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អំណរ និង សេចក្តីសងេឃឹម
GAUDIUM et SPES

ខ្ញុំប៉ូលជាអភិបាលជាអ្នកបម្រើន្រអ្នកបម្រើរបស់ព្រះជាម្ច្រស់

រួមជាមួយអស់លោកអភិបាលន្រមហាសន្និបាតដ៏វិសុទ្ធ

សូមប្រកាសធម្មនុញ្ញណ្រនាំន្រះ

ដើម្របីឲ្រយគ្រនឹកចងចាំរហូតតរៀងទៅ។

ធម្មនុញ្ញណ្រនាំអំពីព្រះសហគមន៍ក្នុងពិភពលោកនាបច្ចុប្របន្នកាល

អំណរនិងស្រចក្តីសង្រឃឹម

បុព្វកថា

១- ពេះសហគមន៍រួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមហាគេួសាររបស់

មនុសេសជាតិ

អំណរសប្បាយនិងស្ចក្តីសង្ឃឹមទុក្ខព្ួយនិងកង្វល់របស់មនុស្សលោក

នាសម័យឥឡូវជាពិស្សរបស់ជនក្ីក្និងអ្នករងទុក្ខវ្ទនាជាដើមក៏ជាអំណរ

សប្បាយជាស្ចក្តីសង្ឃឹមជាទុក្ខព្ួយនិងជាកង្វល់របស់សាវ័កព្ះគ្ីស្តដ្រ។

អ្វីៗដ្លពាក់ព័ន្ធនឹងលក្ខណៈដ៏ពិតប្កដរបស់មនុស្សក៏ពាក់ព័ន្ធនឹងសាវ័ក

របស់ព្ះអង្គដ្រ។

សហគមន៍របស់គ្ីស្តបរិស័ទសាងសង់ឡើងដោយសារមនុស្សរួមគ្នាក្នុង

អង្គព្ះគ្ីស្ត ហើយមានព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណ្នាំព្លធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់

ព្ះរាជ្យរបស់ព្ះបិតា។គ្ីស្តបរិស័ទទទួលសារមួយស្តីអំពី"ការសង្គ្ះ"ដ្ល

ត្ូវជម្បជូនដល់មនុស្សទាំងអស់។សហគមន៍របស់គ្ីស្តបរិស័ទទទួលសា្គល់

ថាខ្លួនរួមសាមគ្គីយ៉ាងជិតស្និទ្ធនិងយ៉ាងពិតប្កដជាមួយមនុស្សជាតិទាំងមូល

និងតាមប្វត្តិសាស្ត្របស់មនុស្សជាតិ។
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២- មហាសន្និបាតជមេបមកដល់មនុសេសទាំងអស់

ក.ក្យពីបានខិតខំរិះគិតអំពីគម្ងការដ៏អសា្ចារ្យរបស់ព្ះសហគមន៍

យ៉ាងពិសា្តាររួចមកមហាសន្និបាតវ៉ាទីកង់ទី២មិនគ្ន់ត្ជម្បមក

បុត្ធីតារបស់ព្ះសហគមន៍និងអស់អ្នកដ្លផ្ញើជីវិតលើព្ះគ្ីស្ត

ប៉ុណ្ណោះទ្ ត្មហាសន្និបាតក៏មិនសា្ទាក់ស្ទើរក្នុងការជម្បមកមនុស្ស

ទាំងអស់ដ្រ។ មហាសន្និបាតមានបំណងរៀបរាប់យោបល់របស់ខ្លួន

អំពីវត្តមាន និងសកម្មភាពរបស់ព្ះសហគមន៍ក្នុងពិភពលោកនា

បច្ចុប្បន្នកាល។

ខ.មហាសន្និបាតនឹកគិតដល់មនុស្សទាំងអស់ពោលគឺដល់មហាគ្ួសារ

របស់មនុស្សជាតិទាំងមូល និងដល់ពិភពលោកជាទីលំនៅរបស់គ្។

ពិភពលោកន្ះប្ៀបដូចជារោងលោ្ខោនមួយដ្លមនុស្សជាតិទាំង

មូលសម្ត្ងប្វត្តិសាស្្តនិងជាកន្ល្ងដ្លមានសា្លកសា្នាមរបស់មនុស្ស

គឺសា្នាមន្ការខិតខំឆ្ន្ប្ឌិតមានទាំងបរាជ័យនិងជ័យជម្នះ។គ្ីស្តបរិស័ទ

ជឿថាព្ះអាទិករបានប្តិសា្ឋាននិងនៅត្ថ្រក្សាពិភលោកន្ះដោយ

ព្ះហឫទ័យអាណិតម្តា្តា។គ្ក៏ជឿថាពិភលោកក៏ធ្លក់ក្មអំណាច

ន្អំពើបាបដ្រក៏ប៉ុន្ត្ព្ះគ្ីស្តបានកម្ទ្ចអំណាចរបស់មារកំណាច

រួចហើយដោយព្ះអង្គបូជាព្ះជន្មនៅលើឈើឆ្កាងនិងមានព្ះជន្ម

ថ្មីដ៏រុងរឿង។ព្ះអង្គក៏បានរំដោះពិភពលោកដើម្បីឲ្យប្ទ្ង់ទ្យ

តាមព្ះជាមា្ចាស់គ្ងទុកនិងដើម្បីឲ្យបានព្ញលក្ខណៈផង។

៣- ពេះសហគមន៍បមេើមនុសេស

ក.សព្វថ្ង្ មនុស្សជាតិរំភើបចិត្តស្ងើចសរសើរអំពីអ្វីៗដ្លខ្លួនបានរក

ឃើញនិងបង្កើតឡើងព្មទាំងស្ងើចសរសើរអំពីអំណាចរបស់ខ្លួន

ទៀតផង។ក៏បុ៉ន្ត្មនុស្សលោកច្ះត្តប់ប្មល់នឹងការវិវឌ្ឍន៍ន្

ពិភពលោកនាសម័យឥឡូវហើយច្ះត្ចោទសួរខ្លួនឯងជាញឹកញាប់

អំពីឋានៈនិងតួនាទីរបស់មនុស្សក្នុងពិភពលោកអំពីអត្ថន័យន្ការ
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ខិតខំប្ឹងប្ងរបស់មនុស្សមា្នាក់ៗនិងការប្ឹងប្ងរួម។លើសពីន្ះ

ទៅទៀតគ្ត្ងត្ចោទសួរខ្លួនឯងអំពីទីដៅចុងក្យបំផុតន្អ្វី

ទាំងអស់ក្នុងលោកន្ះនិងទីដៅចុងក្យបំផុតន្មនុស្សជាតិផងដ្រ។

 ហ្តុន្ះហើយបានជាមហាសន្និបាត ក្នុងឋានៈជាសាក្សីអំពីជំនឿន្

គ្ីស្តសាសនា និងជាអ្នកណ្នំាជំនឿន្ប្ជារាស្្តទាំងមូលរបស់

ព្ះជាមា្ចាស់ដ្លព្ះគ្ីស្តបានប្ម្ប្មូលហើយនោះសូមនិយយ

សន្ទនាអំពីបញ្ហាទាំងន្ះជាមួយមហាគ្ួសាររបស់មនុស្សជាតិទាំង

មូល។ប្ជារាស្្តរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ជាផ្ន្កមួយក្នុងមហាគ្ួសារនោះ។

ដោយព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណ្នាំមហាសន្និបាតសូមជួយផ្តល់យោបល់

តាមពន្លឺន្ដំណឹងល្អនិងសូមច្កឫទា្ធានុភាពដ្លអាចសង្គ្ះមនុស្ស

លោកបាន ហើយដ្លព្ះសហគមន៍បានទទួលពីព្ះគ្ីស្តមក។

ព្ះគ្ីស្តបានបង្កើតព្ះសហគមន៍នោះ។ធ្វើដូច្ន្ះមហាសន្និបាត

ផ្តល់ភស្តុតាងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាខ្លួនរួមសាមគ្គីជាមួយមហាគ្ួសារ

របស់មនុស្សជាតិទាំងមូលដោយគោរពនិងដោយស្ចក្តីស្ឡាញ់។

យើងទាំងអស់គ្នាត្ូវត្សង្គ្ះមនុស្ស និងប្សង្គមមនុស្សឲ្យបាន

ជាថ្មីផងគឺត្ូវសង្គ្ះមនុស្សទាំងស្ុងទាំងរូបកាយទាំងវិញ្ញាណ

ទាំងចិត្តគំនិតទាំងមនសិការទាំងការរិះគិត និងការសម្ចចិត្ត។

គោលគំនិតន្ះហើយ ដ្លនឹងទៅជាគោលចម្បងន្ការរៀបរាប់

ខាងក្មន្ះ។

ខ.ហ្តុន្ះហើយបានជា មហាសន្និបាតដ៏វិសុទ្ធសូមប្កាសថា ព្ះ

ជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅមនុស្សឲ្យមានជីវិតដ៏ថ្ល្ថ្នូរបំផុត និងបញ្ជាក់ថា

ព្ះអង្គដាក់ព្ះជន្មរបស់ព្ះអង្គផ្ទាល់ ដូចជាគ្ប់ពូជនៅក្នុងខ្លួន

មនុស្ស។ មហាសន្និបាតសូមឲ្យព្ះសហគមន៍រួមសហការយ៉ាងស្មោះ

ជាមួយមនុស្សលោកដើម្បីនាំមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរួបរួមគ្នាជាបងប្អូន

ស្បតាមការត្ស់ហៅរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។ព្ះសហគមន៍គ្មោនបំណង

លោភលន់តាមលោកីយ៍ទ្ត្មានទិសដៅត្មួយគឺបន្តព្ះរាជកិច្ច
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របស់ព្ះគ្ីស្ត ដោយមានព្ះវិញ្ញាណដ្លជួយការពារ និងជំរុញ

ផង។ ព្ះគ្ីស្តយងមកក្នុងលោកដើម្បីផ្តល់សក្ខីភាពអំពីស្ចក្តីពិត

និងដើម្បីសង្គ្ះមនុស្សលោក មិនម្នយងមកដាក់ទោសទ្។

ព្ះអង្គយងមកបម្ើគ្ មិនម្នដើម្បីឲ្យគ្បម្ើព្ះអង្គឡើយ

(យហ៣,១៧;១៨,៣៧;មថ២០,២៨;មក១០,៤៥)។
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សេចក្តីរៀបរាប់ខាងដើម

សភាពការណ៍មនុសេស 

ក្នុងពិភពលោកនាបច្ចុបេបន្នកាល

៤. សេចក្តីសងេឃឹម និងការតប់បេមល់របស់មនុសេស

ក.ព្ះសហគមន៍មានភារកិច្ចពិនិត្យមើលសញ្ញាសមា្គល់ន្ព្លវ្លា

ជានិច្ច និងបកស្យអត្ថន័យន្សញ្ញាសមា្គល់ទាំងនោះ តាមពន្លឺ

ន្ដំណឹងល្អរបស់ព្ះគ្ីស្តដើម្បីអាចបំព្ញមុខងារន្ះបាន។ធ្វើ

ដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍អាចតបឆ្លើយនឹងសំណួរដ្លមនុស្សច្ះត្ចោទ

ជានិច្ចជាកាលឲ្យបានស្បនឹងជំនាន់នីមួយៗគឺថាតើជីវិតមនុស្ស

នាបច្ចុប្បន្នកាល និងជីវិតនៅលោកខាងមុខមានអត្ថន័យយ៉ាងណា?

តើជីវិតទាំងពីរប្បន្ះមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងដូចម្ត្ច?ព្ះសហគមន៍

ត្ូវត្សា្គល់ និងយល់ពិភពលោកន្ះ ជាពិភពដ្លយើងរស់នៅ

ត្ូវសា្គល់និងយល់អំពីស្ចក្តីដ្លមនុស្សលោកកំពុងរង់ចាំស្ចក្តី

ប៉ងប្ថា្នារបស់គ្ និងសភាពការណ៍នាបច្ចុប្បន្ន ដ្លអាចនំាឲ្យ

ពិភពលោកវិនាសអន្តរាយបាន។ ន្ះជាលក្ខណៈដ៏សំខាន់ៗខ្លះន្

ពិភពលោកនាបច្ចុប្បន្នកាលតាមយើងអាចយល់ឃើញបាន។

ខ.សព្វថ្ង្មានយុគសម័យថ្មីកើតឡើងក្នុងប្វត្តិសាស្្តមនុស្សជាតិគឺ

មានការផ្លស់ប្តូរយ៉ាងជ្ និងយ៉ាងលឿនបំផុតសាយបន្តិចម្តងៗ

ក្នុងពិភពទាំងមូល។ ការផ្លស់ប្តូរទាំងន្ះ កើតមកពីប្ជា្ញា និងពី

សកម្មភាពរបស់មនុស្ស ដ្លច្ះត្បង្កើតអ្វីៗផ្ស្ងៗ។ ការផ្លស់

ប្តូរទាំងនោះក៏មានឥទិ្ធពលលើមនុស្សផ្ទាល់លើការរិះគិតពិចារណា

លើស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នារបស់គ្ ទាំងលើបុគ្គលមា្នាក់ៗ ទាំងលើសង្គម

ទាំងមូល។ការផ្លស់ប្តូរទាំងនោះមានឥទិ្ធពលលើរបៀបរិះគិតនិង

លើរបៀបប្ព្ឹត្តចំពោះអ្វីៗទាំងអស់និងចំពោះមនុស្សដូចគ្នា។យើង
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ពិតជាអាចនិយយថាសង្គមនិងវប្បធម៌កំពុងត្ប្ប្ួលប្កដម្ន។

ការប្ប្ួលន្ះមានឥទ្ធិពលរហូតដល់របៀបអនុវត្តតាមសាសនា

ទៀតផង។

គ.ការផ្លស់ប្ន្ពិភពលោកប្បន្ះប្ៀបដូចជាវិបត្តិនានានៅព្ល

ខ្លួនចម្ើនធំធត់ដ្រគឺបណា្តាលឲ្យកើតការពិបាកដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាច្ើន។

មនុស្សច្ះត្លាតសន្ធឹងអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យកាន់ត្ឆ្ងាយទៅៗ ក៏

ប៉ុន្ត្ ខ្លួនមិនទាន់មានសមត្ថភាពធ្វើជាមា្ចាស់ន្អំណាចន្ះគ្ប់ព្ល

វ្លានៅឡើយទ្។ ទោះបីមនុស្សច្ះស្ទង់ថាមពលកប់យ៉ាងជ្

បំផុតក្នុងចិត្តគ្ក្តី ក៏មនុស្សជាច្ើននៅត្មានចិត្តសង្ស័យលើខ្លួនឯង។

បន្តិចម្តងៗ មនុស្សទទួលសា្គល់បទដា្ឋានន្ការរស់នៅក្នុងសង្គមឲ្យ

កាន់ត្ច្បាស់ឡើងៗ  ក៏ប៉ុន្ត្គ្នៅត្សា្ទាក់ស្ទើរអំពីទិសដៅ ដ្ល

ត្ូវកំណត់ដាក់ឲ្យសង្គមនោះ។

ឃ.មនុស្សលោកនាបច្ចុប្បន្នមានធនធនហូរហៀរមានសមត្ថភាពនិង

មានកមា្លំងស្ដ្ឋកិច្ចដ្លតាមប្វត្តិសាស្្តកាលពីដើមរៀងមកមិន

ដ្លមានទ្ក៏ប៉ុន្ត្មានមនុស្សមួយចំនួនធំនៅត្ខ្វះស្បៀងអាហារ

រស់នៅជាជនកម្សត់ទុរគត និងមានមនុស្សជាច្ើនរាប់មិនអស់មិន

ច្ះអក្សរ។មនុស្សនាបច្ចុប្បន្នកាលមានបំណងប្ថា្នាចង់បានស្រីភាព

ដ្លមិនដ្លមានដូចកាលពីព្លមុន ក៏ប៉ុន្ត្នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ

ក៏កើតមានរបៀបរស់នៅប្បថ្មីគឺបណា្តាលឲ្យមនុស្សទៅជាទាសករ

ខាងសង្គមនិងខាងចិត្តគំនិតទៅវិញ។មនុស្សលោកភា្ញាក់សា្មោរតីយ៉ាង

ខា្លំងថា គ្ត្ូវរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយត្ូវការពឹងពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក

និងត្ូវការសាមគ្គីជាចាំបាច់។ប៉ុន្ត្នៅព្លដដ្លន្ះមនុស្សលោក

នៅត្មានការប្ទាញប្ទង់គ្នាប្ឆំងជំទាស់ដណ្តើមអំណាចដោយ

មានថាមពលផ្ស្ងៗ ហើយគ្ក៏នៅត្មានការបាក់ប្កយ៉ាងខា្លំង

ខាងនយោបាយខាងសង្គម ខាងស្ដ្ឋកិច្ច ខាងជាតិសាសន៍ និង

ខាងមនោគមវិជា្ជានៅឡើយ។គ្ខា្លចកើតសង្គ្មដ្លអាចបំផ្លញ
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ពិភពលោកទាំងមូលឲ្យវិនាសថ្មទៀតផង។ មនុស្សផ្លស់ប្តូរយោបល់

គ្នាទៅវិញទៅមកកាន់ត្ច្ើនឡើងៗក៏ប៉ុន្ត្ពាក្យសម្ប់បញ្ច្ញ

គំនិតយោបល់ដ៏សំខាន់ៗមានអត្ថន័យប្ល្កៗពីគ្នាតាមមនោគមវិជា្ជា

ប្ល្កពីគ្នាដ្រ។ មិនត្ប៉ុណ្ណោះ មនុស្សយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំចាត់

ច្ងរចនាសម្ពន្ធឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងៗក៏ប៉ុន្ត្ការខិតខំចាត់ច្ង

រចនាសម្ពន្ធន្ះគ្មោនការចម្ើនខាងផ្លូវវិញ្ញាណទ្។

ង.ដូច្ន្ះ មនុស្សជាច្ើននៅសម័យឥឡូវភា្ញាក់ផ្អើលដោយសារសភាព

ការណ៍ដ៏ស្មុគសា្មោញន្ះ គ្ពិបាកពិចារណាថា អ្វីៗជាតម្ល្ថ្ល្ថ្នូរដ៏

អចិន្្តយ៍អាចទៅជាគោលណ្នាំជីវិតមនុស្សលោក។ទន្ទឹមនឹងន្ះ

គ្មិនដឹងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរទាំងន្ះបានសមស្ប

នឹងអ្វីៗដ្លគ្នឹងបង្កើតថ្មីៗទ្។គ្ព្ួយបារម្ភទាំងមានចិត្តសង្ឃឹម

ទាំងតប់ប្មល់មិនដឹងថាត្ូវយល់យ៉ាងណាអំពីការវិវឌ្ឍន៍ន្ពិភព

លោកសព្វថ្ង្។ការវិវឌ្ឍន៍ន្ពិភពលោកសព្វថ្ង្ដូចជាប្កួតប្ជ្ង

ជាមួយតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សឬបើនិយយតាមរបៀបផ្ស្ងទៀត

ការវិវឌ្ឍន៍នោះគឺបង្ខំមនុស្សឲ្យរកចម្លើយដោះស្យបញ្ហាន្ការវិវឌ្ឍន៍វិញ។

៥- ការផ្លាស់ប្តូរយ៉ាងខា្លាំង

ក.សព្វថ្ង្ មនុស្សមានចិត្តគំនិតរំជើបរំជួលនឹងសភាពការណ៍ជីវភាព

ភា្ជាប់នឹងការផ្លស់ប្តូរជាទូទៅក្នុងសង្គមដ្រ។តាមការផ្លស់ប្តូររួមន្ះ

វិទ្យាសាស្ត្គណិតវិទ្យាជីវវិទ្យានិងមនុស្សសាស្្តមានប្ៀបលើ

វិជា្ជាឯទៀតៗទាំងអស់ ក្នុងការអប់រំចិត្តគំនិតយុវជន។ បច្ច្កទ្ស

ដ្លកើតច្ញពីវិជា្ជាទាំងប៉ុនា្មោននោះក៏មានប្ៀបលើការរស់នៅដ្រ។

ចិត្តគំនិតអប់រំតាមវិទ្យាសាស្្តប្បន្ះបានធ្វើឲ្យវប្បធម៌និងរបៀប

រិះគិតប្ល្កពីវប្បធម៌ និងរបៀបរិះគិតកាលពីមុន។ ការអភិវឌ្ឍន៍ន្

បច្ច្កទ្សបានប្ទ្ង់ទ្យន្ផ្នដីរួចទៅហើយ រហូតដល់មនុស្ស

ចង់ទៅដណ្តើមយកអាកាសវ្ហាស៍ទៀតផងហើយគ្ក៏ទៅដល់សា្ថាន

ព្ះច័ន្ទរួចហើយដ្រ។
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ខ.មនុស្សហាក់ដូចជាលាតអំណាចន្ប្ជា្ញារបស់ខ្លួនរហូតដល់ធ្វើជា

មា្ចាស់លើព្លវ្លាគឺមនុស្សបច្ចុប្បន្នមានចំណ្ះសា្គល់ព្ឹត្តការណ៍

ដ្លកើតពីអតីតកាលដោយសារប្វត្តិសាស្្តគ្ក៏មានគម្ងការ

និងស្ចក្តីព្ងសម្ប់ព្លអនាគតដ្រ។ ការអភិវឌ្ឍន៍ ជីវវិទ្យា

ចិត្តវិទ្យានិងសង្គមវិទ្យាមិនគ្ន់ត្ផ្តល់ឱកាសឲ្យមនុស្សសា្គល់ខ្លួន

កាន់ត្ច្បាស់ឡើងៗប៉ុណ្ណោះទ្ ត្ផ្តល់មធ្យាបាយឲ្យមនុស្សអាច

មានឥទ្ធិពលទៅលើជីវិតរបស់មនុស្សក្នុងសង្គមនានាថ្មទៀតដោយ

យកបច្្ចកទ្សស្បតាមសង្គមនោះមកប្ើ។នៅព្លជាមួយគ្នា

ន្ះ មនុស្សជាតិខិតខំគ្ងទុកអំពីចំនួនមនុស្សក្នុងប្ទ្សនីមួយៗ

ព្មទាំងត្ួតត្ចំនួនទាំងនោះផងដ្រ។

គ.ចលនាន្ប្វត្តិសាស្្តកាន់ត្លឿនទៅៗបណា្តាលឲ្យមា្នាក់ៗពិបាក

នឹងតាមទាន់។វសនាសហគមន៍មនុស្សទាំងមូលត្ឡប់ទៅជាវសនា

រួមត្មួយមិនប្កពីគ្នាដូចសម័យមុនៗពោលគឺមិនដូចកាលដ្ល

ប្ទ្សនីមួយៗមានប្វត្តិសាស្្តដាច់ៗពីគ្នា។ សរុបស្ចក្តីមកពិភព

លោកឆ្លងពីសភាពការណ៍នឹងនទៅជាសភាពការណ៍ដ្លមានចលនា

និងវិវឌ្ឍន៍ឡើង។ហ្តុន្ះហើយបានជាកើតរបៀបរិះគិតថ្មីអំពីបញ្ហ

ដ៏ធំទូលំទូលាយបណ្តាយឲ្យអ្នកប្ជ្ញត្ូវធ្វើវិភាគនិងសំយោគថ្មី។

៦- ការបេបេួលខាងសង្គម

ក.ដោយសភាពការណ៍មនុស្សលោកប្ប្ួលដូច្ន្ះ សហគមន៍នានា

ដ្លកាន់តាមប្ព្ណីពីបុរាណគឺបក្ខសម្ពន្ធកុលសម្ពន្ធដ្លមាន

ចាស់ព្ឹទា្ធាចារ្យត្ួតត្សហគមន៍ភូមិនិងក្ុមឯទៀតៗព្មទាំង

ទំនាក់ទំនងក្នុងសង្គមក៏ប្ប្ួលកាន់ត្ខា្លំងពីមួយថ្ង្ទៅមួយថ្ង្ដ្រ។

ខ.សង្គមប្បឧស្សាហកម្ម ក៏លាតសន្ធឹងក្នុងពិភពលោកបន្តិចម្តងៗ

បណា្តាលឲ្យប្ទ្សខ្លះមានស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមានធនធនច្ើន
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ហូរហៀរប្ទស្សនៈនិងរបៀបរស់នៅក្នុងសង្គមទាំងស្ុងឲ្យបាន

ប្ល្កពីទស្សនៈនិងរបៀបរស់នៅដ្លគ្មានតាំងពីយូរសតវត្សមក។

តាមរបៀបដដ្លន្ះ វប្បធម៌ន្ការរស់នៅក្នុងទីក្ុងកាន់ត្មាន

ឥទ្ធិពលទាក់ទាញចិត្តអ្នកស្ចមា្ការគឺបណា្តាលឲ្យកើតមានទីក្ុងថ្មីៗ

ជាច្ើនដ្លមានមនុស្សកាន់ត្ច្ើនរស់នៅព្មទាំងបណា្តាលឲ្យ

របៀបរស់នៅប្បអ្នកក្ុងភាយចូលទៅក្នុងស្ុកស្ចមា្ការទៀតផង។

គ.មានមធ្យាយបាយទូរគមនាគមន៍ថ្មីៗក្នុងសង្គមកាន់ត្ល្អប្សើរឡើង

ជួយឲ្យប្ជាជននៅគ្ប់កន្ល្ងដឹងយ៉ាងឆប់រហ័សបំផុតនូវព្ឹត្តិការណ៍

ដ្លកើតឡើងក្នុងពិភពលោកទាំងមូល។ មធ្យាយបាយទាំងនោះ

ក៏ជួយផ្សព្វផ្សាយគំនិតនិងមនោសញ្ច្តនាផ្ស្ងៗបណា្តាលឲ្យកើត

ប្តិកម្មតៗគ្នាជាច្ើន។

ង.ត្ូវចាប់អារម្មណ៍ទៀតថា ដោយមូលហ្តុផ្ស្ងៗ មានមនុស្សជា

ច្ើនត្ូវចាកច្ញពីភូមិស្ុករបស់ខ្លួនទៅរស់នៅជាអនោ្តាប្វ្សន៍

ក្នុងប្ទ្សផ្ស្ងទៀតហើយក៏ផ្លស់ប្តូររបៀបរស់នៅដ្រ។

ច.និយយរួមទៅមនុស្សមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សដូចគ្នាកាន់

ត្ច្ើនឡើងៗ រីឯចលនានាំឲ្យមនុស្សរស់នៅជាមួយគ្នាកាន់ត្ច្ើន

ឡើង(ហៅថា"សង្គមនីយកម្ម")បង្កើតចំណងទំនាក់ទំនងថ្មីៗជា

ច្ើន ប៉ុន្ត្ ជួនកាលមិនជួយអភិវឌ្ឍបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់មនុស្ស

មា្នាក់ៗឲ្យបានព្ញល្ញឡើយគឺមិនជួយបង្កើតទំនាក់ទំនងដ្ល

ពិតជាទំនាក់ទំនងរវងមនុស្សនិងមនុស្សពោលគឺឲ្យមាន"បុគ្គលិកូប

នីយកម្ម"(កិច្ចនាំឲ្យមនុស្សមា្នាក់ៗទៅជាបុគ្គលដ៏ព្ញលក្ខណៈដោយ

មានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទ្)។

ឆ.តាមពិតការវិវឌ្ឍន៍សង្គមប្បន្ះកើតឡើងជាពិស្សក្នុងប្ជាជាតិ

ដ្លបានទទួលផលពីការជឿនលឿនខាងស្ដ្ឋកិច្ចនិងខាងបច្ច្ក

ទ្សរួចហើយ។ប៉ុន្ត្ការវិវឌ្ឍន៍សង្គមប្បន្ះក៏ចាប់ផ្តើមកើតឡើង
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ក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ដ្រ គឺប្ជាជនប្ទ្សទាំងនោះចង់ទទួល

ចំណ្កផលន្ឧស្សាហូបនីយកម្ម(ការផ្លស់កសិកម្មទៅជាឧស្សាហកម្ម)

និងន្នគរូបនីយកម្ម(អ្នកជនបទផ្លស់ទីមករស់នៅទីក្ុង)។ប៉ុន្ត្

ប្ជាជនទាំងនោះ ជាពិស្សទោះជាប្ជាជនដ្លផ្ចង់ចិត្តនឹង

ប្ព្ណីបុរាណជាងគ្ ក៏មានបំណងចង់ប្ើស្រីភាពរបស់គ្តាម

ប្បមនុស្សព្ញវ័យនិងតាមរបៀបជាបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួន។

៧- ការផ្លាស់ប្តូរខាងចិត្តសាសេ្ត ខាងសីលធម៌ និង 
ខាងសាសនា

ក.ការផ្លស់ប្តូរចិត្តគំនិតនិងការផ្លស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធក្នុងសង្គមបណា្តាល

ឲ្យមនុស្សជាពិស្សយុវជនរិះគន់និងមានចិត្តសង្ស័យអំពីតម្ល្ន្

ប្ព្ណីដ្លគ្បានទទួលពីដូនតាមក ហើយមិនសុខចិត្តរស់នៅ

តាមសភាពការណ៍ពីមុនទៀតឡើយ។លើសពីន្ះទៅទៀតដោយ

គ្ព្ួយបារម្ភគ្នាំគ្នាបះបោរប្ឆំងនឹងសង្គម។នៅព្លជាមួយ

គ្នាន្ះគ្យល់ច្បាស់អំពីសារៈសំខាន់របស់ខ្លួនក្នុងសង្គមហើយចង់

ធ្វើមា្ចាស់ការលើសង្គមនោះដោយមិនបង្អង់ឡើយ។ហ្តុន្ះហើយ

បានជាទាំងឪពុកមា្តាយទាំងអ្នកអប់រំត្ងត្ជួបប្ទះការពិបាកកាន់

ត្ខា្លំងឡើងៗក្នុងការបំព្ញមុខងារអប់រំគ្។

ខ.ជួនកាល ក្បខ័ណ្ឌន្ការរស់នៅច្បាប់របៀបរិះគិតពិចារណា និង

របៀបយល់ឃើញដ្លហូរមកពីអតីតកាលដូចជាមិនសូវស្បនឹង

សភាពការណ៍នាបច្ចុប្បន្នកាល។ ហ្តុន្ះមនុស្សជ្ួលច្បល់ក្នុង

ចិត្តមិនដឹងថា ខ្លួនត្ូវមានកិរិយមារយទយ៉ាងណានោះទ្ សូម្បី

ត្អំពីសីលធម៌និងវិន័យណ្នាំ។

គ.របៀបរស់នៅប្បថ្មីៗទាំងនោះក៏មានឥទ្ធិពលលើរបៀបអនុវត្តតាម

សាសនាដ្រ។ ម្យា៉ាងដោយមនុស្សជាប់ក្នុងការរិះគិតពិចារណាកាន់
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ត្ជ្ទៅៗគ្ល្ងគិតគូរអំពីពិភពលោកតាមរបៀបមន្តអាគមនិង

តាមអបិ្បយជំនឿទៀតដ្រត្គ្ត្ូវភា្ជាប់ចិត្តនឹងលទ្ធិន្ជំនឿដោយ

ខ្លួនឯងផ្ទាល់យ៉ាងសកម្ម។ដូច្ន្ះមានមនុស្សកាន់ត្ច្ើនមានទំនាក់

ទំនងផ្ទាល់ជាមួយព្ះជាមា្ចាស់ទុកជាព្ះដ្លមានព្ះជន្មគង់នៅ។

ម្យា៉ាងទៀត មានមនុស្សកាន់ត្ច្ើនឡើងៗល្ងចូលរួមពិធីគោរព

ប្ណិប័តន៍តាមសាសនា។កាលពីមុនមានត្មនុស្សមួយចំនួនតូច

ដ្លបដិស្ធមិនព្មទទួលព្ះជាមា្ចាស់បោះបង់ចោលសាសនាឬ

មិនរវីរវល់នឹងសាសនា។ប៉ុន្ត្អ្នកទាំងនោះត្ូវចោទថាប្ល្កពីគ្។

ផ្ទុយទៅវិញសព្វថ្ង្មនុស្សទូទៅចូលចិត្តនិយយថាអ្នកប្ព្ឹត្តដូច្ន្ះ

ពិតជាប្ព្ឹត្តស្បតាមការអភិវឌ្ឍន៍ន្វិទ្យាសាស្្ត ឬតាមលទ្ធិមនុស្ស

និយមរបៀបថ្មី។កាលពីមុនមានត្ទស្សនវិទូប៉ុណ្ណោះទ្ដ្លមិន

រវីរវល់នឹងសាសនា។ ត្សព្វថ្ង្ ក្នុងតំបន់ជាច្ើន អ្នកនិពន្ធអក្សរ

សាស្្ត អ្នកសិល្បៈ អ្នកបកស្យតាមមនុស្សសាស្្ត និងអ្នកបក

ស្យប្វត្តិសាស្្តសូម្បីត្អ្នកកាន់ច្បាប់រដ្ឋក៏មិនអើពើហើយបដិស្ធ

ព្ះជាមា្ចាស់ដ្រ។ហ្តុន្ះហើយបានជាមនុស្សជាច្ើនវិលវល់ក្នុង

ចិត្តនិងជ្ួលច្បល់ជាខា្លំង។

៨- ការបង្ខូចតុលេយភាព និងសតិមនុសេសក្នុង 
ពិភពលោកទំនើប

ក.ការវិវឌ្ឍន៍យ៉ាងលឿនប្បន្ះជួនកាលកើតឡើងដោយគ្មោនរបៀប

រៀបរយ ជាពិស្សការភា្ញាក់សា្មោរតីកាន់ត្ច្បាស់ថា មនុស្សលោក

ប្កខ្ញ្កគ្នា បណា្តាលឲ្យកើតទំនាស់ និងបង្ខូចតុល្យភាពក្នុងសង្គម

ព្មទាំងបង្ខូចសតិមនុស្សកាន់ត្ធ្ងន់ទៅៗ។

ខ.ចំពោះបុគ្គលមា្នាក់ៗ ជួនកាលខូចសតិដោយសារប្ជា្ញាខាងបច្្ចក

ទ្សទំនើបរបស់ខ្លួន មិនសីុចងា្វាក់នឹងទស្សនៈអរូបីអំពីជំនឿដ្ល

គ្បានទទួលពីមុនមកហើយគ្គ្មោនសមត្ថភាពធ្វើសំយោគនូវចំណ្ះ
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ដឹងទាំងប៉ុនា្មោនរបស់ខ្លួនឲ្យបានសមរម្យ។ គ្ក៏ខូចសតិដោយមតិ

ទំនើបៗដ្លខ្វល់ខា្វាយចង់ត្ធ្វើការឲ្យសម្ចបានជាលទ្ធផលត្

មិនរវីរវល់នឹងមនសិការដ្លបញ្ជាឲ្យប្ព្ឹត្តតាមសីលធម៌។សភាព

ការណ៍ក្នុងការរស់នៅរួម មិនសុីចងា្វាក់នឹងការរិះគិតដោយមា្នាក់ឯង

ន្ះក៏បណា្តាលឲ្យខូចសតិដ្រ។មនុស្សធ្វើការត្មួយមុខតាមឯកទ្ស

របស់ខ្លួនត្គ្មោនទស្សនៈរួមទូទៅន្ះក៏បណា្តាលឲ្យខូចសតិដ្រ។

គ.ក្នុងរង្វង់គ្ួសារមានទាស់ទ្ងគ្នា មិនចុះសម្ុងគ្នា បណា្តាលមកពី

មានមនុស្សច្ើនព្ក ពីសភាពការណ៍ស្ដ្ឋកិច្ច ពីសភាពការណ៍

ក្នុងសង្គមពីទំនាស់តណនិងតណឬមកពីទំនាក់ទំនងថ្មីក្នុងសង្គម

រវងបុរសនិងស្្តី។

ង.ដោយជាតិសាសន៍ប្កខ្ញ្កទាស់ទ្ងគ្នា វណ្ណៈឋានៈ ប្ទ្សមាន

ធនធនស្តុកស្តម្ភ និងប្ទ្សមានធនធនតិចជាង ទាស់ទ្ងគ្នា

បណា្តាលឲ្យខូចដល់តុល្យភាពក្នុងសង្គមនិងក្នុងពិភពលោក។សា្ថាប័ន

អន្តរជាតិកើតឡើងដោយប្ជាជាតិនានាក្នុងគោលបំណងចង់ស្វ្ង

រកសន្តិភាពប៉ុន្ត្ដោយមានការឃោសនាមនោគមវិជា្ជាផ្ស្ងៗមាន

ប្ជាជាតិ និងក្ុមឯទៀតៗដ្លគិតត្ពីប្យោជន៍របស់ខ្លួន គឺ

បណា្តាលឲ្យទាស់ទ្ងគ្នា។

ច.ដោយមនុស្សមិនទុកចិត្តគ្នា និងស្អប់គ្នាទៅវិញទៅមក បណា្តាលឲ្យ

កើតជម្លះនិងមហន្តរាយគឺមនុស្សផ្ទាល់ជាមូលហ្តុន្ការបង្កើត

ជម្លះនិងមហន្តរាយទាំងនោះហើយក៏ជាអ្នករងគ្ះដ្រ។

៩- មនុសេសជាតិមានសេចក្តីប៉ងបេថា្នាកាន់តេសកល

ក.ក្នុងព្លជាមួយគ្នាន្ះមានមនុស្សកាន់ត្ច្ើនយល់ឃើញថាមនុស្ស

ជាតិអាច(និងត្ូវ)ពង្ឹងមា្ចាស់ការលើបរិសា្ថាននិងលើសត្វលោក

ទាំងឡាយ។ មនុស្សក៏អាច (ហើយត្ូវ) ចាត់ច្ងរបៀបរៀបរយ
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ក្នុងកិច្ចការនយោបាយក្នុងសង្គម និងក្នុងស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យមានសណា្តាប់

ធ្នាប់ដ្រ ក្នុងបុព្វហ្តុបម្ើមនុស្សកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ និងផ្តល់ឲ្យ

មនុស្សមា្នាក់ៗ និងឲ្យក្ុមនីមួយៗអាចប្កាសបញ្ជាក់ និងពងឹ្ង

តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់ខ្លួន។

ខ.ដោយមូលហ្តុន្ះមនុស្សជាច្ើនភា្ញាក់សា្មោរតីកាន់ត្ច្បាស់ថាមាន

អយុត្តិធម៌ក្នុងពិភពលោកគ្មោនច្កធនធនរួមឲ្យបានស្មើហើយយល់

ឃើញថាគ្រងអយុត្តិធម៌នាំគ្នាតវ៉ាទាមទារតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់ខ្លួនយ៉ាង

ឃោរឃៅ។ប្ជាជនក្នុងប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឃន៍មានប្ទ្សដ្ល

ទើបបានទទួលឯករាជ្យជាដើម ចង់ទទួលចំណ្កផលន្អរិយធម៌

ទំនើបក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និងនយោបាយព្មទាំងចង់មានតួនាទី

ក្នុងឆកអន្តរជាតិផង។ ក៏ប៉ុន្ត្ប្ជាជាតិទាំងនោះ និងប្ជាជាតិ

ដ្លមានធនធនស្តុកស្តម្ភហើយអភិវឌ្ឍន៍លឿនជាងកាន់ត្មាន

គមា្លតឆ្ងាយពីគ្នា។ នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ ជាញឹកញយណាស់

ប្ជាជាតិទាំងនោះស្ថិតនៅក្មចំណុះប្ជាជាតិដ្លស្តុកស្តម្ភកាន់

ត្ខា្លំងឡើងសូម្បីត្ក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ច។ប្ជាជនដ្លស្កឃ្លន

ត្ងចោទប្កាន់ប្ជាជាតិដ្លមានសម្បូណ៌ហូរហៀរ។នៅប្ទ្ស

ណាដ្លស្្តីមិនទាន់មានសិទ្ធិស្មើនឹងបុរសស្្តីក៏នាំគ្នាទាមទារសិទ្ធិ

នោះនិងសូមឲ្យរដ្ឋអនុវត្តតាមទៀតផង។ប្ជាពលករគឺកម្មករនិង

កសិករមិនគ្ន់ត្ចង់បានប្ក់បៀវត្ស៍សម្ប់ចិញ្ចឹមជីវិតប៉ុណ្ណោះទ្

ត្មានបំណងចង់ពង្ឹងកិត្តិយសន្បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួន

ដោយសារកិច្ចការរបស់គ្។ប្សើរជាងន្ះទៅទៀតគ្ក៏ចង់ចូល

រួមក្នុងការចាត់ច្ងជីវិតស្ដ្ឋកិច្ច ជីវិតក្នុងសង្គម ជីវិតនយោបាយ

និងវប្បធម៌ផងដ្រ។ន្ះជាលើកដំបូងក្នុងប្វត្តិសាស្្តដ្លមនុស្ស

ជាតិទាំងមូលហា៊ានគិតថាប្ជាជាតិទាំងអស់អាច(នឹងត្ូវ)ទទួល

ផលផ្ល្ពីអរិយធម៌យ៉ាងពិតប្កដ។

គ.ប៉ុន្ត្មនុស្សមានស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នាជ្ជាងនិងសកលជាងស្ចក្តី
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ប៉ងប្ថា្នាទាំងនោះទៅទៀតគឺមនុស្សនិងក្ុមនានាស្កឃ្លនចង់

បានជីវិតយ៉ាងព្ញល្ញប្កបដោយស្រីភាពចង់រស់នៅយ៉ាងថ្ល្

ថ្នូរសមនឹងឋានៈខ្លួនជាមនុស្សអាចប្ើប្ស់លទ្ធភាពដ៏ទូលំទូលាយ

ទាំងប៉ុនា្មោនន្ពិភពលោកនាបច្ចុប្បន្នមកបម្ើខ្លួនដ្រ។ ចំពោះប្ជាជាតិ

នានា គ្នៅត្ខិតខំដោយកា្លហាន ដើម្បីឲ្យរួបរួមគ្នាជាសហគមន៍

សកលម្យា៉ាង។

ង.ដូច្ន្ះ យើងអាចសង្ក្តឃើញថា ពិភពលោកទំនើបមានអំណាច

ខា្លំងផង និងទន់ខ្សាយផងអាចប្ព្ឹត្តអ្វីដ៏ល្អប្សើរជាងគ្បំផុត

ផងនិងអ្វីដ៏អាក្ក់ជាងគ្បំផុតផងហាក់ដូចជាមានផ្លូវពីរនៅពីមុខ

គឺផ្លូវទៅកាន់ស្រីភាពផង និងផ្លូវទៅកាន់ភាពជាទាសករផង អាច

អភិវឌ្ឍន៍បាន ឬថយក្យវិញបានដ្រ ទៅកាន់ភាតរភាព ឬទៅ

កាន់ការស្អប់គ្នា។ ម្យា៉ាងទៀត មនុស្សបានធ្វើឲ្យថាមពលចាប់ផ្តើម

មានចលនាផ្ស្ងៗ។ ត្មនុស្សភា្ញាក់សា្មោរតីថាឥឡូវខ្លួនអាចតម្ង់

ថាមពលទាំងនោះទៅទិសល្អស្ចត្ចិត្តគឺបណ្តាយឲ្យថាមពល

ទាំងនោះកម្ទ្ចខ្លួនឬបម្ើខ្លួនក៏បានដ្រ។ហ្តុន្ះហើយបានជា

មនុស្សចោទសួរខ្លួនឯង។

១០- មនុសេសជាតិចោទសួរយ៉ាងជេ

ក.តាមពិតការបង្ខូចតុល្យភាពក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ង្ជាប់នឹងការបង្ខូច

តុល្យភាពជាគ្ឹះដ្លមានប្ញសក្នុងចិត្តមនុស្សត្ម្តង។ក្នុងចិត្តមនុស្ស

មានកតា្តាជាច្ើនប្ទាញប្ទង់គ្នា។ណាមួយក្នុងឋានៈខ្លួនជាសត្វ

លោកមនុស្សមានព្ំដ្នជាច្ើន។ណាមួយទៀតខ្លួនប៉ងប្ថា្នា

ចង់បានជីវិតដ៏ប្សើរបំផុត ដ្លពិតជាទិសដៅរបស់ខ្លួន។ មាន

បំណងជាច្ើនទាក់ទាញចិត្តហើយខ្លួនត្ូវជ្ើសរីសជានិច្ចថាធ្វើ

តាមបំណងទាំងន្ះក៏បាន ឬលះបង់ក៏បានដ្រ។ អាក្ក់ជាងន្ះ

ទៅទៀតដោយខ្លួនទន់ខ្សាយនិងជាអ្នកបាបជាញឹកញាប់មនុស្ស
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ច្ះត្ប្ព្ឹត្តអំពើអាក្ក់ដ្លខ្លួនមិនចង់ធ្វើត្មិនប្ព្ឹត្តអំពើល្អ

ដ្លខ្លូនចង់ធ្វើនោះទ្(រម៧,១៤.២១)។សរុបស្ចក្តីមកមនុស្ស

បាក់ប្កគ្នាឯងពីខាងក្នុងចិត្តជាមូលហ្តុបង្កបង្កើតទំនាស់ទាស់ទ្ង

គ្នាជាច្ើននិងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ។តាមពិតមានមនុស្សជាច្ើនប្រចិត្ត

ឆ្ងាយមិនយល់ឃើញសភាពការណ៍ដ៏ស្នពិបាកន្ះយ៉ាងជាក់ច្បាស់

ទ្ ព្ះគ្រស់នៅតាមលទ្ធិសមា្ភារៈនិយម ដ្លជ្ួតជ្បក្នុងការ

រស់នៅរបស់គ្ស្ប់។មានមនុស្សមួយចំនួនទៀតរងគ្ះដោយ

ភាពក្ីក្តោកយ៉ាក មិនអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ចក្តីន្ះបាន។

មានចំនួនមនុស្សរឹតត្ច្ើនទៅទៀតសា្មោនថាបានស្ចក្តីសុខសាន្ត

ដោយទទួលស្ចក្តីអតា្ថាធិប្បាយផ្ស្ងៗអំពីពិភពលោក តាមត្សង្គម

ផ្តល់ឲ្យ។ មានក្ុមខ្លះសង្ឃឹមថា មនុស្សជាតិអាចមានស្រីភាពដ៏

ពិតប្កដ និងយ៉ាងព្ញល្ញដោយសារត្ខ្លួនខិតខំប្ឹងប្ង

ប៉ុណ្ណោះ។គ្បញ្ចុះបញ្ចូលខ្លួនឯងថារាជ្យរបស់មនុស្សនៅលើផ្នដី

នឹងអាចបំព្ញស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នាទាំងប៉ុនា្មោនដ្លខ្លួនចង់បាននោះ។

មានក្ុមអ្នកខ្លះទៀតអស់សង្ឃឹមដោយយល់ឃើញថាជីវិតគ្មោនន័យ

សះ។គ្នាំគ្នាលើកតម្កើងអ្នកកា្លហានមះមុតដ្លផ្តល់អត្ថន័យ

ទាំងស្ុងដល់ជីវិតតាមខ្លួនយល់ឃើញវិញ។ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ

ក៏មានមនុស្សកាន់ត្ច្ើនឡើងៗនៅព្លឃើញការវិវឌ្ឍន៍ន្ពិភព

លោកសព្វថ្ង្នាំគ្នាចោទសួរសំណួរជាគ្ឹះឬនឹកគិតអំពីសំណួរទាំង

នោះតាមរបៀបមះមុតជាថ្មីថាតើអ្វីទៅមនុស្ស?តើទុក្ខវ្ទនាស្ចក្តី

អាក្ក់មរណភាពមានអត្ថន័យយ៉ាងណា?ទោះបីមានការអភិវឌ្ឃន៍

ច្ើនយ៉ាងណាក្តីក៏ទុក្ខវ្ទនាស្ចក្តីអាក្ក់មរណភាពស្ថិតនៅ

រហូតដ្រ។តើជ័យជម្នះទាំងប៉ុនា្មោនក្នុងវិស័យជាច្ើនបានប្យោជន៍

អ្វីបើត្ូវបង់ខាតថ្ល្ច្ើនយ៉ាងន្ះ?តើមនុស្សអាចយកអ្វីមកជួយ

សង្គមបាន?តើមនុស្សអាចរង់ចំាទទួលអ្វីពីសង្គម?ផុតពីជីវិតន្ះ

តើនឹងទៅជាយ៉ាងណាដ្រ?
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ខ.ចំពោះព្ះសហគមន៍វិញព្ះសហគមន៍ជឿថាព្ះគ្ីស្តដ្លសយ

ទិវង្គតនិងមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់

(២ករ៥,១៥)ព្ះអង្គប្ទានពន្លឺនិងកមា្លំងឲ្យមនុស្សដោយសារ

ព្ះវិញ្ញាណព្ះអង្គដើម្បីឲ្យមនុស្សអាចតបឆ្លើយស្បតាមទិសដៅ

ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្លួនគឺតាមព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅ។ព្ះសហគមន៍

ជឿថានៅក្មម្ឃន្ះក្ពីព្ះគ្ីស្តយ្ស៊ូព្ះជាមា្ចាស់ពុំបាន

ប្ទាននាមណាមួយផ្ស្ងទៀតមកមនុស្សដើម្បីសង្គ្ះយើងនោះ

ឡើយ(កក៤,១២)។ព្ះសហគមន៍ក៏ជឿថាអត្ថន័យដ៏សំខាន់

និងទិសដៅន្ប្វត្តិសាស្្តទាំងមូលរបស់មនុស្ស ស្ថិតនៅក្នុងអង្គ

ព្ះអមា្ចាស់និងព្ះបរមគ្ូរបស់ខ្លួន។ព្ះសហគមន៍បញ្ជាក់ទៀត

ថាទោះបីមានការផ្លស់ប្តូរជាច្ើនយ៉ាងណាក្តីក៏មានស្ចក្តីខ្លះនៅ

ស្ថិតស្ថ្រនៅឡើយគឺអ្វីៗដ្លមានគ្ឹះនៅក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្តគឺព្ះអង្គ

មិនប្ប្ួលឡើយពីដើម នៅ ព្លសព្វថ្ង្ និងនៅរហូតដល់អស់

កល្បជានិច្ចព្ះអង្គនៅត្ដដ្ល(ហប១៣,៨)។ហ្តុន្ះហើយ

បានជាមហាសន្និបាតក្មពន្លឺរបស់ព្ះគ្ីស្តជារូបតំណាងរបស់

ព្ះជាមា្ចាស់ដ្លយើងមើលពុំឃើញជារៀមច្បងន្សត្វលោកទាំង

អស់ដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានប្តិសា្ឋានមក(កូឡ១,១៥)មានបំណង

និយយសន្ទនាជាមួយមនុស្សទាំងអស់ដើម្បីបំភ្លឺការអាថ៌កំបាំងរបស់

មនុស្សនិងជួយមនុស្សជាតិឲ្យរកដំណះស្យចំពោះបញ្ហាដ៏សំខាន់ៗ

នាបច្ចុប្បន្នន្ះ។
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ភាគទី ១

ពេះសហគមន៍ និងគោលដៅនេជីវិតរបស់មនុសេស 

តាមពេះជាមា្ចាស់កំណត់ទុក

១១- ពេះសហគមន៍តេូវតបឆ្លើយនឹងពេះវិញ្ញាណ 

ដេលតេស់ហៅ

ក.ប្ជារាស្្តរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ខិតខំពិនិត្យមើលព្ឹត្តិការណ៍ ដើម្បីរក

ឃើញនូវអ្វីៗដ្លមនុស្សសម័យឥឡូវទាមទារនិងចង់បានជាចំបាច់

ព្មទាំងរកឃើញអ្វីៗដ្លជាសញ្ញាសមា្គល់ដ៏ពិតប្កដអំពីវត្តមាន

របស់ព្ះជាមា្ចាស់និងអំពីគម្ងការព្ះអង្គផង។ព្ះសហគមន៍

រួមរស់ជាមួយមនុស្សឯទៀតៗនៅសម័យឥឡូវដោយផ្ញើជីវិតលើព្ះ

គ្ីស្តទាំងដឹងថាព្ះវិញ្ញាណរបស់ព្ះអមា្ចាស់ដ្លគង់នៅពាសព្ញ

ផ្នដីទាំងមូលណ្នាំផង។ ជំនឿពិតជាផ្តល់ឲ្យមនុស្សយល់អំពីអ្វីៗ

ទាំងអស់តាមអត្ថន័យថ្មីនិងសម្ត្ងឲ្យយើងសា្គល់ព្ះហឫទ័យរបស់

ព្ះជាមា្ចាស់អំពីគោលដៅន្ជីវិតទាំងស្ុងរបស់មនុស្សតាមព្ះអង្គ

ត្ស់ហៅ។ជំនឿក៏តម្ង់វិញ្ញាណមនុស្សឲ្យរកដំណះស្យបញ្ហា

របស់មនុស្សឲ្យបានស្បនឹងលក្ខណៈជាមនុស្ស។

ខ.មុនដំបូងមហាស្និបាតមានបំណងចង់យកជំនឿន្ះមករិះគិតពិចារណា

អំពីអ្វីៗដ្លមនុស្សសម័យឥឡូវយល់ឃើញថាមានតម្ល្ថ្ល្ជាងគ្

និងភា្ជាប់អ្វីៗដ្លមានតម្ល្ជាងគ្ទាំងនោះ ទៅនឹងព្ះជាមា្ចាស់ជា

ប្ភព។ដោយអ្វីៗដ្លមនុស្សសម័យឥឡូវយល់ឃើញថាមានតម្ល្

ហូរច្ញពីប្ជា្ញាញាណរបស់មនុស្សគឺអ្វីៗទាំងនោះពិតជាល្អណាស់

ព្ះជាព្ះអំណយទានរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។ ក៏ប៉ុន្ត្ ដោយសារ

កិល្សតណា្ហាមនុស្សបង្វ្រអ្វីៗដ៏ល្អដ្លមានតម្ល្ទាំងនោះឆ្ងាយ
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ពីរបៀបរៀបរយដ្លព្ះជាមា្ចាស់រៀបចំទុក។ហ្តុន្ះហើយត្ូវ

ជម្ះអ្វីៗទាំងនោះជាចាំបាច់។

គ.តើព្ះសហគមន៍មានទស្សនៈយ៉ាងណាអំពីមនុស្ស?តើព្ះសហគមន៍

ត្ូវជូនគោលការណ៍ណាខ្លះ ដើម្បីជួយសាងសង់សង្គមសម័យឥឡូវ?

តើសកម្មភាពរបស់មនុស្សក្នុងពិភពលោក មានអត្ថន័យយ៉ាងណា

នៅទីបំផុត?មហាសន្និបាតត្ូវត្តបឆ្លើយនឹងសំណួរទាំងនោះដោយ

ខានពំុបាន។មនុស្សជាតិនិងប្ជារាស្្តរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្លជា

ចំណ្កមួយចូលរួមក្នុងចំណមមនុស្សជាតិត្ូវត្ជួយបម្ើគ្នាទៅ

វិញទៅមកឲ្យកាន់ត្ច្បាស់ឡើងៗ។ដោយធ្វើដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍

មុខជានឹងសម្ត្ងលក្ខណៈតាមប្សកកម្មរបស់ខ្លួនគឺសម្ត្ងលក្ខណៈ

ជាសាសនាផងហើយលក្ខណៈជាមនុស្សសុទ្ធសាធផង។
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ជំពូក ១

មនុសេសជាបុគ្គលមានតម្លេដ៏ថ្លេថ្នូរ

១២- មនុសេសជារូបតំណាងរបស់ពេះជាមា្ចាស់

ក.អ្នកផ្ញើជីវិតលើព្ះជាមា្ចាស់និងអ្នកដ្លមិនផ្ញើជីវិតលើព្ះអង្គជាច្ើន

មានយោបល់ស្បគ្នាអំពីចំណុចន្ះថា អ្វីៗទាំងអស់នៅលើផ្នដី

ទាំងមូលមានទិសដៅនិងអត្ថន័យដោយសារមនុស្សដ្លជាស្នូល

និងជាកំពូលន្ពិភពលោក។

ខ.ក៏ប៉ុន្ត្អ្វីទៅមនុស្ស?មនុស្សយើងបានផ្តល់យោបល់ផ្ស្ងៗជាច្ើន

អំពីខ្លួនផ្ទាល់ជួនកាលជាចម្លើយផ្ទុយគ្នាគឺថាជួនកាលមនុស្សលើក

តម្កើងខ្លួនឯងទុកជាក្បួនវិន័យដាច់ខាតលើអ្វីៗទាំងអស់ជួនកាល

មនុស្សបនា្ទាបខ្លួនរហូតដល់អស់សង្ឃឹម។ហ្តុន្ះហើយបានជាមនុស្ស

នៅត្មានចិត្តសង្ស័យនិងតប់ប្មល់។ព្ះសហគមន៍ក៏ចាប់អារម្មណ៍

យ៉ាងខា្លំងនឹងការពិបាកទាំងនោះ។ ព្ះសហគមន៍មានសមត្ថភាព

អាចតបចម្លើយបានទៅសំណួរទាំងនោះព្ះព្ះជាមា្ចាស់បានបង្ៀន

ព្ះសហគមន៍ ដោយសម្ត្ងស្ចក្តីពិតអំពីព្ះអង្គឲ្យសា្គល់តាម

ព្ះគម្ពីរ។ តាមព្ះគម្ពីរមានច្ងអំពីលក្ខណៈដ៏ពិតប្កដរបស់

មនុស្ស គឺមានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថា មនុស្សទន់ខ្សាយម្នហើយ

ត្នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ ត្ូវទទួលសា្គល់យ៉ាងត្ឹមត្ូវ នូវតម្ល្ដ៏

ថ្ល្ថ្នូរនិងគោលដៅន្ជីវិតរបស់គ្តាមព្ះជាមា្ចាស់កំណត់ទុក។

គ.ក្នុងព្ះគម្ពីរមានច្ងថាព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋានមនុស្ស"ឲ្យមានលក្ខណៈ

ដូចព្ះអង្គ"អាចសា្គល់និងស្ឡាញ់ព្ះអាទិកររបស់ខ្លួនព្ះអង្គ

ត្ងតាំងមនុស្សទុកជាមា្ចាស់ន្សត្វលោកទាំងអស់នៅលើផ្នដី

(កណ១,២៦ប្ញ២,២៣)ដើម្បីឲ្យមានអំណាចលើសត្វលោក
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ទាំងនោះនិងប្ើប្ស់សត្វលោកទាំងលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់

ព្ះអង្គ(បស១៧,៣.១០)។"តើមនុស្សមានឋានៈអ្វីបានជាព្ះអង្គ

នឹកគិតដល់គ្ដូច្ន្ះ? តើបុត្មនុស្សជាអ្វីបានជាព្ះអង្គយកព្ះ

ហប្ញទ័យទុកដាក់នឹងគ្យ៉ាងន្ះ? ព្ះអង្គបានប្សឲ្យគ្មាន

ឋានៈទាបជាងទ្វតាត្បន្តិចប៉ុណ្ណោះព្ះអង្គប្ទានសិរីរុងរឿងនិង

កិត្តិយសដល់គ្ទុកជាមកុដរាជ្យព្ះអង្គប្ទានឲ្យគ្គ្ប់គ្ងលើ

អ្វីៗទាំងអស់ដ្លព្ះអង្គបានប្តិសា្ឋានមកព្ះអង្គបានបង្កា្បអ្វីៗ

ទាំងអស់ឲ្យនៅក្មជើងរបស់គ្"(ទន៨,៥.៧)។

ង.ប៉ុន្ត្ព្ះជាមា្ចាស់មិនបានប្តិសា្ឋានមនុស្សឲ្យនៅត្មា្នាក់ឯងទ្ត្

តាំងពីដើមរៀងមក"ព្ះអង្គប្តិសា្ឋានមនុស្សជាបុរសជាស្្តី"(កណ

១,២៧)។សង្គមដ្លមានបុរសនិងស្ត្ីន្ះជារបៀបដើមដំបូង

ដើម្បីបញ្ជាក់ថា បុគ្គលទាំងអស់ត្ូវត្រួបរួមគ្នា។តាមលក្ខណៈដ៏ជ្

បំផុតរបស់ខ្លួនមនុស្សជាបុគ្គលមួយដ្លរស់នៅក្នុងសង្គម។ប្សិនបើ

មនុស្សគ្មោនទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទ្ គ្មិនអាចរស់នៅបានទ្

ហើយគ្ក៏មិនអាចធ្វើឲ្យទ្ពកោសល្យរបស់ខ្លួនចម្ើនឡើងបានដ្រ។

ច.ហ្តុន្ះហើយក្នុងព្ះគម្ពីរមានច្ងទៀតថា"ព្ះជាមា្ចាស់ទតឃើញ

អ្វីៗទាំងអស់ដ្លព្ះអង្គប្តិសា្ឋានមកនោះទ្ង់ឈ្វ្ងយល់ថាល្អ

ប្សើរបំផុតហើយ"។(កណ១,៣១)។

១៣- អំពើបាប

ក.ព្ះជាមា្ចាស់ត្ងតាំងមនុស្សមានសភាពសុចរិត។ ប៉ុន្ត្ មារដ៏មាន

កលល្បិចជាងគ្បញ្ឆោតមនុស្សបណា្តាលឲ្យគត់ប្ើស្រីភាពរបស់

ខ្លួនហួសហ្តុលើកខ្លួនប្ឆំងទាស់នឹងព្ះជាមា្ចាស់និងមានបំណង

ចង់បានស្ចក្តីសុខដោយមិនត្ូវការព្ះអង្គសះ។ទោះបីមនុស្ស

លោកសា្គល់ព្ះជាមា្ចាស់ក្តីក៏"គ្ពុំបានលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់
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ព្ះអង្គឲ្យសមនឹងឋានៈរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ទ្(...)ផ្ទុយទៅវិញចិត្ត

ល្ងីល្ងើរបស់គ្ក៏ប្រទៅជាងងឹតសូន្យសុងដ្រ។ គ្នាំគ្នាថា្វាយបង្គំ

និងគោរពបម្ើអ្វីៗដ្លព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋានមកជំនួសការគោរព

បម្ើព្ះដ្លបានប្តិសា្ឋានសត្វលោកទាំងនោះវិញ"(រម១,២១.២៥)។

ព្ះជាមា្ចាស់សម្ត្ងឲ្យយើងដឹងស្ចក្តីន្ះយើងក៏មានបទពិសធន៍

ដូច្ន្ះដ្រ។ ប្សិនបើមនុស្សយើងពិនិត្យមើលចិត្តគំនិតរបស់ខ្លួន

យើងមុខជានឹងយល់ឃើញថាខ្លួនមានលម្អៀងទៅប្ព្ឹត្តអំពើបាប

មានតណា្ហាជាច្ើនចង់ពន្លិចសា្មោរតីរបស់យើង។ តណា្ហាទាំងប៉ុនា្មោនន្ះ

មិនម្នបណា្តាលមកពីព្ះអាទិកររបស់យើងដ្លមានព្ះហឫទ័យ

សប្បុរសទ្។មនុស្សលោកមិនព្មទទួលសា្គល់ព្ះជាមា្ចាស់ទុកជា

ដើមកំណើតរបស់ខ្លួនឡើយ។ ធ្វើដូច្ន្ះគ្បាក់ប្កសណា្តាប់ធ្នាប់ដ្ល

តម្ង់ខ្លួនទៅរកទីដៅចុងក្យបំផុតន្ជីវិតរបស់គ្។ នៅព្ល

ជាមួយគ្នាន្ះ មនុស្សកើតតណា្ហាាប្ទាញប្ទង់នឹងខ្លួនឯង ដ្ល

បណា្តាលឲ្យបំប្កទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្សឯទៀតៗ និងជាមួយ

សត្វលោកទាំងឡាយយ៉ាងស្ួល។

ខ.ហ្តុន្ះ យើងយល់ឃើញថា មនុស្សបាក់ប្កពីប្ភពខាងក្នុង។

ការរស់នៅរបស់មនុស្សយើង ទោះជាការរស់នៅរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ

ក្តីឬជាការរស់នៅរួមក្តីច្បាស់ជាការតយុទ្ធដ៏ឃោរឃៅគឺស្ចក្តីល្អ

តយុទ្ធនិងស្ចក្តីអាក្ក់ពន្លឺតយុទ្ធនិងភាពងងឹត។លើសពីន្ះ

ទៅទៀតមនុស្សយើងឃើញថាគឺយើងមា្នាក់ៗដឹងខ្លួនថាដូចជាជាប់

ច្វក់ដ៏ធ្ងន់។ប៉ុន្ត្ព្ះអមា្ចាស់ផ្ទាល់យងមកប្សឲ្យមនុស្សយើង

មានស្រីភាព និងមានកមា្លំងឡើងវិញ ព្ះអង្គប្យើងពីខាងក្នុង

ឲ្យបានថ្មីដោយបណ្ត្ញចៅហា្វាយរបស់មនុស្សលោកច្ញទៅខាង

ក្(យហ១២,៣១)គឺចៅហា្វាយដ្លបណា្តាលឲ្យមនុស្សធ្វើជា

ខ្ញុំបម្ើរបស់បាប (យហ ៨, ៣៤)។ បាបក៏បណា្តាលឲ្យមនុស្ស

អន់ថយហើយឃត់មិនឲ្យទៅជាមនុស្សព្ញលក្ខណៈ។
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គ.យើងទាំងអស់គ្នាមានបទពិសធន៍អំពីតម្ល្ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតន្ជីវិត

របស់មនុស្សតាមព្ះហឫទ័យព្ះជាមា្ចាស់កំណត់ទុកហើយក៏មាន

បទពិសធន៍អំពីទុក្ខដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់មនុស្សផងដ្រ។ ព្ះគម្ពីរសម្ត្ង

អត្ថន័យដ៏ជ្ចុងក្យបំផុតន្តម្ល្ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់និងន្ទុក្ខទាំងនោះ។

១៤- សភាពរបស់មនុសេស

ក.ទោះបីមនុស្សមានរូបកាយនិងវិញ្ញាណត្ក៏ជាអង្គត្មួយដ្រ។ក្នុង

ឋានៈខ្លួនមានរូបកាយ មនុស្សយើងសរុបធតុ និងអ្វីៗទាំងអស់ដ្ល

មានក្នុងពិភពលោកដូច្ន្ះអ្វីៗទំាងនោះអាចលើកតម្កើងសិរីរុងរឿង

ព្ះអាទិកររបស់ខ្លួនដោយស្រីតាមរយៈមនុស្សជាកំពូលន្ពិភព

លោក(ដន៣,៥៧.៩០)។ហ្តុន្ះត្ូវហាមផ្តាច់មនុស្សយើងកំុ

ឲ្យមាក់ងាយជីវិតរូបកាយជាដាច់ខាតផ្ទុយទៅវិញមនុស្សយើងត្ូវ

ត្លើកតម្ល្ន្រូបកាយនិងគោរពរូបកាយដ្លព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋាន

មកហើយដ្លត្ូវទទួលជីវិតថ្មីដ៏រុងរឿងនៅព្លចុងក្យបំផុត។

ប៉ុន្ត្ដោយមនុស្សយើងត្ូវរបួសដោយសារអំពើបាបយើងដឹងខ្លួន

ថា រូបកាយបះបោរប្ឆំងនឹងវិញ្ញាណ។ ហ្តុន្ះកិត្តិយសរបស់

មនុស្សយើងទាមទារឲ្យយើងប្ើរូបកាយមកលើកតម្កើងសិរីរុងរឿង

របស់ព្ះជាមា្ចាស់(១ករ៦,១៣.២០)មិនបណា្តាយឲ្យរូបកាយធ្លក់

ទៅធ្វើជាទាសករន្តណា្ហាជាលម្អៀងទៅរកស្ចក្តីអាក្ក់ដ្លកប់

ទុកក្នុងចិត្ត។

ខ.តាមពិត យើងមិនយល់ច្ឡំ ដោយទទួលសា្គល់ថា មនុស្សយើង

ប្សើរជាងជាតិទាំងឡាយដ្លស្ថិតក្នុងខ្លួននិងរាប់ទៀតថាមនុស្ស

យើងមិនគ្ន់ត្ជាចំណ្កដ៏តូចន្ធម្មជាតិឬជាគ្ឿងអនាមិកន្

សង្គមប៉ុណ្ណោះទ្គឺមនុស្សយើងមានអ្វីលើសកតា្តាទាំងនោះមនុស្ស

យើងហួសពីវត្ថុទាំងឡាយព្ះខ្លួនមានវិចារណញ្ញាណនៅខាងក្នុង។

នៅព្លយើងនឹកស្មឹងសា្មោធិ៍រិះគិតអំពីខ្លួនឯងយើងទៅដល់ទីជម្
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ន្វិចារណញ្ញាណដ្លនៅខាងក្នុងនោះជាកន្ល្ងព្ះជាមា្ចាស់រង់ចាំ

ជួបយើង គឺព្ះជាមា្ចាស់ដ្លស្ទង់ចិត្តគំនិត (១ពង្ស ១៦, ៧;យរ

១៧,១០)។មនុស្សយើងក៏សម្ចអំពីវសនារបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់

