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ក. រគចាប់រពោះរយស្  ូThe Arrest of Jesus 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលប ា្ ញថាអំចម្នទសចរេីអារររ់មិនអាចយរឈនះទលើរពះអងគបានទឡើយ។   

 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១-១១។ បលកយូោស  ននាុំទហានមកចាបខ់្លួនរពោះបយស ូ។ ោត ់នបធវើការសុំបរចចិតថ
យ៉ា ងអារកកប់ុំផុតកបុងការ ុប ិតចាបរ់ពោះសបស្តងាគ ោះ បោយមនិ នគិតថារពោះបយស ូនឹងរតូវបគបធវើគុត។ បៅបពលកដល
បលកយូោសបមើលប ើញពីលទនផលគឺវយឺតបពលបៅបហើយ។ វបិផដិោររីបស់ោត់មនិ នបធវើឱ្យោតោ់រភាពចុំបពាោះរពោះ
សបស្តងាគ ោះបនាោះបទ ប៉ាុកនថ ចុំបពាោះបសចកឋីោល ប់របស់ោតប់ៅវញិ។ អុំឡុងបពលកដលយូោចុំណាយបពលបវលជាមយួរពោះបយស ូ  
ោតម់និបជឿបលើរពោះអងគ ឬម្ចនការប៉ាោះពាល់តាមរយៈការអោច រយកដលោត់ នបមើលប ើញបនាោះបឡើយ។ ោត ់នបធវើការ
សុំបរចចិតថខុ្សឆគងអស់កលផជានិចច។ 
   
  សូមអានខ្ ៤-៦ មឋងបទៀត។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “គឺខ្ញុ ុំហបឹងបហើយ” បគថ្យបរកាយ បហើយ
ដួលោច ់ផ្ទង រទុំងអស់ោប ។ ពួកបគមនិអាចចាប់រពោះបយស ូដូចជាអបកបទស នបឡើយ រហូតដល់រពោះអងគអនុញ្ហដ តឱ្យពួកបគ
ចាបរ់ពោះអងអ។ ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូមនិ នពាយមបគចខ្លួនបនាោះបទ។ រពោះអងគ នរជាបបរសចបៅបហើយថាបនោះជាកផនការរបស់
រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកបុងការសុគតបដើមផសីបស្តងាគ ោះ បរបស់បយើង។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកានព់ួកទហានថា
អស់អបកបៅជាមយួរពោះអងគរតូវកតបោោះពួកបគឱ្យម្ចនបសរភីាព ពីបរពាោះពួកទហានរកចាបខ់្លួនកតរពោះអងគមយួប៉ាុបណាត ោះ។ បទោះ
បីជារពោះអងគនឹងរតូវបគយកបៅសម្ចល បក់ប៏ោយ ក៏រពោះអងគនូវកតបបរងៀនថាអស់អបកកដលជាកមមសិទនរបស់រពោះអងគនឹងមនិរតូវ
រងទុកខដូចរពោះអងគបនាោះបឡើយ។ 
   
  បលកបពរតុស នបរតៀមខ្លួនជាបរសចកបុងការរបយុទនរបឆាុំងសរម្ចបរ់ពោះអម្ចច ស់។ ជាការពិត បលក នដកោវ
របស់បលក បហើយកាត់សលឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់មហាបូជាចារយម្ចប ក។់ បលកលូកា នសូមឱ្យរពោះបយស ូ បរ សបុរស
កដលជាអបកបបរមើបនាោះ។ របកហលបៅកបុងរបបៀបជាមូលបហតុកដលបធវើឱ្យពួកទហានមនិបធវើបទសបលកបពរតុស។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអបកបរៀន នបមបរៀនអវីតាមរយៈការកផតរ់បស់បលកយូោសចុំបពាោះរពោះបយស ូបៅកបុងសួនចារ? 
 ក) បយើងមនិគួរអធិោឌ នបៅកបុងសួនចារ។ 
 ខ្) បយើងឱ្យម្ចរោតាុំងម្ចនអុំណាច បលើបយើងបៅបពលកដលបយើងបដិបសធរពោះរគិសថ។ 
 គ) ពួកទហាន មនិគួរអនុញ្ហដ តឱ្យចូលរមួបៅកបុងការរបជុុំអធិោឌ ន។ 
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២ មូលបហតុអវី នជារពោះបយស ូមនិការពារអងគរទង ់បៅបពលកដលទហានចាបខ់្លួនរពោះអងគ? 
 ក) រទង ់នរជាបដឹងរចួបរសចបៅបហើយថាវជាបពលបវលរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកបុងការសុគត។ 
 ខ្) រទងរ់ ុំពឹងថាពួកោវក័របស់រពោះអងគនឹងការពាររពោះអងគ។ 
 គ) រទងោ់ម នអុំណាចអវីកបុងការរបឆាុំងជាមយួពួកទហានបទ។ 
 
៣ បតើបលកបពរតុសបធវើអវីបៅកបុងសួនចារ? 
 ក) ោត់អធិោឌ នបពញមយួយប។់ 
 ខ្) ោត់ នបៅបភលើងពីោទ នសួគ។៌ 
 គ) ោត់ នកាតស់លឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់មហាបូជាចារយ។ 
 

