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ស្គខេរប្រវត្តិប្ពះគម្ពីរស្ញ្ញា ថ្មី 
 
 
 

ថ្នន ក់មធយម (កំរតិ ២) 
ភាគទី ២ 

 
 
 

ររៀបររៀងរោយ ជី. វ៉ានឌែន បឺច 
 រតួតពិនឹតយរោយ រជ. រជ. លិម  

 

រោយមានការជួយឧបតថមភពីរោក ោវែី ហីុហគស៍ 
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អារម្ភកថាអនក ិព ធ 

រសៀវរៅរនេះរតវូបានររៀបររៀងរឡើង រោងតាមការសររមច
ចិតតននគណៈកមមការពួកជំនំុកំឌណទរមង់ របូរតសតង់នាឆ្ន ំ ១៩៥៥ 
-១៩៦០។ រោលបំណងននការបរងកើតរសៀវរៅរនេះ គឺរ ើមបី ផដល់ 
នូវមូលោា នរគឹេះ សរមាប់ការទូនាម នតាមរោលជំរនឿ ល់បអូនៗ 
កុមារពីអាយុ ៩ឆ្ន ំ និង១០ឆ្ន ំ។ 
រមររៀនទំង២៥ កនុងរសៀវរៅរនេះមានមូលោា នរលើរពេះគមពីរ

សញ្ញា ថមីរហើយសំរៅរៅរកការសងកត់ធងន់រលើការពិត និងកាល
របវតតិននបទគមពីរ។ រោយមានការរឭំករមររៀន ររៀងរាល់របំា
រមររៀនមដងរនាេះ រសៀវរៅរនេះបររមើ ល់ការបររងៀនអំពីរោល
ជំរនឿរយៈរពល៣០សបាដ ហ៍។ 
កូនរសៀវរៅរនេះ ជារសៀវរៅឌ លអមជាមួយនឹងរសៀវរៅ 

ឌ លមានចំណងរជើងថ្ន សរងេបរបវតតិរពេះគមពីរសញ្ញា ចាស់ឌ ល 
រតូវបានររៀបររៀងរឡើងរោយសាស្ត្សាត ចារយ H.C. Hoeksema 
រហើយរសៀវរៅរនេះ រតូវយករៅបររងៀនមុន រសៀវរៅរបវតតិរពេះ
គមពីរសញ្ញា ចាស់ និងសញ្ញា ថមី សរមាប់ថ្នន ក់ខ្ពស់។ 

រសៀវរៅលំហាត់មួយរផេងរទៀត ក៏រតូវបានររៀបររៀងរឡើង 
អមជាមួយរសៀវរៅរនេះឌ រ។ 

អនកនិពនធក៏សូមឌថលងអំណរគុណោ៉ាងកតញ្ាូឌ រ ចំរ េះគណ
កមមការរោលជំរនឿ និងគណកមមការរតួតពិនឹតយរោលជំរនឿកនុង
ការចងរកងរសៀវរៅរនេះសរមាប់ការររបើរបាស់រៅតាមពួកជំនំុ។ 
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សូមឱ្យរពេះននសមព័នធរមរតីរបស់រយើង ររបើរបាស់រសៀវរៅរនេះ 
សរមាប់ការទូនាម ន និងការអប់រសីំលធម៌នានាខាងឌផនករពលឹង
វញិ្ញា ណ ល់រោប់ពូជននសមព័នធរមរតីរបស់រទង់។ 

ជី. វ៉ា  ឌែ  រឺច 
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អារម្ភកថាអនកឌកស្ប្ម្ួល 

ការររបើរបាស់រសៀវរៅរោលជំរនឿ សរមាប់ការទូនាម ន ល់ 
រកមងៗរៅតាមពួកជំនំុ គឺជារទឹសដីបុរាណ និងជារទឹសដីឌ លបាន 
សាកលបងរៅតាមរពលរវោ។ បណដុំ កូនរសៀវរៅទំងរនេះបាន 
រចនារឡើង រ ើមបីផដល់នូវការចាក់រគឹេះ ៏រងឹមំារលើការពិតកនុង រពេះ 
គមពីរ និងរបវតតិរពេះគមពីរឌ លចុងររកាយបំផុតក៏រតូវបានររបើជា 
មូលោា នរគឹេះសរមាប់រោលជំរនឿសរមាប់រសចកដីបររងៀន  ូចជា 
រោលជំរនឿខាន តខ្លីរបស់រវសមីនសទឺ ឌ លរតូវបានចង រកងរឡើង 
សរមាប់ររបើរបាស់រៅកនុងពួកជំនំុ Pilgrim Covenant Church ។ 

 រយើងបានឌកសរមួលនូវកំហុសឆគងមួយចំនួន ពីកំឌណរ ើម 
និងបានឌកបឌនថមចរមលើយខ្លេះ រ ើមបឱី្យកាន់ឌតសមរៅនឹងសំណួរ
ឌ លរចាទសួរ។ 

របើសិនជាអនករាល់ោន  (ជាឪពុកមាដ យ) ពិតជាបានកំពុងររបើ
របាស់បណដុ េះរសៀវរៅរោលជំរនឿរនេះតំាងឌតពីរ ើមមក រនាេះ
អនករាល់ោន នឹងរ ើញថ្ន រហូតមក ល់រពលរនេះ កូនរបស់អនក
នឹងរបាក ជាអាច អានរសៀវរៅរោលជំរនឿរនេះរោយខ្លួនឯង
រហើយឌថម ទំងអាចទរនទញចំាចរមលើយ រោយមិនបាច់របឹង  ូច
កាលឌ លវចាប់រផដើមររៀនរលើក ំបូងរទៀតផង។ រនេះរបាក ជា
មិនឌមនរោយសារការរពញវយ័ ននសមតថភាពផលូវចិតតប៉ាុរ ណ្ េះរទ 
ឌតក៏រោយសារឌតការបររងៀនឌ រ។  ូរចនេះអនករាល់ោន ក៏នឹងយល់
រ ើញថ្នការបររងៀនកូនរៅរបស់អនក សូរតរោលជំរនឿទំងរនេះ 
គឺជាបទពិរសាធន៍កាន់ឌតរកីរាយជាងមុនរៅរទៀតផង។ 
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ប៉ាុឌនតការយកចិតតទុករតូវឌតរធវើរឡើង រ ើមបីកំុឱ្យការហាត់ររៀន
ពីរោលជំរនឿទំងរនេះ កាល យរៅជាទមាល ប់របចំាសបាដ ហ៍។ ផទុយ
រៅវញិការហាត់ររៀនរនេះ រតូវឌតរធវើរឡើងរោយ រសចកដីអធិសាា ន 
ទំងមានជំរនឿ និងរសចកដីសងឃឹមថ្ន រទង់រទយននរសចកដី
បររងៀននិងការពិតកនុងរពេះគមពីរ រតូវបានពរងីកកាន់ឌតធំរៅកនុង
 ួងចិតតកូនរៅរបស់រយើង នឹងរកើតរចញជាឌផលផ្កក សរមាប់សិររីងុ
ររឿងរបស់រពេះរគីសទរៅនថង្មួយ (ឬសូមបីឌត រពលរនេះ) មិន
ខាន។  ូរចនេះសូមឱ្យមាដ យរលើកទឹកចិតត ល់កូនៗ ឌ លមាន
របាជាា ទំង រនេះកនុងវធីិសាស្ត្សតទរនទញ រោយមិនឱ្យរគម៉ាួរ ៉ា និង
អនទេះអឌនទងរពលឌ លវទរនទញ ខុ្សជាររចើនរលើកររចើនសារ។ 

 រហើយសូមឱ្យឪពុកៗធានាឱ្យបានថ្ន កូនរនាេះអាចយល់ពីអវី 
ឌ លរគទរនទញ រហើយយល់ពីររបៀបឌ លរោលជំរនឿទំងរនេះ 
មានការទក់ទងរៅនឹងជីវតិ ខាងរពលឹងវញិ្ញា ណរបស់រគផ្កទ ល់ 
រោយនំារគរៅឯរពេះរគីសទតាមរយៈការររៀបរាប់ ពីការពិតឌ ល
បានទរនទញចំា។ 

សូមឱ្យរពេះអមាច ស់របទនពរ  ល់ការរបឹងឌរបង ៏អស់ពីចិតត
របស់រយើង កនុងការទូនាម ន ល់កូនរៅរបស់រយើងតាមមាោ៌របស់
រពេះអមាច ស់។ 

គោយ គជ.គជ. លមិ្ ឌែម្ិថ្ុនា ឆ្ន ២ំ០០៤ 
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សង្ខេបប្បវត្តបិ្រះគម្ព ីរសញ្ញា ថ្ម ី- 4 

មេម ៀនទ១ី 
កំម ើ ត បសម់ោកយ ៉ូហានបាទីសទ 

ល៉ូកា ១ 

១. ត ើរពះជាម្ចា ស់បញ្ជូ នអនកណាឱ្យតរៀបចំផលូវថ្វវ យរពះររីសទ? 
 រឺតោកយូ៉ហានបាទីសទ។ 
 (លូកា១:៧៦-៧៩,តអសាយ៤០:៣, ម៉្ចថ្វយ៣:១-៣) 

២. ត ើអនកណាជាឪពុកម្ចា យរបស់តោកយូ៉ហានបាទីសទ? 
 រឺសាការនិីង តអលីសាបិ  ជាបាីរបពនធដដលតកា ខ្លល ចដល់

រពះជាម្ចា ស់ ។ (លូកា១:៥-១៣) 

៣. ត ើរពះរមពីររបាប់អវីខ្លះដល់តយើងទាក់ទងនឹងកំត ើ  របស់តោក
យូ៉ហានបាទីសទ?  
គា ់មិនទាន់តកើ ទាល់ដ តសាះរហូ ទាល់ដ ឪពុកម្ចា យរបស់
គា ់ ចាស់ណាស់តៅតហើយ។ (លូកា១:៧,១៨) 

៤. តហ ុអវីក៏រពះជាម្ចា ស់រង់ចំារហូ ដល់សាការ ី និងតអលីសាបិ 
ម្ចនវយ័ចាស់ដូតចនះ? 

 តដើមបីបង្ហា ញថ្វកំត ើ  របស់តោកយូ៉ហានរឺជារពះរុ ដ៏
អសាា រយ។ (លូកា១:៣៦-៣៧) 
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  សង្ខេបប្បវត្តបិ្រះគម្ព ីរសញ្ញា ថ្ម ី- 5 

៥. ត ើកំត ើ  របស់តោកយូ៉ហានបាទីសទរ ូវបានរបកាសយ៉ង
ដូចតមាច? 

 តទវតាការពីដយ៉លបានរបាប់តោកសាការតីៅកនុងរពះវហិារ។ 
(លូកា១:១៣-១៧) 

៦. ត ើតោកសាការកំីពុងត វ្ើអវីតៅកនុងរពះវហិារ? 
 គា ់កំពុងដ ដុ តររឿងរកអូបតៅកនុងរពះវហិារ។(លូកា១:៨-៩) 

៧. ត ើតោកសាការបីានទទួលអវីជាសញ្ញា សម្ចា ល់តោយសារដ 
ចិ តមិនតជឿរបស់គា ់?  
គា ់មិនអាចនិយយរបាប់អំពីការអសាា រយដដលតទវតានិយយ
របាប់គា ់បានតទ។ (លូកា១:១៩-២០,២២) 

៨. តហ ុអវីសាការមិីនតជឿរាជសារដដលរបទានតាមរយៈតទវតា?    
 ពីតររះទំាងតោក និងរបពនធរបស់តោកសុទធដ ម្ចនវយ័

ចំណាស់តៅតហើយ។ (លូកា១:១៨-២០) 

៩. ត ើរពះជាម្ចា ស់បានត វ្ើ ឱ្យតោកសាការនិីយយបានមាងតទៀ 
ដមនតទ? 

 ដមនតហើយតពលដដលតោកសាការ ីបានបញ្ញជ ក់ពីត ម្ ះរបស់
តោកយូ៉ហានរចួតហើយរពះជាម្ចា ស់ ក៏បានតរបាសគា ់ឱ្យ
និយយបាន វញិ តហើយគា ់ក៏ទាយ។ (លូកា១:៦៣-៧៩) 

 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



សង្ខេបប្បវត្តបិ្រះគម្ព ីរសញ្ញា ថ្ម ី- 6 

១០.ត ើវាម្ចនន័យយ៉ងដូចតមាចដដលថ្វយូ៉ហានបាទីសទរឺជាពួក
ណាសារ ី?  
ម្ចនន័យថ្វគា ់រ ូវបានដញកថ្វវ យរពះជាម្ចា ស់តំាងពីកំត ើ  
មក។ (លូកា១:១៥,ជនរ នា៦:១-៨) 
 
ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“ឯឯងទារកតអើយ តរនឹងតៅឯងជាតហារាននរពះដ៏ខ្ពស់បំផុ   បិ ឯងនឹង 
តដើរចំតរះរពះជាម្ចា ស់តដើមបីតរៀបចំផលូវថ្វវ យរទង់ របតយជន៍ឱ្យរទង់បាន 
សាា ល់តសចកាីសតគង្ហា ះ ជាការតរបាសឱ្យតររចួពីបាប”។ 
(លូកា ១:៧៦-៧៧) 
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មេម ៀនទ២ី 
កំម ើ តរពះអម្ចា សម់យស ៉ូវ និង កមុ្ច ភាព បសរ់ទង់ 

ល៉ូកា ២ និង ម្ច ថាយ ២ 
 

១. ត ើអនកណាដដលបានរបកាសពីកំត ើ  របស់រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វ
របាប់ដល់នាងម៉្ចរ?ី 

 តទវតាការពីដយ៉ល ដដលបានរបកាសពីកំត ើ  តោកយូ៉ហាន
បាទីសទ។(លូកា១:២៦) 

២. ត ើនាងម៉្ចរជីាអនកណា? 
 រឺជាស្តសតីរកមំុរពហមចារ ីដដលជារាជវងានុវងសរបស់រពះបាទ

ោវឌី។ (លូកា១:២៧) 

៣. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វរបសូ តៅកដនលងណា? 
 រឺតៅភូមិតបតលលហិម ជាស្សកុកំត ើ  របស់រពះបាទោវឌី។  

(ម៉្ចថ្វយ២:១,លូកា២:១-៦) 

៤. ត ើអនកណាជាមនុសសដំបូងដដលបានសាា ប់ឮពីកំត ើ  របស់រពះ
អម្ចា ស់?  

 រឺពួករង្ហវ ល, ដដលកំពុងឃ្វវ លហវូងតចៀមតៅវាលតបតលលហិម។ 
(លូកា២:៨-១០) 

៥. ត ើតទវតាបានឱ្យសញ្ញា ដល់ពួកអនករង្ហវ លយ៉ងដូចតមតច?  
“អនករាល់គាន នឹងត ើញរពះឱ្រសមួយ រុនឹំងសំព ់តផាកតៅកនុង
សនូក”។ (លូកា២:១២) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



សង្ខេបប្បវត្តបិ្រះគម្ព ីរសញ្ញា ថ្ម ី- 8 

៦. ត ើតោកយូ៉ដសប និងនាងម៉្ចរបីានយករពះតយសូ៊វតៅឯណា 
តៅតពលដដលរទង់របសូ បានដសសិបនលៃ?  
ពួកគា ់ទំាងពីរបាននំារទង់តៅរពះវហិារ តដើមបីថ្វវ យរពះជា
ម្ចា ស់ទ ។ (តលវវីន័ិយ១២:១-៤,៦,លូកា២:២១-២៤,២៧) 

៧. ត ើតោកយូ៉ដសប និងនាងម៉្ចរបីានជួបអនកណាតៅរពះវហិារ? 
 រឺតោកសីុម្ចម នដ៏ចំណាស់ដដលបានទាយ និងដដលម្ចន

តសចកាីអំ រចំតរះកំត ើ  របស់រពះររីសទ។(លូកា២:២៥-៣៥) 

៨. ត ើអនកណាខ្លះដដលបានត វ្ើដំត ើ រយ៉ងឆ្ងៃ យពីទិសខ្លងតកើ  
តដើមបមីកតមើល និងថ្វវ យបងាំរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វ? 

