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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។ 
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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 ូ 
 
  
 
 
  


