
 

 

 

 

 
គោលលទ្ធិស្តអីំពីប្រវត្តិប្ពះគម្ពីរ 

 
 
 
 

គរឿងប្ពះគម្ពីរស្ញ្ញា ចាស្ ់
(កំណ ើ តផផនដីរហូតដល់សយូំផអល) 

 
ថ្នន ក់ដំបូង (កំរតិ ១) 

ភាគ ១ 
 

 
ណរៀបណរៀងណោយ ណលករគូគង្វវ ល សីុ. ហានកូ 

ផកសំរលួណោយ ណជ. ណជ. លិម 
 

ណោយមានការជួយឧបតថមភពីណលក ោវឌី ហីុហគស៍ 

ប ោះពុម្ពខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១ 
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អារម្ភកថាអនកនិពនធ 

 ណនេះគឺជាណសៀវណៅកាលទី១ (ថ្នន ក់ដំបូង កំរតិ១ ភាគ១) ផដល
មានទំងអស់៣   ។ ណសៀវណៅណនេះសរណសរអំពីរបវតតិ សស្តសត
ននរពេះគមពីរបានសរណសរជាទំរង់ណរឿងរពេះគមពីរ គឺសរមាប់ ណោយបអូ
នៗមានោយុពី៦ដល់ោយុ៨ឆ្ន ំប ុណ ណ្ េះ។ ណសៀវណៅ ភាគ១ណនេះ 
បណរងៀនអំពីរបវតតិសស្តសតពីការបណងើើតផផនដីរហូតដល់ រពេះគមពីរ
ពួកណៅហាវ យ ។ 
 ណមណរៀននិមួយៗ មានសម័យកាលននរបវតតិសា្សស្តសតជាក់លក់ 
និងមានដំណ ើ រណរឿងទក់ទងគ្នន  ពីចំនុចមួយណៅចំនុចមួយណទៀត 
យ ងចាស់លស់។ ដូណចនេះរគូបណរងៀនោចសណរមចចិតតបានយ ង 
លអកនុងការណរបើរបាស់សមាភ រៈណៅកនុងថ្នន ក់ណរៀន ណោយឆលងកាត់ការ 
ពិភាកាដ៏សមសា្សបមួយ។ 
 ប ុផនតបអូនៗជាសិសសរតូវផតណ្វើការពិចារ្កនុងចិតត និងយក
ចិតតទុកោក់ ដូណចនេះបអូនៗជាសិសសនឹងោចយល់នូវណរឿងរ វរបវតតិ 
សស្តសតចាស់ជាមិនខាន។ 
 សូមឲ្យរពេះវរបិតាននសថ នសួគ៌ របទនពរដល់ពូជពងសរបស់ 
រទង់តាមរយៈការទំងណនេះផង ណដើមបីឲ្យណសចកតីពិតននរពេះបនទូល
របស់រទង់ ោចរកាទុកកនុងចិតតរបស់បអូនៗទំងអស់គ្នន  ណហើយ
សូមឲ្យបានបនតដល់ ពួកអនកជំនាន់ណរកាយផដលនឹងមក ណោយនូវ
សិរលីអននរពេះនាមរទង់។ 

លោកគ្រូរង្វា ល ស ៊ី. ហានក ូ
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អារម្ភកថាអនកកកស្ប្ម្ួល 
ការណរបើរបាស់ណសៀវណៅណគ្នលជំណនឿ សរមាប់បណរងៀនបអូនៗ ណកម

ងៗកនុងរពេះវហិារ គឺជាវ ិ្ ី    ពិ   ន៍ណពលណវល          
បុរ ។  ណសៀវណៅណនេះបានណរៀបចំណឡើង គឺណដើមបីផតល់នូវ មូល
ោា នរគឹេះដ៏រងឹមំាណលើរបវតតិសស្តសត និងណសចកតីពិតទំងអស់ណៅកនុង
រពេះគមពីរ ផដលណ្វើការបណរងៀននូវមូលោា នជំណនឿទក់ទងនឹងរកឹតយ
វន័ិយខ្លេះៗ។ 
 ណសៀវណៅណគ្នលលទធិសតីអំពីរបវតតិសស្តសតរពេះគមពីរណនេះ (ផកស 
រមួល និងណបាេះពុមព ផខ្មករ ឆ្ន ំ២០១១) បានទទួលការរតួតពិ
និតយ និងោនណឡើងវញិជាណរចើនដង ណោយណយងណលើការសា្សវ
រជាវនូវណសចកតីពិត និងការណរៀបចំណបាេះពុមពផកកំហុសកនុងការណបាេះ
ពុមពណសៀវណៅចាប់ណដើមណោយណលករគគូង្វវ ល ោវឌី ហីុហគស៍។ 
ការណរបើសំនួរក៏បានរតួតពិនិតយ ណឡើងវញិជាណរចើនផដរ (ណោយផផអក
ណលើជំនួយពីសំ្ក់ឪពុកមាត យ) ណដើមបជួីយឲ្យកូនៗទំងអស់គ្នន  
មានភាពង្វយសា្សួលកនុងការ  ចណមលើយ។ ការណនេះក៏បានជួយ 
ណោយណលករគគូង្វវ ល ោវឌី ហីុហគស៍ផដរ។ 

 ណសៀវណៅលំហាត់សរមាប់ណសៀវណៅណនេះ ក៏បានណបាេះពុមពណចញ 
ផដរ។ ឪពុកមាត យរតូវបានណលើកទឹកចិតតឲ្យជួយកូនៗណ្វើលំហាត់
កនុងណពលសមសា្សប ការណនេះោចជួយបផនថមណលើការទណនទញ
ចណមលើយសរមាប់សំនួរចំនួនដប់សរមាប់សបាត ហ៍នីមួយៗ ណហើយតួ
នាទីរបស់រគបូណរងៀនណៅសល Sabbath school.  
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដ ចាស់ - 1 

មេម ៀនទី ១ 
កមំ ើតផផនដ ី

រោកុប្បត្តិ ១ 
 

១> រត្ើនរណាបានប្រងកើត្អ្នក? 

 ព្រះ។ (រោកុប្បត្តិ ១:២៧)  

២> រត្ើមានព្រះបុ៉្ន្មា នអ្ងគ? 

 មានព្រះរិត្តត្មួ្យព្រះអ្ងគគត់្។ (រចាទិយកថា ៦:៤) 

៣. រត្ើព្រះជាមាា ស់បានប្រងកើត្រប្ស់សរវសារររើតម្នរទ? 

 តម្នរ ើយ កាលរដើម្ដំបូ្ងរ ើយ ព្រះបានប្រងកើត្ផ្ទទរម្ឃ 
និងតទនដី។ (រោកុប្បត្តិ ១:១) 

៤. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីមួ្យ? 

 ផ្ទទរម្ឃ និងតទនដី រមួ្ទំងរនលឺទង។ (រោកុប្បត្តិ ១:១-៥) 

៥. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីរីរ? 

 ផ្ទទរម្ឃ។ (រោកុប្បត្តិ ១:៦-៨) 
 

៦. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីបី្? 

 ដីរោក រមា  រកុខជាតិ្ និងផ្កក ។ (រោកុប្បត្តិ ១:៩-១៣) 
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដ ចាស់ -  2  

៧. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីបួ្ន? 

 ព្រះអាទិត្យ ព្រះច័នទ និង ផ្កក យ។ (រោកុប្បត្តិ ១:១៤-១៩) 

៨. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីព្បំា និងផ្ទីទីព្បំាមួ្យ? 

 ម្ចាា ជាតិ្ ប្កាប្កសី សត្វរជើងបួ្ន និងម្នុសស។ 
(រោកុប្បត្តិ ១:២០-៣១) 

៩. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីព្បំារីរ? 

 ព្ទង់ឈប់្សំរាក រ ើយបានទតល់ផ្ទីឈប់្សំរាកដល់រយើង 
ចាប់្រីព្ោរន្មះម្ក។ (រោកុប្បត្តិ ២:២) 

១០.រត្ើរយើងដឹងរីការប្រងកើត្រោករនះតាម្រយៈអ្វី? 

 ព្រះព្បាប់្រយើងរ្កនុងព្រះប្នទូលរប្ស់ព្ទង់ គឺព្រះគម្ពីរ។  
 

ខគម្ពីរចងចំា៖“រចួព្រះព្ទង់ទត្ព្គប់្ទំងរប្ស់តដលព្ទង់បានរ្វើ រន្មះ
ក៏រឃើញថាទំងអ្ស់ជាការលអព្ប្ផ្រ”។ (រោកុប្បត្តិ ១:៣១)   
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដ ចាស់ - 3 

មេម ៀនទី ២ 
អដ័ាេមៅនគ ស្ថា នសគួ ៌

 រោកុប្បត្តិ ១-២ 
 

១. រត្ើនរណាជាឪរុកមាត យដំបូ្ងរប្ស់រយើង? 

 គឺអ័្ដាម្ និងរអ្វ៉។ (រោកុប្បត្តិ៣:២០) 

២. រត្ើព្រះប្រងកើត្អ័្ដាម្រចញរីអ្វី? 

 រចញរី្ូលីដី។ (រោកុប្បត្តិ២::៧) 

៣. រត្ើអ័្ដាម្ខុសតប្លករីសត្វចតុ្បាទដូចរម្តច? 

 ព្រះបានប្រងកើត្អ័្ដាម្រអាយដូចជារបូ្អ្ងគព្ទង់។  
  (រោកុប្បត្តិ១:២៦-២៧) 

៤. រត្ើអ័្ដាម្ និង រអ្វ៉រស់រ្ឯណា? 

 កនុងសួនចដរដ៏រសសស់សាអ ត្មួ្យរ្ឯរសសកុរអ្តដន។  
(រោកុប្បត្តិ២:៨) 

៥. រត្ើរដើម្រឈើរិរសសអ្វីរ្កនុងសួនចដរ? 

 រដើម្រឈើជីវតិ្។ (រោកុប្បត្តិ ២:៩) 

៦. រត្ើរដើម្រឈើមួ្យណាតដល អ័្ដាម្និងរអ្វ៉មិ្នព្តូ្វ ូប្តទល? 

 រដើម្រឈើដឹងខុសព្ត្ូវ។ (រោកុប្បត្តិ២:១៦-១៧) 
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដ ចាស់ -  4  

៧. រត្ើអ័្ដាម្រ វ្ើអ្វីរ្កនុងសួនចដររអ្តដន? 

 ោត់្តទរកាសួនចដរ កនុងន្មម្ោត់្ជារសតច។  
(រោកុប្បត្តិ២:១៥) 

៨. រត្ើោត់្បានប្ង្ហា ញថាោត់្ជារសតចតាម្រយៈអ្វី? 

 ោត់្បានដាក់រ ា្ ះរអាយសត្វទំងអ្ស់រន្មះ។ 
(រោកុប្បត្តិ២:២០) 

៩. រត្ើអ័្ដាម្ និងរអ្វ៉បានរស់រ្កនុងសួនចដរ ព្ប្កប្រដាយ
រសចកតីអំ្ណរតម្នរទ? 

 ពតិមែនហ ើយ គរឺព្រះតត្រួកោត់្បានបំ្ររ ើព្រះរដាយរសចកតី
រសសឡាញ់។ (រអ្សាយ៥១:៣) 

១០.រត្ើសួនចដររអ្តដន គឺជារបូ្ភារឆលុះប្ញ្ញា ងំរីអ្វី? 

 សាថ នសួគ៌ តដលសាអ ត្ជាងសួនចដររអ្តដនរៅរទៀត្។  
(វវិរណៈ២២::១-២) 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “ឱព្រះរយ ូវ៉ជាព្រះអ្មាា ស់ផ្នរយើងខញុំរអ្ើយ ព្រះ
ន្មម្ព្ទង់ ព្ប្រសើររ្ព្គប់្រលើតទនដីយ៉ងណារៅ”  
(ទំនុកដំរកើង ៨:៩)។ 
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មេម ៀនទី ៣ 
កា ធ្លា កក់នងុអមំពើបាប បសេ់នសុស 

 រោកុប្បត្តិ ៣ 
 

១. រត្ើអ័្ដាម្ និងរអ្វ៉បានរស់រ្កនុងសួនចដររអ្តដនឬរទ? 

 រទ ពហី្រោះព្រះបានប្រណត ញរួករគទំងរីរន្មក់រអាយរចញ
រីសួនចដររអ្តដន។ (រោកុប្បត្តិ៣:២៣-២៤) 

២. រ តុ្អ្វីបានព្រះប្រណត ញរួករគរចញរីសួនចដររអ្តដន ? 

 រព្រះរួករគមិ្នសាត ប់្ប្ង្ហគ ប់្ព្រះ។  
(រោកុប្បត្តិ៣: :១៧,២២-២៤) 

៣. រត្ើអ័្ដាម្និងរអ្វ៉មិ្នបានសាត ប់្ប្ង្ហគ ប់្ព្រះយ៉ងដូចរម្តច? 

 រួករគបាន ូប្តទលរីរដើម្រឈើដឹងខុសព្ត្ូវ។ 
(រោកុប្បត្តិ៣:៦) 

៤. រ តុ្អ្វីបានជាខុសរដាយព្ោន់តត្ ូប្តទលរឈើរនះ? 

