គោលលទ្ធិស្អ
ី ត ំពីប្រវត្តិប្ពះគម្ពីរ

គរឿងប្ពះគម្ពីរស្ញ្ញ
ា ថ្មី

ថ្ននក់ដំបូង (កំរ ិត ១)
ភាគ ៣

ររៀបររៀងរោយ រោករគូគង្វវល សុ.៊ី ហានកូ
កកសំរល
ួ រោយ រជ. រជ. លិម
រោយមានការជួយឧបតថមព
ភ ៊ីរោក ោវ ៊ីឌ ហុហ
៊ី ស
គ ៍
ប ោះពុម្ពខែ គុម្ភៈ ឆ្ន ាំ ២០១១
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អារម្ភកថាអនកនិពនធ
រនេះគឺជារសៀវរៅកាលទ៊ី៣ (ថ្ននក់ដំបូង កំរ ិត១ ភាគ៣)កដល
មានទំងអស់៣កាល។ រសៀវរៅរនេះសររសរអំព៊ីរបវតតិរពេះគមព៊ីរ រតូវ
បានសររសរជាទំរង់ររឿងរពេះគមព៊ីរសរមាប់បូនៗមានអាយុ
អ
ព៊ី៦ឆ្នំដល់
៨ឆ្នំ។

រសៀវរៅ២កាលដំបូង

សត៊ីព៊ីរបវតតិសាស្រសតរពេះគមព៊ីរសញ្ញាចាស់

ចំកែកឯកាលទ៊ី៣រនេះសត៊ីព៊ីរបវតតិសាស្រសតរពេះគមព៊ីរសញ្ញាថ្ម៊ីវ ិញមតង។
រមររៀនន៊ីមួយៗបររងៀនអំព៊ី សម័យកាលកតមួយននរបវតតិសាស្រសត
បុរ្ណេះ រជៀសវាងការបញ្ូច លសម័យកាលរផេងៗគ្ននកនុង រមររៀនកត
មួយ។
រយើងក៏បានសងកត់ធ្ងន់រលើចំនុចសំខាន់ននរសចកត៊ីពិតខាង
របវតតិសាស្រសតរហូតដល់ចប់រមររៀន។

រគូបររងៀនគួរកតររបើការសំររច

ចិតតដ៏រតឹមរតូវ កនុងការររបើរបាស់សមាភរៈកនុង ថ្ននក់ររៀន។

ការកបងកចកសមាភរៈដូចគ្នន រតូវបានររបើរៅកនុង “Suffer Little

Children” រោយរោកស្ស៊ី Gertrude Hoeksema រដើមប៊ីឲ្យមាន
ការរពមររពៀងមួយចំរ

េះ ការបររងៀនរៅកនុងថ្ននក់ររៀននិងកនុងរសៀវ
រៅរគ្នលជំរនឿរនេះ មិនថ្នរសៀវរៅទំង២ កាលរនេះបានររបើរៅ
ទ៊ី្រទ។
សូមឲ្យរពេះអមាចស់ដ៏ឧតដុងគឧតដមននរយើង

សរមាប់ការបររងៀន

បានររបើសមាភរៈរនេះ

និងការបែុត េះប្
ត លកផនករពលឹងវ ិញ្ញាែ

ដល់បូនរកម
អ
ងៗ។ ទូលបងគំសូមសងឃឹមទុកកនុងរពេះអមាចស់និងសូមឲ្យ
របកបរោយសិរ ៊ីរុងររឿងសរមាប់ជ៊ីវ ិតទូលបងគំ។

គោកប្គូគង្វាល ស្.ី ហានកូ
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អារម្ភកថាអនកកកស្ប្ម្ួល
ការររបើរបាស់រសៀវរៅរគ្នលជំរនឿសរមាប់បររងៀនបអូនៗរកមងៗ

រៅកនុងរពេះវ ិហារ គឺជាវ ិធ្៊ី
បុរាែ។

ពិ

រសៀវរៅរនេះបានររៀបចំរឡើង

ន៍ រពលរវោ

គឺរដើមប៊ីផតល់នូវមូលោានដ៏រ ឹងមាំ

រលើរបវតតិសាស្រសត និងរសចកត៊ីពិតទំងអស់រៅកនុងរពេះគមព៊ីរ។
រសៀវរៅរគ្នលលទធិស៊ីអ
ត ំព៊ីរបវតតិសាស្រសតរពេះគមព៊ីររនេះ

(បានកក

សរមួល និងរបាេះពុមព កែមករា ឆ្នំ២០១១) ឆលងការរតួតពិនិតយរឡើង
វ ិញជាររចើន

រោយរោងរលើការស្សាវរជាវនូវរសចកត៊ីពិត

និងការ

ររៀបចំរបាេះពុមពែុស រៅកនុងការរបាេះពុមពរសៀវរៅចាប់រដើម។
ការររបើ

កយសំនួរ

(រោយកផអករលើជំនួយ

ក៏បានរតួតពិនិតយរឡើងវ ិញជាររចើនកដរ

ព៊ីសំ្ក់ឪពុកមាតយ)

ទំងអស់គ្ននមានភាពង្វយស្សួលកនុងការ

រដើមប៊ីជួយឲ្យកូនៗ

ចរមលើយ។

រសៀវរៅលំហាត់សរមាប់រសៀវរៅរនេះក៏បានរបាេះពុមពកដរ។

ឪពុកមាតយរតូវបានរលើកទឹកចិតត

ឲ្យជួយកូនៗរធ្វើលំហាត់កុងរពល
ន

សមស្សប ការរនេះអាចជួយ បកនថមរលើការទរនទញចរមលើយ សរមាប់
សំនួរចំនួនដប់សរមាប់សបាតហ៍ន៊ីមួយៗ។

រហើយតួនាទ៊ីរបស់រគូ

បររងៀនរៅសាោ Sabbath school គឺរតូវបានររៀបចំបកនថមរលើ
ឪពុកមាតយ (ជាពិរសសគឺឪពុក) រដើមប៊ីជួយពនយល់រមររៀនដល់កូនៗ
ពួកគ្នត់ រោយររបើវ ិធ្៊ីរតឹមរតូវមួយមុនរពលពួករគមកចូលររៀន។
រៅកនុងថ្ននក់រគូបររងៀនអាចផតល់រមររៀន
ឲ្យអនុវតតន៍កតព៊ីរប៊ី
បុរ្ណេះ
បនាទប់មករទើបរធ្វើការរ ំលឹករមររៀនជាមួយសិសេមានក់ៗ
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រោយសាកលបងសួរសំនួររគទំងអស់គ្នន នូវរមររៀនចងចាំរបស់ពួក
រគររៀងៗែលួន។
សូមឲ្យរពេះអមាចស់របទនពរ ដល់ការែិតែំរបឹងករបងរបស់រយើង
រាល់គ្ននកនុងការជួយបររងៀនកូនៗរយើង ឲ្យរដើរកនុងផលូវននរពេះអមាចស់ ។
គោកប្គូគង្វាល គេ. គេ. លិម្
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មេម ៀនទី ១
យហា
៉ូ
ន បាទីស្ ទ
លូកា ១
១. ត ើតេវតាការពីយយ៉លបានតលចមកឯអ្នកណា?
តលចមកសាការ ី កាលតៅកនុងរពះវ ិហារ។ (លូកា១:៥,៨-១១)
២. ត ើតេវតាបានរបាប់អ្ីដ
វ ល់តោកសាការ ី?
តេវតាបានរបាប់គា ់ថា គា ់នឹងបានកូនរបុសមួយ។
(លូកា១:១៣)
៣. ត ើតេវតាបានរបាប់សាការ ីតោយដាក់ត្មះអ្វីដល់កូនគា ់?
តេវតាបានរបាប់គា ់តោយដាក់ត្មះកូនត

ះថា យ៉ូហាន។

(លូកា១:១៣)
៤. តេ ុអ្ីបា
វ នជាសាការ ីមិនតជឿតេវតាត
តររះគា ់និងតអ្លីសាបិ

ះ?

មានវ ័យចាស់ណាស់តៅតេើយ។

(លូកា១:៧,១៨)
៥. ត ើរពះបានត្វើតោសសាការ ីដូចតមេចសរមាប់ការយដលគា ់
មិនបានតជឿតេវតា?
គា ់និយាយមិនរួច តេើយក៏សាេប់មិនឮយដររេូ ដល់យ៉ូហាន
បានតកើ ។ (លូកា១:១៩-២០)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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៦. តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះដាក់តោសសាការ ីយបបតនះ?
តដើមបីកុុំតោយគា ់និយាយអ្ុំពីដុំណឹង យដលតេវតាបាន

ុំយក

មករបាប់គា ់។ (លូកា ១:២២,៦៣,៦៧)
៧. ត ើសាការ ីបានត្វើអ្ីប
វ ា ប់ពីគា ់ោចនិយាយបានដូចតដើមវ ិញ?
គា ់បានសរតសើរដុំតកើងដល់រពះ សរមាប់កូនដ៏វ ិតសសយដល
រពះបានតោយគា ់។ (លូកា១:៦៤)
៨. ត ើតោកយ៉ហា
ូ ន-បាេីសម
ា ករបតយាជន៍នឹងត្វើអ្ី?
វ
គា ់បានមកតដើមបីតរៀបចុំផូលវ ថាវយរពះសតរ្គះយដលនឹងយាង
មក។ (លូកា១:៧៦)

៩. ត ើយហា
៉ូ ន-បាេីសបា
ា នតរៀបចុំអ្ីថា
វ វ យរេង់?
គា ់បានរបាប់ពួករាស្រសេតោយយរបចិ េ តេើយរង់ចាុំរពះសតរ្គះ
យដលសនាថានឹងយាងមកមេងតេៀ ។
(លូកា១:៧៧-៧៩,មា៉ ថាយ៣:១-៣)
១០.តេ ុអ្ីបា
វ នយ៉ហា
ូ នរ វូ តៅថា “បាេីស”ា ?
គា ់បានរជមុជេឹ កតោយពួកអ្នកយរបចិ េ និងតជឿការយាងមក
ននអ្ងគសតរ្គះ។ (មា៉ កុស១:២-៤)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “តមើល អ្ញចា ់េូ អ្ញតោយតៅគា ់នឹងតរៀបចុំផូវតៅ
ល
មុខអ្ញ”។ (មា៉ ឡាគី ៣:១)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី Copyright © Gratia Dei Sola Media

5

មេម ៀនទី ២
កា ររកាស្ពីកមំ

ើ តរពះមយស្ ៉ូវ

លូកា ១
១. ត ើអ្ក
ន ណាជារពះអ្ងគសតរ្គះរបស់អ្ក
ន ?
រពះអ្មាាស់តយស៊ូវរគីសយា ដលមានន័យថា “រពះសតរ្គះ”។
(លូកា ១:៣១,មា៉ ថាយ១:២១)
២. តេ ុអ្ីរវ េង់មានត្មះយា៉ ងដូចតចនះ?
រេង់សតរ្គះរាស្រសេរបស់រេង់ តោយរួចពីបាប។
(មា៉ ថាយ១:២១)
៣. ត ើរពះតយេូវ៉ចា ់អ្ក
ន ណាតោយមករបាប់ពីកុំតណើ
រពះអ្ងគ?
រេង់បានចា ់តេវតា ការពីយយ៉លតោយចុះមកពីសាានសួគ៌។
(លូកា១:២៦)
៤. ត ើរពះបានចា ់តេវតាការពីយយ៉លតោយតៅរបាប់អ្ក
ន ណា?
របាប់

ងមា៉ រាយដលជាយខែស្សឡាយរបស់តសេចដាវ ីឌ។

(លូកា១: ២៧)
៥. ត ើតេវតាការពីយយ៉លបានរបាប់

ងមា៉ រាដូចតមេច?

ងនឹងកាលយជាមាេយរបស់រពះតយស៊ូវរគីស។
ា (លូកា១:៣១)
ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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៦. ត ើតេវតាការពីយយ៉លរបាប់អ្ីខ
វ ះ
ល ពីរពះតយស៊វូ រគីសដ
ា ល់

ង?

រេង់ជាបុរតារបស់រពះ។ (លូកា១:៣២)
៧. តេ ុអ្ីបា
វ នជា

ងមា៉ រាតៅជួបតអ្លីសាបិ ?

តេវតាការពីយយ៉លបានរបាប់

ងថា តអ្សីសាបិ នឹងមាន

កូនរបុសមួយ។ (លូកា១:៣៦-៤០)
៨. ត ើមានអ្វីតកើ ត
របស់

ង
ើ កាលតអ្លីសាបិ បានឮរកយជុំរាបសួរ

ងមា៉ រា?

កូនយ៉ូហានក៏បរងះតៅកនុងនផារបស់គា ់ ។ (លូកា១:៤១,៤៤)
៩. ត ើ

ងមា៉ រាបានសានក់តៅជាមួយតអ្លីសាបិ អ្ស់រយៈតពល

ប៉ុ ម ន?
រយៈតពលរបយេល៣យខ រេូ ដល់យ៉ូហានបានតកើ ។
(លូកា១:៥៦)
១០.ត ើតអ្លីសាបិ សយមេងកេីអ្ុំណរដូចតមេចសុំរាប់អ្ងគសតរ្គះ
យដលនឹងយាងមក?
គា ់បានសរតសើរដុំតកើងរពះសរមាប់ការអ្សាារយរបស់រេង់។
(លូកា១:៤២-៥៥)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “បុរ បរ ិសុេធយដលនឹងរបសូ មកត

ះ រ ូវតៅ

ថាជារពះរាជបុរតាននរពះ”។ (លូកា ១:៣៥)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី Copyright © Gratia Dei Sola Media

7

មេម ៀនទី ៣
កា ចារ់កមំ

ើ ត រស្់រពះមយស្ ៉ូវ
លូកា ២

១. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ មុនតពលយដលរពះតយស៊វូ បានតកើ ?

