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រពះគមពីរជាអ្ក្សសរសាស្រសត 
The Bible as Literature 

  

 
 បៅបពលអនកនិយយបៅកាន់នរណាមន ក ់អនកចងឱ់្យមនុសសមន កប់នាោះយល់ពីអនក។ ដូបចនោះបហ្ើយបទើប អនកបរជើសបរ ើស
វធិីមយួកនុងការបង្ហា ញខ្លួនឯងថានឹងបធវើឱ្យគុំនិតរបស់អនកចាស់។ មា៉ាងបទៀត អនកដឹងថា អវីកដលអនកនិយយ និងរបបៀប
កដលអនកនិយយវបធវើការជាមយួគ្នន ។ ដូចជាការកថលងសុនទរកថា ការរ បព់ីពតម៌ន ឬ ការសរបសរ មនរបសិទធភាព បៅ
បពលណាកដលអនកសរបសរបង្ហា ញពីគុំនិតរបស់គ្នត់ នយ៉ា ងចាស់។ 
 
 អនកសរបសររពោះគមពរីបរជើសបរ ើសពាកយរបស់បគ និង នបរៀបចុំពាកយបពចនទ៍ាុំងបនាោះឱ្យរសបនឹងបគ្នលបុំណ្ងរបស់បគ។ 
ការសិកាអុំពីវធិកីដលអនកសរបសរបង្ហា ញពីគុំនិតរបស់បគ នឹងជួយ អនកកនុងការសិការពោះគមពរី។ អនកនឹងអាចប ើញពីគុំនិត
សុំខាន់កនុងោររបស់រពោះគមពរី និងយល់កានក់តចាស់ពីបគ្នលបុំណ្ងរបស់អនកសរបសរ បៅបពលកដលអនកអាចោគ ល់ពី
រចនាបថ ឬ ពីវធិសីនការបង្ហា ញរបស់គ្នត។់ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



40 
 

គ្ទរាង    

ក. ភាោតាមនយ័រតង ់និងភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀប Literal and Figurative Language 
ខ្. ការបរៀបចុំគុំនិតនានា Organization of Ideas 
គ. របបភទសនការសរបសរ Styles of Writing 

 
ទោលទៅ 
១. កបងកចករវងការបរបើរ ស់ភាោតាមនយ័រតង ់និងភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀបបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
២. ោគ ល់ពីវធិីោស្តសតទាុំងរ ុំមយួកនុងការបរៀបចុំគុំនិត។ 
៣. ពិភាកាពីរចនាបថសុំខាន់ៗ សនការសរបសរកដល នបរបើបៅកនុងរពោះគមពរី។ 
 

ក្ស. ភាសាតាមន័យរតង់ និងភាសាតាមន័យបធៀប Literal and Figurative Language 
ទោលទៅទ១ី. ណវរណញររវាងការទររើរាស់ភាសាតាមន័យរតង ់និងភាសាតាមន័យទធៀបទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 

 រពោះជាមច ស់សពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងយល់ពីបសចកតីពិត កដលរទង ់នបង្ហា ញដល់បយើងតាមរយៈរពោះបនទូលរបស់
រពោះអងគ។ អនកសរបសររពោះគមពរី  នសរបសរអុំពីការពិត និងជាញឹកញយ បគ នបរបើភាោរតង់ៗ  ឬការពិត។ ដូបចនោះបហ្ើយ 
បយើងអាចដឹងពីអវី កដលរពោះគមពរីចងម់ននយ័ បោយការរពមទទួលអតថនយ័បដើមសនពាកយទាុំងបនាោះ។ បពលបយើងអាន៖ «បៅ
រគ្នបនាោះ រពោះបយស ូយងបឡើងបៅបលើភនុំបដើមបអីធិោឌ ន» (លូកា ៦:១២) បយើងដឹងថា បនោះគឺជានយ័រតង ់ឬនយ័ពិតពីអវីកដល
រទង ់នបធវើ។ បពលរពោះអងគគុំរមជុំងឺរគុន ជុំងឺរគុនកប៏ចញ ត់បៅ (លូកា ៤:៣៩) បនោះគឺ ជាបសចកតីពិតតាមនយ័រតង។់ 
 
 ប៉ាុកនត បពលកដលអនកអានរពោះបនទូលបនោះ៖ «បៅសថងបនាទ ប ់បលកយ៉ាូហានប ើញរពោះបយស ូយងតរមងម់ករកបលក រចួ
បលកកម៏នរបោសន៍ថា៖ «បមើលហ្ន៎! បលកបនោះបហ្ើយជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាមច ស់ កដលដក បបចញពីមនុសសបលក» 
(យ៉ាូហាន ១:២៩) បយើង មនិអាចបកករបពាកយទាុំងអស់តាមនយ័រតង ់នបទ។ រពោះបយស ូមនិកមនជាកូនបចៀម ឬសតវមយួ
កាលបទ។ រទងប់របៀបដូចជាសតវបចៀមមយួកាលបៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតចីាស់ កដលរតូវ នបគបធវើយញ្ដបូជាសរមប់
អុំបពើ បរបស់មនុសស។ ដូបចនោះ ភាោមយួចុំនួនរបស់រពោះគមពរី គឺជានយ័បធៀប ឬ កន៏ិមតិតរបូកនុងអតថនយ័។ វជួយ កនុងការ
ពនយល់ពបីសចកតីពិតតាមនយ័រតង។់ 
 
