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យ ហូានជំពូកទី ៥-៧  

John 5-7 
 

 
 
គ្ទរាង 
ក. ការបរ សឱ្យជាបៅរសោះទឹក The Healing at the Pool 
ខ្. អុំណាចរបស់រពោះបុរតា The Authority of the Son 
គ. ការអោច រយបកនទមបទៀតរបស់រពោះបយស ូ  More Miracles of Jesus 
 . មនុសសកសវងនុំបុង័ផឋល់ជីវតិ The People Seek the Bread of Life 
ង. រពោះបនធូលផឋល់ជីវតិអស់កលផជានិចច The Words of Eternal Life 
ច. រពោះបយស ូ  និងរពោះញាតិវងសរបស់រពោះអងគ Jesus and His Brothers 
ឆ. បៅពិធីបុណ្យ រ ុំ At the Feast of Tabernacles 
ជ. បតើបលកបនោះគឺជារពោះបមសសុ?ី Is He the Messiah? 
ឈ. ការកខ្វងគុំនិតរបស់បណាឋ ជន Division Among the People  

 

ទោលទៅ 
១. បលើកពីចុំណុ្ចសុំខាន់សនការបរ សឱ្យជារបស់រពោះបយស ូចុំបពាោះបុរសម្ចប កប់ៅឯរសោះ។ 
២. ទឹកពិពណ៌្នាអុំពីអុំណាចកដលរពោះបិតា នរបទនឱ្យរពោះរតា។ 
៣. ពិភាកាពីបមបរៀនសនការរបទនអាហារដល់មនុសសរ ុំពាន់នាក ់និងពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ បដើរបលើទឹកបងាា ញពី  
     ភាពជារពោះរបស់រពោះអងគ។ 
៤. ពនយល់ពីអតទនយ័កដលរពោះបយស ូពិពណ៌្នាថាអងគរទងផ់្ទធ ល់ជានុំបុង័ជីវតិ។ 
៥. បលើកបងាា ញពីអវីកដលមនុសសរតូវបធវើបដើមផ ីនជីវតិអស់កលផជានិចច។ 
៦. ពនយល់ពីោរៈសុំខានស់នការអតធ់មតក់បុងការបោោះរោយជាមយួអបកកដលមនិបជឿ។ 
៧. ពិពណ៌្នាពីអាកបផកិរយិបីសុំបៅបៅរករពោះបយស ូ  និងពនយល់ពីបសចកឋីបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូបៅកបុងពិធីបុណ្យ។ 
៨. ពនយល់ពីបហតុផលកដលរពោះបយស ូ បៅកតបនថពន័នកិចចរបស់រពោះអងគ បទោះបីជារពោះអងគម្ចនសរតូវកប៏ោយ។ 
៩. កុំណ្តព់ីរបបៀបកដលរពោះបយស ូ នបុំបពញតាមទុំនាយអុំពីរពោះបមសសុ។ី 
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ក. ការររបាស្ឱ្យជារៅរស្ោះទឹក The Healing at the Pool 
ទោលទៅទ១ី. ទលើរពីចំណុចសំខាន់ម្នការទរាសឱ្យជ្ជរបស់រពះទយស៊ូចំទពាះបុរសាន រ់ទៅឯរសះទឹរ។ 
  

 សូមអានយ៉ាូហាន ៥:១-១៨។ជុំពូកទី៥ ននិយយអុំពីបុរសម្ចប កក់ដលពិការអស់រយោះបពល៣៨ឆាប ុំមកបហើយ ប៉ាុកនថ
ជាមនុសសម្ចប ក់កដលកតងកតម្ចនសងឃមឹយ៉ា ងមុតម្ចុំថាោតន់ឹង នជា។ បៅទីកកនលងបនាោះម្ចនរសោះទឹកមយួកដលមនុសស
អាចនឹងទទួល នការបរ សឱ្យជារបសិនបបើបពលណាបទវតាបធវើឱ្យទឹកបនាោះកុំបរ ើកម្ចនកតអបកកដល នចូលបៅកបុងរសោះទឹក
បនាោះមុនបគប៉ាុបណាត ោះបទើប នជាសោះបសផ ើយ។ បុរសម្ចប កប់នាោះគឺមនិកដលបៅទនទ់ឹកបនាោះកុំបរ ើកបឡើយដូបចបោះោតម់និទទួល
 នការបរ សឱ្យជាបទ។ប៉ាុកនថបនាធ បព់ីរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមកកានោ់ត់រទងក់ ៏នបរ សោតឱ់្យជា។ ម្ចនអបកដឹកនាុំ
ោសនាមយួចុំនួនម្ចនការខ្ឹងនឹងរពោះបយស ូជាខាល ុំងបោយោកតរទងប់រ សបុរសម្ចប ក់បនាោះឱ្យ នជាបៅកបុងសថ្ងសបផទ័។  
  
 ពួកបគចាតទុ់កសថ្ងសបផទ័ជាសថ្ងសរម្ចបថ់ាវ យបងគុំបហើយមនិរតូវឱ្យនរណាម្ចប កប់ធវើការបៅកបុងសថ្ងបនាោះបឡើយ។ ពួក
បមដឹកនាុំទុំងបនាោះរពួយ រមាពីបុរសពិការបនាោះ នបធវើបលមើសនឹងចាបប់ៅកបុងោសនារបស់បគជាជាងការអោច រយកដល
រពោះបយស ូ នបធវើបដើមផផី្ទល ស់បឋូរជីវតិរបស់បុរសពិកាបនាោះបៅបទៀត។ពួកបគគិតពីរបសពណី្របស់ពួកបគជាជាងតរមូវការរបស់
បុរសបនាោះ។វជាការពិតណាស់កដលម្ចនបពលមយួសថ្ងបៅកបុងមយួស ឋ ហ៍កញកោចស់រម្ចប់ថាវ យបងគុំ ប៉ាុកនឋ វជាការគិត
មយួដឆ៏ាល តរបសិនបបើបយើងយកកថ្ងបនាោះបៅជួយ ដល់មនុសសកដលកុំពុងកតរតូវការជុំនួយ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បហតុអវ ីនជាបុរសពិការបនាោះរងច់ាុំបៅម្ចត់រសោះបបកថ្សោ? 
 ក) ោត់ចងផ់ឹកទឹក។ 
 ខ្) ោត់ចងប់រ សឱ្យជា។ 
 គ) ោត់ចងងូ់តទឹក។ 
 
