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បុពវកថា 
  
 មុខ្វជិាជ បនោះគឺសិកាអុំពីរពោះបយស ូ រគិសថកដល នចាប់កុំបណ្ើ តជាង២០០០ឆាប ុំមុន។ មូលបហតុអវី នជាបយើងរតូវកត
សិកាអុំពវី? បតើវម្ចនម្ចនឥទនិពលយ៉ា ងណាបៅកបុងជីវតិរបស់អបក? បតើបមបរៀនទុំងអស់បនោះជួយ បយើង នអវីខ្លោះ? អវីក៏
បោយកដលអបកបជឿថានឹងបៅជា គឺបយើងទទួលខុ្សរតូវវបោយខ្លួនឯងបោយដឹងថាខ្លោះអុំពីរពោះបយស ូនិងជីវតិរបស់រពោះអងគ 
ការបបរងៀនរបស់រទង ់និងការរបកាសរបស់រពោះអងគកដរ។  
   
  បតើអបកកុំពុងកតកសវងរកអវីកដលថ្មីសរម្ចបអ់ុំណាចថ្មីនិងសុភមងគល? អបកអាចរកប ើញតាមរយៈបមបរៀនទុំងអស់  
បនោះ។ ដុំណឹ្ងលអ របស់បលកយ៉ាូហាន នសរបសរនូវដុំបណាោះរោយជាបរចើនសរម្ចបប់ញ្ហា សពវសថ្ង។ បតើអបកចង ់រកប ើញ
បសចកឋីពិតខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ បៅកបុងជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? ឬកច៏ងព់រងឹកជុំបនឿរបស់អបកកដរឬបទ? ឬកច៏ងោ់គ ល់ពី
រពោះជាម្ចច ស់ឱ្យ នរបបសើរកដរឬបទ?  
    
  អបកនឹងរកប ើញនូវអវីកដលអបកកុំពុងកតកសវងរករបសិនបបើអបកបធវើតាមការកណ្នាុំបៅកបុងការកណ្នាុំរបស់បមបរៀនខាង
បរកាមបនោះ។ វធិី សិកាកបបទុំបនើបបោយការបបរងៀនខ្លួនឯងឱ្យោគ ល់នូវបោលការណ៍្ងាយរសួលកបុងការបរៀន និងយកវមក
អនុវតថ នភាល មៗ។  
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កមមវិធីជីវិតរគិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយបលកយ៉ាូហាន ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតសិសស 
សរម្ចបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសថបរស័ិទជាការសិកាបដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគ
ជាមយួរពោះរគិសថ សិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបស់រពោះជាម្ចច ស់ សរម្ចប់ជីវតិរបស់ពួក
បគកានក់តរបបសើរជាងមុន។ 
 
 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចសនធនា និងងាយរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចុំ
សរម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិសថបរស័ិទ។ 
 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរម្ចងការរបស់រពោះជាម្ចច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 
 

រពោះបយស ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបស់ 

រគិសថបរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបស់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិចចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

រកមសីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនរពលអ្នកចាប់រផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  
  
 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរម្ចង សរម្ចប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យសបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនសុំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ហដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបសៀវបៅរបស់អបក។ 
របសិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផសីរបសរចបមលើយរបស់អបកបៅកបុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
  
 បរកាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក សូមបផធៀងចបមលើយរបស់
អបក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នសរបសរចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទឆលើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសុំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនរបបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
សុំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អបក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  
 

សំណួរខុស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាខ្លោះកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ ។ 
ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរសរម្ចបអ់បកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។  
គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអស់ សរបសរជាភាោបហរបឺ។ 
 ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  

 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបរមើសរបស់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរសបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរម្ចបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ 
(ខាងបឆវង)។  
 ...១....ក)  នទទទូលបទបញ្ហជ បៅភបុំសីុសណ្    ១) ម៉ាូបស 

 ...២...ខ្) នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់   ២) យ៉ាូបសវ 

 ...២...គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្      

 ...១... )  នរស់បៅកបុងដុំណាករ់បស់បសឋចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបសបហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបសវ។ អបកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 
១. សូមកញកបពលោង តប់សងៀម និងបពលបវលបទៀងទតស់រម្ចបក់ារសិការបស់អបក។ វនឹងងាយរសួលផចង់

អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងម្ចនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតសទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
រពោះអម្ចច ស់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយង និងសរបសរកុំណ្ត់រតាកដលអាច
ម្ចនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបសិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសុំណួ្រសិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបរបើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របស់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ 
និងមតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោសសុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ហដ
សម្ចគ ល់យ៉ា ងចាស់ សរម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អបកសរម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអបកម នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសរម្ចប់
ពន័នកិចចពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទុំងម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តសថសនការសិកាលអរបបសើរសរម្ចបប់ោលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអបកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់របស់អបកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការយិល័យគលូបល (Global University) របស់អបក។ របសិនបបើអបកសិកាជារកុម 
ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់អបក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សរម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ហដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនសរម្ចបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របសិនបបើអបកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល 
វញិ្ហដ បនបរតពីរគូកដលមកពោីកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោសការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ហដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងសហរដឌអាបមរកិ។ 

  

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបសៀវបៅសរម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 

សម្ចា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាកសត។ 

 

 សូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សរម្ចបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 បលករកិ បជកសុន (Rex Jackson)  នបបរមើការងារជាអបកបបរងៀនខាងកផបកោរពត័ម្ចនបៅោកលវទិាល័យ 
អិកវនកជល ទីរកុងស្តសពីងហាវ ល រដឌមុសុិរ ី(Evangel Springfield Missouri) បហើយបលកកជ៏ាពន័នការបីៅកបុងនិកាយរកុមជុំនុុំ
របស់រពោះជាម្ចច ស់។ បលកធាល បប់ធវើជាបបសកជនបៅរបបទសនីហគឺរ ី(Nigeria) អស់រយៈបពល ២៥ឆាប ុំ និង នបបរងៀន
អស់រយៈបពលបីឆាប ុំបៅោល West Africa Advanced School of Theology បៅរបបទសតូបហាគ  ទវីបអារហិកភាគខាង
លិច (Togo, West Africa)។ បលក នបបរមើការងារជារបធានសថីទីរបស់ោលរយៈបពលពីរឆាប ុំ។ កបុងអុំឡុងបពលបនាោះ 
បលក ននិពនន និង នបបងកើតឯកោរបផសងៗសរម្ចបរ់កុមជុំនុុំ ដូចជាបសៀវបៅហវឹកហវឺន បមបរៀនសរម្ចបថ់ាប កស់ថ្ងអាទិតយ 
និងវគគសិកាបផញើតាមប៉ាុសថិ៍។ 
 
 បលក បជកសុន (Mr. Jackson)  នទទួលសញ្ហដ បរតថាប កប់រញិ្ហដ បរ័តពីមហាវទិាល័យរពោះគមពរីកសនរតល ទីរកុង
ស្តសពីងហាវ ល រដឌមុសុិរ ី(Central Bible College, Springfield, Missouri)  និងថាប ក់អនុបណ្ឍិ តកបុងវស័ិយោរពត័ម៌្ចនពី
សកលវទិាល័យកាន់ោសបសថត ទីរកុងម្ច៉ា នហាតាន រដឌកាន់ោស (Kansas State University, Manhattan, Kansas)។ 
 
  បលករកិ បជកសុន (Mr. Rex Jackson)  នទទួលមរណ្ៈភាពបៅ កខ្វចិឆិកា ឆាប ុំ១៩៩៤។ 
 
 
  

 
  

 

 

 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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 រមររៀន 
   ១  យ៉ូហានជំពូរទី ១   John 1 
   ២  យ៉ូហានជំពូរទី ២-៤   John 2-4 
   ៣  យ៉ូហានជំពូរទី ៥-៧  John 5-7 
   ៤  យ៉ូហានជំពូរទី ៨ John 8 
   ៥  យ៉ូហានជំពូរទី ៩-១០ John  9-10 
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យ ហូានជំពូកទី១   

John 1 
  

 
  

 
គ្ទរាង 
ក. បុរសម្ចប កប់ ម្ ោះ យ៉ាូហាន A Man Named John  

ខ្. រពោះបនធូលសនជីវតិ The Word of Life 
គ. រជោររបស់បលកយ៉ាូហាន ទីសថ John the Baptist’s Message  
ខ្. សិសសដុំបូងរបស់រពោះបយស ូ The First Disciple of Jesus  

 

ទោលទៅ 
១. ោគ ល់ពីអតថសញ្ហដ ណ្របស់អបកនិពននដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយយ៉ាូហាន។ 

២. កុំណ្ត់សុំោល់អុំពីអតថសញ្ហដ ណ្អបកណាជារពោះបនធូលសនជីវតិ។ 
៣. សបងខបពីរជោររបស់បលកយ៉ាូហាន ទីសថ។ 
៤. រ បប់ ម្ ោះអបកកដលបដើរតាមរពោះបយស ូមុនបគបងអស់។ 
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ក. បុរស្មាន ក់រ ម្ ោះ យ ហូាន A Man Named John 
ទោលទៅទ១ី. ស្គគ ល់ពីអតតសញ្ញា ណរបស់អនរនិពនធដំណឹងលអទរៀបទរៀងទោយយ៉ូហាន។ 
 

ទោរយ៉ូហានទរៀនអំពីដំណឹងលអ John Learns the Good News 

 អស់ជាង ២០០០ឆាប ុំមកបហើយ ម្ចនអបកបនោទម្ចប កប់ ម្ ោះ យ៉ាូហាន នចាកបចាលទូក និងអនួរបស់ោតប់ហើយ
បដើរតាមរពោះបយស ូ។ អស់រយៈបពលបីឆាប ុំកនលោះបលក និងោវក័ដបម់យួនាក់បផសងបទៀត នបដើរតាមរពោះបយស ូពីរកុងមយួ
បៅរកុងមយួបៅកបុងរបបទសភលីីសធីន។ បលកយ៉ាូហាន និងសិសសទុំងដបម់យួ ឬ អបកបដើរតាមរពោះបយស ូ នបរៀនបមបរៀន
យ៉ា ងលអពីអវីកដលរពោះបយស ូ នបបរងៀនអុំពីរពោះជាម្ចច ស់ និងបសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគចុំបពាោះរបជារស្តសថរបស់
រពោះអងគ។ បរកាយមក បលកយ៉ាូហាន នកាល យជាមតិថ ជិតសបិតរបស់រពោះបយស ូ។ 
  
 បលក យ៉ាូហាន និងសិសសដសទបទៀត នបរៀនអុំពីរពោះបយស ូពីដុំណឹ្ងលអ។ ពួកបគបរៀនថារពោះបយស ូគឺជា រពោះបុរតា
របស់រពោះជាម្ចច ស់។ រពោះបយស ូ នយងមកកផនដីបដើមផសីបស្តងាគ ោះមនុសសទុំងអស់ឱ្យរចួពីអុំបពើ ប និងរបទនឱ្យពួកបគម្ចន
ជីវតិអស់កលផជានិចច។ បនោះគឺជាដុំណឹ្ងលអខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្កដលម្ចនឥទនិពលបៅបលើមនុសសទុំងអស់ បៅរគបទ់ី
កកនលង។ មុនបពលកដលរពោះបយស ូយងរតលបប់ៅឯនគរោទ នសួគវ៌ញិ រទង ់នផ្ទឋ ុំសិសសរបស់រពោះអងគឱ្យកចកចាយ
ដុំណឹ្ងលអបនោះបៅកានម់នុសសទុំងអស់។  
  
 រពោះបយស ូក ៏នសនាជាមយួសិសសរបស់រពោះអងគកដលថា រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងយងមកជួយ ពួកបគ រពមទុំង
រ ុំលឹកោស់បតឿនពួកបគឱ្យចាុំនូវបសចកឋីទុំងប៉ាុនាម នកដលរពោះអងគ នបបរងៀន។ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងជួយ ពួកបគកបុងការ
កចកចាយដុំណឹ្ងលអបៅកានម់នុសសដសទបទៀតកដរ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

បៅកបុងលុំហាត់អនុវតថនខ៍ាងបរកាម សូមគូសរងវងប់ៅពីមុខ្អកសរកដលជាចបមលើយរតឹមរតូវ 
១ បតើបលកយ៉ាូហានអបកបដើរតាមរពោះបយស ូជានរណា? 
 ក) យ៉ាូហាន ទីសថ 
 ខ្) អបកបនោទរតីកដល នកាល យជាមតិថជិតសបិតរបស់រពោះបយស ូ  
 គ) ជាងបឈើមកពីរសុកកាលីបឡ 
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២ បតើរយោះបពលប៉ាុនាម ន កដលបលកយ៉ាូហាន នោប ក់បៅជាមយួរពោះបយស ូ  និង នឮបសចកថីបបរងៀនរបស់រពោះអងគ? 
  ក) បីស ឋ ហ៍កនលោះ 
 ខ្) បីកខ្កនលោះ 
 គ) បីឆាប ុំកនលោះ 
 
៣ បតើដុំណឹ្ងលអនាុំការសបស្តងាគ ោះ ម្ចននយ័ដូចបមឋច? 
 ក) ដុំណឹ្ងលអ 
 ខ្) ចបរមៀង 
 គ) រពោះជនមរបស់រពោះរគិសថ 
 
បផធៀងផ្ទធ ត់ចបមលើយរបស់អបកជាមយួនឹងចបមលើយបៅចុងបមបរៀនបនោះ។  
 

ទោរយ៉ូហានណចរចាយដំណឹងលអ John Shares the Good News 

  បលកយ៉ាូហាន នចុំណាយបពលបវលបពញមយួជីវតិរបស់បលកកបុងការរ បម់នុសសទុំងអស់អុំពីដុំណឹ្ងលអកដល
ោត ់នបរៀនពីរពោះបយស ូ បហើយបរកាយមកបទៀតរពោះជាម្ចច ស់ នម្ចនរពោះបនធូលបៅកានប់លកឱ្យកតរ់តាទុកអុំពីដុំណឹ្ងលអ
បនាោះ។ បលកមនិ នដឹងថាកុំណ្ត់រតាសនការសរបសររបស់ោត់មយួបនោះគឺបធវើសរម្ចបម់នុសសរគបជ់ុំនានទ់ុំងអស់បៅទូទុំង
ពិភពបលកបឡើយ។  
  
 រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនរបស់រពោះជាម្ចច ស់ នរ ុំលឹកោស់បតឿនបលកយ៉ាូហានពីរពោះបនធូលកដលរពោះបយស ូ នម្ចន
បនធូល និងសកមមភាពកដលរពោះបយស ូ នបបើកសកមឋងកដរ។ បលកយ៉ាូហាន នកតរ់តាយ៉ា ងរបុងរបយត័បអុំពីបសចកឋីពិត 
យ៉ា ងសុំខានក់ដលរពោះបយស ូ នបបរងៀនដល់បលក។ បរកាយមកកុំណ្ត់រតាសនការសរបសរបៅកបុងសមពននបមរតីថ្មីមយួបនោះ
រតូវ នបគចាត់ទុកថា ជាដុំណឹ្ងលអរបស់បលកយ៉ាូហាន។  
   
  បៅកបុងរបបៀបដកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន នបណាឋ លចិតថបលកយ៉ាូហានឱ្យសរបសរកណ្ឍ គមពរីចុំនួនបនួបផសងបទៀត។ 
បៅកបុងចុំបណាមបនាោះកណ្ឍ គមពរីចុំនួនបីជាលិខ្ិតគឺ យ៉ាូហានទី១ យ៉ាូហានទី២ និងយ៉ាូហានទី៣។ កណ្ឍ គមពរីមយួបទៀតគឺជា 
ការបបើកសកមឋងពីបហតុការណ៍្កដលនឹងបកើតបឡើងបៅបពលអនាគត។ បហើយកជ៏ាកណ្ឍ គមពរីចុងបរកាយបៅកបុងរពោះគមពរី កដល
រតូវ នបៅថាជាកណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈ។ បសៀវបៅទុំងរ ុំកដលបលកយ៉ាូហាន នសរបសរគឺជាកផបកសនរពោះគមពរីសមពននបមរតី
ថ្មី។ 
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  ដុំណឹ្ងលអយ៉ាូហានគឺ រតូវ នសរបសរជាភាោរកិកកដលជាភាោរបស់មនុសសសមយ័បនាោះអាចយល់ ន។ បពល
បនាោះបយើងទុំងអស់ោប មនិទនយ់ល់ភាោរកិកបៅបឡើយបទ បហើយរពោះគមពរីបទើបកត នបកករបជាភាោរបស់បយើង ដូចជា
ភាោអងប់គលស។ ម្ចនការបកករបជាបរចើនសនរពោះគមពរីកដល នបកករបជាភាោអងប់គលស។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
គូសរងវងជុ់ុំវញិចបមលើយកដលរតឹមរតូវ 
៤ បតើបលកយ៉ាូហាន នបរៀនអុំពីដុំណឹ្ងលអកដលថាោតរ់តូវកចកចាយដល់មនុសសរគបោ់ប មកពីណា? 
 ក) មកពីរពោះបយស ូ 
 ខ្) ពីទសសនាវដឋ ី
 គ) ពីឪពុកម្ចឋ យរបស់ោត ់

 
៥ បតើបៅបពលណា កដលបលកយ៉ាូហាន នសរបសរកណ្ឍ គមពរីអុំពីរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) បៅបពលកដលោត់កុំពុងបធវើដុំបណ្ើ រជាមយួរពោះបយស ូ បពលកដលោត់បៅវយ័បកមង 
 ខ្) បនាធ បព់ីោត់ នរ បម់នុសសទុំងអស់អុំពីរពោះបយស ូ 
 គ) មុនបពលកដលោគ ល់រពោះបយស ូ 
 
៦ បតើបលកយ៉ាូហានអាចដឹងពីអវីកដលោត់រតូវសរបសរបៅកបុងកណ្ឍ គមពរីទុំងរ ុំបោយរបបៀបណា? 
 ក) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនោកប់ៅកបុងគុំនិតរបស់ោតព់ីអវីកដលោត់រតូវសរបសរ។ 
 ខ្) ោត់ម្ចនការប៉ាោះពាល់ចិតថតាមរយោះការអានបសៀវបៅអុំពីរពោះបយស ូ។ 
 គ) ោត់ម្ចនការតាុំងចិតថកបុងការសរបសរវ។ 
  

ខ. រពោះបនទូលម្នជីវិត The Word of Life 
ទោលទៅទី២. រំណត់សំោល់អំពីអតតសញ្ញា ណអនរណាជ្ជរពះបនទូលម្នជីវិត។ 
  

 សូមអានយ៉ាូហាន ១:១-១៨។ ខ្គមពរីទុំងអស់បនោះពិតជាម្ចនោរៈសុំខានណ់ាស់ពីបរពាោះខ្គមពរីទុំងបនោះ នរ ប់
បយើងអុំពរីពោះបយស ូជានរណាបហើយរ បព់ីបហតុផលកដលរទងយ់ងមកកផនដបីនោះ។ ខ្គមពរីបនោះកជ៏ាបសចកឋីបផឋើមកដល
បលកយ៉ាូហាន នសរបសរបៅកបុងបសៀវបៅរបស់បលក។ ចុំកណ្កខ្គមពរីកដលបៅសល់ទុំងប៉ាុនាម នបៅកបុងដុំណឹ្ងលអ
យ៉ាូហាន នពនយល់បយើងអុំពីបសចកថីពិតកដលបយើងដឹងបៅកបុងខ្ដុំបូងទុំងអស់បនោះ។ 
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រពះបនទូលដ៍អស់រលប The Eternal Word 
 រពោះជាម្ចច ស់អនុញ្ហដ តឱ្យបយើងយល់ពីរពោះហឫទយ័របស់រពោះអងគតាមរយៈការបណាឋ លឱ្យកតងរពោះគមពរី និងតាមរយៈ
រពោះបុរតាបយស ូ កដល នយងមកកានក់ផនដីបនោះជាបនាធ ល់របស់រពោះជាម្ចច ស់។ រពោះបយស ូជារពោះបនធូលសនជីវតិរបស់
រពោះជាម្ចច ស់។ បៅខ្ទី១៤ បលកយ៉ាូហាន នសរបសរថារពោះបយស ូជារពោះបនធូលសនជីវតិកដល នបកើតមកជាមនុសស។  
  
 កបុងយ៉ាូហាន ១:១-៣ ពួកបយើង នបរៀនថារពោះបយស ូគឺ គងប់ៅជាមយួរពោះជាម្ចច ស់តាុំងពីបដើមដុំបូងបងអស់។ 
រពោះបយស ូ គឺជារពោះជាម្ចច ស់។ វមនិម្ចននយ័ថាម្ចនរពោះជាម្ចច ស់ពីរបនាោះបទ។ គឺម្ចនរពោះកតមយួគត ់ប៉ាុកនថ រទងគ់ឺជារពោះបីរមួ
មកកតមយួ។ រពោះជាម្ចច ស់ជារពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ហដ ណ្ដ៍វសុិទន។ អងគនីមយួៗម្ចនការងារពិបសសកដលរតូវបធវើ
បហើយរពោះអងគកតងកតបធវើការរមួជាមយួោប ។ រពោះជាម្ចច ស់ជារពោះបិតា រពោះបយស ូជារពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនជាជីវតិ
អស់កលផបោយោម នការចាប់បផឋើម និងទីបញ្ចប់ ។ រពោះបយស ូ នចាបក់ុំបណ្ើ តបៅបលើកផនដីបហើយរតូវ នបៅថាជា
រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ ប៉ាុកនថ រទងគ់ងប់ៅអស់កលផជានិចចបៅឯនគរោទ នសួគ៌មុនបនាោះបៅបទៀត។ យ៉ាូហាន ១:៣  ន
និយយថាអវីៗទុំងអស់រតូវ នបបងកើតបឡើងតាមរយៈរពោះបយស ូ។ កូឡូស ១:១៦ ក ៏នកតរ់តាកដលថាតាមរយៈរពោះអងគ  
អវីៗទុំងអស់រតូវ នបបងកើត ទុំងបៅោទ នសួគ ៌និងបៅបលើកផនដី។ រពោះបយស ូ រគិសថ នរបទនជីវតិទុំងអស់របស់រពោះអងគ
បៅកបុងរបស់សពវោរបពើ។ រពោះបយស ូ របទនជីវតិអស់កលផជានិចច ឱ្យអស់អបកកដល  ន ោរភាពអុំបពើ បរបស់ខ្លួន
បហើយទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ពួកបគ។ បបើដូបចាប ោះ អបកណាម្ចនរពោះ បរុតា អបកបនាោះកម៏្ចនជីវតិកដរបហើយអបកណា
ោម នរពោះ បុរតារបស់រពោះ ជា ម្ចច ស់បទ អបកបនាោះោម នជីវតិបនោះបឡើយ (១យ៉ាូហាន ៥:១២)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
គូសរងវងជុ់ុំវញិចបមលើយកដលរតឹមរតូវ 
៧ រពោះបយស ូវរតូវ នបៅថា “រពោះបនធូល” បោយោរ 
 ក) រពោះជាម្ចច ស់ម្ចនរពោះបនធូលមកកានប់យើងតាមរយៈរពោះអងគ។ 
 ខ្) រទងជ់ាអបកកដលកចកចាយដុំណឹ្ងលអ។ 
 គ) បយើង នអានអុំពីរពោះអងគបៅកបុងគមពរី។ 
 
៨ បតើរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូចាបប់ផឋើមបៅបពលណា? 
 ក) បៅបពលកដលរទង ់ចាប់កុំបណ្ើ តជាទរកបៅកបុងភូមបិបបថ្លហិម 
 ខ្) រពោះជនមរបស់រពោះអងគមនិម្ចនបពលចាប់បផឋើមបឡើយ រទងគ់ងប់ៅអស់កលផជានិចច។ 
 គ) រទងរ់តូវ នបបងកើតបោយរពោះជាម្ចច ស់បៅបពលរពោះជាម្ចច ស់បបងកើតកផនដី។ 
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៩ បតើរពោះបយស ូនឹងរបទនជីវតិកបបណា? 
 ក) រទងរ់បទនជីវតិពីធមមជាតិកតមយួគតដ់ល់របស់ទុំងអស់។ 
 ខ្) រទងរ់បទនជីវតិអស់កលផដល់អស់អបកកដលទុកចិតថដល់រពោះអងគកតមយួប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) រទងរ់បទនឱ្យទុំងជីវតិធមមជាតិ និងជីវតិអស់កលផជានិចច រទង ់នបបងកើតពិភពបលក បហើយសបស្តងាគ ោះអស់អបក
      កដលបជឿបលើរពោះអងគ។ 
 

ពនលឺ និង ជីវិត Light and Life 
 យ៉ាូហាន ១:៤ នរ បប់យើងថា រពោះបនធូលជារបភពសនជីវតិ បហើយជីវតិបនាោះជាពនលឺបុំភលមឺនុសសបលក។ គឺជាពនលឺ
កដលនាុំឱ្យបយើងោគ ល់ផលូវកដលរតូវបដើរ បហើយរពោះបយស ូ នបងាា ញបយើងពីរបបៀបកបុងការរស់បៅ។ រពោះអងគបងាា ញផលូវបៅ
កានន់គរោទ នសួគ។៌  
  
 ម្ចនមនុសសជាបរចើននាកក់ដលមនិរពមទទួលោគ ល់រពោះបយស ូ និងសបរមចចិតថបដើរបៅកបុងភាពងងឹតតាមផលូវរបស់ពួក
បគផ្ទធ ល់។ ប៉ាុកនថអស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូ បហើយយករពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ពួកបគ នឹងរតូវ នផឋល់សិទនិ
កបុងការកាល យជាកូនៗរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
  
 យ៉ា ងណាមញិ បយើងទុំងអស់សុទនកតជាោប រពោះហសថរបស់រពោះជាម្ចច ស់ កតការបនោះមនិ នរបប់យើងថាជាកូនៗ
របស់រពោះជាម្ចច ស់បឡើយ។ បយើងទុំងអស់ោប ម្ចនជាបអ់ុំបពើ ប បហើយអុំបពើ ប នកញកបយើងបចញពីរពោះជាម្ចច ស់។ ប៉ាុកនថ
បៅបពលកដលបយើងទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ និងជារពោះអម្ចច ស់របស់បយើង រទង ់នដកអុំបពើ បទុំងអស់
របស់បយើងបចញ និង ផឋល់ឱ្យបយើងម្ចននិសសយ័ថ្មីមយួបទៀត។ រពោះអងគ នផ្ទល ស់ករបបយើងដូបចបោះបយើងមនិបនថបធវើ បបទៀត
បឡើយ។ បយើងបៅវថា ជាការផ្ទល ស់បឋូរដអ៏ោច រយសនការបកើតជាថ្មី។ តាមរយៈការបនោះ រពោះជាម្ចច ស់ នកាល យជាបិតារបស់
បយើង បហើយបយើង នកាល យជាកូនរបស់រពោះអងគកដរ។ 
  
 បយើងកាល យជាកូនរបស់រពោះជាម្ចច ស់មនិកមនតាមរយៈអវីៗកដលបយើងខ្ុំរបឹងបធវើបោយខ្លួនឯងបនាោះបឡើយ ប៉ាុកនថ បោយ
ោរកតការចាប់បផឋើមរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បយើងមនិកមនជាកូនរបស់រពោះជាម្ចច ស់តាមរយៈកុំបណ្ើ តធមមជាតិរបស់បយើងបនាោះ
បទ។ អបករបកហលជាធាល ប់និយយថា”ខ្ញុ ុំបកើតបៅកបុងរគួោររគិសថបរស័ិទ។ ឪពុកម្ចឋ យរបស់ខ្ញុ ុំជារគិសថបរស័ិទ។ បទោះបីជា 
ឪពុកម្ចឋ យរបស់អបកជារគិសថបរស័ិទបហើយកប៏ោយ ក៏វមនិអាចបធវើឱ្យអបកកាល យជារគិសថបរស័ិ នកដរ។ អបកអាចកាល យជា
រគិសថបរស័ិទ នបៅបពលកដលអបកបកើតបចញពរីពោះជាម្ចច ស់។ ការបនាោះបកើតបឡើងបៅបពលកដលអបកបជឿបលើរពោះបយស ូ  និង
រទងក់ាល យជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អបក។  
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គូសរងវងជុ់ុំវញិចបមលើយកដររតឹមរតូវ 
១០ រពោះបយស ូ រតូវ នបៅថា «ជាពនលឺ» ពីបរពាោះ 
 ក) រទងក់ានច់បងកៀងបុំភលផឺលូវកកនលងកដលបយើងរតូវបដើរ។ 
 ខ្) រពោះបយស ូបបរងៀនបយើងពីរបបៀបសនការរស់បៅ និងបងាា ញបយើងពីផលូវបៅនគរោទ នសួគ។៌ 
 
១១ បតើនរណាកដលម្ចនសិទនិអាចបៅថាជាកូនរបស់រពោះជាម្ចច ស់? 
 ក) ម្ចនកតអបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូ  និងយករពោះអងគបធវើជារពោះសបស្តងាគ ោះ 
 ខ្) រគបម់នុសសទុំងអស់ បោយោរមនុសសទុំងអស់រតូវ នបបងកើតបឡើងបោយរពោះជាម្ចច ស់ 
 
១២ បតើបយើងអាចកាល យជាកូនរបស់រពោះជាម្ចច ស់ នបោយរបបៀបណា? 
 ក) បកើតកបុងរកុមរគួោររគិសថបរស័ិទ កដលបបរមើរពោះជាម្ចច ស់ 
 ខ្) បកើតកបុងរបបទសកដលជារគសិថបរស័ិទ បហើយម្ចនរកុមជុំនុុំបរចើន 
 គ) បកើតជាថ្មីកបុងរពោះជាម្ចច ស់បៅបពលកដលបយើងបជឿបលើរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង 
 

រពះបនទូលទរើតមរជ្ជមនុសស The Word Becomes Man 
 រ ុំលឹកបឡើងវញិបៅកបុងយ៉ាូហាន ១:១៤-១៨ រពោះបនធូលបកើតជាមនុសស! បនោះគឺជារបវតថោិស្តសថដអ៏ោច រយរបស់ពិភព 
បលក។ រពោះជាម្ចច ស់រសលញ់បយើងខាល ុំងដល់បមល៉ាោះ  នជារទងយ់ងមក និងទទួលការវនិិឆឆយ័បទសជុំនួសបយើង គឺរពោះអងគ
 នសុគតសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង ដូបចបោះបយើងអាចរស់បៅអស់កលផជានិចចជាមយួរពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ បដើមផសុីគត 
រពោះបយស ូ រតូវការយកកុំបណ្ើ តជាមនុសសជាមុនសិន។ ដូបចបោះរទង ់នរបសូតជាទរកបៅភូមបិបបថ្លហិម។ បុរតារបស់
រពោះជាម្ចច ស់ នកាល យបៅជាមនុសសបលក ដូបចបោះរទងអ់ាចបធវើឱ្យបយើងទុំងអស់ោប កាល យជាកូនរបស់រពោះអងគ នផងកដរ។ 
  
 រពោះជាម្ចច ស់ នរបទនរកឹតយវនិយ័តាមរយៈបលក ម៉ាូបស ប៉ាុកនឋ បយើងមនិអាចរការកឹតយវនិយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់ ន
បនាោះបឡើយ។ ភាពបរជយ័របស់មនុសសបលក នបញ្ជកថ់ាបយើងពិតជារតូវការការសបស្តងាគ ោះពីរពោះបយស ូជាចាុំ ច។់ បៅកបុង
រពោះអងគបយើងទទួល នរពោះគុណ្របស់រពោះជាម្ចច ស់គឺ រពោះជាម្ចច ស់ នអតប់ទសអុំបពើ បរបស់បយើង និងរបទនឱ្យបយើង
ម្ចនជីវតិថ្មីដអ៏ោច រយកដលបពារបពញបោយរពោះពរ។ 
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១៣ បោលបុំណ្ងរបស់រពោះបយស ូកបុងការកាល យជាមនុសសគឺបដើមផ ី
 ក) សុគតកបុងការសបស្តងាគ ោះបយើងបចញពីអុំបពើ ប។ 
 ខ្) រោនក់តបបរងៀនបយើងប៉ាុបណាត ោះ។ 
 គ) បដើមផោីគ ល់បយើង។ 
 

គ. រាជសាររបស្រ់ោកយ ហូានបាទីស្ត John The Baptist’s Message 
ទោលទៅទ៣ី. សទងេបរាជស្គរបស់ទោរយ៉ូហានបាទីសត។ 
  

 យ៉ាូហាន ១:៦-១០ និង១៥ រ បប់យើងអុំពីបលក យ៉ាូហាន ទីសថ ជាអបកនាុំោរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បនោះមនិកមនជា
បលកយ៉ាូហានកដល នសរបសរកណ្ឍ គមពរីទុំងរ ុំកដលបយើង នបលើកមកនិយយមុនបនោះបនាោះបឡើយ។ ម្ចនហវូងមនុសស
បរចើនកុោះករ នរបជុុំោប ោថ ប់បលកយ៉ាូហានបបរងៀន។ ម្ចនមនុសសខ្លោះយល់ប ើញថាបលកអាចជារពោះបមសសុ ីឬ ជារពោះរគិសថ 
ជារពោះសបស្តងាគ ោះកដលរពោះជាម្ចច ស់ នសនា។ ប៉ាុកនឋបលកយ៉ាូហាន នរបកាសថាបលករោនក់តជាអបកនាុំោររបស់
រពោះជាម្ចច ស់ប៉ាុបណាត ោះ បលករតូវ នបញ្ជូ នមកបដើមផបីរៀបចុំមនុសសឱ្យទទួលរពោះបមសសុ។ី ោត ់នបបរងៀនពួកបគឱ្យោរភាព
អុំបពើ ប និងទទួលពិធីរជមុជទឹក។ 
  
 បៅបពលរពោះមហាកសរតដអ៏ោច រយយងមកដល់បៅកបុងសមយ័កាលរពោះគមពរី រទងក់តងកតបញ្ជូ នអបកនាុំោររបស់
រពោះអងគបៅរ បរ់បជាជនឱ្យដឹងថារទងន់ឹងយងមក។ ការរបកាសរបស់បលកយ៉ាូហាន ទីសថគឺ របកាសពីកិចចការសុំខាន់
របស់រពោះបយស ូគឺបលករតូវបរៀបចុំមនុសសសរម្ចបរ់ពោះបយស ូ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
  
១៤ បតើបលកយ៉ាូហាន ទីសថ នបធវើអវីខ្លោះ? 

 ក) ោត ់នសរបសរកណ្ឍ ដុំណឹ្ងលអ។ 
 ខ្) ោត់រ បរ់បជាជនថារពោះបមសសុនីឹងយងមក។ 
 គ) ោត់របកាសថាោត់ជារពោះបមសសុ។ី 
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រូនទចៀមរបស់រពះជ្ជាច ស់ The Lamb of God 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១:២៩-៣៤។ ម្ចឋ យរបស់បលកយ៉ាូហាន ទីសថ និងរពោះបយស ូគឺជាជីដូនមយួនឹងោប ។ ប៉ាុកនថ
បលកយ៉ាូហានមនិ នដឹងថារពោះបយស ូជានរណាបនាោះបទ រហូតដល់រពោះជាម្ចច ស់ នបបើកសកមឋងអុំពីកិចចការបនោះឱ្យបលក
 នប ើញ។ វហាក់បីដូចជាពួកបគមនិកដល នជួបមុខ្ោប អស់រយៈបពលជាយូរមកបហើយ។ រពោះជាម្ចច ស់ នបងាា ញដល់
បលកយ៉ាូហានថារពោះបយស ូគឺជារពោះបមសសុ ីជារពោះកដលនឹងរតូវបូជាសរម្ចប់មនុសស បទុំងអស់ បហើយកជ៏ាម្ចប កក់ដលនឹង
រតូវរជមុជបោយរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន និងជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។  
 
 រពោះបយស ូ រតូវ នបៅថា ជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់បោយោរកតកូនបចៀមរតូវ នបគបរបើបដើមផបីធវើយញ្ដបូជា
សរម្ចបអ់ុំបពើ ប។ មនុសសណាកដល នបធវើអុំបពើ បបហើយសមនឹងោល ប់ពួកបគអាចសូមឱ្យរពោះជាម្ចច ស់ទទួលយកការ
ោល ប់របស់សតវបចៀមមកជុំនួសអុំបពើ បពួកបគ ន។ រពោះបយស ូគឺជាសតវបចៀមកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នមកបដើមផោីល ប់
ជុំនួសអុំបពើ បរបស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៥ បតើរពោះបយស ូជាកូនបចៀមកបបណារបស់រពោះជាម្ចច ស់? 
 ក) រទងគ់ឺជា កូនបចៀមកដលសុភាពរបោ។ 
 ខ្) រទងគ់ឺជា យញ្ដបូជាសរម្ចបអ់ុំបពើ ប។ 
 

ឃ. ស្សិ្សដំបូងរបស្រ់ពោះរយស្  ូThe First Disciples of Jesus 

ទោលទៅទ៤ី. រាប់ទ ម្ ះអនរណដលទដើ រតាមរពះទយស៊ូមុនទគ្បងអស់។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ១:៣៥-៤២។ ម្ចនពីរនាក់កបុងចុំបណាមោវក័ ឬ អបកកដលបដើរតាមបលយ៉ាូហាន ទីសថ នបៅ
ជាមយួរពោះបយស ូ។ ម្ចប ក់គឺជាបលក អនបរទ និងម្ចប កប់ទៀតមនិោគ ល់ប ម្ ោះ។ ោត់របកហលជាបលក យ៉ាូហានកដល ន
សរបសរដុំណឹ្ងលអកដលអបកកុំពុងសិកា។ 
  
 បនាធ បម់កបលកអនបរទ នទទួលបអូនរបុសរបស់បលកគឺ សីុម៉ាូនកដលបគបៅថាបលក បពរតុស។ បលក អនបរទ
បជឿថារពោះបយស ូជារពោះបមសសុ។ី ពាកយថារពោះបមសសុមី្ចននយ័ថា “រពោះរគិសថ” ឬ “រពោះកដលចាក់បរបងតាុំង”។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៦ អបកកដលបដើរតាមរពោះបយស ូមុនបគគ ឺ
 ក) បលក ម្ច៉ា ថាយ ម្ច៉ា កុស លូកា និងយ៉ាូហាន។ 
 ខ្) នាងម្ច៉ា រ ីបលកយ៉ាូហាន ណាថាកណ្ល។ 
 គ) បលក អនបរទ, បពរតុស និងរបកហលជាបលកយ៉ាូហាន។ 
 

រពះទយស៊ូរតាស់ទៅទោរ ភីលីព និងទោរ ណាថាណណល Jesus Calls Philip And Nathanael 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ១: ៤៣-៥១។ បលក ភលីីព នរ បប់លក ណាថាកណ្លអុំពីរពោះបយស ូ។ មុនដុំបូងបលក 
ណាថាកណ្លមនិ នបជឿថារពោះបយស ូជារពោះបមសសុបីនាោះបឡើយ។ ដូបចបោះ បលកភលីីព នជុំរញុបលកឱ្យជួបជាមយួ
រពោះបយស ូ  បោយខ្លួនោតផ់្ទធ ល់  
  
 កបុងការជួបជាមយួរពោះបយស ូ  បលកណាថាកណ្ល នបជឿជាក់ថារពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ ការ
ជួបរបស់ោតជ់ាមយួរពោះបយស ូ  នបបរងៀនថា អស់អបកកដល នកសវងរករពោះបយស ូយ៉ា ងបោម ោះអស់ពីដួងចិតថរបស់ពួកបគ 
បនាោះបគនឹងអាចោគ ល់ពីបសចកឋពីិតអុំពីរពោះបយស ូថារទងជ់ានរណា។ រពោះបយស ូនឹងបបើកសកមឋងអងគរទងផ់្ទធ ល់តាមរយៈ
រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ បនោះគឺជាបសចកឋីសនារបស់រពោះអងគ (យ៉ាូហាន ១២:២១,២៣)។ 
  
 បៅកបុងយ៉ាូហាន ១:៥១ រពោះបយស ូ នបៅអងគរទងផ់្ទធ ល់ថាជា បុរតមនុសស។ នាមមយួបនោះរតូវ នបគបរបើចុំនួន
ដបប់ីដងបៅកបុងដុំណឹ្ងលអយ៉ាូហាន។ វរ ុំលឹកបយើងថា រពោះបុរតាពិតជា នលោះបង់បលល័ងករបស់រពោះអងគបៅឯនគរោទ នសួគ៌
បហើយ នកាល យជាមនុសសបលកកមន។ បៅបពលកដលរពោះអងគជាមនុសស រពោះអងគ នជួបការលផងួ ប៉ាុកនថរទងម់និ ន
របរពឹតថអិុំបពើ បបនាោះបទ។ រពោះអងគកតងកតបធវើកិចចការកដលោបរ់ពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់ជានិចច។ បៅបពលជាមនុសស
បៅបឡើយ រពោះបយស ូ នបងាា ញបយើងអុំពីមនុសសដអ៏ោច រយកដលបយើងអាចបធវើ នតាមរយោះការជួយ មកពីរពោះជាម្ចច ស់ រទង់
តុំណាងភាពជាមនុសសទុំងអស់មុនរពោះជាម្ចច ស់ និង រពោះអងគ នោល ប់ជុំនួសមនុសសរគបជ់ាតិោសនទ៍ុំងអស់។  
  
 បលកយ៉ាូហានចាបប់ផឋើមដុំណឹ្ងលអរបស់ោត់បោយរបកាសរ បម់នុសសទុំងអស់អុំពីរពោះបយស ូជានរណា។ បៅកបុង
ជុំពូកទីមយួ បលក នបលើកបឡើងពីរពោះនាមរបស់រពោះបយស ូ, ពាកយថា រពោះបយស ូ  កូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់ រពោះបមសសុ ី
បលករគូ រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ បសឋចរបស់អុីរោកអល និងបុរតមនុសស។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៧ បៅកបុងជុំពូកទីមយួរបស់ដុំណឹ្ងលអយ៉ាូហាន បគ នបរបើរពោះនាមរបស់រពោះបយស ូពីរបីរពោះនាម។ បតើអបកអាចរក ន  
      រពោះនាមចុំនួនប៉ាុនាម ន? 
 