 ភាោតាមនយ័បធៀប ជាការបរៀបបរៀងបឡើងនូវពាកយបរបៀបបធៀប។ ទាុំងបនោះជាពាកយ ឬឃ្លល កដលជួយ ឱ្យបយើងយល់អវី
កដលពិ កបោយភាជ បវ់បៅនឹងអវីមយួកដលបយើងដឹងអុំពីវ។ បលកយ៉ាូហាន  នផឋល់ឱ្យបយើងនូវគុំនិតមយួពីរបូភាពរបស់
រពោះរគិសតជាកូនបចៀម កដលោក់បលើអាសនៈសរមបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង។ ការបនោះនឹងជួយ បយើងឱ្យយល់ពីបគ្នលបុំណ្ង
របស់រពោះរគិសតកនុងការយងមកកនុងពិភពបលក។ 
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 ពាកយបរបៀបបធៀបជួយ បយើងឱ្យយល់ពីកិចចការខាងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្ កដលបយើងមនិអាចបមើលប ើញបោយកភនកធមមតា
របស់បយើងបទ។ ចូរចងចាុំ បៅកនុងបមបរៀនទី១ រពោះបយស ូ នបរបៀបបធៀបរទងផ់្ទទ ល់បៅជាទឹកកដលផឋល់ជីវតិ។ បហ្ើយរទងក់៏
 នបរបៀបបធៀបអងគរទងផ់្ទទ ល់ បៅនឹងនុំបុង័ ពនលឺ និងជាអនកគង្ហវ លបចៀមកដរ។ បពលមយួ រទងម់នរពោះបនទូលថា «បមើល៍! 
បយើងនឹងមកដូចបចារចូលលួច» (វវិរណ្ៈ ១៦:១៥)។ ឧទាហ្រណ៍្ទាុំងបនោះបង្ហា ញបយើងថា បយើងមនិអាចគិតកវងឆាង យបពក
កនុងការបរបៀបបធៀបរពោះបយស ូ បៅនឹងនរណាមន កប់ផសងបទៀត នបទ។ រទង ់គឺដូចជាអវីមយួ កដល នកុំណ្ត់កនុងរបបៀប
មយួ។ ពាកយបរបៀបបធៀបទាុំងបនោះជួយ បយើងឱ្យចងចាុំពីបសចកតីពិតពិោត រប៉ាុបណាណ ោះ។ 
 
 ជាញឹកញយ រពោះរគិសត នបរបើភាោតាមនយ័បរបៀបបធៀប បៅបពលកដលរទងម់នរពោះបនទូលបៅកានអ់នកកដលបដើរ
តាមរពោះអងគ។ រទង់មនបនទូលរ បប់គពីបរឿងោមញ្ដៗ បដើមបជីួយ បគឱ្យយល់ពោីរសុំខាន់សនបសចកតីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
បៅកណ្ឍ គមពរីម៉ា ថាយ ១៨:១០-១៤ រពោះរគិសតរ បប់រឿងអុំពីកូនបចៀមកដល ត។់ បៅកនុងការបរបៀបបធៀបបនោះ រទងប់បរងៀន
ថា រទងម់នរពោះទយ័ខ្វល់ខាវ យចុំបពាោះបយើងរល់គ្នន  ដូចជាអនកគង្ហវ លកដល ន តប់ងកូ់នបចៀមអញ្ច ឹងកដរ។ 
 
 ពាកយបរបៀបបធៀបមយួចុំនួន គឺរតូវ នបគបៅថានិមតិតសញ្ញដ —ជាពាកយកដលបង្ហា ញពីបសចកតីពិតអុំពីកិចចការ។ ពាកយ
ថា ពនលឺ អុំបិល និងបចៀម  គឺជានិមតិតសញ្ញដ សនរគិសតបរស័ិទ។ បៅកនុងពិធីបលៀងរពោះអមច ស់ មននុំបុង័ និងកពងជានិមតិត
សញ្ញដ សនរបូកាយ និងបលហិ្តរបស់រពោះរគិសត។ វរ ុំលឹកបយើងពីការសុគតរបស់រពោះរគិសត និងការរងទុកខបវទនាសរមប់
អុំបពើ បរបស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 

