គោលលទ្ធិស្អ
ី ត ំពីប្រវត្តិប្ពះគម្ពីរ

គរឿងប្ពះគម្ពីរស្ញ្ញ
ា ចាស្់
(កំណ

ើ តផផនដីរហូតដល់សយ
ំ ផូ អល)
ថ្ននក់ដំបូង (កំរ ិត ១)
ភាគ ១

ណរៀបណរៀងណោយ ណលករគូគង្វវល សុ.ី ហានកូ
ផកសំរល
ួ ណោយ ណជ. ណជ. លិម
ណោយមានការជួយឧបតថមព
ភ ីណលក ោវ ីឌ ហុហ
ី ស
គ ៍
ប ោះពុម្ពខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១
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អារម្ភកថាអនកនិពនធ
ណនេះគឺជាណសៀវណៅកាលទី១ (ថ្ននក់ដំបូង កំរ ិត១ ភាគ១) ផដល
មានទំងអស់៣

។ ណសៀវណៅណនេះសរណសរអំពីរបវតតិ សស្តសត

ននរពេះគមពីរបានសរណសរជាទំរង់ណរឿងរពេះគមពីរ គឺសរមាប់ ណោយបអូ
នៗមានោយុពី៦ដល់ោយុ៨ឆ្នំបុណ្ណេះ។ ណសៀវណៅ ភាគ១ណនេះ
បណរងៀនអំពីរបវតតិសស្តសតពីការបណងើើតផផនដីរហូតដល់

រពេះគមពីរ

ពួកណៅហាវយ ។
ណមណរៀននិមួយៗ មានសម័យកាលននរបវតតិសា្សស្តសតជាក់លក់
និងមានដំណ

ើ រណរឿងទក់ទងគ្នន

ពីចំនុចមួយណៅចំនុចមួយណទៀត

យងចាស់លស់។ ដូណចនេះរគូបណរងៀនោចសណរមចចិតតបានយង
លអកុងការណរបើ
ន
របាស់សមាភរៈណៅកនុងថ្ននក់ណរៀន

ណោយឆលងកាត់ការ

ពិភាកាដ៏សមសា្សបមួយ។

បុផនតបូនៗជាសិ
អ
សសរតូវផតណ្វើការពិចារ្កនុងចិតត

ចិតតទុកោក់

និងយក

ដូណចនេះបអូនៗជាសិសសនឹងោចយល់នូវណរឿងរវរបវតតិ

សស្តសតចាស់ជាមិនខាន។

សូមឲ្យរពេះវរបិតាននសថនសួគ៌ របទនពរដល់ពូជពងសរបស់
រទង់តាមរយៈការទំងណនេះផង
របស់រទង់

ណដើមបីឲ្យណសចកតីពិតននរពេះបនទូល

ោចរកាទុកកនុងចិតតរបស់បូនៗទំ
អ
ងអស់គ្នន

ណហើយ

សូមឲ្យបានបនតដល់ ពួកអនកជំនាន់ណរកាយផដលនឹងមក ណោយនូវ
សិរ ីលអននរពេះនាមរទង់ ។
លោកគ្រូរង្វាល ស៊ី. ហានក ូ
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អារម្ភកថាអនកកកស្ប្ម្ួល
ការណរបើរបាស់ណសៀវណៅណគ្នលជំណនឿ សរមាប់បណរងៀនបអូនៗ ណកម

ងៗកនុងរពេះវ ិហារ គឺជាវ ិ្ី
ពិ
ន៍ណពលណវល
បុរ
។ ណសៀវណៅណនេះបានណរៀបចំណឡើង គឺណដើមបីផតល់នូវ មូល
ោានរគឹេះដ៏រ ឹងមាំណលើរបវតតិសស្តសត និងណសចកតីពិតទំងអស់ណៅកនុង
រពេះគមពីរ ផដលណ្វើការបណរងៀននូវមូលោានជំណនឿទក់ទងនឹងរកឹតយ
វ ិន័យខ្លេះៗ។
ណសៀវណៅណគ្នលលទធិសីអ
ត ំពីរបវតតិសស្តសតរពេះគមពីរណនេះ (ផកស
រមួល និងណបាេះពុមព ផខ្មករ ឆ្នំ២០១១) បានទទួលការរតួតពិ
និតយ

និងោនណឡើងវ ិញជាណរចើនដង

ណោយណយងណលើការសា្សវ

រជាវនូវណសចកតីពិត និងការណរៀបចំ ណបាេះពុមផព កកំហុសកនុងការណបាេះ
ពុមណព សៀវណៅចាប់ណដើមណោយណលករគូគង្វវល ោវ ីឌ ហុីហស
គ ៍។
ការណរបើសំនួរក៏បានរតួតពិនិតយ ណឡើងវ ិញជាណរចើនផដរ (ណោយផផអក
ណលើជំនួយពីសំ្ក់ឪពុកមាតយ) ណដើមបីជួយឲ្យកូនៗទំងអស់គ្នន
មានភាពង្វយសា្សួលកនុងការ

ចណមលើយ។

ការណនេះក៏បានជួយ

ណោយណលករគូគង្វវល ោវ ីឌ ហុីហស
គ ៍ផដរ។
ណសៀវណៅលំហាត់សរមាប់ណសៀវណៅណនេះ ក៏បានណបាេះពុមពណចញ
ផដរ។

ឪពុកមាតយរតូវបានណលើកទឹកចិតតឲ្យជួយកូនៗណ្វើលំហាត់

កនុងណពលសមសា្សប
ការណនេះោចជួយបផនថមណលើការទណនទញ
ចណមលើយសរមាប់សំនួរចំនួនដប់សរមាប់សបាតហ៍នីមួយៗ ណហើយតួ
នាទីរបស់រគូបណរងៀនណៅសល Sabbath school.
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មេម ៀនទី ១

កំម

ើ តផផនដី

រោកុប្បត្តិ ១
១> រត្ើនរណាបានប្រងកើត្អ្នក?
ព្រះ។ (រោកុប្បត្តិ ១:២៧)
២> រត្ើមានព្រះប្៉ុន្មានអ្ងគ?
មានព្រះរិត្តត្ម្ួយព្រះអ្ងគគត្់។ (រចាទិយកថា ៦:៤)
៣. រត្ើព្រះជាមាាស់បានប្រងកើត្រប្ស់សរវសារររើតម្នរទ?
តម្នរ

ើយ កាលរដើម្ដំប្ូងរ

ើយ ព្រះបានប្រងកើត្ផ្ទទរម្ឃ

និងតទនដី។ (រោកុប្បត្តិ ១:១)
៤. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីម្ួយ?
ផ្ទទរម្ឃ និងតទនដី រួម្ទំងរនលឺទង។ (រោកុប្បត្តិ ១:១-៥)
៥. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីរីរ?
ផ្ទទរម្ឃ។ (រោកុប្បត្តិ ១:៦-៨)
៦. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីប្ី?
ដីរោក រមា រុកខជាត្ិ និងផ្កក។ (រោកុប្បត្តិ ១:៩-១៣)
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៧. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីប្ួន?
ព្រះអាទិត្យ ព្រះច័នទ និង ផ្កកយ។ (រោកុប្បត្តិ ១:១៤-១៩)
៨. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីព្បាំ និងផ្ទីទីព្បាំម្ួយ?
ម្ចាាជាត្ិ ប្កាប្កសី សត្វរជើងប្ួន និងម្នុសស។
(រោកុប្បត្តិ ១:២០-៣១)
៩. រត្ើព្រះបានប្រងកើត្អ្វីរ្ផ្ទីទីព្បាំរីរ?
ព្ទង់ឈប្់សំរាក រ

ើយបានទតល់ផ្ទីឈប្់សំរាកដល់រយើង

ចាប្់រីព្ោរន្មះម្ក។ (រោកុប្បត្តិ ២:២)
១០.រត្ើរយើងដឹងរីការប្រងកើត្រោករនះតាម្រយៈអ្វី?
ព្រះព្បាប្់រយើងរ្កនុងព្រះប្នទូលរប្ស់ព្ទង់ គឺព្រះគម្ពីរ។
ខគម្ពីរចងចាំ៖“រួចព្រះព្ទង់ទត្ព្គប្់ទំងរប្ស់តដលព្ទង់បានរ្វើ រន្មះ
ក៏រឃើញថាទំងអ្ស់ជាការលអព្ប្ផ្រ”។ (រោកុប្បត្តិ ១:៣១)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដចាស់ -
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មេម ៀនទី ២

អ័ដាេមៅនគ ស្ថានសួគ៌
រោកុប្បត្តិ ១-២
១. រត្ើនរណាជាឪរុកមាតយដំប្ូងរប្ស់រយើង?
គឺអ្័ដាម្ និងរអ្វ៉ ។ (រោកុប្បត្តិ៣:២០)
២. រត្ើព្រះប្រងកើត្អ្័ដាម្រចញរីអ្ី?វ
រចញរី្ូលីដី។ (រោកុប្បត្តិ២::៧)
៣. រត្ើអ្័ដាម្ខុសតប្លករីសត្វចត្ុបាទដូចរម្តច?
ព្រះបានប្រងកើត្អ្័ដាម្រអាយដូចជារូប្អ្ងគព្ទង់។
(រោកុប្បត្តិ១:២៦-២៧)
៤. រត្ើអ្័ដាម្ និង រអ្វ៉ រស់រ្ឯណា?
កនុងសួនចដរដ៏រសសស់សាអត្ម្ួយរ្ឯរសសុករអ្តដន។
(រោកុប្បត្តិ២:៨)
៥. រត្ើរដើម្រឈើរិរសសអ្វីរ្កនុងសួនចដរ?
រដើម្រឈើ ជីវ ិត្។ (រោកុប្បត្តិ ២:៩)

៦. រត្ើរដើម្រឈើម្ួយណាតដល អ្័ដាម្និងរអ្វ៉ ម្ិនព្ត្ូវ

ប្
ូ តទល?

រដើម្រឈើ ដឹងខុសព្ត្ូវ។ (រោកុប្បត្តិ២:១៦-១៧)

Copyright © Gratia Dei Sola Media

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដចាស់ -

3

៧. រត្ើអ្័ដាម្រ្វើអ្ីរវ ្កនុងសួនចដររអ្តដន?

ោត្់តទរកាសួនចដរ កនុងន្មម្ោត្់ជារសតច។
(រោកុប្បត្តិ២:១៥)

៨. រត្ើោត្់បានប្ង្ហាញថាោត្់ជារសតចតាម្រយៈអ្វី?
ោត្់បានដាក់រ្ាះរអាយសត្វទំងអ្ស់រន្មះ។
(រោកុប្បត្តិ២:២០)
៩. រត្ើអ្័ដាម្ និងរអ្វ៉ បានរស់រ្កនុងសួនចដរ

ព្ប្កប្រដាយ

រសចកតីអ្ំណរតម្នរទ?

ពិតមែនហ ើ យ គឺរព្រះតត្រួកោត្់បានប្ំររ ើព្រះរដាយរសចកតី
រសសឡាញ់។ (រអ្សាយ៥១:៣)
១០.រត្ើសន
ួ ចដររអ្តដន គឺជារូប្ភារឆលុះប្ញ្ញ
ា ង
ំ រីអ្ី?វ

សាថនសួគ៌ តដលសាអត្ជាងសួនចដររអ្តដនរៅរទៀត្។
(វ ិវរណៈ២២::១-២)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “ឱព្រះរយ ូវ៉ជាព្រះអ្មាាស់ផ្នរយើងខញំុរអ្ើយ ព្រះ
ន្មម្ព្ទង់ ព្ប្រសើររ្ព្គប្់រលើតទនដីយ៉ងណារៅ”
(ទំនុកដំរកើង ៨:៩)។
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មេម ៀនទី ៣

កា ធ្លាក់កងអំ
នុ
មពើបាប បស់េនុសស
រោកុប្បត្តិ ៣

១. រត្ើអ្័ដាម្ និងរអ្វ៉ បានរស់រ្កនុងសួនចដររអ្តដនឬរទ?

រទ ពីហ្រោះព្រះបានប្រណតញរួករគទំងរីរន្មក់រអាយរចញ
រីសួនចដររអ្តដន។ (រោកុប្បត្តិ៣:២៣-២៤)

២. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នព្រះប្រណតញរួករគរចញរីសន
ួ ចដររអ្តដន ?

រព្រះរួករគម្ិនសាតប្់ប្ង្ហគប្់ព្រះ។
(រោកុប្បត្តិ៣::១៧,២២-២៤)
៣. រត្ើអ្័ដាម្និងរអ្វ៉ ម្ិនបានសាតប្់ប្ង្ហគប្់ព្រះយ៉ ងដូចរម្តច?
រួករគបាន

ូប្តទលរីរដើម្រឈើ ដឹងខុសព្ត្ូវ។

(រោកុប្បត្តិ៣:៦)
៤. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាខុសរដាយព្ោន់តត្

ប្
ូ តទលរឈើរនះ?

