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តួនាទីរបសប់ុរតធីតា 

Duties of Children 

 
 
 ដៅដពលកដលដយើងសញ្ជ ឹងគិតពីោរសុំខាន់សនស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ កដលស្បទនឱ្យដដើមផដីធវើតាមដនាះ វាមនិ
កមនជាការចុំកឡកដទ តផតិបទបញ្ញដ តថិទីមយួ ចុំដពាះកូនៗកដលបានរកដឃើញដៅកបុងស្ពះគមពរីគឺ «កុោរកុោរដីអើយ ចូរោឋ ប់
បងាគ បោ់តាបិតា» (ដអដភសូ ៦:១)។ ការបងាា ត់បដស្ងៀនមយួដោ៏នតសមៃបុំផុតកដលកូនអាចដរៀនបាន គឺការដោរពសិទនិ
អុំណាច ដហើយដមដរៀនដនាះចាប់ដផថើមដៅផធះ។ 
 
 តាមរយៈការោឋ បប់ងាគ ប់របស់ស្ពះដយសូ៊ ចុំដពាះស្ពះបិតាកដលគងដ់ៅោទ នបរមសុខ ស្ពះអងគបានសដស្តងាគ ះមនុសស
ជាតិទុំងអស់។ ស្ពះបុស្តារបស់ស្ពះជាោច ស់ កតងកតដធវើកិចចការអវីកដលោប់ស្ពះទយ័ស្ពះបិតា (យ៉ូហាន ៨:២៩) ដុំបូងស្ទង់
បានដរៀនោឋ ប់តាមឱ្វាទឪពុកោថ យរបស់ស្ពះអងគដៅដលើកផនដី (លូកា ២:៥១)។  
 
 ស្តសថីស្កមុុំជនជាតិអុីស្ោកអលោប ក ់កដលស្តូវបានដគចាបដ់ៅជាដឈៃើយដៅស្សុកសីុរ ីបានដធវើទីបនាធ ល់ពីឫទន នុភាព
របស់ស្ពះជាោច ស់ កដលជាលទនផលកបុងខៃួនអនុដសនីយឯកជនជាតិសីុរោីប កប់ានជាពីជុំងឺឃៃង។់ ដោយមនិោនមនធិល
សងសយ័ ដកេងស្សីោប កដ់នះ បានដរៀនោឋ ប់តាមឱ្វាទឪពុកោថ យរបស់នាង និងបានស្តឡបដ់ៅរកស្ពះជាោច ស់របស់ដគវញិ 
ស្ពមទុំងស្តលបដ់ៅផធះរបស់នាងវញិដៅស្សុកអុីស្ោកអល។ 
 
 ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងសញ្ជ ឹងគិតពីដហតុផលមយួចុំនួនកដលកូនៗស្តូវកតដរៀនោឋ បប់ងាគ ប។់ ដយើងនឹងយល់
ពីការជះឥទនិពលកបុងជីវតិរបស់មនុសសណា កដលដរៀនដោរពសិទនិអុំណាច និងមនុសសណាកដលមនិដរៀនដោរពសិទនិ
អុំណាច។ 
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គ្ទរាង 
ក. ដោរព និងោឋ បប់ងាគ ប់ឪពុកោថ យរបស់ខៃួន To Respect and Obey Their Parents 
ខ. ជួយ ឪពុកោថ យរបស់ខៃួន To Help Their Parents 
គ. ស្សឡាញ់ ដលើកកិតថិយស និងោឋ បប់ងាគ ប់ស្ពះជាោច ស់ To Love, Honor, and Obey God 
 

ទោលទៅ 
១. ដលើកអតទបទគមពរីសុំខាន់ៗ សថីអុំពីតួនាទីរបស់កូនៗចុំដពាះឪពុកោថ យរបស់ដគ។ 
២. បងាា ញអតទបទគមពរីអុំពីនរណាស្តូវទទួលខុសស្តូវ ដពលកូនមនិោឋ បប់ងាគ ប់ឪពុកោថ យរបស់ដគ។ 
៣. ពនយល់ពីរដបៀបកដលអាកបផកិរយិារបស់កូនៗចុំដពាះសិទនិអុំណាច ជះឥទនិពលដៅខាងដស្ៅស្គួោរ។ 
 

ក. ផគ្នរព និងសាា ប់បង្គគ ប់ឪពុកមាត យរបសខ់លួន To Respect and Obey Their Parents 
ទោលទៅទ១ី. ទលើរអតែបទគ្មពីរសំខាន់ៗសតីអំពីតួនទីរបស់រូនៗច្ំទពាះឪព រាត យរបស់ទគ្។ 
 

ទោយសាររពះជាាច ស់បង្ហគ ប ់Because God Commands It 

 ស្កឹតយវនិយ័ទីស្បាុំសនស្កឹតយវនិយ័ទុំងដបស់្បការស្តូវបានរកដឃើញដៅកបុងគមពរីនិកខមនុំជុំពូក២០ចុំដពាះកូនៗ ដហើយវាជា
ដសចកថីសនាកតមយួ។ ស្ពះដយសូ៊បានោនស្ពះបនធូលដកដលៗអុំពីដសចកថីសនាដនះ (ោ៉ថ្វយ១៥:៤) ដហើយដោកប៉ូលក៏
បានដកស្សងវ់ាដៅកបុងការបដស្ងៀនរបស់ដោកកដរ៖ 

 
កុោរកុោរដីអើយ ចូរោឋ ប់បងាគ ប់ោតាបិតា ដោយយល់ដល់ស្ពះអោច ស់ ដធវើដូដចបះដទើបស្តឹមស្តូវ។ «ចូរដោរព
ោតាបិតា» (ដនះជាបទបញ្ញជ ទីមយួ កដលោនទុំងស្ពះបនធូលសនាជាប់មកជាមយួផង) «ដដើមផដីអាយបាន
ដសចកឋីសុខ និងោនអាយុកវងដៅដលើកផនដដីនះ»។ (ដអដភសូ៦:១-៣) 

