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រោយមានការជួយឧបតថមភព៊ីរោក ោវ ៊ីឌ ហុ៊ីហគស៍ 

ប ោះពុម្ពខែ គមុ្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១១ 
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អារម្ភកថាអនកនិពនធ 

រនេះគឺជារសៀវរៅកាលទ៊ី៣ (ថ្នន ក់ដំបូង កំរតិ១ ភាគ៣)កដល 
មានទំងអស់៣កាល។ រសៀវរៅរនេះសររសរអំព៊ីរបវតតិរពេះគមព៊ីរ រតូវ 
បានសររសរជាទំរង់ររឿងរពេះគមព៊ីរសរមាប់បអូនៗមានអាយុព៊ី៦ឆ្ន ំដល់
៨ឆ្ន ំ។ 

រសៀវរៅ២កាលដំបូង សត៊ីព៊ីរបវតតិសាស្រសតរពេះគមព៊ីរសញ្ញា ចាស់ 
ចំកែកឯកាលទ៊ី៣រនេះសត៊ីព៊ីរបវតតិសាស្រសតរពេះគមព៊ីរសញ្ញា ថ្ម៊ីវញិមតង។ 

រមររៀនន៊ីមួយៗបររងៀនអំព៊ី សម័យកាលកតមួយននរបវតតិសាស្រសត
ប ុរ ណ្ េះ រជៀសវាងការបញ្ចូ លសម័យកាលរផេងៗគ្នន កនុង រមររៀនកត 
មួយ។ រយើងក៏បានសងកត់ធ្ងន់រលើចំនុចសំខាន់ននរសចកត៊ីពិតខាង
របវតតិសាស្រសតរហូតដល់ចប់រមររៀន។ រគូបររងៀនគួរកតររបើការសំររច
ចិតតដ៏រតឹមរតូវ កនុងការររបើរបាស់សមាភ រៈកនុង ថ្នន ក់ររៀន។ 

ការកបងកចកសមាភ រៈដូចគ្នន  រតូវបានររបើរៅកនុង “Suffer Little 
Children” រោយរោកស្ស៊ី Gertrude Hoeksema រដើមប៊ីឲ្យមាន
ការរពមររពៀងមួយចំរ េះ ការបររងៀនរៅកនុងថ្នន ក់ររៀននិងកនុងរសៀវ
រៅរគ្នលជំរនឿរនេះ មិនថ្នរសៀវរៅទំង២ កាលរនេះបានររបើរៅ
ទ៊ី្រទ។ 

សូមឲ្យរពេះអមាច ស់ដ៏ឧតដុងគឧតដមននរយើង បានររបើសមាភ រៈរនេះ 
សរមាប់ការបររងៀន និងការបែតុ េះប ត្ លកផនករពលឹងវញិ្ញា ែ
ដល់បអូនរកមងៗ។ ទូលបងគំសូមសងឃឹមទុកកនុងរពេះអមាច ស់និងសូមឲ្យ
របកបរោយសិរ ៊ីរងុររឿងសរមាប់ជ៊ីវតិទូលបងគំ។ 
 

គោកប្គូគង្វា ល ស្ .ី ហានក ូ
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អារម្ភកថាអនកកកស្ប្ម្លួ 
 ការររបើរបាស់រសៀវរៅរគ្នលជំរនឿសរមាប់បររងៀនបអូនៗរកមងៗ
រៅកនុងរពេះវហិារ គឺជាវធិ្៊ី    ពិ   ន៍ រពលរវោ        
បុរាែ។ 
 រសៀវរៅរនេះបានររៀបចំរឡើង គឺរដើមប៊ីផតល់នូវមូលោា នដ៏រងឹមំា
រលើរបវតតិសាស្រសត និងរសចកត៊ីពិតទំងអស់រៅកនុងរពេះគមព៊ីរ។ 
 រសៀវរៅរគ្នលលទធិសត៊ីអំព៊ីរបវតតិសាស្រសតរពេះគមព៊ីររនេះ (បានកក
សរមួល និងរបាេះពុមព កែមករា ឆ្ន ំ២០១១) ឆលងការរតួតពិនិតយរឡើង
វញិជាររចើន រោយរោងរលើការស្សាវរជាវនូវរសចកត៊ីពិត និងការ
ររៀបចំរបាេះពុមពែុស រៅកនុងការរបាេះពុមពរសៀវរៅចាប់រដើម។ 
  ការររបើ កយសំនួរ ក៏បានរតួតពិនិតយរឡើងវញិជាររចើនកដរ 
(រោយកផអករលើជំនួយ ព៊ីសំ្ក់ឪពុកមាត យ) រដើមប៊ីជួយឲ្យកូនៗ
ទំងអស់គ្នន មានភាពង្វយស្សួលកនុងការ  ចរមលើយ។ 
 រសៀវរៅលំហាត់សរមាប់រសៀវរៅរនេះក៏បានរបាេះពុមពកដរ។ 
ឪពុកមាត យរតូវបានរលើកទឹកចិតត ឲ្យជួយកូនៗរធ្វើលំហាត់កនុងរពល
សមស្សប ការរនេះអាចជួយ បកនថមរលើការទរនទញចរមលើយ សរមាប់
សំនួរចំនួនដប់សរមាប់សបាត ហ៍ន៊ីមួយៗ។ រហើយតួនាទ៊ីរបស់រគូ
បររងៀនរៅសាោ Sabbath school គឺរតូវបានររៀបចំបកនថមរលើ
ឪពុកមាត យ (ជាពិរសសគឺឪពុក) រដើមប៊ីជួយពនយល់រមររៀនដល់កូនៗ
ពួកគ្នត់ រោយររបើវធិ្៊ីរតឹមរតូវមួយមុនរពលពួករគមកចូលររៀន។ 
 រៅកនុងថ្នន ក់រគូបររងៀនអាចផតល់រមររៀន ឲ្យអនុវតតន៍កតព៊ីរប៊ី 
ប ុរ ណ្ េះ បនាទ ប់មករទើបរធ្វើការរលឹំករមររៀនជាមួយសិសេមាន ក់ៗ 
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រោយសាកលបងសួរសំនួររគទំងអស់គ្នន  នូវរមររៀនចងចំារបស់ពួក
រគររៀងៗែលួន។ 
 សូមឲ្យរពេះអមាច ស់របទនពរ ដល់ការែិតែំរបឹងករបងរបស់រយើង
រាល់គ្នន កនុងការជួយបររងៀនកូនៗរយើង ឲ្យរដើរកនុងផលូវននរពេះអមាច ស់ ។ 
   

គោកប្គូគង្វា ល គេ. គេ. លមិ្ 
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី - 4 

មេម ៀនទ ី១ 
យ ៉ូហាន បាទសី្ទ 
លូកា ១ 

 
១.  ត ើតេវតាការពីយយ៉លបានតលចមកឯអ្នកណា?  
 តលចមកសាការ ីកាលតៅកនុងរពះវហិារ។ (លូកា១:៥,៨-១១) 

២.  ត ើតេវតាបានរបាប់អ្វីដល់តោកសាការ?ី 
 តេវតាបានរបាប់គា ់ថា គា ់នឹងបានកូនរបុសមួយ។ 
(លូកា១:១៣) 

៣.  ត ើតេវតាបានរបាប់សាការតីោយដាក់ត ម្ ះអ្វីដល់កូនគា ់? 
 តេវតាបានរបាប់គា ់តោយដាក់ត ម្ ះកូនត ះថា យូ៉ហាន។ 
 (លូកា១:១៣) 

៤. តេ ុអ្វីបានជាសាការមិីនតជឿតេវតាត ះ? 
 តររះគា ់និងតអ្លីសាបិ  មានវយ័ចាស់ណាស់តៅតេើយ។ 
 (លូកា១:៧,១៨) 

៥. ត ើរពះបានត វ្ើតោសសាការដូីចតមេចសរមាប់ការយដលគា ់ 
មិនបានតជឿតេវតា? 

 គា ់និយាយមិនរចួ តេើយក៏សាេ ប់មិនឮយដររេូ ដល់យូ៉ហាន 
បានតកើ ។ (លូកា១:១៩-២០) 
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី - 5 

៦.  តេ ុអ្វីបានជារពះដាក់តោសសាការយីបបតនះ? 
 តដើមបីកុុំតោយគា ់និយាយអ្ុំពីដុំណឹង យដលតេវតាបាន ុំយក 
មករបាប់គា ់។ (លូកា ១:២២,៦៣,៦៧) 

៧. ត ើសាការបីានត វ្ើអ្វីប ា ប់ពីគា ់ោចនិយាយបានដូចតដើមវញិ? 
 គា ់បានសរតសើរដុំតកើងដល់រពះ សរមាប់កូនដ៏វតិសសយដល 
រពះបានតោយគា ់។ (លូកា១:៦៤) 

៨. ត ើតោកយូ៉ហាន-បាេីសាមករបតយាជន៍នឹងត វ្ើអ្វី? 
 គា ់បានមកតដើមបីតរៀបចុំផលូវ ថាវ យរពះសតរ គ្ ះយដលនឹងយាង 
មក។ (លូកា១:៧៦) 

៩. ត ើយូ៉ហាន-បាេីសាបានតរៀបចុំអ្វីថាវ យរេង់? 
 គា ់បានរបាប់ពួករាស្រសេតោយយរបចិ េ តេើយរង់ចាុំរពះសតរ គ្ ះ 
យដលសនាថានឹងយាងមកមេងតេៀ ។ 

 (លូកា១:៧៧-៧៩,ម៉ាថាយ៣:១-៣) 

១០.តេ ុអ្វីបានយូ៉ហានរ ូវតៅថា “បាេីសា”? 
 គា ់បានរជមុជេឹកតោយពួកអ្នកយរបចិ េ និងតជឿការយាងមក 
ននអ្ងគសតរ គ្ ះ។ (ម៉ាកុស១:២-៤) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “តមើល អ្ញចា ់េូ អ្ញតោយតៅគា ់នឹងតរៀបចុំផលូវតៅ
មុខអ្ញ”។ (ម៉ាឡាគី ៣:១) 
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ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី - 6 

មេម ៀនទ ី២ 
កា ររកាស្ពកីមំ ើ តរពះមយស្ ៉ូវ 

លូកា ១ 

១. ត ើអ្នកណាជារពះអ្ងគសតរ គ្ ះរបស់អ្នក? 
 រពះអ្មាា ស់តយសូ៊វរគីសាយដលមានន័យថា “រពះសតរ គ្ ះ”។ 
(លូកា ១:៣១,ម៉ាថាយ១:២១) 

២.  តេ ុអ្វីរេង់មានត ម្ ះយ៉ាងដូចតចនះ? 
 រេង់សតរ គ្ ះរាស្រសេរបស់រេង់តោយរចួពីបាប។ 
(ម៉ាថាយ១:២១) 

៣. ត ើរពះតយេូវ៉ចា ់អ្នកណាតោយមករបាប់ពីកុំតណើ  
រពះអ្ងគ? 

 រេង់បានចា ់តេវតា ការពីយយ៉លតោយចុះមកពីសាា នសួគ៌។ 
(លូកា១:២៦) 

៤. ត ើរពះបានចា ់តេវតាការពីយយ៉លតោយតៅរបាប់អ្នកណា? 
 របាប់ ងម៉ារាយដលជាយខែស្សឡាយរបស់តសេចដាវឌី។ 
(លូកា១: ២៧) 

៥. ត ើតេវតាការពីយយ៉លបានរបាប់ ងម៉ារាដូចតមេច? 
  ងនឹងកាល យជាមាេ យរបស់រពះតយសូ៊វរគីសា។(លូកា១:៣១) 
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៦. ត ើតេវតាការពីយយ៉លរបាប់អ្វីខលះពីរពះតយសូ៊វរគីសាដល់ ង? 
 រេង់ជាបុរតារបស់រពះ។ (លូកា១:៣២) 

៧. តេ ុអ្វីបានជា ងម៉ារាតៅជួបតអ្លីសាបិ ? 
 តេវតាការពីយយ៉លបានរបាប់ ងថា តអ្សីសាបិ នឹងមាន 
កូនរបុសមួយ។ (លូកា១:៣៦-៤០) 

៨. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងកាលតអ្លីសាបិ បានឮរកយជុំរាបសួរ 
របស់ ងម៉ារា? 

 កូនយូ៉ហានក៏បរងះតៅកនុងនផារបស់គា ់ ។ (លូកា១:៤១,៤៤) 

៩. ត ើ ងម៉ារាបានសាន ក់តៅជាមួយតអ្លីសាបិ អ្ស់រយៈតពល
បុ៉ ម ន? 

 រយៈតពលរបយេល៣យខ រេូ ដល់យូ៉ហានបានតកើ ។ 
(លូកា១:៥៦) 

១០.ត ើតអ្លីសាបិ សយមេងកេីអ្ុំណរដូចតមេចសុំរាប់អ្ងគសតរ គ្ ះ 
យដលនឹងយាងមក? 

