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       រ ុំពឹង                    ?              នឹង                                 សិកា
ដសៀវដៅដនះដដើមផដីស្តៀម              ។ ដៅកបុងដសៀវដៅដនះ 
គូោវ មភីរយិាវយ័ដកេងរកដឃើញនូវដោលការណ៍្កដលដគដោរពយូរដហើយ ដដើមផឱី្យស្គួោរោនសុភមងគល។ ឪពុកោថ យ និង
កូនៗដរៀនឱ្យតសមៃោប ដៅវញិដៅមកដស្ចើនជាងមុន ដពលកដលពួកដគសិកាពីមូលោឌ នស្គឹះសនស្គួោរកដលោនទុំនាក់ទុំនងលអ
។ អបកផថល់ស្បឹកាអាចរកដឃើញនូវការកណ្នាុំលអជាដស្ចើនទុកសស្ោបម់នុសសដសទដទៀត។ 
 
 ោនកិចចការមយួដៅកបុងមុខវជិាជ ដនះសស្ោបស់្គបោ់ប  ដូដចបះចូរដរៀនពីវា ដហើយកសវងរកកផបកណា កដលបុំដពញដសចកថី
ស្តូវការរបស់អបកផ្ទធ ល់។ 
 
 ពិតណាស់ ដបើស្ោនក់តោគ ល់ពីកិចចការកដលស្តឹមស្តូវមយួ នឹងមនិជួយ អបកបានដនាះដទ លុះស្តាកតអបកដធវើវា។ អបកនឹង
ទទួលផលស្បដយាជនព៍ីដមដរៀនទុំងដនះ អាស្ស័យអបកអនុវតថកផបកទុំងប៉ុនាេ នកដលទកទ់ងនឹងជីវតិរបស់អបក។ 

រកិ ដជកសុន (Rex Jackson) 
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The Christian Life Series 

 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ  ជាមុខវជិាជ មយួកបុងចុំដណាមមុខវជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមេវធិីបដងកើតសិសស សស្ោប់អបកដទើប
នឹងដជឿ។ កមេវធិជីីវតិស្គិសថបរស័ិទជាការសិកាដដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចដស្មើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកដគជាមយួស្ពះស្គិសថ 
សិកាស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីដោលបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់ សស្ោប់ជីវតិរបស់ពួកដគកានក់តស្បដសើរ
ជាងមុន។ 
 
 សិសសនឹងសិកាស្បធានបទស្គិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន ដៅដស្កាមសផធដរឿងចុំនួនស្បាុំមយួ។ មុខវជិាជ នីមយួៗោន
លកខណ្ៈជាកិចចសនធនា និងងាយស្សួលអាន។ តារងខាងដស្កាម បកស្ោយអុំពីរដបៀបកដលវគគសនការសិកាស្តូវបានដរៀបចុំ
សស្ោបក់មេវធិីជីវតិស្គិសថបរស័ិទ។ 
 
 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្េីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

ដៅដពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គដស្ោងការរបស់ស្ពះជាោច ស់- 

ជដស្មើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

ស្ពះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

រដបៀបសិកាស្ពះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអដរៀបដរៀងដោយ 

ដោកយ៉ូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

ស្ពះដយសូ៊ជានរណា 
Who Jesus Is 
 

ស្ពះដជ៏ួយ ការពាររបស់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

ដយើងដជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន ំ 
The Church 

ស្កុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថ្វវ យបងគុំរបស់ 

ស្គិសថបរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបស់ស្កុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអដោយខៃួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបដស្មើពន័នកិចចជា 

ស្គិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបដស្ងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

ស្កមសីលធមត៌ាមស្ពះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ 
Marriage and the Home 

ស្គិសថបរស័ិទដៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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         ចាប់ផផតើម 

                    

 ដសៀវដៅដនះ ស្តូវបានកបងកចកជាដមដរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ ដមដរៀននីមយួៗ ចាប់ដផឋើមដោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
ដៅបនាធ បព់ីដលខសនដមដរៀននីមយួៗ ោនចុំណ្ងដជើង និងដសចកឋីដផឋើមខៃីសនដមដរៀន។ ដៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គដស្ោង សស្ោប់
ដមដរៀន។ វាជាកុំណ្តស់្តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាដៅកបុងដមដរៀនដនះ។ 
 
 បនាធ បម់កដទៀត ជាដោលដៅសនដមដរៀន។ ដោលដៅ  គជឺាដសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចដធវើ បនាធ ប់ពីដរៀន
ដមដរៀនដនះចប។់ សូមអានដោលដៅនីមយួៗដោយយកចិតថទុកោក ់ដោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យដផ្ទថ តដៅដលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនដមដរៀនដនះ។ 
 
 ដដើមផជីួយ អបកឱ្យសដស្មចដោលដៅបាន ដមដរៀននីមយួៗោនសុំណួ្រ និងសកមេភាព។ ចុំណ្ងដជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ញដ ស្បាបឱ់្យអបកដឆៃើយសុំណួ្រអុំពីដមដរៀន កដលបានដរៀនរចួមកដហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផបកដនះ។ ការសរដសរ
ចដមៃើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបកបានដរៀនរចួដហើយ។ អបកអាចដឆៃើយសុំណួ្រភាគដស្ចើនបានស្តឹមស្តូវ ដៅកបុង
ដសៀវដៅរបស់អបក។ ស្បសិនដបើោេ នកកនៃងទុំដនរស្គបស់្ោន ់ដដើមផសីរដសរចដមៃើយរបស់អបកដៅកបុងដសៀវដៅដនះដទ សូមសរដសរ
ចដមៃើយទុំងដនាះដៅកបុងដសៀវដៅសរដសរ ឬដសៀវដៅកតស់្តាផ្ទធ ល់ខៃួន កដលអបកអាចដស្បើដដើមផរី ុំលឹកដមដរៀនដៅដពលដស្កាយ។ 
 