១. ចូរបញ្ញជ ក់របបយគនីមយួៗទាុំងតាមភាោនយ័រតង ់និងភាោនយ័បធៀប។ ចូរសបសរបៅខាងមុខ្របបយគនីមយួៗនូវ  
     បលខ្សនរបបភទភាោកដលរតូវគ្នន ។ ចូរចាុំថាមនិរតូវបមើលចបមលើយមុនបពលកដលអនក នគូសបហ្ើយបនាោះបទ។ 
 .....ក)  បៅជិតបកាល ងទាវ រកនុងរកុងបយរោូឡឹមមនអនករកមន ក់ (យ៉ាូហាន ៥:២)។ ១) នយ័រតង ់
 …..ខ្)  បនោះជាកូនបចៀមសនរពោះ (យ៉ាូហាន ១:២៩)។    ២) នយ័បរបៀបបធៀប 
 …..គ)  ខ្ញុ ុំហ្នឹងបហ្ើយជាទាវ រសរមប់កូនបចៀម (យ៉ាូហាន ១០:៧)។ 
 ….. )  មនបចៀមបផសងបទៀតកដលជារបស់ខ្ញុ ុំ (យ៉ាូហាន ១០:១៦)។ 
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២. ចូរអានបរឿងមយួកដលសតីអុំពីរសកងបៅកនុងម៉ា ថាយ១៣:២៤-៣០ បហ្ើយនិងអានការពនយល់នយ័របស់វបៅខ្៣៦-៤៣។    
     ចូរអានការពិពណ៌្នាបៅជួរខាងោឋ ុំ និងសរបសរបលខ្សននិមតិតសញ្ញដ បៅជួរខាងបឆវងរបស់ការពិពណ៌្នាកដលវផគូផគង។ 
 .....ក)  អនករពួសរគ្នបពូ់ជ   ១) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់រពោះរជយសនរពោះជាមច ស់ 
 .....ខ្)  មរសរតូវ    ២) បុរតមនុសស 
 .....គ)  រគ្នបពូ់ជលអ    ៣) មរ 
 ..... )  រសកង    ៤) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់មរ 
 .....ង)  រសូវ និងរសកងដុោះជាមយួគ្នន   ៥) អវោនកាលសនពិភពបលក 
 .....ច)  របមូលរសកងចង   ៦) រពោះរជយសនោថ នបរមសុខ្ 
 .....ឆ)  រសូវ    ៧) ពិភពបលក 
 

ខ. ការបរៀបចំគំនិតនានា Organization of Ideas 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីវិធីសាស្តសតទងំរាមំួយរនុងការទរៀបគ្ំនិត។ 
 
 បៅបពលបយើងសរបសរ បយើងរបុងរបយត័កនុងការបរៀបគុំនិត។ បយើងនាុំគុំនិតកដលទាក់ទងគ្នន ទាុំងអស់មក បដើមបគី្នុំរទ
គុំនិតសុំខាន ់បហ្ើយបរៀបចុំគុំនិតទាុំងបនាោះ បដើរជាមយួគ្នន បោយរលូន។ បៅចុំណុ្ចបនោះ បយើងនឹងពិពណ៌្នាពីវធិីោស្តសត
បផសងៗកដលអនកសរបសរបរៀបចុំគុំនិតរបស់ពួកបគ។ 
 

1. ពាកយផទួន។ អនកសរបសរបរបើពាកយដូចគ្នន  ឬរសបដៀងគ្នន មឋងបហ្ើយមឋងបទៀត។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី ២កូរនិថូស ៨:១-
១៥ គុំនិតសនការថាវ យរបស់រគិសតបរស័ិទ រតូវ នបបងកើតបឡើងតាមរយៈគុំនិតសបបរុសផទួនៗ។ 
 

2. ការវវិតត។ អនកនិពនធបបងកើតចលនាបឆាព ោះបៅមុខ្មយួ បោយបកនថមពតម៌នលមអតិ បៅបលើពតម៌នលមអតិ ដូចកដល
បយើងបធវើ បៅបពលកដលបយើងនិទានបរឿងមយួ។ បរឿងកដលនិយយអុំពីបលកភលីីពបៅកណ្ឍ គមពរីកិចចការ ៨: ២៦-
៤០ បង្ហា ញពីដុំបណ្ើ រការបៅមុខ្។ រពោះវញិ្ញដ ណ្មនបនទូល មកកានប់លកភលីីពឱ្យបចញដុំបណ្ើ របៅផលូវចាស់
លស់មយួ។ បនាទ បម់ក រពោះវញិ្ញដ  ននាុំបលកភលីីពបៅជួបបុរសមន ក ់បដើមបកីចកចាយដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយស ូ។ 
បរកាយមក បុរសមន កប់នាោះករ៏ពមទទួលរពោះរគិសត បហ្ើយបលកភលីីព នបធវើពិធីរជមុជទឹកឱ្យគ្នត់ បហ្ើយ 
រពោះវញិ្ញដ ណ្ក ៏នបលើកបលកភលីីពបៅ ត់បៅ។ 
 

