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ររវត្តិៃៃការរំេ ោះ សិកាាសាលាទី១ 

ពង្សាវតានៃ ប្រវត្តិនៃការជួយរំដ ោះ១របាក្សប្ត្៦: ៤៩ ដល់៥៣ 
ពង្សាវតាកសសរត្ រតូ្វបាៃកត់្រតាកនអង្ ១ របាកសសរត្ ពីជំពូក១ ដល់៩ 

(1) រញ្ជីរាយនំជាពង្សាវតា េៅកនអង្ររវត្តសាស្រសតៃៃការជួយរំេ ោះ មាៃ១១៥៩ េ្មោះ

Ch 1 Ch 2 Ch 3 Ch 4 Ch 5 Ch 6 Ch 7 Ch 8 Ch 9 Total 
191 161 89 148 60 119 140 128 123 1159 ppl 

(2) ររវត្តិសាស្រសតរពោះគមពីរសេង្េរ េៅកនអង្ពង្សាវតា ែដលមាៃលកេណៈែវង្រំផុត្។

រពោះគមពីបាៃកត់្រតាពីររវត្តិសាស្រសតែដលមាៃរយៈេពលររែែល៣៧០០ឆ្នំ ចារ់ពីអ័ ម 
មកដល់ការចារ់ជាេ្លើយេៅបារ ឦឡឣៃ។  

1. មាត្ិកា េៅកនអង្ជំពូកៃីមួយៗៃៃកណឌគមពីររបាកសសរត្
Ch 1 ត្ំណរវង្សសពី អរ័ មដល់ យ៉ាកុរ(េអសាវ) 
Ch 2 រវង្សសៃៃកូៃេៅររសយ់ូ  
Ch 3 ត្ំណរវង្សសៃៃេសតចយូ  ជំៃួរវង្សសររស់េសតច វីឌ 
Ch 4 អំរូរយូ  អំរូសុមីាៃ 
Ch 5 អំរូររូេរៃ អំរូរ កាដ់ អំររូ មា៉ាណាេស មយួចេំែៀង្ (ភាគខាង្េកើត្ទេៃលយ ូ ៃ់) 
Ch 6 ត្ំណរវង្សសររស់ពួកេលវ ីៃិង្សង្សឃ(១របា ៦: ៥០ ដល់៥៣ ត្ំណរវង្សស សេមតចសង្សឃ) 

Ch 7 
អំរូរអ ឦសាខា អំររូែរៃយ៉ាមីៃ អំររូ ណារ់ថាលី អំរូរមា៉ាណាេស មួយចំេែៀង្ អំរូរ េអ
របាអ ឦម អំររូ អាេសើ។ 

Ch 8  ត្ំណរវង្សស ៃៃអំររូ េរៃយ៉ាមីៃ 
Ch 9 ការវលិរត្ឡរ់ពីេ្លើយ ត្ំណរវង្សសររសស់ង្សឃ ៃិង្ពួកេលវី 
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2.   លកេណៈៃៃ កណឌគមពីររបាកសសរត្ 
(1)  ការរញ្ជាក់អំពីអំរូរ យូ  ៃិង្េរៃយ៉ាមីៃ 
 អំរូរយូ (ជំពូក២, ៤)ៃិង្េរៃយ៉ាមីៃ (ជំពូក៧,៨)បាៃរញ្ជាក់២ដង្។ 
 
① េែតុ្អវី? 
េៅេពលែដលៃគរែរង្ែចកេៅជាអណាចរកខាង្ត្សបឣង្ជាយូ  េែើយអណាចរកខាង្េជើង្ 
អ ឦរសាែអល េរកាយពីេសតចសាឡឣម ូៃេសាយទីវង្គត្េៅ អំរូរទំង្ពីរបាៃកាាយជាររស់ អណា
ចរកខាង្ត្សបឤង្គឺយូ ។  
1 ពង្សា12:21. លុោះកាលេរែូេបាមបាៃមកដល់រកុង្េយរូសាឡិម េនោះរទង្ក៏់ររមូលពូជពង្សសយូ 

ទំង្អស់ ៃិង្ពូជអំរូរេរៃយ៉ាមីៃ រួមទំង្អស់បាៃររុសៗ១ែសៃ៨មឺុៃនក់ សុទធែត្ជាអនក
េរជើសេរសី េែើយថ្នកឹចំបាំង្ េដើមសបេីលើកេៅចសបំង្ៃឹង្ពួកពូជពង្សសអ ឦរសាែអល េ យរបាថានចង់្
រង្វលិរាជសយមកឲសយេរែេូបាម ជាកូៃសាឡឣម ូៃវញិ។ 

 
② េត្ើការេៅជាររស់ផង្ អណាចរកខាង្ត្សបឣង្មាៃររេយជៃ៍អវីខ្លោះ? 
 
មាៃររេយជៃ៍រត្ង់្ថា អំរូរទំង្ពីរេៅជារ់ជាមួយៃឹង្សមពៃធេមរតី្ររស់រពោះ។ 
សមពៃធេមរតី្ររស់េសតច វីឌ េៅកនអង្ ២សាំយ ូែអល៧: ១២ ដល់១៣ សៃសាថា អំរូរមា៉ាណា
េសៃឹង្កាាយជាតំ្ណរវង្សសររស់េសតច វីឌ។ 
2 សាំយ ូែអល 7:12–13  ១២ កាលណាឯង្បាៃរសេ់ៅរគរកំ់ណត់្អាយេុែើយ រួចបាៃេដកលក់េៅ

ជាមួយៃឹង្ពួកឰយុេកាឯង្ េនោះអញៃឹង្តាំង្ពូជពង្សសែដលេកើត្ពីឯង្មក ឲសយេសាយរាជសយេឡើង្
ជំៃួសឯង្ េែើយអញៃឹង្តាំង្រាជសយវាឲសយខាារ់ខ្ជឤៃេឡើង្ ១៣ គឺវាែដលៃឹង្សាាង្វិហារ១សំរារ់
េ្មោះអញ េែើយអញៃឹង្តាំង្រលល័ង្កៃៃរាជសយវា ឲសយេៅសថិត្េសថរជាដរារេៅ 

 
③  រគរ់ការទំង្អស់ៃឹង្មាៃសណាារ់ធ្ននរ់ េែើយសុវត្ថិភាពចំេ ោះអនកេៅជារ់ៃឹង្សមពៃធ
េមរតី្ 
2 សាំយ ូែអល 23:5 “៥ េត្ើវង្សសខ្្អំមិៃែមៃដូេចានោះ េៅចំេ ោះរពោះេទឬអី ដសបិត្រទង្ប់ាៃតាំង្េសចកតី

សញ្ជាៃឹង្ខ្្អំឲសយេៅជារអ់ស់កលសបជាៃិចច ជាេសចកតីសញ្ជាែដលមាៃរេរៀរេរៀររយ េែើយក៏ពិត្
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របាកដ ឯេសចកតសីេស្រ្រោះ ៃិង្េសចកតរី ង្របាថានរគរជំ់ពូកររសខ្់្អំ បាៃេកើត្អំពីេនោះមក េទោះ
េរើរទង្មិ់ៃទៃ់ឲសយដុោះ លេឡើង្ក៏េ យ 

 
(2)   ការរញ្ជាក់អំពី តំ្ណរវង្សសៃៃ ពួកេលវី ៃិង្សង្សឃ 
 
តំ្ណរវង្សសៃៃពួកេលវី ៃិង្សង្សឃបាៃកត់្រតា ពីរដង្េៅកនអង្ជំពូក៦ ៃិង្៩។ ជាពិេសសេៅកនអង្ 
១របាកសសរត្ជំពូក៦ មាៃ៨១ខ្ េែើយ ជាជំពូកែដលែវង្ជាង្េគ ពីជំពូកមួយដល់ជំពូក៩ ។ 
េត្ើេែតុ្អវីក៏ជំពូកេៃោះែវង្ជាង្េគ? 
 
① THពួកេលវី រតូ្វរពោះតាំង្ឱសយេ វ្ើកិចចការទំង្អស់េៅកនអង្េរាង្ឧេបាសថ្ររស់រពោះ 
1 របាកសសរត្ 6:48  េែើយគឺពួកេលវី ជារង្រឡឣៃេគ ែដលបាៃត្រមូវឲសយេ្វើការ្រទំង្អស់ េៅកនអង្េរាង្

ឧេបាសថ្ផង្រពោះវិហារៃៃរពោះ។ 
ចំណុចេៃោះគឺជាចំណុចសំខាៃ់េៅកនអង្ការរេរមើពួកជំៃំុររស់រពោះររស់េយើង្សពវៃថ្ងេៃោះ។ 
កូឡឣស 1:24 ឥឡឣវេៃោះ ខ្្អមំាៃចិត្តអំណរកនអង្ការរង្ទុកេលំបាក ែដលខ្្អំរទេំ យេរ ោះអនករាល់គ្នន 

េែើយេសចកតេីវទនណាររសរ់ពោះរគសីទ ែដលខ្វោះកនអង្រូរសាច់ខ្្អំ េនោះខ្្អំកំពុង្ែត្រំេពញេឡើង្ 
េ យេរ ោះរូរកាយរទង្់ គឺជាពួកជំៃំុ 

 
②  ពួកសង្សឃ ថាាយត្្ាយេៅេលើអាសន ជាត្្ាយដុត្ ៃិង្កំញាណ។ 
1 របាកសសរត្ 6:49  ឯេអើរ ុៃ ៃិង្ពួកកូៃេលាក េគថាាយដ្ាយេៅេលើអាសនៃៃដ្ាយដុត្ ៃិង្អាស

