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រពបៀបតដលមានរគួសារ 
របកបពដាយសភុមងាល 

How To Have A Happy Home 
 
  
 លពោះគមភរីបបលងៀនបយើងថា លពោះជាមាច រ់ នបបងកើតលគួោរ។ លពោះអងគមានកផនការរលមាប់បុររ និងគរថីឱ្រររ់បៅ
ជាមយួោប ជាភរយិោឝ ម ីនិងនាុំកូនបៅបៅពារបពញកផនដី។ បោយោរលពោះជាមាច រ់ជាអបកបរៀបចុំដូបចបោះ បយើងអាចពឹង
កផអកបលើលពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ លគួោរបយើង។  
 
 លពោះជាមាច រ់ជួយ បយើង បោយលពោះអងគគង់បៅកបុងលគួោរបយើង។ បៅកបុងលគួោររបរ់លគិរថបររ័ិទ លពោះលគិរថជា
លពោះរិរោ។ វតថមានរបរ់លពោះអងគ បពារបពញបៅបោយអុំណ្រ បរចកថីរុខ្ោនថ និងបរចកថីលរឡាញ់។ 
 
 លពោះជាមាច រ់ក៏ជួយ បយើង នូវការកណ្នាុំរលមាប់ការររ់បៅ ជាលគួោរកដរ។ ការកណ្នាុំោុំងបនោះ ជួយ មនុរសឱ្រដឹងព ី
របបៀបកដលលតូវលបលពឹតថយ៉ា ងណា កបុងនាមជាោឝ មភីវយិ និងពីរបបៀបបធឝើជាឪពុកមាថ យ និងជាកូនៗកដរ។ បៅកបុងបមបរៀនបនោះ 
អបកនឹងរិកា ពីមគគបទរក៍ោុំងបនោះ។ 
  
 បៅបលើបលកបនោះ ោយ នលពោះពរណា អោច ររជាងការមានលគួោរ កដលមានលកខណ្ៈ ជាលគួោរលគិរថបររ័ិទពិត        
ល កដបឡើយ។ ផធោះបនោះជាជលមកការពារពរោុះសនអុំបពើ ប និងបញ្ញា ។ វជាកកនវងកដលកូនបកយងមានអារមយណ៍្រុវតទិភាព និង
កក់បៅថ ។ អបកអាចបធឝើឱ្រផធោះរបរ់អបក ដូចោទ នបរមរុខ្បនថិចកដរ លបរិនបបើអបកបធឝើតាមអឝ ីកដលលពោះជាមាច រ់មានលពោះបនធូល
មកកាន់អបកបនាោះ! 
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ណផនការ 
ក. អធិោឌ នឱ្រមានការរបគ គ្ ោះរលមាប់លគួោររបរ់អបក Pray for Your Family’s Salvation 
ខ្. បធឝើជាលគិរថបររ័ិទដ៏លអមាប ក់បៅផធោះ Be a Good Christian at Home 
គ. រកាចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍ឱ្រ នបររុិទន Keep Marriage Sacred 
 . បធឝើតាមគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ការររ់បៅកបុងលគួោរ Follow God’s Pattern for Family Living  

 
ទោលទៅ 
១. ដឹងពីរបបៀបកដលលតូវអធិោឌ នរលមាប់លគួោររបរ់អបក។ 
២. បរៀបរប់អុំពីរបបៀបកដលលតូវររ់បៅរលមាប់លពោះលគិរថបៅផធោះ។ 
៣. ប ា្ ញពីរបបៀបកដលបធឝើឱ្រចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍កាន់កតរងឹមាុំ។ 
៤. ប ា្ ញពីរបបៀបកោងជីវតិលគួោរកដលរងឹមាុំ និងមានរុភមងគល។ 
 

ក. អធិសាា នឱ្យមានការសពគង្គា ោះសរមាប់រគួសាររបសអ់នក 
      Pray For Your Family’s Salvation  

ទោលទៅទី១.  ឹងពីរទបៀបណ លរតូវអធិសាា នសរាប់រគ្ួសាររបស់អនរ។ 
 
 អបកអាចអធិោឌ នបោយជុំបនឿ ោុំងដឹងថាការរបគ គ្ ោះរលមាប់លគួោររបរ់អបក គឺជាបុំណ្ងលពោះហឫទ័យរបរ់ 
លពោះជាមាច រ់។ អបកមនិលតូវ ក់ទឹកចិតថបឡើយ លបរិនបបើលគួោររបរ់អបក មនិោន់ទទួលលពោះអងគបនាោះ។ ចូរបនថអធិោឌ ន 
លពោះជាមាច រ់នឹងបឆវើយតបរុំណូ្មពរអធិោឌ នរបរ់អបក។ “រូមបជឿបលើលពោះអមាច រ់បយរ ូបៅ បនាោះលពោះជាមាច រ់នឹងរបគ គ្ ោះ 
បលកលពមោុំងរបគ គ្ ោះលគួោររបរ់បលកផងកដរ” (កិចចការ ១៦:៣១)។  

