
 

 

គោលលទ្ធិស្តអីំពីប្រវត្តិប្ពះគម្ពីរ 
 
 
 
 

គរឿងប្ពះគម្ពីរស្ញ្ញា ចាស្ ់
(ពីសាំយ ូអែលរហូតដល់ការនិរទេស) 

 
 
 

ថ្នន ក់ដាំបូង (កាំរតិ ១) 
ភាគ ២ 

 
 
 

ទរៀបទរៀងទោយ ទោករគូគង្វវ ល សីុ. ហានកូ 
អកសាំរលួទោយ ទជ. ទជ. លិម 

ទោយមានការជួយឧបតថមភពីទោក ោវឌី ហីុហគស៍ 

ប ោះពុម្ពខែ ម្ករា ឆ្ន ាំ ២០១១ 
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អារម្ភកថាអនកនិពនធ 

 ទនេះគឺជាទសៀវទៅកាលេី២ (ថ្នន ក់ដាំបូង កាំរតិ១ ភាគ២) អដល 
មានទាំងែស់៣   ។ ទសៀវទៅទនេះសរទសរែាំពីរបវតតិសស្តសត
ននរពេះគមពីររតវូបានសរទសរជាេាំរង់ទរឿងរពេះគមពីរ សរមាប់ទោយ
បអូនៗមានោយុពី៦ឆ្ន ាំដល់ោយុ៨ឆ្ន ាំ។ ទសៀវទៅភាគ២ទនេះ 
បទរងៀនែាំពីរបវតតិសស្តសត ពីការចាប់ទផដើមរាជយទសដចសូលរហូត 
ដល់ការរតលប់ពីការនិរទេសវញិ។ 
 ទមទរៀននីមួយៗ មានសម័យកាលននរបវតតិសា្សស្តសតជាក់ោក់ 
និងមានដាំទ ើ រទរឿងទក់េងគ្នន ពីចាំនុចមួយទៅចាំ ុចមួយទេៀត 
យ ងចាស់ោស់។ ដូទចនេះរគូបទរងៀនោចសទរមចចិតតបានយ ង 
លអកនុងការទរបើរបាស់សមាភ រៈទៅកនុងថ្នន ក់ទរៀន ទោយឆលងកាត់ការ 
ពិភាកាដ៏សមសា្សបមួយ។ ប ុអនតបអូនៗជាសិសសរតូវអតទ្វើការ
ពិចារណាកនុងចិតត និងយកចិតតេុកោក់ ដូទចនេះបអូនៗជាសិសស 
នឹងោចយល់នូវទរឿងរា វរបវតតិសស្តសតចាស់ជាមិនខាន។ 
 សូមទោយរពេះវរបិតាននសថ នសួគ៌ របទនពរដល់ពូជពងស
របស់ រេង់តាមរយៈការទាំងទនេះផង ទដើមបីទោយទសចកតីពិត
ននរពេះបនទូលរបស់រេង់ ោចរកាេុកកនុងចិតតរបស់បអូនៗទាំង
ែស់គ្នន ។ ទហើយសូមទោយបានបនត ដល់ពួកែនកជាំនាន់ទរកាយ
អដលនឹងមកទោយនូវ សិរលីអននរពេះនាមរេង់។ 
 

គោកប្គូគង្វា ល ស្ .ី ហានក ូ
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អារម្ភកថាអនកកកស្ប្ម្ួល 
ការទរបើរបាស់ទសៀវទៅទគ្នលជាំទនឿ សរមាប់បទរងៀនបអូនៗ 

ទកមងៗទៅកនុងរពេះវហិារ គឺជាវ ិ្ ី    ពិ   ន៍ទពលទវោ    
     បុរា ។ ទសៀវទៅទគ្នលជាំទនឿសតីពីរបវតតិសស្តសតទនេះ រតូវ
បានទរៀបចាំទេបើង ទោយពួកជាំនុាំកាំអ េរមង់របូទតសតង់ (ទទេះជា
ទរបើទ ម្ េះទផសងៗ)។ ទគ្នលបាំ ងននទសៀវទៅទនេះ គឺផតល់នូវ
មូលោា នរគឹេះដ៏រងឹមាាំដល់បអូនទកមងៗែាំពីរបវតតិសស្តសត និងទសចកតី
ពិតននរពេះគមពីរ។ 

ទបើសិនជាកូនរបស់ទោក ែនកមានសមថភាពោចចងចាាំបាន
ទរចើនជាងែវីអដលទយើងបានោក់ទោយទ្វើ (១០សាំ ួរ និង១០
ខគមពីរចងចាាំ)។ ទសៀវទៅទនេះនឹងរតូវយកមកបទរងៀនបនាទ ប់ពី
បញ្ច ប់ទសៀវទៅទគ្នលលេធិរបវតតិសស្តសតរពេះគមពីរ ទាំង៣កាល 
កាំរតិ១។  
 ទសៀវទៅលាំហាត់សរមាប់ទសៀវទៅទនេះ ក៏បានទបាេះពុមពទចញ
អដរ។ ឪពុកមាត យរតូវបានទលើកេឹកចិតតទោយជួយដល់កូនៗទ្វើ
លាំហាត់កនុងទពលសមសា្សបការទនេះ ោចជួយបអនថមទលើការ
េទនទញចទមលើយសរមាប់សាំនួរចាំនួនដប់សរមាប់សបាត ហ៍នីមួយៗ។ 
ទហើយតួនាេីរបស់រគូបទរងៀនទៅសោ Sabbath school គឺរតូវ
បានទរៀបចាំបអនថមទលើឪពុកមាត យ(ជាពិទសសឪពុក) ទដើមបជួីយ
ពនយល់ទមទរៀនដល់កូនៗរបស់ពួកគ្នត់ ទោយទរបើវ ិ្ ីរតឹមរតវូ
ណាមួយមុនទពលពួកទគមកចូលថ្នន ក់ទរៀន។ ទៅកនុងថ្នន ក់រគូ
បទរងៀនោចផតល់ទមទរៀនទោយែនុវតតន៍ អតពីរឬបីប ុទណាណ េះ
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បនាទ ប់មកទេើបទ្វើការរ ាំលឹកទមទរៀនជាមួយសិសសមាន ក់ៗ ទោយ
សកលបងសួរសាំនួរទគទាំងែស់គ្នន  នូវទមទរៀនចងចាាំរបស់ពួកទគ
ទរៀងៗខលួន។ 
 សូមទោយរពេះែមាច ស់ របទនពរដល់ការខិតខាំរបឹងអរបង
របស់ទយើងរាល់គ្នន កនុងការជួយបទរងៀនកូនៗទយើង ទោយទដើរកនុង
ផលូវននរពេះែមាច ស់។ 
   

គោកប្គូគង្វា ល គេ. គេ. លមិ្ 
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 4 

មេម ៀនទ ី១ 
ស្តេចតូល 

១សាំយូអែល ៨-១៥, ២៨, ៣១ 
 

១. ស្េតុែវីបានជាពួកសតន៍ែីុស្រសអែលចង់បានស្តេចមួយែងគ? 

 ពួកស្េចង់បានស្ោយដូចជាសតន៍ដ៏ទទស្ទៀត។ 

(១សាំយូអែល៨:៤-៥) 
 

២.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានផេល់ស្តេចស្ោយពួកស្េមួយែងគស្ទ? 

 អមនស្េើយ រទង់បានស្ោយស្តេចតូលស្ួពួកស្េ អដលជាកុល 
តមព័នធស្បនយ៉មីន។ (១សាំយូអែល៩:១៦-១៧,១០:១) 

 

៣.  ស្តើតូលេឺជាស្តេចលអមួយែងគឬ? 

 ស្ទ! គាត់ជាស្តេចដ៏ោរកក់មួយែងគ ។  

 (១សាំយូអែល១៥:១០-១១) 

 

៤.  ស្តើតូលបានបង្ហា ញថាគាត់ជាមនុតសោរកក់យ៉ងដូចស្មេច? 

 គាត់មិនបានសេ ប់តាមបញ្ដតេិរបត់រពះស្យេូវ៉ស្ទ។  

 (១សាំយូ អែល១៣: :៧-១៤,១៥:១-៩) 

 

៥.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានស្ធវើស្ោតដល់តូលដូចស្មេច? 

 រពះរទង់បានដកយកនេរស្ ះស្ចញពីតូល។ 

(១សាំយូអែល១៥:២២-៣០) 
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 5 

៦. ស្តើរពះស្យេូវ៉មានបនទូលស្ួកាន់តូលស្ទៀតស្ទ ប ទ ប់ពីស្ពល
ស្ ះ? 

 ស្ទ!រទង់មិនបានមានបនទូលស្ួកាន់គាត់ស្ទៀតស្ទ។ 
(១សាំយូអែល ២៨:៦,១៥) 

 

៧.  ស្តើតូលមានចាំណងចង់អតវងរកជាំនួយពីរពះស្យេូវ៉ឬស្ទ? 

 របាកដណាត់ មុនតង្គ្ង្ហគ មជាមួយពួកសតន៍ភីលីតទីន។ 
(១សាំយូអែល២៨:៣-៦) 

៨. ស្តើតូលបានស្ួណា ចាប់ពីស្ពលអដលរពះស្យេូវ៉មិនមាន
បនទូលស្ួឯគាត់? 

 គាត់បានស្ួឯរេូោបធមប់មាន ក់ស្ៅស្ពលយប់។ 
(១សាំយូអែល២៨:៧-៨) 

៩.  ស្តើតូលបានទទួលសរែវី?  

 សរស្ ះរបាប់ថា គាត់នឹងរតូវសល ប់ ។ 

 (១សាំយូអែល២៨:១៩-២០) 

១០.ស្តើតូលបានសល ប់យ៉ងដូចស្មេច ? 

 គាត់បានតមាល ប់ខ្លួនឯងស្ៅកនុងតង្គ្ង្ហគ ម។ 
(១សាំយូអែល៣១:១-៥) 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ដបិតរពះស្យេូវ៉ រទង់រជាបផលូវរបត់មនុតសតុចរតិ អតផលូវ

របត់មនុតសោរកក់នឹងវ ិតវញិ”។ (ទាំនុកដាំស្កើង ១:៦)  
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 6 

មេម ៀនទ ី២ 
ដាវឌីរតូវបានចាក់ស្របងតាាំងជាស្តេច 

១សាំយូអែល ១៦-២៨ 
 

១.  ស្តើសាំយូអែលបានចាក់ស្របងតាាំងស្ោយែនកណា ស្ៅកនុងកអនលង
របត់តូល? 

 ដាវឌី អដលស្ចញពីពូជែាំបូរយូដា។(១សាំយូអែល១៦:១១-១៣) 
 

២.  ស្តើដាវឌីបានស្ធវើែវីកាលពីគាត់ស្ៅជាស្កមងរបនតស្ៅស្ ើយ?  

 គាត់បានជួយអថេវូងស្ចៀមរបត់ឪពុករបត់គាត់។ 

(១សាំយូអែល១៦:១១,១៩,១៧:១៥,២០) 

 

៣.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានេង់ស្ៅជាមួយគាត់ស្ទ ស្ពលគាត់ស្ៅស្កមង? 

 ពិតណាត់ រពះស្យេូវ៉បានតស្ង្គ្ង្ហគ ះគាត់ស្ចញពីតតវស្តា និង 

ខ្លល ឃមុាំ ។ (១សាំយូអែល១៧:៣៤-៣៧) 

 

៤.  ស្តើែនកណាបានស្តើចចាំែកស្ោយពួកទ័ពែីុស្រសអែល? 

 មនុតសមាឌធាំ កូលីយ៉ត។ (១សាំយូអែល១៧:៤,៨-១០,២៦) 

 

៥.  ស្តើដាវឌីបានស្ធវើែវីស្ួស្លើកូលីយ៉ត? 

 គាត់បានតមាល ប់កូលីយ៉តស្ដាយស្របើចាំពាមស្ៅតូ៊ ។ 

 (១សាំយូអែល១៧:៤៧-៥០) 
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៦.  ស្តើតូលតបាយចិតេស្ទ ស្ពលដឹងថាដាវឌីតមាល ប់កូលីយ៉ត? 

 ស្ទ! គាត់មានចិតេរចអណននឹងដាវឌី។ (១សាំយូអែល១៨:៧-៩) 

 

៧.  ស្េតុែវីបានជាគាត់មានចិតេរចអណននឹងដាវឌី? 

 ស្រពាះគាត់ដឹងថា រពះស្យេូវ៉នឹងស្ោយដាវឌីស្ធវើជាស្តេច។ 
 (១សាំយូអែល១៦:១-៤, ២០:៣១) 

 

៨.  ស្តើតូលបានពាយមតមាល ប់ដាវឌីដូចស្មេច? 

