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បន្ទា ប់ពីបាត់បង់មនុសសជាទីស្សឡាញ់ 

 
ការសោកសសរេេ សោយមានកតីសេឃមឹ 

 

 

 

 

 

 

 

និពនធដោយ : Tim Jackson 



2 

 

សេចក្តីសផតីម 
ការរសន់ៅ បន្ទា ប់ពីបាត់បង់មនុសសជាទីស្សឡាញ ់
ការសោកសសរេេ សោយមានកតីសេឃមឹ 
 

ស ី 
ោវីជា “ការសោក្េសរងងដ៏លអ”? ោនក្របហែលជាយល់ថា េំណួរ
សនេះហាក្ដូ់ចជាចហមលក្។ ស កីារសោក្េសរងងដ៏លអ ពិ ជាមាន

ហមនឬ? 
 ជាការពិ ណាេ់ មនុេសពិ ជាអាចមានការសោក្េសរងងដ៏លអ។ 
សយងីអាចហេវងរក្ការក្មានតចិ ត ខណៈសពលហដលសយងីក្ំពុងហ កាន់ទុក្ខ 
បន្ទទ បព់បីា ប់ងម់នុេសជាទីរេឡាញ់។  
 សៅក្នុងទំព័រហដលមានជាបនតបន្ទទ បស់នេះ សោក្ធីម ហជក្េិន(Tim 
Jackson) ហដលជាោនក្របឹក្ាផលូវចិ ត និងជាោនក្ហដលធ្លល បក់ានទុ់ក្ខ េូម
ោស ជ្ ីញសយងី ឲ្យពិចារណាោំពីដំសណាេះរោយេរមាបក់ារឈចឺាបក់្នុងច ិត 
ហដលន្ទឲំ្យសយងីសបីក្ចំែរចិ តពឹងហផអក្សលីរពេះអាទកិ្រ នងិពឹងហផអក្គ្នន សៅ
វញិសៅមក្។   
រដវូកាលននការបាតប់ង់ 

 សៅសពលរសេៀលដរ៏េេ់បំរពង ខណៈសពលហដលខ្ុកំ្ំពុងហ ឈរ សៅ
ក្នុងហាងមួយ ក្នុងផាទំសនីបរបចា ំំបន ់ ទូរេ័ពទខ្ុ ំក្ប៏ានញ័រសៃងី។ ោនក្
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ទូរេ័ពទមក្សន្ទេះ គជឺាបងរបុេខ្ុ ំ ស ម្ េះេទីវ(Steve)។ គ្ន ប់ាននិយាយ
ពាក្យពីរមា យ់ា៉ា ងខលថីា “មា៉ា ក្ោ់ល បស់ែយី”។ 
 ការឈចឺាបក់្៏បានដាលសៃងីពីខាងក្នុង ខណៈសពលហដលបងរបុេខ្ុ ំ
ក្ំពុងហ ទួញយតំាមទូរេ័ពទ ពរីដឋហដលេថិ សៅចមាង យជាង១២០០គីៃូហម៉ា
រ ។ សពលសន្ទេះ ខ្ុមំានអារមមណ៍ថា ោេ់េងឃមឹ សែយីឯសកាណាេ់។ 
 ខ្ុមំិននឹក្ោម នសោេះថា ខ្ុបំានទទួលដំណឹងមរណៈភាពរបេ់មាត យខ្ុ ំ 
សៅសពលហដលខ្ុកំ្ំពុងហ សៅក្នុងផាទំសនីប។ ខ្ុមំាន
អារមមណ៍ថា ខ្ុហំាក្ដូ់ចជាគ្នម នវញិ្ញា ណសៅក្នុងខលួន
សោេះ។ ខ្ុកំ្ដ៏ាក្ទូ់រេ័ពទចុេះ រចួសដីរសៅរក្ឡានរបេ់ខ្ុ ំ 
សែយីរគ្ននហ់ ខ្ុបំានបិទទ្វវ រឡានភាល ម ទកឹ្ហភនក្របេ់
ខ្ុ ំក្ប៏ានចាបែូ់ររហាមមក្។ ខ្ុកំ្៏បានយខំសកិ្ខសួល
យា៉ា ងខាល ងំ។ ខ្ុមំិនដឹងថា ខ្ុ ំបានោងគុយយសំៅក្នុងឡាន
យូរប៉ាុណាា សទ។  
 ពីរបឡីងងសរកាយមក្ សយងីក្ប៏ានជួបជុរំក្ុមរគួោរ 
និងញា មិិ ត សដីមបសីធវីពិធបុីណយេពឲ្យស្រេតដី៏ឧ តុងឧ ត
មភមាន ក្ស់នេះ ហដលរ ូវជាមាត យ ជដូីន និងមិ តភក្តិជាទី
នឹក្រឭក្។ សែយីសយងីក្៏បានសផតីមការរេ់សៅ សដាយ
គ្នម នមាត យរបេ់សយងី។ 
 ៨េបាត ែ៍សរកាយមក្ បអូនរបុេខ្ុ ំក្៏បានទូរេ័ពទមក្ខ្ុ ំ។ គ្ន រ់បាបខ់្ុ ំថា 
បា៉ា របេ់សយងីបានបរាជយ័ក្នុងការពាបាលជមងខូឺចខួរក្ាល ហដលគ្ន ប់ាន
 យុទធជាង៦ឆ្ន កំ្នលងមក្សនេះ។ ទឹក្ហភនក្របេ់ខ្ុ ំក្៏បានរេក្ចុ់េះមក្ ខណៈ
សពលហដលខ្ុ ំក្ំពុងហ សបីក្ឡានសៅផទេះ។ ខ្ុមំានការសោក្េសរងងយា៉ា ង
ខាល ងំ ហ ទនទឹមនឹងសន្ទេះ ខ្ុកំ្ម៏ានការដឹងគុណ ចំសពាេះរពេះជាមាច េ់ផងហដរ។ 
ខ្ុ ំោររពេះគុណរពេះោងគ េរមាបក់ាររសំដាេះគ្ន ស់ចញពីការឈចឺាប់ រចួផុ ពី
ជមងឺ និងទុក្ខលំបាក្ទ្វងំពួងក្នុងសោក្ិយសនេះ សែយីសពលសនេះ គ្ន ប់ានសៅ

ការសោក្េសរងង ជាការសធវី
ដសំណីរហដលសយីងមាន ក្់ៗ នឹង
រ វូឆលងកា  ់សៅសពលណា 
មយួ។ ប៉ាុហនត ោវីហដលេំខាន់
សន្ទេះ ស ីសយីងនឹងសធវីដសំណីរ 
ឆលងកា ស់រឿងសនេះ សដាយ 

រសបៀបណា? 
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សៅជាមួយរពេះោងគេសស្រ គ្ េះរបេ់គ្ន ស់ែយី។ ខ្ុកំ្៏បានទូរេ័ពទសៅកូ្នរបេុ
ខ្ុ ំ សដីមបរីបាបដ់ំណឹងសនេះដល់គ្ន ់។ សយងីក្ប៏ានជហជក្គ្នន  ោំពោីនុេាវរ ី
យហ៍ដលសយងីធ្លល បម់ានជាមួយ “បា៉ា -បា៉ា ” ហដលចូលចិ តសចញសដីរសលងជា
មួយនឹងសយងី កាលគ្ន ស់ៅរេ់។ សែយីសយងីក្៏បានយ។ំ 
 សពលខ្ុ ំសៅដល់ផទេះ ខ្ុកំ្៏បានរបាបដ់ំណឹងដស៏រក្ៀមរក្ំសនេះ ដល់រក្ុម
រគួោរខ្ុ ំទ្វងំមូល។ សយងីក្៏បានជហជក្គ្នន  ទ្វងំខសកិ្ខសួល សែយីសយងីក្៏
បានោធិោឋ នជាមួយគ្នន  ខណៈសពលហដលសយងីក្ំពុងហ កានទុ់ក្ខ។ សន្ទេះជា
រដូវកាលឡនការបា ប់ងដ់៏សរក្ៀមរក្រំបេ់ខ្ុ ំ កាលពឆី្ន ២ំ០១១។  
 ក្នុងន្ទមខ្ុ ំជាោនក្របឹក្ាសយាបល ខ្ុបំានជួយមនុេសជាសរចីន ខណៈ
សពលហដលពួក្សគ យុទធ សៅក្នុងការសោក្េសរងងសដាយោរការបា ់បង់
សផសងៗ។ ក្នុងការសធវដីំសណីររបេ់ខ្ុ ំ ឆលងកា ក់ារសោក្េសរងង ខ្ុបំានរក្
សឃញីថា សេចក្តជីំសនឿ គពឺិ ជាមានោរៈេំខាន់ មិនអាចោ ប់ាន។ 
ទំន្ទក្ទ់ំនងហដលសយងីមានជាមួយរពេះជាមាច េ់ ជេះឥទធពិលមក្សលី េម ថ
ភាពរបេ់សយងី សៅក្នុងការឆលងកា ក់ារឈចឺាប ់ ហដលហាក្ដូ់ចជាមិនអាច
ជមនេះបាន។ 
 ការសោក្េសរងង ជាការសធវដីំសណីរហដលសយងីមាន ក្់ៗ នឹងរ ូវឆលងកា  ់
សៅសពលណាមួយ។ ប៉ាុហនត ោវីហដលេំខានស់ន្ទេះ ស ីសយីងនឹងសធវីដសំណីរ ឆលង
កា ស់រឿងសនេះ សដាយរសបៀបណា? 
 

Tim Jackson 
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មាតិការ 
ទី១                  ទំព័រ 
ការសធវដីំសណីរឆលងកា ក់ារបា ប់ង់        ៦ 

ទី២ 
ការសោក្េសរងងបានលអ          ៩ 

ទី៣ 
ទំនួញ និងសេចក្តជីំសនឿ :  
ការមានក្តេីងឃមឹដ៏មុ មាសំៃងីវញិ ក្នុងសពលសោក្េសរងង ២៧ 
 
Cover Design:   Stan Myers 
Cover Image:   ©iStock.com / SondraP 
Interior Design:   Steve Gier 
Interior Images:  (p.1) ©iStock.com / SondraP; (p.7) Laura Shreck / RGBStock;   
(p.11) Valerie C. Fouche / Stock.Xchng; (p.27) Dez Pain / Stock.xchng 
ហរបេរមួលជាភាោហខមរសដាយ សោក្លី ប ុនថា 
ហក្េរមួលោ ថបទសដាយ សោក្ឯក្ េ ា 
បទគមពីរជាភាោហខមរដក្រេង់សចញពីរពេះគមពីរបរេុិទធ ភាោហខមរ បក្ហរបចាេ់ ឆ្ន ១ំ៩៥៤ 
សដាយការោនុញ្ញា  ិ និងរក្ាេិទធិសដាយេមាគមន៍រពេះគមពីរេក្ល។ 
រក្ាេិទធិរគប់យា៉ា ងសដាយ: © 2019 ODB Ministries (website: www.odb.org) 
សចញផាយសដាយ : ODB Cambodia (email: cambodia@rbc.org, Tell: 087 233 907, website: 
http://khmer-odb.org, FB page : https://www.facebook.com/RBCCambodia) 
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ទី១ 
ការន វ្ើដំន ើ រឆលងកាត់ការបាត់បង់ 
 

កា រសោក្េសរងង គជឺាដំសណីរការដេ៏មុរគោម ញ និងឈចឺាប ់
សដាយសយងីរ ូវរបឈមមុខនងឹការបា ប់ង ់ សពញមួយជវី ិសយងី។ 

រពេះជាមាច េ់បានរតាេសៅសយងីឲ្យរេ់សៅ និងោរេបាយនឹងទំន្ទក្់
ទំនងជាមួយោនក្ដឡទ សដាយដឹងថា ឡងងណាមួយ សយងីនឹងកានទុ់ក្ខ សដាយ
ោរការបា ប់ងព់ួក្សគណាមាន ក្់។ សយងីរបហែលជាោុនំងឹសរឿងសនេះសែយី។  
សយងីនឹងបា ប់ង់ោវីៗ ទ្វងំោេ់ តាមរយៈកាលៈសទេៈ ឬតាមរយៈការោល ប់
របេ់សយងី។  
 កាលៈសទេៈឡនទំន្ទក្ទ់ំនងរបេ់សយងី ជាមួយរក្ុមរគួោរ ម ិតភក្តិ 
(ហដលមានភាពជិ េនិទធ ចណំងទ្វក្ទ់ង ឬក្តរីេឡាញ់) មានឥទធពិលមក្
សលីជសរៅ រយៈសពល និងរសបៀបហដលសយងីឆលងកា ក់ារសោក្េសរងង 
សដាយោរការបា ប់ងព់ួក្សគ។   

 

ការបា ់បង់ គឺមិនរគ្នន់ហ រាប់ប ច្ូ លការោល ប់របេ់មនុេសជាទីរេឡាញ់
ប៉ាុសណាា េះសៃីយ។ សពលណាសយីងបា ់បង់ចំណងទ្វក់្ទងជាមួយនឹងោវីមួយ ហដល
េំខាន់ចំសពាេះសយីង សយីងនឹងមានអារមមណ៍ោត យរេសណាេះ។ សយីងចាបំាច់រ ូវ
សរៀនរបឈមមុខនឹងការបា ់បង់។ ការសរៀនរបឈមមុខនឹងការបា ់បង់ក្នុ ងជីវ ិ
សយីង អាចជួយឲ្យសយីងសរ ៀមខលួ ន សដីមបីរបឈមមុខនឹងការបា ់បង់សៅសពល
សរកាយសទៀ ។  



