោះគមពរី
សមពននបមរតចីាស់ខ្លោះៗរចួមក ោតក់ ៏នផ្ទល ស់បថូរគំនិតរបស់ោតវ់ញិ។ 
 
 បទាោះបីជារពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ម្ចនរបវតថិោស្រសថខ្លោះៗ ដូចជាការបបងកើតសផធបម  និងកផនដី បហើយនិងបរឿងរ៉ា វ
បផសងៗរបស់ោសន៍យូោ វាម្ចនបរចើនបលើសពីបនោះបៅបទៀត។ ជួនកាលបគ នរឮំកបរឿងមយួោរជាថ្មី ឬក ៏ននិោយ
តាមទសសនៈបផសងៗបទៀត។ ការកថ្លងទំនយរតូវ នបគកតទុ់កោ៉ា ងរបុងរបយត័ណាស់ បហើយការកថ្លងទំនយខ្លោះក ៏ន
សបរមច និងការកថ្លងទំនយខ្លោះបទៀតបៅកតមនិទាន់ នបកើតបឡើងបៅបឡើយ។ រពោះគមពរីបនោះកម៏្ចនបរឿងបសបហា កំណាពយ 
បទចបរមៀង និងសុភាសិតជាបរចើនបផសងៗបទៀត។ 
 
 បយើងអាចទីពឹងបលើរពោះគមពរីរបវតថោិស្រសថ បដើមផរី បប់យើងអំពីវរីបរុសរបស់ពូកបគ ប៉ាុកនថ រពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់រមួ
បញ្ចូ លទាងំមនុសសោមញ្ដកបុងជំននព់ួកបគកដរ។ បរឿងទាងំអស់បនោះមនិកមនមនិសូវសំខាន់បទ តផតិពួកបគផឋល់ឲ្យបយើងនូវ
របូភាពចាស់ោស់ពីការទាកទ់ងរវាងរពោះជាម្ចច ស់ និងរបជារស្រសថរបស់រទង។់ 
 
 រពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ អាចកចកបចញជា៥សផធបរឿងធំៗ។ បៅកបុងបមបរៀនទី៣ បយើង នបរៀនអំពកីារកបងកចក
រពោះគមពរីជាតូចៗរចួមកបហើយដូចជាជំពូក និងខ្។ ឥលូវបយើងនឹងបមើលបៅចំកណ្កធំៗ ឬ ការចាតជ់ារកុមរបស់រពោះគមពរី។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបរៀបចណំាត់ថាប កជ់ារកុម Organizing the Classifications 
ខ្. ការពនយល់ពីចំណាតថ់ាប កជ់ារកុម Explaining the Classifications 

 

ទោលទៅ 
១. ោគ ល់ពីចំណាតថ់ាប ក់ជារកុមសំខាន់ៗ របស់រពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់។ 
២. ឲ្យប ម្ ោះ និងោគ ល់ពីកណ្ឍ គមពរីទាងំ៥កដលនិោយពីរកឹតយវនិយ័។ 
៣. បងាា ញពីរពឹតថិការណ៍្ទូបៅសនោចប់រឿងរបស់កណ្ឍ របវតថិោស្រសថនីមយួៗ។ 
៤. ផឋល់នូវលកខណ្ៈសម្ចគ ល់សនបសៀវបៅកំណាពយនីមយួៗ។ 
៥. ោគ ល់ពីសផធបរឿងទូបៅរបស់ពាការធីំៗ។ 
៦. រ ប់លកខណ្ៈលផមីយួពីពាការតូីចៗនីមយួៗ។ 
 

ក. ការពរៀបចំណាត់ថាន ក់ជារកុម្ Organizing the Classifications 
ទោលទៅទ១ី. សាគ ល់ពីច្ំណ្ដតថ់្នន រ់ជ្ជររុមសំខាន់ៗរបស់រពះគ្មពីរសមពនធទមរតីចាស់។ 
 

 ម្ចន៥ចំណាត់ថាប កធ់ំៗសនរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់។ រពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ម្ចន៣៩កណ្ឍ  រតូវ នបគបរៀបចជំា
រកុមដូចខាងបរកាមបនោះ 

 រកឹតយវនិយ័ ៥ កណ្ឍ  
 របវតថិោស្រសថ ១២ កណ្ឍ  
 កំណាពយ  ៥ កណ្ឍ  
 ពាការធីំៗ ៥ កណ្ឍ  
 ពាការតូីចៗ ១២ កណ្ឍ  

 
 តារងម្ចតិកាបៅពីមុខ្សនរពោះគមពរីរបស់អបក ម្ចនបញ្ជ ីប ម្ ោះរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់។ ប ម្ ោះទាងំបនោះរតូវ ន 
បគកចកជារកុមដូចខាងបរកាមបនោះ ប៉ាុកនថ បបើបគមនិបរៀបចដូំបចបោះបទ តារងខាងបរកាមបនោះនឹងជាអបកកណ្នដំម៏្ចនរបបោជន។៍ 
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រកតឹយវនិយ័ 

រកឹតយវនិយ័ 

និកខមន ំ

បលវវីនិយ័ 

ជនគណ្ន 

ទុតិយកថា 

 

របវតថោិស្រសថ 

យ៉ាូបសវ 

បៅហាវ យ 

នងរស់ 

១ោំយូកអល និង២ 

១ពងាវតាកសរត និង២ 

១រ កសរត និង២ 

កអសរ៉ា  

បនបហម្ច 

នងបអសបធើរ 

 

កណំាពយ 

យ៉ាូប 

ទំនុកតបមកើង 

សុភាសិត 

ោោឋ  

បទចំបរៀង 

ពាការធីំៗ  

បអោយ 

បយបរម្ច 

បរបិទវ 

បអបសោល 

ោនីកយ៉ាល 

ពាការតូីចៗ 

ហូបស 

យ៉ាូកអល 

បអម៉ាុស 

អូ ឌា 

ហា គូក 

បសផ្ទន 

ហាកាយ 

ោការ ី

ម្ច៉ា ឡាគី 

 

 

  

 របកហលជាអបកឆងល់ថា បហតុអវី នជាពាការរីតូវ នកំណ្តថ់ាជាពាការធី ំឬ ពាការតូីច។ ការចាតច់ំណាត់ ថាប ក់
ជារកុមម្ចនតិចតួចជាមយួម្ចតិកា ប៉ាុកនថរគបក់ណ្ឍ ទាងំអស់គឺសុទនកតសំខាន។់ កណ្ឍ គមពរីទំនយធំៗ (បោយបលើកកលងកត
កណ្ឍ គមពរីបរបិទវ) គឺម្ចនោច់បរឿងកវង ប៉ាុកនថ កណ្ឍ គមពរីទំនយតូចៗគឺម្ចនោចប់រឿងខ្លី។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ការបរៀបចបំ ម្ ោះកដល នកចកបចញជារកុមខាងបរកាមបនោះបៅតាមលំោប់លំបោយ។ ោក់បលខ្១បៅពីមុខ្ប ម្ ោះណា  
    កដលរតូវនឹងរកុមទី១ បហើយោកប់លខ្២បៅពីមុខ្ប ម្ ោះណាកដលរតូវនឹងរកុមទី២។ល។ 
 …..ក)  ពាការធីំៗ 
 …..ខ្) រកឹតយវនិយ័ 
 …..គ)  កំណាពយ 
 ….. )  ពាការតូីចៗ 
 …..ង)  របវតថិោស្រសថ 
 
២ បតើម្ចនប៉ាុនម នកណ្ឍ បៅកបុងចំណាតថ់ាប ក់ខាងបរកាមបនោះ? 
 រកឹតយវនិយ័………………………………………………………………………………………………………………… 
 ពាការតូីចៗ………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ខ. ការពនយលព់ីចំណាត់ថាន ក់ជារកុម្ Explaining the Classification 

ររឹតយវិន័យ The Law  
ទោលទៅទ២ី. ឲ្យទ ម្ ះ និងសាគ ល់ពីរណឌ ទាងំ៥ណែលនិោយពីររឹតយវិន័យ។ 
 

 រពោះគមពរី៥កណ្ឍ ដំបូងរតូវ នបគបៅថា រពោះគមពរីរកឹតយវនិយ័ ឬ កក៏ណ្ឍ គមពរីរបស់បោកម៉ាូបស។ រពោះគមពរីទាងំបនោះ 
រតូវ នបគបៅថា បញ្ចកណ្ឍ  កដលម្ចននយ័ថា «៥កណ្ឍ »។ រពោះគមពរីបញ្ចកណ្ឍ រតូវ នសរបសរបឡើងបោយបោកម៉ាូបស ជា
បមដឹកនដំអ៏ោច រយ និងជាអបករបំោោះរបស់ោសន៍យូោឱ្យម្ចនបសរភីាព។ 
 
 គមពីរបោកុបផតថិ  ម្ចននយ័ថា «ការចាបប់ផឋើម ឬ បដើមកំបណ្ើ ត»។ គមពរីបោកុបផតថិរ បអ់ំពីការបបងកើតពិភពបោក 
បដើមកំបណ្ើ តរបស់មនុសស ទឹកជំនន ់និងការរតាស់បៅបោកអរ ហា។ំ 
 
 គមពីរនិកខមន ំ ម្ចននយ័ថា «របំោោះបចញ»។ កណ្ឍ គមពរីបនោះរ បប់យើងពីររបបៀបកដលរពោះជាម្ចច ស់ នដឹកនំ
របជារស្រសថរបស់រទងប់ចញពីទាសភាព បោយការកញកទឹកសមុរទរកហមបធវើជាផលូវសរម្ចបពូ់កបគ និងផគតផ់គងប់សចកថីរតូវការ 
របស់ពួកបគ។ កណ្ឍ គមពរីនិកខមន ំម្ចនបសចកថីបងាគ ប់ និងរកឹតយវនិយ័ចំនួន១០សរម្ចប់មនុសសជាតិ។ 
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 គមពីរបលវវីនិយ័   នោក់ប ម្ ោះតាមពួកបលវ ីជាកុលសមពននរបស់បូជាចារយ។ កណ្ឍ គមពរីបនោះ នផថល់ការកណ្ន ំ
របស់បូជាចារយ និងការថាវ យយញ្ដបូជាបផសងៗ ការសមលងឹបមើលបៅរពោះរគិសថកដលនឹងោងមកបធវើជាយញ្ដបូជាសរម្ចប ់
ពិភពបោកទាងំមូល។  
 
 គមពីរជនគណ្ន កតរ់តាអំពីការរបច់ំនួនរបស់មនុសស។ ការកតច់ំនួនរបជាជន គឺម្ចនោរៈសំខានច់ំបពាោះ
របជាជាតជិំនន់បរកាយអំពីកមមសិទនិដី កដលរពោះជាម្ចច ស់ នសនាជាមយួបោកអរ ហាកំដលជាឪពុករបស់ពួកបគ។ 
 
 គមពីរទុតិយកថា ម្ចននយ័ថា «រកឹតយវនិយ័ទី២»។ កណ្ឍ គមពរីបនោះម្ចនបសចកថីបងាគ បប់កនទមបទៀត ចំបពាោះរបជារស្រសថ 
របស់រពោះជាម្ចច ស់ ពាកយបពចនោ៍ោប របស់បោកម៉ាូបស និងការរបគល់អំណាចឲ្យបៅបោកយ៉ាូបសវ កដលរតូវបនថបធវើជាអបក 
ដឹកនបំនធ ប់ពីបោកម៉ាូបសទទួលមរណ្ៈភាពបៅ។  
 
 គមពរីបញ្ចកណ្ឍ បធវើឲ្យបលចបឡើងនូវទំនកទ់ំនងរបស់រពោះជាម្ចច ស់ជាមយួមនុសស កដលម្ចនរយៈរបម្ចណ្ ២៥០០  
ឆាប ។ំ កណ្ឍ គមពរីបនោះនិោយអំពីមូលោឌ នរគឹោះអំពីបរឿងសនការបរ សបោោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ចូរទបនធញប ម្ ោះកណ្ឍ គមពរីរកតឹយវនិយ័ទាងំ៥។ បនធ ប់មក ចូរសរបសរប ម្ ោះគមពរីទាងំអស់បោយមនិ ច់បមើល។ 
 ក)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 ខ្)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
 គ)…………………………………………………………………………………………………………………………. 
  )………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ង)………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៤ ចូរអានការពណ៌្នកដលបៅខាងបឆវង បហើយសរបសរបលខ្បៅខាងមុខ្ប ម្ ោះគមពរីបោយរតឹមរតវូ។ 
 …..ក)  បសរភីាពពីទាសភាព   1) បោកុបផតថិ 
 …..ខ្)  វនិយ័សរម្ចប់បូជាចារយោសន៍យូោ 2) និកខមនំ 
 …..គ)  ការបបងកើតមនុសសជាតិ  3) បលវវីនិយ័ 
 ….. )  ការតករ់តាចំនួនរបជាជន  4) ជនគណ្ន 
 …..ង)  ការោោប របស់បោកម៉ាូបស  5) ទុតិយកថា 
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៥ (គូសរងវងជុ់ំវញិអកសរបៅបដើមឃ្លល នីមយួៗ ចំបពាោះរបបោគណាកដលរតឹមរតូវខាងបរកាមបនោះ។) រពោះគមពរី៥កណ្ឍ ដំបូង 
    រមួម្ចន 
 ក)  វនិយ័សរម្ចប់របជារស្រសថរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្)  របវតថោិស្រសថរបស់ោសន៍រកិករយៈបពល២៥០០ឆាប ។ំ 
 គ)  រកឹតយវនិយ័ទាងំ១០។ 
  )  បសចកថីបងាគ បស់រម្ចប់ពួកបលវ។ី 
 

ររវតតិសាស្រសត History 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីរពឹតតិការណ៍ទូទៅម្នសាច្់ទរឿងរបស់រណឌ ររវតតិសាស្រសតនីមួយៗ។ 
 
  រពោះគមពរីរបវតថិោស្រសថទាងំ១២កណ្ឍ  ផឋល់នូវរបវតថិោស្រសថរបស់ោសន៍យូោ។ រពោះគមពរីទាងំបនោះរ បអ់ំពីទំនក ់
ទំនងរបស់រពោះជាម្ចច ស់ជាមយួមនុសសម្ចប ក់ៗ  និងជាមយួរបជាជាតិទាងំមូល។ 
 
 យ៉ាូបសវ ជាបមទព័កដល នដឹកនោំសន៍បហរបឺបរកាយបពលបោកម៉ាូបសទទួលមរណ្ៈភាព បហើយបោក នបនថ
បៅវាយដបណ្ឋើ មយកទឹកដីរសុកកាណាន។ រពោះគមពរីយ៉ាូបសវ បរៀបរបអ់ំពីការវាយដបណ្ឋើ មយកទឹកដី។ 
 
 ប៉ាុកនថ បៅម្ចនរបបទសតូចៗ និងរកុងមយួចំនួនកដល នពាោមវាយតបមកវញិកដរ។ គមពីរបៅហាវ យ សឋីពីការ
បរជយ័ និងជយ័ជមបោះកបុងទឹកដីរសុកកាណានកបុងរយៈបពល៤០០ឆាប :ំ ការបរជយ័បៅបពលកដលរបជាជន នបភលច
រពោះជាម្ចច ស់ បហើយទទួលជយ័ជមបោះបៅបពលកដលរបជាជន នកកករបចិតថ បហើយរពោះជាម្ចច ស់ ន បលើកពួកបៅហាវ យឲ្យ
របំោោះរបជារស្រសថរបស់រពោះអងគ។ 
 
 គមពីរនងរស់ រ បអ់ំពីសកខីភាពរបស់ស្រសថីម្ចប ក់បចញពីទឹកដីម៉ាូអាប ់កដល នរស់បៅកបុងទឹកដអីុីរោកអលន សម័យ
ពួកបៅហាវ យកដរ។ នង នកាល យបៅជាោយទួតរបស់បសថចោវឌី និងជាអយយកិារបស់រពោះបយស ូ។ 
 
 គមពីរោំយូកអលទី១និងទី២  នោកប់ ម្ ោះតាមបោកោំយូកអល កដលជាបៅហាវ យចុងបរកាយបគ។ ោត់ក ៏
ជាបូជាចារយ ជាពាការ ីអបកបបរងៀន និងជារដឌបុរសមយួរបូកដលម្ចនតួនទីោ៉ា ងសំខាន់បៅកបុងការករបកាល យរបជាជាតិ 
របស់ោតឲ់្យបៅជាអាណាចរកមយួ។ 
 
 គមពីរពងាវតាកសរតទី១ និងទី២  និងរ កសរតទី១ និងទី២  បនថរបវតថិោស្រសថរបស់របជាជាតិបនោះ និងរ បព់ីមូល 
បហតុកដល នកបងកចកបៅជាអាណាចរកយូោ និងអាណាចរកអុីរោកអល។ គមពរីរ កសរតក ៏នបរៀបរបោ់៉ា ងចាស់ពី
ពូជពងសរបស់ោសន៍បហរបឺកដរ។ 



55 
 

 
 រពោះជាម្ចច ស់ នបរបើបោកកអសរ៉ា  ជាបូជាចារយ និងបោកបនបហម្ច ជាអបកចាក់រោថាវ យបសឋច បដើមផដីឹកន ំ
ោសន៍បហរបឺរតឡបប់ៅរសុកកំបណ្ើ ត បនធ បព់ីពួកបគ នជាប់ជាបឈលើយសឹកបៅ ប ឡូីន។ បុរសទាងំពីរបនោះ នជួយ  
ោឋ ររបជាជាតបិឡើងវញិ។ រពោះជាម្ចច ស់ក ៏នបណាឋ លចិតថឲ្យបោកកអសរ៉ានិពនន និងរបមូលផឋុ ំបសៀវបៅដព៏ិសិដឌបដើមផបីបងកើត
 នជារពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់។ ោត់ នចមលងអតទបទគមពរី បដើមផឱី្យមនុសសអាចអាន ន។ 
 
 រពោះគមពីរបអសបធើរ រ បព់ីរបបៀបកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបរបើស្រសថីរបូោអ តោសន៍យូោឲ្យរបំោោះជាតិោសន៍របស់នង
បចញពីទាសភាពកបុងអំឡុងបពលជាបជ់ាបឈលើយ។ 
 