១៨ ចងចាុំខ្គមពរីកដលអបកចូលចិតថជាងបគបៅកបុងជុំពូកបនោះ។ 
 
១៩ អររពោះគុណ្រពោះបយស ូសរម្ចបក់ារយងមកបដើមផសុីគតសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង។ ទូលសូមរពោះអងគឱ្យរពោះអងគ ម្ចន  
      រពោះបនធូលមកកានអ់បក និងអនុញ្ហដ តឱ្យអបក នោគ ល់រពោះអងគរបបសើរជាងមុន។ 
 
២០ អធោិឌ នឱ្យអបកដសទបទៀតកដល នបរៀនមុខ្វជិាជ បនោះអាចយល់ដឹងបកនទមបទៀតអុំពីរពោះបយស ូ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 
 
 ចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្រសិការបស់អបកមនិរតូវ នោក់ជូនតាមលុំោបល់ុំបោយបឡើយ បដើមផកុីុំឱ្យអបកបមើលប ើញ
ចបមលើយបនាធ ប។់ សូមកសវងរកបលខ្កដលអបករតូវការ បហើយកុុំពាយមបមើលមុនឱ្យបោោះ។ 
 
៩ គ) រទងរ់បទនឱ្យទុំងជីវតិធមមជាតិ និងជីវតិអស់កលផជានិចច រទង ់នបបងកើតពិភពបលក បហើយសបស្តងាគ ោះអស់អបក    
              កដលបជឿបលើរពោះអងគ។  
 
១ ខ្) បុរសបនោទរតីម្ចប ក់ នកាល យជាមតិថជិតសបិតរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
១០ ខ្) រពោះបយស ូបបរងៀនបយើងពីរបបៀបសនការរស់បៅ និងបងាា ញបយើងពីផលូវបៅនគរោទ នសួគ ៌
 
២ គ) បីឆាប ុំកនលោះ។ 
 
១១ ក)  ម្ចនកតអស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ពួកបគប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
១២ ចបមលើយរបស់អបកគួរកតម្ចនលកខណ្ៈរសបដៀងចុំណុ្ចបនោះ...គងប់ៅបលើកផនដដូីចជាមនុសស បហើយជួបរបទោះនឹង
 បញ្ហា ដូចខ្ញុ ុំកដរ។ 
 
៣ ក) ដុំណឹ្ងលអ 
 
១២ គ) តាមរយៈការចាប់កុំបណ្ើ តរបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅបពលកដលបយើងបជឿបលើរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង 
 
៤ ក) មកពីរពោះបយស ូ 
 
១៣ ក) សុគតកបុងការសបស្តងាគ ោះបយើងបចញពីអុំបពើ ប។ 
 
៥ ខ្) បនាធ បព់ីបលក នរបកាសរ បម់នុសសជាបរចើនអុំពីរពោះបយស ូ។ 
 
១៤ ខ្) បលក នរ បម់នុសសថារពោះបមសសុ ីនយងមក។ 
 
៦ ក) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនោកប់ៅកបុងគុំនិតរបស់ោតព់ីអវីកដលោត់រតូវសរបសរ។ 
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១៥ ខ្) រទងគ់ឺជា យញ្ដបូជាសរម្ចបអ់ុំបពើ ប 
 
៧ ក) រពោះជាម្ចច ស់ម្ចនរពោះបនធូលមកបយើងតាមរយៈរពោះអងគ 
 
១៦ គ) បលក អនបរទ បលកបពរតុស និងរបកហលជាបលកយ៉ាូហាន 
 
៨ ខ្) ជិវតិរបស់រពោះអងគោម នការចាបប់ផឋើមបនាោះបទ រទងគ់ឺបៅសទិតបសទរ 
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យ ហូានជំពូកទី ២-៤  

John 2-4 
 
 
 
គ្ទរាង 
ក. ពិធីមងគលការបៅភូមកិាណា The Wedding at Cana 
ខ្. រពោះបយស ូយងបៅរពោះវហិារ Jesus Goes to the Temple 
គ. រពោះបយស ូ  និងបលក នីកូបដម Jesus and Nicodemus 
 . រពោះបយស ូ និងបលក យ៉ាូហាន ទីសថ Jesus and John the Baptist   
ង. រពោះអងគកដលយងមកពោីទ នបរមសុខ្ He Who Comes from Heaven 

ច. រពោះបយស ូ  និងស្តសថីោសន៍ោម្ច៉ា រ ីJesus and the Samaritan Woman 

ឆ. រពោះបយស ូ បរ សកូនរបុសបមទហានម្ចប ក់ Jesus Heals an Official’s Son  
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីោរៈសុំខានស់នការអោច រយដុំបូងបងអស់របស់រពោះបយស ូ បៅកបុងពិធីមងគលការកដលបៅកបុងភូមកិាណា។ 
២. ពិភាកាពីបមបរៀនខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្សនការបបណ្ឋ ញអបកលកដូ់របចញពីរពោះវហិារ។ 
៣. ពនយល់ពីអតទនយ័សនការបកើតជាថ្មី។ 
៤. ពិពណ៌្នាអុំពីការយល់ដឹងរបស់បលកយ៉ាូហាន ទីសថអុំពីរពោះបយស ូជានរណា។ 
៥. បលើកបឡើងពីលទនផលសនការទទលួ និងការបដិបសធពីការសបស្តងាគ ោះតាមរយៈរពោះបយស ូ។ 
៦. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ បរបៀបដូចជាទឹកផឋល់ជីវតិចុំបពាោះស្តសថីោសនោ៍ម្ច៉ា រ។ី 
៧. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ នបរ សកូននាយទហាន នបងាា ញភាពជារពោះអម្ចច ស់របស់រពោះបយស ូ។ 
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ក. ពិធីមងគលការរៅភូមិកាណា The Wedding At Cana 

ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីស្គរៈសំខាន់ម្នការអស្គច រយរបស់រពះទយស៊ូទៅរនុងពិធីមងគលការណដលទរើតទឡើងទៅរនុងភូមិកាណា។ 
  

 សូមអានយ៉ាូហាន ២:១-១២។ រពោះបយស ូជាមយួម្ចតារពោះអងគ បហើយនិងោវក័របស់រពោះអងគ នបៅចូលរមួពិធី
មងគលការមយួ។ បយងបៅតាមវបផធម ៌បគបរបើរោបៅកបុងកមមវធិីជបប់លៀង។ ប៉ាុកនថ មុនបពលកមមវធិីបញ្ចបរ់ោក ៏នអស់។ 
  
 នាងម្ច៉ា រ ីជាម្ចតារបស់រពោះបយស ូ   នសុុំឱ្យរពោះអងគឱ្យបធវើអវីម៉ាាង បទើបម្ចច ស់កមមពិធីនឹងមនិខាម សបគបៅកបុងកមមវធិី។ 
រតូវបរបើឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់សកមឋងការអោច រយ បដើមផបីុំបពញតរមូវការបនោះ។ នាងម្ច៉ា រ ីនដឹងថារពោះបយស ូអាចផឋល់
នូវដុំបណាោះរោយសរម្ចប់បញ្ហា មយួបនោះ ដូបចបោះោត់ នសុុំឱ្យរពោះអងគជួយ ។ 
  
 រពោះបយស ូ នបរបើរ ស់ឱ្កាសបនោះ បដើមផបីងាា ញពីសិររីងុបរឿរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងកោងជុំបនឿោវក័របស់រពោះអងគ
កដរ។ រទង ់នបធវើឱ្យទឹកកាល យជារោ និងបុំបពញតរមូវការទុំងអស់។ ោម នរនាុំងណាមយួកដលអាចររ ុំងនូវអវីកដល
រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់អាចបធវើ នបនាោះបទ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអវីកដលជាលទនផលសនការអោច រយរបស់រពោះបយស ូ បលើកទីមយួ? 
 ក) នាងម្ច៉ា រដីឹងចាស់ពីោទ នភាពកដលសុំខាន់សរម្ចបន់ាង 
 ខ្) រទង ់នបងាា ញពីសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគ បហើយោវក័របស់រពោះអងគ នបជឿបៅបលើរពោះអងគ 
 គ) រពោះបយស ូ នកាល យជាមតិថដល៏អជាមយួនឹងកូនកុំបលោះកូនរកមុុំ។ 

 
ខ. រពោះរយស្ យូាងរៅរពោះវិហារ Jesus Goes To The Temple 
ទោលទៅទី២. ពិភារាពីទមទរៀនខាងរពលឹងវិញ្ញា ណម្នការបទណេ ញបណាេ លជនទចញពីរពះវិហារ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ២:១៣-២២។ ជាបរៀងរល់ឆាប ុំរបជារស្តសថរបស់រពោះជាម្ចច ស់កតងកតបៅរពោះវហិារបៅរកុង
បយរោូឡឹមបដើមផរី រពនពិធីបុណ្យចមលង។ ពួកបគថាវ យយញ្ដបូជាជាកូនបចៀមកដលរ ុំលឹកពីបុណ្យចមលងកដលបគ នសម្ចល ប់
កូនបចៀមកដល នសបស្តងាគ ោះរបជាជនពីបសចកឋីោល ប់កាលពីយូរណាស់មកបហើយ។ បៅបពលកដលបទវតាសនបសចកឋីោល ប់
 នយងកាត់ទឹកដីបអសីុបរពោះជាម្ចច ស់ នម្ចនរពោះបនធូលបៅរបជារស្តសថរបស់រពោះអងគថារគបរ់កមុរគួោរទុំងអស់រតូវកត
សម្ចល ប់កូនបចៀមបហើយយក្មរបស់វបៅលបបលើម្ចតទ់វ ។ បទវតាសនបសចកឋីោល ប ់នយងរ ុំលងរគបផ់ធោះទុំងអស់
កដលម្ចនកុំណ្ត់សម្ចគ ល់បោយ្មរបស់កូនបចៀមបនាោះ។ ចុំកណ្កផធោះដសទបទៀត កូនរបុសចផងទុំងអស់រតូវ ន ត់បង់
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ជីវតិ។ បនោះជារបថ្បូល ឬ ជារបូភាពបងាា ញថារពោះបយស ូ គឺជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដលនឹងសបស្តងាគ ោះមនុសសបៅបលើ
ពិភពបលកទុំងមូល។  
  
 ការរ រពនពិធីបុណ្យចមលងគឺម្ចនោរៈសុំខាន់បុំផុតបៅកបុងការថាវ យបងគុំបៅរពោះជាម្ចច ស់។ ោគ ល់ពីសផធបរឿងខាង
បរកាយសនការរ រពនពិធីបុណ្យចមលង គឺ នបធវើឱ្យមនុសសគួរកតម្ចនការបោរព និងបពញបោយការថាវ យបងគុំបៅកបុងរពោះ
ដុំណាករ់បស់រពោះជាម្ចច ស់។ ប៉ាុកនថ កបរជាម្ចនឈមួញលកដូ់របោរកបី និងសតវចិញ្ច ឹមរបស់បគបៅកបុងរពោះវហិារបៅវញិ។ 
កុំហឹងតាមរយោះការបដិបសធរបស់ពួកបគ  នបធវើឱ្យរពោះបយស ូបបណ្ឋ ញពួកបគបចញពីរពោះវហិារ។ បលកយ៉ាូហាន ន
សរបសរថា រពោះបយស ូពិតជា នយកកខ្សរ ុំពាត ់និងវយបបណ្ឋ ញបចញពីបរបិវណ្រពោះវហិារ។ រពោះអងគ ចរ កអ់បកដូររ ក់
បចាល បហើយផ្ទក ប់តុរបស់បគផងទុំងសឋីបបនាថ សដល់អបកកដល នបធវើបលមើសថា “កុុំយកដុំណាករ់ពោះបិតាខ្ញុ ុំបធវើជាកកនលងលក់
ដូរដូបចបោះបឡើយ” (យ៉ាូហាន ២:១៥-១៦)។ 
   
 បនាធ បម់ក រពោះបយស ូ នបដិបសធមនិបធវើការអោច រយកដលជាសញ្ហដ បងាា ញមនុសសថារទងជ់ានរណា។ រពោះបយស ូ
 នបលើកយកការអោច រយជាងបគកបុងចុំបណាមការអោច រយទុំងអស់ កដលអាចនឹងបញ្ហជ ក់រ បម់នុសសទុំងអស់ថារទងគ់ឺជា
រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ រពោះអងគម្ចនបនធូលពីរបូកាយរបស់រទងជ់ាដុំណាករ់បស់រពោះជាម្ចច ស់  និង នទទួលោគ ល់ថា
មនុសសនឹងឆាក ងរបូកាយរបស់រពោះអងគបៅកបុងទីរកុងបយរោូឡឹម ប៉ាុកនថ បីសថ្ងបរកាយ រទងន់ឹងរស់បឡើងវញិពីផបូរ។ បណាឋ ជន
មនិយល់ពីអវីកដលរទងក់ុំពុងម្ចននយ័បនាោះបឡើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ បតើរពោះបយស ូ នបធវើអវីខ្លោះបៅរពោះវហិារបៅកបុងរកុងបយរោូឡឹម? 
 ក) រទងប់បណ្ឋ ញពួកឈមួល និងអបកដូររ កប់ចញ។ 
 ខ្) រទង ់នបធវើយញ្ដបូជា។ 
 គ) រទង ់នកុំបទចរពោះវហិារ និងកោងបឡើងវញិ។ 
 
៣ បតើរពោះបយស ូចងប់បរងៀនពីអវីបៅបពលកដលរពោះអងគបៅកបុងរពោះវហិារ? 
 ក) បបរងៀនថារពោះវហិារគឺជាកកនលងសរម្ចបប់ធវើជុំនួញ 
 ខ្) បបរងៀនថារទងអ់ាចនឹងបុំផ្ទល ញរពោះវហិារ និងោងសងប់ឡើងវញិកបុងរយៈបពលបីសថ្ង 
  គ) បបរងៀនថារបូកាយរបស់រពោះអងគគឺជារពោះវហិារ បហើយរទងន់ឹងោល ប់បហើយរស់បឡើងវញិបចបញពីផបូរបនាធ បព់ីបីសថ្ង

      បរកាយមក។ 
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 សូមអានយ៉ាូហាន ២:២៣-២៥។ មូលបហតុកតមយួកដលបយើងកុំពុងកតសិកាមុខ្វជិាជ បនោះគឺចងឱ់្យបយើងយល់ដឹងថា
រពោះបយស ូជានរណា។ ម្ចនមនុសសជាបរចើនបៅកបុងរកុងបយរោូឡឹម នបជឿបលើរពោះបយស ូ បោយោរកតពួកបគ នប ើញពី
ការអោច រយកដលរទង ់នបធវើ។ សូមឱ្យបយើង នបជឿពីអវីកដបលរពោះគមពរី នបបរងៀនបយើងអុំពីរពោះបយស ូ។ 

  
   ជាញឹកញាប់មនុសសកតងកតនិយយថាពួកបគបជឿបលើរពោះបយស ូ ប៉ាុកនថ ពួកបគមនិ នបបញ្ចញសកមមភាពដូចជាអវី

កដលពួកបគ ននិយយបឡើយ ជុំបនឿ និងសកមមភាពគឺបដើរទទឹមោប ។ របសិនបបើបយើងបជឿថារពោះបយស ូគឺជារពោះបនធូល បយើង
នឹងបជឿបលើបសចកឋីកដលរទង ់នបបរងៀន។  របសិនបបើបយើងបជឿថារពោះជនមរបស់រពោះអងគជាពនលឺរបស់បយើង បនាោះបយើងនឹងបដើរ
បៅរគបក់កនលងកដលរទងដ់ឹកនាុំ។ របសិនបបើបយើងបជឿថារទងជ់ាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បយើងនឹងទទួលោគ ល់រពោះអងគជា
យញ្ដបូជាសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់បយើង។  
 

គ. រពោះរយស្  ូនិងរោកនីករូដម Jesus And  Nicodemus  
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីអតែន័យម្នការទរើតជ្ជថមី ។ 
 

ការទរើតជ្ជថមី  The New Birth  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៣:១-២១។ បលកនីកូបដមគឺជារគបូបរងៀន និងអបកដឹកនាុំោសនាម្ចប ក់ កដលម្ចនដួងចិតថបោរព
រសឡាញ់ ចុំបពាោះរពោះជាម្ចច ស់។ បលក នីកូបដម នឮអុំពីរពោះបយស ូ និង នដឹងពីការអោច រយកដលរទង ់នបធវើកដរ។ 
បលក នគិតថាអុំបពើលអកដលបលក នបធវើនឹងោបរ់ពោះហឫទ័យរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយបលកនឹង នទទួលកកនលង
មយួបៅឯនគរោទ នសួគ៌។ ប៉ាុកនឋ រពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលបៅកានោ់ត់ថា “របសិនបបើមនុសសមនិបកើតជាថ្មីបទបគមនិ
អាចប ើញរពោះរជយ *របស់ រពោះជាម្ចច ស់ នបឡើយ” (ខ្៣)។ 
  
 រពោះបយស ូ នពនយល់ថាជីវតិម្ចនពីររបបភទ មយួជីវតិខាងកផបកោច់្ម និងជីវតិខាងកផបករពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ ពួក
បយើងទុំងអស់បកើតកបុងជីវតិខាងកផបកោច់្ម ប៉ាុកនថ បយើងទទួលជីវតិខាងកផបករពលឹងវញិ្ហដ ណ្មកពីរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន
របស់រពោះជាម្ចច ស់។ បយើង នបរៀនរចួមកបហើយបៅកបុងយ៉ាូហាន ១:១២ កដលថាបៅបពលកដលបយើងទទួលនិសសយ័ថ្មីគឺ
បយើង នបកើតជាថ្មី។ បនោះបកើតបឡើងបៅបពលកដលបយើងបជឿបលើរពោះបយស ូរគិសថជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង។ រពោះជាម្ចច ស់
 នកាល យជាឪពុករបស់បយើង។ បយើង នបកើតបចញពីរពោះជាម្ចច ស់បហើយបយើងក ៏នកាល យជាកូនបៅរបស់រពោះជាម្ចច ស់
កដរ។ បលកប៉ាូល នអោះអាងថា “របសិនបបើអបកណាម្ចប ក់បៅរមួជាមយួរពោះរគិសឋអបកបនាោះ នបកើតជាថ្មី អវីៗពីអតីតកាល
 នកនលងផុតបៅ បហើយអវីទុំងអស់នឹងករបមកជាថ្មីវញិ” (២កូរនិថូ្ស ៥:១៧) 
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថាការបកើតជាថ្មីបនោះគឺបកើតតាមរយៈ “ទឹក និងរពោះវញិ្ហដ ណ្” (ខ្៥)។ រពោះគមពរីជាញឹកញាប់
កតងបរបើពាកយបរបៀបបធៀបជាពាកយកដលម្ចនអតទនយ័កបលកពីអតទនយ័ទូបៅ។ ទឹកបៅទីបនោះម្ចននយ័ថា លងសម្ចអ តអុំបពើ ប
បចញទុំងអស់។ បនោះគឺជាកផបកសនការសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង។   
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 កណ្ឍ គមពរីទីតុស ៣:៥ បបរងៀនថា “រពោះអងគក ៏នសបស្តងាគ ោះបយើងតាមរពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុារបស់រពោះអងគ គឺមនិ
កមនមកពីបយើង នរបរពឹតថអុំបពើសុចរតិបនាោះបទ។ រពោះអងគសបស្តងាគ ោះបយើងបោយលងជុំរោះបយើងបអាយ នបកើតជាថ្មី និង
របទនបអាយបយើងម្ចនជីវតិថ្មបីោយោររពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន” រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “ពាកយកដលខ្ញុ ុំ នរ បប់ធវើ
បអាយអបករល់ោប បរសុិទនរចួបៅ (យ៉ាូហាន ១៥:៣)” ។ 
  
 ការសម្ចអ តខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្  នមកពីការោថ ប ់និងការោឋ បប់ងាគ បត់ាមរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បៅ
បពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីការបកើតជាថ្មីតាមរយៈទឹក រទងម់្ចននយ័ថា បយើងបកើតជាថ្មីមឋងបទៀតបោយបយើង
បជឿបលើរពោះបនធូលរបស់ រពោះជាម្ចច ស់។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលពីអវីបៅកានប់លក នីកូបដម? 
 ក) អុំបពើលអកដលបលក នបធវើនឹងនាុំបលកបៅឯនគរោទ នសួគ។៌ 
 ខ្) ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចបមើលប ើញរពោះរជយរបស់រពោះជាម្ចច ស់ នបឡើយបលើកកលងកតពួកបគបកើតជាថ្មី។ 
 
៥ ការបកើតជាថ្មីគឺជា 
 ក) ការបកើតជាមយួរពោះជាម្ចច ស់បោយបជឿបលើរពោះបយស ូ  និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 ខ្) ការចាប់ជាតិជាមនុសសបផសងបទៀតបៅបលើកផនដីបនាធ ប់ពីោល បប់ហើយ។ 
 គ) បធវើពិធីរជមុជទឹកបៅកបុងទឹក។ 
 

សមលឹងទមើលទដើមបជីីវិត Life for a Look 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៣:១៤-២១ មឋងបទៀត។ បៅកបុងបពលមយួបៅកបុងរបវតិថោស្តសថរពោះគមពរី បៅបពលកដលរបជារស្តសថ
របស់រពោះជាម្ចច ស់ នបធវើអុំបពើ ប ពួកបគរតូវទទួលបទសបោយរតូវពស់ចឹក។ បៅកបុងបសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគ
សរម្ចបព់ួកបគ រពោះជាម្ចច ស់ នរ បប់លក ម៉ាូបសឱ្យបលើកពស់លងាិនកដលមនុសសទុំងអស់អាចបមើលប ើញវ ន។ 
នរណាកប៏ោយឱ្យកតសមលងឹបមើលបៅពស់លងាិនបនាោះនឹងជាសោះបសផ ើយ បហើយអស់អបកកដលមនិ នបមើលបៅកានព់ស់
លងាិនបនាោះនឹងរតូវោល ប់ទុំងអស់។  
  
 រគបោ់ប បៅបលើកផនដីមនិោឋ បប់ងាគ បរ់ពោះជាម្ចច ស់ បហើយរតូវទទួលបទសដល់ោល ប។់ ប៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច ស់រសឡាញ់
បយើងទុំងអស់ោប  រពោះអងគបងាា ញតាមរយៈការចាតរ់ពោះបុរតារបស់រពោះអងគឱ្យមកោល ប់ជុំនួសបយើង។ រពោះបយស ូ រតូវ នបគ
បលើកបឡើងបៅបលើបឈើឆាក ងដូចជាពស់កដលបធវើពីលងាិនបនោះកដរ។ អស់អបកកដល នសមលងឹបមើលបៅរករពោះអងគម្ចននយ័ថា
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អបកកដល នបជឿបលើរពោះអងគនឹងរតូវ នរចួពីអុំបពើ ប និងទទួលការអតប់ទស បហើយនិងម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចច។ អស់
អបកកដលមនិបជឿបលើរពោះអងគនឹងរតូវោល បប់ៅកបុងអុំបពើ បរបស់ពួកបគ។   

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ សូមទបនធញខ្គមពរីចងចាុំបៅកបុងគមពរីយ៉ាូហាន ៣:១៦ កដលជាខ្គមពរីនិយយពីបសចកឋីរសឡាញ់ដរ៏បបសើរជាងបគបៅកបុង   
    រពោះគមពរី។ 
 
៧ បតើភសថុតាងដអ៏ោច រយអវីកដលបញ្ហជ ក់ថារពោះជាម្ចច ស់ពិតជារសឡាញ់បយើងទុំងអស់ោប ? 
 ក) រទង ់នរបទនរពោះបុរតាបដើមផសីបស្តងាគ ោះបយើង។ 
 ខ្) រទងរ់បទនជីវតិដល់បយើង។ 
 គ) រទងប់ឆលើយតបការអធិោឌ ន។ 

 
ឃ. រពោះរយស្  ូនិងរោកយ ហូានបាទីស្ត  Jesus And John the Baptist 
ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌នអំពីការយល់ដឹងរបស់ទោរយ៉ូហានបាទីសតអំពីរពះទយស៊ូជ្ជនរណា។ 
  
 សូមអានយ៉ាូហាន ៣:២២-៣០។ បណាឋ ជនកដល នោឋ ប់បលក យ៉ាូហាន ទីសថឥឡូវកុំពុងកតោឋ ប់រពោះបយស ូ
ជុំនួសវញិ។ ម្ចនអបកកដលបដើរតាមបលក យ៉ាូហាន ទីសថជាបរចើននាក ់នចាកបចញពីបលក បហើយបដើរតាមរពោះបយស ូ។ 
ប៉ាុកនថបលកយ៉ាូហានមនិ នអាកអ់នច់ិតថជាមយួកិចចការបនោះបទ។ រពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នបលកមកឱ្យរ បម់នុសសទុំងអស់
អុំពីរពោះបយស ូ ដូបចបោះបលកសបាយចិតថកដលពួកបគ នចាកបចញពីបលកបហើយបដើរតាមរពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
  
 អាកបផកិរយិ និងពាកយសមឋរីបស់បលកយ៉ាូហាន នបងាា ញពីឋានៈរបស់បលក និងភាពជាមនុសសកដលមនិអាតាម
និយម។ ពាកយសមឋរីបស់បលកគឺជាពាកយសមឋកីដលលអសរម្ចប់បយើងទុំងអស់ោប ។ រពោះបយស ូ  មនិកមនជាបលក យ៉ាូហានបទ 
កតគឺជាម្ចប កក់ដលសុំខាន់បុំផុតបៅកបុងជីវតិរបស់បលកយ៉ាូហាន។ បលកយ៉ាូហាន ទីសថ ននិយយពីបសចកឋីទុំងអស់បនោះ
អុំពីរពោះបយស ូ “ រពោះអងគរតូវកតចុំបរ ើនបឡើងរឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំរតូវកតអនថ់្យ” (យ៉ាូហាន ៣:៣០)។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៣:៣០ 
 
៩ អធិោឌ នរល់សថ្ងឱ្យរពោះបយស ូកាល យជាអបកកដលសុំខាន់ជាងបគបុំផុតសរម្ចបជ់ីវតិរបស់បយើង។ 
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ង. រពោះអ្ងគដដលយាងមកពីសាា នបរមស្ខុ He Who Comes From Heaven 
ទោលទៅទ៥ី. ទលើរទឡើងពីលទធផលម្នការទទួល និងការបដិទសធពីការសទគ គ្ ះតាមរយៈរពះទយស៊ូ។ 
  

 បៅកបុងយ៉ាូហាន ៣:៣១-៣៦ គុំនិតរបស់បលក យ៉ាូហានថារពោះបយស ូគឺជាម្ចប កក់ដលយងមកពីនគរោទ នសួគ៌ 
បហើយជាមនុសសកដលអោច រយជាងបគ។ រពោះបយស ូ នបពញបោយរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងម្ចនអុំណាច
បៅបលើរបស់រគបទ់ុំងអស់ទុំងបៅោទ នសួគ ៌បៅកផនដី និងបៅបរកាមដី។ យ៉ាូហាន ៣:៣៦ នសម្ចគ ល់ថា “អបកណាបជឿ
បលើរពោះបុរតាអបកបនាោះម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចច។ អបកណាមនិរពមបជឿបលើរពោះបុរតាអបកបនាោះមនិ នទទួលជីវតិបឡើយ គឺបគ 
រតូវទទួលបទសពីរពោះជាម្ចច ស់”។  
  
 ម្ចនខ្គមពរីជាបរចើនបៅកបុងយ៉ាូហានជុំពូកទី៣  ននិយយអុំពីជីវតិអស់កលផ។ ជីវតិអស់កលផគឺ មនិកមនរស់បៅ
រហូតកបុងពិភពបលកបនោះបទ វម្ចននយ័ថារពោះជាម្ចច ស់ គឺោម នទីបញ្ចបស់នជីវតិបឡើយ។ របសិនបបើបយើងទទួលបជឿរពោះបយស ូ  
បយើងនឹងម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចច។ របូកាយរបស់បយើងអាចនឹងោល ប ់ប៉ាុកនឋបៅបពលកដលបយើងោល ប់ រពលឹងរបស់បយើង
នឹងវលិបៅរករពោះជាម្ចច ស់ បហើយនឹងរស់បៅជាមយួរពោះអងគអស់កលផជានិចច។ របូកាយរបស់រពោះបយស ូ រស់ពីោល ប់យ៉ា ងណា 
របូកាយអស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគសថ្ងមយួនឹងរតូវបលើកបឡើងបដើមផអីបអរជីវតិអស់កលលផជានិចចយ៉ា ងបនាោះកដរ។ តាម
រយៈោទ នភាពដកដលបនោះ  បៅបពលកដលនរណាម្ចប ក់បដិបសធរពោះបយស ូ ដួងរពលឹងរបស់ពួកបគរស់បៅឆាង យពីបសចកឋី
អុំណ្រ និងវតថម្ចនរបស់រពោះជាម្ចច ស់។        
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើនឹងម្ចនអវីបកើតបឡើងបបើបយើងមនិ នទទួលយកការសបស្តងាគ ោះកដលរពោះជាម្ចច ស់របទនឱ្យតាមរយៈរពោះបយស ូ? 
 ក)  បយើងរបកហលជា នសបស្តងាគ ោះតាមរយៈការរជមុជទឹក។ 
 ខ្) បយើងរបកហលជា នសបស្តងាគ ោះបនាធ បព់ីបយើងោល ប។់ 
 គ) បយើងនឹងមនិទទួល នការសបស្តងាគ ោះបនាោះបទ។ 
 
១១ បតើនឹងម្ចនអវីបកើតបឡើងបបើបយើងទទួលយកការសបស្តងាគ ោះកដលរពោះជាម្ចច ស់ នរបទនឱ្យតាមរយៈរពោះបយស ូ? 
 ក) របូកាយរបស់បយើងនឹងមនិោល ប់បឡើយ។ 
 ខ្) របូកាយនឹងោល ប ់ប៉ាុកនឋ បយើងនឹងបៅបៅជាមយួរពោះជាម្ចច ស់ជាបរៀងរហូត។ 
 គ) របូកាយរបស់បយើងនឹងមនិបលើកបឡើងពីបសចកឋីោល ប់បឡើយ។ 
 
១២ អធិោឌ នសរម្ចបម់តិថភកថិរបស់អបកកដលមនិទន់បជឿបលើរពោះបយស ូ  
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ច. រពោះរយស្  ូនិងស្រស្តសីាស្ន៍សាមា រ ីJesus And The Samaritan Women 
ទោលទៅទ៦ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូជ្ជទឹរម្នជីវិតចំទពាះគសតីស្គសន៍ស្គា៉រ។ី 

   
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៤:១-៤២។ មនុសសកាលពីបៅសមយ័កាលរបស់រពោះបយស ូ បមើលងាយោសន៍ោម្ច៉ា រ ីប៉ាុកនថ
រពោះបយស ូ នរបអ់ានពួកអបកម្ចន អបករក និងមនុសសទុំងអស់ដូចៗោប ។ ស្តសថីោសន៍ោម្ច៉ា រខុី្សកបលកពីបលកនីកូបដម។ 
បលកនីកូបដមគជឺា មនុសសលអ ប៉ាុកនឋ ោតរ់តូវកតទទលួបជឿបលើរពោះបយស ូជាមុនសិនបទើបោត់អាចម្ចនជីវតិអស់កលផជា
និចច។ សរម្ចប់ស្តសថីបនោះវញិ បទោះបីជានាងម្ចនបញ្ហា ខាងកផបកសីលធមក៌ប៏ោយ។ រពោះបយស ូ រជាបថានាងរតូវ នមនុសស
ដសទបទៀតបដបិសធ ពីបរពាោះកតការរស់បៅកដលបពញបោយអុំបពើ បរបស់នាង ប៉ាុកនថ រទងច់ងស់បស្តងាគ ោះនាង។ ក៏ដូចជាបលក 
នីកូបដមកដរ ទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូនាងនឹងទទួល នការសបស្តងាគ ោះ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលរ បស់្តសថីបនាោះថា រទងអ់ាច
របទនទឹកសនជីវតិកដលនាងរតូវការបដើមផបីុំបពញតរមូវការខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់នាង រទង ់នរជាបពីជីវតិរបស់នាង 
បហើយរពោះបយស ូមនិ នបធវើឱ្យនាងម្ចនការខាម ស់បអៀនបទ។ 

   
 បៅកបុងដុំណឹ្ងលអរបស់យ៉ាូហាន ពាកយ ជីវតិរតូវ នបរបើយ៉ា ងតិច៣៦ដង។ បៅកបុងបនាោះ ម្ចន១៧ដងកដលបរបើ
ជាមយួពាកយអស់កលផជានិចច។ បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថារពោះបយស ូម្ចនជីវតិបៅកបុងរពោះអងគផ្ទធ ល់ (យ៉ាូហាន ១:៤) 
កដលថាអស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូគរឺតូវបកើតជាថ្មី បហើយម្ចនជីវតិអស់កលផ (យ៉ាូហាន ៣:៥,១៥-១៦,៣៦)។
រពោះបយស ូ របទនទឹកសនជីវតិដល់អស់អបកកដលចង ់នវ (យ៉ាូហាន ៤:១៤)។ 
  
 ទិដឌភាពដល៏អរបបសើរមយួសនការជួបោប រវងរពោះបយស ូ  និងស្តសថីោសនោ៍ម្ច៉ា រ ីគឺនាងមនិ នរបរពតឹថខុ្សនឹង
រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគបទ។ ប៉ាុកនឋ ផធុយមកវញិ នាងកបរជាម្ចនការជាបរ់វល់បៅកបុងការកតស់ម្ចគ ល់ភាពជារពោះរបស់រពោះអងគ
បៅកបុងការសនធនារបស់នាង។ នាង ននិយយពី ទុំលបស់នការថាវ យបងគុំរបស់នាង។ បនាធ បម់ករពោះបយស ូម្ចនបនធូលថា 
ទីកកនលង និងទុំលប់សនការថាវ យបងគុំមនិកមនជាកផបកកដលសុំខាន់បនាោះបទ។ រទង ់នបបរងៀននាងថា ការបបើកសកមឋងដ៏
អោច រយមយួបៅកបុងពន័នកិចចរបស់រពោះអងគ គឺបងាា ញអុំពីរពោះជាម្ចច ស់ជានរណា និងរបបៀបថាវ យបងគុំរពោះអងគ។ រពោះបយស ូ
របកាសពីោរៈសុំខានថ់ារពោះជាម្ចច ស់គឺរពោះវញិ្ហដ ណ្ បហើយមនុសសគួរកតថាវ យបងគុំរពោះអងគកបុងលកខណ្ៈរបស់រទងក់ដរ។ 
  
 សម្ចជិករកុមជុំនុុំ និងទុំលប់ោសនាកតមយួនឹងមនិោបរ់ពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់បនាោះបឡើយ។ រពោះជាម្ចច ស់
មនិោបរ់ពោះហឫទយ័បនាោះបទ លុោះរតាកតការថាវ យបងគុំជាបសចកឋីពិត។ ការថាវ យបងគុំពិតរ កដគួរកតម្ចនការយល់រសបតាម
ការបបរងៀនតាមរពោះគមពរី និងបចញពីជបរៅចិតថរបស់បយើង។ ការថាវ យបងគុំខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្គួរកតម្ចនភាពពិតរ កដ និង
បៅកបុងឯកភាពជាមយួរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។  
  
 ស្តសថីោសន៍ោម្ច៉ា រ ីនដឹងថារពោះបយស ូមនិកមនជាមនុសសធមមតាបនាោះបទ សរម្ចប់មនុសសកដលមនិធមមតាមនិអាច
និយយអវីដូចរទងក់ុំពុងកតនិយយបនោះបឡើយ។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថារទងជ់ារពោះសបស្តងាគ ោះតាម
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រពោះបនធូលសនា នាង នបជឿបលើរពោះអងគ និង នរតរ់តលបប់ៅកានភ់ូមរិបស់នាងវញិរពមទុំងរ បម់នុសសទុំងអស់អុំពី
រពោះបមសសុកីដល នមកដល់ទីរកងុបនោះ។ មនុសសម្ចប ម្ចនការរបញាបរ់បញាល់បៅជួបរពោះបយស ូ។ 
 
 រពោះបយស ូ នោប ក់បៅជាមយួពួកបគពីរសថ្ង បហើយ នបបរងៀនពួកបគពីផលូវបដើមផទីទួល នការសបស្តងាគ ោះ។ បរកាយ
មកបទៀតបណាឋ ជន នោរភាពបៅចុំបពាោះមុខ្ស្តសថីបនាោះថា “ឥឡូវបនោះ បយើងបជឿមនិកមនរតឹមកតឮពាកយនាងនិយយប៉ាុបណាត ោះ
បទគឺមកពីបយើង នឮរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលផ្ទធ ល់នឹងរតបចៀកកថ្មបទៀតផងបហើយបយើងដឹងថារពោះអងគពិតជារពោះសបស្តងាគ ោះ
របស់មនុសសបលកកមន” (ខ្៤២)។ 
 
 បយើងម្ចប ក់ៗ គួរកតបជឿបលើរពោះបយស ូ និងជួបជាមយួរពោះអងគផ្ទធ ល់។ បនោះគឺជាបសចកឋីពិតដម៏្ចនអុំណាចកដលរគិសឋ
បរស័ិទម្ចនប ម្ ោះលផជីាងោសនាដសទបទៀត។ បណាឋ ជន នឮអុំពីរពោះបយស ូតាមរយៈស្តសថីម្ចប កប់នាោះ ប៉ាុកនថ វមនិរគបរ់ោន់
បនាោះបទ។ របកហលជាអបក នឮអុំពីរពោះបយស ូពីឪពុកម្ចឋ យ ពីរគគូងាវ ល ឬ ពីមតិថភកថិរបស់អបក។ ប៉ាុកនថវមនិរគបរ់ោនប់នាោះ
បទកដលរោនក់តឮអុំពីរពោះបយស ូ  ឬ នសិកាអុំពីរពោះអងគ។ អបកគួរកតជួបរពោះបយស ូបោយផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចននយ័ថា រទង ់ន
បរជើសបរ ើសអបក បៅកបុងបសចកថីអធិោឌ នតាមរយៈការសិការពោះគមពរី ឬកប៏ៅកបុងការថាវ យបងគុំ។ របសិនបបើអបកកសវងរក
រពោះបយស ូ បនាោះអបកនឹងរករពោះអងគប ើញ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ ខ្គមគរីចងចាុំយ៉ាូហាន ៤:២៤ 
 
១៤ បតើអបកភូម ិននិយយអវីខ្លោះបនាធ បព់ីរពោះបយស ូ នបបរងៀនពួកបគ? 
 ក) រទងជ់ាបុរសកដលលអកដល នរបទនឱ្យអបកកដលបរសក។ 
 ខ្) រទងជ់ារពោះសបស្តងាគ ោះពិភពបលក។ 
 គ) រទងជ់ាពាការកីដលដឹងទុំងអស់អុំពីមនុសស។ 
 
១៥ បដើមផឱី្យរពោះជាម្ចច ស់ទទួលយក បយើងរតូវកត 
 ក) បជឿបលើរពោះបយស ូ និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួន។ 
 ខ្) បកើតកបុងរគួោររគិសថបរស័ិទ។ 
 គ) ឮអុំពីរពោះបយស ូពីរគូគងាវ ល ឬ ពីមតិថភកថិ។ 
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ឆ. រពោះរយស្ រូរបាស្កនូរបុស្រមទាហានមាន ក់ Jesus Heals An Official’s Son 
ទោលទៅទ៧ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូបានទរាសរូននយទាហានបានប ា្ ញភាពជ្ជរពះអាច ស់របស់រពះទយស៊ូ។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៤:៤៣-៥៤។ បតើអបកធាល បសុ់ុំឱ្យរពោះបយស ូ បរ សនរណាម្ចប ក់កដរឬបទ? បមទហានម្ចប កប់នោះ ន
សុុំឱ្យរពោះបយស ូ បរ សកូនរបុសរបស់ោត។់ ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូមនិ នយងបៅរកបកមងរបុសបនាោះបទ។ រទងរ់ោនក់តម្ចន
រពោះបនធូលបៅកានឪ់ពុកថាបកមងរបុសបនាោះនឹង នជា បហើយឪពុកក ៏នបជឿបលើរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ។ បនោះគឺជាការ
អោច រយបុំផុតកដលដឹងថារពោះបយស ូ បៅកតម្ចនអុំណាចដូចកដលរទងក់តងកតម្ចន។ បយើងអាចជាពីជុំងឺ នបោយរោនក់ត
បយើងអធិោឌ ន និងបជឿបលើរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៦ បតើរពោះបយស ូ នបរ សកូនរបុសរបស់មស្តនថីម្ចប កប់នាោះបោយរបបៀបណា? 
 ក) រទង ់នបញ្ជូ នថាប ុំបពទយបៅ។ 
 ខ្) រទងប់របើបវទមនថ។ 
 គ) រទង ់នម្ចនបនធូលថាបកមងរបុសបនាោះនឹងជា បហើយបមទហានបនាោះកប៏ជឿ។  
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សូមទផទៀងចទមលើយរបសអ់នរ 
 
១ ខ្) រទង ់នបងាា ញពីសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគ បហើយោវក័របស់រពោះអងគ នបជឿបៅបលើរពោះអងគ 
 
៣ គ) បបរងៀនថារបូកាយរបស់រពោះអងគគឺជារពោះវហិារ បហើយរពោះអងគនឹងោល ប់បហើយរស់បឡើងវញិបចញពីផបូរបនាធ បព់ីបីសថ្ង 
      បរកាយមក 
 
២ ក) រទងប់បណ្ឋ ញពួកឈមួល និងអបកដូររ កប់ចញ 
 
៧ ក) រទង ់នរបទនពររពោះបុរតាបដើមផសីបស្តងាគ ោះបយើង 
 
៤ ខ្) ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចបមើលប ើញរពោះរជយរបស់រពោះជាម្ចច ស់ នបឡើយបលើកកលងកតពួកបគបកើតជាថ្មី 
 
១០ គ) បយើងនឹងមនិទទួល នការសបស្តងាគ ោះបនាោះបទ 
 
៥ ក) បកើតជាថ្មីជាមយួរពោះជាម្ចច ស់បោយបជឿបលើរពោះបយស ូ និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះ 
 
១១ ខ្) របូកាយនឹងោល ប ់ប៉ាុកនឋបយើងនឹងបៅបៅជាមយួរពោះជាម្ចច ស់ជាបរៀងរហូត 
 
១៤ ខ្) រទងជ់ារពោះសបស្តងាគ ោះពិភពបលក 
 
១៦ គ) រទង ់នម្ចនបនធូលថាបកមងរបុសបនាោះនឹងជា បហើយបមទហានបនាោះកប៏ជឿ 
 
១៥ ក) បជឿរពោះបយស ូ និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន 
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យ ហូានជំពូកទី ៥-៧  

John 5-7 
 

 
 
គ្ទរាង 
ក. ការបរ សឱ្យជាបៅរសោះទឹក The Healing at the Pool 
ខ្. អុំណាចរបស់រពោះបុរតា The Authority of the Son 
គ. ការអោច រយបកនទមបទៀតរបស់រពោះបយស ូ  More Miracles of Jesus 
 . មនុសសកសវងនុំបុង័ផឋល់ជីវតិ The People Seek the Bread of Life 
ង. រពោះបនធូលផឋល់ជីវតិអស់កលផជានិចច The Words of Eternal Life 
ច. រពោះបយស ូ  និងរពោះញាតិវងសរបស់រពោះអងគ Jesus and His Brothers 
ឆ. បៅពិធីបុណ្យ រ ុំ At the Feast of Tabernacles 
ជ. បតើបលកបនោះគឺជារពោះបមសសុ?ី Is He the Messiah? 
ឈ. ការកខ្វងគុំនិតរបស់បណាឋ ជន Division Among the People  

 

ទោលទៅ 
១. បលើកពីចុំណុ្ចសុំខាន់សនការបរ សឱ្យជារបស់រពោះបយស ូចុំបពាោះបុរសម្ចប កប់ៅឯរសោះ។ 
២. ទឹកពិពណ៌្នាអុំពីអុំណាចកដលរពោះបិតា នរបទនឱ្យរពោះរតា។ 
៣. ពិភាកាពីបមបរៀនសនការរបទនអាហារដល់មនុសសរ ុំពាន់នាក ់និងពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ បដើរបលើទឹកបងាា ញពី  
     ភាពជារពោះរបស់រពោះអងគ។ 
៤. ពនយល់ពីអតទនយ័កដលរពោះបយស ូពិពណ៌្នាថាអងគរទងផ់្ទធ ល់ជានុំបុង័ជីវតិ។ 
៥. បលើកបងាា ញពីអវីកដលមនុសសរតូវបធវើបដើមផ ីនជីវតិអស់កលផជានិចច។ 
៦. ពនយល់ពីោរៈសុំខានស់នការអតធ់មតក់បុងការបោោះរោយជាមយួអបកកដលមនិបជឿ។ 
៧. ពិពណ៌្នាពីអាកបផកិរយិបីសុំបៅបៅរករពោះបយស ូ  និងពនយល់ពីបសចកឋីបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូបៅកបុងពិធីបុណ្យ។ 
៨. ពនយល់ពីបហតុផលកដលរពោះបយស ូ បៅកតបនថពន័នកិចចរបស់រពោះអងគ បទោះបីជារពោះអងគម្ចនសរតូវកប៏ោយ។ 
៩. កុំណ្តព់ីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ នបុំបពញតាមទុំនាយអុំពីរពោះបមសសុ។ី 
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ក. ការររបាស្ឱ្យជារៅរស្ោះទឹក The Healing at the Pool 
ទោលទៅទ១ី. ទលើរពីចំណុចសំខាន់ម្នការទរាសឱ្យជ្ជរបស់រពះទយស៊ូចំទពាះបុរសាន រ់ទៅឯរសះទឹរ។ 
  

 សូមអានយ៉ាូហាន ៥:១-១៨។ជុំពូកទី៥ ននិយយអុំពីបុរសម្ចប កក់ដលពិការអស់រយោះបពល៣៨ឆាប ុំមកបហើយ ប៉ាុកនថ
ជាមនុសសម្ចប ក់កដលកតងកតម្ចនសងឃមឹយ៉ា ងមុតម្ចុំថាោតន់ឹង នជា។ បៅទីកកនលងបនាោះម្ចនរសោះទឹកមយួកដលមនុសស
អាចនឹងទទួល នការបរ សឱ្យជារបសិនបបើបពលណាបទវតាបធវើឱ្យទឹកបនាោះកុំបរ ើកម្ចនកតអបកកដល នចូលបៅកបុងរសោះទឹក
បនាោះមុនបគប៉ាុបណាត ោះបទើប នជាសោះបសផ ើយ។ បុរសម្ចប កប់នាោះគឺមនិកដលបៅទនទ់ឹកបនាោះកុំបរ ើកបឡើយដូបចបោះោតម់និទទួល
 នការបរ សឱ្យជាបទ។ប៉ាុកនថបនាធ បព់ីរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមកកានោ់ត់រទងក់ ៏នបរ សោតឱ់្យជា។ ម្ចនអបកដឹកនាុំ
ោសនាមយួចុំនួនម្ចនការខ្ឹងនឹងរពោះបយស ូជាខាល ុំងបោយោកតរទងប់រ សបុរសម្ចប ក់បនាោះឱ្យ នជាបៅកបុងសថ្ងសបផទ័។  
  
 ពួកបគចាតទុ់កសថ្ងសបផទ័ជាសថ្ងសរម្ចបថ់ាវ យបងគុំបហើយមនិរតូវឱ្យនរណាម្ចប កប់ធវើការបៅកបុងសថ្ងបនាោះបឡើយ។ ពួក
បមដឹកនាុំទុំងបនាោះរពួយ រមាពីបុរសពិការបនាោះ នបធវើបលមើសនឹងចាបប់ៅកបុងោសនារបស់បគជាជាងការអោច រយកដល
រពោះបយស ូ នបធវើបដើមផផី្ទល ស់បឋូរជីវតិរបស់បុរសពិកាបនាោះបៅបទៀត។ពួកបគគិតពីរបសពណី្របស់ពួកបគជាជាងតរមូវការរបស់
បុរសបនាោះ។វជាការពិតណាស់កដលម្ចនបពលមយួសថ្ងបៅកបុងមយួស ឋ ហ៍កញកោចស់រម្ចប់ថាវ យបងគុំ ប៉ាុកនឋ វជាការគិត
មយួដឆ៏ាល តរបសិនបបើបយើងយកកថ្ងបនាោះបៅជួយ ដល់មនុសសកដលកុំពុងកតរតូវការជុំនួយ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បហតុអវ ីនជាបុរសពិការបនាោះរងច់ាុំបៅម្ចត់រសោះបបកថ្សោ? 
 ក) ោត់ចងផ់ឹកទឹក។ 
 ខ្) ោត់ចងប់រ សឱ្យជា។ 
 គ) ោត់ចងងូ់តទឹក។ 
 
២ ពួកបមដឹកនាុំោសនាខ្ឹងបោយោរ 
 ក) ពួកបគមនិ នទទួលរ កព់ីការបរ សឱ្យជាបនាោះ។ 
 ខ្) ការបរ សឱ្យជាមនិកមនមកពីរគូបពទយ។ 
 គ) រពោះបយស ូ នបរ សបុរសពិកាបៅកបុងសថ្ងសបផទ័។ 
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ខ.អ្ំណាចរបស្រ់ពោះបុរតា The Authority of the Son  
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូបានទរាសរូននយទាហានបានប ា្ ញភាពជ្ជរពះអាច សរ់បស់រពះទយស៊។ូ 
 

 សូមអានយ៉ាូហាន ៥:១៩-២៩។ រពោះជាម្ចច ស់ នរបទនអុំណាចបៅរពោះបុរតារបស់រពោះអងគ រពោះបយស ូ និងសិទនកបុង
ការបរ សឱ្យជា បរ សមនុសសពីោល ប់ឱ្យរស់បឡើងវញិ អតប់ទសអុំបពើ ប និងសូមផកីតវនិិចឆយ័បទសពិភពបលក។ បៅកបុង
ខ្ទី២៤  នផឋល់នូវបសចកឋីសនាបៅអស់អបកកដល នឮរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ  បហើយបជឿបលើរពោះអងគ និងមនិរតូវ
ទទួលបទសបោយបរពាោះកតអុំបពើ បរបស់បគបឡើយ។ ពួកបគរតូវ នអតប់ទស និងទទួល នជីវតិអស់កលផជានិចច 
(យ៉ាូហាន ១៧:៣)។ ពួកបគមនិចាុំ ច់ទទួលបទសបៅចុំបពាោះរពោះភរ័ករបស់រពោះបយស ូ បឡើយ បោយោរកតពួកបគ នបជឿ
បៅបលើរទងជ់ារពោះសបស្តងាគ ោះ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៥:២៤។ 
 
៤ បតើនរណាកដលនឹងមនិរតូវទទួលការវនិិឆឆយ័បទសពីរពោះបយស ូ បោយបរពាោះអុំបពើ បរបស់បគ? 
 ក) អស់អបកកដលជាសម្ចជិករកុមជុំនុុំ  
 ខ្) អស់អបកកដលមនិកដលបធវើអុំបពើ បបោោះ 
 គ) អស់អបកកដល នឮរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ  បហើយ នបជឿបៅបលើរពោះអងគ និងរពោះជាម្ចច ស់ 
 

ស្គរសអីំពីរពះទយស៊ូ Witnesses to Jesus 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៥:៣០-៤៧  ននិយយពីបនាធ ល់អុំពីរពោះបយស ូ។ ោកសអីុំពីរពោះបយស ូគឺជាអស់អបក ឬ អវីមយួ
កដលនិយយអុំពីរពោះបយស ូ និងរបកាសភាពជារពោះរបស់រពោះអងគ។ ទីបនាធ ល់ទុំងអស់បៅកបុងជុំពូកបនោះជាភសថុតាងថា
រពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។  
  
 បលក យ៉ាូហាន ទីសថគឺជាម្ចប កប់ៅកបុងចុំបណាមោកសទីុំងបនាោះ (ខ្៣៣)។ កិចចការកដលរពោះបយស ូ នបធវើជា
បនាធ ល់របស់រពោះអងគ (ខ្៣៦) ផឋល់ភសថុតាងថារទងគ់ជឺាបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ រពោះបិតាក ៏នផឋល់បនាធ ល់ផងកដរ 
(ខ្៣៧)។ បនាធ បម់កការសបសររពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ នកាល យជាទីបនាធ ល់ (ខ្៣៩) រពោះបយស ូមនិរោនក់តជា
មនុសសធមមតាបនាោះបទ។ រទងគ់ឺជាម្ចប កក់ដលរតូវ នរពោះបិតាបញ្ជូ នឱ្យមកបដើមផរីបទនការសបស្តងាគ ោះ និងជីវតិអស់កលផ។ 
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គ. ការអ្សាា រយបដនាមរទៀតរបស្រ់ពោះរយស្  ូMore Miracles of Jesus 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាពីទមទរៀនម្នការររទានអាហារដល់មនុសសរាពំាន់នរ់ និងពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូទដើ រទលើទឹរប ា្ ញ         
  ពីភាពជ្ជរពះរបស់រពះអងគ។ 
 