រពះទយស៊ូទៅមុខទោរអាណ Jesus Before Annas 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១២-១៤។បលកអាណ្ និងកូនរបោររបស់បលក បលកសកផ្ទទុំងពីរកានត់ុំកណ្ងជា
មហាបូជាចារយបៅកបុងឆាប ុំបនាោះបហើយពួកបគម្ចនកផនការសម្ចង ត់កបុងការបធវើគុតរពោះបយស ូ។ ពួកបគ នបចាទរបកានរ់ពោះបយស ូ
ថារពោះអងគកុំពុងកតកាល យជាបមដឹកនាុំបដិវតថដប៏រោោះថាប ក់ម្ចប ក។់បលកសកផ្ទ ននិយយថារោឌ ភ ិលរ ៉ាមូនឹងបញ្ហជ ឱ្យទហាន
របស់ពួកបគសម្ចល បម់នុសសរគបទ់ុំងអស់។ ពិតរ កដវមនិដូបចបោះបនាោះបទ។ វរោនក់តជាវធិីកដលពួកបគអាចបធវើឱ្យពួកបមដឹក
នាុំោសនាឱ្យកាតប់ទសរបហារជីវតិរបស់រពោះបយស ូមយួប៉ាុបណាត ោះ។ ពួកបគបធវើដូបចបោះបដើមផចីងដ់ឹងការពិតពីបរពាោះពួកបគ ន
ដឹងថារពោះបយស ូ បធវើការអោច រយកដលរពោះអងគ នបធវើ។  
  
 បលកសកផ្ទក ៏ននិយយផងកដរថាវនឹងលអ របសិនបបើបុរសម្ចប ក់ោល ប់ជុំនួសមនុសសទុំងអស់។ ោតម់និ នដឹង
បទថាោតខ់្លួនឯងផ្ទធ ល់កុំពុងកតរបកាសពីទុំនាយពីបសចកឋីពិតដអ៏ោច រយអុំពីការោល ប់របស់រពោះបយស ូ។ រពោះបយស ូគឺជាការ
យញ្ដបូជាសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់បយើង ពីបរពាោះតាមរយៈការោល ប់របស់រពោះអងគ បសចកឋីសបស្តងាគ ោះនឹងបកើតម្ចនបឡើងសរម្ចប់
មនុសសជាតទិុំងអស់។ 
  
 អបករបកហលជាឆងល់ថាបហតុអវី នជារពោះបយស ូមនិសបស្តងាគ ោះបោយមនិចាុំ ចរ់ពោះអងគរតូវសុគត ។ រពោះជាម្ចច ស់សអប់
អុំបពើ ប ដូបចបោះអស់អបកកដលម្ចនអុំបពើ បគឺរតូវ នកញកបចញពីរពោះជាម្ចច ស់។ អុំបពើ បនាុំមកនូវបសចកឋីោល ប ់បហើយ
អុំបពើ បអាចនាុំមកនូវបសចកឋីសុខ្ោនថតាមរយៈយញ្ដបូជា្មមយួប៉ាុបណាត ោះ។ បៅកបុងសមពននបមរតីចាស់ បចៀម ពកព និង
បោរកប ីរតូវ នបគយកមកបធវើជាយញ្ដបូជាបដើមផជីុំនួស បរបស់ពួកបគ ម្ចននយ័ថាអបកោម នកុំហុសបោោះរតូវោល ប់
សរម្ចបអ់បកកដល នបធវើខុ្ស។ បហរបឺ ៩:២២  ននិយយថា “តាមរកឹតយ វនិយ័ អវីៗបសធើរកតទុំងអស់ នបរសុិទនបោយ 
ោរ្ម របសិនបបើោម នការបងាូរ្មបទ កោ៏ម នការបលើក កលងបទសកដរ។” 
 
 ការសម្ចល ប់សតវបធវើយញ្ដបូជារតូវបធវើបឡើងមឋងបហើយមឋងបទៀតពីបរពាោះពួកបគមនិអាចយកអុំបពើ បរបស់ពួកបគ ន
រហូតបនាោះបទ។ យញ្ដបូជាទុំងបនាោះរោនជ់ាការបធវើបបណាឋ ោះអាសនបប៉ាុបណាត ោះរហូតដល់រពោះជាម្ចច ស់បូជាបុរតារបស់រពោះអងគ
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សរម្ចបប់យើង។ រពោះបយស ូនឹងរបទនរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគសរម្ចបប់យើង។ របសិនបបើម្ចនអវីកដលអាចជួយ សបស្តងាគ ោះ
បយើង នបនាោះរពោះជាម្ចច ស់នឹងមនិរបទនរពោះបុរតារបស់រពោះអងគឱ្យោល ប់ជុំនួសបយើងបនាោះបទ។ រពោះបយស ូគឺជាយញ្ដបូជា
កដលោម នកុំហុសទល់កតបោោះកដល នសុខ្ចិតថលោះបងរ់ពោះជនមរបស់រពោះអងគសរម្ចប់កុំហុសឆគងសនអុំបពើ បរបស់បយើង។ 
ឥឡូវបយើងរល់ោប អាចផសោះផាោប ជាមយួរពោះជាម្ចច ស់តាមរយៈការទទួលយកនូវអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចបប់យើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បតើមូលបហតុអវី នជារពោះបយស ូ រតូវសុគតបដើមផសីបស្តងាគ ោះបយើងបចញពីអុំបពើ ប? 
 ក) ម្ចនកតការខាច យរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគមយួប៉ាុបណាត ោះ កដលអាចអតប់ទសអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងរសុង 
               ន។ 
 ខ្) បយើងទុំងអស់រតូវកតោល ប់ បហើយរពោះអងគសុគតមុនបដើមផបីងាា ញបយើងថាបយើងរតូវកតភយ័ខាល ចចុំបពាោះបសចកឋី
      ោល ប។់ 
 គ) រពោះអងគចងប់បរងៀនបយើងថាការបធវើយញ្ដបូជារតូវកតបធវើបឡើងមឋងបហើយមឋងបទៀត។ 
 

