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ជំនួយសម្រាប់ 
 ឪពុកម្តាយ ដែលកូនម្ាន 

បញ្ហាកនុងការសិក្សា 

ប្រាជ្ញាក្នុងប្ររះគម្ពីរសប្រាប់ឪរុក្ាតាយ 
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សេចក្តីស្តើម  

ការប្រណ ំាងប្រជែងក្នងុការសកិ្ា 

សេ ម៉ា (Emma) មនអាយុតែ៣ឆ្ន ាំសេ ស ើយសៅ២ឆ្ន ាំសេៀែ សេើបគ្របអ់ាយុ
ចូលស ៀន ប៉ាុតនត នាងបានចូលស ៀនថ្នន ក្ភ់ាសាេងស់រេេ ស ៀងរាល់េបាត  ៍

 ចួសៅស ើយ។ េនក្គ្េីមតីេ៊ែល(Michelle) បានពនយល់ថ្ន មូលស ែុតែលគាែឲ់្យ
កូ្នឆ្បចូ់លស ៀនែូចសនេះ រឺសោយសា សក្េងៗែទេ តែលមនអាយុែូចនាង ក្៏
ក្ាំពុងតែស ៀនសៅថ្នន ក្ភ់ាសាេងស់រេេតែ ។ គាែថ់្ន នាងចាំបាចគ់្ែូវស ៀនអានសេៀវ
សៅ ក្នុងសពលឆ្ប់ៗ សនេះ សែើមបឲី្យនាងស ៀនឲ្យទានស់រ។  

 េុីសាក្(់Isaac)ជាសក្េងតែលមនអាយុ៩ឆ្ន ាំ។ គាែប់ានសៅស ៀនភាសាចិន 
ក្នុងវរគេិក្ាបីខុេគាន  តែលេុេធតែគ្ែូវបងទ់លេេិក្ា។ ស ៀងរាល់េបាត  ៍ គាែស់ៅ
ស ៀនសៅសាលាឈ្នួល និងមនគ្រូមក្បសគ្ងៀនេ សេ តែងសេចក្តី សៅ្ទេះ និងបាន
ស ៀនបាំប៉ានជាំនាញនិយាយភាសាចិន សោយមននិេសែិមហាវេិាល័យមន ក្់
បសគ្ងៀនគាែ ់តាមេនឡាញ ពីគ្បសេេចិន។  

 ខេូឌា(Claudia) ក្ាំពុងតែស ៀនរួ បាំប៉ាន សែើមបសីគ្ែៀមខេួនគ្បឡងបញ្ចបស់ាលា
បឋម មុននឹងចូលស ៀនថ្នន ក្េ់នុវេិាល័យ សៅឆ្ន ាំបនាទ ប។់ េនក្គ្េីតេ៊ែនតជលីន
(Angeline) តែលជាមត យ បេ់សក្េងគ្េីអាយុ១១ឆ្ន ាំសនេះ ក្ប៏ានលបស់ចល
រសគ្មងែាំស ើ  ក្មានតវេិសមកាល ជាលក្ខ ៈគ្រួសា  សែើមបឲី្យខេូឌាបានស ៀនរួ បាំ
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ប៉ាន។ គាែថ់្ន “ខ្ុ ាំចងឲ់្យកូ្នគ្េីខ្ុ ាំចូលស ៀនសៅសាលាតែលលអបាំ្ុែ ែូចសនេះ ខ្ុ ាំក្៏
បានឲ្យនាងសៅស ៀនរួ បតនែម”។ 

 សៅតាមបណ្តត គ្បសេេជាសគ្ចើន កុ្ម បានេេួល ងេមា ធែធ៏ងនធ់ង  ឲ្យខិែខាំ
ស ៀនឲ្យពូតក្។ ឧទា   ៍ សៅគ្បសេេេឹងហបូ  ី វាជាស ឿងធមេតាសៅស ើយ តែល
សក្េងមនិទានគ់្របអ់ាយុចូលស ៀន បានសៅស ៀនថ្នន ក្ប់ាំប៉ាន ស ើយសក្េងៗតែលមន
អាយុកានត់ែសគ្ចើន ក្ប៏ានសៅស ៀនកានត់ែសគ្ចើនជាងសក្េងសៅគ្បសេេែទេ។  

 ឪពុក្មត យមយួចាំនួន មនិខុេពីេនក្គ្េីមតីេ៊ែលសេ រឺបានបញ្ជូ នកូ្ន បេ់ខេួន 
ឲ្យសៅស ៀនសៅសាលា សពលតែលពួក្សរមនអាយុ៣ឆ្ន ាំ។ េនក្ស្សងសេៀែបានសធវើ
ែូចឪពុក្មត យ បេ់េុីសាក្ត់ែ  សោយបងគ់្បាក្ឲ់្យកូ្ន បេ់ខេួន សៅស ៀន សៅថ្នន ក្់
ស ៀនបីស្សងគាន  េគ្មបម់យួមុខវជិាជ ។ 

 ជាលេធ្ល សក្េងៗជាសគ្ចើនមនសពលែិចែួច េគ្មបស់លង ឬេគ្មក្។ ពួក្
សរគ្ក្ចូលសរង មនក្ិចចកា សាលាសគ្ចើនសពក្ និងក្ិចចកា បតនែមសេៀែ តែលឪពុក្
មត យពួក្សរបានោក្ឲ់្យសធវើ។ ប៉ាុតនត ឪពុក្មត យជាសគ្ចើនបាននិយាយថ្ន ពួក្សរក្ាំពុង
តែឲ្យកូ្នស ៀនសគ្ចើនយា៉ា ងសនេះ រឺសោយសា កូ្ន បេ់ពួក្សរ ក្ាំពុងតែចសគ្មើនវយ័ធាំ
សឡើង ក្នុងប យិា៉ា កាេគ្បក្ួែគ្បតជងខ្េ ាំង។  

 យ៉ាូតេល(Joel) តែលជាសក្េងអាយុ១២ឆ្ន ាំបាននិយាយថ្ន “ក្នុងថ្នន ក្ស់ ៀន បេ់
ខ្ុ ាំ មន ក្់ៗ េុេធតែមនស្េតេ។ គ្រូ បេ់សយើងបានគ្បាបស់យើងថ្ន ពនទុេះគ្បឡង បេ់
សយើង នឹងមន្លប៉ាេះពាល់មក្សលើកា ងា  តែលសយើងនឹងតេវង ក្ និងគ្បាក្់
ចាំ ូល គ្ពមទាាំងមន្លប៉ាេះពាល់មក្សលើកា  េ់សៅ បេ់សយើង សៅសពល
េនារែ្ងតែ ។ មន ក្់ៗ មនអា មេ ៍ថ្ន ែូចជាចងស់បាេះបងក់ា េិក្ាបនាទ បព់ី
បានឮគ្រូគ្បាបែូ់ចសនេះ?” 

 ក្នុងនាមសយើងជាឪពុក្មត យ សយើងចងឲ់្យកូ្នសយើងេេលួបានេវតីែលលអបា្ំ ែុ។ 
សយើងចងឲ់្យពួក្សរមនេនារែគ្ែចេះគ្ែចង ់ និងសជារជយ័ក្នុងជីវែិ។ សយើងមនិ
អាចសធវើេវីសគ្ចើន សែើមបផី្លេ េ់បតូ គ្បពន័ធទនេងគម តែលសយើងក្ាំពុងតែ េ់សៅ ែូចសនេះ 
សយើងក្ប៏ានសគ្បើធនធានទាាំងេេ់ តែលសយើងមន សែើមបសីធវើយា៉ា ងណ្ត ឲ្យកូ្នៗ
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 បេ់សយើងេេួលបាននូវឱកាេលអបាំ្ុែ។ សែើសយើងសធវើស ឿងទាាំងេេ់សនេះ សោយសា 
សយើងគ្េឡាញ់កូ្ន បេ់សយើងតមនសេ?  

 វាជាស ឿងធមេតាសេ តែលសយើងចងឲ់្យកូ្នសយើងេេួលបានេវីៗតែលលអបាំ្ុែ តែ
សទាេះជាយា៉ា ងណ្តក្ស៏ោយ សបើសយើងមនិគ្បយែ័នសេ សយើងអាចធាេ ក្ចូ់លសៅក្នុងេនាទ ក្ ់
ទនកា គ្បឹងតគ្បង និងចងប់ានគ្ជុល។ ក្នុងនាមសយើងជាគ្រីេទប េ័ិេ សយើងចាំបាចគ់្ែូវ
ផ្លគ បច់ិែតគ្ពេះ ក្នុងគ្របក់ា ទាាំងេេ់ សោយរាបប់ញ្ចូ លទាាំងកា នាា្ំ េូវកូ្នសយើង ឆ្េងកាែ់
កា គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ។ សែើមបសីជៀេវាងកា សែើ ្េូវខុេ សយើងចាំបាច់
គ្ែូវោក្យុ់ថ្នា ទនជីវែិសយើង ឲ្យជាបន់ឹងគ្ពេះបនទូលគ្ពេះ សពាលរឺសៅជាបន់ឹងគ្ពេះ។ ែូច
សនេះ ចូ សយើងចាំណ្តយសពលជញ្ជ ឹងរិែ សោយេួ ខេួនឯងថ្ន សែើគ្ពេះេពវគ្ពេះេយ័ឲ្យ
សយើងយក្ចិែតេុក្ោក្ច់ាំសពាេះកា េប ់ ាំ បេ់កូ្នសយើងខ្េ ាំងប៉ាុណ្តា  សបើសធៀបនឹងអាេិភាព
ស្សងសេៀែ? សែើគ្ពេះេងគមនបនទូលថ្ន សយើងគ្ែូវយក្េវីជាអាេិភាព េគ្មបកូ់្ន
សយើង? សែើគ្ពេះេងគមនបនទូលថ្ន កូ្ន បេ់សយើងរួ តែស ៀនេវីខេេះ? សែើសធវើែូចសមតចឲ្យ
សយើងអាចគ្របគ់្រងកា ភយ័ខ្េ ច តែលសយើងមន? 

 េូមសយើងតេវងយល់េាំពីបញ្ហហ ទាាំងសនេះទាាំងេេ់គាន ។  

Ruth Wan-Lau 
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មាតិការ 

េី១  
 កូ្នជាេាំសណ្តយមក្ពីគ្ពេះ…………...………………………………...៧ 
េី២  
 ឪពុក្មត យ រឺជាេនក្បសគ្មើ បេ់គ្ពេះ..........................................១១ 
េី៣  
 កា ស ៀនេូគ្ែ រឺជាកា ស ៀនេាំពីគ្ពេះ និងសាន គ្ពេះ េតគ្ពេះេងគ........១៧ 
េី៤  
 កា េគ្មក្ ក្នុងចាប ់បេ់គ្ពេះ...............................................២៣ 
េី៥  
  េ់សៅសោយគ្បាជ្ាមក្ពីគ្ពេះ..................................................២៩ 
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១៩៥៤ សោយកា េនុញ្ហា ែិ និង ក្ាេិេធិសោយេមរមនគ៍្ពេះរមា ីេក្ល (បាន
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េី១  

ក្នូជាអំាណណយមក្ពីប្ពះ 

សព លេនក្សមើលសៅកូ្ន បេ់េនក្ សែើេនក្ស ើញេវ?ី  “ខ្ុ ាំស ើញមនុេសមន ក្ត់ែលគ្ែូវចិញ្ច ឹម។”  

“ខ្ុ ាំសមើលស ើញខេួនខ្ុ ាំ”។ 

“ខ្ុ ាំសមើលស ើញមនុេសមន ក្ ់តែលនឹងមនជីវែិគ្បសេើ ជាងខ្ុ ាំ”។ 

 សក្េងៗមនសា ៈេាំខ្នជ់ាសគ្ចើន ចាំសពាេះឪពុក្មត យ បេ់ពកួ្សរ។ ប៉ាតុនត គ្ពេះរមា ី
ប៊ែបីបានជួយ ឲ្យសយើងែឹងថ្ន កូ្នសយើងជាន ណ្តពិែគ្បាក្ែ: ពួក្សរជាេាំសណ្តយ
មក្ពីគ្ពេះេមច េ់(េាំនុក្ែាំសក្ើង ១២៧:៣)។ 

ែបិែរឺគ្េងត់ែលបានបសងាើែចិែតសលេើមទនេូលបងគាំ ស ើយបាន្សាំសគ្រឿងទនេូល
បងគាំសៅក្នុ ងទ្ទមត យ េូលបងគាំនឹងេ គ្ពេះរុ ែល់គ្េង ់ ែបិែគ្េងប់ានបសងាើែ
េូលបងគាំមក្យា៉ា ងរួ សកាែ រួ េសាច  យ ឯសាន ទែទនគ្េង ់ ក្េុ៏េធតែេសាច  យទាាំង
េេ់ គ្ពលឹងេូលបងគាំក្ែឹ៏ងចាេ់ស ើយ(េាំនុក្ែាំសក្ើង ១៣៩:១៣-១៤)។ 

 កូ្នៗ បេ់សយើង មនគ្បភពមក្ពគី្ពេះជាមច េ់។ គ្ពេះេងគបានបសងាើែពួក្សរ
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មន ក្់ៗ មក្ សោយសេចក្តីគ្េឡាញ់ ស ើយបានគ្បទានពួក្សរមក្សយើង ជា
េាំសណ្តយែម៏នែទមេ តែលសយើងគ្ែូវតល ក្ាេុក្។ សក្េងមន ក្់ៗ គ្ែូវបានគ្ពេះេងគ
បសងាើែមក្ ឲ្យមនលក្ខ ៈពិសេេខុេៗគាន ។ េូមសយើងចាំណ្តយសពលបនតិច 
សែើមបសីេងើចេ សេើ  ចាំសពាេះសេចក្តីពិែែេីុ៏ជសគ្ៅ ក្នុងគ្ពេះរមា ី តែលតចងថ្ន : សក្េង
មន ក្់ៗ ពិសេេស ៀងៗខេួន និងមនវញិ្ហា  ែេ៏េ់ក្លប។ ក្នុងពិភពសលាក្ បេ់គ្ពេះ
ជាមច េ់ រគឺាេ នមនុេសណ្តមនលក្ខ ៈែូចគាន ទាាំងគ្េុងសឡើង រឺេូមបតីែក្នុង
ចាំសណ្តមកូ្នសភាេ េះក្ស៏ោយ។ ក្នុងសពលសវលាែត៏វង ក្នុងេែីែកាល បចចុបបននកាល 
និងេនារែកាល រឺនងឹគាេ នន ណ្តមន ក្ ់ែូចកូ្នេនក្សឡើយ ក្នងុចគ្ក្វាលទាាំងមលូ។ 

 ែូចសនេះ សែើសយើងអាចយក្សេចក្តីពិែក្នុងគ្ពេះរមា ីសនេះ មក្េនុវែតក្នុងកា 
គ្បក្ួែគ្បតជងក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្នសយើង យា៉ា ងែូចសមតច?  

