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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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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
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 

 
 
 
 
 
  

  


