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ផលប្រយោជន៍ននយ ើឆ្កាង 
 

 
 

មានផលូវជាយប្រើនយ ើម្បយីឆ្កព ោះយៅកានយ់ ើឆ្កា ង រ ៉ុន្នែយ ើម្បឲី្យបានយៅ ល់យ ើ
ឆ្កា ង យ ើងប្រូវន្រយៅ! យនោះគឺជាសារៈសំខានន់នជយំនឿររស់ប្គីសទររស័ិទ។ ប្រសិនយរើ
អ្នកមានការសងស ័ សូម្អានយោលរំណងននជវីរិររស់ប្រោះប្គីសទ និងយោលគំនិរ
រទគម្ពរីរ  ូម្ ។ រទគម្ពរីយនោះមានយោរយរញយៅយោ ការរយប្ងៀនអ្ំរីយ ើឆ្កា ង ។ 
 

 ូរជាកិរចការជាយប្រើនយទៀរន្ រ និម្រិតសញ្ញា ននយ ើឆ្កា ងប្រូវបាន កម្កយប្រើ
ជាញឹកញារ ់ ជាប្រយោជនរ៍មួ្។  វាជាយរឿងសាម្ញ្ា  យរលយ ើញមានរូរយ ើឆ្កា ង
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ោកយ់ៅជ៉ុំវញិកញ្ច ឹងក ឬយ ើឆ្កា ងម្ ួោកយ់ៅយលើកំរូលននប្រោះវហិារ ។ រ ៉ុន្នតសញ្ញា
យនោះ ជាលទធផលននការស៉ុគរ និងការរស់យ ើងវញិររស់ប្រោះយ ស ូវ ន្ លយ ើងអារ
សាា ល់ ប្រោះជាមាច ស់បានតាម្រយរៀរផ្ទទ ល់ខ្លួន ។ 

«ឥ ូវយនោះ យរើប្រោះជាមាច ស់យប្បាសយ ើងឲ្យស៉ុរររិ យោ សារប្រោះយោហិរ
ររស់ប្រោះ ប្គិសែោ ងហនឹងយៅយហើ  ប្រោះអ្ងាររឹន្រសយគ ា្ ោះយ ើងឲ្យររួរីប្រោះរិយោធ 
យោ សារ ប្រោះប្គិសែន្ែម្យទៀរជារ៉ុំខាន»។ រ  ូម្ 5:9  
 

យោលរំណងននយ ើឆ្កាង 

១  ការអត់យោសបារ និងការដកទណឌកម្ម  
មានយរឿងយប្រងម្ ួម្ករីភាគខាងយកើរ ប្បាររី់ប្រោះអ្ងាមាច ស់វ ័យកេង

មាន កន់្ លយទើរន្រយ ើងប្គងោជយ។ រីម្៉ុនប្រោះមាតាររស់ប្ទងប់្គងោជយ។   ប្រោះ
នាងមានយមាទនភារ និងយរញប្រោះទ ័កន៉ុងការប្គងោជយ  ូយរនោះវាជាការរិបាក 
ណាស់ ន្ លនាងប្រវូោកោ់ជយ យៅកន៉ុងកណាត រន់ ប្រោះរ៉ុប្តាប្រោះនាង។  អ្វីៗ រ៉ុំ
បានលអសប្មារប់្រោះរ៉ុប្តាយនាោះយទ។ 