នេរគឿង្រកអូរ ក៏េ្វើសំេរចការ្រទំង្អស់ េៅកនអង្ទីររិសុទធរំផុត្ ៃិង្ការថាាយដ្ាយឲសយ្ួៃ
ៃឹង្បារ ៃៃពួកអ ឦរសាែអលផង្ តាមរគរទ់ំង្រ្រររ់រសម់ ូេស ជាអនករំេរៃីៃរពោះ 

រចចអរសបៃនេយើង្ជាសង្សឃររស់រពោះ។  
1 េពរត្សុ 2:9  ែត្អនករាល់គ្ននជាពូជេរជើសេរសី ជាពួកសង្សឃែលឤង្ ជាសាសៃរ៍រិសុទធ ជារាស្រសតដ៏ជាេករតិ៍

អាករៃៃរពោះ េដើមសបឲីសយអនករាលគ់្ននបាៃសំែដង្េចញ ឲសយេ ើញអសទ់ំង្លកេណៈររសរ់ពោះ ែដល
រទង្់បាៃេៅអនករាលគ់្ននេចញពីេសចកតងី្ងឹ្ត្ មកកនអង្ពៃលឺអសាារសយររសរ់ទង្់ 

ចំណុចេៃោះគឺជាចំណុចសំខាៃ់ៃៃការថាាយរង្គំ ៃិង្អ្ិសាាៃររស់េយើង្េៅចំេ ោះរពោះ។ 
 
 
មៃុសសសមានក់មិៃអាចររិសុទធេ យគ្នមៃរពោះរៃទឣល ៃិង្េសចកតីអ្ិសាាៃេឡើយ។ 
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1 ្ីម ូេថ្ 4:5 ដសបិត្បាៃែញកជាររិសុទធ េ យសាររពោះរៃទឣល េែើយេសចកតអី្ិសាាៃ។ 
 
(3) . តំ្ណរវង្សសេៃោះភាារ់េៅតំ្ណរវង្សសររស់រពោះេយស ូវេៅកនអង្គមពីរមា៉ាថាយជំពូក១ 
(ការេៃោះរ្ាញដំរូង្េគេ យ Rev. Abraham Park) 
 
កណឌគមពីរចុង្េរកាយេគៃៃ រពោះគមពីរជាភាសាេែេរពើ(សញ្ជាចាស់) គឺជាកណឌគមពីររបាកសសរត្ 
 
កណឌគមពីរដំរូង្េកេៅកនអង្សញ្ជាថ្មីគឺកណឌគមពីរមា៉ាថាយ។ 
េត្ើសញ្ជាចាស់ ៃិង្សញ្ជាថ្មីភាារ់ទំនក់ទំៃង្គ្ននយ៉ាង្ដូចេមតច? 
តាមរយៈតំ្ណរវង្សស 
 
 
េត្ើអនកណាេគជា អ័រ ឦយុឌ ែដលជារុគគលចុង្េរកាយេគ ជាតំ្ណរវង្សសររស់ េសរូបាររិល េៅ
កនអង្មា៉ាថាយ១: ១៣? េរើតាម ១របាកសសរត្ជំពូក៣ រុគគលចុង្េរកាយេគកនអង្ចំេណាម កូៃេៅ
ររស់េសរូបារិល គឺែូ វា។  

1 Chr 
3 

េសរបូារិល 
(v.19) 

ហាណា
ន 

(v.19) 

េសកាន 
(v.21) 

េសមា៉ាយ៉ា 
(v.22) 

នរីយ៉ា 
(v.23) 

េអលីយ ូ
ណាយ 
(v.24) 

ែូ វា 
(v.24) 

Matt 1 េសរបូារិល --------------------------> អ័រ ឦយុឌ 
 
ែផឡកេលើតារាង្េៃោះ ែូ វា ៃិង្អ័រ ឦយុឌ គឺជាមៃុសសសែត្មួយ។ 
Hodaviah is Hodayvahu (ֹהַדיָוהּו), មាៃ័យថា សិរីលឡររស់រពោះអមាាស់ “the Lord’s glory 
(majesty).” 
Abihud is Abihud (ֲאִביהּוד) ជាភាសាេែេរពើមាៃៃ័យថា សិរីលឡររស់រពោះវររិតា “father’s 
glory (majesty).” 
 
េរើេយើង្តាមររវត្តិៃៃការជួយរំេ ោះររស់រពោះ អនកសរេសរគមពីរមា៉ាថាយបាៃលុរេ្មោះ
មៃុសសសរបាំនក់ គឺចេនាោះពី េសរូបារិល ៃិង្ ែូ វា (អ័រ ឦយុឌ) េដើមសបីឱសយបាៃែត្១៤ជំនៃ់។ 
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3.  ទសសសៃៈទក់ទង្ៃឹង្កូៃចសបង្ េៅកនអង្គមពីររបាកសសរត្ 
1 របាកសសរត្ 5:1–2  ឯកូៃររសរ់ូេរៃ ជាកូៃចសបង្អ ឦរសាែអល (រេូរៃេៃោះជាកូៃចសបង្ែមៃ ែត្េ យ

េរ ោះគ្នត្់េ្វើរ្ារ ់ដលដ់ំេណកឪពុក បាៃជាអំណាចររសរ់ង្ចសបង្បាៃឲសយេៅកូៃយ ូែសរ 
ែដលជាកូៃអ ឦរសាែអលវិញ េែើយពង្សាវតារមិៃរត្ូវរារ់តាមចសបរ់រង្ចសបង្ពិត្េនោះេទ ២ ដសបិត្
យូ គ្នត្់មាៃអំណាចជាង្រង្រឡឣៃគ្នត្់ទំង្អស់ េែើយអនកែដលជាររធ្នៃក៏េកើត្ពីគ្នត្់មក 
ែត្អំណាចៃៃរង្ចសបង្ជាររសយ់ ូែសរវិញ) 

 
(1)  រូេរៃ គឺជាកូៃចសបង្ខាង្ជិវសាស្រសត 
 
ែត្េគបាៃបាត់្សិទធិជាកូៃចសបង្េៅេពលែដលេគបាៃរំ ៃដំេណកររស់ឪពុកេគ(េលាកុ
49:3-4) 
 េលាកុរសបត្ត 35:22 កំពុង្ែដលគ្នត្េ់ៅកនអង្រសុកេនោះ រេូរៃក៏បាៃេៅរួមដំេណកៃឹង្រ ឦលហាជា

ររពៃធចុង្ររសឪ់ពុកខ្លឤៃ េែើយអ ឦរសាែអលក៏ឮៃិយយ។ 
រីឯកូៃររុសររសយ់៉ាកុរ មាៃ១២នក ់
 
(2)  យ ូែសរគឺជាកូៃចសបង្ខាង្វិញ្ជាណ 
① េៅកនអង្ ជំពូកទក់ទង្ៃឹង្េសចកតីជំេៃឿ កនអង្កណឌគមពីរេែេរពើជំពូក១១ យ ូែសរ រតូ្វបាៃ 
 ក់េរកាយេ្មោះយ៉ាកុរ េ យសារេសចកតីជំេៃឿររស់ពួកេគ។  
េែេរពើ  11:20–22  េ យសារេសចកតជីំេៃឿ េនោះអ ឦសាកបាៃឲសយពរដល់យ៉ាកុរ ៃិង្េអសាវ ពី

ដំេណើរការេៅខាង្មុខ្ ២១ េ យសារេសចកតីជំេៃឿ េនោះយ៉ាកុរបាៃឲសយពរដលកូ់ៃយ ូែសរ
ទំង្២ េែើយក៏ថាាយរង្គំរពោះ ទំង្រចត្់េលើចុង្េ្ើរចត្ ់កនអង្កាលែដលេលាកេែៀរៃឹង្សាារ់ 
២២ េ យសារេសចកតជីំេៃឿ េនោះយ ូែសរបាៃរបារពី់ដំេណើរពួកជៃជាត្ិអ ឦរសាែអល េដើរ
េចញពីរសុកេអសុីពទ ក៏ផ្តពីំដំេណើរសពររសខ់្លឤៃ កនអង្កាលែដលេែៀរៃឹង្ផុត្ដេង្ហើមេៅផង្។ 

 
②  យ ូែសររតូ្វបាៃលុរពីពង្សាវតា េៅកនអង្កណឌគមពរីេលាកុរសបត្តិ 
េលាកុរសបត្តិ  48:5–6  រីឯកូៃររុសឯង្ទំង្២ែដលឯង្បាៃរេង្កើត្េៅរសុកេអសុីពទ រគ្នមុៃែដលអញ

មកឯឯង្េៅរសុកេៃោះ គេឺអរបាអិម ៃិង្មា៉ាន៉ាេស េនោះជាររសផ់ង្អញដូចជារូេរៃ ៃិង្សុីមាមៃ
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ជាររសផ់ង្អញែដរ ៦ ែត្ពូជែដលឯង្ៃឹង្រេង្កើត្េរកាយេទៀត្ េនោះៃឹង្បាៃជាររសផ់ង្ឯង្
វិញ វាៃឹង្រត្ូវេៅតាមេ្មោះរង្រឡឣៃវា កនអង្ចំែណកមរដកររសេ់គ 

ពីចំណុចេនោះមក យ ូែសររតូ្វបាៃលុរេចញពីជំៃួវង្សស េែើយកូៃររុសទងំ្ពីរររស់គ្នត់្ គឺ 
េអរបាអ ឦម ៃិង្ មា៉ាណាេស ជាអនកមករំេពញកនអង្អំរូរទំង្១២។ 
 
③  េត្ើអនកណាខ្លោះជាជំៃួរវង្សសង្ពួកេគ? 
 