ខ. រោករពរតុស្បដិរស្ធថាមិនសាគ លរ់ពោះ រយស្ ពូីរដង Peter Denies Jesus―Twice 

ទោលទៅទ២ី. រទបៀបណដលការបដិទសធរបស់ទោរទពរតុសជួយផេល់ទមទរៀនអវីខលះដល់អស់អនរទជឿ។ 
   

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១៥-១៨។ ោវក័បផសងបទៀតកដល នបលើកមកនិយយបៅទីបនោះគឺជាបលកយ៉ាូហាន កដល
ជាអបកកដលនិពននដុំណឹ្ងលអបនោះ។ ោត់មនិ នលក់ ុំងពីការពិតកដលោតជ់ាោវក័របស់រពោះបយស ូ បនាោះបឡើយ។ ប៉ាុកនថ
បលកបពរតុស កដល នបរតៀមខ្លួនកបុងការការពាររពោះបយស ូ កបរជាម្ចនការភយ័ខាល ចបៅវញិ។ បលកបពរតុស នបដិបសធ
រពោះបយស ូ។ 
  
 វជាការងាយរសួលកដលឱ្យមនុសសោគ ល់បយើងថាជារគិសថបរស័ិទ បៅបពលកដលបយើងបៅកបុងចុំបណាមរគិសថ
បរស័ិទដសទបទៀត។ វមនិកមនជាការងាយរសួលបនាោះបទ បៅបពលកដលមនុសសទុំងអស់បៅជុុំវញិខ្លួនបយើងជាមនុសសកដល
មនិបជឿ ឬ មនិយល់ការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖  
 

អបកណាទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំបៅចុំបពាោះមុខ្មនុសសបលក ខ្ញុ ុំនឹងទទួលោគ ល់អបកបនាោះវញិ បៅចុំបពាោះរពោះ ភស័្តកថ
រពោះ បិតារបស់ខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរម សុខ្។  រឯីអបកណាបដិបសធមនិទទួលោគ ល់ខ្ញុ ុំបៅចុំបពាោះមុខ្មនុសស
បលក ខ្ញុ ុំកប៏ដិបសធមនិទទួលោគ ល់អបកបនាោះបៅចុំបពាោះរពោះ ភស័្តកថរពោះ បិតារបស់ខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរម សុខ្
កដរ។ (ម្ច៉ា ថាយ ១០:៣២-៣៣) 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើអបកម្ចនការពិ កបៅកបុងការនិយយថាអបកជារគិសថបរស័ិទកដរឬបទ?................... 
    បតើអបកភយ័ខាល ចថាមនុសសនឹងបបៀតបបៀនអបកឬបទ?........................................................... 
    ទូលសូមការបលើកទឹកចិតថពីរពោះជាម្ចច ស់ 
 

មហាបូជ្ជចារយសួរចទមលើយរពះទយស៊ូ The Highest Priest Questions  Jesus 

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:១៩-២៤។ បលកអាណ្ម្ចនតុំកណ្ងជាមហាបូជាចារយ ដូបចបោះបគបៅបលកថាជា
មហាបូជាចារយ កតបទោះជាយ៉ា ងបលកសកផ្ទកក៏ានត់ុំកណ្ងដូចោប បៅកបុងបពលបនាោះកដរ។ បលកអាណ្ នពាយមោក់
អនាធ ករ់ពោះបយស ូឱ្យរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលកបបណាកដលោតអ់ាចបចាទរបកានរ់ពោះអងគ បៅកបុងការកាតប់ទសរបស់រពោះអងគ 
ប៉ាុកនថ រពោះបយស ូមនិ នបឆលើយតបសុំណួ្ររបស់បលកបឡើយ។ 
   
 ពួកកងរកា ននាុំរពោះបយស ូ បៅផធោះរបស់បលកសកផ្ទ កដលជាតុលការបស់ពួកបមដឹកនាុំោសនា ឬ ពួក
ោនប់ហរដនិពាយមចាប់រពោះអងគមកកកនលងបនោះ។ ការរកបរឿងកបបបនោះជាអុំបពើខុ្សចាប ់ដូបចបោះបគបធវើកបបបនោះបៅបពលយប់
បោយសម្ចង ត ់ភាល មៗបនាធ ប់ពីសថ្ងកដលរពោះបយស ូ នចាបខ់្លួន។ មនិម្ចនឱ្កាសកដលម្ចននរណាម្ចប កប់ធវើជាោកសកីបុងការ
និយយពីអវីកដលពួកបគ នបចាទរបកានប់នាោះបឡើយ។ ពួកោនប់ហរដិនភាគបរចើន នសបរមចចិតថថារពោះបយស ូគួរកតកាត់
បទសរបហារជីវតិ។ ពួកបគ នរកបរឿងរគបវ់ធិីទុំងអស់បដើមផបីចាទរបកានរ់ពោះអងគបៅបលកពីឡាត់ជាមយួការបចាទរបកាន់
ជាផលូវការមយួ។ 
 
