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តួនាទីរបសឪ់ពុកមាត យ 

Duties of Parents 
  
 
 កូនកដលោនវនិយ័លអ និងដចះោឋ ប់បងាគ បម់និកមន «ស្ោនក់តដកើតដឡើង» លអកតមថងដទ ដហើយផ្ទក កបុងសួនកដូ៏ដចបះកដរ 
វាមនិកមនដកើតដឡើងដោយឯកឯងដទ។ កិចចការទុំងពីរយ៉ាងដនះ ស្តូវការការខិតខុំស្បឹងកស្បង។ អបកកថ្សួនចារោនតួនាទីកបុង
ការបណ្ឋុ ះសួនចារ។ ឪពុកោថ យោនតួនាទីបដស្ងៀន អបរ់ ុំ និងស្សឡាញ់កូនរបស់ខៃួន។ 
 
 ដពលឪពុកោថ យោនទុំនាកទ់ុំនងស្តឹមស្តូវជាមយួស្ពះជាោច ស់ ដហើយដធវើជាគុំរលូអ ពួកដគនឹងងាយស្សួលបដងកើត និង
រកាអុំណាចស្គបស់្គងដលើកូនៗរបស់ដគ។ ដកេងអាយុស្បាុំមយួឆាប ុំបានរអ៊ូរទុំថ្វ «ស្គួោររបស់ដយើង គឺជាស្គួោរកតមយួកដល
ស្តូវកត ោនចិតថលអ» គួរកតខុំដុះខាតក់ារអបរ់ ុំ ប៉ុកនថ ដគដឹងថ្វ ការោឋ បប់ងាគ បម់និកមនតាមដស្សចកតចិតថ កតវាជាការចាុំបាច។់ 
ដហើយដគោនសុវតទិភាព សូមផកីតបានទទួលពិនយ័ដោយដស្ពាះដគដឹងថ្វឪពុកោថ យដគស្សឡាញ់ដគ។  
 
 ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងពិភាកាកិចចការដផសងៗកដលឪពុកោថ យទទួលខុសស្តូវចុំដពាះការអបរ់ ុំកូនរបស់ខៃូន។ 
ដយើងនឹងពិចារណាអុំពីករណី្ស្គោួរ កដលបានរងការឈចឺាប់ ដោយោរកតឪពុកោថ យរបស់ដគខវះការទទួលខុសស្តូវ
ចុំដពាះកូនៗ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ស្សឡាញ់កូនៗរបស់ខៃួន To Love Their Children 
ខ. ផគតផ់គងត់ស្មូវការខាងរបូកាយ To Provide for Their Physical Needs 
គ. អបរ់ ុំកូនៗរបស់ខៃួន To Educate Their Children 
ឃ. ផគតផ់គងត់ស្មូវការខាងឯស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ To Provide for Their Spiritual Needs 
 

ទោលទៅ 
១. ពណ៌្នាពីរដបៀបកដលដសចកថីស្សឡាញ់របស់ឪពុកោថ យោនឥទនិពលដលើកូន និងដលើខៃួនឯង។ 
២. បងាា ញពីដហតុផលមយួចុំនួនកដលឪពុកោថ យស្តូវកតផគតផ់គងត់ស្មូវការខាងរបូកាយរបស់កូន ដរបណាពកួដគសទិតដៅ  
     ដស្កាមការដមើលកថ្របស់ខៃួន។  
៣. បញ្ញជ ក់ពីចុំណុ្ចបីយ៉ាងកដលឪពុកោថ យនឹងផថល់ការអបរ់ ុំ និងការបដស្ងៀនដល់កូនៗរបស់ខៃួន។ 
៤. បងាា ញពីអវីកដលឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទស្តូវកតដធវើ ដដើមផដីរៀបចុំកូនរបស់ខៃួនដូចកដលស្ពះគមពរីបានបងាគ ប។់ 
 

 . រសឡាញក់នូៗរបសខ់លួន To Love Their Children  
ទោលទៅទ១ី. ពណ៌នពរីទបៀបណែលទសច្រតីរសឡាញ់របស់ឪព រាត យានឥទធិពលទលើរូន និងទលើខលួនឯង។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់ស្បទនកូនដល់ោវ មភីរយិា ជាការទុកចិតថដព៏ិសិទនិមយួ កតមនិស្តូវស្បស្ពឹតថចុំដពាះកូនៗស្ោនក់តលុំៗដនាះ
ដទ។ ដស្ពាះកតស្ពះជាោច ស់ស្សឡាញ់ និងដមើលកថ្បុស្តរបស់ស្ពះអងគ ដទើបស្ទងរ់ ុំពឹងចងឱ់្យឪពុកោថ យដធវើតាមលុំនាុំ និងគុំររូបស់
ស្ពះអងគ។ 
 
 ដសចកថីស្សឡាញ់របស់ឪពុកោថ យ គួរកតដឃើញកបុងអាកបផកិរយិារបស់ដគចុំដពាះកូនកដលមនិទនប់ានចាប់ 
កុំដណ្ើ ត។ ដគគួរសងឃមឹដោយអុំណ្រពីកុំដណ្ើ តកូនរបស់ខៃួន ដហើយដបើដទះបីកូនដនាះជាកូនស្បុស ឬ កូនស្សីកដ៏ោយ ស្តូវ
ទទួលយក ដស្ពាះវាជាស្ពះពរកដលមកពីស្ពះជាោច ស់។ ទុំនុកតដមកើង១២៧:៣ កចងថ្វ «កូនដៅជាដករមតក៌កដលស្ពះអោច ស់
ស្បទន ដអាយ និងជាស្ពះពរមកពីស្ពះអងគ»។  
 