ខ្លួននៅទីជម្ន្ចិត្តគំនិតនោះដោយព្ះជាមា្ចាស់ប្សប្ណីផង។

ដូច្ន្ះព្លណាយើងទទួលសា្គល់ថាខ្លួនមានវិញ្ញាណដ៏អមតៈព្លនោះ

យើងយល់ដល់ទីជម្ន្ស្ចក្តីដ៏ពិតប្កដអំពីខ្លួនគឺយើងល្ង

គិតថាយើងជាគ្ឿងដ្លកើតមកត្ពីធម្មជាតិ ឬដោយសង្គមដូច

គ្ស្ម្ឃើញទៀតហើយ។

១៥- បេជា្ញាមានតម្លេដ៏ថ្លេថ្នូរ 

ក.មនុស្សយើងទទួលប្ជា្ញាជាចំណ្កន្ពន្លឺរបស់ព្ះប្ជា្ញាញាណ

របស់ព្ះជាមា្ចាស់។ហ្តុន្ះហើយបានជាយើងយល់ដឹងយ៉ាងត្ឹម

ត្ូវថាខ្លួនប្សើរជាងអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងពិភពលោកព្ះយើងមាន

ប្ជា្ញា។ ពីសតវត្សមួយទៅសតវត្សមួយ មនុស្សព្យាយមខិតខំប្ើ

ប្ជា្ញារបស់ខ្លួនធ្វើឲ្យវិទ្យាសាស្្តន្បទពិសធន៍ បច្ច្កទ្ស និង

វិចិត្សិល្បៈចម្ើនឡើងជាលំដាប់។នៅសម័យឥឡូវមនុស្សយើង

បានជ័យជម្នះយ៉ាងអសា្ចារ្យដោយបានរកឃើញអ្វីៗខាងសមា្ភារៈនិង

បានបង្ក្បពិភពសមា្ភារៈនោះ យកមកប្ីប្ស់។ ប៉ុន្ត្ ជានិច្ចជា

កាល មនុស្សបានស្វះស្វ្ងរកស្ចក្តីពិតដ៏ជ្ជាងហើយបានរក

ឃើញផង ដ្បិតប្ជា្ញាមនុស្សមិនគ្ន់ត្ច្ះពិនិត្យមើលអ្វីៗដ្ល

អាចមើលឃើញបានប៉ុណ្ណោះទ្ ត្អាចរិះគិត និងយល់យ៉ាងជាក់

ច្បាស់នូវអ្វីដ៏ពិតប្កដ ដ្លមានកប់នៅខាងក្នុងអ្វីទាំងនោះតាម

ត្អាចយល់បានទោះបីអំពើបាបបានបន្សល់ទុកភាពងងឹតនិងភាព

ទន់ខ្សាយក្នុងប្ជា្ញាមនុស្សយើងក៏ដោយ។

ខ.ក្នុងឋានៈខ្លួនមានប្ជា្ញាបុគ្គលមា្នាក់ៗស្្វងរក(ហើយត្ូវត្ស្វ្ងរក)

ធ្វើឲ្យខ្លួនបានព្ញលក្ខណៈដោយសារគតិបណ្ឌិត។គតិបណ្ឌិតត្ង
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ត្ទាក់ទាញវិញ្ញាណរបស់មនុស្សយ៉ាងខា្លំងនិងយ៉ាងថា្នាក់ថ្នមឲ្យស្វះ

ស្វ្ងរក និងស្ឡាញ់ស្ចក្តីពិត និងអ្វីដ៏ល្អប្សើរ។មនុស្សណា

ដ្លមានគតិបណ្ឌិតជ្ួតជ្បពិតជាឆ្លងពីពិភពដ្លមើលឃើញ

ទៅពិភពដ្លមើលមិនឃើញពុំខាន។

គ.មនុស្សសម័យឥឡូវត្ូវការគតិបណ្ឌិតន្ះជាចាំបាច់ច្ើនជាងមនុស្ស

សម័យឯទៀតៗទាំងអស់ដើម្បីធ្វើឲ្យអ្វីៗដ្លមនុស្សបានរកឃើញ

និងបង្កើត ពិតជាមានលក្ខណៈជាមនុស្សអាចបម្ើមនុស្យបាន។

ប្សិនបើគ្មោនមនុស្សប្កបដោយគតិបណ្ឌិតទ្ ពិភពលោកពិតជា

គ្មោនអនាគត។គួរឲ្យបន្ថ្មស្ចក្តីកំណត់ន្ះថាគឺមានប្ទ្សជា

ច្ើនក្ីក្ខាងធនធនសមា្ភារៈត្ប្រទៅជាមានខាងគតិបណ្ឌិតគ្

អាចជួយប្ទ្សឯទៀតៗយ៉ាងខា្លំងឲ្យបានគតិបណ្ឌិតនោះ។

ច.ដោយព្ះអំណយទានន្ព្ះវិញ្ញាណជួយបំភ្លឺចិត្តគំនិតមនុស្សអាច

យល់ស្មឹងសា្មោធិ៍ និងក្បជញ្ជក់ឱជារសន្គម្ងការដ៏អសា្ចារ្យន្

ព្ះហប្ញទ័យព្ះជាមា្ចាស់ដោយសារជំនឿ(បស១៧,៧.៨)។

១៦- មនសិការខាងសីលធម៌មានតម្លេដ៏ថ្លេថ្នូរ

នៅព្លមនុស្សយើងរិះគិតយើងមុខជានឹងរកឃើញក្បួនវិន័យដ្លខ្លួន

មិនបានកំណត់ខ្លួនឯងកប់នៅខាងជម្ន្មនសិការរបស់ខ្លួនគឺក្បួនវិន័យដ្ល

យើងត្ូវត្អនុវត្តតាម។សម្ល្ងន្ះនៅត្ជំរុញយើងឲ្យមានចិត្តស្ឡាញ់ឲ្យ

ប្ព្ឹត្តអំពើល្អនិងជៀសវងមិនឲ្យប្ព្ឹត្តអំពើអាក្ក់ដ្លលាន់ឮក្នុងជម្

ចិត្តតាមកាលៈទ្សៈថា"ចូរប្ព្ឹត្តអំពើន្ះកុំប្ព្ឹត្តអំពើនោះ"។ព្ះជាមា្ចាស់

ចារក្បួនវិន័យនោះក្នុងចិត្តមនុស្ស។មនុស្សមានកិត្តិយសដោយអនុវត្តតាមហើយ

ក្បួនវិន័យនោះក៏នឹងវិនិច្ឆ័យមនុស្សដ្រ(រម២,១៤.១៦)។ក្នុងមនុស្សមនសិកា

ជាមណ្ឌលដ៏សា្ងាត់កំបាំងជាងគ្ ជាទីកន្ល្ងដ៏សកា្ការៈដ្លមនុស្សនៅត្មា្នាក់

ឯងជាមួយព្ះជាមា្ចាស់ជាកន្ល្ងព្ះសូរសៀងរបស់ព្ះអង្គលាន់់ឮឡើង(មថ
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២២,៣៧-៤០;កាឡ៥,១៤)។មនសិការរកឃើញយ៉ាងអសា្ចារ្យនូវវិន័យស្តីអំពី

ស្ចក្តីស្ឡាញ់ចំពោះព្ះជាមា្ចាស់ និងចំពោះបងប្អូន ដ្លជាវិន័យកំពូល

(មថ២២,៣៧-៤០;កឡ៥,១៤)។

ដោយគ្ីស្តបរិស័ទស្មោះត្ង់នឹងមនសិការ រួមជាមួយមនុស្សឯទៀតៗ

ទាំងអស់គ្ត្ូវរួមគ្នាស្វ្ងរកស្ចក្តីពិតនិងដោះស្យយ៉ាងត្ឹមត្ូវនូវបញ្ហា

ខាងសីលធម៌ ដ្លការរស់នៅរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ និងការរស់នៅក្នុងសង្គម

ច្ះត្ចោទឡើង។មនសិការទៀងត្ង់កាន់ត្ខា្លំងយ៉ាងណាបុគ្គលឬក្ុម

មនុស្សអាចសម្ចស្ចក្តីឲ្យកាន់ត្ច្បាស់និងឲ្យបានស្បនឹងច្បាប់សីលធម៌

ដ្លមិនអាចប្ក្កបានយ៉ាងនោះដ្រ។ក៏ប៉ុន្ត្ទោះបីមនសិការវង្វ្ងជាញឹក

ញាប់ដោយមនុស្សមិនអាចឈ្នះអវិជា្ជាក្តីក៏មនសិការនៅត្រក្សាទុកតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

ដដ្ល។ផ្ទុយទៅវិញបើមនុស្សមិនរវីរវល់ស្វ្ងរកស្ចក្តីពិតនិងអ្វីដ៏ល្អប្សើរ

ហើយមានទមា្លប់ប្ព្ឹត្តអំពើបាបយូរៗទៅមនសិការរបស់គ្ហាក់ដូចជាខា្វាក់។

១៧- សេរីភាពមានតម្លេដ៏ឧត្តុង្គឧត្តម

មនុស្សប្រទៅរកអ្វីដ៏ល្អ ដោយប្ើស្រីភាពរបស់ខ្លួនជានិច្ច។ មនុស្ស

សម័យឥឡូវចូលចិត្តនឹងស្រីភាពន្ះយ៉ាងខា្លំងហើយក៏ខិតខំចង់បានយ៉ាងក្លៀវ

កា្លផង។ គ្ស្វ្ងរកដូច្ន្ះត្ឹមត្ូវហើយ។ ក៏ប៉ុន្ត្ជាញឹកញាប់ គ្ស្ឡាញ់

ស្រីភាពតាមរបៀបមិនទៀងត្ង់ទ្ហាក់ដូចជាគ្យល់ថាមានសិទ្ធិធ្វើអ្វីក៏បាន

សូម្បីត្អំពើអាក្ក់ក៏ធ្វើបានដ្រឲ្យត្ខ្លួនចូលចិត្តនិងសប្បាយប៉ុណ្ណោះ។រីឯ

ស្រីភាពដ៏ពិតប្កដវិញជាសញ្ញាសមា្គល់ពិស្សបញ្ជាក់ថាមនុស្សមានលក្ខណៈ

ដូចព្ះជាមា្ចាស់។ ព្ះជាមា្ចាស់សព្វព្ះហឫទ័យទុកឲ្យមនុស្សអាចស្វ្ងរក

ព្ះអាទិកររបស់ខ្លួន ដោយសម្ចខ្លួនឯងបាន (បស ១៥, ១៤) ហើយ

ប្សិនបើគ្ផ្ញើជីវិតលើព្ះអង្គដោយប្ើស្រីភាពនោះ គ្ក៏អាចបានព្ញ

លក្ខណៈយ៉ាងស្នសុខសាន្តបានដ្រ។ហ្តុន្ះកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្ស

ទាមទារឲ្យមនុស្សប្ព្ឹត្តកិច្ចការអ្វីៗ ដ្លខ្លួនបានជ្ើសរីសដោយដឹងខ្លួន

ដោយស្រីភាព គឺសម្ចដោយជឿជាក់ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់យ៉ាងជ្ក្នុងចិត្ត
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មិនម្នដោយមានតណា្ហាពុះកញ្្ជាលឬដោយគ្បង្ខំឡើយ។ប្សិនបើមនុស្ស

រំដោះខ្លួនឲ្យរួចផុតពីធ្វើជាទាសករន្តណា្ហាទាំងអស់គ្មុខជាបានកិត្តិយសន្ះ

ដោយខ្លួនជ្ើសរីសដោយស្រីនឹងប្ព្ឹត្តអំពើល្អ។ ព្លនោះគ្ចាប់ផ្តើមធ្វើ

ដំណើរទៅកាន់ទីដៅន្ជីវិតរបស់ខ្លួន និងប្ើប្ជា្ញាដ៏វងវ្ដើម្បីខិតខំយ៉ាងពិត

ប្កដនឹងរកមធ្យាបាយទៅកាន់ទីដៅនោះ។ ក៏ប៉ុន្ត្ស្រីភាពរបស់មនុស្សអាច

តម្ង់ខ្លួនទាំងស្ុងនិងយ៉ាងសកម្មទៅកាន់ព្ះជាមា្ចាស់បានយ៉ាងពិតប្កដ

ដោយសារត្ព្ះអង្គជួយប្សប្ណីព្ះអំពើបាបបានធ្វើឲ្យស្រីភាពនោះ

ត្ូវរបួស។យើងមា្នាក់ៗនឹងត្ូវទៅឈរនៅមុខទីកាត់ក្ដីរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដើម្បី

ឲ្យមា្នាក់ៗទទួលផលតាមអំពើដ្លខ្លួនបានប្ព្ឹត្តកាលពីនៅរស់ក្នុងរូបកាយ

ទោះបីជាអំពើនោះល្អឬអាក្ក់ក្ដី(២ករ៥,១០)។

១៨- ការអាថ៌កំបាំងនេមរណភាព

ក.លក្ខណៈដ៏អាថ៌កំបាំងន្ជីវិតមនុស្សទៅដល់កំពូលនៅព្លមនុស្ស

ប្ឈមមុខនឹងមរណភាព។ មនុស្សមិនគ្ន់ត្ជ្ួលច្បល់ដោយ

ខ្លួនខា្លចរងទុក្ខឈឺចុកចាប់និងដោយរូបកាយត្ូវអន់ថយទៅៗប៉ុណ្ណោះ

ទ្ត្លើសពីន្ះទៅទៀតមនុស្សរឹតត្ភ័យខា្លចនឹងការវិនាសអន្តរាយ

រហូតជាសា្ថាពរ។បំណងប្ថា្នាដ៏ជ្បំផុតន្ចិត្តគំនិតបំភ្លឺយើងយ៉ាង

ត្ឹមត្ូវថាយើងមិនព្មអន្តរាយទាំងស្ុងដូច្្នះជាដាច់ខាតហើយ

ក្នុងឋានៈជាបុគ្គលមា្នាក់ យើងក៏មិនសុខចិត្តទទួលបរាជ័យដ៏ធ្ងន់ធ្ងរ

ន្ះឡើយ។មនុស្សយើងមានពូជន្ជីវិតអស់កល្បជានិច្ចកប់ក្នុងខ្លួន

ពូជន្ជីវិតន្ះមិនម្នកើតតាមធម្មជាតិទ្។ ដោយយើងមានពូជ

ន្ជីវិតន្ះយើងត្ងត្ជំទាស់យ៉ាងខា្លំងនឹងមរណភាព។មនុស្ស

យើងខិតខំតាមបច្ច្កទ្សទាំងប៉ុនា្មោនយ៉ាងណាទោះបីបច្ច្កទ្ស

ទាំងនោះមានប្យោជន៍យ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏មិនអាចបន្ធូរការតប់

ប្មល់របស់ខ្លួនឲ្យបានធូរស្លឡើយ។ ជីវវិទ្យាអាចបន្តអាយុជីវិត

មនុស្សបានត្មិនអាចបំព្ញបំណងរបស់មនុស្សដ្លចង់បានជីវិត

រហូតដ្លនៅត្ជាប់ក្នុងជម្ចិត្តគ្ជានិច្ច។
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ខ.ប៉ុន្ត្ទោះបីមនុស្សយើងស្ម្ឃើញអំពីមរណភាពយ៉ាងណាក្តី ក៏

មិនអាចដោះស្យបញ្ហាន្ះបានដ្រ។ព្ះសហគមន៍ដ្លទទួល

ស្ចក្តីបង្ៀនពីព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ត្ងឲ្យដឹង ក៏ប្កាសបញ្ជាក់

ថា ព្ះអង្គប្តិសា្ឋានមនុស្សដើម្បីឲ្យមានទីដៅដ៏សុខក្ស្មក្សាន្តរួច

ផុតពីទុក្ខវ្ទនាន្លោកន្ះ។តាមជំនឿរបស់គ្ីស្តបរិស័ទមនុស្ស

រម្ងត្ងត្សា្លប់ព្ះត្អំពើបាបប៉ុន្ត្គង់ត្ថ្ង្ណាមួយមរណភាព

ខាងរូបកាយមនុស្សត្ូវចាញ់ជាពុំខាន គឺនៅព្លព្ះសង្គ្ះដ៏មាន

ឫទា្ធានុភាពសព្វប្ការនិងប្កបដោយព្ះហឫទ័យម្តា្តាកុណានឹង

សង្គ្ះមនុស្សលោក។ មនុស្សបាត់បង់ការសង្គ្ះន្ះ ព្ះត្

អំពើបាបរបស់ខ្លួន។ ព្ះជាមា្ចាស់បានត្ស់ហៅមនុស្សហើយនៅ

ត្ត្ស់ហៅគ្ឲ្យផ្ញើជីវិតទាំងស្ុងលើព្ះអង្គដើម្បីឲ្យរួបរួមជាមួយ

ព្ះអង្គក្នុងជីវិតអស់កល្បជានិច្ចដ្លមិនច្ះប្ប្ួលឡើយ។ព្ះ

គ្ីស្តបានជ័យជម្នះន្ះដោយមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងព្ះអង្គក៏រំដោះ

មនុស្សឲ្យបានរួចពីសា្លប់ដោយទ្ង់សយទិវង្គត។ព្ះសហគមន៍

ផ្តល់ឲ្យមនុស្សគ្ប់ៗគ្នាអាចពិនិត្យពិច័យជំនឿដ៏រឹងបុឹងរបស់ខ្លួន គឺ

ជំនឿន្ះអាចតបឆ្លើយនឹងសំណួរដ្លមនុស្សចោទសួរអំពីអនាគត

របស់ខ្លួនទាំងតប់ប្មល់។នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះជំនឿក៏ផ្តល់ឲ្យ

មនុស្សភាពមានលទ្ធអាចរួបរួមជាមួយបងប្អូនដ៏ជាទីស្ឡាញ់ដ្ល

ច្កឋានទៅហើយក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្ត។ជំនឿក៏ផ្តល់ឲ្យយើងមានស្ចក្តី

សង្ឃឹមថា បងប្អូនទាំងនោះបានទទួលជីវិតដ៏ព្ញល្ញនៅក្ប្រ

ព្ះអង្គដ្រ។

១៩- មូលហេតុបណា្តាលឲេយមនុសេសមិនពេមជឿថាមាន 

ពេះជាមា្ចាស់

ក.មនុស្សយើងមានកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរបំផុតមកពីព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅ

យើងឲ្យរួបរួមជាមួយព្ះអង្គ។ តាំងពីព្លមានមនុស្សនៅលើផ្នដី
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ព្ះអង្គអញ្ជើញមនុស្សយើងឲ្យនិយយសន្ទនាជាមួយព្ះអង្គ។មនុស្ស

យើងកើតមកនៅលើផ្នដីមកពីព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋានដោយព្ះហឫទ័យ

ស្ឡាញ់ ហើយព្ះអង្គក៏នៅត្ប្ទានឲ្យមនុស្សយើងមានជីវិតត

ទៅទៀត។មនុស្សរស់យ៉ាងព្ញលក្ខណៈតាមស្ចក្តីពិតលុះត្ត្

ខ្លួនទទួលព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះអង្គដោយស្រីភាព និង

ផ្ញើជីវិតទាំងស្ុងទៅលើព្ះអាទិកររបស់ខ្លួន។ក៏ប៉ុន្ត្មនុស្សសម័យ

ឥឡូវមិនយល់អំពីចំណងដ៏ស្និទ្ធសា្នាលយ៉ាងជ្ជាមួយព្ះជាមា្ចាស់

ជាចំណងផ្តល់ជីវិតឲ្យគ្ន្ះទ្។មានមនុស្សខ្លះលះបង់ចំណងន្ះ

យ៉ាងជាក់ស្ត្ងថ្មទៀតផងបានជាការបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់

ទាល់ត្សះជាបញ្ហានៅក្នុងចំណមបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរជាងគ្នៅសម័យ

ឥឡូវន្ះ។ យើងត្ូវយកចិត្តទុកដាក់ពិនិត្យពិច័យបញ្ហាន្ះយ៉ាង

ល្អិតល្អន់។

ខ.ទ្ឹស្តីហៅថា "លទ្ធិបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់"មានប្ភ្ទផ្ស្ង

ពីគ្នាជាច្ើន។មានអ្នកខ្លះប្កាសយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់។

មានអ្នកខ្លះទៀតយល់ឃើញថាមនុស្សមិនអាចនិយយអ្វីអំពីព្ះអង្គ

ទាល់ត្សះមានអ្នកខ្លះទៀតរិះគិតអំពីព្ះជាមា្ចាស់ហាក់ដូចជាបញ្ហា

ដ្លគ្មោនអត្ថន័យ។មានមនុស្សជាច្ើនរិះគិតដោយប្ើវិទ្យាសាស្្ត

ខាងសមា្ភារៈហួសព្ំដ្នមិនត្ឹមត្ូវទ្ឬអះអាងថាប្ជា្ញាមនុស្ស

អាចពន្យល់អ្វីៗទាំងអស់តាមវិទ្យាសាស្្តបានឬផ្ទុយទៅវិញមិនព្ម

ទទួលស្ចក្តីពិតណាទុកជាស្ចក្តីពិតទាល់់ត្សះ។មានអ្នកខ្លះ

លើកតម្តើងមនុស្សហួសហ្តុជាហ្តុនាំឲ្យជំនឿទៅលើព្ះជាមា្ចាស់

មិនសូវមានអត្ថន័យ គ្មិនបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់ចំៗទ្ ត្

គ្រវីរវល់ប្កាសពីកិត្តិយសរបស់មនុស្សប៉ុណ្ណោះ។មានអ្នកខ្លះស្ម្

ឃើញព្ះជាមា្ចាស់តាមរបៀបដ្លគួរឲ្យបដិស្ធព្ះព្ះនោះជា

ព្ះក្ល្ងកា្លយម្នមិនម្នជាព្ះជាព្ះជាមា្ចាស់ដ្លមានច្ងក្នុង

គម្ពីរដំណឹងល្អទ្។ មានអ្នកខ្លះមិនដ្លរិះគិតអំពីព្ះជាមា្ចាស់ទ្
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គ្ដូចជាគ្មោនរវីរវល់អំពីសាសនាសះ ហើយគិតថាមិនបាច់រវីរវល់

នឹងសាសនាណាឡើយ។ជាញឹកញាប់លទ្ធិបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់

កើតមកដោយមនុស្សបះបោរទាស់នឹងស្ចក្តីអាក្ក់ដ្លស្ថិតនៅ

ក្នុងពិភពលោក ឬដោយក្ុមមនុស្សខ្លះលើកយកឧត្តមគគិខ្លះអំពីមនុស្ស

ទុកជាឧត្តមគតិខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត ដូចជាព្ះមួយអង្គ។ វប្បធម៌ទំនើប

យកចិត្តទុកដាក់នឹងអ្វីៗនៅលើផ្នដីន្ះខា្លំងព្កបណា្តាលឲ្យពិបាក

នឹកគិតអំពីព្ះជាមា្ចាស់។ត្ការណ៍ន្ះមិនម្នមកពីសភាពន្វប្បធម៌

ទំនើបផ្ទាល់ទ្។

គ.អស់អ្នកដ្លខិតខំបំបាត់ព្ះជាមា្ចាស់ច្ញពីចិត្តគំនិតរបស់គ្ គឺចោល

បញ្ហាសាសនាឲ្យដាច់ពីខ្លួន មិនប្ព្ឹត្តតាមបញ្ជាន្មនសិការរបស់

ខ្លួនទ្គ្ពិតជាមានកំហុស។អ្នកផ្ញើជីវិតលើព្ះជាមា្ចាស់ក៏មានកំហុស

ខ្លះក្នុងការបដិស្ធនោះដ្រ។ប្សិនបើយើងគិតអំពីលទ្ធិបដិស្ធ

ថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់ទុកជាបញ្ហារួមគ្មោនដើមកំណើតពីខ្លួនឯងទ្គឺ

មានមូលហ្តុផ្ស្ងៗ។ជួនកាលអ្នកកាន់លទ្ធិបដិស្ធនោះមាន

ប្តិកម្មរិះគន់ទាស់នឹងសាសនានានានៅតំបន់ខ្លះមានប្តិកម្មទាស់

នឹងគ្ីស្តសាសនាក៏មានដ្រ។ហ្តុន្ះហើយអ្នកផ្ញើជីវិតលើព្ះជាមា្ចាស់

ត្ូវទទួលកំហុសក្នុងកំណើតលទ្ធិទាំងនោះ។ ជួនកាលអ្នកផ្ញើជីវិត

លើព្ះជាមា្ចាស់ធ្វ្សប្ហ្សនឹងការអប់រំជំនឿរបស់ខ្លួនឬគ្ពន្យល់

ជំនឿរបស់ខ្លួនតាមរបៀបមិនត្ឹមត្ូវនាំឲ្យវង្វ្ងឬគ្កាន់សាសនា

មិនត្ឹមត្ូវកាន់តាមសីលធម៌មិនបានល្អឬខុសសីលធម៌ក្នុងសង្គម។

យើងអាចនិយយថាគ្លាក់ព្ះភ័ក្ត្ដ៏ពិតប្កដរបស់ព្ះជាមា្ចាស់

និងលាក់អត្ថន័យសាសនាជាជាងគ្ធ្វើឲ្យមនុស្សលោកសា្គល់។

២០- ទេឹស្តីបដិសេធថាគ្មានពេះជាមា្ចាស់

ក.ជាញឹកញយទ្ឹស្តីទំនើបដ្លបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់ ជំរុញមនុស្ស

ឲ្យពឹងលើខ្លួនឯង រហូតដល់បំណងន្ះទៅជាឧបសគ្គរារាំងមនុស្ស
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មិនឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្ះជាមា្ចាស់។មានមូលហ្តុផ្ស្ងៗ

ទៀតដ្លយើងមិនយកមករិះគិតទ្។អស់អ្នកដ្លប្កាន់ទ្ឹស្តី

ប្បន្ះត្ងអះអាងថាមនុស្សមានស្រីភាពបានស្ចក្តីថាមនុស្ស

ជាទិសដៅរបស់ខ្លួនផ្ទាល់មានត្មនុស្សប៉ុណ្ណោះទ្ដ្លបង្កើតនិង

ណ្នាំប្វត្តិសាស្្តរបស់ខ្លួន។គ្អួតអះអាងថាទស្សនៈអំពីមនុស្ស

ប្បន្ះមិនអាចទទួលសា្គល់ថាមានព្ះអមា្ចាស់មួយព្ះអង្គជាដើម

កំណើតនិងជាចុងបំផុតន្អ្វីៗទាំងអស់បានទ្ឬយ៉ាងហោចណាស់

ជំនឿប្បន្ះដូចជាឥតបានការ។ការអភិវឌ្ឍន៍ខាងបច្ច្កទ្សនា

បច្ចុប្បន្នកាលន្ះនាំឲ្យមនុស្សយល់ឃើញថាខ្លួនមានអំណាចខា្លំង

កា្លលើអ្វីទាំងអស់។ ទស្សនៈន្ះក៏ដូចជាជួយពង្ឹងទ្ឹស្តីបដិស្ធ

ថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់នោះដ្រ។

ខ.លទ្ធិបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់នាបច្ចុប្បន្នកាលមានច្ើនប្ប។

យើងមិនត្ូវបំភ្ល្ចលទ្ធិដ្លរង់ចាំការរំដោះរបស់មនុស្សជាពិស្ស

រំដោះខ្លួនក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម។តាមអ្នកប្កាន់លទ្ធិប្ប

នោះសាសនាជំទាស់នឹងការរំដោះមនុស្សដោយលក្ខណៈសាសនា

ផ្ទាល់ព្ះសាសនាអះអាងលើស្ចក្តីសង្ឃឹមដ្លបញ្ឆោតមនុស្ស

ថាគ្នឹងបានជីវិតនៅលោកខាងមុខបណា្តាលឲ្យមនុស្សមិនរវីរវល់

នឹងសាងសង់ពិភពលោកនៅលើផ្នដីន្ះ។ហ្តុន្ះហើយបានជា

នៅព្លអ្នកប្កាន់លទ្ធិប្បន្ះកាន់អំណាចត្ួតត្ប្ទ្ស គ្

វយប្ហារសាសនាយ៉ាងឃោរឃៅ។ពួកគ្ប្ើគ្ប់មធ្យាបាយន្

រដ្ឋអំណាច ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយលទ្ធិបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់នោះ

ជាពិស្សក្នុងការអប់រំយុវជន។
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២១- ឥរិយបថរបស់ពេះសហគមន៍ចំពោះលទ្ធិបដិសេធ

ថាគ្មានពេះជាមា្ចាស់

ក.ព្ះសហគមន៍ស្មោះត្ង់ចំពោះព្ះជាមា្ចាស់ផងនិងស្មោះត្ង់ចំពោះ

មនុស្សផងត្ក៏នៅត្ដាក់ទោសលទ្ធិនិងរបៀបប្ព្ឹត្តទាំងនោះយ៉ាង

មុឺងមា៉ាត់ជាខា្លំងទាំងព្ួយផងដូចព្ះសហគមន៍បានដាក់ទោសនៅ

សម័យមុនៗដ្រព្ះលទ្ធិនិងរបៀបប្ព្ឹត្តដ៏អាក្ក់ទាំងនោះផ្ទុយ

នឹងប្ជា្ញា និងបទពិសធន៍របស់មនុស្សទូទៅ ហើយបណា្តាលឲ្យ

មនុស្សធ្លក់ពីឋានៈដ៏ថ្ល្ថ្នូរដ្លខ្លួនមានតាំងពីកំណើតមក។

ខ.ក៏ប៉ុន្ត្ព្ះសហគមន៍ខិតខំយល់អំពីមូលហ្តុដ៏លាក់កំបាំងក្នុងចិត្ត

គំនិតអ្នកបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់។ ទោះបីព្ះសហគមន៍ដឹង

ច្បាស់ថាលទ្ធិនោះបណា្តាលឲ្យកើតបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរក្តី ក៏ព្ះសហគមន៍

យល់ឃើញថាត្ូវរិះគិតយ៉ាងពិសា្តារនិងយ៉ាងជ្អំពីមូលហ្តុទាំង

នោះដោយមានស្ចក្តីស្ឡាញ់ចំពោះមនុស្សគ្ប់ៗគ្នា។

គ.ព្ះសហគមន៍ប្កាន់ជំនឿថាការទទួលសា្គល់ព្ះជាមា្ចាស់មិនជំទាស់

នឹងតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សត្ង់ណាសះឡើយព្ះតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

ន្ះមកពីព្ះជាមា្ចាស់ផ្ទាល់ គឺព្ះអង្គហើយជាគ្ឹះន្តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្ះ

និងធ្វើឲ្យតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្ះបានព្ញលក្ខណៈ។ព្ះជាមា្ចាស់ជាព្ះអាទិករ

របស់មនុស្ស បានត្ងតាំងមនុស្សឲ្យមានប្ជា្ញា និងមានស្រីភាព

ហើយឲ្យរស់នៅក្នុងសង្គម។ជាពិស្សព្ះអង្គត្ស់ហៅមនុស្សឲ្យ

រួបរួមយ៉ាងស្និទ្ធសា្នាលជាមួយព្ះអង្គក្នុងឋានៈជាបុត្ធីតានិងច្ក

រំល្កសុភមង្គលផ្ទាល់របស់ព្ះអង្គឲ្យមនុស្សផងដ្រ។ព្ះសហគមន៍

បង្ៀនទៀតថាស្ចក្តីសង្ឃឹមនឹងបានស្ចក្តីសុខសាន្តនៅលោក

ខាងមុខមិនបណា្តាលឲ្យកិច្ចការនៅក្នុងលោកន្ះល្ងមានសារៈសំខាន់

ទ្ ផ្ទុយទៅវិញ ស្ចក្តីសង្ឃឹមន្ះ ផ្តល់ឲ្យមនុស្សបំព្ញកិច្ចការ

ក្នុងលោកន្ះឲ្យបានសម្ចដោយមានមូលហ្តុថ្មីៗថ្មទៀត។
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ព្លមនុស្សមិនត្ូវការព្ះជាមា្ចាស់គំទ្ ហើយព្លមនុស្សគ្មោន

ស្ចក្តីសង្ឃឹមនឹងបានជីវិតអស់កល្បជានិច្ច តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្ស

ដូចជា ត្ូវរបួសយ៉ាងធ្ងន់ ដូចយើងអាចសង្ក្តឃើញក្នុងលោក

បច្ចុប្បន្នន្ះស្ប់ហើយគ្មោនអ្វីអាចដោះស្យការអាថ៌កំបាំងន្ជីវិត

និងស្ចក្តីសា្លប់ការអាថ៌កំបាំងន្អំពើបាបនិងទុក្ខវ្ទនាបានសះ។

ដូច្ន្ះជាញឹកញាប់មនុស្សធ្លក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹម។

ឃ.នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះមនុស្សមា្នាក់ៗនៅត្មិនសួរអំពីអត្ថន័យជីវិត

របស់ខ្លួនជាសំណួរដ្លគ្យល់ឃើញយ៉ាងស្ពិចស្ពិល។នៅ

ព្លខ្លះ ជាពិស្សក្នុងព្ឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់ក្នុងការរស់នៅគ្មោននរណា

អាចជៀសផុតពីសំណួរប្បន្ះទ្។មានត្ព្ះជាមា្ចាស់មួយព្ះអង្គ

ទ្ ដ្លអាចតបឆ្លើយនឹងសំណួរន្ះបានយ៉ាងព្ញល្ញហើយ

ប្ក្កមិនបានគឺព្ះអង្គអញ្ជើញមនុស្សយើងឲ្យរិះគិតយ៉ាងជ្ជាង

និងឲ្យស្វះស្វ្ងរកដោយចិត្តសុភាពរាបសាជាងដ្រ។

ង.យើងត្ូវព្យាបាលលទ្ធិបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់ ដោយរៀបរាប់

ពន្យល់លទ្ធិន្គ្ីស្តសាសនាតាមស្ចក្តីត្ូវការរបស់គ្ហើយដោយ

ព្ះសហគមន៍និងសមាជិកន្ព្ះសហគមន៍រស់នៅប្បបរិសុទ្ធ។

ព្ះសហគមន៍ទទួលភារកិច្ចធ្វើឲ្យមនុស្សលោកមើលឃើញវត្តមាន

របស់ព្ះបិតាជាអមា្ចាស់ និងព្ះបុត្ប្សូតជាមនុស្សគង់នៅក្នុង

លោកន្ះដោយព្ះសហគមន៍ប្ជាថ្មីនិងជម្ះខ្លួនជានិច្ចក្ម

ការណ្នាំន្ព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ(ពន្លឺ៨)។ជាពិស្សគ្ីស្តបរិស័ទ

ត្ូវផ្តល់សក្ខីភាពអំពីជំនឿរស់រវីកក្នុងឋានៈជាមនុស្សព្ញវ័យគឺជា

ជំនឿដ្លទទួលការអប់រំឲ្យសុខចិត្តទទួលសា្គល់ឧបសគ្គនានាយ៉ាង

ជាក់ច្បាស់ និងអាចពុះពារឈ្នះឧបសគ្គទាំងនោះបានផង។មរណ

សាក្សីជាច្ើនឥតគណនាបានផ្តល់សក្ខីភាពអំពីជំនឿន្ះហើយនៅ

ត្មានមរណសាក្សីបន្តផ្តល់សក្ខីភាពយ៉ាងត្ចះត្ចង់សព្វថ្ង្នៅ

ឡើយ។ព្ះសហគមន៍បងា្ហាញផលផ្ល្របស់ខ្លួនដោយចូលជ្ួតជ្ប



- 33 -

ក្នុងការរស់នៅទាំងមូលរបស់អ្នកផ្ញើជីវិតលើព្ះជាមា្ចាស់សូម្បីត្ក្នុង

ការរស់នៅជាធម្មតារបស់មនុស្សលោក។ព្ះសហគមន៍នាំគ្ឲ្យរក

យុត្តិធម៌និងស្ចក្តីស្ឡាញ់ជាពិស្សចំពោះអ្នកខ្វះខាតជាងគ្។

នៅទីបញ្ចប់ បើគ្ីស្តបរិស័ទដ្លធ្វើការដោយមានចិត្តថ្លើមត្មួយ

ព្ះត្ជំនឿតាមដំណឹងល្អនិងស្ឡាញ់គ្នាទុកជាបងប្អូននិងបងា្ហាញ

ខ្លួនទុកជាសញ្ញាន្ការរួបរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយពិតជាជួយសម្ត្ងអំពី

វត្តមានរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្លគង់នៅក្នុងលោកន្ះ។

ឆ.ទោះបីព្ះសហគមន៍ជំទាស់មិនព្មទទួលលទ្ធិបដិស្ធថា គ្មោន

ព្ះជាមា្ចាស់ជាដាច់ខាតក្តី ក៏ព្ះសហគមន៍នៅត្ប្កាសដោយគ្មោន

គំនិតលាក់លៀមថាមនុស្សទាំងអស់ទោះជាអ្នកជឿលើព្ះជាមា្ចាស់

ក្តីអ្នកមិនជឿលើព្ះអង្គក្តីត្ូវត្យកចិត្តទុកដាក់នឹងសាងសង់ពិភព

លោកយ៉ាងត្ឹមត្ូវតាមយុត្តិធម៌ជាកន្ល្ងគ្រស់នៅរួមជាមួយគ្នា។

គ្អាចសាងសង់ពិភពលោកបាន លុះត្ត្គ្និយយសន្ទនាទៅ

វិញទៅមក ដោយចិត្តស្មោះ និងដោយប្ុងប្យ័ត្ន។ ហ្តុន្ះ

ព្ះសហគមន៍នឹកសា្តាយ ដោយមានរដ្ឋអំណាចខ្លះប្ព្ឹត្តចំពោះ

អ្នកជឿលើព្ះជាមា្ចាស់ តាមរបៀបផ្ស្ងពីរបៀបប្ព្ឹត្តចំពោះអ្នក

មិនជឿលើព្ះអង្គទាំងរំលោភសិទ្ធិមនុស្ស។ព្ះសហគមន៍ទាមទារ

ឲ្យអ្នកជឿមានស្រីភាពកាន់សាសនារបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្កដនិង

មានសិទ្ធិស្រីភាពយកពិភពលោកន្ះធ្វើជាព្ះវិហារថា្វាយព្ះជាមា្ចាស់

ផង។ចំពោះអ្នកដ្លបដិស្ធថាគ្មោនព្ះជាមា្ចាស់វិញព្ះសហគមន៍

អញ្ជើញគ្ដោយមនុស្សធម៌ ឲ្យពិនិត្យមើលដំណឹងល្អរបស់ព្ះគ្ីស្ត

កំុឲ្យគ្មានគំនិតប្កាន់។

ជ.ព្លព្ះសហគមន៍ទាមទារ និងការពារតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្ស

ព្ះសហគមន៍ដឹងច្បាស់ថាសាររបស់ខ្លួនត្ូវនឹងជម្ចិត្តដ៏អាថ៌កំបាំង

របស់មនុស្ស។ធ្វើដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍ផ្តល់ស្ចក្តីសង្ឃឹមវិញដល់

អស់អ្នកដ្លមិនហា៊ានជឿថាគ្មានវសនាដ៏ប្សើរឧត្តម។សាររបស់
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ព្ះសហគមន៍ន្ះ មិនបណា្តាលឲ្យកិតិ្តយសរបស់មនុស្សអន់ថយទ្

ត្ជួយឲ្យមនុស្សចម្ើនឡើងទៅវិញដោយផ្សព្វផ្សាយពន្លឺជីវិតនិង

ស្រីភាព។ក្ពីព្ះជាមា្ចាស់គ្មោនអ្វីអាចធ្វើឲ្យមនុស្សស្កប់ស្កល់ចិត្ត

បានទ្"បពិត្ព្ះអមា្ចាស់ព្ះអង្គបានប្តិសា្ឋានយើងសម្ប់ព្ះអង្គ។

ចិត្តយើងស្កប់ស្កល់លុះត្ត្បានសម្កនៅក្នុងព្ះអង្គ" (សន្តៈ

អូហ្គូសា្តាំង)។

២២- ពេះគេីស្តជាមនុសេសថ្មី

ក.តាមពិត ប្សិនបើយើងចង់យល់ខ្លះៗអំពីការអាថ៌កំបាំងរបស់មនុស្ស

យើងត្ូវត្រិះគិតក្នុងពន្លឺន្គម្ងការដ៏អសា្ចារ្យរបស់ព្ះបន្ទូលដ្ល

ប្សូតជាមនុស្សគ្មោនផ្លូវផ្ស្ងទៀតទ្។លោកអាដាំជាមនុស្សមុន

គ្ជាប្ផ្នូលរបស់មនុស្សមា្នាក់ដ្លត្ូវមកខាងក្យពោលគឺជា

ប្ផ្នូលរបស់ព្ះគ្ីស្តជាព្ះអមា្ចាស់ (រម ៥, ១៤)ព្ះអង្គពិតជា

លោកអាដាំថ្មី។ព្លព្ះគ្ីស្តសម្ត្ងការអាថ៌កំបាំងដ៏អសា្ចារ្យរបស់

ព្ះបិតា និងការអាថ៌កំបាំងន្ព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះអង្គ

ទ្ង់ក៏សម្ត្ងឋានៈរបស់មនុស្សយ៉ាងព្ញល្ញនិងនាំឲ្យគ្សា្គល់

តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់ខ្លួន តាមព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់ទុក។យើងមិន

ត្ូវឆ្ងល់ដោយស្ចក្តីពិតទាំងប៉ុនា្មោននៅខាងលើ មានប្ភពច្ញ

ពីព្ះគ្ីស្តនិងទៅដល់កំពូលដោយសារព្ះគ្ីស្តផងដ្រ។

ខ."ព្ះគ្ីស្តជាតំណាងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្លយើងមើលពុំឃើញ(កូឡ

១,១៥២ករ៤៤)។កាលពីដើមដោយលោកអាដាំប្ព្ឹត្តអំពើបាប

លោកបង្ខូចមនុស្សឲ្យល្ងបានដូចព្ះជាមា្ចាស់។ត្ព្ះគ្ីស្តដ្ល

ជាមនុស្សដ៏ព្ញលក្ខណៈបានប្សឲ្យពូជពង្សរបស់លោកអាដាំ

បានដូចព្ះជាមា្ចាស់វិញ។ព្ះគ្ីស្តយកសភាពជាមនុស្សយ៉ាងពិត

ប្កដមិនម្នជាព្ះជាមា្ចាស់ប្ក្ឡាជាមនុស្សទ្គឺព្ះអង្គលើក

សភាពមនុស្សយើងដើម្បីឲ្យសភាពមនុស្សយើងទទួលតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ
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យកអ្វីមកប្ៀបផ្ទឹមពុំបាន។ ដោយព្ះបុត្របស់ព្ះជាមា្ចាស់ប្សូត

ជាមនុស្សទ្ង់ដូចជាភា្ជាប់ព្ះអង្គជាមួយមនុស្សគ្ប់ៗរូប។ព្ះអង្គ

បានធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិតដោយផ្ទាល់ដ្ជាមនុស្ស ព្ះអង្គបានរិះគិត

ដោយមានប្ជា្ញាជាមនុស្សព្ះអង្គបានប្ព្ឹត្តកិច្ចការទាំងអស់ដោយ

សម្ចស្ចក្តីតាមរបៀបមនុស្សព្ះអង្គបានស្ឡាញ់ដោយមាន

ចិត្តជាមនុស្ស។ ព្ះអង្គប្សូតដោយសារព្ះនាងព្ហ្មចារីនីមា៉ារី

ហើយបានទៅជាមនុស្សដូចយើងបិះបិទក្នុងគ្ប់ប្ការទាំងអស់ត្

ព្ះអង្គមិនបានប្ព្ឹត្តអំពើបាបសះឡើយ(ហប៤,១៥)។

គ.ព្ះគ្ីស្តជាកូនចៀមដ្លគ្មោនទោសត្បានជីវិតជូនមកយើងដោយ

ព្ះអង្គសព្វព្ះហឫទ័យបូជាព្ះជន្មដោយគ្មោននរណាបង្ខំឡើយ។

ព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ុះសម្ួលយើងក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្ត ឲ្យជានានឹង

ព្ះអង្គព្មទាំងឲ្យជានាគ្នានឹងគ្នាផង (២ករ ៥,១៨.១៩ កូឡ

១,២០,២២)។ ព្ះគ្ីស្តបានដកយើងឲ្យរួចពីធ្វើទាសកររបស់មារ

និងរបស់បាប។ដូច្ន្ះយើងមា្នាក់ៗអាចនិយយរួមជាមួយគ្ីស្តទូត

ប៉ូលថា៖"ព្ះបុត្របស់ព្ះជាមា្ចាស់បានស្ឡាញ់ខ្ញុំនិងបានបូជា

ព្ះជន្មសម្ប់ខ្ញុំ"(កាឡ២,២០)។ដោយព្ះអង្គរងទុក្ខសម្ប់

យើង ព្ះអង្គមិនគ្ន់ត្ធ្វើជាគំរូឲ្យយើងដើរតាមលំអានព្ះអង្គ

ប៉ុណ្ណោះទ្ (១សល ២,២១ មថ ១៦,២៤ លក ១៤, ២៧) ត្

ព្ះអង្គបានបើកមាគ៌មួយ។ប្សិនបើយើងដើរតាមមាគ៌នោះជីវិត

និងស្ចក្តីសា្លប់របស់មនុស្សយើងបានវិសុទ្ធនិងទទួលអត្ថន័យថ្មីផង។

ឃ.គ្ីស្តបរិស័ទយើងបានត្ឡប់ឲ្យទៅដូចជាព្ះបុត្ជារៀមច្បងក្នុង

បណា្តាបងប្អូនជាច្ើន។(រម៨,២៩កូឡ១,១៨)និង"បានទទួល

ព្ះអំណយទានដំបូងរបស់ព្ះវិញ្ញាណ"(រម៨,២៣)ដ្លប្ស

ឲ្យយើងមានសមត្ថភាពអាចប្ព្ឹត្តតាមធម្មវិន័យថ្មី គឺតាមស្ចក្តី

ស្ឡាញ់ (រម ៨,១.១១; ២ករ ៤,១៤)។ មនុស្សប្ជាថ្មីទាំង

ស្ុងពីខាងក្នុង ដោយសារព្ះវិញ្ញាណន្ះដ្ល "បញ្ចាំចិត្តយើង"
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(អភ១,១៤)ទាំងរង់ចាំព្ះជាមា្ចាស់លោះរូបកាយយើង (រម៨,

២៣)គឺថា"ប្សិនបើព្ះវិញ្ញាណរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្លបានប្ស

ព្ះយ្ស៊ូឲ្យមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងទ្ង់សណ្ឋាិតនៅក្នុងបងប្អូនម្ន

នោះព្ះអង្គដ្លបានប្សព្ះគ្ីស្តឲ្យមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងទ្ង់

ក៏នឹងប្សឲ្យរូបកាយរបស់បងប្អូនដ្លរម្ងត្ងត្សា្លប់នោះមាន

ជីវិតដោយសារព្ះវិញ្ញាណដ្លសណ្ឋាិតនៅក្នុងបងប្អូននោះដ្រ"

(រម៨,១១)ក៏ប៉ុន្ត្គ្ីស្តបរិស័ទមានកាតព្វកិច្ចត្ូវប្ឆំងនឹងស្ចក្តី

អាក្ក់ជាចាំបាច់ម្នទោះបីខ្លួនត្ូវប្ឈមមុខនឹងទុក្ខជាច្ើននិង

ស្ចក្តីសា្លប់ក៏ដោយ។ដោយយើងរួមជាមួយព្ះយ្ស៊ូដ្លសយ

ទិវង្គតនិងមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងនៅព្លយើងសា្លប់យើងនឹងបាន

ដូចព្ះគ្ីស្តហើយមានស្ចក្តីសង្ឃឹមពង្ឹងចិត្តយើង។ដូច្ន្ះយើង

ក៏ធ្វើដំណើរទៅទទួលជីវិតថ្មីដ៏រុងរឿងដ្រ(ភល៣,១០;រម៨,១៧)។

ង.ស្ចក្តីន្ះមិនគ្ន់ត្សំដៅទៅដល់អ្នកដ្លផ្ញើជីវិតលើព្ះគ្ីស្ត

ប៉ុណ្ណោះទ្ត្សំដៅទៅដល់មនុស្សទាំងអស់ដ្លមានឆន្ទៈល្អដោយ

មានព្ះហឫទ័យប្សប្ណីរបស់ព្ះជាមា្ចាស់បំព្ញសកម្មភាព

ក្នុងគ្ដោយមើលមិនឃើញ(ពន្លឺ១៦)។ដោយព្ះគ្ីស្តសយទិវង្គត

ដើម្បីមនុស្សទាំងអស់(រម៨,៣២)និងដោយព្ះជាមា្ចាស់កំណត់

ទីដៅត្មួយឲ្យជីវិតមនុស្សយ៉ាងពិតម្ននោះ ពោលគឺ ឲ្យរួមរស់

ជាមួយព្ះអង្គ យើងត្ូវត្យល់ថា ព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធប្សឲ្យ

មនុស្សទាំងអស់អាចរួមជាមួយព្ះគ្ីស្តដ្លសយទិវង្គតនិងមាន

ព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងតាមរបៀបដ្លព្ះជាមា្ចាស់សា្គល់។

ច.ការអាថ៌កំបាំងន្ជីវិតមនុស្សពិតជាមានតម្ល្ដ៏អសា្ចារ្យយ៉ាងន្ះម្ន។

ព្ះគ្ីស្តសម្ត្ងតម្ល្ដ៏អសា្ចារ្យន្ការអាថ៌កំបាំងរបស់ជីវិតមនុស្ស

ប្បន្ះ ឲ្យអ្នកផ្ញើជីវិតលើព្ះអង្គសា្គល់។ ហ្តុន្ះហើយបានជា

ដោយសារព្ះគ្ីស្តនិងដោយរួមក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្តយើងអាចយល់

អំពីបញ្ហាដ៏អាថ៌កំបាំងន្ទុក្ខ និងន្ស្ចក្តីសា្លប់ ដ្លសង្កត់ពីលើ
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មនុស្សយើង។ក្ពីដំណឹងល្អរបស់ព្ះគ្ីស្តគ្មោននរណាអាចយល់

អំពីអាថ៌កំបាំងទាំងនោះបានឡើយ។ព្ះគ្ីស្តមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿង។

ដោយព្ះអង្គសយទិវង្គតព្ះអង្គបានឈ្នះស្ចក្តីសា្លប់និងប្ទាន

ជីវិតឲ្យយើងយ៉ាងបរិបូណ៌ ដើម្បីឲ្យយើងទៅជាបុត្ធីតារួមក្នុងអង្គ

ព្ះបុត្ និងបន្លឺសម្ល្ងដោយរួមក្នុងអង្គព្ះវិញ្ញាណថា "អប្បា!

ឪ!ព្ះបិតា!"(រម៨,១៥;កឡ៤៦;យហ១,១២;១យហ៣២១)។
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ជំពូក២

សហគមន៍របស់មនុសេស

២៣- គោលបំណងនេមហាសន្និបាត

ក.ក្នុងចំណមលក្ខណៈដ៏សំខាន់ៗន្ពិភពលោកនាបច្ចុប្បន្នន្ះយើង

ត្ូវចាប់អារម្មណ៍នឹងទំនាក់ទំនងកាន់ត្ច្ើនឡើងៗរវងមនុស្សនឹង

មនុស្ស។ការអភិវឌ្ឍន៍បច្ច្កទ្សសព្វថ្ង្ក៏ជួយពង្ីកទំនាក់ទំនង

ទាំងនោះយ៉ាងខា្លំងដ្រ។ ប៉ុន្ត្ការសន្ទនាគ្នាទៅវិញទៅមកទុកជា

បងប្អូន មិនបានព្ញលក្ខណៈតាមទំនាក់ទំនងប្បន្ះទ្ ត្ការ

សន្ទនាន្ះបានជ្ជាងដោយមនុស្សរួមជាសហគមន៍របស់បុគ្គល

ដ្លមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នា។ បើមនុស្សចង់រួមជាសហគមន៍

គ្ត្ូវគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកគឺគោរពតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរយ៉ាងព្ញល្ញ

របស់ខ្លួនខាងវិញ្ញាណ។ស្ចក្តីដ្លព្ះគ្ីស្តបានសម្ត្ងមកជួយ

យ៉ាងខា្លំងឲ្យបុគ្គលទាំងប៉ុនា្មោនរួបរួមគ្នាប្បនោះ ព្មទាំងណ្នាំឲ្យ

យើងយល់យ៉ាងជ្អំពីបទដា្ឋានសង្គមគឺព្ះអាទិករបានចាររបៀប

រស់នៅក្នុងសង្គមប្បនោះកប់ទុកក្នុងសភាពមនុស្សខាងវិញ្ញាណនិង

ខាងសីលធម៌។

ខ.ប៉ុន្ត្ ឯកសារថ្មីៗន្ការណ្នាំព្ះសហគមន៍បានពន្យល់លទ្ធិន្

គ្ីស្តសាសនាយ៉ាងក្បាះក្បាយអំពីសង្គមមនុស្ស។មហាន្និបាតគ្ន់

ត្រំឭកស្ចក្តីដ៏ពិតសំខាន់ខ្លះ និងរៀបរាប់គ្ឹះន្លទ្ធិនោះដោយ

បានរិះគិតក្មពន្លឺន្ស្ចក្តីដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ត្ងមក។

បនា្ទាប់មកមហាន្និបាតនឹងរៀបរាប់អំពីលទ្ធផលដ្លមានសារៈសំខាន់

ពិស្សនាបច្ចុប្បន្នកាលន្ះ។



- 39 -

២៤- ពេះជាមា្ចាស់បានតេស់ហៅមនុសេសឲេយមាន 

លក្ខណៈជាសង្គម

ក.ព្ះជាមា្ចាស់ជាព្ះបិតាថ្រក្សាការពារមនុស្សទាំងអស់ជាបុត្ធីតា

របស់ព្ះអង្គ។ ព្ះអង្គសព្វព្ះហឫទ័យឲ្យមនុស្សទាំងអស់ចូលរួម

ជាមហាគ្ួសារត្មួយនិងរាប់គ្នាទុកជាបងប្អូនទៅវិញទៅមក។ព្ះអង្គ

បានប្តិសា្ឋានមនុស្សទាំងអស់ឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្ះអង្គ"ព្ះអង្គ

ប្ទានឲ្យប្ជាជាតិនានាកើតចញ្មកពីមនុស្សត្មា្នាក់ហើយឲ្យគ្

រស់នៅពាសព្ញលើផ្នដីទាំងមូល"(កក១៧,២៦)។ព្ះជាមា្ចាស់

ត្ស់ហៅឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានទិសដៅត្មួយគត់គឺព្ះអង្គត្ម្តង។

ខ.ហ្តុន្ះហើយបានជាស្ចក្តីស្ឡាញ់ចំពោះព្ះជាមា្ចាស់និងចំពោះ

អ្នកដទ្ជាវិន័យទីមួយដ៏សំខាន់ជាងគ្។ ក្នុងព្ះគម្ពីរមានច្ងថា

ការស្ឡាញ់ព្ះជាមា្ចាស់ មិនអាចប្កច្ញពីការស្ឡាញ់អ្នកដទ្

ទ្។វិន័យឯទៀតៗសង្ខ្បមកជាវិន័យត្មួយន្ះថា"ចូរស្ឡាញ់

អ្នកឯទៀតៗឲ្យបានដូចស្ឡាញ់ខ្លួនឯងដ្រ..."។"ស្ចក្ដីស្ឡាញ់

នាំឲ្យប្តិបត្តិតាមវិន័យបានព្ញលក្ខណៈ"(រម១៣,១០;១យហ

៤,២០)។ស្ចក្តីន្ះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតនិងជាក់ស្ត្ងសម្ប់

មនុស្សលោកដ្លកាន់ត្ពឹងផ្អ្កគ្នាទៅវិញទៅមកក្នុងពិភពលោក

ដ្លកាន់ត្រួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយ។

គ.សូមរិះគិតឲ្យបានជ្ជាងទៅទៀត។ ព្លព្ះអមា្ចាស់យ្ស៊ូអង្វរ

ព្ះបិតាព្ះអង្គ"សូមឲ្យមនុស្សទាំងអស់រួមជាអង្គត្មួយដូចយើង

ជាអង្គត្មួយដ្រ"(យហ១៧,២១.២២)។ព្ះយ្ស៊ូប្ទានទស្សនៈ

មួយដ្លប្ជា្ញាមនុស្សលោកគិតមិនដល់គឺព្ះអង្គដូចជាផ្តល់គំនិត

ថាព្លបុត្ធីតារបស់ព្ះជាមា្ចាស់រួបរួមគ្នាក្នុងស្ចក្តីពិតនិងក្នុង

ស្ចក្តីស្ឡាញ់គឺគ្រួបរួមគ្នាម្យា៉ាងដូចព្ះបិតាព្ះបុត្និងព្ះវិញ្ញាណ

រួបរួមគ្នាដ្រ។ដោយមនុស្សបានដូចព្ះត្ឯកដូច្ន្ះមនុស្សមាន
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សមត្ថភាពនឹងសា្គល់លក្ខណៈរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងព្ញល្ញហើយ

លុះត្ត្គ្ប្គល់ខ្លួនឲ្យអ្នកដទ្ដោយមិនរកប្យោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន

សះ(លក១៧,៣៣)ព្ះព្ះជាមា្ចាស់សព្វព្ះហឫទ័យប្តិសា្ឋាន

មនុស្សដើម្បីជាប្យោជន៍សម្ប់ត្ខ្លួនឯងប៉ុណ្ណោះខុសប្ល្កពីសត្វ

លោកឯទៀតៗទាំងអស់។

២៥- បុគ្គលមា្នាក់ ៗ  និងសង្គមមនុសេសជំពាក់ជំពិនជាមួយគ្នា

ក.មនុស្សមានលក្ខណៈជាសង្គម។លក្ខណៈនោះបងា្ហាញយ៉ាងជាក់ច្បាស់

ថាការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលមា្នាក់ៗនិងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គមជំពាក់ជំពិនគ្នា

ទៅវិញទៅមក។បុគ្គលមា្នាក់ៗតាមសភាពរបស់ខ្លួនជាមនុស្សត្ូវរស់នៅ

ក្នុងសង្គម ជាតម្ូវការដ៏ចាំបាច់។ ប៉ុន្ត្ មនុស្សជា (និងត្ូវជា)

ដើមកំណើតជាប្ធន និងជាទិសដៅរបស់សា្ថាប័នទាំងអស់។ការ

រស់នៅក្នុងសង្គមមិនម្នបន្ថ្មអ្វីលើលក្ខណៈមនុស្សទ្។ មនុស្ស

ចម្ើនឡើងគ្ប់វិស័យនឹងអាចទៅដល់ទិសដៅកំណត់របស់ខ្លួនបាន

លុះត្ត្ខ្លួនមានទំនាក់ទំនងជាមួយអ្នកដទ្ ជួយបម្ើគ្នាទៅវិញ

ទៅមកនិងនិយយសន្ទនាជាមួយមនុស្សជាបងប្អូន។

ខ.មនុស្សត្ូវការចំណងខាងសង្គមជាចាំបាច់ ដើម្បីបុគ្គលិកលក្ខណៈ

របស់ខ្លួនចម្ើនឡើង។ ក្នុងចំណមចំណងទាំងនោះក្ុមគ្ួសារ

និងសហគមន៍រស់នៅក្នុងភូមិស្ុក ទាក់ទិនចំៗនឹងលក្ខណៈដ៏ជ្

របស់មនុស្ស។មានចំណងខ្លះមកពីស្រីភាពន្ស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នារបស់

ខ្លួន។ សព្វថ្ង្មានកតា្តាផ្ស្ងៗបណ្តាយឲ្យទំនាក់ទំនងរវងមនុស្ស

និងមនុស្សនិងការជំពាក់ជំពិនទៅវិញទៅមកមានកាន់ត្ច្ើនឡើង

ឥតឈប់ឈរ។ ហ្តុន្ះហើយ បានជាកើតសមាគម និងសា្ថាប័ន

ផ្ស្ងៗតាមសិទ្ធិឯកជនឬសិទ្ធិសាធរណៈ។យើងត្ងត្ហៅការន្ះ

ថា"សង្គមនិយកម្ម"។គង់ត្"សង្គមនិយកម្ម"ន្ះបណា្តាលឲ្យកើត

វិបត្តិខ្លះ ក៏ប៉ុន្ត្នាំប្យោជន៍ជាច្ើនដ្លផ្តល់លទ្ធភាពឲ្យមនុស្ស
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ពង្ឹងបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួននិងបណា្តាលឲ្យគុណសម្បត្តិរបស់

គ្ចម្ើនឡើងហើយធនាសិទ្ធិថ្មទៀត។

គ.បុគ្គលមា្នាក់ៗទទួលផលប្យោជន៍ជាច្ើនពីការរស់នៅក្នុងសង្គមដើម្បី

ឲ្យខ្លួនសម្ចតាមគោលដៅន្ជីវិតដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់

ទុក សូម្បីត្គោលដៅខាងសាសនាក្តី ក៏ការរស់នៅក្នុងសង្គមជួយ

ដ្រ។ក៏ប៉ុន្ត្យើងត្ូវទទួលសា្គល់ថាមនុស្សជាច្ើនប្រច្ញពីការ

ប្ព្ឹត្តអំពើល្អទៅប្ព្ឹត្តអំពើអាក្ក់វិញ ដោយសារការទាក់ទាញ

ពីបរិសា្ថានក្នុងសង្គមជាកន្ល្ងគ្ធ្លប់រស់នៅតាំងពីកើតមក។យើង

ឃើញជាញឹកញាប់ថាគ្ប្ព្ឹត្តខុសគន្លងក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គម

មកពីមានការតឹងត្ងក្នុងរចនាសម្ពន្ធស្ដ្ឋកិច្ចនយោបាយនិងសង្គម។

ប៉ុន្ត្បើយើងរកមូលហ្តុយ៉ាងជ្ជាងគឺគ្ប្ព្ឹត្តខុសគន្លងមក

ពីមនុស្សមានអំណួត និងគ្គិតត្ពីខ្លួនឯង បណា្តាលឲ្យខូចដល់

បរិយកាសក្នុងសង្គម។តាំងពីកើតមកមនុស្សមានទំនោរដ្លនាំ

ឲ្យប្ព្ឹត្តអំពើបាបរួចហើយ ប៉ុន្ត្បើអំពើបាបបានបង្ខូចរបៀបរៀប

រយរបស់ពិភពលោកថ្មទៀត គ្មានមូលហ្តុថ្មីៗ ទាក់ទាញឲ្យ

គ្ប្ព្ឹត្តអំពើបាប។ប្សិនបើគ្មិនខិតខំយ៉ាងខា្លំងហើយបើគ្មោន

ព្ះជាមា្ចាស់ជួយប្សប្ណី គ្មិនអាចឈ្នះទំនោរអាក្ក់ទាំងនោះ

បានឡើយ។

២៦- តេូវគិតគូររកបេយោជន៍រួម

ក.ចំណងមនុស្សនឹងមនុស្សរឹតត្ខា្លំងឡើងបន្តិចម្តងៗហើយលាតសន្ធឹង

ទៅលើពិភពលោកទាំងមូល។ហ្តុន្ះហើយបានជាប្យោជន៍រួម

ក៏លាតត្ដាងទៅលើពិភពលោកទាំងមូលកាន់ត្សកលហើយពាក់

ព័ន្ធនឹងសិទ្ធនិងភារកិច្ចរបស់មនុស្សជាតិទាំងមូល។ពាក្យ"ប្យោជន៍រួម"

មានន័យថា លក្ខណៈទាំងប៉ុនា្មោនក្នុងសង្គម ដ្លហុចឲ្យទាំងក្ុម

ផ្ស្ងៗទាំងសមាជិកនីមួយៗន្ក្ុមទាំងនោះអាចបានព្ញលក្ខណៈ
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កាន់ត្ព្ញល្ញនិងកាន់ត្ស្ួលឡើង។ក្ុមនីមួយៗត្ូវយល់

ដល់ស្ចក្តីត្ូវការ និងដល់ស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នាដ៏ត្ឹមត្ូវន្ក្ុមឯទៀតៗ

ហើយក៏ត្ូវយល់ដល់ប្យោជន៍រួមន្ក្ុមគ្ួសារមនុស្សទាំងអស់។

ខ.នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ មនុស្សយល់កាន់ត្ច្បាស់អំពីកិត្តិយសដ៏ថ្ល្

ថ្នូរបំផុតរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗដ្លមានតម្ល្លើសអ្វីៗទាំងអស់ហើយ

ដ្លមានសិទ្ធិនិងភារកិច្ចនៅគ្ប់កន្ល្ងក្នុងពិភពលោកគ្មោននរណា

មានសិទ្ធិរំលោភបាន។ហ្តុន្ះហើយ ត្ូវរកមធ្យាបាយធ្វើយ៉ាង

ណាឲ្យមនុស្សអាចឈានទៅដល់អ្វីៗដ្លខ្លួនត្ូវការដើម្បីរស់នៅ

តាមរបៀបសមនឹងឋានៈខ្លួនជាមនុស្សដ៏ពិតប្កដ។ឧបមាថាឲ្យ

គ្មានចំណីអាហារសម្លៀកបំពាក់ផ្ទះនៅសិទ្ធិជ្ើសរីសរបៀបរស់

នៅដោយស្រីបង្កើតក្ុមគ្ួសារសិទ្ធិរៀនសូត្មានការងារធ្វើមាន

ក្រ្តិ៍ឈ្មោះសិទ្ធិឲ្យគ្គោរពឲ្យមានព័ត៌មានដ៏សមរម្យ ឲ្យមានសិទ្ធិ

ប្ព្ឹត្តតាមមនសិការដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់ខ្លួន ឲ្យមានសិទ្ធការពារការរស់

នៅផ្ទាល់ខ្លួននិងឲ្យមានស្រីភាពត្ឹមត្ូវមានស្រីភាពខាងសាសនា

ជាដើម។

គ.ហ្តុន្ះរបៀបរៀបរយក្នុងសង្គម និងការអភិវឌ្ឍន៍សង្គម ត្ូវប្រ

ទៅរកប្យោជន៍របស់បុគ្គលជានិច្ចព្ះវត្ថុត្ូវស្ថិតនៅក្មចំណុះ

របស់បុគ្គលបុគ្គលមិនត្ូវស្ថិតនៅក្មចំណុះរបស់វត្ថុទ្។ព្ះអមា្ចាស់

ប្ទានយោបល់ដោយមានព្ះបន្ទូលថា"ព្ះជាមា្ចាស់បានបង្កើតថ្ង្

សប្ប័ទដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់មនុស្សព្ះអង្គមិនបានបង្កើតមនុស្ស

ដើម្បីឲ្យបម្ើថ្ង្សប្ប័ទឡើយ"(មក២,២៧)។ត្ូវយកព្ះបញ្ជា

ន្ះមកអនុវត្តក្នុងវិស័យផ្ស្ងៗគឺត្ូវយកស្ចក្តីពិតធ្វើជាគ្ឹះក្នុង

ការកសាងសង្គមតាមយុត្តិធម៌។ព្ះបញ្ជាន្ះត្ូវមានជីវិតរស់រវីក

ដោយស្ចក្តីស្ឡាញ់ហើយឲ្យកាន់ត្ស្បតាមលក្ខណៈជាមនុស្ស

ដ្លប្កបដោយស្រីភាព។ យើងត្ូវខិតខំប្ចិត្តគំនិតមនុស្ស

ហើយផ្លស់ប្តូរសង្គមស្ទើរត្ទាំងស្ុង។
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ង.ព្ះវិញ្ញាណរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ណ្នាំព្លវ្លា និងប្ទ្ង់ទ្យ

ន្ផ្នដីតាមព្ះហឫទ័យម្តា្តាករុណាថ្រក្សាពិភពលោកជានិច្ច។

ព្ះវិញ្ញាណស្ថិតនៅការវិវឌ្ឍន៍នោះ។ ដំណឹងល្អដ្លប្ៀបដូចជា

ម្ក្នុងម្សៅ គឺបានបង្កើត និងនៅត្បង្កើត ឲ្យមនុស្សមានបំណង

ទាមទារកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរឃត់មិនបាន។

២៧- ការគោរពជាបុគ្គលមា្នាក់ៗ

ក.មហាសន្និបាតនឹកដល់ផលន្គំនិតទាំងនោះ ជាគោលដ្លត្ូវអនុវត្ត

តាម និងដ្លមានលក្ខណៈបនា្ទាន់យ៉ាងពិស្ស គឺមហាសន្និបាត

គូសសង្កត់លើការគោរពបុគ្គលមា្នាក់ៗ។ សូមឲ្យមា្នាក់ៗរាប់អ្នកដទ្ទុក

ជា "រូបខ្លួនឯង" ដោយគ្មោនរីសអើងនរណាមួយឡើយ គឺសូមនឹក

គិតដល់ការរស់នៅរបស់គ្ នឹកគិតដល់អ្វីៗដ្លគ្ត្ូវការដើម្បីមាន

ជីវភាពយ៉ាងថ្ល្ថ្នូរ(យក២,១៥.១៦)។កុំយកតម្ប់តាមអ្នកមាន

ក្នុងគម្ពីរដ្លមិនរវីរវល់នឹងអ្នកក្ីក្ឈ្មោះឡាសារនោះ(លក១៦,

១៩.៣១)។

ខ.ជាពិស្សសព្វថ្ង្យើងមានភារកិច្ចដ៏សំខាន់បំផុតគឺកា្លយខ្លួនទៅ

ជាបងប្អូនរបស់អ្នកដទ្ទោះជានរណាក៏ដោយ។ ប្សិនបើគ្មក

ជួបយើង យើងក៏ត្ូវបម្ើគ្យ៉ាងសកម្ម។ ប្ហ្លអ្នកដទ្នោះ

ជាមនុស្សចាស់ជរា ដ្លគ្មោននរណាថ្រក្សា ឬក៏ជាកម្មករបរទ្ស

ដ្លត្ូវគ្មើលងាយដោយគ្មោនមូលហ្តុ ឬក៏ជាអ្នកដ្លត្ូវគ្

និរទ្ស ឬក៏ជាកូនឥតខាន់សា្លដ្លទទួលផលអាក្ក់ពីកំហុសដ្ល

ខ្លួនមិនបានប្ព្ឹត្តឬក៏ជាអ្នកស្កឃ្លនដ្លដាស់តឿនមនសិការ

យើងដោយរំឭកព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះអមា្ចាស់ថា "គ្ប់ព្លដ្លអ្នក

