GOD’S SIMPLE PLAN OF SALVATION FROM JOHN

Why did Jesus die?

1. យ

ើងទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រប្រឹែតអាំយរើបារ

ហេតុដែលបណ្ដ
ា លហោយមានហោសហ ោះ គឺពនល ឺបានយាងមកកនុង
ពិភពហោក បុដនែ មនុសសហោកចូ លចិតែភាពងងឹតជាងពនល ឺ ែបិតអំហពើរបស់ហគសុទ្ធ
ដតោក្កក់។
៉ូ ហាន 3:19

១៩

យ ង
ើ ទ ាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែបានប្រប្រឹែតអយាំ រើបារ

2. ការស្លារ់យោ គ្នានទ្ីរញ្ច រ់គជា
ឺ អវ តី ែលយ ង
ើ បានទ្ទ្ួ លតាម
រ ះការប្រប្រឹែតបា
ិ រ។

ក្ពោះបិតារបស់ខ្ុំសពវ ក្ពោះេឫទ្័យហោយអស់អនកដែលបានហ ើញ
ិ
ក្ពោះបុក្តា ហេើយហ ឿហលើក្ពោះអង្គមាន ី វតអស់
កលបជានិចច។ ខ្ុំនឹងហក្បាសអន កហ
ិ
ិ ហៅថ្ងៃ ចុងហក្ោយបំផុតផង»។
ហោយមាន ី វតរស់
ហ ើងវវញ
៉ូ ហាន 6:40

៤០

ោះ

អន កហ ឿហលើក្ពោះបុក្តា មិនក្តូវទ្ទ្ួ លហោសហទ្វរ ឯ អន កមិនហ ឿ បាន
ទ្ទ្ួ លហោសរ ួចហក្សចហៅហេើយ ហក្រោះហគពុំបានហ ឿហលើក្ពោះ មក្ពោះបុក្តាដតមួ យរបស់
ក្ពោះជាមាចស់។
យូ ហាន 3:18

១៨

ិ
អន កណ្ដហ ឿហលើក្ពោះបុក្តា អន កហ ោះមាន ី វតអស់
កលបជានិចច។ អន ក
ិ
ណ្ដមិនក្ពមហ ឿហលើក្ពោះបុក្តា អន កហ ោះមិនបានទ្ទ្ួ ល ី វតហ
ើយ គឺហគក្តូវទ្ទ្ួ ល
ហោសពីក្ពោះជាមាចស់»។
៉ូ ហាន 3:36

៣៦

There is a cost for sin!

3. ប្រះប្គិសត ប្ទ្ង់ ពានសុគែយៅយលើយ

ឆ្ក
ើ ាង
យែើមបីទ្ទ្ួ លរងនូ វទ្ណ្ឌកមា ជន
ាំ ួ សយ ង
ើ ទ ាំងអស់គ្នា គឺយសចកត ី
ស្លារ់ ។

ក្ពោះហយសូ មានក្ពោះបនទ ូលហៅគាត់ថា៖ «ខ្ុំេនឹងហេើយជាផល វូ ជាហសចកា ី
ិ គាាននរណ្ដមានក់ោចហៅោន់ក្ពោះបិតាបានហ ើយ ហលើកដលងដត
ពិត និងជា ី វត។
ហៅតាមរយៈខ្ុំ។
៉ូ ហាន 14:6

៦

ក្ពោះជាមាចស់បានចាត់ក្ពោះបុក្តារបស់ក្ពោះអងគ ហោយយាងមកកនុង
ហោកហនោះ ពុដំ មនហែើមបីដាក់ហោសមនុសសហោកហទ្ គឺហែើមបីសហក្្គោះមនុសសហោក
ិ
ហដាយសារក្ពោះបុក្តាវវញ។
៉ូ ហាន 3:17

១៧

ក្ពោះបនទ ូលបានគង់កនុងពិភពហោក ហេើយពិភពហោកហកើតហ ើង
ហដាយសារក្ពោះអងគ បុដនែ ពិភពហោកពុបា
ំ នទ្ទ្ួ លសាគល់ក្ពោះអងគ ហទ្។
៉ូ ហាន 1:10

១០

វរ ឯ អស់អនកដែលបានទ្ទ្ួ លក្ពោះអងគ គឺអស់អនកដែលហ ឿហលើក្ពោះ
ក្ពោះអងគ ក្ពោះអងគ ក្បោនហោយហគោចហៅជាបុក្តរបស់ក្ពោះជាមាចស់។
៉ូ ហាន 1:12

4.

