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ភាពជាអ្នកទទួលបន្ទុកព្ពះអ្ំណោយទាន្
(អ្ភបិាល) 
 

 
 
  ព្ពះគម្ពរីសញ្ញា ចាស់ និ្ងសញ្ញា ថ្មីណលើកណ ើងអំ្ពីសារៈសំខាន្ ់ នន្ការ
យកចិត្តទុកដាកណ់លើបរសិាា ន្ ជន្ព្កីព្ក ការឈរណលើភាពយុត្តិធម្ ៌ ការជួយ 
ទំនុ្កបព្មុ្ងដល់ស្តសតីណម្ម៉ា យ  និ្ងណកមងកំព្ា និ្ងការណៅសួរសុខទុកខអ្នកណទាស
ណៅកនុងពន្ធនាគារ។ល។ ទាងំព្ពះណយស ៊ូ និ្ងអ្នកណដើរតាម្ព្ពះអ្ងគជំនាន្ណ់ដើម្
បាន្ណធវើជាគំរ៊ូណៅកនុងកិចចការណន្ះ។ ណយើងទាងំអ្ស់គាន កណ៏ៅតត្ទទួលបាន្ន្៊ូវការ
ព្តាស់ណៅ ដ៊ូចគាន ណនាះតដរ។   
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ភាពជាអ្នកទទួលបន្ទុកព្ពះអំ្ណោយទាន្ គឺជាាកយតដលណគម្និ្យកម្កណព្បើ
ជាទ៊ូណៅណៅកនុងណពលបចចុបបន្នណន្ះណទ។ អ្នកទទួលបន្ទុកព្ពះអំ្ណោយទាន្មន្
មុ្ខងារព្សណដៀងគាន ណៅនឹ្ង អ្នកទទួលព្គបព់្គង។ ណទាះបីជាអ្នកទទួល
ព្គបព់្គងម្និ្តម្ន្ជាមច ស់កម្មសិទធិកណ៏ដាយ កពួ៏កណគណៅតត្ទទួលខុសព្តូ្វណៅ
កនុងការព្គបព់្គងរបស់ព្ទពយទាងំណនាះតដរ។ ម្និ្ខុសគាន ពីព្គិសតបរស័ិទប៉ាុនាម ន្
ណទ តដលណគព្តូ្វណព្បើអំ្ណោយទាន្  និ្ងព្ទពយសម្បត្តិតដលព្ពះជាមច ស់ព្បទាន្
ដល់ពួកណគ។ 
 

ដបិត្ណយើងជាសាន ព្ពះ ហសត តដលព្ពះ អ្ងគបាន្បណងកើត្ម្កកនុ ងព្ពះព្គីសទ ណយស ៊ូវ
សព្មបក់ារលអ តដលព្ពះបាន្ណរៀបចំទុកជាមុ្ន្ ណដើម្បីឲ្យណយើងព្បព្ពឹត្តតាម្។ 
ណអ្ណភស៊ូរ ២:៨-១០ 
 