រាល់គ្នាបានប្ព្ឹត្តអំពើអ្វីចំពោះអ្នកតូចតាចជាងគ្បំផុតមា្នាក់ដ្ល

ជាបងប្អូនរបស់យើងនោះក៏ដូចជាអ្នករាល់គ្នាបានប្ព្ឹត្តចំពោះយើង

ដ្រ"(មថ២៥,៤០)។
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គ.លើសពីន្ះទៅទៀតត្ូវរាប់អ្វីៗទាំងអស់ដ្លប្ឆំងនឹងជីវិតមនុស្ស

ទុកជាការអាក្ក់បំផុត ដូចជាអំពើឃតកម្មគ្ប់យ៉ាងមានការប្ល័យ

ពូជសាសន៍ ការពន្លូតកូន ការជួយមនុស្សឲ្យច្កឋានយ៉ាងសួ្ល

និងការធ្វើអត្តឃតខ្លួនឯង។មានអ្វីៗទាំងអស់ដ្លប៉ះពាល់នឹងរូប

បុគ្គលមា្នាក់ៗ គឺមានការកាត់អវៈយវៈខ្លះ ការធ្វើទារុណកម្មទាំងលើ

រូបកាយទាំងខាងវិញ្ញាណមានការបង្ខិតបង្ខំខាងចិត្តគំនិតជាដើម។

មានអ្វីៗដ្លបណា្តាលឲ្យកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សត្ូវរបួសគឺ

មានជីវភាពរស់នៅមិនសមនឹងឋានៈជាមនុស្សមានការដាក់ពន្ធនាគរ

ដោយគ្មោនមូលហ្តុ មានការជម្លៀសប្ជាជន ការចាប់ជំរិតធ្វើជា

ទាសករការធ្វើព្ស្យាចារជំនួញមនុស្សស្ី និងកុមារ។មានអំពើ

រំលោភបំពានលើកមា្លំងពលកម្ម បណា្តាលឲ្យមនុស្សធ្លក់ជាគ្ឿង

ឧបករណ៍សម្ប់ពួកមូលធនត្ប៉ុណ្ណោះដោយមិនគិតដល់បុគ្គលិក

លក្ខណៈរបស់គ្ជាមនុស្សប្កបដោយស្រីភាពនិងអាចទទួលការ

ខុសត្ូវបាន។អំពើទាំងន្ះនិងអំពើប្ហ្លនឹងការទាំងន្ះសុទ្ធ

ត្ជាការអាក្ក់គួរឲ្យខ្ពើមរអើម។អំពើទាំងនោះបង្ខូចអរិយធម៌ផង

និងបងា្អាប់បង្អានកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់អ្នកប្ព្ឹត្តផងខា្លំងជាងបងា្អាប់

បង្អានកិត្តិយសអ្នកដ្លរងគ្ះ។ អ្នកប្ព្ឹត្តអំពើទាំងនោះក៏ប្មាថ

មើលងាយស្រីរុងរឿងរបស់ព្ះអាទិករដ្រ។

២៨- ការគោរព និងការសេឡាញ់ខា្មាំងសតេូវ

ក.យើងត្ូវគោរពនិងស្ឡាញ់អស់អ្នកដ្លគិតនិងប្ព្ឹត្តតាមរបៀប

ប្ល្កពីយើងក្នុងសង្គមក្នុងវិស័យនយោបាយឬខាងសាសនាជាដើម។

ប្សិនបើយើងខិតខំយល់ចិត្តគំនិតរបស់គ្ គឺខិតខំយល់ទស្សនៈ

របស់គ្ពីខាងក្នុងកាន់ត្ជ្ទៅៗដោយចិត្តម្តា្តានិងដោយស្ចក្តី

ស្ឡាញ់យើងមុខជានឹងសន្ទនាជាមួយគ្កាន់ត្ស្ួលដ្រ។

ខ.តាមពិតមិនត្ូវឲ្យស្ចក្តីស្ឡាញ់និងចិត្តម្តា្តាចំពោះគ្ជំរុញឲ្យ
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យើងមិនរវិរវល់នឹងប្កាសស្ចក្តីពិតនិងទូនា្មោនឲ្យគ្ធ្វើអំពើល្អនោះ

ទ្។ ផ្ទុយទៅវិញ ស្ចក្តីស្ឡាញ់ន្ះជំរុញសាវ័ករបស់ព្ះគី្ស្ត

ឲ្យប្កាសស្ចក្តីពិតដ្លសង្គ្ះមនុស្សទាំងអស់។យើងត្ូវលះបង់

ចោលកំហុសជានិច្ចក៏ប៉ុន្ត្ត្ូវវ្កញ្កឲ្យដាច់រវងកំហុសនិងបុគ្គល។

ទោះបីគ្ភាន់ច្ឡំក្តី សូម្បីត្គ្យល់ខុស ឬយល់មិនគ្ប់គ្ន់

អំពីសាសនាក្តីក៏គ្នៅត្មានកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់ខ្លួនជាបុគ្គលមា្នាក់

ជានិច្ច។មានត្ព្ះជាមា្ចាស់មួយព្ះអង្គទ្ដ្លវិនិច្ឆ័យនិងស្ទង់

ចិត្តគំនិតមនុស្ស។ហ្តុន្ះព្ះអង្គហាមយើងមិនឲ្យវិនិច្ឆ័យដាក់

ទោសលើចិត្តគំនិតរបស់នរណាមា្នាក់ឡើយ (លក ៦, ៣៧-៣៨;

មថ៧,១-១២;រម២,១-១១និង១៤,១០-១២)។

គ.ព្ះគ្ីស្តប្ៀនប្ដៅរហូតដល់សូមឲ្យយើងអង្វរព្ះជាមា្ចាស់លើក

ល្ងទោសឲ្យអ្នកដ្លធ្វើបាបយើង (មថ ៥,៤៣-៤៧) និងលាត

ត្ដាងវិន័យអំពីស្ចក្តីស្ឡាញ់ជាវិន័យន្សម្ពន្ធម្ត្ីថ្មីរហូតដល់

ស្ឡាញ់ខា្មោំងសត្ូវទាំងអស់ទៅទៀតគឺថា"អ្នករាល់គ្នាធ្លប់ឮស្ចក្ដី

ថ្ល្ងទុកមកថា៖ចូរស្ឡាញ់បងប្អូនឯទៀតៗ ហើយស្អប់ខា្មោំងសត្ូវ

របស់អ្នក។រីឯខ្ញុំវិញខ្ញុំសំុបញ្ជាក់ប្ប់អ្នករាល់គ្នាថាចូរស្ឡាញ់ខា្មោំង

សត្ូវរបស់អ្នករាល់គ្នាព្មទាំងទូលអង្វរព្ះជាមា្ចាស់ សូមព្ះអង្គ

ប្ទានពរឲ្យអស់អ្នកដ្លបៀតបៀនអ្នករាល់គ្នាផង"(មថ៥,៤៣-៤៤)។

២៩- មនុសេសស្មើគ្នាទាំងអស់ 

ក.មនុស្សទាំងអស់សុទ្ធត្មានវិចារណញ្ញាណ។ព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋាន

មនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្ះអង្គ។គ្មានសភាពត្មួយនិងដើម

កំណើតត្មួយដ្រ។ព្ះគ្ីស្តបានរំដោះគ្ទាំងអស់គ្នា។ព្ះជាមា្ចាស់

ក៏កំណត់ឲ្យជីវិតមនុស្សមានទិសដៅត្មួយ និងមានវសនាត្មួយ

ដ្រ។ហ្តុន្ះហើយបានជាយើងត្ូវទទួលសា្គល់ហើយក៏ត្ូវទទួល

សា្គល់ឲ្យកាន់ត្ច្បាស់ឡើងថាមនុស្សស្មើគ្នាទាំងអស់។
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ខ.តាមពិតប្សិនបើយើងមើលសមត្ថភាពខាងរូបកាយដ្លប្ល្កពីគ្នា

កមា្លំងប្ជា្ញា និងកមា្លំងសីលធម៌ដ្លប្ល្កពីគ្នាយើងមុខជាដឹងថា

មនុស្សទាំងអស់មិនស្មើគ្នាទ្។ក៏ប៉ុន្ត្ចំពោះសិទ្ធិមនុស្សដ៏សំខាន់ៗ

មិនត្ូវប្កាន់គ្នាគឺមិនត្ូវប្កាន់វណ្ណៈឋានៈកម្ិតវប្បធម៌ភ្ទ

ជាតិសាសន៍ ពណ៌សម្បុរជីវភាព ភាសា ឬសាសនាសះឡើយ។

ត្ូវពុះពារនិងបំបាត់ការប្កាន់ទាំងនោះដ្លផ្ទុយនឹងគម្ងការ

របស់ព្ះជាមា្ចាស់។គួរឲ្យសា្តាយណាស់ដោយឃើញថាសិទ្ធិមនុស្ស

មិនទាន់មានការធនានៅគ្ប់កន្ល្ងនៅឡើយ។ ឧបមាថា បើស្ត្ី

គ្មោនសិទ្ធិជ្ើសរីសគូស្កររបស់ខ្លួនដោយស្រី គ្មោនសិទ្ធិជ្ើសរីស

របៀបរស់នៅទទួលការសិក្សានិងមានវប្បធម៌ស្មើនឹងបុរសព្លនោះ

ការរំលោភសិទ្ធិល្ចច្ញមកហើយ។

គ.លើសពីន្ះទៅទៀតទោះបីមនុស្សប្ល្កពីគ្នាយ៉ាងណាក្តីក៏មនុស្ស

មានកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរស្មើគ្នាហ្តុន្ះត្ូវទាមទារឲ្យមនុស្សមានជីវភាព

ត្ឹមត្ូវតាមយុត្តិធម៌ និងតាមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជាមនុស្សកាន់ត្

ខា្លំងឡើងៗ។ សភាពការណ៍ស្ដ្ឋកិច្ច ឬសភាពការណ៍ក្នុងសង្គម

មានគមា្លតគ្នាហួសហ្តុព្កក្នុងចំណមសមាជិកន្ប្ជាជាតិមួយ

ឬក្នុងចំណមប្ជាជាតិនានាដ្លចូលរួមក្នុងមហាគ្ួសារត្មួយ

របស់មនុស្សជាតិពិតជាបណា្តាលឲ្យទាស់ចិត្តគំនិតនិងរារាំងយុត្តិធម៌

ក្នុងសង្គម រារាំងសម្មភាព ប្ឆំងនឹងកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្ស

ប្ឆំងនឹងសន្តិភាពក្នុងសង្គមជាតិនិងអន្តជាតិ។

ង.សូមឲ្យសា្ថាប័ន ទាំងឯកជន ទាំងសាធរណៈ ខិតខំបម្ើកិត្តិយស

ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ និងបម្ើទិសដៅន្ជីវិតមនុស្សដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់

ទុកមក។ នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ សូមឲ្យសា្ថាប័នទាំងអស់ប្យុទ្ធ

យ៉ាងសកម្មប្ឆំងនឹងភាពជាទាសករគ្ប់យ៉ាងទាំងក្នុងសង្គមទាំង

ខាងនយោបាយ។សូមធនារា៉ាប់រងសិទ្ធិមនុស្សនៅគ្ប់របបនយោបាយ។

ទោះបីត្ូវចំណាយព្លវ្លាយ៉ាងយូរក្តីដើម្បីឈានទៅដល់ទីដៅ
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ដ្លយើងចង់បាននោះ សា្ថាប័នទាំងប៉ុនា្មោនរបស់មនុស្សត្ូវត្តប

ឆ្លើយបន្តិចម្តងៗនឹងស្ចក្តីខាងវិញ្ញាណដ្លប្សើរជាងគ្ទាំងអស់។

៣០- តេូវកាន់សីលធម៌រួម

ក.ពិភពលោកផ្លស់ប្យ៉ាងខា្លំង និងយ៉ាងលឿន។ ការផ្លស់ប្តូរន្ះ

ទាមទារយ៉ាងខា្លំងសូមកុំឲ្យនរណាមា្នាក់ស្កប់ចិត្តនឹងសីលធម៌សម្ប់

ត្បុគ្គលមា្នាក់ៗឡើយ ត្សូមមា្នាក់ៗឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងការប្

ប្ួលក្នុងពិភពលោកវិញ។មនុស្សមា្នាក់ៗជួយដល់ប្យោជន៍រួមតាម

សមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនដោយគិតគូរដល់ស្ចក្តីត្ូវការរបស់អ្នកដទ្។

បើគ្យកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងពិតប្កដឲ្យសា្ថាប័នសាធរណៈ ឬសា្ថាប័ន

ឯកជនចម្ើនឡើងជាពិស្សសា្ថាប័នដ្លមានគោលដៅធ្វើឲ្យជីវភាព

មនុស្សកាន់ត្ប្សើរឡើងព្លនោះគ្ពិតជាបំព្ញភារកិច្ចរបស់

ខ្លួនក្នុងការរកយុត្តិធម៌និងសម្ត្ងស្ចក្តីស្ឡាញ់ម្ន។ផ្ទុយទៅវិញ

មានមនុស្សមួយចំនួនប្កាសថា ខ្លួនមានគំនិតទូលំទូលាយ និង

សប្បុរសត្គ្ប្រជាមិនរវីរវល់នឹងសាមគ្គីភាពក្នុងសង្គមសះ។លើស

ពីន្ះទៅទៀតក្នុងប្ទ្សខ្លះមនុស្សជាច្ើនមិនរវីរវល់អនុវត្តតាម

ច្បាប់និងបញ្ញត្តិជារបស់សង្គមទ្។មនុស្សជាច្ើនមិនញញើតក្នុង

ការបន្លំ ឬរកឧបាយកលផ្ស្ងៗដើម្បីឲ្យរួចផុតពីការបង់ពន្ធដារ ឬ

ឲ្យបានរួចពីបំណុលរួមរបស់រដ្ឋ។មានអ្នកខ្លះទៀតធ្វ្សប្ហ្សមិន

ព្មគោរពតាមច្បាប់ណ្នាំការរស់នៅក្នុងសង្គមមានច្បាប់អំពីការ

រក្សាសុខុមាលភាពន្រចនាសម្ព័ន្ធសុខាភិបាល ច្បាប់ចរាចរ។ល។

ដោយធ្វ្សប្ហ្លមិនគិតគូរដូច្ន្ះគ្បណា្តាលឲ្យទាំងជីវិតគ្ទាំង

ជីវិតអ្នកដទ្អាចជួបប្ទះនឹងគ្ះថា្នាក់បាន។

ខ.សូមឲ្យមនុស្សគ្ប់ៗគ្នា យកចិត្តទុកដាក់ជាខា្លំងនឹងរាប់ការសាមគ្គី

ផ្ស្ងៗក្នុងសង្គមទុកជាភារកិច្ចចម្បងដ៏សំខាន់របស់ខ្លួននាបច្ចុប្បន្ន

កាល ព្មទាំងគោរពតាមការសាមគ្គីទាំងនោះផង។ ពិភពលោក
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កាន់ត្រួមគ្នាឡើងៗយ៉ាងណាភារកិច្ចរបស់មនុស្សជាក់ច្បាស់លាត

ត្ដាងហួសពីក្ុមតូចៗគឺត្ូវលាតសន្ធឹងបន្តិចម្តងៗទៅពិភពលោក

ទាំងមូលយ៉ាងនោះដ្រ។ពិភពលោកអាចរួមជាធ្លុងត្មួយបានលុះ

ត្ត្បុគ្គល និងក្ុមនីមួយៗគិតគូរដល់សីលធម៌ និងដល់សង្គម

ព្មទាំងផ្សព្វផ្សាយគំនិតទាំងនោះនៅជំុវិញខ្លួន។នៅព្លនោះដោយ

មានព្ះជាមា្ចាស់ប្សប្ណីជួយឧបត្ថម្ភផង មានមនុស្សថ្មីយ៉ាង

ពិតប្កដមុខជានឹងកើតឡើងគឺជាអ្នកកសាងមនុស្សលោកថ្មី។

៣១- ការទទួលខុសតេូវ 

ក.ត្ូវយកចិត្តទុកដាក់អភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ដោយប្ើមធ្យាបាយដ៏ធំៗជា

ច្ើនដ្លមនុស្សលោកមានសព្វថ្ង្ ដើម្បីឲ្យមា្នាក់ៗអាចទទួលខុស

ត្ូវចំពោះខ្លួនឯងនិងចំពោះក្ុមផ្ស្ងៗដ្លខ្លួនជាសមាជិកនោះ។

ជាបឋមត្ូវចាត់ច្ងការអប់រំយុវជនទោះជាមានឋានៈ វណ្ណៈណា

ក្តីក្នុងសង្គម ដើម្បីឲ្យអាចបង្កើតធនធនមនុស្សទាំងបុរសទាំងស្្តី

មិនគ្ន់ត្ឲ្យគ្មានចំណ្ះច្ើនប៉ុណ្ណោះទ្ ត្ឲ្យគ្មានបុគ្គលិក

លក្ខណៈរឹងបុឹង ដ្បិតសម័យឥឡូវត្ូវការមនុស្សប្បន្ះយ៉ាងខា្លំង

ជាងគ្។

ខ.ប៉ុន្ត្ មនុស្សពិបាកនឹងមានគំនិតទទួលខុសត្ូវខ្ពស់ប្បន្ះណាស់។

គ្ត្ូវមានជីវភាពល្មមដ្លសមនឹងឲ្យគ្ដឹងអំពីតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់

ខ្លួននិងឲ្យគ្អាចតបឆ្លើយនឹងការត្ស់ហៅរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដោយ

បម្ើព្ះអង្គនិងបម្ើមនុស្សដូចគ្នាអស់ពីសមត្ថភាព។ជាញឹកញាប់

ព្លណាមនុស្សធ្លក់ខ្លួនជាអ្នកក្ីក្ទុរគតខា្លំងព្កស្រីភាពរបស់

គ្ក៏ចុះអន់ថយ។ ព្លមនុស្សបណ្តាយខ្លួនទៅតាមសម្ួលព្ក

ស្រីភាពរបស់គ្ក៏ចុះអន់ថយដ្រគឺគ្គិតត្ពីខ្លួនឯងមិនរវីរវល់នឹង

អ្នកដទ្សះ។ផ្ទុយទៅវិញព្លមនុស្សរស់នៅដោយសុខចិត្តទទួល

ការបង្ខិតបង្ខំពីសង្គម ព្ះជៀសវងមិនបាន និងសុខចិត្តទទួល



- 49 -

កាតព្វកិច្ចជាច្ើនដោយរួមសាមគ្គីជាមួយមនុស្សឯទៀតហើយប្ត្ជា្ញា

បម្ើសហគមន៍មនុស្ស នៅព្លនោះ ស្រីភាពរបស់គ្ក៏កាន់ត្

រឹងបុឹងឡើងៗទៅវិញ។

គ.ហ្តុន្ះត្ូវដាស់តឿនមនុស្សទាំងអស់ឲ្យមានបំណងចង់រួមចំណ្ក

ក្នុងកិច្ចការរួម។ ត្ូវសរសើរប្ជាជាតិខ្លះ ដ្លនាំប្ជាពលរដ្ឋជា

ច្ើនឲ្យរួមចំណ្កក្នុងកិច្ចការរដ្ឋដោយមានស្រីភាពយ៉ាងពិតប្កដ។

ក៏ប៉ុន្ត្ ត្ូវនឹកដល់សភាពការណ៍ប្ជាជននីមួយៗ និងនឹកគិតថា

រដ្ឋអំណាចក៏ត្ូវកាន់អំណាចយ៉ាងរឹងមាំដ្រ។ ត្ូវឲ្យប្ជាពលរដ្ឋ

ទាំងអស់យល់ថាក្ុមទាំងប៉ុនា្មោនក្នុងសង្គមកាន់តាមឧត្តមគតិដ្ល

ទាក់ទាញចិត្តគ្ គឺឲ្យបម្ើប្ជាពលរដ្ឋដូចគ្នា ទើបប្ជាពលរដ្ឋ

ទាំងអស់មានបំណងចង់រួមចំណ្កក្នុងការរស់នៅរបស់ក្ុមទាំងន្ាះ។

គួរឲ្យនឹកយ៉ាងត្ឹមត្ូវថា អនាគតអាស្័យលើអស់អ្នកដ្លផ្តល់

ឲ្យមនុស្សតំណក្យៗឲ្យគ្មានមូលហ្តុចង់រស់តទៅទៀត និង

មានស្ចក្តីសង្ឃឹម។

៣២- ពេះបន្ទូលបេសូតជាមនុសេស និងសាមគ្គី 
ជាមួយមនុសេស

ក.ព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋានមនុស្សឲ្យរស់នៅរួមគ្នាក្នុងសង្គមមិនឲ្យរស់នៅ

មា្នាក់ឯងទ្។យ៉ាងណាមិញ"ព្ះអង្គក៏មិនសព្វព្ះហឫទ័យឲ្យមនុស្ស

បានវិសុទ្ធនិងសង្គ្ះគ្មា្នាក់ៗដោយគ្មោនចំណងទាក់ទងជាមួយ

អ្នកដទ្ទៅវិញទៅមកនោះទ្ត្ព្ះអង្គសព្វព្ះហឫទ័យត្ងតាំង

ឲ្យមនុស្យទៅជាប្ជាជនមួយ ដ្លនឹងសា្គល់ព្ះអង្គតាមស្ចក្ដី

ពិតនិងបម្ើព្ះអង្គយ៉ាងវិសុទ្ធ"(ពន្លឺ៩)។ហ្តុន្ះតាំងពីដើម

ប្វត្តិសាស្្តន្ការសង្គ្ះព្ះអង្គបានជ្ើសរីសមនុស្សមិនម្ន

ជាបុគ្គលដោយឡ្កពីគ្ទ្ត្ទុកជាសមាជិកន្សហគមន៍មួយ។

ព្ះជាមា្ចាស់ក៏បានសម្ត្ងគម្ងការរបស់ព្ះអង្គឲ្យក្ុមអ្នកដ្ល
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ទ្ង់ជ្ើសរីសបានសា្គល់និងហៅគ្ថា"ប្ជារាស្្តរបស់ព្ះអង្គ"

(ដណ ៣,៧.១២)។ ព្ះអង្គក៏ចងសម្ពន្ធម្ត្ីជាមួយប្ជាជន

នោះនៅលើភ្នំសុីណ្ទៀតផង(ដណ២៤,១,៨)។

ខ.ព្ះយ្ស៊ូគ្ីស្តប្ព្ឹត្តសា្នាព្ះហស្តដ្លបង្ប់លក្ខណៈរបស់មនុស្ស

ជាសង្គមយ៉ាងព្ញល្ញ។ព្ះបន្ទូលប្សូតជាមនុស្សផ្ទាល់ទ្ង់

សព្វព្ះហឫទ័យចូលរួមសាមគ្គីក្នុងសង្គមនោះ។ព្ះអង្គចូលរួមក្នុង

ពិធីមង្គលការនៅភូមិកាណាព្ះអង្គសូមទៅទទួលទាននៅផ្ទះលោក

សាខ្ទ្ង់រួមតុជាមួយក្ុមអ្នកទារពន្ធនិងអ្នកបាប។ព្ះអង្គបាន

សម្ត្ងព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះបិតានិងភាពដ៏ប្សើរបំផុត

ន្ជីវិតរបស់មនុស្សតាមព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់ទុក ដោយលើកយក

កិច្ចការសាមញ្ញធម្មតាន្ការរស់នៅក្នុងសង្គម ព្មទាំងលើកយក

និមិត្តរូបពីការរស់នៅប្ចាំថ្ង្របស់គ្មកនិយយ។ព្ះអង្គបានប្ស

ឲ្យចំណងនានារបស់មនុស្សបានវិសុទ្ធ ជាពិស្សចំណងនានាក្នុង

ក្ុមគ្ួសារជាប្ភពន្ការរស់នៅក្នុងសង្គម។ ព្ះអង្គក៏សព្វព្ះ

ហឫទ័យអនុវត្តតាមច្បាប់មាតុភូមិរបស់ព្ះអង្គ។ព្ះអង្គក៏សព្វព្ះ

ហឫទ័យប្កបអាជីវកម្មជាជាងតាមរបៀបមនុស្សនៅសម័យ និង

នៅតំបន់ព្ះអង្គរស់នៅ។

គ.ព្លព្ះយ្ស៊ូសម្ត្ងធម្មទ្សនាព្ះអង្គបានប្កាសយ៉ាងច្បាស់

ថាបុត្ធីតារបស់ព្ះជាមា្ចាស់ត្ូវត្រស់នៅជាមួយគ្នាដូចបងប្អូន

បង្កើត។ព្លព្ះអង្គអធិដា្ឋានទ្ង់សូមឲ្យសាវ័កទាំងអស់រួបរួមគ្នា

ជាអង្គត្មួយ"។លើសពីន្ះទៅទៀតព្ះអង្គបានបូជាព្ះជន្មដើម្បី

រំដោះមនុស្សទាំងអស់។ព្ះអង្គមានព្ះបន្ទូលថា"គ្មោននរណាមាន

ស្ចក្តីស្ឡាញ់ខា្លំងជាងអ្នកដ្លស៊ូប្តូរជីវិតដើម្បីមិត្តសមា្លញ់

របស់ខ្លួននោះឡើយ" (យហ១៥,១៣)។ព្ះអង្គក៏បញ្ជាឲ្យក្ុម

គ្ីស្តទូតទៅប្កាសដំណឹងល្អដល់មនុស្សគ្ប់ជាតិសាសន៍ ដើម្បី

ឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូលត្ឡប់ទៅជាមហាគ្ួសាររបស់ព្ះជាមា្ចាស់។
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ក្នុងមហាគ្ួសារនោះស្ចក្តីស្ឡាញ់នឹងទៅជាធម្មវិន័យយ៉ាងព្ញ

លក្ខណៈ។

ឃ.ព្ះយ្ស៊ូជារៀមច្បងក្នុងបណា្តាបងប្អូនជាច្ើន។ក្យពីព្ះអង្គ

សយទិវង្គតនិងមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងព្ះអង្គបានប្ទានព្ះវិញ្ញាណ

របស់ព្ះអង្គ។នៅព្លនោះព្ះអង្គត្ងតាំងឲ្យអស់អ្នកដ្លទទួល

ព្ះអង្គដោយផ្ញើជីវិតលើព្ះអង្គនិងដោយមានចិត្តស្ឡាញ់រួបរួម

គ្នាទុកជាបងប្អូនតាមរបៀបថ្មីគឺរួបរួមគ្នាជាព្ះកាយផ្ទាល់របស់ព្ះអង្គ

ជាព្ះសហគមន៍។ ក្នុងព្ះកាយនោះយើងទាំងអស់គ្នាជាសរីរាង្គ

របស់គ្នាទៅវិញទៅមក យើងក៏ត្ូវជួយគ្នាទៅវិញទៅមកតាមព្ះ

អំណយទានផ្ស្ងៗដ្លយើងបានទទួលដ្រ។

ង.សាមគ្គីភាពន្ះត្ូវត្ចម្ើនឡើងជាលំដាប់ជានិច្ច រហូតដល់បាន

ព្ញល្ញនៅថ្ង្ដ្លព្ះជាមា្ចាស់ប្ណីសនោ្តាសសង្គ្ះមនុស្ស

ទាំងអស់ ហើយព្លនោះមនុស្សទាំងអស់ទៅជាមហាគ្ួសារដ៏ជា

ទីស្ឡាញ់របស់ព្ះអង្គ និងរបស់ព្ះគ្ីស្តជារៀមច្បង ហើយនាំ

គ្នាលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្ះបិតាយ៉ាងព្ញលក្ខណៈ។
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ជំពូក ៣

សកម្មភាពរបស់មនុសេសក្នុងពិភពលោក

៣៣- អារម្ភកថា

ក.តាំងពីដើមរៀងមក មនុស្សច្ះត្ខិតខំធ្វើការ និងប្ើប្ជា្ញារបស់
ខ្លួនដើម្បីឲ្យជីវិតកាន់ត្ចម្ើនឡើង។ប៉ុន្ត្សព្វថ្ង្ដោយវិទ្យសាស្្ត
និងបច្ច្កទ្សជួយផងមនុស្សលោកកា្លយទៅជាមា្ចាស់លើធម្មជាតិ
ស្ទើរត្ទាំងស្ុង ហើយនៅត្បន្តពង្ីកអំណាចរបស់ខ្លួនជានិច្ច។
ដោយប្ជាជាតិទាំងឡាយនៅលើពិភពលោកមានមធ្យាបាយកាន់
ត្ច្ើនឡើងច្ករំល្កអ្វីៗគ្ប់យ៉ាងឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកមហាគ្ួសារ
របស់មនុស្សទទួលសា្គល់ថាខ្លួនជាសហគមន៍ត្មួយដ្លត្ងតាំង
ឡើងក្នុងលោកន្ះ។ ហ្តុន្ះ សព្វថ្ង្មនុស្សច្ះត្បង្កើតទ្ព្យ
សម្បត្តិជាច្ើនជាសម្បត្តិដ្លកាលពីមុនមនុស្សរង់ចាំដោយបន់ស្ន់
សូមពីថាមពលន្ទ្វលោក។

ខ.ក្នុងចំណមមនុស្សជាតិ ដោយឃើញកិច្ចកាដ៏អសា្ចារ្យនោះលាតសន្ធឹង
ក្នុងពិភពលោកទាំងមូល រួចហើយមានមនុស្សជាច្ើននាំគ្នាសួរសំណួរ
ផ្ស្ងៗឧបមាថាតើសកម្មភាពដ៏ឧហ្សាហ៍ប្បន្ះមានអត្ថន័យនិង
តម្ល្អ្វី?តើត្ូវយកទ្ព្យសម្បត្តិដ៏ច្ើនសន្ធឹកទាំងន្ះធ្វើអ្វី?តើមនុស្ស
មា្នាក់ៗ ឬមនុស្សរួមគ្នាខិតខំប្ឹងប្ងដើម្បីធ្វើអ្វី? ព្ះសហគមន៍
បានទទួលបញ្ញើន្ព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ ហើយយោងគោល
ការណ៍ខាងសាសនានិងខាងសីលធម៌ពីព្ះបន្ទូលន្ះមកស្វ្ងរក
ចម្លើយន្សំណួរទាំងនោះ។ត្ព្ះសហគមន៍គ្មោនចម្លើយតបឆ្លើយ
ភា្លមៗនឹងសំណួរនីមួយៗនោះទ្ក៏ប៉ុន្ត្ព្ះសហគមន៍មានបំណង
ចង់នាំពន្លឺន្ស្ចក្តីដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ត្ងមកឲ្យចូលរួមជាមួយ
បទពិសធន៍របស់មនុស្សលោកទាំងមូលដើម្បីបំភ្លឺមនុស្សជាតិដ្ល

ទើបចាប់ផ្តើមឈាងចូលតាមផ្លូវន្ះ។
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៣៤- តម្លេដ៏ថ្លេថ្នូរនេសកម្មភាពរបស់មនុសេស

ក.គ្ីស្តបរិស័ទដឹងជាក់ច្បាស់ថា សកម្មភាពរបស់មនុស្សលោក ទាំង

សកម្មភាពបុគ្គលក្តី ទាំងសកម្មភាពរួមក្តី គឺការខិតខំប្ឹងប្ងដ៏

សម្បើមអសា្ចារ្យតាំងពីយូរសតវត្សតៗមក បណ្តាយឲ្យជីវភាពមនុស្ស

កាន់ត្ប្សើរឡើងៗ។ ការណ៍ន្ះពិតជាស្បតាមគម្ងការរបស់

ព្ះជាមា្ចាស់ម្ន។ព្ះជាមា្ចាស់បានប្តិសា្ឋានមនុស្សឲ្យមានលក្ខណៈ

ដូចព្ះអង្គ។ព្ះអង្គក៏ប្ទានប្សកកម្មឲ្យមនុស្សគ្ប់គ្ងផ្នដី

និងអ្វីៗដ្លនៅលើផ្នដីព្មទាំងឲ្យ"ត្ួតត្ពិភពលោកដោយ

ភាពវិសុទ្ធនិងសុចរិតតាមយុត្តិធម៌"(កណ១,២៦-២៧;៩,២-៣;

ប្ ៩,២-៣)។ ដោយទទួលសា្គល់ព្ះជាមា្ចាស់ទុកជាព្ះអាទិករ

ន្អ្វីៗទាំងអស់ មនុស្សអាចចាត់ទុកព្ះអង្គជាប្ភពន្ជីវិតរបស់

ខ្លួន និងជាដើមកំណើតន្ពិភពលោកទាំងមូល។ធ្វើដូច្ន្ះដោយ

អ្វីៗទាំងអស់ចុះចូលក្មអំណាចរបស់មនុស្ស "ព្ះនាមព្ះអង្គ

ថ្កុំថ្កើងរុងរឿងពាសព្ញលើផ្នដីទាំងមូល"(ទន៨,៧និង១០)។

ខ.ស្ចក្តីប្ៀនប្ដៅន្ះ ក៏មានសារៈសំខាន់ចំពោះសកម្មភាពផ្ស្ង

របស់មនុស្សជារៀងរាល់ថ្ង្ដ្រ។ព្លបុរសនិងស្ី្តធ្វើការចិញ្ចឹមជីវិត

របស់ខ្លួននិងក្ុមគ្ួសារទាំងបំព្ញកិច្ចការតាមរបៀបបម្ើសង្គម

អ្នកទាំងនោះ អាចយល់ឃើញថា ការងាររបស់គ្បន្តសា្នាព្ះហស្ត

របស់ព្ះអាទិករ គ្បម្ើបងប្អូន និងខ្លួនគ្ផ្ទាល់ជួយឲ្យគម្ង

ការរបស់ព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ច គឺគម្ងការរបស់ព្ះអង្គដ្ល

ថ្រក្សាការពារមនុស្សលោកតាមប្វតិ្តសាស្្ត។

គ.គ្ីស្តបរិស័ទយល់ឃើញថា មនុស្សប្កបដោយប្ជា្ញា និងដោយ

ស្ចក្តីកា្លហានមានជ័យជម្នះលើធម្មជាតិមិនជំទាស់នឹងឫទា្ធានុភាព

របស់ព្ះជាមា្ចាស់ទ្គ្ក៏មិនចាត់ទុកថាមនុស្សជាសត្វលោកប្កប

ដោយប្ជា្ញាហាក់ដូចជាប្កួតប្ជ្ងនឹងព្ះអាទិករដ្រ។ផ្ទុយទៅវិញ
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គ្ីស្តបរិស័ទជឿជាក់ថា ជ័យជម្នះរបស់មនុស្សជាតិ ពិតជាសញ្ញា

សមា្គល់បងា្ហាញអំពីព្ះដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមនិងជាលទ្ធផលតាមគម្ងការ

របស់ព្ះអង្គដ្លរកថ្ល្ងពុំបាន។ប៉ុន្ត្អំណាចរបស់មនុស្សចម្ើន

ខា្លំងឡើងយ៉ាងណា បគ្គុល ឬក្ុមក៏ទទួលការខុសត្ូវកាន់ត្ទូលំ

ទូលាយយ៉ាងនោះដ្រ។ស្ចក្តីន្ះសរឲ្យយល់ឃើញថាដំណឹងល្អ

ដ្លគ្ីស្តបរិស័ទប្កាសនោះមិនម្នបង្វ្រគ្មិនឲ្យកសាងពិភព

លោកទ្ហើយក៏មិនម្នមិនឲ្យអើពើនឹងវសនារបស់មនុស្សដូចគ្នា

ដ្រត្ផ្ទុយទៅវិញដំណឹងល្អនោះជំរុញគ្ីស្តបរិស័ទឲ្យកសាងពិភព

លោក និងចាប់អារម្មណ៍នឹងវសនាមនុស្សដូចគ្នា ទុកជាកាតព្វកិច្ច

ជាបនា្ទាន់ជាងគ្។

៣៥- សេចក្តីណេនាំសមេប់សកម្មភាពរបស់មនុសេស

ក.សកម្មភាពរបស់មនុស្សហូរច្ញមកពីមនុស្សយ៉ាងណាក៏សកម្មភាព

នោះស្ថិតនៅក្មអំណាចរបស់មនុស្សយ៉ាងនោះដ្រ។ព្លមនុស្ស

បំព្ញសកម្មភាពគ្មិនគ្ន់ត្ប្វត្ថុ និងសង្គមប៉ុណ្ណោះទ្ ត្

គ្ក៏ធ្វើឲ្យខ្លួនកាន់ត្ព្ញលក្ខណៈដ្រ។គ្រៀនស្ចក្តីជាច្ើនគ្

ពង្ឹងទ្ពកោសល្យរបស់ខ្លួន មិនគិតត្ពីខ្លួនឯងហើយប្រទៅគិត

ដល់ស្ចក្តីដ្លហួសពីខ្លួនថ្មទៀតផង។បើគ្ច្ះណ្នាំសម្ទុះ

ន្ះយ៉ាងត្ឹមត្ូវល្អសម្ទុះន្ះមានតម្ល្ប្សើរជាងទ្ព្យសម្បត្តិទាំង

ប៉ុនា្មោននៅក្ខ្លួនដ្លគ្សន្សំបាន។តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សអាស្័យ

លើបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជាជាងអាស្័យលើទ្ព្យសម្បត្តិដ្ល

ខ្លួនមាននោះ។យ៉ាងណាមិញអ្វីៗដ្លមនុស្សប្ព្ឹត្តដើម្បីឲ្យមាន

យុត្តិធម៌កាន់ត្ច្ើនឡើងៗឲ្យមនុស្សរួបរួមគ្នាជាបងប្អូនកាន់ត្ខា្លំង

ឡើងៗនិងឲ្យបង្កើតទំនាក់ទំនងកាន់ត្ប្កបដោយលក្ខណៈជាមនុស្ស

ក្នុងសង្គមកាន់ត្ល្អឡើងៗ គឺការទាំងនោះសុទ្ធត្មានតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

លើសពីការរីកចម្ើនខាងបច្្ចកទ្សទៅទៀត។ ការចម្ើនខាង
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បច្ច្កទ្សទាំងប៉ុនា្មោនអាចជួយឲ្យមនុស្សមានមូលដា្ឋានជាសមា្ភារៈ

សម្ប់អភិវឌ្ឍន៍ធនធនមនុស្ស ប៉ុន្ត្ បើមានត្ការចម្ើនខាង

បច្ច្កទ្សប៉ុណ្ណោះន្ាះធនធនមនុស្សមិនអាចចម្ើនបានឡើយ។

ខ.ហ្តុន្ះ ស្ចក្តីណ្នាំសកម្មភាពរបស់មនុស្ស មានដូចតទៅ គឺ

សកម្មភាពនោះត្ូវរកផលប្យោជន៍ដ៏ពិតប្កដជូនមនុស្សជាតិ

ស្បតាមគម្ងការ និងតាមព្ះហឫទ័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

សកម្មភាពនោះត្ូវបណ្តាយឲ្យមនុស្សទោះក្នុងឋានៈជាបុគ្កលផ្ទាល់

ឬក្នុងឋានៈជាសមាជិកន្សង្គមក្តី រីកចម្ើនឡើងយ៉ាងព្ញលក្ខណៈ

តាមព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅគ្មា្នាក់ៗ។

៣៦- អ្វីៗនៅលើផេនដីស្វយ័តយ៉ាងតេឹមតេូវ

ក.សព្វថ្ង្មានមនុស្សជាច្ើននំាគ្នានឹកខា្លចថា មិនត្ូវឲ្យសកម្មភាព

របស់មនុស្សនឹងសាសនាមានចំណងព្ក ក្ងចំណងដ៏ស្អិតល្មួត

ន្ះ បណា្តាលឲ្យទាំងមនុស្ស ទាំងសង្គម ទាំងវិទ្យាសាស្្តបាត់បង់

ស្វ័យភាពរបស់ខ្លួន។

ខ.ប្សិនបើគ្យល់ថា អ្វីៗនៅលើផ្នដីន្ះប្កបដោយស្វយ័ភាព

មានន័យថា សត្វលោកទាំងប៉ុនា្មោនដ្លព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋានមក

ថ្មទាំងសង្គមនានាផងដ្រមានក្បួនច្បាប់ផ្ទាល់មានតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

ផ្ទាល់ហើយមនុស្សត្ូវត្រៀនឲ្យសា្គល់បន្តិចម្តងៗនូវក្បួនច្បាប់និង

តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរទាំងនោះ ហើយក៏ត្ូវរៀនឲ្យច្ះប្ើប្ស់ និងឲ្យច្ះ

ចាត់ច្ងទៀតផង។ដូច្ន្ះអ្នកស្វះស្វ្ងចង់បានស្វ័យភាពប្បនោះ

ពិតជាត្ឹមត្ូវហើយ។មិនគ្ន់ត្មនុស្សសម័យឥឡូវទាមទារស្វ័យ

ភាពនោះប៉ុណ្ណោះទ្ត្ស្វ័យភាពនោះស្បតាមព្ះហឫទ័យរបស់

ព្ះអាទិករថ្មទៀតផង។ដោយព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋានអ្វីៗទាំងអស់

ព្ះអង្គក៏ត្ងតាំងអ្វីៗឲ្យនៅជាប់ស្ថិតស្ថ្រតាមស្ចក្តីពិតនិងតាម
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តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់អ្វីៗទាំងនោះផ្ទាល់។ អ្វីៗទាំងអស់ក៏ត្ូវបានចាត់

ច្ងឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិងតាមក្បួនច្បាប់ពិស្សរបស់អ្វីៗទាំង

នោះ។ មនុស្សតូ្វត្គោរពអ្វីៗទាំងនោះ ព្មទាំងទទួលសា្គល់វិធី

ផ្ទាល់របស់វិទ្យាសាស្្តនីមួយៗនិងបច្ច្កទ្សនីមួយៗដ្រ។ហ្តុ

ន្ះហើយបានជា ការស្វ្ងរកតាមក្បួនវិធីក្នុងគ្ប់វិស័យន្ចំណ្ះ

ដឹង មិនដ្លជំទាស់នឹងជំនឿទ្ លុះត្ត្គ្ស្វ្ងរកតាមរបៀប

ជាវិទ្យាសាស្្តយ៉ាងពិតប្កដនិងត្ូវតាមវិន័យន្សីលធម៌។អ្វីៗ

ដ្លស្ថិតនៅក្នុងលោកន្ះ និងជំនឿហូរច្ញមកពីព្ះជាមា្ចាស់ត្

មួយព្ះអង្គជាប្ភពត្មួយ។លើសពីន្ះទៅទៀតអ្នកខិតខំស្វ្ង

រកការអាថ៌កំបាំងន្វត្ថុទាំងអស់ដោយចិត្តព្យាយមខន្តីនិងដោយចិត្ត

សុភាពរាបសា ទោះបីអ្នកនោះមិនដឹងខ្លួនក្តី ក៏ព្ះជាមា្ចាស់ណ្នាំ

គ្ដ្រគឺព្ះអង្គដ្លទ្ទ្ង់សត្វលោកទាំងអស់និងប្សឲ្យសត្វ

លោកទាំងអស់មានលក្ខណៈផ្ទាល់របស់ខ្លួន។ អំពីរឿងន្ះ យើង

នឹកសា្តាយថាជួនកាលមានគ្ីស្តបរិស័ទខ្លះកាលពីមុនមិនយល់អំពី

ស្វ័យភាពដ៏ត្ឹមត្ូវន្វិទ្យាសាស្្តនោះ។ឥរិយបថគ្ីស្តបរិស័ទទាំង

នោះបណា្តាលឲ្យមនុស្សជជ្កឈ្លះប្ក្កគ្នា រហូតដល់នាំឲ្យអ្នក

ខ្លះយល់ឃើញថាវិទ្យាសាស្្តនិងជំនឿទាស់ទ្ងគ្នាទៀតផង។

គ.ក៏ប៉ុន្ត្ប្សិនបើគ្យល់ថាអ្វីៗនៅលើផ្នដីន្ះប្កបដោយស្វ័យ

ភាពមានន័យថាសត្វលោកទាំងប៉ុនា្មោនមិននៅជាចំណុះរបស់ព្ះជាមា្ចាស់

ទ្ហើយសា្មោនថាមនុស្សអាចប្ើប្ស់សត្វលោកទាំងនោះតាមត្

អំពើចិត្ត ដោយមិនគិតដល់ព្ះអាទិកររបស់វ ប៉ុន្ត្អស់អ្នកដ្ល

ទទួលសា្គល់ព្ះជាមា្ចាស់មុខជានឹងដឹងភា្លមថាពាក្យទាំងន្ះមិនត្ឹម

ត្ូវសះ។ប្សិនបើគ្មោនព្ះអាទិករប្តិសា្ឋានមកក៏គ្មោនសត្វលោក

ទៀតដ្រ។ម៉្យាងទៀតអស់អ្នកកាន់សាសនាទោះបីសាសនាណា

ក៏ដោយ ក៏ត្ងត្ឮព្ះសូរសៀងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ ដ្លសម្ត្ង

ព្ះអង្គតាមរយៈសត្វលោកទំាងឡាយ។ អ្នកបំភ្ល្ចព្ះជាមា្ចាស់ក៏

ពិបាកយល់អំពីតម្ល្សត្វលោកឲ្យបានច្បាស់ដ្រ។
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៣៧- អំពើបាបបានបង្ខូចសកម្មភាពរបស់មនុសេស

ក.ស្បតាមបទពិសធន៍របស់មនុស្សជាច្ើនសតវត្សកន្លងមកព្ះគម្ពីរ

ប្ៀនប្ដៅមហាគ្ួសាររបស់មនុស្សថាការអភិវឌ្ឍន៍បាននាំអ្វីៗដ៏

ល្អយ៉ាងខា្លំងសម្ប់មនុស្ស ប៉ុន្ត្ក៏បាននាំការល្បួងយ៉ាងធ្ងន់ជាប់

ជាមួយដ្រ។ ព្លមនុស្សមិនយល់ច្បាស់ថា អី្វជាបុណ្យអ្វីជាបាប

អ្វីថ្ល្ថ្នូរជាងគ្ហើយអ្វីថោកទាបជាងគ្នៅព្លបុណ្យ និងបាប

លាយចូលគ្នា ព្លនោះទាំងបុគ្គល ទាំងក្ុមមនុស្សត្ងត្គិតពី

ប្យោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនមិនគិតដល់ប្យោជន៍អ្នកដទ្ទៀតទ្។ហ្តុន្ះ

ពិភពលោកល្ងជាកន្ល្ងមនុស្សអាចរស់នៅដូចបងប្អូនយ៉ាងពិត

ប្កដទៀតហើយ។នៅព្លជាមួយគ្នានោះមនុស្សមានអំណាច

កាន់ត្ខា្លំងឡើងៗដ្លអាចបំផ្លញមនុស្សលោកគ្នាឯងទៀតផង។

ខ.ប្វត្តិសាស្្តមនុស្សលោកតំាងពីដើមរៀងមកសុទ្ធត្ជាការប្យុទ្ធ

ដ៏សាហាវប្ឆំងនឹងអំណាចនានាន្ស្ចក្តីងងឹត។ ព្ះអមា្ចាស់មាន

ព្ះបន្ទូលមកយើងរួចហើយថាការប្យុទ្ធន្ះចាប់ផ្តើមតាំងពីដើម

កំណើតពិភពលោករៀងមក នឹងនៅត្បន្តរហូតដល់ថ្ង្ចុងក្យ

បំផុត(មថ២៤,១៣;១៣,២៤-៣០និង៣៦-៤៣)។មនុស្សចូល

ក្នុងចម្បាំងន្ះត្ូវត្ប្យុទ្ធដើម្បីភា្ជាប់ចិត្តនឹងស្ចក្តីល្អ។មនុស្ស

អាចស្ងប់ក្នុងចិត្តបាន ក្យពីបានខិតខំប្ឹងប្ងយ៉ាងខា្លំង និង

ដោយព្ះជាមា្ចាស់ប្សប្ណីទៀតផង។

គ.ហ្តុន្ះហើយបានជាព្ះសហគមន៍របស់ព្ះគ្ីស្តទទួលសា្គល់ថា

ការអភិវឌ្ឍន៍ធនធនមនុស្សអាចបម្ើសុភមង្គលដ៏ពិតប្កដរបស់

មនុស្សម្នព្ះសហគមន៍ក៏ទុកចិត្តលើគម្ងការរបស់ព្ះអាទិករ

ដ្រ។ក៏ប៉ុន្ត្ព្ះសហគមន៍មិនអាចបំភ្ល្ចពាក្យប្ៀនប្ដៅរបស់

គ្ីស្តទូតប៉ូលថា"មិនត្ូវយកតម្ប់តាមលោកីយ៍ន្ះឡើយ"(រម

១២, ២) គឺថាកំុយកតម្ប់តាមអំណួតដ៏ឥតបានការ និងស្ចក្តី
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អាក្ក់ ដ្លប្សកម្មភាពរបស់មនុស្ស។ សកម្មភាពនោះតម្ង់

ទៅបម្ើព្ះជាមា្ចាស់និងបម្ើមនុស្សត្ស្ចក្តីអាក្ក់ប្សកម្មភាព

នោះនាំឲ្យប្ព្ឹត្តអំពើបាបវិញ។

ឃ.មានគ្សួរថា តើនរណាអាចឈ្នះទុក្ខប្បន្ះបាន? គ្ីស្តបរិស័ទ

ឆ្លើយថាអំណួតនិងស្ចក្តីស្ឡាញ់ហួសហ្តុរបស់មនុស្សចំពោះ

ខ្លួនឯងរៀងរាល់ថ្ង្បណា្តាលឲ្យសកម្មភាពទាំងនោះមិនដល់ទិសដៅ

ម្នប៉ុន្ត្ត្ូវការព្ះគ្ីស្តដ្លសយទិវង្គតនិងមានព្ះជន្មថ្មីដ៏

រុងរឿង ជម្ះ និងនាំឲ្យសកម្មភាពទាំងនោះបានព្ញលក្ខណៈ។

មនុស្សអាច (និង ត្ូវ) ស្ឡាញ់អ្វីៗទាំងនោះដ្លព្ះជាមា្ចាស់

ប្តិសា្ឋានមកព្ះព្ះគ្ីស្តបានរំដោះគ្ហើយគ្បានទៅជាសត្វ

លោកថ្មីដោយរួមជាមួយព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធ។មនុស្សទទួលអ្វីៗទាំង

នោះពីព្ះជាមា្ចាស់ហើយយល់ឃើញអ្វីៗទាំងនោះ ដូចជាផុះច្ញ

ពីព្ះហស្តរបស់ព្ះអង្គ និងគោរពអ្វីទាំងនោះទៀតផង។ គត់អរ

ព្ះគុណព្ះជាមា្ចាស់ដ្លប្តិសា្ឋានអ្វីៗទាំងអស់ដោយព្ះហឫទ័យ

សប្បុរស គត់ប្ើប្ស់ និងបានអំណរដោយសារអ្វីទាំងនោះទាំង

មានចិត្តគំនិតជាអ្នកក្ និងដោយស្រីភាព។ នៅព្លនោះ គត់

ចូលទៅកាន់កាប់ពិភពលោកដ៏ពិតប្កដ ក្នុងឋានៈជាអ្នកដ្លគ្មោន

អ្វីសះត្តាមពិតបានអ្វីទាំងអស់ទុកជាកម្មសិទ្ធិរបស់ខ្លួន(២ករ៦,១០)

"អ្វីៗទាំងអស់សុទ្ធត្សម្ប់បម្ើបងប្អូន។រីឯបងប្អូនវិញបងប្អូន

បម្ើព្ះគ្ីស្តហើយព្ះគ្ីស្តក៏បម្ើព្ះជាមា្ចាស់"(១ករ៣,២២-២៣)។

៣៨- ពេះគេីស្តដេលសោយទិវង្កត និងមានពេះជនថ្មីដ៏ 
រុងរឿង ធ្វើឲេយសកម្មភាពរបស់មនុសេសបានពេញលក្ខណៈ

ក.ព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់បានបង្កើតអ្វីៗសព្វសារពើ។ព្ះបន្ទូល

បានប្សូតជាមនុស្ស និងយងមករស់នៅលើផ្នដីរបស់មនុស្ស

(យហ១,៣.១៤)។ព្ះអង្គជាមនុស្សដ៏ព្ញលក្ខណៈយងចូល



- 59 -

ក្នុងប្វត្តិសាស្្តមនុស្សលោកហើយលើកប្វត្តិសាស្្តន្ះនិងប្មូល

អ្វីៗទាំងអស់ឲ្យរួបរួមក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្តជាសិរីសា(អភ១,១០)។ព្ះអង្គ

សម្ត្ងឲ្យយើងដឹងថា "ព្ះជាមា្ចាស់ជាស្ចក្តីស្ឡាញ់" (១យហ

៤,៨)ហើយនៅព្លជាមួយគ្នានោះព្ះអង្គបង្ៀនយើងថាវិន័យ

ថ្មីអំពីស្ចក្តីស្ឡាញ់ ពិតជាគឹ្ះនាំឲ្យមនុស្សបានព្ញលក្ខណៈ

និងនាំឲ្យផ្លស់ប្ពិភពលោកទៀតផង។ ដូច្ន្ះព្ះអង្គនាំឲ្យអស់

អ្នកដ្លផ្ញើជីវិតលើព្ះជាមា្ចាស់ដ្លស្ឡាញ់មនុស្សលោកជឿជាក់

ថាមនុស្សទាំងអស់អាចដើរតាមមាគ៌ន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះបាន

ហើយការខិតខំប្ឹងប្ងធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងសកលលោកទៅជាបង

ប្អូនគ្នាមិនម្នឥតបានការឡើយ។ព្ះអង្គប្ៀនប្ដៅយើងទៀត

ថាស្ចក្តីស្ឡាញ់ន្ះ មិនអាស្័យត្លើការអសា្ចារ្យប៉ុណ្ណោះទ្

ត្សម្ត្ងច្ញក្នុងកិច្ចការធម្មតាក្នុងការរស់នៅប្ចាំថ្ង្។ ដោយ

ព្ះអង្គសព្វព្ះហឫទ័យសយទិវង្គតសម្ប់យើងទាំងអស់គ្នាជា

អ្នកបាប(យហ៣,១៦; រម៥,៨-១០)ព្ះអង្គធ្វើជាគំរូបង្ៀនឲ្យ

យើងដឹងថា អស់អ្នកដ្លខិតខំរកយុត្តិធម៌ និងសន្តិភាព ត្ូវផ្ទុក

ទុក្ខលំបាកមកពីភាពទន់ខ្សាយរបស់ខ្លួន និងមកពីពិភពលោកដូច

ជាយកឈើឆ្កាងមកដាក់លើសា្មោរដូច្ន្ះដ្រ។ព្ះបិតាបានត្ងតំាង

ព្ះគ្ីស្តធ្វើជាព្ះអមា្ចាស់ដោយប្សព្ះអង្គឲ្យមានព្ះជន្មថ្មីដ៏

រុងរឿងព្ះបិតាក៏បានប្ទានឲ្យព្ះគ្ីស្តមានគ្ប់អំណាចនៅលើ

ផ្នដីនិងនៅសា្ថានបរមសុខ(កក២,៣៦;មធ២៨,១៨)។ឥឡូវ

ន្ះ ព្ះគ្ីស្តជាអមា្ចាស់មានសកម្មភាពក្នុងចិត្តគំនិតមនុស្សលោក

ដោយសារឫទា្ធានុភាពន្ព្ះវិញ្ញាណព្ះអង្គ។ ព្ះអង្គមិនគ្ន់ត្

ដាស់តឿនមនុស្សឲ្យមានបំណងចង់ចូលនៅលោកខាងមុខប៉ុណ្ណោះ

ទ្ត្ព្ះអង្គក៏ប្សឲ្យគ្មានបំណងប្ថា្នាដ៏សប្បុរសដ្លជំរុញ

មហាគ្ួសាររបស់មនុស្សលោក ឲ្យខិតខំធ្វើឲ្យជីវភាពរបស់គ្កាន់

ត្សមនឹងលក្ខណៈជាមនុស្ស និងឲ្យគ្ត្ួតត្ផ្នដីទាំងមូលក្នុង

គោលដៅន្ះផង។ព្ះវិញ្ញាណក៏ជម្ះហើយពង្ឹងបំណងដ៏សប្បុរស
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ទាំងនោះថ្មទៀត។តាមពិតព្ះវិញ្ញាណប្ទានព្ះអំណយទាន

ផ្ស្ងៗពីគ្នា គឺព្ះអង្គត្ស់ហៅមនុស្សខ្លះឲ្យប្កាសយ៉ាងច្បាស់

អំពីបំណងរបស់ខ្លួនចង់ចូលដំណាក់ន្សា្ថានបរមសុខនិងឲ្យគ្ផ្តល់

សក្ខីភាពន្ះយ៉ាងរស់រវីកក្នុងមហាគ្ួសារមនុស្សលោក។ព្ះអង្គ

ក៏ត្ស់ហៅមនុស្សឯទៀតៗឲ្យប្ត្ជា្ញាចិត្តបម្ើមនុស្សលោកនៅលើ

ផ្នដីន្ះ គឺរៀបចំរបៀបរស់នៅក្មអំណាចរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្ល

គ្ងរាជ្យដោយសារមុខងារបម្ើន្ះ។ប៉ុន្ត្ព្ះអង្គប្សឲ្យមនុស្ស

ទាំងអស់ទៅជាមនុស្សប្កបដោយស្រីភាពសុខចិត្តលះបង់អស្មិ

មានះចោលប្មូលថាមពលទាំងប៉ុនា្មោននៅលើផ្នដីមកបម្ើជីវិត

មនុស្ស។គ្ស្ទុះទៅរកអនាគតគឺទៅកាន់ព្លដ្លមនុស្សជាតិនឹង

កា្លយទៅជាតងា្វាយដ៏គប់ព្ះហឫទ័យព្ះជាមា្ចាស់(រម១៥,១៦)។

ខ.ព្ះអមា្ចាស់ទុកព្ះអំណយទានដំបូងន្ស្ចក្តីសង្ឃឹមន្ះ និងផ្តល់

អាហារសម្ប់ធ្វើដំណើរ គឺអគ្គសញ្ញាអរព្ះគុណ ជាអគ្គសញ្ញា

បញ្ជាក់ជំនឿ។ ក្នុងអគ្គសញ្ញានោះធតុន្ធម្មជាតិដ្លមនុស្សបាន

ដាំ និងថ្ទាំ កា្លយទៅជាព្ះកាយ និងព្ះលោហិតប្កបដោយ

សិរីរុងរឿង។ ពីធីជប់លៀងរបស់បងប្អូនដ្លរួបរួមគ្នាជាប្ផ្នូលន្

ពិធីជប់លៀងនៅសា្ថានបរមសុខ។

៣៩- ផេនដីថ្មី និងផ្ទេមេឃថ្មី

ក.យើងមិនដឹងអំពីផ្នដីនិងមនុស្សជាតិបានព្ញលក្ខណៈចប់សព្វ

គ្ប់ទាំងអស់នៅព្លណាទ្(កក១,៧)យើងក៏មិនសា្គល់របៀ

បពិភពលោកត្រូវផ្លាស់ប្រែដែរ។សភាពការណ៍ពិភពលោកនេះ

ដ្លត្ូវបានបង្ខូចដោយសារអំពើបាបនៅត្ប្ប្ួល(១ករ៧,៣១)។

ក៏ប៉ុន្ត្យើងបានរៀនថាព្ះជាមា្ចាស់រៀបចំដំណាក់ថ្មីនិងផ្នដីថ្មី

សម្ប់យើង ជាផ្នដីដ្លមានយុត្តិធម៌គ្ងរាជ្យ (២ករ ៥,២;

២សល៣,១៣)។បរមសុខនៅលើផ្នដីថ្មីនោះនិងបំព្ញយ៉ាង
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ហូសប្មាណនូវបំណងទាំងប៉ុនា្មោនរបស់មនុស្សដ្លចង់បានស្ចក្តី

សុខសាន្ត(១ករ២,៩;វវ២១,៤-៥)។នៅព្លនោះស្ចក្តីសា្លប់

ចាញ់រួចហើយ បុត្ធីតារបស់ព្ះជាមា្ចាស់នឹងមានជីវិតថ្មីដ៏រុងរឿង

រួមក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្ត អ្វីៗដ៏ទន់ខ្សាយដ្លរម្ងត្ងត្រលួយដ្ល

ព្ះជាមា្ចាស់បានសាបព្ះនោះនឹងទទួលជីវិតថ្មីដ្លមិនច្ះរលួយ

(១ករ ១៥,៤២.៥៣)។ស្ចក្តីស្ឡាញ់ និងកិច្ចការដ្លមនុស្ស

បានប្ព្ឹត្តដោយស្ចក្តីស្ឡាញ់នឹងស្ថិតនៅ(១ករ១៣,៨-៣;១៤)

ហើយអ្វីៗទាំងអស់ ដ្លព្ះអង្គប្តិសា្ឋានមកដើម្បីជាប្យោជន៍

ដល់មនុស្ស នឹងត្ូវព្ះអង្គរំដោះឲ្យរួចផុតពីស្ចក្តីវិនាសអន្តរាយ

(រម៨,១៩.២១)។

ខ.យើងដឹងច្បាស់ថាបើមនុស្សមា្នាក់បានពិភពលោកទាំងមូលមកធ្វើជា

សម្បត្តិរបស់ខ្លួនត្ត្ូវសា្លប់បាត់បង់ជីវិតនោះ តើមានប្យោជន៍អ្វី

(លក៩,២៥)។ប៉ុន្ត្ការរង់ចាំផ្នដីថ្មីមិនបណា្តាលឲ្យយើងមិន

យកចិត្តទុកដាក់នឹងថ្ទាំផ្នដីន្ះទ្ ផ្ទុយទៅវិញ ដាស់យើងឲ្យ

ភា្ញាក់ឡើង ព្ះព្ះកាយន្គ្ួសារថ្មីរបស់មនុស្សនោះ ចម្ើនធំ

ឡើងនៅលើផ្នដីន្ះហើយបងា្ហាញការព្ងអំពីលោកខាងមុខទៀត

ផង។ហ្តុន្ះហើយត្ូវញ្កឲ្យបានច្បាស់រវងការអភិវឌ្ឍន៍ខាង

ផ្នដី និងការចម្ើនខាងព្ះរាជ្យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។ ក៏ប៉ុន្ត្ការ

អភិវឌ្ឍន៍ខាងផ្នដីមានសារៈសំខាន់ជាខា្លំងសម្ប់ព្ះរាជ្យរបស់

ជាមា្ចាស់ គឺការអភិវឌ្ឍន៍នោះអាចជួយចាត់ច្ងរចនាសម្ពន្ធសង្គមឲ្យ

មានលក្ខណៈជាមនុស្សកាន់ត្ប្សើរឡើងៗ។

គ.តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្ស ការួបរួមគ្នាជាបងប្អូន និងស្រីភាពដ្ល

សុទ្ធត្ជាផលដ៏ល្អបំផុតមកពីសភាពមនុស្សយើងនិងមកការខិតខំ

របស់យើង។យើងបានផ្សព្វផ្សាយស្ចក្តីទាំងន្ះនៅលើផ្នដីតាម

ព្ះបញ្ជារបស់ព្ះអមា្ចាស់និងដោយរួមក្នុងព្ះវិញ្ញាណព្ះអង្គ។យើង

នឹងបានស្ចក្តីទាំងន្ះវិញនៅព្លខាងមុខក្យពីព្ះគ្ីស្តបាន
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ប្សឲ្យស្ចក្តីទាំងន្ះបានបរិសុទ្ធផុតពីសៅហ្មងនានាទាំងភ្លឺត្ចះ

ត្ចង់និងផ្លស់ទ្ង់ទ្យគឺនៅព្លព្ះគ្ីស្តនិងប្គល់"ព្ះរាជ្យ

ដ្លនៅស្ថិតស្ថ្រអស់កល្បជានិច្ច និងសកល ថា្វាយព្ះបិតារបស់

ព្ះអង្គ គឺជាព្ះរាជ្យដ្លមានស្ចក្តីពិត និងជីវិត ភាពដ៏វិសុទ្ធ

និងព្ះហឫទ័យប្សប្ណីយុត្តិធម៌ស្ចក្តីស្ឡាញ់និងសន្តិភាព

គ្ងរាជ្យ"។ឥឡូវន្ះព្ះជាមា្ចាស់គ្ងរាជ្យនៅលើផ្នដីន្ះយ៉ាង

អាថ៌កំបាំងរួចហើយ។នៅព្លព្ះអមា្ចាស់នឹងយងមកវិញព្ះជាមា្ចាស់

នឹងគ្ងរាជ្យយ៉ាងព្ញលក្ខណៈ។
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ជំពូក ៤

តួនាទីរបស់ពេះសហគមន៍ក្នុងចំណោមមនុសេស 

លោកនាបច្ចុបេបន្នកាល

៤០- ពេះសហគមន៍និងមនុសេសលោកមានទំនាក់ទំនង

ទៅវិញទៅមក

ក.យើងបានច្ងអំពីតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្បុគ្គលមា្នាក់ៗ អំពីសហគមន៍របស់

មនុស្សលោកអំពីអត្ថន័យដ៏ជ្ន្សកម្មភាពរបស់មនុស្សរួចហើយ។

ស្ចក្តីទាំងនោះជាគ្ឹះន្ទំនាក់ទំនងរបស់ព្ះសហគមន៍ និងមនុស្ស

លោកហើយក៏ជាមូលដា្ឋានណ្នាំឲ្យមនុស្សលោកនិងព្ះសហគមន៍

អាចនិយយសន្ទនាទៅវិញទៅមក។ យើងសន្មតថា មិត្តអ្នកអាន

ចងចាំស្ចក្តីប្ៀនប្ដៅបញ្ជាក់ន្មហាសន្និបាតអំពីគម្ងការ

ដ៏អសា្ចារ្យរបស់ព្ះសហគមន៍។ក្នុងជំពូកន្ះយើងមានបំណងចង់

បរិយយអំពីព្ះសហគមន៍ដដ្លនោះគឺព្ះសហគមន៍ដ្លស្ថិត

នៅក្នុងចំណមមនុស្សលោក រស់នៅក្នុងមនុស្សលោក និងមាន

សកម្មភាពរួមជាមួយមនុស្សលោក។

ខ.ព្ះបិតាដ្លមានព្ះជន្មគង់នៅអស់កល្បជានិច្ច បានបង្កើតព្ះ

សហគមន៍ដោយព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់ (ទត ៣,៤) ព្ះគ្ីស្ត

ជាព្ះសង្គ្ះត្ងតាំងព្ះសហគមន៍តាមប្វត្តិសាស្្ត។ព្ះវិញ្ញាណ

ប្ម្ប្មូលព្ះសហគមន៍ (អភ ១, ៣. ៥-៦. ១៣-១៤.២៣)។

ព្ះសហគមន៍នៅត្បន្តគោលដៅរបស់ខ្លួន គឺសង្គ្ះមនុស្សលោក។

ប៉ុន្ត្ការសង្គ្ះន្ះ នឹងបានសព្វគ្ប់ជាសា្ថាពរនៅព្លចុងក្យ

បំផុតពោលគឺនៅលោកខាងមុខ។សព្វថ្ង្ព្ះសហគមន៍ស្ថិតនៅ

លើផ្នដីន្ះ ហើយមានសមាជិករស់នៅលើផ្នដីន្ះចូលរួម។
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ព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅ គ្ឲ្យបង្កើតមហាគ្ួសារន្បុត្ធីតារបស់

ព្ះអង្គតាមប្វត្តិសាស្្តមនុស្សលោក។ មហាគ្ួសារន្ះត្ូវត្រីក

ចម្ើនឡើងជាលំដាប់រហូតដល់ព្លព្ះអមា្ចាស់យងមក។មហា

គ្ួសារន្ះរួមគ្នាដើម្បីបានសម្បត្តិសួគ៌ត្មានសម្បត្តិទាំងន្ះរួចហើយ។

ព្ះគ្ីស្ត "ត្ងតាំងមហាគ្ួសារន្ះទុកជាសង្គមម៉្យាង ក្នុងលោក

ន្ះនិងចាត់ច្ងដោយមានរបៀបរៀបរយ"។ព្ះអង្គក៏"បានប្ទាន

មធ្យាបាយគ្ប់គ្ន់ឲ្យព្ះសហគមន៍អាចរួបរួមគ្នាជាសង្គមដ្ល

មើលឃើញបាន"(ពន្លឺ៩)។ព្ះសហគមន៍ជា"ក្ុមដ្លគ្អាច

មើលឃើញបានផងនិងជាសហគមន៍ខាងវិញ្ញាណដ្លគ្មើលមិន

ឃើញផង"(ពន្លឺ៨)។ដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍រួមដំណើរជាមួយមនុស្ស

ជាតិទាំងមូល និងច្ករំល្កជោគវសនារបស់មនុស្សលោកនៅលើ

ផ្នដី។ ព្ះសហគមន៍ក៏ដូចជាម្ក្នុងម្សៅ និងដូចជាវិញ្ញាណន្

សង្គមមនុស្សដ្លព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅឲ្យប្ថ្មីជានិច្ចក្នុងអង្គព្ះ

គ្ីស្តនិងឲ្យកា្លយទៅជាក្ុមគ្ួសាររបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