រពះទយស៊ូររទាននំបុ័ងទអាយមនុសសរាពំានន់រ់ Jesus Feeds the Five Thousand 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:១-១៥។ បលក ម្ច៉ា ថាយ ជាសិសសម្ចប ក់បទៀតរបស់រពោះបយស ូ នរ បប់យើងជាបរចើនបកនទម
បទៀតអុំពកីារអោច រយបនោះបៅកបុងជុំពូកទី១៤សនដុំណឹ្ងលអរបស់ោត។់ រពោះបយស ូ និងសិសសរបស់រពោះអងគ នបចញបៅកកនលង
កដលឆាង យពីហវូងមនុសស។ ប៉ាុកនឋ ហវូងមនុសស នបដើរតាមរពោះអងគ ននាុំអបកជុំងឺមកជាមយួបដើមផឱី្យរពោះបយស ូបរ សពួក
បគ។ បហើយរពោះបយស ូក៏ នបរ សពួកបគ រទងម់្ចនរពោះហឫទយ័អាណិ្តអាសូរដល់ពួកបគ។ វជិតយឺតបពលបៅបហើយ 
មនុសសទុំងអស់ឃ្លល ន បហើយបៅទីបនាោះពុុំម្ចនកកនលងទិញអាហារសរម្ចបប់របិភាគបនាោះបទ។ រពោះបយស ូ នបបរងៀនពួកបគពី
បមបរៀនជាបរចើន តាមរយៈអវីកដលរទងន់ឹងបធវើបនាធ ប់បទៀតបនោះគឺបញ្ជកថ់ារទងអ់ាចបុំបពញបសចកឋីរតូវការរបស់បយើង។  
  
 ការបកករបពាកយ  ”ដុុំ (នុំបុង័)” ម្ចននយ័ថាជាចុំនិតនុំបុង័តូចៗ ឬនុំកផអម។ ជុំនិតនុំបុង័រ ុំដុុំ និងរតីតូចពីរកនធុយគឺជា
អាហារបពលសថ្ងរតងដ់ឈ៏ងុញឆាង ញ់របស់បកមងរបុសកដលកុំពុងកតឃ្លល ន។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូសុុំនុំបុង័ និងរតី បកមងរបុស
ម្ចប កប់នាោះ នឱ្យអាហារសថ្ងរតងប់ៅរពោះអងគ។ ជាមយួរពោះពររបស់រពោះបយស ូសរម្ចប់អាហារបពលសថ្ងរតងប់នោះ នបធវើឱ្យ
មនុសសរ ុំពានន់ាក់ នបរបិភាគកឆអតទុំងអស់ោប ។ បយើងនឹងមនិខាតបងប់នាោះបទបៅបពលកដលបយើងឱ្យអវីបៅរពោះជាម្ចច ស់
នូវអវីកដលបយើងម្ចន។ រទងក់តងកតសងមកបយើងវញិបរចើនជាងអវីកដលបយើង នឱ្យបៅរពោះអងគបៅបទៀត។  
  
 វ នបកើតបឡើងបៅបពលកដលរពោះបយស ូ នអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច ស់នូវអវីកដលរទងម់្ចន បហើយបពលបនាោះកម៏្ចន
អាហារយ៉ា ងបរចើនសននឹកសនាន ប់។ ក៏ដូចជាបពលកដលបយើងអររពោះគុណ្ដល់រពោះជាម្ចច ស់នូវអវីកដលរទង ់នរបទនដល់
បយើងកដរ បនាោះរទងន់ឹងបុំបពញតាមបសចកឋីរតូវការរបស់បយើង។ ោវក័របស់រពោះអងគក ៏នជួយ បៅកបុងការអោច រយបនោះផង
កដរ។ បៅបពលកដលពួកបគទទួលយកមាូបពីរពោះហសថ របស់រពោះបយស ូមាូបអាហារបនាោះ នបកើនបឡើងបទវដងបដើមផបីុំបពញ
តរមូវការរបស់ពួកបគ។ រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ម្ចនបពលខ្លោះរតូវ នបៅថា នុំបុង័ និងោច់។ បៅបពលកដលបយើង
កចកចាយរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាមយួអបកដសទ រពោះជាម្ចច ស់នឹងរបទនពរ បហើយបរបើរពោះបនធូលបដើមផបីុំបពញដល់រពលឹង
វញិ្ហដ ណ្កដលបរសកឃ្លល ន។   
  
 រពោះបយស ូ កតងកតបធវើតាមរបបៀបដកដល។ រទងប់រៀបចុំរគបយ់៉ា ង នយ៉ា ងលអ ដូបចបោះបទើបបណាថ ជនអាចបរបិភាគ
អាហារ នរគបរ់ោនប់ោយោម នការយល់រចឡុំ។ បនាធ ប់មករទង ់នរ បឱ់្យពួកោវក័របមូលអវីកដលបៅសល់ ដូចជា
បបរងៀនដល់ពួកបគកុុំឱ្យខ្ជោះខាជ យ។ 
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 បណាឋ ជនម្ចនការភាញ កប់ផអើលជាមយួការអោច រយមយួបនោះ។ រពោះបមសសុកីដលរពោះជាម្ចច ស់ នសនានឹងកាល យជា
ពាការដូីចជាបលកម៉ាូបស។ បលក ម៉ាូបស នអធិោឌ ន បហើយរពោះជាម្ចច ស់ នរបទនអាហារដល់របជាជន គឺនុំម្ច៉ា ណាបៅ
វលរបហាោទ ន។រពោះបយស ូ ដូចោប   នបធវើការអោច រយបោយ នចកមអតហវូងមនុសសដូចជាបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើ
សរម្ចបហ់វូងមនុសសបៅវលរបហាោទ នកដរ។ រពោះបមសសុគីួរកតជាពាការ។ី ពួកបគចងឱ់្យរពោះអងគបធវើជារពោះមហាកសរត។ 
  
 ប៉ាុកនឋ រពោះបយស ូមនិ នយងមកទុំលក់អុំណាចរគបរ់គងរបស់ចរកភពរ ៉ាមូ បហើយកាល យជាអបកកដលកានអ់ុំណាច
បៅកបុងរបបទសបនាោះបទ។ រទងយ់ងមកបដើមផផីឋួលរលុំអុំណាចរបស់អុំបពើ ប និងបសចកឋីងងឹត។ រទងអ់ាចនឹងកាល យជា
រពោះអម្ចច ស់ និងជាបសឋចបៅបលើជីវតិទុំងអស់ ប៉ាុកនឋ អាណាចរករបស់រពោះអងគជាវញិ្ហដ ណ្ មនិកមនខាងនបយ យបនាោះបទ។ 
មនុសសមនិអាចយល់ពីបសចកឋីបនោះបឡើយ ដូបចបោះរទងក់ ៏នចាកបចញបៅកកនលងបផសងបទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើអបក នអធិោឌ នអរគុណ្រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបអ់ាហាររបស់អបកមុនបពលទទួលទនកដលឬបទ? 
   ............................................................................................................................................................... 
 
៦ បតើការអោច រយអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើជាមយួនុំបុង័រ ុំដុុំ និងរតីពីរកនធុយរបស់បកមងរបុសបនាោះ? 
 ក) រទង ់នបធវើឱ្យម្ចនអាហាររគបរ់ោនស់រម្ចបោ់វក័ទុំងដបព់ីរបរបិភាគ។ 
  ខ្) រទង ់នបធវើឱ្យកស្តនថកអ់ាហារទុំងដបព់ីរបពញទុំងអស់។ 
 គ) រទង ់នបធវើឱ្យម្ចនអាហារបរបិភាគរគបរ់ោនស់រម្ចបម់នុសសរ ុំពានន់ាក់។ 
 
៧ បនាធ បព់ីរពោះបយស ូ នចកមអតពួកបគបហើយ បណាឋ លជនចង ់
 ក) ោរភាពអុំបពើ បរបស់ពួកបគ បហើយទទួលការសបស្តងាគ ោះ។ 
 ខ្) អភបិសករពោះបយស ូជាបសឋចបៅបលើរបបទសរបស់ពួកបគ។ 
 គ) ទទួលរពោះបយស ូជាអបកដឹកនាុំខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ 
 

រពះទយស៊ូយាងទលើទឹរសមុរទ Jesus Walks on Water 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:១៦-២១។ រតឡបម់កវញិបៅឆលងបឹងកាលីបឡ ពួកោវក័ម្ចនការភយ័ខាល ច ពីបរពាោះពយោុះធុំនឹង
បធវើឱ្យលិចទូករបស់ពួកបគ។ រពោះបយស ូ នយងបលើទឹក និង នយងចូលបៅកបុងទូកបហើយសបស្តងាគ ោះពួកបគ។ បតើម្ចន
នរណាបទៀតកដលអាចបដើរបលើទឹក និងបញ្ឈបខ់្យល់ពយោុះ? ោម ននរណាបទៀតបឡើយ គឺម្ចនកតរពោះបយស ូមយួប៉ាុបណាត ោះ! 
រពោះបយស ូអាចបធវើរគបក់ិចចការទុំងអស់ពីបរពាោះកតរទងជ់ារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
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 វតថម្ចនរបស់រពោះបយស ូ បៅកបុងទូកបរបៀបបធៀបពីវតថម្ចនរបស់រពោះអងគបៅកបុងជីវតិបយើងទុំងអស់ោប ។ សទិតបៅជាមយួ
រពោះអងគគបឺយើងម្ចនសុវតទិភាពបៅកបុងពយោុះសនបញ្ហា ។ រទងន់ឹងយកបសចកឋីភយ័ខាល ចបចញ បហើយរបទនឱ្យបយើងនូវបសចកឋី
សុខ្ោនថ។ ោវឌី ជាបសឋចអុីរោកអលបៅកបុងរពោះគមពរី នសរបសរថា “មនុសសទុគត៌ករសកអងវររពោះអម្ចច ស់រពោះអងគរទងរ់ពោះ
សណាឋ ប់ពាកយបគបហើយសបស្តងាគ ោះបគបអាយរចួផុតពីបរោោះកាចទុំងប៉ាុនាម នផង”  (ទុំនុកតបមកើង ៣៤:៦) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
  
៨ បតើរពោះអម្ចច ស់ធាល ប ់នដកបសចកឋីភយ័ខាល ចបចញពីអបក បហើយរបទនបសចកឋីសុខ្ោនថ ឬក ៏នរ ុំបោោះអបកបចញពីបញ្ហា   
    កដរឬបទ? អររពោះគុណ្រពោះអងគសរម្ចបក់ារបនោះ។ 

 
ឃ. មនុស្សដស្វងរកនបំុ័ងជីវិត The People Seek the Bread of Life 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីអតែន័យណដលរពះទយស៊ូពិពណ៌នថាអងគរទងផ់្ទទ ល់ជ្ជនំបុ័ងជីវិត។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:២២-៥៩។ រពោះបយស ូម្ចនភាពលផលីាយ បហើយម្ចនបណាឋ ជន នបដើរតាមរពោះអងគរគបទ់ី
កកនលងកដលរទង ់យងបៅ។ ពួកបគ នគិតថា របកហលរទងជ់ាមនុសសកតម្ចប កគ់តក់ដលពួកបគរតូវការសរម្ចប់អភបិសកបធវើ
ជាបសឋច។ ជាមយួនឹងអុំណាចដអ៏ោច រយរបស់រពោះអងគ រទងអ់ាចបរ សមនុសសទុំងអស់ឱ្យ នជា ទុំនុកបុំរងុអាហារដល់ពួក
បគ បហើយពួកបគនឹងមនិចាុំ ច់បធវើការអវីបឡើយ។  
  
 បៅកបុងបពលបនាោះ ផធោះរបស់រពោះបយស ូគឺ បៅកបុងទីរកុង កាបពើណិ្ម បៅបរតើយខាងលិចសនបឆបរសមុរទសនរសុក
កាលីបឡ។ រកុមមនុសសកដលចងឱ់្យរពោះអងគកាល យជាបមដឹកនាុំបៅកបុងចលនាបដិវតថន ៍នបដើរតាមរពោះអងគមកដល់កកនលង
បនាោះកដរ។ ប៉ាុកនឋរពោះបយស ូមនិ នបុំបពញតាមការចង ់នរបស់ពួកបគបទ។បរកាយមកសរតូវរបស់រពោះអងគ នពាយម 
បចាទវរបកានរ់ពោះអងគបដើមផបីធវើឱ្យម្ចនការចលចលដល់ការបដិវតថន ៍ប៉ាុកនឋមនុសស នដឹងថាការបធវើដល៏ងងប់លល មយួបនោះនឹង
សងដល់ពួកបគវញិ។  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ហវូងបណាឋ ជន នបដើរតាមរពោះបយស ូ រហូតដល់ផធោះរបស់រពោះអងគបៅ 
 ក) រកុងកាបពើណិ្ម បៅបលើសមុរទ បមឌីកទរ៉ា បន។ 
 ខ្) រកុងកាបពើណិ្ម សនបឆបរសមុរទសនរសុកកាឡីបល។ 
 គ) រសុកណាោករ ៉ាត។ 
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 រពោះបយស ូ នបបរងៀនថារពោះជាម្ចច ស់ចងឱ់្យមនុសសទុំងអស់ទទួលបជឿបលើរពោះអងគ។ បទោះបីជា បណាឋ ជនរោនក់ត
ចងឱ់្យរពោះបយស ូរបទននុំម្ច៉ា ណាដល់ពួកបគកប៏ោយ កតរទងច់ងឱ់្យពួកបគដឹងថារទងម់្ចនអវីកដលរបបសើរជាងបនោះបៅកបុងរពោះ
តរមោិះរបស់រពោះអងគ។ រទងគ់ឺជានុំបុង័ជីវតិកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នមកពីនគរោទ នសួគ។៌ 
  
 ម្ចនមនុសសមយួចុំនួនមនិយល់ពីអតទនយ័កដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា ពួកបគរតូវកតបរបិភាគោច់ និងផឹក
្មរបស់រពោះអងគ។ បនោះគឺជាគុំរឧូទហរណ៍្បៅកបុងនយ័បរបៀបបធៀបបផសងបទៀត។ អតទនយ័របស់រពោះបយស ូគឺថាមនុសសទុំង
អស់រតូវកតទទួលយករពោះបយស ូោកក់បុងជីវតិរបស់ពួកបគ ដូចជាពួកបគបរបិភាគមាូបអាហារចិញ្ច ឹមរបូកាយបគកដរ។ មាូប
អាហារចិញ្ច ឹមជីវតិកផបកខាងោច់្មរបស់បគ។ កតរទងន់ឹងរបទនឱ្យពួកបគនូវជីវតិអស់កលផជានិចច។  
  
 អស់រយៈបពលបរកាយមក រពោះបយស ូ នរបទននុំបុង័ និងរោរពមទុំងម្ចនរពោះបនធូលរ បព់ួកបគថាបនោះជា
តុំណាងរបូកាយនិងរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគ។ រទង ់នរ បព់ួកបគឱ្យចងចាុំការសុគតរបស់រពោះអងគរគបប់ពលកដលពួក
បរបិភាគជាមយួោប បៅកបុងរបបៀបបនោះ។ ដូបចបោះបហើយ នសពវសថ្ងពួកបយើងម្ចនពិធីសមពននភាពវសុិទន ឬ ពិធីបលៀងរពោះអម្ចច ស់ 
កដលទទួលោគ ល់ការចងចាុំមយួបនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចងចាុំខ្គមពរី យ៉ាូហាន ៦:២៩។ 
 
១១ បតើរពោះបយស ូចងម់្ចននយ័យ៉ា ងណាបៅបពលកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា “ខ្ញុ ុំសុុំរ បប់អាយអបករល់ោប ដឹងចាស់ 
   ថារបសិនបបើអបករល់ោប មនិពិោោច ់និងបលហិតរបស់បុរតមនុសស*បទ អបករល់ោប ោម នជីវតិកបុងខ្លួនបឡើយ”   
 ក) មនុសសទុំងអស់រតូវកតបរបិភាគោច់្មរបស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) មនុសសទុំងអស់រតូវកតផឹកបលហិតរបស់រពោះអងគ។ 
  គ) មនុសសទុំងអស់រតូវកតទទួលយករពោះអងគមកោក់បៅកបុងជីវតិរបស់ពួកបគដូចជាបគបរបិភាគអាហារសរម្ចប ់   
               បុំបពញរបូកាយរបស់បគកដរ។ 
 
១២ បោលបុំណ្ងសនពិធីបលៀងរពោះអម្ចច ស់គឺ 
  ក) សបស្តងាគ ោះបយើងពីអុំបពើ ប។ 
  ខ្) បងាា ញថាបយើងជាសម្ចជិកបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
  គ) តុំណាងឱ្យរពោះកាយ និងរពោះបលហិតរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ដូបចបោះអបកបជឿទុំងអស់រតូវកតចងចាុំការសុគតរបស់     
              រពោះបយស ូ។ 
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ង. រពោះបនទូលផដលជ់ីវតិអ្ស្ក់លបជានិចា The Words of Eternal Life 
ទោលទៅទ៥ី. ទលើរប ា្ ញពីអវីណដលមនុសសរតូវទធវើទដើមបបីានជីវិតអស់រលប។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:៦០-៧១។ ម្ចនអបកខ្លោះបៅកបុងចុំបណាមបយើងកដល នចាប់បផឋើមបដើរតាមរពោះបយស ូសពវសថ្ង
បនោះ នរបរពឹតថខុ្ស និងកបរបចញពីផលូវរបស់រពោះអងគ។ រពោះបយស ូ នសួរបៅោវក័របស់រពោះអងគថា បតើពួកបគអាចនឹង
ប ោះបង់បចាលរពោះអងគកដលឬបទ? បលកបពរតុស នបឆលើយតបថា “បពិរតរពោះអម្ចច ស់ បតើបអាយបយើងខ្ញុ ុំបៅរកនរណាវញិ? 
រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគផឋល់ជីវតិអស់កលផជានិចច” (ខ្៦៣)។ 
   
 បដើមផទីទួលជីវតិអស់កលផជានិចច បយើងគួរកតោគ ល់រពោះបយស ូ  កតមនិរោនក់តោគ ល់រពោះអងគបនាោះបទ។ ម្ចនមនុសសជា
បរចើនោគ ល់រពោះបយស ូ បោយមនិ នទទួលោគ ល់រពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ពួកបគបឡើយ។ រពោះបយស ូ នអធិោឌ នថា 
“រឯីជីវតិអស់កលផជានិចចបនាោះ គឺបអាយបគោគ ល់រពោះអងគ កដលជារពោះជាម្ចច ស់ដព៏ិតកតមយួគត ់និងបអាយបគោគ ល់រពោះបយស ូ
រគិសឋ កដលរពោះអងគចាតប់អាយមក។” (យ៉ាូហាន ១៧:៣) 
  
 បតើអបកទទួលោគ ល់រពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះផ្ទធ ល់របស់អបកកដលឬបទ? របសិនបបើមនិទនប់ទ សូមអធិោឌ នឥឡូវ
បនោះ ោរភាពអុំបពើ បរបស់អបក បៅចុំបពាោះរពោះអងគ និងសុុំឱ្យរពោះជាម្ចច ស់សបស្តងាគ ោះអបក។ កឋីសងឃមឹសនការសបស្តងាគ ោះរបស់អបក
មនិម្ចនបៅកបុងការរបរពឹតថរបស់អបកបទ ប៉ាុកនថ ជាអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចបអ់បកវញិ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ ចងចាុំខ្គមពរី យ៉ាូហាន ១៧:៣។ 
 
១៤ បតើអវកីដលអបកគួរកតបធវើបដើមផទីទួល នការសបស្តងាគ ោះ? 
 ក) អបកគួរកតបជឿថារពោះបយស ូ នសុគតសរម្ចប់អបក និងបជឿបលើរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អបក។ 
 ខ្) អបកគួរកតទទួលោគ ល់រពោះបយស ូ។ 
 គ) អបកគួរកតទទួល នពិនធុលអបៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះ។ 

 
ច. រពោះរយស្  ូនិងរពោះញាតិវងសរបស្រ់ពោះអ្ងគ Jesus and His Brothers 

ទោលទៅទ៦ី. ពនយល់ពីស្គរៈសំខាន់ម្នការអត់ធមតរ់នុងការទោះរស្គយជ្ជមួយអនរណដលមិនទជឿ។ 
 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:១-៩  នកតរ់តាពីគុំនិតការយល់ប ើញបផសងៗោប របស់មនុសសអុំពីរពោះបយស ូ។ មនុសសមយួ
ចុំនួនមនិចងទ់ទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ បទ។ មនុសសខ្លោះបទៀតគុំនិតរបស់ពួកបគងងឹតបោយោរកតគុំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ពួកបគ
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មនិយល់រសបជាមយួបសចកថីបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូ។ ម្ចនអបកខ្លោះបទៀតសអបរ់ពោះអងគបោយោរកតរទង ់នបបរងៀនរបឆាុំង
ជាមយួអុំបពើ ប។  
  
 អុំឡុងបពលបនាោះ បងបអូនរបស់រពោះបយស ូមនិ នបជឿថា រទងគ់ឺជារពោះបមសសុបីទ។ កតបរកាយមកពួកបគ នបជឿ។ 
ភាគបរចើនសនសរតូវរបស់រពោះបយស ូ នកកករបចិតថបនាធ បព់ីការម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូ។ ដូចោប បនោះកដរ 
មនុសសកដលជាសរតូវសនដុំណឹ្ងលអភាគបរចើន នកកករបចិតថគុំនិត និងបជឿបលើរពោះបយស ូ របសិនបបើបយើងអធិោឌ នសរម្ចប់
ពួកបគ។ រពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលបៅកាន់សិសសរបស់រពោះអងគ រសឡាញ់ខាម ុំងសរតូវរបស់ពួកបគ និងអធិោឌ នសរម្ចប់
ពួកបគ។ 
 

ឆ. រៅពិធីបុណយបារា ំAt the Feast of Tabernacles 
ទោលទៅទ៧ី. ពិពណ៌នអាររបរិរយិាបយ៉ីាងសំទៅទៅរររពះទយស៊ូ ទហើយពនយល់ពីទសចរេីបទរងៀនរបស់រពះទយស៊ូទៅរនុងពិធបីុណយ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:១០-២៤។ ម្ចនខ្ចុំនួនរ ុំពីរកដល នរ បប់យើងថារពោះបយស ូកុំពុងកតសទិតបៅកបុងោទ ន 
ភាពបរោោះថាប ក។់ (សូមបមើលបៅខ្ ១,១៣,១៩,២៥,៣០,៣២ និង៤៤) បទោះបីជាសទិតបៅកបុងោទ នភាពបរោោះថាប កក់ប៏ោយ 
ករ៏ទងប់ៅកតបនថការបបរងៀន និង នយងបៅរកុងបយរោូឡឹមបដើមផចូីលរមួពិធបីុណ្យោសនាបៅទីបនាោះកដរ។ 
  
 សពវសថ្ងបនោះ ម្ចនអបកបដើរតាមរពោះបយស ូជាបរចើននាកក់ដលកុំពុងសទិតបៅកបុងោទ នភាពបរោោះថាប ក់បៅកបុងរបបទសមយួ
ចុំនួន ពបីរពាោះរគិសថបរស័ិទមនិរតវូទទួលសិទនបពញបលញ ឬ គឺជាការរបឆាុំងនឹងចាប។់ បយើងគួរកតអធិោឌ នសុុំឱ្យ
រពោះជាម្ចច ស់របទនឱ្យពួកបគម្ចនបសចកឋីកាល ហានបដើមផរីកាការបបរងៀន ការអធិបាយ និងទីបនាធ ល់របស់ពួកបគ។ 
 
 ការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូ បធវើឱ្យម្ចនការភាញ ក់បផអើលដល់បមដឹកនាុំមយួចុំននួ។ ពួកបគ នដឹងថារពោះបយស ូមនិ ន
ចូលោលបរៀន ឬម្ចនចុំបនោះដឹងខ្ពងខ់្ពស់បនាោះបទ។ បសចកថីពិតកដលរទង ់នបបរងៀនគឺមកពីរពោះជាម្ចច ស់។  
  
 បៅកបុងខ្ទី១៧ នបងាា ញរ បប់យើងថារបសិនបបើបយើងបធវើតាមអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ចងឱ់្យបយើងបធវើ រទងន់ឹងបបើក
សកមថងឱ្យបយើងយល់ពបីសចកថីពិត។ ម្ចនមនុសសជាបរចើនកដលមនិ នបជឿបលើដុំណឹ្ងលអគឺមនិអាចយល់ពីបសចកឋីពិតបឡើយ 
ពីបរពាោះកតពួកបគមនិមនិម្ចនឆនធោះកបុងការោថ ប់បងាគ បរ់ពោះជាម្ចច ស់។ សូមផកីតអបកខ្លោះកដលមនិ នបជឿថារពោះជាម្ចច ស់បៅអស់
កលផជានិចច និងទកទ់ងអបកកដលកសវងរករទងប់ៅសពវសថ្ងបនោះគឺតាមរយៈបសចកថីអធិោឌ នបោយបោម ោះអស់ពីចិតថ។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៥ បតើអបកធាល ប់ោគ ល់មនុសសកដលបដិបសធដុំណឹ្ងលអកដរឬបទ? 
 



52 

 

១៦ បតើបងបអូនរបុសរសីទុំងអស់របស់អបកទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូកដរឬបទ? សូមអធិោឌ នសរម្ចបព់ួកបគ។ 
 
 ម្ចនមនុសសខ្លោះបៅកតម្ចនការរអ ូរទុំចុំបពាោះការបរ សឱ្យជារបស់រពោះបយស ូ បៅកបុងសថ្ងសបផទ័។ បពលខ្លោះចាបម់យួ
ហាក់បីដូចជាបធវើឱ្យម្ចនការរបឆាុំងនឹងអវីមយួបទៀត។ បៅបពលកដលម្ចនការបនោះបកើតបឡើង រពោះបយស ូ នបបរងៀនថា បយើង
គួរកតោថ ប់បងាគ បអ់វីកដលសុំខាន់ជាងបគ។ ឧទហរណ៍្ ចាប ់នកចងថា មនិរតូវបធវើការងារបៅកបុងសថ្ងសបផទ័ និង នកចង
បទៀតថារគបប់កមងរបុសទុំងអស់រតូវកតបធវើពិធីកាតក់សផកបៅកបុងសថ្ងទីរ ុំបី។ របសិនបបើសថ្ងទរី ុំបីប៉ាោះចុំសថ្ងសបផទ័ មនុសសរតូវ
បលមើសនឹងចាបស់ថ្ងសបផទ័បហើយបធវើតាមទុំលប់បៅកបុងពិធីកាត់កសផកវញិ។ រពោះបយស ូ នបបរងៀនថា ចាប់សនការរសឡាញ់ 
និងចិតថសបផរុស របបសើរជាជាងចាបប់ៅកបុងសថ្ងសបផទ័បៅបទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១៧ ការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូគឺពិតជាអោច រយបោយោកត 
 ក) រទង ់នចូលបរៀនបៅកបុងោលកដលផឋល់ចុំបនោះដឹងខ្ពស់។ 
 ខ្) បូជាចារយ ឬ ខ្ណ្ៈផ្ទរសីុីជារគូបបរងៀនរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) ការបបរងៀនរបស់រពោះអងគមកពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
 
១៨ ចូរអធិោឌ នសរម្ចបម់តិថភកថិកដលមនិទន់ នការសបស្តងាគ ោះ សុុំឱ្យរពោះជាម្ចច ស់ជួយ ពួកបគឱ្យបមើលប ើញបសចកឋីពិតសន  
      ដុំណឹ្ងលអ និងបុំបរ ើរពោះអងគ។ 
 
១៩ សូមអធិោឌ នសរម្ចបអ់ស់អបកកដលកុំពុងកតម្ចនបរោោះថាប ក់បោយោរកតបដើរតាមរពោះបយស ូ។ 
 

ជ. រតើរទង់គឺជារពោះរមស្សុ?ី Is He the Messiah? 

ទោលទៅទ៨ី. ពនយល់ពីទហតុផលណដលរពះទយស៊ូទៅណតបនតព័នធរិចចរបស់រពះអងគទទាះបីជ្ជរពះអងគានសរតូវរទ៏ោយ។  
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:២៥-៣១។ ហវូងមនុសសម្ចនការភាញ ក់បផអើលបៅបពលកដលបគ នប ើញការបបរងៀនរបស់
រពោះបយស ូ បៅកបុងរពោះវហិារពីបរពាោះបគ នដឹងចាស់ថាពួកបមដឹកនាុំោសនាកុំពុងកតពាយមសម្ចល បរ់ពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ ពួកបម
ដឹកនាុំបនាោះមនិអាចសម្ចល ប់រពោះអងគ នបឡើយពីបរពាោះបពលបវលរបស់រពោះអងគមនិទន់មកដល់បនាោះបទ។ រពោះបយស ូ នដឹង
ថារពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នរពោះអងគឱ្យមក បហើយរពោះជម្ចច ស់នឹងជួយ រពោះអងគកបុងការបញ្ចបក់ិចចការរបស់រពោះអងគ។ ដូបចបោះបហើយ
 នជារទងប់ៅកតបនថការបបរងៀនរបស់រពោះអងគបៅកបុងរពោះវហិារ។ រពោះបយស ូ នដឹងថារពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជោះឥទនិពល
បៅបលើអស់អបកកដល នបបើកចិតថទទួលរពោះអងគ។ តាមរយៈការបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះបិតា មនុសសអាចនឹង
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បនថការបជឿរបស់ពួកបគបៅបលើរពោះអងគ បោយចូលមកទទួលបទពិបោធន៍សនជីវតិអស់កលផជានិចច និងជីវតិបពញបរបិូណ៌្
កដលរពោះអងគ នសនាទុក។ 
 

លហំាត់អនុវតតន៍ 
 
២០ បតើពួកបមដឹកនាុំចងប់ធវើអវីចុំបពាោះរពោះបយស ូ? 
       ............................................................................................................................................................................ 

 
២១ បតើនរណាជាអបកបញ្ជូ នរពោះបយស ូមក? 
       ............................................................................................................................................................................  

 
២២ បតើវកតងកតងាយរសួលកមនបទកបុងការបធវើតាមអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ចងឱ់្យអបកបធវើ? 
       ............................................................................................................................................................................ 

 
២៣ បតើនរណានឹងបៅកតកថ្រកាអបក បទោះបីជាម្ចនបរឿងអវីបកើតបឡើងកប៏ោយ? 
        ........................................................................................................................................................................... 

 

ទគ្ចាតរ់ងររារពះវិហារទអាយមរចាប់រពះទយស៊ូ Guards Sent to Arrest Jesus 

 សូមអានយ៉ាូហាន ៧:៣២-៣៦។ ជាការពិតម្ចនមនុសសជាបរចើនកុំពុងកតបជឿបលើរពោះបយស ូ បហើយ នបធវើឱ្យពួកអបក
ខាងគណ្ៈផ្ទរសីុីបសធើរកតទុំងអស់ ន ុប ិតោប បដើមផសីម្ចល ប់រពោះអងគ។ រពោះបយស ូ នដឹងពីបុំណ្ងចិតថរបស់ពួកបគ
បហើយរពោះអងគក ៏នដឹងបទៀតថារទងរ់តូវយងមកកផនដគីឺបដើមផសុីគតជុំនួសអុំបពើ បរបស់បយើង។ កបុងការសកមឋងអុំពីការ
សុគតរបស់រពោះអងគ រពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលអុំពីកកនលងកដលរទងន់ឹងបៅ ប៉ាុកនថពួកបគមនិអាចបដើរតាមរពោះអងគ ន
បឡើយ។ បនាធ ប់មក កិចចការរបស់រពោះអងគនឹងរតូវ បញ្ចប។់ រទងន់ឹងយងរតឡបប់ៅនគរោទ នសួគ៌ជាមយួរពោះបិតារបស់
រពោះអងគវញិ បហើយអស់អបកកដល នបដើរតាមរពោះបយស ូនឹង នបៅបៅជាមយួរពោះអងគបៅកបុងសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគបៅ
បពលកដលពួកបគោល បប់ៅ។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៏
 
២៤ បតើបយើងដឹងថារពោះបយស ូម្ចនសរតូវ នបោយរបបៀបណា? 
 ក) នាយកបូជាចារយចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ។ 
 ខ្) អភ ិលចរកភពរ ៉ាមូ នបញ្ជូ នបគមកចាប់រពោះអងគ។ 
  គ) បណាឋ ជនទុំងអស់ចងស់ម្ចល បរ់ពោះអងគ។ 
 

ទទនលណដលានទឹរផេល់ជីវិត Streams of Living Water 

 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “អបកណាបរសកទឹក សុុំអបញ្ជ ើញមករកខ្ញុ ុំ បហើយពិោចុោះ” (យ៉ាូហាន ៧:៣៧)។ ពួក
បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថារពោះបយស ូ នបរបៀបបធៀបការសបស្តងាគ ោះបៅនឹងទឹកសនជីវតិ។ បៅកបុងខ្ទី២៩  នបញ្ជក់យ៉ា ង
ចាស់ថាទឹកបៅរតងប់នោះគឺបរបៀប ននឹងរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនកដលនឹងរបទនដល់អស់អបកកដលបជឿបនាធ បព់ីពួកបគទទួល
 នការសបស្តងាគ ោះ។ បនាធ បព់ីនរណាម្ចប ក់  នទទួលបជឿបលើរពោះសបស្តងាគ ោះ បុគគលម្ចប កប់នាោះគួរកតម្ចនបុំណ្ងចិតថចង ់នការ
បុំបពញបោយរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ បយើងបមើលប ើញថាអស់អបកកដលបជឿ នបុំបពញបោយ
រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបនាធ បព់ីបទពិបោធនស៍នការសបស្តងាគ ោះរបស់ពួកបគ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២៥ បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “អបកណាបរសកទឹក សុុំអបញ្ជ ើញមករកខ្ញុ ុំ បហើយពិោចុោះ” គឺរទងច់ងម់្ចន 
      រពោះបនធូលអុំពី៖ 
 ក) ការសបស្តងាគ ោះ កដលរទងប់ៅថាជាទឹកផថល់ជីវតិ។ 
 ខ្) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនជាអបកកដលផឋល់ឱ្យអបកបជឿទុំងអស់បនាធ ប់ពីពួកបគទទួល នការសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ទឹក នមកពីទបនលយរ័ោន។់ 
 

ឈ. ការដខវងគំនិតរបស្ប់ណាដ ជន Division Among the People 

ទោលទៅទ៩ី. រំណត់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូបានបំទពញតាមទំនយអំពីរពះទមសសុ។ី  
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:៤០-៤៤។ មនុសសម្ចនគុំនិត និងការយល់ប ើញបផសងៗពីោប អុំពីរពោះបយស ូ រហូតមកទល់សពវ
សថ្ងបនោះ។ អស់អបកកដលគិតថារទងគ់ឺជា ពាការកីដលមកតាមការសនារបស់រពោះជាម្ចច ស់ ជារពោះបមសសុ ីនិងជារពោះបុរតា
របស់រពោះជាម្ចច ស់អបក ទុំងបនាោះ គឺគិត នរតឹមរតូវ។ 
 



55 

 

 រពោះបយស ូ នរស់បៅភូមមិយួសនរសុកកាលីបឡ ប៉ាុកនថរទង ់នបកើតបៅភូមបិបបថ្លហិម។ បលកលូកា និងបលក
ម្ច៉ា ថាយទុំងពីរនាក់ម្ចនជាប់កខ្សរសឡាយជាមយួរពោះបយស ូ កដល នបងាា ញថារទងជ់ាញាតិវងសរបស់រពោះ ទោវឌី។ 
រទង ់នសបរមចទុំនាយកដល នទយអុំពីរពោះបមសសុ។ី  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២៦ បតើបៅកកនលងណាកដលមនុសសនិយយថារពោះបមសសុនីឹងរបសូត? 
       ........................................................................................................................................................................... 

 
២៧ បតើរពោះបយស ូ របសូតបៅកកនលងណា?  
        ............................................................................................................................................................................ 

 
២៨ បតើរពោះបយស ូជាញាតិវងសរបស់រពោះោវឌីកមនកដលឬបទ? 
       ........................................................................................................................................................................... 
 

ពួរអនរដឹរនសំ្គសនមិនទជឿទលើរពះអងគ Unbelief of the Religious Leaders 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:៤៥-៥២។ ពួកគណ្ៈផ្ទរសីុីចងឱ់្យបគមកចាបរ់ពោះបយស ូ  ជាពិបសសចាបត់ាុំងពីកងរការពោះ
វហិារ នោរភាពថា “ពុុំកដលម្ចននរណានិយយដូចបលកបនាោះបឡើយ” ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចនិយយដូចជារពោះបយស ូ
បនាោះបទពបីរពាោះរទងគ់ឺជារពោះជាម្ចច ស់បៅកបុងសណាឌ នជាមនុសស។ បយើងគួរកតបរៀនអុំពីអវីកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលពី
ទិដឌភាពជាបរចើនបៅកបុងជីវតិ និងទុកការបបរងៀនរបស់រពោះអងគកដលបលើសពីអវីកដលមនុសសបផសងបទៀត ននិយយ។ អបក
ដឹកនាុំោសនាម្ចនឱ្កាសបដើមផទីទួលបជឿបលើបសចកឋីពិតបនោះ ប៉ាុកនឋ ពួកបគ នបដិបសធមនិទទួល។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២៩ បតើទបីនាធ ល់អវីកដលកងរការពោះវហិារ ននិយយអុំពីរពោះបយស ូ? 
 ក) “ពុុំកដលម្ចននរណានិយយដូចបលកបនាោះបឡើយ”។ 
 ខ្) “ោម នពាការធីាល ប់មកពីរសុកកាលីបឡបឡើយ”។ 
 គ) បតើបុរសបនោះ នដឹងបរចើនដូចបមឋច នបបើោតម់និកដលធាល បប់ៅោលបរៀនផង។ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបសអ់នរ 
 
១ ខ្) ោត់ចងប់រ សឱ្យជា 
 
៤ គ) រសឡាញ់អបកដូចជារពោះបិតារបស់អបកកដលគងប់ៅោទ នបរមសុខ្។ 
 
២ គ) រពោះបយស ូ នបរ សបុរសពិកាបៅកបុងសថ្ងសបផទ័ 
 
១១  គ) មនុសសទុំងអស់រតូវកតទទួលយករពោះអងគមកោកប់ៅកបុងជីវតិរបស់ពួកបគដូចជាបគបរបិភាគអាហារសរម្ចប ់  
              បុំបពញរបូកាយរបស់បគកដរ 
 
៦  គ) រទង ់នបធវើឱ្យម្ចនអាហារបរបិភាគរគបរ់ោនស់រម្ចបម់នុសស ៥០០០នាក។់  
 
១២ គ) តុំណាងឱ្យរពោះកាយ និងរពោះបលហិតរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ដូបចបោះអបកបជឿទុំងអស់ចងចាុំការសុគតរបស់រពោះបយស ូ 
 
៧ ខ្) អភបិសករពោះបយស ូជាបសឋចបៅបលើរបបទសរបស់ពួកបគ 
 
៩ ខ្) រកុងកាបពើណិ្ម សនបឆបរសមុរទសនរសុកកាឡីបល 
 
១៤ ក) អបកគួរកតបជឿថារពោះបយស ូ នសុគតសរម្ចប់អបក និងបជឿបលើរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អបក 
 
២៤ ក) នាយកបូជាចារយចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ  
 
១៧ គ) ការបបរងៀនរបស់រពោះអងគមកពីរពោះជាម្ចច ស់ 
 
២៥ ខ្) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនជាអបកកដលផឋល់ឱ្យអបកបជឿទុំងអស់បនាធ បព់ីពួកបគទទួល នការសបស្តងាគ ោះ 
 
២០ សម្ចល ប់រពោះអងគ 
 
២៦ បបបថ្លហិម 
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២១ រពោះជាម្ចច ស់ 
 
២៧ បបបថ្លហិម 
 
២២ អតប់ទ 
 
២៨ កមន 
 
២៣ រពោះជាម្ចច ស់ 
 
២៩ ក) “ពុុំកដលម្ចននរណានិយយដូចបលកបនាោះបឡើយ” 
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យ ហូានជំពូកទី ៨ 
 John 8 

 
 
 
គ្ទរាង 
ក. ស្តសថីម្ចប ករ់តូវបគចាបក់បុងបពលកុំពុងរមួោហាយសមន់ The Woman Caught in Adultery  
ខ្. រពោះបយស ូជាពនលឺពិភពបលក Jesus, Light of the World  
 

ទោលទៅ  

១. ពិភាកាអុំពីទសសនៈរបស់រពោះបយស ូអុំពកីារបលើកកលងបទសពីអុំបពើ ប។ 
២. ពនយល់ពីអតទនយ័ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះអងគគឺជាពនលឺសនពភពបលក។ 
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ក.  ស្រស្តមីាន ក់រតូវរគចាបក់នងុរពលកំពុងរមួសាហាយស្មន ់
   The Woman Caught In Adultery 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាអំពទីសសនៈរបស់រពះទយស៊ូអំពីការទលើរណលងទទាសពីអំទពើបាប។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:១-១១។ រពោះបយស ូ នរបទនវនិយ័លអអុំពីការបថាក សបទសអបកដសទ។ កបុងការបចាទរបកាន់
រសីថម្ចប កក់ដលរបរពឹតថអុំបពើោហាយសមន់បនាោះរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា “កបុងចុំបណាមអបករល់ោប  សុុំឱ្យអបកកដលោម ន ប
បោោះ យកដុុំថ្មគបន់ាងមុនបគបៅ” (យ៉ាូហាន ៨:៧)។ ោម ននរណាម្ចប កប់ឆលើយតបជាមយួរពោះបយស ូ បឡើយ អបកកដល ន
បចាទរបកានស់្តសថីបនាោះ នចាកបចញទុំងបអៀនខាម ស និងបរជយ័។  
  
 រពោះបយស ូមយួអងគប៉ាុបណាត ោះកដលោម នអុំបពើ បទល់កតបោោះ។ បហើយរពោះអងគកជ៏ាម្ចប ក់កដលអាចនឹងបចាទរបកាន់
រសីថម្ចប កប់នាោះកដរ ប៉ាុកនឋរទង ់នសបស្តងាគ ោះជីវតិរបស់នាង និង នអតប់ទសអុំបពើ បរបស់នាង។ រទង ់នរ បន់ាងឱ្យបៅ 
និងហាមនាងមនិឱ្យបធវើអុំបពើ បបនាោះបទៀតបឡើយ។ រពោះបយស ូ បធវើឱ្យម្ចនភាពងាយរសួលកបុងការបជៀសវងពីអុំបពើ បតាម
រយៈរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគនិងឫទន នុភាពរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៨:៧។ បពលណាកដលអបកម្ចនអារមមណ៍្ថាអបកចងប់ថាក សបទសអបកដសទ បលើកខ្គមពរីបនោះរ ុំលឹកខ្លួន 
    របស់អបក។ 
 
២ អធិោឌ នដល់អស់អបកកដលសុុំឱ្យរពោះជាម្ចច ស់អតប់ទស នឹងមនិរតឡបប់ៅរកអុំបពើ បបទៀត។ 
 

ខ.  រពោះរយស្ ជូាពនលឺពិភពរោក Jesus, The Light of the World 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីអតែន័យ រពះទយស៊ូានរពះបនទូលថា រពះអងគគ្ឺជ្ជពនលឺម្នពភពទោរ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:១២-២០។ បនាធ ប់មករពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលរបកាសដល់បណាឋ ជនថារទងគ់ឺជាពនលឺសនពិភព
បលក។ ជាញឹកញាប់រពោះគមពរី ននិយយរគបក់ិចចការទុំងអស់សនអុំបពើ បគឺជាបសចកឋីងងឹត។ រពោះបយស ូ បរបៀបដូចជា 
ពនលឺកដលភលចឺិកញ្ចងចិញ្ហច ច បងាា ញពីអុំបពើ បរបស់បយើង និងជាផលូវកដលនាុំបយើងបចញពីអុំបពើ ប។ រទងក់ ៏នបងាា ញផលូវ
បៅឯនគរោទ នសួគ៌កដរ។ បយើងមនិអាចរស់បៅកបុងសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគ នបឡើយបលើកកលងកតអុំបពើ បរបស់បយើងរតូវ
 នអតប់ទសជាមុនសិន។ ការអតប់ទសមយួបនាោះគជឺាការបបើកផលូវសរម្ចបប់យើងកបុងការចូលរមួជាមយួជីវតិថ្មីតាមរយៈ
បោលការណ៍្សនរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ សូមអានយ៉ាូហាន ១:១-៩ មឋងបទៀត។  
 
៤ រពោះបយស ូ នបៅអងគរទងផ់្ទធ ល់ថាជាពនលឺសនពិភពបលកបោយោរកតរពោះអងគ 
 ក) គឺជាពនលដឺព៏ិតកដលនឹងបងាា ញបយើងពីអុំបពើ ប និងបងាា ញបយើងពីផលូវបៅឯនគរោទ នសួគ។៌ 
 ខ្) កតងកតបបរងៀនបៅកបុងអុំឡុងបពលសថ្ង មនិកមនបពលយប។់ 
 គ)  នរបទនចបងកៀងឱ្យរគបោ់ប សរម្ចបប់ុំភលបឺពលយប។់ 
 

ទីណាខ្ុំទៅ ទីទនះអនររាលោ់ន ពុំអាចនឹងទៅបាន You  Cannot Go Where I Am Going 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:២១-៣០។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមឋងបទៀតអុំពីការសុគតរបស់រពោះអងគកដូ៏ចជាបៅកកនលង
កដលពួកបគមនិអាចបដើរតាមរពោះអងគ ន។ រទង់ នយងមកពីោទ នសួគ៌ បហើយរពោះអងគកយ៏ងរតឡបប់ៅវញិកដរ។ ប៉ាុកនថ
ដុំបូង បុរតមនុសសរតូវកតសុគតបៅបលើបឈើឆាក ងសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់ពិភពបលកជាមុនសិន។ ការសុគតរបស់រពោះអងគគឺ
ជាការចុំហទវ របដើមផឱី្យបយើងម្ចនជុំបនឿបៅបលើរទង ់និងការសបស្តងាគ ោះអស់កលផជានិចចសរម្ចបម់នុសសទុំងអស់បៅបលើកផនដ ី
បនាធ បម់កនិងបៅបពលអនាគត។ វអារស័យបៅបលើរពោះបយស ូ  និងការរស់បឡើងវញិកដលបយើងទុំងអស់ នបជឿថារទងគ់ឺ
ជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង និងជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ពិភពបលកទុំងមូលបនាោះកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:២៣-២៤ និង ២៨-២៩។ 
 
៦ អបកណាកដលរពោះបយស ូ នរ បថ់ាបុរតមនុសសគួរកត នបលើកបឡើងបបើសូមផកីតបលកម៉ាូបសក ៏នបលើកដុំបងលងាិនបៅ 
    ទីរបហាោទ ន?  
     ........................................................................................................................................................................... 