ណយើងកំពុងតត្រស់ណៅ កនុងសងគម្ម្យួតដលណដាះដ៊ូរ តដលមន្ម្នុ្សសភាគណព្ចើន្
គិត្តត្ពីខលួន្ឯង ប៉ាុតន្តការបណព្ងៀន្ជាណព្ចើន្របស់ព្ពះជាមច ស់ គឺជាវបបធម្៌
ព្បឆងំ ឧទាហរណ៍៖ ភលីីព ២:៣... ព្តូ្វដាកខ់លួ ន្ ណហើយចាត្ទុ់កអ្នកឯណទៀត្ៗ
ថា ព្បណសើរជាងខលួ ន្។ 
ស៊ូម្កំុណភលចថា ណយើងម្និ្បាន្សណស្តងាគ ះណដាយសារ «ការព្បព្ពឹត្តអំ្ណពើលអ»  ណនាះ
ណទ តត្ជាការដឹងគុណចំណាះព្ពះជាមច ស់ បាន្ណដាយការបងាា ញតាម្រយៈការ
បណព្ម្ើរបស់ណយើងណៅដល់អ្នកដនទ និ្ងពិភពណៅជំុវញិណយើង។ ណយើងអាចណធវើ
រណបៀបណនាះបាន្ គឺវាអាព្ស័យណលើកាលៈណទសៈ និ្ងត្ព្មូ្វការចាបំាចណ់ៅចំណាះ
មុ្ខណយើង។ កណឌ គម្ពរីយ៉ា កុប មន្កការសងកត្ធ់ងន្យ់៉ា ងណព្ចើន្ណៅណលើជំណន្ឿ 
តដលអាចបងាា ញណចញតាម្រយៈការព្បព្ពឹត្ដអំ្ណពើលអ។ 
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យ៉ា ងណោចោស់មន្កិចចការបី តដលព្ពះជាមច ស់បាន្ព្បគល់ឱ្យពួកអ្នកណជឿ
គឺ ណពលណវលា ណទពណកាសលយ និ្ងកំណបព់្ទពយ។   ស៊ូម្ណព្បើព្បាស់ព្ទពយសម្បត្តិ
ទាងំណន្ះឱ្យបាន្ព្តឹ្ម្ព្តូ្វ។ 
 

ណពលណវលា  
  ម្នុ្សសមន ក់ៗ ទទួលបាន្ណពលណវលាដ៊ូចៗគាន ។ នម្ៃបនួ្ណម៉ា ងកនុងម្យួ
នថ្ង និ្ង ១៦៨ណម៉ា ងណរៀងរាល់សបាត ហ៍។ អាព្ស័យណៅតាម្កតន្លងតដលណយើងរស់
ណៅ ណយើងចំោយណពល៥៦ណម៉ា ងរាល់សបាត ហ៍ សព្មបណ់គង ណព្បើណពល១០
ណម៉ា ងណធវើដំណណើ រណៅណធវើការ។  ៤០ណម៉ា ងសព្មបបំ់ណពញណធវើការ ១០ណម៉ា ងកន្លះ
ញុំអាោរ ណដាយទុក៥១ណម៉ា ងកន្លះ សព្មបណ់ធវើណរឿងណសសងណទៀត្។ អ្នកខលះ
ចំោយណពល៣០ណម៉ា ង ឬណព្ចើន្ជាងណន្ះ ណម្ើលទ៊ូរទសសន្ជ៍ាណរៀងរាល់សបាត ហ៍ 
ណហើយទទួលបាន្សលព្បណយជន្ត៍ត្តិ្ចតួ្ចពីការណម្ើលទ៊ូរទសសន្ណ៍នាះ។ 
 ស៊ូម្ណព្បើណពលណវលារបស់ណលាកអ្នកឱ្យបាន្លអ។ ជួន្កាលម្នុ្សសត្អ៊ូញតត្អរថា៖ 

«ខំុ្គាម ន្ណពលណធវើអ្វីតដលខំុ្ចងណ់ធវើណសាះ»។  ជួន្កាលវាអាចជាការពិត្ ប៉ាុតន្តជា
ធម្មតា ណយើងតត្ងតត្តសវងរកណពលណវលា ណដើម្បនឹី្ងណធវើអ្វីតដលណយើងចងណ់ធវើ។ 
 

ណអ្ណភស៊ូរ ៥:៦ ព្តូ្វណចះណព្បើព្បាស់ណពលណវលា ដបិត្សម្យ័ណន្ះអាព្កកោ់ស់។ 
 
ណរៀងរាល់នថ្ង ណយើងព្តូ្វរស់ណៅព្បកបណដាយតុ្លយភាព។ ច៊ូរណព្បើព្បាស់ណពល
ណវលារបស់ណលាកអ្នកណដាយឈ្លល សនវ ណហើយគិត្ពីអាទិភាពរបស់ណលាកអ្នកណៅ
ចំណាះព្ពះជាមច ស់ជាណរៀងរាល់ព្ពឹក ណដើម្បកំុីឱ្យមន្អ្វីណសសងណទៀត្ម្កអ្៊ូសទាញ
ណលាកអ្នកបាន្។ ព្តូ្វណចះទទួលខុសព្តូ្វចំណាះណពលណវលារបស់ណលាកអ្នក។ 
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ណត្ើណធវើដ៊ូចណម្តចណដើម្បណីព្បើព្បាស់ណពលណវលារបស់ណលាកអ្នកឱ្យបាន្លអព្បណសើរ។ 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 
ណទពណកាសលយ 
 