តសសារអ្ូគូសតា ចញបញ្ជ
ា តោយមនុសែោុំងអ្ស់
តលើយផនដីរ ូវបង់ពនធ។ (លូកា២:១-២)
២. តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះបណា
េ លតោយការតនះតកើ ត

ង
ើ ?

តររះរេង់ចង់តោយរពះតយស៊ូវបានតកើ តៅកនុងភូមិតបតលលេិ
ម។ (លូកា ២:៣-៦)
៣. តេ ុអ្ីរវ េង់ចង់តោយរពះតយស៊វូ តកើ តៅកនុងភូមិតបតលលេម
ិ ?
តររះរពះរេង់ចង់ប្ាញថា រពះតយស៊ូវគឺជាសាច់ញា ិ
របស់តសេចដាវ ីឌ។ (លូកា២:១១,មា៉ ថាយ១៦,១៦-១៧)
៤. តេ ុអ្ីបា
វ នរពះតយស៊វូ តកើ កនុងតរកាលស ?
វ
តររះគាមនបនាប់េុំតនរតៅកនុងផាះសុំណាក់។ (លូកា២:៧)
៥. ត ើកុំតនើ របស់តយស៊វូ តៅកនុងតរកាលស មា
វ នន័យដូចតមេច?
រេង់តកើ មកជាអ្នករក តដើមបីជួយតោយតយើងបានមាន
ត

ើង។ (លូកា២:៧,ភីលីព២:៦-៧,២កូរ ិនលូស៨:៩)
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៦. ត ើរពះបានចា ់តេវតាតោយតៅឯអ្នកណា តដើមបីនឹងរបកាស
ពីកុំតណើ របស់រពះតយស៊វូ ?
ពួកគ្វលតចៀម យដលកុំពុងឃ្វវលេវូងតចៀមតៅតពលយប់។
(លូកា២:៨-១០)
៧. ត ើតេវតាមួយត

ះបានរបាប់អ្ីដ
វ ល់ពួកអ្នកគ្វលតចៀម?

“តៅនលៃតនះមានរពះសតរ្គះ១អ្ងគ យដលនឹងរបសូ ដល់អ្នក
រាល់គានតៅរកុងេលួងដាវ ីឌ គឺជារពះតយស៊ូវរគីសយា ដលជារពះ
សតរ្គះ”។ (លូកា ២:១១)

៨. ត ើពួកតេវតាបានតរចៀងដូចតមេច?
“សូមថាវយរពះពរដល់រពះតៅសាានដ៏ខពស់បុំផុ

តេើយសូម

តោយតសចកេីសុខសានេតកើ មានដល់យផនដីោុំងមូល”។
(លូកា២:១៤)
៩. ត ើមានអ្នកណាតេៀ តេ យដលបានដឹងពីដុំតណើរកុំតណើ
របស់រពះតយស៊វូ ?
ពួកតហារាបានតឃើញផ្កាយរបស់រពះតយស៊ូវ

រះពីឯេិសខាង

តកើ ។ (មា៉ ថាយ២:១-២)
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១០.ត ើពួកតហារាោុំងត

ះបានត្វើអ្ីខ
វ ះល តៅតពលយដលពួកតគបាន

មកជួបរពះតយស៊វូ ?
ពួកតគបានថាវយបងគុំរេង់ រពមោុំង

ុំយកអ្ុំតណាយជាតរចើន

មកជូនរេង់ តេៀ ផង។ (មា៉ ថាយ២:៩-១១)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “គង់យ រេង់បានរ
តដើមបីតោយអ្នករាល់គានបានមានត

ប់ជារក តដាយតររះអ្នករាល់គាន
ើង

រេង់”។ (២កូរ ិនលូស ៨:៩)
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តដាយសារតសចកេីករមនន

មេម ៀនទី ៤

ី ត
ំ ង
ជវ
ិ ដរ
៉ូ រស្់រពះមយស្ ៉ូវ
មា៉ ថាយ ២, លូកា ២
១. ត ើឪពុកមាេយរបស់រពះរគីសបា
ា ន
តេើបយ មានោយុ៤០នលៃត
ឪពុកមាេយរបស់រេង់បាន

រុំ េង់តៅណាកាលរេង់

ះ?
ុំរេង់តៅរពះវ ិហារ។

(លូកា២:២១-២៤, ២៧,តលវ ីវ ិន័យ១២:១-៤,៦)
២. ត ើអ្ក
ន ណាបានជួបរពះតយស៊វូ តៅកនុងរពះវ ិហារ?

សុីមាមន យដលពីមុនរ ូវបានរបាប់ តោយដឹងថា គា ់នឹងមិន
សាលប់តេលុះរតាយ បានជួបរពះអ្ងគសតរ្គះ។
(លូកា២:២៥-២៧)

៣. ត ើសមា
ុី ម ននិយាយអ្វីតពលគា ់កុំពុងបីរពះតយស៊វូ កនុងនដ?
“ឥ

ូវតនះ ឱរពះដ៏ជាមាាស់តអ្ើយ សូមតបើកតោយបាវបុំតរ ើតៅ
តដាយសុខសានេតាមរពះបនាូលរេង់ចុះ ដបិ យភនកខ្ុុំបាន

តឃើញនូវតសចកេីសតរ្គះរបស់ផងរេង់”។(លូកា២: ២៩,៣០)
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៤. ត ើអ្ក
ន ណាបានតៅរពះវ ិហារតៅរគាត
ោណា

ជាតហារាស្សីមានក់

ះយដរ?

យដលមានោយុរបយេលជា៨៤

ឆ្នុំ។ (លូកា២:៣៦-៣៧)
៥. ត ើតហារាោណាបានត្វើអ្ីតវ ៅតពលយដល

ងបានតឃើញ

រពះតយស៊វូ ?
ងនិយាយអ្ររពះគុណរេង់ថា “រពះសតរ្គះបានមកដល់
តេើយ”។ (លូកា២:៣៨)
៦. ត ើតសេចតេរឌ
ូ ៉ បានដឹងពីកុំតណើ រពះតយស៊វូ ដូចតមេច?
ពួកតហារាបានតៅរកតសេចសាសន៍យូដា។ (មា៉ ថាយ២:១-៣)
៧. ត ើតសេចតេរឌ
ូ ៉ បានត្វើអ្ីវ តៅតពលយដលពួកតហារាមិនរ

ប់

តៅឯរេង់វ ិញ?
រេង់បានសមាលប់តកមងកនុងភូមិតបតលលេិមយដលមានោយុពីរឆ្នុំ
ចុះ។ (មា៉ ថាយ២:១៦-១៨)

៨. ត ើរពះវរបិតាបានការរររពះតយស៊វូ ដូចតមេច?
រេង់ប្គប់តោយយ៉ូយសប និង

ងមា៉ រាតគចខលួនជាមួយបុរ

ូច តៅឯស្សុកតអ្សុីពា។ (មា៉ ថាយ២:១៣-១៥)
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៩. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីតវ ៅរពះវ ិហារ

តពលយដលរេង់តេើបយ

មានោយុ១២ឆ្ន?
ុំ
រេង់បានជយជកជាមួយពួករគូ រពមោុំងសួរនិងតឆលើយសុំនួរ
ពិបាកៗជាតរចើនផងយដរ។ (លូកា២:៤២-៤៧)
១០.ត ើរពះតយស៊វូ តឆលើយយា៉ ងដូចតមេចតៅតពលយដលមា៉ រាជា
មាេយរកតឃើញរេង់តៅរពះវ ិហារ?
រេង់មានបនាូល បថា “អ្នកមាេយរកខ្ុុំត្វើអ្ីវ ត ើមិនរជាបថា គួរ
តោយ ខ្ុុំតៅកនុងរពះវ ិហាររបស់រពះវបិតាននខ្ុុំតេឬអ្ី”។
(លូកា២:៤៩)

ខគមពីរចងចាុំ៖“អ្ញបានតៅកូនអ្ញ តចញពីស្សុកតអ្សុីពម
ា ក”។
(មា៉ ថាយ ២:១៥)
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មេម ៀនទី ៥
រពះមយស្ ៉ូវទទួលរុ

យរជេុជពីយហា
៉ូ
ន

លូកា ៣, មា៉ ថាយ ៣, ៤
១. ត ើយហា
៉ូ ន បាេីសរា បកាសពីនគរសាានតៅកយនលងណា?
គា ់បានរបកាសតៅកនុងេីរតហាសាានយកបរេតនលយ័រដាន់។
(មា៉ ថាយ ៣:១,លូកា៣:២-៣)

២. ត ើគា ់បានតសលៀករក់ដូចតមេច?
គា ់រក់ោវតរាមអ្ូដធ តេើយមានយខែរកវ ់យសបកតៅចតងាះ។
(មា៉ ថាយ៣:៤)
៣. ត ើគា ់បានេូបអ្វី?
គា ់េូបកណូេ ប និងេឹកឃមុំុនរពជាោហារ។ (មា៉ ថាយ៣:៤)
៤. តេ ុអ្ីមា
វ នមនុសែជាតរចើនមកសាេប់ការរបកាសរបស់គា ់?
តររះពួកតគបានឮថា

មានតហារា្ុំមានក់បានតកើ ត

ចុំតណាមពួកតគ។ (មា៉ ថាយ៣:៣,៥)

ើងកនុង

៥. ត ើយហា
៉ូ នបានរបកាសពីអ្ី?
វ
គា ់បានរបាប់េូងមនុ
វ
សែថា

រពះអ្ងគសតរ្គះបានមកដល់

តេើយ។ (លូកា៣:៤-៦,១៦-១៧)
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៦. ត ើគា ់បានរបាប់តោយពួកមនុសែត្វើអ្ី?
វ
គា ់បានរបាប់ពួកតគតោយយរបចិ េពីអ្ុំតពើបាប តេើយយសវង
រករពះអ្ងគសតរ្គះ។ (មា៉ ថាយ៣:២,៨,១១-១២)
៧. ត ើអ្ក
ន ណាបានមកឯយ៉ហា
ូ នតពលយដលគា ់កុំពុងរបកាស?
រពះតយស៊ូវបានមកឯយ៉ូហានតដើមបីនឹងេេួលបុណយរជមុជពី
គា ់។ (មា៉ ថាយ៣:១៣)
៨. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តពលរពះតយស៊វូ េេួលបុណយរជមុជរួច?

រពះវ ិញ្ជាណននរពះ បានយាងចុះមកដូចជាស វររបក៏
សណិា តលើរេង់។ (មា៉ ថាយ៣:១៦-១៧,លូកា៣:២១-២២)
៩. ត ើរពះវ ិញ្ជាណបាន
រគាត

រុំ ពះតយស៊វូ តៅេីណា?

ះរពះវ ិញ្ជាណបាន

ុំរេង់តៅឯេីរតហាសាាន

តដើមបីតោយោរកែលបួង ។ (មា៉ ថាយ៤:១)
១០. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីប
វ ា ប់ពីតសចកេីលបួងេីបី?
រេង់បានបតណេញសាតាុំងតចញ

តដាយមានបនាូលថា “យន
សាតាុំង ចូរឯងលយតចញពីអ្ញតៅ” ។ (មា៉ ថាយ៤:១០)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “យនសាតាុំងចូរ ឯងលយតចញពីអ្ញតៅ ដបិ មានតសចកេី
យចងេុកមកថា ឯងរ ូវថាវយបងគុំ ដល់រពះយដលជាអ្មាាស់ននឯង តេើយ
រ ូវតគារពដល់រេង់យ មួយរពះអ្ងគប៉ុតណាណះ”។ (មា៉ ថាយ ៤:១០)
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មេម ៀនទី ៦

ើ ព័នក
រពះមយស្ ៉ូវចារ់ម្តេ
ធ ច្
ិ ច
យ៉ហា
ូ ន ២-៣
១. ត ើរពះតយស៊វូ បានតៅកយនលងណា ជាមួយពួកសាវ ័កោុំងរបាុំ
មួយ

ក់របស់រេង់?

រេង់បានតៅពិ្ីមងគលការតៅភូមិកាណា ស្សុកកាលីត

។

(យ៉ូហាន ២:១-២)
២. ត ើ

ងមា៉ រាជាមាេយរពះតយស៊វូ

បានរបាប់អ្ីដ
វ ល់រពះតយស៊វូ

តៅកនុងពិ្ីត ះ?
ងបានរបាប់រេង់ថា ពួកតគអ្ស់ស្សាេុំរុំងបាយជូរតេើយ
(យ៉ូហាន២:៣)។
៣. ត ើរពះតយស៊វូ បានរបាប់តោយពួកបាវបុំតរ ើត្វើអ្ី?
វ
រេង់បានប្គប់តគតោយចាក់េឹកតពញោុំងរបាុំមួយរង។
(យ៉ូហាន ២:៦-៨)
៤. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីវ ប ា ប់ពីពួកអ្នកបតរមើបានចាក់េឹក
តពញរងោុំងត

ះតេើយ?

រេង់បានត្វើតោយេឹកកាលយតៅជាស្សាេុំរុំងបាយជូរ។
(យ៉ូហាន២:៩-១០)
ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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៥. ត ើការអ្សាារយតលើកេីមួយតនះមានលេធផលអ្វី?
ពួកសាវ ័ករបស់រេង់តជឿថា រេង់ពិ ជាអ្ងគសតរ្គះយដលបាន
សនាត

ះពិ យមន។ (យ៉ូហាន២:១១)

៦. ត ើរពះតយស៊វូ យាងតៅណាប ា ប់ពីពិ្ីមងគលការតៅភូមិ
កាណា?
រេង់បានយាងតៅរកុងតយរូសា

ិម តដើមបីកាន់ពិ្ីបុណយ

រ ុំលង។ (យ៉ូហាន២:១៣)
៧. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីតវ ៅរពះវ ិហារកនុងរកុងតយរូសា

ម
ិ ?