 
 កូនៗបងាា ញការដោរពរបស់ខៃួនចុំដពាះឪពុកោថ យរបស់ដគដោយការោឋ បប់ងាគ ប់។ ស្គប់ដពលកដលកូនៗនិយាយ
ដោយមនិដោរពឪពុកោថ យរបស់ខៃួន បដិដសធមនិដធវើអវីកដលោតប់ានស្បាប ់មនិខវល់ពីឪពុកោថ យដពលកដលពួកោត់ោន
ស្បោសន៍ ឬ ក៏ដ ៃ្ ះដៅដពលោតដ់ស្បៀនស្បដៅ ដគកុំពុងបុំបាតស់្កឹតយវនិយ័ទីមយួសនស្កឹតយវនិយ័ទុំងដបស់្បការ។  
 
 ដៅកបុងស្ពះគមពរីសមពននដមស្តចីាស់ ការមនិោឋ បប់ងាគ ប់ឪពុកោថ យ បានបណាឋ លឱ្យោនការអាកអ់ន់ចិតថធងនធ់ងរ កដល
វាអាចជាការោកដ់ទសដល់ោៃ ប។់ ដោយកផអកដៅដលើការោកព់ិនយ័តឹងរុងឹ រោឌ ភបិាលបានដធវើការផសពវផាយដោយោេ ន
ចាប ់ដហើយវញិ្ញដ ណ្កដលមនិដចះោឋ បប់ងាគ ប ់នឹងអាចគុំរមកុំកហងដល់សងគមបាន។ 
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 ស្បសិនដបើ កូនទុំងអស់ដោរព និងោឋ ប់បងាគ បឪ់ពុកោថ យរបស់ខៃួន ោនមនុសសតិចតួចណាស់ កដលនឹងកាៃ យជា
មនុសសស្បស្ពឹតថអុំដពើខុសចាប ់និងជាឧស្កិដឌជន។ កូនស្បុស កូនស្សីនឹងដស្ជើសដរ ើសោឋ បប់ងាគ ប់ឪពុកោថ យរបស់ខៃួនតផតិ៖
«កូនោនស្បាជាញ រកមងដធវើដអាយឪពុកសបាយចិតថ រឯីកូនខិលខូចដធវើដអាយោឋ យស្ពួយបារមា» (សុភាសិត ១០:១) ។  
 
 អបកណាកដលមនិដោរពអុំណាចឪពុកោថ យរបស់ខៃួន កម៏និដោរពអុំណាចរបស់អបកដផសងដទៀតកដរ។ ទល់កតកូនៗ
្នដល់អាយុដពញវយ័ ដទើបស្កឹតយវនិយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ និងចាបរ់បស់ស្បដទសផថល់អុំណាចដល់ឪពុកោថ យឱ្យស្គប់
ស្គងពួកដគបាន។ ប៉ុកនថ សូមផកីតមនុសសកដលោនវយ័ចុំណាស់ ដហើយចាប់ដផឋើមដរៀបចុំជីវតិរបស់ដគ និងបដងកើតការសដស្មចចិតថ
ដោយខៃួនដគកដ៏ោយ ក៏ដគស្តូវការអុំណាចរបស់ស្ពះជាោច ស់ដោយផ្ទធ ល់ ជាជាងបានមកពីឪពុកោថ យរបស់ដគផ្ទធ ល់កដរ 
ដូដចបះដហើយ ដគគួរកតដោរពឪពុកោថ យរបស់ដគ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរទដនធញគមពរីដអដភសូ ៦:១-៣។ 
 
២ ដតើដយើងដឹងបានយ៉ាងដូចដមថចថ្វ បទបញ្ញដ តិថចុំដពាះកូនៗ ោនោរសុំខាន?់ សូមដស្បើដសៀវដៅសរដសររបស់អបកសស្ោប ់ 
     ចដមៃើយ។ 
 
៣ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគកដលស្តឹមស្តូវ។ 
 ក) មនុសសកដលកាៃ យជាឧស្កិដឌជន ស្បកហលជាដកេងកដលោនការដោរពតិចតួចចុំដពាះសិទនិអុំណាច។ 
 ខ) ដពលមនុសស្នដល់ភាពដពញវយ័ វាោេ នអវីអាចដកើតដឡើងចុំដពាះោតក់បុងការបុំបាតប់ញ្ញដ តថិទីស្បាុំដនាះដទ។  
 គ) ស្ពះជាោច ស់មនិោបស់្ពះទយ័យ៉ាងខាៃ ុំងជាមយួនឹងកូនកដលមនិដោរព និងមនិោឋ បប់ងាគ ប់ឪពុកោថ យរបស់ដគ។  
 

ទោយសារណតការរសឡាញ ់និងការយរច្ិតតទ រោររ់បស់ពួរទគ្ Because of Their Love and Care 
ទោលទៅទ២ី.  បង្ហា ញអតែបទគ្មពីរអពំីនរណារតូវទទួលខ សរតូវ ទពលរូនមិនសាា ប់បង្ហគ ប់ឪព រាត យរបស់ទគ្។ 
 

