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រពះជាមាា សប់ានចាត់អ្នរ 
ពដើមបរីសឡាញម់នុសសពោរ 

God Sent You to Care for the World 
 
  

បបកបុងតុំបនស់នរបបទរអាហវិកជាកកនលងកដលបយើង នររ់បបជាបរចើនឆាប ុំមុន អុំបិលជាទុំនិញដ៏រុំខ្នន ់និងវារគប់
រោនប់ដើមផបីោោះបុំណុ្លទាុំងអរ់ ន។ ទុំបនៀមទុំោបប់នោះបចញមកពីបពលកដលអុំបិលពិ ករក។ រពវសែងបនោះអុំបិលបបកត
ជាចុំកណ្ករុំខ្ននស់នជីវតិ។ បគបរបើអុំបិលបដើមផទុីកអាហារឱ្យ នយូរ រពមទាុំងបធវើឱ្យអាហារមនររ់ជាតិ ោងរបរួ 
ពា លឈកឺរ និងជួយ តាមវធិីជាបរចើនបទៀត។ 
 
 រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «អុំបិលជារបរ់មយួរុំខ្នន់ណារ់» (លូកា ១៤:៣៤) បហើយ «អបករល់ោប ជាអុំបិល 
រុំរបម់នុរសបបោក» (ម៉ា ថាយ ៥:១៣)។ ដូបចបោះ រទងោ់រ់បតឿនសាវក័របរ់រពោះអងគកុុំឱ្យ តជ់ាតិសរបរបរ់បគ។ 
 
 បតើឧទាហរណ៍្បនោះមននយ័ដូចបមថច? រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា រស្តរថរបរ់រពោះអងគរតូវកតខុ្រកបលកពីបគ។ ដូច 
មនុរសបសាគ ល់អុំបិលបោយជាតិរបរ់វាកដរ ដូបចបោះ មនុរសបរគបោ់ប គួរកតសាគ ល់រគិរថបររ័ិទតាមរយៈរបបៀបររ់បបពិបររ 
របរ់បគ និងតាមរយៈឥទនិពលវជិជមនរបរ់បគបៅកានរ់ងគម។ 
  
 បោកិយរ៍តូវការជាតិសរប ពនលឺ និងសាររបរ់បយើង។ បយើងរតូវកតបធវើជាអុំបិល បធវើតាមបទបញ្ជជ  និងនិោយនូវអវីកដល
រពោះជាមច រ់បង្ហគ ប។់ បោលបុំណ្ងកបុងជីវតិរបរ់បយើងគឺ តុំណាងឱ្យរពោះគុណ្ និងបរចកថីយុតថិធមរ៌បរ់រពោះជាមច រ់ចុំបពាោះ
បោកិយ ៍បដើមផឱី្យបោកិយន៍ឹងសាគ ល់ បហើយ នរបស្តង្ហគ ោះ។ 

  



108 
 

គ្ទព្ាង 
ក. អុំបិលបធវើកុុំឱ្យរអុយ: ការបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់ Salt Preserves: Showing the Love of God 
ខ្. អុំបិលបធវើឱ្យរុទន: ការបង្ហា ញបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់ Salt Purifies: Showing the Righteousness of God 

គ. អុំបិលបធវើឱ្យមនររជាត:ិ ការផសបពវផាយរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមច រ់ Salt Flavors: Spreading the Message of God 
 

ទោលទៅ 
១. បង្ហា ញវធិីចុំៗបដើមផរីកមថងបរចកថីររឡាញ់របរ់រពោះជាមច រ់បៅកានអ់បកជិតខ្នងរបរ់អបក។ 
២. សាគ ល់ពវីធិីកដលអបកអាចឆលុោះបញ្ជច ុំងបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់កបុងរហគមនរ៍បរ់អបក។ 
៣. ពនយល់ពីរបបៀបកដលរពោះជាមច រ់រពវរពោះទយ័បរបើអបកឱ្យរ បអ់បកដសទអុំពីរពោះអងគ។ 
  
រ.  អ្ំបិលពធវើឱ្យសអយុ: ការប ា្ ញពសចរតីរសឡាញរ់បសរ់ពះជាមាា ស ់ 
      Salt Preserves: Showing the Love of God 
ទោលទៅទ១ី. ប ា្ ញវិធីច្ំៗទដើមបសីណមតងទសច្រតីព្សឡាញ់របស់ព្ពះជ្ជាច ស់ទៅកាន់អនរជិតខាងរបស់អនរ។ 
 

កូនបៅជាទីររឡាញ់បអើយ បយើងរតូវររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក បរពាោះបរចកឋីររឡាញ់បកើតមកពី
រពោះជាមច រ់។ អបកណាមនចិតថររឡាញ់ អបកបនាោះបកើតមកពីរពោះជាមច រ់ បហើយកស៏ាគ ល់រពោះជាមច រ់
កដរ។ រឯីអបកកដលមនិបចោះររឡាញ់ មនិ នសាគ ល់រពោះជាមច រ់បទ ដផតិរពោះជាមច រ់ជាបរចកឋីររឡាញ់។ 
(១យ៉ាូហាន ៤:៧-៨) 

 