 គាត់បានស្ដញតាមចាប់ដាវឌី ជាមួយនឹងទ័ពរបត់គាត់។  
(១សាំយូអែល២៣:៧-៨) 

 

៩.  ស្តើដាវឌីបានលាក់ខ្លួនស្ៅឯណា? 

 គាត់បានលាក់ខ្លួនស្ៅកនុងរោងភនាំ ។ (១សាំយូអែល២៤:១-៨) 

 

១០.ស្តើតូលោចតមាល ប់ដាវឌីបានឬស្ទ? 

 ស្ទ! ស្រពាះរពះស្យេូវ៉អតងអតជួយអថរកាគាត់រេូត។ 
(១សាំយូអែល ២៧:៤,២៨:១៦-១៧) 

 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ស្ែើ ស្ោះស្បើទូលបងគាំស្ដើរកាត់រចកភនាំទនស្តចកេីសល ប់ក៏ស្ដាយ 

ក៏េង់អតមិនខ្លល ចស្តចកេីោរកក់ណាស្ ើយ ដបិតរទង់េង់ស្ៅជាមួយនឹង
ទូលបងគាំ”។ (ទាំនុក ដាំស្កើង ២៣:៤)  
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មេម ៀនទ ី៣ 

ស្តេចដាវឌី 

២សាំយូអែល ២-១២ 
 

១.  ស្តើែនកណាបានកាល យជាស្តេចប ទ ប់ពីតូលបានសល ប់? 

 ដាវឌី អដលជាែនកអដលស្គារពស្កាតខ្លល ចដល់រពះស្យេូវ៉។ 

(២សាំយូ អែល២:១-៤) 

២.  ស្តើស្តេចដាវឌីរត់ស្ៅកអនលងណា? 

 ស្ៅឯរកនងស្យរសូ ិម ។ (២សាំយូអែល៥:៦-៧,៩) 

 

៣.  ស្តើស្តេចដាវឌីបាន ាំយកែវីមកឯរកនងស្យរសូ ិម? 

 េឹបទនរពះ ។ (២សាំយូអែល៦:១២,១៥-១៧) 

៤.  ស្តើស្តេចដាវឌីមានេាំស្ោងសងតង់ែវីស្ៅកនុងរកនងស្យរសូ ិម? 

 រពះវហិារដ៏សអ តមួយតាំោប់រពះ។    
(២សាំយូអែល៧:១-៥,១ពងាវតាកសរត៨:១៧) 

 

៥.  ស្តើស្តេចដាវឌីបានតង់វហិារស្នះស្ទ? 

 ស្ទ! ស្រពាះរពះបានរបាប់គាត់ថា កូនរបត់គាត់ស ូមូ៉ននឹង 
តង់ជាំនួតគាត់។  

 (២សាំយូអែល៧:១១-១៣,១ពងាវតាកសរត ៨:១៨-១៩) 
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៦.  ស្តើទស្ងវើោរកក់ែវីស្ួអដលជាបាបដ៏ធងន់ធងររបត់ស្តេចដាវឌី? 

គាត់បានយករបពនធរបត់មនុតសរបនតមាន ក់។ 

(២សាំយូអែល១១:២-៥) 

៧. ស្តើស្តេចដាវឌីពាយមលាក់ែាំស្ពើបាប អដលគាត់យករបពនធស្េ
យ៉ងដូចស្មេច? 

 គាត់បានតមាល ប់បេីរបត់ ង ស្ដាយដាក់គាត់ស្ៅជួរមុខ្ស្េកនុង
តង្គ្ង្ហគ ម។ (២សាំយូអែល១១:១៤-១៧) 

៨.  ស្តើស្តេចដាវឌីមានការស្សកសេ យ ចាំស្ពាះែាំស្ពើបាបគាត់ស្ទ? 

 អមន េឺស្ពលរពះស្យេូវ៉ បញ្ជូ នស្ហាោណាថាន់មកឯគាត់។
(២សាំយូអែល១២:១-១៣,ទាំនុកដាំស្កើង៣២,ទាំនុកដាំស្កើង៥១) 

៩. ស្តើរពះស្យេូវ៉បានបង្ហា ញដូចស្មេច ថារទង់មិនតពវរពះទ័យជា
មួយដាវឌី? 

 រទង់បានស្ធវើស្ោយកូនរបនតរបត់ដាវឌីមានជាំងឺជាខ្លល ាំង 
ស្េើយក៏ សល ប់ស្ួ។ 

១០.ស្តើរពះស្យេូវ៉បានដាក់ស្ោតដាវឌីតាមវធីិស្ផសងស្ទៀតឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ រទង់បានយកបញ្ហា ជាស្រចើន មកដាក់ស្លើរេសួរ
គាត់។ (២សាំយូអែល១២:១០-១២) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “មានពរស្េើយ មនុតសណាអដលការរ ាំលងចាប់របត់ខ្លួន
បានែត់ស្ោតស្ោយ េឺអដលបាបរបត់ខ្លួនបានរេបបាាំងស្េើយ”។  
(ទាំនុកដាំស្កើង ៣២:១)  
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មេម ៀនទ ី៤ 
ែាំស្ពើបាបរបត់ោប់ស ាំម 

២សាំយូអែល ១៥-១៩ 

 

១.  ស្តើោប់ស ាំមជាែនកណា? 

 ជាកូនរបត់ស្តេចដាវឌី ។ (២សាំយូអែល៣:២-៣) 
 

២.  ស្តើោប់ស ាំមបានរបរពឹតេបាបែវី? 

 គាត់បានពាយមដស្ណេើ មោជយពីឪពុករបត់គាត់។ 
(២សាំយូអែល១៥:១-១២) 

 

៣.  ស្តើស្េតុែវីបានជាោប់ស ាំមស្ធវើអបបស្នះខុ្ត? 

 ស្រពាះរពះស្យេូវ៉បានអតងតាាំងដាវឌីស្ោយស្ធវើជាស្តេច។ 
(២សាំយូអែល ៥:៣,១សាំយូអែល២៤:១០) 

 

៤.  ស្តើរបជាោស្រតេចង់ស្ោយោប់ស ាំស្ធវើជាស្តេចឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ មានរបជាជនជាស្រចើនចូលចិតេគាត់។ 
(២សាំយូអែល១៥:១៣) 

 

៥.  ស្តើស្តេចដាវឌីចង់ចាាំងោត់នឹងកូនរបត់គាត់ោប់ស ាំឬស្ទ? 

 ស្ទ! គាត់បានស្ភៀតខ្លួនស្ចញពីរកនងស្យរសូ ិម។ 

(២សាំយូអែល១៥:១៤) 
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៦.  ស្តើស្តេចដាវឌីបានស្ភៀតខ្លួនអតមាន ក់ឯងឬ? 

 ស្ទ! ទ័ពរបត់គាត់បានស្ួជាមួយនឹងគាត់អដរ ។ 
 (២សាំយូអែល ១៥:១៥-១៨) 

 

៧.  ស្តើោប់ស ាំមបានតាមពីស្រកាយដាវឌីឬស្ទ? 

 ពិតអមនស្េើយ គាត់បានមកតាមទ័ពរបត់គាត់ស្ដើមបីចាាំងនឹង
ដាវឌី។ (២ សាំយូអែល១៧:១,២៤-២៦)។ 

 

៨. ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើង កនុងចមាាំងរវងទ័ពរបត់ដាវឌី និងទ័ពរបត់
ោប់ស ាំម? 

 ោប់ស ាំម រទង់បានោក់រពះតិរជាប់ស្ួនឹងអមកស្ឈើពយួរ
ផុតពីដី ។ (២សាំយូអែល១៨:៩-១០) 

 

៩.  ស្តើចមាាំងស្នះបានបញ្ច ប់យ៉ងដូចស្មេច? 

 ោប់ស ាំមរតូវបានសល ប់ ។ (២សាំយូអែល១៨:១៤-១៧) 

 

១០.ស្តើដាវឌីរត ប់ស្ួរកនងស្យរសូ ិមវញិស្ទ? 

 អមនស្េើយ  គាត់បានស្ធវើជាស្តេចដូចស្ពលមុនវញិ។  

 (២សាំយូអែល១៩:១៤-១៥) 

 

ខ្េមពីរចង៖ “រពះរទង់ជាទីពឹងរជក ក៏ជាកាំលាាំងទនស្យើងខ្ញុាំ និងជាជាំនួយ 
អដលស្ៅជាប់ជាមួយកនុងរគាោតនន”។ (ទាំនុកដាំស្កើង ៤៦:១)  
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មេម ៀនទ ី៥ 
ស្តេចស ូមូ៉ន 

១ពងាវតារកសរត ១-១១ 

 

១.  ស្តើែនកណាបានស្ ើងស្សយោជយប ទ ប់ពីស្តេចដាវឌីសល ប់? 

 ស ូមូ៉នដូចអដលដាវឌីបានតនាទុក។ 
(១ពងាវតារកសរត១:១៧,៣៤-៣៥,៣៩,២:១-២,១២) 

 

២.  ស្តើស្តេចស ូមូ៉នបានតុាំែវីពីរពះស្យេូវ៉? 

 េឺរបាជាញ  ស្ដើមបីនឹងរេប់រេងស្លើពួកសតន៍របត់គាត់។ 

(១ពងាវតារកសរត៣:៨-១២) 
 

៣.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានផេល់របាជាញ ស្ ះស្ោយស្ួគាត់ឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ  ស្េើយរទង់បានស្ោយរទពយតមបតេិ និងស្ករ ្ េស្ ម្ ះ
ដល់គាត់ស្ទៀតផង។ (១ពងាវតារកសរត៣:១៣,៤:២៩-៣០) 

 

៤.  ស្តើស្ៅស្ពលណាអដលស ូមូ៉នបង្ហា ញរបាជាញ របត់គាត់? 

 េឺស្ៅស្ពលអដលមាេ យពីរ ក់ដស្ណេើ មចង់បានកូនតូចមាន ក់។ 
(១ពងាវតារកសរត៣:១៦-២៨) 

 

៥.  ស្តើស្តេចស ូមូ៉នបានតង់ែវីស្ ើង? 

 រពះវហិារដ៏ធាំស្រតត់សអ តមួយ។ (១ពងាវតារកសរត៦:១-១០)  
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៦.  ស្េតុែវីបានជាមហាកសរតីស្រតនកស្តបាមកឯស ូមូ៉ន? 

 ស្ដើមបីនឹងមកស្មើលតិរលីអ អដលរពះបានរបោនដល់គាត់។ 
(១ពងាវតារកសរត១០:១,៤-៩) 

៧.  ស្តើស្តេចស ូមូ៉នបានរបរពឹតេបាបែវី? 

 រទង់បានយកស្រតីេសតន៍ដ៏ទទ ជាស្រចើន ក់ស្ធវើជារបពនធ។ 
(១ពងាវតារកសរត១១:១-៤) 

 

៨. ស្តើពួករបពនធរបត់គាត់បានជាំរញុស្ោយគាត់របរពឹតេបាបកាន់
អតស្រចើនស្ ើង ឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ ពួក ងបានជាំរញុស្ោយគាត់ថាវ យបងគាំ ពួករបូរពះ 
អកលងកាល យ។ (១ពងាវតារកសរត១១:៧-៨) 

 

៩.  ស្តើរពះបានបង្ហា ញដូចស្មេចថារទង់មិនតពវរពះទ័យ?  

 រពះរទង់បានដកយកោជយពីកូនរបត់គាត់។ 
(១ពងាវតារកសរត១១:៩-១៣) 

 

១០.ស្តើស្តេចស ូមូ៉នបានអរបចិតេស្ដាយដឹងពីកាំេុតខ្លួនឬស្ទ? 

 គាត់បានអរបចិតេ  ស្េើយគាត់បានតរស្តរេមពីរសសេ កនុងវយ័ 
ចាំណាត់របត់គាត់ស្ទៀតផង។ (សសេ  ១២:១៣-១៤) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ស្តចកេីស្កាតខ្លល ចដល់រពះស្យេូវ៉ ស្ ះជាស្ដើមចមទន 
របាជាញ ”។ (តុភាតិត ១:៧)  

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 14 

មេម ៀនទ ី៦ 
ស្រេូស្បាម ស្តេចស្រតនកយូដា 

១ពងាវតារកសរត ១២-១៤ 

 

១.  ស្តើែនកណាបានស្ ើងស្សយោជយប ទ ប់ពីស្តេចស ូមូ៉ន? 

 កូនរបត់គាត់ ស្រេូស្បាម ។ (១ពងាវតារកសរត១១:៤៣-១២:១) 
 

២. ស្តើពួកោស្រតេបានស្តនើតុាំស្ោយស្រេូស្បាមស្ធវើែវី? 

 ពួកោស្រតេបានតុាំស្ោយរទង់បញ្ចុ ះទថលពនធ។ 
(១ពងាវតារកសរត១២:៣-៤) 

 

៣.  ស្តើស្តេចស្រេូស្បាមបានស្ធវើតាមតាំណូមពររបត់ោស្រតេឬស្ទ? 

