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ការកាន់កាប់ធនធានរបស់ព្រះជាម្ចាស់ 

 

 
 
  ព្រះគម្ពរីសញ្ញា ចាស់ និងសញ្ញា ថ្មីល ើកល ើងអំរីសារៈសំខាន ់ ននការ
យកចិត្តទុកដាកល់ ើបរសិាា ន ជនព្កីព្ក ការឈរល ើភារយុត្តិធម្ ៌ ការជួយ 
ទំនុកបព្ម្ុងដ ់ស្តសតីលម្ម៉ា យ  និងលកមងកំព្ា និងការលៅសួរសុខទុកខអនក 
លោសលៅកនុងរនធនាគារ។ ។ ោងំព្រះលយស ៊ូ និងអនកលដើរតាម្ព្រះអងគជំនាន ់
លដើម្បានលធវើជាគំរ៊ូលៅកនុងកិចចការលនះ។ ព្រះជាមច ស់បានព្តាស់លៅលយើងឱ្យលធវើ 
ការលនះដ៊ូចគាន ដដរ។   
  ការកានក់ាបធ់នធានរបស់ព្រះជាមច ស់ រំុដម្នជាាកយលព្បើទ៊ូលៅលៅ
សរវនថ្ៃលនះលទ។ អនកកានក់ាបធ់នធានមនម្ខុងារ  ព្សលដៀងគាន នឹងអភបិា 
។ លោះបីជាអនកកានក់ាបធ់នធានម្និមនព្ទរយជាកម្មសិទធិកល៏ដាយ ករ៏ួកលគ
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លៅដត្ទទួ ខុសព្ត្ូវព្គបព់្គងដដរ។ ព្គីសទបរស័ិទកព៏្តូ្វលព្បើអំលោយោន  
និង ព្ទរយសម្បត្តដិដ ព្រះជាមច ស់ព្បោនដ ់រួកលគ លដើម្បបំីលរញរន័ធកិចច។ 
 

លយើងជាសាន ព្រះហសដដដ ព្រះជាមច ស់បានបលងកើត្ម្កកនុ ងអងគព្រះព្គិសដលយស ៊ូ 
លដើម្បីឲ្យលយើងព្បព្រឹត្តអំលរើ អ ដដ ព្រះអងគបានបំរុងទុកជាម្ុនសព្មបឲ់្យ
លយើងព្បព្រឹត្តតាម្ ។  លអលភស៊ូរ ២:៨-១០ 
  លយើងរស់លៅកនុងសងគម្ម្យួ ដដ មនម្នុសសភាគលព្ចើនគិត្ដត្រី
ព្បលោជនផ៍្ទទ  ់ខលួន  ដត្ការបលព្ងៀនជាលព្ចើនរបស់ព្រះជាមច ស់ ផ្ទុយរីវបបធម្ ៌
ដ៊ូចលៅកនុងភ ីីរ ២:៣... ព្តូ្វដាកខ់លួ ន លហើយចាត្ទុ់កអនកឯលទៀត្ៗថា ព្បលសើរ
ជាងខលួ ន។ 
  ស៊ូម្កំុលភលចថា លយើងម្និបានសលស្តងាគ ះលដាយសារ    ការព្បព្រឹត្តអំលរើ អ   
លនាះលទ ដត្ការដឹងគុណចំលាះព្រះជាមច ស់ ព្ត្ូវបានបងាា ញតាម្រយៈការ
បលព្ម្ើរបស់លយើងដ ់អនកដនទ និងរិភរលៅជំុវញិលយើង។ រលបៀបដដ លយើងលធវើ 
អាព្ស័យល ើកា ៈលទសៈ និងត្ព្មូ្វការលៅចំលាះមុ្ខលយើង។ គម្ពរីោ៉ា កុប
សងកត្ធ់ៃនល់ៅល ើជំលនឿ ដដ អាចបងាា ញតាម្រយៈការព្បព្រឹត្ដអំលរើ អ។ 
  ោ៉ា ងលោចោស់មនកិចចការបី ដដ ព្រះជាមច ស់បានព្បគ ់ឱ្យ
រួកអនកលជឿគឺ លរ លវលា លទរលកាស យ និងកំណបព់្ទរយ។   ស៊ូម្លព្បើព្ទរយ
សម្បត្តិោងំលនះឱ្យបាន អ។ 
 