 ស្ពះជាោច ស់ស្បទនស្គួោរមយួដល់កូនៗ ស្ពះអងគសងឃមឹថ្វ ឪពុកោថ យយកចិតថទុកោក់ដោយដសចកថីស្សឡាញ់
ដល់ពួកដគ។ ស្តសថីឈចឺាបយ៉់ាងខាៃ ុំង ដៅដពលនាងផថល់កុំដណ្ើ តឱ្យកូនរស់កបុងពិភពមយួដនះ។ ឪពុកោថ យជាដស្ចើន ចាក
ដចញដៅដោយោេ នអវី កដលពួកដគស្តូវការដដើមផអីាចបុំដពញដសចកថីស្តូវការកូនៗរបស់ដគដឡើយ។ 
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 ស្ពះជាោច ស់សងឃមឹថ្វ ឪពុកោថ យដឹកនាុំ និងបងាា ត់បដស្ងៀនកូនរបស់ដគដោយសមតទភាពដស៏្បដសើរបុំផុត។ ដហតុ
ដូចដនះ កបុងការសហការជាមយួឪពុកោថ យរបស់ខៃួន កូនកក៏ុំពុងកតសហការជាមយួស្ពះជាោច ស់កដរ។ ស្ពះអោច ស់បានោន
ស្ពះបនធូលដៅដោកអស្បាហាុំថ្វ៖ 
 

ដផតិដយើងបានដស្ជើសដរ ើសោត់ ដដើមផកីណ្នាុំកូនស្បុសរបស់ោត ់និងកូនដៅកដលដកើតមកតាមដស្កាយ ដអាយ
ស្បតិបតថតិាមោោ៌របស់ស្ពះអោច ស់ ដោយស្បស្ពឹតថអុំដពើសុចរតិ និងយុតថិធម។៌ ដូដចបះ ស្ពះអោច ស់នឹងដស្បាស
ស្បទនដអាយអស្បាហាុំ ស្សបតាមដសចកឋីកដលស្ពះអងគោនស្ពះបនធូលទុកអុំពីោត។់ (ដោកុបផតិថ ១៨:១៩) 

 
 ដតើកូនជុំពាកគុ់ណ្ឪពុកោថ យរបស់ខៃួនអវីខៃះ? ដតើពួកដគអាចសងគុណ្ដោកដពញមយួជីវតិ ចុំដពាះកិចចការរបស់ពួក
ោតក់បុងការផគតផ់គងដ់គដោយមាូបអាហារ សដមៃៀកបុំពាក ់ជស្មក និងការបដស្ងៀនដល់ពួកដគបានយ៉ាងដូចដមថច? ការ
ស្សឡាញ់ ការដោរព និងការោឋ បប់ងាគ ប ់គឺជាវធិីោស្តសថដស៏្បដសើរបុំផុតសស្ោបកូ់នៗកបុងការនិយាយ អរគុណ្ ដល់ឪពុក
ោថ យរបស់ដគសស្ោបដ់សចកថីស្សឡាញ់ និងការកថ្រកា។ 
 
 ឪពុកោថ យបានឆៃងកាត់បទពិដោធនជ៍ាដស្ចើនរចួមកដហើយ ប៉ុកនថ កូនៗរបស់ដគមនិទនប់ានឆៃងកាតដ់ៅដឡើយដទ។ 
ដពលខៃះ ពួកោតដ់ឹងពីបញ្ញា កូនចាស់ជាងកូនដឹងដៅដទៀត ដហើយជាដរឿយៗពួកោតអ់ាចស្ពមជួយ  និងផថល់ដុំបូនាេ នដោ៏ន
តសមៃដល់ដគ។ កូនៗស្តូវកតដឹងថ្វ ោនមនុសសោប កក់ដលខាៃ ុំងជាង និងោនស្បាជាញ ជាងដៅកបុងស្គួោររបស់ដគជាងខៃួនដគដៅ
ដទៀត។ 
 
 ោនយុវជនមយួចុំនួនអាចនឹងមនិបងាា ញការដោរពចុំដពាះឱ្ពុកោថ យរបស់ដគដទ ពដីស្ពាះឪពុកោថ យរបស់ដគជាអបក
ស្ក និងមនិោនការអបរ់ ុំ។ ស្បកហលជាឪពុកោថ យដគមនិោនសដមៃៀកបុំពាកម់៉ូតទនស់មយ័ដូចជាអបកខៃះ ដហើយពួកដគ
ស្បកហលជាមនិអាចពិដស្ោះអុំពីបញ្ញា ជាមយួអបកោនជុំនាញកដលោនស្បាជាញ ខាៃ ុំងបានដទ។ ប៉ុកនថ ដោយដស្ពាះដហតុដនះ 
ដហើយ ដទើបឪពុកោថ យចងឱ់្យកូនៗរបស់ដគោនជីវតិយ៉ាងលអ ដហើយដគទុកបនថិចបនថួចសស្ោបជ់ីវតិ របស់ដគប៉ុដណាត ះ។ ដគ
ោនភាពដោេ ះស្តង់ និងោេ នការរអ៊ូរទុំចុំដពាះដពលដវោ ថ្វកិា និងកោៃ ុំងរបស់ដគ ដហើយដគសមនឹងទទួលការស្សឡាញ់ 
និងការដោរពពីកូនៗរបស់ដគ។ កូនកដលស្បស្ពឹតថចុំដពាះឪពុកោថ យយ៉ាងដឃ្លដៅ ដោយដហតុផលអវីកដ៏ោយ មនិស្តឹមកតដធវើ
ឱ្យោតឈ់ចឺាបដ់ទ ប៉ុកនថ កដ៏ធវើឱ្យខៃួនឯងឈចឺាបដូ់ចោប កដរ។ សុភាសិត ១១:១៧ បញ្ញជ កថ់្វ៖ «អបកោនចិតថសបផរុស 
កតងកតដធវើដអាយខៃួនោនសុភមងគល រឯីមនុសសដឃ្លរដៅ រកមងដធវើដអាយរបូកាយរបស់ខៃួនកាន់កតរងទុកខដវទនា»។ 
 
