គោលជំគ ឿស្ដអ
ី ំពីប្រវត្តិប្ពះគម្ពីរ

ស្គខេរប្រវត្តិប្ពះគម្ពីរស្ញ្ញ
ា ថ្មី

ថ្ននក់មធយម (កំរ ិត ២)
ភាគទី ២

ររៀបររៀងរោយ ជី. វ៉ា នឌែន បឺច
រតួតពិនឹតយរោយ រជ. រជ. លិម

រោយមានការជួយឧបតថមព
ភ ីរោក ោវ ីែ ហុហ
ី ស
គ ៍
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អារម្ភកថាអនក ិព ធ
រសៀវរៅរនេះរតូវបានររៀបររៀងរឡើង

រោងតាមការសររមច

ចិតនត នគណៈកមមការពួកជំនុំកំឌណទរមង់ របូរតសតង់នាឆ្នំ ១៩៥៥
-១៩៦០។ រោលបំណងននការបរងកើតរសៀវរៅរនេះ គឺរ ើមបី ផដល់
នូវមូលោានរគឹេះ

សរមាប់ការទូនាមនតាមរោលជំរនឿ ល់បូនៗ
អ
កុមារពីអាយុ ៩ឆ្នំ និង១០ឆ្នំ។
រមររៀនទំង២៥

កនុងរសៀវរៅរនេះមានមូលោានរលើរពេះគមពីរ
សញ្ញាថមីរហើយសំរៅរៅរកការសងកត់ធន
ង ់ រលើការពិត និងកាល
របវតតិននបទគមពីរ។
រមររៀនមដងរនាេះ

រោយមានការរ ំឭករមររៀន

ររៀងរាល់របាំ

រសៀវរៅរនេះបររមើ ល់ការបររងៀនអំពីរោល

ជំរនឿរយៈរពល៣០សបាដហ៍។
កូនរសៀវរៅរនេះ

ជារសៀវរៅឌ លអមជាមួយនឹងរសៀវរៅ

ឌ លមានចំណងរជើងថ្ន សរងេបរបវតតិរពេះគមពីរសញ្ញាចាស់ឌ ល
រតូវបានររៀបររៀងរឡើងរោយសាស្ត្សាតចារយ

H.C.

Hoeksema

រហើយរសៀវរៅរនេះ រតូវយករៅបររងៀនមុន រសៀវរៅរបវតតិរពេះ
គមពីរសញ្ញាចាស់ និ ងសញ្ញាថមី សរមាប់ ថ្ននក់ខ្ពស់។
រសៀវរៅលំហាត់មួយរផេងរទៀត

ក៏រតូវបានររៀបររៀងរឡើង

អមជាមួយរសៀវរៅរនេះឌ រ។
អនកនិពនធក៏សូមឌថលងអំ ណរគុណោ៉ា ងកតញ្ាូ ឌ រ ចំរ

កមមការរោលជំរនឿ

េះគណ

និងគណកមមការរតួតពិនឹតយរោលជំរនឿកនុង

ការចងរកងរសៀវរៅរនេះសរមាប់ការររបើរបាស់រៅតាមពួកជំនុំ។
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សូមឱ្យរពេះននសមព័នធរមរតីរបស់រយើង ររបើរបាស់រសៀវរៅរនេះ
សរមាប់ការទូនាមន

និងការអប់រ ំសីលធម៌ នានាខាងឌផនករពលឹង

វ ិញ្ញាណ ល់រោប់ពូជននសមព័នធរមរតីរបស់រទង់ ។

ជ.ី វ៉ា ឌែ
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រឺច

អារម្ភកថាអនកឌកស្ប្ម្ួល
ការររបើរបាស់រសៀវរៅរោលជំរនឿ

សរមាប់ការទូនាមន ល់

រកមងៗរៅតាមពួកជំនុំ គឺជារទឹសីប
ដ ុរាណ និងជារទឹសីឌដ លបាន
សាកលបងរៅតាមរពលរវោ។ បណំុដ កូនរសៀវរៅទំងរនេះបាន
រចនារឡើង រ ើមបីផដល់នូវការចាក់រគឹេះ ៏រ ឹងមាំរលើការពិតកនុង រពេះ
គមពីរ

និងរបវតតិរពេះគមពីរឌ លចុងររកាយបំផុតក៏រតូវបានររបើជា

មូលោានរគឹេះសរមាប់រោលជំរនឿសរមាប់រសចកដីបររងៀន

ូចជា

រោលជំរនឿខានតខ្លីរបស់រវសមីនសទឺ ឌ លរតូវបានចង រកងរឡើង
សរមាប់ររបើរបាស់រៅកនុងពួកជំនុំ Pilgrim Covenant Church ។
រយើងបានឌកសរមួលនូវកំហុសឆគងមួយចំនួន

ពីកំឌណរ ើម

និងបានឌកបឌនថមចរមលើយខ្លេះ រ ើមបីឱ្យកាន់ឌតសមរៅនឹងសំណួរ
ឌ លរចាទសួរ។
របើសិនជាអនករាល់ោន (ជាឪពុកមាដយ) ពិតជាបានកំពុងររបើ
របាស់បណុដ េះរសៀវរៅរោលជំរនឿរនេះតាំងឌតពី រ ើមមក
អនករាល់ោននឹងរ

ើញថ្ន

នឹងរបាក ជាអាច

រហូតមក ល់រពលរនេះ

រនាេះ

កូនរបស់អក
ន

អានរសៀវរៅរោលជំរនឿរនេះរោយខ្លួនឯង

រហើយឌថម ទំងអាចទរនទញចាំចរមលើយ រោយមិនបាច់របឹង

ូច

កាលឌ លវចាប់រផដើមររៀនរលើក ំបូងរទៀតផង។ រនេះរបាក ជា
មិនឌមនរោយសារការរពញវ ័យ ននសមតថភាពផលូវចិតប
ត ៉ាុរ្ណេះរទ
ឌតក៏រោយសារឌតការបររងៀនឌ រ។
រ

ូរចនេះអនករាល់ោនក៏នឹងយល់

ើញថ្នការបររងៀនកូនរៅរបស់អនក សូរតរោលជំរនឿទំងរនេះ

គឺជាបទពិរសាធន៍កាន់ឌតរ ីករាយជាងមុនរៅរទៀតផង។
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ប៉ាុឌនតការយកចិតទ
ត ុករតូវឌតរធវើរឡើង រ ើមបីកុំឱ្យការហាត់ ររៀន
ពីរោលជំរនឿទំងរនេះ កាលយរៅជាទមាលប់ របចាំសបាដហ៍។ ផទុយ
រៅវ ិញការហាត់ររៀនរនេះ រតូវឌតរធវើរឡើងរោយ រសចកដីអធិសាាន
ទំងមានជំរនឿ

និងរសចកដីសងឃឹមថ្ន

រទង់រទយននរសចកដី

បររងៀននិងការពិតកនុងរពេះគមពីរ រតូវបានពរងីកកាន់ឌតធំរៅកនុង
ួងចិតតកូនរៅរបស់រយើង

នឹងរកើតរចញជាឌផលផ្កកសរមាប់ សិរ ីរុង

ររឿងរបស់រពេះរគីសរទ ៅនថង្មួយ (ឬសូមបីឌត រពលរនេះ) មិន
ខាន។

ូរចនេះសូមឱ្យមាដយរលើកទឹកចិតត ល់កូនៗ

ឌ លមាន

របាជាាទំង រនេះកនុងវ ិធីសាស្ត្សទ
ត រនទញ រោយមិនឱ្យរគម៉ាួរ ៉ា និង
អនទេះអឌនទងរពលឌ លវទរនទញ ខ្ុសជាររចើនរលើកររចើនសារ។
រហើយសូមឱ្យឪពុកៗធានាឱ្យបានថ្ន កូនរនាេះអាចយល់ពីអីវ
ឌ លរគទរនទញ

រហើយយល់ពីររបៀបឌ លរោលជំរនឿទំងរនេះ

មានការទក់ទងរៅនឹងជីវ ិត

ខាងរពលឹងវ ិញ្ញាណរបស់រគផ្កទល់

រោយនាំរគរៅឯរពេះរគីសតា
ទ មរយៈការររៀបរាប់ ពីការពិតឌ ល
បានទរនទញចាំ។
សូមឱ្យរពេះអមាចស់របទនពរ

ល់ការរបឹងឌរបង ៏អស់ពីចិតត

របស់រយើង កនុងការទូនាមន ល់កូនរៅរបស់រយើងតាមមាោ៌របស់
រពេះអមាចស់។
គោយ គជ.គជ. លិម្ ឌែម្ិថ្ុនា ឆ្ន ំ២០០៤
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មេម ៀនទី១
កំម

ើ ត បស់មោកយហា
៉ូ
នបាទីស ទ
ល៉ូកា ១

១. ត ើរពះជាម្ចាស់បញ្ូជ នអនកណាឱ្យតរៀបចំផូវថ្វ
ល វ យរពះររីស?
ទ
រឺតោកយ៉ូហានបាទីស។
ទ

(លូកា១:៧៦-៧៩,តអសាយ៤០:៣, ម្ច៉ ថ្វយ៣:១-៣)
២. ត ើអក
ន ណាជាឪពុកម្ចាយរបស់តោកយ៉ហា
ូ នបាទីស?
ទ
រឺសាការ ីនិង

តអលីសាបិ

ជាបាីរបពនធដដលតកា ខ្លលចដល់

រពះជាម្ចាស់ ។ (លូកា១:៥-១៣)
៣. ត ើរពះរមពីររបាប់អីខ្
វ ះល ដល់តយើងទាក់ទងនឹងកំត

ើ

របស់តោក

យ៉ហា
ូ នបាទីស?
ទ
គា ់មិនទាន់តកើ ទាល់ដ តសាះរហូ ទាល់ដ ឪពុកម្ចាយរបស់
គា ់ ចាស់ណាស់តៅតហើយ។ (លូកា១:៧,១៨)
៤. តហ ុអីក
វ ៏រពះជាម្ចាស់រង់ចារំ ហូ ដល់សាការ ី

និងតអលីសាបិ

ម្ចនវ ័យចាស់ដូតចនះ?
តដើមបីបង្ហាញថ្វកំត

ើ

របស់តោកយ៉ូហានរឺជារពះរុ

អសាារយ។ (លូកា១:៣៦-៣៧)

សង្ខេ បប្បវត្តប្ិ រះគម្ព ីរសញ្ញាថ្ម ី -
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ដ៏

៥. ត ើកំត

ើ

របស់តោកយ៉ហា
ូ នបាទីសរទ វូ បានរបកាសយ៉ ង

ដូចតមាច?
តទវតាការពីដយ៉លបានរបាប់តោកសាការ ីតៅកនុងរពះវ ិហារ។
(លូកា១:១៣-១៧)

៦. ត ើតោកសាការ ីកំពុងត្វើអីតវ ៅកនុងរពះវ ិហារ?

គា ់កំពុងដ ដុ តររឿងរកអូបតៅកនុងរពះវ ិហារ។(លូកា១:៨-៩)

៧. ត ើតោកសាការ ីបានទទួលអវីជាសញ្ញាសម្ចាល់តោយសារដ
ចិ ម
ត ិនតជឿរបស់គា ់?
គា ់មិនអាចនិយយរបាប់អំពីការអសាារយដដលតទវតានិយយ
របាប់គា ់បានតទ។ (លូកា១:១៩-២០,២២)
៨. តហ ុអីសា
វ ការ ីមិនតជឿរាជសារដដលរបទានតាមរយៈតទវតា?
ពីតររះទាំងតោក និងរបពនធរបស់តោកសុទធដ ម្ចនវ ័យ
ចំណាស់តៅតហើយ។ (លូកា១:១៨-២០)
៩. ត ើរពះជាម្ចាស់បានត្វើ

ឱ្យតោកសាការ ីនិយយបានមាងតទៀ

ដមនតទ?
ដមនតហើយតពលដដលតោកសាការ ី បានបញ្ញ
ជ ក់ពីត្មះរបស់
តោកយ៉ូហានរួចតហើយរពះជាម្ចាស់ ក៏បានតរបាសគា ់ឱ្យ
និយយបាន វ ិញ តហើយគា ់ក៏ទាយ។ (លូកា១:៦៣-៧៩)
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១០.ត ើវាម្ចនន័យយ៉ ងដូចតមាចដដលថ្វយ៉ហា
ូ នបាទីសរ
ទ ឺជាពួក
ណាសារ ី ?
ម្ចនន័យថ្វគា ់រ ូវបានដញកថ្វវយរពះជាម្ចាស់តាំងពីកំត
មក។ (លូកា១:១៥,ជនរ

ើ

នា៦:១-៨)

ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ឯឯងទារកតអើយ តរនឹងតៅឯងជាតហារាននរពះដ៏ខ្ពស់បំផុ
តដើរចំតរះរពះជាម្ចាស់តដើមបីតរៀបចំផូវថ្វ
ល វ យរទង់

របតយជន៍ឱ្យរទង់បាន

សាាល់តសចកាីសតគង្ហាះ ជាការតរបាសឱ្យតររួចពីបាប”។
(លូកា ១:៧៦-៧៧)
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បិ ឯងនឹង

មេម ៀនទី២
កំម

ើ តរពះអម្ចាស់មយសវ
៉ូ និង កុម្ច ភាព បស់រទង់
ល៉ូកា ២ និង ម្ចថាយ ២

១. ត ើអក
ន ណាដដលបានរបកាសពីកំត

ើ

របស់រពះអម្ចាស់តយស៊វូ

របាប់ដល់នាងម្ច៉ រ ី?
តទវតាការពីដយ៉ល ដដលបានរបកាសពីកំត

ើ

តោកយ៉ូហាន

បាទីស។
ទ (លូកា១:២៦)
២. ត ើនាងម្ច៉ រ ីជាអនកណា?
រឺជាស្តសតីរកមុំរពហមចារ ី ដដលជារាជវងានុវងសរបស់រពះបាទ
ោវ ីឌ។ (លូកា១:២៧)
៣. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ របសូ តៅកដនលងណា?
រឺតៅភូមិតបតលលហិម ជាស្សុកកំត

ើ

របស់រពះបាទោវ ីឌ។

(ម្ច៉ ថ្វយ២:១,លូកា២:១-៦)
៤. ត ើអក
ន ណាជាមនុសសដំបូងដដលបានសាាប់ឮពីកំត

ើ

របស់រពះ

អម្ចាស់?
រឺពួករង្ហវល, ដដលកំពុងឃ្វវលហវូងតចៀមតៅវាលតបតលលហិម។
(លូកា២:៨-១០)

៥. ត ើតទវតាបានឱ្យសញ្ញាដល់ពួកអនករង្ហវលយ៉ ងដូចតមតច?
“អនករាល់គាននឹងត

ើញរពះឱ្រសមួយ រុនឹ
ំ ងសំព ់តផាកតៅកនុង

សនូក”។ (លូកា២:១២)
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៦. ត ើតោកយ៉ដូ សប

និងនាងម្ច៉ រ ីបានយករពះតយស៊វូ តៅឯណា

តៅតពលដដលរទង់របសូ បានដសសិបនលៃ?
ពួកគា ់ទាំងពីរបាននាំរទង់តៅរពះវ ិហារ

តដើមបីថ្វវយរពះជា

ម្ចាស់ទ ។ (តលវ ីវ ិន័យ១២:១-៤,៦,លូកា២:២១-២៤,២៧)
៧. ត ើតោកយ៉ដូ សប និងនាងម្ច៉ រ ីបានជួបអនកណាតៅរពះវ ិហារ?
រឺតោកសុីម្ចមនដ៏ចំណាស់ដដលបានទាយ និ ងដដលម្ចន
តសចកាីអំ

រចំតរះកំត

ើ

របស់រពះររីស។
ទ (លូកា២:២៥-៣៥)

៨. ត ើអក
ន ណាខ្លះដដលបានត្វើដំត

ើ រយ៉ ងឆ្ងៃយពីទិសខ្លងតកើ

តដើមបីមកតមើល និងថ្វវយបងាំរពះអម្ចាស់តយស៊វូ ?
តហារាបីនាក់ដដលត

ើញផ្កាយរបស់រទង់និងសួរតសាចតហរឌ
ូ៉

ពីកដនលងដដលរពះររីសតទ ៅ។ (ម្ច៉ ថ្វយ២:១-១១)
៩. ត ើតសាចតហរឌ
ូ ៉ បានត្វើអីខ្
វ ះល តៅតពលដដលពួកអនកតហារាមិន
រ ឡប់មករករទង់តពលបានរកត

ញ
ើ រពះអម្ចាស់?

