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ទទលួពរេដមីបផី្តលព់រ
8. BLESSED TO BE A BLESSING
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្រពះេយសូ៊បេ្រង នយ៉ងេ្រចើនអំពី្របកក់សនិង្រទពយសមបត្តិ 
JESUS TEACHES A LOT ABOUT MONEY AND WEALTH

កនុងចំេ មេរឿង្រប ន ទងំ៣៨េរឿង
មនេរឿង្រប ន ១៦េរឿងនិយយអំពី្របក់កសនិង្រទពយសមបត្តិ

 េនកនុង្រពះគមពីរទងំមូល
មនខគមពីរ៥០០ខនិយយអំពីករអធិ ្ឋ ន

 េនកនុង្រពះគមពីរទងំមូល
មនខគមពីរ៥០០ខនិយយអំពីជំេនឿ

 េនកនុង្រពះគមពីរទងំមូល
មនខគមពីរ២៣០០ខនិយយ្របក់កសនិង្រទពយសមបត្តិ។

្រពះេយស៊ូមានបំណងចង់ឲ េយើងេចះ្រគប់្រគង្របាក់កាសេដាយឈាសៃវ។

១.េ កអ្រប ជំអនកទទួលពរផងនិងជអនកផ្តល់ពរផង
1. ABRAHAM WAS BLESSED TO BE A BLEESING

េ កុបបត្តិ ១២:១-២
១  ្រពះអមច ស់ មន ្រពះបនទូល មក កន់ េ ក ប់ ៉ ម ថ៖

 «ចូរ ចក េចញ ពី ្រសុក របស់ អនក ចក េចញ ពី ញតិសន្ដ ន 
និង ចក េចញ ពី ្រកុម ្រគួ រ ឪពុក របស់ អនកត្រមង់ េឆព ះ េទ ្រសកុ ែដល េយងី នឹង បង្ហ ញ អនក ។ 

២ េយងី នឹង ឲយ ្របជជតិ មួយ ដ៏ ធំ េកីត េចញ ពី អនក 
េហយី េយងី  នឹង ឲយ ពរ អនក។ េយងី នឹង េធ្វី ឲយ អនក មន េឈម ះ លប។ី 

ដូេចនះ ចូរ េធ្វី ជ  អនក ផ្ដល់ ពរ  ដល់ អនក ដៃទ ចុះ!។

 
១  

្រពះជាមាស់្របទានពរដល់េលាកអ្របាហំាក្នុងេគាលបំណងបីយា៉ងគឺ
ឲ េលាកកាយជាអ្នកទទួលពរ(He would be a blessed person) 

ឲ េលាកមានេករេឈាះល (ីHe would be a man of great name) 
និងឲ េលាកេធ្វើជាអ្នកផ្តល់ពរដលម់នុស ជាេ្រចើន(He would be a blessing to many)។
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២.េយើងកជ៏អនកទទួលពរផងនិងជអនកផ្តល់ពរផងែដរ
2. WE ARE ALSO BLESSED TO BE A BLESSING

២កូរនិថូស ៩:៨-៩
៨ ្រពះអងគ ច នឹង ្របទន ពរ ដ៏ ហូរេហៀរ ្រគប់ យ៉ង ដល់ បង ប្អូន 

េដីមប ីឲយ បង ប្អូន មន អ្វីៗ ទងំ អស់ ែដល បង ប្អូន ្រតូវ ករ ដ៏ ចបំច់ េនះ ជនិចច 
េហយី ែថម ទងំ េន សល់ បរបូិណ៌ សំ ប់ ែចក ទន ផង 

៩ ដូច មន ែចង ទុក មក ថៈ«្រពះអងគ ែចក ្រពះអងគ ្របទន ឲយ អនក ្រក
េសចក្ដី សុចរតិ របស់ ្រពះអងគ េន សថិតេសថររហូត ត េរៀង េទ»។១  

េយើងអាចេធ្វើជាអ្នកផ្តល់ពរ
តាមរយៈការថាយកមំាង(strength) េពលេវលា(time) ការងារ(work) ជំនាញ(skills) 

