គោលជំគ ឿស្តព
ី ីប្រវត្តិន ប្ពះគម្ពីរ

ប្រវត្តិប្ពះគម្ពរី ស្ញ្ញ
ា ចាស្់ស្គខេរ

ថ្ននក់មធ្យម (កំរ ិត ២)
ភាគទី១

ររៀបររៀងរោយរោករគូ រអច្ឆ. សុ.ី ហុកសុម
ី ៉ា
រតួតពិនិតយរោយរោករគូគង្វវល រេ. រេ. លិម
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អារម្ភកថាអ្នក ិព ធ
រសៀវរៅរនេះរតូវបានររៀបររៀងរឡើងអមជាមួយនឹងរសៀវ
រៅដែលនិយាយអំពីក័ណ្ឌគមពីរសញ្ញាថ្មី

ដែលររៀបររៀងរឡើង

រោយ Rev. G. VandenBerg។ ជាងរនេះរៅរទៀតការររបើរបាស់
រសៀវរៅរនេះឱ្យបានរតឹមរតូវ

តរមូវឱ្យរយើងររបើវាតាមលំោប់

លំរោយពីថ្ននក់ទាបែល់ថ្ននក់ខ្ស
ព ់

រហើយរសៀវរៅទាំងរ

េះ

សុទធដតជាបណ្ំុ្ រសៀវរៅស្ីពីរោលេំរនឿ។

រែើមបីឱ្យឪពុកម្យ និងរគូបររងៀន ចសច្គាល់ល់នូវអវីជា

រោលរៅ និងអវីដែលរតូវបានរ ំពឹងទុករៅកនុងរមររៀនរនេះ រយើង

ខ្្ំុនឹងផ្ល់នូវកំណ្ត់ ច្ំណំមួយច្ំនួនែូច្ខាងររកាម៖
១.រោលរៅច្ំបងននរសៀវរៅរនេះ
ខ្លីរហើយរតូវតាមរបព័នធ
រែើមបីរធ្វើឱ្យកូនរៅរយើងគាល់ល់ពីការពិ ត រៅកនុងរបវតតិគមពីរសញ្ញា
ចាស់។
២.រជាគេ័យននរមររៀនរបវតតិគាលស្រសតរនេះ មិនដមនចសស្ស័យដត
រលើរសៀវរៅ

និងរគូដែលបររងៀនប៉ាុរណណេះរទ

ប៉ាុដនតវាចសស្ស័យ

រៅរលើការខ្ិតខ្ំរបឹងដរបងែ៏រមេះមុតកនុងការទរនទញ

និងការ

សិការបស់បូនៗកុ
អ
មរ រោយមនទាំងការររជាមដរេងែ៏សំខាន់
ពីឪពុកម្យផងដែរ។

៣.លំហាត់សររសរសរមប់រមររៀន ដែលរតូវបានររៀបច្ំ និង
របាេះពុមភកុងរសៀវរៅលំ
ន
ហាត់រោយដឡករ
វារចាលរទ

េះ

មិនរតូវរបាេះបង់

របើសិនរយើងរតូវសររមច្ឱ្យបាននូវរោលបំណ្ងនន

ការសិការមររៀនទាំង២៥រនេះ។ វារតូវបានរច្
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រឡើងរោយមន

រោលបំណ្ងច្ង់ឱ្យសិសសថ្នឹកកនុងការរបើករករមើលបទ គមពីរមួយ
ច្ំនួនដែលទាក់ទងនឹងរមររៀនរបស់រគ។
៤.ការររបើរបាស់គររមងសិកា

ក៏រតូវបានដណ្

ំឱ្យររបើជា

េំនួយែ៏មនតនមលសរមប់រមររៀនរនេះផងដែរ។
៥.គររមងទរនទញ ក៏ចសច្មនរបរយាេន៍កុងការអនុ
ន
វតតន៍តាម

ដែរ។

ការរបឹងដរបងែ៏រមេះមុតបន្ិច្បនតួច្

ច្ិតតែល់ច្ំដណ្កការង្វររបស់រគូបររងៀន

ែ៏គួរឱ្យភា្ក់រផអើលកនុងច្ំណ្ុច្ពិរសសរនេះ។
ង្វយសមតថិភាពច្ងចាំរបស់កូនៗរយើងរ

និងការរលើកទឹក

នឹងបរងកើតនូវលទធផល
រយើងមិនរតូវរមើល
េះរទ

ឯគររមង

ទរនទញរនេះរទៀតរគាលត ក៏មិនដមនហួសពីសមតថភាពរបស់រកមងៗ
ភាគររច្ើនដែលសថិតកនុងច្រ ល េះចសយុ ពី៩ រៅ១០ឆ្នំដែរ។

សូមឱ្យរពេះននសមព័នធរមរតីរបស់រយើងររបើរបាស់ការរបឹង

ដរបងរនេះ

រែើមបីឱ្យកូនននសមព័នធរមរតីរបស់រទង់

ចសច្ចាក់រគឹេះ

កនុងច្ំរណ្េះែឹងននរពេះបនទូលរបស់រទង់។

- ែកស្សង់រច្ញពីចសរមភកថ្នរែើមដែលររៀបររៀងរោយ

សាស្ត្សាាចារ្យ អេច្ឆ.សុ៊ី ហុកសុ៊ីម៉ា
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អារម្ភកថាអ្នកកកស្ប្ម្ួល
រសៀវរៅរនេះ (របាេះពុមពកុងដខ្មករា
ន
ឆ្នំ២០០៤) រតូវបាន

របាេះពុមពផសពវផាយរច្ញពីអីដវ ែលមនកនុងការររបើរបាស់

តាម

រយៈ P R Cរៅសហរែឋចសរមរ ិកសរមប់ ររយេះរពល៤ទសសវតសរ ៍
ច្ុងររកាយ។
មនការកំហុសខ្លេះននការសររសរ

និងកំហុសរផសងៗ

រទៀតរតូវែករច្ញ

រហើយមនសំនួរច្ំរលើយខ្លេះរទៀតក៏រតូវដករ

តរមូវរឡើងវ ិញដែរ

រែើមបីរចសយមនភាពង្វយស្សួលជាងមុន

សំរាប់រកមងៗ

ច្ងចាំរោយោមនភាពសមុគគាលមញរៅនឹងខ្លឹមគាលរ

ននរសៀវរៅ។ ខ្គមពីរច្ងចាំ (គមពីរ រម
ូ ៉ា េំពូក៨ ទាំងមូល) ក៏បាន
បដនថមនូវអតថរបរយាេន៍ែល់កុមរផងដែរ។
ែូច្មនរៅកនុងភាគទី១ ននកំរ ិតរនេះផងដែរ អនកសិកា
ដែលរយាងោនរៅវ ិញរៅមកលំអិត

នឹងចសច្រកបានច្រមលើយ
បដនថម

រហើយសុីេំរៅជាងមុនររបើរធ្វើការររបៀបរធ្ៀបជាមួយនឹង

ច្រមលើយដែលមនរៅកនុងកំរ ិតកុមរផងដែរ។
ផងដែរថ្នមកែល់កំរ ិតរនេះ

ការទទួលយកនូវរសច្កតីពិត

សូមបញ្ញ
ា ក់បដនថម

គឺជាការយល់ែឹងររច្ើនជាងមុនកនុង
។ រហតុែូរច្នេះរហើយសូមមតា

បិតាចសណពាបាល និងរោករគូអនករគូទាំងអស់រមតាតកុំសងកត់
ធ្ងន់ខាលំងរពករៅរលើពាកយរពេយ

រៅរពលដែលទាមទារច្ំរលើយ

ពីពួករគ។
សូមរពេះជាមាស់របទានពរ

ែល់រយើងទាំងអស់ោន

រហើយេួយែល់ពួករយើងឲ្យមនរសច្កតីខាាប់ខ្ួន
ា កនុងការដសវងរក
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កុមរៗរបស់ពួករយើង

រែើមបីបណ្ុត េះបណ
ត លឲ្យបានកាលយរៅ

ជាបុរតាបុរតីននរពេះវរបិតា ដែលមនរពញរោយឫទាធនុភាពកនុង
អតថបទរពេះគមពីរ និងកនុងរោលលទធិរនេះ។

គោយ គជ.គជ. លិម្, ២០០៤
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មេម ៀនទី ១

ំ ូង្
កា បង្កបមង្កត
ើ ដប
១. ត ើមានអ្វីតៅក្នុងតពលការចាប់តផតើមដំបូង?

រពះជាមាចស់បានបតងកើ ស្ថថនសួគ៌និងផផនដី និងរគប់របស់សពវ
ស្ថរតពើតៅតលើស្ថថនសួគ៌ និងតៅតលើផផនដីផងផដរ។
(តោក្ុបប ិត ១:១-២៧)

២. ត ើរពះជាមាចស់បានបតងកើ របស់សពវស្ថរតពើ តំងពីតពលណា?
យ៉ ងតោចណាស់ ៤០០០ឆ្នំមុនក្ំត

ើ

របស់រពះតយស៊ូវ។

៣. ត ើរពះជាមាចស់បតងក់ើ របស់សពវស្ថរតពើរយៈតពលប៉ុន្មមនថ្ងង?
គឺរយៈតពល ៦ថ្ងង ត

ើយតៅថ្ងងទី៧ រទង់សំរាក្។

(តោក្ុបប ិត ១:៣១-២:១)
៤. ត ើរពះជាមាចស់បានបតងកើ របស់សពវស្ថរតពើមក្យ៉ ងដូចតមតច?
គឺតោយស្ថរអ្ំណាចថ្នរពះបនទូលរបស់រទង់។
(តោក្ុបប ិត ១:៣,ត

តរពើរ ១១:៣)

៥. ត ើរពះជាមាចស់បានបតងកើ មនុសសមក្យ៉ ងដូចតមតច?
រពះអ្ងគបានយក្ដីមក្សូនត្វើជាមនុសស
ខ្យល់ដតងហើមចូលតមរនធរចមុះ

4

ើយរទង់បានផលុំ

តពលតន្មះក្៏មានជីវ ិ ត

(តោក្ុបប ិត ២:៧)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -

ត
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ើង។

៦. ត ើក្ុងរពះគមព
ន
ីរបានរបាប់តយើងអ្ំពីអ្ីតវ ទៀ
ដំបូង?

ទាក្់ទងនឹងមនុសស

រពះជាមាចស់បានបតងកើ មនុសសតមយមានសណា
ា ននិងលក្ខ
ៈដូចអ្ងគរទង់ផដលមចស្សឡាញ់ និងបំតរ ើរទង់យ៉ងលអឥ
ត្ចះ។ (តោក្ុបប ិត ១:២៦-២៧)
៧. ត ើរពះបានរបទាននរណា ឲ្យត្វើជាជំនួយដល់តោក្អ្័ោម?
គឺន្មងតអ្វ៉

ផដលរពះជាមាចស់បានបតងកើ តចញមក្ពីឆឹង
អ ជំនីរ

របស់តោក្អ្័រោម។ (តោក្ុបប ិត ២:២១-២៣)
៨. ត ើរពះជាមាចស់បានយក្តោក្អ្័រោម និងន្មងតអ្វ៉ តៅោក្់តៅ
ក្ផនលងណា?
រទង់បានយក្ពួក្តគ

តៅតមយមស្ស័យតៅក្នុងសួនចារដ៏

ផសនស្សស់ស្ថអ មួយផដលត្មះថា សួនចារតអ្ផដន។
(តោក្ុបប ិត ២:៨)

៩. ត ើរពះជាមាចស់បានរតស់តៅតោក្អ្័រោមតមយគា ់ត្វើអ្ី?
វ
គឺរទង់បានតៅតោក្អ្័ោមតមយបំតរ ើដល់រទង់

ត

ើយត្វើជា

មាចស់តលើអ្ីវៗទាំងអ្ស់ផដលរពះបានបតងកើ មក្។

(តោក្ុបប ិត

២:១៥)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ Copyright © Gratia Dei Sola Media

5

១០.ត ើកាលពីតដើមដំបូងត

យ
ើ មានអ្ំតពើបាបនិងតសចក្តីស្ថលប់

ផដរឬតទ?
តទ! រពះជាមាចស់បានទ ត

ើញថាអ្វីៗទាំងអ្ស់ផដលរទង់ បាន

បតងកើ មក្ គឺសុទធផ លអទាំងអ្ស់។ (តោក្ុបប ិត១:៣១)
តមតរៀនទតនទញ៖
ចូរសិក្ា

ស្ថរបានថ្នរពះគមពីរសញ្ញដចាស់តៅតមលំោប់

លំតោយ។តោក្ុបប ិត,

និក្ខមនំ,

តលវ ីវ ិន័យ,

ជនគ

ន្ម,

តចាទិយក្ថា, យ៉ូតសវ, ពួក្តៅោវយ, ន្មងរស់, ១ស្ថំយូផអ្ល,
២ស្ថំយូផអ្ល,

១ពងាវតក្សរ ,

១របាក្សរ , ២របាក្សរ , ផអ្សរា៉ , តនត

២ពងាវតក្សរ ,
មា, ន្មងតអ្សត្ើរ,

យ៉ូប, ទំនុក្ដំតក្ើង, សុភាសិ , ស្ថស្ថត, បទចំតរៀងស្ថ
តអ្ស្ថយ, តយតរមា, បរ ិតទវ, តអ្តសគាល, ោនីផយ៉ល,
យ៉ូផអ្ល, តអ្ម៉ុស, អ្ូបាឌា, យ៉ូណាស, មីកា, ណា
ោបាគុក្, តសផាន្ម, ោកាយ, ស្ថការ ី,មា៉ ឡាគី។

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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ូម៉ូន,
ូតស,
៊ុម,

មដើេកំម

មេម ៀនទី ២

ើ តននអំម ើបាប

១. ត ើតដើមតឈើពិតសសពីរតដើមណាផដលរពះតយ

វ
ូ ៉ បានោក្់

តៅក្នុងសួនចារតអ្ផដន?
គឺមានតដើមតឈើ ជីវ ិ និងតដើមតឈើ ដឹងខ្ុលរ ូវ។
(តោក្ុបប ិត ២:៩)
២. ត ើតោក្អ្័រោមនិងន្មងតអ្វ៉ បរ ិតភាគផលពីតដើមតឈើជីវ ិ
ផដរតទ?
ផមនត

ើយ ត

ើយផលពីតដើមតឈើ តន្មះ គឺជាសញ្ញដសំគាល់តៅ

ចំណាំអ្ំពីការរស់ដ៏អ្ស់ក្លបផដល ពួក្តគរ ូវមាន។
(តោក្ុបប ិត ២:១៦,៣:២២)
៣. ត ើពួក្តគមចបរ ិតភាគពីផលថ្នតដើមតឈើដឹងខ្ុសរ វូ ផដរតទ?
តទតររះរពះជាមាចស់បានបញ្ញ
ជ យ៉ ងោច់្ ថាមិនឲ្យពួក្តគ
បរ ិតភាគពីផលថ្នតដើមតឈើ តន្មះត

ើយ។ (តោក្ុបប ិត ២:១៧)

៤. ត ើនរណាបានមក្លបួងន្មងតអ្វ៉
ត

ឲ្យផលងស្ថតប់បង្គគប់រពះ

យ
ើ បរ ិតភាគពីផលថ្នតដើមតឈើដឹងខ្ុសរ វូ ?

គឺវ ិញ្ញដ

មរក្ក្់ វបាននិយយមក្កាន់ន្មងតអ្វ៉ ងតមរយៈ

ស វពស់។ (តោក្ុបប ិត ៣:១)
៥. ត ើវ ិញ្ញដ

មរក្ក្់បាននិយយក្ុ

ក្ន្មងតអ្វ៉ យ៉ងដូចតមតច?

វបាននិយយថា “អ្នក្មិនស្ថលប់ជារបាក្ដផមនតទ”។
(តោក្ុបប ិត ៣:៤)
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៦. ត ើន្មងតអ្វ៉ ស្ថតប់តមរក្យតបាក្បតញ្ញ
ឆ ទរបស់វ ិញ្ញដ
មរក្ក្់ផដរតទ?
ផមនត

ើយ

គឺន្មងតអ្វ៉ បានបរ ិតភាគពីផលថ្នតដើមតឈើ ផដល

រពះជាមាចស់ោម

ត

ើយន្មងផងមទាំងលបួងតោក្អ្័រោម

តមយបរ ិតភាគពីផផលតឈើ តន្មះផងផដរ។ (តោក្ុបប ិត ៣:៦)

៧. ត ើរពះជាមាចស់បានោក្់តទាសដល់តោក្អ្័រោម និងន្មងតអ្វ៉
ផដរឬតទ?
ពិ ផមនត

ើយ គឺពួក្តគបានបា ់បង់នូវទំន្មក្់ទំនងមិ តភាពជា

មួយនឹងរពះ ត

ើយរ ូវទទួលបណា
ត ស្ថរ ជាតសចក្តីស្ថលប់ចាប់

តំងផ ពីពួក្តគ

រ

ូ មក្ដល់ក្ូនតៅជំន្មន់តរកាយរបស់តគ

តទៀងផង។ (តោក្ុបប ិត ៣:៨-១១,១៦-១៩, ក្ូទបូស ១:២១,
កាទាទី ៣:១០)

៨. ត ើតោយស្ថរផ អ្ំតពើបាបរបស់ពួក្តគបានរបរពឹ តត ន្មះ
តក្ើ ត

មានអ្វី

ង
ើ តៅតលើផផនដីតនះ?

