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Finding Jesus Again 

យ ៉ូហាន JOHN 21 1-14 

១ ក្រោយក្ ោះមក ររោះក្យស ៊ូវររងសំ់ដែងអងគររង ់ឲ្យរួកសិសសក្ ើញមតងក្រៀត រតងស់មុររ
រីក្េរាស គរឺរងសំ់ដែងមកដេេយ៉ាងក្ ោះ ២ មា សីុម៉ា៊ូ -ក្ររតុស ថ៊ូមា៉ាស ដែលក្ៅថា ឌីឌីម 
ណាថាដែល ដែលក្ៅភ៊ូមិោណារសុកោលីក្េ ក៊ូ ក្សក្េក្ែទងំ២  ឹងរួកសិសស២ ក់
ក្រៀត ក្ៅជាមយួគ្នា  ៣ ក្ ោះសីុម៉ា៊ូ -ក្ររតុស យិយក្ៅក្គថា ខំុ្ក្ៅក្ សាររតី ក្គកក៏្ ល្ើយថា 
ក្យើងក្ៅដែរ រសាេ់ដតក្គ គំ្នា ក្េញក្ៅេុោះរ៊ូក ដតយេ់ក្ ោះក្គចាេ់មិ បា អវីក្សាោះ ៤ ែល់
ររលឹមក្េើង ររោះក្យស ៊ូវររងឈ់រក្ៅក្ ា្រសមុររ ដតរួកសិសសមិ ែឹងជាររោះក្យស ៊ូវក្រ ៥ 
ររងម់ា ររោះេ ទ៊ូលក្ៅក្គថា ក៊ូ រាលគ់្នា ក្អើយ ក្តើមា អវីេរកិ្ោគឬក្រ ក្គរ៊ូលក្ ល្ើយថា គ្នា  ក្រ 
៦ រេួររងម់ា ររោះេ ទ៊ូលរបាេ់ថា េ៊ូររំលាកអួ់ ក្ៅខាងសាត រំ៊ូក ក្ ោះក្រើេបា  ែ៊ូក្េាោះ ក្គករំ៏
លាកអួ់ ក្ៅ ដតទញមកវញិមិ រេួ ក្ររោះជាេ់រតីស ធឹកណាស ់ ៧ ក្ ោះសិសស១ដែលររោះ
ក្យស ៊ូវរសឡាញ់ គ្នត ់យិយ ឹងក្ររតុសថា ក្ ោះគឺជាររោះអមាា សក់្ ើយ ោលសីុម៉ា៊ូ -ក្ររតុស
បា ឮថាជាររោះអមាា ស ់ក្ ោះគ្នតរ់កអ់ាវរកវាតខ់លួ  ក្ររោះគ្នតក់្ៅខលួ រក្រ កក៏្លាតេុោះក្ៅកាុង
រឹក ៨ រួកសិសសឯក្រៀតបា មកកាុងរ៊ូកត៊ូេទងំែឹកអួ ជាេ់បា រតី ែបិតក្គមិ ស៊ូវក្ៅឆ្ងា យ
រីក្គ្នកក្រ រេដ លជា២០០ តថេ៉ាុក្ណាណ ោះ ៩ ោលបា ក្េើងក្ៅក្លើក្គ្នកវញិ ក្ ោះក្គក្ ើញ
រក្ងើកក្ភលើង ក្ ើយមា រតីអាងំក្ៅរីក្លើ  ិង ំេុុ័ងដែរ ១០ ររោះក្យស ៊ូវមា ររោះេ ទ៊ូលក្ៅក្គថា 
េ៊ូរយករតីខលោះ ដែលក្រើេ ឹងចាេ់ក្ ោះមក ១១ សីុម៉ា៊ូ -ក្ររតសុកក៏្េើងមកទងំទញអួ  ដាក់
ក្លើក្គ្នក បា ក្រញក្ដាយរតីធំៗ១៥៣ ក្ ើយក្ទោះក្េើមា រតីក្រេើ ែលក់្ម៉ាលោះ គងដ់តអួ មិ 
បា ធ្លល យដែរ ១២ ររោះក្យស ៊ូវររងក់្ៅក្គមកថា េ៊ូរមករិសាសិ  េ៉ាុដ តគ្នា  សិសសណាមយួ
ហ  រ៊ូលសួរររងថ់ា ក្តើអាកណា ុ ោះ ក្ដាយក្គែឹងថាជាររោះអមាា សក់្ ើយ ១៣ ររោះក្យស ៊ូវក៏
យងមក យក ំេុុ័ង  ងិរតី រេទ ែលក់្គ ១៤ ក្ ោះជាគំរេ់៣ែងក្ ើយ ដែលររោះក្យស ៊ូវ
សំដែងមក ឲ្យរួកសិសសក្ ើញ កាុងក្រលក្រោយដែលមា ររោះជ ារសរី់សាល េ់ក្េើងវញិ។ 