 ដស្កាយពីដឆៃើយសុំណួ្រ អបកអាចដផធៀងចដមៃើយដៅចុងបញ្ចបស់នដមដរៀន អបកនឹងដមើលដៅកផបក សូមដផធៀងចដមៃើយរបស់
អបក។ សូមកុុំដមើលចដមៃើយមុន រហូតដល់អបកបានសរដសរចដមៃើយផ្ទធ ល់ខៃួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការដធវើកបបដនះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបកបានសិកាកានក់តស្បដសើរដឡើង។ សូមកកចដមៃើយទុំងឡាយ កដលអបកដឆៃើយមនិទនប់ានស្តឹមស្តូវ។ 
ចដមៃើយទុំងដនាះមនិបានដរៀបតាមលុំោប់លុំដោយដទ ដូដចបះ អបកនឹងមនិងាយនឹងដមើលដឃើញចដមៃើយចុំដពាះសុំណួ្របនាធ ប់
ដឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខវជិាជ ដនះ ដស្បើសុំណួ្រស្បដភទដផសងៗោប ជាដស្ចើន។ ដៅខាងដស្កាមដនះ ោនគុំរសូនស្បដភទសុំណួ្រទូដៅចុំនួនបី និង
រដបៀបសនការដឆៃើយសុំណួ្រទុំងដនាះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
សុំណួ្រពហុដស្ជើសដរ ើស ចងឱ់្យអបកដស្ជើសដរ ើសចដមៃើយមយួពីបណាថ ចដមៃើយកដលដគបានផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. ស្ពះគមពរីោនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចដមៃើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងដសៀវដៅមគគដទសកសិ៍ការបស់អបក ចូរគូសរងវងដ់លើ ខ) កដលបានបងាា ញដៅ
 ខាងដស្កាម៖ 
១. ស្ពះគមពរីោនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុស/ស្តូវ ចងឱ់្យអបកដស្ជើសដរ ើសយកស្បដយាគណាកដលស្តមឹស្តវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. ដតើស្បដយាគណាខៃះកដលស្តឹមស្តូវ?  

ក) ស្ពះគមពរីោន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ) ស្ពះគមពរីជាស្ពះរជោរសស្ោបអ់បកដជឿដៅសពវសថ្ងដនះ។  
 គ) អបកនិពននស្ពះគមពរីទុំងអស់ សរដសរជាភាោដហស្បឺ។  

ឃ) ស្ពះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបានបុំភៃឱឺ្យកតងស្ពះគមពរី។  
 ស្បដយាគ ខ) និង ឃ) ស្តឹមស្តូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរដនះ ដដើមផបីងាា ញជដស្មើសរបស់អបក ដូចអបក
 បានដឃើញដៅខាងដលើ។ 
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សណួំរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលស្សបោប  ដូចជាដ េ្ ះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរដសរដលខសស្ោបដ់ េ្ ះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) ដៅខាងមុខឃ្លៃ នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតដ់ធវើ 
(ខាងដឆវង)។  

 …១…. ក) បានទទួលបទបញ្ញជ ដៅភបុំសីុសណ្    ១) ម៉ូដស 

 …២….ខ) បានដឹកនាុំជនជាតិអុីស្ោកអលឆៃងកាតទ់ដនៃយរ័ោន់  ២) យ៉ូដសវ 

 …២….គ) បានដដើរជុុំវញិស្កុងដយរខូី   

 …១….ឃ) បានរស់ដៅកបុងដុំណាករ់បស់ដសថចផ្ទដរ៉ន 

ឃ្លៃ  ក) និង ឃ) និយាយអុំពីម៉ូដស ដហើយឃ្លៃ  ខ) និង គ) និយាយអុំពីយ៉ូដសវ ។ អបកគួរកតសរដសរដលខ ១ ដៅពីមុខ 
 ក) និង ឃ) ដហើយសរដសរដលខ ២ ដៅពីមុខ ខ) និង គ) ដូចអបកបានដឃើញដៅខាងដលើ ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកដពលោង តដ់សងៀម និងដពលដវោដទៀងទតស់ស្ោបក់ារសិការបស់អបក។ វានឹងងាយស្សួលផចង់
អារមេណ៍្ជាង ស្បសិនដបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទោៃ ប់ស្បចាុំសថ្ងដនាះ។ 

