
ព្រះគម្ពីរ 
ម៉ា ថាយ 4:4 គខប “ម្នុស្សម្ិនមម្នរស្់ដោយ សារមែអាហារ  ប៉ាុដ ណ្ ះដេ គឺរស្់ដោយ សារព្គប់ព្រះ បនទូល មែលដេញម្ករីព្រះ ឱស្ឋ

របស្់ព្រះ ជាមា ស្់មែរ”   

ព្រះគម្ពីរឈរដៅលំោប់ខពស់្ជាងដស្ៀវដៅទងំអស់្ ដៅកនុងរិភរដោកដនះ 
ព្រះគម្ពីរឈរដៅលំោប់ខពស្ជ់ាងដស្ៀវដៅទងំអស្់ ដៅកនុងរិភរដោកដនះ ។ ព្រះគម្ពីរ ជា ដស្ៀវដៅ រិស្ិែឋ មែម្ួយគែ់ ។ 

ព្បធានាធិបែី េី ១៦ របស្់ ស្ហរែឋអាដម្រកិ ដោក អ័ ព្ា ហា ំល ីន ខុន ាន នយិាយ ថា ៖ " ព្រះគម្ពីរ ជា អំដ្យ ែ៏ ព្បដស្រី 
បំផុែ មែល ព្រះជាមា ស្់ ាន ព្បទន ម្ក ឱយ ម្នុស្ស ដោក ។ ដស្េកតី លអ ព្គប់ យា៉ា ង មែល ដេញ ម្ករី ព្រះអងគ ស្ដគ គ្ ះ នន រិភរ
ដោក សុ្េធមែ មន េំនាក់េនំង ជាម្យួ ដយងី ដស្ៀវដៅ ម្ួយ ដនះ " ។ ព្រះគម្ពីរ ជា ដស្ៀវដៅ មែល មន អនកអាន ដព្េីន ជាងដគ និង 
ព្ែូវ ាន បកមព្ប ជាង ១ ពាន់ ភាសា ដព្េនីជាង ដស្ៀវដៅ ៗ ទងំអស្់ ដៅកនុង រិភរដោក ដនះ ។ មន ម្នុស្ស រាប់ម្ិនអស់្ ាន 
េូល ម្ក រក ព្រះគម្ពីរ ដែីម្ប ីេេួល ាន ដស្េកតី កានតេិែត ដស្េកតី ស្ងឃមឹ្ និង មគ៌ា  ែកឹនា ំកនុងដរលមែល រួកដគ មន បញ្ហា  នងិ 
ម្នទិលស្ងសយ័ ។  

ព្រះគម្ពីរ ជា ព្រះបនទូល បរសុិ្េធ របស់្ ព្រះ 
មូ្លដហែុ មែល ព្រះគម្ពីរ ខុស្រី ដស្ៀវដៅ ដផសងៗ ទងំអស្់ រីដព្ពាះ ព្រះគម្ពីរ មននសិ្សយ័ របស្់ ព្រះ ។ បេ គម្ពរី គឺជា ព្រះ 

មែល ាន បដចាញ ខយល ់ែដងាីម្ ប ា្ ល ឱយ មែង ( ២ ធ ម្ .៣ : ១៦ ) ។ ព្ែង់ដនះ ព្ាប់ ដយងី ថា បេ គម្ពីរ រុំ មម្ន ដេញ ម្ករ ី
ព្ាជាា  និង គនំិែ របស្ ់ម្នុស្ស ប៉ាុមនត ជា ខយល ់ែដងាមី្ មែល ព្រះ ាន បដចាញ ម្ក ទងំ គំនែិ និង ព្រះបនទូល របស្ ់ព្េង់ តាម្រយៈ 
ព្រះវញិ្ហា ណ េូល ដៅ កនុង នងិ ដេញរ ីអនក ស្រដស្រ ។ ែូដេនះ ព្រះគម្ពីរ មន ផទុក នូវ អងគធាែុ របស្់ ព្រះ នងិ រស្ជាែិ របស្ ់ព្េង់ ។ 
ដស្េកតី អណំរ និង ព្រះររ ែ៏ ធំ បំផុែ របស់្ ព្គសីាទ ន គឺ ការ មែល រួកដគ អាេ េំនាក់េនំង ជាម្ួយ ព្រះ និង ភលក់ រស្ជាែិ ព្េង់ ដរៀង
រាល់នងៃ តាម្រយៈ ព្រះបនទូល នន ខយល់ ែដងាមី្ របស់្ ព្េង់ ។ 

ព្បធានបេ សំ្ខាន់ៗ របស់្ ព្រះគម្ពីរ 
ព្រះជាមា ស់្ មែល ាន ដបីក ស្ មម្ត ង ដៅកនុង ព្រះគម្ពីរ ជា ព្រះ នន ព្ាជាា  និង មន ដគលបណំង ។  

ព្រះគម្ពីរ ព្ាប់ ដយងី ថា ម្នុស្ស ដកីែដេញម្ករី ្ ដកែីម្ក ដោយ រដបៀប្ នងិ ព្ែវូ ដៅ កមនលង្ និង ព្ាប់ ដយងី រ ី
មផនការ របស្់ ព្រះ ស្ព្មប់ ម្នុស្ស ។ 

ព្រះព្គិស្ត ជា េណុំេ ក ្ ត  ល នន ព្រះគម្ពីរ ។ ព្រះគម្ពីរ ព្ាប់ ដយងី នូវ រដបៀប មែល ព្រះ ព្គសិ្ា បំដរញ ស្ដព្ម្េ ដស្េកតី ដព្ាស្ 
ដោះ នងិ ដស្េកតី ស្ដគ គ្ ះ ស្ព្មប់ ម្នុស្ស ដោក ។ 

ជួប ជាមួ្យ ព្រះ ដយស្ ូព្គិស្ត តាម្រយៈ ការ អាន ព្រះគម្ពីរ 
ព្បស្ិនដបី អនកជា ម្នុស្ស មែល មស្ែងរក ដស្េកតី រែិ នងិ េង់ ែងឹរី អែថន័យ នន ជីវែិ របស់្ អនក អនក ព្ែវូការ អាន ព្រះគម្ពីរ និង 

អំពាវនាវ រក ព្រះព្គសិ្ត មែល ស្ មម្ត ង ម្ក ឱយ អនក ដ ញី ដៅកនុង ព្រះគម្ពីរ ។ ព្រះជាមា ស្់ ាន ព្បទន ឱយ ម្នុស្ស ព្គប់រូប មន
វញិ្ហា ណ ( យ៉ាូប ៣២ : ៨ ) ដែីម្ប ីឱយ ម្នុស្ស អាេ យល ់នងិ េេលួ ាន អែីៗ រី ព្រះ ។ ដយងី ស្ងឃមឹ្ថា អនក នឹង ចាប់ដផតីម្ អាន ព្រះ
គម្ពីរ ជា ដស្ៀវដៅ ែ៏ អសាា រយ ម្ួយ ដនះ ែូេជា អាន គម្ពីរស្ញ្ហា ងមី ដហយី ស្ងឃមឹ្ថា អនក នឹង ចាប់ដផតីម្ មនជីវែិ បដងកែី ផល មផល យា៉ា ង 
បរបូិរ ដៅ នងៃដនះ តាម្រយៈ ការ ជួប ជាម្ួយ ព្រះដយស្ ូ ព្គិស្ត ដៅកនុង ដស្ៀវដៅ ដនះ ។ 