លំហាត់អនវុតតន ៍
 
៦ មូលបហតុអវី នជាបលកអាណ្សួរចបមលើយរពោះបយស ូ? 
 ក) បដើមផបីរៀនពីបោលលទនិរបស់រពោះអងគ 
 ខ្) បដើមផឱី្យោគ ល់រពោះអងគបកនទមបទៀត 
 គ) បដើមផោីក់អនាធ ករ់ពោះបយស ូ  
 

ទោរទពរតុសបដិទសធស្គជ្ជថមី ថាមិនស្គគ ល់រពះ ទយស៊ូ Peter Denies Jesus Again 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:២៥-២៧។ ចុំនួនបដីងកដលបលកបពរតសុរតូវ នសួរថាបតើោត់ជាោវក័របស់រពោះបយស ូ
កមនកដរឬបទ បហើយចុំនួនបីដងកដលបលកបពរតុស នបដិបសធរពោះអម្ចច ស់របស់ោត។់ បនាធ បម់ក ម្ចន់ករ៏ងាវ ដូចកដលអវី
កដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលទុកយ៉ា ងបនាោះកដរ។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូសមលងឹមកបលកបពរតសុ បលក នដឹងថា
បលក នបធវើឱ្យខុ្សចុំបពាោះរគូរបស់ោត ់ដូបចបោះកាត់ករ៏តប់ចញមកខាងបរៅ ករសកយុំ និងសុុំបទសនូវអវីកដលោត ់នបធវើ។ 
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បយើងគួរកតម្ចនការរបុងរបយត័បមនិរតូវវនិិឆឆយ័ចុំបពាោះបលកបពរតសុកដលជាម្ចប កក់ដលនឹងកាល យជាអបកដឹកនាុំមយួបៅកបុង
ចុំបណាមោវក័ទុំងអស់។ តាមរយៈការបដិបសធរបស់បលក រពោះបយស ូ នបងាា ញពីរបបៀបកដលបលកបពរតុសទនប់ខ្ាយ
បោយខ្លួនឯង។ អាចនិយយដូចោប នឹងបយើងរល់ោប  របសិនបបើបយើងមនិរកាការបផ្ទថ តយកចិតថទុកោកប់ៅបលើរពោះសបស្តងាគ ោះ
របស់បយើង។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើបលកបពរតុស នបធវើអវីបៅយបក់ដលបលកបៅកបុងផធោះរបស់មហាបូជាចារយ? 
 ក) បលក នកាតស់លឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់បលកមហាបូជាចារយ។ 
 ខ្) បលក នបដិបសធមនិោគ ល់រពោះអងគចុំនួនបីដង។ 
 

គ. រពោះ រយស្ រូៅមុខរោកពីឡាត Jesus Before Pilate 
ទោលទៅទ៣ី. ប ា្ ញពីលទធផលណដលទោរពីឡាតសួរចទមលើយរពះទយស៊ូ។ 
 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៨:២៨-៤០ និង ១៩:១-៦។ ោនប់ហរដិនមនិអាចបញ្ជូ ននរណាម្ចប កឱ់្យបៅោល ប់ នបឡើយ 
ដូបចបោះបហើយបទើប ពួកបគបញ្ចូ នរពោះបយស ូ បៅឱ្យអភ ិលរ ៉ាមុូ្ច ុំងគឺ បលកពីឡាត។់ ពួកបគបចាទរបកានរ់ពោះបយស ូថារពោះអងគ
កុំពុងកត ពាយមកោង អាណាចរកមយួសរម្ចប់ខ្លួនឯង។ បនោះជាអុំបពើកផតជ់ាតិបហើយជាបទសកដលនឹងរតូវផឋនាធ បទស
ដល់ោល ប់។ 
 
 រពោះបយស ូមនិ នការពារអងគរទងរ់បឆាុំងពីការបចាទរបកានខុ់្សឆគងបនោះបឡើយ។  រពោះបយស ូ នរ បប់លក
ពីឡាត់ថា រទងគ់ឺជារពោះមហាកសរត បហើយអាណាចរកបនាោះមនិកមនជាកមមសិទនរបស់ពិភពបលកបនោះបឡើយ។ អាណាចរក
របស់រពោះអងគ គឺខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្កដលម្ចនបៅកបុងជីវតិអស់កដលបជឿបលើរពោះអងគ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បៅបពលកដលបលកពីឡាត់សួររពោះបយស ូថាបបើរពោះអងគគឺជារពោះមហាកសរតកមន បតើរពោះបយស ូ បឆលើយតបយ៉ា ងដូចបមឋច? 

