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ថ្នន ក់ខ្ពស់ (កំរតិ ៣) 
ភាគទី ២ 

 
 
 

ររៀបររៀងរោយ រោករគូគង្វវ ល រអច្ឆ. វវលដ៍វែន 
រតួតពិនិតយរោយ រោករគូគង្វវ ល រេ. រេ. លិែ 

រោយមានការេួយឧបតថែភពីរោក ោវឌី ហីុហគស៍ 

ប ោះពុម្ព ខែ គុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១១ 
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អារម្ភកថាអ្នក ិព ធ 

ចំ្ណុច្សំខាន់ននរសៀវរៅរនេះ ជាែូលោា នរគឹេះវផែករលើ
រោលការណ៍វដលថ្នគែពីរ រោកុបបតតិ ៣:១៥ គឺជារពេះបនទូល
សនា រសច្កតីេូនដំណឹងែុនរគននដំណឹងលែសនា រហើយរៅ
កនុងរពេះគែពីរសែព័នធរែរតីចាស់ទំងែូល គឺជាការោតរតោង 
អំពីរពេះបនទូលសនារ េះ។ 

រោងរលើកិច្ចរពែររពៀង ននការសំររច្ចិ្តតរបស់គណៈ
កមាម ធិការរកែុេំនំុកំវណ ទរែង់របូរតសសតង់ឆ្ន ំ១៩៥៥-៦៣ 
រោយមានការចុ្េះហតថរលខារលើការររៀបចំ្ការអប់រ ំ រសៀវរៅ
សំនួរចំ្រលើយរនេះទុកសរមាប់សែព័នធរែរតី ដល់រកមងៗេំ ន់
ររកាយ។ 

រោលេំរនឿរនេះរតូវបានច្ងរកងរឡើងសរមាប់កុមារចាប់
ពីអាយុ១១ដល់១២ឆ្ន ំ រហើយវាប    េូនសរមាប់ការតាែោន
ការអប់រ ំ ក៏ដូច្ជាការផគត់ផគង់ដល់ “សែព័នធរែរតី ថមីសរមាប់កុមារ” 
របស់ Rev. G. Vanden Berg ផងវដរ។ រសៀវរៅរនេះែិនរោន់
វតមានបំណងឲ្យកុមារបានយល់ នូវរសច្កតីពិតរបស់សែព័នធ
រែរតីថមីប ុរ ណ្ េះរទ ប ុវនតវាក៏េួយវណ ំពួករគស្គគ ល់ែូលោា ន
រគឹេះននរសច្កតីពិត វថែទំងបានបររងៀនរយើងតាែ រយៈកតាត
ទំងរនេះ ក៏ដូច្ជាមានការទទួលស្គគ ល់ជាស្គធារណៈ កនុងរកុែ
េំនំុកំវណទរែង់និកាយរបូរតសសតង់រទៀតផងវដរ។ [កត់សមាគ ល់
រលើកាលវភិាគ រតូវបានរគកាត់រចាលរដើែបរីេៀសវាងការបងករ
ឱ្យកាន់ស្សពិច្ស្សពិល] ជាការនិោយរបាប់ដល់ខ្លួនែួយថ្ន ការ
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ររបើរបាស់វផនទី ពិតជាមានរបរោេន៍ដ៏របរសើរែួយសរមាប់
រោលលទធិរនេះ។ ការរនេះបានផាភាជ ប់ោ ងពិរសសនឹងដំរណើ រ 
របសកកែមរបស់ស្គវក័ប ូល។  

អនកនិពនធមានបំណងច្ង់បង្វា ញឲ្យរ ើញ នូវរសច្កតី
រស្គែនុសសរកីរាយរបស់ោត់ចំ្រ េះអស់អនក វដលបានេួយោំ
រទោត់ កនុងការតាក់វតងរសៀវរៅរនេះរឡើង។ រយើងសូែបវនថែ
នូវអំណរគុណោ ងរជាលររៅចំ្រ េះ រោករគអ័ូោែែកពី
ស្គោរគីសទបរស័ិទកំវណទរែង់ គណៈកមាម ធិការនិពនធសំនួរ
ចំ្រលើយ និងគណៈកមាម ធិការ រតួតពិនិតយបានផតល់នូវគំនិត
រោបល់ដ៏មានតំនល សរមាប់ជាការស្គថ ប រសៀវរៅរនេះឲ្យ
បានកាន់វតរបរសើររឡើង។ 

សូែឲ្យការររបើរបាស់រសៀវរៅរនេះ បានរៅជាសិរលីែដល់
សែព័នធរែរតីននរពេះ ែរបស់រពេះជាមាច ស់ រហើយសូែបានរៅជា
ស្គថ បនកែមសែព័នធរែរតីននកុមារទំងអស់។ 

 
គោកប្គូគង្វា ល គអ្ច្ឆ. វវលដវ៍ម្  
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អារម្ភកថាអ្នកវកស្ប្ម្ួល 

រសៀវរៅរនេះ (របាេះពុែពកនុងវខ្ែករា ឆ្ន ំ២០០៤)រតូវបាន
របាេះពុែពផសពវផាយរច្ញ ពីអវីវដលមានកនុងការររបើរបាស់តាែ
រយៈPRCកនុងសហរដាអារែរកិ សរមាប់រយៈរពល ៤ទសសតសរចុ៍្ង
ររកាយ។ 

 មានការកំហុសខ្លេះននការសររសរ និងកំហុសរផសងៗ
រទៀតរតូវដករច្ញ រហើយមានសំនួរចំ្រលើយខ្លេះរទៀត ក៏រតូវវករ
តំរវូរឡើងវញិវដរ រដើែបឱី្យមានភាពង្វយស្សួលជាងែុនសរមាប់
រកមងៗច្ងចំា រោយោម នភាពសមុគស្គម ញរៅនឹងខ្លឹែស្គរនន
រសៀវរៅ។ ខ្គែពីរច្ងចំា (គែពីររ  ែូេំពូក ៨ ទំងែូល) ក៏បាន
បវនថែេូននូវអតថរបរោេន៍ដល់កុមារផងវដរ ។ 

 ដូច្កនុងភាគទី១ននកំរតិរនេះផងវដរ អនកសិកាអាច្រក
បានចំ្រលើយ វដលរោងោន រៅវញិរៅែកលំអិតបវនថែ រហើយ
សីុេំរៅជាងែុន របើរធវើការររបៀបរធៀបជាែួយ នឹងចំ្រលើយវដល
មានរៅកនុងកំរតិកុមារផងវដរ។ សូែបញ្ជជ ក់បវនថែផងវដរថ្ន ែក
ដល់កំរតិរនេះ គឺជាការយល់ដឹងររច្ើនជាងែុន កនុងការទទួលយក
នូវរសច្កតីពិត  ។ ដូរច្នេះសូែមាតាបិតា អា្ពាបាល និង
រោករគអូនករគូទំងអស់ រែតាត កំុសងកត់ធ ន់ខាល ំងរពករៅរលើ
 កយរពេន៍ រៅរពលវដលទែទរចំ្រលើយពីពួករគ។ 

 សូែរពេះជាមាច ស់របទនពរដល់រយើងរាល់ោន  រហើយ
េួយដល់ពួករយើងឲ្យមានរសច្កតីខាជ ប់ខ្ជូន កនុងការវសវងរកូនៗ
របស់រយើង រដើែបីបណតុ េះប ត្ លឲ្យបានកាល យរៅ ជាបុរតាបុរតី
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ននរពេះវរបិតា វដលមានរពញរោយឫទធ នុភាពរៅកនុងអតថបទ
គែពីរនិងរៅកនុងរោលលទធិរនេះ។ 

គោកប្គូគង្វា ល គជ. គជ. លមិ្, ២០០៤
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         ១ 
                        

    ១ 
 
១.                                 ថ្មី                   
            ថ្មី                             របស់ 

ររង់           ១:១-២) 

២.                      
                                            

                                       សទ  
          ៦:១៣-២០,៩:១-២៨) 

៣.    អ្នក            គេ               សទរបសូររ
មក?   

           ដែល                       
                      ៣:១, ៤:៥) 

៤.    កនុង      ៤                              
        សទ                     
                                          
                                      
(ម៉ា កុស១:២១-២២) 
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៥.            ៤                          
      

            ជាគររើន                   
                                             
                               

 (ម៉ាថាយ៣:៥-៧,១២:១-១៤,២២:២៣-៣២) 
 
៦.                                          

                        
 គៅកំរបុងគពលគ ោះ        ររូវបាន            ជន

      គលើកដលងដរកនុងរយៈគពលខ្លីននការបែិវរតន៍ខាងដផនក
សាស យូដា  

 
៧.                                    េ  

              
   !            គៅដរ     ការ                   

                         ២:២៥,៣៦) 

៨.                                    
       

                                ង          
     ១:១៥-២ ) 

 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ប្រវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី  - 6 

៩.                  គោយ                   វ 
                                   

                                         
គោយ                          ។ 
     ១:១៥-២ )  

 
១០.                                             

      
                          គរៀរ        

                         ១:២០; ៦២-៦៤) 
 

          បដនថម៖   (     ៨:១-២) ១                 
                                         
២របិរ                                         
                គោយ                        
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         ២ 
                        

     ២,     ២ 
 
១.                                    
                                     ៤:៤) 
 
២.                                           
                                            

         សរមប់                        
(គោកុបបរតិ ៥៩:១០, ដានីដយ៉ាល៩:២៤-២៦,ម៉ាឡាេី៣:១,
ម៉ា កុស១:១៥)  

 
៣.                                           
                                         

                  ១:២៦-៣៨) 
 
៤.           យ៉ា ូ            បាន                   

          
 ពី          ដែល         សត                  

គ ើយ    គោយ                          នធ  
     ២:១-៦) 
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៥.                                         
                រពោះគៅ       សត? 

