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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 
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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 
  
  

  


