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យ ហូានជំពូកទី ២-៤  

John 2-4 
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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។   



35 

 

 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 
 
  


