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សារពីព្ពះគម្ព ីរ – សូមអានសារដូចខាងក្រោម៖ 

ជនី  1:1 មុនដំបូងររះជាម្ចា ស់បានបក្ងក ើតឋានសួគ៌ និងផែនដ។ី 

រ មូ 3:23 សរម្ចប់អ្នកផដលម្ចនបាប និងខ្វះកិតត ិគុណរបស់ររះជាម្ចា ស់ 

យូហាន 8:34 ររះក្យស ូបានក្ ល្ ើយក្ៅរួកក្គ, “របាកដបំែុត, ក្យើងនិយាយក្ៅោន់អ្នក
ថា, ជនណាផដលរបររឹតតអ្ំក្រើបាបគឺជាទាសកររបស់អ្ំក្រើបាប។ 

ររះជាម្ចា ស់បានបក្ងក ើតក្យើង ប ុផនត ក្យើងមិនសាា ល់ររង់ ក្ ើយក្យើងរតវូបានក្គបំផបកក្ចញ

រីររង់ក្ោយសារអ្ំក្រើបាបរីធមមជាតិរបស់ក្យើង។ ជីវតិរបស់ក្យើងផដលគ្មម នររះជា

ម្ចា ស់គឺមិនម្ចនន័យ និងគ្មម នក្គ្មលបំណង។ ែល វបិាក (អ្វ ីផដលក្យើងរតវូបង់) ននអ្ំក្រើបាប

របស់ក្យើងគឺក្សចកត ីសាល ប់, ទាងំផែនកសាម រតី និងរបូរាងោយ។ ោរសាល ប់ផែនកសាម រតីគឺោរផបក

ក្ចញររីរះជាម្ចា ស់។ ោរសាល ប់ផែនករបូរាងោយគឺោរបាត់បង់ននរាងោយ។ របសិនក្បើក្យើង

សាល ប់ក្ៅកន ុងអ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង ក្យើងនឹងរតវូផបកក្ចញររីរះជាម្ចា ស់ជាក្រៀងរ ូត 

ក្ ើយនិងបញ្ាបក់្ៅកន ុងឋាននរគ។ ក្តើក្យើងអាចសក្គ ា្ ះខ្ល នួក្យើងរអី្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង

និងរតលប់ក្ៅរកររះជាម្ចា ស់ វញិយា ងដូចក្មតច? ក្យើងមិនអាចសក្គ ា្ ះខ្ល នួក្យើងបាន

រីក្ររះវាមិនអាចក្ៅរចួសរម្ចប់មនុសសផដលម្ចនបាបសក្គ ា្ ះខ្ល នួឯង (ដូចជាមនុសសផដល

លង់រឹកមិនអាចសក្គ ា្ ះរបូក្គបានក្ ើយ)។ អ្នកដនរក៏មិនអាចសក្គ ា្ ះក្យើងបានក្ ើយ រី

ក្ររះក្យើងទាងំអ្ស់គ្មន ម្ចនបាប (មនុសសផដលលង់រឹកមិនអាចសក្គ ា្ ះអ្នកលងរ់ឹក

ម្ចន ក់ក្រៀតបានក្ ើយ, អ្នកទាងំរីររតវូោរជំនួយ)។ ក្យើងរតវូោរអ្នកផដលគ្មម នអ្ំក្រើបាប 

(អ្នកផដលមិនលង់រឹក)ក្ដើមបីសក្គ ា្ ះក្យើងរីអ្ំក្រើបាប។ ម្ចនផតអ្នកផដល

គ្មម នអំ្ក្រើបាបផតម្ចន ក់គត់ផដលអាចសក្គ ា្ ះក្យើងបាន។ ក្តើក្ធវ ើដូចក្មតចក្ដើមបីផសវ ងរកបុគាល

ផដលគ្មម នអំ្ក្រើបាបក្ៅកន ុងរិភរក្ោកផដលក្ររក្រញក្ៅក្ោយ

អ្ំក្រើបាបផដលរគប់រីកផនលងសុរធផតម្ចនបាប? 

