


សមាគមគម្ពីរសកល ក៏បានបបាះពុម្ផ្ាយបសៀវបៅមួយ ពន្យល់គម្ពីរទាងំមូលដែរ។ សូមអរពពះ



ដែលនិពន្ធគម្ពីរសុទ្ធដែអ្នកដែងបសៀវបៅបែើម្ពីបង្ាញការបផញើជើវិែបលពីពពះបយស៊ូរបស់បគនិងរបស់ពពះ

បយពីងប�ពីញច្ាស់ថា រចនាបទបលាកទាងំបួនដបលែកពពីគ្្ន  និងមានបគ្លបែៅអប់រំពកុមបផ្ងៗ គឺ ល�ោកម៉ោកូ



កាលពីឡាយា យូែាយ៉ា សាម៉ារពីយ៉ា ផារពីសាយ សាឌូកាយ ប៉ុដនតែ ភាសាអង់បគលែស និងដ្មែរធ្លែ ប់សរបសរថា 

៉

ប្មែាះទាងំប៉ុនមែានដែលបញ្ចប់បែាយ (-យា) សុទ្ធសបមដៅបលពីពពះអម្ចាស់ (Yhwh) ឧប.បអលពី សរបសរអក្រ 



មិនស្ាល់។ បែាយពាក្យ ពពះពគូបនះមិនច្ាស់ ក៏ផដល់បសរពីភាពឲ្យអ្នកអានយល់អពំពីពពះពគូបយស៊ូ្លែះៗដែរ តាម