 តហារាបីនាក់ដដលត ើញផ្កា យរបស់រទង់និងសួរតសាចតហរ ៉ឌូ 
ពីកដនលងដដលរពះររីសទតៅ។ (ម៉្ចថ្វយ២:១-១១) 

៩. ត ើតសាចតហរ ៉ឌូបានត វ្ើអវីខ្លះតៅតពលដដលពួកអនកតហារាមិន
រ ឡប់មករករទង់តពលបានរកត ើញរពះអម្ចា ស់? 

 រទង់បានបញ្ញជ ឱ្យតរសម្ចល ប់តកមងទំាងអស់ ដដលម្ចនអាយុ
ពីរឆ្ងន ំចុះតរកាមតៅភូមិតបតលលហិម។ (ម៉្ចថ្វយ២:១៦-១៨) 

១០.ត ើតៅតពលដដលរទង់ម្ចនអាយុ១២ឆ្ងន តំ ើតររករទង់ត ើញតៅ 
កដនលងណា? 

 រឺតៅរពះវហិារកនុងរកងុតយរសូាឡិម កំពុងជដជកជាមួយពួក
អនករបាជញខ្លងបទរមពីរ ទំាងសួរនិងតឆលើយសំនួរដ៏លំបាកៗជា
តរចើនផង។ (លូកា២:៤២-៤៩) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖ 
លូកា២:៧-១៤ “តហើយនាងរបសូ បានបុរតាជាចមបងមក រចួរុនឹំងសំព ់
តផាកកនុងសនូក ពីតររះកនុងរពះសំណាក់គាម នកដនលងណាតៅតទ”។  
(តយងតាម រពះរមពីរ) 
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មេម ៀនទ៣ី 
ព័នធកិចា បសម់ោកយ ៉ូហានបាទីសទ 
ល៉ូកា ៣:១-២០, ម្ច ថាយ ៣:១-១២ 

 
១. ត ើតោកយូ៉ហានបាទីសទតៅត វ្ើការតៅឯណា? 
  តៅឯវាលរតហាសាា ន ដកបរទតនលយ័រោន់។ (ម៉្ចថ្វយ៣:១-

៦,លូកា ៣:២-៣,៧) 

២. ត ើតោកយូ៉ហានបរតិោរអវីជាអាហារតហើយតសលៀករក់យ៉ងដូច
តមាច? 

 គា ់ពិសាក ាូ ប និងទឹក មុំជាអាហារតហើយរក់អាវពីតរាម
អូដឋ។ (ម៉្ចថ្វយ៣:៤) 

៣. ត ើកិចាការឬការរតាស់តៅរបស់តោកយូ៉ហានរឺជាអវី? 
 គា ់ជាអនករបកាសដំ ឹងលអ និងត វ្ើពិ្ីរជមុជទឹក។  

(លូកា៣:៣-៦,១៦) 

៤. ត ើតោកយូ៉ហានរបកាសដំ ឹងលអអំពីអវីខ្លះ? 
 គា ់បានរបាប់ឱ្យរាស្តសតដរបចិ ត ទំាងរបាប់តរថ្វនររសាា នសួរ៌ 

ជិ មកដល់តហើយ។ (ម៉្ចថ្វយ៣:១-២,៧-១១,លូកា៣:៧-៨) 
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៥. ត ើម្ចនមនុសសតរចើនតជឿតលើការរបកាសរបស់តោក
យូ៉ហានដដរតទ? 

 ពិ ដមន! មនុសសជាតរចើនបានទទួលតជឿ និងបានទទួលពិ្ី
រជមុជទឹក។ (ម៉្ចថ្វយ៣:៥-៦) 

៦. ត ើអនកណាដដលបានមករកតោកយូ៉ហានតដើមបសួីរថ្វគា ់ជា
អនកណា? 

 រឺរ ៈផ្ករ៉ាសីុ និងសាឌូសីុ ដដលមកពីរកុងតយរសូាឡិម។ 
(ម៉្ចថ្វយ៣:៧) 

៧. តៅនលៃបនាទ ប់មកតទៀ ត ើតោកយូ៉ហានបានបង្ហា ញពីរពះររីសទ
យ៉ងដូចតមាច? 

 គា ់ម្ចនរបសាសន៍ថ្វ “នុះន៍កូនតចៀមននរពះដដលតោះបាប
មនុសសតោក”។ (យូ៉ហាន ១:២៩)  

៨. ត ើតោកយូ៉ហានបានបងខំឱ្យសិសសរបស់តោកត វ្ើអវីខ្លះ? 
 រឺឱ្យពួកតរចាកតចញពីគា ់ រចួតដើរតាមរពះតយសូ៊វ។  

(យូ៉ហាន ១:២៩-៤០) 

៩. តរកាយមកត ើរពះតយសូ៊វម្ចនបនទូលដូចតមាចខ្លះអំពីតោក
យូ៉ហាន បាទីសទ? 

 រទង់ម្ចនបនទូលថ្វតោកយូ៉ហាន រឺជាតហារាដដលអសាា រយជាង
តហារាទំាងបុ៉នាម នតៅកនុងសញ្ញា ចាស់។ 

 (ម៉្ចថ្វយ១១:៧-១១,លូកា៧:២៤-២៨) 
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១០.ត ើតសាចតហរ ៉ឌូដ៏តឃ្វរត ត វ្ើអវីខ្លះតពលដដលតោកយូ៉ហាន
បានទិះតទៀនពីអំពីបាបរបស់រទង់? 

 រទង់បានចាប់តោកយូ៉ហានយកតៅោក់រុក ។ 
 (លូកា៣:១៨-២០) 

ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“តនាះតោកយូ៉ហានរបាប់តរររប់គាន ថ្វ៖ ឯខ្ញុំ ខ្ញុំត្វើពិ្ីរជមុជទឹកឱ្យអនក
រាល់គាន តោយទឹកក៏ពិ ដមន បុ៉ដនតម្ចនរពះមួយអងាដដលម្ចនអំណាចជាង
ខ្ញុំតៅតទៀ  ខ្ញុំមិនរួរនឹងស្សាយដខ្សសុព ៌រពះបាទរទង់ផង រពះអងាតនាះ
នឹងត្វើបុ យរជមុជឱ្យអនករាល់គាន  តោយរពះវញិ្ញា  បរសុិទធតហើយនឹង
តភលើងវញិ”។ (លូកា ៣:១៦) 
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មេម ៀនទ៤ី 
ពិធីររេុរទឹក និង កា រតូវលបងួ បសរ់ពះអម្ចា សម់យស ៉ូវ 

ម្ច ថាយ ៣:១៣-៤:១១ 
 

១. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វរទង់ម្ចនរពះជនមបុ៉នាម ន តៅតពលដដល
រទង់បានចាប់តផាើមព័នធកិចារបស់រទង់ជាសាធារ ៈ? 

 រទង់ម្ចនរពះជនមរបដហលសាមសិបឆ្ងន ំ។ (លូកា៣:២១-២៣) 

២. ត ើរពះអម្ចា ស់បានចាប់តផាើមព័នធកិចារបស់រទង់យ៉ងដូចតមាច? 
 រទង់បានយងតៅកាន់ទតនលយ័រោន់ តដើមបីទទួលពិ្ីរជមុជទឹក

ពីតោកយូ៉ហាន។ (ម៉្ចថ្វយ៣:១៣-១៥) 

៣. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតពលរពះតយសូ៊វទទួលពិ្ីរជមុជទឹក? 
 តនាះតម រតបើកតឡើង តហើយរពះវញិ្ញា  បរសុិទធក៏យងចុះមក 

ស ឋិ  តលើរទង់ម្ចនសណាឋ នដូចជាស វររប។  
(ម៉្ចថ្វយ៣:១៦-១៧,ម៉្ចកុស ១:៨-១១) 

៤. ត ើសតមលងតចញមកសាា នសួរ៌និយយថ្វដូចតមាច? 
 “តនះជាកូនសៃួនោញ អញ ជាទីគាប់ចិ តអញណាស់”។  
 (ម៉្ចថ្វយ ៣:១៧) 

៥. បនាទ ប់ពីរពះតយសូ៊វបានទទួលពិ្ីរជមុជទឹករចួោល ម ត ើម្ចន
តរឿងអវីតកើ តឡើង? 

 រពះវញិ្ញា  ននរពះ បាននំារទង់តៅកាន់វាលរតហាសាា នតដើមបី
ឱ្យអារកសលបួង។ (ម៉្ចថ្វយ៤:១) 
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៦. ត ើអារកសរឺជាអនកណា? 
 វារឺជាតមតទវតាដដលធាល ក់ពីតលើតម  ម្ចនត ម្ ះ សាតំាង។ 
 (វវិរ ៈ១២:៩,២តពរ សុ២:៤,យូ៉ោស៦) 

៧. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វរង់តៅវាលរតហាសាា នយូរបុ៉ណាា ? 
 រទង់រង់តៅវាលរតហាសាា នអស់ ៤០យប់ ៤០នលៃ តោយគាម ន

អាហារ និងគាម នទឹកបរតិោរតសាះ។ (ម៉្ចថ្វយ៤:២) 

៨. ត ើអារកសបានលបួងរពះតយសូ៊វបុ៉នាម នដង? 
 បីដង តាមវ ិ្ ីបីតផសងៗខុ្សពីគាន ។ (ម៉្ចថ្វយ៤:៣-១០) 

៩. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វបានសាា ប់តាមអារកសដដរឬតទ? 
  តទ! រទង់ម្ចនបនទូលថ្វ “សាតំាង ចូរលយតៅតរកាយអញតៅ” 

(លូកា ៤:៨)។ 

១០.ត ើអនកណាដដលបានចូលមកឯរពះតយសូ៊វបនាទ ប់ពីការលបួង
រ ូវបានបញ្ា ប់? 

 រឺពួកតទវតាចូលមកបតរមើរទង់។ (ម៉្ចថ្វយ៤:១១) 

ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“ បិ សតមាចសងឃននតយើង រទង់មិនដមននឹងមិនអាចអា ិ អាសូរ ដល់
តសចកាីកតមាយរបស់តយើងរាល់គាន តនាះតទ តររះរទង់បានរ ូវតសចកាី
លបួងររប់ យ៉ងដូចជាតយើងរាល់គាន ដដរ ដ ឥ ត្វើបាបតឡើយ”។ 
(តហតរពើរ ៤:១៥) 
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មេម ៀនទ៥ី 
កា ចាប់មផដើេព័នធកិចា បសរ់ពះអម្ចា សម់យស ៉ូវ 

យ ៉ូហាន ១:៣៥-៣:៣៦ 

១. ត ើព័នធកិចាសាធារ ៈរបស់រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វសា ិតសារយូរ
បុ៉ណាា ? 

 របដហលជាបីឆ្ងន ំកនលះ។ 

២. ត ើកិចាការរដំបូងបងអស់ដដលរទង់ត វ្ើរឺជាអវី? 
 រទង់បានតរជើសតរ ើសមនុសសខ្លះឱ្យត វ្ើជាសិសសរបស់រទង់។  

៣. ត ើមនុសសខ្លះដដលរទង់តរជើសតរ ើសមកត វ្ើជាសិសសតនាះជាអនក
ណាខ្លះ? 

 អនតរទ យូ៉ហាន តពរ សុ ភីលីព និងណាថ្វដ ល។  
 (យូ៉ហាន១:៣៥-៤៦,ម៉្ចថ្វយ៤:១៨-២២) 

៤. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅកនុងពិ្ីមងាលការឯភូមិកាណា? 
រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វ បានត វ្ើការអសាា រយជាតលើកដំបូងរបស់រទង់
តោយត្វើឱ្យទឹកកាល យជាស្សា។ (យូ៉ហាន២:១-១១) 

៥. បនាទ ប់ពីពិ្ីមងាលការតនះត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វយងតៅណា? 
រទង់បានយងតៅឯកាតពើ ិមពីរបីនលៃ រចួបនាដំត ើ រតៅរកុង
តយរសូាឡិមតទៀ ។ (យូ៉ហាន២:១២-១៣) 
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៦. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វបានត វ្ើអវីខ្លះតៅរកុងតយរសូាឡិម? 
រទង់បត ា ញពួកអនកលក់ និងអនកទិញស វសរម្ចប់ត វ្ើយញ្ា
បូជាតចញពីរពះវហិារ។ (យូ៉ហាន២:១៤-១៦) 

៧. ត ើរពះអម្ចា ស់ម្ចនបនទូលរបាប់អស់អនកដដលសួររកទីសម្ចា ល់
ននសិទធិអំណាចរទង់កនុងការត វ្ើដបបតនះថ្វដូចតមាច? 
“ចូរបំផ្កល ញរពះវហិារតនះចុះ រចួកនុងរវាងបីនលៃ ខ្ញុំនឹងសង់តឡើង
វញិ”។ (យូ៉ហាន ២:១៩) 

៨. ត ើអនកណាដដលបានមករករពះតយសូ៊វទំាងយប់? 
រឺតោកនីកូតដម ជាអាចារយផ្ករសីុិ និងជាតហហាវ យសាសន៍
យូោ។ (យូ៉ហាន៣:១-២) 

៩. ត ើរពះអម្ចា ស់បានម្ចនបនទូលរបាប់តោកនីកូតដមថ្វដូចតមាច? 
“តបើមិនបានតកើ ជាលមីតទ តនាះគាម នអនកណាអាចនឹងត ើញនររ 
រពះបានតទ” (យូ៉ហាន ៣:៣)។ 

១០.តៅតពលដដលហវងូមនុសសចាប់តផាើមតចញពីគា ់តៅតាមរពះ    
អម្ចា ស់តយសូ៊វត ើតោករអូ៊រទំាដដរឬតទ? 
តោកមិនបានរអូ៊រទំាតទ ដប ិតោកម្ចនរបសាសន៍ថ្វ “រ ូវឱ្យ 
រពះអងាបានចតរមើនតឡើង រឯីខ្ញុំរ ូវលយចុះវញិ”។ 
(យូ៉ហាន ៣:៣០) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖  
“ឯអនកណាដដលតជឿតលើរពះរាជបុរតា តនាះម្ចនជីវ ិអស់កលបជានិចា 
តហើយដ អនកណាដដលមិនតជឿដល់រពះរាជបុរតាវញិតនាះ នឹងមិនត ើញ
ជីវ ិតសាះតឡើយ រឺតសចកាីតរកា្ននរពះដ ងតៅជាប់តលើអនកតនាះឯង”។ 
(យូ៉ហាន ៣:៣៦) 
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មេម ៀនទ៦ី 
មៅរសុកសាម្ច   ីនិង រសុកកាលមីឡ 
យ ៉ូហាន ៤, ល៉ូកា ៤:១៦-៥:១១ 

 
១. តហ ុអវីក៏រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វយងតៅស្សុកកាលីតឡ តោយកា ់

តាមស្សុកសាម៉្ចរ?ី 
 រឺតដើមបីបាននិយយជាមួយនឹងស្តសតីសាសន៍សាម៉្ចរ ី តៅម្ច ់

អ ាូ ងរបស់តោកយ៉កុប។ (យូ៉ហាន៤:៣-២៤) 

២. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វបានម្ចនបនទូលអវីខ្លះរបាប់ស្តសតសីាសន៍
សាម៉្ចរមី្ចន ក់តនាះ? 