7 

 

មនុស្សមា្ន ក់ៗមា្នការដោកស្ដរងងខុស្ៗគ្នន ។ 

 ការសោក្េសរងង គជឺាការសធវដីំសណីរហដលមនុេសមាន ក្់ៗ េុទធហ ឆលង
កា ់ ហ គ្នម ននរណាមាន ក្អ់ាចដឹងថា ោនក្គួរហ កានទុ់ក្ខ សដាយរសបៀបណា
សទ សរពាេះវាជាផលូវ ហដលមនុេសមាន ក្់ៗ សដីរផ្ទទ ល់ៗខលួន។ សែយីការសោក្
េសរងង ក្គ៏្នម នក្បួនដាចខ់ា  េរមាបឲ់្យោនុវ តតាមសន្ទេះហដរ។ សទ្វេះជា
យា៉ា ងណាក្៏សដាយ សពលហដលសយងីដឹងោំពដីំសណីរឡនការសោក្េសរងង 
និងដឹងោំពកីារោវីខលេះ ហដលមានឥទធពិលមក្សលីវា សយងីនឹងអាចសរ ៀមខលួន
បានកានហ់ របសេីរសៃងី េរមាបស់រឿងមួយចំនួន ហដលសយងីនឹងជួបរបទេះ 
បន្ទទ បព់បីា ប់ងម់នុេសជាទីរេឡាញ់។ 

ការដោកស្ដរងងអាចបង្ហា ញឲ្យដ ើញភាពចាំបាចន់នដស្ចកតីជាំដនឿ 

 ោវហីដលចហមលក្សន្ទេះគឺ ការសោក្េសរងងប ា្ ញសចញនូវភាពចាបំាចឡ់ន
ជំសនឿរបេ់ោនក្កាន់ទុក្ខ សទ្វេះពួក្សគគិ ថា ខលួនឯងជាោនក្សជឿរពេះ ឬោ ក់្៏
សដាយ។ ការសោក្េសរងងប ា្ ញឲ្យដឹងថា សយងីទុក្ចិ តសលីោវី សពលហដល
សយងីជួបការបា ប់ង់។ នយិាយឲ្យខលី សយងីរ ូវការសេចក្តជីំសនឿ។  
 រពេះគមពីរបានប ា្ ញផលូវមួយ េរមាបឆ់លងកា ស់ពលហដលមានការបា ់
បង់ គផឺលូវសឆ្ព េះសៅរក្ក្ហនលងហដលខពេ់ជាង។ បទពិសោធនស៍នេះសរចីនហ សធវី
ឲ្យមានអារមមណ៍ថា ពបិាក្ដូចោល ប់ គជឺាការឆលងកា ផ់លូវដស៏រគ្នេះថាន ក្់ តាម 
“រជលងឡនមលបស់េចក្តោីល ប់” ហដលសេតចដាវឌីបានមានបនទូលក្នុងបទគមពរី 
ទំនុក្ដំសក្ីង ២៣:៤។ បទទំនុក្ដំសក្ីងដ៏សពញនិយមសនេះ បានរឭំក្សយងី
ថា “សទ្វេះសបទូីលបងគសំដីរកា រ់ចក្ភនឡំនមលបស់េចក្តោីល បក់្ស៏ដាយ គងហ់ មនិ
ខាល ចសេចក្តអីារក្ក្ណ់ាសៃយី ដប ិរទងគ់ងស់ៅជាមួយនឹងទូលបងគំ រពនង់ 
សែយីនឹងដំបងរបេ់រទងក់្ំោនតចិ តទូលបងគ”ំ។ រពេះហដលជាោនក្គ វ្ លដ៏
លអ រទងដ់ឹក្ន្ទសំយងី កា ត់ាមរជលងឡនទឹក្ហភនក្ តាមរសបៀបហដលសយងី
អាចពឹងហផអក្សលីរទងទ់្វងំរេុង។ រពេះោងគជូ ទឹក្ហភនក្សយងី ក្មានតច ិត
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សយងី សែយីធ្លន្ទសយងីថា សយងីនឹងឆលងកា វ់ា សដាយសជាគជ័យ សទ្វេះសៅ
សពលខលេះ សយងីមិនដឹងចាេ់ថា សយងីអាចឆលងកា វ់ាឬោ ់ក្ស៏ដាយ។  

 ការសោក្េសរងង ជាោវីហដលសយងីមិនអាច
សជៀេផុ  សែយីមានភាពេមុរគោម ញ 
អារេ័យសៅសលីភាពេីុជសរៅឡនទំន្ទក្ទ់ំនង 
និងកាលៈសទេៈខុេៗគ្នន  ក្នុងជីវ ិសយងី ប៉ាុហនត 
សៅទីបំផុ  ោនក្កានទុ់ក្ខទ្វងំោេ់េុទធហ ចង់
ដឹងថា “ស ជីីវ ិខ្ុនំឹងមានភាពលអរបសេីរជាង
សនេះឬសទ? ស កីារឈចឺាបស់នេះនឹងក្នលងផុ សៅ
ឬសទ? ស ខី្ុ ំអាចឆលងកានស់េចក្តទុីក្ខសនេះរចួ
សទ?”  

ោនក្កានទុ់ក្ខទ្វងំោេ់េុទធហ 
ចងដឹ់ងថា “ស ីជីវ ិខ្ុ នឹំងមាន
ភាពលអរបសេីរជាងសនេះឬសទ? 
ស ីការឈឺចាប់សនេះនឹងក្នលង
ផុ សៅឬសទ? ស ីខ្ុ ំអាចឆលង
កានស់េចក្តីទុក្ខសនេះរចួសទ?”  
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ទី២ 
ការនោកសនស្ងងបានល្អ 
 

រពេះ រទងប់ានបសងក ីសយងីមក្ ឲ្យមានចំណងទ្វក្ទ់ងគ្នន ។ ចាបត់ាងំ
ពីសដីមដំបូងឡនក្ំសណី មនុេសជា ិមក្ ភាពឯសកាមិនហមនជា

ជសរមីេដល៏អសៃយី(សោកុ្បប តិ ២:១៨)។ រពេះរទងប់ានរចន្ទសយងីមក្ 
ឲ្យមានភាពជិ េនិទធ និងមានេែគមន៍។ តាមរយៈការជាបជ់ំពាក្ដ់៏មាន
ន័យសនេះ សរឿងរបេ់បុគគលមាន ក្់ៗ មានោ ថន័យកានហ់ រជាលសរៅ និងមាន
ោរៈេំខានក់ានហ់ ខាល ងំ។ សពលហដលចំណងទ្វក្់ទងទ្វងំសនេះបាក្ហ់បក្ ឬ
មានការបា ប់ង់ ការឈចឺាបក់្ប៏ានសក្ី មានក្នុងក្ំរ ិដធ៏ងន់ធងរ គកឺារឈឺ
ចាប់ ហដលន្ទឲំ្យមានការសោក្េសរងង ។ “ការកានទុ់ក្ខ ឬសោក្េសរងង 
គឺជាហផនក្ដេំ៏ខាន់ ឡនបទពិសោធនឡ៍នសេចក្តរីេឡាញ់ … វាមិនហមនជា
ហផនក្ហដលរ ូវកា ស់ចាល សៅក្នុងដំសណីរការឡនការកានទុ់ក្ខ ហ ជាដំណាក្់
កាលមួយ ក្នុងចំសណាមដំណាក្ក់ាលជាសរចីនរបេ់វា គឺមិនហមនជាការ
រខំានដល់ការរាសំរចៀង ហ ជាជំហានបន្ទទ ប”់។  
 សពលហដលការភ័នតភាងំសកី្ សៃីង ។ សោក្េីុ សោេ លូោុេី(C. S. 
Lewis) បានពិពណ៌ន្ទោំពីការ េ រូបេ់គ្ន ់ សៅក្នុងការសោក្េសរងង
យា៉ា ងដូចសនេះថា “សៅក្នុងការសោក្េសរងង គ្នម នោវីហដលសៅនឹងមួយក្ហនលង
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សៃយី។ មនុេសអាចឆលងផុ ការសោក្េសរងងបានមួយវគគ ហ វាហ ងហ 
សក្ី មានសៃងីវញិជានិចច។ មតងសែយីមតងសទៀ ។ ោវីៗ េុទធហ សក្ី មាន
សៃងីវញិ។ ស ខី្ុកំ្ំពុងហ វលិរ ៃបម់ក្រក្បញ្ញា ដហដលវញិសទ ឬខ្ុកំ្ំពុងហ 
រ ូវខយល់ក្ួច ឲ្យវលិសៃងីសៅសលី ឬចុេះសរកាម?” 
 ការសោក្េសរងងរបេ់ខ្ុ ំមានលក្ខណៈដូចសនេះឯង សែយីខ្ុ ំក្ប៏ាន
សឃញីការសោក្េសរងងដូចសនេះ ក្នុងជីវ ិមនុេសជាសរចីន ហដលខ្ុបំានផតល់
ការរបឹក្ាផលូវចិ ត។ ការសធវីដំសណីរក្នុងភាពសោក្េសរងង អាចមានភាពមនិ
ចាេ់ោេ់ នងិមិននឹងនរសៅសពលខលេះ ហដលន្ទំ
ឲ្យោនក្សោក្េសរងងសចាទេួរថា ស វីាជាផលូវហដល
ខលួនរ ូវសដីរឬ? គ្នម ននរណាមាន ក្ឆ់លងកា ដ់ំណាក្់
កាលឡនការសោក្េសរងង តាមលំដាបលំ់សដាយ 
ឬសដាយសលបឿនដហដលសន្ទេះសៃយី។ សយងីមិនចាំ
បាចរ់ ូវមានការភ្ាក្ស់ផអីលសៃយី សពលសយងីមិន
យល់ ោំពសីរឿងហដលក្ំពុងសក្ី សៃងី ឬវាហាក្ដូ់ច
ជាក្ំពុងហ សក្ី សៃងីវញិមតងសែយីមតងសទៀ ។ សបី
សយងីដឹងថា ការភានភ់ាងំក្ំពុងហ សក្ី មាន សន្ទេះ
យក្លអ សយងីគួរហ សរ ៀមខលួន សដីមបរីបឈមមុខ
ដាក្វ់ា។ ដំសណីរការឡនការកានទុ់ក្ខ គមឺិនមានេ
ណាត បធ់្លន បស់ៃយី។ វាមានភាពរសញរឡញ៉ា សែយី
សពលខលេះ សយងីរបហែលជាមានអារមមណ៍ថា សយងីក្ំពុងហ វសងវងោម រ ។ី 
ោនក្មិនទ្វនវ់សងវងោម រ សីៃយី ោនក្រគ្ននហ់ សោក្េសរងងប៉ាុសណាា េះ។ ការ
សោក្េសរងង មិនមានគំរជូាោក្លសន្ទេះសទ ។  
 ការរនធ ចិ់ ត គឺជាសរឿងធមមតា ។ វាជាោវីហដលនឹងសក្ី មាន បន្ទទ បព់ី
សយងីបានទទួលដំណឹងមរណៈភាពរបេ់មនុេសជាទីរេឡាញ់។  វាជាការ
សឆលីយ បជាដំបូងរបេ់សយងី ហដលជួយការពារសយងី និងជួយឲ្យសយងីអាច

គ្នម ននរណាមាន ក្ឆ់លងកា ់
ដណំាក្ក់ាលឡនការសោក្
េសរងង តាមលំដាបលំ់សដាយ 
ឬសដាយសលបឿនដហដល     

សន្ទេះសៃីយ។  
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បនតសធវីដំសណីរសៅមុខសទៀ  សៅក្នុងកាលៈសទេៈ
ហដលពិបាក្ឡរក្ហលង។ រពេះជាមាច េ់បានរចន្ទការ
រនធ ច់ិ តមក្ សដមីបកីារពារសយងី សដាយជួយសយងី
ឲ្យអាចបនតដំសណីរសៅមុខសទៀ  ពំុសន្ទេះសទ ទុក្ខដ៏
ធងនស់ន្ទេះនឹងសធវីឲ្យសយងីមិនអាចសធវោីវីសក្ី សៃយី។ 
សយងីមិនគួរពាយាមទបោ់ក  ់ ឬជមនេះវាសៃយី ហ 
គួរហ ឲ្យវាបនតដំសណីររបេ់វាជាធមមតា។ 
 មិ តភក្តិហដលមានបំណងលអ មិនគួរពាយាម
ន្ទោំនក្ហដលក្ំពុងសោក្េសរងង ឲ្យសមីលរោល
មក្សលីការរនធ ច់ិ តសន្ទេះសៃយី សែយីក្ម៏ិនរ ូវ
សរបថីាន សំពទយ សដាយមិនបានហេវងយល់ឲ្យចាេ់ ោំពេុីខភាពរបេ់គ្ន  ់
ហដលក្ំពុងោនស់ខាយរោប់។   
 ចូរកំុ្សធវីពុ ជាមនុេសហដលរងឹមា ំ ។ ចូរកំុ្ពាយាមបដិសេធការពិ ។ 
ចូររេ់សៅក្នុងការពិ ។ ការពាយាមដក្ខលួនសចញឲ្យឆ្ង យពីការឈចឺាប់ ឡន
ការសោក្េសរងង សដាយពាយាមសធវពុី ជាមនុេសរងឹមា ំគគឺ្នម នរបសយាជន៍
សៃយី។ ការសធវីដូចសនេះ គរឺគ្ននហ់ បានរារាងំការរកី្ចសរមីនរបេ់ោនក្។ 
សោក្សស្រែវដឺរគិ ប ូជន័រ(Frederick Buechner) បានទទលួោគ ល់ថា ការ
ពាយាមបដិសេធការពិ បានន្ទឲំ្យគ្ន ប់រាជ័យ សៅក្នុងការជមនេះការ
សោក្េសរងង បន្ទទ បព់ីឪពុក្របេ់គ្ន ស់ធវោី តឃា ។ សោក្ប ូជន័របាន
មានរបោេនថ៍ា ការសធវឲី្យខលួនឯងរងឹមា ំសដីមប ីទល់នឹងភាពកាចោហាវ
ឡនជីវ ិ អាចការពារោនក្ឲ្យរចួពកីារឈចឺាបម់ួយចំនួន ប៉ាុហនត ភាពរងឹមាសំន្ទេះ 
អាចកាល យជារន្ទងំ ហដលរារាងំមនិឲ្យោនក្មានការផ្ទល េ់ហរប សដាយ “ោណំាច
ដ៏បរេុិទធរបេ់រពេះ ហដលជារបភពឡនជីវ ិទ្វងំោេ់”។ គ្ន ក់្ប៏ាននិយាយ
េងក ធ់ងន់ ោពំភីាពចាបំាចឡ់នការោនុញ្ញា  ឲ្យោំណាចរបេ់រពេះសធវកីារក្នុង
ជីវ ិសយងី។ គ្ន ថ់ា “ោនក្អាចរេ់សដាយខលួនឯង។ ោនក្អាចរងឹមា ំសដាយខលួន