 គមពរីរបវតថិោស្រសថ ោក់បញ្ចូ លមយួភាគបីសនរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់។ ចូរោក់រកោសចំណាំបៅមុខ្គមពរីយ៉ាូបសវ 
និងោកម់យួបទៀតបនធ បព់ីគមពរីបអសបធើរ។ អនុវតថបោយកសវងរកកណ្ឍ គមពរីឲ្យបលឿនតាមកដលអបកអាចបធវើបៅ ន។ 
របកហលមតិថភកថិរបស់អបកនឹងចាបយ់កប ម្ ោះកណ្ឍ គមពរីមយួឲ្យអបក និងកំណ្ត់បពលឲ្យអបក។ 
 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ ចូរអានការពិពណ៌្នកដលបៅខាងបឆវង បហើយសរបសរបលខ្ប ម្ ោះរបស់កណ្ឍ គមពរីនីមយួៗបៅខាងមុខ្ឲ្យដូចោប ។ 
 …..ក) របំោោះោសន៍បហរបឺពីការសម្ចល ប់    1) យ៉ាូបសវ 
 …..ខ្) អយយកិារបស់រពោះ ទោវឌី    2) បៅហាវ យ 
 …..គ) ការបរជយ័ និងជយ័ជមបោះរយៈបពល៤០០ឆាប  ំ  3) នងរស់ 
 ….. ) បូជាចារយកដល នចមលងអតទបទគមពរី   4) ោំយូកអលទី១និងទី២ 
 …..ង) រជបុរតកដល ននោំសនប៍ហរបឺបចញពី ប ឡូីន  5) ពងាវតាកសរតទី១ និងទី២  
             រ កសរតទី១និងទី២ 
 …..ច) បមទព័កដលវាយដបណ្ឋើ មយកទឹកដីកាណាន  6) កអសរ៉ា  
 …..ឆ) ការចាបប់ផឋើមអាណាចរកអុីរោកអល   7) បនបហម្ច 
 …..ជ) របវតថោិស្រសថរបស់អាណាចរកយូោ    8) បអសបធើរ 
        និងអាណាចរកអុីរោកអល   
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៧ លំោប់ទី២ កបុងការកបងកចករកុមសនរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ គឺរតូវ នបគបៅថា «គមពរីរបវតថោិស្រសថ» បរពាោះរពោះគមពរី  
    រ បព់ីរបវតថិោស្រសថរបស់ 
 ក) រសុកម៉ាូអាប់ និងរសុក ប ឡូីន។ 
 ខ្) រសុកកាណាន និងរបបទសបអសីុប។ 
 គ) អាណាចរកយូោ និងអាណាចរកអុីរោកអល។ 
 
៨ រពោះគមពរីរបវតថិោស្រសថបីចុងបរកាយ កដលរ បព់ីការការពាររបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅបលើោសន៍បហរបឺ កបុងអំឡុងបពលកដល  
    ពួកបគជាប់ជាបឈលើយ និងរតឡបម់កពី ប ឡូីនវញិគឺ៖ 
 ក) គមពរីកអសរ៉ា  គមពរីបនបហម្ច និងគមពរីកអសបធើរ។ 
 ខ្) គមពរីោំយូកអលទី១និងទី២ និងគមពរីពងាវតាកសរតទី១។ 
 គ) គមពរីយ៉ាូបសវ គមពរីបៅហាវ យ និងគមពរីនងរស់។ 
 
៩ បយើងចាថំា តួនទីសំខាន់របស់បោកកអសរ៉ា កបុងការ 
 ក) របមូលផឋុ ំរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ចូលោប កដលម្ចនបៅកបុងសមយ័បនោះ។ 
 ខ្) ការសរបសរគមពរីបញ្ចកណ្ឍ  ឬ កគ៏មពរីរកឹតយវនិយ័ទាងំ៥កណ្ឍ ។ 
 គ) ររងំបោកបនបហម្ចពីការបធវើការ។ 
 
១០ ចូរបបៀបបធៀបរ ជំំពូកដំបូងសនគមពរីពងាវតាកសរតទី១ និងគមពរីរ កសរតទី១ និងទី២។ បតើកណ្ឍ គមពរីមយួណា កដល  
      ផឋល់នូវពូជពងស ឬ បញ្ជ ីរគួោរកដលម្ចនអយយកិារបស់ពួកបគបរចើនជាងបគ? 
 ក) ពងាវតាកសរតទី១ 
 ខ្) រ កសរតទី១ 
 គ) រ កសរតទី២ 
 

រំណ្ដពយ Poetry 
ទោលទៅទ៤ី. ផាល់នូវលរខណៈសាគ ល់ម្នទសៀវទៅរំណ្ដពយនីមួយៗ។ 
 

 កណ្ឍ គមពរីជាបរចើនសនរពោះគមពរី ម្ចនវគគជាកំណាពយ។ ប៉ាុកនថ រពោះគមពរី៥កណ្ឍ  គឺរតូវ នបគរបមូលផឋុ ំជារកុមមយួ កដល
បៅថា គមពរីកំណាពយ។ 
 
 គមពីរយ៉ាូប គឺបទកំណាពយដអ៏នលងអ់នលូចកដលបរៀបរបអ់ំពីការរងទុកខបវទន និងការទទួលរងាវ នរ់បស់មនុសសសុចរតិ។ 
កណ្ឍ គមពរីបនោះបគបជឿថា ជារពោះគមពរីកដលចាស់ជាងបគរបស់រពោះគមពរី។ 
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 គមពីរទំនុកតបមកើង គឺជាគមពរីសរបសើររពោះអម្ចច ស់ និងជាកណ្ឍ គមពរីសនបសចកថីអធិោឌ នរបស់រពោះគមពរី។ បទកំណាពយ
ទាងំបនោះរតូវ នរបជាជនអុីរោកអលបរជើសបរ ើសយកមកបរបើរ ស់កបុងការថាវ យបងគំរពោះជាម្ចច ស់របស់ពួកបគ។ បទាោះបីជា
បសឋចោវឌី និងអបកដឹកនដំសទបទៀត នសរបសរទំនុកតបមកើងជាបរចើនកប៏ោយ កប៏ៅម្ចនមយួចំនួនបទៀតកដលបគមនិ នដឹង
របភពកដរ។ 
 
 បសឋចោឡូម៉ាូន ជាបុរតារបស់បសឋចោវឌី និងជាបសឋចទី៣សនរបបទសអុីរោកអល រទងជ់ាបសឋចកដលម្ចនរ ជាញ
បលើសបគ។ បសថច នសរបសរ និងចងរកងគមពីរសុភាសិត  បឡើងបដើមផបីបរងៀនដល់មនុសសឲ្យបចោះរស់បៅរបកបបោយភាព
បជាគជយ័។ គមពីរសុភាសិត គឺជាគមពរីមយួសន «គមពរីសនរ ជាញ »។ 
 
 គមពីរោោថ  ជាទីបនធ ល់របស់រពោះ ទោឡូម៉ាូនពីរបបៀបកដលរស់បៅបោយោម នរពោះជាម្ចច ស់ គឺជាជីវតិកដលោម ន
នយ័។ ការសបាយ រទពយសមផតថិ ការសបរមចបជាគជយ័ និងអំណាចមនិអាចបធវើឲ្យបយើងសកប ់នបឡើយ។ មនុសសរតូវ ន
បបងកើតបឡើងបដើមផបីបរមើដល់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
 គមពីរបទចំបរៀង ដូចជាបរឿងបោខ ន និងជាបទចំបរៀងដអ៏នលងអ់នលូច។ គមពរីបនោះបរៀបរបអ់ំពីបសចកថីបសបហារវាង កូនរកមុ ំ
និងកូនកបម្ចល ោះ បហើយជានិមតិថរបូពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ស្រសថរបស់រពោះអងគ។ 
 
 ជាញឹកញប់កំណាពយរបស់ោសនប៍ហរបឺ ម្ចនការខុ្សកបលកពីកំណាពយបផសងៗ ទាងំបៅកបុងការរចន និងការ
កណ្ន។ំ តាមរយៈបទកំណាពយទាងំបនោះ បយើងប ើញពីរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់ម្ចនចំបពាោះរស្រសថរបស់រទង ់និង
ការបឆលើយតបរបស់បគបៅចំបពាោះរពោះអងគវញិ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ ចូរសរបសរបលខ្បៅខាងមុខ្ការពិពណ៌្ន កបុងកណ្ឍ គមពរីណាកដលរតូវោប ។ 
 …..ក)  រពោះជាម្ចច ស់រសោញ់រស្រសថរបស់រពោះអងគ ដូចកូនកបម្ចល ោះរសោញ់កូនរកមុ ំ 1) គមពរីយ៉ាូប 
 …..ខ្)  បសៀវបៅចបរមៀងសរបសើររពោះជាម្ចច ស់របស់ោសន៍បហរបឺ   2) គមពរីទំនុកតបមកើង 
 …..គ)  បបរងៀន យុវជន យុវនរពីីរបបៀបរស់បៅ     3) គមពរីសុភាសិត 
 ….. ) បហតុអវី នជាមនុសសសុចរតិរងទុកខបវទន     4) គមពរីោោឋ  
 …..ង)  ជីវតិោម ននយ័បបើោម នរពោះជាម្ចច ស់      5) គមពរីបទចំបរៀង 
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ពាការធីំៗ Major Prophets 
ទោលទៅទ៥ី. សាគ ល់ពីម្ផទទរឿងទូទៅរបស់ពាការធីំៗ។ 
 

 បៅបពលរពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័ទាក់ទងជាមយួរស្រសថរបស់រពោះអងគផ្ទធ ល់ ជាញឹកញប់រពោះអងគ នបរបើមនុសស
កដលរទង ់នបរជើសបរ ើស បហើយកដលរតូវ នបគោគ ល់ថាជាពាការ។ី ពាការទីាងំបនោះ របកាសរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ 
តាមរយៈការនិោយ ឬ តាមរយៈការសរបសរ។ 
 
 រពោះគមពរីកបុងរកុមបនោះរតូវ នបគបៅថា ពាការធីំៗ បរពាោះកណ្ឍ គមពរីទាងំបនោះកវង ម្ចនបបសកមមយូរអកងវង បហើយនិង
ឥទវិពលដអ៏ោច រយរបស់ពាការទីាងំបនោះ។ 
 
 បអោយ  ជារជបុរតផង ជាពាការដីអ៏ោច រយម្ចប ក់ផង កដលរស់បៅកបុងរបបទសអុីរោកអល កបុងអំឡុងបពលកដល
បសថច ប ឡូីនកំពុងបបងកើតអាណាចរករបស់ខ្លូនបឡើង។ បោក នកថ្លងទុកជាមុនអំពី ជនជាតិបហរបឺនឹងរតូវចាប់ជាបឈលើយ 
ប៉ាុកនថបោកកន៏ដំំណឹ្ងសនកថីសងឃមឹមករ បប់គកដរ។ រ ពំីររយឆាប មំុនរពោះបយស ូ របសូរតបោកបអោយ នកថ្លងទុកពីការ
របសូរតរបស់រពោះបយស ូតាមរយៈស្រសថីរកមុរំពហមចារ ីពីការសុគតរបស់រទងស់រម្ចបអ់ំបពើ បរបស់បយើង និងពីការម្ចនរពោះជនម
រស់បឡើងវញិរបស់រទងផ់ង។  
 
 គមពីរបយបរម្ច ក៏ នសរបសរអំពីការចាបជ់ាបឈលើយរបស់ោសន៍យូោបៅបៅរសុក ប ឡូីន និង នរ បថ់ា 
ោសន៍យូោនឹងរតឡបម់កម្ចតុភូមវិញិបនធ បព់ី៧០ឆាប បំរកាយមក។ រពោះរជរកឹតយរបស់រពោះ ទសីុរសូ កដល នអនុញ្ញដ ត
ឲ្យោសន៍យូោរតឡបប់ៅរសុកភលីីសធីនវញិ គឺដូចអវីកដលបោកបយបរម្ច នទាយទុក (បមើលបៅ បយបរម្ច ២៥: ១១)។ 
 
 ពាការបីយបរម្ច  នប ើញទំនយជាបរចើន នសរមចបៅកបុងបសចកថីវនិសរបស់រកុងបយរោូឡឹម។ បោក
ពណ៌្នបរឿងបនោះកបុងកំណាពយទុកខរពួយទាងំ៥ កដលបគបៅថា គមពីរបរបិទវ ។ 
 
 បអបសោល  គឺជាពាការធីមំយួរបូកដលរតូវ នបគបកៀរយកបៅជាបឈលើយបៅរសុក ប ឡូីន។ បោក នកថ្លង
បៅកានោ់សន៍បហរបកឺបុងអំឡុងបពល ៧០ឆាប សំនការជាបជ់ាបឈលើយរបស់ពួកបគបៅកបុងរសុក ប ឡូីន។ 
 
 ោនីកយ៉ាល ជារជបុរតោសន៍បហរបឺកដល នជាប់ជាបឈលើយ  នកាល យជារដឌមស្រនថីសនអាណាចរក ប ឡូីន។  
ការកថ្លងទុកដរ៏តឹមរតវូរបស់បោកពីការរកីចបរមើន និងការធាល កចុ់ោះរបស់អាណាចរក ប ឡូីន គឺគួរឲ្យសញបក់សញងណាស់។  
ការកថ្លងទុកមយួចំនួនរតូវ នសបរមច បហើយមយួចំនួនបទៀតនឹងសបរមចបៅកបុងបពលរបស់ពួកបយើង។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ បតើពាការធីំៗមយួណាកដល នរស់បៅ៧០០ឆាប មំុនរពោះរគិសថ និង នកថ្លងទុកពីពតម៌្ចនលំអិតជាបរចើន កដល ន  
      សបរមចបៅកបុងរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) បអោយ 
 ខ្) បយបរម្ច 
 គ) ោនីកយ៉ាល 
 
១៣ បទាោះបីជាគមពរីកំណាពយ គឺជាបសៀវបៅកដលរ បអ់ំពីការវនិសរបស់រកុងបយរោូឡឹមកប៏ោយ កគ៏មពរីកំណាពយបនោះ   
      មនិបៅកបុងរកុមគមពរីកំណាពយណាបផសងបទៀតកដរ។ បតើគឺជាគមពរីមយួណា? 
 ក) គមពរីសុភាសិត 
 ខ្) គមពរីោោឋ  
 គ) គមពរីបរបិទវ 
 
១៤ ពាការកីដល នជាបជ់ាបឈលើយបៅរសុក ប ឡូីន និង នរបកាសរពោះបនធូលដល់ោសន៍បហរបឺបៅកបុងបពលកដល  
      បគនិរបទសគ ឺ
 ក) បោកបអោយ និងបោកបយបរម្ច។ 
 ខ្) បោកបអបសោល និងបោកោនីកយ៉ាល។ 
 គ) បោកបយបរម្ច និងបរបិទវ។ 
 
១៥ ប ម្ ោះរបស់រជបុរតកដលជាបជ់ាបឈលើយ កដល នកាល យជារដឌមស្រនថីគ ឺ
 ក) បោកបអោយ។ 
 ខ្) បោកបយបរម្ច។ 
 គ) បោកោនីកយ៉ាល។ 
 
១៦ ចូរផគូផគងការកថ្លងទំនយកដលបៅខាងបឆវង បៅនឹងពាការកីដលបៅ នផឋល់ឲ្យបទទំនយបនោះ។ 
 …..ក) កំបណ្ើ តរបស់រពោះរគិសថពីស្រសថីរកមុរំពហមចារ។ី   1) បយបរម្ច 
 …..ខ្) ការរកីចបរមើន និងការធាល កចុ់ោះសនអាណាចរក។  2) បអោយ 
 …..គ) ៧០ឆាប នំកំារជាបជ់ាបឈលើយកបុងរសុក ប ឡូីន។  3) ោនីកយ៉ាល  
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ពាការតីូច្ៗ Minor Prophets 
ទោលទៅទ៦ី. រាប់លរខណៈលបមីួយពីពាការតីូច្ៗនីមួយៗ។ 
 

 កណ្ឍ គមពរីទាងំដបព់ីរកណ្ឍ របស់ពាការតូីចៗ រមួបញ្ចូ លោប មនិបសមើនឹងរបកវងសនគមពរីបអោយមយួកណ្ឍ ផង។ ប៉ាុកនថ 
ពាការទីាងំ បនោះរសោញ់រពោះជាម្ចច ស់ និង នរបកាសរពោះបនធូលរបស់រទងោ់៉ា ងកាល ហានដល់មនុសសកដលកតងកត
រពបងើយកបនថើយ ឬ មនិោថ ប់បងាគ បរ់ពោះជាម្ចច ស់។ ពាការរី បំនួនកដ់ំបូងបនោះ  នរស់បៅ មុនបពលជាប់ជាបឈលើយ និង
អបកបផសងបទៀត នរស់បៅ បនធ ប់ពីោសន៍យូោ នរតឡបប់ៅម្ចតុភូមរិបស់ពួកបគវញិ។ រគបក់ណ្ឍ នីមយួៗម្ចនប ម្ ោះ
របស់អបកសរបសរ។ 
 
 ពាការហូីបស  នរបកាសពីបសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់ចំបពាោះរបជារស្រសថរបស់រទង ់ដូចកដលោវ មី
រសោញ់របពននកដលមនិបោម ោះរតង។់ បោកហូបស នពនយល់បរឿងបនោះបោយការអតប់ទាសដល់របពននកដលមនិបោម ោះរតង់
របស់ោតផ់្ទធ ល់។ 
 
 ពាការយី៉ាូកអល  នកថ្លងទំនយអំពីការចាកប់ងាូរសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វសុិទន កដល នសបរមចបៅបុណ្យសថ្ងទី៥០ និង
បៅកបុងការរកីផុលផុសសនអំបណាយទាននបពលបចចុបផនប និងនបពលចុងបរកាយ។ 
 
 ពាការបីអម៉ាុស គឺជាអបកឃ្លវ លបចៀមកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ចូ នបៅទីរកុងសនរបបទសអុីរោកអល បដើមផរីបកាស 
ទាស់នឹងសងគមអយុតថិធម៌។ ោត់ នោស់បតឿនរបជារស្រសថអំពីការជំនុំជំរោះកដលនឹងរតូវមកទាស់នឹងអំបពើ ប។ 
 
 ពាការអីូ ឌា  នកថ្លងទំនយអំពីការជំនុំជំរោះរបឆាងំទាស់នឹងអំបពើអយុតថិធមរ៌បស់រសុកបអដុម។ គមពរីអូ ឌា ជា
កណ្ឍ គមពរីកដលខ្លីជាងបគបៅកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់។ បយើងដឹងតិចតួចណាស់អំពីពាការរីបូបនោះ។ 
 
 រពោះជាម្ចច ស់ នចាតប់ញ្ចូ នពាការយី៉ាូណាស  ជាបបសកជនបៅរកុងនីនីបវ ប៉ាុកនថបោកយ៉ាូណាសពាោមរតប់ៅឲ្យ
ឆាង យបោយការជិោះទូកបៅទីរកុងមយួបផសងបទៀត។ បរកាយមក បោករតូវរតីធមំយួ នបលបោត ់បហើយោត ់នកកករបចិតថ 
រតី នខាជ កោ់ត់មកវញិ បហើយោតក់ ៏នោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះជាម្ចច ស់។ 
 