 រទង់របាប់នាងថ្វ រទង់រឺជារពះដមសីុ ដដលរពះបានសនា 
ថ្វនឹងរ ូវយងមក។ (យូ៉ហាន៤:២៥-២៦) 

៣. ត ើរពះអម្ចា ស់បានរបកាសពីការតនះដល់សាសន៍សាម៉្ចរដីនទ
តទៀ ដដរឬតទ? 

 ដមនតហើយ មនុសសជាតរចើនតទៀ បានមកសាា ប់រទង់ ដលមទំាង
តជឿថ្វរទង់ជារពះររីសទផង។(យូ៉ហាន៤:២៨-៣០,៣៩-៤២) 

៤. ត ើរពះអម្ចា ស់រ ូវបានតរទទួលរាក់ទាក់កនុងស្សុកកាលីតឡដដរ
ឬតទ? 

 ពិ ដមនតហើយ តររះពួកអនកស្សកុកាលីតឡជាតរចើនបានត ើញ
ការអសាា រយរបស់រទង់ កាលតៅរកុងតយរសូាឡិម។  
(យូ៉ហាន៤:៤៣-៤៥) 
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៥. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើការអសាា រយអវីតៅភូមិកាណាកនុងស្សុក
កាលីតឡ? 

 រទង់តរបាសកូនរបុសនាមឺុនម្ចន ក់ ដដលម្ចនជមៃឺតៅភូមិ
កាតពើ ិម។  (យូ៉ហាន៤:៤៦-៥៤) 

៦. ត ើរពះអម្ចា ស់បានបតរងៀនអវីតៅឯរពះវហិារភូមិណាសាដរ ៉? 
 រទង់បានបតរងៀនតរថ្វ រឺរទង់តនះតហើយដដលជារពះររីសទដ៏

ពិ ។ (លូកា៤:១៦-២១) 

៧. ត ើរបជាជនតៅស្សុកកំត ើ  របស់រទង់តជឿដល់រទង់ដដរឬតទ? 
 តទពួកតរបានបដិតស្រទង់ តហើយដលមទំាងពាយមសម្ចល ប់

រទង់តទៀ ផង។  (យូ៉ហាន៤:២៨-២៩) 

៨. បនាទ ប់ពីតចញពីណាសាដរ ៉ត ើរពះអងាយងតៅឯណាតទៀ ? 
 រឺតៅភូមិកាតពើ ិម ជាកដនលងដដលរទង់បានបតរងៀន និងត វ្ើ

ការអសាា រយជាតរចើន។ (យូ៉ហាន៤:៣០-៤១,ម៉្ចកុស១:៣១-៤២) 

៩. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើអវីខ្លះតៅសមុរទកាលីតឡ? 
 រទង់បានត វ្ើទីសម្ចា ល់អសាា រយ តោយចាប់រ ីបានយ៉ងតរចើន។ 

(លូកា៥:២-៧) 

១០.ខ្ ៈតពលដដលរពះអងាត វ្ើការអសាា រយតនះត ើរទង់បានត វ្ើ
អវីតទៀ ? 

 រទង់បានរតាស់តៅពួកសិសស ឱ្យទុកការង្ហររបស់តរតចាលរចួ
តដើរតាមរទង់។ (លូកា៥:៨-១១) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖  
“រពះវញិ្ញា  រពះអម្ចា ស់ស ឋិ  តលើខ្ញុំ ពីតររះរទង់បានចាក់តរបងតំាង 
ខ្ញុំឱ្យផាយដំ ឹងលអដល់មនុសសទ័លរករទង់បានចា ់ឱ្យខ្ញុំមក តដើមបី
តរបាសមនុសសដដលម្ចនចិ តសតរងង តហើយរបកាសរបាប់ពីតសចកាី
តរបាសតោះដល់ពួកតឈលើយ តហើយឱ្យតោះមនុសសដដលរ ូវតរជិះជាន់
ឱ្យរចួ រពមទំាងរបកាសរបាប់ពីឆ្ងន ំដដលរពះអម្ចា ស់បានកំ  ់ទុក”។ 
(លូកា ៤:១៨-១៩)  
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មេម ៀនទ៧ី 
ព័នធកិចាកនងុរសុកកាលមីឡ 
យ ៉ូហាន ៥, ម្ច ថាយ ៥-១០ 

 
១. តហ ុអវីរពះតយសូ៊វយងតចញពីកាលីតឡមួយរយៈតពលខ្លី?  

តដើមបីតៅចូលរមួកនុងពិ្ីបុ យរបស់ពួកសាសន៍យូោ តៅរកងុ
តយរសូាឡិម។ (យូ៉ហាន៥:១) 

២. ត ើរពះតយសូ៊វត វ្ើអវីបានតៅម្ច ់ស្សះតប ដលសោកនុងរកុង
តយរសូាឡិម? 

 រទង់បានតរបាសមនុសសខ្វិនម្ចន ក់តៅនលៃឈប់សរម្ចក។  
(យូ៉ហាន ៥:២-៩) 

៣. ត ើការអសាា រយតនះប៉ះរល់ដល់សាសន៍យូោដូចតមាចខ្លះ? 
  ពួកតរខឹ្ងរទង់ដលមទំាងបានតចាទថ្វ រទង់មិនតគារពនលៃឈប់

សរម្ចក។ (យូ៉ហាន៥:១០-១៦,១៨) 

៤. ត ើជាការពិ ដដរឬតទដដលថ្វរទង់មិនតគារពនលៃឈប់សរម្ចក? 
 មិនពិ តទ តររះរទង់បានត វ្ើការលអតៅនលៃឈប់សរម្ចក។  

(យូ៉ហាន៥:១៧,១៩-២៣) 

៥. តពលដដលរទង់យងរ ឡប់តៅស្សុកកាលីតឡវញិត ើរទង់បាន
របកាសពីការបតរងៀនដ៏អសាា រយអវី? 

 រឺតសចកាីបតរងៀន (អ្ិបាយ) តៅតលើភនំ (ម៉្ចថ្វយ ៥-៧)។ 
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៦. ត ើរបធានបទដ៏សំខ្លន់តៅកនុងតសចកាីបតរងៀនតនះរឺជាអវី? 
 នររសាា នសួរ៌ សញ្ញា សម្ចា ល់ និងរពះពរសរម្ចប់រាស្តសតកនុង

នររតនះ។ (ម៉្ចថ្វយ៥:៣-១១) 

៧. បនតិចតរកាយមកតទៀ ត ើរពះអម្ចា ស់តរបាសអនកណាតៅឯរកុង
កាតពើ ិម? 

 រឺអនកបតរមើរបស់តមទ័ពម្ចន ក់ដដលបានបង្ហា ញនូវតសចកាីជំតនឿ
របស់គា ់។ (ម៉្ចថ្វយ៨:៥-១៣) 

៨. ត ើពីរនលៃតរកាយមកតទៀ រពះតយសូ៊វររីសទត វ្ើការអសាា រយអវីតៅ
ភូមិណាអីុន? 

 រទង់បានតរបាសកូនរបុសរបស់ស្តសតីតមម៉្ចយម្ចន ក់ ឱ្យរស់តឡើង
វញិ។ (លូកា៧:១១-៣៥) 

៩. មកទល់តពលតនះត ើអនកណាបានមករករពះតយសូ៊វ? 
 សិសសពីរនាក់របស់តោកយូ៉ហានបាទីសទមកសួររទង់ថ្វ រទង់

ជារពះររីសទដដលរ ូវយងមកឬយ៉ងណា។(ម៉្ចថ្វយ១១:១-៦) 

១០.ត ើតោកយូ៉ហានបាទីសទរ ូវតរសម្ចល ប់យ៉ងដូចតមាច? 
 តោករ ូវតសាចតហរ ៉ឌូបញ្ញជ ឱ្យតរកា ់កាល។ 
 (ម៉្ចថ្វយ១៤:៣-១២) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖  
“ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលម្ចនតសចកាីកមស ់ខ្លងឯវញិ្ញា    បិ នររ
សាា នសួរ៌ជារបស់ផងអនកតនាះ ម្ចនពរតហើយអស់អនកដដលយំតសាក  បិ 
អនកតនាះនឹងបានតសចកាីកមានតចិ ត ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលសលូ រ ង់ 
 បិ អនកតនាះ នឹងររងដផនដីជាមរ ក ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលតស្សក
ឃ្វល ននូវតសចកាីសុចរ ិ  បិ អនកតនាះនឹងបានដឆអ  ម្ចនពរតហើយអស់អនក
ដដលម្ចនចិ តតមតាត ករណុា  បិ អនកតនាះនឹងបានតសចកាីតមតាត ករណុាវញិ 
ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលម្ចនចិ តបរសុិទធ  បិ អនកតនាះនឹងបានត ើញ
រពះ ម្ចនពរតហើយអស់អនកដដលផសះផារតរ  បិ អនកតនាះ នឹងបានតៅ
ជាកូនរបស់រពះ”។ (ម៉្ចថ្វយ ៥:៣-៩)  
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មេម ៀនទ៨ី 
ដំម ើ  មលើកទី២ មៅកាន់រសកុកាលមីឡ 

ម្ច ថាយ ១១-១៣, ល៉ូកា ៧, ៨ 
 

១. ត ើរពះតយសសូ៊វររីសទតរបើការបតរងៀនដបបណាតពលរទង់តៅ
កាលីតឡមតងតទៀ ? 

 រទង់បានបតរងៀនតរជាតរឿងតរបៀបរបដូច(របសាន )។ 
(ម៉្ចថ្វយ១៣: ៣) 

២. ត ើតរឿងតរបៀបរបដូចរឺជាអវី? 
 រឺជាការពនយល់ តោយតរបើឧទាហរ ៍អំពីអវីដដលម្ចនតៅ

ដផនដី តដើមបីបតរងៀនតយើងអំពីតសចកាីពិ ននសាា នសួរ៌។  
(ម៉្ចថ្វយ១៣:១០-១៧) 

៣. ចូរឱ្យត ម្ ះតរឿងតរបៀបរបដូចដំបូងដដលរទង់បតរងៀនឱ្យបាន
ពីរ៖ 

 រឺជាតរឿងអនកតររះពូជ និងរបតភទដី តហើយនិងតរឿងស្សូវ និង
ស្សដង៉។  

 (ម៉្ចថ្វយ១៣:៣-៩,១៨-២៣,ម៉្ចថ្វយ១៣:២៤-៣០,៣៧-៤២) 

៤. តហ ុអវីក៏រពះអម្ចា ស់ម្ចនបនទូលឱ្យម្ចនការជំនំុជរមះដល់រកុង
កាតពើ ិម រកុងខូ្រ៉ាសីុន និងរកុងតប នសោដូតចនះ? 

 ពីតររះរទង់បានត វ្ើការអសាា រយជាតរចើនកនុងរកុងទំាងតនះ 
បុ៉ដនតពួក តរតៅដ មិនតជឿ។ (ម៉្ចថ្វយ១១:២០-២៤) 
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៥. ត ើអនកណាបានមកឯរពះតយសូ៊វកាលដដលរទង់កំពុងបរតិោរ 
អាហារតៅផទះតោកសីុមូ៉ន ដដលជាអាចារយផ្ករសីុិ? 

 រឺស្តសាីម្ចនបាបម្ចន ក់ដដលបានបងាូរទឹកដភនករបស់គា ់ ោក់តលើ 
តជើងរពះតយសូ៊វ តហើយយកតរបងរកអូបមកោបតជើងរទង់
ផង។ (លូកា៧:៣៦-៣៩) 

៦. តហ ុអវីបាននាងយកតរបងរកអូបមកោបតជើងរពះអម្ចា ស់? 
 តដើមបីបង្ហា ញពីកាីស្សឡាញ់ និងការដឹងរុ ដល់រទង់ ប ិ

អំតពើបាបនាងរ វូបានអ ់តទាសតអាយ។ (ម៉្ចថ្វយ៧:៤០-៤៨) 

៧. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតពលដដលរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វ និងពួក
សិសសកំពុងជិះទូកឆលងកា ់សមុរទកាលីតឡ? 

 ម្ចនខ្យល់ពយុះយ៉ង្ំតកើ តឡើង តពលរពះអងាកំពុងផទុំតៅកនុង
ទូក។ (ម៉្ចថ្វយ៨:២២-២៣) 

៨. ត ើរពះតយសូ៊វបានបង្ហា ញពីឫទធិអំណាចរបស់រទង់ដូចតមាច? 
 រទង់រំរាមខ្យល់ឱ្យសៃប់ រចួបានបតនាទ សពួកសិសសរបស់រទង់ 

តោយសារដ តសចកតីជំតនឿរបស់ពួកតរ។ (ម៉្ចថ្វយ៨:២៤-២៥) 

៩. ត ើរពះតយសូ៊វបានត វ្ើការអសាា រយអវីខ្លះតៅតពលដដលតៅដល់
តរ ើយម្ចខ ងតទៀ ? 

 បុរសពីរនាក់ដដលម្ចនអារកសចូលរ ូវបានតរបាស តហើយ
វញិ្ញា  អារកស តនាះរ ូវបានអនុញ្ញា  តិឱ្យចូលតៅឯហវូងរជូក
វញិ។ (ម៉្ចថ្វយ៨:២៨ -៣២) 
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១០.ត ើរពះជាម្ចា ស់បានតរបាសឲ្យអនកណាឱ្យរស់ពីសាល ប់តៅឯ 
ភូមិកាតពើ ិម? 

 រឺកូនស្សីរបស់តោកនយ៉រ ៉សុ។ (លូកា៨:៤១-៤២,៤៩-៥៦) 

ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“អស់អនកដដលតនឿយរពួយតហើយផទុក្ៃន់តអើយចូរមកឯខ្ញុំ ខ្ញុំនឹងឱ្យអនករាល់
គាន ឈប់សរម្ចក ចូរទទួលនឹមខ្ញុំចុះ  បិ ខ្ញុំសលូ  តហើយម្ចនចិ តសុោព 
តនាះអនករាល់គាន នឹងបានតសចកាីសរម្ចកដល់រពលឹង តររះនឹមខ្ញុំង្ហយតទ 
តហើយបនទុកខ្ញុំក៏ស្សាលដដរ”។ (ម៉្ចថ្វយ ១១:២៨-៣០) 
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មេម ៀនទ៩ី 
ដំម ើ  មលើកទី៣ មៅកាន់រសកុកាលមីឡ 

យ ៉ូហាន ៦, ម្ច កសុ ៦-៨ 
 

១. តហ ុអវីបានជារពះអម្ចា ស់បានបញ្ជូ នពួកសិសសទំាង១២នាក់
របស់រទង់ឱ្យតចញតៅ? 

 តដើមបីនឹងរបកាសពីដំ ឹងលអ និងតរបាសអនកជមៃឺឱ្យបានជា។ 
(ម៉្ចកុស៦ : ៧-១៣) 

២. ត ើរពះអម្ចា ស់បានយងតៅណាតៅតពលដដលរទង់បានឮពីការ
សាល ប់របស់តោកយូ៉ហានបាទីសទ? 