អាែក៌ំបាងំររស់ប្រោះនគរប្រវូធ្លល  យរញ ធ្លល កយ់ៅកន៉ុងកណាែ រន់ ខាេ ងំ
សប្រូវ។ រនាទ ររី់យរឿងយនោះបានយកើរយ ើងជាយលើកទីរីរ ប្រោះម្ហាកសប្របាន
យរញប្រោះោជយប្កឹរយម្ ួថា យរើអ្នកណាលួរកបរយ់ោ អាែកំ៌បាងំ ប្រូវយគចារ់
បាន អ្នកយនាោះនឹងប្រូវវា យោ រោំរយ់ៅទីផារ ។ 
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ជាអ្ក៉ុសលរំយោោះប្រោះម្ហាកសប្រ  បរិប្រោះមាតាប្ទងជ់ារិរ៉ុទធជន។ 
ប្រជាោគសតសាេ នថា យសតរនឹងម្និោកទ់ណឌ កម្េប្រោះមាតាប្ទងយ់ទ។ សវនាការ 
ជាសាធ្លរណៈប្រូវបានប្បាររធយធវើយ ើងទីផារ។ យៅនែៃប្រងប់្រកទ្វវ រននប្រោះ 
ររម្ោជវាងំប្រូវបានយរើក មានគសតីមាន កប់្រូវបានយប្កៀកជារនឹ់ងន ររស់យសតរ 
 ូរការររឹំងទ៉ុករីរ៉ុោការប្រកាសសាលប្កម្ថា ប្រោះនាងមានយទ្វសកហំ៉ុស 
។ ប្រោះនាងប្រវូបានយគនាយំៅកានរ់យ ា្ លវា ប្រហារម្ ួ រ ៉ុន្នែភាល ម្យនាោះ  
យសតរវ ័យកេងយនាោះបានយោររីរលល័ងាយៅកានរ់យ ា្ លវា យនាោះ យហើ ឆ្អឹង
ខ្នង ររស់យសតរប្រូវបាករ់នាទ ររី់រងការវា  ម្តងយហើ ម្តងយទៀរ។ យោ មាន
សាន ម្ឈាម្ យប្កា ម្កយសតរប្រូវបានយគ កយៅកានប់្រោះោជវាងំ យ ើម្បជួី   
សយគ ា្ ោះយ ើងវញិ ។ (ម្និសាា ល់ប្រភរអ្រថរទ) 

យោ សារន្រប្រោះជាមាច ស់ ប្ទងស់៉ុរចររិ អំ្យរើបារ(ការយធវើខ្៉ុសន្ ល
រំន្រកយ ើងយរញរីការសម្ពន័ធភារជាម្ ួប្រោះជាមាច ស់)   ប្រូវបានយោោះប្សា   
យហើ ។ ការយនោះអារយកើរមានយ ើងបាន យោ ប្រោះប្គីសទឥរបារយសាោះប្រវូ
ស៉ុគរជំនួសយ ើង។ ជំយនឿនាឱំ្យយ ើងទទួលការអ្រយ់ទ្វស។ 

...ន្រប្រោះអ្មាច ស់បានទំោកក់ំហ៉ុសររស់យ ើងទ្វងំអ្ស់ោន យៅយលើ
យោក ។ យអ្សា  53: 6   
       

 ូយរនោះ យៅរំយោោះប្រោះយនប្រប្រោះជាមាច ស់    និងតាម្រ ៈការស៉ុគរ
ររស់ប្រោះប្គីសទយៅយលើយ ើឆ្កា ង យ ើងបានោរជ់ាស៉ុរររិ ទ៉ុក ូរជាយ ើងម្និ
ន្ លបានប្រប្រឹរតអំ្យរើបារទ្វល់ន្រយសាោះ។  កិរចការយនោះបានយកើរយ ើងយោ 
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សារប្រោះជាមាច ស់ ទរយ ើញថា ប្រោះយ ស ូវបានបានរងន់ែលយោោះ យោ សារ 
រងទ៉ុកខលំបាកយៅយលើយ ើឆ្កា ងររួយហើ ។ 
 

២  ជីវិតអស់កលាប   
សូម្អាន  ូហាន 3:16    
«រឯីខ្្៉ុ ំវញិ ខ្្៉ុ ំម្ក យ ើម្បីឲ្យម្ន៉ុសសយោកមានជីវរិ យហើ ឲ្យយគមាន

ជីវរិយរញរររូិណ៌»។   ូហាន 10:10  

យៅយរលម្ន៉ុសសមាន ក ់ ទទួលបានរទរិយសាធននជីវរិររស់ប្រោះប្គីសទ
គងជ់ាម្ ួ រួកយគទទួលបានរទរិយសាធន ៍ «ជីវរិអ្ស់កលបជានិរច»។  ជីវរិ
ន្ លទទួល បានឥ ូវយនោះ យោ សារជំយនឿន្ លរនតរីយសរកតសីាល រ ់ យៅជា
រទរិយសាធន ៍ យ៏ោរយរញ និងន្វងឆ្កៃ  ររស់ប្រោះជាមាច ស់យៅកន៉ុងជីវរិ។  
 

ជីវិតអស់កលាបជានិច្ច ដដលមានអតថន័យ និងយោលរំណង  
«យ ើងសាា ល់រាស់នូវគយប្មាងការន្ លយ ើងបានយប្ោងទ៉ុកសប្មារ់