                                              
     របស់រពោះបារ                គោរា     
  រុក                                     

      ៥:២,      ២:៥) 
 
៦.                                         
                          សរមប់          
      ២:៧) 
 
៧.                                              

                      
 ពិរដមនគ ើយ                                សរមប់

                                         
(យ៉ាូោន១៩:១២-១៦) 

 
៨.                                            

              
                                         

            ២          ៨:៩) 
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៩.        បាន                               
                  

                                       គ ោះ 
       របិរ                           គោយ     
          ១:២១) 

 
១០.                 ពិរ                           

       
     !                                            

                (កិរចការ ២:៣៩, រ ៉ាមូ ៨:២៨-៣៩, 
គអ្គភសូ ១:១-៣, ២:១-២២; ២គពររុស ៣:៩; រ ៉ាមូ ៩:៦-៣៣) 

 
          បដនថម៖ (     ៨:៣-៤) ៣                  
                                           
                                        គោយ
                                          
      ៤      គោយ                          
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         ៣ 
                          

     ៣,       ១,     ២,       ១ 
 

១.                         
                              (លូកា១:៧៦-៨០) 
 
២.                                        
                  គោយ                       

  ”។ (ម៉ារាេី ៣:១) 
 
៣.                                      
                        ឱ្យ                     

       សរមប់      ែល់    រពោះ              
(ម៉ាថាយ ៣:១-៣) 

 
៤.                                           
              េឺ        គោយ      ពី រ   

                           គោយ     
                   ១:៧៦,៨ , ៣:២) 
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៥.                    រង់                 
        

                                           
                       

 (ម៉ាថាយ៣:១-១៣,គអ្សាយ៤០:១-៣,ម៉ាឡា េី១:៦-១៤)  
 
៦.                                        

         
     បាន                   គោយ               

ែបិរ                               ៣:២) 
 
៧.                   រង់              

          
                          កិ      

 (យ៉ាូោន ៦:១៥) 
 
៨.                               យូដា           

                          
                                                

           ”         ១:១៩-២៧) 
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៩.                                       
                    

                                       
                                               
     គោយ                                  
                ៣:១១,     ៣:១៦,       ១:៣៣) 

 
១០.                                            
      រងអុល                               

                              ១:២៩) 
 

          បដនថម៖ (     ៨:៥) ៥                  
                                  
                         និ                   
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         ៤ 
                               

                 
     ៣, ៤,        ១,     ៣, ៤ 

 
១.                                                    

           
     បាន                             កនុង    

                ៣:១៣-១៧) 
 
២.        បានជារពោះគយស វូគោយ        គ វ្ើពិ្ី        

គោយររង់? 
 មួយដផនកេឺគែើមបបំីគពញនូវគសរកតីសុរររិទំងអ្ស់ និងមួយ

ដផនកគរៀរេឺថា “ររង់ោររបសិរធពិ្ីរជមុជរឹកគដាយរពោះកាយ
ររង់ផ្ទទ ល់ ដែលគយើងរាល់គ្នន ោរររួលពិ្ីគនោះជាមួយររង់ជា
រូគៅបាន”។ (ម៉ាថាយ ៣:១៥)  

៣.    គ រុអ្វីបានរពោះអ្មច ស់គយស វូរេីសទររូវបំគពញរាល់គសរកតី
សុរររិគដាយការរជមុជរឹកទំងររង់គ្នម នបាបគសាោះ?
ការរជមុជរឹករបស់រពោះអ្មច ស់ននគយើងមិនដមនសរមប់ការអ្រ់
គទសបាបគរ ដរេឺគែើមបីបំគពញភារកិរចដែលរពោះវរបិតាបាន
ចារ់ររង់មក  (ម៉ា កុស ១:៤) 
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៤.                                          
                               មួយប៉ាុគ ណ្ ោះ? 

                        អំ្គពើ                 
        
(លូកា ៣:២៣, ជនេណ  ៤:៣, ៨:៦-៧, លូកា ២០:១-៣)  

 
៥.      គរឿង                                    

              
                                          

                            ។       ៤:១) 
 
៦.                                     
                      ដែលររង់រ          

            
 
៧.                        គោយ             

         
     គ វ្ើគោយ                              

      (ម៉ាថាយ ៤:២-៣,៦,៨-៩) 
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៨.    រាល់                                    
         

                                           
       (ម៉ាថាយ៤:៤,៧,១០)  

៩.                                   គោយ       
        ្? 

 ររង់មន                គោយ                
                                អ្ស់   
(ម៉ាថាយ៤:១០-១១) 

១០.                                             
                        

                                         
                                             
(លូកា ២២:៤០, រំនុកែំគកើង ៧៣,វវិរណៈ ១២:១០-១១) 

 
          បដនថម៖ (     ៨:៦-៧) ៦របិរ             
                                              
                   ៧                   
                  ែបិរ                          
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         ៥ 
                                               

      ២-៤ 
 
១.                                              
                                         

គោយ                           ២:១-១១) 
 
២.                     

          ការគបើកសដមតងជារីសមគ ល់ែ៏អ្សាច រយ       
   គ្នម នអ្វីោរយកមកបរយិាយរបែូរបាន  

 
៣.                                 ោរ    គោយ

              
                        គោយ              

                                   
(យ៉ាូោន២:១១) 

 
៤.       ររង់                                      

           
        េឺ                     ររង់            

១    (យូោន២:១៣,៣:២២-២៣,៤:១-៣,ម៉ាថាយ៤:១២)  
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៥.                                                  
                  

                                  គោយ     
                ២:១៣-១៧) 

 
៦.                                             

គោយ  ន៍                           
                                  ៣                  

   ”         ២:១៩ ) 
 
៧.                   ែល់                   

                                     
                                              

              ”         ៣:៣) 

៨.                                            
                          

                                               
              ៤:១៤) 

៩.                                           
                     

                                    
       ៤:៤២) 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ប្រវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី  - 18 

១០.                           គោយ         
            

   គោយ                                  
                                    

 (យ៉ាូោន ៤:៩,២៧,៣៥-៣៨,ម៉ាថាយ ២៨:១៩-២០) 
 

          បដនថម៖ (     ៨:៨-៩) ៨                
                                       
៩                                             
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         ៦ 
                                           

      ២,     ៤-៥ 
 
១.                     អំ្ពី      គៅ               

        
                                   គរមរ

                                ៤:១៦-៣០) 
 
២.                                         
   !                                    

                              (លូកា៤:២៩) 
 
៣.                                               
      គោយ                              

                                       ១:១១)  
 
៤.                                             
                                      

                             ៤:១៣) 
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៥.                                                   
                         ដរ                  

ោរបគណត            បាន          ៤:៤ -៤១) 
 
៦.       គយស វូរេីសទ                                

       
            ការ                           

              គោយ                      
     ៥:១-១១) 

 
៧.                                             
                                             

                          តាមរយៈ        របស់
រពោះអ្ងគ។(លូកា៥:១០ ,រ ៉ាមូ១០:១៤,២ដថ្សាឡូនិរ២:១៣-១៤) 

៨.                                           
គោយ     

                គោយ                    
                                      

      ៥:១៨-២៦) 
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៩.                      
                           អ្នក     

            បាន                      រតិ       
     ។  (ម៉ាថាយ២៣ ,យ៉ាូោន៩:៤០-១០:១៨,ម៉ាថាយ៥:២០) 

 
១០.                                          

                                    
                                                

                                  គោយ    
                វញិ”។        ២:១៧) 

 
          បដនថម៖ (     ៨:១ ) ១                    
                                        
           ប៉ាុដនត                            
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         ៧ 
                        
                       

     ៥-៧,       ២,       ៥ 
 

១.               គោយ               
                      

                                      
       ៥:៩) 

២.                                           
                             

                                         
អំ្  អ្រថ      នន          ដែលររូវដញកជា            
(យ៉ាូោន៥:១៦-២៣) 

៣.                                          
                  

   !                                            
                              ៥:១៦-២៣) 
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៤.                                           
   ររង់ ? 

                                               
                                      ៥:១៨)  

៥.                                    
                         ១២             

គោយ                 ៦:១២-១៦) 

៦.                                   រុង
                                          
                                                
                                

 (ម៉ាថាយ៥-៧)  

៧.                          រពោះររង់គផ្ទត រ      ជាសំខាន់? 
                                         

      (ម៉ាថាយ៥:៣-២០)  

៨.                                                
            

                                          
                          (ម៉ាថាយ៥:៣-១១) 
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៩.                                           ជាអ្វី? 
 េឺថា                                              

                                             
                             ”        ៥:២ ) 

១០.                                      
                                         
              ររពយសមបរតិ            ៦:២៤-៣៤) 

          បដនថម៖ (     ៨:១១) ១១                    
                 គោយ          រ            
                                            
         គោយ                             
                                 គោយ  
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         ៨ 
                                           

    ៧:១៩-៣៥, ៨:៤១-៥៦ 

១.                       បាន         គោយ
                                  ដមនឬយា៉ាង្? 

 ពី       រង់សាត ប់ឮការបញ្ជា ក់របស់រពោះអ្មច ស់គោយ
របាកែថាព័នធកិរចរបស់គ្នរ់ជាអ្នកគរៀបរំផលូវគោយរពោះដម៉ាសីុ 
េឺពិរជាបានសគរមរដមនឬយា៉ាង្។       ១១:១-៣) 

២.                                               
                                               

                           គោយ            
                                           
      ១១:៤-៥) 

៣.                                មិន       កនុង
រគ្នដែល        បានអ្្ិបាយ    ដែល          កនុង
                  

                                         
                             ជាង                      
            ១១:២ -២៤) 
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៤.          ជា        គជឿ                      
          ? 

