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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។ 
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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។  
 
 
 
 
 
 

 

 