២ ពួកបមដឹកនាុំោសនាខ្ឹងបោយោរ 
 ក) ពួកបគមនិ នទទួលរ កព់ីការបរ សឱ្យជាបនាោះ។ 
 ខ្) ការបរ សឱ្យជាមនិកមនមកពីរគូបពទយ។ 
 គ) រពោះបយស ូ នបរ សបុរសពិកាបៅកបុងសថ្ងសបផទ័។ 
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ខ.អ្ំណាចរបស្រ់ពោះបុរតា The Authority of the Son  
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូបានទរាសរូននយទាហានបានប ា្ ញភាពជ្ជរពះអាច សរ់បស់រពះទយស៊។ូ 
 

 សូមអានយ៉ាូហាន ៥:១៩-២៩។ រពោះជាម្ចច ស់ នរបទនអុំណាចបៅរពោះបុរតារបស់រពោះអងគ រពោះបយស ូ និងសិទនកបុង
ការបរ សឱ្យជា បរ សមនុសសពីោល ប់ឱ្យរស់បឡើងវញិ អតប់ទសអុំបពើ ប និងសូមផកីតវនិិចឆយ័បទសពិភពបលក។ បៅកបុង
ខ្ទី២៤  នផឋល់នូវបសចកឋីសនាបៅអស់អបកកដល នឮរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ  បហើយបជឿបលើរពោះអងគ និងមនិរតូវ
ទទួលបទសបោយបរពាោះកតអុំបពើ បរបស់បគបឡើយ។ ពួកបគរតូវ នអតប់ទស និងទទួល នជីវតិអស់កលផជានិចច 
(យ៉ាូហាន ១៧:៣)។ ពួកបគមនិចាុំ ច់ទទួលបទសបៅចុំបពាោះរពោះភរ័ករបស់រពោះបយស ូ បឡើយ បោយោរកតពួកបគ នបជឿ
បៅបលើរទងជ់ារពោះសបស្តងាគ ោះ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៥:២៤។ 
 
៤ បតើនរណាកដលនឹងមនិរតូវទទួលការវនិិឆឆយ័បទសពីរពោះបយស ូ បោយបរពាោះអុំបពើ បរបស់បគ? 
 ក) អស់អបកកដលជាសម្ចជិករកុមជុំនុុំ  
 ខ្) អស់អបកកដលមនិកដលបធវើអុំបពើ បបោោះ 
 គ) អស់អបកកដល នឮរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ  បហើយ នបជឿបៅបលើរពោះអងគ និងរពោះជាម្ចច ស់ 
 

ស្គរសអីំពីរពះទយស៊ូ Witnesses to Jesus 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៥:៣០-៤៧  ននិយយពីបនាធ ល់អុំពីរពោះបយស ូ។ ោកសអីុំពីរពោះបយស ូគឺជាអស់អបក ឬ អវីមយួ
កដលនិយយអុំពីរពោះបយស ូ និងរបកាសភាពជារពោះរបស់រពោះអងគ។ ទីបនាធ ល់ទុំងអស់បៅកបុងជុំពូកបនោះជាភសថុតាងថា
រពោះបយស ូគឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។  
  
 បលក យ៉ាូហាន ទីសថគឺជាម្ចប កប់ៅកបុងចុំបណាមោកសទីុំងបនាោះ (ខ្៣៣)។ កិចចការកដលរពោះបយស ូ នបធវើជា
បនាធ ល់របស់រពោះអងគ (ខ្៣៦) ផឋល់ភសថុតាងថារទងគ់ជឺាបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ រពោះបិតាក ៏នផឋល់បនាធ ល់ផងកដរ 
(ខ្៣៧)។ បនាធ បម់កការសបសររពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ នកាល យជាទីបនាធ ល់ (ខ្៣៩) រពោះបយស ូមនិរោនក់តជា
មនុសសធមមតាបនាោះបទ។ រទងគ់ឺជាម្ចប កក់ដលរតូវ នរពោះបិតាបញ្ជូ នឱ្យមកបដើមផរីបទនការសបស្តងាគ ោះ និងជីវតិអស់កលផ។ 
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គ. ការអ្សាា រយបដនាមរទៀតរបស្រ់ពោះរយស្  ូMore Miracles of Jesus 
ទោលទៅទ៣ី. ពិភារាពីទមទរៀនម្នការររទានអាហារដល់មនុសសរាពំាន់នរ់ និងពនយល់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូទដើ រទលើទឹរប ា្ ញ         
  ពីភាពជ្ជរពះរបស់រពះអងគ។ 
 

រពះទយស៊ូររទាននំបុ័ងទអាយមនុសសរាពំានន់រ់ Jesus Feeds the Five Thousand 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:១-១៥។ បលក ម្ច៉ា ថាយ ជាសិសសម្ចប ក់បទៀតរបស់រពោះបយស ូ នរ បប់យើងជាបរចើនបកនទម
បទៀតអុំពកីារអោច រយបនោះបៅកបុងជុំពូកទី១៤សនដុំណឹ្ងលអរបស់ោត។់ រពោះបយស ូ និងសិសសរបស់រពោះអងគ នបចញបៅកកនលង
កដលឆាង យពីហវូងមនុសស។ ប៉ាុកនឋ ហវូងមនុសស នបដើរតាមរពោះអងគ ននាុំអបកជុំងឺមកជាមយួបដើមផឱី្យរពោះបយស ូបរ សពួក
បគ។ បហើយរពោះបយស ូក៏ នបរ សពួកបគ រទងម់្ចនរពោះហឫទយ័អាណិ្តអាសូរដល់ពួកបគ។ វជិតយឺតបពលបៅបហើយ 
មនុសសទុំងអស់ឃ្លល ន បហើយបៅទីបនាោះពុុំម្ចនកកនលងទិញអាហារសរម្ចបប់របិភាគបនាោះបទ។ រពោះបយស ូ នបបរងៀនពួកបគពី
បមបរៀនជាបរចើន តាមរយៈអវីកដលរទងន់ឹងបធវើបនាធ ប់បទៀតបនោះគឺបញ្ជកថ់ារទងអ់ាចបុំបពញបសចកឋីរតូវការរបស់បយើង។  
  
 ការបកករបពាកយ  ”ដុុំ (នុំបុង័)” ម្ចននយ័ថាជាចុំនិតនុំបុង័តូចៗ ឬនុំកផអម។ ជុំនិតនុំបុង័រ ុំដុុំ និងរតីតូចពីរកនធុយគឺជា
អាហារបពលសថ្ងរតងដ់ឈ៏ងុញឆាង ញ់របស់បកមងរបុសកដលកុំពុងកតឃ្លល ន។ បៅបពលកដលរពោះបយស ូសុុំនុំបុង័ និងរតី បកមងរបុស
ម្ចប កប់នាោះ នឱ្យអាហារសថ្ងរតងប់ៅរពោះអងគ។ ជាមយួរពោះពររបស់រពោះបយស ូសរម្ចប់អាហារបពលសថ្ងរតងប់នោះ នបធវើឱ្យ
មនុសសរ ុំពានន់ាក់ នបរបិភាគកឆអតទុំងអស់ោប ។ បយើងនឹងមនិខាតបងប់នាោះបទបៅបពលកដលបយើងឱ្យអវីបៅរពោះជាម្ចច ស់
នូវអវីកដលបយើងម្ចន។ រទងក់តងកតសងមកបយើងវញិបរចើនជាងអវីកដលបយើង នឱ្យបៅរពោះអងគបៅបទៀត។  
  