រទង់បានបញ្ញ
ជ ឱ្យតរសម្ចលប់តកមងទាំងអស់ ដដលម្ចនអាយុ
ពីរឆ្ងនំចុះតរកាមតៅភូមិតបតលលហិម។ (ម្ច៉ ថ្វយ២:១៦-១៨)
១០.ត ើតៅតពលដដលរទង់ម្ចនអាយុ១២ឆ្ងនតំ ើតររករទង់ត

ញ
ើ តៅ

កដនលងណា?
រឺតៅរពះវ ិហារកនុងរកុងតយរូសាឡិម
អនករបាជញខ្លងបទរមពីរ

ទាំងសួរនិងតឆលើយសំនួរដ៏លំបាកៗជា

តរចើនផង។ (លូកា២:៤២-៤៩)
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កំពុងជដជកជាមួយពួក
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
លូកា២:៧-១៤ “តហើយនាងរបសូ បានបុរតាជាចមបងមក រួចរុនឹ
ំ ងសំព ់
តផាកកនុងសនូក ពីតររះកនុងរពះសំណាក់គាមនកដនលងណាតៅតទ”។
(តយងតាម រពះរមពីរ)
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មេម ៀនទី៣
ព័នធកិចា បស់មោកយហា
៉ូ
នបាទីស ទ
ល៉ូកា ៣:១-២០, ម្ចថាយ ៣:១-១២
១. ត ើតោកយ៉ហា
ូ នបាទីសតទ ៅត្វើការតៅឯណា?
តៅឯវាលរតហាសាាន

ដកបរទតនលយ័រោន់ ។

(ម្ច៉ ថ្វយ៣:១-

៦,លូកា ៣:២-៣,៧)
២. ត ើតោកយ៉ហា
ូ នបរ ិតោរអវីជាអាហារតហើយតសលៀករក់យ៉ងដូច
តមាច?
គា ់ពិសាក

និងទឹក
ូា ប
អូដឋ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៣:៤)

ំុជា
ម អាហារតហើយរក់អាវពីតរាម

៣. ត ើកិចកា
ា រឬការរតាស់តៅរបស់តោកយ៉ហា
ូ នរឺជាអវី?
គា ់ជាអនករបកាសដំ

ឹ ងលអ និងត្វើពិ្ីរជមុជទឹក។

(លូកា៣:៣-៦,១៦)
៤. ត ើតោកយ៉ហា
ូ នរបកាសដំ

ឹ ងលអអំពីអីខ្
វ ះល ?

គា ់បានរបាប់ឱ្យរាស្តសតដរបចិ ត ទាំងរបាប់តរថ្វនររសាានសួរ៌
ជិ មកដល់តហើយ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៣:១-២,៧-១១,លូកា៣:៧-៨)
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៥. ត ើម្ចនមនុសសតរចើនតជឿតលើការរបកាសរបស់តោក
យ៉ហា
ូ នដដរតទ?
ពិ ដមន! មនុសសជាតរចើនបានទទួលតជឿ និងបានទទួលពិ្ី
រជមុជទឹក។ (ម្ច៉ ថ្វយ៣:៥-៦)
៦. ត ើអក
ន ណាដដលបានមករកតោកយ៉ហា
ូ នតដើមបីសរួ ថ្វគា ់ជា
អនកណា?
រឺរ

ៈផ្ករា៉ សុី និងសាឌូសុី ដដលមកពីរកុងតយរូសាឡិម។

(ម្ច៉ ថ្វយ៣:៧)
៧. តៅនលៃបនាទប់មកតទៀ ត ើតោកយ៉ហា
ូ នបានបង្ហាញពីរពះររីសទ
យ៉ ងដូចតមាច?
គា ់ម្ចនរបសាសន៍ថ្វ “នុះន៍កូនតចៀមននរពះដដលតោះបាប
មនុសសតោក”។ (យ៉ូហាន ១:២៩)
៨. ត ើតោកយ៉ហា
ូ នបានបងខំឱ្យសិសសរបស់តោកត្វើអីខ្
វ ះល ?
រឺឱ្យពួកតរចាកតចញពីគា ់ រួចតដើរតាមរពះតយស៊ូវ។
(យ៉ូហាន ១:២៩-៤០)
៩. តរកាយមកត ើរពះតយស៊វូ ម្ចនបនទូលដូចតមាចខ្លះអំពីតោក
យ៉ហា
ូ ន បាទីស?
ទ

រទង់ម្ចនបនទូលថ្វតោកយ៉ូហាន រឺជាតហារាដដលអសាារយជាង
តហារាទាំងប៉ុនាមនតៅកនុងសញ្ញាចាស់។
(ម្ច៉ ថ្វយ១១:៧-១១,លូកា៧:២៤-២៨)
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១០.ត ើតសាចតហរឌ
ូ ៉ ដ៏តឃ្វរត

ត្វើអីខ្
វ ះល តពលដដលតោកយ៉ហា
ូ ន

បានទិះតទៀនពីអំពីបាបរបស់រទង់?
រទង់បានចាប់តោកយ៉ូហានយកតៅោក់រុក ។
(លូកា៣:១៨-២០)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“តនាះតោកយ៉ូហានរបាប់តរររប់គានថ្វ៖

ឯខ្ញំុ ខ្ញំុត្វើពិ្ីរជមុជទឹកឱ្យអនក
រាល់គានតោយទឹកក៏ពិ ដមន ប៉ុដនតម្ចនរពះមួយអងាដដលម្ចនអំណាចជាង
ខ្ញំុតៅតទៀ
នឹងត្វើបុ

ខ្ញំុមិនរួរនឹងស្សាយដខ្សសុព ៌ រពះបាទរទង់ផង រពះអងាតនាះ
យរជមុជឱ្យអនករាល់គាន
តោយរពះវ ិញ្ញា
បរ ិសុទធតហើយនឹង

តភលើងវ ិញ”។ (លូកា ៣:១៦)
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មេម ៀនទី៤
ពិធីររេុរទឹក និង កា រតូវលបង
៉ូ
ួ បស់រពះអម្ចាស់មយសវ
ម្ចថាយ ៣:១៣-៤:១១

១. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ រទង់ម្ចនរពះជនមប៉ុនាមន

តៅតពលដដល

រទង់បានចាប់តផាើមព័នក
ធ ិចរា បស់រទង់ជាសាធារ

ៈ?

រទង់ម្ចនរពះជនមរបដហលសាមសិបឆ្ងនំ។ (លូកា៣:២១-២៣)
២. ត ើរពះអម្ចាស់បានចាប់តផាើមព័នក
ធ ិចរា បស់រទង់យ៉ងដូចតមាច?
រទង់បានយងតៅកាន់ទតនលយ័រោន់ តដើមបីទទួលពិ្ីរជមុជទឹក
ពីតោកយ៉ូហាន។ (ម្ច៉ ថ្វយ៣:១៣-១៥)
៣. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតពលរពះតយស៊វូ ទទួលពិ្ីរជមុជទឹក?
រតបើកតឡើង តហើយរពះវ ិញ្ញា

តនាះតម
ស

ិឋ

បរ ិសុទធក៏យងចុះមក

តលើរទង់ម្ចនសណា
ឋ នដូចជាស វររប។

(ម្ច៉ ថ្វយ៣:១៦-១៧,ម្ច៉ កុស ១:៨-១១)
៤. ត ើសតមលងតចញមកសាានសួរ៌និយយថ្វដូចតមាច?
“តនះជាកូនសៃួនោញអញ ជាទីគាប់ចិ តអញណាស់”។
(ម្ច៉ ថ្វយ ៣:១៧)

៥. បនាទប់ពីរពះតយស៊វូ បានទទួលពិ្ីរជមុជទឹករួចោលម

ត ើម្ចន

តរឿងអវីតកើ តឡើង?
រពះវ ិញ្ញា

ននរពះ

បាននាំរទង់តៅកាន់វាលរតហាសាានតដើមបី

ឱ្យអារកសលបួង។ (ម្ច៉ ថ្វយ៤:១)
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៦. ត ើអារកសរឺជាអនកណា?
វារឺជាតមតទវតាដដលធាលក់ពីតលើតម
(វ ិវរ

ម្ចនត្មះ សាតាំង។

ៈ១២:៩,២តពរ ស
ុ ២:៤,យ៉ូោស៦)

៧. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ រង់តៅវាលរតហាសាានយូរប៉ុណាា?
រទង់រង់តៅវាលរតហាសាានអស់ ៤០យប់ ៤០នលៃ តោយគាមន
អាហារ និងគាមនទឹកបរ ិតោរតសាះ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៤:២)
៨. ត ើអារកសបានលបួងរពះតយស៊វូ ប៉ុនាមនដង?

បីដង តាមវ ិ្ីបីតផសងៗខ្ុសពីគាន។ (ម្ច៉ ថ្វយ៤:៣-១០)

៩. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ បានសាាប់តាមអារកសដដរឬតទ?
តទ! រទង់ម្ចនបនទូលថ្វ “សាតាំង ចូរលយតៅតរកាយអញតៅ”

(លូកា ៤:៨)។

១០.ត ើអក
ន ណាដដលបានចូលមកឯរពះតយស៊វូ បនាទប់ពីការលបួង
រ វូ បានបញ្ាប់?

រឺពួកតទវតាចូលមកបតរមើរទង់ ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៤:១១)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ បិ សតមាចសងឃននតយើង រទង់មិនដមននឹងមិនអាចអា
តសចកាីកតមាយរបស់តយើងរាល់គានតនាះតទ

ិ

អាសូរ ដល់

តររះរទង់បានរ ូវតសចកាី

លបួងររប់ យ៉ ងដូចជាតយើងរាល់គានដដរ ដ ឥ ត្វើបាបតឡើយ”។
(តហតរពើរ ៤:១៥)
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មេម ៀនទី៥

កា ចាប់មផដើេព័នធកិចា បស់រពះអម្ចាស់មយសវ
៉ូ
យហា
៉ូ
ន ១:៣៥-៣:៣៦
១. ត ើព័នក
ធ ិចសា
ា ធារ

ៈរបស់រពះអម្ចាស់តយស៊វូ សាិ តសារយូរ

ប៉ុណាា?
របដហលជាបីឆ្ងនំកនលះ។
២. ត ើកិចកា
ា ររដំបូងបងអសដ់ ដលរទង់ត្វើរឺជាអវី?
រទង់បានតរជើសតរ ើសមនុសសខ្លះឱ្យត្វើជាសិសសរបស់រទង់។
៣. ត ើមនុសសខ្លះដដលរទង់តរជើសតរ ើសមកត្វើជាសិសសតនាះជាអនក
ណាខ្លះ?
អនតរទ យ៉ូហាន តពរ ស
ុ ភីលីព និងណាថ្វដ

ល។

(យ៉ូហាន១:៣៥-៤៦,ម្ច៉ ថ្វយ៤:១៨-២២)
៤. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅកនុងពិ្ីមងាលការឯភូមិកាណា?

រពះអម្ចាស់តយស៊ូវ បានត្វើការអសាារយជាតលើកដំបូងរបស់រទង់
តោយត្វើឱ្យទឹកកាលយជាស្សា។ (យ៉ូហាន២:១-១១)

៥. បនាទប់ពីពិ្ីមងាលការតនះត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ យងតៅណា?
រទង់បានយងតៅឯកាតពើ

ិ មពីរបីនលៃ រួចបនាដំត

ើ រតៅរកុង

តយរូសាឡិមតទៀ ។ (យ៉ូហាន២:១២-១៣)
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៦. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ បានត្វើអីខ្
វ ះ
ល តៅរកុងតយរូសាឡិម?
រទង់បត

ា ញពួកអនកលក់ និងអនកទិញស វសរម្ចប់ ត្វើយញ្ា

បូជាតចញពីរពះវ ិហារ។ (យ៉ូហាន២:១៤-១៦)
៧. ត ើរពះអម្ចាស់ម្ចនបនទូលរបាប់អស់អក
ន ដដលសួររកទីសម្ចាល់
ននសិទិអ
ធ ំណាចរទង់កុងការត្វ
ន
ើដបបតនះថ្វដូចតមាច?

“ចូរបំផ្កលញរពះវ ិហារតនះចុះ រួចកនុងរវាងបីនលៃ ខ្ញុំនឹងសង់តឡើង
វ ិញ”។ (យ៉ូហាន ២:១៩)
៨. ត ើអក
ន ណាដដលបានមករករពះតយស៊វូ ទាំងយប់?
រឺតោកនីកូតដម

ជាអាចារយផ្ករ ិសុី

និងជាតហហាវយសាសន៍

យូោ។ (យ៉ូហាន៣:១-២)
៩. ត ើរពះអម្ចាស់បានម្ចនបនទូលរបាប់តោកនីកូតដមថ្វដូចតមាច?
“តបើមិនបានតកើ ជាលមីតទ តនាះគាមនអនកណាអាចនឹងត

ើញនររ

រពះបានតទ” (យ៉ូហាន ៣:៣)។
១០.តៅតពលដដលហវងមនុ
សសចាប់តផាើមតចញពីគា ់តៅតាមរពះ
ូ
អម្ចាស់តយស៊វូ ត ើតោករអ៊ូរទាំដដរឬតទ?
តោកមិនបានរអ៊ូរទាំតទ ដបិ តោកម្ចនរបសាសន៍ថ្វ “រ ូវឱ្យ
រពះអងាបានចតរមើនតឡើង រ ីឯខ្ញុំរ ូវលយចុះវ ិញ”។
(យ៉ូហាន ៣:៣០)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ឯអនកណាដដលតជឿតលើរពះរាជបុរតា

តនាះម្ចនជីវ ិ អស់កលបជានិចា

តហើយដ អនកណាដដលមិនតជឿដល់រពះរាជបុរតាវ ិញតនាះ
ជីវ ិ តសាះតឡើយ

នឹងមិនត

ើញ

រឺតសចកាីតរកា្ននរពះដ ងតៅជាប់តលើអនកតនាះឯង”។

(យ៉ូហាន ៣:៣៦)
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មេម ៀនទី៦
មៅរសុកសាម្ច ី និង រសុកកាលីមឡ
យហា
៉ូ
ន ៤, ល៉ូកា ៤:១៦-៥:១១
១. តហ ុអីក
វ ៏រពះអម្ចាស់តយស៊វូ យងតៅស្សុកកាលីតឡ តោយកា ់
តាមស្សុកសាម្ច៉ រ ី?
រឺតដើមបីបាននិយយជាមួយនឹងស្តសតីសាសន៍សាម្ច៉ រ ី
អ

តៅម្ច ់

ូា ងរបស់តោកយ៉ កុប។ (យ៉ូហាន៤:៣-២៤)

២. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ បានម្ចនបនទូលអវីខ្ះល របាប់ស្តសតសា
ី សន៍
សាម្ច៉ រ ីម្ចនក់តនាះ?
រទង់របាប់នាងថ្វ

រទង់រឺជារពះដមសុី

ដដលរពះបានសនា

ថ្វនឹងរ ូវយងមក។ (យ៉ូហាន៤:២៥-២៦)
៣. ត ើរពះអម្ចាស់បានរបកាសពីការតនះដល់សាសន៍សាម្ច៉ រ ីដនទ
តទៀ ដដរឬតទ?
ដមនតហើយ មនុសសជាតរចើនតទៀ បានមកសាាប់រទង់ ដលមទាំង
តជឿថ្វរទង់ជារពះររីសផ
ទ ង។(យ៉ូហាន៤:២៨-៣០,៣៩-៤២)
៤. ត ើរពះអម្ចាស់រ វូ បានតរទទួលរាក់ទាក់កុងស្សុ
ន
កកាលីតឡដដរ
ឬតទ?

