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Jesus Prays For His Church 

យ ៉ូហាន John 17:20-26 

២០ ទ៉ូលបង្គំមិនអធសិ្ឋាន ឲាយអនកទំង្ននេះតែប ៉ុនណា្ាេះ គឺឲាយដល់ទំង្អនកណា 
តដលនឹង្ន ឿដល់ទ៉ូលបង្គំ នោយស្រពាកាយរបស់នគតែមនទៀែតដរ ២១ នដើមាបី
ឲាយទំង្អសប់ានរួមមកតែមួយ ឱព្រេះវរបិតានអើយ ដ៉ូចជាព្ទង់្គង់្កនុង្ទ៉ូលបង្គំ 
ន ើយទ៉ូលបង្គំនៅកនងុ្ព្ទង់្តដរ គឺឲាយអនកទំង្ន េះបានរួមគ្នាតែមួយ នៅកនុង្
នយើង្ ព្បនោ នឲ៍ាយនោកីយ៍បានន ឿថា ព្ទង់្ចាែ់ឲាយទ៉ូលបង្គំមករិែ ២២ ឯ
សិរីលអតដលព្ទង់្បានព្បទនមកទ៉ូលបង្គំ ន េះទ៉ូលបង្គបំានឲាយដល់នគន ើយ 
នដើមាបីឲាយនគបានរួមគ្នាតែមួយ ដ៉ូចជានយើង្ក៏រួមតែមួយតដរ ២៣ គឺទ៉ូលបង្គំ
នៅកនុង្នគ ន ើយព្ទង់្គង់្កនុង្ទ៉ូលបង្គំ នដើមាបីឲាយនគបានព្គប់លកខណ៍ន ើង្ 
ដរាបដលរ់ួមគ្នាតែមួយជានព្សច ព្បនោ ន៍ឲាយនោកីយប៍ានដឹង្ថា គឺព្ទង់្
តដលចាែ់ឲាយទ៉ូលបង្គំមកតមន ន ើយថា ព្ទង់្ព្សឡាញ់នគ ដ៉ូចជាព្សឡាញ់
ទ៉ូលបង្គំតដរ។ ២៤ ឱព្រេះវរបតិានអើយ ឯរួកអនកតដលព្ទង់្ព្បទនមកទ៉ូលបង្គំ 
ន េះទ៉ូលបង្គំចង់្ឲាយនគនៅជាមួយនឹង្ទ៉ូលបង្គំ កនុង្កតនែង្តដលទ៉ូលបង្គំនៅ
តដរ នដើមាបីឲាយបានន ើញសិរលីអ តដលព្ទង់្បានព្បទនមកទ៉ូលបង្គំ ដាបិែព្ទង់្
បានព្សឡាញ់ទ៉ូលបង្គំ តាំង្តែរីម៉ុនកនំណើែនោកីយ៍នរៀង្មក ២៥ ឱព្រេះវរ
បិតាដ៏ស៉ុចរិែនអើយ នោកីយ៍មនិស្គាលព់្ទង់្នទ តែទ៉ូលបង្គំស្គាល់ព្ទង់្ ន ើយ
រួកអនកននេះក៏ដឹង្ថា ព្ទង់្បានចាែ់ឲាយទ៉ូលបង្គំមកតដរ ២៦ ទ៉ូលបង្គំបានឲាយនគ
ស្គាល់ព្រេះ មព្ទង់្ ក៏នឹង្សំតដង្ឲាយនគស្គាល់ែនៅនទៀែ នដើមាបីឲាយនសចកតី
ព្សឡាញ់ តដលព្ទង់្ព្សឡាញ់ដល់ទ៉ូលបង្គំ បាននៅកនុង្នគ ន ើយឲាយទ៉ូលបង្គំ
នៅកនុង្នគតដរ។ 



១- ទ្រង់អធិស្ឋានអោយពួកជំន ុំោចរួបរួមគ្នាកនុងអេចកតីទ្េលាញ់ ខ20-23,26                                                                               
That is may be united in love.  
20 “I am praying not only for these disciples but also for all who 
will ever believe in me through their message. 21 I pray that they 
will all be one, just as you and I are one—as you are in me, Father, 
and I am in you. And may they be in us so that the world will 
believe you sent me. 22 “I have given them the glory you gave me, 
so they may be one as we are one. 23 I am in them and you are in 
me. May they experience such perfect unity that the world will 
know that you sent me and that you love them as much as you love 
me...... 26 I have revealed you to them, and I will continue to do so. 
Then your love for me will be in them, and I will be in them.” 

 

២- ទ្រង់អធិស្ឋានអោយពួកជំន ុំទ្រង់ោចចចករំចែកនូវេិរិែអរបេ់ទ្ពះ ខ24-25                                                           
That it may share God’s glory. 

24 Father, I want these whom you have given me to be with me 
where I am. Then they can see all the glory you gave me because               
you loved me even before the world began! 25 “O righteous Father,                    
the world doesn’t know you, but I do; and these disciples                                   
know you sent me. 