១២

ម

គឺអាកបានប្ែឹមតែទ្ទ្ួ លការយលើកតលងយទសរីប្រះយោ ជាំយនឿ

កិចចោរ 4:12

ហក្ៅពីក្ពោះហយសូ គាាននរណ្ដមានក់ោចសហក្្គោះមនុសសបានោល់ដត
ហសាោះ ែបិតហៅហក្ោមហម ហនោះ ក្ពោះជាមាចស់ពុំបានក្បោន មណ្ដមួ យហផសងហទ្ៀត
មកមនុសស ហែើមបីសហក្្គោះហយើងហ ោះហ ើយ»។
១២

ហអហភសូ 2:8-9 ៨ ក្ពោះអងគ សហក្្គោះបងបអ ូនហដាយសារក្ពោះគុណ តាមរយៈ ំហនឿ។ ោរ
សហក្្គោះមិនដមនមកពីបងបអ ូនហទ្ គឺជាក្ពោះអំហណ្ដយោនរបស់ក្ពោះជាមាចស់ ៩ ហេើយក៏
មិនដមនមកពីមនុសសក្បក្ពឹតែអំហពើលអដែរ ហែើមបីកហុំ ោយនរណ្ដមានក់អួតខល ួនបាន។

ទ្ីតុស 3:5

ក្ពោះអងគ ក៏បានសហក្្គោះហយើង តាមក្ពោះេឫទ្័យហមតាែករុណ្ដរបស់
ក្ពោះអងគ គឺមិនដមនមកពីហយើងបានក្បក្ពឹតែអំហពើសុច រ ិតហ ោះហទ្។ ក្ពោះអងគ សហក្្គោះ
ិ ី
ហយើង ហដាយោង ំរោះហយើងហោយបានហកើតជាងា ី និងក្បោនហោយហយើងមាន ី វតងា
ិ ា ណែ៏ វសុ
ិ ទ្ធ។
ហដាយសារក្ពោះវញ្ញ
៥

5.

បារតែលអា កបានប្រប្រឹែតនង
ឹ យៅមានឧ៏កាសយ្វ យី ៅបាន
ប្រសិនយរើអាកមានជាំយនឿយលើប្រះប្គិសត ។

៉ូ ហាន 5:24 ២៤ ខ្ុំសុំក្បាប់ហោយអន ករាល់គានែឹងចាស់ថា អន កណ្ដសាាប់ហសចកា ីដែល
ិ
ខ្ុំនិយាយហេើយហ ឿហលើក្ពោះអងគ ដែលបានចាត់ខ្ុំហោយមក អន កហ ោះមាន ី វត
អស់កលបជានិចច ហគមិនក្តូវទ្ទ្ួ លហោសហ ើយ គឺបានឆ្ល ងផុតពីហសចកា ីសាលប់ហៅរក
ី វត។
ិ
៉ូ ហាន 6:47 ៤៧ ខ្ុំសុំក្បាប់ហោយអន ករាល់គានែឹងចាស់ថា អន កណ្ដហ ឿ អន កហ
ី វតអស់
ិ
កលបជានិចច។

ោះមាន

ិ
៉ូ ហាន 10:28 ២៨ ខ្ុំហោយហគមាន ី វតអស់
កលបជានិចច ហគមិនវវ ិ សអនែ រាយហ ើយ
ហេើយគាាននរណ្ដោចឆ្ក់យកហគពីថ្ែខ្ុំជាដាច់ខាត។

តាមរយោះោរអនុហក្គាោះនិងភាពមានហមតាែរបស់ក្ទ្ង់វ។វ
ក្បសិនហបើអនកចង់ទ្ទ្ួ លក្ពោះហយសូ វក្គិសែវថាជាអន ក ួ យសហក្្គោះអន កវ
ហែើមបីទ្ទ្ួ លោរហលើកដលងហោសពីក្ពោះវអន កក្តូវសូ ក្តបទ្ហលើកវ
តំហកើងក្ពោះែូ ចខាងហក្ោមវ។វសូ មចងចាំថាវោរសូ ក្តរកយសហសើរហនោះវ
ឬរកយសហសើរវហផសងហទ្ៀតវ
អន កនឹងមិនបានទ្ទ្ួ លោរហក្សាចក្សង់ពីក្ពោះជាមាចស់ហទ្វ
ក្បសិនហបើអនកគាាន ំហនឿវហលើក្ទ្ង់ហ ោះវ។វ
គឺជាោរបញ្ញាក់អំពី ំហនឿរបស់អនកចំហរោះក្ពោះអងគ វហេើយដងល ងអំណរវគុណវ
ចំហរោះក្ទ្ង់ដែលបាន ួ យហក្សាចក្សង់អនកវ។វ
“ប្រះជាម្ចាស់
ទ្៉ូ លរងគ ាំដឹងឹងទូទ្៉ូ លរងគ ាំម្ចន ហាំសុសពាំយពះប្រះអងគ
យសើ ទ្៉ូ លរងគ ាំសមតែទ្ទ្ួ លយទស ។ ទ្៉ូ លរងគ ាំបានងាហយពញរី
អាំយរើបារទាំងយ ះ ម្ចនជាំយនឿសុរពាំយពះការសយប្ងាគះររស់ប្រះអងគ ។
ទ្៉ូ លរងគ ាំស៉ូមអរ
ប្រះគុណពាំយពះការសយប្ងាគះនិងការអភ័ យទសររស់ប្រះអងគ
ិ ជាអមែះ! សាធុ!” ។
តដឹងលជាអាំយោ សាំរារ់ជី វែ
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