ពិ ដមនតហើយ តររះពួកអនកស្សុកកាលីតឡជាតរចើនបានត
ការអសាារយរបស់រទង់ កាលតៅរកុងតយរូសាឡិម។
(យ៉ូហាន៤:៤៣-៤៥)
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ើញ

៥. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើការអសាារយអវីតៅភូមិកាណាកនុងស្សុក
កាលីតឡ?

រទង់តរបាសកូនរបុសនាមុឺនម្ចនក់ ដដលម្ចនជមៃឺតៅភូមិ
កាតពើ

ិ ម។ (យ៉ូហាន៤:៤៦-៥៤)

៦. ត ើរពះអម្ចាស់បានបតរងៀនអវីតៅឯរពះវ ិហារភូមិណាសាដរ ៉ ?
រទង់បានបតរងៀនតរថ្វ

រឺរទង់តនះតហើយដដលជារពះររីសដ
ទ ៏

ពិ ។ (លូកា៤:១៦-២១)
៧. ត ើរបជាជនតៅស្សុកកំត

ើ

តទពួកតរបានបដិតស្រទង់

របស់រទង់តជឿដល់រទង់ដដរឬតទ?
តហើយដលមទាំងពាយមសម្ចលប់

រទង់តទៀ ផង។ (យ៉ូហាន៤:២៨-២៩)
៨. បនាទប់ពីតចញពីណាសាដរ ៉ ត ើរពះអងាយងតៅឯណាតទៀ ?
រឺតៅភូមិកាតពើ

ិ ម ជាកដនលងដដលរទង់បានបតរងៀន និងត្វើ

ការអសាារយជាតរចើន។ (យ៉ូហាន៤:៣០-៤១,ម្ច៉ កុស១:៣១-៤២)
៩. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអីខ្
វ ះ
ល តៅសមុរទកាលីតឡ?
រទង់បានត្វើទីសម្ចាល់អសាារយ តោយចាប់រ ីបានយ៉ ងតរចើន។
(លូកា៥:២-៧)
១០.ខ្

ៈតពលដដលរពះអងាត្វើការអសាារយតនះត ើរទង់បានត្វើ

អវីតទៀ ?
រទង់បានរតាស់តៅពួកសិសស ឱ្យទុកការង្ហររបស់តរតចាលរួច
តដើរតាមរទង់។ (លូកា៥:៨-១១)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“រពះវ ិញ្ញា

រពះអម្ចាស់ស

ិឋ

តលើខ្ំុញ

ពីតររះរទង់បានចាក់តរបងតាំង

ខ្ញំុឱ្យផាយដំ ឹ ងលអដល់មនុសសទ័លរករទង់បានចា ់ឱ្យខ្ញំុមក
តដើមបី
តរបាសមនុសសដដលម្ចនចិ តសតរងង
តហើយរបកាសរបាប់ពីតសចកាី
តរបាសតោះដល់ពួកតឈលើយ
ឱ្យរួច

តហើយឱ្យតោះមនុសសដដលរ ូវតរជិះជាន់

រពមទាំងរបកាសរបាប់ពីឆ្ងនំដដលរពះអម្ចាស់បានកំ

(លូកា ៤:១៨-១៩)
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់ ទុក”។

មេម ៀនទី៧
ព័នធកិចាកងរសុ
នុ
កកាលីមឡ

យហា
៉ូ
ន ៥, ម្ចថាយ ៥-១០
១. តហ ុអីរវ ពះតយស៊វូ យងតចញពីកាលីតឡមួយរយៈតពលខ្លី?
តដើមបីតៅចូលរួមកនុងពិ្ីបុ

យរបស់ពួកសាសន៍យូោ តៅរកុង

តយរូសាឡិម។ (យ៉ូហាន៥:១)
២. ត ើរពះតយស៊វូ ត្វើអីបា
វ នតៅម្ច ់ស្សះតប ដលសោកនុងរកុង
តយរូសាឡិម?
រទង់បានតរបាសមនុសសខ្វិនម្ចនក់តៅនលៃឈប់សរម្ចក។
(យ៉ូហាន ៥:២-៩)
៣. ត ើការអសាារយតនះប៉ះរល់ដល់សាសន៍យោ
ូ ដូចតមាចខ្លះ?
ពួកតរខ្ឹងរទង់ដលមទាំងបានតចាទថ្វ

រទង់មិនតគារពនលៃឈប់

សរម្ចក។ (យ៉ូហាន៥:១០-១៦,១៨)
៤. ត ើជាការពិ ដដរឬតទដដលថ្វរទង់មិនតគារពនលៃឈប់សរម្ចក?
មិនពិ តទ តររះរទង់បានត្វើការលអតៅនលៃឈប់ សរម្ចក។
(យ៉ូហាន៥:១៧,១៩-២៣)
៥. តពលដដលរទង់យងរ ឡប់តៅស្សុកកាលីតឡវ ិញត ើរទង់បាន
របកាសពីការបតរងៀនដ៏អសាារយអវី?
រឺតសចកាីបតរងៀន (អ្ិបាយ) តៅតលើភំន (ម្ច៉ ថ្វយ ៥-៧)។
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៦. ត ើរបធានបទដ៏សខ្ល
ំ ន់តៅកនុងតសចកាីបតរងៀនតនះរឺជាអវី?
នររសាានសួរ៌

សញ្ញាសម្ចាល់

នររតនះ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៥:៣-១១)

និងរពះពរសរម្ចប់រាស្តសតកុង
ន

៧. បនតិចតរកាយមកតទៀ ត ើរពះអម្ចាស់តរបាសអនកណាតៅឯរកុង
កាតពើ

ិ ម?

រឺអនកបតរមើ របស់តមទ័ពម្ចនក់ ដដលបានបង្ហាញនូវតសចកាីជំតនឿ
របស់គា ់។ (ម្ច៉ ថ្វយ៨:៥-១៣)
៨. ត ើពីរនលៃតរកាយមកតទៀ រពះតយស៊វូ ររីសតទ ្វើការអសាារយអវីតៅ
ភូមិណាអុីន?
រទង់បានតរបាសកូ នរបុសរបស់ស្តសតីតមម្ច៉ យម្ចនក់

ឱ្យរស់តឡើង

វ ិញ។ (លូកា៧:១១-៣៥)
៩. មកទល់តពលតនះត ើអក
ន ណាបានមករករពះតយស៊វូ ?
សិសសពីរនាក់របស់តោកយ៉ូហានបាទីសម
ទ កសួររទង់ថ្វ រទង់
ជារពះររីសដទ ដលរ ូវយងមកឬយ៉ ងណា។(ម្ច៉ ថ្វយ១១:១-៦)
១០.ត ើតោកយ៉ហា
ូ នបាទីសរទ វូ តរសម្ចលប់យ៉ងដូចតមាច?
តោករ ូវតសាចតហរឌ
ូ ៉ បញ្ញ
ជ ឱ្យតរកា ់កាល។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៤:៣-១២)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលម្ចនតសចកាីកមស ់ខ្លងឯវ ិញ្ញា

បិ នររ

សាានសួរ៌ជារបស់ផងអនកតនាះ ម្ចនពរតហើយអស់អនកដដលយំតសាក

បិ

អនកតនាះនឹងបានតសចកាីកមានតចិ ត ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលសលូ រ ង់

បិ អនកតនាះ នឹងររងដផនដីជាមរ ក ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលតស្សក

ឃ្វលននូវតសចកាីសុចរ ិ

បិ អនកតនាះនឹងបានដឆអ

ដដលម្ចនចិ តត មតាតករុណា

ម្ចនពរតហើយអស់អនក

បិ អនកតនាះនឹងបានតសចកាីតមតាតករុណាវ ិញ

ម្ចនពរតហើយ អស់អនកដដលម្ចនចិ ប
ត រ ិសុទធ

បិ អនកតនាះនឹងបានត

ើញ

រពះ ម្ចនពរតហើយអស់អនកដដលផសះផារតរ

បិ អនកតនាះ នឹងបានតៅ

ជាកូនរបស់រពះ”។ (ម្ច៉ ថ្វយ ៥:៣-៩)
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ដំម

មេម ៀនទី៨
ើ មលើកទី២ មៅកាន់រសុកកាលីមឡ
ម្ចថាយ ១១-១៣, ល៉ូកា ៧, ៨

១. ត ើរពះតយសស៊វូ ររីសតទ របើការបតរងៀនដបបណាតពលរទង់តៅ
កាលីតឡមតងតទៀ ?
រទង់បានបតរងៀនតរជាតរឿងតរបៀបរបដូច(របសាន)។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៣: ៣)
២. ត ើតរឿងតរបៀបរបដូចរឺជាអវី?
រឺជាការពនយល់ តោយតរបើឧទាហរ

៍ អំពីអីវដដលម្ចនតៅ

ដផនដី តដើមបីបតរងៀនតយើងអំពីតសចកាីពិ ននសាានសួរ៌។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៣:១០-១៧)
៣. ចូរឱ្យត្មះតរឿងតរបៀបរបដូចដំបូងដដលរទង់បតរងៀនឱ្យបាន
ពីរ៖
រឺជាតរឿងអនកតររះពូជ និងរបតភទដី តហើយនិងតរឿងស្សូវ និង
ស្សដង៉។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៣:៣-៩,១៨-២៣,ម្ច៉ ថ្វយ១៣:២៤-៣០,៣៧-៤២)
៤. តហ ុអីក
វ ៏រពះអម្ចាស់ម្ចនបនទូលឱ្យម្ចនការជំនុំជរមះដល់រកុង
កាតពើ

ិ ម រកុងខ្ូរា៉សុន
ី និងរកុងតប នសោដូតចនះ?

ពីតររះរទង់បានត្វើការអសាារយជាតរចើនកនុងរកុងទាំងតនះ
ប៉ុដនតពួក តរតៅដ មិនតជឿ។ (ម្ច៉ ថ្វយ១១:២០-២៤)
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៥. ត ើអក
ន ណាបានមកឯរពះតយស៊វូ កាលដដលរទង់កំពុងបរ ិតោរ
អាហារតៅផទះតោកសុម
ី ៉ូន ដដលជាអាចារយផ្ករ ិសុ?
ី
រឺស្តសាីម្ចនបាបម្ចនក់ ដដលបានបងាូរទឹកដភនករបស់គា ់ ោក់តលើ
តជើងរពះតយស៊ូវ

តហើយយកតរបងរកអូបមកោបតជើងរទង់

ផង។ (លូកា៧:៣៦-៣៩)
៦. តហ ុអីបា
វ ននាងយកតរបងរកអូបមកោបតជើងរពះអម្ចាស់?
តដើមបីបង្ហាញពីកីស្ា សឡាញ់ និងការដឹងរុ

ដល់រទង់ បិ

អំតពើបាបនាងរ វូ បានអ ់តទាសតអាយ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៧:៤០-៤៨)
៧. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតពលដដលរពះអម្ចាស់តយស៊វូ

និងពួក

សិសសកំពុងជិះទូកឆលងកា ់សមុរទកាលីតឡ?
ម្ចនខ្យល់ពយុះយ៉ ង្ំតកើ តឡើង
ទូក។ (ម្ច៉ ថ្វយ៨:២២-២៣)

តពលរពះអងាកំពុងផទុំតៅកនុង

៨. ត ើរពះតយស៊វូ បានបង្ហាញពីឫទធិអំណាចរបស់រទង់ដូចតមាច?
រទង់រំរាមខ្យល់ឱ្យសៃប់

រួចបានបតនាទសពួកសិសសរបស់រទង់

តោយសារដ តសចកតីជំតនឿរបស់ពួកតរ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៨:២៤-២៥)
៩. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើការអសាារយអវីខ្ះល តៅតពលដដលតៅដល់
តរ ើយម្ចខងតទៀ ?
បុរសពីរនាក់ដដលម្ចនអារកសចូលរ ូវបានតរបាស តហើយ
វ ិញ្ញា

អារកស តនាះរ ូវបានអនុញ្ញា ិតឱ្យចូលតៅឯហវូងរជូក

វ ិញ។ (ម្ច៉ ថ្វយ៨:២៨ -៣២)
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១០.ត ើរពះជាម្ចាស់បានតរបាសឲ្យអនកណាឱ្យរស់ពីសាលប់តៅឯ
ភូមិកាតពើ

ិ ម?

រឺកូនស្សីរបស់តោកនយ៉រស
ុ ៉ ។ (លូកា៨:៤១-៤២,៤៩-៥៦)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“អស់អក
ន ដដលតនឿយរពួយតហើយផទុក្ៃន់តអើយចូរមកឯខ្ញំុ ខ្ញំុនឹងឱ្យអនករាល់
គានឈប់សរម្ចក ចូរទទួលនឹមខ្ញំុចុះ
បិ ខ្ញំុសូល
តហើយម្ចនចិ តសុោព
តនាះអនករាល់គាននឹងបានតសចកាីសរម្ចកដល់រពលឹង តររះនឹមខ្ញំុង្ហយតទ
តហើយបនទុកខ្ញំុក៏ស្សាលដដរ”។ (ម្ច៉ ថ្វយ ១១:២៨-៣០)
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ដំម

មេម ៀនទី៩
ើ មលើកទី៣ មៅកាន់រសុកកាលីមឡ
យហា
៉ូ
ន ៦, ម្ចកុស ៦-៨

១. តហ ុអីបា
វ នជារពះអម្ចាស់បានបញ្ូជ នពួកសិសសទាំង១២នាក់
របស់រទង់ឱ្យតចញតៅ?
តដើមបីនឹងរបកាសពីដំ

ឹ ងលអ

និងតរបាសអនកជមៃឺឱ្យបានជា។

(ម្ច៉ កុស៦ : ៧-១៣)
២. ត ើរពះអម្ចាស់បានយងតៅណាតៅតពលដដលរទង់បានឮពីការ
សាលប់របស់តោកយ៉ហា
ូ នបាទីស?
ទ
រទង់បានយងតៅឯវាលតៅតរ ើយម្ចខងសមុរទកាលីតឡ។
(ម្ច៉ កុស៦: ១៦-៣១,ម្ច៉ ថ្វយ១៤:១-១៣)
៣. ត ើរពះអម្ចាស់បានត្វើការអសាារយអវីតៅដកបរភូមិកាតពើ

ិ ម?

រទង់បានរបទានអាហារដល់មនុសសរបាំរន់នាក់ តោយនំ បុ័ង
របាំដុំ និងរ ីពីរកនទុយ។ (ម្ច៉ កុស៦:៣៤-៤៤,យ៉ូហាន៦:៥-១៤)
៤. ត ើអីតវ ៅជាលទធផលននការរបទានអាហារដល់មនុសសទាំងរបាំ
រន់នាក់តនាះ?
ពួកមនុសសទាំងតនាះចង់តលើករទង់ ឱ្យត្វើជាតសាចរបស់តរ។
(យ៉ូហាន៦:១៥)
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៥. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ រពមត្វើជាតសាចរបស់តរដដរឬតទ?
រទង់មិនរពមតទ

បិ នរររបស់រទង់ រឺនររសាានសួរ៌មិនដមន

នររតៅតលើដផនដីតនះតទ។ (យ៉ូហាន៦:៣៦-៤១,១៨:៣៦)
៦.