រ មូ 6:23 សរម្ចប់នលលឈ្ន លួននអ្ំក្រើបាបគឺក្សចកត ីសាល ប់, ប ុផនតអ្ំក្ណាយរបសរ់រះជាម្ចា ស់
គឺជីវតិដ៏អ្ស់ោលក្ៅកន ុងររះក្យស ូ រគីសទ  ររះអ្ងារបស់ក្យើង។ 

យូហាន 3:16 ររះជាម្ចា ស់រសោញរ់ិភរក្ោកយា ងខាល ំងផដលររង់បានលះបង់បុរតា ផត
មួយគត់របសរ់រង់, ក្ តុក្នះក្ ើយជនណាផដលក្ជឿក្លើររង់នឹងមិនសាល ប់
ក្ ើយ ប ុផនតម្ចនជីវតិដ៏អ្ស់ោល។ 

ក្មត 1:23  “ចូរសក្ងកតក្មើល, គសត ីររ មចារនីឹងម្ចនក្កមង, និងបក្ងក ើតកូនរបសុមួយ, 
ក្ ើយរួកក្គរតវូក្ៅររះនាមររង់ថាអ្ុីម្ច ណូផអ្ល” ផដលរតវូបានក្គផរបថា 
“ររះជាម្ចា ស់ផដលក្ៅជាមួយក្យើង”។ 

យូហាន 8:23 ក្ ើយររង់បាននិយាយក្ៅោន់រួកក្គ, “អ្នកមករីឋានក្រោម, ក្យើងមករី
ឋានក្លើ។ អ្នកក្ៅកន ុងក្ោកិយក្នះ, ក្យើងមិនផមនក្ៅកន ុងក្ោកិយក្នះក្រ។ 

ម្ច ក 1:11 បនាទ ប់មកម្ចនសំក្លងមួយបនល ឺក្ចញរឋីានសួគ៌, “អ្នកជាបុរាជារីរសោញ
ា់របស់ក្យើងផដលក្យើងរសោញជ់ារីបំែុត។” 

យូហាន 8:36 ក្ តុក្នះក្ ើយរបសិនបុរាក្ធវ ើក្អាយអ្នកម្ចនក្សរភីារ, អ្នកនឹងម្ចន
ក្សរភីាររិតរបាកដ។ 

យូហាន 3:3 ររះក្យស ូបានក្ ល្ ើយតប និងម្ចនររះបនទ លូក្ៅររង់, “ជាោររិតណាស,់ 
ក្យើងនិយាយរបាប់អ្នកថា, ក្លើកផលងផតអ្នកបានក្កើតមតងក្រៀត, អ្នកមិន
អាចក្មើលក្ ើញអាណាចរករបស់ររះជាម្ចា ស់បានក្ ើយ។” 

យូហាន 1:12 ប ុផនត ក្ោយសារមនុសសជាក្រចើនបានររួលររង់, ចំក្រះរួកក្គររង់បានែតល់
សិរធិក្អាយោល យជាកូនរបស់ររះជាម្ចា ស់, ចំក្រះអ្នកផដលម្ចនជំក្នឿក្លើររះ
នាមរបស់ររង់។ 

http://www.gospel.net/
http://www.gospel.net/


 
 