 ក) “បទ ខ្ញុ ុំរតូវ នបគបចាទរបកានខុ់្សបហើយ” 
 ខ្) “អាណាចរករបស់ខ្ញុ ុំមនិសទិតបៅកបុងបលកបនាោះបឡើយ” 
 គ) “អាណាចរករបស់ខ្ញុ ុំរបបសើជាងចរកភពរ ៉ាមុូ្ច ុំងបៅបទៀត” 
 
៩ បតើអបកបជឿថារពោះបយស ូជាមហាកសរតបៅបលើជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? 
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ទគ្កាត់ទទាសររហារជីវិតរពះទយស៊ូ Jesus Sentenced to Death 
 បៅកបុងការសួរចបមលើយបលកពីឡាត់មនិអាចរកមូលបហតុណាបដើមផកីាតប់ទសរពោះបយស ូ នបឡើយ។ោត់ ន
រ បប់ៅកាន់បណាឋ លជនពីការបនោះប៉ាុកនថពួកបគបៅកតករសកបឡើងឱ្យសម្ចល បរ់ពោះបយស ូ។បលកពីឡាត់ នឱ្យជបរមើសបៅ
ដល់ពួកបគកបុងការបរជើសបរ ើសរវងរពោះបយស ូ  និង រ៉ា ស កដលជាបចារសរពបដើមផបីោោះកលងឱ្យម្ចនបសរភីាព។ បណាឋ លជន
បរជើសបរ ើសយក រ៉ា ស។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើបលកពីឡាតវ់និិឆឆយ័បទសយ៉ា ងណា? 
 ក) បលក នរ បប់ៅរពោះបយស ូថារពោះអងគម្ចនកុំហុសឆគង និងគួរកតោល ប។់ 
 ខ្) បលករកប ើញថារពោះបយស ូមនិម្ចនបទសអវីបឡើយ។ 
 គ) បលក នបញ្ចូ នរពោះបយស ូ បៅកបុងគុកជាមយួបចារ រ៉ា ស។ 
  

 បលកពីឡាតច់ងរ់ ុំបោោះរពោះបយស ូឱ្យម្ចនបសរភីាព ប៉ាុកនថ បលកម្ចនការភយ័ខាល ចចុំបពាោះបណាឋ លជន។ ពួកបគនឹង
រយការណ៍្រគបយ់៉ា ងអវីកដលបលក នបធវើោកព់ួកបគបៅកានថ់ាប កប់លើសនចរកភពរ ៉ាមុូ្ច ុំង របសិនបបើបលកមនិយល់រពមបធវើ
តាមអវីកដលពួកបគចង ់ន។ ការងារ  និងជីវតិរបស់បលកនឹងសទិតបៅកបុងបរោោះថាប ក។់ បលកមនិចងក់ាតប់ទសជនកដល
ោម នកុំហុសបឡើយ ប៉ាុកនថ សុវតថិភាពផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់បលកគឺសុំខាន់សរម្ចបប់លក។ ដូបចបោះ បៅទីបុំផុតបលកពីឡាត់ ន
សបរមចចិតថកាតប់ទសរបហារជីវតិរពោះបយស ូ បោយឆាក ងរពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ងដូចជាឧរកិដឌជន។ 
  
 បលកពីឡាតដូ់ចជា អស់អបកកដលឮរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ បហើយ នសរមចចិតថថានឹងរតូវបធវើអវីជាមយួរពោះអងគ 
ម្ចនអបកខ្លោះភយ័ខាល ចកបុងការបជឿបលើរពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះបោយបរពាោះកតអវីកដលមនុសស ននិយយ និងបធវើ។ អនាគតដ៏
អស់កលផជានិចចរបស់បយើងគឺអារស័យបៅបលើអវីកដលបយើងបធវើឥឡូវបនោះជាមយួរពោះបុរតាគឺរពោះបយស ូរគិសថ។ ោម នការបរជើស
បរ ើសណាកដលោម នលទនផលបនាោះបឡើយ។ បតើការបរជើសបរ ើសរបស់បយើងជាអវី? បតើអបកនឹងបធវើអវីជាមយួរពោះបយស ូ? 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១១ មូលបហតុអវី នជាបលកពីឡាត់មនិបោោះកលងរពោះបយស ូឱ្យម្ចនបសរភីាព? 
 ក) បលករកប ើញថារពោះបយស ូ នបធវើខុ្ស។ 
 ខ្) បលកម្ចនការភយ័ខាល ចចុំបពាោះមហាជន។ 
 គ) បលកចងប់ោោះកលង រ៉ា សឱ្យម្ចនបសរភីាព។ 
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ឃ. រគឆ្កា ងរពោះ រយស្  ូJesus Nailed to the Cross 
ទោលទៅទ៤ី. ប ា្ ញពីអតែន័យ និងជំទោះអំពកីារពយូររពះនមរបស់រពះទយស៊ូទៅទលើទឈើឆ្កា ង។ 
 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:១៦-២៧។ រពោះបយស ូ រតូវសុគតរមួោប ជាមយួឧរកិដឌជនពីរនាក់ បហើយម្ចនពយរួផ្ទល កបៅពីបលើ
ថា“បយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាបសឋចយូោ” (ខ្ទី១៩) នាយកបូជាចារយមនិបពញចិតថឱ្យសរបសរកបបបនាោះបទ ប៉ាុកនថ បលក
ពីឡាត់បដិបសធមនិឱ្យម្ចនការផ្ទល ស់បឋូរបឡើយ។ 
   
