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យ ហូានជំពូកទី ២០-២១  

John 20-21 
 
 

 
 
គ្ទរាង 
ក. ផបូរទបទ The Empty Tomb 
ខ្. ការសកមឋងបឡើងសនការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូ Jesus Post-Resurection Appearances 
 

ទោលទៅ 
១. ពិពណ៌្នាពីគុំនិតផធុយោប ចុំនួនពីរកដលបឆលើយតបបៅនឹងផបូរទបទ។ 
២. កុំណ្តព់ីបពលបវលមយួចុំនួនកដលរពោះបយស ូបងាា ញខ្លួន បនាធ បព់ីការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះអងគ។ 
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ក. ផនូរទរទ The Empty Tomb 
ទោលទៅទ១ី. ពិពណ៌នពីគ្ំនិតផទុយោន ចំនួនពីរណដលទឆលើយតបទៅនឹងផនូរទទទ។ 

  

 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:១-១០។ មុនបពលរពោះបយស ូ រតូវបគបធវើគុត រទងម់្ចនរពោះបនធូលរ បោ់វក័របស់រពោះអងគជា
បរចើនដងថារទងន់ឹងរតូវបគបញ្ជូ នបៅសម្ចល ប់ បហើយបរកាយមករពោះអងគនឹងម្ចនជីវតិរស់បឡើងវញិ។ ប៉ាុកនឋ បៅបពលកដល
រពោះបយស ូពិតជា នសុគត ពួកោវក័ហាកប់ីដូចជាមនិ នចាុំបៅអវីកដលរទងម់្ចនរពោះបនធូលរ បដ់ល់ពួកបគអុំពីការរស់
បឡើងវញិរបស់រពោះអងគ។  
  
 ដករសងប់ចញពីការនិពននដុំណឹ្ងលអបផសងបទៀតបយើង នដឹងថានាងម្ច៉ា រជីាអបករសុកម្ច៉ា ោឡារមួទុំងរសីថមយួចុំនួន
 នបចញបៅផបូរ ជាកកនលងកដលបគ នយករពោះសពរបស់រពោះបយស ូ បៅបញ្ចុ ោះ។ ពួកបគម្ចនបុំណ្ងយកបរបងអូបបៅអបបលើ
រពោះសពរបស់រពោះអងគបៅតាមរបសពណី្។ ប៉ាុកនថ បរឿងកដលចុំកឡកសរម្ចបព់ួកបគគឺផ្ទធ ុំងថ្មដធ៏ុំកដល នរគបពមីុខ្ផបូររតូវ ន
របមៀលបចញ។ ផបូរគឺបៅទបទ! នាងម្ច៉ា រ ីនរតយ់៉ា ងបលឿនបដើមផមីករ បដ់ុំណឹ្ងដល់ពួកោវក័ខ្ណ្ៈបពលកដលពួកស្តសថីឯ
បទៀតៗកុំពុងកតបៅឯផបូរបៅបឡើយ។ បៅបពលកដលនាងម្ច៉ា រជីាអបករសុកម្ច៉ា ោឡារតឡបម់កផបូរវញិ បទវតារបស់រពោះជាម្ចច ស់
 នរ បព់ួកនាងថារពោះបយស ូម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិបហើយ។ 
  