                                             
                     គោយ                
      ១១:២៥-២៧) 

៥.                    
                                           

      គោយ                                
(ម៉ាថាយ១៣:១០-១៧) 

៦.                       គោយ                   
              

                                       
        (គោកុបបរតិ១:១៤,៤៩:៩,វវិរណៈ៥:៥,
ម៉ាឡាេី៤:២,វវិរណៈ២២:១៦) 

 
៧.        បានជា                              វ  

              
          គោយ          ោរ            គោយ

                                                
(ម៉ាថាយ១៣:១១-១៥)  

 
 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ប្រវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី  - 27 

៨.           មួយ       គោយ             
គ ោះ? 

                                    គោយររួ  
គសរកតី            ៩:២ -២៦,     ៨:៤១-៥៦) 

 
៩.                            គោយររួផុរ      ម 

              
                                     ” ។  

      ៩:២៦) 
 
១០.                                វបានរប់          
   ឯ                                   

                 ១៣:៥៣-៥៨) 
 

          បដនថម៖ (     ៨:១២-១៣) ១២                 
                                           
គោយ                  ១៣ែបរិ          
                         បាន            
សមល ប់                                  
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         ៩ 
                                          

      ៦:៣៥  ,       ៦ 
 

១.         េួរគោយ                                   
       រេីសទ                

                   ១២    គោយ          
                                       ១ ) 

 
២.                                      
                               សទ         

                            ១៤:៣-១២) 
 
៣.                                              

         
       ររង់  រំដអ្រ     ៥ពាន់    គរៅពីគ ោះមនស្រសតី

និងកូនគកមងជាគររើនគរៀរ              ៥          ២     
ប៉ាុគ ណ្ ោះ         ៦:១-១៣) 
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៤.                      វបានរំដអ្រ     ៥ពាន់   
មន     យា៉ាង         

 ពួក           កតីរគំភើបជាខាល ំងមកគលើ          ម  
   គោយ                                ៦:១៥) 
  

៥.                                       គោយ
                                  

 េឺ                                            
                          (យ៉ាូោន៦:៣០-៤០)  

 
៦.                      គោយ                         

        
   !                                        ។ 

(យ៉ាូោន៦:៦៦)  
 
៧.                                          

                     
                                          

                    គោយ                   ”  
       ៦:៤៤) 
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៨.             បាន              ឯ            
                    

                        គែើមប ី          ឯ
         ជ             រីរ ៉ាសុ                         
              សាសន៍សីុរ ៉ាគូភនីស  (ម៉ាថាយ១៥:២១-២៨) 

៩.                                               
         

 េឺថា                                      នឹង
របមូល                   សាសន៍ែនរវញិ   
(ម៉ាថាយ១៥:២៨, រ ៉ាមូ១១) 

១០.                                             
        ឯ                               

                                             ”  
      ១៦:១៦) 

           បដនថម៖  (     ៨:១៤-១៦) ១៤           
                                          
    ១៥                               គោយ     
                                           
                                     
          ១៦                                  
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         ១០ 
                         

     ១៦:១៨,       ៨-៩,     ៩ 
 
១.                          គ ើយ                 

                                   
                                              
     កខ                                 

       ១៦:២១-២៣) 
 
២.            រេីសទ        ដបប្គរើបសមគ វ្ើ 

        ? 
                                      ររូវ       

                            ១៦:២៤) 
 
៣.                                              

                                 
                                         

                          ១៧:១-៨) 
 
 
 

Copyright © Gratia Dei Sola Media



ប្រវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញា ថ្មី  - 32 

៤.                                     គោយ    
           

                                          
                                           
(ម៉ាថាយ ១៧:៣ ,លូកា៩:៣០-៣១) 

 
៥.                                              
         គោយ                                

                                         
 (ភីលីព ២:៦-១១; គ គរពើរ ១:៣) 

៦.                           យា៉ាង            
      

     ការ                           គោយ      
                                        
 ២      ១:១៦-១៨) 

៧.                         គៅ           
         

                                          
(លូកា៩:៥១) 
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៨.                                                     
                    

                    ១     គោយ          
                                          
                  ១៧:១១-១៦) 

៩.             នឹង                                  
          

     បានដរសកគរបើង                 គោយ         
               ”         ៧:៣៧) 

 

១០.                                     
        

                                                
                  ៧:៣ , ៨:២ ) 

 
          បដនថម៖ (    ៨:១៧) ១៧              
                                          
                     គោយ                 
                    គោយ  ែគមកើង               
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         ១១ 
         អោយ                 

      ១ -១១ 
 

១.                   ការ        គៅរកុងគយរសូារបមិ
    គ រុ  គោយពួក        ឃ្ល  ំ         

       បាន                             គោយ  
             (យ៉ាូោន ៩) 

 
២.             បាន                        ររង់

                
                                  មន ក់   

                                               
                            ១ :១-១៥) 

 
៣.                                         

          
                 ររង់                        

             ១ :២២-៣១) 
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៤.                                           
                                 

           ឆ្លង                 ជាកដនលង
ដែល                       គរបៀបរបែូរ។  
(យ៉ាូោន១០:៣៩-៤២,លូកា១៣ :២២ ,លូកា១៥) 

 
៥. រូរគលើកគ ម្ ោះ    ខ្លោះៗ      គយស វូបាន      

ជាពាកយគរបៀបរបែូរ  ខាង យរគនលយ័រដាន់  
 ជា                                              

                                           
(លូកា១៥) 

 
៦.                                         
                                    

       គោយ                   (យ៉ាូោន១១:១-១៧) 
 
៧.                          គោយ           

                                         
                             យា៉ាងែូរគរនោះ  

                                                  
                                      ”   
       ១១:២៥) 
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៨.                   គោយ       វញិ 
                                   

 េឺ                                            
               ១១:៤៦-៥៣) 

 
៩.                                                

                                     
                           គោយ         
    េឺររង់                                   
  (      ១១:៥៤) 

 
១០.                                           
                                           
 

          បដនថម៖ (    ៨:១៨) ១៨                       
                                             
                 គោយ                     
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         ១២ 
ពីអេរាេិមដលអ់យរសូាឡមិ 
    ១៨-១៩,       ១២ 

 
១. រូរគរៀបរាប់   ៗ                              

       គៅគអ្របាអិ្ម។ 
                                                   

                                     
(លូកា១៨:១-១៤,២០:៩-២៨) 

 
២.                                            

                                     
                                    គោយ   

                                         
                 ”        ១៩:២១) 

 
៣.គរើអ្វីដែលរពោះគយស វូថ្ប់បារមភពីការរងរុកខរបស់ររង់កនុងគពល

គ ោះ? 
 ររង់បានរបកាសរបាប់ថា គពលគវោកំណរ់កាន់ដរជិរមក

ែល់គ ើយ។ 
(លូកា១៨:៣១-៣៣,យ៉ាូោន១២:៧-៨,២៣,៣៥-៣៦) 
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៤.                                               
   ររង់                         និងររូវ         

                                            
              ពួកគេ                          
                    (លូកា១៨:៣១-៣៤) 

 
៥. គរើរពោះគយស វូបានគ វ្ើការអ្សាច រយអ្វីគៅតាមែងផលូវកាលររង់គ វ្ើ

ែំគណើ រគៅឯរកុងគយរសូាឡិម? 
 រពោះអ្ងគបានគរបាសមនុសសពិការដភនកមន ក់មនគ ម្ ោះ បាររីគម 

ដែលអ្ងគុយសំុទនគៅតាមផលូវជិរែល់រកុងគយរខូូ្។ 
 (ម៉ា កុស១០:៤២-៥៦, លូកា១៨:៣៥-៤៣) 
 
៦. គ រុអ្វីបានជារពោះគយស វូរូលគៅកនុងផទោះរបស់គោកសាគខ្? 
 គរពាោះររង់បាន ំកដីសគគ គ្ ោះ មកែល់ផទោះកូនគៅគោកអ័្របា

ោំ ជាពិររបាកែ។ (លូកា ១៩:១-១០) 
 
៧.                                       
                                     ៦      

                                 សិ      
              ១២:១) 
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៨.                                             
     

                                                 
                            (ម៉ា កុស១៤:១-៥) 

  
៩.                                            

                          
                                             

                                         
                                  

       ២៦:១២,     ៧:៣៦) 
 
១០.                                     ញ់   

         
                                         សរមប់

            
 

          បដនថម៖ (     ៨:១៩-២ ) ១៩របិរ               
                                       គោយ
              ២                             
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         ១៣ 
                       

     ២១,       ១១,     ១៩,       ១៣ 

១.                           ការ     មក    
        ននញ្ជា រតិ                  

                                            
                                           
(ម៉ាថាយ២១:១-៧,លូកា១៩: ២៩-៣៥,សាការ៩ី:៩) 

 
២.                              មន          

យា៉ាង         
            គោយ                   

                                         គោយ
                      

 (លូកា១៩: ៤៥-៤៦,ម៉ា កុស១១:១៦-១៧,គអ្សាយ៩:៦-៧) 

៣.                                             
               

                                                   
                                  ក     
                                          

 (លូកា២១:៥-៣៧,ម៉ាថាយ២៤:៤-២៥: ១៣) 
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៤.                             
                                       

                                 និង  
                   

 (ម៉ាថាយ២៦:១-២,១៤-១៦,ម៉ា កុស១៤:១០-១១,លូកា២២:១-៦) 
 
៥.                                             

           
                                         

អ្នក           នឹង                         
                

 (យ៉ាូោន១៣:២-២០,វវិរណៈ១:៥-៦,ភីលីព២:៦-៧) 
 
៦.                                           

                      គោយ              
             គោយ                         

                                       
(យ៉ាូោន១៣:១៤) 

៧.                     រង់                ពួក         
       

   !                                   គោយ
                      (ម៉ាថាយ២៦:៣-៥) 
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៨.                   គោយ           
                          

                                       
               រ                ”         ១៣:២៧) 

