សារពីព្ពះគម្ព ីរ – សូ មអានសារដូ ចខាងក្រោម៖
ី 1:1
ជន

មុនដំបូងររះជាម្ចាស់បានបក្ងក ើតឋានសួ គ៌ និងផែនដ។ី

រ ូម 3:23

សរម្ចប់អ្នកផដលម្ចនបាប និងខ្វ ះកិតតិគុណរបស់ររះជាម្ចាស់

យូហាន 8:34

ររះក្យសូ បានក្្ល ើយក្ៅរួ កក្គ, “របាកដបំែុត, ក្យើងនិយាយក្ៅោន់អ្នក
ថា, ជនណាផដលរបររឹតតអ្ំក្រើបាបគឺជាទាសកររបស់អ្ំក្រើបាប។

ររះជាម្ចាស់បានបក្ងក ើតក្យើង បុផនត ក្យើងមិនសាាល់ររង់ ក្ ើយក្យើងរតូវបានក្គបំផបកក្ចញ
រីររង់ក្ោយសារអ្ំក្រើបាបរីធមម ជាតិរបស់ក្យើង។ ជី វ ិតរបស់ក្យើងផដលគ្មមនររះជា
ម្ចាស់គឺមិនម្ចនន័យ និងគ្មមនក្គ្មលបំណង។ ែល វ ិបាក (អ្វ ីផដលក្យើងរតូវបង់) ននអ្ំក្រើបាប
របស់ក្យើងគឺក្សចកត ីសាលប់, ទា ំងផែនកសាមរតី និងរ ូបរាងោយ។ ោរសាលប់ផែនកសាមរតីគឺោរផបក
ក្ចញរីររះជាម្ចាស់។ ោរសាលប់ផែនករ ូបរាងោយគឺោរបាត់បង់ននរាងោយ។ របសិនក្បើក្យើង
សាលប់ក្ៅកនុងអ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង ក្យើងនឹងរតូវផបកក្ចញរីររះជាម្ចាស់ជាក្រៀងរ ូ ត
ក្ ើយនិងបញ្ា ប់ក្ៅកនុងឋាននរគ។ ក្តើក្យើងអាចសក្គ្ាះខ្ល ួនក្យើងរីអ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង
និងរតលប់ក្ៅរកររះជាម្ចាស់ វ ិញយាងដូ ចក្មត ច? ក្យើងមិនអាចសក្គ្ាះខ្ល ួនក្យើងបាន
រីក្ររះវាមិនអាចក្ៅរ ួចសរម្ចប់មនុសសផដលម្ចនបាបសក្គ្ាះខ្ល ួនឯង (ដូ ចជាមនុសសផដល
លង់រឹកមិនអាចសក្គ្ាះរ ូបក្គបានក្ ើយ)។ អ្ន កដនរក៏មិនអាចសក្គ្ាះក្យើងបានក្ ើយ រី
ក្ររះក្យើងទា ំងអ្ស់គ្មនម្ចនបាប (មនុសសផដលលង់រឹកមិនអាចសក្គ្ាះអ្ន កលង់រឹក
ម្ចនក់ក្រៀតបានក្ ើយ, អ្ន កទា ំងរីររតូវោរជំនួយ)។ ក្យើងរតូវោរអ្ន កផដលគ្មមនអ្ំក្រើបាប
(អ្ន កផដលមិនលង់រឹក)ក្ដើមបីសក្គ្ាះក្យើងរីអ្ំក្រើបាប។ ម្ចនផតអ្ន កផដល
គ្មមនអ្ំក្រើបាបផតម្ចនក់គត់ផដលអាចសក្គ្ាះក្យើងបាន។ ក្តើក្ធវ ើដូចក្មត ចក្ដើមបីផសវ ងរកបុគាល
ផដលគ្មមនអ្ំក្រើបាបក្ៅកនុងរិភរក្ោកផដលក្ររក្រញក្ៅក្ោយ
អ្ំក្រើបាបផដលរគប់រីកផនល ងសុរធផតម្ចនបាប?

