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រពះគមពីរ  
The Bible 

  
 
 

 ទហានបជើងទឹកភយ័ខាល ច។ ម្ចនពយោុះយ៉ា ងខាល ងំ បហើយមតិថភកថិមយួចំនួនរបរ់បគ នលងទ់ឹក។ បគវបងវង បហើយ
រំណួ្រោម នចបមលើយយ៉ា ងបរចើន នរខំានដល់បគ។ បតើបគនឹងបៅណា? បតើការបធវើដំបណ្ើ របនោះបពលណាចប?់ បតើបគអាចនឹងរក
ផលូវមកផធោះវញិ នកដរឬបទ? 
 
 បហតុការណ៍្បនោះ នបកើតបឡើងកបុងឆាប  ំ១៤៩២ បហើយបមដឹកនរំបរ់បគ បលករគីរថូហវឺ កូឡូមប ឺរ (Christopher 

Columbus) មនិអាចបឆលើយនូវរំណួ្រទងំបនោះ នបទ។ បលក ននពំួកបគឆលងកាតម់ហារមុរទអាតលងទ់ិកបោយមនិដឹងផលូវ
ចារ់ បដើមផរីករបបទរឥណាឍ ។ ជំនួរឱ្យការបនោះបលក នរកប ើញបកាោះមយួកបុងអាបមរកិ។ បៅទីបនោះ បលក និងទហាន
បជើងទឹករបរ់បលក នរកប ើញទឹកោអ ត បហើយពួកបគក ៏នរចួជីវតិ។ 
 
 រពវសថ្ងបនោះ ោម នបរឿងណា នបកើតបឡើងដូចបរឿងហបឹងបទៀតបទ។ បោយោរកតម្ចនផលូវ និង កផនទីរតឹមរតូវបដើមផដីឹកនំ
ផលូវ បមបញ្ញជ ការក ៉ា ល់មនិវបងវងផលូវបទៀតបឡើយ។ 
 
 ម្ចនមនុរសជាបរចើនម្ចនអារមមណ៍្ថា បគហាកដូ់ចជាកំពុងវបងវងកបុងរមុរទកដលម្ចនពយោុះបកប់ ក បទោះបីបៅបលើ
បោកកប៏ោយ។ បគរួររំណួ្រជាបរចើនបៅកានខ់្លួនឯង។ បតើខ្ញុ ំកំពុងបៅណា? បតើខ្ញុ ំកំពុងវបងវងឬ? បតើខ្ញុ ំនឹងរកប ើញផលូវរតូវកដរ
ឬបទ? រពោះជាម្ចច រ់ោថ បឮ់រំណួ្ររបរ់បយើង បហើយរទងក់ ៏នរបទនរពោះគមពរីមកបយើងបដើមផដីឹកនជំីវតិបយើងផងកដរ។ 
 
 មនុបពលករវងរកចបមលើយ ចូរបយើងរកបឡកបមើលរពោះគមពរីដអ៏ោច រយជាមយួោប ។ បយើងនឹងដឹងថា រពោះគមពរីរតូវ ន    
ររបររបឡើងបោយរបបៀបណា និងពីរបបៀបកដលរពោះគមពរី នរបទនមកបយើង។ 
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គ្ទរាង 
ក. បដើមកំបណ្ើ ត និងរចនរមពននរបរ់រពោះគមពរី The Origin and Structure of the Bible 
ខ្. បោលបំណ្ងរបរ់រពោះគមពរី The Purpose of the Bible 

 

ទោលទៅ 

១. ពិពណ៌្នអំពីបដើមកំបណ្ើ ត និងរចនរមពននរបរ់រពោះគមពរី។ 
២. ប ា្ ញថា បហតុអវី នជារពោះគមពរីរតូវ នរបទនមក។ 
 

ក. យ ើមកំយ ើ ត និងរចនាស្មពនធរបស្រ់ពះគមពីរ The Origin And Structure of the Bible 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីទដើមរំទណើ ត និងរច្នសមពនធរបស់រពះគ្មពីរ។ 
 
 រពោះគមពរីបររុិទនម្ចន៦៦កណ្ឍ  បហើយវបរបៀបដូចជាបណាត ល័យតូចមយួកដលរពោះជាម្ចច រ់ នរបទនឱ្យបយើង។ 
កផបកទីមយួរបរ់គមពរីគ—ឺរមពននបមរតីចារ់—ម្ចន៣៩កណ្ឍ ។ កផបកទីពីរគ—ឺរមពននបមរតីថ្ម—ីម្ចន២៧កណ្ឍ ។ 
 
