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យ ហូានជំពូកទី ៨ 
 John 8 

 
 
 
គ្ទរាង 
ក. ស្តសថីម្ចប ករ់តូវបគចាបក់បុងបពលកុំពុងរមួោហាយសមន់ The Woman Caught in Adultery  
ខ្. រពោះបយស ូជាពនលឺពិភពបលក Jesus, Light of the World  
 

ទោលទៅ  

១. ពិភាកាអុំពីទសសនៈរបស់រពោះបយស ូអុំពកីារបលើកកលងបទសពីអុំបពើ ប។ 
២. ពនយល់ពីអតទនយ័ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រពោះអងគគឺជាពនលឺសនពភពបលក។ 
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ក.  ស្រស្តមីាន ក់រតូវរគចាបក់នងុរពលកំពុងរមួសាហាយស្មន ់
   The Woman Caught In Adultery 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាអំពទីសសនៈរបស់រពះទយស៊ូអំពីការទលើរណលងទទាសពីអំទពើបាប។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:១-១១។ រពោះបយស ូ នរបទនវនិយ័លអអុំពីការបថាក សបទសអបកដសទ។ កបុងការបចាទរបកាន់
រសីថម្ចប កក់ដលរបរពឹតថអុំបពើោហាយសមន់បនាោះរពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា “កបុងចុំបណាមអបករល់ោប  សុុំឱ្យអបកកដលោម ន ប
បោោះ យកដុុំថ្មគបន់ាងមុនបគបៅ” (យ៉ាូហាន ៨:៧)។ ោម ននរណាម្ចប កប់ឆលើយតបជាមយួរពោះបយស ូ បឡើយ អបកកដល ន
បចាទរបកានស់្តសថីបនាោះ នចាកបចញទុំងបអៀនខាម ស និងបរជយ័។  
  
 រពោះបយស ូមយួអងគប៉ាុបណាត ោះកដលោម នអុំបពើ បទល់កតបោោះ។ បហើយរពោះអងគកជ៏ាម្ចប ក់កដលអាចនឹងបចាទរបកាន់
រសីថម្ចប កប់នាោះកដរ ប៉ាុកនឋរទង ់នសបស្តងាគ ោះជីវតិរបស់នាង និង នអតប់ទសអុំបពើ បរបស់នាង។ រទង ់នរ បន់ាងឱ្យបៅ 
និងហាមនាងមនិឱ្យបធវើអុំបពើ បបនាោះបទៀតបឡើយ។ រពោះបយស ូ បធវើឱ្យម្ចនភាពងាយរសួលកបុងការបជៀសវងពីអុំបពើ បតាម
រយៈរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគនិងឫទន នុភាពរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៨:៧។ បពលណាកដលអបកម្ចនអារមមណ៍្ថាអបកចងប់ថាក សបទសអបកដសទ បលើកខ្គមពរីបនោះរ ុំលឹកខ្លួន 
    របស់អបក។ 
 
២ អធិោឌ នដល់អស់អបកកដលសុុំឱ្យរពោះជាម្ចច ស់អតប់ទស នឹងមនិរតឡបប់ៅរកអុំបពើ បបទៀត។ 
 

ខ.  រពោះរយស្ ជូាពនលឺពិភពរោក Jesus, The Light of the World 
ទោលទៅទ២ី. ពនយល់ពីអតែន័យ រពះទយស៊ូានរពះបនទូលថា រពះអងគគ្ឺជ្ជពនលឺម្នពភពទោរ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:១២-២០។ បនាធ ប់មករពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលរបកាសដល់បណាឋ ជនថារទងគ់ឺជាពនលឺសនពិភព
បលក។ ជាញឹកញាប់រពោះគមពរី ននិយយរគបក់ិចចការទុំងអស់សនអុំបពើ បគឺជាបសចកឋីងងឹត។ រពោះបយស ូ បរបៀបដូចជា 
ពនលឺកដលភលចឺិកញ្ចងចិញ្ហច ច បងាា ញពីអុំបពើ បរបស់បយើង និងជាផលូវកដលនាុំបយើងបចញពីអុំបពើ ប។ រទងក់ ៏នបងាា ញផលូវ
បៅឯនគរោទ នសួគ៌កដរ។ បយើងមនិអាចរស់បៅកបុងសិររីងុបរឿងរបស់រពោះអងគ នបឡើយបលើកកលងកតអុំបពើ បរបស់បយើងរតូវ
 នអតប់ទសជាមុនសិន។ ការអតប់ទសមយួបនាោះគជឺាការបបើកផលូវសរម្ចបប់យើងកបុងការចូលរមួជាមយួជីវតិថ្មីតាមរយៈ
បោលការណ៍្សនរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ សូមអានយ៉ាូហាន ១:១-៩ មឋងបទៀត។  
 
៤ រពោះបយស ូ នបៅអងគរទងផ់្ទធ ល់ថាជាពនលឺសនពិភពបលកបោយោរកតរពោះអងគ 
 ក) គឺជាពនលដឺព៏ិតកដលនឹងបងាា ញបយើងពីអុំបពើ ប និងបងាា ញបយើងពីផលូវបៅឯនគរោទ នសួគ។៌ 
 ខ្) កតងកតបបរងៀនបៅកបុងអុំឡុងបពលសថ្ង មនិកមនបពលយប។់ 
 គ)  នរបទនចបងកៀងឱ្យរគបោ់ប សរម្ចបប់ុំភលបឺពលយប។់ 
 