3. ករមតិខ្ពស់បុំផុត។ អនកសរបសរនាុំបៅកានច់ុំណុ្ចកុំពូលកនុងភាពលមអតិសនការដុំបណ្ើ រការ។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី
ភលីីព ៣:១០ បលកប៉ាូល រ បប់យើងពីអវីកដលជាបសចកតីសុចរតិដព៏ិតថា៖ «បដើមបចីងោ់គ ល់រពោះរគសិឋ និងោគ ល់
ឫទាធ នុភាពកដល នបរ សរពោះអងគបអាយមនរពោះជនមរស់បឡើងវញិ រពមទាុំងចូលរមួជាមយួរពោះអងគកដលរងទុកខ
លុំ ក បហ្ើយបអាយ នដូចរពោះអងគកដលបោយទិវងគត»។ ខ្ ១-៩ នាុំបយើងបៅកានក់រមតិខ្ពស់បុំផុត។ 
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4. ភាពផទុយគ្នន  និងការបរបៀបបធៀប។ ចុំបពាោះភាពផទុយគ្នន វញិ អនកនិពនធពាុំនាុំភាពផទុយគ្នន ពីរយ៉ា ង បដើមបគូីសបញ្ញជ ក់ពី

ការលអ និង ការអារកក ់ឬ ពនលឺ និងភាពងងឹត។ កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជុំពូក១ ផទុយពីមនុសសកដលបគ្នរពបកាតខាល ច
រពោះ រតូវ នបគោុំដូចជាបដើមបឈើកដលបបងកើតផលកផលបៅឯមនុសសអារកកវ់ញិ បរបៀបដូចជាចុំបបើងកដលបហ្ើរ ត់
បៅ។ ចូរកតស់មគ ល់ភាពផទុយគ្នន សនការបរបៀបបធៀបបនោះ៖ «មនុសសពាល…បរបៀប ននឹងអង្ហក ម កដលរតូវខ្យល់
ផ្ទត ់ត់បៅ» (ខ្៤)។ ចុំបពាោះការបរបៀបបធៀបគ្នន វញិ អនកនិពនធពាុំយកកិចចការពីរមកទនទឹមគ្នន  បដើមបគូីសបញ្ញជ ក់ពី
ភាពរសបដៀងគ្នន ។ 
 

5. ចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ ។ អនកនិពនធបរបើចុំណុ្ចរតឡបន់ឹងគុំនិតកដលវវិតតបៅមុខ្។ ចុំណុ្ចទាុំងបនោះ មនោរសុំខាន់
ចុំបពាោះលទធផលរបស់បរឿង ឬ ចុំបពាោះអតថនយ័សនរពោះបនទូល។ បៅកនុងកណ្ឍ គមពរី បអសបធើរ ចុំណុ្ចសុំខាន ់គឺជាជយ័
ជុំនោះរបស់រពោះនាងបអសបធើរ បោយការបពញចិតតរបស់បសឋច បៅបពលនាងចូលបៅគ្នល់រពោះអងគបោយគ្នម ន
ការអបញ្ជ ើញ។ បបើគ្នម នការបពញចិតតរបស់បសតចបទ រពោះនាងមនិអាចសបរមចគបរមងកផនការរបស់រពោះនាង កនុងការ
ជួយ ការពាររបជារស្តសតរបស់រពោះនាងឱ្យមនជីវតិរស់ នបឡើយ។ 
 

6. មូលបហ្តុ និងលទធផល។ អនកនិពនធបរៀបចុំគុំនិតនានា បដើមបបីង្ហា ញពីទុំនាក់ទុំនងរវងលទធផលពិតមយួ ឬ
បហ្តុផលបផសងៗចុំបពាោះវ។ រទងរ់បកហ្លជាចាបប់ផឋើមបោយលទធផលផង ឬបហ្តុផលផង។ កនុងកណ្ឍ គមពរី 
កូឡូស ១:៣ បលកប៉ាូលរ បរ់កុមជុំនុុំថា គ្នត់សូមអរគុណ្រពោះជាមច ស់សរមបព់ួកបគ។ បនោះគឺជាលទធផល។ 
បៅខ្៤ គ្នត់ឱ្យបហ្តុផល៖ «ដបតិបយើង នឮបគនិយយអុំពីជុំបនឿរបស់បងបអូនបលើរពោះរគិសឋបយស ូ និងអុំពីបសចកឋី
រសឡាញ់របស់បងបអូន ចុំបពាោះរបជាជនដវ៏សុិទធទាុំងអស់»។ បនាទ បម់ក គ្នត់បលើកគុំនិតបនោះមឋងបទៀតកនុងខ្ ៨ និង
៩ ការចាបប់ផឋើមបោយបហ្តុផល និងការបញ្ចបប់ោយលទធផល។ បពលខ្លោះ បយើងបញ្ចូ លវធិីោស្តសតពីរ ឬបរចើនជាង
បនោះបដើមបបីរៀបចុំគុំនិតរបស់បយើង។ បៅកនុង១កូរនិថូស ១:៣-៤ និង៨-៩ បលកប៉ាូល នបរបើបហ្តុផលជាបរចើន និង
លទធផលបផសងៗ និងពាកយផទួន បដើមបបីធវើឱ្យបយើងយល់ចាស់ចុំបពាោះអតថនយ័របស់គ្នត។់ 
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លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៣. ចូរអានបទគមពរីនីមយួៗ និងសបរមចចិតតថាមយួណាជាវធិីោស្តសតសនការបរៀបចុំកដល នកតរ់តាបៅខាងោឋ ុំបរបើបដើមបបីធវើ  
     ឱ្យគុំនិតកានក់តចាស់។ អនកអាចបរបើការពិពណ៌្នាបរចើនជាងមយួដង។ 
 .....ក)  កាឡាទី ៦:៧-៩ គុំនិតសនការរបមូលផលពីអវីកដលបយើង នោុំ  ១) ពាកយផទួន 
 .....ខ្)  បអបភសូ ២:១៤-១៨ គុំនិតរបស់រពោះរគិសតបញ្ចូ លោសន៍យូោ និង ២) បហ្តុផល និងលទធផល 
   ោសន៍ដសទកនុងសនតិភាព      ៣) ភាពផទុយគ្នន  
 .....គ)  ១ ពងាវតាកសរត ១៧:៨-២៤ គុំនិតរបស់ពាការបីអលីយ៉ា  គឺការោឋ ប់ ៤)  ការដុំបណ្ើ រការ  
           បង្ហគ ប់បធវើឱ្យគ្នតប់ៅជាមនុសសរបស់រពោះ    ៥) ចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ  
 ... )  បៅហាវ យ ៦:១១-៤០ គុំនិតកដលបលកបគឌាន នបឆលើយតបបៅចុំបពាោះ 
   ការរតាស់បៅរបស់រពោះជាមច ស់អុំពីការផ្ទល ស់បតូរ 
 …..ង)  ២ រ កសរត ១:៧-១២ គុំនិតកដលថា បោយបរពាោះរពោះ ទោលឡូមូន នបធវើកិចចការកដលរពោះជាមច ស់ ន
  បធវើ 
 .....ច)  បអបភសូ ៤:១៧-៣២ គុំនិតអវីកដលជីវតិថមីកនុងរពោះរគិសតទាកទ់ង 
 

