
27 
 

  

ពត៌មានសខំាន់អ្ំពីរពះគមពីរ 
Basic Information about the Bible 

 

 
 រពោះគមពរី គឺសរមប់មនុសសទាុំងអស់គ្នន  ទាុំងបកមង និងចាស់ ទាុំងអនកមនិមនការសិកាអបរ់ ុំ និងអនកមនការសិកា
អបរ់ ុំ ទាុំងអនកមន ទាុំងអនករក។ បនោះគឺជាបសៀវបៅមគគុបទស៍ខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្មយួបដើមបបីបរងៀនមនុសសពីរបបៀបទទួល
 នសបស្តង្ហគ ោះ និងឱ្យោគ ល់ពីគបរមងកផនការរពោះជាមច ស់ចុំបពាោះពួកបគ។ បលក ប៉ាូលសរបសរពីរពោះគមពរីថា៖ «អវីៗកដលមន
កចងទុកពីមុនមក គឺកចងទុកសុំរបអ់បរ់ ុំបយើង។ បោយគមពរីជួយ សុំរលទុកខបយើង និងបអាយបយើងបចោះស ូ រទាុំ បយើងមន
បសចកឋីសងឃមឹ» (រ ៉ាមូ ១៥:៤)។ ដូបចនោះបហ្ើយ មនុសសមន ក់ៗ អាចភាជ បទ់ុំនាកទ់ុំនងផ្ទទ ល់ខ្លួនបៅនឹងរពោះគមពរី។ 
 
 បយើងអាចទទួល នរពោះពរ និងការបរបៀនរបបៅតាមរយៈការអានរពោះគមពរី បទាោះបីជាបយើងមនិយល់ចាស់ពរីពោះគមពរី
កប៏ោយ។ ប៉ាុកនត ចុំបណ្ោះដឹងខាងរពោះគមពរីកដលបពញបោយអុំណ្រ  នមកពីការសិកាពិតរ កដកតប៉ាុបណាណ ោះ។ ដូបចាន ោះបហ្ើយ 
បយើងរតូវកតមនពតម៌នសុំខាន់ៗ មយួចុំនួន។ បៅកនុងបមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបរៀនអុំពីការសរបសររពោះគមពរី គុំនិតសុំខាន់ៗ  
ឯកភាពគ្នន  និងការកបងកចករបស់រពោះគមពរី។ 
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គ្ទរាង 
ក. អនកនិពនធរពោះគមពរី Writer of the Bible 
 ១) ការបុំភលឱឺ្យកតង Inspiration 
 ២) សិទធិអុំណាច Authority 
ខ្. ការចមលងរពោះគមពរីពីជុំនាន់មយួបៅជុំនានម់យួ Transmission of the Bible 
គ. ឯកភាពគ្នន របស់រពោះគមពរី Unity of the Bible 
 ១) រពោះគមពរីសមពនធបមរតចីាស់ និងសមពនធបមរតីថមី Old and New Testaments 
 ២) ដុំបណ្ើ រការសនការបបើកសកមតង Progressive Revelation 

 

ទោលទៅ  
១. ពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីរតូវ ននិពនធ បហ្ើយរតូវ នបញ្ចូ នមកកាន់បយើង។ 
២. ពិភាកាពីរបធានបទសុំខាន់ និងរចនាសមពនធសុំខាន់របស់រពោះគមពរី។ 
៣. បង្ហា ញពីកតាត សុំខាន់ៗ កដលបបងកើតឯកភាពគ្នន បៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 

ក្ស. អ្នក្សនិពនធរពះគមពីរ Writers of the Bible 
ទោលទៅទ១ី. ពណ៌នពរីទបៀបណែលរពះគ្មពីររតូវបានទគ្និពនធ ទហើយរតូវបានបញ្ចូ នមរកាន់ទយើង។ 
 

១. ការបំភលឱឺ្យណតង Inspiration 

 មនមនុសសរបមនជា៤០នាក ់នសរបសររពោះគមពរី កនុងកុំឡុងបពលរបមណ្ជា១៦០០ឆាន ុំ។ រពោះគមពរីអាចមន
ឯកភាពគ្នន បនតិចបនតួច ឬគ្នម នឯកភាពគ្នន  បោយបរពាោះមនអនកសរបសរ និងកាលៈបទសៈខុ្សៗគ្នន ជាបរចើន។ ប៉ាុកនត រពោះគមពរី
 នរ បប់យើងថា រពោះជាមច ស់ដអ៏ោច រយ នដឹកនាុំ ឬបណាឋ លចិតតអនកសរបសរឱ្យកតរ់តាអុំពីបរឿងរ៉ា វរបស់រពោះអងគជាមយួ
មនុសសជាតិ។ 
 
 ការបណាឋ លឱ្យកតងរពោះគមពរី គឺជា «ដបងាើម» ដព៏ិតសនរពោះវញិ្ញដ ណ្របស់រពោះជាមច ស់ បដើមបដីឹកនាុំគុំនិតរបស់អនក
សរបសរ។ ការបនោះង្ហយរសួលយល់ បបើសិនជាបយើងនឹកប ើញថា រពោះជាមច ស់ នសូនយមនុសសបចញពីដី និងរបទានជីវតិ
ឱ្យបគបោយការផលុ ុំដបងាើមជីវតិចូលបៅកនុងរនធរចមុោះរបស់បគ។  
 