 ភរថុតាងទីមយួសនការបធវើជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់គឺការមនបរចកថីររឡាញ់។ បរចកថីររឡាញ់របរ់រគិរថ 
បររ័ិទពិតរ កដកដលមនិរតឹមកតតាមពាកយរុំដី ប៉ាុកនថតាមការរបរពឹតថ (១យ៉ាូហាន ៣:១៨) មនឥទនិពលោ៉ា ងខ្នល ុំង។ 
រពោះបយរ ូ នរជាបពីការបនោះ កាលកដលរទងប់ង្ហគ បស់ាវក័រពោះអងគឱ្យបចោះររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក ដូចកដលរទង ់ន 
ររឡាញ់ពួកបគកដរ៖ «បបើអបកររឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក មនុរសបទាុំងអរ់មុខ្ជាដឹងថា អបករល់ោប ពិតជារិរសបរបរ់ខ្ញុ ុំ
កមន» (យ៉ាូហាន ១៣:៣៥)។ 
 
 បយើងដឹងថា បរចកថីររឡាញ់ចាុំ ចប់ដើមផរីកាជីវតិ ប៉ាុកនថពិភពបោកបយើង នបងខូចបរចកថីររឡាញ់ពិតរ កដ។ 
ជាបរឿយៗ បពលបគប ើញការយកចិតថទុកោកព់ិតរ កដ បគនាុំោប ភាញ កប់ផអើលបៅវញិ។ អបកដឹកនាុំរកុមជុំនុុំមប ក ់នរបងកត
បមើលថា របរិនបបើរគិរថបររ័ិទរពវសែងបចោះររឡាញ់ដូចរពោះគមពរី នបង្ហគ បក់មន បនាោះមនុរសបនឹងនាុំោប មកបរមជុុំវញិទាវ រ
រពោះវហិារបយើងពុុំខ្នន។ អបកនិពននរគិរថបររ័ិទមប ក ់នបង្ហា ញថា រពោះវហិារគួរកតបធវើជាទីសាប កក់ាររបស្តង្ហគ ោះជីវតិ ជាកកនលង
ផថល់បរចកថីររឡាញ់កដលបោកិយរ៍តូវការ។ ជាការពិតណារ់ រពោះបយរ ូ នបញ្ជជ ក់ថា មនុរសបនឹងបជឿទុកចិតថ តាមរយៈ
បរចកថីររឡាញ់កដលបគប ើញរវាងរគិរថបររ័ិទ កដល នរបួរមួោប កថីររឡាញ់។ រទង ់នអធិសាឌ នបៅកានរ់ពោះបិតាថា 
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រូមឱ្យអបកបជឿទាុំងអរ់រមួោប ជាអងគកតមយួ ដូចរពោះអងគ និងរពោះបិតាជាអងគកតមយួកដរ។ រពោះបយរ ូអធិសាឌ នថា «រូម
បអាយបគរមួោប ជាអងគកតមយួបបកបុងបយើងោ៉ា ងបនាោះកដរ បដើមផបីអាយមនុរសបបោកបជឿថា រពោះអងគ នចាត់ទូលបងគុំបអាយ
មកកមន« (យ៉ាូហាន ១៧:២១)។  
 

បរចកថីររឡាញ់កដលរពោះជាមច រ់ នោកក់បុងដួងចិតថបយើងគឺមនិរោនក់តររមបរ់គិរថបររ័ិទដសទប៉ាុបណាត ោះបទ។ 
រពោះជាមច រ់ររឡាញ់បោកិយទ៍ាុំងមូល បហើយរទង ់នរតារ់បៅបយើងឱ្យររឡាញ់មនុរសបបបបលើកផនដីបនោះកដរ។ 
បរចកថីររឡាញ់របរ់បយើងជាអុំបិលររមបប់គ។ បោកប៉ាូលបលើកទឹកចិតថពួកអបកបជឿកដលសាគ ល់ពីបរចកថីររឡាញ់ 
របរ់បងបអូន៖ 
 

រូមរពោះអមច រ់របទានបអាយបងបអូនមនបរចកឋីររឡាញ់ដល់ោប បៅវញិបៅមក និងររឡាញ់មនុរសបទាុំង
អរ់ កានក់តខ្នល ុំងបឡើងៗជាអបនកដូចបយើង នររឡាញ់បងបអូនកដរ។ (១បែរាឡូនិក ៣:១២)  

 
 មហាបញ្ជជ របរ់រពោះជាមច រ់គឺររមបប់យើង ឱ្យបយើងររឡាញ់រពោះជាមច រ់ និងររឡាញ់អបកជិតខ្នងរបរ់បយើង 
ដូចបយើងររឡាញ់ខ្លួនឯង។ បបកបុងរបសាប អុំពីសារន៍សាម៉ា រលីអ រពោះបយរ ូបបរងៀនថា បុគគលកដលបយើងររឡាញ់
របកហលជាមនុរសបមប កក់ដលបយើងជួប បហើយបរចកថីររឡាញ់របរ់បយើងរតូវកតមនការរបរពឹតថ។ 
 
 ដូបចបោះ បតើបយើងរតូវបង្ហា ញបរចកថីររឡាញ់បៅកានអ់បកជិតខ្នងបយើងោ៉ា ងដូចបមថច? បយើងរតូវកតបចោះយកចិតថទុក
ោក ់និងបចោះកចករ ុំកលក។ បយើងមនិរតូវបុំកបកខ្លួនឯងបចញឆាង យពីអបកបផសបង ប៉ាុកនថ រតូវដុំណាលរ បោ់៉ា ងបសាម ោះរតង ់និង
ោ៉ា ងលអផង រពមទាុំងរតូវបធវើជាបនាធ ល់របរ់រពោះអមច រ់បយរ ូរគិរថ។ ឧទាហរណ៍្បយើងលួងបោមអបកជិតខ្នងរបរ់បយើង
បពលបគមនទុកខរពួយ កតមនិរោិះគន ់ឬ ប ោះបងប់គបទ។ សាវក័ប៉ាូលររបររថា៖ 
 