 បលកបពរតុស និងបលកយ៉ាូហាន នបៅបមើលបោយខ្លួនឯង បហើយពួកបគក ៏នប ើញថាផបូរបៅទបទបលើកកលងកត
សបមលៀកបុំពាកក់ដល នរុ ុំរពោះសពរបស់រពោះបយស ូប៉ាុបណាត ោះកដលបៅទីបនាោះ។ នាងម្ច៉ា រ ីនគិតថារបកហលជាសរតូវរបស់
រពោះបយស ូ បហើយកដល នលួចយករពោះសពរបស់រពោះអងគបៅ។ ប៉ាុកនថបលកបពរតុស និងបលកយ៉ាូហាន នដឹងថាបចារនឹង
មនិចុំណាយបពលបោោះ រកណាតក់ដលរុ ុំរពោះសពរពោះអងគ និងបោោះរកណ្ត់កដល នរុ ុំរពោះសិោររបស់រពោះអងគបនាោះបទ។ បតើ
ម្ចនបរឿងអវី នបកើតបឡើងបលើរពោះបយស ូ? បនាធ ប់ពីគិត នលអិតលអនប់ហើយ ពួកបគ នរតឡបប់ៅផធោះកដលពួកបគ នោប ក់
បៅរកុងបយរោូឡឹមវញិ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ មូលបហតុអវី នជានាងម្ច៉ា រជីាអបករសុកម្ច៉ា ោឡាបធវើដុំបណ្ើ របៅផបូរកដលបគ នបញ្ចុ ោះរពោះសពរបស់រពោះបយស ូ? 
 ក) នាងចងប់មើលប ើញថារពោះបយស ូពិតជា នសុគតកមន។ 
 ខ្) នាងចងយ់កបរបងរកអូបបៅអបរ់ពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) នាងចងន់ិយយជាមយួអបកកដលកថ្រកាសួន។ 
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២ បតើនាងរកប ើញអវីបៅបពលកដលនាង នបៅដល់ផបូរ? 
 ក) ផបូរបបើកចុំហរ បហើយទបទ។ 
 ខ្) បលកយ៉ាូកសប និងបលកនីកូបដមកុំពុងកតអបរ់ពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 គ) សរតូវរបស់រពោះបយស ូ នលួចយករពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
៣ បៅបពលបលកបពរតុស និងបលកយ៉ាូហាន នបៅកកនលងបញ្ចុ ោះសព ពួកបគ នប ើញ 
 ក) ទហាន បហើយ នសួរថាបតើម្ចនបរឿងអវីបកើតបឡើង។ 
 ខ្) អបកកថ្រកាសួន បហើយ នសួរថាបតើរពោះសពរបស់រពោះបយស ូ បៅឯណា។ 
 គ) សបមលៀកបុំពាករ់បស់រពោះបយស ូ បៅកបុងផបូរ។ 

 
ខ. ការស្ដមដងរ ើងម្នការរស្រ់ ើងវិញរបស្រ់ពោះរយស្  ូ                                       
 Jesus’s Post-Resurrection Appearances  
ទោលទៅទ២ី. រំណត់ពីទពលទវោមួយចំនួនណដលរពះទយស៊ូប ា្ ញខលួន បនទ ប់ពីការរស់ទឡើងវិញរបស់រពះអងគ។ 
 

នងា៉រជី្ជអនររសុរា៉ោ ឡាបានទឃើញរពះ ទយស៊ូ Jesus Appears to Mary Magdalene  
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:១១-១៨។ បពលខ្លោះមនុសសបៅកតបកើតទុកខបៅបពលមនុសសកដលបយើងរសឡាញ់ នោល ប ់
បហើយ នបធវើឱ្យពួកបគហាក់បដូីចជាបភលចនូវរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ សូមផកីតរពោះបនធូលកដលពួកបទវតា នរ បប់ៅ
កានព់ួករសីៗបៅឯផបូរ កដលជាដុំណឹ្ងលអពីការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូកម៏និអាចបញ្ចុ ោះបញ្ចូ លពួកោវក័ឱ្យបជឿ ន
បឡើយ។ ពួកបគរតូវការជួបជាមយួរពោះបយស ូ បោយផ្ទធ ល់បដើមផឱី្យ នដឹងថារទងគ់ឺពិតជាម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិកមន។ 
ដូបចបោះរពោះបយស ូក ៏នបលចមកឱ្យពួកោវក័របស់រពោះអងគប ើញជាបរចើនបលើកបរចើនោរអុំឡុងបពលរពោះអងគម្ចនរពោះជនមរស់
បឡើងវញិ។ សរម្ចប់បពលកសសិបសថ្ងរទងម់្ចនរពោះបនធូលបៅពួកបគអុំពីរពោះរជយរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
  