 គា ់បានសរតសើរដុំតកើងរពះសរមាប់ការអ្សាា រយរបស់រេង់។ 
(លូកា១:៤២-៥៥) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “បុរ បរសុិេធយដលនឹងរបសូ មកត ះ រ ូវតៅ
ថាជារពះរាជបុរតាននរពះ”។ (លូកា ១:៣៥) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី - 8 

មេម ៀនទ ី៣ 
កា ចារក់មំ ើ ត រស្រ់ពះមយស្ ៉ូវ 

លូកា ២ 
 
១. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងមុនតពលយដលរពះតយសូ៊វបានតកើ ? 
 តសសារអូ្គូសាតចញបញ្ជា តោយមនុសែោុំងអ្ស់ 
តលើយផនដីរ ូវបង់ពនធ។ (លូកា២:១-២) 

២.  តេ ុអ្វីបានជារពះបណាេ លតោយការតនះតកើ ត ើង? 
 តររះរេង់ចង់តោយរពះតយសូ៊វបានតកើ តៅកនុងភូមិតបតលលេិ
ម។ (លូកា ២:៣-៦) 

៣.  តេ ុអ្វីរេង់ចង់តោយរពះតយសូ៊វតកើ តៅកនុងភូមិតបតលលេិម? 
 តររះរពះរេង់ចង់ប ា្ ញថា រពះតយសូ៊វគឺជាសាច់ញា ិ
របស់តសេចដាវឌី។ (លូកា២:១១,ម៉ាថាយ១៦,១៦-១៧) 

៤.  តេ ុអ្វីបានរពះតយសូ៊វតកើ កនុងតរកាលស វ? 
 តររះគាម នបនាប់េុំតនរតៅកនុងផាះសុំណាក់។ (លូកា២:៧) 

៥.  ត ើកុំតនើ របស់តយសូ៊វតៅកនុងតរកាលស វមានន័យដូចតមេច? 
 រេង់តកើ មកជាអ្នករក តដើមបីជួយតោយតយើងបានមាន
ត ើង។ (លូកា២:៧,ភីលីព២:៦-៧,២កូរនិលូស៨:៩) 
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៦. ត ើរពះបានចា ់តេវតាតោយតៅឯអ្នកណា តដើមបនឹីងរបកាស
ពីកុំតណើ  របស់រពះតយសូ៊វ? 

 ពួកគ វ្ លតចៀម យដលកុំពុងឃ្វវ លេវូងតចៀមតៅតពលយប់។ 
(លូកា២:៨-១០) 

៧.  ត ើតេវតាមួយត ះបានរបាប់អ្វីដល់ពួកអ្នកគ វ្ លតចៀម? 
 “តៅនលៃតនះមានរពះសតរ គ្ ះ១អ្ងគ យដលនឹងរបសូ ដល់អ្នក
រាល់គាន តៅរកងុេលួងដាវឌី គឺជារពះតយសូ៊វរគីសាយដលជារពះ
សតរ គ្ ះ”។ (លូកា ២:១១) 

៨.  ត ើពួកតេវតាបានតរចៀងដូចតមេច? 
 “សូមថាវ យរពះពរដល់រពះតៅសាា នដ៏ខពស់បុំផុ  តេើយសូម
តោយតសចកេីសុខសានេតកើ មានដល់យផនដីោុំងមូល”។ 
(លូកា២:១៤) 

 
៩.  ត ើមានអ្នកណាតេៀ តេ យដលបានដឹងពីដុំតណើ រកុំតណើ  
របស់រពះតយសូ៊វ? 

 ពួកតហារាបានតឃើញផ្កា យរបស់រពះតយសូ៊វ រះពីឯេិសខាង
តកើ ។ (ម៉ាថាយ២:១-២) 
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១០.ត ើពួកតហារាោុំងត ះបានត វ្ើអ្វីខលះ តៅតពលយដលពួកតគបាន
មកជួបរពះតយសូ៊វ? 

 ពួកតគបានថាវ យបងគុំរេង់ រពមោុំង ុំយកអ្ុំតណាយជាតរចើន
មកជូនរេង់តេៀ ផង។  (ម៉ាថាយ២:៩-១១) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “គង់យ រេង់បានរ  ប់ជារក តដាយតររះអ្នករាល់គាន  
តដើមបីតោយអ្នករាល់គាន បានមានត ើង តដាយសារតសចកេីករមនន
រេង់”។ (២កូរនិលូស ៨:៩) 
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មេម ៀនទ ី៤ 
ជវីតិដរំ៉ូង រស្រ់ពះមយស្ ៉ូវ 

ម៉ាថាយ ២, លូកា ២ 
 

១. ត ើឪពុកមាេ យរបស់រពះរគីសាបាន ុំរេង់តៅណាកាលរេង់
តេើបយ មានោយុ៤០នលៃត ះ? 

 ឪពុកមាេ យរបស់រេង់បាន ុំរេង់តៅរពះវហិារ។ 
(លូកា២:២១-២៤, ២៧,តលវវីន័ិយ១២:១-៤,៦) 

 
២. ត ើអ្នកណាបានជួបរពះតយសូ៊វតៅកនុងរពះវហិារ? 
 សីុមាម ន យដលពីមុនរ ូវបានរបាប់តោយដឹងថា គា ់នឹងមិន
សាល ប់តេលុះរតាយ បានជួបរពះអ្ងគសតរ គ្ ះ។  

 (លូកា២:២៥-២៧) 
 
៣. ត ើសីុមាម ននិយាយអ្វីតពលគា ់កុំពុងបីរពះតយសូ៊វកនុងនដ? 
 “ឥ ូវតនះ ឱរពះដ៏ជាមាា ស់តអ្ើយ សូមតបើកតោយបាវបុំតរ ើតៅ
តដាយសុខសានេតាមរពះបនាូលរេង់ចុះ ដបិ យភនកខុ្ុំបាន
តឃើញនូវតសចកេីសតរ គ្ ះរបស់ផងរេង់”។(លូកា២: ២៩,៣០) 
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៤.  ត ើអ្នកណាបានតៅរពះវហិារតៅរគាត ះយដរ? 
 ោណា ជាតហារាស្សីមាន ក់ យដលមានោយុរបយេលជា៨៤
ឆ្ន ុំ។ (លូកា២:៣៦-៣៧) 

៥.  ត ើតហារាោណាបានត វ្ើអ្វីតៅតពលយដល ងបានតឃើញ    
រពះតយសូ៊វ? 

  ងនិយាយអ្ររពះគុណរេង់ថា “រពះសតរ គ្ ះបានមកដល់
តេើយ”។ (លូកា២:៣៨) 

៦. ត ើតសេចតេរ ៉ឌូបានដឹងពីកុំតណើ  រពះតយសូ៊វដូចតមេច? 
 ពួកតហារាបានតៅរកតសេចសាសន៍យូដា។ (ម៉ាថាយ២:១-៣) 

៧. ត ើតសេចតេរ ៉ឌូបានត វ្ើអ្វី តៅតពលយដលពួកតហារាមិនរ  ប់ 
តៅឯរេង់វញិ? 

 រេង់បានសមាល ប់តកមងកនុងភូមិតបតលលេិមយដលមានោយុពីរឆ្ន ុំ
ចុះ។ (ម៉ាថាយ២:១៦-១៨) 

៨. ត ើរពះវរបិតាបានការរររពះតយសូ៊វដូចតមេច? 
 រេង់ប គ្ ប់តោយយូ៉យសប និង ងម៉ារាតគចខលួនជាមួយបុរ 
 ូច តៅឯស្សុកតអ្សីុពា។ (ម៉ាថាយ២:១៣-១៥) 
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៩. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វីតៅរពះវហិារ តពលយដលរេង់តេើបយ 
មានោយុ១២ឆ្ន ុំ? 

 រេង់បានជយជកជាមួយពួករគូ រពមោុំងសួរនិងតឆលើយសុំនួរ
ពិបាកៗជាតរចើនផងយដរ។ (លូកា២:៤២-៤៧) 

១០.ត ើរពះតយសូ៊វតឆលើយយ៉ាងដូចតមេចតៅតពលយដលម៉ារាជា
មាេ យរកតឃើញរេង់តៅរពះវហិារ?  

 រេង់មានបនាូល បថា “អ្នកមាេ យរកខុ្ុំត វ្ើអ្វី ត ើមិនរជាបថា គួរ
តោយ ខុ្ុំតៅកនុងរពះវហិាររបស់រពះវបិតាននខុ្ុំតេឬអី្”។ 

 (លូកា២:៤៩) 
 
ខគមពីរចងចាុំ៖“អ្ញបានតៅកូនអ្ញ តចញពីស្សុកតអ្សីុពាមក”។ 
(ម៉ាថាយ ២:១៥) 
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មេម ៀនទ ី៥ 
រពះមយស្ ៉ូវទទលួរ ុយរជេជុពយី ៉ូហាន 

លូកា ៣, ម៉ាថាយ ៣, ៤ 

១. ត ើយូ៉ហាន បាេីសារបកាសពីនគរសាា នតៅកយនលងណា? 
 គា ់បានរបកាសតៅកនុងេីរតហាសាា នយកបរេតនលយ័រដាន់។ 
(ម៉ាថាយ ៣:១,លូកា៣:២-៣) 

២. ត ើគា ់បានតសលៀករក់ដូចតមេច? 
 គា ់រក់ោវតរាមអូ្ដធ តេើយមានយខែរកវ ់យសបកតៅចតងាះ។ 
(ម៉ាថាយ៣:៤) 

៣. ត ើគា ់បានេូបអ្វី? 
 គា ់េូបកណេូ ប និងេឹកឃមុុំនរពជាោហារ។ (ម៉ាថាយ៣:៤) 

៤. តេ ុអ្វីមានមនុសែជាតរចើនមកសាេ ប់ការរបកាសរបស់គា ់? 
 តររះពួកតគបានឮថា មានតហារា ុ្ំមាន ក់បានតកើ ត ើងកនុង
ចុំតណាមពួកតគ។ (ម៉ាថាយ៣:៣,៥) 

៥. ត ើយូ៉ហានបានរបកាសពីអ្វី? 
 គា ់បានរបាប់េវូងមនុសែថា រពះអ្ងគសតរ គ្ ះបានមកដល់
តេើយ។ (លូកា៣:៤-៦,១៦-១៧) 
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៦. ត ើគា ់បានរបាប់តោយពួកមនុសែត វ្ើអ្វី? 
 គា ់បានរបាប់ពួកតគតោយយរបចិ េពីអ្ុំតពើបាប តេើយយសវង
រករពះអ្ងគសតរ គ្ ះ។ (ម៉ាថាយ៣:២,៨,១១-១២) 

៧. ត ើអ្នកណាបានមកឯយូ៉ហានតពលយដលគា ់កុំពុងរបកាស? 
 រពះតយសូ៊វបានមកឯយូ៉ហានតដើមបីនឹងេេួលបុណយរជមុជពី
គា ់។ (ម៉ាថាយ៣:១៣) 

៨. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតពលរពះតយសូ៊វេេួលបុណយរជមុជរចួ? 
 រពះវញិ្ជា ណននរពះ បានយាងចុះមកដូចជាស វររបក៏
សណាិ  តលើរេង់។ (ម៉ាថាយ៣:១៦-១៧,លូកា៣:២១-២២) 

៩.  ត ើរពះវញិ្ជា ណបាន ុំរពះតយសូ៊វតៅេីណា? 
 រគាត ះរពះវញិ្ជា ណបាន ុំរេង់តៅឯេីរតហាសាា ន 
តដើមបីតោយោរកែលបួង ។ (ម៉ាថាយ៤:១) 

១០. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វីប ា ប់ពីតសចកេីលបួងេីបី? 
 រេង់បានបតណេ ញសាតាុំងតចញ តដាយមានបនាូលថា “យន
សាតាុំង ចូរឯងលយតចញពីអ្ញតៅ” ។ (ម៉ាថាយ៤:១០) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “យនសាតាុំងចូរ ឯងលយតចញពីអ្ញតៅ ដបិ មានតសចកេី
យចងេុកមកថា ឯងរ ូវថាវ យបងគុំ ដល់រពះយដលជាអ្មាា ស់ននឯង តេើយ
រ ូវតគារពដល់រេង់យ មួយរពះអ្ងគបុ៉តណាណ ះ”។ (ម៉ាថាយ ៤:១០) 
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មេម ៀនទ ី៦ 
រពះមយស្ ៉ូវចារម់្តើេពន័ធកចិ្ច 

យូ៉ហាន ២-៣ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វបានតៅកយនលងណា ជាមួយពួកសាវក័ោុំងរបាុំ
មួយ ក់របស់រេង់? 

 រេង់បានតៅពិ្ីមងគលការតៅភូមិកាណា ស្សុកកាលីត ។ 
(យូ៉ហាន ២:១-២) 

២.  ត ើ ងម៉ារាជាមាេ យរពះតយសូ៊វ បានរបាប់អ្វីដល់រពះតយសូ៊វ 
តៅកនុងពិ្ីត ះ? 

  ងបានរបាប់រេង់ថា ពួកតគអ្ស់ស្សាេុំរុំងបាយជូរតេើយ
(យូ៉ហាន២:៣)។ 

៣.  ត ើរពះតយសូ៊វបានរបាប់តោយពួកបាវបុំតរ ើត វ្ើអ្វី? 
 រេង់បានប គ្ ប់តគតោយចាក់េឹកតពញោុំងរបាុំមួយរង។ 
(យូ៉ហាន ២:៦-៨) 

៤.  ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វី ប ា ប់ពីពួកអ្នកបតរមើបានចាក់េឹក
តពញរងោុំងត ះតេើយ? 

 រេង់បានត វ្ើតោយេឹកកាល យតៅជាស្សាេុំរុំងបាយជូរ។  
(យូ៉ហាន២:៩-១០) 
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៥.  ត ើការអ្សាា រយតលើកេីមួយតនះមានលេធផលអ្វី? 
 ពួកសាវក័របស់រេង់តជឿថា រេង់ពិ ជាអ្ងគសតរ គ្ ះយដលបាន
សនាត ះពិ យមន។ (យូ៉ហាន២:១១) 

៦. ត ើរពះតយសូ៊វយាងតៅណាប ា ប់ពីពិ្ីមងគលការតៅភូមិ
កាណា? 

 រេង់បានយាងតៅរកុងតយរសូា ិម តដើមបកីាន់ពិ្ីបុណយ
រ ុំលង។ (យូ៉ហាន២:១៣) 

៧.  ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វីតៅរពះវហិារកនុងរកុងតយរសូា ិម? 
 រេង់បានយកយខែត វ្ើជារ ុំរ ់តដញពួកអ្នកេិញនិងអ្នកលក់
តោយតចញពីរពះវហិារ។ (យូ៉ហាន២:១៤-១៦) 

៨.  ត ើការតនះបានត វ្ើតោយពួកតមដឹក ុំសាសន៍យូដាខឹង
រេង់តេ? 