 ស្ទ! រទង់បានស្ឆលើយតបស្ួពួកស្េ ស្ដាយពាកយតាំដីមិនេួរតម 
ស្េើយអថមោាំងតស្មលើងទថលពនធអថមស្ទៀត។  

 (១ ពងាវតារកសរត១២:១២-១៤) 

 

៤.  ស្តើោស្រតេបានស្ធវើការបះស្បារោត់នឹងស្តេចស្រេូស្បាមដូចស្មេច? 

 ពូជែាំបូរោាំង១០ បានតាាំងស្យរ ៉សូ្បាមស្ោយស្ធវើជាស្តេចរបត់
ពួកស្េ។ (១ពងាវតារកសរត១២:២០) 

 

៥. ស្តើការស្នះរតឹមរតូវឬស្ទ អដលោស្រតេបានស្ធវើអបបស្នះ? 

 ស្ទ!ស្រពាះរពះតាាំងស្រេូស្បាមស្ោយស្ធវើជាស្តេចរបត់ពួកស្េរចួ
ស្ួស្េើយ ។ (១ពងាវតារកសរត១២:១,១សាំយូអែល២៤:១០) 
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៦.  ស្តើពូជែាំបូរោាំង១០រតូវបានស្េស្ៅដូចស្មេច? 

 នេរែីុស្រសអែល ឬនេរខ្លងស្ជើង ។ 
  (១ពងាវតារកសរត១២:១៩-២០) 

 

៧.  ស្តើមានពូជែាំបូរបុ៉ ម នអដលស្ៅជាមួយស្តេចស្រេូស្បាម? 

 មានពីរេឺ ពូជពងសយូដា និងពូជែាំបូរស្បនយ៉មីន។ 
(១ពងាវតារកសរត១២:២១) 

 

៨. ស្តើពូជែាំបូរោាំងពីរស្នះរតូវបានស្េស្ៅដូចស្មេច? 

 នេរយូដា ឬនេរខ្លងតបូង ។ (១ពងាវតារកសរត១២:២៣,២៧) 

 

៩.  ស្តើស្តេចស្រេូស្បាមបាំស្រ ើរពះស្យេូវ៉ជាស្រៀងរេូតឬស្ទ? 

 ស្ទ!រទង់និងោស្រតេរបត់រទង់បានស្ដើរស្ចញពីរពះជាមាច ត់។  
(១ពងាវតារកសរត១៤:២១-២៤) 

 

១០.ស្តើរពះស្យេូវ៉បានស្ធវើស្ោតស្រេូស្បាមដូចស្មេច? 

 រពះបានបញ្ជូ នស្តេចទនស្រតនកស្ែតីុពទ មករបឆាំងនឹងស្រេូស្បាម 
(១ពងា វតារកសរត១៤:២៥-២៦)។ 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ឱរពះស្យេូវ៉ស្ែើយ តូមស្ោយស្តចកេីតបបុរតរបត់រទង់
តណឋិ តស្ៅស្លើស្យើងខ្ញុាំ តាមអដលស្យើងខ្ញុាំបានតងឃឹមដល់រទង់” ។ 
(ទាំនុកដាំ ស្កើង ៣៣:២២)  
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មេម ៀនទ ី៧ 
ស្យរ ៉សូ្បាម ស្តេចពួកែីុស្រសអែល 

១ពងាវតារកសរត ១២-១៤ 
 

១. ស្តើស្យរ ៉សូ្បាមជាស្តេចលអឬស្ទ? 

 ស្ទ! រទង់បានស្ោយពួកែីុស្រសអែលថាវ យបងគាំកូនស្គាមាត។ 

(១ពងាវ តារកសរត១២:២៨) 

 

២.  ស្េតុែវីបានជាស្យរ ៉សូ្បាមស្ធវើរបូស្គាមាតោាំងស្នះ? 

 ស្រពាះរទង់មិនចង់ស្ោយោស្រតេរបត់រទង់ស្ួរពះវហិារ ស្ៅរកនង
ស្យរសូ ិមស្ទ។ (១ពងាវតារកសរត១២:២៦-៣០) 

  

៣.  ស្តើែនកណាបាននិយយោត់នឹងោតនៈ អដលស្យរ ៉សូ្បាម
បានសអ ង? 

 ស្ហាោមាន ក់មកពីស្រតនកយូដា ។ (១ពងាវតារកសរត១៣:១-២) 
 

៤. ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងស្ៅស្ពលអដលស្ហាោស្នះ និយយោត់នឹង 
ោត ? 

 ោត ស្ ះរតូវបានរលាំស្េើយអបកជាស្រចើនបាំអណក។ 
(១ពងាវរតាកសរត១៣:២-៥) 

៥. ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងចាំស្ពាះស្ហាោស្នះ ស្ពលគាត់កាំពុងស្ធវើដាំស្ណើ រ
ស្ួផទះ? 

 មានតតវស្តាមួយកាលបានអេកតមាល ប់គាត់បង់។ 
(១ពងាវតារកសរត១៣:២៤) 
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៦.  ស្េតុែវីបានស្ហាោស្នះរតូវសល ប់ស្ដាយសរតតវស្តា? 

 ស្រពាះអតគាត់មិនបានរត ប់ស្ួស្រតនកយូដាវញិភាល ម ដូចរពះ
បង្ហគ ប់ស្ទ។ (១ពងាវតារកសរត១៣:៧-៩,១១-១៩,២៥-២៦) 

 

៧.  ស្េតុែវីបានជាស្ហាោមាន ក់ស្នះមិនស្ធវើតាមការបង្ហគ ប់របត់រពះ? 

 ស្រពាះមានមនុតសមាន ក់បនលាំជារពះនិយយបស្ញ្ហឆ តគាត់ 
មិនស្ោយរត ប់ស្ួវញិ ។ (១ពងាវតារកសរត១៣:១៨) 

 

៨.  ស្តើរពះស្យេូវ៉ បានស្ធវើស្ោតដល់ស្យរ ៉សូ្បាមដូចស្មេចរមាប់ែាំស្ពើ
បាប របត់គាត់? 

 រពះស្យេូវ៉បានស្ធវើស្ោយកូនរបនតរបត់គាត់មានជាំងឺ។ 
(១ពងាវតារកសរត១៣:៣៣-១៤:១) 

 

៩.    ស្តើរបពនធរបត់ស្យរ ៉សូ្បាម  បានពាយមតស្ង្គ្ង្ហគ ះជីវតិកូនរបនត
របត់ ងយ៉ងដូចស្មេច ? 

  ងបានស្ួឯែ័េីុយ៉អដលជាស្ហាោទនរពះ។ 

(១ពងាវតារកសរត១៤:២-៥) 

១០.ស្តើែ័េីុយ៉បានរបាប់ែវីដល់របពនធរបត់ស្យរ ៉សូ្បាម? 

 កូនរបត់ ងនឹងសល ប់ជារបាកដ។ 

(១ពងាវតារកសរត១៤:៦,១២-១៣) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ដបិតរទង់មិនអមនជារពះអដលតពវរពះេឫទ័យនឹងស្តចកេី
ស្លមើតស្ទ”។ (ទាំនុកដាំស្កើង ៥:៤) 
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មេម ៀនទ ី៨ 

ស្ែលីយ៉ និង ែ័ហាប់ 

១ពងាវតារកសរត ១៦-១៧ 

 

១.  ស្តើស្ៅនេរែីុស្រសអែលមានស្តេចលអៗ ឬស្ទ? 

 ស្ទ! ពួកស្តេចោាំងស្ ះតុទធអតោរកក់ោាំងែត់។ 

(១ពងាវតាកសរត ១៦:៣០,៣៣,២ពងាវតារកសរត៨:១៨,១៦:៣) 
 

២.  ស្តើស្តេចណាមួយអដលោរកក់ជាស្េបាំផុត? 

 េឺស្តេចែ័ហាប់ អដលបានយកស្យតិបិលជាស្រតេីោរកក់ស្ធវើជា 
ភរយិ។ (១ពងាវតារកសរត១៦:៣០-៣១) 

 

៣.  ស្តើស្តេចែ័ហាប់ចង់ស្ោយែីុស្រសអែលស្គារពរបតិបតេិរពះឬស្ទ? 

 ស្ទ! ស្តេចស្នះបានស្ោយោស្រតេោាំងស្ ះ ថាវ យបងគាំរពះបាល។ 

(១ពងាវតារកសរត១៦:៣២) 
 

៤. ស្តើស្តេចែ័ហាប់បានបងខាំោស្រតេោាំងស្ ះ ស្ោយស្គារពរបតិបតេិ
រពះបាលដូចស្មេច? 

 រទង់បានតមាល ប់ែត់ែនកណា អដលបានស្គារពរបតិបតេិដល់
រពះស្យេូវ៉ ។ (១ពងាវតារកសរត១៦:៣៣,១៨:៣-៤) 

 

៥.  ស្តើស្ហាោណាមួយបានមកឯស្តេចែ័ហាប់? 

 ស្ហាោ ស្ែលីយ៉ ។ (១ពងាវតារកសរត១៧:១) 
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៦.  ស្តើស្ហាោស្ែលីយ៉បានរបាប់ែវីដល់ស្តេចែ័ហាប់? 

 កនុងបុ៉ ម នឆន ាំខ្លងមុខ្ស្នះ នឹងគាម នស្ភលៀង គាម នទឹកតស្នសើម រយៈ
ស្ពល៣ឆន ាំកនលះ។ (១ពងា វតារកសរត១៧:១,យ៉កុប៥:១៧) 

៧.  ស្តើស្ែលីយ៉ស្ួកអនលងណាខ្លះ កាំ ុងស្ពលមានែាំណត់ែត់? 

 គាត់បានស្ួលាក់ខ្លួនស្ៅអកបរស្រជាះស្ករតី។ 

(១ពងាវតារកសរត១៧:២-៣) 

៨.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានចិញ្ច មឹស្ែលីយ៉ងដូចស្មេច ស្ៅកអនលងស្រជាះ
ស្ករតីស្ ះ? 

 រពះរទង់បានបង្ហគ ប់ស្ោយតតវអកអកពាាំនាំប័ុង និងសច់មក 
ស្ោយស្ែលីយ៉។  (១ពងាវតារកសរត១៧:៤-៧) 

៩. ស្តើរពះបញ្ជូ នស្ែលីយ៉ស្ួកអនលងណាវញិ ប ទ ប់ពីកអនលងស្រជាះ
ស្ករតីរងីស្ួ? 

 ស្ួឯផទះរបត់ស្រតីេស្មម៉ាយរកមាន ក់ ស្ៅឯរកនងរបត់ពួកតីុដូន។ 
(១ពងា វតារកសរត១៧:៨-១២) 

១០.ស្តើរពះបានអថរកាស្ែលីយ៉ និងស្រតេសី្មម៉ាយស្ ះដូចស្មេច? 

 រទង់បានផេល់ស្របង និងោហារដល់គាត់ោាំងពីរ ក់ជាស្រៀង
ោល់ទថង។ (១ពងាវតារកសរត១៧:១៣-១៦) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “រពះទនខ្ញុាំ រទង់នឹងបាំស្ពញរេប់ោាំងែត់អដលែនកោល់គាន  
រតូវការ ក៏តាមស្ភាេតមបតេិទនរទង់ដ៏ឧតេមកនុងរពះរេីតទស្យតូ៊វ”។ 
(ភីលីព ៤:១៩)  
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មេម ៀនទ ី៩ 
ស្ែលីយ៉ស្លើកាំពូលភនាំស្កើអមល 

១ពងាវតារកសរត ១៨ 
 

១. ស្តើរេូតដល់ស្ពលណា ស្ទើបែាំណត់ែត់រតូវបានបញ្ច ប់? 

 េឺស្ៅស្ពលអដលរពះបានបញ្ជូ នស្ហាោស្ែលីយ៉ ស្ួឯែ័ហាប់ 
មេងស្ទៀត ។ (១ពងាវតារកសរត១៨:១) 

 

២.  ស្តើស្ែលីយ៉បានរបាប់ស្តេចែ័ហាប់ស្ោយស្ធវើែវី? 

 ស្ោយ ាំពួកែីុស្រសអែលោាំងែត់ស្ួឯភនាំស្កើអមល។ 
(១ពងាវតារកសរត ១៨:១៧-១៩) 

 

៣.  ស្តើមានែនកណាស្ទៀតបានមកឯភនាំស្កើអមល ? 

 ពួកស្ហាោទនរពះបាលចាំនួន៤៥០ ក់។ 

(១ពងាវតារកសរត១៨:១៩-២២) 

 

៤.  ស្តើស្ែលីយ៉បានរបាប់ពួកស្េស្ោយស្ធវើែវី ? 

