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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។ 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