 អនករោិះគនម់យួចុំនួនបជឿថា បទាោះបីរពោះគមពរីមនបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមយួកប៏ោយ ក៏រពោះគមពរីបៅកតមនកុំហុ្ស
កដរ។ អនកបផសងបទៀតពាយមពនយល់ថា កផនកបផសងៗរបស់រពោះគមពរី នមកពីការបណាឋ លឱ្យកតងមកពីរពោះបនទូលរបស់
រពោះជាមច ស់បៅកានម់នុសសមន ក់ៗ  បៅបពលកដលរពោះជាមច ស់មនបនទូលបៅកាន់មនុសសតាមរយៈរពោះបនទូលជាកល់ក់ទាុំង
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បនោះ។ អនកខ្លោះបទៀត ពាយមពនយល់ថា រពោះជាមច ស់មនរពោះបនទូលតាមរយៈពាកយសមតបីៅកានម់នុសស កដល នសរបសរ
រពោះគមពរីបោយគ្នម នគិតអុំពីពាកយបពចន។៍ ទាុំងអស់បនោះជាគុំនិតខុ្សឆគងអុំពីការបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 
 រពោះបនទូល នកចងថា៖ «រគបអ់តថបទគមពរី សុទធកតរពោះជាមច ស់របទានរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបុំភលបឺអាយកតង» (២ធីម៉ាូបថ 
៣:១៦)។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី ២បពរតុស ១:២១  នសរបសរថា៖ «ដបតិរពោះបនទូលកដលពាការ ីនកថលងទុកមកបនាោះ មនិ
កមនបចញពីបុំណ្ងចិតតរបស់មនុសសបទ គឺរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធវញិឯបណាោះ កដលជុំរញុចិតតបលកទាុំងបនាោះបអាយកថលង
រពោះបនទូលកនុងរពោះនាមរពោះជាមច ស់»។ របសិនបបើ បយើងរពមទទួលថា រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់មយួណាកប៏ោយ ជា
បសចកតីពិត បនាោះបយើងរតូវកតរពមទទួលថា រពោះបនទូលទាុំងមូលជាបសចកតីពិតកដរ។ 
 
 ដូចគ្នន បនោះកដរ បយើងមនិអាចនិយយថា អនកសរបសររគ្ននក់តជាម៉ា សីុនកដលគ្នម នបសរភីាពកនុងការបរជើសបរ ើសអវីបនាោះ
បទ។ សូមបកីតអនកខ្លោះ មនិ នយល់ចាស់ពីអវីកដលបគ នសរបសរ ជាពិបសសការខ្វល់ខាវ យអុំពីទុំនាយកដលមនិទាន ់ន
សបរមចកប៏ោយ កអ៏នកបផសងបទៀត  នសិកាអុំពីរបធានបទរបស់បគកដរ។ បគ នសរបសរអុំពីបទពិបោធន៍របស់បគផ្ទទ ល់។ 
អវីទាុំងអស់គឺជាការបបើកសកមឋងពិបសសរបស់រពោះជាមច ស់។ បលកប៉ាូល នសរបសរថា៖ «រពោះអងគ នបង្ហា ញគុំបរងការដ៏
លក់កុំ ុំងបអាយខ្ញុ ុំោគ ល់ ដូចខ្ញុ ុំបទើបនឹងសរបសរយ៉ា ងខ្លីខាងបលើបនោះរោប ់។…បៅជុំនានប់ដើម មនុសសមន ពុុំ នោគ ល់
គុំបរងការបនោះ ដូចរពោះជាមច ស់ នបង្ហា ញបអាយរកុមោវក័ និងពាការ ីដវ៏សុិទធរបស់រពោះអងគ នាបចចុបបននកាលោគ ល់ តាម
រយៈរពោះវញិ្ញដ ណ្បនាោះបឡើយ» (បអបភសូ ៣:៣, ៥)។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធរបស់រពោះជាមច ស់បនតធានាអោះអាងថា រពោះបនទូល
របស់រពោះជាមច ស់ជាបសចកតីពិត។ 
 

២. អំណាច្ Authority 

 ដូចកដលអនកសរបសរ នសរបសរកាលពីដុំបូង រពោះបនទូលកនុងរពោះគមពរីជារពោះបនទូលលអបុំផុតសរមបប់គ្នលបុំណ្ង
របស់រពោះជាមច ស់។ បោយោររពោះជាមច ស់ ជាអនកបុំភលឱឺ្យកតងរពោះបនទូល បទើបបយើងអាចទុកចិតតបលើរពោះបនទូលទាុំងបនាោះ
 ន។ រពោះបនទូល សុទធកតពិតរ កដ បហ្ើយរពោះបនទូលកម៏និអាចខុ្ស នបឡើយ។  