  ព្ពះជាមច ស់ព្បទាន្សម្ត្ាភាពពិណសសដល់ណយើងទាងំអ្ស់គាន  ណទាះបី 
ណយើងភាគណព្ចើន្ ម្និ្បាន្ដឹងអំ្ពីសម្ត្ាភាពពិណសសណនាះកណ៏ដាយ។ តាម្រយៈ
ការបណតុ ះបោត ល និ្ងការអ្នុ្វត្ត ណលាកអ្នកព្បតហលជាបាន្អ្ភវិឌ្ឍ
អំ្ណោយទាន្របស់ណលាកអ្នក ណដាយតសអកណលើការជំរុញទឹកចិត្ត និ្ងឱ្កាស សត
ល់ឱ្យណលាកអ្នក។ 
 
 ណៅណពលណលាកអ្នកកាល យជាព្គិសតបរស័ិទ ណលាកអ្នកកទ៏ទួលបាន្ន្៊ូវអំ្ណោយ
ទាន្ខាងវញិ្ញា ណសងតដរ។ ណន្ះជាបញ្ជ ីណរៀបរាបពី់អំ្ណោយទាន្ តដលព្ពះ
វញិ្ញា ណបរសុិទធបាន្ព្បទាន្ដល់ព្កុម្ជំនំុ្ ណៅកនុងគម្ពរីរ ៉ា៊ូម្ ១២:៦-៨ ១ក៊ូរនិ្ថ្៊ូ
ស ១២:៤-១១ ណអ្ណភស៊ូរ ៤: ១១-១៣ និ្ង១ណពព្តុ្ស ៤:៨-១១។ ស៊ូម្អាន្
អំ្ពីអំ្ណោយទាន្ទាងំណន្ះ។ ព្គិសតបរស័ិទទាងំឡាយោតដលមន្ការ
ដឹកនាពីំព្ពះវញិ្ញា ណយ៉ា ងណោចោស់ កម៏ន្អំ្ណោយទាន្ម្យួតដរ  ណហើយ
នឹ្ងមន្ណពលណវលា តដលអំ្ណោយទាន្ណសសងណទៀត្ណលចណចញម្កសព្មបអ់្នក
ណជឿ ណៅណពលតដលមន្ត្ព្មូ្វការណកើត្ណ ើង។ 
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ជួន្កាល ណយើងអាចងាយនឹ្ងតសវងរកអំ្ណោយទាន្ពីកំណណើ ត្ តដលអាចជា
អំ្ណោយទាន្ ឬម្និ្តម្ន្ជាអំ្ណោយទាន្ខាងឯវញិ្ញា ណរបស់ណយើង។ ជា
ញឹកញប ់ណយើងចាបណ់សតើម្ណ ើញអំ្ណោយទាន្ណនាះ ណៅណពលតដលណយើងណបាះ
ជំោន្ណដាយជំណន្ឿនិ្ងណដាយណធវើការតដលណយើងពិត្ជាចងណ់ធវើថាវ យព្ពះជាមច ស់ 
ព្ពម្ទាងំណដាយការនិ្យយណៅកាន្ព់្គិសតបរស័ិទតដលណពញវយ័ខាងជំណន្ឿ អំ្ពី
អំ្ណោយទាន្របស់ណយើង។  ណលាកអ្នកជាបុគគលតដលមន្លកខណៈពិណសស 
ដ៊ូណចនះស៊ូម្កំុចម្លងតាម្អ្នកដនទ ស៊ូម្ណធវើជាខលួន្របស់ណលាកអ្នក!  ស៊ូម្ណធវើជា
បុគគលតដលព្ពះជាមច ស់បាន្សពវព្ពះហរទយ័បណងកើត្ណលាកអ្នកម្ក! 
 