២. សូមអធិោឌ នដៅដពលកដលអបកសិកាដមដរៀននីមយួៗ ដោយដបើកស្ពះគមពរី ស្ពមទុំងោនស្ពះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
ដៅជាមយួ ដហើយតាមរយៈមុខវជិាជ ដនះ អបកកុំពុងកតសទិតដៅកបុងថ្វប កដ់រៀនរបស់ស្ពះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
ស្ពះអោច ស់ ដដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់ដមដរៀនដនះ និងអនុវតថវា ដៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានដសចកឋីដផឋើមសនដមដរៀន គដស្ោងដមដរៀន និងដោលដៅដោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបដ់ផឋើមអានដមដរៀនដោយយកចិតថទុកោក។់ សូមដមើលខគមពរីដយាង និងសរដសរកុំណ្ត់ស្តាកដលអាច
ោនស្បដយាជន។៍ ខគមពរីជួយ ដធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កបុងដមដរៀនដនះ កានក់តោនស្បសិទនភាព។  

៥. ចូរដឆៃើយសុំណួ្រសិកា ដៅកបុងចដនាៃ ះកដលបានោកជូ់ន។ សូមដស្បើដសៀវដៅសរដសរ ឬដសៀវដៅកតស់្តាផ្ទធ ល់ខៃួន 
របស់អបកដៅដពលចាុំបាច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអបកបានដរៀនរចួដហើយ និងកសវងរកវធិីដដើមផអីនុវតថវា ដៅកបុងការពិភាកាជាមយួស្គួោរ 
និងមតិថភក័ថិ ដៅកបុងការសិកាស្ពះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមដរៀនតាមសស្មួល។  ោេ នកណ្ឋឹ ងណានឹងដរទ ៍ដដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិកាដមដរៀនថ្េីដនាះដឡើយ។ 
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 ដៅចុងបញ្ចបស់នមុខវជិាជ ដនះ អបកនឹងដឃើញការវាយតសមៃតាមជុំពូក។ ស្កោសសុំណួ្រចដមៃើយស្តូវបានោកស់ញ្ញដ
សោគ ល់យ៉ាងចាស់ សស្ោប់ជុំពូកនីមយួៗ។ សូមដធវើតាមការកណ្នាុំ កដលបានោក់ជូនដោយស្បុងស្បយត័ប។ អបកគួរកត
បុំដពញ ដហើយដផញើស្កោសចដមៃើយរបស់អបកដៅកាន់ស្គបូដស្ងៀនរបស់អបកសស្ោបក់ារកកតស្មូវ។ ស្បសិនដបើអបកមនិបានសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) ដទដនាះ អបកដៅកតទទួលបានផលស្បដយាជនត៍ាមរយៈការបុំដពញ
ការវាយតសមៃតាមជុំពូកដកដល។ 
 

                    
 មុខវជិាជ ដនះស្តូវបានសរដសរដឡើង ដដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវាដោយខៃួនឯងបាន។ ដយើងចូលចិតថនិយាយថ្វ ស្គូបដស្ងៀន
គឺដៅកបុងដសៀវដៅដនះ។ ប៉ុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខវជិាជ ដនះជាស្កុម ដូចជាស្កុមសិកាស្ពះគមពរីតាមសបាឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា ស្កុមតាមផធះ និងកមេវធិយុីវជន។ មុខវជិាជ ដនះ អាចស្តូវបានដស្បើដដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសស្ោប់ពន័នកិចច
ពនននាោរ ក៏ដូចជាស្កុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍ដផសងដទៀតតាមរយៈកមេវធិីដនះផងកដរ។ អបកនឹងដឃើញថ្វ ទុំង
ោតិកា ទុំងវធិីោស្តសថសនការសិកាលអស្បដសើរសស្ោបដ់ោលបុំណ្ងទុំងដនះ។ 
 
 ស្បសិនដបើអបកសិកាមុខវជិាជ ដនះដោយខៃួនឯង អបកអាចបុំដពញកិចចការទុំងអស់របស់អបកតាមរយៈសស្បសណី្យ។៍ 
សូមកុុំដភៃចដស្បើអាសយោឌ នសនការយិាល័យោកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) របស់អបក។ ស្បសិនដបើអបកសិកា
ជាស្កុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យស្បាកដថ្វ អបកដធវើតាមដមដរៀនបកនទមកដលស្គូរបស់អបកបាន
ោកឱ់្យ។  
 
 ដលើសពដីនះដៅដទៀត ស្កុមជុំនុុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងសកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) ដដើមផ ី
ដបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ះបណាឋ លសិសសកថ្មដទៀតផង។ សូមចូលដមើលដគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu សស្ោប់
ពត័ោ៌ន និងជុំនួយបកនទម។ 

 
វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបស្តជាស្កុម ឬផ្ទធ ល់ខៃួនោប ក់ៗ  ោនសស្ោប់សិសសកដលបានបញ្ចប់មុខវជិាជ របស់ដយើងដោយដជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ ស្បសិនដបើអបកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិាល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល
វញិ្ញដ បនបស្តពីស្គូកដលមកពីោកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) បាន។ ស្បសិនដបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខៃួន អបកអាច
ដផញើស្កោសការវាយតសមៃតាមជុំពូក កដលអបកបានបុំដពញចបដ់ៅកានក់ារយិាល័យតាមតុំបនរ់បស់អបក។ ការយិាល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបស្តតាមរយៈការយិាល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងសហរដឌអាដមរកិ។ 

 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 ដសៀវដៅកណ្នាុំ The School for Evangelism and Disciples (SED) ដសៀវដៅកណ្នាុំ Catalog, Disciples 

Training Center Manual, the Study Center Agreement Form ដហើយនិង SED កដលោនភាពងាយស្សួលកបុងការយក
ដចញពីស្បពន័នអុីនធឺដណ្ត។ សោា រសិកាដផសងៗសនមុខវជិាជ រមួទុំងការកសតជុំនួយដសទដទៀត។ 
 