ការសោក្េសរងង ហដលសយីង
ពាយាមបដិសេធ គឺជាការ
សោក្េសរងង ហដលមិនបាន
ទទួលការសរបាេឲ្យជា។ 
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ឯង។ ោនក្ហងមទ្វងំអាចមានជ័យជមនេះ សដាយខលួនឯង។ ប៉ាុហនត ោនក្មិនអាច
កាល យជាមនុេស សដាយពឹងខលួនឯងបានសៃយី”។ េរបុមក្ ការសោក្
េសរងង ហដលសយងីពាយាមបដិសេធ គឺជាការសោក្េសរងង ហដលមនិ
បានទទួលការសរបាេឲ្យជា។ 
 មនុេសហដលក្ំពុងសោក្េសរងង ចាបំាចរ់ ូវទទួលោគ ល់ការពិ  
ហដលក្ំពុងហ សក្ី មាន។ រ ូវទទួលោគ ល់ភាពពិ របេ់វា គមឺិនរ ូវសៅវា
ថា ជាោវសីផសងសន្ទេះសទ។ ការទទួលោគ ល់ការពិ ដូចសនេះ នឹងជួយឲ្យសយងី
ឈបប់ដិសេធការសោក្េសរងងរបេ់សយងី សែយីជាការសបាេះជំហានដធ៏ំ
មួយឆលងកា ក់ារសោងេសរងង សដាយសជាគជ័យ។ 

ចូរនោម ោះស្តង់ អំពីអារមម ៍ខ្លួនឯង 
រពេះជាមាច េ់ក្ស៏ោក្េសរងងផងហដរ។ សោក្នីកូ្ឡាេ វ ៉ាូលទ័រេវែវ
(Nicholas Wolterstorff) បានបា ប់ងកូ់្នរបុេមាន ក្់ សៅក្នុងសរគ្នេះថាន ក្់ 
សពលសៃងីភនំ។ គ្ន ម់ានរបោេនថ៍ា “សយងីសមីលសឃញីទឹក្រពេះសនរ 
របេ់រពេះ តាមរយៈទឹក្ហភនក្របេ់សយងី”។ សពលណាសយងីសោក្េសរងង 
គឺមានន័យថា សយងីបានចូលរមួជាមួយរពេះ សៅក្នុងេរមេ់ឡនការសោក្
េសរងង សដាយការបា ប់ង់ សែយីសយងីសោក្េសរងង សដាយរពំឹងរង់ចាឡំងង 
ហដលោវីៗរគបយ់ា៉ា ង នឹងរ ូវបានោត សៃងីវញិ។ 

 ការសរេក្ឃាល នការោអ ង ឬោត រសៃងីវញិ និងចងឲ់្យោវីៗទ្វងំោេ់ហរប

ការសមីលសឃីញេពរបេ់មនុេសជាទីរេឡាញ់ជាសលីក្ចុងសរកាយ គឺជាការ
ពិបាក្ ហ វាបានជួយោនក្សោក្េសរងងជាសរចីន ឲ្យទទួលោគ ល់ភាពមិនអាច
សជៀេវាងបានឡនការបា ់បង់។ មនុេសជាសរចីនហដលមិនហដលបានសឃីញេព
របេ់មនុេសជាទីរេឡាញ់ សរចីនហ និយាយថា ពួក្សគមានការពិបាក្សៅក្នុ ងការ
បដិសេធការឈឺចាប់ សដាយមានអារមមណ៍ថា វាជាេុបិនតអារក្ក់្ដហ៏វងមួយ។  
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ជាងមសីៃងីវញិ(វវិរណៈ ២១:៤-៥) ហ ការផ្ទល េ់ហរបជាងមសីៃងីវញិ ហដល
នឹងសក្ី មានសៅសពលោន្ទគ  េថ ិសៅជាបក់្នុងចំណុចេនូលឡនការសោក្
េសរងងទ្វងំោេ់របេ់សយងី។ ពភិពសោក្មានភាពរេេ់ោអ   ហ ជាញឹក្
ញាប់ សយងីរ ូវបានរឭំក្ថា វាមានសពញសដាយភាពសខទចខាទ ។ំ គសឺៅសពល
សន្ទេះសែយី ហដលសយងីបា ់បងេ់រមេ់ខលេះៗ ក្នុងជីវ ិសយងី សែយីជួបភាព
សខទចខាទ  ំ ហដលសធវឲី្យសយងីសោក្េសរងង សដាយសរេក្ឃាល នចងប់ានពិភព
សោក្ហដលលអជាងសនេះ។ 
 ចូរកំុ្ពាយាមហាមឃា អ់ារមមណ៍របេ់ោនក្សៃយី។ សៅរ ងដ់ំណាក្់
កាលខលេះឡនការសោក្េសរងង ោនក្ខលេះរបហែលជារបាបស់យងីថា “ោនក្មិនគួរ
មានអារមមណ៍ពិបាក្យា៉ា ងសនេះសទ”។ ពំុសន្ទេះសទ សយងីរបហែលជាពាយាម
ឃា អ់ារមមណ៍ខលួនឯង។ ប៉ាុហនត អារមមណ៍របេ់សយងីសរៅណាេ់ សរពាេះរពេះ
ជាមាច េ់បានរបទ្វនេម ថភាពសយងី ឲ្យអាចមានអារមមណ៍ដរ៏ជាលសរៅ 
ដូចរពេះោងគហដរ។  ម ិតរមួអាជីពរបេ់ខ្ុ ំ ហដលជាោនក្របឹក្ាផលូវចិ ត បាន
និយាយថា “ោនក្មិនអាចពាបាលជមងឺ ហដលោនក្មិនអាចយល់ក្នុងអារមមណ៍
សន្ទេះសៃយី”។ គ្ន ច់ងម់ានន័យថា ការបា ប់ងដ់ឈ៏ចឺាប់ អាចសធវឲី្យសយងី
ឃា អ់ារមមណ៍ខលួនឯង មនិឲ្យសោក្េសរងង។ ការទទួលយក្នូវអារមមណ៍
ឈចឺាប ់ ជួយឲ្យសយងីោគ ល់ជសរៅ និងទំែឡំនអារមមណ៍ សៅក្នុងបទ
ពិសោធនទ៍្វងំោេ់របេ់សយងី។ 
 បន្ទទ បព់មីានការបា ប់ង់ ការសោក្េសរងង អាចរុញរចានសយងីឲ្យ
ដួលចុេះ សែយីក្ប់សយងីសៅសរកាមគំនរឡនអារមមណ៍ដ៏រចបូក្រចបល់ ហដល
សយងីមិនយល់។ ោនក្សោក្េសរងងអាចសក្ី មានអារមមណ៍ោយៃជំា
សរចីនមិនសចេះចប់ ហដលមានដូចជា អារមមណ៍ ក្េ់ល ់ ឈចឺាប ់ បា ប់ង់
ជំសនឿ មនិនឹងនរ ការកា ផ់្ទត ចទ់ំន្ទក្ទ់ំនង បដិសេធការពិ  ក្ែំងឹ ោយុ តិ
ធម៌ ការភ័យខាល ច ការសបាេះបង ់ភាពឯសកា ធ្លល ក្ទ់កឹ្ច ិត នងិងបប់ារមភជាសដមី។ 
មុនសពលដំសណីរការឡនការសរបាេឲ្យជាអាចចាបស់ផតីម សយងីចាបំាចរ់ ូវសរៀប
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ចំអារមមណ៍របេ់សយងីឲ្យមានេណាត បធ់្លន ប់។ 
 ឧទ្វែរណ៍ ក្ំែងឹមិនហមនជាសរឿងធមមតាសទ 
គឺេូមបហី ក្ំែងឹចំសពាេះរពេះក្៏សដាយ។ ក្ំែងឹសនេះ
អាចសក្ី សចញពីការមានអារមមណ៍ថា រពេះជាមាច េ់
មិនបានសធវោីវី ហដលរទងគ់ួរហ សធវី ឬគិ ថា រទង់
បានោនុញ្ញា  ឲ្យមានសរឿងសក្ី សៃងី ហដលសធវីឲ្យ
សយងីឈចឺាប។់ ខ្ុចំាថំា ខ្ុមំានក្ំែងឹចំសពាេះរពេះ 
សពលហដលមិ តេំឡាញ់មាន ក្ប់ានបា ប់ងជ់ីវ ិ សៅ
ក្នុងសរគ្នេះថាន ក្ស់ៃងីភនំ កាលពីជាង១០ឆ្ន មុំន។ ខ្ុ ំ
បានហរេក្ដាក្រ់ពេះ។ ខ្ុ ំមិនយល់សោេះថា សែ ុោវី
រទងដ់ក្ជីវ ិមិ តេំឡាញ់ខ្ុ ំ សពលហដលគ្ន ក់្ំពុង
ហ បសរមរីទង់ សដាយចិ តសោម េះរ ង់។ ខ្ុមំាន
អារមមណ៍ថា សរឿងសនេះពិ ជាឡរពឡផស នងិគួរឲ្យ ក្់េល ណ់ាេ់។ ប៉ាុហនត រពេះ
ជាមាច េ់ធលំមម ខាល ងំលមម នងិមានក្តីរេឡាញ់លមមនឹងអាចយល់អារមមណ៍
សយងី េូមបហី សៅសពលហដលសយងីហរេក្ដាក្រ់ទង់ សៅសពលហដលសយងី
មានការបា ប់ងដ់៏សោក្សៅ។  
 ការសគង ការញា ំការសធវកីារ ក្នុងការរេ់សៅជាធមមតា អាចហរបជាសនឿយ

លំបាក្ សដាយោរការវាយរបហារខាងផលូវអារមមណ៍ សដាយោរការសោក្េ

បន្ទទ បពី់មានការបា ប់ង ់ការ
សោក្េសរងង អាចរុញរចាន
សយីងឲ្យដួលចុេះ សែីយក្ប់
សយីងសៅសរកាមគំនរឡន
អារមមណ៍ដរ៏ចបូក្រចបល់ 
ហដលសយីងមិនយល់។  