រ ូម 6:23

សរម្ចប់នលលឈ្ន ួលននអ្ំក្រើបាបគឺក្សចកត ីសាលប់, បុផនត អ្ំក្ណាយរបស់ររះជាម្ចាស់
គឺជី វ ិតដ៏អ្ស់ោលក្ៅកនុងររះក្យសូ រគីសទ ររះអ្ងា របស់ក្យើង។

យូ ហាន 3:16

ររះជាម្ចាស់រសោញ់រិភរក្ោកយាងខាលំងផដលររង់បានលះបង់បុរតា ផត
មួ យគត់របស់ររង់, ក្ តុក្នះក្ ើយជនណាផដលក្ជឿក្លើររង់នឹងមិនសាលប់
ក្ ើយ បុផនត ម្ចនជី វ ិតដ៏អ្ស់ោល។

ក្មត 1:23

“ចូ រសក្ងក តក្មើល, គសត ីររ ម ចារ ីនឹងម្ចនក្កម ង, និងបក្ងក ើតកូ នរប ុសមួ យ,
ក្ ើយរួ កក្គរតូវក្ៅររះនាមររង់ថាអ្ុីម្ចណូផអ្ល” ផដលរតូវបានក្គផរបថា
“ររះជាម្ចាស់ផដលក្ៅជាមួ យក្យើង”។

យូ ហាន 8:23

ក្ ើយររង់បាននិយាយក្ៅោន់រួកក្គ, “អ្ន កមករីឋានក្រោម, ក្យើងមករី
ឋានក្លើ។ អ្ន កក្ៅកនុងក្ោកិយក្នះ, ក្យើងមិនផមនក្ៅកនុងក្ោកិយក្នះក្រ។

ម្ចក 1:11

បនាទប់មកម្ចនសំក្លងមួ យបនល ឺក្ចញរីឋានសួ គ៌, “អ្ន កជាបុរាជារីរសោញ
ា់របស់ក្យើងផដលក្យើងរសោញ់ជារីបំែុត។”

យូ ហាន 8:36

ក្ តុក្នះក្ ើយរបសិនបុរាក្ធវ ើក្អាយអ្ន កម្ចនក្សរ ីភារ, អ្ន កនឹងម្ចន
ក្សរ ីភាររិតរបាកដ។

យូ ហាន 3:3

ររះក្យសូ បានក្្ល ើយតប និងម្ចនររះបនទ ូលក្ៅររង់, “ជាោររិតណាស់,
ក្យើងនិយាយរបាប់អ្នកថា, ក្លើកផលងផតអ្ន កបានក្កើតមត ងក្រៀត, អ្ន កមិន
អាចក្មើលក្ ើញអាណាចរករបស់ររះជាម្ចាស់បានក្ ើយ។”

