
ឆ្នាំ 1830 ឆ្នាំ 1873 ឆ្នាំ 1947ឆ្នាំ 1919ឆ្នាំ 1850 ឆ្នាំ 1897

កាលប្រវត្តិនៃគោលលទ្តិ ៃតិង គេចក្តីេញ្ញា ៃតិង ប្រវត្តិសាេនាចបក

សមាជិកភាពសាសនាចកក

សមាជិកភាពសាសនាចកក

យ៉ូសសបស្ម៊ីធ
ឆ្នាំ 1830–44

ដាវីឌអូមិកឃេ
ឆ្នាំ 1951–70

ឡូសែនសូស្ូ
ឆ្នាំ 1898–1901

សអមសរ៉ថាហ្វសបមនសឹន
ឆ្នាំ 1985–94

យ៉ូហានឃេឃ�ើែ
ឆ្នាំ 1877–87

ហាែ៉ូ�បម៊ី�ី
ឆ្នាំ 1972–73

ហ៊ីឃបម៊ីែឃចករាន្ត
ឆ្នាំ 1918–45

ហ្គែដ៊នបម៊ីហ៊ីងគ្ី
ឆ្នាំ 1995–2008

កពីកហាំយ៉ង់
ឆ្នាំ 1844 77

យ៉ូសសបហ្វិ�ឌីងស្ម៊ីធ
ឆ្នាំ 1970–72

យ៉ូសសបឃអហ្វ.ស្ម៊ីធ
ឆ្នាំ 1901–18

ហាឃវើដដប៊�យូហឹនឃធើែ
ឆ្នាំ 1994–95

វិ�ហ្វូឌវូឌកដ៊ព្វ
ឆ្នាំ 1887–98

សសពែនឃសម៊ីែដប៊�យូ
េឹមបឹ�

ឆ្នាំ 1973–85

ចចអ័�ឃបម៊ីតស្ម៊ីធ
ឆ្នាំ 1945–51

េូមា៉ាសឃអសម៉នស៊ន
ឆ្នាំ 2008–

ឆ្នាំ 1997ឆ្នាំ 1963 ឆ្នាំ 1982

សមាជិកចំនួន6នាក់ 50,000នាក់ 100,000នាក់ 500,000នាក់ 1លាននាក់

2លាននាក់ 5លាននាក់

250,000នាក់

ឆ្នាំ 1971
3លាននាក់

ឆ្នាំ 1994
9លាននាក់

ឆ្នាំ 2010
10លាននាក់ 14លាននាក់



យ៉ូសសបស្ម៊ីធ—កបវត្តិ

1:15–20  យ៉ូសែប ែ្ម៊ីធ មាន ការ និមិត្ត មួយ អំពី ពពរះ ជា ពពរះវរបិតា និងពពរះរាជបុពតា ព្រង់ ។

ឃោ��ទ្ិនិងឃសចក្តីសញ្ញា

1:37–38  ពពរះ បន្ទូល របែ់ ពពរះយយែមូវ ព្ីែ្ នឹង ពតូវ បាន បំយពញ ទាំង អែ់ យទារះ ជា តាមរយៈ ែយមលេង ព្រង់ ផ្ទាល់ ឬ តាមរយៈ 

ែយមលេង នន អ្នក បយពមើ ព្រង់ក្ី ។

6:36  ចូរ យមើល មក ឯ យយើង យោយ នូវ ព្ប់ ទាំង ្ ំនិត ចូរ កុំ ែង្ស័យ កុំ ខ្លាច យ�ើយ។

8:2–3  ពពរះ វិញ្ញាណ បរិែុ្រ្ធ យបើក ែសម្ង យែចក្ី ពិត មកក្ននុង ្ ំនិត និង ចិត្ត របែ់ អ្នក ។

10:5  អធិស្ឋាន ជា និច្ច យ�ើម្ី អ្នក អាច យក ឈ្នរះ ស្តាំង ។

13:1  បព្វជិតភាព យអើរ៉ុន កាន់ កូនយស្ នន ការ បយពមើ នន ពួក យ្រវតា �ំណឹងល្អ នន ការ សពបចិត្ត និង ពិធីបុណ្យពជមុជ្រឹក ។

18:10–11  ចូរ ចាំ ចុរះ ថា តនមលេ នន ពពលឹង ទាំងឡាយ ្ឺ មហិមា ណាែ់ ចំយោរះ ពពរះយនពត នន ពពរះ

18:15–16  យតើ អ្នក នឹង មាន យែចក្ី អំណរ �៏ មហិមា យ៉ាង ណា យៅ យបើ ែិន ជា អ្នក នាំ ពពលឹង ជាយពចើន មក រក ពពរះយយែមូវ ព្ីែ្ ។