 ពាការមីីកា  នរស់បៅកបុងបពលដូចោប នឹងពាការបីអោយ និងពាការហូីបសកដរ។ ោត់ នកថ្លងរពោះបនធូលពីការ
វនិសរបស់ជាតិោសន៍បហរបឺ ប៉ាុកនថ បោកក ៏នផឋល់នូវកថីសងឃមឹសរម្ចបអ់នគតរបស់ពួកបគផងកដរ។ ោត់ ននិោយ
ពីការសបស្រងាគ ោះ និងម្ចនបញ្ញជ កព់ីទីរកុងកដលរពោះបយស ូនឹងរតូវរបសូតបទៀត (សូមបមើល មកីា ៥: ២)។ 
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 ពាការណីាហ ូម  នកថ្លងទំនយពីការវនិសសនទីរកុងនីនីបវ ជាទីរកុងដធ៏កំដល នកកករបចិតថ បរកាយពីការរបកាស
រពោះបនធូលរបស់ពាការយី៉ាូណាស។ ប៉ាុកនថ បៅបពលបគ នងាកបៅរកការអារកកវ់ញិ រពោះជាម្ចច ស់ម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះអងគ
នឹងបំផ្ទល ញទីរកុងបនោះ។ 
 
 ពាការហីា គូក និងពាការបីសផ្ទន  នរពម្ចនពីការបរជយ័ និងការជាបជ់ាបឈលើយរបស់របជាជាតិ បបើបគបៅកត
មនិកកករបចិតថ។ ពួកបគបៅរបកានខ់ាជ បន់ឹងអំបពើ បរបស់ខ្លួន និង នបៅជាបឈលើយបៅកបុងរសុក ប ឡូីន។ 
 
 បនធ បព់ីពួកបគរតឡបព់ីរសុក ប ឡូីនមកភលីីសធីនវញិ រពោះជាម្ចច ស់ នបរបើពាការហីាកាយ និងពាការោីការ ី
បដើមផ ីបលើកទឹកចិតថពួកបគឲ្យោងសងរ់ពោះវហិារបឡើងវញិ។ 
 
 ពាការមី្ច៉ា ឡាគី ជាពាការចុីងបរកាយបងអស់សនរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ កដល នរស់បៅ៤០០ឆាប មំុនបពលកដល
រពោះបយស ូ រគិសថ នចាប់កំបណ្ើ ត។ សូមអានបៅគមពរីម្ច៉ា ឡាគី ៣:៨-១២ ជារពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់កបុងការោក ់
ដងាវ យមយួភាគដប។់  
 
 ដូបចបោះ គមពរីសមពននបមរតីចាស់បញ្ចបក់ារកតរ់តាកដលសថីពទីំនក់ទំនងរបស់រពោះជាម្ចច ស់ជាមយួរបជារស្រសថរបស់
រពោះអងគបរកាមសមពននបមរតចីាស់ បៅខ្ណ្ៈបពលកដលពួកបគ នរងច់ាកំារោងមករបស់រពោះរគិសថ និងសមពននបមរតថី្មីរបស់
រពោះអងគ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៧ សូមអាននូវលកខណ្ៈសមផតថិកដលបៅខាងបឆវង បហើយសូមសរបសរបៅខាងមុខ្បលខ្នីមយួៗកដលរតូវជាមយួនឹង  
      ពាការ។ី 
 …..ក)  ការជំនុំជំរោះរសុកបអដុម    1) ពាការហូីបស 
 …..ខ្)  របកាសរពោះបនធូលបៅទីរកុងនីនីបវ   2) ពាការយី៉ាូកអល 
  …..គ)  បសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់   3) ពាការបីអម៉ាុស 
 ….. )  សងគមអយុតថិធម៌     4) ពាការអីូ ឌា 
 …..ង)  រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន     5) ពាការយី៉ាូណាស និងពាការណីាហ ូម 
 …..ច)  ទីកកនលងកដលរពោះរគិសថរបសូត    6) ពាការមីកីា 
 …..ឆ)  រពោះបនធូលពីការោកដ់ងាវ យមយួភាគដប ់  7) ពាការហីា គូក និងពាការបីសផ្ទន 
 …..ជ)  ការបរជយ័ និងការជាបជ់ាបឈលើយរបស់របជាជាតិ  8) ពាការហីាកាយ និងពាការោីការ ី
 …..ឈ)  ការោងសងរ់ពោះវហិារបឡើងវញិ   9) ពាការមី្ច៉ា ឡាគី 
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 ឥលូវបនោះ អបក នបញ្ចបប់មបរៀនដំបូង ដូបចបោះ អបកបរតៀមរចួរល់កបុងការបឆលើយបៅ ការវាយតសមលជពូំកទីមយួ។ សូមរឮំក
បមបរៀនបឡើងវញិ បនធ ប់មក សូមបធវើតាមការកណ្នបំៅកបុងសនលឹកចបមលើយបមបរៀនទីមយួ។ អបករតូវបំបពញ និងបផញើសនលឹកចបមលើយ
របស់អបកបៅឲ្យរគរូបស់អបកសរម្ចបក់ារកកតរមូវ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) ៤ 
 ខ្) ១ 
 គ) ៣ 
  ) ៥ 
 ង) ២ 
 
១០ ខ្) រ កសរតទី១ 
 
២ រ  ំ
 ដបព់ីរ 
 
១១ ក)  5) បទចបរមៀង 
 ខ្)  2) ទំនុកតបមកើង 
 គ)  3) សុភាសិត 
  )  1) យ៉ាូប 
 ង)  4) ោោឋ  
 
៣ ក)  បោកុបផតថិ 
 ខ្)  និកខមនំ 
 គ)  បលវវីនិយ័ 
  )  ជនគណ្ន 
 ង)  ទុតិយកថា 
 
១ ក) បអោយ 
 
៤ ក)  2) និកខមនំ 
 ខ្)  3) បលវវីនិយ័ 
 គ)  1) បោកុបផតថិ 
  )  4) ជនគណ្ន 
 ង)  5) ទុតិយកថា 
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១៣  គ) គមពរីបរបិទវ 
 
៥ ក) រកឹតយវនិយ័សរម្ចបរ់ស្រសថរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) រកឹតយវនិយ័ទាងំ១០។ 
 គ) ការបបរងៀនសរម្ចបព់ួកបលវ។ី 
 
១៤ ខ្) គមពរីបអបសោល និងគមពរីោនីកយ៉ាល។ 
 
៦ ក)  8) បអសបធើរ 
 ខ្)  3) នងរស់ 
 គ)  2) បៅហាវ យ 
  )  6) កអសរ៉ា  
 ង)  7) បនបហម្ច 
 ច)  1) យ៉ាូបសវ 
 ឆ)  4) ោំយូកអលទី១និងទី២ 
 ជ)  5) ពងាវតាកសរតទី១និងទី២ បហើយ រ កសរតទី១និងទី២ 
 
១៥  គ) ោនីកយ៉ាល។ 
 
៧ គ) អាណាចរកយូោ និងអាណាចរកអុីរោកអល។ 
 
១៦ ក)  2) បអោយ 
 ខ្)  3) ោនីកយ៉ាល 
 គ)  1) បយបរម្ច 
 
៨ ក) កអសរ៉ា  បនបហម្ច និងបអសបធើរ។ 
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១៧ ក)  4) អូ ឌា 
 ខ្)  5) យ៉ាូណាស និងណាហ ូម 
 គ)  1) ហូបស 
  )  3) បអម៉ាុស 
 ង)  2) យ៉ាូកអល 
 ច)  6) មកីា 
 ឆ)  9) ម្ច៉ា ឡាគី 
 ជ)  7) ហា គូក និងបសផ្ទន 
 ឈ)  8) ហាកាយ និងោការ ី
 
៩ ក) ការរបមូលផឋុ ំរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់បញ្ចូ លោប  កដលម្ចននបពលបចចុបផនប។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
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 ពម្ពរៀន 

 ៥  រណឌ គ្មពីរសមពនធទមរតថីមី  The Books of the New Testament 

 ៦  រទបៀបណែលទយើងែឹងថ្ន រពះគ្មពីរជ្ជរពះបនទូលរបស់រពះជ្ជាច ស់  
      How We Know the Bible Is the Word of God 
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កណឌ គម្ពីរសម្ពនធពម្រតីថមី 

The Books of the New Testament 
 
 
 

 បៅបពលកដលបគ ននឹងកំពុងសរបសររពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មី ទិដឌភាពរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់ នករបរបួលបរចើន
ណាស់។ ជំននព់ាការ ីនកនលងផុតបៅ បហើយមនុសសជាបរចើន នរពបងើយកបនថើយនឹងកិចចការខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្។ 
ដូចជាបៅបណាឋ របបទសភាគខាងបកើត និងទវីបអឺរ ៉ាបុ និងជនជាតិយូោក ៏នធាល ក់បរកាមការរគបរ់គងរបស់ចរកភពរ ៉ាមុូ្ចងំ  
កដរ។ បទាោះបីជាវាជាបពលលំ កសរម្ចបជ់នជាតិយូោ បហើយពួកបគទងធឹងរងច់ាបំសរភីាពជាយូរកប៏ោយ កឥ៏ទនិពលខាង
បរៅ នផឋល់នូវគុណ្របបោជនខ៍្លោះៗកដរ។ កងទព័ដរ៏ងឹម្ចជំនជាតិរ ៉ាមុូ្ចងំម្ចប ក ់នប ើញថា វាជាផលូវម្ចនសុវតទិភាពសរម្ចប់
ការបធវើជំនួញ និងបបងកើនការបធវើចរចរណ៍្កដលអនុញ្ញដ តឲ្យវបផធម ៌តស្រនថី និងសិលផៈរបស់រកិកោតសននឹងរគបទ់ីកកនលងកបុង
ចរកភពបនោះ។ 
 
 វាគឺមនិកមនជាការសចដនយបទ កដលរពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ចូ នរពោះបុរតារបស់រទងឲ់្យមកកបុងបោកីយន៍បពលបនោះ។ 
ជនជាតរិកិក នផឋល់នូវភាោោមញ្ដមយួសរម្ចបទ់ំនក់ទំនងនឹងដំណឹ្ងលអ បហើយជនជាតិរ ៉ាមុូ្ចងំ នផឋល់នូវ 
ការការពារ និងបសរភីាពកដលសមបហតុសមផលសរម្ចបក់ារផាយដំណឹ្ងលអ។ 
 
 រពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្ម ីគឺដំបណ្ើ របរឿងសនរពោះជនមរបស់រពោះរគិសថ បហើយនិងការចាបប់ផឋើមដំបូងសនរគិសថោសន។ 
រពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មមី្ចនការបរបៀនរបបៅ និងបសចកថីសនាសរម្ចបអ់បកបជឿទាងំអស់ ម្ចនការកថ្លងទំនយអំពីអនគត 
បហើយម្ចនកថីសងឃមឹពីជីវតិអស់កលផរមួជាមយួរពោះរគិសថ។ សូមអានកណ្ឍ គមពរីទាងំបនោះបដើមផបីរៀនពីបសចកថីពិតរបស់រពោះគមពរី 
បោយសដអបកផ្ទធ ល់។ 
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គ្ទរាង 
ក. ការបរៀបចចំំណាត់ថាប កជ់ារកុម Organizing the Classifications 
ខ្. ការពនយល់ពីចំណាតថ់ាប កជ់ារកុម Explaining the Classifications 

 

ទោលទៅ 
១. រយបញ្ជ ីពីចំណាត់ថាប កជ់ារកមុធំៗរបស់រពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មី។ 
២. ពណ៌្នពីភាពខុ្សោប សនកណ្ឍ គមពរីដំណឹ្ងលអនីមយួៗកដលទាកទ់ងនឹងរពោះរគិសថ។ 
៣. បញ្ញជ ក់ពីអតទនយ័សំខាន់ៗ សនគមពរីកិចចការ។ 
៤. ផឋល់នូវបហតុផលអំពីោរៈសំខានស់នលិខ្ិតរបស់ោវក័។ 
៥. បងាា ញពីការពិតមយួសថីអំពីការបបរងៀនសំខាន់របស់អបកសរបសរម្ចប ក់ៗ សនកណ្ឍ គមពរីលិខ្ិតទូបៅ។ 
៦.  ពិពណ៌្នពីម្ចតិកាខ្លោះៗ និងគុណ្តសមលរបស់គមពរីវវីរណ្ៈ។ 
 

ក. ការពរៀបចំចំណាត់ថាន ក់ជារកុម្ Organizing the Classifications 
ទោលទៅទ១ី. រាយបញ្ា ីពីច្ំណ្ដត់ថ្នន រ់ជ្ជររុមធំៗរបស់រពះគ្មពីរសមពនធទមរតីថមី ។ 
 

 បៅកបុងបមបរៀនទី៤ បយើង នសិកាពីរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ កដលម្ចន៥កផបកធំៗ។ រពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មីក ៏ 
ម្ចន៥កផបកធំៗកដរ។ 
 
 រពោះគមពរីសមពននបមរតថី្មីម្ចន២៧កណ្ឍ  ដូចខាងបរកាម: 
ដណឹំ្ងលអ 
 
ម្ច៉ា ថាយ 
ម្ច៉ា កុស 
លូកា 
យ៉ាូហាន 

របវតថោិស្រសថ 
 
កិចចការ 

លិខ្តិទូបៅ 
 
បហរបឺ 
ោ៉ា កុប 
បពរតុសទី១ និងទី២ 
យ៉ាូហានទី១ ទី២ និងទី៣ 
យូោស 

លិខ្តិរបស់បោកប៉ាលូ 
 
រ ៉ាមូ 
កូរនិថូ្សទី១ និងទី២ 
កាឡាទី 
បអបភសូ 
ភលីីព 
កូឡូស 
បថ្សាឡូនិកទី១ និងទី២ 
ធីម៉ាូបថ្ទី១ និងទី២ 
ទីតុស 
ភបីលម៉ាូន 

ការកថ្លងទនំយ 
 
វវីរណ្ៈ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើរកុមខាងបរកាមណាខ្លោះ កដល នប ើញទាងំបៅកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតចីាស់ ទាងំបៅកបុងសមពននបមរតីថ្មី? 
 របវតថិោស្រសថ 
 លិខ្ិតរបស់បោកប៉ាូល 
 ការកថ្លងទំនយ 
 ដំណឹ្ងលអ 
 លិខ្ិតទូបៅ 
 

ខ. ការពនយលព់ីចំណាត់ថាន ក់ជារកុម្ Explaining the Classifications  

ែំណឹងលអ The Gospels 

ទោលទៅទ២ី. ពណ៌នពីភាពខុសោន ម្នរណឌ គ្មពីរែំណឹងលអនីមួយៗណែលទារ់ទងនឹងរពះរគ្ិសត។ 
 

 គមពរីម្ច៉ា ថាយ ម្ច៉ា កុស លូកា និងយ៉ាូហាន នសរបសរពរីពោះជនមរបស់រពោះរគិសថកបុងរពោះគមពរីដំណឹ្ងលអកដល នោក់
ប ម្ ោះរបស់ពួកបគ។ អបកសរបសរទាងំបនោះបពលខ្លោះរតូវ នបគបៅថា អបកផាយដណឹំ្ងលអទាងំបនួ។  ម្ចប ក់ៗសុទនកតបផ្ទឋ ត ឬ 
សងកតធ់ងនប់ៅបលើចំណុ្ចបផសងៗោប ។ 
 
 បោកម្ច៉ា ថាយ បងាា ញថា រពោះបយស ូជាបសឋច ឬ ជារពោះបមសសុ។ី ការដករសងប់ចញពីការកថ្លងទំនយរបស់រពោះគមពរី
សមពននបមរតីចាស់អំពីរពោះបមសសុ ី(ជាប ម្ ោះកដលោសន៍យូោ នោកឲ់្យបសឋចកដលពួកបគ នរងច់ា ំឬ ជាអបករបំោោះ) 
បោកម្ច៉ា ថាយបងាា ញពីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ នសបរមចតាមរពោះគមពរីទាងំអស់។ 
 
 បោកម្ច៉ា កុស  នសរបសរបផញើបៅឲ្យរកុមជំនុរំកុងរ ៉ាមូ ភាគបរចើនជាអបកកដលមនិោគ ល់រពោះគមពរី។ ោត់ នបំបពញ 
ដំណឹ្ងលអជាមយួនឹងសកមមភាពដម៏្ចនថាមពល ដូចកដរោត ់នបងាា ញដល់អបកអានរបស់ោតថ់ា រពោះបយស ូោងមកបធវើ 
ជាអបកបបរមើរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
 បោកលូកា ជារគូបពទយ កដល នសរបសរដំណឹ្ងលអសរម្ចប់មតិថរបស់ោត់កដលជាោសនរ៍កិក។ ោត ់នបញ្ញជ ក់
ថា រពោះរគិសថជាមនុសសបពញលកខណ្ៈ បហើយបងាា ញថា រទងជ់ាបុរតមនុសស។ 
 
 បោកយ៉ាូហាន ផឋល់ភសថុតាងបដើមផបីងាា ញថា រពោះបយស ូជាបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយថា អបកណាកដលបជឿបលើ
រទងន់ឹងម្ចនជីវតិអស់កលផ។ 
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 រពោះគមពរីបីកណ្ឍ ដំបូងរតូវ នបគបៅថា «ដំណឹ្ងលអសរតកណ្ឍ » ដូចអវីកដលរពោះគមពរីផឋល់ការសបងខប ឬ ទសសនៈ 
បពញបលញសនរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូ។ រពោះគមពរីទាងំបនោះរសបដៀងោប  កបុងការបរជើសបរ ើសរពឹតថិការណ៍្កដលទាកទ់ងោប ។ ប៉ាុកនថ 
បោកយ៉ាូហាន មនិ នសងកតធ់ងនប់ៅបលើរបវតថរិបស់រពោះបយស ូខាល ងំដូចជាការម្ចនរពោះបនធូល និងការបបរងៀនរបស់រទងប់ទ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ គមពរីដំណឹ្ងលអកដលដករសងព់ីការកថ្លងទំនយ បដើមផបីងាា ញថារពោះបយស ូជាបសឋចកដលម្ចនរពោះបនធូលសនាបនោះគឺ 
 ក) គមពរីម្ច៉ា ថាយ។ 
 ខ្) គមពរីម្ច៉ា កុស។ 
 គ) គមពរីលូកា។ 
 
