
 
 
 េសចកតសុីខសនត និងរពះពរ 

 កនងុជីវិត? 
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 រពះគមពីរថ  ៖ 

េសចកតសុីចរតិរែមងេលកដំេកងនគរ  ែតអំេពបបជគួរខម សដល់សសន៍ណៗ  កេ៏ដយ។  សុភសិត១៤:៣៤ 

េយងទំងអស់គន ដឹងថ  អំេពលអនឹងេសចកតីសុចរតិ  នំឲយសសន៏េយង  ឬរគួសរណមួយ  មនតំៃល
េហយមនកិតិតយស។  សសន៏ណ  ឬរគួសរណែដលមនអំេពបបគួរខម សវញិ។ 
 
រពះគមពីររពះេយសូ៊វថ  ៖ 

េកមងរល់គន េអយ  ចូរសត ប់បងគ ប់មតបិតខលនួកនងុរពះជមច ស់  ដបតឹេធវដូេចន ះេទបបនរតូវ។ 
ចូរេគរពរ5តិបតតដិល់មតបិតខលនួ។  េអេភសូរ៦:១-២ 

វន័ិយធម៌េនះ  េយងទទួលសគ ល់ទំងអស់គន ថ  លអេហយគួរេធវតម។  មនវន័ិយធម៌េផសងៗ  េទៀតែដរ
ែដលេយងគួរែតេគរពដូចជ  ចូរឲយេសម ះរតង់និងបតីរបពនធ  កំុផិតកបត់េឡយ  ។ល។ 
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រពះគមពីររពះេយសូ៊វថ     ដបតិរពះរទងមិ់នែមនជរពះៃនេសចកតវឹីកវរេទ 
គឺរទងជ់រពះៃនេសចកតសុីខសនតវិញ  កូរនិថូសទី១ ១៤:៣៣ 

រពះដ៏ពិតែដលបនបេងកតរបស់សពវសរេពនូវពិភពេលកេនះ  គឺរពះេយសូ៊វ  រទង់មិនែមនជរពះៃន
េសចកតីវកឹវរ  កររងទុកខ  ឬអំេពបបេឡយ។  រទង់ជរពះៃនេសចកតីរសឡញ់  យុតតិធម៌  និងេសចកតី
សុខសនតវញិ។ 
 

រពះគមពីរថ  រកិតយវិន័យរបស់រពះបនទុកកនងុចិតតេគេហយ  បញញ ចតិតេគកេ៏ធវបនត ល់ឲយ  
េហយគំនឹតេគជួនកលរ5កន់េទស ជួនកលេដះសរគន េទវិញេទមក  រ ៉មូ២:១៥ 

េនេពលែដលរពះេយសូ៊វបនបេងកតមនុសស  រទង់បនទុករកិតយវន័ិយរបស់រពះកនុងចិតតរបស់េគ។  េហតុ
េនះេហយមនុសសេលកទំងអស់  េទះបីជសសន៏ណ  ឬកន់សសនមួយណក៏េដយ  រគប់គន ដឹង
ថ  េយងគួរែតេដរតមផលូវលអ  កំុេធវបប។  េបរបរពឹតតបប  បញញ ចិតតរបកន់េទស។ 
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 រពះេយសូ៊វ មនបនទលូថ  គម នេសចកតសុីខេសះដលពួ់កមនុសសែដលរ រពឹតតអរកក់  េអសយ៤៨:២២ 
លទធផលៃនអំេពបបរបស់េយង  គឺគម នេសចកតីសុខកនុងជីវតិេទ។  អស់អនកណែដលមនបបមនកររងទុកខ  
េហយគម នេសចកតីសុខេឡយ។  អស់ទំងករខវះខតកនុងេសចកតីរសឡញ់  េឈល ះគន   ករសអប់  េលភលន់  អំេព
ពុករលួយ  មិនេសម ះរតង់  មិនសដ ប់មតបិតខលួន  កររមិលគុណនូវចំេពះរពះេយស៊ូវែដលបនបេងកតខលួន  េហយ
អំេពបបកនុងចិតត  ។ល។  នំឲយមនុសសេលកឲយគម នេសចកតីសុខកនុងជីវតិ។ 
រពះគមពីរថ  គម នអនកណសុចរតិេសះ  សូមបែីតមន ក់គម នផង។  គម នអនកណែដលយល់  គម នអនកណ ែដលែសវងរករពះ។ 

