
 ២ 

 

សមូស្វា គមន ៏
 

 
 

គោលបំណងននគសៀវគៅគរៀនអានព្រះគមពីរមានព្បសទិ្ធភារគឺ 
 

 ផតល់ឲ្យអ្នកនូវពត៌មានអ្ំពីរពះគមពរី  
 បង្ហា ញថាតតើរគិស្តសាស្នាមកពីណាត ើយវាបានចាប់តផតើមតោយរតបៀបណា 
 ជួយ អ្នកឲ្យដឹងពីរតបៀបអានរពះគមពរី និងយល់ដងឹពីរពះគមពរី 

 
 
 
យយើងខញុ ុំមានបុំណងចង់ចចករ ុំចលកចុំយណេះដឹងទ ុំងយនេះជាមួយ នឹងបងបអូនប ុចនែយយើងខញុ ុំមិនចង់រាប់បង
បអូនពីរយបៀបគិតយ េះយទ ។ យយើងខញុ ុំចង់ផែល់ឱកាសដល់បងបអូនយធវើការយរជើសយរ ើស និង យធវើការសយរមច 
របសិនយបើបងបអូនចងយ់ធវើតាមការបយរងៀនយៅកនុងរពេះគមពីរ ។ 

 

 

 

 

 
 

 

 

(%) 
 
 
 
 



៣ 

 

 ១.ការណណនពំ្រះគមពីរ  
យយើងអាចយល់ពីរយបៀបចដលរបជាជនយៅកនុងរបយទសរគីស្ទា នរស់យៅ យពលបចចុបបននយោយការអានរពេះគមពីរ។ 
វាជាយសៀវយៅបរសុិទធសរមាប់ពួករគីស្ទា ន ។ វាពនយល់អុំពីរបវតែសិ្ទស្រសែ និងចាប់ននរបយទសអីុរស្ទចអល ។វាក៏ផែល់
នូវមគគុ យទសក៍សរមាប់ជីវតិចដលមានកែីរសលាញ់មានយសចកែីសុខស្ទនែ និងមានយសចកែីសងឃមឹសរមាប់យពលអ 
គត់ ។ រពេះគមពរីមានឥទធិពលយសាើររគប់របយទសយៅយលើពិភពយលាកដូចយចនេះយយើយ មិនថាបងបអូនយរជើសយរ ើសយជឿវា ឬ
មិនយជឿប ុចនែបងបអូនមិនអាចយធវើរបយងើយកយនែើយានយ ើយ ។ 
រពេះគមពរីានអេះអាងថា..... 

រគប់អតថបទគមពរី សុទធចតរពេះជាមាច ស់របទនរពេះវញិ្ញដ ណមកបុំភលឺយអាយចតង 
និង  មានរបយោជន៍សរមាប់បយរងៀន រកខុសរតវូ ចកតរមង់ និងអប់រ ុំយអាយ 
រស់តាមយសចកែសុីចរតិ     កនុងយោលបុំណងយអាយអនកបុំយរ ើរបស់រពេះជាមាច ស់  
មានសមតថភាព និងរបងុយរបៀបខលួនជាយរសច យដើមបរីបរពឹតែអុំពីលអរគប់ជុំពូក។ 

                                                                                                   ២ធីម ូយថ ៣: ១៦-១៧ (NIrV) 

របសិនយបើវាជាយរឿងពិតយយើយយយើងមានការចាប់អារមមណ៍ប ា ប់មកយយើងគួរចតអានរពេះគមពីរយោយរបុងរបយ័តន ។ 
កមមវធីិសិកាយនេះ នឹងជួយអនកកនុងយរឿងយនេះ ។  
រពះគមពីរគឺជាតស្ៀវតៅគួរឲ្យចាបអ់ារមមណ៍ 
រពេះគមពរីរបចយលជា ១០០ លានកាលរតូវានយាេះពុមពនិងលក់ឬចចកចាយយរៀងរាល់ឆ្ន ុំ ។ រាល់ឆ្ន ុំរពេះគមពីរលក់
ោច់យរចើនជាងយសៀវយៅដនទយទៀត  ។  កិចចការយនេះានរបរពឹតែយិៅអស់រយៈយពលរាប់រយឆ្ន ុំយយើយ ។ 
 
រពេះគមពីរតូវានយគបកចរបជាង ២០០០ភាស្ទ ។ យ េះមានន័យថាមនុសស ៩៥% យៅយលើពិភពយលាកអាចអានរពេះ
គមពីរទ ុំងមូល ឬចផនកណាមួយរបស់វា ។ 
 
រពេះគមពរីយនេះរតូវានយគសិកា យយើយរតូវានយគដករសង់យចញពីវាជាងយសៀវយៅដនទយទៀត ។ យសៀវយៅភាគយរចើន
រតូវានយគនិពនធយោយដករសង់យចញពីរពេះគមពីរជាងយសៀវយៅដនទយទៀត ។ 
របវតតិសាស្រស្តននរពះគមពីរ  
ស្ទសន៍យូោចដលានសរយសគមពរីសញ្ញដ ចាស់រតូវានយគយៅថាពួកអាចារយ ។  ពូកយគានចមលងវាយោយនដអស់
រយៈយពលរាប់ពាន់ឆ្ន ុំ។ រពេះគមពីរានបកចរបពីភាស្ទ យយរបឺ  អារា នម  និង រកិច ។យៅកនុងរបយទសកមពុជាការសរ
យសរដុំបូង គឺសុំរសឹកតចដលរតូវានយគរកយឃើញយៅយលើជញ្ញជ ុំអងគរវតែ ។ 
 

(%) 



៤ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
ស្ទសន៍យូោមិនអនុញ្ញដ តឲ្យអនកយផសងយទៀតចមលងយ ើយយរពាេះពូកយគរតូវពិនិតយការសរយសររបស់ពូកយគោ ង
ផចិតផចង់យោយរបុងរបយ័តនតាមវធីិដូចខាងយរកាម ។  

 ចុំនូនពាកយយៅកនុងយសៀវយៅនីមួយៗរតូវឲ្យដូចពាកយដើម ។ 
 ពាក់កណាែ លរបយោគរតូវឲ្យយៅចុំកចនលង ។ 
 ពូកយគានពិនិតយចុំនួនដងននពាកយរតូវានយរបើយៅកនុង

យសៀវយៅនីមួយៗ ។ ឧទយរណ៍”សួន” គឺសថិតយៅកនុង
យសៀវយៅណាយ ូម ចុំនូន ១១ដង ។  

 របសិនយបើមានកុំយុសឆគងណាមូយចដលរតូវានយគរក
យឃើញចាប់ចមលងយនេះរតូវយាេះយចាលយយើយអនកនិពនធរតូវ
ចាប់យផែើមសរយសរមែងយទៀត ។  

រពេះគមពរីយនេះរតូវានយគដុតយចាលយយើយហាមឃាត់ជាយរចើនដង ។ កនុងឆ្ន ុំ១៤០៨របយទសអង់យគលសានអនុម័ត
ចាប់មូយគឺមិនអនុញ្ញដ តឲ្យនរណាមាន ក់បកចរបរពេះគមពីរយៅជា
ភាស្ទអង់យគលស ឬភាស្ទយផសងយទៀតយ ើយ។ មនុសសទ ុំងអស់មិន
ានអនុញ្ញដ តឲ្យអានរពេះគមពីរយោយខលួនឯងយ ើយ។អនកណាហាន
បកចរបវាយៅជាភាស្ទអង់យគលស នឹងរតូវសមាល ប់យចាល។ ពូកយគនឹង
រតូវដុតទ ុំងរស់ផងចដរ ចុំយពាេះការអធិស្ទឌ នដល់រពេះជាភាស្ទអង់
យគលស។ យយើងក៏យៅមានបណាែ របយទស យពលបចចុបបនន ចដលមិន
អនុញ្ញដ តឲ្យមនុសសយលាកអានរពេះកមពរីយោយយបើកចុំយរផងចដរ ។ 

 
(%) 

អងគរវតែរតូវានស្ទងសង់យ ើង
យៅកនុងឆ្ន ុំ១១២៥យរកាយគ-ស 

ការសរយសរយនេះរតូវាន
យគឆ្ល ក់យៅយលើផ្ា ុំងថម 



៥ 
យៅចផនកខាងមុខននរពេះគមពីររបស់អនក អនកនឹងយឃើញបញ្ជី  កណឍ គមពីរទ ុំង ៦៦ កាល។យយើយ ៦៦ កាល
យនេះរួមោន មករតវូានយគយៅថារពេះគមពីរ ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ភាស្ទរកិច ប បីលសមានន័យថា “ការសរយសរ” ។ រពេះគមពរីជាយសៀវយៅមួយកាលប ុចនែវាមាន ៦៦កាលតូចៗយោយ 
ានសរយសរយោយអនកនិពនធយផសងៗោន  ។  
អនករបចយលជាធ្លល ប់ានលឺយ ម្ េះមួយចុំនួនននយសៀវយៅទ ុំងយនេះ និង
ព័ត៌មានខលេះៗយៅកនុងគមពីររួចមកយយើយ ។ យោលបុំណងមួយកនុង
ចុំយណាមយោលបុំណងននកមមវធីិសិកាយនេះគឺជួយអនកឲ្យានយល់ពី
អវីចដលរពេះគមពរីានចចង។ ចុំយណេះដឹងរបស់អនកនឹងានរកីចយរមើន
ោ ងឆ្ប់រយ័សយៅយពលចដលអនកានអានរពេះគមពរី ។  

 
 

(%) 
 
 



៦ 
អនកនិពនធចសសិប ក់យផសងោន រួមមាន៖យសែច អនកគង្វវ ល ពាការរីគូបយរងៀន យមធ្លវ ី និងរគូយពទយានសរយសររពេះ
គមពីរ ។ ពូកយគានរស់យៅកនុង១០ របយទសយផសងោន យយើយានសរយសររពេះគមពីរអស់រយៈយពលជាង ១៦០០ ឆ្ន ុំជា
បីភាស្ទខុសោន  ។  
មនុសសចដលានសិកាគមពរីយពលខលេះមានគុំនិត និងការយល់ខុសពីយគ។ យយតុយនេះយយើយានជាវាមានស្ទរៈ
សុំខាន់ណាស់យដើមបអីានរពេះគមពីរ យោយខលួនឯងយយើយចចករ ុំចលកគុំនិតរបស់អនកជាមួយនឹងមនុសសយផសងយទៀត
ចដលចង់ដឹងពីយសចកែពិីតកនុងរពេះគមពរី។ យយើងអាបនែការរកីចយរមើនននការយល់ដឹងរបស់យយើងយោយការអានរពេះ
គមពីរ ។ 
គមពីរស្ញ្ញា ចាស់្ និងគមពីរស្ញ្ញា ថមី 
រពេះគមពរី(៦៦កាលតូចៗ) ានចបងចចកជាពីរចផនកៈ គមពរីសញ្ញដ ចាស់ និងសញ្ញដ ថម។ី ចផនកទ ុំងពីរយនេះានកត់រតា
សមពនយមរតីពីរ យយើយសមពនធយមរតីនីមួយៗានយលើកយ ើងពីទុំ ក់ទុំនងរវាងរពេះជាមាច ស់ និង មនុសសយលាក ។  
រពេះគមពរីយនេះគឺជាយសៀវយៅធុំមួយកាលយយើយយពលចសវងរកព័ត៌មានអវីមួយអាចមានការលុំាកបនែិច ។ យសៀវយៅ
នីមួយៗយៅកនុងរពេះគមពរីរតូវានយគចបងចចកយៅជាជុំពូកយយើយជុំពូកនីមួយៗរតូវានចបងចចកយៅជា ”ខ” ។  

 
យដើមបចីសវងរកអវីមួយយយើងរតូវស្ទគ ល់យ ម្ េះយសៀវយៅ ”ជុំពូក” និង”ខ” ឧទយរណ៍យ ូហាន ៣:១៦។ 
យនេះសុំយៅយៅយលើ ”ខ” ដប់រា ុំមួយននជុំពូកទីបីកនុងយសៀវយៅយ ូហាន។ យសៀវយៅខលីៗខលេះមានចតមួយ
ជុំពូកដូចយចនេះយយើងរោន់ចតចសវងរក”ខ”។ឧទយរណ៍យូោសៈ២៤:២៥ ននយសៀវយៅយូោស ។  

រពេះគមពរីសញ្ញដ ចាស់មានរពឹតែកិារណ៍ចដលានយរៀបរាប់ពីការបយងកើតពិភពយលាកនិងមនុសសយលាក។វាក៏ានរាប់
យយើងអុំពីរបវតែសិ្ទស្រសែរបស់ជនជាតិអីុរស្ទចអលចដលជារាស្រសែរបស់រពេះជាមាច ស់។មនុសសទ ុំងយនេះជួនកាលយគយៅ
ថាអីុរស្ទចអល យយរបឺរ ឬស្ទសន៍យូោ ។  
គមពីរសញ្ញដ ថមាីនយរៀបរាប់អុំពីរពេះយយស ូរគីសែ និងមនុសសចដលយធវើតាមការបយរងៀនរបស់រទង់ ។ រពេះយយស ូាន
បយរងៀនថាមនុសសទ ុំងអស់យៅកនុងពិភពយលាកអាចយដើរតាមរទង់ និងយរៀនអុំពីការសនារបស់រពេះាន ។  
 
យយើងមិនអាចយល់ានរគប់រោន់យ េះយទរបសិនយបើយយើងអានចតគមពីរសញ្ញដ ថមីយោយមិនានអានគមពរីសញ្ញដ
ចាស់ ។ យយើងរតវូអានទ ុំងពីរ! យយើងមិនរតូវយភលចអវចីដលរពេះយយស ូមានបនាូលថាៈ  
 

“អនករាល់ោន ខុំពិនិតយពិច័យយមើលគមពរី យរពាេះនឹកស្ទម នថា នឹងានជីវតិអស់កលប 
ជានិចច យោយស្ទរគមពីរទ ុំងយនេះ គឺគមពរីយនេះយយើយយធវើជាបនាល់យអាយខញុ ុំ” 

                                                                                                        យ ូហាន ៥:៣៩   (NIrV) 
 

(%) 