គ.របបភទម្នការសរបសរ Styles of Writing 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាពីររទភទសំខាន់ៗម្នការសរទសរណែលបានទររើទៅរនុងរពះគ្មពីរ។ 
 

ររវតតិសាស្តសត History 

 រពោះគមពរី ជារបវតតិោស្តសតសតីពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់រពោះជាមច ស់ជាមយួនឹងមនុសសជាតិ។ ដូបចនោះបហ្ើយ បនោះជា
ការសរបសរពីដុំបណ្ើ របរឿងកដល នបកើតបឡើងកនុងជីវតិពិតរបស់មនុសស។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នកណ្នាុំអនកនិពនធឱ្យបរជើស
បរ ើសរពឹតតកិារណ៍្ពិត បដើមបកីចកចាយដល់បយើង។ បៅបពលបយើងអានអុំពីពួកបគ បយើងអាចសង់ជុំបនឿរបស់បយើង ន តាម
រយៈការដឹងពីភាពតស ូ និងពីជយ័ជុំនោះរបស់ពួកបគ។ 
 

 ឧទាហ្រណ៍្ បៅបពលបយើងអានអុំពីកិចចការកដលរពោះជាមច ស់ នរតាស់បៅបលកបគឌានឱ្យបុំបពញ រពមទាុំង
ការតស ូនឹងភាពភយ័ខាល ចរបស់បលកបគឌាន បយើងអាចបរៀនទុកចិតតបលើរពោះជាមច ស់ បហ្ើយនឹងយកឈនោះបលើការភយ័ខាល ច
មនុសស និងការបរជយ័របស់បយើង។ (សូមបមើល បៅហាវ យ៦ និង៧)។ ដុំបណ្ើ របរឿងដអ៏ោច រយ គឺជារពោះរគិសតរទងផ់្ទទ ល់។ 
បោយការបធវើតាមគុំររូបស់រពោះអងគ បយើងអាចរស់បៅកនុងការោឋ បប់ង្ហគ បច់ុំបពាោះបុំណ្ងរពោះទយ័របស់រពោះជាមច ស់។ 
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 របវតតិោស្តសត រតូវ នរកប ើញពាសបពញកនុងរពោះគមពរី។ កណ្ឍ គមពរីរបវតតិោស្តសតមន យ៉ាូបសវ រហូ្តដល់រពោះនាង
បអសបធើរ បៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ និងគមពរីម៉ា ថាយ រហូ្តដល់កិចចការបៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតីថមី។ កណ្ឍ គមពរី 
បលកុបបតតិ ដល់ ទុតិយកថា គឺរមួបញ្ចូ ល ទាុំងរបវតតិោស្តសត និងទុំនាយ។ 
 