 ស្ធវើោត មួយដល់រពះបាល។  
 (១ពងាវតារកសរត១៨:២២-២៤) 

 

៥.  ស្តើពួកស្ហាោោាំងស្ ះ ោចដាក់ស្ភលើងស្លើោត របត់ពួកស្េ
បានស្ទ? 

 ស្ទ! ពួកស្េរតូវតុាំការែនុញ្ហដ តពីរពះបាលតិន ស្ទើបោចស្ធវើការ
ស្នះបាន។ (១ពងាវតារកសរត១៨:២៥) 
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៦.  ស្តើរពះបាលោចបញ្ជូ នស្ភលើងស្ោយមកបានស្ទ? 

 ស្ទ! ស្រពាះរពះបាលរគាន់អតជារបូរពះមួយបុ៉ស្ណាណ ះ។ 
(១ពងាវតារកសរត ១៨:២៦-២៩) 

 

៧.  ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងប ទ ប់ពីស្ែលីយ៉បានែធិដាឋ ន? 

 រពះបានបញ្ជូ នស្ភលើងចុះមកពីសា នតួេ៌ មកស្លើោត របត់ 
គាត់ ។ (១ពងាវតារកសរត១៨:៣០-៣៩) 

 

៨. ស្តើពួកោស្រតេស្ពាលដូចស្មេច ស្ៅស្ពលអដលពួកស្េបានស្ឃើញ 
ការស្នះ? 

 “រពះស្យេូវ៉រទង់ជារពះពិតស្េើយ” ។ 
 (១ពងាវតារកសរត ១៨:៣៩) 

 

៩.  ស្តើស្ែលីយ៉បានស្ធវើែវីស្ួស្លើពួកស្ហាោរបត់រពះបាល? 

 គាត់បានតមាល ប់ពួកស្េោាំងែត់។ (១ពងាវតារកសរត១៨:៤០) 

 

១០.ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើង ប ទ ប់ពីពួកស្ហាោរបត់រពះបាលរតូវបាន 
តមាល ប់? 

 រពះបងអុរស្ភលៀងចុះមក ស្ដើមបីស្ឆលើយតបស្តចកេីែធិដាឋ នរបត់ 
ស្ែលីយ៉។ (១ពងាវតាកសរត១៨:៤១-៤៥) 

 

 ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ែញស្នះជាស្យេូវ៉គាម នរពះណាដ៏ទទស្ ើយ ស្រៅពីែញ 
ឥតមានរពះណាស្ទៀតស្សះ”។ (ស្ែសយ ៤៥:៥)  
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មេម ៀនទ ី១០ 
យូ៉សផាត ស្តេចស្រតនកយូដា 

២របាកសរត ១៧-២០ 

 

១. ស្តើនេរយូដាស្គារពរបតិបតេិរបូកូនស្គាមាតឬស្ទ? 

 ស្ទ! ពួកស្េបានថាវ យបងគាំកនុងរពះវហិារទនរកនងស្យរសូ ិម។ 

(២របាកសរត១៧:១-៤) 

២. ស្តើស្យើងបានដឹងែវីខ្លះែាំពីពួកស្តេចស្រតនកយូដា? 

 ពួករទង់ោាំងែត់ េឺជាវង់របត់ស្តេចដាវឌី។ 

(២របាកសរត៣២:៣២-៣៣,៣៤:១-៣,ស្យស្រមា១៧:២៥) 

៣. ស្េតុែវីបានជារពះដាក់កូនរបនតរបត់ដាវឌីស្លើោជបលលង័គ? 

 ស្រពាះែមាច ត់រពះស្យតូ៊វរេីតទនឹងចាប់កាំស្ណើ ត ស្ៅកនុងវងស 
របត់ដាវឌី ។ (ម៉ាថាយ១:១,ម៉ាថាយ៩:២៧) 

៤.  ស្តើស្តេចស្រតនកយូដាោាំងែត់ ស្គារពរបតិបតេិរពះស្យេូវ៉ឬស្ទ? 

 មួយចាំនួនតូចបានស្គារព អតមួយចាំនួនធាំជាស្តេចោរកក់។ 

(២របាកសរត ២១:៣-៤,៦) 

៥. ចូរស្ោយស្ ម្ ះស្តេចមាន ក់អដលស្កាតខ្លល ចដល់រពះស្យេូវ៉ 

ប ទ ប់ពីស្តេចស្រេូស្បាម? 

 យូ៉សផាត។ (២របាកសរត១៧:១-៦) 
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៦. ស្តើស្តេចយូ៉សផាតបានស្ធវើែវីតរមាប់ោស្រតេស្រតនកយូដា? 

 រទង់បានបស្រងៀនពួកស្េស្ោយស្គារពរបតិបតេិដល់រពះស្យេូវ៉
។ (២របារករត១៧:៧-៩) 

៧. ស្តើស្តេចយូ៉សផាតបានរបរពឹតេបាបែវី? 

 រទង់បានស្ួជាមួយនឹងែ័ហាប់ស្ធវើចាំបាាំង។   

(២របាកសរត១៨:១-៣, ២៨,១៩:២) 

 

៨. ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងស្ៅកនុងចមាាំងស្នះ? 

 ស្តេចែ័ហាប់រតូវបានស្េតមាល ប់ ។ (២របាកសរត១៨:៣៣-៣៤) 

 

៩. ស្តើរពះស្យេូវ៉បានរបោនពរដល់យូ៉សផាតដូចស្មេច? 

 រពះរទង់បានស្ធវើស្ោយគាត់មានរទពយតមបតេិជាស្រចើន។ 

(២របាកសរត២០:២៥,១៧:៣-៦) 

 

១០.ស្តើរពះបានជួយយូ៉សផាតរបឆាំងនឹងពួកតរតូវគាត់ឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ រពះបានស្ធវើស្ោយពួកតរតូវរបត់គាត់ខ្លបខ្លល ចគាត់
ជាខ្លល ាំង។ (២របាកសរត២០:២៩-៣០) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ចូរែររពះេុណដល់រពះស្យេូវ៉ចុះ ដបិតស្តចកេីតបបុរត 
រទង់ស្ៅ ជាប់ែត់កលបជានិចច”។ (របាកសរតទី២ ២០:២១)  
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មេម ៀនទ ី១១ 
ស្ហាោស្ែលីស្ត 

២ពងាវតារកសរត ២-៥ 

 

១.  ស្តើស្ហាោស្ែលីយ៉ងបានសល ប់ឬស្ទ? 

 ស្ទ! រពះស្យេូវ៉បានយកស្ួឯនេរសា នតួេ៌។ 

(២ពងាវតារកសរត ២:១) 

 

២.  ស្តើរពះបានយកគាត់ស្ួនេរសា នឋានតួេ៌ដូចស្មេច ? 

 ស្ដាយរស្ទះចមាាំងជាស្ភលើងកនុងខ្យល់កួច។ 
(២ពងាវតារកសរត២:១១) 

 

៣.  ស្តើស្ហាោណាមួយអដលជាំនួតតាំអណងស្ែលីយ៉ ? 

 បាវបាំស្រ ើរបត់ស្ែលីយ៉ ស្ ម្ ះស្ែលីស្ត។ 
(២ពងាវតារកសរត២:៨-៩,១២-១៥) 

 

៤.  ស្តើពួកស្កមងជាំទង់របនតៗ បានស្មើយង្ហយស្ែលីស្តដូចស្មេច ? 

 ពួកស្េបានស្ពាលថា “ោទាំអពកស្ែើយ ចូរស្ ើងស្ួចុះ”។ 
(២ពងាវរតាកសរត២:២៣) 

 

៥. ស្តើរពះស្យេូវ៉ បានស្ធវើស្ោតពួកស្កមងជាំទង់ោាំងស្ ះដូចស្មេច
តរមាប់ការស្នះ? 

 មានខ្លល ឃមុាំពីរកាលបានតមាល ប់ពួកស្េែត់៤២ ក់ ។ 
(២ពងាវតារកសរត ២:២៤) 
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៦.  ស្តើែនកណាបានមកឯស្ហាោស្ែលីស្តស្ដើមបទីទួលការពាបាល? 

 ស្មទ័ពណាម៉ាន់ ជាមនុតសស្កើតស្ោេឃលង់មកពីស្រតនកតីុរ ី។ 
(២ពងាវតារកសរត៥:១,៩) 

 

៧.  ស្តើណាម៉ាន់ដឹងដាំណឹងែាំពីស្ែលីស្តបានដូចស្មេច? 

 មាន រសីតន៍យូដាមាន ក់បានរបាប់គាត់។ 
(២ពងាវតារកសរត៥:២-៤) 

 

៨.  ស្តើស្មទ័ពណាម៉ាន់រតូវបានពយបាលដូចស្មេច? 

 គាត់សេ ប់តាមស្ែលីស្ត ស្េើយស្ួមុជទឹកកនុងទស្នលយ័រដាន់ 
៧ដង ។ (២ពងាវតារកសរត៥:១០-១១,១៣-១៥) 

 

៩.  ស្តើបាវបាំស្រ ើរបត់ស្ែលីស្តបានរបរពឹតេបាបែវី? 

 គាត់បានយកតួយោករពីស្មទ័ពណាម៉ាន់។ 

(២ពងាវតារកសរត៥:១៥-១៦,២០-២៤) 

 

១០.ស្តើបាវរបត់ស្ែលីស្តរតូវបានស្ធវើស្ោតដូចស្មេច? 

 គាត់បានកាល យជាស្កើតជាំងឺឃលង់ស្ពញខ្លួន។ 

(២ពងាវតារកសរត៥:២៥-២៧) 

 
ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ស្តើរពះស្យេូវ៉ជារពះទនស្ែលីយ៉ រទង់េង់ស្ៅឯណា” 
(២ពងាវតាកសរត ២:១៤) ។ 
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មេម ៀនទ ី១២ 

អេលអីេេន្យាផ្ តលអ់េបៀងដលព់កួេ  សី្រាអេល 
២ពងាវតារកសរត ៦-៧ 

 

១. ស្េតុែវីបានជារពះបញ្ជូ នស្ហាោស្ែលីស្ត ស្ួឯពួកែីុស្រសអែល 
ជាមនុតស ោរកក់? 

 ស្រពាះរពះស្ៅមានោស្រតេរបត់រទង់ ស្ៅទីស្ ះស្ៅស្ ើយ។ 
(២ពងាវតារ កសរត៦:៨-១០,១ពងាវតាកសរត១៩:១៨) 

២. ស្េតុែវីបានជាស្តេចស្រតនកតីុរពីាយមចង់ចាប់ស្ែលីស្ត? 

 ស្រពាះស្ែលីស្តបានជួយស្តេចសតន៍ែីុស្រសអែល។ 
(២ពងាវតាកសរត ៦:១៣-១៤) 

៣.  ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងចាំស្ពាះទ័ពអដលមកចាប់ស្ែលីស្ត? 

 រពះស្យេូវ៉បានស្ធវើស្ោយពួកស្េខ្លវ ក់អភនក។ 
(២ពងាវតាកសរត៦:១៨) 

៤.  ស្តើពួកតីុរបីានរបឆាំងោត់នឹងសតន៍ែីុស្រសអែល មេងស្ទៀត 
ឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ គទ័ឺពរបត់ពួកស្េបានមកស្ោមព័ទធកាំអផងទីរកនង
សម៉ារ។ី (២ពងាវតាកសរត៦:២៤) 

៥. ស្តើការស្នះបានបងករបញ្ហា ដល់របជាោស្រតេកនុងរកនងដូចស្មេច? 

 ពួេស្េបានដាច់ស្តបៀងបរសិ្ភាេ។ (២ពងាវតាកសរត៦:២៥)  
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៦.  ស្តើពួកោស្រតេមានការែត់ាល នជាខ្លល ាំងអដរឬស្ទ? 

 បាទ! ស្រតេីពីរ ក់តូមបីអតស្កមងស្ទើបអតស្កើត ក៏ពួក ងតីុអដរ។ 

(២ពងាវតាកសរត៦:២៦-៣០) 

៧.  ស្តើស្ែលីស្តបានតនាដូចស្មេច ជាមួយស្តេចែីុស្រសអែល? 

 នឹងមានស្តបៀងោហារជាបរបូិរស្ៅទថងប ទ ប់។ 

(២ពងាវតាកសរត៧:១) 

៨.  ស្តើស្តេចែងគស្នះបានស្ជឿស្លើស្ែលីស្តឬស្ទ? 

 ស្ទ!  គរឺទង់ និងបាវរបត់រទង់បានចាំែក និងស្មើយង្ហយស្លាក 
ស្ែលីស្ត។ (២ពងាវតាកសរត៧:២) 

៩.  ស្តើរពះបានផេល់ស្តបៀងោហារដល់ស្រតនកសម៉ារដូីចស្មេច? 
 រពះបានបណាេ លស្ោយពួកតីុររីត់ស្ភៀតខ្លួនស្ចញែត់ស្ួ។ 

(២ពងាវតា កសរត៧:៥-៧,១៤-១៦) 

១០.ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងចាំស្ពាះបាវមាន ក់ អដលស្មើយង្ហយស្លាក
ស្ែលីស្ត? 