៣ បៅកបុង លូកា១:១- ៤ បោកលូកា ននិោយថា ការសរបសររបស់ោតព់ឹងកផអកបៅបលើ 
 ក) ពាកយអាចាមអារ៉ាម ឬ ពាកយឮពីម្ចតម់យួបៅម្ចតម់យួ។ 
 ខ្) បទពិបោធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួនកបុងនមជាោវក។ 
 គ) ការបសុើបអបងកតបោយរបុងរបយត័ និងការនិោយបៅកាន់ោកស។ី 
 
៤ គមពរីម្ច៉ា កុស នបំបពញដំណឹ្ងរបស់ោតជ់ាមយួនឹង 
 ក) ការកថ្លងទំនយពីរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់។ 
 ខ្) បសចកថីអធិបាយរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) សកមមភាពដម៏្ចនថាមពលបៅកបុងពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
៥ បៅកបុងគមពរីយ៉ាូហាន ២០:៣០- ៣១ បោកយ៉ាូហានពនយល់ថា ោត ់នសរបសរបដើមផឲី្យអបកអានរបស់ោតប់ជឿថា  
    រពោះបយស ូជា 
 ក) មនុសសអោច រយ និងបធវើតាមគំររូបស់រទង។់ 
 ខ្) បុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងម្ចនជីវតិអស់កលផកបុងរទង។់ 
 គ) មនុសសលអបំផុតកដលម្ចនជីវតិរស់បៅ។ 
 
៦ ការសងកត់ធងនក់បុងគមពរីលូកាអំពីរពោះបយស ូ  បងាា ញថារពោះអងគគជឺា 
 ក) បុរតមនុសស។ 
 ខ្) រពោះបមសសុរីបស់ោសន៍យូោ។ 
 គ) បុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
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គ្មពីរររវតតិសាស្រសត History 
ទោលទៅទ៣ី. បញ្ញា រ់ពីអតែន័យសំខាន់ៗម្នគ្មពីររិច្ចការ។ 
 

 បោកលូកា នសរបសរគមពរីកិចចការរបស់ោវក័  បដើមផរី បព់ីរបបៀបកដលរពោះរគិសថចាតរ់ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យបនថ
កិចចការរបស់រទងប់ៅបលើកផនដ ីបនធ បព់ីរពោះរគិសថ នោងរតឡបប់ៅោទ នបរមសុខ្វញិ។ 
 
 ោវក័ ម្ចននយ័ថា «បញ្ចូ ន» ឬ «អបកកដល នបញ្ចូ នឲ្យបៅ»។ គមពរីកិចចការរ បព់ីរបបៀបកដលរពោះអម្ចច ស់បញ្ជូ ន
នរណាម្ចប កឲ់្យបៅ បដើមផនីយំកដំណឹ្ងលអបៅកបុងពិភពបោករបស់ពួកបគ។ 
 
 មនុសសសំខាន់ដំបូងបៅកបុងគមពរីកិចចការគឺជា ោវក័ប៉ាូល។ ោត់ជាោវក័កដលផាយដំណឹ្ងលអបៅកាន់ោសន៍
ដសទ។ ោសន៍ដសទគឺជាអបកកដលមនិកមនជាោសន៍យូោ។ បោកលូកា នបៅជាមយួបោកប៉ាូលកបុងដំបណ្ើ របបសកមម
ខ្លោះៗ បហើយរ បព់ីបបសកមមផសងបរពងកដលរបំភើបរបស់ពួកោត់។ ោតរ់ បព់ីរបបៀបកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នបរបើោវក័
ប៉ាូល បដើមផចីាបប់ផឋើមរកុមជំនុរំគិសថបរស័ិទបៅកបុងរបបទសជាបរចើន។ 
 
 អតទបទគនលឹោះ គឺកបុងគមពរីកិចចការ ១: ៨។ រគិសថបរស័ិទរគបរ់បូគួរកតទបនធញខ្គមពរីបនោះ។ «ប៉ាុកនថ អបករល់ោប នឹងទទួល
ឫទាន នុភាពមយួ គឺឫទាន នុភាពសនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនមកសណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ អបករល់ោប នឹងបធវើជាបនធ ល់របស់ 
ខ្ញុ ំបៅកបុងរកុងបយរោូឡឹម កបុងរសុកយូោទាងំមូល កបុងរសុកោម្ច៉ា រ ីនិងរហូតដល់រសុកោចរ់សោលសនកផនដ»ី។ 
(កិចចការ ១: ៨) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ចំណ្ងបជើង កិចចការរបស់ោវក័ ម្ចននយ័ថា ជាកិចចការរបស់ 
 ក) អបកសបង។ 
 ខ្) អបកកដល នបញ្ចូ នឲ្យបៅ។ 
 គ) អបកតំណាង។ 
 
៨ (សូមបំបពញកបុងចបនល ោះបដើមផបីំបពញរបបោគខាងបរកាម)។ 
ជារគូបពទយកដលម្ចនប ម្ ោះថា…………………………កដល នបៅរមួជាមយួោវកប៉ាូលកបុងដំបណ្ើ របបសកមមរបស់ោត់
បដើមផ…ី……………………………………………………………………………………………………………………………។ 
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៩ រពោះបនធូលគនលឹោះសនគមពរីកិចចការគឺ 
 ក) ោវក័ប៉ាូលនឹងផ្ទល ស់បថូរជំបនឿរបស់ោសន៍ដសទទាងំអស់។ 
 ខ្) បោកលូកានឹងកាល យជារគូបពទយរគិសថទូត។ 
 គ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងរបទានអំណាចឲ្យអបកកដលបធវើជាបនធ ល់។ 
 

លិខិតរបស់ទលារប៉លូ Pauline Epistles 
ទោលទៅទ៤ី. ផាល់នូវទហតុផលអំពសីារៈសំខាន់ម្នលិខិតរបស់សាវរ័។ 
 

 លិខ្ិតទាងំ១៣របស់បោកប៉ាូល គឺជាលិខ្ិតកដលបោកប៉ាូល នសរបសរ កបុងចំបណាមលិខ្ិតទាងំបនោះខ្លោះ នបផញើ
បៅឲ្យរកុមជំនុកំដលបោក នបបងកើតបឡើង។ បទគមពរីបហរបមឺនិម្ចនោក់ប ម្ ោះ ដូបចបោះ បយើងមនិអាចនិោយថាបោកប៉ាូល 
ជាអបកសរបសរគមពរីបនោះបឡើយ។ អបករ ជញជាបរចើនមនិម្ចនអារមមណ៍្ថា បោកប៉ាូល នសរបសរគមពរីបនោះបឡើយ ដូបចបោះ បយើង 
មនិ នបញ្ចូ លគមពរីបហរបបឺៅកបុងបញ្ជ ីសនលិខ្ិតរបស់បោកប៉ាូល នបទ។ 
 

រ ៉ាមូ                                                 បថ្សាឡូនិកទី១ និងទី២ 
កូរនិថូ្សទី១ និងទី២                          ធីម៉ាូបថ្ទី១ និងទី២ 
កាឡាទី                                          ទីតុស 
បអបភសូ                                          ភបីលម៉ាូន 
ភលីីព                                             កូឡូស 

  

 បោយោរកតោម នម្ច៉ា សីុនប ោះពុមព ដូបចបោះបហើយ លិខ្ិតទាងំអស់រតូវ នបគបផញើពីរកុមជំនុំមយួបៅរកុមជំនុំមយួបទៀត។ 
វាអាចបៅរចួកដលថា សម្ចជិកកបុងរកុមជំនុនំីមយួៗ នបធវើការសរបសរចមលងលិខ្ិតបដើមផរីកាទុក និងបដើមផសិីកា ន។ 
 
 គមពីររ ៉ាមូ រតូវ នបគបៅថា «បោលលិទនិរបស់រគិសថបរស័ិទ» បោយម្ចនការពនយល់ចាស់ោស់ និងម្ចនឫទាន នុភាព 
សនការសបស្រងាគ ោះរបស់គមពរីបនោះ។ ការបរ សឲ្យ នជាសុចរតិបោយោរជំបនឿ គឺជាគំនិតសំខាន់របស់គមពរីបនោះ។ 
 
 បោកប៉ាូល នសរបសរគមពីរកូរនិថូ្សទី១ និងទី២ បផញើបៅរកុមជំនុំកដលបោក នបបងកើតបឡើងបៅរកុងកូរនិថូ្ស។ 
សំបុរតទាងំបនោះនិោយពីបញ្ញា បោលលិទនិ និងចរោិម្ចោទបៅកបុងរកុមជំនុ។ំ 
 
 លិខ្ិតកដលបោកប៉ាូលបផញើមកបនធ បប់ទៀតជា គមពីរកាឡាទី កដលម្ចនសផធបរឿងដូចោប នឹងគមពរីរ ៉ាមូកដរគឺថា ការបរ ស 
ឲ្យ នសុចរតិបោយោរជំបនឿ។ គមពរីបនោះបញ្ញជ ក់ថា ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចសបស្រងាគ ោះខ្លួនឯងផ្ទធ ល់បោយការរបរពឹតថអំបពើលអ
 នបឡើយ ម្ចនកតបោយោរជំបនឿបលើរពោះបយស ូរគិសថប៉ាុបណាត ោះ។ 
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 ខ្ណ្ៈបពលកដលបោកប៉ាូលជាប់គុក បោយោរការរបកាសដំណឹ្ងលអបនោះ បោក នសរបសរគមពីរបអបភសូ គមពីរ
ភីលីព និងគមពីរកូឡូស ។ លិខ្ិតទាងំបនោះរតូវ នបគបៅថា «លិខ្ិតកដលបចញពីពននធនោរ» កដលបរៀបរបអ់ំពីការរស់បៅ
របស់រគិសថបរស័ិទ។ 
 
 លិខ្ិតទាងំពីរកដលបផញើបៅរកុមជំនុរំកុងបថ្សាឡូនិក រ បព់ីអវីកដលនឹងបកើតបឡើងមុនបពលកដលរពោះបយស ូ  ោង
រតឡបម់កពោីទ នបរមសុខ្។ អបកអាចអានអំពីការរតឡបម់កវញិរបស់រទងប់ៅកបុង គមពរី១បថ្សាឡូនិក ៤:១៣-១៨។ 
 
 លិខ្ិតបនួចាបរ់បស់បោកប៉ាូល គឺបផញើបៅឲ្យមនុសសម្ចប ក់ៗ ។ លិខ្ិតទាងំពីរបផញើបៅឲ្យ បោកធីម៉ាូបថ្ និងមយួបទៀត 
បផញើបៅឲ្យ បោកទីតុស គឺម្ចនរបបោជន៍ពិបសសសរម្ចប់រគូគងាវ ល។ មុនបពលកដល បោកប៉ាូល នបូជាជីវតិរបស់បោក 
សរម្ចបប់ុពវបហតុរពោះរគិសថ បោក នសរបសរសំបុរតចុងបរកាយបផញើបៅបោកធីម៉ាូបថ្ កណ្នោំត់ឲ្យបោម ោះរតងក់បុងកិចចការ
របស់រពោះជាម្ចច ស់។ សូមអាន ១ធីម៉ាូបថ្ ៤: ៥-៨។ 
 
 បោកអូបនសីុមជាទាសកររបស់បោក ភលីីម៉ាូន កដល នរតប់គចខ្លួនរតូវ នសបស្រងាគ ោះខ្ណ្ៈបពលកដលោត់ បៅ
កបុងគុកជាមយួបោកប៉ាូល។ បោកប៉ាូល នសរបសរសំបុរតបសបើរសំុបោកភលីីម៉ាូន ឲ្យបលើកកលងបទាសឲ្យបោក អូបនសីុម 
និងរពមទទួលោតជ់ាបងបអូនកបុងរពោះរគិសថ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១០ ពាកយ លិខិ្ត ម្ចននយ័ថា 
 ក) បោលលិទនិ។ 
 ខ្) សំបុរត។ 
 គ) ចមលង។ 
 
១១ គំនិតសំខាន់របស់លិខ្ិតនីមយួៗកតប់ៅខាងបឆវង។ ចូរសរបសរបលខ្បៅខាងមុខ្សនកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗឲ្យ នរតឹមរតូវ 
 …..ក)  ការរស់បៅជាជីវតិរគិសថបរស័ិទ   1) រ ៉ាមូ និងកាឡាទី 
 …..ខ្)  ការបរ សឲ្យ នជាសុចរតិ   2) បអបភសូ ភលីីព និងកូឡូស 
 …..គ)  រពោះបយស ូោងរតឡបព់ីោទ នបរមសុខ្  3) បថ្សាឡូនិកទី១ និងទី២ 
 ….. )  ការអតប់ទាសដល់ទាសករ   4) ធីម៉ាូបថ្ទី១ និងទី២ និងទីតុស 
 …..ង)  របបៀបកដលរគូគងាវ លគួរបធវើកិចចការ  5) ភបីលម៉ាូន 
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១២ ចូរគូសរងវងជុ់ំវញិពីមុខ្អកសរកដលោកប់ំបពញរតឹមរតូវបៅនឹងរបបោគខាងបរកាម)។ លិខ្ិតរបស់បោកប៉ាូល គឺម្ចន 
 ោរៈសំខាន់ បរពាោះ 
 ក)  ផឋល់ដំបូនម នដល់អបកបជឿ។ 
 ខ្)  រ បប់យើងពីរបបៀប នសបស្រងាគ ោះ។ 
 គ)  រ បប់យើងពីរបបៀបកដលពាការរីស់បៅ។ 
  )  ផឋល់នូវការបបរងៀនបោលលិទនិចាស់ោស់។ 
 ង)  ទាងំអស់បនោះរតូវ នសរបសរបៅកបុងគុក។ 
 ច)  រ បរ់គូគងាវ ល និងអបកបជឿពីរបបៀបបធវើកិចចការ។ 
 

លិខិតទូទៅ General Epistles 
ទោលទៅទ៥ី. បង្ហា ញពីការពិតមួយសតីអំពីការបទរងៀនសំខាន់របស់អនរសរទសរាន រ់ៗម្នរណឌ គ្មពីរលិខិតទូទៅ។ 
 
 លិខ្ិតរបស់បោកប៉ាូលម្ចនប ម្ ោះរបស់មនុសសម្ចប ក ់កដលបោកប៉ាូល នបផញើបៅឲ្យ ប៉ាុកនថ លិខ្ិតទូបៅោក់ប ម្ ោះ 
តាមអបកកដលសរបសរលិខ្ិតបនោះវញិ។ បោយោរគមពរីបហរបឺជាកណ្ឍ គមពរីកដលោម នប ម្ ោះ ដូបចបោះ អបកប ោះពុមពដំបូង ន
ោម នថាគឺជាោសន៍បហរបឺជាអបកអានលិខ្ិត។ បនធ បម់ក រកុមជំនុំដំបូង  នរកាប ម្ ោះ បហរបឺ ទុកសរម្ចបោ់ក់ប ម្ ោះ
លិខ្ិតមយួបនោះ។ 
 
 បទាោះបីជាគមពរីបហរបរឺតូវ នបគោកប់ញ្ចូ លបៅកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មតីាងំពីរកុមជំនុំដំបូងកប៏ោយ កអ៏បករ ជញ
សពវសថ្ងមនិអាចកបងកចកថា បតើអបកណាកដលជាអបកសរបសរលិខ្ិតបនោះចាស់ោស់កដរ។ ភាពជាអបកនិពននកដលរតូវ ន
អាងបលើបហតុផលជារបសពណី្ថា មនិដឹងជាបោកប៉ាូល ឬ បោក ណា ស កដលជាអបកម្ចនសមតទភាពផឋល់នូវឯកោរ
បនោះ។ បទាោះបីជាបយើងមនិដឹងថាអបកនិពននពិតជាអបកណា កោ៏ម នសំណួ្រណាអាចបចាតសួរបៅកបុងគមពរីកដលរពោះជាម្ចច ស់
បណាឋ លឲ្យកតង និងម្ចនរបបោជនស៍រម្ចបរ់ពោះកាយរបស់រពោះរគសិថ នកដរ។  
 
 ពាកយគនលឹោះកបុង គមពីរបហរបឺ គឺ «របបសើរជាង»។ សំបុរតបនោះបផញើបៅកានរ់គិសថបរស័ិទោសន៍បហរបឺ បដើមផរីឮំកបគថា 
សមពននបមរតីថ្មរីបបសើរជាងសមពននបមរតីចាស់។ គមពរីបហរបបឺងាា ញពីរបបៀបបធវើពិធីបុណ្យ និងការថាវ យយញ្ដបូជាបរកាម
រកិតយវនិយ័ជារបូភាពអំពីរពោះបយស ូ  កដលជាមហាបូជាចារយរបស់បយើង និងជាយញ្ដបូជាមថងជាសូបរចសរម្ចប ់បរបស់
ពួកបយើង។ 
 
 គមពីរោ៉ា កុប សរបសរបឡើងបោយបោកោ៉ា កុប ោត់ជារគូគងាវ លសនរកុមជំនុកំបុងរកុងបយរោូឡឹម។ បោកោ៉ា កុប
របកហលជាបងបអូនរបស់រពោះបយស ូ។ បោកោ៉ា កុបរតូវជាបងរបស់បោកយ៉ាូហានកដលរតូវ នបគសម្ចល ប់បោយកាត ់
កាល។ 
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 បោកោ៉ា កុបបបរងៀនថា ការរស់បៅបោយជំបនឿកបុងរពោះរគិសថនឹងបបងកើតការលអ។ ការរបរពឹតថរបស់ពួកបយើងមនិអាច
សបស្រងាគ ោះខ្លួនបយើង នបឡើយ។ ប៉ាុកនថ បបើសិនជាបយើង នសបស្រងាគ ោះបនោះ បយើងរពំឹងថា បយើងបធវើអវកីដល បយើងអាចបធវើ ន 
សរម្ចបរ់ពោះជាម្ចច ស់ និងសរម្ចប់របជារស្រសថរបស់រទង។់ 
 
 លិខ្ិតរបស់ បោកបពរតុស និោយអំពីការបលើកទឹកចិតថដល់រគិសថបរស័ិទកដលរងទុកខបវន បដើមផរីឮំកពួកបគថា 
រពោះជាម្ចច ស់នឹងរតឡបម់កវញិបៅសថ្ងណាមយួ និងរបទានរងាវ នត់ាមបសចកថីបោម ោះរតងរ់បស់ពួកបគ។ 
 