 
 រពោះគមពរីមនអតថនយ័បពញលកខណ្ៈ។ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់មនិរតូវការអវីបផសងបទៀតបទ។ គ្នម នអវីអាចោក់
បកនថមកនុងរពោះបនទូល បហ្ើយកគ៏្នម នអវីកនុងរពោះបនទូលរតូវដកបចញ នកដរ។ 

 
 បោយបរពាោះរពោះគមពរីជាបសចកតីពិត មនអតថនយ័បពញបលញ បហ្ើយមនការបុំភលឱឺ្យកតងពីរពោះជាមច ស់ បទើបអនករ ជញ
ខាងរពោះគមពរី និយយថារពោះគមពរីមនសិទធិអុំណាច។ សូមបកីតមហាជនកដល នឮរពោះបយស ូមនបនទូល ក៏ទទួលោគ ល់ពី
ការចាកប់របងកដលមកពីរពោះជាមច ស់កដរ។ ពួកបគនិយយថា៖ «បរពាោះរពោះអងគមនរពោះបនទូលរបកបបោយអុំណាចខុ្សកបលក
ពីពួកអាចារយរបស់ពួកបគ» (ម៉ា ថាយ ៧:២៩)។ អតថន័យចុំនួនបធីុំៗសនអុំណាចគឺ៖ បសចកតីពិតចុងបរកាយ បសចកតីកថលង
ការណ៍្ ឬ ចាប់ផលូវការ និងអុំណាចកនុងការបង្ហគ ប។់ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់មនអុំណាចបលើចុំណុ្ចទាុំងបី។ 
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រពោះបនទូលបបើកសកមឋងពីបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់។ រពោះបនទូល គឺជាគបរមងកផនការផលូវការសរមបក់ារបរ សបលោះ
មនុសសទាុំងអស់។ រពោះបនទូលមនអុំណាចផ្ទល ស់បតូរជីវតិមនុសស បៅបពលកដលបគោឋ ប់បង្ហគ បត់ាមបទបញ្ញជ របស់
រពោះបនទូល។ 

 
 បៅបពលបយើងរពមទទួលអុំណាចសនរពោះបនទូលរពោះជាមច ស់ បយើងអាចសិការពោះបនទូលបោយការយល់យ៉ា ង
អោច រយ។ បយើងមនិរគ្ននក់តនិយយថា វជារពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ បហ្ើយបុំបភលចវបនាោះបទ។ បយើងោរភាពថា វជា
រពោះបនទូលរស់ដព៏ិត កដល នផ្ទល ស់ករបជីវតិរបស់បយើង។ បៅបពលកដលបយើងយល់ពីការបបរងៀនរបស់រពោះបនទូល បនាោះបយើង
រពមទទួលរពោះបនទូលបោយគ្នម នការសងសយ័។ បលកប៉ាូល  នអរគុណ្រកុមជុំនុុំបៅរកុងបថសាឡូនិកកដល នទទួល និង
រពមទទួលយក រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ «បហ្តុបនោះបហ្ើយ នជាបយើងបចោះកតអររពោះគុណ្រពោះជាមច ស់ជានិចច បរពាោះបៅ
បពលកដលបយើងនាុំដុំណឹ្ងលអមកជូនបងបអូនោឋ ប ់បងបអូន នទទួលយក បោយពុុំចាតទុ់កថាជាពាកយសុំដីរបស់មនុសសបទ 
គឺទុកដូចជារពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ តាមពិតជារពោះបនទូលរបស់រពោះអងគកមន បហ្ើយរពោះបនទូលបនោះកុំពុងកតបបងកើតផល
កនុងបងបអូនជាអនកបជឿ» (១បថសាឡូនិក ២:១៣)។ 

 
 បយើងអាចបជឿជាកប់លើអុំណាចរបស់រពោះគមពរី ន។ បយើងអាចបជឿបលើបសចកតីសនារបស់រពោះជាមច ស់ថាជាការពិត 
រពមទាុំងរបកាសបសចកតីសនាទាុំងបនាោះសរមប់ជីវតិរបស់បយើង។ បសចកតីអុំណ្រ និងបសចកតីសុខ្ោនតរបស់រពោះអងគនឹងបៅ
តាមបយើង។ បនាទ ប់មក បយើងអាចបឆលើយតបបៅនឹងរពោះបនទូលបោយោត ប់បង្ហគ ប់ទាុំងរសុង។ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១. បដើមបយីល់ពីរពោះគមពរី បយើងរតវូកតទទួលោគ ល់ថា រពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបឡើងបរកាម…..…………កដលមកពី 
     រពោះជាមច ស់។ 
 
២. បោយបរពាោះរពោះគមពរីជាការពិត បទើបវនិយយបោយ………………………………………………………………………។ 
 
៣. បយើងទទួលោគ ល់ការបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរីតាមរយៈ 
 ក) រពោះបនទូលផ្ទទ ល់។ 
 ខ្) បោយគុណ្ភាពខាងកផនកអកសរោស្តសត។ 
 គ) កិចចការរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
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៤. សិទធអិុំណាចរបស់រពោះគមពរីប ើញកនុង 
 ក) បសចកតីពិតចុងបរកាយ។ 
 ខ្) អុំណាចកនុងការផ្ទល ស់បតូរជីវតិ។ 
 គ) វចនាធិបាយរបរ់យ។  
 