 
៧ សូមអាន យ៉ាូហាន ៣:១៤-២១ មឋងបទៀត។ 
 

ទសរភីាព និងទាសភាព Freedom and Slavery 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:៣១-៤៧។ អុំបពើ ប មនិសុំខាន់របភពរបស់វមកពីណាបនាោះបទ គឺរតូវកតរបឈមមុខ្ជាមយួ
លទនផលជាកក់សថងរបស់វ។ លទនផលរបស់វគឺជា សីលធម ៌ហិរញ្ដ វតទុ ោច់្ម ឬទុំនាក់ទុំនង (សដគូ ឬ រគួោរ)។ បៅ
កបុងអុំឡុងបពលសនពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូ រទង ់នអតប់ទសអុំបពើ បរបស់មនុសស ផឋល់ឱ្យពួកបគម្ចនកថីសងឃមឹ និងសថ្ងថ្មី។ 
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រទងច់ងប់ធវើដូចោប សរម្ចប់សពវសថ្ងបនោះដល់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគជារពោះអម្ចច ស់ និងរពោះសបស្តងាគ ោះ។ លទនផលសនអុំបពើ
 បគឺ ជាអុំណាចសនការកបក ក ់និងដួងចិតថរតូវ នសម្ចអ ត ចាបប់ផឋើមជាថ្មីបោយរពោះវតថម្ចនរបស់រពោះអងគ។  

  

រពោះ បយស ូម្ចនរពោះ បនធូលថា៖ «របសិនបបើអបករល់ោប សទិតបៅជាប់នឹងពាកយរបស់ខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពិតជាសិសស
របស់ខ្ញុ ុំកមន។ អបករល់ោប នឹងោគ ល់បសចកឋីពិតបហើយបសចកឋីពិតនឹងរ ុំបោោះអបករល់ោប ឱ្យម្ចនបសរ ីភាព.... 
របសិនបបើរពោះ បុរតារ ុំបោោះអបករល់ោប  អបករល់ោប ពិតជាម្ចនបសរ ីភាព»។ (យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២,៣៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២, និង៣៦។ 
 
៩ អធិោឌ នសរម្ចប់មតិថភកថិដសទបទៀតរបស់អបកកដល នជាបជ់ាទសករអុំបពើ បថាពួកបគនឹងអាចម្ចនបសរភីាពបៅកបុង 
   រពោះបយស ូ។  
 

រពះ ទយស៊ូ និងទោរអរាហា ំJesus and Abraham 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:៤៨-៥៩។ រពោះបយស ូ នកថ្លងរពោះបនធូលកដលបធវើឱ្យអបកកដលោថ បរ់ពោះអងគម្ចនការបងឿងឆងល់ 
“ខ្ញុ ុំសុុំរ បឱ់្យអបករល់ោប ដឹងចាស់ថា អបកណាកានត់ាមពាកយរបស់ខ្ញុ ុំ អបកបនាោះនឹងមនិោល ប់បោោះបឡើយ” (ខ្៥១)។ ការកថ្លង
រពោះបនធូលបនោះគឺជាបចតនារបស់រពោះអងគបដើមផរីបកាសភាពជារពោះរបស់រពោះអងគ និងបសរភីាពខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ និងការ
សបស្តងាគ ោះកដលម្ចនបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគ។ បណាឋ ជន នឮរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគមនិបៅកបុងបរបិទភាពជារពោះ
របស់រពោះអងគបឡើយកតបៅកបុងបរបិទធមមតា។ លទនផលគឺជាកុំហឹង និងការសងសយ័។ រពោះបយស ូ នរបកាសពីបសចកឋីពិត
យ៉ា ងខាល ុំងខាល  (ខ្ទី ៥៤-៥៥) ការកសវងរកការភាញ កខ់្លួន និងការកកករបចិតថរបស់ពួកបគ។ 
  
 បៅបពលកដលពួកជនជាតិយូោ ននិយយអុំពីបលកអរ ហាុំមឋងបទៀត រពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលបៅពួកបគ
ថា បលកអរ ហាុំម្ចនចិតថសបាយកដល នប ើញសថ្ងរបស់រពោះបយស ូ។ រទងប់កនទមបទៀតថា “មុនបលកអរ ហាុំបកើតមក 
ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ រចួបរសចបៅបហើយ” (ខ្៥៨) បៅបពលកដលរពោះអងគនិយយថា “ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ” បៅកបុងនយ័បចចុបផនប រពោះអងគ ន
បរបើពាកយដកដលកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបរបើបៅកបុងនិកខមនុំ ៣:១៤។  
 

រពោះ ជាម្ចច ស់ម្ចនរពោះ បនធូលមកបលកម៉ាូបសថា៖ «បយើងជារពោះ អម្ចច ស់កដលម្ចនរពោះ ជនមគងប់ៅ។ អបករតូវ
រ បជ់ន ជាតិអុីរោ កអលថា “រពោះ អម្ចច ស់កដលម្ចនជីវតិគងប់ៅ” ចាតខ់្ញុ ុំឱ្យមកជួបអបករល់ោប »។ 
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 បសចកឋីបនោះ នបធវើឱ្យអបកដឹកនាុំមយួចុំនួនម្ចនកុំហឹងជាខាល ុំងបហើយពួកបគពាយមគបស់ម្ចល ប់រពោះបយស ូនឹងដុុំថ្ម។ 
ប៉ាុកនថរពោះបយស ូបគចបចញពីរពោះវហិារបោយសុតិទភាពពីបរពាោះវមនិទនដ់ល់បពលរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកដលរតូវ
សុគត។ វជាបសចកឋីពិតកដលរពោះអងគរតូវកតសុគតសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង ប៉ាុកនថមនិកមនមុនបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់
សបរមចបនាោះបឡើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអវីខ្លោះអុំពរីពោះអងគផ្ទធ ល់ និងបលកអរ ហាុំ? 
 ក) “បលកអរ ហាុំ ក៏ដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុ ុំកដរ” 
 ខ្) “ខ្ញុ ុំមនិកដលធាល ប់ជួបបលកអរ ហាុំបទ” 
 គ) “មុនបលកអរ ហាុំបកើតមក ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ រចួបរសចបៅបហើយ” 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 
 
៤ ក) គឺជាពនលដឺព៏ិតកដលនឹងបងាា ញបយើងពីអុំបពើ ប និងបងាា ញបយើងពីផលូវបៅឯនគរោទ នសួគ៌ 
 
១០  គ) “មុនបលកអរ ហាុំបកើតមក ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ រចួបរសចបៅបហើយ” 
 
៦ បលកនីកូបដម 
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យ ហូានជំពូកទី ៩-១០  

John 9-10 
 
 
 
គ្ទរាង 
ក. រពោះ បយស ូ បរ សមនុសសខាវ ក់ពីកុំបណ្ើ តម្ចប ក់ឱ្យជា Jesus Heals a Man Born Blind  
ខ្. ភាពខាវ កខ់ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ Spiritual Blindness 
គ. របោប អុំពីបរកាលបចៀម The Parable of the Sheepfold 
 . រពោះបយស ូជាអបកគងាវ លដល៏អ Jesus, the Good Spepherd 
ង. ជន ជាតិយូោមនិទទួលោគ ល់រពោះ បយស ូ Jesus Rejected by His Own  
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបការបរ សឱ្យជាចុំបពាោះបុរសខាវ ក់ពកីុំបណ្ើ តបងាា ញពីការអភឌិណសនការបជឿ និងមនិបជឿ។ 
២. បលើកពីលទនផលចុងបុំផុតសនការបជឿ និងការមនិបជឿ។ 
៣. ពនយល់ពីអតទនយ័សនរបោប អុំពីបរកាលបចៀម។ 
៤. ពនយល់អតទនយ័ពីរបោប អុំពីអបកគងាវ លដល៏អ។ 
៥. ពិពណ៌្នាអុំពីតរមូវការសនអស់អបកកដលចូលមករករពោះបយស ូ បហើយនិងអតទនយ័ថា ពួកបគជាកមមសិទនរបស់រពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
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ក. រពោះ រយស្ រូរបាស្មនុស្សខ្វវ ក់ពីកំរណើ តមាន ក់ឱ្យជា Jesus Heals A Man Born Blind 

ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបការទរាសឱ្យជ្ជចំទពាះបុរសខាវ រ់ពីរំទណើ ត ប ា្ ញពីការអភិវឌ្ឍម្នការទជឿ និងមិនទជឿ។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៩:១-១២។ ពួកោវក័ទុំងអស់គិតថាអបកកដលម្ចនជុំងឺទុំងអស់សុទនកតមកពីការោកប់ទស
សរម្ចបអ់ុំបពើ ប។ ប៉ាុកនថ បហតុអវី នជាបុរសម្ចប កប់នោះខាវ ក់ពីកុំបណ្ើ ត? វមនិអាចបោយោរកតអុំបពើ បរបស់ោតប់ឡើយ។ 
ោត ់នពិការមុនបពលកដលោត ់នបធវើខុ្សបៅបទៀត។ បតើវអាចជាអុំបពើ បរបស់ឪពុកម្ចឋ យកដរឬបទ? បនោះជាអវីកដលពួក
ោវក័គិត។ 
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា ជុំងឺ និងការឈចឺាបវ់មនិកមនសុទនកតជាលទនផលសនអុំបពើ បរបស់បុគគលបនាោះបឡើយ។ 
ជុំងឺមយួចុំនួនបកើតបចញបោយធមមជាតិ បហើយមនិជាប់ពាកព់ន័នជាមយួការោក់បទសសនអុំបពើ បបឡើយ។ បុរសខាវ កម់្ចប ក់
បនោះគឺជាឱ្កាសសរម្ចប់រពោះបយស ូ បដើមផបីរ សោតឱ់្យ នជា។ បនាធ បម់កបទៀត ជាបពលកដលរពោះអងគបរ សបុរសខាវ កឱ់្យ
 នជាបដើមផោីត ់នបជឿបលើរពោះអម្ចច ស់។ មយួវញិបទៀតអាចបមើលប ើញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងទទួលបជឿបលើ
រពោះបយស ូ។  
  

 បពលខ្លោះបយើងមនិយល់ថាបហតុអវី នជាបយើងឈចឺាប។់ បយើង នពាយមកកតរមូវអវីកដលបកើតបឡើងពីធមមជាតិ កថ្
សុខ្ភាពរបស់បយើងប៉ាុកនឋបយើង និងកូនរបស់បយើងបៅកតម្ចនការឈចឺាបប់ោយោរកតបរោោះថាប ក ់និងបរោោះធមមជាតិ។ បយើង
មនិដឹងពមីូលបហតុទុំងអស់ថាបហតុអវី នជាបយើងម្ចនជុំងឺ ឬបហតុអវី នជាោទ នភាពមយួចុំនួនបធវើឱ្យបយើងឈចឺាប។់ 
បពលខ្លៈជុំង ឺឬ ការឈចឺាប់របស់បយើងអាចជាលទនផលកដលបកើតបឡើងពីការសបរមចចិតថខុ្សរបស់។ បដើមផឱី្យបយើងកសវងរក
អស់ពីដួងចិតថរបស់បយើង ជាដុំបូនាម នសនរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ។ បទោះជាយ៉ា ងណា បយើងអាចម្ចនផលូវកដលជាកល់ក់
មយួបៅរករពោះអម្ចច ស់បដើមផឱី្យរទងជ់ួយ បយើង ឬ បរ សបយើងឱ្យ នជាតាមរយៈការអធិោឌ ន។ រទងម់និកដលបដិបសធនឹង
បយើងបឡើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បហតុអវ ីនជាបុរសខាវ ក់ពិការតាុំងពីកុំបណ្ើ ត? 

 ក) បោយោកតអុំបពើ បរបស់ោត។់ 
 ខ្) បោយោរកតអុំបពើ បរបស់ឪពុកម្ចឋ យរបស់ោត។់ 
 គ) បដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
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២ បហតុអវី នជាបុរសខាវ កម់និោគ ល់អបកកដល នបរ សោតឱ់្យជាពីជុំងឺ? 
 ក) ោត់មនិរតូវ នបរ សឱ្យជារហូតដល់ោត ់នបៅលងសម្ចអ តបៅកបុងរសោះទឹកសីុបឡាម។ 
 ខ្) បៅបពលកដលទទួលការបរ សឱ្យជាបហើយ ោត់មនិ នសួររពោះបយស ូជានរណាបឡើយ។ 
 គ) ោត់ជាបុរសចកមលកបៅកបុងទរីកុង។ 
 

ពួរផ្ទរសីុសីួរទដញទោលពីការទរាសឱ្យជ្ជ Pharisees Investigate the Healing 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៩:១៣-៣៤។ សរតូវរបស់រពោះបយស ូម្ចនការខ្ឹងសមាជាមយួរពោះបយស ូជាខាល ុំងបោយោរកត
រពោះអងគ នបរ សបរុសខាវ កម់្ចប កឱ់្យ នជាបៅសថ្ងសបផទ័។ ពួកបគមនិសបាយចិតថបោោះបោយោរកតបុរសខាវ ក់ម្ចប កប់នាោះ
ទទួលការបរ សឱ្យជា។ ពួកបគ នពាយមពនយល់រ បប់ុរសបនាោះថារពោះបយស ូគឺជាមនុសសម្ចន ប បហើយបៅទីបុំផុត
ពួកបគ នបដញបុរសខាវ កក់ដល នបរ សឱ្យជាបនាោះបចញពីោលរបជុុំរបស់ពួកបគ (រពោះវហិាររបស់ពួកបគ)។ 
  
 បុរសកដលទទួលការបរ សឱ្យជាម្ចប ក់បនាោះ នកាល យជាឧទហរណ៍្មយួដល៏អសរម្ចបប់យើងទុំងអស់ោប ។ ោត់ ន
បងាា ញពរី ជាញ ដឆ៏ាល តសវ ការយកចិតថទុកោក ់និង នឆលុោះបញ្ហច ុំងយ៉ា ងចាស់ពីគបរម្ចងការរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ជាងអបកកដល
បចាទរបកានរ់ពោះបយស ូ បៅបទៀត។ ពាកយអោះអាងរបស់បុរសម្ចប កប់នាោះមនិ នបធវើឱ្យពួកបមដឹកនាុំោសនាបជឿជាកថ់ា
រពោះបយស ូពិតជាមកពីរពោះជាម្ចច ស់បនាោះបឡើយ ប៉ាុកនឋោតអ់ាចរ បព់ីអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចបោ់ត។់ ដូបចបោះបយើងក៏
អាចបធវើ នកដរ។ អានការរបកាសរបស់បុរសខាវ កម់្ចប កប់នោះបៅកបុងយ៉ាូហាន ៩:២៥ ថា ”ខ្ញុ ុំដឹងកតមា៉ាង គឺពីមុនខ្ញុ ុំខាវ ក ់ឥឡូវ
បនោះ ខ្ញុ ុំបមើលប ើញ!” 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៩:២៥។ 

 
៤ អធិោឌ នសូមឱ្យរពោះជាម្ចច ស់ជួយ អបកកបុងការរ បអ់បកដសទពីអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចប់អបក។ 
 

ខ. ការខ្វវ ក់ខ្វងរពលងឹវិញ្ញា ណ Spiritual Blindness 
ទោលទៅទ២ី. ទលើរពលីទធផលចុងបំផុតម្នការទជឿ និងការមិនទជឿ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៩:៣៥-៤១។ វបរឿងធងនធ់ងរកបុងការបដញនរណាម្ចប កប់ចញពីោលរបជុុំ វបសមើនឹងការរបកាសអុំពី
បសចកឋីោល ប។់ មុនដុំបូងវហាក់បីដូចជាភាពផធុយោប ។ រពោះបយស ូ នបរ សោតឱ់្យ នជា ប៉ាុកនថ បសចកឋីអុំណ្រកដលោត់
ម្ចនហាកប់ីដូចជាមនិ នយូរបឡើយបៅបពលកដលោត ់នទទួលការករសកគុំរមបោយអយុតថិធម ៌និងរតូវ នបបណ្ឋ ញ
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បចញបោយបមដឹកនាុំោសនា។ បនាធ បម់ករពោះបយស ូ នយងបៅរកបុរសម្ចប កប់នាោះ បដើមផបីលើកទឹកចិតថោត។់ រទង ់ន
អនុញ្ហដ តឱ្យបុរសបនាោះដឹងថារទងជ់ារពោះសបស្តងាគ ោះ។ បុរសបនាោះ នទទួលបជឿ និងថាវ យបងគុំរពោះបយស ូ។ 
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីការខាវ កខ់ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ ពួកគណ្ៈផ្ទរសីុីរតូវទទួលការសឋីបបនាធ សបោយភាព
ខាវ កខ់ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់ពួកបគពីបរពាោះពួកបគ នបដិបសធមនិទទួលយកការពិតកដលរពោះបយស ូ នបបរងៀន។ ប៉ាុកនថ
បុរសសុុំទនពិការកភបក នបជឿបលើរពោះបយស ូ  បហើយោត ់នទទួលការបរ សឱ្យជា និងការសបស្តងាគ ោះបចញពីអុំបពើ បរបស់
ោត។់ 
  
 បៅបពលកដលបយើងទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ ការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្រតូវ នដកបចញពីជបរៅចិតថរបស់បយើង។ 
ការយល់ដឹងបៅបពលអនាគត និងការលូតលស់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្គឺម្ចនបៅកបុងការសិការពោះគមពរី និងការអធិោឌ ន។ 
ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨  នកថ្លងថា “សូមបបើកកភបកទូលបងគុំបដើមផឱី្យទូលបងគុំ បមើលប ើញភាពសថ្ល ថ្បូរដអ៏ោច រយសនរកឹតយ វនិយ័
របស់រពោះ អងគ”។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីការខាវ ករ់បបភទអវី? 

 ក) របបភទខាវ ក់កភបក បៅបពលកដលមនុសសរតូវការបរបើកវ ៉ានតា 
 ខ្) ការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់អស់អបកកដលមនិទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ 
 គ) ពណ៌្សនការខាវ ក ់
 
៦ បតើបយើងគួរកតបធវើអវីបដើមផទីទួលការបរ សឱ្យជាពីការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្? 
 ក) បយើងទុំងអស់រតូវកតទទួលបជឿរពោះរគិសថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 ខ្) បយើងគរួកតកាល យជាសម្ចជិករបស់រកុមជុំនុុំ។ 
 គ) បយើងរតូវកតឱ្យនរណាម្ចប ក់យកភកោ់កប់ៅបលើកភបករបស់បយើង។ 
 

គ. របសាន អ្ំពីររកាលរចៀម The Parable of the Sheepfold 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីអតែន័យម្នររស្គន អំពីទរកាលទចៀម។ 
  
 សូអាន យ៉ាូហាន ១០:១-១០។ របោប គឺជារបបភទបរឿងខ្លីកដលបរបើរ ស់អវីៗបៅកបុងធមមជាតិទញយកការពនយល់ពី
បសចកឋីពិតកបបរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។  បៅកបុងអតទបទគមពរីបនោះរពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលពីអងគរទងផ់្ទធ ល់ថាជាទវ រ ឬ បខាល ង
ទវ របៅបរកាលបចៀម។ បៅកបុងសមយ័កាលរពោះគមពរី អបកគងាវ លរកាបចៀមរបស់ពួកបគបៅកបុងបរកាលសតវ ឬោកប់ចៀមចូល
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ោប ទុំងអស់ បៅបពលយបប់ដើមផកីារពារបចៀមរបស់បគពីសតវសរព។បនោះគឺជាបរកាលបចៀម។ បនាធ បព់ីបចៀមម្ចនសុវតទិភាពបៅ
ខាងកបុងបហើយ អបកគងាវ លអងគុយបៅមុខ្ម្ចតទ់វ រកដលបបើកចុំហរ បហើយចាុំការពារបចៀម។ 
  
 ពួកបចារមនិចូលបៅកបុងបរកាលតាមទវ របនាោះបឡើយ ប៉ាុកនថ ពួកបគអាចនឹងបតាងតាមរបងបដើមផលួីចបចៀម។ រពោះបយស ូ
ម្ចនរពោះបនធូលថា បមដឹកនាុំោសនាមយួចុំនួនជាមនុសសកបបបនាោះ។ ពួកបគពិតជាមនិចូលចិតថរសឡាញ់អបកដសទ ប៉ាុកនថ
ពួកបគរោនក់តចងទ់ទួល ននូវអវីកដលពួកបគចង ់នកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
 រពោះបយស ូមនិ នយងមកបដើមផបីុំផ្ទល ញ ប៉ាុកនថ មកបដើមផរីបទនជីវតិបពញបរបិូរណ៌្វញិ។ ជីវតិកដលរពោះបយស ូ
របទនគជឺា និសសយ័ធមមជាតិខាងកបុង និងភាពជារពោះពិតរ កដ។ ជីវតិបនោះជាជិវតិកដលបយើងមនិធាល បទ់ទួល និងម្ចនបទ 
ពិបោធនព៍ីមុនមក។ វអាចរក នបៅបលើកផនដី បហើយនឹងបនថបៅកបុងនគរោទ នសួគ៌ជាបរៀងរហូត។ 
 

ដូបចបោះរពោះ បយស ូវរទងម់្ចនរពោះ បនធូលបៅបគមថងបទៀតថា រ កដកមន ខ្ញុ ុំរ បអ់បករល់ោប ជារ កដថាខ្ញុ ុំជា
ទវ របចៀម អស់អបកកដលមកមុនខ្ញុ ុំ បនាោះសុទនកតជាបចារលួចបចារបលនទ់បទ កតបចៀមមនិ នោថ ប់តាមអបក
ទុំងបនាោះបឡើយ ខ្ញុ ុំជាទវ រ បបើអបកណាចូលតាមខ្ញុ ុំ បនោះនឹង នសបស្តងាគ ោះ រចួនឹងបចញចូល បហើយនឹងរក
 នវលបមម ដរ៏សួល (យ៉ាូហាន ១០:៧-៩)។ 

 

 ម្ចនមនុសសមយួចុំនួន ពាយមបៅរករពោះបយស ូតាមរយៈពាការ ីតាមរយៈការបបរងៀន តាមរយៈនាងម្ច៉ា រ ីឬ តាម
រយៈការចូលរមួបោយបៅរពោះវហិារ។ ប៉ាុកនឋ រពោះបយស ូគឺជាផលូវកតមយួគត ់និងជាទវ រកតមយួគតប់ៅរកការសបស្តងាគ ោះ ន។  
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមកកានម់នុសសទុំងអស់រតូវកតចូល។ ដូចជាទវ រកដល នបបើកសរម្ចប់ហវូងបចៀមកដរ 
រពោះបយស ូ នអបញ្ជ ើញរគបោ់ប ឱ្យចូលមករករពោះអងគបដើមផទីទួល នជីវតិអស់កលផជានិចច។ ប៉ាុកនឋរពោះជាម្ចច ស់មនិបងខុំ
មនុសសទុំងអស់ឱ្យមករករពោះបយស ូ បនាោះបឡើយ។ មនុសសទុំងអស់ម្ចនបសរភីាពកបុងការសបរមចចិតថបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
អស់អបកកដលចូលបៅកបុងបរកាល របស់រពោះបយស ូពួកបគនឹងទទួល នការសបស្តងាគ ោះ។ របសិនបបើពួកបគមនិ នចូលបទ 
បុគគលម្ចប ក់បនាោះនឹងមនិ នទទួលការសបស្តងាគ ោះបឡើយពីបរពាោះោត ់ឬនាង នបដិបសធការអបញ្ជ ើញរបស់រពោះបយស ូ។ វជា
បរឿងធមមតាកបបបនាោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើម្ចនទវ រប៉ាុនាម នបៅឯនគរោទ នសួគ៌? 
 ក) ម្ចនបរចើនណាស់ សរម្ចបោ់សនាជាបរចើនតាមរយៈផលូវមយួណាកទ៏ទួល នការសបស្តងាគ ោះកដរ។ 
 ខ្) ម្ចនយ៉ា ងតិចម្ចន ៤គឺ តាមរយៈនាងម្ច៉ា រ ីការបបរងៀន ពាការ ីនិងរពោះវហិារ។ 
 គ) ម្ចនទវ រកតមយួគត ់គឺតាមរពោះបយស ូ! 
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ឃ. រពោះរយស្ ជូាអ្នកគង្វវ លដ៏លអ Jesus, The Good Shepherd  

ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់អតែន័យពីររស្គន អំពីអនរគ្ វ្ លដ៏លអ។ 
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១០:១១-២១។ បៅកបុងសមយ័កាលរពោះគមពរីអបកគងាវ លកតងកតបដើរពីមុខ្ហវូងបចៀមរបស់ោតជ់ា
និចច បហើយបៅបចៀមរបស់ោតរ់គបក់កនលងកដលោត ់នបៅ។ បចៀមទុំងអស់ោគ ល់សុំបឡងរបស់ោត ់បហើយពួកវបដើរតាម
ោតក់ដរ។ បៅបពលកដលអបកគងាវ លបផសងបដើរមកជិតពួកវ បចៀមរបស់បុរសទីមយួមនិបដើរតាមបុរសទីពីរបឡើយ ពីបរពាោះពួក
វោគ ល់សុំបឡងម្ចច ស់របស់ពួកវចាស់ណាស់។  
  
 រពោះបយស ូគឺជាអបកគងាវ លដល៏អកដលអាចបមើលរកាបចៀម និងចិញ្ច ឹមបចៀមរបស់រពោះអងគ ន។ បចៀមរបស់រពោះអងគគឺ
អស់អបកកដល នបជឿ និងបដើរតាមរពោះអងគ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រទងន់ឹងរបទនឱ្យពួកបគម្ចនជីវតិ។ រទងន់ឹងបធវើ
ការបនោះបោយការសបរមចចិតថរបស់រពោះអងគ បហើយកោ៏ម នណាម្ចប ក់អាចដកយកជីវតិបចញពីរពោះអងគ នបឡើយ។ បៅកបុង
បពលបនាោះ ពិតរ កដណាស់មនុសស នពាយមសម្ចល ប់រពោះអងគ។ សថ្ងបនាោះជាសថ្ងកដលរទងរ់តូវ នបគដុំកដកបោលជាបប់ៅ
បលើបឈើឆាក ង បហើយប ោះបចាលបៅទីបនាោះរហូតដល់ោល ប។់  
  
 បៅបពលកុំណ្ត់របស់រពោះអងគ នដល់ រទងន់ឹងសងសថ្លបលោះ បរបស់បយើងបៅបលើឆាក ងសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់
បយើង គជឺាអុំបពើ បរបស់អបក បហើយនឹងខ្ញុ ុំ មុនបពលកដលបយើងមនិទនប់កើតមក ។ ប៉ាុកនឋរទងរ់ជាបចាស់ថាបសចកឋីោល ប់
មនិកមនជាទីបញ្ចបស់រម្ចប់រពោះអងគបឡើយ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “បហតុបនាោះ នជារពោះ វរ បិតារទងរ់សឡាញ់ខ្ញុ ុំ ពី
បរពាោះខ្ញុ ុំោក់ជីវតិខ្ញុ ុំចុោះ បដើមផឱី្យ នយកមកវញិ ោម នអបកណាដកយកជីវតិពីខ្ញុ ុំ នបទ គឺខ្ញុ ុំោក់ជីវតិចុោះបោយខ្លួនខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំអាច
នឹងោកជ់ីវតិបនោះចុោះ បហើយកអ៏ាចនឹងយកមកវញិ នកដរ គខឺ្ញុ ុំោក់ជីវតិចុោះបោយខ្លួនខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំអាចនឹងោកជ់ីវតិបនោះចុោះ បហើយក៏
អាចនឹងយកមកវញិ នកដរ ខ្ញុ ុំ នទទួលអុំណាចបនោះ ពីរពោះ វរ បិតាខ្ញុ ុំមក” (ខ្១៧-១៨)។ រពោះបយស ូនឹងម្ចនរពោះជនមរស់
បឡើងវញិ បហើយរពោះអងគនឹងបញ្ជកថ់ារពោះអងគម្ចនអុំណាចបលើបសចកឋីោល ប។់ ការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះអងគ និងបងាា ញថា
រទងគ់ឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ពិតរ កដកមន។  
 
 មឋងបទៀត ម្ចនមនុសសមយួចុំនួនម្ចនកុំហឹងបោយោរកតរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ  ប៉ាុកនឋ ម្ចនអបកបផសងបទៀត ន
បជឿបលើរពោះអងគ។ អស់អបកកដលមនិបជឿមនិកមនជាបចៀមរបស់រពោះអងគបឡើយ សរម្ចប់បចៀមរបស់រពោះអងគ នឹងោគ ល់សុំបឡង
របស់រពោះអងគ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បហតុអវី នជារពោះបយស ូ បៅអងគរទងជ់ាអបកគងាវ លដល៏អ?  
 ក) រទងម់្ចនបចៀមជាបរចើនកាល។ 
 ខ្) រទងយ់ករពោះហឫទយ័ទុកោកប់លើបចៀម និងពកពរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) រទងក់ថ្រកាអស់អបកកដលជាកមមសិទនរបស់រពោះអងគ។ 
 
៩ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលរបបៀបណាថារទងន់ឹងបងាា ញបសចកឋីរសឡាញ់សរម្ចប់បចៀមរបស់រពោះអងគ? 
 ក) រទងន់ឹងនាុំហវូងបចៀមរបស់រពោះអងគបៅកកនលងកដលម្ចនបមម បខ្ៀវខ្ចី។ 
 ខ្) រទងន់ឹងរបទនជីវតិរបស់រពោះអងគសរម្ចបប់ចៀមរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) រទងន់ឹងនាុំហវូងបចៀមរបស់រពោះអងគបៅកកនលងកដលោង ត់បហើយម្ចនទឹក។ 
 

ង. ជន ជាតិយោូមិនទទួលសាគ លរ់ពោះ រយស្  ូJesus Rejected By His Own 
ទោលទៅទ៥ី. ពិពណ៌នអំពីតរមូវការម្នអស់អនរណដលចូលមររររពះទយស៊ូទហើយនិងអតែន័យថា ពួរទគ្ជ្ជរមមសិទធរបស់រពះសទគ គ្ ះ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ១០:២២-៤២។ ម្ចនមនុសសខ្លោះចងស់ម្ចល បរ់ពោះបយស ូ ពីបរពាោះកតរទងម់្ចនរពោះបនធូលថារទងគ់ជឺា
រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ (ខ្៣៦) និង នរបទនជីវតិអស់កលផដល់អស់អបកកដលបដើរតាមរពោះអងគ (ខ្២៨)។ ម្ចនអបក
បផសងបទៀត នទទួលរពោះអងគជាអបកគងាវ លរបស់ពួកបគ និង នបដើរតាមរពោះអងគ។ កបុងចុំបណាមបយើងទុំងអស់ោប ករ៏តូវកត
បធវើការសបរមចចិតថអុំពីរពោះបយស ូ កដរ គឺជាការបរជើសបរ ើសកដលផថល់លទនផលអស់កលផជានិចច។  

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១០ បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នបបើកសកមថងអងគរទងថ់ាជាអបកគងាវ លដល៏អ បតើមនុសសទទួលរពោះអងគបោយរបបៀបណា? 
 ក) ម្ចនខ្លោះចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ ម្ចនអបកខ្លោះ នបដើរតាមរពោះអងគ។ 
 ខ្) ពូកបគ នបដិបសធរពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបគទទួលបជឿបលើរពោះអងគទុំងអស់ោប ។ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ  

 
១ គ) បដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់ 
 
៥ ខ្) ការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់អស់អបកកដលមនិទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ 
 
២ ក) ោត់មនិរតូវ នបរ សឱ្យជារហូតដល់ោត ់នបៅលងសម្ចអ តបៅកបុងរសោះទឹក សីុបឡាម 
 
៦ ក) បយើងទុំងអស់រតូវកតទទួលបជឿរពោះរគិសថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះ 
 
៧ គ) ម្ចនទវ រកតមយួគត ់គឺតាមរពោះបយស ូ!   
 
៩ ខ្) រទងន់ឹងរបទនជីវតិរបស់រពោះអងគសរម្ចបប់ចៀមរបស់រពោះអងគ 
 
១០ ក) ម្ចនខ្លោះចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ ម្ចនអបកខ្លោះ នបដើរតាមរពោះអងគ 
 
៨ គ) រទងក់ថ្រកាអស់អបកកដលជាកមមសិទនរបស់រពោះអងគ។ 
 

 ឥឡូវអបក នបុំបពញបមបរៀនទីមយួបហើយ អបកនឹងបរតៀមខ្លួនកបុងការបឆលើយការវយតសមលបមបរៀនជុំពូកទីមយួ ។ រ ុំលឹក
បមបរៀនមុនៗបឡើងវញិបនាធ បប់ធវើតាមការកណ្នាុំបៅបលើរកោសចបមលើយ។ បផញើចបមលើយរបស់អបកបៅឱ្យរគូបបរងៀន ឬការយិល័យ
កុំកណ្ចបមលើយ។  
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   រមររៀន 

  ៦   យ៉ូហានជំពូរទី ១១   John 11     

  ៧   យ៉ូហានជំពូរទី ១២-១៣  John 12-13 

  ៨   យ៉ូហានជំពូរទី ១៤-១៥ John 14-15 

  ៩   យ៉ូហានជំពូរទី ១៦-១៧  John 16-17 

 ១០   យ៉ូហានជំពូរទី ១៨-១៩  John 18-19 

   ១១  យ៉ូហានជំពរូទី ២០-២១  John 20-21 
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យ ហូានជំពូកទី ១១ 

John 11 
  
  

 
 
គ្ទរាង 
ក. បលកឡាោរទទួលមរណ្ភាព The Death of Lazzarus 
ខ្. រពោះ បយស ូជាអបកផឋល់ជីវតិរស់បឡើងវញិ Jesus, the Resurrection and the Life 
គ. ការ ុប ិតចាប់រពោះបយស ូ The Plot Against Jesus  
 

ទោលទៅ 
១. បងាា ញពីមូលបហតុកដលរពោះបយស ូមនិបឆលើយតបបៅបងរសីរបស់បលកឡាោរភាល មៗ។ 
២. ពនយល់ពីអតទនយ័ កដលថា រពោះបយស ូជាអបកផឋល់ជីវតិរស់បឡើងវញិ។ 
៣. ពិពណ៌្នាពីការបឆលើយតបរបស់បមដឹកនាុំោសនាបៅការរស់បឡើងវញិរបស់បលកឡាោរ។ 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



78 

 

ក. រោក ឡាសារទទលួមរណភាព The Death of Lazzarus 
ទោលទៅទ១ី. ប ា្ ញពីមូលទហតុណដលរពះទយស៊ូមិនទឆលើយតបទៅបងរសីរបស់ទោរឡាស្គរភាល មៗ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ១១:១-៦។ បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថា រពោះបយស ូម្ចនអុំណាចបលើជុំងឺទុំងអស់។ ឥឡូវបនោះ
បយើងក ៏នប ើញបទៀតថារពោះអងគ ម្ចនអុំណាចបលើបសចកឋីោល ប់ផងកដរ។ បយើង នដឹងថា រគូបពទយរតូវ នបងាា ត់បបរងៀន
ឱ្យពា លមនុសសតាមរយៈការផឋល់ថាប ុំពា លឱ្យពួកបគ ប៉ាុកនឋោម ននរណាម្ចប ក់ធាល ប ់នបរៀនកបុងការនាុំមនុសសពីោល ប់ឱ្យ
ម្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិបនាោះបឡើយ។ រពោះបយស ូម្ចនអុំណាចបនោះ បោយោរកតរទងជ់ារពោះជាម្ចច ស់ ជាអបកកដលផឋល់ជីវតិ។ 
  
 នាង ម្ច៉ា រ ីនិងនាង ម្ច៉ា ថា និងបលក ឡាោរ នរស់បៅភូម ិបបតថានីរបកហលបីគីឡូកម៉ាតពីរកុងបយរោូឡឹម។ 
បៅបពលកដលបលក ឡាោរធាល កខ់្លួនឈ ឺបងរសីរបស់ោត់ នជូនដុំណឹ្ងបនោះបៅកានរ់ពោះបយស ូ។ រពោះបយស ូមនិ ន
របញាបយ់ងមកបៅបពលកដលរពោះអងគ នទទួលដុំណឹ្ងបនោះបឡើយ។ បនោះមនិកមនមកពីរទងម់និរសឡាញ់បលក ឡាោរ
បទ ប៉ាុកនថ រទងន់ឹងបរ សបលក ឡាោរឱ្យម្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ។ ការអោច រយដធ៏ុំមយួបនោះ នបញ្ជុ ោះបញ្ជូ លដល់មនុសសអុំពី
ភាពជារពោះរបស់រពោះបយស ូ។ 
  
 បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះអងគនឹងយងបៅភូមបិបតថានី ោវក័របស់រពោះអងគ នពាយម
បញ្ឈបរ់ពោះអងគ។ បរពាោះរពោះជនមរបស់រពោះបយស ូកុំពុងកតសទិតបៅកបុងោទ នភាពបរោោះថាប ករ់គបប់ពលបវលបៅកបុងទីរកុង
បយរោូឡឹម ដូបចបោះ នជាពួកោវក័ ម្ចនការភយ័ខាល ចជុំនសួរគូរបស់ពួកបគ។  
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលោរជាថ្មីអុំពីអងគរទងផ់្ទធ ល់ថាជា “ពនលឺរបស់ពិភពបលក” បហើយម្ចនរពោះបនធូលថាអស់អបក
កដល បដើរតាមរពោះអងគនឹងមនិជាបប់ៅកបុងបសចកឋីងងឹតបនាោះបឡើយ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១ បៅបពលកដលបងរសីរបស់ឡាោរជូនដុំណឹ្ងបៅកាន់រពោះបយស ូ បហតុអវី នជារទងម់និយងមកពា លមតិថភកិថរបស់ 
    រពោះអងគភាល មៗ? 
 ក) រពោះបយស ូ រវល់ខាល ុំងចុំបពាោះបុរសម្ចប ក់កដលកុំពុងឈ ឺ
 ខ្) រពោះបយស ូភយ័មនិហា នបធវើដុំបណ្ើ របៅរកុងបយរោូឡឹមបោយោកតរពោះជនមរបស់រពោះអងគកុំពុងកតសទិតបៅកបុង
      សភាពបរោោះថាប ក់ 
 គ) រពោះបយស ូ នរជាបដឹងមុនថាឡាោរនឹងោល ប ់ប៉ាុកនថបនោះជាឱ្កាសបដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះអងគ។ 
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២ បតើអបកកដលធាល ប់ឆងល់បទថា បហតុអវី នជាការអធិោឌ នរបស់អបកមនិ នទទួល នចបមលើយ? 
    ........................................................................................................................................................................... 
 

ខ. រពោះ រយស្ ជូាអ្នកផតលជ់ីវិតរស្រ់ ើងវិញ Jesus, the Resurrection and the Life 

ទោលទៅទ២ី. ពនយលព់ីអតែន័យ ណដលថា រពះទយស៊ជូ្ជអនរផេលជី់វិតរស់ទឡើងវិញ។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១១:១៧-២៧។ បៅខ្ណ្ៈបពលកដលរពោះបយស ូយងបៅភូមបិបតថានី បលក ឡាោរ ន
ទទួលមរណ្ភាព និងសព នបញ្ចុ ោះបៅកបុងផបូរអស់រយៈបពលបនួសថ្ងមកបហើយ។ នាងម្ច៉ា ថា  នរតប់ៅជួបរពោះអម្ចច ស់ 
បហើយទូលរពោះអងគថា “បលកម្ចច ស់ របសិនបបើបលក នបៅទីបនោះ បអូននាងខ្ញុ ុំមនិោល ប់បទ” (ខ្២១)។ នាង ននិយយ
បោយោរនាងដឹងចាស់ថារពោះជាម្ចច ស់នឹងរបទនអវីៗរគបយ់៉ា ងកដលរពោះបយស ូ ទូលសូម។  
  
 បយើងប ើញពីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ ននាុំឱ្យស្តសថីម្ចប កប់នាោះម្ចនជុំបនឿយ៉ា ងម្ចុំមនួបលើរពោះអងគ។មុនដុំបូងរពោះអងគ ន
រ បន់ាងថាបអូនរបុសរបស់នាងនឹង នរស់បឡើងវញិមឋងបទៀត។ នាងម្ច៉ា ថា នដឹងការបនោះ ប៉ាុកនថនាងោម នថាវជាការរស់
បឡើងវញិសនការោល ប់បៅកបុងសថ្ងវនិិឆឆយ័បទសចុងបរកាយ។  
  
 រពោះបយស ូ នបឆលើយតបវញិថា “ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយ កដលបរ សមនុសសឱ្យរស់បឡើងវញិ ខ្ញុ ុំនឹងផឋល់ឱ្យបគម្ចនជីវតិ ។ អបក
ណាបជឿបលើខ្ញុ ុំ បទោះបីោល ប់បៅបហើយកប៏ោយ ក៏នឹង នរស់ជាមនិខាន” (ខ្២៥)។ អស់អបកកដល នបជឿបលើរពោះបយស ូនឹង
មនិោល ប់ខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្បឡើយ។ បហើយបៅបពលកដលរបូកាយរបស់ពួកបគ នោល ប់បៅ ពួកបគនឹងរស់មឋងបទៀតបៅ 
បពលកុំណ្ត់មកដល់សរម្ចប់ការរស់បឡើងវញិរបស់ពួកបគ។ ការោល ប់ខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ម្ចននយ័ថា ជាការកញកោចព់ី
រពោះជាម្ចច ស់។ វមនិម្ចននយ័ថាវញិ្ហដ ណ្របស់មនុសសរតូវបញ្ចបប់នាោះបទ។ 
  
 នាងម្ច៉ា ថា ននិយយថានាង នបជឿថារពោះបយស ូពិតជាបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បនាធ ប់មក រពោះបយស ូ ន
យងបៅជាមយួនាង ម្ច៉ា ថា និងអបកបផសងបទៀតបៅផបូររបស់បលក ឡាោរ។ ប៉ាុនាម នសថ្ងសនការោល ប់បគ នយកសពបៅ
បញ្ចុ ោះបោយោកប់ៅកបុងរងូភបុំ ឬចបនាល ោះភបុំ។ បគយកសពោកប់ៅខាងកបុង បហើយបដើមផបីបើកផបូរគឺបគរតូវរបមៀលផ្ទធ ុំងថ្មមយួ
បចញ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលរ បន់ាងម្ច៉ា ថាអុំពីអវី? 
 ក) ថារទងគ់ឺជាអបករបទនជីវតិឱ្យរស់បឡើងវញិ 
 ខ្) ថាបលក ឡាោរនឹងរស់បឡើងវញិបៅសថ្ងរស់បឡើងវញិចុងបរកាយ 
 គ) ថា ោម នអវីបកើតបឡើងទុំងអស់ សូមផកីតការរស់បឡើងវញិ 
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៤ បតើសពរបស់បលក ឡាោរ នបញ្ចុ ោះអស់រយៈបពលប៉ាុនាម នសថ្ង? 
    ............................................................................................................................................................................. 