យូ ហាន 1:12

បុផនត ក្ោយសារមនុសសជាក្រចើនបានររួ លររង់, ចំក្រះរួ កក្គររង់បានែតល់
សិរធិក្អាយោលយជាកូ នរបស់ររះជាម្ចាស់, ចំក្រះអ្ន កផដលម្ចនជំក្នឿក្លើររះ
នាមរបស់ររង់។
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ររះជាម្ចាស់, អ្ន កផដលបានបក្ងក ើតក្យើង និងរសោញ់ក្យើងយាងនរកផលង, បានែតល់
ដំក្ណាះរសាយដល់ក្យើង។ ក្ោយសារក្សចកត ីរសោញ់ដ៏ម ិម្ចរបស់ររង់ចំក្រះក្យើង ររង់បាន
បញ្ជន
ូ ររះរាជបុរតរបស់ររង់, ររះក្យសូ ក្ដើមបីមកសាលប់សរម្ចប់អ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង។
ររះក្យសូ មិនម្ចនអ្ំក្រើបាបក្ ើយរីក្ររះររង់មិនផមនមករីរិភរក្ោកក្នះក្រ,
ក្ ើយក្ៅក្រលររង់ក្ៅក្លើផែនដី, ររង់បានជំនះោរអ្ូ សទាញរបស់អ្ំក្រើអារកក់ក្ៅរក
អ្ំក្រើបាប។ ជី វ ិតរបស់ររះក្យសូ បានក្ធវ ើក្អាយររះជាម្ចាស់សបាយចិតតក្ៅឋានសួ គ៌។
ររះក្យសូ បានររួ លយកអ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង និងបានសាលប់ក្ៅក្លើក្ឈ្ើឆ្កកងសរម្ចប់
អ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង។ ររង់គឺជាអ្ន កសក្គ្ាះជី វ ិតរបស់ក្យើង (ររះក្យសូ អាចជួ យសក្គ្ាះក្យើង
បានរីក្ររះររង់មិនបានកំរុងផតលង់រឹកក្រ)។ ក្គ្មលបំណងននោរសាលប់របស់ររះក្យសូ ក្ៅ
ក្លើក្ឈ្ើឆ្កកងគឺក្ដើមបីបង់ចំក្រះអ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង និងដូ ក្ចន ះ បំបាត់ក្ចញអ្ំក្រើបាបរីខ្ល ួន
របស់ក្យើង និងសាតរក្ ើង វ ិញនូ វរំនាក់រំនងផដលបាក់ផបករវាងក្យើងនឹងររះជាម្ចាស់។ ក្យើង
បានរស់រានក្ ើង វ ិញរីោរសាលប់ផែនកសាមរតី (ោរផបកក្ចញរីររះជាម្ចាស់) ាមរយៈអ្ំណាច
របស់ររះជាម្ចាស់។ រំនាក់រំនងលមីក្នះរតូវបានក្គក្ៅថាោរក្កើតសាជាលមី។ ោរក្នះ
សាតរក្យើងក្ ើង វ ិញក្ៅរកក្គ្មលបំណងននោរបក្ងក ើតក្យើង និងអ្តថ ិភារ ក្ ើយែតលក្់ អាយក្យើង
នូ វោររស់ក្ៅផដលម្ចនក្គ្មលក្ៅ និងម្ចនខ្ល ឹមសារ។

យូ ហាន 11:25

រ ូម 6:9

ររះក្យសូ បានម្ចនបនទ ូលក្ៅោន់នាង, “ក្យើងជាអ្ន កផដលបានរស់
ក្ ើង វ ិញ និងជាជី វ ិត។ អ្ន កផដលក្ជឿក្លើក្យើង, ក្ៅបីជាអ្ន កក្នាះអាច
សាលប់, អ្ន កមិនម្ចនជី វ ិតរស់ក្ៅ។
ឹ ថាររះរគឹសទ, រតូវបានក្ធវ ើក្អាយម្ចនជី វ ិតរីោរសាលប់, ោរសាលប់
ោរដង
មិនម្ចនក្រៀតក្រ។ ក្សចកត ីសាលប់មិនម្ចនោររគប់ដណតប់អ្វីក្លើររង់
ក្ ើយ។

សកមម ភារ 2:24

អ្ន កផដលររះជាម្ចាស់បានក្ធវ ើក្អាយរស់ក្ ើង វ ិញ, បានបាត់បង់ោរ
ឈ្ឺចាប់ននក្សចកត ីសាលប់, រីក្ររះវាមិនអាចក្ៅរ ួចផដលថាររង់អាច
ម្ចនវា។

រ ូម 14:9

សរម្ចប់ចំនុចចុងក្រោយក្នះ ររះរគឹសទបានសាលប់ និងរស់ក្ ើង វ ិញ
ក្ ើយបានរស់ក្ៅជាលមីម្តងក្រៀត, ផដលថាររង់អាចជាររះនន
ក្សចកត ីសាលប់ និងោររស់ក្ៅ។