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
១ ផធោះរបរ់អបកអាចមានលកខណ្ៈដូចោទ នបរមរុខ្បនថិច បៅបលើកផនដី លបរិនបបើអបក 
 ក) មានថ្វកិាលគប់លោន់រលមាប់ផគត់ផគង់លគួោរ នលអលបបរើរ។ 
 ខ្) អបញ្ជ ើញបភញៀវមកបលងឱ្រ នបលចើន ។ 
 គ) បធឝើតាមបោលការណ៍្របរ់លពោះលគិរថរលមាប់ការររ់បៅកបុងលគួោរ។ 
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២ លបរិនបបើរមាជិកលគួោររបរ់អបកមនិោន់កាវ យជាលគិរថបររ័ិទភាវ មៗបទ អបកគួរកត  
 ក) បនថអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ។ 
 ខ្) បញ្ឈប់ការអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ។ 
 គ) គិតថាលពោះជាមាច រ់នឹងមនិរបគ គ្ ោះពួកបគបទ។ 
 
៣ រូមអធិោឌ នឥឡូវបនោះ រលមាប់លគួោររបរ់អបកភាវ ម។ ចូរបបងកើតទមាវ ប់អធិោឌ នឱ្រពួកបគជាលបចាុំ។ 

 
ខ. ពធវើខលួនជារគិសតបរសិទ័ដ៏លអមាន ក់ពៅផទោះ Be A Good Christian At Home 
ទោលទៅទី២. ទរៀបរាប់អពំីរទបៀបណ លរតូវរស់ទៅសរាប់រពះរគ្ិសតទៅផទះ។ 
 
 ការបធឝើខ្វួនជាលគិរថបររ័ិទលអ បៅកបុងលកុមជុំនុុំ បនាោះជាការ្យលរួលបទ ប៉ាុកនថ បតើអបកលតូវបធឝើខ្វួនជាលគិរថបររ័ិទ 
យ៉ា ងណា បពលអបកបៅផធោះបនាោះ? 
 
 រូមអានបរចកថីកណ្នាុំ កដលមានបៅកបុងលពោះគមភរី។ ចូរគិតអុំពីររបបៀបកដលអបកយកមកអនុវតថ បរចកឋីបបលងៀនោុំង
បនោះបៅផធោះ។ 

 
កតឥឡូវបនោះរូមបងបអូនប ោះបង់កុំហឹង ចិតថបៅថ លកហាយ ចិតថអាលកក់ ពាករបជរលបមាថ្ ពាករលទបោោះ
ប ោះប ក កដលបចញពីមាត់របរ់អបកបចាលបៅ ។ កុុំនិយយកុហកោប បៅវញិបៅមកបឡើយ ដផតិអបក

 នបោោះជីវតិចារ់ និងទមាវ ប់អាលកក់ោុំងប៉ាុនាយ នរបរ់ជីវតិបនាោះបចាលបហើយ។  (កូឡូរ ៣:៨-៩) 
 
បោយលពោះជាមាច រ់ នបលជើរបរ ើរអបកបធឝើជាលបជាជនដ៏វរុិទន និងជាទីលរឡាញ់របរ់លពោះអងគ អបកលតូវកត
កាន់ចិតថអាណិ្តបមតាថ  ចិតថលអរបផរុរ បចោះបនាធ បខ្វួនមានចិតថរវូតបូត និងចិតថខ្នថីអត់ធយត់ ។ លតូវបចោះលោុំលទ
ោប បៅវញិបៅមក បហើយលបរិនបបើបងបអូនណាមាប ក ់មានបរឿងអឝីមយួនឹងមាប ក់បទៀត លតូវកតអត់បោរ បអាយោប
បៅវញិបៅមក។ លពោះអមាច រ់ នអត់បោរបអាយអបកយ៉ា ងណា ចូរអត់បោរបអាយោប បៅវញិបៅមកយ៉ា ង
បនាោះកដរ។ បលើរពីបនោះបៅបទៀត លតូវមានចិតថលរឡាញ់ ដផតិបរចកថីលរឡាញ់បធឝើ បអាយអបករបួរមួោប បពញ
លកខណ្ៈ។ (កូឡូរ ៣:១២-១៤)  

 
 បតើអបកប ា្ ញការររបរើរដល់ភរយិ ឬ ោឝ មរីបរ់អបក បៅបពលកដលបគបធឝើកិចចការអឝីមយួកដរឬបទ? បៅបពលកដល
កូនៗរបរ់អបក ឬ បងបអូនលបុរលរីរបរ់អបកជួយ បធឝើកិចចការអឝីមយួ? បៅបពលកដលឪពុកមាថ យរបរ់អបកលោះបង់អឝីមយួ
រលមាប់អបក? 
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 បតើអបកជាមនុរសមានបរចកថីលរឡាញ់ ឬក៏អាតាយ និយម? បតើអបកជាលបបភទមនុរសកដលបលកវបលកាធ និងឆាប់ខ្ឹង ឬ 
ជាមនុរសពូកកអត់ធយត់ និងបលើកកលងបោរ? បតើអបកជាមនុរសផ្ទថ ច់ការ ឬ ជាមនុរសកដលោថ ប់គុំនិតបយបល់របរ់អបក
ដសទកដរ? បតើអបកជាមនុរសកដលបោរព និងោថ ប់ប គ្ ប់ឪពុកមាថ យរបរ់អបក ឬ បធឝើអឝីៗតាមចិតថឯង និងមនិកមនជាមនុរស
កដលោថ ប់ប គ្ ប?់  
 
