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អារម្ភកថាអ្នក ិព ធ 

រសៀវរៅរនេះរតវូបានររៀបររៀងរឡើងអមជាមួយនឹងរសៀវ
រៅដែលនិយាយអំពីក័ណ្ឌ គមពីរសញ្ញា ថ្មី ដែលររៀបររៀងរឡើង
រោយ Rev. G. VandenBerg។ ជាងរនេះរៅរទៀតការររបើរបាស់
រសៀវរៅរនេះឱ្យបានរតឹមរតូវ តរមូវឱ្យរយើងររបើវាតាមលំោប់
លំរោយពីថ្នន ក់ទាបែល់ថ្នន ក់ខ្ពស់ រហើយរសៀវរៅទំាងរ េះ 
សុទធដតជាបណំុ្្រសៀវរៅស្ីពីរោលេំរនឿ។ 

 រែើមបឱី្យឪពុកម្យ និងរគូបររងៀន ចសច្គ់ាលល់នូវអវីជា
រោលរៅ និងអវីដែលរតូវបានរពឹំងទុករៅកនុងរមររៀនរនេះ រយើង
ខ្្ុំនឹងផ្ល់នូវកំណ្ត់ចំ្ណំមួយចំ្នួនែូច្ខាងររកាម៖ 
១.រោលរៅចំ្បងននរសៀវរៅរនេះ ខ្លីរហើយរតវូតាមរបព័នធ 

រែើមបរីធ្វើឱ្យកូនរៅរយើងគ់ាលល់ពីការពិត រៅកនុងរបវតតិគមពីរសញ្ញា
ចាស់។ 
២.រជាគេ័យននរមររៀនរបវតតិគាលស្រសតរនេះ មិនដមនចសស្ស័យដត

រលើរសៀវរៅ និងរគូដែលបររងៀនប៉ាុរណណ េះរទ ប៉ាុដនតវាចសស្ស័យ
រៅរលើការខិ្តខំ្របឹងដរបងែ៏រមេះមុតកនុងការទរនទញ និងការ
សិការបស់បអូនៗកុមរ រោយមនទំាងការររជាមដរេងែ៏សំខាន់
ពីឪពុកម្យផងដែរ។ 
៣.លំហាត់សររសរសរមប់រមររៀន ដែលរតវូបានររៀបចំ្ និង

របាេះពុមភកនុងរសៀវរៅលំហាត់រោយដឡករ េះ មិនរតូវរបាេះបង់
វារចាលរទ របើសិនរយើងរតូវសររមច្ឱ្យបាននូវរោលបំណ្ងនន
ការសិការមររៀនទំាង២៥រនេះ។ វារតូវបានរច្ រឡើងរោយមន
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រោលបំណ្ងច្ង់ឱ្យសិសសថ្នឹកកនុងការរបើករករមើលបទ គមពីរមួយ
ចំ្នួនដែលទាក់ទងនឹងរមររៀនរបស់រគ។ 
៤.ការររបើរបាស់គររមងសិកា ក៏រតូវបានដណ្ ំឱ្យររបើជា

េំនួយែ៏មនតនមលសរមប់រមររៀនរនេះផងដែរ។ 
៥.គររមងទរនទញ ក៏ចសច្មនរបរយាេន៍កនុងការអនុវតតន៍តាម

ដែរ។ ការរបឹងដរបងែ៏រមេះមុតបន្ិច្បនតួច្ និងការរលើកទឹក
ចិ្តតែល់ចំ្ដណ្កការង្វររបស់រគបូររងៀន នឹងបរងកើតនូវលទធផល
ែ៏គួរឱ្យភ្ាក់រផអើលកនុងចំ្ណុ្ច្ពិរសសរនេះ។ រយើងមិនរតូវរមើល
ង្វយសមតថិភាពច្ងចំារបស់កូនៗរយើងរ េះរទ ឯគររមង
ទរនទញរនេះរទៀតរគាលត ក៏មិនដមនហួសពីសមតថភាពរបស់រកមងៗ
ភាគររច្ើនដែលសថិតកនុងច្រ ល េះចសយុ ពី៩ រៅ១០ឆ្ន ំដែរ។ 

សូមឱ្យរពេះននសមព័នធរមរតីរបស់រយើងររបើរបាស់ការរបឹង
ដរបងរនេះ រែើមបីឱ្យកូនននសមព័នធរមរតីរបស់រទង់ ចសច្ចាក់រគឹេះ
កនុងចំ្រណ្េះែឹងននរពេះបនទូលរបស់រទង់។ 

- ែកស្សង់រច្ញពីចសរមភកថ្នរែើមដែលររៀបររៀងរោយ 
សាស្ត្សាា ចារ្យ អេច្ឆ.សុ៊ី ហកុសុ៊ីម៉ា  
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អារម្ភកថាអ្នកកកស្ប្ម្ួល 

រសៀវរៅរនេះ (របាេះពុមពកនុងដខ្មករា ឆ្ន ំ២០០៤) រតូវបាន
របាេះពុមពផសពវផាយរច្ញពីអវីដែលមនកនុងការររបើរបាស់ តាម
រយៈ P R Cរៅសហរែឋចសរមរកិសរមប់ ររយេះរពល៤ទសសវតសរ ៍
ចុ្ងររកាយ។ 

 មនការកំហុសខ្លេះននការសររសរ និងកំហុសរផសងៗ
រទៀតរតូវែករច្ញ រហើយមនសំនួរចំ្រលើយខ្លេះរទៀតក៏រតូវដករ
តរមូវរឡើងវញិដែរ រែើមបរីចសយមនភាពង្វយស្សួលជាងមុន 
សំរាប់រកមងៗ ច្ងចំារោយោម នភាពសមុគគាលម ញរៅនឹងខ្លឹមគាលរ
ននរសៀវរៅ។ ខ្គមពីរច្ងចំា (គមពីរ រ ៉ាមូេំពូក៨ ទំាងមូល) ក៏បាន
បដនថមនូវអតថរបរយាេន៍ែល់កុមរផងដែរ។ 

 ែូច្មនរៅកនុងភាគទី១ ននកំរតិរនេះផងដែរ អនកសិកា
នឹងចសច្រកបានច្រមលើយ ដែលរយាងោន រៅវញិរៅមកលំអិត
បដនថម រហើយសីុេំរៅជាងមុនររបើរធ្វើការររបៀបរធ្ៀបជាមួយនឹង
ច្រមលើយដែលមនរៅកនុងកំរតិកុមរផងដែរ។ សូមបញ្ញា ក់បដនថម
ផងដែរថ្នមកែល់កំរតិរនេះ គឺជាការយល់ែឹងររច្ើនជាងមុនកនុង
ការទទួលយកនូវរសច្កតីពិត  ។ រហតុែូរច្នេះរហើយសូមមតា
បិតាចសណពាបាល និងរោករគអូនករគូទំាងអស់រមតាត កំុសងកត់
ធ្ងន់ខាល ំងរពករៅរលើពាកយរពេយ រៅរពលដែលទាមទារចំ្រលើយ
ពីពួករគ។ 

 សូមរពេះជាមា ស់របទានពរ ែល់រយើងទំាងអស់ោន  
រហើយេួយែល់ពួករយើងឲ្យមនរសច្កតីខាា ប់ខ្ាួន កនុងការដសវងរក
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កុមរៗរបស់ពួករយើង រែើមបបីណ្តុ េះបណត លឲ្យបានកាល យរៅ
ជាបុរតាបុរតីននរពេះវរបិតា ដែលមនរពញរោយឫទាធ នុភាពកនុង
អតថបទរពេះគមពីរ និងកនុងរោលលទធិរនេះ។ 

គោយ គជ.គជ. លមិ្, ២០០៤ 
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សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 4 

មេម ៀនទ ី១ 
កា បង្កបមង្កើតដបំូង្ 

១. ត ើមានអ្វីតៅក្នុងតពលការចាប់តផតើមដំបូង? 
រពះជាមាច ស់បានបតងកើ ស្ថថ នសួគ៌និងផផនដី និងរគប់របស់សពវ 
ស្ថរតពើតៅតលើស្ថថ នសួគ៌ និងតៅតលើផផនដីផងផដរ។  
(តោកុ្បប តិ ១:១-២៧) 

២. ត ើរពះជាមាច ស់បានបតងកើ របស់សពវស្ថរតពើ តំងពីតពលណា? 
យ៉ងតោចណាស់ ៤០០០ឆ្ន ំមុនកំ្ត ើ  របស់រពះតយសូ៊វ។ 

៣. ត ើរពះជាមាច ស់បតងកើ់ របស់សពវស្ថរតពើរយៈតពលបុ៉ន្មម នថ្ងង? 
គឺរយៈតពល ៦ថ្ងង ត ើយតៅថ្ងងទី៧ រទង់សំរាក្។ 
(តោកុ្បប តិ ១:៣១-២:១) 

៤. ត ើរពះជាមាច ស់បានបតងកើ របស់សពវស្ថរតពើមក្យ៉ងដូចតមតច? 
គឺតោយស្ថរអំ្ណាចថ្នរពះបនទូលរបស់រទង់។ 
(តោកុ្បប តិ ១:៣,ត តរពើរ ១១:៣) 

៥. ត ើរពះជាមាច ស់បានបតងកើ មនុសសមក្យ៉ងដូចតមតច? 
រពះអ្ងគបានយក្ដីមក្សូនត វ្ើជាមនុសស ត ើយរទង់បានផលុំ
ខ្យល់ដតងហើមចូលតមរនធរចមុះ តពលតន្មះក៏្មានជីវ ិត ើង។ 
(តោកុ្បប តិ ២:៧) 
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សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 5 

 

៦. ត ើក្នុងរពះគមពីរបានរបាប់តយើងអំ្ពីអ្វីតទៀ  ទាក់្ទងនឹងមនុសស
ដំបូង? 
រពះជាមាច ស់បានបតងកើ មនុសសតមយមានសណាា ននិងលក្ខ
 ៈដូចអ្ងគរទង់ផដលមចស្សឡាញ់ និងបំតរ ើរទង់យ៉ងលអឥ 
ត ច្ ះ។ (តោកុ្បប តិ ១:២៦-២៧) 

៧. ត ើរពះបានរបទាននរណា ឲ្យត វ្ើជាជំនួយដល់តោក្អ័្ោម? 
  គឺន្មងតអ្វ៉ ផដលរពះជាមាច ស់បានបតងកើ តចញមក្ពីឆអឹងជំនីរ
របស់តោក្អ័្រោម។ (តោកុ្បប តិ ២:២១-២៣) 

៨. ត ើរពះជាមាច ស់បានយក្តោក្អ័្រោម និងន្មងតអ្វ៉តៅោក់្តៅ
ក្ផនលងណា? 
រទង់បានយក្ពួក្តគ តៅតមយមស្ស័យតៅក្នុងសួនចារដ៏
ផសនស្សស់ស្ថអ  មួយផដលត ម្ ះថា សួនចារតអ្ផដន។  
(តោកុ្បប តិ ២:៨) 

៩. ត ើរពះជាមាច ស់បានរតស់តៅតោក្អ័្រោមតមយគា ់ត វ្ើអ្វី? 
គឺរទង់បានតៅតោក្អ័្ោមតមយបំតរ ើដល់រទង់ ត ើយត្វើជា
មាច ស់តលើអ្វីៗទំាងអ្ស់ផដលរពះបានបតងកើ មក្។ (តោកុ្បប តិ 
២:១៥) 
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១០.ត ើកាលពីតដើមដំបូងត ើយមានអំ្តពើបាបនិងតសចក្តីស្ថល ប់
ផដរឬតទ? 
តទ! រពះជាមាច ស់បានទ ត ើញថាអ្វីៗទំាងអ្ស់ផដលរទង់បាន
បតងកើ មក្ គឺសុទធផ លអទំាងអ្ស់។  (តោកុ្បប តិ១:៣១) 

តមតរៀនទតនទញ៖  
 ចូរសិក្ា ស្ថរបានថ្នរពះគមពីរសញ្ញដ ចាស់តៅតមលំោប់
លំតោយ។តោកុ្បប តិ, និក្ខមនំ, តលវវីន័ិយ, ជនគ ន្ម, 
តចាទិយក្ថា, យូ៉តសវ, ពួក្តៅោវ យ, ន្មងរស់, ១ស្ថំយូផអ្ល, 
២ស្ថំយូផអ្ល, ១ពងាវតក្សរ , ២ពងាវតក្សរ , 
១របាក្សរ , ២របាក្សរ , ផអ្សរ៉ា, តនត មា, ន្មងតអ្សត ើ្រ, 
យូ៉ប, ទំនុក្ដំតក្ើង, សុភាសិ , ស្ថស្ថត , បទចំតរៀងស្ថ ូមូ៉ន, 
តអ្ស្ថយ, តយតរមា, បរតិទវ, តអ្តសគាល, ោនីផយ៉ល,  ូតស, 
យូ៉ផអ្ល, តអ្មុ៉ស, អូ្បាឌា, យូ៉ណាស, មីកា, ណា ុ៊ម, 
ោបាគុក្, តសផាន្ម, ោកាយ, ស្ថការ,ីម៉ាឡាគី។ 
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  មេម ៀនទ ី២ 
មដើេកំម ើ តននអំម ើបាប 

១. ត ើតដើមតឈើពិតសសពីរតដើមណាផដលរពះតយ ូវ៉បានោក់្
តៅក្នុងសួនចារតអ្ផដន? 
គឺមានតដើមតឈើជីវ ិ និងតដើមតឈើដឹងខុ្លរ ូវ។ 
(តោកុ្បប តិ ២:៩) 

២. ត ើតោក្អ័្រោមនិងន្មងតអ្វ៉បរតិភាគផលពីតដើមតឈើជីវ ិ 
ផដរតទ? 
ផមនត ើយ ត ើយផលពីតដើមតឈើតន្មះ គឺជាសញ្ញដ សំគាល់តៅ 
ចំណំាអំ្ពីការរស់ដ៏អ្ស់ក្លបផដល ពួក្តគរ ូវមាន។ 
(តោកុ្បប តិ ២:១៦,៣:២២) 

៣. ត ើពួក្តគមចបរតិភាគពីផលថ្នតដើមតឈើដឹងខុ្សរ ូវផដរតទ? 
 តទតររះរពះជាមាច ស់បានបញ្ញជ យ៉ងោច់្ ថាមិនឲ្យពួក្តគ
បរតិភាគពីផលថ្នតដើមតឈើតន្មះត ើយ។ (តោកុ្បប តិ ២:១៧) 

៤. ត ើនរណាបានមក្លបួងន្មងតអ្វ៉ ឲ្យផលងស្ថត ប់បង្គគ ប់រពះ 
ត ើយបរតិភាគពីផលថ្នតដើមតឈើដឹងខុ្សរ ូវ? 
គឺវញិ្ញដ  មរក្ក់្ វបាននិយយមក្កាន់ន្មងតអ្វ៉ងតមរយៈ 
ស វពស់។ (តោកុ្បប តិ ៣:១) 

៥. ត ើវញិ្ញដ  មរក្ក់្បាននិយយកុ្ ក្ន្មងតអ្វ៉យ៉ងដូចតមតច? 
វបាននិយយថា “អ្នក្មិនស្ថល ប់ជារបាក្ដផមនតទ”។ 
(តោកុ្បប តិ ៣:៤) 
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៦. ត ើន្មងតអ្វ៉ស្ថត ប់តមរក្យតបាក្បតញ្ញឆ ទរបស់វញិ្ញដ   
មរក្ក់្ផដរតទ? 
ផមនត ើយ គឺន្មងតអ្វ៉បានបរតិភាគពីផលថ្នតដើមតឈើផដល 
រពះជាមាច ស់ោម ត ើយន្មងផងមទំាងលបួងតោក្អ័្រោម 
តមយបរតិភាគពីផផលតឈើតន្មះផងផដរ។ (តោកុ្បប តិ ៣:៦) 

៧. ត ើរពះជាមាច ស់បានោក់្តទាសដល់តោក្អ័្រោម និងន្មងតអ្វ៉ 
ផដរឬតទ? 

 ពិ ផមនត ើយ គឺពួក្តគបានបា ់បង់នូវទំន្មក់្ទំនងមិ តភាពជា
មួយនឹងរពះ ត ើយរ ូវទទួលបណាត ស្ថរ ជាតសចក្តីស្ថល ប់ចាប់
តំងផ ពីពួក្តគ  រ ូ មក្ដល់កូ្នតៅជំន្មន់តរកាយរបស់តគ
តទៀងផង។ (តោកុ្បប តិ ៣:៨-១១,១៦-១៩, កូ្ទបូស ១:២១, 
កាទាទី ៣:១០) 

៨. ត ើតោយស្ថរផ អំ្តពើបាបរបស់ពួក្តគបានរបរពឹ តតន្មះ មានអ្វី
តក្ើ ត ើងតៅតលើផផនដីតនះ? 
គឺផផនដីទំាងមូលរ ូវបណាត ស្ថរ តោយស្ថរផ មនុសសបាន
របរពឹ តអំ្តពើបាបទាស់នឹងរពះជាមាច ស់ តោយមិនត វ្ើតមនូវអ្វី
ផដលរទង់បានោម។ (តោកុ្បប តិ ៣:១៧-១៨) 

៩. ត ើបន្មទ ប់ពីតពលតន្មះមក្ រពះជាមាច ស់បអ្នុញ្ញដ  តិតមយតោក្
អ័្រោម និងន្មងតអ្វ៉បរតិភាគផលពីតដើមតឈើជីវ ិផដរឬតទ? 
តទ!រពះជាមាច ស់បានបត ត ញពួក្តគ តមយតចញពីសួនចារ
តអ្ផដនឲ្យពួក្តគរស់តៅឆ្ង យពីតដើមតឈើជីវ ិ។ 
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(តោកុ្បប តិ ៣:២២-២៤) 

១០.ដូតចនះ ត ើពួក្តគមចទទួលរពះពរពីរពះជាមាច ស់តទៀ តទ? 
ផមនត ើយ គឺតោយស្ថរផ រទង់បានសនាថា នឹងបញ្ជូ នអ្នក្
សតគង្គគ ះមួយអ្ងគតមយមក្សតគង្គគ ះរាស្រសតរបស់រទង់ ឲ្យរចួផុ ពី
អំ្តពើបាប។ (តោកុ្បប តិ ៣:១៥) 

តមតរៀនទតនទញ៖  
ត តរពើរ ១១:១-៣ ១រឯីតសចក្តីជំតនឿតន្មះគឺជាចិ តផដលដឹងជាក់្
ថានឹងបានដូចសងឃឹម ជាសំគាល់ពីការផដលតមើលមិនត ើញ ២

រពះរទង់ បានត វ្ើបន្មទ ល់ពីមនុសសចាស់បុរា តោយតររះតគ
មានតសចក្តីជំតនឿតន្មះឯង ៣តយើងរាល់គាន ក៏្យល់តោយស្ថរ
តសចក្តីជំតនឿតន្មះ ថាតោកី្យបានតក្ើ មក្ តោយស្ថររពះ
បនទូល បានជារបស់ផដលតមើលត ើញទំាងបុ៉ន្មម ន  តន្មះមិន
ផមនតក្ើ អំ្ពីរបស់ផដលតមើលត ើញតទ។ 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 10 

មេម ៀនទ ី៣ 
កា ចំម ើនមឡើង្ននអំម ើបាប 

១. ត ើអំ្តពើបាបបានឆលងចូលតៅក្នុងរកុ្មរគួស្ថររបស់តោក្អ័្រោម 
និងន្មងតអ្វ៉យ៉ងឆ្ប់រ ័សតោយរតបៀបណា? 