រព្រះព្រះបានហាម្រួករគម្ិនរអាយ

ូប្តទលរឈើ រីរដើម្វ

រទ។ (រោកុប្បត្តិ ២::១៦-១៧)
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៥. រត្ើអ្ក
ន ណាបានលបួងរអ្វ៉ រអាយ

ប្
ូ តទលរឈើរន្មះ?

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

៦. រត្ើសាតាំងបានរព្ប្ើវ ិ្ីណាម្កលបួងរអ្វ៉ ?

វរព្ប្ើសត្វរស់រអាយម្កនិយយជាម្ួយរអ្វ៉ ។
(រោកុប្បត្តិ ៣:១៥, វ ិវរណៈ២:៤)

៧. រត្ើរអ្វ៉ បានសាតប្់តាម្សត្វរស់រនះរទ?
សាតប្់ ន្មងបាន
រអាយអ្័ដាម្

ូប្តទលរីរដើម្រឈើ ដឹងខុសព្ត្ូវ រ

ើយបាន

ូប្ទងតដរ។ (រោកុប្បត្តិ៣:៦)

៨. រត្ើមានអ្វីបានរកើត្រ

ង
ើ

រដាយសារការម្ិនសាតប្់ប្ង្ហគប្់

រប្ស់រួករគ?
ក៏មានការឈឺចាប្់រកើត្រទបើង និងរសចកតីសាលប្់បានចូលម្ក
កនុងរោកីយ។ (រោកុប្បត្តិ ៣:១៦-១៩)
៩. រត្ើរយើងព្ត្ូវសាលប្់រដាយរព្រះអ្័ដាម្តម្នរទ?
តម្ន គឺរយើងព្ត្ូវសាលប្់រដាយសារអ្ំររើបាប្រនះ។
(រម្
ូ ៉ ៥::១២-២១, ១កូរ ិនទូស១៥::២២)
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១០. រត្ើព្រះបានសន្អ្វីប្ន្មទប្់រីអ្័ដាម្ធ្លលក់ចុះកនុងអ្ំររើបាប្?

ព្រះអ្ងគសរគង្ហគះម្ួយអ្ងគតដលព្ត្ូវម្កសរគង្ហគះរយើងរីរា
ល់អ្ំររើបាប្រប្ស់រយើង។ (រោកុប្បត្តិ៣:១៥)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “អ្ញនឹងរ្វើរអាយឯងរ ើយនឹងស្តសតី

គឺទំងរូជ

ឯងនិងរូជរប្ស់ន្មងមានរសចកតីខ្ាំងនឹងោន រូជន្មងនឹងកិនកដល
ឯង រ

ើយឯងនឹងចឹកតកងរជើងរគ”។ (រោកុប្បត្តិ ៣:១៥)
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មេម ៀនទី ៤

កាអុន
ី សំលប់មអបិល
រោកុប្បត្តិ ៤
ំ រីររប្ស់អ្័ដាម្ និងរអ្វ៉ ?
១. ចូររអាយរ្ាះកូនទំង
កាអ្ុីន និង រអ្ប្ិល។ (រោកុប្បត្តិ៤:១-២)
២. រត្ើព្រះគម្ពីរបានព្បាប្់អ្ីខ
វ ះ
ល អ្ំរីរអ្ប្ិល?
រអ្ប្ិលរោរររកាត្ខ្លចដល់ព្រះរយ
(មា៉ ថាយ២៣:៣៥, រ

ូវ៉។

រព្រើរ១១:៤)

៣. រត្ើរអ្ប្ិលបានប្ង្ហាញការរោរររកាត្ខ្លចដល់
ព្រះរយ

វ
ូ ៉ យ៉ងដូចរម្តច?

ោត្់បានយកកូនរចៀម្ដំប្ូង ជាដង្ហវយសព្មាប្់ថាវយដល់
ព្រះរយ
៤. រ

ូវ៉។ (រោកុប្បត្តិ៤:៤)

ត្ុអ្ីវ ព្រះជាមាាស់សរវព្រះ

ឫទ័យចំររះដង្ហវយរនះ?

រព្រះរអ្ប្ិលមានជំរនឿរលើកូនរចៀម្ផ្នព្រះ។
(រ

រព្រើរ១១:៤,យ៉ូហាន១:៣៦)

៥. រត្ើព្រះគម្ពីរបានព្បាប្់អ្ីខ
វ ះ
ល អ្ំរីកាអ្ុីន?
កាអ្ុីនមានចិត្តអាព្កក់។ (រោកុ៤::៩-១០,១យ៉ូហាន៣:១២)
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៦. រត្ើកាអ្ុីនបានប្ង្ហាញរសចកតីអាព្កក់រប្ស់ោត្់តាម្រយៈអ្វី?
ោត្់បានយកដង្ហវយតដលោាន្ម្រសាះ ម្កថាវយដល់
ព្រះរយ
៧. រ

ូវ៉។ (រោកុប្បត្តិ៤::៣)

ត្ុអ្ីបា
វ នជាការថាវយតប្ប្រនះ ជាការអាព្កក់?

ការថាវយដង្ហវយតប្ប្រនះ គឺបានប្ង្ហាញចដស់ថា ោត្់ម្ិន
មានការរសាកសាតយចំររះអ្ំររើបាប្ោត្់ រប្ស់រទ។
(រោកុប្បត្តិ៤:៦-៧,រ

រព្រើរ១៣:១១-១២,១យ៉ូហាន១:៧)

៨. រត្ើកាអ្ុីនប្ង្ហាញអាព្កក់រប្ស់ោត្់តាម្រយៈអ្វីរទៀត្?
ោត្់មានរសចកតីព្ចតណននឹងរអ្ប្ិល រ

ើយតទម្ទំងបាន

សំោប្់រអ្ប្ិលរទៀត្។ (រោកុប្បត្តិ៤:៨)
៩. រត្ើព្រះបានកាត្់រទសកាអ្ុីនដូចរម្តច ចំររះអ្ំររើបាប្រនះ?
ព្រះបានប្រណតញោត្់ និងព្គួសាររចញរីរសសុក។
(រោកុប្បត្តិ ៤:១១-១២,១៦)
១០.ហតើព្រះបានទតលក
់ ូនព្ប្ុសម្ួយរទៀត្ជំនួសរអ្ប្ិលតម្នរទ?
ពិតមែនហ ើ យ គឺរសត្ តដលរកាត្ខ្លចដល់ព្រះរយ

ូវ៉ទង

តដរ។ (រោកុប្បត្តិ៤:២៥)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “រដាយសាររសចកតីជំរនឿរន្មះ រអ្ប្ិលបានថាវយយញ្ដ
ប្ូជាដល់ព្រះ តដលព្ប្រសើរជាងដង្ហវយរប្ស់កាអ្ុីន”។
(រ

រព្រើរ១១:៤)។
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ំ ន់
ថ្ងៃេន
ុ មពលេហាទឹកជន
រោកុប្បត្តិ ៤:១៧-៥:៣២
១. រត្ើរយើងបានដឹងអ្វីខះល រីកាអ្ុីន

ប្ន្មទប្់រីោត្់បានសំោប្់

រអ្ប្ិល?
ោត្់បានព្ប្ព្រឹត្តបាប្កាន់តត្រព្ចើន រ

ើយបានប្រព្ងៀនរួក

កូនរប្ស់ោត្់ រអាយព្ប្ព្រឹត្តបាប្ដូចោត្់តដរ។
(រោកុប្បត្តិ៤:១៧-២៤)
២. ចូររអាយរ្ាះកូនព្ប្ុសអាព្កក់រប្ស់កាអ្ុីន?
ទដរម្ក ជាឃាត្ករដូចឪរុកតដរ។ (រោកុប្ប ៤:២៣-២៤)
៣. រត្ើកូនៗដ៏អាព្កក់រប្ស់ឡារម្កបានរ្វើរប្ស់អ្ីខ
វ ះល ?
រួករគបានរកា

វ
រ្កនុងព្ត្សាល រលងស៊ុង និង
ូងសត្វ
ខលុយ និងបានរ្វើរប្ស់ជារព្ចើនរីតដក និងរីលងាិន។
(រោកុប្បត្តិ៤:២០-២២)

៤. រត្ើរួករគបានរព្ប្ើរប្ស់ទង
ំ រនះព្ប្ព្រឹត្បា
ត ប្តដរតម្នរទ?
ពិតមែនហ ើ យ

រួករគបានកាលយជាម្នុសសអាព្កក់ ជាងម្ុន

រៅរទៀត្។ (រោកុប្បត្តិ ៦:៥)
៥. រត្ើព្រះគម្ពីរព្បាប្់រយើងអ្វីខះល អ្ំរីកូនៗរប្ស់រសត្?
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រួករគបានម្កថាវយប្ងគំព្រះរយ

ូវ៉ជាម្ួយោន។

(រោកុប្បត្តិ៤: ២៦)
៦. រត្ើអ្ក
ន ណា ជាម្នុសសតដលរកាត្ខ្លចដល់ព្រះរយ

វ
ូ ៉ រ្

សម្័យរន្មះ?
រ

ណុក តដលជាអ្នករដើរជាម្ួយព្រះ។ (រោកុប្បត្តិ៥:២៤)

៧. រត្ើព្រះបានព្បាប្់រ

ណុករអាយរ្វើអ្ី?វ

ព្រះរអាយោត្់អ្្ិប្ដយទស់នឹងម្នុសសទុចារ ិត្។
(យូដាស១៤)
៨. រត្ើរ

ណុកបានព្បាប្់អ្ីដ
វ ល់រួកម្នុសសទុចរា ិត្ទំងរនះ?

ោត្់ព្បាប្់ថា ព្រះនឹងម្កដាក់រទសរួករគ។(យូដាស ១៥)
៩. រត្ើរួករគបានសាតប្់តាម្សំដីរប្ស់រ

ណុករទ?

រទ រួករគតប្ជាចង់សមាលប្់ោត្់រៅវ ិញ។
(យូដាស១៦,មា៉ ថាយ ២៣:៣៧,២្ីម្៉ូរទ៣:១២)
១០. រត្ើរួករគអាចសមាលប្់រ

ណុកបានរទ?

រទ ព្រះបានទទួលយកោត្់រៅនគរសាថនសួគ៌។
(រោកុប្បត្តិ៥::២៤)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “រ

ណុកោត្់ជាអ្នករដើរជាម្ួយនឹងព្រះ រន្មះោត្់ម្ិន

រ្រទៀត្រទ រីរព្រះព្រះព្ទង់បានទទួលយកោត្់រៅ”
(រោកុប្បត្តិ ៥:២៤)។
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ំ ន់
េហាទឹកជន
រោកុប្បត្តិ ៦-៩
១. រត្ើព្រះគម្ពីរនិយយអ្វីខះល អ្ំរីណូរអ្?
ណូរអ្ គឺជាមានក់កុនងចំរណាម្ម្នុសសម្ួយចំនួនតដលរោររ
ូវ៉។ (រោកុប្បត្តិ៦:៨-៩,៧:១)

រកាត្ខ្លចដល់ព្រះរយ

២. រត្ើព្រះបានព្បាប្់រអាយណូរអ្រ្វើអ្ី?វ
រ្វើទូក្ំម្ួយ។ (រោកុប្បត្តិ៦:១៤)
៣. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាណូរអ្ព្ត្ូវសាងសង់ទូក្ំម្ួយ?

រព្រះព្រះនឹងប្ញ្ូា នទឹកជំនន់ដ៏្ំម្ួយម្ករលើតទនដី។
(រោកុប្បត្តិ ៦:១៣,១៧)
៤. រត្ើណូរអ្

និងព្គួសាររប្ស់ោត្់ចំណាយរយៈររលប្៉ុន្មាន

ឆ្នរំ ដើម្បីសង់ទូកដ៏្ំម្ួយរន្មះ?
ព្ប្ត

លជា១២០ឆ្នំ។ (រោកុប្បត្តិ៦::៣)

៥. រត្ើណូរអ្បានរ្វើអ្ីខ
វ ះល

កំលង
ុ ររលតដលោត្់សាងសង់ទូក

្ំរន្មះ?
ោត្់បានអ្្ិប្ដយអ្ំរីព្រះព្គីសជា
ទ អ្ងគសរគង្ហគះ

និងបាន

ព្បាប្់រួកម្នុសសអាព្កក់រអាយផ្កលស់តព្ប្ចិត្ត ម្ិនដូរចានះរទ
នឹងព្ត្ូវវ ិន្មស។ (១ររព្ត្ុស៣:១៨-២០,២ររព្ត្ុស២:៥)
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៦. រត្ើព្រះបានសរគង្ហគះអ្នកណាខលះរ្កនុងទូក្ំ?

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

៧. រត្ើព្រះបានសរគង្ហគះអ្វីខះ
ល រទៀត្រ្កនុងទូក្ំ?