 ដៅកបុងដសៀវដៅ ការបដងកើតស្គួោរោនសុភមងគល (Making the Home Happy) របស់ដោក R.T Cross 
សរដសរថ្វ៖  
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ោនដហតុផលពីរយ៉ាង កដលដយើងគួរកតស្សឡាញ់ស្ពះជាោច ស់៖ ទីមយួគឺ ពីដស្ពាះកតតួនាទីកដលស្ទងក់ាប់
កាបដ់ៅកបុងពិភពដោក ដហើយទីពីរគឺ ពីដស្ពាះកតដសចកថីស្សឡាញ់ និងចរតិលកខណ្ៈគួរឱ្យស្សឡាញ់របស់
ស្ពះអងគ។ 

 
ោនដហតុផលពីរយ៉ាងអុំពីការដលើកតដមកើងអបកស្គបស់្គងរបស់ដយើង៖ ទីមយួគឺ ពីដស្ពាះកតតួនាទីកដលោត់
កាន ់ដហើយទីពីរគឺ ពីដស្ពាះកតចរតិលកខណ្ៈរបស់ោត ់ដបើចរតិលកខណ្ៈរបស់ោត់លអ។  

 
ោនដហតុផលពីរយ៉ាងអុំពីការដលើកកិតថិយសឪពុកោថ យរបស់ដយើង៖ ទីមយួ ពីដស្ពាះកតតួនាទីោតក់ាន់
ដូចជាអបកការពារ និងអបកស្គបស់្គង ដហើយនិងអបកផគតផ់គង ់ទីពីរ ពីដស្ពាះកតដសចកថីស្សឡាញ់របស់ោតច់ុំដពាះ
ដយើង អវីកដលលអដៅកបុងពួកោត់ និងការលអស្គបយ៉់ាងកដលពួកោតដ់ធវើសស្ោបដ់យើង។ 

 
ដសចកថីស្សឡាញ់រមួោនទុំងការទទួលខុសស្តូវទុំងអស់ កដលដយើងជុំពាក់ឪពុកោថ យរបស់ដយើង។ ដយើង
មនិអាចដលើកកិតថិយសឪពុកោថ យដយើងដោយមនិស្សឡាញ់ោត់ ឬ ស្សឡាញ់ោត់ដោយមនិដលើកកិតថិយស
ោតដ់ឡើយ។ 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ សូមអាន១ធីម៉ូដថ្ ៣:៤។ ដតើតួនាទីរបស់ឪពុកកដលបានដលើកដឡើងដៅទីដនះជាអវី? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ ដតើនរណាជាអបកឈចឺាប់ដពលកូនមនិបានោឋ ប់បងាគ ប់ឪពុកោថ យរបស់ខៃួន? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទោយសារទសច្រតរីសឡាញច់្ំទពាះឪព រាត យ Because of Love for Parents 

 កូនកដលស្សឡាញ់ឪពុកោថ យរបស់ខៃួន នឹងោនបុំណ្ងចងប់ុំដពញចិតថពួកោត់។ ដពលខៃះ ដយើងដឃើញថ្វ វាពិបាក
កបុងការោឋ ប់បងាគ បស់្ពះជាោច ស់ដៅកបុងកិចចការមយួចុំនួន ប៉ុកនថ ដយើងស្តូវកតដរៀនទុកចិតថស្ពះអងគដដើមផដីឹងពកីារលអស្បដសើរ។ 
កូនស្តូវកតដរៀនទុកចិតថឪពុកោថ យរបស់ខៃួនដដើមផោីគ ល់អវីកដលជាការលអស្បដសើរសស្ោប់ដគ ដោយោរស្ពះជាោច ស់ផថល់តួនាទី
ឱ្យឪពុកោថ យោនសិទនិអុំណាចស្គបស់្គងកូន។ ស្ពះដយសូ៊ជាគុំរមូយួដល៏អឥតដខាច ះ ដទះបី ស្ទងជ់ាស្ពះបុស្តារបស់ស្ពះជាោច ស់
កដ៏ោយ  ក៏ស្ទងប់ានោឋ បឱ់្វាទឪពុកោថ យរបស់ស្ពះអងគដៅដលើកផនដីដនះកដរ។  
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បនាធ បម់ក ស្ពះកុោរដយសូ៊យាងស្តឡបដ់ៅភូមណិាោករត៉ជាមយួោតាបិតាវញិ ដហើយដធវើតាមឱ្វាទរបស់
ោតទ់ុំងពីរនាក។់ ោតារបស់ស្ពះអងគចងចាុំដហតុការណ៍្ទុំងអស់ដនាះទុកកបុងចិតថ។ (លូកា ២:៥១) 

 
 សូមអានដសចកថីដកស្សងដ់ចញពី ការបដងកើតស្គួោរោនសុភមងគល កដលបានរកដឃើញដៅកបុងកផបកមុនៗដឡើងវញិ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគនីមយួៗកដលស្តឹមស្តូវ។ 
 ក) វាមនិងាយស្សួលដទកបុងការោឋ ប់បងាគ បស់្ពះជាោច ស់ ប៉ុកនថ ដបើដយើងស្សឡាញ់ស្ពះអងគ ដនាះដយើងចងផ់្ទគ បស់្ពះទយ័ 
               ស្ពះអងគ។ 
 ខ) ស្ពះដយសូ៊មនិចាុំបាច់ោឋ ប់បងាគ បឪ់ពុកោថ យដៅកផនដីដទ ដស្ពាះស្ពះអងគជាស្ពះបុស្តារបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 គ) កូនអាចដលើកកិតថិយស ឬ ដោរពឪពុកោថ យរបស់ខៃួនដោយមនិបាចស់្សឡាញ់ពួកោតដ់ទ។ 