ជាញឹក្ញាប់ សយីងចងឲ់្យនរណាមាន ក់្ទទួលខុេរ ូវ ចំសពាេះការសោក្េសរងង 
និងការឈឺចាប់របេ់សយីង។ ជួនកាល មនុេសហាក់្ដូចជាចង់បសន្ទទ េហ រពេះជា
មាច េ់ប៉ាុសណាា េះ។ បទគមពីរទំនុក្ដសំកី្ងមានសពញសៅសដាយមនុេសហដលថាវ យចិ ត
ដាច់ដល់រពេះោមាច េ់ សដាយការឈឺចាប់ សដាយទូលេូមការសឆលីយ ប  សពលពួក្
សគេួររទង់ថា “សែ ុោវី?” ហដលសនេះជាេំណួរដ៏េីុជសរៅ ។ 
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សរងង។ ជួនកាល សយងីសៅការភ័នតភាងំថា “ោ័ពទឡនការសោក្េសរងង”។ 
ការភ័នតភាងំ គជឺាសរឿងធមមតាសទ។ ការភន័តភាងំសន្ទេះន្ទឲំ្យមានការរសវរីវាយ 
ភាពោេក្មមសៅក្ហនលងសធវកីារ ឬសៅផទេះ សដាយសយងីចាបស់ផតីមសធវោីវីមយួ 
សែយីរោបហ់ សភលចថា ខលួនឯងក្ំពុងសធវោីវី សែយីក្ម៏ានអារមមណ៍ហាក្ដូ់ច
ជាវសងវងោម រ ជីាសដីម។ ោនក្មិនបានកាល យជាមនុេសវកិ្លចរ ិសទ។ ោនក្
រគ្ននហ់ មានការសោក្េសរងងប៉ាុសណាា េះ។ 
 ចូរសរៀបរាប់ ោំពីោវីៗហដលោនក្បានបា ់បង ់។ ការនិយាយរបាបខ់លួនឯង 
រពេះជាមាច េ់ នងិោនក្ដឡទ ោំពោីវីៗ ហដលោនក្បានបា ប់ង់ គជឺាការោនុវ តនដ៍៏
ចាបំាច ់  ហដលជួយឲ្យោនក្ទទលួោគ ល់ការបា ប់ងរ់បេ់ោនក្  កានហ់ មាន
ន័យ។ មនុេសជាសរចីនរក្សឃញីថា ការេរសេរោំពកីារបា ប់ង់ សៅក្នុង
សេៀវសៅក្ រ់តា ឬក្នុងេំបុរ (របហែលជាេរមាបទូ់លថាវ យដល់រពេះ) 
បានជួយឲ្យយល់អារមមណ៍របេ់ខលួនឯងចាេ់ បន្ទទ បព់ីមានការភ័នតភាងំ ឬ
រចបូក្រចបល់។ 
 សោក្យ៉ាូបជាបុរេ ហដលបានជួបការបា ប់ងជ់ាសរចីនមុខ។ គ្ន ប់ាន
ពិពណ៌ន្ទ ោំពកីារបា ប់ងកូ់្ន រទពយេមប ត ិ និងការធ្លល ក្ខ់លួនឈ ឺ តាម
រសបៀបហដលមនុេសជាសរចីន្យយល់។ គ្ន ថ់ា “ដប ិសេចក្តហីដលខ្ុ ំខាល ច 
សន្ទេះបានសក្ី ដល់ខ្ុ ំ សេចក្តហីដលន្ទឲំ្យខ្ុ ំភ័យ សន្ទេះក្ម៏ក្ដល់ខ្ុសំែយី ខ្ុ ំ
គ្នម នសេចក្តេុីខ គ្នម នសេចក្តសីក្សមក្ានត ក្គ៏្នម នសេចក្តេំីរាក្សៃយី គមឺាន
ហ សេចក្តទុីក្ខប៉ាុសណាា េះ”(យ៉ាូប ៣:២៥-២៦)។ សែយីសេតចដាវឌី បានបា ់
បងន់គររបេ់រទង់ សែយីក្រ៏ ូវបុរតារទងក់្ប រ់ទងស់ទៀ (២ោយំ៉ាូហោល 
១៥) ហ រទងស់ៅហ សលីក្ទឹក្ចិ តោនក្សដីរតាមរទងម់ួយរក្ុម ូចថា “ចូរោនក្
រាល់គ្នន បលុងចិ តសៅចំសពាេះរទង់ រពេះរទងជ់ាទពីឹងរជក្េំរាបស់យងីខ្ុ ”ំ(ទនុំក្
ដំសក្ីង ៦២:៨)។ បុរេទ្វងំពីរន្ទក្ស់នេះ បានរបឈមមុខដាក្ក់ារឈចឺាប់
ឡរក្ហលង  សែយីបានរក្សឃញីថា ការសរៀបរាបោ់ំពទុីក្ខសោក្ បានជួយពកួ្
សគឲ្យចាបស់ផតីមទទួលយក្ការបា ប់ងរ់បេ់ខលួន។ 
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 ខ្ុបំានជួបរបជុជំាសទៀ ទ្វ ់ ជាមួយបុរេមួយរក្ុម សដីមបទីទលួការគ្នំ
រទ និងសលីក្ទឹក្ចិ ត។ ពួក្សគបានផតល់ឲ្យនូវបរយិាកាេដ៏េមរមយ េរមាប់
ឲ្យខ្ុសំរៀបរាបោ់ំពកីារបា ប់ងរ់បេ់ខ្ុ ំ។ ពកួ្សគបានោត បខ់្ុ សំរៀបរាប់ ោំពទុីក្ខ
លំបាក្ នងិការឈចឺាបរ់បេ់ខ្ុ ំ សពលសយងីញាំ
អាហារសពលរពឹក្ជាមួយគ្នន  ជាសរចីនដង សធវឲី្យខ្ុ ំ
មានេងឃមឹថា ខ្ុនំឹងអាចឆលងកា ទុ់ក្ខសោក្របេ់
ខ្ុ ំ យា៉ា ងសជាគជ័យ។ ពួក្សគមិនរគ្ននហ់ បានផតល់
ឱកាេ នងិសលីក្ទឹក្ចិ តឲ្យខ្ុ ំ ប ា្ ញអារមមណ៍
របេ់ខ្ុ ំ សដាយមិនោក្់បាងំ។ ការហចក្ចាយ នងិ
ការមិនោក្ប់ាងំអារមមណ៍ គជឺាការសបាេះជំហាន
សឆ្ព េះសៅរក្ការសរបាេឲ្យជា។ 
 កំុ្ពាយាមឃា ទឹ់ក្ហភនក្ខលួ នឯង ។ ការទួញ
យ ំ មិនហមនជាការទ្វេ់ខុេោវសីទ។ តាមពិ  ការ
យមំានោ ថរបសយាជន៍។ ទកឹ្ហភនក្ គឺជាការបនធូរ
ភាពតាន ឹង និងឈចឺាប់ ក្នុងអារមមណ៍ និងក្នុង
រូបកាយ គមឺានរបសយាជនច៍ំសពាេះដំសណីរការឡន
ការសោក្េសរងង។ េមាព ធសៅខាងក្នុងបានសក្ីនសៃងីកានហ់ ខាល ងំ សយងី
រ ូវហ បនធូរវា។ ការយបំានលអ ន្ទមំក្នូវការសរបាេឲ្យជាេរមាបរ់ូបកាយ 
និងវញិ្ញា ណរបេ់សយងី។ 
 ោនក្របឹក្ាសយាបលខលេះហដលមានបំណងលអ បានសលីក្ទឹក្ចិ តឲ្យោនក្
សោក្េសរងង “ខាមំា េ់ងក ច់ិ ត” សដាយសលីក្សៃងីថា ទឹក្ហភនក្ជាេញ្ញា
ប ា្ ញោំពកីារខវេះជំសនឿ ចំសពាេះោំណាច នងិរពេះបនទូលេនារបេ់រពេះ។ 
ប៉ាុហនត ទឹក្ហភនក្មិនហមនជាេញ្ញា ប ា្ ញឲ្យសឃញីចំណុចសខាយរបេ់សយងី
សន្ទេះសទ ហ វាជាោំសណាយមក្រពេះ។ ចូរសយងីកំុ្ោទ ក្ស់េទីរ សៅក្នុងការ
ប ា្ ញសចញនូវច ិតេសរងងរបេ់សយងីដល់រពេះជាមាច េ់ សដាយមនិោក្ប់ាងំ។ 

ទឹក្ហភនក្មិនហមនជាេញ្ញា
ប ា្ ញឲ្យសឃីញចំណុច

សខាយរបេ់សយីងសន្ទេះសទ ហ 
វាជាោំសណាយមក្រពេះ។ ចូរ
សយីងកុ្ំោទ ក្ស់េទី រ សៅក្នុងការ
ប ា្ ញសចញនូវចិ តេសរងង
របេ់សយីងដល់រពេះជាមាច េ់ 
សដាយមិនោក្ប់ាងំ។  
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វាជាការរ ឹមរ ូវណាេ់ ហដលោនក្ន្ទទំឹក្ហភនក្ឡនចិ តសខទចខាទ រំបេ់ោនក្ មក្
ថាវ យដល់រពេះោងគ។ រទងយ់ល់ចិ តសយងី។ 
 ោវក័្ប៉ាុលបានបញ្ញជ ក្ច់ាេ់ថា ោនក្សដីរតាមរពេះសយេ ូវ នឹងមានការ
សោក្េសរងង ហ សយងីមិនសោក្េសរងង ដូចមនុេសហដលគ្នម នក្តីេងឃមឹ
សន្ទេះសទ(១ហងេាៃូនចិ ៤:១៣)។ ផទុយសៅវញិ សយងីសោក្េសរងង
សដាយមានក្តីេងឃមឹ គកឺ្តីេងឃមឹ ហដលសៅជាបន់ឹងការមានរពេះជនមសៃងី
វញិរបេ់រពេះសយេ ូវ សែយីរឭំក្សយងីថា ឡងងមួយ ការោល ប់ ការសោក្
េសរងង ការទួញយ ំឬការឈចឺាបន់ឹងហលងមានសទៀ (វវិរណៈ ២១:៤)។ 

 ប៉ាុហនត ការសោក្េសរងង សដាយមានេងឃមឹ គមឺិនមានន័យថា ការឈឺ
ចាបស់យងីនឹងបា ់សៅវញិភាល មៗសន្ទេះសទ។ ការសដីរតាមរពេះសយេ ូវ មនិន្ទំ
ឲ្យសយងីឈបជ់ួបការឈចឺាប់ សៅសលីហផនដសីន្ទេះសៃយី(យ៉ាូហាន 
១៦:៣៣)។ រពេះសយេ ូវក្៏ធ្លល បម់ានការសោក្េសរងង នងិរពេះក្ហនសង 
សដាយផ្ទទ ល់ផងហដរ។ “រទងជ់ាមនុេសទូទុក្ខ សែយីក្ធ៏្លល បោ់គ ល់សេចក្តឈីឺ
ចាប”់(សោោយ ៥៣:៣)។ រទងប់ានរពេះក្ហនសងសដាយសបីក្ចំែរ សៅមុខ
ផនូររបេ់សោក្ឡាោ ហដលជាមិ តេំឡាញ់របេ់រទង(់យ៉ាូហាន ១១:៣៥)
។ សទ្វេះរទង់រជាបថា រទងន់ឹងសរបាេគ្ន ឲ់្យរេ់សៃងីវញិ ក្នុងសពលដខ៏លី
ខាងមុខក្តី រទងស់ៅហ ចូលរមួសៅក្នុងការសោក្េសរងងជាមួយមិ តភក្តិរទង់
ដឡទសទៀ  សដាយោរការោល បរ់បេ់មនុេសជាទរីេឡាញ់មាន ក្ស់នេះ។ 
 រពេះសយេ ូវនឹងសដីរជាមួយសយងី ឆលងកា អ់ារមមណ៍ដ៏រចបូក្រចបល់
របេ់សយងី។ ចូរសយងីទុក្ចិ តថា រពេះោងគយល់ចិ តសយងី សែយីរបទ្វនការ
ក្មានតចិ ត ហដលមានហ រទងស់ទ ហដលអាចរបទ្វនឲ្យ។ 
 ចូរសយីងចំែរចិ តទទួលយក្ការក្មានតចិ ត ។ “សបរីគ្ននហ់ និយាយ ឬ

“សេចក្តីជសំនឿមាន ួរន្ទទីដ៏េំខាន់ សៅក្នុ ងការសោក្េសរងងរគប់របសភទ ហ មិន
ដូចោវីហដលោនក្ខលេះគិ សន្ទេះសទ” Granger Westerberg 
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ោត បស់គនិយាយសលីក្ទឹក្ចិ ត គមឺិនោេ់លុយសទ”ជាពិសេេ សៅសពល
ហដលសយងីក្ំពុងហ សោក្េសរងង។ មិ តភក្តិ នងិមនុេសជិ េនិទធអាច
ពាយាមក្មានតចិ តសយងី សដាយក្តរីេឡាញ់ និងបំណងលអ ហ សយងី
របហែលជាមានអារមមណ៍ថា ការពាយាមរបេ់ពួក្សគហាក្ដូ់ចជាមិនមាន
របេិទធភាព សៅសពលហដលសយងីក្ំពុងសោក្េសរងងខាល ងំ។ ប៉ាុហនត សយងីមនិ
រ ូវបសណាត យឲ្យការសោក្េសរងង សធវឲី្យសយងីសៅឯសកា ឬរារាងំមិនឲ្យ 
សយងីទទួលការក្មានតចិ ត ហដលសយងីអាចរក្ សៅក្នុងវ តមាន នងិពាក្យេ
មតីរបេ់មិ តភក្តិ ឬរក្ុមរគួោររបេ់សយងី។ ោនក្រ ូវោនុញ្ញា  ឲ្យខលួនោនក្
ទទួលការក្មានតចិ តពោីនក្ដឡទ សដមីបឲី្យោនក្បនតមានទំន្ទក្ទ់ំនងជាមយួ
ោនក្ដឡទ សែយីទទួលការក្មានតចិ ត នងិទិេសៅ សដីមបឆីលងកា ក់ារឈឺ
ចាបរ់បេ់ោនក្។ 
 សៅសពលយបហ់ដលសគន្ទគំ្នន មក្ចាបខ់លួនរពេះ
សយេ ូវ ក្នុងេួនចារសក្ សេមា៉ា ន ី រទងម់ានរពេះទយ័ 
“រពួយពន់សពក្ សេទីរហ នឹងោល ប់” (មា៉ា ថាយ 
២៦:៣៨)។ រទងប់ានឲ្យពួក្ោវក័្របេ់រទង់ សៅ
ជាមួយរទង់ ខណៈសពលហដលរទងច់ាក្ប់ងាូររពេះទ័
យរទង់ ដល់រពេះវរបិតា។ វ តមានរបេ់ពួក្សគ ក្នុង
សពលហដលរទងឈ់ចឺាប់ បានន្ទមំក្នូវការក្មានត
រពេះទ័យដ៏ឈចឺាបរ់បេ់រទង។់ វ តមានរបេ់មិ តេំ
ឡាញ់របេ់សោក្យ៉ាូប ក្ប៏ានផតល់ឲ្យគ្ន នូ់វការ
ក្មានតចិ តផងហដរ។ ពួក្សគបានក្មានតចិ តគ្ន  ់
សដាយរគ្ននហ់ សៅោងគុយក្ំដរគ្ន ់ ោេ់៧ឡងង ក្នុងោំៃុងសពលហដលគ្ន ់
ក្ំពុងសោក្េសរងងសន្ទេះ(យ៉ាូប ២:១១-១៣)។ 