  សូមចូលដមើលដគហទុំពរ័  www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សស្ោបជ់ាធនធាន
បកនទម។ 
 

             
 រកិ ដជកសុន (Rex Jackson)            កា  មហាវទិាល័យស្ពះគមពរីកសនស្តល ទីស្កុងស្តសពីងហាវ ល រដឌមុសុិរ ី
(Central Bible College, Springfield, Missouri) កដលដោកបានទទួលសញ្ញដ បស្តថ្វប ក់បរញិ្ញដ បស័្ត និងអនុបណ្ឍិ តពី
សកលវទិាល័យកាន់ោសសីុធី (Kansas City University, Manhattan)។ ដោកបានដធវើការកបុងវស័ិយោរពត័ោ៌នដស្ចើន
ឆាប ុំមុនដពលដោកទទួលមរណ្ភាពកបុងឆាប ុំ១៩៩៤។ 
 
  ដោកដជកសុន (Jackson) កប៏ានបដស្មើការងារជាដបសកជនដៅស្បដទសនីហគឺរ ី(Nigeria) អស់រយៈដពល២៥ឆាប ុំ។ 
ដោកបានសរដសរពីស្បដភទអកសរោស្តសថកដលទកទ់ងដៅនឹងស្កុមជុំនុុំដផសងៗរមួបញ្ចូ លទុំងមុខវជិាជ ដនះ ដហើយនឹង 
ដសៀវដៅដុំណឹ្ងលអដរៀបរងដោយដោកយ៉ូហាន។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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១               What Marriage Is 

២                     Before Marriage 

៣                 Choosing a Companion 

៤              អាពាហ៍ពពិាហ៍ Engagement and Wedding  

៥               Establishing a Home 
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 What Marrige Is 

  
           ផលិត    គដស្ោង                 ។      មនិចាបដ់ផថើមគិត ឬ បដងកើតដឡើងវញិ
ដៅអវីកដល—ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតវាដឡើងដទ។ សួនដអកដន ជាកកនៃងកដលស្ទងស់ដស្មចបដងកើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដឡើង។ 
ដោយោរស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគទុំងមូល ស្ទងប់ានបដងកើតឱ្យោនអាពាហ៍ពិពាហ៍ដឡើង។ ស្ពះវតថោនរបស់ស្ពះស្គិសថដៅ
កបុងពិធីមងគលការដៅកបុងស្សុកកាណានបានបញ្ញជ ក់អុំពីផលិតផលដនាះកដរ។  
 
 ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងសិកាពីរដបៀបកដលស្ពះស្គិសថោនទុំនាកទ់ុំនងជាមយួស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពះអងគ គឺជាការឆៃុះ
បញ្ញច ុំងដៅកបុងស្គបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ទុំងអស់ កដលបានសង់ដលើដោលការណ៍្កដលមកពីស្ពះ។ 
 
 មនុសសបានស្បដូចអាពាហ៍ពិពាហ៍ដៅនឹងដស្គឿង កដលោនបុំកណ្កជាដស្ចើន កដលស្តូវកតោកចូ់លោប ។ វាតស្មូវឱ្យ
អបកខៃះខាតដ់ៅដលើកកនៃងកដលដស្គើមស្ោត ខៃះបិទកាវ ខៃះដុំញញួរ ខៃះដបាសធូលី ខៃះោបស្កមនួ ដហើយនឹងខៃះដទៀតជូតឱ្យ
រដោង ប៉ុកនថ ជាលទនផល គឺជាការឱ្យរងាវ ន។់ 
 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលនឹងោនផលវជិជោនសស្ោបក់ារលអ គឺជាអាពាហ៍ពិពាហ៍មយួកដលបានសងដ់ឡើងស្សបតាម
គុំរ ូនិងការកណ្នាុំកបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
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 .          ៖                        Marriage: A God-given Institution 
 .          ៖                Marriage: A Special Relationship 
 .          ៖  មព             Marriage: A Sacred Union 
ឃ.          ៖ ោរ          ដោកិយ Marriage: Importance for the World 
 

       
១. ពនយល់ពីដពលដវោ និងមូលដហតុ កដលស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតអាពាហ៍ពិពាហ៍ដឡើង។ 
២. ពិពណ៌្នាពីកផនការ និងគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
៣. បងាា ញពផីលវជិជោនរបស់ស្គួោរ។ 
 

                                      
      Marriage: A God-Given Institution 
       ១: ពនយល់ពទីពលទវលា និងមូលទហត  ណែលរពះជាាច ស់បានបទងកើតអាពាហព៍ិពាហ៍ទឡើង។ 
 

           គឺជាការបដងកើត ឬ ការដរៀបចុំកតមយួដៅដលើកផនដីនាដពលសពវសថ្ង កដលបានចាប់ដផឋើមមុនដពលអុំដពើ
បាបបានដស្ជៀតចូលមកកបុងដោកិយដនះ។ ដយើងអានវាដៅកបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ គឺជាស្ពះគមពរី។ 
 

