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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។ 
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 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។ 
 