ពរលពេលា  
  ម្នុសសមន ក់ៗ មនលរ លវលាដ៊ូចៗគាន ។ នម្ៃបនួលម៉ា ងកនុងម្យួនថ្ៃ និង 
១៦៨លម៉ា ងរា ់សបាត ហ៍។ អាព្ស័យល ើកដនលងដដ លយើងរស់លៅ លយើង
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ចំោយលរ ៥៦លម៉ា ងរា ់សបាត ហ៍ សព្មបល់គង លព្បើលរ ១០លម៉ា ងលធវើ
ដំលណើ រលៅលធវើការ។  ៤០លម៉ា ងសព្មបប់លំរញលធវើការ ១០លម៉ា ងកនលះញំុ
អាោរ លដាយទុក៥១លម៉ា ងកនលះ សព្មបល់ធវើលរឿងលផ្សងលទៀត្។ អនកខលះ
ចំោយលរ ៣០លម៉ា ង ឬលព្ចើនជាងលនះ លម្ើ ទ៊ូរទសសនជ៍ាលរៀងរា ់សបាត
ហ៍ លហើយទទួ បានផ្ តិ្ចតួ្ចរីការលម្ើ ទ៊ូរទសសនល៍នាះ។ 
  ស៊ូម្លព្បើលរ លវលារបស់អនកឱ្យបាន អ។ ជួនកា ម្នុសសត្អ៊ូញដត្អរថា
៖ «ខំុ្គាម ន លរ លធវើអវីដដ ខំុ្ចងល់ធវើលនាះលទ»។  ជួនកា វាអាចជាការរិត្ ប៉ាុដនត 
ជាធម្មតា លយើងដត្ងដត្រកលរ លវលា លដើម្បលីធវើអវីដដ លយើងចងល់ធវើ។ 
 

លអលភស៊ូរ ៥:៦ ព្តូ្វលចះលព្បើព្បាស់លរ លវលា ដបិត្សម្យ័លនះអាព្កកោ់ស់។ 
  លរៀងរា ់នថ្ៃ លយើងព្ត្វូរស់លៅព្បកបលដាយតុ្ យភារ។ ច៊ូរលព្បើលរ 
លវលារបស់អនកលដាយឈ្លល សនវ លហើយគិត្រីអាទិភាររបស់អនក លៅចំលាះព្រះ
ជាមច ស់លរៀងរា ់ព្រឹក លដើម្បកំុីឱ្យអវីៗ ព្គបោ់៉ា ងអ៊ូសោញអនក។ ព្ត្ូវលចះទទួ 
ខុសព្ត្ូវចលំាះលរ លវលារបស់អនក។ 
 

លត្ើអនកអាចលព្បើលរ លវលារបស់អនក ឱ្យបាន អព្បលសើរោ៉ា ងដ៊ូចលម្តច? 
___________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________ 