រួកសត្វចត្ុបាទ តដលព្រះបានន្មំយកម្ករអាយណូរអ្។
(រោកុប្បត្តិ ៨:១៦-១៧)

៨. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ម្ករលើរោកីយដ៏អាព្កក់រនះ?

រោកីយទំងម្ូលព្ត្ូវបានប្ំផ្កលញរដាយទឹកជំនន់ ។
(រោកុប្បត្តិ ៧:២៣)

៩. រត្ើទឹកជំនន់ត្ំណាងរអាយសញ្ញដអ្វី?
ជាសញ្ញដព្បាប្់អ្ំរីទីប្ញ្ាប្់ផ្នតទនដី។
(មា៉ ថាយ២៤:៣៧-៣៩)

១០.រត្ើសញ្ញដឥនទ្នូមានន័យយ៉ ងដូចរម្តច?
មានន័យថា ព្រះព្ទង់រតម្ងនឹកចាំរ

ើយនិងសរគង្ហគះព្ប្ជា

រាស្តសត រប្ស់ទងព្ទង់ជានិចា។ (រោកុប្បត្តិ៩:៩-១៧)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “ប្៉ុតនត ណូរអ្បានព្ប្កប្រដាយព្រះគុណ ចំររះព្រះ
រយ

ូវ៉វ ិញ”។ (រោកុប្បត្តិ ៦:៨)
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ំ ន់
ថ្ងៃបទាប់ប់ពេ
ី ហាទឹកជន
រោកុប្បត្តិ ១១
១. ចូររអាយរ្ាះកូនទំងប្ីន្មក់រប្ស់ណូរអ្។
សិម្ ហាំ និង យ៉ តទត្។ (រោកុប្បត្តិ៥:៣២,៦:១០)
២. រត្ើព្រះគម្ពីរនិយយអ្វីខះល អ្ំរីហា?ំ
ហាំបានត

ករករឪរុករប្ស់ខួន។
ល
(រោកុប្បត្តិ៩:២២)

៣. រត្ើណូរអ្បាននិយយអ្វី ទក់ទងនឹងអ្ំររើបាប្រប្ស់ហា?ំ
ោត្់និយយថា អ្ំររើបាប្រប្ស់ហាំនឹងព្ត្ូវប្ណា
ត សារ។
(រោកុប្បត្តិ៩:២៥)
៤. រត្ើណូរអ្បាននិយយអ្វីខះល អ្ំរីសម្
ិ ?
ោត្់បាននិយយថា សូម្រអាយព្រះរយ

ូវ៉ជាព្រះផ្នសិម្

បានព្ប្កប្ រដាយព្រះររ។ (រោកុប្បត្តិ៩:២៦)
៥. រត្ើណូរអ្បាននិយយអ្វីខះល អ្ំរីយ៉តទត្?
ោត្់បាននិយយថា ោត្់នឹងបានតចករ ំតលកព្រះររជាម្ួយ
សិម្តដរ។ (រោកុប្បត្តិ៩:២៧)
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៦. ចូររអាយរ្ាះមានក់កុងចំ
ន រណាម្ររព្ប្ុសៗរប្ស់ហា?ំ

នីម្រឌ
ុ៉
ជាម្នុសសអាព្កក់ តដលជាកំរូលព្រនផ្ព្រដ៏ខ្លំង
រូតក។ (រោកុប្បត្តិ១០:៦-៩)

៧. រត្ើម្នុសសសម្័យរន្មះបានព្ប្ព្រឹត្ិកា
ត រអាព្កក់អ្ីខ
វ ះល ?
រួករគបានចាប្់រទតើម្សង់ទីព្កុង្ំម្ួយ និងប្៉ម្ខពស់ម្ួយ។
(រោកុប្បត្តិ១១:៣-៤)
៨. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជារួកម្នុសសអាព្កក់ទង
ំ រនះសាងសង់ទីព្កុង

្ំនិងប្៉ម្ដ៏ខស
ព រ់ ន្មះ?
រួករគចង់ មានអ្នុភារខ្លំងកាល

រ

ើយនឹងម្ិនតប្កតខញកោន

រៅរសររញរលើតទនដីរទបើយ។ (រោកុប្បត្តិ១១:៣-៤)
៩. រត្ើរួករគបានប្ញ្ាប្់ការសាងសង់ឬរទ?
រទ រព្រះព្រះបានប្ំភាន់ភាសារប្ស់រួករគ។
(រោកុប្បត្តិ១១:៥-៧)
១០.រត្ើព្ោរព្កាយម្កមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ

រលើរួកម្នុសសអាព្កក់

ទំងរនះ?
រួករគបានតប្កតខញកោន

ជាសាសន៍រទសងៗរសររញរលើ

តទនដី។ (រោកុប្បត្តិ១១:៨-៩)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “ព្រះរយ

ូវ៉ ព្ទង់រតម្ងការររដល់អ្ស់អ្ក
ន តដល រសស

ឡាញ់ព្ទង់ តត្នឹងប្ំផ្កលញរួកម្នុសសអាព្កក់វ ិញ”។

(ទំនុកដំរកើង

១៤៥:២០)
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យប
៉ូ
ព្រះគម្ពីរ យ៉ូប្ ១-២,១៩,៤២
១. រត្ើព្រះគម្ពីរនិយយអ្វីខះល អ្ំរីយប្
៉ូ ?
យ៉ូប្រោរររកាត្ខ្លចដល់ព្រះរយ

ូវ៉។

(យ៉ូប្១:១,៨,២:៣)

២. រត្ើព្រះបានព្ប្ទនររដល់យប្
៉ូ តម្នតដររទ?
រិត្តម្ន ព្រះបានទតល់រអាយោត្់នូវកូន១០ន្មក់ និងរោ
ព្កប្ីជារព្ចើន។ (យ៉ូប្១:២-៣)
៣. រត្ើអារកសចង់រ្វើអ្ីរវ ៅរលើយប្
៉ូ ?
វចង់រ្វើរអាយយ៉ូប្ព្ប្មាទដល់ព្រះ។ (យ៉ូប្១:៩-១១)
៤. រត្ើអារកសររៀប្តទនការរ្វើការរនះយ៉ ងដូចរម្តច?
វចង់ដកយករប្ស់ទំងអ្ស់តដលយ៉ូប្មាន។
(យ៉ូប្១:៩-១១)

៥. រត្ើព្រះបានទតលអ្
់ ំណាចរអាយអារកសទស់នឹងយ៉ប្
ូ ឬ?
ព្បាកដណាស់

យ៉ូប្បានបាត្់ប្ង់ ព្ទរយសម្បត្តិ

ទំងអ្ស់កុនង រយៈររលតត្ម្ួយផ្ទីប្៉ុរណាណះ។
(យ៉ូប្១:១២-២១)
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និងកូន

៦. រត្ើយប្
៉ូ មានការឈឺចាប្់កាន់តត្ខ្លង
ំ រ

ង
ើ តដរឬរទ?

ព្បាកដតម្ន ោត្់បានធ្លលក់ខួនឈឺ
ល
ជាទំងន់។
(យ៉ូប្២:៤-៨)

៧. រត្ើម្ិត្ស
ត ឡា
ំ ញ់ប្ីន្មក់រប្ស់យប្
៉ូ

ពួកហគបានជួយរ ំតលកទុកខ

លំបាករប្ស់ោត្់តដរឬរទ?
រទ! រួករគមានតត្ប្តនថម្ ទុកខលំបាករលើោត្់តត្ប្៉ុរណាណះ។
(យ៉ូប្២: ១១,យ៉ូប្៤២:៧-៨)

៨. រត្ើយប្
៉ូ បាននិយយអ្វីរៅកាន់ម្ិត្រត ប្ស់ោត្់?
ោត្់បាននិយយថា “ប្៉ុតនតខុំដ
ញ ឹងថា អ្នកតដលរោះខញុំ
ព្ទង់មាន ព្រះជនារស់រ្”។ (យ៉ូប្១៩:២៥)

៩. រត្ើយប្
៉ូ បានរ្វើដូចរម្តច ររលតដលោត្់ជួប្ទុកល
ខ បា
ំ ក?
ោត្់មានរសចកតីអ្ំណត្់ជាខ្លំង។ (យ៉ កុប្៥:១១)
១០.រត្ើព្រះបានព្ប្ទនររដល់យប្
៉ូ សំរាប្់រសចកតីអ្ំណត្់រប្ស់
ោត្់តដរឬរទ?
រិត្តម្នរ
ដង រ

ើយ ព្រះបានព្ប្ទនព្ទរយសម្បត្តិរប្ស់ោត្់ រទវរ

ើយបានទតល់កូនរអាយោត្់១០ន្មក់តទម្រទៀត្។

(យ៉ូប្៤២:១០,១២-១៣)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “ព្រះរយ

ូវ៉ព្ទង់បានព្ប្ទនម្ក រ

ដកយក រៅវ ិញ សូម្រអាយព្រះន្មម្ព្រះរយ

ើយព្ទង់ក៏បាន

ូវ៉បានររចុះ”

(យ៉ូប្ ១:២១)។
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អ័ប្របាហា ំផ្លាស់មៅប្រសុកកាណាន
រោកុប្បត្តិ ១២-១៥
១. រត្ើព្រះបានព្បាប្់អ្័ព្បាហាំរអាយរ្វើអ្ី?វ
រអាយរៅទឹកដីតដលព្រះព្ទង់នឹងប្ង្ហាញដល់ោត្់។
(រោកុប្បត្តិ១២:១)

២. រត្ើព្រះបានន្មំអ្័ព្បាហាំនិងសារា៉ រៅកតនលងណា?
រៅទឹកដីរសសុកកាណាន។ (រោកុប្បត្តិ១២:៥)
៣. រត្ើព្រះព្ទង់បានសន្អ្វីជាម្ួយអ្័ព្បាហាំឬ?
នឹងរអាយរសសុកកាណានទំងអ្ស់រៅរូជរប្ស់ោត្់ ។
(រោកុប្បត្តិ១២: ៧,១៣:១៤-១៥)

៤. រត្ើទឹកដីរសសុកកាណានត្ំណាងរអាយអ្វី?
ត្ំណាងរអាយសាថនសួគ៌។ (រ

រព្រើរ១១:៨-១០,១៣-១៦)

៥. រត្ើព្រះព្ទង់បានសន្អ្វីរទៀត្ជាម្ួយអ្័ព្បាហាំ?
នឹងរអាយោត្់មានកូនរព្ចើនដូចជាផ្កកយរ្រលើរម្ឃ។
(រោកុប្បត្តិ ១៣:១៦,រោកុប្បត្តិ១៥:៥,២២:១៦-១៨)

៦. រត្ើអ្័ព្បាហាំនិងសារា៉ មានកូនតដរឬរទ?
ម្ិនទន់មានរទ រគទំងរីរន្មក់ក៏ចាស់ណាស់រ
(រោកុប្បត្តិ១៥:២-៤, ១៧:១៥-១៧)
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ើយ ។

៧. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាអ្័ព្បាហាំរៅរសសុករអ្សុរ
ី ?ទ

រព្រះមានអ្ំណត្់អ្ត្់ ជាខ្លំងរ្រសសុកកាណាន។
(រោកុប្បត្តិ១២:១០)

៨. រត្ើព្រះព្ទង់ចង់រអាយអ្័ព្បាហាំរ្រសសុករអ្សុរ
ី រទ ទ?
រទ! ព្ទង់បានប្ញ្ូជ នោត្់រៅរសសុកកាណានវ ិញ រ

ើយព្ទង់

នឹងតទរកាោត្់រ្ទីរន្មះ។ (រោកុប្បត្តិ១២:១៧-១៣:៣)
៩. រត្ើអ្័ព្បាហាំដឹងថាព្រះព្ទង់ព្ប្ទនររដល់ោត្់តាម្រយៈអ្វី?
ព្ទង់បានមានប្នទូលនឹងអ្័ព្បាហាំថា
រអាយខ្លចអ្វីរ

ើយ

“អ្ព្បាម្រអ្ើយ

អ្ញជាតខល រ

កុំ

ើយជារង្ហវន់ដ៏្ំផ្ព្ក

តលងរប្ស់ឯង”។ (រោកុប្បត្តិ១៥:១)
១០.រត្ើអ្័ព្បាហាំព្បាកដចិត្ថា
ត ព្រះនឹងព្ប្ទនររដល់ោត្់ឬរទ?
ព្បាកដតម្ន ោត្់មានជំរនឿរលើព្រះរយ

ូវ៉ជាព្រះដ៏រិត្។

(រោកុប្ប ត្តិ១៥:៦)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “រីរព្រះរោករង់ចាំព្កុងម្ួយ តដលមានឫសជញ្ញ
ជ ំង
តដល ព្រះព្ទង់ជាអ្នកគូរ រ

ើយជាអ្នកសង់” (រ
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ំ
ឡតបានសមរ្
គ ោះមេញពីស ៉ូដុេ
ុ
រោកុប្បត្តិ ១៣, ១៩