៩.                          គរ                 
    គោយ          

                                           
(ម៉ាថាយ២៦: ២៦-២៨) 

១០.                                 
                                          

                                             
                   (១កូរនិថូ្ស ១១:២៣-២៦ ) 

          បដនថម៖ (     ៨:២១-២២) ២១                
                           គោយ          
                       ២២របិរ                  
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         ១៤ 
                            

                 
     ២៦,       ១៤-១៥,     ២២-២៣,       ១៨-១៩ 

 
១.                                        ែូរគមតរ? 
                                ោរ           

   គោយ                                         
                            ”       ២៦:៣៩) 

២.                   គោយ                       
                       

   ររង់                              
                                 ១៨:១-១២) 

៣.                                     បាន     
                       
                                         
                                            
     (យ៉ាូោន១៨:១៣ ,១៩-២៤) 
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៤.    ពួក                                  ខ្លួន
   ្?  
                                            
      (ម៉ាថា យ២៦:៥៩)  

 
៥.                                           

                   
                                             
    បុ                       ។    
      ២៦:៦៣-៦៦) 

 
៦.                                 រ  រកុមរបឹកា

ដសនគ ររិម                   
            ន                           
                         (ម៉ាថាយ២៦:៦៥-៦៨) 

 
៧.                         ែ៏                    

                      នឹង               
 សាវក័               គ្នរ់                   

          គ្នរ់ជាសាវក័មន ក់ដែលររង់គជឿជាក់បំផុរ។ 
(លូកា២២:៥៤-៦២) 
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៨.                                       
           

                                             
                                  
(ម៉ាថាយ២៧:១១-២៥)  

៩.                            គោយ              
                                      
                                     
                                      
(លូកា២៣:១-២៥)  

១០.                                         
                                         
            គោយ                           
                          ។   
(លូកា២៣:១៤,២០-២២,យ៉ាូោន១៨: ២៨-៤០)  

          បដនថម៖ (     ៨:២៣) ២៣                   
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         ១៥ 
                 

     ២៧,       ១៥,     ២៣,       ១៩ 
 

១.                រ                                
   !               ជីវរិ                        

                        
       ១ :១១, ១៥, ២៧-២៩) 

២.                        រេីសទ                
                                          

                                     
                                          
      (កាឡារី៣:១៣, គចារិយកថា២១:២៣) 

 
៣.               គោយ                       

                             
    មម                                       

              សរមប់       
(គ គរពើរ៩:១១-២២,រ ៉ាមូ៣:២៥,៥:១,៦-២១) 
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៤.             បាន                              
សរមប់                       

                                         
                                           
  របិរ                         ”       ២៣:៣៤) 

៥.                                               
                

   អ្ស់អ្នក                   បាន            
        (ម៉ាថាយ២៧:២៦-៣១,៣៤-៤៤) 

៦.        បាន    អ្វីខ្លោះ  ពីគចារពីរ ក់   ជាប់   ជាមួយ
           

        ក់      គោយ         មន ក់គរៀរ       
                                 សំុឱ្យររង់
នឹក ំែល់គេ                    ផង  

 (ម៉ាថាយ២៧:៤៤,លូកា២៣:៣៩-៤៣) 

៧.                                          
                                             

                                 
(ម៉ាថាយ២៧:៤៥-៤៦) 
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៨.                                            
                   ”             ? 
  ររង់                                      
     ដែល                  គោយ    
       (យ៉ាូោន ៤:៣៤,១៧:៤; គអ្គភសូ ២:១៤-១៧) 

៩.                                          ររង់
                                

           ែគមកើង              គជឿជាក់         
បាន         ណ               វរ          គពល
ររង់សុេរ  (លូកា២៣:៤៥) 

១០.                                             
         

                                              
    ន                                        
                 (ម៉ាថាយ ២៧:៥០-៥៣)  

          បដនថម៖ (     ៨:២៤-២៥) ២៤ែបិរ            
                                            
                              ែបរិ          
                                             
២៥                                           
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         ១៦ 
                       

                                    
     ២៨,       ១៦,       ២ -២១,     ២៤ 

 
១.                                           

                             
                      របរិ                

                               ២៨:១-៨) 

២.                                    
                         បញ្ជា ក់ពី      នន   

                         
(ម៉ាថាយ២៨:៥-៨,ម៉ា កុស១៦:៣-៨) 

៣.                                                 
   ្? 

   កំ                                       
         (យ៉ាូោន២០:១-៩)  

៤.                                    គោយ       
   ្?  

        គោយ           ររង់             
                               យកឈ្នោះ      
                ៤:២៥,        ២:១៤-១៥) 
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៥.             បាន              កំរបុងគពល៤              
         វញិ? 

                   គោយ              
            ររង់      ពួ                     
           (ម៉ាថាយ ២៨: ៨-១០ ,លូកា២៤:១៣-៣១,៣៣-
៣៤,១កូរនិថូ្ស១៥:៣-៦,កិរចកា១:៣) 

 
៦.                                            

                              
                                         

                         គោយ              
                                   

 (កិរចកា១:៣,យ៉ាូោន២០:១-៣,១០,១៩,កិរចកា២០:៧,
១កូរនិថូ្ស១៦:២,វវិរណៈ១:១០) 

 
៧.       គយស វូបាន              រី៤០                  

       ?   
                                          
        (កិរចកា១:១-៣, ៩-១១) 
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៨.                                          
         

         ែគមកើង                            
                                         
         គោយ      (ម៉ាថាយ ២៨:១៨)  

 
៩.                       សរមប់                  
                    សរមប់                    

                                   
(រ ៉ាមូ៨:៣៤,គ គរពើ៩:១២,២៤,គអ្គភសូ ១:២០-២៣) 

 
១០.                                   
             នន                            

                       
 (ម៉ាថាយ២៤:៣០,២៥:៣១,លូកា៩:២៦ និង WLC 56) 

          បដនថម៖ (     ៨:២៦) ២៦                 
                                 របរិ          
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         ១៧ 
               

       ២ 
 

១.                   សរគសរគឡើងគដាយចាប់គផដើមពីការដែលរពោះ
គយស វូយាងររឡប់គៅវញិ? 

                     ែគមកើង                     
       ែគមកើង                               
            
(គអ្គភសូ៤:១០-១២,២កូរនិថូ្ស៨:២៣,១២:១២,គ គរពើរ២:៣-៤) 

 
២.                                        
                                             

(កិរចកា២:១ ,១៦-១៨,យ៉ាូដអ្ល២:២៨-២៩) 
 
៣.                ្                     

                                     
                                             

                                គោយ    
  រ                           គោយ  
        ២:១-៤) 
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៤.                                      េឺ   
              

 គ ោះេឺជាការ្ររបស់               ដែល      ជា
សមា រ់ និងមិនោរបញ្ឈប់បានគៅ                      
(កិរចកា២:២-៤,យ៉ាូោន៣:៣-៨) 

 
៥.                               គោយ      

                        
មនន័យថាអំ្្រននរពោះវញិ្ជា ណបរសុិរធបានោងសំោរ
អ្ស់ទំងអំ្គពើបាបនិងគែើមបីគោយអ្នកគជឿបំគរ ើរពោះជាមច ស់
របកបគដាយរបសិរធភាព។
(កិរចកា២:៣,ម៉ាថាយ៣:១១,១គពររុស១:៧)  

 
៦.                                
                                      

               (កិរចកា២:១៤-២១,៣៩) 
 
៧.                                          

                                   
                  ត្                    

                                       
                (កិរចកា២:១៦)  
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៨.                                           
                                  

                                               
                                   គោយ  រ ួ
                                       
       ”          ២:៣៨) 

៩.                                              
                ៣                      

                             ។ (កិរចកា២:៤១) 

១០.                                         
     ្? 

  ែបរិ                                    
                                           
                                       
  ”          ២:៣៩) 

 

                ៖ (     ៨:២៧) ២៧                         
                          ែបិរ               
  ស          គោយ                    
ដែល                     
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         ១៨ 
                           

       ៣-៦ 
 

១.                   គោយ                      
                  

                                            
             (កិរចកា ២:៤៧ខ្, ៣:១-៨, ៥:៤០-៤២) 

 
២.                                      ររូវបាន

       ? 
                                           

             គោយ                   ៣:១-
១១)  

៣.                                            
         គោយ     `                         

                      របស់ររង់។
(កិរចកា៥:១២,គ គរពើរ២:៤) 

៤.     រ                              ? 
                                        

           ៥                       
        ៤:៤) 
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៥.                 គោយ                  
   ្?
                                         
                                        
                             ៣:១២, ៤-៣) 

 
៦.                                           

                                   គោយ
                                    

          មិនោររប់រិរតមិនគោយ                 
                 ”          ៤:២ ) 

 
៧.                                    គោយ

                            
                                     

                    ែល់                  
        ៥:១-១១) 

 
៨.              គោយពួកសសាែូសីុ                 

            
   ពួកសសាែូសីុ                   គដាយគរពាោះ     

ការ         ង                                 ។ 
(កិរចកា៥:១៧-២៩) 
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៩.              ល                           
                 និង  បាន      គោយ            

បានរព     គោយ                               
      (កិរចកា៥:៣៨-៤០) 

 
១០.                                            
                                            

                                   
        ៥:៤ -៤២) 

 
          បដនថម៖ (     ៨:២៨) ២៨                
           សរមប់                          
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អមអរៀនទ១ី៩ 
ពួកជំន ំបែកបញែកអចញពីរកុងអយរសូាឡមិ 

កិរចការ៦-៨ 
 

១. គរើរពឹរតិការអ្វីខ្លោះដែលបានសមគ ល់អំ្ពី ការចាប់គផដើមននការគបៀរ
គបៀនែ៏្ំបំផុរែល់ពួកជំនំុ? 