ឬ្រទព សម ត្តិ(wealth) ដូចជា្របាក់កាស ម្ហូបអាហារ ដីធ្លី ផ្ទះសែម ង។ល។ របស់េយើង
ស្រមាប់ែចកដល់អ្នកណាឬសាប័នណាែដល្រពះវិ ណនំាចិត្តេយើង។ 

ក.េយើងបនទទួលពររមួជមយួេ កអ្រប ំ
A. WE ARE BLESSED ALONG WITH ABRAHAM

ក ទី ៣:៧,៩,១៤
៧ កនុងដូេចនះ សូម បង ប្អូន យល ់ថអនក  មន ជំេនឿ 
អនក េនះ េហយី ជ កូន េច របស ់េ ក អ្រប ។ំ

៩ េហតុ េនះ អស់ អនក ែដល មន ជំេនឿ
ក៏ បន ទទួល្រពះពរ រមួ ជ មួយ េ ក អ្រប ំ

ែដល ជ អនក មន ជំេនឿ េនះ ែដរ។
១៤ េហតុករណ៍ េនះ េកីត មន ដូេចនះ 

េដីមប ីឲយ ្រពះពរ ែដល េ ក អ្រប  ំទទួល 
បន ហូរ េទ ដល់ សន៍ ដៃទ ម រយៈ ្រពះ្រគិស្ដេយស៊ូ ែដរ 

េហយី ឲយ េយងី ទទួល ្រពះវញិញ ណ
 ែដល ្រពះជមច ស់ បន សនយ ្របទន មកេ យ េយងី មន ជំេនឿ។
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អនកមនជំេនឿេលី្រពះ្រគិស្តបនទទួលពររមួជមួយេ កអ្រប ដូំចតេទ៖
 ពរខាងសង្គម – មានេគ្រសឡាញ់រាប់អាន(េលាកុប ត្តិ ១២:២,១៦)
 ពរខាងសមារៈ – មានជីវភាពសំបូណ៌សប យ(េលាកុប ត្តិ ១៣:១-២)
 ពរខាងសតិប – មាន្របាជានិងសុភនិច្ឆ័យ(េលាកុប ត្តិ ១៥:២-៤)
 ពរខាងរូបកាយ – មានសុខភាពល្អនិងអាយុយឺនយូរ(េលាកុប ត្តិ ១៥:១៥; ២៥:៧-៨)

 ពរខាងវិ ណ – ចូលក្នុង្រពះរាជ ៃនសានបរមសុខ(ម៉ាថាយ ៨:១០-១១)។

 ពរខាង្របជាជន – ជាឪពុករបស់្របជាជាតិដ៏េ្រចើន
 គឺឪពុករបស់កូនធម្មតានិងឪពុករបស់កូនខាងវិ ណ(េលាកុប ត្តិ ១៧:២-៦)
 ពរខាងអាជាសិទ្ធិ – មានអំណាចេលើពួកខំាង ស្រតូវទំាងអស់(េលាកុប ត្តិ ២២:១៧)

1

ខ.ពរែដលេយើង្រតូវទទួលរមួជមយួេ កអ្រប ំ
B. THE BLESSING WE ARE TO RECEIVE WITH ABRAHAM

គ.េយើងផ្តល់ពរកនុងនមជមនុស ែដលរកីចេ្រមើនេឡើង យ៉ង បរបូិណ៌
C. WE GIVE AS PEOPLE WHO EXCEL IN EVERYTHING

២កូរនិថូស ៨:៦-៧
៦ កនុងេហតុ េនះ េហយី បន ជ េយងី អង្វរ េ ក ទីតុស 

ឲយ មក បេង្ហីយ ករ ្របមូល តង្វ យ េនះ ពី បង ប្អូនដូច គត់ បន ចប់ េផ្ដីម រចួ មក េហយី។ 
៧ បង ប្អូន  បន ចំេរនី េឡងី  យ៉ង បរបូិណ៌្រគប់ វសិយ័ ទងំ អស់ 

គឺ មន ជំេនឿ មន សំនួនេ រ មន ចំេណះ មន ចិត្ត ខនះែខនង ្រគប់ យ៉ង 
្រពម ទងំ មន ចិត្ត ្រស ញ់ េយងី ផង។ 