(3)  យ ូគឺជាកូៃចសបង្កនអង្ជំៃួរវង្សស 
1 របាកសសរត្ 5:2 ដសបិត្យូ គ្នត្ម់ាៃអំណាចជាង្រង្រឡឣៃគ្នត្ទ់ំង្អស ់េែើយអនកែដលជាររធ្នៃក៏

េកើត្ពីគ្នត្ម់ក ែត្អំណាចៃៃរង្ចសបង្ជាររសយ់ ូែសរវិញ) 
1 របាកសសរត្  4:1 ឯកូៃររសយ់ូ  គឺេពេរស េែរសុៃ េកើម ីេែុើរ ៃិង្សូបាល 
មា៉ាថាយ 1:2 អ័របាហារំេង្កើត្អ ឦសាកៗ រេង្កើត្យ៉ាកុរៗ រេង្កើត្យូ  េែើយៃិង្រង្រឡឣៃគ្នត្់ 
 
េយង្តាមពង្សាវតា រពោះេយស ូវបាៃយង្មកតាមរយៈអំរូរយូ  ែត្តាមពិត្ រទង់្យមក 
េ យគ្នមៃជារ់តំ្ណរវង្សសណាមួយេទ េរ ោះរទង់្ររសូរត្មកេ យសាររពោះវិញ្ជាណររិសុទធ 
 
មា៉ាថាយ 1:18 រីឯកំេណើត្រពោះេយស វូរគសីទ េនោះបាៃេកើត្មកយ៉ាង្ដូេចនោះ គឺនង្មា៉ារា មាតារទង្ ់កាល
ែដលយ ូែសរបាៃដណតងឹ្នង្េែើយ េនោះនង្មាៃគភ៌ េ យរពោះវិញ្ជាណររិសុទធ មុៃែដលបាៃេៅ
ជាមួយគ្នន 
 
 
4.  ការរញ្ជាកអ់ំពី ត្ំណរវង្សស យ៉ាេរស 
 
េៅេពលែដលគមពីររបាកសសរត្រៃតេរៀររារ់ពីដំណរវង្សស េនោះេ្មោះយ៉ាេរស ហាក់ដូចជាែរលក 
េែើយមាៃការររិយយលមឡិត្អំពីរេរឿង្គ្នត់្។ 
 
(1)  យ៉ាេរស គឺជាតំ្ណរវង្សសររស់យូ  
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ពង្សាវតាែដលមាៃែចង្កនអង្គមពីររបាកសសរត្ រញ្ជាក់អំពីដំណរវង្សសររស់យូ  េ យរញ្ជាក់ ជា
ពិេសសអំពីយ៉ាេរស។ េ យេែតុ្េនោះ យ៉ាេរសគឺជារុគគលែដលមាៃការរញ្ជាក់ខាាំង្ជាង្ 
េគេៅកនអង្គមពរីរបាកសសរត្។ 
1 របាកសសរត្ 4:9–10  ឯយ៉ាេរស គ្នត្ជ់ាមៃុសសសែដលេគរារ់អាៃ េលើសជាង្ពួករង្រឡឣៃគ្នត្់ មាតយ

បាៃឲសយេ្មោះថា យ៉ាេរស េ យថា ពីេរ ោះខ្្អំបាៃរេង្កើត្វាមក េ យមាៃចិត្តរពួយ ១០ យ៉ា
េរសេៃោះ គ្នត្ប់ាៃអំ វនវ ដលរ់ពោះៃៃសាសៃ៍អ ឦរសាែអលថា ឱេរើរទង្ៃឹ់ង្ររទៃពរមក
ទូលរង្គំេៅេអោះ រពមទំង្វាត្រពំែដៃររសទ់ូលរង្គ ំឲសយទូលាយេឡើង្ េែើយឲសយរពោះែសតរទង្់
បាៃេៅជាមួយៃឹង្ទូលរង្គំ េដើមសបី ៃិង្រកសាទូលរង្គ ំមិៃឲសយរររពឹត្តអារកកេ់ឡើយ ររេយជៃ៍
មិៃឲសយទូលរង្គេំកើត្ចិត្តរពួយ រពោះរទង្ក៏់េរបាសររទៃដលគ់្នត្់ដូចជាបាៃសូម 

 
(2) . យ៉ាេរសតំ្ណាង្ឱសយអ ឦរសាែអលែដលបាៃរត្ឡរ់ពីភាពជាេ្លើយេៅបារ ឦឡឣៃ។  

យ៉ាេរស អ ឦរសាែអលែដលរត្ឡរ់ពីបារ ឦឡឣៃវិញ 

រេង្កើត្េ យការ្ឺចារ(់1 Chr 4:9) 
 េទើរែត្រត្ឡរ់មកពីបារ ឦឡឣៃ ជាកែៃលង្ែដល

មាៃការ្ឺចារ់ខាាំង្ 
រពោះរទង្េ់លលើយត្រសំេណើរគ្នត់្ (1 Chr 4:10) 
គ្នត្់រត្ូេគេលើកត្េមកើង្ (1 Chr 4:9) 

 អាចេថ្កើង្េឡើង្េពលែដលរពោះ េលលើយត្រសេំណើ
រេយើង្។ 

<អ្ិសាាៃ> 
① េត្ើរទង្់ៃឹង្ររទៃពរដល់ខ្្អេំៅេអោះ 
② រពមទំង្វាត្រពំែដៃទូលរង្គ ំ
③ រពោះែសឋរទង្េ់ៅជារ់ៃឹង្ទូលរង្គ ំ
④ រកសាទូលរង្គពីំ មិៃឱសយរររពតឹ្តអារកក ់
⑤ ររេយជៃ៍មិៃឱសយទូលរង្គេំកើត្ចិត្តរពួយ 

 
 

េៃោះគួរែត្ជាេសចកតីអ្ិសាាៃររស់េយើង្ែដរ។ 
 

 
① “ចិត្តរពួយ” ជាភាសាេែេរពើ ែររថា otsev (ֹעֶצב). 
 
 កសយេៃោះេររើេដើមសបីេរៀររារ់អំពី ការេសាកសេរង្ង្ររស់អ ឦរសាែអល កនអង្េពលៃិរេទសេៅ  
បារ ឦឡឣៃ។ 
េអសាយ 14:3  េៅៃថ្ងែដលរពោះេយែូវា៉ាបាៃេរបាសររទៃ ឲសយឯង្បាៃសំរាកពីេសចកតីទុកេ 

េសចកតីេវទន (ֹעֶצב)េែើយពីការរំេរីយ៉ាង្រឹង្រូសែដលេគបាៃចារ់េររើឯង្ 
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② “គួរេលើកត្េមកើង្” ជាភាសាេែេរពើkhaved (כֵָָּבד), មាៃៃ័យថា “រុង្េរឿង្.” 
 កសយេៃោះរពោះបាៃេររើេៅកនអង្េសចកតីសៃសាររស់រទង់្ថាៃឹង្េ ោះអ ឥរសាែអលឱសយរួចពីភាពជា
េ្លើយេៅបាៃរ ឦឡឣៃ េែើយៃឹង្េលើកត្េមកើង្ពួកេគេឡើង្។ 
អាសាយ 43:4 អញៃឹង្ឲសយមៃុសសសដៃទជំៃួសឯង្ េែើយររជាជាតិ្េផសសង្ៗសនង្ៃឹង្ជីវិត្ឯង្ 

េ យេរ ោះឯង្មាៃដំៃឡវិេសសេៅែភនកអញ ក៏គួរេលើកដំេកើង្(ָכֵבד) េែើយជាទី
រសឡាញដ់ល់អញផង្ 

 
 
េៅេពលែដលេយើង្រតូ្វបាៃេ ោះឱសយមាៃេសរីភាព ពីេលាកិយដូចជាបារ ឦឡឣៃ េែើយចូលេៅ
កនអង្ ៃគរសាាៃសួគ៌ េនោះការ្ឺចារ់ ៃិង្ទុកេរពួយៃឹង្រញ្ចរ់ េែើយេយើង្បាៃបាៃត្េមកើង្េឡើ
ង្។ 
វិវរណៈ18:4 ខ្្អំក៏ឮសំេឡង្១េទៀត្ពីេលើេម  េ លថា រាស្រសតអញេអើយ ចរូេចញពីទីរកុង្េនោះមក 

េដើមសបកំុីឲសយរត្ូវមាៃចំែណកកនអង្អំេពើបារវាេឡើយ ែរកង្រត្ូវេវទនដូចជាវាែដរ។ 
 
 
 
េសចកតីសៃនិ ាៃ៖ ការរញ្ជាក់អំពីរពោះេយស ូវរគីសទជា សង្សឃែលឤង្ររស់េយើង្ 
(1) ពង្សាវតាកសសរត្  
 
A 1 របាកសសរត្ 1:1–54;    មុៃេកើត្មាៃជៃជាតិ្អ ឦរសាែអល  
B 1 របាកសសរត្ 2:1–2;      កូៃទំង្អស់ររស់អ ឦរសាែអល 
C 1 របាកសសរត្ 2:3–4:23;     យូ  អំរូរៃៃេសតច វីឌ 
D 1 របាកសសរត្ 4:24–5:26;    អំរូរររស់អ ឦរសាែអល 