 រទង់បានយងតៅឯវាលតៅតរ ើយម្ចខ ងសមុរទកាលីតឡ។  
 (ម៉្ចកុស៦: ១៦-៣១,ម៉្ចថ្វយ១៤:១-១៣) 

៣. ត ើរពះអម្ចា ស់បានត វ្ើការអសាា រយអវីតៅដកបរភូមិកាតពើ ិម? 
 រទង់បានរបទានអាហារដល់មនុសសរបំារន់នាក់ តោយនំប័ុង

របំាដំុ និងរ ីពីរកនទុយ។ (ម៉្ចកុស៦:៣៤-៤៤,យូ៉ហាន៦:៥-១៤) 

៤. ត ើអវីតៅជាលទធផលននការរបទានអាហារដល់មនុសសទំាងរបំា
រន់នាក់តនាះ?  
ពួកមនុសសទំាងតនាះចង់តលើករទង់ឱ្យត វ្ើជាតសាចរបស់តរ។ 

 (យូ៉ហាន៦:១៥) 
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៥. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វរពមត វ្ើជាតសាចរបស់តរដដរឬតទ? 
 រទង់មិនរពមតទ  ប ិនរររបស់រទង់ រឺនររសាា នសួរ៌មិនដមន

នររតៅតលើដផនដីតនះតទ។ (យូ៉ហាន៦:៣៦-៤១,១៨:៣៦) 
៦. ត ើពួកមនុសសទំាងតនះតៅដ តដើរតាមរពះអងាតទៀ ដដរឬតទ 

តពលដដលរទង់មិនរពមត វ្ើជាតសាចរបស់តរ? 
 តទ! ពួកតរបានតចញពីរពះអងា តហើយដលងតដើរតាមរទង់ តៅ

តទៀ ។ (យូ៉ហាន៦:៦៦) 

៧. ត ើតោកតពរ ុសនិយយដូចតមាចតពលដដលរពះអម្ចា ស់សួរពួក
សិសសថ្វ ត ើពួកតរតរចង់តចញពីរទង់តៅដដរឬយ៉ងណា? 

 តោកតពរ ុសតឆលើយថ្វ “រពះអម្ចា ស់តអើយ ត ើឱ្យតយើងខ្ញុំនឹងតៅ
ឯអនកណាវញិ  បិ រឺរទង់តហើយដដលម្ចនរពះបនទូលននជីវ ិដ៏
តៅអស់កលបជានិចាវញិ”។ (យូ៉ហាន ៦:៦៨) 

៨. ត ើរពះតយសូ៊វត វ្ើការអសាា រយអវីខ្លះកនុងទឹកដីទីរ ៉សុ និងសីុដូន? 
 រទង់តរបាសកូនស្សីរបស់ស្តសតីសាសន៍សីុរ ៉តូភនីស ដដលម្ចន

តសចកាីជំតនឿដ៏ខ្លល ំងកាល ។ (ម៉្ចកុស៧:២៤-៣០) 

៩. ត ើស្តសតសីាសន៍សីុរ ៉តូភនីសបានបង្ហា ញពីតសចកាីជំតនឿរបស់នាង
យ៉ងដូចតមាច? 

 នាងទទួលសាា ល់ថ្វនាងដូចជាស វដឆាតៅតរកាម ុ ដដលមិន
សមនឹងទទួលនូវអវីដដលរពះបរមងុទុកឲ្យកូនរទង់តសាះ
តឡើយ។ (ម៉្ចកុស៧:៧២-២៨) 
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១០.ត ើរពះអម្ចា ស់បានត វ្ើការអសាា រយអវីខ្លះតៅកនុងស្សុកតដកាបូ៉ល? 
 រទង់តរបាសមនុសសរពីកំត ើ  ម្ចន ក់តអាយបានជា  តររះគា ់

មិនអាចនិយយបានដូច្មមតា។ 
 (ម៉្ចកុស៧:៣១-៣៥) 

ខ្រមពីរចងចំា៖  
“រពះតយសូ៊វម្ចនបនទូលថ្វ នររខ្ញុំមិនដមនរ ូវខ្លងតោកិយតនះតទ តបើ
សិនជានររខ្ញុំរ ូវខ្លងតោកិយតនះ តនាះពួកអនកបតរមើខ្ញុំតរនឹងបាន យុទធ
តហើយ  តដើមបីមិនឱ្យខ្ញុំរ ូវបានបញ្ជូ នតៅសាសន៍យូោតឡើយ ដ ឥឡូវតនះ
នររខ្ញុំមិនដមនរ ូវខ្លងសាា នតនះតទ”។ (យូ៉ហាន ១៨:៣៦) 
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មេម ៀនទ១ី០ 
កា ផ្លល សប់ដ៉ូ  ៉ូបអងគ 

ម្ច ថាយ ១៦-១៧, ល៉ូកា ៩, យ ៉ូហាន ១០ 
 

១. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វបានចាប់តផាើមរបាប់ដល់ពួកសិសសរទង់ 
ដូចតមាចតពលដដលរទង់តរៀបចំបញ្ា ប់ព័នធកិចារបស់រទង់? 

 រទង់ថ្វរទង់នឹងរ ូវរងទុកខ និងរ ូវសុរ កនុងរកងុតយរសូាឡិម 
តហើយម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវញិតៅនលៃទី៣។ 
(ម៉្ចថ្វយ១៦:២១,១៧:៩,១២, លូកា៩:២១-២២,៤៤) 

២. ត ើតោកតពរ ុសបាននិយយអវីខ្លះអំពីរពះអម្ចា ស់កាលពួក
តរតៅរកុងតសសារាភីលីព? 

 “រទង់ជារពះររីសទជារពះរាជបុរតាននរពះដ៏ម្ចនរពះជនមរស់”។ 
(ម៉្ចថ្វយ ១៦:១៦) 

៣.  ត ើរពះអម្ចា ស់យងតៅកដនលងណាបនាទ ប់ពីការរបកាសទទួល
សាា ល់ដ៏អសាា រយរបស់តោកតពរ ុស? 

 រទង់យងតៅឯភនំរមួជាមួយនឹងសិសសបីនាក់តដើមបីអ្ិសាឋ ន។
(ម៉្ចថ្វយ១៧:១, លូកា៩:២៨) 

៤. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងកាលរពះអម្ចា ស់កំពុងអ្ិសាឋ នតៅ
តលើភនំ? 

 រទង់បានផ្កល ស់បាូររបូអងាតៅនឹងមុខ្ពួកសិសស។ 
(ម៉្ចថ្វយ១៧:២, លូកា ៩:២៩) 
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៥. កាលដដលរទង់កំពុងផ្កល ស់បាូររបូអងាត ើអនកណាខ្លះដដលកំពុង
ជដជកជាមួយរទង់? 

 រឺតោកមូ៉តស និងតោកតអលីយ៉ដដលជដជកជាមួយនឹងរពះ 
អំពីការរងទុកខនិងការសុរ របស់រទង់។ 
(ម៉្ចថ្វយ១៧:៣,លូកា៩:៣០-៣១) 

៦. ត ើពួកសិសសបានរបដកកគាន មអំពីតរឿងអវី? 
 ពួកតរបានរបដកកគាន អំពីតរឿង អនកណាត វ្ើ្ំជាងតរតៅនររ

សាា នសួរ៌។ (លូកា ៩:៤៦-៤៨) 

៧. រគាតនាះត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វបានចូលរមួកនុងពិ្ីអវីរបស់អនក
យូោ? 

 រឺពិ្ីបុ យបារា ំតៅកនុងរកងុតយរសូាឡិម។ 
 (យូ៉ហាន៧:១-១៤) 

៨. តហ ុអវីបានជាពួកអាចារយផ្ករសីុិខឹ្ងនឹងរពះតយសូ៊វតៅកនុងតពល
ត វ្ើបុ យបារា?ំ 
ពីតររះរទង់បានតរបាសមនុសសខ្លវ ក់ពីកំត ើ  ម្ចន ក់ ឱ្យតមើល
ត ើញតៅនលៃឈប់សរម្ចក។ (យូ៉ហាន ៩:១៣-១៦)  

៩. តពលបុ យតនាះត ើរពះអម្ចា ស់បតរងៀនថ្វ រទង់ជាអនកណា? 
 រទង់បតរងៀនថ្វរទង់រឺជាអនករង្ហវ លលអ ដដលសុខ្ចិ តបាូរជីវ ិ 

របស់រទង់តដើមបីតចៀម។ (យូ៉ហាន១០:១-១៨) 
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១០.ត ើរទង់របាប់ដល់ពួកសាសន៍យូោដដលមិនតជឿដូចតមាច? 
 “អនករាល់គាន មិនតជឿ បិ អនករាល់គាន មិនដមនជាតចៀមរបស់ខ្ញុំតទ” 

(យូ៉ហាន ១០:២៦)។ 

ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“ពួកអនកទំាងតនាះសុទធដ ជារនធទឹកតខ្ាះជាពពក ដដលខ្យល់ពយុះបកផ្ក ់
ដដលតសចកាីងងឹ សូនយបានបរមុងទុកឱ្យតរអស់កលបជានិចា  បិ តរ
និយយ តសចកាីអំ ួ យ៉ងសតមបើម ទំាងបិទនុយដដលរបកបតោយ
តសចកាីសតរមើបខ្លងសាច់្ម និងតសចកាីខូ្ចអារកក់ទំាងបុ៉នាម ន តដើមបី
ចាប់ពួកអស់អនកដដលតទើបដ នឹងរចួតចញពីពួកវតងវង”។     
(២តពរ ុស ២:១៧, ១៨) 
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មេម ៀនទ១ី១ 
កា មរបាសឡាសា ឱ្យ សម់ឡើងវិញ 
យ ៉ូហាន ១០-១១, ល៉ូកា ១៨-១៩ 

 
១. បនាទ ប់ពីពិ្ីបុ យឆលងរចួ ត ើរពះតយសូ៊វបានយងតៅណា? 
 រឺឆលងតៅខ្លងតកើ ទតនលយ័រោន់ ជាកដនលងដដលម្ចនមនុសសជា

តរចើនបានតជឿដល់រទង់។ (យូ៉ហាន ១០:៣៩-៤២) 

២.  កាលរពះតយសូ៊វរង់តៅខ្លងតកើ ននទតនលយ័រោន់តៅតឡើយ 
ត ើតរបាននំាសារអវីមកទូលរទង់? 

 ម្ចនតរទូលរទង់ថ្វ សម្ចល ញ់របស់រទង់ត ម្ ះឡាសារឈឺ ៃ្ន់ 
ណាស់។ (យូ៉ហាន១០:៤០-១១:៣) 

៣. ត ើរពះតយសូ៊វបានយងតៅភូមិតបថ្វនីតដើមបតីរបាសទាសារ
ោល មដដរឬតទ? 

 អ ់តទ រឺរទង់បានរង់ចំារហូ ទាល់ដ ឡាសារបានសាល ប់តៅ
តហើយសិន។ (យូ៉ហាន១១:៥-៧,១១-១៤,១៧,៣២-៣៦) 

៤. តហ ុអវីបានរពះតយសូ៊វរង់ចំារហូ ទាល់ឡាសារសាល ប់តៅ
ដូតចនះ? 

 តដើមបីនឹងបង្ហា ញពីរពះតចសាា របស់រទង់តោយតរបាសឡាសារ
ឱ្យរស់ពីសាល ប់តឡើងវញិ។ (យូ៉ហាន១១:១៤-១៥,៣៩-៤៤) 
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៥. ត ើអវីតៅជាលទធផលននទីសម្ចា ល់ដ៏អសាា រយតនះ? 
 មនុសសជាតរចើនបានតជឿ បុ៉ដនតពួករកមុរបឹកាសាសនាយូោដបរ

ជាតរៀបដផនការរបុងត វ្ើរ រពះអងាវញិ។(យូ៉ហាន១១:៤៥-៥៣) 

៦. តពលតរតរៀបដផនការត វ្ើរ រទង់ត ើរពះតយសូ៊យងតៅណា? 
 រទង់យងតៅភូមិតអរបាអិម ជាកដនលងដដលរទង់បានចំណាយ

តពលមួយសបាា ហ៍ចុងតរកាយរបស់រទង់តៅទីតនាះ។ 
(យូ៉ហាន១១:៥៤-១២:១) 

៧. ត ើតយសូ៊វម្ចនបនទូលរបាប់បុរសអនកម្ចនដដលមកសួររទង់អំពី 
ជីវ ិអស់កលបជានិចាថ្វដូចតមាច? 

 “ចូរអនកតៅលក់របស់រទពយខ្លួន រចួដចកដល់ពួកអនករកីរកតៅ”។ 
(ម៉្ចថ្វយ១៩:២១) 

៨. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វត វ្ើការអសាា រយអវីតៅដកបររកុងតយរខូី្? 
 រទង់បានតរបាសមនុសសខ្លវ ក់ម្ចន ក់ ត ម្ ះបារទីតម។  
 (លូកា១៨: ៣៥-៤៣,ម៉្ចកុស១០:៤៦-៥២) 

៩. ត ើអនកណាតឡើងតលើតដើមតឈើតដើមបតីមើលរពះអម្ចា ស់? 
 តោកសាតខ្ ជាអនកយកពនធដដលរពះអម្ចា ស់បាននំាតសចកាី

សតគង្ហា ះតៅកាន់ផទះរបស់គា ់។ (លូកា១៩:១-១០) 

១០.ត ើនាងម៉្ចរាជាបអូនស្សីរបស់នាងម៉្ចថ្វ និងជាបងស្សីរបស់
ឡាសារបានត វ្ើអវីខ្លះតៅឯភូមិតបថ្វនី?  
នាងបានោបតរបងរកអូបដ៏ម្ចន នមលបំផុ  តលើរពះអម្ចា ស់
តយសូ៊វតដើមបីបញ្ាុ ះរទង់ទុកជាមុន។ (យូ៉ហាន១២:៣-៨) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖“រពះតយសូ៊វម្ចនបនទូលតៅនាងថ្វ ខ្ញុំជាតសចកាីរស់តឡើង
វញិតហើយជាជីវ ិ អនកណាដដលតជឿដល់ខ្ញុំ តទាះតបើបានសាល ប់តហើយ
ក៏រង់ដ នឹងរស់តឡើងវញិដដរ ឯអនកណាដដលរស់តៅ តហើយតជឿដល់ខ្ញុំ 
តនាះមិនរ ូវសាល ប់តឡើយ”។ (យូ៉ហាន ១១:២៥-២៦) 
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មេម ៀនទ១ី២ 
សបាដ ហន៍នកា  ងទុកខ 

ល៉ូកា ១៩-២២ និងម ឿងមរបៀបរបដ៉ូច 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វរ ូវបានតរឆ្ងា ងតៅឆ្ងន ណំា? 
 របដហលជាកនុងឆ្ងន ំទី៣៣ននររឹះសករាជ។   

២. ត ើរពះអងាបានត វ្ើអវីតៅនលៃទីមួយកនុងសបាា ហ៍តនាះ? 
 រទង់បានជិះកូនោចូលតៅកនុងរកុងតយរសូាឡិម។ 

(លូកា១៩:២៩-៣៨,ម៉្ចថ្វយ២១:៧-១២) 

៣. ត ើមនុសសដដលតដើរតាមរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វបានដស្សកដូចតមាច? 
 “ហូសាណាដល់ពូជពងសរពះវងសហលួងោវឌី”។ 
 (ម៉្ចថ្វយ ២១:៩) 

៤. ត ើរពះអម្ចា ស់បានត វ្ើអវីខ្លះតៅកនុងរពះវហិារនានលៃច័នទ? 
 រទង់បត ា ញអស់អនកណា ដដលបានត វ្ើឱ្យដំណាក់រពះវរបិតា

រទង់កាល យតៅជាតរាងតចារ។ (លូកា១៩:៤៥-៤៦) 

៥. ត ើរពះអម្ចា ស់បានត វ្ើអវីតៅរពឹកនលៃច័នទតពលត វ្ើដំត ើ រតាមផលូវ 
តៅភូមិតបថ្វនី? 

 រទង់បានោក់បណាា សារដល់តដើមោវ ដដលគាម នដផល។  
 (ម៉្ចថ្វយ២១:១៨-២១,ម៉្ចកុស១១:១២-១៤,១៩-២២) 
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៦. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វបានត វ្ើអវីតៅនលៃអង្ហា រ? 
 រទង់បានបតរងៀនពួកបណាា ជន ជាតលើកចុងតរកាយ។  

(លូកា២០:១) 

៧. ត ើរពះតយសូ៊វបានទាយទុកអំពីតរឿងអវីតៅោៃ ចនលៃអង្ហា រ? 
 រទង់ម្ចនបនទូលអំពីការបំផ្កល ញរកុងតយរសូាឡិម និងដំត ើ រ

យងមកជាតលើកទី២របស់រទង់។ 
 (លូកា២១:៥-៣៧, ម៉្ចថ្វយ ២៤: ៤-២៥:១៣) 

៨. ត ើរពះតយសូ៊វបានចំណាយតពលតវោនលៃពុ្កនុងសបាា ហ៍នន 
ការរងទុកខយ៉ងដូចតមាច? 