ចូ សជៀេវាងកា សគ្បៀបសធៀប 
 សយើងគ្ែូវែឹងថ្ន សក្េងមន ក្់ៗ មនលក្ខ ៈពិសេេ។ កា ែឹងយា៉ា ងែូចសនេះ 
ជួយ ឲ្យសយើងសជៀេវាងកា សគ្បៀបសធៀប តែលជាេនាទ ក្ត់ែលសគ្គាេះថ្នន ក្ប់ាំ្ុែ ក្នុង
កា ចិញ្ច ឹមកូ្ន។ សទាេះកូ្នៗ បេ់សយើងគ្បត លជាមនមុខមែ ់ និងមនច យិាេ
មបែិត កាែ ់ក្សយើងក្ស៏ោយ ក្ព៏ួក្សរមនិតមនជាសយើងសនាេះសេ ។ កា សគ្បៀបសធៀបពួក្
សរ ជាមយួនឹងខេួនសយើង រឺមនិមនគ្បសយាជនេ៍វីសេ។  

 គ្េសែៀងគាន សនេះតែ  សយើងរួ តែសជៀេវាងកា សគ្បៀបសធៀបកូ្នសយើង ជាមយួ
សក្េងែទេ សទាេះពួក្សរជាបងបអូនបសងាើែ ឬមែិតភក្តិ បេ់ពួក្សរក្តី។  

កា សគ្បៀបសធៀបអាចនាាំឲ្យមនកា មនិេបាយចែិតជាសគ្ចើន។  

េនក្គ្េីសេេសធើ (Esther) មនអា មេ ៍កានត់ែលបប់ា មភ សពលតែលនាង
បានសាត បម់ែិត មួកា ងា  បេ់នាង ស េ្ េះសចេីុកា(Jessica) បានេែួថ្ន “កូ្ន
គ្េីខ្ុ ាំ(ស េ្ េះមុ ី លីង Mei Ling) បានសៅស ៀនមុខវេិាវេិាសា្េត សៅថ្នន ក្់
បាំប៉ានែល៏បលីាញ។ នាងបានស ៀនវធិីសា្េតគ្បឡង ស ើយក្ស៏ ៀនបានពិនទុ
ខាេ់ជាងសរ សៅក្នុងថ្នន ក្!់” សពលសនាេះ េនក្គ្េីសេេសធើ ក្ប៏ានេួ ខេួនឯងថ្ន 
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សែើនាងរួ តែបញ្ជូ នកូ្នគ្បុេគាែ(់ស េ្ េះោនីតយ៉ាល) ឲ្យសៅស ៀនក្មេវធិីសនាេះ
តែ ឬយា៉ា ងណ្តសេ? សពលគាែស់ៅែល់្ទេះ គាែក់្ប៏ានគ្បាបោ់នីតយ៉ាលថ្ន “មុ ី
លីងជាេិេសតែលេេួលបានពិនទុសគ្ចើនជាងសរ ក្នុងមុខវជិាជ វេិាសា្េត! កូ្ន
រួ តែខាំស ៀនឲ្យពូតក្ែូចនាង!” 

 គ្ពេះរមា ីបាន ាំឭក្សយើងថ្ន សក្េងមន ក្់ៗ មនលក្ខ ៈពិសេេស ៀងៗខេួន។ 
សក្េងមន ក្់ៗ មនចាំ ុចខ្េ ាំង និងចាំ ុចសខាយស្សងៗពគីាន ។ គាេ នសក្េងណ្តតែល
េុេធតែពូតក្គ្របម់ុខវជិាជ  គ្របជ់ាំនាញ និងគ្របក់្ិចចកា សនាេះសេ។ សពលណ្តសយើង
សគ្បៀបសធៀបកូ្នសយើង ជាមយួកូ្នេនក្ែទេ រឺមននយ័ថ្ន សយើងក្ាំពុងតែពាយាម
 ញុគ្ចនពួក្សរឲ្យចូលសៅក្នុងពុមភជីវែិ បេ់េនក្ែទេ តែលគ្ពេះបានក្ាំ ែេុ់ក្ជា
មុនេគ្មបត់ែពួក្សរ។  

 កា សជៀេវាងកា សគ្បៀបសធៀប នឹងជួយ ឲ្យសយើងមនកា  ាំពឹងចងប់ាន តែល
េមស ែុ្ល ពីកា សធវើែាំស ើ   បេ់សក្េងមន ក្់ៗ  ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ។ សយើងនឹងអាច
សជៀេវាងកា លបប់ា មភតែលមនិចាំបាច ់ សបើេិនជាសយើងចងចាំថ្ន សយើងមនិអាច
 ាំពឹងថ្ន សក្េងមន ក្់ៗ នឹងស ៀនពូតក្ែូចគាន  ក្នុងមុខវជិាជ នីមយួៗសនាេះសឡើយ។  

កូ្ន បេ់េនក្ជាេាំសណ្តយ មនិតមនជា្លិែ្លសនាេះសេ 
 មនុេសភារសគ្ចើននឹងបែិសេធភាេ ម សបើេិនជាន ណ្តមន ក្ន់ិយាយថ្ន សក្េងៗ
មនលក្ខ ៈែូច្លិែ្លសគ្បើគ្បាេ់។ ប៉ាុតនត សែើសយើងអាចភាេ ែស់ជើងធាេ ក្ចូ់ល សៅ
ក្នុងកា ចែេុ់ក្ពួក្សរ ជា្លិែ្លតែ ឬសេ? 

 តាមធមេតា សយើងចងប់ានកា សពញចិែត ចាំសពាេះ្លិែ្លេវមីយួ តែលសយើង
បានេិញ។ សបើសយើងមនិេបាយចិែតចាំសពាេះពួក្វា សយើងឈ្បស់គ្បើពួក្វា ឬពាយាម
តក្លមអវាឲ្យលអជាងមុន។ ស ើយសពលណ្តសយើងមនិេបាយចិែតនឹង្លិែ្ល
តែលសយើងបានេិញ សយើងចូលចិែតនិយាយេែួេាំពីវា សគ្ពាេះ្លិែ្លតែលលអ ក្៏
សធវើឲ្យសរេ សេើ មច េ់ បេ់វា្ងតែ  សែើតមនសេ?  

 សែើសយើងអាចចែេុ់ក្កូ្ន បេ់សយើង យា៉ា ងែូចសនេះតែ ឬ?  
 សពលណ្តកូ្នសយើងមនិបានេេួលលេធ្លលអ សយើងមនិេបាយចិែតចាំសពាេះ
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ពួក្សរតមនសេ? សែើសយើងនិយាយ ឬសធវើេវតីែលសធវើឲ្យពួក្សរមនអា មេ ៍ថ្ន សយើង
បានបែិសេធពួក្សរឬសេ? សែើសយើងពាយាម “តក្លមអ” ពួក្សរ សោយឲ្យពួក្សរសៅ
ស ៀនរួ បតនែមឬ? សពលពកួ្សរស ៀនពូតក្ សែើសយើងនយិាយេែួគ្បាបស់រ េាំពសីជារជយ័
 បេ់ពកួ្សរឬ? សែើសយើងចងឲ់្យកូ្នសយើងស ៀនពូតក្ សែើមបឲី្យសរេ សេើ សយើង្ងតែ ឬ? 

 គ្ពេះរមា ីបានគ្បាបស់យើងថ្ន កូ្នសយើងមនិតមនជា្លិែ្លសនាេះសេ តែជា
មនុេស ។ ពួក្សរជាមនុេសតែលមនលក្ខ ៈពិសេេស ៀងៗខេួន តែលគ្ពេះជា
មច េ់បានគ្បទានមក្សយើង។ សយើងមនិគ្ែូវមន្នែរ់ាំនិែ តែលទាមទាភាពសជារ
ជយ័ យា៉ា ងែូចសនេះថ្ន “ម៉ា ក្(់ឬបា៉ា ) នឹងេបាយចិែតសបើេិនជាកូ្ន(្លិែ្ល បេ់
បា៉ា  ឬម៉ា ក្)់ ្នែល់េតងោ់មយួ តែលម៉ា (ឬបា៉ា )សពញចិែត”។ តែ្ទុយសៅវញិ ចូ 
សយើងគ្បកានយ់ក្្នែរ់ាំនិែ ជាេនក្បសគ្មើតែលសសាេ េះគ្ែងវ់ញិ ។ ភា ៈក្ចិចជាឪពុក្មត យ 
រឺជាឯក្េិេធិ តែលបានសធវើជាេនក្បសគ្មើែស៏សាេ េះគ្ែង ់បេ់គ្ពេះ សគ្ពាេះកូ្នមន ក្់ៗ  រឺជា
េាំសណ្តយែព៏ិសេេ មក្ពីគ្ពេះេមច េ់។ សៅក្នុងជាំពូក្បនាទ ប ់សយើងនឹងនិយាយ េាំពី
អាេិភាពេីមយួ ទនភា ៈក្ិចចជាឪពុក្មត យ។  

កា ពចិ ណ្ត  
១. សែើសធវើែូចសមតច ឲ្យខ្ុ ាំអាច ាំឭក្ខេួនឯង ជាស ៀងរាល់ទលងថ្ន កូ្ន បេ់ខ្ុ ាំជាវញិ្ហា  
តែលពិសេេ និងេេ់ក្លបជានិចច តែលគ្ពេះជាមច េ់បានបសងាើែមក្?  

២. សែើសធវើែូចសមតច ឲ្យខ្ុ ាំអាចសជៀេវាងកា សគ្បៀបសធៀបកូ្ន បេ់ខ្ុ ាំ នឹងបងបអូន ឬមែិត
ភក្តិ បេ់ពួក្សរ?  

៣.  សែើខ្ុ ាំគ្បត លជាក្ាំពុងតែចែេុ់ក្កូ្ន បេ់ខ្ុ ាំ ជា្លិែ្ល សោយ សបៀបណ្ត
ខេេះ?  
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េី២ 

ឪពុកមាតាយ គឺជាអ្នកបម្រើរបស់្ពះ 

េន ក្គ្េីត  ៉ាលូ(Carol) បានតគ្េក្ឮៗថ្ន “សបនយា៉ា មនី ពាក្ត់េបក្សជើង!” កូ្ន
 បេ់គាែ ់ តែលមនអាយុ៤ឆ្ន ាំ ក្ាំពុងតែ ួេសម៉ា ងសៅស ៀនបាំប៉ានមុខវជិាជ រ

 ិែវេិាស ើយ។ េនក្គ្េីត  ៉ាូលក្ប៏ានយក្គាែស់ៅោក្ស់ៅថ្នន ក្ស់ ៀន ស ើយ
បនាទ បម់ក្ ក្ប៏ានសៅេេួលគាែ ់ សពលចបស់ម៉ា ងស ៀន។ សៅតាម្េូវសៅ្ទេះ េនក្គ្េី
ត  ៉ាូលក្ប៏ានេួ គាែថ់្ន “សែើកូ្នមនក្ិចចកា តែលគ្រូោក្ឲ់្យសធវើសៅ្ទេះសេ?” សបន
យា៉ា មនីក្ប៏ានងក្ក់្ាល។ មុនសពលអាហាសពលលាង ច គាែគ់្ែូវសមើលវសីែេូមយួ 
តែលមន យៈសពលមយួសម៉ា ង។ វសីែេូសនាេះមនកា បងាហ ញេក្ស ចិន សៅសលើ
េនេឹក្កាែតែលមន បូ។ េនក្គ្េីត  ៉ាូលក្ប៏ានរិែក្នុងចិែតថ្ន “ខ្ុ ាំនឹងសធវើសែេតសបន
យា៉ា មនី សោយសគ្បើេនេឹក្កាែតែលមន បូ បនាទ បព់ីគាែប់ញ្ចបល់ាំហាែរ់ ិែវេិា
តែលគ្រូបានោក្ឲ់្យគាែស់ធវើសៅ្ទេះ។ ខ្ុ ាំពិែជា ចងឲ់្យគាែស់ ៀនឲ្យសចេះសលឿនជាងសរ!” 

 ក្នុងនាមជាឪពុក្មត យ ជាស ៀងរាល់ទលង សយើងសគ្ចើនតែរិែ េាំពែីគ្មូវកា  បេ់
កូ្នៗ។ សទាេះសយើងមនិបានសៅជាមយួពួក្សរ តែចិែត បេ់សយើងបានបនតរិែេាំពី
ែគ្មូវកា  និងកា េេួលខុេគ្ែូវ ចាំសពាេះេុខុមលភាព បេ់ពួក្សរ។ សែើកូ្នខ្ុ ាំបាន
សរងទលងសេ ទលងសនេះ? ស ែុេវីនាងសចេះតែមនជាំងឺ? សែើខ្ុ ាំគ្ែូវសធវើែូចសមតច សែើមបឲី្យគាែ់
ឈ្ប ់ងឹចសចេ? សែើសធវើែូចសមតចឲ្យគាែឈ់្បយ់ាំឡាាំបា៉ា ? ស ែុេវគីាែស់ៅតែមនិអាច
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េងគុយឲ្យសេងៀម សៅក្នុងថ្នន ក្ស់ ៀន? សែើខ្ុ ាំរួ តែបញ្ជូ នគាែ ់ ឲ្យសៅស ៀនបតនែមឬសេ? 
ស ែុេវីបានគាែម់និេូវយក្ចិែតេុក្ោក្ ់ សៅក្នុងកា គ្បឡង? សែើខ្ុ ាំរួ តែសលើក្េឹក្
ចិែតគាែយ់ា៉ា ងែូចសមតច សែើមបឲី្យគាែខ់ិែខាំស ៀនជាងមុខ?   