 រព្រះព្រះបានហាម្រួករគមិ្នរអាយ ូប្តទលរឈើរីរដើម្វ
រទ។ (រោកុប្បត្តិ ២::១៦-១៧) 
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៥. រត្ើអ្នកណាបានលបួងរអ្វ៉រអាយ ូប្តទលរឈើរន្មះ? 

សាតំាងជារទវតាអាព្កក់តដលបានធ្លល ក់ចុះរីឋានសួគ៌។ 
(រោកុប្បត្តិ៣:១-៥, ២ររព្ត្ុស ២:៤) 

៦. រត្ើសាតំាងបានរព្ប្ើវ ិ្ ីណាម្កលបួងរអ្វ៉? 

 វរព្ប្ើសត្វរស់រអាយម្កនិយយជាមួ្យរអ្វ៉។ 
 (រោកុប្បត្តិ ៣:១៥, វវិរណៈ២:៤) 

៧. រត្ើរអ្វ៉បានសាត ប់្តាម្សត្វរស់រនះរទ? 

 សាត ប់្ ន្មងបាន ូប្តទលរីរដើម្រឈើដឹងខុសព្ត្ូវ រ ើយបាន 
រអាយអ័្ដាម្ ូប្ទងតដរ។ (រោកុប្បត្តិ៣:៦) 

៨. រត្ើមានអ្វីបានរកើត្រ ើង រដាយសារការមិ្នសាត ប់្ប្ង្ហគ ប់្ 
រប្ស់រួករគ? 

 កម៏ានការឈឺចាប់្រកើត្រទបើង និងរសចកតីសាល ប់្បានចូលម្ក
កនុងរោកីយ។ (រោកុប្បត្តិ ៣:១៦-១៩) 

៩. រត្ើរយើងព្តូ្វសាល ប់្រដាយរព្រះអ័្ដាម្តម្នរទ? 
 តម្ន គឺរយើងព្ត្ូវសាល ប់្រដាយសារអំ្ររើបាប្រនះ។ 
 (រ ៉មូ្៥::១២-២១, ១កូរនិទូស១៥: :២២) 
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១០. រត្ើព្រះបានសន្អ្វីប្ន្មទ ប់្រីអ័្ដាម្ធ្លល ក់ចុះកនុងអំ្ររើបាប្? 

ព្រះអ្ងគសរគង្ហគ ះមួ្យអ្ងគតដលព្ត្វូម្កសរគង្ហគ ះរយើងរីរា
ល់អំ្ររើបាប្រប្ស់រយើង។ (រោកុប្បត្តិ៣:១៥) 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “អ្ញនឹងរ្វើរអាយឯងរ ើយនឹងស្តសតី  គឺទំងរូជ
ឯងនិងរូជរប្ស់ន្មងមានរសចកតីខ្ា ំងនឹងោន  រូជន្មងនឹងកិនកដល
ឯង រ ើយឯងនឹងចឹកតកងរជើងរគ”។ (រោកុប្បត្តិ ៣:១៥) 
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មេម ៀនទី ៤ 
កាអុនីសលំបម់អបលិ 
រោកុប្បត្តិ ៤ 

១. ចូររអាយរ ា្ ះកូនទំំងរីររប្ស់អ័្ដាម្ និងរអ្វ៉? 

 កាអីុ្ន និង រអ្បិ្ល។ (រោកុប្បត្តិ៤:១-២)  

២. រត្ើព្រះគម្ពីរបានព្បាប់្អ្វីខលះអំ្រីរអ្បិ្ល? 

 រអ្បិ្លរោរររកាត្ខ្ល ចដល់ព្រះរយ ូវ៉។ 
(ម៉ាថាយ២៣:៣៥, រ រព្រើរ១១:៤) 

៣. រត្ើរអ្បិ្លបានប្ង្ហា ញការរោរររកាត្ខ្ល ចដល់ 
 ព្រះរយ ូវ៉យ៉ងដូចរម្តច? 

 ោត់្បានយកកូនរចៀម្ដំបូ្ង ជាដង្ហវ យសព្មាប់្ថាវ យដល់
ព្រះរយ ូវ៉។ (រោកុប្បត្តិ៤:៤) 

៤. រ តុ្អ្វី ព្រះជាមាា ស់សរវព្រះ ឫទ័យចំររះដង្ហវ យរនះ? 

 រព្រះរអ្បិ្លមានជំរនឿរលើកូនរចៀម្ផ្នព្រះ។ 
(រ រព្រើរ១១:៤,យូ៉ហាន១:៣៦) 

៥. រត្ើព្រះគម្ពីរបានព្បាប់្អ្វីខលះអំ្រីកាអីុ្ន? 

 កាអីុ្នមានចិត្តអាព្កក់។ (រោកុ៤::៩-១០,១យូ៉ហាន៣:១២) 
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៦. រត្ើកាអីុ្នបានប្ង្ហា ញរសចកតីអាព្កក់រប្ស់ោត់្តាម្រយៈអ្វី? 

 ោត់្បានយកដង្ហវ យតដលោា ន្ម្រសាះ ម្កថាវ យដល់
ព្រះរយ ូវ៉។ (រោកុប្បត្តិ៤::៣) 

៧. រ តុ្អ្វីបានជាការថាវ យតប្ប្រនះ ជាការអាព្កក់? 

 ការថាវ យដង្ហវ យតប្ប្រនះ គឺបានប្ង្ហា ញចដស់ថា ោត់្មិ្ន
មានការរសាកសាត យចំររះអំ្ររើបាប្ោត់្រប្ស់រទ។ 
(រោកុប្បត្តិ៤:៦-៧,រ រព្រើរ១៣:១១-១២,១យូ៉ហាន១:៧) 

៨. រត្ើកាអីុ្នប្ង្ហា ញអាព្កក់រប្ស់ោត់្តាម្រយៈអ្វីរទៀត្? 

 ោត់្មានរសចកតីព្ចតណននឹងរអ្បិ្ល រ ើយតទម្ទំងបាន
សំោប់្រអ្បិ្លរទៀត្។ (រោកុប្បត្តិ៤:៨) 

៩. រត្ើព្រះបានកាត់្រទសកាអីុ្នដូចរម្តច ចំររះអំ្ររើបាប្រនះ? 

 ព្រះបានប្រណត ញោត់្ និងព្គសួាររចញរីរសសកុ។ 
(រោកុប្បត្តិ ៤:១១-១២,១៦) 

១០.ហតើព្រះបានទតល់កូនព្បុ្សមួ្យរទៀត្ជំនួសរអ្បិ្លតម្នរទ? 

 ពតិមែនហ ើយ គឺរសត្ តដលរកាត្ខ្ល ចដល់ព្រះរយ ូវ៉ទង
តដរ។ (រោកុប្បត្តិ៤:២៥) 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “រដាយសាររសចកតីជំរនឿរន្មះ រអ្បិ្លបានថាវ យយញ្ដ
បូ្ជាដល់ព្រះ តដលព្ប្រសើរជាងដង្ហវ យរប្ស់កាអីុ្ន”។ 

(រ រព្រើរ១១:៤)។
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មេម ៀនទី ៥ 
ថ្ងៃេនុមពលេហាទកឹជនំន ់
រោកុប្បត្តិ ៤:១៧-៥:៣២ 

 
១. រត្ើរយើងបានដឹងអ្វីខលះរីកាអីុ្ន ប្ន្មទ ប់្រីោត់្បានសំោប់្
រអ្បិ្ល? 

 ោត់្បានព្ប្ព្រឹត្តបាប្កាន់តត្រព្ចើន រ ើយបានប្រព្ងៀនរួក
កូនរប្ស់ោត់្រអាយព្ប្ព្រឹត្តបាប្ដូចោត់្តដរ។ 
(រោកុប្បត្តិ៤:១៧-២៤) 

២. ចូររអាយរ ា្ ះកូនព្បុ្សអាព្កក់រប្ស់កាអីុ្ន? 

 ទដរម្ក ជាឃាត្ករដូចឪរុកតដរ។ (រោកុប្ប ៤:២៣-២៤) 

៣. រត្ើកូនៗដ៏អាព្កក់រប្ស់ឡារម្កបានរ វ្ើរប្ស់អ្វីខលះ? 

 រួករគបានរកា វូងសត្វរ្កនុងព្ត្សាល រលងសុ៊ង និង
ខលុយ និងបានរ វ្ើរប្ស់ជារព្ចើនរីតដក និងរីលងាិន។ 
(រោកុប្បត្តិ៤:២០-២២) 

៤. រត្ើរួករគបានរព្ប្ើរប្ស់ទំងរនះព្ប្ព្រឹត្តបាប្តដរតម្នរទ? 

 ពតិមែនហ ើយ រួករគបានកាល យជាម្នុសសអាព្កក់ជាងមុ្ន
រៅរទៀត្។ (រោកុប្បត្តិ ៦:៥) 

៥. រត្ើព្រះគម្ពីរព្បាប់្រយើងអ្វីខលះអំ្រីកូនៗរប្ស់រសត្? 
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 រួករគបានម្កថាវ យប្ងគំព្រះរយ ូវ៉ជាមួ្យោន ។  
(រោកុប្បត្តិ៤: ២៦) 

៦. រត្ើអ្នកណា ជាម្នុសសតដលរកាត្ខ្ល ចដល់ព្រះរយ ូវ៉រ្
សម័្យរន្មះ? 

 រ ណុក តដលជាអ្នករដើរជាមួ្យព្រះ។ (រោកុប្បត្តិ៥:២៤) 

៧. រត្ើព្រះបានព្បាប់្រ ណុករអាយរ វ្ើអ្វី? 
 ព្រះរអាយោត់្អ្្ិប្ដយទស់នឹងម្នុសសទុចារតិ្។ 
 (យូដាស១៤)  

៨. រត្ើរ ណុកបានព្បាប់្អ្វីដល់រួកម្នុសសទុចារតិ្ទំងរនះ? 

 ោត់្ព្បាប់្ថា ព្រះនឹងម្កដាក់រទសរួករគ។(យូដាស ១៥) 

៩. រត្ើរួករគបានសាត ប់្តាម្សំដីរប្ស់រ ណុករទ? 

 រទ រួករគតប្ជាចង់សមាល ប់្ោត់្រៅវញិ។  
(យូដាស១៦,ម៉ាថាយ ២៣:៣៧,២្ីមូ៉្រទ៣:១២) 

១០. រត្ើរួករគអាចសមាល ប់្រ ណុកបានរទ? 

 រទ ព្រះបានទទួលយកោត់្រៅនគរសាថ នសួគ៌។ 
 (រោកុប្បត្តិ៥::២៤) 
 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “រ ណុកោត់្ជាអ្នករដើរជាមួ្យនឹងព្រះ រន្មះោត់្មិ្ន
រ្រទៀត្រទ រីរព្រះព្រះព្ទង់បានទទួលយកោត់្រៅ” 
(រោកុប្បត្តិ ៥:២៤)។ 
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មេម ៀនទី ៦ 
េហាទកឹជនំន ់
រោកុប្បត្តិ ៦-៩ 

 

១. រត្ើព្រះគម្ពីរនិយយអ្វីខលះអំ្រីណូរអ្? 

 ណូរអ្ គឺជាមាន ក់កនុងចំរណាម្ម្នុសសមួ្យចំនួនតដលរោររ
រកាត្ខ្ល ចដល់ព្រះរយ ូវ៉។ (រោកុប្បត្តិ៦:៨-៩,៧:១) 

២. រត្ើព្រះបានព្បាប់្រអាយណូរអ្រ វ្ើអ្វី? 

 រ វ្ើទូក្ំមួ្យ។ (រោកុប្បត្តិ៦:១៤) 

៣. រ តុ្អ្វីបានជាណូរអ្ព្តូ្វសាងសង់ទូក្ំមួ្យ? 

 រព្រះព្រះនឹងប្ញ្ាូ នទឹកជំនន់ដ៏្ំមួ្យម្ករលើតទនដី។ 

 (រោកុប្បត្តិ ៦:១៣,១៧) 

៤. រត្ើណូរអ្ និងព្គួសាររប្ស់ោត់្ចំណាយរយៈររលបុ៉្ន្មា ន
ឆ្ន រំដើម្បសីង់ទូកដ៏្ំមួ្យរន្មះ? 

ព្ប្ត លជា១២០ឆ្ន ំ។ (រោកុប្បត្តិ៦::៣) 

៥. រត្ើណូរអ្បានរ វ្ើអ្វីខលះ កំលុងររលតដលោត់្សាងសង់ទូក
្ំរន្មះ? 

ោត់្បានអ្្ិប្ដយអំ្រីព្រះព្គីសទជាអ្ងគសរគង្ហគ ះ និងបាន
ព្បាប់្រួកម្នុសសអាព្កក់រអាយផ្កល ស់តព្ប្ចិត្ត មិ្នដូរចាន ះរទ
នឹងព្ត្ូវវនិ្មស។  (១ររព្ត្ុស៣:១៨-២០,២ររព្ត្សុ២:៥) 
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៦. រត្ើព្រះបានសរគង្ហគ ះអ្នកណាខលះរ្កនុងទូក្ំ? 