រូមបលើកតបមកើងរពោះជាមច រ់ ជារពោះបិតារបរ់រពោះបយរ ូ ជាអមច រ់សនបយើង។ រពោះអងគជារពោះបិតារបកប
បោយរពោះហឫទយ័បមតាថ ករណុា និងជារពោះកដលជួយ រុំរលទុកខរគបក់បបោ៉ា ងទាុំងអរ់។ រពោះអងគរុំរល
ទុកខបយើង បបបពលបយើងមនទុកខបវទនារពវកបបោ៉ា ង បដើមផបីអាយបយើងអាចរុំរលទុកខអរ់អបកកដលមន
ទុកខបវទនា បរពាោះរពោះជាមច រ់របទានបអាយបយើងផ្ទធ ល់ នធូរបរផ ើយរចួបហើយកដរ។ (២កូរនិែូរ ១:៣-៤)  

 
 បោយបរពាោះបយើងជាអបកមន បកដលរតូវ នអតប់ទារឱ្យ បយើងមនិគួរបធវើខ្លួនផ្ទថ ចព់ីអបកដសទបោយបរបើបហតុផល 
សនការរបកានពូ់ជសារន ៍ឬ ការគិតថាខ្លួនឯងរុចរតិជាងបគបនាោះបទ។ រពោះបយរ ូរតូវ បបៅថាជាមតិថរបរ់ពួកអបកមន
 ប។ បពលរួររុខ្ទុកខបោកសាបខ្ រទងពុ់ុំ នោកប់ទារបោកបទ ប៉ាុកនថ ភាល មៗបនាោះ បោកសាបខ្ នកាល យជាមនុរសប
ផ្ទល រ់ករបមប ក—់ពីបរពាោះរពោះបយរ ូ នផថល់ឱ្ការឱ្យបោក។ បោកយ៉ាូហានររបររថា៖ 
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រពោះជាមច រ់ នចាតរ់ពោះបុរតារបរ់រពោះអងគ បអាយោងមកកបុងបោកបនោះ ពុុំកមនបដើមផោីក់បទារមនុរសប
បោកបទ គបឺដើមផរីបស្តង្ហគ ោះមនុរសបបោក បោយសាររពោះបុរតាវញិ។ (យ៉ាូហាន ៣:១៧) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរររបររកណ្ឍ គមពរី ១បែរាឡូនិក ៣:១២ ោកក់បុងបរៀវបៅរបរ់អបក បហើយចងចាុំវាផង។ ចូរបធវើខ្គមពរីមយួបនោះបៅ 
   ជាបរចកថីអធិសាឌ នរបចាុំររមបខ់្លួនអបកផ្ទធ ល់។ 
 
២ បនាធ បព់ីការអធិសាឌ នតាមបរចកថីអធិសាឌ នខ្នងបលើរចួ ចូររកបឡកបមើលរហគមនរ៍បរ់អបក។ បតើមននរណាមប ករ់តូវ 
    ការមតិថភាព អាហារ រុំបលៀកបុំពាក ់ឬ ជុំនួយបផសបងៗកដរឬបទ? បធវើបញ្ជ ីអុំពីមនុរសបទាុំងបនាោះ បហើយរកបមើលថា បតើអបក  
    អាចបធវើអវី នខ្លោះ បដើមផកីាល យជាអុំបិលកបុងសាទ នភាពរបរ់បគ ន។ 
 

ខ.  អ្ំបិលពធវើឱ្យសទុធ: ការប ា្ ញពសចរតីសចុរតិរបសរ់ពះជាមាា ស ់ 
      Salt Purifies: Showing the Righteousness of God 
ទោលទៅទ២ី. សាគ ល់ពីវិធីណដលអនរអាច្្ល ះបញ្ញច ងំទសច្រតីស ច្រតិរបស់ព្ពះជ្ជាច ស់រន ងសហគ្មន៍របស់អនរ។ 
  

មនុរសបបលើកផនដីមនិយល់ពីបរចកថីរុចរតិរបរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ។ បហតុដូបចបោះ បុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់បលើ
កផនដីរតូវបនថកិចចការរបរ់រពោះបយរ ូ រពមទាុំងបធវើឱ្យបគសាគ ល់ពីបរចកថីលអរបរ់រពោះជាមច រ់។ ដូបចបោះបហើយ បយើងនាុំឥទនិពល
ដប៏ររុិទនចូលកបុងរងគមរបរ់បយើង។ 
 
 បយើង នប ើញែមីៗបនោះថា អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់មនុរសបបរធើកតទាុំងអរ់ទទួលលទនផលពីការជុំរញុរបរ់ 
ភាពអាតាម និយម អុំនួត ភាពកុំជិល ការបោភលន ់ឬ ការបុំបពញចិតថ។ វាកជ៏ាការជុំរញុរបរ់បយើងកដរ មុនបពលរពោះរគិរថ 
របស្តង្ហគ ោះបយើង។ ឥឡូវ បយើងរតូវកតមនការជុំរញុរបបរើរជាងមុន និងមនការរបរពឹតថបររុិទនជាងមុនផង។ ការបនោះនឹងផ្ទល រ់ 
បថូរអាកបផកិរោិកដលបពញបោយ បរបរ់បយើង។ បោកប៉ាូលររបររបៅកានព់ួកអបកបជឿបបរកងុបអបភរូថា៖ 
  