សយើងមនកា គ្ពួយបា មភ សគ្ពាេះសយើងគ្េឡាញ់កូ្នៗ បេ់សយើង ស ើយចងឲ់្យ
ពួក្សរេេួលបានេវីតែលលអបាំ្ុែ។ ប៉ាុតនត កា គ្ពួយបា មភេាំពីកូ្ន មិនតមនជាកិ្ចច
កា េាំខ្នប់ាំ្ុែ តែលសយើងគ្ែូវសធវើ ក្នុ ងនាមជាឪពុក្មត យសឡើយ។ គ្ពេះរមាី ប៊ែបី
បាន ាំឭក្សយើងយា៉ា ងចាេ់ េាំពីកិ្ចចកា េាំខ្នប់ាំ្ុែ តែលសយើងគ្ែូវយក្ជាអាេិ
ភាព។ រឺែូចមនសេចក្តីតចងថ្ន ចូ បងាហ ែកូ់្នសក្េង ឲ្យគ្បគ្ពឹែតតាម្េូ វតែលរួ 
គ្បគ្ពឹែតសនាេះវានឹងមិនលេះបងពី់្េូ វសនាេះែរាបែល់ចេ់(េុភាេិែ ២២:៦)។ 

គ្ែូវឲ្យឯងគ្េឡាញ់គ្ពេះសយ ូវា៉ា  ជាគ្ពេះទនឯងឲ្យេេ់ពីចិែត េេ់ពីគ្ពលឹង 
ស ើយេេ់ពីក្ាំឡាាំងឯង សេចក្តីទាាំងសនេះតែលេញបងាគ បែ់ល់ឯងសៅទលងសនេះ 
សនាេះគ្ែូវសៅជាបក់្នុ ងចិែតឯងចុេះ គ្ែូវឲ្យគ្បិែសគ្បៀនសេចក្តីទាាំងសនេះែល់កូ្នសៅ
ឯង គ្ពមទាាំងនិយាយែាំណ្តល ក្នុ ងកាលតែលេងគុយសៅក្នុ ង្ទេះស ើយសែើ តាម
្េូ វ ក្នុ ងកាលតែលសែក្ ស ើយសគ្កាក្សឡើង្ង គ្ែូវចងសេចក្តីទាាំងសនេះជាបស់ៅ
ទែឯង េុក្ជាេីេាំគាល់ ស ើយគ្ែូវសធវើជាសាេ ក្សៅក្ណ្តត លថ្នង េឯង្ង(សចេិ
យក្ថ្ន ៦:៥-៨)។ 

 គ្ពេះរមា ីបានគ្បាបស់យើងថ្ន ក្នុងនាមជាឪពុក្មត យ ក្ិចចកា េាំខ្នប់ាំ្ុែតែល
សយើងគ្ែូវសធវើេគ្មបកូ់្នសយើង រឺគ្ែូវបសគ្ងៀនពួក្សរឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះេមច េ់ ឲ្យ
េេ់ពីចិែត ពីវញិ្ហា   និងក្មេ ាំង។ សនេះជាសគាលសៅធាំបាំ្ុែតែលឪពុក្មត យមន
េគ្មបកូ់្ន រឺមនិគ្ែូវយក្កា គ្ពួយបា មភណ្តមយួ ជាសគាលសៅតែលេាំខ្នជ់ាង
សនេះសឡើយ សទាេះវាជាកា គ្ពួយបា មភ េាំពីកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់ពួក្សរក្ស៏ោយ។   

 ជាស ៀងរាល់ទលង សែើសធវើែូចសមតច ឲ្យសយើងអាចបសគ្ងៀនកូ្ន ឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះ?  

ចែេុ់ក្គ្ពេះជាេាំខ្នជ់ាងកា គ្ពួយបា មភ េាំពកីា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្ន  
 រឺមននយ័ថ្ន សយើងយក្គ្ពេះជាេីមយួ សៅក្នុងកា សគ្បើគ្បាេ់សពលសវលា និង
ធនធាន បេ់សយើង។ ឧទា   ៍ សយើងអាចតចក្ចយស ឿងែាំ ឹងលអ ែល់កូ្ន
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 បេ់សយើង រឺមនិតមនតែមតង តែជាសេៀងទាែ។់ សយើងចាំបាចគ់្ែូវបសគ្ងៀនពួក្សរឲ្យ
ែឹងថ្ន គ្ពេះជាន ណ្ត គ្ពេះេងគបានសធវើេវខីេេះេគ្មបស់យើង និងគ្បាបេ់ាំពី្ លវបិាក្ទន
េាំសពើបាប ភាពចាំបាចទ់នកា តគ្បចិែត និងគ្ពេះរុ ែជ៏ួយ េស្ងាគ េះ បេ់គ្ពេះេមច េ់
សយេ៊ែូវគ្រីេទ។ កា បសគ្ងៀនកូ្នសយើងឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះសយេ៊ែូវ រឺេែិែក្នុងចាំសណ្តម
ក្ាំ បគ់្េពយខ្ងវញិ្ហា  តែលមនែទមេបាំ្ុែ តែលសយើងអាចបនសល់េុក្ឲ្យកូ្ន
សយើង។ សយើងរួ តែេធិសាា នឲ្យ និងជាមយួកូ្នៗ បេ់សយើង ជាសេៀែទាែ ់ រឺ
េធិសាា នេាំពីត្នក្នីមយួៗទនជីវែិ ស ើយបសគ្ងៀនពួក្សរ េាំពីសគាលែទមេតែលសគា ព
គ្បែិបែតិែល់គ្ពេះ តែលពួក្សរអាច ក្បាន តាម យៈកា ស ៀនគ្ពេះរមា ីជាលក្ខ ៈ
គ្រួសា  កា បសគ្មើគ្ពេះជាមយួគាន  សៅគ្ពេះវហិា  និងកា សធវើជារាំ ូលអ។ កា យក្គ្ពេះជា
េីមយួ រឺមននយ័ថ្ន សយើងតបងតចក្ និង ក្ាសពលសវលា និងក្មេ ាំង បេ់សយើង 
សែើមបកីា លូែលាេ់ខ្ងវញិ្ហា   បេ់សយើង និងកូ្នៗ បេ់សយើង សោយមនិ
បសណ្តត យឲ្យកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្នសយើង មនភាពេាំខ្នជ់ាងអាេិភាពខ្ង
វញិ្ហា   បេ់សយើងសនាេះសឡើយ។  

ចាំណ្តយសពលនកឹ្ចាំ េាំពគី្ពេះ 
 កា យក្គ្ពេះជាេីមយួ ក្ម៏ននយ័ថ្ន សយើងសធវើយា៉ា ងណ្ត ឲ្យកូ្នសយើងមន
សពលសវលា នឹក្ចាំេាំពីគ្ពេះេងគ។ សយើងចាំបាចគ់្ែូវជួយ ពួក្សរ ឲ្យសបតជ្ាចិែតលេះបង់
សពលសវលា សែើមបេិីក្ាេាំពីគ្ពេះ និងគ្បក្បជាមយួរា្េត បេ់គ្ពេះេងគ ក្នុងពួក្ជាំនុាំ 
ជាជាងជាំ ញុពួក្សរឲ្យស ៀនបតនែម សៅចុងេបាត  ៍។ កា សនេះហាក្ែូ់ចជាពិបាក្
សធវើ។ ប៉ាុតនត សនេះជាត្នក្មយួទនត្នកា  តែលគ្ពេះជាមច េ់មនេគ្មបស់ាន គ្ពេះ េត
ទាាំងេេ់ បេ់គ្ពេះេងគ។ កា លូែលាេ់ និងភាពគ្េេ់ថ្នេ ខ្ងវញិ្ហា   រឺជាធាែុ
្សាំែេ៏ាំខ្ន ់ក្នុងកា សធវើែាំស ើ  ខ្ងវញិ្ហា   បេ់សយើង។ 

 សទាេះជាយា៉ា ងណ្តក្ស៏ោយ សយើងគ្ែូវចាំថ្ន កា េេួលខុេគ្ែូវចាំសពាេះកា លូែ
លាេ់ខ្ងវញិ្ហា   បេ់កូ្នសយើង រឺមនិពឹងត្អក្សៅសលើពួក្ជាំនុាំសនាេះសឡើយ។ 
សគ្ពាេះបេរមា ី ែូចជា េុភាេិែ ២២:៦ និង សចេិយក្ថ្ន ៦:៥-៨ េុេធតែបាន
និយាយេាំសៅសៅសលើឪពុក្មត យតែមតង។   

 បេរមា ីទាាំងពី ក្ប៏ានបងាហ ញថ្ន សយើងគ្ែូវតែបសគ្ងៀនកូ្នៗ បេ់សយើង្ងតែ ។ 
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គ្ពេះជាមច េ់បានគ្បទានឲ្យសយើងមនភា ក្ិចចបសគ្ងៀនកូ្នៗ បេ់សយើង េាំពីសេចក្តី
ខ្ងវញិ្ហា  ែប៏ េុិេធ ជាេាំខ្នប់ាំ្ុែ រេឺាំខ្នជ់ាងកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់ពួក្សរ។ 
មនមែិមយួបានសពាលថ្ន “សបើសយើងមនិបសគ្ងៀនកូ្នៗសយើង ឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះ
សយេ៊ែូវសេ សលាក្ិយនឹងបសគ្ងៀនពួក្សរមនិឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះេងគមនិខ្ន”។ សៅក្នុង
េមយ័តែលមនកា គ្បក្ួែគ្បតជងខ្េ ាំង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ អាេិភាពេីមយួ បេ់
សយើង រឺគ្ែូវបសគ្ងៀនកូ្នសយើង ឲ្យសាគ ល់ និងគ្េឡាញ់គ្ពេះេងគ។ 

 េនក្ខេេះគ្បត លជាមនអា មេ ៍ថ្ន កា សមើលកា ខុេគ្ែូវមក្សលើកា លូែ
លាេ់ខ្ងវញិ្ហា    បេ់កូ្នៗសយើង រឺជាកា ែគ្មូវែព៏ិបាក្មយួ។ ប៉ាុតនត គ្ពេះមនិ
បានគ្បទានក្ិចចកា សនេះមក្សយើង សោយមនិបានគ្បទានឲ្យសយើងមនលេធភាពសធវើវា
សនាេះសឡើយ។ សពលណ្តសយើងចូលសៅជិែគ្ពេះេងគ សែើមបថី្នវ យកា ភយ័ខ្េ ច និងកា 
គ្ពួយបា មភ ស ើយសពលណ្តសយើងលូែលាេ់ សៅក្នុងកា សែើ ជាមយួគ្ពេះេងគ សនាេះ
គ្ពេះេងគនឹងជួយ ឲ្យសយើងអាចបាំសពញភា ៈក្ិចចែប៏ េុិេធ បេ់សយើង សោយបសគ្ងៀន
កូ្នៗសយើង ឲ្យសាគ ល់ និងគ្េឡាញ់គ្ពេះេងគជាស ៀងរាល់ទលង េូមបតីែតាម យៈ
ក្ាំ ុេ បេ់សយើងក្ស៏ោយ។ 

កា ពចិ ណ្ត 

១. សែើមនវធិីសា្េតេវីខេេះ តែលខ្ុ ាំអាចសគ្បើ សែើមបេីងាែធ់ងនេ់ាំពីកា សកាែខ្េ ចគ្ពេះ 
ឲ្យខ្េ ាំងជាងសជារជយ័ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្ន?  

២. សែើខ្ុ ាំអាច ាំតលក្ និង ក្ាសពលសវលាយា៉ា ងែូចសមតច សែើមបតីចក្ចយែាំ ឹងលអ 
កា េធិសាា ន និងកា ថ្នវ យបងគាំគ្ពេះជាមយួកូ្ន បេ់ខ្ុ ាំ?  

៣. សែើសធវើែូចសមតច ឲ្យគ្រសួា ខ្ុ ាំអាចោក្អ់ាេភិាព សៅសលើកា ជបួជាមយួរា្េត បេ់គ្ពេះ?  

ចូ កុ្ាំ សាយចែិត ប៉ាតុនត ចូ យក្រាំ តូាមសេចក្តគី្េឡាញ់ បេ់គ្ពេះ 
 កា បសគ្ងៀនកូ្នៗ បេ់សយើងឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះ ក្ម៏ននយ័ថ្ន សយើងមនេាំនាក្់
េាំនងជាមយួពួក្សរ គ្េបតាមកា បសគ្ងៀន បេ់គ្ពេះជាមច េ់ រែូឺចមនសេចក្តតីចងថ្ន:  

ឪពុក្រាល់គាន សេើយ កុ្ាំឲ្យចក្ ់កុ្កូ្ន បេ់ខេួ នសឡើយ ចូ បសគ្ងៀនវាសៅតាម
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ែាំបូនាេ ន និងសេចក្តីោេ់សែឿន បេ់គ្ពេះេមច េ់វញិ។ សេសភេូ  ៦:៤ 

 គ្ែងច់ាំ ុចសនេះ សាវក័្ប៉ាុលបានសលើក្េឹក្ចិែតសយើង ឲ្យរិែែល់េុខុមលភាព
្េូវចិែត និង្េូវអា មេ ៍ បេ់កូ្នៗសយើង្ងតែ ។ តែសយើងងាយនឹងសភេចស ឿងសនេះ 
សៅក្នុងេមយ័តែលមនកា គ្បក្ួែគ្បតជងខ្េ ាំង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ។ 

ហាា ស ែ(Gareth)ជាសក្េងអាយុ១០ឆ្ន ាំ។ ទលងមយួ ហាា ស ែបានវលិគ្ែឡបម់ក្្ទេះ
វញិ សោយនាាំគ្ក្ោេ់ពិនទុ េះគ្បឡង មក្ឲ្យសលាក្យា៉ា កុ្ប(Jacob)តែលឪពុក្
 បេ់គាែ។់ សលាក្យា៉ា កុ្បក្ប៏ានតគ្េក្ោក្គ់ាែថ់្ន “កូ្នស ៀនយា៉ា ងសម៉ាច បានព
នទុ េះេនយ់ា៉ា ងសនេះ?” សលាក្យា៉ា កុ្បក្ប៏ានរាំរាមគាែថ់្ន “សែើកូ្នពិែជាលងងយ់ា៉ា ង
សនេះឬ? យក្លអ កូ្នរួ តែខាំស ៀនឲ្យខ្េ ាំងជាងសនេះសេៀែ!” ហាា ស ែក្ប៏ានគ្េក្េឹ់ក្
តភនក្។  