មានតត្ណូរអ្ និងព្គួសាររប្ស់ោត់្បុ៉្រណាណ ះ។  
(រោកុប្បត្តិ៧:២៣,៨:១៦)  

៧. រត្ើព្រះបានសរគង្ហគ ះអ្វីខលះរទៀត្រ្កនុងទូក្ំ? 

 រួកសត្វចតុ្បាទ តដលព្រះបាននំ្មយកម្ករអាយណូរអ្។ 

 (រោកុប្បត្តិ ៨:១៦-១៧) 

៨. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងម្ករលើរោកីយដ៏អាព្កក់រនះ? 

 រោកីយទំងមូ្លព្ត្ូវបានបំ្ផ្កល ញរដាយទឹកជំនន់។ 

 (រោកុប្បត្តិ ៧:២៣) 

៩. រត្ើទឹកជំនន់តំ្ណាងរអាយសញ្ញដ អ្វី? 

 ជាសញ្ញដ ព្បាប់្អំ្រីទីប្ញ្ា ប់្ផ្នតទនដី។ 
 (ម៉ាថាយ២៤:៣៧-៣៩) 

១០.រត្ើសញ្ញដ ឥនទ្ នូមានន័យយ៉ងដូចរម្តច? 

 មានន័យថា ព្រះព្ទង់រតម្ងនឹកចំារ ើយនិងសរគង្ហគ ះព្ប្ជា
រាស្តសត រប្ស់ទងព្ទង់ជានិចា។ (រោកុប្បត្តិ៩:៩-១៧) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “បុ៉្តនត ណូរអ្បានព្ប្កប្រដាយព្រះគុណ ចំររះព្រះ
រយ ូវ៉វញិ”។ (រោកុប្បត្តិ ៦:៨) 
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មេម ៀនទ ី៧ 
ថ្ងៃបទ់ាបបព់េីហាទកឹជនំន ់

 រោកុប្បត្តិ ១១ 
 

១. ចូររអាយរ ា្ ះកូនទំងបី្ន្មក់រប្ស់ណូរអ្។ 

 សិម្ ហំា និង យ៉តទត្។ (រោកុប្បត្តិ៥:៣២,៦:១០) 

២.  រត្ើព្រះគម្ពីរនិយយអ្វីខលះអំ្រីហា?ំ 

 ហាំបានត ករករឪរុករប្ស់ខលួន។ (រោកុប្បត្តិ៩:២២) 

៣.  រត្ើណូរអ្បាននិយយអ្វី ទក់ទងនឹងអំ្ររើបាប្រប្ស់ហា?ំ 

 ោត់្និយយថា អំ្ររើបាប្រប្ស់ហាំនឹងព្ត្ូវប្ណាត សារ។ 
(រោកុប្បត្តិ៩:២៥) 

៤.  រត្ើណូរអ្បាននិយយអ្វីខលះអំ្រីសិម្? 

 ោត់្បាននិយយថា សូម្រអាយព្រះរយ ូវ៉ជាព្រះផ្នសិម្
បានព្ប្កប្ រដាយព្រះររ។ (រោកុប្បត្តិ៩:២៦) 

៥. រត្ើណូរអ្បាននិយយអ្វីខលះអំ្រីយ៉តទត្? 

 ោត់្បាននិយយថា ោត់្នឹងបានតចករតំលកព្រះររជាមួ្យ
សិម្តដរ។ (រោកុប្បត្តិ៩:២៧) 
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៦.  ចូររអាយរ ា្ ះមាន ក់កនុងចំរណាម្ររព្បុ្សៗរប្ស់ហា?ំ 

 នីម្រ ៉ឌុ ជាម្នុសសអាព្កក់ តដលជាកំរូលព្រនផ្ព្រដ៏ខ្ល ំង
រូតក។ (រោកុប្បត្តិ១០:៦-៩) 

៧. រត្ើម្នុសសសម័្យរន្មះបានព្ប្ព្រឹត្តិការអាព្កក់អ្វីខលះ ? 

 រួករគបានចាប់្រទតើម្សង់ទីព្កងុ្ំមួ្យ និងប៉្ម្ខពស់មួ្យ។ 
(រោកុប្បត្តិ១១:៣-៤) 

៨. រ តុ្អ្វីបានជារួកម្នុសសអាព្កក់ទំងរនះសាងសង់ទីព្កុង
្ំនិងប៉្ម្ដ៏ខពស់រន្មះ? 

 រួករគចង់មានអ្នុភារខ្ល ំងកាល  រ ើយនឹងមិ្នតប្កតខញកោន
រៅរសររញរលើតទនដីរទបើយ។ (រោកុប្បត្តិ១១:៣-៤) 

៩.  រត្ើរួករគបានប្ញ្ា ប់្ការសាងសង់ឬរទ? 

 រទ រព្រះព្រះបានបំ្ភាន់ភាសារប្ស់រួករគ។  

(រោកុប្បត្តិ១១:៥-៧) 

១០.រត្ើព្ោរព្កាយម្កមានអ្វីរកើត្រ ើង រលើរួកម្នុសសអាព្កក់
ទំងរនះ? 

 រួករគបានតប្កតខញកោន  ជាសាសន៍រទសងៗរសររញរលើ
តទនដី។ (រោកុប្បត្តិ១១:៨-៩) 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “ព្រះរយ ូវ៉ ព្ទង់រតម្ងការររដល់អ្ស់អ្នកតដល រសស
ឡាញ់ព្ទង់ តត្នឹងបំ្ផ្កល ញរួកម្នុសសអាព្កក់វញិ”។ (ទំនុកដំរកើង 
១៤៥:២០)  
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មេម ៀនទ ី៨ 
យ ៉ូប 

ព្រះគម្ពីរ យូ៉ប្ ១-២,១៩,៤២ 

១.  រត្ើព្រះគម្ពីរនិយយអ្វីខលះអំ្រីយូ៉ប្?
យូ៉ប្រោរររកាត្ខ្ល ចដល់ព្រះរយ ូវ៉។  

(យូ៉ប្១:១,៨,២:៣) 

២. រត្ើព្រះបានព្ប្ទនររដល់យូ៉ប្តម្នតដររទ? 

 រិត្តម្ន ព្រះបានទតល់រអាយោត់្នូវកូន១០ន្មក់ និងរោ
ព្កបី្ជារព្ចើន។ (យូ៉ប្១:២-៣) 

៣. រត្ើអារកសចង់រ វ្ើអ្វីរៅរលើយូ៉ប្? 

 វចង់រ វ្ើរអាយយូ៉ប្ព្ប្មាទដល់ព្រះ។ (យូ៉ប្១:៩-១១) 

៤. រត្ើអារកសររៀប្តទនការរ វ្ើការរនះយ៉ងដូចរម្តច? 

 វចង់ដកយករប្ស់ទំងអ្ស់តដលយូ៉ប្មាន។ 
 (យូ៉ប្១:៩-១១) 

៥. រត្ើព្រះបានទតល់អំ្ណាចរអាយអារកសទស់នឹងយូ៉ប្ឬ? 

 ព្បាកដណាស់ យូ៉ប្បានបាត់្ប្ង់ព្ទរយសម្បត្តិ និងកូន
ទំងអ្ស់កនុង រយៈររលតត្មួ្យផ្ទបុ៉ី្រណាណ ះ។   
(យូ៉ប្១:១២-២១) 
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៦. រត្ើយូ៉ប្មានការឈចឺាប់្កាន់តត្ខ្ល ងំរ ើងតដរឬរទ? 

 ព្បាកដតម្ន ោត់្បានធ្លល ក់ខលួនឈឺជាទំងន់។ 
 (យូ៉ប្២:៤-៨) 

៧. រត្ើមិ្ត្តសំឡាញ់បី្ន្មក់រប្ស់យូ៉ប្ ពួកហគបានជួយរតំលកទុកខ
លំបាករប្ស់ោត់្តដរឬរទ? 

 រទ! រួករគមានតត្ប្តនថម្ ទុកខលំបាករលើោត់្តត្បុ៉្រណាណ ះ។ 
(យូ៉ប្២: ១១,យូ៉ប្៤២:៧-៨) 

៨.  រត្ើយូ៉ប្បាននិយយអ្វីរៅកាន់មិ្ត្តរប្ស់ោត់្? 

 ោត់្បាននិយយថា “បុ៉្តនតខញុំដឹងថា អ្នកតដលរោះខញុំ 
ព្ទង់មាន ព្រះជនារស់រ្”។ (យូ៉ប្១៩:២៥) 

៩. រត្ើយូ៉ប្បានរ វ្ើដូចរម្តច ររលតដលោត់្ជួប្ទុកខលំបាក? 

 ោត់្មានរសចកតីអំ្ណត់្ជាខ្ល ំង។ (យ៉កុប្៥:១១) 

១០.រត្ើព្រះបានព្ប្ទនររដល់យូ៉ប្សំរាប់្រសចកតីអំ្ណត់្រប្ស់
ោត់្តដរឬរទ? 

 រិត្តម្នរ ើយ ព្រះបានព្ប្ទនព្ទរយសម្បត្តិរប្ស់ោត់្រទវរ
ដង រ ើយបានទតល់កូនរអាយោត់្១០ន្មក់តទម្រទៀត្។  
(យូ៉ប្៤២:១០,១២-១៣) 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “ព្រះរយ ូវ៉ព្ទង់បានព្ប្ទនម្ក រ ើយព្ទង់ក៏បាន
ដកយក រៅវញិ សូម្រអាយព្រះន្មម្ព្រះរយ ូវ៉បានររចុះ” 
(យូ៉ប្ ១:២១)។
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មេម ៀនទ ី៩ 
អប័្របាហាផំ្លា សម់ៅប្រសុកកាណាន 

រោកុប្បត្តិ ១២-១៥ 
 

១.  រត្ើព្រះបានព្បាប់្អ័្ព្បាហារំអាយរ វ្ើអ្វី? 

 រអាយរៅទឹកដីតដលព្រះព្ទង់នឹងប្ង្ហា ញដល់ោត់្។ 

 (រោកុប្បត្តិ១២:១) 

២.  រត្ើព្រះបាននំ្មអ័្ព្បាហានិំងសារ៉ារៅកតនលងណា? 

 រៅទឹកដីរសសកុកាណាន។ (រោកុប្បត្តិ១២:៥) 

៣.  រត្ើព្រះព្ទង់បានសន្អ្វីជាមួ្យអ័្ព្បាហាឬំ? 

 នឹងរអាយរសសកុកាណានទំងអ្ស់រៅរូជរប្ស់ោត់្។  
(រោកុប្បត្តិ១២: ៧,១៣:១៤-១៥) 

៤. រត្ើទឹកដីរសសុកកាណានតំ្ណាងរអាយអ្វី? 

 តំ្ណាងរអាយសាថ នសួគ៌។ (រ រព្រើរ១១:៨-១០,១៣-១៦) 

៥. រត្ើព្រះព្ទង់បានសន្អ្វីរទៀត្ជាមួ្យអ័្ព្បាហា?ំ 

 នឹងរអាយោត់្មានកូនរព្ចើនដូចជាផ្កក យរ្រលើរម្ឃ។ 
(រោកុប្បត្តិ ១៣:១៦,រោកុប្បត្តិ១៥:៥,២២:១៦-១៨) 

៦. រត្ើអ័្ព្បាហានិំងសារ៉ាមានកូនតដរឬរទ? 

 មិ្នទន់មានរទ រគទំងរីរន្មក់ក៏ចាស់ណាស់រ ើយ។ 
 (រោកុប្បត្តិ១៥:២-៤, ១៧:១៥-១៧) 
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៧.  រ តុ្អ្វីបានជាអ័្ព្បាហារំៅរសសុករអ្សីុរទ? 

 រព្រះមានអំ្ណត់្អ្ត់្ជាខ្ល ំងរ្រសសុកកាណាន។ 
 (រោកុប្បត្តិ១២:១០) 

៨.  រត្ើព្រះព្ទង់ចង់រអាយអ័្ព្បាហារំ្រសសុករអ្សីុរទរទ? 

 រទ! ព្ទង់បានប្ញ្ជូ នោត់្រៅរសសកុកាណានវញិ រ ើយព្ទង់ 
នឹងតទរកាោត់្រ្ទីរន្មះ។ (រោកុប្បត្តិ១២:១៧-១៣:៣) 

៩.   រត្ើអ័្ព្បាហាដឹំងថាព្រះព្ទង់ព្ប្ទនររដល់ោត់្តាម្រយៈអ្វី? 

 ព្ទង់បានមានប្នទូលនឹងអ័្ព្បាហំាថា “អ្ព្បាម្រអ្ើយ កំុ 
រអាយខ្ល ចអ្វីរ ើយ អ្ញជាតខល រ ើយជារង្ហវ ន់ដ៏្ំផ្ព្ក 
តលងរប្ស់ឯង”។ (រោកុប្បត្តិ១៥:១) 

១០.រត្ើអ័្ព្បាហាពំ្បាកដចិត្តថា ព្រះនឹងព្ប្ទនររដល់ោត់្ឬរទ? 