 
ខ. ជួយឪពុកមាត យរបសខ់លួន  To Help Their Parents 

ជួយការង្ហររន ងផទះ Help in the Home 

 

 ឪពុកោថ យរ ុំពឹងចងទ់ុំនុកបស្មុងកូនៗរបស់ខៃួន រឯីកូនៗវញិអាចកបងកចកការងារដៅកបុងផធះបាន។ ដនះជាទិដឌភាព
មយួដស៏ុំខាន់សស្ោប់ការអបរ់ ុំកូន—ជាឱ្កាសសស្ោបដ់ធវើកិចចការនូវអវីកដលពួកដគអាចដធវើបាន។ ជួនកាល ឪពុកោថ យអាច
នឹងដធវើកិចចការដោយខៃូនឯងជាជាងដដើមផឱី្យកូនឆៃងកាតភ់ាពដនឿយហត ់និងការឈចឺាប់ពីការបដស្ងៀនឱ្យដចះដធវើកិចចការទុំង
ដនាះ។ ប៉ុកនថ ជាដរឿយៗកូនកដលធុំដឡើងដោយស្បឆាុំងទស់នឹងសិទនិអុំណាច គឺជាកូនកដលោនដពលដវោទុំដនរដស្ចើនដពក 
និងមនិបានបដស្ងៀនឱ្យដចះទទួលខុសស្តូវកបុងស្គួោរ។ កូនដកេងស្តូវការដពលដវោដលងដស្ចើន ប៉ុកនថ ដពលដគធុំដឡើងបនថិច 
និងដៅដពលដគ្នចូលដល់ភាពដពញវយ័ ដពលដវោដធវើការរបស់ដគស្តូវកតដកើនដឡើងកដរ។ 

 
 វានឹងោនភាពងាយស្សួលដស្ចើនចុំដពាះមនុសសកដលដចះទទួលខុសស្តូវកបុងនាមជាមនុសសដពញវយ័ ស្បសិនដបើដគបាន
ដរៀនដធវើដូដចបះរចួមកដហើយកបុងនាមជាសោជិកស្គួោរមយួរបូ។ យុវជនកដលោនការងារដៅខាងដស្ៅដដើមផរីកស្បាកប់កនទម
អាចជួយ ឪពុកោថ យរបស់ខៃួនដោយកចករ ុំកលកការចុំណាយខៃះៗ។ យុវជនមយួចុំនួនដទៀត អាចទិញសុំដលៀកបុំពាក ់និង
សោា រៈសិកាដោយខៃួនឯងបាន ការជួយ រដបៀបដនះអាចសស្ោលបនធុកកផបកហិរញ្ដ វតទុរបស់ឪពុកោថ យខៃួនបាន។ 
 

 
 
 



113 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគមយួកដលស្បដសើរបុំផុតពីការងាររបស់កូនដៅកបុងផធះ។ 
 ក) ស្បសិនដបើឪពុកោថ យមនិអបរ់ ុំកូនរបស់ខៃួនឱ្យជួយ ដធវើការងារផធះដទ ដនាះវាោននយ័ថ្វ ពួកដគស្តូវដធវើកិចចការទុំង
      ដនាះដោយខៃួនដគផ្ទធ ល់ដហើយ។ 
 ខ) កូនៗកដលធុំដឡើងដរៀនដធវើការងារផង ដលងផង គឺពួកដគកុំពុងដរៀនដស្បើដពលដវោទុំដនរយ៉ាងឆាៃ សសវ ដហើយកានក់ត
      យល់ដឹងពីរដបៀបទទួលខុសស្តូវកបុងវយ័មនុសសធុំ។ 
 គ) ដូដចបះ មនិស្តូវបងាា ញការស្សឡាញ់ចុំដពាះកូនោប ក ់ដស្ចើនជាងស្សឡាញ់កូនោប កដ់ទៀតដឡើយ ឪពុកោថ យស្តូវកត  
               អនុញ្ញដ តឱ្យកូនៗទុំងអស់ោនដពលដវោដលង និងដពលដវោដធវើការឱ្យបានដូចោប ។ 
 

ទមើលណថឪព រាត យណែលានវយ័ច្ំណាស់ Care for Aged Parents 
 ដោយោរកតវយ័ ឬ ជុំងឺរបស់ខៃួន ឪពុកោថ យមនិអាចដមើលកថ្ខៃួនឯងបានដឡើយ ដូដចបះ ស្តូវឱ្យស្បាកដថ្វ កូនៗោន
តួនាទីដមើលកថ្ពួកោតប់ានយ៉ាងលអ។ ដទះជាពួកដគអាចនាុំឪពុកោថ យខៃួនដៅផធះរបស់ដគផ្ទធ ល់ ឬ វាជាភាពចាុំបាច់ដដើមផ ី
បដងកើតការទុំនុកបស្មុងដផសងៗសស្ោបព់ួកោត់កដ៏ោយ ក៏ពួកដគអាចបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដស្តកអរចុំដពាះឪពុក
ោថ យរបស់ខៃួនដោយការទទួលខុសស្តូវដនះ។ 
 
 កបុងខណ្ៈដពលកដលស្ពះដយសូ៊រងទុកខលុំបាក ដហើយជិតផុតដដងាើមដលើដឈើឆាក ងដនាះ ស្ពះអងគកន៏ឹកដឃើញពោីតា
របស់ស្ពះអងគ។ ស្ទងប់ានឱ្យោតារបស់ស្ទងដ់ៅោវក័របស់ស្ពះអងគោប កដ់ដើមផដីមើលកថ្ោត ់គឺដោកយ៉ូហាន។  
 