រេង់បានយកយខែត្វើជារ ុំរ ់ តដញពួកអ្នកេិញនិងអ្នកលក់
តោយតចញពីរពះវ ិហារ។ (យ៉ូហាន២:១៤-១៦)

៨. ត ើការតនះបានត្វើតោយពួកតមដឹក

សា
ុំ សន៍យដា
ូ ខឹង

រេង់តេ?
យមនតេើយពួកតគសួររេង់ថា ត ើតោកត្វើដូតចនះ តដាយពឹង
ោងតលើអ្ុំណាចអ្វី ? (យ៉ូហាន២:១៨)
៩. ត ើរពះតយស៊វូ បានតឆលើយ បតៅពួកតគដូចតមេច?
រេង់បាន បតៅពួកតគថា “ចូរបុំផ្កលញរពះវ ិហារតនះចុះ
រួចកនុងរវង៣នលៃ ខ្ុុំនឹងសង់ត

ើងវ ិញ”។ (យ៉ូហាន ២:១៩)
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១០.ត ើរពះតយស៊វូ បានបតរងៀនតមតរៀនសុំខាន់អ្ីដ
វ ល់នីកូតដម?
“តបើមិនបានតកើ ជាលមី

ត

ះគាមនអ្នកណាោចនឹងតឃើញនគរ

រពះបានតេ”។ (យ៉ូហាន ៣:៣)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ដបិ រពះរេង់ស្សឡាញ់មនុសែតោកដល់តម៉លះ បានជា
រេង់របោនរពះរាជបុរតារេង់យ មួយ
តជឿដល់រពះរាជបុរតាត

ះ មិនរ ូវវ ិ

តដើមបីតោយអ្ស់អ្នកណាយដល
សត

អ្ស់កលបជានិចាវ ិញ”។ (យ៉ូហាន ៣:១៦)
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ើយ គឺរ ូវតោយមានជីវ ិ

មេម ៀនទី ៧
រពះមយស្ ៉ូវមៅមាត់អ
យ៉ហា
ូ ន៤

ត៉ូ ងរស្ុកសាមា ី

១. ប ា ប់ពីបុណយរ ុំលងតៅរកុងតយរូសា

ម
ិ ចប់

ត ើរពះតយស៊វូ

បានយាងតៅណា?
រេង់បានឆលងកា ់ស្សុកសាមា៉ រ ី តដើមបីតៅស្សុកកាលីត

។

(យ៉ូហាន ៤:១-៤)
២. ត ើរពះតយស៊វូ បានជួបអ្នកណាតៅមា ់អ្ណូេ ងស្សុកសាមា៉ រ ី?

រេង់បានជួបស្រសេីសាសន៍សាមា៉ រ ីមានក់ យដលបានមកដងេឹក។
(យ៉ូហាន ៤:៤-៧)

៣. ត ើរពះតយស៊វូ បានសូមអ្វីពីស្រសេសា
ី សន៍សាមា៉ រ ីមានក់ត
រេង់មានបនាូលតៅ

ះ?

ងថា “សូមតោយខ្ុុំផឹកផង”។

(យ៉ូហាន៤:៧)

៤. ត ើរពះតយស៊វូ បានរបាប់អ្ីដ
វ ល់ស្រសេសា
ី សន៍សាមា៉ រ ីមានក់ត
រេង់បានរបាប់

ះ?

ងថា រេង់គឺេឹកននជីវ ិ អ្ស់កលប។

(យ៉ូហាន ៤:១០, ១៤)
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៥. ត ើរពះតយស៊វូ មានន័យដូចតមេចយដលរេង់ថា

រេង់ជាេឹកនន

ជីវ ិ អ្ស់កលប?
រេង់គឺជាអ្ងគសតរ្គះ យដលមកសតរ្គះតយើងពីអ្ុំតពើបាប និង
តសចកេីសាលប់។ (យ៉ូហាន៤:១៣,១៤,យ៉ូហាន៣:៣៦,៧:៣៧)
៦. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីវ តៅតពលយដលរេង់កុំពុងនិយាយជា
មួយស្រសេមា
ី ន ក់ត

ះ?

រេង់បានបណា
េ លចិ េ

ងតោយតជឿថារេង់តនះ

គឺជារពះអ្ងគសតរ្គះរបស់
៧. ត ើស្រសេតី
របស់

ង។ (យ៉ូហាន៤:២៥-២៦,២៩)

ះត្វើអ្ីតវ ពលតជឿថា រពះតយស៊វូ គឺជាអ្ងគសតរ្គះ
ង?

ងបានតចញតៅកនុងរកុង និងបានតៅេវូងមនុសែមក
សាេប់រពះតយស៊ូវ។ (យ៉ូហាន៤:២៨-៣០)
៨. ត ើរពះតយស៊វូ បានសតរ្គះអ្នកឯតេៀ កនុងស្សុកសាមា៉ រ ីឬតេ?
យមនតេើយមានមនុសែជាតរចើន ក់ បានតជឿតលើរេង់ជារពះ
អ្ងគសតរ្គះ។ (យ៉ូហាន៤:៣៩-៤២)
៩. ត ើការតនះបានប្ាញដល់ពួកសាវ ័កដូចតមេច?
រពះនឹងរបមូលរាស្រសេរបស់រេង់ ក៏របមូលពី សាសន៍ដ៏នេផង
យដរ។ (យ៉ូហាន៤:៩,២៧,៣៥-៣៨,មា៉ ថាយ២៨:១៩-២០)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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១០.ត ើរពះតយស៊វូ សានក់តៅកនុងស្សុកសាមា៉ រ ីប៉ុ ម ននលៃ?
រេង់សានក់តៅពីរនលៃ
ត

តេើយប ា ប់មកក៏យាងតៅស្សុកកាលី-

។

ខគមពីរចងចាុំ៖“រពលឹងេូលបងគុំតស្សករករពះ គឺរពះដ៏មានរពះជនមរស់”។
(េុំនុកដុំតកើង ៤២:២)
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មេម ៀនទី ៨
រពះមយស្ ៉ូវរមរងៀនមៅរស្ុកកាលីមេ
យ៉ហា
ូ ន ៤, លូកា ៤
១. ត ើពួកសាសន៍យដា
ូ រ ីករាយនឹងជួបរពះតយស៊វូ តៅកនុងស្សុក
កាលីត

ឬតេ?

យមនតេើយ

តររះពួកតគចង់ តឃើញការអ្សាារយជាតរចើនតេៀ

ពីរេង់។ (លូកា៤:១៤,យ៉ូហាន៤:៤៥,២:២៣)
២. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើការអ្សាារយតលើកេីពីរដូចតមេចតៅភូមិ
កាណា?
រេង់បានពាបាលកូនរបុស

មុឺនមានក់ យដលមានជុំងឺជាខាលុំង

(យ៉ូហាន៤:៤៦,៥០,៥៤)។
៣. ត ើ

មុឺនមានក់តៅភូមិកាណាត

ះរស់តៅឯណា?

គា ់រស់តៅរកុងកាតពើណិម របយេលជា២០នម៉ល៍ពីភូមិ
កាណា។ (យ៉ូហាន៤:៤៦)
៤. ត ើរពះតយស៊វូ បានពាបាលកូនរបុស

មុឺនត

រេង់បាននិយាយនូវរពះបនាូល តេើយកូនត
សះតសបើយ។ (យ៉ូហាន៤:៥០,៥៣)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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ះដូចតមេច?
ះក៏បានជា

៥. ត ើរពះតយស៊វូ បានយាងតចញពីភូមិកាណាតៅឯណា?
រេង់បានតៅភូមិណាសាយរ ៉ ជាកយនលងកុំតណើ យដលរេង់
បាន្ុំតពញវ ័យ។ (លូកា៤:១៦)
៦. ត ើរពះតយស៊វូ បានបតរងៀនអ្វីខះ
ល ដល់អ្ក
ន ស្សុកណាសាយរ ៉ ?
រេង់បានរបាប់ពួកតគថា រេង់ជារពះរគីសយា ដលតអ្សាយបាន
ោយេុក។ (លូកា៤:១៧-១៩,តអ្សាយ៦១:១)
៧. ត ើពួកអ្នកស្សុកណាសាយរ ៉ បានតជឿរេង់ឬតេ?
តេ!ពួកតគមិនបានតជឿថា រេង់គឺជារពះរគីសយា ដលបានសនា
េុកត

ះតេ។ (លូកា៤:២០-២២,២៨-២៩)

៨. ត ើរពះតយស៊វូ បានរបាប់អ្ីដ
វ ល់អ្ក
ន ស្សុកណាសាយរ ៉ តពល
ពួកតគមិនតជឿរេង់?
រេង់របាប់ពួកតគថា ដុំណឹងលអគួរយ បាន

ុំមកដល់ពួក

សាសន៍ដ៏នេ។ (លូកា៤:២៤-២៧)
៩. ត ើពួករាស្រសេោង
ុំ ត

ះបានត្វើអ្ីខ
វ ះល តពលតគបានឮរកយតនះ?

ពួកតគបានខឹង តេើយយលមោុំងពាយាមរុញេមាលក់រេង់
ពីតលើរចាុំងលមយលមតេៀ ។ (លូកា៤:២៨-២៩)
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១០.ត ើរពះតយស៊វូ បានពាយាមតគចពីពួកតគយា៉ ងដូចតមេច?
រេង់យាងកា ់កុងចុំ
ន
តណាមពួកតគ យ ពួកតគមិនោចប៉ះរេង់
បាន។ (លូកា៤:៣០)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “រពះវ ិញ្ជាណរពះអ្មាាស់សណិធ តលើខុំុ្ ពីតររះរេង់បាន
ចាក់តរបងតាុំងខ្ុំុ តោយផាយដុំណឹងលអដល់មនុសែេ័លរក”។
(លូកា ៤:១៨)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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មេម ៀនទី ៩
រពះមយស្ ៉ូវពាបាលមៅថ្ងៃឈរ់ស្រមាក
យ៉ហា
ូ ន៥
១. តេ ុអ្ីរវ ពះតយស៊វូ យាងតៅរកុងតយរូសា

ម
ិ តលើេី២?

រេង់បានយាងតៅចូលរួមពិ្ីបុណយតៅឯរកុងតយរូសា

ិម ។

(យ៉ូហាន៥:១)
២. ត ើរេង់បានបនេតៅណាតេៀ តៅនលៃឈប់សរមាក
រពះតយស៊វូ តៅរកុងតយរូសា

តពល

ម
ិ ?

រេង់បានតៅស្សះេឹកតបយលសដា េីត

ះមានមនុសែឈឺ

ជាតរចើន។ (យ៉ូហាន៥:២,៨-៩)
៣. តេ ុអ្ីព
វ ួកមនុសែមានជុំងឺោង
ុំ ត

ះតៅឯស្សះេឹក?

តររះពួកតគតជឿថា មានតេវតាមួយចុះមកកូរេឹកស្សះត
តេើយអ្នកណាយដលចុះតៅកនុងស្សះមុនតគ ត

ះ

ះនឹងបានជា

សាអ ។ (យ៉ូហាន ៥:៤)

៤. ត ើរពះតយស៊វូ បាននិយាយតៅកាន់នណាតៅឯស្សះេឹក?
មនុសែមានក់យដលពិការ៣៨ឆ្នុំមកតេើយ។ (យ៉ូហាន៥:៥)
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៥. ត ើមនុសែពិការមានក់ត

ះជារូបភាព ុំណាងតោយអ្វី?

គា ់ជារូបភាព ុំណាងតោយតយើង យដលជាមនុសែគាមនេី
ពឹងឱយរួចពីបាបរបស់តយើង។ (យ៉ូហាន៥:១៤,១៩-២៥,
តអ្តភសូ២:១-៥,តអ្សាយ៣៥:៥-៨,៦១:១-៣)
៦. ត ើរពះតយស៊វូ បាននិយាយអ្វីតៅកាន់មនុសែពិការត
រេង់មានបនាូលថា “ចូរតរកាកត

ះ?

ើង យកយរគអ្នកតដើរតៅ”។

(យ៉ូហាន ៥:៨)។

៧. ត ើពួកផ្ករ ីសុតី រ កអ្រ

យដលតឃើញមនុសែពិការមានក់តនះបាន

ជាយមនតេ?
តេពួកតគបានខឹងយដលគា ់បានយកយរគតចញ តៅនលៃឈប់
សុំរាក។ (យ៉ូហាន៥:៩-១០)
៨. ត ើពួកផ្ករ ីសុន
ី ិយាយអ្វី តពលពួកតគដឹងថារេង់បានពាបាល
មនុសែពិការត

ះ?

ពួកតគនិយាយថា រពះតយស៊ូវបានត្វើរ ុំលងរកិ យវ ិន័យតៅនលៃ
សុំរាក។ (យ៉ូហាន៥:១៥-១៦)
៩. ត ើរេង់ត្វើខុសតេ យដលតរបាសមនុសែពិការតៅនលៃសរមាក?
តេ!រពះតយស៊ូវជារពះអ្មាាស់នននលៃឈប់សុំរាក និងបានត្វើលអ
តៅនលៃឈប់សុំរាក គឺមិនយមនជាអ្ុំតពើបាបតេ។
(យ៉ូហាន៥:១៧,មា៉ ថាយ ១២:៧-៨)
ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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១០.ត ើមានន័យដូចតមេចចុំតរះរកយថា រពះតយស៊វូ គឺជាមាាស់
តលើនលៃសរា
ុំ ក?
មានន័យថា នលៃឈប់សុំរាកគឺជានលៃននរពះអ្មាាស់រេង់ជា
មាាស់នននលៃត

ះ។ (មា៉ កុស២:២៧-២៨,វ ិវរណៈ១-១០)

ខគមពីរចងចាុំ៖ “ដូតចនះ កូនមនុសែក៏ ជាមាាស់នននលៃឈប់សុំរាកយដរ”។
(មា៉ កុស ២:២៨)
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មេម ៀនទី ១០
រពះមយស្ ៉ូវមៅស្េុរទកាលីមេ
លូកា ៨ និង មា៉ ថាយ ៨
១. ត ើមានអ្វីតកើ ត
កាលីត

ង
ើ តពលរពះរគីសា និងសាវ ័កឆលងសមុរេ

?