 គឺតោក្កាអីុ្នបានសអប់ ត ើយសំឡាប់តោក្តអ្បិលជាបអូន 
របស់គា ់ គឺជាកូ្នរបុសផដលមានជំតនឿតលើរពះជាមាច ស់។  
(តោកុ្បប តិ ៤:៨) 

២. ត ើរពះជាមាច ស់បានឲ្យនរណាមក្ជំនួសតោក្តអ្បិល? 
 គឺរពះជាមាច ស់បានរបទានឲ្យតោក្តស  ផដលមនុសសតគារព
តកា ល្ ចដល់រពះជាដំ ពូជពងសរ ូវបានតៅថា “ជាកូ្ន
របស់រពះជាមាច ស់”។ (តោកុ្បប តិ ៤:២៥,៥:៦-៧,៦:២) 

៣. ត ើអំ្តពើមរក្ក់្តៅផ បនតរកី្រាលោលតលើផផនដីតនះតទៀ តទ? 
 ផមនត ើយ កូ្នតៅរបស់កាអីុ្នតដើរតមគនលងបាបរបស់គា ់
ត ើយបានត វ្ើឲ្យផផនដីតនះកាន់ផ មរក្ក់្ ល្ ំងត ើងៗ។ 
(តោកុ្បប តិ ៦:៥) 

៤. ត ើមានអ្វីផដលបណាត លឲ្យអំ្តពើមរក្ក់្ មានការរាលោលត ើង
យ៉ងឆ្ប់រ ័សដូតចនះ? 

 ដំ ពូជពងសរបស់តោក្កាអីុ្ន គឺពួក្មនុសសផដលជាសំ ប់
របស់តោកី្យ៍តនះ ត ើយក៏្ជាអ្នក្ផដលរបរពឹ តអំ្តពើមរក្ក់្
ល្ ំងណាស់ផដរ។ (តោកុ្បប តិ ៦:៤) 
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៥. ត ើអ្នក្មចរបាប់ត ម្ ះរបស់ពួក្មនុសសមរក្ក់្ទំាងតន្មះខ្លះៗ
បានឬតទ? 
ផមនត ើយ ក្នុងរពះគមពីរបានឲ្យដឹងថា ជាពិតសសចំតរះ
ឃា ក្មមរបស់ឡាតមក្ និងកូ្នរបុសទំាងបីន្មក់្របស់គា ់មាន 
យ៉បាល យូ៉បាល និងទូបាល-កាអីុ្ន។(តោកុ្បប តិ ៤:១៨-២៤) 

៦. ត ើមានអ្វីតផសងតទៀ ផដលបានត វ្ើឱ្យអំ្តពើបាបរកី្ស្ថយយ៉ង
ឆ្ប់រ ័ស? 

 ពិ ផមនត ើយ មុនតពលទឹក្ជំនន់ មនុសសមចមានមយុដល់
៩០០ឆ្ន ំឯតណាះ។ (តោកុ្បប តិ៥:៥,១១,១៤,២០) 

៧. ត ើរគប់ទំាងដំ ថ្នពូជពងសតោក្តស សុទធផ តគារពដល់
រពះផមនតទ? 

 មិនមានន័យដូតចាន ះតទ! មានមនុសសជាតរចើនបានតរៀបការជា
មួយកូ្នតៅតោក្កាអីុ្ន ត ើយមានផ បុ៉ន្មម នន្មក់្បុ៉តណាណ ះ
ផដលបំតរ ើដល់រពះ។ (តោកុ្បប តិ ៦:១-៣) 

៨. ចូររាប់ត ម្ ះមនុសសមួយចំនួនផដលបានតគារពបំតរ ើដល់រពះ
ជាមាច ស់។ 

 គឺតអ្ ុក្ជាអ្នក្ផដលបានតដើរជាមួយរពះនិងជាអ្នក្ផដលទាយ
ទុក្ពីការជំនំុជំរះរបស់រពះជាមាច ស់មក្តលើផផនដី។ 
(តោកុ្បប តិ៥:២២-២៤,យូ៉ោស១៤:១៥) 
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៩. ត ើមានអ្វីបានតក្ើ ត ើងចំតរះតអ្ ុក្? 
 រពះជាមាច ស់បានតលើក្គា ់ត ើងតៅស្ថថ នសួគ៌ទំាងរស់ក្នុង
កាលផដលគា ់មានមយុរ ឹមផ  ៣៦៥ឆ្ន ំ បុ៉តណាណ ះ។  
(តោកុ្បប តិ ៥:២៣-២៤,ត តរពើរ ១១:៥) 

១០.ត ើរពះជាមាច ស់បានបតណាត យអំ្តពើបាបតចះផ រកី្ចំតរ ើនតលើផផន
ដីតនះតោយគាម នតអ្ើតពើតស្ថះផមនតទ? 

 តទរពះជាមាច ស់បានរបកាសអំ្ពីទឹក្ជំនន់ កាលពីតពលផដល
រពះអ្ងគបានជំនំុជំរះផផនដីតៅជំន្មន់តោក្ ូតអ្។ 

 (តោកុ្បប តិ ៦:៣,៥-៨,១១-១៤,១៧) 

 តមតរៀនទតនទញ៖  
 (ត តរពើរ ១១:៤-៥) តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿតន្មះតអ្បិល បាន
ថាវ យយញ្ដបូជាដល់រពះ ផដលរបតសើរជាងដង្គវ យរបស់កាអីុ្ន 
ត ើយមានតសចក្តីបន្មទ ល់ពីគា ់តោយតររះយញ្ដបូជាតន្មះ ថា 
គា ់សុចរ ិទំាងមានរពះត វ្ើទីបន្មទ ល់ពីដង្គវ យគា ់ផង ត  ុ
តបើគា ់ស្ថល ប់ក៏្តោយក៏្គង់ផ តៅមាននិយយ តទៀ តោយ
ស្ថរដង្គវ យតន្មះឯង។ តោយស្ថរជំតនឿតន្មះតអ្ ុក្បាន
ត ើងតៅតលើមិនបានត ើញ តសចក្តីស្ថល ប់ត ើយត ើយតគរក្
គា ់មិនត ើញតទៀ ពីតររះរពះបានយក្គា ់ តៅដប ិកាល
មុនតលើក្យក្គា ់តៅ តន្មះមានតសចក្តីបន្មទ ល់ពីគា ់ថា រពះ
រទង់សពវរពះ បញទ័យនឹងគា ់ណាស់។ 
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មេម ៀនទ ី៤ 
សេ័យកាលទឹកជំនន ់

១. ត ើរពះជាមាច ស់បានបំផាល ញផផនដីតនះជាតលើក្ដំបូងយ៉ង 
ដូចតមតច? 

 រទង់បានបំផាល ញតោយបានបញ្ជូ នមោទឹក្ជំនន់ដ៏ស្ថោវ 
ត វ្ើឲ្យអ្ស់អ្នក្ផដលមិនតជឿដល់រទង់រ ូវវនិ្មសទំាងអ្ស់។  

 (តោកុ្បប តិ ៧:៤,១០,១២) 

២. ត ើមោទឹក្ជំនន់តន្មះ បានជន់លិចស្ថោវយ៉ងដូចតមតច? 
 មោទឹក្ជំនន់បានលិចរគបតលើផផនដីទំាងអ្ស់ រាល់អ្វីៗផដល
មានជីវ ិរ ូវបានបំផាល ញតចាលទំាងអ្ស់។ (តោកុ្បប តិ៧:១៨-
២៣) 

៣. ត ើទឹក្ជំនន់បានតក្ើ ត ើងតោយស្ថរទឹក្តភលៀងធ្លល ក់្មក្្មមត 
ផមនតទ? 

 តទ!វគឺជាត  ុការ ៍អ្ស្ថច រយទាវ រស្ថថ នសួគ៌បានតបើក្ចំ  
ត ើយរបភពទឹក្ក៏្បានផុសតចញមក្ពីទីជំតៅផងផដរ។ 
(តោកុ្បប តិ ៧:១១) 

៤. ត ើរពះជាមាច ស់បានរបកាសពីការកា ់តទាសតនះ តពលណា? 
 រទង់បានរបកាសតំងពី ១២០ឆ្ន ំមុនមក្តម៉លះ ក្នុងរគាផដល
តោក្ ូតអ្ក្ស្ថងទូក្្ំ ត ើយគា ់ក៏្បានផងលងរបាប់អំ្ពី
តសចក្តីសុចរ ិផងផដរ។ (តោកុ្បប តិ ៦:៣, ត តរពើរ ១១:៦-៧, 
២តពរ សុ ២:៥) 
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៥. ត ើរពះជាមាច ស់បានសតគង្គគ ះនរណាខ្លះតៅក្នុងទូក្្ំតន្មះ? 
 គឺមានតោក្ ូតអ្ រគសួ្ថររបស់គា ់ និងស វមានជីវ ិរគប់
របតភទតមគូរបស់វ។ (តោកុ្បប តិ៧:១-៣,៧-៩,១៣-១៦) 

៦. ត  ុអ្វីរពះជាមាច ស់សតគង្គគ ះ តោក្ ូតអ្ និងរគួស្ថរគា ់? 
 តោយស្ថររពះគុ រពះ ត ើយតោក្ ូតអ្បានតដើរតមផលូវ
សុចរ ិរបស់រពះ ក្នុងចំតណាមមនុសសមរក្ក់្តលើផផនដីតនះ។ 
(តោកុ្បប តិ ៦:៨,៧:១,ត តរពើរ ១១:៦-៧, ២តពរ សុ ២:៥) 

៧. ត ើទឹក្ជំនន់បានជន់លិចអ្ស់រយៈតពលបុ៉ន្មម នថ្ងង? 
 ទឹក្បានជន់លិចអ្វីៗទំាងអ្ស់រយៈតពល១៥០ថ្ងង ត ើយតោក្
 ូតអ្ និងរគសួ្ថររបស់គា ់បានស្ថន ក់្តៅក្នុងទូក្រយៈតពល 
១ឆ្ន ំ ១០ថ្ងង។ (តោកុ្បប តិ ៧:២៤,៨:១-១៩) 

៨.  បន្មទ ប់ពីទឹក្ជំនន់រចួត ើយ ត ើរពះជាមាច ស់មានរពះបនទូលរបាប់
តោក្ ូតអ្ថាដូចតមតចខ្លះ? 

 “តមើល អ្ញតំងសញ្ញដ នឹងឯងរាល់គាន  ត ើយនឹងពូជឯងរាល់គាន
 តរៀងតៅនិង រគប់ទំាងជីវ ិទំាងឡាយផដលតៅជាមួយឯង”។ 
(តោកុ្បប តិ ៩:៩-១០) 

៩. ត ើរពះជាមាច ស់បានតំងសញ្ញដ អ្វី ជាមួយតោក្ ូតអ្តដើមបី
សំគាល់ពីសមព័នធតមរ ីតនះ?  
រពះអ្ងគបានតំងឲ្យមានឥនធ្នូ តដើមបបីញ្ញជ ក់្ពីសមព័នធតមរ ី
តនះ។ (តោកុ្បប តិ៩:៨-១៧) 
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១០.ត ើទឹក្ជំនន់តនះបានតក្ើ ត ើងតៅតពលណា? 
 របផ លជាក្នុងឆ្ន ំ២៣៥០ មុនរគឹះសក្រាជយ។ 
 
តមតរៀនទតនទញ៖  
ត តរពើរ ១១:៦-៧  ផ តបើឥ មានតសចក្តជំតនឿតទ តន្មះមិន
មចនឹងគាប់ដល់រពះ បញទ័យរពះបានត ើយ ដបិ អ្នក្ណា
ផដលចូលតៅឯរពះ តន្មះរ ូវផ តជឿថាមានរពះផមន ត ើយថា 
រទង់របទានរង្គវ ន់ដល់អ្ស់អ្នក្ផដលផសវងរក្រទង់។ តោយស្ថរ
តសចក្តីជំតនឿ តន្មះរពះបានមានបនទូលពនយល់ តោក្ ូតអ្ 
ពីការផដលតមើលមិនទាន់ត ើញតៅត ើយ  ត ើយតោយតោក្
មានតសចក្តីតកា ល្ ច បានជាតោក្ត វ្ើទូក្១យ៉ង្ំ សំរាប់
នឹងជួយសតគង្គគ ះដល់ពួក្រគួស្ថររបស់តោក្ ត ើយតោក្បាន 
កា ់តទាសតោកី្យ៍ តោយការតនះក៏្រ  ប់ជាអ្នក្រគងតសចក្តី 
សុចរ ិ ផដលរ វូ្ងតសចក្តីជំតនឿទុក្ជាមរ ក្ផងផដរ។ 
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មេម ៀនទី ៥ 
ចាប ់ីជនំាន់មោក ូមអ 

 ហូតេកដលជ់នំាន់មោកអប័្របាហ ំ

១. ត ើអំ្តពើបាបទំាងបុ៉ន្មម នរ ូវបានបំផាល ញតចាលអ្ស់ ក្នុងតពល 
មានទឹក្ជំនន់ឬតទ? 

 មិនមានន័យដូតចនះតទ វបានបង្គហ ញខ្លួនជាងមីមតងតទៀ យ៉ង
ឆ្ប់រ ័សតមក្នុងរគសួ្ថរតោក្ ូតអ្។ 
(តោកុ្បប តិ ៩:២១-២២) 

២. ត ើអំ្តពើបាបបានតក្ើ ត ើងវញិ ក្នុងរគួស្ថរតោក្ ូតអ្យ៉ង 
ដូចតមតច? 

 គឺតោក្ ូតអ្បានស្សវងឹស្ស្ថ ត ើយោកូំ្នរបុសរបស់គា ់ 
តសើចចំអ្ក្ដល់គា ់។ (តោកុ្បប តិ៩:២២) 

៣. បន្មទ ប់ពីតន្មះមក្ត ើតោក្ ូតអ្បានត វ្ើអ្វីខ្លះ? 
 គា ់បានរបទានពរដល់សឹម ត ើយនិងយ៉ផផ ផ គា ់បាន
ោក់្បណាត ស្ថរដល់កាណាន កូ្នរបុសរបស់ោំវញិ។ 
(តោកុ្បប តិ ៩:២៤-២៧) 

៤. ត ើអំ្តពើបាបបានបង្គហ ញខ្លួនតមវ ិ្ ីតផសងតទៀ ឬតទ? 
ផមនត ើយ ពួក្មនុសសមរក្ក់្ទំាងតន្មះបានតំងទីលំតៅក្នុង
ទឹក្ដីសីុត ើ រ តដើមបីសង់ប៉មថ្នរក្ងុបាបិល និងទីរក្ុងដ៏
្ំមួយ។ (តោកុ្បប តិ ១១:២-៤) 
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៥. ត ើការផដលចង់ស្ថងសង់ប៉មមួយតនះមានអ្វីខុ្សតៅ? 
 ការតនះបង្គហ ញពីម ិចឆតរបស់ពួក្តគថា ពួក្តគពិ ជាមាន
ភាពអ្ស្ថច រយដូចជារពះផដរ តោយសង់ប៉មដ៏ខ្ពស់ដល់ថ្ផទតម ។ 

៦. ត ើការផដលចង់ស្ថងសង់ទីរកុ្ងដ៏្ំមួយតនះមានអ្វីខុ្សតៅ? 
 រពះបានរបាប់ពួក្រាស្រសតតមយតចញតៅរសតពញតលើផផនដី 
រទង់មិនអ្នុញ្ញដ  តមយពួក្តគតៅផតុំគាន  តដើមបីបតងកើ តក្រ តិ៍ត ម្ ះ
ដល់ខ្លួនឯងតន្មះតទ។ (តោកុ្បប តិ ១១:៤,តោកុ្បប តិ ៩:១១) 

៧. ត ើរពះជាមាច ស់បានបំផាល ញផផនការរបស់ពួក្តគយ៉ងដូចតមតច? 
 រពះអ្ងគបានបំភាន់ភាស្ថរបស់ពួក្តគ តដើមបឲី្យពួក្តគបាន ច្  ់

ច្ យរសតពញទំាងផផនដី។ (តោកុ្បប តិ១១:៥-៩) 

៨. ត ើកូ្នតៅរបស់តោក្ ូតអ្បានតៅមស្ស័យរស់តៅឯណា? 
 កាណានកូ្នរបស់ោំតៅ ំបន់ទវីបមគ វិក្ កូ្នតៅរបស់សឹម
រស់តៅ ំបន់ទវីបមសីុ ត ើយកូ្នតៅរបស់យ៉ផផ តៅ ំបន់
ទវីបអឺុ្រ ៉បុ។ 

៩. តរកាយពីទឹក្ជំនន់រចួត ើយ ត ើរពះជាមាច ស់តៅផ មានទំន្មក់្
ទំនងជាមួយនឹងដំ កូ្នតៅទំាងអ្ស់តន្មះតទៀ ឬតទ? 

 ក្នុងសម័យរពះគមពីរសមព័នធតមរ ីចាស់ រពះជាមាច ស់តៅផ មាន 
ទំន្មក់្ទំនងជាមួយនឹងដំ កូ្នតៅរបស់សឹមដផដល។ 
(១របាក្សរ  ១:២៤-២៧) 
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១០.តរៅពីដំ កូ្នតៅរបស់សឹម ត ើរពះជាមាច ស់បានចងសមព័នធ
តមរ ីជាមួយនរណាតទៀ ផដរឬតទ? 

 គឺរពះអ្ងគបានចងសមព័នធតមរ ី ជាមួយនឹងតោក្អ័្របាោនិំង 
ពូជពងសរបស់គា ់ផងផដរ។ 

  (១របាក្សរ ១:២៤-២៧,តោកុ្បប តិ១៧:១-៩) 
 
 តមតរៀនទតនទញ៖  
 ត តរពើរ ១១:៨  តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ កាលរពះបានតៅ
តោក្អ័្របាោ ំតន្មះតោក្ក៏្បានស្ថត ប់បង្គគ ប់ តោក្តចញតៅ
ឯក្ផនលងផដលរ វូទទួលជាមរ ក្ គឺតចញតៅឥ មានដឹងជា
តៅឯណាតទ។ 
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មេម ៀនទី ៦ 
ជំនាន់មោកអ័ប្របាហ ំ

១. ត ើរពះជាមាច ស់បានរតស់តៅតោក្អ័្របាោតំចញពីក្ផនលង
ណាមក្? 