 វ នបកើតបឡើងបៅបពលកដលរពោះបយស ូ នអររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច ស់នូវអវីកដលរទងម់្ចន បហើយបពលបនាោះកម៏្ចន
អាហារយ៉ា ងបរចើនសននឹកសនាន ប់។ ក៏ដូចជាបពលកដលបយើងអររពោះគុណ្ដល់រពោះជាម្ចច ស់នូវអវីកដលរទង ់នរបទនដល់
បយើងកដរ បនាោះរទងន់ឹងបុំបពញតាមបសចកឋីរតូវការរបស់បយើង។ ោវក័របស់រពោះអងគក ៏នជួយ បៅកបុងការអោច រយបនោះផង
កដរ។ បៅបពលកដលពួកបគទទួលយកមាូបពីរពោះហសថ របស់រពោះបយស ូមាូបអាហារបនាោះ នបកើនបឡើងបទវដងបដើមផបីុំបពញ
តរមូវការរបស់ពួកបគ។ រពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ម្ចនបពលខ្លោះរតូវ នបៅថា នុំបុង័ និងោច់។ បៅបពលកដលបយើង
កចកចាយរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាមយួអបកដសទ រពោះជាម្ចច ស់នឹងរបទនពរ បហើយបរបើរពោះបនធូលបដើមផបីុំបពញដល់រពលឹង
វញិ្ហដ ណ្កដលបរសកឃ្លល ន។   
  
 រពោះបយស ូ កតងកតបធវើតាមរបបៀបដកដល។ រទងប់រៀបចុំរគបយ់៉ា ង នយ៉ា ងលអ ដូបចបោះបទើបបណាថ ជនអាចបរបិភាគ
អាហារ នរគបរ់ោនប់ោយោម នការយល់រចឡុំ។ បនាធ ប់មករទង ់នរ បឱ់្យពួកោវក័របមូលអវីកដលបៅសល់ ដូចជា
បបរងៀនដល់ពួកបគកុុំឱ្យខ្ជោះខាជ យ។ 
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 បណាឋ ជនម្ចនការភាញ កប់ផអើលជាមយួការអោច រយមយួបនោះ។ រពោះបមសសុកីដលរពោះជាម្ចច ស់ នសនានឹងកាល យជា
ពាការដូីចជាបលកម៉ាូបស។ បលក ម៉ាូបស នអធិោឌ ន បហើយរពោះជាម្ចច ស់ នរបទនអាហារដល់របជាជន គឺនុំម្ច៉ា ណាបៅ
វលរបហាោទ ន។រពោះបយស ូ ដូចោប   នបធវើការអោច រយបោយ នចកមអតហវូងមនុសសដូចជាបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើ
សរម្ចបហ់វូងមនុសសបៅវលរបហាោទ នកដរ។ រពោះបមសសុគីួរកតជាពាការ។ី ពួកបគចងឱ់្យរពោះអងគបធវើជារពោះមហាកសរត។ 
  
 ប៉ាុកនឋ រពោះបយស ូមនិ នយងមកទុំលក់អុំណាចរគបរ់គងរបស់ចរកភពរ ៉ាមូ បហើយកាល យជាអបកកដលកានអ់ុំណាច
បៅកបុងរបបទសបនាោះបទ។ រទងយ់ងមកបដើមផផីឋួលរលុំអុំណាចរបស់អុំបពើ ប និងបសចកឋីងងឹត។ រទងអ់ាចនឹងកាល យជា
រពោះអម្ចច ស់ និងជាបសឋចបៅបលើជីវតិទុំងអស់ ប៉ាុកនឋ អាណាចរករបស់រពោះអងគជាវញិ្ហដ ណ្ មនិកមនខាងនបយ យបនាោះបទ។ 
មនុសសមនិអាចយល់ពីបសចកឋីបនោះបឡើយ ដូបចបោះរទងក់ ៏នចាកបចញបៅកកនលងបផសងបទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើអបក នអធិោឌ នអរគុណ្រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបអ់ាហាររបស់អបកមុនបពលទទួលទនកដលឬបទ? 
   ............................................................................................................................................................... 
 
៦ បតើការអោច រយអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបធវើជាមយួនុំបុង័រ ុំដុុំ និងរតីពីរកនធុយរបស់បកមងរបុសបនាោះ? 
 ក) រទង ់នបធវើឱ្យម្ចនអាហាររគបរ់ោនស់រម្ចបោ់វក័ទុំងដបព់ីរបរបិភាគ។ 
  ខ្) រទង ់នបធវើឱ្យកស្តនថកអ់ាហារទុំងដបព់ីរបពញទុំងអស់។ 
 គ) រទង ់នបធវើឱ្យម្ចនអាហារបរបិភាគរគបរ់ោនស់រម្ចបម់នុសសរ ុំពានន់ាក់។ 
 
៧ បនាធ បព់ីរពោះបយស ូ នចកមអតពួកបគបហើយ បណាឋ លជនចង ់
 ក) ោរភាពអុំបពើ បរបស់ពួកបគ បហើយទទួលការសបស្តងាគ ោះ។ 
 ខ្) អភបិសករពោះបយស ូជាបសឋចបៅបលើរបបទសរបស់ពួកបគ។ 
 គ) ទទួលរពោះបយស ូជាអបកដឹកនាុំខាងឯរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ 
 