 
ពេរពកាសលាយ 
  ព្រះជាមច ស់ព្បោនសម្ត្ាភាររិលសសដ ់លយើងោងំអស់គាន  លោះបី 
លយើងភាគលព្ចើន លយើងម្និបានដឹងអំរីសម្ត្ាភាររិលសសលនាះកល៏ដាយ។ តាម្ 
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រយៈការបណតុ ះបោត   និងការអនុវត្ត អនកព្បដហ ជាបានអភវិឌ្ឍអំលោយ
ោនរបស់អនក អាព្ស័យល ើការជំរុញទឹកចិត្ត និងឱ្កាសផ្ត ់ឱ្យអនក។  
  លៅលរ អនកកាល យជាព្គីសទបរស័ិទ  អនកទទួ បានអំលោយោនខាង 
វញិ្ញា ណផ្ងដដរ។ លនះជាបញ្ជ ីរាយនាម្អលំោយោន ដដ ព្រះវញិ្ញា ណ
បរសុិទធបានព្បោនដ ់ព្កុម្ជំនំុ លៅកនុងគម្ពរីរ ៉ា៊ូម្ ១២:៦-៨ ១ក៊ូរនិថ្៊ូស ១២:
៤-១១ លអលភស៊ូរ ៤: ១១-១៣ និង១លរព្ត្ុស ៤:៨-១១។ ស៊ូម្អានអំរី
អំលោយោនោងំលនះ។ ព្គីសទបរស័ិទព្គបគ់ាន  ដដ ដឹកនាលំដាយព្រះវញិ្ញា ណ  
មនអំលោយោនោ៉ា ងលោចោស់ កម៏្យួដដរ  លហើយជួនកា  អំលោយ
ោនោងំឡាយ អាចមនសព្មបអ់នកលជឿ លៅលរ មនត្ព្ម្ូវការលកើនល ើង។ 
  ជួនកា  លយើងងាយនឹងដសវងរកអំលោយោនរីកំលណើ ត្ ដដ អាច
ជាអំលោយោន ឬម្និដម្នជាអលំោយោនខាងវញិ្ញា ណរបស់លយើង។ ជា
ញឹកញប ់ លយើងអាចរកល ើញអំលោយោនបាន លៅលរ លយើងលបាះជំោន
លដាយជំលនឿ និងលដាយលធវើការអវីដដ លយើងរិត្ជាចងល់ធវើថាវ យព្រះអមច ស់ 
លហើយកអ៏ាចនិោយលៅកានព់្គីសទបរស័ិទ លរញវយ័ខាងជំលនឿ អំរីអំលោយ
ោនរបស់លយើងបានដដរ។  អនកជាម្នុសសឯក កខណៈ ដ៊ូលចនះ ស៊ូម្កំុចម្លងអនក
ដនទលធវើជាខលួនអនក!  ស៊ូម្លធវើជាម្នុសសមន ក ់ ដដ ព្រះជាមច ស់បានព្តាស់លៅ
ឱ្យលធវើជាម្នុសសោ៉ា ងលនាះដដរ! 
  ការងារជាលព្ចើនសរវនថ្ៃលនះត្ព្មូ្វឱ្យមនការរិនិត្យការងារព្បចាឆំ្ន  ំ
លដើម្បវីាយត្នម្លការងាររបស់អនក។ លគា បំណងននការរិនិត្យការងារល ើងវញិ 
ម្និដម្នបំបាកទឹ់កចិត្តលទ ប៉ាុដនត លដើម្បលី ើកកម្ពស់ផ្ ិត្ភារការងារ។ ការ
និោយអំរីសម្ត្ាភាររបស់លយើង ជាម្យួអនកដដ លយើងទុកចិត្ត អាចជួយ 
លយើងឱ្យបំលរញមុ្ខងារបាន អបំផុ្ត្ លៅកដនលងការងារព្តឹ្ម្ព្តូ្វ។ 
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ស៊ូម្លរៀបរាបអំ់លោយខាងវញិ្ញា ណោងំឡាយដដ អនកគិត្ថា អនកអាចមន  
 

 
 

 
 