ទំនយ Prophecy 

 បៅកនុងរបវតតិោស្តសតរពោះគមពរី រពោះជាមច ស់ នបរបើពាការឱី្យនិយយផ្ទទ ល់បៅកាន់មនុសសជុំនួសរពោះជាមច ស់។ 
ពាការ ី នរបកាសពីរពោះហ្ឫទ័យ និងបគ្នលបុំណ្ងរបស់រពោះជាមច ស់។ បគ នរបកាសបសចកតីពិតសរមបក់ារបុំបពញ
ភាល មៗ និង នទាយទុកពីបសចកតីពិតសរមបក់ារបុំបពញនាបពលអនាគត។ ទុំនាយខ្លោះ មនិទាន ់នសបរមចបៅបឡើយ
បទ។ ពួកបគទាយរពឹតតិការណ៍្នានា កដលនឹងបកើតបឡើងបៅចុងបញ្ចប។់ កណ្ឍ គមពរី បអបសគ្នល ោនីកយ៉ាល និងកណ្ឍ គមពរី 
វវិរណ្ៈមនកិចចការទាុំងបនោះជាបរចើន។ 
 

 ការសិកាទុំនាយនានាដុំបូងកដល នសបរមច និង នពនយល់បៅកនុងគមពរីសមពនធបមរតថីមីជាការមនរបបយជន។៍ 
ឧទាហ្រណ៍្គមពរីកិចចការ សុំបៅបៅបលើការសបរមចទុំនាយខ្លោះរបស់គមពរីសមពនធបមរតីចាស់។ ទាុំងបនោះរមួបញ្ចូ លទាុំងការចាក់
បងាូររពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ ការរងទុកខលុំ ករបស់រពោះរគិសត និងការបដិបសធពីទាសភាពរបស់កូនបៅអុីរោកអលបៅរបបទស
បអសីុប ការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូ  ការសបស្តង្ហគ ោះោសន៍ដសទ និងភាពរងឹរសូសនដួងចិតតរបស់មនុសសចុំបពាោះការយល់ដឹង
ដុំណឹ្ងលអ។ 
 

 បទាោះបីជា អតថន័យរបស់ទុំនាយមយួចុំនួនពិ កយល់ បោយោរវមននិមតិតសញ្ញដ បផសងៗ បយើងរតូវកតសិកាវឱ្យ
យល់ចាល់ពីរបូភាពសនកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបប់យើង។ កណ្ឍ គមពរី ១៧ចុងបរកាយសនគមពរីសមពនធបមរតីចាស់ គឺជា
កណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើង និងវវិរណ្ៈ មនរពោះបនទូលសុំខាន់ៗ សតីពីទុំនាយ។ 
 

រំណាពយ Poetry 

 កុំណាពយ គឺជាការសរបសរបោយបរបើគុំនូ និងោចប់ភលងបដើមបបីង្ហា ញពីអារមមណ៍្ដរ៏ជាលបរៅ។ ខ្ណ្ៈបពល កដល
របវតតិោស្តសតរ បព់ីរពឹតតិការណ៍្ពិត ឬពីអវីកដលមនុសសបធវើ កុំណាពយសកមតងឱ្យប ើញពីអវីកដលមនុសសគិត និងពីរបបៀបកដល
បគមនអារមមណ៍្—សបាយ បកើតទុកខ អស់សងឃមឹ ឬបពារបពញបោយអុំណ្រ។ កុំណាពយ បរបើភាោតាមនយ័បធៀបបរចើន។ វ
មនិអាចបករោយតាមនយ័រតងប់ៅកនុងរបបៀបរបវតតិោស្តសត នបទ ដូបចនោះ បៅបពលបយើងអានកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូប ទុំនុកតបមកើង 
សុភាសិត ោោត  និងបទចុំបរៀង និងកុំណាពយរពោះបនទូលបផសងៗកដលមនបពញបៅកនុងរពោះគមពរីទាុំងមូល បយើងរតូវបមើល
ចុំបពាោះការបរបើរ ស់ភាោតាមនយ័បធៀប។ 
 

 បដើមបបីធវើឱ្យមនចង្ហវ កប់ៅនឹងគុំនិតរបស់បគ អនកនិពនធកណ្ឍ គមពរីបហ្របឺ កតងកតបរៀបរបនូ់វគុំនិតពីរជួរកដលទាកទ់ងគ្នន
បៅវញិបៅមក។ បគបៅវថា ភាពរសបគ្នន ។ ការទាកទ់ងអាចជាពាកយផទួន។ កនុងកណ្ឍ គមពរីទុំនុកតបមកើងជុំពូក៥ អតថនយ័សន
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បនាទ តទ់ីមយួ៖ «ឱ្រពោះអមច ស់បអើយ សូមបផទៀងរពោះកាណ៌្ោឋ ប់ពាកយរបស់ទូលបងគុំ! សូមរទងរ់ពោះសណាឋ ប់សុំករកឈចឺាប់ 
របស់ទូលបងគុំផង» គឺរតូវ នបគ បលើកមឋងបទៀតបៅបនាទ ត់បនាទ បប់ទៀត៖ «ឱ្រពោះជាមច ស់ ជារពោះមហាកសរតសនទូលបងគុំបអើយ 
សូមយករពោះហ្ឫទយ័ទុកោកន់ឹងសូរសុំករក របស់ទូលបងគុំផង ដបតិទូលបងគុំអធិោឌ នរករពោះអងគ» (ខ្ ១-២)។ ពីរបនាទ ត ់
បរៀបរបផ់ទួនៗគ្នន ពីគ្នន បៅវញិបៅមក បហ្ើយវធិីោស្តសត គឺរតូវ នបនតបពញរពោះបនទូលទាុំងមូល។ 
 