គ.តាមពិត ព្ះសហគន៍ជាបុរីន្លោកខាងមុខ និងសង្គមមនុស្សជា

បុរីន្ផ្នដីន្ះជាប់ជំពាក់គ្នាទៅវិញទៅមក។មានត្អ្នកផ្ញើជីវិតលើ

ព្ះជាមា្ចាស់ទ្ដ្លអាចចាប់អារម្មណ៍នឹងស្ចក្តីន្ះបាន។លើស

ពីន្ះទៅទៀតព្ះសហគមន៍នៅត្ជាគម្ងការដ៏អសា្ចារ្យន្ប្វត្តិសាស្្ត

មនុស្សលោកដ្លត្ូវវឹកវរដោយសារអំពើបាបរហូតដល់សិរីរុងរឿង

ន្បុត្ធីតារបស់ព្ះជាមា្ចាស់នឹងល្ចច្ញមកយ៉ាងព្ញល្ញ។

ប៉ុន្ត្ ព្ះសហគមន៍នៅត្បន្តគោលដៅរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ គឺសង្គ្ះ

មនុស្សលោក មានន័យថា ព្ះសហគមន៍មិនគ្ន់ត្ច្ករំល្ក

ព្ះជន្មរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ឲ្យមនុស្សប៉ុណ្ណោះទ្ថ្មទាំងផ្សព្វផ្សាយ

ពន្លឺដ្លសាយភាយច្ញពីព្ះជន្មរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ មកលើពិភព

លោកទាំងមូល។ ព្ះសហគមន៍ចាំងពន្លឺនោះជាពិស្ស ដោយ

ព្យាបាលនិងលើកតម្កើងកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សដោយពង្ឹង
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សង្គមឲ្យជាប់ស្ថិតស្ថ្ររួមគ្នាដោយផ្តល់ឲ្យសកម្មភាពប្ចាំថ្ង្របស់

មនុស្សទទួលអត្ថន័យថ្មីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់។ដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍ជឿជាក់ថា

ដោយសារសមាជិកនីមួយៗរបស់ខ្លួននិងដោយសារខ្លួនជាសហគមន៍

ទាំងមូលព្ះសហគមន៍អាចជួយយ៉ាងទូលំទូលាយឲ្យគ្ួសារមនុស្ស

និងប្វត្តិសាស្្តរបស់គ្មានលក្ខណៈជាមនុស្សកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។

ឃ.ព្ះសហគមន៍កាតូលិកយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លំងចំពោះជំនួយរបស់

ព្ះសហគមន៍និងក្ុមជំនំុគ្ីស្តបរិស័ទឯទៀតៗដ្លបានផ្តល់(និង

នៅត្ផ្តល់)ដើម្បីឲ្យសម្ចគោលដៅត្មួយន្ះបាន។ព្ះសហគមន៍

មានអំណរសប្បាយនឹងជំនួយទាំងនោះ។ នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ

ព្ះសហគមន៍ជឿជាក់ថាមនុស្សលោកអាចជួយព្ះសហគមន៍យ៉ាង

សកម្មតាមរបៀបផ្ស្ងៗដោយទ្ពកោសល្យនិងដោយសកម្មភាព

របស់បុគ្គល និងរបស់សមាគមផ្ស្ងៗន្មនុស្សលោកឲ្យរៀបចំផ្លូវ

ជូនដំណឹងល្អ។

សូមជូនគោលការណ៍ខ្លះៗជាទូទៅ អំពីការចម្ើនន្ទំនាក់ទំនង និង

ការផ្លស់ប្តូររបស់ព្ះសហគមន៍ និងមនុស្សលោកអំពីជំនួយទៅវិញទៅមកក្នុង

វិស័យរួមគ្នា។

៤១- ជំនួយពេះសហគមន៍ចង់ផ្តល់ដល់មនុសេសគេប់ៗរូប

ក.មនុស្សសម័យទំនើបកំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅរកការអភិវឌ្ឍន៍ន្បុគ្គលិក

លក្ខណៈរបស់ខ្លួនទាំងស្ុង។គ្ស្វះស្វ្ងរកចង់ដឹងអំពីសិទ្ធិរបស់

ខ្លួន និងទាមទារសិទ្ធិទាំងនោះកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗផង។ ចំណ្កឯ

ព្ះសហគមន៍ទទួលប្សកកម្មបងា្ហាញគម្ងការដ៏អសា្ចារ្យរបស់

ព្ះជាមា្ចាស់គឺព្ះជាមា្ចាស់ដ្លជាទិសដៅចុងក្យបំផុតរបស់មនុស្ស។

ព្ះសហគមន៍ក៏សម្ត្ងឲ្យមនុស្សសា្គល់អត្ថន័យន្ការរស់នៅរបស់

ខ្លួនគឺស្ចក្តីពិតដ៏សំខាន់ជាងគ្ប្ចាំជីវិត។ព្ះសហគមន៍ដ្ល
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បម្ើព្ះជាមា្ចាស់ដឹងជាក់ច្បាស់ថាមានត្ព្ះជាមា្ចាស់មួយព្ះអង្គ

ទ្ ដ្លអាចតបបំព្ញបំណងដ៏ជ្ បំផុតដ្លកប់ទុកក្នុងចិត្ត

មនុស្សព្ះអ្វីៗក្នុងលោកន្ះពុំបានធ្វើឲ្យមនុស្សអាចឆ្អ្តស្កប់ស្កល់

បានឡើយ។ ព្ះសហគមន៍ក៏ដឹងថា មនុស្សគង់ត្ចាប់អារម្មណ៍

នឹងសាសនាយ៉ាងហោចណាស់ក៏មានបន្តិចដ្រព្ះព្ះវិញ្ញាណ

របស់ព្ះជាមា្ចាស់ទាក់ទាញចិត្តគ្ជានិច្ចដូចមានបទពិសធន៍តាម

សតវត្សមុនៗនិងមានសក្ខីភាពជាច្ើននាសម័យឥឡូវជាភស្តុតាង

ស្ប់។ មនុស្សនៅត្ចង់សា្គល់នូវអត្ថន័យជីវិតរបស់ខ្លួន អត្ថន័យ

កិច្ចការរបស់ខ្លួននិងអត្ថន័យន្ស្ចក្តីសា្លប់ទោះបីជាយ៉ាងស្ពិច

ស្ពិលក៏ដោយ។វត្តមានរបស់ព្ះសហគមន៍រំឭកបញ្ហាទាំងន្ះឲ្យ

គ្។ មានត្ព្ះជាមា្ចាស់មួយព្ះអង្គគត់ ដ្លអាចតបឆ្លើយនឹង

សំណួរទាំងនោះយ៉ាងព្ញល្ញបានព្ះព្ះអង្គប្តិសា្ឋានមនុស្ស

ឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្ះអង្គព្ះអង្គក៏បានរំដោះគ្ឲ្យបានរួចពីបាប

ផង។ព្ះអង្គតបឆ្លើយដោយសម្ត្ងស្ចក្តីពិតតាមរយៈព្ះបុត្

ដ្លប្សូតជាមនុស្ស។ អស់អ្នកដើរតាមព្ះគ្ីស្តជាមនុស្សដ៏ព្ញ

លក្ខណៈក៏ត្ឡប់ទៅជាមានលក្ខណៈជាមនុស្សកាន់ត្ប្សើរឡើងៗ។

ខ.ដោយព្ះសហគមន៍មានជំនឿន្ះព្ះសហគមន៍អាចជួយមនុស្ស

លោកមិនឲ្យគិតអំពីតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់សភាពន្មនុស្សជាតិប្ប្ួល

តាមមតិផ្ស្ងៗដ្លច្ះត្ផ្លស់ប្តូរជានិច្ច ឧបមាថា មតិខ្លះបនា្ទាប

រូបកាយមនុស្សហួសហ្តុផ្ទុយទៅវិញមានមតិខ្លះលើកតម្កើងរូបកាយ

ហួសកម្ិត។ គ្មោនច្បាប់ណារបស់មនុស្សលោកអាចធនាតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

និងស្រីភាពរបស់មនុស្សដូចដំណឹងល្អរបស់ព្ះគ្ីស្តទ្គឺដំណឹងល្អ

ដ្លព្ះអង្គផ្ញើទុកមកព្ះសហគមន៍។ដំណឹងល្អន្ះជូនដំណឹង

និងប្កាសអំពីស្រីភាពន្បុត្ធីតារបស់ព្ះជាមា្ចាស់និងបោះបង់

ភាពជាទាសករគ្ប់យ៉ាងដ្លមកពីអំពើបាប (រម ៨,១៤-១៧)។

ដំណឹងល្អន្ះគោរពតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្មនសិការរបស់មនុស្សដោយឥត
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ល្អៀងគឺមនសិការដ្លអាចជ្ើសរីសអ្វីៗដោយស្រី។ដំណឹងល្អ

ន្ះបង្ៀនឥតឈប់ឈរឲ្យប្ើទ្ពកោសល្យទាំងប៉ុនា្មោនរបស់មនុស្ស

ឲ្យបង្តើតផលសម្ប់បម្ើព្ះជាមា្ចាស់ និងដើម្បីជាប្យោន៍ដល់

មនុស្សលោក។ មិនត្ប៉ុណ្ណោះសត ដំណឹងល្អផ្ញើមនុស្សមា្នាក់ៗ

ឲ្យគ្ស្ឡាញ់គ្ប់ៗគ្នា (មថ២២,៣៩)។ស្ចក្តីទាំងន្ះស្ប

តាមបទដា្ឋានដ្លជាគ្ឺះន្ការចាត់ច្ងការសង្គ្ះរបស់ព្ះគ្ីស្ត។

ប្សិនបើព្ះជាមា្ចាស់ត្មួយព្ះអង្គពិតជាព្ះអាទិករ និងជាព្ះ

សង្គ្ះ ហើយជាព្ះអមា្ចាស់ន្ប្វត្តិសាស្្តមនុស្សលោក និងន្

ប្វត្តិសាស្្តន្ការសង្គ្ះម្ននោះការចាត់ច្ងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់

ន្ះ មិនបំបាត់ស្វ័យភាពដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់សត្វលោកទ្ ជាពិស្ស

ស្វ័យភាពរបស់មនុស្ស។ផ្ទុយទៅវិញការចាត់ច្ងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់

ន្ះ ត្ងតាំងស្វ័យភាពន្ះឡើងវិញ និងបញ្ជាក់ឲ្យមានកិត្តិយស

យ៉ាងថ្ល្ថ្នូរ។

គ.ហ្តុន្ះហើយបានជាតាមដំណឹងល្អដ្លព្ះគ្ីស្តបានផ្ញើទុកនោះ

ព្ះសហគមន៍ប្កាសសិទ្ធិមនុស្សទទួលសា្គល់ និងរាប់រកយ៉ាងខា្លំង

នូវសកម្មភាពដ៏សា្វាហាប់របស់មនុស្សលោក នៅសម័យឥឡូវ ជា

សកម្មភាពបណ្តាយឲ្យសិទ្ធិមនុស្សន្ះស្ទុះឡើងជាថ្មីនៅគប្់ទីកន្ល្ង។

ក៏ប៉ុន្ត្ត្ូវយកគំនិតន្ដំណឹងល្អមកបញ្្ជាបក្នុងចលនាន្ះហើយ

ត្ូវជៀសវងកុំគិតយកស្វ័យភាពន្ះធ្វើជាល្សសផ្ត្សផ្តាស់គ្ប់

យ៉ាង។យើងទាំងអស់គ្នាត្ងត្ជួបការល្បួងដោយសា្មោនថា ព្ល

ណាយើងរួចផុតពីវិន័យន្ធម៌របស់ព្ះជាមា្ចាស់េពលនោះយើងរក្សា

សិទ្ធិរបស់ខ្លួនផ្ទាល់យ៉ាងព្ញល្ញ។ប្សិនបើមនុស្សឈានចូល

តាមផ្លូវនោះតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់គ្មុខជាជួបនឹងវសនាសូន្យជាពុំខាន

មិនអាចរួចខ្លួនបានទ្។
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៤២- ពេះសហគមន៍អាចជួយសង្គមមនុសេសបាន

ក.មហាគ្ួសាររបស់មនុស្សលោកទទួលកមា្លំងយ៉ាងខា្លំងនិងបានព្ញ

លក្ខណៈជាសា្ថាពរ ដោយក្ុមគ្ួសារន្បុត្ធីតារបស់ព្ះជាមា្ចាស់

រួបរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយ(ពន្លឺ៩)យកព្ះគ្ីស្តធ្វើជាគ្ឹះ។

ខ.ព្ះគ្ីស្តបានផ្ញើប្សកកម្មមកព្ះសហគមន៍ពុំម្នជាប្សកកម្ម

ខាងនយោបាយឬខាងស្ដ្ឋកិច្ចឬខាងសង្គមទ្ត្ព្ះអង្គប្ទាន

ប្សកកម្មដ្លមានគោលដៅខាងសាសនា។ដោយព្ះសហគមន៍

ទទួលប្សកកម្មខាងសាសនានោះព្ះសហគមន៍ទទួលមុខងារមួយ

និងទទួលពន្លឺហើយក៏ទទួលកមា្លំងដ្លអាចជួយត្ងតាំងនិងពង្ឹង

សហគមន៍របស់មនុស្សតាមធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។យ៉ាងណាមិញ

ព្ះសហគមន៍ក៏អាច(និងត្ូវ)ដាស់តឿនឲ្យមនុស្សលោកធ្វើកិច្ចការ

ផ្ស្ងៗ ដើម្បីបម្ើមនុស្សទាំងអស់ ជាពិស្សអ្នកខ្វះខាត។ ព្ះ

សហគមន៍ត្ូវមានកិច្ចការតាមប្បមនុស្សធម៌ និងកិច្ចការផ្ស្ងៗ

ដូចគ្នា តាមស្ចក្តីត្ូវការ និងតាមកាលៈទ្សៈ តាមព្លវ្លា

និងតាមកន្ល្ង។

គ.ព្ះសហគមន៍ក៏ទទួលសា្គល់អ្វីៗដ៏ល្អក្នុងសកម្មភាពដ៏សា្វាហាប់ន្

សង្គមសព្វថ្ង្ ជាពិស្សចលនាស្វ្ងរកឯកភាពសង្គមរូបនិយកម្ម

ដ៏ត្ឹមត្ូវនិងសាមគ្គីរបស់ប្ជាពលរដ្ឋនិងខាងស្ដ្ឋកិច្ច។ប្សកកម្ម

ដ៏ជ្ន្ព្ះសហគមន៍ក៏រួមយ៉ាងសមគួរនឹងការខិតខំពង្ឹងឯកភាព

ដ្រព្ះ"ព្ះសហគមន៍រួមក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្តហាក់ដូចជាអគ្គសញ្ញា

ម៉្យាងគឺជាសញ្ញាសមា្គល់បងា្ហាញព្ះជាមា្ចាស់ផងនិងជាមធ្យាបាយ

នាំឲ្យមនុស្សអាចរួមរស់យ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយព្ះអង្គបានផងហើយ

ក៏ជាសញ្ញាសមា្គល់និងជាមធ្យាយោបាយនាំឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូល

រួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយដ្រ"(ពន្លឺ១)។ព្ះសហគមន៍បងា្ហាញឲ្យមនុស្ស

លោកដឹងថាការរួបរួមយ៉ាងពិតប្កដជាសង្គមដ្លអាចមើលឃើញ
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បានហូរមកពីចិត្តគំនិតរួបរួមគ្នា គឺមកពីជំនឿនិងស្ចក្តីស្ឡាញ់

នោះដ្លជាគ្ឹះន្ឯកភាពរបស់ខ្លួនសាងសង់ក្នុងអង្គព្ះវិញ្ញាណ

រលាយមិនបាន។ ព្ះសហគមន៍អាចបញ្ចូលថាមពលក្នុងសង្គមទំនើប

បានមកពីគ្ីស្តបរិស័ទរស់នៅយ៉ាងពិតប្កដតាមជំនឿនិងស្ចក្តី

ស្ឡាញ់នោះ មិនម្នមកពីព្ះសហគមន៍ចង់គ្ងរាជ្យលើមនុស្ស

លោកពីខាងក្ដោយប្ើត្មធ្យាបាយជាមនុស្សសុទ្ធសាធទ្។

ឃ.ម្យា៉ាងទៀតតាមប្សកកម្មនិងតាមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនព្ះសហគមន៍

មិនជាប់នឹងវប្បធម៌ពិស្សណាមួយក៏មិនជាប់នឹងរបបនយោបាយ

ឬរបបស្ដ្ឋកិច្ចឬរបបសង្គមណាមួយទ្។ហ្តុន្ះហើយដោយ

មានលក្ខណៈសកលប្បន្ះព្ះសហគមន៍អាចទៅជាចំណងយ៉ាង

ជិតស្និទ្ធជាខា្លំងរវងសហគមន៍មនុស្សនានានិងប្ជាជាតិនានាប៉ុន្ត្

លុះត្ត្ប្ជាជាតិទាំងនោះទុកចិត្តលើព្ះសហគមន៍និងទទួល

សា្គល់ថាព្ះសហគមន៍មានស្រីភាពយ៉ាងពិតប្កដក្នុងការបំព្ញ

ប្សកកម្មរបស់ខ្លួន។ហ្តុន្ះហើយបានជាព្ះសហគមន៍ទូនា្មោន

កូនចៅរបស់ខ្លួន និងមនុស្សទាំងអស់ថាត្ូវបំបាត់ការបាក់ប្កគ្នា

គ្ប់យ៉ាងគឺប្ជាជាតិកុំបាក់ប្កនិងប្ជាជាតិឯទៀតជាតិសាសន៍

ក៏កុំបាក់ប្កនឹងជាតិសាសន៍ឯទៀតហើយត្ូវពង្ឹងសហគមន៍មនុស្ស

ដ៏ត្ឹមត្ូវពីខាងក្នុង គឺឲ្យមានចិត្តគំនិតជាក្ុមគ្ួសារន្បុត្ធីតា

របស់ព្ះជាមា្ចាស់។

ង.មនុស្សលោកត្ងបានបង្កើត(ហើយនៅត្បង្កីត)សា្ថានប័នផ្ស្ងៗ

ជាច្ើន។មហាសន្និបាតរាប់រកដោយស្ចក្តីគោរពជាខា្លំងនូវអ្វីៗដ៏

ពិតប្កដ ដ៏ល្អប្សើរ ដ៏សុចរិតយុត្តិធម៌ក្នុងសា្ថាប័នទាំងនោះ។

មហាសន្និបាតក៏ប្កាសថាព្ះសហគមន៍មានបំណងចង់ជួយសា្ថាប័ន

ទាំងនោះដោយជួយឲ្យកើតនិងចម្ើនទៀតផងស្ចត្ព្ះសហ

គមន៍អាចធ្វើបាន និងស្បតាមប្សកកម្មរបស់ខ្លួន។ ព្ះសហ

គមន៍មានបំណងចង់ខា្លំងជាងគ្ គឺមានសមត្ថភាពអាចចម្ើនឡើង



- 70 -

បានដោយស្រី ដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់រស់នៅក្នុង

គ្ប់របបនយបាយ ដ្លទទួលសា្គល់សិទ្ធិមនុស្សជាគ្ឹះន្បុគ្គល

មា្នាក់ន្ក្ុមគ្ួសារនិងទទួលសា្គល់ស្ចក្តីត្ូវការរួមដ៏ចាំបាច់របស់គ្។

៤៣- ពេះសហគមន៍មានបំណងចង់ជួយសកម្មភាពរបស់

មនុសេស ដោយសារគេីស្តបរិស័ទ

ក.មហាសន្និបាតសូមក្ើនរំឭកគ្ីស្តបរិស័ទជាប្ជាពលរដ្ឋន្បុរីមួយ

នៅក្នុងលោកន្ះផង និងន្បុរីមួយទៀតនៅលោកខាងមុខផងឲ្យ

បំព្ញកិច្ចការទាំងប៉ុនា្មោនរបស់ខ្លួននៅលើផ្នដីន្ះដោយចិត្តឧហ្សាហ៍

និងដោយចិត្តស្មោះស្ម័គ្ទាំងបណ្តាយខ្លួនតាមគំនិតន្ដំណឹងល្អ

ណ្នាំផង។ មានអ្នកខ្លះសា្មោនថាខ្លួនមិនត្ូវយកចិត្តទុកដាក់នឹង

កិច្ចការរបស់មនុស្សក្នុងលោកន្ះទ្ ព្ះគ្ដឹងថា "ក្នុងលោក

ន្ះយើងគ្មោនបុរីដ្លនៅស្ថិតស្ថ្រគង់វង្សរហូតឡើយគឺយើងកំពុង

ត្ធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់បុរីលោកខាងមុខ" (ហប ១៣,១៤)។

អ្នកទាំងនោះឃ្លតចាកពីស្ចក្តីពិត ព្ះគ្មិនដឹងខ្លួនថាជំនឿផ្ទាល់

ជំរុញគ្ឲ្យបំព្ញកិច្ចការទាំងនោះកាន់ត្ចាំបាច់តាមត្ព្ះជាមា្ចាស់

ត្ស់ហៅគ្មា្នាក់ៗឲ្យបំព្ញនោះ(២ថស៣,៦-១៣;អភ៤,២៨)។

ផ្ទុយទៅវិញ មានអ្នកខ្លះសា្មោនថាខ្លួនត្ូវត្បូជាជីវិតប្ើកមា្លំងទាំង

អស់របស់ខ្លួន ធ្វើសកម្មភាពផ្ស្ងៗនៅលើផ្នដីន្ះ ហាក់ដូចជា

កិច្ចការទាំងនោះគ្មោនជំពាក់ជំពិននឹងការរស់នៅតាមសាសនារបស់

ខ្លួនទាល់ត្សះ។អ្នកទាំងនោះក៏យល់ច្ឡំដ្រ។គ្យល់ឃើញ

ថាអ្នកកាន់សាសនាគ្ន់ត្ត្ូវធ្វើពិធីគោរពប្ណិប័តន៍ផ្ស្ងៗនិង

ប្តិបត្្តិតាមវិន័យខ្លះបញ្ជាក់យ៉ាងជាក់ច្បាស់ប៉ុណ្ណោះ។ មនុស្សជា

ច្ើនញ្កជំនឿរបស់ខ្លួនឲ្យដាច់ពីកិរិយមាយទក្នុងការរស់នៅប្ចាំ់ថ្ង្

របស់គ្។ការញ្កប្បន្ះពិតជាបណា្តាលឲ្យមនុស្សសម័យឥឡូវ

ភាន់ច្ឡំនិងវង្វ្ងយ៉ាងខា្លំង។កាលពីដើមតាមគម្ពីរសម្ពន្ធម្ត្ី
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ចាស់អស់លោកព្យាការីត្ងត្ស្តីបនោ្ទាសយ៉ាងខា្លំងអស់អ្នកដ្ល

ប្ព្ឹត្តតាមរបៀបន្ះ(អស៥៨,១-១២)។ក្នុងគម្ពីរសម្ពន្ធម្ត្ីថ្មី

ព្ះយ្ស៊ូគ្ីស្តផ្ទាល់ព្ះអង្គ មានព្ះបន្ទូលស្តីបនោ្ទាសអ្នកប្ព្ឹត្ត

ដូច្ន្ះរឹតត្ខា្លំងទៅទៀតទាំងគំរាមកំហ្ងថា គ្មុខជានឹងទទួល

ទណ្ឌកម្មយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរពំុខាន(មថ២៣,៣-៣៣;មក៧,១០-១៣)។

សូមកុំបង្កើតទំនាស់ដោយគ្មោនមូលហ្តុដោយញ្កសកម្មភាពរបស់

ខ្លួនខាងវិជា្ជាជីវៈក្តី ឬខាងសង្គមក្តីឲ្យទាស់នឹងការរស់នៅខាងសាសនា

ជាដាច់ខាត។ គ្ីស្តបរិស័ទដ្លមិនបំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួននៅ

នាផ្នដីន្ះក៏មិនបំព្ញកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួនចំពោះអ្នកដទ្ហើយ

ជាពិស្សចំពោះព្ះជាមា្ចាស់ថ្មទៀតផង។ គ្ក៏មិនងាយទទួល

ការសង្្គោះដ្រ។ សូមគ្ីស្តបរិស័ទទាំងឡាយយកតម្ប់តាមព្ះ

គ្ីស្តដ្លបានប្កបអាជីវកម្មជាជាង។សូមឲ្យគ្រីករាយវិញដោយ

ខ្លួនអាចបំព្ញកិច្ចការទាំងអស់នៅលើផ្នដីន្ះឲ្យរួបរួមជាសំយោគ

ដ្លមានជីវិតរស់រវីកគឺលើកយកការខិតខំទាំងប៉ុនា្មោនរបស់មនុស្ស

លោកក្នុងក្ុមគ្ួសារក្តីទាំងខាងវិជា្ជាជីវៈទាំងខាងវិទ្យាសាស្្តនិង

ខាងបច្ច្កទ្ស ឲ្យរួមនឹងស្ចក្តីប្ៀនប្ដៅដ៏មានតម្ល្ថ្ល្ថ្នូរន្

សាសនាក្មការចាត់ច្ងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ៏ឧត្តុងឧត្តមបំផុតគឺ

អ្វីទាំងអស់រួមសហការលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

ខ.គ្ីស្តបរិស័ទធម្មតាមានភារកិច្ចផ្ទាល់បំព្ញការងារផ្ស្ងៗក្នុងលោក

ន្ះតាមវិជា្ជាជីវៈរបស់ខ្លួន។ ប៉ុន្ត្ ជួនកាលមានបព្វជិតបព្វជិតាខ្លះ

ក៏ប្កបវិជា្ជាជីវៈនិងការងារទាំងនោះដ្រ។ព្លគ្ីស្តបរិស័ទធម្មតា

ប្ព្ឹត្តការទាំងន្ះក្នុងឋានៈជាប្ជាពលរដ្ឋន្ពិភពលោកន្ះមា្នាក់ៗ

ក្តីឬរួមជាមួយអ្នកឯទៀតៗក្តីគ្ត្ូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងមានសមត្ថភាព

ដ៏ពិតប្កដតាមវិជា្ជាជីវៈរៀងៗខ្លួន មិនគ្ន់ត្ខិតខំឲ្យគោរពតាម

វិន័យផ្ទាល់ន្វិជា្ជាជីវៈនីមួយៗប៉ុណ្ណោះទ្។គ្ត្ូវចូលចិត្តរួមសហការ

ជាមួយអស់អ្នកដ្លមានគោលដៅស្ដៀងនឹងខ្លួនទៀតផង។ដោយ
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ដឹងខ្លួនអំពីស្ចក្តីដ្លជំនឿបញ្ជាឲ្យប្ព្ឹត្ត និងដោយទទួលកមា្លំង

ពីជំនឿន្ះទៀតផង សូមកុំខា្លចនឹងបញ្ច្ញគំនិតថ្មី និងចាប់ផ្តើម

ប្ព្ឹត្តតាមរហូតដល់បានសម្ចតាមត្ឱកាសហុចឲ្យ។ គ្ីស្តបរិស័ទ

ដ្លទទួលការអប់រំជាមុន មានមនសិការដឹងខ្លួនថាគ្មានភារកិច្ច

នឹងចារិកធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ក្នុងបុរីនៅនាផ្នដីន្ះ។ សូម

ទទួលពន្លឺនិងកមា្លំងខាងព្ះវិញ្ញាណពីអស់លោកបូជាចារ្យ។ប៉ុន្ត្

សូមកុំនឹកគិតថាអស់លោកគងា្វាលមានសមត្ថភាពអាចដោះស្យ

យ៉ាងជាក់ច្បាស់ឲ្យបានភា្លមៗនូវបញ្ហាទាំងអស់ទាំងធំទាំងតូចដ្ល

ខ្លួនជួបប្ទះនោះ។កុំសា្មោនថាអស់លោកមានមុខងារន្ះឲ្យសះ។

សូមគ្ីស្តបរិស័ទធម្មតាដោះស្យបញ្ហាទាំងនោះដោយទទួលការ

ខុសត្ូវខ្លួនឯងផ្ទាល់ដោយព្ះប្ជា្ញាញាណន្ព្ះគ្ីស្តបំភ្លឺចិត្តគំនិត

និងដោយយកចិត្តទុកដាក់សា្តាប់ក្ុមណ្នាំព្ះសហគមន៍យ៉ាងស្មោះ។

គ.តាមធម្មតា និងជាញឹកញាប់ ទស្សនៈតាមជំនឿរបស់គ្ីស្តបរិស័ទ

អំពីពិភពលោក នាំឲ្យគ្ដោះស្យបញ្ហាទាំងនោះតាមរបៀបន្ះ

ឬតាមរបៀបនោះ ស្បតាមកាលៈទ្សៈ។ ប្ហ្លគ្ីស្តបរិស័ទ

ឯទៀតៗនឹងដោះស្យបញ្ហាដដ្លតាមរបៀបផ្ស្ងទៀតដោយ

មានចិត្តស្មោះនឹងគ្ីស្តសាសនាដូចគ្នា។ ការន្ះកើតជាញឹកញាប់

ហើយត្ឹមត្ូវថ្មទៀតផង។ ជួនកាលគ្ីស្តបរិស័ទជាច្ើនយល់

ឃើញយ៉ាងស្ួលថាការដំណះស្យតាមគំនិតរបស់ក្ុមន្ះឬ

របស់ក្ុមនោះស្បតាមដំណឹងល្អ(ទោះបីគ្យល់ជំទាស់នឹងបំណង

របស់អ្នកដ្លបានដោះស្យបញ្ហាទាំងនោះក្តី)។ ក្នុងករណីន្ះ

ត្ូវនឹកគិតជានិច្ចថា គ្មោននរណាមា្នាក់មានសិទ្ធិអះអាងថា អំណាច

របស់ព្ះសហគមន៍គំទ្ត្យោបល់របស់គ្ប៉ុណ្ណោះទ្។សូមឲ្យ

គ្ីស្តបរិស័ទនិយយពិគ្ះគ្នាដោយចិត្តស្មោះត្ង់និងមានបំណង

ចង់បំភ្លឺគ្នាទៅវិញទៅមកជានិច្ច។ សូមថ្រក្សាទុកស្ចក្តីស្ឡាញ់

គ្នាហើយជាពិស្សសូមនឹកពីការស្វ្ងរកប្យោជន៍រួមទៀតផង។
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ឃ.គ្ីស្តបរិស័ទធម្មតាត្ូវទទួលចំណ្កយ៉ាងសកម្មក្នុងការរស់នៅជា

ទូទៅរបស់ព្ះសហគមន៍។ ប៉ុន្ត្ព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅគ្ឲ្យធ្វើជា

សាក្សីអំពីព្ះគ្ីស្តនៅកណា្តាលចំណមសហគមន៍មនុស្សជាតិក្នុង

គ្ប់កាលៈទ្សៈទាំងអស់មិនគ្ន់ត្នាំឥទ្ធិពលរបស់ព្ះគ្ីស្តឲ្យ

ជ្ួតជ្បក្នុងពិភពលោកប៉ុណ្ណោះទ្។

ង.ចំពោះអស់លោកអភិបាលដ្លទទួលបន្ទុកណ្នាំព្ះសហគមន៍

របស់ព្ះជាមា្ចាស់សូមអស់លោករួមជាមួយអស់លោកគងា្វាលរបស់

អស់លោកប្កាសសាររបស់ព្ះគ្ីស្តតាមរបៀបដ្លជួយណ្នាំ

ឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទអាចបំព្ញសកម្មភាព ទាំងប៉ុនា្មោនរបស់គ្នៅលើ

ផ្នដីន្ះ គឺឲ្យបានជ្ួតជ្បដោយពន្លឺន្ដំណឹងល្អ។ សូមអស់

គងា្វាលនឹកចងចាំថាអស់លោកបងា្ហាញមុខព្ះសហគមន៍ឲ្យមនុស្ស

លោកឃើញដោយសារកិរិយមាយទប្ចាំថ្ង្របស់អស់លោកនិង

ដោយអស់លោកយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះមនុស្សលោក(ពន្លឺ២៨)។

មនុស្សនឹងយល់ថាសាររបស់ព្ះគ្ីស្តមានប្សិទ្ធភាពនិងពិតប្កដ

ដោយបានឃើញមុខន្ព្ះសហគមន៍នោះ។តាមកិរិយ និងតាម

ពាក្យសម្តីរបស់អស់លោករួមជាមួយបព្វជិតបព្វជិតានិងជាមួយគ្ីស្ត

បរិស័ទរបស់អស់លោក សូមអស់លោកធ្វើជាភស្តុតាងបញ្ជាក់ថា

ព្ះសហគមន៍ដ្លគ្ន់ត្មានវត្តមានជាមួយគ្ ដោយមានព្ះ

អំណយទានទាំងប៉ុនា្មោនដ្លខ្លួននាំមកពិតជាប្ភពមិនច្ះរីងស្ងួត

ន្ថាមពលដ្លមនុស្សលោកនាបច្ចុប្បន្នន្ះត្ូវការជាចាំបាច់។សូម

អស់លោកយកចិត្តទុកដាក់ព្យាយមរៀនដើម្បីឲ្យមានសមត្ថភាពអាច

ទទួលខុសត្ូវក្នុងកិច្ចសន្ទនាជាមួយពិភពលោកនិងជាមួយមនុស្ស

លោកដ្លមានមតិប្ល្កៗពីគ្នាផង។ ជាពិស្សទៅទៀត សូមឲ្យ

អស់លោកនឹកចងចាំក្នុងចិត្តជានិច្ចនូវស្ចក្តីប្កាសន្មហាសន្និបាត

ថា"សព្វថ្ង្មនុស្សជាតិរួមគ្នាជាប្ជាពលរដ្ឋតាមស្ដ្ឋកិច្ចនិងតាម

សង្គមកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។ហ្តុន្ះហើយបានជាអស់លោកបូជាចារ្យ
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មានភារៈកិច្ចជាបនា្ទាន់បំផុតរួមគ្នាខិតខំគិតគូរអស់ពីសមត្ថភាពនិង

ប្ើគ្ប់មធ្យាបាយក្មការណ្នាំរបស់ក្ុមអភិបាល និងរបស់

អភិបាលព្ះសហគមន៍ក្ុងរ៉ូម ដើម្បីជៀសវងកំុឲ្យមានមូលហ្តុ

ណាមួយបណា្តាលឲ្យមនុស្សលោកប្កបាក់គ្នាឡើយ។ អស់លោក

ក៏មានភារកិច្ចណ្នាំមនុស្សជាតិទាំងមូលឲ្យរួបរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយ

ជាមហាគ្ួសាររបស់ព្ះជាមា្ចាស់"(ពន្លឺ២៨)។

ច.ទោះបីព្ះសហគមន៍នៅត្ជាព្ះមហ្សីដ៏ស្មោះត្ង់របស់ព្ះអមា្ចាស់

ដោយអនុភាពន្ព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធក្តី ទោះបីព្ះសហគមន៍មិន

ដ្លល្ងធ្វើជាសញ្ញាសមា្គល់បងា្ហាញការសង្្គោះក្នុងចំណមមនុស្ស

លោកក្តីក៏ព្ះសហគមន៍ជ្បច្បាស់ថាតាមប្វត្តិដ៏យូអង្វ្ងរបស់

ខ្លួនមានទាំងលោកដ្លទទួលអគ្គសញ្ញាត្ងតាំងជាអ្នកបម្ើទាំង

គ្ីស្តបរិស័ទមួយចំនួនធំមិនបានកាន់យ៉ាងស្មោះនឹងព្ះវិញ្ញាណរបស់

ព្ះជាមា្ចាស់ទ្។នាបច្ចុប្បន្នកាលន្ះក៏ដូចោ្នាះដ្រគឺព្ះសហគមន៍

ជ្បថាសារដ៏ថ្ល្ថ្នូរដ្លខ្លួនសម្ត្ងនោះប្ល្កដាច់យ៉ាងឆ្ងាយពីភាព

ទន់ខ្សាយក្នុងឋានៈជាមនុស្សរបស់អស់អ្នកដ្លបានទទួលដំណឹង

ល្អន្ះទុកជាបញ្ញើដ្រ។ ទោះបីប្វត្តិសាស្្តវិនិច្ឆ័យការភា្លំងភា្លត់ដ៏

អាក្ក់ទាំងនោះយ៉ាងណាក្តីក៏យើងត្ូវដឹងខ្លួននិងប្ឆំងនឹងអំពើ

ទាំងន្ះយ៉ាងដាច់អហងា្ការ កុំឲ្យអំពើទាំងនោះរារាំងការផ្សព្វផ្សាយ

ដំណឹងល្អឡើយ។ព្ះសហគមន៍ជ្បច្បាស់ទៀតថាខ្លួនត្ូវរៀន

ជានិច្ចពីបទពិសធន៍តាមសតវត្សមុនៗមក ដើម្បីពង្ីកទំនាក់ទំនង

របស់ខ្លួនជាមួយមនុស្សលោក។ដោយមានព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធណ្នាំ

ព្ះសហគមន៍ជាមាតារបស់យើង"នៅត្ដាស់តឿនកូនចៅឥតឈប់

ឈរថា ត្ូវជម្ះខ្លួនឲ្យបានបរិសុទ្ធ និងប្ឲ្យបានជាថ្មី ដើម្បីឲ្យ

សញ្ញាសមា្គល់របស់ព្ះគ្ីស្តចាំងនៅលើមុខព្ះសហគមន៍ឲ្យកាន់

ត្ភ្លឺសា្វាងឡើងៗ"(ពន្លឺ១៥)។
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៤៤- ពេះសហគមន៍ទទួលជំនួយពីមនុសេសលោក 

នាបច្ចុបេបន្នកាល

ក.មនុស្សលោកត្ូវត្ទទួលសា្គល់ព្ះសហគមន៍ទុកជាដំណើរការដ៏

ពិតប្កដតាមសង្គម ក្នុងប្វត្តិសាស្្តរបស់ខ្លួន និងទុកជាម្ម្សៅ

របស់ខ្លួនជាចាំបាច់។យ៉ាងណាមិញ ព្ះសហគមន៍ក៏ជ្បនូវអ្វីៗ

ទាំងអស់ដ្លខ្លួនបានទទួលពីប្វត្តិសាស្្តនិងពីការអភិវឌ្ឍន៍របស់

មនុស្សជាតិផងដ្រ។

ខ.បទពិសធន៍តាំងពីបុ៉នា្មោនសតវត្សកន្លងមកការអភិវឌ្ឍន៍ន្វិទ្យាសាស្្ត

ទាំងប៉ុនា្មោន ទ្ព្យសម្បត្តិដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្វប្បធម៌ទាំងឡាយ សុទ្ធត្ជួយ

មនុស្សឲ្យសា្គល់ខ្លួនឯងកាន់ត្ច្បាស់ និងបើកមាគ៌ថ្មីជូនដល់ស្ចក្តី

ពិត។ការទាំងនោះ ក៏មានប្យោជន៍សម្ប់ព្ះសហគមន៍ដ្រ។

តាំងត្ពីដើមប្វត្តិសាស្្តរបស់ខ្លួនមក ព្ះសហគមន៍បានបងា្ហាត់

ខ្លួនឲ្យថ្ល្ងសាររបស់ព្ះគ្ីស្ត ដោយយកគំនិត និងភាសារបស់

ប្ជាជននានាមកប្ើហើយបានខិតខំបកស្យសារនោះយ៉ាងថ្ល្

ថ្នូរដោយយកប្ជា្ញារបស់ទូស្សនវិទូថ្មទៀតផង។ព្ះសហគមន៍

ប្ព្ឹត្តដូច្ន្ះក្នុងគោលបំណងសម្បដំណឹងល្អតាមរបៀបមនុស្ស

ទាំងអស់អាចសា្តាប់បាននិងតាមអ្នកប្ជ្ញទាមទារផង។ប៉ុន្ត្ព្ះ

សហគមន៍បានសម្បដំណឹងល្អន្ះតាមព្ំដ្នដ្លអាចធ្វើបាន។

តាមពិតរបៀបប្កាសព្ះបន្ទូលដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ត្ងមក

ស្បតាមប្ជាជនទាំងនោះ ពិតត្ូវជាក្បួនសម្ប់ការប្កាស

ដំណឹងល្អគ្ប់ព្ល។ដោយប្ព្ឹត្តដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍អាចផ្តល់

ឲ្យប្ជាជាតិនានាមានសមត្ថភាពអាចថ្ល្ងសារន្គ្ីស្តសាសនាតាម

របៀបដ្លគ្ត្ូវការ។នៅព្លជាមួយគ្នានោះការន្ះបណ្តាយ

ឲ្យព្ះសហគមន៍និងអរិយធម៌នានាអាចជួយសន្ទនាគ្នាយ៉ាងរស់រវីក

ទៀតផង(ពន្លឺ១៣)។ជាពិស្សនាបច្ចុប្បន្នកាលជាសម័យន្អ្វីៗ

ទាំងអស់ដំណើរការយ៉ាងលឿនបំផុត និងមានរបៀបរិះគិតជាច្ើន
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អន្ក ព្ះសហគមន៍ត្ូវការអស់អ្នកដ្លរស់នៅក្នុងពិភពលោក

ទោះជាគ្ីស្តបរិស័ទក្តី មិនម្នគ្ីស្តបរិស័ទក្តី ដ្លសា្គល់សា្ថាប័ន

នានាមានចំណ្ះវិទ្យាផ្ស្ងៗ និងយល់រចនាសម្ពន្ធរិះគិត ដើម្បីឲ្យ

ការផ្លស់ប្តូររវងព្ះសហគមន៍ និងអរិយធម៌ទាំងឡាយចម្ើនឡើង។

ប្ជារាស្្តរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ទាំងមូលជាពិស្សអស់លោកគងា្វាល

និងទ្វវិទូដោយព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជួយឧបត្ថម្ភផងមានភារកិច្ចស្ទង់

មើលរិះគិតពិចារណានិងបកស្យភាសានានានៅសម័យឥឡូវនិង

វិនិច្ឆ័យតាមពន្លឺន្ព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដើម្បីឲ្យមនុស្សលោក

អាចទទួលស្ចក្តីពិតដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ត្ងមកឲ្យកាន់ត្ច្បាស់

ឡើងឲ្យគ្អាចយល់កាន់ត្ស្ួលបាននិងជូនឲ្យគ្ស្បតាមអរិយធម៌

របស់គ្ផង។

គ.ព្ះសហគមន៍មានរចនាសម្ពន្ធជាសង្គមដ្លអាចមើលឃើញបាន

ជាសញ្ញាសមា្គល់បងា្ហាញថាខ្លួនរួបរួមក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្ត។ដូច្ន្ះព្ះ

សហគមន៍អាចទទួលផល និងតាមពិតទទួលផលរួចហើយពីដំណើរការ

ន្ជីវិតក្នុងសង្គម។ ស្ចក្តីន្ះមិនម្នហាក់ដូចជាព្ះសហគមន៍

ខ្វះអ្វីមួយក្នុងការត្ងតាំងដ្លព្ះគ្ីស្តប្ទានឲ្យនោះទ្ត្សម្ប់

ឲ្យការត្ងតាំងនោះកាន់ត្ជ្ទៅៗ និងសម្ប់ថ្ល្ងអំពីការត្ង

តាំងនោះឲ្យកាន់ត្ច្បាស់ និងឲ្យបានស្បយ៉ាងស្ួលសម្ប់សម័យ

ឥឡូវ។ព្ះសហគមន៍សមា្គល់ឃើញទាំងអរគុណថាខ្លួនទទួលជំនួយ

ផ្ស្ងៗពីមនុស្សគ្ប់ឋានៈវណ្ណៈជាជំនួយជាប្យោជន៍ដល់សហគមន៍

របស់ខ្លួនទាំងមូលផងនិងដល់បុត្ធីតាមា្នាក់ៗផង។អស់អ្នកដ្ល

ជួយសហការអភិវឌ្ឍន៍សហគមន៍មនុស្សជាតិតាមវិស័យក្ុមគ្ួសារ

វិស័យវប្បធម៌ វិស័យស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម វិស័យនយោបាយទាំង

ជាតិ និងអន្តជាតិនោះផ្តល់ជំនួយយ៉ាងសំខាន់ដល់ព្ះសហគមន៍

ស្បតាមគម្ងការរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ ព្ះព្ះសហគមន៍អាច

ចម្ើនឡើងបានដោយសសារពិភពលោកខាងក្។ លើសពីន្ះ
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ទៅទៀត ព្ះសហគមន៍ទទួលសា្គល់ថា ទោះអ្នកប្ឆំងនឹងអ្នក

បៀតបៀនក៏បានផ្តល់ផលប្យោជន៍យ៉ាងខា្លំងដល់ព្ះសហគមន៍

ហើយនៅត្បន្តផ្តល់ទៀតផងដ្រ។

៤៥- ពេះ គេីស្ត ជា ដើម ដំបូង និង ជា ចុង កេយ បំផុត

ក.ទោះបីព្ះសហគមន៍ជួយមនុស្សលោកក្តី ឬទទួលជំនួយពីមនុស្ស

លោកក្តីក៏ព្ះសហគមន៍តម្ង់ខ្លួនទៅរកគោលដៅត្មួយដ្រគឺសូម

ព្ះជាមា្ចាស់យងមកគ្ងរាជ្យ និងឲ្យមនុស្សជាតិទទួលការសង្គ្ះ។

តាមពិតនៅព្លប្ជារាស្្តរបស់ព្ះជាមា្ចាស់កំពុងធ្វើដំណើរនៅនា

លោកន្ះប្ជារាស្ត្ន្ះអាចនាំផលល្អទាំងប៉ុនា្មោនមកដល់មហាគ្ួសារ

ន្មនុស្សជាតិបាន ក៏ហូរច្ញមកពីលក្ខណៈរបស់ព្ះសហគមន៍

ដ្លពិតជា"អគ្គសញ្ញាន្ការសង្គ្ះរបស់មនុស្សទាំងអស់"(ពន្លឺ៤៨)

គឺព្ះសហគមន៍បងា្ហាញឲ្យមនុស្សលោកសា្គល់គម្ងការដ៏អសា្ចារ្យ

ន្ព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះជាមា្ចាស់ចំពោះមនុស្សនិងធ្វើឲ្យ

គម្ងការដ៏អសា្ចារ្យកើតជារូបរាង។

ខ.ព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្លប្តិសា្ឋានអ្វីៗទាំងអស់បានប្សូត

ជាមនុស្សដើម្បីឲ្យព្ះអង្គទៅជាមនុស្សដ៏ព្ញលក្ខណៈ សង្គ្ះ

មនុស្សទាំងអស់និងប្ម្ប្មូលអ្វីៗទាំងអស់ដាក់ក្នុងព្ះអង្គផ្ទាល់។

ព្ះអមា្ចាស់ពិតជាទីបញ្ចប់ន្ប្វត្តិសាស្្តរបស់មនុស្សជាតិ។បំណង

ន្មនុស្សជាតិតាមប្វត្តិសាស្្តនិងតាមអរិយធម៌ជាតិនានាសុទ្ធត្

តម្ង់ទៅរកព្ះគ្ីស្តទុកជាទិសដៅត្មួយ។ព្ះគ្ីស្តពិតជាកំពូល

និងជាស្នូលន្មនុស្សជាតិទាំងមូលជាអំណរសប្បាយរបស់មនុស្ស

ទាំងអស់និងបំព្ញស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នាទាំងប៉ុនា្មោនរបស់មនុស្សយ៉ាង

ព្ញល្ញ។ ព្ះបិតាបានប្សព្ះគ្ីស្តឲ្យក្កឈរឡើងពី

ចំណមមនុស្សសា្លប់ ព្ះអង្គលើកព្ះគ្ីស្តឡើង និងប្សឲ្យ

គង់ខាងសា្តាំព្ះអង្គព្មទាំងត្ងតាំងព្ះគ្ីស្តជាចៅក្មដ្លនឹង
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វិនិច្ឆ័យមនុស្សទាំងរស់ទាំងសា្លប់។យើងបានទទួលជីវិតហើយមូល

ផ្តុំគ្នាក្នុងព្ះវិញ្ញាណរបស់ព្ះអង្គ យើងក៏កំពុងធ្វើដំណើរឆ្ពោះទៅ

កាន់ទិសដៅន្ប្វត្តិសាស្្តមនុស្សលោក ដ្លស្បតាមគម្ង

ការន្ព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះអង្គ គឺប្មូលអ្វីៗទាំងអស់

ដ្លនៅឯម្ឃ និងនៅលើផ្នដីឲ្យរួមគ្នានៅក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្តជា

មា្ចាស់ត្មួយ(អភ១,១០)។

គ.ព្ះអមា្ចាស់ផ្ទាល់មានព្ះបន្ទូលថា "យើងនឹងមកដល់ក្នុងព្លឆប់ៗ

ទាំងយករងា្វាន់មកច្កឲ្យមា្នាក់ៗតាមអំពើដ្លខ្លួនបានប្ព្ឹត្ត។យើង

ជាអាល់ផ និងជាអូម្កានៅមុនគ្ និងនៅក្យគ្បំផុតជាដើម

ដំបូងនិងជាចុងបង្អស់(វវ២២,១២-១៣)។
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ភាគទី ២

អំពីបញ្ហាខ្លះបនា្ទាន់ជាងគេ

៤៦- អារម្ភកថា

ក.មហាសន្និបាតបានបរិយយអំពីតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្ជីវិតមនុស្ស និងអំពី

តួនាទីរបស់ខ្លួនក្នុងពិភពលោកក្នុងឋានៈជាបុគ្គលមា្នាក់និងក្នុងឋានៈ

ខ្លួនរួមក្នុងសង្គមតាមព្ះជាមា្ចាស់កំណត់ទុកមក។ឥឡូវន្ះ មហា

សន្និបាតមានបំណងណ្នាំមនុស្សទាំងអស់ ឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងបញ្ហា

ខ្លះជាបញ្ហាបនា្ទាន់យ៉ាងពិស្សនាសម័យបច្ចុប្បន្ន ជាបញ្ហាទាក់ទិន

នឹងមនុស្សជាតិយ៉ាងខា្លំងបំផុត។ មហាសន្និបាតនឹងបរិយយតាម

ពន្លឺន្ដំណឹងល្អរបស់ព្ះគ្ីស្តផង និងតាមបទពិសធន៍របស់មនុស្ស

លោកផង។

ខ.មនុស្សទូទៅសម័យឥឡូវចាប់អារម្មណ៍នឹងប្ធនបទជាច្ើន។ក្នុង

ចំណមប្ធនបទទាំងនោះត្ូវកំណត់ប្ធនបទដូចតទៅគឺអាពាហ៍

ពិពាហ៍និងក្ុមគ្ួសារវប្បធម៌ជីវភាពស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងសង្គមនយបាយ

សាមគ្គីភាពរបស់ប្ជាជាតិនានានិងសន្តិភាព។គួរឲ្យយើងចាំងពន្លឺ

ន្គោលការណ៍មកពីព្ះគ្ីស្តទៅលើបញ្ហានីមួយៗនោះ។ ដូច្ន្ះ

យើងនឹងណ្នាំគ្ីស្តបរិស័ទហើយក៏បំភ្លឺមនុស្សទាំងអស់ក្នុងការស្វ្ង

រកដំណះស្យបញ្ហាដ៏ច្ើនអន្កនិងស្មុគ្សា្មោញទៀតផង។
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ជំពូក ១

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការរស់នៅជាកេុមគេួសារ 

មានតម្លេដ៏ថ្លេបេសើរ

៤៧- អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងកេុមគេួសារ 

ក្នុងពិភពលោកសព្វថ្ងេ

ក.សន្តិភាពរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ និងសន្តិភាពរបស់សង្គម ទាំងសង្គម

មនុស្ស ទាំងសង្គមគ្ីស្តបរិស័ទ ភា្ជាប់យ៉ាងជិតស្និទ្ធនឹងការចម្ើន

ន្សហគមន៍គូសា្វាមីភរិយនិងការចម្ើនន្សហគមន៍ក្ុមគ្ួសារ។

ហ្តុន្ះហើយ បានជាគ្ីស្តបរិស័ទរួមជាមួយអស់អ្នកដ្លរាប់រក

សហគមន៍សា្វាមីភរិយ និងសហគមន៍ក្ុមគ្ួសារយ៉ាងខ្លំាង មាន

អំណរសប្បាយយ៉ាងស្មោះចំពោះអស់អ្នកដ្លគំទ្គូសា្វាមីភរិយ

និងក្ុមគ្ួសារតាមរបៀបផ្ស្ងៗ។អ្នកទាំងន្ះជួយណ្នាំមនុស្ស

លោកនាបច្ចុប្បន្នកាលឲ្យចូលចិត្តរាប់រកកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗចំពោះ

សហគមន៍ន្ះជាសហគមន៍ប្កបដោយស្ចក្តីស្ឡាញ់និងជួយ

ណ្នាំមនុស្សលោកឲ្យគោរពជីវិតទៀតផង។គ្ក៏ជួយគូសា្វាមីភរិយ

និងឪពុកមា្តាយឲ្យបំព្ញប្សកកម្មដ៏ប្សើររបស់ខ្លួនដ្រ។អ្នកទាំង

នោះរង់ចាំទទួលលទ្ធផលកាន់ត្ល្អឡើងពីការគោរពគូសា្វាមីភរិយ

និងជីវិតនោះ ព្មទាំងយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមនុស្សឯទៀតៗធ្វើតាម

ទៀតផង។

ខ.មនុស្សនៅគ្ប់ទីកន្ល្ងមិនចាប់អារម្មណ៍ចំពោះកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងន្ក្ុមគ្ួសារដូចគ្នាទ្។ ជួនកាលបុរសមាន

ភរិយច្ើនឬស្្តីមានសា្វាមីច្ើនមានការល្ងលះគ្នាដ្លប្ៀប

ដូចជា ជំងឺរាតត្បាតម៉្យាង មានស្ន្ហាដោយស្រី និងស្ន្ហាក្ល្ង
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កា្លយឯទៀតៗ។ល។ ការទាំងបុ៉នា្មោននោះ បងា្អាប់បង្អានកិត្តិយស

ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្ការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយនិងជាក្ុមគ្ួសារ។ម៉្យាងទៀត

អត្តទត្ថបុគ្គលនិយម គឺមនុស្សដ្លគិតត្ពីខ្លួនឯងអ្នកដ្លគិតត្

ពីការភ្លើតភ្លើនសប្បាយតាមផ្លូវភ្ទ និងអស់អ្នកប្ព្ឹត្តតាមរបៀប

ផ្ស្ងៗខុសវិន័យរារាំងមិនឲ្យកើតកូន សុទ្ធត្បងា្អាប់បង្អានស្ចក្តី

ស្ឡាញ់ន្គូសា្វាមីភរិយន្ះទៀតផង។ សភាពការណ៍ស្ដ្ឋកិច្ច

សភាពការណ៍ក្នុងសង្គមសភាពការណ៍ចិត្តសាស្្តនិងសភាពការណ៍

ប្ជាពលរដ្ឋក្នុងប្ទ្សនាបច្ចុប្បន្ន ក៏នាំវឹកវរយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចូលក្នុង

រង្វង់ក្ុមគ្ួសារដ្រ។មិនត្ប៉ុណ្ណោះយើងក៏ព្ួយបារម្ភដោយសង្ក្ត

ឃើញថានៅតំបន់ខ្លះក្នុងពិភពលោកការបង្កើនចំនួនប្ជាជនបណា្តាល

ឲ្យកើតបញ្ហាផ្ស្ងៗដ្រ។ការទាំងប៉ុនា្មោននោះបណា្តាលឲ្យមនសិការ

មនុស្សតប់ប្មល់។ក៏ប៉ុន្ត្ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយទោះបីការ

ផ្លស់ប្តូរប្ប្ួលយ៉ាងជ្ន្សង្គមសម័យឥឡូវបណា្តាលឲ្យកើតការ

ពិបាកជាច្ើនក្តី ក៏ការផ្លស់ប្តូរទាំងនោះសម្ត្ងជាញឹកណាស់និង

តាមរបៀបផ្ស្ងអំពីលក្ខណៈដ៏ពិតប្កដន្គូសា្វាមីភរិយនិងក្ុម

គ្ួសារដ្រ។អាពាហ៍ពិពាហ៍និងក្ុមគ្ួសារនៅត្មាំមួននិងមាន

កមា្លំងយ៉ាងរឹងបុឹងទៀតផង។

គ.ហ្តុន្ះហើយ បានជាមហាសន្និបាតសូមបរិយយយ៉ាងច្បាស់នូវ

ចំណុចខ្លះៗន្លទ្ធិរបស់ព្ះសហគមន៍ ដោយមានបំណងចង់បំភ្លឺ

ចិត្តគំនិតគ្ីស្តបរិស័ទនិងលើកទឹកចិត្តគ្ផងព្មទាំងបំភ្លឺចិត្តគំនិត

និងលើកទឹកចិត្តអស់អ្នកដ្លខិតខំថ្រក្សាទុក និងពង្ឹងកិត្តិយស

ន្ការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយនិងជាក្ុមគ្ួសារឲ្យបានដូចកាលពី

ដើម។ អ្នកទាំងនោះ ក៏នឹងលើកតម្កើងតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរពិស្ស និងដ៏

សកា្ការៈន្ការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយទៀតផង។
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៤៨- ការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយ និងជាកេុមគេួសារ 

មានលក្ខណៈដ៏វិសុទ្ធ

ក.គូសា្វាមីភរិយ ពិតជាសហគមន៍ដ៏ជ្ម៉្យាង ដោយអ្នកទាំងពីររួម

រស់ជាមួយគ្នា និងស្ឡាញ់គ្នា។ ព្ះអាទិករត្ងតាំងសហគមន៍

ន្ះនិងប្ទានឲ្យសហគមន៍ន្ះមានវិន័យផ្ទាល់។សហគមន៍ន្ះ

សង់ឡើងលើសម្ពន្ធម្ត្ីរវងគូសា្វាមីភរិយ គឺអ្នកទាំងពីរសន្យាថា

មា្នាក់ៗយល់ព្មរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយ។ពាក្យសន្យាន្ះពុំអាចដាច់

និងលប់បំបាត់បានឡើយ។ ព្លគូសា្វាមីភរិយប្គល់ខ្លួនទៅវិញ

ទៅមក និងទទួលគ្នាទៅវិញទៅមក អ្នកទាំងពីរពិតជាប្ព្ឹត្តកិច្ច

មួយដ្លមានលក្ខណៈជាមនុស្សសុទ្ធសាធម្ន។ដូច្ន្ះកើតសា្ថាប័ន

ម៉្យាងគឺអាពាហ៍ពិពាហ៍ដ្លធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ក៏បញ្ជាក់ហើយ

សូម្បីត្សង្គមមនុស្សក៏ទទួលសា្គល់ដ្រ។ ចំណងដ៏សកា្ការៈន្អាពាហ៍

ពិពាហ៍ន្ះនៅស្ថិតស្ថ្រមិនប្ប្ួលតាមទំនើងចិត្តមនុស្សទ្ដើម្បី

ជាប្យោជន៍ដល់គូសា្វាមីភរិយ និងជាប្យោន៍ដល់កូនៗ  និងជា

ប្យោជន៍ដល់សង្គមទៀតផង។ ព្ះជាមា្ចាស់ផ្ទាល់ព្ះអង្គបានបង្កើត

ការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយដ្លមានស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូរផ្ទាល់និងមានទីដៅ

ផ្ស្ងៗ។ស្ចក្តីទាំងនោះមានសារៈសំខាន់ជាទីបំផុតដើម្បីបន្តពូជ

មនុស្សជាតិតទៅទៀតដើម្បីឲ្យសមាជិកមា្នាក់ៗក្នុងក្ុមគ្ួសារអាច

អភិវឌ្ឍចម្ើនឡើងនិងអាចទទួលជីវិតអស់កល្បជានិច្ចហើយដើម្បី

ឲ្យក្ុមគ្ួសារ និងសហគមន៍មនុស្សទាំងមូលបានស្ចក្តីថ្ល្ថ្នូរនៅ

ស្ថិតស្ថ្រ រស់នៅដោយសុខសាន្ត និងចម្ើនឡើង។ លក្ខណៈន្

អាពាហ៍ពិពាហ៍និងលក្ខណៈន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់របស់គូសា្វាមីភរិយ

តម្ង់តទៅការបន្តពូជ និងទៅការអប់រំកូន ហាក់ដូចជាកំពូលន្

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះ។ ដោយសម្ពន្ធម្ត្ី

ជាគូសា្វាមីភរិយ បុរស និងស្្តី "មិនម្នជាបុគ្គលពីរនាក់ទៀតទ្

គឺជារូបកាយត្មួយវិញ" (មថ ១៩,៦) គ្ជួយគ្នាគំទ្គ្នាទៅវិញ
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ទៅមកដោយរួមបវ្ណីផងនិងដោយមានសកម្មភាពរួមផង។ដូច្ន្ះ

គ្ដឹងខ្លួនថាគ្រួបរួមគ្នាជាចិត្តថ្លើមត្មួយនិងរួបរួមគ្នាកាន់ត្ជិត

ស្និទ្ធឡើងៗផង។ អ្នកទាំងពីរប្គល់ខ្លួនទៅវិញទៅមក ដោយរួម

បវ្ណី ទាមទារឲ្យគូសា្វាមីភរិយ មានចិត្តស្មោះភក្តីទាំងស្ុង និង

រួមគ្នាមិនអាចបំប្កបានឡើយ។

ខ.ព្ះគ្ីស្តជាអមា្ចាស់បានប្ទានពរយ៉ាងបរិបូរណ៍លើស្ចក្តីស្ឡាញ់

នោះតាមទីដៅផ្ស្ងៗ។ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះហូរច្ញមកពីព្ះ

ជាមា្ចាស់ជាប្ភពន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់និងត្ងតាំងតាមនិមិត្តសញ្ញា

អំពីព្ះគ្ីស្តរួមជាមួយព្ះសហគមន៍។ កាលពីដើម ព្ះជាមា្ចាស់

ចងសម្ពន្ធម្ត្ីប្កបដោយព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់ និងភក្តីស្មោះ

ជាមួយប្ជារាស្្តព្ះអង្គយ៉ាងណា(ហស២;យ្៣,៦-១៣;អគ

១៦និង២៣;អស៥៤)សព្វថ្ង្ព្ះសង្គ្ះរបស់មនុស្សលោក

ជាព្ះសា្វាមីន្ព្ះសហគមន៍(មថ៩,១៥;មក២,១៩-២០;លក

៥,៣៤-៣៥;យហ៣,២៩;២ករ១១,២៥-២៧;វវ១៩,៧-៨;២១,២

និង៩)ក៏យងមកជួបគូសា្វាមីភរិយជាគ្ីស្តបរិស័ទដោយសារអគ្គ

សញ្ញាអាពាហ៍ពិពាហ៍យ៉ាងនោះដ្រ។ព្ះអង្គនៅត្សណ្ឋាិតនៅជាមួយ

គូសា្វាមីភរិយដ្លប្គល់រូបកាយគ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យគ្អាច

ស្ឡាញ់គ្នាដោយចិត្តភក្តីស្មោះស្ម័គ្ជានិច្ចរហូត ដូចព្ះអង្គបាន

ស្ឡាញ់ព្ះសហគមន៍និងបានបូជាព្ះជន្មសម្ប់ព្ះសហគមន៍

ដ្រ(អភ៥,២៥)។ព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះជាមា្ចាស់បាន

លើកយកស្ចក្តីស្ឡាញ់ដ៏ពិតប្កដរបស់គូសា្វាមីភរិយឲ្យចូល

រួមជាមួយ។ឫទា្ធានុភាពរបស់ព្ះគ្ីស្តដ្លរំដោះមនុស្សលោកនិង

ព្ះសហគមន៍ដ្លមានសកម្មភាពសង្គ្ះមនុស្សលោកក៏ណ្នាំ

ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះ និងប្ទានឲ្យមានតម្ល្ថ្មីទៅទៀត។ ដូច្ន្ះ

ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះអាចណ្នាំគូសា្វាមីភរិយទៅកាន់ព្ះជាមា្ចាស់

យ៉ាងស័ក្តិសិទ្ធិអាចជួយគ្ និងអាចជួយពង្ឹងគ្ក្នុងប្សកកម្មដ៏
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ប្សើរបំផុតជាឪពុកនិងជាមា្តាយ(ពន្លឺ១១,៣៥,៤១)។ហ្តុន្ះ

ហើយ បានជាមានអគ្គសញ្ញាមួយដ៏ពិស្សផ្តល់កមា្លំងដល់គូសា្វាមី

ភរិយជាគ្ីស្តបរិស័ទហាក់ដូចជាប្សិទ្ធគ្ដើម្បីឲ្យគ្អាចបំព្ញ

ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនយ៉ាងសមរម្យ។ អនុភាពន្អគ្គសញ្ញាន្ះ ជួយគ្

ឲ្យបំព្ញប្សកកម្មរបស់ខ្លួនជាគូសា្វាមីភរិយនិងជាអ្នកណ្នាំក្ុម

គ្ួសារ។ព្ះវិញ្ញាណរបស់ព្ះគ្ីស្តក៏ជ្ួតជ្បក្នុងការរស់នៅទាំង

អស់របស់គ្ ឲ្យគ្មានជំនឿ មានស្ចក្តីសង្ឃឹម និងមានស្ចក្តី

ស្ឡាញ់។ដូច្ន្ះគូសា្វាមីភរិយអាចឈានទៅជាបុគ្គលកាន់ត្ព្ញ

លក្ខណៈឡើងៗ និងអាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានវិសុទ្ធទៀត

ផង។គ្ក៏រួមចំណ្កលើកតម្កើងសិរីរុរឿងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

គ.ដោយឪពុកមា្តាយធ្វើជាគំរូ និងដោយគត់រួមគ្នាអង្វរព្ះជាមា្ចាស់ទុក

ជាមុនឲ្យកូនៗហើយសូម្បីត្អស់អ្នកដ្លរស់នៅក្នុងរង្វង់ក្ុមគ្ួសារ

ក៏នឹងមានចិត្តប្កបដោយមនុស្សធម៌យ៉ាងស្ួល ហើយរកផ្លូវទៅ

កាន់ការសង្គ្ះនិងឲ្យបានវិសុទ្ធយ៉ាងស្ួលដ្រ។រីឯគូសា្វាមីភរិយ

វិញ គ្ចម្ើនឡើងដោយមានកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរបំព្ញតួនាទីរបស់

ខ្លួនជាឪពុកនិងជាមា្តាយ។គត់ក៏ខិតខំបំព្ញភារកិច្ចអប់រំរបស់ខ្លួន

ដោយយកចិត្តទុកដាក់គឺជាភារកិច្ចរបស់គត់ផ្ទាល់ជាពិស្សអប់រំ

កូនៗខាងផ្លូវសាសនា។

ង.កូនៗជាសមាជិកដ៏រស់រវីកន្ក្ុមគ្ួសារ។ គ្ជួយឪពុកមា្តាយឲ្យ

បានវិសុទ្ធតាមរបៀបរបស់គ្។ គ្អរគុណឪពុកមា្តាយគ្គោរពកោត

ខា្លចគត់ និងទុកចិត្តលើគត់ទៀតផង។ ធ្វើដូច្ន្ះ គ្ពិតជាតប

ឆ្លើយនឹងគុណបុណ្យឪពុកមា្តាយ។ក្នុងឋានៈជាបុត្ធីតាដ៏ល្អគ្ជួយ

ឪពុកមា្តាយនៅគ្ពិបាកប្ចាំជីវិតជាពិស្សគ្ជួយថ្រក្សានៅព្ល

គត់ចាស់ជរានៅឯកោ។មនុស្សទាំងអស់ត្ូវត្គោរពបុរសពោះមាយ

និងស្្តីម្មា៉ាយដ្លមានចិត្តកា្លហានរស់នៅតាមរបៀបព្ះជាមា្ចាស់

ត្ស់ហៅឲ្យគ្ជាគូសា្វាមីភរិយកាលពីមុននោះ (១ធម៥,៣)។
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ក្ុមគ្ួសារត្ូវច្ករំល្កធនធនខាងវិញ្ញាណទៅវិញទៅមកដោយ

ចិត្តទូលាយ។ក្ុមគ្ួសារគ្ីស្តបរិស័ទកើតដោយសារអាពាហ៍ពិពាហ៍

ជានិមិត្តសញ្ញានិងទទួលចំណ្កក្នុងសម្ពន្ធម្ត្ីប្កបដោយស្ចក្តី

ស្ឡាញ់រវងព្ះគ្ីស្តនិងព្ះសហគមន៍(អភ៥,៣២)ហ្តុន្ះ

ក្ុមគ្ួសារគ្ីស្តបរិស័ទ ត្ូវបងា្ហាញឲ្យមនុស្សលោកឃើញវត្តមាន

ដ៏រស់រវីករបស់ព្ះសង្គ្ះក្នុងលោកន្ះនិងលក្ខណៈដ៏ពិតប្កដ

របស់ព្ះសហគមន៍។គ្បងា្ហាញវត្តមានន្ះដោយស្ចក្តីស្ឡាញ់

ជាគូសា្វាមីភរិយដោយបង្កើតកូនដោយចិត្តទូលាយដោយគ្មាន

ចិត្តស្មោះភក្តីចំពោះគ្នានឹងគ្នា និងដោយសមាជិកទាំងអស់ក្នុងកុ្ម

គ្ួសារនោះច្ះសហការគ្នាផង។

៤៩- សេចក្តីសេឡាញ់ជាគូសា្វាមីភរិយ

ក.ព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់អញ្ជើញអ្នកភា្ជាប់ពាក្យឲ្យកាន់តាមស្ចក្តី