១. រត្ើអ្ក
ន ណាបានម្ករសសុកកាណានជាម្ួយអ្័ព្បាហាំ?
កាួយរប្ស់ោត្់ ហ្
ម ោះ
(រោកុប្បត្តិ១៣:១)
២. រ

ុត្ រួម្ដំរណើរជាម្ួយព្ប្រនធោត្់។

ត្ុអ្ីបា
វ នជាអ្័ព្បាហាំ និង

ត្ម្ិ
ុ នរួម្ដំរណើរជាម្ួយោន?
រព្រះោានរមាព្គប្់ព្ោន់ សព្មាប្់ ូងសត្វ
វ
រ នៈរប្ស់
រួកោត្់។ (រោកុប្បត្តិ១៣:៥-៩)

៣. រត្ើ

ត្សំ
ររចចិត្រត ស់រ្កតនលងណា?
ុ
រ្តកបររួកម្នុសសអាព្កក់កុងព្កុ
ន
ងសូដុំម្ និងកូម្៉ូរា៉។
(រោកុប្បត្តិ ១៣:១០-១៣)

៤. រត្ើ

ត្មានរសចកត
ីរ ីករាយកនុងព្កុងសូដុំម្ឬរទ?
ុ
រទ! ប្៉ុតនតព្គួសារោត្់មានកតីរ ីករាយដូចរ្ទទះខលួនតដរ។
(រោកុប្បត្តិ១៩:៧,១៤-១៦,១ររព្ត្ុស២:៦-៨)

៥. រត្ើព្រះបានព្បាប្់អ្ីខ
វ ះល ដល់អ្័ព្បាហាំអ្ំរីព្កុងសូដុំម្?
ព្រះនឹងប្ំផ្កលញទីព្កុងដ៏អាព្កក់រន្មះរចាល។
(រោកុប្បត្តិ១៨:១៦-៣២)
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៦. រត្ើអ្័ព្បាហាំបានអ្្ិសាថនសំរាប្់ព្កុងសូដុំម្ឬរទ?
រទ! ោត្់បានអ្្ិសាានសំរាប្់តត្

ុត្ តដលរកាត្ខ្លចព្រះ
ប្៉ុរណាណះ។ (រោកុប្បត្តិ១៩:២៧-២៩)
វ
ូ ៉ បានព្ប្ណីដល់

៧. រត្ើព្រះរយ

ត្រទ?
ុ
រិត្តម្ន រទវតាទំងរីរបានរអាយ ុត្ និងព្គួសាររប្ស់
ោត្់ រចញរីព្កុងសូដុំម្។ (រោកុប្បត្តិ១៩:១-១៧)

៨. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ម្ករលើព្ប្រនធរប្ស់

ត្?
ុ
ន្មងបានកាលយជាប្រង្ហគលអ្ំប្ិល។ (រោកុប្បត្តិ១៩:២៦)

៩. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ម្ករលើទីព្កុងដ៏អាព្កក់ទង
ំ រនះ?

ព្រះរយ

ូវ៉បានប្ងអុលរ្លៀងជាសាពន់្័រ

និងរ្លើងរីរលើ

រម្ឃម្ករលើព្កុងសូដុម្ និងព្កុងកូម្៉ូរា៉។
(រោកុប្បត្តិ១៩:២៤-២៥ ,២៨-២៩)
១០.រត្ើការប្ំផ្កលញព្កុងសូដុម្ និងព្កុងកូម្៉ូរា៉ជាសញ្ញដព្បាប្់រីអ្ី?វ
ទីប្ញ្ាប្់ផ្នរោកីយ។ (មា៉ ថាយ១០:១៥)
ខគម្ពីរចងចាំ៖

“រម្ើល!អ្ញម្កជាឆ្ប្់ទំងន្មំយករង្ហវន់ម្កជាម្ួយ

រដើម្បីនឹងតចករអាយព្គប្់ោនតាម្ការតដលខលួនបានរ្វើ”។
(វ ិវរណៈ ២២:១២)
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អុស្ថ
ី ក
រោកុប្បត្តិ ១៨, ២១, ២២
១. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាព្រះរយ

រដើម្បីព្បាប្់ោត្់ថា

វ
ូ ៉ ព្ទង់រលចម្ុខម្កឯអ្័ព្បាហាំ?
សារា៉ នឹងមានកូនព្ប្ុសម្ួយព្ត្ូវដាក់

រ្ាះថាអ្ុីសាក។ (រោកុប្បត្តិ១៨:១០)
២. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាសារា៉ រសើច រ្ររលតដលព្រះរយ

វ
ូ ៉ សន្

ថានឹងរអាយកូនព្ប្ុសម្ួយ?
រីរព្រះន្មងមានវ ័យចំណាស់ណាស់រៅរ

ើ យ។

(រោកុប្បត្តិ ១៨: ១១-១២)
៣. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានរឆលើយត្ប្អ្វីរៅកាន់សារា៉ ?

“រត្ើមានអ្វីរិបាកតដលព្រះម្ិនអាចរ្វើបានតដរឬរទ?”។
(រោកុប្បត្តិ១៨:១៤)
៤. រត្ើអ្ក
ន ណាបានចំអ្ករអាយអ្ុីសាក?
គឺអ្ុីសមា៉ តអ្ល ជាកូនព្ប្ុសរប្ស់ហាការ។
(រោកុប្បត្តិ២១:៨-៩)
៥. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ មានរសចកតីរព្កាត្ជាម្ួយអ្ុីសមា៉ តអ្លរទ?

រិត្តម្ន ព្ទង់ព្បាប្់អ្័ព្បាហាំរអាយប្រណតញអ្ុីសមា៉ តអ្ល
និង ហាការរៅរអាយឆ្ីយ។ (រោកុប្បត្តិ២១:១០-១២)
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៦. រត្ើព្រះបានប្ញ្ញ
ជ អ្័ព្បាហាំរអាយរ្វើអ្ីជា
វ ម្ួយអ្ុីសាក?
ព្រះព្ទង់បានប្ញ្ញ
ជ រអាយថាវយអ្ុី សាករៅព្រះ រ្វើជាយញ្ដ
ប្ូជារ្រលើអាសនៈ ។ (រោកុប្បត្តិ ២២:២)
៧. រត្ើព្រះបានប្ញ្ញ
ជ អ្័ព្បាហាំរអាយថាវយអ្ុីសាករ្ឯណា?
រ្រលើ្ំនរសសុកម្៉ូរ ីយ៉ រ្ឯព្កុងរយរូសាទបិម្។
(រោកុប្បត្តិ២២:២-៤, ២របាកសព្ត្៣:១)
៨. រត្ើរ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាអ្័ព្បាហាំសខ
ុ ចិត្ថា
ត វ យកូនព្ប្ុសោត្់?

រព្រះោត្់បានដឹងថា ព្រះអាចរព្បាសអ្ុីសាករអាយរស់រី
សាលប្់បាន។ (រ
៩. រត្ើព្រះរយ

រព្រើរ ១១:១៧-១៩)

វ
ូ ៉ បានព្ប្ទនអ្វីជំនួសរអាយអ្ុីសាក?

កូនរចៀម្រ្ាលម្ួយកដល

តដលជាប្់តសនងនឹងគរមាពត្

រឈើ ។ (រោកុប្បត្តិ២២:១២-១៣)
១០. រត្ើសត្វរចៀម្រន្មះត្ំណាងរអាយអ្វី?
ព្រះអ្មាាស់ព្រះរយស៊ូវព្គីសទ ជាកូនរចៀម្ផ្នព្រះ។
(រោកុប្បត្តិ ២២:៨,យ៉ូហាន១:២៩)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “នុ៎ះន៍ កូនរចៀម្ផ្នព្រះតដលរដាះបាប្ម្នុសសរោក”
(យ៉ូហាន ១:២៩)។
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យកុប
រោកុប្បត្តិ ២៤-២៨
១. រ

ត្ុអ្ីអ្
វ ័ព្បាហាំប្ញ្ូជ នបាវប្ំររ ើរប្ស់ោត្់រអាយរៅខ្រា៉ ន?

រដើម្បីរកព្ប្រនធម្ួយរអាយអ្ុីសាក។ (រោកុប្បត្តិ២៤:២-៤)
២. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាោត្់រៅរកព្ប្រនធរ្ខ្រា៉ ន?

អ្ុីសាកម្ិនអាចយកព្ប្រនធអ្នករសសុកកាណានរទ។
(រោកុប្បត្តិ២៤:៣)
៣. រត្ើបាវប្ំររ ើរន្មះរកព្ប្រនធរអាយអ្ុីសាកដូចរម្តច?
ោត្់បានអ្្ិសាថនដល់ព្រះរយ

ូវ៉ រអាយជួយរកស្តសតីរន្មះ

។ (រោកុប្បត្តិ២៤:១២-១៤)
៤. រត្ើស្តសតណា
ី
បានកាលយជាព្ប្រនធអ្ុីសាក?
ន្មងរ្ាះ ររប្ិកា។ (រោកុប្បត្តិ២៤:៥០-៥១,៦៧)
៥. រត្ើអ្ុីសាក និងររប្ិកាមានកូនប្៉ុន្មានន្មក់?
ព្រះរយ

ូវ៉បានរអាយកូនរភាលះរីរដល់រួករគ គឺយ៉កុប្

និងរអ្សាវ។ (រោកុប្បត្តិ២៥:២៤-២៦)
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៦. រត្ើព្រះបានព្បាប្់អ្ីដ
វ ល់ររប្ិកា ម្ុនររលកូនរភាលះរនះរកើត្?
ព្ទង់បានមានប្នទូលថា ព្ទង់រសសឡាញ់យ៉កុប្ ប្៉ុតនតសប្
អ ់
រអ្សាវ។ (រោកុប្បត្តិ២៥:២៣)

៧. រត្ើរអ្សាវប្ង្ហាញសន្មតនចិត្អា
ត ព្កក់រប្ស់ោត្់យ៉ងណា?
ោត្់បានលក់សិទធម្រត្កកូនចបង រដាយបានដូរយកនំប្ុ័ង
និងសម្លសតណតកព្ក

ម្។ (រោកុប្បត្តិ២៥:២៩-៣៤)

៨. រត្ើយ៉កុប្មានចិត្រត សាាះព្ត្ង់កុងការតសវ
ន
ងរកព្រះររឬរទ?
រទ! ោត្់បានកុ

កឪរុករប្ស់ោត្់។

(រោកុប្បត្តិ២៧:១៨-១៩,២៤)
៩. រត្ើយ៉កុប្កុ

កអ្វីដល់ឪរុករប្ស់ខួន?
ល

ោត្់ប្នំលខួនរ្វ
ល
ើជារអ្សាវ។ (រោកុប្បត្តិ២៧:៦-២៧)
១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ររលតដលរអ្សាវរកសំោប្់យ៉កុប្?

យ៉ កុប្បានរគចខលួនរៅរ្ទទះឡាបាន់

ជារូរប្ស់ោត្់ ។

(រោកុប្បត្តិ២៧:៤២-៤៣,រោកុប្បត្តិ២៨:១០)
ខគម្ពីរចងចាំ៖
“រដាយសាររសចកតីជំរនឿរន្មះអ្ុីសាកបានរអាយររដល់
និងរអ្សាវរីដំរណើរការរៅខ្ងម្ុខ”។ (រ
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យ៉ កុប្

រព្រើរ ១១:២០)
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យកុបមៅប្រសុកខារន
រោកុប្បត្តិ ២៨-៣៣,៣៥
១. រត្ើមានអ្វីបានរកើត្រ

ង
ើ ចំររះយ៉ កុប្

រ្ររលតដលោត្់

កំរុងរ្វើដំរណើររៅខ្រា៉ ន?
ព្រះរយ

ូវ៉ក៏បានរលចម្កឯោត្់

តាម្រយៈការរនយល់

សុប្ិន។ (រោ កុប្បត្តិ២៨:១១-១២)
២. រត្ើព្រះរយ
ព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានសន្អ្វីជាម្ួយយ៉ កុប្រ្កនុងសុប្ិន?

ូវ៉នឹងរ្ជាម្ួយោត្់ រ

ើយនឹងព្ប្ទនររដល់

ោត្់។ (រោកុប្បត្តិ២៨:១៣-១៥)
៣.រត្ើយ៉កុប្សានក់ជាម្ួយឡាបាន់រ្ខ្រា៉ នរយៈររលប្៉ុន្មាន?
រយៈររល២០ឆ្នំ បានរ្វើការង្ហរជាម្ួយព្ប្រនធនិងរោព្កប្ី
ោត្់។ (រោកុប្បត្តិ៣១:៣៨,៤១)
៤. រត្ើយ៉កុប្មានព្ប្រនធប្៉ុន្មានន្មក់?
មានព្ប្រនធរីរន្មក់ គឺ រលអា និង រា៉ តជល។
(រោកុប្បត្តិ២៩:១៦-២០,២៣-២៥,២៧-២៨)
៥. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានទតលក
់ ូនរអាយយ៉ កុប្ប្៉ុន្មានន្មក់?