ស្ពះជាអោច ស់ោនស្ពះបនធូលថ្វ៖ «ដបើមនុសសស្បុសដៅកតឯងដូដចបះ មនិលអដទ។ ដយើងនឹងបដងកើតោប ក់
ដទៀតដអាយជួយ  និងបានជាោប ។ ដូដចបះ ស្ពះជាអោច ស់បានដធវើដអាយមនុសសដដកលងល់ក់បាតោ់េ រតី។ 
ស្ពះអងគយកឆអឹងជុំនីរមយួរបស់ោតដ់ចញមក រចួភជតិោច់ដៅវញិ។ ស្ពះជាអោច ស់យកឆអឹងជុំនីរកដលស្ទង់
បានហូតដចញពីមនុសស មកដធវើជាស្តសថី រចួស្ទងន់ាុំនាងមកជួបោត។់ (ដោកុបផតថិ២:១៨ , ២១—២២) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដតើអវីជាការបដងកើតកតមយួដៅដលើកផនដីកដលបានដកើតដឡើង មុនដពលអុំដពើបាបបានចូលដៅកបុងដោកិយ?៍ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ដតើស្តសថីដុំបូងស្តូវបានបដងកើតដឡើងយ៉ាងដូចដមថច? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៣ ដតើនរណាជាអបកស្បទនពិធីមងគលការឱ្យបុរស និងស្សីថដុំបូងបងអស់? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤ ចូរអានគមពរីដោកុបផតថិ ២:២៣—២៤ បនាធ បម់ក ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគនីមយួៗកដលស្តឹមស្តូវ។ 
 ក) ស្ពះជាោច ស់ោកដ់ េ្ ះអោុំជាគូរនឹង «ស្តសថី»។ 
 ខ) ដៅដពលកដលស្ពះគមពរីកចងថ្វបុរស និងស្តសថី «ស្តឡបដ់ៅជារបូកាយកតមយួ» វាសុំដៅដលើអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 គ) ស្ពះជាោច ស់មនិបានបដងកើតស្តសថីពីធូលីដីដទ។ 
 

បានររទានមរទោយានគ្ំរូ              Given With a Pattern to Be Followed 
                           ឱ្យ                 ស្ពះជាោច ស់បានស្បទនឱ្យបុរស និងស្តសថី ោន
ទុំនាកទ់ុំនងកបុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលជាកផបកមយួសនគដស្ោងកផនការដល៏អឥតដខាច ះសស្ោបព់ួកដគ។ ដោយោរកត
ស្ពះជាោច ស់បានបញ្ចូ លអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដៅកបុងលកខខណ្ឍ ដល៏អឥតដខាច ះមយួដនះ ដទើបស្ទងប់ានស្បទនសួនដអកដន កដល
ដយើងអាចទទួលវាជាគុំររូបស់ស្ពះអងគ សស្ោប់មនុសសទុំងអស់ស្គបដ់ពលដវោ។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យមនុសសដរៀបការ ប៉ុកនថ ស្ទងោ់នខាប តគុំរសូស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ ស្ទងច់ងឱ់្យមនុសស
របស់ស្ពះអងគ ដធវើតាមខាប តគុំរទូុំងដនះ។ ជាអកុសល អុំដពើបាបបានចូលកបុងសួនដអកដន ដហើយតាុំងពីដពលដនាះមក អុំដពើ
បាបបានររ ុំងស្ពះពរជាដស្ចើន កដលស្ពះជាោច ស់បានស្បទនមកឱ្យមនុសស។ អុំដពើបាប កប៏ានបុំផ្ទៃ ញអាពាហ៍ពិពាហ៍ជា
ដស្ចើនោនគូរផងកដរ។ 
 
 សពវសថ្ងដនះ មនិដូចពីសថ្ងមុនដឡើយ ោនការវាយលុកដលើការបដងកើតោទ បន័អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ។ មនុសសជា
ដស្ចើនពស្ងតោ់ប  ដហើយរស់ដៅជាមយួោប បដណាថ ះអាសនបដោយពុុំបានដរៀបការ។ កិចចស្ពមដពៀងទុំងដនះ អាចនឹងបញ្ចប់ដៅ
បានកាលណាសដគូរណាមយួចងប់ញ្ចប។់ ដៅតាមកផបកនានាសនពភិពដោក ពីរភាគបីសនអាពាហ៍ពិពាហ៍បញ្ចបដ់ោយការ
កលងលះ។ ដនះគឺផធុយទុំងស្សុងដៅនឹងគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់ កដលបានស្បទនកបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគ។ ស្ទងោ់ន
បុំណ្ងចងឱ់្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកដៅជាទុំនាកទ់ុំនងមយួ កដលស្ទងអ់ាចបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់របស់ស្ពះអងគ
សស្ោបអ់បក។ កិចចការដនះ ដកើតដឡើងដៅដពលកដលអបកដលើកកិតថយិសស្ពះអងគដោយការកសវងរកការកណ្នាុំ និងការដធវើតាម
គុំររូបស់ស្ពះអងគប៉ុដណាត ះ។ 
 
 ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនដយើងជាដស្ចើនអុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ។ ស្បសិនដបើអបកចងឱ់្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកោន
ទុំនាកទ់ុំនងដអ៏ោច រយ កដលស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យអបករកីរយ ចូរដធវើតាមគុំរកូដលស្ពះជាោច ស់ស្បទនដល់អបកដៅ
កបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគ ដនាះគឺស្ពះគមពរី។ មតិថភកថិរបស់អបកមយួចុំនួន កដលកុំពុងកតសិកាមុខវជិាច ដនះមនិទន់បានដរៀប
ការដៅដឡើយដទ។ ចូរអនុញ្ញដ តឱ្យស្ពះជាោច ស់កណ្នាុំអបកដៅកបុងគដស្ោងដរៀបការរបស់អបក។ អស់អបកណាកដលបានដរៀបការ
ដហើយ នឹងដឃើញថ្វមុខវជិាជ ដនះ អាចជួយ អបកដោយដធវើឱ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកកានក់តស្បដសើរ និងោនសុភមងគល។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥                       រស្តូវ               ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦         កសវងរកគុំរ ូ             ោនសុភមងកល    ? 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                            តខាងរពលងឹវិញ្ញា ណ Given to Teach Spiritual Truths 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលស្ពះជាោច ស់ោនគដស្ោងការសស្ោបអ់បក គឺជារបូភាពសនដសចកថីស្សឡាញ់ ការដោរព 
ការរបួរមូ  និងភាពជាសដគូរវាងស្ពះស្គិសថ និងស្កុមជុំនុុំ។ ដៅកបុងស្ពះគមពរីសមពននដមស្តីចាស់ ស្ពះជាោច ស់ដៅអងគស្ទងថ់្វជា
ោវ មសីនស្បជារស្តសថរបស់ស្ពះអងគ។ ដៅកបុងស្ពះគមពរីសមពននដមស្តីថ្េី ស្កុមជុំនុុំស្តូវបានដគដៅថ្វជាកូនស្កមុុំរបស់ស្ពះស្គិសថ។ 
 

ដហតុដនះដហើយបានជាបុរសស្តូវចាកដចញពីឪពុកោឋ យ ដៅរមួរស់ជាមយួភរយិារបស់ខៃួន ដហើយអបកទុំងពីរ

នឹងបានដៅជារបូកាយកតមយួ។ គុំដរងការដោ៏ក់កុំបាុំងដនះោនអតទនយ័ដស្ៅណាស់ ខញុ ុំនិយាយដសចកឋីដនះ 

សុំដៅដលើស្ពះស្គិសឋ និងស្កុមជុំនុុំកតប៉ុដណាត ះ។ ដទះជាយ៉ាងណាកដ៏ោយ បងបអូនោប ក់ៗ ស្តូវស្សឡាញ់ភរយិា

ដរៀងៗខៃួន ដូចស្សឡាញ់ខៃួនឯង ដហើយភរយិាកស៏្តូវដោរពោវ មរីបស់ខៃួនកដរ។ (ដអដភសូ៥: ៣១—៣៣) 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧            ជុុំវញិចរកិលកខណ្ៈនីមយួៗ កដលអបកនឹងរ ុំពឹងចងដ់ឹងដៅកបុងស្គួោរ កដលជាការបដស្ងៀនដៅកបុងគមពរី 
    ដអដភសូ៥:៣១—៣៣ គឺជាការផថល់កិតថិយស។ 
 ក) សនថិភាព 
 ខ) ដសចកថីដទមនសស 
 គ) កុំហឹង 
 ឃ) ការពាយាម 
 ង) ការយល់ដឹង 
 ច) អុំណ្រ 
 
៨ ដតើអបកនឹងអធិោឌ នថ្វ ស្ពះជាោច ស់នឹងជួយ អបកឱ្យកោងស្បដភទអាពាហ៍ពិពាហ៍ដឡើងកដលបានឆៃុះបញ្ញច ុំងពីដសចកថី                   
    ស្សឡាញ់របស់ស្ពះអងគកដរឬដទ?…………………………………………………………………………………………… 
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ខ                            Marriage: A Special Relationship 

                                   Belonging to Each Other for Life 
       ២. ពិពណ៌នពីណផនការ និងគ្ំរូរបស់រពះជាាច ស់សរាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 

           គឺជាការរបួរមួោប រវាងបុរស និងស្តសថីកដលចងភាជ បោ់ប ពីរនាកស់្សបចាប់ និងដពញមយួជីវតិយ៉ាងស្តឹម
ស្តូវតាមសីលធម ៌និងមនិរបប់ញ្ចូ លទុំនាក់ទុំនងសបិតោប លជាមយួអបកដសទទុំងអស់។ តាមរដបៀបដនះ ស្គួោរមយួអាច
បដងកើតដឡើង ដហើយស្គួោរអាចរកាគងវ់ងសដៅកបុងរដបៀបកដលស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះហឫទយ័។ ដៅដពលបុរស និងស្តសថី
ដរៀបការជាមយួោប  ពួកដគនឹងស្តឡបដ់ៅជារបូកាយកតមយួ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩               
  ) ការស្ពមដស្ពៀងស្សបចាបប់ដណាឋ ះអាសនប កដលអាចនឹងរ ុំោយដៅដពលណាកប៏ាន។ 
  ) ការរបួរមួជាអចិសស្តនថយរ៍វាងបុរស និងស្សីថដៅចុំដពាះស្ពះភស្តកថស្ពះជាោច ស់។ 
 
១០              កដលបានរមួោប ទុំង…………………………………………………………………………………………… 
      និង………………………………………………………………………………………………….…ដៅកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 

                ដែគ្ ូLove and Companionship 
                   ថ្វ មនុសសស្បុសដៅកតឯងមនិលអដទ។ ស្ទងប់ានយកឆអឹងជុំនីរកដលស្ទងប់ានហូតដចញពី
មនុសសមកដធវើជាស្តសថី ដដើមផដីធវើជាសដគូរនឹងោត។់ 
 