    E 1 របាកសសរត្ 6:1–47;       តំ្ណរវង្សសររស់េសតចសង្សឃ ៃិង្ពួកេលវី 
     F 1 របាកសសរត្ 6:48–49;     ភារៈររស់សង្សឃ 
     F’ 1 របាកសសរត្ 6:50–53;    សេមតចសង្សឃ 
    E’ 1 របាកសសរត្ 6:54–81;     កូៃេៅេលវី  
   D’ 1 របាកសសរត្ 7:1–40;     អំរូរអ ឦរសាែអល   
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  C’ 1 របាកសសរត្ 8:1–40;    អំរូេរៃយ៉ាមីៃ អំរូរររស់េសតចសូល 
B’ 1 របាកសសរត្ 9:1a;      ជៃជាតិ្អ ឦរសាែអលែដលបាៃរារ់ចំៃួៃេែើយ 

A’ 1 របាកសសរត្ 9:1b–34;     ការសាង្សង់្អ ឦរសាែអលេឡើង្វិញ 
(2)  ការរញ្ជក់ខាាំង្រំផុត្ អំពី តំ្ណរវង្សសៃៃសេមតចសង្សឃ។ 
① រពោះេយស ូវគឺជាសេមតចសង្សឃ េរើេយង្តាម លំ រ់លំេ យររស់ មិុលគីសសាែដក 
េែេរពើ 6:20 ជាកែៃលង្ែដលរពោះេយស វូរទង្ប់ាៃយង្ចូលេៅ ជំៃសួេយើង្រាល់គ្នន ទុកដូចជាអនកនំ

មុខ្ េ យរទង្ប់ាៃរត្ឡរជ់ាសំេដចសង្សឃ េៅអសក់លសបជាៃិចច តាមរេរៀរេលាកមុិលគីសសា
ែដក។ 

 
② លំ រ់លំេ យ ៃៃ មិុលគីសសាែដក 
េែេរពើ 7:1–3  រីឯេលាកមុិលគីសសាែដក េសតចរកុង្សាឡិម ជាសង្សឃររសរ់ពោះដ៏ខ្ពសរំ់ផុត្េៃោះ ែដល

បាៃេៅជួរៃឹង្េលាកអ័របាហាំ កនអង្កាលែដលរត្ឡរពី់វាយរំផ្ាញពួកេសតចវិញ ក៏បាៃ
ររទៃពរដលេ់លាក ២ េែើយេលាកអ័របាហាំបាៃយក១ភាគកនអង្១០ ពីររសទ់ំង្អស់ជូៃ
េលាក នមេសតចេនោះ េដើមដំរូង្រសាយថា េសតចៃៃេសចកតសីុចរិត្ រួចមកជាេសតចរកុង្សា
ឡិម គឺថា ជាេសតចៃៃេសចកតសីុខ្សាៃត ៣ េលាកគ្នមៃមាតារតិា គ្នមៃពង្សាវតារេទ ក៏គ្នមៃៃថ្ង
កំេណើត្ ឬៃថ្ងសាារ់ែដរ េលាកមាៃភាពដូចជារពោះរាជរុរតាៃៃរពោះ ក៏េៅជាសង្សឃជាេរៀង្រារ
ដរារត្េៅ 

③ េដើមសបីរត្ឡរ់ជាសាច់្ម រពោះេយស ូវបាៃររសូរត្េ យសាររពោះវិញ្ជាណររិសុទធ 
មា៉ាថ្យ 1:18  រីឯកំេណើត្រពោះេយស វូរគសីទ េនោះបាៃេកើត្មកយ៉ាង្ដូេចនោះ គឺនង្មា៉ារា មាតារទង្ ់កាល

ែដលយ ូែសរបាៃដណតងឹ្នង្េែើយ េនោះនង្មាៃគភ៌ េ យរពោះវិញ្ជាណររិសុទធ មុៃែដល
បាៃេៅជាមួយគ្នន 

 
 ដូេចនោះ រពោះេយស ូវមិៃជារ់តំ្ណរវង្សសណាេទ។ 
 
④  េយើង្រតូ្វែត្េ វ្ើតាមលំ រ់លំេ យៃៃ មិុលគីសសាែដក េដើមសបីចូលេៅកនអង្ៃគររពោះ។ 
យ ូហាៃ 1:12 រ ុែៃតអស់អនកណាែដលទទួលរទង្់ គឺអសអ់នកែដលេជឿដល់រពោះនមរទង្់ េនោះរទង្ប់ាៃ

ររទៃអំណាច ឲសយបាៃរត្ឡរជ់ាកូៃរពោះ 
យ ូហាៃ 3:5 រពោះេយស វូមាៃរពោះរៃទឣលេលលើយថា របាកដែមៃ ខ្្អរំបារ់អនកជារបាកដថា េរើមិៃបាៃ

េកើត្អំពីទឹក េែើយអំពីរពោះវិញ្ជាណ េនោះគ្នមៃអនកណាអាចៃឹង្ចូលេៅកនអង្ៃគររពោះបាៃេទ 



10 

1 កូរិៃថ្សូ 12:3 េែត្េុនោះបាៃជាខ្្អំរបារឲ់សយអនករាល់គ្ននដឹង្ថា មិៃែដលមាៃអនកណាៃិយយ 
េ យៃូវរពោះវិញ្ជាណៃៃរពោះថា រពោះេយស វូរត្ូវរណាាសាេនោះេឡើយ ក៏គ្នមៃអនកណាអាចៃឹង្ថា 
រពោះេយស វូរទង្ជ់ារពោះអមាាសែ់ដរ េលើកែត្េ យៃូវរពោះវិញ្ជាណររិសុទធរ ុេណាោ្ោះ។ 

មា៉ាថាយ 10:37–38  អនកណាែដលរសឡាញឪ់ពុក ឬមាតយ ជាជាង្ខ្្អំ េនោះមិៃគួរៃឹង្ខ្្អំេទ េែើយអនក
ណាែដលរសឡាញកូ់ៃររុសឬរសី ជាជាង្ខ្្អំ េនោះក៏មិៃគួរៃឹង្ខ្្អំែដរ ៣៨ អនកណាែដលមិៃ
យកេ្ើឆ្ាង្ខ្លឤៃ មកតាមខ្្អំ អនកេនោះមិៃគួរៃឹង្ខ្្អំេឡើយ 
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របវត្តិនេេចក្តីេេរ្គោះ េិក្ខាសាលាទ២ី 

ព្រះយេស ៊ូវព្រីសទជា សង្ឃហ្លួង្អស់កល្បជានិច្ច 

(1 របាក្្សរត្ 4:9-10) 

េេមតចេងឃ្ kohen gadol ( ֵהן דֹול כֹּ גָּ ) ជាភាសាេេេរពើ មាននយ័ថា េង្ឃធ ំេងឃ្ដ៏អសាារ្យ “big 
priest, great priest” េេើយ kohen rosh ( ֵהן ׁש כֹּ ראֹּ ) មានន័យថា េង្ឃដជ៏ារបធាន “priest who 
is the head.”  
េលវវីិន័យ 21:10 ឯអនក្ណាែដលេធវើជាេំេដចេង្ឃ kohen gadol  ក្នងុពួក្បងបអនូរបេខ់្លួន គឺជា

អនក្ែដលេគបានចាក្់េរបងេលើក្្ាលតំងេ ើង ឲ្យបានេេលៀក្េំេលៀក្បពំាក្ប់រិេុទធ េ ោះមិន
រត្ូវេបើក្ឲ្យេៅក្្ាលទេទ ឬែេក្េំេលៀក្បំពាក្់របេខ់្លនួេ ើយ 

េេមតចេងឃ្េៅក្នុងេញ្ញាចាេ់គជឺារេេមាលរបេរ់ពោះេយេ ូវ ែដលជាេេមតចេងឃ្ដ៏ពតិ្។ 
េេេរពើ 3:1 ដូេចនោះ បងបអនូបរិេុទធ ែដលមានចំែែក្ក្នងុក្ខរ្រសាានេួគេ៌អើយ ចរូពិចារណាពីរពោះ

េយេ វូ ជាសាវ័ក្ និងជាេំេដចេង្ឃ ែដលេយើងថា េយើងេជឿតមេ ោះចុោះ 

រពោះេយេ វូគឺជាេេមតចេងឃ្ដ៏អេ់ក្ល្បរបេ់េយើង 
េេេរពើ 6:20 herជាក្ែនលងែដលរពោះេយេ វូរទង់បានយាងចូលេៅ ជំនេួេយើងរាល់គ្នា ទកុ្ដូចជា

អនក្ ំមុខ្ េោយរទងប់ានរត្ បជ់ាេំេដចេង្ឃ េៅអេក់្ល្បជានិចច តមរេបៀបេលាក្មិុល
គីេ្ាែដក្។ 

ទំនុក្ត្េមកើង 110:4 រពោះេយេូវ៉ារទង់បានេ្បថេេើយ ថាឯងជាេង្ឃេៅអេ់ក្ល្បជានិចច តមរេបៀប
េលាក្មុិលគីេ្ាែដក្រទង់នឹងមិនែរបរពោះេឫទ័យេ ើយ 

1.េេមតចេងឃ្ែដលយក្េចញពីចេំណាមមនុេ្ស
(1) េេមតចេងឃ្េៅក្នុងេញ្ញាចាេ់ គជឺាមនុេ្ស
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េេេរពើ 5:1 ពីេរពាោះអេ់ទំងេំេដចេង្ឃ ែដលេគេរីេយក្ពីពួក្មនុេ្ស េ ោះបានតំងេំរាប់
មនុេ្ស ក្នុងអេ់ទំងក្ខរខាងឯរពោះ េដើម្បនឹីងថាាយដ្ាយ និងយញ្ដបជូា េោយេរពាោះបាប 