Copyright © www.gospel.net   2  

ររះជាម្ចា ស,់ អ្នកផដលបានបក្ងក ើតក្យើង និងរសោញក់្យើងយា ងនរកផលង, បានែតល់

ដំក្ណាះរសាយដលក់្យើង។ ក្ោយសារក្សចកត ីរសោញ់ដ៏ម ិម្ចរបស់ររង់ចំក្រះក្យើង ររង់បាន

បញ្ជ នូររះរាជបុរតរបស់ររង់, ររះក្យស ូ  ក្ដើមបមីកសាល ប់សរម្ចប់អ្ំក្រើបាបរបស់ក្យើង។ 

ររះក្យស ូ មិនម្ចនអ្ំក្រើបាបក្ ើយរីក្ររះររង់មិនផមនមកររីិភរក្ោកក្នះក្រ, 

ក្ ើយក្ៅក្រលររង់ក្ៅក្លើផែនដី, ររង់បានជំនះោរអូ្សទាញរបសអ់្ំក្រើអារកក់ក្ៅរក

អ្ំក្រើបាប។ ជីវតិរបស់ររះក្យស ូបានក្ធវ ើក្អាយររះជាម្ចា ស់សបាយចិតតក្ៅឋានសួគ៌។ 

ររះក្យស ូបានររួលយកអ្ំក្រើបាបរបសក់្យើង និងបានសាល ប់ក្ៅក្លើក្ឈ្ើឆ្កក ងសរម្ចប់

អ្ំក្រើបាបរបសក់្យើង។ ររង់គឺជាអ្នកសក្គ ា្ ះជីវតិរបស់ក្យើង (ររះក្យស ូអាចជួយសក្គ ា្ ះក្យើង

បានរីក្ររះររង់មិនបានកំរុងផតលង់រឹកក្រ)។ ក្គ្មលបំណងននោរសាល ប់របស់ររះក្យស ូ ក្ៅ

ក្លើក្ឈ្ើឆ្កក ងគឺក្ដើមបបីង់ចំក្រះអ្ំក្រើបាបរបសក់្យើង និងដូក្ចនះ បំបាត់ក្ចញអ្ំក្រើបាបរីខ្ល នួ

របស់ក្យើង និងសាត រក្ ើងវញិនូវរំនាក់រំនងផដលបាក់ផបករវាងក្យើងនឹងររះជាម្ចា ស់។ ក្យើង

បានរស់រានក្ ើងវញិរីោរសាល ប់ផែនកសាម រតី (ោរផបកក្ចញររីរះជាម្ចា ស)់ ាមរយៈអ្ំណាច

របស់ររះជាម្ចា ស់។ រំនាក់រំនងលមីក្នះរតវូបានក្គក្ៅថាោរក្កើតសាជាលមី។ ោរក្នះ

សាត រក្យើងក្ ើងវញិក្ៅរកក្គ្មលបំណងននោរបក្ងក ើតក្យើង និងអ្តថ ិភារ ក្ ើយែតលក់្អាយក្យើង

នូវោររស់ក្ៅផដលម្ចនក្គ្មលក្ៅ និងម្ចនខ្ល ឹមសារ។  

យូហាន 11:25 ររះក្យស ូបានម្ចនបនទ លូក្ៅោន់នាង, “ក្យើងជាអ្នកផដលបានរស់
ក្ ើង វញិ និងជាជីវតិ។ អ្នកផដលក្ជឿក្លើក្យើង, ក្ៅបីជាអ្នកក្នាះអាច
សាល ប់, អ្នកមិនម្ចនជីវតិរស់ក្ៅ។ 

រ មូ 6:9 ោរដងឹថាររះរគឹសទ , រតវូបានក្ធវ ើក្អាយម្ចនជីវតិរីោរសាល ប,់ ោរសាល ប់
មិនម្ចនក្រៀតក្រ។ ក្សចកត ីសាល ប់មិនម្ចនោររគប់ដណត ប់អ្វ ីក្លើររង់
ក្ ើយ។ 

សកមមភារ 2:24 អ្នកផដលររះជាម្ចា ស់បានក្ធវ ើក្អាយរសក់្ ើងវញិ, បានបាត់បង់ោរ
ឈ្ឺចាប់ននក្សចកត ីសាល ប់, រីក្ររះវាមិនអាចក្ៅរចួផដលថាររង់អាច
ម្ចនវា។ 