ខ. ការចមលងរពះគមពីរពីជំនាន់មួយបៅជំនាន់មួយ Transmission of the Bible 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីររធានបទសំខាន់ និងរច្នសមពនធសំខាន់របស់រពះគ្មពីរ 
 

 ជាយូរមកបហ្ើយ គ្នម នអនកសរបសរពីការបបើកសកមឋងមកពីរពោះជាមច ស់បៅកានម់នុសសជាតិបទ។ ប៉ាុកនត រពោះជាមច ស់ពិត
ជាមនរពោះបនទូលបៅកាន់មនុសស រពមទាុំងដឹកនាុំបគកនុងកិចចការជាបរចើនកដលបគបធវើ ។ រពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់រតូវ ន
របទានឱ្យមនុសសមន ក់ៗ តាមរបបៀបចុំៗកតមតង។ ឧទាហ្រណ៍្ រពោះជាមច ស់ នរតាស់បៅបលកអរ ហាុំ និងមនរពោះបនទូល
រ បប់លកថា តាមរយៈបលក និងពូជពងសរបស់បលក (ជនជាតិបហ្របឺ) ពិភពបលកទាុំងមូលនឹងទទួល នរពោះពរ។ 
រពោះជាមច ស់ នបរជើសបរ ើសមនុសសចុំៗបចញពីរបជាជាតិមយួបនាោះ ឱ្យបគសរបសរពីការបបើកសកមឋងរបស់រពោះអងគ។ បយើងនឹង
ពិពណ៌្នាពីរបបៀបកដលរពោះគមពរីរតូវ នសរបសរបឡើង រពមទាុំង នចមលង ឬក ៏នរបទានមកឱ្យបយើង។ 
 

 រពោះជាមច ស់  នបណាឋ លចិតតបលកម៉ាូបសឱ្យសរបសរអុំពីការបបើកសកមឋងកដលនឹងពនយល់ពីការបបងកើតកផនដី និងពី
ការរបទានរកឹតយវនិយ័ បសចកតីសនា និងបទទុំនាយបផសងៗ។ ដូបចនោះ បលកម៉ាូបស នសរបសរកណ្ឍ គមពរីជាបរចើន បដើមបឱី្យ
មនុសសបរសុិទធរបស់រពោះជាមច ស់បផសងបទៀតសរបសរបកនថម ន។ អនកសរបសរទាុំងបនាោះ នសរបសរកណ្ឍ កមពរីបៅបលើថម បនទោះ
ដីឥដឌ កសបក និងបៅបលើរកាុំង។ ការសរបសរបលើកដុំបូងមនិមនបៅបចចុបបននបនោះបទ ប៉ាុកនតរពោះជាមច ស់ នដឹកនាុំពួកអនករ ជញ
កដលបោម ោះរតង់ឱ្យចមលងកណ្ឍ គមពរីទាុំងអស់បនាោះ។ការចមលងនូវការសរបសរបលើកដុំបូងបៅមនសពវសថង។ បគរកាវកនុង
ោរៈមនទីរ និងបណាណ ល័យនានាបៅកនុងពិភពបលកទាុំងអស់។ 
 
 ជាបរចើនឆាន ុំមកបហ្ើយ កណ្ឍ គមពរីកនុងរពោះគមពរីរតូវ នបគបៅថា «កណ្ឍ គមពរី»។ ពាកយថា «Bible» មកពីពាកយភាោ
រកិក biblia  កដលមននយ័ថា «បសៀវបៅ»។ បនាទ បម់ក រពោះគមពរីរតូវ នបគោគ ល់ថាជា «រពោះគមពរី» កដលរតូវគ្នន នឹងភាោ
រកិក។ ដូបចនោះបហ្ើយ អតថនយ័សនប ម្ ោះ «រពោះគមពរី» គឺសរបសរបឡើងបោយរតឹមរតូវបៅនឹងកណ្ឍ គមពរីទាុំង៦៦កណ្ឍ បៅកនុង
រពោះគមពរី កដលបធវើឱ្យបសៀវបៅបនោះកាល យជារពោះគមពរីដវ៏សុិទធ។ 
 