ទីណាខ្ុំទៅ ទីទនះអនររាលោ់ន ពុំអាចនឹងទៅបាន You  Cannot Go Where I Am Going 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:២១-៣០។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមឋងបទៀតអុំពីការសុគតរបស់រពោះអងគកដូ៏ចជាបៅកកនលង
កដលពួកបគមនិអាចបដើរតាមរពោះអងគ ន។ រទង់ នយងមកពីោទ នសួគ៌ បហើយរពោះអងគកយ៏ងរតឡបប់ៅវញិកដរ។ ប៉ាុកនថ
ដុំបូង បុរតមនុសសរតូវកតសុគតបៅបលើបឈើឆាក ងសរម្ចប់អុំបពើ បរបស់ពិភពបលកជាមុនសិន។ ការសុគតរបស់រពោះអងគគឺ
ជាការចុំហទវ របដើមផឱី្យបយើងម្ចនជុំបនឿបៅបលើរទង ់និងការសបស្តងាគ ោះអស់កលផជានិចចសរម្ចបម់នុសសទុំងអស់បៅបលើកផនដ ី
បនាធ បម់កនិងបៅបពលអនាគត។ វអារស័យបៅបលើរពោះបយស ូ  និងការរស់បឡើងវញិកដលបយើងទុំងអស់ នបជឿថារទងគ់ឺ
ជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់បយើង និងជារពោះសបស្តងាគ ោះរបស់ពិភពបលកទុំងមូលបនាោះកដរ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:២៣-២៤ និង ២៨-២៩។ 
 
៦ អបកណាកដលរពោះបយស ូ នរ បថ់ាបុរតមនុសសគួរកត នបលើកបឡើងបបើសូមផកីតបលកម៉ាូបសក ៏នបលើកដុំបងលងាិនបៅ 
    ទីរបហាោទ ន?  
     ........................................................................................................................................................................... 

 
៧ សូមអាន យ៉ាូហាន ៣:១៤-២១ មឋងបទៀត។ 
 

ទសរភីាព និងទាសភាព Freedom and Slavery 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:៣១-៤៧។ អុំបពើ ប មនិសុំខាន់របភពរបស់វមកពីណាបនាោះបទ គឺរតូវកតរបឈមមុខ្ជាមយួ
លទនផលជាកក់សថងរបស់វ។ លទនផលរបស់វគឺជា សីលធម ៌ហិរញ្ដ វតទុ ោច់្ម ឬទុំនាក់ទុំនង (សដគូ ឬ រគួោរ)។ បៅ
កបុងអុំឡុងបពលសនពន័នកិចចរបស់រពោះបយស ូ រទង ់នអតប់ទសអុំបពើ បរបស់មនុសស ផឋល់ឱ្យពួកបគម្ចនកថីសងឃមឹ និងសថ្ងថ្មី។ 
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រទងច់ងប់ធវើដូចោប សរម្ចប់សពវសថ្ងបនោះដល់អស់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគជារពោះអម្ចច ស់ និងរពោះសបស្តងាគ ោះ។ លទនផលសនអុំបពើ
 បគឺ ជាអុំណាចសនការកបក ក ់និងដួងចិតថរតូវ នសម្ចអ ត ចាបប់ផឋើមជាថ្មីបោយរពោះវតថម្ចនរបស់រពោះអងគ។  

  

រពោះ បយស ូម្ចនរពោះ បនធូលថា៖ «របសិនបបើអបករល់ោប សទិតបៅជាប់នឹងពាកយរបស់ខ្ញុ ុំ អបករល់ោប ពិតជាសិសស
របស់ខ្ញុ ុំកមន។ អបករល់ោប នឹងោគ ល់បសចកឋីពិតបហើយបសចកឋីពិតនឹងរ ុំបោោះអបករល់ោប ឱ្យម្ចនបសរ ីភាព.... 
របសិនបបើរពោះ បុរតារ ុំបោោះអបករល់ោប  អបករល់ោប ពិតជាម្ចនបសរ ីភាព»។ (យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២,៣៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៨:៣១-៣២, និង៣៦។ 
 
៩ អធិោឌ នសរម្ចប់មតិថភកថិដសទបទៀតរបស់អបកកដល នជាបជ់ាទសករអុំបពើ បថាពួកបគនឹងអាចម្ចនបសរភីាពបៅកបុង 
   រពោះបយស ូ។  
 

រពះ ទយស៊ូ និងទោរអរាហា ំJesus and Abraham 

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៨:៤៨-៥៩។ រពោះបយស ូ នកថ្លងរពោះបនធូលកដលបធវើឱ្យអបកកដលោថ បរ់ពោះអងគម្ចនការបងឿងឆងល់ 
“ខ្ញុ ុំសុុំរ បឱ់្យអបករល់ោប ដឹងចាស់ថា អបកណាកានត់ាមពាកយរបស់ខ្ញុ ុំ អបកបនាោះនឹងមនិោល ប់បោោះបឡើយ” (ខ្៥១)។ ការកថ្លង
រពោះបនធូលបនោះគឺជាបចតនារបស់រពោះអងគបដើមផរីបកាសភាពជារពោះរបស់រពោះអងគ និងបសរភីាពខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ និងការ
សបស្តងាគ ោះកដលម្ចនបៅកបុងរពោះនាមរបស់រពោះអងគ។ បណាឋ ជន នឮរពោះបនធូលរបស់រពោះអងគមនិបៅកបុងបរបិទភាពជារពោះ
របស់រពោះអងគបឡើយកតបៅកបុងបរបិទធមមតា។ លទនផលគឺជាកុំហឹង និងការសងសយ័។ រពោះបយស ូ នរបកាសពីបសចកឋីពិត
យ៉ា ងខាល ុំងខាល  (ខ្ទី ៥៤-៥៥) ការកសវងរកការភាញ កខ់្លួន និងការកកករបចិតថរបស់ពួកបគ។ 
  