កូនព្ប្ុសដប្់រីរន្មក់ និងកូនរសសីមានក់ ។
(រោកុប្បត្តិ៣៥:២២-២៦,រោកុប្បត្តិ៣០:២១)
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៦. រត្ើឡាបាន់ររញចិត្ន
ត ឹងយ៉ កុប្រទ?
រទ! ោត្់បានផ្កលស់ប្ូតរព្បាក់ឈួលយ៉
ន
កុប្យ៉ ងញឹកញាប្់។
(រោកុប្បត្តិ២៩:២៤-២៥,៣០:២៦-៣០,៣១:៧)

៧. រត្ើយ៉កុប្អាចមានលទធភាររ្វើជាអ្នកមានបានរទ?
ោត្់អាចកាលយជាអ្នកមានបាន រព្រះមានព្រះរយ

ូវ៉រ្

ជាម្ួយោត្់។(រោកុប្បត្តិ៣០:៤៣,រោកុប្បត្តិ៣១:៩-១៣)
៨. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាយ៉ កុប្ចាករចញរីឡាបាន់?

រព្រះព្រះរយ

ូវ៉បានព្បាប្់ោត្់ រអាយព្ត្

ប្់រៅឯរសសុក

កាណានវ ិញ។ (រោកុប្បត្តិ៣១:១៣)
៩. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ចំររះយ៉ កុប្

កាណាន?

រ្តាម្ដងទលូវរៅរសសុក

យ៉ កុប្បានរបាកចំបាប្់ជាម្ួយព្រះ។(រោកុប្បត្តិ៣២:២៤-២៦)
១០.រត្ើរអ្សាវបានសំោប្់យ៉កុប្រទ

រ្ររលោត្់បានជួប្

យ៉ កុប្ម្តងរទៀត្?
រទ! ព្រះបានហាម្ឃាត្់ រអ្សាវម្ិនរអាយរ្វើការអាព្កក់
រនះ រទ។ (រោកុប្បត្តិ៣៣:៤)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “អ្ញបានរឃើញព្រះរ្ព្ប្ទល់ម្ុខ រ

ើយជីវ ិត្អ្ញ

បានគង់វង់រ្” (រោកុប្បត្តិ ៣២:៣០)។
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មេម ៀនទី ១៤

យផ៉ូ សប
រោកុប្បត្តិ ៣៧, ៣៩
១. រត្ើយ៉កុប្រសសឡាញ់កូនណាជាងរគប្ំទុត្?
យ៉ូតសប្ ជាកូនរប្ស់រា៉តជល។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៣)
២. រត្ើយ៉កុប្ប្ង្ហាញថា ោត្់រសសឡាញ់យត៉ូ សប្តាម្រយៈអ្វី?
ោត្់បានរអាយអាវ១តដលមានរព្ចើនរណ៌រៅយ៉ូតសប្។
(រោកុប្បត្តិ៣៧:៣)
៣. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាយ៉ កុប្

ប្ង្ហាញការររញចិត្ជា
ត រិរសសរៅ

ចំររះរោកយ៉តូ សប្?
រព្រះោត្់ចង់ រអាយយ៉ូតសប្ ទទួលព្រះររផ្នអ្ំណាចកូន
ប្ងចបង។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៣)
៤. រត្ើរួកប្ងព្ប្ុសមានអារម្ាណ៍ដូចរម្តចអ្ំរីការរនះ?
រួករគព្ចតណននឹ ងយ៉ូតសប្ និងតទម្ទំងសអប្់ោត្់រទៀត្។
(រោកុប្បត្តិ៣៧:៤)
៥. រត្ើមានអ្វីរទៀត្តដលរ្វើរអាយរួករគរ ឹត្តត្សអប្់យត៉ូ សប្?
យ៉ូតសប្យល់សប្តិរឃើញ ប្ងព្ប្ុសរប្ស់ោត្់ទំងអ្ស់
ព្កាប្ចុះរ្ចំររះម្ុខោត្់ ។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៥-១១)
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៦. រត្ើរួកប្ងៗបានរ្វើអ្ីរវ ៅរលើយត៉ូ សប្?
រួករគលក់យ៉ូតសប្រអាយរ្វើជាទសករ រ្រសសុករអ្សុីរ។
ទ
(រោកុប្បត្តិ៣៧:២០-២៨)
៧. រត្ើរួកប្ងៗបាន្ូត្យ៉ កុប្ជាឪរុកដូចរម្តច

រ្ររលរួក

រគរៅដល់ទះ
ទ ?
រួករគបាន្ូត្ព្បាប្់ថា

មានសត្វផ្ព្រសាហាវម្ួយបានសុី

យ៉ូតសប្។ (រោកុប្បត្តិ៣៧:៣១-៣២)
៨. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ រលើយត៉ូ សប្រ្ឯរសសុករអ្សុរ
ី ?ទ

ោត្់បានកាលយជាអ្នកប្ំររ ើរប្ស់ប្៉ូទីផ្ករ ជាអ្នកព្គប្់ព្គងបាវ
ប្ំររ ើ។ (រោកុប្បត្តិ៣៩:១-៤។
៩. រត្ើប្៉ូទីផ្ករបានរ្វើអ្ីរវ ៅរលើយត៉ូ សប្?
ោត្់បានដាក់យ៉ូតសប្រៅកនុងគុក។ (រោកុប្បត្តិ៣៩:២០)
១០.រត្ើយត៉ូ សប្បានរ្វើអ្ីខ
វ ុសតដររទ?
រទ! គឺរដាយសារព្ប្រនធរប្ស់ប្៉ូទីផ្ករបានម្ួលប្ង្ហកច់ោត្់ ។
(រោកុប្បត្តិ៣៩:៧-១៨)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “ផ្ដវ ក៏មានកំឡាំងរដាយសារព្រះ

សតផ្នព្រះដ៏មាន

ព្រះរចសាតរប្ស់យ៉កុប្”។ (រោកុប្បត្តិ ៤៩:២៤)
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មេម ៀនទី ១៥

យផ៉ូ សបជាអនកប្រតួតប្រាមៅមអសុព
ី ់
រោកុប្បត្តិ ៣៩-៥០
១. រត្ើព្រះបានប្ង្ហាញថា
យ៉ ងដូចរម្តច?

ព្ទង់គង់រ្ជាម្ួយយ៉តូ សប្កនុងគុក

ឆ្ាំគុកមានរសចកតីរសសឡាញ់ចូលចិត្តយ៉ូតសប្។
(រោកុប្បត្តិ៣៩::២១-២៣)
២. រត្ើអ្ក
ន ណាព្ត្ូវបានរគន្មំម្កដាក់គុកជាម្ួយយ៉តូ សប្?
អ្នករិរសសថាវយតរងរសតច និងអ្នកដុត្នំ ថាវយរសតច។
(រោកុប្បត្តិ៤០:១-៣)
៣. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាអ្នករិរសសថាវយតរង និងអ្នកដុត្នំមែលមាន

ទឹកម្ុខព្រួយរ្ផ្ទីរន្មះ?
ព្រះព្ទង់បានរនយល់សប្តិដល់រួករគមានក់ៗរទសងរីោន។
(រោកុប្បត្តិ៤០:៥-៦)
៤. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ រ្ររលតដលសុប្ិនរនះ

រ្វើរអាយរួក

រគព្រួយចិត្?ត
ព្រះបានប្ង្ហាញយ៉ូតសប្អ្ំរីអ្ត្ថន័យរិត្រប្ស់សុប្ិនរន្មះ។
(រោកុប្បត្តិ៤០:៨-១៩)
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៥. រត្ើព្រះព្ទង់បានរនយល់សប្តិដល់អ្ក
ន ណារទៀត្?
រសតចផ្កររា៉ ន ជារសតចផ្នព្ប្រទសរអ្សុីរ។ទ
(រោកុប្បត្តិ៤១:១)
៦. រត្ើអ្ក
ន ណាបានរសសាយសុប្ិនរប្ស់រសតចផ្កររា៉ ន?
គឺយ៉ូតសប្ មែលបានយករចញរីគុករអាយរៅកាត្់រសសាយ
សុប្ិនរន្មះ។ (រោកុប្បត្តិ៤១:១៤-១៦)
៧. រត្ើរសតចផ្កររា៉ នបានទតលរ់ ង្ហវន់អ្ីដ
វ ល់យត៉ូ សប្?
រសតចផ្កររា៉ នបានតាំងយ៉ូតសប្រអាយព្ត្ួត្ព្តារលើរសសុក
រអ្សុីរ។
ទ (រោកុប្បត្តិ៤១:៣៩-៤៤)
៨. រត្ើអ្ក
ន ណាបានម្កឯយ៉តូ សប្?
រួកប្ងព្ប្ុសរប្ស់ោត្់បានម្កទិញរសបៀងអាហារ។
(រោកុប្បត្តិ ៤២:១-៦)
៩. រត្ើរួករគសាគល់យត៉ូ សប្រទ?
រទ!

ទល់តត្យ៉ូតសប្ព្បាប្់រីការរិត្ថា

ោត្់ជាអ្នកណា

រទើប្រួករគសាគល់ោត្់។ (រោកុប្បត្តិ៤២:៧-៨,៤៥:១-៣)
១០.រត្ើយ៉កុប្មានរសចកតីរ ីករាយតដរឬរទ
ឮថាកូនរប្ស់ោត្់រ្រស់រ្រ
រិត្ណាស់

យ
ើ ?

កនុងការតដលបាន

ោត្់និងកូនៗរប្ស់ោត្់បានម្ករស់រ្រសសុក

រអ្សុីរ។ទ (រោកុប្បត្តិ៤៥:២៨,៤៦:៣-៦,២៦,២៩-៣០)
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ខគម្ពីរចងចាំ៖

“អ្នករាល់ោនបានគិត្រ្វើអាព្កក់ដល់ខំុញ

សរព្ម្ចជាការលអវ ិញ”។ (រោកុប្បត្តិ ៥០:២០)
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តត្ព្រះព្ទង់

មេម ៀនទី ១៦

េម៉ូ ស
និកម្
ខ នំ ២-៤
១. រត្ើព្ប្ជាជនអ្ុីរសសាតអ្លរស់រ្រសសុករអ្សុរ
ី ទ

មានរសចកតី

រ ីករាយឬរទ?
រទ!
រ

គឺមានរសតចទាីអាព្កក់ម្ួយអ្ងគ

បានរ

ើងរសាយរាជយ

ើយបានរអាយរួករគរ្វើការជារឈលើយ (និកខម្នំ១:៨-១៤)

២. រត្ើរសតចរន្មះបានរអាយរួកសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្លរ្វើអ្ីខ
វ ះ
ល ?
រអាយរបាះរកាងព្ប្ុសតដលរទើប្នឹងរកើត្រប្ស់រួករគទំងអ្
ស់ ចូលរៅកនុងទរនល។ (និកខម្នំ១:២២)
៣. រត្ើអ្ក
ន ណាបានរកើត្រ្ព្ោរន្មះ?
គឺរកាងព្ប្ុសតដលគួ ររអាយរសសឡាញ់មានក់រ្ាះម្៉ូរស។
(និកខម្នំ ២:២,១០)
៤. រត្ើឪរុកមាតយរប្ស់ោត្់បានរបាះោត្់ចូលរៅកនុងទរនលរទ?
រទ!

មាតយរប្ស់ោត្់បានដាក់ោត្់កុងកូ
ន
នទូកម្ួយ

រ

ើយ

បានយករៅប្តណតត្រ្ឯមាត្់ទរនល។ (និកខម្នំ ២:៣)
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៥. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាមាតយរប្ស់ម្៉ូរសដាក់កូនទូករន្មះកនុងទរនល ?

រ្វើដូរចនះប្ុព្ត្ីរប្ស់ផ្កររា៉ ននឹងបានរឃើញោត្់។
(និកខម្នំ ២:៥-៩)

៦. រត្ើប្ុព្ត្ីរប្ស់ផ្កររា៉ នបានប្ញ្ូជ នម្៉ូរសរៅទទះតដរឬរទ ?
រិត្តម្ន

ប្៉ុតនតន្មងបានរអាយព្បាក់ឈួលដល់
ន
មាតយរប្ស់

ម្៉ូរសរៅប្ំរៅកូនរ្ឯទទះ។ (និកខម្នំ២:៩-១០)
៧. រត្ើម្៉ូរសចង់រស់រ្កនុងវំងប្នតរទៀត្ឬរទ ?
រទ!