 រពោះបយស ូកយ៏ងមករកបយើងកដរ បហើយរពោះអងគកអ៏នុញ្ហដ តឱ្យបយើង នដឹងថារទងម់្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិកដរ។ 
រទង ់នបធវើឱ្យទឹកកភបករបស់បយើងរតឡបប់ៅជាអុំណ្រ បហើយបញ្ចូ នបយើងឱ្យកចកចាយដុំណឹ្ងលអជាមយួអបកដសទ។ នាងម្ច៉ា រ ី
គឺជាអបកកដល នបមើលប ើញរពោះបយស ូ រគិសថម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិមុនបគ បហើយ នទទលួដុំណឹ្ងលអរបស់រពោះអងគ។ 
រគបអ់បកបជឿទុំងអស់គួរកតកចកចាយដុំណឹ្ងលអដអ៏ោច រយអុំពីរពោះរគិសថរបកបបោយរ ជាញ  និងបោយសមរមយ។ បនោះជាការ
សុំខាន់កដលបយើងយល់ពីរបបៀប និងបពលបវលកដលបយើងរតូវនិយយជាមយួមនុសសដសទបទៀត ការបនោះកតមយួគតក់ដល
អាចបធវើឱ្យម្ចនការផ្ទល ស់បឋូរបទោះបីជាមនុសសទទួល ឬកប៏ដិបសធដុំណឹ្ងលអកប៏ោយ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ បៅបពលកដលរពោះបយស ូយងមកជួបនាងម្ច៉ា របីៅកកផរម្ចត់ផបូរ រទងម់្ចនរពោះបនធូលបៅកានន់ាង 
 ក) ឱ្យឈប់យុំ។ 
 ខ្) ឱ្យរតឡបប់ៅផធោះវញិ។ 
 គ) ឱ្យរតឡបប់ៅវញិ បហើយរ បដ់ុំណឹ្ងបនោះបៅពួកោវក័។ 
 

ពួរសិសសបានទឃើញរពះ ទយស៊ូ Jesus Appears to His Disciples 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:១៩-២៣។ បៅសថ្ងដកដលរពោះបយស ូ នបលចឱ្យសិសសរបស់រពោះអងគ នប ើញ កដលពួកបគ
 ន ុុំខ្លួនឯងបៅកបុងផធោះ បោយភយ័ខាល ចសរតូវរបស់រពោះបយស ូនឹងរតឡបម់កវយរបហារពួកបគ។ បៅបពលកដលពួកបគ
 នប ើញរពោះបយស ូ ពកួបគមនិអាចបជឿថារទងម់្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិបឡើយ។ រពោះបយស ូ នបងាា ញោប មបៅបលើ
រពោះហសថរបស់រពោះអងគឱ្យពួកបគប ើញ នឹងភសថុតាងកដលបងាា ញរ បព់ួកបគថារទងម់និកមនជាបខាម ចបនាោះបឡើយ។ បនាធ ប់
មកការសបរមចសនទុំនាយកដល នទយទុកអុំពីរពោះបមសសុ ីនសបរមចបៅចុំបពាោះពួកបគ។  
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមឋងបទៀតថារទងន់ឹងបញ្ចូ នបយើងបចញបៅដូចរពោះបិតា នបញ្ចូ នរពោះអងគឱ្យមកកដរ។ ពួក
បគនឹងទទួល នរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបដើមផជីាជុំនយួដល់កិចចការកដលរទង ់នរបទនឱ្យពួកបគ។ តាមរយៈដុំណឹ្ងលអលូកា 
និងកិចចការបយើងបរៀន នថា ពួកោវក័ នទទួលរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបៅកបុងរយៈបពលហាសិបសថ្ងបនាធ បព់ីបុណ្យចមលងរចួ។ 
រពោះបយស ូ បៅកតរបទនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនដល់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ និងអស់អបកកដលចងប់ុំបរ ើរពោះអងគ។ 
  