 ព្បាកដតម្ន ោត់្មានជំរនឿរលើព្រះរយ ូវ៉ជាព្រះដ៏រិត្។ 
(រោកុប្ប ត្តិ១៥:៦) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “រីរព្រះរោករង់ចំាព្កុងមួ្យ តដលមានឫសជញ្ញជ ំង 
តដល ព្រះព្ទង់ជាអ្នកគូរ រ ើយជាអ្នកសង់” (រ រព្រើរ១១:១០)។ 
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មេម ៀនទ ី១០ 
ឡតុបានសមរ គ្ ោះមេញពសី៉ូដុេំ 

រោកុប្បត្តិ ១៣, ១៩ 

 

១. រត្ើអ្នកណាបានម្ករសសុកកាណានជាមួ្យអ័្ព្បាហា?ំ 

 កាួយរប្ស់ោត់្ ហ ម្ ោះ ុត្ រមួ្ដំរណើ រជាមួ្យព្ប្រនធោត់្។ 
(រោកុប្បត្តិ១៣:១) 

២. រ តុ្អ្វីបានជាអ័្ព្បាហា ំនិង ុត្មិ្នរមួ្ដំរណើ រជាមួ្យោន ? 

 រព្រះោា នរមា ព្គប់្ព្ោន់ សព្មាប់្ វូងសត្វរ នៈរប្ស់
រួកោត់្។ (រោកុប្បត្តិ១៣:៥-៩) 

៣.  រត្ើ ុត្សំររចចិត្តរស់រ្កតនលងណា? 

 រ្តកបររួកម្នុសសអាព្កក់កនុងព្កុងសូដំុម្ និងកូមូ៉្រ៉ា។  
(រោកុប្បត្តិ ១៣:១០-១៣) 

៤. រត្ើ ុត្មានរសចកតីរកីរាយកនុងព្កុងសូដំុម្ឬរទ? 

 រទ! បុ៉្តនតព្គួសារោត់្មានកតីរកីរាយដូចរ្ទទះខលួនតដរ។  
(រោកុប្បត្តិ១៩:៧,១៤-១៦,១ររព្តុ្ស២:៦-៨) 

៥.  រត្ើព្រះបានព្បាប់្អ្វីខលះដល់អ័្ព្បាហាអំំ្រីព្កុងសូដំុម្? 

 ព្រះនឹងបំ្ផ្កល ញទីព្កុងដ៏អាព្កក់រន្មះរចាល។  
(រោកុប្បត្តិ១៨:១៦-៣២) 
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៦.  រត្ើអ័្ព្បាហាបំានអ្្ិសាថ នសំរាប់្ព្កុងសូដំុម្ឬរទ? 

 រទ! ោត់្បានអ្្ិសាា នសំរាប់្តត្ ុត្ តដលរកាត្ខ្ល ចព្រះ 
បុ៉្រណាណ ះ។ (រោកុប្បត្តិ១៩:២៧-២៩) 

៧.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានព្ប្ណីដល់ ុត្រទ? 

 រិត្តម្ន រទវតាទំងរីរបានរអាយ ុត្ និងព្គសួាររប្ស់
ោត់្ រចញរីព្កងុសូដំុម្។ (រោកុប្បត្តិ១៩:១-១៧) 

៨.  រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងម្ករលើព្ប្រនធរប្ស់ ុត្? 

 ន្មងបានកាល យជាប្រង្ហគ លអំ្បិ្ល។ (រោកុប្បត្តិ១៩:២៦) 

៩.  រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងម្ករលើទីព្កុងដ៏អាព្កក់ទំងរនះ? 

 ព្រះរយ ូវ៉បានប្ងអុលរ ល្ៀងជាសាព ន់្័រ និងរ ល្ើងរីរលើ 
រម្ឃម្ករលើព្កងុសូដុម្ និងព្កងុកូមូ៉្រ៉ា។    
(រោកុប្បត្តិ១៩:២៤-២៥ ,២៨-២៩) 

១០.រត្ើការបំ្ផ្កល ញព្កុងសូដុម្ និងព្កុងកូមូ៉្រ៉ាជាសញ្ញដ ព្បាប់្រីអ្វី? 

 ទីប្ញ្ា ប់្ផ្នរោកីយ។ (ម៉ាថាយ១០:១៥) 
 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “រម្ើល!អ្ញម្កជាឆ្ប់្ទំងនំ្មយករង្ហវ ន់ម្កជាមួ្យ 
រដើម្បីនឹងតចករអាយព្គប់្ោន តាម្ការតដលខលួនបានរ្វើ”។ 

(វវិរណៈ ២២:១២) 
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មេម ៀនទ ី១១ 
អុសី្ថក 

រោកុប្បត្តិ ១៨, ២១, ២២ 
 

១. រ តុ្អ្វីបានជាព្រះរយ ូវ៉ព្ទង់រលចមុ្ខម្កឯអ័្ព្បាហំា? 

 រដើម្បីព្បាប់្ោត់្ថា សារ៉ានឹងមានកូនព្ប្ុសមួ្យព្ត្ូវដាក់
រ ា្ ះថាអីុ្សាក។ (រោកុប្បត្តិ១៨:១០) 

២. រ តុ្អ្វីបានជាសារ៉ារសើច រ្ររលតដលព្រះរយ ូវ៉សន្
ថានឹងរអាយកូនព្បុ្សមួ្យ? 

 រីរព្រះន្មងមានវយ័ចំណាស់ណាស់រៅរ ើយ។  

(រោកុប្បត្តិ ១៨: ១១-១២) 

៣. រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានរឆលើយត្ប្អ្វីរៅកាន់សារ៉ា? 

 “រត្ើមានអ្វីរិបាកតដលព្រះមិ្នអាចរ វ្ើបានតដរឬរទ?”។
 (រោកុប្បត្តិ១៨:១៤) 

៤. រត្ើអ្នកណាបានចំអ្ករអាយអីុ្សាក? 

 គឺអីុ្សម៉ាតអ្ល ជាកូនព្ប្សុរប្ស់ហាការ។  

(រោកុប្បត្តិ២១:៨-៩) 

៥.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉មានរសចកតីរព្កាត្ជាមួ្យអីុ្សម៉ាតអ្លរទ? 

 រិត្តម្ន ព្ទង់ព្បាប់្អ័្ព្បាហាំរអាយប្រណត ញអីុ្សម៉ាតអ្ល 
និង ហាការរៅរអាយឆី្យ។ (រោកុប្បត្តិ២១:១០-១២) 
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៦.  រត្ើព្រះបានប្ញ្ញជ អ័្ព្បាហារំអាយរ វ្ើអ្វីជាមួ្យអីុ្សាក? 

 ព្រះព្ទង់បានប្ញ្ញជ រអាយថាវ យអីុ្សាករៅព្រះ រ វ្ើជាយញ្ដ
បូ្ជារ្រលើអាសនៈ ។ (រោកុប្បត្តិ ២២:២) 

៧.  រត្ើព្រះបានប្ញ្ញជ អ័្ព្បាហារំអាយថាវ យអីុ្សាករ្ឯណា? 

 រ្រលើ ន្ំរសសកុមូ៉្រយ៉ី  រ្ឯព្កុងរយរសូាទបិម្។ 
(រោកុប្បត្តិ២២:២-៤, ២របាកសព្ត្៣:១) 

៨. រត្ើរ តុ្អ្វីបានជាអ័្ព្បាហាសុំខចិត្តថាវ យកូនព្បុ្សោត់្? 

 រព្រះោត់្បានដឹងថា ព្រះអាចរព្បាសអីុ្សាករអាយរស់រី
សាល ប់្បាន។ (រ រព្រើរ ១១:១៧-១៩) 

៩.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានព្ប្ទនអ្វីជំនួសរអាយអីុ្សាក? 

 កូនរចៀម្រ ា្ លមួ្យកដល តដលជាប់្តសនងនឹងគរមាព ត្
រឈើ។ (រោកុប្បត្តិ២២:១២-១៣) 

១០. រត្ើសត្វរចៀម្រន្មះតំ្ណាងរអាយអ្វី? 

 ព្រះអ្មាា ស់ព្រះរយសូ៊វព្គីសទ ជាកូនរចៀម្ផ្នព្រះ។ 
(រោកុប្បត្តិ ២២:៨,យូ៉ហាន១:២៩) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “ន៎ុះន៍ កូនរចៀម្ផ្នព្រះតដលរដាះបាប្ម្នុសសរោក” 
(យូ៉ហាន ១:២៩)។ 
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មេម ៀនទី ១២ 
យ កបុ 

រោកុប្បត្តិ ២៤-  ២៨ 

 

១. រ តុ្អ្វីអ័្ព្បាហំាប្ញ្ជូ នបាវបំ្ររ ើរប្ស់ោត់្រអាយរៅខ្រ៉ាន? 

 រដើម្បីរកព្ប្រនធមួ្យរអាយអីុ្សាក។ (រោកុប្បត្តិ២៤:២-៤) 

២. រ តុ្អ្វីបានជាោត់្រៅរកព្ប្រនធរ្ខ្រ៉ាន? 

 អីុ្សាកមិ្នអាចយកព្ប្រនធអ្នករសសុកកាណានរទ។ 
(រោកុប្បត្តិ២៤:៣) 

៣.  រត្ើបាវបំ្ររ ើរន្មះរកព្ប្រនធរអាយអីុ្សាកដូចរម្តច? 

 ោត់្បានអ្្ិសាថ នដល់ព្រះរយ ូវ៉ រអាយជួយរកស្តសតីរន្មះ
។ (រោកុប្បត្តិ២៤:១២-១៤) 

៤.  រត្ើស្តសតណីាបានកាល យជាព្ប្រនធអីុ្សាក? 

 ន្មងរ ា្ ះ ររបិ្កា។  (រោកុប្បត្តិ២៤:៥០-៥១,៦៧) 

៥.  រត្ើអីុ្សាក និងររបិ្កាមានកូនបុ៉្ន្មា នន្មក់? 

 ព្រះរយ ូវ៉បានរអាយកូនរភាល ះរីរដល់រួករគ គឺយ៉កុប្ 
និងរអ្សាវ។ (រោកុប្បត្តិ២៥:២៤-២៦) 
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៦. រត្ើព្រះបានព្បាប់្អ្វីដល់ររបិ្កា មុ្នររលកូនរភាល ះរនះរកើត្? 

 ព្ទង់បានមានប្នទូលថា ព្ទង់រសសឡាញ់យ៉កុប្ បុ៉្តនតសអប់្
រអ្សាវ។ (រោកុប្បត្តិ២៥:២៣) 

៧. រត្ើរអ្សាវប្ង្ហា ញសន្មត នចិត្តអាព្កក់រប្ស់ោត់្យ៉ងណា? 

 ោត់្បានលក់សិទធម្រត្កកូនចបង រដាយបានដូរយកនំប័ុ្ង 
និងសម្លសតណត កព្ក ម្។ (រោកុប្បត្តិ២៥:២៩-៣៤) 

៨. រត្ើយ៉កុប្មានចិត្តរសាា ះព្ត្ង់កនុងការតសវងរកព្រះររឬរទ? 

 រទ! ោត់្បានកុ កឪរុករប្ស់ោត់្។  
(រោកុប្បត្តិ២៧:១៨-១៩,២៤) 

៩. រត្ើយ៉កុប្កុ កអ្វីដល់ឪរុករប្ស់ខលួន? 

 ោត់្ប្នំលខលួនរ វ្ើជារអ្សាវ។ (រោកុប្បត្តិ២៧:៦-២៧) 

១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងររលតដលរអ្សាវរកសំោប់្យ៉កុប្? 

 យ៉កុប្បានរគចខលួនរៅរ្ទទះឡាបាន់ ជារូរប្ស់ោត់្។ 
(រោកុប្បត្តិ២៧:៤២-៤៣,រោកុប្បត្តិ២៨:១០) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ 

“រដាយសាររសចកតីជំរនឿរន្មះអីុ្សាកបានរអាយររដល់ យ៉កុប្ 
និងរអ្សាវរីដំរណើ រការរៅខ្ងមុ្ខ”។  (រ រព្រើរ ១១:២០) 
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មេម ៀនទី ១៣ 
យ កបុមៅប្រសុកខារ ន 

រោកុប្បត្តិ ២៨-៣៣,៣៥ 

១. រត្ើមានអ្វីបានរកើត្រ ើងចំររះយ៉កុប្ រ្ររលតដលោត់្
កំរុងរ វ្ើដំរណើ ររៅខ្រ៉ាន? 

 ព្រះរយ ូវ៉ក៏បានរលចម្កឯោត់្ តាម្រយៈការរនយល់
សុបិ្ន។ (រោ កុប្បត្តិ២៨:១១-១២) 

២.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានសន្អ្វីជាមួ្យយ៉កុប្រ្កនុងសុបិ្ន? 

 ព្រះរយ ូវ៉នឹងរ្ជាមួ្យោត់្ រ ើយនឹងព្ប្ទនររដល់
ោត់្។ (រោកុប្បត្តិ២៨:១៣-១៥) 

៣.រត្ើយ៉កុប្សាន ក់ជាមួ្យឡាបាន់រ្ខ្រ៉ានរយៈររលបុ៉្ន្មា ន? 