 អនករ ជញខាងឯរពោះគមពរី នពិនិតយបមើល បហ្ើយរពមទទួលោគ ល់រពោះគមពរីថា ជារពោះបនទូលកដល នបណាត លឱ្យ
សរបសរ។ តាមពិត បគបៅកណ្ឍ គមពរីកនុងរពោះគមពរីថា «បញ្ជ ីកណ្ឍ គមពរី»។ បញ្ជ ីកណ្ឍ គមពរី មនលកខណ្ៈរគបរ់គ្នន។់ មន
ការសរបសរបុរណ្បផសងបទៀត អុំពីរពោះជាមច ស់ ប៉ាុកនត វមនិកមនជាការបណាឋ លឱ្យកតងកដលមករពោះជាមច ស់បនាោះបទ។ វមនិ
កមនជាកផនកសនការបបើកសកមឋងរបស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះបយើងបឡើយ។ 
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 រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ឱ្យបយើងយល់ពីរពោះបនទូលរបស់រពោះអងគ។ រទងម់នអនកសរបសរគមពរីសមពនធបមរតចីាស់ 
បោយបរបើភាោបហ្របឺ ដូបចនោះោសនប៍ហ្របឺអាចយល់ពីរពោះគមពរី ន។ អនកសរបសរគមពរីសមពនធបមរតីថមី នបរបើភាោរកិក 
កដលជាភាោទូបៅនាសមយ័រពោះបយស ូ។ 
 
 សពវសថង រពោះគមពរីរតូវ នបកករបបរចើនជាង ១៣០០ភាោ ដូបចនោះបទើប នជា មនុសសជាបរចើនអាចយល់ពីរពោះបនទូល
របស់រពោះជាមច ស់ ន។ វជាបរឿងធមមតាបទ កនុងការដឹងថា មនការបរបើពាកយខុ្សៗគ្នន កនុងការបកករបបផសងៗគ្នន ។ ប៉ាុកនត 
រពោះបនទូលបៅកតដូចគ្នន ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥. បៅកនុងភាោទុំបនើបពាកយថា រពោះគមពីរ  មននយ័ថា 
 ក) បសៀវបៅ។ 
 ខ្) បសៀវបៅរកិក។ 
 
៦. រពោះគមពរី រតូវ នបគបកករបបរចើនជាង ១៣០០ 
 ក) បសៀវបៅ។ 
 ខ្) ភាោ។ 
 
៧. កណ្ឍ គមពរីសនរពោះគមពរីរតូវ នបគបៅថា បញ្ជ ីកណ្ឍ គមពរី ពីបរពាោះ 
 ក) វរតូវ នបគទទួលោគ ល់ថាជា រពោះបនទូលកដល នបណាត លឱ្យសរបសរ។ 
 ខ្) វរតូវ នសរបសរបោយមនុសស៦៦នាក។់ 
 
៨. បយើងមនរពោះគមពរីសពវសថង បោយបរពាោះ 
 ក) វរតូវ នសរបសរបលើថមរងឹ។ 
 ខ្) រពោះជាមច ស់ នដឹកនាុំអនករ ជាញ ឱ្យចមលងការសរបសរ។ 
 គ) រពោះជាមច ស់ នការពារបនទោះដីឥដឌ និងរកាុំង។ 
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គ. ឯក្សភាពគ្នន របសរ់ពះគមពីរ Unity Of The Bible 

ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញពីរតាត សំខាន់ៗណែលបទងកើតឯរភាពោន ទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 

១. រពះគ្មពីរសមពនធទមរតចីស់ និងសមពនធទមរតថីមី  Old and New Testaments 

 រពោះគមពរីមន ៦៦កណ្ឍ កដលរតូវ នបគកបងកចកជាគមពរីសមពនធបមរតីចាស់មន ៣៩កណ្ឍ  និងគមពរីសមពនធបមរតីថមី
មន ២៧កណ្ឍ ។ កណ្ឍ គមពរីទាុំងបនោះ ជាបសៀវបៅកតមយួ របវតតិោស្តសតកតមយួ និងជាោច់បរឿងកតមយួ។ គុំនិតសុំខាន់សន
កណ្ឍ គមពរីនីមយួៗគឺជាកផនការបរ ោះបលោះមនុសសរបស់រពោះជាមច ស់។ គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ទាយទុកពីអវីកដលនឹងបកើត
បឡើង បៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីថមី បហ្ើយគមពរីសមពនធបមរតីថមីពនយល់ និងសបរមចតាមបសចកតីសនសមពនធបមរតចីាស់។ ដូបចនោះ
បហ្ើយ កណ្ឍ គមពរីទាុំងពីរបធវើការរមួគ្នន កតមយួ បរពាោះកណ្ឍ គមពរីទាុំងពីរបនោះ រតូវ នសរបសរបឡើយបរកាមការបុំភលឱឺ្យកតងរបស់
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
 
 តួអងគសុំខាន់សនគមពរីសមពនធបមរតទីាុំងពីរគឺ រពោះរគិសត។ កណ្ឍ គមពរីនីមយួៗបង្ហា ញពីរពោះអងគកនុងរបបៀបពិបសសមយួ។ 
ឧទាហ្រណ៍្ កណ្ឍ គមពរីបលកុបបតតិបង្ហា ញថា រពោះរគិសតជារពោះអាទិករ កណ្ឍ គមពរីនិកខមនុំបង្ហា ញថារពោះអងគជាអនកបលោះ។ 
កណ្ឍ គមពរីោុំយូកអល ពងាវតាកសរត និងរ កសរតបង្ហា ញថា រទងជ់ាបសឋច និងកណ្ឍ គមពរីបអោយបង្ហា ញថា រទង់ជា
រពោះបមសសុ។ី គមពរីម៉ា ថាយ ម៉ា កុស លូកា និងយ៉ាូហានបង្ហា ញ ថារពោះរគិសតជារពោះបមសសុកីដល នសនា ជាអនកបបរមើរបស់
រពោះជាមច ស់ ជាបុរតមនុសស និងជារពោះបុរតារបស់រពោះជាមច ស់។ បៅបពលអនកសិកាកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗ សូមពាយមបមើល
ពីរបបៀបកដលរពោះរគិសត នបង្ហា ញ។ 
 