មានខយល់ពយុះជាខាលុំងបានបក់តបាកមកតលើសមុរេ។
(លូកា៨:២៣)

២. ត ើពួកសាវ ័កមានតសចកេីភិ ភ័យឬតេ?
ពិ យមន ពួកតគបានភិ ភ័យខាលចេូកលិច។ (លូកា៨:២៤)
៣. ត ើរពះតយស៊វូ កុំពុងត្វើអ្ីវ តពលពយុះកុំពុងបក់មកតលើេូក?
រេង់កុំពុងផាុុំលក់តៅតលើកាលេូក។
(លូកា៨:២៣,មា៉ ថាយ៨:២៤)

៤. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីវ តៅតពលពួកសាវ ័កដាស់រេង់ត

ង
ើ ?

រេង់បានបញ្ជ
ា ខយល់ពយុះតោយសៃប់ តេើយសមុរេតោយតៅ
តសៃៀម។ (លូកា ៨:២៤,មា៉ ថាយ៨:២៦)

ររឿងព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មី -
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៥. ត ើរពះតយស៊វូ បានបតរងៀនអ្វីដល់ពួកសាវ ័កអ្ុំពីពយុះតនះ?

រេង់បានបតរងៀនពួកតគថា ពួកតគនឹងសុខសានេជានិចាតៅ
តពលយដលរេង់មានវ េមានជាមួយពួកតគ។
(លូកា៨:២៥,តអ្សាយ៤៣:២)

៦. ត ើអ្ក
ន ណាបានជួបរពះតយស៊វូ តៅតរ ើយមាាងននសមុរេ?
មនុសែពីរ

ក់យដលមានោរកែចូល។ (មា៉ ថាយ ៨:២៨)

៧. ត ើរពះតយស៊វូ បានបញ្ជ
ា ពួកោរកែតោយត្វើអ្ី?
វ
រេង់បានបញ្ជ
ា ពួកតគតោយតចញពីមនុសែោុំងពីរ

ក់ត

ះ។

(មា៉ ថាយ ៨:៣២)
៨. ត ើមានអ្វីតកើ ត
តលើជុំរាលភនុំ?

ង
ើ តពលរេង់តោយោរកែចូលេវងរជូ
កតៅ
ូ

េវូងរជូកបានបានរ ់ចូលតៅកនុងសាឹង តេើយក៏បានលង់េឹក
្ប់អ្ស់តៅ។ (លូកា៨:៣៣)
៩. ត ើរពះតយស៊វូ បានបតរងៀនអ្វីដល់តយើង តពលរេង់ឈះន តលើ
ោរកែ?
តបើោរកែគាមនអ្ុំណាចមកពី រពះតេ វមិនោចត្វើអ្ីវបានត

ើយ

(មា៉ ថាយ៨:២៩-៣១,លូកា៤:៤១,២តពរ ុស២:៤)។
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១០.ត ើពួកស្សុកតគរា៉ សុន
ី តជឿតលើរពះតយស៊វូ ឬតេ តពលពួកតគ
តឃើញការអ្សាារយតនះ?
តេ!ពួកតគរ ូវការរជូករបស់ពួកតគ ជាងរពះតយស៊ូវតៅតេៀ
(លូកា៨:៣៧)។
ខគមពីរចងចាុំ៖

“ត ើមនុសែតនះយបបជាយា៉ ងណា

បានជាោុំងខយល់និង

សមុរេក៏សាេប់ប្គប់តោកដូតចនះ”។ (មា៉ ថាយ៨:២៧)
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មេម ៀនទី ១១
ពួករាស្រស្តច្ង់ត ំងរពះមយស្ ៉ូវមោយម្វមើ ស្តច្
យ៉ហា
ូ ន៦
១. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើការអ្វីខះ
ល តៅឯេីរតហាសាានយកបររកុង
កាតពើណិម?
រេង់បានចយមអ មនុសែ៥រន់

ក់ ឥ រាប់ពួកស្រសេី និងតកមងៗ

តេ។ (យ៉ូហាន៦:១០)។
២. តេ ុអ្ីបា
វ នជាការតនះគឺជាការអ្សាារយ?
រេង់បានចយមអ ពួកតគតដាយមានយ នុំបុ័ងរបាុំដុុំ និងរ ីពីរ
កនាុយប៉ុតណាណះ តេើយតៅសល់១២ករនេកតពញតេៀ ផង។
(យ៉ូហាន ៦:៩,១១-១៣)
៣. ត ើរេង់បានបតរងៀនអ្វីដល់ពួកមនុសែតាមរយៈការចយមអ
មនុសែ៥រន់

ក់?

រេង់បតរងៀនពួកតគថា រេង់គឺជានុំបុ័ងដ៏ពិ យដលមកពីសាាន
សួគ៌។ (យ៉ូហាន៦:៣២-៣៥)
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៤. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ ចុំតរះពួកសាវ ័ក

តពលពួកតគឆលងសមុរេ

តៅតពលយប់?
រពះបានបញ្ូា នពយុះមកតលើសមុរេ ដូតចនះពួកតគមិនោចតៅ
ដល់ដីតគាកបានតេ។ (យ៉ូហាន៦:១៦-១៨)
៥. ត ើរពះតយស៊វូ បានជួយពួកតគយា៉ ងដូចតមេច?
រេង់បានមកឯពួកតគតដាយតដើរតលើេឹក រួចរេង់បានបរ្ាប
ពយុះដ៏កុំណាចត

ះ។ (យ៉ូហាន៦:១៩)

៦. តាមរយៈការតដើរតលើេឹករលក ត ើរពះរេង់ចង់បតរងៀន
ពួកសាវ ័កអ្ុំពីអ្ី?
វ
តោះពួកជុំនុុំជួបរបេះពយុះតរចើនយា៉ ងណា ក៏រេង់តៅយកបរតគ
ជានិចា។ (យ៉ូហាន៦:២០-២១,តអ្តភសូ១:១៩-២៣)

៧. ត ើតេ ុអ្ីមា
វ នរាស្រសេខះល កុំពុងយសវងរករពះតយស៊វូ តៅតរ ើយ
មាាងននេតនល?
ពីតររះ រេង់បានចយមអ ពួកតគតដាយការអ្សាារយ។
(យ៉ូហាន ៦:១៥)
៨. ត ើរពះតយស៊វូ យល់រពមនឹងពួកតគយដរឬតេ?
តេ!រេង់បានរបាប់ពួកតគថា នគររបស់រេង់គឺតៅឯសាានសួគ៌
វ ិញ (យ៉ូហាន៦:៣៦-៤១)។
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៩. ត ើេងមនុ
សែបានត្វើអ្ីតវ ដើមបីប្ាញថាពួកតគមិនរ វូ ការ
ូវ
នគរត

ះ?

មានមនុសែជាតរចើនបានចាកតចញតៅ តេើយឈប់តដើរតាម
រេង់ (យ៉ូហាន៦:៦៦)។
១០.ត ើពួកសាវ ័កតឆលើយយា៉ ងដូចតមេចតៅកាន់រពះតយស៊វូ តៅតពល
រេង់សរួ ថា ត ើអ្ក
ន ចង់ចាកតចញតៅយដរឬ?
ពួកតគបានតឆលើយថា “រពះអ្មាាស់តអ្ើយ ត ើតយើងខ្ុុំនឹងតៅឯ
អ្នកណាវ ិញ

គឺរេង់តេើយយដលមានរពះបនាូលននជីវ ិ ដ៏តៅ

អ្ស់កលបជានិចា” ។(យ៉ូហាន ៦:៦៨)

ខគមពីរចងចាុំ៖ “ខ្ុំុជានុំបុ័ងដ៏រស់ យដលចុះពីសាានសួគ៌មក” ។
(យ៉ូហាន ៦:៥១)
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មេម ៀនទី ១២
រពះមយស្ ៉ូវបានផ្លលស្់ប្ររ ៉ូរមៅមលើភ្នំ
មា៉ ថាយ ១៦, ១៧
ត ើរពះតយស៊វូ បានរបាប់អ្ីដ
វ ល់ពួកសាវ ័កប ា ប់ពីពួកតគបាន

១.

សារភាពថា រេង់មានរពះបនាូលននជីវ ិ អ្ស់កលប?

រេង់បានរបាប់ពួកតគថា រេង់រ ូវេេួលរងនូវការឈឺចាប់
តេើយរ ូវត្វើគុ ផង។ (មា៉ ថាយ១៦:២១)
២. ត ើរពះតយស៊វូ បានរបាប់អ្ីតវ េៀ ដល់ពួកសាវ ័ក?
រេង់បានរបាប់ពួកតគថា រេង់នឹងរស់ត

ើងវ ិញពីតសចកេីសាលប់

(មា៉ ថា យ១៦:២១)។
៣. ត ើរពះតយស៊វូ បាន
យ

អ្
ុំ ក
ន ណាខលះត

ង
ើ តៅតលើភុំខ
ន ស
ព ត់ ដាយ

ក?

សាវ ័ករបស់រេង់បី

ក់ គឺតពរ ស
ុ យា៉ កុប និងយ៉ូហាន។

(មា៉ ថាយ១៧:១)
៤. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តពលយដលរេង់កុំពុងអ្្ិសាានតៅតលើភុំ?
ន

រពះភរកេរេង់បានភលឺដូចរពះោេិ យ តេើយរពះពស្រសេរេង់បាន
សដូចពនលឺ។ (មា៉ ថាយ១៧:២)
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៥. ត ើអ្ក
ន ណាបានតលចមកឯរពះតយស៊វូ ?
តោកម៉ូតស និងតោកតអ្លីយា៉, បាននិយាយតៅកាន់រេង់
អ្ុំពីតសចកេីសាលប់ និងការរស់ត

ើងវ ិញរបស់រេង់។

(លូកា៩:៣០-៣១)
៦. ត ើសតមលងតចញពីសាានសួគ៌បាននិយាយដូចតមេច?
សតមលងត

ះថា “តនះជាកូនសៃួនភាៃអ្ញ ជាេីតពញចិ េអ្ញ

ណាស់ចូរសាេប់តាមចុះ”។ (មា៉ ថាយ ១៧:៥)

៧. ត ើរពះតយស៊វូ បានសយមេងការអ្សាារយអ្វីតៅតពលរពឹកប ា ប់ពី
ការផ្កលស់យរបរូប?
រេង់បានពាបាលតកមងរបុសមានក់យដលមានោរកែចូល។
(មា៉ ថាយ ១៧:១៥,១៨)
៨. ត ើឪពុករបស់តកមងរបុសត

ះបាននិយាយអ្វីតៅកាន់រពះ

តយស៊វូ ?
គា ់បាននិយាយថា “ខ្ុុំតជឿតេើយតោកមាាស់តអ្ើយ សូមជួយ
ចុំតរះតសចកេីណាយដលខ្ុុំមិនតជឿផង”។ (មា៉ កុស៩:២៤)
៩. ត ើមានអ្វីគួរក ់សមាគល់អ្ុំពីការអ្សាារយតនះឬតេ?
ពួកសាវ ័កបានសាកលបង ប៉ុយនេពួកតគមិនោចពាបាលតកមង
របុសត

ះបាន។ (មា៉ ថាយ១៧:១៦,១៩)
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១០.ត ើការអ្សាារយតនះបានបតរងៀនអ្វីដល់តយើង?
តយើងរ ូវយ តជឿថា គាមនោរកែខាលុំងពូយកណាយដលរពះតយស៊ូវ
មិនោចយកឈនះបានត

ះតេ។

(មា៉ ថាយ១៧:១៨, េុំនុកដុំតកើង ១៣០:៧-៨, តេតរពើរ៧:២៥,
១្ីម៉ូតល១:១៥)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “កាលមនុសែោុំងអ្ស់ កុំពុងយ នឹកយបលកកនុងចិ េពីអ្ស់
ោុំងការយដលរពះតយស៊ូវរេង់ត្វើ”។ (លូកា ៩:៤៣)
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មេម ៀនទី ១៣
រពះមយស្ ៉ូវរមរងៀនមៅរកុងមយ ៉ូសាេិេ
យ៉ហា
ូ ន ៨-៩,១២, លូកា១០:៣៨-៤១
១. ត ើរពះតយស៊វូ រគីសបា
ា នោស្ស័យតៅឯណាតពលរេង់
កុំពុងតរៀបចុំចូលរួមពិ្ីបុណយរ ុំលងតៅរកុងតយរូសាេបិម?
រេង់ោស្ស័យតៅផាះ

ងមា៉ រា

ងមា៉ ថា និងតោកឡាសារ

តៅភូមិតបថានី។ (យ៉ូហាន១២:១-៣)
២. ត ើមា៉ថាបានប្ាញតសចកេីស្សោញ់របស់

ង ចុំតរះ

រពះតយស៊វូ ដូចតមេច?
ងបានបតរមើរេង់ តដាយបានត្វើមូមឆ្
ា
ៃ ញ់ៗជូនរេង់។

(លូកា១០: ៤០,យ៉ូហាន១២:២)
៣. ចុះមា៉ រាវ ិញ

ងប្ាញតសចកេីស្សោញ់ដល់រពះដូចតមេច?

ងបានសាេប់រេង់ តពលរេង់កុំពុងបតរងៀនអ្ុំពីនគរសាាន
សួគ៌។ (លូកា១០:៣៩)
៤. ត ើរពះតយស៊វូ បាននិយាយអ្វីអ្ុំពី

ងមា៉ រា ?