 បោកយ៉ាូហាន ជាោវក័ដជ៏ាទីរសោញ់របស់រពោះបយស ូ  កដលរស់បៅម្ចនអាយុកវងជាងបគទាងំអស់កបុងចំបណាម
ោវកទាងំ១២។ ោត ់នសរបសរគមពរីដំណឹ្ងលអ និងលិខ្ិតបីបទៀតកដលម្ចនោកប់ ម្ ោះរបស់ោត។់ គំនិតសំខាន់សថីអំពី
បសចកថីរសោញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់ កដលនឲំ្យបយើងរសោញ់ោប បៅវញិបៅមក ម្ចនកបុងសំបណ្ររបស់ោត់ពីបដើមដល់  
ចប។់ បោកក ៏នសរបសរគមពីរវវីរណ្ៈ ជាគមពរីកដលបបើកសកមថងឲ្យប ើញថា រពោះរគិសថជាបសឋចបលើអស់ទាងំបសឋច និងជា
រពោះអម្ចច ស់បលើអស់ទាងំរពោះអម្ចច ស់។ 
 
 គមពីរយូោស ជាលិខ្ិតចុងបរកាយបងអស់ កដល នសរបសរបឡើងបោយបងបអូនរបស់បោកោ៉ា កុប និងរបកហលជា
បអូនរបស់រពោះបយស ូ កដរ។ ោត់ នោស់បតឿនអបកអានឲ្យរបឆាងំជំទាស់នឹងការបបរងៀនខុ្សឆគង និងនិោយអំពីការោង 
រតឡបម់កវញិរបស់រពោះបយស ូ  បដើមផជីំនុជំំរោះបោកិយ។៍ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១៣ បតើគំនិតសំខាន់របស់លិខ្ិតនីមយួៗ កដល នកតប់ ម្ ោះខាងបរកាមបនោះជាអវី? 
 ោ៉ា កុប………………………………………………………………………………………………………………… ..…     
      …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 បពរតុសទី១ និងទី២……………………………………………………………………………………………………….. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 យ៉ាូហានទី១ ទី២ និងទី៣…………………………………………………………………………………………………. 
      …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 យូោស………………………………………………………………………………………………………………… … 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 បហរបឺ…………………………………………………………………………………………………………………… ...  
   …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ការណថលងទំនយ Prophecy 
ទោលទៅទ៦ី. ពិពណ៌នអំពីាតិកាខលះៗ និងគ្ុណតម្មលម្នរណឌ គ្មពីរវីវរណៈ។ 
 

 គមពរីវវីរណ្ៈករ៏តូវ នបគបៅថាជាការបបើកសកមថង បរពាោះគមពរីបនោះ នរ បឲ់្យដឹងពីអនគត។ បហតុការណ៍្កដល
 នបបើកសកមថងរបស់គមពរីវវិរណ្ៈរសបដៀងោប បៅនឹងគមពរីោនីកយ៉ាល។ បោកយ៉ាូហាន នសរបសរកបុងបពលកដលោតម់្ចន
វយ័ចំណាស់បៅបហើយ បៅបពលកដលបគ ននិរបទសោតប់ៅបកាោះ ៉ា តម៉ាូស បៅបពលបនោះោត ់នទទួលការនិមតិថប ើញ
អំពីសថ្ងចុងបរកាយសនសមយ័បនោះ អំពីោទ នបរមសុខ្ និងអំពីរពោះរជយសនរពោះអម្ចច ស់កដលនឹងរតូវមក។ 
 
 បទាោះបីជាបោកយ៉ាូហានធាល បោ់គ ល់រពោះបយស ូ បៅបពលកដលរពោះអងគបធវើពន័នកិចចរបស់រទងប់ៅបលើកផនដីកប៏ោយ  
កោ៏ត ់នប ើញរពោះបយស ូមឋងបទៀតជាអបកចមាំងដម៏្ចនឫទនិកដរ។ បោកយ៉ាូហាន នប ើញរពោះបយស ូជាអបកកានក់ាប់
អំណាចទាងំអស់ (វវីរណ្ៈ ១: ១៨)។ 
 
 ការបបើកសកមថងរបស់រពោះរគិសថ  នបំផ្ទល ស់បំករបបកាោះ ៉ា តម៉ាូសឲ្យបៅជារចកទាវ រសនោទ នបរមសុខ្សរម្ចប ់
បោកយ៉ាូហាន ការបបើកសកមថងបនោះក ៏ននយំកពនលឺមកកបុងទីងងឹត នកំថីអំណ្របៅកបុងជីវតិរបស់បយើង បហើយនិងនកំថី 
សងឃមឹបៅបោកីយក៍ដលវកឹវរកដរ។ 
 

 
លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១៤ (ចូរគូសរងវងជុ់ំវញិអកសរ កដលបៅមុខ្ឃ្លល សរម្ចប់បំបពញបៅនឹងបសចកថីកថ្លងខាងបរកាមបនោះ)។ កបុងការបបើកសកមថងបលើ  
      បកាោះ ៉ា តម៉ាូស 
 ក) បធវើឲ្យដឹងពីអនគត។ 
 ខ្) បោកយ៉ាូហានមនិអាចប ើញរសមីសនកថីសងឃមឹបោោះ។ 
 គ) បោកយ៉ាូហាន នប ើញការនិមតិថអពំីសថ្ងចុងបរកាយ។ 
 
១៥ កណ្ឍ គមពរីពីរម្ចនភាពរសបដៀងោប បំផុត កបុងនិមតិថរបស់ពួកបគពីរបូភាពសនការវវិាទរបស់បោកីយក៍ផនួចាបរ់បស់អបក  
      របឆាងំទាស់រពោះរគិសថ និងជយ័ជមបោះចុងបរកាយរបស់រពោះរគិសថបនោះគឺ 
 ក) គមពរីបអោយ និង គមពរី១បពរតុស។ 
 ខ្) គមពរីោនីកយ៉ាល និង គមពរីវវីរណ្ៈ។ 
 គ) គមពរីបអបសោល និង គមពរីវវីរណ្ៈ។ 
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១៦ សូមអានគមពរីវវីរណ្ៈ ជំពូកទី១ និងទី២១-២២។ បតើអបកម្ចនអារមមណ៍្ោ៉ា ងណាបៅបពលកដលអបកអានជំពូកទាងំ   
      បនោះ? បតើអបករបំភើបចិតថគិតថា រពោះរគិសថនឹងោងរតឡបម់កវញិកបុងបពលឆាប់ៗ បនោះឬបទ? បតើការអធិោឌ នរបស់  
     បោកយ៉ាូហានកបុងជំពូក ២២: ២០ជារបស់អបកឬ? សូមអធិោឌ នថា រពោះជាម្ចច ស់នឹងជួយ អបកឲ្យចងចាកំារអធិោឌ នបនោះ   
     បៅបពលកដលអបករស់បៅ និងបធវើកិចចការសរម្ចបរ់ពោះអងគ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ  
 
១ របវតថិោស្រសថ 
 
៩ គ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងរបទានឫទាន នុភាពឲ្យអបកបធវើជាទីបនធ ល់។ 
 
២ ក) ម្ច៉ា ថាយ។ 
 
១០ ខ្) លិខ្ិត។ 
 
៣ គ) ការបសុើបអបងកតបោយរបុងរបយត័ និងការនិោយបៅកាន់ោកស។ី 
 
១១ ក)  2. បអបភសូ ភលីីព និងកូឡូស 
 ខ្)  1. រ ៉ាមូ និងកាឡាទី 
 គ)  3. បថ្សាឡូនិកទី១ និងទី២ 
  )  5. ភបីលម៉ាូន 
 ង)  4. ធីម៉ាូបថ្ទី១ និងទី២ និងទីតុស  
 
៤ គ) សកមមភាពដម៏្ចនថាមពលកបុងកិចចការរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
១២ ក)  ផឋល់នូវដំបូនម នដល់អបកបជឿ។ 
 ខ្)  រ បប់យើងពីរបបៀបទទួល នការសបស្រងាគ ោះ។ 
 គ)  ផឋល់នូវការបបរងៀនបលើបោលលិទនិចាស់ោស់។ 
  )  រ បរ់គូគងាវ ល និងអបកបជឿពីរបបៀបបធវើការ។ 
 
៥ ខ្) បុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចចកបុងរទង។់ 
 
១៣ សូមបផធៀងចបមលើយរបស់អបក បោយបោងតាមការពិភាកាោប ពីកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗ។ 
 
៦ ក) បុរតមនុសស។ 
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១៤ ក) បធវើឲ្យដឹងពីអនគត។ 
 គ) បោកយ៉ាូហាន នប ើញនិមតិថពីសថ្ងចុងបរកាយ។ 
 
៧ ខ្) អបក នកដលបញ្ចូ នឲ្យបៅ។ 
 
១៥ ខ្) គមពរីោនីកយ៉ាល និង គមពរីវវីរណ្ៈ។ 
 
៨ គមពរីលូកា និងោសន៍ដសទ។ 
 
១៦ ចបមលើយរបស់អបក។ 
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       រពបៀបដដលពយើងដឹងថា  
           រពះគម្ពីរជារពះបនទូលរបសរ់ពះជាមាា ស ់
           How We Know the Bible Is the Word of God 

 
 
 

 បតើអបកដឹងថា រពោះគមពរី គឺជាបសចកថីពិតបោយរបបៀបណា? សំណួ្របនោះគឺមនិថ្មីបទ។ ការលផងួដំបូងរបស់មនុសស ន
ចាបប់ផឋើមបឡើងបោយការរបឆាងំបលើរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ អារកស នករបរកឡាបៅជាសតវពស់ បហើយបពាលបៅ
កានន់ងបអវា៉ាថា «បតើរពោះជាម្ចច ស់ពិតជាម្ចនរពោះបនធូលថា…កមនឬ?» (បោកុបផតថិ ៣: ១)។ អារកសរស់បៅបោយ
ភាពសងសយ័សពវសថ្ងបនោះ។ 
 
 ប៉ាុកនថ រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ជាអាវធុការពាររបស់បយើងកដលរបឆាងំនឹងអារកស។ បៅបពលរពោះបយស ូ រតូវ ន
អារកសលផងួ ការការពាររបស់រពោះបយស ូ របឆាងំនឹងខាម ងំសរតូវគឺជារពោះបនធូល។ បយើងកប៏របើរពោះបនធូលជួយ អបក កដលតយុទន
ជាមយួនឹងការសងសយ័ រពមទាងំការភយ័ខាល ចកដរ។ បយើងបរបើរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់បដើមផ ីកណ្នអំស់អបកណាកដល
ចងសួ់របោយចិតថបោម ោះ និងកសវងរករពោះជាម្ចច ស់។ បោកបពរតុសោស់បតឿនថា «កតរតូវទុកបអាយរពោះរគិសឋ ជារពោះអម្ចច ស់
សកមថងរពោះ រម ីកបុងចិតថគំនិតរបស់បងបអូនវញិ។ រតូវរបុងបរបៀបខ្លួនបឆលើយតទល់នឹងអស់អបកកដលោកសួរអំពីបសចកឋី
សងឃមឹរបស់បងបអូនបនោះជានិចច ប៉ាុកនថ រតូវបឆលើយបៅបគ បោយទនភ់លន ់បោយបោរព និងបោយម្ចនមនសិការលអ បដើមផបីអាយ
អស់អបកកដលចងម់លួបងាក ចក់ិរោិលអរបស់បងបអូន ជាអបកបជឿរពោះរគិសឋ រតង់ចំណុ្ចណាមយួកបរជារតូវខាម សបៅវញិ» 
(១បពរតុស ៣: ១៥-១៦)។ 
 
 បៅកបុងពីរបមបរៀនចុងបរកាយ បយើង នបរៀនអំពីម្ចតិការបស់រពោះគមពរី។ ឥលូវបនោះ ចូរឲ្យបយើង នពិភាកាពបីហតុ
ផលកដលបយើងបជឿថា រពោះគមពរីពិតជារពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់កមន។ 
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គ្ទរាង  
ក. អនុភាពរបស់រពោះគមពរី Effects of Scripture 
ខ្. ភាពបផសងោប  និងឯកភាពោប របស់រពោះគមពរី Variety and Unity of Scripture 
គ. សុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរី Inerrancy of Scripture 
 . ការរកប ើញអំពីរពោះគមពរី Discoveries About Scripture 
ង. ឧតឋមភាពបៅកបុងរពោះគមពរី Excellence in Scripture 
ច. ប ម្ ោះអបកនិពននបៅកបុងរពោះគមពរី Name of Author in Scripture 
ឆ. ការសបរមចទំនយកបុងរពោះគមពរី Completion of Prophecy in Scripture 
ជ. ការលុបបចាលនូវជបរមើសបផសងៗកបុងរពោះគមពរី Elimination of Alternatives in Scripture 
ឈ. រពោះគមពរីគងវ់ងសបៅ Survival of Scripture 

 

ទោលទៅ  
១. បងាា ញថា ការបំបពញបសចកថីសនារបស់រពោះគមពរី គឺជាភសថុតាងថារពោះគមពរីជារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
២. បរៀបរបព់ីបោលគំនិតសនភាពបផសងោប  និងឯកភាពោប កដលអាចរតូវ នអនុវតថចំបពាោះរពោះគមពរីបនោះ។ 
៣. ពនយល់ពីភសថុតាងពីរកដលបងាា ញពីសុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរី។ 
៤. ពនយល់ពីបហតុផលកដលអបកវទិាោស្រសថបផសងៗ កំពុងរកប ើញពីភាពរតឹមរតូវរបស់រពោះគមពរី។ 
៥. បងាា ញពីឧទាហរណ៏្នន អំពីឧតឋមភាពខាងសីលធមប៌ៅកបុងរពោះគមពរី។ 
៦. ផឋល់ឧទាហរណ៍្ននពីភសថុតាងបៅខាងកបុងកដលបញ្ញជ ក់ថា រពោះជាម្ចច ស់ជាអបកនិពននដព៏ិតរបស់រពោះគមពរីកមន។ 
៧. ពនយល់ពីវធិមីយួកដលការកថ្លងទំនយរតូវ នរបទានឲ្យ បហើយនឹងរ បព់ីលកខខ្ណ្ឍ កដលបគ នបរបើបដើមផវីាយតសមល
 ទំនយបនោះ។ 
៨. រ ប់បហតុផលចំបពាោះការបជឿថា រពោះជាម្ចច ស់ នបណាឋ លឲ្យកតងរពោះគមពរី។ 
៩. ោគ ល់ពីបពលបវោកដលបញ្ញជ ក់ពីភាពពិតរបស់រពោះគមពរី។ 
 
 ពាកយថា ភសថុតាង ម្ចននយ័ថា «អវីៗកដលបងាា ញ ឬ បងាា ញោ៉ា ងចាស់ថាអវីមយួគឺការពិត ឬ មនិពិត»។ បយើង 
នឹងសិកាភសថុតាងរ បំនួោ៉ា ងបទៀត កដលបងាា ញថា រពោះគមពរីពិតជារពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ពិតកមន។ បដើមផជីួយ  
បយើងកបុងការចងចាភំសថុតាងទាងំបនោះ បយើងនឹងបរបើកំណាពយពីអកសររបស់ពាកយថា ភសថុតាង។ 

 អនុភាព 
 ភាពបផសងោប  និងឯកភាពោប  
 សុរកឹតភាព 
 ការរកប ើញ 
 ភាពឧតឋុងឧតឋម 
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 ប ម្ ោះរបស់អបកនិពនន 
 ការសបរមចទំនយ 
 ការលុបបចាលនូវជបរមើសបផសងៗ 
 ការគងប់ៅ 

 
ក. អ្នុភាពរបសរ់ពះគម្ពីរ Effects of Scripture 
ទោលទៅទ១ី. បង្ហា ញថ្ន ការបំទពញទសច្រតីសនារបស់រពះគ្មពីរ គ្ឺជ្ជភសតុតាងថ្នរពះគ្មពីរគ្ឺជ្ជរបស់រពះជ្ជាច ស់។ 
 

 អនុភាពហួសពីនិសសយ័ធមមជាតិរបស់រពោះគមពរី គឺជាភសថុតាងអំពីរបភពបដើមរបស់រពោះគមពរី កដលហួសពីធមមតា។ 
ការសបរមចតាមបសចកថីសនារបស់រពោះគមពរីបងាា ញថា អនុភាពទាងំបនោះជាការពិត និងពិតរ កដ។ ការបរ សជំងឺបោយ
ការអោច រយ ការរបំោោះបចញពីការបញៀនថាប  ំនិងបញៀនបរគឿងរសវងឹ ការបំផ្ទល ស់បំករបសនជីវតិ និងចបមលើយរបោ់នបៅនឹងការ
អធិោឌ ន គឺជាភសថុតាងកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើការសនាបៅកបុងរពោះគមពរី។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១ ការសធង់បមើល នបងាា ញថា រយៈបពលពីរជំននម់កបហើយ រគិសថបរស័ិទម្ចនរគួោរឯកភាពោប  និងម្ចនបសទរភាពខាង  
   បសដឌកិចចបរចើនជាងអបកកដលមនិកមនជារគិសថបរស័ិទ។ អារស័យបៅបលើភសថុតាងបនោះ សូមបំបពញតាមរបបោគខាង  
   បរកាមបនោះ។ អនុភាពរបស់រពោះគមពរីកបុងការផ្ទល ស់បថូរជីវតិឲ្យកាន់កតរបបសើរបឡើង បនោះបញ្ញជ ក់ថា រពោះគមពរីគឺជា 
 ក) បសៀវបៅរបស់រពោះជាម្ចច ស់បធវើកិចចការតាមរយៈរពោះបនធូលរបស់រទង។់ 
 ខ្) ការបនលំោ៉ា ង ល្ សសវ កដល នប កបបញ្ញឆ តមនុសស។ 
 គ) បសៀវបៅសនចិតថោស្រសថជានខ់្ពស់។ 
 

ខ. ភាពពផេងគ្នន  និងឯកភាពគ្នន របសរ់ពះគម្ពីរ Variety and Unity of Scripture  
ទោលទៅទ២ី. ទរៀបរាប់ពីទោលគ្ំនិតម្នភាពទផេងោន  និងឯរភាពោន ណែលអាច្រតូវបានអនុវតតច្ំទពាះរពះគ្មពីរទនះ។ 
 