 សពលណ្តសយើងមនកា  ាំពឹងចងប់ាន តែលមនិេមស ែុ្ល មក្សលើកូ្នៗ
 បេ់សយើង ឬមនកា េងាែធ់ងនោ់ចខ់្ែ មក្សលើលេធ្លទនកា េិក្ា បេ់ពួក្
សរ រឺមននយ័ថ្ន សយើងក្ាំពុងតែបសងាើែឲ្យមនអា មេ ៍ តែលគ្ែូវសរបែិសេធ សៅ
ក្នុងចិែត បេ់ពួក្សរ តែលអាចនាាំឲ្យមនភាពលវីងជូ ចែ ់ ឬក្ាំ ឹង។ ប៉ាុតនត គ្ពេះ
បនទូលគ្ពេះបាន ាំឭក្សយើងថ្ន : កុ្ាំឲ្យចក្ ់កុ្កូ្ន បេ់ខេួនឲ្យមនក្ាំ ឹង។ កុ្ាំសធវើឲ្យ
ពួក្សរមនចិែតជូ លវីង។ កុ្ាំសធវើឲ្យពួក្សរមនអា មេ ៍ថ្ន គ្ែូវបានសរបែិសេធន៍
សនាេះសឡើយ។ 

 ្ទុយសៅវញិ គ្ពេះេងគបានគ្តាេ់សៅសយើង ឲ្យគ្តាបត់ាមគ្ពេះេងគ សោយ
គ្េឡាញ់កូ្ន និងមនសេចក្តីសមតាត ចាំសពាេះពួក្សរ។ សេចក្តីគ្េឡាញ់តែលសយើង
មនចាំសពាេះកូ្នសយើង រឺមនិគ្ែូវមនលក្ខខ ឌ  និងត្អក្សៅសលើលេធ្លទនកា 
េិក្ា បេ់ពួក្សរសនាេះសឡើយ ែបែិគ្ពេះេងគគ្េឡាញ់សយើង សោយគាេ នលក្ខខ ឌ ។ 
្ទុយសៅវញិ សយើងគ្ែូវមនចិែត “គ្បក្បសោយសមតាត ក្ ុណ្ត និងអា ិែអាេូ  …
យឺែនឹងខឹង ស ើយមនសេចក្តីេបបុ េ និងសេចក្តីពិែគ្ែងជ់ាប បិូ ”(េាំនុក្ែាំសក្ើង 
៨៦:១៥)។ 

 ក្នុងនាមសយើងជាេនក្េេួលគ្ពេះរុ គ្ពេះ សែើសយើងក្ាំពុងតែបងាហ ញសចញនូវគ្ពេះ
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រុ  ចាំសពាេះកូ្ន បេ់សយើង យា៉ា ងែូចសនេះ សៅក្នុងេមយ័តែលមនកា គ្បក្ួែ
គ្បតជងខ្េ ាំង ក្នុងកា េិក្ាឬសេ?  

កា ពចិ ណ្ត  
១. សែើខ្ុ ាំគ្ែូវសធវើែូចសមតច សែើមបកីា ពា េុខុមលភាព្េូវចិែត និងអា មេ ៍ បេ់កូ្នខ្ុ ាំ 
និងមនិបតនែមស្េតេែល់ពួក្សរ? 

២. សែើខ្ុ ាំបានបងាហ ញឲ្យកូ្នខ្ុ ាំែឹងថ្ន ខ្ុ ាំនឹងគ្េឡាញ់ពួក្សរែិចជាងមុខ សបើេិនជា
ពួក្សរស ៀនមនិពូតក្ឬ?  សែើសធវើែូចសមតចឲ្យខ្ុ ាំអាចសធវើឲ្យពួក្សរសជឿជាក្ថ់្ន ខ្ុ ាំនឹង
គ្េឡាញ់ពួក្សរ សទាេះពួក្សរបានេេួលលេធ្លក្នុងកា េិក្ា យា៉ា ងណ្តក្៏
សោយ?  

៣. សែើខ្ុ ាំអាចបងាហ ញសេចក្តីគ្េឡាញ់ និងសេចក្តីសមតាត  បេ់គ្ពេះ ែល់កូ្នខ្ុ ាំ យា៉ា ង
ែូចសមតច ជាស ៀងរាល់ទលង? សែើគ្ែូវបងាហ ញសោយេក្មេភាព ពាក្យេមត ី និង
អា មេ ៍យា៉ា ងែូចសមតចខេេះ?  
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េី៣  
ការណរៀនសបូ្រ គឺជាការណរៀនអំាពីប្ពះ និងស្នន ប្ពះហសតប្ពះអងគ 

សែើ ស ែុេវបីានជាឪពុក្មត យទាាំងឡាយស្េតេខ្េ ាំងយា៉ា ងសនេះ ក្នុងេមយ័
គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ?  

 គ្ែងច់ាំ ុចសនេះ េនក្ខេេះចងអុលបងាហ ញថ្ន ឪពុក្មត យទាាំងឡាយមនស្េតេ
ខ្េ ាំងយា៉ា ងសនេះ សោយសា ពួក្សរក្ាំពុងតែ េ់សៅក្នុងេងគម តែលចូលចិែតសធវើេវី
សលឿនៗ និងមនកា គ្បក្ួែគ្បតជងខ្េ ាំង សោយមនេតងោ់ខាេ់ៗ ស ើយមន ក្់ៗ
គ្បក្ួែគ្បតជង សែើមបឲី្យបានែល់ចាំ ុចខាេ់ជាងសរ។ សក្េងៗេេួល ងេមា ធខ្េ ាំង 
តែលជាំ ុញឲ្យពួក្សរស ៀនឲ្យបានពនទុេះលអឥែសខ្ច េះ និងសឡើងឲ្យែល់ក្ាំពូល ស ើយ
បានចូលស ៀនសាលាលអជាងសរ សែើមបឲី្យមនកា សជឿជាក្ថ់្ន ពួក្សរនឹង ក្បាន
កា ងា លអ សៅសពលពួក្សរធាំសឡើង។  

 េនក្ខេេះសេៀែបានចងអុលបងាហ ញថ្ន ឪពុក្មត យទាាំងឡាយមនស្េតេខ្េ ាំង រឺ
សោយសា សាលាស ៀនបានបនតបសងាើនេតងោ់ទនកា េប ់ ាំ កានត់ែខាេ់សឡើងៗ។ 
សលាក្ឌីសនេ(Dinesh) តែលជាឪពុក្ បេ់ជូលា(Julia) តែលជាសក្េងអាយុ៨ឆ្ន ាំ 
បានលានម់ែថ់្ន “លាំហាែរ់ ិែវេិាឥឡូវពិបាក្ៗណ្តេ់។ ខ្ុ ាំសមើលលាំហាែ់
 បេ់កូ្នគ្េីខ្ុ ាំមនិយល់សេ!” េនទឹមនឹងសនាេះ ឪពុក្មត យែទេសេៀែ បាននិយាយថ្ន 
ក្មេវធិីេិក្ាេមយ័ឥឡូវ បានសធវើឲ្យេិេសកានត់ែពិបាក្ស ៀនសោយខេួនឯងសៅ
្ទេះ។ េនក្គ្េីេ៊ែូជីង(Su Ching) ជាមត យ បេ់សេលាែ តែលមនអាយុ ១២ឆ្ន ាំ។ 
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គាែន់ិយាយថ្ន “វញិ្ហា  សា គ្បឡងមនលាំហាែ ់ និងេាំ ួ តែលគ្រូមនិបាន
បសគ្ងៀនក្នុងថ្នន ក្ស់ ៀន។ ស ែុសនេះស ើយបានជាសក្េងៗចាំបាចគ់្ែូវស ៀនរួ សគ្ចើន
យា៉ា ងសនេះ”។ 

 សយើងមនិអាចគ្បតក្ក្បានសឡើយថ្ន មនុេសភារសគ្ចើនមនិអាចសធវើេវបីានសគ្ចើន 
សែើមបផី្លេ េ់បតូ េងគម តែលសយើងក្ាំពុងតែ េ់សៅ។ មនក្តាត ខ្ងសគ្ៅជាសគ្ចើន 
តែលនាាំឲ្យសយើងមនស្េតេ ក្នុងក្ាំ ែិណ្តមយួ។ 

 ប៉ាុតនត គ្ពេះរមា ីបានបញ្ហជ ក្ច់ាេ់ថ្ន ចិែតតែលមនេាំសពើបាប រជឺាក្តាត ធាំជាង
សរ តែលនាាំឲ្យសយើងមនស្េតេខ្េ ាំងយា៉ា ងសនេះ។  

សែើកា េិក្ា បេ់កូ្នបានកាេ យជា បូគ្ពេះ តែលសយើងក្ាំពុងតែថ្នវ យបងគាំឬ? 
ក្ ៏ ័េងាក្តប សចញពី្េូ វតែលេញបានបងាគ បស់រ ស ើយបានេិែសធវើ បូកូ្ន
សគានាាំគាន គ្កាបថ្នវ យបងគាំែល់ បូសនាេះ(និក្ខមនាំ ៣២:៨)។ 

 សពលសយើងអានបេរមា ី តែលនិយាយេាំពពីួក្េុីគ្សាតេល តែលក្ាំពុងតែ
ថ្នវ យបងគាំ បូចមេ ក្កូ់្នសគា តែលពួក្សរបានេូនពីមេ សយើងគ្បត លជានិយាយ
ក្នុងចិែតថ្ន “ខ្ុ ាំនឹងមនិថ្នវ យបងគាំ បូកូ្នសគាមេជាោចខ់្ែ!” ប៉ាុតនត សែើសយើងែឹងសេ
ថ្ន េពវទលងសនេះ មន បូកូ្នសគាជាសគ្ចើនគ្បសភេ តែលសយើងសមើលមនិស ើញ? សែើ
សយើងែឹងសេថ្ន េពវទលងសនេះ  បូកូ្នសគាសនាេះក្ាំពុងតែចាំពួនឆ្េក្ ់ សៅក្នុង ចិែត និង
រាំនិែ បេ់សយើង? 

  បេ់តែលសយើងសធវើឲ្យកាេ យជា បូគ្ពេះ មនិេុេធតែជា បេ់អាគ្ក្ក្ស់នាេះសេ។ វា
អាចជា បេ់លអ តែលសយើងបានសធវើឲ្យកាេ យជា បេ់តែលធាំបណ្តត ច ់ ។ វាអាចជា
សគាលសៅែគ៏្ែឹមគ្ែូវ តែលសយើងគ្បត លជាបានសធវើឲ្យកាេ យជាសគាលសៅធាំបណ្តត ច។់ 
ក្នុងខេួនសយើង តែងតែមនកា គ្បទាញគ្បេងគ់ាន  សោយសា ចិែតតែលមនេាំសពើបាប 
និងថ្នវ យបងគាំ បូគ្ពេះ តែលចងេ់សគ្មចសគាលសៅលអៗ  ែូចជាសជារជយ័ក្នុងកា េប ់ ាំ 
ឬចងឲ់្យកូ្នសយើងមនេនារែលអជាសែើម ស ើយក្ប៏ានសធវើឲ្យសគាលសៅសនេះ កាេ យ
ជាសគាលសៅធាំជាងសរ តែលគ្ែូវខិែខាំេសគ្មចឲ្យបាន សទាេះគ្ែូវមនលេះបងយ់ា៉ា ង
ណ្តក្ស៏ោយ។ 
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 សពលណ្តសយើងសធវើឲ្យកា េប ់ ាំ បេ់កូ្ន កាេ យជា បូគ្ពេះ បេ់សយើង សយើងនឹង
មនក្ាំ ឹងតែលមនិេមស ែុ្ល សពលណ្តកូ្នៗ បេ់សយើងបរាជយ័ក្នុងកា 
េិក្ា ឬសយើងមនសមេនភាពគ្ជុល សពលតែលពួក្សរសជារជយ័។ សពលណ្ត
សយើងយក្កា េប ់ ាំ បេ់កូ្នជា បូគ្ពេះ សយើងនឹងមនកា លបប់ា មភ ឬមនេាំនុក្ចិែត
គ្ជុល សពលសយើងសគ្បៀបសធៀនកូ្នសយើង ជាមយួកូ្នេនក្ែទេ។ សពលណ្តសយើងយក្
កា េប ់ ាំ សធវើជា បូគ្ពេះ បេ់សយើង សយើងនឹងសធវើឲ្យវាកាេ យជាអាេិភាពេីមយួ ក្នុងជីវែិ
សយើង សោយសធវើយា៉ា ងណ្តឲ្យកូ្នសយើងមនសជារជយ័ សទាេះកា សធវើែូចសនេះ សធវើឲ្យខូច
អាេិភាពខ្ងវញិ្ហា   បេ់សយើងក្ស៏ោយ។  
 សយើងមនិអាចបសគ្មើទាាំង បូគ្ពេះ្ង និងគ្ពេះ្ងបានសេ។ គ្ពេះសយេ៊ែូវបានមន
បនទូលចាេ់ថ្ន សយើងមនិអាចបសគ្មើមច េ់ពី បានសឡើយ។ រឺែូចតែលគ្ពេះេងគបាន
មនបនទូលថ្ន “គាេ នេនក្ណ្តអាចនឹងបាំស ើសៅហាវ យ២នាក្ប់ានសេ ែបែិេនក្សនាេះនឹង
េអប១់ ស ើយគ្េឡាញ់១ ឬសសាេ េះគ្ែងន់ឹង១ ស ើយសមើលងាយ១ េនក្រាល់គាន ពុាំ
អាចនឹងសគា ពែល់គ្ពេះ និងគ្េពយេមបែតិ្ងបានសេ”(ម៉ា ថ្នយ ៦:២៤)។ តាមគ្ពេះ
បនទូលគ្ពេះសយេ៊ែូវ សយើងមនិអាចបសគ្មើគ្ពេះ និងលុយ សធវើជាមច េ់ក្នុងសពលតែមយួ
បានសេ។ ស ើយត្អក្សៅសលើសគាលកា ជាមូលោា នសនេះ សលាក្្ វងេីុ់េ សបខិន
(Francis Bacon) ធាេ បម់នគ្បសាេនថ៍្ន “លុយ រឺជាេនក្បសគ្មើែេ៏សាច  យ តែជា
សៅហាវ យនាយែអ៏ាគ្ក្ក្”់។ ែូចសនេះ សយើងក្អ៏ាចនិយាយ្ងតែ ថ្ន: “កា េប ់ ាំ រឺ
ជាេនក្បសគ្មើែល៏អ តែជាសៅហាវ យនាយែអ៏ាគ្ក្ក្”់។  
 សែើកា េប ់ ាំ និងបាំ ងចិែត បេ់សយើង តែលចងឲ់្យកូ្នសយើងសជារជយ័ បាន
កាេ យជា បូគ្ពេះស ើយឬ? 
 ចិែត បេ់សយើងងាយនឹងបញ្ចុ េះបញ្ចូ លសយើង ឲ្យសជឿថ្ន សយើងមនិមន បូគ្ពេះ
ទាល់តែសសាេះ ក្នុងសពលបចចុបបនន។ តែ គ្ពេះរមា ីបាន ាំឭក្សយើងថ្ន “ឯចិែតជាសគ្រឿង
បសញ្ហោ ែសលើេជាងទាាំងេេ់ ស ើយក្អ៏ាគ្ក្ក្ ់ួេលបែ់្ ង សែើេនក្ណ្តនឹងអាច
សាគ ល់បាន”(សយស ម ១៧:៩)។ 
 គ្ពេះបានគ្តាេ់សៅរា្េតគ្ពេះេងគ ឲ្យសរចសចញពកីា ថ្នវ យបងគាំ បូគ្ពេះ ស ើយ
គ្ែូវថ្នវ យបងគាំគ្ពេះេងគតែមយួប៉ាុសណ្តា េះ។ សនេះជាែាំស ើ  កា តែលគ្បគ្ពឹែតសៅសពញ
មយួជីវែិសយើង តែលចបស់្តើម សពលណ្តតែលសយើងេូលេូមគ្ពេះ ឲ្យសបើក្បងាហ ញ
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េាំសពើបាប បេ់សយើង ឲ្យសយើងបានែឹង រែូឺចតែលសេតចោវឌីបានេូលេូម ក្នុងបេ
រមា ីេាំនុក្ែាំសក្ើង ១៣៩:២៣-២៤ ថ្ន : “ឱគ្ពេះេងគសេើយ េូមពិនិែយសមើល ឲ្យបាន
សាគ ល់ចិែតេូលបងគាំ្ង េូមលបងលឲ្យបានគ្ជាបេេ់ទាាំងរាំនិែទនេូលបងគាំចុេះ 
េូមេែសមើលសបើមនេាំសពើអាគ្ក្ក្ណ់្តសៅក្នុងេូលបងគាំ ស ើយនាាំេូលបងគាំតាម្េូវែ៏
សៅេេ់ក្លបជានិចច”។  