ចូររស់្ដៅជាមួយការបាត់បង់របស់្អ្នក 

 ចូរទទលួយក្ការរេ់សៅជាធមមតា តាមហបបងមី ។ ការបា ប់ងស់ធវីឲ្យ

ចូរសបីក្ចំែរចិ តោនក្ សដីមបី
ទទួលការក្មានតចិ ត ពីរពេះជា
មាច េ់ និងោនក្ដឡទ សដីមបីឲ្យ
ោនក្បានទទួលក្មាល ងំជាងមី និង
មានភាពរេេ់រោយក្នុង

គំនិ សៃីងវញិ។ 
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សយងីផ្ទល េ់បតូរ។ វាជាសរឿងហដលមិនអាចសជៀេរចួ។ ស ោីនក្នឹងផ្ទល េ់បតូរយា៉ា ង
ដូចសមតចខលេះ? វាអារេ័យសៅសលីខលួនោនក្សទ។ ការបា ប់ងដ់ធ៏ំ បនសល់ទុក្
នូវោល ក្ោន ម ក្នុងជីវ ិសយងី។ ការរេ់សៅធមមតា តាមហបបងមី អាចសក្ី មាន 
“បន្ទទ បព់សីរគ្នេះថាន ក្ស់ក្ី សៃងី” “បន្ទទ បព់មីានការហលងលេះគ្នន ” “បន្ទទ បព់ី
មា៉ា ក្ស់ក្ី មហារកី្” ឬ “បន្ទទ បព់ីបា៉ា ោចាក្សោក្” ជាសដីម។ ការរេ់សៅជា
ធមមតា តាមហបបងមី ជាការទទួលោគ ល់ថា ជីវ ិរបេ់សយងីមានការផ្ទល េ់បតូរ 
សែយីការរេ់សៅជាធមមតា តាមហបបចាេ់ បានក្នលងសៅ រេបសពលហដល
ការរេ់សៅជាធមមតា តាមហបបងមី បានចាបស់ផតីមសែយី។ 
 សោក្រឆី្  ដឺេីុសមីរ(Richard Dershimer) បានពិពណ៌ន្ទថា  ការ
រេ់សៅជាធមមតា តាមហបបងមី “ន្ទឲំ្យសយងីមានទេសនៈងមី ចំសពាេះការបា ់
បង់ ជាសពលហដលការឈចឺាប់ រ វូបានបនទន ់ សែយីជំនួេមក្វញិ សដាយ
ភាពសោក្សៅ ដម៏ានន័យ … អារមមណ៍ហដលទទួលបានពកីារបា ប់ងដ់៏
ធងនធ់ងរសនេះ មានការផ្ទល េ់បតូរ ពសីពលមួយសៅសពលមួយ … ពដីំណាក្ក់ាល
មួយ សៅដណំាក្ក់ាលមួយសទៀ  រេបតាមកាលៈសទេៈ”។ 
 បន្ទទ បព់បីា៉ា របេ់ខ្ុោំល បប់ានបួនហខ ខ្ុ ំក្ប៏ានចំណាយសពលបរបាញ់
េ វសៅសពលរសេៀល ជាេក្មមភាពហដលខ្ុ ំនងិបា៉ា ខ្ុចូំលច ិតសធវជីាមយួគ្នន ។ 
 សពលខ្ុ ំក្ំពុងហ ោងគុយសៅក្នុងឡរព ខ្ុរំ ូវបានរគបេងក ស់ដាយ
អារមមណ៍ដ៏សោក្សៅ សែយីក្៏បានចាបស់ផតីមយ ំ សដាយមិនអាចឃា ខ់លួន
ឯងបាន។ ខ្ុកំ្ប៏ានគិ ថា ខ្ុកំ្ំពុងហ ចាញ់វាសែយី។  
 ស ីខ្ុ សំកី្ ោី? បន្ទទ បម់ក្ ខ្ុកំ្៏បានដឹងថា បា៉ា មិនសៅទសីនេះ ជាមួយខ្ុ ំ
សទៀ សទ សែយីគ្ន មុ់ខជាេបាយចិ តណាេ់ សបេិីនជាគ្ន អ់ាចសៅបនត
ចំណាយសពលដូចសនេះសទៀ ។ សន្ទេះជាការរេ់សៅជាធមមតា តាមហបបងមី 
ហដលខ្ុ ំក្ំពុងហ ចាបស់ផតីមមាន។ សទ្វេះខ្ុបំនតដំសណីរសៅមុខសទៀ ជាមយួ
ភរយិាខ្ុ ំក្៏សដាយ ក្ខ៏្ុ ំមិនបានសៅឆ្ង យពកីារឈចឺាប់ ឡនការបា ប់ងម់នុេស
ជាទីរេឡាញ់សន្ទេះសៃយី។ ជនួកាល វាវលិរ ៃបម់ក្រក្ខ្ុ សំទៀ  សពល
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ហដលខ្ុ ំមិនេូវខវល់ពវីា សែយីវាបានរឭំក្ខ្ុ ំថា ខ្ុបំាននឹក្ពួក្សគប៉ាុណាា ។ 
 ចូរបនតចំណងទ្វក្ទ់ង។ ការមានអារមមណ៍សៅដាចព់ីសគ ឬឯសកា នងិ
មានអារមមណ៍ថា រ ូវសគសបាេះបងស់ចាល គជឺាសរឿងធមមតាសទ ក្នុងោំៃុងសពល
ហដលសយងីេរមបខលួននឹងការរេ់សៅជាធមមតា តាមហបបងមី។ 
 វាជាសរឿងធមមតាសទ ហដលោនក្ចងផ់្ទត ចខ់លួនសចញពោីនក្ដឡទ រេបសពល
ហដលោនក្ក្ំពុងហ រងច់ាឲំ្យការឈចឺាប់មានការងយចុេះ។ ោនក្ហដលសទីបហ 
កាល យជាបុរេសពាេះមា៉ា យ ឬស្រេតសីមមា៉ា យក្៏ដឹងថា ខលួនមានអារមមណ៍ឯសកា
ប៉ាុណាា  សៅោោសរៀន រពេះវហិារ នងិក្នុងការបំសពញ ួន្ទទកី្នុងរគួោរ 
បន្ទទ បព់បីា ប់ងប់តី ឬរបពនធជាទីរេឡាញ់របេ់ខលួន។ គ្នម នបតី ឬរបពនធណា 
ហដលមានគសរមាងចិ ច្ ឹមកូ្នហ មាន ក្់ឯងសន្ទេះសៃយី។ ប៉ាុហនត សពលហដលសេ
ចក្តោីល បប់ានឆក្យ់ក្ឡដគូជីវ ិរបេ់ខលួន ភាល មៗសន្ទេះ បនទុក្រគួោរ ែរិ ា្
វ ថុ ផលូវកាយ ផលូវអារមមណ៍ នងិវញិ្ញា ណរោបហ់ ធ្លល ក្់មក្សលីោម របេ់ពួក្សគ
ហ មាន ក្ឯ់ង។ ការពាយាមជួយខលួនឯងកំុ្ឲ្យលិចលងស់ៅក្នុងទុក្ខ មានការ
ពិបាក្ណាេ់សៅសែយី ចុេះទំរាហំ ការហងទ្វរំគួោរ
ហ មាន ក្ឯ់ងសទៀ សន្ទេះ ស មីានការពិបាក្ជាង
ោមាលមាម៉ា ន។  
 ការបនតចំណងទ្វក្ទ់ង គជឺាថាន បំនាបដល៏អ
បំផុ  េរមាបព់ាបាលភាពឯសកាដស៏ោក្េសរងង។ 
វាមិនហមនជាការ្យសទ។ ោនក្នឹងមានអារមមណ៍ថា 
ខលួនឯងជាមនុេស្យរងសរគ្នេះ។ ប៉ាុហនត ការបនត
ដំសណីរសៅមុខ ហ មាន ក្ឯ់ង គឺមិនអាចសៅរចួសទ។  
សពលហដលសយងីជំពបដ់ួល សៅក្នុងដំសណីរឆលងកា ់
ការសោក្េសរងង សយងីរ ូវដឹងថា សយងីក្ំពុងហ 
សៅក្ហនលងណា សែយីនរណាហដលអាចជួយសរជាង
សយងីសៃងីវញិ។  

សពលហដលសយីងជពំបដ់ួល 
សៅក្នុងដសំណីរឆលងកា ក់ារ
សោក្េសរងង សយីងរ វូដឹង
ថា សយីងក្ំពុងហ សៅក្ហនលង
ណា សែីយនរណាហដលអាច
ជួយសរជាងសយីងសៃីងវញិ។ 
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 ោនក្ខលេះយល់ថា ការចូលរមួសៅក្នុងរក្ុមោនក្សោក្េសរងង គអឺាចមាន
របសយាជនណ៍ាេ់។ ការបនតមានទំន្ទក្ទ់ំនងជាមួយោនក្ ហដលជួបការបា ់
បង់ នងឹជួយឲ្យសយងីទទួលបាននូវទេសនៈ ការយល់ដឹង និងការក្មានត
ចិ ត ពោីនក្ដឡទហដលធ្លល បឆ់លងកា ់ការសោក្េសរងងខាល ងំជាងសយងី។ 
មនុេសជាសរចីនមានេងឃមឹសៃងីវញិ សពលហដលពួក្សគបានដឹងថា ខលួនជា
ហផនក្មួយឡនេែគមនហ៍ដលមានការសរបាេឲ្យជា។ 
 េរមាបោ់នក្ហដលមានការពិបាក្ សៅក្នុងការឆលងកា ក់ារសោក្េសរងង 
សដាយមិនមានរកី្ចសរមីន ឬោនក្ហដលមិនមានរក្ុមេរមាប់ជយួសលីក្ទកឹ្
ចិ ត ឬក្៏ក្ំពុងហ របឈមមុខនឹងទរមងដ់៏រសញ៉ារឡញ៉ា ឡនការសោក្េសរងង 
ពួក្សគរបហែលជារ ូវការការរបឹក្ាផលូវចិ តដ៏លអិ លអន់ ពោីនក្ជំន្ទញ។ ចូរកំុ្
មានការោទ ក្ស់េទីរ សៅក្នុងការហេវងរក្ជំនយួសៃយី។ ោនក្និពនធបទគមពីរោ
ោត របានរឭំក្សយងីថា “មានគ្នន ២ន្ទក្់ សន្ទេះវសិេេជាងសៅហ ឯង ពសីរពាេះ
សគមានរ វ្ នយ់ា៉ា ងលអសក្ី ពកីារសនឿយែ រ់បេ់ខលួន ដប ិសបីដួល សន្ទេះមាន ក្់
នឹងសរជាងគ្នន សៃងីវញិ ហ វរសែយី ោនក្ណាហដលដួលក្នុងកាលហដលសៅហ 
មាន ក្ឯ់ង ឥ មានគ្នន នឹងជួយសរជាងសៃងីវញិ”(៤:៩-១០)។ 

 ោនក្រ ូវឲ្យខលួនឯងមានសេរភីាព   សៅក្នុងការោរេបាយនឹងជីវ ិសៃងី
វញិ។ ជាការពិ ណាេ់ ជីវ ិរបេ់ោនក្នឹងមិនដូចមុនសទៀ  បន្ទទ បព់ី
មនុេសជាទីរេឡាញរបេ់ោនក្ចាក្សចញសៅ ប៉ាុហនត ភាពខុេហបលក្សនេះមនិ
ចាបំាចរ់ ូវអារក្ក្ស់ៃយី។ ការបនតដំសណីរជីវ ិសៅមុខសទៀ  នងឹមានការ
ពិបាក្ សែយីអាចន្ទមំក្នូវអារមមណ៍ដ៏រចបូក្រចបល់។ ប៉ាុហនត ការសេីចសៃងី
វញិ ការសៅញាអំាហារសពលោង ចជាមួយមិ តភក្តិ ការសៅលំហែរកាយ ឬ
ចាបស់ផតីមទំន្ទក្ទ់ំនងសេនហាជាមួយោនក្សផសង(សលីក្ហលងហ ោនក្បានេនា

សពលហដលោនក្ោនុញ្ញា  ឲ្យោនក្ដឡទជួយរហំលក្បនទុ ក្ឡនការសោក្េសរងងរបេ់ោនក្ 
ពួក្សគនឹងមានោំណរ សៅក្នុ ងការបសរមីោនក្(កាឡាទី ៦:២)។  
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ជាមួយោនក្ោល ប់) គមឺិនមានន័យថា ោនក្បានក្ប ច់ិ ត ឬសធវខុីេនងឹ
មនុេសជាទីរេឡាញ់ហដលបានោចាក្សោក្សន្ទេះសទ។ មនុេសជាទី
រេឡាញ់របេ់ោនក្មិនចងឲ់្យជីវ ិោនក្រ ូវចបរ់ ឹមែនងឹសន្ទេះសៃយី។ ពកួ្សគ
ក្៏ចងឲ់្យោនក្បនតរេ់សៅ សដាយមានការេបាយរកី្រាយផងហដរ។ ជីវ ិរបេ់
សយងីអាចមានការធ្លល ក្ចុ់េះមួយរយៈ ហ េុភមងគលសរចីនហ សក្ី មាន សដាយ
មិនដឹងខលួន។ សពលហដលវាសក្ី មានសែយី ចូរសយងីទទួលយក្វា តាម
រសបៀបដ៏មានន័យបំផុ ។  
 សពលហដលោនក្ចាបស់ផតីមសេីចសៃងីវញិជាសលីក្ដំបូង បន្ទទ បព់បីា ប់ង់
គ្ន ់ ោនក្របហែលជាមានអារមមណ៍ថា វាដូចមិនេមសោេះ។ ប៉ាុហនត វាជា