គឺផផនដីទាំងមូលរ ូវបណា
ត ស្ថរ

តោយស្ថរផ មនុសសបាន

របរពឹ តអ្ំតពើបាបទាស់នឹងរពះជាមាចស់

តោយមិនត្វើតមនូវអ្វី

ផដលរទង់បានោម។ (តោក្ុបប ិត ៣:១៧-១៨)
៩. ត ើបន្មទប់ពីតពលតន្មះមក្

រពះជាមាចស់បអ្នុញ្ញដ ិតត មយតោក្

អ្័រោម និងន្មងតអ្វ៉ បរ ិតភាគផលពីតដើមតឈើជីវ ិ ផដរឬតទ?
តទ!រពះជាមាចស់បានបត

ត ញពួក្តគ

តមយតចញពីសួនចារ

តអ្ផដនឲ្យពួក្តគរស់តៅឆ្ងយពីតដើមតឈើ ជីវ ិ ។

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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(តោក្ុបប ិត ៣:២២-២៤)
១០.ដូតចនះ ត ើពួក្តគមចទទួលរពះពរពីរពះជាមាចស់តទៀ តទ?
ផមនត

ើយ គឺតោយស្ថរផ រទង់បានសនាថា នឹងបញ្ូជ នអ្នក្

សតគង្គគះមួយអ្ងគតមយមក្សតគង្គគះរាស្រសតរបស់រទង់ ឲ្យរួចផុ ពី
អ្ំតពើបាប។ (តោក្ុបប ិត ៣:១៥)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:១-៣ ១រ ីឯតសចក្តីជំតនឿតន្មះគឺជាចិ តផដលដឹងជាក្់

ថានឹងបានដូចសងឃឹម ជាសំគាល់ពីការផដលតមើលមិនត
រពះរទង់

បានត្វើបន្មទល់ពីមនុសសចាស់បុរា

មានតសចក្តីជំតនឿតន្មះឯង
តសចក្តីជំតនឿតន្មះ

ើញ

២

តោយតររះតគ

៣តយើងរាល់គានក្៏យល់តោយស្ថរ

ថាតោក្ីយបានតក្ើ មក្

តោយស្ថររពះ

បនទូល បានជារបស់ផដលតមើលត ើញទាំងប៉ុន្មមន
ផមនតក្ើ អ្ំពីរបស់ផដលតមើលត ើញតទ។

តន្មះមិន
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មេម ៀនទី ៣

កា ចំម ើនមឡើង្ននអំម ើបាប
១. ត ើអ្ំតពើបាបបានឆលងចូលតៅក្នុងរក្ុមរគួស្ថររបស់តោក្អ្័រោម
និងន្មងតអ្វ៉ យ៉ងឆ្ប់រ

គឺតោក្កាអ្ុីនបានសអប់

ស
័ តោយរតបៀបណា?
ត

ើយសំឡាប់ តោក្តអ្បិលជាបអូន

របស់គា ់ គឺជាក្ូនរបុសផដលមានជំតនឿតលើរពះជាមាចស់។
(តោក្ុបប ិត ៤:៨)
២. ត ើរពះជាមាចស់បានឲ្យនរណាមក្ជំនួសតោក្តអ្បិល?
គឺរពះជាមាចស់បានរបទានឲ្យតោក្តស
តកា ្លចដល់រពះជាដំ

ផដលមនុសសតគារព

ពូជពងសរ ូវបានតៅថា

“ជាក្ូន

របស់រពះជាមាចស់”។ (តោក្ុបប ិត ៤:២៥,៥:៦-៧,៦:២)
៣. ត ើអ្ំតពើមរក្ក្់តៅផ បនតរ ីក្រាលោលតលើផផនដីតនះតទៀ តទ?
ផមនត
ត

ើយ

ក្ូនតៅរបស់កាអ្ុីនតដើរតមគនលងបាបរបស់គា ់

ើយបានត្វើឲ្យផផនដីតនះកាន់ផ មរក្ក្់្លំងត

ើងៗ។

(តោក្ុបប ិត ៦:៥)
៤. ត ើមានអ្វីផដលបណា
ត លឲ្យអ្ំតពើមរក្ក្់ មានការរាលោលត
យ៉ ងឆ្ប់រ
ដំ

ង
ើ

ស
័ ដូតចនះ?

ពូជពងសរបស់តោក្កាអ្ុីន គឺពួក្មនុសសផដលជាសំ

របស់តោក្ីយ៍តនះ ត

ើយក្៏ជាអ្នក្ផដលរបរពឹ តអ្ំតពើមរក្ក្់

្លំងណាស់ផដរ។ (តោក្ុបប ិត ៦:៤)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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ប់

៥. ត ើអ្ក្
ន មចរបាប់ត្មះរបស់ពួក្មនុសសមរក្ក្់ទាង
ំ តន្មះខ្លះៗ
បានឬតទ?
ផមនត

ើយ ក្នុងរពះគមពីរបានឲ្យដឹងថា ជាពិតសសចំតរះ

ឃា ក្មមរបស់ឡាតមក្ និងក្ូនរបុសទាំងបីន្មក្់របស់គា ់មាន
យ៉ បាល យ៉ូបាល និងទូបាល-កាអ្ុីន។(តោក្ុបប ិត ៤:១៨-២៤)
៦. ត ើមានអ្វីតផសងតទៀ ផដលបានត្វើឱ្យអ្ំតពើបាបរ ីក្ស្ថយយ៉ ង
ឆ្ប់រ

ស
័ ?

ពិ ផមនត

ើយ មុនតពលទឹក្ជំនន់ មនុសសមចមានមយុដល់

៩០០ឆ្នំឯតណាះ។ (តោក្ុបប ិត៥:៥,១១,១៤,២០)
៧. ត ើរគប់ទាង
ំ ដំ

ថ្នពូជពងសតោក្តស សុទផធ តគារពដល់

រពះផមនតទ?
មិនមានន័យដូតចានះតទ! មានមនុសសជាតរចើនបានតរៀបការជា
មួយក្ូនតៅតោក្កាអ្ុីន ត

ើយមានផ ប៉ុន្មមនន្មក្់ប៉ុតណាណះ

ផដលបំតរ ើដល់រពះ។ (តោក្ុបប ិត ៦:១-៣)
៨. ចូររាប់ត្មះមនុសសមួយចំនួនផដលបានតគារពបំតរ ើដល់រពះ
ជាមាចស់។
គឺតអ្

ុ ក្ជាអ្នក្ផដលបានតដើរជាមួយរពះនិងជាអ្នក្ផដលទាយ

ទុក្ពីការជំនុំជំរះរបស់រពះជាមាចស់មក្តលើផផនដី។
(តោក្ុបប ិត៥:២២-២៤,យ៉ូោស១៤:១៥)
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៩. ត ើមានអ្វីបានតក្ើ ត

ង
ើ ចំតរះតអ្

រពះជាមាចស់បានតលើក្គា ់ត

ើងតៅស្ថថនសួគ៌ទាំងរស់ក្ុង
ន

កាលផដលគា ់មានមយុរ ឹមផ
(តោក្ុបប ិត ៥:២៣-២៤,ត

ុ ក្?
៣៦៥ឆ្នំ ប៉ុតណាណះ។

តរពើរ ១១:៥)

១០.ត ើរពះជាមាចស់បានបតណា
ត យអ្ំតពើបាបតចះផ រ ីក្ចំតរ ើនតលើផផន
ដីតនះតោយគាមនតអ្ើតពើតស្ថះផមនតទ?
តទរពះជាមាចស់បានរបកាសអ្ំពីទឹក្ជំនន់

កាលពីតពលផដល

រពះអ្ងគបានជំនុំជំរះផផនដីតៅជំន្មន់តោក្

ូ តអ្។

(តោក្ុបប ិត ៦:៣,៥-៨,១១-១៤,១៧)
តមតរៀនទតនទញ៖
(ត

តរពើរ ១១:៤-៥) តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿតន្មះតអ្បិល បាន

ថាវយយញ្ដ បូជាដល់រពះ ផដលរបតសើរជាងដង្គវយរបស់កាអ្ុីន
ត

ើយមានតសចក្តីបន្មទល់ពីគា ់តោយតររះយញ្ដ បូជាតន្មះ ថា

គា ់សុចរ ិ ទាំងមានរពះត្វើទីបន្មទល់ពីដង្គវយគា ់ផង
តបើគា ់ស្ថលប់ក្៏តោយក្៏គង់ផ តៅមាននិយយ
ស្ថរដង្គវយតន្មះឯង។
ត

ើងតៅតលើមិនបានត

គា ់មិនត

តសចក្តីស្ថលប់ត

ើញតទៀ ពីតររះរពះបានយក្គា ់

ុ

តទៀ តោយ

តោយស្ថរជំតនឿតន្មះតអ្
ើញ

ត

ើ យត

ុ ក្បាន
ើយតគរក្

តៅដបិ កាល

មុនតលើក្យក្គា ់តៅ តន្មះមានតសចក្តីបន្មទល់ពីគា ់ថា រពះ
រទង់សពវរពះ

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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មេម ៀនទី ៤

សេ័យកាលទឹកជំនន់
១. ត ើរពះជាមាចស់បានបំផាលញផផនដីតនះជាតលើក្ដំបូងយ៉ ង
ដូចតមតច?
រទង់បានបំផាលញតោយបានបញ្ូជ នមោទឹក្ជំនន់ដ៏ស្ថោវ
ត្វើឲ្យអ្ស់អ្នក្ផដលមិនតជឿដល់រទង់រ ូវវ ិន្មសទាំងអ្ស់។
(តោក្ុបប ិត ៧:៤,១០,១២)
២. ត ើមោទឹក្ជំនន់តន្មះ បានជន់លច
ិ ស្ថោវយ៉ ងដូចតមតច?
មោទឹក្ជំនន់បានលិចរគបតលើផផនដីទាំងអ្ស់ រាល់អ្ីវៗផដល
មានជីវ ិ រ ូវបានបំផាលញតចាលទាំងអ្ស់។ (តោក្ុបប ិត៧:១៨២៣)
៣. ត ើទឹក្ជំនន់បានតក្ើ ត

ង
ើ តោយស្ថរទឹក្តភលៀងធ្លលក្់មក្្មមត

ផមនតទ?
តទ!វគឺជាត
ត

ុការ

៍ អ្ស្ថចរយទាវរស្ថថនសួគ៌បានតបើក្ចំ

ើយរបភពទឹក្ក្៏បានផុសតចញមក្ពីទីជំតៅផងផដរ។

(តោក្ុបប ិត ៧:១១)
៤. ត ើរពះជាមាចស់បានរបកាសពីការកា ់តទាសតនះ តពលណា?
រទង់បានរបកាសតំងពី ១២០ឆ្នំមុនមក្តម៉លះ ក្នុងរគាផដល
តោក្ ូ តអ្ក្ស្ថងទូក្្ំ ត ើយគា ់ក្៏បានផងលងរបាប់អ្ំពី
តសចក្តីសុចរ ិ ផងផដរ។ (តោក្ុបប ិត ៦:៣, ត

តរពើរ ១១:៦-៧,

២តពរ ស
ុ ២:៥)
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៥. ត ើរពះជាមាចស់បានសតគង្គគះនរណាខ្លះតៅក្នុងទូក្្ំតន្មះ?
គឺមានតោក្

ូ តអ្ រគួស្ថររបស់គា ់ និងស វមានជីវ ិ រគប់

របតភទតមគូរបស់វ។ (តោក្ុបប ិត៧:១-៣,៧-៩,១៣-១៦)
៦. ត

ុអ្ីរវ ពះជាមាចស់សតគង្គគះ តោក្

តោយស្ថររពះគុ

រពះ

ត

ូ តអ្ និងរគួស្ថរគា ់?

ើយតោក្

សុចរ ិ របស់រពះ

ូ តអ្បានតដើរតមផលូវ

ក្នុងចំតណាមមនុសសមរក្ក្់តលើផផនដីតនះ។
(តោក្ុបប ិត ៦:៨,៧:១,ត តរពើរ ១១:៦-៧, ២តពរ ស
ុ ២:៥)
៧. ត ើទឹក្ជំនន់បានជន់លច
ិ អ្ស់រយៈតពលប៉ុន្មមនថ្ងង?
ទឹក្បានជន់លិចអ្វីៗទាំងអ្ស់រយៈតពល១៥០ថ្ងង ត
ូ តអ្

ើយតោក្

និងរគួស្ថររបស់គា ់បានស្ថនក្់តៅក្នុងទូក្រយៈតពល

១ឆ្នំ ១០ថ្ងង។ (តោក្ុបប ិត ៧:២៤,៨:១-១៩)
៨. បន្មទប់ពីទឹក្ជំនន់រច
ួ ត
តោក្

យ
ើ
ត ើរពះជាមាចស់មានរពះបនទូលរបាប់

ូ តអ្ថាដូចតមតចខ្លះ?

“តមើល អ្ញតំងសញ្ញដនឹងឯងរាល់គាន ត

ើយនឹងពូជឯងរាល់គាន

តរៀងតៅនិង រគប់ទាំងជីវ ិ ទាំងឡាយផដលតៅជាមួយឯង”។
(តោក្ុបប ិត ៩:៩-១០)
៩. ត ើរពះជាមាចស់បានតំងសញ្ញដអ្វី ជាមួយតោក្

ូ តអ្តដើមបី

សំគាល់ពីសមព័នតធ មរ ីតនះ?
រពះអ្ងគបានតំងឲ្យមានឥនធ្នូ តដើមបីបញ្ញ
ជ ក្់ពីសមព័នធតមរ ី
តនះ។ (តោក្ុបប ិត៩:៨-១៧)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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១០.ត ើទឹក្ជំនន់តនះបានតក្ើ ត
របផ

ង
ើ តៅតពលណា?

លជាក្នុងឆ្នំ២៣៥០ មុនរគឹះសក្រាជយ។

តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:៦-៧

ផ តបើឥ មានតសចក្តជំតនឿតទ តន្មះមិន

មចនឹងគាប់ដល់រពះ

បញទ័យរពះបានត

ើយ

ដបិ អ្នក្ណា

ផដលចូលតៅឯរពះ តន្មះរ ូវផ តជឿថាមានរពះផមន ត

ើយថា

រទង់របទានរង្គវន់ដល់អ្ស់អ្នក្ផដលផសវងរក្រទង់។ តោយស្ថរ
តសចក្តីជំតនឿ

តន្មះរពះបានមានបនទូលពនយល់ តោក្ ូ តអ្
ពីការផដលតមើលមិនទាន់ត ើញតៅត ើយ ត ើយតោយតោក្
មានតសចក្តីតកា ្លច

បានជាតោក្ត្វើទូក្១យ៉ ង្ំ

នឹងជួយសតគង្គគះដល់ពួក្រគួស្ថររបស់តោក្ ត
កា ់តទាសតោក្ីយ៍ តោយការតនះក្៏រ

សំរាប់

ើយតោក្បាន

ប់ជាអ្នក្រគងតសចក្តី

សុចរ ិ ផដលរ វូ ្ងតសចក្តីជំតនឿទុក្ជាមរ ក្ផងផដរ។
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មេម ៀនទី ៥

ំ ន់មោក
ចាប់ ីជនា

ូ មអ

ំ ន់មោកអ័ប្របាហ ំ
ហូតេកដល់ជនា

១. ត ើអ្ំតពើបាបទាំងប៉ុន្មមនរ វូ បានបំផាលញតចាលអ្ស់

ក្នុងតពល

មានទឹក្ជំនន់ឬតទ?
មិនមានន័យដូតចនះតទ
ឆ្ប់រ

វបានបង្គហញខ្លួនជាងមីមតងតទៀ យ៉ ង

័សតមក្នុងរគួស្ថរតោក្

ូ តអ្។

(តោក្ុបប ិត ៩:២១-២២)
២. ត ើអ្ំតពើបាបបានតក្ើ ត

ង
ើ វ ិញ

ក្នុងរគួស្ថរតោក្

ដូចតមតច?
គឺតោក្

ូ តអ្បានស្សវ ឹងស្ស្ថ

ត

ូ តអ្យ៉ ង

ើយោំក្ូនរបុសរបស់គា ់

តសើចចំអ្ក្ដល់គា ់។ (តោក្ុបប ិត៩:២២)
៣. បន្មទប់ពីតន្មះមក្ត ើតោក្

ូ តអ្បានត្វើអ្ីខ្
វ ះ
ល ?

គា ់បានរបទានពរដល់សឹម

ត

ើយនិងយ៉ ផផ ផ គា ់បាន

ោក្់បណា
ត ស្ថរដល់កាណាន ក្ូនរបុសរបស់ោវំ ិញ។
(តោក្ុបប ិត ៩:២៤-២៧)
៤. ត ើអ្ំតពើបាបបានបង្គហញខ្លួនតមវ ិ្ីតផសងតទៀ ឬតទ?
ផមនត

ើយ

ទឹក្ដីសុីត

ើរ

ពួក្មនុសសមរក្ក្់ទាំងតន្មះបានតំងទីលំតៅក្នុង
តដើមបីសង់ប៉មថ្នរក្ុងបាបិល

្ំមួយ។ (តោក្ុបប ិត ១១:២-៤)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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និងទីរក្ុងដ៏

៥. ត ើការផដលចង់ស្ថងសង់ប៉មមួយតនះមានអ្វីខ្ុសតៅ?
ការតនះបង្គហញពីម

ិចឆតរបស់ពួក្តគថា

ពួក្តគពិ ជាមាន

ភាពអ្ស្ថចរយដូចជារពះផដរ តោយសង់ប៉មដ៏ខ្ពស់ដល់ថ្ផទតម

។

៦. ត ើការផដលចង់ស្ថងសង់ទីរក្ុងដ៏្ំមួយតនះមានអ្វីខ្ុសតៅ?
រពះបានរបាប់ពួក្រាស្រសតតមយតចញតៅរសតពញតលើផផនដី
ិ៍ ត
រទង់មិនអ្នុញ្ញដ តមយពួក្តគតៅផតុំគាន តដើមបីបតងកើ តក្រត្
មះ
ដល់ខ្ួលនឯងតន្មះតទ។ (តោក្ុបប ិត ១១:៤,តោក្ុបប ិត ៩:១១)

៧. ត ើរពះជាមាចស់បានបំផាលញផផនការរបស់ពួក្តគយ៉ ងដូចតមតច?
រពះអ្ងគបានបំភាន់ភាស្ថរបស់ពួក្តគ តដើមបីឲ្យពួក្តគបាន្ច ់
្ចយរសតពញទាំងផផនដី។ (តោក្ុបប ិត១១:៥-៩)
៨. ត ើក្ូនតៅរបស់តោក្

ូ តអ្បានតៅមស្ស័យរស់តៅឯណា?

កាណានក្ូនរបស់ោំតៅ ំបន់ទីវបមគ
រស់តៅ ំបន់ទីប
វ មសុី

ិក្
វ
ក្ូនតៅរបស់សឹម

ត

ើយក្ូនតៅរបស់យ៉ផផ តៅ ំបន់

យ
ើ

ត ើរពះជាមាចស់តៅផ មានទំន្មក្់

ទវីបអ្ុឺរប
ុ៉ ។
៩. តរកាយពីទឹក្ជំនន់រច
ួ ត
ទំនងជាមួយនឹងដំ

ក្ូនតៅទាំងអ្ស់តន្មះតទៀ ឬតទ?