ខោងប្រជោជនអុីស្ោអអ�

- ២០-១៩ មុន  គ.ស ៖បគសាងពពះវិហារ

                 បយរូសាឡឹមបឡពីងវិញ

- ៧-៦ មុន គ.ស    ៖ពពះបយស៊ូពបសូែ

- ២៧ គ.ស  ៖បលាកយ៉ូហាន-បាទពីសតែ

              បលាកបយស៊ូចាប់បផដើមធម៌បទសនា

- ថថងៃសុពក ទពី៧ ដ្បមសា ឆ្្នំ ៣០៖                      

        លេល្វីេុតប្រះបេូលេ្៊ូ

- ៣៦-៣៧ គ.ស៖បគបធវពីគុែបលាកបសទេផានូ

- បលាកប៉ូលដពបចិែតែបផញើជើវិែបលពីពពះបយស៊ូ

- ៣៩៖បលាកប៉ូលរែ់ពពីពកុងែាម៉ាស  បលាកជួបនឹង  

 បមែឹកនាពំពះសហគមន៍

-  ៤៣             ៖ បលាកប៉ូលនិងបារណាបនៅពកុងអង់ទពីយ៉ូក

- ៤៥-៤៩៖បបសកកមមែទពី១របស់បលាកប៉ូល

- ៤៨-៤៩៖មហាសន្និបាែបនៅពកុងបយរូសាឡឹម

- ៥០-៥២៖បបសកកមមែទពី២របស់បលាកប៉ូល

- ៥១     ៖លិ្ិែបផញើជូនពគពីសតែបរិស័ទបនៅបថសាឡូនិក

- ៥៦    ៖លិ្ិែបផញើជូនពគពីសតែបរិស័ទពកុងកូរិនថូ

        លិ្ិែបផញើជូនពគពីសតែបរិស័ទសសុកកាឡាទពី

- ៥៦-៥៧  ៖លិ្ិែបផញើជូនពគពីសតែបរិស័ទពកុងភពីលពីព

- ៥៧-៥៨  ៖លិ្ិែបផញើជូនពគពីសតែបរិស័ទពកុងរ៉ូម

- ៥៨      ៖បគចាប់បលាកប៉ូលបនៅពកុងបយរូសាឡឹម

- ៦១-៦៣  ៖បលាកប៉ូលបនៅពកុងរ៉ូម បលាកសរបសរ  

      លិ្ិែបផញើជូនពគពីសតែបរិស័ទពកុងកូឡូស

             លិ្ិែបផញើជូនពគពីសតែបរិស័ទពកុងបអបភសូ 

      បលាកភិបឡមូន

- ៦៤(?) ៖លិ្ិែទពី១របស់បលាកសិលា

- ៦៤ឬ៦៧ ៖បគបធវពីគុែបលាកសិលា

- ៦៥-៧០  ៖ែំណឹងល្អតាមបលាកម៉ាកូ

- ៦៦-៧០  ៖ពបជាជនយូែាបះបបារពបឆំ្ងពកុងរ៉ូម។  

     បគឆ្កា ងជនជាែិយូែាជាបពចពីន។

- ពបដហល៨០៖ែំណឹងល្អតាមបលាកម៉ាថាយ តាម   

             បលាកលូកា  កិច្ចការរបស់ពគពីសតែទូែ

- ក្ននុងរយៈបពល ៨០-៩០៖ែំណឹងល្អតាមបលាកយ៉ូហាន

- លិ្ិែបលាកយ៉ូហាន  

- ពបដហល ៩៥៖វិវរណៈ

- ២៩ សិលា ៧០៖កងទ័ពរ៉ូមាំុងែុែបផំលែាញពពះវិហារ  



អុពីសសាដអលសពវថថងៃ។ បលាកពបកបអាជើវកមមែជាជាងែូចឪពុករបស់បលាក។ អស់រយៈបពលសាមសិបឆ្្នំ  បលាក

 បនៅ គ.ស. ២៧-២៨ បលាកេ៉ូហោន ្រិន ្ោការីេ៉ោ ជាឥសពីម្នាក់ដែលមានប ម្ែាះល្ពី ដែងពបកាស 

ឲ្យពបជាជនដពបចិែតែគនំិែ និងទទួលសារភាពអំបពពីបាបដែល្លែលួនបានពបពពឹែតែ ពពមទាងំបានទទួលពិធពីពជមុជ 

ទឹកក្ននុងទបនលែយ័រែាន់។ ទឹកជពមះរូបកាយបគយ៉ាងណា ពិធពីពជមុជទឹកក៏ជពមះចិែតែបគពពីបាបកមមែយ៉ាងបនាះដែរ។ 

បលាកយ៉ូហានបជឿថា ពពះជាម្ចាស់បានបផញើមុ្ងារឲ្យបលាក គឺឲ្យបរៀបចពំបជារាសសតែមួយថវាយប្រះបេី្្ត។ តាម 

ជំបនឿរបស់បលាកយ៉ូហាន មានដែមនុស្បរិសុទ្ធប៉ុបណណាះ បទពីបអាចបទៅជាពបជារាសសតែរបស់ពពះពគពីសតែបាន  បហពីយ 

ពពះអង្មុ្ជាបផំលែាញអ្នកបាបដថមបទៀែផង។

អ្នកសសុកនិយាយថា បលាកជានរណា?)



- បកុមបេូអោចារ្យ (ឬធមមែាចារ្យ ជាពគូបបពងៀនធមមែវិន័យ) មានមុ្ងារបកសសាយគម្ពីរធមមែវិន័យរបស់បលាក 
ម៉ូបស និងអប់រពំបជាជនឲ្យកាន់តាម។ ក្ននុងចបំណាមពគូទាងំបនាះ ភាគបពចពីនចូលក្ននុងពកុមផារពីសុពី។



មិនឲ្យទាក់ទងជាមួយមនុស្ពបបភទបនះជាែាច់្ាែ។ ប៉ុដនតែ ពបជាជនជាបពចពីនចូលចិែតែសដាប់ព្យាការពីបយស៊ូ 

បណដ ាលឲ្យពគូអាចារ្យនាគំ្្ន ពចដណន ្្នានពីសរហូែែល់ចង់សមលែាប់បលាកបទៀែផង។



ែូបច្នះ? បហែុែូចបមដចបានជាពពះជាម្ចាស់មិនបានសបសង្ាះបលាកឲ្យរួចពពីកណដ ាប់ថែរបស់អ្នកស្អប់បលាកែូបច្នះ?” 

អស់បលាកព្យាយាមនឹកែល់បសចកដពីដែលមានដចងក្ននុងគម្ពីររបស់ពបជាជនអុពីសសាដអលមកសញ្ឹងគិែ  បពពាះបគ





 កាលពគពីសតែទូែមួយចនំួនទទួលមរណៈភាពបទៅបហពីយ បទពីបមានពគពីសតែបរិស័ទ្លែះចាប់អារមមែណ៍កែ់ពតាទុក 



បសាយទិវង្ែ។ បលាកបានពន្យល់ច្ាស់អពំពីរបបៀបនិពន្ធបសៀវបៅទាងំពពីរបនាះ គឺថា បលាកបានពបដមពបមូល