 បៅបពលកដលពួកជនជាតិយូោ ននិយយអុំពីបលកអរ ហាុំមឋងបទៀត រពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលបៅពួកបគ
ថា បលកអរ ហាុំម្ចនចិតថសបាយកដល នប ើញសថ្ងរបស់រពោះបយស ូ។ រទងប់កនទមបទៀតថា “មុនបលកអរ ហាុំបកើតមក 
ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ រចួបរសចបៅបហើយ” (ខ្៥៨) បៅបពលកដលរពោះអងគនិយយថា “ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ” បៅកបុងនយ័បចចុបផនប រពោះអងគ ន
បរបើពាកយដកដលកដលរពោះជាម្ចច ស់ នបរបើបៅកបុងនិកខមនុំ ៣:១៤។  
 

រពោះ ជាម្ចច ស់ម្ចនរពោះ បនធូលមកបលកម៉ាូបសថា៖ «បយើងជារពោះ អម្ចច ស់កដលម្ចនរពោះ ជនមគងប់ៅ។ អបករតូវ
រ បជ់ន ជាតិអុីរោ កអលថា “រពោះ អម្ចច ស់កដលម្ចនជីវតិគងប់ៅ” ចាតខ់្ញុ ុំឱ្យមកជួបអបករល់ោប »។ 
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 បសចកឋីបនោះ នបធវើឱ្យអបកដឹកនាុំមយួចុំនួនម្ចនកុំហឹងជាខាល ុំងបហើយពួកបគពាយមគបស់ម្ចល ប់រពោះបយស ូនឹងដុុំថ្ម។ 
ប៉ាុកនថរពោះបយស ូបគចបចញពីរពោះវហិារបោយសុតិទភាពពីបរពាោះវមនិទនដ់ល់បពលរបស់រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបរ់ពោះអងគកដលរតូវ
សុគត។ វជាបសចកឋីពិតកដលរពោះអងគរតូវកតសុគតសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់បយើង ប៉ាុកនថមនិកមនមុនបពលកដលរពោះជាម្ចច ស់
សបរមចបនាោះបឡើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអវីខ្លោះអុំពរីពោះអងគផ្ទធ ល់ និងបលកអរ ហាុំ? 
 ក) “បលកអរ ហាុំ ក៏ដូចជាឪពុករបស់ខ្ញុ ុំកដរ” 
 ខ្) “ខ្ញុ ុំមនិកដលធាល ប់ជួបបលកអរ ហាុំបទ” 
 គ) “មុនបលកអរ ហាុំបកើតមក ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ រចួបរសចបៅបហើយ” 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ 
 
៤ ក) គឺជាពនលដឺព៏ិតកដលនឹងបងាា ញបយើងពីអុំបពើ ប និងបងាា ញបយើងពីផលូវបៅឯនគរោទ នសួគ៌ 
 
១០  គ) “មុនបលកអរ ហាុំបកើតមក ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិ រចួបរសចបៅបហើយ” 
 
៦ បលកនីកូបដម 
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យ ហូានជំពូកទី ៩-១០  

John 9-10 
 
 
 
គ្ទរាង 
ក. រពោះ បយស ូ បរ សមនុសសខាវ ក់ពីកុំបណ្ើ តម្ចប ក់ឱ្យជា Jesus Heals a Man Born Blind  
ខ្. ភាពខាវ កខ់ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ Spiritual Blindness 
គ. របោប អុំពីបរកាលបចៀម The Parable of the Sheepfold 
 . រពោះបយស ូជាអបកគងាវ លដល៏អ Jesus, the Good Spepherd 
ង. ជន ជាតិយូោមនិទទួលោគ ល់រពោះ បយស ូ Jesus Rejected by His Own  
 

ទោលទៅ 
១. ពនយល់ពីរបបៀបការបរ សឱ្យជាចុំបពាោះបុរសខាវ ក់ពកីុំបណ្ើ តបងាា ញពីការអភឌិណសនការបជឿ និងមនិបជឿ។ 
២. បលើកពីលទនផលចុងបុំផុតសនការបជឿ និងការមនិបជឿ។ 
៣. ពនយល់ពីអតទនយ័សនរបោប អុំពីបរកាលបចៀម។ 
៤. ពនយល់អតទនយ័ពីរបោប អុំពីអបកគងាវ លដល៏អ។ 
៥. ពិពណ៌្នាអុំពីតរមូវការសនអស់អបកកដលចូលមករករពោះបយស ូ បហើយនិងអតទនយ័ថា ពួកបគជាកមមសិទនរបស់រពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
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ក. រពោះ រយស្ រូរបាស្មនុស្សខ្វវ ក់ពីកំរណើ តមាន ក់ឱ្យជា Jesus Heals A Man Born Blind 

ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីរទបៀបការទរាសឱ្យជ្ជចំទពាះបុរសខាវ រ់ពីរំទណើ ត ប ា្ ញពីការអភិវឌ្ឍម្នការទជឿ និងមិនទជឿ។ 
  