 រទង់រង់ដ ជាមួយនឹងពួកសិសសរបស់រទង់ ទំាងរបាប់ពួកតរ
អំពីការសុរ របស់រទង់ ដដលរ ូវមកដល់។(ម៉្ចថ្វយ២៦:១-២) 

៩. ត ើយូោសអីុសាា រយុ៉ី បានត វ្ើអវីតៅនលៃពុ្តនាះ?  
គា ់សុខ្ចិ តកប ់រពះតយសូ៊វ តោយតររះរបាក់សាមសិបដំុ។
(លូកា២២:១-៦,ម៉្ចថ្វយ២៦:១៤-១៦,ម៉្ចកុស១៤:១០-១១) 

១០.តហ ុអវីបានយូោសកប ់រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វ? 
 ពីតររះគា ់ជាមនុសសអារកក់ តហើយសាតំាងសាិ តៅកនុង

ចិ តគា ់។ (លូកា ២២:៣, យូ៉ហាន ៦:៧០-៧១) 
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 ខ្រមពីរចងចំា៖  
 “ បិ ឯរពះដដលររប់របស់ទំាងអស់សរម្ចប់រទង់ តហើយតោយសារ រទង់ 

កាលរទង់ចង់នំាកូនជាតរចើនចូលមកកនុងសិរលីអ តនាះរួររបបីឱ្យរទង់បាន
ត្វើឱ្យតមននតសចកាីសតគង្ហា ះរបស់តរ ឲ្យបានររប់លកខ ៍តោយរងទុកខ
លំបាក”។ (តហតរពើរ ២:១០) 
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មេម ៀនទ១ី៣ 
កា ចាប់ខ្លួន និង កា កាត់មោសរពះអម្ចា សម់យស ៉ូវ 

ម្ច ថាយ ២៦-២៧, យ ៉ូហាន ១៨ 
 

១. ត ើរពះតយសូ៊វត វ្ើអវី នលៃរពហសប ិ៍កនុងសបាា ហ៍ននការរងទុកខ? 
 រទង់បរតិោរអាហារបុ យរលំងជាតលើកចុងតរកាយ ជាមួយ 

នឹងពួកសិសសរបស់រទង់តៅបនទប់ខ្លងតលើ។ (ម៉្ចថ្វយ២៦:១៧-
២៥,លូកា ២២:១០-១២) 

២. ត ើរពះអម្ចា ស់បានត វ្ើអវីចំំតរះពួកសិសសរបស់រទង់តៅបនទប់
ខ្លងតលើ? 

 រទង់ោងតជើងឱ្យពួកតរ ដូចជាអនកបតរមើោងតជើងឱ្យតហ
ហាវ យ។ (យូ៉ហាន១៣:២-១៧)  

៣. ត ើរពះអម្ចា ស់បានត វ្ើអវីតទៀ  បនាទ ប់ពីបរតិោរអាហារបុ យ
រលំងជាមួយនឹងពួកសិសសរបស់រទង់តហើយ? 

 រទង់បានរបារពធពិ្ីតលៀងរពះអម្ចា ស់។ (ម៉្ចថ្វយ២៦:២៦-២៩) 

៤. បនាទ ប់ពីតចញពីបនទប់ខ្លងតលើ ត ើរពះតយសូ៊វយងតៅកដនលង 
ណាជាមួយនឹងពួកសិសស? 

 រទង់យងតៅសួនដរ តសម៉្ចនី ជាកដនលងដដលរទង់អ្ិសាឋ ន
កាលពួកសិសសកំពុងតដកលក់។ (ម៉្ចថ្វយ២៦:៣៦-៤៦) 
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៥. ត ើអនកណាដដលបានមកចាប់រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វតៅកនុងសួន
តក តសម៉្ចនី? 

 រឺយូោសអីុសាា រយុ៉ី  រមួទំាងម្ចនមនុសសមួយហវូង្ំដដលជា
រកុមរបឹកាបានចា ់បញ្ជូ នមកផង។ (ម៉្ចថ្វយ២៦:៤៦-៥០) 

៦. ត ើហវងូមនុសសតនះអាចចាប់រទង់បានតទ? 

 តរចាប់រទង់មិនបានតទ លុះណាដ រទង់រពមរបរល់អងារទង់
ផ្កទ ល់។ (យូ៉ហាន១៨:១-៨) 

៧. ត ើពួកសិសសត វ្ើដូចតមាចតពលរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វរ ូវតរចាប់? 
 ពួកតរបានតបាះបង់តចាលរទង់ តហើយតរចខ្លួនអស់តៅ។  

(ម៉្ចថ្វយ២៦:៥៦) 

៨. ជាដំបូង ត ើពួកសរ ូវរបស់រទង់បាននំាយករទង់តៅឯណា? 
 ពួកតរនំារទង់តៅឯតហហាវ យសាសន៍យូោ តដើមបីកា ់តទាស

រទង់។ (ម៉្ចថ្វយ២៦:៥៧,យូ៉ហាន១៨:១២-១៤) 

៩. ត ើតោកតពរ ុសបានត វ្ើអវីតៅតពលដដលតរកំពុងកា ់តទាស
រពះតយសូ៊វ? 

 តោកបានបដិតស្បីដងថ្វមិនសាា ល់រពះអម្ចា ស់។  
 (ម៉្ចថ្វយ ២៦:៦៩-៧៥,យូ៉ហាន១៨:១៦-១៨,២៥-២៧) 

១០.តៅទីបំផុ  ត ើអនកណាបានកា ់តទាសឱ្យរពះតយសូ៊វសុរ ? 
 រឺតោកបុ៉នទាសពីឡា ់ ដដលជាតហហាវ យរកុងជនជា ិ

រ ៉មំុូ្ចង។ (ម៉្ចថ្វយ២៧:១-២,១១-២៤) 
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  ខ្រមពីរចងចំា៖  
“កាលរទង់បានយងតៅមុខ្បនតិចតទៀ  តនាះរទង់ទម្ចល ក់អងា ផ្កា ប់រពះ
ភ័គកតចុះអ្ិសាឋ ន ថ្វឱ្រពះវរបិតាននទូលបងាំតអើយ! តបើសិនជាបានសូមឱ្យ
ដពងតនះកនលងហួសពីទូលបងាំតៅ បុ៉ដនតកំុតាមចិ តទូលបងាំតឡើយ សូមតាម 
រពះហឫទ័យរទង់វញិ”។ (ម៉្ចថ្វ២៦:៣៩) 
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មេម ៀនទី១៤ 
កា ឆ្កា ងរពះអម្ចា សម់យស ៉ូវ 
ល៉ូកា ២៣, យ ៉ូហាន ១៩ 

១. ត ើតោកបុ៉នទាសពីឡា ់បង្ហា ញថ្វ ខ្លួនរឺជាតហរកមដ៏អារកក់
តោយរតបៀបណា? 

 លវីតបើគា ់ដឹងថ្វរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វគាម នតទាសក៏តោយ ក៏គា ់
កា ់តទាសរទង់ឲ្យសាល ប់ដដរ។ (លូកា២៣:១-២៥) 

២. ត ើយូោសអីុសាា រយុ៉ី ត វ្ើដូចតមាច បនាទ ប់ពីគា ់បានកប ់រពះ
អម្ចា ស់? 

 គា ់ក៏បានយករបាក់តៅរបរល់ឱ្យសតមាចសងឃវញិ រចួតចញ
តៅចងកសម្ចល ប់ខ្លួន។ (ម៉្ចថ្វយ ២៧:៣-១០) 

៣. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វរ ូវតរឆ្ងា ងតៅកដនលងណា? 
 រឺតៅទីទួលមួយត ម្ ះថ្វ គាល់កូថ្វ ដដលតៅខ្លងតរៅដកបរ

រកុងតយរសូាឡិម។ (យូ៉ហាន១៩:១៦-១៨) 

៤. តហ ុអវីបានជារពះអម្ចា ស់រ ូវសុរ តៅតលើតឈើឆ្ងា ង? 
 រឺតដើមបីសតគង្ហា ះរាស្តសតរបស់រទង់ឱ្យរចួពីអំតពើបាប។ 
  (ម៉្ចថ្វយ១: ២១, ១តពរ សុ ២:២៤-២៥) 

៥. ត ើរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វរ ូវតរឆ្ងា ងជាមួយអនកណាខ្លះ? 
  ជាមួយនឹងតចារពីរនាក់។ (លូកា២៣:៣២-៣៣) 
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៦. ត ើតចារម្ចន ក់ដដលជាប់ឆ្ងា ងជាមួយនឹងរពះអម្ចា ស់បាននិយយ
អវីខ្លះ? 

 “រពះអម្ចា ស់តអើយ! កាលណាចូលតៅកនុងនរររទង់ សូមនឹក
ចំាពីទូលបងាំផង”។ (លូកា ២៣:៤២)  

៧. ត ើរពះអម្ចា ស់ម្ចនបនទូលតៅកាន់តចារម្ចន ក់តនះថ្វដូចតមាច? 
 “នលៃតនះអនកនឹងតៅសាា នបរមសុខ្ ជាមួយនឹងខ្ញុំដដរ”  
 (លូកា ២៣:  ៤៣)។ 

៨. ត ើរពះអម្ចា ស់ម្ចនបនទូលអវីខ្លះមុនតពលរទង់ផុ ដតងាើម? 
 “ឱ្រពះវរបិតាតអើយ! ទូលបងាំសូមរបរល់វញិ្ញា  ដល់រពះ 

ហសារទង់វញិ”។ (លូកា ២៣:៤៦)  

៩. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅតពលដដលរពះអម្ចា ស់ផុ ដតងាើម
តៅតលើតឈើឆ្ងា ង? 

  វាងំននកនុងរពះវហិារ រ ូវរដហកដផនដីរញ្ជួ យ តហើយផនូរជា
តរចើនក៏តបើកតឡើង។ (ម៉្ចថ្វយ ២៧:៥១-៥៣) 

១០.ត ើអនកណាជាអនកយករពះសពរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វតៅបញ្ាុ ះ? 
  រឺតោកយូ៉ដសប ជាអនកស្សុកអារម៉ី្ចតល និង តោកនីកូតដម។ 
  (លូកា២៣:៥០-៥៣,យូ៉ហាន១៩:៣៨-៤២) 

ខ្រមពីរចងចំា៖  
“ឯខ្ញុំកំុបីឱ្យខ្ញុំអួ ខ្លួនតឡើយ អួ បានដ ពីតឈើឆ្ងា ងននរពះតយសូ៊វររីសទជា
រពះអម្ចា ស់ននតយើងបុ៉តណាា ះ ដដលតោយសាររទង់តនាះតោកីយរ ូវបាន
ជាប់ឆ្ងា ងខ្លងឯខ្ញុំ តហើយខ្ញុំខ្លងឯតោកីយដដរ”។ (កាឡាទី ៦:១៤) 
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មេម ៀនទ១ី៥ 
កា  សម់ឡើងវិញ 

ម្ច ថាយ ២៨, យ ៉ូហាន ២០, ល៉ូកា ២៤ 
 

១. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅនលៃទីមួយកនុងសបាា ហ៍ននការរស់
តឡើងវញិ? 

 រពះតយសូ៊វបានម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវញិដូចដដលរទង់ម្ចន
បនទូល។ (ម៉្ចថ្វយ២៨:១-៦,លូកា២៤:១-៦,យូ៉ហាន២០:១,១១-១៦) 

២. ត ើពួកស្តសតដីដលតដើរតាមរពះតយសូ៊វ រកត ើញអវីតៅផនូររពះអងា? 
 លមបង្ហខ ំងម្ច ់ផនូររ ូវរបតមៀលតចញ តហើយផនូរតៅទតទ។  
 (ម៉្ចថ្វយ២៨:១-៦,លូកា២៤:១-៦,យូ៉ហាន២០:១,១១-១៦) 

៣. ត ើអនកណាបានរបាប់ពួកស្តសតទំីាងតនះពីការរស់តឡើងវញិ? 
 តទវតាដដលកំពុងអងាុយតលើលម បានរបតមៀលវាតចញពីម្ច ់ផនូរ។ 

(ម៉្ចថ្វយ២៨:២,៤) 

៤. ត ើពួកតហហាវ យសាសន៍យូោបដិតស្ការរស់តឡើងវញិនន
រពះជាម្ចា ស់យ៉ងណា? 

 ពួកតរថ្វពួកសិសសបានមកលួចយករពះសពរទង់តៅតពល
យប់។ (ម៉្ចថ្វយ២៨:១១-១៥) 

៥. ត ើរពះតយសូ៊វបានសដមាងអងារទង់ឱ្យអនកណាត ើញមុនតរ? 
 រឺនាងម៉្ចរា អនកស្សុកម៉្ចក់ោឡាបានត ើញរទង់តៅឯផនូរ។  

(យូ៉ហាន២០:១១-១៦) 
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៦. បនាទ ប់មកតទៀ រទង់សដមាងអងារទង់ឱ្យអនកណាត ើញតទៀ ? 
 រឺរកមុស្តសតីដដលរ ឡប់មកពីផនូរវញិ។ (ម៉្ចថ្វយ២៨:៥,៨-១០) 

៧. តរកាយមកតទៀ តៅកនុងនលៃដដដលត ើរពះអម្ចា ស់បានសដមាង
អងារទង់ឱ្យអនកណាត ើញខ្លះ? 

 តពរ ុស និងសិសសពីរនាក់ដដលត វ្ើកំពុងដំត ើ រតៅតអតម៉្ចស។ 
(លូកា២៤:១៣-៣១,៣៣-៣៤,១កូរនិលូស១៥:៣-៦) 

៨. ត ើតោកលូម៉្ចសនិយយដូចតមាចពីការរស់តឡើងវញិរបស់
រពះតយសូ៊វ? 

 គា ់ថ្វ ”ខ្ញុំមិនតជឿតឡើយ លុះរតាដ គា ់បានត ើញរទង់តោយ
ផ្កទ ល់”។ (យូ៉ហាន២០:២៤-២៩) 

៩. បនាទ ប់ពីរទង់រស់តឡើងវញិត ើរពះអងាបានសដមាងអងារទង់ឱ្យ
ពួកសិសសត ើញយូរបុ៉ណាា ? 

 ដសសិបនលៃ។ (កិចាការ១:១-៣) 

១០.តហ ុអវីបានជារពះជាម្ចា ស់សដមាងអងារទង់ឱ្យពួកសិសសត ើញ
កនុងកំឡុងដសសិបនលៃតនះ? 

 រឺតដើមបីបតរងៀន ដល់ពួកសិសសរទង់នូវកិចាការជាតរចើនអំពីនររ
សាា នសួរ៌។ (កិចាការ១:៣) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“ដ ឥឡូវតនះ រពះររីសទរទង់ម្ចនរពះជនមរស់ពីសាល ប់តឡើងវញិជាពិ  ជា
ផលដំបូងពីពួក អនកដដលបានតដកលក់តៅតហើយ  បិ ដដលតសចកាីបាន
មកតោយសារមនុសស តនាះតសចកាី   ដដលមនុសសសាល ប់បានរស់
តឡើងវញិ ក៏មកតោយសារមនុសសដដរ តររះដូចជាមនុសសទំាងអស់បាន
រ ូវសាល ប់កនុងតោកអ័ោមជាយ៉ងណា តនាះររប់គាន ក៏នឹងបានតរបាសឱ្យ
រស់កនុងរពះររីសទយ៉ងតនាះដដរ”។ (១កូរនិលូស១៥:២០-២២) 
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មេម ៀនទ១ី៦ 
កា មឡើងមៅសាា នសគួ៌វិញ និង កា នងៃទី៥០ 

កិចាកា  ១-២ 
 

១. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងរយៈតពល៤០នលៃបនាទ ប់ពីរពះរស់
តឡើងវញិ? 