េញ្ញា ប ា្ ញថា ក្តោីំណរឡនជីវ ិក្ំពុងហ សលច
សៃងីវញិសែយី។ បន្ទទ បព់ឪីពុក្មាត យខ្ុ ំបានោក្
ចាក្សោក្ ខ្ុនំិងបងបអូនខ្ុ ំ រពមទ្វងំភរយិា នងិ
កូ្នៗរបេ់ខ្ុបំានសៅផទេះពួក្គ្ន ់ សដមីបសីរៀបចទុំក្
ដាក្រ់បេ់របរក្នុងផទេះរបេ់ពួក្គ្ន ់។ សពលសន្ទេះ 
សយងីក្៏ទទួលបាននូវបទពិសោនដ៍៏ជូរច ់ ហ មាន
ន័យណាេ់។ សយងីមានអារមមណ៍ពិបាក្ចិ តមិន
អាចរទ្វបំាន ហ វាក្៏បានហរបកាល យជាថាន ពំាបាល
ចិ តសយងីមាន ក្់ៗ ។ សយងីក្៏បានសេីច សយងីយ ំ
សែយីក្៏បាននិយាយសរឿងជាសរចីន ខណៈសពល
ហដលសយងីជហជក្គ្នន  ោំពជីីវ ិរបេ់ពួក្គ្ន ់ ហដល
បានរេ់សៅ៦១ឆ្ន កំ្នលងមក្សនេះ។ ជីវ ិសយងីមាន
ការខុេហបលក្ពមុីខ ហ សៅហ លអ សែយីគួរឲ្យសយងី
ោរេបាយ នងិហចក្រហំលក្ដល់គ្នន សៅវញិសៅមក្។ 

ការ វននិដគ ដៅកនងុដស្ចកតីរស្ឡាញដ់ ើង វនញ 

ចូរសយីងោរេបាយសៅក្នុ ងការរេ់សៅ ក្នុ ងសពលបចចុ បបនន ។ ការរពមភាជ ប់

ការសេីចសៃីងវញិ ការសៅញាំ
អាហារសពលោង ចជាមួយមិ ត
ភក្តិ ការសៅលំហែរកាយ ឬ
ចាបស់ផតីមទំន្ទក្ទ់ំនងសេនហា
ជាមួយោនក្សផសង(សលីក្ហលង
ហ ោនក្បានេនាជាមួយោនក្
ោល ប់) គឺមិនមានន័យថា ោនក្
បានក្ប ចិ់ ត ឬសធវីខុេនឹង
មនុេសជាទីរេឡាញ់ហដល
បានោចាក្សោក្សន្ទេះសទ។ 
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ទំន្ទក្ទ់ំនងជាមួយោនក្ដឡទសៃងីវញិ គជឺាេញ្ញា ដល៏អ ហដលប ា្ ញថា ោនក្
ក្ំពុងហ សោក្េសរងងយា៉ា ងមានន័យ នងិក្ំពុងបនតដំសណីរសៅមុខសទៀ ។ 
ការបដិសេធនម៍ិនរពមចំណាយសពលទំន្ទក្ទ់ំនងជាមួយោនក្ដឡទ គជឺា
េញ្ញា ប ា្ ញថា សយងីមានការភ័យខាល ចសពក្ សពាលគឺសយងីមិនចង់បា ់
បងម់នុេសមាន ក្ស់ទៀ ។ គ្នម ននរណាមាន ក្ច់ងស់បាេះជំហានសៅរក្ការឈចឺាប់
សន្ទេះសទ ប៉ាុហនត ការដាក្ជ់ំសនឿសៅសលីរពេះ ហដលមិនសបាេះបងស់យងីសចាល នងឹ
ជួយសយងីឲ្យមានសេចក្តរីេឡាញ់សៃងីវញិ។ ទនំ្ទក្ទ់ំនងទ្វងំោេ់ េុទធ
ហ អាចមានការឈចឺាប់ នងិការបា ប់ងស់ៅសពលោន្ទគ ។ សោក្ចន ហរប
នទ័រ(John Branter) បានេរសេរថា “មានហ មនុេសហដលសជៀេផុ ពកី្តី
រេឡាញ់ប៉ាុសណាា េះ ហដលអាចសជៀេផុ ពកីារសោក្េសរងង។ ោវហីដល
េំខានស់ន្ទេះ គសឺយងីរ ូវសរៀនេូរ ពកីារសោក្េសរងង សែយីសៅហ បនត
្យរងសរគ្នេះ សដាយោរសេចក្តរីេឡាញ់”។  

 សៅរដូវសតត  បន្ទទ បព់ឪីពុក្មាត យខ្ុ ំោចាក្សោក្ កូ្នរបុេខ្ុ ំបានសរៀប
ការជាមួយស្រេតីគួរឲ្យរេឡាញ់មាន ក្់។ វាជាសពលដ៏រកី្រាយ ប៉ាុហនត សយងីរាល់
គ្នន េុទធហ ដឹងថា បា៉ា  និងមា៉ា ក្ន់ឹងមានចិ តេបាយណាេ់ សបេិីនជាបាន
សៅចូលរមួជាមួយសយងី។ កូ្នរបុេខ្ុ ំ និងកូ្នរក្មំុរបេ់គ្ន ់ ក្ម៏ានគំន ិ
ដាសំដីមបឺចពីរសដីម សដមីបផីតល់ការសគ្នរពដល់ឪពុក្មាត យខ្ុ ំ។ សយងីបានដាំ
សដីមទ្វងំសន្ទេះ សៅក្នុងទីធ្លល សរកាយផទេះសយងី សដីមបរីឭំក្សយងីថា ជីវ ិរ ូវបនត

ការភ័យខាល ចសរគ្នេះថាន ក់្ សៅក្នុ ងការទំន្ទក្ទំនង គឺបណាត លមក្ពីសយីងមិនដឹង
ចាេ់ ោំពីសពលោន្ទគ ។ សោក្យា៉ា កុ្បបានមានរបោេន៍ោំពីការងប់បារមភជា
មូលដាឋ នសនេះថា “ោនក្រាល់គ្នន មិនដឹងជានឹងសកី្ មានយា៉ា ងណាដល់ឡងងហេអក្សទ 
ដបិ ជីវ ិោនក្រាល់គ្នន ជាោវី គឺជាចំហាយទឹក្សទស ី ហដលសឃីញហ ១ហភល  រចួបា ់
សៅ”(យា៉ា កុ្ប ៤:១៤)។ 
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សៅមុខសទៀ  សដាយភាពលអរបសេីរ និងេរមាបហ់ចក្រហំលក្។ 
 ចូរហចក្រហំលក្ការក្មានតចិ តរបេ់ោនក្ដល់ោនក្ដឡទ ។ បទពិសោធន៍
ហដលសយងីទទួលបានសៅក្នុងការសោក្េសរងង អាចជួយឲ្យសយងីមានលទធ
ភាពស្ងសៅរក្ោនក្ដឡទ សដាយរបាជ្ា និងមានចិ តអាណឹ កានហ់ ខាល ងំ 
គឺស្ងសៅរក្ោនក្ហដលរ ូវការការក្មានតចិ ត ហដលសយងីធ្លល បប់ានទទលួ
សែយី។ 
 ខ្ុចំាថំា បន្ទទ បព់ខី្ុយំសំៅក្នុងឡរពមាន ក្ឯ់ង ខ្ុកំ្៏បានជមនេះការភ័យខាល ច 
សដាយសៅរក្ការក្មានតេបាយ។ ខ្ុបំានសធវដីំសណីរសៅរដឋសខោេ់ សដីមបី
បរបាញ់េ វជាមួយមិ តភក្តងិមីមាន ក្់។ សពលសន្ទេះ ខ្ុមំានចិ តេបាយរកី្រាយ
ណាេ់។ សទ្វេះជាយា៉ា ងណាក្៏សដាយ ខ្ុ ំសៅហ មានចិ តលវីងជូរច ់ សដាយ
ោរោវ តមានរបេ់ឪពុក្ខ្ុ ំ ហដលមិនបានចូលរមួជាមួយខ្ុ ំសទៀ ។ ខ្ុកំ្៏បាន
ហចក្ចាយសរឿងរបេ់ខ្ុ ំ ដល់មិ តភក្តខិ្ុ ំ សៅក្ហនលងសបាេះ ង់ សៅសពលោង ច
សន្ទេះ ហដលន្ទឲំ្យមានក្តោីំណរ េរមាបោ់នក្សៅរេ់ និងន្ទមំក្នូវការឈចឺាប់

ចំសពាេះការបា ប់ង់។ សពលហដលសយងីសបីក្ឡាន
រ ៃបស់ៅផទេះវញិ សៅឡងងបន្ទទ ប ់ សយងីក្ប៏ាន
ជហជក្គ្នន តាមផលូវ ោំពកីារបរបាញ់េ វ ជីវ ិ នងិ
ការបា ប់ង់។ កាលពីមុន គ្ន ធ់្លល បហ់ សៅបរ
បាញ់ជាមួយកូ្នរបុេហ មួយរបេ់គ្ន ់។ ប៉ាុហនត 
កាលពី២០ឆ្ន មុំន កូ្នរបុេរបេ់គ្ន ប់ានគ្នងំ
សបេះដូងោល ប់   សដាយបនសល់ទុក្នូវរបពនធដស៏ក្មង
វយ័មាន ក្់។ ការេនទន្ទរបេ់សយងីក្៏បានន្ទមំក្នូវ
ការក្មានតចិ ត េរមាបស់យងីទ្វងំពីរន្ទក្់ ខណៈ
សពលហដលសយងីជហជក្គ្នន  ោំពសីេចក្តរីេឡាញ់ 
ការបា ប់ង់ និងការឈចឺាបរ់បេ់សយងី សែយី
សរឿងរបេ់សយងី ក្ប៏ានឆលុេះបញ្ញច ងំោំពីសេចក្តី

ការក្មានតចិ ត ហដលរពេះបាន
របទ្វនសយីង ក្នុ ងសពលហដល
សយីងសោក្េសរងង និងកាន់
ទុក្ខ គឺមិនហមនេរមាប់ហ 
សយីងមាន ក្ឯ់ងសន្ទេះសទ។ សយីង
រ វូហ ហចក្រហំលក្ការក្មានត
ចិ តសន្ទេះ ដល់ោនក្ដឡទផងហដរ  
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ជំសនឿសលីរពេះសយេ ូវផងហដរ។  
 ការក្មានតចិ ត ហដលរពេះបានរបទ្វនសយងី ក្នុងសពលហដលសយងីសោក្
េសរងង និងកានទុ់ក្ខ គមឺិនហមនេរមាបហ់ សយងីមាន ក្់ឯងសន្ទេះសទ។ សយងី
រ ូវហ ហចក្រហំលក្ការក្មានតចិ តសន្ទេះ  ជាមួយោនក្ដឡទផងហដរ ។  កាលោ
វក័្ប៉ាុលេរសេរេំបុរ សផ្ីសៅពួក្ជំនុំ សៅរក្ុងកូ្រនិងូេ គ្ន ប់ានបញ្ញជ ក្់
យា៉ា ងចាេ់ោំពីសរឿងសនេះ។ គដូឺចហដលគ្ន ប់ានេរសេរថា “េូមេរសេីរ
ដល់រពេះដ៏ជារពេះវរបតិាឡនរពេះសយេ ូវរគីេទ ជាោមាច េ់ឡនសយងីរាល់គ្នន  គជឺា
រពេះវរបិតាដ៏មានសេចក្តសីមតាត ក្រណុា ជារពេះដក៏្ំោនតចិ តរគប់ជំពូក្ ហដល
រទងក់្ំោនតចិ តសយងីរាល់គ្នន  ក្នុងរគបទ់្វងំសេចក្តសីវទន្ទ របសយាជនឲ៍្យ
សយងីអាចនឹងក្ំោនតចិ តោនក្ឯសទៀ  ក្នុងោេ់ទ្វងំសេចក្តសីវទន្ទរបេ់សគ
បានហដរ គសឺដាយោរសេចក្តកី្ានតសន្ទេះឯង ហដលរពេះបានក្ំោនតចិ តសយងី
សរេចសែយី”(២កូ្រនិងូេ ១:៣-៤)។  

 ការយល់អារមមណ៍ោនក្ដឡទ និងការអាណឹ អាេូរ សក្ ីសចញពបីទ
ពិសោធនដ៍៏ឈចឺាប់ ឡនការបា ប់ង់។ សពលណាសយងីយល់អារមមណ៍របេ់
ោនក្ដឡទ សដាយោរសយងីធ្លល ប់សោក្េសរងង សន្ទេះសយងីមានទេសនៈងមី
មួយ ហដលសធវីឲ្យសយងីមានេម ថភាព សៅក្នុងការបសរមោីនក្ដឡទ ហដលក្ំពុង
មានការឈចឺាប់។ 