រ មូ  14:9 សរម្ចប់ចំនុចចុងក្រោយក្នះ ររះរគឹសទបានសាល ប់ និងរស់ក្ ើង វញិ 
ក្ ើយបានរសក់្ៅជាលមីម្តងក្រៀត, ផដលថាររង់អាចជាររះនន
ក្សចកត ីសាល ប់ និងោររស់ក្ៅ។ 

សកមមភារ 1:11 អ្នកផដលបាននិយាយែងផដរថា, “បុរសរបស់ហាា លីក្ល, ក្ តុអ្វបីានជា
អ្នកឈ្រក្ ើងខ្ពស់ដលឋ់ានសួគ៌? ររះក្យស ូ ដូចគ្មន ក្នះ, ជាអ្នកផដលរតវូ
បាននំាយករអី្នកក្ៅឋានសួគ៌, នឹងចុះមកកន ុងលកខណៈដូចផដលអ្នក
បានក្ ើញររង់ក្ៅោន់ឋានសួគ៌។” 

ក្តើអ្វ ីជាភ័សត ុាងផដលថាោរលះបង់របស់ននោរសាល ប់របសរ់រះក្យស ូ សរម្ចប់អ្ំក្រើបាបរបស់

ក្យើងរតវូបានររួលក្ោយររះជាម្ចា ស់ក្ៅឋានសួគ៌? ភ័សត ុាងគឺោររស់ក្ ើងវញិរបស់

ររះក្យស ូ រោីរសាល ប់ក្ោយររះជាម្ចា ស់។ ាមរយៈោររស់ក្ ើង វញិ, វារតវូបានបញ្ជា ក់ថាររះ

ក្យស ូបានយកឈ្ន ះក្សចកត ីសាល ប់ (ឬនិយាយមយ ងក្រៀត, ក្សចកត ីសាល បគ់្មម នអ្ំណាចអ្វ ីក្លើររង់

ក្ ើយ)។ ដូក្ចនះក្ ើយ ក្ោយសារផតររះក្យស ូម្ចនជីវតិរស់ក្ៅ, ក្យើងក៏អាចម្ចនជីវតិរស់ក្ៅ

បានផដរ។ ជីវតិរបស់ររង់ក្ៅកន ុងខ្ល នួក្យើង ែតលជ់ីវតិក្អាយក្យើង។ ក្លើសរីក្នះក្ៅក្រៀត, 

ក្ោយសារររង់បានរស់ក្ ើងវញិ,ររង់ក្ៅម្ចនជីវតិរ ូតដលស់រវនលៃ។ 

យូហាន 5:24  “ជាោររិតណាស,់ ក្យើងនិយាយក្ៅោន់អ្នក, អ្នកផដលលឺរកយរបស់
ក្យើង និងក្ជឿក្លើររង់ផដលបានបញ្ជ នូក្យើងផដលម្ចនជីវតិអ្ស់ោល, 
ក្ ើយនឹងមិនមកររួលោរ វនិិច័័យ, ប ុផនតបាន ល្ងោត់រកី្សចកត ីសាល ប់
ក្ៅម្ចនជីវតិ។ 
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យូហាន 10:9 ក្យើងជាទាវ រ។ របសិនក្បើជនណាចូលាមក្យើង, ក្គនឹងរតវូបានសក្គ ា្ ះ, 
ក្ ើយនឹងចូលក្ៅកន ុង និងក្ៅក្រៅ និងរកក្ ើញនូវរីបរមសុខ្។ 

យូហាន 14:6 ររះក្យស ូបានម្ចនបនទ លូក្ៅោន់គ្មត់ថា, “ក្យើងជាែល វូ, ជាក្សចកត ីរិត, 
និងជាជីវតិ។ គ្មម ននរណាម្ចន ក់អាចក្ៅដលរ់រះបវរបិាបានក្រ 
ក្លើកផលងផតាមរយៈក្យើង។ 