 រសសមថា មនុសស៤០នក ់នសរបសររពោះគមពរី: បណ្ឍិ តចាប ់និងបវជជបណ្ឍិ ត អបកបនោទ បសថច កសិករ កវ ី
ទាហាន អបកជំនួញ និងអបកគងាវ លបចៀម។ ពួកោត់ នសរបសរអស់រយៈបពល១៦០០ឆាប  ំគឺចាបព់ីបោកម៉ាូបស នសរបសរ 
រកិតយវនិយ័រយៈបពល ១៥០០ឆាប  ំមុនបពលរពោះរគិសថោងមក រហូតដល់បោកយ៉ាូហាន នសរបសរគមពរីវវីរណ្ៈ១០០ឆាប  ំ
បរកាយកំបណ្ើ តរបស់រពោះបយស ូ។ វាហាក់បីដូចជាម្ចនរបវតថខុិ្សៗោប  បហើយនិងបពលបវោដយូ៏រលងន់ិងទីកកនលងសនអបក 
សរបសររពោះគមពរីនឹងរកាឯកភាពោប  ឬ ភាពសីុោប កបុងរពោះគមពរីរបស់ពួកបគ។ ប៉ាុកនថឯកភាពោប សនសផធបរឿង និងភាពសីុោប សន ការ
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បបរងៀនបោយអបកសរបសរកបលកៗពីោប ោ៉ា ងបនោះ គឺជាភសថុតាងចាស់ថា បគ នទទូលការបណាឋ លចិតថមកពីរបភពកតមយួគឺ
រពោះជាម្ចច ស់ដូចៗោប ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
២ (ចូរគូសរងវងជុ់ំវញិអកសរបៅខាងមុខ្ឃ្លល  សរម្ចប់ការបំបពញរតមឹរតូវបៅនឹងរបបោគបនោះ)។ ពាកយថា ភាពបផសងោប  និង  
    ឯកភាពោប  បងាា ញពីលកខណ្ៈពិតរបស់រពោះគមពរី បរពាោះ 
 ក)  រពោះគមពរីម្ចនតួអងគកតមយួ កដល នបណាឋ លឲ្យសរបសរគឺរពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្)  វាម្ចនោរៈសំខាន់បដើមផផី្ទល ស់បថូរសផធបរឿង និងឯកភាពោប សនរពោះគមពរី។ 
 គ)  អបកសរបសរបផសងៗោប   នសរបសរសផធបរឿងកដលឯកភាពោប ។ 
  )  មនុសសកដលម្ចនរបវតថិបផសងោប  ជាញឹកញប់ម្ចនគំនិតដូចោប ។ 
 

គ. សរុកឹតភាពរបសរ់ពះគម្ពីរ Inerrancy of Scripture 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីភសតុតាងពីរណែលបង្ហា ញពីសុររឹតភាពរបស់រពះគ្មពីរ។ 
 

 សុរកឹតភាព ឬ បសរភីាពពីកំហុសឆគងរបស់រពោះគមពរី គឺរមួទាងំភាពរតឹមរតូវសនរបវតថិោស្រសថកបុងរពឹតថិការណ៍្ 
របជារស្រសថ ទីកកនលង ពូជពងសវងសរតកូល ទំបនៀមទម្ចល បក់បុងសងគម និងការអភវិឌណនក៍ផបកនបោ យ។ 
 
 បសៀវបៅននរតូវកតម្ចនការផ្ទល ស់បថូរ ដូចចំបណ្ោះដឹងកាន់កតបកើនបឡើង បហើយគំនិតខុ្សឆគងករ៏តូវបគប ោះបចាលកដរ។ 
ប៉ាុកនថ រពោះគមពរីមនិ នផ្ទល ស់បថូរបឡើយ។ អបកសរបសររពោះគមពរីទាងំឡាយ នបងាា ញពីជំបនឿខុ្សឆគងកដល នបកើតបឡើងកបុង
សមយ័កាលរបស់ពួកបគ ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច ស់មនិឲ្យពួកបគសរបសរគំនិតខុ្សឆគងទាងំបនោះបៅកបុងរពោះគមពរីបឡើយ។ រពោះអងគរកា
រពោះគមពរីឲ្យម្ចនសុរកឹតភាព បហើយដំបូនម នរបស់រពោះគមពរីសពវសថ្ងបៅកតម្ចនរបសិទនភាពដកដល។ បទាោះបីជា មនុសសពីរនក់
មនិគិតដូចោប កប៏ោយ ករ៏ពោះជាម្ចច ស់បៅកតរកាគំនិតរបស់ពួកបគឲ្យផុតពីការរបឆាងំគំនិតោប បៅវញិបៅមកដូចកដលពួកបគ
 នបងាា ញពីសមយ័កាលខុ្សោប សនសផធបរឿងរបស់ពួកបគកដរ។ 
 
 អបកនិពននរបវតថោិស្រសថខាងបោកិយ អាចនឹងម្ចនគំនិតោក ់ងំនូវកំហុសរបស់អបកដឹកន ំឬ ជាតិោសន៍របស់
ពួកបគ។ ប៉ាុកនថ រពោះគមពរីមនិលំបអៀង បហើយរតឹមរតូវ  នបងាា ញពីបហតុការណ៍្កដលជាការពិត។ រពោះគមពរីមនិរតឹមកតកតរ់តា
នូវភាពបទៀងរតងរ់បស់មនុសសបទ ប៉ាុកនថ ក ៏នកតរ់តានូវការបរជយ័ និងអំបពើ បរបស់ពួកបគផងកដរ។ រពោះគមពរីរតូវ ន
សរបសរថា បយើងរតូវកតបរៀនពីកំហុសរបស់អបកដសទផងកដរ។ បោយោរកតរពោះគមពរីមនិ នពាោមោក ់ងំអវី ដូបចបោះ
បហើយបទើប នជាសុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរីភលរឺតចោះរតចង។់ 
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លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៣ ដូចបៅកបុងរបវតថិោស្រសថរបស់ោសន៍បហរបឺ រពោះគមពរីកតរ់តាពីអំបពើ ប និងការោក់បទាសសនជាតិោសន៍បហរប ឺ 
    បហើយនិងវរីៈបុរសរបស់ពួកបគ។ បនោះគឺជា 
 ក) លកខណ្ៈសនរបវតថិោស្រសថ បរពាោះរបជាជាតិចងឮ់ពីការពិតអំពីការបរជយ័របស់ពួកបគ។ 
 ខ្) ភសថុតាងសនសុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរី និងបងាា ញថាបគ នសរបសរតាមទសសនៈរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) រតឹមកតបងាា ញថាោសន៍បហរបឺសមនឹងទទួលការោក់បទាស។ 
 
៤ ភសថុតាងមយួសនសុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរី គឺថាអបកសរបសរទាងំឡាយ 
 ក) រមួបញ្ចូ លទាងំជំបនឿ កដលម្ចនរបជារបិយភាពបៅកបុងជំនន់របស់ពួកបគ។ 
 ខ្)  នពិបរោោះជាមយួអបកសរបសរដសទបទៀតបដើមផបីចៀសវាងនូវកំហុសឆគង។ 
 គ) រតូវ នរពោះជាម្ចច ស់រកាពីការសរបសរនយ័ផធុយពីោប ។ 
 

ឃ. ការរកពឃើញអ្ំពីរពះគម្ពីរ Discoveries about Scripture  
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីរទបៀបណែលអនរវិទាសាស្រសតទផេងៗរំពុងររទ ើញពីភាពរតឹមរតូវរបស់រពះគ្មពីរ។ 
 

 បុរណ្វទិា ជាវទិាោស្រសថកដលសិកាពវីបផធមប៌ុរណ្ នរកប ើញហតទសំបណ្រ (រពោះគមពរីសរបសរបោយសដ) និង
ោប សដជាបរចើនបទៀតកដល នបងាា ញថា រពោះគមពរីកតរ់តាទុកគឺជាការពិត។ 
 
 ឧទាហរណ៍្បសឋចបសើកុន នកចងបៅកបុងគមពរីបអោយជំពូក ២០:១ រតូវ នគិតថាដូចជាបរឿងនិទានរបស់ រពោះគមពរី
កដល ននិទានបោយអបកតិោះបតៀន។ ប៉ាុកនថ វាងំរបស់រទង ់រតូវ នអបកបុរណ្វទិារកប ើញកបុងឆាប  ំ១៨៤៣។ គមពរីបអោយ 
២០:១ រ បព់ីបរឿងរ៉ា វរបស់បសថចបសើកុនវាយដបណ្ឋើ មយករកុងអាសដូឌសនទីរកុងភលីីសធីន។ បនោះជាបរឿង កដលបគ នរក
ប ើញគំនូរមយួបៅបលើជញ្ញជ ំងសនរជវាងំរបស់បសឋចបសើកុន! 
 
 ពួកអបកបសើចចំអកបមើលងាយមនិអាចបសើចចំអកឲ្យបរឿងរបវតថិោស្រសថបៅកបុងរពោះគមពរីបទៀតបឡើយ ពីបរពាោះបរឿងរ៉ា វ
កដលបគ នបងាា ញបនោះ ម្ចនពិតតាមរយៈការរកប ើញរបស់អបកបុរណ្វទិា។ 
 
 ទសនសវជិាជ  គឺជាវទិាោស្រសថកដលសថីអំពីកផនួភាោបផសងៗ។ តាមការវាយតសមលកផនួភាោ ពាកយកដលបគបរបើ និងវធិី
កដលបគរបកប អបកនិរតុថិវទូិ នបញ្ញជ ក់ថា ការកថ្លងទំនយអំពីរពោះគមពរីរតូវ នទាយទុកមុនបពលកដលរពឹតថិការណ៍្ បនោះ
បកើតបឡើងកមន។ ឧទាហរណ៍្មយួកដល នរកប ើញកបុង រកាងំសមុរទមរណ្ៈ  នរកប ើញបៅកបុងឆាប  ំ១៩៤០  នផឋល់
ភសថុតាងវជិជម្ចនថា ការកថ្លងទំនយអំពីការចាប់បធវើជាបឈលើយរតូវ នសរបសរបឡើងមុនបពលកដលបហតុការណ៍្ បនោះ ន
បកើតបឡើង។  
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 អបកវទិាោស្រសថបផសងៗបទៀតក ៏នរកប ើញ ពីភាពពិតរបស់រពោះគមពរីកដរ។ អបករកុរកបរបង នយករបវតថិោស្រសថ ជា
មូលោឌ នកបុងការកសវងរករបស់ពួកបគ បវជជបណ្ឍិ តខាងបវជជោស្រសថ នសិកាកផនួចាប់សុខ្ភាព កដល នផឋល់ឲ្យបៅ ពួក
ោសន៍យូោ។ ការឮពីការរកប ើញកថ្មបទៀតនបពលអនគត នឹងមនិបធវើឲ្យអបកបជឿភាញ កប់ផអើលបទ បរពាោះរពោះគមពរីជា 
រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បយើងមនិរតូវការឲ្យបគផឋល់ភសថុតាងអវីបទ ប៉ាុកនថ សរម្ចបក់ារសងសយ័ម្ចនភសថុតាងរគបរ់ោន ់
អំពីការពិតរបស់រពោះគមពរី។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៥ (ចូរគូសរងវងជុ់ំវញិអកសរកដលបំបពញរបបោគខាងបរកាមបនោះ នលអបំផុត)។ ការពិតរបស់រពោះគមពរីរតូវ នបញ្ញជ ក់បោយ  
    អបកបុរណ្វទិា និងនិរតុថិវទូិ តាមរយៈ 
 ក) ការជកជកកវកកញករបស់ពួកបគ។ 
 ខ្) ការ ៉ា ន់ោម នរបស់ពួកបគ។ 
 គ) ការរកប ើញរបស់អបកវទិាោស្រសថ។ 
 
៦ អស់រយៈបពលជាបរចើនឆាប  ំនិរតុថិវទូិ នគិតថារគបភ់ាោទាងំអស់សនពិភពបោកម្ចនកមកធាងបចញពី៤ភាោ ជា  
   មូលោឌ ន។ បរកាយមករតូវ នបគកាតប់នទយរតឹមកតពីរភាោ។ ការសរបុបសចកថីចុងបរកាយរបស់ពួកបគ មនិ នបធវើឲ្យ  
   អបកភាញ កប់ផអើលបឡើយ។ ឈរបលើមូលោឌ នសនគមពរីបោកុបផតថិ ១១:១ បតើអបកគិតថាពួកបគ នរកប ើញអវី? 
 

ង. ឧតដម្ភាពពៅកនងុរពះគម្ពីរ Excellence in Scripture 
ទោលទៅទ៥ី. ទច្ះបង្ហា ញពីឧទាហរណ៏ននអំពីភាពឧតាុងគឧតាមម្នសីលធម៌ទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 

 បសៀវបៅមយួកដលម្ចនការបណាឋ លមកពីរពោះកដលបពញបោយរ ជាញ  រពោះដវ៏សុិទន និងជារពោះសនបសចកថីរសោញ់ 
គួរកតវបិសសជាងបសៀវបៅទាងំអស់ កបុងការបបរងៀនសីលធម។៌ រពោះគមពរីបនោះបហើយ កដលជាអបកបបរងៀន។ សំនួនបវាហារ
ងាយៗសនការនិទានបរឿងរបស់រពោះគមពរី បធវើឲ្យកុម្ចរចូលចិតថអាន។ កបុងបពលជាមយួោប បនោះអបករ ជញ កដលម្ចនចំបណ្ោះដឹង
បរៅរជោះ មនិអាចយល់ នបរៅទាងំអស់ពីបសចកថីពិតរបស់រពោះគមពរី នកដរ។ បបើសិនអបកអានរពោះគមពរី មយួរយដង អបក
នឹងអាចកសវងរកប ើញនូវអវីកដលថ្មីបដើមផឲី្យអបកសបាយ នូវអវីៗកដលអបកមនិធាល ប់ប ើញពីមុនមក។ រពោះជាម្ចច ស់បៅកតបនថ
ម្ចនរពោះបនធូលបៅអបកតាមរយៈរពោះគមពរីរបស់រទង។់ 
 
 រកឹតយវនិយ័របស់បោកម៉ាូបស កដល នទទួលពីរពោះជាម្ចច ស់ របបសើរបលើសលុបរកឹតយវនិយ័បផសងៗបទៀតបៅសមយ័
កាលបនោះ។ បៅជាបរចើនសតវតសបរកាយៗមកបទៀត ម្ចនរបបទសជាបរចើន នយករកឹតយវនិយ័ កដលរពោះអងគ នរបទានមក
ជាយូរណាស់មកបហើយ មកបរបើ។ 
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 ភាពឧតឋុងគឧតឋមខាងអកសរោស្រសថរបស់រពោះគមពរី រតូវ នទទួលោគ ល់បោយនិសសតិមហាវទិាល័យនន។ ការ 
បបរងៀនរបស់រពោះគមពរីសុភាសិត ការបលើកទឹកចិតថរបស់រពោះគមពរីទំនុកតបមកើង និងភាពបោម ោះរតង់របស់គមពរីរបវតថិោស្រសថ បៅ
កតប្ងចាបម់នុសសសពវសថ្ង បហើយរតូវបគបរបើជាគំរសូនអកសរោស្រសថដល៏អកដលបយើងគួរកតម្ចន។ 
 
 ភាពឧតឋុងគឧតឋមរបស់រពោះគមពរី គឺរបបសើរជាងអវីៗទាងំអស់ បហើយរពោះគមពរីក ៏នដឹកនបំយើងឲ្យបជឿថា ទសសនៈរបស់
រពោះគមពរីគឺមកពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើគុណ្សមផតថិខាងបរកាមណាខ្លោះ កដលចងអុលបៅបលើភាពឧតឋុងគឧតឋមរបស់រពោះគមពរី? 
 ក)  ការបបរងៀនសីលធម៌កដលលអរបបសើរ 
 ខ្)  អតទនយ័ពាកយចាស់ោស់ 
 គ)  ការជាបទ់ាកទ់ងបៅនឹងបញ្ដ វន័រគបក់ំរតិ 
  )  ការចងរកងបោយកសផកលអ 
 ង)  រកឹតយវនិយ័កដលកំពុងកតអនុវតថសពវសថ្ង 
 ច)  ភាពឧតឋុងគឧតឋមសនអកសរោស្រសថ 
 

ច. ព ម្ ះអ្នកនិពនធពៅកនងុរពះគម្ពីរ Name of Author in Scripture 
ទោលទៅទ៦ី. ផាល់ឧទាហរណ៍ននពីភសតុតាងទៅខាងរនុងណែលបញ្ញា រ់ថ្ន រពះជ្ជាច ស់ពិតជ្ជអនរនិពនធែ៏ពិតរបស់រពះគ្មពីរណមន។ 
 

 រពោះគមពរីោកប់ ម្ ោះរពោះជាម្ចច ស់ជាអបកនិពនន និងរ បព់ីរបបៀបកដលរទងប់ណាឋ លចិតថឲ្យបគសរបសរគមពរីបឡើង។ 
២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦ កចងថា «រគបអ់តទបទគមពរី សុទនកតរពោះជាម្ចច ស់របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបំភលបឺអាយកតង និងម្ចនរបបោជន៍ 
សរម្ចបប់បរងៀន រកខុ្សរតូវ កកតរមង ់និងអបរ់បំអាយរស់តាមបសចកឋីសុចរតិ»។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បតើរពោះគមពរីខាងបរកាមមយួណា កដលរ បប់យើងថារពោះជាម្ចច ស់ជាអបកនិពននរពោះគមពរី? សូមបបើកអានរគបអ់តទបទគមពរី  
    នីមយួៗបៅកបុងរពោះគមពរីរបស់អបក។ 
 ក)  និកខមនំ ២៤:១២ 
 ខ្)  ទុតិយកថា ៥:៣១ 
 គ)  ម្ច៉ា ឡាគី ៤:៤ 
  )  ២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦ 
 ង)  វវីរណ្ៈ ១:១ 
 

ឆ. ការសពរម្ចទំនាយពៅកនងុរពះគម្ពីរ Completion of Prophecy in Scripture  
ទោលទៅទ៧ី. ពនយល់ពីវិធីមួយណែលការណថលងទំនយរតូវបានររទានឲ្យ ទហើយរាប់ពីលរខខណឌ ណែលទគ្បានទររើទែើមបវីាយតម្មលទំនយទនះ 
 

 ពាការបីៅកបុងរពោះគមពរី នពណ៌្នពីការបងើបបឡើង និងធាល ក់ចុោះសនចរកភពនន ការបំផ្ទល ញ និងការកោងបឡើង
វញិសនទីរកុងបយរ ៉ាោូឡឹម និងរពតឹថិការណ៍្បផសងៗបទៀតកដលបកើតបឡើងនបពលអនគត ដូចជារបូភាពកដលម្ចនចលន។ 
រពឹតថិការណ៍្កដលពួកបគប ើញ និង នសរបសរទុក គឺជាការកថ្លងទំនយ ឬ ជាការរ បនូ់វអវីកដលនឹងរតូវបកើតបឡើងបៅបពល
អនគត។ ការសបរមច ឬ ការបំបពញសនទំនយចងអុលបងាា ញពីការបណាឋ លចិតថរបស់ពួកបគ។ 
 