រពះទយស៊ូយាងទលើទឹរសមុរទ Jesus Walks on Water 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:១៦-២១។ រតឡបម់កវញិបៅឆលងបឹងកាលីបឡ ពួកោវក័ម្ចនការភយ័ខាល ច ពីបរពាោះពយោុះធុំនឹង
បធវើឱ្យលិចទូករបស់ពួកបគ។ រពោះបយស ូ នយងបលើទឹក និង នយងចូលបៅកបុងទូកបហើយសបស្តងាគ ោះពួកបគ។ បតើម្ចន
នរណាបទៀតកដលអាចបដើរបលើទឹក និងបញ្ឈបខ់្យល់ពយោុះ? ោម ននរណាបទៀតបឡើយ គឺម្ចនកតរពោះបយស ូមយួប៉ាុបណាត ោះ! 
រពោះបយស ូអាចបធវើរគបក់ិចចការទុំងអស់ពីបរពាោះកតរទងជ់ារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
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 វតថម្ចនរបស់រពោះបយស ូ បៅកបុងទូកបរបៀបបធៀបពីវតថម្ចនរបស់រពោះអងគបៅកបុងជីវតិបយើងទុំងអស់ោប ។ សទិតបៅជាមយួ
រពោះអងគគបឺយើងម្ចនសុវតទិភាពបៅកបុងពយោុះសនបញ្ហា ។ រទងន់ឹងយកបសចកឋីភយ័ខាល ចបចញ បហើយរបទនឱ្យបយើងនូវបសចកឋី
សុខ្ោនថ។ ោវឌី ជាបសឋចអុីរោកអលបៅកបុងរពោះគមពរី នសរបសរថា “មនុសសទុគត៌ករសកអងវររពោះអម្ចច ស់រពោះអងគរទងរ់ពោះ
សណាឋ ប់ពាកយបគបហើយសបស្តងាគ ោះបគបអាយរចួផុតពីបរោោះកាចទុំងប៉ាុនាម នផង”  (ទុំនុកតបមកើង ៣៤:៦) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
  
៨ បតើរពោះអម្ចច ស់ធាល ប ់នដកបសចកឋីភយ័ខាល ចបចញពីអបក បហើយរបទនបសចកឋីសុខ្ោនថ ឬក ៏នរ ុំបោោះអបកបចញពីបញ្ហា   
    កដរឬបទ? អររពោះគុណ្រពោះអងគសរម្ចបក់ារបនោះ។ 

 
ឃ. មនុស្សដស្វងរកនបំុ័ងជីវិត The People Seek the Bread of Life 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីអតែន័យណដលរពះទយស៊ូពិពណ៌នថាអងគរទងផ់្ទទ ល់ជ្ជនំបុ័ងជីវិត។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:២២-៥៩។ រពោះបយស ូម្ចនភាពលផលីាយ បហើយម្ចនបណាឋ ជន នបដើរតាមរពោះអងគរគបទ់ី
កកនលងកដលរទង ់យងបៅ។ ពួកបគ នគិតថា របកហលរទងជ់ាមនុសសកតម្ចប កគ់តក់ដលពួកបគរតូវការសរម្ចប់អភបិសកបធវើ
ជាបសឋច។ ជាមយួនឹងអុំណាចដអ៏ោច រយរបស់រពោះអងគ រទងអ់ាចបរ សមនុសសទុំងអស់ឱ្យ នជា ទុំនុកបុំរងុអាហារដល់ពួក
បគ បហើយពួកបគនឹងមនិចាុំ ច់បធវើការអវីបឡើយ។  
  
 បៅកបុងបពលបនាោះ ផធោះរបស់រពោះបយស ូគឺ បៅកបុងទីរកុង កាបពើណិ្ម បៅបរតើយខាងលិចសនបឆបរសមុរទសនរសុក
កាលីបឡ។ រកុមមនុសសកដលចងឱ់្យរពោះអងគកាល យជាបមដឹកនាុំបៅកបុងចលនាបដិវតថន ៍នបដើរតាមរពោះអងគមកដល់កកនលង
បនាោះកដរ។ ប៉ាុកនឋរពោះបយស ូមនិ នបុំបពញតាមការចង ់នរបស់ពួកបគបទ។បរកាយមកសរតូវរបស់រពោះអងគ នពាយម 
បចាទវរបកានរ់ពោះអងគបដើមផបីធវើឱ្យម្ចនការចលចលដល់ការបដិវតថន ៍ប៉ាុកនឋមនុសស នដឹងថាការបធវើដល៏ងងប់លល មយួបនោះនឹង
សងដល់ពួកបគវញិ។  
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៩ ហវូងបណាឋ ជន នបដើរតាមរពោះបយស ូ រហូតដល់ផធោះរបស់រពោះអងគបៅ 
 ក) រកុងកាបពើណិ្ម បៅបលើសមុរទ បមឌីកទរ៉ា បន។ 
 ខ្) រកុងកាបពើណិ្ម សនបឆបរសមុរទសនរសុកកាឡីបល។ 
 គ) រសុកណាោករ ៉ាត។ 
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 រពោះបយស ូ នបបរងៀនថារពោះជាម្ចច ស់ចងឱ់្យមនុសសទុំងអស់ទទួលបជឿបលើរពោះអងគ។ បទោះបីជា បណាឋ ជនរោនក់ត
ចងឱ់្យរពោះបយស ូរបទននុំម្ច៉ា ណាដល់ពួកបគកប៏ោយ កតរទងច់ងឱ់្យពួកបគដឹងថារទងម់្ចនអវីកដលរបបសើរជាងបនោះបៅកបុងរពោះ
តរមោិះរបស់រពោះអងគ។ រទងគ់ឺជានុំបុង័ជីវតិកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នមកពីនគរោទ នសួគ។៌ 
  
 ម្ចនមនុសសមយួចុំនួនមនិយល់ពីអតទនយ័កដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា ពួកបគរតូវកតបរបិភាគោច់ និងផឹក
្មរបស់រពោះអងគ។ បនោះគឺជាគុំរឧូទហរណ៍្បៅកបុងនយ័បរបៀបបធៀបបផសងបទៀត។ អតទនយ័របស់រពោះបយស ូគឺថាមនុសសទុំង
អស់រតូវកតទទួលយករពោះបយស ូោកក់បុងជីវតិរបស់ពួកបគ ដូចជាពួកបគបរបិភាគមាូបអាហារចិញ្ច ឹមរបូកាយបគកដរ។ មាូប
អាហារចិញ្ច ឹមជីវតិកផបកខាងោច់្មរបស់បគ។ កតរទងន់ឹងរបទនឱ្យពួកបគនូវជីវតិអស់កលផជានិចច។  
  
 អស់រយៈបពលបរកាយមក រពោះបយស ូ នរបទននុំបុង័ និងរោរពមទុំងម្ចនរពោះបនធូលរ បព់ួកបគថាបនោះជា
តុំណាងរបូកាយនិងរពោះបលហិតរបស់រពោះអងគ។ រទង ់នរ បព់ួកបគឱ្យចងចាុំការសុគតរបស់រពោះអងគរគបប់ពលកដលពួក
បរបិភាគជាមយួោប បៅកបុងរបបៀបបនោះ។ ដូបចបោះបហើយ នសពវសថ្ងពួកបយើងម្ចនពិធីសមពននភាពវសុិទន ឬ ពិធីបលៀងរពោះអម្ចច ស់ 
កដលទទួលោគ ល់ការចងចាុំមយួបនោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចងចាុំខ្គមពរី យ៉ាូហាន ៦:២៩។ 
 