 េឺការេប់ែំុថ្មសមល ប់គោកគសទផ្ទន ដែលជាពួកចាស់រំុែំបូង
បងអស់។ (កិរចកា៧:៥៩-៨:១) 

២. គរើគ រុអ្វីបានជាគេចាប់ខ្លួនគោកគសទផ្ទន? 
 គរពាោះអ្នករសុកេីគរន សអប់ការអ្្ិបាយរបស់គោកគសទផ្ទន 

ដថ្មទំងមិនោររបដកកនឹងគោកបាន។  (កិរចការ ៦:៨-១០) 

៣.គរើរកុមរបឹកាយូដាគរបើមគ្ោបាយោរកក់អ្វីមកដាក់គទស
ែល់គោកគសទផ្ទន? 
ពួកគេបានគរបើរីប ទ ល់ដកលងកាល យគែើមបីគចាររបកាន់គោកគសទ
ផ្ទនពីបររបមថ្រពោះ មរពោះជាមច ស់។ (កិរចការ ៦:១១-១៥) 

 
៤. គ រុអ្វីរកុមរបឹកាសាស យូដា េប់សមល ប់គោកគសទផ្ទន? 
 ពីគរពាោះគោកបានគចារពួកគេថាជាអ្នកកបរ់ និងជាអ្នកគ វ្ើេរ

រពោះអ្មច ស់គយស ូវ។ (កិរចការ ៧:៥១-៥២) 
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៥. គរើមនអ្វីខ្លោះគកើរគឡើងភាល មៗប ទ ប់ពីការសាល ប់របស់គោក
គសទផ្ទន? 

 មនការគបៀរគបៀនែ៏្ំបំផុរដែលគកើរែល់ពួកជំនំុកនុងរកងុ 
គយរសូាឡិម។ (កិរចការ ៨:១) 

 
៦. គរើការគបៀរគបៀនគនោះមនផលប៉ាោះពាល់ែូរគមដរខ្លោះមកគលើពួក

ជំនំុ? 
 ពួកជំនំុទំងមូលររូវខាច រ់ខាច យគៅគពញ កនុងរសុកយូដា និង 

រសុកសាម៉ា រ ី ដថ្មទំងគៅែល់រីកដនលងឆ្ងា យៗ ែូរជារីរកងុ 
អ្ន់រីយ៉ាូកនិងរសុកេីរបសុជាគែើម។(កិរចការ ៩:១, ១១:១៩-២០) 

៧. គរើការគបៀរគបៀនគនោះបានផដល់អ្រថរបគយាជន៍ែល់ពួកជំនំុ 
យា៉ាងែូរគមដរ? 

 ែំណឹងលអររូវបានផាយគៅរេប់រីកដនលង ដែលមនពួកជំនំុ
ដែលខាច រ់ខាច យគ ោះគៅែល់។ (កិរចការ ៨:៤) 

៨. គរើអ្នក្ខ្លោះដែលបានគៅគ វ្ើការគៅរសុកសាម៉ារ?ី 
 សាវក័ភីលីពដែលជាអ្នកផាយែំណឹងលអ គរកាយមកគរៀរ 

មនគោកយ៉ាូោន និងគោកគពររុស។ (កិរចការ ៨:៥-១៤) 

៩. គរើគរវតាននរពោះអ្មច ស់បានចារ់គោកភីលីពឱ្យជួបន្? 
 ជនេំគរៀវសាសន៍គអ្្យូពី ដែលកំពុងគ វ្ើែំគណើ រគរញពីរកងុ

គយរសូាឡិមគៅកាន់រសកុកំគណើ ររបស់គ្នរ់វ ិញ។    
(កិរចការ ៨:២៦-៤០) 
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១០.គរើការដែលគោកភីលីពដថ្លងរពោះបនទូលរពោះជាមច ស់គៅកាន់
ជនេំគរៀវគអ្្យូពីគ ោះ មនលរធផលអ្វីខ្លោះ? 

 ជនគ ោះបានគជឿ គ ើយររួលបុណយរជមុជ ទំងបនដែំគណើ រ 
គៅមុខ្គរៀរគដាយអំ្ណរ។ (កិរចកា៨:២៦-៤០) 

ខ្េមពីររងចំាបដនថម៖ (រ ៉ាមូ ៨:២៩) ២៩ែបរិអ្នក្ ដែលររង់ 
បានសាគ ល់មុនគ ោះររង់ក៏ររមូវរុកជាមុន ឱ្យបានររឡប់ែូរ
ជារបូអ្ងគននរពោះរាជបុរតាបានគ វ្ើជាបងរបងគេ កនុងពួក ងបអូន
ជាគររើន។ 
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អមអរៀនទ២ី០ 
ដំណឹងលអផ្សាយអៅកាន់សាសន៍ដទទ 

កិរចការ ៩-១០ 
 

១. គរើអ្វីគៅជាដផលននការបងហូររពោះវញិ្ជា ណបរសុិរធគៅនថ្ារីោសិប? 
 េឺែំណឹងលអររូវបានផាយគៅរេប់របជាជារិទំងអ្ស់ 

មិនដមនមនដរសាសន៍យូដាប៉ាុគ ណ្ ោះគរ។ (កិរចកា២:៣៩) 

២. គរើរពោះអ្មច ស់បានគរៀបរំផលូវកនុងការផាយែំណឹងលអគៅកាន់
សាសន៍ែនរតាមរយៈរពឹរតិការណ៍អ្វីខ្លោះ? 

 តាមការផ្ទល ស់    ជីវរិរបស់សាវក័ប៉ាុល តាមរយៈនិមិរតរបស់
គោកគពររុសកនុងយ៉ាុបគប៉ា និងតាមរយៈគសរកដីសគគ គ្ ោះរបស់
គោកកូគនោស។ (កិរចកា៩:៣-១៨,១០:៨-៣៥) 

៣. គរើរពោះរតាស់គៅអ្នក្ឱ្យគ វ្ើជាអ្នក ំែំណឹងលអគៅកាន់
សាសន៍ែនរ? 

 គោកសុលជាអ្នកមកពីរកងុគរើរសុស ដែលជាគមែឹក ំកនុង
ការគបៀរគបៀនពួកជំនំុ សម័យគ ោះ។ (កិរចកា៩:១-២,១៥) 

៤. គរើគោកសុលររូវរពោះជាមច ស់រតាស់គៅឱ្យគ វ្ើអ្នក ំែំណឹង
លអែូរគមដរ? 

 រពោះរេីសទបានសដមដងអ្ងគររង់ឱ្យគោកគ ើញ គៅគពលដែល 
គោកកំពុងគ វ្ើែំគណើ រគៅកាន់រកងុដាម៉ាស់ គែើមបីគបៀរគបៀន 
រេីសទបរស័ិរ។ (កិរចការ ៩:១-៣១) 
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៥. គរើគោកសុលររូវបានរពោះគរៀបរំ ឱ្យគ្នរ់គ វ្ើជាគបសកជនគៅ 
កាន់សាសន៍ែនរយា៉ាងែូរគមដរ? 

 រពោះអ្មច ស់សដមដងែំណឹងលអែល់គ្នរ់កនុងរសុកោរា៉ា ប់។ 
(កាឡារី១:១៧) 

 
៦. គរើមនគរឿងអ្វីគកើរគឡើងគពលដែលគោកសុលបានដរបរិរត

ររួលគជឿ? 
 ការគបៀរគបៀនដលងមនរគៅគរៀរ គ ើយគោកគពររុសក៏ 

បានរុោះគៅសួរសុខ្រុកខ និងពរងឹងពួកជំនំុគផសងៗគរៀរ។  
(កិរចការ ៩:៣១) 

 

៧. គរើនិមិរតគៅរកុងយ៉ាបុគប៉ាដែលគោកគពររុសគមើលគ ើញសរវ
មិនសាអ រមនអ្រថន័យែូរគមដរ? 

 រពោះជាមច ស់បានប ហ្ ញរបាប់គ្នរ់ថា ែំណឹងលអក៏ររូវដរយក 
គៅផាយរបាប់ែល់សាសន៍ែនរដែរ។ 
(កិរចការ១០:១៥,៣៤-៣៥,១៥:៦-៧) 

៨. គរើរពោះជាមច ស់បានប គ្ ប់ឱ្យគោកគពររុសគ វ្ើអ្វីខ្លោះទក់រងនឹង
ការនិមិរតគ ើញសរវមិនសាអ រទំងអ្ស់គនោះ? 

 ឱ្យគៅរកគោកកូគនោសជាគមរ័ពរ ៉ាមូ ដែលរស់គៅឯរកុង 
គសសារាគែើមបផីាយែំណឹងលអែល់គ្នរ់។ (កិរចកា១០:១៧-៣៥) 
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៩. គរើការដែលគោកគពររុសបានផាយែំណឹងលអែល់គោក
កូគនោសមនផលដផលអ្វីខ្លោះ? 

 គោកកូគនោស និងរកមុរេួសាររបស់គោកទំងមូលបាន 
ររួលគជឿរពោះ និងបានររួលពិ្ីបុណយរជមុជរឹក។ 
(កិរចកា ១០:៤២-៤៨)  

១០. គរើពួកជំនំុមនរបរិកមមយា៉ាងែូរគមដររំគពាោះការពនយល់របស់
គោកគពររុសទក់រងនឹងការដរបរិរតររួលគជឿរបស់គោកគម 
រ័ពកូគនោសនិងរកុមរេួសាររបស់គោក? 