 
៥ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ១១:២៥។ 
 

រពះទយស៊ូរទងរ់ពះរណនសង Jesus Weeps 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ១១:២៨-៣៧។ រពោះបយស ូគឺជាមតិថភកថិដព៏ិតរ កដកដលកតងកតយក រពោះហឫទយ័ទុកោក់បៅ
បពលកដលបយើងម្ចនបញ្ហា  និងម្ចនទុកខរពួយ។ រពោះអងគរទងរ់ពោះកកនសងជាមយួនាង ម្ច៉ា រ ីនិងនាង ម្ច៉ា ថា បហើយនិងមតិថភកថិ
ដសទរបស់ពកួបគ ប៉ាុកនថបរកាយមករទងប់ធវើឱ្យទុកខបោកករបបៅជាអុំណ្រវញិ។ បយើងអាចបផធរទុកខបោករបស់បយើងបៅកាន់
រពោះអងគ បហើយកសវងរកការសរម្ចលទុកខពីរពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៦ អធិោឌ នសរម្ចប់នរណាម្ចប កក់ដលោគ ល់បហើយរតូវការការសរម្ចលទុកខពីរពោះបយស ូ។ 
 

រពះទយស៊ូទរាសទោរឡាស្គរឱ្យបានរស់ទឡើងវិញ Lazarus Brought to Life 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១១:៣៨-៤៤។ បតើរពោះបយស ូនឹងបធវើអវី? អស់អបកកដលឈរបៅកកផរបនាោះម្ចនការបងឿឆងល់ជាខាល ុំង។ 
មុនដុំបូង រពោះបយស ូ នអធិោឌ នអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច ស់កដល នសណាឋ ប់ពាកយអធិោឌ នរបស់រពោះអងគ បនាធ បម់ក
រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា “ឡាោរបអើយ! បចញមក!” (ខ្៤៣)។ បលកឡាោរ នឮរពោះសូបសៀងរបស់រពោះបយស ូ បហើយ
បលកកប៏ងើបបចញពីផបូរទុំងម្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ។  
 
 ការរស់បឡើងវញិរបស់បលក ឡាោរគឺជារបថ្បូលរ បព់ីការរស់បឡើងវញិសនអបកបជឿទុំងអស់របស់រពោះបយស ូ រគិសថ
បៅកបុងបពលកុំណ្ត់សនការបលើកបឡើងរបស់រកុមជុំនុុំ។ រពោះបយស ូនឹងយងមកបលើករកុមជុំនុុំរបស់រពោះអងគ។ ការរស់បឡើងវញិ
គឺជារពឹតថិការណ៍្ទីពីរ។ អស់អបកកដលទទួល នការសបស្តងាគ ោះ នឹង នរស់បឡើងវញិមុនបគ។ បហើយអស់អបកកដលមនិទន់
ទទួល នការសបស្តងាគ ោះនឹងម្ចនជីវតិបឡើងវញិ និងរងច់ាុំការកាត់បទសចុំបពាោះអុំបពើ បរបស់ពួកបគ។  យ៉ាូហាន ៥:២៨-២៩ 
ជាកុំណ្ត់រតាពីការសនារបស់រពោះបយស ូអុំពីការរស់បឡើងវញិ។ 

             

កុុំបងឿង ឆងល់បឡើយ ដផតិដល់បពលកុំណ្ត់ មនុសសោល ប់ទុំងប៉ាុនាម ននឹងឮរពោះ សូរបសៀងរបស់រពោះ បុរតាបហើយ
បចញពីផបូរមក។ អបកកដល នរបរពឹតថអុំបពើលអនឹងរស់បឡើងវញិ បដើមផទីទួលជីវតិ រឯីអបកកដល នរបរពឹតថអុំបពើ
អារកកន់ឹងរស់បឡើងវញិ បដើមផទីទួលបទស។ 
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 បលក ប៉ាូល នសរបសរបៅកបុង ១កូរនិថូ្ស ១៥:២២-២៣, “មនុសសទុំងអស់ នោល ប់រមួជាមយួបលកអោុំយ៉ា ង
ណា បគកន៏ឹងរស់បឡើងវញិរមួជាមយួរពោះ រគិសឋយ៉ា ងបនាោះកដរ។ ម្ចប ក់ៗ តាមលុំោប ់លុំបោយ គឺរពោះ រគិសឋម្ចនរពោះ ជនមរស់បឡើង
វញិមុនបគបងអស់ បនាធ ប់មក អស់អបកកដលជាសិសស*របស់រពោះ រគិសឋនឹងរស់បឡើងវញិ បៅបពលរពោះ អងគយងមកដល់។” 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើរពោះបយស ូ នបធវើអវីខ្លោះចុំបពាោះបលកឡាោរ? 
 ក) រទងរ់ពោះកកនសងសរម្ចបក់ារោល ប់របស់បលកឡាោរ បហើយបនោះជាអវីកដលរពោះអងគអាចបធវើ ន។ 
 ខ្) រទងម់្ចនរពោះបនធូលបៅបលកឡាោរឱ្យបចញពីផបូរ បហើយបលកឡាោរកម៏្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ។ 
  គ) រទង ់នសរម្ចលទុកខនាងម្ច៉ា រ ីនិងនាងម្ច៉ា ថា បោយរ បព់ួកបគថាបអូនរបុសរបស់ពួកបគនឹងរស់បឡើងវញិបៅ

      បពលចុងបរកាយសនការរស់បឡើងវញិ។ 
 
៨ បតើមនុសសទុំងអស់កដល នោល ប់នឹងរស់បឡើងវញិកដរឬបទ? 
 ក) អតប់ទ មនុសសទុំងអស់មនិរស់បឡើងវញិទុំងអស់បទម្ចនកតមនុសសកដលបធវើលអប៉ាុបណាត ោះ។ 
  ខ្) អតប់ទ មនុសសទុំងអស់មនិរស់បឡើងវញិទុំងអស់បទ ម្ចនកតអបកម្ចន បកដលនឹងបៅោទ ននរកប៉ាុបណាត ោះ។     
  គ) ពិតកមន មនុសសទុំងអស់នឹងរស់ពីោល ប់បឡើងវញិ អបកកដលទទួល នការសបស្តងាគ ោះនឹងម្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ 

      បហើយអបកកដលមនិទទួល នការសបស្តងាគ ោះនឹងរតូវកាតប់ទស។ 
 

ការឃបុឃតិចាប់រពោះរយស្  ូ The Plot Against Jesus  
ទោលទៅទ៣ី. ពិពណ៌នពីការទឆលើយតបរបស់ទមដឹរនសំ្គសនទៅការរស់ទឡើងវិញរបស់ទោរឡាស្គរ។ 
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១១:៤៥-៥៧។ ការអោច រយពីការរស់បឡើងវញិរបស់បលកឡាោរតូវ នបគរយការណ៍្រ ប់
ដល់បមដឹកនាុំោសនានឹងអស់អបកកដលមនិទន ់នបជឿបលើរពោះបយស ូមយួចុំនួនកដរ។ ពួកបមដឹកនាុំោសនាទុំងបនាោះ
ម្ចនការភយ័ខាល ចថាពួកបគនឹងម្ចនបញ្ហា ជាមយួនឹងចរកភពរ ៉ាមូ ដូបចបោះពួកបគសបរមចចិតថបធវើគុតរពោះបយស ូ។ បលកមហា
បូជាចារយសកផ្ទ ននិយយថា បបើមនុសសកតម្ចប កោ់ល បជ់ារបបយជនដ៍ល់របជា រស្តសថបនាោះ របបសើរជាងទុកឱ្យជាតិទុំងមូល
រតូវវនិាស។ 
  
 បៅបពលកដលបយើងបលើកពីការអោច រយសនការរស់បឡើងវញិរបស់បលកឡាោ វគឺជាការពិ កកបុងការរសសមពីភាព
ខាវ ក ់និងចិតថរងឹរសូរបស់ពួកបមដឹកនាុំោសនា។ ពួកបគ នបរជើសបរ ើសយកការការពារពីផលប៉ាោះពាល់ខាងកផបកនបយ យ 
និងមនិទទួលយកការកណ្នាុំផលូវរបកបបោយឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅកបុងចុំបណាមពួកបគ។ បោយយកបសចកឋបីនោះ
ទុកជាទសសនៈ បហើយជាបរចើនទសវតសមកបហើយកដលទុំនាយ នកាល យជាការអោច រយដធ៏ុំ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បតើពួកបមដឹកនាុំោសនាយល់ប ើញយ៉ា ងចុំបពាោះការរស់បឡើងវញិរបស់បលកឡាោរ? 
 ក) ពួកបគសរបសើរតបមកើងរពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) ពួកបគសបរមចចិតថបធវើគុត រពោះបយស ូ។ 
 គ) ពួកបគមនិបជឿថាបលក ឡាោរ នោល ប់បនាោះបឡើយ។ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 

 
១ គ) រពោះបយស ូ នរជាបដឹងមុនថាឡាោរនឹងោល ប់ ប៉ាុកនថ បនោះជាឱ្កាសបដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះអងគ។ 
 
៧ ខ្) រទងម់្ចនរពោះបនធូលបៅបលកឡាោរឱ្យបចញពីផបូរ បហើយបលក ឡាោរកម៏្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ 
 
៣ ក) ថារទងគ់ឺជាអបករបទនជីវតិឱ្យរស់បឡើងវញិ 
 
៨  គ) ពិតកមន មនុសសទុំងអស់នឹងរស់ពីោល ប់បឡើងវញិ អបកកដលទទួល នការសបស្តងាគ ោះនឹងម្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ 

      បហើយអបកកដលមនិទទួល នការសបស្តងាគ ោះនឹងរតូវកាតប់ទស។ 
 
៤ ចុំនួនបនួសថ្ង 
 
៩ ខ្) ពួកបគសបរមចចិតថបធវើគុតរពោះបយស ូ 
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    យ ហូានជំពកូទី ១២-១៣ 

 John 12-13 
  
  

 
គ្ទរាង 
ក. រពឹតថិការណ៍្មុនរពោះបយស ូចូលរកុងបយរោូឡឹម Prelude to Jesus’s Triumphant Entry  
ខ្. រពោះបយស ូយងចូលកបុងរកុងបយរោូឡឹម The Triumphant Entry Into Jerusalem 
គ. ជនជាតិរកិកចងជ់ួបរពោះបយស ូ Some Greeks Seek Jesus  
 . រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីរពោះអងគបោយទិវងគត Jesus Speaks of His Death 
ង. ជនជាតិយូោមនិបជឿបលើរពោះបយស ូ  The Unbelief of the Jews 
ច. រពោះបយស ូលងបជើងពួកសិសស និងរបកាសអុំពីការកផតរ់ពោះអងគ  
     Jesus Washes His Disciples’s Feet and Predicts His Betrayal  

 

ទោលទៅ 
១. បរៀបរបរ់ពឹតថការណ៍្កដលនាុំឱ្យម្ចនការយងចូលរកុងបយរោូឡឹមរបស់រពោះបយស ូ។ 
២. ពិភាកាពីោរៈសុំខានស់នការយងចូលរកុងបយរោូឡឹមរបស់រពោះបយស ូ។ 
៣. ពនយល់របបៀបកដលការបឆលើយតបរបស់រពោះបយស ូចុំបពាោះជនជាតិរកិក គឺជាការរតាស់បៅឱ្យបធវើជាសិសស។ 
៤. ពនយល់ពីបពលបវលរបស់រពោះបយស ូ  គឺបពលបវលសនការសុគតបៅបលើបឈើឆាក ង  នកកករបអវីៗរគបយ់៉ា ង។ 
៥. ការមនិរពមបជឿរបស់បមដឹកនាុំ និងលទនផលសនការមនិបជឿ។ 
៦. ពនយល់ពីរបបៀបកដលការលងបជើងឱ្យពួកសិសស នបងាា ញពីបសចកឋីរសឡាញ់ដម៏ហាោលរបស់រពោះបយស ូ។ 
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ក. រពឹតតិការណ៍មុនរពោះរយស្ ចូូលរកុងរយរសូា មឹ Prelude to Jesus’Triumphant Entry 

ទោលទៅទ១ី. ទរៀបរាប់រពឹតតការណ៍ណដលនឱំ្យានការយាងចូលររុងទយរូស្គឡឹមរបស់រពះទយស៊ូ។ 
 

ការចារ់ទររងររអូបោបរពះបាទារពះទយស៊ូទៅភូមិទបតថានី Jesus’s Anointing at Bethany  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ១២:១-៨។ ម្ចនពិធីបុណ្យចមលងកដលបគ នបរៀបចុំសរម្ចបអ់បអរពីជយ័ជុំនោះបលើបសចកថីោល ប់
បៅកបុងភូម ិបបតថាន។ី នាងម្ច៉ា រ ីនយកបរបងរកអូបកនលោះដបមកលបបលើរពោះ ទរបស់រពោះបយស ូបដើមផបីងាា ញពីបសចកឋី
រសឡាញ់របស់នាងចុំបពាោះរពោះអងគ។ បទោះជាយ៉ា ងណា បលក យូោស នរអ ូអុំពីបរបងរកអូបកដលគួរកតយកបៅលក់
បហើយយកលុយមកបរបើសរម្ចបច់ិញ្ច ឹមជនរកីរក។ ប៉ាុកនឋ ការពិតោតគ់ឺជាបចារកដលចង ់នលុយទុំងបនាោះទុកខ្លួនឯង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១  បតើម្ចនអវី នបកើតបឡើងបៅអាហារបពលលង ចបៅបពលកដលពួកបគអបអរោទរពិធបីុណ្យដអ៏ោច រយ? 
 ក) បលកយូោសលួចលុយមយួចុំនួនពីកបុងកាតាបកដលជាកមមសិទនរបស់ពួកោវក័។ 
 ខ្) នាងម្ច៉ា រ ីនយកបរបងរកអូបមកលបបលើរពោះ ទរបស់រពោះបយស ូ បោយម្ចនការមនិបពញចិតថពីបលក    
               យូោស។ 
 គ) បលកយូោស នបងាា ញថាបលកមនិកមនជាោវក័ពិតរ កដបោយបលកមនិ នចូលរមួកបុងកមមវធិ ី   
               បុណ្យបទ។ 
 

ការឃុបឃិតសាល ប់ទោរឡាស្គរ The Plot Against Lazarus 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១២:៩-១១។ ម្ចនមនុសសជាបរចើនមកបចាមបរមបមើលបលកឡាោរបៅបពលកដលពួកបគ នឮ
ពីអវីកដល នបកើតបឡើងចុំបពាោះការោល ប់របស់បលក។ តាមរយៈការអោច រយបនោះម្ចនមនុសសជាបរចើន នទទួលបជឿបលើ
រពោះបយស ូ។ ប៉ាុកនថ ោតាុំងគឺជាសរតូវដធ៏ុំរបស់រពោះជាម្ចច ស់ វ នអុកឡុកពួកបមដឹកនាុំោសនាឱ្យរបឆាុំងជាមយួ
រពោះបយស ូ។ ពួកបគចងស់ម្ចល ប់បលកឡាោរពីបរពាោះការរស់បឡើងវញិរបស់ោតជ់ាភសថុតាងកដល នបញ្ហជ ក់ថារពោះបយស ូ
ពិតជាអបកកដលផថល់ជីវតិឱ្យរស់បឡើងវញិ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២ ពួកបមដឹកនាុំ នសរមចចិតថសម្ចល ប់បលកឡាោរបោយោរកត 
 ក) ម្ចនមនុសសជាបរចើន នបជឿបលើរពោះបយស ូតាមរយៈសកខីភាពរបស់បលកឡាោរ។ 
 ខ្) បលកឡាោរ នរស់បៅភូមបិបតថានី។ 
 គ) បលកឡាោរ នបធវើខុ្សនងឹរកឹតយវនិយ័។ 
 

ខ. រពោះរយស្ យូាងចលូកនងុរកុងរយរសូា មឹ The Triumphant Entery Into Jerusalem 

ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាពីស្គរៈសំខាន់ម្នការយាងចូលររុងទយរូស្គឡឹមរបស់រពះទយស៊ូ។ 

  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១២:១២-១៩។ វជាបពលបវលសនការរ រពនពិធីបុណ្យចមលង កដលជាបុណ្យរបចាុំឆាប ុំរបស់ជន
ជាតិយូោបដើមផ ី រ ុំលឹកពួកបគអុំពីការកដលរពោះជាម្ចច ស់ នសបស្តងាគ ោះពួកបគបចញពីទសភាព និងបសចកឋីោល ប។់ កបុងពិធី
បុណ្យបនោះម្ចនមនុសសជាបរចើនបធវើ  ដុំបណ្ើ រមកជុុំោប បៅកណាឋ លរកុងបយរោូឡឹមកដលជាកកនលងកដលពួកបគថាវ យបងគុំ
រពោះជាម្ចច ស់។ 
  
 រពោះបយស ូក ៏នយងបៅរកុងបយរោូឡឹមសរម្ចប់បុណ្យចមលងកដរ។ បណាឋ ជននាុំោប កាច់ធាងទកនសបកថ់ាវ យ
រពោះអងគ បហើយរកាលជាផលូវសរម្ចបក់ារយងចូលកបុងរកុងបៅបលើសតវល។ ពួកបគបធវើដូចបនោះគឺបដើមផបីលើកតបមកើងរពោះអងគជា
រពោះបមសសុ ីនិងជាបសឋចរបស់ពួកបគ។ ម្ចនអបកខ្លោះបៅរពោះអងគថាជាមហាកសរតរបស់អុីរោកអល។ បនាធ ប់មក រពោះបយស ូ ន
រតូវបគចាបខ់្លួន សរតូវរបស់រពោះអងគ នយកការបនោះ មករបឆាុំងជាមយួរពោះអងគ។ ពួកបគយកបលសបនោះមកចាបរ់ពោះបយស ូ
បោយរពោះអងគ នរបកាសថារទងជ់ាបសឋច។ 
   
 សពវសថ្ងបនោះ បយើងគួរកតថាវ យបងគុំរពោះបយស ូជាមហាកសរតរបស់បយើង កតមនិកមនជាមហាកសរតបៅបលើកផនដី ឬកជ៏ា
អបកនបយ យបនាោះបឡើយ ប៉ាុកនថជាមហាកសរតកដលនឹងបោយរជយអស់កលផជានិចច។ មហាកសរតគឺជាអបកកដលកាន់
អុំណាចបហើយរពោះបយស ូ រតូវកតជាអបកកដលរគបរ់គងជីវតិរបស់បយើង។ បយើងបលើកតបមកើងរពោះអងគបៅបពលកដលបយើងោឋ ប់
បងាគ បត់ាមរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ វគឺកសឋងបចញតាមរយៈអាកបផកិរយិរបស់បយើងកដលមនុសសនឹងបមើលប ើញការបបឋជាញ
ចិតថយ៉ា ងពិតរ កដរបស់បយើងចុំបពាោះរពោះអងគ។ រពោះបយស ូ រតូវកតជាបសឋចកបុងជីវតិរស់បៅរបស់បយើងរគបប់ពលបវល។  
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៣ បតើបុណ្យចមលងជាអវី? 
 ក) វជាពិធីបុណ្យកដលរ ុំលឹករបជាជនយូោបៅបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់ នសបស្តងាគ ោះពួកបគបចញពីទសភាព។ 
 ខ្) វជាបពលបវលកដលរបជាជនយូោរស់បៅឆាង យរតូវបធវើដុំបណ្ើ រមករកុងបយរោូឡឹមបដើមផចូីលរមួរបជុុំ   
               នបយ យ។ 
 គ) វជាបពលបវលកដលមនុសសជួបរបជុុំោប បដើមផរី រពនពិធីអបអរចុំបពាោះការរបសូតរបស់រពោះរគិសថ។  
 
៤ បតើម្ចនបរឿងអវីបកើតចុំបពាោះរពោះបយស ូ បៅបពលកដលរពោះអងគយងចូលរកុងបយរោូឡឹមមឋងបនោះ? 
 ក) រទង ់នបបរងៀនបគពីអតទនយ័សនបុណ្យចមលង។ 
 ខ្) រទងគ់ងប់ៅបលើសតវលបដើមផបីៅបលងមតិថរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) មនុសស នោវ គមនរ៍ពោះអងគ និង នបៅរពោះអងគថាជារពោះមហាកសរតសនរបបទសអុីរោកអល។ 
 

គ. ជនជាតិរកិកចង់ជបួរពោះរយស្  ូSome Greeks Seek Jesus 

ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់រទបៀបណដលការទឆលើយតបរបស់រពះទយស៊ូចំទពាះជនជ្ជតិររិរ គ្ឺជ្ជការរតាស់ទៅឱ្យទធវើជ្ជសិសស។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១២:២០-២៦។ ម្ចនជនជាតិរកិកមយួចុំនួនក ៏នបៅជួបរពោះបយស ូ កដរ។ រពោះបយស ូ នរជាប
ដឹងជាមុនថា រទងន់ឹងរតូវបគបធវើគុតដូចជាអបកបទសបៅកបុងរយៈបពលប៉ាុនាម នសថ្ងបទៀតប៉ាុបណាត ោះ។ ប៉ាុកនថ បោយបរពាោះរពោះអងគ
សុគត មនិកមនសរម្ចបក់តោសនរ៍កិកបនាោះបឡើយ គឺសរម្ចប់មនុសសទុំងអស់កដលមកពីរគបប់ណាឋ លរបបទសនឹងទទួល
 នការសបស្តងាគ ោះទុំងអស់។ ពួកបគអាចនឹងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ពួកបគទុកជាមហាកសរតរបស់ពួកបគជាបរៀង
រហូត។ តាមរយៈជុំបនឿរបស់ពួកបគកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគ រពោះបនធូល និងការបូជារពោះជនម ម្ចនការយល់ដឹង និងបទ
ពិបោធសនការសបស្តងាគ ោះដអ៏ស់កលផជានិចចកដលនឹងមកដល់មនុសសទុំងអស់។ តាមកុំណ្ត់រតាបៅកបុង យ៉ាូហាន ១២:២៤ 
  

រោបរ់សូវធាល កដ់ល់ដី បហើយបបើមនិងាបប់ទ រោបប់នាោះបៅកតមយួដកដលផធុយបៅវញិ បបើរោបរ់សូវបនាោះងាប ់វ
នឹងបបងកើតផល នបរចើន។ 

  

 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថាពួកបយើងទុំងអស់រតូវកតទទួលបជឿបលើរពោះអងគ។ បដើមផឱី្យបយើងអាចបធវើការបនោះ ន បយើង
នឹងចាបប់ផឋើមជាមយួជីវតិដអ៏ោច រយ និងបទពិបោធនត៍បៅមុខ្បទៀត។  
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៥ អធិោឌ នថាអបកនឹងបដើរតាមរពោះបយស ូ បោយបសចកឋីបោម ោះរតងរ់គបោ់ទ នភាពទុំងអស់។  

 

ឃ. រពោះរយស្ មូានរពោះបនទូលអ្ំពីរពោះអ្ងគរសាយទិវងគត Jesus Speaks Of His Death 

ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីទពលទវោរបស់រពះទយស៊ូ គ្ឺទពលទវោម្នការសុគ្តទៅទលើទឈើឆ្កា ងបានណរណររអវីៗរគ្ប់យ៉ាង។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១២:២៧-៣៦។ បតើអបកនឹងម្ចនអារមមណ៍្យ៉ា ងណាបៅបពលកដលអបកដឹងខ្លួនថាអបកនឹងរតូវបគ
សម្ចល ប់កបុងរយៈបពលកតពីរបីបម្ច៉ា ងបទៀតប៉ាុបណាត ោះសរម្ចបក់ុំហុសកដលអបកមនិ នបធវើបោោះ? បតើអបកអធិោឌ នកបបណា?  
  
 រពោះបយស ូពិតជាចងអ់ធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច ស់បដើមផឱី្យរពោះជាម្ចច ស់សបស្តងាគ ោះរពោះអងគបចញពីការរងទុកខបនាោះ ប៉ាុកនថ រទង់
 នរជាបថា រទង់ នចាកបចញពីនគរោទ នសួគ ៌បហើយយកកុំបណ្ើ តជាមនុសសសរម្ចប់បោលបុំណ្ងមយួបនោះ។ រទង់នឹង
សុគតសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់មនុសសបលកទុំងអស់ រមួទុំងអុំបពើ បរបស់អបក និងខ្ញុ ុំកដរ។ ដូបចបោះរពោះបយស ូ នអធិោឌ ន
ថា “រពោះ បិតាបអើយ សកមថងសិរ ីរងុបរឿង រពោះ នាមរបស់រពោះ អងគបឡើង”!។ 
  
 បតើម្ចនអវីកដលជាជុំនួយសរម្ចបរ់ពោះបយស ូ  បៅបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបឆលើយតបមករពោះអងគពីោទ នសួគជ៌ា
សុំបឡងកដលមនុសសទុំងអស់អាចឮ ន! គឺរពោះជាម្ចច ស់គងប់ៅជាមយួរពោះអងគ។ រពោះជាម្ចច ស់នឹងជួយ រពោះអងគរទុំនូវការរង
ទុកខដអ៏ារកកក់ដលនឹងបកើតបឡើងសរម្ចបរ់ពោះអងគបៅកបុងប៉ាុនាម នបម្ច៉ា ងបទៀត។ បហើយតាមរយៈការសុគតរបស់រពោះអងគនឹងផឋល់
ជាសិររីងុបរឿងដល់រពោះជាម្ចច ស់រគបប់ពលបវល និងជាបរៀងរហូតតបៅ។  
  
 បៅកបុងការសុគតរបស់រពោះបយស ូ  អុំបពើ ប និងោតាុំងនឹងរតូវទទួលការកាត់បទស និងបរជយ័។ រពោះបយស ូ ន
ទទលួយកអុំបពើ ប និងការវនិិឆឆយ័បទសអុំបពើ បរបស់បយើងោកប់ៅបលើរពោះអងគ។ កតបទោះជាយ៉ា ងណា ការទទលួបជឿបលើ
រពោះអងគគជឺាការសបរមចចិតថរបស់បយើងម្ចប ក់ៗ ។ បបើមនិបធវើដូបចបោះបទ ម្ចននយ័ថាពួកបយើងមនិទទួលយកការបូជារពោះជនមរបស់
រពោះបយស ូ កដលរពោះអងគ នបធវើសរម្ចបរ់បបយជនរ៍បស់បយើងបនាោះបទ។  
  
 តាមពិតអបក នជុំពាកប់ុំណុ្លមយួ ប៉ាុកនថម្ចនមនុសសម្ចប ក ់នបងស់ថ្លវជុំនួស សរម្ចប់បយើងរចួរសចបៅបហើយ។    
បតើវជាបរឿងលងងក់បបណាបៅបបើបយើងពាយមបងស់ថ្លបលោះបោយខ្លួនឯងមឋងបទៀត។ រពោះបយស ូ នបងស់ថ្លបលោះ បរបស់   
បយើងយ៉ា ងអោច រយគឺបៅបពលកដលរទង ់នសុគតបៅបលើបឈើឆាក ងសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់អបក។ បដើមផទីទួល នគុណ្
របបយជនព៍ីការបងស់ថ្លបលោះ បរបស់រពោះអងគសរម្ចប់បយើង បយើងរតូវកតទទួលបជឿបលើរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង  
និងរពោះអម្ចច ស់។  
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៦ បតើរពោះបយស ូ នបធវើអវីខ្លោះចុំបពាោះអុំបពើ បរបស់បយើងបៅបពលកដលរពោះអងគសុគតសរម្ចបប់យើង? 
 ក) រទងយ់កអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងអស់ោកប់លើអងគរទង ់បហើយមនុសសទុំងអស់នឹងម្ចនបសរភីាពបចញពីអុំបពើ
       បរបស់ពួកបគ។ 
  ខ្) រទងយ់កអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងអស់ោកប់លើអងគរទង ់ប៉ាុកនថ ពួកបគបៅកតទទួលការកាតប់ទសសរម្ចប់អុំបពើ
        
               បរបស់ពួកបគដកដល។ 
  គ) រទងយ់កអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងអស់ោកប់លើអងគរទង ់ប៉ាុកនថ ម្ចនកតអបកទទួលបជឿបលើរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ    
               កដលទទួល នបសរភីាពរចួបចញពីការកាតប់ទសសរម្ចបអ់ុំបពើ ប។ 
 

ង. ជនជាតិយោូមិនរជឿរលើរពោះរយស្  ូThe Unbelief Of The Jews 
ទោលទៅទ៥ី. ការមិនរពមទជឿរបស់ទមដឹរន ំនិងលទធផលម្នការមិនទជឿ។ 
  

 សូមអានយ៉ាូហាន១២:៣៧-៥០។ម្ចនមនុសសជាបរចើនមនិរពមទទួលបជឿថារពោះបយស ូជារពោះបមសសុពីីបរពាោះរទងម់និ
ដូចជាអវកីដលពួកបគគិតថារពោះបមសសុនីឹងបធវើបនាោះបឡើយ។ ប៉ាុកនថ បទោះជាការកដលមនិទទួលបជឿរបស់ពួកបគជាទុំនាយតាម
រយៈពាការបីអោយកប៏ោយ។ (សូមបមើលបអោយ៥៣:១)។ ដផតិម្ចនបមដឹកនាុំមយួចុំនួន នបមើលប ើញថារពោះបយស ូគឺ
ជារពោះបមសសុកីតពួកបគភយ័ខាល ចមនិ ហា នទទួលយករពោះអងគបឡើយ បោយោកតពួកបគដឹងថាម្ចនមនុសសដសទបទៀតនឹងបធវើអវី
ខ្លោះចុំបពាោះពួកបគ។ 

 
 សពវសថ្ងបនោះ ម្ចនមនុសសជាបរចើននាកម់្ចនការភយ័ខាល ចនឹងបធវើជារគិសថបរស័ិទបោយម្ចនបហតុផលដូចោប បនោះ និង
ម្ចនអបកបផសងបទៀតបធវើជារគិសថបរស័ិទអាថ្ក៌ុំ ុំង។ រពោះបនធូលកដលបគបដិបសធមនិរពមោឋ ប់បនាោះជារពោះបនធូលកដលនឹងបធវើ
ឱ្យពួកបគទទួលការកាតប់ទសចុងបរកាយ។ អស់អបកកដលបជឿ និងោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូនឹងទទួល ន
រងាវ នក់ដលជាជីវតិអស់កលផជានិចចជាមយួរពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៧ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ១២:៤៣។ 
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៨ តាមរយៈអវីកដលនឹងបធវើឱ្យមនុសសទទួលការកាតប់ទសចុងបរកាយ? 
 ក) តាមរយៈរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ 
 ខ្) តាមរយៈចាបរ់បស់របបទសកដលពួកបគរស់បៅ 
 គ) តាមរយៈរកឹតយវនិយ័ទុំងដបរ់បការ 
 

ច. រពោះរយស្ ោូងរជើងពួកស្សិ្ស និងរបកាស្អ្ំពីការរធវើគុតរបស្រ់ពោះអ្ងគ 
  Jesus Washes His Disciples Feet And Predicts His Betrayal. 

ទោលទៅទ៦ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលការោងទជើ ងឱ្យពួរសិសសបានប ា្ ញពីទសចរេីរសឡាញ់ដ៏មហាស្គលរបស់រពះទយស៊ូ។ 

  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១៣:១-២០។ បៅកបុងឱ្កាសបុណ្យចមលង កូនបចៀមរតូវយកមក បធវើជាយញ្ដបូជាសរម្ចបអ់ុំបពើ
 បរបស់មនុសស។ ដូបចបោះបៅសថ្ងបុណ្យចមលង រពោះបយស ូគជឺាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដលនឹងរតូវសុគតសរម្ចបអ់ុំបពើ ប
របស់ពិភពបលក ប៉ាុកនថ មុនដុំបូងរទងរ់តូវបបរងៀនពួកសិសសរបស់រពោះអងគជាមុនសិន។ ពួកសិសសម្ចនការប ល្ ោះរបកកកោប
ជាខាល ុំងថាអបកណាកដលម្ចនឋានៈធុំជាងបគបៅកបុងរពោះរជយរបស់រពោះបយស ូ  ដូបចបោះរពោះបយស ូ នបបរងៀនពួកបគពីឋានៈពិត
រ កដគជឺាការបុំបរ ើអបកដសទវញិ។  
  
 វជាទុំបនៀមទុំលប់មយួកដលអបកបុំបរ ើរតូវលងបជើងឱ្យបភញៀវ។ ឬកម៏តិថភកថិកដលចងផ់ឋល់កិតថិយសឱ្យបោយលងបជើង
ឱ្យោត។់ ប៉ាុកនថកបុងចុំបណាមោវក័ោម ននរណាម្ចប ក់រពមបធវើកិចចការកដលអបកបុំបរ ើបធវើ និងលងបជើងឱ្យអបកដសទបឡើយ។ ដូបចបោះ
រពោះបយស ូ នលងបជើងឱ្យពួកោវក័។  
  
 បតើពួកបគម្ចនការខាម ស់បអៀនយ៉ា ងណា។ រពោះបយស ូជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ នបធវើកិចចការកដលពួកបគមនិ
កដលគិតថាអាចបៅរចួបោោះ។  បលករគរូបស់ពួកបគ នយកឋានៈជាទសករជុំនួសពួកបគ។ របសិនបបើជាបយើងបដើរតាម
រពោះបយស ូ បយើងរតូវកតរពមបធវើអវីរគបយ់៉ា ង កដលបយើងរតូវកតបធវើបដើមផជីួយ ដល់អបកដសទ។ បនោះជារបបៀបសនការកដលបយើងលង
បជើង។ 
 
 រពោះបយស ូ នបបរងៀនបមបរៀនមយួបផសងបទៀតបយើងរតូវកតអនុញ្ហដ តឱ្យរពោះអងគសម្ចអ តអុំបពើ បរបចាុំសថ្ងរបស់បយើង។ 
ពួកោវក័ នសម្ចអ តខ្លួនរបស់ពួកបគរចួជាបរសចមុនបពលកដលពួកបគបធវើដុំបណ្ើ របៅកកនលងកដលពួកបគរតូវបរបិភាគ ប៉ាុកនថ
ពួកបគ នបធវើឱ្យបជើងរបស់ពួកបគកងវកប់ៅបពលកដលពួកបគបដើរបៅតាមផលូវ។ រពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ពកួបយើង ន
លងសម្ចអ តអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងអស់។ ប៉ាុកនថ ជាបរៀងរល់សថ្ងបៅកបុងដុំបណ្ើ រជីវតិ បយើងនឹងម្ចន ប បយើងនឹងបធវើបរឿង
មយួចុំនួនកដលបយើងមនិគរួបធវើ។ បយើងមនិរតូវការការសបស្តងាគ ោះមឋងបហើយមឋងបទៀតបនាោះបឡើយ ប៉ាុកនថបយើងរតូវកតយកកុំហុស 
និងការបរជយ័របស់បយើងថាវ យដល់រពោះបយស ូ បហើយអនុញ្ហដ តឱ្យរពោះអងគលងសម្ចអ តវ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បតើរពោះបយស ូ នបធវើអវីខ្លោះកបុងការបបរងៀនដល់ពួកោវក័របស់រពោះអងគឱ្យគួរកតបុំបរ ើោប បៅវញិបៅមក? 
 ក) រទង ់នយកកកនលងរបស់អបកបុំបរ ើ បហើយរពោះអងគ នលងបជើងឱ្យពួកបគ 
 ខ្) រទង ់នរ បព់ីរបបៀបកដលរពោះអងគ នចាកបចញពីនគរោទ នសួគប៌ដើមផកីាល យជាមនុសស 
 គ) រទង ់នបុំបរ ើមាូបអាហារដល់ពួកោវក័ 
 
១០ បតើម្ចនកុំហុសឆគងណាកដលអបកចងប់ ោះវបចាលកដរឬបទ? និយយជាមយួរពោះបយស ូអុំពីវ។ 
 
រពះទយស៊ូររកាសអំពីការរបត់រពះអងគ Jesus Predicts His Betrayal  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១៣:២១-៣០។ រពោះបយស ូ នរជាបរចួបរសចបៅបហើយថារពោះអងគនឹងរតូវបគកផត ់គឺយូោសជា
ម្ចប កប់ៅកបុងចុំបណាមសិសសរបស់រពោះអងគ កដល នរបឆាុំងជាមយួរពោះអងគ។ បញ្ហា មយួរបស់យូោសគឺការរសឡាញ់
រ ក។់ ោត់គឺជាអបកកដលរគបរ់គងរ ក ់និង នលួចយករ កព់ីដងាវ យទូបៅកដរ។ វបមើលបៅហាក់បីដូចជាចុំនួនតិច
តួចកប៏ោយ ប៉ាុកនថអុំបពើ បនឹងនាុំឱ្យបយើងបធវើអុំបពើ បមយួបផសងបទៀត។ បលក យូោស នលក់រពោះបយស ូ បៅឱ្យសរតូវ
របស់រពោះអងគបៅកបុងតសមល ោមសិបដួង។ ោត់ នលកទ់ុំងរពលឹងរបស់ោត់ កកនលងរបស់ោតប់ៅកបុងអាណាចរករបស់
រពោះរគិសថ។ សូមឱ្យបយើង នយល់ថា រ កគ់ឺមនិម្ចនអវីកដលខុ្សបនាោះបទ ប៉ាុកនថការរសឡាញ់រ កគ់ឺជាអវីកដលនាុំឱ្យបយើង
ម្ចនការលុំ កជាបរចើន។ ោវក័ប៉ាូល នរពម្ចនថា “ដផតិការរសឡាញ់រ ក ់ជាឫសគល់សនអុំបពើអារកករ់គបក់បបយ៉ា ង” 
(១ធីម៉ាូបថ្ ៦:១០)។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ បតើរពោះបយស ូោម នដឹងអុំពកីារកផតក់ដលឬបទ? 
 ក) អតប់ទ រទងម់និ នដឹងបនាោះបទ។ 
 ខ្) រទងរ់ជាប ប៉ាុកនថរទងម់និដឹងថានរណានឹងកផតរ់ពោះអងគបឡើយ។ 
 គ) រ កដកមន រទង ់នរជាបដឹងរចួបៅបហើយថាបលកយូោសនឹងកផតរ់ពោះអងគ។ 
 
១២ អធិោឌ នសរម្ចបម់តិថភកថិរបស់អបកឱ្យពួកបគអាចយល់អុំពីដុំណឹ្ងលអ ពីបរពាោះបនោះ វធិីោស្តសថ និងរបបៀបកដលអបកអាច 
      បបរមើចុំបពាោះរពោះជាម្ចច ស់។ 
 

បទបញ្ញា ថមី  The New Commandment 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១៣:៣១-៣៥។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅោវក័របស់រពោះអងគមឋងបទៀតអុំពីការសុគតរបស់
រពោះអងគ ថារពោះអងគនឹងយងបៅកកនលងកដលពួកបគមនិអាចបៅដល់កបុងបពលបនោះបឡើយ។ ពួកបគរតូវកតរស់បៅបលើកផនដី និង
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រស់បៅកបុងរបបៀបមយួកដលមនុសសទុំងអស់អាចបមើលប ើញពីភាពខុ្សកបលកសនការរស់បៅរបស់អបកពីការរស់បៅរបស់ពួក
បគ។ ពួកបគរតូវកតរសឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក ដូចរទង ់នរសឡាញ់ពួកបគយ៉ា ងបនាោះកដរ។ បសចកឋីបនោះបៅកតជាបទបញ្ហជ ដ៏
សុំខាន់កដលបយើងគួរកតបធវើតាមរបចាុំសថ្ង។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ បតើបទបញ្ហជ ថ្មីកដលរពោះបយស ូ នបងាគ បដ់ល់ពួកោវក័របស់រពោះអងគគឺជាអវី? 
 ក) ពួកបគរតូវកតលងបជើងឱ្យោប បៅវញិបៅមកជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
 ខ្) ពួកបគរតូវកតរសឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក។ 
 គ) ពួកបគមនិរតូវលួចអវីពីថ្ងរ់ កប់ឡើយ។ 
 

ការបដិទសធមនិទទលួស្គគ ល់របស់ទោរទពរតុស Peter’s Denial 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១៣:៣៦-៣៨។ អបក នបរៀនរចួមកបហើយថារពោះបយស ូគឺជាពាការ ីនិងជារពោះបមសសុកីដល 
រពោះជាម្ចច ស់ នសនាសរម្ចប់បយើង។ រពោះជាម្ចច ស់ នបបើកសកមថងឱ្យពួកពាការ ីនដឹងអុំពីបហតុការណ៍្កដលនឹងបកើត
បឡើង។ បនាធ បម់កពួកពាការ ីនទយអុំពីបហតុការណ៍្ទុំងអស់បនោះ ឬក ៏នរ បអ់ុំពីបហតុការណ៍្បនាោះមុនបពលកដល
 នបកើតបឡើងបៅបទៀត។ អបកក ៏នអាននូវការកថ្លងរពោះបនធូលទុកជាមុនរបស់រពោះបយស ូមយួចុំនួនកដរ។ រពោះអងគម្ចន
រពោះបនធូលថារពោះអងគនឹងរតូវបគបធវើគុត បហើយយូោសនឹងកផតរ់ពោះអងគ បនាធ ប់មកបលកបពរតុសនឹងបដិបសធមនិោគ ល់
រពោះអងគ។  
 
 បលក បពរតុសគិតថា ជីវតិខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់បលករងឹម្ចុំជាងោវក័ដសទបទៀត ប៉ាុកនថរពោះបយស ូោគ ល់
បលកបពរតុសចាស់ បហើយរពោះអងគ នរ បោ់ត់ពីអវីកដលនឹងបកើតបឡើងមុនបពលវបកើតបឡើងបៅបទៀត។ អវីកដល នបកើត
បឡើងបលើបលកបពរតុសជួយ បយើងឱ្យយល់ចាស់ពីនិសសយ័ធមមជាតិរបស់មនុសសបយើង។ ភាពរងឹម្ចុំខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្
របស់បយើងគឺសទិតបៅបលើរពោះជាម្ចច ស់។  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៤ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលទុកជាមុនថាបលកបពរតុសនឹង 
 ក) ជាកាលរបស់រកុមជុំនុុំ។ 
 ខ្) កតងកតជាបសចកឋីពិតសរម្ចបរ់ពោះអងគ។ 
 គ) បដិបសធមនិោគ ល់រពោះអងគចុំនួនបីដង។ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 
 
១ ខ្) នាងម្ច៉ា រ ីនយកបរបងរកអូបមកលបបលើរពោះ ទរបស់រពោះបយស ូ បោយម្ចនការមនិបពញចិតថពីបលកយូោស 
 
២  ក) ម្ចនមនុសសជាបរចើន នបជឿបលើរពោះបយស ូតាមរយៈសកខីភាពរបស់បលកឡាោរ 
 
៦  គ) រទងយ់កអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងអស់ោកប់លើអងគរទង ់ប៉ាុកនថ ម្ចនកតអបកទទួលបជឿបលើរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះកដល 
       ទទួល នបសរភីាពរចួបចញពីការកាតប់ទសសរម្ចបអ់ុំបពើ ប។ 
 
៣  ក) វជាកមមពិធីបុណ្យកដលរ ុំលឹករបជាជនយូោបៅបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់ នសបស្តងាគ ោះពួកបគបចញពីទសភាព 
 
៨  ក) តាមរយៈរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ 
 
៤  គ) មនុសស នោវ គមនរ៍ពោះអងគ និង នបៅរពោះអងគថាជារពោះមហាកសរតសនរបបទសអុីរោកអល 
 
៩  ក) រទង ់នយកឋានៈជាអបកបុំបរ ើ បហើយរពោះអងគ នលងបជើងឱ្យពួកបគ 
 
១៣  ខ្) ពួកបគរតូវកតរសឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក 
 
១១  គ) រ កដកមន រពោះ នរជាបដឹងរចួបៅបហើយថាបលកយូោសនឹងកផតរ់ពោះអងគ 
 
១៤  គ) បដិបសធមនិោគ ល់រពោះអងគចុំនួនបីដង 
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យ ហូានជំពូកទី ១៤-១៥  

John 14-15 
  
 

 
 
គ្ទរាង 
ក. រពោះបយស ូជាម្ចោ៌បៅកាន់រពោះបិតា Jesus, the Way to the Father 
ខ្. រពោះបនធូលសនាអុំពីរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន The Promise of the Holy Spirit 
គ. រពោះបយស ូជាបដើមទុំពាុំង យជូដព៏ិត Jesus, the Real Vine 
 . បសចកឋីសអបរ់បស់មនុសសមបលក The World’s Hatred  
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពីអតទនយ័កដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះអងគជាផលូវ ជាបសចកឋីពិត និងជាជីវតិ។ 
២. ពនយល់លកខណ្ៈធមមជាតិ និងកិចចការរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ 
៣. បរៀបរបព់ទីុំនាកទ់ុំនងកដល ននិយយថា រពោះបយស ូជាបដើមទុំពាុំង យជូ បហើយអស់អបកកដលបជឿជាកមក។ 
៤. ចងអុលរ បព់ីមូលបហតុកដលនាុំឱ្យម្ចនការបបៀតបបៀន។ 
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ក. រពោះរយស្ ជូាមាគ៌ា រៅកាន់រពោះបិតា Jesus, the Way to the Father 

ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីអតែន័យណដលរពះទយស៊ូានរពះបនទូលថា រពះអងគជ្ជផលូវ ជ្ជទសចរេីពិត និងជ្ជជីវិត។ 
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១៤:១-១៤។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅសិសសរបស់រពោះអងគថា រទងន់ឹងសុគត
បហើយចាកបចញពីពួកបគ ពួកសិសសម្ចនការបកើតទុកខជាខាល ុំង។ រពោះបយស ូ នបលើកទឹកចិតថពួកបគបោយម្ចនរពោះបនធូលថា 
រទងយ់ងបៅបដើមផបីរៀបចុំកកនលងសរម្ចបព់ួកបគ បហើយរពោះអងគនឹងយងរតឡបម់កវញិបដើមផនីាុំពួកបគបៅបៅជាមយួរពោះអងគ 
(ខ្៣)។ 
  
 បតើវជាបពលបវលលអយ៉ា ងណាបៅ! បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នសបរមចតាមរពោះបនធូលសនារបស់រពោះអងគ! វ
សុំខាន់ណាស់សរម្ចបឱ់្យបយើងទុំងអស់ោប បរតៀមខ្លួនសរម្ចបក់ិចចការបនោះ។ ពួកបយើងរតូវ នរលឹកោស់បតឿនពីោរៈ
សុំខាន់សនការដឹងថារពោះបយស ូគឺជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង។ តាមរយៈការបជឿបលើរពោះអងគ បយើងទុំងអស់ោប រ កដចាស់ថា
នឹងទទួលសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគបៅបពលកដលរទងយ់ងរតឡបម់ករកបយើងវញិ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមឋងបទៀតថា
រទងគ់ឺជាផលូវបៅកានរ់ពោះបិតា៖ “ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាផលូវ ជាបសចកឋីពិត និងជាជីវតិ។ ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចបៅកានរ់ពោះ បិតា ន
បឡើយ បលើក កលងកតបៅតាមរយៈខ្ញុ ុំ” (យ៉ាូហាន ១៤:៦) 
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលសនាថាអស់អបកកដល នបជឿបលើរពោះអងគនឹងបធវើកិចចការកដលរបបសើរជាងកិចចការកដលពួក
បគ នប ើញរពោះអងគបធវើបៅបទៀត។ រពោះបយស ូអាចរតឹមកតគងប់ៅកកនលងមយួកបុងបពលកតមយួ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលអបកបដើរ
តាមរពោះអងគបកើនចុំនួនបៅដល់របល់ននាក ់គឺពួកបគរមួោប អាចបធវើកិចចការបរចើនជាងរពោះបយស ូ នបធវើបៅបទៀត។ 
  
 រពោះបយស ូកម៏្ចនរពោះបនធូលបទៀតកដរថាបយើងអាចអធិោឌ នទូលសូមបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគ (ខ្១៣-១៤)។ 
ទូលសូមបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះបយស ូម្ចននយ័ថាបយើងអធិោឌ នដូចជារពោះបយស ូ នបធវើកដរ គឺបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫ
ទយ័របស់រពោះបិតា។ បសចកថីរតូវការបនោះគឺឱ្យបយើងយល់ពីបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយអធិោឌ នជាមយួនឹង
សិទនអុំណាចរបស់រពោះបយស ូ។ ជុំងឺ និងវញិ្ហដ ណ្អារកក ់នបបណ្ឋ ញបចញបៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលកដល
បពញបោយអុំណាច។ បយើងអាចរ ុំពឹងប ើញការអោច រយ នបៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នបៅកបុងអុំណាចសនរពោះនាមរបស់
រពោះបយស ូ កតប៉ាុបណាត ោះ។ ពួកបយើងទុំងអស់ោម នអុំណាចបៅកបុងខ្លួនរបស់ពួកបយើងបឡើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ សូមចងចាុំ យ៉ាូហាន ១៤:៣ និងខ្៦។ 
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២ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបលើកទឹកចិតថោវក័របស់រពោះអងគយ៉ា ងដូចបមឋចបនាធ ប់ពីរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថារទងន់ឹង  
    ចាកបចញពីពួកបគ ?រទងម់្ចនរពោះបនធូលថា  
 ក) រទងន់ឹងយងរតឡបម់កវញិ បហើយនាុំយកពួកបគបៅបៅជាមយួរពោះអងគ។ 
 ខ្) ពួកបគនឹងោល ប ់បហើយនឹង នបៅបៅជាមយួរពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបគនឹងមនិរតូវការរពោះអងគបទៀតបឡើយ។  
 
៣ បតើម្ចនផលូវប៉ាុនាម នបៅឯរពោះជាម្ចច ស់? 
 ក) ម្ចនបរចើន។ រគបោ់សនាទុំងអស់នឹងយកអបកបៅឯរពោះជាម្ចច ស់។ 
 ខ្) រគបផ់លូវទុំងអស់កដលអបកបដើរតាមគឺ រតឹមរតូវរបសិនបបើអបកបដើរតាម។ 
 គ) ផលូវមយួគឺរពោះបយស ូ រគិសថ។ 
 
៤ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលយ៉ា ងដូចបមឋចអុំពីការអធិោឌ ន? 
 ក) ោវក័របស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកបុងនាមរបស់រពោះអងគបយងបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫទ័យរបស់រពោះបិតា។ 
 ខ្) ោវក័របស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកបុងប ម្ ោះរបស់នាងម្ច៉ា រ ីពីបរពាោះនាងគឺជាម្ចឋ យរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) សិសសរបស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកានរ់បូបដិម្ច។ 
 

ខ. រពោះបនទូលស្នាអ្ពំីរពោះវិញ្ញា ណ The Promise of The Holy Spirit  
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់លរេណៈធមមជ្ជតិ និងរិចចការរបស់រពះវិញ្ញា ណដ៏វិសុទធ។ 
 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៤:១៥-៣១។ បៅកបុងជុំពូកទី ១៤-១៦ បយើង នអានអុំពីកិចចការជាបរចើនអុំពីរពោះវញិ្ហដ ណ្
ដវ៏សុិទនកដល នបធវើជាអបកជុំនួយរបស់បយើង។ អស់អបកកដលមនិទុកចិតថ ឬមនិបជឿបលើរពោះជាម្ចច ស់មនិអាចទទួល ន
រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបទ។ រពោះអងគគឺជារពោះវញិ្ហដ ណ្សនបសចកឋីពិតកដលជួយ បយើងឱ្យដឹងពីបសចកឋីពិតតាមរយៈការរលឹកោស់
បតឿនបយើងអុំពីអវីកដលរពោះបយស ូ នបបរងៀន។ 
  
 រពោះបយស ូ នសនាថា “ខ្ញុ ុំនឹងទូល អងវររពោះ បិតា បហើយរទងរ់បទនរពោះដជ៏ួយ ការពារ មយួអងគបទៀត ឱ្យគងប់ៅជា
មយួអបករល់ោប ជាដរបតបរៀងបៅ” (យ៉ាូហាន ១៤:១៦)។ រពោះបយស ូកម៏្ចនរពោះបនធូលបទៀតកដរថាអវីកដលជាការបញ្ហជ ក់ពីការ
រសឡាញ់របស់បយើងចុំបពាោះរពោះអងគគឺ៖ “អបកណារសឡាញ់ខ្ញុ ុំ អបកបនាោះនឹងរបតិបតថតិាមពាកយខ្ញុ ុំ។ រពោះ បិតាខ្ញុ ុំនឹងរសឡាញ់
អបកបនាោះ បហើយរពោះ បិតា និងខ្ញុ ុំ ក៏នឹងមកតាុំងលុំ បៅ បៅកបុងអបកបនាោះកដរ” (យ៉ាូហាន ១៤:២៣)។ 
  