រេង់បាននិយាយថា មា៉ រាបានតរជើសតរ ើសការយដលរបតសើរ
ជាង(លូកា១០:៤២)។
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៥. ត ើរពះតយស៊វូ រគីសបា
ា នបតរងៀនអ្វីដល់ពួកមនុសែតៅកនុង
រពះវ ិហារ?

រេង់បានបតរងៀនតគថា រេង់គឺជារពះអ្ងគសតរ្គះ តេើយជា
ពនលឺតោកីយ។ (យ៉ូហាន៨:២,១២)
៦. តេ ុអ្ីបា
វ នជាការតនះបានត្វើតោយពួកតមសាោរបជុុំ ខឹងនឹង
រេង់ជាខាលង
ុំ ?
ពួកតគខាលចយរកងពួកមនុសែនឹងរ ់តចញពីតគ តេើយតៅតាម
រពះតយស៊ូវវ ិញ។ (យ៉ូហាន៨:១៣,៥៨-៥៩)
៧. ត ើរពះតយស៊វូ បានតគចខលួនយា៉ ងដូចតមេច

តពលយដលពួកតគ

បានពាយាមតចាលរេង់នឹងលម ?

រេង់បានបុំបាុំងដល់តគ តេើយយាងកា ់កណា
េ លពួកតគ
តចញពីរពះវ ិហារផុ តៅ។ (យ៉ូហាន ៨:៥៩)
៨. ត ើរពះតយស៊វូ ត្វើការអ្សាារយអ្វី ប ា ប់ពីពួកតគបានពាយាម
តចាលរេង់នឹងលមតៅកនុងរពះវ ិហារ?

រេង់បានពាបាលមនុសែខាវក់មានក់ យដលអ្ងគុយសុុំោនតៅ
ោវរបងរពះវ ិហារ។ (យ៉ូហាន៩:១,៦-៧,១១)
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៩. ត ើពួកតមសាោរបជុុំបាននិយាយអ្វីអ្ុំពីមនុសែខាវក់យដល
រពះតយស៊វូ បានពាបាលតោយតមើលតឃើញ?
ពួកតគបាននិយាយថាមនុសែមានក់ត

ះ មិនយដលខាវក់យភនក

តេ។ (យ៉ូហាន៩:៩,១៨)
១០.ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីតវ េៀ សរមាប់មនុសែខាវក់មានក់តនះ?
រេង់បានតោយយភនកននរពលឹងវ ិញ្ជាណដល់គា ់ តដើមបីតោយ
បានតមើលតឃើញថា រពះតយស៊ូវរេង់ជាពនលឺតោកីយ។
(យ៉ូហាន៩:២-៤,២៧-២៨,៣៥-៣៩)
ខគមពីរចងចាុំ៖

“ខ្ុំុជាពនលឺតោកីយ អ្នកណាយដលតាមខ្ុំុត
តដើរកនុងតសចកេីងងឹ ត ើយ គឺនឹងមានពនលឺននជីវ ិ វ ិញ”។

ះមិនយដល

(យ៉ូហាន ៨:១២) ។
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មេម ៀនទី ១៤
រពះមយស្ ៉ូវបានមរបាស្ឡាសា មោយ ស្់មេើងវិញ
យ៉ហា
ូ ន ១១
១. ត ើរពះតយស៊វូ បានយាងតៅណា

តពលយដលពួកយូដាតាម

រកសមាលប់រេង់?
រេង់បានយាងតៅតពរា យដលកនុងរពះគមពីរសុំតៅតៅតលើ
“ខាង

យេតនលយ័រដាន់”។ (យ៉ូហាន១០:៣៩-៤០)

២. ត ើរពះតយស៊វូ បានបតរងៀនពួកមនុសែតៅេីត

ះដូចតមេច?

រេង់បានបតរងៀនពួកតគជារកយតរបៀបរបដូចជាតរចើន។
(លូកា ១៥:៣,៨,១១)
៣. ចូរតោយត្មះរកយតរបៀបរបដូចបីយដលរពះតយស៊វូ បតរងៀន
តៅខាង

យេនលយរ័ ដាន់?

“តចៀមយដលបា ់”, “របាក់យដលបា ់” និង “កូនតៅវតងវង”។
(លូកា ១៥)
៤. ត ើអ្ក
ន ណាបានមកឯរពះតយស៊វូ ឯខាង
ពួកអ្នក

យេតនលយរ័ ដាន់?

ុំសារយដលបានរបាប់រេង់ថា មិ េរបស់គា ់ឡាសា

មានជុំងឺជាខាលុំង។ (យ៉ូហាន១០:៤០,១១:១-៣)
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៥. តេ ុអ្ីបា
វ នជាពួកសាវ ័កភ័យ តៅតពលរេង់យាងចូល
តៅរកុងតយរូសា

ម
ិ ?

ពួកតគខាលចតររះពួកសាសន៍យូដាកុំពុងចង់សមាលប់រេង់ ។
(យ៉ូហាន ១១:៨, តមតរៀនេី១៣ សុំនួរ៧)
៦. ត ើតោកលូមា៉សបាននិយាយអ្វីខះល ?
“ចូរតយើងរាល់គានតៅយដរ តដើមបីនឹងបេូរសាលប់ជាមួយនឹងរេង់”។
(យ៉ូហាន ១១:១៦)
៧. តេ ុអ្ីរវ ពះតយស៊វូ រ វូ រង់ចារុំ េូ ដល់ឡាសារបានសាលប់?
រេង់ចង់ប្ាញថា រេង់មានអ្ុំណាចតរបាសមនុសែសាលប់
តោយរស់វ ិញបាន។ (យ៉ូហាន១១:១៤-១៥,៣៩-៤៤)
៨. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីតវ ៅឯផនូររបស់ឡាសារ?
រេង់បានតរបាសឡាសារតោយរស់ត

ើងវ ិញ

តដាយតរបើរពះបនាូលតៅគា ់តេបើងមក។ (យ៉ូហាន១១:៤៣)
៩. ត ើរពះតយស៊វូ បានបតរងៀនអ្វីជាមួយការដ៏អ្សាារយតនះ?
រេង់បានបតរងៀនថា រេង់មានអ្ុំណាចតរបាសរាស្រសេរបស់
រេង់ តដើមបីសិរ ីលអនននគរឋានសួគ៌។ (យ៉ូហាន១១:២៥-២៦)
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១០.ត ើការអ្សាារយតនះ មានការប៉ះរល់អ្ីដ
វ ល់ពួកតមសាោ របជុុំ
យា៉ ងដូចតមេច?
ពួកតគបានតាុំងចិ េបយនាមតេៀ តដើមបីសមាលប់រពះតយស៊ូវ។
(យ៉ូហាន ១១:៥៣)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ខ្ុំុជាតសចកេីរស់ត ើងវ ិញ តេើយជាជីវ ិ អ្នកណាយដល
តជឿដល់ខុំុ្ តោះបីបានសាលប់តេើយ ក៏គង់យ នឹងរស់ត ើងវ ិញយដរ”។
(យ៉ូហាន ១១:២៥)
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មេម ៀនទី ១៥
រពះមយស្ ៉ូវយាងមៅម្វព
ើ ្
ិ រ
ី ុ

យ ំលង

លូកា ១៨, ១៩ - យ៉ហា
ូ ន ១២
១. ត ើរពះតយស៊វូ បានយាងតៅណាប ា ប់បានតរបាសឡាសា
តោយរស់វ ិញតេើយ?
រេង់បានយាងតៅស្សុកតអ្របាអ្ិម តៅមិនឆ្ៃយពីរកុង
តយរូសា

ិមប៉ុ ម នតេ។ (យ៉ូហាន១១:៥៤)

២. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើដុំតណើរតាមផលូវណាតពលរេង់យាង
តៅរកុងតយរូសា

ម
ិ ?

រេង់បានយាងកា ់រកុងតយរ ីខូរ តពលត

ះមានមនុសែជា

តរចើនបានតដើរជាកបួនតាមផលូវរបស់ពួកតគ តដើមបីតៅចូលរួម
ពិ្ីបុណយរ ុំលង។ (លូកា ១៨:៣១,៣៥)

៣. ត ើរពះតយស៊វូ បានជួបអ្នកណាតៅតរៅរកុងតយរ ីខូរ?
រេង់បានជួបមនុសែខាវក់មានក់

ត្មះបារេីតមបានយស្សកថា

“ឱរពះតយស៊ូវជារពះវងែេលួងដាវ ីឌតអ្ើយ! សូមោណិ តមតាេ
ដល់េូលបងគុំផង”។ (លូកា ១៨:៣៨)
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៤. ត ើបារេីតមត្វើអ្ីវ តពលរពះតយស៊វូ ត្វើតោយគា ់តមើលតឃើញ?
គា ់បានតដើរតាមរពះតយស៊ូវ តដាយសរតសើរដុំតកើងរពះជា
មាាស់។ (លូកា១៨:៤៣)
៥. ត ើអ្ក
ន ណាបានត

ង
ើ តលើតដើមឧេុមរព តដើមបីតោយបានតឃើញ

រពះតយស៊វូ ?
សាតខ ជាតមតលើពួកអ្នកយកពនធ ជាអ្នកមានសេុកសេមមានក់។
(លូកា ១៩:២-៤)

៦. ត ើរពះតយស៊វូ បាននិយាយតៅកាន់សាតខដូចតមេច?
“សាតខ ចូរអ្នកចុះមកជារបញាប់! ដបិ នលៃតនះខ្ុុំរ ូវសានក់តៅ
ផាះអ្នក”។ (លូកា ១៩:៥)

៧. ត ើអ្ក
ន តយរ ីខូរគិ ដូចតមេច

ពីការយដលរពះរគីសយា
ា ងតៅផាះ

សាតខ?
ពួកតគបានខឹងជាខាលុំង តររះពួកតគសអប់សាតខខាលុំងណាស់
តដាយគា ់ជាអ្នកេូ ផ្កសុី។ (លូកា ១៩:៧)
៨. ត ើរពះតយស៊វូ បានតឆលើយ បដូចតមេចតៅពួករាស្រសេយដលខឹង
រេង់ តដាយតររះរេង់ចូលតៅកនុងផាះរបស់សាតខ?
រេង់របាប់ថា រេង់កុំពុង

ុំតសចកេីសតរ្គះមកដល់កូនរបស់

អ្័របាហាុំតេើយ។(លូកា ១៩:៩-១០)
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៩. ត ើតៅកនុងភូមិតបថានី

ងមា៉ រា៉ បានប្ាញជុំតនឿរបស់

ង

ចុំតរះរពះតយស៊វូ ដូចតមេច?
ងោបតរបងតលើរពះបាេរេង់ជាមួយតរបង យដលមាន
ុំនលនលល។ (យ៉ូហាន១២:៣)

១០.តេ ុអ្ីបា
វ នជា
តររះ
ត

ងត្វើដូតចនះ?

ងតជឿថា រពះតយស៊ូវនឹងសុគ

ប៉ុយនេរេង់នឹងរស់

ើងវ ិញ។ (យ៉ូហាន១២:៧)

ខគមពីរចងចាុំ៖

“ដបិ កូនមនុសែបានមក

តដើមបីនឹងរកតេើយជួយ

សតរ្គះដល់មនុសែយដលបា ់បង់ ”។ (លូកា ១៩:១០)
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មេម ៀនទី ១៦
រពះមយស្ ៉ូវយាងច្៉ូលរកុងមយ ៉ូសាេិេម្វជា
ើ មស្តច្

មា៉ ថាយ ២១ និង លូកា ១៩
១. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើអ្ីតវ ៅនលៃោេិ យមុនតពលរេង់សគ
ុ ?
រេង់បានជិះតលើកូនោជុំេង់ មួយ រួចចូលតៅកនុងរកុង
តយរូសា

ិម។ (មា៉ ថាយ២១:៧-១២)

២. ត ើេងមនុ
សែបានត្វើអ្ីតវ ពលយដលពួកតគបានតឃើញរេង់
ូវ
ជិះកូនោចូលរកុងតយរូសាេបិម?
ពួកតគបាន

ុំគានយកយមកតឈើ តេើយបានរកាលោវរបស់

ពួកតគតៅតលើដងផលូវ។

(មា៉ ថាយ២១:៨,លូកា១៩:៣៦,យ៉ូហាន១២:១៣)
៣. ត ើពួកមនុសែបានយស្សកត

ង
ើ ដូចតមេចតពលរេង់ឆង
ល កា ់?

ពួកតគបានយស្សកថា “េូសាណាដល់រពះវងែេលួងដាវ ីឌ”។
(មា៉ ថាយ ២១:១៥)

៤. តេ ុអ្ីបា
វ នជាពួកតគយស្សកថា “េូសាណា” យដលរកយតនះគឺ
តគតរបើសរមាប់យ តសេចប៉ុតណាណះ?
តររះពួកតហារាបានោយេុកមកថា តសេចពួកតគនឹងមក
តដាយជិះតលើស វោ(សាការ ី ៩:៩, តអ្សាយ ៦២:១១)។
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៥. ត ើេងមនុ
សែគិ ថារពះតយស៊វូ កុំពុងត្វើអ្ីវ
ូវ

តពលយដលរេង់

ជិះកូនោចូលរកុងតយរូសាេបិម?

ពួកតគគិ ថារពះតយស៊ូវនឹងត្វើជាតសេចយផនដីរបស់ពួកតគ។
(មា៉ ថាយ ២១:៥,៨-៩)
៦. ត ើរពះតយស៊វូ បានប្ាញអ្វីដល់ពួករាស្រសេ?
រេង់បានប្ាញពួកតគថា

រេង់គឺជាតសេចនននគរសាានសួគ៌

វ ិញ(មា៉ ថាយ២១:៤-៥,លូកា១៩:៣៧-៣៨)។
៧. តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះតយស៊វូ សយមេងតសចកេីពិ តៅតពលត

ះ?