េហតុ េនះ ចំេពះ  ករ ្របមូល តង្វ យ ចូរ ចំេរនី េឡងី យ៉ង បរបូិណ៌ ដូេចន ះ ែដរ។១  

េយើងមិនផ្តល់ពរដល់ជនណាមាក់ឬដល់សាប័នណាមួយេដើម ដូីរយក្រពះពរពី្រពះជាមាសេ់ទ 
បុ៉ែន្តេយើងផ្តល់ពរដល់េគក្នុងនាមជាបុ្រតដ៏មានពររបស់្រពះជាមាស(់blessed sons of God) 
បុ្រតជាទី្រសឡាញ់(his beloved sons) និងបុ្រតជាទីគាប់ហប្ញទ័យ(his favored sons)។ 
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តងាយែដលេយើងថាយអាចផ្តល់ពរឲ ្រកុមជំនំុរីកចេ្រមើនក្នុងវិសយ័ដូចជា៖
ការបេ្រងៀន្រពះបន្ទូល Teaching the Word(ក្នុង្រកុមសិស ្រកុមសិក ្រពះគម្ពីរ)

 ពិធីសម្ពន្ធភាពដ៏វិសុទ្ធ Holy Communion(ពិធីកាច់នំប័ុងេនៅផ្ទះនិងេនៅ្រពះវិហារ)
ការអធិសាន Prayer(េនៅផ្ទះ េនៅ្រពះវិហារ េនៅកែន្លងអធិសានរួមគា្របចំាែខ)
ការផ យដំណឹងល្អ Evangelism(មាក់ទល់មាក់ ្រទង់្រទាយតូច និង្រទង់្រទាយធំ)
ឯកភាពមកពី្រពះវិ ណ Unity of the Spirit(សកម្មភាពអ្វីែដលគំា្រទដល់ការរួបរួម)

៣.្រកុមជំនំុរកីចេ្រមើនេ យ រករផ្តល់ពរ THE CHURCH EXCELS THRU GIVING 

សម្ពន្ធភាពដ៏កក់េកៅ Warm Fellowship(ការរមួរសជ់ាមួយគាជាបងប្អូន)

 ្របេយាជន៍រួម Common Good(យក របស់ របរ មក ក់ រមួ គន េដីមប្ីរទ្រទង់្រកុមជំនំុ)
ការរែលកទុក្ខធុរៈគា Sharing One’s Burden(យក ្របាក់មក ែចក គា តាម េសចក្ដី ្រតូវ ការ)
ការ្របជំុគា Meeting Together(្រកុមេមដឹកនំំា ្រកុម្រស្តី ្រកុមបុរស ្រកុមយុវជន ្រកុមកុមារ)
ការថាយបង្គំ Worship(េសៀវេភៅចេ្រមៀង េ្រគឿងេភ្លង េ្រគឿងបំពងសេម្លង េភ្លើង។ល។)

៤ .ឥរយិបថ្រតឹម្រតូវកនុងករផ្តល់ពរ 4. THE RIGHT ATTITUDE OF GIVING
ក.េយើងផ្តល់ពរេ យផុសេចញពីចិត្ត្រស ញ់ A. WE GIVE OUT OF LOVE

១កូរនិថូស ១៣:៣
១៣ េទះ បី ខញុ ំ យក ្រទពយសមបត្តរិបស់ ខញុ  ំទងំ បុ៉នម ន េទ ែចក ទន ក្ដី 
េទះ បី ខញុ ំ សុខ ចិត្ត ឲយ េគ យក រូប កយ ខញុ ំ េទ ដុត ទងំ រស ់ក្ដី 

ែត េបី សិន ជ ខញុ ំ គម ន  េសចក្ដី ្រស ញ់  េទ េនះក៏ គម ន ្របេយជន៍ អ្វ ីដល់ ខញុ ំ ែដរ។
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ខ.េយើងផ្តល់ពរេ យ សម័្រគ អស់ ពី ចិត្ត
B. WE GIVE OF OUR OWN FREE WILLS

២កូរនិថូស ៨:២-៤
២ េទះ បី បង ប្អូន ទងំ េនះ

 កំពុង ជួប ្របទះ ទុកខ េវទន ជ េ្រចីន យ៉ង  ក្ដី 
ក៏ េគ មន អំណរ ខ្ល ងំ ៃ្រកែលង 

េហយី េទះ បី េគ ្រក េ កយ៉ក យ៉ង  ក្ដី 
ក៏ េគ េន ែត មន ចិត្ត សទធ  ្រជះថ្ល  ដ៏ េលីសលប់ ែដរ។ 