 ម្ចនមនុរសរបរ់រពោះជាម្ចច រ់របកហល៤០នក់ នររបររកណ្ឍ គមពរីបផសងៗ បហើយចំណាយបពល១៦០០ឆាប ។ំ អបក
ទងំបនោះជាបរថច និងជាអបកកររចំការ កវ ីនិងឈមួញ ទហាន និងអបកដឹកនោំរន។ អបកទងំបនោះម្ចនរបវតថិខុ្រៗោប  
មកពីតំបនខុ់្រោប  បហើយម្ចនចំណាបអ់ារមមណ៍្ខុ្រៗពីោប ។ 
 
 កណ្ឍ គមពរីកបុងរពោះគមពរីម្ចនរបធ្លនបទបផសងៗោប ជាបរចើន ដូចជា របវតថិោគរថ ទំនយ និងកំនពយ។ វម្ចនបទ
ចបរមៀង និងការនិយយបោយរ ជាញ  កដលបៅថា រុភារិត។ រពោះគមពរីផធុកបៅបោយដំបណ្ើ របរឿងននបដើមផទីកទ់ញ
មនុរសបកមង និងមនុរសចារ់។ ប៉ាុកនថ វរតូវោប ទងំអរ់ បរពាោះវម្ចនគំនិតរំខានក់តមយួគឺ—ទំនកទ់ំនងរវងរពោះជាម្ចច រ់ 
និងមនុរស។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរបំបពញពាកយកដល តក់បុងរបបយគខាងបរកាមបនោះ។ 
 ក) រពោះគមពរីម្ចន……………… កណ្ឍ  កដល នររបររអរ់រយៈបពល……………… ឆាប ។ំ  
 ខ្) ម្ចន……………… កណ្ឍ កបុងរមពននបមរតីចារ់ និង ……………… កណ្ឍ កបុងរមពននបមរតីថ្មី។ 
      ពិនិតយចបមលើយរបរ់អបកជាមយួនឹងចបមលើយបៅខាងចុងបមបរៀន។ 
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ខ. យោលបំ ងរបស្រ់ពះគមពីរ The Purpose of the Bible 
ទោលទៅទ២ី. ប ា្ ញថា ទហត អវីបានជ្ជរពះគ្មពីររតូវបានររទានមរ។ 
 
 អបករបកហលជាកតរំ់ោល់ថា វហាកដូ់ចជាម្ចនភាពផធុយោប កបុងកផបកទីមយួសនបមបរៀនបនោះ។ បមបរៀននិយយថា  
រពោះជាម្ចច រ់ នរបទនរពោះគមពរីមកដល់បយើង ប៉ាុកនថ វកន៏ិយយថា ម្ចនមនុរស នររបរររពោះគមពរីបឡើងកដរ។ បតើវម្ចន
នយ័យ៉ា ងដូចបមថច? 
 
 មនុរសកររិបនកក់ដល នររបរររពោះគមពរីបឡើងរតវូ ន រពោះជាម្ចច រ់បំភលឺឱ្យកតង។ ការបនោះម្ចននយ័ថា  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នោកគ់ំនិតកបុងគំនិតរបរ់អបកររបររនូវអវកីដលរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះទ័យឱ្យពួកបគររបររ។  
២ធីម៉ាូបថ្ ៣:១៦ កចងថា «រគបអ់តទបទគមពរីរុទនកតរពោះជាម្ចច រ់របទនរពោះវញិ្ញដ ណ្មកបំភលបឺអាយកតង»។ ខ្បនោះក ៏នរ ប់
កដរថា បហតុអវី នជារពោះគមពរីរតូវ នរបទនមក—គឺររម្ចបប់បរងៀន រកខុ្ររតូវ កកតរមង ់និង អបរ់។ំ 
 
