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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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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
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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លំហាត់អនុវតតន៍ 
  
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 
  