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៩:១-១២។ ពួកោវក័ទុំងអស់គិតថាអបកកដលម្ចនជុំងឺទុំងអស់សុទនកតមកពីការោកប់ទស
សរម្ចបអ់ុំបពើ ប។ ប៉ាុកនថ បហតុអវី នជាបុរសម្ចប កប់នោះខាវ ក់ពីកុំបណ្ើ ត? វមនិអាចបោយោរកតអុំបពើ បរបស់ោតប់ឡើយ។ 
ោត ់នពិការមុនបពលកដលោត ់នបធវើខុ្សបៅបទៀត។ បតើវអាចជាអុំបពើ បរបស់ឪពុកម្ចឋ យកដរឬបទ? បនោះជាអវីកដលពួក
ោវក័គិត។ 
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា ជុំងឺ និងការឈចឺាបវ់មនិកមនសុទនកតជាលទនផលសនអុំបពើ បរបស់បុគគលបនាោះបឡើយ។ 
ជុំងឺមយួចុំនួនបកើតបចញបោយធមមជាតិ បហើយមនិជាប់ពាកព់ន័នជាមយួការោក់បទសសនអុំបពើ បបឡើយ។ បុរសខាវ កម់្ចប ក់
បនោះគឺជាឱ្កាសសរម្ចប់រពោះបយស ូ បដើមផបីរ សោតឱ់្យ នជា។ បនាធ បម់កបទៀត ជាបពលកដលរពោះអងគបរ សបុរសខាវ កឱ់្យ
 នជាបដើមផោីត ់នបជឿបលើរពោះអម្ចច ស់។ មយួវញិបទៀតអាចបមើលប ើញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងទទួលបជឿបលើ
រពោះបយស ូ។  
  

 បពលខ្លោះបយើងមនិយល់ថាបហតុអវី នជាបយើងឈចឺាប។់ បយើង នពាយមកកតរមូវអវីកដលបកើតបឡើងពីធមមជាតិ កថ្
សុខ្ភាពរបស់បយើងប៉ាុកនឋបយើង និងកូនរបស់បយើងបៅកតម្ចនការឈចឺាបប់ោយោរកតបរោោះថាប ក ់និងបរោោះធមមជាតិ។ បយើង
មនិដឹងពមីូលបហតុទុំងអស់ថាបហតុអវី នជាបយើងម្ចនជុំងឺ ឬបហតុអវី នជាោទ នភាពមយួចុំនួនបធវើឱ្យបយើងឈចឺាប។់ 
បពលខ្លៈជុំង ឺឬ ការឈចឺាប់របស់បយើងអាចជាលទនផលកដលបកើតបឡើងពីការសបរមចចិតថខុ្សរបស់។ បដើមផឱី្យបយើងកសវងរក
អស់ពីដួងចិតថរបស់បយើង ជាដុំបូនាម នសនរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ។ បទោះជាយ៉ា ងណា បយើងអាចម្ចនផលូវកដលជាកល់ក់
មយួបៅរករពោះអម្ចច ស់បដើមផឱី្យរទងជ់ួយ បយើង ឬ បរ សបយើងឱ្យ នជាតាមរយៈការអធិោឌ ន។ រទងម់និកដលបដិបសធនឹង
បយើងបឡើយ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បហតុអវ ីនជាបុរសខាវ ក់ពិការតាុំងពីកុំបណ្ើ ត? 

 ក) បោយោកតអុំបពើ បរបស់ោត។់ 
 ខ្) បោយោរកតអុំបពើ បរបស់ឪពុកម្ចឋ យរបស់ោត។់ 
 គ) បដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់។ 
  



67 

 

២ បហតុអវី នជាបុរសខាវ កម់និោគ ល់អបកកដល នបរ សោតឱ់្យជាពីជុំងឺ? 
 ក) ោត់មនិរតូវ នបរ សឱ្យជារហូតដល់ោត ់នបៅលងសម្ចអ តបៅកបុងរសោះទឹកសីុបឡាម។ 
 ខ្) បៅបពលកដលទទួលការបរ សឱ្យជាបហើយ ោត់មនិ នសួររពោះបយស ូជានរណាបឡើយ។ 
 គ) ោត់ជាបុរសចកមលកបៅកបុងទរីកុង។ 
 

ពួរផ្ទរសីុសីួរទដញទោលពីការទរាសឱ្យជ្ជ Pharisees Investigate the Healing 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ៩:១៣-៣៤។ សរតូវរបស់រពោះបយស ូម្ចនការខ្ឹងសមាជាមយួរពោះបយស ូជាខាល ុំងបោយោរកត
រពោះអងគ នបរ សបរុសខាវ កម់្ចប កឱ់្យ នជាបៅសថ្ងសបផទ័។ ពួកបគមនិសបាយចិតថបោោះបោយោរកតបុរសខាវ ក់ម្ចប កប់នាោះ
ទទួលការបរ សឱ្យជា។ ពួកបគ នពាយមពនយល់រ បប់ុរសបនាោះថារពោះបយស ូគឺជាមនុសសម្ចន ប បហើយបៅទីបុំផុត
ពួកបគ នបដញបុរសខាវ កក់ដល នបរ សឱ្យជាបនាោះបចញពីោលរបជុុំរបស់ពួកបគ (រពោះវហិាររបស់ពួកបគ)។ 
  