 បៅបពលកដលរពោះបយស ូកុំពុងកតរងទុកខបៅបលើបឈើឆាក ងរទងនូ់វកតយករពោះទយ័ទុកោកច់ុំបពាោះអបកដសទជាងអងគរទង់
ផ្ទធ ល់បៅបទៀត។ រទង ់នរបគល់ម្ចតារបស់រពោះអងគឱ្យោវក័យ៉ាូហានជាអបកបមើលកថ្រកា។ តាមរយៈដុំណឹ្ងលអបផសងបទៀត
បយើងអាចបរៀន នថារទង ់អធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច ស់ឱ្យអតប់ទសដល់អស់អបកកដល នឆាក ងរពោះអងគ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ បតើផ្ទល កសញ្ហដ អវីកដលបលកពីឡាត់បញ្ហជ ឱ្យបគយកបៅោក់បលើបឈើឆាក ង? 
  ក) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាជនកផតជ់ាតិ 
  ខ្) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាជនកដលមនិបធវើតាមរកឹតយវនិយ័របស់បលកម៉ាូបស 
 គ) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាបសឋចយូោ 
 

រពះទយស៊ូទស្គយទិវងគត The Death of Jesus 
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:២៨-៣០។ រគបទ់ុំនាយទុំងអស់បៅកបុងសមពននបមរតីចាស់កដលពួកពាការ ីនកថ្លងអុំពីរពោះ
បមសសុកីដលនឹងរតូវសុគតសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង នសបរមចបៅបពលកដលរពោះបយស ូ នសុគតបៅបលើបឈើឆាក ង។ វ
 នបកើតបឡើងពិតរ កដកមនដូចជាអវីកដលពួកពាការ ីនទយទុកកាលពីរបរ់យឆាប ុំមុនសូមផកីតកលផងកដលពួកទហាន
 នកហករពោះភូោរបស់រពោះបយស ូ និង នយកទឹកបខ្មោះឱ្យរពោះបយស ូ បោយ។ 
  
 បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នករសកបឡើងថា “កិចចការរបស់ទូលបងគុំ នចបរ់ចួរល់បហើយ” (ខ្ទី៣០) រទង ់ន
បញ្ចបក់ិចចការកដលរពោះជាម្ចច ស់ នោក់ឱ្រពោះអងគបធវើ។ ការសុគតរបស់រពោះអងគ នបងស់ថ្លបលោះសរម្ចបក់ារសបស្តងាគ ោះរបស់
បយើង។ របជាជាតិសនពិភពបលកនឹងអាចទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ  បហើយម្ចនបសរភីាពពីការោបសងកតស់នអុំបពើ ប និង
ម្ចនជីវតិអស់កលផជាបរៀងរហូត។ មនិកតប៉ាុបណាត ោះ វគឺសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់មនុសសជាតិតាមរយៈការសុគតរបស់
រពោះបយស ូ។ បយើងមនិរតូវបបនាធ សជនជាតិយូោ បលកពីឡាត ់ឬកងរការពោះវហិារកដល នបធវើគុតរពោះអងគបឡើយ។ វគឺជា
អុំបពើ ប ជាអុំបពើ បរបស់បយើង កដលមនិអាចបជៀសផុត នបធវើឱ្យរពោះអងគសុគតបៅបលើបឈើឆាក ងបដើមផសីបស្តងាគ ោះបយើង។ ឱ្យ
បយើង នដឹងចាស់ថាការបនោះ នបធវើឱ្យម្ចនការោឋ យបរកាយ ការករបចិតថសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់បយើង។ បយើងមនិចង់
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របរពឹតថអវមីយួកដលបធវើឱ្យរពោះបយស ូសុគតបទៀតបនាោះបឡើយ។ ដូបចបោះបយើងសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទសឱ្យបយើង។ បោយបយើងបជឿ 
និងម្ចនការបអៀនខាម សចុំបពាោះអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើបដើមផពីួកបយើង បយើងនឹង នសបស្តងាគ ោះ។ បពរតុសទី១ជុំពូក ២:២៤ 
 នអោះអាងថា “រពោះ រគិសឋ នផធុក បរបស់បយើងកបុងរពោះ កាយរបស់រពោះ អងគកដលជាបប់លើបឈើឆាក ងបដើមផឲី្យបយើងកលង
ជុំពាក ់ជុំពិននឹង បតបៅមុខ្បទៀតបហើយឲ្យបយើងម្ចនជីវតិបោយរបរពឹតថកតអុំបពើសុចរតិ*។បង បអូន នជាសោះ បសផ ើយបោយ 
ោរោប មរបសួរបស់រពោះ អងគ” 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ បតើរពោះបយស ូចងម់្ចននយ័យ៉ា ងណាបៅបពលកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា “កិចចការរបស់ទូលបងគុំ នបញ្ចប ់ 
       បហើយ”។ 
  ក) រោឌ ភ ិលថ្មីរបស់ពិភពបលកឥឡូវម្ចនរបសិទនភាព។ 
  ខ្) ការងារសនការសបស្តងាគ ោះ នចបរ់ចួរល់បហើយ។ 
 គ) បសកឋីសងឃមឹទុំងអស់សរម្ចបអ់ាណាចរករបស់រពោះអងគរតូវ ន តប់ង។់ 
 