 គាត់រតូវបានស្េជាន់សល ប់។ (២ពងាវតាកសរត៧:២,១៧-២០) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “េឺែញ! ែញស្នះស្េើយជាស្យេូវ៉ ស្រៅពីែញ គាម នែនក 

តស្ង្គ្ង្ហគ ះណាស្ទៀតស្ ើយ” ។ (ស្ែសយ ៤៣:១១)  
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មេម ៀនទ ី១៣ 
ស្យេូ៊វ ស្តេចពួកែីុស្រសអែល 

២ពងាវតារកសរត ៩-១០ 

 

១. ស្តើស្ែលីស្តបានបង្ហគ ប់ស្ោយស្ហាោស្កមងមាន ក់ចាក់ស្របងតាាំង
ស្ោយែនកណា ស្ ើងជាស្តេចពួកែីុស្រសអែល? 

 គជឺាស្យេូ៊វអដលជាស្មទ័ព។ (២ពងាវតាកសរត៩:២-៣) 

 

២.  ស្តើស្តេចស្យេូ៊វរតូវបានបង្ហគ ប់ស្ោយស្ធវើែវី? 

 ស្ោយតមាល ប់រេសួររបត់ែ័ហាប់ោាំងែត់។ 
(២ពងាវតាកសរត៩:៦-១០) 

 

៣.  ស្តើស្េតុែវីបានជារពះបង្ហគ ប់ស្ោយគាត់ស្ធវើការស្នះ? 

 ស្រពាះរេួសរោាំងមូលរបត់ែ័ហាប់តុទធអតជាមនុតសោរកក់។ 

(២ពងាវតាកសរត៩:៧) 
 

៤.  ស្តើស្តេចស្យេូ៊វបានតមាល ប់ែនកណាមុនស្េ? 

 ស្តេចពួកែីុស្រសអែល និងស្តេចស្រតនកយូដា។ 

 (២ពងាវតាកសរត ៩:២១,២៤,២៧) 

 

៥.  ស្តើរពះស្យេូវ៉តពវរពះទ័យស្ទ អដលស្យេូ៊វបានតាំលាប់ស្តេច
ស្រតនកយូដា? 

 ស្ទ! គាត់រតូវបានបង្ហគ ប់ស្ោយតាំលាប់អតរេសួររបត់ែ័ហាប់
បុ៉ស្ណាណ ះ។ (េូស្ត១:៤) 
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៦. ស្តើស្តេចស្យេូ៊វបានតមាល ប់ ងស្យតិបិលអដរឬស្ទ? 

 បាទ\ចាត! រទង់បានរបាប់ពួកបាវស្ោយស្បាះ ងស្ចញ
តាមបងអួច។  (២ពងាវតាកសរត៩:៣០-៣៣) 

៧. ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងចាំស្ពាះោងកាយរបត់ ងស្យតិបិល? 

 ោងកាយរបត់ ងរតូវបានតតវអឆកជាស្រចើនកាលតីុែត់។ 

(២ពងាវតារកសរត៩:៣៥-៣៧) 
 

៨. ស្តើរកនមរេូសររបត់ែ័ហាប់ោាំងែត់រតូវបានតមាល ប់អដរឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ កូនរបនតរបត់គាត់៧០ ក់រតូវបានសល ប់ស្ដាយ 
កាត់កាល។ (២ពងាវតាកសរត១០:៦-៨) 

 

៩. ស្តើស្តេចស្យេូ៊វបានស្ធវើពុតជាស្គារពរបតិបតេិរពះដូចស្មេច? 

 គាត់បានតមាល ប់ែត់ែនកអដលថាវ យបងគាំរពះបាល។ 

(២ពងាវតាកសរត ១០:១៨-២៨) 

 

១០.ស្តើស្តេចស្យេូ៊វពិតជាបានស្គារពរបតិបតេិរពះពិតអមនស្ទ? 

 ស្ទ! គាត់បានស្ធវើពួកែីុស្រសអែលស្គារពរបតិបតេិរបូរពះមេងស្ទៀត  

(២ពងាវតាកសរត១០:២៩,៣១)។ 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “យញ្ដបូជារបត់មនុតសោរកក់ ជាស្តចកេីតអប់ស្ខ្ពើមដល់ 
រពះស្យេូវ៉” (តុភាតិត ១៥:៨)  
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មេម ៀនទ ី១៤ 
ស្ហាោយូ៉ណាត 

រពះេមពីរយូ៉ណាត 
 

១.  ស្តើរពះស្យេូវ៉មានរពះបនទូលរបាប់យូ៉ណាតដូចស្មេច? 

 “ចូរស្ួទីរកនងនីនីស្វ ជារកនងដ៏ធាំស្ ះ ស្េើយរបកាតោត់នឹង
រកនងស្ ះស្ួ”។ (យូ៉ណាត ១:២) 

 

២.  ស្តើយូ៉ណាតបានស្ួឯរកនងនីនីស្វឬស្ទ? 

 ស្ទ! គាត់បានរត់ស្េចខ្លួនស្ចញស្ួឆង យ។ (យូ៉ណាត១:៣) 

 

៣. ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើង ស្ៅស្ពលអដលយូ៉ណាតស្ៅស្លើ វ? 

 រពះបានបញ្ជូ នពយុះមកស្លើទផទតមុរទ។ (យូ៉ណាត១:៤-៥) 

 

៤.  ស្តើពួកទ័ពស្លើ វបានស្ធវើែវីស្ួស្លើយូ៉ណាត? 

 ពួកស្េបានចាប់គាត់ស្បាះទមាល ក់កនុងទឹកតមុរទ។ 

(យូ៉ណាត១:៩-១២, ១៥) 

 

៥. ស្តើយូ៉ណាតបានលង់ទឹកសល ប់ឬស្ទ? 

 ស្ទ! រពះបរមនងរតីធាំមួយស្ោយស្លបគាត់ទុកកនុងស្ពាះ។ 
 (យូ៉ណាត១:១៧,ម៉ាថាយ១២:៤០) 

 

៦. ស្តើគាត់បានសល ប់កនុងស្ពាះរតីយ៉ងធាំស្ ះឬស្ទ? 

 ស្ទ! ប ទ ប់ពីបីទថង រតីធាំស្ ះបានខ្លជ ក់គាត់ស្ចញដាក់ស្លើ 
ដីស្គាក។ (យូ៉ណាត១:១៧,២:១០) 
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៧.  ស្តើរគាស្រកាយមក យូ៉ណាតសេ ប់តាមបង្ហគ ប់របត់រពះឬស្ទ? 

 សេ ប់ គាត់បានស្ចញស្ួរកនងនីនីស្វ ស្ដើមបីរពមានដល់េវូង
មនុតសស្ោយផាល ត់អរបចិតេ ស្បើមិនដូស្ចាន ះស្ទរពះនឹងបាំផាល ញ
ពួកស្េ។ (យូ៉ណាត៣:២-៤) 

 

៨.  ស្តើរកនងនីនីស្វរតូវបានបាំផាល ញស្ចាលស្ទ? 

 ស្ទ! ស្រពាះមានមនុតសជាស្រចើនែនកណាត់បានអរបចិតេ។ 
(យូ៉ណាត ៣:៥, ម៉ាថាយ ១២:៤១) 

៩.  ស្តើយូ៉ណាតរកីោយឬស្ទ អដលរកនងនីនីស្វរតូវបានរពះស្មតាេ
មិនបាំផាល ញស្ចាល? 

 ស្ទ! គាត់មានចិតេខឹ្ងជាខ្លល ាំង។ (យូ៉ណាត៤:១) 

 

១០.ស្តើរពះស្យេូវ៉បានដាត់ស្តឿនយូ៉ណាតែវីខ្លះ តរមាប់ការ
អដលគាត់បានខឹ្ងស្ ះ? 

 ស្ៅមានមនុតសជាស្រចើន ក់ណាត់អដលមិនោន់បានសគ ល់
ស្តចកេីពិតរបត់រពះជាមាច ត់ស្ៅកនុងរកនងនីនីស្វ។ 
(យូ៉ណាត៤:១១) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ស្ចៀមខ្ញុាំោាំងបុ៉ ម នវសគ ល់ខ្ញុាំស្េើយមកតាម រឯីខ្ញុាំក៏សគ ល់
វអដរ”។ (យូ៉ហាន ១០:២៧)  
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មេម ៀនទ ី១៥ 
យូោត ស្តេចស្រតនកយូដា 

២របាកសរត ២២-២៤ 

 

១.  ស្តើែ័ថាលាជាែនកណា? 

 ជាបុរតីរបត់ស្តេចែ័ហាប់ ជាស្តេចោរកក់។  
(២របាកសរត២២:១-២, ២ពងាវតារកសរត៨:១៦-១៨) 

 

២.  ស្តើរពះ ងែ័ថាលាកាល យជាមាច ត់កសរតីបានដូចស្មេច? 

  ងបានតមាល ប់ពួកស្ៅបស្ងកើតរបត់ ង។ 
(២របាកសរត២២:១០) 

 

៣.  ស្តើរពះែ័ថាលាោចតមាល ប់ពួកស្ៅោាំងែត់ស្ ះបានស្ទ? 

 ស្ទ! ោរកមាន ក់ស្ ម្ ះយូោតរតវូបានស្េលាក់កនុងរពះវហិារ។ 
(២របាកសរត ២២:១១-១២) 

 

៤.  ស្តើយូោតរតូវបានអតងតាាំងស្ោយស្ធវើជាស្តេចស្ៅស្ពលណា? 

 ស្ៅស្ពលអដលយូោតមានោយុ៧ឆន ាំ។ 
(២របាកសរត២៣:១,២៤:១) 

 

៥. ស្តើែនកណាបានជួយយូោតស្ោយបានស្ធវើជាស្តេច? 

 ស្យេូយ៉ដា ជាតងឃមាន ក់អដលស្គារពស្កាតខ្លល ចដល់រពះ។ 
(២របាកសរត ២៣:១-៣,១១) 

 

៦. ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងចាំស្ពាះរពះ ងែ័ថាលា? 

 រពះ ងរតូវបានស្េតមាល ប់។ (២របាកសរត២៣:២១) 
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៧.  ស្តើែវីៗអដលយូោតបានស្ធវើរតឹមរតូវឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ ដោបណាអដលស្យេូយ៉ដា ស្ៅអតមានជីវតិ។ 

(២របាកសរត២៤:២) 

 

៨.  ស្តើយូោតបានរបរពឹតេែាំស្ពើលអែវី? 

 រទង់បានជួតជុលរពះវហិារស្ទបើងវញិ។ 
 (២របាកសរត២៤:៤-៥,១១-១៤) 

 

៩.  ស្តើយូោតបានស្ធវើែវី ប ទ ប់ពីតងឃស្យេូយ៉ដាបានសល ប់ស្ួ? 

 រទង់បានស្គារពរបតិបតេិពួករបូរពះអកលងកាល យ។ 
(២របាកសរត២៤:១៧-១៨) 

 

១០.ស្តើមានែាំស្ពើបាបែវីស្ទៀតអដលយូ៉ោតបានរបរពឹតេ? 

 រទង់បានតមាល ប់កូនរបនតរបត់តងឃស្យេូយ៉ដា អដលជា
ស្ហាោ ។ (២របាកសរត២៤:២០-២២) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ែនកណាអដលស្ៅជាប់កនុងទីកាំបាាំង ទនរពះដ៏ខ្ពត់បាំផុត 

ស្ ះនឹងបានរជកស្ៅស្រកាមមលប់ទនរពះដ៏មានរេប់រពះស្ចសេ ”។   

(ទាំនុកដាំស្កើង ៩១:១)  
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មេម ៀនទ ី១៦ 
ស្េស្តគា ស្តេចស្រតនកយូដា  

២ពងាវតារកសរត ១៦-២០ 
និង២របាកសរត ២៩-៣២ 

 

១.  ចូរស្ោយស្ ម្ ះស្តេចលអមួយែងគស្ទៀតរបត់ស្រតនកយូដា? 

 េឺស្តេច ស្េស្តគា ជាស្តេចអដលស្គារពរបតិបតេិដល់រពះជា
ខ្លល ាំងបាំផុតស្ៅកនុងស្រតនកយូដា។  

 (២ពងាវតាកសរត១៨:១-៧, ២របាកសរត៣២:៣២-៣៣) 

២.  ស្តើោស្រតេស្ៅស្គារពរបតិបតេិរពះស្ទ ស្ៅស្ពលអដលស្េស្តគា
ស្ ើងរេងោជយ? 