 បលាកម៉ាថាយ និងបលាកលូកា បាននិពន្ធបសៀវបៅរបស់្លែលួនតាមលនំាំបសៀវបៅរបស់បលាកម៉ាកូ។  
ប៉ុដនតែ បលាកទាងំពពីរក៏យកឯកសារបផ្ងៗបទៀែមកផ្ាយក្ននុងបសៀវបៅរបស់្លែលួន គឺមានឯកសារមួយដែលអ្នក
វិភាគធ្លែ ប់បហៅថា «ពបភពថនពពះបនទេូល» (Q មានន័យថា”ពបភព”) និងឯកសារផទេាល់្លែលួន្លែះបទៀែផង។  
បែាយបសៀវបៅរបស់បលាកម៉ាថាយ បលាកម៉ាកូ និងបលាកលូកា មានលនំាពំបដហលគ្្ន  អ្នកវិភាគបហៅបសៀវបៅ 
ទាងំបពីបនាះថា េម្ីរ្ហចក្ខុ គឺគម្ពីរដែលអាចបមពីលជាមួយគ្្ន បាន និងងាយសសួលក្ននុងការបពបៀបបធៀប។



 បហែុបនះបហពីយ បានជា បយពីងជាអ្នកអានគម្ពីរសពវថថងៃពែូវពបយ័ែ្ន គឺបនៅបពលបយពីងអានអពំពីពពឹែតែការណ៍
មួយដ៏អស្ចារ្យ បយពីងមិនពែូវសួរថា បែពីពពឹែតែិការណ៍ទាងំបនះបកពីែបឡពីងពិែែូចមានដចងដមនឬអែ់?ដែពែូវសួរ
វិញថា  បែពីពពឹែតែការណ៍បនះមានអែ្ថន័យយ៉ាងណា? បែពីអ្នកនិពន្ធចង់បង្ាញការបផញើជើវិែដបបណាចបំពាះពពះ 
បយស៊ូ? តាមគម្ពីរ  បសចកដពីពិែគ្មែ នន័យថា ពពឹែតែការបនះបកពីែបឡពីងពិែែូចមានដចងបទ ដែមានអែ្ថន័យថា 
អែ្ថបទបនះសដមដងបសចកដពីពិែអពំពីពពះជាម្ចាស់ ឬអពំពីឋានៈរបស់ព្យាការពីបយស៊ូ ឬអពំពីអែ្ថន័យជើវិែរបស់មនុស្
បយពីង?។



ថនពពះសហគមន៍បនៅសសុកសុពីរពី។ មានជនជាែិយូែាជាបពចពីនបនៅពកុងរ៉ូមនាគំ្្ន  ឆងៃល់អពំពីមូលបហែុដែលជនជាែិ
យូែាែូចគ្្ន មិនពពមបផញើជើវិែបលពីពពះបយស៊ូ។ ល។ បហែុបនះ បលាកម៉ាកូដែលនិពន្ធគម្ពីរែំណឹងល្អមានបគ្ល   
បណំងបលពីកទឹកចិែតែពគពីសតែបរិស័ទបនៅពកុងរ៉ូម មានបគ្លបែៅដបលែកពពីបលាកម៉ាថាយ ដែលែាស់បែឿនពគពីសតែបរិស័ទ
ជាែិយូែារស់បនៅសសុកសុពីរពី។ បលាកទាងំពពីរបពជើសបរពីសការបពបៀនពបបែៅរបស់ព្យាការពីបយស៊ូ តាមបសចកដពីពែូវ 
ការរបស់បគ បហពីយដកថច្នតាមពពះវិញ្ាណរបស់ពពះបយស៊ូបភំលែឺអស់បលាក។

បយស៊ូតាមរយៈពកុមពគពីសតែទូែ។ ពពះសហគមន៍ក៏សនមែែថា បលាកម៉ាថាយជាអ្នកទារពន្ធដែលព្យាការពីបយស៊ូពតាស់

បហៅឲ្យបទៅជាសាវ័ក បលាកយ៉ូហានជាសាវ័កដែលព្យាការពីបយស៊ូបមតាតែ  បលាកម៉ាកូជាអ្នកបកដពបឲ្យបលាកសិលា 

ដែលជាសាវ័កជំនិែរបស់ព្យាការពីបយស៊ូ បហពីយបលាកលូូកាក៏ជាសហការពីដ៏ជិែស្និទ្ធរបស់ពគពីសតែទូែប៉ូល។ បែាយ 