ការងារជាណព្ចើន្សពវនថ្ងណន្ះត្ព្មូ្វឱ្យមន្ការពិនិ្ត្យការងារព្បចាឆំន  ំ ណដើម្បវីាយ
ត្នម្លណលើការងាររបស់ណលាកអ្នក។ ណគាលបំណងនន្ការពិនិ្ត្យការងារណ ើងវញិ 
ម្និ្តម្ន្ណដើម្បបំីបាកទឹ់កចិត្តណនាះណទប៉ាុតន្តណដើម្បណីលើកកម្ពស់សលិត្ភាពការងារ។ 
ការនិ្យយអំ្ពីសម្ត្ាភាពរបស់ណយើង ជាម្យួអ្នកតដលណយើងទុកចិត្ត អាចជួយ 
ណយើងឱ្យបំណពញមុ្ខងារបាន្លអព្បណសើរបំសុត្ ណៅកតន្លងតដលព្តឹ្ម្ព្តូ្វ។ 
 
ស៊ូម្ណរៀបរាបពី់អំ្ណោយទាន្ខាងវញិ្ញា ណទាងំឡាយោ តដលណលាកអ្នក
គិត្ថាអាចនឹ្ងមន្  
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លុយកាក ់
 
  លុយកាកគឺ់ជាព្ទពបធន្ម្យួតដលអាចជាព្ពះពរ ប៉ាុតន្តណបើហួសណហតុ្
ណពកណនាះ កត៏ព្បកាល យណៅជាបោត សាបាន្តដរ។ «ដបតិ្ការតដលព្សឡាញ់
ព្បាក ់ ជាឫសគល់នន្អំ្ណពើអាព្កកព់្គបត់បបយ៉ា ង»  ១ធីម្៉ា៊ូណថ្៦:១០ ម្និ្តម្ន្
លុយណទតដលជាបញ្ញា ណនាះ។ ណៅកនុងព្ពះគម្ពរី ការថាវ យជាលុយកាក ់គឺជាទណងវើ
បងាា ញពីការថាវ យបងគំ។ មន្ព្បធាន្បទម្យួចំនួ្ន្ តដលនាឲំ្យមន្ការណ ល្ើយ
ត្បខាងតសនកអារម្មណ៍ដ៊ូចជាការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ ឬការថាវ យត្ងាវ យ
ជាណដើម្ អ្នកតដលណជឿណលើការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ ណដាយតសអកណលើការ
បណព្ងៀន្ណៅកនុងគម្ពរីសញ្ញា ចាស់ ។ 
 