ក្នុងសម័យរពះគមពីរសមព័នធតមរ ីចាស់ រពះជាមាចស់តៅផ មាន
ទំន្មក្់ទំនងជាមួយនឹងដំ
ក្ូនតៅរបស់សឹមដផដល។
(១របាក្សរ

១:២៤-២៧)
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១០.តរៅពីដំ

ក្ូនតៅរបស់សម
ឹ

ត ើរពះជាមាចស់បានចងសមព័នធ

តមរ ីជាមួយនរណាតទៀ ផដរឬតទ?
គឺរពះអ្ងគបានចងសមព័នធតមរ ី

ជាមួយនឹងតោក្អ្័ របាោំនិង

ពូជពងសរបស់គា ់ផងផដរ។
(១របាក្សរ ១:២៤-២៧,តោក្ុបប ិត១៧:១-៩)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:៨

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ កាលរពះបានតៅ

តោក្អ្័របាោំ តន្មះតោក្ក្៏បានស្ថតប់បង្គគប់ តោក្តចញតៅ
ឯក្ផនលងផដលរ វូ ទទួលជាមរ ក្

គឺតចញតៅឥ មានដឹងជា

តៅឯណាតទ។

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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មេម ៀនទី ៦

ជំនាន់មោកអ័ប្របាហ ំ
១. ត ើរពះជាមាចស់បានរតស់តៅតោក្អ្័របាោំតចញពីក្ផនលង
ណាមក្?
រទង់បានតៅគា ់តចញពីរក្ុងតអ្ើរ ថ្នស្សុក្្ល់តដ បន្មទប់មក្
តទៀ គា ់បានចាក្តចញពី ោរា៉ ន។
(តោក្ុបប ិត ១១:២៩-៣១,១២:១-៤)
២. ត ើរពះជាមាចស់បានរបាប់តោក្អ្័របាោំយ៉ងដូចតមតចខ្លះ?
“ចូរឯងតចញពីរបតទសរបស់ឯង.... ត

ើយតៅតៅឯស្សុក្ផដល

អ្ញនឹងបង្គហញឯងចុះ”។ (តោក្ុបប ិត ១២:១)
៣. ត ើតោក្អ្័របាោំបានស្ថតប់បង្គគប់រពះជាមាចស់ឬតទ?
ពិ ណាស់
ត

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿគា ់បានស្ថតប់បង្គគប់រពះ

ើយគា ់បានតៅរស់តៅដូចជាជនបរតទសក្នុងទឹក្ដីស្សុក្

កាណាន។

(តោក្ុបប ិត

១២:៤-៥,ក្ិចចកា

៧:២-៦,ត

តរពើរ

១១:៨)
៤. ត ើរពះជាមាចស់បានរតស់តៅតោក្អ្័របាោំតៅតពលណា?
របផ

លជាក្នុងឆ្នំ ២០៩០ មុន។
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៥. ត ើនរណាបានតៅជាមួយនឹងតោក្អ្័របាោំ?
គឺតោក្

ុ ផដលរ ូវជាក្មួយរបុសរបស់គា ់ ត ើយតរកាយ
មក្តោក្ ុ បានផបក្តចញពីតោក្អ្័របាោំ តោយតរជើស
តរ ើសតៅរស់តៅក្នុងរក្ុងសូដុំម។ (តោក្ុបប ិត ១៣:១,៧-១២)

៦. ត ើតោក្អ្័របាោំបានជួបនឹងនរណាតៅតពលផដលតោក្បាន
អ្នុញ្ញដ ិឲ្យតោក្

ុ ចាក្តចញពីតសតចតអ្ឡាំ?
គឺបានជួបនឹង មុិលគីសាផដក្ ជាតសតចថ្នរក្ុងស្ថ

ិម ត

ើយ

គា ់គឺជាសងឃរបស់រពះដ៏ខ្ពស់បំផុ ។ (តោក្ុបប ិត ១៤:៩-១៨)
៧. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត

ង
ើ ចំតរះទីរក្ុងសូដុំម និងរក្ុងក្ូម៉ូរា៉ដ៏មរក្ក្់

តន្មះ?
គឺរពះជាមាចស់បានបំផាលញ រក្ុងតន្មះតោយតភលើង និងស្ថពន់្័រ
បន្មទប់មក្ក្៏បានរ ំតោះតោក្
(តោក្ុបប ិត ១៩:២២-២៥,២៩)

ុ

និងរគួស្ថរគា ់ឲ្យបានរួច។

៨. ត ើរពះជាមាចស់បានសនាជាមួយនឹងតោក្អ្័របាោំដូចតមតច?
រទង់បានសនានឹងតោក្អ្័របាោំថា នឹងឲ្យពូជពងសរបស់
គា ់បានតៅជាជា ិស្ថសន៍មួយដ៏្ំ និងរបទានឲ្យក្ូនតៅ
គា ់នូវទឹក្ដីកាណាន ផដលជាទឹក្ដីរបក្បតោយរពះពរថ្ន
ស្ថថនសួគ៌ក្ុនងអ្ងគរពះរគីស។
ទ (តោក្ុបប ិត ១២:២-៣,១៥:១៣១៦,១៧:៧-៨,១៨:១៧-១៨,ត

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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៩. ត ើតៅតពលតន្មះតោក្អ្័របាោំមានក្ូនឬតទ?
តទ! ប៉ុផនតគា ់បានតជឿតលើរពះបនទូលសនារបស់រពះជាមាចស់។
(តោក្ុបប១៦:១,ត

តរពើរ១១:១-១២)

១០.ត ើរពះជាមាចស់បានសនាផបបណាខ្លះជាមួយនឹងតោក្
អ្័របាោំ
ណាស់តៅត

និងន្មងស្ថរា៉ ក្នុងកាលផដលពួក្គា ់មានវ ័យចាស់
យ
ើ តន្មះ?

រទង់បានសនាថា នឹងរបទានឲ្យពួក្តគមានក្ូនរបុសមានក្់គឺ
អ្ុីស្ថក្ផដលក្ូនរបុសតន្មះនឹងក្ស្ថងនូវសមព័នធតមរ ីរបស់រទង់
ត

ើងបាន។ (តោក្ុបប ិត ១៧:១៥-២១,១៨:១០-១៥)

តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:៩-១០ ៩តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះតោក្បាន

ស្ថនក្់តៅក្នុងស្សុក្ ផដលរទង់សនាឲ្យដូចជាតៅរបតទសដ៏ថ្ទ
ក្៏តៅក្នុងផ រ ស្ថលជាមួយនឹងអ្ុីស្ថក្
អ្នក្រគងតសចក្តីសនាដផដល
តររះតោក្រង់ចាំរក្ុង១
អ្នក្គូរ ត

ត

ើយនឹងយ៉ ក្ុបជា

ទុក្ជាមរ ក្ជាមួយគាន

១០

ពី

ផដលមានបញសជញ្ញ
ជ ំងផដលរទង់ជា

ើយជាជាងសង់។
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មេម ៀនទី ៧
កំម

ើ ត បស់មោកអសា
ី ក

១. ត ើនរណាខ្លះ ជាក្ូនរបុសដំបូងទាំងពីររបស់តោក្អ្័របាោំ?
គឺអ្ុីសមា៉ ផអ្ល

ជាក្ូនរបុសរបស់ន្មងោការ

និងអ្ុីស្ថក្ជា

ក្ូនរបុសរបស់ន្មងស្ថរា៉ ។ (តោក្ុបប ិត១៦:១៥,២១:២-៣)
២. ត ើរពះជាមាចស់ចងសមព័នតធ មរ ីរបស់រទង់ជាមួយនឹង
អ្ុីសមា៉ ផអ្លផដរឬតទ?
តទ! គឺរទង់ចងសមព័នធតមរ ីរបស់រទង់ជាមួយផ អ្ុីស្ថក្ប៉ុតណាណះ
ផដលជាក្ូនផដលរទង់បានសនា។(តោក្ុបប ិត១៧:១៦,១៩-២១)
៣. ត ើអ្ុីសមា៉ ផអ្លបានកាលយតៅជាយ៉ ងណា?
តៅតពលផដលគា ់បានតសើចចំអ្ក្ឲ្យអ្ុីស្ថក្ រពះជាមាចស់បាន
បញ្ញ
ជ ឲ្យតោក្អ្័របាោំបត

ត ញគា ់

និងមាតយគា ់ឲ្យតចញ

ឆ្ងយពីទីតន្មះតៅ។ (តោក្ុបប ិត ២១:៨-១២)
៤. ត ើរពះជាមាចស់ស្ថក្លបងចិ តត ោក្អ្័របាោំយ៉ងដូចតមតចក្នុង
កាលផដលអ្ុីស្ថក្តៅមានវ ័យតក្មងតៅត

យ
ើ ?

គឺរពះអ្ងគបានបង្គគប់ឲ្យតោក្អ្័របាោំយក្អ្ុីស្ថក្ជាក្ូនរបុស
ផ មួយរបស់គា ់

តៅថាវយជាយញ្ដ បូជាដល់រទង់ តៅតលើភំន

មួយក្នុងស្សុក្ម៉ូរ ីយ៉ ។ (តោក្ុបប ិត២២:២-៤)
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៥. ត ើតោក្អ្័របាោំបានស្ថតប់បង្គគប់តមរពះជាមាចស់ផដរឬតទ?
ផមនត

ើយ តររះគា ់មានជំតនឿថា រពះជាមាចស់របាក្ដជានឹង

តរបាសអ្ុីស្ថក្់ឲ្យរស់ពីស្ថលប់វ ិញជាក្់ជាមិន្ន។
(ត

តរពើរ ១១:១៧-១៩)

៦. ត ើអ្ុីស្ថក្បានតរៀបការជាមួយនរណា?
គា ់បានតរៀបការជាមួយន្មង តរបិកា គឺជាស្រសតីតគារពតកា ្លច
ដល់រពះផដលអ្នក្បំតរ ើរបស់តោក្អ្័របាោំ

ន្មំមក្ឲ្យគា ់ពី

ស្សុក្ោរា៉ ន។ (តោក្ុបប ិត ២៤:២-៤,៥០-៥១,៦៣-៦៧)
៧. ត

ុអ្ីបា
វ នជាតោក្អ្័របាោំចា ់អ្ក្
ន បំតរ ើរបស់តោក្តៅរក្

របពនធឲ្យអ្ុីស្ថក្ពីស្សុក្ោរា៉ ន?
ពីតររះតោក្អ្័របាោំមិនចង់ឲ្យអ្ុីស្ថក្់យក្ស្សីស្ថ
ត សន៍កា
ណានត្វើជារបពនធតន្មះតទ។ (តោក្ុបប ិត ២៤:៣)
៨. ត ើតោក្អ្ុីស្ថក្ និងន្មងតរបិកាមានក្ូនផដរឬតទ?
ដំបូងត

ើយគាមនក្ូនតទ ប៉ុផនតរពះជាមាចស់បានឮ តសចក្តី

អ្្ិស្ថានរបស់ពួក្តគ តន្មះរទង់ក្៏របទានឲ្យពួក្តគមានក្ូន
តភាលះពីរន្មក្់ គឺតោក្តអ្ស្ថវ និងតោក្យ៉ ក្ុប។
(តោក្ុបប ិត ២៥:២១-២៦)
៩. ក្នុងចំតណាមពួក្តគទាំងពីរន្មក្់ត ើមួយណាផដលជាក្ូនថ្ន
តសចក្តីសនា?
គឺក្ូនតោក្យ៉ ក្ុបជាក្ូនបអូន ផដលរពះជាមាចស់សពវរពះ

បញទ័យនឹងគា ់។(តោក្ុបប ិត ២៥:២៣,ក្ិចចការ ៧:៣២,រម
៉ូ ៩:១៣)
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១០.ត ើតោក្តអ្ស្ថវបានបង្គហញពីអ្ំតពើមរក្ក្់របស់គា ់យ៉ង
ដូចតមតច?
គឺគា ់បានលក្់សិទិក្
ធ ូនចបងឲ្យតៅយ៉ ក្ុប ត

ើយបានតរៀបការ

ជាមួយនឹងស្រសតីស្ថសន៍កាណាន រពមទាំងរក្ក្លសំោប់
តោក្យ៉ ក្ុបតទៀ ផង។
(តោក្ុបប ិត ២៥:២៩-៣៤, ២៦:៣៤,២៧:៤១-៤២)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:១១-១២

១១

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះន្មង

ស្ថរា៉ ក្៏ទទួលអ្ំណាចឲ្យមានគភ៌បតងកើ ក្ូនបាន
បតងកើ ក្ូនមក្ក្នុងកាល ផដល
រាប់រពះផដលសនាតន្មះ
មនុសសមួយ
មា ់សមុរទ

ួសមយុត

ើយន្មង

ើយតររះន្មងបាន

ទុក្ជាតស្ថមះរ ង់

១២

ដូតចនះក្៏មាន

វ ចផាកយតៅតលើតម
ត ើយដូចខ្ាច់តៅ
ូងដូ
ផដលរាប់មិនតចះអ្ស់បានតក្ើ មក្អ្ំពីមនុសសផ

មានក្់ផដលអ្នក្តន្មះក្៏ទុក្ដូចជាស្ថលប់ត

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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ើយផដរ។

មេម ៀនទី ៨

កំម

ើ ត បស់មោកយ៉ាកប

១. ត ើតោក្យ៉ ក្ុបបានត្វើដូចតមតចតៅតពលផដលអ្ុីស្ថក្

របទាន

ពរតអ្ស្ថវ?
តោយមានការជួយតរជាមផរជងពីមាតយគា ់ យ៉ ក្ុបក្៏បានបនលំ
ទទួលពរពីឪពុក្គា ់ផដលងងឹ ផភនក្។ (តោក្ុបប ិត២៧:៦-២៧)
២. ត ើតអ្ស្ថវបានទទួលពរពីឪពុក្របស់គា ់ផដរឬតទ?
តទ! គឺពរតន្មះរ វូ បានរបគល់ឲ្យតៅយ៉ ក្ុបបា ់តៅត
(តោក្ុបប ិត ២៧:៣២-៣៧,ត
៣. ត ើតអ្ស្ថវបានតរៀបចំផផនការ

ើយ។

តរពើរ ១២:១៦-១៧)
៍ អ្វីតៅតពលតន្មះ?

គឺគា ់មានគំតរាង តដើមបីសំឡាប់តោក្យ៉ ក្ុបតពលតន្មះតោក្
យ៉ ក្ុបក្៏បានតភៀសខ្លូនតៅឯឪពុក្មារគា ់ ត្មះឡាបាន់តៅ
្រា៉ ន។ (តោក្ុបប ិត ២៧:១៤-៤៣)
៤. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត

ង
ើ តៅតប ផអ្ល

កាលផដលគា ់ក្ំពុងត្វើដំ

ត

ើ រតមផលូវតៅឯតោក្ឡាបាន់តន្មះ?
រពះជាមាចស់តលចមក្ឯគា ់ក្ុងសបត
ន
ិ ត
នឹងរបទានពរដល់រប
ូ គា ់

ើយរទង់បានសនាថា

ដូចផដលរទង់បានរបទានពរដល់

អ្័របាោំ និងអ្ុីស្ថក្ផងផដរ។ (តោក្ុបប ិត ២៨:១១-១៩)
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៥. ត ើតោក្យ៉ ក្ុបស្ថនក្់តៅផទះតោក្ឡាបាន់ចំនួនប៉ុន្មមនឆ្ន?
ំ
គឺអ្ស់រយៈតពល២០ឆ្នំ ត
តលម

និងរា៉ ផជល

ើយតៅទីតន្មះគា ់ក្៏តរៀបការជាមួយ

បន្មទប់មក្គា ់ក្៏កាលយជាអ្នក្មានរទពយ

សមប ិតយ៉ងសតុក្សតម។ (តោក្ុបប ិត២៩:១៦-២៨,៣១:៣៦-៤១)
៦. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត

ង
ើ ដល់យ៉ក្ុប តពលគា ់ត្វើក្ំពុងផ តៅឯស្សុក្

កាណា?
គឺគា ់តបាក្ចំបាប់ជាមួយនឹងតទវតថ្នរពះជាមាចស់

តៅរ ង់

ពនីផអ្ល។ (តោក្ុបប ិត ៣២:២៤-២៦)
៧. ត ើតៅតវោចុងតរកាយតោក្យ៉ ក្ុបតរៀនអ្វីខ្ះ
ល តៅរ ង់ពីផន អ្ល
តន្មះ?
គឺគា ់តរៀនតចះរ ំពឹង ការទទួលរពះពរពីរពះអ្មាចស់ត

ើយគា ់

រ ូវបានទទួលនូវត្មះងមីមួយតទៀ គឺអ្ុីស្ស្ថផអ្ល។
(តោក្ុបប ិត ៣២:២៧-៣០)
៨. ត ើរពះជាមាចស់បានរបទានពរដល់តោក្យ៉ ក្ុបឲ្យមានក្ូន
ប៉ុន្មមនន្មក្់?
គឺមានក្ូនស្សីមានក្់
ក្ំត

ើ

និងក្ូនរបុសចំនួន១២ន្មក្់

ថ្នក្ុលសមព័នធអ្ុីស្ស្ថផអ្លតន្មះឯង។

(តោក្ុបប ិត ៣០:២១,៣៥:២២-២៦)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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ផដលជាតដើម

៩. ត ើតៅក្នុងរគួស្ថររបស់តោក្យ៉ ក្ុបមានតសចក្តីសខ្
ុ ស្ថនត
ផដរឬតទ?

តទ! គឺមានតពញតៅតោយ ភាពវ ឹក្វរ និងការរចផ

ន្ននីស

គាន ក្នុងចំតណាមរបពនធ និងក្ូនៗរបស់គា ់យ៉ង្លំង។
(តោក្ុបប ិត ៣៧:១-១១)

១០.ត ើបណា
ត បងរបុសទាំងអ្ស់បង្គហញពីការរចផ
របស់តគចំតរះយ៉ផូ សប

ន្ននីស

ផដលជាក្ូនរបុសសំ

ប់របស់តោក្

យ៉ ក្ុបយ៉ ងដូចតមតចខ្លះ?
ពួក្តគបានលក្់យ៉ូផសបតមយតៅត្វើជាទាសក្រតៅឯរបតទស
តអ្សុីប តោយត្វើឱ្យឪពុក្តគគិ ខ្ុសថា យ៉ូផសបរ ូវបានស វ
ថ្រពចាប់ផ

ក្សុីបា ់តៅត

តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ

១១:១៣-១៤

ើយ។ (តោក្ុបប ិត ៣៧:២០-៣២)

១៣

ពួក្អ្នក្ទាំងតន្មះបានស្ថលប់ក្ុនង

តសចក្តីជំតនឿឥ ទទួលតសចក្តីសនា ទាំងប៉ុន្មមនតទផ តគបាន
ត

ើញពីចំង្គយត

ើយក្៏បានទទួលគំន្មប់

ផដរទាំងល់រពមថា

ខ្លួនតគជាអ្នក្ដថ្ទផដលរគាន់ផ សំណាក្់តៅតលើផផនដីប៉ុតណាណះ
១៤
ពួក្អ្នក្ផដលនិយយដូតចនះ តន្មះសំផដងចាស់ថាតគជាអ្នក្
រក្ស្សុក្សំរាប់ខ្ួនតគពិ
ល
។
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មេម ៀនទី៩

ប្របជារាស្រសតអីប្រសាអអលមប្រកាេនឹេទាសភា
១. ត ើរពះជាមាចស់ផងរក្ាយ៉ផូ សបកាលគា ់តៅរបតទសតអ្សុប
ី
ផដរឬតទ?
ផមនត

ើយ! ពីដំបូងគា ់បានរស់តៅក្នុងផទះរបស់តោក្ប៉ូទីផារ

បន្មទប់មក្គា ់បានជាប់គុក្ទីបំផុ

គា ់កាលយជាតមរគប់រគង

តៅរបតទសតអ្សុីប។(តោក្ុបប ិត ៣៩:១-៦,២០-២៣,៤១:៣៩-៤៦)
២. ត ើតោក្យ៉ផូ សបបានជួបនឹងបងៗរបស់គា ់តទៀ ផដរឬតទ?
ផមនត

ើ យ!