រពោះរគសិតបៅកនុងរពោះគមពរី 

បលកកុបបតត ិ រពោះអាទិករ 

និកខមនុំ អនកបលោះ 

ោុំយូកអល ពងាវតាកសរត និងរ កសរត បសតច 

បអោយ រពោះបមសសុ ី

ម៉ា ថាយ រពោះបមសសុ ី

ម៉ា កុស អនកបបរមើរបស់រពោះជាមច ស់ 

លូកា បុរតមនុសស 

យ៉ាូហាន រពោះបុរតារបស់រពោះជាមច ស់ 
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 ពាកយថា សមពនធបមរតី  មននយ័ថា «កិចចរពមបរពៀង»។ គមពរីសមពនធបមរតចីាស់បបើកសកមឋងពីកិចចរពមបរពៀងរបស់
រពោះជាមច ស់ជាមយួមនុសសអុំពីការសបស្តង្ហគ ោះរបស់រពោះអងគមុនបពលរពោះរគិសតយងមក។ ការបនោះសុំអាងបៅបលើរកឹតយវនិយ័ 
កដលរពោះជាមច ស់ នរបទានមកឱ្យបលកម៉ាូបសបដើមបកីតរ់តាទុក។ គមពរីសមពនធបមរតថីមី គឺជាកិចចរពមបរពៀងរបស់រពោះជាមច ស់
ជាមយួមនុសសជាតិ បនាទ បព់ីរពោះរគិសត នយងមក។ កិចចការបនោះកផអកបៅបលើរពោះគុណ្របស់រពោះជាមច ស់ កដលជា
ការបុំបពញបសចកតីរសលញ់របស់រទងប់ៅចុំបពាោះមនុសសជាតិ។ រពោះជាមច ស់ នបញ្ចូ នបុរតរបស់រពោះអងគឱ្យសុគត និងមន
រពោះជនមរស់បឡើងវញិ បដើមបឱី្យបយើងអាចមនអុំបណាយទានសនការសបស្តង្ហគ ោះ។ 
 

 គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ទាយពីការយងរតឡបម់កវញិរបស់រពោះរគិសត បហ្ើយបង្ហា ញពីភាពទនប់ខ្ាយសនកិចចរពម
បរពៀងចាស់។ ការចងសមពនធបមរតីសនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ គឺសរមបក់ុំណ្ត់បពលបវល និងសរមបរ់បជាជាតិមយួ គឺ
របជាជាតយូិោ។ វរតូវ នកុំណ្ត់បៅកនុងរបបៀបបផសងៗគ្នន ។ ឧទាហ្រណ៍្ មនុសសរតូវកតថាវ យសតវបធវើជាយញ្ដបូជា ជាបរៀង
រល់ឆាន ុំ បដើមបបីធវើការសងសរមប់អុំបពើរបស់បគ។ (សូមបមើលបៅគមពរី បហ្របឺ ១០:៤-៧, ១០, ១៤)។ 
 

 គមពរីសមពនធបមរតថីមីរ បព់ីការយងមករបស់រពោះរគិសត និងបុំបពញតាមបទទុំនាយសនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់៖ «ប៉ាុកនត 
លុោះដល់បពលកុំណ្តប់ហ្ើយ រពោះជាមច ស់កច៏ាត់រពោះបុរតារបស់រពោះអងគបអាយមករបសូតបចញពីស្តសតី បហ្ើយរបសូតបរកាម
អុំណាចរបស់វនិយ័ផង» (កាឡាទី៤:៤)។ កិចចរពមបរពៀងថមីបៅជាបជ់ាបរៀងរហូ្ត (បហ្របឺ ៧:២៤, ២៨)។ វមនសរមប់
របជាជាតទិាុំងអស់ (កិចចការ ១០:៣៤-៣៥) បហ្ើយ នសងការោកប់ទាសសរមបអ់ុំបពើ បទាុំងអស់។ ទាុំងអស់បនោះ 
បយើងរតូវបធវើគឺ រពមទទួលអុំបណាយរបស់រពោះជាមច ស់ គឺជាបុរតារបស់រពោះអងគ។ 
 

 តារងខាងបរកាមបង្ហា ញពីរបបៀបោករ់កុមសនកណ្ឍ គមពរី។ 

គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ 

រកឹតយវនិយ័ បលកុបបតតិ-ទុតិយកថា ៥ 

របវតតិោស្តសត យ៉ាូបសវ-បអសបធើរ ១២ 

កុំណាពយ យ៉ាូប-បទចុំបរៀង ៥ 

បទទុំនាយ   

   -- ពាការធីុំៗ បអោយ-ោនីកយ៉ាល ៥ 

   -- ពាការតូីចៗ ហូ្បស-ម៉ា ឡាគី ១២ 
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គមពរីសមពនធបមរតថីម ី