 រទង់រ ូវបានតលើកតឡើងតៅសាា នសួរ៌ តៅចំតរះពួកសិសស
របស់រទង់។ (កិចាការ ១:១-៣) 

២. តៅតពលដដលរពះអម្ចា ស់រ ូវបានតលើកតឡើងត ើតសចកាីសនា
ដដលបានរបទានដល់ពួកសិសសម្ចនន័យដូចតមាច? 

 ម្ចនន័យថ្វ រទង់នឹងយងរ ឡប់មកវញិតៅនលៃកំ  ់មក
ដល់។ (កិចាការ ១:៩-១១) 

៣. ត ើពួកសិសសត វ្ើអវីខ្លះតរកាយពីរពះតយសូ៊វយងតៅសាា នសួរ៌
វញិ? 

 ពួកតរចូលកនុងទីរកុងតយរសូាឡិម តដើមបីរង់ចំាការបងាូររពះ
វញិ្ញា  បរសុិទធ។ (កិចាការ១:៤-៥,១២-១៥,២:១) 

៤. ត ើរពះវញិ្ញា  បរសុិទធរ ូវបានបងាូរតលើពួកសិសសតពលណា? 
 តៅនលៃទី៥០ដប់នលៃបនាទ ប់ពីរទង់យងតឡើងតៅវញិ។ 

(កិចាការ២: ១-៤) 

 

 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



សង្ខេបប្បវត្តបិ្រះគម្ព ីរសញ្ញា ថ្ម ី- 48 

៥. ត ើរពះវញិ្ញា  បរសុិទធរ ូវបានបងាូរតលើពួកសិសសបុ៉នាម ននាក់? 
 មកតលើពួកសិសស១២០នាក់ដដលបានរបជំុគាន តៅកដនលងមួយ។ 

(កិចាការ ១:១៥,២:១) 

៦. ត ើពួកសិសសត វ្ើអវីខ្លះតពលដដលពួកតរបានទទួលរពះវញិ្ញា  
បរសុិទធ? 

 ពួកតរបានដលលងពីការអសាា រយរបស់រពះអម្ចា ស់ ជាោសាតផសងៗ
គាន ។ (កិចាការ២:៤-១២) 

៧. ត ើពួកសាសន៍យូោដ៏អារកក់និយយដូចតមាចខ្លះពីពួកសិសស
តៅតពលដដលពួកតរឮពួកសិសសនិយយោសាដនទ? 

 ពួកតរនិយយថ្វ ពួកសិសសស្សវងឹស្សា។ (កិចាការ២:១៣-១៥) 

៨. ត ើតោកតពរ ុសអ្ិបាយអវីខ្លះតៅនលៃទី៥០? 
 តោកនិយយថ្វ រពះវញិ្ញា  បរសុិទធរ ូវបានបងាូរមកតោយ

រពះអម្ចា ស់ ដូចដដលពួកតហារាបានទាយទុក។  
(កិចាការ២:១៦-២១) 

៩. ត ើតោកតពរ ុសបាននិយយអវីខ្លះតៅតពលដដលហវងូមនុសស
សួរថ្វពួកតររ ូវត វ្ើអវីខ្លះ? 

 “ចូរអនករាល់គាន ដរបចិ ត! តហើយទទួលបុ យរជមុជទឹកទំាងអស់
គាន តោយនូវរពះនាមតយសូ៊វររីសទ របតយជន៍ឱ្យបានរចួពីបាប 
តនាះអនករាល់គាន នឹងបានទទួលអំតណាយទាន ជារពះវញិ្ញា  
បរសុិទធ  ប ិតសចកាីសនាតនាះរឺសនាដល់អនករាល់គាន និងកូន
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តហអនករាល់គាន រពមទំាងអស់អនកដដលតៅឆ្ងៃ យដដរ រឺអស់អនក
ណាដដលរពះអម្ចា ស់នន តយើងរាល់គាន រទង់នឹងតៅ”។ 

 (កិចាការ ២:៣៨-៣៩) 

១០.ត ើម្ចនមនុសសបុ៉នាម ននាក់បានតជឿតលើការអ្ិបាយរបស់
តោកតពរ ុស?  

 ម្ចនមនុសសរបដហលជាបីរន់នាក់ បានតជឿនិងបានទទួល
បុ យរជមុជទឹក តោយនូវរពះនាមរពះតយសូ៊វររីសទ។  
(កិចាការ២:៤១) 

ខ្រមពីរចងចំា៖  
“រពះររីសទរទង់បានតោះតយើងរាល់គាន  រចួពីបណាា សារបស់រកឹ យវន័ិយ 
តោយរទង់រ ូវបណាា សាជំនួសតយើងរាល់គាន   បិ ម្ចនតសចកាីដចងទុកមក
ថ្វ “រ ូវបណាា សាតហើយ អនកណាដដលពយួរតៅតលើតឈើ តដើមបីឱ្យពររបស់
តោកអ័របាហាំបានមកដល់អស់ទំាងសាសន៍ តៅកនុងរពះររីសទតយសូ៊វ 
របតយជន៍ឱ្យតយើងបានទទួលតសចកាីសនា រឺជារពះវញិ្ញា  តោយសារ
តសចកាីជំតនឿ។ (កាឡាទី ៣:១៣, ១៤) 
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មេម ៀនទ១ី៧ 
ពួករំនំុមដើេ សេ័យសញ្ញា ងមី 

កិចាកា  ៣-៤ 
 

១. បនាទ ប់ពីនលៃទី៥០ោល ម ត ើតយើងអាចនិយយអវីខ្លះអំពីពួកជំនំុ? 
 តរបនតតៅជាប់កនុងតសចកាីបតរងៀនរបស់ពួកសាវក័ តហើយពួក

តរម្ចនចំនួនតកើនតឡើងយ៉ងរហ័ស (កិចាការ២:៤២-៤៧)។ 

២. ត ើការលូ ោស់រហ័សននពួកជំនំុរ ូវបានពនយល់ដូចតមាច? 
 រពះអម្ចា ស់រទង់ក៏បដនាម នូវអស់អនកដដលកំពុងដ បានសតគង្ហា ះ

រាល់ដ នលៃតៅកនុងពួកជំនំុដលមតទៀ  (កិចាការ២:៤៧)។ 

៣. ត ើម្ចនទីសម្ចា ល់អសាា រយអវីតកើ តឡើងតៅម្ច ់ទាវ ររពះវហិារ? 
 ការតរបាសបុរសខ្វិនពីកំត ើ  ម្ចន ក់ឱ្យជា។ (កិចាការ៣:១-៨) 

៤. ត ើបុរសខ្វិនដដលតៅម្ច ់ទាវ ររពះវហិារតនាះបានជាតោយ
វ ិ្ ីណា? 

 តោកតពរ ុសបានតរលតៅកាន់គា ់ថ្វ “តោយសាររពះនាម
រពះតយសូ៊វររីសទមកពីស្សកុណាសាដរ ៉ ចូរអនកតរកាកតឡើងតដើរ
តៅចុះ”។ (កិចាការ ៣:៦) 
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៥. ត ើការទីសម្ចា ល់ននការតរបាសបុរសខ្វិនម្ចន ក់តនះបានប៉ះរល់
ដល់ចិ តពួកមនុសសទំាងតនាះដូចតមាចខ្លះ? 

 ពួកតរតររតពញតោយតសចកាីតងឿងឆៃល់តហើយយកចិ តទុក
សាា ប់ការអ្ិបាយរបស់តោកតពរ ុសជាខ្លល ំង។ 
(កិចាការ៣:៩-១២) 

៦. ត ើតោកតពរ ុសបានពនយល់ពីទីសម្ចា ល់ននការតរបាសបុរស
ខ្វិនម្ចន ក់តនះយ៉ងដូចតមាច? 

 តោកតរលថ្វ ការអសាា រយតនះរ ូវបានត វ្ើតឡើងតោយអំណាច
រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វដដលរទង់រស់ពីសុរ ់វញិ។  
(កិចាការ៣:១២-១៦) 

៧. ត ើការអ្ិបាយរបស់តោកតពរ ុសត វ្ើឲ្យពួកតមររប់ររងម្ចន
រប ិកមមយ៉ងដូចតមតច? 

 ពួកតរខឹ្ងសមា តហើយបានចាប់ពួកសាវក័យកតៅោក់រុក។ 
(កិចាការ ៤:១-៣) 

៨. បនាទ ប់មក ត ើតពរ ុសនិងយូ៉ហានរបាប់អវីដល់ពួកររប់ររង? 
 ពួកតោករបាប់តរថ្វ ពួកតោកមិនអាចឈប់របកាសដំ ឹង

លអពីរពះនាមរពះតយសូ៊វររីសទបានតឡើយ។   
(កិចាការ៤:១៨-២០) 
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៩. ត ើពួកសាវក័ត វ្ើអវីខ្លះតពលដដលពួកតរទទួលបានតសរោីព? 
 ពួកតរបានយកតរឿងរ៉ាវដដលបានតកើ តឡើង តៅរបាប់ដល់ពួក

ជំនំុ។ (កិចាការ៤:២៣) 

១០.ត ើរពះជាម្ចា ស់បានតឆលើយ បនឹងតសចកាីអ្ិសាឋ នរបស់ពួកជំនំុ 
យ៉ងដូចតមាច? 

  កដនលងដដលតររបជំុក៏ដរបជារញ្ជួ យ  តហើយតរក៏បានតពញជា
រពះវញិ្ញា  បរសុិទធ។ (កិចាការ៤:៣១)  

ខ្រមពីរចងចំា៖  
“ឯមនុសសទំាងហវូងដដលបានតជឿ តរក៏ម្ចនចិ តម្ចនរំនិ ដ មួយ គាម នអនក 
ណារបកាន់ថ្វអវីៗដដលខ្លួនម្ចនជារបស់ផងខ្លួនតនាះតទ រឺររប់របស់ទំាង
អស់ជារបស់សរម្ចប់តរបើជាមួយគាន ទំាងអស់ ពួកសាវក័ក៏ត្វើបនាទ ល់តោយ 
រពះតចសាា ដ៏្ំពីដំត ើ រដដលរពះអម្ចា ស់តយសូ៊វម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវញិ 
តហើយម្ចនរពះរុ ជា្ំស ឋិ  តលើតរទំាងអស់គាន ដដរ។ 
(កិចាការរ ៤:៣២-៣៣) 
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មេម ៀនទ១ី៨ 
បញ្ញា មៅកនងុពួករំនំុមដើេ សេ័យសញ្ញា ងមី 

កិចាកា  ៥-៧ 
 

១. ត ើអំតពើបាបរ ូវបានបង្ហា ញតៅកនុងពួកជំនំុនាសម័យសញ្ញា លមី 
យ៉ងដូចតមាច?  

 តោកអានាន ៉នាស និងនាងសាភីរ៉ា បានកុហក់ដល់ពួកសាវក័ 
និងរពះជាម្ចា ស់។ (កិចាការ៥:១-៤) 

២. ត ើតោកអនាន ៉នាសនិងនាងសាភីរ៉ារ ូវទទួលតទាសដូចតមាច? 
 ពួកតររ ូវបានដួលសាល ប់តៅដកបរតជើងពួកសាវក័។ 

(កិចាការ៥:៥-១០) 

៣. ត ើរពះអម្ចា ស់បានបង្ហា ញរពះតចសាា របស់រទង់តាមរយៈពួក
សាវក័យ៉ងដូចតមាច? 

 មនុសសជាតរចើនបានជាពីជមៃឺ ដលមទំាងមនុសសដដលតៅតរកាម
ស្សតម្ចលរបស់តោកតពរ ុស។ (កិចាការ៥:១២-១៦) 

៤. ត ើពួកអនកររប់ររងម្ចនរប ិកមមយ៉ងណាចំតរះទីសម្ចា ល់នន
ការ អសាា រយរបស់ពួកសាវក័? 

 ពួកតរខឹ្ងសមា តហើយចាប់ពួកសាវក័តៅោក់រុក។  
(កិចាការ៥: ១៧-១៨) 
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៥. ត ើពួកសាវក័តចញរចួពីរុកយ៉ងដូចតមាច? 
 តទវតាននរពះអម្ចា ស់បានមកនំាពួកតរតចញតៅ។ 

(កិចាការ៥:១៩-២០) 

៦. ត ើពួកសាវក័តឆលើយយ៉ងដូចតមាចតៅតពលដដលពួកតររ ូវបាន
បញ្ញជ មិនឱ្យរបកាសដំ ឹងលអកនុងរពះនាមរពះររីសទ? 

 ពួកសាវក័របាប់តៅពួកអនកររប់ររងថ្វ “រ ូវដ សាា ប់បង្ហា ប់
របស់រពះជាជាងមនុសស!”។ (កិចាការ៥:២៩) 

៧. ត ើម្ចនបញ្ញា អវីខ្លះតទៀ តកើ ម្ចនតឡើងតៅកនុងពួកជំនំុ? 
 ស្តសតីតមម៉្ចយសាសន៍រកិកគាម នអនកណាតមើលដល។ (កិចាការ៦:១) 

៨. ត ើរពះជាអម្ចា ស់បង្ហា ប់ឱ្យម្ចនមុខ្ង្ហរអវីតដើមបដីលទំាមនុសស
រកីរក?  

 អនកជំនួយម្ចនមនុសសរបំាពីរនាក់ រ ូវបានដ ងតំាងសរម្ចប់
មុខ្ង្ហរតនះ។ (កិចាការ៦:២-៦) 

៩. តរកាយមកតទៀ ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងចំតរះតោកតសទផ្កន 
ដដលជាមនុសសម្ចន ក់កនុងចំតណាមអនកជំនួយ? 

 ពួកសាសន៍យូោដ៏តឃ្វរត  បានតចាទគា ់ពីបទរបម្ចលរពះ
ជាម្ចា ស់រចួរប់ដំុលមសម្ចល ប់គា ់។ (កិចាការ៦:៨-១៥,៧:៥៤-៦០) 

១០.ត ើអនកណាឈរតមើលតពលតោកតសទផ្កនកំពុងរ ូវតររប់
សម្ចល ប់? 

 រឺតោកសុលអនកស្សុកត ើរសុសដដលតរកាយកាល យតៅជា
តោកសាវក័បុ៉ល។ (កិចាការ៧:៥៨,៨:១,២២:១២-១៣,២០) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖ “តទវតាននរពះតយហូវ៉ាតចាមតរាមតៅជំុវញិអស់អនកដដល 
តកា ខ្លល ចដល់រទង់ តហើយក៏ជួយតរឱ្យរចួ” (ទំនុកដំតកើង ៣៤:៧)។ 
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មេម ៀនទ១ី៩ 
កា មបៀតមបៀនពួករំនំុ 
កិចាកា  ៨-១០ 

 
១. តរកាយពីការសាល ប់របស់តសទផ្កន ត ើម្ចនតរឿងអវីបនតមកតទៀ ? 
 ម្ចនការតបៀ តបៀនជាខ្លល ំង ដល់ពួកជំនំុកនុងរកងុតយរសូាឡិម។ 

(កិចាការ៨:១) 

២. ត ើការតបៀ តបៀនតនះម្ចនផលប៉ះរល់ដូចតមាចដល់ពួកជំនំុ? 
 ពួកជំនំុទំាងមូលរ ូវខ្លា  ់ខ្លា យតៅរសតពញស្សុកយូោនិង 

ស្សុកសាម៉្ចរ។ី (កិចាការ៨:៣-៤) 

៣. ត ើនរណាដដលរ ូវបានបញ្ជូ នឱ្យតៅផសពវផាយដំ ឹងលអតៅ
ឯស្សុកសាម៉្ចរ?ី 

 រឺតោកសាវក័ភីលីពដដលកនុងតពលតនាះ គា ់រឺជាអនកជំនួយ។ 
(កិចាការ៨:៥-១៣) 

៤. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅតពលតោកភីលីពរ ូវបានរពះ
វញិ្ញា  បរសុិទធបញ្ជូ នតៅឯកាសា? 