 រយៈររល២០ឆ្ន ំ បានរ វ្ើការង្ហរជាមួ្យព្ប្រនធនិងរោព្កបី្
ោត់្។ (រោកុប្បត្តិ៣១:៣៨,៤១) 

៤.  រត្ើយ៉កុប្មានព្ប្រនធបុ៉្ន្មា នន្មក់? 

 មានព្ប្រនធរីរន្មក់ គឺ រលអា និង រ៉ាតជល។  
(រោកុប្បត្តិ២៩:១៦-២០,២៣-២៥,២៧-២៨) 

៥.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានទតល់កូនរអាយយ៉កុប្បុ៉្ន្មា នន្មក់? 

 កូនព្ប្ុសដប់្រីរន្មក់ និងកូនរសសីមាន ក់។ 
 (រោកុប្បត្តិ៣៥:២២-២៦,រោកុប្បត្តិ៣០:២១) 
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៦.  រត្ើឡាបាន់ររញចិត្តនឹងយ៉កុប្រទ? 

 រទ! ោត់្បានផ្កល ស់ប្តូរព្បាក់ឈនួលយ៉កុប្យ៉ងញឹកញាប់្។ 
(រោកុប្បត្តិ២៩:២៤-២៥,៣០:២៦-៣០,៣១:៧) 

៧. រត្ើយ៉កុប្អាចមានលទធភាររ វ្ើជាអ្នកមានបានរទ? 

 ោត់្អាចកាល យជាអ្នកមានបាន រព្រះមានព្រះរយ ូវ៉រ្
ជាមួ្យោត់្។(រោកុប្បត្តិ៣០:៤៣,រោកុប្បត្តិ៣១:៩-១៣) 

៨.  រ តុ្អ្វីបានជាយ៉កុប្ចាករចញរីឡាបាន់? 

 រព្រះព្រះរយ ូវ៉បានព្បាប់្ោត់្ រអាយព្ត្ ប់្រៅឯរសសកុ
កាណានវញិ។ (រោកុប្បត្តិ៣១:១៣) 

៩.  រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងចំររះយ៉កុប្ រ្តាម្ដងទលូវរៅរសសុក
កាណាន? 

 យ៉កុប្បានរបាកចំបាប់្ជាមួ្យព្រះ។(រោកុប្បត្តិ៣២:២៤-២៦) 

១០.រត្ើរអ្សាវបានសំោប់្យ៉កុប្រទ រ្ររលោត់្បានជួប្
យ៉កុប្ម្តងរទៀត្? 

 រទ! ព្រះបានហាម្ឃាត់្ រអ្សាវមិ្នរអាយរ វ្ើការអាព្កក់
រនះ រទ។ (រោកុប្បត្តិ៣៣:៤) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “អ្ញបានរឃើញព្រះរ្ព្ប្ទល់មុ្ខ រ ើយជីវតិ្អ្ញ
បានគង់វង់រ្” (រោកុប្បត្តិ ៣២:៣០)។ 
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មេម ៀនទី ១៤ 
យ ៉ូផសប 

រោកុប្បត្តិ ៣៧, ៣៩ 
 

១.  រត្ើយ៉កុប្រសសឡាញ់កូនណាជាងរគបំ្ទុត្? 

 យូ៉តសប្ ជាកូនរប្ស់រ៉ាតជល។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៣) 

២.  រត្ើយ៉កុប្ប្ង្ហា ញថា ោត់្រសសឡាញ់យូ៉តសប្តាម្រយៈអ្វី? 

 ោត់្បានរអាយអាវ១តដលមានរព្ចើនរណ៌រៅយូ៉តសប្។ 
(រោកុប្បត្តិ៣៧:៣) 

៣. រ តុ្អ្វីបានជាយ៉កុប្ ប្ង្ហា ញការររញចិត្តជារិរសសរៅ
ចំររះរោកយូ៉តសប្? 

 រព្រះោត់្ចង់រអាយយូ៉តសប្ ទទួលព្រះររផ្នអំ្ណាចកូន
ប្ងចបង។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៣) 

៤.  រត្ើរួកប្ងព្បុ្សមានអារម្ាណ៍ដូចរម្តចអំ្រីការរនះ? 

 រួករគព្ចតណននឹងយូ៉តសប្ និងតទម្ទំងសអប់្ោត់្រទៀត្។ 
(រោកុប្បត្តិ៣៧:៤) 

៥.  រត្ើមានអ្វីរទៀត្តដលរ វ្ើរអាយរួករគរតឹ្តត្សអប់្យូ៉តសប្? 

 យូ៉តសប្យល់សប្តិរឃើញ ប្ងព្ប្សុរប្ស់ោត់្ទំងអ្ស់ 
ព្កាប្ចុះរ្ចំររះមុ្ខោត់្។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៥-១១) 
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៦.  រត្ើរួកប្ងៗបានរ វ្ើអ្វីរៅរលើយូ៉តសប្? 

 រួករគលក់យូ៉តសប្រអាយរ វ្ើជាទសករ រ្រសសកុរអ្សីុរទ។ 
(រោកុប្បត្តិ៣៧:២០-២៨) 

៧. រត្ើរួកប្ងៗបាន្ូត្យ៉កុប្ជាឪរុកដូចរម្តច រ្ររលរួក
រគរៅដល់ទទះ? 

 រួករគបាន្ូត្ព្បាប់្ថា មានសត្វផ្ព្រសាហាវមួ្យបានសីុ
យូ៉តសប្។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៣១-៣២) 

៨.  រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងរលើយូ៉តសប្រ្ឯរសសុករអ្សីុរទ? 

 ោត់្បានកាល យជាអ្នកបំ្ររ ើរប្ស់បូ៉្ទីផ្ករ ជាអ្នកព្គប់្ព្គងបាវ
បំ្ររ ើ។ (រោកុប្បត្តិ៣៩:១-៤។ 

៩.  រត្ើបូ៉្ទីផ្ករបានរ វ្ើអ្វីរៅរលើយូ៉តសប្? 

 ោត់្បានដាក់យូ៉តសប្រៅកនុងគុក។ (រោកុប្បត្តិ៣៩:២០) 

១០.រត្ើយូ៉តសប្បានរ វ្ើអ្វីខុសតដររទ? 

 រទ! គឺរដាយសារព្ប្រនធរប្ស់បូ៉្ទីផ្ករបានមួ្លប្ង្ហក ច់ោត់្។ 
(រោកុប្បត្តិ៣៩:៧-១៨) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “ផ្ដវ ក៏មានកំឡាំងរដាយសារព្រះ សតផ្នព្រះដ៏មាន
ព្រះរចសាត រប្ស់យ៉កុប្”។ (រោកុប្បត្តិ ៤៩:២៤) 
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មេម ៀនទី ១៥ 
យ ៉ូផសបជាអនកប្រតួតប្រាមៅមអសុពី ់

រោកុប្បត្តិ ៣៩-៥០ 
 

១. រត្ើព្រះបានប្ង្ហា ញថា ព្ទង់គង់រ្ជាមួ្យយូ៉តសប្កនុងគុក
យ៉ងដូចរម្តច? 

 ឆ្ា ំគុកមានរសចកតីរសសឡាញ់ចូលចិត្តយូ៉តសប្។ 
 (រោកុប្បត្តិ៣៩::២១-២៣) 

២.  រត្ើអ្នកណាព្តូ្វបានរគនំ្មម្កដាក់គុកជាមួ្យយូ៉តសប្? 

 អ្នករិរសសថាវ យតរងរសតច និងអ្នកដុត្នំថាវ យរសតច។  
(រោកុប្បត្តិ៤០:១-៣) 

 

៣. រ តុ្អ្វីបានជាអ្នករិរសសថាវ យតរង និងអ្នកដុត្នំមែលមាន
ទឹកមុ្ខព្រួយរ្ផ្ទីរន្មះ? 

 ព្រះព្ទង់បានរនយល់សប្តិដល់រួករគមាន ក់ៗរទសងរីោន ។ 
(រោកុប្បត្តិ៤០:៥-៦) 

៤. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងរ្ររលតដលសុបិ្នរនះ រ វ្ើរអាយរួក
រគព្រួយចិត្ត? 

 ព្រះបានប្ង្ហា ញយូ៉តសប្អំ្រីអ្ត្ថន័យរិត្រប្ស់សុបិ្នរន្មះ។  
(រោកុប្បត្តិ៤០:៨-១៩) 
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៥.  រត្ើព្រះព្ទង់បានរនយល់សប្តិដល់អ្នកណារទៀត្? 

 រសតចផ្កររ៉ាន ជារសតចផ្នព្ប្រទសរអ្សីុរទ។ 
 (រោកុប្បត្តិ៤១:១) 

៦.  រត្ើអ្នកណាបានរសសាយសុបិ្នរប្ស់រសតចផ្កររ៉ាន? 

 គឺយូ៉តសប្ មែលបានយករចញរីគុករអាយរៅកាត់្រសសាយ
សុបិ្នរន្មះ។ (រោកុប្បត្តិ៤១:១៤-១៦) 

៧.  រត្ើរសតចផ្កររ៉ានបានទតល់រង្ហវ ន់អ្វីដល់យូ៉តសប្? 

 រសតចផ្កររ៉ានបានតំាងយូ៉តសប្រអាយព្ត្តួ្ព្តារលើរសសុក
រអ្សីុរទ។ (រោកុប្បត្តិ៤១:៣៩-៤៤) 

៨.  រត្ើអ្នកណាបានម្កឯយូ៉តសប្? 

 រួកប្ងព្ប្ុសរប្ស់ោត់្បានម្កទិញរសបៀងអាហារ។ 
(រោកុប្បត្តិ ៤២:១-៦) 

៩.  រត្ើរួករគសាគ ល់យូ៉តសប្រទ? 

 រទ! ទល់តត្យូ៉តសប្ព្បាប់្រីការរិត្ថា ោត់្ជាអ្នកណា 
រទើប្រួករគសាគ ល់ោត់្។ (រោកុប្បត្តិ៤២:៧-៨,៤៥:១-៣) 

១០.រត្ើយ៉កុប្មានរសចកតីរកីរាយតដរឬរទ កនុងការតដលបាន
ឮថាកូនរប្ស់ោត់្រ្រស់រ្រ ើយ? 

 រិត្ណាស់ ោត់្និងកូនៗរប្ស់ោត់្បានម្ករស់រ្រសសុក
រអ្សីុរទ។ (រោកុប្បត្តិ៤៥:២៨,៤៦:៣-៦,២៦,២៩-៣០) 
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ខគម្ពីរចងចំា៖ “អ្នករាល់ោន បានគិត្រ្វើអាព្កក់ដល់ខញុំ តត្ព្រះព្ទង់
សរព្ម្ចជាការលអវញិ”។ (រោកុប្បត្តិ ៥០:២០) 
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មេម ៀនទី ១៦ 
េ ៉ូមស 

និកខម្នំ ២-៤ 
 

១. រត្ើព្ប្ជាជនអីុ្រសសាតអ្លរស់រ្រសសុករអ្សីុរទ មានរសចកតី
រកីរាយឬរទ? 

 រទ! គមឺានរសតចទាីអាព្កក់មួ្យអ្ងគ បានរ ើងរសាយរាជយ 
រ ើយបានរអាយរួករគរ្វើការជារឈលើយ (និកខម្នំ១:៨-១៤) 

២.  រត្ើរសតចរន្មះបានរអាយរួកសាសន៍អីុ្រសសាតអ្លរ វ្ើអ្វីខលះ? 

 រអាយរបាះរកាងព្ប្ុសតដលរទើប្នឹងរកើត្រប្ស់រួករគទំងអ្
ស់ ចូលរៅកនុងទរនល។ (និកខម្នំ១:២២) 

៣. រត្ើអ្នកណាបានរកើត្រ្ព្ោរន្មះ? 

 គឺរកាងព្ប្សុតដលគួររអាយរសសឡាញ់មាន ក់រ ា្ ះមូ៉្រស។ 
(និកខម្នំ ២:២,១០) 

៤. រត្ើឪរុកមាត យរប្ស់ោត់្បានរបាះោត់្ចូលរៅកនុងទរនលរទ? 

 រទ! មាត យរប្ស់ោត់្បានដាក់ោត់្កនុងកូនទូកមួ្យ រ ើយ
បានយករៅប្តណត ត្រ្ឯមាត់្ទរនល។ (និកខម្នំ ២:៣)  
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៥.  រ តុ្អ្វីបានជាមាត យរប្ស់មូ៉្រសដាក់កូនទូករន្មះកនុងទរនល ? 

 រ្វើដូរចនះបុ្ព្តី្រប្ស់ផ្កររ៉ាននឹងបានរឃើញោត់្។   
(និកខម្នំ ២:៥-៩) 

៦.  រត្ើបុ្ព្តី្រប្ស់ផ្កររ៉ានបានប្ញ្ជូ នមូ៉្រសរៅទទះតដរឬរទ ? 

 រិត្តម្ន បុ៉្តនតន្មងបានរអាយព្បាក់ឈនួលដល់មាត យរប្ស់
មូ៉្រសរៅបំ្រៅកូនរ្ឯទទះ។ (និកខម្នំ២:៩-១០) 

៧.  រត្ើមូ៉្រសចង់រស់រ្កនុងវងំប្នតរទៀត្ឬរទ ? 