 បុរសកដលទទួលការបរ សឱ្យជាម្ចប ក់បនាោះ នកាល យជាឧទហរណ៍្មយួដល៏អសរម្ចបប់យើងទុំងអស់ោប ។ ោត់ ន
បងាា ញពរី ជាញ ដឆ៏ាល តសវ ការយកចិតថទុកោក ់និង នឆលុោះបញ្ហច ុំងយ៉ា ងចាស់ពីគបរម្ចងការរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ជាងអបកកដល
បចាទរបកានរ់ពោះបយស ូ បៅបទៀត។ ពាកយអោះអាងរបស់បុរសម្ចប កប់នាោះមនិ នបធវើឱ្យពួកបមដឹកនាុំោសនាបជឿជាកថ់ា
រពោះបយស ូពិតជាមកពីរពោះជាម្ចច ស់បនាោះបឡើយ ប៉ាុកនឋោតអ់ាចរ បព់ីអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចបោ់ត។់ ដូបចបោះបយើងក៏
អាចបធវើ នកដរ។ អានការរបកាសរបស់បុរសខាវ កម់្ចប កប់នោះបៅកបុងយ៉ាូហាន ៩:២៥ ថា ”ខ្ញុ ុំដឹងកតមា៉ាង គឺពីមុនខ្ញុ ុំខាវ ក ់ឥឡូវ
បនោះ ខ្ញុ ុំបមើលប ើញ!” 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ ខ្គមពរីចងចាុំ យ៉ាូហាន ៩:២៥។ 

 
៤ អធិោឌ នសូមឱ្យរពោះជាម្ចច ស់ជួយ អបកកបុងការរ បអ់បកដសទពីអវីកដលរពោះបយស ូ នបធវើសរម្ចប់អបក។ 
 

ខ. ការខ្វវ ក់ខ្វងរពលងឹវិញ្ញា ណ Spiritual Blindness 
ទោលទៅទ២ី. ទលើរពលីទធផលចុងបំផុតម្នការទជឿ និងការមិនទជឿ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ៩:៣៥-៤១។ វបរឿងធងនធ់ងរកបុងការបដញនរណាម្ចប កប់ចញពីោលរបជុុំ វបសមើនឹងការរបកាសអុំពី
បសចកឋីោល ប។់ មុនដុំបូងវហាក់បីដូចជាភាពផធុយោប ។ រពោះបយស ូ នបរ សោតឱ់្យ នជា ប៉ាុកនថ បសចកឋីអុំណ្រកដលោត់
ម្ចនហាកប់ីដូចជាមនិ នយូរបឡើយបៅបពលកដលោត ់នទទួលការករសកគុំរមបោយអយុតថិធម ៌និងរតូវ នបបណ្ឋ ញ
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បចញបោយបមដឹកនាុំោសនា។ បនាធ បម់ករពោះបយស ូ នយងបៅរកបុរសម្ចប កប់នាោះ បដើមផបីលើកទឹកចិតថោត។់ រទង ់ន
អនុញ្ហដ តឱ្យបុរសបនាោះដឹងថារទងជ់ារពោះសបស្តងាគ ោះ។ បុរសបនាោះ នទទួលបជឿ និងថាវ យបងគុំរពោះបយស ូ។ 
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីការខាវ កខ់ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។ ពួកគណ្ៈផ្ទរសីុីរតូវទទួលការសឋីបបនាធ សបោយភាព
ខាវ កខ់ាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់ពួកបគពីបរពាោះពួកបគ នបដិបសធមនិទទួលយកការពិតកដលរពោះបយស ូ នបបរងៀន។ ប៉ាុកនថ
បុរសសុុំទនពិការកភបក នបជឿបលើរពោះបយស ូ  បហើយោត ់នទទួលការបរ សឱ្យជា និងការសបស្តងាគ ោះបចញពីអុំបពើ បរបស់
ោត។់ 
  
 បៅបពលកដលបយើងទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ ការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្រតូវ នដកបចញពីជបរៅចិតថរបស់បយើង។ 
ការយល់ដឹងបៅបពលអនាគត និងការលូតលស់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្គឺម្ចនបៅកបុងការសិការពោះគមពរី និងការអធិោឌ ន។ 
ទុំនុកតបមកើង ១១៩:១៨  នកថ្លងថា “សូមបបើកកភបកទូលបងគុំបដើមផឱី្យទូលបងគុំ បមើលប ើញភាពសថ្ល ថ្បូរដអ៏ោច រយសនរកឹតយ វនិយ័
របស់រពោះ អងគ”។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលអុំពីការខាវ ករ់បបភទអវី? 