 យមនតេើយពួកតគសួររេង់ថា ត ើតោកត វ្ើដូតចនះ តដាយពឹង
ោងតលើអ្ុំណាចអ្វី ? (យូ៉ហាន២:១៨) 

៩.  ត ើរពះតយសូ៊វបានតឆលើយ បតៅពួកតគដូចតមេច? 
 រេង់បាន បតៅពួកតគថា “ចូរបុំផ្កល ញរពះវហិារតនះចុះ 
រចួកនុងរវង៣នលៃ ខុ្ុំនឹងសង់ត ើងវញិ”។ (យូ៉ហាន ២:១៩) 
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១០.ត ើរពះតយសូ៊វបានបតរងៀនតមតរៀនសុំខាន់អ្វីដល់នីកូតដម? 
 “តបើមិនបានតកើ ជាលមី ត ះគាម នអ្នកណាោចនឹងតឃើញនគរ
រពះបានតេ”។ (យូ៉ហាន ៣:៣) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ដបិ រពះរេង់ស្សឡាញ់មនុសែតោកដល់តម៉លះ បានជា
រេង់របោនរពះរាជបុរតារេង់យ មួយ តដើមបីតោយអ្ស់អ្នកណាយដល
តជឿដល់រពះរាជបុរតាត ះ មិនរ ូវវ ិសត ើយ គឺរ ូវតោយមានជីវ ិ
អ្ស់កលបជានិចាវញិ”។ (យូ៉ហាន ៣:១៦) 
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មេម ៀនទ ី៧ 
រពះមយស្ ៉ូវមៅមាតអ់ ត៉ូ ងរសុ្កសាមា   ី

យូ៉ហាន ៤ 
 

១. ប ា ប់ពីបុណយរ ុំលងតៅរកុងតយរសូា ិមចប់ ត ើរពះតយសូ៊វ 
បានយាងតៅណា? 

 រេង់បានឆលងកា ់ស្សុកសាម៉ារ ីតដើមបីតៅស្សុកកាលីត ។ 
(យូ៉ហាន ៤:១-៤) 

២.  ត ើរពះតយសូ៊វបានជួបអ្នកណាតៅមា ់អ្ណេូ ងស្សុកសាម៉ារ?ី 
 រេង់បានជួបស្រសេីសាសន៍សាម៉ារមីាន ក់ យដលបានមកដងេឹក។ 
(យូ៉ហាន ៤:៤-៧) 

៣.  ត ើរពះតយសូ៊វបានសូមអ្វីពីស្រសេសីាសន៍សាម៉ារមីាន ក់ត ះ? 
 រេង់មានបនាូលតៅ ងថា “សូមតោយខុ្ុំផឹកផង”។ 
(យូ៉ហាន៤:៧) 

៤.  ត ើរពះតយសូ៊វបានរបាប់អ្វីដល់ស្រសេសីាសន៍សាម៉ារមីាន ក់ត ះ? 
 រេង់បានរបាប់ ងថា រេង់គឺេឹកននជីវ ិអ្ស់កលប។ 
(យូ៉ហាន ៤:១០, ១៤) 
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៥.  ត ើរពះតយសូ៊វមានន័យដូចតមេចយដលរេង់ថា រេង់ជាេឹកនន
ជីវ ិអ្ស់កលប? 

 រេង់គឺជាអ្ងគសតរ គ្ ះ យដលមកសតរ គ្ ះតយើងពីអ្ុំតពើបាប និង  
 តសចកេីសាល ប់។ (យូ៉ហាន៤:១៣,១៤,យូ៉ហាន៣:៣៦,៧:៣៧) 

៦. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វី តៅតពលយដលរេង់កុំពុងនិយាយជា
មួយស្រសេមីាន ក់ត ះ? 

 រេង់បានបណាេ លចិ េ ងតោយតជឿថារេង់តនះ 
គឺជារពះអ្ងគសតរ គ្ ះរបស់ ង។ (យូ៉ហាន៤:២៥-២៦,២៩) 

៧. ត ើស្រសេតី ះត វ្ើអ្វីតពលតជឿថា រពះតយសូ៊វគឺជាអ្ងគសតរ គ្ ះ
របស់ ង? 

  ងបានតចញតៅកនុងរកងុ និងបានតៅេវូងមនុសែមក
សាេ ប់រពះតយសូ៊វ។ (យូ៉ហាន៤:២៨-៣០) 

៨.  ត ើរពះតយសូ៊វបានសតរ គ្ ះអ្នកឯតេៀ កនុងស្សុកសាម៉ារឬីតេ? 
 យមនតេើយមានមនុសែជាតរចើន ក់ បានតជឿតលើរេង់ជារពះ
អ្ងគសតរ គ្ ះ។ (យូ៉ហាន៤:៣៩-៤២) 

៩.  ត ើការតនះបានប ា្ ញដល់ពួកសាវក័ដូចតមេច? 
 រពះនឹងរបមូលរាស្រសេរបស់រេង់ ក៏របមូលពីសាសន៍ដ៏នេផង
យដរ។ (យូ៉ហាន៤:៩,២៧,៣៥-៣៨,ម៉ាថាយ២៨:១៩-២០) 
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១០.ត ើរពះតយសូ៊វសាន ក់តៅកនុងស្សុកសាម៉ារបុ៉ី ម ននលៃ? 
 រេង់សាន ក់តៅពីរនលៃ តេើយប ា ប់មកក៏យាងតៅស្សុកកាលី-
ត ។ 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖“រពលឹងេូលបងគុំតស្សករករពះ គឺរពះដ៏មានរពះជនមរស់”។
(េុំនុកដុំតកើង ៤២:២) 
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មេម ៀនទ ី៨ 
រពះមយស្ ៉ូវរមរងៀនមៅរសុ្កកាលមីេ 

យូ៉ហាន ៤, លូកា ៤ 
 

១. ត ើពួកសាសន៍យូដារកីរាយនឹងជួបរពះតយសូ៊វតៅកនុងស្សុក
កាលីត ឬតេ?  

 យមនតេើយ តររះពួកតគចង់តឃើញការអ្សាា រយជាតរចើនតេៀ  
ពីរេង់។ (លូកា៤:១៤,យូ៉ហាន៤:៤៥,២:២៣) 

២. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើការអ្សាា រយតលើកេីពីរដូចតមេចតៅភូមិ
កាណា? 

 រេង់បានពាបាលកូនរបសុ មឺុនមាន ក់ យដលមានជុំងឺជាខាល ុំង 
(យូ៉ហាន៤:៤៦,៥០,៥៤)។ 

៣.  ត ើ មឺុនមាន ក់តៅភូមិកាណាត ះរស់តៅឯណា? 
 គា ់រស់តៅរកងុកាតពើណិម របយេលជា២០នម៉ល៍ពីភូមិ
កាណា។ (យូ៉ហាន៤:៤៦) 

៤.  ត ើរពះតយសូ៊វបានពាបាលកូនរបុស មឺុនត ះដូចតមេច? 
 រេង់បាននិយាយនូវរពះបនាូល តេើយកូនត ះក៏បានជា
សះតសបើយ។ (យូ៉ហាន៤:៥០,៥៣) 
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៥.  ត ើរពះតយសូ៊វបានយាងតចញពីភូមិកាណាតៅឯណា? 
 រេង់បានតៅភូមិណាសាយរ ៉ ជាកយនលងកុំតណើ  យដលរេង់
បាន ុ្ំតពញវយ័។ (លូកា៤:១៦) 

៦.  ត ើរពះតយសូ៊វបានបតរងៀនអ្វីខលះដល់អ្នកស្សុកណាសាយរ ៉? 
 រេង់បានរបាប់ពួកតគថា រេង់ជារពះរគីសាយដលតអ្សាយបាន
ោយេុក។ (លូកា៤:១៧-១៩,តអ្សាយ៦១:១) 

៧.  ត ើពួកអ្នកស្សុកណាសាយរ ៉បានតជឿរេង់ឬតេ? 
 តេ!ពួកតគមិនបានតជឿថា រេង់គឺជារពះរគីសាយដលបានសនា
េុកត ះតេ។ (លូកា៤:២០-២២,២៨-២៩) 

៨. ត ើរពះតយសូ៊វបានរបាប់អ្វីដល់អ្នកស្សុកណាសាយរ ៉តពល
ពួកតគមិនតជឿរេង់? 

 រេង់របាប់ពួកតគថា ដុំណឹងលអគួរយ បាន ុំមកដល់ពួក
សាសន៍ដ៏នេ។ (លូកា៤:២៤-២៧) 

៩.  ត ើពួករាស្រសេោុំងត ះបានត វ្ើអ្វីខលះតពលតគបានឮរកយតនះ?  
 ពួកតគបានខឹង តេើយយលមោុំងពាយាមរញុេមាល ក់រេង់
ពីតលើរចាុំងលមយលមតេៀ ។ (លូកា៤:២៨-២៩) 
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១០.ត ើរពះតយសូ៊វបានពាយាមតគចពីពួកតគយ៉ាងដូចតមេច? 
 រេង់យាងកា ់កនុងចុំតណាមពួកតគ យ ពួកតគមិនោចប៉ះរេង់
បាន។ (លូកា៤:៣០) 

 ខគមពីរចងចាុំ៖ “រពះវញិ្ជា ណរពះអ្មាា ស់សណធិ  តលើខ្ុុំ ពីតររះរេង់បាន 
ចាក់តរបងតាុំងខ្ុុំ តោយផាយដុំណឹងលអដល់មនុសែេ័លរក”។ 

 (លូកា ៤:១៨) 
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មេម ៀនទ ី៩ 
រពះមយស្ ៉ូវពាបាលមៅថ្ងៃឈរស់្រមាក 

យូ៉ហាន ៥ 
 

១.  តេ ុអ្វីរពះតយសូ៊វយាងតៅរកុងតយរសូា ិមតលើេី២? 
 រេង់បានយាងតៅចូលរមួពិ្ីបុណយតៅឯរកងុតយរសូា ិម។ 
(យូ៉ហាន៥:១) 

២.  ត ើរេង់បានបនេតៅណាតេៀ តៅនលៃឈប់សរមាក តពល
រពះតយសូ៊វតៅរកុងតយរសូា ិម ? 

 រេង់បានតៅស្សះេឹកតបយលសដា េីត ះមានមនុសែឈឺ
ជាតរចើន។ (យូ៉ហាន៥:២,៨-៩) 

៣. តេ ុអ្វីពួកមនុសែមានជុំងឺោុំងត ះតៅឯស្សះេឹក? 
 តររះពួកតគតជឿថា មានតេវតាមួយចុះមកកូរេឹកស្សះត ះ 
តេើយអ្នកណាយដលចុះតៅកនុងស្សះមុនតគ ត ះនឹងបានជា
សាអ  ។ (យូ៉ហាន ៥:៤) 

៤.  ត ើរពះតយសូ៊វបាននិយាយតៅកាន់នណាតៅឯស្សះេឹក? 
 មនុសែមាន ក់យដលពិការ៣៨ឆ្ន ុំមកតេើយ។ (យូ៉ហាន៥:៥) 
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៥.  ត ើមនុសែពិការមាន ក់ត ះជារបូភាព ុំណាងតោយអ្វី? 
 គា ់ជារបូភាព ុំណាងតោយតយើង យដលជាមនុសែគាម នេី
ពឹងឱយរចួពីបាបរបស់តយើង។ (យូ៉ហាន៥:១៤,១៩-២៥,
តអ្តភសូ២:១-៥,តអ្សាយ៣៥:៥-៨,៦១:១-៣) 

៦.  ត ើរពះតយសូ៊វបាននិយាយអ្វីតៅកាន់មនុសែពិការត ះ? 
 រេង់មានបនាូលថា “ចូរតរកាកត ើង យកយរគអ្នកតដើរតៅ”។  

(យូ៉ហាន ៥:៨)។ 

៧. ត ើពួកផ្ករសីុីតរ កអ្រ យដលតឃើញមនុសែពិការមាន ក់តនះបាន
ជាយមនតេ? 

 តេពួកតគបានខឹងយដលគា ់បានយកយរគតចញ តៅនលៃឈប់
សុំរាក។ (យូ៉ហាន៥:៩-១០)  

៨.  ត ើពួកផ្ករសីុីនិយាយអ្វី តពលពួកតគដឹងថារេង់បានពាបាល
មនុសែពិការត ះ? 

 ពួកតគនិយាយថា រពះតយសូ៊វបានត វ្ើរ ុំលងរកិ យវន័ិយតៅនលៃ
សុំរាក។ (យូ៉ហាន៥:១៥-១៦) 

៩.  ត ើរេង់ត វ្ើខុសតេ យដលតរបាសមនុសែពិការតៅនលៃសរមាក? 
 តេ!រពះតយសូ៊វជារពះអ្មាា ស់នននលៃឈប់សុំរាក និងបានត វ្ើលអ
តៅនលៃឈប់សុំរាក គឺមិនយមនជាអ្ុំតពើបាបតេ។ 
(យូ៉ហាន៥:១៧,ម៉ាថាយ ១២:៧-៨) 
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១០.ត ើមានន័យដូចតមេចចុំតរះរកយថា រពះតយសូ៊វគឺជាមាា ស់        
តលើនលៃសុំរាក?  

 មានន័យថា នលៃឈប់សុំរាកគឺជានលៃននរពះអ្មាា ស់រេង់ជា
មាា ស់នននលៃត ះ។ (ម៉ាកុស២:២៧-២៨,វវិរណៈ១-១០) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ដូតចនះ កូនមនុសែក៏ជាមាា ស់នននលៃឈប់សុំរាកយដរ”។ 
(ម៉ាកុស ២:២៨) 
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មេម ៀនទ ី១០ 
រពះមយស្ ៉ូវមៅស្េរុទកាលមីេ 

លូកា ៨ និង ម៉ាថាយ ៨ 
 

១.  ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតពលរពះរគីសា និងសាវក័ឆលងសមុរេ
កាលីត ? 