 តាមរយៈការោថ ប់តាមបសចកថីបងាគ បរ់បស់រពោះបយស ូ  និងកចកចាយដុំណឹ្ងលអ ពួកោវក័ នប្ងចាប់មនុសសជា
បរចើន។ ម្ចនរបបទសជាបរចើន និងមនុសសជាបរចើនកដលមកពីរគបោ់ទ នភាពទុំងអស់បៅកបុងជីវតិ នទទួលបជឿបលើ
រពោះសបស្តងាគ ោះ។ បបើពួកោវក័មនិ នកចកចាយដុំណឹ្ងលអ មនុសសមនិអាចោគ ល់ការសបស្តងាគ ោះរបស់រពោះបយស ូ នបឡើយ។ 
  
 ដូចោប កដរ ម្ចនមនុសសជាបរចើនកុំពុងរងច់ាុំអបកឱ្យកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ របកហលអបកគឺជាអបកកដល
កចកចាយដុំណឹ្ងលអកតមយួគតក់ដលពួកបគោគ ល់។ បនោះជាឱ្កាសដអ៏ោច រយសរម្ចបប់យើង? 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអវីខ្លោះបៅកានោ់វក័របស់រពោះអងគ? 
 ក) ពួកបគគួរកតលក់ខ្លួន។ 
 ខ្) រទងន់ឹងបញ្ចូ នពួកបគបៅដូចរពោះបិតាបញ្ចូ នរពោះអងគឱ្យមកកដរ។ 
 គ) ពួកបគគួរកតបៅផធោះវញិ។ 
 
៦ បតើជុំនួយពិបសសអវីកដលរពោះបយស ូ នសនាឱ្យជួយ ដល់ពួកោវក័បៅបពលកដលរទងរ់បទនកិចចការសរម្ចបព់ួកបគ? 
 ក) ថ្វកិាបដើមផកីចកចាយដុំណឹ្ងលអ 
 ខ្) អុំណ្រ 
 គ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 

រពះ ទយស៊ូ និងទោរថូា៉ស Jesus and Thomas 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:២៤-៣១។ បលកថូ្ម្ច៉ា សមនិបជឿនូវអវីកដលពួកោវក័ នប ើញបឡើយ។ ោតម់្ចនការ
សងសយ័ចុំបពាោះបទពិបោធនរ៍បស់ពួកោវក័ ោត់ចងប់មើលប ើញបោយខ្លួនឯង។  
  
 ម្ចនមនុសសជាបរចើនសពវសថ្ងបនោះគិតថារគិសថបរស័ិទជាមនុសសប ករ ស់។ ម្ចនអបកខ្លោះបទៀតបចោះកតរកកុំហុសបចាទ
របកានត់ាមចិតថរបស់ពួកបគ។ របកហលជាកភបករបស់ពួកបគបមើលមនិប ើញរពោះបយស ូ  ប៉ាុកនថ រទងន់ឹងម្ចនរពោះបនធូលបៅកាន់
ដួងចិតថរបស់ពួកបគ។ បនាធ បម់កដូចជាបលកថូ្ម្ច៉ា ស ពួកបគនឹងអាចរបកាសពីបសចកឋីពិតអុំពីរពោះជាម្ចច ស់។ បៅកបុង
យ៉ាូហាន ២០:២៧-២៩ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅកាន់បលកថូ្ម្ច៉ា សថា៖ 
    

«បមើលសដខ្ញុ ុំបនោះ ចូរោក់រម្ចមសដអបកមក បហើយោកស់ដអបករតងឆ់អឹងជុំនីខ្ញុ ុំ។ ចូរបជឿបៅ! កុុំរងឹ រសូមនិរពមបជឿ
ដូបចបោះ!»។ បលកថូ្ម្ច៉ា សទូលរពោះ អងគថា៖ «រពោះ អងគពិតជារពោះ អម្ចច ស់និងជារពោះរបស់ទូលបងគុំកមន!»។ 
រពោះ បយស ូម្ចនរពោះ បនធូលបៅោតថ់ា៖ «អបកបជឿមកពីអបក នប ើញខ្ញុ ុំ អបកណាបជឿ បោយឥត នប ើញ
បោោះ អបកបនាោះម្ចនសុភមងគលបហើយ!»។ 

 