ដុំណឹ្ងលអ ម៉ា ថាយ ដល់ យ៉ាូហាន ៤ 

របវតតិោស្តសត កិចចការ ១ 

លិខ្ិត   

   -- របស់បលកប៉ាូល រ ៉ាមូ-ភលីីព ១៣ 

   -- ទូបៅ បហ្របឺ-យូោស ៨ 

បទទុំនាយ វវិរណ្ៈ ១ 

  

២. ែំទណើ រការម្នការទបើរសណមតង Progessive Revelation 
 ដុំបណ្ើ របរឿងរបស់រពោះគមពរី ចាបប់ផឋើមបៅកនុងគមពរីបលកុបបតតិបោយការបបងកើតកផនដី និងមនុសស។ វបញ្ចបប់ៅកនុង
កណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈ បោយការបញ្ចបជ់ីវតិបៅបលើកផនដដូីចកដលបយើងដឹងអុំពីវ។ រវងកណ្ឍ គមពរីទាុំងពីរបនោះ គឺជាដុំបណ្ើ របរឿងពី
របបៀបកដលរពោះជាមច ស់សបស្តង្ហគ ោះមនុសសជាតិ បដើមបឱី្យបយើងអាចរកីរយនឹងជីវតិអស់កលបបៅឯនគរឋានសួគ។៌ 
 

 បៅបពលបលកអោុំ និងនាងបអវមនិ នោឋ ប់បង្ហគ ប់រពោះជាមច ស់ ពួកបគធាល ក់បៅកនុងអុំបពើ ប។ ពួកបគរតូវ នោច់
បចញពីរពោះជាមច ស់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ ប៉ាុកនត រពោះជាមច ស់បៅកតរសលញ់ពួកបគ។ រទង ់នចាបប់ផឋើមបបងកើតផលូវមយួ បដើមប ី
បរ សវញិ្ញដ ណ្របស់ពួកបគ។ បដើមបទីទួលការបបើកសកមតងបពញបលញរបស់រពោះជាមច ស់អុំពីការបរ សខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
មនុសសរតូវចុំណាយបពលយូរ។ បហ្របឺ ១:១-២ រ ប់បយើងថា៖  
 

«បៅជុំនានប់ដើម រពោះជាមច ស់មនរពោះបនទូលមកកានប់ុពវបុរសបយើង ជាបរចើនបលើកបរចើនោ  
បោយបរបើរបបៀបបផសងៗជាបរចើន តាមរយៈពួកពាការ។ី រគ្នបនោះជារគ្នចុងបរកាយបុំផុត រពោះអងគ 
មនរពោះបនទូលមកបយើងតាមរយៈរពោះបុរតា។ រពោះអងគ នរបគល់អវីៗទាុំងអស់បអាយរពោះបុរតា
រគបរ់គងជាមតក៌ រពោះអងគក ៏នបបងកើតពិភពទាុំងមូលបោយោររពោះបុរតាកដរ»។ 
 

 សពវសថងបនោះ បយើងមនការបបើកសកមតងបពញបលញតាមរយៈរពោះរគិសត កដលជារពោះបនទូលដរ៏ស់។ មនុសសកដលរស់បៅ
កនុងសមយ័សញ្ញដ ចាស់មនិមនដូចបនោះបទ។ ពួកបគមនកផនកមយួសនការបបើកសកមតងបនាោះ។ បពលបវលកនលងបៅរពោះជាមច ស់
 នបបើកសកមតង បរចើន បហ្ើយនិងបរចើនបទៀតពីបសចកតីពិតរបស់រពោះអងគ។ (បមើលបអោយ ២៨:១០)។ បយើងបៅកិចចការបនោះ
ថា ដុំបណ្ើ រការសនការបបើកសកមតង។ 
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 រពោះជាមច ស់ នទាកទ់ងជាមយួមនុសសនាសមយ័សមពនធបមរតីចាស់តាមរបបៀបបផសងគ្នន មយួពីការកដលរទងទ់ាកទ់ង
ជាមយួនឹងបយើង។ ឧទាហ្រណ៍្ ការបបរងៀនបៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីថមីកដលរបឆាុំងនឹងការមនរបពនធ ឬ បតីបរចើន និង
ការកលងលោះ ហាក់ដូចជាជុំទាស់នឹងោច់បរឿងនានាកនុងគមពរីសមពនធបមរតចីាស់។ ប៉ាុកនត រពោះបយស ូ នពនយល់ថារពោះជាមច ស់
របរពឹតតខុិ្សគ្នន នាអតីតកាល ។ មនបសចកតីពិតបនតិចបនតួចកដល នបង្ហា ញដល់ពួកបគ រពោះបង្ហា ញបសចកតីពិតមកបយើង
បរចើនជាង (ម៉ា ថាយ ១៩:៣-៩)។ បយើងមនបសចកតីពិតបរចើនជាង បោយបរពាោះរពោះបយស ូ នយងមក បដើមបបីង្ហា ញបយើងពី
ផលូវមយួ។ បពលអនកសិការពោះគមពរី អនកនឹងប ើញ កថមបទៀតពឯីកភាពគ្នន សនគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបជ់ីវតិ
របស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៩. ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរបៅពីមុខ្របបយគនីមយួៗកដលរតឹមរតវូ។ 
 ក) របធានបទសុំខាន់របស់រពោះគមពរី គឺជាការបបងកើតពិភពបលក។ 
 ខ្) គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ និងគមពរីសមពនធបមរតថីមី ជាកិចចរពមបរពៀងចាស់ និងកិចចរពមបរពៀងថមីរបស់រពោះជាមច ស់ 
    ជាមយួមនុសស។ 
 គ) គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ និងគមពរីសមពនធបមរតថីមីបធវើការរមួគ្នន  បដើមបពីនយល់ពីគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់ចុំបពាោះ
    មនុសសបលក។ 
  ) ោរសនកណ្ឍ គមពរីនីមយួៗបផ្ទឋ តបៅបលើអតតចរកិបផសងៗគ្នន ។ 
 