៣ បង ប្អូន ទងំ េនះ បន ចូល ្របក់ ម សមតថភព របស ់ខ្លួន 
េហយី ខញុ ំ សូម បញជ ក់ ថេគ េធ្វី េលីស ពី សមតថភព 

និង េ យ  សម័្រគ អស់ ពី ចិត្ត  េទៀត ផង។ 
៤ ពួក េគ បន ទទូច សំុ េយងី េម ្ត  អនុញញ ត 

ឲយ េគ ចូល រមួ បំេរ ីករងរ េនះគឺ េផញី ្របក់ េទ ជួយ ្របជជន ដ៏វសុិទធ ។ 

១  

្រពះេយស៊ូេលើកសរេសើរពី្រសេីមម៉ាយមាក់ែដលថាយេដាយស្ម័្រគអស់ពីចិត្ត។
េទាះបីតងាយរបស់នាងមានចំនួនតិចជាងតងាយរបសពួ់កអ្នកមានក៏េដាយ
ក៏នាងបានថាយេលើស ពី សមត្ថភាពរបស់នាងេទៅេទៀត(លូកា ២១:១-៤)។
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គ.េយើងផ្តល់ពរ មករសេ្រមចចិត្តរបស់ខ្លួនឯងផទ ល់
C. WE GIVE AS WE HAVE DECIDED IN OUR HEARTS

២កូរនិថូស ៩:៧
៧ េហតុ េនះ មន ក់ៗ ្រតូវ ែត ចូល ្របក់ មែត ខ្លួន សំេរច ចិត្ត 

េ យ មិន នឹក ្ដ យឬ  េទីស ទ័ល េឡយី 
ដបតិ ្រពះជមច ស់ សព្វ ្រពះហឫទ័យ នឹង អនក  ែដល េធ្វី អំេ យ េ យ ចិត្ត រកី យ។

ឃ.េយើងផ្តល់ពរេ យចិត្តរកី យ
D. WE GIVE CHEERFULLY

២កូរនិថូស ៩:៧
៧ េហតុ េនះ មន ក់ៗ ្រតូវ ែត ចូល ្របក់ មែត ខ្លួន សេំរច ចិត្ត 

េ យ មិន នឹក ្ដ យឬ  េទីស ទ័លេឡយី 
ដបតិ ្រពះជមច ស់ សព្វ ្រពះហឫទ័យ នឹង អនក  ែដល េធ្វី អំេ យ េ យ ចិត្ត រកី យ។
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១  

ឥរិយាបថរបស់េយើងេនៅក្នុងការផ្តលព់រ(ការថាយ)ប ក់ឲ េឃើញថា
េតើចិត្តរបស់េយើងកំពុងែតេនៅកែន្លងណាេហើយដិតជាប់នឹងអ្នកណា។

៥.គុណ្របេយជនៃ៍នករផ្តល់ពរ 5. THE ADVANTAGE OF GIVING
ក.ករផ្តល់ពរមនពរជងករទទួលពរ

A. IT IS MORE BLESSED TO GIVE THAN TO RECEIVE
កិចចករ ២០:៣៥

៣៥  កនុង ្រគប់ កិចចករ ទងំ អស់ ខញុ ំ ែតងែត ្របប់ ឲយ បង ប្អូន ដឹង ថ 
្រតូវ ែត េធ្វី ករ េនឿយហត់ ែបប េនះ ឯងេដីមប ីជួយ ទំនុក ប្រមុង អស់ អនក ែដល ្រកខ ត់ 

េហយី ្រតូវ ចង ច ំ្រពះបនទូល របស ់្រពះអមច ស់េយស៊ូ ថៈ 
“េបី  ឲយ េនះនឹង បន សុភមងគល េ្រចីន ជង ទទួល”»។១  

ការផ្តល់ពរ(giving ការថាយ)មានពរបីជាន់គឺពរដល់អ្នកទទួល(the receiver) 
ពរដល់អ្នកផ្តល់(the giver) និងពរដល់អ្នកតភាប់(the connector) អំេណាយរបស់េយើង