សកមម ភារ 1:11

អ្ន កផដលបាននិយាយែងផដរថា, “បុរសរបស់ហាាលីក្ល, ក្ តុអ្វបា
ី នជា
អ្ន កឈ្រក្ ើងខ្ព ស់ដល់ឋានសួ គ៌? ររះក្យសូ ដូ ចគ្មនក្នះ, ជាអ្ន កផដលរតូវ
បាននាំយករីអ្នកក្ៅឋានសួ គ៌, នឹងចុះមកកនុងលកខ ណៈដូ ចផដលអ្ន ក
បានក្ ើញររង់ក្ៅោន់ឋានសួ គ៌។”

ក្តើអ្វីជាភ័សតុាងផដលថាោរលះបង់របស់ននោរសាលប់របស់ររះក្យសូ សរម្ចប់អ្ំក្រើបាបរបស់
ក្យើងរតូវបានររួ លក្ោយររះជាម្ចាស់ក្ៅឋានសួ គ៌? ភ័សតុាងគឺោររស់ក្ ង
ើ វ ិញរបស់
ររះក្យសូ រីោរសាលប់ក្ោយររះជាម្ចាស់។ ាមរយៈោររស់ក្ ើង វ ិញ, វារតូវបានបញ្ជាក់ថាររះ
ក្យសូ បានយកឈ្ន ះក្សចកត ីសាលប់ (ឬនិយាយមយងក្រៀត, ក្សចកត ីសាលប់គ្មមនអ្ំណាចអ្វ ីក្លើររង់
ក្ ើយ)។ ដូ ក្ចន ះក្ ើយ ក្ោយសារផតររះក្យសូ ម្ចនជី វ ិតរស់ក្ៅ, ក្យើងក៏អាចម្ចនជី វ ិតរស់ក្ៅ
បានផដរ។ ជី វ ិតរបស់ររង់ក្ៅកនុងខ្ល ួនក្យើង ែតលជ
់ ី វ ិតក្អាយក្យើង។ ក្លើសរីក្នះក្ៅក្រៀត,
ក្ោយសារររង់បានរស់ក្ ើង វ ិញ,ររង់ក្ៅម្ចនជី វ ិតរ ូ តដល់សរវ នលៃ។

យូ ហាន 5:24

“ជាោររិតណាស់, ក្យើងនិយាយក្ៅោន់អ្នក, អ្ន កផដលលឺរកយរបស់
ក្យើង និងក្ជឿក្លើររង់ផដលបានបញ្ជន
ូ ក្យើងផដលម្ចនជី វ ិតអ្ស់ោល,
ក្ ើយនឹងមិនមកររួ លោរ វ ិនិច័យ, បុផនត បាន្ល ងោត់រក្ី សចកត ីសាលប់
ក្ៅម្ចនជី វ ិត។
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យូ ហាន 10:9

ក្យើងជាទាវរ។ របសិនក្បើជនណាចូ លាមក្យើង, ក្គនឹងរតូវបានសក្គ្ាះ,
ក្ ើយនឹងចូ លក្ៅកនុង និងក្ៅក្រៅ និងរកក្ ញ
ើ នូ វរីបរមសុខ្។

យូ ហាន 14:6

ររះក្យសូ បានម្ចនបនទ ូលក្ៅោន់គ្មត់ថា, “ក្យើងជាែល វូ , ជាក្សចកត ីរិត,
និងជាជី វ ិត។ គ្មមននរណាម្ចនក់អាចក្ៅដល់ររះបវរបិាបានក្រ
ក្លើកផលងផតាមរយៈក្យើង។

យូ ហាន 8:24

ដូ ក្ចន ះក្ ើយក្យើងបាននិយាយក្ៅោន់អ្នកថាអ្ន កនឹងសាលប់ក្ៅកនុង
អ្ំក្រើបានរបស់អ្នក, របសិនក្បើអ្នកមិនក្ជឿថាក្យើងគឺជាររង់, អ្ន កនឹង
សាលប់ក្ៅកនុងអ្ំក្រើបាបរបស់អ្នក។