 ក) របបភទខាវ ក់កភបក បៅបពលកដលមនុសសរតូវការបរបើកវ ៉ានតា 
 ខ្) ការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់អស់អបកកដលមនិទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ 
 គ) ពណ៌្សនការខាវ ក ់
 
៦ បតើបយើងគួរកតបធវើអវីបដើមផទីទួលការបរ សឱ្យជាពីការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្? 
 ក) បយើងទុំងអស់រតូវកតទទួលបជឿរពោះរគិសថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះ។ 
 ខ្) បយើងគរួកតកាល យជាសម្ចជិករបស់រកុមជុំនុុំ។ 
 គ) បយើងរតូវកតឱ្យនរណាម្ចប ក់យកភកោ់កប់ៅបលើកភបករបស់បយើង។ 
 

គ. របសាន អ្ំពីររកាលរចៀម The Parable of the Sheepfold 
ទោលទៅទី៣. ពនយល់ពីអតែន័យម្នររស្គន អំពីទរកាលទចៀម។ 
  
 សូអាន យ៉ាូហាន ១០:១-១០។ របោប គឺជារបបភទបរឿងខ្លីកដលបរបើរ ស់អវីៗបៅកបុងធមមជាតិទញយកការពនយល់ពី
បសចកឋីពិតកបបរពលឹងវញិ្ហដ ណ្។  បៅកបុងអតទបទគមពរីបនោះរពោះបយស ូ នម្ចនរពោះបនធូលពីអងគរទងផ់្ទធ ល់ថាជាទវ រ ឬ បខាល ង
ទវ របៅបរកាលបចៀម។ បៅកបុងសមយ័កាលរពោះគមពរី អបកគងាវ លរកាបចៀមរបស់ពួកបគបៅកបុងបរកាលសតវ ឬោកប់ចៀមចូល
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ោប ទុំងអស់ បៅបពលយបប់ដើមផកីារពារបចៀមរបស់បគពីសតវសរព។បនោះគឺជាបរកាលបចៀម។ បនាធ បព់ីបចៀមម្ចនសុវតទិភាពបៅ
ខាងកបុងបហើយ អបកគងាវ លអងគុយបៅមុខ្ម្ចតទ់វ រកដលបបើកចុំហរ បហើយចាុំការពារបចៀម។ 
  
 ពួកបចារមនិចូលបៅកបុងបរកាលតាមទវ របនាោះបឡើយ ប៉ាុកនថ ពួកបគអាចនឹងបតាងតាមរបងបដើមផលួីចបចៀម។ រពោះបយស ូ
ម្ចនរពោះបនធូលថា បមដឹកនាុំោសនាមយួចុំនួនជាមនុសសកបបបនាោះ។ ពួកបគពិតជាមនិចូលចិតថរសឡាញ់អបកដសទ ប៉ាុកនថ
ពួកបគរោនក់តចងទ់ទួល ននូវអវីកដលពួកបគចង ់នកតប៉ាុបណាត ោះ។ 
 
 រពោះបយស ូមនិ នយងមកបដើមផបីុំផ្ទល ញ ប៉ាុកនថ មកបដើមផរីបទនជីវតិបពញបរបិូរណ៌្វញិ។ ជីវតិកដលរពោះបយស ូ
របទនគជឺា និសសយ័ធមមជាតិខាងកបុង និងភាពជារពោះពិតរ កដ។ ជីវតិបនោះជាជិវតិកដលបយើងមនិធាល បទ់ទួល និងម្ចនបទ 
ពិបោធនព៍ីមុនមក។ វអាចរក នបៅបលើកផនដី បហើយនឹងបនថបៅកបុងនគរោទ នសួគ៌ជាបរៀងរហូត។ 
 

ដូបចបោះរពោះ បយស ូវរទងម់្ចនរពោះ បនធូលបៅបគមថងបទៀតថា រ កដកមន ខ្ញុ ុំរ បអ់បករល់ោប ជារ កដថាខ្ញុ ុំជា
ទវ របចៀម អស់អបកកដលមកមុនខ្ញុ ុំ បនាោះសុទនកតជាបចារលួចបចារបលនទ់បទ កតបចៀមមនិ នោថ ប់តាមអបក
ទុំងបនាោះបឡើយ ខ្ញុ ុំជាទវ រ បបើអបកណាចូលតាមខ្ញុ ុំ បនោះនឹង នសបស្តងាគ ោះ រចួនឹងបចញចូល បហើយនឹងរក
 នវលបមម ដរ៏សួល (យ៉ាូហាន ១០:៧-៩)។ 

 

 ម្ចនមនុសសមយួចុំនួន ពាយមបៅរករពោះបយស ូតាមរយៈពាការ ីតាមរយៈការបបរងៀន តាមរយៈនាងម្ច៉ា រ ីឬ តាម
រយៈការចូលរមួបោយបៅរពោះវហិារ។ ប៉ាុកនឋ រពោះបយស ូគឺជាផលូវកតមយួគត ់និងជាទវ រកតមយួគតប់ៅរកការសបស្តងាគ ោះ ន។  
  
 រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលមកកានម់នុសសទុំងអស់រតូវកតចូល។ ដូចជាទវ រកដល នបបើកសរម្ចប់ហវូងបចៀមកដរ 
រពោះបយស ូ នអបញ្ជ ើញរគបោ់ប ឱ្យចូលមករករពោះអងគបដើមផទីទួល នជីវតិអស់កលផជានិចច។ ប៉ាុកនឋរពោះជាម្ចច ស់មនិបងខុំ
មនុសសទុំងអស់ឱ្យមករករពោះបយស ូ បនាោះបឡើយ។ មនុសសទុំងអស់ម្ចនបសរភីាពកបុងការសបរមចចិតថបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ 
អស់អបកកដលចូលបៅកបុងបរកាល របស់រពោះបយស ូពួកបគនឹងទទួល នការសបស្តងាគ ោះ។ របសិនបបើពួកបគមនិ នចូលបទ 
បុគគលម្ចប ក់បនាោះនឹងមនិ នទទួលការសបស្តងាគ ោះបឡើយពីបរពាោះោត ់ឬនាង នបដិបសធការអបញ្ជ ើញរបស់រពោះបយស ូ។ វជា
បរឿងធមមតាកបបបនាោះ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៧ បតើម្ចនទវ រប៉ាុនាម នបៅឯនគរោទ នសួគ៌? 
 ក) ម្ចនបរចើនណាស់ សរម្ចបោ់សនាជាបរចើនតាមរយៈផលូវមយួណាកទ៏ទួល នការសបស្តងាគ ោះកដរ។ 
 ខ្) ម្ចនយ៉ា ងតិចម្ចន ៤គឺ តាមរយៈនាងម្ច៉ា រ ីការបបរងៀន ពាការ ីនិងរពោះវហិារ។ 
 គ) ម្ចនទវ រកតមយួគត ់គឺតាមរពោះបយស ូ! 
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ឃ. រពោះរយស្ ជូាអ្នកគង្វវ លដ៏លអ Jesus, The Good Shepherd  

ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់អតែន័យពីររស្គន អំពីអនរគ្ វ្ លដ៏លអ។ 
 
 សូមអាន យ៉ាូហាន ១០:១១-២១។ បៅកបុងសមយ័កាលរពោះគមពរីអបកគងាវ លកតងកតបដើរពីមុខ្ហវូងបចៀមរបស់ោតជ់ា
និចច បហើយបៅបចៀមរបស់ោតរ់គបក់កនលងកដលោត ់នបៅ។ បចៀមទុំងអស់ោគ ល់សុំបឡងរបស់ោត ់បហើយពួកវបដើរតាម
ោតក់ដរ។ បៅបពលកដលអបកគងាវ លបផសងបដើរមកជិតពួកវ បចៀមរបស់បុរសទីមយួមនិបដើរតាមបុរសទីពីរបឡើយ ពីបរពាោះពួក
វោគ ល់សុំបឡងម្ចច ស់របស់ពួកវចាស់ណាស់។  
  
 រពោះបយស ូគឺជាអបកគងាវ លដល៏អកដលអាចបមើលរកាបចៀម និងចិញ្ច ឹមបចៀមរបស់រពោះអងគ ន។ បចៀមរបស់រពោះអងគគឺ
អស់អបកកដល នបជឿ និងបដើរតាមរពោះអងគ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា រទងន់ឹងរបទនឱ្យពួកបគម្ចនជីវតិ។ រទងន់ឹងបធវើ
ការបនោះបោយការសបរមចចិតថរបស់រពោះអងគ បហើយកោ៏ម នណាម្ចប ក់អាចដកយកជីវតិបចញពីរពោះអងគ នបឡើយ។ បៅកបុង
បពលបនាោះ ពិតរ កដណាស់មនុសស នពាយមសម្ចល ប់រពោះអងគ។ សថ្ងបនាោះជាសថ្ងកដលរទងរ់តូវ នបគដុំកដកបោលជាបប់ៅ
បលើបឈើឆាក ង បហើយប ោះបចាលបៅទីបនាោះរហូតដល់ោល ប។់  
  
 បៅបពលកុំណ្ត់របស់រពោះអងគ នដល់ រទងន់ឹងសងសថ្លបលោះ បរបស់បយើងបៅបលើឆាក ងសរម្ចបអ់ុំបពើ បរបស់
បយើង គជឺាអុំបពើ បរបស់អបក បហើយនឹងខ្ញុ ុំ មុនបពលកដលបយើងមនិទនប់កើតមក ។ ប៉ាុកនឋរទងរ់ជាបចាស់ថាបសចកឋីោល ប់
មនិកមនជាទីបញ្ចបស់រម្ចប់រពោះអងគបឡើយ។ រពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលថា “បហតុបនាោះ នជារពោះ វរ បិតារទងរ់សឡាញ់ខ្ញុ ុំ ពី
បរពាោះខ្ញុ ុំោក់ជីវតិខ្ញុ ុំចុោះ បដើមផឱី្យ នយកមកវញិ ោម នអបកណាដកយកជីវតិពីខ្ញុ ុំ នបទ គឺខ្ញុ ុំោក់ជីវតិចុោះបោយខ្លួនខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំអាច
នឹងោកជ់ីវតិបនោះចុោះ បហើយកអ៏ាចនឹងយកមកវញិ នកដរ គខឺ្ញុ ុំោក់ជីវតិចុោះបោយខ្លួនខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំអាចនឹងោកជ់ីវតិបនោះចុោះ បហើយក៏
អាចនឹងយកមកវញិ នកដរ ខ្ញុ ុំ នទទួលអុំណាចបនោះ ពីរពោះ វរ បិតាខ្ញុ ុំមក” (ខ្១៧-១៨)។ រពោះបយស ូនឹងម្ចនរពោះជនមរស់
បឡើងវញិ បហើយរពោះអងគនឹងបញ្ជកថ់ារពោះអងគម្ចនអុំណាចបលើបសចកឋីោល ប។់ ការរស់បឡើងវញិរបស់រពោះអងគ និងបងាា ញថា
រទងគ់ឺជារពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ពិតរ កដកមន។  
 