ការយល់ថា ការសោក្េសរងងអាចបសរងៀនសយីង ឲ្យសចេះក្មានតចិ តោនក្ដឡទ មិន
ហមនជាទេសនៈហដលសកី្ មានភាល មៗ ក្នុ ងសពលហដលសយីងក្ំពុងកាន់ទុក្ខសន្ទេះសទ 
សែីយសយីងក៏្មិនរ ូវបងខចិំ តសធវីវាហដរ។ សពលសវោ គឺជាធ្ល ុផសដំច៏ាបំាច់មួយឡន
ការសោក្េសរងង។  
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ទី៣ 
ទំនួញ និងនសចកតជំីននឿ :  
ការមា្នកតីស្ងឃឹមដ៏មុតមា្ ាំដ ើង វនញ កនងុដពលដោកស្ដរងង 

សៅ 
សដមីដបូំងឡនក្ំសណី ហផនដី ការោល ប់ មនិមានវ តមានសៅសលី
ហផនដីសទ។ ោ័ដាម និងន្ទងសោវា៉ាក្៏បានេសរមចចិ តសដីរតាមផលូវ

របេ់ខលួន សធវឲី្យហបក្បាក្ទ់ំន្ទក្ទ់ំនង ហដលពួក្សគមានជាមួយរពេះ សែយី
ពួក្សគក្ម៏ានការភ័យខាល ច។ ពួក្សគ និងកូ្នសៅជំន្ទនស់រកាយរបេ់ពួក្សគ 
ក្៏រ ូវជួបសេចក្តោីល ប់ សៅចុងប ច្ បឡ់នជីវ ិរបេ់ពួក្សគ។  
 ោវក័្ប៉ាុលបាននិយាយោំពោីំសពបីាបរបេ់ោ័ដាម នងិន្ទងសោវា៉ា  សដាយ
េរសេរថា “ដូសចនេះ ហដលបាបបានចូលមក្ក្នុងសោក្ីយ ៍ សដាយោរមនុេស
ហ មាន ក្់ សែយីក្៏មានសេចក្តោីល ប់ចូលមក្ហដរ សដាយោរោំសពបីាបសន្ទេះជា
យា៉ា ងណា សន្ទេះសេចក្តោីល បប់ានឆលងរាលដាល ដល់មនុេសរគបគ់្នន យា៉ា ង
សន្ទេះហដរ ដប ិរគប់គ្នន បានសធវីបាបសែយី”(រ ៉ាូម ៥:១២)។ 
 សយងីសោក្េសរងង សរពាេះសយងីក្ំពុងរេ់សៅ ក្នុងពិភពសោក្ ហដល
ញាញីំសដាយោំសពបីាប និងសេចក្តោីល ប។់ ការឆលងរាលដាលឡនោំសពបីាប
បានន្ទឲំ្យមានទំនួញ សៅក្នុងការសោក្េសរងង ហដលចាក្ទ់ំលុេះចិ តសយងី 
សែយីគ្នម នមនុេសណាសជៀេផុ សៃយី។ គដូឺចមានសេចក្តហីចងថា  
 “ដប ិសយងីដឹងថា ជីវ ិទ្វងំឡាយក្៏ងងូរ សែយីឈចឺាបជ់ាមួយគ្នន  ដរាប
ដល់រគ្ន ឥៃូវសនេះ មនិហ ប៉ាុសណាា េះសោ  ខលួនសយងីរាល់គ្នន ហដលមានផល
ជាដំបូងរបេ់ រពេះវញិ្ញា ណ ក្ង៏ងូរក្នុងខលួនហដរ ទ្វងំរង់ចាទំំរាកំារទទួលជា
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កូ្នចិ ច្ ឹម គជឺាសេចក្ត ី សរបាេសោេះដល់រូបកាយសយងីផង ដប ិសយងី
បានេសស្រ គ្ េះរចួ សដាយសេចក្ត ីេងឃមឹ ហ សេចក្តេីងឃមឹហដលសមីលសឃញី 
សន្ទេះមិនស ម្ េះថាជាសេចក្តេីងឃមឹ សទ ដប ិរបេ់ោវីហដលោនក្ណាសមីល
សឃញីសែយី សន្ទេះនឹងេងឃមឹចងប់ានសធវីោវ ី សទៀ ”(រ ៉ាូម ៨:២២-២៤)។ 
 ទំនួញហដលហរេក្រក្ការោអ ង   ឬោត សៃងីវញិ   េថិ សៅក្នុងចំណុច
ក្ណាត លឡនការ យុទធជាមួយនឹងការសោក្េសរងងរបេ់សយងី។  
 សៅក្នុងដណំាក្ក់ាលដំបូងឡនការសោក្េសរងង ការក្មានតចិ តសដាយ
សរបសីែ ុផលសផសង គមឺិនមានរបេិទធភិាព នងិមិនអាចទទួលយក្បាន
សន្ទេះសទ។ រពលឹងរបេ់ោនក្សោក្េសរងង មានការឈចឺាបស់ពក្ គមឺិនអាច
គិ ោំពីសែ ុផលបានសៃយី។ សទ្វេះជាយា៉ា ងណាក្ស៏ដាយ ោនក្សជឿរពេះ
សយេ ូវហដលក្ំពុងហ សោក្េសរងង រ ូវចារំពេះបនទូលេនារបេ់រពេះ គឺ
រពេះបនទូលេនា ហដលបានផតល់ឲ្យក្តីេងឃមឹ េរមាបក់ារសធវដីំសណីរឆលង
កា ក់ារសោក្េសរងង។  

ដតើមា្នអ្វដីដលមិនដចេះបាត់បង់? 

គឺសេចក្តីរេឡាញ់ហដលមិនសចេះហរបរបួលរបេ់រពេះ ។ បទចសរមៀងកុ្មារ
ហដលសរចៀងថា “រពេះសយេ ូវរេឡាញ់ខ្ុណំាេ់ រពេះគមពីរេហមតងយា៉ា ង
ចាេ់” គជឺាទំនុក្ដ៏ោម្ា ហដលឆលុេះបញ្ញច ងំោំពសីេចក្តពីិ ខាងវញិ្ញា ណ
ហដលោម្ា ហ មិនេម្ាដូចការគិ របេ់មនុេសសៃយី។ សេចក្តពីិ ជា
មូលដាឋ នសនេះ បានជួយឲ្យខ្ុ ំ និងមនុេសជាសរចីនសទៀ  ឆលងកា ក់ារសោក្
េសរងង សៅសពលហដលការោវីសផសងសទៀ មិនអាចជួយសយងីបាន។ រពេះជា
មាច េ់បានប ា្ ញសចញនូវសេចក្តរីេឡាញ់ដរ៏ជាលសរៅ ចំសពាេះសយងី តាមរ
យៈការរបេូរ ជាមនុេស ការលេះបង់រពេះជនមរទង់ និងការមានរពេះជនមរេ់
សៃងីវញិរបេ់រពេះសយេ ូវ(រ ៉ាូម ៥:៨)។ សទ្វេះការបា ប់ងប់ានបងខសំយងីឲ្យ
ចូលសៅក្នុងរជលងឡនការសោក្េសរងងយា៉ា ងណាក្ស៏ដាយ សយងីសៅហ 
អាចរក្សឃញីទំនុក្ចិ ត និងក្មាល ងំ សៅក្នុងសេចក្តរីេឡាញ់ហដលមិនសចេះ
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ហរបរបួលរបេ់រពេះសយេ ូវ(រ ៉ាូម ៥:៨)។ សយងីសៅហ អាចរក្សឃញីទំនុក្ច ិត 
និងក្មាល ងំ សៅក្នុងសេចក្តរីេឡាញ់ហដលមិនសចេះហរបរបួលរបេ់រទង់
(ទំនុក្ដំសក្ីង ៤៦ រ ៉ាមូ ៨:៣៥-៣៩) សទ្វេះសយងីជួបការបា ប់ង់ោវកី្៏សដាយ 
ហដលន្ទសំយងីធ្លល ក្ចូ់លរជលងឡនការសោក្េសរងង។  
 រពេះវ តមានហដលផតល់ឲ្យនូវការធ្លន្ទសៃីងវញិ ។ ការក្មានតចិ ត សក្ ី
សចញពីការដឹងថា សយងីមិនសៅឯសកា សទ្វេះសយងីរ ូវបានែ ុមព័ទធសដាយសេ
ចក្តោីល ប់ និងការឈចឺាប់ សដាយោរការបា ប់ង់ ហដលចាក្ទ់ំលុេះសបេះដូង
សយងីក្៏សដាយ។ ដំបង នងិរពនង់ សៅក្នុងបទគមពីរ ទំនុក្ដំសក្ីង ២៣:៤ គឺ
ជានិម ិតរូប ំណាងឲ្យរពេះវ តមាន និងការការពាររបេ់រពេះ ខណៈសពល
ហដលសយងីក្ំពុងហ ឆលងកា រ់ជលងឡនការសោក្េសរងង។ សយងីក្រមនងឹ
ទទួលការពនយល់ដ៏េកបច់ិ ត  ោពំទុីក្ខសវទន្ទ  និងការសោក្េសរងងរបេ់
សយងី។ ផទុយសៅវញិ រពេះជាមាច េ់រហំលក្ទុក្ខរបេ់សយងី តាមរយៈរពេះរាជ
បុរតារទងហ់ដលបានរងសវទន្ទ សដាយរទងជ់ាេសមតចេងឃដស៏ោម េះរ ង់ នងិ
មានក្តីសមតាត (សែសរពីរ ២:៩,១៧) ហដលមិនហដលសបាេះបងស់យងីសចាល
សៃយី (រ ៉ាមូ ៨:៣១ សែសរពីរ ១៣:៥)។ 

ដតើដយើងអាចរកដ ើញអ្វី ដៅកនងុការដោកស្ដរងង? 

ការពឹងហផអក្សលីរពេះជាមាច េ់ជាងមី ។ “សេចក្តជីំសនឿ គជឺាោព នេរមាបស់ដីរ
ឆលងសរជាេះ ហដលោនក្មិនដឹងថា វានឹងអាចរទទមងនខ់លួនរបេ់ោនក្បានឬោ ់
សៃយី ទ្វល់ហ ោនក្បងខចំិ តសដីរឆលងវា”។ ោនក្សដីរតាមរពេះរគីេទ ហដលបាន
ឆលងកា ក់ារសោក្េសរងង និងការបា ប់ង់ សរចនីហ បានសដីរឆលងទុក្ខ
លំបាក្ សែយី្ក្មក្សរកាយវញិ សដាយោររពេះគុណរពេះោងគ េរមាប់
ទំន្ទក្ទ់ំនងជាមួយរពេះោងគ ហដលមានភាពជិ េនិទធហងមមួយក្ំរ ិសទៀ  
ហដលពីមុនមក្ពួក្សគមិនហដលបានោគ ល់។ ពួក្សគរបហែលជាមានការឈឺ
ចាប់ សដាយោរការបា ប់ង់ ហដលោូេបន្ទល យសពលយូរ ហ ពួក្សគមាន
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ទំន្ទក្ទ់ំនងកានហ់ ជិ េនិទធជាមួយរពេះ បានជាពួក្សគមានការដឹងគុណ
រពេះោងគកានហ់ ខាល ងំ។ 
 ចាបត់ាងំពីសពលហដលឪពុក្មាត យខ្ុ ំបានោចាក្សោក្ ខ្ុមំានទំន្ទក្់
ទំនងកានហ់ ជិ េនិទធជាមួយរពេះជាមាច េ់ សលីេពីសពលមុន។ ខ្ុកំានហ់ ជ ិ
េនិទធជាមួយរពេះសយេ ូវ ហដលបានសធវីឲ្យការរេ់សៃងីវញិ អាចសក្ី មាន
េរមាបោ់នក្ហដលសជឿរទង(់យ៉ាូហាន ១១:២៥-២៦)។ ខ្ុកំ្ម៏ានការយល់
ដឹងកានហ់ ចាេ់ថា ជីវ ិរបេ់មនុេសមានភាពផុយរេួយ និងរញួខលីយា៉ា ង
ណា សែយីខ្ុ ំរ ូវពឹងហផអក្សលីរពេះោងគឲ្យកានហ់ សរចីនប៉ាុណាា ។ ការយល់ដងឹ
សនេះ បានជួយឲ្យខ្ុមំានការសផ្ទត  ចិ តជាងមី មក្សលីការោវីហដលពិ ជាេំខាន់ 
ក្នុងជីវ ិ។ 
 សគ្នលបំណងឡនការរេ់សៅ រ ូវបានរក្សឃីញសៃីងវញិ ។ េរមាបោ់នក្
ខលេះ ការសធវីដំសណីរឆលងកា ក់ារសោក្េសរងង បានកាល យជាទ្វវ រសឆ្ព េះសៅរក្
ទិេសៅងមមីួយ។ ឪពុក្មាត យហដលោគ ល់ការឈចឺាប់ សដាយោរការបា ់
បងកូ់្ន អាចរក្សឃញីសគ្នលបំណងងមមីួយ ក្នុងការរេ់សៅ គសឺគ្នលបំណង
សដីមបសី្ងចាបឪ់ពុក្មាត យ ហដលក្ំពុងហ សោក្េសរងង។ សោក្សដវ សរប
នណន់(Dave Branon) បាបបា ប់ងកូ់្នរេីវយ័ជំទងម់ាន ក្់ សៅក្នុងសរគ្នេះ
ថាន ក្រ់ងយនតបុក្គ្នន  ជាង១០ឆ្ន មំក្សែយី។ គ្ន ម់ានរបោេនថ៍ា “សនេះ
មិនហមនជាក្ិចចការ ហដលខ្ុបំានេសរមចចិ តសធវសីន្ទេះសទ ហ វាជាក្ិចចការហដល
រពេះរទងប់ានរបទ្វនមក្ខ្ុ ំ”។ បទពិសោធនដ៍៏សោក្សៅរបេ់សោក្សដវ 
បានន្ទគំ្ន ់ ឲ្យនិពនធសេៀវសៅមួយក្ាល មានចំណងសជីងថា ការឆលងកា ់
រជលងដស៏ោក្េសរងង សែយីក្ប៏ានហចក្ចាយសដាយសបីក្ចំែរ ោំពកីារសធវី
ដំសណីររបេ់គ្ន ់ ឆលងកា ក់ារសោក្េសរងង និងការបា ប់ង់។ គ្ន ប់ាន
សរបីបទពិសោធនរ៍បេ់គ្ន ់  សដីមបជីួយឪពុក្មាត យជាសរចីន ហដលក្ំពុង
សោក្េសរងង។ 
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 ខ្ុបំានចំណាយសពលជាសរចីនសមា៉ា ង សៅក្នុងការរបឹក្ាផលូវចិ តដល់ោនក្
ហដលក្ំពុងសោក្េសរងង ចំសពាេះការបា ់បងស់ផសងៗ។ ខ្ុបំានរក្សឃញីថា 
រពេះជាមាច េ់បានសរបបីទពិសោធនឡ៍នការបា ប់ងរ់បេ់ខ្ុ ំ សដីមបនី្ទោំនក្ជមងឺ
របេ់ខ្ុ ំ ឲ្យចូលជិ រទងក់ានហ់ ខាល ងំ ក្នុងសពលហដលពួក្សគសោក្េសរងង។ 
សទ្វេះោនក្បា ប់ង់ោវកី្៏សដាយ រពេះជាមាច េ់នឹងរបទ្វនឱកាេ ឲ្យោនក្ហចក្
ចាយសរឿងរបេ់ោនក្ សែយីសលីក្ទឹក្ចិ តោនក្ដឡទ ក្នុងការសធវីដំសណីររបេ់ពកួ្
សគ។  
  