៧ 

រពះគមពីរជាតស្ៀវតៅដអ៏្សាា រយ 
យពលអនកអានរពេះគមពរីអនកនឹងយឃើញរបវតែសិ្ទស្រសែ រាជាញ  បទទុំ យ សុភាសិត និងការបយរងៀនលុំាកៗ ។ យៅ
កនុងរពេះគមពីរទ ុំងមូលានចបងចចកជាៈ  រកឹតវន័ិយ  របវតែសិ្ទស្រសែ រាជាញ   បទទុំ យ  ដុំណឹងលអ  សុំបុរតជាយដើ
ម។ ចុំណុចទ ុំងយនេះជួយយយើងឲ្យយល់ពីរពេះគមពរី ៦ ចផនកតូចៗ ។ យសៀវយៅទ ុំងអស់មិនានសរយសរតាមលុំោប់
យោយយទ ។  
រកឹតវន័ិយ   : យសៀវយៅរកឹតយវន័ិយទ ុំងរា ុំយៅចផនកខាងមុខននរពេះគមពីរ មានរបវតិែិយដើមននរាស្រសែរបស់រពេះ 
       ជាមាច ស់រពមទ ុំងរកឹតយវន័ិយចដលរទង់ានរបទនឲ្យយលាកម ូយសសរមាប់របជាជនអីុរស្ទចអល ។ 
របវតែសិ្ទស្រសែ : រពេះគមពីរសញ្ញដ ចាស់មានរបវតែិរបស់អីុរស្ទចអលជាយរចើន ។  គមពីរសញ្ញដ ថមី ានយរៀបរាប់ពីរបវតែ ិ
     របស់រគីស្ទា នដុំបូង ។   
រាជាញ    : យសៀវយៅគមពីរសញ្ញដ ចាស់ ៥កាល និោយពីរាជាញ ចដលអាចដឹក ុំការគិត  និង ទយងវើរបស់ 
    យយើងទ ុំងអស់ោន  ។  
បទទុំ យ  : យៅកនុងរពេះគមពីរយពារយពញយៅយោយការពាករ ឬបទទុំ យ។ យសៀវយៅខលេះភាគយរចើនយរៀបរាប់ពី 
     បទទុំ យយយើយកនុងយ េះានចបងចចកជាចផនកៗមានដូចជា៖    “ពាការធីុំ” និង “ពាការតូីច” ។   
     យៅកនុងយសៀវយៅទ ុំងយនេះរពេះជាមាច ស់ានរាប់ពីអវីចដល នឹងយកើតយ ើង យពលអ គត់ចុំយពាេះ  
    ជនជាតិអីុរស្ទចអល និងរបយទសយៅចកបរយ េះផងចដរ ។ មានបទទុំ យជាយរចើនានយកើតយ ើង 
    រួចយៅយយើយឥ ូវយនេះានកាល យជារបវតែិស្ទស្រសែ ។ វវិរណៈ ជាយសៀវយៅចុងយរកាយននរពេះគមពីរ 
    យយើយជាយសៀវយៅបទទុំ យផងចដរ ។  
ដុំណឹងលអ  : ដុំណឹងលអទ ុំងបួនានយរៀបរាប់ពីជីវតិរបស់រពេះយយស ូ។អនកនិពនធបួនយផសងោន ានសរយសរពួកវា 
    ប ុចនែានយរៀបរាប់យរឿងរា វចដលរពេះយយស ូានយធវើដូចោន ។ ពាកយ  “gospel”  មានន័យថា 
    “ដុំណឹងលអ” ។  
សុំបុរត   : គមពីរសញ្ញដ ថមភីាគយរចើនជាសុំបុរត ។ ស្ទវក័ប ូលានសរយសរសុំបុរតទ ុំងយនេះយៅកាន់ពួករគីស្ទា ន  
   និង យៅកាន់មិតែភកែ ិ។  
 
 
 

 
(%) 

 
 
 



៨ 
  
 ២: តារាងគរលគវលាននព្រះគមពីរ  
រពេះគមពរីមានព័ត៌មានយរៀបរាប់អុំពីអវីចដលានយកើតយ ើ់ងអស់រយៈយពលជាយូរលង់មកយយើយ។ យពលចដលយគ
សិកាព័ត៌មានពីរបវតែិស្ទស្រសែនិងរពេះគមពីររតូវានយគអាចយធវើជាតារាងយពលយវលាមួយចាប់តា ុំងពីយលាកអរាហាុំ 
រយូតដល់សពវនថងយនេះ ។  
 
រពឹតែកិារណ៍យៅកនុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់ានយកើតយ ើងរាប់ពាន់ឆ្ន ុំមកយយើយ ។គមាល តរវាងគមពីរសញ្ញដ ថមីនិងគមពីរសញ្ញដ
ចាស់ខុសរតូវោន របចយល ១០០ ឆ្ន ុំ ។  
 

តារាងយពលយវលាននរពេះគមពីរ                                                                      
ឆ្ន ុំ - មនុសស 

មុនគ.ស  - ៤០០០  

៣០០០ –  

២០០០ –  

១០០០ –  

០–  

១០០០ –  

យរកាយគ.ស ២០០០ – 
 
 

 
សូមពាោមោក់មនុសសយៅខាងយរកាមយនេះយៅយលើតារាងយពលយវលា៖  
រពេះយយស ូ  ម ូយស  អោ័ម  ណូយអ  អរាហាុំ  យោយខលួនឯង ។ 
 

(%) 



៩ 

 
 



១០ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



១១ 

 



១២ 

ភមិូសាស្រស្តននរពះគមពីរ  
យពលអនកអានរពេះគមពរីវាអាចជួយយយើងបចនថមយទៀតរបសិនយបើអនកអាច
រកយមើលទីកចនលងយៅយលើចផនទី។ រពេះគមពីរភាគយរចើនយរៀបរាប់ពីជន
ជាតិអីុរស្ទចអល ឬរបយទសយៅមជឈមឹបូព៌ា។ ចផនទីសម័យទុំយនើបមាន
យ ម្ េះទីរបជុុំជននិងទីរកុង  យយើយមានភាពខុសោន ពីសម័យមុន។ 
កចនលងខលេះមិនយៅមានយទៀតយទ ។  
 

 
 
ត តុអ្វីបានជាតយើងរតវូអានរពះគមពីរ  
ស្ទរមួយានយរៀបរាប់យៅកនុងរពេះគមពរីទ ុំងមូលតាុំងពីយដើមរយូតដល់ចប់។ ស្ទរយនេះានបរាប់យយើងអុំពីចផនការ
របស់រពេះសរមាប់ពិភពយលាក និងមនុសសយលាក។ រពេះគមពរីានបយរងៀនយយើងនូវយមយរៀនជាយរចើនតាមរយៈជីវតិ
រស់យៅរបស់មនុសសនិងស្ទថ នភាពយផសងោន  ។  
 
មនុសសភាគយរចើនមានការលុំាកកនុងការអានរពេះគមពរី។រពេះគមពីរជារពេះបនាូលរបស់រពេះជាមាច ស់ចដលានបយងកើត
ចរកវា  និងជីវតិទ ុំងអស់។ រពេះគមពីរមានជាកបួនចាប់សរមាប់ការរស់យៅ និងលទធផលរបស់អនកយោរព ឬមិន
យោរពតាមរពេះ ។  
                                
 

(%) 
 
 
 

 រ  ូម 
 ១ & ២ កូរនិថូស 
 កាឡាទី 
 យអយភសូ 
 ភីលីព 
 កូ ូស 
 ១ & ២ យថសា ូនិច 

 



១៣ 

រពេះគមពីរ . . . . . . . 

 អាចបយរងៀនមនុសសពីរយបៀបទទួលការសយរង្វេះ 
២ ធីម ូយថ ៣:១៤-១៧ 

 ផែល់យសចកែីសងឃមឹដល់មនុសស យពលអ គត់ 
រ  ូម ១៥:៤ 
 

 ផែល់នូវទិសយៅសរមាប់ការរស់យៅរបចា ុំនថង  
ទុំនុកតយមកើង ១១៩:១០៥ យ ូ យសវ ១:៨ 

 បង្វា ញពីអុំណាចរបស់រពេះយដើមបសីយស្រង្វគ េះ
ពិភពយលាក រ  ូម ១:១៦-១៧ 

 
 

 
រពេះបនាូលអាចផលស់បែូ រជីវតិរបស់អនកាន។រពេះយយស ូានរតាស់យៅមនុសសឲ្យយដើរតាមរទង់អស់រយៈយពល
២០០០ឆ្ន ុំកនលងមកយយើយ  ដូចយចនេះពួកយគអាចរកយឃើញសនែិភាព និងរយបៀបរស់យៅរបយសើរជាងមុន។ ការរតាស់
យៅយនេះជាអុំយណាយននជីវតិពីរពេះជាមាច ស់។ រពេះជាមាច ស់មានបនាូលមកកាន់យយើងយយើយបង្វា ញយយើងពីយសចកែី
រសឡាញ់របស់រទង់តាមរយៈបុរតារទង់គឺ រពេះយយស ូ ។  
 

“អស់អនកចដលយនឿយយត់ និងមានបនាុកធងន់យអើយ ! ចូរមករកខញុ ុំ ខញុ ុំនឹងយអាយអនក 
រាល់ោន ានសុំរាក។ ២៩ ចូរ យកនឹមរបស់ខញុ ុំោក់យលើអនករាល់ោន  យយើយយរៀនពីខញុ ុំយៅ 
អនករាល់ោន មុខជាានសងប់ចិតែមិនខាន ដបតិខញុ ុំសលូត និងមានចិតែសុភាព។ ៣០ នឹម  

របស់ខញុ ុំរសួល យយើយបនាុកចដលខញុ ុំោក់យលើអនករាល់ោន ក៏រស្ទលចដរ ” 
                                                                                                         មា ថាយ ១១:២៨-៣០ (NIrV ) 
 
មនុសសជាយរចើនានយឆលើយតបយៅនឹងការរតាស់យៅយនេះ។មនុសសចដលចបរមករករពេះជាមាច ស់យោយយសចកែីជុំយនឿ 
យយើយយឆលើយតបយៅនឹងការយៅរបស់រពេះអមាច ស់យយស ូរគិសែនឹងរតូវានផ្ល ស់បែូរយរៀងរយូត។ពួកយគមិនានលអឥត
យខាច េះភាល មៗយ េះយទប ុចនែពួកយគនឹងទទួលការសនាជីវតិននយសចកែីសងឃមឹ យពលអ គត។មនុសសរគប់ោន គួរចត
ឆកយកឱកាសយនេះយដើមបអីានរពេះគមពរី យរៀនបចនថមយទៀតពីរពេះនិងបុរតារបស់រទង់យយើយយរជើសយរ ើសយធវើតាមរទង់ ។ 
 
 
 
 

(%) 
 



១៤ 

សំ្ណួរអ្ពីំវគគទី១ និង វគគ  
 ១. យតើមានយសៀវយៅប ុ ម នកាលយៅកនុងរពេះគមពរី ? 

o ៥ 
o  ១០ 
o  ៦៦ 
o ១២០ 

 ២. រពេះគមពរីរតវូានសរយសរអស់រយៈយពល : 
o ១៦០ ឆ្ន ុំ 
o ១៦០០ ឆ្ន ុំ 
o ១៦ ឆ្ន ុំ 
o ១០០០ ឆ្ន ុំ 

 ៣.យតើយសៀវយៅមួយណាចដលរតវូានយាេះពុមពយរចើនជាងយគបុំផុត? 
o កុំណត់រតាយសៀវយៅយគិ យនសស 
o រពេះគមពរី 
o យយវសប ុក  
o របវតែិស្ទស្រសែននរបយទសកមពុជា  

 ៤.រពេះគមពីរយដើមានចមលង:  
o យោយយរបើមា សីុនយាេះពុមព  
o យោយការថតចុំលង 
o យោយនដ  
o យោយរកិក  

 ៥.រពេះគមពីរមិនមាន  
o កុំណាពយ  
o របវតែិស្ទស្រសែ 
o បទទុំ យ  
o ការរបឌិត  
o សុំបុរត  

 ៦.យតើយសៀវយៅលូកាសថិតយៅកនុងចផនកមួយណាយៅកនុងរពេះគមពរី ? 
o គមពីរសញ្ញដ ចាស់  
o រគឹតយវន័ិយ  
o គមពីរសញ្ញដ ថម ី
o ពាការ ី

 
(%) 

 
 
 



១៥ 
 ៧.យអស្ទយជាយសៀវយៅនន :  

o ទុំនុកតយមកើង  
o  បទទុំ យ  
o  របវតែិស្ទស្រសែ 
o សុំបុរតកនុងគមពីរសញ្ញដ ថម ី

 ៨.ស្ទរៈសុំខាន់ចនរពេះគមពរីគឺ :  
o ទុំ ក់ទុំនងរវាងរពេះ និងមនុសសយលាក  
o ការបុំផ្ល ញចផនដី  
o ឧតែមភាពរបស់មនុសស  
o ជុំយនឿ និងយរឿងយរពង  

 ៩.អគគស្ទវក័ប ុលានសរយសរយៅកាន់ធីម ូយថ (២ធីម ូយថ ៣:១៤-១៧) រពេះគមពីរានរាប់យយើងថា៖  
o មិនរតូវមានចិតែលអជាមួយអនកដ៏នទយ ើយ  
o រយបៀបយដើមបាីនសយរង្វេះ 
o រយបៀសាូងរសូវ  
o និោយពីរបយទសកមពុជា   

 ១០.យយើងអាចអានពីជីវតិរពេះយយស ូយៅកនុង :  
o យលាកបបតែ ិ
o កិចចការ 
o ដុំណឹងលអ  
o ទុំនុកតយមកើង   

 ១១.រពេះគមពរីរតវូានបយងកើតយ ើងយៅកនុង :  
o អឺរ  ុប 
o អីុរស្ទចអល និងបណាែ លរបយទសមជឈមឹបូព៌ា 
o អាសីុ 
o អាយមរចិ   

 ១២.ដុំណឹងលអទ ុំងបួនគឺ: 
o មា ថាយ លូកា ឌី និង យ ូហាន  
o មា ថាយ វទូិ ប ូល និង យ ូហាន 
o យ ូហាន រពេះយយស ូ យអយសោល  នយរាតែមសីយមុននី 
o មា ថាយ មា កុស លូកា និង យ ូហាន 

 
 
 

(%) 
 
 
 
 



១៦ 

៣.ការចាបត់ផតើមអាន 

 គុំយរាងអានរពេះគមពរី 
យយើងខញុ ុំសូមផែល់អនុស្ទសន៍ដល់បងបអូនយមតាែ អានរពេះបនាូលរបស់រពេះយទៀងទត់យពលយវលា ។ យោយស្ទរយយើង
ទទួលទនអាហារខាងស្ទច់្មយទៀងទត់យពលយវលា យយើងក៏រតូវការទទួលទនអាហារខាងវញិ្ញដ ណយទៀងទត់
យពលយវលាចដរយដើមបឲី្យមានសុខភាពលអ ។ វាជាការសុំខាន់ណាស់កនុងការអានរពេះគមពរីយរៀងរាល់នថង ។  
អនកយ េះយរបៀបាននឹងយដើមយឈើ ដុេះយៅចកបរផលូ វទឹក ចដលផែល់ផលចផលតាមរដូវកាល យយើយមានសលឹកមិនយចេះយស្ទល ក
រសយពាន អវីៗចដលោត់យធវើសុទធចតានចុំរុងចុំយរ ើនទ ុំងអស់ ។  