 បតើអបកជាមនុរសកដលចូលចិតថជួយ  ឬ យកអាោអបកដសទ? ឬជាមនុរសកមជលិ? បតើអបកជាមនុរសកដលរហការ
ជាមយួអបកដសទ បោយមនិមានការនិយយរោិះគន់ និងតអូញកតអរកដរឬបទ? បតើអបកជាមនុរសរហ័រ ក់ទឹកចិតថ ឬ ក៏បលតកអរ
បៅបពលកដលអឝីមយួមានបញ្ញា កដរឬបទ? បតើអបកបផសងអាចររ់បៅជាមយួអបកលរួលកដរឬបទ?  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៤ លបរិនបបើអបកចង់មានលគួោរមយួកដលមានអុំណ្រ រូមបនាធ បខ្វួន បោយទទួលោគ ល់កុំហុររបរ់អបក។ បនាធ ប់មក 
    ចូរទូលរូមដល់លពោះអមាច រ់ បដើមផជីួយ អបកយកឈបោះបលើកុំហុរោុំងបនាោះ។ លបរិនបបើអបកមានឆនធៈ កបុងការបោោះលោយ 
    បញ្ញា បនោះ លពោះជាមាច រ់នឹងជួយ ដល់អបក។ 

 

ចូ្រសូមការអត់ទទាស ទៅទពលណ លអនរទធវើខុស Ask Forgiveness for Your Wrongs  
  លពោះបយរ ូ នបបលងៀនបយើង ឱ្របចោះរូមការអត់បោរ ពីមនុរសកដលបយើង នបធឝើខុ្រចុំបពាោះបគ។ លបរិនបបើ
អបកមនិមានឆនធៈបធឝើកិចចការបនោះបទ បញ្ញា បនោះនឹងររ ុំងទុំនាក់ទុំនងរបរ់អបក ជាមយួលពោះជាមាច រ់មនិខ្នន។ 

 
ដូបចបោះកាលណាអបកយកត ឝ្ យបៅថាឝ យលពោះជាមាច រ់ បហើយបៅទីបនាោះអបកប ើញថាបងបអូនណាមាប ក់មាន
ទុំនារ់នឹងអបក ចូរទុកត ឝ្ យរបរ់អបកបៅកកនវងថាឝ យត ឝ្ យ បហើយបៅលរុោះលរួលនឹងបងបអូនរបរ់អបកជា
មុនរិន រចួរឹមមកថាឝ យត ឝ្ យរបរ់អបកវញិ។ (មា៉ា ថាយ ៥:២៣-២៤)  

 
 ការរុុំអភ័យបោរបៅបពលកដលបធឝើខុ្រ មនិកមនជាការកដល្យលរួលបនាោះបទ ប៉ាុកនថ គឺជាមបធា យដ៏លអ បដើមផ ី
ប ោះបង់បចាលនូវអារមយណ៍្តានតឹង និងបធឝើឱ្រផធោះរបរ់អបកមានភាពរបាយរកីរយ។  បតើអបកមានអារមយណ៍្ថាខុ្រលបលកតី
ឬ? ការទទួលោគ ល់កុំហុររបរ់អបក និងរុុំដល់អបកជាទីលរឡាញ់របរ់អបកអធិោឌ នឱ្រអបក គឺជាជុំហានបឆាភ ោះបៅរក
ជ័យជមបោះ។ “ដូបចបោះ រូមអបកលន់តួ បដល់ោប បៅវញិបៅមក លពមោុំងអធិោឌ ន បអាយោប បៅវញិបៅមកផង បដើមផបីអាយ
 នជារោះបរផ ើយ។ ពាករទូលអងឝររបរ់មនុរសរុចរតិ មានលបរិទនភាពខ្នវ ុំងណារ់” (យ៉ា កុប ៥:១៦)។  
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លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៥ ផធោះរបរ់អបកនឹងកាវ យជាទីកកនវងកដលរកីរយ លបរិនបបើអបក 
 ក) បធឝើឱ្រអបកកដលចិតថអាលកក់ជាមយួអបក រុុំការអភ័យបោរពីអបក។ 
 ខ្) រុុំការអភ័យបោរ បៅបពលអបកបធឝើអឝីមយួមនិរមរមរ ចុំបពាោះរមាជិគលគួោររបរ់អបក។ 
 គ) ប ា្ ញដល់បគថាអបកជាបៅហាឝ យ បហើយបធឝើឱ្របគខ្នវ ចអបកលគប់ៗោប ។ 
 