 មឋងបទៀត ម្ចនមនុសសមយួចុំនួនម្ចនកុំហឹងបោយោរកតរពោះបនធូលរបស់រពោះបយស ូ  ប៉ាុកនឋ ម្ចនអបកបផសងបទៀត ន
បជឿបលើរពោះអងគ។ អស់អបកកដលមនិបជឿមនិកមនជាបចៀមរបស់រពោះអងគបឡើយ សរម្ចប់បចៀមរបស់រពោះអងគ នឹងោគ ល់សុំបឡង
របស់រពោះអងគ។  
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៨ បហតុអវី នជារពោះបយស ូ បៅអងគរទងជ់ាអបកគងាវ លដល៏អ?  
 ក) រទងម់្ចនបចៀមជាបរចើនកាល។ 
 ខ្) រទងយ់ករពោះហឫទយ័ទុកោកប់លើបចៀម និងពកពរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) រទងក់ថ្រកាអស់អបកកដលជាកមមសិទនរបស់រពោះអងគ។ 
 
៩ បតើរពោះបយស ូម្ចនរពោះបនធូលរបបៀបណាថារទងន់ឹងបងាា ញបសចកឋីរសឡាញ់សរម្ចប់បចៀមរបស់រពោះអងគ? 
 ក) រទងន់ឹងនាុំហវូងបចៀមរបស់រពោះអងគបៅកកនលងកដលម្ចនបមម បខ្ៀវខ្ចី។ 
 ខ្) រទងន់ឹងរបទនជីវតិរបស់រពោះអងគសរម្ចបប់ចៀមរបស់រពោះអងគ។ 
 គ) រទងន់ឹងនាុំហវូងបចៀមរបស់រពោះអងគបៅកកនលងកដលោង ត់បហើយម្ចនទឹក។ 
 

ង. ជន ជាតិយោូមិនទទួលសាគ លរ់ពោះ រយស្  ូJesus Rejected By His Own 
ទោលទៅទ៥ី. ពិពណ៌នអំពីតរមូវការម្នអស់អនរណដលចូលមររររពះទយស៊ូទហើយនិងអតែន័យថា ពួរទគ្ជ្ជរមមសិទធរបស់រពះសទគ គ្ ះ។ 
  

 សូមអាន យ៉ាូហាន ១០:២២-៤២។ ម្ចនមនុសសខ្លោះចងស់ម្ចល បរ់ពោះបយស ូ ពីបរពាោះកតរទងម់្ចនរពោះបនធូលថារទងគ់ជឺា
រពោះបុរតារបស់រពោះជាម្ចច ស់ (ខ្៣៦) និង នរបទនជីវតិអស់កលផដល់អស់អបកកដលបដើរតាមរពោះអងគ (ខ្២៨)។ ម្ចនអបក
បផសងបទៀត នទទួលរពោះអងគជាអបកគងាវ លរបស់ពួកបគ និង នបដើរតាមរពោះអងគ។ កបុងចុំបណាមបយើងទុំងអស់ោប ករ៏តូវកត
បធវើការសបរមចចិតថអុំពីរពោះបយស ូ កដរ គឺជាការបរជើសបរ ើសកដលផថល់លទនផលអស់កលផជានិចច។  

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

១០ បៅបពលកដលរពោះបយស ូ នបបើកសកមថងអងគរទងថ់ាជាអបកគងាវ លដល៏អ បតើមនុសសទទួលរពោះអងគបោយរបបៀបណា? 
 ក) ម្ចនខ្លោះចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ ម្ចនអបកខ្លោះ នបដើរតាមរពោះអងគ។ 
 ខ្) ពូកបគ នបដិបសធរពោះអងគ។ 
 គ) ពួកបគទទួលបជឿបលើរពោះអងគទុំងអស់ោប ។ 
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សូមទផទៀងចទមលើយរបស់អនរ  

 
១ គ) បដើមផបីងាា ញពីឫទន នុភាពរបស់រពោះជាម្ចច ស់ 
 
៥ ខ្) ការខាវ ក់ខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្របស់អស់អបកកដលមនិទទួលបជឿបលើរពោះបយស ូ 
 
២ ក) ោត់មនិរតូវ នបរ សឱ្យជារហូតដល់ោត ់នបៅលងសម្ចអ តបៅកបុងរសោះទឹក សីុបឡាម 
 
៦ ក) បយើងទុំងអស់រតូវកតទទួលបជឿរពោះរគិសថបោយផ្ទធ ល់ខ្លួន និងទទួលរពោះអងគជារពោះសបស្តងាគ ោះ 
 
៧ គ) ម្ចនទវ រកតមយួគត ់គឺតាមរពោះបយស ូ!   
 
៩ ខ្) រទងន់ឹងរបទនជីវតិរបស់រពោះអងគសរម្ចបប់ចៀមរបស់រពោះអងគ 
 
១០ ក) ម្ចនខ្លោះចងស់ម្ចល ប់រពោះអងគ ម្ចនអបកខ្លោះ នបដើរតាមរពោះអងគ 
 
៨ គ) រទងក់ថ្រកាអស់អបកកដលជាកមមសិទនរបស់រពោះអងគ។ 
 

 ឥឡូវអបក នបុំបពញបមបរៀនទីមយួបហើយ អបកនឹងបរតៀមខ្លួនកបុងការបឆលើយការវយតសមលបមបរៀនជុំពូកទីមយួ ។ រ ុំលឹក
បមបរៀនមុនៗបឡើងវញិបនាធ បប់ធវើតាមការកណ្នាុំបៅបលើរកោសចបមលើយ។ បផញើចបមលើយរបស់អបកបៅឱ្យរគូបបរងៀន ឬការយិល័យ
កុំកណ្ចបមលើយ។  
 
 
 
 
 
 

 

 