អបកណាធាល ប់លួច កុុំលួចបទៀត ផធុយបៅវញិ រតូវខ្ុំរបឹងបធវើការបោយចិតថបទៀងរតង ់បដើមផយីកផលបៅជួយ អបក
កដលខ្វោះខ្នត។ កុុំបអាយមនពាកយអាររូវណាមយួបចញពីមតប់ងបអូនបឡើយ ផធុយបៅវញិ រតូវនិោយកត
ពាកយលអកដលជួយ កសាងជុំបនឿអបកដសទ របរិនបបើបគរតូវការ រពមទាុំងនាុំរពោះពរមកបអាយអបកសាឋ ប់ផងកដរ។  
(បអបភរូ ៤:២៨-២៩) 

 
 បយើងរតូវរកមថងឱ្យប ើញផលកផលសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ (កាឡាទី ៥:២២-២៣)។ ការរបរពឹតថរបរ់បយើងគួរកតខុ្រពីការ 
របរពឹតថរបរ់មនុរសបដសទ (១បពរតរុ ២:១២)។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត បយើងគួរកតពាោមដឹងថា ភាពបសាម ោះរតង ់ការរបឹង 
ករបង និងយុតថិធមម៌នជយ័ជុំនោះកបុងរហគមនរ៍បរ់បយើង។ កាលកដលរពោះបយរ ូ នទតប ើញថា ពួកឈមួញដ៏អារកក ់
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កុំពុងលួចអបកថាវ យបងគុំកបុងរពោះវហិារ រទងរ់ពោះពិបរធ និង  នបដញពួកបគឱ្យបចញពីទីបនាោះ (ម៉ា ថាយ ២១:១២-១៣)។ 
រពោះបយរ ូយករពោះទ័យទុកោកច់ុំបពាោះអវីកដលយុតថិធម ៌បហើយរតឹមរតូវ រទងរ់អបក់ារោកពុ់ត និងការប ករ រ។ បោយ 
សារបហតុផលបនោះបហើយ បទើបរទងរ់បឆាុំងនឹងភាពមនិរតឹមរតូវរបរ់ពួកផ្ទររីុី។ រទងប់ៅឫកពាររបរ់ពួកអបកកាន់សារ 
នាបនោះថា «ផបូរកដលបគោបកុំប ររ… បពារបពញបោយគុំនិតោកពុ់ត និងគុំនិតទុចរតិ» (ម៉ា ថាយ ២៣:២៧-២៨)។ 
 
 រពោះជាមច រ់របឆាុំងនឹងពួកប ករ រ និងពួកកុហក។ រទងពុ់ុំអនុញ្ជដ តឱ្យមនការកុហករបរ់អាណាណារ 
និងសាភរី៉ាកនលងហួរបោយពុុំ នទទួលបទារបឡើយ (កិចចការ ៥:១-១១)។ ពួកបគ នកុហកអុំពីលុយកដលពួកបគនឹងរតូវ
ថាវ យដល់រពោះជាមច រ់។ ប៉ាុកនថ រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន នមនរពោះបនធូលរ បប់ោកបពរតុរ បហើយរពោះជាមច រ់ នបធវើឱ្យពួក
បគសាល បម់យួរ ុំបពច។ ការកុហករបរ់បគជាការចុំអកដល់ឬទាន នុភាពរបរ់រពោះអងគ និងបង្ហអ កក់ិតថិយររកុមជុំនុុំ។  
 
 រពោះជាមច រ់ពុុំយឺតនឹងកាតប់ទារខ្នម ុំងររតូវរបរ់រពោះរគិរថតាមរយៈពាកយបពចនរ៍បរ់អបកបបរមើរពោះអងគបឡើយ។ 
គិតពីបោកបអលីម៉ា រ ជារគូមនថអាគម កដលជាអបករបឆាុំងនឹងបោកប៉ាូល និងបោក រណា រ (បមើលកិចចការ ១៣:៦-
១២)។ បោកបអលីម៉ា រ នពាោមបញ្ឈបដ់ុំណឹ្ងលអបោយបរបើការអារកករ់គបក់បបោ៉ា ង ប៉ាុកនថ រពោះជាមច រ់ នោក់ 
បទារបោកឱ្យខ្នវ កក់ភបក។ 
 
 ខ្ណ្ៈកដលរពោះជាមច រ់ពុុំកតងកតបធវើរតង់ៗ ដូចរទង ់នបធវើកបុងឧទាហរណ៍្ទាុំងបនោះ រទងរ់ ុំពឹងបយើងឱ្យបចោះបធវើអវីកដល
បយើងអាចកកសខ្ការរបរពឹតថខុ្ររបរ់បយើង។ ជាញយៗ កបុងបទគមពរី រពោះជាមច រ់ នកកតរមូវរស្តរថរពោះអងគចុំបពាោះការធាល ក់
ចុោះរបរ់បគ បដើមផរីការិទនិសនពួកអបករកកបុងរហគមនរ៍បរ់បគ។ បោកបអសាយររបររថា «ចូរបរៀនបធវើអុំបពើលអ! ចូរករវងរក
យុតថិធម!៌ ចូរកណ្នាុំអបកកដលរងកតរ់ងកិនបគ បអាយបដើរតាមមោ៌ដរ៏តឹមរតូវ! ចូររកយុតថិធមប៌អាយបកមងកុំរពា បហើយការពារ
ស្តរថីបមម៉ា យ! (បអសាយ ១:១៧)។ 
 
 រពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលបៅកានរ់បជារស្តរថរបរ់រពោះអងគមថងបហើយមថងបទៀតអុំពីបញ្ជា កបុងរងគមដកដលៗកដលបធវើ
ឱ្យមនុរសបទាុំងអរ់មនបញ្ជា ។ រទងប់បរងៀនោ៉ា ងចារ់ោរ់ថា៖ 
 