 រពោះជាម្ចច រ់បបរងៀនបយើងឱ្យររ់បៅបោយរុចរតិ ពីបរពាោះរទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នលអបំផុត។ រទងរ់ជាបថា 
បពលបយើងមនិររ់បៅររបតាមបោលការណ៍្របរ់រពោះអងគ បយើងនឹងបធវើឱ្យខ្លួនបយើងឈចឺាប។់ គំនិត របូកាយ បហើយជា
ពិបររវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើងនឹងឈចឺាប់។ វធិីលអបំផុតបដើមផជីួយ កុំឱ្យខ្លួនបយើងរងទុកខគឺ រតូវបធវើតាមរពោះបនធូល។ តាមរយៈការ
បនោះ បយើងោគ ល់រពោះអងគ បហើយបយើងដឹងថា ម្ចោ៌របរ់រពោះអងគវបិររររម្ចបប់យើង។  
 
 ដូចកផនទី ឬ បរៀវបៅកណ្នកំដរ រពោះបនធូលរតូវ នររបររបឡើងររម្ចបប់យើងបដើមផរីកប ើញជំនួយ និង កម្ចល ងំ។ 
ពិតជាអោច រយកមន កដលបយើងកតងកតម្ចនការបបរងៀនផ្ទធ ល់ខ្លួនបៅកកផរបយើងជានិចច! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

 ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្ការបំបពញកដលរតឹមរតូវសនរបបយគ។ 
២ បពលណាបយើងនិយយថា រពោះគមពរី រតូវ នរពោះជាម្ចច រ់បំភលឱឺ្យកតង បយើងរងកតធ់ងនថ់ា 
 ក) រពោះគមពរីរ បប់យើងអំពីរពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច រ់របទនគំនិតដល់អបកររបររ ឱ្យបគររបររនូវអវីកដលពួកបគគួរកតររបររ។ 
 គ) រពោះគមពរីផធុកបៅបោយរបវតថោិគរថខាងោរនដ៏ម្ចនតសមល។ 
 
៣ អបកររបររ នររបររគំនិតរំខានដូ់ចោប  បហើយមនិបគញ្ញច រោប បទ ពីបរពាោះ 
 ក) រពោះជាម្ចច រ់ជាអបកនិពននដព៏ិត និងបគ នររបររគំនិតកដលរពោះ នរបទនដល់ពួកបគ។ 
 ខ្) ម្ចប ក់ៗ  នបនសល់ការបបរងៀនននររម្ចបអ់បកររបររបរកាយៗ។ 
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៤ ចូរគូររងវងប់លើអកសរបៅពីមុខ្បហតុផលពតិរ កដ ថាបតើ បហតុអវ ីនជារពោះជាម្ចច រ់របទនរពោះគមពរីមកឱ្យបយើង។ 
 ក)  រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នលអបំផុត។ 
 ខ្)  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបរងៀនបយើងឱ្យររ់បៅបោយរុចរតិ។ 
 គ)  រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើងដឹងថា វជាការអោច រយណារ់ចំបពាោះបយើង កដលបយើង នោគ ល់រពោះអងគ។ 
  )  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបងកើតទំនកទ់ំនងរបរ់រពោះអងគជាមយួបយើង បហើយរ បប់យើងថា រពោះអងគម្ចនលកខណ្ៈ  
                 យ៉ា ងណា។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
 ចបមលើយចំបពាោះលំហាតស់នការរិការបរ់អបកមនិ នោកត់ាមលំោបលំ់បោយបទ។ វអញ្ច ឹងឯង ដូបចបោះអបកនឹងមនិ
អាចប ើញចបមលើយចំបពាោះរំណួ្រមុនបពល នបទ។ រកបមើលបលខ្កដលអបករតូវការ បហើយកុំពាយមបមើលមុន។ 
 
១ ក) ៦៦, ១៦០០ 
 ខ្) ៣៩, ២៧ 
 
៣ ក) រពោះជាម្ចច រ់ជាអបកនិពននដព៏ិត និងបគ នររបររគំនិតកដលរពោះ នរបទនដល់ពួកបគ។ 
 
២ ខ្) រពោះជាម្ចច រ់របទនគំនិតដល់អបកររបររ ឱ្យបគររបររនូវអវីកដលពួកបគគួរកតររបររ។ 
 
៤ ក)  រទងរ់ពវរពោះទយ័ឱ្យបយើង នលអបំផុត។ 
 ខ្)  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបរងៀនបយើងឱ្យររ់បៅបោយរុចរតិ។ 
  )  រទងរ់ពវរពោះទយ័បបងកើតទំនកទ់ំនងរបរ់រពោះអងគជាមយួបយើង បហើយរ បប់យើងថា រពោះអងគម្ចនលកខណ្ៈ
         យ៉ា ងណា។ 
 

  