សន្យារបស់គ្និងស្ឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកយ៉ាងបរិសុទ្ធ។ព្ះបន្ទូល

ក៏អញ្ជើញគូសា្វាមីភរិយឲ្យស្ឡាញ់គ្នាដោយឥតរសាយចិត្តឡើយ

(កណ២,២២-២៤;សភ៥,១៨-២០;៣១,១០-៣១;តប៨,៤-៨;

ចស១,១-៣;២,១៦;៧,៨-១១;១ករ៧,៤-៦;អភ៥,២៥-៣៣)។

មនុស្សជាច្ើននៅសម័យឥឡូវ ក៏លើកតម្កើងស្ចក្តីស្ឡាញ់ដ៏

ពិតប្កដរបស់គូសា្វាមីភរិយដ្រដ្លគ្សម្ត្ងតាមរបៀបផ្ស្ងៗ

ស្បតាមប្ព្ណីដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់ប្ជាជននានានិងស្បតាមអាយុ

របស់គ្ផង។ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះពិតជាមានលក្ខណៈជាមនុស្ស

យ៉ាងវិស្សព្ះស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះហូរច្ញមកពីបុគ្គលមា្នាក់

ទៅកាន់បុគ្គលមា្នាក់ទៀតដោយគ្សម្ចចិត្តថានឹងមានសញ្ច្តនា

ស្ឡាញ់នោះ។ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះផ្តល់ស្ចក្តីសុខដល់បុគ្គល

ទាំងស្ុង។ហ្តុន្ះស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះអាចផ្តល់តម្ល្ពិស្ស

ដល់កាយវិការទាំងប៉ុនា្មោនដ្លគូសា្វាមីភរិយប្ព្ឹត្តតាមរូបកាយនិង
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ដល់ជីវិតន្ចិត្តគំនិតដ្លបងា្ហាញស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះផង។ស្ចក្តី

ស្ឡាញ់នោះបណា្តាលឲ្យកាយវិការនិងរបៀបបញ្ច្ញមនោសញ្ច្តនា

ទាំងនោះទទួលតម្ល្ទុកជាកតា្តានិងជាសញ្ញាសមា្គល់ន្ការរាប់អាន

ផ្ទាល់ក្នុងលក្ខណៈជាគូសា្វាមីភរិយ។ ព្ះអមា្ចាស់បានប្សព្យាបាល

ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះ និងលើកតម្កើងឲ្យបានព្ញលក្ខណៈដោយ

ព្ះអង្គប្សប្ណីយ៉ាងពិស្សតាមព្ះហឫទ័យម្តា្តាករុណា

របស់ព្ះអង្គ។ ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះបង្ួមបង្ួបលក្ខណៈជាមនុស្ស

ផងនិងលក្ខណៈជាព្ះជាមា្ចាស់ផងនិងណ្នាំគូសា្វាមីភរិយឲ្យប្គល់

ខ្លួនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកដោយស្រី។ អ្នកទាំងពីរបងា្ហាញការប្គល់

ខ្លួននោះដោយបញ្ច្ញមនោសញ្ច្តនានិងដោយធ្វើកាយវិការថា្នាក់

ថ្នមគ្នា។ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះក៏ជ្ួតជ្បដល់ការរស់នៅទាំងស្ុង

របស់គ្ទៀតផង។លើសពីន្ះទៅទៀតស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះកាន់

ត្ព្ញលក្ខណៈ និងចម្ើនឡើង ដោយគូសា្វាមីភរិយស្ន្ហាគ្នា

ជាញឹកដោយចិត្តទូលាយដ្រ។ដូច្ន្ះស្ចក្តីស្ឡាញ់ន្ះហួសពី

តណា្ហា ដ្លលម្អៀងទៅរកការភ្លើតភ្លើនតាមតណា្ហាឆ្ងាយណាស់។

ប្សិនបើគូសា្វាមីភរិយស្ឡាញ់គ្នាដោយសំអាងត្លើលម្អៀងន្

តណា្ហាភ្លើតភ្លើនធម្មតានោះស្ចក្តីស្ឡាញ់របស់គ្មុខជាសាបសូន្យ

បាត់ទៅយ៉ាងឆប់ៗនិងយ៉ាងស្នអណចអធមជាពុំខានឡើយ។

ខ.ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះសម្ត្ងច្ញតាមរបៀបពិស្សរបស់វ និង

សម្ចដោយគូសា្វាមីភរិយស្ន្ហាគ្នា ជាកិច្ចផ្ទាល់ន្ការរស់នៅជា

គូសា្វាមីភរិយ។ហ្តុន្ះហើយ បានជាកាយវិការទាំងប៉ុនា្មោនដ្ល

គូសា្វាមីភរិយប្ព្ឹត្តនៅព្លស្ន្ហាដ៏បរិសុទ្ធនោះ ពិតជាកិច្ចដ៏ល្អ

ប្កបដោយគុណធម៌និងសមរម្យថ្ល្ថ្នូរទៀតផង។ប្សិនបើគូសា្វាមី

ភរិយស្ន្ហាគ្នាតាមលក្ខណៈជាមនុស្សយ៉ាងពិតប្កដ កាយវិការ

ទាំងនោះទៅជាសញ្ញាសមា្គល់បងា្ហាញអំពីការប្គល់ខ្លួនទៅវិញទៅមក

និងជួយសម្ួលការប្គល់ខ្លួននោះទៀតផង។ការប្គល់ខ្លួនទៅវិញ
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ទៅមកនោះក៏ផ្តល់ផលប្យោន៍ដ៏មានតម្ល្ដល់គូសា្វាមីភរិយទាំង

មានអំណរសប្បាយនិងអរគុណគ្នាផង។គូសា្វាមីភរិយធ្វើពិធីទទួល

សា្គល់ការប្ត្ជា្ញាចិត្តរបស់ខ្លួននឹងស្ឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក ជាពិស្ស

ព្ះគ្ីស្តប្សប្សិទ្ធិឲ្យស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះបានវិសុទ្ធថ្មទៀត

ផងដោយអគ្គសញ្ញាអាពាហ៍ពិពាហ៍។ស្ចក្តីស្ឡាញ់នោះនៅស្មោះ

ភក្តីរលាយមិនបានគឺភក្តីទាំងរូបកាយទាំងគំនិតទាំងនៅគ្ស្ណុក

និងនៅគ្វ្ទនា។ហ្តុន្ះស្ចក្តីស្ឡាញ់់ប្បន្ះទាមទារមិន

ឲ្យល្ងលះគ្នា និងមិនឲ្យក្បត់ចិត្តគ្នាបានឡើយ។យើងត្ូវទទួល

សា្គល់ថាព្លគូសា្វាមីភរិយស្ន្ហាគ្នាយ៉ាងព្ញលក្ខណៈនោះបុរស

និងស្្តីមានកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរស្មើគ្នាក្នុងឋានៈជាបុគ្គលមា្នាក់។ ភាពស្មើ

គ្នានោះ បងា្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថា ត្ូវមានគូស្ករត្មួយគត់ដូចព្ះ

អមា្ចាស់បានបញ្ជាក់ស្ប់ហើយ។ គូសា្វាមីភរិយជាគ្ីស្តបរិស័ទត្ូវ

មានព្ហ្មវិហារធម៌យ៉ាងខា្លំងទើបអាចកាន់តាមកាតព្វកិច្ចរបស់ខ្លួន

ដោយចិត្តព្យាយម តាមត្ព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅគ្។ ហ្តុន្ះ

បានជាព្ះជាមា្ចាស់ប្សប្ណី ឲ្យគូសា្វាមីភរិយមានសមត្ថភាព

អាចរស់នៅប្បវិសុទ្ធនោះបាន។ អ្នកទាំងពីរត្ូវត្ថ្រក្សាស្ចក្តី

ស្ឡាញ់ឲ្យកាន់ត្ខា្លំងឡើង ច្ះអត់ទោសឲ្យគ្នាដោយចិត្តទូលាយ

ប្ុងខ្លួនបូជាជីវិតសម្ប់គូរបស់ខ្លួន គឺលះបង់ប្យោជន៍របស់ខ្លួន

ជានិច្ច។ អ្នកទំាងពីរត្ូវត្អង្វរព្ះជាមា្ចាស់ សូមព្ះអង្គប្សឲ្យ

គ្មានស្ចក្តីស្ឡាញ់ប្បនោះផង។

គ.ត្ូវគោរពស្ន្ហាដ៏ពិតប្កដរបស់គូសា្វាមីភរិយយ៉ាងខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត។

ប្សិនបើ គូសា្វាមីភរិយជាគ្ីស្តបរិស័ទផ្តល់សក្ខីភាពយ៉ាងប្សើរ

អំពីចិត្តស្មោះភក្តីអំពីការរស់នៅយ៉ាងសុខដុមរមនាប្សិនបើគ្ស៊ូ

ប្តូរជីវិតអប់រំកូនៗ ប្សិនបើគ្ទទួលខុសត្ូវឲ្យរបៀបរស់នៅជាគូ

សា្វាមីភរិយនិងជាក្ុមគ្ួសារប្ជាថ្មីតាមស្ចក្តីត្ូវការក្នុងវិស័យ

វប្បធម៌ចិត្តសាស្្តនិងសង្គមគ្ពិតជាជួយបង្កើតមតិសាធរណៈ
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ដ៏ត្ឹមត្ូវអំពីស្ចក្តីស្ន្ហានោះ។ត្ូវបងា្ហាត់យុវជនឲ្យទាន់ព្លវ្លា

និងតាមស្ចក្តីត្ូវការអំពីកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្ស្ចក្តីស្ន្ហាជាគូសា្វាមី

ភរិយអំពីគោលដៅនិងអំពីរបៀបប្ព្ឹត្តផងដ្រ។បើអប់រំយុវជន

ក្នុងរង្វង់ក្ុមគ្ួសារ ទើបប្សើរជាងទទួលការបងា្ហាត់នៅកន្ល្ងផ្ស្ង។

ដូច្ន្ះយុវជនដ្លទទួលការអប់រំអំពីព្ហ្មចរិយធម៌ដល់ព្លកំណត់

គ្អាចរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍រស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយក្យពីបានរស់

នៅយ៉ាងថ្ល្ថ្នូរតាំងពីព្លភា្ជាប់ពាក្យមក។

៥០- គូសា្វាមីភរិយបន្តពូជ

ក.លក្ខណៈផ្ទាល់ន្អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្ន្ហាជាគូសា្វាមីភរិយមាន

គោលដៅតម្ង់ទៅបន្តពូជ និងអប់រំកូន។ កូនៗជាអំណយទាន

ដ៏ប្សើរបំផុតន្ការរស់ជាគូសា្វាមីភរិយ ហើយក៏ជួយផ្តល់ស្ចក្តី

សុខដល់ឪពុកមា្តាយយ៉ាងខា្លំងដ្រ។ព្ះជាមា្ចាស់មានព្ះបន្ទូលដោយ

ផ្ទាល់ព្ះអង្គថា"បើមនុស្សនៅត្ឯងមិនស្ួលទ្"(កណ២,១៨)។

តាំងពីដើមរៀងមក ព្ះអង្គប្តិសា្ឋានមនុស្សជាបុរស និងជាស្្តី

(មថ១៩,៤)ព្ះអង្គក៏សព្វព្ះហឫទ័យឲ្យមនុស្សទទួលចំណ្ក

ពិស្សក្នុងកិច្ចប្តិសា្ឋានរបស់ព្ះអង្គហ្តុន្ះហើយបានជាព្ះអង្គ

ប្ទានពរឲ្យបុរស និងស្្តីថា "ចូរបង្កើតកូនចៅឲ្យបានកើនច្ើន

ឡើង"(កណ១,២៨)។ដូច្ន្ះស្ន្ហាដ៏ពិតប្កដតាមការយល់

ឃើញយ៉ាងត្ឹមត្ូវ ដូចរចនាសម្ពន្ធន្ក្ុមគ្ួសារដ្លហូរមកពី

ស្ន្ហានោះក៏តម្ង់ទៅជួយឲ្យគូសា្វាមីភរិយមានចិត្តទូលាយសហការ

ជាមួយព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះអាទិករនិងរបស់ព្ះសង្គ្ះ

គឺព្ះអង្គមានបំណងចង់ពង្ីកមហាគ្ួសាររបស់ព្ះអង្គ និងឲ្យមហា

គ្ួសារនោះកាន់ត្ប្សើរឡើងៗដោយសារគ្។ទោះជាយ៉ាងណា

ក៏ដោយ ក៏មិនត្ូវភ្ល្ចគោលដៅឯទៀតៗន្ការរស់នៅជាគូសា្វាមី

ភរិយដ្រ។
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ខ.គូសា្វាមីភរិយមានភារកិច្ចផ្ទាល់នឹងបន្តជីវិតហើយអប់រំកូន។ត្ូវចាត់

ទុកថាភារកិច្ចន្ះជាប្សកកម្មរបស់អ្នកទាំងពីរផ្ទាល់។ គូសា្វាមីភរិយ

ដឹងខ្លួនថាគ្ជាសហការីន្ព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះជាមា្ចាស់

ជាព្ះអាទិករហាក់ដូចជាបកស្យព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់នោះឲ្យ

អ្នកដទ្សា្គល់។ហ្តុន្ះហើយបានជាគ្ត្ូវបំព្ញបន្ទុកបន្តពូជ

ទាំងទទួលការខុសត្ូវក្នុងឋានៈជាមនុស្សផងនិងជាគ្ីស្តបរិស័ទផង។

ព្លសម្ចចិត្តបន្តពូជអ្នកទាំងពីរត្ូវត្យល់ព្មនឹងគ្នា រួមគ្នា

ខិតខំរិះគិតសម្ចចិត្តយ៉ាងទៀងត្ង់ទាំងសុខចិត្តសា្តាប់តាមព្ះ

បញ្ជារបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដោយគោរព។អ្នកទាំងពីរត្ូវរិះគិតថ្លឹងថ្ល្ង

ស្ចក្តីសុខរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ស្ចក្តីសុខរបស់កូនៗដ្លកើតរួចហើយ

ហើយស្ចក្តីសុខកូនដ្លនឹងកើតនៅព្លអនាគត។ គ្ពិនិត្យ

ពិចារណាអំពីសភាពការណ៍ខាងសមា្ភារៈនិងខាងវិញ្ញាណនាសម័យ

គ្រស់នៅ និងអំពីសភាពការណ៍របស់ខ្លួនគ្ផ្ទាល់។ គ្គិតគូរអំពី

ស្ចក្តីសុខក្នុងសហគមន៍គ្ួសារ អំពីស្ចក្តីត្ូវការរបស់សង្គមនៅ

នាលោកន្ះ និងអំពីស្ចក្តីតូ្វការរបស់ព្ះសហគមន៍ថ្មទៀត

ផង។ គូសា្វាមីភរិយជាគ្ីស្តបរិស័ទត្ូវសម្ចចិត្តបន្តពូជ ដោយ

ខ្លួនគ្ផ្តាល់ត្ម្តងនៅចំពោះព្ះភ័ក្ត្ព្ះជាមា្ចាស់។សូមឲ្យគូសា្វាមី

ភរិយជាគ្ីស្តបរិស័ទដឹងច្បាស់ថា គ្មិនអាចរស់នៅ និងប្ពឹ្ត្ត

តាមអំពើចិត្តបានទ្ត្គ្មានកាតព្វកិច្ចប្ព្ឹត្តតាមមនសិការរបស់

ខ្លួនជានិច្ច គឺមនសិការដ្លត្ូវស្បតាមធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

សូមឲ្យគូសា្វាមីភរិយយកចិត្តទុកដាក់សា្តាប់ការណ្នាំព្ះសហគមន៍

ដ្លមានអំណាចអាចបកស្យធម្មវិន័យនោះតាមពន្លឺន្ដំណឹងល្អ។

ធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ន្ះសម្ត្ងយ៉ាងច្បាស់អំពីអត្ថន័យស្ន្ហា

របស់គូសា្វាមីភរិយការពារស្ចក្តីស្ឡាញ់និងណ្នាំស្ចក្តីស្ឡាញ់

នោះឲ្យមានលក្ខណៈជាមនុស្សយ៉ាងពិតប្កដ។គូសា្វាមីភរិយត្ូវ

ផ្ញើជីវិតលើព្ះជាមា្ចាស់ដ្លថ្រក្សាពិភពលោក និងត្ូវអប់រំខ្លួនឲ្យ

មានចិត្តលះបង់បូជាជីវិត(១ករ៧,៥)។ហ្តុន្ះហើយបានជា
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ព្លគូសា្វាមីភរិយគ្ីស្តបរិស័ទទទួលការខុសត្ូវបំព្ញមុខងាររបស់

ខ្លួនជាអ្នកបន្តពូជគ្ទទួលការខុសត្ូវដោយចិត្តទូលាយក្នុងឋានៈ

ជាមនុស្សផង និងជាគ្ីស្តបរិស័ទផង។ព្លនោះគ្លើកតម្កើង

សិរីរុងរឿងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ហើយតម្ង់ខ្លួនទៅជាមនុស្សព្ញលក្ខណៈ

ក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្ត។ក្នុងចំណមអស់អ្នកដ្លបំព្ញកិច្ចបន្តពូជដ្ល

ព្ះជាមា្ចាស់បានផ្ញើទុកឲ្យបំព្ញនោះត្ូវចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងពិស្ស

ចំពោះអ្នកដ្លព្មពៀងគ្នាក្យពីបានពិគ្ះជាមួយគ្នា សុខ

ចិត្តបង្កើតកូនឲ្យបានច្ើននិងអប់រំឲ្យបានថ្ល្ថ្នូរដោយចិត្តទូលាយ។

គ.ប៉ុន្ត្ ព្ះជាមា្ចាស់ត្ងតាំងការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយមិនគ្ន់ត្

សម្ប់បន្តពូជប៉ុណ្ណោះទ្។ លក្ខណៈផ្ទាល់របស់សម្ពន្ធម្តី្ចង

បុរស និងស្្តីដ្លស្យមិនបាន ហើយស្ចក្តីសុខរបស់កូនៗ

ទាមទារឲ្យស្ចក្តីស្ឡាញ់របស់គូសា្វាមីភរិយបានទៀងត្ង់ និង

រីកចម្ើនឡើងៗជាលំដាប់។ ហ្តុន្ះហើយ ត្ូវចាត់ការរស់នៅ

របស់គូសា្វាមីភរិយដ្លគ្មោនកូន ផ្ទុយនឹងបំណងប្ថា្នាយ៉ាងខា្លំង

របស់គ្ ទុកជាសហគមន៍មួយនិងជាការរួបរួមទាំងស្ុងប្ចាំជីវិត

ដ្លនៅត្មានតម្ល្យ៉ាងថ្ល្ថ្នូរនិងមិនអាចស្យបានដ្រ។

៥១- ស្នេហារបស់គូសា្វាមីភរិយ  និងការគោរពជីវិត។ 

ក.មហាសន្និបាតដឹងច្បាស់ថាសព្វថ្ង្គូសា្វាមីភរិយដ្លមានបំណង

ចង់ណ្នាំការរស់នៅរបស់ខ្លួនយ៉ាងសមរម្យ ត្ូវត្ប្ឈមមុខជា

ញឹកញាប់នឹងសភាពការណ៍ជីវភាពខ្លះៗមិនស្ួល គ្មោនលទ្ធភាព

អាចបង្កើនចំនួនកូនរបស់ខ្លួនបានឡើយយ៉ាងហោចណាស់ក្នុងរយៈ

ព្លមួយប៉ុណ្ណោះ។ហ្តុន្ះគ្ពិបាកប្ព្ឹត្តតាមស្ចក្តីស្ន្ហា

ដ៏ស្មោះភក្តីរបស់គ្ និងរួមរស់យ៉ាងព្ញល្ញតាមឋានៈជាគូសា្វាមី

ភរិយដ្រ។ប្សិនបើគូសា្វាមីភរិយដាច់រួមបវ្ណីគ្ប្ហ្លពិបាក

ស្ឡាញ់គ្នាយ៉ាងស្មោះភក្តីហើយក៏អាចបណា្តាលឲ្យស្ចក្តីសុខរបស់
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កូនៗពិបាកដ្រ។ នៅក្នុងករណីនោះ ការអប់រំកូនៗក៏ស្នពិបាក

ហើយគូសា្វាមីភរិយប្ហ្លនឹងខ្វះស្ចក្តីកា្លហានទទួលកូននៅព្ល

ក្យតទៅទៀត។

ខ.មានគូសា្វាមីភរិយខ្លះហា៊ានដោះស្យបញ្ហាទាំងន្ះតាមរបៀបទុច្ចរិត

ខុសវិន័យរហូតដល់ហា៊ានសមា្លប់កូនទៅទៀត។ព្ះសហគមន៍សូម

រំឭកថាវិន័យទាំងប៉ុនា្មោនរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ណ្នាំអំពីការបន្តជីវិតនិង

វិន័យដ្លជួយឲ្យស្ចក្តីស្ឡាញ់ដ៏ពិតប្កដរបស់គូសា្វាមីភរិយ

ចម្ើនឡើងមិនទាស់ទ្ងគ្នាឡើយ។

គ.ព្ះជាមា្ចាស់ជាប្ភពន្ជីវិតព្ះអង្គបានផ្ញើមុខងារបន្តជីវិតឲ្យមនុស្ស

លោកជាមុខងារដ៏ប្សើរថ្ល្ថ្នូរ។ មនុស្សត្ូវត្បំព្ញមុខងារន្ះ

តាមរបៀបគប់ព្ះហឫទ័យព្ះអង្គ។ ហ្តុន្ះហើយបានជាត្ូវ

រក្សាទុកជីវិតតាំងត្ពីព្លទារកចាប់ផ្ទ្មកដោយយកចិត្តទុកដាក់

យ៉ាងខា្លំងបំផុត។ការពន្លូតកូនឬការធ្វើឃតកូនពិតជាបទឧក្ិដ្ឋ

ដ៏អប្ិយគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់។គុណសម្បត្តិរបស់មនុស្សដ្លមាន

ភ្ទ និងដ្លមានអំណាចអាចបង្កើតកូនប្សើរអសា្ចារ្យច្ើនជាង

គុណសម្បត្តិសត្វឯទៀតៗដ្លមានជីវិតកម្ិតទាប។ហ្តុន្ះហើយ

បានជាគូសា្វាមីភរិយត្ូវគោរពកាយវិការពិស្សដ្លខ្លួនប្ព្ឹត្ត

សម្ប់បន្តជីវិតយ៉ាងខា្លំងឲ្យបានស្បតាមតម្ល្ថ្ល្ថ្នូរដ៏ពិតប្កដ

របស់មនុស្ស។ព្លគូសា្វាមីភរិយត្ូវសម្ួលស្ន្ហានឹងការបន្តជីវិត

ក្នុងឋានៈជាអ្នកទទួលខុសត្ូវនោះ ត្ូវនឹកគិតថាចរិយសីលធម៌ក្នុង

ការប្ព្ឹត្តមិនអាស្័យត្លើចិត្តគំនិតដ៏ស្មោះត្ង់របស់គ្ ឬមិន

អាស្័យដោយគ្ថ្លឹងថ្ល្ងមូលហ្តុផ្ស្ងៗប៉ុណ្ណោះទ្ត្ត្ូវសម្ច

ចរិយសីលធម៌តាមកតា្តាខ្លះដ្លប្ក្កមិនបាន ដ្លហូរមកពី

លក្ខណៈរបស់បុគ្គលនិងសភាពន្កិច្ចការដ្លគ្ប្ព្ឹត្តនោះវិញ។

លក្ខណៈសម្ប់ថ្លឹងថ្ល្ងវិនិច្ឆ័យទាំងនោះ ក៏គោរពអត្ថន័យរបស់

គូសា្វាមីភរិយ ដ្លប្គល់ខ្លួនឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមក និងអត្ថន័យន្
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កិច្ចបន្តជីវិត ស្បតាមលក្ខណៈខ្លួនគ្ជាមនុស្ស ក្នុងបរិយកាស

ន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់យ៉ាងពិតប្កដ។ ប្សិនបើគូសា្វាមីភរិយមិន

ប្ព្ឹត្តតាមព្ហ្មចារិយធម៌ដោយចិត្តស្មោះទ្ គ្មិនអាចសម្ច

ដូច្ន្ះបានឡើយ។អំពីការពន្យារកំណើតកូនបុត្ធីតាន្ព្ះសហ

គមន៍ដ្លអនុវត្តតាមគោលការណ៍ព្ះសហគមន៍គ្មោនសិទ្ធិប្ព្ឹត្ត

តាមមាគ៌ដ្លការណ្នាំព្ះសហគមន៍មិនយល់ព្មនោះទ្ព្ះ

ការណ្នាំន្ះមានតូនាទីបកស្យធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

ឃ.សូមឲ្យមនុស្សទាំងអស់ជ្បយ៉ាងច្បាស់ថាមិនត្ូវនឹកគិតអំពីជីវិត

មនុស្ស និងអំពីបន្ទុកបន្តពូជនោះ ដោយនឹកត្ឹមត្ពីលោកន្ះ

ប៉ុណ្ណោះទ្ហើយក៏គ្មោនអត្ថន័យយ៉ាងព្ញល្ញត្ឹមត្ក្នុងលោក

ន្ះដ្រ។ត្ូវរិះគិតអំពីជីវិតមនុស្សនិងបន្ទុកន្ការបន្តពូជដោយ

នឹកជានិច្ចដល់វសនារបស់មនុស្សជាវសនាដ្លនៅស្ថិតស្ថ្រអស់

កល្បជានិច្ចវិញ។

៥២- មនុសេសទាំងអស់តេូវយកចិត្តទុកដាក់ពងេឹងតម្លេ
នេការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយ និងជាកេុមគេួសារ

ក.ក្ុមគ្ួសារហាក់ដូចជាសាលាអប់រំមនុស្សឲ្យចម្ើនឡើង។ក៏ប៉ុន្ត្

ក្ុមគ្ួសារន្ះទាមទារឲ្យសមាជិកទាំងអស់រួបរួមគ្នាដោយចិត្តថ្លើម

ត្មួយ ឲ្យគូសា្វាមីភរិយច្ករំល្កគំនិតយោបល់របស់ខ្លួន ហើយ

ក៏ទាមទារឲ្យឪពុកមា្តាយយកចិត្តទុកដាក់រួមសហការក្នុងកិច្ចអប់រំ

កូនៗដ្រទើបក្ុមគ្ួសារន្ះអាចទៅដល់ជីវិតរបស់ខ្លួនយ៉ាងព្ញ

ល្ញ និងអាចបំព្ញប្សកកម្មរបស់ខ្លួនឲ្យបានព្ញលក្ខណៈ។

ឪពុកត្ូវមានវត្តមានយ៉ាងសកម្ម ទើបគត់អាចជួយជាខា្លំងក្នុងការ

អប់រំកូនបាន។ ក៏ប៉ុន្ត្ កូនៗជាពិស្សកូនៗតូចជាងគ្ ត្ូវការ

មា្តាយជាចាំបាច់។ហ្តុន្ះហើយបានជាត្ូវបណ្តាយឲ្យមា្តាយមាន

លទ្ធភាពអាចថ្ទាំក្ុមគ្ួសាររបស់ខ្លួនបាន។ ត្មិនត្ូវបំភ្ល្ចថា
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សិទ្ធិស្្តីកំពុងចម្ើនឡើងក្នុងសង្គមដ្រ។សូមអប់រំកូនៗយ៉ាងណា

ដើម្បីឲ្យនៅព្លវព្ញវ័យ វច្ះទទួលខុសត្ូវអាចតបឆ្លើយនឹង

ព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅគ្។ប្សិនបើព្ះអង្គត្ស់ហៅឲ្យគ្កាន់

សាសនាគ្នឹងអាចជ្ើសរីសរបៀបរស់នៅរបស់ខ្លួន។ប្សិនបើ

គ្រៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឲ្យគ្អាចបង្កើតក្ុមគ្ួសាររបស់ខ្លួនផ្ទាល់

បានដោយមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្ប់គ្ន់តាមសីលធម៌តាមសង្គម

និងតាមស្ដ្ឋកិច្ចទៀតផង។ ឪពុកមា្តាយ ឬអាណាព្យាបាលមាន

ភារកិច្ចណ្នាំកូនៗដោយទូនា្មោនគ្ដោយប្ជា្ញា ក្នុងការរៀបអាពាហ៍

ពិពាហ៍។ ទោះបីយុវជនចូលចិត្តសា្តាប់គត់ក្តី ក៏គត់ត្ូវប្យ័ត្ន កុំ

បង្ខំចិត្តគ្ដោយត្ង់ៗ ឬដោយប្យោល ជំរុញគ្ឲ្យរៀបអាពាហ៍

ពិពាហ៍ឬឲ្យជ្ើសរីសគូស្ករ។

ខ.ក្ុមគ្ួសារពិតជាកន្ល្ងដ្លមនុស្សច្ើនតំណអាចជួបគ្នាបាននិង

អាចជួយគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យទទួលប្ជា្ញាកាន់ត្ទូលំទូលាយឡើង

ដ្រ។ក្ុមគ្ួសារក៏ពិតជាកន្ល្ងសម្ួលសិទ្ធិបុគ្គលមា្នាក់ៗជាមួយ

សិទ្ធិបុគ្គលដទ្ទៀតក្នុងសង្គមផង។ ហ្តុន្ះហើយ បានជាក្ុម

គ្ួសារពិតជាគ្ឹះន្សង្គមម្ន។ អស់លោកអ្នកដ្លមានឥទ្ធិពល

លើសហគមន៍នានា និងនៅលើក្ុមផ្ស្ងៗក្នុងសង្គមត្ូវយកចិត្ត

ទុកដាក់ពង្ឹងការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយ និងក្ុមគ្ួសារយ៉ាងសកម្ម។

សូមឲ្យរដ្ឋអំណាចទទួលសា្គល់លក្ខណៈដ៏ពិតប្កដន្ការរស់នៅ

ជាគូសា្វាមីភរិយនិងជាក្ុមគ្ួសារថ្រក្សាការពារនិងធ្វើឲ្យការរស់

នៅជាគូសា្វាមីភរិយនិងជាក្ុមគ្ួសារចម្ើនឡើងការពារសីលធម៌

សាធរណៈនិងជួយជីវភាពក្ុមគ្ួសារទៀតផង។សូមឲ្យរដ្ឋអំណាច

ចាត់ទុកថាការទាំងនោះជាកាតព្វកិច្ចដ៏សកា្ការៈរបស់ខ្លួន។ត្ូវធនា

សិទ្ធិឪពុកមា្តាយឲ្យបង្កើតកូន និងសិទ្ធិឲ្យអប់រំកូនៗក្នុងរង្វង់ក្ុមគ្ួសារ

ដ្រ។ត្ូវបង្កើតក្បួនច្បាប់និងឲ្យមានក្ុមផ្ស្ងៗ ដើម្បីការពារនិង

ផ្តល់ជំនួយតាមស្ចក្តីត្ូវការដល់អស់អ្នកដ្លបាត់បង់ក្ុមគ្ួសារ

ដ្លគួរឲ្យអាណិត។
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គ.គ្ីស្តបរិស័ទច្ះប្ើប្ស់ព្លវ្លា(អភ៥,១៦កូឡ៤,៥)ត្ូវ

វ្កញ្កអ្វីៗដ្លនៅស្ថិតស្ថ្រអស់កល្បជានិច្ច និងអ្វីៗដ្លត្ងត្

ប្ប្ួលហើយត្ូវពង្ឹងតម្ល្ន្ការរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយនិងជា

ក្ុមគ្ួសារយ៉ាងសកម្ម។ គ្នឹងផ្តល់សក្ខីភាពអំពីការរស់នៅរបស់

ខ្លួនគ្ផ្ទាល់ផងនិងដោយរួមសហការជាមួយអស់មនុស្សដ្លមាន

ឆន្ទៈល្អផង។ធ្វើដូច្ន្ះគ្ដកស្ចក្តីពិបាកច្ញពីក្ុមគ្ួសារផ្គត់ផ្គង់

ស្ចក្តីត្ូវការរបស់ក្ុមគ្ួសារ និងធនាឲ្យក្ុមគ្ួសារទាំងនោះ

ទទួលអត្ថប្យជន៍ន្សម័យទំនើបដូចគ្ដ្រ។ គំនិតទូទៅរបស់

គ្ីស្តបរិស័ទមនសិការដ៏ទៀងត្ង់របស់មនុស្សលោកខាងសីលធម៌

ប្ជា្ញានិងសមត្ថភាពរបស់អស់អ្នកដ្លរៀនខាងវិទ្យាសាសនាមុខជា

នឹងជួយយ៉ាងខា្លំងឲ្យគោលការណ៍ទាំងនោះបានសម្ច។

ឃ.អ្នកបច្ច្កទ្សខាងវិទ្យាសាស្្តជាពិស្សអ្នកបច្ច្កទ្សខាងជីវវិទ្យា

វិជា្ជាព្ទ្យសង្គមវិទ្យាចិត្តវិទ្យាសុទ្ធត្អាចជួយពង្ឹងការរស់នៅជា

គូសា្វាមីភរិយនិងក្ុមគ្ួសារនិងជួយធ្វើឲ្យមនសិការបានស្ងប់ស្ងៀម។

អ្នកបច្ច្កទ្សទាំងនោះអាចធ្វើការសិក្សាសំដៅទៅទិសដៅត្មួយ

និងយកចិត្តទុកដាក់បញ្ជាក់កាន់ត្ច្បាស់អំពីសភាពការណ៍ ដ្ល

ជួយមនុស្សក្នុងកិច្ចពន្យារកំណើតកូនផង។

ង.អស់លោកបូជាចារ្យដ្លទទួលការអប់រំអំពីក្ុមគ្ួសារមានភារកិច្ច

ជួយគំទ្គូសា្វាមីភរិយ ឲ្យរស់នៅតាមឋានៈរបស់ខ្លួនជារបៀបរស់

នៅដ្លព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅគ្។ត្ូវជួយគ្តាមមធ្យាបាយផ្ស្ងៗ

ន្ការណ្នាំដោយធ្វើពិធីអតា្ថាធិប្បាយព្ះបន្ទូលព្ះជាមា្ចាស់ជូនគ្

ដោយធ្វើពិធីគោរពប្ណិប័តន៍ផ្ស្ងៗនិងដោយផ្តល់ជំនួយឯទៀតៗ

ខាងព្ះវិញ្ញាណផង។ត្ូវមានចិត្តម្តា្តានិងអត់ធ្មត់ខន្តីជួយពង្ឹង

គ្ឲ្យឆ្លងកាត់ការពិបាកនានារបស់គ្។ ត្ូវលើកទឹកចិត្តគ្ដោយ

ចិត្តស្ឡាញ់ដើម្បីឲ្យគ្ទៅជាក្ុមគ្ួសារបញ្ច្ញរស្មីដ៏ត្ចះត្ចង់

អំពីសុខដុមរមនាយ៉ាងពិតប្កដ។
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ច.មានអង្គការផ្ស្ងៗ ដូចជាសមាគមក្ុមគ្ួសារ យកចិត្តទុកដាក់

បង្ៀនលទ្ធិន្គ្ីស្តសាសនា និងមានសកម្មភាពបង្ៀនយុវជន

និងគូសា្វាមីភរិយជាពិស្សគូសា្វាមីភរិយថ្មីៗ ឲ្យរស់នៅជាក្ុមគ្ួសារ

ក្នុងសង្គមនិងឲ្យទៅជាគ្ីស្តទូតថ្មទៀតផង។

ឆ.នៅទីបញ្ចប់សូមឲ្យគូសា្វាមីភរិយដ្លព្ះជាមា្ចាស់ប្តិសា្ឋានឲ្យមាន

លក្ខណៈដូចព្ះអង្គដ្លមានព្ះជន្មគង់នៅគឺគូសា្វាមីភរិយដ្ល

រស់នៅតាមរបៀបរៀបរយដ៏ពិតប្កដ សូមរួមគ្នាដោយចិត្តថ្លើមត្

មួយ មានគំនិតត្មួយ ជួយគ្នាឲ្យបានវិសុទ្ធទៅវិញទៅមក។ សូម

ដើរតាមព្ះគ្ីស្ត ជាដើមកំណើតន្ជីវិត (រម ៥,១៥ និង ១៨

៦,៥-១១;កាឡ២,២០)ទាំងឆ្លងកាត់អំណរសប្បាយទាំងបូជាជីវិត

តាមត្ព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅឲ្យរស់នៅជាគូសា្វាមីភរិយនោះ។ដោយ

ស្ចក្តីស្ឡាញ់ដ៏ស្មោះភក្តីថ្មទៀតសូមឲ្យគូសា្វាមីភរិយទាំងនោះ

ទៅជាសាក្សីអំពីគម្ងការដ៏អសា្ចារ្យន្ព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់ដ្ល

ព្ះអមា្ចាស់បានសម្ត្ងឲ្យមនុស្សលោកសា្គល់ដោយព្ះអង្គសយ

ទិវង្គតនិងមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿង។(ភាគទី២)
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ជំពូក ២

អំពីការចមេើននេវបេបធម៌

៥៣- អារម្ភកថា

ក.មនុស្សបានព្ញលក្ខណៈជាមនុស្សយ៉ាងពិតប្កដ ដោយសារ

អរិយធម៌។មានត្មនុស្សប៉ុណ្ណោះទ្ដ្លមានដូច្ន្ះ គឺថាមនុស្ស

ច្ះថ្ទាំសម្បត្តិធម្មជាតិ និងអ្វីដ្លមានតម្ល្ក្នុងធម្មជាតិនោះ។

ធម្មជាតិនិងវប្បធម៌ជាប់ជាមួយគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធបំផុតនៅគ្ប់ព្ល

ដ្លយើងនិយយអំពីជីវិតមនុស្ស។

ខ.តាមអត្ថន័យទូលំទូលាយពាក្យ"វប្បធម៌"សំដៅទៅលើអ្វីៗដ្លមនុស្ស

ប្ើប្ស់ដើម្បីសំលៀងចិត្តគំនិតឲ្យកាន់ត្ស្ួច និងដើម្បីពងឹ្ង

សមត្ថភាពផ្ស្ងៗន្វិញ្ញាណ និងរូបកាយរបស់ខ្លួនផង។ មនុស្ស

ខិតខំរៀនឲ្យមានចំណ្ះច្ះដឹង និងធ្វើការដើម្បីត្ួតត្ពិភពលោក

ធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់ខ្លួនក្នុងសង្គមទាំងការរស់នៅជាក្ុមគ្ួសារក្តី

ទាំងការរស់នៅជាប្ជាពលរដ្ឋក្តីមានលក្ខណៈជាមនុស្ស ដោយ

អភិវឌ្ឍន៍កិរិយមារយទឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងនិងធ្វើឲ្យសា្ថាប័ននានា

ចម្ើនឡើង។ មនុស្សត្ងត្ច្ករំល្កបទពិសធន៍ដ៏ប្សើរខាង

វិញ្ញាណនិងស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នាដ៏សំខាន់ៗរបស់មនុស្សជាតិបញ្ជូនឲ្យ

អ្នកដទ្សា្គល់ដោយបញ្ច្ញបទពិសធន៍នោះរក្សាទុកតាមសា្នាដ្

របស់ខ្លួនដើម្បីជួយអភិវឌ្ឍន៍មនុស្សជាច្ើននិងមនុស្សលោកទាំង

មូលទៀតផង។

គ.ហ្តុនោះហើយបានជា វប្បធម៌របស់មនុស្សពាក់ព័ន្ធនឹងប្វត្តិសាស្្ត

និងសង្គមជៀសផុតមិនបាន។បើដូច្ន្ះម្នតាមធម្មតាពាក្យ"វប្បធម៌"

ទទួលអត្ថន័យសំដៅទៅលើការរស់នៅក្នុងសង្គម និងសំដៅទៅលើ
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របៀបរស់នៅតាមជាតិសាសន៍នានាដ្រ។ បើយល់តាមរបៀបន្ះ

យើងអាចនិយយថា មានវប្បធម៌ជាច្ើនអន្ក។ មនុស្សរស់នៅ

តាមរបៀបប្ល្កៗពីគ្នា គ្ត្ងត្រាប់អ្វីៗដ្លថ្ល្ជាងគ្ និងអ្វីៗ

ថោកទាបជាងគ្តាមរបៀបប្ល្កៗពីគ្នាន្ះមកពីរបៀបមនុស្សធ្លប់

ប្ើប្ស់វត្ថុមកពីរបៀបគ្ធ្លប់ធ្វើការមកពីរបៀបគ្ធ្លប់និយយ

ឬបញ្ច្ញយោបល់មកពីរបៀបគ្កាន់សាសនាមកពីរបៀបគ្កាន់

កិរិយមាយទមកពីគ្បង្កើតច្បាប់ប្ល្កពីគ្នាមកពីគ្ត្ងតាំងសា្ថាប័ន

កាត់ក្តីប្ល្កពីគ្នាមកពីរបៀបគ្ពង្ឹងវិទ្យាសាស្្តនិងសិល្បៈប្ល្កពី

គ្នានិងជួយថ្រក្សាអ្វីៗដ៏ល្អប្ណិតដ្រ។ហ្តុន្ះតាមទំនៀមទមា្លប់

ជាក្រអាករពីដូនតាមកក្នុងសហគមន៍មនុស្សនីមួយៗកើតប្តិកភ័ណ្ឌ

ផ្ទាល់របស់គ្។យ៉ាងណាមិញមានកើតបរិសា្ថានវប្បធម៌ម្យា៉ាងខាង

ប្វត្តិសាស្្តហើយមនុស្សមា្នាក់ៗទោះជាជាតិណាឬរស់នៅសតវត្ស

ណាក្តីក៏ចូលរស់នៅក្នុងបរិសា្ថាននោះ។មនុស្សក៏យោងនូវអ្វីៗដ្ល

ខ្លួនរាប់ថាមានតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរជាងគ្ពីប្តិកភ័ណ្ឌនោះយកមកអភិវឌ្ឍន៍

អរិយធម៌។
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វគ្គ ទី ១

សភាពការណ៍នេវបេបធម៌ 

ក្នុងពិភពលោកនាបច្ចុបេបន្នកាល

៥៤- របៀបរស់នៅថ្មី

សភាពការណ៍មនុស្សទំនើបទាំងតាមផ្លូវសង្គមក្តីទាំងតាមផ្លូវប្បធម៌ក្តី

បានប្ប្ួលជាច្ើន ហ្តុដូច្ន្ះហើយ បានជាយើងអាចនិយយអំពីយុគ

សម័យថ្មីដ្លកើតក្នុងប្វត្តិសាស្្តមនុស្សលោក។ ហ្តុន្ះ មានមាគ៌ថ្មីៗ

ជាច្ើន អាចជួយពង្ឹងវប្បធម៌ឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង និងអាចជួយពង្ីក

វប្បធម៌លើគ្ប់វិស័យ។ វិទ្យាសាស្្តធម្មជាតិ វិទ្យាសាស្្តមនុស្សជាតិ និង

វិទ្យាសាស្្តសង្គមអភិវឌ្ឍន៍យ៉ាងច្ើនសន្ធឹក បច្ច្កទ្ស និងមធ្យាបាយ

ទូរគមនាគមន៍ក៏អភិវឌ្ឍន៍ឡើង និងចាត់ច្ងកាន់ត្ប្សើរឡើង បានជួយ

បើកមាគ៌ថ្មីៗនោះយ៉ាងសកម្ម។ យើងអាចសនិ្នដា្ឋានថា វប្បធម៌ទំនើបមាន

លក្ខណៈដូចតទៅ៖

* វិទ្យាសាស្្តដ្លសំអាងលើគណិតសាស្្ត បណ្តាយឲ្យមនុស្សច្ះ

រិះគន់ថ្លឹងថ្ល្ងយ៉ាងខា្លំងជាអតិបរមា។

*ការស្វជ្វរកអំពីចិត្តសាស្្តទំនើបៗពន្យល់សកម្មភាពរបស់មនុស្ស

ដោយពិនិត្យមើលជម្ចិត្តរបស់គ្។

*ប្វត្តិវិទ្យាជំរុញមនុស្សឲ្យយល់ឃើញថាអ្វីៗទាំងអស់ច្ះត្ប្ប្ួល

និងវិវឌ្ឍន៍ជានិច្ច។

*ទំនៀមទមា្លប់និងរបៀបរស់នៅរបស់មនុស្សទូទៅតម្ង់ទៅរស់នៅ

តាមរបៀបដូចគ្នាដដ្លៗកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។

*ឧស្សាហូបនិយកម្ម(ការរស់នៅតាមប្ទ្សមានរោងចក្ជាច្ើន)
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នគរូបនិយកម្ម(ប្ជាជននៅជនបទមករស់នៅទីក្ុង)និងមូលហ្តុ

ផ្ស្ងៗទៀត ដ្លជួយដល់ការរស់នៅរួមជាមួយគ្នា ឲ្យបង្កើតទៅ

ជាវប្បធម៌ប្ល្កពីមុន គឺវប្បធម៌ "មនុស្សរួម"។ ពីវប្បធម៌មនុស្សរួម

នោះកើតរបៀបគិតគូរថ្មីរបៀបប្ព្ឹត្តថ្មីនិងរបៀបប្ើប្ស់ព្ល

លំហ្កាយថ្មី។នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ ជាតិនានា និងក្ុមសង្គម

ផ្ស្ងៗ ច្ះត្ប្តូរអ្វីៗដ្លគ្មានជាមួយជាតិ និងក្ុមឯទៀតៗ

កាន់ត្ច្ើនឡើងៗដ្រដ្លនាំឲ្យជាតិនានានិងក្ុមផ្ស្ងៗគ្នាក្នុង

សង្គមមា្នាក់ៗនិងមនុស្សទាំងអស់នាំគ្នាសា្គល់តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្វប្បធម៌

ផ្ស្ងៗ។ បន្តិចម្តងៗ មានកើតវប្បធម៌កាន់ត្សកលម៉្យាង ដ្ល

ជំរុញឲ្យមនុស្សរួបរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយ។ វប្បធម៌សកលប្បនោះ

សម្ត្ងបញ្ជាក់ពីការរួបរួមគ្នានោះលុះត្ត្ការរួបរួមគ្នានោះគោរព

វប្បធម៌នីមួយៗដ្លមានតម្ល្ប្ល្កៗពីគ្នានោះ។

៥៥- មនុសេសធ្វើឲេយវបេបធម៌ចមេើនឡើង

បុរស និងស្្តីទោះជាជាតិសាសន៍ ឬជាក្ុមណាក្តីមានចំនួនកាន់ត្

កើនឡើងជាលំដាប់ ដ្លដឹងខ្លួនថា គ្បង្កើត និងពង្ឹងវប្បធម៌សហគមន៍

របស់គ្។បំណងអំពីស្វ័យភាពនិងបំណងចង់ទទួលខុសត្ូវក៏នៅត្ចម្ើន

ឡើងក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដ្រ។ បំណងទាំងពីរនោះមានសារៈសំខាន់សម្ប់

ឲ្យមនុស្សជាតិបានព្ញវ័យតាមវិញ្ញាណផង និងតាមសីលធម៌ផង។ យើង

ជាគ្ីស្តបរិស័ទមានភារកិច្ចប្ម្ប្មូលមនុស្សលោកឲ្យរួបរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយ

និងមានប្សកកម្មសាងសង់ពិភពលោកឲ្យកាន់ត្ល្អប្សើរឡើងៗតាមស្ចក្តី

ពិតនិងយុត្តិធម៌យើងមុខជាឃើញស្ចក្តីន្ះកាន់ត្ច្បាស់។ហ្តុន្ះយើង

ជាសាក្សីឃើញថា មានលទ្ធិមនុស្សនិយមថ្មីកើតឡើង គឺរបៀបរស់នៅថ្មីក្នុង

ឋានៈជាមនុស្ស។តាមលទ្ធិមនុស្សនិយមថ្មីនោះគឺគ្រាប់រកតម្ល្មនុស្សដោយ

ខ្លួនគ្ច្ះទទួលខុសត្ូវលើមនុស្សឯទៀតៗជាបងប្អូន និងនៅចំពោះមុខប្វត្តិ

សាស្្តទៀតផង។
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៥៦- ការពិបាក និង ភារកិច្ច

ក.ក្នុងសភាពការណ៍ប្បន្ះមិនគួរឲ្យឆ្ងល់ថាមនុស្សដ្លដឹងខ្លួនថា

គ្ជាអ្នកទទួលខុសត្ូវលើការអភិវឌ្ឍន៍វប្បធម៌ ម៉្យាងមានស្ចក្តី

សង្ឃឹមយ៉ាងខា្លំងណាស់ ម៉្យាងព្ួយបារម្មណ៍ ដោយខ្លួនត្ូវដោះ

ស្យបញ្ហាខ្លះដ្លជំទាស់គ្នា។

ខ.មនុស្សប្តូរអ្វីៗតាមផ្លូវវប្បធម៌កាន់ត្ច្ើនឡើង។ ការប្តូរទាំងនោះអាច

បណ្តាយឲ្យក្ុម និងជាតិផ្ស្ងៗអាចសន្ទនាជាមួយគ្នាបានយ៉ាង

ពិតប្កដនិងអាចបង្កើតផលផ្ល្ល្អបានដ្រ។តើត្ូវធ្វើយ៉ាងណា

កុំឲ្យការប្តូរទាំងនោះបណា្តាលឲ្យការរស់របស់សហគមន៍នានាជួ្ល

ច្បល់ គឺនាំឲ្យប្ជា្ញាញាណពីបរមបុរាណមកបរាជ័យវិនាសបាត់បង់?

ឬក៏នាំឲ្យទ្ពកោសល្យរបស់ប្ជាជននីមួយៗ វិនាសបាត់បង់?

គ.បើយើងជួយវប្បធម៌ថ្មីនោះ ឲ្យមានកមា្លំង និងមានជីវិតរស់រវីក

ព្មទាំងជួយឲ្យវប្បធម៌ថ្មីនោះលាតត្ដាងកាន់ត្ឆ្ងាយទៅៗ តើត្ូវ

ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សកាន់តាមប្តិកភ័ណ្ឌន្ប្ព្ណីរបស់ខ្លួន

បាន ដោយមិនវិនាសបាត់បង់? បញ្ហាន្ះចោទឡើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

ជាពិស្សនៅព្លត្ូវសម្ួលវប្បធម៌ ដ្លជាលទ្ធផលដ៏សន្ធឹករបស់

វិទ្យាសាស្្ត និងរបស់បច្ច្កទ្សឲ្យបានស្បតាមវប្បធម៌ដ្លកើត

ឡើងពីការសិក្សាធម្មតាខាងអក្សរសិល្ប៍ពីបុរាណមកត្ូវតាមប្ព្ណី

ប្ជាជននីមួយៗនោះ។

ង.ការសិក្សាឯកទ្សប្្លកៗពីគ្នាយ៉ាងឆប់រហ័ស និងកាន់ខា្លំងលឿន

ទៅៗ។ តើត្ូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យការសិក្សាប្បនោះ អាចសម្ួលគ្នា

នឹងធ្វើសំយោគជាចាំបាច់បាន?តើសភាពការណ៍ន្ះអាចសមួ្ល

ជាមួយភារកិច្ចរក្សាទុកឲ្យមនុស្សលោកមានសមត្ថភាពអាចតាំងអារម្មណ៍

ធ្វើសមាធិ និងស្ងើចសរសើរព្ះជាមា្ចាស់ជាកិច្ចអាចណ្នាំមនុស្ស

ទៅកាន់ប្ជា្ញាញាណបាន?
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ច.តើត្ូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចទទួលចំណ្កន្វប្បធម៌

បានបើវប្បធម៌របស់អភិជនច្ះត្ខ្ពស់ឡើងៗហើយកាន់ត្ស្មុគ

សា្មោញទៀតផង?

ឆ.វប្បធម៌ទាមទារស្វ័យភាពដ៏តឹ្មត្ូវ។តើត្ូវធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីកុំឲ្យ

វប្បធម៌ ទៅជាទ្ឹស្តីមនុស្សនិយមដ្លកើតពីលោកិយសុទ្ធសាធបណា្តាល

ឲ្យជំទាស់នឹងសាសនា?

ឈ.សព្វថ្ង្វប្បធម៌ត្ូវត្ចម្ើនឡើង ដោយឆ្លងកាត់បញ្ហាទាំងប៉ុនា្មោន

នោះដ្លទាស់ទ្ងគ្នា។ វប្បធម៌ត្ូវជួយឲ្យបុគ្គលមា្នាក់ៗរីកចម្ើន

ឡើងទាំងស្ុងតាមសម្ួល។ វប្បធម៌ក៏ត្ូវជួយមនុស្សលោកឲ្យ

បំព្ញបន្ទុករបស់ខ្លួនដ្រ តាមត្ព្ះជាមា្ចាស់បានត្ស់ហៅ ជា

ពិស្សវប្បធម៌ក៏ត្ូវជួយគ្ីស្តបរិស័ទដ្លរួមគ្នាជាបងប្អូន ក្នុងរង្វង់

ន្មហាគ្ួសារត្មួយរបស់មនុស្សលោក។
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វគ្គ ទី ២

គោលការណ៍ខ្លះៗអំពីការចមេើនវបេបធម៌

៥៧- ជំនឿ និងវបេបធម៌

ក.គ្ីស្តបរិស័ទកំពុងត្ធ្វើដំណើរទៅកាន់បុរីន្លោកខាងមុខ។គ្ត្ូវ
ស្វ្ងរកនិងភ្លកឱជារសន្អ្វីៗ នៅសា្ថានលើ(កូឡ៣,១-២)។ស្ចក្តី
ន្ះបន្ថ្មកាតព្វកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់របស់គ្ឲ្យរួមសហការជាមួយមនុស្ស
ទាំងអស់ សាងសង់ពិភពលោកដ្លមានលក្ខណៈជាមនុស្សដ៏ពិត
ប្កដ។ការស្វ្ងរកអ្វីនៅសា្ថានលើមិនបន្ថយកាតព្វកិច្ចន្ះសះ។
តាមពិតជំនឿរបស់គ្ីស្តបរិស័ទចំពោះព្ះយ្ស៊ូដ្លសយទិវង្គត
និងមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងជំរុញនិងគំទ្គ្យ៉ាងខា្លំងគឺនាំឲ្យសម្ទុះ
ន្ការប្្តជា្ញាចិត្តបំព្ញបន្ទុកន្ះហើយជាពិស្សធ្វើឲ្យគ្អាចទទួល
សា្គល់អត្ថន័យព្ញល្ញន្សមកម្មភាពទាំងប៉ុនា្មោន ដ្លអាចផ្តល់
ឲ្យវប្បធម៌មានមុខងារដ៏សំខាន់តាមទីដៅដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់
ទុកឲ្យមនុស្សលោក។

ខ.ព្លកសិករភ្ជួររាស់ស្ចមា្ការរបស់ខ្លួនដោយផ្ទាល់ដ្ ឬដោយប្ើ
មា៉ាសុីនតាមបច្ច្កទ្សទំនើបគ្ចង់ឲ្យស្ន្ះផ្តល់ភោគផលនិង
ទៅជាដំណាក់ដ៏គួរសមសម្ប់មហាគ្ួសារទាំងមូលរបស់មនុស្ស។
យ៉ាងណាមុិញព្លមនុស្សទទួលចំណ្កក្នុងការរស់នៅរបស់ក្ុម
ផ្ស្ងៗក្នុងសង្គមគ្ធ្វើឲ្យគម្ងការរបស់ព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ច។
តាំងពីដើមដំបូងមកម្្ល៉ះ ព្ះអង្គបានសម្ត្ងគម្ងការន្ះ គឺឲ្យ
មនុស្សត្ួតត្ផ្នដី (កណ ១,២៨)។ គ្បង្ហើយព្ះរាជកិច្ច
របស់ព្ះអង្គដ្លប្តិសា្ឋានសត្វលោកហើយគ្ក៏ថ្ទាំខ្លួនឯងផង។
នៅព្លជាមួយគ្នានោះមនុស្សធ្វើតាមព្ះបញ្ជាដ៏ប្សើរបំផុតរបស់
ព្ះគ្ីស្ត ដ្លព្ះអង្គសូមឲ្យប្ត្ជា្ញាចិត្តបម្ើមនុស្សដូចគ្នាទុកជា

បងប្អូន។
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គ.លើសពីន្ះទៅទៀតព្លមនុស្សយកចិត្តទុកដាក់រៀនវិទ្យាផ្ស្ងៗ

គឺទស្សនវិទ្យាប្វត្តិវិទ្យាគណិតវិទ្យាវិទ្យាសាស្្តធម្មជាតិ។ល។ព្ល

មនុស្សយកចិត្តទុកដាក់នឹងសិល្បៈគ្អាចជួយណ្នាំមហាគ្ួសារ

របស់មនុស្សលោកឲ្យយកចិត្តទុកដាក់ និងអ្វីៗដ្លមានតម្ល្ដ៏ថ្ល្

ថ្នូរ គឺអ្វីៗដ្លពិតអ្វីៗដ្លល្អអ្វីដ្លសប្បុរសព្មទាំងឲ្យយល់

ដល់អ្វីដ្លមានតម្ល្សកល។ គត់ទទួលរស្មីថ្មីពីព្ះប្ជា្ញាញាណ

ដ៏គួរស្ងើចសរសើរ ដ្លគង់នៅក្ប្រព្ះអង្គតាំងពីដើមរៀងមកធ្វើ

ជាម្ជាងចាត់ច្ងអ្វីៗទាំងអស់រួមជាមួយព្ះអង្គល្ងកំសាន្តនៅ

លើផ្នដី ហើយមានអំណរនៅក្នុងចំណមមនុស្សលោក (សភ

៨,៣០-៣១)។

ឃ.ដោយមនុស្សធ្វើដូច្ន្ះ ចិត្តគំនិតរបស់គ្ល្ងទៅជាទាសកររបស់

វត្ថុទាំងឡាយទៀតហើយ គ្ស្ួលលើកខ្លួនឲ្យស្ងប់សា្ងាត់ធ្វើសមាធិ

និងសញ្ជឹងគិតដល់ព្ះអាទិករ។លើសពីន្ះទៅទៀតដោយព្ះជាមា្ចាស់

ប្សប្ណីគ្រៀបខ្លួនដើម្បីទទួលសា្គល់ព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះជាមា្ចាស់។

មុនព្លព្ះបន្ទូលនោះប្សូតជាមនុស្ស ដើម្បីសង្គ្ះមនុស្សលោក

និងប្មូលអ្វីៗទាំងអស់ក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្តជាមា្ចាស់ត្មួយព្ះបន្ទូល

គង់នៅក្នុងពិភពលោករួចហើយក្នុងឋានៈជាពន្លឺបំភ្លឺមនុស្សគ្ប់ៗរូប

(យហ១,៩-១០)។

ង.ការអភិវឌ្ឍន៍ទំនើបន្វិទ្យាសា្រស្តនិងបច្ច្កទ្សផ្ស្ងៗតាមវិធីផ្ទាល់

របស់ខ្លួនគ្មោនសមត្ថភាពស្ទង់មើលអត្ថន័យដ៏ជ្ន្វត្ថុទាំងឡាយ

ទ្។ប្សិនបើមនុស្សប្ើវិធីស្វជ្វតាមវិទ្យាសា្រស្តនិងបច្ច្កទ្ស

ទាំងនោះទុកជាក្បួនតម្ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតក្នុងការស្វ្ងរកស្ចក្តីពិត

គ្មុខជានឹងសា្គល់ត្អភូតហ្តុខាងក្ប៉ុណ្ណោះ ហើយមិនអាច

សា្គល់ព្ះណាបានឡើយ។នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះយើងក្ងខា្លច

ថា មនុស្សទុកចិត្តខា្លំងព្កលើអ្វីៗដ្លគ្បានរកឃើញតាមវិទ្យា

សា្រស្តទំនើបផ្ស្ងៗទាំងនោះហើយនាំគ្នាសា្មោនថាជីវិតអាស្័យត្
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លើខ្លួនផ្ទាល់មិនត្ូវការស្វ្ងរកអ្វីដ៏មានតម្ល្ប្សើរជាងន្ះទៀតទ្។

ច.ទោះជាវប្បធម៌ទំនើបបណា្តាលឲ្យកើតផលអវិជ្ជមានគឺផលអាក្ក់ក្តី

ក៏យើងមិនត្ូវចាញ់ការល្បួងដោយសា្មោនថាផលអាក្ក់ទាំងប៉ុនា្មោន

នោះហូរច្ញមកពីលក្ខណៈន្វប្បធម៌ទំនើបនោះដ្រ។ ផ្ទុយទៅវិញ

យើងត្ូវយកចិត្តទុកដាក់ទទួលតម្ល្ដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ន្វប្បធម៌នោះដ្ល

អាចជួយមនុស្សលោកបាន។ ក្នុងចំណមផលវិជ្ជមានទាំងនោះ

យើងត្ូវកត់សមា្គល់ស្ចក្តីដូចតទៅគឺ៖

* មនុស្សចូលចិត្តនឹងវិទ្យាសា្រស្តហើយមានចិត្តស្មោះភក្តីដ្លមិន

ច្ះរសាយទៅលើស្ចក្តីពិតក្នុងការស្វជ្វប្បវិទ្យាសា្រស្ត

* មនុស្សត្ូវការធ្វើការរួមគ្នាជាពួកៗក្នុងក្ុមដ្លមានឯកទ្ស

* មនុស្សមានគំនិតសាមគ្គីអន្តរជាតិកាន់ត្ខ្លំាងឡើងៗ

* អ្នកប្ជ្ញមានមនសិការទទួលខុសត្ូវកាន់ត្ច្បាស់ថាខ្លួនមាន

បន្ទុកជួយនិងការពារមនុស្សលោក

* គ្មានបំណងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានជីវភាពគួរសមជាពិស្ស

អស់អ្នកដ្លមិនអាចទទួលខុសត្ូវបាន ឬ ដ្លខ្វះខាតខាង

វប្បធម៌។

* តម្ល្ទាំងនោះហាក់ដូចជារៀបចំចិត្តគំនិតមនុស្សលោកឲ្យទទួល

សារន្ដំណឹងល្អនិងទទួលព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះគ្ីស្ដ

ដ្លយងមកសង្គ្ះមនុស្សលោកនិងធ្វើឲ្យមនុស្សទទួលសា្គល់

ព្ះអង្គយ៉ាងពិតប្កដ។
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៥៨- ដំណឹង ល្អ របស់ ពេះ គេីស្ត មានទំនាក់ ទំនងជាចេើន 

ជាមួយ វបេបធម៌

ក.ដំណឹងល្អអំពីការសង្្គោះរបស់ព្ះគ្ីស្តមានចំណងពាក់ព័ន្ធជាច្ើន

ផ្ន្កជាមួយវប្បធម៌។ព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ត្ងព្ះអង្គឲ្យប្ជារាស្្ត

ព្ះអង្គសា្គល់តាមវប្បធម៌ច្ើនប្បន្ប្ជារាស្្តន្ះស្បតាមសម័យ

នីមួយៗរហូតដល់ព្លសម្ត្ងព្ះអង្គយ៉ាងព្ញល្ញសព្វគ្ប់ឲ្យ

មនុស្សលោកសា្គល់ដោយព្ះបុត្ដ្លប្សូតជាមនុស្ស។

ខ.យ៉ាងណាមិញតាំងពីដើមរៀងមកព្ះសហគមន៍បានរស់នៅតាម

របៀបផ្ស្ងៗ ពីគ្នាដ្រ។ ព្ះសហគមន៍ក៏បានប្ើធនធនន្អរិយធម៌

ផ្ស្ងៗតាមប្ជាជាតិនានានិងតាមសម័យនីមួយៗដើម្បីផ្សព្វផ្សាយ

និងបកស្យដំណឹងល្អរបស់ព្ះគ្ីស្តន្ះឲ្យជនជាតិទាំងឡាយនិង

ដើម្បីយល់អត្ថន័យដំណឹងល្អន្ះកាន់ត្ច្បាស់ និងកាន់ត្ជ្ទៅៗ

ថ្មទៀត។ ព្ះសហគមន៍ក៏បានប្ើធនធនន្អរិយធម៌ផ្ស្ងៗ

ទាំងនោះ ដើម្បីប្កាសដំណឹងល្អឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើង តាមពិធី

គោរពប្ណិប័តន៍នានាៗនិងតាមរបៀបរស់នៅប្ល្កៗពីគ្នាន្សហគមន៍

គ្ីស្តបរិស័ទទៀតដ្រ។

គ.ព្ះជាមា្ចាស់ចាត់ព្ះសហគមន៍ឲ្យទៅប្កាសដំណឹងល្អជូនមនុស្ស

គ្ប់ជាតិសាសន៍និងនៅគ្ប់សម័យនិងទៅគ្ប់ទីកន្ល្ង។ដូច្ន្ះ

ព្ះសហគមន៍មិនជាប់ចំណងដ្លស្យមិនបានជាមួយសាសន៍

ណា ឬជាតិណាមួយសះ។ ព្ះសហគមន៍ក៏មិនជាប់ចំណងនឹង

របៀបរស់នៅន្ប្ទ្សណាមួយ ឬជាប់ចំណងនឹងទំនៀមទមា្លប់

ចាស់ ឬថ្មីដ្រ។ទោះបីព្ះសហគមន៍ស្មោះនឹងការបញ្ជូនបន្តរបស់

ខ្លួនផ្ទាល់ក្តីក៏ព្ះសហគមន៍ដឹងច្បាស់ថាព្ះជាមា្ចាស់បានផ្ញើប្សកកម្ម

សម្ប់មនុស្សគ្ប់ជាតិសាសន៍ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដ្រ។ហ្តុ

ន្ះហើយបានជាព្ះសហគមន៍អាចទាក់ទងនិងចូលរួបរួមជាមួយ



- 106 -

អរិយធម៌នានាបាន។ ធ្វើដូច្ន្ះ ព្ះសហគមន៍មុខជាទទួលផលដ៏

ប្សើរសម្ប់ខ្លួនផ្ទាល់និងបង្កើតផលដ៏ប្សើរសម្ប់វប្បធម៌នានា

ផងដ្រ។

ឃ.ដំណឹងល្អរបស់ព្ះគ្ីស្តប្ការរស់នៅនិងវប្បធម៌របស់មនុស្សបាប

ឲ្យបានថ្មីជានិច្ច។ ដំណឹងល្អន្ះតទល់ប្ឆំងនឹងគំនិតវង្វ្ងព្ម

ទាំងប្ឆំងនឹងការអាក្ក់គ្ប់យ៉ាងដ្លបណា្តាលមកពីកិល្ស

តណា្ហាបញ្ឆោតមនុស្សឥតឈប់ឈរឲ្យប្ព្ឹត្តអំពើបាប។ដំណឹងល្អ

ន្ះក៏នៅត្ជម្ះនិងលើកសីលធម៌ប្ជាជននានាឲ្យកាន់ត្ប្សើរ

ឡើងថ្មទៀតផង។ដោយព្ះសហគមន៍ទទួលសម្បត្តិសួគ៌ពីព្ះ

ជាមា្ចាស់មក ព្ះសហគមន៍ហាក់ដូចជាអាចប្សអរិយធម៌ពីខាង

ក្នុងធ្វើឲ្យគុណសម្បត្តិខាងវិញ្ញាណ និងទ្ពកោសល្យផ្ទាល់របស់

ប្ជាជននីមួយៗនិងរស់នៅក្នុងសម័យនីមួយៗអាចបង្កើតផលបាន។

ព្ះសហគមន៍ពង្ឹងគុណសម្បត្តិ និងទ្ពកោសល្យទាំងនោះ ឲ្យ

បានរឹងបុឹងនិងប្សឲ្យបានព្ញលក្ខណៈព្មទាំងឲ្យមានកមា្លំង

ថ្មីដោយរួមក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្ត (អភ ១,១០)។ ដូច្ន្ះព្លព្ះសហ

គមន៍បំព្ញប្សកកម្មរបស់ខ្លួនព្ះសហគមន៍ក៏រួមសហការជាមួយ

អ្នកដទ្ រួចហើយធ្វើឲ្យអរិយធម៌របស់គ្រីកចម្ើនឡើង និងជំរុញ

គ្ធ្វើឲ្យអរិយធម៌ជាតិខ្លួនចម្ើនឡើងដ្រ។ សកម្មភាពរបស់ព្ះ

សហគមន៍ សូម្បីបើត្សកម្មភាពខាងពិធីគោរពប្ណិប័តន៍ក៏ជួយ

អប់រំស្រីភាពក្នុងចិត្តរបស់មនុស្ស។

៥៩- តេូវសមេួលវបេបធម៌

ក.តាមស្ចក្តីដ្លយើងបានច្ងខាងលើព្ះសហគមន៍៍រំឭកមនុស្ស

ទាំងអស់ថាវប្បធម៌ត្ូវមានគោលដៅអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលមា្នាក់ៗទាំងស្ុង

ព្មទាំងនាំផលប្យោជន៍ដល់សហគមន៍ និងដល់មនុស្សជាតិទាំង

មូល។ ហ្តុន្ះ ត្ូវយកចិត្តទុកដាក់អប់រំចិត្តគំនិតមនុស្ស ដើម្បី
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ពង្ីកសមត្ថភាពរបស់គ្ឲ្យច្ះស្ងើចសរសើរឲ្យច្ះនឹកសញ្ជឹងគិត