ទោល ទៅរបស់គ្មពីរយ៉ូហាន John’s Purpose in Writing                                                                   
 សូមអានយ៉ាូហាន ២០:៣០-៣១។ រគបក់ារអោច រយកដលបលកយ៉ាូហាន នប ើញរពោះបយស ូ នសកមឋង និង
រពោះបនធូលកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូល ោត់ នកតរ់តាទុកបៅកបុងដុំណឹ្ងលអរបស់ោត់កដលដុំណឹ្ងលអបនាោះនឹងជួយ បយើង
ឱ្យយល់ថារពោះបយស ូគឺជារពោះរជបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ បលកយ៉ាូហានបធវើបនាធ ល់ថា៖ “រឯីបសចកឋីកដលម្ចនកត ់រតាមក
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បនោះ គឺកបុងបោលបុំណ្ងឲ្យអបករល់ោប បជឿថារពោះ បយស ូពិតជារពោះ រគិសឋ និងពិតជារពោះ បុរតារបស់រពោះ ជាម្ចច ស់ បហើយឲ្យអបក
រល់ោប កដលបជឿម្ចនជីវតិ បោយរមួជាមយួរពោះ អងគ។  (យ៉ាូហាន ២០:៣១)            
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ ខ្ចងចាុំ យ៉ាូហាន ២០:៣០  
 
៨ បតើបោលបៅរបស់គមពរីយ៉ាូហានជាអវី? 
 ក) គឺបដើមផឱី្យបយើងដឹងថារពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ 
 ខ្) គឺឱ្យបយើង នដឹងនូវអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើ 
 

រពះ ទយស៊ូប ា្ ញរពះអងគឱ្យពរួសិសសរាពំីរនរទ់ឃើញ Jesus Appears to Seven Disciples 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:១-១៤។ ពួកសិសស នបធវើដុំបណ្ើ របៅកាលីបឡវញិតាមការកណ្នាុំរបស់រពោះបយស ូ។ យប់
មយួបលកសីុម៉ាូនបពរតុស និងោវក័បផសងបទៀត នបចញបៅបនោទរតី។ ពួកបគរករតីអស់រយៈបពលបពញមយួយបក់តពុុំ
 នអវីបោោះ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលបៅពួកបគឱ្យោកអ់នួចូលបៅកបុងទឹកបៅម្ចខ ងបទៀតសនទូក។ ពួកបគ នោថ ប់បងាគ ប ់
បហើយចាប ់នរតីជាបរចើនបធវើឱ្យពួកបគបសធើរកតមនិអាចអូសអនួ ន។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ មូលបហតុកដលបធវើឱ្យពួកសិសសចាប ់នរតីជាបរចើនបោយោរកតពួកបគ 
 ក) ោឋ ប់បងាគ បត់ាមរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ។ 
 ខ្) ជុំនាញរបស់ពួកបគជាអបកបនោទរតី។ 
 គ) ពួកបគបនោទរតីចុំកកនលងកដលម្ចនរតបីរចើន។ 
 

រពះ ទយស៊ូានរពះ បនទូលផ្ទេ ទំោរទពរតុស Jesus and Peter 

 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:១៥-១៩។ បលកបពរតុស ននិយយបដីងថាបលកមនិោគ ល់រពោះបយស ូ  ឥឡូវរពោះអម្ចច ស់ 
ម្ចនរពោះបនធូលសួរបៅកាន់បលកបីដងដូចោប ។ បលកបពរតុស ននិយយថា បទោះបីជាម្ចនអបកបផសងចាកបចញពីរពោះអងគ
កប៏ោយ កប៏លកមនិបៅណាបចាលរពោះអងគបឡើយ។ ប៉ាុកនថ ោត ់នបរជយ័បៅបពលកដលការោកលផង នមកដល់។ 
ដូបចបោះរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលសួរបលកចុំនួនបីដងថា “បតើអបករសឡាញ់ខ្ញុ ុំ ជាងអបកទុំងបនោះរសឡាញ់ខ្ញុ ុំឬ” (ខ្ទី១៥)។ 
បលកបពរតុសម្ចនការខាម សបអៀន និងបោកោឋ យចុំបពាោះអវីកដលោត ់នបធវើជាខាល ុំង។ រពោះបយស ូ នបរជើសបរ ើសបលក
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បពរតុសកដលម្ចនភកឋីភាពបោម ោះរតងរ់ហូតដល់បពលបវលចុងបរកាយសនជីវតិរបស់បលក បដើមផឱី្យកាល យជាអបកដឹកនាុំដល៏ផ ី
លាយបុំផុតបៅកបុងចុំបណាមពួកោវក័ទុំងអស់។ 
  