 រទង់បានតៅគា ់តចញពីរក្ុងតអ្ើរ ថ្នស្សកុ្្ល់តដ បន្មទ ប់មក្
តទៀ គា ់បានចាក្តចញពីោរ៉ាន។ 

 (តោកុ្បប តិ ១១:២៩-៣១,១២:១-៤) 

២. ត ើរពះជាមាច ស់បានរបាប់តោក្អ័្របាោយ៉ំងដូចតមតចខ្លះ? 
 “ចូរឯងតចញពីរបតទសរបស់ឯង.... ត ើយតៅតៅឯស្សកុ្ផដល
អ្ញនឹងបង្គហ ញឯងចុះ”។ (តោកុ្បប តិ ១២:១) 

៣. ត ើតោក្អ័្របាោបំានស្ថត ប់បង្គគ ប់រពះជាមាច ស់ឬតទ? 
 ពិ ណាស់ តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿគា ់បានស្ថត ប់បង្គគ ប់រពះ 
ត ើយគា ់បានតៅរស់តៅដូចជាជនបរតទសក្នុងទឹក្ដីស្សកុ្
កាណាន។ (តោកុ្បប តិ ១២:៤-៥,កិ្ចចកា ៧:២-៦,ត តរពើរ 
១១:៨) 

៤. ត ើរពះជាមាច ស់បានរតស់តៅតោក្អ័្របាោតំៅតពលណា? 
 របផ លជាក្នុងឆ្ន ំ ២០៩០ មុន។ 
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៥. ត ើនរណាបានតៅជាមួយនឹងតោក្អ័្របាោ?ំ 
 គឺតោក្ ុ ផដលរ ូវជាក្មួយរបសុរបស់គា ់ ត ើយតរកាយ
មក្តោក្ ុ បានផបក្តចញពីតោក្អ័្របាោំ តោយតរជើស
តរ ើសតៅរស់តៅក្នុងរក្ុងសូដំុម។ (តោកុ្បប តិ ១៣:១,៧-១២) 

៦. ត ើតោក្អ័្របាោបំានជួបនឹងនរណាតៅតពលផដលតោក្បាន
អ្នុញ្ញដ  ិឲ្យតោក្ ុ ចាក្តចញពីតសតចតអ្ឡា?ំ 

 គឺបានជួបនឹង មិុលគីសាផដក្ ជាតសតចថ្នរក្ងុស្ថ ិម ត ើយ
គា ់គឺជាសងឃរបស់រពះដ៏ខ្ពស់បំផុ ។ (តោកុ្បប តិ ១៤:៩-១៨) 

៧. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត ើងចំតរះទីរកុ្ងសូដំុម និងរកុ្ងកូ្មូ៉រ៉ាដ៏មរក្ក់្
តន្មះ? 

 គឺរពះជាមាច ស់បានបំផាល ញ រក្ងុតន្មះតោយតភលើង និងស្ថព ន់្័រ 
បន្មទ ប់មក្ក៏្បានរតំោះតោក្ ុ  និងរគួស្ថរគា ់ឲ្យបានរចួ។ 
(តោកុ្បប តិ ១៩:២២-២៥,២៩) 

៨. ត ើរពះជាមាច ស់បានសនាជាមួយនឹងតោក្អ័្របាោដូំចតមតច? 
 រទង់បានសនានឹងតោក្អ័្របាោំថា នឹងឲ្យពូជពងសរបស់
គា ់បានតៅជាជា ិស្ថសន៍មួយដ៏្ំ និងរបទានឲ្យកូ្នតៅ 
គា ់នូវទឹក្ដីកាណាន ផដលជាទឹក្ដីរបក្បតោយរពះពរថ្ន 
ស្ថថ នសួគ៌ក្នុងអ្ងគរពះរគីសទ។ (តោកុ្បប តិ ១២:២-៣,១៥:១៣-
១៦,១៧:៧-៨,១៨:១៧-១៨,ត តរពើរ ១១:៨-១០,១៣-១៦) 
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៩. ត ើតៅតពលតន្មះតោក្អ័្របាោមំានកូ្នឬតទ? 
 តទ! បុ៉ផនតគា ់បានតជឿតលើរពះបនទូលសនារបស់រពះជាមាច ស់។ 
(តោកុ្បប១៦:១,ត តរពើរ១១:១-១២) 

១០.ត ើរពះជាមាច ស់បានសនាផបបណាខ្លះជាមួយនឹងតោក្ 
អ័្របាោ ំ និងន្មងស្ថរ៉ាក្នុងកាលផដលពួក្គា ់មានវយ័ចាស់
ណាស់តៅត ើយតន្មះ? 

  រទង់បានសនាថា នឹងរបទានឲ្យពួក្តគមានកូ្នរបុសមាន ក់្គឺ
អីុ្ស្ថក្ផដលកូ្នរបុសតន្មះនឹងក្ស្ថងនូវសមព័នធតមរ ីរបស់រទង់
ត ើងបាន។ (តោកុ្បប តិ ១៧:១៥-២១,១៨:១០-១៥) 

 
 តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:៩-១០ ៩តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះតោក្បាន
ស្ថន ក់្តៅក្នុងស្សកុ្ ផដលរទង់សនាឲ្យដូចជាតៅរបតទសដ៏ថ្ទ 
ក៏្តៅក្នុងផ រ ស្ថលជាមួយនឹងអីុ្ស្ថក្ ត ើយនឹងយ៉កុ្បជា 
អ្នក្រគងតសចក្តីសនាដផដល ទុក្ជាមរ ក្ជាមួយគាន  ១០ពី
តររះតោក្រង់ចំារក្ុង១ ផដលមានបញសជញ្ញជ ំងផដលរទង់ជា
អ្នក្គូរ ត ើយជាជាងសង់។ 
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មេម ៀនទ ី៧ 
កំម ើ ត បសម់ោកអ សីាក 

១. ត ើនរណាខ្លះ ជាកូ្នរបុសដំបូងទំាងពីររបស់តោក្អ័្របាោ?ំ 
 គឺអីុ្សម៉ាផអ្ល ជាកូ្នរបុសរបស់ន្មងោការ និងអីុ្ស្ថក្ជា
កូ្នរបុសរបស់ន្មងស្ថរ៉ា។ (តោកុ្បប តិ១៦:១៥,២១:២-៣) 

២. ត ើរពះជាមាច ស់ចងសមព័នធតមរ ីរបស់រទង់ជាមួយនឹង
អីុ្សម៉ាផអ្លផដរឬតទ? 

 តទ! គឺរទង់ចងសមព័នធតមរ ីរបស់រទង់ជាមួយផ អីុ្ស្ថក្បុ៉តណាណ ះ 
ផដលជាកូ្នផដលរទង់បានសនា។(តោកុ្បប តិ១៧:១៦,១៩-២១) 

៣. ត ើអីុ្សម៉ាផអ្លបានកាល យតៅជាយ៉ងណា? 
 តៅតពលផដលគា ់បានតសើចចំអ្ក្ឲ្យអីុ្ស្ថក្ រពះជាមាច ស់បាន
បញ្ញជ ឲ្យតោក្អ័្របាោំបត ត ញគា ់ និងមាត យគា ់ឲ្យតចញ
ឆ្ង យពីទីតន្មះតៅ។ (តោកុ្បប តិ ២១:៨-១២) 

៤. ត ើរពះជាមាច ស់ស្ថក្លបងចិ តតោក្អ័្របាោយ៉ំងដូចតមតចក្នុង 
កាលផដលអីុ្ស្ថក្តៅមានវយ័តក្មងតៅត ើយ? 

 គឺរពះអ្ងគបានបង្គគ ប់ឲ្យតោក្អ័្របាោំយក្អីុ្ស្ថក្ជាកូ្នរបុស
ផ មួយរបស់គា ់ តៅថាវ យជាយញ្ដបូជាដល់រទង់តៅតលើភនំ 
មួយក្នុងស្សុក្មូ៉រយ៉ី។ (តោកុ្បប តិ២២:២-៤) 
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៥. ត ើតោក្អ័្របាោបំានស្ថត ប់បង្គគ ប់តមរពះជាមាច ស់ផដរឬតទ? 
 ផមនត ើយ តររះគា ់មានជំតនឿថា រពះជាមាច ស់របាក្ដជានឹង
តរបាសអីុ្ស្ថក់្ឲ្យរស់ពីស្ថល ប់វញិជាក់្ជាមិន្ន។ 

 (ត តរពើរ ១១:១៧-១៩) 

៦. ត ើអីុ្ស្ថក្បានតរៀបការជាមួយនរណា? 
 គា ់បានតរៀបការជាមួយន្មង តរបិកា គឺជាស្រសតីតគារពតកា ល្ ច 
ដល់រពះផដលអ្នក្បំតរ ើរបស់តោក្អ័្របាោ ំ នំ្មមក្ឲ្យគា ់ពី
ស្សុក្ោរ៉ាន។ (តោកុ្បប តិ ២៤:២-៤,៥០-៥១,៦៣-៦៧) 

៧. ត  ុអ្វីបានជាតោក្អ័្របាោចំា ់អ្នក្បំតរ ើរបស់តោក្តៅរក្
របពនធឲ្យអីុ្ស្ថក្ពីស្សុក្ោរ៉ាន? 

 ពីតររះតោក្អ័្របាោំមិនចង់ឲ្យអីុ្ស្ថក់្យក្ស្សីតស្ថសន៍កា
ណានត វ្ើជារបពនធតន្មះតទ។ (តោកុ្បប តិ ២៤:៣) 

៨. ត ើតោក្អីុ្ស្ថក្ និងន្មងតរបិកាមានកូ្នផដរឬតទ? 
 ដំបូងត ើយគាម នកូ្នតទ បុ៉ផនតរពះជាមាច ស់បានឮ តសចក្តី 
អ្្ិស្ថា នរបស់ពួក្តគ តន្មះរទង់ក៏្របទានឲ្យពួក្តគមានកូ្ន 
តភាល ះពីរន្មក់្ គឺតោក្តអ្ស្ថវ និងតោក្យ៉កុ្ប។ 

 (តោកុ្បប តិ ២៥:២១-២៦) 

៩. ក្នុងចំតណាមពួក្តគទំាងពីរន្មក់្ត ើមួយណាផដលជាកូ្នថ្ន 
តសចក្តីសនា? 

 គឺកូ្នតោក្យ៉កុ្បជាកូ្នបអូន ផដលរពះជាមាច ស់សពវរពះ  
 បញទ័យនឹងគា ់។(តោកុ្បប តិ ២៥:២៣,កិ្ចចការ ៧:៣២,រ ៉មូ ៩:១៣) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 24 

១០.ត ើតោក្តអ្ស្ថវបានបង្គហ ញពីអំ្តពើមរក្ក់្របស់គា ់យ៉ង
ដូចតមតច? 

 គឺគា ់បានលក់្សិទធិកូ្នចបងឲ្យតៅយ៉កុ្ប ត ើយបានតរៀបការ
ជាមួយនឹងស្រសតីស្ថសន៍កាណាន  រពមទំាងរក្ក្លសំោប់
តោក្យ៉កុ្បតទៀ ផង។ 

 (តោកុ្បប តិ ២៥:២៩-៣៤, ២៦:៣៤,២៧:៤១-៤២) 
 
 តមតរៀនទតនទញ៖  
ត តរពើរ ១១:១១-១២ ១១តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះន្មង
ស្ថរ៉ាក៏្ទទួលអំ្ណាចឲ្យមានគភ៌បតងកើ កូ្នបាន ត ើយន្មង
បតងកើ កូ្នមក្ក្នុងកាល ផដល ួសមយុត ើយតររះន្មងបាន
រាប់រពះផដលសនាតន្មះ ទុក្ជាតស្ថម ះរ ង់ ១២ដូតចនះក៏្មាន
មនុសសមួយ វូងដូចផាក យតៅតលើតម  ត ើយដូចខ្ាច់តៅ
មា ់សមុរទ ផដលរាប់មិនតចះអ្ស់បានតក្ើ មក្អំ្ពីមនុសសផ 
មាន ក់្ផដលអ្នក្តន្មះក៏្ទុក្ដូចជាស្ថល ប់ត ើយផដរ។ 
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មេម ៀនទី ៨ 
កំម ើ ត បសម់ោកយ៉ា ក ប 

១. ត ើតោក្យ៉កុ្បបានត វ្ើដូចតមតចតៅតពលផដលអីុ្ស្ថក្ របទាន
ពរតអ្ស្ថវ? 

 តោយមានការជួយតរជាមផរជងពីមាត យគា ់ យ៉កុ្បក៏្បានបនលំ
ទទួលពរពីឪពុក្គា ់ផដលងងឹ ផភនក្។ (តោកុ្បប តិ២៧:៦-២៧) 

២. ត ើតអ្ស្ថវបានទទួលពរពីឪពុក្របស់គា ់ផដរឬតទ? 
 តទ! គឺពរតន្មះរ វូបានរបគល់ឲ្យតៅយ៉កុ្បបា ់តៅត ើយ។  
 (តោកុ្បប តិ ២៧:៣២-៣៧,ត តរពើរ ១២:១៦-១៧) 

៣. ត ើតអ្ស្ថវបានតរៀបចំផផនការ ៍អ្វីតៅតពលតន្មះ? 
 គឺគា ់មានគំតរាង តដើមបីសំឡាប់តោក្យ៉កុ្បតពលតន្មះតោក្
យ៉កុ្បក៏្បានតភៀសខ្លូនតៅឯឪពុក្មារគា ់ ត ម្ ះឡាបាន់តៅ
្រ៉ាន។ (តោកុ្បប តិ  ២៧:១៤-៤៣) 

៤. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត ើងតៅតប ផអ្ល កាលផដលគា ់កំ្ពុងត វ្ើដំ
ត ើ រតមផលូវតៅឯតោក្ឡាបាន់តន្មះ? 

 រពះជាមាច ស់តលចមក្ឯគា ់ក្នុងសបតិ ត ើយរទង់បានសនាថា
នឹងរបទានពរដល់របូគា ់ ដូចផដលរទង់បានរបទានពរដល់
អ័្របាោ ំនិងអីុ្ស្ថក្ផងផដរ។ (តោកុ្បប តិ ២៨:១១-១៩) 
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៥. ត ើតោក្យ៉កុ្បស្ថន ក់្តៅផទះតោក្ឡាបាន់ចំនួនបុ៉ន្មម នឆ្ន ?ំ 
 គឺអ្ស់រយៈតពល២០ឆ្ន ំ ត ើយតៅទីតន្មះគា ់ក៏្តរៀបការជាមួយ
តលម និងរ៉ាផជល បន្មទ ប់មក្គា ់ក៏្កាល យជាអ្នក្មានរទពយ
សមប តិយ៉ងសតុក្សតម។ (តោកុ្បប តិ២៩:១៦-២៨,៣១:៣៦-៤១) 

៦. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត ើងដល់យ៉កុ្ប តពលគា ់ត វ្ើកំ្ពុងផ តៅឯស្សុក្
កាណា? 

 គឺគា ់តបាក្ចំបាប់ជាមួយនឹងតទវតថ្នរពះជាមាច ស់ តៅរ ង់
ពនីផអ្ល។ (តោកុ្បប តិ ៣២:២៤-២៦) 

៧. ត ើតៅតវោចុងតរកាយតោក្យ៉កុ្បតរៀនអ្វីខ្លះតៅរ ង់ពនីផអ្ល
តន្មះ? 

 គឺគា ់តរៀនតចះរពឹំង ការទទួលរពះពរពីរពះអ្មាច ស់ត ើយគា ់
រ ូវបានទទួលនូវត ម្ ះងមីមួយតទៀ គឺអីុ្ស្ស្ថផអ្ល។ 
(តោកុ្បប តិ ៣២:២៧-៣០) 

៨. ត ើរពះជាមាច ស់បានរបទានពរដល់តោក្យ៉កុ្បឲ្យមានកូ្ន
បុ៉ន្មម នន្មក់្? 

 គឺមានកូ្នស្សីមាន ក់្ និងកូ្នរបសុចំនួន១២ន្មក់្ ផដលជាតដើម
កំ្ត ើ  ថ្នកុ្លសមព័នធអីុ្ស្ស្ថផអ្លតន្មះឯង។ 

 (តោកុ្បប តិ ៣០:២១,៣៥:២២-២៦) 
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៩. ត ើតៅក្នុងរគួស្ថររបស់តោក្យ៉កុ្បមានតសចក្តីសុខ្ស្ថនត
ផដរឬតទ? 

 តទ! គឺមានតពញតៅតោយ ភាពវកឹ្វរ និងការរចផ ន ន្ នីស
គាន  ក្នុងចំតណាមរបពនធ និងកូ្នៗរបស់គា ់យ៉ង ល្ ំង។ 
(តោកុ្បប តិ ៣៧:១-១១) 

១០.ត ើបណាត បងរបុសទំាងអ្ស់បង្គហ ញពីការរចផ ន ន្ នីស
របស់តគចំតរះយូ៉ផសប ផដលជាកូ្នរបុសសំ ប់របស់តោក្
យ៉កុ្បយ៉ងដូចតមតចខ្លះ? 

 ពួក្តគបានលក់្យូ៉ផសបតមយតៅត្វើជាទាសក្រតៅឯរបតទស
តអ្សីុប តោយត វ្ើឱ្យឪពុក្តគគិ ខុ្សថា យូ៉ផសបរ ូវបានស វ
ថ្រពចាប់ផ ក្សីុបា ់តៅត ើយ។ (តោកុ្បប តិ ៣៧:២០-៣២) 

 
 តមតរៀនទតនទញ៖ 
 ត តរពើរ ១១:១៣-១៤ ១៣ពួក្អ្នក្ទំាងតន្មះបានស្ថល ប់ក្នុង
តសចក្តីជំតនឿឥ ទទួលតសចក្តីសនា ទំាងបុ៉ន្មម នតទផ តគបាន
ត ើញពីចំង្គយត ើយក៏្បានទទួលគំន្មប់ ផដរទំាងល់រពមថា
ខ្លួនតគជាអ្នក្ដថ្ទផដលរគាន់ផ សំណាក់្តៅតលើផផនដីបុ៉តណាណ ះ 
១៤ពួក្អ្នក្ផដលនិយយដូតចនះ តន្មះសំផដងចាស់ថាតគជាអ្នក្
រក្ស្សុក្សំរាប់ខ្លួនតគពិ ។ 
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មេម ៀនទី៩ 
ប្របជារាស្រសតអ ីប្រសាអអលមប្រកាេនឹេទាសភា  

១. ត ើរពះជាមាច ស់ផងរក្ាយូ៉ផសបកាលគា ់តៅរបតទសតអ្សីុប
ផដរឬតទ? 

 ផមនត ើយ! ពីដំបូងគា ់បានរស់តៅក្នុងផទះរបស់តោក្បូ៉ទីផារ
បន្មទ ប់មក្គា ់បានជាប់គុក្ទីបំផុ   គា ់កាល យជាតមរគប់រគង
តៅរបតទសតអ្សីុប។(តោកុ្បប តិ ៣៩:១-៦,២០-២៣,៤១:៣៩-៤៦) 

២. ត ើតោក្យូ៉ផសបបានជួបនឹងបងៗរបស់គា ់តទៀ ផដរឬតទ? 
  ផមនត ើយ! គឺតពលផដលបងៗរបស់គា ់មក្របតទសតអ្សីុប 
តដើមបីរក្ទិញតសបៀងមោរ ក្នុងអំ្ ុងតពលតក្ើ មានតរគាះអ្ ់
ឃាល នរយៈតពល៧ឆ្ន ំ។ (តោកុ្បប តិ ៤២:១-៨) 

៣. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត ើងតពលតសតចផាតរ៉ានដឹងដំ ឹងពីឪពុក្ និង
បងៗរបស់តោក្យូ៉ផសប? 