 រទ! ោត់្មានបំ្ណងចង់ជួយរាស្តសតរប្ស់ព្រះ។
(និកខម្នំ២:១១-១៥,រ រព្រើរ១១:២៤-២៥) 

៨.  រត្ើមូ៉្រសរ្យម្ជួយរាស្តសតរប្ស់ព្រះរដាយវ ិ្ ីណា ? 

 ោត់្បានសមាល ប់្សាសន៍រអ្សីុរទមាន ក់ រ ើយបានរត់្រ្ៀស
ខលួនរៅម៉ាឌាន។ (និកខម្នំ ២:១១-១៥) 

៩.  រត្ើអ្នកណាបានប្ង្ហា ញខលួនរៅឯមូ៉្រសរ្ម៉ាឌាន ? 

 ព្រះរយ ូវ៉ក៏បានរលចម្កឯោត់្ រ្កនុងអ្ណាត ត្រ ល្ើងរ្
កណាត លគុម្ពប្ន្មល ។ (និកខម្នំ ៣:២-៤) 

១០.រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានព្បាប់្មូ៉្រសរអាយរ វ្ើអ្វី? 

 រអាយព្ត្ ប់្រៅរសសុករអ្សីុរទវញិ រដើម្បីនឹងររំដាះរួករាស្តសត
អីុ្រសសាតអ្លរអាយរចួរីកណាត ប់្ផ្ដរួករអ្សីុរទ។  

 (និកខម្នំ ៣:៧-១០) 
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 ខគម្ពីរចងចំា៖ “រដាយសាររសចកតីជំរនឿ លុះរោកបាន្ំរ ើយរន្មះ 
រោកមិ្នព្រម្រអាយរគរៅខលួនថា ជាកូនរប្ស់បុ្ព្តី្ផ្កររ៉ានរទ” ។ 
(រ រព្រើរ ១១:២៤) 
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មេម ៀនទី ១៧ 
មសេកតមីប្របាសមលោះ បសអ់ុបី្រស្ថផអល 

និកខម្នំ ៥-១៤ 
 

១. រត្ើមូ៉្រសបានព្បាប់្ការអ្វីដល់រសតចផ្កររ៉ាន? 

 “ព្រះរយ ូវ៉ជាព្រះផ្នសាសន៍អីុ្រសសាតអ្ល ព្ទង់មានប្នទូល
ថាចូររអាយរាស្តសតអ្ញរចញរៅ”។ (និកខម្នំ ៥:១) 

២. រត្ើរសតចផ្កររ៉ានបានរ វ្ើអ្វី ប្ន្មទ ប់្រីបានសាត ប់្រសចកតីប្ង្ហគ ប់្
រប្ស់ព្រះរយ ូវ៉? 

 រសតចផ្កររ៉ានរអាយរួករាស្តសតរ្វើការកាន់តត្លំបាកជាងមុ្ន។ 
(និកខម្នំ៥:២,៤-៩) 

៣.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានប្ញ្ជូ នអ្វីម្ករលើរសសុករអ្សីុរទ? 

 រសចកតីរវទន្មចំនួន១០។ (និកខម្នំ ៩:១៣-១៤) 

៤. រត្ើរសចកតីរវទន្មទំងអ្ស់ ព្តូ្វបានដាក់រលើរួកសាសន៍
អីុ្រសសាតអ្លតដរឬរទ? 

 រទ! រយ ូវ៉បានប្ង្ហា ញថា ព្ទង់បានតទរការាស្តសតរប្ស់ 
ព្ទង់យ៉ងរិត្ព្បាកដ។ (និកខម្នំ ៩:២៣-២៦) 
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៥. រត្ើរួកសាសន៍អីុ្រសសាតអ្លរ វ្ើអ្វី រ្ររលតដលរសចកតី
រវទន្មចុងរព្កាយបានម្កដល់? 

 រួករគព្ត្ូវប្ររិភាគតាម្រិ្ីបុ្ណយរលំង។ 

 (និកខម្នំ១២:២១-៣០) 

 

៦.  រត្ើរសចកតីរវទន្មចុងរព្កាយគឺជាអ្វី? 

 កូនព្ប្ុសដំបូ្ងទំងអ្ស់ផ្នរសសុករអ្សីុរទព្ត្ូវសាល ប់្។ 
 (និកខម្នំ១២:២៩)  
 

៧. រត្ើរួកសាសន៍រអ្សីុរទសប្ដយចិត្តឬរទ តដលរឃើញរួក
សាសន៍អីុ្រសសាតអ្លចាករចញរៅ? 

 ព្បាកដណាស់ រួករគតទម្ទំងទទួលបានអំ្រណាយរទៀត្
ទង។ (និកខម្នំ ១២:៣៣,៣៥-៣៦) 

៨. រត្ើរសតចផ្កររ៉ាន បានប្រណាត យរអាយរួកអីុ្រសសាតអ្លរចញ
រៅរដាយសុខសានតឬរទ? 

 រទ! រសតចរនះបានរដញតាម្រួគរគជាមួ្យរួកទ័រជារព្ចើន
តទម្រទៀត្។ (និកខម្នំ១៤:៤-៩) 

 
៩. រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានជួយសរគង្ហគ ះរួកអីុ្រសសាតអ្លរអាយ
រចួទុត្រីរសតចផ្កររ៉ានរន្មះរទ? 

 រិត្តម្ន ព្ទង់បាននំ្មរួករគឆលងកាត់្សមុ្ព្ទព្ក ម្ រដាយ
រដើររលើដីសីួត្។ (និកខម្នំ១៤:១៣-១៤,២១-២២,២៩-៣០) 
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១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងចំររះរសតចផ្កររ៉ាន? 

 រសតចផ្កររ៉ាន និងទ័រព្ទង់បានលង់ទឹកសាល ប់្កនុងសមុ្ព្ទ
ទំងអ្ស់។ 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “កាលណាអ្ញរឃើញ្ម្ រន្មះអ្ញនឹងរលំងទុត្រី 
ឯងរាល់ោន រៅ” (និកខម្នំ ១២:១៣)។ 
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មេម ៀនទី ១៨ 

ពកួអុបី្រស្ថផអលមៅកនងុទ ីមហាស្ថា ន (១) 
 

១. រត្ើព្រះរយ ូវ៉បាននំ្មរួកអីុ្រសសាតអ្លចូលកនុងទីររហាសាថ ន 
រដាយ វ ិ្ ីណា? 

 រ្រវោផ្ទី ព្ទង់តត្ងតត្យងរ្មុ្ខរគកនុងប្រង្ហគ លររក 
រដើម្បនឹីងនំ្មទលូវ រ ើយរ្រវោយប់្ ព្ទង់យងកនុងប្រង្ហគ ល
រ ល្ើង រដើម្បនឹីងបំ្ ល្ឺរគ ព្ប្យជន៍រអាយរគរដើរបានទំងយប់្
ទំងផ្ទី។ (និកខម្នំ១៣: ២១-២២) 

 

២. រត្ើព្រះរយ ូវ៉ ព្ទង់បានទតល់អាហារដល់រួកអីុ្រសសាតអ្ល 
យ៉ងដូចរម្តច? 

 ព្ទង់បានប្ងអុររ ល្ៀងជានំម៉ាន៉្មម្ករីឋានសួគ៍ រ ើយបាន
រអាយរួករគទឹកទឹកតដលរចញរីទា។  

 (និកខម្នំ១៦:១៣-១៥,១៧:៥-៦) 
 

៣. រត្ើព្រះបានទតល់សំរលៀកបំ្រក់រអាយរួកអីុ្រសសាតអ្ល 
ហៅកនុងទីររហាសាថ នយ៉ងដូចរម្តច? 

 ព្ទង់បានរកាសំរលៀកបំ្រក់ និងតសបករជើងរប្ស់រួករគ
មិ្នរអាយ ដាច់រត ករ ើយ។ (ទុតិ្យកថា ២៩:៥) 
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៤. រត្ើព្រះរយ ូវ៉ ព្ទង់បានរអាយអ្វីដល់រួកអីុ្រសសាតអ្លរ្
ឯ ន្ំសីុណាយ? 

 ព្ទង់បានរអាយព្កឹត្យវន័ិយដល់រួករគ។  
 (និកខម្នំ២៤:១២,២០ :១-១៧,រចាទិយកថា៥:៦-២១) 
 
៥.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានព្បាប់្មូ៉្រសរអាយសាងសង់អ្វី? 

 រអាយសង់ររាងឧរបាសទមួ្យសំរាប់្ថាវ យប្ងគំព្រះ។ 
 (និកខម្នំ២៥:១-៩) 
 
៦.  រត្ើរួកអីុ្រសសាតអ្លបានព្ប្ព្រឹត្តបាប្អ្វីខលះរ្សីុណាយ? 

 រួករគបានរ វ្ើរបូ្សំណាក់កូនរោមាសមួ្យ រ ើយបាន
ថាវ យប្ងគំ កូនរោមាសរន្មះ។ (និកខម្នំ៣២:១៩-២៤) 

៧. រត្ើអំ្ររើបាប្ណាមួ្យតដលរួករគព្ប្ព្រឹត្ត រ្វលររហា
សាថ ន? 

 រួករគបានតរសសកទូលសំុសាច់ រ ើយរួករគគិត្ថាព្រះមិ្ន
អាចទតល់ទឹកដល់រួករគរទ។ (ជនគណន្ម២០:១-៥,២១:៥) 

៨. រត្ើមូ៉្រសបានរ វ្ើអ្វីរ្ររលតដលរួកអីុ្រសសាតអ្ល បានម្ក
ជិត្ដល់រសសុកកាណាន? 

 មូ៉្រសបានប្ញ្ជូ នម្នុសសព្ប្ុស១២ន្មក់ រអាយរៅរសុើប្
រម្ើលរសសកុកាណាន។  (ជនគណន្ម១៣:១-២០) 
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៩. រត្ើអ្នករសុើប្ការទំងរនះបាននំ្មដំណឹងលអម្ករទ? 

 មានរីរន្មក់កនុងចំរណាម្១២ន្មក់រន្មះ តត្អ្នកឯរទៀត្បាន
រ វ្ើរអាយអ្នករសសកុរន្មះមានការ្័យខ្ល ច។  
(ជនគណន្ម១៣:៣០-៣៣,១៤:៦-៩) 

១០.រត្ើរួកអីុ្រសសាតអ្លចង់រ វ្ើអ្វី ររលរួករគបានឮដំណឹង
អាព្កក់? 

 រួករគចង់ព្ត្ ប់្រៅរអ្សីុរទវញិ។  (ជនគណន្ម១៤:១-៤) 
 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “ឱសូម្អ្រព្រះគុណដល់ព្រះផ្នឋានសួគ៌ចុះ ដបិត្ 
រសចកតីសប្បុរសរប្ស់ព្ទង់សថិត្រ្ជាដរាប្”។ 

(ទំនុកដំរកើង ១៣៦:២៦)  
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មេម ៀនទី ១៩ 
ពកួអុបី្រស្ថផអលមៅកនងុទ ីមហាស្ថា ន (២) 

 

១. រត្ើព្រះរយ ូវ៉រ វ្ើរទសយ៉ងណា ដល់រួកអីុ្រសសាតអ្ល
សំរាប់្ការតដលរួករគចង់ព្ត្ ប់្រៅរសសុករអ្សីុរទវញិ? 

 ព្ទង់បានរអាយរួករគរសាត់្អ្តណត ត្ រដាយោា នរោលរៅ
អ្ស់៤០ឆ្ន ំ។  (ជនគណន្ម១៤:២០-៣៤) 

 

២.  រត្ើព្រះបានដាក់រទស កូររ, ដាថាន និងអ័្បី៊្រ៉ាម្យ៉ងណា? 

 ដីបានររប្ើករចញម្ក រ ើយបានរលប្រគទំងអ្ស់ោន រៅ។  
(ជនគណន្ម១៦:២៣-៣៤) 

 
៣. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើង រ្ររលតដលរួកអីុ្រសសាតអ្លរនឿយ
 ត់្និងត្អូញតត្អអំ្រីនំម៉ាន៉្ម? 

 ព្រះបានចាត់្រស់រ ល្ើងជារព្ចើន រអាយម្កចឹកសមាល ប់្រួក
រគជារព្ចើនន្មក់។  (ជនគណន្ម២១:៥-៦) 

 

៤. រត្ើរួកសាសន៍អីុ្រសសាតអ្ល ព្តូ្វបានសរគង្ហគ ះរចញរីរស់
រ ល្ើងរន្មះរដាយវ ិ្ ីណា? 

 រដាយរួករគបានព្ករ ករម្ើលរៅរបូ្រស់លងាិន 
តដលមូ៉្រសបានរលើករ ើង។  (ជនគណន្ម២១:-៩) 
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៥.  រត្ើអ្នកណាបានរ្យម្បំ្ផ្កល ញរួកសាសន៍អីុ្រសសាតអ្ល? 