ចូរនាុំោប របតិបតថិតាមបរចកឋីទាុំងបនោះ ចូរនិោយការពិតចុំបពាោះោប បៅវញិបៅមក។ បបបពលកាត់កឋី រតូវ
វនិិចឆយ័តាមបរចកឋីពិត បហើយរុំរោុះរុំរលួោប តាមយុតថិធម។៌ កុុំបអាយគិតគូររបរពឹតថអុំបពើអារកកច់ុំបពាោះោប នឹង
ោប បឡើយ។ កុុំចូលចិតថរផែបុំពានបអាយបសាោះ ដផតិបយើងរអបអ់ុំបពើទាុំងបនាោះណារ់ -បនោះជារពោះបនធូលរបរ់
រពោះអមច រ់។ (សាការ ី៨:១៦-១៧) 

 
 រគិរថបររ័ិទរតូវកតបធវើជាគុំរអូុំពីការលអ។ ដូចកដលអបកចងចាុំកបុងបមបរៀនទី២ បយើងរតូវកតបររុិទន បរពាោះរពោះបិតា 
បររុិទន។ ដូបចបោះ បយើងរតូវបធវើការោ៉ា ងខ្នជ បខ់្ជួនកបុងការពាុំនាុំភាពយុតថិធមោ៌កក់បុងរហគមនរ៍បរ់បយើង។ បដើមផបីរៀនបកនទម 
អុំពីរបបៀបកដលអបកអាចបធវើកិចចការបនោះ ន រូមរួរអុំពីមុខ្វជិាជ មយួកដលមនចុំណ្ងបជើងថា រគិរថបររ័ិទបបកបុ ងរហ 
គមន ៍(The Christian in His Community)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរគូររងវងព់ីមុខ្របបោគនីមយួៗខ្នងបរកាមកដលរកមថងពីការរបរពឹតថរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ 
  ក) រ បម់ច រ់ហាងថា បគ នអាបលុ់យបលើរ បហើយអបកឱ្យលុយអាបប់លើរបៅបគវញិ។ 
  ខ្) រ បប់ៅហាវ យរបរ់អបកថា អបកបៅបធវើការយឺត ដូបចបោះបហើយ មនិគួរទទួល នរ កក់ខ្បរចើនបទ។ 
  គ) និោយថា អបកមនិកមនជាអបកបធវើខុ្របទ បបបពលណាអបកបធវើខុ្រ។ 
   ) បរបើបៅកានអ់បកជិតខ្នងរបរ់អបកថា អបករបមូលអាហារ និងរុំបលៀកបុំពាកទ់ាុំងអរ់ ទុកជួយ ស្តរថីបមម៉ា យ 
                រកីរក ប៉ាុកនថ អបកទុកវាររមបខ់្លួនឯងបៅវញិ។ 
  ង) និោយចុំណុ្ចលអៗរបរ់មនុរសបមប ក ់កដលោម ននរណាមប កចូ់លចិតថ។ 
 
៤ ចូរររបររវធិីមយួចុំនួនកដលអបកអាចបង្ហា ញរហគមនរ៍បរ់អបកថា អបកយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះពួកបគ។ 
 

គ.  អ្ំបិលពធវើឱ្យមានរសជាតិ: ការផសពវផាយរពះបនទូលរបសរ់ពះជាមាា ស ់ 
     Salt Flavors: Spreading the Message of God 
ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីរទបៀបណដលព្ពះជ្ជាច ស់សពវព្ពះទ័យទព្រើអនរឱ្យព្ាប់អនរដម្ទអំពីព្ពះអងគ។ 
  

ការកដលបយើងគិតថា រពោះជាមច រ់រតូវការបយើងជាការគួរឱ្យអសាច រយណារ់។ ប៉ាុកនថ វាជាគបរមងកផនការណ៍្របរ់
រពោះអងគ។ រទង ់នបរជើរបរ ើរមនុរសបបដើមផរីបការដុំណឹ្ងលអអុំពីរពោះបយរ ូរគិរថដល់បោកិយ។៍ បយើងជាអបកកដលកាល យ
ជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់ជាអុំបិលសនកផនដី។ រូមចងចាុំថា អុំបិលមនិរោនក់តបធវើកុុំឱ្យរអុយ និងបធវើឱ្យរុទនប៉ាុបណាត ោះបទ 
កែមទាុំងបធវើឱ្យមនររជាតិបទៀត។ គបរមងកផនការណ៍្របរ់រពោះជាមច រ់គឺថា អុំបិលរបរ់រពោះអងគ—បុរតធីតារបរ់
រពោះអងគ—គួរផថល់ជាតិសរបដល់កផនដីទាុំងមូល។ 
 
 សាវក័ប៉ាូលមនរបសារនរ៍របដៀងោប អុំពីកលិនពិបោរ។ ដូចអុំបិលកដរ ជាតិរបរ់វានឹងបបញ្ចញបនថិចមថងៗ។ ដូបចបោះ
បហើយ កាលកលិនពិបោររតូវសាយភាយ កលិនពិបោរបនាោះនឹងបធវើឱ្យបនធប ់ឬ កកនលងបនាោះមនកលិនរកអូប។ បោកប៉ាូលររបររ
ថា៖ 
 