 ទរកស្តូវការដសចកថីស្សឡាញ់ ដពលដគធុំធាតដ់ឡើង ដហើយឪពុកោថ យរបស់ដគចាបដ់ផថើមផថល់ការលអដៅកបុងជីវតិរបស់
ដគដោយការថ្វប ក់ថ្បម ដលងជាមយួពួកដគ ដហើយនិងដមើលកថ្ពកួដគបានយ៉ាងលអស្តឹមស្តូវ។ ឪពុកោថ យកដលស្សឡាញ់កូន
របស់ខៃួន នឹងស្ពមទទួលយកការទទួលខុសស្តូវដមើលកថ្ពួកដគដោយចិតថដស្តកអរ។ ដគស្តូវផគតផ់គងម់ាូបអាហារ សុំដលៀក
បុំពាក ់ជស្មក ការអបរ់ ុំដៅកបុងសងគម ការទូនាេ នដស្បៀនស្បដៅ និងការដឹកនាុំខាងស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដល់កូនរបស់ដគ។ វាមនិ
កមនជាដរឿងចកមៃកដទសស្ោបឪ់ពុកោថ យកបុងការលះបងដ់សចកថីសុខ និងបុំណ្ងស្បាថ្វប ផ្ទធ ល់ខៃួនដដើមផបីុំដពញតស្មូវការរបស់
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កូនដនាះ។ ដសចកថីស្សឡាញ់ជួយ ឱ្យឪពុកោថ យបដងកើនការអតធ់េត ់និងយល់ពីកូនរបស់ខៃួន ដហើយអរគុណ្ចុំដពាះដសចកថី
ស្សឡាញ់ និងការអតធ់េតរ់បស់ស្ពះបិតាកដលគងដ់ៅោទ នបរមសុខ។ ោវក័ប៉ូលបានសរដសរថ្វ៖ 
 

សូមបងបអូនយកតុំរបត់ាមស្ពះជាោច ស់ចុះ ដស្ពាះបងបអូនជាបុស្តធីតាដជ៏ាទីស្សឡាញ់របស់ស្ពះអងគ។ ចូររស់
ដៅដោយោនចិតថស្សឡាញ់ ដូចស្ពះស្គិសឋបានស្សឡាញ់ដយើង ដហើយបានបូជាស្ពះជនេសុំរបដ់យើង ទុកជា
តងាវ យថ្វវ យស្ពះជាោច ស់ និងទុកជាយញ្ដបូជាកដលោបស់្ពះហឫទ័យស្ពះអងគ។ (ដអដភសូ ៥:១-២)  

 
 ឪពុកោថ យកដលមនិដចះគិត និងបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់ចុំដពាះកូនោប កដ់ស្ចើនជាងកូនោប កដ់ទៀត នឹងនាុំឱ្យោនការ
ស្ចកណ្ន និងោនបញ្ញា ដផសងៗដទៀត។ កូនដទើបកតដកើតគរួកតជាដសចកថីរកីរយខាៃ ុំងសស្ោបម់នុសសស្គបោ់ប ដៅកបុងស្គួោរ។
ឪពុកោថ យកដលោនភាព ៃ្ សសវនឹងខុំស្បឹងកស្បងដដើមផឱី្យកូនដផសងដទៀតដឹងថ្វ ពួកដគមនិកមនស្សឡាញ់កូនខៃះតិចជាង
កូនខៃះពីដស្ពាះកតពួកដគោនបងបអូនស្បុស ឬ បងបអូនស្សីថ្េីដនាះដទ។ សូមផកីតដៅកបុងអតទបទគមពរី ក៏ោនភសថុតាងសនការ
ស្ចកណ្ន ប្ សនីសដូចបងៗរបស់ដោកយ៉ូកសបចងក់ុំចាត់ដោកដចាល ពីដស្ពាះឪពុករបស់ពួកដគដធវើលអោកដ់ោកជាង
ោតដ់ធវើលអោក់ពួកដគដៅដទៀត។ សូមអានគមពរីដោកុបផតថិជុំពូក ៣៧ចុំដពាះដរឿងរ៉ងដនះ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ សូមទដនធញគមពរីទុំនុកតដមកើង ១២៧:៣ និងគមពរីដអដភសូ ៥:១-២។ 
 
២ ចូរសរដសរពីវធិីោស្តសថមយួចុំនួនកដលឪពុកោថ យបងាា ញពីដសចកថីស្សឡាញ់របស់ខៃូនចុំដពាះកូនៗ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………….. 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
 

៣ ដតើអវជីាដមដរៀនកដលោនតសមៃសស្ោបឪ់ពុកោថ យដដើមផអីាចដរៀនដចញពីគមពរីដោកុបផតិថ ៣៧:៣-៤? 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
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ខ. ផគត់ផគង់តរមូវការខ្នងរបូកាយ To Provide for Their Physical Needs 

ទោលទៅទ២ី. បង្ហា ញពីទហត ផលមួយច្ំនួនណែលឪព រាត យរតូវណតផគត់ផគងត់រមូវការខាងរូបកាយរបស់រូន ែរាបណាពួរទគ្សែិតទៅទរកាម  
                  ការទមើលណថរបស់ខលួន។ 

ផទះ A Home 
 ឪពុកោថ យមយួចុំនួនោនទោៃ បប់ញ្ចូ នកូនរបស់ខៃួនឱ្យដៅរស់ដៅជាមយួជីដូនជីតា ឬ ោច់ញាតិរបស់ខៃួន។ ប៉ុកនថ 
ការផថល់ផធះលអសស្ោបកូ់នៗ គឺជាការទទួលខុសស្តូវរបស់ឪពុកោថ យ ដហើយតាមរយៈជុំនួយរបស់ស្ពះជាោច ស់ ឪពុកោថ យ
អាចដធវើការដនះបាន។ ផធះអាចនឹងោមញ្ដ  ប៉ុកនថ វាោអ ត គួរជាទីដពញចិតថ និងដពញដៅដោយដសចកថីស្សឡាញ់។ ដទះបីជា
យ៉ាងណា ដបើសទិតដៅកបុងោទ នភាពខៃះ ោច់ញាតិមយួចុំនួនអាចនឹងផគតផ់គងស់ោា រដល់ដកេងបានលអស្បដសើរជាង កតដគមនិ
អាចផថល់ដសចកថីស្សឡាញ់ និងការបដស្ងៀនដូចកដលឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទអាចផថល់ឱ្យបានដនាះដទ។  
 