 តពលតន្មះតសតចផាតរ៉ាន ចា ់ឲ្យមនុសសយក្រតទះតៅទទួលពួក្
តគមក្របតទសតអ្សីុប ត ើយឲ្យពួក្តគតំងទីលំតៅក្នុងស្សុក្
កូ្ផសនតទៀ ផង។ 

 (តោកុ្បប តិ ៤៥:៩-១០,១៦-២៨,៤៦:២៦-៣០,៤៧:១-៦) 

៤. ត ើតោក្យ៉កុ្បបានត វ្ើអ្វីខ្លះមុនតពលផដលគា ់ស្ថល ប់តៅ? 
 គា ់ឲ្យពរដល់កូ្នៗរបស់គា ់ និងពួក្កូ្នរបសុទំាងពីររបស់
យូ៉ផសបផដរ។ (តោកុ្បប តិ ៤៨:៨-៤៩:២៨) 
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៥. ត ើតោក្យ៉កុ្ប និងយូ៉ផសប រ ូវបានរបាប់ឲ្យដឹងមុនពីដំត ើ រ
ថ្នស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្លយ៉ងដូចតមតចខ្លះ? 

 គឺថារពះជាមាច ស់នឹងរតំោះពួក្តគឲ្យតចញពីរបតទសតអ្សីុប 
ត ើយនឹងនំ្មពួក្តគតៅកាន់ទឹក្ដីស្សុក្កាណាន។ 

 (តោកុ្បប តិ ៤៨:២១,៥០:២៤-២៥) 

៦. ក្នុងរពះគមពីរបរសុិទធទំាងមូលត ើក្ ឌ គមពីរណាមួយផដលបាន
តរៀបរាប់អំ្ពីការរតំោះស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្លឲ្យរចួពីទាសភាព? 

 គឺរពះគមពីរនិក្ខមនំផដលមានអ្ ថន័យថា “ចាក្តចញពីក្ផនលង
ផដលធ្លល ប់រស់តៅ”។ 

៧. ត ើមានអ្វីបានតក្ើ ត ើងចំតរះរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លតរកាយពី
មរ ៈភាពរបស់តោក្យូ៉ផសប? 

 គឺតសតចផាតរ៉ានងមីមានបំ ង ចង់បំផាល ញស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្ល 
តចាលឲ្យអ្ស់។ (និក្ខមនំ ១:៦-១០) 

៨. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លរ ូវរងទារ ុក្មមផបបណាខ្លះ? 
 តគបានបងខំឲ្យពួក្តគត វ្ើការតរចើនជាងមុន ត ើយតក្មងរបុសៗ
សមាល ប់។ (និក្ខមនំ ១:១១-១៦) 

៩. សថ ិក្នុងសភាពវកឹ្វរផបបតន្មះត ើស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្លបានត វ្ើ
ដូចតមតច? 

 ពួក្តគបានទូលអ្ងវរដល់រពះអ្មាច ស់ សូមឲ្យរទង់រតំោះពួក្តគ
ឲ្យរចួពីនឹមទាសក្រ។ (និក្ខមនំ២:២៣-២៥) 
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១០.ត ើរពះជាមាច ស់ផងរក្ារាស្រសតរទង់តរកាមនឹមទាសភាពយ៉ង
ដូចតមតច? 

 កាលណាពួក្តគរ ូវតគត្វើបាប តន្មះពួក្តគកាន់ផ មានគាន តរចើន
និងមានភាពរកី្ចំតរ ើនត ើង។ (និក្ខមនំ១:១២) 

 
តមតរៀនទតនទញ៖  
ត តរពើរ ១១:១៥-១៦៖   ត ើយតបើសិនជាតគរពំញក្ពីស្សកុ្ផដល
តគតទើបនឹងតចញមក្តន្មះ តន្មះតគនឹងមានឱ្កាសរ  ប់តៅ
វញិបាន ផ ឥ ូវតនះ សង្គវ  ចង់បានស្សុក្មួយដ៏របតសើរ ជាង
គឺ្ងស្ថថ នសួគ៌វញិ បានជារពះរទង់គាម នតសចក្តី ម្ ស់ តោយ
តគតៅរទង់ជារពះរបស់ពួក្តគតន្មះត ើយ ដប ិរទង់បានតរៀប
ចំទីរក្ុងមួយឲ្យពួក្តគរចួតៅត ើយ។ 
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មេម ៀនទី ១០ 
កា  មំ ោះតាេ យៈមោកេ៉ាូមស 

១. ត ើរពះទុក្រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល តចាលតរកាមនឹមទាសភាពថ្ន
តអ្សីុបផមនឬ? 

 តទ!រពះអ្ងគបញ្ជូ នតោក្មូ៉តសជាអ្នក្បំតរ ើរទង់ឲ្យតៅរតំោះពួក្
តគ។ (និក្ខមនំ ៣:៤-៤:៩) 

២. ត ើតោក្មូ៉តសចាប់តផតើមបំតពញការង្គររបស់គា ់តពលណា? 
 គឺតពលផដលរពះរតស់តៅគា ់ ពីគុមពបន្មល តភលើងតឆះថ្នទឹក្ដី
ម៉ាឌាន។ (និក្ខមនំ ៣:១-៣) 

៣. ត ើរពះជាមាច ស់បានបញ្ជូ ននរណាឲ្យត វ្ើជាជំនួយការ
ដល់តោក្មូ៉តស? 

 រទង់បញ្ជូ នតោក្តអ្ើរ ៉នុជាបងរបសុគា ់ ឲ្យជួយនិយយជំនួស
គា ់។ (និក្ខមនំ ៤:១០-១៧) 

៤. ត ើតសតចផាតរ៉ានចង់តោះផលងអីុ្ស្ស្ថផអ្ល ដូចតោក្មូ៉តស
របាប់ផដរតទ? 

 តទ! រពះត វ្ើឲ្យតសតចផាតរ៉ានមានចិ តមានៈ តោយមិនឲ្យស្ថត ប់
បង្គគ ប់តមរពះត ើយ។ (និក្ខមនំ ៤:១២,៥:១-២) 
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៥. ត ើចុងតរកាយតសតចផាតរ៉ានរពមតោះផលងពួក្អីុ្ស្ស្ថផអ្ល
តៅតពលណា? 

 គឺបន្មទ ប់ពីរពះបានសផមតងនូវរពះតចស្ថត របស់រទង់ តោយ
បតណាត យឲ្យមានតរគាះកាចទំាង១០ មក្តលើរបតទសតអ្សីុប។ 
(និក្ខមនំ ៩:៣១-៣៤) 

៦. ត ើតរគាះកាចចុងតរកាយក្នុងចំតណាមតរគាះកាចទំាង១០តន្មះ
គឺជាអ្វី? 

 គឺរទង់បានសំឡាប់កូ្នរបុសចបងថ្នជនជា ិតអ្សីុបទំាងអ្ស់ 
ផ រពះអ្ងគទុក្ជីវ ិឲ្យកូ្នតៅរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លវញិ។ 

 (និក្ខមនំ ១២:១២-១៣,២២-២៣,២៩) 

៧. តៅតពលតរកាយៗមក្តទៀ ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបាននឹក្ចំាពី
ការរតំោះតនះយ៉ងដូចតមតច? 

 គឺពួក្តគរបារពវត វ្ើពិ្ីបុ យរលំងជាតរៀងរាល់ឆ្ន ំ។  
 (និក្ខមនំ ១២:១-១៧,២៤,២៧) 

៨. ត ើរពះនំ្មរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លតៅទឹក្ដីកាណានក្នុងដំត ើ រផលូវដ៏ខ្លី
ផមនតទ? 

 តទ! ពួក្តគត វ្ើដំត ើ រឆលងកា ់វលរតោស្ថថ ន រ ូ ដល់សមុរទ
រក្ ម។ (និក្ខមនំ ១៤:១៣-២១) 
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៩. តពលតៅដល់សមុរទរក្ មត ើមានអ្វីតក្ើ ត ើងតៅទីតន្មះ? 
 រពះជាមាច ស់បានផញក្ទឹក្សមុរទឲ្យមានដីតគាក្ សំរាប់រាស្រសត
អីុ្ស្ស្ថផអ្លតដើរឆលងកា ់ ផ តសតចផាតរ៉ាន និងពួក្ទាោនបាន
លង់ទឹក្ស្ថល ប់ទំាងអ្ស់គាន ។ (និក្ខមនំ ១៤:២២-៣០) 

១០.ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានជាប់ជាទាសក្រតៅតអ្សីុបរយៈតពល 
បុ៉ន្មម នឆ្ន ?ំ 

 គឺអ្ស់រយៈតពលរបផ លជា ៤០០ឆ្ន ំ។ 
 (និក្ខមនំ ១២:៤០-៤១,កិ្ចចកា ៧:៦) 
 
  តមតរៀនទតនទញ៖  
ត តរពើរ១១:១៧-១៩ ១៧តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿតន្មះអ័្របាោំ
បានថាវ យអីុ្ស្ថក្ ក្នុងកាលផដលរទង់បានលបងលតោក្គឺអ្នក្
ផដលបានទទួលតសចក្តីសនា ទំាងបុ៉ន្មម នតោក្បានថាវ យកូ្ន
តោក្ផ មាន ក់្គ ់ ១៨ផដលមានតសចក្តីផចងទុក្ពីដំត ើ រកូ្ន
មាន ក់្តន្មះថា “ពូជឯងនឹងបានរាប់តមអីុ្ស្ថក្” ១៩តោក្បាន
រាប់ថា រពះរទង់មចនឹងតរបាសកូ្នឲ្យរស់ពីស្ថល ប់ត ើងវញិបាន
ផង ត ើយតោក្បានទទួលវមក្វញិផមន ដូចជារស់ពីស្ថល ប់
ត ើងវញិ។ 
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មេម ៀនទ ី១១ 
 យៈម ល ៤០ ឆ្ន កំន ង្វាល មហសាា ន 

១. ត ើរពះជាមាច ស់បានដឹក្នំ្មរាស្រសតរបស់រទង់ ក្នុងវលរតោស្ថថ ន
យ៉ងដូចតមតច? 

 រទង់នំ្មពួក្តគតោយមានតភលើងបំភលឺតៅតពលយប់និងមានដំុពពក្
នំ្មផលូវតៅតពលថ្ងង។  (និក្ខមនំ ១៣:២១-២២) 

២. ត ើរពះជាមាច ស់បានចិញ្ច មឹរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លយ៉ងដូចតមតច? 
 គឺរពះអ្ងគបានរបទាននំម៉ាណាពីស្ថថ នសួគ៌ និងមានទឹក្ផុស 
តចញពីងម។ (និក្ខមនំ ១៦:១៣-១៥,១៧,២-៦) 

៣. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លសកប់ចិ តក្នុងរស់ក្នុងវលរតោស្ថថ នឬតទ? 
 តទ! ពួក្តគភាគតរចើនបះតបាររបឆំ្ងជាតរចើនដង តោយការ
រអូ៊្រទំាតៅកាន់ តោក្មូ៉តស និងរពះជាមាច ស់។ (និក្ខមនំ១៦:១-
៣,១៧:៣, ជនគ ន្ម ២០:១-៥,២១:៥) 

៤. ត ើរពះជាមាច ស់បាននំ្មពួក្តគតៅទីណាមុនដំបូងតគ? 
 មុនដំបូងរទង់នំ្មពួក្តគតៅភនំសីុណាយ ផដលរទង់បានរបទាន
រកឹ្ យវន័ិយ១០របការតៅទីតន្មះផ មតង និងតរៀបចំក្ស្ថងតរាង
ឧតបាសងរពមទំាងចាប់តផសងៗជាតរចើនតទៀ ។  

 (និក្ខមនំ១៩:២០,២០:១-១៧,២៥-២៨:៤៣,២១-២៣:៣៣) 
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៥. ត ើអំ្តពើបាបដ៏ ង្ន់ ង្រផបបណា ផដលស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្លបាន
របរពឹ ត តៅតពលផដលតោក្មូ៉តសត ើងតៅតលើភនំសីុណាយ? 

 គឺស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្លបាននំ្មគាន ថាវ យបងគំរបូចំោក់្កូ្នតគាមា
ស។ (និក្ខមនំ៣២:១៩-២៥) 

៦. ត ើរពះជាមាច ស់បាននំ្មរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល តចញពីភនំសីុណាយបនត
ដំត ើ រតៅទីណាតទៀ ? 

 គឺរទង់បាននំ្មពួក្តគតៅកាតដស គឺជាក្ផនលងផដលបានបញ្ជូ ន
អ្នក្តសុើបការ។ គឺរទង់បាននំ្មពួក្តគតៅកាតដស គឺជាក្ផនលង
ផដលបានបញ្ជូ នអ្នក្តសុើបការ ១២ន្មក់្ឲ្យតៅតសុើបតមើលស្សុក្
កាណាន។ (ជនគ ន្ម១៣:១-៣០) 

៧. ត ើអ្នក្តសុើបការទំាងតន្មះបានរាយការ ៍យ៉ងដូចតមតច? 
 គឺតគទំាងអ្ស់គាន រាយការ ៍សុទធសឹងផ ជាដំ ឹងមិនលអ 
មានផ តោក្យូ៉តសវ និងតោក្កាផលបបុ៉តណាណ ះ ផដលបានតជឿ
ជាក់្ថារពះរបាក្ដជារបទានទឹក្ដីតន្មះឲ្យពួក្តគ។  

 (ជនគ ន្ម១៣:៣០-៣៣,១៤:៦-៩) 

៨. ត ើរបជាជនបានស្ថត ប់តសចក្តីរាយការ ៍របស់អ្នក្ណា? 
 ពួក្តគបានស្ថត ប់តមតសចក្តីរាយការ ៍ មិនលអរបស់អ្នក្តសុើប
ការទំាង១០របូផដលគិ ថា ពួក្តគមិនមចចាប់យក្ទឹក្ដីស្សុក្
កាណានបានតទ។ (ជនគណាន្ម១៤:១-៤,១០) 
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៩. ត ើមានការោក់្តទាសផបបណាចំតរះការផដលពួក្តគគាម ន
ជំតនឿដូតចនះ? 

 គឺរពះជាមាច ស់បានត វ្ើឲ្យពួក្តគ ច្  ់ររ ់តៅក្នុងវលរតោស្ថថ
នតន្មះអ្ស់រយៈតពល៤០ឆ្ន ំ រ ូ ទាល់ផ មនុសសទំាងអ្ស់
ផដលមានមយុតលើស២០ឆ្ន ំស្ថល ប់អ្ស់ តលើក្ផលងផ យូ៉តសវ 
និងកាផលប។ (ជនគណាន្ម១៤:១៩-៣៩) 

១០.ត ើរពះបានសតគង្គគ ះរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លមតងតទៀ  ពីទ ឌ ក្មមថ្ន
ពស់តភលើង ចំតរះការរអូ៊្រទំារបស់ពួក្តគយ៉ងដូចតមតច? 

 គឺរពះអ្ងគបានបង្គគ ប់ឲ្យតោក្មូ៉តស ត វ្ើពស់ស្ថព ន់មួយចងពយួរ 
ឲ្យអ្ស់អ្នក្ណាផដលរក្ត ក្តមើលតៅពស់ស្ថព ន់តន្មះនឹងបាន
សតគង្គគ ះឲ្យរចួជីវ ិពីស្ថល ប់។ (ជនគណាន្ម២១:៤-៩) 

 
  តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:២០-២១ ២០តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿអីុ្ស្ថក្បាន
ឲ្យពរដល់យ៉កុ្ប និងតអ្ស្ថវ ពីដំត ើ រការតៅ្ងមុខ្  
២១តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះយ៉កុ្បក៏្បានឲ្យពរដល់កូ្ន
យូ៉ផសបទំាង២ ត ើយក៏្ថាវ យបងគំរពះទំាងរច ់តលើចុងតឈើរច ់
ក្នុងកាលផដលតោក្ត ៀបនឹងស្ថល ប់។ 
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មេម ៀនទ ី១២ 
ប្របជារាស្រសតអ ីប្រសាអអល 

ចូលមៅកន ង្ទឹកដីប្រសុកកាណាន 

១. ត ើនរណាជាអ្នក្ដឹក្នំ្មរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លចូលតៅក្នុងទឹក្ដី
ស្សុក្កាណាន? 

 គឺតោក្យូ៉តសវ គឺជាកូ្នរបសុរបស់តោក្នុន ផដលរពះជា
មាច ស់បានផ ងតំងបនតពីតោក្មូ៉តស។ (យូ៉តសវ១:១-២) 

២. ត ើទឹក្ដីរ ង់ណា ផដលពួក្តគវយយក្បានជាតលើក្ដំបូងតគ? 
 គឺផផនក្្ងតក្ើ ទតនលយ័រោន់ ផដលរ ូវបានរបគល់ឲ្យតៅកុ្ល
សមព័នធរតូបន; កុ្លសមព័នធកាឌ; និងរក់្ក្ណាត លតទៀ រ ូវ
របគល់ឲ្យតៅកុ្លសមព័នធម៉ាណាតស។ 

 (យូ៉តសវ ១២:១-៦,ជនគ ន្ម ៣២)  

៣. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានឆលងកា ់ទតនលយ័រោន់យ៉ងដូចតមតច? 
 រពះជាមាច ស់បានផញក្ទឹក្ឲ្យមានដីតគាក្សំរាប់ពួក្តគតដើរឆលង
កា ់។ (យូ៉តសវ៣:៥-១៧) 

៤. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លទទួលបានទឹក្ដីសនាតោយរតបៀបណា? 
 គឺរពះជាមាច ស់បានត វ្ើសគង្គគ មជំនួសពួក្តគ ត ើយឲ្យពួក្តគ
មានជ័យជំនះតលើ ម្ ំងសរ ូវទំាងអ្ស់។ (យូ៉តសវ១០:២៥) 
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៥. ត ើវមានភាពង្គយស្សួលណាស់ផមនតទក្នុងការផដលរពះជា
មាច ស់ គឺជាអ្នក្ត វ្ើសគង្គគ មជំនួសរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លផបបតនះ? 

 ផមនត ើយ! ជាតរចើនដង ផដលរពះអ្ងគបានត វ្ើសគង្គគ មជំនួស 
ពួក្តគ ផដលនំ្មពួក្តគគាម នញតញើ ចំតរះ ម្ ំងសរ ូវរបស់ខ្លួន
បនតិចត ើយ។ (យូ៉តសវ១០:២៨-៤៣) 

៦. ចូរតលើក្យក្ត  ុការ ៍សំ្ន់ៗពីរយ៉ងផដលរពះជាមាច ស់
បានរបទានឲ្យពួក្តគទទួលបានជ័យជំនះ? 

 ដូចជាការបាក់្ផបក្ថ្នកំ្ផផងរក្ងុតយរខូី្រ និងរពះមទិ យតៅ
នឹងងកល់។(យូ៉តសវ៦:១-២១, ១០:១២-១៤) 

៧. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានស្ថត ប់បង្គគ ប់រពះជាមាច ស់ផដលរទង់
បញ្ញជ ឲ្យសមាល ប់ស្ថសន៍កាណានទំាងអ្ស់ឬតទ? 

 តទ! ពួក្តគបានទុក្អ្នក្ខ្លះឲ្យមានជីវ ិ តយើយមនុសសទំាងតនះ
ត ើយផដលនំ្មឲ្យមានភាពវកឹ្វរ តៅរគាតរកាយមក្តទៀ តន្មះ។ 

 (យូ៉តសវ ៩:២៤,១៧:១២-១៣, ជនគ ន្ម ៣៣:៥១-៥៦, តៅ
ោវ យ ៣:១,៤:១-៣) 

៨. ត ើទឹក្ដីរ ូវផបងផចក្យ៉ងដូចតមតច?  
គឺរគប់កុ្លសមព័នធទំាងអ្ស់ នឹងរ ូវទទួលបានទឹក្ដីមួយ 
ចំផ ក្តលើក្ផលងផ ពួក្តលវបុ៉ីតណាណ ះ។ (យូ៉តសវ១៣:៦,១៤) 
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៩. ត ើបរមាមអ្វីតៅផដលតោក្យូ៉តសវ ោមដល់រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល 
មុនតពលគា ់ស្ថល ប់? 