រូមអររពោះគុណ្រពោះជាមច រ់ កដលរបទានបអាយបយើងមនជយ័ជុំនោះ រមួជាមយួរពោះរគិរឋជានិចច។ រពោះអងគ
បរ ររបទានបអាយមនុរសបបបរគបទ់ីកកនលង នសាគ ល់រពោះអងគ តាមរយៈបយើង កដលបរបៀបបីដូចជាកលិន
រកអូបសាយរគបទ់ិរទី !។  ចុំបពាោះរពោះជាមច រ់ គឺបយើងបនោះបហើយជាកលិនរកអូបរបរ់រពោះរគិរឋ កបុងចុំបណាម
អរ់អបកកដល នទទួលការរបស្តង្ហគ ោះ និងកបុងចុំបណាមអរ់អបកកដលកុំពុងកតវនិារអនថរយ។  
(២កូរនិែូរ ២:១៤-១៥) 
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មនបមបរៀនជាបរចើនកដលបរៀន នពីបទគមពរីមយួបនោះ។ ដុំបូង រូមរុំោល់ថា វាជាគបរមងកផនការណ៍្របរ់ 

រពោះជាមច រ់កដលប្ងចាបប់ោកិយ ៍កតមនិកមនកផនការណ៍្របរ់បយើងបទ។ កបុងនាមជាអបកបបរមើរបរ់រពោះជាមច រ់ បយើង
រតូវបង្ហគ បឱ់្យរបការ់រ បអ់បកដសទអុំពីរពោះបយរ ូរគិរថ ជារពោះអមច រ់ និងរពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់បយើង។ រូមចងចាុំពីអវីកដល
រពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលមុនបពលរទងោ់ងរតឡបប់ៅនគរសាទ នរួគវ៌ញិ៖ 
 

ដូបចបោះ ចូរបចញបៅនាុំមនុរសបរគបជ់ាតិសារន៍បអាយបធវើជារិរសប បហើយបធវើពិធីរជមុជទឹកបអាយបគ កបុង
រពោះនាមរពោះបិតា រពោះបុរតា និងរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ រតូវបបរងៀនបគបអាយរបតិបតថិតាមបរចកឋីទាុំងប៉ាុនាម ន 
កដលខ្ញុ ុំ នបង្ហគ ប់អបករល់ោប ។ ចូរដឹងថា ខ្ញុ ុំបបជាមយួអបករល់ោប ជាបរៀងរល់សែង រហូតដល់អវសានកាលសន
ពិភពបោក។ (ម៉ា ថាយ ២៨:១៩-២០)  

 
 បដើមផបីចញបៅនាុំមនុរសបឱ្យបធវើជារិរសប—បដើមផបីបរងៀនបគអុំពីរពោះរគិរថ និងអុំពីរកមរីលធម៌តាមរគិរថបររ័ិទ—

គឺរតូវមនការរនាដអ៏សាច រយបៅជាមយួ៖ «ខ្ញុ ុំបបជាមយួអបករល់ោប ជាបរៀងរល់សែង»។ រពោះបនធូលរនាបនោះបញ្ជជ កព់ីគុំនិត 
ថា បយើងមនិបបមប កឯ់ងបទ បយើងពុុំគួរពឹងអាងបលើអុំណាច ឬ រ ជាញ របរ់បយើងកដរ។ បយើងមនមតិថដប៏សាម ោះរតង ់គឺរពោះ 
វញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន បដើមផជីួយ បយើង។ កណ្ឍ គមពរីកិចចការ ១:៨ រ ុំលឹកបយើងថា៖ 
 

ប៉ាុកនថ អបករល់ោប នឹងទទួលឫទាន នុភាពមយួ គឺឫទាន នុភាពសនរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនមករណ្ឌិ តបលើអបករល់ោប ។ 
អបករល់ោប នឹងបធវើជាបនាធ ល់របរ់ខ្ញុ ុំ បបកបុងរកុងបយរសូាឡឹម កបុងររុកយូោទាុំងមូល កបុងររុកសាម៉ា រ ីនិង
រហូតដល់ររុកោច់ររោលសនកផនដី។ 

 
បពលបយើងបនថបពញបោយរពោះវញិ្ជដ ណ្ បយើងបឆលើយតបចុំបពាោះការដឹកនាុំរបរ់រពោះជាមច រ់។ រទងប់របើបយើងឱ្យនិោយ

បៅកានអ់បកកដលបយើងជួប។ រទងរ់បទានរ ជាញ ឱ្យបយើង បដើមផដីឹងពីរបបៀបកដលរតូវនិោយបៅកាន់បគោ៉ា ងបម៉ាចឱ្យររប 
តាមការយល់ដឹង និងតរមូវការរបរ់បគ។ បយើងមនិចាុំ ចភ់័យខ្នល ច ឬ ខ្វល់ខ្នវ យបឡើយ ដផតិវាជារពោះបរមកិចចរបរ់ 
រពោះវញិ្ជដ ណ្កដលជុំរញុមនុរសបឱ្យរតូវការរពោះបយរ ូបធវើជារពោះរបស្តង្ហគ ោះរបរ់បគ (យ៉ាូហាន ១៦:៨-១១)។ 
 