នតើទទួល្ស្បនោជន៍អវីខ្លោះពីការបាត់
បង់? 
 សពលហដលពិភពសោក្របេ់សយងីរស គ្ េះរសងគីរ 
សដាយោរការបា ប់ងម់នុេសជាទរីេឡាញ់ 
សយងីរបហែលជាមិនចងគ់ិ  និយាយ ឬោត បោ់វី
ហដលលអសន្ទេះសទ។ ប៉ាុហនត កាលសៅភនកំាលីសៃ រពេះ
សយេ ូវបានបសរងៀនពួក្ោវក័្រទងថ់ា “មានពរ
សែយី ោេ់ោនក្ហដលយសំោក្ ដប ិោនក្ទ្វងំសន្ទេះ
នឹងបានសេចក្តកី្ំោនតចិ ត”(មា៉ា ថាយ ៥:៤)។ 
សពលហដលសយងីមានការសោក្េសរងង សយងីអាច
េងឃមឹថា ការសោក្េសរងងចំសពាេះការបា ប់ង់
ណាមួយ អាចមានផលលអ សបេិីនជាវាន្ទសំយងី

សពលហដលពិភពសោក្របេ់
សយីងរស គ្ េះរសងគីរ សដាយោរ
ការបា ប់ងម់នុេសជាទី
រេឡាញ់ សយីងរបហែលជា
មិនចងគិ់  និយាយ ឬោត បោ់វី

ហដលលអសន្ទេះសទ។  

ោនក្ហដលធ្លល ប់ឆលងកា ់ការសោក្េសរងង សរចីនហ កាល យជាោនក្សលីក្ទឹក្ចិ តោនក្ដ
ឡទ។ ទុក្ខសវទន្ទ និងការបា ់បង់ជាសរចីនរបសភទ (ហដលមានដូចជា ការហលងលេះ 
ការោល ប់ ការរលូំ កូ្ន ជាសដីម) បានសធវីឲ្យមនុេសអាចជួយគ្នន សៅវញិសៅមក្ 
ក្នុ ងការជមនេះការឈឺចាប់ផ្ទទ ល់ខលួ ន។   
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សៅរកាបសៅសទៀបរពេះបាទរពេះោងគេសស្រ គ្ េះ ឬវាន្ទសំយងីសៅក្នុងចំសណាម
ែវូងមនុេស ហដលមក្រក្រពេះសយេ ូវ សដីមបទីទលួការក្មានតចិ ត នងិការ
េសស្រ គ្ េះ សរពាេះសយងីសជឿថា រពេះោងគជាក្តីេងឃមឹហ មួយគ ់របេ់សយងី
(៤:២៣-៥:១)។ 
 ការពិ ហដលពិបាក្យល់សន្ទេះគថឺា ការបា ប់ង់ នងិការផ្ទល េ់បតូរមាន
ទំន្ទក្ទ់ំនងជាមួយគ្នន  សដាយមិនអាចសជៀេរចួ។ ការបា ប់ងផ់្ទល េ់បតូរោវីៗ
ជាសរៀងរែូ ។ សទ្វេះជាយា៉ា ងណាក្៏សដាយ សយងីមិនហមនរងច់ាកំារផ្ទល េ់បតូរ
ចូលមក្រក្សយងីសន្ទេះសៃយី ហ សយងីរ ូវហ សធវកីារេសរមចចិ តថា សយងីនងឹ
ឲ្យវាហក្ហរបសយងីយា៉ា ងដូចសមតចខលេះ ស ហីក្ហរបឲ្យមានភាពជូរលវីង ឬឲ្យលអ
ជាងមុន? ការរមួផសរំវាងការសោក្េសរងង និងការបា ប់ង់ បសងក ីឲ្យមាន
ចរយិាេមប ត។ិ រពេះជាមាច េ់េពវរពេះទ័យនឹងសរបកីាលៈសទេៈហដលឈឺ
ចាប់ ឬឈចឺាបប់ំផុ  សដីមបឲី្យសយងីមានការពឹងហផអក្សលីរពេះោងគកានហ់ 
ខាល ងំ(រ ៉ាូម ៥:២-៥)។ សេចក្តលីអរបេ់រទងន់ឹងប ា្ ញសចញសៃងី ផទុយនងឹ
ការដាកំ្ាលចុេះឡនការបា ប់ងដ់ឈ៏ចឺាប់ តាមរសបៀបហដលសយងីរបហែល
ជាមិនធ្លល បោ់គ ល់។  
 សោក្នីកូ្ឡាេ់ វ ៉ាូលទ័រេទែវ(Nicholas Wolterstorff) បានពិពណ៌
ន្ទ ោំពសីរឿងសនេះថា  
 សបីសយងីសជឿថា រពេះសយេ ូវមានរពេះជនមរេ់សៃងីវញិ សដាយឈនេះសេច
ក្តី ោល ប់ សយងីរ ូវហ រេ់សៅ សដាយរពេះសចោត  នងិបញ្ញា របឈម សដីមបឲី្យ
សយងី សងីបសចញពីផនូរដ៏ងងឹ  ឡនសេចក្តរីេឡាញ់ដស៏វទន្ទរបេ់សយងី។ 
 សេចក្តោីល ប ់បានឈនេះចិ តសយងីសែយី  :  

  សបីេិនជាក្តីអាណឹ របេ់សយងីមិនបានសក្ីនសៃងី តាមរយៈការ
ឈចឺាប់  

  សបីេិនជាសេចក្តរីេឡាញ់ហដលសយងីមានចំសពាេះោនក្ដឡទមិន
បានពរងីក្ឲ្យ កានហ់ ធសំៃយី  
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  សបីេិនជាការោររពេះគុណេរមាបក់ារលអហដលបានសក្ី សៃងី មិន
មានភាពសឆេះ ឆួល  

  សបីេិនជាគំនិ សយងីមិនមានភាពេីុជសរៅជាងមុន  
  សបីេិនជាការសបតជ្ាចិ តរបេ់សយងី ចំសពាេះការោវីហដលេំខាន់ មិន
បានពរងឹងឲ្យ រងឹមា ំ 

  សបីេិនជាក្តីេងឃមឹរបេ់សយងីបានោនង់យ សែយីជំសនឿក្ប៏ានចុេះ
សខាយ  

  សបីេិនជាសយងីមិនបានទទួលរបសយាជនោ៍វី ពកីារសោក្េសរងង
សទសន្ទេះ។  

 
 សយងីមិនរ ូវឲ្យការោល ប់ ឬការបា ់បងម់នុេសជាទីរេឡាញ់ ប ច្ប់ 
ឬប អ្ ក្ដ់ំសណីរជីវ ិរបេ់សយងីសៃយី។ ជាការពិ ណាេ់ សេចក្តោីល បជ់ា
េរ ូវចុងសរកាយ ហដលរពេះរទងន់ឹងបំផ្ទល ញសចាល(១កូ្រនិងូេ ១៥:២៦) 
ប៉ាុហនត រពេះសយេ ូវ ហដលជាក្តេីងឃមឹរបេ់សយងី បានឈនេះសេចក្តោីល ប់ សៅ
ក្នុងការមានរពេះជនមរេ់សៃងីវញិរបេ់រពេះោងគ(១៥:៥៤-៥៧)។ ដូចសនេះ 
សយងីមាន នងិអាចផតល់ក្តេីងឃមឹ នងិការក្មានតចិ ត សដាយទនទឹងរង់ចាឡំងង
មួយ ហដលសយងីនឹងមិនហបក្គ្នន សទៀ សៃយី។  
 ទំរាហំ ឡងងសន្ទេះមក្ដល់ ការសោក្េសរងងសដាយក្តេីងឃមឹ(គេឺងឃមឹថា 
នឹងបានរេ់ពីោល បស់ៃងីវញិ) នឹងរសំដាេះសយងី ឲ្យអាចោរេបាយនឹងជីវ ិ
សៃងីវញិ។ ការនឹក្ចាោំំពកីារបា ប់ងរ់បេ់សយងី នឹងសៅហ ន្ទឲំ្យសយងីមាន
ការឈចឺាប់ សែយីសៅសពលខលេះ វាសធវឲី្យសយងីរេក្ទ់ឹក្ហភនក្មតងសទៀ (ខ្ុេំរ
សេរសេៀវសៅសនេះទ្វងំទឹក្ហភនក្)។ ប៉ាុហនត រជលងឡនការសោក្េសរងងហដល
ផ្ទល េ់បតូរជីវ ិ ក្ប៏ានន្ទឲំ្យសយងីឲ្យ ឡមលជីវ ិកានហ់ ខាល ងំ និងមានការរពំងឹ
រង់ចាកំានហ់ ខាល ងំ ចសំពាេះឡងងរពេះសយេ ូវយាងរ ៃបម់ក្វញិ។
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រកមុសសៀវសៅការរុករកស ើញ 
ការ្រសបេក្ក្មមរបេស់យីងខំុ្ គឺសដីមបីឲ្យមនុេសរគបរ់ូបមាន
ឱកាេទទួល និងមានការយលដឹ់ងោំពីរបាជ្ាឡនរពេះគមពីរ 
ហដលសធវីឲ្យជីវ ិផ្ទល េហ់រប ។ 
រក្ុមសេៀវសៅការរុក្រក្សឃញី បក្រោយោំពសីេចក្តពីិ ឡនរពេះសយ
េ ូវរគីេទ ដល់សោក្យិ សដាយសរបីធនធ្លនហដលមាន ុលយភាព 
ហដលគួរឲ្យចាប់អារមមណ៍ នងិអាចរក្បាន ហដលប ា្ ញថា រពេះគមពរី
មានោរៈេំខាន់បំផុ  ចំសពាេះរគប់ហផនក្ទ្វងំោេឡ់នជីវ ិ។  កូ្ន
សេៀវសៅ  សៅក្នុងរក្ុមសេៀវសៅការរុក្រក្សឃញី គឺអាចរក្បាន 
សដាយឥ គ ិឡងល សែយីអាចរ ូវបានសរបីេរមាប់ការេិក្ាផ្ទទ ល់ខលួន 
ក្នុងរក្ុម ូច ឬក្នុងការ្រស្ងចាប់។ 
សយងីខ្ុ ំេូមោរគុណ េរមាប់ការគ្នរំទធនធ្លនរបេរ់ក្ុមសេៀវសៅ
ការរុក្រក្សឃញី និងោងគការនមំា៉ាណារបចាឡំងង។ មានរគីេទបរេ័ិទ
ជាសរចីនបានរមួចំហណក្ក្នុងការដាក់្ដ វ្ យឧប ថមភ សទ្វេះ ចិ ួច ឬ
សរចីនក្តី ដល់ោងគការនំមា៉ាណារបចាឡំងង សដីមបឲី្យស្ងចាប់ោនក្ដឡទ 
សដាយរបាជ្ាឡនរពេះគមពីរហដលសធវីឲ្យជវី ិផ្ទល េ់ហរប។  សយងីខ្ុមំនិ
បានទទួលរបាក់្ជំនួយពរីក្ុម  ឬនិកាយណាមយួសៃយី។ 