 បយើងយល់ចាស់ពីការទទួលយករបស់រពោះបយស ូចុំបពាោះបលកបពរតុសកដលរទង ់នអតប់ទសអុំបពើ បការ
បដិបសធចុំបពាោះរពោះជាម្ចច ស់។  រទងគ់ឺជាអបកគងាវ លកដលកថ្រកាដល់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះបយស ូ។ 
 

រពះ ទយស៊ូ និងសិសសណដលរពះ អងគរសឡាញ ់Jesus and the Other Disciple 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:២០-២៤។ បលកយ៉ាូហាន កដលជាអបកនិពននដុំណឹ្ងលអមយួបនោះ មនិចងប់លើកប ម្ ោះរបស់
បលកបោយខ្លួនឯងបឡើយ។ ោតគ់ឺជាោវក័ម្ចប កក់ដលបលកបពរតុសនិយយអុំពីោត ់បៅបពលកដលបលកសួរថា 
“រពោះ អម្ចច ស់បអើយ! រឯីអបកបនាោះវញិ បតើនឹងម្ចនបកើតអវីដល់ោត?់” (ខ្ទី២១)។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលរ បប់លកបពរតុស
ថាវមនិកមនបលកបទកដលនឹងរតូវដឹងពអីវីកដលបលកយ៉ាូហាននឹងរតូវបធវើ ឬ អវីកដលនឹងបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកយ៉ាូហាន
បឡើយ។ បលកបពរតុសគឺរតូវកតបដើរតាមរពោះបយស ូ បោយបោម ោះរតងប់ោយមនិ ច់រពួយ រមាពីអវីកដលអបកដសទរតូវបធវើ
បឡើយ។ 
  
 រពោះជាម្ចច ស់មនិ នរតាស់បៅមនុសសទុំងអស់ឱ្យបធវើការដូចោប បនាោះបទ។ បយើងមនិអាចសបរមចអវីកដលបយើងនឹងរតូវ
បធវើបោយបមើលប ើញអបកដសទបធវើបនាោះបឡើយ។ ដូចោប បយើងអាចនិយយបៅកាន់អបកដសទគួរកតបធវើអវីពិតរ កដបោយោរកត
បយើងម្ចនការប៉ាោះពាល់ចិតថមកពីរពោះជាម្ចច ស់ឱ្យបយើងបធវើ។ ចូរឱ្យបយើងអធិោឌ នសូមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័ម្ចនបៅកបុងជីវតិ
របស់បយើងម្ចប ក់ៗ  និងរស់បៅកបុងជីវតិជារគិសថបរស័ិទផងកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើបលកបពរតុសចងដ់ឹងពីអវី? 
 ក) បតើោតន់ឹងកាល យជាអបកគងាវ លបចៀមកបបណាបបើោត់ជាអបកបនោទ 
 ខ្) បតើនឹងម្ចនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកយ៉ាូហាន 
 