ជាមួយសហគមន៍(the community) ឬ្រពះរាជ របស់្រពះជាមាស(់the kingdom of God)
រីឯការទទួលពរវិញមានពរែតមួយជាន់គត់គឺពរដលអ់្នកទទួល។
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ខ.ករផ្តល់ពរចងចិត្តេយើងឲយដកជ់បនឹ់ង ថ ន បរមសុខ
B. GIVING BINDS OUR HEARTS AND HEAVEN TOGETHER 

ម៉ថយ ៦:១៩-២១
១៩  «កំុ សន  ំ្រទពយ សមបត្តិ ទុក សំ ប់ ខ្លួនេន េលី ែផនដី 

ជ កែន្លង ែដល មន កេណ្ដ រនិង ែ្រចះ សីុ 
ជ កែន្លង ែដល មន េចរ ទម្ល យ ជញជ ងំ ចូល មក លចួ ប្លន់ េនះ ឲយ េ ះ។

២០  ចូរ ្របមូល ្រទពយ សមបត្តិ ទុក េន ថ ន បរមសុខ វញិ 
ជ ថ ន ែដល គម ន កេណ្ដ រនិង ែ្រចះ សីុ 

ជ ថ ន ែដល គម ន េចរ ទម្ល យ ជញជ ងំ ចូល មក លួច ប្លន់ េឡយី
២១ ដបតិ ្រទពយ សមបត្តិ អនក េន កែន្លង  ចិត្ត របស់ អនក  ក៏ េន កែន្លង េនះ ែដរ»។

១  

ការផ្តល់ពរចងចិត្តេយើងជាប់នឹងការសន  ំ្រទព សម ត្តិទុកស្រមាប់ខ្លួនឯងេនៅសានបរមសុខ។
រីឯការមិនផ្តល់ពរវិញចងចិត្តេយើងជាប់នឹងការសន  ំសម ត្តិ្រទព ទុកស្រមាប់ខ្លួនេនៅេលើែផនដី។

គ.ករផ្តល់ពរជួយ េយើងឲយរក ឥរយិបថដូច្រពះ្រគិស្ត
C. GIVING HELPS US KEEP THE CHRISTLIKE ATTITUDE 

ភលីីព ២:៤-៧
៤ កនុង ចំេ ម បង ប្អូន មន ក់ៗ កំុ គិត ែត ពី ្របេយជន៍ ផទ ល់ ខ្លួន េឡយី 

គឺ ្រតូវ គិត ដល់ ្របេយជន៍ អនក ដៃទ វញិ ។ 
៥ ្រពះ្រគិស្ដេយស៊ូ  មន ចិត្ត គំនិត  យ៉ង  
បង ប្អូន ្រតូវ មន ចិត្ត គំនិត យ៉ង េនះ ែដរ។

៦ េទះបី ្រពះអងគ មន នៈ ជ ្រពះជមច សក៏់ េ យ
ក៏ ្រពះអងគ ពំុ បន េក្ដ បក្ដ ប់ នៈ ែដល េសម ីនឹង ្រពះជមច ស ់េនះ

ទុក ជ កមមសិទធិ ច់ មុខ របស់ ្រពះអងគ េឡយី។
៧ ផទុយ េទ វញិ ្រពះអងគបន លះបង់ អ្វីៗ ទងំ អស់មក យក នៈ ជ ទសករ

្រពះអងគ បន េទ ជ មនុស  ដូច មនុស  ឯ េទៀតៗ
េហយី ក៏ រស់ េន កនុង ភព ជមនុស  មញញ ែដរ។
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១  

្រពះ្រគិស្តជាអ្នកផ្តល់ពរែដល មិនគិត ពី ្របេយាជន៍របស់្រពះអង្គផាលេ់ឡើយ
្រពះអង្គលះបង់សរិីរុងេរឿងេនៅសានបរមសុខនិងលះបង់្រពះជន្មរបស់្រពះអង្គេនៅែផនដី

េដើម ី្របទានការសេ្រងា្គះអស់កល ជានិច្ចនិងជីវិតេពញបរិបូណ៌ដល់មនុស េលាក។
េតើេយើងមានគំនិត(mind)ឬឥរិយាបថ(attitude)ជាអ្នកផ្តល់ពរដូច្រពះ្រគិស្តែដរឬេទ?