ត ើពួកមនុសសទាំងតនះតៅដ តដើរតាមរពះអងាតទៀ ដដរឬតទ
តពលដដលរទង់មិនរពមត្វើជាតសាចរបស់តរ?
តទ! ពួកតរបានតចញពីរពះអងា តហើយដលងតដើរតាមរទង់ តៅ
តទៀ ។ (យ៉ូហាន៦:៦៦)

៧. ត ើតោកតពរ ស
ុ និយយដូចតមាចតពលដដលរពះអម្ចាស់សរួ ពួក
សិសសថ្វ ត ើពួកតរតរចង់តចញពីរទង់តៅដដរឬយ៉ ងណា?
តោកតពរ ុសតឆលើយថ្វ “រពះអម្ចាស់តអើយ ត ើឱ្យតយើងខ្ញុំនឹងតៅ
ឯអនកណាវ ិញ

បិ រឺរទង់តហើយដដលម្ចនរពះបនទូលននជីវ ិ ដ៏

តៅអស់កលបជានិចាវ ិញ”។ (យ៉ូហាន ៦:៦៨)

៨. ត ើរពះតយស៊វូ ត្វើការអសាារយអវីខ្ះ
ល កនុងទឹកដីទីរស
ុ ៉ និងសុដ
ី ូន?
រទង់តរបាសកូនស្សីរបស់ស្តសតីសាសន៍សុីរតូ ៉ ភនីស

ដដលម្ចន

តសចកាីជំតនឿដ៏ខ្លលំងកាល។ (ម្ច៉ កុស៧:២៤-៣០)
៩. ត ើស្តសតសា
ី សន៍សរុី តូ ៉ ភនីសបានបង្ហាញពីតសចកាីជំតនឿរបស់នាង
យ៉ ងដូចតមាច?
នាងទទួលសាាល់ថ្វនាងដូចជាស វដឆាតៅតរកាម ុ ដដលមិន
សមនឹងទទួលនូវអវីដដលរពះបរមុងទុកឲ្យកូនរទង់តសាះ
តឡើយ។ (ម្ច៉ កុស៧:៧២-២៨)
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១០.ត ើរពះអម្ចាស់បានត្វើការអសាារយអវីខ្ះល តៅកនុងស្សុកតដកាប៉ូល?
រទង់តរបាសមនុសសរពីកំត

ើ

ម្ចនក់ តអាយបានជា

តររះគា ់

មិនអាចនិយយបានដូច្មមតា។
(ម្ច៉ កុស៧:៣១-៣៥)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“រពះតយស៊ូវម្ចនបនទូលថ្វ

នររខ្ញំុមិនដមនរ ូវខ្លងតោកិយតនះតទ តបើ
សិនជានររខ្ញំុរ វូ ខ្លងតោកិយតនះ តនាះពួកអនកបតរមើខ្ំុញតរនឹងបាន យុទធ
តហើយ តដើមបីមិនឱ្យខ្ញំុរ ូវបានបញ្ូជ នតៅសាសន៍យូោតឡើយ ដ ឥឡូវតនះ
នររខ្ញំុមិនដមនរ ូវខ្លងសាានតនះតទ”។ (យ៉ូហាន ១៨:៣៦)
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មេម ៀនទី១០
កា ផ្លលស់បដ៉ូ

៉ូបអងគ

ម្ចថាយ ១៦-១៧, ល៉ូកា ៩, យហា
៉ូ
ន ១០
១. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ បានចាប់តផាើមរបាប់ដល់ពួកសិសសរទង់
ដូចតមាចតពលដដលរទង់តរៀបចំបញ្ាប់ព័នក
ធ ិចរា បស់រទង់?
រទង់ថ្វរទង់នឹងរ ូវរងទុកខ និងរ ូវសុរ កនុងរកុងតយរូសាឡិម
តហើយម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវ ិញតៅនលៃទី៣។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៦:២១,១៧:៩,១២, លូកា៩:២១-២២,៤៤)
២. ត ើតោកតពរ ស
ុ បាននិយយអវីខ្ះល អំពីរពះអម្ចាស់កាលពួក
តរតៅរកុងតសសារាភីលព
ី ?
“រទង់ជារពះររីសជា
ទ រពះរាជបុរតាននរពះដ៏ម្ចនរពះជនមរស់”។
(ម្ច៉ ថ្វយ ១៦:១៦)
៣. ត ើរពះអម្ចាស់យងតៅកដនលងណាបនាទប់ពីការរបកាសទទួល
សាាល់ដ៏អសាារយរបស់តោកតពរ ស
ុ ?
រទង់យងតៅឯភនំរម
ួ ជាមួយនឹងសិសសបីនាក់ តដើមបីអ្ិសាឋន។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៧:១, លូកា៩:២៨)
៤. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងកាលរពះអម្ចាស់កំពុងអ្ិសាឋនតៅ
តលើភំ?
ន
រទង់បានផ្កលស់បូររូ
ា បអងាតៅនឹងមុខ្ពួកសិសស។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៧:២, លូកា ៩:២៩)
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៥. កាលដដលរទង់កំពុងផ្កលស់បូររូ
ា បអងាត ើអក
ន ណាខ្លះដដលកំពុង
ជដជកជាមួយរទង់?
រឺតោកម៉ូតស

និងតោកតអលីយ៉ដដលជដជកជាមួយនឹងរពះ

អំពីការរងទុកខនិងការសុរ របស់រទង់។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៧:៣,លូកា៩:៣០-៣១)
៦. ត ើពួកសិសសបានរបដកកគានមអំពីតរឿងអវី?
ពួកតរបានរបដកកគានអំពីតរឿង អនកណាត្វើ្ំជាងតរតៅនររ
សាានសួរ៌។ (លូកា ៩:៤៦-៤៨)
៧. រគាតនាះត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ បានចូលរួមកនុងពិ្ីអីរវ បស់អក
ន
យូោ?

រឺពិ្ីបុ

យបារាំ តៅកនុងរកុងតយរូសាឡិម។

(យ៉ូហាន៧:១-១៤)

៨. តហ ុអីបា
វ នជាពួកអាចារយផ្ករ ិសុខ្
ី ឹងនឹងរពះតយស៊វូ តៅកនុងតពល
ត្វើបុ

យបារាំ?

ពីតររះរទង់បានតរបាសមនុសសខ្លវក់ពីកំត
ត

ើ

ម្ចនក់

ឱ្យតមើល

ើញតៅនលៃឈប់សរម្ចក។ (យ៉ូហាន ៩:១៣-១៦)

៩. តពលបុ

យតនាះត ើរពះអម្ចាស់បតរងៀនថ្វ រទង់ជាអនកណា?

ដដលសុខ្ចិ តបូារជីវ ិ
របស់រទង់តដើមបីតចៀម។ (យ៉ូហាន១០:១-១៨)
រទង់បតរងៀនថ្វរទង់រឺជាអនករង្ហវលលអ
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១០.ត ើរទង់របាប់ដល់ពួកសាសន៍យោ
ូ ដដលមិនតជឿដូចតមាច?
“អនករាល់គានមិនតជឿ បិ អនករាល់គានមិនដមនជាតចៀមរបស់ខ្ុំញតទ”
(យ៉ូហាន ១០:២៦)។
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ពួកអនកទាំងតនាះសុទធដ ជារនធទឹកតខ្ាះជាពពក ដដលខ្យល់ពយុះបកផ្ក ់
ដដលតសចកាីងងឹ សូនយបានបរមុងទុកឱ្យតរអស់កលបជានិចា
និយយ

តសចកាីអំ

ួ

យ៉ ងសតមបើម

បិ តរ

ទាំងបិទនុយដដលរបកបតោយ

តសចកាីសតរមើបខ្លងសាច់្ម និងតសចកាីខ្ូចអារកក់ទាំងប៉ុនាមន តដើមបី
ចាប់ពួកអស់អនកដដលតទើបដ នឹងរួចតចញពីពួកវតងវង”។
(២តពរ ុស ២:១៧, ១៨)

សង្ខេ បប្បវត្តប្ិ រះគម្ព ីរសញ្ញាថ្ម ី -

32

Copyright © Gratia Dei Sola Media

មេម ៀនទី១១
កា មរបាសឡាសា ឱ្យ ស់មឡើងវិញ
យហា
៉ូ
ន ១០-១១, ល៉ូកា ១៨-១៩
១. បនាទប់ពីពិ្ីបុ

យឆលងរួច ត ើរពះតយស៊វូ បានយងតៅណា?

រឺឆលងតៅខ្លងតកើ ទតនលយ័រោន់ ជាកដនលងដដលម្ចនមនុសសជា
តរចើនបានតជឿដល់រទង់។ (យ៉ូហាន ១០:៣៩-៤២)
២. កាលរពះតយស៊វូ រង់តៅខ្លងតកើ ននទតនលយរ័ ោន់តៅតឡើយ
ត ើតរបាននាំសារអវីមកទូលរទង់?
ម្ចនតរទូលរទង់ថ្វ

សម្ចលញ់របស់រទង់ត្មះឡាសារឈឺ្ៃន់

ណាស់។ (យ៉ូហាន១០:៤០-១១:៣)
៣. ត ើរពះតយស៊វូ បានយងតៅភូមិតបថ្វនីតដើមបីតរបាសទាសារ
ោលមដដរឬតទ?
អ ់តទ

រឺរទង់បានរង់ចាំរហូ ទាល់ដ ឡាសារបានសាលប់តៅ

តហើយសិន។ (យ៉ូហាន១១:៥-៧,១១-១៤,១៧,៣២-៣៦)
៤. តហ ុអីបា
វ នរពះតយស៊វូ រង់ចារំ ហូ ទាល់ឡាសារសាលប់តៅ
ដូតចនះ?
តដើមបីនឹងបង្ហាញពីរពះតចសាារបស់រទង់តោយតរបាសឡាសារ
ឱ្យរស់ពីសាលប់តឡើងវ ិញ។ (យ៉ូហាន១១:១៤-១៥,៣៩-៤៤)
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៥. ត ើអីតវ ៅជាលទធផលននទីសម្ចាល់ដ៏អសាារយតនះ?
មនុសសជាតរចើនបានតជឿ ប៉ុដនតពួករកុមរបឹកាសាសនាយូោដបរ
ជាតរៀបដផនការរបុងត្វើរ រពះអងាវ ិញ។(យ៉ូហាន១១:៤៥-៥៣)
៦. តពលតរតរៀបដផនការត្វើរ រទង់ត ើរពះតយស៊យ
ូ ងតៅណា?
រទង់យងតៅភូមិតអរបាអិម ជាកដនលងដដលរទង់បានចំណាយ
តពលមួយសបាាហ៍ចុងតរកាយរបស់រទង់តៅទីតនាះ។
(យ៉ូហាន១១:៥៤-១២:១)
៧. ត ើតយស៊វូ ម្ចនបនទូលរបាប់បុរសអនកម្ចនដដលមកសួររទង់អំពី
ជីវ ិ អស់កលបជានិចថ្វ
ា ដូចតមាច?

“ចូរអនកតៅលក់របស់រទពយខ្លួន រួចដចកដល់ពួកអនករកីរកតៅ”។
(ម្ច៉ ថ្វយ១៩:២១)

៨. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ ត្វើការអសាារយអវីតៅដកបររកុងតយរ ីខ្ូ?
រទង់បានតរបាសមនុសសខ្លវក់ម្ចនក់ ត្មះបារទីតម។
(លូកា១៨: ៣៥-៤៣,ម្ច៉ កុស១០:៤៦-៥២)
៩. ត ើអក
ន ណាតឡើងតលើតដើមតឈើតដើមបីតមើលរពះអម្ចាស់?
តោកសាតខ្

ជាអនកយកពនធដដលរពះអម្ចាស់បាននាំតសចកាី

សតគង្ហាះតៅកាន់ផទះរបស់គា ់ ។ (លូកា១៩:១-១០)
១០.ត ើនាងម្ច៉ រាជាបអូនស្សីរបស់នាងម្ច៉ ថ្វ និងជាបងស្សីរបស់
ឡាសារបានត្វើអីខ្
វ ះល តៅឯភូមិតបថ្វនី?

នាងបានោបតរបងរកអូបដ៏ម្ចន នមលបំផុ

តលើរពះអម្ចាស់

តយស៊ូវតដើមបីបញ្ុា ះរទង់ទុកជាមុន។ (យ៉ូហាន១២:៣-៨)
សង្ខេ បប្បវត្តប្ិ រះគម្ព ីរសញ្ញាថ្ម ី -
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ខ្រមពីរចងចាំ៖“រពះតយស៊ូវម្ចនបនទូលតៅនាងថ្វ
វ ិញតហើយជាជីវ ិ

អនកណាដដលតជឿដល់ខ្ំុញ

ក៏រង់ដ នឹងរស់តឡើងវ ិញដដរ

ខ្ញំុជាតសចកាីរស់តឡើង
តទាះតបើបានសាលប់តហើយ

ឯអនកណាដដលរស់តៅ

តនាះមិនរ ូវសាលប់តឡើយ”។ (យ៉ូហាន ១១:២៥-២៦)

Copyright © Gratia Dei Sola Media

តហើយតជឿដល់ខ្ំុញ

សង្ខេ បប្បវត្តប្ិ រះគម្ព ីរសញ្ញាថ្ម ី -

35

មេម ៀនទី១២
សបាដហ៍ននកា ងទុក ខ
ល៉ូកា ១៩-២២ និងម ឿងមរបៀបរបដ៉ូច
១. ត ើរពះតយស៊វូ រ វូ បានតរឆ្ងាងតៅឆ្ងនណា
ំ
?
របដហលជាកនុងឆ្ងនំទី៣៣ននររឹះសករាជ។
២. ត ើរពះអងាបានត្វើអីតវ ៅនលៃទីមួយកនុងសបាាហ៍តនាះ?

រទង់បានជិះកូនោចូលតៅកនុងរកុងតយរូសាឡិម។
(លូកា១៩:២៩-៣៨,ម្ច៉ ថ្វយ២១:៧-១២)

៣. ត ើមនុសសដដលតដើរតាមរពះអម្ចាស់តយស៊វូ បានដស្សកដូចតមាច?
“ហូសាណាដល់ពូជពងសរពះវងសហលួងោវ ីឌ”។
(ម្ច៉ ថ្វយ ២១:៩)

៤. ត ើរពះអម្ចាស់បានត្វើអីខ្
វ ះ
ល តៅកនុងរពះវ ិហារនានលៃច័ន?
ទ
រទង់បត

ា ញអស់អនកណា ដដលបានត្វើឱ្យដំណាក់ រពះវរបិតា

រទង់កាលយតៅជាតរាងតចារ។ (លូកា១៩:៤៥-៤៦)
៥. ត ើរពះអម្ចាស់បានត្វើអីតវ ៅរពឹកនលៃច័នតទ ពលត្វើដំត
តៅភូមិតបថ្វនី?

ើ រតាមផលូវ

រទង់បានោក់បណា
ា សារដល់តដើមោវដដលគាមនដផល។
(ម្ច៉ ថ្វយ២១:១៨-២១,ម្ច៉ កុស១១:១២-១៤,១៩-២២)
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៦. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ បានត្វើអីតវ ៅនលៃអង្ហារ?
រទង់បានបតរងៀនពួកបណា
ា ជន ជាតលើកចុងតរកាយ។
(លូកា២០:១)
៧. ត ើរពះតយស៊វូ បានទាយទុកអំពីតរឿងអវីតៅោៃចនលៃអង្ហារ?
រទង់ម្ចនបនទូលអំពីការបំផ្កលញរកុងតយរូសាឡិម

និងដំត

ើរ

យងមកជាតលើកទី២របស់រទង់។

(លូកា២១:៥-៣៧, ម្ច៉ ថ្វយ ២៤: ៤-២៥:១៣)
៨. ត ើរពះតយស៊វូ បានចំណាយតពលតវោនលៃពុ្កនុងសបាាហ៍នន
ការរងទុកយ
ខ ៉ ងដូចតមាច?