 ទុំនុកតយមកើង ១:៣ (NlrV) 
វាមិនចមនជាមយធាាយលអយ េះយទចដលយបើករពេះគមពីរយៅទុំព័រយដើមយយើយបនែរអានរយូតដល់ចប់។ តាមពិតយៅ
មយធាាយចដលលអយ េះគឺយយើងគួរមានចផនការចាស់លាស់កនុងការអានរពេះគមពីរ ។ ចផនការកនុងកមមវធីិសិកា
យនេះតរមូវឲ្យយយើងអានយរៀងរាល់នថងសរមាប់មួយឆ្ន ុំ ។រយៈយពលយពញមួយឆ្ន ុំអនកនឹងអានចផនកជាយរចើនយៅកនុងរពេះ
គមពីរ ។ តាមរយេះការអានចបបយនេះអនកនឹងយឃើញសម័យកាលខុសៗោន យៅកនុងរបវតែិស្ទស្រសែយយើយអនកនឹងទទួល
ានគុំនិតលអៗ ននចផនការរបស់រពេះ ។  
  ការយរៀបចុំអានរពេះគមពីរ  
មានយរឿងរា វជាយរចើនចដលយយើងរតូវគិតពិចារណាយពលយយើងអានរពេះគមពីរ  ៕ 
 ១. អ្ធិសាា ន  
វាជាការសុំខាន់ណាស់យដើមបសុីុំរពេះឲ្យរបទនពរដល់ការអានរបស់អនក ។ វាជាយសៀវយៅរបស់រពេះយយើយរទង់អាច
ជួយយយើងឲ្យយល់ពីវាាន ។  
 ២.ចូររកកន្នលងមានផាសុ្ខភាព 
ចូររកកចនលងស្ទង ត់យយើយមានផ្សុខភាពយដើមបអីានរពេះគមពីរ ជាកចនលងចដលអនកអាចគិតពិចារណាអុំពីអវីចដលអនក
កុំពុងអាន។ 
 ៣.រតវូមានតពលតវលារគបរ់ាន ់ 
ការអានរពេះគមពីរចដលលអបុំផុត គឺមិនរតូវរបញាប់របញាល់យពកយទ ។ រតូវចុំណាយយពល ២០-៣០  ទីយរៀងរាល់
នថងយដើមបអីានយយើយសញ្ជឹ ងគិតអុំពីអតថន័យរបស់វា។រតូវអត់ធមត់យយើយចុំណាយយពលយទើបយល់ពីអតថន័យយ េះ។ 
 ៤.រតវូតចះទទួលយកគំនិតថមីៗ   
យយើងរតូវមានអាកបបកិរោិរតឹមរតូវយៅយពលយយើងសិការពេះគមពីរ។ វាជាការសុំខាន់ណាស់យដើមបសី្ទែ ប់គុំនិតថមីៗ។
រពេះគមពរីមានវតែមានរយូតដល់សពវនថងយនេះានឆលងកាត់នូវបញ្ញា ជាយរចើនយៅកនុងរបវតែិស្ទស្រសែ ដូចយចនេះយយើងដឹងថា
វាពិតជាមានតនមលខាល ុំណាស់។យយើងមិនគួរភ័យខាល ចនូវគុំនិតថមីៗយយើយយយើងគួរចតគិតអុំពីពួកវាយោយរបុងរបយ័តន។
មនុសសពី រសុកប យឺរៀ ានស្ទែ ប់រពេះបនាូលរបស់រពេះយោយកែីអុំណរ យយើយអានរពេះគមពរីយរៀងរាល់នថងយដើមបយីមើលថា 
យតើអវីចដយលាកប ូលាននិោយគឺជា ការពិត ឬ មិនពិត។ (កិចចការ ១៧:១១) 

(%) 



១៧ 
 ៥.រកតមើលគនិំតដូចាន   
អនកនឹងរកយឃើញនូវគុំនិតដូចោន ជាញឹកញាប់យៅកនុងចផនកយផសងៗោន ននរពេះគមពីរ។ ចុំណុចទ ុំងអស់យនេះនឹងជួយ
អនកឲ្យយល់ដឹងស្ទរននរពេះបនាូលកាន់ចតចាស់។ យពលណាអនកានអានរពេះគមពីរសូមសួរខលួនឯងថា”យតើខញុ ុំានឮ
ពាកយយ េះយៅកចនលងណាពីមុន?”យៅយពលអនកមិនយល់ចុំណុចណាមួយ ចូររកយមើលគុំនិតឬយ ម្ េះយៅកនុងចផនក
យផសងយទៀតននរពេះគមពរីចដលរសយដៀងោន ។ ខាងយរកាមយនេះគឺជាឧទយរណ៍មួយ : 
យអស្ទយ ៥៣ ពិពណ៌ អុំពីនរណាមាន ក់ចដលនឹងទទួលរងការឈឺចាប់ខាល ុំង។ ខទី ៤ និងទី ៥ ានចចងថា ទុក
លុំាកទ ុំងយនេះមានន័យណាស់សរមាប់យយើង។ យយើងអាចរកយមើលចផនកយផសងយទៀតកនុងរពេះគមពីរចដលមានស្ទរ
ដូចោន  ។  
សូមអានមា ថាយ ៨:១៦-១៧ (NIrV):  

រពេះអងគក៏យដញវញិ្ញដ ណទ ុំងយ េះយោយមានរពេះបនាូល យយើយយរាសអនកជុំងឺយអាយានជារគប់ៗ
ោន  រសបនឹងយសចកឋចីដលមានចចងទុកតាមរយៈពាការ*ីយអស្ទយថា៖ «រពេះអងគានទទួលយកភាព
ពិការរបស់យយើង យយើយរពេះអងគក៏ទទួលយកជុំងឺរបស់យយើងចដរ»។  

                                                                                            យអស្ទយ ៥៣:៤ (NIrV) 
សូមអាន១យពរតុស ២:២១-២៥ (NIrV):  

រពេះរគិសែានរងទុកខសរមាប់យយើង  យយើយរទង់ានបនសល់នូវគុំរូដល់យយើង ។រទង់រ ុំពឹង 
ថាយយើងនឹងយដើរតាមជុំហានរបស់រទង់ ។ រពេះជាមាច ស់ានយរជើសយរ ើសយយើងមកឲ្យទទួល 
សុំាកផងចដរ ។ បទគមពីរនានចចងថា”យលាកមិចដលរបរពឹតែអុំយពើយឃារយៅ ឫនិោយ 

យាកបយញ្ញជ តនរណាយ ើយ”។ (យអស្ទយ ៥៣: ៩) 
 

២៣យទេះបីយគយជររបមាថរពេះអងគ ក៏រពេះអងគមិនតបតយៅយគវញិចដរ រពេះអងគានរងទុកខ 
លុំាក ចតរពេះអងគពុុំានគុំរាមកុំចយងយគវញិយទ រពេះអងគយផញើជីវតិយៅយលើរពេះជាមចស់ ចដល 
រទង់វនិិចឆយ័យោយយុតែធិម៌។ ២៤ រពេះរគិសែ ានផាុកាប របស់យយើងកនុងរពេះកាយរបស់ 
រពេះអងគ ចដលជាប់យឈើឆ្ក ង យដើមបយីអាយយយើងចលងជុំពាក់ជុំពិន នឹងាបតយៅមុខយទៀត 
យយើយយអាយយយើងមានជីវតិ យោយរបរពឹតែចតអុំយពើសុចរតិ ។ បងបអូនានជាសេះយសប ើយ 
យោយស្ទរស្ទន មរបួសរបស់រពេះអងគ  ២៥  ដបតិបងបអូនយរបៀបដូចជាយចៀមចដលវចងវង ចត 
ឥ ូវយនេះបងបអូនានវលិរត ប់មករក អនកគង្វវ ល និងអនកចថរការពលឹង របស់បងបអូន 

វញិយយើយ ។  
 
 

(%) 
 



១៨ 

រតវូតធវើ:  
 រកយមើលចយមលើយយៅកនុងរពេះគមពីរចុំយពាេះសុំណួររបស់អនកជាមុនសិន ។ 
 រកយមើលគុំនិតរសយដៀងោន យដើមបរីកចយមលើយចុំយពាេះសុំណួររបស់អនក ។ 
 សរយសរសុំណួរចដលអនកមិនអាចយឆលើយានភាល មៗ(វារតូវចុំណាយយពលចសវងរកចយមលើយ) ។ 

មិនរតវូតធវើ: 
 រ ុំពឹងថានឹងមានចយមលើយភាល មៗ ។  
 យមើល១ខយយើយរ ុំលងយៅយមើលចុងបញ្ចប់ 

៦.ចូរគិតអ្ពីំអ្វីន្ដលអ្នកបានអាន  
រពេះជាមចស់មានបនាូលយៅយលាកយ ូយសវថា: 

រតវូទយនាញគមពរីនន រកតឹយវនិយ័យនេះជានិចច  រតវូរេិះគតិទ ុំងនថងទ ុំងយប់ យយើយរបតបិតែិតាម 
យសចកែីចដលមានចចងទុកទ ុំងប ុ ម ន    យដើមបយីអាយការអវីចដលអនកយធវើានចុំរុងចុំយរ ើន  និង  
ទទួលានយជាគជយ័ ។                                                                     យ ូយសវ ១: ៨ (NIrV) 

យដើមបយីល់ពីស្ទរននរពេះគមពរីយ េះយយើងរតូវចតចុំណាយយពលគិតអុំពីវាយោយរបុងរបយ័តន ។រពេះជាមាច ស់មានរពេះ
បនាូលយៅកាន់ជនជាតិអីុរស្ទចអលថា:  

រតវូទុកយអាយរពេះបនាួល ចដលខញុ ុំចថលងរាប់ដក់យៅកនុងចិតែ  កនុងគុំនិតរបស់អនករាល់ោន ជានិចច។ 
រតវូចងចា ុំរពេះបនាូលទ ុំងយនេះជាសញ្ញដ  ជាប់យៅនដ  យយើយោក់យៅយលើថាង សរបស់អនករាល់ោន ។ 
១៩ចូរបយរងៀនកូនយៅរបស់ អនករាល់ោន អុំពីរពេះបនាូលយនេះ គឺរតវូនិោយយអាយវាស្ទែ ប ់យពល 
អនកយៅផាេះយពលអនកយធវើដុំយណើ រ យពលអនកចូលដុំយណក និងយពលយរកាកពីដុំយណក។ ២០ចូរសរ 
យសររពេះបនាូលយនេះយៅយលើរកបទវ ផាេះរបស់អនក និងយលើយ់កាល ងទវ ររកងុ។ ២១យធវើដូចយចនេះអនករាល់ 
ោន  រពមទ ុំងកូនយៅរបស់អនករាល់ោន នឹងមានអាយុចវង កនុងរសុកចដលរពេះជាមាច ស់ សនាោ ង 
មឺងមា តថ់ា របគល់យអាយបុពវបុរសរបស់អនករាល់ោន គឺអនករាល់ោន នឹងមានអាយុចវង ដូចនផាយមឃ 
សថិតយៅយលើចផនដី ។                                                            យចាទិយកថា ១១:១៨-២១ (NIrV)  

 
៧.សួ្រសំ្ណួរ  

អនកនឹងមានសុំណួរអុំពីអវីចដលអនកានអាន យយើយរតូវកត់រតាទុក។ អនកអាចរកយឃើញចយមលើយយោយខលួនឯងតាមរ
យៈការអានបចនថមយទៀត ឬអនកអាចទក់ទងមកយយើងខញុ ុំយដើមបទីទួលានចយមលើយ ។  
 
 

(%) 
 
 
 



១៩ 
៧.ចូរន្ចករនំ្លកគនិំតរបស់្អ្នក  

យយើងរតូវគិតពីអវីចដលយយើងកុំពុងយរៀន និងរយបៀបចដលយយើងអាចយរបើរាស់ចុំយណេះដឹងយនេះយៅកនុងជីវតិរបស់
យយើង ។វាមានរបយោជន៍ណាស់កនុងការចចករ ុំចលកគុំនិតរបស់យយើងជាមួយអនកដនទយទៀត។ យយើងអាចយរៀនពីោន
យៅវញិយៅមក។ការសិការពេះគមពីរជាការង្វរលុំាក។យយើងរ ុំយភើបចិតែណាស់ចុំយពាេះជីវតិទទួលានការផ្ល ស់
ចរប។ ការសិការពេះគមពរីអាចជួយយយើងយរចើន។ របសិនយបើយយើងអានវារាល់នថង រពេះគមពរីចដលជារពេះបនាូលរស់នឹង
មានអុំណាចកនុងជីវតិរបស់យយើង។សូមចា ុំថារពេះជាមាច ស់ចង់ឲ្យយយើងយល់ពីយសៀវយៅដ៏អស្ទច រយយនេះយយើយយរៀន
សូរតពីរទង់។ យយើងខញុ ុំរកីរាយកនុងការយឆលើយសុំណួររបស់យលាកអនក ។ 
        ទំតនៀមទលំាបច់ន្មលក    
របជារាស្រសែយៅកនុងរពេះគមពីរ ានរស់យៅរាប់ពាន់ឆ្ន ុំមកយយើយមានវបបធម៌យផសងោន  និងមានទឹកដីយផសងោន  ។ យពល
អានរពេះគមពីរយ េះយយើងនឹងយឃើញពីទុំយនៀមទុំលាប់ខុសោន មួយចុំនួន។ ឧទយរណ៍: 

យពលរពេះាទោវឌីយ ើងយៅដល់កុំពូលភនុំ ជាកចនលងចដលយគថាវ យបងគុំរពេះជាមាច ស់ 
រស្ទប់ចតយលាកយ ូស្ទយ ជាជនជាតិយអើគី់ មកជួបយសែច យោយមានអាវរចយច និង 

ដីយៅយលើកាលផង ។                                           ២ ស្ទុំយូចអល ១៥: ៣២ (NIrV) 
អាវរចយកនិងដីយៅយលើកាលហាក់ដូចជាចចមលកចុំយពាេះយយើង ។ យនេះជាសញ្ញដ ននការកាន់ទុកខយយើយទុំយនៀមទុំលាប់
ដូចោន យនេះរតូវានយគរកយឃើញជាយរចើនដងយៅកនុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់។យនេះគឺជាឧទយរណ៍មួយចុំនួនបចនថមយទៀតៈ  
 

ទុំយនៀមទមាល ប់បុរាណមួយចុំនួន  
 អាវរចយក  
 ដីយៅយលើកបល  
 យសលៀកាវយយើយអងគុយកនុងយផេះ 
 យគជួលស្រសែីៗឲ្យយៅយុំយៅឯបុណយសព 

 

 អពាយ៍ពិពាយ៍ពយុគុណ 
 ជញ្ញជ ុំងយៅជុុំវញិទីរកុង  សរមាប់កាពារ 
 អងគុយយៅរចកទវ រននទីរកុង  
 ផស ុំផគុ ុំអាពាយ៍ពីពាយ៍ 

 
 