ឃ.ករផ្តល់ពរជួយ េយើងឲយសន  ំសមបត្តិដល៏្អគងវ់ង ស្រមបេ់ កខងមុខ
D. GIVING HELPS US STORE UP FOR OURSELVES                          

A GOOD FOUNDATION FOR THE FUTURE
១ធីម៉ូេថ ៦:១៧-១៩

១៧ ចូរ ស់ េតឿន ពួក អនក មនេន េ កីយ ៍េនះ 
កំុ ឲយ អួត ខ្លួននិង យក ្រទពយ សមបត្តិ ែដល មិន េទៀងេធ្វី ជ ទី សងឃមឹ េឡយី 

គឺ ្រតូវ សងឃមឹ េលី ្រពះជមច ស ់
ែដល ្របទន ឲយ េយងី មន អ្វីៗ ទងំ អស់ យ៉ង បរបូិណ៌ 

សំ ប់ ឲយ េយងី េ្របី្របស ់េនះ វញិ។ 
១៨ ្រតូវ ឲយ េគ ្រប្រពឹត្ត អំេពី ល្អ ឲយ េគ េធ្វី ជ អនក មន ែផនក ខង បុណយ ទន 

ឲយ េគ មន ចិត្ត ទូ យេចះ ែចក រែំលក ដល់ អនក ឯ េទៀតៗ 
១៩ េធ្វី ដូេចនះេគនឹង សន  ំសមបត្តិ ដ៏ ល្អ គង់វង   សំ ប់ េ ក ខង មុខ 

 េដីមបទីទួល ជីវតិ ដ៏ ពិត ្របកដ។
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ង.ករផ្តល់ពរជួយ ឲយេកើនដល់ច្រមូតៃនេសចក្តសុីចរតិរបស់េយើង
E. GIVING HELPS INCREASE THE HARVEST OF OUR RIGHTEOUSNESS

២កូរនិថូស ៩:១០
១០ ្រពះអងគ ែដល«្របទន ្រគប់ ពូជ ដល់ អនក ប េ្រពះនងិ ្របទន ចំណី រ ឲយ េគ ផង េនះ»  

្រទង់ ក៏ ផគត់ផគង់ ្រគប់ ពូជ ឲយ បង ប្អូននិង ឲយ ្រគប់ ពូជ េនះ េកីន ចំនួន េឡងី ែដរ 
េហយី ្រពះអងគ នឹង េធ្វី ឲយ  េសចក្ដី សុចរតិ របស់ បង ប្អូន បេងកីត ផល បន េ្រចីន េឡងី ែថម េទៀត។

ច.ករផ្តល់ពរជួយ អនកទទួលពរឲយ អរ ្រពះគុណ្រពះជមច ស់កនែ់តេ្រចើនេឡើង
F. GIVING HELPS THE RECEIVERS OVERFLOW IN THANKSGIVING TO GOD 

២កូរនិថូស ៩:១១-១២
១១ ្រពះអងគ នឹង េធ្វី ឲយ បង ប្អូន េទ ជ អនក មន ្រគប់ វសិ័យ ទងំ អស់ 

េដីមប ីឲយ បង ប្អូន មន ចិត្ត សទធ  ្រជះថ្ល  ្រគប់ ចំពូក 
និង ឲយ អនក ឯ េទៀតៗ អរ ្រពះគុណ ្រពះជមច ស ់េ យ េយងី ជួយ េគ 

១២ ដបតិ មុខងរ ្របមូល ្របក់ េនះ 
មិន ្រតឹម ែត ជួយ ផគត់ផគង់ េសចក្ដី ្រតូវ ករ របស ់អនក េជឿ បុ៉េ ្ណ ះ េទ 

គឺ ែថម ទងំ ជួយ េគ ឲយ អរ ្រពះគុណ  ្រពះជមច ស់ កន់ ែត េ្រចីន េឡងី េទៀត ផង។១  

ការផ្តល់ពរនំាឲ  អ្នកទទួលពរ អរ ្រពះគុណ ្រពះជាមាស់ េដាយសារមនុស ែដល ជួយ េគ។
េបើេយើងមានលទ្ធភាពអាចផ្តល់ពរដល់មនុស កាន់ែតេ្រចើន