  ប៉ាុកនថ ម្ចនបរចើនជាងការបំបពញកដល នបញ្ញជ កព់ីការកថ្លងទំនយ គឺជាការបណាឋ លចិតថមកពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
ពាការបីៅកបុងរពោះគមពរីជាមនុសសបោម ោះរតង់ចំបពាោះរពោះជាម្ចច ស់។ ការកថ្លងទំនយភាគបរចើនម្ចនសរម្ចបម់នុសសបដើមផ ី
ោស់បតឿនអំពីការោកប់ទាសចំបពាោះផលូវអារកករ់បស់ពួកបគ ប៉ាុកនថ កម៏្ចនបសចកថីសនាកដរថា បបើពួកបគកកករបចិតថបឡើងវញិ 
ពួកបគនឹងមនិទទួលបទាសបឡើយ។ រគបក់ារកថ្លងទំនយទាងំឡាយក ៏នបកើតបឡើងដូបចាប ោះកមន។ ការកថ្លងទំនយ គឺជា 
ភសថុតាងកដលបញ្ញជ ក់ថារពោះគមពរី គឺជា រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ មនិរោនក់តបោយោររគបក់ារទាងំអស់បកើតបឡើង
ប៉ាុបណាត ោះ ប៉ាុកនថ បោយបរពាោះរគបក់ារទាងំអស់កតងកតចងអុលបងាា ញអំពីមនុសសឲ្យម្ចនទំនក់ទំនងជាមយួរពោះជាម្ចច ស់ឱ្យ
កានក់តជិតសបិទន។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ សូមអានបៅគមពរី អូ ឌា ១:១ ; ម្ច៉ា ឡាគី ១:១ ; ណាហ ូម ១:១ បហើយនិងហា គូក ១:១ ; ២:២។ អបកនិពនន ន កចង  
   ថាការកថ្លងទំនយរបស់ពួកបគ នមកតាមរយៈ 
 ក) ការចាប់អារមមណ៍្ខាល ងំ។ 
 ខ្) ការនិមតិថកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបងាា ញដល់ពួកបគចំបពាោះសថ្ងអនគត។ 
 គ) សិកាពីោទ នភាពពិភពបោក និងការសិកាបលើរពឹតថិការណ៍្កដលនឹងអាចបកើតម្ចនបឡើង។ 
 
១០ សូមអានគមពរីម្ច៉ា ថាយ ១:២២; ២:៤-៦; ១៦-១៨, ៤:១២-១៦; ៨:១៦-១៧ បហើយនិងបអោយ ៥៣; កិចចការ   
     ២:១៤-២១; ៣១, ៣:១៨។ ម្ចនោទ នភាពជាកោ់ក់ខ្លោះបទៀតកដលការកថ្លងទំនយគួរកតបំបពញ បបើបយើងចាត់ទុកការ  
     បណ្ឋ លចិតថរបស់ពួកបគបនោះពីរពោះជាម្ចច ស់។ បតើរបបោគខាងបរកាមណាខ្លោះកដលរតឹមរតវូបបើទំនយបនោះមក  
     ពីរពោះជាម្ចច ស់? 
 ក)  ពាការគីួរកតទាយពីអនគតបដើមផយីកលុយ។ 
 ខ្)  ការកថ្លងទំនយគួរកតមកពីការពិត។ 
 គ)  ពាការគីួរកតជាមនុសសបោម ោះរតង ់និងជាមនុសសកដលបោរពបកាតខាល ចរពោះ។ 
  )  ការកថ្លងទំនយរតូវកតរសបជាមយួនឹងលកខណ្ៈរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 ង)  ការកថ្លងទំនយគួរកតជំរញុមនុសសឲ្យកសវងរករពោះជាម្ចច ស់។ 
 

ជ. ការលបុពចាលនូវជពរម្ើសពផេងៗកនងុរពះគម្ពីរ  
      Elimination of Alternatives in Scripture  
ទោលទៅទ៨ី. រាប់ទហតុផលច្ំទពាះការទជឿថ្ន រពះជ្ជាច ស់បានបណ្ដា លឲ្យទគ្ណតងរពះគ្មពីរ។ 
 

 ម្ចនលទនភាពបីោ៉ា ង ឬ ជាជបរមើសកបុងការសបរមចថា អបកសរបសររពោះគមពរីជាមនុសសកបបណា: 
 ១) មនុសសកដលសរបសរតាមគំនិតរបស់ពួកបគផ្ទធ ល់ 
 ២) មនុសសកដលអារកសបណាឋ លឲ្យនិោយកុហក 
 ៣) មនុសសកដលរពោះជាម្ចច ស់បណាឋ លឲ្យកចកចាយនូវបសចកថីពិត 
 
 ជាដំបូង រពោះគមពរីមនិកមនសរបសរមកពីគំនិតប កបបញ្ញឆ តរបស់ខ្លូនឯងបឡើយ ពីបរពាោះរ ជាញ  និងសុរកឹតភាពរបស់ 
រពោះគមពរីបងាា ញពីភាពឧតថុងគឧតថម កដលមនុសសមនិធាល ប់គិត។ បលើសពីបនោះបៅបទៀត មនុសសម្ចន បមនិអាចកាតប់ទាស 
អំបពើ ប និងរបតិបតថិតាមទសសនៈសនភាពបរសុិទនរបស់ខ្លួនពួកបគបឡើយ ពួកបគមនិកដលប ើញរពោះជាម្ចច ស់កដលោកខ់ាប ត
គំរបូលើមនុសសជាតិបឡើយ។ 
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 ទីពីរ រពោះគមពរី នតយុទនជាមយួអារកស កាតប់ទាសអារកស បហើយទាយពីភាពបរជយ័ និងការោកប់ទាសចុងបរកាយ
របស់វា។ អារកសមនិអាចជាអបកបណាឋ លចិតថឲ្យសរបសររពោះគមពរី នបឡើយ បរពាោះវាមនិអាចបលើកខ្លួនឯងថាលអ បហើយនិង
កាតប់ទាសអបកអារកកដូ់ចរពោះគមពរី នបឡើយ។ 
 
 ដូចោប បនោះកដរ មនុសសោម នសមតទភាពទាយពីអនគតចាស់ោស់បនោះ បធវើឲ្យបយើងទាតប់ចាលនូវគំនិតកដលគិតថា 
ពាការទីាងំអស់បនោះ នរបកាសពីគំនិតខ្លួនឯង បោយោម នការបណាឋ លចិតថកដលហួសពីនិសសយ័ធមមជាតិ នបឡើយ។ 
ការសបរមចរតឹមរតវូរបស់ទំនយបៅកបុងរពោះគមពរី នលុបបចាលនូវលទនភាពទាងំមនុសសលអមនុសសអារកក ់ឬ ក៏មនុសសប ក
បបញ្ញឆ ត កដល នបបញ្ចញគំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ពួកបគ។ 
 
 បោយរបបៀបកដលសមបហតុសមផលសនការលុបបំ តនូ់វការផ្ទល ស់បថូរ កដលនបំយើងមកដល់ការសនបិោឌ នថា 
មនុសសកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបណាឋ លចិតថ គឺទំនងជាអបកសរបសររពោះគមពរី។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ បតើរបបោគណាកដលរតឹមរតូវពីបហតុផលកដលបយើងបជឿថារពោះគមពរីពិតជារពោះជាម្ចច ស់បណាឋ លឲ្យកតង? 
 ក) មនុសសប កបបញ្ញឆ តមនិអាចកាតប់ទាសអំបពើ ប និងបលើកពីភាពបរសុិទន នបឡើយ។ 
 ខ្) ការសរមចពិតតាមការកថ្លងទំនយអំពីរពោះគមពរី បងាា ញពីការបណាឋ លចិតថកដលហួលពីនិសសយ័ធមមជាតិ។ 
 គ) អារកសមនិអាចបណាឋ លចិតថអបកសរបសរឲ្យកាតប់ទាសវា នបឡើយ។ 
 

ឈ. រពះគម្ពីរគង់វងេពៅ Survival of Scripture 
ទោលទៅទ៩ី. សាគ ល់ពីទពលទវលាណែលបញ្ញា រ់ពភីាពពិតរបស់រពះគ្មពីរ។ 
 

 ការគងប់ៅរបស់រពោះគមពរីបងាា ញពីការយករពោះហឫទយ័ទុកោក់របស់រពោះជាម្ចច ស់ចំបពាោះរពោះបនធូលរបស់រទង។់ កផបក
ខ្លោះសនរពោះគមពរីម្ចនចំណាស់របកហល ៣៥០០ ឆាប ។ំ កផបកថ្មីជាងបគបំផុតម្ចនអាយុ ១៩០០ឆាប ។ំ 
 
 បពលបវោជាសរតូវដោ៏ហាវបំផុតរបស់បសៀវបៅភាគបរចើន។ បសៀវបៅទាងំបនោះ នបៅជាហួសសមយ័ និងហួស
ការបពញនិយម តប់ង់របជារបយិភាពរបស់ខ្លួន បហើយបនធ បម់កកោ៏បសូនយបៅ។ ប៉ាុកនថ រពោះគមពរីមនិដូបចបោះបទ។ បទាោះបីជា 
រពោះគមពរីម្ចនវយ័ចំណាស់ោ៉ា ងណាកថី ការពិតរពោះគមពរីបៅកតម្ចនដំបណាោះរោយសរម្ចបប់ញ្ញា របស់សតវតសទី២១ បនោះជា 
ភសថុតាងមយួកដលបងាា ញថារពោះគមពរីពិតជារពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់កមន។ រពោះគមពរី នយកឈបោះបពលបវោ។ 
 



93 
 

 អបកនិពននលផជីនជាតិ រងំប ម្ ោះ វ ៉ាលុកទរ (១៦៩៤-១៧៧៨)  នទាយថាកបុងរវាង១០០ឆាប បំទៀត រទឹសថីរបស់ោត់
នឹងរតូវបគអានរគបទ់ីកកនលង បហើយរពោះគមពរីនឹងប ើញម្ចនកតបៅកបុងោរមនធីរកតប៉ាុបណាត ោះ។ ប៉ាុកនថ រពោះគមពរីម្ចនបគអានកានក់ត
បរចើនបលើសបដើម។ 
 
 ោម នបសៀវបៅណាកដលរតូវ នបគចមលង បកករប និងប ោះពុមពោ៉ា ងម៉ាតច់តដូ់ចរពោះគមពរីបទ។ កាលពីសមយ័បុរណ្ 
មុនបពលកដលម្ចនម្ច៉ា សីុនប ោះពុមព បគចមលងមយួទំពរ័ៗ បបើម្ចនខុ្សកតមយួពាកយ គឺបគរតូវកតប ោះបចាលទាងំមយួសនលឹក។ 
សពវសថ្ង ម្ចនអបករ ជញជាបរចើន នបធវើការបកករប និងប ោះពុមពបដើមផបីធវើឲ្យរ កដថារពោះគមពរី រតឹមរតូវ បហើយ ោម នការ
ខុ្សឆគង។ 
 
 បសឋចមយួចំនួន នពាោមបំផ្ទល ញរពោះគមពរីបចាលពីកបុងរបបទសរបស់ខ្លួន បហើយកាតប់ទាសអបកអានរពោះគមពរីដល់
ជីវតិបទៀតផង។ អបកតិោះបដៀលជាបរចើន នបធើវការវាយរបហារបលើរពោះគមពរីោ៉ា ងោហាវបឃ្លបៅ។ ប៉ាុកនថ រពោះគមពរី រស់បៅ
 នយូរជាងសរតូវរបស់ខ្លួនវញិ។ ១បពរតុស ១:២៤-២៥ «ដផតិមនុសសរគប់ៗ របូបរបៀប ននឹងបមម  រឯីសិររីងុបរឿងទាងំ
ប៉ាុនម នរបស់បគបរបៀប ននឹងផ្ទក បមម កតងកតបរកៀម បហើយផ្ទក ករ៏ោុះបរយកដរ ប៉ាុកនថ រពោះបនធូលរបស់រពោះអម្ចច ស់បៅសទិតបសទរ
អស់កលផជានិចច។ រពោះបនធូលបនោះ គឺជាដំណឹ្ងលអកដលបគ ននយំកមកជូនបងបអូន»។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ បតើរបបោគណាកដលចងអុលបងាា ញថា រពោះគមពរី នយកឈបោះបពលបវោ? 
 ក)  រពោះគមពរីអាចបរបើរ ស់ នសពវសថ្ងសរម្ចបព់ួកបយើង។ 
 ខ្)  រពោះគមពរីលកោ់ច់ជាងបគកបុងរយៈបពលរបរ់យឆាប បំនោះ។ 
 គ)  បគចងរកងរពោះគមពរីពីកសផក។ 
  )  មនិអាចបំផ្ទល ញរពោះគមពរី នបឡើយ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ក) រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយរពោះអងគបធវើការតាមរយៈរពោះបនធូលបនោះ។ 
 
៨ រគបរ់ពោះគមពរីទាងំអស់បនោះ បងាា ញថារពោះជាម្ចច ស់ជាអបកនិពនន។ 
 
២ ក) រពោះគមពរីម្ចនតួអងគកតមយួ កដលបណាឋ លឲ្យសរបសរគឺរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) អបកសរបសរបផសងៗោប   នសរបសរសផធបរឿងកដលឯកភាពោប ។ 
 
៩ ខ្) ការនិមតិថកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបងាា ញពួកបគអំពីអនគត។ 
 
៣ ខ្) ភសថុតាងសនសុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរី និងបងាា ញថាបគ នសរបសរតាមទសសនៈរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៤ គ) រតូវ នរពោះជាម្ចច ស់រកាពីការសរបសរនយ័ផធុយពីោប ។ 
 
១០ របបោគ ខ្) គ)  ) និង ង) រតឹមរតូវ។ 
 
៥ គ) ការរកប ើញសនវទិាោស្រសថ។ 
 
១១ របបោគទាងំអស់រតឹមរតូវ។ 
 
៦ បៅរោបនោះ មនុសសបៅបលើកផនដីទាងំមូលនិោយភាោកតមយួ ម្ចនពាកយសំដីកតមយួ។ 
 
១២ ក) រពោះគមពរីអាចបរបើរ ស់ នសពវសថ្ងសរម្ចបប់យើង។ 
 ខ្) រពោះគមពរីលកោ់ចជ់ាងបគកបុងរយៈបពល១០០ឆាប ។ំ 
  ) មនិអាចបំផ្ទល ញរពោះគមពរី នបឡើយ។ 
 
៧ ក) ការបបរងៀនកផបកសីលធម៌កដលលអរបបសើរ 
 គ) ការជាប់ទាកទ់ងបៅនឹងបញ្ដ វន័រគបក់ំរតិ 
 ង) រកឹតយវនិយ័កដលកំពុងកតអនុវតថសពវសថ្ង 
 ច) ភាពឧតឋុងគឧតឋមសនអកសរោស្រសថ 
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សមូ្អ្បអ្រសាទរ 
អបក នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះបហើយ។ បយើងសងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះម្ចនរបបោជនស៍រម្ចប់អបក! សូមកុំបភលចបំបពញ 

ការវាយតសមលតាមជំពូកទីពីរ បហើយរបគល់សនលឹកចបមលើយបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អបក។ 
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CL2120 រពះគម្ពីររបសប់ងបអូន CL2120Your Bible 
                                                                                                                                                                                               
ររោសច្ទមលើយជំពូរទមីួយ  
 
សូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាជំពូកនីមយួៗ សូមបំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជំពូក។ សូមអានសំណួ្រ
នីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតសរម្ចបសំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោកព់ណ៌្បលម  សរម្ចប់
ចបមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសំណួ្រកដលអបក
កំពុងកតបឆលើយ។  

 
ឧទាហរណ៏្  
១. ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅវយ៏បកមង។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   
 

សូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកដាសចពម្លើយជំពូកទីម្ួយ  

  សូមោកព់ណ៌្បលម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប សរម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរម្ចបជ់ំពូកទី១។ សរម្ចប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជំពូកទី១ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បស់អបក។ សូមបនថការសិការបស់អបកបៅជំពូកទី២។  

 

 

 

 

 

 

PN 08.13 

សរម្ចបប់របើបៅការោិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………

………… 

ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្ម្លជំពូកទី១  
 
១ ការសិការពោះគមពរីគឺជាអភយ័ឯកសិទនិខាល ងំណាស់ ពីបរពាោះ 
 ក) ម្ចនមនុសសមនិបរចើន នចមលងរពោះគមពរី។ 
 ខ្) រពោះគមពរីជាសំបុរតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 គ) ជារចនសនអកសរោស្រសថកដលោម នអវីមកបរបៀបផធឹម។ 
 
២ បដើមផរីកីចបរមើនខាងឯរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ អបកបជឿបលើរពោះរគិសថរតូវកត 
 ក) អានរពោះគមពរី។ 
 ខ្) សិកាភាោបដើមរបស់រពោះគមពរី។ 
 គ) បៅកបុងរពោះវហិាររល់សថ្ង។ 
 
៣ អបកណាកដលោក់បសចកថីទុកចិតថបលើរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ អបកបនោះនឹង 
 ក) បំកបកបពលបវោសនការលផងល។ 
 ខ្) រតូវកតបមើលកកនលងដសទបទៀតបៅបពលកដលម្ចនការលផងល។ 
 គ) ឈរម្ចកំបុងកំឡុងបពលម្ចនការលផងល។ 
 
៤ អវីកដលសំខាន់បំផុតអំពីរពោះគមពរី គឺថារពោះគមពរីកចកចាយអំពី 
 ក) គំនិតសនការបលើកទឹកចិតថ។ 
 ខ្) ការកតរ់តាអំពីរបវតថិោស្រសថ។ 
 គ) កផនការរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបប់យើង។ 
 
៥ សិកាពីបសចកថីពិតអស់កលផ រគិសថបរស័ិទរតូវកតសមលងឹបមើលបៅ 
 ក) រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) បសៀវបៅដអ៏ោច រយ។ 
 គ) វបផធម ៌ឬ ទំបនៀមទម្ចល ប់របស់ពួកោត។់ 
 
៦ ពាកយថា គមពីរបរសុិទន ម្ចននយ័ថា 
 ក) រពោះគមពរីពាកក់ណាឋ លគឺរពោះជាម្ចច ស់ជាអបកបណាឋ លឲ្យសរបសរ បហើយោម នកំហុស។ 
 ខ្) រពោះគមពរីភាគបរចើនគឺបរសុិទន។ 
 គ) រល់រពោះគមពរី៦៦កណ្ឍ គឺបរសុិទន។  
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៧ ម្ចនមនុសសរបកហលប៉ាុនម ននកក់ដលរពោះជាម្ចច ស់ នបរបើឲ្យសរបសររពោះគមពរី? 
 ក) ១៤ 
 ខ្) ៤០ 
 គ) ៦៦ 
 