 ពីអំ្តពើបាបដ៏មរក្ក់្ ក្នុងការបំតរ ើរពះផក្លងកាល យ។ 
 (យូ៉តសវ ២៤:១៤-២៩) 

១០.ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានចូលតៅកាន់កាប់ទឹក្ដីស្សុក្កាណាន
តៅថ្ងងផខ្ឆ្ន ណំា? 

 របផ លជាក្នុងឆ្ន ំ១៤០៥ មុនរគឹសតសក្រាជ។ 
 
តមតរៀនទតនទញ៖  
ត តរពើរ ១១:២២-២៣៖ ២២តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះ
យូ៉ផសបបានរបាប់ពីដំត ើ រពួក្ជនជា ិអីុ្ស្ស្ថផអ្ល តដើរតចញ
ពីស្សុក្តអ្សីុប តន្មះក៏្ផាត ំពីដំត ើ រសពរបស់ខ្លួនក្នុងកាលផដល
ត ៀបនឹងផុ ដតងហើមតៅផង ២៣តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿកាលមូ៉
តសបានតក្ើ មក្ តន្មះឪពុក្មាត យបានោក់្តោក្ទុក្៣ផខ្ឥ 
មាននឹក្ ល្ ចដល់បញ្ញដ  តរបស់តសតចត ើយ ពីតររះបានត ើញ
ថាជាកូ្នតថាល សលអ។ 
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មេម ៀនទី ១៣ 
ជំនាន ់ួកមៅហា យ 

១. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លតៅនឹក្ចំាពីបរមាមរបស់តោក្យូ៉តសវ 
ផដលទាស់នឹងការថាវ យបងគំរពះផក្លងកាល យឬតទ? 

 កាលផដលតោក្យូ៉តសវតៅរស់ ពួក្តគបានរបរពឹ តបាបផបប
តនះមតងផ ក្នលងមិនយូរបុ៉ន្មម នផង ពួក្តគបានតបាះបង់រពះ
តចាលត ើយតៅថាវ យបងគំរបូរពះផក្លងកាល យតៅវញិ។ 
(តៅោវ យ ២:៨-១៣) 

២. ត ើការថាវ យបងគំរបូរពះផក្លងកាល យតនះ បានតក្ើ មានត ើងយ៉ង
ដូចតមតច? 

 មក្ពីអីុ្ស្ស្ថផអ្លមិនបំផាល ញស្ថសន៍កាណាន និងរបូរពះរបស់
តគតចាល។ (តៅោវ យ ២:១-២) 

៣. ត ើរពះោក់្តទាសរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លយ៉ងណា ពីការមិនស្ថត ប់
បង្គគ ប់តនះ? 

 គឺរទង់របគល់ពួក្តគតៅក្នុងក្ណាត ប់ថ្ដ ម្ ំងសរ ូវ របស់ពួក្តគ 
ត ើយក៏្ទទួលការជិះជាន់។ (តៅោវ យ២:៣,១៤) 

៤. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លរ ូវទទួលភាពវកឹ្វរមតងៗ មានរយៈតពល
បុ៉ន្មម ន? 

 គឺរ ូ ដល់ពួក្តគបានលន់ ួ និងផបររក្រទង់វញិ។ 
(តៅោវ យ៣:៩) 
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៥. ត ើរពះជាមាច ស់បានរតំោះរបជារាស្រសតរបស់រទង់យ៉ងដូចតមតច? 
 គឺតមរយៈរក្ុមមនុសសផដលរ ូវបានតៅថា “ពួក្តៅោវ យ” 
ជាអ្នក្រទង់បានចា ់ឲ្យតៅរតំោះពួក្តគ។ 

 (តៅោវ យ២:១៦-១៨) 

៦. ត ើសម័យកាលពួក្តៅោវ យមានរយៈតពលបុ៉ន្មម ន? 
 របផ លជារយៈតពល ៤០០ឆ្ន ំ គឺចាប់ពីជំន្មន់តោក្យូ៉តសវ 
រ ូ មក្ដល់ជំន្មន់តសតចសូល។ (កិ្ចចកា១៣:២០) 

៧. ត ើក្នុងរពះគមពីរបានរបាប់តយើងថាមានពួក្តៅោវ យបុ៉ន្មម ន? 
 គឺមានចំនួន១៤ ដូចមានរាយ្ងតរកាម៖ 
 អូ្ធ្លន ល,  ងូឡា,  មបដូន,  តអ្ ុ៊ឌ, 
 យ៉ម៊រ,  ស្ថំសុន,  ស្ថំតក្ើរ ,    ផយបផា, 
 តអ្លី,       បារ៉ាក្,  (នឹងន្មងតដបូ៉រ៉ា), អឺុ្បស្ថន, 
 ស្ថំយូ៉ផអ្ល, តគឌាន,   តអ្ ូន, 

៨. ចូរឲ្យត ម្ ះសំ្ន់ៗថ្នបុពវជន របស់រពះអ្មាច ស់តយសូ៊វរគីសទ 
ផដលតៅរស់ក្នុងជំន្មន់តន្មះ។ 

 គឺន្មងរស់ជាស្ថសន៍មូ៉មប់, ផដលជាមាត យមាន ក់្ក្នុងចំតណាម
មាត យៗរបស់រពះរគីសទផងផដរ។ (ន្មងរស់១:១-៥,ម៉ាថាយ១:៥) 
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តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:២៤-២៦ ២៤តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ លុះតោក្្ំ
ត ើយ តន្មះតោក្មិនរពមឲ្យតគតៅខ្លួនជាកូ្នរបស់ បុរ ី
ផាតរ៉ានតទ ២៥តោក្សូ៊រងទុក្ខលំបាក្ជាមួយនឹងរាស្រសតរបស់រពះ 
ជាជាងមានតសចក្តីអំ្ រ្ងអំ្តពើបាប ផដលតៅផ មួយ ផភល 
តន្មះវញិ២៦តោយបានរាប់តសចក្តីដំតនៀល ផដលតគ ិះតដៀល
ដល់រពះរគីសទ ទុក្ជារទពយសមប តិរបតសើរជាងអ្ស់ទំាងរបស់
ថ្ងលវតិសសតៅស្សុក្តអ្សីុប ដបិ តោក្សំ ឹងចំតៅឯរង្គវ ន់វញិ។ 
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មេម ៀនទី ១៤ 
ជំនាន ់ួកមៅហា យ (បានបនតមទៀត) 

១. ត ើតោក្តគឌានបានត វ្ើអ្វីខ្លះ ក្នុងន្មមជាពួក្តៅោវ យ? 
 គា ់មានគាន រ ឹមផ ៣០០ន្មក់្បុ៉តណាណ ះផ គា ់បានទទួលជ័យ
ជំនះយ៉ង្ំត្ងពីស្ថសន៍ម៉ាឌាន។ 

 (តៅោវ យ៧:៧-៩,១២,១៦-២៥) 

២. ត ើមានអ្វីពិតសសផដលមចសំគាល់ពីមនុសសមាន ក់្ត ម្ ះ ផយប
ថា? 

 តោយស្ថរផ តសចក្តីជំតនឿតោក្ផយបថា បានយក្ឈនះតលើ 
ស្ថសន៍មំមូ៉ន។ (តៅោវ យ១១:៣០-៣៣) 

៣. ត ើពួក្តៅោវ យមួយណាផដលរ ូវបានស្ថគ ល់ថាគា ់បានវយ
ឈនះតលើស្ថសន៍ភីលីសទនី តោយមានផ មាន ក់្ឯង? 

 គឺតោក្ស្ថំសុន ផដលមានកំ្ត ើ  ពីពួក្ណាស្ថរ ី តបើតទាះបី 
ជាគា ់មិនផដលមានចិ តតស្ថម ះរ ង់ក៏្តោយ។ 
(តៅោវ យ១៣:១-៥,១៤:១-៤,១៦:៣០) 

៤. ចូរតរៀបរាប់អំ្ពីសក្មមភាពពិតសសៗរបស់តោក្ស្ថសុំន? 
 គា ់បានតលើកំ្ផផងតៅរក្ងុកាស្ថ គា ់បានសំឡាប់ស្ថសន៍
ភីលីសទីន១០០០ន្មក់្ តោយស្ថរផ ឆអឹងថាគ មរបស់ស វោមួយ
បុ៉តណាណ ះ ត ើយតៅថ្ងងផដលគា ់ស្ថល ប់ គា ់បានរញុរពះវោិរ
ស្ថសន៍ភីលីសទីន ឲ្យធ្លល ក់្ចុះតៅមុខ្មនុសសរាប់រន់ន្មក់្។ 

 (តៅោវ យ១៥:១៣-២០,១៦:១-៣,២៣-៣០) 
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៥. ត ើអ្វីផដលបញ្ញជ ក់្យ៉ងចាស់ថា អីុ្ស្ស្ថផអ្លោច់តចញពីរពះ
ន្មតពលតន្មះ? 

 គឺរប តិស្ថស្រសតដ៏គួរឲ្យឈចឺាប់ថ្នរបូចំោក់្ ផដលតោរ៉ាមីកា
បានឆ្ល ក់្ និងពួក្សងឃផក្លងកាល យផដលពួក្អំ្បូរោន់បានលួចពី
គា ់តៅ។ (តៅោវ យ១៧:៥-១៨:៣១) 

៦. ត ើនរណាផដលជាពួក្តៅោវ យចុងតរកាយតគបងអស់? 
 គឺស្ថំយូ៉ផអ្លផដលមានអ្ ថន័យថា “បានសូមពីរពះអ្មាច ស់” 
ត ើយគា ់ក៏្ជាតោរ៉ារបស់រពះផងផដរ។ 
(១ស្ថយូំផអ្ល១:២០,៣:២០) 

៧. តៅក្នុងជំន្មន់តោរ៉ាសំ្ថយូ៉ផអ្ល ត ើរពះជាមាច ស់បានសតគង្គគ ះ 
រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លយ៉ងដូចតមតច ខ្ ៈតពលផដលពួក្តគលន់ ួ
បាបរបស់ខ្លួន? 

 តោយស្ថរមានតភលៀងផគរយ៉ង្ំ ដូតចនះត ើយតទើបមានស្ថសន៍
ភីលីសទីនបានលិចលង់តៅចំតរះមុខ្ពួក្តគ។ 
(១ស្ថយូំផអ្ល៧:៩-១៣) 

៨. ត ើអំ្តពើមរក្ក់្ផបបណាផដលរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានតសនើរសំុ 
ក្នុងកាលផដលតោរ៉ា សំ្ថយូ៉ផអ្លមានវយ័ចំណាស់? 

 ពួក្តគមានបំ ងចង់បានតសតចមួយអ្ងគត ើងតស្ថយរាជយ 
ដូចជាស្ថសន៍ដថ្ទតទៀ ផដរ ។ (១ស្ថំយូផអ្ល៨:៤-២១) 
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៩. ត ើរពះរបាប់ដល់តោរ៉ាស្ថយូ៉ំផអ្លដូចតមតច អំ្ពីការតសនើរសំុឲ្យ
មានតសតច? 

 ការតន្មះរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល មិនជំទាស់នឹងតោរ៉ាស្ថំយូ៉ផអ្លតទ 
បុ៉ផនតពួក្តគបានជំទាស់នឹងរពះជាមាច ស់វញិ។ 
(១ស្ថយូំផអ្ល៨:៧) 

១០.ត ើរពះជាមាច ស់ បានរបទានតសតចដល់រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លឬតទ? 
 ពិ ផមន! រពះជាមាច ស់បានបង្គគ ប់ឲ្យតោរ៉ាស្ថំយូ៉ផអ្លត្វើតម 
អ្វីផដលពួក្តគចង់បាន។ (២ស្ថយូំផអ្ល៨:២២-៩:២,២៧-១០:១) 

 
  តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:២៧-២៩ ២៧តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះតោក្
ក៏្តចញពីស្សកុ្តអ្សីុពទតៅ ឥ តកា ល្ ចដល់តសចក្តីកំ្ ឹងថ្ន
តសតចត ើយ ដបិ តោក្បានកាន់យ៉ង ជ្ ប់ខ្ជួន ោក់្ដូចជា
ត ើញរពះក៏្តមើលមិនត ើញផដរ ២៨តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ 
តន្មះតោក្បានត វ្ើបុ យរលំងទំាងរោស់្មតដើមប ី កំុ្ឲ្យ
ពួក្តមបំផាល ញកូ្នចបង បានមក្រល់ដល់តគត ើយ២៩តោយ
ស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះតគបានតដើរកា ់សមុរទរក្ មដូចតដើរ 
តលើដីតគាក្ ផ កាលផដលស្ថសន៍តអ្សីុបបានលបងល តន្មះតគ
ក៏្រ ូវតលបបា ់តៅ។ 
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មេម ៀនទី ១៥ 
 ជជកាលននមសតចសលូ 

១. ត ើនរណាជាតសតចដំបូងបងអស់ផដលរពះរបទានដល់រាស្រសត
អីុ្ស្ស្ថផអ្ល? 

 គឺសូល ជាកូ្នរបស់គីស មក្ពីកុ្លសមព័នធតបនយ៉មីន។  
(១ស្ថយូំផអ្ល៩:១-២,២៧-១០:១) 

២. ត ើសូលបានតស្ថយរាជយជាតសតចតៅតពលណា? 
 របផ លជាក្នុងឆ្ន ំ១០៤៣ មុនរគឹសតសក្រាជ។ 

៣. ត ើសូលគឺជាតសតចផដលតគារតកា ល្ ចរពះជាមាច ស់ផដរឬតទ? 
 តទ!មិនយូរបុ៉ន្មម ន សូលផលងនឹក្ន្មអំ្ពីតសចក្តីបង្គគ ប់របស់រពះ
ជាមាច ស់។ (១សំ្ថយូផអ្ល១៥:១០-១១) 

៤. ត ើតសតចសូលបានបង្គហ ញការមិនស្ថត ប់បង្គគ ប់រពះយ៉ងដូចតមតច 
ក្នុងកាលផដលគា ់ត វ្ើសគង្គគ មជាមួយនឹងពួក្ភីលីសទនី? 

 គា ់បានយក្ជីវ ិរបស់ខ្លួនមក្ថាវ យជាយញ្ដបូជាតៅមុនតពល 
ផដលតោរ៉ាស្ថយូ៉ំផអ្លមក្ដល់។ (១ស្ថយូំផអ្ល១៣:៧-១៤) 

៥. ត ើអំ្តពើបាបអ្វីផដលតសតចសូលបានរបរពឹ តជាតលើក្ទីពីរក្នុង
កាលផដលគា ់ត វ្ើសគង្គគ មជាមួយស្ថសន៍មម៉ាតលក្។ 

 គា ់មិនបានស្ថត ប់បង្គគ ប់រពះ តោយបានទុក្ឲ្យតសតចអ័្កាក់្តៅ
មានជីវ ិរស់ និងកូ្នតចៀមរពមទំាងកូ្នតគាតទៀ ផង។  
(១ស្ថយូំផអ្ល១៥:២-១១) 
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៦. ត ើតោរ៉ាស្ថយូ៉ំផអ្លបានរបាប់តសតចសូលដូចតមតចខ្លះ បន្មទ ប់ពី
គា ់បានរបរពឹ តអំ្តពើបាបជាតលើក្ទីពីរ? 

 តោរ៉ាបានរបាប់គា ់ថា រពះជាមាច ស់នឹងដក្អំ្ណាចតចញពី
គា ់ ត ើយរបគល់រាជយឲ្យតៅអ្នក្ជិ ្ងរបស់គា ់វញិ។  
(១ស្ថយូំផអ្ល ១៥:១៦-៣០) 

៧. ត ើតោរ៉ាស្ថយូ៉ំផអ្លចាក់្តរបងតំងនរណាឲ្យតស្ថយរាជយ
ជំនួសសូល? 

 ោវឌី ជាកូ្នអីុ្ស្ថយថ្នកុ្លសមព័នធយូ៉ោ និងជាទីគាប់រពះទ័យ
ដល់រពះ។ 

 (១ស្ថយូំផអ្ល១៣: ១៤, ១៦:១១-១៣,កិ្ចចកា១៣:២២) 

៨. ត ើោវឌីបានត ើងតស្ថយរាជយជាតសតចភាល មៗឬតទ? 
 តទ! គា ់រ ូវចំាដល់តសតចសូលសុគ  តទើបរពះរបគល់រាជយ
ឲ្យគា ់។ (២ស្ថយូំផអ្ល២:១-៥) 

៩. ត ើតសតចសូលតពញចិ តនឹងោវឌីឬតទ? 
 តទ! តសតចសូលបានពាយមសំឡាប់ោវឌីជាតរចើនតលើក្តរចើន
ស្ថរ តទាះបីជាោវឌី មិនបានរបឆំ្ង  ប នឹងគា ់ក៏្តោយ។ 
(១ស្ថយូំផអ្ល២០:៣០-៣៣,២៣:៦-៨,២៤:១-៦) 

១០.ត ើតសតចសូលបានសុគ យ៉ងដូចតមតច? 
 គឺក្នុងឆ្ន ំទី៤០ថ្នរជជកាលរបស់រទង់ រទង់បានត វ្ើអ្ តឃា ខ្លួន
ឯងតៅតពលផដលគា ់ចាញ់សគង្គគ មជាមួយនឹងពួក្ភីលីសទីន។ 
(១ស្ថយូំផអ្ល៣១:១-៦) 
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  តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:៣០-៣១៣០តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ លុះតគតដើរ
ព័ទធជំុវញិរក្ុងតយតរខូ្ អ្ស់៧ថ្ងងត ើយតន្មះ  កំ្ផផងរក្ងុក៏្រលំ
តៅ ៣១តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះន្មងរ៉ាោបជាស្សីសំផឹង 
មិនបានវនិ្មសតៅជាមួយនឹងពួក្អ្នក្រងឹចតចសត ើយ តររះ
ន្មងបានទទួលពួក្ឈលបលបតោយចិ តតមរ ី។ 
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មេម ៀនទី ១៦ 
 ជជកាលននមសតច វីឌ 

១. ត ើរជជកាលតសតចោវឌីមានរយៈតពលបុ៉ន្មម នឆ្ន ?ំ 
 រយៈតពល៧ឆ្ន ំ រគប់រគងតលើស្ថសន៍យូ៉ោ ត ើយរយៈតពល 
៣៣ឆ្ន ំតទៀ រគប់រគងតលើរបជារាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លទំាងអ្ស់។ 
(២ស្ថយូំផអ្ល ៥:៤-៥) 

២. ចូរបង្គហ ញពីរពះពរផដលរពះជាមាច ស់បានរបទានឲ្យោវឌីក្នុងរគា
ផដលគា ់តស្ថយរាជយត វ្ើជាតសតច? 

 តមរយៈជ័យជំនះរបស់តសតចោវឌី ផដលរពះបានរបទានឲ្យ
រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានទទួលទឹក្ដី ចាប់តំងពីទតនលតអ្ើរបា 
រ ូ ដល់របតទសតអ្សីុប។  

 (២ស្ថយូំផអ្ល៨:១-១៤,១របាក្សរ ១៣:៥-៦) 

៣. ត ើតសតចោវឌីបាននំ្មអំ្ រយ៉ងអ្ស្ថច រយផបបណាតៅរកុ្ង
តយរសូ្ថ ិម? 