 
 

(%) 
 
 
 



២០ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



២១ 
៤. របភពតដើមនិងរបវតតិសាស្រស្តននរពះគមពីរ   

ការជុំរុញចិតែ 
យពលយយើងអានរពេះគមពីរយយើងរតូវយល់ថាអវីចដលានចចងគឺមកពីរពេះ។ វាមានអុំណាចយដើមបបីយរងៀនយយើងឲ្យ
រស់យៅតាមមាោ៌ចដលរពេះានយរោងទុកពីការចាប់យផែើមមកមលេះ។  

រគបអ់តថបទគមពរី  សុទធចតរពេះជាមាច ស់របទនរពេះវញិ្ញដ ណមកបុំភលឺយអាយចតង និង 
មានរបយោជនស៍ុំរាប់បយរងៀនរកខុសរតវូចកតរមងនិ់ងអប់រ ុំយអាយរស់តាមយសចកែ ី
សុចរត១៧ កនុងយោលបុំណងយអាយអនកបុំយរ ើរបស់រពេះជាមាច ស់មានសមតថភាព និង 

របងុយរបៀបខលួនជាយរសច យដើមបរីបរពឹតែអុំយពើលអរគប់ជុំពូក ។   
                                                                                    ២ ធីម ូយថ ៣: ១៦-១៧ (NIrV) 

រពេះជាមាច ស់របទនឲ្យអ័ោមមានជីវតិយយើយក៏ានរបទនរពេះបនាូលរស់ដល់មនុសសយលាកយៅកនុងរពេះគមពីរ។ 
របសិនយបើយយើងយរបើវាយៅកនុងជីវតិរស់យៅរបចា ុំនថងយយើយសញ្ជឹ ងគិត យ េះវានឹងរស់កនុងយយើងយរៀងរាល់នថង។ រពេះចង់
ឲ្យអនករាល់ោន អានវា ។ រពេះជាមាច ស់ក៏ចង់ឲ្យអនករាល់ោន យល់ដឹងពីចផនការរបស់រទង់និងការសយរង្វេះពីអុំយពើាប
និងយសចកែសី្ទល ប់។ រពេះមានបនាូលយៅកាន់មនុសសតាមរយៈការបយងកើតរបស់រទង់ តាមរយេះពួកយទវតា តាមរយេះ
បុរតារបស់រទង់ រពេះអមាច ស់យយស ូរគិសែ និងតាមរយេះរពេះគមពរីបរសុិទធរបស់រទង់។  
រពេះគមពីរសញ្ញដ ចាស់សរយសរយោយនដមនុសស 
រពេះគមពរីសញ្ញដ ចាស់រតូវានយគសរយសរជាភាស្ទយយរបឺ។មនុសសានយៅថា«ចម សូរតិ»ចដលរតូានយគចមលង
យចញពីគមពីរសញ្ញដ ចាស់យលើរកា ុំងយធវើពីរកោស់ឬយធវើចសបកសតវយយើយយរកាយមកានយធវើជាយសៀវយៅ។ពួកយគជា
ស្ទសន៍យូោ យយើយពួកយគានយធវើកិចចការយនេះរបចយល ១០០០ឆ្ន ុំ យរកាយ គ-ស ។ ពួកយគអនុវតែតាមកបួនចាប់
ជាក់លាក់ ។  

ចាប់ចម សូរតិសរមាប់ចមលងគមពីរសញ្ញដ ចាស់  
១. រកា ុំងទ ុំងមូលរតវូចតយធវើតាមកបួនចាប់មុនយពលពាកយនីមួយៗរតូវានសរយសរ។ 
២.ទឹកថាន ុំរតវូចតយមម យធវើពីអចរមងយភលើង ធយូងនិង ទឹកឃមុ ុំ។ 
៣.ប ា ត់នីមួយៗរតូវមាន ៣០ អកសរោ ងពិតរាកដ។  
៤.ជួរឈរនីមួយៗរតូវមានចុំនួនជួរដូចោន យៅយលើរកា ុំងទ ុំងមូល។ 
៥.ោម នអកសរ ឬពាកយណាមួយរតូវានសរយសរពីការចងចាុំយ ើយ។  
៦.ពាកយនីមួយៗរតូវានយគសិកាយៅកនុងសុំយៅយដើម យយើយរតវូានយគយៅឲ្យឮៗមុនយពលសរយសរចមលង។ 
៧.ឯកស្ទររតវូានរតួតពិនិតយយោយរបុងរបយ័តនយោយរាបព់ាកយ និងអកសរ។  
៨.រកា ុំងទ ុំងមូលរតូវានរតួតពិនិតយយោយរបធ្លនរតតួពិនិតយ។  

 
(%) 



២២ 
រកាងំតគរបទះតឃើញតៅស្មុរទសាល ប់  
រកា ុំងយគរបទេះយឃើញយៅសមុរទស្ទល ប់គឺ ជាការរបមូលផែុ ុំដ៏ធុំ
មួយននសុំយណររពេះគមពរីយយើយរតូវានយគរកយឃើញយៅកនុង
តុំបន់សមុរទស្ទល ប់។ អនកកង្វវ លទ ុំងបី ក់ានរកយឃើញ
រកា ុំងដុំបូងយៅកនុងឆ្ន ុំ ១៩៤៧ ។  
 
រកា ុំងយគរបទេះយឃើញយៅសមុរទស្ទល ប់ មានអាយុកាលចាស់
ជាងរពេះគមពីរសញ្ញដ ចាស់ចដលសរយសរយោយនដរបចយល 
១០០០ ឆ្ន ុំ។ រពេះគមពីរសញ្ញដ ចាស់ចដលសរយសរយោយនដគឺ
ជាចផនកននរពេះបនាូលមួយយទៀតចដលមិនទន់ានយរៀបយរៀង
ជាយសៀវយៅយៅយ ើយយគានរបទេះយឃើញរពេះគមពរីសញ្ញដ ចាស់ចដលសរយសរយោយនដយៅកនុងរគប់យសៀវយៅទ ុំង
អស់កនុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់យលើកចលងចតយសៀវយៅ ងយអសយធើរ។ចាប់ចមលងននយសៀវយៅទ ុំងមូលរតូវានយគរក
យឃើញរួមមានយអស្ទយ ទុំនុកតយមកើង យចាទិយកថា និង យលាកបបតែិ ។  
 
រយូតមកដល់យពលយនេះការបកចរបទ ុំងអស់រតូវានយគចផអកយលើមូលោឌ នននរពេះគមពីរសញ្ញដ ចាស់ចដលសរយសរ
យោយនដរបស់ចម សូរតិចដលមានអាយុកាលរបមាណជា ១០០០ឆ្ន ុំមកយយើយ។ រកា ុំងយគរបទេះយឃើញយៅសមុរទ
ស្ទល ប់មានអាយុរបចយល ២០០០ឆ្ន ុំ! យពលយយើងយរបៀបយធៀបនឹងចម សូរតិ ោម នភាពខុសោន ណាមួយយ ើយ។ 
យោយស្ទរចតអាយុកាលដ៏អស្ទច រយរបស់ពួកវា យយើយពួកវាានផែល់នូវភសែុតាងដ៏អស្ទច រយចដលរពេះគមពរីរតូវាន
ចមលងយោយយស្ទម េះរតង់អស់រយៈយពលរាប់រយឆ្ន ុំកនលងមកយយើយ។ ការចមលងោ ងរតឹមរតូវយនេះបង្វា ញថារពេះជា
មាច ស់ានរការពេះបនាូលរបស់រទង់សរមាប់មនុសសយលាក យពលអ គត់។  
 
រកា ុំងគមពីរគឺគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ផងចដរយោយស្ទរចតពួកវាានជួយទុំ យកាលបរយិចឆទ។ រកា ុំងយគរបទេះយឃើញ
យៅសមុរទស្ទល ប់បង្វា ញថាទុំ យអុំពីរពេះយយស ូរតូវានចចងទុកមុនយពលកុំយណើ តរបស់រទង់ ។  
រពេះគមពីរសញ្ញដ ថមីចដលសរយសរយោយនដ 
គមពីរសញ្ញដ ថមីរតូវានសរយសរជាភាស្ទរកិចដុំបូងយគ។ យៅសម័យរពេះយយស ូមានរពេះគមពរីសញ្ញដ ថមី ចដលសរយសរ
យោយនដរាប់ពាន់សលឹកចដលមនុសសអាចអាន និងសិការយូតដល់ យពលបចចុបបនន ។ 
យៅកនុងសតវតសទី១២ ស្ទស រ  ូមា ុំងកាតូលិកានចាប់យផែើមដុំយណើ រការននការយសើបអយងកតមួយ។ យយើយាន
ពាោមបញ្ឈប់រពេះវហិារណាចដលានបយរងៀនខុសពីការបយរងៀនរបស់ពួកយគ។  

(%) 
 



២៣ 

របជាជនយៅអឺុរ  ុយយើយយរកាយមកយៅអាយមរចិខាងយជើងចដលមិនានអនុវតែតាមការបយរងៀនរបស់ស្ទស រ  ូមា ុំង
កាតូលិកយនេះ នឹងរតូដុតទ ុំងរស់ឬចាប់ោក់គុកអស់មួយជីវតិ។ មនុសសមួយចុំនួនរតូវានយគយធវើទរុណកមមយដើមប ី
ឲ្យពួកយគស្ទរភាព។ ស្ទស រ  ូមា ុំងកាតូលិកចង់បញ្ឈប់មនុសសពីការអានរពេះគមពីរយោយខលួនឯងដូយចនេះយយើយពួក
យគានពាោមដុតគមពីរទ ុំងអស់។ រពេះវហិាយនេះក៏ានពាោមបញ្ឈប់មនុសសចដលបកចរបរពេះគមពីរយៅជា
ភាស្ទររបស់ពួកយគចដរ។ ការយបៀតយបៀនទ ុំងយនេះានបនែរយូតដល់ឆ្ន ុំ ១៧០០។  
កាបកន្របគមពីរតដើម 

 ឆ្ន ុំ១៨០ យរកាយគ-សការបកចរបដុំបូងននរពេះគមពីរសញ្ញដ ថមពីីភាស្ទរកិចយៅភាស្ទឡាទីន 
 ឆ្ន ុំ១៩៥ យរកាយគ-សរពេះគមពីរទ ុំងមូលរតូវានយគបកចរបយៅជាឡាទីន។ 
 ឆ្ន ុំ៣៨០យរកាយគ-សរពេះគមពីរសញ្ញដ ចាស់រតូវានយគបកចរបពីភាស្ទយយរបឺយយើយរពេះគមពរីសញ្ញដ ថមពីី

ភាស្ទរកិចយៅជាឡាទីន។ប ា ប់មករពេះគមពរីរតូវានបកចរបយៅជាភាស្ទជាយរចើន។  
 ការបកចរបដុំបូងននរពេះគមពរីជាភាស្ទរជាយរចើនយៅអឺុរ  ុប មិនចមនជាភាស្ទអង់យគលសយទ! 

-ឆ្ន ុំ១៣៨០ យរកាយគ-សការបកចរបជាភាស្ទអងយ់គលសដុំបូង ននរពេះគមពរីយោយយលាកចន វា យខលីប។យោយស្ទរការបកចរប
រពេះគមពីរជាការរបឆ្ ុំងនឹងចាប់ដូយចនេះយយើយយលាក ចន វា យខលីប និងមនុសសជាយរចើនដូចជារូបោត់រតវូានយគយធវើទរុណកមម 
និង សមាល ប់យចាល ។  
-យមដឹក ុំននរពេះវហិារពួករគសី្ទា នយ េះមនិចងឲ់្យមនុសសយរបើគមពីរយោយវធិីខុសឆគងយទ ។ គួរឲ្យស្ទែ យយមដឹក ុំននរពេះវហិារ
យ េះយទចដលមិនានយធវើតាមយសចកែីពិត។ពួកយគមិនអនុញ្ញដ តឲ្យមនុសសអានរពេះគមពរីឬគិតយោយខលួនឯងយ ើយ ។ រកុមជុុំនុុំដ៏
មានអុំណាចយៅសម័យយ េះចង់រគប់រគង់មនុសសតាមរយៈការភ័យខាល ច   យយើយពួកយគានសមាល ប់មនុសសចដលរបឆ្ុំងនឹង
ពួកយគ។  
-យមដឹក ុំរពេះវហិារពុករលួយយៅចតមានឥរោិបទអារកក ់យពលបចចុបបននយនេះ ដូចចដលពួកយគានយធវើយៅសមយ័រពេះ
យយស ូចដរ ។ ពួកយគានរបរពឹតែអុំយពើពុករលួយយោយស្ទរពួកយគានរសលាញ់លុយ និងអុំណាច។  
-វាអស្ទច រយណាស់ចដលរពេះគមពរីយៅមានវតែមាន រយូតមកដល់សពវនថងយទេះបីមានការដុតបុំផ្ល ញយៅកនុងរបវតែិស្ទស្រសែពិភព
យលាកក៏យោយ។សពវនថងយនេះវារតូវានយគបកចរបជាង ៥០០ភាស្ទខុសោន ។ មនុសសមិនអាចបញ្ឈប់អុំណាចននរពេះានយ ើយ   
-យៅឆ្ន ុំ១៤៥០ជនជាតិអា ឺម ងយ ម្ េះហាគ ត់ យថនបគឺានបយងកើតមា សីុនយាេះពុមពដុំបូង ។ រពេះគមពីរអាចយរៀបយរៀងយ ើងាន
យលឿនជាងមុន។យោយស្ទរមានរពេះគមពរីយរចើនដូយចនេះយយើយយទើបមនុសសមានឱកាសានទទួលវាមាន ក់មួយ ។  

 
 
 
 
 
 

(%) 
 



២៤ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

អនកអាចអានរពេះគមពីរជាភាស្ទចខមរ មានពីកុំចណពីរចដលានបង្វា ញជូនខាងយលើ។ យបើបងបអូនមានលទធភាពទិញ
វា បងបអូនអាចទទួលានកមមវធីិសរមាប់ទូរស័ពា iPhone .  
 
https://itunes.apple .com/us/app/khmerbible/id594741997?ls=1&mt=8 

ឬបងបអូនអាចអានតាមបណាែ ញយវស្ទយ  http://biblecambodia.org/home.html 
 
 
 
 
 
 

(%) 
 
 
 

គមពីរភាស្ទចខមរចាស់(កុំចណចយមឺន 
ឆ្ន ុំ ១៩៥៤ / ១៩៦២ 

គមពីរភាស្ទចខមរថមី (២០០៥) 