បធវពីែូបច្នះ ពពះសហគមន៍ចង់បញ្ាក់ថា បសចកដពីដែលអ្នកនិពន្ធបានបរៀបរាប់ពិែជាបសចកដពីដែលព្យាការពីបយស៊ូ

មានពបសាសន៍ដមន បហពីយដែលពកុមពគពីសតែទូែបានសដាប់លឺផទេាល់ពែបចៀក។ ែូបច្នះ ពពះសហគមន៍បាន បញ្ាក់ 

ថា អស់បលាកក៏បរៀបរាប់ពពឹែតែការណ៍ដែលពកុមពគពីសតែទូែបានប�ពីញផទេាល់នឹងដភ្នកដែរ។  បពរៅពពីគម្ពីរ ែំណឹង ល្អ 

ទាងំបួន ពពះសហគមន៍ក៏ចាែ់ទុកបសៀវបៅែំណឹងល្អឯបទៀែៗទុកជាគម្ពីរដកលែងកាលែ យ (Apocrypha)។







បពបពីកមលែាងំកាយ ឬកមលែាងំអាវុធ ឬនបយាបាយបទ ដែពពះ   អង្   របំែាះ   មនុស្បលាកឲ្យមានបសរពីភាពដ៏   ពិែ   ពបាកែ  

ម្ចាស់   ចាប់បផតែើម   ពគង   រាជ្យបហពីយ គឺពពះអង្របំែាះមនុស្ឲ្យរួចពពីបសចកតែពីអាពកក់នានា    មានជំងឺ មានភាពពិការ   



ែូចបគ មានន័យថា ”្ញនំុ”។ ដែបលាកមានឋានៈដ៏អាថ៌កបំំាងផងដែរ។ ពកុម      ពបឹក្ាជាន់្្ស់   សបពមច      បធវពី   គុែ  



អានគម្ពីរម៉ាកូ ជំពូក ១ ្១២; លក ២:២៩-៣២ គឺសូមអានគម្ពីរលូកា ជំពូក២ ពពី្ ២៩ ែល់ ៣២;  































     បនៅ សម័យ ពពះពគូបយស៊ូ   មាន បសដច ពគងរាជ្យ ក្ននុងពបបទស នានា ។  ែូបច្នះ  ជនជាែិ អពីុសសាដអលដែង បពបពី ពាក្យ 

ពពះមហាក្ពែសបំែៅ បទៅបលពី ពពះជាម្ចាស់។   តាម ជំបនឿ របស់ ជនជាែិអុពីសសាដអល មាន ដែ ពពះជាម្ចាស់ មួយ ដែពពះ អង្   

បទដែល ជា ពពះមហាក្ពែ របស់ ពបជាជន អពីុសសាដអល។  រពីឯ បសដច ដែល បសាយ រាជ្យ បនៅ ពកុង បយរូសាឡឹម ពគ្ន់ដែ 

ជា ែណំាង របស់ ពពះជាម្ចាស់ ប៉ុបណណាះ ។ បគ ដែង បហៅ បសដច បនាះថា  “ពពះ បុពតា របស់ ពពះជាម្ចាស់ ”(ទន ២ៈ ៧) ” បែើម្ពី 

បញ្ាក់ អពំពី ទនំាក់ ទនំង របស់ បសដច នឹង ពពះ អង្។ ប៉ុដនតែ  ពបជាជន យល់ ប�ពីញ ថា  បសដចទាងំប៉ុនមែាន ដែងដែ ពបពពឹែតែ  អបំពពី 

អាពកក់  មុ្ជានិងពែូវ បរាជ័យ។ បសដច មិន អាច បទៅ ជា ែណំាង របស់ ពពះជាម្ចាស់  បទៀែ បានបឡពីយ ជាពិបសស បនៅ   

បពល ្ មែាងំ សពែូវ បកៀរ ពបជាជន បទៅ សសុក បាប៊ើឡូន បធវពី ជា ប ល្ែពីយ ។ ព្យាការពី បអសាយ ទពី២  ដថលែង ែំណឹងល្អ ថា  បនតែិច បទៀែ  

ពពះជាម្ចាស់នឹង យាង មកពគង រាជ្យ បលពីពបជាជនយូែា បែាយផទេាល់ ពពះអង្    បហពីយពពះអង្ក៏នឹងពគងរាជ្យបលពី ពិភព 