 ទុំនួលខុ្ររតូវសាមញ្ដ របរ់បយើងគឺបធវើជាសាកសបឱី្យរពោះជាមច រ់។ សាកសបគីឺជាមនុរសបមប កក់ដលដឹងអវីមយួ តាមរយៈ
បទពិបសាធនផ៍្ទធ ល់ខ្លួន និងរ ប់អុំពីបរឿងរ៉ា វបនាោះ។ សាវក័របរ់រពោះបយរ ូជាសាកសបចីុំបពាោះបហតុការណ៍្កដលរពោះបយរ ូមន
រពោះជនមររ់ពីរុគតបឡើងវញិ (កិចចការ ៣:១៥)។ រគបទ់ីកកនលងកដលពួកសាវក័ នបៅ ពួកបគរ បម់នុរសបបបទីបនាោះថា ពួក
បគ នប ើញរពោះបយរ ូមនរពោះជនមររ់បឡើងវញិ។ បនាធ បម់ក ពួកបគពនយល់ការមនរពោះជនមររ់បឡើងវញិរបរ់រពោះបយរ ូ
មនអតទនយ័ោ៉ា ងណា៖ រទងព់ិតជារពោះរជបុរតាសនរពោះ រទងរុ់គតររមប ់បរបរ់មនុរសប បហើយ របរិនបបើមនុរសបណា
ទទួលបជឿបលើរពោះបយរ ូ  បរបរ់បគនឹងរតូវ នអតប់ទាសាកសប ីបហើយពួកបគអាចកាល យជាបុរតធីតារបរ់រពោះជាមច រ់។  
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 ការរបរពឹតថបោយយុតថិធម ៌និងបោយកថីររឡាញ់របរ់អបកគឺជាបនាធ ល់ដល់បោកិយ។៍ ប៉ាុកនថ វាជាបនាធ ល់មនិមន 
របមលង។ អុំបិលលអររមបក់ាររកា និងការបនសបទុន ប៉ាុកនថបបើវា តរ់រ់ជាតិ បនាោះវាោម នរបបោជនប៍ទៀតបឡើយ (ម៉ា ថាយ 
៥:១៣)។ រូមផកីតជីវតិដល៏អរបរ់បយើងកោ៏ម នរបបោជនរ៍រមបរ់ពោះជាមច រ់កដរ បបើមនុរសបបផសបងមនិដឹងថា បយើងកាល យជា 
មនុរសបលអ នបោយរបបៀបណា។ បយើងរតូវកតរបការរ បម់នុរសបអុំពីរពោះបនធូលសនដុំណឹ្ងលអ។ 
 
 បោកបពរតុរ និងបោកយ៉ាូហានបរ រជនពិការមប កប់អាយជាបបបខ្នល ងទាវ ររពោះវហិារ (កិចចការជុំពូក៣)។ របជាជន
 នរញបក់រញង បហើយបងឿងឆងល់ជាខ្នល ុំងអុំពីអវីកដលបគ នប ើញ។ ប៉ាុកនថ បោកទាុំងពីរមនិ នរពបងើយកបនថើយយូរចុំបពាោះ
ការអសាច រយកដល នបកើតបឡើងបនាោះបឡើយ។ បោកបពរតុររបញាបព់នយល់ថាការបនោះបកើតបឡើងបោយសារឫទាន នុភាពរបរ់
រពោះបយរ ូ និងបោយសារជុំបនឿបលើរពោះនាមរពោះអងគកដល នបរ របុររមប កប់នោះ (កិចចការ ៣:១៦)។ 
 
  បោកបពរតុរកណ្នាុំរបជាជនឱ្យយកចិតថទុកោកច់ុំបពាោះរពោះបយរ ូ រពមទាុំងជុំរញុបយើងឱ្យបធវើដូចោប កដរ។ 
 

កតរតូវទុកបអាយរពោះរគិរឋជារពោះអមច រ់រុំកដងរពោះ រម ីកបុងចិតថគុំនិតរបរ់បងបអូនវញិ។ រតូវរបុងបរបៀបខ្លួន
បឆលើយតទល់នឹងអរ់អបកកដលសាករួរអុំពីបរចកឋីរងឃមឹរបរ់បងបអូនបនាោះជានិចច ប៉ាុកនថ រតូវបឆលើយបៅបគ 
បោយទនភ់លន ់បោយបោរព និងបោយមនមនរិការលអ បដើមផបីអាយអរ់អបកកដលចងម់លួបង្ហក ច់កិរោិលអ
របរ់បងបអូន ជាអបកបជឿរពោះរគិរឋរតងច់ុំណុ្ចណាមយួកបរជារតូវខ្នម របៅវញិ។ (១បពរតុរ ៣:១៥-១៦) 

 
 រូមរុំោល់ថា សាកសបរីបរ់រតូវកតជាមនុរសបមនរ ជាញ  រលូតបូត គួរឱ្យបោរព បហើយមនិកមនជាអបកមនឧតថមភាព
កកលងកាល យ។ របរិនបបើអបកពុុំទាន់រិកាមុខ្វជិាជ  ការផសបពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួ នឯងផ្ទធ ល់ (Personal Evangelism) បទ 
អបកគួរកតរិកាមុខ្វជិាជ បនោះ។ វាមនបមបរៀនដម៏នតសមលជាបរចើនកដលនឹងជួយ អបកឱ្យកាល យជាសាកសបដីម៏នឥទនិពលមប ក់
ររមបរ់ពោះបយរ ូរគិរថ។ 
   
 ជាចុងបរកាយ បពលអបករបការដុំណឹ្ងលអតាមរយៈរកខីភាពរបរ់អបក វានឹងមនលទនផល។ បោកប៉ាូលរ បប់យើង
ថា កលិនរកអូបរបរ់បយើងនឹងសាយភាយ «កបុងចុំបណាមអរ់អបកកដល នទទួលការរបស្តង្ហគ ោះ និងកបុងចុំបណាមអរ់អបក
កដលកុំពុងកតវនិារអនថរយ» (២កូរនិែូរ ២:១៥)។ វាជាការអោះអាងចុំបពាោះអបកមថងបទៀតថា អបកមនិទទួលខុ្ររតូវបលើការ
បធវើឱ្យមនុរសបកាល យជារគិរថបររ័ិទបទ។ អបកមនិអាចបងខុំបគឱ្យចូលកបុងរពោះរជយរបរ់រពោះជាមច រ់បឡើយ។ អបកអាចដុំណាង
ឱ្យរពោះជាមច រ់ បធវើជាទូតរបរ់រពោះអងគ។ អបកអាចបង្ហា ញ និង បធវើឱ្យបគទុកចិតថ។ ប៉ាុកនថ វាជាជបរមើរមប ក់ៗ កដលទទួល ឬ 
បដិបរធរពោះបនធូលសនការផសបោះផាបឡើងវញិ។ 
 