 
លុយកាក ់

   ុយកាកជ់ាទំនិញម្យួដដ អាចជាព្រះររ ប៉ាុដនត លបើមនលព្ចើនល ើស
 បល់រក កអ៏ាចជាបោត សាបានដដរ។ «ការព្សឡាញ់ ុយដដ ជាឫស
គ ់ននអំលរើអាព្កកព់្គបោ់៉ា ង» ១ធីម្៉ា៊ូលថ្៦:១០ ម្និដម្ន ុយជាបញ្ញា លនាះ
លទ។ លៅកនុងព្រះគម្ពរី ការថាវ យព្បាកអ់ាចជាទលងវើននការថាវ យបងគំ។ មន
ព្បធានបទតិ្ចតួ្ចោស់ ដដ អាចលធវើឱ្យមនការល ល្ើយត្បអារម្មណ៍ដ៊ូចជា
ការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ ឬការថាវ យត្ងាវ យជាលដើម្។  ម្នុសសដដ លជឿ 
ល ើត្ងាវ យម្យួភាគដប ់សំលៅល ើការបលព្ងៀនលៅកនុងគម្ពរីសញ្ញា ចាស់ ។ 
  លគា គំនិត្ននការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ បានលកើត្មនោ៉ា ង អ  
តាងំរីមុ្នមនព្កឹត្យវនិយ័លៅលទៀត្។  ឧោហរណ៍ លលាកអព័្បាោបំានថាវ យ
ត្ងាវ យម្យួភាគដបដ់ ់លសតចម្ ីគីសាដដក  ដដ ជាសងឃននព្រះជាមច ស់ 
ដខ៏ពងខ់ពស់បំផុ្ត្ (លលាកុបបត្ដ ិ ១៤:២០ខ)។   លលាកោ៉ា កុបកប៏ានសនាថា 
ថាវ យព្ទរយសម្បត្ដិម្យួភាគដបរ់បស់លលាក   លបើព្រះលយហ៊ូវា៉ា យកព្រះទយ័ទុក 
ដាកនឹ់ងលលាក។ ប៉ាដុនត ត្ងាវ យម្យួភាគដបប់ានកាល យលៅជាដផ្នកដសំ៏ខាន ់
ម្យួននសងគម្ជនជាតិ្អីុ  ព្សាដអ  ។  ជាការរិត្ោស់  ត្ងាវ យម្យួភាគដប ់
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ព្តូ្វបានលព្បើ លដើម្បជួីយ ទំនុកបព្មុ្ងដ ់រួកសងឃ និងជនព្កីព្ក។  លៅលរ 
លនាះ ត្ងាវ យជាត្ព្ម្ូវការននដផ្នកម្យួរបស់ «ព្កឹត្យវនិយ័»ផ្ងដដរ។ (ល វវីនិយ័ 
២៧:៣០)  
  ការរិនិត្យលម្ើ ឱ្យបានចាស់លៅកនុងគម្ពរីសញ្ញា ថ្មីបងាា ញថា ព្រះ
លយស ៊ូវគាម នកដនលងោ ុបំបាត្រី់សារសំខានន់នការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគ
ដបល់ទ។ ផ្ទុយលៅវញិ ព្ទងព់្បឆ្ងំនឹងការថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់ លដាយ
ឥរយិបថ្ម្និសម្រម្យ (ម៉ា ថាយ ២៣:២៣-២៤)។ 
 

ព្កុមជំនុំព្ាសញ្ញាថ្ម ី 
សំលណរដដ ោកទ់ងនឹងព្កុម្ជំនំុលៅកនុងសម្យ័សញ្ញា ថ្មី ម្និដដ  

ល ើកល ើងអំរីការអនុវត្តត្ងាវ យម្យួភាគកនុងដបល់ទ លោះបីជាមនការបញ្ញជ ក ់
ោ៉ា ងធៃនល់ៅល ើសារៈសំខានន់នការថាវ យត្ងាវ យកល៏ដាយ ។ 
 

ស៊ូម្គ៊ូរបនាទ ត្ត់្ព្ម្ងល់ៅរកលសចកតលីោង ដដ ព្តឹ្ម្ព្តូ្វខាងលព្កាម្លនះ ។ 
លត្ើលយើងព្តូ្វថាវ យត្ងាវ យ លដាយឥរោិបថ្ោ៉ា ងដ៊ូចលម្តច? 