២៥ 
          
៥.ត តុផលតដើមបីតជឿតលើ រពះជាមាា ស់្ 
ការរស់យ ើងវញិរបស់រពេះយយស ូ 
របចយលជាចផនកដ៏អស្ទច រយបុំផុតននរពេះគមពរីពិតជាចផនកចដលានចចងពីរពេះយយស ូានរស់ពីស្ទល បយ់ ើងវញិ ។ របសិនយបើយរឿង
យនេះជាការពិតយ េះរពេះគមពរីពិតជារពេះបនាូលននរពេះចមន ។ ោ ងណាមិញរបសិនយបើរពេះយយស ូមនិានរស់ពីស្ទល ប់យ ើងវញិ
យទយ េះរពេះគមពីរមនិចមនជារពេះបនាូលននរពេះយ ើយ ។ 
ស្ទស រគិសែទ ុំងអស់គឺចផអកយលើការរស់យ ើងវញិរបស់រពេះយយស ូរគសិែ។យសចកែីជុំយនឿនិងយសចកែីសងឃមឹននការសយស្រង្វគ េះរបស់ 
រគីស្ទា នពឹងចផអកយលើយសចកែីពិតចដលថារពេះជាមាច ស់ានយរាសបុរតារបស់រទង់ឲ្យរស់យ ើងវញិគឺរពេះយយស ូរគសិែ ។ 
អគស្ទវក័ប ូលានសរយសរថា: 

យយើយយបើរពេះរគសិែមិនានរស់យ ើងវញិយទ ជុំយនឿរបស់បងបអូនោម ននយ័អវទីល់ចត 
យស្ទេះ បងបអូនយៅចតជាប់ាបដចដល។                       ១កូរនិថូស ១៥:១៧(NIrV) 

ពួករគីស្ទា នយជឿថារពេះជាមាច ស់ានយរាសរពេះយយស ូឲ្យរស់ពីស្ទល បយ់ ើងវញិ ។ របសិនយបើយយើងចងម់ានទុំ ក់ទុំនងជាមួយ
នឹងរពេះជាមាច ស់យយើងរតូវចតយជឿថារពេះយយស ូានស្ទល ប់យដើមបឲី្យអុំយពើាបរបស់យយើងរតូវានអភ័យយទស។ 

រពេះយយស ូរតវូានយគបញ្ជូ នយៅសមាល បយ់រពាេះចតកុំយុសរបស់យយើង យយើយរពេះជាមាច ស់ 
យរាសរពេះអងគយអាយមានរពេះជនមរស់យ ើងវញិ យដើមបយីអាយយយើងានសុចរតិ ។ 

រ  ូម ៤:២៤-២៥ (NIrV) 
ការរស់យ ើងវញិរបស់រពេះយយស ូគឺជាចផនកមួយដស៏ុំខាន់ននស្ទរចដលពួកអគគស្ទវក័ានបយរងៀន(កិចចការ២:២៤,៣២,៤:១-២, 
១៧:១៨) ។វាជាការសុំខាន់ណាស់យដើមបយីមើលភសែុតាងចដលបង្វា ញថាការរស់យ ើងវញិរបស់រពេះយយស ូ គជឺាការពិត។  
យតើមានអវីយកើតយ ើង? 
១.យលាកយ ូចសបានសុុំស្ទកសពរបស់រពេះយយស ូពីយលាកពីឡាត់ ម ថាយ ២៧:៥៧-៥៨ 

(មា កុស ១៥:៤២-៤៥, លូកា ២៣:៥០-៥២, យ ូហាន ១៩:៣៨) 
២.យ ូ ចសបនិងនីកូយដមានោកស់ពរទង់យៅកនុងផនូរមួយយោយានរុ ុំសយមលៀកបុំពាក់ ។ ស្រសែីមួយចុំនួនានយឃើញកចនលងចដល 
យគោកស់ពរទង់។ មា ថាយ ២៧:៥៩-៦១។  

(មា កុស ១៥:៤៦-៤៧, លូកា ២៣:៥៣-៥៦, យ ូហាន ១៩:៣៩-៤២) 
៣.ផនូរយនេះរតវូានយគបិទយោយផ្ា ុំងដុុំថមដធ៏ុំមួយ។ មា ថាយ ២៧:៦០។  (មា កុស ១៥:៤៦) 
៤.យមដកឹ ុំស្ទសន៍យូោសុុំឲ្យមានអនកោមរ  ូមា ុំងយដើមបោីមផនូរ ។ រតមូានអនកោមយយើយផនូររតូវបិទរតាជាផលូវការ។ មា ថាយ 
១៧:៦២-៦៦ 
៥.ស្រសែីៗានរត ប់មកវញិយដើមបចីាក់របងយលើសពរទង់ប ុចនែានយឃើញដុុំថមរយមៀលយចញយយើយផនូរយៅទយទ ។ យទវតាពីររូបាន
បង្វា ញខលួនដល់ពួកយគយយើយានរាប់ពួកយគថារពេះយយស ូានរស់យ ើ់ងវញិយយើយ។ យលាកយពរតុសនិងយលាកយ ូហានក៏ាន
យឃើញផនូរទយទចដរ។ មា ថាយ ២៨:១-៧  

(មា កុស ១៦:១-៨, លូកា ២៤:១-៨, យ ូហាន ២០:១-៩) 
 

(%) 



២៦ 

៦.យមដកឹ ុំយូោសូកា នទ់ហានមនិឲ្យរាប់នរណាពីយរឿងយនេះយ ើយ ។ពួកយគានរាប់ទហានឲ្យនិោយថាពួកយគាន
យដកលក់យយើយពួកសិសសានមកលួចស្ទកសពយៅ។ មា ថាយ ២៨:៨-១៥ 
៧.រពេះយយស ូានបង្វា ញខលួនឲ្យមនុសសមួយចុំនួនានយឃើញយយើយយរកាយមកក៏ានបង្វា ញឲ្យពួកសិសសយឃើញ ។ ពួកយគ
ានស្ទា កយ់សាើរកនុងចតិែប ុចនែមានជុំយនឿចតិែយពលយគានយឃើញរទង់។ មា ថាយ ២៨:១៦-២០  

(មា កុស ១៦:៩-១៤, លូកា ២៤:៩-៤៩, យ ូហាន ២០: ១០-៣១, កិចចការ ១:៣-៤) 
សកខីភាព 
មនុសសជាយរចើនាននិោយថាពួកយគានយឃើញរពេះយយស ូប ា ប់ពីការរស់យ ើងវញិរបស់រទង់។  

 ស្រសែីមួយចុំនួនានយៅផនូរយយើយយឃើញរពេះយយស ូានរស់យ ើងវញិ (មា ថាយ ២៨:៩)។ 
  ងមា រមីា ោឡាានយឃើញរពេះយយស ូយៅចកបរផនូរ (យ ូហាន ២០:១៦)។ 
 ពួកស្ទវក័ានយឃើញរពេះយយស ូជាយរចើនដង (យ ូហាន ២០:២៤, យ ូហាន ២១)។ 
 យលាកថូមា ស់ានយឃើញរពេះយយស ូ(យ ូហាន ២០:២៦-២៧)។ 
 រពេះយយស ូានបង្វា ញអងគរទង់ដល់មនុសស ៤០ ក់ឲ្យយឃើញប ា ប់ពីរទងរ់ស់យ ើងវញិ (កិចចការ ១:៣)។ 

មុនដុំបូងពួកយគមនិយជឿយ ើយយយើយរពេះយយស ូមានបនាូលថារទងរ់ស់វញិយយើយថូមា សមនិយជឿយទរយូតដល់ោត់ានយឃើញរពេះ
យយស ូយោយផ្ា ល់ចភនកយយើយានស្ទា បរបួសយ េះ។ពួកយគាននិោយថាយគានយឃើញរពេះយយស ូយយើយវាជាចផនកមួយដ៏
សុំខាន់ននស្ទរដុំណឹងលអ (កចិចការ ២:៣២, ៣:១៥, ១០:៣៩-៤១,១កូរនិថូស១៥:៣-៨)។ 
ការយធវើទុកខបុកយមនញ 
យពលចដលពួកសិសសនិោយថាពួកយគយជឿយលើការរស់យ ើងវញិយ េះ ពួកយគរតវូយគយធវើទុកបុកយមនញ។ពួកយគពិតជាយជឿថារពេះ
យយស ូានរស់យ ើងវញិចមន។អស់អនកចដលមានការសងសយ័ មិនានទទួលរងទុកខលុំាកឬយសចកែសី្ទល ប់យ ើយ។ ចូលយរបៀ
យធៀបឥរោិបថរបស់ពួកស្ទវក័មុនយពលការរស់យ ើងវញិ   និងប ា ប់ពីការរស់យ ើងវញិរបស់រពេះយយស ូ។យៅយពលចដល
រពេះយយស ូរតវូានយគចាប់ចងយកយៅ ពួកយគភយ័ខាល ចយយើយពួកយគានរតល់ាក់ខលួន(មា ថាយ២៦:៥៦)។សូមបចីតយពរតុសក៏
ាននិោយថាោត់មិនចដលស្ទគ ល់រពេះយយស ូចដរ( យ ូហាន១៩:១៥-២៧ )  ។  មួយរយៈយពលខលីយរកាយមកពួកយគទ ុំងអស់
ោន មាន 
ឆនាៈកនុងការយរកាកឈរយ ើងជាស្ទធ្លរណៈយយើយរាប់មនុសសមាន ថារពេះយយស ូានរស់យ ើងវញិយយើយ ។ ពួកយគចថមទ ុំង
ាននិោយថាពួកយគសម័រគចិតែទទួលការយបៀតយបៀននិងការសមាល ប់ចុំយពាេះយសចកែីជុំយនឿរបស់យគកនុង មរពេះយយស ូ( កិចចការ 
៤:១-២១,៥:២៩-៤២)។ 
ផ្ា ុំងថម 
យគរបយមៀលថមមួយដុុំធុំបិទមាត់ផនូរ(មា ថាយ ២៧:៦០,មា កុស ១៦:៤)។ ផនូរចបបយនេះជាយរឿងធមមតាយៅរសុកអុីរស្ទចអលយៅ
សម័យយ េះ។ថមយនេះរបចយលជាមានទមងន់យរចើនជាងរថយនែតូចមួយយរគឿង  យយើយយគោក់វាយៅយលើជរមាលយឆ្ព េះយៅរកផនូរ ។ 
យដើមបបីិទមាត់ផនូរយគរតូវរុញដុុំថមយនេះចុេះចុំយណាទ ។ ប ុចនែយពលយបើកផនូរវាមានការលុំាកណាស់យយើយចាុំាច់រតូវការមនុសសខាល ុំ
ងៗជាយរចើន ក់យដើមបរីបយមៀលដុុំថមយនេះយចញ ។ 
 

(%) 
 



២៧ 
ឆ្ម ុំរ  ូម  
យមដឹក ុំស្ទសនយូ៍ោានសុុំយលាកប ុនទសពីឡាត់(អនករគប់រគងជនជាតរិ  ូមមុា ុំងយៅរសុកអុីរស្ទចអល)ឲ្យមានឆ្ម ុំយៅមាតផ់នូរ
យដើមបកុីុំឲ្យមានយគមកលួចសពរបស់រពេះយយស ូ(មា ថាយ២៧:៦២-៦៥) ។ ឆ្ម ុំរ  ូមុា ុំងទ ុំងអស់មានរបចយល៤យៅ១៦ ក់ ។ កាល
ណាមានឆ្ម ុំយៅទីយ េះោម ននរណាមាន កហ់ា នរបយមៀលដុុំថមយនេះយចញយ ើយ។  
 
ខណៈយពលចដលទហានរ  ូមមុា ុំងយៅោមរស្ទប់ចតយទវតាមួយរូបានយលចមក( មា ថាយ ២៨:២-៤),បណាែ លឲ្យមានការ
រញ្ជួ យដីយយើយដុុំថមកា៏នរយមៀលយចញពីមាតផ់នូរ។យពល យកបូជាចារយានឮពីយរឿងយនេះពួកយគានពាោមរកកិចចកលរគប់
ចបបោ ង។ពួកយគសូកា ន់ឆ្ម ុំឲ្យនិោយថាពួសិសសានលួចសពរបស់រពេះយយស ូខណៈយពលចដលឆ្ម ុំានយដកលក់!។ 
 
របសិនយបើឆ្ម ុំានយដកលក់យោយមនិានបុំយពញកាតពវកចិចឬចាកយចញពីតុំចណងរបស់យគនឹងរតវូរបហាជីវតិតាមចាបរ់  ូមុា ុំង 
ផនូរយនេះរតវូានយគយាេះរតា(មា ថាយ២៧:៦៦)យយើយយបើហា នយបើកយោយោម នការអនុញ្ញដ តនឹងរតវូរបហាជវីតិ។ពួកយគានយលើក
យ ើងយោយយចាទរបកានថ់ាពួកសិសសានមកលួចស្ទកសព។ប ុចនែយបើមានយគមកលួចចមនទហានរ  ូមុា ុំងរាកដជាភាញ ក់ដងឹខលួន 
។ 
ស្ទកសពរតវូាត់បង ់
ស្ទសនយូ៍ោចងប់ញ្ឈបម់នុសសពីការយដើរតាមរពេះយយស ូ។ពួកយគានរាបម់នុសសមាន ថារពេះយយស ូានស្ទល ប់ចមនយយើយមិន
ានរស់យ ើងវញិយ ើយ។ប ុចនែពួកយគមនិអាចបញ្ឈបក់ារយនេះានយ ើយយោយស្ទរចតរពេះយយស ូានរស់ចមន!យលាកយពរតសុ
ានចថលងរាប់មនុសសរគប់ោន ពីការរស់យ ើងវញិរបស់រពេះយយស ូរគសិែកនុងរកងុយយរូស្ទ ឹមយយើយោម នយមដកឹ ុំស្ទសនយូ៍ោ
ណាមួយហា ននិោយថាវាជាការកុយកយ ើយ(កចិចការ២:២៤,៣២)។ទ ុំងស្ទសនយូ៍ោឬស្ទសនរ៍  ូមានបង្វា ញឲ្យមនុសសរគប់
ោន យឃើញពីរពេះសពរពេះយយស ូ យយើយឥ ូវយនេះរពេះយយស ូានរស់យ ើងវញិចមន។ 
ការសននិោឌ ន 
ភសែុតាងទ ុំងអស់បង្វា ញថាការរស់យ ើងវញិរបស់រពេះយយស ូរគិសែគឺជាការពិត។បីនថងយរកាយមក រពេះជាមាច ស់ពិតជាាន
យរាសរពេះយយស ូឲ្យរស់យ ើងវញិចមន។ រទង់ានរាប់ពួកសិសសរបស់រពេះអងគថាយរឿងយនេះនឹងយកើងយ ើង។ មា ថាយ ១៦:២១, 
២៨:៦)។ 
 
យរឿងយនេះបង្វា ញថាយយើងអាចមានកែសីងឃមឹនិងមានជុំយនឿថា អវីចដលរពេះគមពរីានចចងគឺជាការពិត។ មនុសសរគប់ោន ចដលយដើរ
តាមរពេះយយស ូយយើយយជឿថារពេះជាមាច ស់ានយរាសបុរតារបស់រទង់ឲ្យរស់យ ើងវញិ យយើងកអ៏ាចមានកែីសងឃមឹរស់យៅជាយរៀង 
រយូតចដរ ។ (១កូរនិថូស ១៥:១២-២២, ៥១-៥៥)។  
 