សកមម ភារ 4:12

គ្មមនោរសក្គ្ាះក្ោយនរណាក្ែសងក្រៀតក្ ើយ, ក្ោយសារគ្មមនក្្មះ
នរណាក្ៅក្រោមឋានសួ គ៌កនុងចំក្នាមមនុសសក្ោកផដលអាចសក្គ្ាះ
ក្យើងបាន។

រ ូម 10:13

សរម្ចប់ “អ្ន កផដលក្ៅររះនាមរបស់ររះជាម្ចាស់នឹងរតូវបានសក្គ្ាះ។ា

រ ូម 10:11

ររះគមព ីបានផចងថា, “ជនណាផដលក្ជឿក្លើររង់នឹងមិនរតូវបានក្គក្ធវ ើ
ក្អាយអាម្ចស់ក្ ើយ។”

រ ូម 2:11

សរម្ចប់ររះជាម្ចាស់មិនម្ចនោរលំក្អ្ៀងក្ ើយ។

រ ូម 3:22

សរម្ចប់ភាររតឹមរតូវរបស់ររះជាម្ចាស់, ាមរយៈជំក្នឿក្លើររះក្យសូ រគឹសទ,
ចំក្រះអ្ន កទា ំងឡាយផដលម្ចនជំក្នឿ។ មិនម្ចនភារខ្ុសគ្មនអ្វ ីក្ ើយ;

រ ូម 10:9

គឺថារបសិនក្បើអ្នកសារភារក្ោយផ្ទទល់ម្ចត់របស់អ្នកជាមួ យនឹងររះ
ក្យសូ និងក្ជឿក្ៅកនុងចិតតថាររះជាម្ចាស់បានសក្គ្ាះររង់រីក្សចកត ី
សាលប់, អ្ន កនឹងរតូវបានសក្គ្ាះ។

ក្តើអ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើងអាចរតូវបានបំបាត់ក្ចាល ក្ ើយក្យើងររួ លបានជី វ ិតលមីយាងដូ ច
ក្មត ច? គឺក្ោយោរក្ជឿថាររះក្យសូ ជាររះ និងអ្ន កសក្គ្ាះរបស់ក្យើង។ របសិនក្បើក្យើងប្ាញ
នូ វោរក្សាកសាតយចំក្រះរក្ងវ ើបាបទា ំងឡាយរបស់ក្យើង ក្ ើយសុក្ំ អាយររះក្យសូ ក្លើកផលង
ក្ទាស និងសក្គ្ាះក្យើង, ររង់នឹងក្ធវ ើ។ ជនណាផដលរស់ក្ៅក្លើផែនដីផដលម្ចនោរក្ជឿជាក់
ក្លើររង់នឹងររួ លបានោរក្លើកផលងក្ទាសរីររះជាម្ចាស់, រតូវបានសក្គ្ាះរីអ្ំក្រើបាបរបស់
រួ កក្គ (និងឋាននរគ) និងររួ លបាននូ វជី វ ិតលមរ
ី ីររះជាម្ចាស់។ ររះជាម្ចាស់ប្ាញនូ វភារ
មិនលំក្អ្ៀង។ ររង់មិនបានររួ លរងឥរធិរលក្ោយសារ របក្រសផដលក្យើងរស់ក្ៅ, ភាសាផដល
ក្យើងនិយាយ, ជីវភាររក ឬម្ចន, រប ុស ឬរសី, ចាស់ឬក្កម ង, ឬភារក្ែសងៗគ្មនផែនករ ូបរាងោយ
ក្ ើយ។ មនុសសណាផដលក្ជឿ និងសារភារចំក្រះររះក្យសូ នឹងរតូវបានសក្គ្ាះជី វ ិត។ ខាង
ក្រោមគឺជាោរសូ រតសរម្ចប់ោរបួ ងសួ ង របសិនក្បើអ្នកសក្រមចចិតតក្ជឿក្លើររះក្យសូ ៖