 ម្ចនសាសន៍តអ្យូពីរម្ចន ក់បានទទួលតសចកាីបតរងៀន 
និងពិ្ីបុ យ រជមុជទឹកតាមរយៈគា ់។ (កិចាការ៨:២៦-៣៨) 

៥. តហ ុអវីបានជាតោកសុលត វ្ើដំត ើ រតៅរកុងោម៉្ចស? 
 តដើមបីតៅតបៀ តបៀនដល់ពួកជំនំុ។ (កិចាការ៩:១-២) 
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៦. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងខ្ ៈដដលតោកសុលត វ្ើដំត ើ រ
តាមផលូវតៅរកុងោម៉្ចស? 

 រពះអម្ចា ស់ដដលម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវញិ បានតលចមកឱ្យ
គា ់ត ើញ។ (កិចាការ៩:៣-៩) 

៧. តហ ុអវីបានជារពះអម្ចា ស់ បានតលចមកឱ្យតោកសុលត ើញ 
តៅតាមផលូវតៅរកុងោម៉្ចស? 

 តដើមបីរតាស់តៅតោកឱ្យត វ្ើជាសាវក័ និងជាតបសកជនដល់
ពួកសាសន៍ដនទ។(កិចាការ៩:៦,១០-២០) 

៨. ត ើរពះអម្ចា ស់បានត វ្ើអវីឱ្យតោកតពរ ុសត ើញតៅឯទីរកុង
យុ៉បតប៉? 

 រឺនិមិ តអំពីស វមិនសាអ  ។ (កិចាការ១០:៨-១៧) 

៩. ត ើនិមិ តដដលតោកតពរ ុសត ើញម្ចនន័យយ៉ងដូចតមាច? 
 ម្ចនន័យថ្វ ដំ ឹងលអតនះរឺសរម្ចប់ទំាងសាសន៍យូោ និង 

សាសន៍ដនទផង។ (កិចាការ១០:១៥,៣៤-៣៥;១៥:៦-៧) 

១០.តហ ុអវីក៏និមិ តតនះរ ូវបង្ហា ញឱ្យតោកតពរ ុសត ើញ?  
តររះគា ់រ ូវតៅរកតោកកូឡូនាស ដដលជាសាសន៍ដនទតៅ
រកុងតសសារ៉ា តដើមបផីាយរពះបនទូល។ (កិចាការ១០:១៧-៣៥) 

ខ្រមពីរចងចំា៖ “ដ តបើរងទុកខតោយតររះពួកររីសាទ នវញិ តនាះកំុឱ្យខ្លម ស
ឱ្យតសាះ ចូរសរតសើរដតមាើងដល់រពះតោយតររះនាមតនាះវញិ”។ 
(១តពរ ុស ៤:១៦) 
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មេម ៀនទ២ី០ 
ពួករំនំុមៅរកុងអាន់ទីយ ៉ូក 

កិចាកា  ១១-១២ 
 

១. តហ ុអវីក៏ពួកជំនំុតៅរកុងអាន់ទីយូ៉កម្ចនសារៈសំខ្លន់តមល៉ះ? 
 ពីតររះពួកជំនំុតនះ កាល យជាចំ ុចសនូលការង្ហរតបសកកមម។ 

(កិចាការ១១:២០-២៧) 

២. ត ើអនកណាដដលរ ូវពួកជំនំុរកុងតយរសូាឡិមបញ្ជូ នតៅឯរកុង
អាន់ទីយូ៉ក? 

 រឺបាណាបាសដដលត្វើការតៅទីតនាះទំាងបតងាើ ផលជាតរចើន។ 
(កិចាការ១១:២២-២៤) 

៣. មកទល់តពលតនះត ើតសាចតហរ ៉ឌូចាប់តផាើមតបៀ តបៀនពួកជំនំុ
យ៉ងដូចតមាច? 

 រទង់បានសម្ចល ប់សាវក័យ៉កុប រចួចាប់តោកតពរ ុសតៅោក់
រុក។ (កិចាការ១២:១-៥) 

៤. ត ើតពលតនាះតោកតពរ ុសរ ូវតរសម្ចល ប់ដដរឬតទ? 
 តទ! រពះអម្ចា ស់បានរតំោះតោកឱ្យរចួពីរុក។(កិចាការ១២:៦-១២) 

៥. ត ើរពះជាម្ចា ស់បានោក់តទាសដល់តសាចតហរ ៉ឌូយ៉ងណា? 
 រទង់បានបញ្ជូ នតទវតារទង់មកសម្ចល ប់តសាច ឯសពរបស់តសាច

ក៏រ ូវដងាូវតចាះ។ (កិចាការ១២:២៣) 
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៦. តហ ុអវីបានជារពះជាម្ចា ស់បានោក់តទាសដល់តសាចតហរ ៉ឌូ 
យ៉ងតនះ? 

 ពីតររះតសាចតហរ ៉ឌូឱ្យមនុសសទំាងអស់តៅរទង់ថ្វជារពះ។ 
(កិចាការ១២:១៩-២៣) 

៧. ត ើពួកជំនំុរកុងអាន់ទីយូ៉កជួយពួកជំនំុតៅរកុងតយរសូាឡិម 
យ៉ងដូចតមាច? 

 ពួកតរបានតផញើររបាក់ដល់ពួកជំនំុតយរសូាឡិមកនុងកាលម្ចន
តរគាះទុរភិកស។ (កិចាការ១១:២៨-៣០) 

៨. ត ើតយើងបានអានអវីខ្លះអំពីពួកជំនំុកនុងកំឡុងតពលតនះ? 
 ពួកជំនំុកាន់ដ រកីចតរមើនតហើយម្ចនចំនួនតកើនតឡើងកាន់ដ  

តរចើនតាមរយៈរពះបនទូលរពះជាម្ចា ស់។ 
 (កិចាការ១១:២០-២៤,១២:២៤) 

៩. ត ើតោកបាណាបាស និងតោកបុ៉លបានយកអនកណាពីរកុង 
តយរសូាឡិមតៅជាមួយ? 

 យូ៉ហាន ម៉្ចកុស។ (កិចាការ១២:២៥) 

១០.ត ើអនកណាដដលបានចា ់តោកបុ៉ល និងតោកបាណាបាស 
ឱ្យតចញដំត ើ រតបសកកមមជាតលើកទីមួយ? 

 រឺរពះវញិ្ញា  បរសុិទធដដលបានចា ់ពួកតោកឱ្យតៅ តាមរយៈ
ពួកជំនំុតៅរកងុអាន់ទីយូ៉ក។ (កិចាការ១៣:១-៤) 
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ខ្រមពីរចងចំា៖  
“ដ អនករាល់គាន ជាពូជតរជើសតរ ើសជាពូជសងឃហលួង ជាសាសន៍បរសុិទធជា
រាស្តសតដ៏ជាតករ តិ៍អាករននរពះ តដើមបីឱ្យអនករាល់គាន បានសដមាងតចញឱ្យត ើញ 
អស់ទំាងលកខ ៈរបស់រពះ ដដលរទង់បានតៅអនករាល់គាន  តចញពីតសច
កាីងងឹ មកកនុងពនលឺអសាា រយរបស់រទង់”។ (១តពរ ុស ២:៩) 
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មេម ៀនទ២ី១ 
ដំម ើ  មបសកកេមមលើកទី១ 

កិចាកា  ១៣-១៥ 
 

១. ត ើការង្ហរតបសកកមមទំាងអស់របស់តោកបុ៉លអាចនិយយ
បានថ្វដូចតមាច? 

 តោកបុ៉លដ ងដ ផាយដល់ពួកសាសន៍យូោជាមុន រចួតទើប 
ផាយដល់ពួកសាសន៍ដនទ។(កិចាការ១៣:៤២,៤៤-៤៦,១៤:១) 

២. ត ើអនកណាដដលជំទាស់នឹងតោកបុ៉លតៅតកាះរីរបុស? 
 រឺបារតយសូ៊វររូតវទមនាដដលរ ូវោក់តទាស ឱ្យខ្លវ ក់ដភនកមួយ 

រយៈ។ (កិចាការ១៣:៦-១២) 

៣. ត ើបារ-តយសូ៊វ ជំទាស់នឹងតោកបុ៉លយ៉ងដូចតមាច? 
 រឺគា ់បានពាយមបដងវរតោក ំណាងជា ិមិនឱ្យតជឿ។ 
 (កិចាការ១៣:៨) 

៤. ត ើអនកណាដដលដបកពីតោកបុ៉ល និងតោកបាណាបាសកាល
ពួកគា ់តៅដល់ប៉ាមភីោ? 

 រឺយូ៉ហានម៉្ចកុស បានរ ឡប់តៅឯរកងុតយរសូាឡិមវញិ។ 
(កិចាការ១៣:១៣) 

៥. ត ើការង្ហរព័នធកិចាទំាងតនះជាការង្ហយស្សួលដមនតទ?  
 អ ់តទ!  បិ ពួកតោកដ ងទទួលការតបៀ តបៀនពីពួកសាសន៍ 

យូោដដលមិនតជឿ។ (កិចាការ១៣:៤៥,៥០;១៤:២-៥,១៩) 
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៦. ត ើអនកណាខ្លះដដលបានតជឿតលើការអ្ិបាយ របស់តោកបុ៉ល 
និងតោបាណាបាស?  
“អស់អនកដដលរ ូវបានជីវ ិអស់កលបជានិចាតនាះក៏បានតជឿ”។ 

 (កិចាការ ១៣:៤៨) 

៧. ត ើពួកមនុសសតៅរកុងលីស្តសាត ត វ្ើយ៉ងណាតពលតោកបុ៉ល
តរបាសបុរសខ្វិនម្ចន ក់ឱ្យជា? 

 ពួកតរចង់ថ្វវ យបងាំពួកសាវក័ត វ្ើជារពះ។(កិចាការ១៤:១១-១៨) 

៨. ត ើតោកបុ៉ល និងតោកបាណាបាសត វ្ើអវីខ្លះតពលត វ្ើដំត ើ រ 
តាមផលូវរ ឡប់តៅឯរកុងអាន់ទីយូ៉កវញិ? 

 ពួកគា ់បានសួរសុខ្ទុកខពួកជំនំុទំាងអស់ 
ដដលពួកតោកបានបតងាើ តឡើង តដើមបបីញ្ញជ ក់ពីចិ តពួកសាវក័ 
និងតដើមបទូីនាម នពួកតរឱ្យបនាតៅជាប់កនុងតសចកាីជំតនឿ។ 
(កិចាការ១៤:២៦-២៨) 

៩. ត ើម្ចនបញ្ញា អវីខ្លះបានតកើ តឡើងរវាងពួកជំនំុសាសន៍យូោ និង
ពួកជំនំុសាសន៍ដនទ? 

 ម្ចនការជដជកតដញតោលអំពីរកឹ យវន័ិយ និងការកា ់ដសបក
តៅកនុងពួកជំនំុ។(កិចាការ១៥:១,៥,២៤) 
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១០.ត ើពួកជំនំុសតរមចចិ តតោះស្សាយចំតរះបញ្ញា តនះ 
កនុងការរបជំុតៅរកុងតយរសូាឡិមយ៉ងដូចតមាច? 

  តរសតរមចថ្វពួកជំនំុសាសន៍ដនទមិនចំាបាច់រ ូវការកា ់
ដសបកតឡើយ។ (កិចាការ១៥:២២-២៩) 

 ខ្រមពីរចងចំា៖ 
 “ដ តយើងដឹងថ្វ ររប់ការទំាងអស់ផសគំាន  សរម្ចប់តសចកាីលអដល់ពួកអនក 

ដដលស្សឡាញ់រពះ រឺដល់ពួកអនកដដលរទង់តៅមកតាមរពះដំរះិរទង់”។ 
(រ ៉មូ ៨:២៨) 
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មេម ៀនទ២ី២ 
ដំម ើ  មបសកកេមមលើកទី២ 

កិចាកា  ១៦ 
 

១. តហ ុអវីបានជាតោកបុ៉ល និងបាណាបាសមិនបានត វ្ើដំត ើ រ 
តបសកកមមជាតលើកទី២ជាមួយនឹងគាន ? 

 ពីតររះដ  ពួកតោកមិនរពមតរពៀងគាន កនុងការឲ្យយកយូ៉ហាន-
ម៉្ចកុសតៅជាមួយ។ (កិចាការ១៥:៣៦-៤០) 

២. ត ើតោកបុ៉លត វ្ើដំត ើ រតលើកតនះដ ម្ចន ក់ឯងដមនតទ? 
 តទ! តោកបានយកតោកសីុឡាសតៅជាមួយវញិ ខ្ ៈដដល

បាណាបាសយកយូ៉ហាន-ម៉្ចកុសតៅជាមួយ។  
(កិចាការ១៥:៣៩-៤០) 

៣. ត ើអនកណាតទៀ ដដលតោកបុ៉លយកពីរកុងលីស្តសាត ជាមួយ? 
 រឺ្ីមូ៉តលដដលកាល យជាអនកជំនួយដ៏តសាម ះរ ង់។ 
 (កិចាការ១៦:១-៣, ១កូរនិលូស៤:១៧) 

៤. ត ើតោកបុ៉លនិមិ តត ើញអវីតៅឯរទអាស? 
 មនុសសម្ចន ក់តរលថ្វ “សូមអតញ្ជ ើញឆលងមកជួយតយើងខ្ញុំដដល

តៅស្សុកម៉្ចតសដូនតនះផង”។ (កិចាការរ ១៦:៩) 
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៥. ត ើនិមិ តដដលតោកបុ៉លត ើញតនះម្ចនន័យយ៉ងណា? 
 រឺថ្វរពះវញិ្ញា  បរសុិទធ តៅគា ់ឱ្យតៅផាយដំ ឹងលអតៅ

អឺរ ៉បុ។ (កិចាការ១៦:១០-១៥) 

៦. ត ើអនកណាដដលបានទទួលតជឿដំបូងតរតៅរកុងភីលីព? 
 រឺនាងលីឌា ស្តសតីដដលរពះអម្ចា ស់បានតបើកចិ តរបស់នាង។  

(កិចាការ១៦:១៤-១៥) 

៧. ត ើតោកបុ៉ល និងសីុឡាសរ ូវតរតបៀ តបៀនយ៉ងដូចតមាចតៅ
រកុងភីលីព? 

 តោករ ូវតរវាយនិងចាប់ោក់រុក តពលដដលពួកតោកបាន
បត ា ញវញិ្ញា  អារកក់តចញពីតកមងស្សីម្ចន ក់។ 
(កិចាការ១៦:១៦-២៤) 

៨. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងកនុងយប់ដដលបុ៉ល និងសីុឡាសជាប់
រុក? 

 ខ្ ៈដដលតោកបុ៉ល និងសីុឡាសកំពុងតរចៀងសរតសើររពះ 
ជាម្ចា ស់តនាះក៏រញ្ជួ យដី តហើយទាវ ររុករតបើកតឡើង ពីតររះការ 
អសាា រយ។ (កិចាការ១៦:២៥-២៨) 

៩. ត ើឆ្ងម រុំកសួរតោកបុ៉ល និងសីុឡាសថ្វដូចតមាច? 
 “តោកម្ចា ស់តអើយ ត ើឱ្យខ្ញុំត វ្ើដូចតមាចឱ្យបានសតគង្ហា ះផង?” 