 គឺ ិបសមព័នធតមរ ីរពះជាមាច ស់ ផដលមានតៅក្នុងផទះរបស់អ័្របី៊
ន៉្មោប់តំងពីជំន្មន់តោក្តអ្លីមក្តម៉លះ។ (២ស្ថំយូផអ្ល៦:១-
១៧) 
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៤. ត ើតសតចោវឌីមានការសកប់ចិ តចំតរះការនំ្មយក្ ិបសមព័នធ
តមរ ីរពះជាមាច ស់តៅរកុ្ងតយរសូ្ថ ិមផដរឬតទ? 

 តទ! គឺគា ់ពិ ជាមានចិ តចង់ក្ស្ថងនូវរពះវោិរមួយថាវ យរពះ
ជាមាច ស់តៅរក្ងុតយរសូ្ថ ិមផមន។ 

 (២ស្ថយូំផអ្ល៧:១-៥,១ពងាវតក្សរ ៨:១៧) 

៥. ត ើរពះមានបនទូលរបាប់តសតចោវឌីយ៉ងណា ពីការក្ស្ថង
រពះវោិរតនះ? 

 តមរយៈតោរ៉ាណាថាន់រពះមានបនទូលរបាប់តសតចោវឌីថាកូ្ន
របុសរបស់គា ់នឹងត វ្ើជាអ្នក្ក្ស្ថងរពះវោិរវញិ។ 
(២ស្ថយូំផអ្ល៧:១១-១៧,១ពងាវតក្សរ ៨:១៨-១៩) 

៦. ត ើរពះបនទូលសនាដ៏វតិសសផបបណា ផដលរពះសនានឹង
តសតចោវឌី? 

 រទង់បានសនាថានឹងក្ស្ថងរាជយរបស់តសតចោវឌី ឲ្យតៅជា 
អ្ផងវងរ ូ អ្ស់ក្លបជានិចច។ (២ស្ថំយូផអ្ល៧:១៦) 

៧. ត ើនរណាផដលជាអ្នក្សំតរចតមរពះបនទូលសនាតនះ? 
 គឺរពះអ្មាច ស់តយសូ៊វរគីសទ ផដលនឹងតំងរាជយជាដរាបអ្ស់
ក្លបជានិចច។ (ម៉ាថាយ១:១, ២២:៤១-៤៦, លូកា១:៣១-
៣៣,តអ្ស្ថយ៩:៦-៧,២តពរ ុស១:១១,វវិរ ៈ១១:១៥) 

៨. ត ើតសតចោវឌីធ្លល ប់បានទាយទុក្អំ្ពីរពះរគីសទផដរឬតទ? 
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 ផមនត ើយ តសៀវតៅទំនុក្ដំតក្ើងជាតរចើនផដលតសតចោវឌីបាន
សរតសរទុក្អំ្ពីរពះរគីសទ។ (ទំនុក្ដំតក្ើង២,២២,៤៥,៧២,១១០ 
។ល។) 

៩. ចូរតរៀបរាប់អំ្ពីអំ្តពើបាបដ៏តស្ថក្សតរងងផដលោវឌីបានរបរពឹ ត
ក្នុងកាលផដលគា ់តស្ថយរាជយត វ្ើជាតសតច? 

 គឺគា ់បានរបរពឹ តអំ្តពើស្ថោយសមន់ ជាមួយន្មងបា តសបា 
ត ើយបានសំឡាប់បតីរបស់ន្មងត ម្ ះ អូ៊្រ ីតទៀ ផង។  
(២ស្ថយូំផអ្ល១១:២-១៧) 

១០.ត ើមានអ្វីផដលនំ្មឲ្យតសតចោវឌីតក្ើ វកឹ្វរនិងទុក្ខរពួយក្នុង
រជជកាលរទង់?  

 គឺការបះតបាររបឆំ្ង និងមរ ៈភាពរបស់មប់ស្ថ ំម កូ្ន
របុសរបស់គា ់។ (២ស្ថយូំផអ្ល១៥:១-១៧,១៨:៩-១៧,៣២-
៣៣) 

តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:៣២-៣៣ ៣២ត ើរ ូវឲ្យខ្ញុំនិយយអំ្ពីអ្វីតទៀ  ដបិ 
គាម នតពលតវោនឹងផងលងរបាបតរឿងពី តគឌាន បារ៉ាក្ ស្ថំសុន 
ផយបថា ោវឌី សំ្ថយូ៉ផអ្ល និងពួក្តោរ៉ាតទ ៣៣ផដលតោយ
ស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះតគបានឈនះនរគដថ្ទ បានបានសំតរច
ការសុចរ ិ បានទទួលតសចក្តីសនា និងបានបិ មា ់សឹងហ។  
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មេម ៀនទី ១៧ 
 ជជកាលននប្រ ោះបាទសាឡេូ៉ាូន 

១. ត ើនរណាបានត ើងតស្ថយរាជយបន្មទ ប់ពីតសតចោវឌី 
បានសុគ តៅ? 

 គឺបុរតរបស់រទង់ តសតចស្ថ ូមូ៉ន ផដលបានរគងរាជយក្នុង
រជជកាលឆ្ន ំ៩៧១ មុនគ.ស។ (១ពងាវតក្សរ ១:៣២-
៣៥,៣៨-៤០,២:១-៤,១១-១២) 

២. ត ើរពះបាទស្ថ ូមូ៉ន គឺជាតសតចផដលតគារពតកា ល្ ចរពះតទ? 
 ផមនត ើយ! គា ់គឺជាតសតចផដលស្សឡាញ់រពះជាមាច ស់ជា ល្ ំង 
ត ើយគា ់ក៏្បានតដើរតមលំមនថ្នតសតចោវឌីផដរ។ 
(១ពងាវតក្សរ ២:២៣-២៤,៣:៣,៨:២២-៥៤) 

៣. ត ើរពះបាទស្ថ ូមូ៉នបានទូលសូមអ្វីពីរពះអ្មាច ស់? 
 តៅតពលផដលរពះជាមាច ស់ បានបង្គហ ញអ្ងគរទង់ឲ្យគា ់បាន 
ត ើញក្នុងសុបិនត តពលតន្មះគា ់ទូលសូមរបាជាញ ពីរពះ តដើមបី 
រគប់រគងដល់រាស្រសតរបស់រទង់។(១ពងាវតក្សរ ៣:៥-១០) 

៤. ត ើរពះអ្មាច ស់បានរបទានអ្វីដល់រពះបាទស្ថ ូមូ៉ន? 
 គឺរទង់បានរបទាន របាជាញ ដ៏ ល្ សថ្វ រទពយសមប តិដ៏សតុក្សតមភ 
និងកិ្ តិយសដ៏លបីលាញដល់រទង់។ 

 (១ពងាវតក្សរ ៣:១១-១៤,៤:២៩-៣១) 
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៥. ត ើនរណាបានមក្សួរសុខ្ទុក្ខរពះបាទស្ថ ូមូ៉ន? 
 គឺរពះន្មងតសបា បានមក្ស្ថត ប់នូវទំនួញរក្យកាពយគ ិប ឌិ   
និងតមើលពីសិររីងុតរឿងរបស់គា ់។ (១ពងាវតក្សរ ១០:១-៩) 

៦. ត ើក័្ ឌ រពះគមពីរណាខ្លះផដលតយើងមចរក្ត ើញថា រពះបាន
របទានគ ិប ឌិ  ដល់រពះបាទស្ថ ូមូ៉ន? 

 គឺតៅក្នុងរពះគមពីរសុភាសិ  ស្ថស្ថត  និងរពះគមពីរបទចំតរៀងស្ថ
 ូមូ៉ន។ 

៧. ត ើរពះបាទស្ថ ូមូ៉នបានត វ្ើសឹក្សគង្គគ មតរចើនដូចតសតចោវឌី
ផដរឬតទ? 

 តទ! តររះក្នុងរជជកាលរទង់មានផ សុខ្សនតិភាព និងភាពសំ
បូរសបាយ។ (១ពងាវតក្សរ ៤:២១-២៥) 

៨. ត ើរពះបាទស្ថ ូមូ៉នបានក្ស្ថងរពះវោិរដូចផដលរពះជា
មាច ស់មានបនទូលរបាប់តសតចោវឌីផដរឬតទ? 

 ផមនត ើយ! គា ់បានក្ស្ថងរពះវោិរដ៏ស្សស់ស្ថអ  រ កាល 
និងសកឹមថ្សកតៅក្នុងរក្ុងតយរសូ្ថ ិម។ (១ពងាវតក្សរ ៦:១-
១០) 

៩. ត ើនរណានំ្មឲ្យរពះបាទស្ថ ូមូ៉ន ផរបចិ តតចញពីរពះអ្មាច ស់? 
 គឺមត សីស្ថសន៍ដថ្ទទំាងអ្ស់ផដលមិនតជឿតលើរពះរបស់រទង់ 
និងរទង់ផងមទំាងបានសង់រពះវោិរជូនពួក្ន្មងសរមាប់ថាវ យ
បងគំរពះរបស់ពួក្ន្មងតទៀ ផង។ (១ពងាវតក្សរ  ១១:១-៨) 
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១០.តមរយៈអំ្តពើបាបរបស់រទង់ត ើរពះជាមាច ស់មានបនទូលតៅ
កាន់រពះបាទស្ថ ូមូ៉នយ៉ងដូចតមតច? 

 រទង់មានបនទូលថា រគប់កុ្លសមព័នធទំាងអ្ស់ តលើក្ផលងផ 
កុ្លសមព័នធយូ៉ោ និងតបនយ៉មីន នឹងរ ូវដក្តចញពីដំណាក់្
ថ្នតសតចោវឌីត ើយរបគល់ឲ្យអ្នក្តផសងតទៀ ។
(១ពងាវតក្សរ ១១:៩-១៣, ១២:២១,២៣) 

 
តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:៣៤-៣៥ ៣៤បានពនល ់អំ្ណាចតភលើងផដលបាន
រចួពីមុខ្ោវនឹងមានកំ្ឡាងំ ក្នុងកាលផដលកំ្ពុងផ តខ្ាយក៏្
រ  ប់ជាពូផក្ក្នុងចំបំាងទំាង កំ្ចា ់ពលទ័ពស្ថសន៍ដថ្ទផង 
៣៥ពួក្ស្សីៗបានទទួលមនុសសស្ថល ប់របស់ខ្លួនមក្ តោយរស់ពី
ស្ថល ប់ត ើងវញិ ខ្លះរ ូវតគត វ្ើទុក្ខតវទន្មឥ ទទួល ការតរបាស 
តោះឲ្យរចួត ើយ គឺតដើមបីបានរស់ត ើងវញិផបបរបតសើរជាង។ 
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មេម ៀនទី ១៨ 
កា អបង្អចកអាណាចប្រក 

១. តរកាយពីរពះបាទស្ថ ូមូ៉នសុគ  ត ើមានការផចក្ទឹក្ដីយ៉ង
ដូចតមតច? 

 ពួក្កុ្លសមព័នធភាគតរចើនផបក្តចញឆ្ង យពីដំណាក់្ថ្នតសតច
ោវឌីត ើយបានតដើរតមតយរតូបាមវញិ។ 
(១ពងាវតក្សរ ១២:១២-២០) 

២. ត ើកុ្លសមព័នធណាខ្លះផដលតៅតស្ថម ះរ ង់នឹងតរ ូតបាម 
ត ើជាកូ្នរបុសរបស់រពះបាទស្ថ ូមូ៉នឬ? 

 គឺមានយូ៉ោមក្ពីកុ្លសមព័នធតបនយ៉មីន និងសីុមាម នផដលតគ
ស្ថគ ល់គឺជាតសតចថ្នមណាចរក្ស្ថសន៍យូ៉ោ។ 
(១ពងាវត១២:២១,២៣) 

៣. ត ើមណាចរក្ថ្នកុ្លសមព័នធទំាង១០តន្មះរ ូវបាន
តៅថាដូចតមតចវញិ? 

 រ ូវបានតគតៅថា ជាមណាចរក្អីុ្ស្ស្ថផអ្ល ផដលតរកាយ
មក្បានកាល យតៅជារាជធ្លនីថ្នទីរក្ងុស្ថម៉ារ។ី 
(១ពងាវតក្សរ ១២:១៩-២០,១៦:២០-២៩) 
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៤. ត ើវជាការរ ឹមរ ូវឬតទ ក្នុងកាលផដលកុ្លសមព័នធទំាង១០ មាន
ការផញក្ខ្លួនតចញពីគាន ផបបតនះ? 

 តទ! វគឺជាអំ្តពើបាបដ៏ ង្ន់មួយ តររះពួក្តគបានតបាះបង់ដំ
ណាក់្រាជយតសតចោវឌី ត ើយតបាះបង់រពះវោិររពះ។  
(១ពងាវតក្សរ  ១២:១៦, ១៩ ,២៥-២៩) 

៥. ត ើរពះបាទតរ ូតបាមចង់យក្កុ្លសមព័នធទំាង១០ រ  ប់មក្
វញិឬតទ? 

 ផមនត ើយ! គា ់មានបំ ងចង់ចាំងទាស់នឹងតយរតូបាម បុ៉ផនត 
រពះជាមាច ស់បានោមឃា ់គា ់។ (១ពងាវតក្សរ  ១២:២១-
២៤) 

៦.ត  ុអ្វីបានជារពះអ្មាច ស់មិនអ្នុញ្ញដ  តិឲ្យតសតចតរ ូតបាមវយ
យក្ពួក្តគមក្វញិ? 

 តររះរទង់ចង់ោក់្តទាសតលើអំ្តពើបាបតសតចស្ថ ូមូ៉ន តោយ
ស្ថរផ ការផបក្ផខ្ញក្គាន របស់ពួក្រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល។ 
(១ពងាវតក្សរ  ១១:៩-១៣,១២:២៤) 

៧. បុ៉ផនតត ើរពះអ្មាច ស់តបាះបង់តចាលមណាចរក្ថ្នកុ្លសមព័នធ
ទំាង១០តន្មះផដរឬតទ? 

 តទ! រទង់ផ ងបញ្ជូ នពួក្តោរ៉ាឲ្យតៅរពមានចំតរះអំ្តពើបាប
របស់ពួក្តគត ើយកំ្ស្ថនតចិ តដល់រាស្រសតដ៏ពិ របាក្ដរបស់រទង់
ក្នុងចំតណាមពួក្តគ។ (១ពងាវត១៣:១-៣,១៦:១-៧) 
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៨. ត ើអ្វីផដលតៅផ ជាការពិ តៅដល់ស្ថសន៍យូ៉ោនិងរាស្រសតអីុ្
ស្ស្ថផអ្ល? 

 គឺពួក្តគតៅផ ជារាស្រសតរពះតរជើសតរ ើសដផដល ត ើយរទង់តៅ
ផ រក្ាបនទូលសនាជាមួយតសតចោវឌីជានិចច។ 
(១ពងាវត១៥:៩-១៥,២ពងាវតក្សរ ៨:១៦-១៩,២២) 

៩. ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានកាល យតៅជាផបបណា? 
 ពួក្តគតៅផ បានង្គក្តចញពីរពះអ្មាច ស់ដផដល បន្មទ ប់ពី២៥០
ឆ្ន ំតរកាយមក្ពួក្តគបាន ផបក្ផខ្ញក្ពីគាន  ត ើយរ ូវបានកាល យ
តៅជាទាសក្រក្នុងស្សុក្មសតសុើរ។ (២ពងាក្សរ  ១៥: ២៩, 
១៧:៥-៦,១របាក្សរ  ៥:២៦,កិ្ចចកា២:៥-១១) 

១០.ត ើស្ថសន៍យូ៉ោបានកាល យតៅជាផបបណាផដរ? 
 ពួក្ស្ថសន៍យូ៉ោក៏្បានង្គក្តចញពីរពះអ្មាច ស់ផដរ បន្មទ ប់ពី
៤០០ឆ្ន ំតរកាយមក្ពួក្តគបានធ្លល ក់្ខ្លួន តៅជាទាសក្រតៅក្នុង
បាបី៊ ូន ផ តរកាយមក្រពះបានរតំោះពួក្តគឲ្យរចួពីទាសភាព
វញិ។ (២ពងាវតក្សរ ២៥:២០-២១) 

 
តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:៣៦-៣៧ ៣៦ខ្លះតទៀ រ ូវតសចក្តីលបងតោយ 
មានតគចំអ្ក្ ឲ្យទំាងវយនឹងររំ ់ ក៏្រទំាទំាងជាប់ចំ ងនិង
ជាប់គុក្ផង ៣៧រ ូវតគតចាលនឹងងម លបួងត ើយមរបណាត ច់ក៏្
រ ូវស្ថល ប់នឹងោវ រ ូវតដើររតវ ើក្រវមទំាងតសលៀក្ផសបក្តចៀមនិង
ផសបក្ពផពរ ូវកំ្ស ់ទុរគ៌ ។ 
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មេម ៀនទី ១៩ 
រាស្រសតអ ីប្រសាអអល - ចាប់ ីរាជយមសតចមយ ៉ាមូបាេ 

 ហូតដលរ់ាជយមសតចអ័ហប់ 

១. ត ើអំ្តពើបាបអ្វីផដលរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល មិនរពមតបាះបង់តចាល
តៅក្នុងរបវ តិស្ថស្រសតរបស់ពួក្តគ? 

 ចាប់តំងពី“អំ្តពើបាបរបស់តសតចតយរ ៉តូបាម ជាកូ្នរបុសរបស់
តនបា ” ជាអ្នក្បតរងៀនឲ្យពួក្តគថាវ យបងគំរបូសំណាក់្កូ្នតគា
មាស។ (១ពងាវតក្សរ ១២:២៦-៣០,២ពងាវតក្សរ ៣:១-
៣,១០:២៨-៣១ ។ល។) 

២. ត ើមានតសតចថ្នរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លណាខ្លះផដលបានបំតរ ើរពះ
យ៉ងតស្ថម ះរ ង់ឬតទ? 

 តទ! ពួក្តសតចទំាងតន្មះសុទធសឹងផ ជាមនុសសមរក្ក់្ ត ើយ
ផងមទំាងមរក្ក់្ជាងតសតចតយរ ៉តូបាមតៅតទៀ ។ 
(១ពងាវតក្សរ ១៥:២៥-២៦,៣៣-៣៤,១៦:៧,២៥) 

៣.ត ើតសតចថ្នរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លទំាងអ្ស់សុទធផ តចញមក្ពីដំណាក់្
ថ្នតសតចតយរ ៉តូបាមឬ? 

 តទ! មតងត ើយមតងតទៀ  រពះអ្មាច ស់បានដក្រាជយថ្នតសតចមួយ
អ្ងគតចញ ត ើយរបគល់ឲ្យតៅតសតច មួយអ្ងគតផសងតទៀ ។ 
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៤. ត ើរពះគមពីរបានតរៀបរាប់ដូចតមតចខ្លះអំ្ពីអំ្រផីដលជាតសតចទី៦ 
របស់រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល? 