លដាយចិត្តរកីរាយ ១ ក៊ូរនិថ្៊ូស ១៦:២ 

លដាយម្និបលញ្ចញលឈ្លម ះ ២ ក៊ូរនិថ្៊ូស ៩:៧ 

លដាយលទៀងោត្ ់ ២ ក៊ូរនិថ្៊ូស ៨:២ 

លដាយការ ះបង ់ ម៉ា ថាយ ៦:៣-៤ 
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  ម្នុសសជាលព្ចើនបានដឹងថា ព្រះជាមច ស់បានល ើកកិត្ដិយសរួកលគ 
លៅលរ រួកលគថាវ យត្ងាវ យម្យួភាគដប ់   និងអវីលផ្សងលទៀត្ ដដ រួកលគរក 
បាន។   ព្រះជាមច ស់ព្សឡាញ់ម្នុសសដដ ថាវ យលដាយចិត្តសបបុរស លោះបី 
ជាមនការ ំបាកជាលព្ចើនល ើកលព្ចើនសា កនុងការថាវ យកល៏ដាយ។ មន
ម្នុសសមន កនិ់ោយព្តឹ្ម្ព្តូ្វថា៖ «ម្និដម្នថា លយើងម្និមន ទធភារថាវ យ
ត្ងាវ យម្យួភាគដបល់នាះលទ ប៉ាុដនត លយើងម្និអាចថាវ យដងាវ យម្យួភាគដបដ់ត្
ប៉ាុលោណ ះ»។ មនលសចកដីរិត្ជាលព្ចើនលៅកនុងលនាះ លបើអនកចងផ់្ទល ស់បត៊ូររីត្ងាវ យ

ម្យួភាគដប ់លៅជាការថាវ យធម្មតាកប៏ាន! 
  លបើអនកមនអារម្មណ៍ថា អនកម្និអាចថាវ យ១០%ននព្បាកច់ំណ៊ូ   
របស់អនកលទលនាះ ចុះលហតុ្អវីបានជាម្និចាបល់ផ្តើម្ថាវ យ៥%សិន?  រីលព្ាះ 
ព្កុម្ជំនំុលៅទីព្កុងភ ីីរ ថាវ យលដាយចិត្តសបបុរសដ ់លលាកប៉ា៊ូ  (ភ ីីរ ៤:
១៥) បនាទ បម់្ក លលាកប៉ា៊ូ អាចសរលសរ ព្រះរបស់ខំុ្ នឹងបំលរញលសចកតី ព្ត្ូវ
ការព្គបោ់៉ា ងរបស់បងបអ៊ូ ន  ព្សបតាម្សិររុីងលរឿងដព៏្បលសើរបំផុ្ត្របស់ ព្រះ
អងគ លដាយរមួ្កនុ ងអងគ ព្រះព្គិសតលយស ៊ូ  (ខ១៩)។  កា ោអនកទទួ បាន
កនព្ម្ អនកព្ត្ូវដញកចំដណកដដ អនកចងថ់ាវ យលៅចំលាះព្រះ លហើយព្បាកដថា
អនកថាវ យលៅព្រះជាមច ស់ដម្ន។ ស៊ូម្ទុកចដំណកព្បាកល់នាះ រហ៊ូត្ដ ់ទី
បញ្ចបល់រ ននការចំោយរបស់អនក លនាះអនកនឹងមនព្បាកល់សសស ់ 
ដដ ចំដណកតិ្ចលនាះ លដើម្បថីាវ យជាម្និខាន! 
  កំុឲ្យអំោចលៅសម្យ័លនះជិះជាន ់ ដ៊ូចជាការមនចិត្ដលលាភ ន ់ 
ការ ចងប់ានព្ទរយសម្បត្ដ ិ  និងចិត្ដប៉ាងព្បាថាន លនាះល ើយ  ដត្ព្ត្ូវមន
ចិត្ដខនះដខនង ព្គបោ់៉ា ងដដ ព្រះអមច ស់ព្បោនលអាយវញិ។ លបើអនកលចះថាវ យ 
លនាះ អនកនឹងទទួ បានម្កវញិ! 
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  ាកយម្យួម៉ា ត្ចុ់ងលព្កាយ។ ទំនុកដលំកើង ២៤:១ ដចងថា៖  ដផ្នដី 
និងអវីៗ សរវសារលរើលៅល ើដផ្ន សុទធដត្ជាកម្មសិទធរបស់ព្រះអមច ស់។ ព្គី
សទបរស័ិទព្តូ្វលធវើជាអនកបលព្ម្ើដ ៏អលៅដផ្នដី លហើយម្និព្តូ្វលកងព្បវញ័្ច ដផ្នដី 
ទុកជាព្បលោជនផ៍្ទទ  ់ខលួនល ើយ។ 
 
 
 

 