អ្នកោល់ោន  ជាគយប្មាងការន្ លផែល់យសរកែីស៉ុខ្សានត ល់អ្នកោល់ោន     គឺ
មិ្នន្ម្នឲ្យ អ្នកោល់ោន ប្រូវយវទនាយទ។   យ ើងនឹងផែល់យសរកែីសងឃឹម្ និង
អ្នាគរលអឲ្យ អ្នកោល់ោន »។ យ យរមា 29:11  
  ប្រោះជាមាច ស់មានកតីប្សឡាញ់ និង កប្រោះទ ័ទ៉ុកោកោ់ ងប្ជាល
យប្ៅអំ្រីស៉ុខ្៉ុមាលភារជីវរិររច៉ុរបនន  និងជីវរិអ្នាគរ។ 
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៣  ការររាជ័យននការប្ររ់ប្រង និង អំណាច្  
យអ្យភសូរ 6:12 រ ា្ ញថា យ ើងប្រូវបានរទ័ធជ៉ុំវញិយោ ឥទធិរលអ្រូរ

 អ៏ាប្កកទ់្វងំឡា  ន្ លយម្ើលរ៉ុំយ ើញ ។ 
យៅកន៉ុងគម្ពរីោនីន្  ល យោកោនីន្  លបានរម្ យហើ អ្ធិសាា ន  

យនាោះមានយទវតាននប្រោះអ្មាច ស់បានយលរម្កឯយោក (ខ្ 11) ។      អ្ស់រ ៈ
យរល 20 នែៃ យទវតា(កាប្រីន្  ល) បានរទល់នឹងយោកោនីន្  ល (ខ្13)។ 
ជាយរល ន្ លម្ហាយទវតាម្នី្កលម្ ួយទៀរយលរម្ក យ ើម្បជួី  យទវតាកាប្រី
ន្  ល អាររំន្រកយទវតារប្កភរន្ររសយរញ។  យៅកន៉ុង ខ្ 20-21 យរៀរោរអំ់្រី
ការរ ៉ុទធ ម្ ួយទៀរ ន្ លយោកនឹងជួរយៅយរលយោកប្រ រម់្កវញិ ។ 
ជួនកាលកមាល ងំឥទធិរលអាប្កកទ់្វងំយនោះ អារយលរយ ើង។ 
* យៅយលើប្រជាជារិនានា ោនីន្  ល 10 
* យៅកន៉ុងម្ន៉ុសស  មា ថា  8:16 
* យៅកន៉ុងវរថ៉ុនានា និងកន៉ុងសរវណាម្ ួ :  មា ក៉ុស 5:12-13 

សូម្ក៉ុំភ ័ខាល រយ ើ   បរិរួកវញិ្ញា ណអាប្កកទ់្វងំយនោះ ប្រូវបានរ៉ុោះ
ចាញ់យៅយលើយ ើឆ្កា ង  ូរបានរញ្ញា កថ់ាយោ ការមានប្រោះជនេរស់យ ើងវញិ
ររស់ប្រោះប្គីសទ។ សូម្អាន កូ ូស 2:13-15 ។  យោ ជំយនឿ ប្រូវប្រកាសរី
ជ ័ជម្នោះកន៉ុងប្រោះនាម្ប្រោះយ ស ូវ! 
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៤  អំណាច្យលើអំយ ើបារតាម្ទមាលារ់    
ម្ន៉ុសសជាយប្រើនប្រូវជាររ់ំណង  យោ សារអំ្យរើបារតាម្ទមាល រ។់ 

បារន្ លម្និអារប្គរប់្គងបាន កំហឹង ភារយប្រកប្រអាលននរណាា   ការ
យោភលន ់ និងម្ហិរឆតា។ល។ ជួនកាល  វាកាល  យៅជាលំនានំនការវលិវល់
ម្ ួ ន្ លម្ន៉ុសសជាយប្រើនម្និអាររំន្រកវាយរញបាន ។  រ ៉ុន្នត សូម្សរយសើរ
រយម្ាើងប្រោះអ្មាច ស់  បរិអ្ំណារបារប្រវូរបំាកត់ាម្រ ៈយ ើឆ្កា ងប្រោះយ ស ូ វ
ប្គីសទ។ 