ភាពរសបោន  Parallelism 
 សូមបផទៀងរពោះកាណ៌្ោឋ ប់ពាកយរបស់ទូលបងគុំ 
 សូមយករពោះហ្ឫទយ័ទុកោកន់ឹងសូរសុំករករបស់ទូលបងគុំ 
 

ភាពផទុយោន  Contrast 
 មនបនាទ ត់ពីរអាចមនការទាកទ់ងគ្នន  បោយភាពផទុយគ្នន ៖«ការខ្វល់ខាវ យកតងកតបធវើបអាយមនុសស កក់មល ុំងចិតត 
រឯីពាកយទនភ់លនក់តងកតបធវើបអាយមនអុំណ្របឡើងវញិ» (សុភាសិត ១២: ២៥)។ ឬកប៏នាទ ត់ពីរអាចនឹងមនការទាកទ់ងគ្នន  
បោយការបកនថមគុំនិតមយួបៅនឹងគុំនិតមយួបទៀត បដើមបជីួយ ពនយល់វ។ វធិីោស្តសតបនោះ រតូវ នបរបើកនុងកណ្ឍ គមពរី 
យ៉ាូប ៣៦:២១ កដលចាបប់ផឋើមបោយ៖ «ចូររបយត័ន ករកងបលកកបរបៅរកអុំបពើអារកក…់»។ បនាទ តប់នាទ ប ់នបកនថមឱ្យមន
អតថនយ័។ 
 

 គុំនិតសុំខាន់សនកណ្ឍ គមពរីកុំណាពយទាុំងអស់ និយយអុំពីអារមមណ៍្។ គមពរីយ៉ាូប ពិពណ៌្នាពីការឈចឺាប់របស់
មនុសស។ គមពរីទុំនុកតបមកើងកណ្នាុំបយើងឱ្យថាវ យបងគុំរពោះជាមច ស់។ កណ្ឍ គមពរីសុភាសិតបង្ហា ញពីបសចកតីរតូវការរបស់បយើង
ចុំបពាោះរ ជាញ កនុងការអនុវតតកិចចការជារបចាុំសថង។ គមពរីោោត បង្ហា ញពីទសសនៈអវជិជមនសនជីវតិ កដលបពញបៅបោយ
ការសងសយ័។ បទចុំបរៀងបញ្ញជ ក់ពីបសនហារវងបតីរបពនធ។ 
 

លិខិត Letters 
 លិខ្ិតបផសងៗ ចាប់បផឋើមបោយការោវ គមន ៍មនរពោះបនទូលសុំខាន់ បហ្ើយបញ្ចបប់ៅវញិបោយការលគ្នន ។ តួបសចកតី
សុំខាន់របស់លិខ្ិតរបកហ្លជាអាចទាកទ់ងបៅនឹងការបឆលើយសុំណួ្រ កដល នសរបសរបឡើងកនុងលិខ្ិតរបស់មនុសសមន ក់
បទៀត។ ដូបចនោះ វគឺជាការលអកនុងការចងចាុំថា លិខ្ិតគឺជាការបឆលើយតបបៅនឹងបសចកតីរតូវការកដលជាក់លក។់ វមនិផតល់
ការបបរងៀនបពញបលញបៅបលើរបធានបទណាមយួបទ។ 
 

 បលកោវកប៉ាូល នសរបសរលិខ្ិតចុំនួន១៣សនគមពរីសមពនធបមរតថីមី កដលរតូវ នបៅថា លិខ្ិតរបស់ោវក។ មន
មនុសសមយួចុំនួនបផសងបទៀត នសរបសរលិខ្ិតចុំនួន៨។ បៅបពលបយើងសិកាលិខ្ិតទាុំងអស់បនោះ រពមទាុំង នបរបៀប
បធៀបការបបរងៀនរបស់បគ បយើងទទួល នការកណ្នាុំសរមបជ់ុំបនឿ និងជីវតិថមរីបស់បយើងកនុងរពោះរគិសត។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤. ចូរអានបទគមពរីទាុំងបនោះរចួ សូមសរបសររបបភទសនការសរបសរណាមយួកដលធាល ប់បរបើបៅកនុងបទគមពរីនីមយួៗ។ 
 .....ក)  ភលីីព ១:១-២   ១) របវតតិោស្តសត 
 .....ខ្)  បសផ្ទនា ១:១៤-១៨   ២) ទុំនាយ 
 .....គ)  ទុំនុកតបមកើង ៩១   ៣) កុំណាពយ 
 ..... )  ១ កូរនិថូស ៥:៩-១១  ៤) លិខ្ិត 
 .....ង)  ២ ោុំយូកអល ៧:១៨-២៨ 
 .....ច)  យ៉ាូប ៣៦:២២-២៦ 
 .....ឆ)  កិចចការ ២:១-១៣ 
 .....ជ)  វវិរណ្ៈ ៤:១-១១ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 