េនាះនឹងមានមនុស កាន់ែតេ្រចើនអរ ្រពះគុណ ្រពះជាមាស់េដាយ សារេយើង។
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ឆ.ករផ្តល់ពរជួយ អនកទទួលពរឲយេលើក តេមកើង សិររុីងេរឿង របស់ ្រពះជមច ស់
G. GIVING HELPS THE RECEIVERS GLORIFY GOD

២កូរនិថូស ៩:១៣
១៣ េពល េគ យល់ តៃម្ល ៃន កិចចករ ែដល បង ប្អូន េធ្វី េនះ 
េគ ន ំគន   េលីក តេមកីង សិររីុងេរឿង  របស់ ្រពះជមច ស ់

េ្រពះ បង ប្អូន សំែដង ឲយ េគ េឃញី ថបង ប្អូន ពិត ជ ្របតិបត្តិ ម ដំណឹងល្អ របស ់្រពះ្រគិស្ដ  
ែដល បង ប្អូន ្របកស េហយី បង ប្អូន មន ចិត្ត ទូ យ 

េ យ យក របស់ របរ មក ែចក ជ មួយ ពួក េគនិង ជ មួយ មនុស  ទងំ អស់។
១  

សួនបុបាមានកមំាងទាក់ទាញបួនគឺភាពច្រមុះ(varieties)របសបុ់បា េសាភ័ណភាព(beauty) 
គន្ធពិេដារ(aroma) និងបរិយាកាស(atmosphere)។ ការតេម្កើងសិរីរុងេរឿងរបស់្រពះជាមាស់
ក៏មានកមំាងទាក់ទាញបួនែដរគឺចំនួនអ្នកចូលរួម(attendants) ការថាយឬការផ្តល់ពរ(giving)
្រពះបន្ទូលរបស់្រពះជាមាស់(the word of God) និង្រពះវិ ណដ៏វិសុទ្ធ(the Holy Spirit)។

ជ.ករផ្តល់ពរជួយ អនកទទួលពរឲយទូលអង្វរេ យចិត្ត្រស ញ់
H. GIVING HELPS THE RECEIVERS GLORIFY GOD

២កូរនិថូស ៩:១៤
១៤ េគ  ទូលអង្វរ  ្រពះជមច ស់ ឲយ បង ប្អូន េ យ ចិត្ត ្រស ញ់ 

េ្រពះ ែត ្រពះគុណ ដ៏ េ្រចីន េលីស លុប 
ែដល ្រពះជមច ស់ ្របទន មក បង ប្អូន។ 
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៦ .្រពះជមច ស់និង្រទពយសមបត្តិ 6. GOD AND WEALTH 
ក.ករេ្របើ្របស់ ្រទពយសមបត្តិ េ កីយជ៍ះឥទធពិលដល់ករ ្របគល់ ្រទពយសមបត្តិ ដ ៏ពិត

THE USE OF UNJUST WEALTH AFFCTS THE ENTRUSTING OF TRUE WEALTH  
លូក ១៦:១១

១១ ្របសិន េបី អនក ល់ គន  មិន េ ម ះ ្រតង់
កនុង រេបៀប េ្របី្របស់ ្រទពយសមបត្តិ េ កីយ ៍ែដល បេញឆ ត ចិត្ត េនះ េទ 

្រពះជមច ស់ ក៏ ពំុ ច ្របគល់  ្រទពយសមបត្តិ ដ៏ ពិត ្របកដ  មក អនក ល់ គន  បន ែដរ។ 

ខ.្រទពយសមបត្តិ េ កីយ ៍ែតងែត្របែជងជមយួ្រពះជមច ស់ជនិចច
B. WORLDLY WEALTH ALWAYS RIVALS GOD

លូក ១៦:១៣
១៣ គម ន អនក  ច បំេរ ីមច ស ់ពីរ នក់ បន េទេ្រពះ អនក េនះ នឹង ស្អប់ មន ក់ ្រស ញ់ មន ក់ 