និងឲ្យច្ះវិនិច្ឆ័យដោយផ្ទាល់ខ្លួនបានព្មទាំងនាំគ្ឲ្យច្ះគិតដល់

សាសនាដល់សីលធម៌និងដល់សង្គមផង។

ខ.ដោយវប្បធម៌ហូរច្ញមកពីលក្ខណៈមនុស្សដ្លច្ះរិះគិត និងរស់

នៅក្នុងសង្គមវប្បធម៌ត្ូវការស្រីភាពយ៉ាងត្ឹមត្ូវជានិច្ចទើបវប្បធម៌

អាចរីកចម្ើនឡើងបាន។វប្បធម៌ក៏ត្ូវការស្វ័យភាពដ៏គួរសមទើប

អាចប្ព្ឹត្តកិច្ចការស្បតាមគោលការណ៍របស់ខ្លួន។ ហ្តុន្ះ

ប្សិនបើវប្បធម៌រក្សាសិទ្ធិបុគ្គលមា្នាក់ៗ និងរក្សាសិទ្ធិសង្គមដោយ

យកប្យោជន៍រួមជាព្ំដ្ន វប្បធម៌មានសិទ្ធិឲ្យគ្គោរព ហើយ

ក៏មិនត្ូវឲ្យគ្រំលោភសិទ្ធិស្រីភាពរបស់ខ្លួនដ្រ។

គ.មហាសន្និបាតដ៏វិសុទ្ធន្ះយកស្ចក្តីប្ៀនប្ដៅន្មហាសន្និបាត

វ៉ាទីកង់ទី១ ទុកជាការប្ៀនប្ដៅរបស់ខ្លួនផ្ទាល់ សូមប្កាសថា

"មានកម្ិតចំណ្ះច្ះដឹងពីរយ៉ាងប្ល្កពីគ្នា" គឺមួយជាចំណ្ះច្ះ

ដឹងតាមជំនឿហើយមួយទៀតជាចំណ្ះច្ះដឹងតាមប្ជា្ញា។ព្ះសហ

គមន៍មិនជំទាស់នឹង "សិល្បៈ និងចំណ្ះវិទ្យារបស់មនុស្សលោក

ដ្លយកគោលការណ៍ និងវិធីផ្ទាល់មកប្ើតាមវិស័យរៀងៗខ្លួន

ឡើយ។ហ្តុន្ះព្ះសហគមន៍"ទទួលសា្គល់ស្រីភាពដ៏ត្ឹមត្ូវ

ន្ះ" ហើយសូមប្កាសថា វប្បធម៌ ជាពិស្សវិទ្យាសាស្្តនានា

មានស្វ័យភាពពិតម្ន។

ឃ.ការទាំងន្ះទាមទារឲ្យមនុស្សមានស្រីភាពអាចស្វ្ងរកស្ចក្តីពិត

មានសិទ្ធិធ្វើឲ្យគ្សា្គល់យោបល់របស់ខ្លួន និងមានសិទ្ធិស្រីភាពផ្សព្វ

ផ្សាយយោបល់របស់ខ្លួនព្មទាំងធ្វើតាមទំនោរចិត្តខាងសិល្បៈតាម

ខ្លួនជ្ើសរីស។មនុស្សមានស្រីភាពប្បន្ះលុះត្ត្គ្នៅត្

រក្សារបៀបរៀបរយខាងសីលធម៌និងមិនបំផ្លញប្យោជន៍រួម។ត្ូវ

ឲ្យគ្ទទួលសា្គល់ព្ឹត្តិការណ៍ន្ជីវិតសាធរណៈថ្មទៀតផង។
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ង.ចំពោះរដ្ឋអំណាចវិញរដ្ឋអំណាចមានភារកិច្ចត្ងតាំងសភាពការណ៍

និងចាត់ច្ងវិធនការណ៍ដើម្បីជួយជីវិតវប្បធម៌ឲ្យមានប្យោជន៍

ដល់ប្ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដោយមិនបំភ្ល្ចជនភាគតិច។រដ្ឋអំណាច

គ្មោនភារកិច្ចបញ្ជាក់អំពីលក្ខណៈពិស្សន្អរិយធម៌ទ្។ហ្តុន្ះ

ហើយបានជាត្ូវជៀសវងមិនឲ្យគ្យកវប្បធម៌មកប្ើខុសពីគោលដៅ

របស់ខ្លួននិងមិនឲ្យស្ថិតនៅក្មអំណាចអ្នកនយោបាយឬអំណាច

អ្នកស្ដ្ឋកិច្ចជាដាច់ខាត។
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វគ្គទី៣

អំពីភារកិច្ចជាបនា្ទាន់ខ្លះ 

របស់គេីស្តបរិស័ទចំពោះវបេបធម៌

៦០- មនុសេសទាំងអស់មានសិទ្ធិសា្គាល់វបេបធម៌  និងបេពេឹត្ត

កិច្ចការផេសេងៗតាមវបេបធម៌ដេរ

ក.សព្វថ្ង្ យើងមានលទ្ធភាពរំដោះមនុស្សភាគច្ើនឲ្យរួចពីវិបត្តិន្

ភាពអវិជា្ជា។ហ្តុន្ះមនុស្សសម័យឥឡូវជាពិស្សគ្ីស្តបរិស័ទ

មានភារកិច្ចដ៏សំខាន់មួយ គឺខិតខំធ្វើយ៉ាងណាឲ្យគ្សម្ចវិធន

ការជាគ្ឹះទាំងនៅវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចក្តី នៅវិស័យនយោបាយក្តី ទោះ

នៅក្នុងប្ទ្សរបស់ខ្លួនក្តីនៅអន្តរជាតិក្តីដើម្បីឲ្យគ្ទទួលសា្គល់ថា

មនុស្សទាំងអស់នៅគ្ប់កន្ល្ងដោយឥតប្កាន់ជាតិសាសន៍ប្កាន់

ភ្ទសាសនាជាតិឋានៈ វណ្ណៈមានសិទ្ទិសា្គល់វប្បធម៌ និងយក

មកអនុវត្តតាមដ្រ។សិទ្ធិន្ះពិតជាស្បតាមតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្ស

ម្ន។ ហ្តុន្ះត្ូវផ្តល់សម្បត្តិគ្ប់គ្ន់ខាងវប្បធម៌ ជាពិស្ស

សម្បត្តិវប្បធម៌ជាគ្ឹះជូនមនុស្សមា្នាក់ៗដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាច

រួមសហការរកប្យោជន៍រួមតាមលក្ខណៈជាមនុស្សសុទ្ធសាធ។សព្វ

ថ្ង្នៅត្មានមនុស្សមួយចំនួនធំណាស់ មិនអាចរួមសហការក្នុងការ

រកប្យោជន៍រួមន្ះ ព្ះគ្មិនច្ះអក្សរ ហើយគ្មោនគំនិតផ្តើម

កិច្ចការអ្វីមួយឡើយ។ត្ូវត្ជួយអ្នកទាំងនោះកំុ៎ឲ្យភាពអវិជា្ជារារាំង

ផ្លូវគ្ឡើយ។

ខ.ហ្តុន្ះ ត្ូវខិតខំជួយអស់អ្នកដ្លមានសមត្ថភាពឲ្យរៀនខាង

ឧត្តមសិក្សា។ព្លគ្មានការងារប្សិនបើគ្អាចធ្វើបានគ្នឹង

ជួយបម្ើអ្នកដទ្ក្នុងសង្គមស្បតាមទ្ពកោល្យរបស់គ្និងតាម
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សមត្ថភាពដ្លគ្បានទទួលនោះ។ដូច្ន្ះមនុស្សគ្ប់ៗរូបនិងក្ុម

ទាំងប៉ុនា្មោនក្នុងសង្គមន្ប្ជាជននានាអាចទៅជាមនុស្សព្ញលក្ខណៈ

ខាងផ្លូវវប្បធម៌ស្បតាមទ្ពកោសល្យនិងតាមប្ព្ណីរបស់គ្។

គ.ត្ូវប្ើគ្ប់មធ្យាបាយដើម្បីឲ្យមនុស្សមា្នាក់ៗភា្ញាក់សា្មោរតីនិងដឹងថា

ខ្លួនមានសិទ្ធ និងមានភារកិច្ចអប់រំខ្លួនឯងខាងវប្បធម៌ដូចខ្លួនមាន

ភារកិច្ចជួយអ្នកដទ្ឲ្យអប់រំខ្លួនគ្ខាងវប្បធម៌ដ្រ។ នៅតំបន់ខ្លះ

ជីវភាព និងសភាពការណ៍ការងារធ្លប់រារាំងការខិតខំរបស់មនុស្ស

មិនឲ្យឆ្លងទៅរកវប្បធម៌បានព្មទាំងបំបាត់បំណងដ្លចង់ទទួល

វប្បធម៌ទៀតផង។ ស្ចក្តីន្ះចោទយ៉ាងពិស្សដល់ពួកកសិករ

និងកម្មករ។ត្ូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្សភាពការណ៍ការងារកំុឲ្យរារាំង

គ្ក្នុងការទទួលវប្បធម៌ត្ត្ូវជំរុញគ្វិញ។សព្វថ្ង្ស្្តីមានការងារ

ស្ទើរត្នៅគ្ប់ផ្ន្កក្នុងសកម្មភាពនានា។ត្ូវផ្តល់ឲ្យស្ី្តៗ ទាំងនោះ

មានលទ្ធភាពអាចបំព្ញតួនាទីក្នុងសង្គមតាមទ្ពកោសល្យរៀងៗ

ខ្លួន។មនុស្សទាំងអស់មានភារកិច្ចទទួលសា្គល់ថាស្្តីៗរួមសហការ

យ៉ាងពិស្សនិងចាំបាច់ក្នុងជីវិតវប្បធម៌ដូច្ន្ះត្ូវជួយស្ី្តឲ្យពង្ីក

ចំណ្ករួមសហការនោះ។

៦១- ការអប់រំឲេយទទួលវបេបធម៌រួម

ក.សព្វថ្ង្ ពិបាកធ្វើសំយោគវិទ្យា និងផ្ន្កទាំងប៉ុនា្មោនន្ចំណ្ះច្ះ

ដឹង។ពិតជាពិបាកជាងពីសម័យមុនៗម្ន។មានកតា្តាខាងវប្បធម៌

កាន់ត្ច្ើនឡើងៗនិងប្ល្កៗពីគ្នាត្នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះមនុស្ស

មា្នាក់ៗមានសមត្ថភាពកាន់ត្តិចឡើងៗមិនអាចចាប់អារម្មណ៍នឹង

កតា្តាទាំងនោះនិងមិនអាចសម្ួលកតា្តាទាំងនោះឲ្យបានភា្ជាប់ជាមួយ

គ្នាបាន។ហ្តុន្ះនិមិត្តសញ្ញារបស់មនុស្សសកលជាគោលដៅន្

វប្បធម៌ ក៏កាន់ត្រលាយបាត់ទៅៗ។ ប៉ុន្ត្មនុស្សមា្នាក់ៗក៏នៅត្

មានភារកិច្ចរក្សាបុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់ខ្លួនទាំងស្ុងគឺក្នុងបុគ្គលិក
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លក្ខណៈន្ះមនុសុ្សត្ូវរក្សាប្ជា្ញាច្តនាមនសិការបំណងចង់

រស់នៅជាមួយអ្នកដទ្ទុកជាបងប្អូន។ ស្ចក្តីទាំងនោះ សុទ្ធត្

មានតម្ល្ដ្លចាក់ឫសក្នុងព្ះជាមា្ចាស់ជាព្ះអាទិកររបស់មនុស្ស

លោក។ ព្ះគ្ីស្តក៏បានព្យាបាលស្ចក្តីទាំងន្ះឲ្យបានជា និង

លើកតម្កើងយ៉ាងអសា្ចារ្យក្នុងព្ះអង្តផ្ទាល់។

ខ.ជាបឋម ក្ុមគ្ួសារផ្តល់ការអប់រំប្បន្ះ ហាក់ដូចជាមា្តាយដ្ល

ចិញ្ចឹមកូនដូចោ្នាះដ្រ។ក្នុងក្ុមគ្ួសារឪពុកមា្តាយស្ឡាញ់កូនៗជា

ខា្លំងកូនក៏ទទួលសា្គល់តម្ល្ផ្ស្ងៗតាមលំដាប់លំដោយដ្រ។កតា្តា

ន្វប្បធម៌ដ្លដូនតាបានល្បងលមើលរួចហើយចាក់ក្នុងមនសិការ

កូនជំទង់ដោយគ្មិនដឹងខ្លួននៅព្លគ្កាន់ត្ធំធត់ឡើងៗ។

គ.សង្គមនាបច្ចុប្បន្នកាលមានធនធនខាងវប្បធម៌ជាច្ើនដ្លអាច

ជួយអប់រំតាមវប្បធម៌ប្បសកលន្ះបាន។ជាពិស្សមានបោះពុម្ភ

ផ្សាយសៀវភៅកាន់ត្ច្ើនឡើង និងមានមធ្យាបាយទូរគមនាគមន៍

ថ្មីៗខាងវប្បធម៌និងខាងសង្គមផងជាធនធនដ្លអាចជួយបាន

តាមស្ចក្តីត្ូវការ។ សព្វថ្ង្ មនុស្សស្ទើរត្ទាំងអស់ ធ្វើការមាន

ចំនួនម៉ាងកាន់ត្តិចទៅៗ។ ដូច្ន្ះ មនុស្សភាគច្ើនមានឱកាស

អប់រំខ្លួនខាងវប្បធម៌កាន់ត្ច្ើនឡើងៗដ្រ។ សូមប្ើព្លលំហ្

កាយតាមរបៀបឆ្លតវងវ្ គឺយកព្លនោះ ទៅសម្កពង្ឹង

សុខភាពខាងវិញ្ញាណនិងខាងរូបកាយ។គ្ប្ព្ឹត្តសកម្មភាពដោយ

ស្រីសិក្សាដោយគ្មោនរកប្យោជន៍ភា្លមៗទ្។ក្នុងឱកាសធ្វើដំណើរ

ទស្សនាប្ទ្សផ្ស្ងៗ គឺធ្វើទ្សចរណ៍ ត្ូវឆ្លៀតឱកាសសម្ួច

ចិត្តគំនិតឲ្យមះមុត ទទួលផលប្យោជន៍តាមការសា្គល់ប្ជាជន

ប្ល្កៗគ្នា។ ការហាត់ប្ណ ឬកីឡាជួយឲ្យមានសុខភាពល្អខាង

វិញ្ញាណរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗនិងរបស់សង្គមហើយក៏បណា្តាលឲ្យកើត

ទំនាក់ទំនងដូចបងប្អូន ជាមួយមនុស្សឋានៈ វណ្ណៈ គ្ប់ស្ទាប់

និងគ្ប់ជាតិសាសន៍ទៀតផង។ សូមគ្ីស្តបរិស័ទចូលរួមក្នុងការ
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សម្ត្ងវប្បធម៌រួមស្បតាមសម័យ ហើយសូមជួយឲ្យការសម្ត្ង

ទាំងនោះបានប្កបដោយលក្ខណៈជាមនុស្សសុទ្ធសាធ និងជួ្ត

ជ្បដោយគំនិតជាគ្ីស្តបរិស័ទទៀតដ្រ។

ង.ប៉ុន្ត្អត្ថប្យោជន៍ទាំងនោះអាចអប់រំមនុស្សទាំងស្ុងខាងវប្បធម៌

បានលុះត្ត្នៅព្លជាមួយគ្នានោះគ្យកចិត្តទុកដាក់សួរសំណួរ

ដ៏សំខាន់ គឺស្វ្ងរកអត្ថន័យដ៏ជ្ន្វប្បធម៌ និងន្វិទ្យាសាស្្ត

ចំពោះមនុស្សយើង។

៦២- វបេបធម៌ និងគេីស្តសាសនា

ក.ទោះបីកាលពីដើមព្ះសហគមន៍៍បានជួយពង្ីកវប្បធម៌យ៉ាងណា

ក្តី ក៏បទពិសធន៍បងា្ហាញឲ្យដឹងថា វប្បធម៌ និងគ្ីស្តសាសនាមិន

ងាយស្ុះស្ួលគ្នាបានទ្ ដោយមានមូលហ្តុផ្ស្ងៗកើតឡើង

តាមសម័យនីមួយៗ។

ខ.ការពិបាកទាស់ទ្ងទាំងនោះ មិនបណា្តាលឲ្យជីវិតរស់រវីកន្ជំនឿ

អន់ថយទ្ ជួនកាលការពិបាកទាំងនោះអាចជួយគ្ីស្តបរិស័ទឲ្យ

យល់អំពីជំនឿកាន់ត្ត្ឹមត្ូវនិងកាន់ត្ជ្ផង។ឧបមាថាស្ចក្តី

ដ្លវិទ្យាសាស្្តបានស្វជ្វរកឃើញថ្មីៗ និងស្ចក្តីដ្លប្វត្តិ

សាស្្ត និងទស្សនវិទ្យាបានស្វ្ងរក និងរកឃើញថ្មីនោះដ្រចោទ

សំណួរថ្មីៗដ្លមានផលសម្ប់ជីវិតមនុស្សយើងផ្ទាល់ និងទាមទារ

ឲ្យទ្វវិទូយកចិត្តទុកដាក់សិក្សា និងស្វ្ងរកតទៅទៀតដ្រ។ អស់

លោកគោរពវិធី និងក្បួនតម្ផ្ទាល់របស់វិទ្យាសាស្្តន្ទ្វវិទ្យាត្

អស់លោកត្ូវយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំពន្យល់ និងច្ករំល្កលទ្ធិន្

គ្ីស្តសាសនាឲ្យមនុស្សនាសម័យរបស់អស់លោកយល់កាន់ត្ស្ួល

តាមសម័យគ្រស់នៅ។ មានបញ្ញើដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្ជំនឿ និងស្ចក្តីពិត

របស់ជំនឿម្ន។ ក៏ប៉ុន្ត្របៀបរៀបរាប់ពន្យល់ និងប្កាសស្ចក្តី
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ទាំងនោះប្ល្កពីរបៀបកត់ត្ទុកក្នុងបញ្ញើន្ជំនឿ ដ្លទ្វវិទូត្ូវ

ត្រក្សាទុកអត្ថន័យនិងទិសដៅត្ប៉ុណ្ណោះ។សូមអស់លោកដ្ល

ទទួលបន្ទុកណ្នាំគ្ីស្តបរិស័ទត្ូវមានចំណ្ះច្ះដឹងគ្ប់គ្ន់អំពី

ស្ចក្តីដ្លវិទ្យាសាស្្តបានរកឃើញតាមផ្លូវលោកជាពិស្សអំពី

ចិត្តសាស្្ត និងសង្គមវិទ្យា ដោយមិនគ្ន់ត្សា្គល់គោលការណ៍

ន្ទ្វវិទ្យាប៉ុណ្ណោះទ្។សូមប្ើវិទ្យាទាំងប៉ុនា្មោននោះទៀតផង។ដូច្ន្ះ

គ្ីស្តបរិស័ទក៏នឹងមានជំនឿកាន់ត្បរិសុទ្ធ និងកានត់្ទៅជាមនុស្ស

ព្ញវ័យតាមជំនឿទៀតផង។

គ.អក្សរសាស្្តនិងសិល្បៈមានសារៈសំខាន់ក្នុងការរស់នៅរបស់ព្ះសហ

គមន៍តាមវិស័យរៀងៗខ្លួន។អក្សរសាស្្តនិងសិល្បៈខិតខំបងា្ហាញ

អំពីលក្ខណៈផ្ទាល់របស់មនុស្សសម្ត្ងអំពីបញ្ហារបស់គ្អំពីការប៉ុនប៉ង

ឲ្យសា្គល់ខ្លួនឯងកាន់ត្ច្បាស់និងអំពីការប៉ុនប៉ងធ្វើឲ្យខ្លួននិងមនុស្ស

លោកចម្ើនឡើងផង។អក្សរសាស្្ត និងសិល្បៈយកចិត្តទុកដាក់

រកកន្ល្ងនិងតួនាទីរបស់មនុស្សក្នុងប្វត្តិសាស្្តនិងក្នុងពិភពលោក

និងសម្ត្ងទាំងភាពកម្សត់របស់មនុស្សផង និងអំណរសប្បាយរបស់

គ្ផង។អក្សរសាស្្ត និងសិល្បៈបងា្ហាញស្ចក្តីត្ូវការនិងកមា្លំង

ចិត្តររបស់មនុស្សលោកនិងសម្ត្ងការព្ងទុកន្វសនាមនុស្សដ៏

សប្បាយជាងសម័យឥឡូវ។ ដូច្ន្ះ អក្សរសាស្្ត និងសិល្បៈអាច

លើកស្ទួយជីវិតមនុស្សដោយច្ងតាមរបៀបផ្ស្ងៗស្បតាមសម័យ

និងតាមកន្ល្ងផ្ស្ងៗក្នុងពិភពលោកផង។

ង.ហ្តុន្ះ ត្ូវឲ្យអស់អ្នកជំនាញខាងអក្សរសាស្្ត និងសិល្បៈយល់

ឃើញថាព្ះសហគមន៍រាប់រកគ្ហើយព្ញចិត្តនឹងសា្នាដ្របស់គ្។

សូមឲ្យគ្មានសិទ្ធិស្រីភាពជាធម្មតានិងមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងស្ួល

ជាមួយសហគមន៍៍ន្គ្ីស្តបរិស័ទ។សូមព្ះសហគមន៍៍ទទួលសា្គល់

សិល្បៈថ្មី តាមទំនើបចិត្តរបស់មនុស្សសម័យឥឡូវ ស្បតាមទ្ព

កោសល្យប្ជាជននានាហើយក៏ស្បតាមតំបន់ដ្រ។ព្លសិល្បៈ
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ទាំងនោះ ស្បតាមអរិយធម៌របស់គ្ និងត្ូវតាមក្បួនវិន័យពិធី

គោរពប្ណិប័តន៍ សឹមព្ះសហគមន៍៍ទទួលសិល្បៈទាំងនោះក្នុង

ព្ះវិហារ(ពិធី១២៣)។

ច.ធ្វើដូចោ្នាះ មុខជាសិរីរុងរឿងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ល្ចច្ញធ្លកាន់ត្

ត្ចះត្ចង់ឡើង មនុស្សយល់ការប្កាសដំណឹងល្អកាន់ត្ច្បាស់

ហាក់ដូចជារបៀបធម្មតាន្ការរស់នៅរបស់គ្។

ឆ.សូមឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទរស់នៅរួមយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយមនុស្សឯទៀតៗ

នៅសម័យរបស់គ្។សូមឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទយកចិត្តទុកដាក់ខិតខំយល់

ឲ្យម្នទ្នអំពីរបៀបរិះគិតទាំងស្ុងរបស់គ្ និងអំពីរបៀបយល់

ឃើញក្នុងការរស់នៅរបស់គ្ តាមវប្បធម៌ដ្លសម្ត្ងច្ញមក។

សូមឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទទទួលចំណ្ះច្ះដឹងន្វិទ្សាសាស្្តនិងន្ទ្ឹស្តី

ថ្មីៗ ព្មទាំងយកស្ចក្តីដ្លអ្នកប្ជ្ញរកឃើញថ្មីៗនោះដ្រ មក

បញ្ចូលរួមជាមួយកិរិយមារយទនិងលទ្ធិន្គ្ីស្តសាសនាផង។ធ្វើ

ដូច្ន្ះគ្អាចយល់ថាគំនិតអំពីសាសនានិងសីលធម៌ដ៏ទៀងត្ង់

អាចរួមជាមួយចំណ្ះច្ះដឹងខាងវិទ្យាសាស្្តនិងជាមួយការចម្ើន

ដ៏ឥតឈប់ឈរន្បច្ច្កទ្សផង។ ហ្តុន្ះ គ្ីស្តបរិស័ទអាច

ចូលចិត្តរាប់រក និងបកស្យអត្ថន័យអ្វីៗទាំងអស់ដោយមានចិត្ត

គំនិតជាគ្ីស្តបរិស័ទយ៉ាងពិតប្កដម្ន។

ជ.សូមអស់គ្ីស្តបរិស័ទកំពុងត្រៀនវិទ្យាសាស្្តន្ទ្វវិទ្យា ក្នុងទ្វ

វិទ្យាល័យនិងសកលវិទ្យាល័យយកចិត្តទុកដាក់រួមសហការជាមួយ

មនុស្សសា្ទាត់ជំនាញខាងវិទ្យាសាស្្តផ្ស្ងៗយកកមា្លំងនិងទស្សនៈ

របស់ខ្លួនមកដាក់រួមគ្នា។ ការស្វជ្វខាងទ្វវិទ្យា រិះគិតឲ្យកាន់

ត្ជ្អំពីស្ចក្តីពិត ដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានសម្ត្ងឲ្យមនុស្សលោក

សា្គល់។ ត្ការស្វជ្វនោះក៏ត្ូវមានទំនាក់ទំនងជាមួយមនុស្ស

លោកនាសម័យរបស់ខ្លួនដ្រ ដើម្បីជួយមនុស្សឲ្យមានវប្បធម៌ខ្ពស់



- 115 -

តាមសាខាន្ចំណ្ះច្ះដឹងរបស់ខ្លួនអាចយល់លទ្ធិន្ជំនឿឲ្យកាន់

ត្ច្បាស់ឡើងៗផង។ ការយល់ចិត្តគំនិតគ្នាដូច្ន្ះពិតជានឹងជួយ

បម្ើក្នុងការអប់រំអ្នកបំព្ញមុខងារបម្ើព្ះសហគមន៍៍ជាពុំខាន។

អ្នកបំព្ញមុខងារបម្ើទាំងនោះ នឹងមានសមត្ថភាពអាចសម្ត្ង

លទ្ធិរបស់ព្ះសហគមន៍អំពីព្ះជាមា្ចាស់អំពីមនុស្សអំពីពិភពលោក

ស្បតាមរបៀបមនុស្សលោកនាសម័យយើងបាន។អ្នកដទ្មុខជា

នឹងកាន់ត្សុខចិត្តទទួលពាក្យសម្តីរបស់អស់លោកជាពុំខាន(ហ្វឹក

ហ្វឺន)។លើសពីន្ះទៅទៀតយើងត្ូវសំណូមពរឲ្យមានគ្ីស្តបរិស័ទ

ធម្មតាជាច្ើនទទួលការអប់រំគ្ប់គ្ន់ខាងវិទ្យាន្គ្ីស្តសាសនា

យើង ព្មទាំងឲ្យមានគ្នាច្ើនយកចិត្តទុកដាក់រៀនវិទ្យាទាំងនោះ

តាមរយៈសាស្តា្ចារ្យនិងរៀនឲ្យកាន់ត្ជ្ទៅៗទៀតផង។ប៉ុន្ត្

សូមព្ះសហគមន៍ទទួលសា្គល់សិទ្ធិស្រីភាពដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់គ្ីស្ត

បរិស័ទទាំងអ្នកដ្លទទួលអគ្គសញ្ញាត្ងតាំងទាំងគ្ីស្តបរិស័ទធម្មតា

ក្នុងការស្វជ្វនិងក្នុងការរិះគិត។សូមឲ្យអ្នកទាំងនោះមានសិទ្ធិ

ស្រីភាពដ៏ត្ឹមត្ូវនិងសម្ត្ងទស្សនៈរបស់គ្ក្នុងវិស័យន្សមត្ថភាព

របស់ខ្លួនដោយចិត្តសុភាពរាបសានិងដោយចិត្តកា្លហានដ្រ(ពន្លឺ៣៧)។
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ជំពូក ៣

ការរស់នៅក្នុងសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច

៦៣- លក្ខណៈខ្លះនេសេដ្ឋកិច្ចនាបច្ចុបេបន្នកាល

ក.ក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមនិងតាមស្ដ្ឋកិច្ចយើងត្ូវត្គោរពនិង

ពង្ីកតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សតាមព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់ទុកនិង

ត្ស់ហៅហើយក៏ត្ូវគិតដល់ផលប្យោជន៍របស់សង្គមទាំងមូល

ដ្រ។ មនុស្សជាអ្នកបង្កើតការរស់នៅក្នុងសង្គម និងជាអ្នកបង្គើត

ស្ដ្ឋកិច្ច។សង្គមនិងស្ដ្ឋកិច្ចមានទិសដៅបម្ើមនុស្ស។

ខ.ស្ដ្ឋកិច្ចទំនើបក៏ដូចវិស័យឯទៀតៗទាំងអស់នក្ាររស់នៅក្នុងសង្គម

ដ្រ គឺបងា្ហាញបញ្ជាក់អំពីអំណាចរបស់មនុស្សកាន់ត្ខា្លំងឡើងទៅ

លើធម្មជាតិបងា្ហាញអំពីទំនាក់ទំនងរវងបុគ្គលនិងបុគ្គលក្ុមនិង

ប្ជាជននានាកាន់ត្ច្ើន និងកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។ បុគ្គលកុ្ម

និងប្ជាជននានាត្ូវការគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់ត្ខា្លំងដ្រ។ម៉្យាង

ទៀតរដ្ឋអំណាចធ្លប់ធ្វើអន្តរាគមន៍កាន់ត្ញឹកញាប់ក្នុងការរស់នៅ

ក្នុងសង្គម និងក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច។នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះ មធ្យាបាយ

ក្នុងការបង្កើតផលិតផលចម្ើនឡើង ហើយការចាត់ច្ងការលក់

ដូរទំនិញ និងស្វកម្មក៏ចម្ើនឡើងដ្របណា្តាលឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចទៅ

ជាគ្ឿងអាចបំព្ញតម្ូវការន្មហាគ្ួសារមនុស្សលោក ហើយ

តម្ូវការន្ះមានកាន់ត្ច្ើនៗ។

គ.ប៉ុន្ត្ មានមូលហ្តុជាច្ើនបណា្តាលឲ្យព្ួយបារម្មណ៍ដូចតទៅ៖

មានមនុស្សជាច្ើន ជាពិស្សក្នុងប្ទ្សស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន

ហាក់ដូចជានៅក្មការត្ួតត្របស់ស្ដ្ឋកិច្ចត្ម្តង។ ស្ទើរត្គ្ប់

ព្លគ្រស់នៅដោយតម្ង់យកស្ដ្ឋកិច្ចធ្វើជាគោលណ្នាំការរស់
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របស់គ្ទាំងក្នុងឋានៈគ្ជាបុគ្គលទាំងក្នុងឋានៈគ្ជាប្ជាពលដ្ឋ

រួមរស់ក្នុងសង្គម។ សូម្បីត្នៅប្ទ្សកាន់ស្ដ្ឋកិច្ចសង្គមនិយមក្តី

ឬកាន់របបស្ដ្ឋកិច្ចផ្ស្ងក្តីក៏មានសភាពការណ៍ប្បន្ះដ្រ។ប្សិន

បើមនុស្សច្ះតម្ង់ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យមានរបៀបរៀបរយនិង

តាមប្ជា្ញាក្នុងលក្ខណៈខ្លួនជាមនុស្ស មុខជាការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច

នោះអាចជួយបំបាត់ភាពមិនស្មើគ្នាខ្លះក្នុងសង្គម។ត្តាមពិតការ

អភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ចនោះជាញឹកញាប់បណា្តាលឲ្យមនុស្សមានឋានៈវណ្ណៈ

កាន់ត្មិនស្មើគ្នាវិញ។ ជួនកាលសភាពការណ៍សង្គមរបស់អ្នកទន់

ខ្សាយកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរ ហើយអ្នកក្ីក្ត្ូវគ្មើលងាយទៀតផង។

ព្លមហាជនដ៏ច្ើនអន្កខ្វះខាតអ្វីដ្លគ្ត្ូវការជាចាំបាច់ ក៏

មានអ្នកខ្លះរស់នៅដោយមានទ្ព្យសម្បត្តិស្ដុកស្តម្ភច្ះត្ចាយវយ

ខ្ចះខា្ចាយទៀតផងដ្រ។ សូម្បីត្ក្នុងតំបន់ស្ដ្ឋកិច្ចអន់ក៏មានដូច្ន្ះ

ដ្រ។អ្នកមានបរិបូរណ៍ហូរហៀររស់នៅក្ប្រអ្នកក្ីក្តោកយ៉ាក។

ក្ុមមនុស្សមួយចំនួនតូចកាន់អំណាចយ៉ាងទូលំទូលាយ អាចសម្ច

អ្វីទាំងអស់ក៏បានត្មនុស្សមួយចំនួនធំស្ទើរត្គ្មោនលទ្ធភាពចាប់

ផ្តើមធ្វើអ្វីកើតដោយខ្លួនផ្ទាល់ ហើយក៏មិនអាចទទួលខុសត្ូវលើអ្វី

បានសះ។ជាទូទៅអ្នកទាំងនោះរស់នៅ និងធ្វើការមិនសមតាម

ឋានៈខ្លួនជាមនុស្សក៏មានដ្រ។

ង.សភាពការណ៍គ្មោនរបៀបតាមស្ដ្ឋកិច្ច និងតាមសង្គមទាំងនោះកើត

ឡើងក្នុងវិស័យកសិកម្ម ឧស្សាហកម្ម និងស្វកម្មចំណ្កជីវភាព

របស់ប្ជាជនតាមតំបន់ផ្ស្ងៗក្នុងប្ទ្សត្មួយក៏មិនស្មើគ្នាដ្រ។

ប្ទ្សមានស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿន និងប្ទ្សឯទៀតៗទាស់ទ្ង

គ្នាកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។សភាពការណ៍ន្ះអាចបណា្តាលឲ្យបំផ្លញ

សន្តិភាពក្នុងពិភពលោក។

ច.មនុស្សនាសម័យឥឡូវ ដឹងខ្លួនកាន់ត្ច្បាស់អំពីភាពមិនស្មើគ្នានោះ។

គ្ជឿជាក់ថាបច្ច្កទ្សថ្មីនិងធនធនស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមនុស្សលោក
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មានកាន់ត្ច្ើនឡើងៗ អាចនឹងត្ូវក្សម្ួលសភាពការណ៍ដ៏

អាក្ក់ន្ះបាន។ ប៉ុន្ត្ត្ូវក្ទម្ង់ស្ចក្តីជាច្ើនក្នុងការរស់នៅ

ខាងស្ដ្ឋកិច្ច និងក្នុងសង្គមជាចាំបាច់។ ត្ូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់

ប្ចិត្តគំនិត និងក្ឥរិយបថ។ តាមដំណើរសតវត្សទាំងប៉ុនា្មោន

កន្លងមកព្ះសហគមន៍បានយកពន្លឺន្ដំណឹងល្អមកបញ្ច្ញបញ្ជាក់

គោលការណ៍ផ្ស្ងៗសម្ប់ណ្នាំមនុស្សក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌និង

សមភាពស្បតាមប្ជា្ញាដ៏ទៀងត្ង់របស់មនុស្ស។ គោលការណ៍

ទាំងនោះអាចណ្នាំការរស់នៅរបស់បុគ្គលមា្នាក់ ណ្នាំសង្គមព្ម

ទាំងណ្នាំការរស់នៅអន្តរជាតិផងដ្រ។ព្ះសហគមន៍បានប្កាស

គោលការណ៍ទាំងនោះជាពិស្សនៅប៉ុនា្មោនឆ្នាំកន្លងមកន្ះ។ដោយ

ចាប់អារម្មណ៍នឹងសភាពការណ៍នាបច្ចុប្បន្នកាលន្ះមហាសន្និបាត

មានបំណងចង់បញ្ជាក់គោលការណ៍ទាំងនោះនិងបងា្ហាញការណ្នាំ

ខ្លះទៀតជាពិសស្ដោយយល់ដល់ស្ចក្តីទាមទារន្ការអភិវឌ្ឍន៍

ស្ដ្ឋកិច្ច។
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វគ្គទី ១

ការអភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

៦៤- ការអភិវឌេឍន៍ សេដ្ឋកិច្ច តេូវបមេើ មនុសេស

នៅសម័យឥឡូវជាងនៅសម័យមុនៗទៅទៀតមនុស្សខិតខំពង្ីកផលិត

ផលទាំងខាងកសិកម្ម ទាំងខាងឧស្សាហកម្ម ទាំងខាងស្វកម្មផ្ស្ងៗជូន

ប្ជាជនដ្រ។គ្ខិតខំន្ះល្អតឹ្មត្ូវដូច្ន្ះដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ចក្តីត្ូវការ

របស់មនុស្សដ្លមានចំនួនកើនឡើងជាលំដាប់និងដើម្បីតបឆ្លើយនឹងស្ចក្តី

ប៉ងប្ថា្នាកាន់ត្ទូលំទូលាយរបស់មនុស្សជាតិទៀតផង។ហ្តុន្ះហើយត្ូវ

ត្ជួយគំទ្បច្ច្កទ្សដ្លជឿនលឿនជាលំដាប់ជួយគំទ្អ្នកមានគំនិត

ចង់ក្ប្អ្វីៗឲ្យបានទំនើប ជួយគំទ្អ្នកបង្កើត និងពង្ីកសហគ្សជួយ

គំទ្អ្នកខិតខំធ្វើឲ្យមធ្យាបាយបង្កើតផលិតផលនានាបានស្បតាមសម័យ

ព្មទាំងជួយគំទ្អស់អ្នកដ្លខិតខំរួមបង្កបង្កើតផលិតផល។សរុបស្ចក្តី

មកត្ូវជួយគំទ្អ្វីៗទាំងអស់ ដ្លអាចជួយឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ឡើង។

ប៉ុន្ត្ ត្ូវនឹកចំាថាការបង្កបង្កើនផលិតផលនោះ ពុំគ្ន់ត្មានគោលដៅឲ្យ

ប្ជាជនបានទ្ព្យសម្បត្តិជាច្ើនពុំម្នឲ្យគ្ប្មូលធនធនបាន ឬឲ្យមាន

អំណាចខា្លំងកា្លប៉ុណ្ណោះទ្។ ការបង្កើនផលិតផលមានគោលដៅកំពូលត្មួយ

គឺបម្ើមនុស្សទាំងស្ុង តាមស្ចក្តីត្ូវការរបស់ខ្លួន ដ្លមានតម្ល្តាម

លំដាប់លំដោយមានស្ចក្តីតូ្វការខាងសមា្ភារៈប្ើប្ស់ស្ចក្តីត្ូវការជីវិត

ខាងប្ជា្ញាស្ចក្តីត្ូវការខាងសីលធម៌ស្ចក្តីត្ូវការខាងវិញ្ញាណនិងខាង

សាសនា។ ការបង្កើនផលិតផលក៏មានគោលដៅបម្ើមនុស្សគ្ប់ៗរូប គ្ប់

ក្ុមដោយមិនរីសជាតិសាសន៍ ឬទ្វីបណាឡើយ។ ហ្តុន្ះហើយបានជា

សកម្មភាពខាងស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លត្ងត្អនុវត្តតាមមធ្យាបាយ និងតាមក្បួន

ច្បាប់របស់ខ្លួនក៏ត្ូវត្អនុវត្តតាមរបៀបរៀបរយន្សីលធម៌បានកំណត់ដ្រ

ដើម្បីបំព្ញគម្ងការរបស់ព្ះជាមា្ចាស់អំពីមនុស្ស (មថ ១៦, ២៦; លក

១៦,១-៣១;កូឡ៣,១៧)។
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៦៥- មនុសេស តេូវ តេួត តេ ការ អភិវឌេឍន៍សេដ្ឋកិច្ច

ក.មនុស្សត្ូវត្ត្ួតត្ការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ច។ កុំទុកការអភិវឌ្ឍន៍

ស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកណា្តាប់ដ្មនុស្សត្មួយចំនួនតូច ដ្លអាច

សម្ចអ្វីៗទាំងអស់តាមទំនើងចិត្តរបស់គ្។ កុំទុកការអភិវឌ្ឍន៍

ស្ដ្ឋកិច្ចនោះ ឲ្យស្ថិតនៅក្នុងកណា្តាប់ដ្ក្ុមតូចមួយចំនួនដ្លមាន

អំណាចខាងស្ដ្ឋកិច្ចខា្លំងព្កក៏កុំទុកការអភិវឌ្ឍន៍ស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យស្ថិត

នៅក្នុងកណា្តាប់ដ្សហគមន៍របស់អ្នកនយោបាយឬរបស់មហាអំណាច

មួយចំនួនត្ួតឡើយ។ផ្ទុយទៅវិញត្ូវឲ្យមានចំនួនមនុស្សច្ើនពី

គ្ប់កម្ិតតាមត្អាចរកបាននិងពីគ្ប់ប្ជាជាតិតាមអន្តរជាតិរួម

ចំណ្កយ៉ាងសកម្មក្នុងការតម្ង់ទីដៅន្ការអភិវឌ្ឍន៍នោះ។ ត្ូវ

ឲ្យបុគ្គលដ្លមានគំនិតចង់ចាប់ផ្តើមធ្វើការអ្វីមួយដោយខ្លួនឯង

និងសមាគមស្រីរបស់គ្រួមសហការជាមួយរដ្ឋអំណាចហើយមាន

ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាតាមសម្ួលទៀតផង។

ខ.មិនត្ូវបណ្តាយឲ្យបុគ្គលនានាត្ួតត្ការអភិវឌ្ឍន៍ ដោយសកម្មភាព

ខាងស្ដ្ឋកិច្ចរបស់គ្ ហាក់ដូចជាតាមការស្វយ័ប្វត្តិ ក៏មិនត្ូវ

បណ្តាយឲ្យរដ្ឋអំណាចត្ួតត្ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយឯកឯងឡើយ។

ហ្តុន្ះត្ូវបដិស្ធយោបល់ខុសទំនង និងលទ្ធិខ្លះដ្លជំទាស់

នឹងការក្ទម្ង់ស្ដ្ឋកិច្ច ព្ះគ្យល់ច្ឡំអំពីស្រីភាព។ តាម

ពិតស្ដ្ឋកិច្ចត្ូវត្ក្ទម្ង់ជាចាំបាច់។លទ្ធិទាំងនោះមិនរវីរវល់និង

សិទ្ធិបុគ្គលនិងសិទ្ធិរបស់ក្ុមត្ប្រជាមានបំណងចង់ចាត់ច្ងការ

បង្កើនផលិតផលជាសមូហភាពវិញ។

គ.ម៉្យាងទៀត ប្ជាពលរដ្ឋត្ូវនឹកចងចាំជានិច្ចថា ខ្លួនមានសិទិ្ធ និង

មានភារកិច្ចរួមសហការតាមលទ្ធភាពរបស់ខ្លួននាំឲ្យសហគមន៍របស់

ខ្លួនអភិវឌ្ឍន៍ឡើងយ៉ាងពិតប្កដ។ រដ្ឋអំណាចក៏ត្ូវទទួលសា្គល់

សិទ្ធិ និងភារកិច្ចទាំងនោះដ្រ។ ជាពិស្ស នៅប្ទ្សកំពុងត្
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អភិវឌ្ឍន៍ឡើងត្ូវប្ើអ្វីៗទាំងអស់ដ្លអាចប្ើបានជាបនា្ទាន់ដើម្បី

ឲ្យប្ទ្សនោះអាចលូតលាស់ឡើងបានជាចាំបាច់។អស់អ្នកដ្ល

ទុកធនធនរបស់ខ្លួនមិនឲ្យគ្ប្ីប្ស់អ្នកទាំងនោះបំផ្លញប្យោជន៍

រួមជាខា្លំង។អស់អ្នកដ្លដកហូតទ្ព្យខាងសមា្ភារៈក្តីខាងវិញ្ញាណ

ក្តីពីសហគមន៍របស់ខ្លួនដ្លត្ូវការធនធនទាំងនោះជាចាំបាច់ក៏

បំផ្លញប្យោជន៍រួមដ្រ។ប៉ុន្ត្ត្ូវរក្សាទុកសិទ្ធិស្រីភាពរបស់បុគ្គល

មា្នាក់ៗឲ្យច្ញពីប្ទ្សរបស់ខ្លួនទៅរស់នៅប្ទ្សផ្ស្ងបាន។

៦៦- តេួវខិតខំធ្វើឲេយមនុសេសបានស្មើគ្នា    

ខាងសេចដ្ឋកិច្ច និងក្នុងសង្គម

ក.ត្ូវខិតខំយ៉ាងខា្លំងបំផុត បំបាត់ឲ្យបានឆប់រហ័សនូវភាពមិនស្មើដ៏

ធំទំលំទូលាយខាងស្ដ្ឋកិច្ច ដ្លបណា្តាលឲ្យរីសអើងបុគ្គល និង

សង្គម។ ធ្វើដូច្ន្ះ ទើបយើងអាចតបឆ្លើយ និងយុត្តិធម៌ និងភាព

ស្មើគ្នាបាន។ប៉ុន្ត្ត្ូវគោរពសិទ្ធិបុគ្គលមា្នាក់ៗនិងគោរពទ្ពកោសល្យ

របស់ប្ជាជាតិនីមួយៗដ្រ។ នាបច្ចុប្បន្នកាលស្ដ្ឋកិច្ចនៅត្មាន

ភាពមិនស្មើគ្នាហើយភាពមិនស្មើនោះកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរទៀតផង។នៅ

តំបន់ជាច្ើន ពិបាកបង្កើតផលិតផលកសិកម្ម និងលក់ផលិតផល

ទាំងនោះ ដោយមូលហ្តុផ្ស្ងៗ។ ក្នុងតំបន់ទាំងនោះ ត្ូវជួយ

កសិករឲ្យពង្ីកការបង្កបង្កើតផលិតផល និងជួយឲ្យគ្អាចលក់

ផលិតផលបានឲ្យប្របៀបបង្កបង្កើតផលនិងឲ្យរកមធ្យាបាយថ្មី

តាមស្ចក្តីត្ូវការព្មទាំងឲ្យគ្មានកម្គួរសមផង។បើពុំនោះ

ទ្កសិករទាំងនោះនឹងនៅត្ជាប្ជាពលរដ្ឋកម្ិតទាបទៀតដូច

មាននៅតំបន់ជាច្ើន។ រីឯកសិករវិញ ជាពិស្សយុវជនត្ូវយក

ចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លំង ពង្ីកសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនខាងចំណ្ះកសិកម្ម។

បើកសិករគ្មោនសមត្ថភាពខាងអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនទ្ កសិកម្មមិនអាច

ចម្ើនលូតលាស់បានឡើយ។
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ខ.កម្មករត្ូវត្ផ្លស់ប្តូរកន្ល្ងនិងអាជីវកម្មតាមតម្ូវការន្ស្ដ្ឋកិច្ច

ដ្លកំពុងត្ចម្ើនឡើង។ប៉ុន្ត្ត្ូវចាត់ច្ងការផ្លស់ប្តូរន្ះដើម្បី

ឲ្យបុគ្គលនានានិងក្ុមគ្ួសាមានសភាពការណ៍ជីវភាពនឹងនហើយ

ស្ថិតស្ថ្រ។ ពលករមកពីបរទ្ស ឬមកពីតំបន់ដទ្ ជួយស្ដ្ឋកិច្ច

ប្ជាជនប្ទ្ស ឬតំបន់ដ្លគ្ទៅរស់នៅ។ ត្ូវប្ុងប្យ័ត្នកុំ

រីសអើងគ្គ្ប់យ៉ាងគឺរីសអើងខាងបៀវត្ស៍កំុឲ្យមានប្ក់ឈ្នួល

តិចជាងអ្នកកើតក្នុងស្ុក រីសអើងខាងសភាពការណ៍ការងារកំុឲ្យ

ធ្វើការតាមរបៀបពិបាកជាងអ្នកកើតក្នុងស្ុក។ល។ ម្យា៉ាងទៀត

សមាជិកទាំងអស់ក្នុងសង្គមជាពិស្សរដ្ឋអំណាចត្ូវរាប់រកគ្ទុក

ជាមនុស្សពុំរាប់គ្ទុកជាគ្ឿងឧបករណ៍បង្កបង្កើតផលិតផលនោះ

ទ្។ត្ូវសម្ួលឲ្យក្ុមគ្ួសាររបស់គ្អាចមករស់នៅជាមួយជួយ

រកផ្ទះឲ្យគ្នៅយ៉ាងគួរសមនិងជួយគ្ឲ្យចូលរួមក្នុងសង្គមប្ទ្ស

ឬតំបន់ដ្លគ្មករស់នៅថ្មីនោះ។ ក៏ប៉ុន្ត្ ប្សិនបើអាចធ្វើបាន

ត្ូវជួយបង្គើតការងារក្នុងប្ទ្សនិងតំបន់កំណើតរបស់គ្។

គ.ក្នុងប្ទ្សដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចកំពុងត្ផ្លស់ប្តូរក៏ដូចរបៀបរស់នៅ

ថ្មីតាមសង្គមខាងស្ដ្ឋកិច្ចដ្រ(ឧបមាស្ដ្ឋកិច្ចដ្លមានគ្ឿងមា៉ាសីុន

ធ្វើការស្វយ័តជំនួសមនុស្សកាន់ត្ច្ើនឡើង) ត្ូវចាប់អារម្មណ៍

ផ្តល់ការងារគ្ប់គ្ន់ និងត្ូវតាមសមត្ថភាពកម្មករ។ ត្ូវផ្តល់ឲ្យ

កម្មករមានលទ្ធភាពទទួលការអប់រំខាងបច្ច្កទ្សនិងខាងអាជីវកម្ម។

ត្ូវធនាជីវភាពរបស់អស់អ្នកដ្លរស់នៅយ៉ាងពិបាកជាងគ្ជាពិស្ស

អ្នកមានជំងឺមនុស្សចាស់ជរាឲ្យរស់សមនឹងឋានៈរបស់ខ្លួនជាមនុស្ស។
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វគ្គទី ២

គោលការណ៍ណេនាំជាទូទៅក្នុងការរស់នៅ 

តាមសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គម

៦៧- ការងារ សាភាពការណ៍ការងារ និងការលំហេកាយ

ក.ការងាររបស់មនុស្សលោកគឺការងារដ្លផលិតទ្ព្យសម្បត្តិផ្ស្ងៗ

និងប្តូរទ្ព្យសម្បត្តិទាំងនោះទៅវិញទៅមកឬជូនស្វកម្មខាងស្ដ្ឋកិច្ច

ពិតជាផ្ន្កសំខាន់ជាងគ្លើសផ្ន្កឯទៀតៗន្ជីវិតស្ដ្ឋកិច្ចដ្ល

គ្ន់ត្ជាគ្ឿងជួយការងារមនុស្សប៉ុណ្ណោះ។

ខ.ទោះជាមនុស្សប្ព្ឹត្តការងារន្ះដោយខ្លួនឯងជាមា្ចាស់ក្តីឬដោយ

មានពាក្យសន្យាជាមួយថៅក្ក្តី ក៏ការងារហូរច្ញមកពីបុគ្គលត្ម្តង។

បុគ្គលហាក់ដូចជាចាក់សា្នាមរបស់ខ្លួនលើធម្មជាតិនិងបង្្កាបធម្មជាតិ

តាមបំណងរបស់ខ្លួនដ្រ។ជាធម្មតាមនុស្សចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួននិង

ក្ុមគ្ួសារ ដោយសារការងាររបស់គត់។ ដោយសារការងារគត់

ក៏រួមជាមួយមនុស្សឯទៀតៗជាបងប្អូនជួយគ្ហើយមានសមត្ថភាព

អាចសម្ត្ងស្ចក្តីស្ឡាញ់ដ៏ពិតប្កដចំពោះគ្គត់ក៏រួមសហការ

ជាមួយព្ះជាមា្ចាស់ក្នុងកិច្ចប្តិសា្ឋានពិភពលោកដ្រ។លើសពីន្ះ

ទៅទៀតមនុស្សគោរពព្ះជាមា្ចាស់ដោយសារការងាររបស់គត់ន្ះ

ឯង។យើងក៏ជឿទៀតថាដោយសារការងារព្ះជាមា្ចាស់បង្ួមមនុស្ស

ឲ្យរួមសហការជាមួយព្ះយ្ស៊ូគ្ីស្ត ដ្លរំដោះមនុស្សលោក គឺ

ថាដោយព្ះយ្ស៊ូប្ព្ឹត្តការងារផ្ទាល់ព្ះហស្តនៅភូមិណាសារ៉្ត

ព្ះអង្គបានប្ទានឲ្យការងារមានកិតិ្តយសដ៏ថ្ល្ថ្នូរបំផុត។ហ្តុន្ះ

ហើយបានជាមនុស្សមា្នាក់ៗមានភារកិច្ចធ្វើការដោយចិត្តស្មោះ និង

មានសិទ្ធិធ្វើការបានដ្រ។តាមកាលៈទ្សៈសង្គមត្ូវជួយប្ជាពលរដ្ឋ
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ឲ្យមានការងារធ្វើគ្ប់គ្ន់។ មិនត្ប៉ុណ្ណោះ ប្ក់ឈ្នួលការងារ

នោះត្ូវធនាឲ្យមនុស្សមានធនធនល្មមទាំងខ្លួនទាំងក្ុមគ្ួសារ

អាចរស់នៅយ៉ាងសមគួរ ក្នុងវិស័យសង្គម ក្នុងវិស័យវប្បធម៌ និង

ក្នុងវិស័យខាងវិញ្ញាណស្ចត្មុខងាររបស់មា្នាក់ៗតាមសមត្ថភាព

របស់មា្នាក់ៗ ទាំងគិតគូរដល់សភាពការណ៍សហគ្ស និងដល់

ប្យោជន៍រួមផង។

គ.តាមធម្មតាមនុស្សរួមគ្នាធ្វើសហការក្នុងសកម្មភាពស្ដ្ឋកិច្ច។ហ្តុន្ះ

បើការចាត់ច្ងស្ដ្ឋកិច្ចន្ះបណា្តាលឲ្យខូចប្យោជន៍ដល់កម្មករ

សូម្បីត្មា្នាក់ ពិតជាអយុត្តិធម៌ និងខុសលក្ខណៈជាមនុស្ស។តាម

ពិតជាញឹកញាប់សូម្បីត្សព្វថ្ង្អស់អ្នកដ្លធ្វើការគិតត្ពីផលិត

ផលទុកជាការសំខាន់បំផុត។គ្យល់ខុសអំពីបទដា្ឋានគ្ឹះន្ស្ដ្ឋកិច្ច

ដ្លនាំឲ្យសភាពការណ៍ដ៏អាក្ក់ប្បន្ះកើតឡើង។ ហ្តុន្ះ

ត្ូវសម្បសម្ួលដំណើរន្ការងារបង្កើតផលតាមស្ចក្តីត្ូវការ

របស់បុគ្គលនិងស្បតាមរបៀបការរស់នៅរបស់គ្ជាពិស្សតាម

របៀបរស់នៅក្នុងក្ុមគ្ួសារដោយយល់គិតដល់ភ្ទនិងដល់អាយុ

ជានិច្ចផង។ ត្ូវចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងពិស្សចំពោះស្្តីៗដ្លមាន

កូន។ពលករត្ូវមានសមត្ថភាពពង្ីកទ្ពកោសល្យ និងបុគ្គលិក

លក្ខណៈរបស់ខ្លួនឲ្យចម្ើនឡើងដោយប្ព្ឹត្តកិច្ចការរបស់ខ្លួនដ្រ។

ពលករត្ូវយកចិត្តទុកដាក់ធ្វើការតាមព្លវ្លា និងតាមកមា្លំង

របស់ខ្លួន។ ប៉ុន្ត្ សូមឲ្យពលករទាំងអស់មានព្លសម្ក និង

ព្លលំហ្កាយគ្ប់គ្ន់ ដោយបណា្តាលឲ្យគ្មានជីវិតរស់នៅ

តាមក្ុមគ្ួសារ តាមវប្បធម៌ តាមសង្គម និងតាមសាសនាទៀត

ដ្រ។ លើសពីន្ះទៅទៀត គ្ត្ូវមានសមត្ថភាពលាតត្ដាង

ទ្ពកោសល្យ និងលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួន ដ្លគ្មោនឱកាសប្ើ

នៅព្លបំព្ញអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។
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៦៨- ពលករទទួលចំណេកក្នុងការចាត់ចេងសហគេស

ក.ក្នុងសហគ្សស្ដ្ឋកិច្ចមនុស្សរួមគ្នាធ្វើការគឺជាបុគ្គលមានស្រីភាព

និងស្វយ័តដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានប្តិសា្ឋានឲ្យមានលក្ខណៈដូចព្ះអង្គ។

ហ្តុន្ះ ត្ូវជួយណ្នាំឲ្យបុគ្គលិកទាំងអស់ក្នុងសហគ្សទទួល

ចំណ្កយ៉ាងសកម្មក្នុងការគ្ប់គ្ងសហគ្សតាមប្បបទដ្ល

ត្ូវបានបញ្ជាក់ជាមួយគ្នា។ ក្នុងករណីន្ះត្ូវគិតគូរដល់មុខងារ

របស់បុគ្គលិកមា្នាក់ៗ គឺមា្ចាស់សហគ្សថៅក្ជួលកម្មករ អ្នកក្នុង

ក្បខ័ណ្ឌ និងកម្មករ។ ត្ូវថ្រក្សាឲ្យមានឯកភាពក្នុងការណ្នាំ

ផង។ប៉ុន្ត្ជារឿយៗផ្ន្កស្ដ្ឋកិច្ចនិងផ្ន្កសង្គមមិនសម្ចនៅ

លើកម្ិតសហគ្សទ្ ត្សម្ចនៅកម្ិតខាងលើទៅទៀត។

រីឯអនាគតក្ុមពលករ និងអនាគតកូនគ្វិញ ក៏អាស្័យនៅលើ

ស្ចក្តីសម្ចទាំងនោះដ្រ។ ហ្តុន្ះហើយ បានជាពលករត្ូវ

ទទួលចំណ្កក្នុងកិច្ចសម្ចទាំងនោះដោយខ្លួនគ្ផ្ទាល់ឬដោយ

តំណាងដ្លគ្បានជ្ើសរីសដោយស្រី។

ខ.ក្នុងចំណមសិទ្ធិមនុស្សជាគ្ឹះ ពលករមានសិទ្ធិបង្កើតសមាគមដោយ

ស្រីគឺសមាគមដ្លអាចទៅជាតំណាងរបស់គ្យ៉ាងត្ឹមត្ូវនិង

ដ្លអាចសហការក្នុងការចាត់ច្ងជីវិតស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យបានល្អ។គ្ហៅ

សមាគមទាំងនោះថា "សហជីព"។ ពលករក៏មានសិទ្ធិចូលរួមក្នុង

សកម្មភាពសមាគមទាំងនោះដោយស្រីដោយមិនខា្លចនរណាបៀត

បៀន។ ដោយពលកររួមចំណ្កក្នុងការចាក់ច្ងសហគ្សន្ះ

និងដោយគ្ទទួលការអប់រំខាងស្ដ្ខកិច្ច និងខាងសង្គម បុគ្គលិក

ទាំងអស់ក្នុងសហគ្សនឹងមានគំនិតទទួលខុសត្ូវកាន់ត្ខា្លំង

ឡើងៗ។ គ្មុខជានឹងយល់ឃើញថា គ្ចូលរួមក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍

ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ព្មទាំងបង្កើតប្យោជន៍រួមសកល តាម

សមត្ថភាពនិងតាមទ្ពកោសល្យរបស់គ្ផង។
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គ.នៅព្លកើតជម្លះទាស់ទ្ងគ្នាខាងសង្គមត្ូវយកចិត្តទុកដាក់រក

ដំណះស្យដោយសន្តិវិធី។ បដិបក្សទាំងពីរ ត្ូវចចារជាមួយ

គ្នាជានិច្ចដោយចិត្តស្មោះ។ ប៉ុន្ត្ ជូនកាលក្នុងសភាពកាណ៍ខ្លះនា

បច្ចុប្បន្នកាល ប្សិនបើ បានប្ើគ្ប់មធ្យាបាយឯទៀតៗនៅត្

ដោះស្យមិនបាន ត្ូវធ្វើកូដកម្ម ដើម្បីការពារសិទ្ធិរបស់ពលករ

និងជួយឲ្យស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នាដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់គ្បានសម្ច។ ប៉ុន្ត្

សូមចចារឡើងវិញនៅព្លឆប់ៗ ប្សិនបើអាចធ្វើបាន ដើម្បីធ្វើ

ការព្មព្ៀងគ្នា។

៦៩- មនុសេស ទាំង អស់ មានសិទ្ធិបេើ បេស់ទេពេយ សមេបត្តិ 

ទាំងអស់ក្នុង លោក នេះ

ក.ព្ះជាមា្ចាស់បានតម្ង់ផ្នដី និងអ្វីៗទាំងអស់ដ្លនៅលើផ្នដី

ឲ្យមនុស្សទាំងអស់និងឲ្យប្ជាជនទាំងអស់ប្ើប្ស់។ដូច្ន្ះភោគ

ទ្ព្យទាំងអស់ដ្លមានក្នុងពិភពលោកន្ះត្ូវហូរមកដល់មនុស្ស

ទាំងអស់តាមស្ចក្តីត្ូវការរបស់គ្និងត្ូវតាមក្បួនយុតិ្តធម៌ដ្ល

បំប្កពីស្ចក្តីស្ឡាញ់មិនបាន។ទោះបីកម្មសិទ្ធិមានរបៀបផ្ស្ងៗ

ស្បតាមការចាត់ច្ងដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់ប្ជាជាតិនីមួយៗ និងតាម

កាលៈទ្សៈផ្ស្ងៗដ្លត្ងត្ប្ប្ួលក្តីក៏ត្ូវនឹកចងចាំជានិច្ច

ថាទ្ព្យសម្បត្តិទាំងប៉ុនា្មោនដ្លខ្លួនមាន តម្ូវឲ្យមនុស្សទាំងអស់

ប្ើប្ស់។ហ្តុន្ះហើយបានជាព្លមនុស្សមា្នាក់ប្ើប្ស់ទ្ព្យ

សម្បត្តិ គ្មិនត្ូវចាត់ទុកថា ទ្ព្យសម្បត្តិដ្លខ្លួនមានត្ឹមត្ូវ

តាមច្បាប់នោះជាកម្មសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនទ្ត្ត្ូវចាត់ទុកថាជាកម្មសិទ្ធ

រួមវិញ។ហ្តុន្ះមិនគ្ន់ត្ខ្លួនគ្ទ្អាចប្ើប្ស់ទ្ព្យសម្បត្តិ

ទាំងនោះបានត្មនុស្សឯទៀតៗក៏អាចប្ើប្ស់បានដ្រ។ម្យា៉ាង

ទៀតមនុស្សទាំងអស់មានសិទ្ធិនឹងបានទ្ព្យសម្បត្តិគ្ប់គ្ន់ល្មម

សម្ប់ខ្លួនគ្និងសម្ប់ក្ុមគ្ួសាររបស់គ្ដ្រ។អស់គ្ូបាធ្យាយ
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និងបណ្ឌិតដ្លបានបង្ៀនកាលពីដើមត្ងមានគំនិតដូចោ្នាះដ្រ

គឺអស់លោកត្ងប្ៀនប្ដៅថាគ្ីស្តបរិស័ទត្ូវជួយអ្នកក្ីក្មិន

គ្ន់ត្ដោយយកអ្វីដ្លគ្ស្សសល់ប៉ុណ្ណោះឡើយ ត្ដោយ

យកអ្វីដ្លជាចាំបាច់សម្ប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួនយកទៅច្កដល់

អ្នកក្ីក្វិញ។ រីឯអ្នកដ្លខ្វះខាតទ័លក្វិញ គ្ក៏មានសិទ្ធិយក

ទ្ព្យសម្បត្តិដ៏សម្បូរណ៍របស់គ្ មកទប់ទល់នឹងស្ចក្តីត្ូវការដ៏

ចាំបាច់របស់ខ្លួន។ ដោយមហាសន្និបាតឃើញថាមនុស្សខ្វះអាហារ

បរិភោគច្ើនក្ល្ងក្នុងពិភពលោកមហាសន្និបាតសូមអំពាវនាវ

ចំពោះមនុស្សទាំងអស់ជាពិស្សចំពោះអ្នកកាន់អំណាចសូមនឹក

ដល់ពាក្យរបស់គ្ូបាធ្យាយដ្លច្ងថា "ចូលច្កអាហារដល់អ្នក

ដ្លស្កឃ្លនជិតដាច់ពោះទៅ! ប្សិនបើអ្នកមិនច្កអាហារឲ្យ

គ្បរិភោគទ្អ្នកដូចជាប្ហារជីវិតគ្ហើយ"។សូមឲ្យមនុស្សគ្ប់ៗ 

រូបប្ើប្ស់ទ្ព្យសម្បត្តិរបស់ខ្លួនយ៉ាងពិតប្កដ និងច្កឲ្យអ្នក

ក្ីក្តាមសមត្ថភាពរៀងៗខ្លួនដោយប្គល់ឲ្យទាំងបុគ្គលទាំងប្ជាជន

នានាមានមធ្យាបាយអាចទប់ទល់ស្ចក្តីខ្វះខាតរបស់គ្ដោយខ្លួន

ឯងនិងអាចអភិវឌ្ឍន៍ខ្លួនថ្មទៀតផង។

ខ.ក្នុងប្ទ្សក្ីក្ដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចតិចជាងគ្ប្ព្ណីនិងទំនៀម

ទមា្លប់នាំឲ្យប្ជាជនច្កទ្ព្យសម្បត្តិប្ើរួមគឺធនាឲ្យសមាជិកមា្នាក់ៗ

មានទ្ព្យសម្បត្តិដ្លខ្លួនត្ូវការជាចាំបាច់ច្ើនជាងគ្។ ប្សិន

បើប្ព្ណី និងទំនៀមទមា្លប់ទាំងនោះមិនតបឆ្លើយនឹងស្ចក្តីទាម

ទាររបស់មនុស្សបច្ចុប្បន្នកាលន្ះ ត្ូវប្យ័ត្នកុំយល់ថា ប្ព្ណី

និងទំនៀមទមា្លប់ខ្លះមិនអាចប្ប្ួលបាន។ផ្ទុយទៅវិញកុំប៉ះពាល់

ទំនៀមទមា្លប់ដ៏ទៀងត្ង់ ដ្លអាចជួយប្ជាជនយ៉ាងខា្លំងតទៅ

ទៀតលើកល្ងត្គ្ប្ប្ួលទំនៀមទមា្លប់ឲ្យបានទំនើបយ៉ាងត្ឹម

ត្ូវ។ យ៉ាងណាមិញ ក្នុងប្ទ្សជឿនលឿនខា្លំង មានបណា្តាញ

សា្ថាប័នខាងសង្គម ខាងធនារា៉ាប់រង និងខាងសុវត្ថិភាពក្នុងសង្គម
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អាចជួយច្កទ្ព្យសម្បត្តិខ្លះឲ្យគ្ប្ើប្ស់គ្ប់គ្នា។ ត្ូវការបន្ត

អភិវឌ្ឍន៍ស្វកម្មសម្ប់ក្ុមគ្ួសារនិងសង្គមជាពិស្សស្វកម្ម

ដ្លជួយខាងវប្បធម៌និងការអប់រំ។ក៏ប៉ុន្ត្ក្នុងកិច្ចសម្ួលសា្ថាប័ន

ទាំងនោះត្ូវប្យ័ត្នកុំបណ្តាយឲ្យប្ជាពលរដ្ឋមានឥរិយបថចង់

ត្ទទួលអំណយដោយមិនធ្វើអ្វីសងវិញ មិនព្មទទួលខុសត្ូវ

ហើយមិនព្មបម្ើអ្នកដទ្។

៧០- វិនិយោគ និងបញ្ហារូបិយវត្ថុ

ចំណ្កឯវិនិយោគវិញ ត្ូវធនាឲ្យប្ជាជនមានការងារធ្វើ និងជូន

កម្គ្ប់គ្ន់ដល់គ្នាបច្ចុប្បន្នកាល និងអនាគតកាល។ អស់អ្នកសម្ច

ធ្វើវិនិយោគ ដូចអស់អ្នកដ្លមានតួនាទីសម្ច និងចាត់ច្ងជីវិតស្ដ្ឋកិច្ច

ពោលគឺបុគ្គលក្ុមនិងរដ្ឋអំណាចត្ូវយកចិត្តទុកដាក់នឹងគោលដៅទាំងន្ះ

និងដឹងខ្លួនអំពីភារកិច្ចដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួន។ ម្យា៉ាងអស់លោកត្ូវចាត់វិធនការ

ដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ចក្តីត្ូវការជូនប្ជាជនទាំងបុគ្គលទាំងសហគមនទាំង

មូល ឲ្យមានជីវភាពសមរម្យ។ ម្យា៉ាងទៀត ត្ូវគ្ងទុកអនាគត និងធនា

តុល្យភាពដ៏ត្ឹមត្ូវ រវងស្ចក្តីត្ូវការរបស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ និងសហគមន៍

នាបច្ចុប្បន្នហើយនឹងវិនិយោគសម្ប់អនាគតគឺបុគ្គលមា្នាក់ៗនិងសហគមន៍

នាបច្ចុប្បន្នចង់បានទ្ព្យសម្បត្តិប្ើប្ស់ភា្លម ប៉ុន្ត្ត្ូវគិតដល់វិនិយោគតាម

ស្ចក្តីត្ូវការសម្ប់កូនចៅនៅព្លអនាគតទៀតផង។ ត្ូវនឹកគិតជានិច្ច

អំពីស្ចក្តីត្ូវការជាចាំបាច់របស់ប្ជាជាតិនានានិងតំបន់ដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ច

អន់ជាងគ្។រីឯខាងរូបិយវត្ថុវិញត្ូវប្យ័ត្នកំុបង្ខូចផលប្យោជន៍ប្ទ្សរបស់

ខ្លួននិងផលប្យោជន៍ប្ជាជាតិដទ្ទៀតផង។ត្ូវប្យ័ត្នមិនត្ូវបណា្តាល

ឲ្យអស់អ្នកក្ជាងគ្ត្ូវបង់ខាតយ៉ាងអយុត្តិធម៌ដោយផ្លស់ប្តូរតម្ល្ន្រូបិយវត្ថុ។
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៧១- ផ្លូវចូលទៅកាន់កម្មសិទ្ធ និងកាន់ 