 ដពលខៃះវាោនោរសុំខាន់សស្ោបកូ់នៗកបុងការដៅឱ្យឆាង យពីផធះ ដដើមផដីរៀននិងោប ក់ដៅោោ ប៉ុកនថ វាជាការ
ស្បដសើរដបើពួកដគមនិកបកដចញពីឪពុកោថ យរបស់ដគអស់រយៈដពលយូរ។ កូនៗស្តូវការឪពុកោឋ យរបស់ខៃួន ដហើយពួកោត់គួរ
កតរស់ដៅជាមយួពួកដគដោយភាពរកីរយ ដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដមើលកថ្រការបស់ពួកោត់។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ដហតុអវីវាមនិកមនជាការលអស្បដសើរសស្ោប់កូនៗកដលកបកដចញពីឪពុកោថ យរបស់ខៃួនសស្ោបរ់យៈដពលយូរ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

សទមលៀរបំពារ់ នងិ មាូបអាហារ  Clothing and Food 
 ឪពុកោថ យលអពាយាមដសៃៀកពាកឱ់្យកូនៗយ៉ាងោអ តបាត និងដឃើញថ្វពួកដគស្តូវបានចិញ្ច ឹមបានយ៉ាងលអ។ ការ
ដរៀបចុំមាូបអាហារស្តឹមស្តូវសស្ោប់កូនរបស់នាង គឺជាកផបកសុំខាន់មយួសនការងាររបស់អបកោថ យ។ កូនៗស្តូវការទឹកដោះដោ 
កផៃដឈើស្សស់ បកនៃ និងផគតផ់គងម់ាូបអាហារដូចជាសកណ្ឋ ក ោច់ និងសុ៊ត។ មាូបអាហារដដ៏ស្ចើនកដលោេ នជាតិកផៃដឈើ ឬ 
ជាតិបកនៃស្សស់ គឺមនិលអដល់សុខភាពរបស់កូនៗដឡើយ។ យ៉ាងណាកដ៍ោយ ការទុំនុកបស្មុងរបស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះ
ស្គួោរ គួរកតជាមគគុដទសដល់ោថ យ កដលជាអបកដរៀបចុំតុលយភាពដអ៏ោច រយបុំផុតសស្ោបស់្គួោររបស់នាង។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ដតើបុស្តធតីាស្តូវការមាូបអាហារស្បដភទអវ?ី 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

គ. អ្ប់រកំនូៗរបសខ់លនួ To Educate Their Children 

ការអប់រ ំSchooling 
       ២. បញ្ញជ រ់ពីច្ំណ ច្បីយ៉ា ងណែលឪព រាត យនឹងផតល់ការអប់រ ំនិងការបទរងៀនែល់រូនៗរបស់ខលួន។ 
 
 វាជាតួនាទីរបស់ឪពុកោថ យកបុងការអបរ់ ុំ និងការបដស្ងៀនស្តឹមស្តូវដល់កូនៗរបស់ខៃួន ដូដចបះដហើយ សថ្ងដស្កាយពួកដគ
នឹងអាចចិញ្ច ឹមខៃួនឯងបាន។ វារតឹកតពិបាកខាៃ ុំងដល់អស់អបកណាកដលមនិបានទទួលការអបរ់ ុំ ដហើយដរៀនបានតិចតួចដដើមផ ី
ទទួលបានការងារលអៗ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ដហតុអវីបានជាវាោនោរសុំខានច់ុំដពាះឪពុកោថ យកដលបញ្ចូ នបុស្តធីតារបស់ខៃួនដៅោោ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ការអប់រទំៅផទះ Home Training  
 ដទះបីោោ និងស្កុមជុំនុុំបដស្ងៀនជាដស្ចើនដល់បុស្តធីតាកដ៏ោយ កោ៏េ នអីវសុំខាន់ជាងការអបរ់ ុំបុស្តធីតាកដលទទួល
បានពីឪពុកោថ យរបស់ខៃួនដៅកបុងស្គួោរដនាះដឡើយ។ ការបដស្ងៀន និងការអបរ់ ុំដនះ ចាប់ដផឋើមដៅដពលកដលកូនចាប់
កុំដណ្ើ ត ដហើយដកេងកដលោនអាយុចាប់ពីស្បាុំមយួឆាប ុំភាគដស្ចើន បានបដងកើតទោៃ បដ់ផសងៗ កដលនឹងោនឥទនិពលដល់ជីវតិ
របស់ដគទុំងមូល។  
 