ដូបចបោះ បយើងជាទូតរបរ់រពោះរគិរឋ គឺដូចជារពោះជាមច រ់មនរពោះបនធូលោរ់បតឿនបងបអូន តាមរយៈបយើង
កដរ។ បយើងរូមអងវរបងបអូនកបុងរពោះនាមរពោះរគិរឋថា ទុកបអាយរពោះជាមច រ់រុំរោុះរុំរលួបងបអូន បអាយជានា



115 
 

នឹងរពោះអងគវញិបៅ។ រពោះរគិរឋោម ន បទាល់កតបសាោះ កតរពោះជាមច រ់ នបធវើបអាយរពោះអងគបៅជាត ួប
រុំរបប់យើង បដើមផបីរ របយើងបអាយ នរុចរតិរមួជាមយួរពោះរគិរឋកដរ។ (២កូរនិែូរ ៥:២០-២១) 

 
 រូមររបរើរតបមកើងរពោះជាមច រ់! អបកគឺជាមតិថរបរ់រពោះអងគបហើយ។ អបកកុំពុងកចកចាយបរចកថីរុចរតិ បហើយរតូវ 
 នរពោះជាមច រ់បរបើបដើមផផីាយដុំណឹ្ងលអរបរ់រពោះអងគ។ អតថចរតិ និងការរបរពឹតថរបរ់អបកកុំពុងកត នអនុវតថកបុងជីវតិែម ី
របរ់អបកកបុងរពោះរគិរថ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរគូររងវងប់លើអកសបរពីមុខ្របបោគពិតរ កដនីមយួៗ កដលពណ៌្នាពីសាកសបលីអ។ 
  ក) ខ្ញុ ុំមនិរតូវការរ បម់នុរសបអុំពីរពោះបយរ ូបទ បគអាចដឹងថាខ្ញុ ុំជារគិរថបររ័ិទមប កប់ហើយ តាមរយៈការរបរពឹតថ 
               របរ់ខ្ញុ ុំ។ 
  ខ្) ខ្ញុ ុំរតូវមនជុំនួយរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន បពលកុំពុងបធវើបនាធ ល់។ 
  គ) ខ្ញុ ុំគួរកតបនថនិោយរ បម់នុរសបអុំពីរពោះបយរ ូ រហូតដល់ចុងបរកាយ បគមប កប់នាោះប ោះបងប់ចាលការសាថ ប់។ 
   ) ខ្ញុ ុំអាចរ បម់នុរសបពីអវីកដលរពោះបយរ ូ នបធវើររមបខ់្ញុ ុំ និងបធវើររមបរ់គិរថបររ័ិទបផសបងបទៀត កដលខ្ញុ ុំ 
                សាគ ល់។ 
  ង) រពោះបនធូលអុំពីជីវតិរបរ់រពោះបយរ ូ និងរបបៀបកដលខ្ញុ ុំររ់បបជារគិរថបររ័ិទ មនិគួររបឆាុំងោប បទ។ 
 
៦ ចូរទូលរូមរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនដឹកនាុំអបកឱ្យបៅជួបនរណាមប ក ់កដលអបកអាចបធវើបនាធ ល់ដល់បគ ន។ ចូរទូលរូមការ 
   ដឹកនាុំរបរ់រពោះអងគតាមរបបៀបមយួកដលអបកអាចកចកចាយលអបុំផុតអុំពីរពោះអងគរបស្តង្ហគ ោះរបរ់អបក។ អធិសាឌ នររមប់  
   មប កប់នាោះពីរបីសែងមុននិោយបៅកានប់គ។ កាលណាកដលមនុរសបមប កប់នាោះទទួលរពោះបយរ ូបធវើជារពោះរបស្តង្ហគ ោះ រូមបលើក   
   ទឹកចិតថបគឱ្យរិកាបកនទម បោយអានរពោះគមពរី និងរិកាមុខ្វជិាជ  ដូចជា មុខ្វជិាជ  ជីវតិែមីរបរ់បងបអូ ន  (Your New Life)   
   ជាបដើម។ 
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សូមទផាៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៣ ឃ្លល  ក) ខ្) និង ង) ជាការរបរពឹតថរបរ់រគិរថបររ័ិទ។ 
 
១ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៤ ចបមលើយរបរ់អបករបកហលខុ្រោប  ប៉ាុកនថ វធិីមយួចុំនួនគួរកតកបបបនោះ ៖ 
 បធវើជាមតិថរបរ់អបកជិតខ្នងអបក 
 ជួយ អបកកដលរតូវការជុំនួយ រគបប់ពលកដលអបកអាចបធវើ ន 
 បង្ហា ញការបោរព និងបរចកថីររឡាញ់ដល់ពួកបគ 
 
២ ចបមលើយរបរ់អបក 
 
៥ របបោគ ខ្)  ) និង ង) ពិតរ កដ។ 
 
 

សូមអបអរសាទរ 
 អបក នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះបហើយ ។ បយើងរងឃមឹថា មុខ្វជិាជ បនោះនឹងមនរបបោជនរ៍រមបអ់បក! រូមកុុំបភលច 
បុំបពញការវាយតសមលតាមជុំពូកទីពីរ  បហើយរបគល់រកោរចបមលើយបៅឱ្យរគូរបរ់អបក។ 
 
 