 ស្ទ! តូមបីអតោវ រពះវហិារក៏រតូវបានបិទោាំងែត់អដរ។ 

(២ពងាវតារកសរត១៦:៨,១៤,១៨;;;;  ២របាកសរត២៨:២៤, ២៩:៦-៧) 

៣. ស្តើស្តេចស្េស្តគាមានបាំណង ស្ោយពួកោស្រតេស្គារពរបតិបតេិ
ដល់រពះឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ  រទង់បានស្បើកោវ រពះវហិារោាំងែត់។ 
(២របាកសរត២៩:៣)  

៤.  ស្តើស្តេចស្េស្តគាបានស្ធវើែវី ចាំស្ពាះរបូរពះអកលងកាល យទនោស្រតេ
ោាំងស្ ះ? 

 រទង់បានបាំផាល ញស្ចាលោាំងែត់ ។ (២ពងាវតារកសរត១៨:៤) 
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៥.  ស្តើស្តេចស្េស្តគាបានបាំផាល ញែត់ោាំងទីខ្ពត់ៗ អដលបានស្របើ
តរមាប់ថាវ យបងគាំរពះឬស្ទ? 

 បាទ\ចាត តរមាប់រពះេួរអតរតវូបានស្គារពតាមអដលរទង់
បានកាំណត់ស្ោយ។ 

 (២ពងាវតារកសរត១៨:៤, ២២,ស្ចាទិយកថា១២:៣២) 

 

៦.  ស្តើស្តេចស្េស្តគាបានស្ធវើយ៉ងណា ស្ដើមបបីញ្ហជ ក់ថារទង់ចង់
ស្ោយពួកសតន៍យូដាស្គារពដល់រពះ? 

 រទង់បានរបារពធពិធីបុណយរ ាំលងដ៏ធាំមួយ។ (២របាកសរត ៣០:១) 

 

៧. ស្តើស្តេចស្េស្តគាបានែស្ញ្ជ ើញអតពួកសតន៍យូដាស្ោយចូល
រមួកនុងពិធីបុណយស្ ះបុ៉ស្ណាណ ះអមនស្ទ? 

 ស្ទ! រទង់ក៏បានែស្ញ្ជ ើញពួកសតន៍ែីុស្រសអែលខ្លងស្ជើងអដរ។ 

(២របាកសរត៣០:១-២) 

 

៨. ស្តើពួកែីុស្រសអែលបានមកឬស្ទ ប ទ ប់ពីស្តេចស្េស្តគាបាន
ែស្ញ្ជ ើញពួកស្េ? 

 បាទ\ចាត  ជាស្រចើន ក់បានមក បុ៉អនេមួយចាំនួនធាំស្ទៀតបាន
បដិស្តធ។  (២របាកសរត៣០:១០-១៣) 

 

៩.  ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងដល់ពួកសតន៍ែីុស្រសអែល ស្ៅតម័យ
ស្តេចស្េស្តគា? 

 រពះបានដាក់ពួកស្េស្ោយស្ធវើជាស្ឈលើយ ស្រពាះែាំស្ពើបាបពួកស្េ។ 
(២ពងាវតារកសរត១៨:១០-១១,១៧:៥-៦) 
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១០.ស្តើសតន៍ែីុស្រសអែល បានវលិរត ប់ស្ួស្រតនកវញិស្ទ? 

 ស្ទ ពួកស្េមួយចាំនួនធាំមិនបានរត ប់ស្ួវញិស្ទ។ 
 (កិចចកា២:៥-១១) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “មានពរស្េើយ នេរណាអដលយករពះស្យេូវ៉ទុកជារពះ
របត់ខ្លួន េឺជាសតន៍អដលរទង់បានស្រ ើតទុកជាមរដករបត់រទង់”  

(ទាំនុក ដាំស្កើង ៣៣:១២) ។ 
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មេម ៀនទ ី១៧ 
ស្តេចស្េស្តគាមានជាំងឺ 

ស្ែសយ ៣៦-៣៩ 

 

១.  ស្តើែនកណាបានមកចាាំងនឹងស្តេចស្េស្តគា? 

 េឺស្តេចស្រតនកោតស្តុើរជាមួយកងទ័ពរបត់រទង់។ 

(ស្ែសយ៣៦:១) 

 

២. ស្តើស្តេចស្រតនកោតស្តុើរបានរបរពឹតេែវី? 

 រទង់បានបញ្ជូ នមនុតសស្ោយមកបាំបាក់ទឹកចិតេោស្រតេ 
ប ទ ប់មករទង់បានបញ្ជូ នសរមួយមកឯស្តេចស្េស្តគា។ 
(ស្ែសយ៣៦:៤-៧,១៣-១៨, ៣៧:៨-១៤) 

 

៣.  ស្តើកនុងសរស្ ះមានែតាន័យដូចស្មេច? 

 រពះស្យេូវ៉មិនោចជួយស្តេចស្េស្តគាបានស្ទ។ 

(ស្ែសយ៣៧:១០) 

 

៤. ស្តើស្តេចស្េស្តគាបានស្ធវើែវីស្ួស្លើតាំបុរតស្ ះដូចស្មេច?   

 រទង់បានលាតាំបុរតស្ ះស្ៅចាំស្ពាះមុខ្រពះស្យេូវ៉ 
ស្េើយបានែធិសា ន។ (ស្ែសយ៣៧:១៤-១៥) 

 

៥.  ស្តើស្ហាោស្ែសយបានរបាប់ស្តេចស្េស្តគាស្ោយស្ធវើែវី? 

 ស្ោយស្ជឿទុកចិតេស្លើរពះស្យេូវ៉អតមួយេត់។ 
 (ស្ែសយ ៣៧::::៥-៦, ២ពងាវតារកសរត១៩:២០-២១,៣២-៣៤) 
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៦.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានជួយស្តេចស្េស្តគាដូចស្មេច? 

 រទង់បានតមាល ប់ពួកទ័ពរបត់ស្តេចោតស្តុើរ។ 
(ស្ែសយ៣៧:៣៦) 

 

៧.  ស្តើរគាស្ ះមានែវីស្កើតស្ទបើងចាំស្ពាះស្តេចស្េស្តគា? 

 រទង់បានធ្លល ក់ខ្លួនឈឺជាទាំងន់ ។ (ស្ែសយ៣៨:១) 

 

៨.  ស្តើស្តេចស្េស្តគាបានែធិដាឋ នែវីស្ៅស្ពលរទង់ឈ?ឺ 

 រទង់បានែធិសា នតុាំស្ោយជាពីជាំងឺ។  

 (ស្ែសយ ៣៨:២-៣) 

 

៩.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានឮស្តចកេីែធិដាឋ នរបត់រទង់ឬស្ទ? 

 បាទ\ចាត រពះបានពាបាលគាត់ស្ោយជា ស្េើយបានស្ោយ
កូនរបនតមាន ក់ដល់គាត់អថមស្ទៀតផង។ 

 (ស្ែសយ៣៨:៤-៥, ២ពងាវតាកសរត២០:២១) 

 

១០.ស្តើបុរតាស្ ះជានរណា? 

 ម៉ា ៉ស្ត។ (២ពងាវតារកសរត២០:២១-២១:១) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “រពះស្យេូវ៉រទង់ជាពនលឺ ស្េើយជាស្តចកេីតស្ង្គ្ង្ហគ ះរបត់ខ្ញុាំ 
ស្តើខ្ញុាំនឹងរតូវខ្លល ចចាំស្ពាះែនកណា”។ (ទាំនុកដាំស្កើង ២៧:១)  
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មេម ៀនទ ី១៨ 
ម៉ា ៉ស្ត ស្តេចស្រតនកយូដា 

២របាកសរត ៣៣ 

 
១.  ស្តើស្តេចែងគណាបានស្ ើងរេងោជយប ទ ប់ពីស្តេចស្េស្តគា? 

 ជាបុរតារបត់រទង់ស្ ម្ ះថា ម៉ា ៉ស្ត។ (២របាកសរត៣៣:១) 

 

២.  ស្តើម៉ា ៉ស្តេឺជាស្តេចលអមួយែងគឬស្ទ? 

 ស្ទ! រទង់េឺជាស្តេចដ៏ោរកក់។ (២របាកសរត៣៣:២-៥) 

 

៣.  ស្តើស្តេចម៉ា ៉ស្តបានរបរពឹតេការោរកក់ែវី? 

 រទង់បានថាវ យកូនៗរបត់រទង់ ស្ោយរបូតាំណាករពះអកលង
កាល យ។ (២របាកសកសរត៣៣:៦) 

 

៤.  ស្តើម៉ា ៉ស្តបានរបរពឹតេបាបែវីស្ទៀតោត់នឹងរពះ? 

 រទង់បានតមាល ប់ពួកោស្រតេរបត់ផងរពះ។ 

(២ពងាវតាកសរត២១:១៦) 

 

៥.  ស្តើរពះស្យេូវ៉បានស្ធវើស្ោតស្តេចម៉ា ៉ស្តដូចស្មេច? 

 ម៉ា ៉ស្តរតូវបានជាប់េុកស្ៅរកនងបាបី៊ ូន។ 

(២របាកសរត៣៣:១១) 

 

៦. ស្តើរពះស្យេូវ៉បានស្ធវើែវីជាមួយម៉ា ៉ស្តស្ៅកនុងេុក? 

 រពះបានស្ធវើស្ោយម៉ា ៉ស្តមានការស្សកសេ យ 
ចាំស្ពាះែាំស្ពើបាបរបត់ខ្លួន។ (២របាកសរត៣៣:១២) 
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៧.  ស្តើម៉ា ៉ស្តបានស្ៅកនុងេុករេូតឬស្ទ? 

 ស្ទ! រទង់បានស្ធវើជាស្តេចមេងស្ទៀត។ (២របាកសរត៣៣:១៣) 

 

៨.  ស្តើម៉ា ៉ស្តបានតអមេងដូចស្មេច ថារទង់ស្សកសេ យចាំស្ពាះ
ែាំស្ពើបាប? 

 រទង់បានយកពួករបូតាំណាករពះអកលងកាល យ ស្ចញពីរពះវហិារ។ 
(២របាកសរត៣៣:១៥) 

 

៩.  ស្តើស្តេចម៉ា ៉ស្តបានរតលប់មកថាវ យបងគាំរពះវញិឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ ពួកតស្មេចតងឃោចស្ធវើយញ្ដបូជាដល់រពះជាថមី
មេងស្ទៀត។ (២បាកសរត៣៣:១៦) 

 

១០.ស្តើពួកោស្រតេោាំងស្ ះបានអរបចិតេជារបាកដឬស្ទ? 

 ស្ទ! េួរស្ោយោណិត មិនយូរបុ៉ ម នពួកស្េក៏បានរតលប់ស្ួ
រកែាំស្ពើបាបរបត់ពួកស្េវញិ។ (២របាកសរត៣៣:១៧) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ឱរពះស្យេូវ៉ស្ែើយ តូមែត់ស្ោតការទុចចរតិដ៏មានទាំងន់ 

របត់ទូលបងគាំផង ស្ដាយយល់ដល់រពះ មរទង់”។(ទាំនុកដាំស្កើង ២៥:១១) 
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មេម ៀនទ ី១៩ 
យូ៉ស្តៀត ស្តេចស្រតនកយូដា 

២ពងាវតារកសរត ២២-២៣ 

 

១.  ស្តើស្តេចែងគណាជាស្តេចលអស្រកាយស្េបងអត់របត់ស្រតនកយូដា? 

 ស្តេចយូ៉ស្តៀត។ (២របាកសរត២២:១២,២៣:២៥) 

 

២.  ស្តើស្តេចយូ៉ស្តៀតបង្ហា ញយ៉ងណា ថារទង់ស្កាតខ្លល ចចាំស្ពាះ 
រពះស្យេូវ៉? 

 រទង់បានបាំផាល ញរបូតាំណាករពះអកលងកាល យស្ចាលោាំងែត់។ 
(២ពងារតាកសរត ២៣:៦,២៤, ២របាកសរត ៣៤:៣-៤) 

 

៣.  ស្តើស្តេចយូ៉ស្តៀតបានជួតជុលរពះវហិាររពះស្យេូវ៉ឬស្ទ? 

 បាទ! រទង់បានជួលពួកជាងស្ោយជួតជុលរពះវហិារ
ស្ ើងវញិ។ (២ពងាវតាកសរត២២:៣-៦) 

 

៤.  ស្តើតស្មេចតងឃេីុលេីយ៉បានរកស្ឃើញែវីស្ៅកនុង
រពះវហិារស្ ះ? 

 រពះេមពីររកឹតយវន័ិយមួយកាល។ 

(២ពងារតាកសរត២២:៨,២របាកសរត ៣៤:១៤-១៥) 

 

៥.  ស្តើស្តេចយូ៉ស្តៀតបានស្ធវើែវីជាមួយរកឹតយវន័ិយស្នះ? 