ចូរអបរ់ ុំកូនដកេងដអាយោនទុំោបល់អតាុំងពីតូច ដគនឹងរកាទុំោបដ់នះរហូតដល់ចាស់។ (សុភាសិត ២២:៦)  
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 ឪពុកោថ យោនតួនាទីបដស្ងៀនកូនៗរបស់ខៃួនឱ្យដចះកថ្រការបូកាយរបស់ពួកដគ។ បុស្តធីតាអាចដរៀនបានតាុំងពីដៅ
តូចអុំពីោរសុំខាន់សនការបដងកើតទោៃ បល់អដផសងៗដូចជា៖ ដចះដរៀបរយ ដហើយោអ តបាត ដចះសោអ តខៃួនជាស្បចាុំ ោងសដមុន
ដពលញុាុំអាហារ សិតសក ់ដុសដធេញ និងទុកោកស់ដមៃៀកបុំពាករ់បស់ខៃួនឱ្យបានោអ តបាត។ ជាការពិតណាស់ ដៅស្គប់
កិចចការទុំងអស់ដនះ ឪពុកោថ យបដស្ងៀនដោយដធវើជាគុំរ ូនិងដោយការកណ្នាុំ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ ដតើការអបរ់ ុំបុស្តធីតាគួរកតចាបដ់ផថើមដៅដពលណា? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ ដតើចាបព់ីអាយុប៉ុនាេ នកដលបុស្តធីតាបានទទួលទោៃ ប់ដផសងៗដៅកបុងជីវតិរបស់ដគ? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៩ សូមទដនធញគមពរីសុភាសិត ២២:៦។  
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការទររៀនររទៅ Correction 
 កផបកសុំខានស់នការបដស្ងៀន គឺជាការវាយស្បដៅ ដហើយការវាយស្បដៅដនះមនិអាចកាតដ់ចញពីការអបរ់ ុំសស្ោបជ់ីវតិ 
និងជានិរនថភាពបានដនាះដទ។ បុស្តធីតាស្គបរ់បូមនិបានោឋ ប់បងាគ បឪ់ពុកោថ យរបស់ខៃូនស្គបដ់ពលដនាះដទ ដូដចបះដហើយ ដគ
ស្តូវកតទទួលការវាយស្បដៅ។ ដពលខៃះ ឪពុកោថ យបានោកទ់ណ្ឍ កមេកូន ដូដចបះដគនឹងដឹងចាស់ពីអាកបផកិរយិាកដលមនិ
ស្តឹមស្តូវរបស់ខៃួន។ បុស្តធីតាណាកដលដរៀនដោរព និងោឋ ប់បងាគ បឪ់ពុកោថ យរបស់ខៃួននឹងដឹងថ្វ វាោនភាពងាយស្សួល
កបុងការដោរព និងដធវើតាមចាបស់្បដទសរបស់ខៃួន ស្ពមទុំងបទបញ្ដ តិថរបស់ស្ពះជាោច ស់។  
 

ការវាយស្បដៅ និងការសឋីបដនាធ ស រកមងដធវើដអាយមនុសសោនស្បាជាញ  រឯីដកេងកដលដគបដណាឋ យដអាយដធវើអវី
តាមចិតថ កតងកតបុំបាកម់ុខោឋ យ។ (សុភាសិត ២៩:១៥) 

 
 ដកេងស្តូវទទួលការវាយស្បដៅដៅកបុងវញិ្ញដ ណ្សនដសចកថីស្សឡាញ់ មនិកមនជាវញិ្ញដ ណ្សនកុំហឹងដឡើយ។ ដគស្តូវដឹងពី
មូលដហតុកដលដគស្តូវបានោកទ់ណ្ឍ កមេ ដហើយស្តូវកតដរៀនោឋ ប់បងាគ ប។់ ប៉ុកនថ ោនវធិីោស្តសថស្តឹមស្តូវជាដស្ចើនកបុងការោក់
ដទស ដហើយឪពុកោថ យស្តូវកតហវឹកហាត់ការស្បុងស្បយត័ប ដូចដនះអបកមនិងាយនឹងដធវើឱ្យោនរបសួដៅដលើដកេងដឡើយ។  
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 ទុំដនៀមទោៃ ប់លអៗ របស់ឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទកដលដធវើជាដរឿយៗ គឺអធិោឌ នជាមយួកូនៗបនាធ បព់ីពួកោត់បាន
ោកដ់ទសកូនរបស់ខៃួន ដហើយបនាធ បម់កោត់ធានាថ្វ ពួកោតប់ានអតដ់ទស និងដៅកតស្សឡាញ់ពួកដគដកដល។ ស្បសិន
ដបើកូនោនអារមេណ៍្ថ្វ ដគស្តូវបានដបាះបង់ដចាលដស្ពាះកតដគមនិបានោឋ បប់ងាគ ប ់ដនាះដគអាចនឹងរងការឈចឺាប់ខាងសតិ
អារមេណ៍្។ ប៉ុកនថ ដបើដគអាចដឹងថ្វឪពុកោថ យរបស់ដគវាយស្បដៅ ដស្ពាះកតពួកោត់ស្សឡាញ់—មនិកមនដោយោរកតពួក
ោតម់និបានស្សឡាញ់ដនាះដទ—វាអាចជាស្បដយាជនដ៍ល់ការលូតោស់របស់កូនបាន។ 
 

អបកណាមនិសូវដស្បើរ ុំពាត ់អបកដនាះមនិស្សឡាញ់កូនដទ រឯីអបកកដលស្សឡាញ់កូនកតងកតវាយស្បដៅវា។ 
(សុភាសិត ១៣:២៤)  

 
 វាកន៏ឹងជួយ ដល់ដកេងៗឱ្យដឹងថ្វ ស្ពះអោច ស់ផ្ទធ ល់កប៏ានកកតស្មូវបុស្តធីតារបស់ស្ពះអងគកដរ៖ 
 

ដផតិស្ពះអោច ស់កតងកតដស្បៀនស្បដៅអស់អបក កដលស្ពះអងគស្សឡាញ់ដូចឪពុកវាយស្បដៅកូនជាទីស្សឡាញ់
របស់ខៃួន។ (សុភាសិត ៣:១២) 

 
 ឪពុកោថ យកដលអនុញ្ញដ តឱ្យកូនធុំធាតដ់ឡើងដោយមនិបានបដស្ងៀនដគឱ្យដចះោឋ ប់បងាគ ប ់និងដចះដោរពសិទនិ
អុំណាចរបស់ពួកដគដនាះ គឺជាដហតុជស្មុញឱ្យោនការបះដបារបាន។ ដកេងៗកដលដចញពីស្គួោរបះដបារ ស្បឆាុំងទស់ស្គប់
សិទនិអុំណាច កស៏្បឆាុំងទស់នឹងសិទនិអុំណាចស្ពះជាោច ស់ផងកដរ។ ដូដចបះ ការបះដបារអាចនាុំដៅរកការស្បស្ពឹតថឧស្កិដឌកមេ 
ការជាបគុ់ក ដហើយការោក់ដទសដល់ោៃ ប់។  
 