 
①  េេមតចេង្ឃរត្ូវបានេរជើេេរេីពីក្នុងចំេណាមមនុេ្សមក្ 
េៅក្នុង េេេរពើ 5:1, “ពាក្្យថាយក្េចញ” is the passive tense of λαμβάνω (lambano), មា
ន័យថា េក្ៀបេចញមក្ េរជើេេរីេមក្។  
 
②  េេមតចេង្ឃ ថាាយទំងអំេណាយ និងត្្ាយធួននឹងបាប 
េេេរពើ 5:1 ពីេរពាោះអេទ់ំងេំេដចេង្ឃ ែដលេគេរីេយក្ពីពួក្មនុេ្ស េ ោះបានតំងេំរាប់

មនុេ្ស ក្នុងអេ់ទំងក្ខរខាងឯរពោះ េដើម្បនឹីងថាាយដ្ាយ និងយញ្ដបជូា េោយេរពាោះបាប 
េេេរពើ 8:3 ឯេំេដចេង្ឃទំងប ុ ាន េ ោះបានតំងឲ្យមាន្រ េំរាបនឹ់ងថាាយដ្ាយ េេើយយញ្ដ

បូជា បានជារត្ូវឲ្យរពោះអងគេនោះបានអវីនឹងថាាយែដរ 
 
(2)  រពោះេយេ ូវគជឺាេេមតចេងឃ្ែដលជាត្អួងគរពោះ េេើយមក្យក្និេ្សយ័ជាមនេុ្ស 
យ ូហាន 1:1 ក្ខលេដើមដំបូងមានរពោះបនទូល រពោះបនទូលក៏្គង់េៅជាមួយនឹងរពោះ េេើយរពោះបនទូល

េ ោះឯងជារពោះ 
យ ូហាន 1:14 រពោះបនទូលក៏្រត្ បជ់ាសាច់ឈាម េេើយបានសាាក់្េៅជាមួយនឹងេយើងរាល់គ្នា េយើង

រាល់គ្នាបានេ ើញេិរីលអរទង់ គជឺាេិរីលអៃនរពោះរាជបុរតែត្១ ែដលមក្ពីរពោះវរបិត មាន
េពញជារពោះគុែ និងេេចក្តពិីត្ 

 
①  ភាពជាេង្ឃែដលមិនអាចផ្លាេ់បតូរបាន(េេមតចេងឃ្មិនផ្លាេ់បតូរ) 
េេេរពើ 7:12 ពីេរពាោះ េបើក្ខរ្រជាេង្ឃបានផ្លាេែ់របេៅ េ ោះរក្ឹត្្យវិន័យក៏្រត្ូវផ្លាេែ់របែដរ 
 
②  េេមតចេង្ឃដេ៏ៅអេ់ក្លប្ 
េេេរពើ 6:20  ជាក្ែនលងែដលរពោះេយេ ូវរទងប់ានយាងចូលេៅ ជំនេួេយើងរាល់គ្នា ទុក្ដូចជាអនក្ ំ

មុខ្ េោយរទងប់ានរត្ បជ់ាេំេដចេង្ឃ េៅអេក់្ល្បជានិចច តមរេបៀបេលាក្មុិលគីេ្ា
ែដក្។ 

 
(3)  ចំែុចេំខានៃ់នរបវត្តិសារេតៃនក្ខរេេរ្គោះ 
①  មានែត្រពោះេយេ វូេទែដលជា អនក្ផ្សោះផា្រដ៏ពិត្រវងរពោះ និងមនុេ្ស។ 
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1 ធីម ូេថ 2:5 ពីេរពាោះមានរពោះែត្១ េេើយមានអនក្េរងួបេរងួមែត្១ េៅក្ណាាលរពោះ នងិមនុេ្ស 
គឺជាមនុេ្សដ៏ជារពោះរគីេទេយេ ូវេ ោះ 

 
② មានែត្រពោះេយេ ូវេទែដលគ្នានបាបេសាោះ 
េេេរពើ 7:27 រទងមិ់នចាបំាច់នឹងថាាយយញ្ដបូជាជារាល់ៃថង ដូចជាេំេដចេង្ឃ ែដលថាាយេោយ

េរពាោះបាបខ្លនួជាមុនដំបូង រួចមក្េោយេរពាោះបាបរបេជ់នទំងឡាយេ ោះេទ ដប្ិត្រទងប់ាន
ថាាយយញ្ដបូជាេ ោះ១ដងជាេំេរច គកឺ្នងុក្ខលែដលរទងថ់ាាយរពោះអងគរទងេ់ ោះឯង 

េេេរពើ 4:15 ដ្បិត្េំេដចេង្ឃៃនេយើង រទងមិ់នែមនមិនអាចនឹងអាែិត្អាេរូ ដលេ់េចក្តីកំ្
េសាយរបេេ់យើងរាល់គ្នាេ ោះេទ េរពាោះរទងប់ានរត្ូវេេចក្តលី្បួងរគបយ់ា៉ាង ដូចជាេយើងរាល់
គ្នាែដរ ែត្ឥត្េធវើបាបេ ើយ 

2 ក្ូរិនថូេ 5:21 ដ្បិត្ឯរពោះអងគ ែដលមិនបានសាគល់បាបេសាោះ េ ោះរទងប់ានេធវើឲ្យរត្ ប់ជាតួ្បាប 
ជំនួេេយើងរាលគ់្នាវិញ េដើមប្ឲ្ីយេយើងរាល់គ្នាបានរត្ បេ់ៅជាេេចក្តេីុចរិត្របេរ់ពោះ េោយ
នូវរពោះអងគេ ោះឯង។ 

 
 
2.  េេមតចេង្ឃចូលេៅទីបរិេុទធបំផុត្ មួយដងក្នុងមួយឆ្ា ំ
(1)  េត្ើគ្នត់្ចូលេៅេពលណា? ៃថងថាាយត្្ាយេលាោះបាប េៅៃថងទី១០ ៃនែខ្ទី ៧ 
េេេរពើ 9:7 ែត្ឯែផនក្ខាងក្នុង េ ោះមានែត្េេំដចេង្ឃែត្ឯងប ុេណា្ោោះែដលចូលេៅបាន ក្នុង១ឆ្ាំ

១ដង ក្៏មិនែមនឥត្យក្ឈាម ែដលេលាក្ថាាយេោយេរពាោះខ្លនួេលាក្ និងអំេពើបាបែដល
របជាជនរបរពឹត្ត េោយឥត្ដឹងេ ោះែដរ 

េលវវីិន័យ 25:9 រួចរត្ូវចាត្់ែចងេៅផលុំែរត្ ឲ្យឮរំពង េៅៃថង១០ ក្នងុែខ្អេ្សុជ ែដលរត្ូវនឹងៃថងបុែ្យ
ធួននឹងបាបរត្ូវឲ្យេគផលុំ េៅេពញក្នងុរេុក្ឯង 

េលវវីិន័យ 16:29 េនោះជាច្ាប់េំរាប់ឯងរាលគ់្នាេៅអេក់្ល្បជានិចច គេឺៅៃថង១០ែខ្អេ្សុជ េ ោះរត្ូវ
ឲ្យឯងរាល់គ្នាបញ្្ឈចិឺត្តខ្លនួមិនរត្ូវេធវើក្ខរអវីឲ្យេសាោះ េទោះទំងអនក្រេុក្ ឬអនក្របេទេេរៅ 
ែដលេៅក្ណាាលឯងរាល់គ្នាផង 

 
(2)  េត្ើគ្នត់្ចូលប ុ ានដង? ៤ដង 
① ដំបូងគ្នត់្ចូលេោយមានក្ខនេ់ជើងពាន 
េលវវីិន័យ 16:12 រត្ូវឲ្យយក្េជើងពានោក្េ់ពញេោយរេងើក្េភលើង ពេីលើអាេ ែដលេៅចំេពាោះរពោះ

េយេូវ៉ា េេើយយក្េរគឿងរក្អូបែដលបុក្យា៉ាងម ដត ចំនួន២ក្ខាប់  ចូំលេៅខាងក្នងុវំងនន 
 ក្ខរេនោះប្ាញថាគ្នត់្អាចសាាប ់េបើគ្នត្ច់លូេោយអត់្អធិសាាន 



4 

វិវរែៈ 5:8 លុោះបានយក្រក្ខំងេៅេេើយ េ ោះតួ្មានជីវិត្ទំង៤ និងពួក្ចាេ់ទុ២ំ៤ ក្់ ក្ទំ៏លាក់្
ខ្លនួរក្ខបចុោះេៅមុខ្កូ្នេចៀម ទំងក្ខន់េ ុង និងពានមាេ ែដលេពញេោយេរគឿងរក្អូបេរៀង
ខ្លួន ឯេរគឿងរក្អូប េ ោះជាេេចក្តអីធិសាានរបេ់ពួក្បរិេុទ(្Rev 8:3-5)  

ទំនុក្ត្េមកើង 141:2 េូមឲ្យេេចក្តអីធិសាានរបេ់ទូលបងគបំានផ្ាយេ ើងដូចជាេរគឿងរក្អូបេៅ
ចំេពាោះរទងនិ់ងក្ខរេលើក្ៃដរបែម្យរបេទ់ូលបងគបំានដូចជាយញ្ដបជូាេពលលាាច 