ោត្់មានប្ំណងចង់ជួយរាស្តសតរប្ស់ព្រះ។

(និកខម្នំ២:១១-១៥,រ

រព្រើរ១១:២៤-២៥)

៨. រត្ើម្៉ូរសរ្យម្ជួយរាស្តសតរប្ស់ព្រះរដាយវ ិ្ីណា ?
ោត្់បានសមាលប្់សាសន៍រអ្សុីរទមានក់ រ

ើយបានរត្់រ្ៀស

ខលួនរៅមា៉ ឌាន។ (និកខម្នំ ២:១១-១៥)
៩. រត្ើអ្ក
ន ណាបានប្ង្ហាញខលួនរៅឯម្៉ូរសរ្មា៉ ឌាន ?

ូវ៉ក៏បានរលចម្កឯោត្់ រ្កនុងអ្ណា
ត ត្រ្លើងរ្
កណា
ត លគុម្ពប្ន្មល។ (និកខម្នំ ៣:២-៤)
ព្រះរយ

១០.រត្ើព្រះរយ
រអាយព្ត្

វ
ូ ៉ បានព្បាប្់ម្៉ូរសរអាយរ្វើអ្ី?វ
ប្់រៅរសសុករអ្សុីរទវ ិញ រដើម្បីនឹងរ ំរដាះរួករាស្តសត

អ្ុីរសសាតអ្លរអាយរួចរីកណា
ត ប្់ផ្ដរួករអ្សុីរទ។
(និកខម្នំ ៣:៧-១០)
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ខគម្ពីរចងចាំ៖ “រដាយសាររសចកតីជំរនឿ លុះរោកបាន្ំរ

ើយរន្មះ

រោកម្ិនព្រម្រអាយរគរៅខលួនថា ជាកូនរប្ស់ប្ុព្ត្ីផ្កររា៉ នរទ” ។
(រ

រព្រើរ ១១:២៤)
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មេម ៀនទី ១៧

មសេកតមី ប្របាសមលោះ បស់អប្រុី ស្ថផអល
និកម្
ខ នំ ៥-១៤
១. រត្ើម្៉ូរសបានព្បាប្់ការអ្វីដល់រសតចផ្កររា៉ ន?
“ព្រះរយ

ូវ៉ជាព្រះផ្នសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្ល ព្ទង់មានប្នទូល

ថាចូររអាយរាស្តសតអ្ញរចញរៅ”។ (និកខម្នំ ៥:១)

២. រត្ើរសតចផ្កររា៉ នបានរ្វើអ្ីវ ប្ន្មទប្់រីបានសាតប្់រសចកតីប្ង្ហគប្់
រប្ស់ព្រះរយ

វ
ូ ៉?

រសតចផ្កររា៉ នរអាយរួករាស្តសតរ្វើការកាន់តត្លំបាកជាងម្ុន។
(និកខម្នំ៥:២,៤-៩)

៣. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានប្ញ្ូជ នអ្វីម្ករលើរសសុករអ្សុរ
ី ?ទ

រសចកតីរវទន្មចំនួន១០។ (និកខម្នំ ៩:១៣-១៤)

៤. រត្ើរសចកតីរវទន្មទំងអ្ស់ ព្ត្ូវបានដាក់រលើរួកសាសន៍
អ្ុីរសសាតអ្លតដរឬរទ?
រទ! រយ

ូវ៉បានប្ង្ហាញថា ព្ទង់បានតទរការាស្តសតរប្ស់

ព្ទង់យ៉ងរិត្ព្បាកដ។ (និកខម្នំ ៩:២៣-២៦)
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៥. រត្ើរួកសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្លរ្វើអ្ីវ រ្ររលតដលរសចកតី
រវទន្មចុងរព្កាយបានម្កដល់?
រួករគព្ត្ូវប្រ ិរភាគតាម្រិ្ីប្ុណយរ ំលង។
(និកខម្នំ១២:២១-៣០)

៦. រត្ើរសចកតីរវទន្មចុងរព្កាយគឺជាអ្វី?
កូនព្ប្ុសដំប្ូងទំងអ្ស់ផ្នរសសុករអ្សុីរព្ទ ត្ូវសាលប្់។
(និកខម្នំ១២:២៩)

៧. រត្ើរួកសាសន៍រអ្សុរ
ី ស
ទ ប្ដយចិត្ឬ
ត រទ តដលរឃើញរួក
សាសន៍អ្ុីរសសាតអ្លចាករចញរៅ?
ព្បាកដណាស់ រួករគតទម្ទំងទទួលបានអ្ំរណាយរទៀត្
ទង។ (និកខម្នំ ១២:៣៣,៣៥-៣៦)
៨. រត្ើរសតចផ្កររា៉ ន បានប្រណា
ត យរអាយរួកអ្ុីរសសាតអ្លរចញ
រៅរដាយសុខសានតឬរទ?
រទ!

រសតចរនះបានរដញតាម្រួគរគជាម្ួយរួកទ័រជារព្ចើន

តទម្រទៀត្។ (និកខម្នំ១៤:៤-៩)

៩. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានជួយសរគង្ហគះរួកអ្ុីរសសាតអ្លរអាយ

រួចទុត្រីរសតចផ្កររា៉ នរន្មះរទ?
រិត្តម្ន ព្ទង់បានន្មំរួករគឆលងកាត្់សម្ុព្ទព្ក

ម្ រដាយ

រដើររលើដីសួត្។
ី
(និកខម្នំ១៤:១៣-១៤,២១-២២,២៩-៣០)
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១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ចំររះរសតចផ្កររា៉ ន?

រសតចផ្កររា៉ ន និងទ័រព្ទង់បានលង់ទឹកសាលប្់កុងសម្ុ
ន
ព្ទ
ទំងអ្ស់។

ខគម្ពីរចងចាំ៖ “កាលណាអ្ញរឃើញ្ម្ រន្មះអ្ញនឹងរ ំលងទុត្រី
ឯងរាល់ោនរៅ” (និកខម្នំ ១២:១៣)។
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មេម ៀនទី ១៨

ពួកអុប្រី ស្ថផអលមៅកនងទី
មហាស្ថាន (១)
ុ
១. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានន្មំរួកអ្ុីរសសាតអ្លចូលកនុងទីររហាសាថន

រដាយ វ ិ្ីណា?

រ្រវោផ្ទី ព្ទង់តត្ងតត្យងរ្ម្ុខរគកនុងប្រង្ហគលររក
រដើម្បីនឹងន្មំទូលវ រ

ើយរ្រវោយប្់ ព្ទង់យងកនុងប្រង្ហគល

រ្លើង រដើម្បីនឹងប្ំ្ឺលរគ ព្ប្យជន៍ រអាយរគរដើរបានទំងយប្់
ទំងផ្ទី។ (និកខម្នំ ១៣: ២១-២២)
២. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉

ព្ទង់បានទតលអា
់ ហារដល់រួកអ្ុីរសសាតអ្ល

យ៉ ងដូចរម្តច?
ព្ទង់បានប្ងអុររ្លៀងជានំមា៉ន្ម៉ ម្ករីឋានសួគ៍

រ

ើយបាន

រអាយរួករគទឹកទឹកតដលរចញរីទា។
(និកខម្នំ១៦:១៣-១៥,១៧:៥-៦)

៣. រត្ើព្រះបានទតលស
់ រំ លៀកប្ំរក់រអាយរួកអ្ុីរសសាតអ្ល
ហៅកនុងទីររហាសាថនយ៉ ងដូចរម្តច?
ព្ទង់បានរកាសំរលៀកប្ំរក់ និងតសបករជើងរប្ស់រួករគ
ម្ិនរអាយ ដាច់រត

ករ

ើយ។ (ទុត្ិយកថា ២៩:៥)
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៤. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉

ព្ទង់បានរអាយអ្វីដល់រួកអ្ុីរសសាតអ្លរ្

ឯ្នំសណា
ុី
យ?
ព្ទង់បានរអាយព្កឹត្យវ ិន័យដល់រួករគ។
(និកខម្នំ២៤:១២,២០ :១-១៧,រចាទិយកថា៥:៦-២១)

៥. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានព្បាប្់ម្៉ូរសរអាយសាងសង់អ្ី?វ

រអាយសង់ររាងឧរបាសទម្ួយសំរាប្់ថាវយប្ងគំព្រះ។
(និកខម្នំ២៥:១-៩)

៦. រត្ើរួកអ្ុីរសសាតអ្លបានព្ប្ព្រឹត្បា
ត ប្អ្វីខះល រ្សុណា
ី
យ?
រួករគបានរ្វើរប្
ូ សំណាក់កូនរោមាសម្ួយ

រ

ើយបាន

ថាវយប្ងគំ កូនរោមាសរន្មះ។ (និកខម្នំ៣២:១៩-២៤)
៧. រត្ើអ្ំររើបាប្ណាម្ួយតដលរួករគព្ប្ព្រឹត្ត

រ្វលររហា

សាថន?
រួករគបានតរសសកទូលសុំសាច់ រ

ើយរួករគគិត្ថាព្រះម្ិន

អាចទតល់ទឹកដល់រួករគរទ។ (ជនគណន្ម២០:១-៥,២១:៥)
៨. រត្ើម្៉ូរសបានរ្វើអ្ីរវ ្ររលតដលរួកអ្ុីរសសាតអ្ល

បានម្ក

ជិត្ដល់រសសុកកាណាន?
ម្៉ូរសបានប្ញ្ូជ នម្នុសសព្ប្ុស១២ន្មក់

រអាយរៅរសុើប្

រម្ើលរសសុកកាណាន។ (ជនគណន្ម១៣:១-២០)
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៩. រត្ើអ្ក
ន រសុប្
ើ ការទំងរនះបានន្មំដំណឹងលអម្ករទ?
មានរីរន្មក់កុងចំ
ន
រណាម្១២ន្មក់រន្មះ តត្អ្នកឯរទៀត្បាន
រ្វើរអាយអ្នករសសុករន្មះមានការ្័យខ្លច។
(ជនគណន្ម១៣:៣០-៣៣,១៤:៦-៩)

១០.រត្ើរួកអ្ុីរសសាតអ្លចង់រ្វើអ្ីវ ររលរួករគបានឮដំណឹង
អាព្កក់?
រួករគចង់ព្ត្
ខគម្ពីរចងចាំ៖

ប្់ រៅរអ្សុីរទវ ិញ។ (ជនគណន្ម១៤:១-៤)
“ឱសូម្អ្រព្រះគុណដល់ព្រះផ្នឋានសួគ៌ចុះ

ដបិត្

រសចកតីសប្បុរសរប្ស់ព្ទង់សិត្
ថ រ្ជាដរាប្”។
(ទំនុកដំរកើង ១៣៦:២៦)
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មេម ៀនទី ១៩

ពួកអុប្រី ស្ថផអលមៅកនងទី
មហាស្ថាន (២)
ុ
១. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ រ្វើរទសយ៉ ងណា

ដល់រួកអ្ុីរសសាតអ្ល

ប្់រៅរសសុករអ្សុរ
ី វទ ិញ?

សំរាប្់ការតដលរួករគចង់ព្ត្

ព្ទង់បានរអាយរួករគរសាត្់អ្តណតត្ រដាយោានរោលរៅ
អ្ស់៤០ឆ្នំ។ (ជនគណន្ម១៤:២០-៣៤)
២. រត្ើព្រះបានដាក់រទស កូររ, ដាថាន និងអ្័ប្ី៊រា៉ម្យ៉ ងណា?
ដីបានររប្ើករចញម្ក រ

ើយបានរលប្រគទំងអ្ស់ោនរៅ។

(ជនគណន្ម១៦:២៣-៣៤)

៣. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ

រ្ររលតដលរួកអ្ុីរសសាតអ្លរនឿយ

ត្់និងត្អូញតត្អអ្ំរីនំមា៉ន្ម៉ ?

ព្រះបានចាត្់រស់រ្លើងជារព្ចើន

រអាយម្កចឹកសមាលប្់រួក

រគជារព្ចើនន្មក់។ (ជនគណន្ម២១:៥-៦)
៤. រត្ើរួកសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្ល

ព្ត្ូវបានសរគង្ហគះរចញរីរស់

រ្លើងរន្មះរដាយវ ិ្ីណា?
រដាយរួករគបានព្ករ
តដលម្៉ូរសបានរលើករ

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដចាស់ -

ករម្ើលរៅរូប្រស់លងាិន
ើង។ (ជនគណន្ម២១:-៩)
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៥. រត្ើអ្ក
ន ណាបានរ្យម្ប្ំផ្កលញរួកសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្ល?
បាឡាក ជារសតចផ្នសាសន៍ម្៉ូអាប្់។(ជនគណន្ម២២:១-៤)
៦. រត្ើបាឡាករព្ប្ើវ ិ្ីអ្ីវ រដើម្បីប្ំផ្កលញរួកសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្ល?
ោត្់បានរសនើរអាយរហារាបាឡាម្ជាម្នុសសអាព្កក់
ដាក់ប្ណា
ត សាររលើរួកសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្ល។
(ជនគណន្ម២២:៥-៦)

៧. រត្ើរហារាបាឡាម្បានដាក់ប្ណា
ត សារ អ្ុីរសសាតអ្លឬរទ?
រទ ្ពោះបានរអាយបាឡាម្ព្ប្ទនររដល់រួកអ្ុីរសសាតអ្ល
វ ិញ។ (ជនគណន្ម២៣:៧-១២,១៥-១៩,២៤:២-១០)
៨. រត្ើរសតចណាខលះតដលរួកសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្លបានសមាលប្់?
ម្នុសសមាឌ្ំ
សុី

រ្ាះអ្ុកជារសតចរសសុកបាសាន

និង

ុនជា រសតចសាសន៍អាម្៉ូរ ី។

(ជនគណន្ម២១:២៣-២៤,៣៣-៣៥)

៩. រត្ើម្៉ូរស ន្មំសាសន៍អ្ុីរសសាតអ្លចូលរៅរសសុកកាណានឬរទ?
រទ ម្៉ូរសបានសាលប្់រ្រលើ្ំរន នប្ូរ។(រចាទិយកថា៣៤:១-៦)
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១០.រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាម្៉ូរសម្ិនអាចចូលកនុងរសសុកកាណាន?