១. ក)  ១) នយ័រតង ់
 ខ្)  ២) នយ័បរបៀបបធៀប 
 គ)  ៣) នយ័បរបៀបបធៀប 
  ) ៤) នយ័បរបៀបបធៀប 
 បៅកនុង គ) និង ) រពោះបយស ូ សុំបៅបៅបលើរគិសតបរស័ិទបរបៀបដូចជាកូនបចៀម។ 
 
៣. ក) ៣) ភាពផទុយគ្នន ៖ ការរចូតកាតប់សចកតីោល ប ់ផទុយពីការរចូតកាតជ់ីវតិ។ 
 ខ្) ១) ពាកយផទួន៖ ពាកយរសបដៀង ដូចជា៖ «រពោះរគិសតរទងផ់្ទទ ល់» «បោយរបូកាយរបស់រពោះអងគផ្ទទ ល់» «រពោះអងគ ន
  លុបបចាល» «បោយការសុគត់របស់រពោះអងគ» «បោយមននយ័ពីបឈើឆាក ង រពោះរគិសត នយងមក  
  បហ្ើយ នរបកាស» «តាមរយៈរពោះរគិសត»។ 
 គ) ៤) និង៥) ការដុំបណ្ើ រការ និងចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ ៖ ពាការបីអលីយ៉ា  នោឋ បប់ង្ហគ ប់រពោះជាមច ស់ ពឹងអាងបលើ
  រពោះជាមច ស់បៅចុំនុចនីមយួៗបៅកនុងរពឹតតិការណ៍្បនតបនាទ ប ់បហ្ើយបៅចុងបញ្ចប ់ស្តសតីបមម៉ា យ នទទួល
  ោគ ល់គ្នត់ថា បលកជាអនកបបរមើរបស់រពោះជាមច ស់កមន។ 
  ) ៥) ចុំណុ្ចសុំខាន់ៗ ៖ រពោះជាមច ស់របទានឱ្យបលកបគឌាននូវសញ្ញដ បី កដលរមួគ្នន បបងកើត នជាការផ្ទល ស់បតូរ
  មយួ។ 
 ង) ២) បហ្តុផល និងលទធផល៖ រពោះ ទោឡូមូន នអធិោឌ នទូលសូមរ ជាញ  និងចុំបណ្ោះដឹងកដលបធវើឱ្យ 
  រពោះជាមច ស់សពវរពោះហ្ឫទយ័ បហ្ើយជាលទធផល រពោះជាមច ស់ នរបទានឱ្យរពោះអងគ បហ្ើយរបទានឱ្យ 
  កានក់តបរចើនផង។ 
 ច) ៣) ភាពផទុយគ្នន ៖ ជីវតិចាស់របស់អារកស ការនិយយកុហ្ក និងកុំហឹ្ង គឺជាភាពផទុយគ្នន បៅនឹងជីវតិថមី ឬ  
  បុំណ្ងចិតតថមី និងការគិតកនុងរបបៀបថមី បសចកតីពិត និងភាពសងបសុ់ខ្។ 
 
២. ក)  ២) បុរតមនុសស 
 ខ្)  ៣) មរ 
 គ)  ១) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់រពោះរជយសនរពោះជាមច ស់ 
  )  ៤) អនកកដលជាកមមសិទធរបស់មរ  
 ង)  ៧) ពិភពបលក 
 ច)  ៥) អវោនកាលសនពិភពបលក 
 ឆ)  ៦) រពោះរជយសនោថ នបរមសុខ្ 
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៤. ក   ៤) លិខ្ិត- បនោះជាការោវ គមន៍បៅបពលចាបប់ផឋើមសនលិខ្ិត។ 
 ខ្   ២) ទុំនាយ- ជាការទាយពីរពឹតតិការណ៍្នាបពលអនាគត បៅបពលចុងបរកាយ។ 
 គ   ២) ទុំនាយ និង៣) កុំណាពយ- បនោះមនគុំរ ូនិងភាពរសបគ្នន  បហ្ើយវរបកាសពីបសចកតីពិតរបស់រពោះជាមច ស់។ 
    ៤) លិខ្ិត- បនោះជាការបឆលើយតបបៅមនុសសចុំៗ អុំពីបញ្ញា កដលពួកបគកុំពុងមន។ 
 ង   ១) របវតតិោស្តសត- បនោះជាកុំណ្តរ់តាសតីអុំពីអវីកដល នបកើតបឡើងចុំបពាោះបសតចោវឌី។ 
 ច   ៣) កុំណាពយ- បនោះមនគុំនូ និងភាពរសបគ្នន ។ 
 ឆ   ១) របវតតិោស្តសត- បនោះជាការកតរ់តាអុំពីអវីកដល នបកើតបឡើងបៅបុណ្យសថងទីហាសិប។ 
 ជ   ២) ទុំនាយ- បនោះជាការនិមតិត ឬ ការទាយពីរពឹតតិការណ៍្នាបពលអនាគត។ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