បលាក ទាងំ មូលបទៀែផង ។















   ១៨ៈ១៧ ; ២១ៈ៣១ ; លក ៧ៈ២៩ ; ១៨ៈ៩១៤) បហពីយមិនពពមពបាពស័យទាក់ទងជាមួយបគបឡពីយ។ ពគពីសតែបរិស័ទ







































































































































































































































































































































































































































































បពពាះបគយល់ថា ពពះជាម្ចាស់ដ៏្្ង់្្ស់ពបបសពីរបពក ឯមនុស្បថាកទាបបពក។ បហែុបនះ អ្នកនិពន្ធក៏សរបសរថាពពះ

ជាម្ចាស់ចាែ់បទវទូែមួយរូបឲ្យមកពបទានែំណឹង។ ែូបច្នះ បទវទូែរបស់ពពះជាម្ចាស់មានន័យថា ពពះជាម្ចាស់សដមតែ 

បសចកតែពីមួយឲ្យបគែឹងដែមតែង។ ម្យ៉ាងបទៀែ ក្ននុងគម្ពីរ បពលអ្នកនិពន្ធសរបសរថា  មានបទវទូែមកជូនែំណឹងមួយបាន



   បនៅ្ាងមុ្ពពះជាម្ចាស់ ែូចព្យាការពីម៉ាឡាគពីដចងទុកដែរ (មក ៣:១.២៣-២៤ ែូច មក ១:២)។ បលាកយ៉ូហាន

នឹងបែើរ្ាងមុ្ពពះពគូបយស៊ូ៊ូជាពពះម្ចាស់។ បសចកតែពីទាងំបនះបញ្ាក់ថា ពគ្ចុងបពកាយមកែល់បហពីយ។ ពពះជាម្ចាស់

ចាែ់ព្យាការពីជាអ្នកនាសំារ បែើម្ពីសពមុះសពមួលឪពុកនិងកូន និងនាំបគឲ្យវិលបទៅរកពពះជាម្ចាស់វិញ។ បនះជាបបសក

កមមែរបស់ព្យាការពីបអលពីយ៉ា (មក ៣:២៤; បស ៤៨:១០)។ ពគពីសតែទូែម៉ាថាយ (១១:១៤ និង ១៧:១២-១៣) និង 

បលាក  ម៉ាកូ (៩:១៣) ធ្លែ ប់សរបសរថា បលាកយ៉ូហានបាទពីសតែបនាះ ពិែជាព្យាការពីបអលពីយ៉ាដែលបគរង់ចំាបនៅពគ្ចុង





១:២៧.្៖ ភូមិណាសាដរ៉ែ  ជាភូមិែូចមួយ ដែលគ្មែ នបរៀបរាប់ក្ននុងគម្ពីរសម្ន្ធបមពែពីចាស់បទ។ អ្នក សសុក ក៏ ដែង   
បមពី ល ងាយ ភូមិបនាះដែរ (យហ ១:៤៦)។





  ជាពពះវិហារថមែើ។ បលាកលូកានិពន្ធយ៉ាងសមរម្យដមនដទនអពំពីពពះជាម្ចាស់បធវពីឲ្យនាងម៉ារពីយាបំបងកាើែបុពែតាមរបបៀប  
គម្ពីរសម្ន្ធបមពែពីចាស់ ្ុសដបលែកពពីអ្នកនិពន្ធ្ាងអក្រសាសសតែពកិក ដែលធ្លែ ប់និពន្ធអពំពីពពះរួមែំបណកជាមួយមនុស្សសពី
យ៉ាងដសនបថាកទាប។ 

១:៣៥.ដ៖ “វិសុទ្ធ” ៖ជាគុណនាមបញ្ាក់ឋានៈរបស់ពពះជាម្ចាស់ដែល្ុសដបលែកពពីមនុស្បលាក 
មិនលាយឡនំឹងអវពីក្ននុង បលាកបនះបទ។ ពាក្យបនះក៏សបំែៅបទៅបលពីមនុស្ ឬអវពីៗដែលជាកមមែសិទ្ធិផទេាល់របស់ពពះ
ជាម្ចាស់ ឬដែលបផញើជើវិែទាងំ សសុងបទៅបលពីពពះអង្។ ពគពីសតែបរិស័ទែំបូងបង្អស់ដែងបពបពីពាក្យបនះមុនពាក្យឯបទៀែៗ
ទាងំអស់ បែើម្ពីបញ្ាក់អពំពីឋានៈ របស់ពពះពគូបយស៊ូ៊ូជាពពះជាម្ចាស់ (កក ៣:១៤; ៤:២៧.៣០; លក ៤:៣៤)។ ព្
រះពគូបយស៊ូ៊ូពិែជាមានឋានៈជាពពះ ជាម្ចាស់ មកពពីពពះបយស៊ូ៊ូពបសូែមកពពីពពះជាម្ចាស់ដែមតែង។