១១ បតើរពោះបយស ូចងម់្ចននយ័យ៉ា ងណាបៅបពលកដលរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា “ខ្ញុ ុំសុុំរ បប់អាយអបករល់ោប ដឹងចាស់ 
   ថារបសិនបបើអបករល់ោប មនិពិោោច ់និងបលហិតរបស់បុរតមនុសស*បទ អបករល់ោប ោម នជីវតិកបុងខ្លួនបឡើយ”   
 ក) មនុសសទុំងអស់រតូវកតបរបិភាគោច់្មរបស់រពោះអងគ។ 
 ខ្) មនុសសទុំងអស់រតូវកតផឹកបលហិតរបស់រពោះអងគ។ 
  គ) មនុសសទុំងអស់រតូវកតទទួលយករពោះអងគមកោក់បៅកបុងជីវតិរបស់ពួកបគដូចជាបគបរបិភាគអាហារសរម្ចប ់   
               បុំបពញរបូកាយរបស់បគកដរ។ 
 
១២ បោលបុំណ្ងសនពិធីបលៀងរពោះអម្ចច ស់គឺ 
  ក) សបស្តងាគ ោះបយើងពីអុំបពើ ប។ 
  ខ្) បងាា ញថាបយើងជាសម្ចជិកបៅកបុងរកុមជុំនុុំ។ 
  គ) តុំណាងឱ្យរពោះកាយ និងរពោះបលហិតរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ដូបចបោះអបកបជឿទុំងអស់រតូវកតចងចាុំការសុគតរបស់     
              រពោះបយស ូ។ 
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ង. រពោះបនទូលផដលជ់ីវតិអ្ស្ក់លបជានិចា The Words of Eternal Life 
ទោលទៅទ៥ី. ទលើរប ា្ ញពីអវីណដលមនុសសរតូវទធវើទដើមបបីានជីវិតអស់រលប។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៦:៦០-៧១។ ម្ចនអបកខ្លោះបៅកបុងចុំបណាមបយើងកដល នចាប់បផឋើមបដើរតាមរពោះបយស ូសពវសថ្ង
បនោះ នរបរពឹតថខុ្ស និងកបរបចញពីផលូវរបស់រពោះអងគ។ រពោះបយស ូ នសួរបៅោវក័របស់រពោះអងគថា បតើពួកបគអាចនឹង
ប ោះបង់បចាលរពោះអងគកដលឬបទ? បលកបពរតុស នបឆលើយតបថា “បពិរតរពោះអម្ចច ស់ បតើបអាយបយើងខ្ញុ ុំបៅរកនរណាវញិ? 
រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគផឋល់ជីវតិអស់កលផជានិចច” (ខ្៦៣)។ 
   
 បដើមផទីទួលជីវតិអស់កលផជានិចច បយើងគួរកតោគ ល់រពោះបយស ូ  កតមនិរោនក់តោគ ល់រពោះអងគបនាោះបទ។ ម្ចនមនុសសជា
បរចើនោគ ល់រពោះបយស ូ បោយមនិ នទទួលោគ ល់រពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ពួកបគបឡើយ។ រពោះបយស ូ នអធិោឌ នថា 
“រឯីជីវតិអស់កលផជានិចចបនាោះ គឺបអាយបគោគ ល់រពោះអងគ កដលជារពោះជាម្ចច ស់ដព៏ិតកតមយួគត ់និងបអាយបគោគ ល់រពោះបយស ូ
រគិសឋ កដលរពោះអងគចាតប់អាយមក។” (យ៉ាូហាន ១៧:៣) 
  
 បតើអបកទទួលោគ ល់រពោះបយស ូជារពោះសបស្តងាគ ោះផ្ទធ ល់របស់អបកកដលឬបទ? របសិនបបើមនិទនប់ទ សូមអធិោឌ នឥឡូវ
បនោះ ោរភាពអុំបពើ បរបស់អបក បៅចុំបពាោះរពោះអងគ និងសុុំឱ្យរពោះជាម្ចច ស់សបស្តងាគ ោះអបក។ កឋីសងឃមឹសនការសបស្តងាគ ោះរបស់អបក
មនិម្ចនបៅកបុងការរបរពឹតថរបស់អបកបទ ប៉ាុកនថ ជាអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចបអ់បកវញិ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៣ ចងចាុំខ្គមពរី យ៉ាូហាន ១៧:៣។ 
 
១៤ បតើអវកីដលអបកគួរកតបធវើបដើមផទីទួល នការសបស្តងាគ ោះ? 
 ក) អបកគួរកតបជឿថារពោះបយស ូ នសុគតសរម្ចប់អបក និងបជឿបលើរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អបក។ 
 ខ្) អបកគួរកតទទួលោគ ល់រពោះបយស ូ។ 
 គ) អបកគួរកតទទួល នពិនធុលអបៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះ។ 

 
ច. រពោះរយស្  ូនិងរពោះញាតិវងសរបស្រ់ពោះអ្ងគ Jesus and His Brothers 

ទោលទៅទ៦ី. ពនយល់ពីស្គរៈសំខាន់ម្នការអត់ធមតរ់នុងការទោះរស្គយជ្ជមួយអនរណដលមិនទជឿ។ 
 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:១-៩  នកតរ់តាពីគុំនិតការយល់ប ើញបផសងៗោប របស់មនុសសអុំពីរពោះបយស ូ។ មនុសសមយួ
ចុំនួនមនិចងទ់ទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ បទ។ មនុសសខ្លោះបទៀតគុំនិតរបស់ពួកបគងងឹតបោយោរកតគុំនិតផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ពួកបគ
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មនិយល់រសបជាមយួបសចកថីបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូ។ ម្ចនអបកខ្លោះបទៀតសអបរ់ពោះអងគបោយោរកតរទង ់នបបរងៀនរបឆាុំង
ជាមយួអុំបពើ ប។  
  
 អុំឡុងបពលបនាោះ បងបអូនរបស់រពោះបយស ូមនិ នបជឿថា រទងគ់ឺជារពោះបមសសុបីទ។ កតបរកាយមកពួកបគ នបជឿ។ 
ភាគបរចើនសនសរតូវរបស់រពោះបយស ូ នកកករបចិតថបនាធ បព់ីការម្ចនរពោះជនមរស់បឡើងវញិរបស់រពោះបយស ូ។ ដូចោប បនោះកដរ 
មនុសសកដលជាសរតូវសនដុំណឹ្ងលអភាគបរចើន នកកករបចិតថគុំនិត និងបជឿបលើរពោះបយស ូ របសិនបបើបយើងអធិោឌ នសរម្ចប់
ពួកបគ។ រពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលបៅកាន់សិសសរបស់រពោះអងគ រសឡាញ់ខាម ុំងសរតូវរបស់ពួកបគ និងអធិោឌ នសរម្ចប់
ពួកបគ។ 
 