សនត្គំ់និ្ត្នន្ការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់បាន្ព្បព្ពឹត្តណៅបាន្យ៉ា ងលអ  តាងំ
ពីមុ្ន្ណពលតដលមន្ព្កឹត្យវនិ្យ័ណៅណទៀត្។  ឧទាហរណ៍ ណលាកអ្ព័្បាោបំាន្
ថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដបដ់ល់ណសតចម្លីគីសាតដក  តដលជាសងឃរបស់ព្ពះ
ជាមច ស់ដខ៏ពងខ់ពស់បំសុត្ (ណលាកុបបត្ដ ិ ១៤:២០ខ)។   ណលាកយ៉ា កុបកប៏ាន្
សន្ាថា ថាវ យព្ទពយសម្បត្ដិម្យួភាគដបរ់បស់ណលាក   ណបើព្ពះណយហ៊ូវា៉ាយក
ព្ពះទយ័ទុកដាកនឹ់្ងណលាក។ ប៉ាុតន្តណដាយណពលណវលាបាន្កន្លងណៅ ត្ងាវ យ
ម្យួភាគដបក់ប៏ាន្កាល យណៅជាតសនកដសំ៏ខាន្ម់្យួ ណៅកនុងសងគម្ព្បជាជាតិ្អីុ្
ព្សាតអ្ល ។  ជាកត់សតង  ត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ ព្តូ្វបាន្ណព្បើព្បាស់ណដើម្បជួីយ 
ទំនុ្កបព្មុ្ងដល់ពួកសងឃ និ្ងជួយ ដល់ជន្ព្កីព្ក។  ណៅកនុងអំ្ ុងណពលណនាះ
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ការថាវ យត្ងាវ យព្តូ្វបាន្ត្ព្មូ្វតដលជាចំតណកណៅកនុង «ព្កឹត្យវនិ្យ័» សងតដរ។ 
(ណលវវីនិ្យ័ ២៧:៣០)  
ការពិនិ្ត្យណម្ើលឱ្យបាន្លអិត្លអន្ ់ ណៅកនុងគម្ពរីសញ្ញា ថ្មីបងាា ញថា ម្និ្មន្
កតន្លងតដលព្ពះណយស ៊ូវ លុបបំបាត្ពី់សារសំខាន្ន់ន្ការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគ
ដបណ់ទ។ សទុយណៅវញិព្ទងព់្បឆងំនឹ្ងការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ ណដាយ
ឥរយិបថ្ម្និ្សម្រម្យ (ម៉ា ថាយ ២៣:២៣-២៤)។ 
 

ព្កមុ្ជំនំុ្សញ្ញា ថ្ម ី  

 
សំណណរតដលទាកទ់ងនឹ្ងព្កុម្ជំនំុ្សញ្ញា ថ្មី ម្និ្តដលណលើកណ ើងអំ្ពី

ការអ្នុ្វត្តនន្ការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដបណ់ទ ណទាះបីជាមន្ការបញ្ញជ កយ់៉ា ង
ធងន្ណ់ៅណលើសារៈសំខាន្ន់ន្ការថាវ យត្ងាវ យកណ៏ដាយ ។ 
 

ស៊ូម្គ៊ូរបនាទ ត្ត់្ភាជ បណ់ៅរកណសចកតីណយង តដលព្តឹ្ម្ព្តូ្វខាងណព្កាម្ណន្ះ ។ 
 
ណត្ើណយើងព្តូ្វថាវ យត្ងាវ យ ណដាយមន្ឥរយិបថ្យ៉ា ងដ៊ូចណម្តច? 

ណដាយចិត្តរកីរាយ ១ ក៊ូរនិ្ថ្៊ូស ១៦:២ 

ណដាយម្និ្បណញ្ចញណឈ្លម ះ ២ ក៊ូរនិ្ថ្៊ូស ៩:៧ 

ណដាយណទៀងទាត្ ់ ២ ក៊ូរនិ្ថ្៊ូស ៨:២ 

ណដាយការលះបង ់ ម៉ា ថាយ ៦:៣-៤ 
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ម្នុ្សសជាណព្ចើន្បាន្ដឹងថា ព្ពះជាមច ស់បាន្ណលើកមុ្ខណគ ណៅណពលតដលពួកណគ
ថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ ម្និ្ព្តឹ្ម្តត្ប៉ាុណោណ ះ កម៏ន្អ្វីជាណព្ចើន្ណទៀត្តដល
បាន្ម្កដល់ពួកណគសងតដរ។   ព្ពះជាមច ស់ព្សឡាញ់ម្នុ្សសតដលថាវ យណដាយ
ចិត្តសបបុរស ណទាះជាមន្ណពលជាណព្ចើន្ អាចមន្ការលំបាកណៅកនុងការថាវ យ
កណ៏ដាយ។ មន្អ្នកខលះនិ្យយបាន្យ៉ា ងព្តឹ្ម្ព្តូ្វថា៖ «ម្និ្តម្ន្ណដាយណព្ាះ
ណយើងអាចថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដបណ់នាះណទ ប៉ាុតន្តណដាយណព្ាះណយើងម្និ្អាច
នឹ្ងម្និ្ថាវ យដងាវ យម្យួភាគដប!់»។ មន្ណសចកដីពិត្ជាណព្ចើន្ណៅកនុងណនាះ ណបើ
ណទាះជាអ្នកចងផ់្លល ស់បត៊ូរពីត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ណៅជាការថាវ យធម្មតាកណ៏ដាយ! 
 