គឺតពលផដលបងៗរបស់គា ់មក្របតទសតអ្សុីប

តដើមបីរក្ទិញតសបៀងមោរ ក្នុងអ្ំ ុងតពលតក្ើ មានតរគាះអ្ ់
ឃាលនរយៈតពល៧ឆ្នំ។ (តោក្ុបប ិត ៤២:១-៨)
៣. ត ើមានអ្វីតក្ើ ត

ង
ើ តពលតសតចផាតរា៉ នដឹងដំ

ឹ ងពីឪពុក្

និង

បងៗរបស់តោក្យ៉ផូ សប?
តពលតន្មះតសតចផាតរា៉ ន ចា ់ឲ្យមនុសសយក្រតទះតៅទទួលពួក្
តគមក្របតទសតអ្សុីប
ក្ូផសនតទៀ ផង។

ត

ើយឲ្យពួក្តគតំងទីលំតៅក្នុងស្សុក្

(តោក្ុបប ិត ៤៥:៩-១០,១៦-២៨,៤៦:២៦-៣០,៤៧:១-៦)
៤. ត ើតោក្យ៉ ក្ុបបានត្វើអ្ីខ្
វ ះល មុនតពលផដលគា ់ស្ថលប់តៅ?
គា ់ឲ្យពរដល់ក្ូនៗរបស់គា ់

និងពួក្ក្ូនរបុសទាំងពីររបស់

យ៉ូផសបផដរ។ (តោក្ុបប ិត ៤៨:៨-៤៩:២៨)
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៥. ត ើតោក្យ៉ ក្ុប និងយ៉ផូ សប រ វូ បានរបាប់ឲ្យដឹងមុនពីដំត

ើរ

ថ្នស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្លយ៉ ងដូចតមតចខ្លះ?
គឺថារពះជាមាចស់នឹងរ ំតោះពួក្តគឲ្យតចញពីរបតទសតអ្សុីប
ត

ើយនឹងន្មំពួក្តគតៅកាន់ទឹក្ដីស្សុក្កាណាន។

(តោក្ុបប ិត ៤៨:២១,៥០:២៤-២៥)
៦. ក្នុងរពះគមពីរបរ ិសុទទា
ធ ង
ំ មូលត ើក្ ឌ គមពីរណាមួយផដលបាន
តរៀបរាប់អ្ំពីការរ ំតោះស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្លឲ្យរួចពីទាសភាព?
គឺរពះគមពីរនិក្ខមនំ ផដលមានអ្ ថន័យថា

“ចាក្តចញពីក្ផនលង

ផដលធ្លលប់រស់តៅ”។
៧. ត ើមានអ្វីបានតក្ើ ត
មរ

ង
ើ ចំតរះរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លតរកាយពី

ៈភាពរបស់តោក្យ៉ផូ សប?

គឺតសតចផាតរា៉ នងមីមានបំ

ង

ចង់បំផាលញស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្ល

តចាលឲ្យអ្ស់។ (និក្ខមនំ ១:៦-១០)
៨. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លរ វូ រងទារុ

ក្មមផបបណាខ្លះ?

តគបានបងខំឲ្យពួក្តគត្វើការតរចើនជាងមុន

ត

ើយតក្មងរបុសៗ

សមាលប់។ (និក្ខមនំ ១:១១-១៦)
៩. សថិ ក្នុងសភាពវ ឹក្វរផបបតន្មះត ើស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្លបានត្វើ
ដូចតមតច?
ពួក្តគបានទូលអ្ងវរដល់រពះអ្មាចស់

សូមឲ្យរទង់រ ំតោះពួក្តគ

ឲ្យរួចពីនឹមទាសក្រ។ (និក្ខមនំ២:២៣-២៥)
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១០.ត ើរពះជាមាចស់ផងរក្ារាស្រសតរទង់តរកាមនឹមទាសភាពយ៉ ង
ដូចតមតច?
កាលណាពួក្តគរ ូវតគត្វើបាប តន្មះពួក្តគកាន់ផ មានគានតរចើន
និងមានភាពរ ីក្ចំតរ ើនត

ើង។ (និក្ខមនំ ១:១២)

តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:១៥-១៦៖

តគតទើបនឹងតចញមក្តន្មះ

ត

ើយតបើសិនជាតគរ ំពញក្ពីស្សុក្ផដល
តន្មះតគនឹងមានឱ្កាសរ

ប់តៅ

វ ិញបាន ផ ឥ

ូវតនះ សង្គវ ចង់បានស្សុក្មួយដ៏របតសើរ ជាង
គឺ្ងស្ថថនសួគ៌វ ិញ បានជារពះរទង់គាមនតសចក្តី្មស់ តោយ
តគតៅរទង់ជារពះរបស់ពួក្តគតន្មះត
ចំទីរក្ុងមួយឲ្យពួក្តគរួចតៅត
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ើយ។
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ើយ

ដបិ រទង់បានតរៀប

មេម ៀនទី ១០

កា

ំម

ោះតាេ យៈមោកេ៉ាូមស

១. ត ើរពះទុក្រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល

តចាលតរកាមនឹមទាសភាពថ្ន

តអ្សុប
ី ផមនឬ?
តទ!រពះអ្ងគបញ្ូជ នតោក្ម៉ូតសជាអ្នក្បំតរ ើរទង់ឲ្យតៅរ ំតោះពួក្
តគ។ (និក្ខមនំ ៣:៤-៤:៩)

២. ត ើតោក្ម៉ូតសចាប់តផតើមបំតពញការង្គររបស់គា ់តពលណា?
គឺតពលផដលរពះរតស់តៅគា ់

ពីគុមពបន្មលតភលើងតឆះថ្នទឹក្ដី

មា៉ ឌាន។ (និក្ខមនំ ៣:១-៣)
៣. ត ើរពះជាមាចស់បានបញ្ូជ ននរណាឲ្យត្វើជាជំនួយការ
ដល់តោក្ម៉ូតស?

រទង់បញ្ូជ នតោក្តអ្ើរន
ុ ៉ ជាបងរបុសគា ់ ឲ្យជួយនិយយជំនួស
គា ់។ (និក្ខមនំ ៤:១០-១៧)

៤. ត ើតសតចផាតរា៉ នចង់តោះផលងអ្ុីស្ស្ថផអ្ល

ដូចតោក្ម៉ូតស

របាប់ផដរតទ?
តទ!

រពះត្វើឲ្យតសតចផាតរា៉ នមានចិ តមានៈ

បង្គគប់តមរពះត

តោយមិនឲ្យស្ថតប់

ើយ។ (និក្ខមនំ ៤:១២,៥:១-២)
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៥. ត ើចុងតរកាយតសតចផាតរា៉ នរពមតោះផលងពួក្អ្ុីស្ស្ថផអ្ល
តៅតពលណា?
គឺបន្មទប់ពីរពះបានសផមតងនូវរពះតចស្ថតរបស់រទង់ តោយ
បតណា
ត យឲ្យមានតរគាះកាចទាំង១០ មក្តលើរបតទសតអ្សុីប។
(និក្ខមនំ ៩:៣១-៣៤)
៦. ត ើតរគាះកាចចុងតរកាយក្នុងចំតណាមតរគាះកាចទាំង១០តន្មះ
គឺជាអ្វី?

គឺរទង់បានសំឡាប់ក្ូនរបុសចបងថ្នជនជា ិតអ្សុីបទាំងអ្ស់
ផ រពះអ្ងគទុក្ជីវ ិ ឲ្យក្ូនតៅរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លវ ិញ។
(និក្ខមនំ ១២:១២-១៣,២២-២៣,២៩)
៧. តៅតពលតរកាយៗមក្តទៀ ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបាននឹក្ចាំពី
ការរ ំតោះតនះយ៉ ងដូចតមតច?
គឺពួក្តគរបារពវត្វើពិ្ីបុ

យរ ំលងជាតរៀងរាល់ឆ្នំ។

(និក្ខមនំ ១២:១-១៧,២៤,២៧)
៨. ត ើរពះន្មំរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លតៅទឹក្ដីកាណានក្នុងដំត
ផមនតទ?

តទ! ពួក្តគត្វើដំត
រក្

ើ រឆលងកា ់វលរតោស្ថថន រ

ម។ (និក្ខមនំ ១៤:១៣-២១)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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ើ រផលូវដ៏ខ្ីល

ូ ដល់សមុរទ

៩. តពលតៅដល់សមុរទរក្

មត ើមានអ្វីតក្ើ ត

ង
ើ តៅទីតន្មះ?

រពះជាមាចស់បានផញក្ទឹក្សមុរទឲ្យមានដីតគាក្

សំរាប់រាស្រសត

អ្ុីស្ស្ថផអ្លតដើរឆលងកា ់ ផ តសតចផាតរា៉ ន និងពួក្ទាោនបាន
លង់ទឹក្ស្ថលប់ទាំងអ្ស់គាន។ (និក្ខមនំ ១៤:២២-៣០)
១០.ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានជាប់ជាទាសក្រតៅតអ្សុប
ី រយៈតពល
ប៉ុន្មមនឆ្ន?
ំ
គឺអ្ស់រយៈតពលរបផ

លជា ៤០០ឆ្នំ។

(និក្ខមនំ ១២:៤០-៤១,ក្ិចចកា ៧:៦)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ១១:១៧-១៩

១៧

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿតន្មះអ្័របាោំ

បានថាវយអ្ុីស្ថក្ ក្នុងកាលផដលរទង់បានលបងលតោក្គឺអ្នក្
ផដលបានទទួលតសចក្តីសនា ទាំងប៉ុន្មមនតោក្បានថាវយក្ូន
តោក្ផ មានក្់គ ់

១៨

ផដលមានតសចក្តីផចងទុក្ពីដំត

មានក្់តន្មះថា “ពូជឯងនឹងបានរាប់តមអ្ុីស្ថក្”

១៩

រាប់ថា រពះរទង់មចនឹងតរបាសក្ូនឲ្យរស់ពីស្ថលប់ ត
ផង ត
ត

ើ រក្ូន

តោក្បាន
ើងវ ិញបាន

ើយតោក្បានទទួលវមក្វ ិញផមន ដូចជារស់ពីស្ថលប់

ើងវ ិញ។
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យៈម ល ៤០ ឆ្ន ំកនង្វាល មហសាាន
១. ត ើរពះជាមាចស់បានដឹក្ន្មំរាស្រសតរបស់រទង់
យ៉ ងដូចតមតច?

ក្នុងវលរតោស្ថថន

រទង់ន្មំពួក្តគតោយមានតភលើងបំភឺលតៅតពលយប់និងមានដុំពពក្
ន្មំផូលវតៅតពលថ្ងង។ (និក្ខមនំ ១៣:២១-២២)
២. ត ើរពះជាមាចស់បានចិញ្ចម
ឹ រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លយ៉ ងដូចតមតច?
គឺរពះអ្ងគបានរបទាននំមា៉ណាពីស្ថថនសួគ៌

និងមានទឹក្ផុស

តចញពីងម។ (និក្ខមនំ ១៦:១៣-១៥,១៧,២-៦)
៣. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លសកប់ចិ ក្
ត ុងរស់
ន
ក្ុងវលរតោស្ថ
ន
ថ នឬតទ?
តទ! ពួក្តគភាគតរចើនបះតបាររបឆ្ំងជាតរចើនដង តោយការ
រអ្៊ូរទាំតៅកាន់ តោក្ម៉ូតស និងរពះជាមាចស់។ (និក្ខមនំ ១៦:១៣,១៧:៣, ជនគ

ន្ម ២០:១-៥,២១:៥)

៤. ត ើរពះជាមាចស់បានន្មំពួក្តគតៅទីណាមុនដំបូងតគ?
មុនដំបូងរទង់ន្មំពួក្តគតៅភនំសុីណាយ ផដលរទង់បានរបទាន
រក្ឹ យវ ិន័យ១០របការតៅទីតន្មះផ មតង

និងតរៀបចំក្ស្ថងតរាង

ឧតបាសងរពមទាំងចាប់តផសងៗជាតរចើនតទៀ ។
(និក្ខមនំ១៩:២០,២០:១-១៧,២៥-២៨:៤៣,២១-២៣:៣៣)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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៥. ត ើអ្ំតពើបាបដ៏្ន
ង ់្រង ផបបណា

ផដលស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្លបាន

របរពឹ ត តៅតពលផដលតោក្ម៉ូតសត

ង
ើ តៅតលើភំស
ន ណា
ុី
យ?

គឺស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្លបានន្មំគានថាវយបងគំរប
ូ ចំោក្់ក្ូនតគាមា
ស។ (និក្ខមនំ ៣២:១៩-២៥)
៦. ត ើរពះជាមាចស់បានន្មំរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល តចញពីភំស
ន ណា
ុី
យបនត
ដំត

ើ រតៅទីណាតទៀ ?

គឺរទង់បានន្មំពួក្តគតៅកាតដស

គឺជាក្ផនលងផដលបានបញ្ូជ ន

អ្នក្តសុើបការ។ គឺរទង់បានន្មំពួក្តគតៅកាតដស

គឺជាក្ផនលង

ផដលបានបញ្ូជ នអ្នក្តសុើបការ ១២ន្មក្់ឲ្យតៅតសុើបតមើលស្សុក្
កាណាន។ (ជនគ
ន្ម១៣:១-៣០)
៧. ត ើអ្ក្
ន តសុប
ើ ការទាំងតន្មះបានរាយការ
គឺតគទាំងអ្ស់គានរាយការ

៍ យ៉ ងដូចតមតច?

៍ សុទធសឹងផ ជាដំ

ឹ ងមិនលអ

មានផ តោក្យ៉ូតសវ និងតោក្កាផលបប៉ុតណាណះ ផដលបានតជឿ
ជាក្់ថារពះរបាក្ដជារបទានទឹក្ដីតន្មះឲ្យពួក្តគ។
(ជនគ

ន្ម១៣:៣០-៣៣,១៤:៦-៩)

៨. ត ើរបជាជនបានស្ថតប់តសចក្តីរាយការ
ពួក្តគបានស្ថតប់តមតសចក្តីរាយការ

៍ របស់អ្ក្
ន ណា?
៍ មិនលអរបស់អ្នក្តសុើប

ការទាំង១០រូបផដលគិ ថា ពួក្តគមិនមចចាប់យក្ទឹក្ដីស្សុក្
កាណានបានតទ។ (ជនគណាន្ម១៤:១-៤,១០)
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៩. ត ើមានការោក្់តទាសផបបណាចំតរះការផដលពួក្តគគាមន
ជំតនឿដូតចនះ?
គឺរពះជាមាចស់បានត្វើឲ្យពួក្តគ្ច ់ររ ់តៅក្នុងវលរតោស្ថថ
នតន្មះអ្ស់រយៈតពល៤០ឆ្នំ រ

ូ ទាល់ផ មនុសសទាំងអ្ស់

ផដលមានមយុតលើស២០ឆ្នំស្ថលប់អ្ស់ តលើក្ផលងផ យ៉ូតសវ
និងកាផលប។ (ជនគណាន្ម១៤:១៩-៣៩)
១០.ត ើរពះបានសតគង្គគះរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លមតងតទៀ

ពីទ

ឌ ក្មមថ្ន

ពស់តភលើង ចំតរះការរអ្៊ូរទាំរបស់ពួក្តគយ៉ ងដូចតមតច?
គឺរពះអ្ងគបានបង្គគប់ឲ្យតោក្ម៉ូតស
ឲ្យអ្ស់អ្នក្ណាផដលរក្ត

ត្វើពស់ស្ថពន់មួយចងពយួរ

ក្តមើលតៅពស់ស្ថពន់តន្មះនឹងបាន

សតគង្គគះឲ្យរួចជីវ ិ ពីស្ថលប់។ (ជនគណាន្ម២១:៤-៩)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:២០-២១

ឲ្យពរដល់យ៉ក្ុប
២១

២០

និងតអ្ស្ថវ

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ

យ៉ូផសបទាំង២ ត
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ពីដំត

ើ រការតៅ្ងមុខ្

តន្មះយ៉ ក្ុបក្៏បានឲ្យពរដល់ក្ូន

ើយក្៏ថាវយបងគំរពះទាំងរច ់តលើចុងតឈើ រច ់

ក្នុងកាលផដលតោក្ត

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿអ្ុីស្ថក្បាន

ៀបនឹងស្ថលប់។
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ប្របជារាស្រសតអីប្រសាអអល

ចូលមៅកនង្ទឹកដីប្រសុកកាណាន
១. ត ើនរណាជាអ្នក្ដឹក្ន្មំរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លចូលតៅក្នុងទឹក្ដី
ស្សុក្កាណាន?
គឺតោក្យ៉ូតសវ

គឺជាក្ូនរបុសរបស់តោក្នុន

ផដលរពះជា

មាចស់បានផ ងតំងបនតពីតោក្ម៉ូតស។ (យ៉ូតសវ១:១-២)
២. ត ើទឹក្ដីរ ង់ណា ផដលពួក្តគវយយក្បានជាតលើក្ដំបូងតគ?
គឺផផនក្្ងតក្ើ ទតនលយ័រោន់ ផដលរ ូវបានរបគល់ឲ្យតៅក្ុល
សមព័នធរតូ បន;

ក្ុលសមព័នធកាឌ;

និងរក្់ក្ណា
ត លតទៀ រ ូវ

របគល់ឲ្យតៅក្ុលសមព័នមា
ធ ៉ ណាតស។
(យ៉ូតសវ ១២:១-៦,ជនគ

ន្ម ៣២)

៣. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានឆលងកា ់ទតនលយរ័ ោន់យ៉ងដូចតមតច?
រពះជាមាចស់បានផញក្ទឹក្ឲ្យមានដីតគាក្សំរាប់ពួក្តគតដើរឆលង
កា ់។ (យ៉ូតសវ៣:៥-១៧)
៤. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លទទួលបានទឹក្ដីសនាតោយរតបៀបណា?
គឺរពះជាមាចស់បានត្វើសគង្គគមជំនួសពួក្តគ

ត

ើយឲ្យពួក្តគ

មានជ័យជំនះតលើ្មំងសរ ូវទាំងអ្ស់។ (យ៉ូតសវ១០:២៥)
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៥. ត ើវមានភាពង្គយស្សួលណាស់ផមនតទក្នុងការផដលរពះជា
មាចស់ គឺជាអ្នក្ត្វើសគង្គគមជំនួសរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លផបបតនះ?
ផមនត

ើយ! ជាតរចើនដង ផដលរពះអ្ងគបានត្វើសគង្គគមជំនួស

ពួក្តគ ផដលន្មំពួក្តគគាមនញតញើ ចំតរះ្មំងសរ ូវរបស់ខ្ួលន
បនតិចត

ើយ។ (យ៉ូតសវ១០:២៨-៤៣)

៦. ចូរតលើក្យក្ត

ុការ

៍ សំ្ន់ៗពីរយ៉ ងផដលរពះជាមាចស់

បានរបទានឲ្យពួក្តគទទួលបានជ័យជំនះ?
ដូចជាការបាក្់ផបក្ថ្នក្ំផផងរក្ុងតយរខ្
ី ូរ និងរពះមទិ យតៅ
នឹងងកល់។(យ៉ូតសវ៦:១-២១, ១០:១២-១៤)
៧. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានស្ថតប់បង្គគប់រពះជាមាចស់ផដលរទង់
បញ្ញ
ជ ឲ្យសមាលប់ស្ថសន៍កាណានទាំងអ្ស់ឬតទ?
តទ! ពួក្តគបានទុក្អ្នក្ខ្លះឲ្យមានជីវ ិ
ត

តយើយមនុសសទាំងតនះ

ើយផដលន្មំឲ្យមានភាពវ ឹក្វរ តៅរគាតរកាយមក្តទៀ តន្មះ។

(យ៉ូតសវ ៩:២៤,១៧:១២-១៣, ជនគ

ន្ម ៣៣:៥១-៥៦, តៅ

ោវយ ៣:១,៤:១-៣)
៨. ត ើទឹក្ដីរ វូ ផបងផចក្យ៉ ងដូចតមតច?
គឺរគប់ក្ុលសមព័នធទាំងអ្ស់ នឹងរ ូវទទួលបានទឹក្ដីមួយ
ចំផ