គម នអនកណែដលរ រពតឹតតមេសចកតសី បុរសេសះ  ែតមន កក់គ៏ម នផង  រ ៉ូម៣:១០-១២ 

េតអនកមនេសចកតីសុខកនុងជីវតិេទ?  ឥតមនេទ។  េទះេបជអនកមនលុយេរចន  កន់តមទំលប់  សសនលអ  ខំ
របឹងកន់សិល  ឬៃថងេនះមនសុខភពលអ  ៃថងេរកយពិតជមនករឈចឺប់  ករបត់បង់  ករេឈល ះរបែកកគន   
េរគះថន ក់  េហយករលំបកេផសងៗ  េកតេឡងរហូតដល់េយងចូលមរណ:ភព។  េសចកតីសុខេនេលែផនដីេនះ  
រតូវេគចពីេយងរហូត  ពីេរពះេយងទំងអស់គន ជអនកមនបប  េហយកន់តមវន័ិយធម៌របសរ់ពះមិនបន។  កំុ
េជឿពកយេបករបស់ែដលថ  េធវបុណយេរចនបនេសចកតីសុខ  ឬេបរកលុយបនមនរទពយេរចនអនកនឹងមន
េសចកតីសុខេនះេទ។     
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 រូចរពះរទងទ់តរគប់ទងំរបស់ែដល  រទងប់នេធវេនះកេ៏ឃញថ 

ទងំអស់ជករលអរ5ៃព  េលកុបបតតិ១:៣១ 
កលេដមដំបូង  ពិភពេលករបស់រពះេយសូ៊វេនះលអឥតេខច ះេទ។  មិនទន់មនវតថុអរកក់ណ  កររង
ទុកខ  ឬេសចកតីសល ប់េទ  មនែតេសចកតីសុខសនត។  បនទ ប់មកេលកយយេលកតដំបូងវេងវងពីរពះ  
េហយនំអំេពអរកក់ចូលកនុងេលកេនះតមរយៈអំេពបបរបស់េគ។ 
 

រពះគមពីរថ  កលេគបនសគ ល់រពះ  េនះេគមិនបនដំេកងរទងទុ់កជរពះេទ  កមិ៏នដឹងគុណរទងែ់ដរ។   
េគេកតមនគំនិត  ឥតរ5េយជន៍វិញ  េហយចិតតេគែដលឥតេយបល់  កប៏នរតឡប់ជងងឹតេទ។  រ ៉មូ១:៣១ 

េលកអនកេឃញេទ?  យយតរបស់េយងនូវសម័យេដមបនវេងវងពីរពះដ៏ពិត។  គត់បនរមិលគុណ
ដល់រពះ  អួតខលួន  េហយបេងកតផលូវេដរែដលឥតរបេយជន៍េហយឥតេយបល់វញិ។  េសចកតីសុខសនត
របស់រពះបនេចញពីែផនដី  េហយកររងទុកខនឹងករអរកក់បនចូលមក  េហយេយងបនតមគំររូបស់
េគ  តៗ  គន រហូតដល់ៃថងេនះ។ 
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រពះគមពីរថ  រពះេយសូ៊វរទងម់នបនទលូថ  គម នេសចកតសុីខេសះ 
ដល់ពួកមនុសស  ែដលរ5រពឹតអរកក់  េអសយ៤៨:២២ 