រទង់រង់ដ ជាមួយនឹងពួកសិសសរបស់រទង់ ទាំងរបាប់ពួកតរ
អំពីការសុរ របស់រទង់ ដដលរ ូវមកដល់។(ម្ច៉ ថ្វយ២៦:១-២)
៩. ត ើយោ
ូ សអុីសាារ ីយ៉ុ បានត្វើអីតវ ៅនលៃពុ្តនាះ?
គា ់សុខ្ចិ តកប ់រពះតយស៊ូវ តោយតររះរបាក់សាមសិបដុំ។
(លូកា២២:១-៦,ម្ច៉ ថ្វយ២៦:១៤-១៦,ម្ច៉ កុស១៤:១០-១១)
១០.តហ ុអីបា
វ នយូោសកប ់រពះអម្ចាស់តយស៊វូ ?
ពីតររះគា ់ជាមនុសសអារកក់ តហើយសាតាំងសាិ តៅកនុង
ចិ តគា ់។ (លូកា ២២:៣, យ៉ូហាន ៦:៧០-៧១)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ បិ ឯរពះដដលររប់របស់ទាំងអស់សរម្ចប់រទង់ តហើយតោយសារ រទង់
កាលរទង់ចង់នាំកូនជាតរចើនចូលមកកនុងសិរ ីលអ តនាះរួររបបីឱ្យរទង់បាន
ត្វើឱ្យតមននតសចកាីសតគង្ហាះរបស់តរ

ឲ្យបានររប់លកខ

លំបាក”។ (តហតរពើរ ២:១០)

សង្ខេ បប្បវត្តប្ិ រះគម្ព ីរសញ្ញាថ្ម ី -

38

Copyright © Gratia Dei Sola Media

៍ តោយរងទុកខ

មេម ៀនទី១៣
កា ចាប់ខ្ន
លួ និង កា កាត់មោសរពះអម្ចាស់មយសវ
៉ូ
ម្ចថាយ ២៦-២៧, យហា
៉ូ
ន ១៨
១. ត ើរពះតយស៊វូ ត្វើអីវ នលៃរពហសប ិ៍កុងសបា
ន
ខ
ា ហ៍ននការរងទុក?
រទង់បរ ិតោរអាហារបុ
យរ ំលងជាតលើកចុងតរកាយ
ជាមួយ
នឹងពួកសិសសរបស់រទង់តៅបនទប់ខ្លងតលើ។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៦:១៧២៥,លូកា ២២:១០-១២)
២. ត ើរពះអម្ចាស់បានត្វើអីច
វ ំតរះពួកសិសសរបស់រទង់តៅបនទប់
ខ្លងតលើ?
រទង់ោងតជើងឱ្យពួកតរ ដូចជាអនកបតរមើោងតជើងឱ្យតហ
ហាវយ។ (យ៉ូហាន១៣:២-១៧)
៣. ត ើរពះអម្ចាស់បានត្វើអីតវ ទៀ

បនាទប់ពីបរ ិតោរអាហារបុ

យ

រ ំលងជាមួយនឹងពួកសិសសរបស់រទង់តហើយ?
រទង់បានរបារពធពិ្ីតលៀងរពះអម្ចាស់។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៦:២៦-២៩)
៤. បនាទប់ពីតចញពីបនទប់ខ្លងតលើ

ត ើរពះតយស៊វូ យងតៅកដនលង

ណាជាមួយនឹងពួកសិសស?
រទង់យងតៅសួនដរ តសម្ច៉ នី

ជាកដនលងដដលរទង់អ្ិសាឋន

កាលពួកសិសសកំពុងតដកលក់។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៦:៣៦-៤៦)
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៥. ត ើអក
ន ណាដដលបានមកចាប់រពះអម្ចាស់តយស៊វូ តៅកនុងសួន
តក តសម្ច៉ នី?

រឺយូោសអុីសាារ ីយ៉ុ

រួមទាំងម្ចនមនុសសមួយហវូង្ំ ដដលជា

រកុមរបឹកាបានចា ់បញ្ូជ នមកផង។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៦:៤៦-៥០)
៦. ត ើហងមនុ
សសតនះអាចចាប់រទង់បានតទ?
ូវ
តរចាប់រទង់មិនបានតទ

លុះណាដ រទង់រពមរបរល់អងារទង់

ផ្កទល់។ (យ៉ូហាន១៨:១-៨)
៧. ត ើពួកសិសសត្វើដូចតមាចតពលរពះអម្ចាស់តយស៊វូ រ វូ តរចាប់?
ពួកតរបានតបាះបង់តចាលរទង់ តហើយតរចខ្លួនអស់តៅ។
(ម្ច៉ ថ្វយ២៦:៥៦)

៨. ជាដំបូង ត ើពួកសរ វូ របស់រទង់បាននាំយករទង់តៅឯណា?
ពួកតរនាំរទង់តៅឯតហហាវយសាសន៍យូោ

តដើមបីកា ់តទាស

រទង់។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៦:៥៧,យ៉ូហាន១៨:១២-១៤)
៩. ត ើតោកតពរ ស
ុ បានត្វើអីតវ ៅតពលដដលតរកំពុងកា ់តទាស
រពះតយស៊វូ ?
តោកបានបដិតស្បីដងថ្វមិនសាាល់រពះអម្ចាស់។
(ម្ច៉ ថ្វយ ២៦:៦៩-៧៥,យ៉ូហាន១៨:១៦-១៨,២៥-២៧)
១០.តៅទីបំផុ

ត ើអក
ន ណាបានកា ់តទាសឱ្យរពះតយស៊វូ សុរ ?

រឺតោកប៉ុនទាសពីឡា ់

ដដលជាតហហាវយរកុងជនជា ិ

រម្ច
ូ ៉ ុ ំង។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៧:១-២,១១-២៤)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“កាលរទង់បានយងតៅមុខ្បនតិចតទៀ

តនាះរទង់ទម្ចលក់អងា

ផ្កាប់រពះ

ភ័គកតចុះអ្ិសាឋន ថ្វឱ្រពះវរបិតាននទូលបងាំតអើយ! តបើសិនជាបានសូមឱ្យ
ដពងតនះកនលងហួសពីទូលបងាំតៅ ប៉ុដនតកុំតាមចិ ទ
ត ូលបងាំតឡើយ សូមតាម
រពះហឫទ័យរទង់វ ិញ”។ (ម្ច៉ ថ្វ២៦:៣៩)
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មេម ៀនទី១៤
កា ឆ្កាងរពះអម្ចាស់មយសវ
៉ូ
ល៉ូកា ២៣, យហា
៉ូ
ន ១៩
១. ត ើតោកប៉ុនទាសពីឡា ់បង្ហាញថ្វ ខ្លួនរឺជាតហរកមដ៏អារកក់
តោយរតបៀបណា?
លវីតបើគា ់ដឹងថ្វរពះអម្ចាស់តយស៊ូវគាមនតទាសក៏តោយ

ក៏គា ់

កា ់តទាសរទង់ឲ្យសាលប់ដដរ។ (លូកា២៣:១-២៥)
២. ត ើយោ
ូ សអុីសាារ ីយ៉ុ ត្វើដូចតមាច

បនាទប់ពីគា ់បានកប ់រពះ

អម្ចាស់?
គា ់ក៏បានយករបាក់តៅរបរល់ឱ្យសតមាចសងឃវ ិញ

រួចតចញ

តៅចងកសម្ចលប់ខ្ួលន។ (ម្ច៉ ថ្វយ ២៧:៣-១០)
៣. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ រ វូ តរឆ្ងាងតៅកដនលងណា?
រឺតៅទីទួលមួយត្មះថ្វ គាល់កូថ្វ ដដលតៅខ្លងតរៅដកបរ
រកុងតយរូសាឡិម។ (យ៉ូហាន១៩:១៦-១៨)
៤. តហ ុអីបា
វ នជារពះអម្ចាស់រ វូ សុរ តៅតលើតឈើឆ្ងាង?
រឺតដើមបីសតគង្ហាះរាស្តសតរបស់រទង់ឱ្យរួចពីអំតពើបាប។
(ម្ច៉ ថ្វយ១: ២១, ១តពរ ស
ុ ២:២៤-២៥)
៥. ត ើរពះអម្ចាស់តយស៊វូ រ វូ តរឆ្ងាងជាមួយអនកណាខ្លះ?
ជាមួយនឹងតចារពី រនាក់។ (លូកា២៣:៣២-៣៣)
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៦. ត ើតចារម្ចនក់ដដលជាប់ឆ្ងាងជាមួយនឹងរពះអម្ចាស់បាននិយយ
អវីខ្ះល ?
“រពះអម្ចាស់តអើយ!

កាលណាចូលតៅកនុងនរររទង់

សូមនឹក

ចាំពីទូលបងាំផង”។ (លូកា ២៣:៤២)

៧. ត ើរពះអម្ចាស់ម្ចនបនទូលតៅកាន់តចារម្ចនក់តនះថ្វដូចតមាច?
“នលៃតនះអនកនឹងតៅសាានបរមសុខ្ ជាមួយនឹងខ្ញុំដដរ”
(លូកា ២៣: ៤៣)។

៨. ត ើរពះអម្ចាស់ម្ចនបនទូលអវីខ្ះល មុនតពលរទង់ផុ ដតងាើម?
ទូលបងាំសូមរបរល់វ ិញ្ញា

“ឱ្រពះវរបិតាតអើយ!

ដល់រពះ

ហសារទង់វ ិញ”។ (លូកា ២៣:៤៦)
៩. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅតពលដដលរពះអម្ចាស់ផុ ដតងាើម
តៅតលើតឈើឆ្ងាង?
វាំងននកនុងរពះវ ិហារ

រ ូវរដហកដផនដីរញ្ួជ យ

តរចើនក៏តបើកតឡើង។ (ម្ច៉ ថ្វយ ២៧:៥១-៥៣)

តហើយផនូរជា

១០.ត ើអក
ន ណាជាអនកយករពះសពរពះអម្ចាស់តយស៊វូ តៅបញ្ុា ះ?

រឺតោកយ៉ូដសប ជាអនកស្សុកអារ ីម្ច៉ តល និង តោកនីកូតដម។
(លូកា២៣:៥០-៥៣,យ៉ូហាន១៩:៣៨-៤២)

ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ឯខ្ញំុកុំបីឱ្យខ្ញំុអួ ខ្លួនតឡើយ អួ បានដ ពីតឈើ ឆ្ងាងននរពះតយស៊ូវររីសជា
ទ
រពះអម្ចាស់ននតយើងប៉ុតណាាះ ដដលតោយសាររទង់តនាះតោកីយរ ូវបាន
ជាប់ឆ្ងាងខ្លងឯខ្ញំុ តហើយខ្ញំុខ្លងឯតោកីយដដរ”។ (កាឡាទី ៦:១៤)
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មេម ៀនទី១៥
កា ស់មឡើងវិញ
ម្ចថាយ ២៨, យហា
៉ូ
ន ២០, ល៉ូកា ២៤
១. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅនលៃទីមួយកនុងសបាាហ៍ននការរស់
តឡើងវ ិញ?

រពះតយស៊ូវបានម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវ ិញដូចដដលរទង់ម្ចន
បនទូល។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៨:១-៦,លូកា២៤:១-៦,យ៉ូហាន២០:១,១១-១៦)
២. ត ើពួកស្តសតដី ដលតដើរតាមរពះតយស៊វូ រកត

ញ
ើ អវីតៅផនូររពះអងា?

លមបង្ហខំងម្ច ់ផូនររ ូវរបតមៀលតចញ តហើយផនូរតៅទតទ។
(ម្ច៉ ថ្វយ២៨:១-៦,លូកា២៤:១-៦,យ៉ូហាន២០:១,១១-១៦)
៣. ត ើអក
ន ណាបានរបាប់ពួកស្តសតទា
ី ង
ំ តនះពីការរស់តឡើងវ ិញ?

តទវតាដដលកំពុងអងាុយតលើលម បានរបតមៀលវាតចញពីម្ច ់ផូនរ។
(ម្ច៉ ថ្វយ២៨:២,៤)
៤. ត ើពួកតហហាវយសាសន៍យោ
ូ បដិតស្ការរស់តឡើងវ ិញនន
រពះជាម្ចាស់យ៉ងណា?
ពួកតរថ្វពួកសិសសបានមកលួចយករពះសពរទង់ តៅតពល
យប់។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៨:១១-១៥)
៥. ត ើរពះតយស៊វូ បានសដមាងអងារទង់ឱ្យអនកណាត
រឺនាងម្ច៉ រា អនកស្សុកម្ច៉ ក់ោឡាបានត
(យ៉ូហាន២០:១១-១៦)
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ញ
ើ មុនតរ?

ើញរទង់តៅឯផនូរ។

៦. បនាទប់មកតទៀ រទង់សដមាងអងារទង់ឱ្យអនកណាត

ញ
ើ តទៀ ?

រឺរកុមស្តសតីដដលរ ឡប់មកពីផូនរវ ិញ។ (ម្ច៉ ថ្វយ២៨:៥,៨-១០)
៧. តរកាយមកតទៀ តៅកនុងនលៃដដដលត ើរពះអម្ចាស់បានសដមាង
អងារទង់ឱ្យអនកណាត ញ
ើ ខ្លះ?
តពរ ុស និងសិសសពីរនាក់ដដលត្វើកំពុងដំត

ើ រតៅតអតម្ច៉ ស។

(លូកា២៤:១៣-៣១,៣៣-៣៤,១កូរ ិនលូស១៥:៣-៦)
៨. ត ើតោកលូម្ច៉សនិយយដូចតមាចពីការរស់តឡើងវ ិញរបស់
រពះតយស៊វូ ?
គា ់ថ្វ ”ខ្ញុំមិនតជឿតឡើយ លុះរតាដ គា ់បានត
ផ្កទល់”។ (យ៉ូហាន២០:២៤-២៩)

ើញរទង់តោយ

៩. បនាទប់ពីរទង់រស់តឡើងវ ិញត ើរពះអងាបានសដមាងអងារទង់ឱ្យ
ពួកសិសសត

ញ
ើ យូរប៉ុណាា?