៨ រពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មីរតូវ នសរបសរបឡើង 
 ក) មុនបពលរពោះបយស ូោងមកកផនដី។ 
 ខ្) អំឡុងបពលកដលរពោះបយស ូគងប់ៅបលើកផនដី។ 
 គ) បរកាយបពលកដលរពោះបយស ូ នោងរតលបប់ៅោទ នបរមសុខ្វញិ។ 
 
៩ ទំនក់ទំនងរបស់រពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មចីំបពាោះរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់គឺ 
 ក) សមពននបមរតីថ្មីបំ តប់ោយសមពននបមរតីចាស់។ 
 ខ្) សមពននបមរតីថ្មីបំបពញរគបទ់ាងំបសចកថីកដលម្ចនកចងបៅកបុងសមពននបមរតីចាស់។ 
 គ) សមពននបមរតីថ្មីបនថពីសមពននបមរតីចាស់។ 
 
១០ អវីកដលលអបំផុតបដើមផយីល់ពីរពោះគមពរី គឺអានរពោះគមពរីបៅកបុង 
 ក) ភាោបដើមរបស់រពោះគមពរី។ 
 ខ្) តាមភាោរបស់ខ្លួនឯង។ 
 គ) ភាោឡាតាងំ។ 
 
១១ បតើរបបោគណាមយួកដលរតឹមរតូវ? 
 ក) ការកំកណ្ថ្មីទាងំអស់របស់រពោះគមពរី ម្ចនពាកយពិតរ កដដូចោប បៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 ខ្) ការកំកណ្ថ្មីបផសងោប ននរបស់រពោះគមពរីម្ចនអតទនយ័ខុ្សោប ។ 
 គ) ការកំកណ្ថ្មីននរបស់រពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបឡើងតាមភាោទំបនើប។ 
 
១២ បហតុអវី នជារពោះគមពរីរបស់អាប៉ាូរគីហាវ មនិរតូវ នទទួលថាជាកផបកមយួសនរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់? 
 ក) ពួកវារតូវ នសរបសរបឡើងជាភាោរកិក។ 
 ខ្) ពួកវាខ្វោះភសថុតាងពីការបណាឋ លចិតថកដលមកពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ពួកវាពិ កនឹងងាយយល់ណាស់។ 
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១៣ ដបប់នួខ្ដំបូងសនជំពូកទី១ សនគមពរីដំណឹ្ងលអរបស់បោកយ៉ាូហានរតូវ នសរបសរជា 
 ក) ១យ៉ាូហាន ១៤។ 
 ខ្) ១៤យ៉ាូហាន ១:១។ 
 គ) យ៉ាូហាន ១:១-១៤។ 
 
១៤ ការសិកាបទគមពរីបោង និងវជិាជ សបម្ចធានគឺ 
 ក) រមួបញ្ចូ លកបុងគមពរីជាបរចើន។ 
 ខ្) ជាបលើកដំបូងសរម្ចប់រគូគងាវ ល និងរគូបបរងៀន។ 
 គ) ការបណ្ឋុ ោះគំនិតបកនទមបលើអតទបទគមពរី។ 
 
១៥ បតើគមពរីទំនុកតបមកើង និងគមពរីសុភាសិតជាកផបកណាមយួកបុងរពោះគមពរីសមពននបមរតីចាស់? 
 ក) កំណាពយ 
 ខ្) របវតថិោស្រសថ 
 គ) បទទំនយ 
 
១៦ បតើបទគមពរីណាកបុងសមពននបមរតីចាស់រ ប់បយើងពីរបបៀបកដលមនុសសរបរពឹតថអំបពើ បជាបលើកដំបូង? 
 ក) ទុតិយកថា 
 ខ្) និកខមនំ 
 គ) បោកុបផតថិ 
 
១៧ បតើបទគមពរីណាមយួរ បអ់ំពីបសថចដំបូងបៅអុីរោកអល? 
 ក) ោំយូកអលទី១ និងទី២ 
 ខ្) ពងាវតាកសរតទី១ និងទី២ 
 គ) រ កសរតទី១ និងទី២ 
 
១៨ គមពរីោោថ គឺកផបកសន 
 ក) គមពរីកំណាពយ។ 
 ខ្) គមពរីទំនយ។ 
 គ) គមពរីរបវតថោិស្រសថ។ 
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១៩ ពាការកីដលបបរមើជារដឌមស្រនថគីឺជា 
 ក) បោកបអោយ។ 
 ខ្) បោកោនីកយ៉ាល។ 
 គ) បោកបអបសោល។ 
 
២០ ពាការកីដល នរស់បៅបរកាយបពលកដលជនជាតិយូោរតលបប់ៅម្ចតុភូមរិបស់ពួកបគវញិគឺជា 
 ក) បោកហូបស។ 
 ខ្) បោកមកីា។ 
 គ) បោកហាកាយ។ 
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CL2120 រពះគម្ពីររបសប់ងបអូន CL2120 Your Bible 

 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទពីីរ  
 
សូមបំបពញចបនល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
បលខ្បរៀងសិសស………………………………………………………………………………………………………………………. 

(ទុកចបនល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
របបទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបក សូមបំបពញរកោសចបមលើយការវាយតសមលតាមជំពូក។ សូម
អានសំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ ម្ចនចបមលើយមយួកដលលអបំផុតសរម្ចបសំ់ណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្បលម  
សរម្ចបច់បមលើយកដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្កដលបៅបលើ រកោសចបមលើយ គឺដូចោប នឹងបលខ្សនសំណួ្រ
កដលអបកកំពុងកតបឆលើយ។ 
 
ឧទាហរណ៏្  
១.  ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បៅបកមងវយ័។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ចាបប់ផថើមឆាប ថំ្មី។ 

ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទលួរពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះ។ ដូបចបោះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្បលម    ខ្    ដូចបនោះ៖ 
១.  ក     ខ្     គ   
 

សូមបបើកទំពរ័បនថមយួបទៀត បៅបពលអបកចងច់ាបប់ផឋើម។ 
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រកដាសចពម្លើយជំពូកទីពីរ 

  សូមោកព់ណ៌្បលម  បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័ប សរម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 

 

១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

  បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរម្ចបជ់ំពូកទី២។ សរម្ចប់ពិនធុ សូមបផញើរកោសចបមលើយជំពូកទី២ បៅឱ្យរគូរបស់អបក 
ឬក ៏បៅការោិល័យកដលបៅកបុងតំបនរ់បស់អបក។  

 

 

 

 

 

 

PN 08.13 

សរម្ចបប់របើបៅការោិល័យសនសកល
វទិាល័យ គលូបល ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………

………… 
ពិនធុ………………………………… 
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ការវាយតម្ម្លជំពកូទី២  
 
១ បតើរពោះគមពរីសមពននបមរតីថ្មមី្ចនប៉ាុនម នកណ្ឍ ? 
 ក) ២៧ 
 ខ្) ៣៩ 
 គ) ៦៦ 
 
២ ពាកយលិខ្ិតទូបៅសរបសរបឡើងបោយបរពាោះ 
 ក) «លិខ្ិតទូបៅ» បោយបរពាោះបោកប៉ាូល នសរបសរគមពរីទូបៅ។ 
 ខ្) បមបញ្ញជ ការ មុកិសសុបីមើស ជាអបកកដលរបមូលលិខ្ិតទាងំបនោះ។ 
 គ) មនុសសកដល នសរបសរលិខ្ិតទាងំបនោះ។ 
 
៣ បតើអបកសរបសរកណ្ឍ គមពរីដំណឹ្ងលអមយួណាកដលជារគូបពទយ? 
 ក) ម្ច៉ា ថាយ 
 ខ្) ម្ច៉ា កុស 
 គ) លូកា 
 
៤ ការបញ្ញជ ក់របស់ដំណឹ្ងលអសនគមពរីម្ច៉ា កុសគឺបញ្ញជ ក់បលើ 
 ក) ជីវតិអស់កលផ។ 
 ខ្) រពោះរគិសថជាបសថច។ 
 គ) អបកបបរមើរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៥ បតើអបកសរបសរគមពរីដំណឹ្ងលអមយួណា នសរបសរកណ្ឍ គមពរីកិចចការ? 
 ក) បោកម្ច៉ា កុស 
 ខ្) បោកលូកា  
 គ) បោកយ៉ាូហាន 
 
៦ អតទបទគនលឹោះសំខានស់នគមពរីកិចចការកដលរតូវបធវើជាមយួ 
 ក) អំណាចកដលរបទានបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបដើមផបីធវើជាបនធ ល់។ 
 ខ្) បសចកថីជំបនឿកបុងរពោះរគិសថកដលដឹកនកំារសបស្រងាគ ោះ។ 
 គ) ជាបបសកមមរបស់អបកបជឿបដើមផបី្ងចាបអ់បកកដលខ្វោះខាត។ 
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៧ បោកប៉ាូល នបបរងៀនថា បយើងទទូលការសបស្រងាគ ោះបោយោរ 
 ក) ការបធវើអំបពើលអ។ 
 ខ្) រពោះគុណ្តាមរយៈជំបនឿ។ 
 គ) ការអធិោឌ នកដលយូរ។ 
 
៨ បតើនរណាជាអបកសរបសរកណ្ឍ គមពរីទីតុស និងភលីីម៉ាូន? 
 ក) បោកយ៉ាូហាន 
 ខ្) បោកលូកា 
 គ) បោកប៉ាូល 
 
៩ លិខិ្តកដលសរបសរកបុ ងគុក គឺ 
 ក) កាឡាទី បអបភសូ និងបថ្សាឡូនិក។ 
 ខ្) ធីម៉ាូបថ្ ទីតុស និងភលីីម៉ាូន។ 
 គ) បអបភសូ ភលីីព និងកូឡូស។ 
 
១០ លិខ្ិតកដលម្ចនសផធបរឿងដូចនឹងគមពរីរ ៉ាមូគឺ 
 ក) បអបភសូ។ 
 ខ្) កាឡាទី។ 
 គ) ភលីីព។ 
 
១១ លិខ្ិតកដលបបរងៀនពីការបធវើការលអដូចជាលទនផលសនជំបនឿគឺ 
 ក) ោ៉ា កុប។ 
 ខ្) ១ បពរតុស។ 
 គ) យូោស។ 
 
១២ ចំណុ្ចរមួសនលិខ្ិតរបស់បោកបពរតុសគសំឺបៅបលើ 
 ក) ការវនិិចឆយ័របស់រពោះរគិសថអំពីពិភពបោក។ 
 ខ្) ការបធវើលអបោយរបរពឹតថតាមបសចកថីជំបនឿ។ 
 គ) ការរងទុកខបវទនរបស់រគិសថបរស័ិទ។ 
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១៣ គមពរីវវីរណ្ៈជាកផបកមយួសន 
 ក) អាថ្ក៌ំ ងំ។ 
 ខ្) បទទំនយ។ 
 គ) អតទបដិរបូ។ 
 
១៤ អំណាចសនរពោះគមពរីកដលផ្ទល ស់បថូរជីវតិគឺ 
 ក) រសបដៀងោប បៅនឹងឥទនិពលសនការគិតវជិជម្ចន។ 
 ខ្) ភសថុតាងសនរពោះគមពរីកដលហួសពីនិសសយ័ធមមជាតិកបុងរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) អវីៗកដល នកចកចាយបោយោសនធំៗទាងំអស់។ 
 
១៥ បយើងអាចដឹងថារពោះជាម្ចច ស់ នបណាឋ លចិតថឲ្យបគសរបសររពោះគមពរី បោយបរពាោះ 
 ក) រតូវ នសរបសរអស់រយៈបពលជាយូរ។ 
 ខ្)  នបរៀបបរៀងបឡើងទាងំ៦៦កណ្ឍ ។ 
 គ) រសុោះរសួលោប ទាងំរសុង បទាោះបីជារពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបោយមនុសសបផសងោប កប៏ោយ។ 
 
១៦ សុរកឹតភាពរបស់រពោះគមពរី គឺរតូវ នឲ្យប ើញបៅកបុងរពោះគមពរីពីការ 
 ក) កញកបចញពីអំពីជំបនឿខុ្សឆគង។ 
 ខ្) កញកបចញពីអំបពើ បរបស់អបកដឹកន។ំ 
 គ) ការរបប់ញ្ចូ លអំពីទសសនផធុយពីោប ។ 
 
១៧ បសចកថពីិតអំពីរពោះគមពរីរតូវ នអបកវទិាោស្រសថោរំទបៅថាភាោោស្រសថ កដលទាកទ់ងនឹង  
 ក) ខាប តគំរសូនការគិត។ 
 ខ្) របពន័នជំបនឿ។ 
 គ) ការបរបើរ ស់សនពាកយបពចន។៍ 
 
១៨ ការពិតកដលថាអាជាញ ធរមយួចំនួនយកចាបម់ូលោឌ នរបស់ពួកបគសំអាងបៅបលើរពោះគមពរី គឺបងាា ញឲ្យប ើញថា 
 ក) ការរគបរ់គងទាងំអស់គឺហួសសមយ័។ 
 ខ្) អំពីរកមសីលធមខ៌្ពងខ់្ពស់បៅកបុងរពោះគមពរី។ 
 គ) រពោះគមពរីម្ចនតសមលទាបជាងបគ។ 
 
 
 



108 
 

១៩ បតើភសថុតាងណាកដលជាសផធកបុងរបស់អបកនិពននអំពីរពោះគមពរី? 
 ក) ពាកយបពចនប៍ៅកបុងរពោះគមពរីនឹងពាកយកដល នបរបើបៅកបុងពាកយ កដលជាអកសរោស្រសថធមមតា។ 
 ខ្) ការរកប ើញពីបុរណ្វទិា។ 
 គ) ការអោះអាងបធវើបឡើងបៅកបុងរពោះគមពរីផ្ទធ ល់។ 
 
២០ បតើរបបោគខាងបរកាមណាមយួកដលជាការកថ្លងទំនយរតឹមរតូវរបស់រពោះគមពរី? 
 ក) ការសបរមចទំនយរបស់រពោះគមពរីចងអុលបងាា ញពីការបណាឋ លចិតឋដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) ការកថ្លងទំនយរបស់រពោះគមពរីមនិ នបបរមើកបុងបោលបំណ្ងបផសងបទ ប៉ាុកនថ គឺបដើមផកីាតប់ទាសអំបពើ ប។ 
 គ) ការកថ្លងទំនយរបស់រពោះគមពរីមនិកដលជាការពិត។ 
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ពាកយពពចន៍ចុងពរកាយ 

ជូនចំបពាោះសិសានុសិសសជាទីរសឡាញ់ 

 បយើងសងឃមឹថាការសិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអបកគិតអំពីទំនកទ់ំនងរបស់អបកជាមយួនឹងរពោះជាម្ចច ស់។ បនធ បព់ីការ
សិកាបមបរៀន និងការបឆលើយសំណួ្រទាងំអស់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ំពិតជារគិសថបរស័ិទឬ? បតើខ្ញុ ំោគ ល់រពោះជាម្ចច ស់កដរ
ឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ថល់ឱ្កាសឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមី្ចនទំនកទ់ំនងជាមយួ
រពោះជាម្ចច ស់។ 
  
 បយើងទាងំអស់ោប កតងកតម្ចនកំហុស។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដសទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ
បនោះថាជាអំបពើ ប បហើយបយើងទាងំអស់ោប ម្ចនបទាសកំហុស: “រគប់ៗ ោប សុទនកត នរបរពឹតថអំបពើ ប បហើយោម នសិររីងុ
បរឿងរបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅជាមយួ” (រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អំបពើ បរបស់បយើង នររងំបយើងមនិឱ្យោគ ល់រពោះហឫទយ័រសឡាញ់
របស់រពោះវរបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័នឹងបយើង ថ្វីបបើបយើងម្ចនអំបពើ បកប៏ោយ។ “រពោះជាម្ចច ស់រសឡាញ់
មនុសសបោកខាល ងំណាស់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទានរពោះបុរតាកតមយួរបស់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយអស់អបក
កដលបជឿបលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិសបឡើយ” (យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយស ូ នទទួល
យកទារណុ្កមម កដលបយើងសមនឹងទទួលសរម្ចបអ់ំបពើ បរបស់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នសុគត។ 
 

បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយស ូជារពោះសបស្រងាគ ោះអបកកដរឫបទ? វាពិតជាោមញ្ដណាស់៖ 
 ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុសសម្ចន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច ស់ បហើយទូលសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទាសឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយស ូឱ្យអស់ពីចិតថ បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្រងាគ ោះរបស់អបក។ 

 
អបកអាចនិោយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច ស់បោយពាកយរបស់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិោយនូវបសចកថីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 
ឱ្រពោះបយស ូបអើយ ទូលបងគដឹំងថាទូលបងគជំាមនុសសម្ចន ប។ សូមអតប់ទាសដល់ទូលបងគផំង។ ទូលបងគបំជឿថា
រទងជ់ារពោះបុរតាដប៏ៅអស់កលផរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ អរគុណ្រពោះអងគសរម្ចបក់ារសុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជនំួស
អំបពើ បរបស់ទូលបងគ។ំ សូមោងមកគងប់ៅកបុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគ។ំ សូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគ។ំ 
សូមបធវើជារពោះជាម្ចច ស់របស់ទូលបងគបំៅសថ្ងបនោះ។ សូមអរគុណ្រពោះអងគកដល នសបស្រងាគ ោះទូលបងគ!ំ អាកម៉ាន។ 
 

 របសិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបសចកថីអធិោឌ នបនោះ បហើយបធវើវាអស់ពីចិតថ អំបពើ បរបស់អបក នឹងទទួល ននូវការ
អតប់ទាស បហើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអស់កលផជានិចច។ រពោះបយស ូ ជារពោះអម្ចច ស់សនជិវតិរបស់អបក។ រពោះគមពរី នរ ប់
ថា “ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាព បរបស់បយើង បនោះរពោះជាម្ចច ស់កដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះស័មរគ និងសុចរតិ រទងន់ឹង
អតប់ទាសបយើងបអាយរចួពី ប រពមទាងំជំរោះបយើងបអាយ នបរសុិទន រចួពីរគបអ់ំបពើទុចចរតិទាងំអស់ផង”  
(១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 សូមោវ គមន៍ការមកដល់រគួោររបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បយើងចង់ម្ចនបសចកថីអំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះសូមសរបសរ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើកបុងជីវតិរបស់អបក។ 

សូមរពោះជាម្ចច ស់របទានពរដល់អបក! 
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