 ម្ចនមនុសសជាបរចើនគិតថាបទបញ្ហជ របស់រពោះបយស ូគឺពិ កណាស់។ ប៉ាុកនថ បៅបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់រស់កបុង
ចុំបណាមបយើង រពោះអងគនឹងជួយ បយើងឱ្យម្ចនបទពិបោធជីវតិថ្មី។ ជាមយួជុំនួយកដលមកពីរពោះជាម្ចច ស់ បយើងអាចបធវើរគប់
យ៉ា ងទុំងអស់កដលរពោះអងគ នបងាគ ប។់  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ១៤:១៦,២៣។ 
 
៦ បតើជុំនួយអវីកដលរពោះបយស ូ នសនាជាមយួោវក័របស់រពោះអងគបនាធ បព់ីរទង ់នចាកបចញពីពួកបគ? 
 ក) រទងន់ឹងបញ្ជូ នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យមករស់បៅជាមយួពួកបគ។ 
 ខ្) រទងន់ឹងអធិោឌ នសរម្ចប់ពួកបគ។ 
 គ) រទងន់ឹងនិយយជាមយួពួកបគ។ 
 
៧ បតើអវីជាការោកលផងសរម្ចបអ់ស់អបកកដល ននិយយថា ពួកបគរសឡាញ់រពោះបយស ូ? 
 ក) ពួកបគបៅរពោះវហិារ បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹក។ 
 ខ្) ពួកបគោឋ ប់បងាគ បក់ារបបរងៀនរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបគរបរពឹតថអុំបពើលអ។ 
 

គ. រពោះរយស្ ជូារដើមទំពងំបាយជូដ៏ពិត Jesus, The Real Vine 
ទោលទៅទ៣ី. ទរៀបរាប់ពីទំនរ់ទំនងណដលបាននិយាយថា រពះទយស៊ូជ្ជទដើមទំពាងំបាយជូ ទហើយអស់អនរណដលទជឿជ្ជណមរ។  
 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៥:១-១៧។ រពោះបយស ូ បរបៀបបធៀបអងគរទងប់ៅនឹងបដើមទុំពាុំង យជូ បហើយអបកកដលបដើរតាម
រពោះអងគទុំងអស់គឺជាកមក។ រពោះជនមរបស់រពោះអងគបៅកបុងបយើងបបងកើតជាផលកផលសនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដូចជា បសចកឋីរសឡាញ់ 
បសចកឋីអុំណ្រ បសចកឋីសុខ្ោនថ ការអតធ់មត ់ចិតថសបផរុស ចិតថបមតាថ  ភាពបោម ោះរតង ់ចិតថសុភាព និងបចោះទុកចិតថខ្លួនឯង 
(កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ 
   
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថាពួកោវក័របស់រពោះអងគ នសម្ចអ តបោយរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ រពោះជាម្ចច ស់បរបើ
រពោះគមពរីជាកាុំបិតកដល នកាតយ់កអវីកដលបធវើឱ្យបយើងម្ចនចិតថអាតាម និយម ចិតថអុំនួត និងម្ចនអាកបផកិរយិខុ្សឆគង។ 
បៅបពលកដលបយើងអានរពោះគមពរី បយើងបជឿ និងទទួលយករពោះគមពរីជាខាប តគុំរសូរម្ចប់ជីវតិរបស់បយើង បហើយរពោះវញិ្ហដ ណ្
ដវ៏សុិទនជួយ បយើងឱ្យប ោះបចាលកមកណាកដលមនិ នបបងកើតផលផលកផលសរម្ចបប់យើង។ ជីវតិបពញបរបិូរណ៌្របស់រពោះរគិសថ
ដូចជារកុខជាតកិដលហូរពីបដើមបៅកមក កដលនាុំមកនូវការរកីចុំបរ ើនខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ បហើយបបងកើតជាផលកផលខាង
រពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
   
 រពោះបនធូលបៅកតដកដល នបលើកបឡើងបរចើនបលើកបរចើនោបៅកបុងយ៉ាូហានជុំពូកទី១៥ បៅកបុងខ្ទី ៤ ៥ ៦ ៧ ៩ 
និងទី ១០។ ការបលើកបឡើងបញ្ហជ កប់នោះគឺម្ចនោរៈសុំខានណ់ាស់។ របសិនកមកមនិសទិតបៅជាបប់ដើមបឈើ ឬបដើមទុំពាុំង
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 យជូ វនឹងោល ប់ពីបរពាោះជីវតិរបស់វ នមកពីបដើម។ បៅកបុងរបបៀបដូចោប  ជីវតិខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់បយើងគឺអារស័យ
បៅការសទិតបៅជាបជ់ាមយួរពោះបយស ូ រគិសថ។ ដរបណាបយើងសទិតបៅជាបជ់ាមយួរពោះអងគ បយើងនឹងទទួល នជីវតិបពញ
បរបិូរណ៌្។  
 

រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “ខ្ញុ ុំបនោះបហើយជាបដើមទុំពាុំង  យជូរ អបករល់ោប ជាកមកអបកណាសទិតបៅជាប់នឹង
ខ្ញុ ុំ បហើយខ្ញុ ុំបៅជាបន់ឹងអបកបនាោះ បទើបអបកបនាោះបបងកើតផល នបរចើន។បបើោចព់ីខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពុុំអាចបធវើអវីបកើត
បឡើយ។” (យ៉ាូហាន ១៥:៥) 

 

 ទុំនាកទ់ុំនងរវងអបកបជឿ និងរពោះបយស ូគឺជាការរសឡាញ់ និងការោឋ ប់បងាគ ប។់ ពាកយរសឡាញ់រតូវ នបរបើជាង
ោមសិបដងបៅកបុងជុំពូកទី ១៣ រហូតដល់ជុំពូកទី១៧។ មុនដុំបូងរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីបសចកឋីរសឡាញ់របស់
រពោះបិតាចុំបពាោះរពោះអងគ បនាធ ប់មករបបៀបរសឡាញ់របស់រពោះអងគចុំបពាោះោវក័របស់រពោះអងគ។ ោវក័រតូវកតបនថការរសឡាញ់
របស់រពោះអងគ។ 
  
 បៅបពលកដលបយើងបៅជាប់ជាមយួរពោះបយស ូ  រទងន់ឹងជួយ បយើងឱ្យរសឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក។ ជួនកាលបយើង
និយយថាបយើងអាចរសឡាញ់មនុសសម្ចប កព់ិតរ ដកមយួ របសិនបបើពួកបគជាមនុសសកដលលអរបបសើរ។ ប៉ាុកនថរពោះបយស ូមនិ
 នរសឡាញ់បយើងបោយោរកតបយើងជាមនុសសគួរឱ្យរសឡាញ់បនាោះបទ។ រទងរ់សឡាញ់បយើង និងសុគតសរម្ចប់បយើងបៅ
បពលកដលបយើងបៅជាមនុសសម្ចន បបៅបឡើយ។ រទងប់រជើសបរ ើសបយើងបដើមផឱី្យពិភពបលក នបមើលប ើញពីជីវតិ និង
បសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគបៅកបុងបយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៨ សូមចងចាុំគមពរី កាឡាទី ៥:២២-២៣ និងយ៉ាូហាន ១៥:៥ ។ 
 
៩ បៅកបុងយ៉ាូហាន ១៥ បតើរពោះបយស ូ នបរបៀបបធៀបរពោះអងគ និងពួកោវក័របស់រពោះអងគបៅនឹងអវី? 
 ក) កសិោឌ ន និងកផលបឈើ 
 ខ្) ទុំពាុំង យជូរ និងកមករបស់វ 
 គ) បៅហាវ យ និងទសករ 
 
១០ បតើរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ បធវើអវីខ្លោះ? 
 ក) បធវើឱ្យបយើង នោអ តបៅបពលកដលបយើងទទួលរពោះបនធូល និងោឋ ប់បងាគ ប ់
 ខ្) របសិនបបើបយើង នអាន ជីវតិរបស់បយើងនឹង នសម្ចអ តបោយសវ័យរបវតថិ 
 គ) មនិ នបធវើអវីទុំងអស់ 
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១១ បតើអវជីាមូលោឌ នរគឹោះសនទុំនាកទ់ុំនងរវងអបកបជឿនិងរពោះបយស ូ? 
 ក) រសឡាញ់ និងការោឋ ប់បងាគ ប ់
 ខ្) សម្ចជិករកុមជុំនុុំ 
 គ) បធវើអុំបពើលអ 
 

ឃ. រស្ចកដីស្អប់របស្ម់នុស្សមរោក The World’s Hatred  
ទោលទៅទ៤ី. ចងអុលរាប់ពីមូលទហតុណដលនឱំ្យានការទបៀតទបៀន។ 

 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៥:១៨-២៧ និងយ៉ាូហាន ១៦:១-៤។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីការបបៀតបបៀន និងការយល់
រចលុំកដល ពួក ោវក័នឹងរងទុកខបៅកបុងពិភពបលក។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកានោ់វក័ទុំងដបម់យួរបស់រពោះអងគ 
ម្ចនោវក័ដបន់ាក ់នឹងរតូវបគសម្ចល ប ់បោយោរកតកចកចាយដុំណឹ្ងលអ បហើយម្ចនកតយ៉ាូហានមយួប៉ាុបណាត ោះកដលោល ប់
បោយធមមជាតិ។  
 
 បតើបហតុអវី នជាពិភពបលកសអបអ់ស់អបកកដលបដើរតាមរពោះបយស ូ? សរម្ចប់បហតុផលមយួដកដលគឺមកពីពួកបគ
សអបរ់ពោះអងគ។ រគិសថបរស័ិទពិតរ កដបចោះទទួលោគ ល់អុំបពើ ប បហើយអបកកដល នបធវើអុំបពើ បម្ចនអារមមណ៍្ឈចឺាប។់ 
បនាធ បម់កោតាុំង កដលជាសរតូវ របស់រពោះជាម្ចច ស់ករ៏បយុទនរបឆាុំងជាមយួរគិសថបរស័ិទ។ វបធវើឱ្យមនុសសសអបោ់ប  បហើយ
បធវើទុកខបុកបមបញរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត។ រគិសថបរស័ិទ បៅកបុងរបបទសមយួចុំនួន ពួកបគ នរតូវរគួោររបស់ពួកបគវយបធវើ
 ប អបកដឹកនាុំពួកបគ នបបណ្ឋ ញពួកបគបចញពីសហគមន៍ និងរតូវបគចាបោ់កគុ់ក។ ម្ចនរគិសថបរស័ិទមយួចុំនួនបទៀត
រតូវ នបគបញ្ចូ ន បៅសម្ចល ប់បោយោរកតបៅកកនលងខ្លោះបងាា ញថារគិសថបរស័ិទគឺមនិរសបចាប។់  
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា មនុសសបលក នបបៀតបបៀនរពោះអងគ បហើយពួកបគនឹងបបៀតបបៀនដល់អស់អបកកដលបដើរ
តាមរពោះអងគកដរ។ ប៉ាុកនថរពោះអងគ នសនាថានឹងរបទនរពោះដជ៏ាជុំនួយមយួសរម្ចបប់យើងទុំងអស់ោប គឺជារពោះវញិ្ហដ ណ្
ដវ៏សុិទន។ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងម្ចន រពោះបនធូលបកនទមបទៀតអុំពីរពោះបយស ូ  បហើយនឹងជួយ ដល់អស់អបកកដលបជឿបដើមផកីារ
ពារដុំណឹ្ងលអសនរពោះអម្ចច ស់បយស ូ រគិសថ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ សូមអធិោឌ នសរម្ចប់អស់អបកកដលកុំពុងកតរងទុកខលុំ កបោយោរការបបៀតបបៀន សុុំរគគូងាវ លរបស់អបកអធិោឌ ន  
       សរម្ចបរ់បបទសមយួជាក់លក។់ 
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១៣ បតើអវីកដលជាបសចកឋីសនាអុំពីជុំនួយកដលរពោះបយស ូ នសនាមឋងបទៀតថានឹងរបទនឱ្យ? 
 ក) រទងស់នាថា មតិថភកថិរបស់ពួកបគនឹងជួយ ពួកបគ។ 
 ខ្) រទងស់នាថាម្ចច ស់ចុំការនឹងផឋល់ឱ្យពួកបគនូវកផលបឈើកដល នមកពីបដើមទុំពាុំង យជូ។ 
 គ) រទង ់នសនានឹងពួកបគពីរពោះវញិ្ហដ ណ្បរសុិទន។  
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ  
 
២ ក) រទងន់ឹងយងរតឡបម់កវញិ បហើយនាុំយកពួកបគបៅបៅជាមយួរពោះអងគ 
 
៦ ក) រទងន់ឹងបញ្ជូ នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនឱ្យមករស់បៅជាមយួពួកបគ 
 
៣ គ) ផលូវមយួគឺរពោះបយស ូ រគិសថ 
 
៧ ខ្) ពួកបគោឋ ប់បងាគ បត់ាមការបបរងៀនរបស់រពោះអងគ 
 
៤ ក) ោវក័របស់រពោះអងគគួរកតអធិោឌ នបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគបយងបៅតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះបិតា 
 
៩ ខ្) ទុំពាុំង យជូរ និងកមករបស់វ 
 
១១ ក) រសឡាញ់ និងការោឋ បប់ងាគ ប ់
 
១០ ក) បធវើឱ្យបយើង នោអ តបៅបពលកដលបយើងទទួលរពោះបនធូល និងោឋ បប់ងាគ ប់ 
 
១៣ គ) រទង ់នសនានឹងពួកបគពីរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន 
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យ ហូានជំពូកទី ១៦-១៧  

John 16-17 

 
 
 

 
គ្ទរាង 
ក. រពោះ បរម កិចចរបស់រពោះ វញិ្ហដ ណ្ The Work of the Holy Spirit 
ខ្. រពោះ បយស ូ ទូល អងវរឱ្យពួកសិសស Jesus Prays for His Disciples 
គ. រពោះ បយស ូទូល អងវរឱ្យពួកអបកបជឿទុំងអស់ Jesus Prays for All Believers  
 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នាអុំពីរពោះបរមកិចចរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្។ 
២. ពិពណ៌្នាអុំពីអវីកដលរពោះបយស ូ នអធិោឌ នអុំពីសិសសរបស់រពោះអងគ។ 
៣. បលើកពីអវីកដលរពោះបយស ូ នអធិោឌ នអុំពីអស់អបកកដលនឹងបជឿ។ 
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ក. រពោះ បរម កិចារបស្រ់ពោះ វិញ្ញា ណ The Work of The Holy Spirit  

ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នអំពីរពះបរមរិចចរបស់រពះវិញ្ញា ណ។ 

  

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៦:៤-១៥។ ម្ចនរ ុំដងកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបៅបពលទទួល
ទនអាហារបពល លង ចចុងបរកាយជាមយួពួកោវក័របស់រពោះអងគ។ (សូមអានយ៉ាូហាន ១៤:១៦-១៧,២៦; ១៥:២៦; 
១៦:៧-១៥)។ បៅកបុងខ្បីដុំបូង រពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនគឺរបប់ញ្ជូ លោប  ដូបចបោះបយើងយល់ប ើញថាម្ចន
បុគគលបជីារពោះកតមយួ។ 
  
 ការបកករបពាកយ “អបកផឋល់ឱ្វទ” រតងប់នោះជាពាកយរកិកឱ្បការកីដលម្ចននយ័ថា “ជាបមធាវកីដលការពារនរណាម្ចប ក់
ពីការបចាទ របកាន ់ក៏ជាមនុសសកដលចាុំជួយ  និងផឋល់ដុំបូនាម នឱ្យនាង ឬោត”់ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនកប៏ធវើកបបបនោះសរម្ចប់
បយើងកដរ គឺរទងក់ារពារ និងទូនាម នបយើង។ រទងគ់ឺជាវញិ្ហដ ណ្សនបសចកឋីពិតកដលជារគបូបរងៀន និងជាអបកដឹកនាុំបយើងចូល
បៅកបុងបសចកឋពីិតទុំងអស់។ 
  
 រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបធវើឱ្យពិភពបលក នដឹងថាអុំបពើ បគឺជាការខុ្ស។ រទង ់នអនុញ្ហដ តឱ្យបយើង នបមើល
ប ើញពបីសចកឋីរតូវការសនរពោះបយស ូ។ រទងដុ់តបបញ្ឆ ោះពនលឺរបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅកបុងបយើង និងបងាា ញបយើងពីទីកកនលង រពម
ទុំងពីរបបៀបកដលបយើងនឹងកកករប។ រទងប់បើកការយល់ដឹងរបស់បយើងឱ្យប ើញបសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះជាម្ចច ស់ចុំបពាោះ
បយើង និងជីវតិថ្មីកដលរងច់ាុំបយើងបៅបពលកដល បយើងបដើរបៅកបុងការរបកបោប ជាមយួរពោះសបស្តងាគ ោះ។ រពោះវញិ្ហដ ណ្របស់
រពោះជាម្ចច ស់ ននាុំមកនូវពិភពបលកកដលម្ចនសណាឋ ប់ធាប ប ់បហើយឥឡូវរទងប់ធវើការបដើមផឱី្យជិវតិរបស់បយើងម្ចនសណាឋ ប់
ធាប ប។់ 

 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១ បតើភាោរកិកបៅរតងប់នោះ “អបកផឋល់ឱ្វទ”បកករបយ៉ា ងដូចបមឋច? 
 ក) Parenthesis (ផ្ទរនិបសសិុ) 
 ខ្) Paraclete (ផ្ទរកកលត) 
 គ) Paralyis (ផ្ទរលយសិុ) 
 
២ កបុងនាមជាឱ្បការ ីបតើរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបធវើអវខី្លោះ? 
 ក) រទងក់ារពារ ផឋល់ដុំបូនាម ន និងជួយ ដល់បយើង 
 ខ្) រទងប់ធវើការសរម្ចប់បយើង 
 គ) រទងប់ចាទរបកានប់យើង 



105 

 

៣ បតើបៅបពលណាកដលបយើងពិតជាដឹងថាបយើងសទិតបៅកបុងអុំបពើ ប? 
 ក) បៅបពលកដលបយើងរតូវបគចាប ់ន 
 ខ្) បៅបពលកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបងាា ញបយើងពីបសចកឋីរតូវការបៅខាងកបុងបយើង 
 គ) បៅបពលកដលនរណាម្ចប ក់រ បប់យើងពីការអារកករ់បស់បយើង 
 
៤ សូមអធិោឌ នថាអបកនឹងបៅកតអនុញ្ហដ តឱ្យរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនដឹកនាុំអបករហូត។ ទូលសូមរពោះអងគឱ្យបងាា ញអបកនូវអវីរគប ់ 
    យ៉ា ងកដលមនិរតឹមរតូវ។ 
 

ទុរេរពួយ និង អំណរសរាយ Sadness and Gladness 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៦:១៦-២៤។ ពួកោវក័រពួយចិតថពីបរពាោះរពោះបយស ូនឹងចាកបចញពីពួកបគ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូ
 នរបទននូវបសចកឋីសនាដអ៏ោច រយមយួដល់អស់អបកកដលបដើរតាមរពោះអងគ។ បៅកបុងយ៉ាូហាន ១៦:២៣  នកតរ់តា
រពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូថា “ខ្ញុ ុំសុុំរ បឱ់្យអបករល់ោប ដឹងចាស់ថា អវីៗកដលអបករល់ោប ទូលសូមរពោះ បិតាកបុងនាមខ្ញុ ុំ
រពោះ អងគមុខ្ជារបទនឱ្យអបករល់ោប មនិខាន”។ 
 
 របសិនបបើបយើងសូមឱ្យជនលផលីាយបធវើអវីមយួសរម្ចបប់យើង បយើងនឹងមនិ នទទួលបឡើយរបសិនបបើោត ់ឬនាង
មនិោគ ល់បយើង។ ប៉ាុកនថ របសិនបបើបយើងរតូវផឋល់សិទនបោយបៅកបុងប ម្ ោះរបមុខ្របស់របជាជាតិបនាោះការបឆលើយតបរបកហល
ជាវជិជម្ចនបរចើន។ រពោះជាម្ចច ស់ជារពោះបិតានឹងរ កដជាបធវើអវីកដលរពោះបុរតាទូលសូម។ បៅបពលកដលបយើងអនុញ្ហដ តឱ្យ
រពោះបយស ូ រស់បៅកបុងបយើង បយើងអាចអធិោឌ នបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគទូលសូមរពោះអងគដូចអវីកដលរទង ់នទូលសូម
កដរ។ បនាធ បម់កបយើងអាចម្ចនទុំនុកចិតថបលើការបឆលើយតប ន។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើរពោះបយស ូ នសនាអវី? 
 ក) បយើងអាចម្ចនអវីៗរគបយ់៉ា ងកដលបយើងចង។់ 
 ខ្) រទងន់ឹងរបទននូវអវីកដលបយើងទូលសូមបៅកបុងរពោះនាមរពោះបយស ូ។ 
 គ) បយើងនឹងមនិកដលបកើតទុកខបឡើយ។ 
 

ជ័យជំនះទលើទោរទនះ Victory Over the World 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៦:២៥-៣៣។ រពោះបយស ូ រជាបដឹងថាបៅកបុងប៉ាុនាម នបម្ច៉ា ងបទៀតរទងន់ឹងរតូវបគចាបខ់្លួន បហើយ
ោវក័របស់រពោះអងគនឹងរតខ់ាច ត់ខាច យបៅកបុងបសចកឋីភយ័ខាល ច និង កទ់ឹកចិតថ។ រទង ់នរ ុំលឹកោស់បតឿនពួកបគអុំពីកិចចការ
បនោះ និង នបបរងៀនថា ការរងទុកខ និងការសុគតរបស់រពោះអងគមនិកមនជាការបរជយ័បឡើយ។ ពួកបគគឺជាកផបកមយួបៅកបុង
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កផនការរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយតាមរយៈការរងទុកខ និងការសុគតរបស់រពោះអងគ រពលឹងកដលោល បន់ឹង នសបស្តងាគ ោះ អុំបពើ
 ប និងោតាុំងរតូវទទួលបរជយ័ បហើយមនុសសនឹងម្ចនសងឃមឹថ្មីកដលផថល់ឱ្យសរម្ចបម់នុសសរគបជ់ាតិោសន។៍  
 
 ោវក័របស់រពោះអងគរងការឈចឺាបផ់ងកដរខ្ណ្ៈបពលកដលពួកបគប ើញរពោះអងគរតូវបគឆាក ងបៅបលើបឈើឆាក ង។ 
រពោះបយស ូ នរ ុំលឹកោស់បតឿនពួកបគឱ្យសទិតបៅជាបជ់ាមយួរពោះអងគ បហើយរទងន់ឹងជួយ ដល់ពួកបគ។ សរម្ចប់អស់អបក
កដលបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះអងគ បៅកបុងបពលបនោះ ពួកបគជួបបញ្ហា  និងទុកខលុំ ក ប៉ាុកនថ រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន
នឹងបធវើជាជុំនួយសរម្ចប់ពួកបយើង។ ជយ័ជុំនោះរបស់បយើងមនិសទិតបៅបលើអវកីដលបយើងអាចបធវើសរម្ចបខ់្លួនរបស់បយើងបឡើយ 
ប៉ាុកនថ រទងជ់ាអបកកដលបធវើអវីៗសរម្ចបប់យើងវញិ។ រទង់គងជ់ាមយួបយើងបដើមផបីលើកទឹកចិតថបយើងផឋល់កុំលុំង និងបសចកឋីសុខ្
ោនថដល់បយើងមនិថាបយើងកុំពុងរបឈមមុខ្នឹងអវីកប៏ោយ។ ការតស ូ បៅកបុងជីវតិបនោះនឹងបកើតបឡើងសរម្ចបក់តមយួរយៈ
បពលខ្លីប៉ាុបណាត ោះ បនាធ ប់មកបយើងនឹង នបោយរជយជាមយួរពោះបយស ូ បៅកបុងបសចកឋីអុំណ្រអស់មយួជីវតិ។ រពោះបយស ូម្ចន
រពោះបនធូលបលើកទឹកចិតថថា “ខ្ញុ ុំនិយយរ បដូ់បចបោះ បដើមផបីអាយអបករល់ោប  នរបកបបោយបសចកឋីសុខ្ោនថរមួជាមយួខ្ញុ ុំ។ 
អបករល់ោប ជួបនឹងទុកខបវទនាបៅកបុងបលក ប៉ាុកនថ ចូរម្ចនសងឃមឹបឡើង! ខ្ញុ ុំ នឈបោះបលកបនោះបហើយ” (យ៉ាូហាន ១៦:៣៣) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអវីអុំពីពិភពបលកនឹងបធវើចុំបពាោះអស់អបកកដលបដើរតាមរពោះអងគ? 
 ក) បធវើជាអបករគបរ់គងរបស់ពួកបគ 
 ខ្) បធវើឱ្យពួកបគរងទុកខ 
 គ) ទទលួោគ ល់ពួកបគជារគូបបរងៀន 
 
៧ បតើអបកបដើរតាមរពោះបយស ូនឹងទទួល នជយ័ជុំនោះអវី? 
 ក) ពួកបគទទួល នផលូវមយួបោយខ្លួនឯង 
 ខ្) រតប់គចបចញពីបញ្ហា  
 គ) បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់បទោះជារតូវបងស់ថ្លអវីកប៏ោយ។  
 

ខ. រពោះ រយស្ ទូូល អ្ងវរឱ្យពួកស្សិ្ស Jesus Prays for His Disciples 

ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នអំពអីវីណដលរពះទយស៊ូបានអធិស្គា នអំពសីិសសរបស់រពះអងគ។ 
 

អស់អនរណដលរពះអងគររទានមរឱ្យបុរត The Men You Gave Me 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៧។ បៅកបុងជុំពូកបនោះជាបសចកឋីអធិោឌ នកដលរពោះបយស ូ នអធិោឌ នសរម្ចបសិ់សសរបស់
រពោះអងគមុនបពលកដលរទងរ់តូវ នចាបខ់្លួន។ រទង ់នបបងាើយកិចចការបបរងៀន និងការអធិបាយ។ តាមរយៈរពោះអងគ អស់
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អបកកដលបដើរតាមរពោះអងគ នោគ ល់កាន់កតចាស់អុំពីរពោះជាម្ចច ស់។ រទង ់នរបទនឱ្យពួកបគនូវជីវតិអស់កលផជានិចច។ 
រពោះបយស ូ នអធិោឌ នសរម្ចបសិ់សសរបស់រពោះអងគថា “រឯីជីវតិអស់ កលផជា និចចបនាោះ គឺឱ្យបគោគ ល់រពោះ អងគ កដលជា
រពោះ ជាម្ចច ស់ដព៏ិតកតមយួគត ់និងឱ្យបគោគ ល់រពោះ បយស ូរគិសឋ កដលរពោះ អងគចាតឱ់្យមក។” (យ៉ាូហាន ១៧:៣) 
  
 បពលបវលកដលរពោះបយស ូ រតូវសុគតសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់ពិភពបលក នមកដល់។ រទងស់កមឋងឲ្យរពោះបិតារបស់
រពោះអងគនូវអស់អបកកដលរពោះជាម្ចច ស់ នរបទនដល់រពោះអងគបៅកបុងពិភពបលក។ ពួកបគនូវកតម្ចនជីវតិបៅកបុងពិភពបលក
បនោះ កតមនិកមនតាមការឱ្យតសមលសនពិភពបលកបនាោះបឡើយ។ ពួកបគរស់បៅសរម្ចបរ់ពោះជាម្ចច ស់ បហើយកុំពុងបរៀបចុំបុំបពញ
កិចចការ និងពន័នកិចចកដលរបបសើរជាងខ្លួនពួកបគបៅបទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ចូរទបនធញចងចាុំ យ៉ាូហាន ១៧:៣។ 
 

សូមរពះអងគណថររាការពារពួរទគ្ Keep Them Safe 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១៧:៩-២០។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីអស់អបកកដលរពោះជាម្ចច ស់ នរបទនមកឱ្យ
រពោះអងគ។ ោវក័របស់រពោះបយស ូមនិ នបកើតមកបដើមផកីាល យជារពោះ ឬ ជាមនុសសកដលបរសុិទនបនាោះបទ។ ពួកបគរតូវការកសវង
រកការសបស្តងាគ ោះដូចមនុសសដសទកដល។ មុនដុំបូង បនាធ ប់ពីការោថ ប់បងាគ បត់ាមការរតាស់បៅសនរពោះជាម្ចច ស់ ពកួបគមនិ ន
ដឹងទល់កតបោោះថារពោះបយស ូជារពោះបមសសុ។ី បនាធ ប់មកបទៀត ពួកបគរពមចុោះចូល និងកផនការកដលម្ចនតសមលដខ៏្ពងខ្ពស់ជាង
ខ្លួនពួកបគផ្ទធ ល់បៅបទៀត។ ពួកបគនឹងរបកាសអុំពីបសចកឋីសបស្តងាគ ោះកដលពួកបគ នរកប ើញ។  
   
 បោយ នដឹងចាស់ថារទងន់ឹងចាកបចញពីសិសសរបស់រពោះអងគកបុងបពលឆាប់ៗ  ដូបចបោះរពោះបយស ូ នអធិោឌ នឱ្យ
រពោះជាម្ចច ស់កថ្រកាការពារពួកបគ។ រពោះបយស ូ នរជាបថាបនាធ ប់ពីរទងច់ាកបចញពីពួកោវក័ ពួកបគនឹងទទួលការលផងួឱ្យ
ប ោះបងប់ចាលនូវអវីកដលរទង ់នបបរងៀនដល់ពួកបគ បហើយពួកបគនឹងរតឡបប់ៅជីវតិចាស់របស់ពួកបគវញិ។ បនាធ ប់ពីម្ចន
រពោះជនមរស់បឡើងវញិ រពោះបយស ូ នពរងឹកោវក័របស់រពោះអងគបៅកបុងអុំឡុងបពលកសសិបសថ្ងរទងម់្ចនរពោះបនធូលជាមយួពួក
បគ។ 
 
 ម្ចរោតាុំងមនិអាចយកបយើងបចញពីរពោះជាម្ចច ស់ នបឡើយ ប៉ាុកនថ វពាយមបធវើយ៉ា ងណាឱ្យបយើងកបរបចញពី
រពោះអងគបហើយរតឡបចូ់លបៅកបុងអុំបពើ បវញិ។ បនាធ ប់ពីបយើង នសបរមចចិតថកបុងការរស់បៅសរម្ចបរ់ពោះរគិសថ សូមចាុំថា
រពោះបយស ូគឺគងប់ៅជាមយួអបក និងបៅកបុងដួងចិតថរបស់អបក។ អបកទទួល នជីវតិថ្មីពីរពោះជាម្ចច ស់ បហើយអបកនឹងទទួល ន
ការោស់បតឿនជាមយួរពោះបនធូលរពោះជាម្ចច ស់បសចកឋីអធិោឌ ន និងការរបកបោប ជាមយួរគិសថបរស័ិទដសទបទៀត។ រពោះបយស ូ
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 នអធិោឌ នសរម្ចប់អបក បហើយរពោះអងគ នសូមការអតប់ទសសរម្ចបអ់បកកបុងបពលបនោះកដរ។ រពោះអងគនឹងមនិចាកបចញ ឬ 
ប ោះបង់បយើងបឡើយ។ សូមអាន ខ្ទី២០។ 
   
 កបុងបហរបឺរ ៧:២៥  នកថ្លងថា “បហតុបនោះបហើយ នជារពោះ អងគកអ៏ាចសបស្តងាគ ោះអស់អបកកដលចូលមកជិត 
រពោះ ជាម្ចច ស់ តាមរយៈរពោះ អងគ នជាោទ ពរ ដផតិរពោះ អងគម្ចនរពោះ ជនមរស់រហូត បដើមផទូីល អងវររពោះ ជាម្ចច ស់ឲ្យពួកបគ។”  
រពោះបយស ូមនិ នទូលសូមឱ្យរពោះបិតាយកបយើងបចញពីពិភពបលកបនាោះបទ កដលដូបចបោះពួកបយើងនឹងមនិរតូវរងទុកខលុំ ក
បឡើយ។ បយើងម្ចនការងារកដលរតូវបធវើ។ រពោះអងគ នបញ្ជូ នបយើងឱ្យមកកបុងបលកបនោះជាមយួនឹងដុំណឹ្ងលអអុំពីការ
សបស្តងាគ ោះ។  
  
 បៅកបុងយ៉ាូហាន ១៧ ម្ចនបី ឬ បនួដងកដលរពោះបយស ូ នបបរងៀនថា រទង ់នរបទនឱ្យសិសសរបស់រពោះអងគនូវ
រពោះបនធូលពិតរបស់រពោះជាម្ចច ស់៖ ខ្ទី៨ ទី១៤ និងទី១៧។ បៅកបុងខ្ទី១៧  នបងាា ញថាបយើងគឺជាកមមសិទនរបស់រពោះអងគ
បោយោររពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។ 
   
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថារពោះអងគ នបញ្ជូ នសិសសរបស់រពោះអងគចូលកបុងពិភពបលកបនោះដូចកដលរពោះជាម្ចច ស់
 នបញ្ជូ នរពោះអងគចូលមកកបុងពិភពបលកបនោះកដរ។ រពោះបយស ូ នយងមកបដើមផកីសវងរក និងបដើមផសីបស្តងាគ ោះអបកកដល ត់
បង។់ ដូបចបោះសរម្ចបប់យើងកដលជារគិសថបរស័ិទគឺ ម្ចនបបសកកមមកបុងការយកឈបោះមនុសសដសទបទៀតបដើមផនីាុំពួកបគមកឯ
រពោះជាម្ចច ស់។ បយើងរតូវកតបនថផឋល់ឱ្យពួកបគនូវរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ជាបរៀងរល់សថ្ងបហើយឱ្យរពោះបនធូលម្ចន
របសិទនភាព និងម្ចនអតទនយ័បៅកបុងរកុមជុំនុុំ បៅផធោះ តាមរយៈការបបរងៀន វទិយ ុទូរទសសន ៍អុិនបធើបណ្ត និងោកសផី្ទធ ល់
ខ្លួន។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ បតើោតាុំងបធវើយ៉ា ងណាចុំបពាោះរគិសថបរស័ិទ? 
 ក) វនឹងទុកឱ្យពួកបគបៅម្ចប កឯ់ង។ 
 ខ្) វពាយមបកងវងពួកបគឱ្យរតឡបប់ៅអុំបពើ ប។ 
 គ) វនាុំពកួបគបៅឯរពោះជាម្ចច ស់។ 
 
១០ បតើបយើងរតូវម្ចនអាកបផកិរយិយ៉ា ងណាបៅកាន់ពិភពបលក? 
 ក) បយើងរតូវអធិោឌ នសូមឱ្យ នចាកបចញពីបលកបនោះ។ 
 ខ្) បយើងរតូវកតរស់បៅកបុងពិភពបលកបនោះ បហើយសបាយនូវអវីកដលម្ចន។ 
 គ) បយើងគួរកតផឋល់នូវរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅកបុងពិភពបលក។ 
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១១ ពួកសិសសរបស់រពោះបយស ូគឺរតូវ នបញ្ជូ នមកកបុងពិភពបលកបរបៀបដូចជា 
 ក) បចៀមកដលោម នម្ចច ស់ ពីបរពាោះរពោះបយស ូ នចាកបចញបៅបហើយ។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នរពោះបយស ូមកបដើមផនីាុំយកមនុសសកដល ត់បងប់ៅឯរពោះអម្ចច ស់។ 
 គ) សម្ចជិករកុមជុំនុុំសុុំឱ្យមនុសសចូលរមួកបុងរកុមជុំនុុំរបស់ពួកបគ។ 
 

គ. រពោះ រយស្ ទូូល អ្ងវរឱ្យពួកអ្នករជឿទាងំអ្ស្ ់Jesus Prays For All Believers 
ទោលទៅទ៣ី. ទលើរពអីវីណដលរពះទយស៊ូបានអធិស្គា នអំពអីស់អនរណដលនឹងទជឿ។ 
 

សូមឲ្យទគ្ទាងំអសោ់ន រួមជ្ជអងគណតមួយ May They Be One 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៧:២០-២៣។ រពោះបយស ូមនិរតឹមកតអធិោឌ នសរម្ចបោ់វក័របស់រពោះអងគកដលរស់បៅកបុងបពល
បនាោះប៉ាុបណាត ោះទ ប៉ាុកនថ សរម្ចបអ់ស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ។ ដូបចបោះម្ចននយ័ថាសរម្ចបអ់បកផងកដរ។ រទងច់ងឱ់្យពួកបគរស់
បៅ និងបធវើការជាមយួោប បោយម្ចនការរបួរមួ។ វមនិកមនជាការលអបនាោះបទរបសិនបបើរគិសថបរស័ិទរស់បៅម្ចនការ កក់បក
ោប ។ ម្ចនរកុមជុំនុុំខុ្សកបលកោប ជាបរចើនប៉ាុកនថសម្ចជិករកុមជុំនុុំអាចរស់បៅកបុងបសចកឋីសុខ្ោនថ របសិនបបើពួកបគយក
រពោះបយស ូជាទីមយួ។ ម្ចនមនុសសជាបរចើនបៅសពវសថ្ងបនោះ  ននិយយថារកុមជុំនុុំទុំងអស់នឹងកាល យបៅជារកុមជុំនុុំកត
មយួ។ ការបនោះមនិអាចបធវើបៅរចួបឡើយ ដរបណារកុមជុំនុុំនីមយួៗម្ចនជុំបនឿបផសងៗពីោប  បោលជុំបនឿ និងការបបរងៀនគឺទុំង
អស់មនិកមនសុទនកតពឹងកផអកបលើរពោះគមពរីបនាោះបទ។  
  
 បយើងមនិអាចចូលរមួជាមយួរកុមជុំនុុំណាកដលមនិបជឿនូវអវីកដលរពោះបយស ូ នបបរងៀនបនាោះបឡើយ។ បយើងបជឿថា
រពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ កដល នបកើតបចញពីស្តសថីរកមុុំរពហមចារគីឺ នាងម្ច៉ា រ ីបហើយការសុគតរបស់រពោះអងគ
គឺជាកិចចការកតមយួគតក់ដល នសបស្តងាគ ោះបយើងពីអុំបពើ ប។ បយើងរតូវកតយល់រសបបៅបលើចុំណុ្ចសុំខាន់ទុំងអស់បនាោះ
របសិនបបើបយើងចងរ់បួរមួកតមយួ។ បអម៉ាុស ៣:៣ សួរថា “បបើមនុសសពីរនាកម់និ នរពមបរពៀងោប ជាមុនសិនបទបតើបគអាចបធវើ
ដុំបណ្ើ រជាមយួោប ដូចបមឋចបកើត?”  
   
 រពោះបយស ូ នអធិោឌ នថាបយើងអាចនឹងកាល យជាកតមយួបៅកបុងរពោះអងគ និងបៅកបុងរពោះបិតា។ សទិតបៅជាប់
រពោះរគិសថគឺជាមូលោឌ នរគឹោះសនឯកភាពរបស់រគិសថបរស័ិទ។ របសិនបបើអបកចង ់នការរបកបជាមយួរគិសថបរស័ិទ និងជុំនួយ
ខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ គឺរតូវកតចូលរមួកបុងរកុមជុំនុុំកដលម្ចនជុំបនឿ ការបបរងៀន និងោថ បប់ងាគ ប់តាមរពោះគមពរី។ រកុមជុំនុុំគឺ 
ជាកកនលងកដលម្ចនវតថម្ចនរបស់រពោះរគិសថពិតរ កដ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ បតើរពោះបយស ូអធិោឌ នសរម្ចបអ់បកណា? 
 ក) សរម្ចប់ោវក័ទុំងដបព់ីររបស់រពោះអងគ 
 ខ្) សរម្ចប់សម្ចជិករបស់រកុមជុំនុុំទុំងអស់ កដលពួកបគចូលរមួរកុមជុំនុុំកតមយួ 
 គ) សរម្ចប់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ សូមផអីបកកដលបជឿបៅកបុងបពលឥឡូវបនោះកដរ 
 

បានទៅជ្ជមួយទូលបងគំ To Be With Me 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៧:២៤-២៦។ រពោះបយស ូ នបញ្ចបប់សចកឋីអធិោឌ នរបស់រពោះអងគបោយម្ចនរពោះបនធូលថា 
រទងច់ងឱ់្យសិសសរបស់រពោះអងគ នបៅជាមយួរពោះអងគបៅកបុងរគបទ់ីកកនលងកដលរពោះអងគបៅ។ កណ្ឍ គមពរីវវិរណ្ៈ  នរ ប់
ថាអស់អបកកដល នសបស្តងាគ ោះទុំងអស់នឹងឈរពីមុខ្បលល័ងករបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងបរចៀងសរបសើរដល់រពោះបយស ូ  ជាកូនបចៀម
កដលរតូវ នសម្ចល ប។់  
  
 បយើងនឹងមនិដឹងពីបពលបវលកដលបយើងនឹងបៅបៅជាមយួរពោះអម្ចច ស់បនាោះបឡើយ។ រហូតទល់កតពួកបយើង នរស់
បៅជាបរៀងរល់សថ្ងោប់រពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់។ បយើងមនិភយ័ខាល ចចុំបពាោះបសចកឋីោល ប់បឡើយ សរម្ចប់ការោល ប់
រោនក់តជាទវ រកដលនាុំបយើងចូលបៅកបុងវតថម្ចនដអ៏ស់កលផរបស់រពោះជាម្ចច ស់ប៉ាុបណាត ោះ។ បថ្សាឡូនិកទីមយួ ៤:១៦-១៨ 
 នសនាថា, 
 

ដផតិបៅបពលម្ចនឮសបូរជាសញ្ហដ លន់បឡើងបហើយបៅបពលឮសុំបឡងមហាបទវតានិងសុំបឡងករតរបស់
រពោះ ជាម្ចច ស់រពោះ អម្ចច ស់ផ្ទធ ល់រទងន់ឹងយងចុោះពីោទ នបរម សុខ្មក។ អស់អបកបជឿបលើរពោះ រគិសឋកដល ន
ោល ប់បៅបនាោះនឹងរស់បឡើងវញិជាមុនបនាធ បម់កបទើបរពោះ អម្ចច ស់បលើកបយើងកដលបៅរស់បៅបឡើយឲ្យបឡើងបៅ
កបុងពពកជាមយួបង បអូនទុំងបនាោះបដើមផជីួបនឹងរពោះ អងគកបុងអាកាស បវហាស៍បហើយបយើងនឹងសទិតបៅជាមយួ
រពោះ អម្ចច ស់រហូតតបៅ។ ដូបចបោះសូមបង បអូនយកពាកយទុំងបនោះមកសរម្ចលទុកខោប បៅវញិបៅមក។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ រពោះបយស ូបញ្ចបប់សចកឋអីធិោឌ នរបស់រពោះអងគបោយម្ចនរពោះបនធូលថា 
 ក) រទងច់ងឱ់្យសិសសរបស់រពោះអងគបៅជាមយួរពោះអងគរគបទ់ីកកនលងកដលរទងគ់ងប់ៅ។ 
 ខ្) រទងន់ឹងរបទនឱ្យមនុសសម្ចនឱ្កាស នសបស្តងាគ ោះបនាធ បព់ីពួកបគ នោល ប់បហើយ។ 
 គ) ពិភពបលកនឹង នោគ ល់រពោះជាម្ចច ស់។ 
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១៤ របសិនបបើអបកគួរកតោល ប់បៅសថ្ងបនោះ បតើអបកនឹង នបៅបៅជាមយួរពោះជាម្ចច ស់កដរឬបទ? 
 ក) ខ្ញុ ុំមនិរ កដបទ។ 
 ខ្) អតប់ទ សរម្ចប់ខ្ញុ ុំកដលមនិ នការសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) រ កដណាស់ សរម្ចប់ខ្ញុ ុំកដលបជឿបលើរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ខ្ញុ ុំ។ 
  

 របសិនបបើអបកមនិអាចគូសចបមលើយ គ) ទូលសូមរពោះបយស ូរគិសថឱ្យសម្ចអ តអុំបពើ បរបស់អបក និងសបស្តងាគ ោះអបក។ 
បនាធ បអ់បក រតូវរ កដថាអបកនឹង នបៅជាមយួរពោះអម្ចច ស់ជាបរៀងរហូត។ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 

 
៥ ក) រពោះជាម្ចច ស់នឹងរបទននូវអវីកដលបយើងទូលសូមបៅកបុងរពោះនាមរពោះបយស ូ 
 
១ ខ្) Paraclete (ផ្ទរកកលត) 
 
២ ក) រទងក់ារពារ ផឋល់ដុំបូនាម ន និងជួយ ដល់បយើង 
 
៦ ខ្) បធវើឱ្យពួកបគរងទុកខ 
 
៣ ខ្) បៅបពលកដលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបងាា ញបយើងពីបសចកឋីរតូវការបៅខាងកបុងបយើង 
 
៧ គ) បធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះជាម្ចច ស់បទោះជារតូវបងស់ថ្លអវីកប៏ោយ។ 
 
១២ គ) សរម្ចប់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ សូមផអីបកកដលបជឿបៅកបុងបពលឥឡូវបនោះកដរ 
 
៩ ខ្) វពាយមបកងវរពួកបគឱ្យរតឡបប់ៅរកអុំបពើ ប 
 
១០ គ) បយើងគួរកតផឋល់នូវរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅកបុងពិភពបលក 
 
១៣ ក) រទងច់ងឱ់្យសិសសរបស់រពោះអងគបៅជាមយួរពោះអងគរគបទ់ីកកនលងកដលរទងគ់ងប់ៅ 
 
១១ ខ្) រពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នរពោះបយស ូមកបដើមផនីាុំយកអបកកដល តប់ងប់ៅឯរពោះអម្ចច ស់ 
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យ ហូានជំពូកទី ១៨-១៩  

John 18-19 
 
 
 

 
គ្ទរាង 
ក. បគចាប់រពោះបយស ូ The Arrest of Jesus 
ខ្. បលកបពរតុសបដិបសធថាមនិោគ ល់រពោះ បយស ូពីរដង Peter Denies Jesus―Twice 

គ. រពោះ បយស ូ បៅមុខ្បលកពីឡាត Jesus Before Pilate 
 . បគឆាក ងរពោះ បយស ូ Jesus Nailed to the Cross 
ង. ការបញ្ចុ ោះសពរពោះ បយស ូ The Burial of Jesus  
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបកដលបងាា ញថាអុំចសនបសចកឋីអារកកម់និអាចយកឈបោះបលើរពោះអងគ នបឡើយ។ 
២. របបៀបកដលការបដិបសធរបស់បលកបពរតុសជួយ ផឋល់បមបរៀនអវខី្លោះដល់អស់អបកបជឿ។ 
៣. បងាា ញពីលទនផលកដលបលកពីឡាតសួរចបមលើយរពោះបយស ូ។ 
៤. បងាា ញពីអតទនយ័ និងជុំបលោះអុំពីការពយរូរពោះនាមរបស់រពោះបយស ូបៅបលើបឈើឆាក ង។ 
៥. ពិពណ៌្នាពីការបញ្ចុ ោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
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ក. រគចាប់រពោះរយស្  ូThe Arrest of Jesus 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលប ា្ ញថាអំចម្នទសចរេីអារររ់មិនអាចយរឈនះទលើរពះអងគបានទឡើយ។   