 រទង់បានោនេមពីររកឹតយវន័ិយស្នះដល់ពួកោស្រតេរបត់រទង់។ 

(២ពងាវ តាកសរត២៣:១-២) 
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៦.  ស្តើស្តេចយូ៉ស្តៀតបានបង្ហគ ប់ពួកោស្រតេស្ោយស្ធវើែវី? 

 ស្ោយកាន់ពិធីបុណយរ ាំលង ។ (២ពងាវតាកសរត២៣:២១) 

 

៧.  ស្តើពិធីបុណយរ ាំលងស្នះេឺជាពិធីដ៏ធាំមួយអដលពួកោស្រតេរតូវកាន់
អមនស្ទ? 

 អមន បុ៉អនេជាស្រចើនឆន ាំគាម នែនកណាចូលចិតេបុណយរ ាំលងស្សះ។ 

(២ពងាវតារកសរត២៣:២២-២៣) 

 

៨.  ស្តើស្តេចយូ៉ស្តៀតបានសល ប់យ៉ងដូចស្មេច? 

 រទង់បានបាត់បង់ជីវតិស្ៅកនុងចមាាំង។ 

(២ពងាវតាកសរត២៣:២៩-៣០,២របាកសរត៣៥:២០-២៤) 

 

៩.  ស្តើពួកោស្រតេស្ៅបនេស្គារពរបតិបតេិដល់រពះស្ទៀតឬស្ទ? 

 ស្ទ! ពួកស្េបានកាល យជាមនុតសោរកក់ជាងមុនស្ួស្ទៀត។ 

(២របាកសរត ៣៦:១៤-១៦) 

 

១០.ស្តើរពះស្យេូវ៉បានរពមានដល់ពួកោស្រតេោាំងស្ ះដូចស្មេច? 

 រទង់នឹងស្ធវើស្ោតដល់ពួកយូដា ដូចបានស្ធវើស្លើពួក
ែីុស្រសអែលអដរ។ (២ពងាវតារកសរត២៣:២៦-២៧) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ឱ រពះបនទូលទនរទង់ជាចស្ងកៀងដល់ស្ជើងទូលបងគាំ ស្េើយជា
ពនលឺបាំភលឺ ផលូវរបត់ទូលបងគាំផង” ។ (ទាំនុកដាំស្កើង ១១៩:១០៥)  
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មេម ៀនទ ី២០ 
ស្ហាោ ស្យស្រមា 

ស្យស្រមា ១,២៥,៣៧-៣៩, និង ៤៣ 
 

១.  ស្តើស្យស្រមាជាែនកណា?  

 គាត់េឺជាស្ហាោមាន ក់ស្ៅឯស្រតនកយូដា។ (ស្យស្រមា១:១,៤-៥) 

 

២.  ស្តើរពះបានស្ៅស្យស្រមាស្ោយស្ធវើជាស្ហាោស្ៅស្ពលណា? 

 េឺស្ពលអដលគាត់ស្ៅជាស្កមងរបនតតូចស្ៅស្ ើយ។ 

(ស្យស្រមា១:៦-៧) 

 

៣.  ស្តើស្ហាោស្យស្រមាបានរបាប់ែវីែាំពីរកនងស្យរសូ ិម? 

 រកនងស្យរសូ ិមនឹងរតូវបានដុតបាំផាល ញស្ចាតស្ដាយស្ភលើង។ 

(ស្យស្រមា ៣៧:៦-១១) 

 

៤. ស្តើស្ហាោស្យស្រមារបាប់ថា នឹងមានែវីស្កើតស្ ើងស្លើោស្រតេទីស្ ះ? 

 ពួកោស្រតេោាំងស្ ះនឹងរតូវបានយកស្ួឯរកនងបាបី៊ ូនវញិ។ 

(ស្យស្រមា ៣៧:១៧,៣៨:២-៣) 

 

៥.  ស្តើស្តេចស្េើយនិងពួកតស្មេចតងឃ ស្ជឿស្លើតមេីរបត់ស្យស្រមា
ឬស្ទ? 

 ស្ទ! ពួកស្េបានខឹ្ងនឹងគាត់ជាខ្លល ាំង។ (ស្យស្រមា៣៨:៤-៥) 

 

៦.  ស្តើស្យស្រមាបានរងការឈចឺាប់ដូចស្មេច? 

 គាត់រតូវបានស្េចាប់ដាក់កនុងរស្តេ ។ (ស្យស្រមា៣៨:៦) 
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៧. ស្តើរពះស្យេូវ៉បានស្ធវើស្ោតដល់ពួកមនុតស ដូចអដលរទង់ 
មានបនទូលឬស្ទ? 

 បាទ! ពួកស្េរតូវបាន ាំយកស្ួឯរកនងបាបី៊ ូន។              
(ស្យស្រមា ៣៩:៦-៩) 

 

៨.  ស្តើស្ហាោស្យស្រមាបានស្ួជាមួយពួកស្េឬស្ទ ? 

 ស្ទ! គាត់និងែនកមួយចាំនួនស្ទៀត រតូវបានស្េទុកស្ោយស្ៅរកនង
ស្យរសូ ិម ។ (ស្យស្រមា៣៩:១១-១៤) 

 

៩.  ស្តើស្ហាោស្យស្រមាបានោស្រត័យស្ៅរកនងស្យរសូ ិមឬស្ទ? 

ស្ទ! ពួកោស្រតេបាន ាំយកគាត់ស្ួឯស្រតនកស្ែតីុពទវញិ។ 

(ស្យស្រមា៤៣:៤-៧) 
 

១០.ស្តើស្យស្រមាតនាែវី ជាមួយពួកោស្រតេអដលជាប់ជាស្ឈលើយ? 

 តនាថា ៧០ឆន ាំស្រកាយ រពះនឹង ាំយកពួកស្េរត ប់ស្ួឯ
ស្រតនកកាំស្ណើ តវញិ។ (ស្យស្រមា២៥:១១) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “េឺនឹកពីស្តចកេីស្នះថា កុាំអតមានស្តចកេីតបបុរតរបត់ 
រពះស្យេូវ៉ ស្ ះស្យើងបានតូនយបាត់ែត់រលីងស្ួ”។ (បរសិ្ទវ ៣:២២) 
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មេម ៀនទ ី២១ 
ដានីអយ៉ល និង ពួកមិតេតមាល ញ់របត់គាត់ 

ដានីអយ៉ល ១-៤ 

១. ស្តើែនកណាស្ទៀតអដលរតូវបានចាប់យកស្ួ ជាមួយពួកយូដា 
ស្ួឯរកនងបាបី៊ ូន?  

 េឺដានីអយ៉ល និងមិតេតមាល ញ់របត់គាត់បី ក់ស្ទៀត។ 
(ដានីអយ៉ល១:១-៤,៦-៧) 

២.  ស្តើដានីអយ៉ល និងមិតេតមាល ញ់ោាំងបីរបត់គាត់បានកាល យជា
ែនកណា? 

 ពួកស្េបានកាល យជាស្ៅហាវ យស្ៅឯរកនងបាបី៊ ូន។ 
(ដានីអយ៉ល៣:៣០, ២:៤៨-៤៩,៦:១-៣) 

៣. ស្តើរពះបានតអមេងដូចស្មេច ថារទង់បានេង់ស្ៅជាមួយពួកគាត់? 

 រពះរទង់បានរបោនស្ោយពួកគាត់ មានរបាជាញ ស្ឆលៀវឆល តស្ៅ
រកនងបាបី៊ ូន។ (ដានីអយ៉ល១:១៧-២០) 

៤.  ស្តើដានីអយ៉លបានបង្ហា ញរបាជាញ របត់គាត់ដូចស្មេច? 

 គាត់បានស្រសយតុបិនរបត់ស្តេចស្នបូ៉ស្កនស។  

 (ដានីអយ៉ល ២:១,១៩, ២៨-២៩,៤៧) 

៥.  ស្តើស្តេចស្នបូ៉ស្កនសបានតុបិនស្ឃើញែវី? 

 ស្ឃើញរបូមួយយ៉ងធាំរតូវបានបាំផាល ញស្ខ្ទចខ្ទី 
ស្ដាយសរថមមួយដុាំ។ (ដានីអយ៉ល២:៣១-៣៥) 
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៦.  ស្តើតុបិនស្នះមានស្តចកេីតរមាយដូចស្មេច? 

 រពះរេីតទនឹងយងមកបាំផាល ញែត់ោាំងជាតិសតន៍ទុចចរតិស្ៅ
ស្លើអផនដី។ (ដានីអយ៉ល២:៣៥-៤៦,ទាំនុកដាំស្កើង២:៩, ទាំនុក 
ដាំស្កើង១១០, ១កូរនិថូត ១៥:២៤-២៥, វវិរណៈ១៧:១២-១៨) 

៧. ស្តើមិតេតមាល ញ់ោាំងបី ក់ស្ ះថាវ យបងគាំរពះស្ៅកនុងរកនង 
បាបី៊ ូន ឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ  ពួកស្េមិនបានរកាបថាវ យបងគាំរបូស្តេចស្ទ ។ 
 (ដានីអយ៉ល៣:៤ -៥,៨-១៨) 

៨.  ស្តើស្តេចបានស្ធវើស្ោតដល់ពួកគាត់ស្ដាយស្រពាះការស្នះឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ ស្េស្បាះគាត់ស្ួកនុងេុកស្ភលើងអដលកាំពុងស្ឆះយ៉ង
តស្ៅធ ។ (ដានីអយ៉ល៣:១៩-២៣) 

៩.  ស្តើពួកគាត់រតូវបានស្ភលើងស្ឆះសល ប់កនុងេុកស្ភលើងស្ ះឬស្ទ? 

 ស្ទ! រពះបានបញ្ជូ នមាន ក់ “ដូចជាបុរតាទនរពះ” ស្ោយមកកនុងេុក
ស្ភលើងជាមួយពួកគាត់។ (ដានីអយល៣:២៥) 

១០.ស្តើស្តេចស្នះរតូវរពះស្ធវើស្ោតដូចស្មេច ចាំស្ពាះែាំនួតរបត់គាត់? 

  រពះស្យេូវ៉បានស្ោយស្តេចស្នះរត់ស្ៅដូចជាតតវស្ជើងបួន។ 
(ដានីអយ៉ល៤:២៣-៣៣) 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ស្ ះរពះទនស្យើងខ្ញុាំ អដលស្យើងខ្ញុាំស្គារពរបតិបតេិតាម រទង់
ោចនឹងជួយស្ោយស្យើងខ្ញុាំរចួពីេុកស្ភលើង អដលស្ឆះយ៉ងតស្ៅធ បាន”។ 

(ដានីអយ៉ល ៣:១៧)  
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មេម ៀនទ ី២២ 
ដានីអយ៉លស្ៅកនុងរងូស្តា 

ដានីអយ៉ល ៦ 

 
១. ស្តើដានីអយ៉លែធិដាឋ នស្ួកាន់រពះ ស្ៅឯរកនងបាបី៊ ូនអដរស្ទ? 

 ពិតអមន គាត់ែធិដាឋ នតមលឹងស្ួរកនងស្យរសូ ិមបីដងកនុង 
មួយទថង។ (ដានីអយ៉ល៦:១០) 

 

២.  ស្េតុែវីបានដានីអយ៉លែធិសឋ នតមលឹងស្ួរកនងស្យរសូ ិម? 

 ស្រពាះរកនងស្យរសូ ិមតាំណាងស្ោយស្តចកេីស្សម ះរតង់របត់
រពះ។ (ទាំនុកដាំស្កើង៤៨:១-៣,១៣២:១៣,ស្ែសយ២:២-៣)។ 

 

៣.  ស្តើពួកស្ៅហាវ យដ៏ទទស្ទៀតរចអណននឹងដានីអយ៉លឬស្ទ? 

 អមនស្េើយ  ពួកស្េអថមោាំងចង់តមាល ប់គាត់ស្ទៀតផង។  

 (ដានីអយ៉ល ៦:៣-៥) 

 

៤.  ស្តើពួកស្ៅហាវ យបានពាយមតមាល ប់គាត់ស្ដាយវធីិណា? 

 ពួកស្េស្តនើរស្ោយស្តេចតាាំងចាប់យ៉ងទរពទផសមួយ
ស្ួស្លើគាត់។ (ដានីអយ៉ល ៦:៦-៧) 

 

៥.  ស្តើចាប់ោរកក់មួយស្ ះជាស្តចកេីបាំោមែវី? 

 ោស្រតេោាំងែត់រតូវថាវ យបងគាំអតស្តេចមួយែងគេត់បុ៉ស្ណាណ ះ។  
(ដានីអយល ៦:៨-៩) 
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៦.  ស្តើដានីអយ៉លបានសេ ប់តាមបង្ហគ ប់របត់ស្តេចឬស្ទ? 