 
 

(%) 
 
 



២៨ 

      ៦.ពាការ ីនិង បទទុំ យកនុងរពេះគមពរី 
យតើពយការកីនុងរពេះគមពរីជាអនកណា? 
ពាការកីនុងរពេះគមពីរគឺជាទូតមកពីរពេះជាមាច ស់យោយមានយោបុំណងពិយសស។ ពួកពាការាីនរាបឲ់្យមនុសសរគប់ោន ស្ទែ ប់
តាមរពេះជាមាច ស់។ ពួកយគក៏ានរាបម់នុសសរគបោ់ន អុំពីអវីចដលនឹងយកើតយ ើងចុំយពាេះលទធផលននអុំយពើលអ ឬអុំយពើអារកក់របស់ 
ពួកយគ នថងអ គតចដរ ។ 

ជាបឋម សូមបងបអូនរជាបថា ោម ននរណាមាន កអ់ាចបករស្ទយពាកយរបស់ពាការ ី
ចដមានចចងទុកមកកនុងគមពរី តាមគុំនិតរបស់ខលួនានយ ើង ២១ ដបតិរពេះបនាូល 
ចដលពាការាីនចថលងទុកមកយ េះ មនិចមនយចញពីបុំណងចិតែរបស់មនុសសយទគ ឺ
រពេះវញិ្ញដ ណដវ៏សុិទធវញិឯយណាេះ ចដលជុំរុញចតិែយលាកទ ុំងយ េះយអាយចថលងរពេះ 

បនាួលកនុងរពេះ ម រពេះជាមាច ស់ ។  
២ យពរតុស ១:២០-២១ (NIrV) 

ពួកពាការរីតូវចតមានចិតែកាល នហាន ពីយរពាេះពួកអនកមានអុំណាចមិនចង់ឮនូវអវីចដលពួកយគនិោយអុំពីចផនការរបស់រពេះ
ជាមាច ស់យ ើយ( ១ពងាវតារកសរត ១៩:២-៣ ) ។ ពួកពាការជីាយរចើនរតវូានយគយបៀតយបៀនយយើយរតូវយគសមាល ប់។ពាការ ី
ានសរយសរោ ងចាស់នូវអវីៗចដលរពេះានចណ ុំឲ្យពួកយគសរយសរ ។ ជួនកាលពួកយគានសរយសរយោយយរបើពាកយផ្ា ល់
ខលួនរបស់ពួកយគ ប ុចនែរពេះចតងចតដកឹ ុំស្ទរយ េះ ។  
រពេះគមពីរានផែល់នូវការយធវើយតសែពីរយដើមបពិីនិតយយមើលថាពាការយី េះពិតជាមកពីរពេះចមន ៖ 
១.ពាការគួីរចតរាប់យរឿងរា ងចដលនឹងយកើតយ ើង យពលអ គតោ ងរតឹមរតូវ។ (យចាទិយកថា ១៨: ២១-២២)។ 

អនករបចយលជាសួថាយតើយធវើដូចយមែចយអាយដឹងថា ពាកយណាមួយចដលមនិចមនមកពីរពេះអងគមាច ស់។ 
២២យពលពាការណីាមាន កច់ថលងពាកយកនុង មរបស់រពេះជាមាច ស់ចតមនិយឃើញមានយយតុការណ៍អវយីកើត 
យ ើងដូចពាកយយគរបកាសយទ ានយសចកែថីាពាកយយ េះមនិចមនជារពេះបនាួលរបស់រពេះជាមាច ស់យទ ។ 

ពាការយី េះហា ននិោយយោយចតិែឯងដូយចនេះ កុុំខាល ចយគយអាយយស្ទេះ ។ (NIrV) 
២.ពាការមិីនគួរបយរងៀនមនុសសឲ្យង្វកយចញពីរពេះជាមាច ស់យ ើយ (យចាទិយកថា ១៣:១-៣)។ 

“កនុងចុំយណាមអនករាល់ោន  របសិនយបើមានពាការ ីឬរគទូយឆុតណាមាន ក់ របកាសអុំពីទីសុំោល់ ឬឫទធ ិ
ាដហិារយ៍ិអវីមួយ ២ យបើទីសុំោល់  ឫទធាិដហិារយ៍ិយ េះយកើតមានចមន ចតជនយ េះបបួលអនកយៅជុំ 
ពាកច់ិតែ  និងយោរពបុំយរ ើរពេះដនទយទៀតចដលអនករាល់ោន ពុុំស្ទគ ល់  ៣ កុុំស្ទែ បព់ាកយរបស់ពាការ ី ឬ 
រគទូយឆុតយ េះយ ើយ។ រពេះជាមាច ស់ ជារពេះរបស់អនករាល់ោន  ចងល់បងលយមើលអនករាល់ោន  យដើមប ី
យអាយដងឹថា យតើអនករាល់ោន រសលាញ់រពេះអងគមាច ស់ ជារពេះរបស់អនករាល់ោន អស់ពីចិតែ អស់ពីគុំនិត 

 ឬោុ ងណា”។ (NIrV) 
 
 

(%) 
 
 



២៩ 
ពួកពាការរីបស់រពេះដូចជាយលាកម ូយសនិង យលាកយអស្ទយានសរយសរយសៀវយៅយៅកនុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់។ 
មនុសសទ ុំងយនេះមានទសសនៈវស័ិយពីរពេះយយើយបទទុំ យានកាល យជាការពិត។ ដូយចនេះយយើងអាចរាកដថាអវី
ចដលពួកយគានសរយសរានមកពីរពេះ ។  
រពេះជាមាច ស់ដឹងពីអ គត។ រពេះជាមាច ស់ានរាប់មនុសសអុំពីអវីចដលនឹង យកើតយ ើ់ងយរពាេះរទង់ចង់ឲ្យអនករាល់ោន
ស្ទគ ល់រទង់ ស្ទគ ល់អុំណាចរបស់រទង់និងយសចកែីរសឡាញ់របស់រទង់ ។  
បទទុំ យមានយរចើនរបយភទខុសោន  : 

 បទទុំ យ«រយៈយពលខលី» ានយកើតយ ើងយៅសម័យពាការ ី
 បទទុំ យ«រយៈយពលចវង»ានយកើតយ ើងយរកាយសម័យពាការ(ីជួនកាលរាប់រយឬរាប់ពាន់ឆ្ន ុំ) 

យពលបទទុំ យរយៈយពលខលីានកាល យជាការពិតវាានបង្វា ញរាប់យយើងថាបទទុំ យរយៈយពលចវងនឹងកាល យ
ជាការពិតផងចដរ។ បទទុំ យទ ុំងរយៈយពលខលីនិងរយៈយពលចវងានកាល យជាការពិត។ រពេះជាមាច ស់រាប់យយើង
ឲ្យយមើលពីទីសមាគ ល់ចដលរទង់របទនដល់យយើង ។  
បទទុំ យរពេះគមពីរានសយរមចបង្វា ញថារពេះជាមាច ស់ពិតជាាន
សរយសររពេះគមពីរចមន។ វាក៏យធវើឲ្យយយើងមានទុំនុកចិតែចុំយពាេះបទ
ទុំ យយផសងយទៀតចដលមិនទន់ានយកើតយ ើងយៅយ ើយ ។ 
បទទុំ យអុំពីជនជាតិអីុរស្ទចអល ៖ 
ជនជាតិយូោគឺជារាស្រសែចដលរពេះានយរជើសយរ ើស។រពឹតែកិារណ៍ជា
យរចើនានយកើតយ ើងយៅកនុងរបវតែសិ្ទស្រសែចដលានចចងកនុងរពេះគមពី
រ។ អីុរស្ទចអលជាសកខភីាពបង្វា ញថារពេះគមពីរគឺជាការពិត ។  
រ  ូមានបុំផ្ល ញជនជាតិអីុរស្ទចអលយយើយយរកាយមកវារតូវានយគ
ោក់យ ម្ េះថមីថាា យ សាីន។យរឿងយនេះដូចយពលចដលរបយទសារាុំង
ានយធវើឲ្យរបយទសកមពុជាជាចផនកមួយននឥណឍូ ចិន ។ ា យ សាីនជា
តុំបន់យៅចយ ល េះសមុរទយមឌីចទរា យណនិងទយនលយ័រោន់។វាសថិតយៅ
យរកាមការរគប់រគងរបស់របយទសតួគីពីឆ្ន ុំ១៥០០។យៅរោយ េះ
មានស្ទសន៍យូោតិចតួចានរស់យៅកនុងទឹកដីា យ សាីន ។ ស្ទសន៍យូោភាគយរចើនរតូវានយគបងខុំឲ្យយៅរស់យៅ
របយទសយផសងៗយៅយលើពិភពយលាក ។  
យៅចុងបញ្ច ប់ននសស្រង្វគ មយលាកយលើទី១របយទសអង់យគលសានយធវើឲ្យរកុងយយរូស្ទ ឹមមានយសរភីាព។ អស់រយៈ
យពល ២០ឆ្ន ុំរបយទសអង់យគលសានរគប់រគងយលើា យ សាីន។ យរកាយមកស្ទសន៍យូោានចាប់យផែើមវលិរត ប់យៅ
រសុកកុំយណើ តរបស់ពួកយគវញិ ។  

(%) 
 
 



៣០ 

ស្ទសនយូ៍ោរតវូានយគយធវើទុកបុកយមនញរោសស្រង្វគ មយលាកយលើទី២យោយរបយទសអា ឺម ង់ ។  យរឿងយនេះរតវូានយគដងឹរគបោ់ន  
«Holocaust» ។ ជាតសិ្ទសនជ៍ាយរចើនចង់ជួយជនជាតិអុីរស្ទចអលប ា ប់ពីទុកខយខាល ចផាយៅកនុងរបវតែសិ្ទស្រសែរបស់ពួកយគយយើយ
រដឌរបស់ជនជាតអុិីរស្ទចអលរតវូានបយងកើតយ ើងយៅឆ្ន ុំ ១៩៤៨ ។ រដឌថមរីបស់ជនជាតអុិីរស្ទចអលយនេះរតវូានបយងកើតយ ើងអស់
រយេះយពលយសាើរចត ១៩០០ឆ្ន ុំ ប ា ប់ពីរកងុយយរូស្ទ ឹមរតវូានរគប់រគងយោយរ  ូមកនុងឆ្ន ុំ ៧០យរកាយ គ-ស ។ 
រា ុំឆ្ន ុំយរកាយមកយៅឆ្ន ុំ ១៩៥៣ របយទសកមពុជាមានយសរភីាព។ ារា ុំងានរគប់រគងរបយទសកមពុជាអស់រយៈយពល ជតិ ១០០ ឆ្ន ុំ ។  
ជនជាតអុិីរស្ទចអលានរស់រានមានជីវតិយោយឆលងកាតនូ់វទុកខលុំាកជាយរចើនយៅកនុងរបវតែសិ្ទស្រសែ ។ របជាជាតយិផសងយទៀតាន
ពាោមបុំផ្ល ញអុីរស្ទចអលជាយរចើនយលើកយរចើនស្ទរ។រកងុយយរូស្ទ ឹមយៅចតមានបញ្ញា ជាយរចើន យពលបចចុបបននយនេះជាមួយ
ពួកអារា ប់ ពួកយូោនិងពួករគសី្ទា នកុំពុងរស់យៅកនុងតុំបនយ់ផសងៗោម នននទីរកងុ ។ 
យយតុអវីានជាជនជាតិអុីរស្ទចអលរស់រានមានជវីតិ ? មូលយយតុគឺថាកាលណារពេះមានបនាូលយយើយវានឹងយកើតយ ើង!រពេះជា
មាច ស់មានបនាូលជាយរចើនដងតាមរយៈពួកពាការចីដលថា យទេះបីជាអុីរស្ទចអលានង្វកយចញពីរទងក់៏យោយក៏រទង់យៅចត
នឹកចា ុំពីការសនាចដលរទង់ានសនាជាមួយពួកយគថានឹង ុំស្ទសនយូ៍ោរត ប់មកទឹកដីរបស់ខលួនវញិមែងយទៀត ។  

 
(%) 

យសចកែីសយងខបននរបវតែិស្ទស្រសែរបស់ជនជាតិអីុរស្ទចអលៈ  
២០០០ មុនគ.ស យលាអ័រាហាុំជាបិតាននពួកស្ទសន៍យូោចដលានតាុំងលុំយៅោឌ នយៅរសុកកាណាន ។ 
១៥០០ មុនគ.ស យលាម ូយសានដកឹ ុំពួកស្ទសន៍យូោយចញពីរសុកយអសីុបជាកចនលងចដលពួកយគានយធវើជាទសករ ។  
១៤០០ មុនគ.ស យលាកយ ូយសវានដកឹ ុំពួកយូោយៅកាន់រសុកកាណានជាកចនលងចដលពួកយគានកាល យជារបជាជាតិមួយ។ 
១០០០ មុនគ.ស យសែចោវឌីានរគប់រគងយៅរកុងយយរូ ឹម។ 
៦០៥   មុនគ.ស ាប  ូីនានរគប់រគងយលើស្ទសន៍យូោ។  
៥៣៨  មុនគ.ស ស្ទសន៍យូោានវលិរត ប់មករកុងយយរូស្ទ ឹមយយើយានកស្ទងទីរកុងយ ើងវញិ ។  
០-៣០យរកាយគ.ស រពេះយយស ូរគិសែ  
៧០យរកាយគ.ស រ  ូមានរគប់រគងនិងានបុំផ្ល ញរកុងយយរូស្ទ ឹម ។  ស្ទសន៍យូោរតូវានខាច ត់ខាច យយៅទូទ ុំងពិភពយលាក ។  
១៨៨២យរកាយគ-ស ស្ទសន៍យូោានចាប់យផែើមវលិរត បម់កា ច សាីនវញិ ។ 
១៩០០យរកាយគ.ស ស្ទសន៍យូោមួយចុំនួនតូចានរស់យៅកនុងា យ សាីនខណៈយពលសថិតយៅយរកាមការរតួតរតារបស់របយទលទូគី ។  
១៩១៧យរកាយគ-ស អង់យគលសានរគប់រគងា យ សាីនយយើយស្ទសន៍យូោជាយរចើនយទៀតានរត ប់មករបយទសកុំយណើ ត

របស់ពួកយគវញិ ។  
១៩៤៥-១៩៤៨
យរកាយគ-ស 

ស្ទសន៍យូោជាយរចើនយទៀតមកពីតុំបន់អរឺ  ុបចដលានរស់រានមានជវីតិពីសស្រង្វគ មយលាកយលើកទី២ ាន
រត ប់យៅកាន់ា យ សាីនវញិ។  