ដសសិបនលៃ។ (កិចាការ១:១-៣)
១០.តហ ុអីបា
វ នជារពះជាម្ចាស់សដមាងអងារទង់ឱ្យពួកសិសសត

ញ
ើ

កនុងកំឡងដសសិ
បនលៃតនះ?
ុ
រឺតដើមបីបតរងៀន ដល់ពួកសិសសរទង់នូវកិចាការជាតរចើនអំពីនររ
សាានសួរ៌។ (កិចាការ១:៣)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ដ ឥឡូវតនះ រពះររីសរទ ទង់ម្ចនរពះជនមរស់ពីសាលប់តឡើងវ ិញជាពិ
ជា
ផលដំបូងពីពួក អនកដដលបានតដកលក់តៅតហើយ បិ ដដលតសចកាីបាន
មកតោយសារមនុសស

តនាះតសចកាី

ដដលមនុសសសាលប់បានរស់

តឡើងវ ិញ ក៏មកតោយសារមនុសសដដរ តររះដូចជាមនុសសទាំងអស់បាន
រ ូវសាលប់កុងតោកអ័
ន
ោមជាយ៉ ងណា តនាះររប់គានក៏នឹងបានតរបាសឱ្យ
រស់កុងរពះររី
ន
សយ
ទ ៉ ងតនាះដដរ”។ (១កូរ ិនលូស១៥:២០-២២)
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មេម ៀនទី១៦
កា មឡើងមៅសាានសួគ៌វិញ និង កា នងៃទី៥០
កិចាកា ១-២
១. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងរយៈតពល៤០នលៃបនាទប់ពីរពះរស់
តឡើងវ ិញ?
រទង់រ ូវបានតលើកតឡើងតៅសាានសួរ៌ តៅចំតរះពួកសិសស
របស់រទង់។ (កិចាការ ១:១-៣)
២. តៅតពលដដលរពះអម្ចាស់រ វូ បានតលើកតឡើងត ើតសចកាីសនា
ដដលបានរបទានដល់ពួកសិសសម្ចនន័យដូចតមាច?
ម្ចនន័យថ្វ រទង់នឹងយងរ ឡប់មកវ ិញតៅនលៃកំ

់មក

ដល់។ (កិចាការ ១:៩-១១)
៣. ត ើពួកសិសសត្វើអីខ្
វ ះល តរកាយពីរពះតយស៊វូ យងតៅសាានសួរ៌
វ ិញ?
ពួកតរចូលកនុងទីរកុងតយរូសាឡិម តដើមបីរង់ចាំការបងាូររពះ
វ ិញ្ញា

បរ ិសុទធ។ (កិចាការ១:៤-៥,១២-១៥,២:១)

៤. ត ើរពះវ ិញ្ញា

បរ ិសុទរធ វូ បានបងាូរតលើពួកសិសសតពលណា?

តៅនលៃទី៥០ដប់នលៃបនាទប់ពីរទង់យងតឡើងតៅវ ិញ។
(កិចាការ២: ១-៤)
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៥. ត ើរពះវ ិញ្ញា

បរ ិសុទរធ វូ បានបងាូរតលើពួកសិសសប៉ុនាមននាក់?

មកតលើពួកសិសស១២០នាក់ដដលបានរបជុំគានតៅកដនលងមួយ។
(កិចាការ ១:១៥,២:១)
៦. ត ើពួកសិសសត្វើអីខ្
វ ះល តពលដដលពួកតរបានទទួលរពះវ ិញ្ញា
បរ ិសុទ?
ធ
ពួកតរបានដលលងពីការអសាារយរបស់រពះអម្ចាស់ ជាោសាតផសងៗ
គាន។ (កិចាការ២:៤-១២)
៧. ត ើពួកសាសន៍យោ
ូ ដ៏អារកក់និយយដូចតមាចខ្លះពីពួកសិសស
តៅតពលដដលពួកតរឮពួកសិសសនិយយោសាដនទ?
ពួកតរនិយយថ្វ ពួកសិសសស្សវ ឹងស្សា។ (កិចាការ២:១៣-១៥)
៨. ត ើតោកតពរ ស
ុ អ្ិបាយអវីខ្ះល តៅនលៃទី៥០?
តោកនិយយថ្វ

រពះវ ិញ្ញា

បរ ិសុទធរ ូវបានបងាូរមកតោយ

រពះអម្ចាស់ ដូចដដលពួកតហារាបានទាយទុក។
(កិចាការ២:១៦-២១)

៩. ត ើតោកតពរ ស
ុ បាននិយយអវីខ្ះល តៅតពលដដលហវងមនុ
សស
ូ
សួរថ្វពួកតររ វូ ត្វើអីខ្
វ ះ
ល ?

“ចូរអនករាល់គានដរបចិ ត! តហើយទទួលបុ

យរជមុជទឹកទាំងអស់

គានតោយនូវរពះនាមតយស៊ូវររីសទ របតយជន៍ឱ្យបានរួចពីបាប
តនាះអនករាល់គាននឹងបានទទួលអំតណាយទាន
បរ ិសុទធ

ជារពះវ ិញ្ញា

បិ តសចកាីសនាតនាះរឺសនាដល់អនករាល់គាននិងកូន
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តហអនករាល់គានរពមទាំងអស់អនកដដលតៅឆ្ងៃយដដរ រឺអស់អនក
ណាដដលរពះអម្ចាស់នន តយើងរាល់គានរទង់នឹងតៅ”។
(កិចាការ ២:៣៨-៣៩)
១០.ត ើម្ចនមនុសសប៉ុនាមននាក់បានតជឿតលើការអ្ិបាយរបស់
តោកតពរ ស
ុ ?
ម្ចនមនុសសរបដហលជាបីរន់នាក់ បានតជឿនិងបានទទួល
បុ

យរជមុជទឹក តោយនូវរពះនាមរពះតយស៊ូវររីស។
ទ

(កិចាការ២:៤១)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“រពះររីសរទ ទង់បានតោះតយើងរាល់គាន

រួចពីបណា
ា សារបស់រកឹ យវ ិន័យ

តោយរទង់រ ូវបណា
ា សាជំនួសតយើងរាល់គាន

បិ ម្ចនតសចកាីដចងទុកមក

ថ្វ “រ ូវបណា
ា សាតហើយ អនកណាដដលពយួរតៅតលើតឈើ តដើមបីឱ្យពររបស់
តោកអ័របាហាំបានមកដល់អស់ទាំងសាសន៍

តៅកនុងរពះររីសតទ យស៊ូវ
របតយជន៍ឱ្យតយើងបានទទួលតសចកាីសនា រឺជារពះវ ិញ្ញា
តោយសារ
តសចកាីជំតនឿ។ (កាឡាទី ៣:១៣, ១៤)
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មេម ៀនទី១៧

ពួករំនុំមដើេ សេ័យសញ្ញ
ា ងមី
កិចាកា ៣-៤
១. បនាទប់ពីនលៃទី៥០ោលម ត ើតយើងអាចនិយយអវីខ្ះ
ល អំពីពួកជំនុំ?
តរបនតតៅជាប់កុងតសចកា
ន
ីបតរងៀនរបស់ពួកសាវ ័ក

តហើយពួក

តរម្ចនចំនួនតកើនតឡើងយ៉ ងរហ័ស (កិចាការ២:៤២-៤៧)។
២. ត ើការលូ ោស់រហ័សននពួកជំនុំរ វូ បានពនយល់ដូចតមាច?
រពះអម្ចាស់រទង់ក៏បដនាម នូវអស់អនកដដលកំពុងដ បានសតគង្ហាះ
រាល់ដ នលៃតៅកនុងពួកជំនុំដលមតទៀ

(កិចាការ២:៤៧)។

៣. ត ើម្ចនទីសម្ចាល់អសាារយអវីតកើ តឡើងតៅម្ច ់ទាវររពះវ ិហារ?
ការតរបាសបុរសខ្វិនពីកំត

ើ

ម្ចនក់ ឱ្យជា។ (កិចាការ៣:១-៨)

៤. ត ើបុរសខ្វិនដដលតៅម្ច ់ទាវររពះវ ិហារតនាះបានជាតោយ
វ ិ្ីណា?
តោកតពរ ុសបានតរលតៅកាន់គា ់ថ្វ “តោយសាររពះនាម
រពះតយស៊ូវររីសម
ទ កពីស្សុកណាសាដរ ៉
តៅចុះ”។ (កិចាការ ៣:៦)
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ចូរអនកតរកាកតឡើងតដើរ

៥. ត ើការទីសម្ចាល់ននការតរបាសបុរសខ្វិនម្ចនក់តនះបានប៉ះរល់
ដល់ចិ ព
ត ួកមនុសសទាំងតនាះដូចតមាចខ្លះ?
ពួកតរតររតពញតោយតសចកាីតងឿងឆៃល់តហើយយកចិ តទុក
សាាប់ការអ្ិបាយរបស់តោកតពរ ុសជាខ្លលំង។
(កិចាការ៣:៩-១២)
៦. ត ើតោកតពរ ស
ុ បានពនយល់ពីទីសម្ចាល់ននការតរបាសបុរស
ខ្វិនម្ចនក់តនះយ៉ ងដូចតមាច?
តោកតរលថ្វ ការអសាារយតនះរ ូវបានត្វើតឡើងតោយអំណាច
រពះអម្ចាស់តយស៊ូវដដលរទង់រស់ពីសុរ ់ វ ិញ។
(កិចាការ៣:១២-១៦)
៧. ត ើការអ្ិបាយរបស់តោកតពរ ស
ុ ត្វើឲ្យពួកតមររប់ររងម្ចន
រប ិកមមយ៉ងដូចតមតច?
ពួកតរខ្ឹងសមា តហើយបានចាប់ពួកសាវ ័កយកតៅោក់រុក។
(កិចាការ ៤:១-៣)
៨. បនាទប់មក ត ើតពរ ស
ុ និងយ៉ហា
ូ នរបាប់អីដ
វ ល់ពួកររប់ររង?
ពួកតោករបាប់តរថ្វ ពួកតោកមិនអាចឈប់របកាសដំ

ឹង

លអពីរពះនាមរពះតយស៊ូវររីសបា
ទ នតឡើយ។
(កិចាការ៤:១៨-២០)
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៩. ត ើពួកសាវ ័កត្វើអីខ្
វ ះល តពលដដលពួកតរទទួលបានតសរ ីោព?
ពួកតរបានយកតរឿងរា៉ វដដលបានតកើ តឡើង តៅរបាប់ដល់ពួក
ជំនុំ។ (កិចាការ៤:២៣)
១០.ត ើរពះជាម្ចាស់បានតឆលើយ បនឹងតសចកាីអ្ិសាឋនរបស់ពួកជំនុំ
យ៉ ងដូចតមាច?
កដនលងដដលតររបជុំក៏ដរបជារញ្ួជ យ តហើយតរក៏បានតពញជា

រពះវ ិញ្ញា

បរ ិសុទធ។ (កិចាការ៤:៣១)

ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ឯមនុសសទាំងហវូងដដលបានតជឿ តរក៏ម្ចនចិ តម្ចនរំនិ ដ មួយ គាមនអនក
ណារបកាន់ថ្វអវីៗដដលខ្លួនម្ចនជារបស់ផងខ្លួនតនាះតទ រឺររប់របស់ទាំង
អស់ជារបស់សរម្ចប់តរបើជាមួយគានទាំងអស់ ពួកសាវ ័កក៏ត្វើបនាទល់តោយ
រពះតចសាាដ៏្ំពីដំត
តហើយម្ចនរពះរុ

ើ រដដលរពះអម្ចាស់តយស៊ូវម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវ ិញ
ជា្ំស

ិឋ

តលើតរទាំងអស់គានដដរ។

(កិចាការរ ៤:៣២-៣៣)
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មេម ៀនទី១៨

បញ្ញ
ា មៅកនងពួ
ករំនុំមដើេ សេ័យសញ្ញ
ា ងមី
ុ
កិចាកា ៥-៧

១. ត ើអំតពើបាបរ វូ បានបង្ហាញតៅកនុងពួកជំនុំនាសម័យសញ្ញាលមី
យ៉ ងដូចតមាច?

តោកអានាន៉នាស និងនាងសាភីរា៉ បានកុ ហក់ដល់ពួកសាវ ័ក
និងរពះជាម្ចាស់។ (កិចាការ៥:១-៤)
២. ត ើតោកអនាន៉នាសនិងនាងសាភីរា៉រ វូ ទទួលតទាសដូចតមាច?
ពួកតររ ូវបានដួលសាលប់តៅដកបរតជើងពួកសាវ ័ក។
(កិចាការ៥:៥-១០)
៣. ត ើរពះអម្ចាស់បានបង្ហាញរពះតចសាារបស់រទង់តាមរយៈពួក
សាវ ័កយ៉ ងដូចតមាច?
មនុសសជាតរចើនបានជាពីជមៃឺ ដលមទាំងមនុសសដដលតៅតរកាម
ស្សតម្ចលរបស់តោកតពរ ុស។ (កិចាការ៥:១២-១៦)
៤. ត ើពួកអនកររប់ររងម្ចនរប ិកមមយ៉ងណាចំតរះទីសម្ចាល់នន
ការ អសាារយរបស់ពួកសាវ ័ក?
ពួកតរខ្ឹងសមា តហើយចាប់ពួកសាវ ័កតៅោក់រុក។
(កិចាការ៥: ១៧-១៨)
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៥. ត ើពួកសាវ ័កតចញរួចពីរុកយ៉ ងដូចតមាច?
តទវតាននរពះអម្ចាស់បានមកនាំពួកតរតចញតៅ។
(កិចាការ៥:១៩-២០)
៦. ត ើពួកសាវ ័កតឆលើយយ៉ ងដូចតមាចតៅតពលដដលពួកតររ វូ បាន
បញ្ញ
ជ មិនឱ្យរបកាសដំ

ឹ ងលអកុងរពះនាមរពះររី
ន
ស?
ទ
ពួកសាវ ័ករបាប់តៅពួកអនកររប់ររងថ្វ “រ ូវដ សាាប់បង្ហាប់
របស់រពះជាជាងមនុសស!”។ (កិចាការ៥:២៩)
៧. ត ើម្ចនបញ្ញ
ា អវីខ្ះល តទៀ តកើ ម្ចនតឡើងតៅកនុងពួកជំនុំ?

ស្តសតីតមម្ច៉ យសាសន៍រកិកគាមនអនកណាតមើលដល។ (កិចាការ៦:១)

៨. ត ើរពះជាអម្ចាស់បង្ហាប់ឱ្យម្ចនមុខ្ង្ហរអវីតដើមបីដលទាំមនុសស
រកីរក?
អនកជំនួយម្ចនមនុសសរបាំពីរនាក់ រ ូវបានដ ងតាំងសរម្ចប់
មុខ្ង្ហរតនះ។ (កិចាការ៦:២-៦)
៩. តរកាយមកតទៀ ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងចំតរះតោកតសទផ្កន
ដដលជាមនុសសម្ចនក់កុងចំ
ន តណាមអនកជំនួយ?
ពួកសាសន៍យូោដ៏តឃ្វរត

បានតចាទគា ់ពីបទរបម្ចលរពះ

ជាម្ចាស់រច
ួ រប់ដុំលមសម្ចលប់គា ់។ (កិចាការ៦:៨-១៥,៧:៥៤-៦០)
១០.ត ើអក
ន ណាឈរតមើលតពលតោកតសទផ្កនកំពុងរ វូ តររប់
សម្ចលប់?
រឺតោកសុលអនកស្សុកត ើរសុសដដលតរកាយកាលយតៅជា
តោកសាវ ័កប៉ុល។ (កិចាការ៧:៥៨,៨:១,២២:១២-១៣,២០)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖

“តទវតាននរពះតយហូវា៉តចាមតរាមតៅជុំវ ិញអស់អនកដដល

តកា ខ្លលចដល់រទង់ តហើយក៏ជួយតរឱ្យរួច” (ទំនុកដំតកើង ៣៤:៧)។
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មេម ៀនទី១៩

កា មបៀតមបៀនពួករំនុំ
កិចាកា ៨-១០
១. តរកាយពីការសាលប់របស់តសទផ្កន ត ើម្ចនតរឿងអវីបនតមកតទៀ ?
ម្ចនការតបៀ តបៀនជាខ្លលំង ដល់ពួកជំនុំកុងរកុ
ន
ងតយរូសាឡិម។
(កិចាការ៨:១)

២. ត ើការតបៀ តបៀនតនះម្ចនផលប៉ះរល់ដូចតមាចដល់ពួកជំនុំ?
ពួកជំនុំទាំងមូលរ ូវខ្លា ់ខ្លាយតៅរសតពញស្សុកយូោនិង
ស្សុកសាម្ច៉ រ ី។ (កិចាការ៨:៣-៤)
៣.

ត ើនរណាដដលរ វូ បានបញ្ូជ នឱ្យតៅផសពវផាយដំ

ឹ ងលអតៅ

ឯស្សុកសាម្ច៉ រ ី?