 ដៅកបុងស្ពះគមពរីសមពននដមស្តចីាស់ ដយើងបានអានអុំពីដោកដអលី និងដសថចោវឌី ជាមនុសសរបស់ស្ពះជាោច ស់កដល
បានរងទុកខនូវកថអីាោ៉ស់ អាោ៉ស់មុខ និងដោកដនាកមេដៅកបុងស្គួោរ ពីដស្ពាះពួកដគមនិបានដស្បៀនស្បដៅកូនស្បុសរបស់
ខៃួន។ ដូដចបះ វាមនិស្តឹមកតតស្មូវឱ្យឪពុកោថ យរស់ដៅដោយដកាតខាៃ ចដល់ស្ពះជាោច ស់ប៉ុដណាត ះដទ កតដគកស៏្តូវកតបដស្ងៀន 
កូនៗរបស់ដគឱ្យដចះោឋ ប់បងាគ ប់ស្ពះជាោច ស់ផងកដរ។ 
 
 ដោកដអលីស្សឡាញ់ស្ពះជាោច ស់ ប៉ុកនថ កូនស្បុសរបស់ដោកបានដធវើការអាស្កក ់និងនាុំមកនូវភាពអាោ៉ស់ដៅកបុង
ស្ពះដុំណាក់របស់ស្ពះជាោច ស់។ ដៅកបុងគមពរី ១ោុំយូកអល ស្ពះជាោច ស់ោនស្ពះបនធូលអុំពីការធាៃ កចុ់ះរបស់ដោកដអលីកបុង
ការវាយស្បដៅកូនស្បុសរបស់ដោក៖ 
 

ដយើងបានស្បាបោ់ត់រចួដហើយថ្វ ដយើងនឹងោកដ់ទសស្គួោររបស់ោតរ់ហូតតដៅ ដស្ពាះកតកុំហុសកដល
កូនៗរបស់ោត់បានស្បស្ពឹតថ ដហើយោត់ដឹងយ៉ាងចាស់ថ្វ កូនៗរបស់ោត់ស្បោថ្ដមើលងាយដយើង កតោត់
មនិសឋីបដនាធ សកូនដទ។ (១ោុំយូកអល ៣:១៣ ) 
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 សដមថច អដូនីយ៉ា ជាបុស្តារបស់ដសថចោវឌីពាយាមដដណ្ឋើ មរជយពីបិតារបស់ខៃួន។ ស្ទង់ចងោ់នផៃូវផ្ទធ ល់ខៃួន ដហើយ
បនាធ បម់កកិចចការដនះ បាននាុំឱ្យស្ពះអងគោនមហនថរយដល់ោៃ ប់។ ដសថចោវឌី បានបដនាធ សខៃួនឯងជាខាៃ ុំងកដលមនិបាន
ស្បដៅបុស្តារបស់ខៃួន ដពលកដលដគធុំដឡើង។ ដៅកបុង ១ពងាវតាកសស្ត ១:៦ ដយើងដមើល «តាុំងពីដកើតមក បិតាមនិកដលសឋី
បដនាធ ស ឬកសួ៏រថ្វ “ដហតុអវីបានជាបុស្តស្បស្ពឹតថដូដចបះ ” ដឡើយ។ សដមឋចអដូនីយ៉ាោនរបូសមផតថិលអោអ ត ដហើយជាបុស្ត
មយួអងគ កដលស្បសូតបនាធ បព់ីសដមឋចអាបោ់ឡុម»។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគនីមយួៗកដលបានបដងកើតដោយឪពុកោថ យបានឆៃុះបញ្ញច ុំងពីការកកតស្មូវឥរយិាបថ្អុំពីការ  
      ដស្បៀនស្បដៅកូនៗ។ 
 ក) «ខញុ ុំចងឱ់្យកូនៗរបស់ខញុ ុំដោរពសិទនិអុំណាចរបស់ខញុ ុំ ដហើយចង់ឱ្យដគដឹងថ្វ ខញុ ុំមនិស្សឡាញ់ដគដទ ដៅដពលកដលដគ
       មនិោឋ ប់បងាគ ប់ខញុ ុំ»។ 
 ខ) «ខញុ ុំមនិស្បដៅកូនឱ្យខាៃ ចដនាះដទ ដបើមនិដូដចបះដទ ដគនឹងោនអារមេណ៍្ថ្វ ស្តូវដគដបាះបង ់ឬ មនិស្សឡាញ់។  
 គ) «ស្បសិនដបើខញុ ុំខឹងនឹងកូនណាកដលមនិោឋ ប់បងាគ ប់ ដហើយស្តូវកតោកដ់ទសដគ ដនាះខញុ ុំនឹងមនិោកដ់ទសដគដទ    
                ទល់កតខញុ ុំអាចដធវើដូដចបះបានដៅកបុងវញិ្ញដ ណ្សនដសចកថីស្សឡាញ់ប៉ុដណាត ះ»។   
 ឃ) «ខញុ ុំអាចដធវើឱ្យកូនឈចឺាបយ៉់ាងខាៃ ុំង ស្បសិនដបើខញុ ុំោេ នទុំនួលខុសស្តូវកបុងនាមជាឪពុកោថ យ ដដើមផកីតអបរ់ ុំ និង   
                ស្បដៅដគ»។ 
 
១១ ចុំដពាះដសចកថីរយការណ៍្នីមយួៗដៅកបុងសុំណួ្រទី១០ ចូរសរដសរដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបកពីមូលដហតុកដល  
       អបកគិតពីឥរយិាបថ្កដលអាចនឹងស្បដៅបាន ឬ ស្បដៅមនិបាន។  
 