ឆ. រៅពិធីបុណយបារា ំAt the Feast of Tabernacles 
ទោលទៅទ៧ី. ពិពណ៌នអាររបរិរយិាបយ៉ីាងសំទៅទៅរររពះទយស៊ូ ទហើយពនយល់ពីទសចរេីបទរងៀនរបស់រពះទយស៊ូទៅរនុងពិធបីុណយ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:១០-២៤។ ម្ចនខ្ចុំនួនរ ុំពីរកដល នរ បប់យើងថារពោះបយស ូកុំពុងកតសទិតបៅកបុងោទ ន 
ភាពបរោោះថាប ក។់ (សូមបមើលបៅខ្ ១,១៣,១៩,២៥,៣០,៣២ និង៤៤) បទោះបីជាសទិតបៅកបុងោទ នភាពបរោោះថាប កក់ប៏ោយ 
ករ៏ទងប់ៅកតបនថការបបរងៀន និង នយងបៅរកុងបយរោូឡឹមបដើមផចូីលរមួពិធបីុណ្យោសនាបៅទីបនាោះកដរ។ 
  
 សពវសថ្ងបនោះ ម្ចនអបកបដើរតាមរពោះបយស ូជាបរចើននាកក់ដលកុំពុងសទិតបៅកបុងោទ នភាពបរោោះថាប ក់បៅកបុងរបបទសមយួ
ចុំនួន ពបីរពាោះរគិសថបរស័ិទមនិរតវូទទួលសិទនបពញបលញ ឬ គឺជាការរបឆាុំងនឹងចាប។់ បយើងគួរកតអធិោឌ នសុុំឱ្យ
រពោះជាម្ចច ស់របទនឱ្យពួកបគម្ចនបសចកឋីកាល ហានបដើមផរីកាការបបរងៀន ការអធិបាយ និងទីបនាធ ល់របស់ពួកបគ។ 
 
 ការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូ បធវើឱ្យម្ចនការភាញ ក់បផអើលដល់បមដឹកនាុំមយួចុំននួ។ ពួកបគ នដឹងថារពោះបយស ូមនិ ន
ចូលោលបរៀន ឬម្ចនចុំបនោះដឹងខ្ពងខ់្ពស់បនាោះបទ។ បសចកថីពិតកដលរទង ់នបបរងៀនគឺមកពីរពោះជាម្ចច ស់។  
  
 បៅកបុងខ្ទី១៧ នបងាា ញរ បប់យើងថារបសិនបបើបយើងបធវើតាមអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ចងឱ់្យបយើងបធវើ រទងន់ឹងបបើក
សកមថងឱ្យបយើងយល់ពបីសចកថីពិត។ ម្ចនមនុសសជាបរចើនកដលមនិ នបជឿបលើដុំណឹ្ងលអគឺមនិអាចយល់ពីបសចកឋីពិតបឡើយ 
ពីបរពាោះកតពួកបគមនិមនិម្ចនឆនធោះកបុងការោថ ប់បងាគ បរ់ពោះជាម្ចច ស់។ សូមផកីតអបកខ្លោះកដលមនិ នបជឿថារពោះជាម្ចច ស់បៅអស់
កលផជានិចច និងទកទ់ងអបកកដលកសវងរករទងប់ៅសពវសថ្ងបនោះគឺតាមរយៈបសចកថីអធិោឌ នបោយបោម ោះអស់ពីចិតថ។ 
 
លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១៥ បតើអបកធាល ប់ោគ ល់មនុសសកដលបដិបសធដុំណឹ្ងលអកដរឬបទ? 
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១៦ បតើបងបអូនរបុសរសីទុំងអស់របស់អបកទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូកដរឬបទ? សូមអធិោឌ នសរម្ចបព់ួកបគ។ 
 
 ម្ចនមនុសសខ្លោះបៅកតម្ចនការរអ ូរទុំចុំបពាោះការបរ សឱ្យជារបស់រពោះបយស ូ បៅកបុងសថ្ងសបផទ័។ បពលខ្លោះចាបម់យួ
ហាក់បីដូចជាបធវើឱ្យម្ចនការរបឆាុំងនឹងអវីមយួបទៀត។ បៅបពលកដលម្ចនការបនោះបកើតបឡើង រពោះបយស ូ នបបរងៀនថា បយើង
គួរកតោថ ប់បងាគ បអ់វីកដលសុំខាន់ជាងបគ។ ឧទហរណ៍្ ចាប ់នកចងថា មនិរតូវបធវើការងារបៅកបុងសថ្ងសបផទ័ និង នកចង
បទៀតថារគបប់កមងរបុសទុំងអស់រតូវកតបធវើពិធីកាតក់សផកបៅកបុងសថ្ងទីរ ុំបី។ របសិនបបើសថ្ងទរី ុំបីប៉ាោះចុំសថ្ងសបផទ័ មនុសសរតូវ
បលមើសនឹងចាបស់ថ្ងសបផទ័បហើយបធវើតាមទុំលប់បៅកបុងពិធីកាត់កសផកវញិ។ រពោះបយស ូ នបបរងៀនថា ចាប់សនការរសឡាញ់ 
និងចិតថសបផរុស របបសើរជាជាងចាបប់ៅកបុងសថ្ងសបផទ័បៅបទៀត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
១៧ ការបបរងៀនរបស់រពោះបយស ូគឺពិតជាអោច រយបោយោកត 
 ក) រទង ់នចូលបរៀនបៅកបុងោលកដលផឋល់ចុំបនោះដឹងខ្ពស់។ 
 ខ្) បូជាចារយ ឬ ខ្ណ្ៈផ្ទរសីុីជារគូបបរងៀនរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) ការបបរងៀនរបស់រពោះអងគមកពីរពោះជាម្ចច ស់។ 
 
១៨ ចូរអធិោឌ នសរម្ចបម់តិថភកថិកដលមនិទន់ នការសបស្តងាគ ោះ សុុំឱ្យរពោះជាម្ចច ស់ជួយ ពួកបគឱ្យបមើលប ើញបសចកឋីពិតសន  
      ដុំណឹ្ងលអ និងបុំបរ ើរពោះអងគ។ 
 
១៩ សូមអធិោឌ នសរម្ចបអ់ស់អបកកដលកុំពុងកតម្ចនបរោោះថាប ក់បោយោរកតបដើរតាមរពោះបយស ូ។ 
 

ជ. រតើរទង់គឺជារពោះរមស្សុ?ី Is He the Messiah? 