១០. ចូរបរជើសបរ ើសការពណ៌្នាខាងបរកាមកដលបង្ហា ញលអបុំផុតអុំពីដុំបណ្ើ រការសនការបបើកសកមតង។ 
 ក) ការបបើកសកមតងរបស់រពោះជាមច ស់ គឺសរមប់មនុសសមយួចុំនួនប៉ាុបណាណ ោះ។ 
 ខ្) បគរ បអ់នកដសទអុំពីការបបើកសកមតងរបស់រពោះជាមច ស់តាុំងពីការចាបប់ផឋើម រហូ្តដល់ទីបញ្ចប។់ 
 គ) រពោះជាមច ស់ នបបើកសកមតងបសចកតីពិតរបស់រពោះអងគកនុងរយៈបពលខ្លី។ 
 
១១. ចូរបរជើសបរ ើសរបបយគណាកដលបង្ហា ញពីឯកភាពគ្នន សនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ និងសមពនធបមរតីថមី។ 
 ក) សមពនធបមរតីទាុំងពីររតូវ នសរបសរបលើរកាុំងបុរណ្។ 
 ខ្) គមពរីសមពនធបមរតចីាស់ទាយពីអវីកដលនឹងបកើតបឡើងបៅកនុងសមពនធបមរតថីមី។ 
 គ) តួអងគសុំខាន់សនសមពនធបមរតីទាុំងពីរ គឺជារពោះរគិសត។  
  ) រពោះជាមច ស់ទាក់ទងជាមយួមនុសសនាសមយ័សមពនធបមរតីចាស់ ដូចកនុងសមយ័សមពនធបមរតថីមីកដរ។ 
 ង) គមពរីសមពនធបមរតថីមីបង្ហា ញពីបសចកតីពិតកដលមកពីគមពរីសមពនធបមរតីចាស់។ 
 

 តាមរយៈការអានរពោះគមពរីទាុំងមូល នឹងជួយ អនកឱ្យប ើញថា អវីកដលពួកអនកមនិបជឿមយួចុំនួន នបៅភាពផទុយគ្នន
ថា ជាការបញ្ញជ ក់បកនថមនូវការសបរមចរបស់រពោះបនទូលរពោះជាមច ស់។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១. ការបុំភលឱឺ្យកតង។ 
 
៧. ក) វរតូវ នបគទទួលោគ ល់ថា ជារពោះបនទូលកដល នបណាត លឱ្យកតង។ 
 
២.  អុំណាច។ 
 
៨. ខ្) រពោះជាមច ស់ នដឹកនាុំអនករ ជញឱ្យចមលងការសរបសរ។ 
 
៣. ក) រពោះបនទូលផ្ទទ ល់។ 
 គ) កិចចការរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ 
 
៩. ក) ខុ្ស 
 ខ្) រតូវ 
 គ) រតូវ 
  ) ខុ្ស 
 
៤. ក) បសចកតីពិតចុងបរកាយ។ 
 ខ្) អុំណាចកនុងការផ្ទល ស់បតូរជីវតិ។ 
 
១០.  គ) រពោះជាមច ស់ នបបើកសកមតងបសចកតីពិតរបស់រពោះអងគកនុងរយៈបពលខ្លី។ 
 
៥. ក) កណ្ឍ គមពរី។ 
 
១១.  ខ្) គមពរីសមពនធបមរតីចាស់ទាយពីអវីកដលនឹងបកើតបឡើងបៅកនុងសមពនធបមរតថីមី។ 
  គ) តួអងគសុំខាន់សនសមពនធបមរតទីាុំងពីរ គឺជារពោះរគិសត។  
  ង) គមពរីសមពនធបមរតីថមីបង្ហា ញពីបសចកតីពិតកដលមកពីគមពរីសមពនធបមរតីចាស់។ 
 
៦.  ខ្) ភាោ។  
 