តររះរេង់ជិ រ លប់តៅនគរសាានសួគ៌វ ិញតេើយ។
(មា៉ ថាយ២០: ២២-២៣,លូកា២២:២៩-៣០)
៨. តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះរគីសម
ា កតដាយជិះកូនោតមេចមិនជិះ
ស តវ សះយដលខាលង
ុំ ?
រេង់ចង់ប្ាញថា រេង់រ ូវប ា បខលួនតោយោប តេើយ
េេួលរងនូវការឈឺចាប់ តដើមបីយាងចូលនគរសាានសួគ៌វ ិញ។
(២កូរ ិនលូស៨:៩, យ៉ូហាន១៧:៤-៥,កិចាការ៥:៣០-៣១)
៩. តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះតយស៊វូ រ វូ េេួលរងនូវការឈឺចាប់?
តដើមបីសតរ្គះតយើងតោយតចញពីបាប

តេើយយកតយើងតៅ

តៅឯនគរសាានសួគ៌ជាមួយរេង់។ (តអ្សាយ៥៣)
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១០.ត ើរពះតយស៊វូ ជាតសេចននមនុសែតលើសកលតោកតនះយមនឬ?
យមនតេើយ រពះតយស៊ូវជាតសេចននតយើង តៅឯសាានសួគ៌
តេើយតៅតពលរេង់យាងមកវ ិញ រេង់នឹងត្វើជាតសេចតៅ
យផនដីតនះផងយដរ។ (១កូរ ិនលូស១៥:២៣-២៧, វ ិវរណៈ ១:៥៦, ២យលសា

ូនីច ១:៧-១០)

ខគមពីរចងចាុំ៖ “េូសាណាដល់រពះវងែេលួងដាវ ីឌ រពះអ្ងគយដលយាង
មកតដាយនូវរពះ

មរពះអ្មាាស់ រេង់របកបតដាយរពះពរ”។

(មា៉ ថាយ ២១:៩)
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មេម ៀនទី ១៧
ពី្មី លៀងរពះអមាចស្់ច្ង
ុ មរកាយ
មា៉ ថាយ ២៦ និង យ៉ហា
ូ ន ១៣
១. ត ើរពះតយស៊វូ បានយាងតៅកាន់ពិ្ីបុណយរ ុំលងតៅឯណា?
រេង់បានតៅត្វើបុណយរ ុំលងជាមួយពួកសាវ ័ក តៅកនុងបនាប់
ខាងតលើ។ (មា៉ កុស១៤:១៤-១៥,លូកា២២:១១-១២)
២. ត ើរពះតយស៊វូ បានត្វើការអ្វីដុំបូងតគ តៅពិ្ីបុណយរ ុំលង?
រេង់ោងតជើងតោយពួកសាវ ័ករបស់រេង់
ដូចជាបាវបុំតរ ើរបស់ពួកតគ។ (យ៉ូហាន១៣:៣-៥)
៣. តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះតយស៊វូ ោងតជើងរបស់ពួកតគ?
រេង់បានប្ាញថារេង់រ ូវលះបង់ជីវ ិ របស់រេង់តដើមបីោង
អ្ុំតពើបាបរបស់ពួកតគ។ (យ៉ូហាន១៣:៧-៨,១០)
៤. ត ើមានអ្វីតេៀ យដលរេង់បានតោយពួកតគ តាមរយះការោង
តជើងតនះ?
រេង់បានរបាប់ពួកតគថា ពួកតគរ ូវតរៀនបុំតរ ើគានតៅវ ិញតៅមក
(យ៉ូហាន១៣:១២-១៧)។
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៥. ត ើការសុំខាន់េីពីរយដលបានតកើ ត
ត

ះគឺអ្ី?
វ

ង
ើ តៅកនុងពិ្ីបុណយរ ុំលង

រពះតយស៊ូវបានរបាប់យូដាស អ្ុីសាារ ីយ៉ុ ថា “ការអ្វីយដលអ្នក
គិ ត្វើត

ះ ចូរត្វើជារបញាប់តៅចុះ”។ (យ៉ូហាន១៣:២៧)

៦. ត ើយដា
ូ សបានយល់នូវអ្វីយដលរពះតយស៊វូ មានបនាូលឬតេ?
យមនតេើយ យូដាសបានតចញតៅតេើយក៏បានកប ់រេង់ ។
(យ៉ូហាន ១៣:៣០,មា៉ ថាយ២៦:២៥,៤៧)
៧.ត ើការសុំខាន់េីបីយដលរពះតយស៊វូ បានត្វើកុងពិ
ន ្ីបុណយ
រ ុំលងតនះគឺអ្ី?
វ

រេង់បានតោយនុំបុ័ងដល់ពួកសាវ ័ករបស់រេង់ និងស្សា
េុំរុំងបាយជូរជាសញ្ជាននរូបកាយបាក់យបក និងតោេិ
េូររបស់រេង់។ (មា៉ ថាយ២៦:២៦-២៨)
៨. តេ ុអ្ីបា
វ នជាការតនះជាការសុំខាន់?
រពះតយស៊ូវបានតោយសញ្ជាោុំងតនះដល់តយើងរាល់គាន
តដើមបីត្វើបុណយតលៀងរពះអ្មាាស់។(១កូរ ិនលូស១១:២៤-២៦)
៩. ត ើរពះតយស៊វូ យាងតៅណា ប ា ប់ពីពិ្ីតលៀងរពះអ្មាាស់?
រេង់បានយាងតៅសួនចារយគ តសមា៉ នី តដើមបីអ្្ិសាាន។
(មា៉ ថាយ ២៦:៣៦)
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១០. ត ើអ្ក
ន ណាបានមកសួនចារយគ តសមា៉ នីតពលរពះតយស៊វូ
អ្្ិសាានរួច?
គឺសាវ ័ក យូដាស យដលបាន

ុំពួកោហានមួយរកុមយា៉ ង្ុំ

តដើមបីនឹងចាប់រេង់តោយត្វើជាអ្នកតោស។
(មា៉ ថាយ២៦:៤៥-៥០)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “តនះតេើយជា្មខ្ុំុ គឺជា្មននសញ្ជាលមីយដលរ ូវ
រចូចសរមាប់មនុសែជាតរចើន”។ (មា៉ កុស ១៤:២៤)
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មេម ៀនទី ១៨
េ

ភាព រស្់រពះមយស្ ៉ូវមៅមលើមឈើឆ្កាង
មា៉ ថាយ ២៧ - លូកា ២៣

១. ត ើរពះតយស៊វូ បានសុគ ដូចតមេច?
រេង់រ ូវបានតគដុំយដកតគាលឆ្ាងតៅកណា
េ លតចារពីរ

ក់។

(មា៉ ថាយ២៧:៣៨)
២. តៅតពលយដលរពះតយស៊វូ តៅតលើតឈើឆ្ាង ត ើរេង់មានរពះ
បនាូលអ្ុំពីអ្ីដ
វ ុំបូងតគ?
រេង់មានបនាូលថា “ឱរពះវរបិតាតអ្ើយ! សូមអ្ ់តោសដល់
អ្នកោុំងតនះផង ដបិ តគមិនដឹងជាតគត្វើអ្ីវតេ”។
(លូកា២៣:៣៤)
៣. ត ើតចារមានក់កុងចុំ
ន តណាមតចារោុំងពីរ

ក់ត

ះ បានេូលសូម

អ្វីពីរពះតយស៊វូ ?

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

៤. ត ើរពះតយស៊វូ បានតឆលើយ បតៅតចារមានក់ត

ះយា៉ ងដូចតមេច?

“នលៃតនះអ្នកនឹងតៅកនុងសាានបរមសុខជាមួយនឹងខ្ុុំយដរ”
(លូកា ២៣: ៤៣ខ)។
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៥. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តៅតពលនលៃរ ង់?

ភាពងងឹ បានរគបតពញតលើយផនដី តេើយក៏មានតសចកេីភ័យ
ខាលចជាខាលុំង

មកដល់អ្ស់អ្នកណាយដលបានតឃើញការត

ះ

(មា៉ ថាយ ២៧: ៤៥,លូកា២៣:៤៤)។
៦. ត ើរពះរគីសយា ស្សកត

ង
ើ ដូចតមេច

តពលភាពងងឹ ត

ះបា ់

តៅវ ិញ?
“ឱរពះអ្ងគៗននេូលបងគុំតអ្ើយ តេ ុអ្ីវបានជារេង់តចាលេូល
បងគុំ”។ (មា៉ ថាយ ២៧:៤៦)
៧. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តៅតពលយដលរពះតយស៊វូ បានសុគ ?

វុំងននកនុងរពះវ ិហារបានរយេកជាពីរ
និងអ្ស់ោុំងផនូរតខាមចបានរតបើកត

យផនដីក៏បានកតរកើក

ើ ង។

(មា៉ ថាយ២៧:៥១-៥២)

៨. ត ើអ្ក
ន ណាបានបញ្ុា ះរពះសពរពះតយស៊វូ ?

យ៉ូយសបតៅភូមិតអ្ើរ ីមា៉ តល និងនិកូយឌមូស ជាអ្នកយដលបាន
ដាក់រពះតយស៊ូវចុះពីតឈើ ឆ្ាង តេើយបានបញ្ុា ះសពរេង់
កនុងផនូរលមី។ (លូកា២៣:៥០-៥៣, យ៉ូហាន១៩:៣៨-៤២)

៩. តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះតយស៊វូ រគីសរា វូ សុគ តៅតលើតឈើឆ្ាង?
តររះការសុគ តលើតឈើ ឆ្ាង ជាការសុគ យដលរ ូវបណា
េ សា។
(កាឡាេី៣:១៣)
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១០.តេ ុអ្ីបា
វ នជារពះតយស៊វូ រគីសា រ វូ សុគ តដាយសារ
បណា
េ សា?
រេង់េេួលរងតសចកេីតរកា្ននរពះោស់នឹងអ្ុំតពើបាបតយើង។
(កាឡាេី៣:១៣,១តពរ ុស២:២៤ និង១យលសា

ូនីច ៥:៩-១០)

ខគមពីរចងចាុំ៖ “រេង់បានរោុំរេរងអ្ស់ោុំងតសចកេីឈឺចាប់ របស់តយើង
តេើយបានេេួលផាុកោុំងតសចកេីេុការពួយរបស់តយើងជាពិ ”។
(តអ្សាយ ៥៣:៤)
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មេម ៀនទី ១៩
រពះមយស្ ៉ូវមានរពះជនម ស្់ពកា
ី
ស្ុគតវិញ
មា៉ ថាយ ២៧-២៨, លូកា ២៤ និង យ៉ហា
ូ ន ២០
១. ត ើរពះសពរបស់រពះតយស៊វូ រ វូ បានបញ្ុា ះតៅកយនលងណា?
រេង់រ ូវបានបញ្ុា ះតៅកនុងផនូរលមី

យដលជារបស់យ៉ូយសបមកពី

ភូមិតអ្ើរ ីមា៉ តល។ (មា៉ ថាយ២៧:៥៧-៦០)
២. ត ើពួកសាសន៍យដា
ូ ពាយាមការរររពះសពរពះតយស៊វូ តៅ
កនុងផនូរដូចតមេច?
ពួកតគបានសុុំតោកពីឡា ់ តោយដាក់អ្នកយាមលា ផនូរ
របស់រេង់។ (មា៉ ថាយ២៧:៦២-៦៦)
៣. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តពលរពឹករពលឹមតៅនលៃោេិ យ ?

រពះតយស៊ូវបានមានរពះជនមរស់ពីសាលប់ត

ើងវ ិញ។

(មា៉ ថាយ២៨:១-៦,លូកា២៤:១-៦,យ៉ូហាន២០:១,១១-១៦)
៤. ត ើរពះប្ាញថារេង់មានរពះជនមរស់ត

ង
ើ វ ិញយា៉ ងណា?

មានតេវតាមួយអ្ងគចុះពីសាានសួគ៌ តេើយរតមៀលលមតចញពី
មា ់ផូនរ។ (មា៉ ថាយ២៨:២)
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៥. ត ើតេវតាត

ះរបាប់អ្ីដ
វ ល់ស្រសេព
ី ីរ

រពះតយស៊វូ ?

ក់ យដលបានមកឯផនូររបស់

“រេង់មិនគង់តៅេីតនះតេ ដបិ រេង់មានរពះជនមរស់ត

ើងវ ិញ

តេើយ ដូចជារេង់មានបនាូលេុកថា ចូរមកតមើលកយនលងយដល
រេង់បានផាុុំចុះ”។ (មា៉ ថាយ ២៨:៦)
៦. ត ើស្រសេព
ី ីរ

ក់ត

ះបានតឃើញអ្វី តៅតពលយដលពួក

តៅកយនលងយដលរពះអ្មាាស់បានផាុុំ?

សុំព ់សប
ន រពះតយស៊ូវតៅកនុងផនូរ យ រេង់បានរស់ត

ងតមើល
ើងវ ិញ។

(យ៉ូហាន ២០:៤-៧)

៧. ត ើនរណាជាអ្នកេីមួយយដលបានតឃើញរពះអ្ងគសតរ្គះរស់
ត

ង
ើ វ ិញ?

មា៉ រា អ្នកស្សុកមា៉ ក់ដាឡា
(យ៉ូហាន២០:១១-១៦)

ងអ្ងគុយយុំមុខផនូររពះតយស៊ូវ។

៨.ត ើរពះអ្មាាស់សយមេងតោយពួកសាវ ័ក តឃើញតៅនលៃត

ះឬតេ?