  - “ពពះបុពតារបស់ពពះជាម្ចាស់”៖មានន័យថា ពពះពគពីសតែ (២ សម ៧:១៤; លក ៤:៣៤.៤១; កក ៩:២០.២២)។ 
ដែបលាកលូកាបពបពីពាក្យបនះ បែើម្ពីសបំែៅបទៅបលពីទនំាក់ទនំងពិបសសរវាងពពះពគូបយស៊ូ៊ូជាមួយនឹងពពះជាម្ចាស់ (២២: 
៧០; កក ៩:២០)។ ដែអ្នកនិពន្ធគម្ពីរឯបទៀែ មានដែមនុស្បពាលពពះនាមបនះ (មថ ១៤:៣៣; ១៦:១៦; ២៧: 
៤០.៤៣.៥៤; មក  ១៥:៣៩)។ ចបំពាះបលាកលូកា មានដែពពះបិតា (៣:២; ៩:៣៥) ឬបទវទូែ ឬមារ (៤:៣.៩. 
៤១; ៨:២៨) ឬពពះពគូបយស៊ូ៊ូបទ ( ១០:២២; ២០:១៣) ដែលបបញ្ចញពពះនាមបនះបទ។

 ែូបច្នះ ពពះបយស៊ូ៊ូពបបសពីរជាងបលាកយ៉ូហាន្លែាងំណាស់  បលាកយ៉ូហានពគ្ន់ដែមានវិញ្ាណពបកបបែាយឫទ្ធានុភាព 
របស់ព្យាការពីបអលពីយា៉ (១:១៧) ប៉ុបណណាះ។ រពីឯពពះបយស៊ូ៊ូវិញ ពពះអង្ភ្ាប់នឹងពពះជាម្ចាស់យ៉ាងអស្ចារ្យ។ ពែូវដែ 
ចំា បពលពពះបយស៊ូ៊ូភាញ ក់បឡពីងពពីបសចកតែពីសលែាប់និងមានពពះជនមែថមែើដ៏រុងបរឿង បទពីបពគពីសតែទូែពបកាសឋានៈរបស់ពពះអង្បាន 
(កក ២:៣៦; ៩:២០; ១៣:៣៣)។

១:៣៧.ឋ៖ យាយបអលពីសាបិែមានថផទេបពាះែូចយាយសារ៉ា (កណ ១៨:១៤)។ យាយបអលពីសាបិែលាក់ការបនះមិន 
ឲ្យនរណាែឹងឮ។ ែូបច្នះ បទវទូែបលពីកការលាក់កបំំាងបនះទុកជាសញ្ាសម្ាល់ឲ្យនាងម៉ារពីយា។ំ