ណបើអ្នកមន្អារម្មណ៍ថា អ្នកម្និ្អាចថាវ យ១០%នន្ព្បាកចំ់ណ៊ូ ល របស់អ្នកណទ
ណនាះ ចុះណហតុ្អ្វបីាន្ជាម្និ្ចាបណ់សតើម្ថាវ យ៥%សិន្?  ពីណព្ាះ ព្កុម្ជំនំុ្ណៅទី
ព្កុងភលីីព ថាវ យណដាយចិត្តសបបុរសដល់ណលាកប៉ា៊ូល (ភលីីព ៤:១៥) បនាទ ប់
ម្ក ណលាកប៉ា៊ូលអាចសរណសរ ព្ពះរបស់ខំុ្ នឹ្ងបំណពញណសចកតី ព្តូ្វការព្គបយ់៉ា ង
របស់បងបអ៊ូ ន្  ព្សបតាម្សិររុីងណរឿងដព៏្បណសើរបំសុត្របស់ ព្ពះអ្ងគ ណដាយរមួ្កនុ ង
អ្ងគ ព្ពះព្គិសតណយស ៊ូ  (ខ១៩)។  កាលោណលាកអ្នកទទួលបាន្ព្បាកក់នព្ម្ 
ណលាកអ្នកព្តូ្វតញកចំតណក តដលណលាកអ្នកចងថ់ាវ យណៅចំណាះព្ពះជាមច ស់ 
ណហើយព្តូ្វព្បាកដថាណលាកអ្នកពិត្ជាថាវ យណៅព្ពះជាមច ស់តម្ន្។ ណបើចារំហ៊ូត្
ដល់ចុងណព្កាយបងអស់នន្ការចំោយរបស់ណលាកអ្នក ណនាះណលាកអ្នកនឹ្ងមន្
សល់តត្ពីព្បាកណ់សសសល់បន្តិចបន្ទួចប៉ាុណោណ ះ ណដើម្បថីាវ យជាម្និ្ខាន្! 
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  កំុណៅណព្កាម្ការព្គបព់្គងរបស់សម្យ័កាលណន្ះណ ើយ ដ៊ូចជា ចិត្ដ
ណលាភលន្ ់ ភាពអាតាម និ្យម្  និ្ងការតសវងរកការបំណពញតាម្ចិត្តប៉ាងព្បាថាន
សាចឈ់្លម្ណនាះណ ើយ  តត្ព្តូ្វណធវើជាអ្នកទទួលបន្ទុកព្ពះអំ្ណោយទាន្តដល
លអ ន្៊ូវព្គបយ់៉ា ងតដលព្ពះអ្មច ស់សទុកផ្លត កណ់លើណលាកអ្នក។ ណបើណលាកអ្នកណចះ
ថាវ យ ណនាះណលាកអ្នកនឹ្ងទទួលបាន្ម្កវញិ! 
 
ាកយម្យួម៉ា ត្ចុ់ងណព្កាយ។ ទំនុ្កដណំកើង ២៤:១ តចងថា៖  តសន្ដី និ្ងអ្វីៗ 
សពវសារណពើណៅណលើតសន្ សុទធតត្ជាកម្មសិទធរបស់ព្ពះអ្មច ស់។ ព្គីសទបរស័ិទ
ព្តូ្វណធវើជាអ្នកបណព្ម្ើដល៏អណៅតសន្ដី ណហើយម្និ្ព្តូ្វណកងព្បវញ័្ច តសន្ដី ទុកជា
ព្បណយជន្ផ៍្លទ ល់ខលួន្ណនាះណ ើយ។ 
 
 
 

 