រឺតោកសាវ ័កភីលីពដដលកនុងតពលតនាះ គា ់រឺជាអនកជំនួយ។
(កិចាការ៨:៥-១៣)

៤. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងតៅតពលតោកភីលព
ី រ វូ បានរពះ
វ ិញ្ញា

បរ ិសុទប
ធ ញ្ូជ នតៅឯកាសា?

ម្ចនសាសន៍តអ្យូពីរម្ចនក់បានទទួលតសចកាីបតរងៀន
និងពិ្ីបុ

យ រជមុជទឹកតាមរយៈគា ់។ (កិចាការ៨:២៦-៣៨)

៥. តហ ុអីបា
វ នជាតោកសុលត្វើដំត

ើ រតៅរកុងោម្ច៉ ស?

តដើមបីតៅតបៀ តបៀនដល់ពួកជំនុំ។ (កិចាការ៩:១-២)
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៦. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងខ្

ៈដដលតោកសុលត្វើដំត

តាមផលូវតៅរកុងោម្ច៉ ស?
រពះអម្ចាស់ដដលម្ចនរពះជនមរស់តឡើងវ ិញ
គា ់ត

ើរ

បានតលចមកឱ្យ

ើញ។ (កិចាការ៩:៣-៩)

៧. តហ ុអីបា
វ នជារពះអម្ចាស់

បានតលចមកឱ្យតោកសុលត

តៅតាមផលូវតៅរកុងោម្ច៉ ស?
តដើមបីរតាស់តៅតោកឱ្យត្វើជាសាវ ័ក

ញ
ើ

និងជាតបសកជនដល់

ពួកសាសន៍ដនទ។(កិចកា
ា រ៩:៦,១០-២០)
៨. ត ើរពះអម្ចាស់បានត្វើអីឱ្
វ យតោកតពរ ស
ុ ត

ញ
ើ តៅឯទីរកុង

យ៉ប
ុ តប៉?
រឺនិមិ តអំពីស វមិនសាអ ។ (កិចាការ១០:៨-១៧)
៩. ត ើនិមិ ដត ដលតោកតពរ ស
ុ ត
ម្ចនន័យថ្វ ដំ

ញ
ើ ម្ចនន័យយ៉ ងដូចតមាច?

ឹ ងលអតនះរឺសរម្ចប់ទាំងសាសន៍យូោ និង

សាសន៍ដនទផង។ (កិចាការ១០:១៥,៣៤-៣៥;១៥:៦-៧)
១០.តហ ុអីក
វ ៏និមិ តត នះរ វូ បង្ហាញឱ្យតោកតពរ ស
ុ ត

ញ
ើ ?

តររះគា ់រ ូវតៅរកតោកកូឡូនាស ដដលជាសាសន៍ដនទតៅ
រកុងតសសារា៉ តដើមបីផាយរពះបនទូល។ (កិចាការ១០:១៧-៣៥)

ខ្រមពីរចងចាំ៖ “ដ តបើរងទុកខតោយតររះពួ កររីសាទនវ ិញ តនាះកុំឱ្យខ្លមស
ឱ្យតសាះ ចូរសរតសើរដតមាើងដល់រពះតោយតររះនាមតនាះវ ិញ”។
(១តពរ ុស ៤:១៦)
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មេម ៀនទី២០

ពួករំនុំមៅរកុងអាន់ទីយក
៉ូ
កិចាកា ១១-១២
១. តហ ុអីក
វ ៏ពួកជំនុំតៅរកុងអាន់ទីយក
៉ូ ម្ចនសារៈសំខ្លន់តមល៉ះ?
ពីតររះពួកជំនុំតនះ កាលយជាចំ
(កិចាការ១១:២០-២៧)

ុ ចសនូលការង្ហរតបសកកមម។

២. ត ើអក
ន ណាដដលរ វូ ពួកជំនុំរកុងតយរូសាឡិមបញ្ូជ នតៅឯរកុង
អាន់ទីយក
៉ូ ?

រឺបាណាបាសដដលត្វើការតៅទីតនាះទាំងបតងាើ ផលជាតរចើន។
(កិចាការ១១:២២-២៤)
៣. មកទល់តពលតនះត ើតសាចតហរឌ
ូ ៉ ចាប់តផាើមតបៀ តបៀនពួកជំនុំ
យ៉ ងដូចតមាច?
រទង់បានសម្ចលប់សាវ ័កយ៉ កុប រួចចាប់តោកតពរ ុសតៅោក់
រុក។ (កិចាការ១២:១-៥)
៤. ត ើតពលតនាះតោកតពរ ស
ុ រ វូ តរសម្ចលប់ដដរឬតទ?
តទ! រពះអម្ចាស់បានរ ំតោះតោកឱ្យរួចពីរុក។(កិចកា
ា រ១២:៦-១២)
៥. ត ើរពះជាម្ចាស់បានោក់តទាសដល់តសាចតហរឌ
ូ ៉ យ៉ ងណា?
រទង់បានបញ្ូជ នតទវតារទង់មកសម្ចលប់តសាច ឯសពរបស់តសាច
ក៏រ ូវដងាូវតចាះ។
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(កិចាការ១២:២៣)
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៦. តហ ុអីបា
វ នជារពះជាម្ចាស់បានោក់តទាសដល់តសាចតហរឌ
ូ៉
យ៉ ងតនះ?
ពីតររះតសាចតហរឌ
ូ ៉ ឱ្យមនុសសទាំងអស់តៅរទង់ថ្វជារពះ។
(កិចាការ១២:១៩-២៣)
៧. ត ើពួកជំនុំរកុងអាន់ទីយក
៉ូ ជួយពួកជំនុំតៅរកុងតយរូសាឡិម
យ៉ ងដូចតមាច?
ពួកតរបានតផញើររបាក់ដល់ពួកជំនុំតយរូសាឡិមកនុងកាលម្ចន
តរគាះទុរភិកស។ (កិចាការ១១:២៨-៣០)

៨. ត ើតយើងបានអានអវីខ្ះល អំពីពួកជំនុំកុងកំ
ន ឡងតពលតនះ?
ុ

ពួកជំនុំកាន់ដ រ ីកចតរមើនតហើយម្ចនចំនួនតកើនតឡើងកាន់ដ
តរចើនតាមរយៈរពះបនទូលរពះជាម្ចាស់។
(កិចាការ១១:២០-២៤,១២:២៤)

៩. ត ើតោកបាណាបាស

និងតោកប៉ុលបានយកអនកណាពីរកុង

តយរូសាឡិមតៅជាមួយ?
យ៉ូហាន ម្ច៉ កុស។ (កិចាការ១២:២៥)
១០.ត ើអក
ន ណាដដលបានចា ់តោកប៉ុល

និងតោកបាណាបាស

ឱ្យតចញដំត

ើ រតបសកកមមជាតលើកទីមួយ?

រឺរពះវ ិញ្ញា

បរ ិសុទធដដលបានចា ់ពួកតោកឱ្យតៅ តាមរយៈ

ពួកជំនុំតៅរកុងអាន់ទីយ៉ូក។ (កិចាការ១៣:១-៤)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ដ អនករាល់គានជាពូជតរជើសតរ ើសជាពូជសងឃហលួង

ជាសាសន៍បរ ិសុទជា
ធ

ិ៍ ត
រាស្តសតដ៏ជាតករអាករននរពះ
តដើមបីឱ្យអនករាល់គានបានសដមាងតចញឱ្យត
អស់ទាំងលកខ

ៈរបស់រពះ ដដលរទង់បានតៅអនករាល់គាន តចញពីតសច

កាីងងឹ មកកនុងពនលឺអសាារយរបស់រទង់”។ (១តពរ ុស ២:៩)
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ដំម

មេម ៀនទី២១
ើ មបសកកេមមលើកទី១
កិចាកា ១៣-១៥

១. ត ើការង្ហរតបសកកមមទាង
ំ អស់របស់តោកប៉ុលអាចនិយយ
បានថ្វដូចតមាច?
តោកប៉ុលដ ងដ ផាយដល់ពួកសាសន៍យូោជាមុន រួចតទើប
ផាយដល់ពួកសាសន៍ដនទ។(កិចាការ១៣:៤២,៤៤-៤៦,១៤:១)
២. ត ើអក
ន ណាដដលជំទាស់នឹងតោកប៉ុលតៅតកាះរីរបុស?
រឺបារតយស៊ូវររូតវទមនាដដលរ ូវោក់តទាស

ឱ្យខ្លវក់ដភនកមួយ

រយៈ។ (កិចាការ១៣:៦-១២)
៣. ត ើបារ-តយស៊វូ ជំទាស់នឹងតោកប៉ុលយ៉ ងដូចតមាច?
រឺគា ់បានពាយមបដងវរតោក ំណាងជា ិ មិនឱ្យតជឿ។
(កិចាការ១៣:៨)
៤. ត ើអក
ន ណាដដលដបកពីតោកប៉ុល និងតោកបាណាបាសកាល
ពួកគា ់តៅដល់បា៉មភីោ?
រឺយ៉ូហានម្ច៉ កុស

បានរ ឡប់តៅឯរកុងតយរូសាឡិមវ ិញ។

(កិចាការ១៣:១៣)
៥. ត ើការង្ហរព័នក
ធ ិចទា
ា ង
ំ តនះជាការង្ហយស្សួលដមនតទ?
អ ់តទ!

បិ ពួកតោកដ ងទទួលការតបៀ តបៀនពីពួកសាសន៍

យូោដដលមិនតជឿ។ (កិចាការ១៣:៤៥,៥០;១៤:២-៥,១៩)
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៦. ត ើអក
ន ណាខ្លះដដលបានតជឿតលើការអ្ិបាយ របស់តោកប៉ុល
និងតោបាណាបាស?
“អស់អនកដដលរ ូវបានជីវ ិ អស់កលបជានិចាតនាះក៏បានតជឿ”។
(កិចាការ ១៣:៤៨)
៧. ត ើពួកមនុសសតៅរកុងលីស្តសាតត្វើយ៉ងណាតពលតោកប៉ុល
តរបាសបុរសខ្វិនម្ចនក់ឱ្យជា?
ពួកតរចង់ថ្វវយបងាំពួកសាវ ័កត្វើជារពះ។(កិចកា
ា រ១៤:១១-១៨)
៨. ត ើតោកប៉ុល

និងតោកបាណាបាសត្វើអីខ្
វ ះល តពលត្វើដំត

ើរ

តាមផលូវរ ឡប់តៅឯរកុងអាន់ទីយក
៉ូ វ ិញ?
ពួកគា ់បានសួរសុខ្ទុកខពួកជំនុំទាំងអស់
ដដលពួកតោកបានបតងាើ តឡើង តដើមបីបញ្ញ
ជ ក់ពីចិ តពួកសាវ ័ក
និងតដើមបីទូនាមនពួកតរឱ្យបនាតៅជាប់ កុនងតសចកាីជំតនឿ។
(កិចាការ១៤:២៦-២៨)

៩. ត ើម្ចនបញ្ញ
ា អវីខ្ះល បានតកើ តឡើងរវាងពួកជំនុំសាសន៍យោ
ូ
និង
ពួកជំនុំសាសន៍ដនទ?
ម្ចនការជដជកតដញតោលអំពីរកឹ យវ ិន័យ
តៅកនុងពួកជំនុំ។(កិចាការ១៥:១,៥,២៤)

សង្ខេ បប្បវត្តប្ិ រះគម្ព ីរសញ្ញាថ្ម ី -

62

Copyright © Gratia Dei Sola Media

និងការកា ់ដសបក

១០.ត ើពួកជំនុំសតរមចចិ តត ោះស្សាយចំតរះបញ្ញ
ា តនះ
កនុងការរបជុំតៅរកុងតយរូសាឡិមយ៉ ងដូចតមាច?
តរសតរមចថ្វពួកជំនុំសាសន៍ដនទមិនចាំបាច់រ ូវការកា ់
ដសបកតឡើយ។ (កិចាការ១៥:២២-២៩)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ដ តយើងដឹងថ្វ ររប់ការទាំងអស់ផសំគាន សរម្ចប់តសចកាីលដ
អ ល់ពួកអនក
ដដលស្សឡាញ់រពះ រឺដល់ពួកអនកដដលរទង់តៅមកតាមរពះដំរ ិះរទង់ ”។
(រម
ូ ៉ ៨:២៨)
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ដំម

មេម ៀនទី២២
ើ មបសកកេមមលើកទី២
កិចាកា ១៦

១. តហ ុអីបា
វ នជាតោកប៉ុល

និងបាណាបាសមិនបានត្វើដំត

ើរ

តបសកកមមជាតលើកទី២ជាមួយនឹងគាន?
ពីតររះដ

ពួកតោកមិនរពមតរពៀងគានកនុងការឲ្យយកយ៉ូហាន-

ម្ច៉ កុសតៅជាមួយ។ (កិចាការ១៥:៣៦-៤០)
២. ត ើតោកប៉ុលត្វើដំត

ើ រតលើកតនះដ ម្ចនក់ឯងដមនតទ?

តទ! តោកបានយកតោកសុីឡាសតៅជាមួយវ ិញ ខ្

ៈដដល

បាណាបាសយកយ៉ូហាន-ម្ច៉ កុសតៅជាមួយ។
(កិចាការ១៥:៣៩-៤០)
៣. ត ើអក
ន ណាតទៀ ដដលតោកប៉ុលយកពីរកុងលីស្តសាតជាមួយ?
រឺ្ីម៉ូតលដដលកាលយជាអនកជំនួយដ៏តសាមះរ ង់ ។
(កិចាការ១៦:១-៣, ១កូរ ិនលូស៤:១៧)
៤. ត ើតោកប៉ុលនិមិ តត

ញ
ើ អវីតៅឯរទអាស?

មនុសសម្ចនក់តរលថ្វ “សូមអតញ្ជើញឆលងមកជួយតយើងខ្ញុំដដល
តៅស្សុកម្ច៉ តសដូនតនះផង”។ (កិចាការរ ១៦:៩)
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៥. ត ើនិមិ ដត ដលតោកប៉ុលត
រឺថ្វរពះវ ិញ្ញា

បរ ិសុទធ

ញ
ើ តនះម្ចនន័យយ៉ ងណា?
តៅគា ់ឱ្យតៅផាយដំ

ឹ ងលអតៅ

អឺរប
ុ ៉ ។ (កិចាការ១៦:១០-១៥)
៦. ត ើអក
ន ណាដដលបានទទួលតជឿដំបូងតរតៅរកុងភីលព
ី ?
រឺនាងលីឌា ស្តសតីដដលរពះអម្ចាស់បានតបើកចិ តរបស់នាង។
(កិចាការ១៦:១៤-១៥)
៧. ត ើតោកប៉ុល

និងសុឡា
ី សរ វូ តរតបៀ តបៀនយ៉ ងដូចតមាចតៅ

រកុងភីលព
ី ?
តោករ ូវតរវាយនិងចាប់ោក់រុក តពលដដលពួកតោកបាន
បត

ា ញវ ិញ្ញា

អារកក់តចញពីតកមងស្សីម្ចនក់។

(កិចាការ១៦:១៦-២៤)
៨. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងកនុងយប់ដដលប៉ុល

និងសុឡា
ី សជាប់

រុក?
ខ្

ៈដដលតោកប៉ុល

និងសុីឡាសកំពុងតរចៀងសរតសើររពះ

ជាម្ចាស់តនាះក៏រញ្ួជ យដី តហើយទាវររុករតបើកតឡើង ពីតររះការ
អសាារយ។ (កិចាការ១៦:២៥-២៨)

៩. ត ើឆ្ងមរ
ំ ុកសួរតោកប៉ុល និងសុឡា
ី សថ្វដូចតមាច?
“តោកម្ចាស់តអើយ ត ើឱ្យខ្ញុំត្វើដូចតមាចឱ្យបានសតគង្ហាះផង?”
(កិចាការ ១៦:៣០)។
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១០.ត ើតោកប៉ុលផាលច
់ តមលើយយ៉ ងណាដល់ឆ្ងមរ
ំ ុករកុងភីលព
ី ម្ចនក់
តនាះ?
“ចូរតជឿដល់រពះតយស៊ូវររីសតទ ៅ តនាះនឹងបានសតគង្ហាះតហើយ
រពមទាំងររួសារតោកផង”។ (កិចាការរ ១៦:៣១)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ម្ចនពរតហើយ
សុចរ ិ

អស់អនកដដលរ ូវតរតបៀ តបៀន

តោយតររះតសចកាី

បិ នររសាានសួរ៌ជារបស់ផងអនកតនាះ អនករាល់គានកនុងការដដល

តរតជរតបៀ តបៀន តហើយនិយយបងខុសររប់ទាំងតសចកាីអារកក់ពីអនករាល់
គានតោយតររះខ្ញំុ ចូរម្ចនចិ អ
ត ំ

រតហើយ រ ីករាយជាខ្លលំងចុះ

រាល់គានម្ចនរង្ហវន់ជា្ំតៅឯសាានសួរ៌

បិ អនក

ពីតររះតរបានត្វើទុកខដល់ពួក

តហារាដដលតៅមុនអនករាល់គានដបបដូតចានះដដរ”។ (ម្ច៉ ថ្វយ ៥:១០-១២)
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ដំម

មេម ៀនទី២៣
ើ មបសកកេមមលើកទី២
កិចាកា ១៧-១៨

១. ត ើពួកសាសន៍យោ
ូ ដដលមិនតជឿបានត្វើអីខ្
វ ះ
ល តៅរកុងដលសា
ឡនី
ូ ច?
ពួកសាសន៍យូោទាំងតនាះញុះញង់ពួកមនុសសអារកក់ឱ្យតបៀ
តបៀនដល់ពួកសាវ ័ក។ (កិចាការ១៧:១-៩)
២. តចញពីរកុងដលសាឡនី
ូ ច ត ើប៉ុលត្វើដំត

ើ រតៅឯណាតទៀ ?

