
God’s Simple Plan of Salvation taken from I John 
 

Introduction 
 

១ យ ៉ូហាន 5:13 ១៣ ខ្ញ ុំសរសសរសសចក្ដ ីសនេះមក្អ្នក្រាល់គ្នន  ស ើមបីសោយអ្នក្រាលគ់្នន  ឹងថា 

អ្នក្រាលគ់្នន ដ លស ឿសលើព្រេះនាមព្រេះបុព្ារបស់ព្រេះជាម្ចា ស់ ម្ចន ីវតិអ្ស់ក្លប

ជានិចាស ើយ។ 
  

 1.   យ ើងទាំងអស់គ្នា សុទ្ធតែបានប្រប្រឹែតអាំយរើបារ 
 

១ យ ៉ូហាន 5:16-17 ១៦ ព្បសិនសបើអ្នក្ណាម្ចន ក្់ ស ើញបងបអ នូព្បព្រឹតតអ្ុំសរើបាប ដ លមិន

បណាដ លសោយស្លា ប់ ព្តវូដតទ៉ូលអ្ងវរព្រេះជាម្ចា ស់ ស ើយព្រេះអ្ងគនឹងព្បទាន ីវតិ

សោយបងបអ នូសនាេះ។ ខ្ញ ុំនិយាយដតរីអ្ុំសរើបាប ដ លមិនបណាដ លសោយស្លា ប់

ប ុសណាណ េះ។ ម្ចនអ្ុំសរើបាបមយ ងដ លបណាដ លសោយស្លា ប់ ចុំស េះអ្ុំសរើបាបសនាេះ ខ្ញ ុំ

មិនសុុំសោយទ៉ូលអ្ងវរសទ។ ១៧ អ្ុំសរើទុចា រតិទា ុំងប ុនាា ន សុទធដតជាអ្ុំសរើបាបទាុំងអ្ស់ 

ប ុដនត  ម្ចនអ្ុំសរើបាបខាេះមិនបណាដ លសោយស្លា ប់ស ើយ។ 
  

១ យ ៉ូហាន 3:6  ៦ អ្នក្ណាសថ ិតសៅជាប់នឹងព្រេះអ្ងគ អ្នក្សនាេះមិនព្បព្រឹតតអ្ុំសរើបាបសទ 

ររ ឯ អ្នក្ព្បព្រឹតតអ្ុំសរើបាប មិនដ លបានស ើញព្រេះអ្ងគ ព្រមទាុំងមិនស្លគ ល់ព្រេះអ្ងគ

ផង។ 

 
 

 

យ ើងទាំងអស់គ្នា សុទ្ធតែបានប្រប្រឹែតអាំយរើបារ 
 



2.   ការស្លា រ់យោ គ្នា នទី្រញ្ច រ់គឺជាអវ តីែលយ ើងបានទ្ទួ្លតាម 

រ ះការប្រប្រឹែតបិារ ។ 

 

១ យ ៉ូហាន5:19   ១៩ សយើង ឹងថា សយើងសក្ើតមក្រីព្រេះជាម្ចា ស់ ររ ឯ មនុសសសោក្ទាុំង

ម៉ូលសថ ិតសៅសព្ោមអ្ុំណាចរបស់ម្ចរក្ុំណាច។  
 

១ យ ៉ូហាន 5:12  ១២ អ្នក្ណាម្ចនព្រេះបុព្ា អ្នក្សនាេះក្៏ម្ចន ីវតិដ រ ស ើយអ្នក្ណា

គ្នា នព្រេះបុព្ារបស់ព្រេះជាម្ចា ស់សទ អ្នក្សនាេះគ្នា ន ីវតិសនេះស ើយ។ 
 

១ យ ៉ូហាន3:15  ១៥ សបើសយើង ឹងថា ព្រេះអ្ងគព្ទង់ព្រេះសណាដ ប់សយើង សទាេះបីសយើងទ៉ូល

ស៉ូមអ្វ ឯរីព្រេះអ្ងគក្៏សោយ សយើង ឹងថា សយើងបានទទួលអ្វ ឯៗដ លសយើងទ៉ូលស៉ូមសនាេះ

រចួស ើយ។ 
  

3.  ប្រះប្គិសត  ប្ទ្ង់ ពានសុគែយៅយលើយ ើឆ្កា ង 

យែើមបទី្ទួ្លរងនូវទ្ណ្ឌ កមាជាំនួសយ ើងទាំងអស់គ្នា  គឺយសចកត  ី

ស្លា រ់ ។ 
 

១ យ ៉ូហាន 4:10   ១០ សសចក្ដ ីព្សឡាញ់របស់ព្រេះជាម្ចា ស់ម្ចន ៉ូចតសៅសនេះ មិនដមន

សយើងសទដ លបានព្សឡាញ់ព្រេះអ្ងគ គឺព្រេះអ្ងគសទសតើដ លបានព្សឡាញ់សយើង និង

បានចាត់ព្រេះបុព្ារបស់ព្រេះអ្ងគសោយយាងមក្ប៉ូជាព្រេះ នា  សោេះសយើងសោយរចួរី

បាបផង។   
 

 
Christ died for sinners! 