 ពួកគេសរគសើរែគមកើងរពោះជាមច ស់គដាយគពាលថា៖ “ែូគរនោះរពោះ
ររង់ក៏គរបាសរបទនការដរបរិរតែល់ពួកសាសន៍ែនរ ឱ្យគេ
មនជីវរិដែរ”។ (កិរចកា១១:១៨) 

 ខ្េមពីររងចំាបដនថម៖ (រ ៉ាមូ៨:៣០) ឯពួកអ្នកដែលររង់បានររមូវ
រុកជាមុនគ ោះររង់ក៏គៅ គ ើយពួកអ្នកដែលររង់បានគៅ 
គ ោះររង់ក៏រាប់ជាសុរររិ គ ើយពួកអ្នកដែលររង់បានរាប់ជា
សុរររិគ ោះររង់ក៏បានែគមកើងគឡើងដែរ។ 
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អមអរៀនទ២ី១ 
ែ  ល និង ាណាាសររូវានចារ់ 

ែញ្ជូនឱ្យអចញអៅពីពួកជំន ំរកុងោន់ទីយ កូ 
កិរចការ ១១-១៣ 

 
១. អ្វីគៅជាសារៈសំខាន់របស់ពួកជំនំុគៅរកុងោន់រីយ៉ាកូ? 
 ពួកជំនំុគនោះបានកាល យជារំណុរក ដ្ លននែំណឹងលអ ដែល

ររូវបានផាយគៅកាន់ជាយរំបន់ោសីុ និងរំបន់អឺ្រ ៉ាបុ។  
(កិរចកា១១:២០-២៧,១៣:១-៣) 

 
២. គរើពួកជំនំុគៅរកុងោន់រីយ៉ាកូររូវបានសាថ ប គឡើងែូរគមដរ? 
 មនអ្នករសុកេីរបុស និងអ្នករសុកេីគរនបានផាយែំណឹងលអ

ែល់ទំងសាសន៍យូដា និងសាសន៍រកិ ។ 
 (កិរចការ ១១:១៩-២១)  
 
៣. គរើពួកជំនំុគៅរកុងគយរសូាឡិមបានផដល់ការគំ្នររការ្រគៅ

ោន់រីយ៉ាកូយា៉ាង្? 
 ពួកគេបានបញ្ាូ នគោកបា្បាស ដែលជាអ្នកពូដកផាយ

ែំណឹងលអ ឱ្យមនុសសែនរជាគររើនបានគជឿែល់រពោះអ្មច ស់។ 
(កិរចកា១១:២២) 
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៤. មកែល់គពលគនោះគរើគសដរគ រែូគបៀរគបៀនែល់ពួកជំនំុគៅរកុង
គយរសូាឡិមយា៉ាងែូរគមដរ? 

 ររង់បានសមល ប់គោកសាវក័យា៉ា កុប និងចាប់គោកគពររុស
គៅ ំុកនុងេុក  (កិរចកា១២:១-៣) 

 
៥. គរើគសដរគ រែូសមល ប់គោកគពររុសដែរឬគរ? 
 គរ! គរវតាននរពោះបានរគំដាោះគោកគពររសុឱ្យររួគរញពីមនទីរ ំុ

ឃំ្ង។ (កិរចកា១២:៤-១១) 
 
៦. គរើការគបៀរគបៀនរបស់គសដរគ រែូបានរាងំសទោះែល់ការលូរ

ោស់របស់ពួកជំនំុដែរឬគរ? 
  គរ! រពោះបនទូលននរពោះកាន់ដររកីែុោះដាលកាន់ដរខាល ំងគឡើងៗ។ 

(កិរចកា ១២:២១-២៤) 
 
៧. គរើបា្បាសបាន ំយកអ្នក្ឱ្យគៅជួយគ្នរ់គៅរកុង

ោន់រីយ៉ាកូ? 
 គោកបា្បាសបានគៅគរើរសុសគែើមបីយកប៉ាុលគៅជាមួយ 

ររួពួកគោកទំងពីរបានគៅគ វ្ើការគៅរកងុ ោន់រីយ៉ាូក អ្ស់
រយៈគពលគពញមួយឆ្ងន ំ។ (កិរចការ ១១:២៣-២៦)  
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៨. គរើរពោះវញិ្ជា ណបរសុិរធបានរបាប់ពួកជំនំុោន់រីយ៉ាកូឱ្យគ វ្ើអ្វីខ្លោះ? 
 “រូរដញកបា្បាស និងសុលគរញឱ្យខំុ្្សរមប់ការ្រ 

ដែលខំុ្្គៅគេឱ្យគ វ្ើ”។ (កិរចការ ១៣:២)  
 
៩. គរើពួកជំនំុគៅរកុងោន់រីយ៉ាកូគគ្នរពតាមការប គ្ ប់ឱ្យចារ់

បញ្ាូ នប៉ាុលនិងបា្បាសគរញគៅដែរឬគរ? 
 ដមនគ ើយ ប ទ ប់ពីអ្្ិសាា នរមររួ ពួកគេបានអ្្ិសាា នដាក់

នែគលើប៉ាុល និងបា្បាស គ ើយបញ្ាូ នគោកទំងពីរឱ្យ
គរញគៅផាយែំណឹងលអ។ (កិរចកា១៣:៣) 

 
១០.គរើគោកប៉ាុលអ្នុវរតតាមររឹសដដីបប្កនុងគពលគបសកកមម

របស់គ្នរ់? 
 គ្នរ់ផាយែំណឹងលអគៅកាន់សាសន៍យូដាជាមុន ររួគរើបបនត 

ផាយគៅកាន់សាសន៍ែនរ។ (កិរចកា១៣:៤២,៤៤-៤៦,១៤:១) 
 
 ខ្េមពីររងចំាបដនថម៖ (រ ៉ាមូ ៨:៣១-៣២) ៣១ែូគរនោះគយើងនឹងដថ្លង 

របាប់គសរកដីទំងគនោះថាែូរគមដរ? គបើសិនជារពោះកាន់ខាង 
គយើងគរើអ្នក្ោរទស់នឹងគយើងបាន? ឯរពោះអ្ងគដែល មិន
បានសំនររុកនូវរពោះរាជបុរតាររង់បគងកើរ េឺបានបញ្ាូ នររង់ 
គៅជំនួសគយើងរាល់គ្នន  គ ោះគរើមនរំនងអ្វីឱ្យររង់មិនរបទន 
រេប់ទំងអ្ស់មកគយើង ជាមួយនឹងរពោះរាជបុរតាររង់ផងគ ោះ? 
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អមអរៀនទ២ី២ 
ដំអណើ រអែសកកមមអលើកទី១ រែសអ់ោកសាវ័កែ  ល 

កិរចការ ១៣, ១៤ 
 

១. គរើបា្បាស និងប៉ាុលបានគ វ្ើែំគណើ រគៅកដនលង្សរមប់ 
ការ្រគបសកកមមគលើករីមួយរបស់គ្នរ់? 

 េឺគកាោះេីរបសុ ជារសុកកំគណើ ររបស់បា្បាស គដាយយក
ម៉ា កុស និងយ៉ាូោនគៅជាមួយដែរ។ (កិរចកា១៣:៤-៥) 

 
២. គរើអ្នក្បានទស់នឹងគោកប៉ាុលគៅបា៉ាផុស? 
 េឺបារ-គយស ូវ ដែលរពោះបានឱ្យគ្នរ់ងងឹរដភនក គពលគ្នរ់បាន 

ពោយាមបដងវរគោកគៅោវ យគខ្រតជនជារិរ ៉ាមូគោយ្ក
គរញពីគសរកដីជំគនឿ។ (កិរចការ១៣:៤-១២) 

 
៣. គរើគោកប៉ាុល និងបា្បាស គរញពីេីរបុសគៅកដនលង្? 
 គៅជាយរំបន់ោសីុជាកដនលងដែលយ៉ាូោនម៉ា កុសបានដបកពី

ពួកគ្នរ់ទំងពីរគៅគពើកា។ (កិរចកា១៣:១៣) 
 
៤. គរើគោកប៉ាុលសងករ់ ា្ន់គលើអ្វីខ្លោះគៅកនុងការផាយែំណឹងលអ

គៅកាន់សាសន៍យូដាឯោន់រីយ៉ាកូ កនុងរសុកពីសីុឌា? 
 គ្នរ់ថារពោះរេីសទដែលបានរស់គឡើងវញិេឺជាការសគរមរតាមប

ររំ យននបរេមពីរសញ្ជា ចាស់។ (កិរចកា១៣:១៤-៤១) 
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៥. គរើការផាយែំណឹងលអរបស់គោកប៉ាុលនិងបា្សគៅឯ
ោន់រីយ៉ាកូកនុងរសុកពីសីុឌាមនផលដផលអ្វីខ្លោះ? 

  វូងមនុសសជាគររើនមកសាដ ប់គ្នរ់ ប៉ាុដនតពួកសាសន៍យូដាដបរ
ជាររូវប ដ្ លឱ្យមនរិរតររដណន និងជំទស់គៅវញិ។  
(កិរចកា១៣:៤៤-៤៥) 

 
៦. គរើគោកប៉ាុលនិងបា្បាសមនអ្វីយកមកធា ថ្វីគបើពួក

សាសន៍យូដា ជំទស់នឹងពួកគោកក៏គដាយគ ោះ? 
 េឺថារំដណកអ្ស់អ្នក ដែលររូវបានជីវរិអ្ស់កលបជានិរច 

ដែលេួរនឹងគជឿ និងបានររួលគជឿ  (កិរចកា១៣:៤៨) 
 
៧. គរើអ្វីជាផលដផលននការផាយែំណឹងលអរបស់គោកទំងពីរគៅ

អីុ្កូ ម? 
 េឺជារពោះពរែ៏្ំ ែបិរមនមនុសសជាគររើនបានគជឿ មនទំង 

សាសន៍យូដា និងសាសន៍រកិកផង។ (កិរចកា១៤:១) 
 
៨. អ្វីគៅដែលបងខំឱ្យគោកប៉ាុលនិងបា្បាសររូវចាកគរញពី 

អីុ្កូ ម? 
 េឺពួកសាសន៍យូដាដែលមិនគជឿ បានញុោះញង់ឱ្យមនការ 

គបៀនគបៀរែល់ពួកគោកទំងពីរ។(    កា១៤:២-៧) 
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៩. គរើមនគរឿងអ្វីគកើរគឡើងរំគពាោះគោកទំងពីរគៅលីស្រសាត និង 
រីគប? 