យូហាន 8:24 ដូក្ចនះក្ ើយក្យើងបាននិយាយក្ៅោន់អ្នកថាអ្នកនឹងសាល ប់ក្ៅកន ុង
អ្ំក្រើបានរបស់អ្នក, របសិនក្បើអ្នកមិនក្ជឿថាក្យើងគឺជាររង់, អ្នកនឹង
សាល ប់ក្ៅកន ុងអ្ំក្រើបាបរបស់អ្នក។ 

សកមមភារ 4:12 គ្មម នោរសក្គ ា្ ះក្ោយនរណាក្ែសងក្រៀតក្ ើយ, ក្ោយសារគ្មម នក្ ម្ ះ
នរណាក្ៅក្រោមឋានសួគ៌កន ុងចំក្នាមមនុសសក្ោកផដលអាចសក្គ ា្ ះ
ក្យើងបាន។ 

រ មូ 10:13 សរម្ចប់ “អ្នកផដលក្ៅររះនាមរបស់ររះជាម្ចា សន់ឹងរតវូបានសក្គ ា្ ះ។ា  

រ មូ 10:11 ររះគមព ីបានផចងថា, “ជនណាផដលក្ជឿក្លើររង់នឹងមិនរតវូបានក្គក្ធវ ើ
ក្អាយអាម្ច ស់ក្ ើយ។” 

រ មូ 2:11 សរម្ចប់ររះជាម្ចា ស់មិនម្ចនោរលំក្អ្ៀងក្ ើយ។ 

រ មូ 3:22 សរម្ចប់ភាររតឹមរតវូរបស់ររះជាម្ចា ស់, ាមរយៈជំក្នឿក្លើររះក្យស ូ រគឹសទ , 
ចំក្រះអ្នកទាងំឡាយផដលម្ចនជំក្នឿ។ មិនម្ចនភារខ្ុសគ្មន អ្វ ីក្ ើយ; 

រ មូ  10:9 គឺថារបសិនក្បើអ្នកសារភារក្ោយផ្ទទ លម់្ចត់របស់អ្នកជាមួយនឹងររះ
ក្យស ូ  និងក្ជឿក្ៅកន ុងចិតតថាររះជាម្ចា សប់ានសក្គ ា្ ះររង់រីក្សចកត ី
សាល ប់, អ្នកនឹងរតវូបានសក្គ ា្ ះ។ 

ក្តើអំ្ក្រើបាបរបសក់្យើងអាចរតវូបានបំបាតក់្ចាល ក្ ើយក្យើងររួលបានជីវតិលមីយា ងដូច

ក្មតច? គឺក្ោយោរក្ជឿថាររះក្យស ូជាររះ និងអ្នកសក្គ ា្ ះរបស់ក្យើង។ របសនិក្បើក្យើងប ា្ ញ

នូវោរក្សាកសាត យចំក្រះរក្ងវ ើបាបទាងំឡាយរបសក់្យើង ក្ ើយសុកំ្អាយររះក្យស ូ ក្លើកផលង

ក្ទាស និងសក្គ ា្ ះក្យើង, ររង់នឹងក្ធវ ើ។ ជនណាផដលរសក់្ៅក្លើផែនដីផដលម្ចនោរក្ជឿជាក់

ក្លើររង់នឹងររួលបានោរក្លើកផលងក្ទាសរីររះជាម្ចា ស់, រតវូបានសក្គ ា្ ះរីអ្ំក្រើបាបរបស់