ក្តលើក្ផលងផ ពួក្តលវ ីប៉ុតណាណះ។ (យ៉ូតសវ១៣:៦,១៤)
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៩. ត ើបរមាមអ្វីតៅផដលតោក្យ៉តូ សវ

ោមដល់រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល

មុនតពលគា ់ស្ថលប់?
ពីអ្ំតពើបាបដ៏មរក្ក្់ ក្នុងការបំតរ ើរពះផក្លងកាលយ។
(យ៉ូតសវ ២៤:១៤-២៩)
១០.ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានចូលតៅកាន់កាប់ទឹក្ដីស្សុក្កាណាន
តៅថ្ងងផខ្ឆ្នណា
ំ
?
របផ

លជាក្នុងឆ្នំ១៤០៥ មុនរគឹ សស
ត ក្រាជ។

តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ

១១:២២-២៣៖

យ៉ូផសបបានរបាប់ពីដំត

២២

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ

តន្មះ

ើ រពួក្ជនជា ិអ្ុីស្ស្ថផអ្ល តដើរតចញ

ពីស្សុក្តអ្សុីប តន្មះក្៏ផាតំពីដំត
ត

ើ រសពរបស់ខ្ួនក្ន
ល ុងកាលផដល
ៀបនឹងផុ ដតងហើមតៅផង ២៣តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿកាលម៉ូ

តសបានតក្ើ មក្ តន្មះឪពុក្មាតយបានោក្់តោក្ទុក្៣ផខ្ឥ
មាននឹក្្លចដល់បញ្ញដ តរបស់តសតចត

ើយ ពីតររះបានត

ើញ

ថាជាក្ូនតថាលសលអ។
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មេម ៀនទី ១៣

ជំនាន់ ួកមៅហាយ
១. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លតៅនឹក្ចាំពីបរមាមរបស់តោក្យ៉តូ សវ
ផដលទាស់នឹងការថាវយបងគំរពះផក្លងកាលយឬតទ?
កាលផដលតោក្យ៉ូតសវតៅរស់ ពួក្តគបានរបរពឹ តបាបផបប
តនះមតងផ ក្នលងមិនយូរប៉ុន្មមនផង ពួក្តគបានតបាះបង់ រពះ
តចាលត

ើយតៅថាវយបងគំរប
ូ រពះផក្លងកាលយតៅវ ិញ។

(តៅោវយ ២:៨-១៣)
២. ត ើការថាវយបងគំរប
ូ រពះផក្លងកាលយតនះ

បានតក្ើ មានត

ង
ើ យ៉ ង

ដូចតមតច?
មក្ពីអ្ុីស្ស្ថផអ្លមិនបំផាលញស្ថសន៍កាណាន និងរូបរពះរបស់
តគតចាល។ (តៅោវយ ២:១-២)
៣. ត ើរពះោក្់តទាសរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លយ៉ ងណា

ពីការមិនស្ថតប់

បង្គគប់តនះ?
គឺរទង់របគល់ពួក្តគតៅក្នុងក្ណា
ត ប់ថ្ដ្មំងសរ ូវ របស់ពួក្តគ
ត

ើយក្៏ទទួលការជិះជាន់។ (តៅោវយ២:៣,១៤)

៤. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លរ វូ ទទួលភាពវ ឹក្វរមតងៗ

មានរយៈតពល

ប៉ុន្មមន?
គឺរ

ូ ដល់ពួក្តគបានលន់ ួ និងផបររក្រទង់វ ិញ។

(តៅោវយ៣:៩)
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៥. ត ើរពះជាមាចស់បានរ ំតោះរបជារាស្រសតរបស់រទង់យ៉ងដូចតមតច?
គឺតមរយៈរក្ុមមនុសសផដលរ ូវបានតៅថា

“ពួក្តៅោវយ”

ជាអ្នក្រទង់បានចា ់ឲ្យតៅរ ំតោះពួក្តគ។
(តៅោវយ២:១៦-១៨)
៦. ត ើសម័យកាលពួក្តៅោវយមានរយៈតពលប៉ុន្មមន?
របផ
រ

លជារយៈតពល

៤០០ឆ្នំ

គឺចាប់ពីជំន្មន់តោក្យ៉ូតសវ

ូ មក្ដល់ជំន្មន់តសតចសូល។

(ក្ិចចកា១៣:២០)

៧. ត ើក្ុងរពះគមព
ន
ីរបានរបាប់តយើងថាមានពួក្តៅោវយប៉ុន្មមន?
គឺមានចំនួន១៤ ដូចមានរាយ្ងតរកាម៖
អ្ូធ្លនល,

ងូឡា,

មបដូន,

តអ្

យ៉ ម៊រ,

ស្ថំសុន,

ស្ថំតក្ើរ ,

ផយបផា,

តអ្លី,

បារា៉ ក្,

ស្ថំយ៉ូផអ្ល,

តគឌាន,

(នឹងន្មងតដប៉ូរា៉),

៨. ចូរឲ្យត្មះសំ្ន់ៗថ្នបុពជ
វ ន
ផដលតៅរស់ក្ុងជំ
ន ន្មន់តន្មះ។

គឺន្មងរស់ជាស្ថសន៍ម៉ូមប់,

តអ្

៊ុឌ,

អ្ុឺបស្ថន,

ូន,

របស់រពះអ្មាចស់តយស៊វូ រគីសទ
ផដលជាមាតយមានក្់ក្ុងចំ
ន
តណាម

មាតយៗរបស់រពះរគីសផ
ទ ងផដរ។ (ន្មងរស់១:១-៥,មា៉ ថាយ១:៥)
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តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:២៤-២៦

ត

ើយ

២៤

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ លុះតោក្្ំ

តន្មះតោក្មិនរពមឲ្យតគតៅខ្លួនជាក្ូនរបស់

ផាតរា៉ នតទ

២៥

បុរ ី

តោក្ស៊ូរងទុក្ខលំបាក្ជាមួយនឹងរាស្រសតរបស់រពះ

ជាជាងមានតសចក្តីអ្ំ

រ្ងអ្ំតពើបាប ផដលតៅផ មួយ ផភល

តន្មះវ ិញ២៦តោយបានរាប់តសចក្តីដំតនៀល
ដល់រពះរគីសទ

ទុក្ជារទពយសមប ិតរបតសើរជាងអ្ស់ទាំងរបស់

ថ្ងលវ ិតសសតៅស្សុក្តអ្សុីប ដបិ តោក្សំ

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -
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ឹងចំតៅឯរង្គវន់វ ិញ។

មេម ៀនទី ១៤

ជំនាន់ ួកមៅហាយ (បានបនតមទៀត)
១. ត ើតោក្តគឌានបានត្វើអ្ីខ្
វ ះល ក្នុងន្មមជាពួក្តៅោវយ?

គា ់មានគានរ ឹមផ ៣០០ន្មក្់ប៉ុតណាណះផ គា ់បានទទួ លជ័យ
ជំនះយ៉ ង្ំត្ងពីស្ថសន៍មា៉ឌាន។
(តៅោវយ៧:៧-៩,១២,១៦-២៥)

២. ត ើមានអ្វីពិតសសផដលមចសំគាល់ពីមនុសសមានក្់ត្មះ ផយប
ថា?
តោយស្ថរផ តសចក្តីជំតនឿតោក្ផយបថា បានយក្ឈនះតលើ
ស្ថសន៍មំម៉ូន។ (តៅោវយ១១:៣០-៣៣)
៣. ត ើពួក្តៅោវយមួយណាផដលរ វូ បានស្ថគល់ថាគា ់បានវយ
ឈនះតលើស្ថសន៍ភីលស
ី ន
ីទ តោយមានផ មានក្់ឯង?
គឺតោក្ស្ថំសុន ផដលមានក្ំត

ើ

ពីពួក្ណាស្ថរ ី

តបើតទាះបី

ជាគា ់មិនផដលមានចិ តតស្ថមះរ ង់ក្៏តោយ។
(តៅោវយ១៣:១-៥,១៤:១-៤,១៦:៣០)
៤. ចូរតរៀបរាប់អ្ំពីសក្មមភាពពិតសសៗរបស់តោក្ស្ថំសន
ុ ?
គា ់បានតលើក្ំផផងតៅរក្ុងកាស្ថ

គា ់បានសំឡាប់ស្ថសន៍

ភីលីសីន
ទ ១០០០ន្មក្់ តោយស្ថរផ ឆអឹងថាគមរបស់ស វោមួយ
ប៉ុតណាណះ ត

ើយតៅថ្ងងផដលគា ់ស្ថលប់ គា ់បានរុញរពះវ ិោរ

ស្ថសន៍ភីលីសីន
ទ ឲ្យធ្លលក្់ចុះតៅមុខ្មនុសសរាប់រន់ន្មក្់។
(តៅោវយ១៥:១៣-២០,១៦:១-៣,២៣-៣០)
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៥. ត ើអ្ីផវ ដលបញ្ញ
ជ ក្់យ៉ងចាស់ថា

អ្ុីស្ស្ថផអ្លោច់តចញពីរពះ

ន្មតពលតន្មះ?
គឺរប ិតស្ថស្រសតដ៏គួរឲ្យឈឺចាប់ថ្នរូបចំោក្់ ផដលតោរា៉ មីកា
បានឆ្លក្់ និងពួក្សងឃផក្លងកាលយផដលពួក្អ្ំបូរោន់ បានលួចពី
គា ់តៅ។ (តៅោវយ១៧:៥-១៨:៣១)
៦. ត ើនរណាផដលជាពួក្តៅោវយចុងតរកាយតគបងអស?
់
គឺស្ថំយ៉ូផអ្លផដលមានអ្ ថន័យថា “បានសូមពីរពះអ្មាចស់”
ត

ើយគា ់ក្៏ជាតោរា៉ របស់រពះផងផដរ។

(១ស្ថំយូផអ្ល១:២០,៣:២០)
៧. តៅក្នុងជំន្មន់តោរា៉ ស្ថំយផ៉ូ អ្ល
ត ើរពះជាមាចស់បានសតគង្គគះ
រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លយ៉ ងដូចតមតច ខ្ ៈតពលផដលពួក្តគលន់ ួ
បាបរបស់ខ្ួន?
ល

តោយស្ថរមានតភលៀងផគរយ៉ ង្ំ ដូតចនះត

ើយតទើបមានស្ថសន៍

ភីលីសីន
ទ បានលិចលង់តៅចំតរះមុខ្ពួក្តគ។
(១ស្ថំយូផអ្ល៧:៩-១៣)
៨. ត ើអ្ំតពើមរក្ក្់ផបបណាផដលរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានតសនរើ សុំ
ក្នុងកាលផដលតោរា៉ ស្ថំយផ៉ូ អ្លមានវ ័យចំណាស់?
ពួក្តគមានបំ
ងចង់បានតសតចមួយអ្ងគត ើងតស្ថយរាជយ
ដូចជាស្ថសន៍ដថ្ទតទៀ ផដរ ។ (១ស្ថំយូផអ្ល៨:៤-២១)
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៩. ត ើរពះរបាប់ដល់តោរា៉ ស្ថំយផ៉ូ អ្លដូចតមតច

អ្ំពីការតសនរើ សុឲ្
ំ យ

មានតសតច?
ការតន្មះរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល មិនជំទាស់នឹងតោរា៉ ស្ថំយ៉ូផអ្លតទ
ប៉ុផនតពួក្តគបានជំទាស់នឹងរពះជាមាចស់វ ិញ។
(១ស្ថំយូផអ្ល៨:៧)
១០.ត ើរពះជាមាចស់ បានរបទានតសតចដល់រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លឬតទ?
ពិ ផមន! រពះជាមាចស់បានបង្គគប់ឲ្យតោរា៉ ស្ថំយ៉ូផអ្លត្វើតម
អ្វីផដលពួក្តគចង់បាន។ (២ស្ថំយូផអ្ល៨:២២-៩:២,២៧-១០:១)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:២៧-២៩

២៧

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះតោក្

ក្៏តចញពីស្សុក្តអ្សុីពទតៅ ឥ តកា ្លចដល់តសចក្តីក្ំ
តសតចត
ត

ើយ

ដបិ តោក្បានកាន់យ៉ង្ជប់ខ្ួន
ជ

ើញរពះក្៏តមើលមិនត

តន្មះតោក្បានត្វើបុ

២៨

ោក្់ដូចជា

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ

យរ ំលងទាំងរោស់្មតដើមបី

ពួក្តមបំផាលញក្ូនចបង
ស្ថរតសចក្តីជំតនឿ

ើញផដរ

ឹងថ្ន

បានមក្រល់ដល់តគត

តន្មះតគបានតដើរកា ់សមុរទរក្

ក្ុំឲ្យ

ើយ២៩តោយ

មដូចតដើរ

តលើដីតគាក្ ផ កាលផដលស្ថសន៍តអ្សុីបបានលបងល តន្មះតគ
ក្៏រ ូវតលបបា ់តៅ។
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មេម ៀនទី ១៥

ជជកាលននមសតចសូល
១. ត ើនរណាជាតសតចដំបូងបងអសផ់ ដលរពះរបទានដល់រាស្រសត
អ្ុីស្ស្ថផអ្ល?
គឺសូល ជាក្ូនរបស់គីស មក្ពីក្ុលសមព័នធតបនយ៉ មីន។
(១ស្ថំយូផអ្ល៩:១-២,២៧-១០:១)
២. ត ើសល
ូ បានតស្ថយរាជយជាតសតចតៅតពលណា?
របផ

លជាក្នុងឆ្នំ១០៤៣ មុនរគឹ សស
ត ក្រាជ។

៣. ត ើសល
ូ គឺជាតសតចផដលតគារតកា ្លចរពះជាមាចស់ផដរឬតទ?
តទ!មិនយូរប៉ុន្មមន សូលផលងនឹក្ន្មអ្ំពីតសចក្តីបង្គគប់របស់រពះ
ជាមាចស់។ (១ស្ថំយូផអ្ល១៥:១០-១១)
៤. ត ើតសតចសូលបានបង្គហញការមិនស្ថតប់បង្គគប់រពះយ៉ ងដូចតមតច
ក្នុងកាលផដលគា ់ត្វើសគង្គគមជាមួយនឹងពួក្ភីលស
ី ន
ីទ ?
គា ់បានយក្ជីវ ិ របស់ខ្ួនមក្ថា
ល
វ យជាយញ្ដ បូជាតៅមុនតពល
ផដលតោរា៉ ស្ថំយ៉ូផអ្លមក្ដល់។ (១ស្ថំយូផអ្ល១៣:៧-១៤)
៥. ត ើអ្ំតពើបាបអ្វីផដលតសតចសូលបានរបរពឹ ជា
ត តលើក្ទីពីរក្នុង
កាលផដលគា ់ត្វើសគង្គគមជាមួយស្ថសន៍មមា៉ តលក្។

គា ់មិនបានស្ថតប់បង្គគប់រពះ តោយបានទុក្ឲ្យតសតចអ្័កាក្់តៅ
មានជីវ ិ រស់ និងក្ូនតចៀមរពមទាំងក្ូនតគាតទៀ ផង។
(១ស្ថំយូផអ្ល១៥:២-១១)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -

46

Copyright © Gratia Dei Sola Media

៦. ត ើតោរា៉ ស្ថំយផ៉ូ អ្លបានរបាប់តសតចសូលដូចតមតចខ្លះ បន្មទប់ពី
គា ់បានរបរពឹ អ្
ត ំតពើបាបជាតលើក្ទីពីរ?
តោរា៉ បានរបាប់គា ់ថា
គា ់ ត

រពះជាមាចស់នឹងដក្អ្ំណាចតចញពី

ើយរបគល់រាជយឲ្យតៅអ្នក្ជិ ្ងរបស់គា ់ វ ិញ។

(១ស្ថំយូផអ្ល ១៥:១៦-៣០)
៧. ត ើតោរា៉ ស្ថំយផ៉ូ អ្លចាក្់តរបងតំងនរណាឲ្យតស្ថយរាជយ
ជំនួសសូល?
ោវ ីឌ ជាក្ូនអ្ុីស្ថយថ្នក្ុលសមព័នធយ៉ូោ និងជាទីគាប់រពះទ័យ
ដល់រពះ។
(១ស្ថំយូផអ្ល១៣: ១៤, ១៦:១១-១៣,ក្ិចចកា១៣:២២)
៨. ត ើោវ ីឌបានត
តទ!

ង
ើ តស្ថយរាជយជាតសតចភាលមៗឬតទ?

គា ់រ ូវចាំដល់តសតចសូលសុគ

តទើបរពះរបគល់រាជយ

ឲ្យគា ់។ (២ស្ថំយូផអ្ល២:១-៥)
៩. ត ើតសតចសូលតពញចិ ន
ត ឹងោវ ីឌឬតទ?
តទ! តសតចសូលបានពាយមសំឡាប់ោវ ីឌជាតរចើនតលើក្តរចើន
ស្ថរ តទាះបីជាោវ ីឌ មិនបានរបឆ្ំង

ប នឹងគា ់ក្៏តោយ។

(១ស្ថំយូផអ្ល២០:៣០-៣៣,២៣:៦-៨,២៤:១-៦)
១០.ត ើតសតចសូលបានសុគ យ៉ ងដូចតមតច?
គឺក្ុងឆ្
ន
ន ំទី៤០ថ្នរជជកាលរបស់រទង់

រទង់បានត្វើអ្ តឃា ខ្លួន
ឯងតៅតពលផដលគា ់ចាញ់សគង្គគមជាមួយនឹងពួក្ភីលីសីន
ទ ។
(១ស្ថំយូផអ្ល៣១:១-៦)
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តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:៣០-៣១៣០តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ លុះតគតដើរ

ព័ទធជុំវ ិញរក្ុងតយតរខ្ូ អ្ស់៧ថ្ងងត
តៅ

៣១

ើយតន្មះ

ក្ំផផងរក្ុងក្៏រលំ

តោយស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះន្មងរា៉ ោបជាស្សីសំផឹង

មិនបានវ ិន្មសតៅជាមួយនឹងពួក្អ្នក្រ ឹងចតចសត
ន្មងបានទទួលពួក្ឈលបលបតោយចិ តតមរ ី។
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ើយ

តររះ

មេម ៀនទី ១៦

ជជកាលននមសតច

វីឌ

១. ត ើរជជកាលតសតចោវ ីឌមានរយៈតពលប៉ុន្មមនឆ្ន?
ំ
រយៈតពល៧ឆ្នំ រគប់រគងតលើស្ថសន៍យ៉ូោ ត

ើយរយៈតពល

៣៣ឆ្នំតទៀ រគប់រគងតលើរបជារាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លទាំងអ្ស់។
(២ស្ថំយូផអ្ល ៥:៤-៥)
២. ចូរបង្គហញពីរពះពរផដលរពះជាមាចស់បានរបទានឲ្យោវ ីឌក្នុងរគា
ផដលគា ់តស្ថយរាជយត្វើជាតសតច?

តមរយៈជ័យជំនះរបស់តសតចោវ ីឌ

ផដលរពះបានរបទានឲ្យ

រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានទទួលទឹក្ដី

ចាប់តំងពីទតនលតអ្ើរបា

រ

ូ ដល់របតទសតអ្សុីប។

(២ស្ថំយូផអ្ល៨:១-១៤,១របាក្សរ ១៣:៥-៦)
៣. ត ើតសតចោវ ីឌបានន្មំអ្ំ
តយរូស្ថ

រយ៉ ងអ្ស្ថចរយផបបណាតៅរក្ុង

ម
ិ ?