៦ រូមអានបៅកបុងកណ្ឍ គមភរីយ៉ា កុប ៥:១៦ ឱ្រ នបលចើនដង។ 
  

រតូវានអំណរទឡើង Be Cheerful 
 ចូរមានជុំបនឿកបុងលពោះអមាច រ់ និងររបរើរតបមកើងលពោះអងគ កដលលទង់បឆវើយតបការអធិោឌ នរបរ់អបក បោោះបីជាបៅបពល
កដលអឝីៗោុំងអរ់ ហាក់បីដូចជាងងឹតក៏បោយ។ បលកបនបហមា មានលបោរន៍បទៀតថា៖ “ចូរនាុំោប លតឡប់បៅពិោោច់ 
និងលោដ៏ឆាង ញ់ៗ បហើយយកមយួចុំកណ្ក ឱ្រអរ់អបកកដលមនិោន់បរៀបចុំបរបិភាគបនាោះផង ដផតិសថ្ងបនោះជាសថ្ងដ៏រកាក រៈថាឝ យ
លពោះអមាច រ់សនបយើង មនិលតូវបកើតទុកលពួយបឡើយ បលពាោះអុំណ្រកដលមកពីលពោះអមាច រ់ជាកមាវ ុំងរបរ់អបករល់ោប” (បនបហមា 
៨:១០)។ 
  
 មនិលតូវ ក់ទឹកចិតថបឡើយ លបរិនបបើអបកពិ កនឹងលគប់លគងអារមយណ៍្របរ់អបក ឬក៏មានបគមនិចូលចិតថពីអតថចរតិ
របរ់អបក។ រល់ការខ្ិតខ្ុំលបឹងកលបងរបរ់អបក បដើមផយីកជ័យជមបោះ គឺជាទីបនាធ ល់អុំពីបរចកថីលរឡាញ់របរ់អបកចុំបពាោះ
លពោះអមាច រ់។ លពោះអងគកុំពុងជួយ អបកឱ្ររកីចបលមើនខ្នងវញិ្ញដ ណ្។ បតើការរកីចបលមើនរបរ់អបក មានភាពយឺតយ៉ា វឬ? ចូររមវងឹ
បមើលលពោះជាមាច រ់ឱ្រ នបលចើន ជាជាងរមវងឹបមើលមកកាន់ខ្វួនឯង បហើយអបកនឹងមានអារមយណ៍្ភាញ ក់បផអើល ពីរបបៀបកដល
លពោះជាមាច រ់នឹងបោោះលោយ ចុំបពាោះបញ្ញា បៅកបុងផធោះរបរ់អបក។ លពោះជាមាច រ់ជាលពោះបិតាកដលមានបរចកថីលរឡាញ់ចុំបពាោះ
អបក និងកថ្រកាអបក។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍

 
៧ ចូរគិតពីរបបៀបកដលអបកលបលពឹតថចុំបពាោះរមាជិក បៅកបុងលគួោររបរ់អបក។ បតើអឝីបៅកដលអបកចាុំ ច់លតូវផ្ទវ រ់កលប? 
    …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ចូរទូលរូមដល់លពោះជាមាច រ់ បដើមផជីួយ ដល់អបកផ្ទវ រ់បថូរការបនោះ និងរូមបនថទូលរូមលពោះអងគ។ 
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គ.រកាចំណងអា ហព៍ិ ហឱ៍្យបានបរសិទុធ Keep Marriage Sacred  
ទោលទៅទី៣. ប ា្ ញពីរទបៀបណ លទធវើឱ្យច្ំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍កាន់ណតរងឹា។ំ 
  
 លពោះជាមាច រ់រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកមានផធោះកដលមានអុំណ្រ។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគ លបោននូវបោលការណ៍្ 
បដើមផជីួយ ដល់ចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់បយើងឱ្រមានអុំណ្រ។  

 
ប៉ាុកនថ កាលពីបដើមដុំបូង បៅបពលកដលលពោះជាមាច រ់ នបបងកើតពិភពបលក លពោះអងគបបងកើត “មនុរសមកជា
បុររជាគរថី” ។ “ បហតុបនោះបហើយ នជាបុររលតូវចាកបចញពីឪពុកមាថ យ [បៅរមួររ់ជាមយួភរយិរបរ់ខ្វួន] 
បហើយអបកោុំងពីរលតឡប់បៅជារបូកាយកតមយួ បគមនិកមនជាបុគគលពីរនាក់បទៀតបទ គឺជារបូកាយកតមយួ” ។ 
ដូបចបោះ មនុរសមនិលតូវបុំ ក់បុំកបកគូលរករ កដលលពោះជាមាច រ់ នផស ុំផគុ ុំបនាោះបឡើយ។  (មា៉ា កុរ ១០:៦-៩) 

 
រពឝសថ្ងបនោះ មានគូរងារជាបលចើនររ់បៅជាមយួោប ជាបថីលបពនន បោយមនិ នបរៀបការ។ បៅបពលកដលបុគគលមាប ក់

 នកាវ យជាលគិរថបររ័ិទ បគនឹងចង់បរៀបការបោយលរបចាប់។ តាមរបបៀបបនោះ គូោឝ មភីរយិមានទីបនាធ ល់ដ៏លអបៅកបុង
រហគមន ៍ការពារចាប់បៅកបុងលបបទររលមាប់លគួោររបរ់បគ និងថាឝ យលពោះកិតថិនាមដល់លពោះជាលគិរថ។ លបរិនបបើអបក
លតូវការដុំបូនាយ នអុំពីឯកោររុំខ្នន់ៗលរបចាប់ រូមពិភាកាជាមយួលគូគ ឝ្ លរបរ់អបក ។ ោត់រកីរយនឹងជួយ អបក។ 