19:16–19  ពពរះយយែមូវ ព្ីែ្ បាន រង ្រុក្ខជំនួែ មនុែ្ ទាំងអែ់ យ�ើម្ីកុំ ឲ្យ យយើង អាច  រង្រុក្ខ  យបើ ែិន ជា យយើង  សពបចិត្ត ។

19:23  យរៀន អំពី ពពរះអង្គ ែយ្គ្ររះ យហើយ ស្ដាប់ ពពរះបន្ទូល ព្រង់ យនារះ អ្នក នឹង បាន យែចក្ី   ែុខស្ន្ យៅ ក្ននុង ព្រង់ ។

25:13  យៅ ជាប់ នឹង យែចក្ី ែញ្ញា ទាំងឡាយ ស�ល អ្នក បាន យធ្វើ ចុរះ ។

46:33  ពបពពឹត្ត យោយ ្ ុណធម៌ និង យោយ បរិែុ្រ្ធភាព យៅ ចំយោរះពពរះ ជា និច្ច ។

58:27  មនុែ្ យោក ពតូវ ឧែសាហ៍ ចូលរួម ក្ននុង ពបយយជន៍ ល្អ ។

58:42–43  យបើ មនុែ្ មានាក់ សពបចិត្ត ពី អំយពើ បាប របែ់ ខលេលួន យនារះ យ្ នឹង ស្រភាព អំពីអំយពើបាប ទាំងឡាយ យហើយ លរះបង់ យចាល 

អំយពើ បាប ទាំង យនារះ ។

64:9–11  យយើង តពមូវ ឲ្យ អត់ យទាែ �ល់ មនុែ្ ទាំង អែ់ ។

76:22–24  យ៉ូសែប ែ្ម៊ីធ និង ែម៊ីឌនី រិក�ុន បាន យ�ើញ ពពរះយយែមូវ ព្ីែ្ យហើយ បាន ស្លេង ្របនាទាល់ ថា ព្រង់ មាន 

ពពរះជន្រែ់ ។

76:40–41  យនរះ ្ ឺ ជា �ំណឹងល្អ— ស�ល ថា ពពរះយយែមូវ ព្ីែ្  យង មក ជំររះ ពិភពយោក ឲ្យ ស្អាត យចញ ពី អំយពើ បាប និង អំយពើ �៏ 

ឥត ែុចរិត ទាំងអែ់ ។

78:19  អ្នក ណា ស�ល ្រ្រួល ព្ប់ ទាំងអែ់ យោយ អំណរ អរ្ុណ យនារះ នឹង ពតូវ បាន ពបទាន ពរ ។

82:10  ពពរះ អមាចាែ់ ជាប់ ែនយា ថា នឹងពបទាន ពរ�ល់ យយើង  យបើ យយើង យោរព ពបតិបត្តិ តាម ។

88:124  ចូរ ឈប់ មាន ចិត្ត ខ្ិល ពចអូែ ចូរ ឈប់ មានចិត្ត មិន ស្អាត ចូរ ឈប់ រក កំហុែ ពីោនា យៅវិញ យៅមក ចូរ ឈប់ 

យ�កយូរ ជាង ស�ល ពតូវ ការ ។

89:18–21  ពួកបរិែុ្រ្ធ ស�ល យោរព តាម ោក្យែំ�ី នន ពបាជាញា វាង នវ ្រ្រួល បាន ពរជស័យ �៏ មហិមា ។

107:8  បព្វជិតភាព មិល្ីែសាស�ក កាន់  ែិ្រ្ធិ ខ្ង ការ បយពមើ យៅ ក្ននុង យរឿង ខ្ង វិញ្ញាណ ។

121:36,41–42 ែិ្រ្ធិ ទាំងឡាយ នន បព្វជិតភាព ្ួរ សត កាន់កាប់យោយ ភាព ្រន់ភលេន់ ការ អត់ធ្ត់ យែចក្ី ពែឡាញ់ និង 

ែណាដានចិត្ត ល្អ ។

130:22–23  ពពរះវរបិតានិងពពរះរាជបុពតា ព្រង់មានពពរះ កាយជាស្ច់ និងឆ្អឹង សតពពរះវិញ្ញាណបរិែុ្រ្ធ 

មានរូបជាពពរះវិញ្ញាណវិញ។

131:1–4  យ�ើម្ី ្រ្រួល បាន ភាព តយមកើង យ�ើង មនុែ្ ពតូវ ចូល ក្ននុង យែចក្ី ែញ្ញា ្ ្ី យហើយ អែ់កល្អែ់កាល ជានិច្ច ខ្ង 

អាោហ៍ពិោហ៍ ។
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