 មានខយល់ពយុះជាខាល ុំងបានបក់តបាកមកតលើសមុរេ។ 
(លូកា៨:២៣) 

២.  ត ើពួកសាវក័មានតសចកេីភិ ភ័យឬតេ? 
 ពិ យមន ពួកតគបានភិ ភ័យខាល ចេូកលិច។ (លូកា៨:២៤) 

៣.  ត ើរពះតយសូ៊វកុំពុងត វ្ើអ្វី តពលពយុះកុំពុងបក់មកតលើេូក? 
 រេង់កុំពុងផាុុំលក់តៅតលើកាលេូក។ 
(លូកា៨:២៣,ម៉ាថាយ៨:២៤) 

៤.  ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វី តៅតពលពួកសាវក័ដាស់រេង់ត ើង? 
 រេង់បានបញ្ជា ខយល់ពយុះតោយសៃប់ តេើយសមុរេតោយតៅ
តសៃៀម។ (លូកា ៨:២៤,ម៉ាថាយ៨:២៦) 
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៥.  ត ើរពះតយសូ៊វបានបតរងៀនអ្វីដល់ពួកសាវក័អ្ុំពីពយុះតនះ? 
 រេង់បានបតរងៀនពួកតគថា ពួកតគនឹងសុខសានេជានិចាតៅ 
តពលយដលរេង់មានវ េមានជាមួយពួកតគ។
(លូកា៨:២៥,តអ្សាយ៤៣:២) 

៦.  ត ើអ្នកណាបានជួបរពះតយសូ៊វតៅតរ ើយមាា ងននសមុរេ? 
 មនុសែពីរ ក់យដលមានោរកែចូល។ (ម៉ាថាយ ៨:២៨) 

៧.  ត ើរពះតយសូ៊វបានបញ្ជា ពួកោរកែតោយត វ្ើអ្វី? 
 រេង់បានបញ្ជា ពួកតគតោយតចញពីមនុសែោុំងពីរ ក់ត ះ។ 
(ម៉ាថាយ ៨:៣២) 

៨. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតពលរេង់តោយោរកែចូលេវងូរជូកតៅ
តលើជុំរាលភនុំ? 

 េវូងរជកូបានបានរ ់ចូលតៅកនុងសាឹង តេើយក៏បានលង់េឹក
្ប់អ្ស់តៅ។ (លូកា៨:៣៣) 

៩. ត ើរពះតយសូ៊វបានបតរងៀនអ្វីដល់តយើង តពលរេង់ឈនះតលើ
ោរកែ? 

 តបើោរកែគាម នអ្ុំណាចមកពីរពះតេ វមិនោចត វ្ើអ្វីបានត ើយ  
(ម៉ាថាយ៨:២៩-៣១,លូកា៤:៤១,២តពរ ុស២:៤)។ 
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១០.ត ើពួកស្សុកតគរ៉ាសីុនតជឿតលើរពះតយសូ៊វឬតេ តពលពួកតគ
តឃើញការអ្សាា រយតនះ? 

 តេ!ពួកតគរ ូវការរជូករបស់ពួកតគ ជាងរពះតយសូ៊វតៅតេៀ  
(លូកា៨:៣៧)។ 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ត ើមនុសែតនះយបបជាយ៉ាងណា បានជាោុំងខយល់និង 
សមុរេក៏សាេ ប់ប គ្ ប់តោកដូតចនះ”។ (ម៉ាថាយ៨:២៧) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី - 31 

មេម ៀនទ ី១១ 
ពកួរាស្រស្តច្ងត់ងំរពះមយស្ ៉ូវមោយម្វើមស្តច្ 

យូ៉ហាន ៦ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើការអ្វីខលះ តៅឯេីរតហាសាា នយកបររកុង
កាតពើណិម? 

 រេង់បានចយមអ មនុសែ៥រន់ ក់ ឥ រាប់ពួកស្រសេី និងតកមងៗ
តេ។ (យូ៉ហាន៦:១០)។ 

២. តេ ុអ្វីបានជាការតនះគឺជាការអ្សាា រយ? 
 រេង់បានចយមអ ពួកតគតដាយមានយ នុំប័ុងរបាុំដុុំ និងរ ីពីរ
កនាុយបុ៉តណាណ ះ តេើយតៅសល់១២ករនេកតពញតេៀ ផង។ 
(យូ៉ហាន ៦:៩,១១-១៣) 

៣. ត ើរេង់បានបតរងៀនអ្វីដល់ពួកមនុសែតាមរយៈការចយមអ 
មនុសែ៥រន់ ក់? 

 រេង់បតរងៀនពួកតគថា រេង់គឺជានុំប័ុងដ៏ពិ យដលមកពីសាា ន
សួគ៌។ (យូ៉ហាន៦:៣២-៣៥) 
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៤. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងចុំតរះពួកសាវក័ តពលពួកតគឆលងសមុរេ
តៅតពលយប់? 

 រពះបានបញ្ាូ នពយុះមកតលើសមុរេ ដូតចនះពួកតគមិនោចតៅ
ដល់ដីតគាកបានតេ។ (យូ៉ហាន៦:១៦-១៨) 

៥. ត ើរពះតយសូ៊វបានជួយពួកតគយ៉ាងដូចតមេច? 
 រេង់បានមកឯពួកតគតដាយតដើរតលើេឹក រចួរេង់បានបរ ា្ ប 
ពយុះដ៏កុំណាចត ះ។ (យូ៉ហាន៦:១៩) 

៦. តាមរយៈការតដើរតលើេឹករលក ត ើរពះរេង់ចង់បតរងៀន
ពួកសាវក័អ្ុំពីអ្វី? 

 តោះពួកជុំនុុំជួបរបេះពយុះតរចើនយ៉ាងណា ក៏រេង់តៅយកបរតគ 
ជានិចា។ (យូ៉ហាន៦:២០-២១,តអ្តភសូ១:១៩-២៣) 

៧. ត ើតេ ុអ្វីមានរាស្រសេខលះកុំពុងយសវងរករពះតយសូ៊វតៅតរ ើយ
មាា ងននេតនល? 

 ពីតររះ រេង់បានចយមអ ពួកតគតដាយការអ្សាា រយ។ 
 (យូ៉ហាន ៦:១៥) 

៨.  ត ើរពះតយសូ៊វយល់រពមនឹងពួកតគយដរឬតេ? 
 តេ!រេង់បានរបាប់ពួកតគថា នគររបស់រេង់គឺតៅឯសាា នសួគ៌ 
វញិ (យូ៉ហាន៦:៣៦-៤១)។ 
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៩.  ត ើេវងូមនុសែបានត វ្ើអ្វីតដើមបបី ា្ ញថាពួកតគមិនរ ូវការ 
នគរត ះ? 

 មានមនុសែជាតរចើនបានចាកតចញតៅ តេើយឈប់តដើរតាម
រេង់ (យូ៉ហាន៦:៦៦)។ 

១០.ត ើពួកសាវក័តឆលើយយ៉ាងដូចតមេចតៅកាន់រពះតយសូ៊វតៅតពល
រេង់សួរថា ត ើអ្នកចង់ចាកតចញតៅយដរឬ? 

 ពួកតគបានតឆលើយថា “រពះអ្មាា ស់តអ្ើយ ត ើតយើងខុ្ុំនឹងតៅឯ
អ្នកណាវញិ គឺរេង់តេើយយដលមានរពះបនាូលននជីវ ិដ៏តៅ
អ្ស់កលបជានិចា” ។(យូ៉ហាន ៦:៦៨) 

 
 ខគមពីរចងចាុំ៖ “ខ្ុុំជានុំប័ុងដ៏រស់ យដលចុះពីសាា នសួគ៌មក” ។ 
 (យូ៉ហាន ៦:៥១) 
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មេម ៀនទ ី១២ 
រពះមយស្ ៉ូវបានផ្លល ស្ប់្ររ ៉ូរមៅមលើភ្ន ំ

ម៉ាថាយ ១៦, ១៧ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វបានរបាប់អ្វីដល់ពួកសាវក័ប ា ប់ពីពួកតគបាន
សារភាពថា រេង់មានរពះបនាូលននជីវ ិអ្ស់កលប? 

 រេង់បានរបាប់ពួកតគថា រេង់រ ូវេេួលរងនូវការឈឺចាប់
តេើយរ ូវត វ្ើគុ ផង។ (ម៉ាថាយ១៦:២១)  

២.  ត ើរពះតយសូ៊វបានរបាប់អ្វីតេៀ ដល់ពួកសាវក័? 
 រេង់បានរបាប់ពួកតគថា រេង់នឹងរស់ត ើងវញិពីតសចកេីសាល ប់ 
(ម៉ាថា យ១៦:២១)។  

៣.  ត ើរពះតយសូ៊វបាន ុំអ្នកណាខលះត ើងតៅតលើភនុំខពស់តដាយ 
យ ក? 

 សាវក័របស់រេង់បី ក់ គឺតពរ សុ យ៉ាកុប និងយូ៉ហាន។ 
(ម៉ាថាយ១៧:១) 

៤.  ត ើមានអ្វីតកើ ត ើង តពលយដលរេង់កុំពុងអ្្ិសាា នតៅតលើភនុំ? 
 រពះភរកេរេង់បានភលឺដូចរពះោេិ យ តេើយរពះពស្រសេរេង់បាន
សដូចពនលឺ។ (ម៉ាថាយ១៧:២) 
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៥. ត ើអ្នកណាបានតលចមកឯរពះតយសូ៊វ? 
តោកមូ៉តស និងតោកតអ្លីយ៉ា, បាននិយាយតៅកាន់រេង់
អ្ុំពីតសចកេីសាល ប់ និងការរស់ត ើងវញិរបស់រេង់។ 
(លូកា៩:៣០-៣១) 

៦. ត ើសតមលងតចញពីសាា នសួគ៌បាននិយាយដូចតមេច? 
 សតមលងត ះថា “តនះជាកូនសៃួនភាៃ អ្ញ ជាេីតពញចិ េអ្ញ
ណាស់ចូរសាេ ប់តាមចុះ”។ (ម៉ាថាយ ១៧:៥) 

៧. ត ើរពះតយសូ៊វបានសយមេងការអ្សាា រយអ្វីតៅតពលរពឹកប ា ប់ពី
ការផ្កល ស់យរបរបូ? 

 រេង់បានពាបាលតកមងរបុសមាន ក់យដលមានោរកែចូល។ 
(ម៉ាថាយ ១៧:១៥,១៨) 

៨.  ត ើឪពុករបស់តកមងរបុសត ះបាននិយាយអ្វីតៅកាន់រពះ
តយសូ៊វ ? 

 គា ់បាននិយាយថា “ខុ្ុំតជឿតេើយតោកមាា ស់តអ្ើយ សូមជួយ
ចុំតរះតសចកេីណាយដលខុ្ុំមិនតជឿផង”។ (ម៉ាកុស៩:២៤) 

៩. ត ើមានអ្វីគួរក ់សមាគ ល់អ្ុំពីការអ្សាា រយតនះឬតេ? 
 ពួកសាវក័បានសាកលបង បុ៉យនេពួកតគមិនោចពាបាលតកមង
របុសត ះបាន។ (ម៉ាថាយ១៧:១៦,១៩) 
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១០.ត ើការអ្សាា រយតនះបានបតរងៀនអ្វីដល់តយើង? 
 តយើងរ ូវយ តជឿថា គាម នោរកែខាល ុំងពូយកណាយដលរពះតយសូ៊វ
មិនោចយកឈនះបានត ះតេ។ 

 (ម៉ាថាយ១៧:១៨, េុំនុកដុំតកើង ១៣០:៧-៨, តេតរពើរ៧:២៥, 
១្ីមូ៉តល១:១៥) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “កាលមនុសែោុំងអ្ស់ កុំពុងយ នឹកយបលកកនុងចិ េពីអ្ស់ 
ោុំងការយដលរពះតយសូ៊វរេង់ត្វើ”។ (លូកា ៩:៤៣) 
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មេម ៀនទ ី១៣ 
រពះមយស្ ៉ូវរមរងៀនមៅរកុងមយ ៉ូសាេេិ 
យូ៉ហាន ៨-៩,១២, លូកា១០:៣៨-៤១ 

 
១. ត ើរពះតយសូ៊វរគីសាបានោស្ស័យតៅឯណាតពលរេង់
កុំពុងតរៀបចុំចូលរមួពិ្ីបុណយរ ុំលងតៅរកុងតយរសូាេបមិ? 

 រេង់ោស្ស័យតៅផាះ ងម៉ារា  ងម៉ាថា និងតោកឡាសារ
តៅភូមិតបថានី។ (យូ៉ហាន១២:១-៣) 

២. ត ើម៉ាថាបានប ា្ ញតសចកេីស្សោញ់របស់ ង ចុំតរះ 
រពះតយសូ៊វដូចតមេច?  

  ងបានបតរមើរេង់តដាយបានត វ្ើមាូមឆ្ៃ ញ់ៗជូនរេង់។ 
(លូកា១០: ៤០,យូ៉ហាន១២:២)   

៣. ចុះម៉ារាវញិ  ងប ា្ ញតសចកេីស្សោញ់ដល់រពះដូចតមេច? 
  ងបានសាេ ប់រេង់ តពលរេង់កុំពុងបតរងៀនអ្ុំពីនគរសាា ន
សួគ៌។ (លូកា១០:៣៩) 

៤. ត ើរពះតយសូ៊វបាននិយាយអ្វីអ្ុំពី ងម៉ារា ? 
 រេង់បាននិយាយថា ម៉ារាបានតរជើសតរ ើសការយដលរបតសើរ
ជាង(លូកា១០:៤២)។ 
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៥. ត ើរពះតយសូ៊វរគីសាបានបតរងៀនអ្វីដល់ពួកមនុសែតៅកនុង 
 រពះវហិារ? 
 រេង់បានបតរងៀនតគថា រេង់គឺជារពះអ្ងគសតរ គ្ ះ តេើយជា
ពនលឺតោកីយ។ (យូ៉ហាន៨:២,១២) 

៦. តេ ុអ្វីបានជាការតនះបានត វ្ើតោយពួកតមសាោរបជុុំ ខឹងនឹង
រេង់ជាខាល ុំង? 