(កិចាការ ១៦:៣០)។ 
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១០.ត ើតោកបុ៉លផាល់ចតមលើយយ៉ងណាដល់ឆ្ងម រុំករកុងភីលីពម្ចន ក់
តនាះ? 

 “ចូរតជឿដល់រពះតយសូ៊វររីសទតៅ តនាះនឹងបានសតគង្ហា ះតហើយ
រពមទំាងររួសារតោកផង”។ (កិចាការរ ១៦:៣១) 

ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលរ ូវតរតបៀ តបៀន តោយតររះតសចកាី
សុចរ ិ បិ នររសាា នសួរ៌ជារបស់ផងអនកតនាះ អនករាល់គាន កនុងការដដល
តរតជរតបៀ តបៀន តហើយនិយយបងខុសររប់ទំាងតសចកាីអារកក់ពីអនករាល់
គាន តោយតររះខ្ញុំ ចូរម្ចនចិ តអំ រតហើយ រកីរាយជាខ្លល ំងចុះ  បិ អនក
រាល់គាន ម្ចនរង្ហវ ន់ជា្ំតៅឯសាា នសួរ៌ ពីតររះតរបានត្វើទុកខដល់ពួក
តហារាដដលតៅមុនអនករាល់គាន ដបបដូតចាន ះដដរ”។ (ម៉្ចថ្វយ ៥:១០-១២) 
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មេម ៀនទ២ី៣ 
ដំម ើ  មបសកកេមមលើកទី២ 

កិចាកា ១៧-១៨ 
 

១. ត ើពួកសាសន៍យូោដដលមិនតជឿបានត វ្ើអវីខ្លះតៅរកុងដលសា
ឡូនីច? 
ពួកសាសន៍យូោទំាងតនាះញុះញង់ពួកមនុសសអារកក់ឱ្យតបៀ 
តបៀនដល់ពួកសាវក័។ (កិចាការ១៧:១-៩) 

២. តចញពីរកុងដលសាឡូនីច ត ើបុ៉លត វ្ើដំត ើ រតៅឯណាតទៀ ? 
 តៅរកុងតបរាកដនលង ដដលពួកអនកតជឿបានទទួលរពះបនទូល 

ដដលបានផាយតៅ តោយចិ តរំនិ របុងជាតស្សចរពមទំាង 
ពិចារណាបទរមពីររាល់ដ នលៃ តដើមបីឱ្យចាស់ពីអវីដដលតរបាន 
តរៀន។ (កិចាការ១៧: ១០-១២) 

៣. តហ ុអវីបានតោកបុ៉លចាកតចញពីរកុងតបរា? 
 សាសន៍យូោដ៏អារកក់ដដលមកពីរកងុដលសាឡូនីច បានមក

ញុះញង់ហវូងមនុសសឱ្យរបឆំ្ងងនឹងតោកបុ៉ល។ 
(កិចាការ១៧:១៣-១៤) 

៤. ត ើពួកអនករកុងអាដលនទទួលយកការអ្ិបាយ របស់តោកបុ៉ល
យ៉ងដូចតមាច? 

 មនុសសជាតរចើនបានចំអកោក់គា ់ តពលដដលគា ់និយយ 
ពីការរស់តឡើងវញិ។ (កិចាការ១៧:១៥-២០,៣២) 
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៥. តចញពីរកុងអាដលន ត ើតោកបុ៉លបនតដំត ើ រតៅឯណាតទៀ ? 
 តៅរកុងកូរនិលូសកដនលងដដលគា ់ត វ្ើការអស់មួយឆ្ងន ំកនលះ។ 

(កិចាការ១៨:១,១១) 

៦. ត ើអ័រីឡា និងរពីសីុលជាអនកណា?  
ពួកតរជាជាងរ សាលដដលតោកបុ៉ល តៅជាមួយឯរកងុ
កូរនិលូស។ (កិចាការ១៨:២-៣) 

៧. ត ើកិចាការរបស់ពួកសាវក័តៅរកុងកូរនិលូសម្ចនផលដដរឬតទ? 
 របាកដណាស់ រពះអម្ចា ស់ម្ចនមនុសសជាតរចើនដដលរពះអងា 

តរជើសតរ ើសតៅកនុងទីរកុងតនះ។  (កិចាការ១៨:៤-១០) 

៨. ត ើម្ចនអនកណាខ្លះតៅកនុងចំតណាមអនកតជឿតៅរកុងកូរនិលូស? 
 រឺររីសបុ៉ស ជាតមសាោរបជំុ និងរកមុររសួាររបស់តោក

ផង។ (កិចាការ១៨:៨) 

៩. តចញពីរកុងកូរនិលូស ត ើតោកបុ៉លត វ្ើដំត ើ រតៅឯណាតទៀ ? 
 គា ់រ ឡប់តៅរកុងតយរសូាឡិមវញិតដើមបីតៅរបារពធពិ្ីបុ យ

នលៃទី៥០ តៅរកងុតយរសូាឡិម។ (កិចាការ១៨:១៨-២៣) 

១០.ត ើអនកអាចនិយយដូចតមាចចំតរះដំត ើ រតបសកកមមតលើក
ទីពីរតនះ? 

 អាចនិយយបានថ្វដំ ឹងលអរ ូវបានផសពធផាយតៅកាន់
 ំបន់អឺរ ៉បុ។(កិចាការ១៦:៩; ១៧:១-១៥; ១៨:១)  
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ខ្រមពីរចងចំា៖  
“ បិ ខ្ញុំគាម នតសចកាីខ្លម សចំតរះដំ ឹងលអននរពះររីសទតទ ពីតររះជារពះ 
តចសាា ននរពះសរម្ចប់នឹងជួយសតគង្ហា ះដល់អស់អនកណាដដលតជឿ រឺដល់ 
ទំាងសាសន៍យូោជាតដើម និងសាសន៍រកិកផង” (រ ៉មូ ១:១៦)។ 
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មេម ៀនទ២ី៤ 
ដំម ើ  មបសកកេមមលើកទី៣ 

កិចាកា  ១៩-២២ 
 

១. ត ើតោកបុ៉លចំណាយតពលតរចើនតៅកដនលងណាកនុងដំត ើ រ
តបសកកមមតលើកទី៣តនះ? 

 រឺតៅរកងុតអតភសូរជាកដនលងដដលគា ់ត វ្ើការអស់រយៈតពល
ជិ បីឆ្ងន ំ។ (កិចាការ១៩:១,៨-១០,២០:៣១) 

២. ត ើតោកបុ៉លត វ្ើការផ្កទ ល់តរចើនជាងអ្ិបាយតៅរកុងតអតភសូរ
ដមនតទ?   

 ដមនតហើយតោកបានត វ្ើការអសាា រយជាតរចើនផងដដរ តៅទីរកុង
តនះ។ (កិចាការ១៩:១១-១២) 

៣. ត ើដំ ឹងអវីដដលតោកសាវក័បុ៉លទទួលតពលតោកតៅ
កូរនិលូស? 

 គា ់បានឮដំ ឹងអំពីបញ្ញា តៅកនុងពួកជំនំុកូរនិលូស។ 
 (កិចាការរ១៩:២១-២២, ១កូរនិលូស ១:១១) 

៤. តហ ុអវីបានជាតោកបុ៉លចាកតចញពីរកុងតអតភសូរ? 
 ពីតររះ តដតមរទាស ជាជាងរបាក់បានបងារោពវកឹវរជាខ្លល ំង។ 

(កិចាការ១៩:២៣-២០:១) 
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៥. ត ើតោកបុ៉ល បានសដមាងការអសាា រយដូចតមាចខ្លះតៅរទអាស? 
 តោកតរបាសយុវជនម្ចន ក់ដដលតង្ហកងុយ តហើយធាល ក់ពីម្ច ់ 

បងអួចជាន់ទីបីសាល ប់ កាលតោកកំពុងអ្ិបាយ។  
(កិចាការ២០:៦-១២) 

៦. ត ើតោកបុ៉លបានជួបអនកណាតៅមីតល ? 
 តោកបានជួបពួកចាស់ទំុ ដដលមកពីពួកជំនំុរកុងតអតភសូរ។ 

(កិចាការ ២០:១៦-១៧) 

៧. ត ើតោកបុ៉លបានរបាប់ពួកចាស់ទំុកនុងពួកជំនំុរកុងតអតភសូរ
ឱ្យរបយ័ នអំពីអវីខ្លះ? 

 តោកថ្វតរកាយដដលតោកបា ់តៅតនាះនឹងម្ចនដឆានរពដ៏
សាហាវ ដដលមិនតចះរប ីដល់ហវូងវានឹងចូលមក។  
(កិចាការ២០:១៨-៣៥) 

៨. ត ើតហារាអ័កាា បុសបានទាយពីតោកបុ៉លដូចតមាចខ្លះ? 
 តោកទាយថ្វតោកបុ៉លនឹងរ វូពួកសាសន៍យូោចាប់ចង 

តៅរកុងតយរសូាឡិម។ (កិចាការ២១:១០-១២) 

៩. ត ើតោកបុ៉លខ្លល ចមិនហ៊ានចូលតៅកនុងរកុងតយរសូាឡិមតទ 
ពិ ដមនតទ? 

 តទ តោកមិនខ្លល ចតទ!  បិ តោកម្ចនរបសាសន៍ថ្វ “ខ្ញុំរពម
តស្សចតហើយថ្វនឹងឱ្យតរចាប់ចងខ្ញុំមិនដ បុ៉តណាា ះតសា  ទំាង
សុខ្ចិ តសាល ប់ផង តៅរកុងតយរសូាឡិមតទៀ តោយយល់ដល់
រពះនាមរពះតយសូ៊វ”។ (កិចាការរ ២១:១៣) 
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១០.ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងចំតរះតោកបុ៉លរកុងតយរសូាឡិម
កាលដដលហវងូមនុសសពាយមចង់សម្ចល ប់គា ់? 

 តោករ ូវបានតមទ័ពរ ៉មូរតំោះតចញពីពួកសាសន៍យូោដ៏
អារកក់។ (កិចាការ២១:៣០-៣៦) 

 ខ្រមពីរចងចំា៖ 
“ បិ ខ្ញុំសាា ល់រពះដដលខ្ញុំបានតជឿតាមតហើយខ្ញុំ តជឿពិ ថ្វ រទង់អាចនឹង
រកាបតញ្ាើដដលខ្ញុំបានតផញើទុកនឹង រទង់ដរាបដល់នលៃតនាះឯង”។ 
(២្ីមូ៉តល ១:១២) 
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មេម ៀនទ២ី៥ 
កា ជាប់ឃុ ំបសម់ោកប ុល និង ដំម ើ  មៅកាន់ទីរកុង  ៉ូេ 

កិចាកា  ២២-២៨ 

១. ត ើតោកបុ៉លតៅជាអនកតទាសកនុងរកុងតយរសូាឡិមដមនតទ? 
 តទ! តោករ ូវតរបញ្ជូ នតៅរកងុតសសារា តដើមបីតរចពីដផនការ 

របស់សាសន៍យូោដដលចង់សម្ចល ប់គា ់។(កិចាការ២៣:១១-៣៣) 

២. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងចំតរះតោកបុ៉លតៅរកុងតសសារា? 
 តោករ ូវតរជំនំុជរមះតៅចំតរះមុខ្តោកតភលីចដដលជាអភិ 

បាលរកងុ។ (កិចាការ២៣:៣៣-២៥:២២) 

៣. ត ើតោកតភលីចតោះដលងតោកបុ៉លឱ្យម្ចនតសរោីពដដល
ឬតទ? 

 តទ! តោករ ូវជំនំុជរមះសារជាលមីតៅចំតរះតោកតភសទុសនិង 
តសាចអ័ររីប៉ា។ (កិចាការ២៥:២៣-២៦:៣២) 

៤. តហ ុអវីបានជាតោកបុ៉លរ ូវតរបញ្ជូ នតៅឯរកុងរ ៉មូ? 
 ពីតររះតោកបានបាឹងឧទធរ ៍តៅរពះតហអ្ិរាជតសសា។ 

(កិចាការ ២៦:៣២-២៧:១) 

៥. ត ើតោកបុ៉លរ ូវរងទុកខដូចតមាចខ្លះកាលត វ្ើដំត ើ រតៅកាន់
រកុងរ ៉មូ? 

 គា ់លិចសំតៅតៅតកាះមីតល ។ (កិចាការ២៧:៣៧-២៨:១) 
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៦. ត ើតោកបុ៉លបានត វ្ើអវីខ្លះកាលដដលតោកជាប់ជាអនកតទាស
តរៅ ំុតៅឯទីរកុងរ ៉មូ? 

  តោកបានផាយដំ ឹងលអតៅផទះរបស់តោកផ្កទ ល់។ 
  (កិចាការ២៨:៣០-៣១) 

៧. ត ើការផាយដំ ឹងលអរបស់តោកបុ៉លតៅឯរកុងរ ៉មូម្ចនផល
ប៉ះរល់ដូចតមាចខ្លះ? 

 ម្ចនអនកខ្លះក៏បានតជឿ រមួទំាងអនកដដលតៅកនុងដំណាក់របស់
រពះតហអ្ិរាជផង។ (ភីលីព១:១២-១៣,៤:២២) 

៨. ត ើតោកបុ៉លរ ូវតររបហារជីវ ិកនុងតពលជាប់ ំុតនះដដរតទ? 
 តទ! តោករ ូវបានតរតោះដលង តហើយបានសរតសរសំបុរ  

១្ីមូ៉តល និងទី ុស កនុងដំត ើ រតបសកកមមតលើកទី៤។  
(១្ីមូ៉តល១:៣,៣:១៤, ទី ុស១:៥, ៣:១២) 

៩. ត ើតោកបុ៉លបានបញ្ា ប់ការង្ហរព័នធកិចារបស់តោកដូចតមាច? 
 តោករ ូវតរចាប់ ំុឃ្វងំជាតលើកទី២ តៅទីរកងុរ ៉មូ តហើយក៏ 

រ ូវតររបហារជីវ ិ តរកាយដដលតោកបានសរតសរសំបុរ  
២្ីមូ៉តលចប់មួយរយៈខ្លី។ (២្ីមូ៉តល ១:១៦-១៧,២:៩) 

១០.ត ើតោកបុ៉លបានសរបុអំពីការង្ហររបស់គា ់ កនុងនាមជាអនក
បតរមើរបស់រពះអម្ចា ស់តយសូ៊វររីសទយ៉ងដូចតមាច? 

 តោកបានម្ចនរបសាសន៍ថ្វ “ខ្ញុំបាន យុទធយ៉ងលអខ្ញុំបានរ ់
របណំាងជាតស្សច ខ្ញុំបានរកាតសចកាីជំតនឿតៅតហើយ”។  
(២្ីមូ៉តល ៤:៧)  
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ខ្រមពីរចងចំា៖  
“តហើយតោយតររះឯងបានកាន់តាមតរឿង ពីតសចកាីអ ់្ម ់របស់អញ 
តនាះអញនឹងរកាឯងឱ្យរចួពីតវោលបង ដដលរ ូវមកតលើតោកិយទំាង
មូលតដើមបីនឹងលបងល ដល់ពួកអនកដដលតៅតលើដផនដីទំាងបុ៉នាម ន តមើល
អញនឹងមកជាឆ្ងប់ តហើយចូរកាន់ខ្លជ ប់តាមតសចកាីដដលឯងម្ចនតហើយ
ចុះតដើមបីកំុឱ្យអនកណាយកមកុដរបស់ឯងបានតឡើយ”។ 
(វវិរ ៈ ៣:១០-១១) 
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