 

១ យ ៉ូហាន 4:2-3  ២ បងបអ នូោចស្លគ ល់ព្រេះវញិ្ញា ណរបស់ព្រេះជាម្ចា ស់បានសៅព្តង់សនេះ 

គអឺ្នក្ណាព្បោស ុំសនឿថា ព្រេះសយស ៉ូ ព្គិសដ *បានយាងមក្សក្ើតជាមនុសស អ្នក្សនាេះ

ម្ចនព្រេះវញិ្ញា ណមក្រីព្រេះជាម្ចា ស់ដមន ៣ ដតអ្នក្ណាមិនទទួលស្លគ ល់ថា ព្រេះសយស ៉ូ

សក្ើតមក្ជាមនុសសសទ អ្នក្សនាេះមិនសក្ើតមក្រីព្រេះជាម្ចា ស់ស ើយ គឺមក្រីសម

ព្បឆុំងព្រេះព្គិសដ រវញិ  ៉ូចអ្នក្រាលគ់្នន បានទទួល ុំណឹងថា ម្ចនសមព្បឆុំងនឹង

ព្រេះព្គិសដ ក្ុំរុងដតមក្ ឥ ូវសនេះសគក្៏សៅក្ន ញងរិភរសោក្ព្ស្លប់។ 
 

១ យ ៉ូហាន 5:11 ១១ ររ ឯ សក្ខ ីភារសនាេះម្ចន ៉ូចតសៅសនេះ គឺព្រេះជាម្ចា ស់បានព្បទាន

 ីវតិអ្ស់ក្លបជានិចាមក្សយើង ស ើយ ីវតិសនេះសថ ិតសៅក្ន ញងព្រេះបុព្ារបស់ព្រេះអ្ងគ។ 
 

4.   បារតែលអាកបានប្រប្រឹែតនឹងយៅមានឧ៏កាសយ វ្យីៅបាន 

ប្រសិនយរើអាកមានជាំយនឿយលើប្រះប្គិសត  ។ 

 

១ យ ៉ូហាន 5:14-15  ១៤ ស តុសនេះស ើយបានជាសយើងម្ចនចិតតររ ងងបុឹងសៅចុំស េះ

ព្រេះភក្តក្ត ព្រេះអ្ងគ គឺថា ព្បសិនសបើសយើងទ៉ូលស៉ូមអ្វ ឯ ព្សបាមព្រេះ ឫទ័យរបស់

ព្រេះអ្ងគ សនាេះព្ទង់នឹងព្រេះសណាដ ប់សយើងជាមិនខាន។ ១៥ សបើសយើង ឹងថា ព្រេះអ្ងគព្ទង់

ព្រេះសណាដ ប់សយើង សទាេះបីសយើងទ៉ូលស៉ូមអ្វ ឯរីព្រេះអ្ងគក្ស៏ោយ សយើង ឹងថា សយើងបាន

ទទួលអ្វ ឯៗដ លសយើងទ៉ូលស៉ូមសនាេះរចួស ើយ។ 
 

 
 

 



តាមរ ះការអនុយប្គ្នះនិងភារមានយមតាត ររស់ប្ទ្ង់ ។ 

ប្រសិនយរើអាកចង់ទ្ទួ្លប្រះយ ស ូ វប្គិសត  ថាជាអាកជួ សយប្ រ្ ះអាក 

យែើមបីទ្ទួ្លការយលើកតលងយទសរីប្រះ អាកប្ែូវសូប្ែរទ្យលើក 

ែាំយកើងប្រះែូចខាងយប្កាម ។ សូមចងចាំថា ការសូប្ែពាកយសយសើរយនះ 

ឬពាកយសយសើរ យសេងយទ្ៀែ 

អាកនឹងមិនបានទ្ទួ្លការយប្ស្លចប្សង់រីប្រះជាមាច ស់យទ្ 

ប្រសិនយរើអាកគ្នា នជាំយនឿ យលើប្ទ្ង់យ ះ ។ 

មានតែការយជឿយលើប្រះប្គិសត យទ្យទ្ើរអាកអាចរមួសុែរីអាំយរើបារបាន ។ 

ពាកយសូប្ែសយសើរយនះ 

គឺជាការរញ្ជា ក់អាំរីជាំយនឿររស់អាកចាំយពាះប្រះអងរ  យ ើ តលាងអាំណ្រ 

គុណ្ ចាំយពាះប្ទ្ង់តែលបានជួ យប្ស្លចប្សង់អាក ។  

“ប្រះជាមាច ស់  

ទូ្លរងរ ាំែឹងថាទូ្លរងរាំមាន កាំ ុសចាំយពាះប្រះអងរ 

យ ើ ទូ្លរងរាំសមតែទ្ទួ្លយទស ។ ទូ្លរងរ ាំបាន្កយចញរី 

អាំយរើបារទាំងយ ះ មានជាំយនឿស រុចាំយពាះការសយប្ រ្ ះររស់ប្រះអងរ ។ 

ទូ្លរងរ ាំសូមអរ  

ប្រះគុណ្ចាំយពាះការសយប្ រ្ ះនិងការអភ័ យទសររស់ប្រះអងរ 

តែលជាអាំយោ សាំរារ់ជីវែិ ជាអមែះ! ស្ល្ុ!” ។ 
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