កា ពចិ ណ្ត  
១. សែើមន បូគ្ពេះេវីខេេះ តែលបានចង ែឹចិែត បេ់ខ្ុ ាំ ក្នុងេមយ័តែលមនកា 
គ្បណ្តាំងគ្បតជងខ្េ ាំង ក្នុងកា េប ់ ាំ?  

២. សែើសធវើែូចសមតច ឲ្យខ្ុ ាំអាចងាក្សចញពី បូគ្ពេះ បេ់ខ្ុ ាំ ស ើយចុេះចូលនឹងគ្ពេះជា
ស ៀងរាល់ទលង?  

សែើសយើងអាចផ្លេ េ់បតូ េេសនៈ ចាំសពាេះកា េប ់ ាំឬសេ?  
 សយើងអាចឈ្បយ់ក្កា េប ់ ាំ សធវើជា បូគ្ពេះ តែកា គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា េប់
 ាំ ក្មេវធិីេិក្ា និងកា គ្បឡង នឹងសៅតែមនែតែល។ ប៉ាុតនត សយើងអាចផ្លេ េ់បតូ េ
េសនៈតែលសយើងមនចាំសពាេះកា េប ់ ាំ និងផ្លេ េ់បតូ  សបៀបតែលសយើងសោេះគ្សាយ
បញ្ហហ ស្េតេទាាំងសនេះ។ 

សពលតែលសេម៉ាុេ(Amos) តែលជាសក្េងអាយុ១៤ឆ្ន ាំ គ្ែឡបព់សីាលាស ៀនវញិ 
េាំ ួ េីមយួ តែលេនក្គ្េីសចននី វ័ (Jennifer) បានេួ គាែរឺ់ “សែើកូ្នមន
ក្ិចចកា គ្រូោក្ឲ់្យសធវើសៅ្ទេះសេ?” េពវទលងសនេះ េនក្គ្េីសចនី វ័ បានេួ េាំ ួ 
ស្សងពីសនេះថ្ន “សែើកូ្នស ៀនបានេវខីេេះ ពសីាន គ្ពេះ េត បេ់គ្ពេះ សៅទលងសនេះ?” 
សពលតែលេនក្គ្េីសចនី វ័ េួ េាំ ួ សនេះជាសលើក្េីមយួ អាម៉ាុេបាន្ទុេះ
េាំស ើ ច ស ើយសឆ្េើយែបថ្ន “ស ែុេី ម៉ា ក្េួ់ កូ្នេញ្ច ឹង? កូ្នស ៀនមុខវជិាជ
ភាសាេងស់រេេ ចិន រ ិែវេិា ជីវវេិា រីមវីេិា និងគ្បវែតសិា្េត សៅសាលា
ស ៀន! សយើងស ៀនេាំពីគ្ពេះ តែសៅទលងអាេិែយសេ”។ មត យ បេ់គាែក់្ប៏ានញញឹម 
ស ើយនិយាយថ្ន “សេ សេម៉ាុេ មុខវជិាជ ទាាំងេេ់សនាេះ រឺេុេធតែនិយាយ េាំពីសាន
គ្ពេះ េត បេ់គ្ពេះ!”  
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 កា េប ់ ាំបាន្តល់ឱកាេែម៏នែទមេ ឲ្យសយើងសេ្ើចេ សេើ ចាំសពាេះសាន គ្ពេះ
 េត បេ់គ្ពេះ និងចាំសពាេះគ្ពេះេងគ តែលជាគ្ពេះអាេិក្ ។ រឺែូចតែលបេរមា ីេាំនុក្
ែាំសក្ើង ១៩:១-២ បានតចងថ្ន “ទ្ទសម េាំតែងពីេិ លីអទនគ្ពេះ 

 ស ើយលាំ អាកាេក្ប៏ងាហ ញកា  តែលគ្ពេះ េតគ្េងស់ធវើ ទលង១សពាលគ្បាបែ់
ែល់ទលង១សេៀែ ស ើយយប១់ក្េ៏ាំតែងចាំស េះែល់យប១់សេៀែតែ ”។ 

 មុខវជិាច ទាាំងេេ់សៅសាលា េុេធតែបាន្តល់ឱកាេឲ្យសយើងេិក្ាបតនែមេាំពី
គ្ពេះ។ តាម យៈភាសា សយើងអាចស ៀន េាំពភីាពចគ្មុេះទនពូជសាេន ៍ និងវបបធម ៌
តែលគ្ពេះបានេនុញ្ហា ែឲ្យចសគ្មើនសឡើង េូទាាំងពិភពសលាក្។ តាម យៈរ ិែវេិា 
និងវេិាសា្េត សយើងស ៀនេូគ្ែេាំពីេណ្តត បធ់ាន ប ់ ទនសាន គ្ពេះ េត បេ់គ្ពេះ និង
េាំពី សបៀបតែលគ្ពេះបានស ៀបចាំ និងលមអសាន គ្ពេះ េតទាាំងសនាេះ។ កា េិក្ាេាំពី កុ្ខ
ជាែិ និងេែវ ក្នុងជីវវេិា បានចងអុលបងាហ ញឲ្យសយើងងាក្សៅ ក្ សបៀបតែលគ្ពេះ
េងគបានបសងាើែជីវែិទាាំងឡាយមក្។ កា េិក្ាគ្បវែតិសា្េតបានចងអុលបងាហ ញ េាំពី
ភាពទលេលនូ និងេាំសពើបាប បេ់មនុេសជាែិ។ ស ើយមុខវជិាជ ជាសគ្ចើនសេៀែ ក្ប៏ាន
េិក្ា េាំពីសាន គ្ពេះ េត បេ់គ្ពេះ្ងតែ ។ 

 គ្ពេះជាវចិិគ្ែក្  ែ្នតីក្  រ ិែវេូិ េនក្វេិាសា្េត វេិវក្  ។ល។ និយាយឲ្យ
ខេី កា េប ់ ាំរឺមនិគ្គានត់ែសែើមបឲី្យបានពនទុេះតែប៉ាុសណ្តា េះសឡើយ តែក្គ៏្ែូវតេវងយល់
េាំពីគ្ពេះ្ងតែ ។ 

 សពលណ្តសយើងជាំ ញុកូ្នសយើង ឲ្យខាំស ៀនយក្ពនទុេះឲ្យបានលអតែមា៉ាង សនាេះ
សយើងអាចបាែប់ងឱ់កាេជួយ ពួក្សរ ឲ្យតេវងយល់ េាំពីសាន គ្ពេះ េត បេ់គ្ពេះ 
និងងាក្សៅ ក្គ្ពេះេងគ តាម យៈកា តេវងយល់ េាំពសីាន គ្ពេះ េតគ្ពេះេងគ។ សពល
ណ្តសយើងយល់ស ើញថ្ន កា ស ៀនេូគ្ែគ្គានត់ែជាកា េងគុយស ៀនសមស ៀន សយើង
បាែប់ងឱ់កាេ្តល់ឲ្យកូ្នសយើង នូវសមស ៀនតែលលអបាំ្ុែ តែលបសគ្ងៀនថ្ន គ្ពេះជា
មច េ់សលើសាន គ្ពេះ េតទាាំងេេ់ ស ើយក្ជ៏ាមច េ់ទនកា គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា 
េប ់ ា្ំ ងតែ ។ 

កា ពិច ណ្ត  
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១. សែើខ្ុ ាំក្ាំពុងតែនាាំឲ្យកូ្នខ្ុ ាំរិែថ្ន កា េប ់ ាំ រឺគ្គានត់ែជាកា ស ៀនសែើមបឲី្យបានពិនទុ
លអឬ? 

២.សធវើែូចសមតច ឲ្យខ្ុ ាំអាចមនកា េនទនាកានត់ែមននយ័ ជាមយួកូ្នៗ បេ់ខ្ុ ាំ 
ស ើយជួយ ពួក្សរ ឲ្យែឹងថ្ន កា េប ់ ាំ  ក្ជ៏ាកា តេវងយល់េាំពសីាន គ្ពេះ េត និង
េាំពគី្ពេះ្ងតែ ?  
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េី៤  

ការសប្ាក្ ក្នងុច្បាររ់រសប់្ពះ 

ម នសពលមយួ េនក្គ្េីែន(Dawn) បានស ង្ ក្មខុ។ កូ្នគ្បុេ បេ់គាែ ់
ស េ្ េះម៉ា ក្ អាយុ៩ឆ្ន ាំ មនកា សលវេគ្បត េ សៅក្នុងកា គ្បឡងមុខ

វជិាជ ភាសាេងស់រេេ ស ើយក្ប៏ាននិសេទេ “B” សៅសពលតែលគាែអ់ាចយក្បាន
និសេទេ “A”។ េនក្គ្េីែន មនកា លបប់ា មភ ប៉ាុតនត គាែប់ាននឹក្ចាំ េាំពីគ្ពេះបនទូល
គ្ពេះ ក្នុងបេរមា ី  ៉ាមូ ១២:២។ គាែក់្ប៏ានបនេេឺសមេងេធិសាា នថ្ន “េូលបងគាំមនិចង់
គ្តាបត់ាមេមយ័សនេះសឡើយ តែចងផ់្លេ េ់តគ្ប សោយរាំនិែបានតក្ជាលេីសឡើង” ឱគ្ពេះ
េមច េ់ េូលបងគាំមនិចងម់នគ្បែិក្មេគ្ជុលសពក្ ចាំសពាេះកូ្ន បេ់េូលបងគាំសេ។ ប៉ាុតនត 
េូលបងគាំមនិចងឲ់្យកូ្នេូលបងគាំបនតមនកា សលវេគ្បត េសេៀែសឡើយ។ សែើេូល
បងគាំរួ តែសធវើយា៉ា ងណ្ត?”   

 សែើកា េេួលសាគ ល់ថ្ន គ្ពេះគ្េងជ់ាមច េ់ទនកា គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា េប ់ ាំ 
មននយ័ែូចសមតច ចាំសពាេះសយើង? 