 ពួកតគខាល ចយរកងពួកមនុសែនឹងរ ់តចញពីតគ តេើយតៅតាម
រពះតយសូ៊វវញិ។ (យូ៉ហាន៨:១៣,៥៨-៥៩) 

៧. ត ើរពះតយសូ៊វបានតគចខលួនយ៉ាងដូចតមេច តពលយដលពួកតគ
បានពាយាមតចាលរេង់នឹងលម ? 

 រេង់បានបុំបាុំងដល់តគ តេើយយាងកា ់កណាេ លពួកតគ
តចញពីរពះវហិារផុ តៅ។ (យូ៉ហាន ៨:៥៩) 

៨. ត ើរពះតយសូ៊វត វ្ើការអ្សាា រយអ្វី ប ា ប់ពីពួកតគបានពាយាម
តចាលរេង់នឹងលមតៅកនុងរពះវហិារ? 

 រេង់បានពាបាលមនុសែខាវ ក់មាន ក់ យដលអ្ងគុយសុុំោនតៅ
ោវ របងរពះវហិារ។ (យូ៉ហាន៩:១,៦-៧,១១) 
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៩. ត ើពួកតមសាោរបជុុំបាននិយាយអ្វីអ្ុំពីមនុសែខាវ ក់យដល
រពះតយសូ៊វបានពាបាលតោយតមើលតឃើញ? 

 ពួកតគបាននិយាយថាមនុសែមាន ក់ត ះ មិនយដលខាវ ក់យភនក
តេ។ (យូ៉ហាន៩:៩,១៨) 

១០.ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វីតេៀ សរមាប់មនុសែខាវ ក់មាន ក់តនះ? 
រេង់បានតោយយភនកននរពលឹងវញិ្ជា ណដល់គា ់ តដើមបីតោយ
បានតមើលតឃើញថា រពះតយសូ៊វរេង់ជាពនលឺតោកីយ។  
(យូ៉ហាន៩:២-៤,២៧-២៨,៣៥-៣៩) 
 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ខ្ុុំជាពនលឺតោកីយ អ្នកណាយដលតាមខ្ុុំត ះមិនយដល
តដើរកនុងតសចកេីងងឹ ត ើយ គឺនឹងមានពនលឺននជីវ ិវញិ”។ 
(យូ៉ហាន ៨:១២) ។ 
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មេម ៀនទ ី១៤ 
រពះមយស្ ៉ូវបានមរបាស្ឡាសា មោយ ស្ម់េើងវញិ 

យូ៉ហាន ១១ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វបានយាងតៅណា តពលយដលពួកយូដាតាម
រកសមាល ប់រេង់? 

 រេង់បានយាងតៅតពរា យដលកនុងរពះគមពីរសុំតៅតៅតលើ 
“ខាង យេតនលយ័រដាន់”។ (យូ៉ហាន១០:៣៩-៤០) 

២. ត ើរពះតយសូ៊វបានបតរងៀនពួកមនុសែតៅេីត ះដូចតមេច? 
 រេង់បានបតរងៀនពួកតគជារកយតរបៀបរបដូចជាតរចើន។ 
(លូកា ១៥:៣,៨,១១) 

៣. ចូរតោយត ម្ ះរកយតរបៀបរបដូចបីយដលរពះតយសូ៊វបតរងៀន
តៅខាង យេនលយ័រដាន់? 

 “តចៀមយដលបា ់”, “របាក់យដលបា ់” និង “កូនតៅវតងវង”។ 
 (លូកា ១៥) 

៤.  ត ើអ្នកណាបានមកឯរពះតយសូ៊វឯខាង យេតនលយ័រដាន់? 
 ពួកអ្នក ុំសារយដលបានរបាប់រេង់ថា មិ េរបស់គា ់ឡាសា
មានជុំងឺជាខាល ុំង។ (យូ៉ហាន១០:៤០,១១:១-៣) 
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៥. តេ ុអ្វីបានជាពួកសាវក័ភ័យ តៅតពលរេង់យាងចូល
តៅរកុងតយរសូា ិម? 

 ពួកតគខាល ចតររះពួកសាសន៍យូដាកុំពុងចង់សមាល ប់រេង់។ 
 (យូ៉ហាន ១១:៨, តមតរៀនេី១៣ សុំនួរ៧) 

៦. ត ើតោកលូម៉ាសបាននិយាយអ្វីខលះ? 
 “ចូរតយើងរាល់គាន តៅយដរ តដើមបីនឹងបេូរសាល ប់ជាមួយនឹងរេង់”។ 

  (យូ៉ហាន ១១:១៦) 

៧.  តេ ុអ្វីរពះតយសូ៊វរ ូវរង់ចាុំរេូ ដល់ឡាសារបានសាល ប់? 
 រេង់ចង់ប ា្ ញថា រេង់មានអ្ុំណាចតរបាសមនុសែសាល ប់ 
តោយរស់វញិបាន។  (យូ៉ហាន១១:១៤-១៥,៣៩-៤៤) 

៨. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វីតៅឯផនូររបស់ឡាសារ? 
 រេង់បានតរបាសឡាសារតោយរស់ត ើងវញិ 
តដាយតរបើរពះបនាូលតៅគា ់តេបើងមក។ (យូ៉ហាន១១:៤៣) 

៩.  ត ើរពះតយសូ៊វបានបតរងៀនអ្វីជាមួយការដ៏អ្សាា រយតនះ? 
 រេង់បានបតរងៀនថា រេង់មានអ្ុំណាចតរបាសរាស្រសេរបស់
រេង់ តដើមបសិីរលីអនននគរឋានសួគ៌។ (យូ៉ហាន១១:២៥-២៦) 
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១០.ត ើការអ្សាា រយតនះ មានការប៉ះរល់អ្វីដល់ពួកតមសាោ របជុុំ
យ៉ាងដូចតមេច? 

 ពួកតគបានតាុំងចិ េបយនាមតេៀ តដើមបីសមាល ប់រពះតយសូ៊វ។ 
(យូ៉ហាន ១១:៥៣) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ខ្ុុំជាតសចកេីរស់ត ើងវញិ តេើយជាជីវ ិអ្នកណាយដល 
តជឿដល់ខ្ុុំ តោះបីបានសាល ប់តេើយ ក៏គង់យ នឹងរស់ត ើងវញិយដរ”។ 
(យូ៉ហាន ១១:២៥) 
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មេម ៀនទ ី១៥ 
រពះមយស្ ៉ូវយាងមៅម្វើពិ្ រី ុយ លំង 

លូកា ១៨, ១៩ - យូ៉ហាន ១២ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វបានយាងតៅណាប ា ប់បានតរបាសឡាសា 
តោយរស់វញិតេើយ? 

 រេង់បានយាងតៅស្សុកតអ្របាអិ្ម តៅមិនឆ្ៃ យពីរកងុ
តយរសូា ិមបុ៉ ម នតេ។ (យូ៉ហាន១១:៥៤) 

២.  ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើដុំតណើ រតាមផលូវណាតពលរេង់យាង 
តៅរកុងតយរសូា ិម? 

 រេង់បានយាងកា ់រកងុតយរខូីរ តពលត ះមានមនុសែជា
តរចើនបានតដើរជាកបួនតាមផលូវរបស់ពួកតគ តដើមបីតៅចូលរមួ
ពិ្ីបុណយរ ុំលង។ (លូកា ១៨:៣១,៣៥) 

៣. ត ើរពះតយសូ៊វបានជួបអ្នកណាតៅតរៅរកុងតយរខូីរ? 
 រេង់បានជួបមនុសែខាវ ក់មាន ក់ ត ម្ ះបារេីតមបានយស្សកថា 

“ឱរពះតយសូ៊វជារពះវងែេលួងដាវឌីតអ្ើយ! សូមោណិ តមតាេ
ដល់េូលបងគុំផង”។ (លូកា ១៨:៣៨) 
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៤. ត ើបារេីតមត វ្ើអ្វី តពលរពះតយសូ៊វត វ្ើតោយគា ់តមើលតឃើញ? 
 គា ់បានតដើរតាមរពះតយសូ៊វ តដាយសរតសើរដុំតកើងរពះជា
មាា ស់។ (លូកា១៨:៤៣) 

៥. ត ើអ្នកណាបានត ើងតលើតដើមឧេុមពរ តដើមបតីោយបានតឃើញ
រពះតយសូ៊វ? 

 សាតខ ជាតមតលើពួកអ្នកយកពនធ ជាអ្នកមានសេុកសេមមាន ក់។ 
(លូកា ១៩:២-៤) 

៦. ត ើរពះតយសូ៊វបាននិយាយតៅកាន់សាតខដូចតមេច? 
 “សាតខ ចូរអ្នកចុះមកជារបញាប់! ដបិ នលៃតនះខុ្ុំរ ូវសាន ក់តៅ
ផាះអ្នក”។ (លូកា ១៩:៥) 

៧. ត ើអ្នកតយរខូីរគិ ដូចតមេច ពីការយដលរពះរគីសាយាងតៅផាះ
សាតខ? 

 ពួកតគបានខឹងជាខាល ុំង តររះពួកតគសអប់សាតខខាល ុំងណាស់ 
តដាយគា ់ជាអ្នកេូ ផ្កសីុ។ (លូកា ១៩:៧) 

៨. ត ើរពះតយសូ៊វបានតឆលើយ បដូចតមេចតៅពួករាស្រសេយដលខឹង
រេង់ តដាយតររះរេង់ចូលតៅកនុងផាះរបស់សាតខ? 

 រេង់របាប់ថា រេង់កុំពុង ុំតសចកេីសតរ គ្ ះមកដល់កូនរបស់
អ័្របាហាុំតេើយ។(លូកា ១៩:៩-១០) 
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៩. ត ើតៅកនុងភូមិតបថានី  ងម៉ារ៉ាបានប ា្ ញជុំតនឿរបស់ ង
ចុំតរះរពះតយសូ៊វដូចតមេច? 

  ងោបតរបងតលើរពះបាេរេង់ជាមួយតរបង យដលមាន
 ុំនលនលល។ (យូ៉ហាន១២:៣) 

១០.តេ ុអ្វីបានជា ងត វ្ើដូតចនះ? 
 តររះ ងតជឿថា រពះតយសូ៊វនឹងសុគ  បុ៉យនេរេង់នឹងរស់
ត ើងវញិ។ (យូ៉ហាន១២:៧) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ដបិ កូនមនុសែបានមក តដើមបីនឹងរកតេើយជួយ
សតរ គ្ ះដល់មនុសែយដលបា ់បង់”។ (លូកា ១៩:១០)  
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មេម ៀនទ ី១៦ 
រពះមយស្ ៉ូវយាងច្៉ូលរកុងមយ ៉ូសាេេិម្វើជាមស្តច្ 

ម៉ាថាយ ២១ និង លូកា ១៩ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអ្វីតៅនលៃោេិ យមុនតពលរេង់សុគ ? 
 រេង់បានជិះតលើកូនោជុំេង់មួយ រចួចូលតៅកនុងរកងុ
តយរសូា ិម។ (ម៉ាថាយ២១:៧-១២) 

២. ត ើេវងូមនុសែបានត វ្ើអ្វីតពលយដលពួកតគបានតឃើញរេង់
ជិះកូនោចូលរកុងតយរសូាេបមិ? 

 ពួកតគបាន ុំគាន យកយមកតឈើ តេើយបានរកាលោវរបស់
ពួកតគតៅតលើដងផលូវ។ 
(ម៉ាថាយ២១:៨,លូកា១៩:៣៦,យូ៉ហាន១២:១៣) 

៣. ត ើពួកមនុសែបានយស្សកត ើងដូចតមេចតពលរេង់ឆលងកា ់? 
 ពួកតគបានយស្សកថា “េូសាណាដល់រពះវងែេលួងដាវឌី”។ 
(ម៉ាថាយ ២១:១៥) 

៤. តេ ុអ្វីបានជាពួកតគយស្សកថា “េូសាណា” យដលរកយតនះគឺ
តគតរបើសរមាប់យ តសេចបុ៉តណាណ ះ? 

 តររះពួកតហារាបានោយេុកមកថា តសេចពួកតគនឹងមក 
តដាយជិះតលើស វោ(សាការ ី៩:៩, តអ្សាយ ៦២:១១)។ 
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៥. ត ើេវងូមនុសែគិ ថារពះតយសូ៊វកុំពុងត វ្ើអ្វី តពលយដលរេង់
ជិះកូនោចូលរកុងតយរសូាេបមិ? 

 ពួកតគគិ ថារពះតយសូ៊វនឹងត វ្ើជាតសេចយផនដីរបស់ពួកតគ។ 
(ម៉ាថាយ ២១:៥,៨-៩) 

៦. ត ើរពះតយសូ៊វបានប ា្ ញអ្វីដល់ពួករាស្រសេ? 
 រេង់បានប ា្ ញពួកតគថា រេង់គឺជាតសេចនននគរសាា នសួគ៌
វញិ(ម៉ាថាយ២១:៤-៥,លូកា១៩:៣៧-៣៨)។   

៧. តេ ុអ្វីបានជារពះតយសូ៊វសយមេងតសចកេីពិ តៅតពលត ះ? 
 តររះរេង់ជិ រ លប់តៅនគរសាា នសួគ៌វញិតេើយ។ 
(ម៉ាថាយ២០: ២២-២៣,លូកា២២:២៩-៣០) 

៨. តេ ុអ្វីបានជារពះរគីសាមកតដាយជិះកូនោតមេចមិនជិះ
ស វតសះយដលខាល ុំង? 