 កាលស្ពះដយសូ៊ដឃើញោតា ស្ពមទុំងសិសសកដលស្ពះអងគស្សឡាញ់ដនាះឈរដៅជិតោប  ស្ទងោ់នស្ពះបនធូលដៅ
ោតាថ្វ៖ «អបកដអើយ! ដនះដហើយកូនរបស់អបក»។ បនាធ ប់មក ស្ពះអងគោនស្ពះបនធូលដៅសិសសថ្វ៖ «ដនះដហើយោឋ យរបស់
អបក»។ តាុំងពីដពលដនាះមក សិសសដនាះយកោត់មកដៅជាមយួ (យ៉ូហាន ១៩:២៦-១៧)។ 
 

លំហាត់អន វតតន ៍
 
៨ ដតើអបកដរៀនបានអវីខៃះពីគុំររូបស់ស្ពះដយសូ៊ដៅកបុងរដបៀប កដលស្ទងប់ានស្បស្ពឹតថចុំដពាះោតារបស់ស្ពះអងគ? ចូរសរដសរ  
    ចដមៃើយរបស់អបកដៅកបុងដសៀវដៅសរដសរ។ 
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គ. រសឡាញ ់ផលើកកតិតិយស និងសាា ប់បង្គគ ប់រពះជាមាា ស ់
      To Love, Honer, and Obey God 

ទោលទៅទ៣ី. ពនយល់ពីរទបៀបណែលអាររបរិរយិរបស់រូនៗច្ំទពាះសិទធិអណំាច្ ជះឥទធិពលទៅខាងទរៅរគ្ួសារ។ 
 

ទទួលរពះទយស ូជារពះសទស្តង្ហគ ះ Accept Jesus as Savior 

 កូនគួរកតដរៀនស្សឡាញ់ ដលើកកិតថិយស និងោឋ ប់បងាគ ប់ស្ពះជាោច ស់ដពលដៅដកេង។ អបកមនិស្តូវរងច់ាុំរហូតដល់ពួក
ដគដពញវយ័ដដើមផកីកកស្បអុំដពើបាប និងស្ពមទទួលស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះរបស់ដគដូចខកដលបញ្ញជ កដ់ៅខាងដស្កាម
ដនាះដឡើយ។  
  

កបុងដពលកដលអបកដៅដកេងដៅដឡើយ ស្តូវនឹកដល់ស្ពះអាទិកររបស់អបក។ (ោោថ  ១២:១) 
 

ស្ពះដយសូ៊ ោនស្ពះបនធូលថ្វ៖ «ទុកដអាយដកេងៗ មករកខញុ ុំចុះ កុុំឃ្លត់ពួកវាដឡើយ ដផតិោនកតអបកោនចិតថ
ដូចដកេងៗទុំងដនះប៉ុដណាត ះ កដលចូលកបុងស្ពះរជយស្ពះជាោច ស់បាន»។ (ោ៉កុស១០:១៤) 

  
 ដៅដពលកដលកូនោនវយ័ចាស់លេមកបុងការដឹងថ្វដគោនអុំដពើបាប ដនាះដគោនភាពចាស់ទុុំស្គបស់្ោនដ់ដើមផបីាន
សដស្តងាគ ះ។ ដបើមនុសសធុំបងាា ញភសថុតាងចាស់ោស់ពីការកកកស្បចិតថគុំនិត ដនាះពួកដគគួរកតបានស្ជមុជទឹក។ វាកាន់កត
ពិបាកសស្ោប់មនុសសកបុងការចាកដចញពីអតីតកាល ដហើយស្ពមទទួលស្ពះស្គិសថដៅដពលកដលដគចាស់ដៅ។  
 

លំហាត់អន វតតន ៍
 
៩ ដតើដពលណា ជាដពលដវោដស៏្បដសើរបុំផុតសស្ោបម់នុសសស្ពមទទួលស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

មវ យបងគរំពះជាាច ស់ Worship God 
 ការថ្វវ យបងគុំ ោននយ័ថ្វ «ការបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់របស់មនុសសោប កច់ុំដពាះស្ពះជាោច ស់»។ មនុសសបងាា ញ
ដសចកថីស្សឡាញ់របស់ខៃួនចុំដពាះស្ពះជាោច ស់ដោយការស្បាបស់្ពះអងគថ្វ ដគស្សឡាញ់ស្ពះអងគ ដោយការដលើកតដមកើងស្ពះអងគ
កបុងបទចដស្មៀង ដោយការអរស្ពះគុណ្ស្ពះអងគសស្ោបស់្ពះពរ និងដោយការនិយាយដៅកាន់ស្ពះអងគដៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
ការចូលដៅស្ពះដុំណាករ់បស់ស្ពះជាោច ស់ ដោយដរៀនជាមយួនឹងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះ ស្ពមទុំងដឹងពីស្ពះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន 
កដលោនបនធូលមកកានដ់ួងចិតថ ដហើយទុំងអស់ដនះសុទនសឹងកតជាសកមេភាពសនការថ្វវ យបងគុំ។ ការថ្វវ យបងគុំករ៏មួបញ្ចូ ល
ទុំងការជូនស្បាក ់ដពលដវោ និងខុំស្បឹងកស្បងរបស់មនុសសណាោប ក ់កដលអាចនាុំឱ្យអបកដផសងអាចនឹងោគ ល់ស្ពះស្គិសថបាន
ផងកដរ។ 
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 ស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យកូនៗោនចុំកណ្កថ្វវ យបងគុំស្ពះអងគកបុងការថ្វវ យបងគុំស្គួោរដៅកបុងផធះ និងដៅកបុង
ស្ពះដុំណាក់របស់ស្ពះជាោច ស់ជាមយួនឹងឪពុកោថ យរបស់ខៃួន ស្ពមទុំងបងបអូនស្បុស និងបងបអូនស្សី។ បុរសដស៏្បដសើរមយួ
ចុំនួនដៅកបុងស្ពះគមពរីបានដរៀនថ្វវ យបងគុំ និងបដស្មើស្ពះជាោច ស់ ដពលពួកដគដៅដកេង។ កបុងចុំដណាមពួកដគោន ដោកម៉ូដស 
ដោកោនីកយល៉ ដោកោុំយូកអល និងដោកធីម៉ូដថ្។ កូនសងឃមឹថ្វនឹងបានដៅស្ពះដុំណាករ់បស់ស្ពះជាោច ស់ជាមយួ
ឪពុកោថ យរបស់ខៃួន។ 
 