ិបសមព័នធតមរ ីរពះជាមាចស់ ផដលមានតៅក្នុងផទះរបស់អ្័រប៊ី
ន្ម៉ ោប់តំងពីជំន្មន់តោក្តអ្លីមក្តម៉លះ។ (២ស្ថំយូផអ្ល៦:១គឺ

១៧)
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៤. ត ើតសតចោវ ីឌមានការសកប់ចិ ច
ត ំតរះការន្មំយក្
តមរ ីរពះជាមាចស់តៅរក្ុងតយរូស្ថ

ប
ិ សមព័នធ

ម
ិ ផដរឬតទ?

តទ! គឺគា ់ពិ ជាមានចិ តចង់ក្ស្ថងនូវរពះវ ិោរមួយថាវយរពះ
ជាមាចស់តៅរក្ុងតយរូស្ថ

ិមផមន។

(២ស្ថំយូផអ្ល៧:១-៥,១ពងាវតក្សរ ៨:១៧)
៥. ត ើរពះមានបនទូលរបាប់តសតចោវ ីឌយ៉ ងណា ពីការក្ស្ថង
រពះវ ិោរតនះ?

តមរយៈតោរា៉ ណាថាន់ រពះមានបនទូលរបាប់តសតចោវ ីឌថាក្ូន
របុសរបស់គា ់នឹងត្វើជាអ្នក្ក្ស្ថងរពះវ ិោរវ ិញ។

(២ស្ថំយូផអ្ល៧:១១-១៧,១ពងាវតក្សរ ៨:១៨-១៩)
៦. ត ើរពះបនទូលសនាដ៏វ ិតសសផបបណា ផដលរពះសនានឹង
តសតចោវ ីឌ?

រទង់បានសនាថានឹងក្ស្ថងរាជយរបស់តសតចោវ ីឌ
អ្ផងវងរ

ឲ្យតៅជា

ូ អ្ស់ក្លបជានិចច។ (២ស្ថំយូផអ្ល៧:១៦)

៧. ត ើនរណាផដលជាអ្នក្សំតរចតមរពះបនទូលសនាតនះ?

គឺរពះអ្មាចស់តយស៊ូវរគីសទ ផដលនឹងតំងរាជយជាដរាបអ្ស់
ក្លបជានិចច។ (មា៉ ថាយ១:១, ២២:៤១-៤៦, លូកា១:៣១៣៣,តអ្ស្ថយ៩:៦-៧,២តពរ ុស១:១១,វ ិវរ

ៈ១១:១៥)

៨. ត ើតសតចោវ ីឌធ្លលប់បានទាយទុក្អ្ំពីរពះរគីសផទ ដរឬតទ?
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ផមនត

ើយ តសៀវតៅទំនុក្ដំតក្ើងជាតរចើនផដលតសតចោវ ីឌបាន

សរតសរទុក្អ្ំពីរពះរគីស។
ទ (ទំនុក្ដំតក្ើង២,២២,៤៥,៧២,១១០
។ល។)
៩. ចូរតរៀបរាប់អ្ំពីអ្ំតពើបាបដ៏តស្ថក្សតរងងផដលោវ ីឌបានរបរពឹ ត
ក្នុងកាលផដលគា ់តស្ថយរាជយត្វើជាតសតច?
គឺគា ់បានរបរពឹ តអ្ំតពើស្ថោយសមន់ ជាមួយន្មងបា តសបា
ត

ើយបានសំឡាប់បីតរបស់ន្មងត្មះ អ្៊ូរ ី តទៀ ផង។

(២ស្ថំយូផអ្ល១១:២-១៧)
១០.ត ើមានអ្វីផដលន្មំឲ្យតសតចោវ ីឌតក្ើ វ ឹក្វរនិងទុក្រខ ពួយក្នុង
រជជកាលរទង់?

គឺការបះតបាររបឆ្ំង និងមរ

ៈភាពរបស់មប់ស្ថ

ំម ក្ូន

របុសរបស់គា ់។ (២ស្ថំយូផអ្ល១៥:១-១៧,១៨:៩-១៧,៣២៣៣)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:៣២-៣៣

៣២

ត ើរ ូវឲ្យខ្ញុំនិយយអ្ំពីអ្ីវតទៀ

ដបិ

គាមនតពលតវោនឹងផងលងរបាបតរឿងពី តគឌាន បារា៉ ក្ ស្ថំសុន
ផយបថា ោវ ីឌ ស្ថំយ៉ូផអ្ល និងពួក្តោរា៉ តទ

៣៣

ផដលតោយ

ស្ថរតសចក្តីជំតនឿ តន្មះតគបានឈនះនរគដថ្ទ បានបានសំតរច
ការសុចរ ិ បានទទួលតសចក្តីសនា និងបានបិ មា ់សឹងហ។
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មេម ៀនទី ១៧

ជជកាលននប្រ ោះបាទសាឡេ៉ា
ូ ូន
១. ត ើនរណាបានត

ង
ើ តស្ថយរាជយបន្មទប់ពីតសតចោវ ីឌ

បានសុគ តៅ?
គឺបុរតរបស់រទង់ តសតចស្ថ

ូម៉ូន ផដលបានរគងរាជយក្នុង
រជជកាលឆ្នំ៩៧១ មុនគ.ស។ (១ពងាវតក្សរ ១:៣២៣៥,៣៨-៤០,២:១-៤,១១-១២)
២. ត ើរពះបាទស្ថ
ផមនត
ត

ម៉
ូ ូន គឺជាតសតចផដលតគារពតកា ្លចរពះតទ?
ើយ! គា ់គឺជាតសតចផដលស្សឡាញ់រពះជាមាចស់ជា្លំង

ើយគា ់ក្៏បានតដើរតមលំមនថ្នតសតចោវ ីឌផដរ។

(១ពងាវតក្សរ ២:២៣-២៤,៣:៣,៨:២២-៥៤)
៣. ត ើរពះបាទស្ថ

ម៉
ូ ូនបានទូលសូមអ្វីពីរពះអ្មាចស់?
តៅតពលផដលរពះជាមាចស់
បានបង្គហញអ្ងគរទង់ឲ្យគា ់បាន
ត

ើញក្នុងសុបិនត តពលតន្មះគា ់ទូលសូមរបាជាញពីរពះ តដើមបី

រគប់រគងដល់រាស្រសតរបស់រទង់។(១ពងាវតក្សរ ៣:៥-១០)
៤. ត ើរពះអ្មាចស់បានរបទានអ្វីដល់រពះបាទស្ថ

ម៉
ូ ូន?
គឺរទង់បានរបទាន របាជាញដ៏្លសថ្វ រទពយសមប ិតដ៏សុក្សត
ត
មភ
និងក្ិ ិតយសដ៏លបីលាញដល់រទង់។

(១ពងាវតក្សរ ៣:១១-១៤,៤:២៩-៣១)
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៥. ត ើនរណាបានមក្សួរសុខ្ទុក្រខ ពះបាទស្ថ

ម៉
ូ ូន?
គឺរពះន្មងតសបា បានមក្ស្ថតប់នូវទំនួញរក្យកាពយគ ិប

ិឌ

និងតមើលពីសិរ ីរុងតរឿងរបស់គា ់។ (១ពងាវតក្សរ ១០:១-៩)
៦. ត ើក្័

ឌ រពះគមពីរណាខ្លះផដលតយើងមចរក្ត

របទានគ ិប

ិឌ

ញ
ើ ថា

រពះបាន

ដល់រពះបាទស្ថ

គឺតៅក្នុងរពះគមពីរសុភាសិ

ម៉
ូ ូន?
ស្ថស្ថត និងរពះគមពីរបទចំតរៀងស្ថ

ូម៉ូន។

៧. ត ើរពះបាទស្ថ
ផដរឬតទ?

ម៉
ឹ សគង្គគមតរចើនដូចតសតចោវ ីឌ
ូ ូនបានត្វើសក្

តទ!

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

និងភាពសំ

ម៉
ូ ូនបានក្ស្ថងរពះវ ិោរដូចផដលរពះជា
មាចស់មានបនទូលរបាប់តសតចោវ ីឌផដរឬតទ?

៨. ត ើរពះបាទស្ថ
ផមនត

ើយ!

គា ់បានក្ស្ថងរពះវ ិោរដ៏ស្សស់ស្ថអ រ កាល

និងសកឹមថ្សកតៅក្នុងរក្ុងតយរូស្ថ

ិម។ (១ពងាវតក្សរ ៦:១-

១០)

៩. ត ើនរណាន្មំឲ្យរពះបាទស្ថ
គឺមត

ម៉
ូ ូន ផរបចិ តត ចញពីរពះអ្មាចស់?
សីស្ថសន៍ដថ្ទទាំងអ្ស់ផដលមិនតជឿតលើរពះរបស់រទង់

និងរទង់ផងមទាំងបានសង់រពះវ ិោរជូនពួក្ន្មងសរមាប់ថាវយ
បងគំរពះរបស់ពួក្ន្មងតទៀ ផង។ (១ពងាវតក្សរ

១១:១-៨)
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១០.តមរយៈអ្ំតពើបាបរបស់រទង់ត ើរពះជាមាចស់មានបនទូលតៅ
កាន់រពះបាទស្ថ

ម៉
ូ ូនយ៉ ងដូចតមតច?
រទង់មានបនទូលថា រគប់ក្ុលសមព័នធទាំងអ្ស់ តលើក្ផលងផ
ក្ុលសមព័នធយ៉ូោ និងតបនយ៉ មីន នឹងរ ូវដក្តចញពីដំណាក្់
ថ្នតសតចោវ ីឌត

ើយរបគល់ឲ្យអ្នក្តផសងតទៀ ។

(១ពងាវតក្សរ ១១:៩-១៣, ១២:២១,២៣)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ ១១:៣៤-៣៥

៣៤

បានពនល ់អ្ំណាចតភលើងផដលបាន

រួចពីមុខ្ោវនឹងមានក្ំឡាង
ំ
រ

៣៥

ក្នុងកាលផដលក្ំពុងផ តខ្ាយក្៏
ប់ជាពូផក្ក្នុងចំបាំងទាំង ក្ំចា ់ពលទ័ពស្ថសន៍ដថ្ទផង

ពួក្ស្សីៗបានទទួលមនុសសស្ថលប់របស់ខ្ួលនមក្ តោយរស់ពី

ស្ថលប់ត

ើងវ ិញ ខ្លះរ ូវតគត្វើទុក្ខតវទន្មឥ ទទួល ការតរបាស

តោះឲ្យរួចត
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មេម ៀនទី ១៨

កា អបង្អចកអាណាចប្រក
១. តរកាយពីរពះបាទស្ថ
ដូចតមតច?

ម៉
ូ ូនសុគ

ត ើមានការផចក្ទឹក្ដីយ៉ង

ពួក្ក្ុលសមព័នធភាគតរចើនផបក្តចញឆ្ងយពីដំណាក្់ថ្នតសតច
ោវ ីឌត

ើយបានតដើរតមតយរូតបាមវ ិញ។

(១ពងាវតក្សរ ១២:១២-២០)
២. ត ើក្ុលសមព័នណា
ធ
ខ្លះផដលតៅតស្ថមះរ ង់នឹងតរ

តូ បាម

ត ើជាក្ូនរបុសរបស់រពះបាទស្ថ

ម៉
ូ ូនឬ?
គឺមានយ៉ូោមក្ពីក្ុលសមព័នធតបនយ៉ មីន និងសុីមាមនផដលតគ
ស្ថគល់គឺជាតសតចថ្នមណាចរក្ស្ថសន៍យ៉ូោ។
(១ពងាវត១២:២១,២៣)
៣. ត ើមណាចរក្ថ្នក្ុលសមព័នទា
ធ ង
ំ ១០តន្មះរ វូ បាន
តៅថាដូចតមតចវ ិញ?
រ ូវបានតគតៅថា

ជាមណាចរក្អ្ុីស្ស្ថផអ្ល

ផដលតរកាយ

មក្បានកាលយតៅជារាជធ្លនីថ្នទីរក្ុងស្ថមា៉ រ ី។
(១ពងាវតក្សរ ១២:១៩-២០,១៦:២០-២៩)
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៤. ត ើវជាការរ ឹមរ វូ ឬតទ ក្នុងកាលផដលក្ុលសមព័នទា
ធ ង
ំ ១០ មាន
ការផញក្ខ្លួនតចញពីគានផបបតនះ?
តទ!

វគឺជាអ្ំតពើបាបដ៏្ងន់មួយ

ណាក្់រាជយតសតចោវ ីឌ ត
(១ពងាវតក្សរ
៥. ត ើរពះបាទតរ

តររះពួក្តគបានតបាះបង់ដំ

ើយតបាះបង់រពះវ ិោររពះ។

១២:១៦, ១៩ ,២៥-២៩)
តូ បាមចង់យក្ក្ុលសមព័នទា
ធ ង
ំ ១០

រ

ប់មក្

វ ិញឬតទ?
ផមនត

ើយ! គា ់មានបំ

ងចង់ ចាំងទាស់នឹងតយរូតបាម ប៉ុផនត

រពះជាមាចស់បានោមឃា ់គា ់។ (១ពងាវតក្សរ

១២:២១-

២៤)
៦.ត

ុអ្ីបា
វ នជារពះអ្មាចស់មិនអ្នុញ្ញដ ិឲ្
ត យតសតចតរ

តូ បាមវយ

យក្ពួក្តគមក្វ ិញ?
តររះរទង់ចង់ោក្់តទាសតលើអ្ំតពើបាបតសតចស្ថ

ូម៉ូន
ស្ថរផ ការផបក្ផខ្ញក្គានរបស់ពួក្រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល។
(១ពងាវតក្សរ

តោយ

១១:៩-១៣,១២:២៤)

៧. ប៉ុផនតត ើរពះអ្មាចស់តបាះបង់តចាលមណាចរក្ថ្នក្ុលសមព័នធ
ទាំង១០តន្មះផដរឬតទ?
តទ! រទង់ផ ងបញ្ូជ នពួក្តោរា៉ ឲ្យតៅរពមានចំតរះអ្ំតពើបាប
របស់ពួក្តគត ើយក្ំស្ថនតចិ តដល់រាស្រសតដ៏ពិ របាក្ដរបស់រទង់
ក្នុងចំតណាមពួក្តគ។ (១ពងាវត១៣:១-៣,១៦:១-៧)
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៨. ត ើអ្ីផវ ដលតៅផ ជាការពិ តៅដល់ស្ថសន៍យោ
៉ូ និងរាស្រសតអ្ុី
ស្ស្ថផអ្ល?
គឺពួក្តគតៅផ ជារាស្រសតរពះតរជើសតរ ើសដផដល

ត

ើយរទង់តៅ

ផ រក្ាបនទូលសនាជាមួយតសតចោវ ីឌជានិចច។
(១ពងាវត១៥:៩-១៥,២ពងាវតក្សរ ៨:១៦-១៩,២២)
៩. ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានកាលយតៅជាផបបណា?
ពួក្តគតៅផ បានង្គក្តចញពីរពះអ្មាចស់ដផដល បន្មទប់ពី២៥០
ឆ្នំតរកាយមក្ពួក្តគបាន ផបក្ផខ្ញក្ពីគាន ត

ើយរ ូវបានកាលយ

តៅជាទាសក្រក្នុងស្សុក្មសតសុើរ។ (២ពងាក្សរ
១៧:៥-៦,១របាក្សរ ៥:២៦,ក្ិចចកា២:៥-១១)

១៥: ២៩,

១០.ត ើស្ថសន៍យោ
៉ូ បានកាលយតៅជាផបបណាផដរ?
ពួក្ស្ថសន៍យ៉ូោក្៏បានង្គក្តចញពីរពះអ្មាចស់ផដរ

បន្មទប់ពី

៤០០ឆ្នំតរកាយមក្ពួក្តគបានធ្លលក្់ខ្ួលន តៅជាទាសក្រតៅក្នុង
បាប៊ី ូន ផ តរកាយមក្រពះបានរ ំតោះពួក្តគឲ្យរួចពីទាសភាព
វ ិញ។ (២ពងាវតក្សរ ២៥:២០-២១)
តមតរៀនទតនទញ៖
ត

តរពើរ

១១:៣៦-៣៧

៣៦

ខ្លះតទៀ រ ូវតសចក្តីលបងតោយ

មានតគចំអ្ក្ ឲ្យទាំងវយនឹងរ ំរ ់ ក្៏រទាំទាំងជាប់ចំ
ជាប់គុក្ផង

៣៧

ងនិង

រ ូវតគតចាលនឹងងម លបួងត ើយមរបណា
ត ច់ក្៏
រ វូ ស្ថលប់នឹងោវ រ ូវតដើររតវ ើក្រវមទាំងតសលៀក្ផសបក្តចៀមនិង
ផសបក្ពផពរ ូវក្ំស ់ទុរគ៌ ។
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មេម ៀនទី ១៩

រាស្រសតអីប្រសាអអល - ចាប់ ីរាជយមសតចមយ មបាេ
៉ាូ
ហូតដល់រាជយមសតចអ័ហប់
១. ត ើអ្ំតពើបាបអ្វីផដលរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល

មិនរពមតបាះបង់តចាល

តៅក្នុងរបវ ិស្ថ
ត ស្រសតរបស់ពួក្តគ?
ចាប់តំងពី“អ្ំតពើបាបរបស់តសតចតយរតូ ៉ បាម ជាក្ូនរបុសរបស់
តនបា ” ជាអ្នក្បតរងៀនឲ្យពួក្តគថាវយបងគំរប
ូ សំណាក្់ក្ូនតគា
មាស។ (១ពងាវតក្សរ ១២:២៦-៣០,២ពងាវតក្សរ ៣:១៣,១០:២៨-៣១ ។ល។)

២. ត ើមានតសតចថ្នរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លណាខ្លះផដលបានបំតរ ើរពះ
យ៉ ងតស្ថមះរ ង់ឬតទ?
តទ!

ពួក្តសតចទាំងតន្មះសុទធសឹងផ ជាមនុសសមរក្ក្់

ត

ើយ

ផងមទាំងមរក្ក្់ជាងតសតចតយរតូ ៉ បាមតៅតទៀ ។
(១ពងាវតក្សរ ១៥:២៥-២៦,៣៣-៣៤,១៦:៧,២៥)
៣.ត ើតសតចថ្នរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លទាំងអ្ស់សទ
ុ ផធ តចញមក្ពីដំណាក្់
ថ្នតសតចតយរតូ ៉ បាមឬ?
តទ! មតងត
អ្ងគតចញ ត

ើយមតងតទៀ

រពះអ្មាចស់បានដក្រាជយថ្នតសតចមួយ

ើយរបគល់ឲ្យតៅតសតច មួយអ្ងគតផសងតទៀ ។
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៤. ត ើរពះគមពីរបានតរៀបរាប់ដូចតមតចខ្លះអ្ំពីអ្ំរ ីផដលជាតសតចទី៦
របស់រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល?
គឺបានតរៀបរាប់ថាអ្ំរ ីគឺជាតសតចមួយអ្ងគផដលមរក្ក្់ជាងតសតច
មុនៗគា ់តៅតទៀ ។ (១ពងាវតក្សរ ១៦:២៥-២៦)
៥. ត ើនរណាបានត

ង
ើ រគងរាជយជាតសតចបន្មទប់ពីតសតចអ្ំរ ី?