 គឺបានតរៀបរាប់ថាអំ្រគឺីជាតសតចមួយអ្ងគផដលមរក្ក់្ជាងតសតច
មុនៗគា ់តៅតទៀ ។ (១ពងាវតក្សរ ១៦:២៥-២៦) 

៥. ត ើនរណាបានត ើងរគងរាជយជាតសតចបន្មទ ប់ពីតសតចអំ្រ?ី 
 គឺកូ្នរបសុរបស់តសតច អ័្ោប់ ផដលជាមនុសសផដលជាអំ្តពើ
មរក្ក់្របស់តសតចអ័្ោប់។ (១ពងាវតក្សរ ១៦:២៩-៣០) 

៦. ត ើអ្វីផដលជាអំ្តពើមរក្ក់្របស់អ័្ោប់? 
 គឺគា ់ និងរពះន្មងតយសិបិល ជាមត សីគា ់ផដលមិនតជឿ
តលើរពះ ត ើយពួក្តគបានបតរងៀនឲ្យរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លថាវ យ
បងគំរពះបាល។ (១ពងាវតក្សរ ១៦:៣១-៣៣) 

៧. ត ើមានអ្វីតទៀ ផដលតសតចអ័្ោប់ និងរពះន្មងតយសិបិលបាន
របរពឹ ត? 

 ពួក្តគបានត វ្ើការតបៀ តបៀន និងសំឡាប់ពួក្តោរ៉ារបស់រពះ
អ្មាច ស់ផងមតទៀ ផង។ (១ពងាវតក្សរ ១៨:៣-៤,១៣) 

៨. ត ើតមរយៈតោរ៉ាមួយណាផដលរពះអ្មាច ស់បានបង្គហ ញឲ្យដឹង
ថារទង់គឺជារពះតយ ូវ៉មិនផមនជារពះបាលតន្មះ? 

 គឺតមរយៈតោរ៉ាតអ្លីយ៉ជាអ្នក្ផដលបានរបកាសរបាប់តសតច
អ័្រោប់ថានឹងគាម នតភលៀងធ្លល ក់្ត ើយ លុះរតផ គា ់ទូលសូម
ពីរពះអ្មាច ស់។ (១ពងាវតក្សរ ១៧:១) 
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៩. ត ើមានតភលៀងធ្លល ក់្វញិតៅតពលណា? 
 បន្មទ ប់ពី៣ឆ្ន ំក្នលះតរកាយមក្ តៅតពលផដលរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល
បានស្ថរភាពតៅតលើភនំ តក្ើផមលរពមទទួលស្ថគ ល់រពះអ្មាច ស់
វញិ។ (យ៉កុ្ប៥:១៧-១៨) 

១០.ក្នុងរជជកាលតសតចអ័្ោប់ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល តៅផ ជារាស្រសត
ថ្នរពះឬ? 

  ផមនត ើយ រពះអ្មាច ស់មានបនទូលរបាប់តោរ៉ា តអ្លីយ៉ថា  
មានមនុសស៧០០០ន្មក់្ផដលមិនរពមលុ ជងគង់ ថាវ យបងគំរពះ
បាលតៅជំន្មន់តន្មះ។ (១ពងាវតក្សរ ១៩:១៨,រ ៉មូ១១:៤) 

 
តមតរៀនទតនទញ៖ 
ត តរពើរ ១១:៣៨-៤០ ៣៨ក៏្តដើរស្ថ ់ររ ់តៅក្នុងទីរតោស្ថថ ន 
ត ើយតៅទីភនំ ទំាងតៅក្នុងរមង ត ើយនឹងរងូក្នុងដីតោកី្យ
មិនគួរនឹងពួក្អ្នក្ទំាងតន្មះតទ ៣៩ពួក្អ្នក្ទំាងតន្មះ តទាះតបើមាន  

  តសចក្តីបន្មទ ល់ពីតគថា តគមានតសចក្តីជំតនឿក៏្តោយ  គង់ផ 
តគមិនបានទទួលតសចក្តីផដលបានសនាតន្មះតទ ៤០ដប ិរពះ
បានផគ ់ផគង់តសចក្តីរបតសើរជាងសំរាប់តយើងរាល់គាន  តដើមបីមិន 
ឲ្យអ្នក្ទំាងតន្មះបានរគប់លក្ខ ៍តរៅពីតយើងត ើយ។ 
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មេម ៀនទី ២០ 
រាស្រសតអ ីប្រសាអអល - ចាប់ ីរាជយមសតចអ័ហប់ 

 ហូតដលស់េ័យទាសភា  

១. ត ើនរណាបានចូលតៅបំផាល ញរាជយដំណាក់្តសតចអ័្ោប់? 
 គឺតសតចតយ ូ៊វ គឺជាមនុសសផដលរពះជាមាច ស់បានចាក់្តរបង
តំងឲ្យត វ្ើកិ្ចចការតនះ។ (២ពងាវតក្សរ ៩:៣០-១០:១១,១៧) 

២. ត ើតសតចតយ ូ៊វ គឺជាមនុសសផដលតគារពតកា ល្ ចរពះជាមាច ស់
ផដរតទ? 

 តទ!តទាះបីជាគា ់បានបំផាល ញរាជយដំណាក់្ដ៏មរក្ក់្របស់តសតច
អ័្ោប់ក៏្តោយ ផ គា ់ត វ្ើតដើមបចំីតរ ើនខ្លួនឯងបុ៉តណាណ ះ។  
(២ពងា១០:២៧-៣១) 

៣. ត ើមានអ្វីផដលតរឿងសមញ្ដក្នុងតរឿងរ៉ាវតនះ? 
 តយ ូ៊វ មិនបានង្គក្តចញពីអំ្តពើបាបរបស់តសតចតយរ ៉តូបាមកូ្ន
របស់តនបា តស្ថះត ើយ។ (២ពងា១០:២៩,៣១) 

៤. ត ើនរណាផដលជាតោរ៉ាតៅក្នុងសម័យកាលថ្នតសតចតយ ូ៊វ? 
 គឺតោរ៉ាតអ្លីតសផដលគា ់គឺជាអ្នក្បានត ើ្វការអ្ស្ថច រយជាតរចើន
តៅក្នុងជំន្មន់តន្មះ។ 

 (២ពងាវតក្សរ ៤:១-៨,៣១-៣៧,៦:១៥-២០) 
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៥. ត ើនរណាជាតមដឹក្នំ្ម ម្ ងំសរ ូវរបស់រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លតៅ
សម័យតន្មះ? 

 គឺមណាចរក្សីុរផីដលបានយក្ជ័យជំនះតលើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល
ជាតរចើន។ (២ពងាវតក្សរ ៦:១៥-២០,៧:១-៧) 

៦. ត ើររជជកាលថ្នតសតចតយ ូ៊វ រគប់រគងរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល 
រយៈតពលបុ៉ន្មម នឆ្ន ?ំ 

 គឺអ្ស់រយៈតពល៤ជំន្មន់ បុ៉ផនតគាម ននរណាមាន ក់្បានង្គក្តចញ
ពីអំ្តពើបាប ផដលតគបានថាវ យបងគំរបូសំណាក្តគាមាសតទ។  
(២ពងាវតក្សរ ១៥:១២) 

៧. ត ើតសតចដ៏ ល្ ងំពូផក្ទំាងពីរអ្ងគថ្នស្ថសន៍ផដលតចញមក្ពីរាជយ
ដំណាក់្តសតចតយ ូ៊វជានរណា? 

 គឺតសតចយូ៉មស និងតសតចតយរ ៉តូបាមទី២ ផដលមានជ័យជំនះ
តលើស្ថសន៍សីុរដ៏ីសតមបើមជាទីបំផុ ។
(២ពងាវតក្សរ ១៣:២៤-២៥,១៤:២៣-២៧) 

៨. ត ើនរណាផដលជាតោរ៉ាតៅក្នុងសម័យកាលថ្នតសតចចុង
តរកាយតគបងអស់របស់រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្ល? 

 គឺតោរ៉ា  ូតស ផដលបានរពមានថាការជំនំុជំរះតលើពួក្រាស្រសត
អីុ្ស្ស្ថផអ្លនឹងមក្ដល់តៅតពលឆ្ប់ៗ្ងមុខ្តនះ។ 
( ូតស១:១) 
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៩. ចុងតរកាយបងអស់ត ើចរក្ភពដ៏ ល្ ងំពូផក្ណាមួយផដលបាន
យក្រាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លត វ្ើជាទាសក្រ? 

 គឺចរក្ភពមសតសុើរ តោយបានយក្របជារាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លជា
ស្ថសន៍ដថ្ទ ផដលតរកាយមក្តទៀ  រ ូវបានតគស្ថគ ល់ថាជា
ស្ថសន៍ស្ថម៉ារ។ី (២ពងាវត១៧:១-៦,២៤) 

១០.ត ើរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លបានជាប់តរកាមនឹមទាសភាពតៅថ្ងងផខ្
ឆ្ន ណំា? 

 ក្នុងឆ្ន ំ ៧២២ មុនរគឹសតសក្រាជ ។ 

តមតរៀនទតនទញ៖ 
ចូរទតនទញត ម្ ះតសតចថ្នរាស្រសតអីុ្ស្ស្ថផអ្លទំាងតនះ 
ដូចមាន្ងតរកាមតនះ ៖ 
តយរ ៉តូបាម  ្ីបនី  តយ ូ៊វ  ស្ថលូម
ណាោប  អំ្រ ី   តយ ូ៊មស មី៊ណាអិ្ម  
ប៉ាស្ថ  អ័្ោប់  តយ ួ៊ស  តពកាោ៊  
តអ្ឡា  អ័្រោតសុើយ៉        តយរតូបាមទី២ តពកា  
តបើមរ ី      តយ ូរ៉ាម ស្ថការ ី   ូស៊្ថ។ 
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មេម ៀនទី ២១ 
សាសន៍យ៉ា ូ-ចាប់ ីរាជយមសតចម ហូមបាេ 

 ហូតេកដលរ់ាជយមសតចអ័ហស 

១. ត ើតសតចទំាងអ្ស់ថ្នស្ថសន៍យូ៉ោ មក្ពីដំណាក់្ខុ្សៗគាន ដូច
ជាតសតចស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្លផដរឬតទ? 

 តទ!ពួក្តគទំាងតន្មះសុទធផ តចញពីរាជយតសតចោវឌីទំាងអ្ស់។ 

២. ត ើការតនះមានត  ុផលដូចតមតច? 
 ត  ុផលតន្មះគឺមិនផមនមក្ពីតសតចទំាងតន្មះតគារពតកា 

ល្ ចរពះជាមាច ស់តន្មះតទ ផ មក្ពីរទង់ បានរក្ាតសចក្តីសនា 
នឹងតសតចោវឌីវញិ។ (២ស្ថយូ៉ំផអ្ល៧:១៦,តអ្ស្ថយ៩:៦-៧,
លូកា១:៣១-៣៣) 

៣. ត ើតសតចរគប់របូផដលបនតរាជយពីតសតចោវឌី បានតគារពតកា ល្ ច
រពះតទឬ? 

 តទ! តររះតសតចមានផ ពីរបីន្មក់្បុ៉តណាណ ះផដលមានភាពតស្ថម ះ
រ ង់តគារពបំតរ ើដល់រពះជាមាច ស់។ 

៤. ត ើអ្វីតៅផដលជាអំ្តពើបាប្ំៗរបស់ពួក្តគ? 
 គឺមក្ពីពួក្តគបានថាវ យបងគំរបូសំណាក្ តោយខ្លួនឯងត ើយ
ផងមទំាងអ្នុញ្ញដ  តិឲ្យរបជារាស្រសត តបាះបង់រពះតៅថាវ យបងគំរបូ
សំណាក្តទៀ ផង។ 

 (១ពងាវតក្សរ ១៤:២១-២៤,២ពងាវត៨:២៦-២៧) 
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៥. តរៅពីអំ្តពើបាបក្នុងការថាវ យបងគំរពះផក្លងកាល យ ត ើពួក្តគបាន
របរពឹ តកំ្ ុសអ្វី? 

 ជាតរឿយៗ ពួក្តគមិនទុក្ចិ តតលើរពះ ផ ផបរជាតមើលត ើញ
ជំនួពីស្ថសន៍ដថ្ទផដលជា ម្ ំងសរ ូវរបស់ខ្លួនតៅវញិ។  
(២ពងាវត៣:៧,៨:២៨) 

៦. ត ើអ្នក្មចរបាប់ពីគំរខូ្លះៗរបស់តសតច ផដលមិនបានតគារពបំតរ ើ
រពះបានតទ? 

 បាន មានដូចជា តសតចយូ៉រ៉ាម តសតចអ័្ោតសុើយ៉ រពះន្មង 
អ័្ថាោ និងតសតចផដលមរក្ក់្ជាងតគ គឺតសតចអ័្ោស។ 
(២ពងាវតក្សរ  ៨:១៨-១៩, ២៧,១១:១-៣,១៦:២-៤) 

៧. ត ើអ្នក្តមចតរៀបរាប់ត ម្ ះតសតចផដលរបតសើរខ្លះៗបានតទ? 
 បាន មានដូចជា តសតចតអ្ស្ថ តសតចយូ៉ស្ថផា  គឺជាអ្នក្ផដល
បានពាយមបញ្ច ប់ការថាវ យ បងគំរបូសំណាក្ តៅតទៀ ។  
(១ពងាវតក្សរ ១៥:៩-១៥,២២:៤២,៤៦,២របាក្សរ ១៧:៧-៩) 

៨. ត ើមានអ្វីផដលបណាត លឲ្យមានការបរាជ័យក្នុងរជជកាលតសតច
យូ៉ស្ថផា ? 

 គឺមក្ពីរទង់បានចងស្ថព នតមរ ីជាមួយនឹងតសតចអ័្ោប់ផដល
ជាតសតចមរក្ក់្ តោយបានតមយបុរ ីដ៏មរក្ក់្របស់រទង់
ត ម្ ះអ័្ថាោ តរៀបការជាមួយបុរតរបស់តសតចយូ៉ស្ថផា 
ត ម្ ះយូ៉រ៉ាម។ (២របាក្សរ ១៨:១-៣,២១:៦) 
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៩. ត ើរពះន្មងអ័្ថាោដ៏មរក្ក់្បានត វ្ើអ្វីខ្លះ? 
 គឺន្មងបានពាយមសំឡាប់ពួក្មនុសសទំាងអ្ស់តៅក្នុងរាជយ
ដំណាក់្តសតចោវឌី បុ៉ផនតន្មងតយ ូយ៉ោ ភរយិរបស់សងឃ
ផដលតគារពតកា ល្ ចរពះ បានសតគង្គគ ះមយុជីវ ិរបស់ទារក្ 
យូ៉មសឲ្យបានរស់វញិ។(២ពងាវតក្សរ  ១១:១-៣) 

 

១០.ត ើតសតចអ្ងគណាផដលមរក្ក់្ជាងតគបងអស់? 
 គឺតសតចអ័្ោស តោយតររះរទង់បានថាវ យយញ្ដបូជាដល់របូ
សំណាក្ គា ់បានបិ រពះវោិរ ត ើយផងមទំាងបានក្ស្ថង
មសនៈ សំរាប់របូសំណាក្ទំាងតន្មះរគប់រចក្លហក្ ក្នុងរក្ងុ 
តយរសូ្ថ ិមទំាងអ្ស់តទៀ ផង។ 

 (២ពងាវតក្សរ  ១៦:១-១៨)  

 
តមតរៀនទតនទញ៖ 
ចូរទតនទញត ម្ ះតសតចថ្នពួក្ស្ថសន៍យូ៉ោ ចាប់តំងពីរជជកាល
តសតចតរ ូតបាម រ ូ មក្ដល់រជជកាលតសតច អ័្ោស ដូច តៅ
តនះ៖  តយ ូតបាម   តយ ូរ៉ាម   អ័្ម៉ា តសុើយ៉ អ័្បី៊យ៉  អ័្ោ 
តសុើយ៉ អ័្ស្ថរា តអ្ស្ថ អ័្ោស យូ៉ថាម តយ ូស្ថផា     
យូ៉មស រពះន្មងអ័្ថាោ។ 
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មេម ៀនទ ី២២ 
សាសន៍យ៉ា ូ-ចាប់ ីរាជយមសតចមហមសគា 

 ហូតេកដលស់េ័យទាសភា  

១. ត ើតសតចអ្ងគណាបាននំ្មការផក្ផរប មក្ឲ្យស្ថសន័យូ៉ោវញិ? 
 គឺតសតចត តសគា ផដលអ្នក្តគារពតកា ល្ ចដល់រពះជាមាច ស់។ 
(២ពងាវតក្សរ ១៨:១-៧) 

២. ត ើតសតចអ្ងគតនះបានត វ្ើអ្វីខ្លះ? 
 គឺគា ់បានតបើក្ទាវ ររពះវោិរត ើងវញិ រចួបំផាល ញរពះផក្លងកាល យ
ទំាងបុ៉ន្មម នតចាលអ្ស់ ត ើយផងមទំាងបានតកាះតៅរបជាជន
ឲ្យរលឹំក្ពីថ្ងងបុ យរលំងតទៀ ផង។  

 (២របាក្សរ ២៩:២-១១,៣០:១-៨,២ពងាវតក្សរ ១៨:៤) 

៣. ត ើមានការអ្ស្ថច រយផបបណា ផដលរពះអ្មាច ស់បានជួយរតំោះ
ពួក្តគតចញពីនឹមទាសភាពរបស់ស្ថសន៍មសតសុើរ? 

 តៅតពលពួក្តគបានតឡាមព័ទធរក្ុងតយរសូ្ថ ិម រពះអ្មាច ស់
បានចា ់តមយតទវតរបស់រទង់តៅបំផាល ញពួក្តគរបមា ជា 
១៨៥,០០០ន្មក់្។ (តអ្ស្ថយ៣៧:៣៣-៣៧) 

៤. តៅក្នុងសម័យកាលតសតចត តសគា ត ើតោរាដ៏លបលីាញរបស់
ស្ថសន៍យូោជាអ្នក្ណា? 

 គឺតោរ៉ា តអ្ស្ថយ ជាមនុសសផដលរ ូវបានបញ្ជូ នតមយតៅ
រពមានដល់បណាត មនុសសមរក្ក់្ និងកំ្ស្ថនតចិ តរាស្រសតថ្នរពះ។ 
(តអ្ស្ថយ១:១-២,៩,១៦-២៧,២:១-៥,៣:១-៨,៤) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ចាស់ - 68 

៥. ត ើតោរ៉ាតអ្ស្ថយបានទាយទុក្អំ្ពីអ្វី? 
 គា ់បានរបាប់តសតចត តសគា អំ្ពីនឹមទាសភាពថ្នស្ថសន៍
យូ៉ោតៅក្នុងរក្ងុបាបី៊ ូន។ (តអ្ស្ថយ៣៩) 

៦. ត ើនរណាផដលបានតដើរតមត តសគាក្នុងន្មមគា ់ជាតសតច? 
 គឺ ម៉ាណាតស ជាមនុសសដ៏មរក្ក់្ បុ៉ផនតគា ់បានលន់ ួអំ្តពើ
បាបក្នុងកាលផដលតៅជាប់ជាទាសក្រ។ 
(២ពងាវតក្សរ ២០:២១-២១:២) 

៧. ត ើតសតចយូ៉តសៀសបានត វ្ើអ្វីខ្លះកាលផដលគា ់តៅតក្មងតៅ
ត ើយ? 