យោករ ូលបានទទួលជ ័ជម្នោះ  រ  ូម្ 7:25 ។ ម្ន៉ុសសោរោ់នន់ាកោ់រ់
ម្និអ្ស់ រមួ្ទ្វងំខ្លួនខ្្៉ុផំ្ទទ ល់ន្ែលងទីរនាទ ល់រីជ ័ជម្នោះយនោះ តាម្រ ៈយ ើឆ្កា ង
ររស់ប្រោះយ ស ូវប្គីសទ ម្និថាជាអំ្នួរ ឬជាយប្គឿងប្សវងឹ ឬ យប្គឿងយញៀនយនាោះ
យទ។   សូម្យជឿ យហើ ទទួល កជ ័ជម្នោះយនោះ យៅកន៉ុងប្រោះប្គីសទរ៉ុោះ ។   បរិ
ប្រោះអ្ងាបានសយប្ម្រយហើ ។ 
 
៥  ការយប្បាសយោយជា  

ប្រោះជាមាច ស់នាកំាររាបាលតាម្រ ៈប្គយូរទយ ការយប្រើថាន បំ្រឹម្ប្រូវ និង
តាម្រ ៈការអ្ធិសាា នយោ ជំយនឿ ។ 

«កន៉ុ ងរំយណាម្រងរអូ ន យរើនរណាមានជងឺំ ប្រវូអ្យញ្ាើញប្រឹទ្វធ ចារយររស់
ប្កុម្ជនំ៉ុំម្ក យ ើម្បីឲ្យយោកទ្វងំយនាោះអ្ធិសាា នឲ្យោរ ់ និងោរយប្រង*ឲ្យកន៉ុ ង
ប្រោះនាម្ប្រោះអ្មាច ស់។ ោកយអ្ធិសាា នន្ លផ៉ុសយរញម្ករីជយំនឿ   នឹងស
យគ ា្ ោះអ្នកជងឺំយនាោះ យហើ ប្រោះអ្មាច ស់នឹងយប្បាសោរឲ់្យយប្កាកយ ើងវញិ 
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ប្រសិនយរើោរប់ានប្រប្រឹរតអំ្យរើបារ ប្រោះអ្ងានឹងយលើកន្លងយទ្វសឲ្យ។  ូយរនោះ 
សូម្រងរអូ នលនរួ់បារ ល់ោន យៅវញិយៅម្ក ប្រម្ទ្វងំអ្ធិសាា នឲ្យោន យៅវញិ
យៅម្កផង យ ើម្បីឲ្យជាសោះយសបើ ។ ោកយទូលអ្ងវរររស់ម្ន៉ុសសស៉ុរររិ*មាន
ប្រសិទធភារខាល ងំណាស់»។  ោ ក៉ុរ 61-41:5   
 
សូម្អាន យអ្សា  53: 5 ។ 

វាហាក ូ់រជាអ្នកជំងឺមាន ក់ៗ  ន្ លម្ករកប្រោះយ ស ូវយ ើម្បឱី្យបានជា
យនាោះកប៏ានជាសោះយសបើ ន្ម្ន។ រ ៉ុន្នត មានការរងអ៉ុលរ ា្ ញថា អ្នកយ ើរតាម្
ប្រោះយ ស ូវ ម្ ួរំនួនយៅប្កុម្ជំន៉ុំ ំរូងម្និបានជាសោះយសបើ យទ។ សរវនែៃ
យនោះក ូ៏រោន ន្ រ ។   វាជាអាែក៌បំាងំម្ ួ ន្ លម្ន៉ុសសខ្លោះមានជំយនឿ អ៏្សាច រយ 
រ៉ុំបានទទួលការយប្បាសឱ្យជាយទ ន្រអ្នក នទមានជំយនឿរិររួរ បានជាយៅវញិ 
។ ជួនកាល មានគនលឹោះសំខានម់្ ួសប្មារក់ាររាបាលររស់រ៉ុគាលមាន ក់ៗ  
ន្ លប្រូវន្សវងរក និងរកយ ើញតាម្ការអ្ធិសាា ន ។  ការជាសោះយសបើ អារ
យកើរមានយ ើងោ ងឆ្កររ់ហ័ស ឬ យប្កា រ ៈយរល ូរ។       ប្រន្ហលជា
រប្មូ្វម្និរប្មូ្វឲ្យមានការអ្ធិសាា នម្ែងយហើ  ម្ែងយទៀរយោ ជំយនឿយនាោះយទ។  
រ ៉ុន្នត ោេ នរយម្លើ ន្រម្ ួយនាោះយទ យហើ រំយោោះប្គីសទររស័ិទន្ រ ប្រោះអ្ងាអារ
រប្មូ្វឲ្យយ ើងឆ្លងការក់ារលបងលននជំងឺផងន្ រ ។ 
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យតើម្នុសាសមានាក់ោច្យប្បាសឲាយបានសុច្រិតយោយរយរៀរណា? 
សូម្រងចាថំា ការយប្បាសឲ្យបានស៉ុរររិ     ជាទសសនៈគរិម្កប្រោះជា