 រេង់ចង់ប ា្ ញថា រេង់រ ូវប ា បខលួនតោយោប តេើយ
េេួលរងនូវការឈឺចាប់ តដើមបីយាងចូលនគរសាា នសួគ៌វញិ។ 
(២កូរនិលូស៨:៩, យូ៉ហាន១៧:៤-៥,កិចាការ៥:៣០-៣១) 

៩. តេ ុអ្វីបានជារពះតយសូ៊វរ ូវេេួលរងនូវការឈចឺាប់? 
 តដើមបីសតរ គ្ ះតយើងតោយតចញពីបាប តេើយយកតយើងតៅ
តៅឯនគរសាា នសួគ៌ជាមួយរេង់។ (តអ្សាយ៥៣) 
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១០.ត ើរពះតយសូ៊វជាតសេចននមនុសែតលើសកលតោកតនះយមនឬ? 
 យមនតេើយ  រពះតយសូ៊វជាតសេចននតយើង តៅឯសាា នសួគ៌
តេើយតៅតពលរេង់យាងមកវញិ រេង់នឹងត វ្ើជាតសេចតៅ 
យផនដីតនះផងយដរ។ (១កូរនិលូស១៥:២៣-២៧, វវិរណៈ ១:៥-
៦, ២យលសា ូនីច ១:៧-១០) 

 
ខគមពីរចងចាុំ៖ “េូសាណាដល់រពះវងែេលួងដាវឌី រពះអ្ងគយដលយាង
មកតដាយនូវរពះ មរពះអ្មាា ស់ រេង់របកបតដាយរពះពរ”។ 
(ម៉ាថាយ ២១:៩) 
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មេម ៀនទ ី១៧ 
ពី្ មីលៀងរពះអមាច ស្ច់្ងុមរកាយ 
ម៉ាថាយ ២៦ និង យូ៉ហាន ១៣ 

 
១. ត ើរពះតយសូ៊វបានយាងតៅកាន់ពិ្ីបុណយរ ុំលងតៅឯណា? 
 រេង់បានតៅត វ្ើបុណយរ ុំលងជាមួយពួកសាវក័  តៅកនុងបនាប់
ខាងតលើ។ (ម៉ាកុស១៤:១៤-១៥,លូកា២២:១១-១២) 

២. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើការអ្វីដុំបូងតគ តៅពិ្ីបុណយរ ុំលង? 
 រេង់ោងតជើងតោយពួកសាវក័របស់រេង់ 
ដូចជាបាវបុំតរ ើរបស់ពួកតគ។ (យូ៉ហាន១៣:៣-៥) 

៣. តេ ុអ្វីបានជារពះតយសូ៊វោងតជើងរបស់ពួកតគ? 
 រេង់បានប ា្ ញថារេង់រ ូវលះបង់ជីវ ិរបស់រេង់តដើមបីោង 
អ្ុំតពើបាបរបស់ពួកតគ។ (យូ៉ហាន១៣:៧-៨,១០) 

៤. ត ើមានអ្វីតេៀ យដលរេង់បានតោយពួកតគ តាមរយះការោង
តជើងតនះ? 

 រេង់បានរបាប់ពួកតគថា ពួកតគរ ូវតរៀនបុំតរ ើគាន តៅវញិតៅមក 
(យូ៉ហាន១៣:១២-១៧)។ 
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៥. ត ើការសុំខាន់េីពីរយដលបានតកើ ត ើងតៅកនុងពិ្ីបុណយរ ុំលង
ត ះគឺអ្វី? 

 រពះតយសូ៊វបានរបាប់យូដាស អីុ្សាា រយុ៉ី ថា “ការអ្វីយដលអ្នក
គិ ត វ្ើត ះ ចូរត វ្ើជារបញាប់តៅចុះ”។ (យូ៉ហាន១៣:២៧) 

៦. ត ើយូដាសបានយល់នូវអ្វីយដលរពះតយសូ៊វមានបនាូលឬតេ? 
 យមនតេើយ យូដាសបានតចញតៅតេើយក៏បានកប ់រេង់។  
(យូ៉ហាន ១៣:៣០,ម៉ាថាយ២៦:២៥,៤៧) 

៧.ត ើការសុំខាន់េីបីយដលរពះតយសូ៊វបានត វ្ើកនុងពិ្ីបុណយ
រ ុំលងតនះគឺអ្វី? 

 រេង់បានតោយនុំប័ុងដល់ពួកសាវក័របស់រេង់ និងស្សា
េុំរុំងបាយជូរជាសញ្ជា ននរបូកាយបាក់យបក និងតោេិ 
េូររបស់រេង់។ (ម៉ាថាយ២៦:២៦-២៨) 

៨. តេ ុអ្វីបានជាការតនះជាការសុំខាន់? 
 រពះតយសូ៊វបានតោយសញ្ជា ោុំងតនះដល់តយើងរាល់គាន  
តដើមបីត វ្ើបុណយតលៀងរពះអ្មាា ស់។(១កូរនិលូស១១:២៤-២៦) 

៩. ត ើរពះតយសូ៊វយាងតៅណា ប ា ប់ពីពិ្ីតលៀងរពះអ្មាា ស់? 
 រេង់បានយាងតៅសួនចារយគ តសម៉ានី តដើមបីអ្្ិសាា ន។ 
(ម៉ាថាយ ២៦:៣៦) 
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១០. ត ើអ្នកណាបានមកសួនចារយគ តសម៉ានីតពលរពះតយសូ៊វ
អ្្ិសាា នរចួ? 

 គឺសាវក័ យូដាស យដលបាន ុំពួកោហានមួយរកុមយ៉ាង ុ្ំ
តដើមបនឹីងចាប់រេង់តោយត វ្ើជាអ្នកតោស។ 
(ម៉ាថាយ២៦:៤៥-៥០) 

 ខគមពីរចងចាុំ៖ “តនះតេើយជា្មខ្ុុំ គឺជា្មននសញ្ជា លមីយដលរ ូវ
រចូចសរមាប់មនុសែជាតរចើន”។ (ម៉ាកុស ១៤:២៤) 
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មេម ៀនទ ី១៨ 
េ  ភាព រស្រ់ពះមយស្ ៉ូវមៅមលើមឈើឆ្កា ង 

ម៉ាថាយ ២៧ - លូកា ២៣ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វបានសុគ ដូចតមេច? 
 រេង់រ ូវបានតគដុំយដកតគាលឆ្ា ងតៅកណាេ លតចារពីរ ក់។ 
(ម៉ាថាយ២៧:៣៨) 

២. តៅតពលយដលរពះតយសូ៊វតៅតលើតឈើឆ្ា ង ត ើរេង់មានរពះ
បនាូលអ្ុំពីអ្វីដុំបូងតគ? 

 រេង់មានបនាូលថា “ឱរពះវរបិតាតអ្ើយ! សូមអ្ ់តោសដល់
អ្នកោុំងតនះផង ដបិ តគមិនដឹងជាតគត្វើអ្វីតេ”។ 

 (លូកា២៣:៣៤)  

៣. ត ើតចារមាន ក់កនុងចុំតណាមតចារោុំងពីរ ក់ត ះ បានេូលសូម
អ្វីពីរពះតយសូ៊វ? 

 “រពះអ្មាា ស់តអ្ើយ កាលណាចូលតៅកនុងនគររេង់ សូមនឹក
ចាុំពីេូលបងគុំផង” (លូកា ២៣:៤២)។ 

៤. ត ើរពះតយសូ៊វបានតឆលើយ បតៅតចារមាន ក់ត ះយ៉ាងដូចតមេច? 
 “នលៃតនះអ្នកនឹងតៅកនុងសាា នបរមសុខជាមួយនឹងខុ្ុំយដរ” 
(លូកា ២៣: ៤៣ខ)។ 
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៥. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតៅតពលនលៃរ ង់? 
 ភាពងងឹ បានរគបតពញតលើយផនដី តេើយក៏មានតសចកេីភ័យ
ខាល ចជាខាល ុំង មកដល់អ្ស់អ្នកណាយដលបានតឃើញការត ះ  
(ម៉ាថាយ ២៧: ៤៥,លូកា២៣:៤៤)។ 

៦. ត ើរពះរគីសាយស្សកត ើងដូចតមេច តពលភាពងងឹ ត ះបា ់
តៅវញិ? 

 “ឱរពះអ្ងគៗននេូលបងគុំតអ្ើយ តេ ុអ្វីបានជារេង់តចាលេូល
បងគុំ”។ (ម៉ាថាយ ២៧:៤៦) 

៧. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតៅតពលយដលរពះតយសូ៊វបានសុគ ? 
 វុំងននកនុងរពះវហិារបានរយេកជាពីរ យផនដីក៏បានកតរកើក 
និងអ្ស់ោុំងផនូរតខាម ចបានរតបើកត ើង។ 

  (ម៉ាថាយ២៧:៥១-៥២) 

៨. ត ើអ្នកណាបានបញ្ាុ ះរពះសពរពះតយសូ៊វ? 
 យូ៉យសបតៅភូមិតអ្ើរម៉ីាតល និងនិកូយឌមូស ជាអ្នកយដលបាន
ដាក់រពះតយសូ៊វចុះពីតឈើឆ្ា ង  តេើយបានបញ្ាុ ះសពរេង់
កនុងផនូរលមី។ (លូកា២៣:៥០-៥៣, យូ៉ហាន១៩:៣៨-៤២) 

៩. តេ ុអ្វីបានជារពះតយសូ៊វរគីសារ ូវសុគ តៅតលើតឈើឆ្ា ង? 
 តររះការសុគ តលើតឈើឆ្ា ង ជាការសុគ យដលរ ូវបណាេ សា។ 
(កាឡាេី៣:១៣) 
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១០.តេ ុអ្វីបានជារពះតយសូ៊វរគីសា រ ូវសុគ តដាយសារ
បណាេ សា? 

 រេង់េេួលរងតសចកេីតរកា្ននរពះោស់នឹងអ្ុំតពើបាបតយើង។ 
 (កាឡាេី៣:១៣,១តពរ ុស២:២៤ និង១យលសា ូនីច ៥:៩-១០) 

 ខគមពីរចងចាុំ៖ “រេង់បានរោុំរេរងអ្ស់ោុំងតសចកេីឈឺចាប់របស់តយើង
តេើយបានេេួលផាុកោុំងតសចកេីេុការពួយរបស់តយើងជាពិ ”។ 
(តអ្សាយ ៥៣:៤) 
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មេម ៀនទ ី១៩ 
រពះមយស្ ៉ូវមានរពះជនម ស្ព់កីា ស្គុតវញិ 
ម៉ាថាយ ២៧-២៨, លូកា ២៤ និង យូ៉ហាន ២០ 

 
១. ត ើរពះសពរបស់រពះតយសូ៊វរ ូវបានបញ្ាុ ះតៅកយនលងណា? 
 រេង់រ ូវបានបញ្ាុ ះតៅកនុងផនូរលមី យដលជារបស់យូ៉យសបមកពី
ភូមិតអ្ើរម៉ីាតល។ (ម៉ាថាយ២៧:៥៧-៦០) 

២. ត ើពួកសាសន៍យូដាពាយាមការរររពះសពរពះតយសូ៊វតៅ
កនុងផនូរដូចតមេច? 

 ពួកតគបានសុុំតោកពីឡា ់ តោយដាក់អ្នកយាមលា ផនូរ 
របស់រេង់។ (ម៉ាថាយ២៧:៦២-៦៦) 

៣. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតពលរពឹករពលឹមតៅនលៃោេិ យ ? 
 រពះតយសូ៊វបានមានរពះជនមរស់ពីសាល ប់ត ើងវញិ។ 
(ម៉ាថាយ២៨:១-៦,លូកា២៤:១-៦,យូ៉ហាន២០:១,១១-១៦) 

៤. ត ើរពះប ា្ ញថារេង់មានរពះជនមរស់ត ើងវញិយ៉ាងណា? 
 មានតេវតាមួយអ្ងគចុះពីសាា នសួគ៌ តេើយរតមៀលលមតចញពី
មា ់ផនូរ។ (ម៉ាថាយ២៨:២) 
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៥. ត ើតេវតាត ះរបាប់អ្វីដល់ស្រសេពីីរ ក់ យដលបានមកឯផនូររបស់
រពះតយសូ៊វ? 

 “រេង់មិនគង់តៅេីតនះតេ ដបិ រេង់មានរពះជនមរស់ត ើងវញិ
តេើយ ដូចជារេង់មានបនាូលេុកថា ចូរមកតមើលកយនលងយដល
រេង់បានផាុុំចុះ”។ (ម៉ាថាយ ២៨:៦) 

៦. ត ើស្រសេពីីរ ក់ត ះបានតឃើញអ្វី តៅតពលយដលពួក ងតមើល
តៅកយនលងយដលរពះអ្មាា ស់បានផាុុំ? 

 សុំព ់សនបរពះតយសូ៊វតៅកនុងផនូរ យ រេង់បានរស់ត ើងវញិ។ 
(យូ៉ហាន ២០:៤-៧) 

៧. ត ើនរណាជាអ្នកេីមួយយដលបានតឃើញរពះអ្ងគសតរ គ្ ះរស់
ត ើងវញិ? 

 ម៉ារា អ្នកស្សុកម៉ាក់ដាឡា  ងអ្ងគុយយុំមុខផនូររពះតយសូ៊វ។ 
(យូ៉ហាន២០:១១-១៦) 

៨.ត ើរពះអ្មាា ស់សយមេងតោយពួកសាវក័ តឃើញតៅនលៃត ះឬតេ? 
 ពិ យមន រេង់បានតបើកប ា្ ញតោយតឃើញតៅតពលោៃ ច 
គឺតៅតពលយដលោវ របានចាក់តសារ។ (យូ៉ហាន២០:១៩) 
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៩. តេ ុអ្វីរពះតយសូ៊វមានរពះជនមរស់ពីសុគ តៅនលៃេី១
ជាកតាេ សុំខាន់? 