 
② េលើក្ទីពីរគ្នត់្ចូលេោយយក្ឈាមេគ្ន 
េលវវីិន័យ 16:14 េេើយរត្ូវយក្ឈាមេគ្នេ ោះ េៅេរបាោះេោយរមាមៃដេលើែប ក្ខាងេក្ើត្ ៃនទីេ

េ ាេេរបាេ ឯខាងមុខ្ទីេេ ាេេរបាេ ក្រ៏ត្ូវេរបាោះឈាមេោយរមាមៃដអេ់៧ដងែដរ។ 
 
ក្ខរេរបាោះឈាម៧ដងត្ណំាងឱយ្ភាពឥត្េខាាោះៃនត្្ាយធួននងឹបាប 
េលវវីិន័យ 16:11 “រត្ូវឲ្យេអើរ ុន េំគ្នេឈាាលៃនដ្ាយេលាោះបាប ែដលេំរាប់ខ្លនួមក្ឲ្យធួននឹងខ្លនួ 

េេើយនឹងពូជពង្សែដរ រួចេំឡាបេ់គ្នេ ោះថាាយេោយេរពាោះបាបខ្លនួ 
 
③ េលើក្ទីបី គ្នត់្ចូលេោយមានឈាមពែពេឈាាល 
េលវវីិន័យ 16:15 រួចេអើរ ុនរត្ូវេំឡាប់ពែពេឈាាលៃនដ្ាយេលាោះបាបែដលថាាយេំរាបពួ់ក្ជន 

េេើយយក្ឈាម ចូំលេៅខាងក្នងុវំងនន ទំងេរបាោះឈាមពែពេ ោះដូចជាបានេរបាោះឈាម
េគ្នេឈាាលែដរ គរឺត្ូវេរបាោះឈាមេៅេលើទីេេ ាេេរបាេ េេើយេៅខាងមុខ្ែដរ 

 
④  េលើក្ទីបួន គ្នត្់យក្េជើងពានមក្វិញ 
 
គ្នត់្យក្េជើងពានែដលគ្នត្ប់ានយក្ចលូពីដំបូងមក្វិញ(Mishnah, Yoma 5:1; 8:4) 
 
(3) េត្ើេេមតចេង្ឃេធវើអវីខ្លោះេៅចេ ាោះេពលេចញមក្ពីទីបរិេុទធបំផុត្េលើក្ទីបី និងក្ខរចលូេៅវិញ
េលើក្ទីបួន៖  
①  គ្នត់្ោក់្គ្នត្់េលើក្្ាលពែព(Azazel) 
េលវវីិន័យ 16:21 រួចោក្ៃ់ដទំង២េៅេលើក្្ាលពែពេ ោះ លន់ត្ពីួអេ់ទំងេេចក្តទីុចចរិត្ និងអេ់

ទំងេេចក្តរីំលងរបេពួ់ក្កូ្នេៅអ ៊ីរសាែអល ពេីលើពែពេ ោះ គអឺំេពើបាបរបេេ់គទំងអេ់ 
រត្ូវោក្់ទំងអេ់េលើក្្ាលពែពេ ោះ រួចរបគល់ដលម់នុេ្សមាាក្ែ់ដលរបុងជាេរេច េដើមប្ដឹីក្
វេៅឯទីរេហាសាាន 
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②  គ្នត្់េោោះេេមលៀក្បពំាក់្ខ្លួត្េទេេចញែដលគ្នត្់បានពាក់្េពលចូលទីបរិេុទធបំផុត្។ 
េលវវីិន័យ 16:23 រួចេអើរ ុនរត្ូវចូលេៅក្នងុរត្សាលជំនំុវិញ េោោះេំេលៀក្បំពាក្ខ់្លូត្េទេែដលបាន

េេលៀក្ពាក្់ ក្នុងក្ខលែដលចូលេៅក្នងុទីបរិេទុធេ ោះេចញទុក្េៅទីេ ោះ 
 
③  គ្នត់្ងូត្ទឹក្ជរមោះក្ខយ េេើយេេលៀក្ពាក់្េ ើងវញិ (េេមលៀក្បពំាក្់េេមតចេង្ឃេោយមានរក្
ណាត់្េទេឯក្) 
េលវវីិន័យ 16:24 រួចមក្រត្ូវងូត្ទឹក្រត្ងក់្ែនលងបរិេុទធ េេើយេេលៀក្ពាក្េ់ ើងវិញ េចញមក្ថាាយដ

្ាយដុត្របេខ់្លួន និងដ្ាយដុត្របេពួ់ក្ជន េដើម្បឲ្ីយបានធួននឹងខ្លួន េេើយនឹងពួក្ជនផង 
 
④ គ្នត្់ថាាយត្្ាយដុត្(ជាត្្ាយរបចាៃំថង) 
េលវវីិន័យ 16:24 រួចមក្រត្ូវងូត្ទឹក្រត្ងក់្ែនលងបរិេុទធ េេើយេេលៀក្ពាក្េ់ ើងវិញ េចញមក្ថាាយដ

្ាយដុត្របេខ់្លួន និងដ្ាយដុត្របេពួ់ក្ជន េដើម្បឲ្ីយបានធួននឹងខ្លួន េេើយនឹងពួក្ជនផង 
យ ូហាន 13:10 រពោះេយេ វូមានរពោះបនទូលេៅគ្នត្ថ់ា អនក្ែដលងូត្ទឹក្េេើយ េ ោះរត្ូវក្ខរលាងែត្

េជើងប ុេណាោ្ោះ ឲ្យបានសាាត្ទំងអេ់ ឯអនក្រាល់គ្នាក៏្បានសាាត្េេើយ ែត្មិនែមនទំងអេគ់្នា
េទ 

 
⑤   គ្នត់្ពាក់្អាចេទេឯក្ថម ីេេើយចូលទីបរិេុទធបំផុត្ជាេលើក្ទីបួន (Mishnah, The Bok of 
Our Heritage). 
 
(4)  ចំែុចេខំាន់ៃន របវត្តិសារេតទក់្ទងនឹងក្ខរេេរ្គោះ 
①  ខ្ែៈេពលែដលរពោះេយេ វូេសាយទីវងគត្េៅេលើេឈើឆ្ាង វំងននែដល ខាន់ែចក្រវង ទី
បរិេុទធ និងទីបរិេុទធផុត្ បានរែេក្។ 
មា៉ាថាយ 27:50-51 ក្ខលរពោះេយេ វូ រទងប់ានែរេក្ជាខាាំងមតងេទៀត្ េ ោះរទង់របគលវ់ញិ្ញាែរទង់

េៅវិញ ៥១ រគ្នេ ោះ វំងននក្នងុរពោះវិហារក៏្រែេក្ជា២ភាគ ចាបត់ំងពីេលើចុោះេៅដលេ់រក្ខម 
ក៏្មានក្េរក្ើក្ដី េេើយថមេរបោះោចពី់គ្នា 

េេេរពើ 10:20 តមផលវូែដលរទង់ បានតំងេរំាប់េយើងរាល់គ្នា ជាផលវូថមី េេើយរេ់ ែដលចូលក្ខត្់
វំងនន គឺជារូបសាច់របេរ់ទង ់

 
② តមរយៈក្ខរេុគគរបេ់រទងេ់ៅេលើេឈើឆ្ាង រពោះេយេ ូវបានថាាយត្្ាយេលាោះបាបអេ់ក្ល្ប
ជានិចចមតង ជាេេរមច។ 
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េេេរពើ 9:12 េ ោះរទងប់ានយាងចូលេៅក្នងុទីបរិេុទធបំផុត្១ដងជាេំេរច ទំងបានេេចក្តីេរបាេ
េលាោះ េៅអេ់ក្ល្បជានិចច មិនែមនេោយយក្ឈាមពែពេឈាាល ឬឈាមកូ្នេគ្នេទ គេឺោយ
យក្រពោះេលាេិត្ៃនអងគរទងវ់ិញ 

 
 
3. េេមតចេង្ឃផតល់ជាទីជរមក្ពីទីរក្ុងពំ ក់្។ 
(1) េត្ើទីរក្ុងពំ ក្់ជាអវី? 
ែដលេមាាប់េគេោយអេចត្  អាចរត់្េគចខ្លនួមក្ទីេនោះបាន 
យ ូេេវ20:2-3 ឲ្យរបាប់ដលពួ់ក្កូ្នេៅអ ៊ីរសាែអលថា រត្វូឲ្យឯងរាល់គ្នាតំងទីរក្ុងពំ ក្់ តមែដល

អញបានរបាបឯ់ង េោយសារម ូេេចុោះ ៣ េដើម្បីឲ្យអនក្ណា ែដលេំឡាបេ់គ មិនរបក្បេោយ
ចិត្តប ង េេើយឥត្ដឹងខ្លួន បានរត្េ់ៅរជក្អារេ័យេៅទីេ ោះ ទរីក្ុងទំងេ ោះនឹងបានេំរាប់
ជាទីពំ ក្ដ់ល់ឯងរាលគ់្នា ឲ្យបានរួចពីអនក្ែដលេងេឹក្នឹងឈាម 

 
  េយើងអាចក្ខាយជាឃាត្ក្រេោយមិនដឹងខ្លួនេពលែដលេយើងេអប់អនក្ដៃទ 
1 យ ូហាន 3:15 អនក្ណាែដលមានចិត្តេអបដ់ល់បងបអូន េ ោះេឈាាោះថាជាអនក្េំឡាប់េគ េេើយអនក្