ទោលទៅទ៨ី. ពនយល់ពីទហតុផលណដលរពះទយស៊ូទៅណតបនតព័នធរិចចរបស់រពះអងគទទាះបីជ្ជរពះអងគានសរតូវរទ៏ោយ។  
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:២៥-៣១។ ហវូងមនុសសម្ចនការភាញ ក់បផអើលបៅបពលកដលបគ នប ើញការបបរងៀនរបស់
រពោះបយស ូ បៅកបុងរពោះវហិារពីបរពាោះបគ នដឹងចាស់ថាពួកបមដឹកនាុំោសនាកុំពុងកតពាយមសម្ចល បរ់ពោះអងគ។ ប៉ាុកនថ ពួកបម
ដឹកនាុំបនាោះមនិអាចសម្ចល ប់រពោះអងគ នបឡើយពីបរពាោះបពលបវលរបស់រពោះអងគមនិទន់មកដល់បនាោះបទ។ រពោះបយស ូ នដឹង
ថារពោះជាម្ចច ស់ នបញ្ជូ នរពោះអងគឱ្យមក បហើយរពោះជម្ចច ស់នឹងជួយ រពោះអងគកបុងការបញ្ចបក់ិចចការរបស់រពោះអងគ។ ដូបចបោះបហើយ
 នជារទងប់ៅកតបនថការបបរងៀនរបស់រពោះអងគបៅកបុងរពោះវហិារ។ រពោះបយស ូ នដឹងថារពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជោះឥទនិពល
បៅបលើអស់អបកកដល នបបើកចិតថទទួលរពោះអងគ។ តាមរយៈការបធវើតាមបុំណ្ងរពោះហឫទយ័របស់រពោះបិតា មនុសសអាចនឹង
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បនថការបជឿរបស់ពួកបគបៅបលើរពោះអងគ បោយចូលមកទទួលបទពិបោធន៍សនជីវតិអស់កលផជានិចច និងជីវតិបពញបរបិូណ៌្
កដលរពោះអងគ នសនាទុក។ 
 

លហំាត់អនុវតតន៍ 
 
២០ បតើពួកបមដឹកនាុំចងប់ធវើអវីចុំបពាោះរពោះបយស ូ? 
       ............................................................................................................................................................................ 

 
២១ បតើនរណាជាអបកបញ្ជូ នរពោះបយស ូមក? 
       ............................................................................................................................................................................  

 
២២ បតើវកតងកតងាយរសួលកមនបទកបុងការបធវើតាមអវីកដលរពោះជាម្ចច ស់ចងឱ់្យអបកបធវើ? 
       ............................................................................................................................................................................ 

 
២៣ បតើនរណានឹងបៅកតកថ្រកាអបក បទោះបីជាម្ចនបរឿងអវីបកើតបឡើងកប៏ោយ? 
        ........................................................................................................................................................................... 

 

ទគ្ចាតរ់ងររារពះវិហារទអាយមរចាប់រពះទយស៊ូ Guards Sent to Arrest Jesus 

 សូមអានយ៉ាូហាន ៧:៣២-៣៦។ ជាការពិតម្ចនមនុសសជាបរចើនកុំពុងកតបជឿបលើរពោះបយស ូ បហើយ នបធវើឱ្យពួកអបក
ខាងគណ្ៈផ្ទរសីុីបសធើរកតទុំងអស់ ន ុប ិតោប បដើមផសីម្ចល ប់រពោះអងគ។ រពោះបយស ូ នដឹងពីបុំណ្ងចិតថរបស់ពួកបគ
បហើយរពោះអងគក ៏នដឹងបទៀតថារទងរ់តូវយងមកកផនដគីឺបដើមផសុីគតជុំនួសអុំបពើ បរបស់បយើង។ កបុងការសកមឋងអុំពីការ
សុគតរបស់រពោះអងគ រពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលអុំពីកកនលងកដលរទងន់ឹងបៅ ប៉ាុកនថពួកបគមនិអាចបដើរតាមរពោះអងគ ន
បឡើយ។ បនាធ ប់មក កិចចការរបស់រពោះអងគនឹងរតូវ បញ្ចប។់ រទងន់ឹងយងរតឡបប់ៅនគរោទ នសួគ៌ជាមយួរពោះបិតារបស់
រពោះអងគវញិ បហើយអស់អបកកដល នបដើរតាមរពោះបយស ូនឹង នបៅបៅជាមយួរពោះអងគបៅកបុងសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគបៅ
បពលកដលពួកបគោល បប់ៅ។ 
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លំហាត់អនុវតតន ៏
 
២៤ បតើបយើងដឹងថារពោះបយស ូម្ចនសរតូវ នបោយរបបៀបណា? 
 ក) នាយកបូជាចារយចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ។ 
 ខ្) អភ ិលចរកភពរ ៉ាមូ នបញ្ជូ នបគមកចាប់រពោះអងគ។ 
  គ) បណាឋ ជនទុំងអស់ចងស់ម្ចល បរ់ពោះអងគ។ 
 

ទទនលណដលានទឹរផេល់ជីវិត Streams of Living Water 

 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “អបកណាបរសកទឹក សុុំអបញ្ជ ើញមករកខ្ញុ ុំ បហើយពិោចុោះ” (យ៉ាូហាន ៧:៣៧)។ ពួក
បយើង នបរៀនរចួមកបហើយថារពោះបយស ូ នបរបៀបបធៀបការសបស្តងាគ ោះបៅនឹងទឹកសនជីវតិ។ បៅកបុងខ្ទី២៩  នបញ្ជក់យ៉ា ង
ចាស់ថាទឹកបៅរតងប់នោះគឺបរបៀប ននឹងរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនកដលនឹងរបទនដល់អស់អបកកដលបជឿបនាធ បព់ីពួកបគទទួល
 នការសបស្តងាគ ោះ។ បនាធ បព់ីនរណាម្ចប ក់  នទទួលបជឿបលើរពោះសបស្តងាគ ោះ បុគគលម្ចប កប់នាោះគួរកតម្ចនបុំណ្ងចិតថចង ់នការ
បុំបពញបោយរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ បៅកបុងកណ្ឍ គមពរីកិចចការ បយើងបមើលប ើញថាអស់អបកកដលបជឿ នបុំបពញបោយ
រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនបនាធ បព់ីបទពិបោធនស៍នការសបស្តងាគ ោះរបស់ពួកបគ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២៥ បៅបពលកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “អបកណាបរសកទឹក សុុំអបញ្ជ ើញមករកខ្ញុ ុំ បហើយពិោចុោះ” គឺរទងច់ងម់្ចន 
      រពោះបនធូលអុំពី៖ 
 ក) ការសបស្តងាគ ោះ កដលរទងប់ៅថាជាទឹកផថល់ជីវតិ។ 
 ខ្) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនជាអបកកដលផឋល់ឱ្យអបកបជឿទុំងអស់បនាធ ប់ពីពួកបគទទួល នការសបស្តងាគ ោះ។ 
 គ) ទឹក នមកពីទបនលយរ័ោន។់ 
 

