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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 
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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 
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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។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