គឺក្ូនរបុសរបស់តសតច

អ្័ ោប់

ផដលជាមនុសសផដលជាអ្ំតពើ

មរក្ក្់របស់តសតចអ្័ ោប់។ (១ពងាវតក្សរ ១៦:២៩-៣០)
៦. ត ើអ្ីផវ ដលជាអ្ំតពើមរក្ក្់របស់អ្័ោប់?
គឺគា ់
តលើរពះ

និងរពះន្មងតយសិបិល ជាមត
ត

សីគា ់ផដលមិនតជឿ

ើយពួក្តគបានបតរងៀនឲ្យរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លថាវយ

បងគំរពះបាល។ (១ពងាវតក្សរ ១៦:៣១-៣៣)
៧. ត ើមានអ្វីតទៀ ផដលតសតចអ្័ោប់

និងរពះន្មងតយសិបិលបាន

របរពឹ ?
ត
ពួក្តគបានត្វើការតបៀ តបៀន

និងសំឡាប់ពួក្តោរា៉ របស់រពះ

អ្មាចស់ផងមតទៀ ផង។ (១ពងាវតក្សរ ១៨:៣-៤,១៣)
៨. ត ើតមរយៈតោរា៉ មួយណាផដលរពះអ្មាចស់បានបង្គហញឲ្យដឹង
ថារទង់គឺជារពះតយ

វ
ូ ៉ មិនផមនជារពះបាលតន្មះ?

គឺតមរយៈតោរា៉ តអ្លីយ៉ជាអ្នក្ផដលបានរបកាសរបាប់តសតច
អ្័រោប់ថានឹងគាមនតភលៀងធ្លលក្់ត

ើយ

លុះរតផ គា ់ ទូលសូម

ពីរពះអ្មាចស់។ (១ពងាវតក្សរ ១៧:១)
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៩. ត ើមានតភលៀងធ្លលក្់វ ិញតៅតពលណា?
បន្មទប់ពី៣ឆ្នំក្នលះតរកាយមក្ តៅតពលផដលរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល
បានស្ថរភាពតៅតលើភំន

តក្ើផមលរពមទទួលស្ថគល់រពះអ្មាចស់

វ ិញ។ (យ៉ ក្ុប៥:១៧-១៨)
១០.ក្នុងរជជកាលតសតចអ្័ោប់ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល
ថ្នរពះឬ?
ផមនត

ើយ

តៅផ ជារាស្រសត

រពះអ្មាចស់មានបនទូលរបាប់តោរា៉

តអ្លីយ៉ថា

មានមនុសស៧០០០ន្មក្់ផដលមិនរពមលុ ជងគង់ ថាវយបងគំរពះ
បាលតៅជំន្មន់តន្មះ។ (១ពងាវតក្សរ ១៩:១៨,រម
ូ ៉ ១១:៤)
តមតរៀនទតនទញ៖

៣៨

ត

តរពើរ ១១:៣៨-៤០

ក្៏តដើរស្ថ ់ររ ់តៅក្នុងទីរតោស្ថថន

ត

ើយតៅទីភំន ទាំងតៅក្នុងរមង ត

ើយនឹងរូងក្នុងដីតោក្ីយ

មិនគួរនឹងពួក្អ្នក្ទាំងតន្មះតទ ៣៩ពួក្អ្នក្ទាំងតន្មះ តទាះតបើមាន
តសចក្តីបន្មទល់ពីតគថា តគមានតសចក្តីជំតនឿក្៏តោយ
តគមិនបានទទួលតសចក្តីផដលបានសនាតន្មះតទ

៤០

បានផគ ់ផគង់តសចក្តីរបតសើរជាងសំរាប់តយើងរាល់គាន
ឲ្យអ្នក្ទាំងតន្មះបានរគប់លក្ខ
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ើយ។

គង់ផ

ដបិ រពះ

តដើមបីមិន

មេម ៀនទី ២០

រាស្រសតអីប្រសាអអល - ចាប់ ីរាជយមសតចអ័ហប់
ហូតដល់សេ័យទាសភា
១. ត ើនរណាបានចូលតៅបំផាលញរាជយដំណាក្់តសតចអ្័ោប់?
គឺតសតចតយ

៊ូវ

គឺជាមនុសសផដលរពះជាមាចស់បានចាក្់តរបង

តំងឲ្យត្វើក្ិចចការតនះ។ (២ពងាវតក្សរ ៩:៣០-១០:១១,១៧)
២. ត ើតសតចតយ

វ៊ូ គឺជាមនុសសផដលតគារពតកា ្លចរពះជាមាចស់

ផដរតទ?
តទ!តទាះបីជាគា ់បានបំផាលញរាជយដំណាក្់ដ៏មរក្ក្់របស់តសតច
អ្័ោប់ក្៏តោយ ផ គា ់ត្វើតដើមបីចំតរ ើនខ្លួនឯងប៉ុតណាណះ។
(២ពងា១០:២៧-៣១)

៣. ត ើមានអ្វីផដលតរឿងសមញ្ដក្ុងតរឿងរា៉
ន
វតនះ?
តយ

៊ូវ មិនបានង្គក្តចញពី អ្ំតពើបាបរបស់តសតចតយរតូ ៉ បាមក្ូន

របស់តនបា តស្ថះត

ើយ។ (២ពងា១០:២៩,៣១)

៤. ត ើនរណាផដលជាតោរា៉ តៅក្នុងសម័យកាលថ្នតសតចតយ

វ៊ូ ?

គឺតោរា៉ តអ្លីតសផដលគា ់គឺជាអ្នក្បានត្ើវការអ្ស្ថចរយជាតរចើន
តៅក្នុងជំន្មន់តន្មះ។
(២ពងាវតក្សរ ៤:១-៨,៣១-៣៧,៦:១៥-២០)
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៥. ត ើនរណាជាតមដឹក្ន្មំ្មង
ំ សរ វូ របស់រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លតៅ
សម័យតន្មះ?
គឺមណាចរក្សុីរ ីផដលបានយក្ជ័យជំនះតលើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល
ជាតរចើន។ (២ពងាវតក្សរ ៦:១៥-២០,៧:១-៧)
៦. ត ើររជជកាលថ្នតសតចតយ

វ៊ូ រគប់រគងរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល

រយៈតពលប៉ុន្មមនឆ្ន?
ំ
គឺអ្ស់រយៈតពល៤ជំន្មន់ ប៉ុផនតគាមននរណាមានក្់បានង្គក្តចញ
ពីអ្ំតពើបាប ផដលតគបានថាវយបងគំរប
ូ សំណាក្តគាមាសតទ។
(២ពងាវតក្សរ ១៥:១២)
៧. ត ើតសតចដ៏្លង
ំ ពូផក្ទាំងពីរអ្ងគថ្នស្ថសន៍ផដលតចញមក្ពីរាជយ
ដំណាក្់តសតចតយ

វ៊ូ ជានរណា?

គឺតសតចយ៉ូមស និងតសតចតយរតូ ៉ បាមទី ២ ផដលមានជ័យជំនះ
តលើស្ថសន៍សុីរ ីដ៏សតមបើមជាទីបំផុ ។
(២ពងាវតក្សរ ១៣:២៤-២៥,១៤:២៣-២៧)
៨. ត ើនរណាផដលជាតោរា៉ តៅក្នុងសម័យកាលថ្នតសតចចុង
តរកាយតគបងអសរ់ បស់រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្ល?
គឺតោរា៉

ូតស ផដលបានរពមានថាការជំនុំជំរះតលើពួក្រាស្រសត

អ្ុីស្ស្ថផអ្លនឹងមក្ដល់តៅតពលឆ្ប់ៗ្ងមុខ្តនះ។
(

ូតស១:១)
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៩. ចុងតរកាយបងអសត់ ើចរក្ភពដ៏្លង
ំ ពូផក្ណាមួយផដលបាន
យក្រាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លត្វើជាទាសក្រ?
គឺចរក្ភពមសតសុើរ តោយបានយក្របជារាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លជា
ស្ថសន៍ដថ្ទ

ផដលតរកាយមក្តទៀ

រ ូវបានតគស្ថគល់ថាជា

ស្ថសន៍ស្ថមា៉ រ ី។ (២ពងាវត១៧:១-៦,២៤)
១០.ត ើរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លបានជាប់តរកាមនឹមទាសភាពតៅថ្ងងផខ្
ឆ្នណា
ំ
?
ក្នុងឆ្នំ ៧២២ មុនរគឹសស
ត ក្រាជ ។
តមតរៀនទតនទញ៖
ចូរទតនទញត្មះតសតចថ្នរាស្រសតអ្ុីស្ស្ថផអ្លទាំងតនះ
ដូចមាន្ងតរកាមតនះ ៖
តយរតូ ៉ បាម

្ីបនី

តយ

៊ូវ

ណាោប

អ្ំរ ី

តយ

៊ូមស

ម៊ីណាអ្ិម

បា៉ ស្ថ

អ្័ោប់

តយ

៊ួស

តពកាោ៊

តអ្ឡា

អ្័រោតសុើយ៉

តបើមរ ី

តយ

ូរា៉ម

ស្ថលូម

តយរូតបាមទី២ តពកា
ស្ថការ ី

ូស្ថ៊។
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មេម ៀនទី ២១

សាសន៍យ ៉ាូ

-ចាប់ ីរាជយមសតចម ហូមបាេ

ហូតេកដល់រាជយមសតចអ័ហស
១. ត ើតសតចទាំងអ្ស់ថ្នស្ថសន៍យោ
៉ូ

មក្ពីដំណាក្់ខ្ុសៗគានដូច

ជាតសតចស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្លផដរឬតទ?
តទ!ពួក្តគទាំងតន្មះសុទធផ តចញពីរាជយតសតចោវ ីឌទាំងអ្ស់។
២. ត ើការតនះមានត
ត

ុផលដូចតមតច?

ុផលតន្មះគឺមិនផមនមក្ពីតសតចទាំងតន្មះតគារពតកា

្លចរពះជាមាចស់តន្មះតទ ផ មក្ពីរទង់ បានរក្ាតសចក្តីសនា
នឹងតសតចោវ ីឌវ ិញ។

(២ស្ថំយ៉ូផអ្ល៧:១៦,តអ្ស្ថយ៩:៦-៧,

លូកា១:៣១-៣៣)
៣. ត ើតសតចរគប់រប
ូ ផដលបនតរាជយពីតសតចោវ ីឌ បានតគារពតកា ្លច
រពះតទឬ?
តទ!

តររះតសតចមានផ ពីរបីន្មក្់ប៉ុតណាណះផដលមានភាពតស្ថមះ

រ ង់តគារពបំតរ ើដល់រពះជាមាចស់។
៤. ត ើអ្ីតវ ៅផដលជាអ្ំតពើបាប្ំៗរបស់ពួក្តគ?
គឺមក្ពីពួក្តគបានថាវយបងគំរប
ូ សំណាក្
ផងមទាំងអ្នុញ្ញដ ិតឲ្យរបជារាស្រសត

តោយខ្លួនឯងត ើយ
តបាះបង់រពះតៅថាវយបងគំរប
ូ

សំណាក្តទៀ ផង។
(១ពងាវតក្សរ ១៤:២១-២៤,២ពងាវត៨:២៦-២៧)

សង្ខេបប្បវត្តិប្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ -

64

Copyright © Gratia Dei Sola Media

៥. តរៅពីអ្ំតពើបាបក្នុងការថាវយបងគំរពះផក្លងកាលយ
របរពឹ ក្
ត ំ

ត ើពួក្តគបាន

ស
ុ អ្វី?

ជាតរឿយៗ

ពួក្តគមិនទុក្ចិ តតលើរពះ

ផ ផបរជាតមើលត

ើញ

ិញ។
ជំនួពីស្ថសន៍ដថ្ទផដលជា្មំងសរ ូវរបស់ខ្ួនតៅវ
ល
(២ពងាវត៣:៧,៨:២៨)

៦. ត ើអ្ក្
ន មចរបាប់ពីគំរខ្
ូ ះ
ល ៗរបស់តសតច

ផដលមិនបានតគារពបំតរ ើ

រពះបានតទ?
បាន មានដូចជា តសតចយ៉ូរា៉ម តសតចអ្័ោតសុើយ៉ រពះន្មង
អ្័ថាោ និងតសតចផដលមរក្ក្់ជាងតគ គឺតសតចអ្័ោស។
(២ពងាវតក្សរ

៨:១៨-១៩, ២៧,១១:១-៣,១៦:២-៤)

៧. ត ើអ្ក្
ន តមចតរៀបរាប់ត្មះតសតចផដលរបតសើរខ្លះៗបានតទ?
បាន មានដូចជា តសតចតអ្ស្ថ តសតចយ៉ូស្ថផា

គឺជាអ្នក្ផដល

បានពាយមបញ្ចប់ការថាវយ បងគំរប
ូ សំណាក្ តៅតទៀ ។
(១ពងាវតក្សរ ១៥:៩-១៥,២២:៤២,៤៦,២របាក្សរ ១៧:៧-៩)

៨. ត ើមានអ្វីផដលបណា
ត លឲ្យមានការបរាជ័យក្នុងរជជកាលតសតច
យ៉ស្ថ
ូ ផា ?

គឺមក្ពី រទង់បានចងស្ថពនតមរ ីជាមួយនឹងតសតចអ្័ោប់ផដល
ជាតសតចមរក្ក្់ តោយបានតមយបុរ ីដ៏មរក្ក្់របស់រទង់
ត្មះអ្័ថាោ តរៀបការជាមួយបុរតរបស់តសតចយ៉ូស្ថផា
ត្មះយ៉ូរា៉ម។ (២របាក្សរ ១៨:១-៣,២១:៦)
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៩. ត ើរពះន្មងអ្័ថាោដ៏មរក្ក្់បានត្វើអ្ីខ្
វ ះ
ល ?
គឺន្មងបានពាយមសំឡាប់ពួក្មនុសសទាំងអ្ស់តៅក្នុងរាជយ
ដំណាក្់តសតចោវ ីឌ ប៉ុផនតន្មងតយ

ូយ៉ោ ភរ ិយរបស់សងឃ

បានសតគង្គគះមយុជីវ ិ របស់ទារក្

ផដលតគារពតកា ្លចរពះ

យ៉ូមសឲ្យបានរស់វ ិញ។(២ពងាវតក្សរ

១១:១-៣)

១០.ត ើតសតចអ្ងគណាផដលមរក្ក្់ជាងតគបងអស?
់
គឺតសតចអ្័ោស

តោយតររះរទង់បានថាវយយញ្ដ បូជាដល់រប
ូ

សំណាក្ គា ់បានបិ រពះវ ិោរ ត

ើយផងមទាំងបានក្ស្ថង

មសនៈ សំរាប់រប
ូ សំណាក្ទាំងតន្មះរគប់រចក្លហក្ ក្នុងរក្ុង
តយរូស្ថ ិមទាំងអ្ស់តទៀ ផង។
(២ពងាវតក្សរ

១៦:១-១៨)

តមតរៀនទតនទញ៖
ចូរទតនទញត្មះតសតចថ្នពួក្ស្ថសន៍យ៉ូោ ចាប់តំងពីរជជកាល
តសតចតរ

ូតបាម រ

តនះ៖ តយ

ូ មក្ដល់រជជកាលតសតច អ្័ោស ដូច តៅ

ូតបាម តយ

ូរា៉ម អ្័មា៉ តសុើយ៉ អ្័ប៊ីយ៉

តសុើយ៉ អ្័ស្ថរា តអ្ស្ថ អ្័ោស យ៉ូថាម តយ
យ៉ូមស រពះន្មងអ្័ថាោ។
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អ្័ោ
ូស្ថផា

មេម ៀនទី ២២

សាសន៍យ ៉ាូ

-ចាប់ ីរាជយមសតចមហមសគា

ហូតេកដល់សេ័យទាសភា
១. ត ើតសតចអ្ងគណាបានន្មំការផក្ផរប មក្ឲ្យស្ថសន័យោ
៉ូ វ ិញ?
គឺតសតចត

តសគា ផដលអ្នក្តគារពតកា ្លចដល់រពះជាមាចស់។

(២ពងាវតក្សរ ១៨:១-៧)
២. ត ើតសតចអ្ងគតនះបានត្វើអ្ីខ្
វ ះល ?
គឺគា ់បានតបើក្ទាវររពះវ ិោរត
ទាំងប៉ុន្មមនតចាលអ្ស់ ត
ឲ្យរ ំលឹក្ពីថ្ងងបុ

ើងវ ិញ រួចបំផាលញរពះផក្លងកាលយ

ើយផងមទាំងបានតកាះតៅរបជាជន

យរ ំលងតទៀ ផង។

(២របាក្សរ ២៩:២-១១,៣០:១-៨,២ពងាវតក្សរ ១៨:៤)
៣. ត ើមានការអ្ស្ថចរយផបបណា

ផដលរពះអ្មាចស់បានជួយរ ំតោះ

ពួក្តគតចញពីនឹមទាសភាពរបស់ស្ថសន៍មសតសុរើ ?
តៅតពលពួក្តគបានតឡាមព័ទធរក្ុងតយរូស្ថ

ិម

រពះអ្មាចស់

បានចា ់តមយតទវតរបស់រទង់ តៅបំផាលញពួក្តគរបមា

ជា

១៨៥,០០០ន្មក្់។ (តអ្ស្ថយ៣៧:៣៣-៣៧)
៤. តៅក្នុងសម័យកាលតសតចត
ស្ថសន៍យោ
ូ ជាអ្នក្ណា?
គឺតោរា៉

តអ្ស្ថយ

តសគា ត ើតោរាដ៏លបីលាញរបស់

ជាមនុសសផដលរ ូវបានបញ្ូជ នតមយតៅ

រពមានដល់បណា
ត មនុសសមរក្ក្់ និងក្ំស្ថនតចិ តរាស្រសតថ្នរពះ។
(តអ្ស្ថយ១:១-២,៩,១៦-២៧,២:១-៥,៣:១-៨,៤)
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៥. ត ើតោរា៉ តអ្ស្ថយបានទាយទុក្អ្ំពីអ្ី?
វ
គា ់បានរបាប់តសតចត

យ៉ូោតៅក្នុងរក្ុងបាប៊ី

តសគា

អ្ំពីនឹមទាសភាពថ្នស្ថសន៍

ូន។ (តអ្ស្ថយ៣៩)

៦. ត ើនរណាផដលបានតដើរតមត

តសគាក្នុងន្មមគា ់ជាតសតច?
គឺ មា៉ ណាតស ជាមនុសសដ៏មរក្ក្់ ប៉ុផនតគា ់បានលន់ ួអ្ំតពើ
បាបក្នុងកាលផដលតៅជាប់ជាទាសក្រ។
(២ពងាវតក្សរ ២០:២១-២១:២)

៧. ត ើតសតចយ៉តូ សៀសបានត្វើអ្ីខ្
វ ះ
ល កាលផដលគា ់តៅតក្មងតៅ
ត

យ
ើ ?