១៩៤៨យរកាយគ-ស រដឌអុីរស្ទចអលរតវូានរបកាស ។  
១៩៤៨យរកាយគ-ស អុីរស្ទចអលានយធវើសស្រង្វគ មជាយរចើនដងជាមួយពួកអារា បប់ ុចនែយៅចតមានឯករាជយ។ 

ស្ទសន៍យូោជាយរចើនានបនែវលិរត ប់មករសុកកុំយណើ តវញិ ។  
១៩៩៤យរកាយគ-ស ពួកយគពាោមបយងកើតសនែិភាពជាមួយរបជាជាតអិារា ប់ ។ 
២០០០យរកាយគ-ស រកុងយយរូស្ទ ឹមដូចជា«ថមចដលមនិយចេះរយងគើ»។ 



៣១ 

 

របជាជាតិកនុងពិភពយលាកចដលពាោមស្ទងសនែិភាពយូរអចងវងដល់មជឈមឹបូព៌ានឹងរតូវបរាជ័យ។យយតុផល
មួយចដលសនែិភាពយៅកនុងតុំបន់យនេះនឹងរតូវបរាជ័យគឺយោយស្ទររកុងយយរូស្ទ ឹម។តាមរយៈពាការសី្ទការាីន
ចថលងថាៈ 
  

«យយើងយធវើយអាយរកងុ យយរូស្ទ ឹមានដូចជាចពងយពញយោយកុំយឹងរបស់យយើង 
ជាបណាែ លយអាយជាតិស្ទសន៍ទ ុំងអស់ចដលយៅជុុំវញិ រពឺខាល ច។  យពលខាម ុំង 
យឡាមពទ័រកងុយយរូស្ទ ឹម ជនជាតិយូោទ ុំងមូល ក៏រពឺខាល ចចដរ។ ៣យៅចថង 
យ េះយយើងនឹងយធវើ   យអាយរកងុយយរូស្ទ ឹមានដូចជាផ្ា ុំងថម  ចដលជាតិស្ទ 
សន៍ទ ុំងអស់ ុំោន យលើក ។ អស់អនកចដលយលើកថមយនេះមុខជារតវូបួសោ ងធងន់។ 

របជាជាតិទ ុំង ប ុ ម នយៅយលើចផនដី នឹង យលើកោន មករបហាររកងុយនេះ» 
ស្ទការ ី១២: ២-៣ (NIrV) 

 
យយើងអាចរាកដថាពួកស្ទសន៍យូោនឹងង្វករត ប់មករករពេះវញិយយើយថារពេះយយស ូនឹងយធវើជាយសែចយោយស្ទរ
ចតចផនកដុំបូងននបទទុំ យយនេះានយកើតយ ើងរួចយៅយយើយ។ ស្ទសន៍យូោានរត ប់មកទឹកដីរបស់ខលួនវញិជាទឹក
ដីសនាចដលានទយទុកយៅកនុងរពេះគមពីរ ។  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

(%) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



៣២ 

ពាការតីៅកនុងរពះគមពរី 

ឆ្ន ុំមុនគ .ស.  

១៥០០ - 

១៤០០ -  

១៣០០ - 

១២០០ -  

១១០០ - 

១០០០ -  

៩០០ -  

៨០០ - 

 
៧០០ -  

 
៦០០ -  

៥០០ -  

៤០០ -  

៣០០-  

២០០ - 

១០០ -  

០ -  

រពឹតែិការណ៍ 

 
និកខមនុំ 
យៅហាវ យ 

  
 
 
សូល 
ោវឌី 
ស្ទ ូម ូន 
រាជាណាចរកានបុំចបក 

យសែចរបស់ជនជាតិអីុរស្ទចអលនិងយូោ 
យឈលើយអាសីុរនីនអីុរស្ទចអល  

 
 

 
យឈលើលាប  ូីនននយូោ 

 

 

 

 

 
មា កាប សី 

រពេះយយស ូានរបសូត  

ពាការ ី 

 

 
ម ូយស 

 
 

 
ស្ទុំយូចអល  
ោវឌី 

 
យអលីោ   
យលាកយអលីយស, យ ូចអល?  

យូណាស,យអម ុស មីកា, យអស្ទយ, 
យូយស,ណាយ ុម,យសផ្  យយយរមា,
ហាាគុក,ោនីចយ ល,អូាឌា  

យអយសោល 

ហាកាយ,ស្ទការ ី
មា ឡាគី 
 
 
 
 
 
យលាកយ ូហានាទីសា,រពេះយយស ូ  



៣៣ 

         ៧.អានតោយរបងុរបយត័ន 
ស្ទននរពេះគមពីរ 
យទេះបីជាមានអនកនិពនធជាយរចើនយផសងោន ានសរយសររពេះគមពីរអស់រយៈយពលរបចយល១៦០០ឆ្ន ុំចាប់តា ុំងពីយដើម
រយូតដល់ចប់ក៏យោយក៏ស្ទរននរពេះបនាូលយៅចតដចដល។វារាប់យយើងអុំពីចផនការរបស់រពេះសរមាប់ចផនដីនិង
មនុសសយលាកទ ុំងអស់។ 
មានមនុសសជាយរចើនយៅកនុងរពេះគមពរីរតូវានយគយរៀបរាប់យៅកនុងគមពីរសញ្ញដ ចាស់និងសញ្ញដ ថមី។យយតុយនេះយយើយ
យយើងរតូវអានទ ុំងពីរយោយរបុងរបយ័តន។ឧទយរណ៍យលាកអរាហាុំរតូវានយគយរៀបរាប់យៅកនុងរពេះគមពីរទ ុំងមូ
ល។យលាកានយដើរតួដ៏សុំខាន់កនុងចផកការរបស់រពេះ។រពេះជាមាច ស់ានយធវើការសនាចុំយពាេះអ័រាហាុំ អុំពីអ គត
របស់ោត់ផ្ា ល់និងអុំពីរបយទសអីុរស្ទចអល ។  
យយើងនឹងរបគល់រសុកចដលអនកមកស្ទន កយ់ៅយនេះ គឺរសុកកាណានទុំងមូលយអាយអនក និងយអាយពូជពងសរបស់អនកចដលយកើត
មកតាមយរកាយទុកជាយករមតក៌រយូតតយៅយយើយនឹងយធវើជារពេះរបស់ពូជពងសអនក។៩រពេះជាមាច ស់មានរពេះបនាូលមកយលាកអ័រា
ហាុំ៖ “ចុំចណកឯអនកវញិ អនករតវូយោរពសមព័នធយមរតរីបស់យយើង គទឺ ុំងអនក ទ ុំងពូជពងសរបស់អនកចដលនឹងយកើតមកតាមយរកាយ
រតវូយោរពតាមរគបត់ុំណ តយៅ”។ 

យលាកុបបតែិ ១៧:៨-៩ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ប ុចនែរពេះជាមាច ស់របណីសយ ែ សដល់កូនយៅអុីរស្ទចអលរពេះអងគអាណិតអាសូរ និង 
សុំចដងរពេះយឫទយ័យមតាែ ករុណាចុំយពាេះពួកយគយោយយល់ដល់សមពន័ធយមរតី ចដល 
រពេះអងគានចងជាមួយយលាកអរបហាុំ យលាកអុសី្ទក និង យលាកោ កុប។ រពេះអងគ 
មិនសពវរពេះយឫទយ័បុំផ្ល ញពួកយគយទ យយើយរយូតដល់យពលយនេះ រពេះអងគកម៏ិន 

យាេះបង់យចាលពួកយគយអាយយៅឆ្ង យពីរពេះអងគចដរ ។  
២ ពងាវតាកសរត ១៣:២៣ 

យោយស្ទរជុំយនឿ យលាកអរាហាុំស្ទែ បប់ង្វគ ប់រពេះជាមាច ស់ចដលានរតាស់យៅយលាក 
យយើយយចញដុំយណើ រយៅកាន់រសុកមួយ ចដលយលាកនឹងទទួលទុកជាមរតក៌ ។ យលាក 

យចញដុំយណើ រយៅទ ុំងពុុំដឹងថារតវូយៅណាផង។     យយរបឺ ១១:៨ 
(%) 



៣៤ 
រពេះានសនានិងអ័រាហាុំថាតាមរយៈជីវតិរបស់ោត់និងជេះឥទធិពលដល់ពិភពយលាកទ ុំងមូល។ការសនាយនេះ
ជាការសនាសរមាប់របជាជាតិទ ុំងអស់។យលាកអ័រាហាុំយជឿថាការសនាទ ុំងយនេះនឹងកាល យជាការពិត។ោត់មាន
យសចកែីជុំយនឿដ៏អស្ទច រយ។គុំរូននយសចកែីជុំយនឿរបស់អ័រាហាុំានជួយមនុសសទ ុំងអស់ចដលយជឿយលើរពេះគមគីរនិង
អស់អនកចដលជាកមមសិទធរបស់រពេះ។ 
 
យសៀវយៅមា ថាយានបង្វា ញថារពេះយយស ូគឺជារពេះយមសីុចដលានសនាកនុងរពេះគមពរីសញ្ញដ ចាស់និងថារទង់
ានសយរមចតាមបទទុំ យគមពីរសញ្ញដ ចាស់ជាយរចើន។មា ថាយនិោយអុំពីសុំយណរគមពរីសញ្ញដ ចាស់ជាង៦០
កនលងចដលរតូវានសយរមចតាមរយេះអងគរពេះរគិសា។របសិនយយើងអានរពេះគមពីរយោយរបុងរបយ័តនយយើងយឃើញថា
ានយលើកយ ើងពីគុំនិតចតមួយនិងស្ទរចតមួយ។ 
កុំយុស 
មនុសសមួយចុំនួននិោយថាកនុងគមពីរមានកុំយុស។វាជាការសុំខាន់ណាស់យដើមបពិីនិតយយមើលកនុងគមពរីពីយរពាេះ
របសិនយបើវាមានកុំយុសចមន យ េះវាមិនចមនជាយសចកែពិីតយទយយើយោម នតុំនលយ ើយ។មនុសសចដលនិោយពីយរឿង
យនេះតាមធមមតាជាមនុសសចដលមិនចង់ដឹងចង់ឮពីរពេះគមពរី។ពួកយគមានចុំយណេះដឹងតិចតួចឬោម នការយល់ដឹងពី
រពេះគមពរី។រពេះគមពីរពិតជាានចចងថាយរពាេះយគយល់ថាយសចកែទី ុំងយ េះជាយរឿងយលលា(១កូរនិថូស២:១២-១៤)។ 
សញ្ញដ យៅយលើយឈើឆ្ក ង 
យៅយពលចដលរពេះយយស ូរតូវានយគឆ្ក ងមានសញ្ញដ មួយពីយលើរទង់។ មា ថាយ, មា កុស, លូកានិងយ ូហាាន
និោយពីអវីចដលានចចងយៅយលើសញ្ញដ យ េះ។មានយសចកែីរាយការណ៏៤ខុសោន ពីមនុសសយផសងៗោន ប ុចនែយនេះមិន
ន័យថារពេះគមពីរផាុយោន យ េះយទ? ចូរសមលឹងយមើលអវីចដលគមពរីដុំណឹងលអនីមួយៗានសរយសរយៅយលើសញ្ញដ យនេះ។ 
មា ថាយ២៧:៣៧ យនេះជារពេះយយស ូ យសែចរបស់ជនជាតិយូោ 
មា កុស១៥:២៦  យសែចរបស់ជនជាតិយូោ 
លូកា២៣:៣៨ យនេះជា យសែចរបស់ជនជាតិយូោ 
យ ូហាន១៩:១៩ រពេះយយស ូននរសុកណាស្ទចរ  ត យសែចរបសជនជាតិយូោ 
 
រកុមមនុសសចដលយមើលយឃើញអវីមួយចតងចតចងចា ុំខុសោន ។មិតែភកែរិបស់រពេះយយស ូទ ុំង៤យៅកនុងគមពីរយ ូហាន
យយើងអាចអានយ េះយឃើញថាសញ្ញដ រតូវានយគសរយសរជាបីភាស្ទខុសោន ។យរឿយនេះអាចយធវើឲ្យអនកនិពនធយមើលយឃើញ
និងចងចា ុំអវីៗខុសោន ។យយើងក៏រតូវចងចា ុំផងចដរថាវាជាយពលដ៏រ ុំជួលចិតែោ ងខាល ុំងសរមាប់មិតែភកែរិបស់រពេះយយស ូ
ទ ុំងយនេះ។ 

 
(%) 

 



៣៥ 

រពេះយយស ូជរមេះរពេះវហិារ 

យៅកនុងរពេះគមពីររពេះយយស ូានជរមេះរពេះវហិាររបស់អណិជជករចុំនួនពីរដង។យ ូហាន២:១៣-១៦ចចងថាយរឿងយនេះ
ានយកើតយ ើងយៅឯការចាប់យផែើមននការបយរងៀនរបស់រទង់ខណៈយពលចដលមា ថាយ២១:១២-១៣ចចងថាវាាន
យកើតយ ើងយៅជិតចុងបញ្ញច ប់ននជីវតិរបស់រពេះយយស ូ។មានមនុសសមួយចុំនួនាននិោយថាយរឿងយនេះគឺជាការផាុយ
ោន ។ប ុចនែយយើងដឹងថារពេះយយស ូពិតជាានយធវើយរឿងយនេះពីរដងចមនយោយរពេះគមពីរានរាប់យយើង។យយើងអាច
ង្វយនឹងរច ុំរបសិនយបើយយើងមិនអានយោយរបុងរបយ័តន។ 

ភាស្ទរតង់ៗនិងនិមិតែសញ្ញដ  

យតើអនកសយរមចចិតែោ ងដូចយមែចរបសិនយបើចផនកណាមួយននរពេះគមពីរជាភាស្ទរតង់ៗឬជានិមិតែសញ្ញដ ?រពេះគមពរី
មានជាភាស្ទនិមិតែសញ្ញដ ជាយរចើន។រពេះគមពរីភាគយរចើនមានន័យរតង់ៗ យយើយវាជានិមិតែសញ្ញដ លុេះរតាចតមានយស
ចកែីចថលងការណ៏យោយផ្ា ល់ឬភសែុតាងោ ងចាស់។រពេះគមពរីរតូវានយគដឹងថាជាមាោ៌ខាងឯវញិ្ញដ ណ។អតែន័យ
ដ៏រជាលយរៅននរពេះបនាូលរបស់រពេះានមកពីការគិតគូរអុំពីមនុសស រពឹតែកិារណ៏និងរពេះបនាូលផ្ា ល់យយើយសកមម
ភាពផ្ា ល់របស់រពេះ។ 
ពាការងីយអស្ទយានចថលងថា៖ 
រគសូ្ទរបស់អីុស្ទយគឺដូចជាយដើមយឈើចដលរតវូានយគកាត់យចាល នឹងមានចខនងមួយដុេះយចញ
ពីគល់របស់យលាកអីុស្ទយយយើយតាមរយេះចមកយនេះនឹងផែល់ជាផលចផល។ 

  យអស្ទយ១១:១(NIrV) 

យលាកអីុស្ទយជាឪពុករបស់យសែចោវឌី។ ពិពណ៌ ពីោត់ដូចជាគល់គឺជាភាស្ទនិមិតែសញ្ញដ ។ យនេះជាឯកស្ទរ
យោងចុំយពាេះពូជពងសរបស់យលាកអីុស្ទយ។យៅកនុងជុំពូកទ ុំងមូលយធវើយអាយយយើងកាន់ចតចាស់ថាគឺសុំយៅយៅយលើ
រពេះយយស ូរគិសាចដលជាពូជពងសរបស់យសែចោវឌី។វាពិតជាគួរយអាយចាប់អារមមណ៏ណាស់យដើមបសិីកាភាស្ទ
និមិតែសញ្ញដ កនុងរពេះគមពីរយយើយចសវងយល់ពីអតែន័យរបស់វា។ 

យតើន័យរតង់ឬជានិមិតែសញ្ញដ ? 
យតើការអតថបទគមពីរខាងយរកាមយនេះគឺជានិមិតែសញ្ញដ ឬក៏ន័យរតង់? យតើអនកអាចបករស្ទយានោ ងដូចយមែច? 