រួកក្គ (និងឋាននរគ) និងររួលបាននូវជីវតិលមរីីររះជាម្ចា ស់។ ររះជាម្ចា ស់ប ា្ ញនូវភារ

មិនលំក្អ្ៀង។ ររង់មិនបានររួលរងឥរធិរលក្ោយសារ របក្រសផដលក្យើងរស់ក្ៅ, ភាសាផដល

ក្យើងនិយាយ, ជីវភាររក ឬម្ចន, របសុ ឬរស,ី ចាស់ឬក្កមង, ឬភារក្ែសងៗគ្មន ផែនករបូរាងោយ

ក្ ើយ។ មនុសសណាផដលក្ជឿ និងសារភារចំក្រះររះក្យស ូ នឹងរតវូបានសក្គ ា្ ះជីវតិ។ ខាង

ក្រោមគឺជាោរសូរតសរម្ចប់ោរបួងសួង របសិនក្បើអ្នកសក្រមចចិតតក្ជឿក្លើររះក្យស ូ ៖ 

 ររះជាម្ចា ស់ក្ៅឋានសួគ,៌ រូលបងា ំសូមអ្រររះគុណផដលររង់បានបញ្ជ នូបុរាផតម្ចន ក់

គត់របស់ររង់, ររះក្យស ូ , ក្អាយមកសាល ប់សរម្ចប់អ្ំក្រើបាបទាងំឡាយរបស់រូលបងា ំខំុ្្ ផដល

រូលបងា ំខំុ្្អាចរតវូបានសក្គ ា្ ះ និងម្ចនជីវតិលមីរីឋានសួគ៌។ រូលបងា ំសូមប ា្ ញនូវោរ

ក្សាកសាត យចំក្រះរក្ងវ ើទាបទាងំឡាយរបសរូ់លបងា ំ និងសុំោរក្លើកផលងក្ទាសចំក្រះរក្ងវ ើ

បានរបសរូ់លបងា ំ។ រូលបងា ំក្ជឿក្លើររះក្យស ូ  និងររួលយកររះក្យស ូជាររះនិងអ្នកសក្គ ា្ ះ

របស់រូលបងា ំ។ សូមជួយ និងផណនាំរូលបងា ំក្ៅរកជីវតិផដល រកីរាយចំក្រះររង់ ក្ៅកន ុងជីវតិ

លមីផដលររង់របទានក្អាយរូលបងា ំ។ អាផមន 

របសិនក្បើអ្នកបានក្ធវ ើោរបួងសួងខាងក្លើក្នះក្ ើយ, ចូរសុំក្អាយររះជាម្ចា ស់ប ា្ ញររះវហិារ

ផដលអ្នករតវូក្ៅ។ ចូរនិយាយជាមួយររះជាម្ចា ស់ក្ៅកន ុងោរបួងសួងក្អាយបានជារបចំា 

ក្ ើយររះជាម្ចា សន់ឹងនិយាយជាមួយអ្នក។ចូរសាត ប់សំក្លងរបស់ររះជាម្ចា ស់។ ររះជាម្ចា ស់នឹង

ផណនំាអ្នក។ ររង់រសោញ ់និងផលរកាអ្នក។ អ្នកអាចក្ជឿជាក់ក្លើររង់។ ររង់មិនផដលក្ធវ ើ
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ក្អាយអ្នកក្ជឿជាក់ក្លើររង់ខ្កបំណងក្ ើយ។ ររះជាម្ចា ស់គឺជាររះផដលលអ ។ ររង់អាចរុកចិតត

បាន។ អ្នកអាចរឹងរក់ក្លើររង់សរម្ចប់ជីវតិរបស់អ្នក។ សូមប ា្ ញនូវក្សចកត ីរតវូោររបស់

អ្នកចំក្រះមុខ្ររង់។ ររង់យកចិតតរុកោក់ចំក្រះអ្នក និងរបទានររដល់អ្នក។ ររះជាម្ចា ស់

បានម្ចនររះបនទ លូថា, “ក្យើងនឹងមិនចាកក្ចាល ឬក្បាះបង់អ្នកក្ ើយ”។ ចូររុកចិតតររះជា

ម្ចា ស់។ សូមក្អាយអ្នកររួលបានោររបទានររាមរយៈររះក្យស ូ ។ 

ចូរអានររះគមព ីរក្អាយបានញឹកញាប់, ចាប់ក្ែតើមរីក្សៀវក្ៅរបស់ចន។ សរម្ចប់ឯកសារបផនថម

ក្ៅក្លើរបរ័នធអ្ុីនធឺណិត, សូមចុចរីក្នះ 
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