១- ស្ថានការណ ៍SITUATION   

John 21:1-4 ១ ក្រកាយក្ ោះមក ររោះក្យស ៉ូវររងស់ំដែងអងគររង ់ឲាយរួកសសិាសក្ ើញមតងក្រៀត 
រតង់សមុរររីក្េរាស គរឺរង់សំដែងមកដេេយ ាងក្នោះ ២ មានសុីម ៉ូន-ក្ររតុស ថ៉ូមា ាស ដែលក្ៅ
ថា ឌីឌីម ណាថាដណល ដែលក្ៅភ៉ូមិកាណារសកុកាលីក្េ ក៉ូនក្សក្េក្ែទំង២ នឹងរួកសិសាស២
 ក់ក្រៀត ក្ៅជាមួយគ្នា ៣ ក្ ោះសុីម ៉ូន-ក្ររតុសនិយយក្ៅក្គថា ខ្ញំក្ៅក្នស្ររតី ក្គក៏ក្្លើយ
ថា ក្យើងក្ៅដែរ រស្េ់ដតក្គ ំគ្នាក្េញក្ៅេុោះរ៉ូក ដតយេ់ក្ ោះក្គចាេ់មិនបានអវីក្ស្ោះ ៤ ែល់
ររលឹមក្េើង ររោះក្យស ៉ូវររង់ឈរក្ៅក្្េរសមុររ ដតរួកសិសាសមិនែឹងជាររោះក្យស ៉ូវក្រ។ 

 

 

២- ភ្ញាកក់្្អើល SURPRISE  

John 21:4, 5 ៤ ែលរ់រលឹមក្េើង ររោះក្យស ៉ូវររង់ឈរក្ៅក្្េរសមុររ ដតរួកសិសាសមិនែឹងជា
ររោះក្យស ៉ូវក្រ ៥ ររង់មានររោះេនទូលក្ៅក្គថា ក៉ូនរាល់គ្នាក្អើយ ក្តើមានអវេីរិក្ភ្គឬក្រ ក្គរ៉ូល
ក្្លើយថា គ្មានក្រ។  

 

 

៣- សនតសិខុ SECURITY  

John 21:6-14 ….១០ ររោះក្យស ៉ូវមានររោះេនទូលក្ៅក្គថា េ៉ូរយករតីខលោះ ដែលក្រើេនឹងចាេ់
ក្ ោះមក ១១ សុីម ៉ូន-ក្ររតុសក៏ក្េើងមកទំងទញអួន ដាក់ក្លើក្គ្ក បានក្រញក្ដាយរតីធំៗ
១៥៣ ក្ ើយក្ទោះក្េើមានរតីក្រេើនែល់ក្ម លោះ គង់ដតអួនមិនបានធ្លាយដែរ ១២ ររោះក្យស ៉ូវររង់ក្ៅ
ក្គមកថា េ៉ូរមករិស្សនិ េ ុដនតគ្មានសិសាសណាមួយហា ានរ៉ូលសួរររងថ់ា ក្តើអេកណានុ ោះ ក្ដាយ
ក្គែឹងថាជាររោះអមាចាស់ក្ ើយ ១៣ ររោះក្យស ៉ូវកយ៏ងមក យកនំេុុ័ង និងរតី រេទនែល់ក្គ ១៤ 
ក្ ោះជាគំរេ់៣ែងក្ ើយ ដែលររោះក្យស ៉ូវសំដែងមក ឲាយរួកសិសាសក្ ើញ កេញងក្រលក្រកាយដែល
មានររោះជនមរស់រសី្លាេ់ក្េើងវញិ។ 

 