អបកស្សុកយូោទុំងមូលឈរដៅចុំដពាះស្ពះភស្តកថស្ពះអោច ស់ ដោយោនស្បពននកូន និងទរកដៅជាមយួកដរ។ 
(២របាកសស្ត ២០:១៣)  

 
 អបកដឹកនាុំោសនាខឹង ដពលកដលពួកដគឮដកេងតូចៗកស្សកដៅកបុងស្ពះវហិារថ្វ «ជដយាស្ពះរជវងសស្ពះបាទោវឌី!» 
(ោ៉ថ្វយ២១:១៥) ។ ដូដចបះដហើយ ពួកដគបានទូលសួរស្ពះដយសូ៊ ដបើសិនជាស្ទងប់ានឮអវីកដលដកេងតូចៗបាននិយាយ។ 
ស្ពះដយសូ៊ោនស្ពះបនធូលដៅដគវញិថ្វ៖ «ខញុ ុំឮដហើយ! កបុងគមពរីោនកចងថ្វ “ស្ពះអងគបានដធវើដអាយពាកយសរដសើរតដមកើង ហូរ
ដចញពីបបូរោតដ់កេងតូចៗ និងទរកកដលដៅដៅ” ដតើអស់ដោកមនិកដលអានដទឬ?» (ោ៉ថ្វយ ២១:១៦)។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគនីមយួៗកដលស្តឹមស្តូវ។ 
 ក) ការបងាា ញកថីស្សឡាញ់របស់ដយើងចុំដពាះស្ពះជាោច ស់តាមរយៈថ្វវ យបងគុំ ដកើតដឡើងដៅកបុងស្ពះដុំណាករ់បស់
      ស្ពះកតប៉ុដណាត ះ។ 
 ខ) ដយើងថ្វវ យបងគុំដៅកបុងរដបៀបដផសងៗ ដូចជាដៅកបុងការសរដសើរតដមកើង កបុងបទចដស្មៀង កបុងការថ្វវ យដងាវ យ និង
      ដៅកបុងការសិកាស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះ។ 
 គ) ការថ្វវ យបងគុំោនភាពងាយស្សួលកបុងការការសរដសើរតដមកើង និងអរស្ពះគុណ្ស្ពះជាោច ស់—បងាា ញដៅកបុងស្ពះ 
              បនធូល—អវីកដលស្ទងប់ានដធវើសស្ោបដ់យើង។ 
 

យររពះជាាច សជ់ាទីមួយ Put God First  
 ស្ពះជាោច ស់រ ុំពឹងចងឱ់្យជីវតិកូនរបស់ស្ទងោ់នស្ពះអងគជាទីមយួ សស្ោបអ់បកកដលស្ទងប់ានស្បទនអវីៗទុំងអស់ឱ្យ។ 
ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនដយើងថ្វ៖  
 

ចូរកសវងរកស្ពះរជយរបស់ស្ពះជាោច ស់ និងដសចកឋីសុចរតិរបស់ស្ពះអងគជាមុនសិន ដទើបស្ពះអងគស្បទនរបស់
ទុំងដនាះមកអបករល់ោប កថ្មដទៀត។ (ោ៉ថ្វយ ៦:៣៣) 
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 ោនដហតុការណ៍្មយួដកើតដឡើងដៅកបុងជីវតិរបស់ស្គិសថបរស័ិទស្គបរ់បូ ដពលដគយកស្ពះជាោច ស់ជាទីមយួ វាបងកឱ្យ
ោនការស្បឆាុំងនឹងភកថីភាពរបស់អបកដសទ។ ទុកខលុំបាកដកើតដឡើងដៅកបុងស្គួោរមយួចុំនួន ដោយោរកូនជាស្គិសថបរស័ិទ 
ដហើយឪពុកោថ យមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទ។ ប៉ុកនថ កូនស្តូវបានបងាគ បឱ់្យោឋ បប់ងាគ ប់ឪពុកោថ យរបស់ខៃួន។ ស្ពះជាោច ស់បាន
ស្បទនអុំណាចដល់ឪពុកោថ យស្គបស់្គងដលើកូនរបស់ខៃួន ដហើយោកប់នធុកឱ្យឪពុកោថ យឱ្យទទួលខុសស្តូវដលើការបដស្ងៀន 
ការោកព់ិនយ័ និងស្សឡាញ់ពួកដគ។ 
 
 ភាពផធុយោប អាចនឹងដកើតដឡើង កាលណាឪពុកោថ យមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទ ដូដចបះកូនស្តូវកតបងាា ញដសចកថីពិត
ខាងឯវញិ្ញដ ណ្ជាស្គិសថបរស័ិទ ដហើយបនថដោរព និងដលើកកិតថិយសឪពុកោថ យ។ ដពលសទិតកបុងទុំនាកទ់ុំនងដផសងដទៀត
ស្គិសថបរស័ិទជួបស្បទះការផថនាធ ដទសខៃួនឯង ដពលអុំណាចោនការកស្បស្បួល ដហតុដូចដនះ ចដមៃើយស្តូវកតរកឱ្យដឃើញដោយ
ការកសវងរកស្ពះជាោច ស់យ៉ាងដោេ ះស្តងក់បុងការអធិោឌ ន។ ស្ពះជាោច ស់អាចដោះស្ោយបញ្ញា បាន ដទះបីជា ដុំដណាះ
ស្ោយរបស់មនុសសហាក់ដូចជាមនិអាចដោះស្ោយបានកដ៏ោយ។  
 