ពីរព្រះោត្់បានវយទាទំងមានចិត្តព្ចរឡាត្ខឹង
រ្ររលតដលព្រះរយ

ូវ៉បានព្បាប្់រអាយោត្់និយយ

រៅទារន្មះ។(ជនគណន្ម២០:១២)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “រ

ើយតដលរោកម្៉ូរស ក៏បានរលើកសត្វរស់រ

ើង

រ្ទីររហាសាថនជាយ៉ ងណា រន្មះកូនម្នុសសនឹងព្ត្ូវរគរលើករោក
រ

ើងយ៉ ងរន្មះតដរ”។ (យ៉ូហាន ៣:១៤)
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មេម ៀនទី ២០

ស្ថសន៍អប្រុី ស្ថផអលេ៉ូលេកប្រសុកកាណាន
យ៉ូរសវ ១-១០
១. រត្ើអ្ក
ន ណាដឹកន្មំរួកអ្ុីរសសាតអ្ល ប្ន្មទប្់រីរោកម្៉ូរសបាន
សាលប្់រៅ?
យ៉ូរសវ ជាបាវប្ំររ ើរប្ស់រោកម្៉ូរស។ (យ៉ូរសវ១:១-២)

២. រត្ើយរ៉ូ សវបានរ្វើអ្ីរវ រលតដល រួកអ្ុីរសសាតអ្លចូលជិត្ដល់
ព្កុងរយរ ីខូរ?
យ៉ូរសវបានប្ញ្ូជ នម្នុសសរីរន្មក់ រអាយរៅរសុើប្រម្ើលព្កុង
រន្មះ។ (យ៉ូរសវ២:១)

៣. រត្ើរួកអ្ុីរសសាតអ្លឆលងទរនលយរ័ ដាន់បានយ៉ ងដូចរម្តច?
ូវ៉បានរ្វើរអាយទឹកទរនលយ័រដាន់រ ីង រ្ខ្ងម្ុខ

ព្រះរយ

រួករគ។ (យ៉ូរសវ៣:១១-១៧)
៤. រត្ើព្រះរយ
ព្រះរយ

វ
ូ ៉ ព្បាប្់រួករគយកទីព្កុងរន្មះយ៉ ងដូចរម្តច?

ូវ៉បានព្បាប្់រួករគរអាយរដើរជាកបួនជុំវ ិញកំតទង

រយៈររល៧ផ្ទី។ (យ៉ូរសវ៦:១-៤,១៥-១៦)

Copyright © Gratia Dei Sola Media

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញដចាស់ -

45

៥. រត្ើរួករគចូលកនុងព្កុងរយរ ីខូរយ៉ ងដូចរម្តច?
ព្រះរយ

ូវ៉បានរ្វើរអាយកំតទងទីព្កុងដួលរលំចុះរៅរលើ

ដី។ (យ៉ូរសវ ៦:៥,២០)
៦. រត្ើរួកអ្ុីរសសាតអ្លបានសមាលប្់ម្នុសស ព្កុងរយរ ីខូរទំងអ្ស់
រទ?
រិត្តម្ន

បានសមាលប្់ទំងអ្ស់រលើកតលងតត្រា៉ ហាប្

និង

ព្គួសាររប្ស់ន្មង រព្រះន្មងបានោក់រួករសុើប្ការ។
(យ៉ូរសវ៦:២១-២៥)

៧. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជារួកអ្ុីរសសាតអ្ល

ម្ិនអាចវយយកទីព្កុង

ផ្អ្ដំប្ូង?
រីរព្រះរអ្កានបានលួចយករប្ស់រីព្កុងរយរ ីខូរ។
(យ៉ូរសវ៧:១, ១០-១១,២០-២១)

៨. រត្ើរគបានរ្វើរទសរអ្កានយ៉ ងដូចរម្តច?
ោត្់ និងព្គួសារព្ត្ូវបានរគគប្់នឹងដំទារអាយសាលប្់
រួចរ

ើយដុត្នឹងរ្លើង។ (យ៉ូរសវ៧:២៥)

៩. រត្ើម្រ្្បាយអ្វីរទៀត្តដលព្រះជួយចដំងរាស្តសតរប្ស់ព្ទង់?
ព្ទង់បានរ្វើរអាយព្រះអាទិត្យនិងព្រះច័នទរ្រសីៀម្។
(យ៉ូរសវ ១០:១២-១៣)
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១០.រត្ើរ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាព្រះរយ

វ
ូ ៉ រអាយរសសុកកាណាន រៅរួក

អ្ុីរសសាតអ្ល?
រដើម្បីជារូប្ភារម្ួយត្ំណាងរអាយសាថនសួគ៌។
(រ

រព្រើរ១១:៨-១០,១៣-១៦)

ខគម្ពីរចងចាំ៖ “តត្ឯអ្ញ និងរួកព្គូអ្ញរយើងទំងអ្ស់ោននឹងរោររ
ព្ប្ត្ិប្ត្តិដល់ព្រះរយ

ូវ៉ តត្ម្ួយប្៉ុរណាណះ”។ (យ៉ូរសវ ២៤:១៥)។
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មេម ៀនទី ២១

មអហឌ
ុ និង មដប៉ូរ
រួកររហាវយ ៣-៥
១. រត្ើរួកអ្ុីរសសាតអ្លបានប្រព្ម្ើព្រះរទៀត្រទ

ប្ន្មទប្់រីយរ៉ូ សវ

សាលប្់?
រទ រួករគបានរ្លចព្រះជាឆ្ប្់ និងប្ងគំរប្
ូ ព្រះតកលងកាលយ។
(រួកររហាវយ៣:៥-៧)

វ
ូ ៉ បានរ្វើរទសរួកអ្ុីរសសាតអ្លដូចរម្តច?

២. រត្ើព្រះរយ

ព្ទង់បានរអាយរួករគធ្លលក់កុងផ្ដរួ
ន
កខ្ាំងសព្ត្ូវ។
(រួកររហាវយ៣:៨)
៣. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានជួយរួករគឬរទ?

រិត្តម្ន ព្ទង់បានរអាយរគតព្ប្ចិត្ត រួចប្ញ្ូជ នរួកររហាវយ
រអាយម្កជួយ។ (រួកររហាវយ៣:៩-១១)

៤. ចូររអាយរ្ាះរសតចតដលចូលរសសុកកាណានព្គប្់ព្គងរួក
អ្ុីរសសាតអ្ល?
រអ្កលុន ជារសតចផ្នសាសន៍ម្៉ូអាប្់។
(រួកររហាវយ៣:១២-១៤)
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៥. រួកអ្ុីរសសាតអ្លព្ត្ូវបានប្ញ្ូជ នរចញរីរួកសាសន៍ម្៉ូអាប្់
យ៉ ងដូចរម្តច?
រអ្

៊ុឌ ជាររហាវយបានចាក់រអ្កលុននឹងកូនកាំប្ិត្រសនៀត្។

(រួកររហាវយ៣:១៥-២៦)

៦. រត្ើអ្ក
ន ណាព្ត្ូវជាប្់រទស ររលតដលរួកសាសន៍កាណាន
ព្គប្់ព្គងអ្ុីរសសាតអ្ល?
រដប្ូរា៉តដលជារហារារសសីទងតដរ។ (រួកររហាវយ៤:២-៤)
៧. រត្ើន្មងបានចាត្់អ្ក
ន ណា រអាយរៅចដំងនឹងរួកសាសន៍
កាណាន?
បារា៉ ក តត្ោត្់ ប្ដិរស្ម្ិនរៅ លុះព្តាតត្រៅន្មងជាម្ួយ
តដរ។ (រួកររហាវយ៤:៦-៩)
៨. រត្ើរួកសាសន៍កាណានមានកំោង
ំ កងទ័រខ្លង
ំ កាលឬរទ?
បាទ/ចាស

រួករគតទម្ទំងមានទ័ររសះជារព្ចើន

និង

ររទះចំបាំងយ៉ ងរព្ចើនរទៀត្ទង។
(រួកររហាវយ៤:១៣,៥:២២)

៩. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានទតលជ
់ ័យជំនះរអាយបារា៉ កដូចរម្តច?

ព្ទង់បានចំររ ើនកំោំងទ័ររប្ស់បារា៉ ក

រដើម្បីចដំងររញ

រដាយកំោំងខ្លំងកាល។ (រួកររហាវ៤:១៤-១៥,៥:១២-២៣)
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១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ចំររះរម្ដឹកន្មំសាសន៍កាណាន

រ្ាះ សុរី សរា៉ ?
ស្តសតីមានក់បានសមាលប្់ោត្់ កនុងររលតដលោត្់ោក់ខួនកន
ល ុង
ព្ត្សាលរប្ស់ន្មង។(រួកររហាវយ៤:១៧-២១,៥:២៤-២៧)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “ព្ោរន្មះ រគអ្ំរវន្មវដល់ព្រះរយ
រវទន្មរប្ស់រគ

រ

ើយព្ទង់ក៏រព្បាសរអាយរួចរីរសចកតីលំបាក

រន្មះ”។ (ទំនុកដំរកើង១០៧:១៩)
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មេម ៀនទី ២២

មគឌាន
រួកររហាវយ ៦-៨
១. រត្ើរួកសាសន៍មា៉ឌាន

ព្គប្់ព្គងរលើរួកអ្ុីរសសាតអ្លអ្ស់

រយៈររលប្៉ុន្មានឆ្ន?ំ
រយៈររល៧ឆ្នំ។ (រួកររហាវយ៦:១)
២. រត្ើរួករគបានប្ងករប្ញ្ញ
ា អ្វីដល់រួកអ្ុីរសសាតអ្ល?
រួករគបានលួចព្ោប្់រូជរប្ស់រួកអ្ុីរសសាតអ្ល។
(រួកររហាវយ៦: ២-៦)

៣. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានព្បាប្់រគឌានរអាយរ្វើអ្ី?វ

រអាយប្ំផ្កលញអាសន្មព្រះបាល
ព្រះរយ

រ

ើយរ្វើយញ្ដ ប្ូជាដល់

ូវ៉។ (រួកររហាវយ៦:២៥-២៦)

៤. រត្ើរគឌានចាប្់រទតើម្ជួយរ ំរដាះរួកអ្ុីរសសាតអ្លដូចរម្តច?
ោត្់បានប្ញ្ូជ នទ័រយ៉ ងរព្ចើនរអាយចដំងនឹងរួកសាសន៍
មា៉ ឌាន។ (រួកររហាវយ៦:៣៤-៣៥,៧:៣)
៥. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ ចង់រអាយរគឌានមានទ័ររព្ចើនយ៉ ងរនះរទ?

រទ ព្ទង់ចង់ប្រព្ងៀនរួកអ្ុីរសសាតអ្លរអាយដឹងថា ព្រះបាន
រអាយជ័យជំនះដល់រគ។ (រួកររហាវយ៧:២)
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៦. រត្ើចុងរព្កាយប្ងអសរ់ គឌានសល់ទ័រប្៉ុន្មានន្មក់?
តត្៣០០ន្មក់ប្៉ុរណាណះ។ (រួកររហាវយ៧:៤-៧)
៧. រត្ើទ័ររប្ស់រគឌានររៀប្ចំចដំងនឹងសព្ត្ូវដូចរម្តច?
ទ័រមានក់ៗមានតព្ត្ម្ួយកាន់រ្ផ្ដ

ព្រម្ទំងកអម្ម្ួយមាន

ចនលុះរ្ខ្ងកនុងទង។ (រួកររហាវយ៧:១៥-១៦)
៨. រត្ើទ័ររប្ស់រគឌានរព្ប្ើតព្ត្និងកអម្ទំងរន្មះដូចរម្តច ?
រួករគបានទលុំតព្ត្ទំងរន្មះរ

ើង រ

ើយបានប្ំតប្កកអម្ទំង

អ្ស់ទងតដរ។ (រួកររហាវយ៧:១៩-២០)
៩. រត្ើទ័ររប្ស់រគឌានតរសសករ

ង
ើ នូវរកយអ្វី

រ្ររលតដល

រួករគរត្់ ចូលចដំង?
“រន្មះរ

ើយជាដាវទងព្រះរយ

ូវ៉ រ

ើយរប្ស់ទងរគឌាន

តដរ”។ (រួកររហាវយ៧:១៨)
១០.រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ចំររះរួកសាសន៍មា៉ឌាន?