សមេបត្តិទេពេយឯកជន

ក.កម្មសិទ្ធ និងការកាន់សម្បត្តិទ្ព្យឯកជនតាមរបៀបឯទៀតៗជួយ

ឲ្យមនុស្សអាចបញ្ច្ញលក្ខណៈសម្បត្តិរបស់ខ្លួនព្មទាំងហុចឱកាស

ឲ្យគ្ទទួលខុសត្ូវក្នុងសង្គម និងក្នុងស្ដ្ឋកិច្ច។ ហ្តុន្ះហើយ

ត្ូវជួយបុគ្គល និងក្ុមផ្ស្ងៗឲ្យមានផ្លូវចូលទៅកាន់អំណាចខ្លះ

លើសម្បត្តិទ្ព្យ។ការន្ះមានសារៈសំខាន់ខា្លំងណាស់។

ខ.កម្មសិទ្ធឯកជននិងអំណាចខ្លះលើសម្បត្តិទ្ព្យធនាឲ្យមនុស្សមា្នាក់ៗ

និងក្ុមគ្ួសារបានស្វ័យភាពដ្លខ្លួនត្ូវការជាចាំបាច់។ត្ូវចាត់

កម្មសិទ្ធឯកជន ទុកជាគ្ឿងបន្តស្រីភាពរបស់មនុស្ស។ មិនត្

ប៉ុណ្ណោះ កម្មសិទ្ធឯកជនជួយឲ្យមនុស្សច្ះទទួលខុសត្ូវកាន់ត្

ខា្លំងឡើងៗ។ កម្មសិទ្ធឯកជនពិតជាលក្ខ័ណ្ឌមួយ ជួយឲ្យមាន

ស្រីភាពក្នុងសង្គម។

គ.របៀបកាន់អំណាចលើសម្បត្តិទ្ព្យនិងកម្មសិទ្ធឯកជនមានរបៀប

ផ្ស្ងៗពីគ្នានាសម័យបច្ចុប្បន្ន ហើយត្ូវត្មានរបៀបផ្ស្ងៗកាន់

ត្ច្ើននៅព្លអនាគតទៀតជាមិនខាន។ ប៉ុន្ត្ របៀបកាន់កាប់

ទ្ព្យ និងកម្មសិទ្ធឯកជនទាំងនោះ នៅត្ជាប្ភពន្សុវត្ថិភាព

ក្នុងសង្គមដ៏មានតម្ល្។ ត្ូវរាប់បញ្ចូលមូលនិធីផ្ស្ងៗក្នុងសង្គមសិទ្ធិ

និងស្វកម្មដ្លសង្គមធនារា៉ាប់រងទៀតដ្រ។ស្ចក្តីន្ះមិនត្ឹម

ត្ូវចំពោះត្កម្មសិទ្ធិខាងសមា្ភារៈប៉ុណ្ណោះទ្ត្ត្ឹមត្ូវចំពោះសម្បត្តិ

ទ្ព្យអរូបីដ្លមានសមត្ថភាពខាងអាជីវកម្មជាដើមដ្រ។

ង.ការកាន់កាប់កម្មសិទ្ធឯកជនជាការត្ឹមត្ូវដ្លមិនទាស់នឹងរបៀប

ផ្ស្ងៗសម្ប់កាន់កាប់កម្មសិទ្ធសាធរណៈទ្។ប៉ុន្ត្ រដ្ឋអំណាច

អាចផ្ទ្រកម្មសិទ្ធិឯកជនទៅជាកម្មសិទ្ធសាធរណៈបាន លុះត្ត្

មានប្យោជន៍រួមនិងតាមព្ំដ្នន្ប្យោជន៍រួមនោះ។រដ្ឋអំណាច
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ត្ូវបង់ប្ក់ជាថ្នូរឲ្យបានសមរម្យ។ រដ្ឋអំណាចមានសមត្ថកិច្ចជៀសវង

មិនឲ្យគ្ប្ើកម្មសិទ្ធឯកជនហួសព្ំដ្នគឺផ្ទុយនឹងប្យោជន៍រួមដ្រ។

ច.ដោយលក្ខណៈផ្ទាល់របស់កម្មសិទ្ធឯកជន កម្មសិទ្ធឯកជននោះក៏

មានលក្ខណៈជាសង្គមដ្រដោយសំអាងលើច្បាប់វិន័យតម្ូវឲ្យមនុស្ស

ទាំងអស់អាចប្ើប្ស់ទ្ព្យសម្បត្តិនោះបាន។ មនុស្សមានចិត្ត

លោភលន់មិនគោរពលក្ខណៈសង្គមន្កម្មសិទ្ធិឯកជនហើយកើត

អសន្តិសុខជាទម្ងន់។ សភាពការណ៍ន្ះជាមូលហ្តុនាំឲ្យអស់អ្នក

ដ្លជំទាស់នឹងសិទ្ធិកាន់កាប់កម្មសិទ្ធអាចតវ៉ាបាន។

ឆ.ក្នុងតំបន់ជាច្ើនដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចមិនជឿនលឿន មានអ្នកខ្លះកាន់

កាប់ស្ចមា្ការដ៏ធំទូលំទូលាយសម្បើមទុកជាកម្មសិទ្ធឯកជន។ ត្

មា្ចាស់កម្មសិទ្ធទាំងនោះមិនសូវអភិវឌ្ឍន៍ដីនោះទ្ ឬទុកសម្ប់ក្ង

កម្នៅព្លក្យវិញ។នៅព្លជាមួយគ្នានោះប្ជាជនភាគ

ច្ើនគ្មោនដីធ្វើស្ចមា្ការឬមានដីទំហំតួចព្ក។ម៉្យាងទៀតមនុស្ស

លោកត្ូវការភោគផលកសិកម្មជាបនា្ទាន់យ៉ាងជាក់ច្បាស់។ ធម្មតា

កូនឈ្នួលរបស់មា្ចាស់ដីស្ដ៏ធំល្វឹងល្វើយទាំងនោះ ជួលត្ក្បាល

ដីតូច ឬទទួលកម្ និងបៀវត្ស៍មិនសមនឹងឋានៈជាមនុស្ស គ្មោន

កន្ល្ងរស់នៅសមរម្យនិងត្ូវអ្នកកណា្តាលជិះជាន់ក្ងបន្លំទៀតផង។

គ្គ្មោនការងារជាប់លាប់ រស់នៅជាចំណុះមា្ចាស់គ្ មិនអាចទទួល

ខុសត្ូវ ឬចាប់ផ្តើមគំនិតមិនអាចចម្ើនខាងវប្បធម៌ មិនអាចចូល

រួមសហការក្នុងសង្គមនិងនយោបាយជាដើម។ហ្តុន្ះត្ូវត្ក្

ទម្ង់សភាពការណ៍ដ៏អាក្ក់ន្ះ ដើម្បីឲ្យកសិករមានកម្ច្ើន

ជាងឲ្យមានរបៀបធ្វើការស្ួលជាងឲ្យមានការងារជាប់រហូតជួយ

ឲ្យគ្មានគំនិតផ្ទាល់។ត្ូវយកដីដ្លគ្មិនទាន់អភិវឌ្ឍយកទៅ

ច្កដល់មនុស្សដ្លអាចភ្ជួររាស់ដីទាំងនោះឲ្យបានភោគផល។ក្នុង

ករណីន្ះត្ូវផ្តល់ឲ្យគ្មានធនធនមានប្ដាប់ប្ដាដ្លគ្ត្ូវ

ការជាចាំបាច់ជាពិស្សត្ូវផ្តល់ឲ្យគ្មានមធ្យាបាយអប់រំខ្លួននិង
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សមត្ថភាពចាត់ច្ងតាមរបៀបជាសហករណ៍។គ្ប់ព្លប្យោជន៍

រួមទាមទារឲ្យដកហូតក្បាលដីពីឯកជនមា្នាក់ៗត្ូវមានសំណងតាម

យុត្តិធម៌ដោយរិះគិតពីគ្ប់សភាពការណ៍ផង។

៧២- សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម                              

ទាក់ទិននឹងពេះរាជេយរបស់ពេះជាមា្ចាស់

ក.គ្ីស្តបរិស័ទដ្លអភិវឌ្ឍស្ដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមយ៉ាងសកម្មនិងដ្ល

តយុទ្ធដើម្បីយុត្តិធម៌ និងស្ចក្តីស្ឡាញ់ ត្ូវជឿជាក់ថា ដោយ

ប្ព្ឹត្តដូច្ន្ះគ្អាចជួយយ៉ាងខា្លំងឲ្យមនុស្សជាតិចម្ើនឡើងនិង

មានសន្តិភាពក្នុងពិភពលោក។ ពួកគ្ទោះជាបុគ្គលមា្នាក់ៗក្តី ឬរួម

គ្នាក្តីក៏ចាំងពន្លឺដោយធ្វើគំរូដល់អ្នកដទ្ក្នុងសកម្មភាពទាំងនោះ។

ពួកគ្ត្ូវមានសមត្ថភាព និងបទពិសធន៍ជាចាំបាច់បំផុត។ ក្នុង

ចំណមកិច្ចការក្នុងលោកន្ះ សូមឲ្យគ្កាន់តាមអ្វីៗដ៏មានតម្ល្

ច្ើនជាងគ្គឺសូមឲ្យគ្មានចិត្តស្មោះនឹងព្ះគ្ីស្តនិងដំណឹងល្អ

របស់ព្ះអង្គ ដើម្បីឲ្យការរស់នៅទាំងមូលរបស់គ្មា្នាក់ៗ ឬរួមគ្នា

ជ្ួតជ្បដោយគំនិតរបស់ព្ះយ្ស៊ូដ្លប្កាសអំពីសុភមង្គល

ដ៏ពិតប្កដជាពិស្សឲ្យគ្ដាក់ខ្លួនជាមនុស្សក្ីក្។

ខ.អស់អ្នកដើរតាមព្ះគ្ីស្តត្ូវស្វះស្វ្ងរកព្ះរាជ្យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់

ជាមុនសិន។ គ្រកឃើញស្ចក្តីស្ឡាញ់យ៉ាងខា្លំង និងបរិសុទ្ធ

ដើម្បីជួយមនុស្សទាំងអស់ជាបងប្អូននិងជួយត្ងតាំងយុត្តិធម៌ដោយ

ស្ចក្តីស្ឡាញ់ជំរុញគ្ផង។(សូមអានលក៣,១១;១០,៣០ត;

១១,៤១១សល៥,៣;មក៨,៣៦;១២,២៩-៣១;យក៥,១-៦;

១ធម៤,២៨;អភ៤,២៨;២ករ៨,១៣ត;១យហ៣,១៧១-៨)។
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ជំពូក ៤

ការរស់នៅនេសហគមន៍នយោបាយ

៧៣. ការរស់នៅសាធារណៈនាបច្ចុបេបន្នកាល

ក.សព្វថ្ង្យើងអាចសង្ក្តឃើញថារចនាសម្ពន្ធនិងសា្ថាប័នប្ជាជន

ជាច្ើនប្ប្ួលយ៉ាងខា្លំង។ ការប្ប្ួលទាំងនោះ ក៏ស្បតាម

ការវិវឌ្ឍន៍ វប្បធម៌ ស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមប្ជាជនទាំងនោះដ្រ។

ការប្ប្ួលទាំងនោះមានឥទ្ធិពលជាខា្លំងលើការរស់នៅរបស់សហគមន៍

នយោបាយជាពិស្សក្នុងវិស័យសិទ្ធិនិងភារកិច្ចរបស់មនុស្សមា្នាក់ៗ

ដ្លប្ើសិទ្ធិស្រីភាពក្នុងឋានៈជាប្ជាពលរដ្ឋ និងដ្លចង់ស្វ្ង

រកប្យោជន៍រួម។ការប្ប្ួលទាំងនោះក៏មានឥទ្ធិពលលើការចាត់

ច្ងទំនាក់ទំនងរបស់ប្ជាពលរដ្ឋទៅវិញទៅមក និងក្នុងការចាត់

ច្ងទំនាក់ទំនងរបស់គ្ជាមួយរដ្ឋអំណាចផងដ្រ។

ខ.មនុស្សនាបច្ចុប្បន្ន ដឹងខ្លួនកាន់ត្ច្បាស់អំពីកិត្តិយសរបស់ខ្លួនជា

មនុស្ស។ហ្តុន្ះតាមតំបន់ផ្ស្ងៗក្នុងពិភពលោកមនុស្សខិតខំ

ត្ងតាំងរបៀបរៀបរយនយោបាយនិងច្បាប់ដ្លអាចការពារសិទ្ធិ

របស់បុគ្គលមា្នាក់ៗ ក្នុងការរស់នៅជាសាធរណៈ។ ឧបមាថា សិទ្ធិ

ជួបជុំគ្នា និងបង្កើតសមាគមសិទ្ធិបញ្ច្ញមតិផ្ទាល់ខ្លួន និងប្កាស

សាសនារបស់ខ្លួនទាំងនៅទីឯកជននិងនៅទីសាធរណៈ។ល។ការ

ធនារា៉ាប់រងសិទ្ធិបុគ្គល ពិតជាលក្ខខណ្ឌដ៏ចាំបាច់មិនអាចខានបាន

ដើម្បីឲ្យប្ជាពលរដ្ឋទាំងបុគ្គលមា្នាក់ៗទាំងក្ុមអាចចូលរួមយ៉ាង

សកម្មក្នុងការរស់នៅជាសាធរណៈ និងក្នុងការគ្ប់គ្ងកិច្ចការ

សាធរណៈផងដ្រ។

គ.មនុស្សមួយចំនួនធំបញ្ជាក់បំណងរបស់ខ្លួនចង់ទទួលចំណក្ក្នុងការ
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ចាត់ច្ងន្សហគមន៍នយោបាយ។ បំណងន្ះ ក៏ភា្ជាប់យ៉ាងស្អិត

ល្មួតជាមួយការចម្ើនខាងវប្បធម៌ខាងស្ដ្ឋកិច្ចនិងខាងសង្គម។

មនុស្សជាច្ើនមានមនសិការកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ ចង់រក្សាទុកសិទ្ធិ

ជនជាតិភាគតិចក្នុងប្ទ្សនីមួយៗទាំងយកចិត្តទុកដាក់នឹងភារកិច្ច

របស់ខ្លួនចំពោះសហគមន៍នយោបាយ។ម៉្យាងទៀតមនុស្សកាន់ត្

ខា្លំងឡើងៗមិនជំទាស់នឹងអ្នកដ្លមានយោបល់ឬដ្លកាន់សាសនា

ប្ល្កពីគ្។ កាលពីមុនមានមនុស្សត្មួយចំនួនតូចប៉ុណ្ណោះ មាន

ឯកសិទ្ធិអាចប្ើសិទ្ធិបុគ្គលបាន។ ឥឡូវ មានមនុស្សជាច្ើនរួម

សហការគ្នាកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ អាចជួយឲ្យប្ជាពលរដ្ឋទាំងអស់

ប្ើសិទ្ធិរបស់ខ្លួន។

ង.ផ្ទុយទៅវិញមនុស្សនាបច្ចុប្បន្ន ត្ងបោះបង់ចោលរបបនយោបាយ

ដ្លរារាំងសិទ្ធិស្រីភាពក្នុងសង្គមឬរារាំងសិទិ្ធស្រីភាពខាងសាសនា

ដូចមានតាមតំបន់ផ្ស្ងៗក្នុងពិភពលោក។របបនយោបាយទាំងនោះ

បណា្តាលឲ្យមានជនរងគ្ះជាច្ើនដោយអំពើហឹង្សាឬដោយអំពើ

ឧក្ិដ្ឋខាងនយោបាយ។ របបទាំងនោះក៏ប្សកម្មភាពន្រដ្ឋអំណាច

ដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់គណៈតូចមួយ ឬដល់អ្នកកាន់អំណាចមិន

យកសកម្មភាពនោះមកបម្ើប្យោជន៍រួម។

ច.គ្មោនអ្វីសំខាន់ជាងការអភិវឌ្ឍន៍ចិត្តគំនិតមនុស្សឲ្យស្ឡាញ់យុត្តិធម៌

ឲ្យមានចិត្តសប្បុរសឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នឹងប្យោជន៍រួម។ត្ូវពង្ឹង

គំនិតជាគ្ឹះអំពីលក្ខណៈដ៏ពិតប្កដន្សហគមន៍នយោបាយនិង

អំពីគោលដៅសហគមន៍ន្ះ ហើយអំពីរបៀបរដ្ឋប្ើប្ស់អំណាច

របស់ខ្លួន ដ្លមានកំណត់ព្ំដ្ន។ ប្សិនបើមានគ្អប់រំដូច្ន្ះ

មុខជាការរស់នៅខាងនយោបាយមានលក្ខណៈជាមនុស្សយ៉ាងពិត

ប្កដម្ន។
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៧៤- លក្ខណៈ និងគោលដៅនេសហគមន៍នយោបាយ

ក.បុគ្គលមា្នាក់ៗ ក្ុមគ្ួសារ ក្ុមផ្ស្ងៗ និងអស់អ្នកដ្លរួមគ្នាជា

សហគមន៍ប្ជាពលដ្ឋ ក៏ដឹងខ្លួនថា គ្មិនអាចរស់នៅត្មា្នាក់ឯង

ដោយមិនព្ញលក្ខណៈជាមនុស្សបានទ្។ គ្យល់ឃើញថា គ្

ត្ូវការសហគមន៍ធំជាង គឺមនុស្សទាំងអស់នឹងរួមកមា្លំងគ្នាជារៀង

រាល់ថ្ង្បង្កើតប្យោជន៍រួមឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងៗក្នុងសហគមន៍

ន្ះ។ហ្តុន្ះហើយបានជាគ្ត្ងតាំងសហគមន៍នយោបាយតាម

រចនាសម្ពន្ធផ្ស្ងៗពីគ្នា។ សហគមន៍នយោបាយន្ះកើតឡើងដើម្បី

ជាប្យោជន៍រួមត្ូវកើតឡើងត្ឹមត្ូវនិងមានអត្ថន័យដោយសារ

ត្ប្យោជន៍រួមន្ះប៉ុណ្ណោះ។ សហគមន៍នយោបាយន្ះ បង្កើត

ច្បាប់ទាំងប៉ុនា្មោនដោយយកប្យោជន៍រួមន្ះជាប្ភព។រីឯប្យោជន៍

រួមវិញ មានន័យថា គ្ប់ន្ការរស់នៅក្នុងសង្គមដ្លបណា្តាលឲ្យ

មនុស្ស ឲ្យក្ុមគ្ួសារ ឲ្យក្ុមផ្ស្ងៗបានព្ញលក្ខណៈកាន់ត្

ព្ញល្ញនិងស្ួលផង។

ខ.ប៉ុន្ត្ មនុស្សរួមក្នុងសហគមន៍នយោបាយមានច្ើនហើយប្ល្កពីគ្នា

និងមានយោបល់ប្ល្កៗគ្នាថ្មទៀតផងតាមសិទ្ធិដ៏ត្ឹមត្ូវរបស់គ្។

បើមា្នាក់ៗប្ព្ឹត្តតាមយោបល់រៀងៗខ្លួនមុខជាសហគមន៍នយោបាយ

បាក់ប្កគ្នាពុំខាន។ដូច្ន្ះត្ូវមានអំណាចមួយត្ួតត្ពីលើដ្ល

អាចតម្ង់ថាមពលរបស់មនុស្សទាំងអស់បាន។ អំណាចនោះមិន

ត្ូវតម្ង់ថាមពលទាំងនោះដូចជាគ្ឿងមា៉ាសុីន ឬដោយត្ួតត្

ប្បផ្តាច់ការបានទ្ ត្អំណាចនោះបំព្ញមុខងាររបស់ខ្លួនហាក់

ដូចជាកមា្លំងខាងវិញ្ញាណ ដ្លសំអាងលើស្រីភាព និងលើគំនិត

របស់មនុស្សទទួលខុសត្ូវ។

គ.សហគមន៍នយោបាយនិងរដ្ខអំណាចមានគ្ឹះយ៉ាងជាក់ច្បាស់ក្នុង

លក្ខណៈរបស់មនុស្ស។បើដូច្ន្ះម្នសហគមន៍នយោបាយនិង
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រដ្ខអំណាចក៏ហូរមកពីរបៀបរៀបរយដ្លព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់

ហើយនោះដ្រ។ ប៉ុន្ត្ ចំពោះការបញ្ជាក់របបនយោបាយ និងការ

ជ្ើសរីសអ្នកដឹកនាំប្ទ្សវិញ ស្ចត្ប្ជាពលរដ្ខជ្ើសរីស

ដោយស្រីតាមបំណងប្ជា្ញារបស់ខ្លួន(រម១៣,១-៥)។

ឃ.យោងតាមស្ចក្តីន្ះ រដ្ឋអំណាច ទោះបីគ្ប្ើអំណាចក្នុងរង្វង់

សហគមន៍នយោបាយក្តីឬតាមសា្ថាប័នជាតំណាងរបស់រដ្ឋក្តីត្ូវត្

ប្ើតាមព្ំដ្នន្របៀបរៀបរយន្សីលធម៌ជានិច្ច។ រដ្ឋក៏ត្ូវប្ើ

អំណាចដើម្បីជាប្យោជន៍រួមស្បតាមក្បួនច្បាប់ដ្លប្ជាពលរដ្ឋ

បានត្ងតាំងរួចហើយឬត្ូវត្ងតាំងនៅព្លអនាគត(ត្ូវគិតគូរ

អំពីប្យោជន៍រួមដូចជាកមា្លំងមួយ)។ បើពិតជាដូច្ន្ះម្ន ទើប

ប្ជាពលរដ្ឋត្ូវត្សា្តាប់តាមបញ្ជារបស់រដ្ឋអំណាច តាមមនសិការ

របស់ខ្លួន (រម ១៣,៥)។ ហ្តុន្ះហើយបានជាប្ជាពលរដ្ឋត្ូវ

ទទួលសា្គល់ថាអ្នកកាន់អំណាចជាអ្នកទទួលខុសត្ូវមានកិត្តិយស

យ៉ាងថ្ល្ថ្នូរនិងមានមុខងារដ៏សំខាន់ម្ន។

ង.ប្សិនបើរដ្ឋអំណាចប្ព្ឹត្តហួសពីសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួន ប្រទៅជិះ

ជាន់ប្ជាជន ព្លនោះប្ជាពលរដ្ឋមិនត្ូវរាញរាធ្វើកិច្ចការដ្ល

មានប្យោជន៍រួមយ៉ាងជាក់ច្បាស់នោះទ្។ប៉ុន្ត្ប្ជាជនត្ូវមាន

ច្បាប់អនុញ្ញាតដ្លអាចឲ្យគ្ការពារសិទ្ធិរបស់ខ្លួន និងសិទិ្ធប្ជាពលរដ្ឋ

ឯទៀតៗដ្លត្ូវរងគ្ះដោយរដ្ឋអំណាចជិះជាន់នោះ។ប្ជាជន

ត្ូវត្គោរពព្ំដ្នន្ច្បាប់ដ្លមកពីធម្មជាតិ និងធម្មវិន័យមកពី

ដំណឹងល្អផងដ្រ។

ច.រីឯសហគមន៍នយោបាយត្ងតាំងរចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួននិងចាត់ច្ង

តុល្យភាពយ៉ាងស្ួលន្រដ្ឋអំណាច មានរបៀបជាច្ើនប្ល្កៗពីគ្នា

ស្បតាមទ្ពកោសល្យប្ជាជននីមួយៗ និងស្បតាមដំណើរន្

ប្វត្តិសាស្្ត។ ក៏ប៉ុន្ត្ រចនាសម្ពន្ធទាំងនោះ ត្ូវបម្ើការអប់រំ
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មនុស្សជានិច្ច គឺអប់រំគ្ឲ្យមានវប្បធម៌ ឲ្យស្ឡាញ់សន្តិភាព ឲ្យ

មានចិត្តម្តា្តាករុណាចំពោះមនុស្សគ្ប់ៗរូបដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់

មហាគ្ួសារន្មនុស្សជាតិទាំងមូល។

៧៥- បេជាពលរដ្ឋទាំងអស់រួមសហការ 
ក្នុងការរស់នៅជាសាធារណៈ

ក.រចនាសម្ព័ន្ធនយោបាយ និងក្បួនច្បាប់ដ្លផ្តល់ឲ្យប្ជាពលរដ្ឋទាំង

អស់មានលទ្ធភាពដោយស្រី និងយ៉ាងសកម្មកាន់ត្ទូលំទូលាយ

ឡើងទាំងមិនរីសមុខនរណាសះឡើយពិតជាត្ឹមត្ូវតាមលក្ខណៈ

របស់មនុស្សម្ន គឺប្ជាពលរដ្ឋត្ូវមានលទ្ធភាពទទួលចំណ្កក្នុង

ការត្ងតាំងគ្ឹះន្ក្បួនច្បាប់របស់សហគមន៍នយោបាយ និងក្នុង

ការត្ួតត្លើកិច្ចសាធរណៈ។ ប្ជាពលរដ្ឋក៏ត្ូវមានលទ្ធភាព

ទទួលចំណ្ក ក្នុងការកំណត់សកម្មភាព និងគោលដៅន្សា្ថាប័ន

នានា និងក្នុងការបោះឆ្នាតរីសអ្នកដឹកនាំដ្រ។ សូមប្ជាពលរដ្ឋ

ទាំងអស់នឹកចងចាំថាគ្មានសិទ្ធិនិងភារកិច្ចប្ើសន្លឹកឆ្នាតដោយ

ស្រីដើម្បីជាប្យោជន៍រួម។ ព្ះសហគមន៍រាប់រកយ៉ាងខា្លំង និង

សរសើរសកម្មភាពរបស់អស់អ្នកដ្លប្ត្ជា្ញាចិត្តបម្ើកិច្ចការសាធរណៈ

និងដ្លទទួលបន្ទុកបម្ើមនុស្សទាំងអស់។

ខ.ត្ូវការមានលក្ខន្តិកៈច្បាប់ជាចាំបាច់ចាត់ច្ងនិងច្កមុខនាទីនិង

សា្ថានប័ននានាន្រដ្ឋអំណាចយ៉ាងសមរម្យ។ត្ូវមានអង្គភាពឯករាជ្យ

មួយ ការពារសិទ្ធិយ៉ាងសកម្ម ដ្លមិននៅជាចំណុះនរណាឡើយ

ដ្រ។ដូច្ន្ះប្ជាពលរដ្ឋដ្លទទួលការខុសត្ូវអាចរួមសហការគ្នា

និងអាចបង្កើតផលល្អដ៏បស្ើរក្នុងការរស់នៅតាមនយោបាយប្ចាំ

ថ្ង្។សូមឲ្យរដ្ឋអំណាចទទួលសា្គល់សិទ្ធិរបស់បុគ្គលទាំងអស់សិទ្ធិ

របស់ក្ុមគ្ួសារនិងសិទ្ធិរបស់ក្ុមនានាហើយសូមឲ្យរដ្ឋអំណាច

អនុញ្ញាតឲ្យគ្អាចប្ព្ឹត្តតាមសិទ្ធិទាំងនោះបាន។សូមឲ្យរដ្ឋអំណាច
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គោរព និងលើកតម្ល្ន្សិទ្ធិទំាងនោះ។ សូមឲ្យរដ្ឋអំណាចទទួល

សា្គល់ភារកិច្ចដ្លប្ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ត្ូវអនុវត្តតាម។ ត្ូវរំឭក

ប្ជាពលរដ្ឋថាក្នុងចំណមភារកិច្ចទាំងនោះមានភារកិច្ចបម្ើរដ្ឋ

ដោយបង់ពន្ធដារ ឬដោយកមា្លំងពលកម្ម តាមត្ប្យោជន៍រួម

ទាមទារ។ អ្នកដឹកនាំមិនត្ូវបង្កើតឧបសគ្គដល់សមាគមនានា គឺ

ដល់សមាគមក្ុមគ្ួសារដល់សមាគមក្នុងសង្គមដល់សមាគមវប្បធម៌

ដល់អង្គភាព និងដល់សា្ថាប័នកណា្តាល ហើយក៏មិនត្វឃត់ឃំង

សកម្មភាពដ៏ត្ឹមត្ូវតាមច្បាប់ន្សហគមន៍ និងក្ុមទាំងនោះជា

ដាច់ខាត។ ផ្ទុយទៅវិញ សូមឲ្យរដ្ឋអំណាចយកចិត្តទុកដាក់ជួយ

សមាគមនិងកុ្មទាំងនោះឲ្យមានរបៀបរៀបរយ។រីឯប្ជាពលរដ្ឋ

វិញមា្នាក់ៗក្តីរួមជាក្ុមក្តីសូមជៀសវងកុំប្គល់អំណាចខា្លំងព្ក

ដល់រដ្ឋអំណាច។ សូមកុំអង្វររដ្ឋអំណាចខុសព្ល ដើម្បីទាមទារ

ជំនួយ និងអត្ថប្យោជន៍ហួសហ្តុ ដ្លអាចបណា្តាលឲ្យបុគ្គល

ឲ្យគ្ួសារនិងឲ្យក្ុមនានាក្នុងសង្គមទទួលខុសត្ូវតិចជាងពីមុន។

គ.នៅសម័យយើងន្ះសភាពការណ៍កាន់ត្ស្មុគសា្មោញឡើងៗបង្ខំឲ្យ

រដ្ឋអំណាចធ្វើអន្តរាគមន៍កាន់ត្មមាញឹក ក្នុងវិស័យសង្គម វិស័យ

ស្ដ្ឋកិច្ចនិងវិស័យវប្បធម៌ដើម្បីរៀបចំលក្ខ័ខណ្ឌងាយស្ួលនាំឲ្យ

ប្ជាពលរដ្ឋ និងក្ុមនានាអាចរកប្យោជន៍ទាំងស្ុងរបស់មនុស្ស

ក្នុងស្រីភាពកាន់ត្សកម្មឡើង។តាមពិតត្ូវយល់អំពីទំនាក់ទំនង

រវងសង្គមូបនិយកម្ម និងស្វ័យភាព ឬការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលមា្នាក់ៗ

តាមរបៀបផ្ស្ងៗពីគ្នាស្បតាមតំបន់ និងស្បតាមការវិវឌ្ឍន៍ន្

ប្ជាជាតិនានា។ប៉ុន្ត្ប្សិនបើរដ្ឋអំណាចបន្ថយសិទ្ធិមនុស្សមួយ

រយៈព្លដោយគិតដល់ប្យោជន៍រួម ត្ូវដាក់ចូលសិទ្ធិទាំងនោះ

ឡើងវិញ នៅព្លសភាពការណ៍ប្ជាធម្មតា។ រដា្ឋាភិបាលដ្ល

ប្ើអំណាចលទ្ធិផ្តាច់ការ ពិតជាអមនុស្សធម៌ម្ន គឺខុសលក្ខណៈ

ជាមនុស្ស ព្ះរដា្ឋាភិបាលនោះបំបាត់សិទ្ធិមនុស្ស និងសិទ្ធិកុ្ម

នានាក្នុងសង្គមជាទម្ងន់។
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ង.សូមឲ្យប្ជាពលរដ្ឋពង្ឹងមនោសញ្ច្តនាស្ន្ហាជាតិ ដោយចិត្ត

ទូលាយ និងដោយចិត្តស្មោះ ក៏ប៉ុន្ត្ កុំចង្អៀតចិត្តឲ្យសះ គឺថា

នៅព្លជាមួយគ្នានោះ ឲ្យគ្នឹកគិតដល់ប្យោជន៍មហាគ្ួសារ

ទាំងមូលន្មនុស្សលោកជានិច្ចជាមហាគ្ួសារដ្លប្មូលមនុស្ស

គ្ប់ជាតិសាសន៍គ្ប់ប្ជាជនគ្ប់ប្ជាជាតិដ្លភា្ជាប់គ្នាដោយ

ចំណងជាច្ើនយ៉ាង។

ច.គ្ីស្តបរិស័ទទាំងអស់ត្ូវដឹងខ្លួនថាគ្មានតួនាទីពិស្សផ្ទាល់ក្នុង

សហគមន៍នយោបាយគឺគ្ត្ូវធ្វើជាគំរូល្អដោយមានគំនិតសុខចិត្ត

ទទួលខុសត្ូវ និងស្ម័គ្ចិត្តរកប្យោជន៍រួមកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។

គ្ីស្តបរិស័ទត្ូវប្ព្ឹត្តកិច្ចការដ្លបងា្ហាញឲ្យដឹងថារដ្ឋអំណាចនិង

ស្រីភាពអាចចុះសម្ុងគ្នាបានគំនិតផ្តើមដោយខ្លួនឯងនិងសាមគ្គី

ហើយអ្វីៗដ្លសង្គមទាមទារអាចចុះសម្ុងគ្នា អត្ថប្យោជន៍ន្

ការរួបរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយ និងគំនិតផ្ស្ងៗដ្លបង្កើតផលក៏អាច

ចុះសម្ុងគ្នាដ្រ។ ចំពោះការចាត់ច្ងអ្វីៗនៅលើផ្នដីន្ះ សូម

ឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទចាត់ទុកថាអ្នកដ្លមានទស្សនៈផ្ស្ងៗទាស់ទ្ង

គ្នាមានសិទ្ធិកាន់នទស្សននោះ ហើយត្ូវគោរពក្ុមប្ជាពលរដ្ឋដ្ល

ការពារយោបល់របស់ខ្លួនដោយចិត្តស្មោះ។ រីឯបក្សនយោបាយវិញ

គ្មានភារកិច្ចលើកស្ទួយអ្វីៗដ្លគ្យល់ឃើញថា ប្យោជន៍រួម

ទាមទារ។ ប៉ុន្ត្គ្មិនដ្លមានសិទិ្ធរកប្យោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជំនួស

ប្យោជន៍រួមទ្។

ឆ.យើងត្ូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លំង នឹងពង្ីកការអប់រំខាងសង្គម

និងខាងនយោបាយដើម្បីឲ្យប្ជាពលរដ្ឋទាំងអស់អាចបំព្ញតួនាទី

របស់ខ្លួនក្នុងការរស់នៅក្នុងសហគមន៍នយោបាយ។សព្វថ្ង្ការអប់រំ

ន្ះមានសារៈសំខាន់ជាពិស្សសម្ប់ប្ជាជនទូទៅមានយុវជន

ជាដើម។អស់អ្នកដ្លមានសមត្ថភាពឬអាចមានសមត្ថភាពបំព្ញ

មុខងារខាងនយោបាយត្ូវដឹងថាមុខងារន្ះពិបាកបំផុតត្ប្សើរ
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បំផុតដ្រ ត្ូវត្រៀបចំខ្លួន ដើម្បីបំព្ញមុខងារន្ះបាន។សូមឲ្យ

អស់លោកខ្នះខ្ន្ងបំព្ញមុខងារន្ះដោយមិនគិគូរដល់ប្យោជន៍

ផ្ទាល់ខ្លួន ឬរកអត្ថប្យោជន៍ខាងសមា្ភារៈនោះទ្។ អស់លោកត្ូវ

ប្យុទ្ធដោយចិត្តសុចរិតនិងប្ុងប្យ័ត្នប្ឆំងនឹងអយុត្តិធម៌និង

ការជិះជាន់ព្មទាំងប្ឆំងនឹងអំណាចផ្តាច់ការមិនច្ះអត់ឱនទោះ

ជាអំណាចផ្តាច់ការបស់បុគ្គលមា្នាក់ឬជាអំណាចរបស់បក្សមួយណាក្តី។

អស់លោកនឹងត្ូវស៊ូប្តូរជីវិតដើម្បីជាប្យោជន៍របស់មនុស្សទាំងអស់

ដោយចិត្តស្មោះ និងទៀងត្ង់។លើសពីន្ះទៅទៀត អស់លោក

ត្ូវប្ត្ជា្ញាចិត្តបម្ើប្ជាជន ដោយស្ចក្តីស្ឡាញ់ និងស្ចក្តី

កា្លហានតាមការរស់នៅខាងនយោបាយនោះ។

៧៦- សហគមន៍នយោបាយ និងពេះសហគមន៍

ក.នៅប្ទ្សមានជាតិសាសន៍ច្ើនលាយគ្នាត្ូវមានទស្សនៈត្ឹមត្ូវ

អំពីទំនាក់ទំនងសហគមន៍នយោបាយនិងព្ះសហគមន៍។គ្ីស្តបរិស័ទ

ទោះជាបុគ្គលក្តី ឬជាក្ុមក្តីត្ងត្ប្ព្ឹត្តកិច្ចការខ្លះក្នុងឋានៈខ្លួន

ជាប្ជាពលរដ្ឋតាមមនសិការជាគ្ីស្តបរិស័ទ។ គ្ក៏ត្ងប្ពឹ្ត្ត

កិច្ចការខ្លះផ្ស្ងទៀត ក្នុងនាមព្ះសហគមន៍ ទាំងរួមជាមួយអស់

លោកគងា្វាល។ត្ូវវ្កញ្កឲ្យបានច្បាស់អំពីកិច្ចការទាំងពីរប្ភ្ទ

ដ្លគ្ីស្តបរិស័ទត្ងប្ព្ឹត្តនោះក្នុងឋានៈជាប្ជាពលរដ្ឋនិងក្នុង

ឋានៈជាសមាជិកន្ព្ះសហគមន៍។

ខ.ព្ះសហគមន៍ទទួលបន្ទុកពីព្ះគ្ីស្ត និងមានសមត្ថភាពផ្ទាល់។

ដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍មិនលាយឡំនឹងសហគមន៍នយោបាយទាល់ត្

សះហើយក៏មិនភា្ជាប់ជាមួយរបបនយោបាយណាមួយឡើយ។ព្ះ

សហគមន៍ជាសញ្ញាសមា្គល់អំពីលក្ខណៈដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ហួសពីលោកន្ះ

របស់បុគ្គលមា្នាក់ៗហើយក៏ថ្រក្សាការពារលក្ខណៈដ៏ប្សើរនោះផង។
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គ.សហគមន៍នយោបាយនិងព្ះសហគមន៍នៅដោយឡ្កពីគ្នានិង

ស្វយ័តតាមវិស័យរៀងៗខ្លួន។ ប៉ុន្ត្ សហគមន៍នយោបាយ និង

ព្ះសហគមន៍ទោះបីមានមុខនាទីប្ល្កពីគ្នាក្តីក៏បម្ើទិសដៅកំណត់

តាមព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់ហៅ របស់មនុស្សត្មួយដដ្ល ទាំងក្នុង

ឋានៈជាបុគ្គល ទាំងក្នុងឋានៈជាសង្គម។ សហគមន៍ទាំងពីរនឹង

បំព្ញមុខនាទីន្ះ ដើម្បីជាប្យោជន៍របស់មនុស្ស SOLDE de 

TOUT COMPTE ទាំងអស់កាន់ត្សកម្មដោយខិតខំរួមសហការ

យ៉ាងត្ឹមត្ូវជាមួយគ្នាទាំងគិតគូរដល់សភាពការណ៍ន្ប្វត្តិសាស្្ត

និងន្ប្ទ្ស។ អនាគតមនុស្សមិនគ្ន់ត្មានព្ំដ្ននៅលើផ្នដី

ន្ះប៉ុណ្ណោះទ្ទោះបីមនុស្សរស់នៅតាមប្វត្តិសាស្្តរបស់មនុស្ស

ជាតិក្តី ក៏មនុស្សនៅត្រក្សាទិសដៅកំណត់របស់ខ្លួនពោលគឺ ជីវិត

រួមជាមួយព្ះជាមា្ចាស់ដ្លនៅស្ថិតស្ថ្រអស់កល្បជានិច្ច។ រីឯព្ះសហ

គមន៍វិញព្ះគ្ីស្តជាព្ះសង្្គោះត្ងតាំងដោយព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់

ព្ះសហគមន៍នៅត្ជួយនាំយុត្តិធម៌ និងស្ចក្តីស្ឡាញ់ឲ្យគ្ង

រាជ្យកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗក្នុងផ្ទ្ជាតិនីមួយៗ និងរវងប្ជាជាតិនានា។

ព្ះសហគមន៍ប្កាសស្ចក្តីពិតន្ដំណឹងល្អហើយក៏យកលទ្ធិរបស់

ខ្លួន និងសក្ខីភាពរបស់គ្ីស្តបរិស័ទមកបំភ្លឺសកម្មភាពរបស់មនុស្ស

ក្នុងគ្ប់វិស័យ។ ដោយធ្វើដូច្ន្ះ ព្ះសហគមន៍គោរព និងលើក

ស្ទួយស្រីភាពខាងនយោបាយឡើងនិងជួយឲ្យប្ជាពលរដ្ឋទទួល

ខុសត្ូវបានផង។

ឃ.ព្ះគ្ីស្តជាព្ះសង្គ្ះរបស់មនុស្សលោកបានចាត់ក្ុមគ្ីស្តទូត

និងអស់អ្នកដ្លបន្តមុខងារពីគ្ីស្តទូត ព្មទាំងសហការីរបស់អស់

លោកឲ្យប្កាសដំណឹងល្អរបស់ព្ះអង្គ។ កិច្ចការរបស់អស់លោក

ជាគ្ីស្តទូតសំអាងលើឫទា្ធានុភាពរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ ដ្លសម្ត្ង

កមា្លំងន្ដំណឹងល្អដោយសារសក្ខីភាពរបស់មនុស្សទន់ខ្សាយ។ត្ូវ

ឲ្យអស់អ្នកដ្លប្ត្ជា្ញាចិត្តបម្ើព្ះបន្ទូលប្ើមាគ៌ផ្ទាល់ន្ដំណឹងល្អ

ដ្លប្ល្កពីមាគ៌ន្បុរីនៅលើផ្នដីន្ះត្ង់ប្ការជាច្ើន។
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ច.តាមពតិអ្វីៗ ដល្ស្ថតិនៅក្នងុលោកន្ះនងឹអ្វីៗ ក្នងុលក្ខណៈមនសុស្

ដ្លហួសពីលោកន្ះក៏ភា្ជាប់ជាមួយគ្នាយ៉ាងស្អិតល្មួត។ព្ះសហ

គមន៍ក៏ប្ើគ្ឿងឧបករណ៍ន្លោកន្ះ តាមត្ស្ចក្តីត្ូវការន្

ប្សកកម្មរបស់ខ្លួនទាមទារ។ប៉ុន្ត្ព្ះសហគមន៍មិនយកឯកសិទ្ធិ

ដ្លរដ្ឋអំណាចផ្ដល់ឲ្យមកធ្វើជាគ្ឹះន្ស្ចក្តីសង្ឃឹមរបស់ខ្លួនឡើយ។

លើសពីន្ះទៅទៀត ប្សិនបើការប្ើប្ស់ឯកសិទ្ធិខ្លះបណា្តាល

ឲ្យគ្មានមន្ទិលសង្ស័យថាសក្ខីភាពរបស់ព្ះសហគមន៍មិនបរិសុទ្ធទ្

ឬប្សិនបើសភាពការណ៍ថ្មីទាមទារការត្ងតាំងផ្ស្ងទៀត ព្ះសហ

គមន៍ ត្ូវត្លះបង់ឯកសិទ្ធិខ្លះចោល ទោះបីព្ះសហគមន៍បាន

ទទួលឯកសិទ្ធិទាំងនោះត្ឹមត្ូវតាមច្បាប់ក្ដី។ ព្ះសហគមន៍ត្ូវ

មានសិទ្ធិអាចប្កាសជំនឿរបស់ខ្លួននៅគ្ប់ទីកន្ល្ងនិងជានិច្ចដោយ

មានស្រីភាពយ៉ាងពិតប្កដ ត្ូវមានសិទ្ធិបង្ៀនលទ្ធិរបស់ខ្លួន

អំពីសង្គម មានសិទ្ធិបំព្ញប្សកកម្មរបស់ខ្លួនក្នុងចំណមមនុស្ស

លោកដោយគ្មោនឧបសគ្គរារាំង។នៅព្លណាសិទ្ធិមនុស្ស ឬការ

សង្គ្ះខាងផ្លូវធម៌ទាមទារនោះព្ះសហគមន៍មានសិទ្ធិអាចវិនិច្ឆ័យ

តាមសីលធម៌បាន សូម្បីត្ក្នុងវិស័យពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយដ្រ។

ព្ះសហគមន៍ត្ូវប្ើគ្ប់មធ្យាបាយស្បតាមដំណឹងល្អ និងដើម្បី

ជាប្យោជន៍ដល់មនុស្សទាំងអស់ ស្បតាមសភាពការណ៍ និង

កាលៈទ្សៈដ្លប្ល្កៗពីគ្នា។

ជ.ព្ះសហគមន៍ផ្ចង់ចិត្តហើយស្មោះត្ង់នឹងដំណឹងល្អ។ព្លព្ះសហ

គមន៍បំព្ញប្សកកម្មក្នុងលោកន្ះព្ះសហគមន៍ជួយនិងពង្ឹង

អ្វីៗដ៏ទៀងត្ង់ដ៏ពិតប្កដដ៏ល្អក្នុងសហគមន៍មនុស្សលោក(ពន្លឺ១៣)

ហើយក៏ពង្ឹងសន្តិភាពក្នុងចំណមមនុស្សដើម្បីលើកតម្កើងសិរីរុង

រឿងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់(លក២,១៤)។
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ជំពូកទី ៥

ការរកេសាការពារសន្តិភាព និង 

ការសាងសង់សហគមន៍បេជាជាតិ

៧៧- អារម្ភកថា

ក.ប៉ុនា្មោនឆ្នាំកន្លងមកសង្គ្មបានបំផ្លញអ្វីៗទាំងអស់បណា្តាលឲ្យមាន

ទុក្ខវ្ទនាជាទម្ងន់។សព្វថ្ង្បញ្ហាន្ះនៅត្សង្កត់សង្កិនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ

លើយើងនៅឡើយមនុស្សច្ះត្តប់ប្មល់ជាខា្លំងថាសង្គ្មអាច

នឹងផ្ទុះឡើងបាន។ មហាគ្ួសាររបស់មនុស្សជាតិទាំងមូលរស់នៅ

ក្នុងសម័យដ៏សំខាន់បំផុតក្នុងការវិវឌ្ឍន៍របស់ខ្លួននិងសម្ប់អនាគត

ផង។ មហាគ្ួសាររបស់មនុស្សជាតិប្មូលផ្តុំគ្នាបន្តិចម្តងៗហើយ

នៅគ្ប់ទីកន្ល្ងដឹងកាន់ត្ច្បាស់ថាគ្កំពុងរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយ។

ឥឡូវន្ះ មហាគ្ួសារន្ះត្ូវសម្ចកិច្ចមួយដ៏អសា្ចារ្យឲ្យបានជា

ស្ចគឺកសាងពិភពលោកដ្លមានលក្ខណៈជាមនុស្សកាន់ត្ប្សើរ

ឡើងៗជូនមនុស្សទាំងអស់និងនៅគ្ប់ទីកន្ល្ង។មនុស្សអាចសម្ច

កិច្ចការន្ះបាន លុះត្ត្គ្ប្ចិត្តគំនិតជាថ្មីទាំងអស់គ្នាប្រទៅ

កសាងសន្តិភាពដ៏ពិតប្កដ។ ព្លនោះ ទើបសារន្ដំណឹងល្អ

នឹងចាំងពន្លឺថ្មីដ៏ត្ចះត្ចង់នៅសម័យយើងគឺដំណឹងល្អដ្លប្កាស

ថា អ្នកកសាងសន្តិភាពពិតជាមានសុភមង្គលហើយ "ដ្បិតពួកគ្

នឹងទៅជាបុត្ធីតារបស់ព្ះជាមា្ចាស់"(មថ៥,៩)។សារន្ដំណឹងល្អ

ន្ះក៏ស្បតាមស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នានិងឧត្តមគតិដ៏ខ្ពស់ជាងគ្របស់

មនុស្សជាតិដ្រ។

ខ.ហ្តុន្ះហើយ បានជាមហាសន្និបាតសូមពន្យល់យ៉ាងពិសា្តារ អំពី

ទស្សនៈដ៏ពិតប្កដ និងដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមបំផុតន្សន្តិភាព ព្មទំាង

ដាក់ទោសសង្គ្មដ៏ព្ផ្ស្។ មហាសន្និបាតក៏សូមអំពាវនាវយ៉ាង
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ក្លៀវកា្ល ឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទរួមសហការជាមួយមនុស្សទាំងអស់ ដើម្បី

ជួយពង្ឹងសន្តិភាពរវងគ្នានិងគ្នាតាមយុត្តិធម៌និងស្ចក្តីស្ឡាញ់

ផង។ សូមគ្ីស្តបរិស័ទរៀបចំមធ្យាបាយកសាងសន្តិភាព ដោយ

មានព្ះគ្ីស្តដ្លបង្កើតសន្តិភាពជួយឧបត្ថមផងដ្រ។

៧៨- លក្ខណៈនេសន្តិភាព

ក.សន្តិភាពមិនគ្ន់ត្មានន័យថាគ្មោនសង្្គាមទ្ ក៏មិនគ្ន់ត្ឲ្យ

កមា្លំងអាវុធរបស់គូបដិបក្ខស្មើគ្នាទ្។សន្តិភាពក៏មិនមកពីមានប្ទ្ស

មួយត្ួតត្ផ្តាច់ការលើប្ទ្សឯទៀតៗដ្រ។ត្សន្តិភាពមានន័យ

យ៉ាងពិតប្កដថា ជាផលន្ស្ចក្តីសុចរិត (អស ៣២,១៧)។

សន្តិភាពពិតជាផលន្របៀបរៀបរយដ្លព្ះអាទិករបានចាក់ក្នុង

សង្គមមនុស្ស។ មនុស្សទាំងអស់នៅត្សងា្វាតស្វះស្វ្ងរកចង់បាន

សន្តិភាពកាន់ត្ប្សើរឡើងៗហើយក៏ត្ូវកសាងសន្តិភាពនោះដ្រ។

ធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ពិតជាគ្ឹះណ្នាំប្យោជន៍រួមរបស់មនុស្ស

លោក។ ប៉ុន្ត្ តាមស្ចក្តីត្ូវការជាក់ច្បាស់ប្ចាំថ្ង្ ប្យោជន៍

រួមនោះត្ូវជួបការប្ប្ួលឥតឈប់ឈរតាមដំណើរន្ព្លវ្លា

ដ្រ។មនុស្សមិនដ្លបានសន្តិភាពម្តងជាស្ចទ្ត្ត្ូវសាងសង់

សន្តិភាពរហូតជានិច្ច។បំណងប្ថា្នារបស់មនុស្សទន់ខ្សាយហើយ

ត្ូវរបួស ដោយសារអំពើបាប។ ហ្តុន្ះហើយ បានជាសន្តិភាព

ទាមទារឲ្យមនុស្សមា្នាក់ៗរំងាប់តណា្ហារបស់ខ្លួន និងត្ូវឲ្យរដ្ឋអំណាច

ដ៏ត្ឹមត្ូវខំព្យាយមកសាងយុត្តិធម៌ផងដ្រ។

ខ.ប៉ុន្ត្ ស្ចក្តីទាំងនោះមិនទាន់គ្ប់គ្ន់ទ្។ សន្តិភាពដ្លយើង

និយយន្ះអាចកើតឡើងនៅលើផ្នដីបានលុះត្ត្រដ្ឋអំណាច

រក្សាទុកស្ចក្តីសុខសាន្តរបស់មនុស្សមា្នាក់ៗ។មនុស្សក៏ត្ូវច្កចាយ

ដោយស្រី និងដោយទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក នូវយោបល់ដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

ដ្លផុសច្ញពីវិញ្ញាណរបស់ខ្លួន និងអ្វីៗដ្លគ្បង្កើតតាមទ្ព
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កោសល្យរបស់ខ្លួន។ត្ូវឲ្យមនុស្សមានបំណងរឹងបុឹងចង់គោរពអ្នក

ដទ្ និងប្ជាជាតិដទ្ព្មទាំងគោរពកិត្តិយសដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់គ្។

មនុស្សមា្នាក់ៗត្ូវព្យាយមរាប់រកអ្នកដទ្ទុកជាបងប្អូន។ កិច្ចការ

ទាំងនោះសុទ្ធត្ជាកិច្ចការដ៏ចាំបាច់បំផុតក្នុងការកសាងសន្តិភាព។

ហ្តុន្ះហើយបានជាសន្តិភាពក៏ជាផលន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់ គឺហួស

ពីអ្វីៗដ្លយុត្តិធម៌អាចនាំមកបាន។

គ.សន្តិភាពនៅលើផ្នដីកើតមកពីការស្ឡាញ់អ្នកដទ្។ សន្តិភាព

ន្ះជានិមិត្តសញ្ញា និងជាផលន្សន្តិភាពដ្លព្ះគ្ីស្តប្ទានឲ្យ

ហើយក៏ជាសន្តិភាពដ្លហូរពីព្ះបិតាមកដ្រ។ ព្ះបុត្ផ្ទាល់

ប្សូតជាមនុស្សព្ះអង្គជាអមា្ចាស់ន្សន្តិភាពគឺព្ះអង្គបានសមុ្ះ

សម្ួលមនុស្សទាំងអស់ឲ្យបានជានាជាមួយនឹងព្ះជាមា្ចាស់ដោយ

ទ្ង់សយទិវង្គតនៅលើឈើឆ្កាងព្ះអង្គប្ម្ប្មូលមនុស្សទាំងអស់

ឲ្យរួមគ្នាជាប្ជាជនត្មួយ និងជារូបកាយត្មួយដ្រ។ ព្ះអង្គ

បានសមា្លប់ការស្អប់គ្នាក្នុងព្ះកាយផ្ទាល់របស់ព្ះអង្គ(អភ២,១៩

កូឡ ១,២០.២២)។ ក្យពីព្ះអង្គមានជ័យជម្នះ គឺក្យពី

ព្លព្ះអង្គមានព្ះជន្មថ្មីដ៏រុងរឿងនោះទ្ង់ចាក់បង្ហូរព្ះវិញ្ញាណ

ន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់ក្នុងដួងចិត្តមនុស្សលោក។

ឃ.ហ្តុន្ះហើយ បានជាគ្ីស្តបរិស័ទទាំងអស់ដ្លត្ងត្ប្ព្ឹត្ត

តាមស្ចក្ដីពិតដោយចិត្តស្ឡាញ់(អភ៤,១៥)ព្ះជាមា្ចាស់ត្ស់

ហៅគ្ឲ្យរួមសហការជាមួយមនុស្សដ្លពិតជាស្ន្ហាសន្តិភាពម្ន

អង្វរព្ះជាមា្ចាស់សូមព្ះអង្គត្ងតាំងសន្តិភាពប្បនោះផង។

ង.យើងក៏មានចិត្តគំនិតចង់កសាងសន្តិភាពដូច្ន្ះដ្រ។យើងក៏ត្ូវនាំ

គ្នាសរសើរអស់អ្នកដ្លតយុទ្ធថ្រក្សាការពារសិទ្ធិនានាដោយមិនប្ើ

អំពើហិង្សា។សូម្បីត្អ្នកទន់ខ្សាយក៏មានលទ្ធភាពអាចប្ើមធ្យាបាយ

អហិង្សានោះដ្រ។ក៏ប៉ុន្ត្ការតយុទ្ធរបស់គ្នោះមិនត្ូវបង្ខូចសិទ្ធិ

និងភារកិច្ចមនុស្សឯទៀតៗឬសិទ្ធិរបស់សហគមន៍នោះទ្។
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ច.ដោយយើងដឹងថា មនុស្សយើងជាអ្នកបាប យើងត្ូវភ័យខា្លចថា

សង្គ្មអាចផ្ទុះឡើងជានិច្ចគឺត្ូវខា្លចដូច្ន្ះរហូតដល់ព្លព្ះគ្ីស្ត

យងមកវិញ។ ក៏ប៉ុន្ត្ បើមនុស្សរួបរួមគ្នាដោយស្ចក្តីស្ឡាញ់

ហើយឈ្នះអំពើបាបទៀត គ្ក៏អាចឈ្នះហិង្សាបានដ្រ រហូតដល់

ព្លព្ះបន្ទូលព្ះជាមា្ចាស់កើតជារូបរាងហើយ គឺថា "ពួកគ្នឹង

យកដាវរបស់ខ្លួនមករំលាយធ្វើជាផលនង្គ័លហើយយកលំព្ងមក

រំលាយធ្វើជាកណ្តៀវ។ប្ជាជាតិមួយឈប់ច្បាំងនឹងប្ជាជាតិមួយ

ទៀតហើយគ្ក៏ល្ងហាត់រៀនធ្វើសង្គ្មទៀតដ្រ"(អស៤,២)។
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វគ្គទី ១

តេូវជៀសវាងកុំឲេយកើតសង្គាេមជាដាច់ខាត

៧៩- សូមឈប់ធ្វើសង្គាេមដ៏ពេផេសេ

ក.សង្្គាមសកលទាំងពីរលើកបានបណា្តាលឲ្យមនុស្សលោកកើតទុក្ខ

យ៉ាងសាហាវបំផុតទាំងផ្ន្កសមា្ភារៈទាំងក្នុងវិស័យសីលធម៌។ប៉ុន្ត្

នាបច្ចុប្បន្នកាលសង្គ្មនៅត្បន្តបំផ្លញតំបន់ខ្លះក្នុងពិភពលោក

ជារៀងរាល់ថ្ង្ដ្រ។ លើសពីន្ះទៅទៀត មនុស្សយកសាស្តា្វុធ

ទំនើបគ្ប់យ៉ាងតាមវិទ្យាសាស្្តមកប្ើ ដើម្បីច្បាំងគ្នា ហ្តុន្ះ

ហើយបានជាសង្គ្មកាន់ត្សាហាវឃោរឃៅទៅៗបណា្តាលឲ្យកងទ័ព

ប្ព្ឹត្តអំពើអមនុស្សធម៌អាក្ក់ជាងសម័យមុនៗដ្រ។ ម៉្យាងទៀត

សភាពការណ៍ស្មុគ្សា្មោញនាបច្ចុប្បន្នហើយទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិក៏

ប្ទាក់ឆ្វាក់គ្នាដ្របានជាកើតវិធីថ្មីដ្លមានកលល្បិចនិងវិទ្ធង្សនា

បណា្តាលឲ្យកើតសង្គ្មមិនច្ញមុខនិងបណា្តាលឲ្យការរកសន្តិភាព

មានភាពយឺតយ៉ាវ។ក្នុងករណីជាច្ើនគ្ប្ើភ្រវកម្មទុកជារបៀប

ថ្មីក្នុងការធ្វើសង្គ្ម។

ខ.ដោយឃើញសភាពការណ៍ដ៏ស្នអាណចអាធ័មរបស់មនុស្សលោក

ន្ះជាបឋមមហាសន្និបាតសូមរំឭកនូវតម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្សិទ្ធិមនុស្ស

ដ្លនៅស្ថិតស្ថ្រជានិច្ច និងរំឭកគោលការណ៍សកលន្សិទ្ធិទំាង

នោះ។ មនសិការរបស់មនុស្សជាតិត្ងត្ប្កាសគោលការណ៍ទាំង

នោះឲ្យកាន់ត្មុឺងមា៉ាត់ និងយ៉ាងខា្លំងកា្លឡើងៗ។ កិច្ចការផ្ទុយនឹង

គោលកាណ៍ទាំងនោះ ដ្លមនុស្សប្ព្ឹត្តទាំងដឹងខ្លួន និងដោយ

ស្រីពិតជាអំពើឧក្ិដ្ឋម្ន។អ្នកបញ្ជាឲ្យប្ព្ឹត្តកិច្ចទាំងនោះក៏ជា

ជនឧក្ិដ្ឋដ្រ។ អ្នកសា្តាប់បងា្គប់ដោយមិនរិះគិត មិនអាចដោះសារ

ខ្លួនបានសះ។ក្នុងចំណមអំពើឧក្ិដ្ឋទាំងនោះជាបឋមត្ូវរាប់
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បញ្ចូលការប្ល័យពូជសាសន៍មួយទាំងមូល ប្ល័យជាតិមួយ

ឬប្ល័យជនជាតិភាគតិចទោះជាមានមូលហ្តុឬប្ើវិធីយ៉ាងណា

ក៏ដោយ។ត្ូវដាក់ទោសចំពោះអំពើឧក្ិដ្ឋទាំងនោះដោយដាច់អហងា្ការ

និងចាត់ទុកជាអំពើឧក្ិដ្ឋគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមណាស់។យើងសូមសរសើរ

មិនដាច់ពីមាត់នូវអស់អ្នកដ្លមានចិត្តកា្លហានហា៊ានច្ញមុខប្ឆំង

នឹងមនុស្សដ្លប្ព្ឹត្តអំពើព្ផ្ស្ទាំងនោះ។

គ.មានការព្មព្ៀងអន្តរជាតិផ្ស្ងៗជាច្ើនស្តីអំពីសង្្គាមដើម្បីឲ្យ

កាត់បន្ថយភាពអមនុស្សធម៌ន្សង្គ្ម និងកាត់បន្ថយលទ្ធផលដ៏

អាក្ក់ន្ចម្បាំងទាំងនោះ។ ប្ទ្សមួយចំនួនធំបានអនុវត្តតាម

ការព្មព្ៀងទាំងនោះ គឺមានការព្មព្ៀងស្តីអំពីទាហានដ្ល

ត្ូវរបួស អំពីទាហានដ្លត្ូវគ្ចាប់ជាឈ្លើយសង្គ្ម និងការ

ព្មព្ៀងផ្ស្ងៗទៀត។ត្ូវត្អនុវត្តតាមការព្មព្ៀងទាំងនោះ។

លើសពីន្ះទៅទៀតប្ជាពលរដ្ឋទាំងអស់ ជាពិស្សរដ្ឋអំណាច

និងឥស្សរជនដ្លមានសមត្ថកិច្ច ត្ូវខិតខំក្សម្ួលការព្មព្ៀង

ទាំងនោះឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងៗប្សិនបើគ្អាចធ្វើបាន។ដូច្ន្ះ

ការព្មព្ៀងទាំងនោះអាចកាត់បន្ថយភាពអមនុស្សធម៌ន្សង្គ្ម

យ៉ាងសកម្ម។ លើសពីន្ះទៅទៀត យើងយល់ឃើងថា គួឲ្យរដ្ឋ

អំណាចត្ូវមានមនុស្សធម៌ បង្កើតច្បាប់គិតគូរចំពោះអស់អ្នកដ្ល

មិនព្មកាន់អាវុធ ដោយករណីមនសិការ។ ប៉ុន្ត្ អ្នកទាំងនោះ

ត្ូវសុខចិត្តបម្ើសហគមន៍មនុស្សតាមរបៀបផ្ស្ងវិញ។

ឃ.ពិតម្នហើយសង្កា្មមិនទាន់បាត់ពីគំនិតមនុស្សលោកទ្។ដរាប

ណាគ្មោនអំណាចអន្តរជាតិដ្លមានសមត្ថកិច្ចនិងមានកងទ័ពគ្ប់

គ្ន់បងា្ការកំុឲ្យមានសង្គ្មផ្ទុះឡើង។ប៉ុន្ត្ រដា្ឋាភិបាលនានាមានសិទ្ធិ

ដ៏ត្ឹមត្ូវនឹងការពារប្ទ្សរបស់ខ្លួនដោយប្ើអាវុធបានលុះត្ត្

គ្បានប្ើគ្ប់មធ្យាបាយក្នុងការដោះស្យបញ្ហាដោយសន្តិវិធី

ជាមុនសិន។ហ្តុន្ះអស់ប្មុខរដ្ឋនិងអស់លោកអ្នកដ្លទទួល
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ខុសត្ូវក្នុងកិច្ចការសាធរណៈមានភារកិច្ចការពារប្ជាជនរបស់គ្

គឺត្ូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លំាងគិតអំពីស្ចក្តីដ៏សំខាន់បំផុតទាំង

នោះ។ ប៉ុន្ត្ ត្ូវយល់ថា ការបង្កើតសង្គ្មដើម្បីការពារប្ជាជន

របស់ខ្លួនយ៉ាងត្ឹមត្ូវតាមច្បាប់ និងបំណងចង់ត្ួតត្ប្ជាជាតិ

ផ្ស្ងដោយប្ើអាវុធ គឺពិតជាករណីផ្ស្ងពីគ្នាទាំងស្ុង។ កមា្លំង

អាវុធគ្មោនន័យថាយើងមានសិទ្ធិប្ើអាវុធទាំងនោះបានតាមគោលដៅ

នយោបាយឬតាមគោលដៅយោធទ្។ប្សិនបើសង្គ្មត្ូវនឹង

ផ្ទុះឡើងកុំនឹកសា្មោនថាព្លនោះគូបដិបក្ខអាចប្ព្ឹត្តអ្វីៗបានតាម

អំពើចិត្ត។

ង.ចំពោះអស់លោកអ្នកដ្លប្ត្ជា្ញាចិត្តបម្ើមាតុភូមិក្នុងឋានៈជាទាហាន

សូមចាត់ខ្លួនទុកជាអ្នកបម្ើសន្តិសុខនិងបម្ើស្រីភាពរបស់ប្ជាជន

នានា។ប្សិនបើគ្បំព្ញកិច្ចការន្ះយ៉ាងត្ឹមត្ូវគ្ពិតជាជួយ

ថ្រក្សាសន្តិភាពម្ន។

៨០- សងេ្គាមបរមាណូ

ក.សាស្្តាវុធវិទ្យាសាស្្តត្ងត្ចម្ើនឡើងជាលំដាប់ បណា្តាលឲ្យ

សង្គ្មកាន់ត្អាក្ក់ហួសប្មាណនិងកំណាចគួរឲ្យស្អប់ខ្ពើមជា

អតិបរមា។ព្លប្ទ្សមួយប្ើអាវុធវិទ្យាសាស្្តប្បគ្ឿងបរមាណូ

ហើយប្សិនបើគ្មិនបានរិះគិតឲ្យបានច្បាស់អំពីគោលដៅដ្ល

គ្ចង់បាញ់នោះទ្គ្មុខជានឹងបង្កើតវិនាសកម្មយ៉ាងសម្បើមហួស

ពីបំណងដ៏ត្ឹមត្ូវក្នុងការការពារប្ទ្សខ្លួន។លើសពីន្ះទៅទៀត

ប្សិនបើមនុស្សយើងប្ើគ្ឿងបរមាណូដ្លមហាអំណាចប្មូល

ទុកក្នុងឃ្លំងរបស់គ្ហើយមនុស្សជាតិមុខជានឹងត្ូវវិនាសអន្តរាយ

សា្លប់ស្ទើរត្ទាំងអស់គូរបដិបក្ខនឹងត្ូវបំផ្លញគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យ

វិនាសអស់គ្មោនសល់់ហើយពិភពលោកក៏ត្ូវខូចខាតជាទម្ងន់ដ្រ។
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ខ.ស្ចក្តីទាំងន្ះបង្ខំយើងឲ្យរិះគិតតាមរបៀបថ្មីទាំងស្ុងអំពីសង្គ្ម។

សូមឲ្យមនុស្សនាបច្ចុប្បន្នកាលដឹងថាខ្លួនត្ូវទទួលទោសដោយបាន

បង្កើតសង្គ្មប្បនោះ។ អនាគតពិភពលោកអាស្័យលើស្ចក្តី

ដ្លគ្សម្ចសព្វថ្ង្។

គ.ក្នុងសភាពការណ៍នោះ មហាសន្និបាតយល់ស្បតាមពាក្យរបស់

អភិបាលនានាន្ព្ះសហគមន៍ក្ុងរ៉ូមកាលពីមុនៗន្ះដ្លដាក់

ទោសសង្គ្មសកលដូចតទៅថា៖

ង.ចម្បាំងតម្ង់ទៅបំផ្លញក្ុងទាំងមូល និងតំបន់ដ៏ធំធ្ង ព្ម

ទាំងបំផ្លញមនុស្សដ្លរស់នៅក្នុងកន្ល្ងទាំងនោះ ដោយមិន

យោគយល់ចម្បាំងន្ះពិតជាអំពើឧក្ិដ្ឋទាស់នឹងព្ះហឫទ័យ

របស់ព្ះជាមា្ចាស់និងប្ឆំងមនុស្សជាតិដ្រ។ត្ូវត្ដាក់ទោស

អំពើទាំងនោះយ៉ាងមុឺងមា៉ាត់ដោយមិនរួញរាឡើយ។

ច.សង្គ្មទំនើបអាចបង្កើតគ្ះកាចដ៏សាហាវបំផុតព្ះសង្គ្ម

ប្បនោះហុចឱកាសឲ្យអស់អ្នកដ្លមានអាវុធវិទ្យាសាស្្តទំនើប

ជាងគ្ ប្ព្ឹត្តអំពើឧក្ិដ្ឋទាំងនោះបាន។ សង្គ្មន្ះក៏អាច

បណា្តាលឲ្យគូបដិបក្ខប្ព្ឹត្តអំពើឧក្ិដ្ឋតៗគ្នាជៀសមិនផុតនឹង

ជំរុញឲ្យមនុស្សសម្ចធ្វើអំពើអាក្ក់បំផុតហួសពីការសា្មោន។

អភិបាលព្ះសហគមន៍ក្នុងពិភពលោកទាំងមូលដ្លប្ជុំគ្នាជា

ធ្លុងត្មួយសូមអង្វរមនុស្សទាំងអស់ជាពិស្សទទូចអង្វរប្មុខ

រដ្ឋ និងអ្នកកាន់អំណាចលើកងទ័ព សូមថ្លឹងថ្ល្ងការខុស និង

ត្ូវជានិច្ច នៅចំពោះព្ះភ័ក្្តព្ះជាមា្ចាស់ និងចំពោះមនុស្ស

ជាតិទាំងមូលកុំឲ្យមហន្តរាយកើតឡើងជាដាច់ខាត។

៨១- ការបេណាំងចង់បានអាវុធកាន់តេចេើនឡើងៗ

ក.តាមពិត ម្ដឹកនាំប្ទ្សមិនបានប្មូលទុកអាវុធវិទ្យាសាស្្តក្នុង
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គោលបំណងប្ើប្ស់នៅព្លកើតសង្គ្មប៉ុណ្ណោះទ្ ត្អស់លោក