ររះជាម្ចាស់ក្ៅឋានសួ គ៌, រូ លបងា ំសូមអ្រររះគុណផដលររង់បានបញ្ជន
ូ បុរាផតម្ចនក់
គត់របស់ររង់, ររះក្យសូ , ក្អាយមកសាលប់សរម្ចប់អ្ំក្រើបាបទា ំងឡាយរបស់រូលបងា ំខ្្ុំ ផដល
រូ លបងា ំខ្្ុំអាចរតូវបានសក្គ្ាះ និងម្ចនជី វ ិតលមីរឋា
ី នសួ គ៌។ រូ លបងា ំសូមប្ាញនូ វោរ
ក្សាកសាតយចំក្រះរក្ងវ ទា
ើ បទា ំងឡាយរបស់រូលបងា ំ និងសុំោរក្លើកផលងក្ទាសចំក្រះរក្ងវ ើ
បានរបស់រូលបងា ំ។ រូ លបងា ំក្ជឿក្លើររះក្យសូ និងររួ លយកររះក្យសូ ជាររះនិងអ្ន កសក្គ្ាះ
របស់រូលបងា ំ។ សូ មជួ យ និងផណនាំរូលបងា ំក្ៅរកជី វ ិតផដល រ ីករាយចំក្រះររង់ ក្ៅកនុងជី វ ិត
លមីផដលររង់របទានក្អាយរូ លបងា ំ។ អាផមន
របសិនក្បើអ្នកបានក្ធវ ើោរបួ ងសួ ងខាងក្លើក្នះក្ យ
ើ , ចូ រសុំក្អាយររះជាម្ចាស់ប្ាញររះវ ិហារ
ផដលអ្ន ករតូវក្ៅ។ ចូ រនិយាយជាមួ យររះជាម្ចាស់ក្ៅកនុងោរបួ ងសួ ងក្អាយបានជារបចាំ
ក្ ើយររះជាម្ចាស់នឹងនិយាយជាមួ យអ្ន ក។ចូ រសាតប់សំក្លងរបស់ររះជាម្ចាស់។ ររះជាម្ចាស់នឹង
ផណនាំអ្នក។ ររង់រសោញ់ និងផលរកាអ្ន ក។ អ្ន កអាចក្ជឿជាក់ក្លើររង់។ ររង់មិនផដលក្ធវ ើ
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ក្អាយអ្ន កក្ជឿជាក់ក្លើររង់ខ្កបំណងក្ ើយ។ ររះជាម្ចាស់គឺជាររះផដលលអ ។ ររង់អាចរុកចិតត
បាន។ អ្ន កអាចរឹងរក់ក្លើររង់សរម្ចប់ជី វ ិតរបស់អ្នក។ សូ មប្ាញនូ វក្សចកត ីរតូវោររបស់
អ្ន កចំក្រះមុខ្ររង់។ ររង់យកចិតតរុកោក់ចំក្រះអ្ន ក និងរបទានររដល់អ្នក។ ររះជាម្ចាស់
បានម្ចនររះបនទ ូលថា, “ក្យើងនឹងមិនចាកក្ចាល ឬក្បាះបង់អ្នកក្ ើយ”។ ចូ ររុកចិតតររះជា
ម្ចាស់។ សូ មក្អាយអ្ន កររួ លបានោររបទានររាមរយៈររះក្យសូ ។
ចូ រអានររះគមព ីរក្អាយបានញឹកញាប់, ចាប់ក្ែតើមរីក្សៀវក្ៅរបស់ចន។ សរម្ចប់ឯកសារបផនថ ម
ក្ៅក្លើរបរ័នធអ្ុីនធឺណិត, សូ មចុចរីក្នះ
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