 
កុុំលបលពឹតថអុំបពើអាលកក់តបនឹងអុំបពើអាលកក់ លតូវគិតកតពីលបលពឹតថអុំបពើលអ បៅចុំបពាោះមុខ្មនុរសោុំងអរ់។  
(រ ៉ាមូ ១២:១៧) 
 
លតូវកាន់កិរយិមារយទបអាយ នសថ្វថ្បូរ បៅកបុងចុំបណាមោរន៍ដសទ។ ដូបចបោះ លតង់ចុំណុ្ចណាកដលបគ
បចាទថាអបកលបលពឹតថអាលកក់ បគកបជាប ើញអុំបពើលអរបរ់បងបអូនបៅវញិ បហើយបៅសថ្ងកដលលពោះជាមាច រ់យង
មក បគនឹងបលើកតបមកើងរិររីងុបរឿងរបរ់លពោះអងគកថ្មបទៀតផង។ (១បពលតុរ ២:១២) 

 
លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់បបលងៀនឱ្របយើងឈរយ៉ា ងរងឹមាុំ លបឆាុំងជាមយួនឹងទុំនាក់ទុំនងខ្នងការរមួបភទបលៅ

អាពាហ៍ពិពាហ៍។ លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ហាមឃ្លត់យ៉ា ងតឹងកតង អុំពីការលរឡាញ់តាមកបបមនិលតឹមលតូវ ឬ ខុ្រ
ចាប ់ចុំបពាោះបុគគលកដលមានសដគូបហើយបៅលបលពឹតថជាមយួអបកដសទបទៀត។ បហលបឺ ១៣:៤  នលបមានថា “ រូមអបកោុំង
អរ់ោប  បលើកតសមវការររ់បៅជាោឝ មភីរយិ គឺមនិលតូវកផត់ចិតថោប បឡើយ ដផតិលពោះជាមាច រ់នឹងវនិិចឆ័យបោរអបកលបលពឹតថអុំបពើ
ល រចាករីលធម៌ និងផិតកផត»់ ។ 

 
គូោឝ មភីរយិកដលកាន់តាមពាកររចាច  កបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់ពួកបគ ទទួល នលពោះពរយ៉ា ងអោច ររ។ ពួកបគ

អាចទុកចិតថោប បៅវញិបៅមក បោយោរពួកបគដឹងថា ពួកបគមាប ក់ៗ បោយ ោះលតង់ោុំងគុំនិត ពាកររមថ ីនិងទបងឝើជាមយួអបក
ដសទ។ បៅបពលកដលបគបបលមើលពោះជាមាច រ់ជាមយួោប  អាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់បគ ឆវុោះបញ្ញច ុំងពីជីវតិបៅោទ នបរមរុខ្។ វមាន
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បររភីាពបចញពីការប កបបញ្ញឆ ត ការរងសយ័ ការលចកណ្ន និងភាពមនិបោយ ោះលតង់ កដលបធឝើឱ្ររមាជិកលគួោរកបក ក់
ោប ។ 

 
លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៨ ចុំណុ្ចខ្នងបលកាម ជាគុំនិតមយួចុំនួនោក់ទងនឹងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្ឃ្លវ កដលអបកយល់ថាជាបរចកឋី 
   បបលងៀនរបរ់លគិរថបររ័ិទ ។ 
  ក) ោឝ មភីរយិគួរកតររ់បៅជាមយួោប មុនបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បដើមផបីមើលថាបគអាចររ់បៅជាមយួោប សថ្ងមុខ្ នឬ 
              អត់។ 
  ខ្) ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលលរបចាប ់មនិរូវចាុំ ច់រលមាប់អបកកដលលរឡាញ់ោប បៅវញិបៅមកយ៉ា ងពិត 
       ល កដប៉ាុនាយ នបទ ។ 
 គ) ោឝ មភីរយិកដលល ថាប ប ា្ ញការបោរពោប បៅវញិបៅមក និង បោរពលពោះជាមាច រ់នឹងបរៀបការតាមផវូវចាប់។ 
  ) បរបហាបៅបលៅអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចទទួលយក ន បៅបពលកដលបគបចោះរកាការរមាង ត់។ 
  
 អបកអាចពឹងកផអកបលើលពោះជាមាច រ់ ឱ្រជួយ ដល់អាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់អបក។ រូមអធិោឌ នឱ្របរចកថីលរឡាញ់របរ់
លពោះអងគ នឹងពលងឹងបរចកថីលរឡាញ់របរ់អបកបៅវញិបៅមក។ រូមអរគុណ្លពោះអងគរលមាប់សដគូរបរ់អបក។ រូមអធិោឌ ន
ឱ្រលពោះជាមាច រ់ជួយ រកាចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍របរ់អបក កដល នរចាច បៅកបុងគុំនិត ពាកររមថ ីនិងទបងឝើ។ រូមទូលរុុំ
លពោះជាមាច រ់ឱ្រជួយ អបកទុកចិតថោប បៅវញិបៅមក។  