១២ ដតើបូជាចារយដអលីយ៉ា និងដសថចោវឌីបានបាតប់ងក់ារទទួលខុសស្តូវកបុងនាមជាឪពុកយ៉ាងដូចដមថច? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ឃ. ផគត់ផគង់តរមូវការខ្នងវិញ្ញា ណ To Provide For Their Spiritual Needs 
ទោលទៅទ៤ី. បង្ហា ញអវីណែលឪព រាត យរគ្ិសតបរសិ័ទរតូវណតទធវើទែើមបទីរៀបច្ំរូនរបស់ខលួនែូច្ណែលរពះគ្មពីរបានបង្ហគ ប់។ 
 

ការមវ យរូន Dedication of Children 

 ឪពុកោថ យោនការទទួលខុសស្តូវយ៉ាងធុំកបុងការសចប និងកណ្នាុំកូនកដលស្ពះជាោច ស់ស្បគល់មកឱ្យពួកដគ។ ដគនាុំ
កូនដៅស្ពះដុំណាក់របស់ស្ពះជាោច ស់ដដើមផថី្វវ យដល់ស្ទង ់ឪពុកោថ យបានទទួលតួនាទីដនះ ដហើយបានចូលដៅកបុង
សននិសញ្ញដ  ឬ កិចចស្ពមដស្ពៀងពិដសសជាមយួស្ពះជាោច ស់។ ស្គូគងាវ លអធិោឌ នសស្ោបដ់កេងៗ ថ្វវ យដគសស្ោបក់ារកថ្រកា 
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និងការការពាររបស់ស្ពះជាោច ស់កបុងជីវតិទុំងមូលរបស់ដគ។ ឪពុកោថ យសនាថ្វនឹងបដស្ងៀនកូនតាមោោ៌របស់
ស្ពះជាោច ស់ ដូដចបះដហើយដពលដវោមកដល់ វានឹងដៅជាធមេតាសស្ោបកូ់នកបុងការងាកដចញពីការអាស្កកដ់ៅរកការលអ 
ដហើយស្ពមទទួលស្ពះដយសូ៊ដធវើជាស្ពះសដស្តងាគ ះផ្ទធ ល់ខៃួន។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់បានដឆៃើយតបការអធិោឌ នដោយស្បទនកូនស្បុសមយួដល់នាងហាណា ដហើយដោកោុំយូកអលស្តឹម
កតជាដកេងោប ក ់កដលឪពុកោថ យរបស់ដោកបានយកដៅឱ្យបូជាចារយដៅកបុងស្ពះដុំណាករ់បស់ស្ពះអោច ស់។ ពាកយដពចន៍
របស់នាងហាណាដៅកានប់ូជាចារយដអលី បានដលើកសរដសើរ និងជាគុំរដូល់ឪពុកោថ យនាដពលបចចុបផនប ជាពិដសសោថ យ
ស្គបរ់បូថ្វ៖ 
 

ឥឡូវដនះ នាងខញុ ុំសូមយកកូនមកថ្វវ យស្ពះអោច ស់ ដអាយដៅជាមយួស្ពះអងគអស់មយួជីវតិ។ បនាធ ប់មក ដគ
នាុំោប ស្កាបថ្វវ យបងគុំស្ពះអោច ស់។ (១ោុំយូកអល ១:២៨) 

 
ឪពុកោថ យរបស់ស្ពះដយសូ៊ដៅដលើកផនដីកប៏ានថ្វវ យស្ពះអងគដៅស្ពះជាោច ស់កដរ។ «លុះដល់ដពលកុំណ្ត់កដល 

ដោកយ៉ូកសប និងនាងោ៉រសី្តូវដធវើពិធីជុំរះកាយ ដអាយបានបរសុិទនតាមវនិយ័ដោកម៉ូដសបានកចងទុក អបកទុំងពីរកន៏ាុំ
ស្ពះឱ្រសដៅថ្វវ យស្ពះអោច ស់ ដៅស្កុងដយរោូឡឹម» (លូកា ២:២២)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៣ ចូរអានគមពរី ១ោុំយូកអល ២:២៦ និងលូកា ២:៥២។ ដតើដយើងរកដឃើញអវខីៃះដៅកបុងខដនះសថីអុំពីគុណ្ស្បដយាជន៍សន

 ការថ្វវ យកូនដៅស្ពះជាោច ស់? 
 ………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ការបទរងៀនរន ងរពះបនទូលរបស់រពះជាាច ស់ Training in God’s Word 
 ដពលឪពុកោថ យបដស្ងៀនកូនរបស់ដគពីផៃូវដៅោទ នសួគ ៌ពួកដគកុំពុងដស្តៀមខៃួនជាដស្សចសស្ោបជ់ីវតិដអ៏ោច រយកដល
នឹងមនិបញ្ចបដ់ឡើយ។ ដពលដៅតូច កូនៗអាចដរៀនអវីដដើមផផី្ទគ បច់ិតថ ឬ មនិផ្ទគ បច់ិតថឪពុកោថ យរបស់ដគ  ដូចដគអាចដរៀនអវី
ដដើមផផី្ទគ ប់ស្ពះហឫទយ័ ឬ មនិផ្ទគ បស់្ពះហឫទយ័ស្ពះជាោច ស់។ ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះស្គិសថ កដលបានរកដឃើញដៅកបុងគមពរី

ោ៉ថ្វយ ១៨:៦ នាុំឱ្យដយើងដឹងថ្វ ដកេងអាចដជឿស្ពះស្គិសថ៖ 
 

ដបើសិនមនុសសណាមយួនាុំឱ្យដកេងោប កធ់ាៃ ក់ដៅកបុងអុំដពើបាប ដនាះវានឹងស្បដសើរជាងសស្ោបោ់តក់ដលោន
តាល់កិនយ៉ាងធុំចងជុុំវញិករ៏បស់ោត់ ដហើយយកោត់ដៅទោៃ កដ់ៅកបុងសមុស្ទដដ៏ស្ៅ។ (សូមដមើលដៅគមពរី 