ជីវតិេនះេពេពញេទេដយករឈឺចប់  ទំងរបូកយ  េហយខងឯវញិញ ណនិងអរមមណ៏របស់េយង។  
េមលរបូភពេនះ  េតេលកអនកធល ប់មនអរមមណ៏ដូចបុរសកនុងរូបេនះេទ?  ធល ប់!  អរមមណ៏គត់យ៉ងដូច
េមដច?  គត់ឈឺផលូវចិតត  អស់សងឃឹម  រពួយបរមភ  សដ យ។  មនុសសេលកទំងអស់គឺដូចអនកកនុងរបូេនះខងឯផលូវចិតត  និងវញិញ ណ  េទះបីជមនឬរក  ធំឬតូច  េកមងឬចស់។  ពីេរពះអវី?  េយងគម នរពះដ៏ពិត
ជអនកទីពឹង  េហយេយងពឹងេលខលួនឯង។  រពះេយសូ៊វមនបនទូលថ ៖ 

ខញុទុំកេសចកតសុីខេននឹងអនករល់គន   គឺខញុឲំយេសចកតសុីខសនតរបស់ខញុដំល់អនករល់គន   េហយែដលខញុឲំយ  េនះមិនែមនដូចជ េលកយីឲយេទ  កំុឲយចិតតអនករល់គន ថប់បរមភ  ឬភ័យេឡយ  យ៉ូហន១៤:២៧ 
ពកយេនះមនន័យថ  េសចកតីសុខសនតដ៏ពិតមកតមរពះពររបស់រទង់  មិនែមនតមផលូវែដលមនុសស
បេងកតេនះេទ។  េសចកតីសុខសនតដ៏ពិតេនះ  មិនដូចេសចកតីសុខសនតរបស់េលកីយដ៏មិនពិតេនះ
េសះ។  េសចកតីសុខរបស់រពះេយសូ៊វនំឲយេយងទុកចិតតេលរពះអងគ  េហយែលងរពួយកនុងជីវតិ។ 
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 ដបតឹរពះរទងរ់សឡញ់មនុសសេលក  ដល់េមលះ៉បនជរទងរ់5ទនរពះរជបុរតរទងែ់តមួយ  េដមបឲីយអនកណែដល

េជឿដល់រពះរជបុរតេនះ  មិនរតូវវិនសេឡយ  គឲឺយមនជីវិតអស់កលបជនិចចវិញ  យ៉ូហន៣:១៦ 
េលកអនកជអនកែដលមនេទសយ៉ងធងន់។  េលកអនកមិនបនកន់តមវន័ិយធមមែដលរពះបនទុកកនុងចិតតរបស់
អនក។  អនកមិនបនែសវងរករពះ  រមិលគុណរពះ  េហយបនបនតគំនិតឥតរបេយជន៏  ដូចជយយតេនសម័យ
េដម។  រពះអងគរតូវែតកត់េទសអំេពបបរបស់េលកអនក  បុ៉ែនតរទង់រសឡញ់េលកអនក  ដូេចនះរពះេយសូ៊វ  ជរពះ
រជបុរត  រទង់បនបនទ បខលួនយងចុះពីឋនសួគ៌ចប់កំេណ តជមនុសស  េដមបីេបកផលូវជួយសេរងគ ះេលកអនកឲយ
រួចពីកររងទុកខេវទនជលទធផលបប  េហយទទួលជីវតិអស់កលបជនិចចវញិ។ 

 

រពះេយស៊ូវមនបនទូលថ  ខញុំរ�ប់េសចកតទីងំេនះ  េដមបឲីយអនករល់គន បនេសចកតសុីខសនតេដយសរខញុ ំ េនេលកីយេនះ  េនះ
អនករលគ់ន មនេសចកតេីវទនែមន  បុ៉ែនតរតវូសងឃមឹេឡង  ដបតឹខញុំបនឈនះេលកីយេហយ  យូ៉ហន១៦:៣៣ 
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