 កាលែំបូងពួកគេរង់ពោយាមថាវ យបងគំ គលើកពួកគោកជារពោះ 
គរកាយមកក៏បែិគស្គោកប៉ាុល រពមទំងគចាលែំុថ្មដាក់ 
គ្នរ់គរៀរផង។ (កិរចកា ១៤:៦-២០) 

 
១០.គរើគោកប៉ាុល និងបា្សគ វ្ើអ្វីខ្លោះគៅតាមផលូវរររបប់មកពី

ោន់រីយ៉ាកូវញិ? 
ពួកគោកបានរូលសួរសុខ្រុកខពួកជំនំុដែលររូវបានសាថ ប 
គឡើងទំងពរងឹងពួកគេកនុងគសរកដីជំគនឿ គ ើយគរជើសតំាងឱ្យ 
មនចាស់រំុគៅកនុងរេប់ពួកជំនំុទំងគ ោះផង។   
(កិរចការ ១៤:២១-២៣) 

 
 ខ្េមពីររងចំាបដនថម៖ (រ ៉ាមូ ៨:៣៣-៣៤) ៣៣គរើអ្នក្នឹងគចារ

បដឹងពីពួកគរ ើសតំាងរបស់រពោះបាន ែបិរេឺជារពោះគ ើយដែលររង់
រាប់គេជាសុរររិ ៣៤គរើអ្នក្នឹងការ់គទសគេបាន ែបរិរពោះ
រេីសទររង់បានសុេរជំនួសគេគ ើយ ដរដែលថាររង់រស់គឡើង
វញិគ ោះមនរំនងជាងររង់ក៏េង់ខាងសាដ នំនរពោះ គ ើយជាអ្នក
អ្ងវរជំនួសគយើងរាល់គ្នន ដែរ។ 
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អមអរៀនទ២ី៣ 
ដំអណើ រអែសកកមមអលើកទី២ រែសអ់ោកសាវ័កែ  ល 

កិរចការ ១៦-១៨ 
១. គរើគោកប៉ាុលចាប់គផដើមែំគណើ រគបសកកមមគលើករី២របស់គ្នរ់

ែូរគមដរ? 
គ្នរ់រុោះសួរសុខ្រុកខពួកជំនំុដែលររូវបានបគងកើរគឡើងកនុងែំគណើ
រគបសកកមមគលើករីមួយ របស់គ្នរ់ជាមួយសីុឡាស។  
(កិរចការ១៥:៣៦-៤១) 

២. គ រុអ្វីក៏គោកប៉ាុលមិនផាយែំណឹងលអគៅកាន់កដនលងគផសង 
គរៀរគៅជាយរំបន់ោសីុ កនុងែំគណើ រគបសកកមមរបស់គ្នរ់? 

 រពោះវញិ្ជា ណបានោមគ្នរ់ ររួដថ្មទំង ំគ្នរ់គៅឯររោស 
ជាកដនលងដែលគ្នរ់និមមិរគ ើញជនជារិម៉ា គសែូន។ 
(កិរចកា១៥:៣៦-៤១) 

 
៣. គរើអ្វីជារីសមគ ល់សំខាន់នននិមមិរដែលបានគ ើញគដាយបុរស

ជនជារិម៉ា គសែូន? 
 និមមិរគនោះមនន័យថា រពោះជាមច ស់បានរតាស់គៅគ្នរ់ឱ្យគៅ

ផាយែំណឹងលអគៅរំបន់អឺ្រ ៉ាបុ គដាយចាប់គផដើមពីរកុងភីលីព។ 
(កិរច១៦:១០-១៥) 
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៤. គរើគោកប៉ាុល និងសីុឡាសររួលការគបៀរគបៀនអ្វីខ្លោះគៅរកុង
ភីលីព? 

 ពួកគោកររូវគេវាយ និងយកគៅ ំុគដាយសារដរគោកបាន
គរបាសគកមងរសីមន ក់ដែលមនវញិ្ជា ណោរកក់រូលសណាិ រ។ 
(កិរចការ១៦:១៦-៤០) 

 
៥. គរើការផាយែំណឹងលអរបស់ប៉ាុលគៅរកុងភីលីពមនផលវជិា

មនអ្វីខ្លោះ? 
  ងលីឌាបានគជឿឆ្ងម ំេុកបានដរបរិរតគជឿ គ ើយមនពួកជំនំុ

មួយរកមុរូរររូវបានបគងកើរគឡើង។ (កិរចការ ១៦:៤៤)  
 
៦. គរើការផាយែំណឹងលអរបស់គោកប៉ាុលគៅរកុងដថ្សាឡូនីរ 

មនផលដផលអ្វីខ្លោះ? 
 មនពួកសាសន៍រកិក និងពួករសីដអ្នកមុខ្ជាគររើន ក់បានគជឿ 

ប៉ាុដនតពួកសាសន៍យូដាដែលមិនគជឿ បានបងខំឱ្យគោកប៉ាុលចាក
គរញគៅឯរកងុគបរាវញិ។ (កិរចការ ១៧:១-១០) 

  
៧. គរើគយើងបានោនគ ើញអ្វីខ្លោះអំ្ពីអ្នករកុងគបរា? 
 ពួកគេររួលរពោះបនទូលគដាយរបងុគរបៀបសពវរេប់ ក៏ពិចារ្

គមើលេមពីររាល់ដរនថ្ាដែរ។ (កិរចការ ១៧:១១) 
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៨. គរើការផាយែំណឹងលអរបស់គោកប៉ាុលគៅរកុងោដថ្នមន
ឥរធិពលអ្វីខ្លោះ? 

 មនុសសភាេគររើនរំអ្កដាក់គោក គពលនិយាយអំ្ពីការរស់
គឡើងវញិពីគសរកដីសាល ប់ ប៉ាុដនតមនមនុសសរិររួរបានគជឿវញិ។ 
(កិរចការ ១៧:១៦-៣៤) 

៩. គរើគោកប៉ាុលគរញពីរកុងោដរនគៅកដនលង្? 
េឺគៅរកងុកូរនិថូ្សជាកដនលងដែលរពោះអ្មច ស់បានគលើករឹករិរត
គ្នរ់គដាយ និមិរតរបាប់ឱ្យគ្នរ់បនដការ្រគៅរីគ ោះ។  
(កិរចកា១៨:១-៩) 

១០.គរើអ្វីជាលរធផលការ្ររបស់គោកប៉ាុលគៅរកុងកូរនិថូ្ស? 
 ពួកជំនំុែ៏្ំមួយររូវបានសាថ ប គឡើង គរកាយគពលដែល

គោកប៉ាុលបានគ វ្ើការ គៅរីគ ោះអ្ស់រយៈគពល១ឆ្ងន ំកនលោះ។ 
(កិរចកា១៨:៩-១១) 

 ខ្េមពីររងចំាបដនថម៖ (រ ៉ាមូ៨:៣៥-៣៦) ៣៥គរើអ្នក្នឹងពរ្រ់
គយើងពីគសរកដីរសឡាញ់របស់ផងរពោះរេីសទបាន? គរើគសរកដី
រុកខលំបាកគសរកដីគវរ គសរកដីគបៀរគបៀន គសរកដីអ្រ់ឃ្ល ន 
គសរកដីោរការ គសរកដីអ្នតរាយ ឬដាវឬអី្? ៣៦ែូរមនគសរកដី
ដរងរុកមកថា “គយើងខំុ្្ររូវគេសមល ប់ វាល់រពឹកវាល់ោា រ 
គដាយយល់ែល់ររង់ គេរាប់គយើងរុកែូរជាគរៀមសរមប់ដរ
សមល ប់”។ 
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អមអរៀនទ២ី៤ 
ដំអណើ រអែសកកមមអលើកទី៣ រែសអ់ោកសាវ័កែ  ល 

កិរចការ ១៩-២១ 
 

១. គរើរីរកុងែ៏្ំ្មួយគៅជាយរំបន់ោសីុ ដែលគោកប៉ាុលបាន
រំ្យគពលគររើនជាងគេកនុងែំគណើ រគបសកកមមគលើករីបី
របស់គ្នរ់? 

 រកុងគអ្គភសូរ ជារកុងដែលមនោរសមែ៏្ំសរមប់ថាវ យបងគំ
រពោះរីោន និងជាកដនលងដែលគោកគ វ្ើការអ្ស់រយៈគពលបី 
ឆ្ងន ំ។ (កិរចកា ១៩:១, ៨-១០, ២១-៤១) 

 
២. គរើអ្វីជាសារៈសំខាន់ននការសាន ក់គៅែ៏យូរននគោកប៉ាុលគៅ

រកុងគអ្គភសូរ? 
គោកប៉ាុលបានគ វ្ើឱ្យរកងុគអ្គភសូរកាល យមជឈមណឌ លផាយែំ
ណឹងលអគៅកនុងរំបន់ោសីុទំងមូល។ (កិរចការ ១៩:១០) 

 
៣. គរើរពោះជាមច ស់បានគំ្នររែល់ការផាយែំណឹងលអរបស់គោក

ប៉ាុលគៅរកុងគអ្គភសូរយា៉ាងែូរគមដរ? 
 ររង់ប ដ្ លឱ្យមនការអ្សាច រយជាគររើន េឺឱ្យមនុសសឈ្បឺាន

ជាគ ើយបគណដ ញវញិ្ជា ណោរកក់គដាយនែគោកផងដែរ។ 
(កិរចការ ១៩:១១-១២) 
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៤. គរើអ្វីលរធផលការ្ររបស់គោកប៉ាុលគៅរកុងគអ្គភសូរយា៉ាង
គម៉ារដែរ? 