យល់ថា កមា្លំងការពារប្ទ្សរបស់គ្ អាស្័យលើការសងសឹក

យ៉ាងឆប់រហ័សបំផុត។ ហ្តុន្ះ គ្ប្មូលទុកអាវុធទាំងនោះ

កាន់ត្ច្ើនឡើងៗជារៀងរាល់ឆ្នាំមកបំភ័យសត្ូវហើយឃត់សត្ូវ

មិនឲ្យបង្កើតសង្គ្ម។មានមនុស្សជាច្ើនយល់ឃើញថាការប្មូល

ទុកអាវុធប្បនោះ ពិតជាមធ្យាបាយដ៏មានប្សិទ្ធភាពធនាសន្តិភាព

ម៉្យាងនៅលើពិភពលោក។

ខ.មានប្ទ្សជាច្ើនប្ណាំងប្ជ្ងចង់បានអាវុធកាន់ត្ច្ើនឡើងៗ

ជាលំដាប់។ ទោះជាយើងគិតអំពីវិធីឃត់សង្គ្មតាមប្បន្ះយ៉ាង

ណាក្តីក៏ត្ូវដឹងយ៉ាងជាក់ច្បាស់ថាការប្ណាំងប្ជ្ងនោះបង្កើត

"តុល្យភាពន្ការភ័យ"ដ្លមិនម្នជាមាគ៌កសាងសន្តិភាពយ៉ាង

ស្ថិតស្ថ្រនិងយ៉ាងពិតប្កដទ្។ការប្ណាំងប្ជ្ងនោះមិនបំបាត់

មូលហ្តុបណា្តាលឲ្យកើតសង្គ្មទ្ ផ្ទុយទៅវិញ វអាចបណា្តាល

ឲ្យមូលហ្តុទាំងនោះកាន់ត្ធ្ងន់ធ្ងរទៅៗ។ប្ទ្សចាយវយធនធន

របស់ខ្លួនយ៉ាងសម្បើមមកបង្កើតអាវុធថ្មីៗប៉ុន្ត្គ្មិនអាចជួយអ្នក

រងទុក្ខក្នុងពិភពលោកទាំងមូលឲ្យបានរស់នៅសមរម្យទ្។ សភាព

ការណ៍ន្ះមិននាំឲ្យប្ទ្សនឹងប្ទ្សល្ងទាស់ទ្ងគ្នាសូម្បីត្

បន្តិចសះព្ះការប្ណាំងប្ជ្ងចង់បានអាវុធកាន់ត្ច្ើនឡើង

មិនព្យាបាលឬសន្ការទាស់ទ្ងនោះទ្។ផ្ទុយទៅវិញសភាពការណ៍

ន្ះបណា្តាលឲ្យការទាស់ទ្ងរាលដាលដល់តំបន់ផ្ស្ងៗទៀតក្នុង

ពិភពលោក។ហ្តុន្ះត្ូវជ្ើសរីសមាគ៌ថ្មីគឺត្ូវចាប់ផ្តើមពីការ

ក្ទម្ង់ចិត្តគំនិតមនុស្សដើម្បីបញ្ឈប់ការណ៍ដ៏អាក្ក់ន្ះ ហើយ

រំដោះមនុស្សលោកឲ្យបានរួចពីការតប់ប្មល់ដ្លសង្កត់សង្កិនគ្។

ធ្វើដូច្ន្ះទើបសន្តិភាពដ៏ពិតប្កដកើតមកក្នុងពិភពលោកមូលបាន។

គ.ហ្តុន្ះហើយបានជាយើងសូមប្កាសម្តងទៀតថាការប្ណាំង

ប្ជ្ងចង់បានអាវុធកាន់ត្ច្ើនឡើងពិតជាមុខរបួសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ
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បំផុតរបស់មនុស្សជាតិ និងបណា្តាលឲ្យមានអយុត្តិធម៌ហួសហ្តុដល់

អ្នកក្ីក្ទ្ំមិនបាន។ ប្សិនបី្ នៅត្មានការប្ណាំងប្ជ្ង

ចង់បានអាវុធតទៅមុខទៀតការណ៍នោះមុខជានឹងបណា្តាលឲ្យកើត

មហាវិនាសកម្មជាពំុខាន។

ឃ.យើងសា្គល់អន្តរាយដ្លមនុស្សជាតិបានបង្កើតហើយនោះ។ដូច្ន្ះ

យើងដឹងខ្លួនកាន់ត្ច្បាស់អំពីការទទួលខុសត្ូវរបស់ខ្លួនមា្នាក់ៗផ្ទាល់

ហើយនាំគ្នាប្ើរយៈព្លដ្លព្ះជាមា្ចាស់ប្សប្ទានឲ្យន្ះ ដើម្បី

ស្វ្ងរកវិធីផ្ស្ងៗដ្លជួយយើងឲ្យដោះស្យទំនាស់តាមរបៀប

សមរម្យស្បតាមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជាមនុស្ស។ ព្ះជាមា្ចាស់ដ្ល

ថ្រក្សាការពារមនុស្សលោកទាមទារយ៉ាងខា្លំងឲ្យយើងរំដោះខ្លួនឲ្យ

រួចពីធ្វើជាទាសករន្សង្្គាមដ្លមានតាំងពីដើមរៀងមក។ប្សិនបើ

យើងមិនព្មខិតខំប្បន្ះទ្យើងមិនដឹងថាមាគ៌ដ៏អាក្ក់ដ្ល

យើងដើរសព្វថ្ង្នាំយើងឲ្យវិនាសដល់ណាទ្។

៨២- តេូវហាមកុំឲេយកើតសង្គាេមជាដាច់ខាត់

ក.យើងដឹងច្បាស់ថាយើងត្ូវខិតខំអស់ពីសមត្ថភាពប្មូលកមា្លំងទាំង

អស់ដើម្បីរៀបចំព្លដ្លប្ជាជាតិទាំងអស់ព្មព្ៀងគ្នា ហាម

មិនឲ្យកើតសង្គ្មទៀតទ្។ ដើម្បីបំបាត់សង្គ្មនោះ ត្ូវបង្កើត

អំណាចសាធរណៈសកលមួយដ្លមនុស្សទាំងអស់ទទួលសា្គល់។

អំណាចនោះត្ូវមានកងកមា្លំងប្កបដោយប្សិទ្ធភាពអាចធនា

សន្តិសុខដល់មនុស្សទាំងអស់អាចគោរពយុត្តិធម៌ និងធនារា៉ាប់រង

សិទ្ធិមនុស្ស។ក៏ប៉ុន្ត្មុនអំណាចដ្លយើងប្ថា្នាឲ្យកើតនោះត្ូវ

ឲ្យសា្ថាប័នអន្តជាតិដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុតដ្លមានសព្វថ្ង្យកចិត្តទុកដាក់

ដោយព្ញទំហឹងសិក្សារកមធ្យាបាយដ្លអាចផ្តល់សន្តិសុខរួម។

សន្តិភាពត្ូវត្កើតដោយប្ជាជាតិទុកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមកត្មិន

មកដោយមានប្ទ្សមួយបង្កា្បជាតិឯទៀតៗដោយប្ើអាវុធទ្។
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ហ្តុន្ះ ប្ទ្សទាំងអស់តូ្វរួមសហការគ្នាបញ្ឈប់ការប្ណាំង

ប្ជ្ងចង់បានអាវុធ។ មិនតូ្វឲ្យមានប្ទ្សត្មួយបន្ថយចំនួន

អាវុធទ្ ត្ត្ូវគ្ប់គ្នាបន្ថយចំនួនអាវុធនៅព្លជាមួយគ្នា តាម

ល្បឿនដូចគ្នាតាមការព្មព្ៀងនិងដោយមានការធនារា៉ាប់រងយ៉ាង

ពិតប្កដនិងប្កបដោយប្សិទ្ធភាពទើបប្ទ្សទាំងអស់អាច

ចាប់ផ្តើមបន្ថយចំនួនអាវុធបាន។

ខ.នៅព្លន្ះយើងត្ូវសរសើរមនុស្សដ្លបានខិតខំបំបាត់សង្គ្ម

ហើយនៅត្កំពុងខិតខំបំបាត់សង្គ្មតទៅទៀតដ្រ។ត្ូវគំទ្ឆន្ទៈ

ល្អរបស់អ្នកដឹកនាំប្ទ្សជាច្ើន ដ្លទទួលខុសត្ូវជាទម្ងន់បំផុត

និងខ្វល់ខា្វាយយ៉ាងខា្លំងតាមបន្ទុកដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដើម្បីបំបាត់

សង្គ្មដ្លអស់លោកអ្នកស្អប់ខ្ពើមទាំងមិនបំភ្ល្ចថាសភាពការណ៍

នាសម័យបច្ចុប្បន្នស្មុគ្សា្មោញណាស់។ម៉្យាងទៀតយើងជាគ្ីស្តបរិស័ទ

ត្ូវទទូចអង្វរព្ះជាមា្ចាស់ សូមព្ះអង្គប្ទានឲ្យអស់លោកអ្នកមាន

កមា្លំងចិត្តចាប់ផ្តើមនិងបន្តកសាងសន្តិភាពដោយចិត្តព្យាយម។កិច្ច

ដ៏សំខាន់ន្ះ ពិតជាហូរមកពីស្ចក្តីស្ឡាញ់យ៉ាងទូលំទូលាយ

ចំពោះមនុស្សលោក។សព្វថ្ង្អស់លោកអ្នកត្ូវត្បើកប្ជា្ញានិង

ចិត្ត ទៅគិតគូរដល់ប្ទ្សដទ្ក្ពីប្ទ្សរបស់អស់លោកអ្នក

សូមអស់លោកអ្នកលះបង់អត្តទត្ថបុគ្គលនិយមន្ជាតិរបស់ខ្លួននិង

លះបង់បំណងប្ថា្នាចង់ត្ួតត្ប្ជាជាតិឯទៀតៗ។សូមអស់លោក

អ្នកគោរពយ៉ាងខា្លំងបំផុតចំពោះមនុស្សជាតិទាំងមូលដ្លកំពុងត្

ធ្វើដំណើរឈានទៅឲ្យបានរួបរួមគ្នាកាន់ត្ជិតស្និទ្ធឡើងៗ។

គ.ក្នុងកិច្ចកសាងសន្តិភាពនិងការដាក់អាវុធត្ូវនឹកគិតគូរដល់ការសិក្សា

យ៉ាងជ្ដ្លអ្នកស្វជ្វបានប្ព្ឹត្តរួចហើយដោយឥតឈប់ឈរ

និងដោយចិត្តកា្លហាន។ត្ូវគិតគូរដល់ការប្ជំុអន្តរជាតិនានាដ្ល

បានរិះគិតអំពីបញ្ហាទាំងនោះ។ត្ូវចាត់ទុកថាការសិក្សាទាំងនោះ

ជាជំហានដើមដំបូងក្នុងការរកដំណះស្យបញ្ហាដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទាំងនោះ។
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ត្ូវត្បន្តការសិក្សាន្ះយ៉ាងខា្លំងជាងមុនទៅទៀត ទើបបានលទ្ធផល

គួរឲ្យប្តិបត្តិតាម។ក៏ប៉ុន្ត្ត្ូវប្យ័ត្នកុំផ្ញើជីវិតលើមនុស្សត្មួយ

ចំនួនតូចដ្លខិតខំនោះ ត្មា្នាក់ៗត្ូវចាប់អារម្មណ៍នឹងសន្តិភាព

ដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។ប្មុខរដ្ឋត្ងត្ទទួលខុសត្ូវលើប្យោជន៍

រួមន្ប្ជាជាតិរបស់ខ្លួន ហើយនៅព្លជាមួយគ្នានោះ គ្ក៏លើក

ស្ទួយប្យោជន៍រួមសកលដ្រ។ត្ប្មុខរដ្ឋទាំងនោះត្ងត្ប្ព្ឹត្ត

តាមមតិនិងតាមមនោសញ្ច្តនារបស់ប្ជាពលរដ្ឋរបស់គ្។ហ្តុន្ះ

ប្សិនបើប្ជាពលរដ្ឋនៅត្បាក់ប្កគ្នានិងទាស់ទ្ងដោយសារ

មនោគមវិជា្ជាផ្ស្ងៗ បើគ្មិនទុកចិត្តគ្នា ហើយនៅត្ប្កាន់ពូជ

សាសន៍ និងចាត់ទុកគ្ជាសតូ្វនៅឡើយ អស់លោកអ្នកមិនអាច

កសាងសន្តិភាពបានទ្។ ហ្តុន្ះ ត្ូវប្របៀបអប់រំចិត្តគំនិត

ប្ជាជនឲ្យបានជាថ្មីនិងប្មតិសាធរណៈជាចាំបាច់បំផុត។សូម

ឲ្យអស់អ្នកដ្លរួមសហការក្នុងកិច្ចអប់រំណាមួយ ជាពិស្ស អ្នក

អប់រំយុវជនឬអ្នកបង្កើតមតិសាធរណៈសូមរាប់ថាគ្មានមុខងារ

សំខាន់ជាងគ្ គឺនាំមនោសញ្ច្តនាថ្មីដ្លអាចបង្កើតសន្តិភាពចូល

ក្នុងចិត្តគំនិតមនុស្សទាំងអស់។តាមពិតយើងទាំងអស់គ្នាត្ូវប្ចិត្ត

គំនិតនិងចាប់អារម្មណ៍នឹងពិភពលោក។យើងក៏ត្ូវខិតខំធ្វើកិច្ចការ

ដ្លយើងអាចប្ព្ឹត្តរួមគ្នាបានដើម្បីឲ្យមនុស្សជាតិចម្ើនឡើង។

ឃ.ត្យើងមិនត្ូវបញ្ឆោតខ្លួនឯងដោយមានសច្ក្តីសង្ឃឹមផ្ត្សផ្តាស

ឡើយ។ទោះបីយើងបំបាត់គំនុំគុំកួននិងការស្អប់គ្នាក្តីទោះបីមនុស្ស

មានចំណ្ះយ៉ាងអសា្ចារ្យគួរឲ្សសរសើរក្តីប្សិនបើយើងមិនចុះហត្ថល្ខា

លើការព្មព្ៀងយ៉ាងរឹងបុឹង និងប្កបដោយយុត្តិធម៌ដ្លធនា

សន្តិភាពសកលនោះទ្មនុស្សជាតិដ្លកំពុងប្ឈមមុខនឹងគ្ះ

កាចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ មុខជាមិនសា្គល់សន្តិភាពណាផ្ស្ងពីសន្តិភាពដ៏

អាក្ក់បំផុតបណា្តាលមកពីស្ចក្តីសា្លប់។ប៉ុន្ត្នៅព្លព្ះសហគមន៍

របស់ព្ះគ្ីស្ត ច្ករំល្កស្ចក្តីតប់ប្មល់របស់មនុស្សជាតិនា
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បច្ចុប្បន្នកាល និងប្កាសស្ចក្តីទាំងន្ះ ក៏ព្ះសហគមន៍នៅត្

មានស្ចក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងមាំមួនដ្រ។ព្ះសហគមន៍មានគោលបំណង

ចង់ប្កាស ទោះត្ូវព្លវ្លាក្តី ខុសព្លវ្លាក្តី នូវសារដ្ល

ខ្លួនបានទទួលបន្តពីក្ុមគ្ីស្តទូតឲ្យមនុស្សនាសម័យន្ះដឹងគឺថា

"គ្ដ្លព្ះជាមា្ចាស់គប់ព្ះហឫទ័យគឺឥឡូវន្ះហើយ!"ជាគ្

មនុស្សប្ចិត្តគំនិត។"ឥឡូវន្ះហើយជាថ្ង្ដ្លព្ះជាមា្ចាស់សង្គ្ះ

មនុស្សលោក!"(២ករ៦,២)។
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វគ្គទី ២

ការកសាងសហគមន៍អន្តរជាតិ

៨៣- មូលហេតុបណា្តាលឲេយមនុសេសបាក់បេកគ្នា 

និងការពេយាបាល

បើយើងចង់កសាងសន្តិភាពត្ូវបំបាត់មូលហ្តុទាំងប៉ុនា្មោនបណា្តាលឲ្យ

មនុស្សទាស់ទ្ងគ្នាមានអយុត្តិធម៌ជាដើមដ្លនាំឲ្យកើតសង្គ្ម។ន្ះជា

លក្ខ័ណ្ឌសំខាន់ជាងគ្។ អយុត្តិធម៌ជាច្ើន បណា្តាលមកពីសភាពការណ៍

ស្ដ្ឋកិច្ចមិនស្មើគ្នាហួសហ្តុនិងមកពីការយឺតយ៉ាវព្កក្នុងការក្ប្សភាព

ការណ៍មិនស្មើគ្នាទាំងនោះ។មានមូលហ្តុផ្ស្ងៗទៀត គឺមកពីមនុស្សមាន

ចិត្តទោសៈចង់ត្ួតត្គ្ និងមកពីគ្មើលងាយអ្នកដទ្។ ប្សិនបើយើង

រិះគិតដល់មូលហ្តុឲ្យបានជ្ជាងទៅទៀត យើងមុខជានឹងឃើញថា មាន

ចិត្តច្ណ្នឈា្នានីសការមិនទុកចិត្តគ្នាចិត្តក្អឺតក្ទមនិងតណា្ហាឯទៀតៗ

នាំឲ្យមនុស្សគិតត្ពីខ្លួនឯង។ដោយមនុស្សមិនអាចស៊ូទ្ំនឹងអយុត្តិធម៌ច្ើន

យ៉ាងន្ះ ទោះបើមិនកើតសង្គ្មដ៏ឃោរឃៅក្តី ក៏មនុស្សលោកនៅត្ជ្ួល

ច្បល់ជានិច្ចដោយមានគ្ប្កួតប្ជ្ងគ្នា និងប្ព្ឹត្តអំពើហិង្សាទៀតផង។

លើសពីន្ះទៅទៀតស្ចក្តីអាក្ក់ទាំងន្ះនៅត្មានក្នុងទំនាក់ទំនងជាតិ

និងជាតិដ្រ។ហ្តុន្ះហើយសា្ថាប័នអន្តរជាតិត្ូវពង្ីកនិងពង្ឹងការសហការ

គ្នាឲ្យកាន់ត្ខា្លំងឡើង។ការន្ះពិតជាចាំបាច់បំផុត។ធ្វើដូច្ន្ះសា្ថាប័នអន្តរជាតិ

មុខជានឹងបំបាត់ស្ចក្តីអាក្ក់ទាំងនោះឬជៀសវងមិនឲ្យកើតឡើងព្មទាំង

ទប់ទល់ហិង្សាទៀតផង។ហ្តុន្ះសូមព្យាយមដាស់តឿនឲ្យគ្បង្កើតសា្ថាប័ន

សម្ប់លើកស្ទួយសន្តិភាពដោយមិនណាយចិត្តឡើយ។
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៨៤- សហគមអន្តរជាតិ និងសា្ថាប័នអន្តរជាតិ

ក.នៅសម័យឥឡូវ ប្ជាពលរដ្ឋ និងប្ជាជនទាំងអស់នៅលើផ្នដី

មានចំណងទាក់ទងគ្នាគឺត្ូវការគ្នាទៅវិញទៅមកកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។

គ្ក៏ស្វ្ងរកប្យោជន៍រួមយ៉ាងត្ឹមត្ូវនិងបង្កើតប្យោជន៍រួមយ៉ាង

សកម្មផងដ្រ។ហ្តុការណ៍ទាំងនោះទាមទារឲ្យសហគមន៍ប្ជាជាតិ

នានាចាត់ច្ងគ្នាតាំងពីព្លឥឡូវន្ះតាមរបៀបរៀបរយស្បតាម

បន្ទុកនាបច្ចុប្បន្ន។យើងគិតជាពិស្សអំពីតំបន់ជាច្ើនដ្លរងគ្ះ

ដោយខ្វះខាតគ្មោនស្បៀងអាហារបរិភោគជាគ្ះកាចដ្លទ្ំមិនបាន។

ខ.សា្ថាប័នសហគមន៍អន្តរជាតិត្ូវផ្គត់ផ្គង់តាមចំណ្ករៀងៗខ្លួននូវស្ចក្តី

ត្ូវការនានារបស់មនុស្សក្នុងវិស័យសង្គម ពោលគឺ ផ្គត់ផ្គង់ស្បៀង

អាហារ សុខាភិបាល ការអប់រំ ការងារ។ល។ សា្ថាប័នសហគមន៍

អន្តរជាតិក៏ត្ូវមានសមត្ថភាពអាចប្ឈមមុខនឹងហ្តុការណ៍ផ្ស្ងៗ

ដ្លកើតក្នុងតំបន់ខ្លះឧបមាថាជួយប្ទ្សកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ឲ្យចម្ើន

ឡើងជួយសម្លទុក្ខជនភៀសខ្លួនដ្លខា្ចាត់ខា្ចាយក្នុងពិភពលោក

ទាំងមូលឬផ្តល់ជំនួយដល់ជនអនោ្តាប្វ្សន៍និងក្ុមគ្ួសារគ្ផង។

គ.សា្ថាប័នអន្តរជាតិដ្លសព្វថ្ង្មានរួចហើយទាំងសា្ថាប័នអន្តរជាតិសា្ថាប័ន

តាមតំបន់ មានគុណជាច្ើនដល់មនុស្សជាតិម្ន។ សា្ថាប័នទំាង

នោះហាក់ដូចជាការព្ងទុកដើមដំបូងអំពីគ្ឹះអន្តរជាតិ សម្ប់

សាងសង់សហគមន៍មនុស្សជាតិទាំងមូល ដើម្បីដោះស្យបញ្ហា

សំខាន់ៗនាសម័យឥឡូវ ពោលគឺ លើកស្ទួយការចម្ើនឡើងនៅ

គ្ប់តំបន់ន្ផ្នដី និងជៀសវងមិនឲ្យកើតសង្គ្មគ្ប់យ៉ាង។

ព្ះសហគមន៍មានអំណរសប្បាយដោយឃើញថា ក្នុងគ្ប់វិស័យ

គ្ីស្តបរិស័ទនិងអ្នកដ្លមិនកាន់គ្ីស្តសាសនាមានចិត្តគំនិតចាត់

អ្នកដទ្ទុកជាបងប្អូនយ៉ាងពិតប្កដកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។គ្ក៏នៅ

ត្ខិតខំសម្លទុក្ខដ៏ធំធ្ងរបស់មនុស្សលោកកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ

ទៀតដ្រ។
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៨៥- សហគមន៍អន្តរជាតិរួមសហការក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ច

ក.មនុស្សជាតិនាបច្ចុប្បន្នរួមសាមគ្គីគ្នា។ ហ្តុន្ះគ្ប់ប្ទ្សត្ូវរួម

សហការគ្នាក្នុងវិស័យស្ដ្ឋកិច្ចឲ្យកាន់ត្ជិតស្និទ្ធឡើងៗ។ ទោះបី

ប្ជាជនស្ទើរត្ទាំងអស់បានឯករាជ្យខាងនយោបាយក្តីក៏ប្ជាជន

ទាំងនោះមិនទាន់បានរួចផុតពីភាពមិនស្មើគ្នានៅឡើយទ្ ហើយក៏

នៅត្ជាចំណុះប្ទ្សដទ្ហួសហ្តុគ្ប់យ៉ាងដ្រ។គ្ក៏មិនទាន់

រួចពីគ្ះថា្នាក់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរនៅផ្ទ្ក្នុងរបស់គ្នៅឡើយដ្រ។

ខ.ប្ទ្សមួយអាចចម្ើនឡើងបាន អាស្័យត្លើធនធនមនុស្ស

និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់ខ្លួនដ្រ។ការអប់រំនិងការបណ្តុះបណា្តាលវិជា្ជាជីវៈ

ត្ូវត្រៀបចំប្ជាពលរដ្ឋន្ប្ជាជាតិនីមួយៗឲ្យមានសមត្ថភាពអាច

បំព្ញគ្ប់បន្ទុកខាងស្ដ្ឋកិច្ចនិងខាងសង្គមបាន។ហ្តុន្ះត្ូវ

ការអ្នកជំនាញការអន្តរជាតិមកជួយ។ប៉ុន្ត្អស់អ្នកជំនាញការដ្ល

មកជួយនោះមិនត្ូវមានឥរិយបទធ្វើដូចជាមា្ចាស់ត្ួតត្គ្ទ្ ត្

ទុកជាអ្នកជំនួយនិងជាសហការីវិញ។ចំពោះជំនួយជាសមា្ភារៈដល់

ប្ជាជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍន៍វិញជំនួយទាំងនោះមុខជានឹងបណា្តាលឲ្យ

ទមា្លប់ខាងពាណិជ្ជកម្មនាសម័យឥឡូវប្ប្ួលយ៉ាងខា្លំង។ប្ជាជាតិ

ដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនត្ូវជួយគ្តាមរបៀបផ្ស្ងទៀតដូច

ជាផ្តល់អំណយកម្ចីឬផ្តល់វិនិយោគជាប្ក់។ប្ជាជាតិទាំងនោះ

ត្ូវជួយបម្ើដោយចិត្តទូលំទូលាយ និងដោយចិត្តទៀងត្ង់ រីឯ

ប្ទ្សដ្លទទួលជំនួយវិញមិនត្ូវមានចិត្តលោភលន់ឡើយ។

គ.ប្សិនបើសហគមន៍អន្តរជាតិចង់កសាងរបៀបរៀបរយដ៏ពិតប្កដ

ខាងស្ដ្ឋកិច្ចក្នុងពិភពលោកត្ូវបញ្ឈប់ចិត្តលោភលន់ចង់បានកម្

ហួសហ្តុ ត្ូវបញ្ឈប់ចិត្តទោសៈចង់ត្ួតត្ប្ទ្សដទ្ខាងនយោបាយ

ត្ូវបញ្ឈប់យុទ្ធសាស្្តយោធ ព្មទាំងត្ូវបញ្ឈប់កលល្បិចដ្ល

មានគោលដៅផ្សព្វផ្សាយមនោគមវិជា្ជាមួយ ឬបង្ខំឲ្យគ្យកមនោគម
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វិជា្ជានោះ។ ទោះបីមានប្ព័ន្ធស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមជាច្ើនប្ល្កៗពី

គ្នាក្តី ក៏ត្ូវឲ្យមនុស្សមានសមត្ថភាពអាចរកគ្ឹះរួមសម្ប់បង្កើត

ពាណិជ្ជកម្មសកលដ្រ។ប្សិនបើមា្នាក់ៗលះបង់គំនិតដ្លគ្បាន

គិតទុកជាមុន ហើយសុខចិត្តសន្ទនាដោយចិត្តស្មោះដោយមិនយឺត

យ៉ាវទើបគ្អាចរកឃើញគ្ឹះន្ះបាន។

៨៦- គោលការណ៍ខ្លះដេលអាចជួយណេនាំបាន

ក.យើងយល់ឃើញ គួរអនុវត្តតាមគោលការណ៍ដើម្បីសហការគ្នាដូច

តទៅ៖

ខ.ប្ជាជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ត្ូវយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លំងថាគោលដៅ

ន្ការអភិវឌ្ឍន៍មានត្មួយគត់ គឺនាំឲ្យប្ជាពលរដ្ឋរីកចម្ើន

យ៉ាងព្ញល្ញក្នុងឋានៈគ្ជាមនុស្ស។ ប្ជាជាតិទាំងនោះ

ត្ូវត្បញ្ជាក់គោលដៅន្ះយ៉ាងច្បាស់ដោយមិនអាចភាន់ច្ឡំ

បានឡើយ។ប្ជាជាតិទាំងនោះត្ូវនឹកចងចាំថាមានត្កិច្ចការ

ដ្លប្ជាជនធ្វើនិងការបុិនប្សប់របស់គ្ទ្ដ្លបណ្តាយ

ឲ្យប្ជាជាតិរបស់ខ្លួនអាចចម្ើនឡើងបាន និងឲ្យការចម្ើនន្ះ

មានកមា្លំងរស់រវីក។ ការអភិវឌ្ឍន៍នោះមិនសំអាងត្លើជំនួយ

បរទ្សត្ប៉ុណ្ណោះទ្ត្ត្ូវប្ើប្ស់ធនធនរបស់ប្ទ្សយ៉ាង

ព្ញល្ញវិញត្ូវសំអាងលើវប្បធម៌និងលើប្ព្ណីរបស់ខ្លួន

ផ្ទាល់ទើបចម្ើនឡើងតាមសម្ួលបាន។ក្នុងករណីន្ះអស់

អ្នកដ្លមានឥទ្ធិពលខា្លំងជាងគ្លើអ្នកដទ្ត្ូវធ្វើជាគំរូឲ្យគ្។

គ.ប្ជាជាតិដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនមានភារកិច្ចយ៉ាងធំបំផុត

គឺជួយប្ជាជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ ឲ្យបំព្ញបន្ទុកទាំងនោះយ៉ាង

ស្ួល។ សូមឲ្យប្ជាជាតិដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចជឿនលឿនរិះគិត

និងប្ចិត្តគំនិតរបស់គ្គឺប្ទាំងខាងវិញ្ញាណទាំងខាងសមា្ភារៈ

ដើម្បីឲ្យគ្អាចសហការជាសកលបាន។
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ឃ.ហ្តុន្ះហើយ បានជានៅព្លប្ជាជាតិដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ច

ជឿនលឿនចចារជាមួយប្ជាជាតិដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចទន់ខស្ាយ

និងប្ជាជាតិក្ជាងគ្ ត្ូវយល់ដល់ផលប្យោជន៍របស់គ្

នោះផង ដ្បិតព្លប្ជាជាតិក្ីក្លក់ផលិតផលរបស់ខ្លួន គ្

ទទួលផលដ្លគ្ត្ូវការជាចាំបាច់សម្ប់ចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ខ្លួន។

ង.សហគមន៍អន្តរជាតិមានតួនាទីសម្បសម្ួល និងលើកស្ទួយ

ការអភិវឌ្ឍន៍ដោយយកចិត្តទុកដាក់ច្កចាយធនធន ដ្លគ្

គ្ងទុកដោយប្សិទ្ធភាពនិងយ៉ាងត្ឹមត្ូវជាអតិបរមា។ប៉ុន្ត្

ត្ូវគិតដល់គោលការណ៍ "ទុកអំណាចបនា្ទាប់បន្សំ" គឺទុកឲ្យ

ប្ជាជាតិកំពុងត្អភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះទទួលខុសត្ូវខ្លួនឯង គឺ

សហគមន៍អន្តរជាតិមានតួនាទីចាត់ច្ងទំនាក់ទំនងខាងស្ដ្ឋកិច្ច

ក្នុងពិភលោកទាំងមូលឲ្យមានរបៀបរៀបរយដើម្បីច្កចាយជំនួយ

តាមក្បួនយុត្តិធម៌។

ច.សូមត្ងតាំងសា្ថាប័នដ្លមានសមត្ថភាពលើកស្ទួយនិងណ្នាំ

ពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ ជាពិស្សពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្ជាជាតិ

ដ្លមានស្ដ្ឋកិច្ចទន់ខ្សាយជាងគ្។ សា្ថាប័នទាំងនោះអាច

ក្សម្ួលផលអាក្ក់ដ្លបណា្តាលមកពីភាពមិនស្មើគ្នាហួស

ហ្តុន្ប្ជាជាតិនានា។ ការក្សម្ួលន្ះ និងជំនួយខាង

បច្ច្កទ្សជំនួយខាងវប្បធម៌ និងជំនួយខាងហិរញ្ញវត្ថុ មុខជា

នឹងផ្តល់ឲ្យប្ជាជាតិកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងនោះមានមធ្យាយោបាយ

ដើម្បីបន្តការខិតខំរបស់ខ្លួន និងនាំឲ្យស្ដ្ឋកិច្ចរបស់គ្ចម្ើន

ឡើងតាមសម្ួល។

ឆ.ក្នុងករណីជាច្ើន ត្ូវប្រចនាសម័្ពន្ធស្ដ្ឋកិច្ច និងសង្គមទំាង

ស្ុងជាបនា្ទាន់។ប៉ុន្ត្ត្ូវប្យ័ត្នកុំយកដំណះស្យមិនទាន់

សា្ទាត់ជំនាញខាងបច្ច្កទ្សជាពិស្សកុំយកដំណះស្យ
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ដ្លផ្តល់អត្ថប្យោជន៍ត្ខាងសមា្ភារៈប៉ុណ្ណោះទ្។ការអភិវឌ្ឍន៍

មិនត្ូវទាស់នឹងលក្ខណៈរបស់មនុស្សខាងផ្លូវវិញ្ញាណ ហើយក៏

មិនត្ូវទាស់នឹងការចម្ើនដ៏ព្ញល្ញរបស់ខ្លួនដ្បិត"មនុស្ស

មិនម្នរស់ដោយសារត្អាហារប៉ុណ្ណោះទ្គឺរស់ដោយសារគ្ប់

ព្ះបន្ទូលដ្លច្ញមកពីព្ះឱស្ឋរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្រ" (មថ

៤,៤)។ មនុស្សមា្នាក់ៗមានចំណ្កមួយន្ទ្ព្យសម្បត្តិដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

កប់ទុកក្នុងខ្លួន និងក្នុងប្ព្ណីដ៏ប្សើររបស់គ្ ដ្លព្ះជា

មា្ចាស់បានផ្ញើទុកដល់មនុស្សជាតិ ទោះបីមានគ្នាច្ើនមិនសា្គល់

ប្ភពន្កំណប់ដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្ះក្តី។

៨៧- ការសហការអន្តរជាតិ  និងកំណើននេចំនួនមនុសេស

ក.មានប្ជាជាតិមួយចំនួនត្ូវការរួមសហការអន្តរជាតិជាចាំបាច់បំផុត

អាក់ខានមិនបាន។ក្នុងចំណមបញ្ហាជាច្ើន។ប្ជាជាតិទាំងនោះ

ត្ូវប្ឈមមុខនឹងបញ្ហាសំខាន់ជាងគ្ គឺចំនួនប្ជាជនកើនឡើង

យ៉ាងឆប់រហ័ស។ ហ្តុន្ះត្ូវស្វ្ងរកមធ្យាបាយជួយរៀបចំអ្វីៗ

ដ្លគ្ត្ូវការដើម្បីឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានស្បៀងអាហារបរិភោគ

គ្ប់គ្ន់ឲ្យគ្មានការសិក្សាសមរម្យដើម្បីជាប្យោជន៍ដល់សហគមន៍

មនុស្សលោកទាំងមូល។មនុស្សទាំងអស់ជាពិស្សប្ជាជាតិដ្ល

សម្បូរណ៍ដោយទ្ព្យសម្បត្តិត្ូវរួមសហការយ៉ាងព្ញល្ញនិង

យ៉ាងព្យាយមជួយឧបត្ថមគ្។ប្សិនបើប្ជាជាតិមួយចំនួនធំទទួល

ការបង្ៀនយ៉ាងសមរម្យ គ្អាចធ្វើឲ្យជីវភាពប្ជាជនរបស់ខ្លួនចម្ើន

ឡើងបានយ៉ាងខា្លំង គឺគ្មុខជានឹងឆ្លងកាត់ពីកសិកម្មបុរាណ មក

ប្ើបច្ច្កទ្សទំនើប ដោយប្ុងប្យ័ត្នតាមតម្ូវការ និងស្ប

តាមសភាពការណ៍របស់គ្។ គ្ក៏ត្ូវច្ករំល្កដីធ្លីឲ្យប្ជាជន

ប្ើប្ស់តាមយុត្តិធម៌ទើបកើតរបៀបរៀបរយល្អក្នុងសង្គម។

ខ.ចំពោះបញ្ហាចំនួនប្ជាជនក្នុងប្ជាជាតិនីមួយៗ រដា្ឋាភិបាលនានា
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ពិតជាមានសិទ្ធិនិងភារកិច្ចតាមព្ំដ្នន្សមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឧបមាថា

រដា្ឋាភិបាលមានសិទ្ធិ និងភារកិច្ចត្ងច្បាប់អំពីសង្គម និងអំពីកុ្ម

គ្ួសារអំពីប្ជាជនស្ុកស្ចមា្ការដ្លមករស់នៅក្នុងទីក្ុងអំពី

ព័ត៌មានស្តីអំពីសភាពការណ៍និងអំពីតម្ូវការន្ប្ទ្ស។សព្វថ្ង្

មានមនុស្សជាច្ើនយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខា្លំងអំពីបញ្ហាន្ះ។ហ្តុន្ះ

មហាសន្និបាតប្ថា្នាចង់ឲ្យមានគ្ីស្តបរិស័ទកាតូលិកដ្លមាន

សមត្ថភាពក្នុងវិស័យទាំងនោះ ជាពិស្សក្នុងសកលវិទ្យាល័យបន្ត

ការស្វជ្វដ្លមនុស្សផ្ស្ងៗចាប់ផ្តើមសិក្សាឲ្យកាន់តទ្ូលំទូលាយ

ឡើង។

គ.មានមនុស្សជាច្ើនត្ងត្ប្កាសថា ត្ូវបន្ថយកំណើនន្ចំនួន

មនុស្សនៅលើផ្នដីជាដាច់ខាតយ៉ាងហោចណាស់សូមបន្ថយចំនួន

កំណើតកូនក្នុងប្ទ្សមួយចំនួនដោយប្ើគ្ប់មធ្យាបាយហើយ

រដ្ឋអំណាចត្ូវបញ្ច្ញក្ឹត្យក្មគ្ប់យ៉ាងដើម្បីបន្ថយចំនួនមនុស្ស។

មហាសន្និបាតសូមក្ើនរំឭកដាស់តឿនមនុស្សទាំងអស់ថា កុំប្ើវិធី

ផ្ទុយនឹងវិន័យន្សីលធម៌ ទោះបីគ្ទូនា្មោនឲ្យប្ើវិធីទាំងនោះជា

សាធរណៈក្តីឬជាឯកជនក្តីឬទោះជាគ្បង្ខំឲ្យប្ើក៏ដោយ។មនុស្ស

មានសិទ្ធិរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងបន្តពូជជាសិទ្ធិដ្លគ្មោននរណា

អាចដកហូតបានជាដាច់ខាត។ ហ្តុន្ះ មានត្គូសា្វាមីភរិយទ្

ដ្លអាចសម្ចអំពីចំនួនកូនរបស់ខ្លួនបាន ក្យពីបានរិះគិត

ថ្លឹងថ្ល្ងយ៉ាងត្ឹមត្ូវ។ រដ្ឋអំណាចគ្មោនសិទ្ធិសម្ចជំនួសគ្បាន

សះ។ ឪពុកមា្តាយត្ូវសម្ចដោយមានមនសិការអប់រំយ៉ាងល្អ។

ហ្តុន្ះត្ូវជួយមនុស្សទាំងអស់ឲ្យមានសមត្ថភាពអាចទទួលខុស

ត្ូវ ស្បតាមសីលធម៌ និងស្បតាមលក្ខណៈរបស់ខ្លួនជាមនុស្ស

ដោយគិតគូរដល់ធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់និងដោយមិនបំភ្ល្ចដល់

សភាពការណ៍ទាំងប៉ុនា្មោនន្ការរស់នៅដ្រ។ដូច្ន្ះត្ូវប្ើគរុកោសល្យ

អប់រំឲ្យកាន់ត្ប្សើរឡើងនិងធ្វើឲ្យសភាពការណ៍ក្នុងសង្គមចម្ើន
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ឡើងផងដ្រ។ជាបឋមត្ូវផ្តល់ឱកាសឲ្យប្ជាជនអាចទទួលការ

អប់រំខាងសាសនាឬយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យទទួលការអប់រំខាងសីលធម៌

ដ្លមានគុណភាពល្អ។ ម៉្យាងទៀតត្ូវផ្តល់ព័ត៌មានសមរម្យដល់

ប្ជាជនឲ្យបានដឹងអំពីការចម្ើនន្វិទ្យាសាស្្ត ក្នុងការស្វ្ងរក

វិធីដ្លអាចជួយគូសា្វាមីភរិយក្នុងការពន្យារកំណើតកូន។ គ្អាច

ប្ើវិធីទាំងនោះបានលុះត្ត្វិធីទាំងនោះមានតម្ល្យ៉ាងច្បាស់និង

ពិតជាស្បតាមសីលធម៌។

៨៨- តួនាទីរបស់គេីស្តបរិស័ទក្នុងជំនួយអន្តរជាតិ

ក.គ្ីស្តបរិស័ទត្ូវសុខចិត្តរួមសហការដោយចិត្តស្មោះ និងដោយចិត្ត

ទូលាយក្នុងការកសាងរបៀបរៀបរយអន្តរជាតិ។ ត្ូវកសាងរបៀប

រៀបរយន្ះដោយគោរពយ៉ាងស្មោះចំពោះស្រីភាពដ៏ត្ឹមត្ូវនិង

ដោយស្ឡាញ់មនុស្សទាំងអស់ទុកជាបងប្អូន។គ្ីស្តបរិស័ទរឹតត្

ស្ម័គ្ចិត្តជួយកសាងរបៀបរៀបរយន្ះដោយដឹងថាមនុស្សភាគច្ើន

នៅក្នុងលោកន្ះស្ថិតនៅក្នុងភាពក្ីក្តោកយ៉ាកហើយតាមរយៈ

អ្នកក្ីក្ទាំងនោះព្ះគ្ីស្តទាមទារយ៉ាងខា្លំងឲ្យក្ុមសាវ័កព្ះអង្គ

មានចិត្តម្តា្តាករុណា។សូមបំបាត់សភាពការដ្លទាស់ភ្ន្កន្ះដ្ល

មានដូចតទៅគឺថាមានប្ជាជាតិខ្លះដ្លប្ជាពលរដ្ឋភាគច្ើនជា

គ្ីស្តបរិស័ទ មានទ្ព្យសម្បត្តិហូរហៀរត្នៅព្លជាមួយគ្នានោះ

មានប្ជាជាតិខ្លះខ្វះខាត គ្មោនអ្វីៗដ្លគ្ត្ូវការសម្ប់ទប់ទល់

ជីវភាព គ្រងគ្ះដោយទុរ្ភិក្ស គ្មោនអាហារបរិភោគ មានជំងឺរាត

ត្បាតនិងកើតទុក្ខលំបាកគ្ប់ប្បយ៉ាង។គំនិតរបស់អ្នកដ្លចង់

ដាក់ខ្លួនជាអ្នកក្ីក្និងមានស្ចក្តីស្ឡាញ់ពិតជាសិរីរុងរឿងនិង

ជាសញ្ញាសមា្គល់ន្ព្ះសហគមន៍របស់ព្ះគ្ីស្ត។

ខ.ហ្តុន្ះត្ូវលើកតម្កើង និងលើកទឹកចិត្តគ្ីស្តបរិស័ទទាំងប៉ុនា្មោន

ជាពិស្សយុវជនដ្លស្ម័គ្ចិត្តថា្វាយខ្លួនជួយបម្ើមនុស្សឯទៀតៗ
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និងប្ជាជនផ្ស្ងៗ។លើសពីន្ះទៅទៀតប្ជារាស្្តរបស់ព្ះជាមា្ចាស់

ទាំងមូលមានតួនាទីសម្លទុក្ខមនុស្សសម័យឥឡូវតាមសមត្ថភាព

រៀងៗខ្លួនដោយមានអភិបាលព្ះសហគមន៍លើកទឹកចិត្តគ្ទាំង

មានប្សាសន៍និងធ្វើគំរូផងដ្រ។ គ្មិនគ្ន់ត្យកអ្វីដ្លនៅស្ស

សល់មកច្កដល់អ្នកក្ីក្ប៉ុណ្ណោះទ្ ត្គ្យកអ្វីៗដ្លខ្លួនត្ូវ

ការជាចាំបាច់សម្ប់ចិញ្ចឹមជីវិតមកច្កឲ្យគ្វិញដូចព្ះសហគមន៍

ពីដើមធ្លប់ធ្វើ។

គ.ត្ូវចាត់ច្ងការប្មូលធនធនឲ្យមានរបៀបរៀបរយតាមភូមិភាគ

តាមប្ជាជាតិនានានិងនៅតាមសកលលោកទាំងមូលទោះបីរបៀប

ប្មូលប្ក់និងច្កជំនួយមិនដូចគ្នានៅគ្ប់កន្ល្ងក្តី។សូមគ្ីស្តបរិស័ទ

កាតូលិករួមសហការជាមួយបងប្អូនគ្ីស្តបរិស័ទនីកាយឯទៀតៗនៅ

កន្ល្ងណាដ្លគ្ឃើញថា គួរឲ្យធ្វើការរួមគ្នា។ស្ចក្តីស្ឡាញ់

ទាមទារឲ្យអ្នកប្ព្ឹត្តកិច្ចការតាមសង្គម និងកិច្ចជួយដល់អ្នកដទ្

គិតគូរដល់អនាគតនិងធ្វើការដោយមានរបៀបរៀបរយ។ហ្តុន្ះ

អស់អ្នកដ្លចង់បម្ើប្ជាជាតិដ្លកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ត្ូវទទួលការ

អប់រំតាមរបៀបសមរម្យក្នុងគ្ឹះសា្ថានឯកទ្ស មុនច្ញទៅបម្ើ

អ្នកដទ្។

៨៩- វត្តមានរបស់ពេះសហគមន៍ក្នុងសហគមន៍អន្តរជាតិ

ក.ព្ះសហគមន៍ប្កាសដំណឹងល្អឲ្យមនុស្សទាំងអស់តាមប្សកកម្ម

ដ្លខ្លួនបានទទួលពីព្ះជាមា្ចាស់មក។ព្លនោះព្ះសហគមន៍

ច្ករំល្កព្ះហឫទ័យប្សប្ណីដ៏ថ្ល្ថ្មូររបស់ព្ះអង្គឲ្យគ្និង

ជួយពង្ឹងសន្តិភាពហើយត្ងតាំងគ្ឹះដ៏មាំមួនជូនសហគមន៍មនុស្ស

លោកជាបងប្អូន គឺនាំឲ្យគ្សា្គល់ធម្មវិន័យរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ និង

សា្គល់ធម្មវិន័យរបស់ធម្មជាតិដ្រ។ហ្តុន្ះព្ះសហគមន៍តូ្វត្

មានវត្តមានក្នុងសហគមន៍ប្ជាជាតិជាចាំបាច់ ដើម្បីលើកទឹកចិត្ត
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និងដាស់តឿនមនុស្សទាំងអស់ឲ្យរួមសហការគ្នា។ ព្ះសហគមន៍

ត្ូវមានវត្តមានតាមសា្ថាប័នជាផ្លូវការ និងដោយគ្ីស្តបរិស័ទទាំងអស់

រួមសហការដោយចិត្តស្មោះ។គ្ីស្តបរិស័ទរួមសហការដូច្ន្ះដោយ

មានបំណងត្មួយគឺជួយដល់ប្យោជន៍មនុស្សទាំងអស់។

ខ.ប្សិនបើគី្ស្តបរិស័ទដឹងអំពីការទទួលខុសត្ូវរបស់ខ្លួនក្នុងឋានៈ

ជាមនុស្សផង និងក្នុងឋានៈជាគ្ីស្តបរិស័ទផង គ្មុខជានឹងនំាគ្នា

ដាស់តឿនមនុស្សនៅកន្ល្ងគ្រស់នៅ ឲ្យមានបំណងរួមសហការ

ជាមួយសហគមន៍អន្តជាតិដោយចិត្តទូលាយ។ដូច្ន្ះគ្មុខជានឹង

បានលទ្ធផលនោះពុំខាន។ ក្នុងករណីន្ះ ត្ូវចាប់អារម្មណ៍យ៉ាង

ពិស្សនឹងការអប់រំយុវជនទាំងខាងសង្គមទាំងខាងសាសនា។

៩០- តួនាទីគេីស្តបរិស័ទក្នុងសា្ថានប័នអន្តរជាតិ

ក.គ្ីស្តបរិស័ទទាំងបុគ្គលមា្នាក់ៗក្តីទាំងជាក្ុមក្តីត្ូវជួយសា្ថាប័នដ្ល

មានគោលដៅពង្ីកការសហការអន្តរជាតិទោះបីសា្ថាប័នទាំងនោះ

កើតរួចហើយក្តី ឬក៏ត្ូវបង្កើតនៅព្លអនាគតក្តី។ ការន្ះពិតជា

សកម្មភាពមួយដ៏ល្អប្ព្របស់គ្។សមាគមកាតូលិកអន្តរជាតិនានា

អាចជួយបម្ើជាច្ើនយ៉ាងក្នុងកិច្ចកសាងសហគមន៍សកលប្កប

ដោយសន្តិភាព និងដ្លមានមនុស្សរាប់អានគ្នាទុកជាបងប្អូនថ្ម

ទៀត។ ត្ូវត្ពង្ឹងសមាគមទំាងនោះ ដោយផ្តល់បុគ្គលិកច្ើន

ជាងពីមុនមកធ្វើការជាមួយ គឺបុគ្គលិកដ្លទទួលការអប់រំយ៉ាងល្អ

ជាមុន។ ត្ូវត្ពង្ឹងសមាគមទាំងនោះដោយបន្ថ្មសមា្ភារៈដ្ល

គ្ត្ូវការនិងដោយសម្ួលកមា្លំងរបស់គ្ឲ្យរួមសហការគ្នា។សព្វថ្ង្

ត្ូវត្ធ្វើកិច្ចការរួម ទើបសកម្មភាពនោះមានប្សិទ្ធភាព និងត្ូវ

តាមស្ចក្តីដ៏ចាំបាច់ន្ការសន្ទនាគ្នាដ្រ។ ម្យា៉ាងទៀត សមាគម

ទាំងនោះជួយពង្ីកគំនិតមនុស្សឲ្យនាំគ្នាគិតដល់ប្យោជន៍សកល

ជាគំនិតដ្លគ្ីស្តបរិស័ទកាតូលិកព្ញចិត្ត។ សមាគមទាំងនោះ
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ក៏ជួយបង្កើតមនសិការសាមគ្គី និងឲ្យគ្ទទួលខុសត្ូវជាសកលដ៏

ពិតប្កដ។

ខ.នៅទីបញ្ចប់យើងប្ថា្នាចង់ឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទកាតូលិកខិតខំរួមសហការ

យ៉ាងសកម្ម និងដ្លមានប្យោជន៍ជាមួយបងប្អូនគ្ីស្តបរិស័ទនិកាយ

ឯទៀតៗដ្លប្កាសអំពីស្ចក្តីស្ឡាញ់ស្បតាមដំណឹងល្អ។

គ្ីស្តបរិស័ទកាតូលិកក៏ត្ូវរួមសហការជាមួយអស់អ្នកដល្ស្វ្ងរក

សន្តិភាពដ៏ពិតប្កដ។

គ.មហាសន្និបាតយល់ឃើញថា សព្វថ្ង្ មនុស្សជាតិភាគច្ើនកំពុង

រងទុក្ខលំបាកស្នវ្ទនា។ មហាសន្និបាតមានបំណងជួយឲ្យយុត្តិធម៌

កើតឡើងនិងមានបំណងចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់មានស្ចក្តីស្ឡាញ់

របស់ព្ះគ្ីស្តចំពោះអ្នកក្ីក្នៅគ្ប់កន្ល្ង។ ហ្តុន្ះ មហា

សន្និបាតយល់ឃើញថាគួរបង្កើតសា្ថាប័នរបស់ព្ះសហគមន៍សកល

ដ្លមានគោលដៅដាស់តឿនសហគមន៍កាតូលិកឲ្យលើកស្ទួយការ

អភិវឌ្ឍន៍តំបន់ក្ីក្និងពង្ីកយុត្តិធម៌ក្នុងសង្គមន្ប្ជាជាតិនានា។
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ពាកេយបញ្ចប់

៩១- តួនាទីរបស់គេីស្តបរិស័ទមា្នាក់ៗ 

និងរបស់ពេះសហគមន៍តាមភូមិភាគ

ក.មហាសន្និបាតដ៏វិសុទ្ធបានផ្តល់យោបល់ទាំងអស់ខាងលើន្ះយោង

ពីទ្ព្យសម្បត្តិដ៏ថ្ល្ថ្នូរន្លទ្ធិព្ះសហគមន៍ដើម្បីជួយមនុស្សនាសម័យ

ឥឡូវទោះជាគ្ផ្ញើជីវិតលើព្ះជាមា្ចាស់ក្តី ឬមិនទទួលសា្គល់ព្ះអង្គ

យ៉ាងច្បាស់ក្តី ឲ្យគ្យល់ឃើញកាន់ត្ច្បាស់នូវអត្ថន័យយ៉ាងព្ញ

ល្ញន្ជីវិតរបស់ខ្លួនតាមព្ះជាមា្ចាស់បានកំណត់ទុក។មហាសន្និបាត

ក៏មានបំណងជួយឲ្យមនុស្សលោកន្ះកាន់ត្មានលក្ខណៈដ៏ថ្ល្ថ្នូរ

ប្សើរបំផុតជាមនុស្ស និងឲ្យយកចិត្តទុកដាក់កសាងសង្គមសកល

ជាបងប្អូន ដ្លមានគ្ឹះយ៉ាងមាំមួន និងជ្។ មហាសន្និបាតក៏

មានបំណងជួយឲ្យមនុស្សលោកន្ះខិតខំរួមគ្នាតបឆ្លើយយ៉ាងទូលាយ

នឹងការស្កហៅយ៉ាងខា្លំងជាងគ្របស់មនុស្សនៅនាសម័យយើង

ន្ះក្មការណ្នាំន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់។

ខ.តាមពិតមានសភាពការណ៍និងអរិយធម៌ប្ល្កៗពីគ្នាជាច្ើន។ដូច្ន្ះ

ស្ចក្តីដ្លយើងបានសរស្រនោះ មានលក្ខណៈជាទូទៅត្ង់ចំណុច

ជាច្ើនម្ន។ហ្តុន្ះយើងមិនព្មបញ្ជាក់ស្ចក្តីដោយច្តនា។

ម៉្យាងទៀតបញ្ហាទាំងនោះនៅត្ប្ប្ួលជានិច្ចឥតឈប់ឈរ។ហ្តុន្ះ

នៅព្លអនាគតត្ូវត្បន្តនិងពង្ីកស្ចក្តីបង្ៀនន្ះតទៅទៀត។

តាមពិតស្ចក្តីបង្ៀនន្ះជាស្ចក្តីដ្លគ្ីស្តបរិស័ទបានទទួល

ក្នុងព្ះសហគមន៍រួចហើយ។ប៉ុន្ត្យើងសង្ឃឹមថាស្ចក្តីជាច្ើន

ដ្លយើងបានសរស្រខាងលើន្ះដោយសំអាងលើព្ះបន្ទូលរបស់

ព្ះជាមា្ចាស់និងសំអាងលើគោលគំនិតន្ដំណឹងល្អអាចជួយមនុស្ស

ទាំងអស់បានយ៉ាងសកម្ម ជាពិស្ស មានប្យោជន៍អាចជួយ
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គ្ីស្តបរិស័ទនៅព្លគ្ខិតខំសម្បស្ចក្តីទាំងន្ះ ឲ្យបានស្ប

តាមប្ជាជាតិនីមួយៗ ដ្លមានអរិយធម៌ប្ល្កៗពីគ្នា ក្មការ

ណ្នាំរបស់គងា្វាលរបស់ខ្លួន។

៩២- ការសន្ទនារវាងមនុសេសទាំងអស់

ក.ព្ះសហគមន៍មានប្សកកម្មយកពន្លឺន្ដំណឹងល្អមកបំភ្លឺពិភពលោក

ទាំងមូលព្មទាំងប្ម្ប្មូលមនុស្សគ្ប់ជាតិសាសន៍គ្ប់វប្បធម៌

ឲ្យរួបរួមគ្នាក្នុងព្ះវិញ្ញាណត្មួយដ្រ។ ដូច្ន្ះព្ះសហគមន៍ល្ច

មកហាក់ដូចជាសញ្ញាសមា្គល់អំពីការស្ឡាញ់គ្នាជាបងប្អូនដ្ល

បណ្តាយឲ្យមនុស្សទាំងអស់អាចនិយយសន្ទនាគ្នាដោយចិត្តស្មោះ

និងពង្ឹងការសន្ទនានោះទៀតផង។

ខ.ហ្តុន្ះហើយជាបឋមក្នុងផ្ទ្ព្ះសហគមន៍យើងត្ូវរាប់អានគ្នា

គោរពគ្នាស្ុះស្ួលគ្នាទាំងទទួលសា្គល់ថាយើងប្ល្កៗពីគ្នាជាច្ើន

ប្ប ដើម្បីឲ្យអស់អ្នកដ្លចូលរួមជាប្ជារាស្្តត្មួយរបស់ព្ះជាមា្ចាស់

ជាគងា្វាលក្តីជាគ្ីស្តបរិស័ទឯទៀតៗក្តីអាចសន្ទនាជាមួយគ្នាបាន។

ការសន្ទនានោះមុខជានឹងបង្កើតលទ្ធផលកាន់ត្ប្សើរឡើងៗ។

អ្វីៗដ្លបង្ួបបង្ួមគ្ីស្តបរិស័ទឲ្យភា្ជាប់គ្នា មានកមា្លំងខា្លំងជាងអ្វីៗ

ដ្លបណា្តាលឲ្យបាក់ប្កគ្នាគឺគ្ីស្តបរិស័ទត្ូវរួមគ្នាក្នុងស្ចក្តីដ្ល

សំខាន់ជាចាំបាច់ មានស្រីភាពក្នុងស្ចក្តីដ្លកំពុងត្ជជ្កគ្នា

ប៉ុន្ត្ក្នុងគ្ប់ករណីទាំងអស់ ត្ូវមានចិត្តស្ឡាញ់ជានិច្ច (សន្តៈ

អូហ្គូសា្តាំង)។

គ.នៅព្លជាមួយគ្នាន្ះយើងនឹកគិតដល់បងប្អូនទាំងអស់ដ្លមិន

ទាន់រួបរួមជាមួយយើងយ៉ាងព្ញល្ញនៅឡើយយើងក៏នឹកគិតដល់

សហគមន៍របស់គ្ដ្រ។ យើងទាំងអស់រួមគ្នាដោយប្កាសជំនឿ

ផ្ញើជីវិតលើព្ះបិតាព្ះបុត្និងព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធព្មទាំងដោយ
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ចំណងន្ស្ចក្តីស្ឡាញ់។យើងក៏ចងចាំថាសូម្បីត្មនុស្សមួយ

ចំនួនធំដ្លមិនផ្ញើជីវិតលើព្ះគ្ីស្តក៏ទន្ទឹងរង់ចាំនិងមានបំណង

ចង់ឲ្យគ្ីស្តបរិស័ទរួបរួមគ្នាជាធ្លុងត្មួយដ្រ។គ្ីស្តបរិស័ទគ្ប់និកាយ

រួបរួមគ្នាក្នុងស្ចក្គីពិត និងក្នុងស្ចក្តីស្ឡាញ់កាន់ត្ខ្លំាងឡើងៗ

យ៉ាងណាព្ះសហគមន៍នឹងទៅជាប្ផ្នូលអំពីពិភពលោកទាំងមូល

រួបរួមគ្នាប្កបដោយសន្តិភាព កាន់ត្ខា្លំងយ៉ាងនោះដ្រ ដោយ

ឫទា្ធានុភាពដ៏ខា្លំងកា្លន្ព្ះវិញ្ញាណដ៏វិសុទ្ធជួយឧបត្ថម្ភផង។ ហ្តុន្ះ

ហើយយើងនាំគ្នារួមកមា្លំងចិត្តកមា្លំងកាយតាមរបៀបកាន់ត្ស្ប

នឹងគោលបំណងដ្លយើងស្វ្រកសព្វថ្ង្យ៉ាងសកម្ម។ យើងត្ូវ

មានចិត្តស្មោះនឹងដំណឹងល្អកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗ។យើងត្ូវយកចិត្ត

ទុកដាក់រួមសហការបម្ើមហាគ្ួសារន្មនុស្សជាតិដូចបងប្អូនដ្ល

ព្ះជាមា្ចាស់បានត្ស់ហៅឲ្យទៅជាមហាគ្ួសាររបស់ព្ះអង្គដោយ

រួមក្នុងអង្គព្ះគ្ីស្តយ្ស៊ូ។

ឃ.យើងនឹកគិតដល់បងប្អូនទាំងអស់ ដ្លទទួលសា្គល់ព្ះជាមា្ចាស់

ហើយដ្លមានស្ចក្តីដ៏ថ្ល្ថ្នូរជាច្ើនខាងសាសនានិងខាងមនុស្ស

ជាតិកប់ទុកក្នុងប្ព្ណីរបស់គ្។យើងអង្វរព្ះអង្គសូមប្ស

ឲ្យយើងទាំងអស់អាចសន្ទនាជាមួយគ្នាបានដោយទុកចិត្តគ្នាសុខចិត្ត

ទទួលការត្ស់ហៅន្ព្ះវិញ្ញាណដោយចិត្តទៀងត្ង់និងប្ព្ឹត្ត

តាមដោយចិត្តក្លៀវកា្លទៀតផង។

ង.ចំពោះយើងវិញ យើងមានបំណងចង់សន្ទនាប្បន្ះ ដោយមាន

ត្ការស្ឡាញ់ស្ចក្តីពិតណ្នាំទាំងប្ុងប្យ័ត្នផង។យើងមិន

រីសអើងនរណាសះឡើយគឺមិនបោះបង់ចោលអស់អ្នកដ្លគោរព

តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូររបស់មនុស្សទោះបីគ្មិនទាន់សា្គល់ព្ះជាមា្ចាស់ដ្ល

ជាប្ភពន្តម្ល្ដ៏ថ្ល្ថ្នូរទាំងនោះក៏ដោយ។យើងក៏មិនបោះបង់ចោល

អស់អ្នកដ្លប្ឆំងជំទាស់នឹងព្ះសហគមន៍ ហើយបៀតបៀន

ព្ះសហគមន៍តាមរបៀបផ្ស្ងៗទៀតដ្រ។ដោយព្ះជាមា្ចាស់ពិត
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ជាព្ះបិតាជាដើមកំណើតនិងជាចុងបំផុតន្ជីវិតរបស់មនុស្សទាំងអស់

ព្ះអង្គត្ស់ហៅយើងទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅជាបងប្អូន។ ប្សិនបើ

ព្ះអង្គកំណត់ទុកឲ្យមនុស្យមានទិសដៅត្មួយដដ្លដូច្ន្ះនោះ

យើងក៏អាច (ហើយត្ូវ) រួមសហការគ្នាកសាងពិភពលោកប្កប

ដោយសន្តិភាពដ៏ពិតប្កដដោយគ្មោនហិង្សា និងដោយគ្មោនប្ើ

កលល្បិចឡើយ។

៩៣- យើងតេូវកសាងពិភពលោក  និងនាំពិភពលោកឲេយ
បានដល់ទិសដៅរបស់ខ្លួន

ក.យើងនឹកចងចាំព្ះបន្ទូលរបស់ព្ះអមា្ចាស់ថា៖"បើអ្នករាល់គ្នាស្ឡាញ់

គ្នាទៅវិញទៅមកមនុស្សទាំងអស់មុខជានឹងដឹងថាអ្នករាល់គ្នាពិតជា

សាវ័ករបស់ខ្ញុំម្ន"(យហ១៣,៣៥)។ហ្តុន្ះគ្ីស្តបរិស័ទមាន

ស្ចក្តីប៉ងប្ថា្នាត្មួយយ៉ាងខា្លំងគឺចង់ជួយបម្ើមនុស្សនៅសម័យ

របស់ខ្លួនដោយមានចិត្តទូលំទូលាយកាន់ត្ខា្លំងឡើងៗនិងកាន់ត្

សកម្មទៀត។គ្សុខចិត្តធ្វើតាមដំណឹងល្អនិងទទួលកមា្លំងពីដំណឹងល្អ

ន្ះព្មទាំងរួមជាមួយអស់អ្នកដ្លស្ឡាញ់និងប្ព្ឹត្តតាមយុត្តិធម៌។

គ្ីស្តបរិស័ទក៏មានភារកិច្ចបំព្ញបន្ទុកមួយដ៏ធំសម្បើមក្នុងពិភពលោក។

នៅថ្ង្ចុងក្យបំផុតគ្ត្ូវធ្វើស្ចក្តីរាយការណ៍នៅចំពោះព្ះគ្ីស្ត

ដ្លនឹងវិនិច្ឆ័យមនុស្សទាំងអស់។ "អ្នកដ្លចូលទៅក្នុងព្ះរាជ្យ

ន្សា្ថានបរមសុខមិនម្នជាអ្នកដ្លគ្ន់ត្ហៅខ្ញុំថា"ព្ះអមា្ចាស់!

ព្ះអមា្ចាស់!" ប៉ុណ្ណោះទ្ គឺជាអ្នកដ្លធ្វើតាមព្ះហឫទ័យរបស់

ព្ះបិតាដ្លគង់នៅសា្ថានបរមសុខនោះវិញ" (មថ ៧,២១) គឺ

អស់អ្នកដ្លប្ព្ឹត្តកិច្ចការដោយចិត្តកា្លហាន។ ព្ះបិតាសព្វព្ះ

ហឫទ័យឲ្យយើងទទួលសា្គល់ព្ះគ្ីស្តជារៀមច្បងក្នុងមនុស្សគ្ប់ៗ

រូបព្មទាំងឲ្យយើងស្ឡាញ់មនុស្សមា្នាក់ៗយ៉ាងពិតប្កដដោយ

ពាក្យសម្តី និងដោយប្ព្ឹត្តកិច្ចការផង។ ដូច្ន្ះ យើងពិតជាផ្តល់
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សក្ខីភាពដល់ស្ចក្តីពិតម្ន។ព្ះអង្គក៏សព្វព្ះហឫទ័យឲ្យយើង

ច្ករំល្កគម្ងការដ៏អសា្ចារ្យន្ព្ះហឫទ័យស្ឡាញ់របស់ព្ះអង្គ

ឲ្យមនុស្សលោកដ្រ។ ប្សិនបើយើងជាគ្ីស្តបរិស័ទរស់នៅតាម

ប្បនោះ យើងមុខជានឹងនាំឲ្យមនុស្សទាំងអស់ដ្លរស់នៅពាស

ព្ញនៅលើផ្នដីទាំងមូល មានស្ចក្តីសងឹ្ឃមយ៉ាងមាំមួនថា គ្

មុខជានឹងត្ូវរាប់បញ្ជូលក្នុងស្ចក្តីសុខសាន្តនិងក្នុងបរមសុខនៅ

មាតុភូមិដ្លច្ងចាំងដោយសិរីរុងរឿងរបស់ព្ះអមា្ចាស់។ ស្ចក្តី

សង្ឃឹមន្ះក៏ជាព្ះអំណយទានរបស់ព្ះវិញ្ញាណ។

ខ. "ព្ះជាមា្ចាស់អាចធ្វើអ្វីៗទាំងអស់ហួសពីស្ចក្ដីសុំ និងហួសពីអ្វីៗ

ដ្លយើងនឹកគិតដោយសារឫទា្ធានុភាពរបស់ព្ះអង្គដ្លបំព្ញ

សកម្មភាពនៅក្នុងយើង។ សូមលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្ះអង្គ

ក្នុងព្ះសហគមន៍និងក្នុងព្ះគ្ីស្តយ្ស៊ូនៅគ្ប់ជំនាន់អស់កល្ប

ជាអង្វ្ងតរៀងទៅ។អាម៉្ន"។(អភ៣,២០.២១)។

អស់លោកអភិបាលដ្លរួមក្នុងមហាសន្និបាត ព្ញចិត្តនឹងធម្មនុញ្ញ

ទាំងមូលន្ះព្មទាំងគោលការណ៍នីមួយៗផង។ រីឯយើងវិញស្បតាមអំណាច

ដ្លព្ះគ្ីស្តបានប្គល់ឲ្យក្នុងឋានៈជាគ្ីស្តទូតរួមជាមួយអស់លោកអភិបាល

ដោយមានព្ះវិញ្ញាណរួមជាមួយផងយើងក៏យល់ព្មសម្ចនឹងច្ញជាក្ឹត្យ

ដ្រ។យើងបងា្គប់ឲ្យស្ចក្តីដ្លមហាសន្និបាតបានចាត់ច្ងន្ះត្ូវផ្សព្វផ្សាយ

ដើម្បីលើកតម្កើងសិរីរុងរឿងរបស់ព្ះជាមា្ចាស់ជានិច្ចនិរន្តរ៍តរៀងទៅ។

ធ្វើនៅក្ុងរ៉ូមនៅព្ះវិហារសន្តៈសិលាថ្ង្ទី៧ខ្ធ្នូឆ្នាំ១៩៦៥

ខ្ញុំប៉ូលអភិបាលន្ព្ះសហគមន៍កាតូលិក

(ហត្ថល្ខារបស់លោកអភិបាល)