ពិ យមន រេង់បានតបើកប្ាញតោយតឃើញតៅតពលោៃច
គឺតៅតពលយដលោវរបានចាក់តសារ។ (យ៉ូហាន២០:១៩)
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៩. តេ ុអ្ីរវ ពះតយស៊វូ មានរពះជនមរស់ពីសគ
ុ តៅនលៃេី១
ជាកតាេសុំខាន់?
តររះរពះតយស៊ូវបានផ្កលស់បូេរនលៃសរមាក គឺបូេរពីនលៃតៅរ ៍តៅ
នលៃ ោេិ យ តដើមបីតោយតយើងោចត្វើពិ្ីអ្បអ្រ ចុំតរះការ
យដលរេង់មានរពះជនមរស់ត

ើងវ ិញ។

(វ ីវរណៈ ១:១០,កិចាការ២០:៧,១កូរ ិនលូស១៦:១-២)
១០.ត ើការរស់ត

ង
ើ វ ិញរបស់រពះតយស៊វូ សតរ្គះតយើងដូចតមេច?

រពះតយស៊ូវរេង់នឹងតលើកតយើងតៅនគរសាានសួគ៌ោុំងរូប
កាយនិងរពលឹងវ ិញ្ជាណ។ (១កូរ ិនលូស ១៥:២០-២២,ភីលីព
៣:៨-១១,១តពរ ុស ១:៣-៥,៣:២១-២២)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “យ ឥ
វ ិញជាពិ

ូវតនះរពះរគីសរា េង់មានរពះជនមរស់ពីសាលប់ត
ជាផលដុំបូងពីពួកអ្នកយដលបានតដកតៅតេើយ”

ើង

(១កូរ ិនលូស ១៥:២០)។
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មេម ៀនទី ២០
កា ចាក់រមំ ពញថ្នរពះវិញ្ញ
ា

រ ិស្ុទធ

កិចកា
ា រ ១-២
១. ត ើរពះអ្មាាស់តយស៊វូ យាងត

ង
ើ តៅសាានសួគ៌តពលណា?

គឺប ា ប់ពីរេង់មានរពះជនមរស់ពីសុគ វ ិញបាន៤០នលៃ។
(កិចាការ១:២-៣,៩-១១)
២. មុនរេង់ចាកតចញតៅត ើរពះតយស៊វូ បានរបាប់ពួកសាវ ័ក
តោយត្វើអ្ី?
វ
រេង់បានរបាប់ពួកតគតោយរង់ចាុំ តៅកនុងរកុងតយរូសា

ិម

សរមាប់ការយាងមកដល់ននរពះវ ិញ្ជាណបរ ិសុេធ។
(កិចាការ១:៤-៥)

៣. ត ើរពះអ្មាាស់តយស៊វូ កុំពុងត្វើអ្ីវ តៅឯនគរសាានសួគ៌កុងតពល
ន
តនះ?

រេង់រគប់រគងរគប់ោុំងរបស់តៅសាានសួគ៌

និងតៅតលើយផន

ដីតនះ។ (តអ្តភសូ១:២០-២៣,តេតរពើរ១:១-២)
៤. ត ើរពះអ្មាាស់តយស៊វូ ត្វើអ្ីតវ េៀ តៅឯនគរសាានសួគ៌ ?
រេង់អ្្ិសាានតៅកាន់រពះវរបិតាសរមាប់តយើងរាល់គាន។
(រម
ូ ៉ ៨:៣៤, តេតរពើរ៩:១២,២៤)
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៥. ត ើរពះវរបិតាតឆលើយ បតសចកេីអ្្ិសាានរបស់រពះអ្មាាស់
តយស៊វូ ដូចតមេច?
រពះវរបិតារបោនដល់រពះអ្មាាស់តយស៊ូវនូវអ្វីយដលតយើង
រ ូវការ។ (តអ្តភសូរ៤:៧-៨)
៦. ត ើការរបោនពរដុំបូងយដលរពះតយស៊វូ បានរបោនដល់តយើង
គឺអ្ី?
វ
រពះវ ិញ្ជាណបរ ិសុេធបានចាក់បុំតពញដល់ពិ្ីបុណយនលៃេី៥០។
(កិចាការ ២:១,៤)
៧. ត ើរពះវ ិញ្ជាណយដលបានចាក់បុំតពញត

ះជាសញ្ជាអ្វី ?

មានសតមលងពីតលើតមឃ ដូចជាខយល់បក់គុំេុកយា៉ ងខាលុំងមក
តពញកនុងផាះ។ (កិចាការ២:២)
៨. ត ើរេង់បានផេលត់ ោយសញ្ជាអ្វីតេៀ ឬតេ ?
មានភាពដូចជាអ្ណា
េ តភលើងយបកតចញពីគាន តលចតោយ
មនុសែ១២០

ក់បានតឃើញ តេើយមកសណិា តលើតគ

រគប់ៗគាន តៅតពលពួកតគរបជុុំគានតៅបនាប់ជាន់តលើ។
(កិចាការ ២:៣)
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៩. ត ើអ្ុំណាចតចសាេពិតសសអ្វីបានរបោនដល់ពួក១២០
ត

ក់

ះ?

ពួកតគបានេេួលអ្ុំណាចោចនិយាយភាសាជាតរចើនខុសៗ
គានបាន។ (កិចាការ២:៤-១២)
១០.ត ើការនិយាយភាសាជាតរចើនខុសៗគានតនះជាសញ្ជាអ្វី ?
រពះនឹងមកតរជើសតរ ើសយករាស្រសេរបស់រេង់ តចញពីរគប់ជា ិ
សាសន៍តៅតលើយផនដី ។ (កិចាការ២:១៤-២១,៣៩)
ខគមពីរចងចាុំ៖
ត

“រពះតយស៊ូវតនះឯង យដលរពះបានតលើកពីអ្នករាល់គាន

ើងតៅតលើសាានសួគ៌ រេង់នឹងយាងមកវ ិញតាមយបបដយដល ដូចជា

អ្នករាល់គានបានតឃើញរេង់តៅេីត
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មេម ៀនទី ២១
មពរតុស្ពាបាលេនុស្សខ្វន
ិ ពីកមំ នើត
កិចកា
ា រ ៣-៤
១. ត ើតពរ ស
ុ និងយ៉ហា
ូ នត្វើអ្ីប
វ ា ប់ពីបុណយនលៃេី៥០ចប់ភាលម?
គា ់ោុំងពី រ

ក់បានតៅរពះវ ិហារតដើមបីអ្្ិសាាន។

(កិចាការ៣:១)
២. ត ើតពរ ស
ុ និងយ៉ហា
ូ នតឃើញអ្នកណាតៅមា ់ោវរពះវ ិហារ?
ពួកគា ់បានតឃើញអ្នកសុុំោនមានក់ យដលមានតជើងខវិនពី
កុំតនើ អ្ស់ ៤០ឆ្នុំ។ (កិចាការ៣:២-៥,៤:២២)
៣. ត ើតពរ ស
ុ បាននិយាយអ្វីតៅកាន់អ្ក
ន សុោ
ុំ នត
តពរ ុសបានរបាប់គា ់តោយតរកាកត

ះ?

ើងតេើយតដើរតៅចុះ។

(កិចាការ៣: ៦-៧)
៤. ត ើតពរ ស
ុ បានរបាប់គា ់តោយត្វើកិចកា
ា រតនះ តដាយពឹងោង
ត្មះអ្នកណា?
កនុងរពះ មរពះតយស៊ូវរគីសា ជារពះអ្មាាស់យដលបានឈនះ
តសចកេីសាលប់។ (កិចាការ ៣:៦)
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៥. ត ើមនុសែខវិនត

ះបានតជឿថា រពះតយស៊វូ ោចត្វើតោយគា ់

តដើរបានឬតេ?
យមនតេើយ រេង់បានផេល់តសចកេីជុំតនឿមកដល់គា ់តោយ
តជឿរពះតយស៊ូវ។ (កិចាការ៣:៨-៩)
៦. ត ើមនុសែខវិនត

ះបានជាឬតេ?

យមនតេើយគា ់បានតដើរោុំងតោ តៅមក តេើយបាន
សរតសើរដុំតកើងរពះ (កិចាការ៣:៨)។
៧. ត ើការអ្សាារយតនះេេួលបានលេធផលអ្វី?
មនុសែជាតរចើនបានមករបជុុំគាន តេើយបានសាេប់តពរ ុស
អ្្ិបាយអ្ុំពីរពះតយស៊ូវ យដលបានមានរពះជនមរស់ពីសាលប់
ត

ើងវ ិញ។ (កិចាការ៣: ១១-១២)

៨. ត ើការតនះបានត្វើតោយពួកតមសាោរបជុុំខឹងឬតេ?
យមនតេើយពួកតគបានខឹងជាខាលុំង ក៏បានចាប់តពរ ុសនិង
យ៉ូហានដាក់កុងគុ
ន
ក។ (កិចាការ៤:១-៣)
៩. ត ើពួកតមសាោរបជុុំបញ្ជ
ា តពរ ស
ុ និងយ៉ហា
ូ នត្វើអ្ីតវ ៅនលៃ
ប ា ប់?
ពួកតគហាមតពរ ុស និងយ៉ូហានមិនតោយនិយាយអ្ុំពី
រពះ

មរពះតយស៊ូវតេៀ ។ (កិចាការ៤:៥-៦,១៨)
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១០.ត ើតពរ ស
ុ បានតឆលើយ បអ្វីតៅកាន់ពួកតគវ ិញ?
“ដបិ តយើងខ្ុុំនឹងយលងនិយាយពីការយដលតយើងខ្ុុំបានតឃើញ
តេើយឮ ពុុំបានតេ”។ (កិចាការ ៤:២០)
ខគមពីរចងចាុំ៖

“តបើគួរគបបីតៅចុំតរះរពះតោយតយើងខ្ុំុសាេប់ តាម

អ្ស់តោករាល់គានជាជាងសាេប់តាមរពះ ត

ះសូមពិចារណាចុះ”។

(កិចាការ៤:១៩)។
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មេម ៀនទី ២២
មពរតុស្ជួរជាេួយមោកក៉ូមនោស្
កិចកា
ា រ ៩-១០
១. ត ើតេ ុអ្ីបា
វ នជាសាវ ័កតពរ ស
ុ តៅស្សុកសាមា៉ រ ី?
តោកតពរ ុសបានតៅស្សុកសាមា៉ រ ី តដើមបីអ្្ិបាយរពះ
បនាូលដល់ពួកអ្នកយដលមានជុំតនឿ ដល់រពះរគីសតា ៅេីត
(កិចាការ៩:៣២)។

ះ

២. ត ើរពះរគីសបា
ា នសយមេងតចសាេតាមរយៈតោកតពរ ស
ុ ដូច
តមេច?
តពរ ុសបានពាបាលតអ្

ស យដលសាលប់នដតជើង៨ឆ្នុំមក

តេើយ។ (កិចាការ ៩:៣៣-៣៤)
៣. ត ើសាវ ័កតពរ ស
ុ បានត្វើការអ្សាារយអ្វីតៅរកុងយ៉ប
ុ តប៉?
តោកតពរ ុសបានតរបាស

ងត ប៊ីតោយរស់ពីសាលប់ត

ើង

វ ិញ។ (កិចាការ៩: ៣៧-៤១)
៤. ត ើសាវ ័កតពរ ស
ុ បានតឃើញការជាក់យសេងអ្វីតៅរកុងយ៉ប
ុ តប៉?
គា ់បានតឃើញការជាក់យសេងស វតជើ ង៤ ស វនរព ស វលូន
វរ ស វតេើរតលើោកាសរគប់របតភេយដលពួកសាសន៍យូដា
ហាមមិនតោយេេួលោន។ (កិចាការ១០:៩-១៣)
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៥. ត ើតពរ ស
ុ តឆលើយតៅកាន់រពះអ្មាាស់ដូចតមេចតពលរេង់របាប់
គា ់តោយយកបរ ិតភាគ?
គា ់បានតឆលើយថា គា ់មិនយដលេេួលោនអ្វីយដលមិនសាអ
តេើយមិនបរ ិសុេធតសាះ។ (កិចាការ១០:១៤)
៦. ត ើរពះអ្មាាស់មានបនាូលរបាប់សាវ ័កតពរ ស
ុ ដូចតមេច?
រេង់មានបនាូលរបាប់គា ់ថា
តេើយត

“របស់អ្ីវយដលរពះបានសមាអ

ះកុុំតោយអ្នករាប់ថា ជាមិនសាអ ត

ើយ”។

(កិចាការ ១០:១៥)
៧. តេ ុអ្ីបា
វ នរពះអ្មាាស់សយមេងការតនះតោយគា ់តឃើញ?
រេង់ចង់តោយសាវ ័កតពរ ុសអ្្ិបាយការតនះដល់ពួកសា
សន៍ដ៏នេ(កិចាការ ១០:៣៤-៣៥,១៥:៧-៩)។
៨. ត ើសាវ ័កតពរ ស
ុ ដឹងពីអ្ ន
ា ័យនននិមិម តនះយា៉ ងដូចតមេច?
មនុសែជាតរចើនមកពីតមេ័ពកូតនោស ជាសាសន៍ដ៏នេបាន
សុុំតោយតោកតពរ ុសមកអ្្ិបាយរពះបនាូលដល់គា ់។
(កិចាការ១០:១៩-២២)

៩. ត ើសាវ ័កតពរ ស
ុ បានតចញតៅឬតេ ?
យមនតេើយ

គា ់បានតចញតៅអ្្ិបាយរពះបនាូលអ្ុំពីរពះ

ជាមាាស់ អ្ុំពីរគួសាររបស់គា ់ និងមិ េសរមាញ់របស់គា ់ ។
(កិចាការ១០:២៣-៣៦)
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១០.ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តពលតោកតពរ ស
ុ កុំពុងអ្្ិបាយរពះ

បនាូល?
រពះវ ិញ្ជាណបរ ិសុេធបានសណិា តលើពួកសាសន៍ ដ៏នេ ោុំង
ត

ះតេើយពួកតគបាននិយាយភាសាដ៏នេ យលមោុំងសរតសើរ

ដុំតកើងដល់រពះ។ (កិចាការ១០:៤៤-៤៦)
ខគមពីរចងចាុំ៖
តេើយរ

“រគប់ោុំងេីបុំផុ ននយផនដីនឹងនឹកចាុំដល់រពះតយេូវ៉

ប់យបរមកឯរេង់

អ្ស់ោុំងពូជពងែនននគរោុំងឡាយនឹង

ថាវយបងគុំតៅចុំតរះរេង់ ”។ (េុំនុកដុំតកើង ២២:២៧)
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ដមំ

មេម ៀនទី ២៣
ើ ព័នក
ធ ច្
ិ មច លើកទី១ រស្់សាវ័ករល
ុ
កិចកា
ា រ ៩, ១៣, ១៤

១. តពលតសាផ្កនរ វូ តគគប់នឹងលម ត ើអ្ក
ន ណាឈរយកបរគា ់?
សុលជាអ្នកស្សុកត ើសុស យដលបានគាុំរេនឹងការសាលប់របស់
គា ់ (កិចាការ ៧:៥៧-៨:១)។
២. តេ ុអ្ីបា
វ នសុលតចញតៅរកុងដាមា៉ ស?
តដើមបីយកពួកអ្នកតោស យដលតជឿតលើរពះមករកុងតយរូសា
ិមវ ិញ ។ (កិចាការ៩:១-២)
៣. ត ើអ្ក
ន ណាបានតលចមកឯសុលតៅតាមផលូវ?