ទុតិយកថ្វ ៤:៩-១០, ៣១:១២) 
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ការច្ូលរួមររុមជំន  ំChurch Attendance 
 ស្កុមស្គួោរស្តូវកតចូលរមួស្កុមជុំនុុំជាមយួោប ។ ស្បសិនដបើឪពុកោថ យរស់ដៅខុសពីរដបៀបកដលពួកដគបដស្ងៀនរបស់
ខៃួន ចុងដស្កាយនឹងោនផលតិចតួច។ ឪពុកោថ យកដលបានបញ្ចូ នកូនរបស់ខៃួនឱ្យដៅស្ពះវហិារដោយខៃួនឯង ឬ ក៏មនិសុុំឱ្យ
កូនដធវើតាមខៃួនឯង អាចនិយាយបានថ្វ ការចូលរមួស្កុមជុំនុុំមនិកមនជាកផបកសុំខាន់ខាៃ ុំងដទ។  
 
 ឪពុកោថ យរបស់ស្ពះដយសូ៊បាននាុំស្ពះអងគដៅស្ពះដុំណាកស់្ពះជាោច ស់ ដពលស្ពះអងគដៅតូចដៅដឡើយ ដហើយពួកដគ
ដៅកតបនថនាុំស្ពះអងគដៅដទៀត ដទះបីដពលស្ទងច់ដស្មើនដឡើងកដ៏ោយ។ ឪពុកោថ យដោកោុំយូកអល បានដៅស្ពះដុំណាក់
ស្ពះជាោច ស់ជាស្បចាុំ។ ដោកយ៉ូដសវ បានផថល់ពាកយដោៃ កដល់ដយើង កដលគួរកតជាចុំណុ្ចសុំខាន់សស្ោបស់្គួោរអបកដជឿ

ស្គបរ់បូថ្វ៖ «រឯីខញុ ុំ និងស្កុមស្គួោររបស់ខញុ ុំវញិ ដយើងនឹងដោរពបុំដរ ើស្ពះអោច ស់» (យ៉ូដសវ ២៤:១៥)។ ដតើអវីកដលអាចផ្ទគ ប់

ស្ពះទយ័ស្ពះជាោច ស់ ជាជាងស្កុមស្គួោរទុំងមូលបដស្មើស្ពះអងគដទៀតឬ? 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិចដមៃើយកដលលអស្បដសើរបុំផុត។ រដបៀបកដលបុស្តធីតាដរៀនអុំពីោរសុំខាន់សនភាពដោេ ះស្តងក់បុងការ ចូល  
    រមួស្កុមជុំនុុំ គឺតាមរយៈ 
 ក) គុំរឪូពុកោថ យរបស់ដគ។ 
 ខ) ការបដស្ងៀនរបស់ឪពុកោថ យរបស់ដគ។ 
 គ) ទុំង ក) ទុំងខ)។   
 

ការការពាររគ្ួសារ To Protect the Home  
 ដទះបីជា ោរោតាុំងចងប់ុំផ្ទៃ ញស្គួោរស្គិសថបរស័ិទទុំងអស់កដ៏ោយ ក៏វាោេ នអុំណាចនឹងបុំផ្ទៃ ញកដរ ដស្ពាះ
មនុសសរតរ់កការការពាររបស់ស្ពះជាោច ស់។ ជាអកុសល ការជួយ ទុំនុកទស្មុងដធ៏ុំបុំផុតដដើមផកីារពារស្គួោរឱ្យរចួពីការវាយ
ស្បហាររបស់ោរោតាុំង ជាអវីមយួកដលដធវសស្បកហសធុំបុំផុតគ៖ឺ ការថ្វវ យបងគុំកបុងស្គួោរ។  
 
 ស្គួោរកដលបានកបកជាចុំកណ្កៗ ជាស្គួោរកដលឪពុកោថ យបានដធវើកិចចការស្តឹមស្តវូជាដស្ចើន។ ពួកោតផ់គតផ់គង់
តស្មូវការខាងរបូកាយដល់កូនៗរបស់ដគ។ ពួកោតអ់បរ់ ុំ និងនាុំកូនៗដៅស្ពះវហិារ។ ប៉ុកនថ ដពលឪពុកោថ យបរជយ័កបុង
ភាពជាអបកដឹកនាុំកផបកការអបរ់ ុំខាងជុំដនឿដល់កូនរបស់ដគ ដនាះស្គួោររបស់ដគបាននាុំមកនូវភាពមហនថរយ។ 
  
 កុំកផងដធវើពីដឈើ ភក ់ឬ ឥដឌអាចការពារខៃួនវាផ្ទធ ល់ពីដស្ោះធមេជាតិ ដូចោប ផងកដរ ស្គួោរស្តូវការដសចកថីស្សឡាញ់ 
ភាពដោេ ះស្តង ់ការអតដ់ទស និងការអធិោឌ នដៅកបុងដពលដវោលុំបាកៗ។ ដហើយតស្មូវការទុំងដនះ ជាការជួបជុុំថ្វវ យបងគុំ
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កបុងស្គួោរដស៏្បដសើរ។ ោវ ម ីនិងភរយិា ស្តូវកតការពារខៃួនស្បឆាុំងនឹងការលផងួ និងអុំដពើបាប ស្ពមទុំងផថល់ការការពារដល់
កូនៗដទៀតផង។ ដយើងបានចុំណាយដពលជាមយួស្បធានបទកបុងដមដរៀនពីមុនៗ ដូចជា តួនាទីរបស់ោវ មី តួនាទីរបស់
ភរយិា និងតួនាទីរបស់បុស្តធីតា។ អបកគួរកតរ ុំឮកដមដរៀននីមយួៗ។ 
 