 សែើវាជាកា េធិសាា នឲ្យកូ្ន បេ់សយើង ស ើយឈ្ប ់វ ីវល់ស ឿងស ៀនេូគ្ែ បេ់
ពួក្សរឬ? គ្ែងច់ាំ ុចសនេះ គ្ពេះរមា ីបាន្តល់ឲ្យនូវគ្បាជ្ា េគ្មបឲ់្យសយើងេនុវែត
ខុេពីសនេះ។ មនវធិីជាសគ្ចើន តែលសយើងអាចជួយ កូ្នៗ បេ់សយើង ឲ្យោក្គ់្ពេះ 
សៅក្នុងចាំ ុចក្ណ្តត លទនកា គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា េប ់ ាំ បេ់ពួក្សរ។ 
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រមឺននយ័ថ្ន សយើងគ្ែូវេិក្ាគ្ពេះរមា ី  
កា េវីតែលគ្ែូវសធវើក្ស៏ោយ ចូ សធវើឲ្យេេ់ពីចិែត េុក្ែូចជាសធវើថ្នវ យែល់គ្ពេះ
េមច េ់ មិនតមនែល់មនុេសសេ(កូ្ល៉ាុេ ៣:២៣)។ 

 េពវទលងសនេះ កូ្នៗ បេ់សយើង មនមុខ ប ជាេិេស។ ែូចសនេះ សយើងអាចសលើក្
េឹក្ចិែតពួក្សរ សោយបងាហ ញពួក្សរឲ្យែឹងថ្ន ពួក្សរមនសគាលបាំ ងតែលមន
នយ័ជាងកា េិក្ា តែលគ្គានត់ែសែើមបឲី្យបានពិនទុខាេ់ជាងសរ។ គ្ែងច់ាំ ុចសនេះ 
តាមគ្ពេះបនទូលគ្ពេះ ពួក្សរគ្ែូវស ៀនេូគ្ែ សែើមបគី្ពេះេមច េ់។ 

 ចូ ក្ែេ់ាំគាល់ថ្ន : កូ្ន បេ់សយើង មនិគ្ែូវស ៀនេូគ្ែ សែើមបសីយើង ឬសែើមបី
េសគ្មចបាំ ង បេ់សយើងសនាេះសេ។ ស ើយពួក្សរក្ម៏និគ្ែូវស ៀនេូគ្ែ សែើមបខីេួន
ឯង ឬសែើមបឲី្យខេួនឯង ងុស ឿងសនាេះតែ ។ ទ្ុយសៅវញិ សគាលសៅធាំបាំ្ុែ បេ់ពួក្
សរ ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ រឺគ្ែូវថ្នវ យេិ លីអែល់គ្ពេះ។ 

 សបើកូ្នសយើងស ៀនសៅសាលា បានពនទុេះលអ សយើងគ្បត លជាចងម់នសមេនៈ
ភាព ឬចងេ់ សេើ េមែែភាព បេ់ពួក្សរ។ ប៉ាុតនត រឺគ្ពេះសេ តែលេក្តិេមនឹង
េេួលកា សលើក្េ សេើ ។ និយាយ មួ គ្ពេះេងគបានបសងាើែកូ្នៗ បេ់សយើងមក្ និង
បានគ្បទានឲ្យពួក្សរមនេមែែភាព។  

 ស ើយសបើពួក្សរមនបញ្ហហ ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ សយើងគ្ែូវងាក្សៅ ក្គ្ពេះ ជាមយួ
កូ្នៗសយើង មុនសយើងងាក្សៅ ក្មនុេសណ្តមន ក្ ់ សគ្ពាេះគ្ពេះេងគជាគ្បភពទនក្មេ ាំង 
និងគ្បាជ្ា បេ់សយើង។ 

 សយើងមនិរ ួឲ្យែទមេកូ្ន បេ់សយើង សោយត្អក្សៅសលើនសិេទេ បេ់ពកួ្សរសឡើយ។ 
្ទុយសៅវញិ ពួក្សររួ េេួលយក្ែទមេ តែលគ្ពេះគ្បទាន សគ្ពាេះគ្ពេះេងគជាគ្ពេះតែល
មនក្តីគ្េឡាញ់ និងេពវគ្ពេះេយ័នឹងមនេាំនាក្េ់ាំនងជាមយួពួក្សរផ្លទ ល់ៗខេួន 
ស ើយបានបសងាើែពួក្សរមន ក្់ៗ មក្ ឲ្យមនលក្ខ ៈពិសេេស ៀងៗខេួន គ្ពមទាាំង
មនត្នកា  េគ្មបកូ់្ន បេ់គ្ពេះេងគទាាំងេេ់ សទាេះពួក្សរបានេេួលពិនទុេះប៉ាុនាេ ន
ក្ស៏ោយ ក្នុងកា គ្បឡង។   

េូមសយើងចងចាំចាំ ុចសនេះ សែើមបឲី្យសយើងសៅតែមនេេសនៈគ្ែឹមគ្ែូវ សពលតែល
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កូ្ន បេ់សយើងបានេេួលលេធ្លក្នុងកា គ្បឡង ែិចជាងកា  ាំពឹងចងប់ាន បេ់
សយើង។  

កា ពិច ណ្ត  
១. សែើខ្ុ ាំអាចសលើក្េឹក្ចិែតកូ្នខ្ុ ាំយា៉ា ងែូចសមតច សែើមបឲី្យកុ្ាំពួក្សរស ៀនេូគ្ែ សែើមបខី្ុ ាំ 
ឬសែើមបសីលើក្ែាំសក្ើងខេួនឯង តែសែើមបថី្នវ យេិ លីអែល់គ្ពេះ តែលសនេះជាសគាល
បាំ ងតែលធាំជាង?  

២. សែើខ្ុ ាំអាចជួយ កូ្នខ្ុ ាំយា៉ា ងែូចសមតច សែើមបឲី្យពួក្សរសជៀេវាង កា ឲ្យែទមេខេួនឯង 
សោយត្អក្សៅសលើនិសេទេ បេ់ពួក្សរ តែឲ្យពួក្សរេុក្ចិែតសលើេែតេញ្ហា   
តែលពួក្សរមនក្នុងគ្ពេះវញិ?  

រមឺននយ័ថ្ន សយើងគ្ែូវឲ្យពួក្សរខែិខាំស ៀនេូគ្ែ  
 សយើងអាចសលើក្េឹក្ចិែតកូ្នសយើង ឲ្យស ៀនេូគ្ែ “ឲ្យេេ់ពីចិែត”(កូ្ល៉ាុេ 
៣:២៣)។ បានសេចក្តីថ្ន ពួក្សរគ្ែូវមនភាពឧេា ៍ពាយាម។ រែូឺចតែលបេ
រមា ីេុភាេិែ ១៣:៤ បានតចងថ្ន :  

គ្ពលឹងទនមនុេសខជិលគ្ចេូេគ្បាថ្នន ចងប់ាន តែមិនបានេវីសសាេះ ឯគ្ពលឹង
ទនមនុេសពាយាម សនាេះនឹងបានជាប បិូ វញិ។  

 គ្ពេះរមា ីប៊ែបីមនិបានបងាគ បកូ់្នសយើង ឲ្យស ៀនឲ្យបានពិនទុឲ្យខាេ់ជាងសរសនាេះ
សេ តែពិែជាបានសលើក្េឹក្ចិែតពួក្សរ ឲ្យមនភាពឧេា ៍ពាយាម និងខិែខាំឲ្យ
េេ់ពីលេធភាព។ កា សលើក្េឹក្ចិែតកូ្នសយើងឲ្យមនភាពឧេា ៍ពាយាមក្នុង
ស ៀនេូគ្ែ រឺមនិតមន្ទុយនឹងចិែត បេ់សយើង តែលចងោ់ក្គ់្ពេះ សៅចាំ ុចក្ណ្តត
លទនកា គ្បណ្តាំងគ្បតជងក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែសនាេះសឡើយ។ តាមពិែ គ្ពេះេមច េ់េពវ
គ្ពេះេយ័ ឲ្យកូ្នសយើងមនកា េេួលខុេគ្ែូវ ចាំសពាេះកា េិក្ា បេ់ខេួន។ 

 អាចនិយាយបានមា៉ាងសេៀែថ្ន សគាលសៅ បេ់សយើង ក្នុងនាមជាឪពុក្មត យ 
រឺគ្ែូវសលើក្េឹក្ចិែតកូ្នសយើង ឲ្យខិែខាំស ៀនេូគ្ែឲ្យេេ់ពីចិែត រមឺនិតមនឲ្យខិែខាំ
ស ៀន ឲ្យមនពិនទុខាេ់ជាងសរសនាេះសេ។ សបើពួក្សរពិែជាបានគ្បឹងតគ្បងេេ់ពីលេធ
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ភាពស ើយ សនាេះសយើងរួ តែមនសមេនភាពចាំសពាេះពួក្សរ សទាេះពួក្សរមនិបានចាំ
ណ្តែថ់្នន ក្ស់លខមយួ សៅក្នុងថ្នន ក្ស់ ៀនក្ស៏ោយ។ 

កា ពចិ ណ្ត  
១. សែើខ្ុ ាំេ សេើ កូ្នខ្ុ ាំ តែសៅសពលតែលពួក្សរស ៀនបានពិនទុេះលអ សៅសាលាស ៀន
ឬ? សែើសធវើែូចសមតច ឲ្យខ្ុ ាំអាច ាំឭក្ខេួនឯង ឲ្យេ សេើ ពួក្សរ េគ្មបក់ា គ្បឹង
តគ្បងេេ់ពីេមែែភាព?  

២. សែើខ្ុ ាំអាចសលើក្េឹក្ចិែតកូ្នខ្ុ ាំយា៉ា ងែូចសមតច សែើមបឲី្យពួក្សរមនកា ឧេា ៍
ពាយាមក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ? 

រមឺននយ័ថ្ន សយើងគ្ែូវេុក្ចែិតថ្ន  
គ្ពេះគ្េងន់ងឹស ៀបចាំេនារែឲ្យកូ្នសយើង 
 កា េេួលសាគ ល់ថ្ន គ្ពេះគ្េងជ់ាមច េ់ទនកា គ្បណ្តាំគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ 
រឺមននយ័ថ្ន សយើងអាចេុក្ចិែតថ្ន គ្ពេះេងគនឹងស ៀបចាំេនារែឲ្យកូ្នសយើង។ 

 គ្ពេះរមា ីបានឲ្យសយើងងាក្តប សៅ ក្គ្ពេះ សពលណ្តសយើងមនកា លបប់ា មភ 
េាំពីនិសេទេ បេ់កូ្នសយើង និងេាំពីមហាវេិាល័យតែលពួក្សរនឹងគ្ែូវសៅស ៀន សៅ
សពលេនារែ ឬបា មភថ្ន សយើងបានសធវើគ្របគ់្គានេ់គ្មបព់ួក្សរឬេែ។់ គ្ពេះបនទូល
គ្ពេះបានធានាចាំសពាេះសយើងមតងស ើយមតងសេៀែថ្ន សយើង និងកូ្ន បេ់សយើង អាច
េុក្ចិែតគ្ពេះេងគ រឺែូចមនសេចក្តីតចងថ្ន :   

 មនុេសតែលសកាែខ្េ ចែល់គ្ពេះសយ ូវា៉ា  សនាេះមនេពីឹងមាំមនួ ស ើយកូ្នសៅ
 បេ់សរនឹងបានេីពាំនាក្ត់ែ (េុភាេិែ ១៤:២៦)។  

កុ្ាំឲ្យខវល់ខ្វ យេវីសឡើយ ចូ េូលែល់គ្ពេះ ឲ្យគ្ជាបពីសេចក្តីេាំ ូម បេ់េនក្
រាល់គាន ក្នុ ងគ្របក់ា ទាាំងេេ់ សោយសេចក្តីេធិសាា ន និងពាក្យេូលេងវ  ទាាំង
សពាលពាក្យេ គ្ពេះរុ ្ង យា៉ា ងសនាេះ សេចក្តីេុខសានត បេ់គ្ពេះ តែល
 ួេសលើេពីេេ់ទាាំងរាំនិែ និងជួយ កា ពា ចិែត ស ើយនិងរាំនិែ បេ់េនក្
រាល់គាន  ក្នុ ងគ្ពេះគ្រីេទសយេ៊ែូវ(ភីលីព ៤:៦-៧)។ 
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 សយើងអាចបស ត ញកា លបប់ា មភ ស ើយបនតមនចិែតេងប ់ សៅចាំសពាេះមុខទន
ភាពស្េតេ សគ្ពាេះគ្ពេះរឺជាេីគ្ជក្សកាន បេ់សយើង។ សយើងអាចថ្នវ យគ្របក់ា ទាាំង
េេ់ សោយកា េធិសាា ន សោយេុក្ចិែតថ្ន គ្ពេះេងគនឹង ុាំគ្រងេនារែែេ៏េ់ក្លប
 បេ់សយើង ក្នុងគ្ពេះគ្រីេទសយេ៊ែូវ ស ើយសលើេពីអាច ុាំគ្រងជីវែិសយើង សៅសលើត្ន
ែី និងេនារែ បេ់កូ្នសយើង។  

 សយើងងាយនឹងមនចិែតលបប់ា មភ សពលសយើងជតជក្ជាមយួមែិតភក្តិ ស ើយឮ
ពួក្សរេែួេាំពីកូ្ន តែលសៅស ៀនសៅសាលាលបីៗ  ឬបានសៅស ៀនរួ បាំប៉ាន ជាមយួ
គ្រូតែលលបីៗ ។ កា លបប់ា មភអាចសក្ើែមន ក្នុងចិែតសយើង សទាេះសយើងបានគ្បឹង
តគ្បងេេ់ពីលេធភាព សែើមបែីយុេធនឹងវា។ េាំរា ាំតែសយើងែឹង េាំនុក្ចិែតតែលសយើង
មនចាំសពាេះគ្ពេះ ក្ប៏ាន ងីេងួែេេ់។ ស ែុសនេះស ើយ គ្ពេះេងគបានគ្តាេ់សៅ
សយើង ឲ្យ “ផ្លេ េ់តគ្ប សោយរាំនិែបានតក្ជាលេសីឡើង” ជាស ៀងរាល់ទលង រឺមនិតមនតែមតង។ 
សពលណ្តភាពែក្េ់េែ ់ សពលណ្តភាពលបប់ា មភវាយគ្បហា មក្សលើសយើង សយើង
អាច ែស់ៅ ក្គ្ពេះេងគ ស ើយចាំថ្ន គ្ពេះេងគបានគ្តាេ់សៅសយើងឲ្យសកាែខ្េ ចគ្ពេះ
េងគ ជាជាងខ្េ ចសលាក្ិយ។ 

 កា សកាែខ្េ ចគ្ពេះេមច េ់ រឺមននយ័ថ្ន សយើងេេួលសាគ ល់ថ្ន គ្ពេះេងគជា
មច េ់សលើជីវែិ បេ់សយើង និងកូ្ន បេ់សយើង។ រឺមននយ័ថ្ន សយើងេេួលសាគ ល់ថ្ន 
សយើងមនិអាចស ៀបចាំេនារែឲ្យកូ្នសយើងបានទាាំងគ្េុងសឡើយ។ រឺមននយ័ថ្ន 
សយើងលេះបងស់ចលកា មនិេុក្ចិែត បេ់សយើង ស ើយងាក្មក្េុក្ចិែតគ្ពេះេងគវញិ។ 

 េ បុមក្ គ្ពេះេមច េ់ជាេនក្នាា្ំ េូវសយើងមន ក្់ៗ ។ សយើងមនិមនចាំស េះែឹងឥែ
សខ្ច េះ េាំណ្តចឥែសខ្ច េះ ឬកា គ្របគ់្រងែឥ៏ែសខ្ច េះសឡើយ។ តែគ្ពេះេងគមនេវីៗគ្រប់
យា៉ា ងេុេធតែលអឥែសខ្ច េះ។ គ្ពេះេងគនឹងមនិសបាេះបងកូ់្នគ្ពេះេងគសចលសឡើយ។  

 គ្ពេះេងគជាជាំនួយ និងជាតខលែល់េនក្តែលសកាែខ្េ ច និងេុក្ចិែតគ្ពេះេងគ។ 
សយើងអាចេធិសាា នថ្នវ យែាំស ើ  ទនកា េប ់ ាំ បេ់កូ្នសយើង ោចែ់ល់គ្ពេះេងគ សោយ
ែងឹថ្ន គ្ពេះេងគគ្េឡាញ់ពកួ្សរ សលើេពលីេធភាពតែលសយើងអាចគ្េឡាញ់ពកួ្សរ។ 
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កា ពចិ ណ្ត  
១. សែើខ្ុ ាំបានេុក្ចិែតគ្ពេះសគ្ចើនប៉ាុណ្តា  សៅក្នុងែាំស ើ  ទនកា េប ់ ាំ បេ់កូ្នខ្ុ ាំ? សែើសធវើ
ែូចសមតចឲ្យខ្ុ ាំអាចបសងាើនកា េុក្ចិែតគ្ពេះេងគ ក្នុងស ឿងសនេះ?  