១:៣៨.ឌ៖ នាង្ញនុជំាអ្នកបបពមពី ែូចនាងរ៉ូថ (រូថ ៣:៩; ១សម ២៥:៤១)។ នាងម៉ារពីយាបំផញើជើវិែបលពីពពះជាម្ចាស់និង
សដមតែងបសចកតែពីសសឡាញ់ចំបពាះពពះអង្។ នាងម៉ារពីយាសំុ្ចិែតែឲ្យមានថផទេពពីពពះជាម្ចាស់ ែូចជាភរិយាពពះអង្ដែរ។   
ពគពីសតែបរិស័ទជាអ្នកបបពមពីរបស់ពពះជាម្ចាស់បែាយបផញើជើវិែបលពីពពះអង្ និងសសឡាញ់ពពះអង្។ ែូបច្នះ បបពីបយពីងពិនិែ្យ 
បមពីលប ម្ែាះដែលបទវទូែថវាយពពះពគូបយស៊ូ៊ូ បយពីងអាចសន្និែ្ានថា បទវទូែបង្ាញឋានៈរបស់ពពះបយស៊ូ៊ូកាន់ដែច្ាស់ 
បឡពីងៗ គឺមុនែំបូងបទវទូែនិយាយថា កូននាងម៉ារពីយាជំាមនុស្សាមញ្ធមមែតាសុទ្ធសាធ។ បនទេាប់មក កូនបនះជាពពះ 
ពគពីសតែ។ បនៅបពលបពកាយបផំុែ កូនបនះមានឋានៈជាពពះជាម្ចាស់ដែមតែង។ បលាកលូកាចង់ពន្យល់ឲ្យែឹងថាពពះបយស៊ូ៊ ូ
ពិែជាពពះពគពីសតែ និងពិែជាពពះអម្ចាស់តំាងពពីបពលពពះអង្ចាប់ថផទេមតែាយមកបមលែះ។ បនះជាលទ្ធិជំបនឿរបស់ពពះសហគមន៍
តំាងពពីបែើមបរៀងមក  គឺជាពបការដ៏សំ្ ាន់បផំុែដែលបយពីងជាពគពីសតែបរិស័ទសពវថថងៃក៏ទទួលយកដែរ។ បលាកពន្យល់ 
អែ្ថន័យអពំពីកបំណពីែពពះបយស៊ូ៊ូ ដែបលាកពុបំានបរៀបរាប់ពពីពពឹែតែិការណ៍បទ ប៉ុដនតែ ពពឹែតែិការណ៍បនះ មិនបកពីែចំៗ ែូចបលាក 
បរៀបរាប់បនាះបទ បសចកតែពីពិែមិនស្ថិែបនៅបលពីរបបៀបនិពន្ធ ឬបនៅបលពីរបបៀបពន្យល់ ឬបនៅបលពីនិមិែតែរូបដែលអ្នកនិពន្ធបាន
បពបពីតាមអរិយធម៌ជនជាែិអពីុសសាដអលបទ។ ដែបសចកតែពីពិែស្ថិែបនៅបលពីអែ្ថន័យដែលបយពីង្ិែ្ំដសវងរកអពំពីឋានៈរបស់ 
ពពះពគូបយស៊ូ៊ូជាពពះជាម្ចាស់ ដែលពបសូែមកជាមនុស្ ពុពំគ្ន់ដែចង់ែឹងថា ពពះអង្បានចាប់ថផទេរបបៀបណាបទ។

១:៣៩.ឍ៖ នាងម៉ារពីយាបំចញែំបណពីរយ៉ាងញាប់។ បទៅបមពីលសញ្ាសម្ាល់តាមពាក្យរបស់បទវទូែ (១:៣៦)។ ពាក្យ 
ពបញាប់បង្ាញអពំពីការទុកចិែតែដ៏មុះមុែរបស់នាង។ នាងបទៅបនៅែបំន់ភ្នំក្ននុងសសុកយូែាពបដហលបនៅជិែពកុងបយរូសាឡឹម។ 
តាមបសចកតែពីដែលពគពីសតែបរិស័ទដែងពបាប់ែៗមកថា ភូមិបនាះប្មែាះ ដអនការពីម ចមងៃាយ៦គពីឡូដម៉ពែបនៅ្ាងលិចពកុង
បយរូសាឡឹម។











បែើម្ពីបរៀបចផំលែូវថវាយពពះអង្។ ៧៧កូននឹងបធវពីឲ្យពបជា 
រាសសតែរបស់ពពះអង្ែឹងថា ពពះអង្សបសង្ាះបគបែាយ 
បលពីកដលងបទាសឲ្យបគរួចពពីបាប។ ៧៨ពពះរបស់បយពីង 
មានពពះហបញទ័យអាណិែអាសូរបមតាតែ ករុណាជាពន់
បពកណាស់ គឺពទង់បានបធវពីឲ្យពពះពគពីសតែពពីស្ថានបលពីមក
រកបយពីងែូចថថងៃរះបឡពីង  រ ៧៩បែើម ព្ីបភំលែឺអស់អ្នកដែលស្ថិែ
បនៅក្ននុងភាពងងឹែបពកាមអណំាចថនបសចកតែពីសលែាប់ធពពម
ទាំងែពមង់ផលែូវបយពីងបឆ្្ះបទៅរកបសចកតែពីសុ្សានតែ»។






















































































































































































































































































































































































































































































































