គា ់បានត
ត

ើញរពះ រួចបានលះបង់រប
ូ រពះផក្លងកាលយទាំងអ្ស់

ើយបានបតរងៀនស្ថសន៍យ៉ូោ

អ្ំពីវ ិន័យរបស់រពះជាមាចស់

វ ិញ។ (២ពងាវត២៣:១-៣,៤-៦,២៤,២របាក្សរ ៣៤:៣-៧)
៨. ត ើតោរា៉ ណាផដលរស់តៅក្នុងអ្ំ
រ

ូ មក្ដល់សម័យទាសភាព?

ងសម័
យតសតចយ៉តូ សៀស
ុ

គឺតោរា៉ តយតរមា គឺជាអ្នក្ផដលបានរពមានរបឆ្ំងចំតរះអ្ំតពើ
បាបរបស់ស្ថសន៍យ៉ូោ និងបានតៅឲ្យមានការផក្ផរប។
(តយតរមា១:១-២,៣:២៣-៤:៦)
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៩. ត ើតសតច

និងរបជារាស្រសតន្មស្ថ
ំ សន៍យោ
៉ូ ស្ថតប់តមតោរា៉ តយ

តរមាឬតទ?
តទ! ដូតចនះត

ើយ តោយស្ថរអ្ំតពើបាបរបស់ពួក្តគ តៅទីបំផុ ក្៏

បានកាលយតៅជាទាសក្រតៅរក្ុង បាប៊ី
១០,២របាក្សរ ៣៦:១-៧)
១០.ត ើរក្ុងតយរូស្ថ

ូន។ (តយតរមា២៥:១-

ម
ិ រ វូ បានបំផាលញតរកាមស្ថនថ្ដរបស់

តនប៊ូតក្នស្ថ តៅថ្ងងផខ្ឆ្នណា
ំ
?
ក្នុងឆ្នំ ៥៨៦ មុនគ.ស ។
តមតរៀនទតនទញ៖
ចូរទតនទញត្មះតសតចថ្នស្ថសន៍យ៉ូោចាប់តំងពីរជជកាល
តសតចត

តសគា

រ

ូ មក្ដល់រជជកាលរបស់តសតចត

តដគា

ដូច តៅតនះ ៖
ត
តយ

តសគា

យ៉ូតសៀស

ូោស តយ

ូឈន
ិ

តយ

ូយ៉គីម មា៉ ណាតស

មមន់

តសតដគា។
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មេម ៀនទី ២៣

សាសន៍យ ៉ាូ

សាត
ិ មៅមប្រកាេនឹេទាសភា

១. ត ើស្ថសន៍យោ
៉ូ ជាប់តរកាមនឹមទាសភាពរយៈតពលប៉ុន្មមនឆ្ន?
ំ
គឺអ្ស់រយៈតពល៧០ឆ្នំ ដូចផដលតោរា៉ តយតរមាបានទាយទុក្
មក្។ (តយតរមា២៥:១១-១២)
២. ត ើរបជារាស្រសតរបស់រពះជាមាចស់លន់ ួបាបកាលផដលពួក្តគ
តៅតរកាមនឹមទាសភាពផដរឬតទ?
ពិ ផមន ពួក្តគបានលន់ ួបាបតៅចំតរះរពះ ត

ើយបានកាន់

ទុក្ខសំរាប់ស្ថថនភាពដ៏ផសនតវទន្មរបស់ស្ថសន៍យ៉ូោ។
(តអ្តសគាល១៨:១៩-២៣,ោនីផយ៉ល៩:១-១៩)
៣. ត ើពួក្តគទាំងអ្ស់គានបាននឹក្ដល់អ្ី្
វ លង
ំ ជាងតគកាលផដល
ពួក្តគជាប់ជាទាសក្រ?
ពួក្តគនឹក្ដល់រក្ុងតយរូស្ថ

ិម និងរពះវ ិោរ្លំងជាងតគ

ផដលដំណាងតមយរពះវ តមានរពះអ្មាចស់តៅតលើផផនដីតនះ។
(ោនីផយ៉ល១:១-៧,៦:១០,៩:១-៣,១២,១៦,២របាក្សរ ៥:១៣-១៤)

៤. ត ើរពះជាមាចស់បានយក្រពះ

បញទ័យទុក្ោក្់ចំតរះរាស្រសត

របស់រទង់ផដលជាប់ជាទាសក្រផដរឬតទ?
ផមនត

ើ យ!

រពះអ្ងគបានការរររាស្រសតរបស់រទង់

ត

ផងរក្ាចំតរះផខ្សញ្ញដ ិតវងសរបស់តសតចោវ ីឌឲ្យតៅរស់។
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ើយបាន

៥. ត ើអ្ក្
ន មចតលើក្ឧទា

រ

៍ ខ្លះៗពីការយក្រពះ

បញទ័យទុក្

ោក្់របស់រពះជាមាចស់បានឬតទ?
ផមនត

ើយ! រពះអ្ងគបានផងរក្ា ោនី ផយ៉លជាមនុសសមានចិ ត

តស្ថមះរ ង់នឹងសំឡាញ់ទាំងបីន្មក្់របស់គា ់ផដរ។
៦. ត ើការផងរក្ារបស់រពះជាមាចស់បានបង្គហញឲ្យត
គឺតោក្ោ

ញ
ើ ដូចតមតច?

ី ផញ៉លនិងសំឡាញ់ទាំងបីរ ូវបានតលើក្ត

តៅជាតមដឹក្ន្មំក្ុនងមណាចរក្បាប៊ី

ើងឲ្យ

ូន។
(ោនីផយ៉ល២:៤៧-៤៩,៣:៣០,៦:១-៣)
៧. ត ើការតគារពតកា ្លចរពះជាមាចស់របស់ពួក្តគនឹងបណា
ត ល
ឲ្យមានតរគាះថានក្់ចំតរះពួក្តគផដរឬតទ?
ផមនត

ើយ!

មានមតងតន្មះពួក្តគរ ូវបានចាប់ោក្់ចូលតៅ

ក្នុង ផដលមានតភលើងតឆះដ៏សតន្មធរសតៅធ ត ើយមតងតន្មះតទៀ
ោនីផយ៉លរ ូវបានតគចាប់គា ់ោក្់ចូលតៅក្នុងរូងតត
ប៉ុផនត
រពះជាមាចស់បានរ ំតោះពួក្តគឲ្យរួចពីតរគាះថានក្់ជានិចច។
(ោនីផយ៉ល៣:១៩-២៣,៦:១០-២៤)
៨. តៅក្នុងសម័យទាសភាពតរៅពីតោរា៉ ោនីផញ៉លតៅត ើមាន
តោរា៉ ណាតផសងតទៀ ?
មានតោរា៉ តអ្តសគាល។ (តអ្តសគាល១:១-៣)
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៩. ត ើតោរា៉ តអ្តសគាលបានតោងតោមក្ំស្ថនតចិ រា
ត ស្រសតរបស់
រពះជាមាចស់យ៉ងដូចតមតចខ្លះ?
គា ់បានរបាប់ដល់ពួក្របជារាស្រសតថារពះជាមាចស់នឹងមិនទុក្ឲ្យ
រាស្រសតរបស់រទង់ស្ថលប់ក្ុងអ្ំ
ន
តពើមរក្ក្់តន្មះត

ើយ។

(តអ្តសគាល១៨:២៣,៣២,៣៣:១០-១១)

១០.ត ើសម័យទាសភាពបានបញ្ចប់តៅតពលណា?
គឺតៅតពលផដល

តសតចតសុើរស
ូ

បានត

ើងរគងរាជយតៅនគរ

ពីតសុើ។ (ផអ្សរា៉ ១:១-៤)
តមតរៀនទតនទញ៖
តអ្តសគាល ៣៣:១១

១១

ចូររបាប់តគថា រពះអ្មាចស់តយ

ូវ៉

រទង់សបងថាដូចជាអ្ញរស់តៅ តន្មះរបាក្ដជាអ្ញមិនរ ីក្រាយ
ចំតរះតសចក្តីស្ថលប់របស់មនុសសមរក្ក្់ត

ើយគឺចូលចិ ត ឲ្យតគ

លះតចាលផលូវរបស់ខ្ួន
ល ត ើយមានជីវ ិ រស់តៅវ ិញតទត ើ ចូរឲ្យ
ឯងរាល់គានផបរមក្ ចូរផបរមក្ពីផូលវមរក្ក្់របស់ខ្ូលនចុះ ដបិ
ឱ្ពុក្វងសអ្ុីស្ស្ថផអ្លតអ្ើយ ត
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មេម ៀនទី ២៤

កា ប្រតឡប់មចញ ីនឹេទាសភា វិញ
១. ត

ុអ្ីបា
វ នជាតសតចតសុរើ ស
ូ អ្នុញ្ញដ ិឲ្
ត យរបជារាស្រសតតៅស្សុក្

កាណានវ ិញ?
តររះរពះជាមាចស់បានរតស់តៅតសតចសុីរស
ូ ឲ្យត្វើក្ិចចការ
ទាំងតន្មះតទាះបីជាតសតចសុីរស
ូ មិនស្ថគល់រពះក្៏តោយ។
(២របាក្សរ ៣៦:២២-២៣)
២. ត ើទាសក្របានរ

ប់តៅស្សុក្កាណានវ ិញទាំងអ្ស់គានឬតទ?

តទ! គឺមានផ មនុសស ៥០០០០ន្មក្់ ប៉ុតណាណះផដលបានតៅ
ស្សុក្កាណានវ ិញ។ (ផអ្សរា៉ ២:៦៤-៦៥)
៣. ត ើនរណាផដលបានដឹក្ន្មំការវ ិលរ

ប់តៅវ ិញ

របស់ពួក្

ទាសក្រទាំងតន្មះ?

គឺបុរ ី សូរបា
ូ ៉ បិល។ (ផអ្សរា៉ ២:១-២ក្, ោកាយ ១:១)
៤. បន្មទប់ពីរបជារាស្រសតបានរ

ប់មក្វ ិញត

យ
ើ ត ើពួក្តគបាន

ត្វើអ្ីខ្
វ ះ
ល ?
គឺពួក្តគចាប់តផតើម ក្ស្ថងរពះវ ិោរ និងរក្ុងតយរូស្ថ

ិ មត

ើង

វ ិញ។ (ផអ្សរា៉ ៣:៧-១០)
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៥. ត ើមនុសសពីរន្មក្់ផដលបានជួយរបជារាស្រសតយ៉ង្លង
ំ តន្មះគឺ
ជានរណា?
គឺផអ្សរា៉ ជាអ្នក្និពនធ និងតនត

មា ជាអ្នក្បំតរ ើផពងថាវយដល់

តសតច។ (ផអ្សរា៉ ១០:៦-១២,តនត

មា៧:១-១០)

៦. ត ើការង្គរស្ថងសង់ត

ង
ើ វ ិញតន្មះ មានភាពង្គយស្សួលឬតទ?

តទ! ពួក្តគមានសរ ូវជាតរចើន ផដលបានពាយមបញ្ឈប់ការ
ស្ថងសង់ត

ើងវ ិញតន្មះ។ (ផអ្សរា៉ ៤:១-១០)

៧. ត ើតោរា៉ ណាខ្លះ

ផដលបានជំរញ
ុ ទឹក្ចិ រត បជារាស្រសតឲ្យបនតការ

ស្ថងសតន្មះ?
គឺមានតោរា៉ ោកាយ និង តោរា៉ ស្ថការ ី។
(ោកាយ១:១-៨,ស្ថការ ី៤:១-១០)
៨. ត ើរបជារាស្រសតបានទទួលការរពមានជាពិតសសចំតរះអ្ំតពើ
បាបអ្វី?
គឺរបឆ្ំងនឹងអ្ំតពើបាបថ្នការការតរៀបការរចបូក្រចបល់

និង

ការមិនតគារពចំតរះថ្ងងឈប់សំរាក្។
(ផអ្សរា៉ ៩:១-៥,១០:១-៥,តនត

មា១៣:១៥-២២)

៩. ត ើរពះវ ិោរផបបណាផដលរបជារាស្រសតបានស្ថងសង់ត

ង
ើ ?

គឺរពះវ ិោរផដលគាមនសំរស់ដូច រពះវ ិោរក្នុងសម័យរពះបាទ
ស្ថ

រក្ត

ូម៉ូនត ើយ ត ើយ ិបថ្នសមព័នធតមរ ីតៅផ បា ់មិនទាន់
ើញវ ិញតទៀ ។ (ផអ្សរា៉ ៣:១០-១៣,ោកាយ២:៣)
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១០.ត ើស្ថសន៍អ្ុីស្ស្ថផអ្ល តៅមានតសតចរគងរាជយតទៀ ផដរឬតទ?
ីឌរ ូវបានផងរក្ា
ល
ួងោវ
ឲ្យមានជីវ ិ ក្៏តោយ ប៉ុផនតគាមនតសតចណាមួយតចញពីរាជយរបស់
តទ! តទាះបីជាផខ្សញ្ញដ ិតវងានុវងសថ្ន
តសតចោវ ីឌរគងរាជយតទៀ ត

ើយ។ (ផអ្សរា៉ ៨:២)

តមតរៀនទតនទញ៖
ោកាយ ២:៦-៧ ៦ដបិ រពះតយ
បនទូលដូតចនះថា

ូវ៉ថ្នពួក្ពលបរ ិវររទង់ មាន

តៅផ បនតិចតទៀ អ្ញនឹងអ្រងួនទាំងថ្ផទតម

និងផផនដី ទាំងសមុរទ និងដីតគាក្ផង
ស្ថសន៍ផដរ
រពះតយ

៧

ក្៏នឹងអ្រងួនអ្ស់ទាំង

តន្មះជាទីគាប់ចិ តអ្ស់ទាំងស្ថសន៍ នឹងមក្ដល់

ូវ៉ថ្នពួក្ពលបរ ិវរ

រទង់មានបនទូលថាតៅរគាតន្មះ

អ្ញនឹងបំតពញវ ិោរតនះតោយសិរ ីលអ។
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មេម ៀនទី ២៥

បនាាប់ ីបានវិលប្រតឡប់េកប្រសុកកាណានវិញ
១. តរកាយពីបានវ ិលរ

ប់មក្វ ិញត

យ
ើ ត ើវជារបវ ិស្ថ
ត ស្រសត

របស់នរណា?
គឺជារបវ ិតស្ថស្រសតរបស់ ន្មងតអ្សត្ើរ ផដលកាលយជារពះមត
សីរបស់តសតចថ្ននរគ តពើ សុី។ (ន្មងតអ្សត្ើរ២:៥-៧,១៥-១៧)
២. ត ើរពះអ្មាចស់បានតរបើន្មងតអ្សត្ើរយ៉ ងដូចតមតច?
គឺរពះអ្ងគបានទុក្ឲ្យពូជពងសថ្នតសតចោវ ីឌមានជីវ ិ រស់
តពលផដលោមា៉ នជាមនុសសមរក្ក្់បានត
បំផាលញពួក្ស្ថសន៍យ៉ូោតចាលអ្ស់ត

តៅ

ើញថា ពួក្តគបាន

ើយតន្មះ។

(ន្មងតអ្សត្ើរ ៣:១៣-៤:១០,៦:១៤-៧:៧,៨:៥-១២)
៣. ត ើតោរា៉ ចុងតរកាយតគគឺជានរណា?
គឺជាតោរា៉

មា៉ ឡាគី

ផដលបានរស់តៅរបផ

លជា

៤០០

ម.គ.ស។
៤. តយងតមរយៈតោរា៉ មា៉ ឡាគីតៅតរកាយពីរច
ួ ខ្លួនជាទាសក្រ
ត ើស្ថសន៍យោ
៉ូ បានតគារពបំតរ ើរពះជាមាចស់តោយភាព
តស្ថមះរ ង់ផដរតទ?
តទពួក្តគបានរបរពឹ តអ្ំតពើបាប ទាស់នឹងរពះជាមាចស់យ៉ង្លំង
ណាស់។ (មា៉ ឡាគី១:១,៧-៩)
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៥. ត ើពួក្ស្ថសន៍យោ
ូ មានតសរ ីភាពមតងតទៀ ផដរឬតទ?
តទ! គឺអ្ំណាចរបស់តផសងៗតៅផផនដីបានរគប់រគងតលើពួក្តគ
ជានិចច។ (លូកា៣:១,យ៉ូោន១៩:១២)
៦. ត ើជា ិស្ថសន៍ទាង
ំ តន្មះរបរពឹ ិល
ត ច
អ ំតរះស្ថសន៍យោ
ូ តទ?
តទ!

វគឺជាសម័យកាលមួយផដលរាស្រសតរបស់រពះជាមាចស់ជួប

របទះនឹងការតបៀ តបៀន និងរងទុក្ខតស្ថក្យ៉ ង្លំង។
(តយរាមា២៤:៧-១០,២៥:៣៤)
៧. ត ើក្ុងសម័
ន
យកាលតន្មះមានមនុសសតស្ថមះរ ង់នឹងរពះឬតទ?
ពិ ផមនត ើយ របាក្ដជាមាន គឺពួក្តគបានទនទឹងរង់ចាំនូវការ
យងមក្វ ិញរបស់រពះរគីសកា
ទ ន់ផ ្លំងត

ើង។(តអ្ស្ថយ៦០:១-

៣,តយតរមា២៤:១-៧)

៨. ត ើរពះវបិតបានតរៀបចំការការយងរ ទបប់មក្វ ិញរបស់រពះ
រគីសទ ដូចតមតច?
តោយស្ថរន្មតពលតរកាយមក្ ការសរតសររពះគមពីរសញ្ញដងមីជា
ភាស្ថរក្ិក្ រ ូវបានបណា
ត លត

ើង ត

ើយក្៏រ ូវបានតរបើ រស

តពញពិភពតោក្។
៩. ត ើមានបក្សមរក្ក្់ណាខ្លះបានតក្ើ មានត
កាលតន្មះ?
គឺពួក្្ងគ

ង
ើ តៅក្នុងសម័យ

ៈផារ ិសុី ផដលពួក្តគមានជំតនឿថា ការសតគង្គគះ

គឺបានមក្ពីការខ្ិ ខ្ំរបឹងត្វើអ្ំតពើល។
អ (មា៉ ថាយ៥:២០,១២:១-៨)
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១០.ត ើជា ិស្ថសន៍ណាផដលបានចំតរ ើនអ្ំណាច្លង
ំ ត

ង
ើ ៗរ

ូ

ដល់ចុងបញ្ចប់ថ្នសម័យកាលតន្មះ?
គឺចរក្ភពរម
ូ ៉ ផដលជាអ្នក្រគប់រគងផផនដី តៅក្នុងតពលផដលរពះ
រគីសបា
ទ នរបសូ មក្តន្មះ។ (លូកា២:១)
តមតរៀនទតនទញ៖
មា៉ ឡាគី៣:១ ១តមើលអ្ញចា ់ទូ អ្ញឲ្យតៅគា ់នឹងតរៀបចំផូលវ
តៅមុខ្អ្ញ ត

ើយរពះអ្មាចស់ផដលឯងរាល់គានផសវងរក្តន្មះ

រទង់នឹងតោផ មក្ដល់រពះវ ិោររបស់រទង់ភាលម ឯទូ ផដលន្មំ
តសចក្តីសញ្ញដមក្ជាតសចក្តីសញ្ញដ ផដលឯងរាល់គានចង់បាន
ទាំងតមល៉ះតន្មះ តមើលន៍រទង់យងមក្ តនះជារពះបនទូលរបស់រពះ
តយ

ូវ៉ថ្នពួក្ពលបរ ិវរ។
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