១៤ បតើនរណាកដលរតូវបបនាធ សសរម្ចបក់ារសុគតរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) ម្ចនកតមហាបូជាចារយមយួប៉ាុបណាត ោះ 
 ខ្) ម្ចនកតពួកោនប់ហរដិន បលកពីឡាត ់និងពកួទហានកដល នឆាក ងរពោះអងគប៉ាុបណាត ោះ 
 គ) ពួកបយើងគឺមនុសសរគបជ់ាតិោសន៍ទុំងអស់។ អុំបពើ បរបស់បយើង នបធវើឱ្យរពោះអងគរតូវសុគត។ 
 
១៥ បតើបយើងនឹងរតូវបធវើអវីឥឡូវបនោះ? 
 ក) បយើងមនិគួរបចាទរបកានន់រណាម្ចប ក់បៅកបុងតុលការបឡើយ។ 
 ខ្) បយើងគួរកតបបនាធ សអស់អបកកដលបញ្ជូ នរពោះបយស ូបៅសម្ចល បប់ហើយរតូវកតរបឆាុំងនឹងកូនបៅរបស់ពួកបគ។ 
 គ) បយើងគួរកតោរភាពអុំបពើ បរបស់បយើងនិងសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទស បរបស់បយើង។ 
 

រសបតាមទសចរេីណដលានណចងទុររនុងគ្មពីរ Prophecies Fulfilled  
 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:៣១-៣៧។ ការឆាក ងបៅបលើបឈើឆាក ងរយៈបពលយូរ ម្ចនការឈចឺាប់ខាល ុំង។ ពួកទហាន ន
វយបុំ ក់បជើងរបស់ជនរងបរោោះទុំងអស់បដើមផឱី្យពួកបគឆាប់ោល ប។់ បៅកបុងករណី្របស់រពោះបយស ូ ពួកទហាន នរក
ប ើញថារពោះបយស ូ   នសុគត តប់ៅបហើយ ដូបចបោះពួកបគមនិ នវយបុំ កឆ់អឹងរពោះអងគបឡើយ។ ការបនោះរសបតាម
បសចកឋីកដលម្ចនកចងទុកបៅកបុងរពោះគមពរី។ (សូមបមើល ទុំនុកតបមកើង ៣៤:២០)។ 
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 បៅបពលកដលពួកទហាន នចាកទ់ុំលុោះចុំបហៀងរពោះកាយរបស់រពោះបយស ូ  ការបនោះករ៏សបតាមបសចកឋីកដលម្ចន
កចងទុកបៅកបុងរពោះគមពរីកដរ។ ោការ ី១៣:១កតរ់តាថា “បៅសថ្ងបនាោះនឹងម្ចនរបភពទឹកផុសបឡើង លងជរមោះអុំបពើ ប និង
អុំបពើបមហមងរបស់រពោះ ញាតិវងសរពោះ  ទោវឌី និងរបជា ជនបៅរកុងបយរ ូោឡឹម”។ បហើយកបុង១យ៉ាូហាន ១:៧ផងកដរ ន
កថ្លងថា “ប៉ាុកនថ របសិនបបើបយើងរស់កបុងពនលឺ ដូចរពោះ អងគផ្ទធ ល់កដលគងប់ៅកបុងពនលឺ បនាោះបយើងនឹង នរមួរស់ជាមយួោប បៅវញិ
បៅមក បហើយរពោះ បលហិតរបស់រពោះ បយស ូ ជារពោះ បុរតារបស់រពោះ អងគជរមោះបយើងឲ្យ នបរសុិទន រចួពីរគបអ់ុំបពើ បទុំង
អស់។                                                                                                                                       

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១៦ ចងចាុំខ្គមពរី ១យ៉ាូហាន ១:៧។ 
 

ង. ការបញាុ ោះស្ពរពោះ រយស្  ូThe Brurial of Jesus 
ទោលទៅទ៥ី. ពិពណ៌នពីការបញចុ ះសពរបស់រពះទយស៊ូ។ 

  

 សូមអានយ៉ាូហាន ១៩:៣៨-៤២។ បលកយ៉ាូកសបអបករសុកបអើរមី្ច៉ា បថ្ និងបលកនីកូបដម កដលបលកទុំងពីរនាកគ់ឺ
ជាអបកដឹកនាុំោសនាដល៏ផលីាយ និងជាសម្ចជិកសនរកុមោនប់ហរដីន។ ពួកបគទុំងពីរនាក់មនិ នប ោះបឆាប តកបុងការបធវើ
គុត រពោះបយស ូ បទ។ តាុំងពីបពលបនាោះមកពួកបគគជឺា អបកបជឿបលើរពោះបយស ូជាសម្ចង ត ់បហើយពួកបគភយ័ខាល ចបៅកបុងការបបើក
ចុំហជុំបនឿរបស់ពួកបគសរម្ចប់រពោះអងគ។ 
  
 បៅកបុងការបងាា ញជុំបនឿរបស់បយើងបៅឱ្យអបកដសទគឺមនិកមនជាការងាយរសួលបឡើយ កតបទោះជាយ៉ា ងណាកប៏ោយ 
រពោះបយស ូ នសនាថារទងគ់ង់បៅជាមយួបយើង។ រទងន់ឹងរបទនឱ្យបយើងនូវកម្ចល ុំងនិងទុំនុកចិតថកដលរតឹមរតូវសរម្ចប់
បយើង។ បៅបពលរតូវការមកដល់រពោះជាម្ចច ស់ នជុំរញុចិតថបលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមបសបើសុុំយកសពរបស់
រពោះបយស ូយកបៅបញ្ចុ ោះបដើមផបីងាា ញការបោរពនិងបសចកឋីរសឡាញ់របស់ពួកបគដល់រពោះអងគ។ ការបនោះក ៏នសបរមចនូវ
ទុំនាយមយួបទៀតកដរថា៖ រពោះបមសសុនីឹងបៅជាមយួអបកម្ចនបៅកបុងការសុគតរបស់រពោះអងគ។ 
  