 តររះរពះតយសូ៊វបានផ្កល ស់បេូរនលៃសរមាក គឺបេូរពីនលៃតៅរត៍ៅ
នលៃ ោេិ យ តដើមបីតោយតយើងោចត វ្ើពិ្ីអ្បអ្រ ចុំតរះការ
យដលរេង់មានរពះជនមរស់ត ើងវញិ។ 

  (វវីរណៈ ១:១០,កិចាការ២០:៧,១កូរនិលូស១៦:១-២) 

១០.ត ើការរស់ត ើងវញិរបស់រពះតយសូ៊វសតរ គ្ ះតយើងដូចតមេច? 
 រពះតយសូ៊វរេង់នឹងតលើកតយើងតៅនគរសាា នសួគ៌ោុំងរបូ
កាយនិងរពលឹងវញិ្ជា ណ។ (១កូរនិលូស ១៥:២០-២២,ភីលីព
៣:៨-១១,១តពរ ុស ១:៣-៥,៣:២១-២២) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “យ ឥ ូវតនះរពះរគីសារេង់មានរពះជនមរស់ពីសាល ប់ត ើង 
វញិជាពិ  ជាផលដុំបូងពីពួកអ្នកយដលបានតដកតៅតេើយ”  
(១កូរនិលូស ១៥:២០)។ 
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មេម ៀនទ ី២០ 
កា ចាករ់មំពញថ្នរពះវញិ្ញា  រ សិ្ទុធ 

កិចាការ ១-២ 
 

១. ត ើរពះអ្មាា ស់តយសូ៊វ យាងត ើងតៅសាា នសួគ៌តពលណា? 
 គឺប ា ប់ពីរេង់មានរពះជនមរស់ពីសុគ វញិបាន៤០នលៃ។ 
(កិចាការ១:២-៣,៩-១១) 

២. មុនរេង់ចាកតចញតៅត ើរពះតយសូ៊វបានរបាប់ពួកសាវក័
តោយត វ្ើអ្វី? 

 រេង់បានរបាប់ពួកតគតោយរង់ចាុំ តៅកនុងរកងុតយរសូា ិម
សរមាប់ការយាងមកដល់ននរពះវញិ្ជា ណបរសុិេធ។ 
(កិចាការ១:៤-៥) 

៣. ត ើរពះអ្មាា ស់តយសូ៊វកុំពុងត វ្ើអ្វី តៅឯនគរសាា នសួគ៌កនុងតពល
តនះ? 

 រេង់រគប់រគងរគប់ោុំងរបស់តៅសាា នសួគ៌ និងតៅតលើយផន
ដីតនះ។ (តអ្តភសូ១:២០-២៣,តេតរពើរ១:១-២) 

៤. ត ើរពះអ្មាា ស់តយសូ៊វត វ្ើអ្វីតេៀ តៅឯនគរសាា នសួគ៌ ? 
 រេង់អ្្ិសាា នតៅកាន់រពះវរបិតាសរមាប់តយើងរាល់គាន ។ 
(រ ៉មូ៨:៣៤, តេតរពើរ៩:១២,២៤) 
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៥. ត ើរពះវរបិតាតឆលើយ បតសចកេីអ្្ិសាា នរបស់រពះអ្មាា ស់
តយសូ៊វដូចតមេច? 

 រពះវរបិតារបោនដល់រពះអ្មាា ស់តយសូ៊វនូវអ្វីយដលតយើង
រ ូវការ។ (តអ្តភសូរ៤:៧-៨) 

៦. ត ើការរបោនពរដុំបូងយដលរពះតយសូ៊វបានរបោនដល់តយើង
គឺអ្វី? 

 រពះវញិ្ជា ណបរសុិេធបានចាក់បុំតពញដល់ពិ្ីបុណយនលៃេី៥០។ 
(កិចាការ ២:១,៤) 

៧. ត ើរពះវញិ្ជា ណយដលបានចាក់បុំតពញត ះជាសញ្ជា អ្វី ? 
 មានសតមលងពីតលើតមឃ ដូចជាខយល់បក់គុំេុកយ៉ាងខាល ុំងមក
តពញកនុងផាះ។ (កិចាការ២:២) 

៨. ត ើរេង់បានផេល់តោយសញ្ជា អ្វីតេៀ ឬតេ ? 
 មានភាពដូចជាអ្ណាេ  តភលើងយបកតចញពីគាន  តលចតោយ
មនុសែ១២០ ក់បានតឃើញ តេើយមកសណាិ  តលើតគ
រគប់ៗគាន  តៅតពលពួកតគរបជុុំគាន តៅបនាប់ជាន់តលើ។
 (កិចាការ ២:៣) 
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៩. ត ើអ្ុំណាចតចសាេ ពិតសសអ្វីបានរបោនដល់ពួក១២០ ក់
ត ះ ? 

 ពួកតគបានេេួលអ្ុំណាចោចនិយាយភាសាជាតរចើនខុសៗ 
គាន បាន។ (កិចាការ២:៤-១២) 

១០.ត ើការនិយាយភាសាជាតរចើនខុសៗគាន តនះជាសញ្ជា អ្វី ? 
 រពះនឹងមកតរជើសតរ ើសយករាស្រសេរបស់រេង់ តចញពីរគប់ជា ិ
សាសន៍តៅតលើយផនដី។ (កិចាការ២:១៤-២១,៣៩) 

ខគមពីរចងចាុំ៖  “រពះតយសូ៊វតនះឯង យដលរពះបានតលើកពីអ្នករាល់គាន  
ត ើងតៅតលើសាា នសួគ៌ រេង់នឹងយាងមកវញិតាមយបបដយដល ដូចជា 
អ្នករាល់គាន បានតឃើញរេង់តៅេីត ះយដរ”។ (កិចាការរ ១:១១) 
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មេម ៀនទ ី២១ 
មពរតុស្ពាបាលេនសុ្សខ្វនិពកីមំនើត 

កិចាការ ៣-៤ 

១. ត ើតពរ ុស និងយូ៉ហានត វ្ើអ្វីប ា ប់ពីបុណយនលៃេី៥០ចប់ភាល ម? 
 គា ់ោុំងពីរ ក់បានតៅរពះវហិារតដើមបីអ្្ិសាា ន។ 
(កិចាការ៣:១) 

២. ត ើតពរ ុស និងយូ៉ហានតឃើញអ្នកណាតៅមា ់ោវ រពះវហិារ? 
 ពួកគា ់បានតឃើញអ្នកសុុំោនមាន ក់ យដលមានតជើងខវិនពី
កុំតនើ អ្ស់ ៤០ឆ្ន ុំ។ (កិចាការ៣:២-៥,៤:២២) 

៣. ត ើតពរ ុសបាននិយាយអ្វីតៅកាន់អ្នកសុុំោនត ះ? 
 តពរ ុសបានរបាប់គា ់តោយតរកាកត ើងតេើយតដើរតៅចុះ។ 
(កិចាការ៣: ៦-៧) 

៤. ត ើតពរ ុសបានរបាប់គា ់តោយត វ្ើកិចាការតនះ តដាយពឹងោង
ត ម្ ះអ្នកណា? 

 កនុងរពះ មរពះតយសូ៊វរគីសា ជារពះអ្មាា ស់យដលបានឈនះ
តសចកេីសាល ប់។ (កិចាការ ៣:៦) 
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៥. ត ើមនុសែខវិនត ះបានតជឿថា រពះតយសូ៊វោចត វ្ើតោយគា ់
តដើរបានឬតេ? 

 យមនតេើយ រេង់បានផេល់តសចកេីជុំតនឿមកដល់គា ់តោយ
តជឿរពះតយសូ៊វ។ (កិចាការ៣:៨-៩) 

៦. ត ើមនុសែខវិនត ះបានជាឬតេ? 
 យមនតេើយគា ់បានតដើរោុំងតោ តៅមក តេើយបាន
សរតសើរដុំតកើងរពះ (កិចាការ៣:៨)។ 

៧. ត ើការអ្សាា រយតនះេេួលបានលេធផលអ្វី? 
 មនុសែជាតរចើនបានមករបជុុំគាន  តេើយបានសាេ ប់តពរ ុស
អ្្ិបាយអ្ុំពីរពះតយសូ៊វ យដលបានមានរពះជនមរស់ពីសាល ប់
ត ើងវញិ។ (កិចាការ៣: ១១-១២) 

៨. ត ើការតនះបានត វ្ើតោយពួកតមសាោរបជុុំខឹងឬតេ? 
 យមនតេើយពួកតគបានខឹងជាខាល ុំង ក៏បានចាប់តពរ ុសនិង 
យូ៉ហានដាក់កនុងគុក។ (កិចាការ៤:១-៣) 

៩. ត ើពួកតមសាោរបជុុំបញ្ជា តពរ ុស និងយូ៉ហានត វ្ើអ្វីតៅនលៃ
ប ា ប់? 

 ពួកតគហាមតពរ ុស និងយូ៉ហានមិនតោយនិយាយអ្ុំពី
រពះ មរពះតយសូ៊វតេៀ ។ (កិចាការ៤:៥-៦,១៨) 
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១០.ត ើតពរ ុសបានតឆលើយ បអ្វីតៅកាន់ពួកតគវញិ? 
 “ដបិ តយើងខុ្ុំនឹងយលងនិយាយពីការយដលតយើងខុ្ុំបានតឃើញ 
តេើយឮ ពុុំបានតេ”។ (កិចាការ ៤:២០) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “តបើគួរគបបីតៅចុំតរះរពះតោយតយើងខ្ុុំសាេ ប់តាម
អ្ស់តោករាល់គាន ជាជាងសាេ ប់តាមរពះ ត ះសូមពិចារណាចុះ”។ 
(កិចាការ៤:១៩)។ 
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មេម ៀនទ ី២២ 
មពរតុស្ជរួជាេយួមោកក៉ូមនោស្ 

កិចាការ ៩-១០ 

១. ត ើតេ ុអ្វីបានជាសាវក័តពរ ុសតៅស្សុកសាម៉ារ?ី 
 តោកតពរ ុសបានតៅស្សុកសាម៉ារ ីតដើមបីអ្្ិបាយរពះ
បនាូលដល់ពួកអ្នកយដលមានជុំតនឿ ដល់រពះរគីសាតៅេីត ះ  
(កិចាការ៩:៣២)។ 

២. ត ើរពះរគីសាបានសយមេងតចសាេ តាមរយៈតោកតពរ ុសដូច
តមេច? 

 តពរ ុសបានពាបាលតអ្ ស យដលសាល ប់នដតជើង៨ឆ្ន ុំមក
តេើយ។ (កិចាការ ៩:៣៣-៣៤) 

៣. ត ើសាវក័តពរ ុសបានត វ្ើការអ្សាា រយអ្វីតៅរកុងយុ៉បតប៉? 
 តោកតពរ ុសបានតរបាស ងត បី៊តោយរស់ពីសាល ប់ត ើង 
វញិ។ (កិចាការ៩: ៣៧-៤១) 

៤. ត ើសាវក័តពរ ុសបានតឃើញការជាក់យសេងអ្វីតៅរកុងយុ៉បតប៉? 
 គា ់បានតឃើញការជាក់យសេងស វតជើង៤ ស វនរព ស វលូន 
វរ ស វតេើរតលើោកាសរគប់របតភេយដលពួកសាសន៍យូដា 
ហាមមិនតោយេេួលោន។ (កិចាការ១០:៩-១៣) 
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៥. ត ើតពរ ុសតឆលើយតៅកាន់រពះអ្មាា ស់ដូចតមេចតពលរេង់របាប់
គា ់តោយយកបរតិភាគ? 