េ ម ះ ្រតង់ នឹង មន ក់េមីលងយ មន ក់ េទៀត ពំុខន។ 
អនក ល់ គន  ពំុ ច េគរព បំេរ ី ្រពះជមច ស់  ផង េគរព បំេរ ី ្រទពយសមបត្តិ េ កីយ ៍ ផង បន េឡយី»។

១

១  ពាកយ្រពមាន
ទឹកអាចបែណ្ដតទូកក៏បាននិងអាចពន្លិចទូកក៏បាន។
េភ្លើងអាចចម្អិនម្ហូបក៏បាននិងអាចកេមាចម្ហូបក៏បាន។
លុយអាចជាបេ្រមើអ្នកក៏បាននិងអាចជា្រពះអ្នកក៏បាន

គឺវាអា្រស័យេលើចំណុចមួយេនះថា៖«េតើអ្នកកំពុង្រគប់្រគងលុយឬលុយកំពុង្រគប់្រគងអ្នក?»
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គ.្រតូវេចះសកបចិ់ត្តជមយួ្រទពយសមបត្តិ
C. BE CONTENTED WITH WEALTH

ភលីីព ៤:១១-១៣
១១ ខញុ ំ និយយ ដូេចនះមិន ែមន មក ពី ខញុ ំ ខ្វះ ខត េទ

 ដបតិ ខញុ ំ បន េរៀន ឲយ  េចះ សកប់ ចិត្ត កនុង ្រគប់ កលៈេទសៈ។ 
១២ េទះបី ទ័ល ្រក ក្ដី មន បរបូិណ៌ ក្ដី ខញុ ំ ក៏ េចះ រស់ ែដរ។ 
ខញុ ំ បន អប់រ ំចិត្ត កនុង ្រគប់ កលៈេទសៈនិង ្រគប់ ទី កែន្លង 

គឺ ថ េទះ បី បរេិភគ ែឆ្អត ក្ដ ីអត់ ឃ្ល ន ក្ដី 
មន បរបូិណ៌ ក្ដី ឬ ខ្វះ ខត ក្ដី ខញុ ំ សកប់ ចិត្ត ជនិចច។ 

១៣ ខញុ ំ ច ្រទ ំបន ទងំ អស់េ យ រមួ ជ មួយ ្រពះអងគ ែដល ្របទន កម្ល ងំ ឲយ ខញុ។ំ
១  

ការស្កប់ចិត្តជាែខ ្រកវាត់សវុត្ថិភាពស្រមាប់ការពារេយើងមិនឲ ្រសឡាញ់្រទព សម ត្តេិលាកីយ៍។
ការមិន្រសឡាញ់្របាក់ ជាែខ ្រកវាត់សវុត្ថិភាពស្រមាប់ការពារេយើងមិនឲ បេ្រមើមាសពី់រនាក់។

  សំណួរបញជ កក់រអនុវត្ត
  1. េតី្រពះេយស៊ូមនបំណងឲយអនក្រគប់្រគង្របក់កសេ យរេបៀប ?
  2. េតីអនកបនទទួលពរជក់ែស្តងអ្វីខ្លះរមួជមួយេ កអ្រប ?ំ           
  3. េតីអនកបនផ្តល់ពរដូចេ កអ្រប ែំដរឬេទ?          
  4. េតីអនកផ្តល់ពរេដីមបដូីរយក្រពះពរពី្រពះជមច ស់ែមនឬេទ?
      េតីអនកផ្តល់ពរកនុងនមជមនុស ែបប ?
  5. េតីអនកជអនកផ្តល់ពរែដលនឲំយរកីចេ្រមីនកនុងវសិយ័អ្វីខ្លះកនុង្រកុមជំនំុអនក?
  6. េតីកន្លងមកអនកធ្ល ប់ផ្តល់ពរកនុងឥរយិបថែបប ? ចុះឥឡូវេនះវញិ?
  7. េតីអនកធ្ល ប់ពិេ ធនូវករអ ច រយែបប ខ្លះែដលជផលៃនករផ្តលព់រ?
  8. េតីអនកមនែផនករែបប េដីមបឲីយ្រកុមជំនំុអនកេកីនខងករផ្តលព់រ?
 9. សូមទេនទញនិងសញជ ឹងគិតបទគមពីរ ២កូរនិថូស ៨:៦-៧; ៩:៨-៩ ។