 រពោះបនទូលកាន់ដរសាយភាយយា៉ាងខាល ំង ទំងមនជ័យជំនោះផង 
គ រុគនោះបានជាមនុសសជាគររើនបានគជឿ រពមទំងលោះគបាោះ
បង់ជំគនឿខុ្សឆ្គង ខាងសាស របស់គេគចាលផង។ 
(កិរចការ ១៩:១៧-២០)  

៥. គរើអ្នក្ខ្លោះដែលបានទស់នឹងគោកប៉ាុលកាលគៅឯរីរកុង
គអ្គភសូរ? 

 េឺគែគមរទស ជាជាងរបាក់ដែលគ្វើោរសមរពោះរីោនដថ្ម
ទំងញុោះញង់ វូងមនុសសឱ្យទស់ នឹងគោកប៉ាុលគរៀរផង។ 
(កិរចការ ១៩:២៣)  

 

៦. គរើគោកប៉ាុលគរញពីរកុងគអ្គភសូរគៅឯ្គរៀរ? 
 គ្នរ់បានរំ្យគពលគវោគ វ្ើការគៅកនុងរសកុម៉ា គសែូន 

និងរកិ   (កិរចការ ២០:១-១៣) 
 
៧. គរើមនគរឿងអ្វីគកើរគឡើង គៅររោសគពលគោកប៉ាុលររឡប់មក

រសុកកំគណើ រវញិ? 
 គោកប៉ាុលបានគរបាសគកមងជំរង់មន ក់ គ ម្ ោះគអ្ើរីកុសដែល

ធាល ក់ពីគលើបងអួរសាល ប់ ខ្ណៈគពលគោកកំពុងអ្្ិបាយឱ្យ
មនជីវរិរស់គឡើងវញិ។ (កិរចកា២០:៦-១២) 
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៨. គរើគោកប៉ាុលបានគ វ្ើអ្វីខ្លោះគពលគោកគៅរកុងមីគលរ? 
 គ្នរ់បានគផ្ើរគសរកដីនឹករឭកែល់ពួកចាស់រំុ គៅរកុងគអ្គភសូរ 

ទំងរូ ម នគេឱ្យមនរិរតគសាម ោះររង់ រំគពាោះភារកិរចរបស់ខ្លួន។ 
(កិរចកា២០:១៦-៣០) 

 

៩. គរើរពោះវញិ្ជា ណគ វ្ើប ទ ល់ឱ្យគោកប៉ាុលគ ើញអ្វីខ្លោះគពលគ្នរ់គ វ្ើ
ែំគណើ រគៅរកុងគយរសូាឡិម? 

 ររង់គ វ្ើប ទ ល់ឱ្យគោកគ ើញថារំណង និងគសរកដីគវរ គៅ
រង់ចំាគ្នរ់ គដាយគរពាោះដរែំណឹងលអ។ (កិរចការ ២០:២៣)  

 

១០. គរើកនុងកំឡុងគពលគបសកកមមគនោះគោកប៉ាុលសរគសរសំបុររ
្ខ្លោះ? 

 េឺសំបុររ រ ៉ាមូ, កូរនិថូ្សរី១&រី២ គ ើយរបដ លជាសំបុររ
ការារី គរៀរផង។  

 
 ខ្េមពីររងចំាបដនថម៖ (រ ៉ាមូ៨:៣៧) ៣៧គរ េឺកនុងគសរកដីទំងគ ោះ

គយើងខំុ្្វគិសសជាងអ្នកដែលមនជ័យជំនោះគៅគរៀរ គដាយ
សាររពោះអ្ងគដែលររង់រសឡាញ់គយើង។ 
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អមអរៀនទ២ី៥ 
ការចាែ់ញលួនអោកែ  ល និងការជាែ់ឃ ឃំងំអៅទីរកុងរ  មូ 

កិរចការ ២៣-២៨ 
 

១. គរើមនគរឿងអ្វីគកើរគឡើងរំគពាោះគោកប៉ាុលគពលគោកគៅែល់
រកុងគយរសូាឡិម? 
 វូងមនុសសសាសន៍យូដា បាន ំយកគ្នរ់គរញពីរពោះវោិរ 
គ ើយពោយាមសមល ប់គ្នរ់។ (កិរចការ ២១:២៧-៣១) 

 
២. គរើអ្នក្ដែលបានជួយគ្នរ់ឱ្យររួពី វងូមនុសសសាសន៍

យូដាគនោះ? 
 េឺគមកងសនតិសុខ្រ ៉ាមូ ដែលបានបញ្ជា ឱ្យរងគ្នរ់ររួ ំយកគៅ

ប ទ យរពំដែន។ (កិរចការ ២១:៣២-៣៤) 
 
៣. គរើរពោះជាមច ស់កមានតរិរតប៉ាុលែូរគមដរគពលគោកជាប់ ំុកនុង

ប ទ យ? 
 ររង់គលរមកឯគ្នរ់ទំងរបាប់គ្នរ់ឱ្យគ វ្ើប ទ ល់អំ្ពីររង់ គៅឯ

រកុងរ ៉ាមូ។  (កិរចការ ២៣:១១) 
 
៤. គរើប៉ាុលររូវគេយកគរញពីរកុងគយរសូាឡិមជាសមា រ់គៅ

ឯ្? 
 េឺគៅរកងុគសសារាជាកដនលងដែលគ្នរ់ជាប់ ំុជាង២ឆ្ងន ំ។ 

(កិរចការ២៤: ២៤-២៧)  
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៥. គៅរីបំផុរគ រុអ្វីបានគោកប៉ាុលររូវគេបញ្ាូ នគៅរីរកុងរ ៉ាមូ? 
 ពីគរពាោះគោកប៉ាុលបានបដឹងឧរធរណ៍គៅរពោះគៅគសសារវញិ 

គោកមិនបានពោយាមជរមោះកដីមដងគរៀរ គៅរកុងគយរសូាឡិម
គរ។ (កិរចកា២៥: ៩-១២) 

 
៦. គរើមនអ្វីគកើរគឡើងគពលប៉ាុលគ វ្ើែំគណើ រគៅកាន់រកុងរ ៉ាមូ? 
 គោកប៉ាុលររូវបានសគគ គ្ ោះគដាយការអ្សាច រយ គៅគពលដែល

សំគៅលិរ  (កិរចការ ២៧) 
 
៧. គរើគេរបរពឹរតដបប្រំគពាោះគោកប៉ាុលគពលគ្នរ់គៅែល់

រកុងរ ៉ាមូ? 
 គ្នរ់ររូវបានអ្នុញ្ជា រិឱ្យរស់កនុងផទោះរបស់គ្នរ់ផ្ទទ ល់ ទំងមន

គសរភីាពកនុងការផាយែំណឹងលអរយៈគពលជាពីរឆ្ងន ំគរៀរផង។ 
(កិរចការ២៨:១៦-៣១)  

 
៨. គរើគោកប៉ាុលបាននិយាយអ្វីខ្លោះ អំ្ពីែំណឹងលអគៅកនុងរពោះេមពីរ

រ ៉ាមូ ១:១៦? 
 “របិរខំុ្្គ្នម នគសរកដីខាម សរំគពាោះែំណឹងលអ ននរពោះរេីសទគរពី

គរពាោះជារពោះ គរសាដ ននរពោះសរមប់នឹងជួយសគគ គ្ ោះែល់អ្ស់
អ្នក្ដែលគជឿេឺែល់ទំងសាសន៍យូដាជាគែើម និងសាសន៍
រកិកផង”។  
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៩. គរើក័ណឌ េមពីរកិរចការបញ្ជា ក់ពីអ្វីដែលគយើងបានោនកនុងេមពីរ
រ ៉ាមូ១:១៦ដែរឬគរ? 

 ពិរ្ស់! ែបិរពួកជំនំុែ៏រូរមួយរបស់រពោះរេីសទបានរកីែុោះ
ដាលពីរកងុគយរសូាឡិមរ ូរែល់រីរកងុរ ៉ាមូ។ 

 
១០.គរើអ្វីគៅជាការកមានតរិរតរបស់ប៉ាុលគៅគពលដែលគោកររូវ 

របឈ្មមុខ្នឹងគសរកដីសាល ប់? 
 “ខំុ្្បានរយុរធយា៉ាងលអខំុ្្បានររ់រប្ំងជាគរសរ ខំុ្្បានរកា

គសរកដីជំគនឿគៅគ ើយពីគនោះគៅមុខ្ នឹងមនមកុែននគសរកដី
សុរររិបរមុងរុកឱ្យខំុ្្ ដែលរពោះអ្មច ស់ែ៏ជាគៅរកមសុរររិ 
ររង់នឹងរបទនមកខំុ្្គៅនថ្ាគ ោះ មិនដមនែល់ខំុ្្ដរមន ក់គរ េឺ
ែល់អ្ស់អ្នក្ដែលរូលរិរត នឹងែំគណើ រររង់យាងមកវញិ
គ ោះដែរ”។ (២្ីម៉ាូគថ្ ៤:៧-៨) 

 

 ខ្េមពីររងចំាបដនថម៖ រ ៉ាមូ ៨:៣៨-៣៩ ៣៨ែបិរខំុ្្គជឿជាក់ថាគទោះ
សាល ប់ឬរស់ពួកគរវតាឬអំ្្រអ្វី ការអ្វីគៅជាន់គនោះឬគៅមុខ្
ឬឥរធិឫរធិអ្វី ៣៩រីមនកមពស់រីជគរៅ ឬរបស់អ្វីដែលគកើរមក
ឯងគរៀរកដី គ ោះពំុោរនឹងពរ្រ់គយើង គោយគរញពីគសរកដី
រសឡាញ់របស់រពោះពិរ ដែលគៅកនុងរពោះរេីសទគយស ូវជារពោះ
អ្មច ស់ននគយើងរាល់គ្នន បានគឡើយ។ 
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