 គា ់បានតឆលើយថា គា ់មិនយដលេេួលោនអ្វីយដលមិនសាអ   
តេើយមិនបរសុិេធតសាះ។ (កិចាការ១០:១៤) 

៦. ត ើរពះអ្មាា ស់មានបនាូលរបាប់សាវក័តពរ ុសដូចតមេច? 
 រេង់មានបនាូលរបាប់គា ់ថា “របស់អ្វីយដលរពះបានសមាអ   
តេើយត ះកុុំតោយអ្នករាប់ថា ជាមិនសាអ  ត ើយ”។ 

  (កិចាការ ១០:១៥) 

៧. តេ ុអ្វីបានរពះអ្មាា ស់សយមេងការតនះតោយគា ់តឃើញ? 
 រេង់ចង់តោយសាវក័តពរ ុសអ្្ិបាយការតនះដល់ពួកសា
សន៍ដ៏នេ(កិចាការ ១០:៣៤-៣៥,១៥:៧-៩)។ 

៨. ត ើសាវក័តពរ ុសដឹងពីអ្ ាន័យនននិមិម តនះយ៉ាងដូចតមេច? 
 មនុសែជាតរចើនមកពីតមេ័ពកូតនោស ជាសាសន៍ដ៏នេបាន 
សុុំតោយតោកតពរ ុសមកអ្្ិបាយរពះបនាូលដល់គា ់។ 
(កិចាការ១០:១៩-២២)  

៩. ត ើសាវក័តពរ ុសបានតចញតៅឬតេ ? 
 យមនតេើយ គា ់បានតចញតៅអ្្ិបាយរពះបនាូលអ្ុំពីរពះ 
ជាមាា ស់ អ្ុំពីរគសួាររបស់គា ់ និងមិ េសរមាញ់របស់គា ់។ 

 (កិចាការ១០:២៣-៣៦) 
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១០.ត ើមានអ្វីតកើ ត ើង តពលតោកតពរ ុសកុំពុងអ្្ិបាយរពះ 
 បនាូល? 
 រពះវញិ្ជា ណបរសុិេធបានសណាិ  តលើពួកសាសន៍ដ៏នេ ោុំង
ត ះតេើយពួកតគបាននិយាយភាសាដ៏នេ យលមោុំងសរតសើរ
ដុំតកើងដល់រពះ។ (កិចាការ១០:៤៤-៤៦) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “រគប់ោុំងេីបុំផុ ននយផនដីនឹងនឹកចាុំដល់រពះតយេូវ៉ 
តេើយរ  ប់យបរមកឯរេង់ អ្ស់ោុំងពូជពងែនននគរោុំងឡាយនឹង
ថាវ យបងគុំតៅចុំតរះរេង់”។ (េុំនុកដុំតកើង ២២:២៧) 
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មេម ៀនទ ី២៣ 
ដមំ ើ  ពន័ធកចិ្ចមលើកទ១ី រស្ស់ាវក័រ លុ 

កិចាការ ៩, ១៣, ១៤ 
 

១. តពលតសាផ្កនរ ូវតគគប់នឹងលម ត ើអ្នកណាឈរយកបរគា ់? 
 សុលជាអ្នកស្សកុត ើសុស យដលបានគាុំរេនឹងការសាល ប់របស់
គា ់ (កិចាការ ៧:៥៧-៨:១)។ 

២. តេ ុអ្វីបានសុលតចញតៅរកុងដាម៉ាស? 
 តដើមបីយកពួកអ្នកតោស យដលតជឿតលើរពះមករកងុតយរសូា
 ិមវញិ ។ (កិចាការ៩:១-២) 

៣. ត ើអ្នកណាបានតលចមកឯសុលតៅតាមផលូវ? 
 រពះរគីសាតលចមកឯគា ់មានបនាូលថា “សុលយនសុល តេ ុ
អ្វីបានជាអ្នកតបៀ តបៀនដល់ខុ្ុំដូតចនះ?” (កិចាការ ៩:៤)។ 

៤. ត ើរពះអ្មាា ស់បានតៅសុលមកតោយត វ្ើអ្វី? 
 រេង់បានតៅគា ់តដើមបីអ្្ិបាយដុំណឹងលអដល់ពួកសាសន៍
ដ៏នេ(កិចាការ៩:១៥) 
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៥. ត ើអ្នកណាបានតៅជាមួយសុលតពលត វ្ើព័នធកិចាេីមួយ របស់
គា ់? 

 បាណាបាស យូ៉ហាន-ម៉ាកុសបានតៅជាមួយគា ់។ 
(កិចាការ១៣: ១-៥) 

៦. ត ើត ម្ ះរបស់សុលបានបេូរតៅជាអ្វី? 
 គា ់បានបេូរត ម្ ះតៅជាបុ៉លវញិ (កិចាការ១៣:៩)។ 

៧. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតៅតលើតកាះគីរបុស? 
 តៅហាវ យតៅតលើតកាះ តេើយរបយេលជាមានអ្នកដ៏នេជា
តរចើនតេៀ  រ ូវបានសតរ គ្ ះ (កិចាការ ១៣:៤)។ 

៨. ត ើការផាយដុំណឹងលអរបស់សាវក័បុ៉លតៅរកុងោន់េីយូ៉ក 
កនុងស្សុកពីសីុឌាេេួលបានលេធផលអ្វីខលះ? 

 មានពួកសាសន៍ដ៏នេជាតរចើន ក់បានតជឿតលើរពះតយសូ៊វ
រគីសា(កិចាការ១៣:៤៨)។ 

៩. ត ើពួកយូដាបានប ា្ ញការរចយណនរបស់ពួកតគ ោស់នឹង
សាវក័បុ៉លតៅរកុងោន់េីយូ៉កកនុងស្សុកពីសីុឌាដូចតមេច? 

 ពួកតគតដញសាវក័បុ៉ល និងយូ៉ហានតចញពីរកងុ។ 
 (កិចាការ ១៣:៥០) 
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១០.ត ើអ្នកមិនតជឿរពះតៅរកុងលីស្រសាេ ត វ្ើអ្វីតោកតលើបុ៉ល និង
បាណាបាស? 

 ដុំបូងពួកតគចង់ថាវ យបងគុំពួកគា ់ដូចជារពះ យ តរកាយមក
ពួកតគបានតចាលសាវក័បុ៉លនឹងលម តេើយអូ្សគា ់តៅតចាល
តដាយនឹកសាម នថា គា ់សាល ប់។(កិចាការ១៤:១១-១៥,១៩) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “ចូរអ្នករាល់គាន  តៅតពញសពវកនុងតោកិយោុំងមូល 
តេើយផាយដុំណឹងលអតៅដល់រគប់មនុសែោុំងអ្ស់ចុះ”។ 
(ម៉ាកុស ១៦:១៥) 
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មេម ៀនទ ី២៤ 
ដមំ ើ  ពន័ធកចិ្ចមលើកទ២ី រស្ស់ាវក័រ លុ 

កិចាការ ១៦-១៨ 

១. ត ើសាវក័បុ៉ល និងសីុឡាសបានបនេព័នធកិចាតលើកេី២តៅ
កយនលងណា? 

 ពួកគា ់បានតៅសួរសុខេុកពួកជុំនុុំតៅស្សុកោសីុ។ 
(កិចាការ១៥:៤០-១៦:២,៦) 

២. ត ើសាវក័បុ៉លបានតឃើញអ្វីកនុងការការជាក់យសេងតៅស្សុក
ោសីុ ? 

 បុ៉លបានតឃើញមនុសែមកពីស្សុកម៉ាតសដូនមាន ក់ ឈរអ្ងវរ
គា ់ថា “សូមអ្តញ្ា ើញឆលងមកជួយតយើងខុ្ុំ យដលតៅស្សុកម៉ា-
តសដូនតនះផង”។ (កិចាការ ១៦:៩) 

៣. ត ើការជាក់យសេងត ះមានន័យតសចកេីយ៉ាងដូចតមេច? 
 រពះមានពួករាស្រសេតរជើសតាុំងរបស់រេង់តៅស្សកុម៉ាតសដូន។
(កិចាការ១៦:១០,១២) 
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៤. ត ើអ្នកណាយដលបានេេួលការសតរ គ្ ះមុនតគតៅស្សុកម៉ា
តសដូន? 

 លីឌា បានេេួលបុណយរជមុជេឹករមួជាមួយរគសួារ ង។
(កិចាការ១៦:១៤-១៥)។ 

៥. ត ើតកមងស្សីយដលមានោរកែចូលបានយស្សកត ើងយ៉ាងដូច
តមេចអ្ុំពីសាវក័បុ៉ល និងសីុឡាស? 

 “អ្នកោុំងតនះជាអ្នកបុំតរ ើននរពះដ៏ខពស់បុំផុ  យដលរបាប់តយើង
ពីផលូវសតរ គ្ ះ”។(កិចាការ ១៦:១៧)  

៦. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងប ា ប់ពីបុ៉លបតណេ ញោរកែតចញ?  
 សាវក័បុ៉ល និងសីុឡាសរ ូវបានតគវយត វ្ើបាប តេើយរ ូវ
ជាប់គុក។ (កិចាការ១៦:១៩-២៤) 

៧. ត ើសាវក័បុ៉ល និងសីុឡាសមានការភ័យខាល ចតេតៅកនុងគុក? 
 តេ! តៅតពលយប់ពួកគា ់បានតរចៀងសរតសើរដុំតកើងរពះ
តេៀ ផង។ (កិចាការ១៦:២៥) 

៨. ត ើរពះសយមេងរពះតចសាេ របស់រេង់ដូចតមេចតៅកនុងគុកត ះ? 
 ត ះក៏ស្សាប់យ មានកតរកើកដីជាខាល ុំងដល់តមលះ ត វ្ើតោយោវ រ
ោុំងបុ៉ ម នបានរតបើកតចញភាល ម តខាន ះក៏បានរតេើបតចញពីនដ
របស់សាវក័បុ៉ល និងសីុឡាសោុំងអ្ស់។ (កិចាការ១៦:២៦) 
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៩. ត ើអ្នកយាមគុកបានត វ្ើអ្វី? 
 គា ់បានអ្ងវរសាវក័បុ៉ល និងសីុឡាសថា “តោកមាា ស់តអ្ើយ 
ត ើរ ូវតោយខុ្ុំត វ្ើដូចតមេច តោយបានសតរ គ្ ះផង?”  

 (កិចាការ ១៦:៣០) 

១០. ត ើសាវក័បុ៉ល និងសីុឡាសតឆលើយតៅអ្នកយាមគុកដូចតមេច? 
 “ចូរតជឿដល់រពះអ្មាា ស់តយសូ៊វរគីសាតៅ ត ះអ្នកនឹងបាន
សតរ គ្ ះតេើយរពមោុំងពួករគសួារតោកផង”។  

 (កិចាការ១៦:៣១) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “ដបិ តសចកេីសនាត ះ គឺសនាដល់អ្នករាល់គាន  និង
កូនតៅអ្នករាល់គាន  រពមោុំងអ្ស់អ្នកយដលតៅឆ្ៃ យយដរ គឺដល់អ្ស់ 
អ្នកណាយដលរពះអ្មាា ស់ជារពះននតយើងរាល់គាន រេង់នឹងតៅ”។  
(កិចាការ ២:៣៩) 
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មេម ៀនទ ី២៥ 
ដមំ ើ  ពន័ធកចិ្ចមលើកទ៣ី រស្ស់ាវក័រ លុ 

កិចាការ ១៩-២៨ 
 

១. ត ើសាវក័បុ៉លបនេដុំតណើ រព័នធកិចាតលើកេី៣តៅកយនលងណា? 
 គា ់បានតៅរកងុតអ្តភសូរ ជាកយនលងយដលគា ់ធ្លល ប់បតរងៀន
រយៈតពល២ឆ្ន ុំ។ (កិចាការ១៩:១,១០) 

២. ត ើមានមនុសែជាតរចើនបានប ា្ ញតសចកេីជុំតនឿតៅកនុងរពះ
អ្មាា ស់ដូចតមេច? 

 ពួកតគបានយកតសៀវតៅកបួន រមារបស់ខលួន មកដុ តចាល។ 
(កិចាការ ១៩:១៨-១៩) 

៣. ត ើអ្នកណាបានជុំោសនឹងសាវក័បុ៉លតៅរកុងតអ្តភសូរ? 
 តដតមរោសជាជាងរបាក់ យដលបានត វ្ើោស្សមរពះឌីោនពី
របាក់។ (កិចាការ១៩:២៣-២៥) 

៤. តេ ុអ្វីបានជាតដតមរោសជុំោស់នឹងសាវក័បុ៉ល? 
 គា ់ខាល ចការផាយដុំណឹងលអរបស់បុ៉លប៉ះរល់ដល់ការរក
សីុគា ់។ (កិចាការ១៩:២៥-២៧) 
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៥. ត ើមានអ្វីតកើ ត ើងតពលតដតមរោសបញ្ាុ ះបញ្ាូ លពួកេវងូ
មនុសែតោយោស់នឹងសាវក័បុ៉ល? 

 មានចោចលជាខាល ុំងកនុងរកងុ ដូតចនះបុ៉លរ ូវយ តចញពីរកងុ
តអ្តភសូរ។ (កិចាការ១៩:២៨-៣០,២០:១) 

៦. ត ើសាវក័បុ៉លបានចាកតចញពីរកុងតអ្តភសូរតៅកយនលងណា? 
 គា ់បានតៅស្សកុម៉ាតសដូន និងស្សុករកិក។ 
(កិចាការ២០:១-២) 

៧. ត ើរពះវញិ្ជា ណបរសុិេធរបាប់អ្វីដល់គា ់តពលគា ់កុំពុងត វ្ើ
ដុំតណើ រ? 

 គា ់នឹងរ ូវតគចាប់ត វ្ើជាអ្នកតោសតៅរកុងតយរសូ ិម។ 
 (កិចាការ ២០:២២-២៣)  

៨. តេ ុអ្វីបានបុ៉លរ ូវតគចាប់ត វ្ើជាអ្នកតោសតៅរកុងតយរូ
សា ិម? 

 ពួកមនុសែោរកក់សាសន៍យូដា តៅរកុងតយរសូា ិមតចាេ
របកាន់គា ់ថា គា ់បានត វ្ើខុសនឹងរកឹ វន័ិយរបស់តោក
មូ៉តស។ (កិចាការ ២១:២១,២៨-៣៧) 
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៩. ត ើរពះអ្មាា ស់ ុំសាវក័បុ៉លជាអ្នកតោសតៅកយនលងណា? 
 រេង់បាន ុំគា ់ចូលកនុងរកុងរ ៉មូ តដើមបីនឹងផាយដុំណឹងលអ
តៅេីត ះ។ 

 (កិចាការ២៣:១០-១១,២៨:១៤-១៦,២៣-២៤,៣០-៣១) 

១០.ត ើការផាយដុំណឹងលអរបស់សាវក័បុ៉លេេួលបានលេធផល
អ្វីខលះ? 

 ដុំណឹងលអបានផែពវផាយតៅដល់របតេសជិ ខាងជាតរចើន 
តេើយមានមនុសែដ៏សនធឹកបានេេួលតជឿរពះអ្មាា ស់តយសូ៊វ
រគីសា។ (កិចាការ២៨:២៨,ភីលីព១:៦-២០,២្ីមូ៉តល ២:៩-៣០, 
ភីលីមូ៉ន១០) 

ខគមពីរចងចាុំ៖ “ខ្ុុំបាន យុេធយ៉ាងលអ ខ្ុុំបានរ ់របណាុំងជាតស្សច ខ្ុុំ
បានរកាតសចកេីជុំតនឿតៅតេើយ”។ (២្ីមូ៉តល ៤:៧) 
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