 
ទរៀបការជ្ជមួយរគិ្សតបរសិ័ទ Marry a Christian  
  អបក នទទួលបជឿលពោះលគិរថ ជាមាច រ់ជីវតិរបរ់អបក។ លបរិនបបើោឝ ម ីឬ ភរយិរបរ់អបក មនិចង់
បបលមើលពោះជាមាច រ់បទអបកនឹងដឹងខ្វួនឯងថា កុំពុងកតបដើរខុ្រទិរបៅបហើយ។ អបកនឹងកតងកតលតូវបធឝើការរបលមចចិតថ 
រវងបុំណ្ងចង់បធឝើឱ្រោប់លពោះហឫទ័យ លពោះលគិរថ និងបុំណ្ងចង់ផ្ទគ ប់ចិតថសដគូរបរ់អបក។  
  
 កបុងនាមជាលគិរថបររ័ិទ អបកចង់ផ្ទគ ប់លពោះហឫទ័យដល់លពោះជាមាច រ់។ អបកចង់កាវ យជាមនុរសមានលបបយជន៍
រលមាប់លពោះអងគ ជាអបកចូលរមួកមយវធិីថាឝ យបងគុំរបរ់លកុមជុំនុុំ ចូលរមួលបកបោប ជាមយួលគិរថបររ័ិទដសទបទៀត និងចូលរមួ
បបលមើការ្រកបុងលកុមជុំនុុំ។ អបកចង់ នការជួបជុុំអធិោឌ នបៅផធោះ ររបរើតបមកើងលពោះជាមាច រ់ និងបបលមើលពោះជាមាច រ់ជាមយួ
ោប ជាលគួោរ។ 
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 ោឝ ម ីឬ ភរយិកដលមនិោន់ នទទួលបជឿលពោះ មនិមានការចាប់អារមយណ៍្ជាមយួបរឿងបនោះបទ។ ជួនកាល លបរិន
បបើបថី ឬ លបពននរបរ់អបក បៅលកុមជុំនុុំជាមយួអបក ោត់មានអារមយណ៍្ថា អបកគួរកតបៅជាមយួោត់បៅកកនវងរបាយ  ៗកដល
មនិកមនជាកកនវងលអរលមាប់លគិរថបររ័ិទ។ ឬបបើរិនអបកបៅផវូវមាខ ង បហើយលគួោររបរ់អបកបៅផវូវមាខ ង វនឹងបធឝើឱ្រលគួោរ
របរ់អបកមនិរបាយរកីរយបឡើយ។ អឝីកដលអាលកក់ជាងបនោះបៅបទៀត គឺលគិរថបររ័ិទមយួចុំនួនអនុញ្ញដ តឱ្រសដគូរបរ់ខ្វួន
កដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទ នាុំខ្វួនឱ្រវបងឝងបចញពីលពោះអមាច រ់។  
 
 លពោះជាមាច រ់មនិចង់ឱ្រអបកធាវ ក់ចូលកបុងអនាធ ក ់កដលោតាុំងបលបើបៅបលើលគិរថបររ័ិទជាបលចើនបនាោះបទ។ លពោះបនធូល
របរ់លពោះជាមាច រ់ លពមានលបឆាុំងនឹងការបរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួអបកមនិបជឿ។ ខ្គមភរីខ្នងបលកាមអនុវតថចុំបពាោះការ
បលជើរបរ ើរោឝ ម ីឬ ភរយិ៖ “រូមកុុំបរពគប់ជាមយួអបកមនិបជឿបឡើយ ។ បតើបរចកថីរុចរតិ និង បរចកថីទុចចរតិ ចូលរមួជា
មយួោប បកើតឬបទ? បតើពនវឺ និង ភាពងងឹតចូលជាមយួោប បកើតឬបទ?” (២កូរនិថូ្រ ៦:១៤)។ 

 
 លបរិនអបកបរៀបការជាមយួអបកកដលមកពីោរនាបផសងោប  វនឹងមានបញ្ញា ធងន់ធងរបកើតបឡើង  បតើអបកអាចយល់លរប
ជាមយួការហឝឹកហឝឺន តាមរបបៀបោរនារលមាប់កូនៗបោយរបបៀបណា? បតើអបកអាចនាុំបគឱ្រមកបបលមើលពោះជាមាច រ់ ន
បោយរបបៀបណា?  

 
ជាការពតិណារ់ លបរិនបបើអបក នបរៀបការជាមយួនឹងអបកកដលមនិកមនជាលគិរថបររ័ិទពិតល កដរចួបហើយបនាោះ 

កិចចការរបរ់អបកគឺលតូវអធិោឌ ន និងផាយដុំណឹ្ងឱ្របគទទួលបជឿលពោះលគិរថ។ អបកលតូវបធឝើជាភរយិ ឬ ោឝ មបីោយ ោះលតង់ និង 
ឱ្រពនវឺរបរ់លពោះជាមាច រ់ បុំភវបឺៅកបុងផធោះរបរ់អបក។ ប៉ាុកនថ លបរិនបបើអបកបៅលីវ បហើយបលតៀមនឹងបរៀបការ អបកលតូវល កដថា
អបកបរៀបការជាមយួនឹងលគិរថបររ័ិទ។ មានកតការបធឝើកបបបនោះបទ បទើបអបកអាចមានឯកភាព និងបរចកថីរុខ្បកសមកានថពិត
ល កដបៅកបុងជីវតិលគួោរអបក។  
 