 ដោកោ៉សយ ូដហរ ី(Mathew Henry) បានសរដសរថ្វ ស្ពះជាោច ស់មនិបានយកឆអឹងដជើងរបស់អោុំដទ ដូដចបះ ដោក
មនិអាចជាន់ឈៃដីលើភរយិារបស់ដោកបានដឡើយ។ ស្ទងម់និបានយកឆអឹងពីកាលរបស់ដោកដទ ដូដចបះ ភរយិារបស់ដោក
មនិអាចស្គបស់្គងដលើដោកបានដឡើយ។ ស្ពះជាោច ស់យកឆអឹងជុំនីរកដលស្ទងប់ានហូតដចញពីអោុំកដលដៅជិតនឹងដបះដូង
របស់ដោក ដូដចបះ បុរសនឹងស្សឡាញ់ភរយិារបស់ខៃួន ការពារនាង និងរកានាងដៅកកផរខៃួនរបស់ោត។់ 
 
 សុភមងគលសនអាពាហ៍ពិពាហ៍អាស្ស័យដៅដលើដសចកថីស្សឡាញ់ និងសដគូរវាងោវ ម ីនិងភរយិា។ ដអវ៉ា ជាកផបកមយួ
របស់អោុំ។ ោវ ម ីនិងភរយិាកាៃ យដៅជាចុំកណ្កោប ដៅវញិដៅមក។ ជីវតិរបស់ពួកដគ គឺស្តូវបានរមួោប ដៅជាជីវតិកតមយួ។ 

ដអដភសូ ៥:២៨ កចងថ្វ៖ «ដូដចបះ ោវ មសី្តូវស្សឡាញ់ភរយិា ដអាយបានដូចស្សឡាញ់របូកាយរបស់ខៃួនកដរ។ អបកណា
ស្សឡាញ់ភរយិា អបកដនាះស្សឡាញ់ខៃួនឯង»។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១១                   អាស្ស័យដៅដលើ 
  ) ការោនស្បាកស់្គបស់្ោនក់បុងការរកីរយដៅកបុងជីវតិ។ 
  ) ោវ មកីាៃ យដៅជាដមស្គួោរ។ 
  ) ទុំនាកទ់ុំនងសនដសចកថីស្សឡាញ់ និងការកចកចាយពីកថីស្សឡាញ់រវាងោវ ម ីនិងភរយិា។ 
 

ភាពជាាតាបិតា Parenthood 

                នាុំនូវទុំនាកទ់ុំនង និងការទទួលខុសស្តូវសនភាពជាោតាបិតាចុំដពាះបុរស និងភរយិារបស់
ខៃួន។ ទស្មងក់បបបទសនអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្គួោរ និងផធះជាកកនៃង កដលកូនៗអាចចាបក់ុំដណ្ើ ត និងោនដសចកថីស្សឡាញ់ 
ដហើយអាចដមើលកថ្ឪពុកោថ យរបស់ខៃួន។ ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះអោុំ និងដអវ៉ាបងាា ញពីភាពជាោតាបិតា គឺជា

កផបកមយួសនគដស្ោងកផនការរបស់ស្ពះជាោច ស់៖ «ចូរបដងកើតកូនដៅដអាយបានដកើនដស្ចើនដឡើងពាសដពញដលើកផនដី ដហើយ

ស្តួតស្តាកផនដដីៅ» (ដោកុបផតថិ១:២៨)។ 
 
 ដៅដពលកូនៗបានដកើតដៅកបុងស្គួោរមយួ ឪពុកោថ យោនតួនាទីកថ្រកា និងផគតផ់គងល់ុំនឹង ដហើយដធវើឱ្យជីវតិ
ស្គួោរោនកថីសុខ។ ស្ពះជាោច ស់ គឺពិតជាោនស្ពះហឫទយ័ខវល់ខាវ យចុំដពាះបុស្តធីតា កបុងការកុំណ្ត់ភាពស្តឹមស្តូវដដើមផ ី
លូតោស់ និងោគ ល់ស្ពះអងគ។  សូមអានោ៉កុស ១០:១៣-១៦ កដលនឹងជួយ អបកឱ្យយល់ពីអតថចរកិរបស់ស្ពះដយសូ៊
ចុំដពាះកុោរ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២          ងជុ់ុំវញិស្បដយាគនីមយួៗកដលស្តឹមស្តវូ។ 
  ) កូនស្តូវការស្គួោរកដលោនលុំនឹងមយួដដើមផលូីតោស់។ 
  ) គដស្ោងកផនការរបស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍ មនិទកទ់ងនឹងកូនៗ។ 
  ) ស្ពះដយសូ៊បាននិយាយចុៗំ អុំពីដសចកថីស្សឡាញ់របស់ស្ពះអងគចុំដពាះកុោរ។ 
 
១៣            កុោរស្តូវការទទួលពីស្គួោររបស់ពួកដគ? 
 ...................................................................................................................................................... 
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                              Marriage: A Sacred Union 

                     One Man and Woman 

 