រាល់គ្នាដឹងេេើយ ថាគ្នានអនក្ណាេំឡាប់េគណាមួយ ែដលមានជីវិត្ដ៏រេអ់េក់្ល្បជានចិច
េៅក្នងុខ្លនួេ ើយ 

 
(2)  វធីិមួយែដលអាចចាក្េចញពីទីរក្ុងពំ ក្់ 
� េេមតចេង្ឃរត្ូវសាាបេ់ិន 
ជនគែ  35:28 ពីេរពាោះរត្ូវែត្េៅក្នងុទីរក្ុងពំ ក្់ ែដលខ្លនួរជក្អារេ័យេ ោះ ដរាបដល់េំេដ

ចេង្ឃបានេុគត្េេើយេិន លុោះេរក្ខយែដលេំេដចេង្ឃេ ោះេុគត្េេើយ េ ោះេទើបនឹងរត្
 ប់មក្ឯរេុក្ ែដលជាេក្រអាក្ររបេខ់្លនួវិញបាន 

យ ូេេវ20:6 រួចអនក្េ ោះនឹងេៅក្នងុរក្ុងពំ ក្ ់ដរាបដលប់ានឈរេៅមុខ្ពួក្ជំនំុឲ្យជំនំុជំរោះខ្លួន គឺ
ដល់េំេដចេង្ឃ ែដលមានេៅរគ្នេ ោះ បានេុគត្េៅ េ ោះេទើបអនក្ែដលបានេំឡាប់េគ 
នឹងរត្ ប់មក្េៅក្នងុផទោះក្នងុរេុក្របេខ់្លួន គឺជាក្ែនលងែដលបានរត្េ់ចាលេ ោះវិញបាន។ 

 
(3) េំខាន់ៃនរបវត្តិសារេត ទក់្ទងនឹងក្ខរេេរ្គោះ 
 មនុេ្សមាាក្អ់ាចរត្ ប់េៅផទោះេគវិញ េពលែដលេេមតចេង្ឃសាាប់ ។ ក្ខរេនោះប្ាញថា េយើងក្៏
អាចមានេេរភីាពពីបាបទំងអេ ់េេើយអាចវិលរត្ ប់េៅក្ខន់នគរសាានេួគ៌វញិបាន េោយរពោះ
រពោះេយេ វូែដលជាេេមតចេងឃ្ៃនេយើងរទងប់ានេុគត្េៅេលើេឈើឆ្ាង។ 



7 

យ ូហាន 14:1–3 កំុ្ឲ្យចិត្តអនក្រាល់គ្នាថប់បារមភេ ើយ អនក្រាល់គ្នាេជឿដល់រពោះេេើយ ចូរេជឿដល់ខ្ញុំែដរ 
២ េៅក្នងុដំណាក្ៃ់នរពោះវរបិតខ្ញុំ មានទីលំេៅជាេរចើន ពុេំ ោះ ខ្ញុបំានរបាបអ់នក្រាលគ់្នាេេើយ 
ខ្ញុំេៅេរៀបក្ែនលងឲ្យអនក្រាល់គ្នា ៣ េបើខ្ញុំេៅេរៀបក្ែនលងឲ្យអនក្រាលគ់្នា េ ោះខ្ញុំនឹងរត្ បម់ក្វិញ 
នឹងទទួលអនក្រាលគ់្នាេៅឯខ្ញុំ របេយាជន៍ឲ្យអនក្រាល់គ្នាបានេៅក្ែនលងែដលខ្ញុំេៅេ ោះែដរ 

េេេរពើ 10:21–22 េេើយែដលមានេំេដចេង្ឃដ៏ធំ១អងគរត្ួត្េលើដំណាក្់រពោះ ២២ េ ោះរត្ូវឲ្យ
េយើងចូលេៅជិត្ទំងមានចិត្តេសាាោះរត្ង ់និងចិត្តដឹងពិត្របាក្ដ េេើយេេចក្តជីំេនឿ រពមទំង
មានចិត្តេរបាោះែញក្ជាសាាត្រួចពីបញ្ញាចិត្តែដលេៅេមងផង េេើយបានលាងរូបក្ខយនឹងទឹក្
ដ៏សាាត្ែដរ 

 
 
 េេចក្តេីននិោាន៖ មាន៧៧ដំែរ េៅក្នងុពង្ាវតៃនេេមតចេង្ឃ 
(1) ៧៧ដំែរ េៅក្នងុពង្ាវតៃនេេមតចេង្ឃ 
Aaron1 Eleazar2 Phinehas

3 
Abishua4 Bukki5 Uzzi6 Zerahiah7 

Meraioth8 Amariah9 Ahitub10 Zadok11 Ahimaaz1

2 
Azariah13 Johanan1

4 
Azariah15 Amariah16 Ahitub17 Zadok18 Shallum19 Hilkiah20 Azariah21 
Seraiah22 Jehozada

k23 
Joshua24 Joiakim25 Eliashib26 Joiada27 Johanan2

8 
Jaddua29 Onias I30 Simon I31 Eleazar32 Manasse

h33 
Onias II34 Simon II35 

Onias III36 Jason37 Menelaus
38 

Alcimus39 Jonathan 
Apphus40 

Simon 
(III) 
Thassi41 

យ ូហាន 
Hyrcanus 
I42 

Aristobulu
s I43 

Alexander 
Jannaeus
44 

Hyrcanus 
II45 

Aristobulu
s II46 

Hyrcanus 
II47 

Antigonus
48 

Ananel49 

Aristoublu
s III50 

Ananel51 Jesus52 Simon53 Matthias54 Joasar55 Eleazar56 

Jesus57 Joasar58 Annas59 Ishmael60 Eleazar61 Simon62 Joseph 
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Caiaphas6

3 
Jonathan6

4 
Theophilu
s65 

Simon 
Canthera
s66 

Matthias67 Elioneus6

8 
Josephus
69 

Ananias70 

Ishmael71 Joseph 
Cabi72 

Annas II73 Jesus74 Jesus75 Matthias76 Phannias
77 

 
(2) ៧៧ដំែរ េៅក្នងុពង្ាវតៃនេេមតចេង្ឃរបេ់រពោះេយេ ូវ ជាេេមតចេង្ឃ(លូក្ខ3:23-28) 
Jesus1 Joseph2 Eli3 Matthat4 Levi5 Melchi6 Jannai7 
Joseph8 Mattathia

s9 
Amos10 Nahum11 Hesli12 Naggai13 Maath14 

Mattathia
s15 

Semein16 Josech17 Joda18 Joanan19 Rhesa20 Zerubbab
el21 

Shealtiel22 Neri23 Melchi24 Addi25 Cosam26 Elmadam2

7 
Er28 

Joshua/J
esus29 

Eliezer30 Jorim31 Matthat32 Levi33 Simeon34 Judah35 

Joseph36 Jonam37 Eliakim38 Melea39 Menna40 Mattatha41 Nathan42 
David43 Jesse44 Obed45 Boaz46 Salmon47 Nahshon4

8 
Amminad
ab49 

Arni50 Hezron51 Perez52 Judah53 Jacob54 Isaac55 Abraham5

6 
Terah57 Nahor58 Serug59 Reu60 Peleg61 Eber62 Shelah63 
Cainan64 Arphaxad

65 
Shem66 Noah67 Lamech68 Methusela

h69 
Enoch70 

Jared71 Mahalale
el72 

Cainan73 Enosh74 Seth75 Adam76 God77 
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(3) ែផនក្ខរៃនេេចក្តីេេរ្គោះ 
①  រពោះេយេ ូវជាេេមតចេងឃ្ដ៏េៅអេ់ក្ល្បេបើតមលោំប់លេំោយរបេ់ មិុលគីេ្ាែដក្ 
េេេរពើ 6:20 ជាក្ែនលងែដលរពោះេយេ ូវរទងប់ានយាងចូលេៅ ជំនេួេយើងរាល់គ្នា ទុក្ដូចជាអនក្ ំ

មុខ្ េោយរទងប់ានរត្ បជ់ាេំេដចេង្ឃ េៅអេក់្ល្បជានិចច តមរេបៀបេលាក្មុិលគីេ្ា
ែដក្.  

ទំនុក្ត្េមកើង 110:4 Tរពោះេយេូវ៉ារទងប់ានេប្ថេេើយ ថាឯងជាេង្ឃេៅអេ់ក្លប្ជានិចច 
តមរេបៀបេលាក្មុិលគីេ្ាែដក្ រទងនឹ់ងមិនែរបរពោះេឫទយ័េ ើយ។ 
 
②  េេមតចេងឃ្តំ្ណាងឱ្យអ ៊ីរសាែអលទំងអេ់ េេើយមានភារៈជាចេងកៀងេដើម្បីដឹក្ ំបណាាជន
ឱ្យរក្ផលងូរត្វូតមរយៈរពោះបនទលូរពោះ។ ែត្េេមតចេង្ឃភាគេរចើនមិនបានេេរមចភារៈរបេ់ពួក្េគ
េទ។  
 
េលវវីិន័យ 24:3–4 េអើរ ុនរត្ូវែថទចំេងកៀងេ ោះ ឲ្យេឆោះពីលាាចរេូត្ដលរ់ពឹក្ជារបរក្ត្ ីេៅចំេពាោះ
រពោះេយេូវ៉ា រត្ងខ់ាងេរៅវំងននែដលបាំងទីប ាលក់្នងុរត្សាលជំនុំ េនោះេេើយជាច្ាប់េំរាបអ់េ់
ក្ល្បជានិចច េៅអេ់ទំងដំែឯងត្េរៀងេៅ ៤ រត្ូវឲ្យេលាក្េរៀបចេងកៀងេៅេលើេជើងចេងកៀងមាេ
េុទធ េៅចំេពាោះរពោះេយេូវ៉ាជានិចច។ 
  