រពះរគីសតា លចមកឯគា ់មានបនាូលថា “សុលយនសុល តេ ុ
អ្វីបានជាអ្នកតបៀ តបៀនដល់ខុុំដ
្ ូតចនះ?” (កិចាការ ៩:៤)។

៤. ត ើរពះអ្មាាស់បានតៅសុលមកតោយត្វើអ្ី?
វ
រេង់បានតៅគា ់តដើមបីអ្្ិបាយដុំណឹងលអដល់ពួកសាសន៍
ដ៏នេ(កិចាការ៩:១៥)
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៥. ត ើអ្ក
ន ណាបានតៅជាមួយសុលតពលត្វើព័នក
ធ ិចេ
ា ីមួយ របស់
គា ់?
បាណាបាស យ៉ូហាន-មា៉ កុសបានតៅជាមួយគា ់ ។
(កិចាការ១៣: ១-៥)
៦. ត ើត្មះរបស់សល
ុ បានបេូរតៅជាអ្វី?

គា ់បានបេូរត្មះតៅជាប៉ុលវ ិញ (កិចាការ១៣:៩)។

៧. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តៅតលើតកាះគីរបុស?

តៅហាវយតៅតលើតកាះ តេើយរបយេលជាមានអ្នកដ៏នេជា
តរចើនតេៀ

រ ូវបានសតរ្គះ (កិចាការ ១៣:៤)។

៨. ត ើការផាយដុំណឹងលអរបស់សាវ ័កប៉ុលតៅរកុងោន់េីយក
៉ូ
កនុងស្សុកពីសឌា
ុី េេួលបានលេធផលអ្វីខះ
ល ?
មានពួកសាសន៍ដ៏នេជាតរចើន ក់បានតជឿតលើរពះតយស៊ូវ
រគីស(ា កិចាការ១៣:៤៨)។
៩. ត ើពួកយូដាបានប្ាញការរចយណនរបស់ពួកតគ

ោស់នឹង

សាវ ័កប៉ុលតៅរកុងោន់េីយក
៉ូ កនុងស្សុកពីសឌា
ុី ដូចតមេច?
ពួកតគតដញសាវ ័កប៉ុល និងយ៉ូហានតចញពីរកុង។
(កិចាការ ១៣:៥០)
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១០.ត ើអ្ក
ន មិនតជឿរពះតៅរកុងលីស្រសាេត្វើអ្ីតវ ោកតលើប៉ុល

និង

បាណាបាស?
ដុំបូងពួកតគចង់ថាវយបងគុំពួកគា ់ ដូចជារពះ យ តរកាយមក
ពួកតគបានតចាលសាវ ័កប៉ុលនឹងលម តេើយអ្ូសគា ់តៅតចាល
តដាយនឹកសាមនថា គា ់សាលប់។(កិចាការ១៤:១១-១៥,១៩)
ខគមពីរចងចាុំ៖

“ចូរអ្នករាល់គាន

តៅតពញសពវកុងតោកិ
ន
យោុំងមូល

តេើយផាយដុំណឹងលអតៅដល់រគប់មនុសែោុំងអ្ស់ចុះ”។
(មា៉ កុស ១៦:១៥)
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ដមំ

មេម ៀនទី ២៤
ើ ព័នក
ធ ច្
ិ មច លើកទី២ រស្់សាវ័ករល
ុ
កិចកា
ា រ ១៦-១៨

១. ត ើសាវ ័កប៉ុល និងសុឡា
ី សបានបនេព័នក
ធ ិចតា លើកេី២តៅ
កយនលងណា?
ពួកគា ់បានតៅសួរសុខេុកពួកជុំនុុំតៅស្សុកោសុី។
(កិចាការ១៥:៤០-១៦:២,៦)
២. ត ើសាវ ័កប៉ុលបានតឃើញអ្វីកុងការការជាក់
ន
យសេងតៅស្សុក
ោសុី ?

ប៉ុលបានតឃើញមនុសែមកពីស្សុកមា៉ តសដូនមានក់ ឈរអ្ងវរ
គា ់ថា “សូមអ្តញ្ាើញឆលងមកជួយតយើងខ្ុុំ យដលតៅស្សុកមា៉ តសដូនតនះផង”។ (កិចាការ ១៦:៩)
៣. ត ើការជាក់យសេងត

ះមានន័យតសចកេីយា៉ងដូចតមេច?

រពះមានពួករាស្រសេតរជើសតាុំងរបស់រេង់ តៅស្សុកមា៉ តសដូន។
(កិចាការ១៦:១០,១២)
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៤. ត ើអ្ក
ន ណាយដលបានេេួលការសតរ្គះមុនតគតៅស្សុកមា៉
តសដូន?
លីឌា បានេេួលបុណយរជមុជេឹករួមជាមួយរគួសារ

ង។

(កិចាការ១៦:១៤-១៥)។
៥. ត ើតកមងស្សីយដលមានោរកែចូលបានយស្សកត

ង
ើ យា៉ ងដូច

តមេចអ្ុំពីសាវ ័កប៉ុល និងសុឡា
ី ស?
“អ្នកោុំងតនះជាអ្នកបុំតរ ើននរពះដ៏ខពស់បុំផុ

យដលរបាប់តយើង

ពីផូលវសតរ្គះ”។(កិចាការ ១៦:១៧)
៦. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ ប ា ប់ពីប៉ុលបតណេញោរកែតចញ?

សាវ ័កប៉ុល និងសុីឡាសរ ូវបានតគវយត្វើបាប តេើយរ ូវ
ជាប់គុក។ (កិចាការ១៦:១៩-២៤)
៧. ត ើសាវ ័កប៉ុល និងសុឡា
ី សមានការភ័យខាលចតេតៅកនុងគុក?
តេ! តៅតពលយប់ពួកគា ់បានតរចៀងសរតសើរដុំតកើងរពះ
តេៀ ផង។ (កិចាការ១៦:២៥)
៨. ត ើរពះសយមេងរពះតចសាេរបស់រេង់ដូចតមេចតៅកនុងគុកត
ត

ះក៏ស្សាប់យ មានកតរកើកដីជាខាលុំងដល់តមលះ

ះ?

ត្វើតោយោវរ

ោុំងប៉ុ ម នបានរតបើកតចញភាលម តខានះក៏បានរតេើបតចញពីនដ
របស់សាវ ័កប៉ុល និងសុីឡាសោុំងអ្ស់។ (កិចាការ១៦:២៦)
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៩. ត ើអ្ក
ន យាមគុកបានត្វើអ្ី?
វ
គា ់បានអ្ងវរសាវ ័កប៉ុល និងសុីឡាសថា “តោកមាាស់តអ្ើយ
ត ើរ ូវតោយខ្ុុំត្វើដូចតមេច តោយបានសតរ្គះផង?”
(កិចាការ ១៦:៣០)

១០. ត ើសាវ ័កប៉ុល និងសុឡា
ី សតឆលើយតៅអ្នកយាមគុកដូចតមេច?
“ចូរតជឿដល់រពះអ្មាាស់តយស៊ូវរគីសតា ៅ ត

ះអ្នកនឹងបាន

សតរ្គះតេើយរពមោុំងពួករគួសារតោកផង”។
(កិចាការ១៦:៣១)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ដបិ តសចកេីសនាត
កូនតៅអ្នករាល់គាន

ះ គឺសនាដល់អ្ក
ន រាល់គាន និង

រពមោុំងអ្ស់អ្ក
ន យដលតៅឆ្ៃយយដរ

គឺដល់អ្ស់

អ្នកណាយដលរពះអ្មាាស់ជារពះននតយើងរាល់គានរេង់នឹងតៅ”។
(កិចាការ ២:៣៩)
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ដមំ

មេម ៀនទី ២៥
ើ ព័នក
ធ ច្
ិ មច លើកទី៣ រស្់សាវ័ករល
ុ
កិចកា
ា រ ១៩-២៨

១. ត ើសាវ ័កប៉ុលបនេដុំតណើរព័នក
ធ ិចតា លើកេី៣តៅកយនលងណា?
គា ់បានតៅរកុងតអ្តភសូរ ជាកយនលងយដលគា ់ធ្លលប់បតរងៀន
រយៈតពល២ឆ្នុំ។ (កិចាការ១៩:១,១០)
២. ត ើមានមនុសែជាតរចើនបានប្ាញតសចកេីជុំតនឿតៅកនុងរពះ
អ្មាាស់ដូចតមេច?

ពួកតគបានយកតសៀវតៅកបួន រមារបស់ខួន
ល មកដុ តចាល។
(កិចាការ ១៩:១៨-១៩)
៣. ត ើអ្ក
ន ណាបានជុំោសនឹងសាវ ័កប៉ុលតៅរកុងតអ្តភសូរ?
តដតមរោសជាជាងរបាក់

យដលបានត្វើោស្សមរពះឌីោនពី

របាក់។ (កិចាការ១៩:២៣-២៥)
៤. តេ ុអ្ីបា
វ នជាតដតមរោសជុំោស់នឹងសាវ ័កប៉ុល?
គា ់ខាលចការផាយដុំណឹងលអរបស់ប៉ុលប៉ះរល់ដល់ការរក
សុីគា ់។ (កិចាការ១៩:២៥-២៧)
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៥. ត ើមានអ្វីតកើ ត

ង
ើ តពលតដតមរោសបញ្ុា ះបញ្ូា លពួកេវង
ូ

មនុសែតោយោស់នឹងសាវ ័កប៉ុល?

មានចោចលជាខាលុំងកនុងរកុង ដូតចនះប៉ុលរ ូវយ តចញពីរកុង
តអ្តភសូរ។ (កិចាការ១៩:២៨-៣០,២០:១)

៦. ត ើសាវ ័កប៉ុលបានចាកតចញពីរកុងតអ្តភសូរតៅកយនលងណា?
គា ់បានតៅស្សុកមា៉ តសដូន និងស្សុករកិក។
(កិចាការ២០:១-២)
៧. ត ើរពះវ ិញ្ជាណបរ ិសុេរធ បាប់អ្ីដ
វ ល់គា ់តពលគា ់កុំពុងត្វើ
ដុំតណើរ?
គា ់នឹងរ ូវតគចាប់ ត្វើជាអ្នកតោសតៅរកុងតយរូស

ិម ។

(កិចាការ ២០:២២-២៣)
៨. តេ ុអ្ីបា
វ នប៉ុលរ វូ តគចាប់ត្វើជាអ្នកតោសតៅរកុងតយរូ
សា

ម
ិ ?

ពួកមនុសែោរកក់សាសន៍យូដា តៅរកុងតយរូសា

ិមតចាេ

របកាន់គា ់ថា គា ់បានត្វើខុសនឹងរកឹ វ ិន័យរបស់តោក
ម៉ូតស។ (កិចាការ ២១:២១,២៨-៣៧)
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៩. ត ើរពះអ្មាាស់
រេង់បាន
តៅេីត

សា
ុំ វ ័កប៉ុលជាអ្នកតោសតៅកយនលងណា?

ុំគា ់ចូលកនុងរកុងរម
ូ ៉ តដើមបីនឹងផាយដុំណឹងលអ

ះ។

(កិចាការ២៣:១០-១១,២៨:១៤-១៦,២៣-២៤,៣០-៣១)
១០.ត ើការផាយដុំណឹងលអរបស់សាវ ័កប៉ុលេេួលបានលេធផល
អ្វីខះល ?
ដុំណឹងលអបានផែពវផាយតៅដល់របតេសជិ ខាងជាតរចើន
តេើយមានមនុសែដ៏សនធឹកបានេេួលតជឿរពះអ្មាាស់តយស៊ូវ
រគីស។
ា (កិចាការ២៨:២៨,ភីលីព១:៦-២០,២្ីម៉ូតល ២:៩-៣០,
ភីលីម៉ូន១០)
ខគមពីរចងចាុំ៖ “ខ្ុំុបាន យុេធយា៉ងលអ ខ្ុំុបានរ ់របណាុំ ងជាតស្សច ខ្ុំុ
បានរកាតសចកេីជុំតនឿតៅតេើយ”។ (២្ីម៉ូតល ៤:៧)
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