២. សែើសធវើែូចសមតចឲ្យខ្ុ ាំអាចបនតសកាែខ្េ ចគ្ពេះ ខ ៈសពលតែលខ្ុ ាំស ៀបចាំសពលសវលា 
និងធនធាន បេ់កូ្នខ្ុ ាំ? 
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េី៥  

រសណ់ៅណោយប្ាជាា មក្ពីប្ពះ 

ខ្ ងសគ្កាមសនេះ រជឺាសេចក្តេីសងខប ទនេវីតែលសយើងបានតេវងយល់  ូែមក្ែល់ចាំ ុចសនេះ :  

១. កូ្នជាេាំសណ្តយមក្ពីគ្ពេះ 

២. សក្េងមន ក្់ៗ េុេធតែគ្ែវូបានគ្ពេះគ្េងប់សងាើែមក្ ឲ្យមនលក្ខ ៈពសិេេស ៀងៗខេនួ 

៣. ែូចសនេះ សយើងរួ តែសជៀេវាងកា សគ្បៀបសធៀបកូ្នសយើងជាមយួេនក្ែទេ។ 

៤. កូ្នជាមនុេស មនិតមនជា្លិែ្លសេ 

៥. សយើងមនឯក្េិេធិជាេនក្បសគ្មើែស៏សាេ េះគ្ែង ់ តែលគ្ពេះបានគ្បទានកូ្នឲ្យែឹក្នាាំ 
និងបសគ្ងៀន 

៦. អាេិភាពេីមយួ បេ់សយើង រឺគ្ែូវបសគ្ងៀនពួក្សរឲ្យសាគ ល់ និងគ្េឡាញ់គ្ពេះ 

៧. សយើងគ្ែូវតែតញក្សពល និងធនធាន សែើមបយីក្គ្ពេះជាេីមយួ ជាេាំខ្នជ់ាង
កាលវភិារទនកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្នសយើង 

៨. សយើងគ្ែូវគ្បាក្ែថ្ន កូ្នសយើងមនសពលសវលា េគ្មបន់ឹក្ចាំាំេាំពគី្ពេះ 
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៩. សយើងមនិគ្ែូវ ុញគ្ចនកូ្នសយើងឲ្យមនក្ាំ ឹង សោយបែិសេធពួក្សរ និង
េនុញ្ហា ែឲ្យភាពលវីងជូ ចែលូ់ែលាេ់ ក្នុងពួក្សរសឡើយ 

១០. កា បសងាើែ បូគ្ពេះ ក្នុងចិែតសយើង អាចជាមូលស ែុចមបង តែលនាាំឲ្យសយើង
មនអា មេ ៍ស្េតេ េាំពីកា គ្បណ្តាំគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្ន 

១១. គ្ពេះបានគ្តាេ់សៅសយើង ឲ្យលេះបងស់ចល បូគ្ពេះ តែលសយើងមន សទាេះវាជា
 បូគ្ពេះទនកា ស ៀនេូគ្ែ ឬ បូគ្ពេះទនសជារជយ័ក្តី 

១២. កា េប ់ ាំ រឺជាឱកាេែេ៏សាច  យ េគ្មបស់ ៀនេាំពសីាន គ្ពេះ េត បេ់គ្ពេះ និង
េាំពីគ្ពេះេងគ។ 

១៣. គ្ពេះេងគជាគ្ពេះេមច េ់ ទនកា គ្បណ្តាំគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្នសយើង 

១៤. កូ្នៗ បេ់សយើងគ្ែូវតែស ៀនេូគ្ែ សែើមបគី្ពេះ រឺមនិតមនសែើមបសីយើង ឬសែើមបី
ខេួនឯងសនាេះសឡើយ 

១៥. កា ស ៀនេូគ្ែ សែើមបគី្ពេះ រឺមននយ័ថ្ន សយើងថ្នវ យេិ លីអែល់គ្ពេះ សយើងងាក្
សៅ ក្គ្ពេះេងគ សែើមបេីេួលក្មេ ាំង ស ើយសយើងនឹក្ចាំថ្ន សយើងមនិគ្ែូវឲ្យែទមេកូ្ន
សយើង សោយត្អក្សៅសលើនិសេទេ បេ់ពួក្សរ តែត្អក្សៅសលើគ្ពេះ 

១៦. កា ស ៀនេូគ្ែ សែើមបគី្ពេះ ក្ម៏ននយ័ថ្ន កូ្នសយើងគ្ែូវឧេា ៍ពាយាម ក្នុង
កា ស ៀនេូគ្ែ 

១៧. សគាលសៅ បេ់សយើង រឺសែើមបឲី្យកូ្នសយើងខិែខាំេេ់ពីចិែត មនិតមនសែើមបឲី្យ
ពូតក្ជាងសរសនាេះសេ 

១៨. សយើងរួ តែមនសមេនៈភាពចាំសពាេះពួក្សរ សពលណ្តពួក្សរខិែខាំេេ់ពចីិែត 

១៩. សយើងអាចេុក្ចិែតថ្ន គ្ពេះនឹង ុាំគ្រងេនារែ បេ់កូ្នសយើង 

២០. ចូ សកាែខ្េ ចគ្ពេះេមច េ់ ស ើយេុក្ចិែតគ្ពេះេងគជាស ៀងរាល់ទលង ែបែិគ្ពេះេងគ
ជាជាំនួយ និងតខល បេ់សយើង ក្នុងកា គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្ន
សយើង  
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 គាេ ន បូមនតណ្តមយួ តែលអាចធានាថ្ន កូ្ន បេ់េនក្នឹងឆ្េងកាែក់ា 
គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែបានសជារជយ័សនាេះសឡើយ។ គ្រួសា នីមយួៗ
េែិែក្នុងកាលៈសេេៈខុេៗគាន  ស ើយសក្េងមន ក្់ៗ ក្ម៏នលក្ខ ៈខុេពគីាន ្ងតែ ។ 
សទាេះជាយា៉ា ងណ្តក្ស៏ោយ គ្ពេះរមា ីបាន្តល់ឲ្យសយើង នូវគ្បាជ្ាែេ៏េ់ក្លប និង
មនិសចេះតគ្បគ្បួល តែលសយើងអាចេុក្ោក្ ់ក្នុងចិែតសយើង។  

 ជាកា ពិែណ្តេ់ សរអាចឆ្េងកាែក់ា គ្បណ្តាំគ្បតជងក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ សោយ
គាេ នគ្ពេះ។ កូ្ន បេ់សយើងតលមទាាំងអាចឈ្នេះកា គ្បណ្តាំងគ្បតជងសនេះ សោយលេធ
្លែឥ៏ែសខ្ច េះ។ ប៉ាុតនត ពួក្សរនឹងេេួលបានគ្េពយេមបែតិ តែលមនែទមេបាំ្ុែ ក្នុង
ជីវែិឬសេ?  

មនសពលមយួ េនក្គ្េីសេត វិននី(Stefanie) បានេេួលែាំ ឹងថ្ន កូ្នគ្េី
គាែ ់ស េ្ េះ សខយឡា(Kayla) បានគ្បឡងជាបអ់ាហា  បូក្  ៍១ យភារ យ 
សៅស ៀនសៅសាលាសេតន វ៊ែែ សៅអាសម កិ្។ វាជាសពលែ ៏កី្រាយ តែលគាែម់និ
អាចបាំសភេចបាន។ េនក្គ្េីសេតហាវ នីលេះបងស់ពលសវលា និងធនធាន េេ់ពីលេធ
ភាព សែើមបកីា ស ៀនេូគ្ែ បេ់សខយឡា។ សទាេះជាយា៉ា ងណ្តក្ស៏ោយ គាែម់ន
កា ឈ្ចឺិែតយា៉ា ងខ្េ ាំង សពលតែលសខយឡាសា ភាពថ្ន “ម៉ា ក្ ់ ខ្ុ ាំឈ្បស់ជឿគ្ពេះ
ស ើយ”។ 

 ជាកា ពិែណ្តេ់ សែើវាមនគ្បសយាជនេ៍វី សបើកូ្ន បេ់សយើងយក្បានពិភព
សលាក្ទាាំងមូល តែបាែវ់ញិ្ហា  សៅ(ម៉ា កុ្ ៨:៣៦)? សែើសយើងរួ តែងបង់ល់នឹងកា 
ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្នសយើងខ្េ ាំងសពក្ បានជាសយើងសភេចនាាំកូ្នសយើងឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះ 
ជាអាេិភាពេីមយួឬ?  ក្នុងនាមជាឪពុក្មត យ សយើងមនឯក្េិេធិ សធវើជាេនក្បសគ្មើែ៏
សសាេ េះគ្ែង ់ និងមនកា េេួលខុេគ្ែូវែប៏ េុិេធ ក្នុងកា បសគ្ងៀនកូ្ន បេ់សយើង។ 
ែូចសនេះ ចូ សយើងលយមយួជាំហាន ស ើយជញ្ជ ឹងរិែថ្ន “សែើមនកា េវីមយួ តែលខ្ុ ាំ
ពិែជាមនិចងឲ់្យពួក្សរសបាេះបងស់ចល? សែើមនកា េវមីយួ តែលពួក្សរពិែជាគ្ែូវ
កា  ក្នុងជីវែិ?” េវីតែលពួក្សរមនិគ្ែូវសបាេះបងស់ចល និងគ្ែូវកា ជាេីបាំ្ុែ រឺកា 
េាំនាក្េ់ាំនងែេ៏ក្មេជាមយួគ្ពេះេមច េ់ សយេ៊ែូវគ្រីេទ តែលមនកា លូែលាេ់ជា
និចច។ 
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 ជាកា ពិែណ្តេ់ ខ ៈសពលតែលសយើងក្ាំពុងតែមនស្េតេ សោយសា កា 
គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ បេ់កូ្ន វញិ្ហា   បេ់សយើងគ្បត លជាមនិ
នឹងន  ស ើយក្ស៏ភេចសផ្លត ែចិែតសៅសលើគ្ពេះ។ សែើមបឲី្យសយើងអាចបនតសកាែខ្េ ច និង
េុក្ចិែតគ្ពេះ េូមេនុវែតតាមសគាលកា  ៍ែូចែសៅ : 

ចូ ពនិែិយសមើលចែិតខេួនឯង ឲ្យបានសេៀងទាែ ់ 
១. ចូ ជញ្ជ ឹងរិែ : ចូ ចាំណ្តយសពលជាមយួគ្ពេះ ឲ្យបានសេៀងទាែ ់ ស ើយតញក្
សពលេគ្មបគ់្ពេះេងគ និងគ្ពេះបនទូលគ្ពេះេងគ។ េូមជញ្ជ ឹងរិែេាំពីេាំ ួ  តែល
មនក្នុងសេៀវសៅសនេះ ស ើយក្ែគ់្តាេវីតែលមនក្នុងរាំនិែេនក្។ ចូ គ្ែឡបម់ក្ ក្
េាំ ួ ទាាំងសនេះសឡើងវញិ ឲ្យបានសេៀងទាែ។់ 

២. ចូ េធិសាា ន ឲ្យខេួនឯង : ចូ េូលេូមកា េែស់ទាេបាបពីគ្ពេះ សបើេិនជាសពល
សនេះ េនក្មនិបានសែើ តាមគ្បាជ្ាក្នុងគ្ពេះរមា ី ក្នុងកា នាាំកូ្នេនក្ឆ្េងកាែក់ា 
គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា េប ់ ាំ។ ចូ េូលេូមគ្ពេះេមច េ់បងាហ ញេនក្ នូវេវីតែលេនក្
ចាំបាចគ់្ែូវផ្លេ េ់បតូ  ែូចជាកា ចាំណ្តយសពលសវលា និងធនធាន សោយគ្បាជ្ា កា 
សផ្លត ែសៅសលើកា េនទនាក្នុងគ្រួសា  េាំពីគ្ពេះ ឬកា បងាហ ញសចញនូវអាក្បបក្ិ យិាែ៏
គ្ែឹមគ្ែូវ ែល់កូ្ន បេ់េនក្។ ចូ េូលេូមគ្ពេះេមច េ់បសគ្ងៀនេនក្ ឲ្យសាត បប់ងាគ ប ់
និងេុក្ចិែតគ្ពេះេងគ។ 

៣. ចូ េធិសាា នឲ្យកូ្ន បេ់េនក្ : ចូ េូលេូមគ្ពេះេមច េ់ជួយ កូ្នេនក្ ឲ្យ ក្ស ើញ
សាន គ្ពេះ េតគ្ពេះេងគ តាម យៈកា េប ់ ាំ និងស ៀនេូគ្ែថ្នវ យគ្ពេះេងគ សោយឧេា
 ៍ពាយាម។  

ចូ មនចែិតតែលចង ់: 
១.  ែស់រចពីកា លបួង : ចូ  ែស់រចពសីាែ នភាព តែលអាចលបួងេនក្ ឲ្យជាបខ់េួនសៅ
ក្នុងកា គ្បក្ួែគ្បតជង ក្នុងកា េប ់ ាំ បេ់កូ្ ។ ឧទា   ៍ : ចូ សជៀេវាងសាែ ន
ភាព ឬកា េនទនា តែលអាចសធវើឲ្យេនក្មនចិែតលបប់ា មភ តែលមនិចាំបាច។់ 

២. ផ្លេ េ់បតូ  : ចូ េូលេូមគ្ពេះឲ្យជួយ េនក្ ឲ្យផ្លេ េ់បតូ េេសនៈ និងអាេិភាព បេ់
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េនក្ ស ើយេនុញ្ហា ែឲ្យគ្ពេះេងគតក្តគ្បេនក្ជាលេី តាម យៈគ្ពេះវញិ្ហា   និងគ្ពេះបនទូល
គ្ពេះេងគ។ ចូ េូលេូមគ្ពេះេងគ ឲ្យជួយ តក្តគ្បពាក្យេមត ីបេ់េនក្ សពលតែលេនក្
និយាយសៅកានកូ់្នេនក្ និងតក្តគ្បេក្មេភាព និងកា េសគ្មចចិែត បេ់េនក្ ទាក្់
េងនឹងកា សធវើែាំស ើ  ទនកា េប ់ ាំ បេ់កូ្នេនក្ ពីមយួទលងសៅមយួទលង( ៉ាមូ ១២:២)។ 