មាច ស់យ ើម្បឲី្យយ ើងទទួលរំន្ណងម្ ួ (ហាករី់ ូរជា យ ើងរ៉ុំន្ លយធវើបារ
ទ្វល់ន្រយសាោះ»។  ការណ៍យនោះ យកើរយ ើងតាម្រ ៈកិរចការររស់ ប្រោះប្គីសទយៅ
យលើយ ើឆ្កា ង ។ 
 

១  ការផតន្ទាយោសននអំយ ើបារ 
ការយនោះរ៉ុំន្ម្នធម្េតាយទ   យោ សារន្រមានវរិប ិសារយីលើទយងវើខ្៉ុស

ឆ្ាងខ្លោះ ឬមានអារម្េណ៍យសាកសាត  រំយោោះបារ ន្ លបានប្រប្រឹរតយនាោះ។ វា
ជាទ៉ុកខប្រួ ប្រករយោ ការយោររប្រណិររតបិ្រោះអ្ងា ន្ លនាឱំ្យន្ប្ររិរត គឺជា  
រំណងរិរតោ ងខាល ងំន្ររយរញរីអំ្យរើបារយនាោះ។ 
សូម្អានលូកា 13: 3 ។ 
 
២  ការយប្បាសយោយបានសុច្ចរិត តាម្រយៈប្ ះប្រីសទ 

ប្រោះយ ស ូវរ៉ុំន្ម្នជាប្គូរយប្ងៀន ល៏អ និងជាអ្នកយធវើការអ្សាច រយយនាោះយទ 
។ ប្រោះអ្ងាជាប្រោះជាមាច ស់ (  ហួាន 20:28)។   តាម្រ ៈយសរកតីស៉ុរររិ 
(ជីវរិ ប៏្រឹម្ប្រូវឥរយខាច ោះររស់ប្ទង)់  យទើរអ្នកបានោរជ់ាស៉ុរររិ ។   
សូម្អានរ  ូម្ 3: 22-24  
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៣  តាម្រយៈជំយនឿយលើប្ ះប្រីសទ 
យនោះរ៉ុំន្ម្នជាជំយនឿយោ ការខិ្រខំ្ប្រឹងន្ប្រងររស់យ ើងយទ សូម្បនី្រ

ជំយនឿររស់យ ើងកយ៏ោ  រ ៉ុន្នតមានន្រយៅកន៉ុងប្រោះអ្ងារ ៉ុយណាណ ោះ ។  សូម្អានរ  ូម្ 
4: 3  

ជាលទធផលននការន្ប្ររិរត និងជំយនឿយលើប្រោះប្គីសទ យរលយ ើងយរតជ្ា
ថាវ   ជីវរិយ ើងយៅយប្កាម្ការប្គរប់្គងររស់ប្ទង ់ យហើ ស៉ុំការអ្រយ់ទ្វស នូវ
ទយងវើខ្៉ុសឆ្ាងររស់យ ើង យនាោះយ ើងបានយប្បាសឲ្យបានស៉ុរររិ។ ការោក់
ទណឌ កម្េ យោ ខ្លួនឯងយៅយលើខ្លួនយ ើង ឬការខិ្រខំ្យ ើម្បឲី្យបានសយគ ា្ ោះ 
យោ ខ្លួនឯង ោេ នប្រយោជនយ៍ ើ ។  រ ៉ុន្នត យ ើម្បចីារ ់ក និងរ៉ុោះរូល
រំយោោះ កិរចការររស់ប្រោះប្គីសទ ន្ លបានរញ្ចរយ់ៅយលើយ ើឆ្កា ង ជាលទធផល
ោ ងធំយធងម្ ួ គឺជីវរិអ្ស់កលបជានិរច យសរភីារ  ការអ្រយ់ទ្វស និងកែី
ប្សឡាញ់ រិ៏រ។ ោេ នអ្វីន្ លគួរឱ្យឆ្ៃល់យ ើ  « ំណឹងលអ គឺជា ំណឹង     
លអ!»។   
 
 
 
 
 