 បាឡាក ជារសតចផ្នសាសន៍មូ៉្អាប់្។(ជនគណន្ម២២:១-៤) 
 

៦.  រត្ើបាឡាករព្ប្ើវ ិ្ ីអ្វី រដើម្បបំី្ផ្កល ញរួកសាសន៍អីុ្រសសាតអ្ល? 

 ោត់្បានរសនើរអាយរហារាបាឡាម្ជាម្នុសសអាព្កក់ 
ដាក់ប្ណាត សាររលើរួកសាសន៍អីុ្រសសាតអ្ល។  
(ជនគណន្ម២២:៥-៦) 

 
៧. រត្ើរហារាបាឡាម្បានដាក់ប្ណាត សារ អីុ្រសសាតអ្លឬរទ? 

 រទ ្ពោះបានរអាយបាឡាម្ព្ប្ទនររដល់រួកអីុ្រសសាតអ្ល
វញិ។  (ជនគណន្ម២៣:៧-១២,១៥-១៩,២៤:២-១០) 

៨.  រត្ើរសតចណាខលះតដលរួកសាសន៍អីុ្រសសាតអ្លបានសមាល ប់្? 

 ម្នុសសមាឌ្ំ រ ា្ ះអុ្កជារសតចរសសុកបាសាន និង
សីុ ុនជា រសតចសាសន៍អាមូ៉្រ។ី    

(ជនគណន្ម២១:២៣-២៤,៣៣-៣៥) 

៩. រត្ើមូ៉្រស នំ្មសាសន៍អីុ្រសសាតអ្លចូលរៅរសសុកកាណានឬរទ? 

 រទ មូ៉្រសបានសាល ប់្រ្រលើ ន្ំរនបូ្រ។(រចាទិយកថា៣៤:១-៦) 
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១០.រ តុ្អ្វីបានជាមូ៉្រសមិ្នអាចចូលកនុងរសសុកកាណាន? 

 ពរីព្រះោត់្បានវយទាទំងមានចិត្តព្ចរឡាត្ខឹង 
រ្ររលតដលព្រះរយ ូវ៉បានព្បាប់្រអាយោត់្និយយ
រៅទារន្មះ។(ជនគណន្ម២០:១២) 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “រ ើយតដលរោកមូ៉្រស ក៏បានរលើកសត្វរស់រ ើង 
រ្ទីររហាសាថ នជាយ៉ងណា រន្មះកូនម្នុសសនឹងព្ត្ូវរគរលើករោក
រ ើងយ៉ងរន្មះតដរ”។ (យូ៉ហាន ៣:១៤) 
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មេម ៀនទី ២០ 
ស្ថសនអ៍ុបី្រស្ថផអលេ៉ូលេកប្រសុកកាណាន 

យូ៉រសវ ១-១០ 
 

១. រត្ើអ្នកណាដឹកនំ្មរួកអីុ្រសសាតអ្ល ប្ន្មទ ប់្រីរោកមូ៉្រសបាន 
សាល ប់្រៅ? 

 យូ៉រសវ ជាបាវបំ្ររ ើរប្ស់រោកមូ៉្រស។ (យូ៉រសវ១:១-២) 

២. រត្ើយូ៉រសវបានរ វ្ើអ្វីររលតដល រួកអីុ្រសសាតអ្លចូលជិត្ដល់
ព្កុងរយរខូីរ? 

 យូ៉រសវបានប្ញ្ជូ នម្នុសសរីរន្មក់ រអាយរៅរសុើប្រម្ើលព្កុង
រន្មះ។ (យូ៉រសវ២:១) 

៣.  រត្ើរួកអីុ្រសសាតអ្លឆលងទរនលយ័រដាន់បានយ៉ងដូចរម្តច? 

 ព្រះរយ ូវ៉បានរ វ្ើរអាយទឹកទរនលយ័រដាន់រងី រ្ខ្ងមុ្ខ
រួករគ។ (យូ៉រសវ៣:១១-១៧) 

៤. រត្ើព្រះរយ ូវ៉ព្បាប់្រួករគយកទីព្កុងរន្មះយ៉ងដូចរម្តច? 

 ព្រះរយ ូវ៉បានព្បាប់្រួករគរអាយរដើរជាកបួនជំុវញិកំតទង 
រយៈររល៧ផ្ទី។ (យូ៉រសវ៦:១-៤,១៥-១៦) 
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៥.  រត្ើរួករគចូលកនុងព្កុងរយរខូីរយ៉ងដូចរម្តច? 

 ព្រះរយ ូវ៉បានរ វ្ើរអាយកំតទងទីព្កងុដួលរលំចុះរៅរលើ
ដី។ (យូ៉រសវ ៦:៥,២០) 

៦. រត្ើរួកអីុ្រសសាតអ្លបានសមាល ប់្ម្នុសស ព្កុងរយរខូីរទំងអ្ស់
រទ? 

 រិត្តម្ន បានសមាល ប់្ទំងអ្ស់រលើកតលងតត្រ៉ាហាប្ និង 
ព្គួសាររប្ស់ន្មង រព្រះន្មងបានោក់រួករសុើប្ការ។  
(យូ៉រសវ៦:២១-២៥) 

៧. រ តុ្អ្វីបានជារួកអីុ្រសសាតអ្ល មិ្នអាចវយយកទីព្កុង
ផ្អ្ដំបូ្ង?  

 រីរព្រះរអ្កានបានលួចយករប្ស់រីព្កងុរយរខូីរ។ 
(យូ៉រសវ៧:១, ១០-១១,២០-២១) 

៨. រត្ើរគបានរ វ្ើរទសរអ្កានយ៉ងដូចរម្តច? 

 ោត់្ និងព្គួសារព្ត្ូវបានរគគប់្នឹងដំទារអាយសាល ប់្ 
រចួរ ើយដុត្នឹងរ ល្ើង។ (យូ៉រសវ៧:២៥) 

៩. រត្ើម្រ្្បាយអ្វីរទៀត្តដលព្រះជួយចដំងរាស្តសតរប្ស់ព្ទង់? 

 ព្ទង់បានរ វ្ើរអាយព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័នទរ្រសៀីម្។   
(យូ៉រសវ ១០:១២-១៣) 
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១០.រត្ើរ តុ្អ្វីបានជាព្រះរយ ូវ៉រអាយរសសុកកាណាន រៅរួក
អីុ្រសសាតអ្ល? 

 រដើម្បីជារបូ្ភារមួ្យតំ្ណាងរអាយសាថ នសួគ៌។ 
(រ រព្រើរ១១:៨-១០,១៣-១៦) 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “តត្ឯអ្ញ និងរួកព្គអូ្ញរយើងទំងអ្ស់ោន នឹងរោររ
ព្ប្តិ្ប្ត្តិដល់ព្រះរយ ូវ៉ តត្មួ្យបុ៉្រណាណ ះ”។ (យូ៉រសវ ២៤:១៥)។ 
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មេម ៀនទី ២១ 
មអហ ឌុ នងិ មដប៉ូរ  
រួកររហាវ យ ៣-៥ 

 

១. រត្ើរួកអីុ្រសសាតអ្លបានប្រព្ម្ើព្រះរទៀត្រទ ប្ន្មទ ប់្រីយូ៉រសវ
សាល ប់្? 

 រទ រួករគបានរ ល្ចព្រះជាឆ្ប់្ និងប្ងគំរបូ្ព្រះតកលងកាល យ។ 
(រួកររហាវ យ៣:៥-៧) 

២.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានរ វ្ើរទសរួកអីុ្រសសាតអ្លដូចរម្តច? 

 ព្ទង់បានរអាយរួករគធ្លល ក់កនុងផ្ដរួកខ្ា ំងសព្ត្ូវ។  
(រួកររហាវ យ៣:៨) 

៣. រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានជួយរួករគឬរទ? 

 រិត្តម្ន ព្ទង់បានរអាយរគតព្ប្ចិត្ត រចួប្ញ្ជូ នរួកររហាវ យ
រអាយម្កជួយ។ (រួកររហាវ យ៣:៩-១១) 

៤. ចូររអាយរ ា្ ះរសតចតដលចូលរសសុកកាណានព្គប់្ព្គងរួក
អីុ្រសសាតអ្ល? 

 រអ្កលុន ជារសតចផ្នសាសន៍មូ៉្អាប់្។   
(រួកររហាវ យ៣:១២-១៤) 
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៥. រួកអីុ្រសសាតអ្លព្តូ្វបានប្ញ្ជូ នរចញរីរួកសាសន៍មូ៉្អាប់្ 
យ៉ងដូចរម្តច? 

 រអ្ ុ៊ឌ ជាររហាវ យបានចាក់រអ្កលុននឹងកូនកំាបិ្ត្រសនៀត្។ 
(រួកររហាវ យ៣:១៥-២៦) 

 

៦. រត្ើអ្នកណាព្តូ្វជាប់្រទស ររលតដលរួកសាសន៍កាណាន
ព្គប់្ព្គងអីុ្រសសាតអ្ល? 

 រដបូ្រ៉ាតដលជារហារារសសីទងតដរ។ (រួកររហាវ យ៤:២-៤) 

៧. រត្ើន្មងបានចាត់្អ្នកណា រអាយរៅចដំងនឹងរួកសាសន៍
កាណាន? 

 បារ៉ាក តត្ោត់្ប្ដិរស្មិ្នរៅ លុះព្តាតត្រៅន្មងជាមួ្យ
តដរ។ (រួកររហាវ យ៤:៦-៩) 

៨. រត្ើរួកសាសន៍កាណានមានកំោងំកងទ័រខ្ល ងំកាល ឬរទ? 

 បាទ/ចាស រួករគតទម្ទំងមានទ័ររសះជារព្ចើន និង
ររទះចំបំាងយ៉ងរព្ចើនរទៀត្ទង។
(រួកររហាវ យ៤:១៣,៥:២២) 

៩.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានទតល់ជ័យជំនះរអាយបារ៉ាកដូចរម្តច? 

 ព្ទង់បានចំររ ើនកំោំងទ័ររប្ស់បារ៉ាក រដើម្បីចដងំររញ
រដាយកំោំងខ្ល ំងកាល ។ (រួកររហាវ ៤:១៤-១៥,៥:១២-២៣) 
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១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើង ចំររះរម្ដឹកនំ្មសាសន៍កាណាន 
រ ា្ ះ សីុរសរ៉ា? 

 ស្តសតីមាន ក់បានសមាល ប់្ោត់្ កនុងររលតដលោត់្ោក់ខលួនកនុង
ព្ត្សាលរប្ស់ន្មង។(រួកររហាវ យ៤:១៧-២១,៥:២៤-២៧) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “ព្ោរន្មះ រគអំ្រវន្មវដល់ព្រះរយ ូវ៉រដាយរសចកតី
រវទន្មរប្ស់រគ រ ើយព្ទង់ក៏រព្បាសរអាយរចួរីរសចកតីលំបាក
រន្មះ”។ (ទំនុកដំរកើង១០៧:១៩) 
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មេម ៀនទី ២២ 

មគឌាន 

រួកររហាវ យ ៦-៨ 
 

១. រត្ើរួកសាសន៍ម៉ាឌាន ព្គប់្ព្គងរលើរួកអីុ្រសសាតអ្លអ្ស់
រយៈររលបុ៉្ន្មា នឆ្ន ?ំ 

 រយៈររល៧ឆ្ន ំ។ (រួកររហាវ យ៦:១) 

២.  រត្ើរួករគបានប្ងករប្ញ្ញា អ្វីដល់រួកអីុ្រសសាតអ្ល? 

 រួករគបានលួចព្ោប់្រូជរប្ស់រួកអីុ្រសសាតអ្ល។  
(រួកររហាវ យ៦: ២-៦) 

៣.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានព្បាប់្រគឌានរអាយរ វ្ើអ្វី? 

 រអាយបំ្ផ្កល ញអាសន្មព្រះបាល រ ើយរ វ្ើយញ្ដបូ្ជាដល់
ព្រះរយ ូវ៉។ (រួកររហាវ យ៦:២៥-២៦) 

៤.  រត្ើរគឌានចាប់្រទតើម្ជួយររំដាះរួកអីុ្រសសាតអ្លដូចរម្តច? 

 ោត់្បានប្ញ្ជូ នទ័រយ៉ងរព្ចើនរអាយចដងំនឹងរួកសាសន៍
ម៉ាឌាន។ (រួកររហាវ យ៦:៣៤-៣៥,៧:៣) 

៥.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉ចង់រអាយរគឌានមានទ័ររព្ចើនយ៉ងរនះរទ? 

 រទ ព្ទង់ចង់ប្រព្ងៀនរួកអីុ្រសសាតអ្លរអាយដឹងថា ព្រះបាន
រអាយជ័យជំនះដល់រគ។ (រួកររហាវ យ៧:២) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដ ចាស់ -  52  

៦.  រត្ើចុងរព្កាយប្ងអស់រគឌានសល់ទ័របុ៉្ន្មា នន្មក់? 

 តត្៣០០ន្មក់បុ៉្រណាណ ះ។ (រួកររហាវ យ៧:៤-៧) 

៧.  រត្ើទ័ររប្ស់រគឌានររៀប្ចំចដំងនឹងសព្តូ្វដូចរម្តច? 