ចូ មនកា េេួលខុេគ្ែូវ ចាំសពាេះ :  
១. បតីគ្បពនធ បេ់េនក្ : ចូ  មួក្មេ ាំងជាមយួបតគី្បពនធ បេ់េនក្ សែើមបសីធវើឲ្យគ្បាជ្ាក្នុង
គ្ពេះរមា ី កាេ យជាគ្រឹេះ ទនជីវែិគ្រួសា  បេ់េនក្។ េនក្អាចសគ្បើេាំ ួ តែលមនក្នុង
ត្នក្ កា ពិច ណ្ត ក្នុងេាំព ័មុនៗ។  

២. េ រមន ៍បេ់េនក្ : ចូ តេវង ក្ឪពុក្មត យែទេសេៀែតែលជាគ្រីេទប េ័ិេ 
តែលអាច្តល់ជាំនួយខ្ងវញិ្ហា   ែល់េនក្ ស ើយជួយ ឲ្យេនក្មនកា េេួលខុេ
គ្ែូវ។ ចូ េធិសាា នជាមយួពួក្សរ ស ើយតចក្ ាំតលក្បេពិសសាធន ៍បេ់េនក្ ឲ្យបាន
សេៀងសេៀែ។ 

 សពលណ្តសយើងថ្នវ យកា ភយ័ខ្េ ច និងកា  ាំពឹងចងប់ាន បេ់សយើង ោចែ់ល់
គ្ពេះ សយើងនឹងមនកា លបប់ា មភកានត់ែែិច។ សយើងនឹងអាចេុក្ចិែតថ្ន សទាេះសយើង
េេួលលេធ្លយា៉ា ងណ្តក្ស៏ោយ គ្ពេះ ុាំគ្រងេនារែ បេ់កូ្នសយើងជានិចច។  

 សក្េងខេេះេេួលលេធ្លលអក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ។ សក្េងខេេះស ៀនពូតក្ ក្នុងមុខវជិាជ
ខេេះ តែមនិពូតក្ សៅក្នុងមុខវជិាជ ស្សងសេៀែ។ គ្ពេះបសងាើែកូ្នសយើងសោយសេចក្តី
គ្េឡាញ់ ឲ្យពួក្សរមនលក្ខ ៈពិសេេស ៀងៗខេួន និងមនវញិ្ហា  ែេ៏េ់ក្
លប។ សគាលសៅ បេ់សយើង រឺគ្ែូវនាាំពួក្សរឲ្យសាគ ល់គ្ពេះេងគ ស ើយគ្េឡាញ់គ្ពេះ
េងគេេ់ពីចិែត រាំនិែ និងវញិ្ហា  ។ សយើងអាចបសគ្ងៀនពួក្សរ ឲ្យចែេុ់ក្កា េប ់ ាំ 
ជាកា ស ៀនេូគ្ែេាំពីសាន គ្ពេះ េត បេ់គ្ពេះ ឲ្យស ៀនេូគ្ែសែើមបគី្ពេះេងគ ឲ្យឧេា ៍
ពាយាមក្នុងកា ស ៀនេូគ្ែ ស ើយខិែខាំេេ់ពីចិែត។ 

 ខ ៈសពលតែលសយើងបនតគ្បឹងតគ្បងេេ់ពីលេធភាព សែើមបកូី្នសយើង ចូ សយើង
កុ្ាំសភេចអាេិភាពេីមយួ បេ់សយើង តែលគ្ែូវបសគ្ងៀនពួក្សរឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះ និង
យក្គ្ពេះេងគជាេីមយួ។ សយើងចាំបាចគ់្ែូវចាំថ្ន សគាលសៅធាំបាំ្ុែ បេ់សយើង រឺគ្ែូវ
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ជយួ ពកួ្សរឲ្យមនេាំនាក្េ់ាំនងទនសេចក្តគី្េឡាញ់ជាមយួគ្ពេះគ្រេីទ សោយផ្លទ ល់ខេនួ។ 

 ខ ៈសពលតែលសយើងសធវើែាំស ើ  ជាមយួកូ្នសយើង ក្នុងកា េប ់ ាំ បេ់ពួក្សរ 
សយើងអាចបងាហ ញពួក្សរថ្ន សយើងក្គ៏្ែូវកា គ្បាជ្ាមក្ពីគ្ពេះ សែើមបឆី្េងកាែក់ា 
គ្បណ្តាំងគ្បតជង ក្នុងកា េប ់ ា្ំ ងតែ ។ កា ស ៀនគ្បឈ្មមុខោក្ក់ា គ្បណ្តាំង
គ្បតជងសនេះ តាមគ្ពេះរមា ី អាចនាាំឲ្យសយើងមនកា លូែលាេ់ខ្ងវញិ្ហា   ទាាំង
េគ្មបខ់េួនឯង និងកូ្នសយើង។ េូមឲ្យកូ្នសយើងសមើលស ើញសយើងពឹងត្អក្សលើគ្ពេះ 
សោយេូមឲ្យពួក្សរថ្នវ យជីវែិែល់គ្ពេះេងគ បនាទ បព់ីបានសមើលស ើញេីបនាទ ល់លអ
 បេ់សយើង។ 

ឱគ្ពេះេមច េ់   េូលបងគាំេេួលសាគ ល់ថ្ន   គ្ពេះេងគជាេនក្បសងាើែកូ្ន បេ់េូលបងគាំ
មក្។ េូលបងគាំេូមេ គ្ពេះរុ គ្ពេះេងគ តែលបានបសងាើែពួក្សរមក្ ឲ្យមនលក្ខ
 ៈពិសេេ និងេសាច  យស ៀងៗខេួន ស ើយគ្ពេះេងគមនត្នកា េគ្មបព់ួក្សរ
មន ក្់ៗ ។េូមបងាហ ញេូលបងគាំ េាំពី សបៀបតែលេូលបងគាំអាចបសគ្ងៀនកូ្នេូលបងគាំ 
ឲ្យគ្េឡាញ់គ្ពេះេងគ េេ់ពីចិែត វញិ្ហា   និងក្មេ ាំង។ េូមជួយ េូលបងគាំឲ្យតញក្
សពលសវលា និងធនធាន សោយយក្គ្ពេះេងគជាេីមយួ។ េូមជួយ េូលបងគាំ ឲ្យេុក្
សពលសវលាឲ្យកូ្នេូលបងគាំេគ្មក្ សែើមបឲី្យពួក្សរមនសពលនឹក្ចាំ េាំពីគ្ពេះេងគ។ 
េូមែក្កា ថ្នវ យបងគាំ បូគ្ពេះសចញពីចិែតេូលបងគាំ ស ើយជួយ េូលបងគាំ ឲ្យសមើល
ស ើញកា េប ់ ាំ ជាឱកាេ េគ្មបឲ់្យកូ្នេូលបងគាំេប្ត់េ្ង ចាំសពាេះសាន គ្ពេះ េត
គ្ពេះេងគ ស ើយ ក្ស ើញសាន គ្ពេះ េតែេ៏សាច  យ បេ់គ្ពេះេងគ សែើមបឲី្យពួក្សរខិែ
ខាំស ៀនេូគ្ែ សែើមបថី្នវ យេិ លីអែល់គ្ពេះេងគ។ េូលបងគាំេូមេធិសាា ន ឲ្យពួក្សរ
គ្បឹងតគ្បងេេ់ពីចិែត ស ើយេធិសាា ន េូមឲ្យេូលបងគាំបនតេុក្ចិែតគ្ពេះេងគ។ េូម
សធវើជាជាំនួយ និងជាតខល បេ់េូលបងគាំ។ េូមសគ្បើេវីៗ ទាាំងេេ់ េូមបតីែក្ាំ ុេ
 បេ់េូលបងគាំ សែើមបនីាាំកូ្នេូលបងគាំសៅ ក្គ្ពេះេងគ។ សៅេីបញ្ចប ់ េូលបងគាំេូម
េធិសាា ន ឲ្យពួក្សរ មនេាំនាក្េ់ាំនងផ្លទ ល់ខេួនជាមយួគ្ពេះេងគ តែលជាគ្ពេះែ ៏េ់ 
សលើេវីៗទាាំងេេ់។ 
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ធនធានររសណ់យើងខាុំា 
នាំម៉ា ណ្តគ្បចាំទលង មនេមភ  ៈជាសគ្ចើន តែលត្អក្សៅសលើគ្ពេះរមា ី េគ្មបក់ា 
សបាេះជាំហាននីមយួៗ ក្នុងកា សធវើែាំស ើ  ខ្ងវញិ្ហា   បេ់េនក្ ជាជាំនួយែល់េនក្ ខ
 ៈសពលតែលេនក្តេវង ក្ក្តីេាំ   ក្នុងកា សែើ ជាមយួគ្ពេះសយេ៊ែូវគ្រីេទ។ សយើងខ្ុ ាំ
បានស ៀបចាំធនធាន េគ្មបេ់នក្តេវង ក្សេចក្តីពិែ ក្ែូ៏ចជាេនក្សជឿ តែលក្ាំពុង
េែិែក្នុងែាំណ្តក្ក់ាលនីមយួៗ ទនកា សធវើែាំស ើ  ខ្ងវញិ្ហា  ។ សទាេះេនក្ក្ាំពុងតែ
តេវងយល់េាំពីជាំសនឿគ្រីេទប េ័ិេ ក្ាំពុងតែចបស់្តើមសោយជាំសនឿ ក្ាំពុងតែសពញវយ័
ក្នុងកា សែើ ជាមយួគ្ពេះ ឬក្ាំពុងស្ងចបេ់នក្ែទេ សោយែាំ ឹងលអក្តី សយើងខ្ុ ាំមន
ធនធានតែលេនក្អាចសគ្បើ និងតចក្ ាំតលក្  តែលសផ្លត ែសៅសលើគ្បធានបេែូចជា :  

• កា តេវង ក្គ្ពេះគ្រីេទ : រឺធនធានតែលេសញ្ជ ើញេនក្ ឲ្យតេវងយល់េាំពីជាំសនឿគ្រី
េទប េ័ិេ 

• កា តេវងយល់េាំពគី្ពេះគ្រេីទ : រឺធនធានតែលេសញ្ជ ើញេនក្ ឲ្យមនកា យល់ែឹង
កានត់ែេីុជសគ្ៅ េាំពីែាំ ឹងលអ  

• កា លូែលាេ់ក្នុងគ្ពេះគ្រេីទ : រធឺនធានតែលជួយ េនក្ ឲ្យចបស់្តើមកា សធវើ
ែាំស ើ  ទនជាំសនឿ បេ់េនក្  

• កា ចូលសៅជែិគ្ពេះគ្រេីទ : រធឺនធានតែលជួយ េនក្ ឲ្យសគ្បើ និងបងាហ ញជាំសនឿ
 បេ់េនក្  

• កា សផ្លត ែសៅសលើគ្ពេះគ្រេីទ : រឺធនធានតែលជួយ េនក្ ក្នុងកា បសគ្មើ និង្ាយ
ែាំ ឹងលអ 

សែើមបតីេវងយល់បតនែម េូមចូលក្នុងសវបសាយ : www.khmer-odb.org  
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នាំម៉ាណ្តគ្បចាំទលង  
េូមចាំណ្តយសពលគ្បចាំទលងជាមយួគ្ពេះបនទូលគ្ពេះ 
សោយសគ្បើសេៀវសៅនាំម៉ា ណ្តគ្បចាំទលង ែស៏ពញនិយម 
េគ្មបគ់្បក្បជាមយួគ្ពេះគ្បចាំទលង តែលសលើក្េឹក្ចិែត
េនក្អាន ឲ្យជញ្ជ ឹងរិែគ្ពេះបនទូលគ្ពេះ។ េនទឹមនឹងសនាេះ 
េនក្ក្អ៏ាចអានខរមា ីខេីៗ និងេែែបេតែលសគ្បើេី
បនាទ ល់ទនជីវែិពិែ ក្នុងកា បក្គ្សាយសគាលកា ទនគ្ពេះ
រមា ី និងសលើក្េឹក្ចិែតេនក្អាន ឲ្យសគ្បើគ្បាេ់កា 
បសគ្ងៀនសនាេះ ក្នុងជីវែិផ្លទ ល់ខេួន្ងតែ ។ សេៀវសៅនាំ
ម៉ា ណ្តគ្បចាំទលង គ្ែូវបានតចក្្ាយ ជាង៥០ភាសា េូទាាំងពិភពសលាក្ និងគ្ែូវ
បានមនុេសរាបល់ាននាក្អ់ានជាស ៀងរាល់ទលង។ ស ើយក្ម៏នជាភាសាតខេ  តែល
សយើងខ្ុ ាំបានសបាេះពុមភ្ាយ ្តល់ជូនតាមេនឡាញ សៅក្នុងapp និងេុីតមល។ 

គ្កុ្មសេៀវសៅកា  កុ្ ក្ស ើញ  
សលាក្េនក្អាចមនកា យល់ែឹង និងគ្េឡាញ់គ្ពេះបនទូលគ្ពេះកានត់ែេីុជសគ្ៅ 
សោយសគ្បើសេៀវសៅកា  កុ្ ក្ស ើញ បេ់សយើងខ្ុ ាំ។ េូមតេវងយល់បតនែមេាំពីគ្ពេះ 
គ្ពេះរមា ី ជាំសនឿគ្រីេទប េ័ិេ និងកា េនុវែតន ៍និងគ្បធានបេជាសគ្ចើនសេៀែ ក្នុងេែែ
បេែម៏ននយ័ តែល្តល់ឲ្យនូវកា បសគ្ងៀនគ្ពេះរមា ី និងសយាបលែម៏នគ្បេិេធ
ភាព េាំពីកា  េ់សៅជាគ្រីេទប េ័ិេ។ េនក្ក្អ៏ាចតេវង ក្សេៀវសៅទាាំងសនេះបាន 
ក្នុងសវបសាយ : www.khmer-odb.org/ds/ 

http://www.khmer-odb.org/ds/
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