តៅរកុងតបរាកដនលង ដដលពួកអនកតជឿបានទទួលរពះបនទូល

ដដលបានផាយតៅ តោយចិ តរំនិ របុងជាតស្សចរពមទាំង
ពិចារណាបទរមពីររាល់ដ នលៃ តដើមបីឱ្យចាស់ពីអីវដដលតរបាន
តរៀន។ (កិចាការ១៧: ១០-១២)
៣. តហ ុអីបា
វ នតោកប៉ុលចាកតចញពីរកុងតបរា?
សាសន៍យូោដ៏អារកក់ដដលមកពីរកុងដលសាឡូនីច បានមក
ញុះញង់ហូងមនុ
វ
សសឱ្យរបឆ្ងំងនឹងតោកប៉ុល។
(កិចាការ១៧:១៣-១៤)

៤. ត ើពួកអនករកុងអាដលនទទួលយកការអ្ិបាយ របស់តោកប៉ុល
យ៉ ងដូចតមាច?
មនុសសជាតរចើនបានចំអកោក់គា ់

តពលដដលគា ់និយយ

ពីការរស់តឡើងវ ិញ។ (កិចាការ១៧:១៥-២០,៣២)
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៥. តចញពីរកុងអាដលន ត ើតោកប៉ុលបនតដំត

ើ រតៅឯណាតទៀ ?

តៅរកុងកូរ ិនលូសកដនលងដដលគា ់ត្វើការអស់មួយឆ្ងនំកនលះ។
(កិចាការ១៨:១,១១)
៦. ត ើអ័រីឡា និងរពីសល
ុី ជាអនកណា?
ពួកតរជាជាងរ សាលដដលតោកប៉ុល តៅជាមួយឯរកុង
កូរ ិនលូស។ (កិចាការ១៨:២-៣)
៧. ត ើកិចកា
ា ររបស់ពួកសាវ ័កតៅរកុងកូរ ិនលូសម្ចនផលដដរឬតទ?
របាកដណាស់

រពះអម្ចាស់ម្ចនមនុសសជាតរចើនដដលរពះអងា

តរជើសតរ ើសតៅកនុងទីរកុងតនះ។ (កិចាការ១៨:៤-១០)
៨. ត ើម្ចនអនកណាខ្លះតៅកនុងចំតណាមអនកតជឿតៅរកុងកូរ ិនលូស?
រឺររីសប៉ុស

ជាតមសាោរបជុំ

និងរកុមររួសាររបស់តោក

ផង។ (កិចាការ១៨:៨)
៩. តចញពីរកុងកូរ ិនលូស ត ើតោកប៉ុលត្វើដំត

ើ រតៅឯណាតទៀ ?

គា ់រ ឡប់តៅរកុងតយរូសាឡិមវ ិញតដើមបីតៅរបារពធពិ្ីបុ
នលៃទី៥០ តៅរកុងតយរូសាឡិម។ (កិចាការ១៨:១៨-២៣)
១០.ត ើអក
ន អាចនិយយដូចតមាចចំតរះដំត

ើ រតបសកកមមតលើក

ទីពីរតនះ?
អាចនិយយបានថ្វដំ

ឹ ងលអរ ូវបានផសពធផាយតៅកាន់

ំបន់អឺរប
ុ ៉ ។(កិចាការ១៦:៩; ១៧:១-១៥; ១៨:១)
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យ

ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ បិ ខ្ញំុគាមនតសចកាីខ្លមសចំតរះដំ ឹ ងលអននរពះររីសតទ ទ ពីតររះជារពះ
តចសាាននរពះសរម្ចប់នឹងជួយសតគង្ហាះដល់អស់អក
ន ណាដដលតជឿ រឺដល់
ទាំងសាសន៍យូោជាតដើម និងសាសន៍រកិកផង” (រម
ូ ៉ ១:១៦)។

Copyright © Gratia Dei Sola Media

សង្ខេ បប្បវត្តប្ិ រះគម្ព ីរសញ្ញាថ្ម ី -

69

ដំម

មេម ៀនទី២៤
ើ មបសកកេមមលើកទី៣
កិចាកា ១៩-២២

១. ត ើតោកប៉ុលចំណាយតពលតរចើនតៅកដនលងណាកនុងដំត

ើរ

តបសកកមមតលើកទី៣តនះ?

រឺតៅរកុងតអតភសូរជាកដនលងដដលគា ់ត្វើការអស់រយៈតពល
ជិ បីឆ្ងនំ។ (កិចាការ១៩:១,៨-១០,២០:៣១)
២. ត ើតោកប៉ុលត្វើការផ្កទល់តរចើនជាងអ្ិបាយតៅរកុងតអតភសូរ
ដមនតទ?
ដមនតហើយតោកបានត្វើការអសាារយជាតរចើនផងដដរ តៅទីរកុង
តនះ។ (កិចាការ១៩:១១-១២)
៣. ត ើដំ

ឹ ងអវីដដលតោកសាវ ័កប៉ុលទទួលតពលតោកតៅ

កូរ ិនលូស?
គា ់បានឮដំ

ឹ ងអំពីបញ្ញ
ា តៅកនុងពួកជំនុំកូរ ិនលូស។

(កិចាការរ១៩:២១-២២, ១កូរ ិនលូស ១:១១)

៤. តហ ុអីបា
វ នជាតោកប៉ុលចាកតចញពីរកុងតអតភសូរ?
ពីតររះ តដតមរទាស ជាជាងរបាក់បានបងារោពវ ឹកវរជាខ្លលំង។
(កិចាការ១៩:២៣-២០:១)
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៥. ត ើតោកប៉ុល បានសដមាងការអសាារយដូចតមាចខ្លះតៅរទអាស?
តោកតរបាសយុវជនម្ចនក់ដដលតង្ហកងុយ

តហើយធាលក់ពីម្ច ់

បងអួចជាន់ទីបីសាលប់ កាលតោកកំពុងអ្ិបាយ។
(កិចាការ២០:៦-១២)
៦. ត ើតោកប៉ុលបានជួបអនកណាតៅមីតល ?
តោកបានជួបពួកចាស់ទុំ ដដលមកពីពួកជំនុំរកុងតអតភសូរ។
(កិចាការ ២០:១៦-១៧)
៧. ត ើតោកប៉ុលបានរបាប់ពួកចាស់ទុំកុងពួ
ន កជំនុំរកុងតអតភសូរ
ឱ្យរបយ័ អ
ន ំពីអីខ្
វ ះ
ល ?

តោកថ្វតរកាយដដលតោកបា ់តៅតនាះនឹងម្ចនដឆានរពដ៏
សាហាវ ដដលមិនតចះរប
(កិចាការ២០:១៨-៣៥)

ី ដល់ហូងវានឹ
វ
ងចូលមក។

៨. ត ើតហារាអ័កាាបុសបានទាយពីតោកប៉ុលដូចតមាចខ្លះ?
តោកទាយថ្វតោកប៉ុលនឹងរ វូ ពួកសាសន៍យូោចាប់ចង
តៅរកុងតយរូសាឡិម។ (កិចាការ២១:១០-១២)
៩. ត ើតោកប៉ុលខ្លលចមិនហា៊នចូលតៅកនុងរកុងតយរូសាឡិមតទ
ពិ ដមនតទ?

តទ តោកមិនខ្លលចតទ!

បិ តោកម្ចនរបសាសន៍ថ្វ “ខ្ញុំរពម
តស្សចតហើយថ្វនឹងឱ្យតរចាប់ចងខ្ញុំមិនដ ប៉ុតណាាះតសា
ទាំង
សុខ្ចិ តសាលប់ផង តៅរកុងតយរូសាឡិមតទៀ តោយយល់ដល់
រពះនាមរពះតយស៊ូវ”។ (កិចាការរ ២១:១៣)
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១០.ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងចំតរះតោកប៉ុលរកុងតយរូសាឡិម
កាលដដលហវងមនុ
សសពាយមចង់សម្ចលប់គា ់?
ូ
តោករ ូវបានតមទ័ពរម
ូ ៉ រ ំតោះតចញពីពួកសាសន៍យូោដ៏
អារកក់។ (កិចាការ២១:៣០-៣៦)
ខ្រមពីរចងចាំ៖
“ បិ ខ្ញំុសាាល់រពះដដលខ្ញំុបានតជឿតាមតហើយខ្ញំុ តជឿពិ ថ្វ រទង់អាចនឹង
រកាបតញ្ាើដដលខ្ញំុបានតផញើទុកនឹង រទង់ដរាបដល់នលៃតនាះឯង”។
(២្ីម៉ូតល ១:១២)
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មេម ៀនទី២៥

កា ជាប់ឃ ុំ បស់មោកបុល និង ដំម

ើ មៅកាន់ទីរកុង ៉ូេ

កិចាកា ២២-២៨
១. ត ើតោកប៉ុលតៅជាអនកតទាសកនុងរកុងតយរូសាឡិមដមនតទ?

តទ! តោករ ូវតរបញ្ូជ នតៅរកុងតសសារា តដើមបីតរចពីដផនការ
របស់សាសន៍យូោដដលចង់សម្ចលប់គា ់។(កិចកា
ា រ២៣:១១-៣៣)

២. ត ើម្ចនតរឿងអវីតកើ តឡើងចំតរះតោកប៉ុលតៅរកុងតសសារា?
តោករ ូវតរជំនុំជរមះតៅចំតរះមុខ្តោកតភលីចដដលជាអភិ
បាលរកុង។ (កិចាការ២៣:៣៣-២៥:២២)
៣. ត ើតោកតភលីចតោះដលងតោកប៉ុលឱ្យម្ចនតសរ ីោពដដល
ឬតទ?
តទ! តោករ ូវជំនុំជរមះសារជាលមីតៅចំតរះតោកតភសទុសនិង
តសាចអ័ររីបា៉។ (កិចាការ២៥:២៣-២៦:៣២)

៤. តហ ុអីបា
វ នជាតោកប៉ុលរ វូ តរបញ្ូជ នតៅឯរកុងរម
ូ៉ ?
ពីតររះតោកបានបាឹងឧទធរ

៍ តៅរពះតហអ្ិរាជតសសា។

(កិចាការ ២៦:៣២-២៧:១)
៥. ត ើតោកប៉ុលរ វូ រងទុកដ
ខ ូចតមាចខ្លះកាលត្វើដំត

ើ រតៅកាន់

រកុងរម
ូ៉ ?
គា ់លិចសំតៅតៅតកាះមីតល ។ (កិចាការ២៧:៣៧-២៨:១)
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៦. ត ើតោកប៉ុលបានត្វើអីខ្
វ ះ
ល កាលដដលតោកជាប់ជាអនកតទាស
តរៅ

តុំ ៅឯទីរកុងរម
ូ៉ ?

តោកបានផាយដំ

ឹ ងលអតៅផទះរបស់តោកផ្កទល់។

(កិចាការ២៨:៣០-៣១)
៧. ត ើការផាយដំ

ឹ ងលអរបស់តោកប៉ុលតៅឯរកុងរម
ូ ៉ ម្ចនផល

ប៉ះរល់ដូចតមាចខ្លះ?
ម្ចនអនកខ្លះក៏បានតជឿ រួមទាំងអនកដដលតៅកនុងដំណាក់របស់
រពះតហអ្ិរាជផង។ (ភីលីព១:១២-១៣,៤:២២)

៨. ត ើតោកប៉ុលរ វូ តររបហារជីវ ិ កនុងតពលជាប់ តុំ នះដដរតទ?
តទ! តោករ ូវបានតរតោះដលង តហើយបានសរតសរសំបុរ
១្ីម៉ូតល និងទី ុស កនុងដំត

ើ រតបសកកមមតលើកទី ៤។

(១្ីម៉ូតល១:៣,៣:១៤, ទី ុស១:៥, ៣:១២)
៩. ត ើតោកប៉ុលបានបញ្ាប់ការង្ហរព័នក
ធ ិចរា បស់តោកដូចតមាច?
តោករ ូវតរចាប់
រ ូវតររបហារជីវ ិ

ុំឃ្វង
ំ ជាតលើកទី២ តៅទីរកុងរម
ូ ៉ តហើយក៏
តរកាយដដលតោកបានសរតសរសំបុរ

២្ីម៉ូតលចប់មួយរយៈខ្លី។ (២្ីម៉ូតល ១:១៦-១៧,២:៩)
១០.ត ើតោកប៉ុលបានសរុបអំពីការង្ហររបស់គា ់

កនុងនាមជាអនក
បតរមើរបស់រពះអម្ចាស់តយស៊វូ ររីសយ
ទ ៉ ងដូចតមាច?
តោកបានម្ចនរបសាសន៍ថ្វ

“ខ្ញុំបាន យុទធយ៉ងលអខ្ុំញបានរ ់
របណាំ ងជាតស្សច ខ្ញុំបានរកាតសចកាីជំតនឿតៅតហើយ”។
(២្ីម៉ូតល ៤:៧)
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ខ្រមពីរចងចាំ៖
“តហើយតោយតររះឯងបានកាន់តាមតរឿង
តនាះអញនឹងរកាឯងឱ្យរួចពីតវោលបង

ពីតសចកាីអ ់្ម ់ របស់អញ
ដដលរ ូវមកតលើតោកិយទាំង

មូលតដើមបីនឹងលបងល ដល់ពួកអនកដដលតៅតលើដផនដីទាំងប៉ុនាមន តមើល
អញនឹងមកជាឆ្ងប់

តហើយចូរកាន់ខ្លជប់តាមតសចកាីដដលឯងម្ចនតហើយ

ចុះតដើមបីកុំឱ្យអនកណាយកមកុដរបស់ឯងបានតឡើយ”។
(វ ិវរ

ៈ ៣:១០-១១)
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