លំហាត់អនុវតតន ៍
 
៩ រនយតថាអបកមានមតិថភកថិមាប ក់ជាលគិរថបររ័ិទ កដលោត់មានរងារជាអបកមនិបជឿ។ មតិថភកថិរបរ់អបករួរអបកអុំពីការបរៀប
ការជាមយួអបកមនិបជឿ ថាបតើលពោះគមភរីររបររយ៉ា ងណា។ បតើអបកគួរបឆវើយបោយរបបៀបណាខ្វោះ?  
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ឃ. ពធវើតាមគំររូបសរ់ពោះជាមាា សស់រមាប់ការរសព់ៅកនងុរគួសារ  
      Follow God’s Pattern For Family Living  
ទោលទៅទី៤. ប ា្ ញពីរទបៀបរសាងជីវិតរគ្ួសារណ លរងឹា ំនិងានសុភមងគល។ 
 

រតូវទធវើជ្ជឪពុរាត យ ៏លអ Be a Good Parent 

 ឪពុកមាថ យមានទុំនួលខុ្រលតូវចុំបពាោះលពោះជាមាច រ់ កបុងការកថ្រកាកូនៗរបរ់ពួកបគ។ ឪពុកលតូវផគត់ផគង់រលមាប់រមាម រ 
និងតលមូវការខ្នងវញិ្ញដ ណ្ រលមាប់លគួោររបរ់ោត់។ រឯីមាថ យក៏ដូបចាប ោះកដរ លតូវកថ្រកាកូនៗបោយបរចកថីលរឡាញ់ កដល
ពួកបគលតូវការ។ រកមយភាពរបរ់លកុមជុំនុុំ មនិ នបធឝើឱ្រឪពុកមាថ យលពបងើយកបនថើយ ជាមយួទុំនួលខុ្រលតូវរបរ់បគចុំបពាោះ
លគួោរបឡើយ។ អបកណាមនិរវល់កថ្ោុំោច់ញាតិរបរ់ខ្វួន  ជាពិបររមនិកថ្ោុំអបកកដលបៅកបុងលកុមលគួោររបរ់ខ្វួនផ្ទធ ល់
អបកបនាោះ នកផត់ជុំបនឿរបរ់ខ្វួន បហើយអាលកក់ជាងអបកមនិបជឿបៅបទៀត”។ (១ធីម៉ាូបថ្ ៥:៨) 
 

បទរងៀនរូនៗរបស់អនរឱ្យរសឡាញ់រពះជ្ជាច ស់ Teach Your Children To Love God  
  លបរិនបបើអបកបបលងៀនកូនៗរបរ់អបក ឱ្រលរឡាញ់លពោះជាមាច រ់ និងោថ ប់តាមលពោះបនធូលរបរ់លពោះអងគតាុំងកតពីបគ
បៅតូច អបកនឹង នរបគ គ្ ោះពួកបគ និងខ្វួនអបកផ្ទធ ល់បចៀរឆាង យពីការពិ កចិតថ បៅបពលកដលពួកបគធុំបឡើង។ 
ជួបជុុំលគួោរបដើមផអីានលពោះគមភរី និងអធិោឌ នជាបរៀងរល់សថ្ង។ លតូវឱ្រមាប ក់ៗ នរមួចុំកណ្ក។ រូមអធិោឌ នជាមយួោប
ចុំបពាោះបញ្ញា កដលបកើតបឡើង បៅកបុងរមាជិកលគួោររបរ់អបក។ រូមអរលពោះគុណ្ចុំបពាោះការលបោនពររបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
  
 បៅចូលរមួការបរៀនលពោះគមភរីសថ្ងអាទិតរ និងលកុមជុំនុុំជាមយួោប ។ បលើកទឹកចិតថឱ្រកូនៗរបរ់អបកថាឝ យជីវតិរបរ់បគ
ចុំបពាោះលពោះជាមាច រ់ ចាប់តាុំងពីបគបៅបកយងបៅបឡើយ។ បៅបពលកដលអបកថាឝ យបងគុំ និងបបលមើលពោះជាមាច រ់ជាមយួោប  បរចកថី
លរឡាញ់របរ់លពោះអងគរតឹចុំណ្ងលគួោរអបកកាន់កតរងឹមាុំបឡើង។ ដូចជាឃ្លវ មយួ ននិយយថា «លគួោរកដលកតងកត
ចុំណាយបពលអធិោឌ នជាមយួោប  ក៏កតងកតបធឝើអឝីៗលរុោះលរួលជាមយួោប កដរ» ។ “ រឯីអបកកដលជាឪពុកវញិ កុុំបធឝើបអាយកូន
របរ់ខ្វួនមបួ ៉ា បនាោះបឡើយ កតលតូវអប់រ ុំវបោយពាករបលបៀនលបបៅ និងដុំបូនាយ នលរបតាមលពោះអមាច រ់”(បអបភរូ ៦:៤) ។  