 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១-១១។ បលកយូោស  ននាុំទហានមកចាបខ់្លួនរពោះបយស ូ។ ោត ់នបធវើការសុំបរចចិតថ
យ៉ា ងអារកកប់ុំផុតកបុងការ ុប ិតចាបរ់ពោះសបស្តងាគ ោះ បោយមនិ នគិតថារពោះបយស ូនឹងរតូវបគបធវើគុត។ បៅបពលកដល
បលកយូោសបមើលប ើញពីលទនផលគឺវយឺតបពលបៅបហើយ។ វបិផដិោររីបស់ោត់មនិ នបធវើឱ្យោតោ់រភាពចុំបពាោះរពោះ
សបស្តងាគ ោះបនាោះបទ ប៉ាុកនថ ចុំបពាោះបសចកឋីោល ប់របស់ោតប់ៅវញិ។ អុំឡុងបពលកដលយូោចុំណាយបពលបវលជាមយួរពោះបយស ូ  
ោតម់និបជឿបលើរពោះអងគ ឬម្ចនការប៉ាោះពាល់តាមរយៈការអោច រយកដលោត់ នបមើលប ើញបនាោះបឡើយ។ ោត ់នបធវើការ
សុំបរចចិតថខុ្សឆគងអស់កលផជានិចច។ 
   
  សូមអានខ្ ៤-៦ មឋងបទៀត។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “គឺខ្ញុ ុំហបឹងបហើយ” បគថ្យបរកាយ បហើយ
ដួលោច ់ផ្ទង រទុំងអស់ោប ។ ពួកបគមនិអាចចាប់រពោះបយស ូដូចជាអបកបទស នបឡើយ រហូតដល់រពោះអងគអនុញ្ហដ តឱ្យពួកបគ
ចាបរ់ពោះអងអ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូមនិ នពាយមបគចខ្លួនបនាោះបទ។ រពោះអងគ នរជាបបរសចបៅបហើយថាបនោះជាកផនការរបស់
រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកបុងការសុគតបដើមផសីបស្តងាគ ោះ បរបស់បយើង។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកានព់ួកទហានថា
អស់អបកបៅជាមយួរពោះអងគរតូវកតបោោះពួកបគឱ្យម្ចនបសរភីាព ពីបរពាោះពួកទហានរកចាបខ់្លួនកតរពោះអងគមយួប៉ាុបណាត ោះ។ បទោះ
បីជារពោះអងគនឹងរតូវបគយកបៅសម្ចល បក់ប៏ោយ ក៏រពោះអងគនូវកតបបរងៀនថាអស់អបកកដលជាកមមសិទនរបស់រពោះអងគនឹងមនិរតូវ
រងទុកខដូចរពោះអងគបនាោះបឡើយ។ 
   
  បលកបពរតុស នបរតៀមខ្លួនជាបរសចកបុងការរបយុទនរបឆាុំងសរម្ចបរ់ពោះអម្ចច ស់។ ជាការពិត បលក នដកោវ
របស់បលក បហើយកាត់សលឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់មហាបូជាចារយម្ចប ក។់ បលកលូកា នសូមឱ្យរពោះបយស ូ បរ សបុរស
កដលជាអបកបបរមើបនាោះ។ របកហលបៅកបុងរបបៀបជាមូលបហតុកដលបធវើឱ្យពួកទហានមនិបធវើបទសបលកបពរតុស។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអបកបរៀន នបមបរៀនអវីតាមរយៈការកផតរ់បស់បលកយូោសចុំបពាោះរពោះបយស ូបៅកបុងសួនចារ? 
 ក) បយើងមនិគួរអធិោឌ នបៅកបុងសួនចារ។ 
 ខ្) បយើងឱ្យម្ចរោតាុំងម្ចនអុំណាច បលើបយើងបៅបពលកដលបយើងបដិបសធរពោះរគិសថ។ 
 គ) ពួកទហាន មនិគួរអនុញ្ហដ តឱ្យចូលរមួបៅកបុងការរបជុុំអធិោឌ ន។ 
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២ មូលបហតុអវី នជារពោះបយស ូមនិការពារអងគរទង ់បៅបពលកដលទហានចាបខ់្លួនរពោះអងគ? 
 ក) រទង ់នរជាបដឹងរចួបរសចបៅបហើយថាវជាបពលបវលរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកបុងការសុគត។ 
 ខ្) រទងរ់ ុំពឹងថាពួកោវក័របស់រពោះអងគនឹងការពាររពោះអងគ។ 
 គ) រទងោ់ម នអុំណាចអវីកបុងការរបឆាុំងជាមយួពួកទហានបទ។ 
 
៣ បតើបលកបពរតុសបធវើអវីបៅកបុងសួនចារ? 
 ក) ោត់អធិោឌ នបពញមយួយប។់ 
 ខ្) ោត់ នបៅបភលើងពីោទ នសួគ។៌ 
 គ) ោត់ នកាតស់លឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់មហាបូជាចារយ។ 
 

រពះទយស៊ូទៅមុខទោរអាណ Jesus Before Annas 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១២-១៤។បលកអាណ្ និងកូនរបោររបស់បលក បលកសកផ្ទទុំងពីរកានត់ុំកណ្ងជា
មហាបូជាចារយបៅកបុងឆាប ុំបនាោះបហើយពួកបគម្ចនកផនការសម្ចង ត់កបុងការបធវើគុតរពោះបយស ូ។ ពួកបគ នបចាទរបកានរ់ពោះបយស ូ
ថារពោះអងគកុំពុងកតកាល យជាបមដឹកនាុំបដិវតថដប៏រោោះថាប ក់ម្ចប ក។់បលកសកផ្ទ ននិយយថារោឌ ភ ិលរ ៉ាមូនឹងបញ្ហជ ឱ្យទហាន
របស់ពួកបគសម្ចល បម់នុសសរគបទ់ុំងអស់។ ពិតរ កដវមនិដូបចបោះបនាោះបទ។ វរោនក់តជាវធិីកដលពួកបគអាចបធវើឱ្យពួកបមដឹក
នាុំោសនាឱ្យកាតប់ទសរបហារជីវតិរបស់រពោះបយស ូមយួប៉ាុបណាត ោះ។ ពួកបគបធវើដូបចបោះបដើមផចីងដ់ឹងការពិតពីបរពាោះពួកបគ ន
ដឹងថារពោះបយស ូ បធវើការអោច រយកដលរពោះអងគ នបធវើ។  
  
 បលកសកផ្ទក ៏ននិយយផងកដរថាវនឹងលអ របសិនបបើបុរសម្ចប ក់ោល ប់ជុំនួសមនុសសទុំងអស់។ ោតម់និ នដឹង
បទថាោតខ់្លួនឯងផ្ទធ ល់កុំពុងកតរបកាសពីទុំនាយពីបសចកឋីពិតដអ៏ោច រយអុំពីការោល ប់របស់រពោះបយស ូ។ រពោះបយស ូគឺជាការ
យញ្ដបូជាសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់បយើង ពីបរពាោះតាមរយៈការោល ប់របស់រពោះអងគ បសចកឋីសបស្តងាគ ោះនឹងបកើតម្ចនបឡើងសរម្ចប់
មនុសសជាតទិុំងអស់។ 
  
 អបករបកហលជាឆងល់ថាបហតុអវី នជារពោះបយស ូមនិសបស្តងាគ ោះបោយមនិចាុំ ចរ់ពោះអងគរតូវសុគត ។ រពោះជាម្ចច ស់សអប់
អុំបពើ ប ដូបចបោះអស់អបកកដលម្ចនអុំបពើ បគឺរតូវ នកញកបចញពីរពោះជាម្ចច ស់។ អុំបពើ បនាុំមកនូវបសចកឋីោល ប ់បហើយ
អុំបពើ បអាចនាុំមកនូវបសចកឋីសុខ្ោនថតាមរយៈយញ្ដបូជា្មមយួប៉ាុបណាត ោះ។ បៅកបុងសមពននបមរតីចាស់ បចៀម ពកព និង
បោរកប ីរតូវ នបគយកមកបធវើជាយញ្ដបូជាបដើមផជីុំនួស បរបស់ពួកបគ ម្ចននយ័ថាអបកោម នកុំហុសបោោះរតូវោល ប់
សរម្ចបអ់បកកដល នបធវើខុ្ស។ បហរបឺ ៩:២២  ននិយយថា “តាមរកឹតយ វនិយ័ អវីៗបសធើរកតទុំងអស់ នបរសុិទនបោយ 
ោរ្ម របសិនបបើោម នការបងាូរ្មបទ កោ៏ម នការបលើក កលងបទសកដរ។” 
 
 ការសម្ចល ប់សតវបធវើយញ្ដបូជារតូវបធវើបឡើងមឋងបហើយមឋងបទៀតពីបរពាោះពួកបគមនិអាចយកអុំបពើ បរបស់ពួកបគ ន
រហូតបនាោះបទ។ យញ្ដបូជាទុំងបនាោះរោនជ់ាការបធវើបបណាឋ ោះអាសនបប៉ាុបណាត ោះរហូតដល់រពោះជាម្ចច ស់បូជាបុរតារបស់រពោះអងគ
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សរម្ចបប់យើង។ រពោះបយស ូនឹងរបទនរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគសរម្ចបប់យើង។ របសិនបបើម្ចនអវីកដលអាចជួយ សបស្តងាគ ោះ
បយើង នបនាោះរពោះជាម្ចច ស់នឹងមនិរបទនរពោះបុរតារបស់រពោះអងគឱ្យោល ប់ជុំនួសបយើងបនាោះបទ។ រពោះបយស ូគឺជាយញ្ដបូជា
កដលោម នកុំហុសទល់កតបោោះកដល នសុខ្ចិតថលោះបងរ់ពោះជនមរបស់រពោះអងគសរម្ចប់កុំហុសឆគងសនអុំបពើ បរបស់បយើង។ 
ឥឡូវបយើងរល់ោប អាចផសោះផាោប ជាមយួរពោះជាម្ចច ស់តាមរយៈការទទួលយកនូវអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចបប់យើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បតើមូលបហតុអវី នជារពោះបយស ូ រតូវសុគតបដើមផសីបស្តងាគ ោះបយើងបចញពីអុំបពើ ប? 
 ក) ម្ចនកតការខាច យរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគមយួប៉ាុបណាត ោះ កដលអាចអតប់ទសអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងរសុង 
               ន។ 
 ខ្) បយើងទុំងអស់រតូវកតោល ប់ បហើយរពោះអងគសុគតមុនបដើមផបីងាា ញបយើងថាបយើងរតូវកតភយ័ខាល ចចុំបពាោះបសចកឋី
      ោល ប។់ 
 គ) រពោះអងគចងប់បរងៀនបយើងថាការបធវើយញ្ដបូជារតូវកតបធវើបឡើងមឋងបហើយមឋងបទៀត។ 
 

ខ. រោករពរតុស្បដិរស្ធថាមិនសាគ លរ់ពោះ រយស្ ពូីរដង Peter Denies Jesus―Twice 

ទោលទៅទ២ី. រទបៀបណដលការបដិទសធរបស់ទោរទពរតុសជួយផេល់ទមទរៀនអវីខលះដល់អស់អនរទជឿ។ 
   

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១៥-១៨។ ោវក័បផសងបទៀតកដល នបលើកមកនិយយបៅទីបនោះគឺជាបលកយ៉ាូហាន កដល
ជាអបកកដលនិពននដុំណឹ្ងលអបនោះ។ ោត់មនិ នលក់ ុំងពីការពិតកដលោតជ់ាោវក័របស់រពោះបយស ូ បនាោះបឡើយ។ ប៉ាុកនថ
បលកបពរតុស កដល នបរតៀមខ្លួនកបុងការការពាររពោះបយស ូ កបរជាម្ចនការភយ័ខាល ចបៅវញិ។ បលកបពរតុស នបដិបសធ
រពោះបយស ូ។ 
  
 វជាការងាយរសួលកដលឱ្យមនុសសោគ ល់បយើងថាជារគិសថបរស័ិទ បៅបពលកដលបយើងបៅកបុងចុំបណាមរគិសថ
បរស័ិទដសទបទៀត។ វមនិកមនជាការងាយរសួលបនាោះបទ បៅបពលកដលមនុសសទុំងអស់បៅជុុំវញិខ្លួនបយើងជាមនុសសកដល
មនិបជឿ ឬ មនិយល់ការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖  
 

អបកណាទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំបៅចុំបពាោះមុខ្មនុសសបលក ខ្ញុ ុំនឹងទទួលោគ ល់អបកបនាោះវញិ បៅចុំបពាោះរពោះ ភស័្តកថ
រពោះ បិតារបស់ខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរម សុខ្។  រឯីអបកណាបដិបសធមនិទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំបៅចុំបពាោះមុខ្មនុសស
បលក ខ្ញុ ុំកប៏ដិបសធមនិទទួលោគ ល់អបកបនាោះបៅចុំបពាោះរពោះ ភស័្តកថរពោះ បិតារបស់ខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរម សុខ្
កដរ។ (ម្ច៉ា ថាយ ១០:៣២-៣៣) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើអបកម្ចនការពិ កបៅកបុងការនិយយថាអបកជារគិសថបរស័ិទកដរឬបទ?................... 
    បតើអបកភយ័ខាល ចថាមនុសសនឹងបបៀតបបៀនអបកឬបទ?........................................................... 
    ទូលសូមការបលើកទឹកចិតថពីរពោះជាម្ចច ស់ 
 

មហាបូជ្ជចារយសួរចទមលើយរពះទយស៊ូ The Highest Priest Questions  Jesus 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១៩-២៤។ បលកអាណ្ម្ចនតុំកណ្ងជាមហាបូជាចារយ ដូបចបោះបគបៅបលកថាជា
មហាបូជាចារយ កតបទោះជាយ៉ា ងបលកសកផ្ទកក៏ានត់ុំកណ្ងដូចោប បៅកបុងបពលបនាោះកដរ។ បលកអាណ្ នពាយមោក់
អនាធ ករ់ពោះបយស ូឱ្យរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលកបបណាកដលោតអ់ាចបចាទរបកានរ់ពោះអងគ បៅកបុងការកាតប់ទសរបស់រពោះអងគ 
ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូមនិ នបឆលើយតបសុំណួ្ររបស់បលកបឡើយ។ 
   
 ពួកកងរកា ននាុំរពោះបយស ូ បៅផធោះរបស់បលកសកផ្ទ កដលជាតុលការបស់ពួកបមដឹកនាុំោសនា ឬ ពួក
ោនប់ហរដនិពាយមចាប់រពោះអងគមកកកនលងបនោះ។ ការរកបរឿងកបបបនោះជាអុំបពើខុ្សចាប ់ដូបចបោះបគបធវើកបបបនោះបៅបពលយប់
បោយសម្ចង ត ់ភាល មៗបនាធ ប់ពីសថ្ងកដលរពោះបយស ូ នចាបខ់្លួន។ មនិម្ចនឱ្កាសកដលម្ចននរណាម្ចប កប់ធវើជាោកសកីបុងការ
និយយពីអវីកដលពួកបគ នបចាទរបកានប់នាោះបឡើយ។ ពួកោនប់ហរដិនភាគបរចើន នសបរមចចិតថថារពោះបយស ូគួរកតកាត់
បទសរបហារជីវតិ។ ពួកបគ នរកបរឿងរគបវ់ធិីទុំងអស់បដើមផបីចាទរបកានរ់ពោះអងគបៅបលកពីឡាត់ជាមយួការបចាទរបកាន់
ជាផលូវការមយួ។ 
 
លំហាត់អនវុតតន ៍
 
៦ មូលបហតុអវី នជាបលកអាណ្សួរចបមលើយរពោះបយស ូ? 
 ក) បដើមផបីរៀនពីបោលលទនិរបស់រពោះអងគ 
 ខ្) បដើមផឱី្យោគ ល់រពោះអងគបកនទមបទៀត 
 គ) បដើមផោីក់អនាធ ករ់ពោះបយស ូ  
 

ទោរទពរតុសបដិទសធស្គជ្ជថមី ថាមិនស្គគ ល់រពះ ទយស៊ូ Peter Denies Jesus Again 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:២៥-២៧។ ចុំនួនបដីងកដលបលកបពរតសុរតូវ នសួរថាបតើោត់ជាោវក័របស់រពោះបយស ូ
កមនកដរឬបទ បហើយចុំនួនបីដងកដលបលកបពរតុស នបដិបសធរពោះអម្ចច ស់របស់ោត។់ បនាធ បម់ក ម្ចន់ករ៏ងាវ ដូចកដលអវី
កដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលទុកយ៉ា ងបនាោះកដរ។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូសមលងឹមកបលកបពរតសុ បលក នដឹងថា
បលក នបធវើឱ្យខុ្សចុំបពាោះរគូរបស់ោត ់ដូបចបោះកាត់ករ៏តប់ចញមកខាងបរៅ ករសកយុំ និងសុុំបទសនូវអវីកដលោត ់នបធវើ។ 
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បយើងគួរកតម្ចនការរបុងរបយត័បមនិរតូវវនិិឆឆយ័ចុំបពាោះបលកបពរតសុកដលជាម្ចប កក់ដលនឹងកាល យជាអបកដឹកនាុំមយួបៅកបុង
ចុំបណាមោវក័ទុំងអស់។ តាមរយៈការបដិបសធរបស់បលក រពោះបយស ូ នបងាា ញពីរបបៀបកដលបលកបពរតុសទនប់ខ្ាយ
បោយខ្លួនឯង។ អាចនិយយដូចោប នឹងបយើងរល់ោប  របសិនបបើបយើងមនិរកាការបផ្ទថ តយកចិតថទុកោកប់ៅបលើរពោះសបស្តងាគ ោះ
របស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើបលកបពរតុស នបធវើអវីបៅយបក់ដលបលកបៅកបុងផធោះរបស់មហាបូជាចារយ? 
 ក) បលក នកាតស់លឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់បលកមហាបូជាចារយ។ 
 ខ្) បលក នបដិបសធមនិោគ ល់រពោះអងគចុំនួនបីដង។ 
 

គ. រពោះ រយស្ រូៅមុខរោកពីឡាត Jesus Before Pilate 
ទោលទៅទ៣ី. ប ា្ ញពីលទធផលណដលទោរពីឡាតសួរចទមលើយរពះទយស៊ូ។ 
 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:២៨-៤០ និង ១៩:១-៦។ ោនប់ហរដិនមនិអាចបញ្ជូ ននរណាម្ចប កឱ់្យបៅោល ប់ នបឡើយ 
ដូបចបោះបហើយបទើប ពួកបគបញ្ចូ នរពោះបយស ូ បៅឱ្យអភ ិលរ ៉ាមុូ្ច ុំងគឺ បលកពីឡាត។់ ពួកបគបចាទរបកានរ់ពោះបយស ូថារពោះអងគ
កុំពុងកត ពាយមកោង អាណាចរកមយួសរម្ចប់ខ្លួនឯង។ បនោះជាអុំបពើកផតជ់ាតិបហើយជាបទសកដលនឹងរតូវផឋនាធ បទស
ដល់ោល ប់។ 
 
 រពោះបយស ូមនិ នការពារអងគរទងរ់បឆាុំងពីការបចាទរបកានខុ់្សឆគងបនោះបឡើយ។  រពោះបយស ូ នរ បប់លក
ពីឡាត់ថា រទងគ់ឺជារពោះមហាកសរត បហើយអាណាចរកបនាោះមនិកមនជាកមមសិទនរបស់ពិភពបលកបនោះបឡើយ។ អាណាចរក
របស់រពោះអងគ គឺខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្កដលម្ចនបៅកបុងជីវតិអស់កដលបជឿបលើរពោះអងគ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បៅបពលកដលបលកពីឡាត់សួររពោះបយស ូថាបបើរពោះអងគគឺជារពោះមហាកសរតកមន បតើរពោះបយស ូ បឆលើយតបយ៉ា ងដូចបមឋច? 

 ក) “បទ ខ្ញុ ុំរតូវ នបគបចាទរបកានខុ់្សបហើយ” 
 ខ្) “អាណាចរករបស់ខ្ញុ ុំមនិសទិតបៅកបុងបលកបនាោះបឡើយ” 
 គ) “អាណាចរករបស់ខ្ញុ ុំរបបសើជាងចរកភពរ ៉ាមុូ្ច ុំងបៅបទៀត” 
 
៩ បតើអបកបជឿថារពោះបយស ូជាមហាកសរតបៅបលើជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? 
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ទគ្កាត់ទទាសររហារជីវិតរពះទយស៊ូ Jesus Sentenced to Death 
 បៅកបុងការសួរចបមលើយបលកពីឡាត់មនិអាចរកមូលបហតុណាបដើមផកីាតប់ទសរពោះបយស ូ នបឡើយ។ោត់ ន
រ បប់ៅកាន់បណាឋ លជនពីការបនោះប៉ាុកនថពួកបគបៅកតករសកបឡើងឱ្យសម្ចល បរ់ពោះបយស ូ។បលកពីឡាត់ នឱ្យជបរមើសបៅ
ដល់ពួកបគកបុងការបរជើសបរ ើសរវងរពោះបយស ូ  និង រ៉ា ស កដលជាបចារសរពបដើមផបីោោះកលងឱ្យម្ចនបសរភីាព។ បណាឋ លជន
បរជើសបរ ើសយក រ៉ា ស។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើបលកពីឡាតវ់និិឆឆយ័បទសយ៉ា ងណា? 
 ក) បលក នរ បប់ៅរពោះបយស ូថារពោះអងគម្ចនកុំហុសឆគង និងគួរកតោល ប។់ 
 ខ្) បលករកប ើញថារពោះបយស ូមនិម្ចនបទសអវីបឡើយ។ 
 គ) បលក នបញ្ចូ នរពោះបយស ូ បៅកបុងគុកជាមយួបចារ រ៉ា ស។ 
  

 បលកពីឡាតច់ងរ់ ុំបោោះរពោះបយស ូឱ្យម្ចនបសរភីាព ប៉ាុកនថ បលកម្ចនការភយ័ខាល ចចុំបពាោះបណាឋ លជន។ ពួកបគនឹង
រយការណ៍្រគបយ់៉ា ងអវីកដលបលក នបធវើោកព់ួកបគបៅកានថ់ាប កប់លើសនចរកភពរ ៉ាមុូ្ច ុំង របសិនបបើបលកមនិយល់រពមបធវើ
តាមអវីកដលពួកបគចង ់ន។ ការងារ  និងជីវតិរបស់បលកនឹងសទិតបៅកបុងបរោោះថាប ក។់ បលកមនិចងក់ាតប់ទសជនកដល
ោម នកុំហុសបឡើយ ប៉ាុកនថ សុវតថិភាពផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់បលកគឺសុំខាន់សរម្ចបប់លក។ ដូបចបោះ បៅទីបុំផុតបលកពីឡាត់ ន
សបរមចចិតថកាតប់ទសរបហារជីវតិរពោះបយស ូ បោយឆាក ងរពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ងដូចជាឧរកិដឌជន។ 
  
 បលកពីឡាតដូ់ចជា អស់អបកកដលឮរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ បហើយ នសរមចចិតថថានឹងរតូវបធវើអវីជាមយួរពោះអងគ 
ម្ចនអបកខ្លោះភយ័ខាល ចកបុងការបជឿបលើរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះបោយបរពាោះកតអវីកដលមនុសស ននិយយ និងបធវើ។ អនាគតដ៏
អស់កលផជានិចចរបស់បយើងគឺអារស័យបៅបលើអវីកដលបយើងបធវើឥឡូវបនោះជាមយួរពោះបុរតាគឺរពោះបយស ូរគិសថ។ ោម នការបរជើស
បរ ើសណាកដលោម នលទនផលបនាោះបឡើយ។ បតើការបរជើសបរ ើសរបស់បយើងជាអវី? បតើអបកនឹងបធវើអវីជាមយួរពោះបយស ូ? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ មូលបហតុអវី នជាបលកពីឡាត់មនិបោោះកលងរពោះបយស ូឱ្យម្ចនបសរភីាព? 
 ក) បលករកប ើញថារពោះបយស ូ នបធវើខុ្ស។ 
 ខ្) បលកម្ចនការភយ័ខាល ចចុំបពាោះមហាជន។ 
 គ) បលកចងប់ោោះកលង រ៉ា សឱ្យម្ចនបសរភីាព។ 

 



120 

 

ឃ. រគឆ្កា ងរពោះ រយស្  ូJesus Nailed to the Cross 
ទោលទៅទ៤ី. ប ា្ ញពីអតែន័យ និងជំទោះអំពកីារពយូររពះនមរបស់រពះទយស៊ូទៅទលើទឈើឆ្កា ង។ 
 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:១៦-២៧។ រពោះបយស ូ រតូវសុគតរមួោប ជាមយួឧរកិដឌជនពីរនាក់ បហើយម្ចនពយរួផ្ទល កបៅពីបលើ
ថា“បយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាបសឋចយូោ” (ខ្ទី១៩) នាយកបូជាចារយមនិបពញចិតថឱ្យសរបសរកបបបនាោះបទ ប៉ាុកនថ បលក
ពីឡាត់បដិបសធមនិឱ្យម្ចនការផ្ទល ស់បឋូរបឡើយ។ 
   
 បៅបពលកដលរពោះបយស ូកុំពុងកតរងទុកខបៅបលើបឈើឆាក ងរទងនូ់វកតយករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះអបកដសទជាងអងគរទង់
ផ្ទធ ល់បៅបទៀត។ រទង ់នរបគល់ម្ចតារបស់រពោះអងគឱ្យោវក័យ៉ាូហានជាអបកបមើលកថ្រកា។ តាមរយៈដុំណឹ្ងលអបផសងបទៀត
បយើងអាចបរៀន នថារទង ់អធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច ស់ឱ្យអតប់ទសដល់អស់អបកកដល នឆាក ងរពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ បតើផ្ទល កសញ្ហដ អវីកដលបលកពីឡាត់បញ្ហជ ឱ្យបគយកបៅោក់បលើបឈើឆាក ង? 
  ក) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាជនកផតជ់ាតិ 
  ខ្) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាជនកដលមនិបធវើតាមរកឹតយវនិយ័របស់បលកម៉ាូបស 
 គ) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាបសឋចយូោ 
 

រពះទយស៊ូទស្គយទិវងគត The Death of Jesus 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:២៨-៣០។ រគបទ់ុំនាយទុំងអស់បៅកបុងសមពននបមរតីចាស់កដលពួកពាការ ីនកថ្លងអុំពីរពោះ
បមសសុកីដលនឹងរតូវសុគតសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង នសបរមចបៅបពលកដលរពោះបយស ូ នសុគតបៅបលើបឈើឆាក ង។ វ
 នបកើតបឡើងពិតរ កដកមនដូចជាអវីកដលពួកពាការ ីនទយទុកកាលពីរបរ់យឆាប ុំមុនសូមផកីតកលផងកដលពួកទហាន
 នកហករពោះភូោរបស់រពោះបយស ូ និង នយកទឹកបខ្មោះឱ្យរពោះបយស ូ បោយ។ 
  
 បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នករសកបឡើងថា “កិចចការរបស់ទូលបងគុំ នចបរ់ចួរល់បហើយ” (ខ្ទី៣០) រទង ់ន
បញ្ចបក់ិចចការកដលរពោះជាម្ចច ស់ នោក់ឱ្រពោះអងគបធវើ។ ការសុគតរបស់រពោះអងគ នបងស់ថ្លបលោះសរម្ចបក់ារសបស្តងាគ ោះរបស់
បយើង។ របជាជាតិសនពិភពបលកនឹងអាចទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ  បហើយម្ចនបសរភីាពពីការោបសងកតស់នអុំបពើ ប និង
ម្ចនជីវតិអស់កលផជាបរៀងរហូត។ មនិកតប៉ាុបណាត ោះ វគឺសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់មនុសសជាតិតាមរយៈការសុគតរបស់
រពោះបយស ូ។ បយើងមនិរតូវបបនាធ សជនជាតិយូោ បលកពីឡាត ់ឬកងរការពោះវហិារកដល នបធវើគុតរពោះអងគបឡើយ។ វគឺជា
អុំបពើ ប ជាអុំបពើ បរបស់បយើង កដលមនិអាចបជៀសផុត នបធវើឱ្យរពោះអងគសុគតបៅបលើបឈើឆាក ងបដើមផសីបស្តងាគ ោះបយើង។ ឱ្យ
បយើង នដឹងចាស់ថាការបនោះ នបធវើឱ្យម្ចនការោឋ យបរកាយ ការករបចិតថសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់បយើង។ បយើងមនិចង់
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របរពឹតថអវមីយួកដលបធវើឱ្យរពោះបយស ូសុគតបទៀតបនាោះបឡើយ។ ដូបចបោះបយើងសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទសឱ្យបយើង។ បោយបយើងបជឿ 
និងម្ចនការបអៀនខាម សចុំបពាោះអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើបដើមផពីួកបយើង បយើងនឹង នសបស្តងាគ ោះ។ បពរតុសទី១ជុំពូក ២:២៤ 
 នអោះអាងថា “រពោះ រគិសឋ នផធុក បរបស់បយើងកបុងរពោះ កាយរបស់រពោះ អងគកដលជាបប់លើបឈើឆាក ងបដើមផឲី្យបយើងកលង
ជុំពាក ់ជុំពិននឹង បតបៅមុខ្បទៀតបហើយឲ្យបយើងម្ចនជីវតិបោយរបរពឹតថកតអុំបពើសុចរតិ*។បង បអូន នជាសោះ បសផ ើយបោយ 
ោរោប មរបសួរបស់រពោះ អងគ” 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ បតើរពោះបយស ូចងម់្ចននយ័យ៉ា ងណាបៅបពលកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា “កិចចការរបស់ទូលបងគុំ នបញ្ចប ់ 
       បហើយ”។ 
  ក) រោឌ ភ ិលថ្មីរបស់ពិភពបលកឥឡូវម្ចនរបសិទនភាព។ 
  ខ្) ការងារសនការសបស្តងាគ ោះ នចបរ់ចួរល់បហើយ។ 
 គ) បសកឋីសងឃមឹទុំងអស់សរម្ចបអ់ាណាចរករបស់រពោះអងគរតូវ ន តប់ង។់ 
 
១៤ បតើនរណាកដលរតូវបបនាធ សសរម្ចបក់ារសុគតរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) ម្ចនកតមហាបូជាចារយមយួប៉ាុបណាត ោះ 
 ខ្) ម្ចនកតពួកោនប់ហរដិន បលកពីឡាត ់និងពកួទហានកដល នឆាក ងរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ 
 គ) ពួកបយើងគឺមនុសសរគបជ់ាតិោសន៍ទុំងអស់។ អុំបពើ បរបស់បយើង នបធវើឱ្យរពោះអងគរតូវសុគត។ 
 
១៥ បតើបយើងនឹងរតូវបធវើអវីឥឡូវបនោះ? 
 ក) បយើងមនិគួរបចាទរបកានន់រណាម្ចប ក់បៅកបុងតុលការបឡើយ។ 
 ខ្) បយើងគួរកតបបនាធ សអស់អបកកដលបញ្ជូ នរពោះបយស ូបៅសម្ចល បប់ហើយរតូវកតរបឆាុំងនឹងកូនបៅរបស់ពួកបគ។ 
 គ) បយើងគួរកតោរភាពអុំបពើ បរបស់បយើងនិងសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទស បរបស់បយើង។ 
 

រសបតាមទសចរេីណដលានណចងទុររនុងគ្មពីរ Prophecies Fulfilled  
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:៣១-៣៧។ ការឆាក ងបៅបលើបឈើឆាក ងរយៈបពលយូរ ម្ចនការឈចឺាប់ខាល ុំង។ ពួកទហាន ន
វយបុំ ក់បជើងរបស់ជនរងបរោោះទុំងអស់បដើមផឱី្យពួកបគឆាប់ោល ប។់ បៅកបុងករណី្របស់រពោះបយស ូ ពួកទហាន នរក
ប ើញថារពោះបយស ូ   នសុគត តប់ៅបហើយ ដូបចបោះពួកបគមនិ នវយបុំ កឆ់អឹងរពោះអងគបឡើយ។ ការបនោះរសបតាម
បសចកឋីកដលម្ចនកចងទុកបៅកបុងរពោះគមពរី។ (សូមបមើល ទុំនុកតបមកើង ៣៤:២០)។ 
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 បៅបពលកដលពួកទហាន នចាកទ់ុំលុោះចុំបហៀងរពោះកាយរបស់រពោះបយស ូ  ការបនោះករ៏សបតាមបសចកឋីកដលម្ចន
កចងទុកបៅកបុងរពោះគមពរីកដរ។ ោការ ី១៣:១កតរ់តាថា “បៅសថ្ងបនាោះនឹងម្ចនរបភពទឹកផុសបឡើង លងជរមោះអុំបពើ ប និង
អុំបពើបមហមងរបស់រពោះ ញាតិវងសរពោះ  ទោវឌី និងរបជា ជនបៅរកុងបយរ ូោឡឹម”។ បហើយកបុង១យ៉ាូហាន ១:៧ផងកដរ ន
កថ្លងថា “ប៉ាុកនថ របសិនបបើបយើងរស់កបុងពនលឺ ដូចរពោះ អងគផ្ទធ ល់កដលគងប់ៅកបុងពនលឺ បនាោះបយើងនឹង នរមួរស់ជាមយួោប បៅវញិ
បៅមក បហើយរពោះ បលហិតរបស់រពោះ បយស ូ ជារពោះ បុរតារបស់រពោះ អងគជរមោះបយើងឲ្យ នបរសុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើ បទុំង
អស់។                                                                                                                                       

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១៦ ចងចាុំខ្គមពរី ១យ៉ាូហាន ១:៧។ 
 

ង. ការបញាុ ោះស្ពរពោះ រយស្  ូThe Brurial of Jesus 
ទោលទៅទ៥ី. ពិពណ៌នពីការបញចុ ះសពរបស់រពះទយស៊ូ។ 

  

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:៣៨-៤២។ បលកយ៉ាូកសបអបករសុកបអើរមី្ច៉ា បថ្ និងបលកនីកូបដម កដលបលកទុំងពីរនាកគ់ឺ
ជាអបកដឹកនាុំោសនាដល៏ផលីាយ និងជាសម្ចជិកសនរកុមោនប់ហរដីន។ ពួកបគទុំងពីរនាក់មនិ នប ោះបឆាប តកបុងការបធវើ
គុត រពោះបយស ូ បទ។ តាុំងពីបពលបនាោះមកពួកបគគជឺា អបកបជឿបលើរពោះបយស ូជាសម្ចង ត ់បហើយពួកបគភយ័ខាល ចបៅកបុងការបបើក
ចុំហជុំបនឿរបស់ពួកបគសរម្ចប់រពោះអងគ។ 
  
 បៅកបុងការបងាា ញជុំបនឿរបស់បយើងបៅឱ្យអបកដសទគឺមនិកមនជាការងាយរសួលបឡើយ កតបទោះជាយ៉ា ងណាកប៏ោយ 
រពោះបយស ូ នសនាថារទងគ់ង់បៅជាមយួបយើង។ រទងន់ឹងរបទនឱ្យបយើងនូវកម្ចល ុំងនិងទុំនុកចិតថកដលរតឹមរតូវសរម្ចប់
បយើង។ បៅបពលរតូវការមកដល់រពោះជាម្ចច ស់ នជុំរញុចិតថបលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមបសបើសុុំយកសពរបស់
រពោះបយស ូយកបៅបញ្ចុ ោះបដើមផបីងាា ញការបោរពនិងបសចកឋីរសឡាញ់របស់ពួកបគដល់រពោះអងគ។ ការបនោះក ៏នសបរមចនូវ
ទុំនាយមយួបទៀតកដរថា៖ រពោះបមសសុនីឹងបៅជាមយួអបកម្ចនបៅកបុងការសុគតរបស់រពោះអងគ។ 
  
 ទុំបនៀមទុំលប់សនការបញ្ចុ ោះសពគឺរតូវកតរុ ុំោកសពជាមយួរកណាតស់ និងបញ្ចុ ោះសពបៅកបុងរងូថ្មកដលបៅចបនាល ោះ
ភបុំ។ តាមដុំណឹ្ងលអបផសងបទៀតបយើង នបរៀនថាោកសពរបស់រពោះបយស ូ រតូវ នបញ្ចុ ោះបៅកបុងផបូររបស់បលកយ៉ាូកសបអបក
រសុកអារមី្ច៉ា បថ្។ ពិធីបញ្ចុ ោះសពមនិម្ចនបពលបវលរគបរ់ោនក់បុងការបរៀបចុំបនាោះបឡើយពីបរពាោះបពលបវលជិតយប់បៅបហើយ
បៅបពលកដលរពោះបយស ូសុគត បហើយសថ្ងកជ៏ិតផុតបៅកដរ។ ដូបចបោះរពោះសពរបស់រពោះបយស ូមនិ នបរៀបចុំតាមទុំបនៀម
ទុំលប់សនការបញ្ចុ ោះសពបឡើយ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៧ បតើបគ នបធវើអវីខ្លោះជាមយួរពោះសពរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) បលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមបញ្ចុ ោះសពរពោះអងគ 
 ខ្) ពួកោវក័បញ្ចុ ោះសពរពោះអងគ 
 គ) ទុករពោះសពរបស់រពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ង 
 
១៨ មូលបហតុអវី នជាការបញ្ចុ ោះសពរបស់រពោះបយស ូមនិ នចបរ់ចួរល់? 
 ក) ពួកសិសសរបស់រពោះបយស ូម្ចនការភយ័ខាល ច 
 ខ្) រពោះបយស ូ នសុគតបៅមុនសថ្ងសបផទ័ចាបប់ផឋើម បហើយោម ននរណាម្ចប ក់អាចបធវើការរហូតដល់រពោះអាទិតយលិច
       នបឡើយ 
 គ) ពួកោវក័មនិម្ចនថ្វកិារគបរ់ោនប់ៅកបុងការទិញសុំភារោះកបុងការបធវើពិធីបញ្ចុ ោះសព 
 
១៩ អធិោឌ នសូមឱ្យរពោះជាម្ចច ស់របទនឱ្យអស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូកបុងទីអាថ្ក៌ុំ ុំងឱ្យហា នបបើកចុំហសរម្ចប់  
      រពោះបយស ូ  
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ  
 
៦ គ) បដើមផោីក់អនាធ ករ់ពោះបយស ូ 
 
១ ខ្) បយើងឱ្យម្ចរោតាុំងម្ចនអុំណាច បលើបយើងបៅបពលកដលបយើងបដិបសធរពោះរគិសថ 
 
៧ ខ្) បលក នបដិបសធមនិោគ ល់រពោះអងគចុំននួបីដង 
 
២ ក) រទង ់នរជាបដឹងរចួបរសចបៅបហើយថាវជាបពលបវលរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកបុងការសុគត 
 
៨ ខ្) “អាណាចរករបស់ខ្ញុ ុំមនិសទិតបៅកបុងបលកបនាោះបឡើយ 
 
៣ គ) ោត់ នកាតស់លឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់មហាបូជាចារយ 
 
១០ ខ្) បលករកប ើញថារពោះបយស ូមនិម្ចនបទសអវីបឡើយ 
 
៤ ក) ម្ចនកតការខាច យរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគមយួប៉ាុបណាត ោះកដលអាចអតប់ទសអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងរសុង ន 
 
១៤ គ) ពួកបយើងគឺមនុសសរគបជ់ាតិោសន៍ទុំងអស់។ អុំបពើ បរបស់បយើង នបធវើឱ្យរពោះអងគរតូវសុគត។ 
 
១១ ខ្) បលកម្ចនការភយ័ខាល ចចុំបពាោះមហាជន 
 
១៥ គ) បយើងគួរកតោរភាពអុំបពើ បរបស់បយើង និងសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទស បរបស់បយើង។ 
 
១២ គ) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាបសឋចយូោ 
 
១៧ ក) បលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមបញ្ចុ ោះសពរពោះអងគ 
 
១៣  ខ្) ការងារសនការសបស្តងាគ ោះ នចបរ់ចួរល់បហើយ 
 
១៨ ខ្) រពោះបយស ូ នសុគតបៅមុនសថ្ងសបផទ័ចាបប់ផឋើម បហើយោម ននរណាម្ចប ក់អាចបធវើការរហូតដល់រពោះអាទិតយលិច
       នបឡើយ 
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យ ហូានជំពូកទី ២០-២១  

John 20-21 
 
 

 
 
គ្ទរាង 
ក. ផបូរទបទ The Empty Tomb 
ខ្. ការសកមឋងបឡើងសនការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូ Jesus Post-Resurection Appearances 
 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នាពីគុំនិតផធុយោប ចុំនួនពីរកដលបឆលើយតបបៅនឹងផបូរទបទ។ 
២. កុំណ្តព់ីបពលបវលមយួចុំនួនកដលរពោះបយស ូបងាា ញខ្លួន បនាធ បព់ីការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះអងគ។ 
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ក. ផនូរទរទ The Empty Tomb 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នពីគ្ំនិតផទុយោន ចំនួនពីរណដលទឆលើយតបទៅនឹងផនូរទទទ។ 

  

 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:១-១០។ មុនបពលរពោះបយស ូ រតូវបគបធវើគុត រទងម់្ចនរពោះបនធូលរ បោ់វក័របស់រពោះអងគជា
បរចើនដងថារទងន់ឹងរតូវបគបញ្ជូ នបៅសម្ចល ប់ បហើយបរកាយមករពោះអងគនឹងម្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ។ ប៉ាុកនឋ បៅបពលកដល
រពោះបយស ូពិតជា នសុគត ពួកោវក័ហាកប់ីដូចជាមនិ នចាុំបៅអវីកដលរទងម់្ចនរពោះបនធូលរ បដ់ល់ពួកបគអុំពីការរស់
បឡើងវញិរបស់រពោះអងគ។  
  
 ដករសងប់ចញពីការនិពននដុំណឹ្ងលអបផសងបទៀតបយើង នដឹងថានាងម្ច៉ា រជីាអបករសុកម្ច៉ា ោឡារមួទុំងរសីថមយួចុំនួន
 នបចញបៅផបូរ ជាកកនលងកដលបគ នយករពោះសពរបស់រពោះបយស ូ បៅបញ្ចុ ោះ។ ពួកបគម្ចនបុំណ្ងយកបរបងអូបបៅអបបលើ
រពោះសពរបស់រពោះអងគបៅតាមរបសពណី្។ ប៉ាុកនថ បរឿងកដលចុំកឡកសរម្ចបព់ួកបគគឺផ្ទធ ុំងថ្មដធ៏ុំកដល នរគបពមីុខ្ផបូររតូវ ន
របមៀលបចញ។ ផបូរគឺបៅទបទ! នាងម្ច៉ា រ ីនរតយ់៉ា ងបលឿនបដើមផមីករ បដ់ុំណឹ្ងដល់ពួកោវក័ខ្ណ្ៈបពលកដលពួកស្តសថីឯ
បទៀតៗកុំពុងកតបៅឯផបូរបៅបឡើយ។ បៅបពលកដលនាងម្ច៉ា រជីាអបករសុកម្ច៉ា ោឡារតឡបម់កផបូរវញិ បទវតារបស់រពោះជាម្ចច ស់
 នរ បព់ួកនាងថារពោះបយស ូម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិបហើយ។ 
  
 បលកបពរតុស និងបលកយ៉ាូហាន នបៅបមើលបោយខ្លួនឯង បហើយពួកបគក ៏នប ើញថាផបូរបៅទបទបលើកកលងកត
សបមលៀកបុំពាកក់ដល នរុ ុំរពោះសពរបស់រពោះបយស ូប៉ាុបណាត ោះកដលបៅទីបនាោះ។ នាងម្ច៉ា រ ីនគិតថារបកហលជាសរតូវរបស់
រពោះបយស ូ បហើយកដល នលួចយករពោះសពរបស់រពោះអងគបៅ។ ប៉ាុកនថបលកបពរតុស និងបលកយ៉ាូហាន នដឹងថាបចារនឹង
មនិចុំណាយបពលបោោះ រកណាតក់ដលរុ ុំរពោះសពរពោះអងគ និងបោោះរកណ្ត់កដល នរុ ុំរពោះសិោររបស់រពោះអងគបនាោះបទ។ បតើ
ម្ចនបរឿងអវី នបកើតបឡើងបលើរពោះបយស ូ? បនាធ ប់ពីគិត នលអិតលអនប់ហើយ ពួកបគ នរតឡបប់ៅផធោះកដលពួកបគ នោប ក់
បៅរកុងបយរោូឡឹមវញិ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ មូលបហតុអវី នជានាងម្ច៉ា រជីាអបករសុកម្ច៉ា ោឡាបធវើដុំបណ្ើ របៅផបូរកដលបគ នបញ្ចុ ោះរពោះសពរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) នាងចងប់មើលប ើញថារពោះបយស ូពិតជា នសុគតកមន។ 
 ខ្) នាងចងយ់កបរបងរកអូបបៅអបរ់ពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) នាងចងន់ិយយជាមយួអបកកដលកថ្រកាសួន។ 
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២ បតើនាងរកប ើញអវីបៅបពលកដលនាង នបៅដល់ផបូរ? 
 ក) ផបូរបបើកចុំហរ បហើយទបទ។ 
 ខ្) បលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមកុំពុងកតអបរ់ពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) សរតូវរបស់រពោះបយស ូ នលួចយករពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
៣ បៅបពលបលកបពរតុស និងបលកយ៉ាូហាន នបៅកកនលងបញ្ចុ ោះសព ពួកបគ នប ើញ 
 ក) ទហាន បហើយ នសួរថាបតើម្ចនបរឿងអវីបកើតបឡើង។ 
 ខ្) អបកកថ្រកាសួន បហើយ នសួរថាបតើរពោះសពរបស់រពោះបយស ូ បៅឯណា។ 
 គ) សបមលៀកបុំពាករ់បស់រពោះបយស ូ បៅកបុងផបូរ។ 

 
ខ. ការស្ដមដងរ ើងម្នការរស្រ់ ើងវិញរបស្រ់ពោះរយស្  ូ                                       
 Jesus’s Post-Resurrection Appearances  
ទោលទៅទ២ី. រំណត់ពីទពលទវោមួយចំនួនណដលរពះទយស៊ូប ា្ ញខលួន បនទ ប់ពីការរស់ទឡើងវិញរបស់រពះអងគ។ 
 

នងា៉រជី្ជអនររសុរា៉ោ ឡាបានទឃើញរពះ ទយស៊ូ Jesus Appears to Mary Magdalene  
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:១១-១៨។ បពលខ្លោះមនុសសបៅកតបកើតទុកខបៅបពលមនុសសកដលបយើងរសឡាញ់ នោល ប ់
បហើយ នបធវើឱ្យពួកបគហាក់បដូីចជាបភលចនូវរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ សូមផកីតរពោះបនធូលកដលពួកបទវតា នរ បប់ៅ
កានព់ួករសីៗបៅឯផបូរ កដលជាដុំណឹ្ងលអពីការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូកម៏និអាចបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លពួកោវក័ឱ្យបជឿ ន
បឡើយ។ ពួកបគរតូវការជួបជាមយួរពោះបយស ូ បោយផ្ទធ ល់បដើមផឱី្យ នដឹងថារទងគ់ឺពិតជាម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិកមន។ 
ដូបចបោះរពោះបយស ូក ៏នបលចមកឱ្យពួកោវក័របស់រពោះអងគប ើញជាបរចើនបលើកបរចើនោរអុំឡុងបពលរពោះអងគម្ចនរពោះជនមរស់
បឡើងវញិ។ សរម្ចប់បពលកសសិបសថ្ងរទងម់្ចនរពោះបនធូលបៅពួកបគអុំពីរពោះរជយរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
  