③ េេមតចេង្ឃេៅេម័យរពោះេយេ វូរត្ូវេធវើប ាល់ពីរពោះេយេ វូ ែដលជាេេមតចេង្ឃដ៏ពិត្ ែត្ែបរ
ជា ដឹក្ េំគឱ្យឆ្ាងរពោះេយេ ូវេៅវិញ 
មា៉ាថាយ 16:21 តំងពីរគ្នេ ោះមក្ រពោះេយេ វូរទងច់ាប់េផតើមរបាបដ់ល់ពួក្េិេ្សថា រទងរ់ត្ូវែត្យាង

េៅឯរក្ុងេយរូសា ិម េេើយរត្ូវរងទុក្ខជាេរចើនេៅៃដៃនពួក្ចាេ់ទុំ ពួក្េរ្គជ និងពួក្អា
ចារ្យ េេើយរត្ូវេគេធវើគុត្ផង ែត្េរក្ខយ៣ៃថងមក្ រទងនឹ់ងមានរពោះជនមរេេ់ ើងវិញ 

មា៉ាក្ុេ 15:10 េនោះដ្បិត្េលាក្រជាបថា ពួក្េរ្គជបានបញ្ជូនរទង់ េោយឈាានីេេទ 
មា៉ាថាយ 27:20 ែត្ពួក្េរ្គជ និងពួក្ចាេទ់ុំ េគបេញ្ចោះេវូងមនុេ្ស ឲ្យេូមបារា៉ាបាេវញិ េេើយឲ្យ

បំផ្លាញរពោះេយេ វូបង់ 
មា៉ាថាយ 27:41 ឯពួក្េរ្គជ រពមទំងពួក្អាចារយ្ និងពួក្ចាេ់ទុំ េគក៏្ចំអក្ឲ្យរទង់ែបបដូេចាាោះែដរ 

េោយថា 
 
មា៉ាថាយ 15:14 តមែត្េគចុោះ េគជាមនុេ្សខាាក្់ែដល ំមនុេ្សខាាក្់ េបើមនុេ្សខាាក្់ មំនុេ្សខាាក្់

ដូេចនោះ េ ោះទំង២ ក្នឹ់ងធាាក្់េៅក្នងុរេតាេេើយ 
ទំនុក្ត្េមកើង 119:18  េូមបំភលឺែភនក្ទូលបងគំ ឲ្យបានេ ើញេេចក្តអីសាារ្យ 
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េៅក្នងុរក្ឹត្្យវិនយ័របេរ់ទង់ 
1 ក្ូរិនថូេ 2:10 រពោះរទងប់ានេំែដង ឲ្យេយើងរាល់គ្នាេ ើញេេចក្តទីំងេ ោះ េោយសាររពោះ

វិញ្ញាែរទង់ ដប្ិត្រពោះវិញ្ញាែៃនរទងេ់ទង់េមើលរគបទ់ំងអេ់ រពមទំងេេចក្តរីជាលេរៅៃន
រពោះែដរ 

 
វិវរែៈ 10:2 មានក្ខន់រក្ខំង១តូ្ចេបើក្េៅៃដ ក្៏ឈានេជើងសាាំេៅេលើេមុរទ េេើយេជើងេឆវងេៅេលើ

ដីេគ្នក្ 
វិវរែៈ 10:8–11 Thឯេំេ ងែដលខ្ញុំឮពីេលើេម  េ ោះក៏្និយាយមក្ខ្ញុំមតងេទៀត្ថា ចូរេៅយក្

រក្ខំងតូ្ចែដលេបើក្េៅៃដេទវតែដលឈរេលើេមុរទ េេើយេលើដីេគ្នក្េ ោះចុោះ ៩ ខ្ញុក៏ំ្េៅឯ
េទវតេ ោះ និយាយថា េូមឲ្យរក្ខំងតូ្ចេ ោះមក្ខ្ញុំ េទវតេឆលើយថា ចូរយក្េៅបរិេភាគចុោះ 
រក្ខំងេនោះនឹងេធវើឲ្យេពាោះឯងលវីង ែត្េៅក្នងុមាត្នឹ់ងបានែផអមដូចទឹក្ មុំេទ ១០ េ ោះខ្ញុំយក្
រក្ខំងតូ្ចពីៃដេទវតមក្ទទួលទនឯេៅក្នងុមាត្់ខ្ញុំ ក្ែ៏ផអមដូចទឹក្ មុែំមន ែត្ក្ខលខ្ញុំបានទទួល
ទនរួចេៅេេើយ េ ោះេពាោះខ្ញុំបានេៅជាលវីងវិញ ១១ រួចេទវតរបាបខ់្ញុំថា ឯងរត្ូវទយមតង
េទៀត្ គទឺយពីដំេែើររគួសារ និងពីពួក្សាេន៍ ពភីាសាេផ្សងៗ េេើយពីេេតចជាេរចើន។ 

 
 



Institution Centered on the Word of Redemptive History

Berit � eological Seminary 
And Graduate School

Berit (ְּבִרית) means covenant  in Hebrew. We have been given the calling to 
the pass on the covenant of the history of redemption in this age. Our online 
courses are a�ordable and designed for the busy student who is in ministry. 
BTS provides world-class Christocentric, Redemptive-historical lectures for 
church leaders that are accessible anywhere in the world and at any time of 
day.

Our Campuses

Korea Campus              Available languages:  Korean, English, Chinese, Indonesian

•  Website e.berit.kr        
•  Tel +82-2-2678-6464
•  Fax +82-2-2678-6446  

•  WhatsApp/WeChat +82-10-8695-0299
•  E-mail berit6464@daum.net

•   Address  5F, Huisun B/d, 159, Dangsan-ro, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Republic of Korea

US Campus                     Available Languages:  English, Spanish

• Website (English) berit.us     • Website (Spanish) berit.us/es/
• Tel/WhatsApp (English) +1-516-633-6271, WhatsApp (Spanish) +1-863-242-0779
• Email admin@berit.us
• Facebook (English) www.facebook.com/berittheologicalseminary
• Facebook (Spanish) www.facebook.com/seminariotheologicoberit
• Address 4156 E. Oglethorpe Hwy, Hinesville, 31313, Georgia, USA

* USA only



Online Programs

Study Anywhere Online at Affordable Costs
Korea e.berit.kr   /   USA berit.us

Program # of Years Admission Requirements

Bachelor of Biblical 
Studies (B.B.S)

2 years High school diploma

Master’s

Biblical 
Studies
(M.B.S)

2 years

Bachelor’s degree
Divinity
(M.Div)

2 years (Korea)
3 years (USA)

Doctoral

Biblical 
Studies
(D.B.S)

2 years

M.B.S or M.Div degree from Berit

Ministry
(D.Min)

M.Div degree from Berit or the equivalent 
from other accredited institutions

Transfer to 
Ivy Christian College, 
USA

Can Vary For those who wish to obtain 
a Bachelor's degree

Transfer Courses 
for All Programs 1 year Contact school

Certificate in 
Mastering 
Redemptive History

1 year For those who wish to learn 
the history of redemption

  

Admission Requirements

1. Application form
2. Diploma or proof of the highest level of education
3. A Letter of Recommendation
4. Transcript (Relevant for transfer students)
5. Submission Method: E-mail, Fax, Mail, Online



“The greatest tradition of the 2,000-year church 
history is biblical research and prayer. Rev. Park's 
ministry has been very faithful to this tradition. I'm 
very impressed with his ministry and I just delight 
in his emphasis on the Word of God. Basically, the 
History of Redemption series was good. I am very 
impressed with his knowedlge of the Bible and his 
sound theology.

The author's evangelical faith is shown through the 
series and should be required to be read by many 
pastors in America.”

“Just as God trained Apostle Paul in Arabia for 3 years 
before He used him, God trained Rev. Abraham Park 
in Mt. Jiri for 3 years in order to use him throughout 
the world.”

Dr. Bruce K. Waltke
·   World-renowned Old Testament Scholar
·  NASB, NIV Translation Committee 
Member

·  Professor Emeritus, Regent College
·  Professor Emeritus, Knox Theological 
Seminary

·  Former Professor, Westminster 
Theological Seminary

·   Former Professor, Dallas Theological 
Seminary

Dr. Warren A. Gage
· Professor Emeritus of Old Testament, Knox Theological Seminary

History of Redemption (Heilsgeschichte),

the Overarching Theme That 
Opens Up the Bible

The Bible was written for the salvation of mankind. When we view 
every narration in the 66 books of the Bible through the overarching 
theme of “God’s history of salvation,” our eyes will be opened to the 
God’s profound will therein.



“Dr. Abraham Park helps us to understand the Bible 
saying that when we follow the Word, we can obtain 
eternal life and shine brightly like the lamp. His books 
are the result of extraordinary studies of the Bible.”

“One simply cannot overstate the importance of 
Genesis as the foundational paradigm for all Christian 
thinking. Dr. Abraham Park is to be congratulated 
for his important and worthy contribution to our 
understanding of this foundational book. He carefully 
considers the 10 genealogies of Genesis and employs 
these genealogies to reveal the core of God's work 
of redemption in history, which find their ultimate 
expression in the work of Jesus Christ.
Dr. Abraham Park's book is a journey worth taking. 
I heartily recommend this insightful work. Read it, 
study it, pray over it, and then put its wisdom into 
your life and ministry!”
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