 ទុំបនៀមទុំលប់សនការបញ្ចុ ោះសពគឺរតូវកតរុ ុំោកសពជាមយួរកណាតស់ និងបញ្ចុ ោះសពបៅកបុងរងូថ្មកដលបៅចបនាល ោះ
ភបុំ។ តាមដុំណឹ្ងលអបផសងបទៀតបយើង នបរៀនថាោកសពរបស់រពោះបយស ូ រតូវ នបញ្ចុ ោះបៅកបុងផបូររបស់បលកយ៉ាូកសបអបក
រសុកអារមី្ច៉ា បថ្។ ពិធីបញ្ចុ ោះសពមនិម្ចនបពលបវលរគបរ់ោនក់បុងការបរៀបចុំបនាោះបឡើយពីបរពាោះបពលបវលជិតយប់បៅបហើយ
បៅបពលកដលរពោះបយស ូសុគត បហើយសថ្ងកជ៏ិតផុតបៅកដរ។ ដូបចបោះរពោះសពរបស់រពោះបយស ូមនិ នបរៀបចុំតាមទុំបនៀម
ទុំលប់សនការបញ្ចុ ោះសពបឡើយ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៧ បតើបគ នបធវើអវីខ្លោះជាមយួរពោះសពរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) បលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមបញ្ចុ ោះសពរពោះអងគ 
 ខ្) ពួកោវក័បញ្ចុ ោះសពរពោះអងគ 
 គ) ទុករពោះសពរបស់រពោះអងគបៅបលើបឈើឆាក ង 
 
១៨ មូលបហតុអវី នជាការបញ្ចុ ោះសពរបស់រពោះបយស ូមនិ នចបរ់ចួរល់? 
 ក) ពួកសិសសរបស់រពោះបយស ូម្ចនការភយ័ខាល ច 
 ខ្) រពោះបយស ូ នសុគតបៅមុនសថ្ងសបផទ័ចាបប់ផឋើម បហើយោម ននរណាម្ចប ក់អាចបធវើការរហូតដល់រពោះអាទិតយលិច
       នបឡើយ 
 គ) ពួកោវក័មនិម្ចនថ្វកិារគបរ់ោនប់ៅកបុងការទិញសុំភារោះកបុងការបធវើពិធីបញ្ចុ ោះសព 
 
១៩ អធិោឌ នសូមឱ្យរពោះជាម្ចច ស់របទនឱ្យអស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូកបុងទីអាថ្ក៌ុំ ុំងឱ្យហា នបបើកចុំហសរម្ចប់  
      រពោះបយស ូ  
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ  
 
៦ គ) បដើមផោីក់អនាធ ករ់ពោះបយស ូ 
 
១ ខ្) បយើងឱ្យម្ចរោតាុំងម្ចនអុំណាច បលើបយើងបៅបពលកដលបយើងបដិបសធរពោះរគិសថ 
 
៧ ខ្) បលក នបដិបសធមនិោគ ល់រពោះអងគចុំននួបីដង 
 
២ ក) រទង ់នរជាបដឹងរចួបរសចបៅបហើយថាវជាបពលបវលរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកបុងការសុគត 
 
៨ ខ្) “អាណាចរករបស់ខ្ញុ ុំមនិសទិតបៅកបុងបលកបនាោះបឡើយ 
 
៣ គ) ោត់ នកាតស់លឹករតបចៀកអបកបបរមើរបស់មហាបូជាចារយ 
 
១០ ខ្) បលករកប ើញថារពោះបយស ូមនិម្ចនបទសអវីបឡើយ 
 
៤ ក) ម្ចនកតការខាច យរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគមយួប៉ាុបណាត ោះកដលអាចអតប់ទសអុំបពើ បរបស់បយើងទុំងរសុង ន 
 
១៤ គ) ពួកបយើងគឺមនុសសរគបជ់ាតិោសន៍ទុំងអស់។ អុំបពើ បរបស់បយើង នបធវើឱ្យរពោះអងគរតូវសុគត។ 
 
១១ ខ្) បលកម្ចនការភយ័ខាល ចចុំបពាោះមហាជន 
 
១៥ គ) បយើងគួរកតោរភាពអុំបពើ បរបស់បយើង និងសូមឱ្យរពោះអងគអតប់ទស បរបស់បយើង។ 
 
១២ គ) រពោះបយស ូអបកភូមណិា ោករ ៉ាតជាបសឋចយូោ 
 
១៧ ក) បលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមបញ្ចុ ោះសពរពោះអងគ 
 
១៣  ខ្) ការងារសនការសបស្តងាគ ោះ នចបរ់ចួរល់បហើយ 
 
១៨ ខ្) រពោះបយស ូ នសុគតបៅមុនសថ្ងសបផទ័ចាបប់ផឋើម បហើយោម ននរណាម្ចប ក់អាចបធវើការរហូតដល់រពោះអាទិតយលិច
       នបឡើយ 