១១ ទូលសូមរពោះជាម្ចច ស់ឱ្យជួយ អបកបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះអងគ 
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អវស្គនរថា Conclusion 
 សូមអានយ៉ាូហាន ២១:២៥។ បៅកបុងដុំណឹ្ងលអកដលបលកយ៉ាូហាន នសរបសរ បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថា
រពោះបយស ូគឺជារពោះបនធូល។ តាមរយៈរពោះអងគរពោះជាម្ចច ស់ម្ចនរពោះបនធូលមកអបក។ រពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់
រពោះជាម្ចច ស់កដលនឹងបងាា ញបយើងពីរពោះជាម្ចច ស់។ រទងគ់ឺជាកូនបចៀមរបស់រពោះជាម្ចច ស់កដល នបូជាសរម្ចប់អុំបពើ ប
របស់បយើង។ រពោះបយស ូគឺជាផលូវបៅនគរោទ នសួគ ៌បហើយគឺជាពនលឺបុំភលពឺិភពបលក អបកមនិចាុំ ច់បដើរបៅកបុងបសចកឋីងងឹត
ខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្បទៀតបឡើយ។ រពោះបយស ូគឺជានុំបុង័សនជីវតិកដលនឹកចកមអតអស់អបកកដលឃ្លល ន។ រទងគ់ឺជាបសចកឋីពិត
កដល នសបស្តងាគ ោះបយើងបចញពីការ កក់បក និងភាពមនិពិតរ កដ។ រទងគ់ឺជាបុរតមនុសសកដលោគ ល់អបក និងយល់ពី
តរមូវការរបស់អបក។ រទងគ់ឺជាអបកគងាវ លដល៏អកដលកថ្រកាបយើង។ រទងម់្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិកដល នរបទនឱ្យបយើង
ម្ចនជីវតិបពញបរបិូរណ៌្ ម្ចនជយ័ជុំនោះបលើបសចកឋីោល ប់ និងម្ចនជីវតិអស់កលផជានិចចបៅកបុងពិភពបលកកដលនិងមក
ដល់។ 
  
 រពោះបយស ូគឺជាបសចកឋីទុំងអស់កដលម្ចនបៅខាងបលើបនោះ  និងម្ចនបកនទមបផសងបទៀត។ រទងគ់ឺជារពោះសបស្តងាគ ោះ ជា
រពោះអម្ចច ស់ និងរពោះមហាកសរតរបស់អបកកដលរសឡាញ់អបក។ រទងច់ងឱ់្យអបករសឡាញ់ និងោឋ ប់បងាគ បរ់ពោះអងគ។ រទងច់ង់
ឱ្យអបកបដើរតាមរពោះអងគឥឡូវបនោះ និងសទិតបៅជាប់រពោះអងគជាបរៀងរហូត។ រពោះបយស ូមនិបងខុំឱ្យអបកបដើរតាមរពោះអងគបឡើយ។ 
រទងទុ់កឱ្យបយើងជាអបកសបរមចចិតថ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១២ បនាធ ប់ពីសិកាអុំពីរពោះបយស ូជានរណារចួបហើយ បតើបយើងគួរកតបធវើអវីឥឡូវបនោះ? 
 ក) រសឡាញ់រពោះបយស ូ បោយបដើរតាមរពោះអងគអស់មយួជីវតិរបស់អបក 
 ខ្) បដើរកបុងផលូវរបស់អបក បហើយបដិបសធចុំបពាោះអវីកដលបយើង នបរៀនរចួមកបហើយ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 
 
៥ ខ្) រទងន់ឹងបញ្ចូ នពួកបគបៅដូចរពោះបិតាបញ្ចូ នរពោះអងគឱ្យមកកដរ។ 
 
១ ខ្) នាងចងយ់កបរបងរកអូបបៅអបរ់ពោះសពរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
៦ គ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន 
 
២ ក) ផបូរបបើកចុំហ បហើយទបទ។ 
 
៣ គ) សបមលៀកបុំពាករ់បស់រពោះបយស បៅកបុងផបូរ។ 
 
៤ គ) ឱ្យរតឡបប់ៅវញិ បហើយរ បដ់ុំណឹ្ងបនោះបៅពួកោវក័។ 
 
៨ ក) គឺបដើមផឱី្យបយើងដឹងថារពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
 
៩ ក) ោឋ ប់បងាគ បត់ាមរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ។ 
 
១០ ខ្) បតើនឹងម្ចនអវីបកើតបឡើងចុំបពាោះបលកយ៉ាូហាន 
 
១២ ក) រសឡាញ់រពោះបយស ូ បោយបដើរតាមរពោះអងគអស់មយួជីវតិរបស់អបក 
 

  