 គា ់បានត ើញរពះ រចួបានលះបង់របូរពះផក្លងកាល យទំាងអ្ស់ 
ត ើយបានបតរងៀនស្ថសន៍យូ៉ោ អំ្ពីវន័ិយរបស់រពះជាមាច ស់
វញិ។ (២ពងាវត២៣:១-៣,៤-៦,២៤,២របាក្សរ ៣៤:៣-៧) 

៨. ត ើតោរ៉ាណាផដលរស់តៅក្នុងអំ្ ុងសម័យតសតចយូ៉តសៀស 
រ ូ មក្ដល់សម័យទាសភាព? 

 គឺតោរ៉ា តយតរមា គឺជាអ្នក្ផដលបានរពមានរបឆំ្ងចំតរះអំ្តពើ
បាបរបស់ស្ថសន៍យូ៉ោ និងបានតៅឲ្យមានការផក្ផរប។  
(តយតរមា១:១-២,៣:២៣-៤:៦) 
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៩. ត ើតសតច និងរបជារាស្រសតនំ្មស្ថសន៍យូ៉ោស្ថត ប់តមតោរ៉ាតយ
តរមាឬតទ? 

 តទ! ដូតចនះត ើយ តោយស្ថរអំ្តពើបាបរបស់ពួក្តគ តៅទីបំផុ ក៏្
បានកាល យតៅជាទាសក្រតៅរក្ងុ បាបី៊ ូន។ (តយតរមា២៥:១-
១០,២របាក្សរ ៣៦:១-៧) 

១០.ត ើរកុ្ងតយរសូ្ថ ិមរ ូវបានបំផាល ញតរកាមស្ថន ថ្ដរបស់
តនបូ៊តក្នស្ថ តៅថ្ងងផខ្ឆ្ន ណំា? 

  ក្នុងឆ្ន ំ ៥៨៦ មុនគ.ស ។ 
 
 តមតរៀនទតនទញ៖ 
ចូរទតនទញត ម្ ះតសតចថ្នស្ថសន៍យូ៉ោចាប់តំងពីរជជកាល
តសតចត តសគា រ ូ មក្ដល់រជជកាលរបស់តសតចត តដគា
ដូច តៅតនះ ៖ 
ត តសគា យូ៉តសៀស តយ ូយ៉គីម ម៉ាណាតស 
តយ ូោស តយ ូឈនិ មមន់  តសតដគា។ 
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មេម ៀនទ ី២៣ 
  សាសន៍យ៉ា ូសាតិមៅមប្រកាេនឹេទាសភា  

១. ត ើស្ថសន៍យូ៉ោជាប់តរកាមនឹមទាសភាពរយៈតពលបុ៉ន្មម នឆ្ន ?ំ 
 គឺអ្ស់រយៈតពល៧០ឆ្ន ំ ដូចផដលតោរ៉ាតយតរមាបានទាយទុក្
មក្។ (តយតរមា២៥:១១-១២) 

២. ត ើរបជារាស្រសតរបស់រពះជាមាច ស់លន់ ួបាបកាលផដលពួក្តគ
តៅតរកាមនឹមទាសភាពផដរឬតទ? 

 ពិ ផមន ពួក្តគបានលន់ ួបាបតៅចំតរះរពះ ត ើយបានកាន់
ទុក្ខសំរាប់ស្ថថ នភាពដ៏ផសនតវទន្មរបស់ស្ថសន៍យូ៉ោ។ 
(តអ្តសគាល១៨:១៩-២៣,ោនីផយ៉ល៩:១-១៩) 

៣. ត ើពួក្តគទំាងអ្ស់គាន បាននឹក្ដល់អ្វី ល្ ងំជាងតគកាលផដល
ពួក្តគជាប់ជាទាសក្រ? 

 ពួក្តគនឹក្ដល់រក្ុងតយរសូ្ថ ិម និងរពះវោិរ ល្ ំងជាងតគ
ផដលដំណាងតមយរពះវ តមានរពះអ្មាច ស់តៅតលើផផនដីតនះ។ 
(ោនីផយ៉ល១:១-៧,៦:១០,៩:១-៣,១២,១៦,២របាក្សរ ៥:១៣-១៤) 

៤. ត ើរពះជាមាច ស់បានយក្រពះ បញទ័យទុក្ោក់្ចំតរះរាស្រសត
របស់រទង់ផដលជាប់ជាទាសក្រផដរឬតទ? 

 ផមនត ើយ! រពះអ្ងគបានការរររាស្រសតរបស់រទង់ ត ើយបាន
ផងរក្ាចំតរះផខ្សញ្ញដ  តិវងសរបស់តសតចោវឌីឲ្យតៅរស់។ 
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៥. ត ើអ្នក្មចតលើក្ឧទា រ ៍ខ្លះៗពីការយក្រពះ បញទ័យទុក្
ោក់្របស់រពះជាមាច ស់បានឬតទ? 

 ផមនត ើយ! រពះអ្ងគបានផងរក្ា ោនីផយ៉លជាមនុសសមានចិ ត
តស្ថម ះរ ង់នឹងសំឡាញ់ទំាងបីន្មក់្របស់គា ់ផដរ។ 

៦. ត ើការផងរក្ារបស់រពះជាមាច ស់បានបង្គហ ញឲ្យត ើញដូចតមតច? 
 គឺតោក្ោ ីផញ៉លនិងសំឡាញ់ទំាងបីរ ូវបានតលើក្ត ើងឲ្យ
តៅជាតមដឹក្នំ្មក្នុងមណាចរក្បាបី៊ ូន។ 

 (ោនីផយ៉ល២:៤៧-៤៩,៣:៣០,៦:១-៣) 

៧. ត ើការតគារពតកា ល្ ចរពះជាមាច ស់របស់ពួក្តគនឹងបណាត ល
ឲ្យមានតរគាះថាន ក់្ចំតរះពួក្តគផដរឬតទ? 

 ផមនត ើយ! មានមតងតន្មះពួក្តគរ ូវបានចាប់ោក់្ចូលតៅ
ក្នុង ផដលមានតភលើងតឆះដ៏សតន្មធ រសតៅធ  ត ើយមតងតន្មះតទៀ 
ោនីផយ៉លរ ូវបានតគចាប់គា ់ោក់្ចូលតៅក្នុងរងូតត បុ៉ផនត
រពះជាមាច ស់បានរតំោះពួក្តគឲ្យរចួពីតរគាះថាន ក់្ជានិចច។ 
(ោនីផយ៉ល៣:១៩-២៣,៦:១០-២៤) 

៨. តៅក្នុងសម័យទាសភាពតរៅពីតោរ៉ាោនីផញ៉លតៅត ើមាន
តោរ៉ាណាតផសងតទៀ ? 

  មានតោរ៉ា តអ្តសគាល។ (តអ្តសគាល១:១-៣) 
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៩. ត ើតោរ៉ាតអ្តសគាលបានតោងតោមកំ្ស្ថនតចិ តរាស្រសតរបស់
រពះជាមាច ស់យ៉ងដូចតមតចខ្លះ? 

 គា ់បានរបាប់ដល់ពួក្របជារាស្រសតថារពះជាមាច ស់នឹងមិនទុក្ឲ្យ
រាស្រសតរបស់រទង់ស្ថល ប់ក្នុងអំ្តពើមរក្ក់្តន្មះត ើយ។ 
(តអ្តសគាល១៨:២៣,៣២,៣៣:១០-១១) 

១០.ត ើសម័យទាសភាពបានបញ្ច ប់តៅតពលណា? 
 គឺតៅតពលផដល តសតចតសុើរសូ បានត ើងរគងរាជយតៅនគរ 
ពីតសុើ។ (ផអ្សរ៉ា១:១-៤) 

 
  តមតរៀនទតនទញ៖ 
តអ្តសគាល ៣៣:១១ ១១ចូររបាប់តគថា រពះអ្មាច ស់តយ ូវ៉ 
រទង់សបងថាដូចជាអ្ញរស់តៅ តន្មះរបាក្ដជាអ្ញមិនរកី្រាយ
ចំតរះតសចក្តីស្ថល ប់របស់មនុសសមរក្ក់្ត ើយគឺចូលចិ ត ឲ្យតគ
លះតចាលផលូវរបស់ខ្លួន ត ើយមានជីវ ិរស់តៅវញិតទត ើ ចូរឲ្យ
ឯងរាល់គាន ផបរមក្ ចូរផបរមក្ពីផលូវមរក្ក់្របស់ខ្លូនចុះ ដបិ 
ឱ្ពុក្វងសអីុ្ស្ស្ថផអ្លតអ្ើយ ត  ុអ្វីបានជាចង់ស្ថល ប់? 
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មេម ៀនទី ២៤ 
កា ប្រតឡប់មចញ ីនឹេទាសភា វិញ 

១. ត  ុអ្វីបានជាតសតចតសុើរសូអ្នុញ្ញដ  តិឲ្យរបជារាស្រសតតៅស្សុក្
កាណានវញិ? 

 តររះរពះជាមាច ស់បានរតស់តៅតសតចសីុរសូ ឲ្យត វ្ើកិ្ចចការ
ទំាងតន្មះតទាះបីជាតសតចសីុរសូមិនស្ថគ ល់រពះក៏្តោយ។ 
(២របាក្សរ ៣៦:២២-២៣) 

២. ត ើទាសក្របានរ  ប់តៅស្សុក្កាណានវញិទំាងអ្ស់គាន ឬតទ? 
 តទ! គឺមានផ មនុសស ៥០០០០ន្មក់្ បុ៉តណាណ ះផដលបានតៅ
ស្សុក្កាណានវញិ។ (ផអ្សរ៉ា២:៦៤-៦៥) 

៣. ត ើនរណាផដលបានដឹក្នំ្មការវលិរ  ប់តៅវញិ របស់ពួក្
ទាសក្រទំាងតន្មះ? 

 គឺបុរ ី សូរ ៉បូាបិល។ (ផអ្សរ៉ា ២:១-២ក្, ោកាយ ១:១) 

៤. បន្មទ ប់ពីរបជារាស្រសតបានរ  ប់មក្វញិត ើយត ើពួក្តគបាន
ត វ្ើអ្វីខ្លះ? 

 គឺពួក្តគចាប់តផតើម ក្ស្ថងរពះវោិរ និងរក្ងុតយរសូ្ថ ិមត ើង
វញិ។ (ផអ្សរ៉ា៣:៧-១០) 
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៥. ត ើមនុសសពីរន្មក់្ផដលបានជួយរបជារាស្រសតយ៉ង ល្ ងំតន្មះគឺ
ជានរណា? 

 គឺផអ្សរ៉ា ជាអ្នក្និពនធ និងតនត មា ជាអ្នក្បំតរ ើផពងថាវ យដល់
តសតច។ (ផអ្សរ៉ា១០:៦-១២,តនត មា៧:១-១០) 

៦. ត ើការង្គរស្ថងសង់ត ើងវញិតន្មះ មានភាពង្គយស្សួលឬតទ? 
 តទ! ពួក្តគមានសរ ូវជាតរចើន ផដលបានពាយមបញ្ឈប់ការ
ស្ថងសង់ត ើងវញិតន្មះ។ (ផអ្សរ៉ា៤:១-១០) 

៧. ត ើតោរ៉ាណាខ្លះ ផដលបានជំរញុទឹក្ចិ តរបជារាស្រសតឲ្យបនតការ
ស្ថងសតន្មះ? 

 គឺមានតោរ៉ា ោកាយ និង តោរ៉ា ស្ថការ។ី 
 (ោកាយ១:១-៨,ស្ថការ៤ី:១-១០) 

៨. ត ើរបជារាស្រសតបានទទួលការរពមានជាពិតសសចំតរះអំ្តពើ
បាបអ្វី? 

 គឺរបឆំ្ងនឹងអំ្តពើបាបថ្នការការតរៀបការរចបូក្រចបល់ និង 
ការមិនតគារពចំតរះថ្ងងឈប់សំរាក្។ 

 (ផអ្សរ៉ា៩:១-៥,១០:១-៥,តនត មា១៣:១៥-២២) 

៩. ត ើរពះវោិរផបបណាផដលរបជារាស្រសតបានស្ថងសង់ត ើង? 
 គឺរពះវោិរផដលគាម នសំរស់ដូច រពះវោិរក្នុងសម័យរពះបាទ
ស្ថ ូមូ៉នត ើយ ត ើយ ិបថ្នសមព័នធតមរ ីតៅផ បា ់មិនទាន់
រក្ត ើញវញិតទៀ ។ (ផអ្សរ៉ា៣:១០-១៣,ោកាយ២:៣) 
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១០.ត ើស្ថសន៍អីុ្ស្ស្ថផអ្ល តៅមានតសតចរគងរាជយតទៀ ផដរឬតទ? 
 តទ! តទាះបីជាផខ្សញ្ញដ  តិវងានុវងសថ្ន លួងោវឌីរ ូវបានផងរក្ា
ឲ្យមានជីវ ិក៏្តោយ បុ៉ផនតគាម នតសតចណាមួយតចញពីរាជយរបស់
តសតចោវឌីរគងរាជយតទៀ ត ើយ។ (ផអ្សរ៉ា៨:២) 

 
តមតរៀនទតនទញ៖ 
ោកាយ ២:៦-៧ ៦ដបិ រពះតយ ូវ៉ថ្នពួក្ពលបរវិររទង់ មាន
បនទូលដូតចនះថា តៅផ បនតិចតទៀ អ្ញនឹងអ្រងួនទំាងថ្ផទតម 
និងផផនដី ទំាងសមុរទ និងដីតគាក្ផង ៧ក៏្នឹងអ្រងនួអ្ស់ទំាង
ស្ថសន៍ផដរ តន្មះជាទីគាប់ចិ តអ្ស់ទំាងស្ថសន៍នឹងមក្ដល់
រពះតយ ូវ៉ថ្នពួក្ពលបរវិរ រទង់មានបនទូលថាតៅរគាតន្មះ
អ្ញនឹងបំតពញវោិរតនះតោយសិរលីអ។ 
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មេម ៀនទ ី២៥ 
បនាា ប់ ីបានវិលប្រតឡប់េកប្រសុកកាណានវិញ 

១. តរកាយពីបានវលិរ  ប់មក្វញិត ើយត ើវជារបវ តិស្ថស្រសត
របស់នរណា? 

 គឺជារបវ តិស្ថស្រសតរបស់ ន្មងតអ្សត ើ្រ ផដលកាល យជារពះមត 
សីរបស់តសតចថ្ននរគ តពើសីុ។ (ន្មងតអ្សត ើ្រ២:៥-៧,១៥-១៧) 

២. ត ើរពះអ្មាច ស់បានតរបើន្មងតអ្សត ើ្រយ៉ងដូចតមតច? 
 គឺរពះអ្ងគបានទុក្ឲ្យពូជពងសថ្នតសតចោវឌីមានជីវ ិរស់ តៅ
តពលផដលោម៉ានជាមនុសសមរក្ក់្បានត ើញថា ពួក្តគបាន
បំផាល ញពួក្ស្ថសន៍យូ៉ោតចាលអ្ស់ត ើយតន្មះ។ 

 (ន្មងតអ្សត ើ្រ ៣:១៣-៤:១០,៦:១៤-៧:៧,៨:៥-១២) 

៣. ត ើតោរ៉ាចុងតរកាយតគគឺជានរណា? 
 គឺជាតោរ៉ា ម៉ាឡាគី ផដលបានរស់តៅរបផ លជា ៤០០ 
ម.គ.ស។ 

៤. តយងតមរយៈតោរ៉ាម៉ាឡាគីតៅតរកាយពីរចួខ្លួនជាទាសក្រ 
ត ើស្ថសន៍យូ៉ោបានតគារពបំតរ ើរពះជាមាច ស់តោយភាព
តស្ថម ះរ ង់ផដរតទ? 

 តទពួក្តគបានរបរពឹ តអំ្តពើបាប ទាស់នឹងរពះជាមាច ស់យ៉ង ល្ ំង
ណាស់។ (ម៉ាឡាគី១:១,៧-៩) 
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៥. ត ើពួក្ស្ថសន៍យូោមានតសរភីាពមតងតទៀ ផដរឬតទ? 
  តទ! គឺអំ្ណាចរបស់តផសងៗតៅផផនដីបានរគប់រគងតលើពួក្តគ
ជានិចច។ (លូកា៣:១,យូ៉ោន១៩:១២) 

៦. ត ើជា ិស្ថសន៍ទំាងតន្មះរបរពឹ តិលអចំតរះស្ថសន៍យូោតទ? 
 តទ! វគឺជាសម័យកាលមួយផដលរាស្រសតរបស់រពះជាមាច ស់ជួប
របទះនឹងការតបៀ តបៀន និងរងទុក្ខតស្ថក្យ៉ង ល្ ំង។  
(តយរាមា២៤:៧-១០,២៥:៣៤) 

៧. ត ើក្នុងសម័យកាលតន្មះមានមនុសសតស្ថម ះរ ង់នឹងរពះឬតទ? 
 ពិ ផមនត ើយ របាក្ដជាមាន គឺពួក្តគបានទនទឹងរង់ចំានូវការ
យងមក្វញិរបស់រពះរគីសទកាន់ផ ល្ ំងត ើង។(តអ្ស្ថយ៦០:១-
៣,តយតរមា២៤:១-៧) 

៨. ត ើរពះវបិតបានតរៀបចំការការយងរ ទបប់មក្វញិរបស់រពះ
រគីសទ ដូចតមតច? 

 តោយស្ថរន្មតពលតរកាយមក្ ការសរតសររពះគមពីរសញ្ញដ ងមីជា
ភាស្ថរកិ្ក្ រ ូវបានបណាត លត ើង ត ើយក៏្រ ូវបានតរបើរស
តពញពិភពតោក្។ 

៩. ត ើមានបក្សមរក្ក់្ណាខ្លះបានតក្ើ មានត ើងតៅក្នុងសម័យ
កាលតន្មះ? 

 គឺពួក្្ងគ ៈផារសីុិ ផដលពួក្តគមានជំតនឿថា ការសតគង្គគ ះ
គឺបានមក្ពីការខិ្ ខំ្របឹងត វ្ើអំ្តពើលអ។(ម៉ាថាយ៥:២០,១២:១-៨) 
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១០.ត ើជា ិស្ថសន៍ណាផដលបានចំតរ ើនអំ្ណាច ល្ ងំត ើងៗរ ូ 
ដល់ចុងបញ្ច ប់ថ្នសម័យកាលតន្មះ? 

 គឺចរក្ភពរ ៉មូផដលជាអ្នក្រគប់រគងផផនដីតៅក្នុងតពលផដលរពះ
រគីសទបានរបសូ មក្តន្មះ។ (លូកា២:១) 

  តមតរៀនទតនទញ៖ 
 ម៉ាឡាគី៣:១ ១តមើលអ្ញចា ់ទូ អ្ញឲ្យតៅគា ់នឹងតរៀបចំផលូវ
តៅមុខ្អ្ញ ត ើយរពះអ្មាច ស់ផដលឯងរាល់គាន ផសវងរក្តន្មះ       
រទង់នឹងតោផ មក្ដល់រពះវោិររបស់រទង់ភាល ម ឯទូ ផដលនំ្ម 

  តសចក្តីសញ្ញដ មក្ជាតសចក្តីសញ្ញដ  ផដលឯងរាល់គាន ចង់បាន
ទំាងតមល៉ះតន្មះ តមើលន៍រទង់យងមក្ តនះជារពះបនទូលរបស់រពះ
តយ ូវ៉ថ្នពួក្ពលបរវិរ។ 
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