 វាស្តូវការដពលដវោ ការខិតខុំស្បងឹកស្បង និងគដស្ោងការ ដដើមផរីកាការថ្វវ យបងគុំកបុងស្គួោរ  ប៉ុកនថ ឪពុកោថ យនឹងដឹង
ពីតសមៃសនការខិតខុំស្បឹងកស្បងដនាះ។ គូរោវ មភីរយិាបានដោះស្ោយបញ្ញា ជាដស្ចើន កដលបានគុំរមកុំកហងអាពាហ៍ពិពាហ៍
របស់ដគ ដៅដពលដគបានអធិោឌ ន និងកសវងរកស្ពះជាោច ស់ជាមយួោប ។ មនុសសមយួចុំនួនជាោកសចីុំដពាះគូរោវ មភីរយិា 
កដលបានស្បឆាុំងស្ពះជាោច ស់ដៅដពលដនាះ ប៉ុកនថ ដគនឹងផសះផាជាមយួស្ទងវ់ញិដៅដពលដស្កាយ ពីដស្ពាះពួកដគមនិអាចដគច
ដចញពីឥទនិពលសនការថ្វវ យបងគុំដៅកបុងស្គួោរ និងកណ្នាុំរបស់ឪពុកោថ យដគបានដឡើយ។ 
 
លំហាត់អន វតតន ៍
 
១៥ ចូរសរដសរ «កុំកផង» បនួយ៉ាង កដលជាភាពចាុំបាចដ់ដើមផកីារពារ និងជួយ ស្គួោរដចញពីមហនថរយខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបសអ់នរ 
 
៨ ចាបព់ីអាយុស្បាុំមយួឆាប ុំ 
 
១ ដស្កាយដពលចងចាុំខគមពរីដនាះបានោធ ត់ដហើយ ចូរសូស្តខទុំងដនាះដៅកានម់នុសសោប កដ់ផសងដទៀត។ 
 
៩ ដស្កាយដពលទដនធញគមពរីសុភាសិត ២២:៦ សូមសូស្តខគមពរីដនាះដៅកាន់មនុសសោប កដ់ផសងដទៀត។  
 
២ តាមរយៈភាពអតធ់េត ់និងការយល់ដឹង ការបដស្ងៀន ការដមើលកថ្ ស្ពមទុំងការផគតផ់គងដ់ល់ពួកដគ និងដលងជាមយួ
 ពួកដគផងកដរ។  
 
១០ គ) «ស្បសិនដបើខញុ ុំខឹងនឹងកូនរបស់ខញុ ុំ…» 
 ឃ) «ខញុ ុំអាចដធវើឱ្យកូនរបស់ខញុ ុំោនដស្ោះថ្វប ក់ធងនធ់ងរ…» 
 
៣ បញ្ញា អាស្កក់ៗ ដកើតដឡើងកបុងស្គោួរ ដពលឪពុកោថ យបងាា ញកថីស្សឡាញ់ចុំដពាះកូនណាមយួខាៃ ុំងជាងកូនដសទដផសង    
  ដទៀត។ 
 
១១ ចដមៃើយរបស់គួរកតស្សដដៀងដៅនឹងចដមៃើយទុំងដនះ។ 
 ក) តផតិកូនកដលោនសុខាោលភាពដោយខៃួនឯង ដគស្តូវការដឹងថ្វឪពុកោថ យរបស់ដគស្សឡាញ់ដគស្គបដ់ពល
      ដវោទុំងអស់ ដទះបីដៅដពលកដលដគមនិបានោឋ ប់បងាគ ប់កដ៏ោយ។ 
 ខ) កូនមនិោនអារមេណ៍្ថ្វស្តូវដគដបាះបងដ់ចាល ឬ មនិស្សឡាញ់ ដពលនាង ឬ ោត់ស្តូវបានឪពុកោថ យ    
      វាយស្បដៅដនាះដទ ពីដស្ពាះពកួោតស់្សឡាញ់ ដហើយអតដ់ទសឱ្យដគ ដូចស្ពះជាោច ស់បានស្សឡាញ់ និងអត់
      ដទសឱ្យដយើងកដរ។ 
 គ) ឪពុកោថ យអាចដធវើឱ្យកូនោនរបសួកផបកអារមេណ៍្ និងរងកាយ ដបើសិនជាោតោ់ក់ដទសកូនដៅដពលខឹង។ 
 ឃ) កូនធុំធាត់ដឡើងដោយោេ នការអបរ់ ុំ អាចនឹងស្បឆាុំងទស់នឹងសិទនអុំណាចទុំងអស់ កដលរមួបញ្ចូ ល   
       ទុំងសិទនអុំណាចរបស់ស្ពះជាោច ស់កដរ។ 
 
៤ ពដីស្ពាះវាសុំខាន់ខាៃ ុំងណាស់ចុំដពាះកូនកដលោនដសចកថីស្សឡាញ់ និងការកថ្រកាពីឪពុកោថ យរបស់ដគផ្ទធ ល់។ 
 
១២ ពួកោតដ់ខាយកបុងការវាយស្បដៅកូនស្បុសៗរបស់ខៃួន។ 
 
៥ ពួកដគស្តូវការអាហារស្គបម់ុខដូចជា៖ ទឹកដោះដោ កផៃដឈើ បកនៃ សកណ្ថ ក ោច់ ស្តី និងសុ៊ត។ 
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១៣ ទុំងស្ពះដយសូ៊ និងដោកោុំយូកអលធុំធាត់ដឡើងជាទីោប់ស្ពះទយ័ស្ពះជាោច ស់ និងជាទីដពញចិតថដល់មនុសសផង។ 
 
៦ កូនណាកដលធុំធាត់ដឡើងដោយមនិបានទទួលការហវឹកហវឺនការងារដផសងៗដទ ដនាះដគនឹងោនការលុំបាកកបុងការរក
 សីុចញ្ច ឹមជីវតិខៃួនដគផ្ទធ ល់។ 
 
១៤ គ) ទុំង ក) និងខ) 
 
៧ តាុំងពីដកើតមក 
 
១៥ ស្សឡាញ់ ដោេ ះស្តង ់អតដ់ទស អធិោឌ ន 
 

 
 
 
 

 

           
                          ។                               ដល់អប                  
                                                               ។ 