រួករគព្ត្ូវបានប្រណតញរអាយរចញរីទឹកដី រន្មះ។
(រួកររហាវយ៨:២៨)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “សូម្ព្រះអ្ងគព្ទង់ឈររ

ើង

ព្ទង់ព្ត្ូវខ្ាត្់ខ្ាយរៅ” (ទំនុកដំរកើង ៦៨:១)។
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រអាយរួកខ្ាំងសព្ត្ូវ

មេម ៀនទី ២៣

ស្ថ ំសុន
រួកររហាវយ ១៣-១៦
១. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានចាត្់អ្ក
ន ណារអាយចដំងនឹង្ីលស
ី ន
ីទ ?

គឺជាសាំសុន។ (រួកររហាវយ១៣:២៤-២៥,៥)
២. រត្ើរទវតាបានព្បាប្់ឳរុកមាតយសាំសន
ុ អ្វីខះល អ្ំរីសាស
ំ ន
ុ ?
ថាោត្់បានរ្វើជារួកន្ម៉ សារ ីត្។ (រួកររហាវយ១៣:៣-៥)
៣. រត្ើរ

ត្ុអ្ីសា
វ ស
ំ ន
ុ មានសម្ត្ថភារ អាចចដំងតត្មានក់ឯង ?

គឺជាព្រះវ ិញ្ញដណផ្នព្រះ តដលបានចំររ ើនកំោង
ំ ោត្់រអាយ
ខ្លំងម្ហាសាល។ (រួកររហាវយ១៤:៥-៦,១៩,១៥:១៤-១៥)
៤. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នសាំសន
ុ ចាប្់តឆកចចក៣០០កដល?

រដើម្បីដុត្ចំការររត្រប្ស់រួក្ីលីសីន
ទ ។
(រួកររហាវយ១៥:៤-៥)
៥. រត្ើោត្់យកឆអឹងថាគម្រប្ស់សត្វោម្ករ្វើអ្ី?វ
ោត្់បានយកម្កសមាលប្់រួក្ីលីសីន
ទ

អ្ស់១រន់ន្មក់។

(រួកររហាវយ១៥:១៤-១៥)
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៦. រត្ើសាស
ំ ន
ុ បានរ្វើអ្ីជា
វ ម្ួយទវរកំតទងទីព្កុង?
ោត្់បានយកសនលឹកទវរព្រម្ទំងប្រង្ហគលទំងរីរ រៅដាក់
រលើកំរូល្នំម្ួយ។ (រួកររហាវយ១៦:២-៣)
៧. រត្ើសាស
ំ ន
ុ បានព្ប្ព្រឹត្អ្
ត ំររើបាប្អ្វី?
ោត្់បានររៀប្ការជាម្ួយស្តសតីសាសន៍ដ៏ផ្ទ។
(រួកររហាវយ១៦:៤)

៨. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ ប្ន្មទប្់រីសក់រប្ស់ោត្់ព្ត្ូវបានកាត្់?

ោត្់បានបាត្់ប្ង់កំោង
ំ ទំងអ្ស់។
(រួកររហាវយ១៦:១៧-១៩)

៩. រត្ើរួក្ីលស
ី ន
ីទ បានរ្វើអ្ីរវ ៅរលើសាស
ំ ន
ុ ?
រួករគបានរខវះត្នកទំងគូររប្ស់ោត្់ រ

ើយបានយកោត្់

រៅដាក់គុក។ (រួកររហាវយ១៦:២១)
១០.រត្ើព្រះឮរសចកតីអ្្ិសាានរប្ស់សាស
ំ ន
ុ
រប្ស់រួក្ីលស
ី ន
ីទ ឬរទ?
តម្នរ

ើយ រ

រ្កនុងព្រះវ ិហារ

ើយរួក្ីលីសីន
ទ ជារព្ចើនន្មក់ ព្ត្ូវបានសាលប្់

ររលព្រះវ ិហារទរលំរលើ។ (រួកររហាវយ១៦:២៦-៣០)
ខគម្ពីរចងចាំ៖

“ព្រះរយ

ូវ៉ព្ទង់ជារនលឺ រ

ើយជារសចកតីសរគង្ហគះ

រប្ស់ខំុញ រត្ើខំុន
ញ ឹងព្ត្ូវខ្លចចំររះអ្នកណា?” (ទំនុកដំរកើង ២៧:១)។
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មេម ៀនទី ២៤

ទាបង ស់
ព្រះគម្ពីរ ន្មងរស់
១. រត្ើរ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាន្ម៉ អ្ូម្ីរៅឯរសសុកសាសន៍ម្៉ូអាប្់?

រព្រះមានអ្ំណត្់អ្ត្់រ្អ្ុីរសសាតអ្ល។ (ន្មងរស់១:១)
២. រត្ើកូនព្ប្ុសទំងរីររប្ស់ន្មងបានរ្វើអ្ីរវ ្ឯរសសុកម្៉ូអាប្់?
រួករគបានររៀប្ការជាម្ួយរួករសសីព្ត កម្ុំ ជាសាសន៍ម្៉ូអាប្់។
(ន្មងរស់ ១:២-៤)

៣. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានព្ប្ទនររដល់ព្គួសាររប្ស់ន្ម៉អ្ូម្ី

រ្

ឯរសសុកម្៉ូអាប្់ឬរទ?
រទ! ប្តី និងកូនព្ប្ុសទំងរីររប្ស់ន្មងបានសាលប្់ ។
(ន្មងរស់១:៣ ,៥:២០-២១)

៤. រត្ើណាអ្ូម្ីបានទទួលរម្ររៀនអ្វីតដរ ប្ន្មទប្់រីម្រណភារកនុង
ព្គួសារ រប្ស់ន្មង?

ន្មងបានដឹងខលួនថា

ន្មងព្ត្ូវតត្ព្ត្

ប្់រៅអ្ុីរសសាតអ្ល

ជាព្ប្រទសកំរនើត្រប្ស់ន្មងវ ិញ។ (ន្មងរស់១:៧-១៤)
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៥. រត្ើន្មងរស់ និងអ្័របា៉ រគទំងរីរន្មក់ព្ត្

ប្់រៅជាម្ួយ ន្មង

ន្ម៉ អ្ូម្ីវ ិញរទ?
រទ! មានតត្ន្មងរស់មានក់គត្់តដលរៅជាម្ួយ។
(ន្មងរស់១:៧-១៤)

៦. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជាន្មងរស់រៅជាម្ួយន្មងន្ម៉ អ្ូម្ី?

រីរព្រះន្មងរសសឡាញ់ព្រះរយ

ូវ៉។

(ន្មងរស់១:១៦-១៧,២: ១២)

៧. រត្ើន្មងរស់បាននិយយអ្វី?
សាសន៍រប្ស់អ្នកមាតយនឹងបានជាសាសន៍រប្ស់ខុំញ

រ

ើយ

ព្រះ អ្នកមាតយនឹងបានជាព្រះរប្ស់ខុំញតដរ។ (ន្មងរស់១:១៦)
៨. រត្ើន្មងរស់បានជួប្ប្ូអ្ូសរ្ឯណា?
ន្មងកំរុងររ ើសសនសំរសសូវរ្កនុងតរសសរប្ស់ប្ូអ្ូស។
(ន្មងរស់២:១-៣)

៩. រត្ើប្ូអ្ូសបានរ្វើអ្ីស
វ រា
ំ ប្់ន្មងរស់?
ោត្់បានការររន្មងរ

ើយតទម្ទំងមានចិត្តសប្បុរសចំ

ររះន្មងរទៀត្ទង។ (ន្មងរស់២:៨-៩,១៤-១៦)
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១០.រត្ើររលរព្កាយម្ក ន្មងបានររៀប្ការជាម្ួយនឹងប្ូអ្ូស
ឬរទ?
រិត្តម្ន ន្មងបានកាលយជាយយទួត្រប្ស់ដាវ ីឌ រទៀត្ទង។
(ន្មងរស់៤:១០,១៣-១៧)
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “សូម្កុំទទូចរអាយខញំុរៅរចាលអ្នកមាតយ ឬម្ិនរអាយ
ខញំុរៅតាម្អ្នកមាតយរ

ើយ”។ (ន្មងរស់ ១:១៦)
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មេម ៀនទី ២៥

ស្ថ ំយ៉ូផអល
សាំយតូ អ្ល ទី១ ១-៩
១. រត្ើហាណាបានសុអ្
ំ ីរ
វ ីព្រះរយ

វ
ូ ៉?

ន្មងបានសុំកូនព្ប្ុសម្ួយតដលនឹងប្ំររ ើព្រះរយ

ូវ៉។

(១សាំយូ តអ្ល១:១០-១១,១៥)

វ
ូ ៉ បានឮការអ្្ិសាថនរប្ស់ន្មងឬរទ?

២. រត្ើព្រះរយ
តម្នរ

ើយ ព្រះរយ

ូវ៉បានរអាយសាំយូតអ្លរៅន្មង។

(១សាំយូតអ្ល១:៩-២០)

៣. រត្ើមាតយរប្ស់សាយ
ំ តូ អ្លបានន្មំោត្់រៅណា?
ន្មំរៅរអ្លី ជាសងឈតដលប្ំររ ើរ្កនុងដំណាក់ផ្នព្រះ
រយ

ូវ៉។ (១សាំយូតអ្ល១:២៤-២៨)

៤. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ រ្ររលតដលសាំយតូ អ្លរ្រកាង

រ្ទប់យ?
ព្រះរយ

ូវ៉បានរៅោត្់ រ

ើយបាននិយយរៅកាន់

ោត្់រទៀត្ទង។ (១សាំយូតអ្ល៣:២-១០)
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៥. រត្ើព្រះរយ

វ
ូ ៉ បានព្បាប្់អ្ីដ
វ ល់សាយ
ំ តូ អ្ល?

ព្បាប្់ថារអ្លី និងកូនព្ប្ុសទំងរីរន្មក់ដ៏អាព្កក់រប្ស់ោត្់
នឹងព្ត្ូវសាលប្់រ្ផ្ទីណាម្ួយ។ (១សាំយូតអ្ល៣:១១-១៤)
៦. រត្ើរួកកូនព្ប្ុសរប្ស់រអ្លីសាលប្់យ៉ងដូចរម្តច?
រួករគបានសាលប្់រ្កនុងសគង្ហគម្

ររលចដំងជាម្ួយរួក

្ីលីសីន
ទ ។ (១សាំយូតអ្ល៤:១១,១៦-១៧)
៧. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ រទៀត្រ្កនុងសគង្ហគម្រនះ?

ឹប្ផ្នព្រះព្ត្ូវបានរួក្ីលីសីន
ទ យករៅ។
(១សាំយូតអ្ល៤:១១ ,១៧)

៨. រត្ើមានអ្វីរកើត្រ

ង
ើ រលើរអ្លី

រ្ររលតដលោត្់បានឮថា

ប្
ឹ ផ្នព្រះបានរគយករៅបាត្់?
ោត្់បានធ្លលក់រីរលើរៅអ្ី រ

ើយបានបាក់កសាលប្់រៅ។

(១សាំយូតអ្ល៤:១៨)

៩. រ

ត្ុអ្ីបា
វ នជារួក្ីលស
ី ន
ីទ

វ ិញ?
ព្រះរយ

ប្ញ្ូជ ន

ប្
ឹ ផ្នព្រះព្ត្

ប្់ម្ក

ូវ៉បានប្ញ្ូជ នរសចកតីរវទន្មម្ករលើរួក្ីលីសី។
ទ

(១សាំយូតអ្ល៥:១-៦:២,៧-១៥)
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១០.រត្ើរួករាស្តសតអ្ុីរសសាតអ្លបានរសនស
ើ អ្
ុំ ីរ
វ ីសាយ
ំ តូ អ្ល?
រួករគបានសុំតាំងរអាយមានរសតចម្ួយអ្ងគ។
ខគម្ពីរចងចាំ៖ “រន្មះសាំយូតអ្លទូលរឆលើយថា សូម្ព្ទង់មានប្នទូល
ម្កចុះ ដបិត្ទូលប្ងគំជាអ្នកប្ំររ ើព្ទង់ព្ប្ុងសាតប្់រ
(១សាំយូតអ្ល ១:១០)
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ើយ”។