ឈ. ការដខវងគំនិតរបស្ប់ណាដ ជន Division Among the People 

ទោលទៅទ៩ី. រំណត់ពីរទបៀបណដលរពះទយស៊ូបានបំទពញតាមទំនយអំពីរពះទមសសុ។ី  
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:៤០-៤៤។ មនុសសម្ចនគុំនិត និងការយល់ប ើញបផសងៗពីោប អុំពីរពោះបយស ូ រហូតមកទល់សពវ
សថ្ងបនោះ។ អស់អបកកដលគិតថារទងគ់ឺជា ពាការកីដលមកតាមការសនារបស់រពោះជាម្ចច ស់ ជារពោះបមសសុ ីនិងជារពោះបុរតា
របស់រពោះជាម្ចច ស់អបក ទុំងបនាោះ គឺគិត នរតឹមរតូវ។ 
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 រពោះបយស ូ នរស់បៅភូមមិយួសនរសុកកាលីបឡ ប៉ាុកនថរទង ់នបកើតបៅភូមបិបបថ្លហិម។ បលកលូកា និងបលក
ម្ច៉ា ថាយទុំងពីរនាក់ម្ចនជាប់កខ្សរសឡាយជាមយួរពោះបយស ូ កដល នបងាា ញថារទងជ់ាញាតិវងសរបស់រពោះ ទោវឌី។ 
រទង ់នសបរមចទុំនាយកដល នទយអុំពីរពោះបមសសុ។ី  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២៦ បតើបៅកកនលងណាកដលមនុសសនិយយថារពោះបមសសុនីឹងរបសូត? 
       ........................................................................................................................................................................... 

 
២៧ បតើរពោះបយស ូ របសូតបៅកកនលងណា?  
        ............................................................................................................................................................................ 

 
២៨ បតើរពោះបយស ូជាញាតិវងសរបស់រពោះោវឌីកមនកដលឬបទ? 
       ........................................................................................................................................................................... 
 

ពួរអនរដឹរនសំ្គសនមិនទជឿទលើរពះអងគ Unbelief of the Religious Leaders 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៧:៤៥-៥២។ ពួកគណ្ៈផ្ទរសីុីចងឱ់្យបគមកចាបរ់ពោះបយស ូ  ជាពិបសសចាបត់ាុំងពីកងរការពោះ
វហិារ នោរភាពថា “ពុុំកដលម្ចននរណានិយយដូចបលកបនាោះបឡើយ” ោម ននរណាម្ចប កអ់ាចនិយយដូចជារពោះបយស ូ
បនាោះបទពបីរពាោះរទងគ់ឺជារពោះជាម្ចច ស់បៅកបុងសណាឌ នជាមនុសស។ បយើងគួរកតបរៀនអុំពីអវីកដលរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលពី
ទិដឌភាពជាបរចើនបៅកបុងជីវតិ និងទុកការបបរងៀនរបស់រពោះអងគកដលបលើសពីអវីកដលមនុសសបផសងបទៀត ននិយយ។ អបក
ដឹកនាុំោសនាម្ចនឱ្កាសបដើមផទីទួលបជឿបលើបសចកឋីពិតបនោះ ប៉ាុកនឋ ពួកបគ នបដិបសធមនិទទួល។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
២៩ បតើទបីនាធ ល់អវីកដលកងរការពោះវហិារ ននិយយអុំពីរពោះបយស ូ? 
 ក) “ពុុំកដលម្ចននរណានិយយដូចបលកបនាោះបឡើយ”។ 
 ខ្) “ោម នពាការធីាល ប់មកពីរសុកកាលីបឡបឡើយ”។ 
 គ) បតើបុរសបនោះ នដឹងបរចើនដូចបមឋច នបបើោតម់និកដលធាល បប់ៅោលបរៀនផង។ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបសអ់នរ 
 
១ ខ្) ោត់ចងប់រ សឱ្យជា 
 
៤ គ) រសឡាញ់អបកដូចជារពោះបិតារបស់អបកកដលគងប់ៅោទ នបរមសុខ្។ 
 
២ គ) រពោះបយស ូ នបរ សបុរសពិកាបៅកបុងសថ្ងសបផទ័ 
 
១១  គ) មនុសសទុំងអស់រតូវកតទទួលយករពោះអងគមកោកប់ៅកបុងជីវតិរបស់ពួកបគដូចជាបគបរបិភាគអាហារសរម្ចប ់  
              បុំបពញរបូកាយរបស់បគកដរ 
 
៦  គ) រទង ់នបធវើឱ្យម្ចនអាហារបរបិភាគរគបរ់ោនស់រម្ចបម់នុសស ៥០០០នាក។់  
 
១២ គ) តុំណាងឱ្យរពោះកាយ និងរពោះបលហិតរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ដូបចបោះអបកបជឿទុំងអស់ចងចាុំការសុគតរបស់រពោះបយស ូ 
 
៧ ខ្) អភបិសករពោះបយស ូជាបសឋចបៅបលើរបបទសរបស់ពួកបគ 
 
៩ ខ្) រកុងកាបពើណិ្ម សនបឆបរសមុរទសនរសុកកាឡីបល 
 
១៤ ក) អបកគួរកតបជឿថារពោះបយស ូ នសុគតសរម្ចប់អបក និងបជឿបលើរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់អបក 
 
២៤ ក) នាយកបូជាចារយចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ  
 
១៧ គ) ការបបរងៀនរបស់រពោះអងគមកពីរពោះជាម្ចច ស់ 
 
២៥ ខ្) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនជាអបកកដលផឋល់ឱ្យអបកបជឿទុំងអស់បនាធ បព់ីពួកបគទទួល នការសបស្តងាគ ោះ 
 
២០ សម្ចល ប់រពោះអងគ 
 
២៦ បបបថ្លហិម 
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២១ រពោះជាម្ចច ស់ 
 
២៧ បបបថ្លហិម 
 
២២ អតប់ទ 
 
២៨ កមន 
 
២៣ រពោះជាម្ចច ស់ 
 
២៩ ក) “ពុុំកដលម្ចននរណានិយយដូចបលកបនាោះបឡើយ” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


