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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។៍ 
 
 

 

 



51 

 

 

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។ 
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 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 
 



62 

 

 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។ 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