 ស្ទ! គាត់បានែធិដាឋ នស្ួកាន់រពះជាមាច ត់ដូចស្ពលមុនស្ទៀត។  

(ដានីអយ៉ល៦:១០) 

 

៧.  ស្តើស្តេចបានស្ធវើែវីស្លើដានីអយ៉ល តរមាប់ការបដិស្តធថាវ យ
បងគាំរទង់? 

 ស្តេចបានស្បាះគាត់ចូលស្ួកនុងរងូរបត់ពួកតតវស្តា។ 

(ដានីអយ៉ល៦:១២-១៧) 

 

៨.  ស្តើពួកតតវស្តាោាំងស្ ះបានតីុដានីអយ៉លឬស្ទ? 

 ស្ទ!   រពះបានបិទមាត់តតវស្តាោាំងស្ ះ។  

 (ដានីអយ៉ល៦:២០-២២) 

 

៩.  ស្តើស្តេចបានដាក់ស្ោតដល់ពួកស្ៅហាវ យោរកក់ដូចស្មេច? 

 ស្តេចបានស្បាះពួកស្េចូលស្ួកនុងរងូស្តា ។ (ដានីអយ៉ល៦:២៤) 

 

១០.ស្តើេវងូតតវស្តាបានតីុពួកស្ៅហាវ យោរកក់ោាំងស្ ះស្ទ? 

 អមនស្េើយ ពួកស្េមិនោន់ធ្លល ក់ដល់បាតរងូផង ក៏រតូវស្តាតីុ
ែត់ស្ួ។ (ដានីអយ៉ល៦:២៤) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “អតស្ពរតនត និងសរក័ឯស្ទៀតស្ឆលើយស្ ើងថារតូវអតសេ ប់
បង្ហគ ប់របត់រពះជាជាងមនុតស”។ (កិចចការ ៥:២៩)  
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មេម ៀនទ ី២៣ 
ការវលិរត ប់ពីរកនងបាបី៊ ូន 

អែតោ៉ ១-៦ 

 

១.  ស្តើពួកសតន៍យូដាបាន ោស្រត័យស្ៅរកនងបាបី៊ ូនរយៈស្ពល
បុ៉ ម នឆន ាំ? 

 របអេលជា៧០ឆន ាំ។ (ដានីអយ៉ល៩:២) 

 

២.  ស្តើពួកស្េបានវលិរត ប់ស្ួវញិដូចស្មេច? 

 រពះស្យេូវ៉បានរបាប់ស្ោយស្តេចតីុរតូ បញ្ជូ នពួកស្េរត ប់
ស្ួវញិ។ (អែតោ៉ ១:១-៤) 

 

៣.  ស្តើមានបុ៉ ម ន ក់បានវលិរត ប់ស្ួរកនងស្យរសូ ិមវញិ? 

 របអេលជា៥មឺុន ក់។ (អែតោ៉ ២:៦៤-៦៥) 

 

៤.  ស្តើពួកោស្រតេបានស្ធវើែវីតាំបូងស្េបងអត់? 

 ពួកស្េបានតង់ោត មួយ ស្េើយក៏បានថាវ យបងគាំរពះស្ៅទី
ស្ ះអដរ ។ (អែតោ៉ ៣:១-៣) 

 

៥. ស្តើពួកមនុតសោាំងស្ ះបានស្ធវើែវី ប ទ ប់ពីបានតង់ោត រចួ? 

 ពួកស្េបានចាប់ស្ផេើមតង់រពះវហិារមួយ។ (អែតោ៉ ៣:៧-៩) 

 

៦.  ស្តើរពះវហិារស្ ះតង់បានតាំស្រចឬស្ទ? 

 បាទ\ចាត រយៈស្ពលជាង២០ឆន ាំស្រកាយមករពះវហិារបានតង់
រចួោល់ ស្ដាយស្ហាោហាកាយ និងស្ហាោសការបីានជាំរញុ
ស្លើកទឹកចិតេពួកស្េ។ (អែតោ៉ ៥:១-២,៦:១៤-១៥) 
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៧. ស្តើពួកមនុតសមានស្តចកេីែាំណរឬស្ទ ស្ពលអដលពួកស្េមាន
រពះវហិារស្ទបើងវញិ? 

 ពិតណាត់ បុ៉អនេមានែនកខ្លះបានយាំ។ (អែតោ៉ ៣:១២-១៣) 

 

៨.  ស្តើែវីបានជាមានែនកខ្លះយាំ? 

 ស្រពាះអតរពះវហិាររបត់ស្តេចស ូមូ៉នសអ តជាងឆង យណាត់ 
(អែតោ៉៣:១២,ហាកាយ២:៣) 

 

៩.  ស្តើែនកណាបានមកបងកបញ្ហា ដល់ពួកសតន៍យូដា? 

 ពួកសតន៍សម៉ារ ីអដលជាពួកមនុតសោរកក់។ 
  (អែតោ៉ ៤:១-១០) 

១០.ស្តើពួកស្េបានមកបងកបញ្ហា ដល់ពួកសតន៍យូដាដូចស្មេច? 

 ពួកស្េបានពាយមបញ្ឈប់ការង្ហរកនុងរពះវហិារ។ 
  (អែតោ៉ ៤:៣-៥) 

 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “រពះស្យេូវ៉បានស្ធវើការយ៉ងធាំតរមាប់ស្យើងអមន ស្យើងក៏
ែរណាត់អដរ”។ (ទាំនុកដាំស្កើង ១២៦:៣)  
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មេម ៀនទ ី២៤ 
 ងស្ែតស្ធើរ 

រពះេមពីរ  ងស្ែតស្ធើរ 
 
១. ស្តើបណាេ ពួកសតន៍យូដាោាំងែត់ បានវលិរត ប់ស្ួឯរកនង 
ស្យរសូ ិមវញិអដរឬស្ទ? 

 ស្ទ! មានែនកខ្លះបានោស្រត័យស្ៅកនុងបាបី៊ ូន។ 

( ងស្ែតស្ធើរ២:៥-៦, ៣:៦) 
 

២.  ចូរស្ោយស្ ម្ ះមនុតសពីរ ក់អដលបានស្ៅ? 

 ម៉ាស្ដកាយ និង ងស្ែតស្ធើរ ជាបងបអូនជីដូនមួយរបត់គាត់។ 
( ងស្ែតស្ធើរ២:៥-៧) 

 

៣.  ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងចាំស្ពាះ ងស្ែតស្ធើរស្ៅទីស្ ះ? 

  ងបានកាល យជាែេគមស្េតីរបត់ស្តេចែ័ហាតូ៊រតុ។ 
( ងស្ែតស្ធើរ២:២-៤,៨៩,១៦-១៧) 

 

៤.  ស្តើែនកណាជាស្ត បតីស្ៅស្រកាមែាំណាចរបត់ស្តេចស្នះ? 

 ហាម៉ាន ជាែនកអដលតអប់ម៉ាស្ដកាយ។ 
  ( ងស្ែតស្ធើរ៣:១-២,៥) 

 

៥.  ស្តើហាម៉ានមានបាំណងស្ធវើែវី? 

 គាត់ចង់តមាល ប់ពួកសតន៍យូដាោាំងែត់។ 
( ងស្ែតស្ធើរ៣:៦, ៨-១២) 
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៦.  ស្តើែនកណាបានសេ ប់ឮអផនការស្នះ? 

 ម៉ាស្ដកាយ ជាែនកអដលបានរបាប់ ងស្ែតស្ធើរ
តាមរយៈហាថាក់។ ( ងស្ែតស្ធើរ៤:១-១០) 

 

៧.  ស្តើ ងស្ែតស្ធើរបានរបាប់ការស្នះស្ោយស្តេចដឹងឬស្ទ? 

 បាទ\ចាត  ងបានរបាប់ស្តេចស្ៅស្ពលរទង់កាំពុងស្ធវើពិធីជប់
ស្លៀង។ ( ងស្ែតស្ធើរ៦:១៤-៧:៧) 

 

៨.  ស្តើពួកសតន៍យូដាោាំងែត់រតូវបានស្េតមាល ប់ឬស្ទ? 

 ស្ទ! ស្តេចបានបង្ហគ ប់ពួកស្េស្ោយចាាំងវញិ ស្ដើមបីស្ោយមាន
ជីវតិរត់ស្ៅ។ ( ងស្ែតស្ធើរ៨:៧-១១) 

 

៩.  ស្តើមានែវីស្កើតស្ ើងចាំស្ពាះហាម៉ាន? 

 គាត់រតូវបានស្េពយួរស្លើស្ៅស្ឈើ អដលគាត់បានដាំស្ ើងតរមាប់
ម៉ាស្ដកាយ។ ( ងស្ែតស្ធើរ៧:៩-១០) 

 

១០.ស្តើការស្នះមានន័យស្តចកេីដូចស្មេច? 

 រពះរទង់អតងអតអថរកាោស្រតេរបត់រទង់ជានិចច។ 

( ងស្ែតស្ធើរ៨:១, ១៥-១៧,៩:១-៥,ស្យស្រមា២៤:៦-៧) 
 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖ “ឯស្តចកេីជាំនួយរបត់ស្យើង េឺស្ដាយពឹងដល់រពះ មរពះ 

ស្យេូវ៉អដលរទង់បានបស្ងកើតទផទស្មឃ និងអផនដី”។ 

(ទាំនុកដាំស្កើង១២៤:៨) 
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មេម ៀនទ ី២៥ 
ស្នស្េមា 

រពះេមពីរ ស្នស្េមា 

១.  ស្តើស្នស្េមាជាែនកណា? 

 ជាែនកថាវ យអពងដល់ស្តេចសតន៍ស្ពើតីុ។ (ស្នស្េមា១:១,១១) 

 

២.  ស្តើស្នស្េមាបានដឹងស្រឿងែវីែាំពីពួកសតន៍យូដា? 

 ពួកស្េមិនបានកាំពុងសងតង់កាំអផងរកនងស្យរសូ ិមស្ទ។ 

(ស្នស្េមា ១:១-៣) 
 

៣.  ស្តើស្នស្េមាបានស្ធវើែវីស្ៅស្ពលអដលគាត់បានដឹងស្រឿងស្នះ? 

 គាត់បានតុាំការែនុញ្ហដ តពីស្តេច ស្ដើមបីស្ួរកនងស្យរសូ ិម។ 

(ស្នស្េមា២:១-៥) 

 

៤.  ស្តើការង្ហរទីមួយរបត់ស្នស្េមាស្ធវើស្ៅរកនងស្យរសូ ិមេឺែវី? 

 ស្ៅស្ពលយប់ គាត់បានតមលឹងស្មើលស្ួកាំអផងរកនង។ 
(ស្នស្េមា២:១២-១៣) 

៥.  ស្តើស្នស្េមាបានចាប់ស្ផេើមតង់កាំអផងរកនងឬស្ទ? 
 ពិតអមន គាត់បានស្រៀបចាំពួកោស្រតេស្ោយស្ធវើ។    

(ស្នស្េមា២:១៧-១៨, ៣:១-៣២,៤:៦) 

៦.  ស្តើពួកោស្រតេោាំងស្ ះបានជួបបញ្ហា ដូចស្មេចខ្លះ? 
 ពួកមនុតសោរកក់មួយរកនមបានពាយមបញ្ឈប់ការង្ហររបត់
ពួកស្េ។ (ស្នស្េមា២:១៩,៤:១-៣,៧-៨) 
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៧.  ស្តើពួកស្េបានឈប់ស្ធវើការសងតង់ឬស្ទ? 

 ស្ទ! ស្នស្េមាបានស្ោយដាវស្ួពួកោស្រតេោាំងស្ ះ។ 

(ស្នស្េមា៤:១៣-១៨) 

 

៨.  ស្តើពួកមនុតសោរកក់ោាំងស្ ះ ស្ៅមករ ាំខ្លនពួកោស្រតេស្ទៀតស្ទ? 

 អមនស្េើយ ពួកស្េបាននិយយកុេកែាំពីស្នស្េមា។ 
 (ស្នស្េមា៦:៥-៨,១២-១៤) 

 

៩.  ស្តើោស្រតេចាំណាយស្ពលបុ៉ ម នទថង ស្ដើមបតីង់កាំអផងស្ ើងវញិ? 

 ចាំនួន៥២ទថង។ (ស្នស្េមា៦:១៥) 
 

១០.ស្េតុែវីបានជាកាំអផងរកនងស្នះតង់បានស្លឿនយ៉ងស្នះ? 

 ស្រពាះរពះបានជួយពួកោស្រតេរបត់រទង់។  

 (ស្នស្េមា២:១៩-២០,៤:១៦-២៣,អែតោ៉៩:៨-៩) 
 

ខ្េមពីរចងចាាំ៖“ឱរពះស្យេូវ៉ទនពួកពលបរវិរស្ែើយ មនុតសណាអដលទុក
ចិតេនឹងរទង់ស្ ះមានពរស្េើយ”។ (ទាំនុកដាំស្កើង ៨៤:១២) 
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