និកខមនុំ១៤:២១-២២, ស្ទការ១ី៤:២,មា យ៧:១៥, វវិរណៈ៤:៦-៧ 
រគប់អុំណាចទ ុំងអស់យៅយលើពិភពយលាកនិងអវីៗចដលកុំពុងដុំយណើ រការយៅសពវនថងយនេះនឹងរតូវានបញ្ច ប់។ យនេះគឺ
ជាបទទុំ យដ៏មានឥទធិពលបុំផុតរបស់រពេះជាមាច ស់។ យយើងកុំពុងរស់យៅកនុងរោចដលរពេះគមពរីយៅថា-រោចុង
យរកាយ(២ធីម ូយថ៣:១, ២យពរតុស៣:៣, ១យ ូហាន២:១៨)។ 

 
(%) 



៣៦ 

         ៨.ការបករសាយរពះគមពីរ 
រពេះជាមាច ស់ានបង្វា ញអងគរទង់ដល់យយើងទ ុំងអស់ោន តាមរយេះរពេះគមពីរ។រទង់ចង់យអាយយយើងយល់ពីរពេះ
បនាូលរបស់រទង់។វាជាការសុំខាន់ណាស់កនុងការយល់ដឹងរពេះគមពរីយោយខលួងឯង។យយើងខញុ ុំនឹងបង្វា ញនូវវធីិស្ទស្រសែ
មួយចុំនួនយដើមបជួីយយលាកអនកឲ្យយល់ដឹងពីរពេះគមពីរយយើយមានទុំនុកចិតែ។ 
គនលឹេះយដើមបយីល់ដឹងពីរពេះគមពរីរតូវានយគរកយឃើញយៅកនុងទុំពរ័របស់វា។យយើងគួរចសវងរកចយមលើយយៅកនុងយសៀវយៅ
យពលយយើងជួបបញ្ញា ។ យយើងនឹងរកយឃើញចយមលើយរបសិនយបើយយើងចសវងរកយោយយចញពីចិតែ។ 

ចយមលើយចុំយពាេះសុំណួររបស់អនកអាចរកយឃើញយៅកនុងរពេះគមពរី 
របសិនយបើយលាកអនកមានចមងល់ចុំណុចណាមួយកនុងអតថបទគមពរីសូមយមតាែ អានជុំពូកទ ុំងមូលឬជុំពូកប ា ប់។ 

ការចសវងរកចយមលើយ 
រតវយធវើ 
ចូរអានរពេះគមពរីយដើមបចីសវងរកចយមលើយសរមាប់សុំណួររបស់អនក 
ចូរអានរពេះគមពរីទ ុំងមូលយដើមបចីសវងរកចយមលើយ 
ចូរសរយសរសុំណួរទុក(រតូវការចុំ យយពលបនែិចសរមាប់ចយមលើយ) 

មិនរតវូយធវើ 
រ ុំពឹងគិតចង់ានចយមលើយភាល មៗ 
យមើលកចនលងដចដល  ៗ

យយតុអវីានជារពេះគមពីរពិាកអាន? 
យោយស្ទររពេះគមពីរពិាកយល់យយតុយនេះយយើយយទើបវាពិាកអាន!ប ុចនែយយើងមានចផនទីជាជុំនួយ។យតើមានមនុសស
ប ុ ម ន ក់ានចុំ យយពលយដើមបចីសវងយល់ពីបទគមពរី?រពេះគមពីរជាមគគុ យទសក៍កនុងជីវតិរបស់យយើង។រពេះជាមាច ស់
ានសរយសរយសៀវយៅយនេះយយើយមានបនាូលរាប់យយើងថា......... 

យមឃខពស់ជាងចផនដោី ងណា រយបៀបចដលយយើងរបរពឹតែកខុ៏សចបលកពី 
រយបៀបចដលអនករាល់ោន របរពឹតែ   យយើយគុំនិតរបស់យយើងក៏ខុសចបលកពី 

គុំនិតរបស់រាល់ោន ោ ងយ េះចដរ។   យអស្ទយ៥៥:៩ (NIrV)                                           

ជាការពិតណាស់រពេះជាមាច ស់ានរបទនរពេះគមពីរដល់យយើងផាុកយៅយោយយរឿងរា វជាយរចើនចដលមានអតែន័យ
ចាស់លាស់និងយរឿងរា វមួយចុំនួនយទៀតមានការលុំាកយល់។ 

សិររុីងយរឿងរបស់រពេះជាមាច ស់សថិតយៅយលើគុំយរាការដល៏ាកក់ុំា ុំង  
រឯីសិររុីងយរឿងរបស់យសែចសថិតយៅយលើសុភនិចឆយ័។   

                                                                                                                                             សុភាសិត ២៥:២ (NIrV)               
 
 
 
 



៣៧ 
យយតុអវាីនជារពេះយយស ូមានរពេះបនាូលយោយយរបើពាកយរបស្ទន ? 

ពួកសិសសានសួររពេះយយស ូយៅកនុងគមពីរមា ថាយ១៣:១០។  រទង់រាប់ពួកយគថាយោលបុំណងយ េះគឺថាយអាយ
មនុសសយកយៅគិតយោយខលួនឯង។ 

រពេះអងគតបយៅយគវញិថា៖ “មកពីរពេះជាមាច ស់ានយរាសរបទបយអាយអនករាល់ោន យល់ គុំយរាងការ 
ដ៏លាក់កុំា ុំងរបស់រពេះរាជយ “ ននស្ទថ នបរមសុខ “ រឯីអនកដ៏នទវញិ រពេះអងគមិនរបទនយអាយយល់យ ើយ។ 

មា ថាយ១៣:១១ (NIrV) 

យៅយពលរពេះយយស ូយៅមនុសសថាអនកយរៅរទង់កុំពុងមានបនាូលអុំពីអនកចដលមិនចសវងរកយសចកែពិីតរបស់រពេះ
យោយចិតែបរសុិទធ។រពេះយយស ូមានបនាូលជាពាកយរបស្ទន យរពាេះរទង់យរបៀបយធៀបឲ្យមនុសសរគប់ោន យល់។ជួនកាល
រពេះយយស ូានពនយល់ពាកយរបស្ទន ប ុចនែយពលខលេះយយើងរតូវយមើលស្ទរគមពីរយោយខលួនឯង។ឧទយណ៏យៅកនុងយ ូ
ហាន១៣រពេះយយស ូានរាប់របស្ទន អុំពីការោុំរោប់ពូជ(យ ូហាន១៣:២៤-៣០)។ ប ា ប់មករទង់ានបករស្ទយ
អតែន័យដល់ពួកសិសសរបស់រទង់(យ ូហាន១៣:៣៦-៤៣)។ 

យតើយយើងអាចយល់រពេះគមពីរយោយរយបៀបណា? 

          ១.យោយចុំ យយពលយវលានិងថាមពលយដើមបអីានរពេះគមពរី។ 

មនុសសរគប់រូបមានភាពយសមើោន យៅមុខរពេះភ័ស្រកែរបស់រពេះជាមាច ស់។វាមិនខវល់ថាយយើងជាអនកមានឬជាអនករកយៅ
យលើពិភពយលាកយនេះយ ើយ- យយើងអាចរកីរាយនឹងយសចកែីសបបុរសរបស់រពេះ។យពលខលេះយយើងយភលចថាយយើងជាអនក
មានយៅកនុងរពេះជាមាច ស់។លុយមិនអាចទិញយសចកែីរសលាញ់របស់រពេះានយ ើយ។ 
យអស្ទយ៥៥:១-៣, សុភាសិត២៣:២៣ 

            ២.បនែិចមែងៗ 

រពេះមិនានបង្វា អងគរទង់កនុងយពលចតមួយយទ។រពេះជាមាច ស់មានបនាូលថាយយើងគួរចតអត់ធមត់យយើយអភិវឌណការ
យល់ដឹងរបស់យយើង។ អនកមិនរតូវអានរពេះគមពីរយលឿនយពកយទ។ យយរបឺ១:១, និកខមនុំ២៣:២៩ 

             ៣.យសចកែជីុំយនឿនិងយសចកែអីធិស្ទឌ ន 

យយើងរតូវចតសុុំរពេះតាមរយៈការអធិស្ទឌ នយដើមបជួីយយអាយយយើងយល់។ការយល់ដឹងរបស់យយើងនឹងមានការលូត
លាស់របសិនយបើយយើងយជឿយយើយមានការអត់ធមត់។ 

មា ថាយ៧:៧-៨, ោ កុប១:៥-៦ 

 
(%) 



៣៨ 
រច បទននការសរយសរយៅកនុងរពេះគមពរី 

រពេះគមពរីយនេះរតូវានសរយសរយោយយរបើរច បទននការសរយសរខុសោន ជាយរចើន។រពេះជាមាច ស់ានយរបើមនុសសជា
យរចើនយដើមបតីាក់ចតងរពេះគមពីរយរពាេះមនុសសយផសងោន មានរច បទខុសោន យយើយមនុសសខលេះមានគុំនិតរបយសើរជាង
មាន ក់យទៀត។ ឧទយរណ៏យសៀវយៅអុំពីរកិតយវន័ិយយដលរពេះានរបទនដល់អីុរស្ទចអលានផាុកយៅយោយពត៌មាន
លមអិតជាយរចើន។យយើងរតូវចា ុំថារពេះជាមាច ស់ានរបទនដល់យយើងយោយមានយោលបុំណង។យពលយយើងអានរពេះ
គមពីរមិនរតូវរ ុំលងចុំណុចណាមួយយ ើយយរពាេះរពេះជាមាច ស់ចង់ឲ្យយយើងយល់ពីរពេះគមពរីទ ុំងមូល។ 

យ ូហាន២១:២៥ានរាប់យយើងថា- 
រពេះយយស ូានយធវើកិចចការឯយទៀតជាយរចើន។ របសិនយបើមានយគកត់រតាយយតុការណ៍ 
ទុំងយ េះយអាយានលអិតលអន់ ខញុ ុំយល់ថា ពិភពយលាកយនេះពុុំអាចមានកចនលងលមម 
សរមាប់ទុកយសៀវយៅចដលយគកត់យ េះានយ ើយ។                                   (NIrV) 

យយើងដឹងថារគប់អវីៗទ ុំងអស់ចដលរពេះជាមាច ស់ានកត់រតាទុកយៅកនុងរពេះគមពីរគឺសុទឌចតមានស្ទរៈសុំខាន់ទ ុំង
អស់សរមាប់យយើង។ ចផនកខលេះរសួលអានយយើយរសួលយល់ជាងចផនកយផសងយទៀត។ យយើងរតូវរកខគមពីរចងចា ុំយដើមប ី
ជួយកនុងការរស់យៅរបចា ុំនថង។ ឧទយរណ៏ដូចជាយសៀវយៅសុភាសិតនិងទុំនុកតយមកើងគឺយពារយពញយោយរាជាញ
ចដលអាចដឹក ុំការគិតនិងសកមមភាពរបស់យយើង។ 
ទុំងយនេះគឺជាសុភាសិតរបស់រពេះាទស្ទ ូម ូន។ោត់ជាបុរតារបស់រពេះាទោវឌីនិងជាយសែចននអីុរស្ទចអល។ 

សុភាសិតរបស់រពេះាទស្ទ ូម ូនជារពេះរាជបុរតរបស់រពេះាទោវឌីនិងជា 
រពេះមហាកសរតរសុកអីុរស្ទចអល។២ សុភាសិតទ ុំងយនេះ ផែល់យអាយមនុសសមានរាជាញ  
និងការយចេះដឹង យដើមបយីល់ពាកយយពចន៏របកបយោយអតែន័យយរៅរជេះ ៣ រពមទ ុំង 

បយរងៀនមនុសសយចេះដឹងសុចរតិ រតឹមរតវូ និងមានចិតែយទៀងរតង់។ 
    សុភាសិត១:១-៣ (NIrV) 

ដូចោន យនេះផងចដរយៅកនុងទុំនុកតយមកើងានចចងពីរយបៀបននរពេះបនាូលរបស់រពេះអាចដឹក ុំយយើង: 
រពេះបនាូលរបស់រពេះជាចយងកៀងបុំភលជឺ ុំហាន ទូលបងគុំ និងបនលឺបុំភលឺផលូវរបស់ទូលបងគុំ។ 

    ទុំនុកតយមកើង១១៩:១០៥ (NIrV) 
ដូយចនេះយយើងគួរចតមានលកខណៈដូចជាយកមងតូច- យរតៀមខលួនជាយរសចយដើមបយីរៀនពីរពេះវរបិតារបស់យយើង រពេះគមពរីអា
ចបយរងៀនយយើង។ 

(%) 
 



៣៩ 
 

                   ខណៈយ េះ រពេះវញិ្ញដ ណានយធវើយអាយរពេះយយស ូមានរពេះយឫទយ័រកីរាយោ ងខាល ុំង 
             រពេះអងគមានរពេះបនាូលថា៖ “បពិរតរពេះបិតាជាអមាច ស់ននស្ទថ នបរមសុខ” និងជាអមាច  
             ស់ននចផនដី ទូលបងគុំសូមសយសើរតយមកើងរពេះអងគ យរពាេះរទង់ានសុំចដងការទ ុំងយនេះឲ្យ 
             មនុសសតូចតាចយល់ ចតរទង់លាក់មិនយអាយអនករាជញ និង អនកយចេះដឹងយល់យទ។ ចមន    

យយើយរពេះអងគសពវរពេះយឫទយ័សយរមចដូយចនេះ។ 
                     លូកា ១០:២១ (NIrV)  

 
 
 
 
 
 
 

សូមអរគុណ 
 

(%) 
 