 
រតូវរសឡាញ់រគួ្សាររបស់អនរ Love Your Family 

លពោះជាមាច រ់ជាបរចកថីលរឡាញ់។ បៅបពលកដលអបកកាន់កតមានលពោះអងគបៅជាមូយអបករល់សថ្ង អបកក៏កាន់កតមាន
បរចកថីលរឡាញ់រលមាប់លគួោររបរ់អបកកាន់កតខ្នវ ុំងបឡើងកដរ។ បៅបពលអបកកាន់កតមានបរចកថីលរឡាញ់ កបុងផធោះរបរ់
អបកកាន់កតខ្នវ ុំង បនាោះរុភមងគលក៏កាន់កតបកើតមានបឡើងកដរ។ បៅបពលលគួោររបរ់អបកលតូវការកកតលមង់ អបកក៏គួរកតោក់
ពិន័យពួកបគ បោយបរចកថីលរឡាញ់កតមនិកមនបោយោរកុំហឹងរបរ់អបកបទ។ 
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អបកមានចិតថលរឡាញ់កតងកតអត់ធយត់ជួយ ធុរៈបគ បហើយមនិបចោះ ប្ នីរបគបទ។ អបកមានចិតថលរឡាញ់ 
មនិវយឫកខ្ភរ់ មនិអតួបុំប ៉ា ងបឡើយ។ អបកមានចិតថលរឡាញ់ មនិលបលពឹតថអុំបពើបថាកោប មនិករឝងរក
លបបយជន៍ផ្ទធ ល់ខ្វួន មនិមបួ ៉ា  មនិចងគុំនុុំ មនិអបអរនឹងអុំបពើទុចចរតិបទ កតរកីរយនឹងបរចកថីពិតវញិ។ អបក
មានចិតថលរឡាញ់ អត់ឱ្នបអាយោុំងអរ់ បជឿោុំងអរ់ រងឃមឹោុំងអរ់ បហើយលោុំលទោុំងអរ់។ 
(១កូរនិថូ្រ ១៣:៤-៧) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១០ ចូរគូររងឝង់ពីមុខ្ឧោហរណ៍្សនគលមូរបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ការររ់បៅរបរ់លគួោរ។   
  ក) បលកចនមានអារមយណ៍្ថា លពោះជាមាច រ់លតារ់បៅោត់ឱ្រអធិបាយ។ ោត់ប ោះបង់បចាលលបពនន និងកូន  ៗ
              របរ់ោត ់បហើយបធឝើដុំបណ្ើ រកបុងនាមជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ។  
  ខ្) នាងមា៉ា ថារងឃមឹថា អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំនឹងបបលងៀនកូនៗរបរ់ោត ់អុំពីកិចចការរបរ់លពោះជាមាច រ់។ 
 គ) បលកថ្ម និងនាងរ ូោន អានលពោះគមភរីឱ្រកូនៗោថ ប់ និងអធិោឌ នឱ្របគជាបរៀងរល់សថ្ង។ 
  ) បលកវលីបលៀម ោក់ពិន័យដល់កូនៗរបរ់ោត ់បោយយុតថិធម៌។ ោត់បធឝើឱ្រពួកបគយល់អឝ ីកដលោត់រ ុំពឹងចង ់
       នពីពួកបគ។ 
  
 លបរិនបបើអបកជាឪពុកមាថ យ រូមអធិោឌ នឱ្រកូនៗរបរ់អបកឥឡូវបនោះ។ រូមទូលរូមបៅលពោះអមាច រ់ បដើមផឱី្រអបក
បចោះអត់ធយត់ និងយល់ដឹងចារ់។ រូមអធិោឌ នឱ្ររមាជិកលគួោររបរ់អបក លរឡាញ់ោប បៅវញិបៅមក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៨ មានកតចបមវើយ គ កតប៉ាុបណាត ោះកដលជាចបមវើយលតឹមលតូវ។ 
 
១ គ) បធឝើតាមបោលការណ៍្របរ់លពោះលគិរថ រលមាប់ការររ់បៅកបុងលគួោរ។ 
 
៩ អបកអាចបឆវើយថា បៅកបុង ២កូរនិថូ្រ ៦:១៤ ល ប់អបកបជឿមនិឱ្រពាយមបធឝើការ ជាមយួអបកមនិបជឿ។ លគិរថបររ័ិទ 
         កដលបរៀបការជាមយួអបកមនិកមនលគិរថបររ័ិទ កុំពុងកតមនិោថ ប់ប គ្ ប់បទបញ្ញជ បនោះ។ អបកក៏គួរកតអធិោឌ នអុំពីបញ្ញា  
         បនោះ ទូលរុុំលពោះជាមាច រ់លបោនសដគូកដលជាលគិរថបររ័ិទ។ 
 
២ ក) បនថអធិោឌ នរលមាប់ពួកបគ ។ 
 
១០ ការបរៀបរប់អុំពី គ និង   ជាឧោហរណ៍្អុំពីគុំររូបរ់លពោះជាមាច រ់រលមាប់លគួោរ។ 
 
៥ ខ្) រុុំការអភ័យបោរ បៅបពលអបកបធឝើអឝីមយួមនិរមរមរ ចុំបពាោះរមាជិគលគួោររបរ់អបក។ 
  

  