 ទ័រមាន ក់ៗមានតព្ត្មួ្យកាន់រ្ផ្ដ ព្រម្ទំងកអម្មួ្យមាន
ចនលុះរ្ខ្ងកនុងទង។ (រួកររហាវ យ៧:១៥-១៦) 

៨.  រត្ើទ័ររប្ស់រគឌានរព្ប្ើតព្ត្និងកអម្ទំងរន្មះដូចរម្តច ? 

 រួករគបានទលុំតព្ត្ទំងរន្មះរ ើង រ ើយបានបំ្តប្កកអម្ទំង
អ្ស់ទងតដរ។ (រួកររហាវ យ៧:១៩-២០) 

៩. រត្ើទ័ររប្ស់រគឌានតរសសករ ើងនូវរកយអ្វី រ្ររលតដល
រួករគរត់្ ចូលចដំង? 

 “រន្មះរ ើយជាដាវទងព្រះរយ ូវ៉ រ ើយរប្ស់ទងរគឌាន
តដរ”។ (រួកររហាវ យ៧:១៨) 

១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងចំររះរួកសាសន៍ម៉ាឌាន? 

 រួករគព្ត្ូវបានប្រណត ញរអាយរចញរីទឹកដីរន្មះ។ 
(រួកររហាវ យ៨:២៨) 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “សូម្ព្រះអ្ងគព្ទង់ឈររ ើង រអាយរួកខ្ា ំងសព្ត្ូវ
ព្ទង់ព្ត្ូវខ្ា ត់្ខ្ា យរៅ” (ទំនុកដំរកើង ៦៨:១)។ 
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មេម ៀនទី ២៣ 
ស្ថសំនុ 

រួកររហាវ យ ១៣-១៦ 
 

១. រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានចាត់្អ្នកណារអាយចដំងនឹង្ីលីសទនី? 

 គជឺាសាំសុន។ (រួកររហាវ យ១៣:២៤-២៥,៥) 

២. រត្ើរទវតាបានព្បាប់្ឳរុកមាត យសាសុំនអ្វីខលះ អំ្រីសាសុំន? 

 ថាោត់្បានរ វ្ើជារួកន៉្មសារតី្។ (រួកររហាវ យ១៣:៣-៥) 

៣. រត្ើរ តុ្អ្វីសាសុំនមានសម្ត្ថភារ អាចចដំងតត្មាន ក់ឯង ? 

 គជឺាព្រះវញិ្ញដ ណផ្នព្រះ តដលបានចំររ ើនកំោងំោត់្រអាយ
ខ្ល ំងម្ហាសាល។ (រួកររហាវ យ១៤:៥-៦,១៩,១៥:១៤-១៥) 

៤.  រ តុ្អ្វីបានសាសុំនចាប់្តឆកចចក៣០០កដល? 

 រដើម្បីដុត្ចំការររត្រប្ស់រួក្ីលីសទីន។ 

(រួកររហាវ យ១៥:៤-៥) 

៥. រត្ើោត់្យកឆអឹងថាគ ម្រប្ស់សត្វោម្ករ វ្ើអ្វី? 

 ោត់្បានយកម្កសមាល ប់្រួក្ីលីសទីន អ្ស់១រន់ន្មក់។ 
(រួកររហាវ យ១៥:១៤-១៥) 
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៦.  រត្ើសាសុំនបានរ វ្ើអ្វីជាមួ្យទវ រកំតទងទីព្កុង? 

 ោត់្បានយកសនលឹកទវ រព្រម្ទំងប្រង្ហគ លទំងរីរ រៅដាក់
រលើកំរូល ន្ំមួ្យ។ (រួកររហាវ យ១៦:២-៣) 

៧.  រត្ើសាសុំនបានព្ប្ព្រឹត្តអំ្ររើបាប្អ្វី? 

 ោត់្បានររៀប្ការជាមួ្យស្តសតីសាសន៍ដ៏ផ្ទ។  
(រួកររហាវ យ១៦:៤) 

៨.  រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងប្ន្មទ ប់្រីសក់រប្ស់ោត់្ព្តូ្វបានកាត់្? 

 ោត់្បានបាត់្ប្ង់កំោងំទំងអ្ស់។  
(រួកររហាវ យ១៦:១៧-១៩) 

៩.  រត្ើរួក្ីលីសទនីបានរ វ្ើអ្វីរៅរលើសាសុំន? 

 រួករគបានរខវះត ន្កទំងគូររប្ស់ោត់្ រ ើយបានយកោត់្
រៅដាក់គុក។ (រួកររហាវ យ១៦:២១) 

១០.រត្ើព្រះឮរសចកតីអ្្ិសាា នរប្ស់សាសុំន រ្កនុងព្រះវហិារ
រប្ស់រួក្ីលីសទនីឬរទ? 

 តម្នរ ើយ រ ើយរួក្ីលីសទីនជារព្ចើនន្មក់ ព្ត្វូបានសាល ប់្
ររលព្រះវហិារទរលំរលើ។ (រួកររហាវ យ១៦:២៦-៣០) 

ខគម្ពីរចងចំា៖  “ព្រះរយ ូវ៉ព្ទង់ជារនលឺ រ ើយជារសចកតីសរគង្ហគ ះ 

រប្ស់ខញុំ រត្ើខញុំនឹងព្ត្វូខ្ល ចចំររះអ្នកណា?” (ទំនុកដំរកើង ២៧:១)។ 
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មេម ៀនទី ២៤ 
ទាបង ស ់

ព្រះគម្ពីរ ន្មងរស់ 
 

១. រត្ើរ តុ្អ្វីបានជាន៉្មអូ្មី្រៅឯរសសុកសាសន៍មូ៉្អាប់្? 

 រព្រះមានអំ្ណត់្អ្ត់្រ្អីុ្រសសាតអ្ល។ (ន្មងរស់១:១) 
 
២.  រត្ើកូនព្បុ្សទំងរីររប្ស់ន្មងបានរ វ្ើអ្វីរ្ឯរសសុកមូ៉្អាប់្? 

 រួករគបានររៀប្ការជាមួ្យរួករសសីតព្កមំុ្ ជាសាសន៍មូ៉្អាប់្។
 (ន្មងរស់ ១:២-៤) 

 

៣. រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានព្ប្ទនររដល់ព្គួសាររប្ស់ន៉្មអូ្មី្ រ្
ឯរសសុកមូ៉្អាប់្ឬរទ? 

 រទ! ប្តី និងកូនព្ប្សុទំងរីររប្ស់ន្មងបានសាល ប់្។  
(ន្មងរស់១:៣ ,៥:២០-២១) 

 

៤. រត្ើណាអូ្មី្បានទទួលរម្ររៀនអ្វីតដរ ប្ន្មទ ប់្រីម្រណភារកនុង
ព្គួសារ រប្ស់ន្មង? 

 ន្មងបានដឹងខលួនថា ន្មងព្ត្ូវតត្ព្ត្ ប់្រៅអីុ្រសសាតអ្ល 
ជាព្ប្រទសកំរនើត្រប្ស់ន្មងវញិ។ (ន្មងរស់១:៧-១៤) 
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៥. រត្ើន្មងរស់ និងអ័្រប៉ារគទំងរីរន្មក់ព្ត្ ប់្រៅជាមួ្យ ន្មង
ន៉្មអូ្មី្វញិរទ? 

 រទ! មានតត្ន្មងរស់មាន ក់គត់្តដលរៅជាមួ្យ។  

(ន្មងរស់១:៧-១៤) 
 

៦. រ តុ្អ្វីបានជាន្មងរស់រៅជាមួ្យន្មងន៉្មអូ្មី្? 

 រីរព្រះន្មងរសសឡាញ់ព្រះរយ ូវ៉។ 

 (ន្មងរស់១:១៦-១៧,២: ១២) 

៧. រត្ើន្មងរស់បាននិយយអ្វី? 

 សាសន៍រប្ស់អ្នកមាត យនឹងបានជាសាសន៍រប្ស់ខញុំ រ ើយ
ព្រះ អ្នកមាត យនឹងបានជាព្រះរប្ស់ខញុំតដរ។ (ន្មងរស់១:១៦) 

៨. រត្ើន្មងរស់បានជួប្បូ្អូ្សរ្ឯណា? 

 ន្មងកំរុងររ ើសសនសំរសសូវរ្កនុងតរសសរប្ស់បូ្អូ្ស។  
(ន្មងរស់២:១-៣)  

៩. រត្ើបូ្អូ្សបានរ វ្ើអ្វីសំរាប់្ន្មងរស់? 

 ោត់្បានការររន្មងរ ើយតទម្ទំងមានចិត្តសប្បុរសចំ
ររះន្មងរទៀត្ទង។ (ន្មងរស់២:៨-៩,១៤-១៦) 
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១០.រត្ើររលរព្កាយម្ក ន្មងបានររៀប្ការជាមួ្យនឹងបូ្អូ្ស
ឬរទ? 

 រិត្តម្ន ន្មងបានកាល យជាយយទួត្រប្ស់ដាវឌី រទៀត្ទង។ 

(ន្មងរស់៤:១០,១៣-១៧) 
 

 ខគម្ពីរចងចំា៖ “សូម្កំុទទូចរអាយខញុំរៅរចាលអ្នកមាត យ ឬមិ្នរអាយ
ខញុំរៅតាម្អ្នកមាត យរ ើយ”។ (ន្មងរស់ ១:១៦) 
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មេម ៀនទី ២៥ 
ស្ថយំ៉ូផអល 

សាយូំតអ្ល ទី១ ១-៩ 
 

១.  រត្ើហាណាបានសំុអ្វីរីព្រះរយ ូវ៉? 

 ន្មងបានសំុកូនព្ប្ុសមួ្យតដលនឹងបំ្ររ ើព្រះរយ ូវ៉។ 
(១សាំយូ តអ្ល១:១០-១១,១៥) 

២.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានឮការអ្្ិសាថ នរប្ស់ន្មងឬរទ? 

 តម្នរ ើយ ព្រះរយ ូវ៉បានរអាយសាយូំតអ្លរៅន្មង។
  (១សាំយូតអ្ល១:៩-២០) 

៣.  រត្ើមាត យរប្ស់សាយូំតអ្លបាននំ្មោត់្រៅណា? 

 នំ្មរៅរអ្លី ជាសងឈតដលបំ្ររ ើរ្កនុងដំណាក់ផ្នព្រះ
រយ ូវ៉។  (១សាំយូតអ្ល១:២៤-២៨) 

៤. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងរ្ររលតដលសាយូំតអ្លរ្រកាង
រ្ទបយ់? 

 ព្រះរយ ូវ៉បានរៅោត់្ រ ើយបាននិយយរៅកាន់
ោត់្រទៀត្ទង។ (១សាំយូតអ្ល៣:២-១០) 
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៥.  រត្ើព្រះរយ ូវ៉បានព្បាប់្អ្វីដល់សំាយូតអ្ល? 

 ព្បាប់្ថារអ្លី និងកូនព្ប្សុទំងរីរន្មក់ដ៏អាព្កក់រប្ស់ោត់្ 
នឹងព្ត្ូវសាល ប់្រ្ផ្ទីណាមួ្យ។ (១សាំយូតអ្ល៣:១១-១៤) 

 

៦.  រត្ើរួកកូនព្បុ្សរប្ស់រអ្លីសាល ប់្យ៉ងដូចរម្តច? 

 រួករគបានសាល ប់្រ្កនុងសគង្ហគ ម្ ររលចដងំជាមួ្យរួក
្ីលីសទីន។ (១សាំយូតអ្ល៤:១១,១៦-១៧) 

៧.  រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងរទៀត្រ្កនុងសគង្ហគ ម្រនះ? 

  ឹប្ផ្នព្រះព្ត្ូវបានរួក្ីលីសទីនយករៅ។  

(១សាំយូតអ្ល៤:១១ ,១៧) 

៨. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ ើងរលើរអ្លី រ្ររលតដលោត់្បានឮថា 
 ឹប្ផ្នព្រះបានរគយករៅបាត់្? 

 ោត់្បានធ្លល ក់រីរលើរៅអី្ រ ើយបានបាក់កសាល ប់្រៅ។  
(១សាំយូតអ្ល៤:១៨) 

៩.  រ តុ្អ្វីបានជារួក្ីលីសទនី ប្ញ្ជូ ន ឹប្ផ្នព្រះព្ត្ ប់្ម្ក
វញិ? 

 ព្រះរយ ូវ៉បានប្ញ្ជូ នរសចកតីរវទន្មម្ករលើរួក្ីលីសទី។ 
(១សាំយូតអ្ល៥:១-៦:២,៧-១៥) 
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១០.រត្ើរួករាស្តសតអីុ្រសសាតអ្លបានរសនើសំុអ្វីរីសាយូំតអ្ល? 

 រួករគបានសំុតំាងរអាយមានរសតចមួ្យអ្ងគ។ 

 

ខគម្ពីរចងចំា៖ “រន្មះសំាយូតអ្លទូលរឆលើយថា សូម្ព្ទង់មានប្នទូល 
ម្កចុះ ដបិត្ទូលប្ងគំជាអ្នកបំ្ររ ើព្ទង់ព្ប្ងុសាត ប់្រ ើយ”។        
(១សាំយូតអ្ល ១:១០)  
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