 ខគមពរីពរីខាងដស្កាមសថីអុំពីដសចកថីសនាដអ៏ោច រយរបស់ស្ពះជាោច ស់ កបុងការដឹកនាុំជីវតិកូនៗកបុងោទ នភាពទុំងអស់ 
ស្បសិនដបើដគនឹងទុកចិតថ និងោឋ បប់ងាគ បស់្ពះជាោច ស់។ 
 

ោេ នការលផងួណាមយួដកើតោនដល់បងបអូន ដស្ៅពីការលផងួកដលមនុសសដោកកតងជួបស្បទះដនាះដឡើយ។ 
ស្ពះជាោច ស់ោនស្ពះហឫទយ័ដោេ ះស្តង ់ស្ទងម់និបដណាឋ យដអាយោរលផងួបងបអូនហួសពីកោៃ ុំងបងបអូនដទ 
ប៉ុកនថ ដៅដពលបងបអូនជួបការលផងួ ស្ពះអងគនឹងស្បទនមដធាបាយដអាយបងបអូនដចញរចួ និងដអាយបងបអូន
អាចស្ទុំស្ទបាន។ (១កូរនិថូ្ស ១០:១៣) 

 
កុុំពឹងដលើការដចះដឹងរបស់ខៃួនដឡើយ កតស្តូវទុកចិតថដលើស្ពះអោច ស់ទុំងស្សុង។ ចូរនឹកដល់ស្ពះអោច ស់កបុងស្គប់
កិចចការកដលកូនដធវើ ដនាះស្ពះអងគនឹងស្តួសស្តាយផៃូវរបស់កូន។ (សុភាសិត ៣:៥-៦) 

 

លំហាត់អន វតតន ៍
 
១១ ដតើបញ្ញា អវី កដលស្គិសថបរស័ិទស្គបរ់បូជួបស្បទះដៅដពលខៃះកបុងជីវតិរបស់ដគ? 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១២ ដតើដគស្តូវកតដោះស្ោយបញ្ញា អវី? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១៣ សូមទដនធញគមពរី ១កូរនិថូ្ស ១០:១៣។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 

៧ ខ) កូនៗកដលធុំដឡើងដោយការដរៀន... 
 
១ បនាធ បព់ីដធវើតាមកណ្ឍ គមពរីដអដភសូ ៦:១-៣ ចាុំដហើយ ចូរសូស្តវាដៅកាន់មនុសសដផសងដទៀត។ 
 
៨ ចដមៃើយរបស់អបក។ ដទះបីស្ពះដយសូ៊ជិតនឹងផុតដដងាើមកដ៏ោយ ក៏ស្ទងដ់ៅកតោនស្ពះទយ័ស្សឡាញ់ និងខវល់ខាវ យ
 ចុំដពាះោតារបស់ស្ពះអងគកដរ ដហើយោត់គួរកតទទួលបានការដមើលកថ្បានយ៉ាងលអ ដស្ពាះដយើងមនិកដលបាន
 សស្ោលបនធុកឪពុកោថ យរបស់ដយើងដឡើយ។  
 
២ ចដមៃើយរបស់អបកស្បកហលជាស្សដដៀងដៅនឹងចដមៃើយមយួដនះ។ វាស្សបដៅតាមស្ពះគមពរីយ៉ាងដហាចណាស់បីដង។ 
 វាជាបទបញ្ញដ តិថកតមយួ កដលបានសដស្មចដោយដសចកថីសនា។ វាជាបញ្ញដ តិថកដលមកស្ពះជាោច ស់។ ការមនិោឋ ប់
 បងាគ បឪ់ពុកោថ យ ស្តូវទទួលដទសយ៉ាងធងនធ់ងរដៅកបុងស្ពះគមពរីសមពននដមស្តចីាស់។ 
 
៩ តាុំងពីដកេង 
 
៣ ស្បដយាគ ក) និង គ) គឺស្តឹមស្តូវ។ 
 
១០ ស្បដយាគ ខ) គឺស្តឹមស្តវូ។ 
 
៤ ដគស្តូវកតដរៀបចុំស្គួោរ ដហើយអបរ់ ុំកូនរបស់ខៃួនឱ្យដោរព និងោឋ ប់បងាគ បដ់គ។ 
 
១១ ការោកដ់ទសស្គិសថបរស័ិទ គឺោនភាពខុសោប នឹងមនុសសសទិតកបុងអុំណាចស្គបស់្គងដលើខៃួន។ 
 
៥ ចដមៃើយរបស់អបក។ វាដធវើឱ្យស្ពះជាោច ស់ដោកសដស្ងង ឬ ឈចឺាប់ ដស្ពាះស្ទងស់្សឡាញ់ពួកដគ។ វាដធវើឱ្យឪពុកោថ យ
 របស់ដគឈចឺាប ់ដស្ពាះោតស់្សឡាញ់ពួកដគ។ ដហើយកូនៗដធវើឱ្យខៃួនដគឈចឺាប់។ 
 
១២ កសវងរកស្ពះជាោច ស់ដោយដោេ ះស្តងដ់ៅកបុងការអធិោឌ នសស្ោបក់ារកណ្នាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 
៦ ស្បដយាគ ក) គឺស្តឹមស្តូវ។ 
 
១៣ ចូរសូស្តខកដលអបកបានទដនធញដៅកាន់មនុសសដផសងដទៀត។ 
 