 រពោះបយស ូកយ៏ងមករកបយើងកដរ បហើយរពោះអងគកអ៏នុញ្ហដ តឱ្យបយើង នដឹងថារទងម់្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិកដរ។ 
រទង ់នបធវើឱ្យទឹកកភបករបស់បយើងរតឡបប់ៅជាអុំណ្រ បហើយបញ្ចូ នបយើងឱ្យកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួអបកដសទ។ នាងម្ច៉ា រ ី
គឺជាអបកកដល នបមើលប ើញរពោះបយស ូ រគិសថម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិមុនបគ បហើយ នទទលួដុំណឹ្ងលអរបស់រពោះអងគ។ 
រគបអ់បកបជឿទុំងអស់គួរកតកចកចាយដុំណឹ្ងលអដអ៏ោច រយអុំពីរពោះរគិសថរបកបបោយរ ជាញ  និងបោយសមរមយ។ បនោះជាការ
សុំខាន់កដលបយើងយល់ពីរបបៀប និងបពលបវលកដលបយើងរតូវនិយយជាមយួមនុសសដសទបទៀត ការបនោះកតមយួគតក់ដល
អាចបធវើឱ្យម្ចនការផ្ទល ស់បឋូរបទោះបីជាមនុសសទទួល ឬកប៏ដិបសធដុំណឹ្ងលអកប៏ោយ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បៅបពលកដលរពោះបយស ូយងមកជួបនាងម្ច៉ា របីៅកកផរម្ចត់ផបូរ រទងម់្ចនរពោះបនធូលបៅកានន់ាង 
 ក) ឱ្យឈប់យុំ។ 
 ខ្) ឱ្យរតឡបប់ៅផធោះវញិ។ 
 គ) ឱ្យរតឡបប់ៅវញិ បហើយរ បដ់ុំណឹ្ងបនោះបៅពួកោវក័។ 
 

ពួរសិសសបានទឃើញរពះ ទយស៊ូ Jesus Appears to His Disciples 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:១៩-២៣។ បៅសថ្ងដកដលរពោះបយស ូ នបលចឱ្យសិសសរបស់រពោះអងគ នប ើញ កដលពួកបគ
 ន ុុំខ្លួនឯងបៅកបុងផធោះ បោយភយ័ខាល ចសរតូវរបស់រពោះបយស ូនឹងរតឡបម់កវយរបហារពួកបគ។ បៅបពលកដលពួកបគ
 នប ើញរពោះបយស ូ ពកួបគមនិអាចបជឿថារទងម់្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិបឡើយ។ រពោះបយស ូ នបងាា ញោប មបៅបលើ
រពោះហសថរបស់រពោះអងគឱ្យពួកបគប ើញ នឹងភសថុតាងកដលបងាា ញរ បព់ួកបគថារទងម់និកមនជាបខាម ចបនាោះបឡើយ។ បនាធ ប់
មកការសបរមចសនទុំនាយកដល នទយទុកអុំពីរពោះបមសសុ ីនសបរមចបៅចុំបពាោះពួកបគ។  
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមឋងបទៀតថារទងន់ឹងបញ្ចូ នបយើងបចញបៅដូចរពោះបិតា នបញ្ចូ នរពោះអងគឱ្យមកកដរ។ ពួក
បគនឹងទទួល នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបដើមផជីាជុំនយួដល់កិចចការកដលរទង ់នរបទនឱ្យពួកបគ។ តាមរយៈដុំណឹ្ងលអលូកា 
និងកិចចការបយើងបរៀន នថា ពួកោវក័ នទទួលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបៅកបុងរយៈបពលហាសិបសថ្ងបនាធ បព់ីបុណ្យចមលងរចួ។ 
រពោះបយស ូ បៅកតរបទនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនដល់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ និងអស់អបកកដលចងប់ុំបរ ើរពោះអងគ។ 
  
 តាមរយៈការោថ ប់តាមបសចកថីបងាគ បរ់បស់រពោះបយស ូ  និងកចកចាយដុំណឹ្ងលអ ពួកោវក័ នប្ងចាប់មនុសសជា
បរចើន។ ម្ចនរបបទសជាបរចើន និងមនុសសជាបរចើនកដលមកពីរគបោ់ទ នភាពទុំងអស់បៅកបុងជីវតិ នទទួលបជឿបលើ
រពោះសបស្តងាគ ោះ។ បបើពួកោវក័មនិ នកចកចាយដុំណឹ្ងលអ មនុសសមនិអាចោគ ល់ការសបស្តងាគ ោះរបស់រពោះបយស ូ នបឡើយ។ 
  
 ដូចោប កដរ ម្ចនមនុសសជាបរចើនកុំពុងរងច់ាុំអបកឱ្យកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ របកហលអបកគឺជាអបកកដល
កចកចាយដុំណឹ្ងលអកតមយួគតក់ដលពួកបគោគ ល់។ បនោះជាឱ្កាសដអ៏ោច រយសរម្ចបប់យើង? 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអវីខ្លោះបៅកានោ់វក័របស់រពោះអងគ? 
 ក) ពួកបគគួរកតលក់ខ្លួន។ 
 ខ្) រទងន់ឹងបញ្ចូ នពួកបគបៅដូចរពោះបិតាបញ្ចូ នរពោះអងគឱ្យមកកដរ។ 
 គ) ពួកបគគួរកតបៅផធោះវញិ។ 
 
៦ បតើជុំនួយពិបសសអវីកដលរពោះបយស ូ នសនាឱ្យជួយ ដល់ពួកោវក័បៅបពលកដលរទងរ់បទនកិចចការសរម្ចបព់ួកបគ? 
 ក) ថ្វកិាបដើមផកីចកចាយដុំណឹ្ងលអ 
 ខ្) អុំណ្រ 
 គ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 

រពះ ទយស៊ូ និងទោរថូា៉ស Jesus and Thomas 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:២៤-៣១។ បលកថូ្ម្ច៉ា សមនិបជឿនូវអវីកដលពួកោវក័ នប ើញបឡើយ។ ោតម់្ចនការ
សងសយ័ចុំបពាោះបទពិបោធនរ៍បស់ពួកោវក័ ោត់ចងប់មើលប ើញបោយខ្លួនឯង។  
  
 ម្ចនមនុសសជាបរចើនសពវសថ្ងបនោះគិតថារគិសថបរស័ិទជាមនុសសប ករ ស់។ ម្ចនអបកខ្លោះបទៀតបចោះកតរកកុំហុសបចាទ
របកានត់ាមចិតថរបស់ពួកបគ។ របកហលជាកភបករបស់ពួកបគបមើលមនិប ើញរពោះបយស ូ  ប៉ាុកនថ រទងន់ឹងម្ចនរពោះបនធូលបៅកាន់
ដួងចិតថរបស់ពួកបគ។ បនាធ បម់កដូចជាបលកថូ្ម្ច៉ា ស ពួកបគនឹងអាចរបកាសពីបសចកឋីពិតអុំពីរពោះជាម្ចច ស់។ បៅកបុង
យ៉ាូហាន ២០:២៧-២៩ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកាន់បលកថូ្ម្ច៉ា សថា៖ 
    

«បមើលសដខ្ញុ ុំបនោះ ចូរោក់រម្ចមសដអបកមក បហើយោកស់ដអបករតងឆ់អឹងជុំនីខ្ញុ ុំ។ ចូរបជឿបៅ! កុុំរងឹ រសូមនិរពមបជឿ
ដូបចបោះ!»។ បលកថូ្ម្ច៉ា សទូលរពោះ អងគថា៖ «រពោះ អងគពិតជារពោះ អម្ចច ស់និងជារពោះរបស់ទូលបងគុំកមន!»។ 
រពោះ បយស ូម្ចនរពោះ បនធូលបៅោតថ់ា៖ «អបកបជឿមកពីអបក នប ើញខ្ញុ ុំ អបកណាបជឿ បោយឥត នប ើញ
បោោះ អបកបនាោះម្ចនសុភមងគលបហើយ!»។ 

 

ទោល ទៅរបស់គ្មពីរយ៉ូហាន John’s Purpose in Writing                                                                   
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:៣០-៣១។ រគបក់ារអោច រយកដលបលកយ៉ាូហាន នប ើញរពោះបយស ូ នសកមឋង និង
រពោះបនធូលកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូល ោត់ នកតរ់តាទុកបៅកបុងដុំណឹ្ងលអរបស់ោត់កដលដុំណឹ្ងលអបនាោះនឹងជួយ បយើង
ឱ្យយល់ថារពោះបយស ូគឺជារពោះរជបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បលកយ៉ាូហានបធវើបនាធ ល់ថា៖ “រឯីបសចកឋីកដលម្ចនកត ់រតាមក
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បនោះ គឺកបុងបោលបុំណ្ងឲ្យអបករល់ោប បជឿថារពោះ បយស ូពិតជារពោះ រគិសឋ និងពិតជារពោះ បុរតារបស់រពោះ ជាម្ចច ស់ បហើយឲ្យអបក
រល់ោប កដលបជឿម្ចនជីវតិ បោយរមួជាមយួរពោះ អងគ។  (យ៉ាូហាន ២០:៣១)            
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ខ្ចងចាុំ យ៉ាូហាន ២០:៣០  
 
៨ បតើបោលបៅរបស់គមពរីយ៉ាូហានជាអវី? 
 ក) គឺបដើមផឱី្យបយើងដឹងថារពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ 
 ខ្) គឺឱ្យបយើង នដឹងនូវអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើ 
 

រពះ ទយស៊ូប ា្ ញរពះអងគឱ្យពរួសិសសរាពំីរនរទ់ឃើញ Jesus Appears to Seven Disciples 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:១-១៤។ ពួកសិសស នបធវើដុំបណ្ើ របៅកាលីបឡវញិតាមការកណ្នាុំរបស់រពោះបយស ូ។ យប់
មយួបលកសីុម៉ាូនបពរតុស និងោវក័បផសងបទៀត នបចញបៅបនោទរតី។ ពួកបគរករតីអស់រយៈបពលបពញមយួយបក់តពុុំ
 នអវីបោោះ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅពួកបគឱ្យោកអ់នួចូលបៅកបុងទឹកបៅម្ចខ ងបទៀតសនទូក។ ពួកបគ នោថ ប់បងាគ ប ់
បហើយចាប ់នរតីជាបរចើនបធវើឱ្យពួកបគបសធើរកតមនិអាចអូសអនួ ន។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ មូលបហតុកដលបធវើឱ្យពួកសិសសចាប ់នរតីជាបរចើនបោយោរកតពួកបគ 
 ក) ោឋ ប់បងាគ បត់ាមរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ។ 
 ខ្) ជុំនាញរបស់ពួកបគជាអបកបនោទរតី។ 
 គ) ពួកបគបនោទរតីចុំកកនលងកដលម្ចនរតបីរចើន។ 
 

រពះ ទយស៊ូានរពះ បនទូលផ្ទេ ទំោរទពរតុស Jesus and Peter 

 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:១៥-១៩។ បលកបពរតុស ននិយយបដីងថាបលកមនិោគ ល់រពោះបយស ូ  ឥឡូវរពោះអម្ចច ស់ 
ម្ចនរពោះបនធូលសួរបៅកាន់បលកបីដងដូចោប ។ បលកបពរតុស ននិយយថា បទោះបីជាម្ចនអបកបផសងចាកបចញពីរពោះអងគ
កប៏ោយ កប៏លកមនិបៅណាបចាលរពោះអងគបឡើយ។ ប៉ាុកនថ ោត ់នបរជយ័បៅបពលកដលការោកលផង នមកដល់។ 
ដូបចបោះរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលសួរបលកចុំនួនបីដងថា “បតើអបករសឡាញ់ខ្ញុ ុំ ជាងអបកទុំងបនោះរសឡាញ់ខ្ញុ ុំឬ” (ខ្ទី១៥)។ 
បលកបពរតុសម្ចនការខាម សបអៀន និងបោកោឋ យចុំបពាោះអវីកដលោត ់នបធវើជាខាល ុំង។ រពោះបយស ូ នបរជើសបរ ើសបលក
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បពរតុសកដលម្ចនភកឋីភាពបោម ោះរតងរ់ហូតដល់បពលបវលចុងបរកាយសនជីវតិរបស់បលក បដើមផឱី្យកាល យជាអបកដឹកនាុំដល៏ផ ី
លាយបុំផុតបៅកបុងចុំបណាមពួកោវក័ទុំងអស់។ 
  
 បយើងយល់ចាស់ពីការទទួលយករបស់រពោះបយស ូចុំបពាោះបលកបពរតុសកដលរទង ់នអតប់ទសអុំបពើ បការ
បដិបសធចុំបពាោះរពោះជាម្ចច ស់។  រទងគ់ឺជាអបកគងាវ លកដលកថ្រកាដល់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូ។ 
 

រពះ ទយស៊ូ និងសិសសណដលរពះ អងគរសឡាញ ់Jesus and the Other Disciple 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:២០-២៤។ បលកយ៉ាូហាន កដលជាអបកនិពននដុំណឹ្ងលអមយួបនោះ មនិចងប់លើកប ម្ ោះរបស់
បលកបោយខ្លួនឯងបឡើយ។ ោតគ់ឺជាោវក័ម្ចប កក់ដលបលកបពរតុសនិយយអុំពីោត ់បៅបពលកដលបលកសួរថា 
“រពោះ អម្ចច ស់បអើយ! រឯីអបកបនាោះវញិ បតើនឹងម្ចនបកើតអវីដល់ោត?់” (ខ្ទី២១)។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលរ បប់លកបពរតុស
ថាវមនិកមនបលកបទកដលនឹងរតូវដឹងពអីវីកដលបលកយ៉ាូហាននឹងរតូវបធវើ ឬ អវីកដលនឹងបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកយ៉ាូហាន
បឡើយ។ បលកបពរតុសគឺរតូវកតបដើរតាមរពោះបយស ូ បោយបោម ោះរតងប់ោយមនិ ច់រពួយ រមាពីអវីកដលអបកដសទរតូវបធវើ
បឡើយ។ 
  
 រពោះជាម្ចច ស់មនិ នរតាស់បៅមនុសសទុំងអស់ឱ្យបធវើការដូចោប បនាោះបទ។ បយើងមនិអាចសបរមចអវីកដលបយើងនឹងរតូវ
បធវើបោយបមើលប ើញអបកដសទបធវើបនាោះបឡើយ។ ដូចោប បយើងអាចនិយយបៅកាន់អបកដសទគួរកតបធវើអវីពិតរ កដបោយោរកត
បយើងម្ចនការប៉ាោះពាល់ចិតថមកពីរពោះជាម្ចច ស់ឱ្យបយើងបធវើ។ ចូរឱ្យបយើងអធិោឌ នសូមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ម្ចនបៅកបុងជីវតិ
របស់បយើងម្ចប ក់ៗ  និងរស់បៅកបុងជីវតិជារគិសថបរស័ិទផងកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើបលកបពរតុសចងដ់ឹងពីអវី? 
 ក) បតើោតន់ឹងកាល យជាអបកគងាវ លបចៀមកបបណាបបើោត់ជាអបកបនោទ 
 ខ្) បតើនឹងម្ចនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកយ៉ាូហាន 
 
១១ ទូលសូមរពោះជាម្ចច ស់ឱ្យជួយ អបកបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះអងគ 
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អវស្គនរថា Conclusion 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:២៥។ បៅកបុងដុំណឹ្ងលអកដលបលកយ៉ាូហាន នសរបសរ បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថា
រពោះបយស ូគឺជារពោះបនធូល។ តាមរយៈរពោះអងគរពោះជាម្ចច ស់ម្ចនរពោះបនធូលមកអបក។ រពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់
រពោះជាម្ចច ស់កដលនឹងបងាា ញបយើងពីរពោះជាម្ចច ស់។ រទងគ់ឺជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដល នបូជាសរម្ចប់អុំបពើ ប
របស់បយើង។ រពោះបយស ូគឺជាផលូវបៅនគរោទ នសួគ ៌បហើយគឺជាពនលឺបុំភលពឺិភពបលក អបកមនិចាុំ ច់បដើរបៅកបុងបសចកឋីងងឹត
ខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្បទៀតបឡើយ។ រពោះបយស ូគឺជានុំបុង័សនជីវតិកដលនឹកចកមអតអស់អបកកដលឃ្លល ន។ រទងគ់ឺជាបសចកឋីពិត
កដល នសបស្តងាគ ោះបយើងបចញពីការ កក់បក និងភាពមនិពិតរ កដ។ រទងគ់ឺជាបុរតមនុសសកដលោគ ល់អបក និងយល់ពី
តរមូវការរបស់អបក។ រទងគ់ឺជាអបកគងាវ លដល៏អកដលកថ្រកាបយើង។ រទងម់្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិកដល នរបទនឱ្យបយើង
ម្ចនជីវតិបពញបរបិូរណ៌្ ម្ចនជយ័ជុំនោះបលើបសចកឋីោល ប់ និងម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចចបៅកបុងពិភពបលកកដលនិងមក
ដល់។ 
  
 រពោះបយស ូគឺជាបសចកឋីទុំងអស់កដលម្ចនបៅខាងបលើបនោះ  និងម្ចនបកនទមបផសងបទៀត។ រទងគ់ឺជារពោះសបស្តងាគ ោះ ជា
រពោះអម្ចច ស់ និងរពោះមហាកសរតរបស់អបកកដលរសឡាញ់អបក។ រទងច់ងឱ់្យអបករសឡាញ់ និងោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះអងគ។ រទងច់ង់
ឱ្យអបកបដើរតាមរពោះអងគឥឡូវបនោះ និងសទិតបៅជាប់រពោះអងគជាបរៀងរហូត។ រពោះបយស ូមនិបងខុំឱ្យអបកបដើរតាមរពោះអងគបឡើយ។ 
រទងទុ់កឱ្យបយើងជាអបកសបរមចចិតថ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ បនាធ ប់ពីសិកាអុំពីរពោះបយស ូជានរណារចួបហើយ បតើបយើងគួរកតបធវើអវីឥឡូវបនោះ? 
 ក) រសឡាញ់រពោះបយស ូ បោយបដើរតាមរពោះអងគអស់មយួជីវតិរបស់អបក 
 ខ្) បដើរកបុងផលូវរបស់អបក បហើយបដិបសធចុំបពាោះអវីកដលបយើង នបរៀនរចួមកបហើយ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ ខ្) រទងន់ឹងបញ្ចូ នពួកបគបៅដូចរពោះបិតាបញ្ចូ នរពោះអងគឱ្យមកកដរ។ 
 
១ ខ្) នាងចងយ់កបរបងរកអូបបៅអបរ់ពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
៦ គ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 
២ ក) ផបូរបបើកចុំហ បហើយទបទ។ 
 
៣ គ) សបមលៀកបុំពាករ់បស់រពោះបយស បៅកបុងផបូរ។ 
 
៤ គ) ឱ្យរតឡបប់ៅវញិ បហើយរ បដ់ុំណឹ្ងបនោះបៅពួកោវក័។ 
 
៨ ក) គឺបដើមផឱី្យបយើងដឹងថារពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៩ ក) ោឋ ប់បងាគ បត់ាមរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
១០ ខ្) បតើនឹងម្ចនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកយ៉ាូហាន 
 
១២ ក) រសឡាញ់រពោះបយស ូ បោយបដើរតាមរពោះអងគអស់មយួជីវតិរបស់អបក 
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L2320 ដំណឹងលអររៀបររៀងរោយរោកយ នូហាន L2320 John’s Gospel  

 

ររោសចទមលើយជំពូរទីមួយ 
 
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

បលខ្បរៀងសិសស…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ ល់បលខ្របស់អបក។) 

អាសយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

របបទស…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបកសូមបុំបពញសនលឹកចបមលើយបៅកបុងបមបរៀនការវយតសមល។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ម្ចនចបមលើយមយួលអបុំផុតសរម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ផ្ទតឱ់្យបលម សរម្ចបច់បមលើយ
កដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្ទុំបនរកកផរកកនលងបៅបលើសនលឹកចបមលើយគឺដូចោប នឹងបលខ្សនសុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្ 
១ ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បកើតមឋងបទៀត 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ 
 គ) ចាប់បផថើមឆាប ុំថ្ម ី
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះអបកគួរកតផ្ទត់ឱ្យបលម  ខ្ ដូចបនោះ 
 
 ១. ក ខ្ គ   
 
 បបើកទុំពរ័ថ្មីបៅបពលអបករចួរល់កបុងការចាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចរមលើយជំពូកទីមួយ 
 សូមបធវើការផ្ទតឱ់្យបលម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័បសរម្ចបប់លខ្នមីយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   
 
២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   
 
៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   
 
៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   
 
៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   
 
៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   
 
៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   
 
៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   
 
៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   
 
១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   
 

 បនោះជាការបញ្ចបស់នតរមូវការសរម្ចបប់មបរៀនទី១។ សូមបផញើសនលឹកចបមលើយបមបរៀនទី១បៅឱ្យរគូរបស់អបក ឬ កប៏ៅ
ការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។ សូមបនថការសិការបស់អបកបៅកបុងបមបរៀនទី២។  
 
 
 
 
 
 
 
 
PN 08.13 

 

សរម្ចបក់ារយិល័យពិភពបលកប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី១ 

១ អបកនិពននកណ្ឍ គមពរីយ៉ាូហាន 
 ក)  នបរៀបចុំផលូវសរម្ចបរ់ពោះរគិសថ។ 
 ខ្) រតូវ នោគ ល់ថាជាមតិថជិតសបិតរបស់រពោះរគិសថ។ 
 គ) កចកចាយដុំណឹ្ងលអរយៈបពលខ្លី។ 
 
២ បលកយ៉ាូហាន ទីសថទទួលោគ ល់រពោះបយស ូជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់បោយោរកត 
 ក) និសសយ័សុភាពរបស់រពោះអងគ  
 ខ្) នឹងកាល យជាយញ្ដបូជាសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង។ 
 គ) ជុំនាញបៅកបុងការដឹកនាុំអបកបផសងឱ្យចូលបៅកបុងអាសនៈ។ 
 
៣ ការអោច រយដុំបូងចុំនួនពីរកដលរពោះបយស ូ នសកមថងបៅ 
 ក) ភូមកិាណារសុកកាលីបឡ។ 
 ខ្) ភូមកិាបពើណិ្ម។ 
 គ) រកុងបយរោូឡឹម។ 
 
៤ បដើមផឱី្យម្ចនការទទួលោគ ល់ពីរពោះជាម្ចច ស់ ការថាវ យបងគុំរបស់បយើងគួរកត 
 ក) បយងតាមរបបៀបកដល នបរៀបចុំបឡើង។ 
 ខ្) កផអកបលើរពោះគមពរី និងតាមវញិ្ហដ ណ្។ 
 គ) អនុវតថបៅកបុងរពោះវហិារ។ 
 
៥ កបុងការ”បកើតជាថ្មី”ម្ចននយ័ថា។ 
 ក) ចាប់បផឋើមជីវតិបៅកបុងទិសបៅថ្មីមយួបទៀត។ 
 ខ្) ជាប់ចិតថបៅកបុងវបផធម ៌និងរបបៀបរស់បៅ។ 
 គ) ទទួលយកនិសសយ័ថ្មីមយួតាមរយៈការបជឿបលើរពោះរគិសថ។ 
 
៦ បលកយ៉ាូហាន ទីសថ នយល់ថារពោះបយស ូនឹងបៅជា 
 ក) មនុសសសុំខាន់បុំផុតបៅកបុងជីវតិរបស់បលក។ 
 ខ្) ជារគបូបរងៀនដអ៏ោច រយ និងជាអបកកចកចាយ។ 
 គ) ភាពបជាគជយ័របស់រពោះអងគបៅកបុងការអធិបាយពីការកកករបចិតថ។ 
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៧ រពោះបយស ូគឺជា ”ទឹកផឋល់ជីវតិ” ដល់ស្តសថីោសន៍ោម្ច៉ា របីោយោរកតរពោះអងគ 
 ក)  នផឋល់នូវធនធានទឹកថ្មីមយួ។ 
 ខ្) ផគតផ់គងក់ារបរសកខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ 
 គ) រពោះអងគយល់ចាស់ពីអតីតកាលរបស់នាង។ 
 
៨ រពោះបយស ូពា លកូនរបុសរបស់បមទហានម្ចប ក ់តាមការដឹកនាុំរបស់រពោះជាម្ចច ស់តាមរយៈអុំណាច 
 ក) ការបរបើគុំរមូនឋអាគម។ 
 ខ្) ឱ្សថ្ពិបសស។ 
 គ) រពោះបនធូល។ 
 
៩ ការបរ សបុរសម្ចប កប់ៅម្ចត់រសោះបងាា ញបយើងថារពោះជាម្ចច ស់ 
 ក) ម្ចនការរបុងរបយត័បកបុងការបរជើសបរ ើសអស់អបកកដលនឹងរតូវទទួល នរពោះពរ។ 
 ខ្) បធវើការសរម្ចបរ់បជារស្តសថរបស់រពោះអងគរគបប់ពលបវល។ 
 គ) មនិខ្វល់ពីអវីកដលបយើងបធវើបៅកបុងសថ្ងសបផទ័បឡើយ។ 
 
១០ បមដឹកនាុំជនជាតិចងស់ម្ចល ប់រពោះបយស ូ បោយោរកតរពោះអងគ 
 ក) បៅរពោះជាម្ចច ស់ជារពោះបិតារបស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បរ សមនុសសឈ។ឺ 
 គ)  នបបរងៀនមនុសស។ 
 
១១ តាមរយៈការផឋល់អាហារដល់មនុសស៥០០០នាក់ជាមយួនឹងអាហារសថ្ងរតងរ់បស់បកមងរបុសម្ចប ក ់រពោះបយស ូបបរងៀនថា 
 ក) រពោះជាម្ចច ស់នឹងផគតផ់គងនូ់វតរមូវការរបស់បយើងរល់សថ្ង។ 
 ខ្) ការឱ្យម្ចនរពោះពរបរចើនជាងទទួល។ 
 គ) ការបោោះរោយបញ្ហា គឺជាធាតុផស ុំសុំខានប់ុំផុតសរម្ចប់ពន័នកិចច។ 
 
១២ រពោះបយស ូ នបៅអងគរទងថ់ាជានុំបុង័ផឋល់ជីវតិបដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះអងគកបុងការ 
 ក) ផឋល់ជីវតិអស់កលផជានិចច។ 
 ខ្) បបងកើតរោបពូ់ជលមមរគបរ់ោន។់ 
 គ) ចកមអតអស់អបកឃ្លល ន។ 
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១៣ បៅបពលកដលរពោះបយស ូ បៅអងគរទងថ់ា “ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយ” ពកួបមដឹកនាុំជនជាតិយូោពាយមគបស់ម្ចល ប់រពោះអងគ 
      បោយោរ 
 ក) ពួកបគមនិចូលចិតថការបបរងៀនរបស់រពោះអងគ 
 ខ្) ពួកបគមនិចូលចិតថរពោះនាមរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) ការរបកាសរបស់រពោះអងគ នបងាា ញថារទងគ់ឺជារពោះជាម្ចច ស់ 
 
១៤ រពោះបយស ូ នអបញ្ជ ើញអស់អបកកដលបរសកទឹកឱ្យចូលមករករពោះអងគ បហើយផឹកទឹកបនាោះបដើមផឱី្យ 
 ក) ទទួល នជីវតិថ្មី។ 
 ខ្) បុំបពញការបរសកទឹកខាងឯោច់្មរបស់ពួកបគ។ 
 គ)  នបពញបោយរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ 
 
១៥ បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នអតប់ទសឱ្យស្តសថីម្ចប កក់ដលរតូវចាប ់នបពលកុំពុងោហាយសមន ់រពោះអងគ នរ ុំពឹងថា 
      នាង«នឹង 
 ក) អតប់ទសដល់អបកកដលចាបប់ងខុំនាង 
 ខ្) ម្ចនការបោកោឋ យចុំបពាោះអុំបពើ បរបស់នាង។ 
 គ) ឈប់របរពឹតថអុំបពើ បបទៀត។ 
 
១៦ រពោះបយស ូគឺជាពនលបឺុំភលពឺិភពបលកម្ចននយ័ថារពោះអងគ 
 ក) បបើកសកមឋងអុំបពើ ប និងបងាា ញផលូវបៅឯនគរោទ នសួគ៌។ 
 ខ្) បនថជារពោះអាទិតយ រពោះចន័ធ និងផ្ទក យ។ 
 គ) ជារបភពសនរ ជាញ  និងចុំបនោះដឹង។ 
 
១៧ បៅកបុងរពោះបនធូលថា “មុនបពលអរ ហាុំបកើត បយើងហបឹងបហើយ” រពោះបយស ូចងរ់បកាសថា 
 ក) ម្ចនភាពបសមើោប ជាមយួបលកអរ ហាុំ។ 
 ខ្) រមួកតមយួជាមយួរពោះជាម្ចច ស់។ 
 គ) ជារពោះបិតារបស់បលកអរ ហាុំ។ 
 
១៨ ការបរ សបុរសខាវ កព់ីកុំបណ្ើ តផឋល់ជាឧទហរណ៍្សន 
 ក) ការបរ សឱ្យជា និងការសបស្តងាគ ោះបកើតដុំណាលោប ។ 
 ខ្) រពោះជាម្ចច ស់អតប់ទសអុំបពើ ប។ 
 គ) ការអភវិឌណនស៍នអបកបជឿ និងអបកមនិបជឿ។ 
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១៩ បៅកបុងរបោប សនអបកគងាវ ល ការសងកតធ់ងនរ់បស់រពោះបយស ូគឺ 
 ក) ជាបខាល ងទវ រឬជាទវ របៅរកការសបស្តងាគ ោះ។  
 ខ្) រពួយរពោះទយ័ចុំបពាោះបចៀមទុំងអស់។ 
 គ) អបកកដលបមើលកថ្បចៀម និងពកព។ 
 
២០ អស់អបកកដលមនិបដិបសធរពោះបយស ូ បៅទីបុំផុតនឹងរតូវ 
 ក) បញ្ហជ ក់បោយរពោះអងគ។ 
 ខ្) បបរមើរពោះអងគ។ 
 គ) បជឿបលើរពោះអងគ។ 
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L2320  ដណឹំងលអររៀបររៀងរោយរោកយ ហូាន L2320 John’s Gospel  

 

ររោសចទមលើយជំពូរទីពីរ 
 
សូមបុំបពញចបនាល ោះខាងបរកាម៖ 
ប ម្ ោះ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

បលខ្បរៀងសិសស…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
(ទុកចបនាល ោះបចាលរបសិនជាអបកមនិោគ លបលខ្រប)់ 

អាសយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

របបទស…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
ការណណន ំ
 បពលអបក នបញ្ចប់ការសិកាបមបរៀននីមយួៗរបស់អបកសូមបុំបពញសនលឹកចបមលើយបៅកបុងបមបរៀនការវយតសមល។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក។់ម្ចនចបមលើយមយួលអបុំផុតសរម្ចបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ផ្ទតឱ់្យបលម សរម្ចបច់បមលើយ
កដលអបក នបរជើសបរ ើស។ សូមរ កដថា បលខ្ទុំបនរកកផរកកនលងបៅបលើសនលឹកចបមលើយគឺដូចោប នឹង បលខ្សនសុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតបឆលើយ។  
ឧទហរណ៏្ 
១ ការបកើតជាថ្មីម្ចននយ័ថា 
 ក) បកើតមឋងបទៀត។ 
 ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ចាប់បផថើមឆាប ុំថ្មី។ 
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ទទួលរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ ដូបចបោះអបកគួរកតផ្ទត់ពណ៌្បលម  ខ្ ដូចបនោះ 
 
 ១. ក ខ្ គ   

 
បបើកទុំពរ័ថ្មីបៅបពលអបករចួរល់កបុងការចាបប់ផឋើម។ 
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រកោស្ចរមលើយជំពូកទីពីរ 
 សូមបធវើការផ្ទតឱ់្យបលម បៅកកនលងកដលរតឹមរតូវបោយរបុងរបយត័សរម្ចបប់លខ្នីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ្ គ    ១១. ក ខ្ គ   

២. ក ខ្ គ    ១២. ក ខ្ គ   

៣. ក ខ្ គ    ១៣. ក ខ្ គ   

៤. ក ខ្ គ    ១៤. ក ខ្ គ   

៥. ក ខ្ គ    ១៥. ក ខ្ គ   

៦. ក ខ្ គ    ១៦. ក ខ្ គ   

៧. ក ខ្ គ    ១៧. ក ខ្ គ   

៨. ក ខ្ គ    ១៨. ក ខ្ គ   

៩. ក ខ្ គ    ១៩. ក ខ្ គ   

១០. ក ខ្ គ    ២០. ក ខ្ គ   

 

 បនោះជាការបញ្ចបត់រមូវការសរម្ចបប់មបរៀនទី២។ សូមបផញើសនលឹកចបមលើយបមបរៀនទី២បៅឱ្យរគរូបស់អបក ឬកប៏ៅ
ការយិល័យកដលបៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។  
 
 
 
 
 
 

 
PN 08.13 

 

សរម្ចបក់ារយិល័យពិភពបលកបរបើរ ស់ប៉ាុបណាត ោះ 

សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតម្មលជំពូកទី២ 
 
១ រពោះបយស ូមនិ នបឆលើយតបជាមយួការទូលអងវររបស់បងរសីបលកឡាោរភាល មៗបោយោរកតរពោះអងគ 
 ក)  នគិតថារពោះអងគបៅម្ចនបពលបរចើនបទៀត។ 
 ខ្) រពោះអងគម្ចនគបរម្ចងកផនការបផសងបទៀតកដលរតូវបធវើ។ 
 គ) រពោះអងគចងប់រ សបលកឡាោរឱ្យរចួពីោល ប។់ 
 
២ បសចកឋពីិតកដលថារពោះបយស ូ រស់បឡើងវញិ និងជាជីវតិម្ចននយ័ថាអស់អបកកដលម្ចនជុំបនឿបៅបលើរពោះអងគ 
 ក) នឹងម្ចនជីវតិបទោះបីជាពួកបគោល ប់កប៏ោយ។ 
 ខ្) នឹងមនិបចោះោល ប។់ 
 គ) និងមនិរងការឈចឺាបប់ោយោរជុំងឺ។ 
 
៣ នាងម្ច៉ា រយីកបរបងរកអូបមកលបរពោះ ទរបស់រពោះបយស ូកបុងរបូភាពមយួកដលនាង នបងាា ញពីចិតថភកឋីរបស់នាង 
    បៅរពោះរគិសថបរបៀបបធៀបបៅនឹង 
 ក) ចិតថភកឋីរបស់នាងម្ច៉ា ថា។ 
 ខ្) ចិតថអាតាម និយមរបស់បលកយូោស។ 
 គ) បភញៀវកដលម្ចនការគួរសម។ 
 
៤ ការបឆលើយតបរបស់រពោះបយស ូពីសុំណូ្មពររបស់ជនជាតិរកិកបដើមផបីមើលប ើញរពោះអងគ និងបដើរតាមកផនួដកងារបស់ 
 រពោះអងគចូលបៅកបុងរកុងបយរោូឡឹមគឺ៖ 
 ក) ោច់ខាតគឺមនិ ន។ 
 ខ្) ការរតាស់បៅឱ្យបធវើជាសិសស។ 
 គ) ជាការពនយល់សនការរតាស់បៅដុំបូងរបស់រពោះអងគគឺជនជាតិយូោ។ 
 
៥ បៅកបុងលងបជើងឱ្យពួកោវក័រពោះបយស ូ នបងាា ញពី 
 ក) ទុំហុំសនបសចកឋីរសឡាញ់របស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បុំណ្ងចិតថរបស់រពោះអងគបដើមផបីធវើអវីកដលរតឹមរតវូ។ 
 គ) ជាគុំរសូរម្ចប់ទសករ។ 
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៦ ការកផតរ់បស់បលកយូោសជាលទនផលកដល នមកពី 
 ក) ការមនិយល់រសបចុំបពាោះការបធវើដុំបណ្ើ ររបស់រពោះបយស ូ។ 
 ខ្) ម្ចនបុំណ្ងចង ់នឋានៈ។ 
 គ) ចិតថបលភលនច់ង ់នរ ក។់ 
 
៧ ការរ បដ់ល់ពួកោវក័ថារទង ់“ជាផលូវ ជាបសចកឋីពិត និងជាជីវតិ រពោះបយស ូចងប់បងកើន  
 ក) ការទុកចិតថ។ 
 ខ្) ការខ្វល់ខាវ យ ។ 
 គ) ការចាប់អារមមណ៍្។ 
 
៨ រពោះបយស ូ នសនាជាមយួពួកោវក័ថារពោះអងគនឹងរបទនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនជា 
 ក) ោស់បតឿនមនសិកា។ 
 ខ្) រពោះជាជុំនួយ។ 
 គ) រពោះអម្ចច ស់។ 
 
៩ ការលួសកមកសនជីវតិអបកបជឿគឺបដើមផឱី្យពួកបគបបងកើតផលកផលគឺជាទុំនួលខុ្សរតូវរបស់ 
 ក) រគូគងាវ ល។ 
 ខ្) អបកបជឿ។ 
 គ) រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
១០ បៅកបុងវតថម្ចនរបស់រគិសថបរស័ិទ អបកកដលមនិបោរពបកាតខាល ចរពោះជាម្ចច ស់កតងកតម្ចនអារមមណ៍្ 
 ក) ម្ចនការបថាក លបទសបោយអុំបពើ ប។ 
 ខ្) សុវតថិភាព។ 
 គ) បបៀតបបៀន។ 
 
១១ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថាកិចចការរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្មយួបៅកបុងជីវតិរបស់ពួកអបកបជឿគឺ 
 ក) បចាទរបកានប់ៅបពលកដលបធវើខុ្ស។ 
 ខ្) ការពារ និងបរបៀនរបបៅ។ 
 គ) រគបរ់គងបលើទុំងអស់។ 
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១២ បៅបពលកដលរពោះបយស ូអនុញ្ហដ តឱ្យអបកបជឿទុំងអស់អធិោឌ នបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគ រពោះអងគម្ចននយ័ថា 
 ក) រតូវភាជ ប់រពោះនាមរបស់រពោះអងគបៅកបុងការបញ្ចបស់នរគបប់សចកឋីអធិោឌ ន។ 
 ខ្) បរបើរ ស់រតឹមរតូវបៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
 គ) ទូលសូមនូវអវកីដលដូចោប នឹងរពោះអងគទូលសូមកដរ។ 
 
១៣ កបុងយបក់ដលរពោះបយស ូ រតូវ នចាប់ខ្លួន រពោះអងគ នអធិោឌ នបៅរពោះបិតាឱ្យសិសសរបស់រពោះអងគថា 
 ក) សូមយកពួកបគបចញពីពិភពបលក។ 
 ខ្) សូមកថ្រកាពួកបគ។ 
 គ) សូមកុុំឱ្យពួកបគបចញពីការឈចឺាប។់ 
 
១៤ រពោះបយស ូ នអធិោឌ នថាសូមឱ្យរពោះបិតារកាពួកោវក័ 
 ក) បោយកុុំឱ្យពួកបគចាញ់បសចកឋីលផងួបឡើយ។ 
 ខ្) បោយយកពួកបគបចញពីពិភពបលក។ 
 គ) តាមរយៈអុំណាចសនរពោះនាមរបស់រពោះអងគ។ 
 
១៥ បៅយប់កដលរពោះអងគរតូវបគចាបខ់្លួន រពោះបយស ូ 
 ក) រតូវចាប់ខ្លួនទុំងបងខុំ។ 
 ខ្) រតូវបគបរបើលផចិឱ្យចុោះចូល។ 
 គ) ចុោះចូលបោយស័មរគចិតថ។ 
 
១៦ បលកពីឡាត់កាតប់ទសរបហារជីវតិរពោះបយស ូ បោយោរកតបលក 
 ក) ខាល ចអបកកាន់អុំណាចរបស់ពួកយូោ។ 
 ខ្) មនិរ កដពីបទសកុំហុសរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) រកប ើញថារពោះអងគម្ចនរបជារបិយភាព។ 
 
១៧ បៅបពលកដលរពោះបយស ូជាបប់ៅបលើបឈើឆាក ងរពោះអងគរបគល់ការទទួលខុ្សរតូវរពោះម្ចតារបស់រពោះអងគបៅ 
 ក) បងបអូនរបុសរសីរបស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) បឋីរបស់នាងម្ច៉ា រ ីគឺបលកយ៉ាូកសប។ 
 គ) ោវក័ យ៉ាូហាន 
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១៨ ការចាក់ទុំមលុោះរតងច់បនាល ោះឆអឹងជុំនីរបស់រពោះបយស ូបនាធ បព់ីរពោះអងគសុគតគឺ 
 ក) មនិម្ចនការចាុំ ច ់បរពាោះរពោះអងគ នសុគតរចួបៅបហើយ។ 
 ខ្) សបរមចតាមបសចកឋីកដលម្ចនកចងទុក។ 
 គ) ជាសកមមភាពរបម្ចថ្។ 
 
១៩ បៅបពលកដលរពោះបយស ូបងាា ញខ្លួនឱ្យនាងម្ច៉ា ររីសុកម្ច៉ា ោឡាប ើញបៅកបុងកកនលងបញ្ចុ ោះសព នាង ន 
 ក) គិតថារពោះអងគជាបខាម ច។ 
 ខ្) ជាយថ្បហតុ នាងចាុំសុំបឡងរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) រតប់ចញទុំងភយ័ខាល ច។ 
 
២០ រពោះបយស ូ នសួរសុំណួ្របលកបពរតុសអុំពកីាររសឡាញ់របស់ោត់ ជារបបៀបបដើមផ ី
 ក) ទុំនាកទ់ុំនងពីការអតប់ទសពីការបដិបសធរបស់បលកបពរតុស។ 
 ខ្) ឱ្យតសមលបលកជាកាលរបស់រកុមជុំនុុំ។ 
 គ) បធវើឱ្យបលកខាម សបគ។ 
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ពកយរពជន៍ចុងររកាយ 

ជូនចុំបពាោះសិសានុសិសសជាទីរសលញ់ 

 បយើងសងឃមឹថាការសិកាបនោះ នឹងបធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួនឹងរពោះជាម្ចច ស់។ បនាធ បព់ីការ
សិកាបមបរៀន និងការបឆលើយសុំណួ្រទុំងអស់មក បតើអបក នឆងល់ថា “បតើខ្ញុ ុំពិតជារគិសឋបរស័ិទឬ? បតើខ្ញុ ុំោគ ល់រពោះជាម្ចច ស់
កដរឬបទ? បតើរទងព់ិតជាគងប់ៅកបុងជីវតិខ្ញុ ុំកដរឬបទ?” បយើងចងផ់ឋល់ឱ្កាសឱ្យអបកបៅបពលបនោះ បដើមផមី្ចនទុំនាក់ទុំនងជាមយួ
រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
 បយើងទុំងអស់ោប កតងកតម្ចនកុំហុស។ បយើង នបធវើឱ្យខ្លួនឯង និងអបកដស៏ទឈចឺាប។់ រពោះគមពរី នបៅកិចចការ
បនាោះថាជាអុំបពើ ប បហើយបយើងទុំងអស់ោប ម្ចនបទសកុំហុស: “ រគប់ៗ ោប សុទនកត នរបរពឹតឋអុំបពើ ប បហើយោម នសិររីងុ
បរឿងរបស់រពោះជាម្ចច ស់បៅជាមយួ” ( រ ៉ាមូ ៣:២៣)។ អុំបពើ បរបស់បយើង នររ ុំងបយើងមនិឱ្យោគ ល់រពោះហឫទយ័រសឡាញ់
របស់រពោះវរបិតា។ កប៏៉ាុកនថ រពោះជាម្ចច ស់សពវរពោះហឫទយ័នឹងបយើង ថ្វីបបើបយើងម្ចនអុំបពើ បកប៏ោយ។ “ រពោះជាម្ចច ស់
រសឡាញ់មនុសសបលកខាល ុំងណាស់ បហតុបនោះបហើយ នជារពោះអងគរបទនរពោះបុរតាកតមយួរបស់រពោះអងគមក បដើមផបីអាយ
អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបុរតា ម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចច គឺមនិបអាយបគវនិាសបឡើយ” ( យ៉ាូហាន ៣:១៦)។ រពោះបយស ូ ន
ទទួលយកទរណុ្កមម កដលបយើងសមនឹងទទួលសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង បៅបពលកដលរទង ់នសុគត។ 
 
 បតើអបកចងឱ់្យរ កដថា រពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះអបកកដរឬបទ? វពិតជាោមញ្ដណាស់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថាអបកជាមនុសសម្ចន ប កដល នោចប់ចញពីរពោះជាម្ចច ស់ បហើយទូលសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទសឱ្យ។ 
  ចូរបជឿបលើរពោះបយស ូឱ្យអស់ពីចិតថ បហើយឱ្យរទងរ់ជាបថា អបក នទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អបក។ 
 
 អបកអាចនិយយបៅកានរ់ពោះជាម្ចច ស់បោយពាកយរបស់អបកផ្ទធ ល់ បោយនិយយនូវបសចកឋីអធិោឌ នដូចបនោះ៖ 

ឱ្រពោះបយស ូបអើយទូលបងគុំដឹងថាទូលបងគុំជាមនុសសម្ចន ប។ សូមអតប់ទសដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំបជឿថា
រទងជ់ារពោះរជបុរតាដប៏ៅអស់កលផរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ អរគុណ្រពោះអងគ សរម្ចប់ការសុគតបៅបលើ បឈើឆាក ងជុំនួស
អុំបពើ បរបស់ទូលបងគុំ។ សូមយងមកគងក់បុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមបធវើការបៅកបុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមបធវើ
ជារពោះអម្ចច ស់របស់ទូលបងគុំបៅសថ្ងបនោះ។ អរគុណ្រពោះអងគកដល នសបស្តងាគ ោះទូលបងគុំ! អាកមន។ 

 
 របសិនជាអបក នអធិោឌ ននូវបសចកឋីអធិោឌ នបនោះ បហើយបធវើវឱ្យអស់ពីចិតឋ អុំបពើ បរបស់អបក នឹងទទួល ននូវ
ការអតប់ទស បហើយអបកនឹងទទួល នជីវតិអស់កលផជានិចច។ រពោះបយស ូ ជារពោះអម្ចច ស់សនជីវតិរបស់អបក។ រពោះគមពរី ន
រ បថ់ា “ ប៉ាុកនថ បបើបយើងទទួលោរភាពអុំបពើ បរបស់បយើង បនាោះរពោះជាម្ចច ស់កដលម្ចនរពោះហឫទយ័បោម ោះសម័រគ និង
សុចរតិ រទងន់ឹងអតប់ទសបយើងបអាយរចួពី ប រពមទុំងជុំរោះបយើងបអាយ នបរសុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើទុចចរតិទុំងអស់ផង” 
(១យ៉ាូហាន ១:៩)។ 
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 សូមោវ គមន៍ការចូលរមួកបុងរគួោររបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បយើងម្ចនអុំណ្រជាមយួអបក ដូបចបោះ សូមសរបសរ 
និងរ បប់យើងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើកបុងជីវតិរបស់អបក។  
 
សូមរពោះជាម្ចច ស់របទនពរដល់អបក! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទតើអនរានមិតតភ័រតណដលរតូវការស្គគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស៊ូណដលឬទទ? 

 សូមបផញើប ម្ ោះ និងអាសយោឌ នមតិថភកថិរបស់អបកសរម្ចបច់បមលើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបស់អបក។ 
ប ម្ ោះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
អាសយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….…… 
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