      មនុសសណាដផសងដៅដលើពិភពដោកដស្ៅពីអោុំ និងដអវ៉ាដឡើយ។ មនុសសោប កស់្បកហលជានឹងគិតថ្វ 
ស្ពះជាោច ស់នឹងស្បទនភរយិាឱ្យអោុំដស្ចើនជាងមយួ ដដើមផឱី្យពិភពដោកនឹងឆាប់ោនមនុសសកាន់កតដស្ចើន។ ប៉ុកនថ 
ស្ពះជាោច ស់បានស្បទនឱ្យោតក់តភរយិាមយួប៉ុដណាត ះ ដោយដស្ពាះស្ទងស់្ជាបដឹងពីអវីកដលជាការលអស្បដសើរ។ ដនះគឺជា 
គដស្ោងកផនការ និងជាស្ពះស្បាជាញ ញ្ញដ ណ្របស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 

រចួស្ពះអងគោនស្ពះបនធូលថ្វៈ “ដហតុដនះដហើយបានជាបុរសស្តូវចាកដចញពីឪពុកោឋ យ ដៅរមួរស់ជាមយួ
ភរយិារបស់ខៃួន ដហើយអបកទុំងពីរស្តឡបដ់ៅជារបូកាយកតមយួ”។ ដគមនិកមនជាបុគគលពីរនាកដ់ទៀតដទ គឺជា
របូកាយកតមយួវញិ។ ដូដចបះ មនុសសមនិស្តូវបុំបាក់បុំកបកគូស្សករ កដលស្ពះជាោច ស់បានផស ុំផគុ ុំដនាះដឡើយ 
(ោ៉ថ្វយ១៩:៥—៦)។ 

 
 ស្ពះដយសូ៊ោនស្ពះបនធូលថ្វ បុរស និងស្សីថនឹងស្តឡបដ់ៅជារបូកាយកតមយួ។ ដទះបី វាជាទុំដនៀមទុំោប់កដ៏ោយ វា
ដៅកតជាការបដស្ងៀនតាមស្ពះគមពរីដកដល។ ដៅតាមកផបកនានាដលើពិភពដោក ស្បសពណី្មយួចុំនួនអនុញ្ញដ តឱ្យបុរសដរៀបការ
នឹងភរយិាដស្ចើនបាន។ ដៅកបុងស្បដទសមយួដទៀត វាជាស្បសពណី្ចុំដពាះស្តសថីដរៀបការជាមយួបុរសដស្ចើនបាន។ ោនកផបកដផសង
ដទៀត កបុងស្គួោរមយួកូនស្បុសៗទុំងអស់ដរៀបការជាមយួស្តសថីកតមយួ។ កបុងចុំដណាមមនុសសមយួចុំនួន ោវ មបីថូរភរយិាោប
បាន។ អបកខៃះដទៀតកលងលះ ដហើយដរៀបការមថងដទៀតជាបនថបនាធ ប។់ ចុំកណ្កឯអបកខៃះដទៀត រស់ដៅជាមយួោប ដោយពុុំបាន
ដរៀបការ។ ដូដចបះ ស្បសពណី្មនិបានផថល់ផលស្បដយាជន៍កណ្នាុំសស្ោបក់ារដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមស្ពះជាោច ស់បាន   
ដឡើយ។ ដូដចបះដហើយ អបកស្តូវកតដធវើតាមស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៤ ស្សប  តាម         គុំរ ូឬ ស្ពះស្បាជាញ ញ្ញដ ណ្របស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍ផថល់…………………ភរយិា

 សស្ោប…់…………………បុរស។ ដូដចបះ…………………………បានចូលរមួបដងកើតជាស្កុមស្គោួរសុំខានម់យួ។ 
 

                      សតីអំព ី         God’s Laws about Marriage 
         បានបដស្ងៀនថ្វ ោេ នអវីអាចបុំកបកសមពនភាព ឬ ភាពកតមយួរវាងោវ មនីឹងភរយិារបស់ដគបានដឡើយ។ 
ដៅដពលកដលស្ពះជាោច ស់បានស្បទនស្កឹតយវនិយ័ដល់ដោកម៉ូដស ដយើងដៅវាថ្វជាស្កឹតយវនិយ័ទុំងដបស់្បការ ស្ទងប់ាន
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បញ្ចូ លស្កឹតយវនិយ័កដលស្បឆាុំងនឹងអុំដពើបាប កដលអាចនឹងបុំផ្ទៃ ញការរបួរមួរវាងោវ ម ីនិងភរយិា៖ «កុុំស្បស្ពឹតថអុំដពើផិត

កផត…់ កុុំដោភលន់ចងប់ានភរយិាដគ» (និកខមនុំ២០:១៤,១៧) ។ 
 
 ស្គបគូ់ស្សករណា កដលោនទុំនាកទ់ុំនងផៃូវដភទជាមយួបុគគលដផសងដទៀត ដោយអុំដពើសហាយសេន់ គឺជាការដលេើស
នឹងស្កឹតយវនិយ័របស់ស្ពះជាោច ស់។ ដនះជាអុំដពើអសីលធម៌។ ដបើអបកោនចុំណ្ង់ដលើភរយិា ឬ ោវ មរីបស់មនុសសណាោប ក់ 
ដនាះគឺជាអុំដពើបាប។ «រឯីខញុ ុំវញិ ខញុ ុំសុុំបញ្ញជ ក់ស្បាបអ់បករល់ោប ថ្វ អបកណាដមើលស្តសថីោប ក់ ដហើយោនចិតថដស្សើបស្ោលចងរ់មួ
បដវណី្ជាមយួនាង អបកដនាះដូចជាបានស្បស្ពឹតថអុំដពើផិតកផតជ់ាមយួនាង ដៅកបុងចិតថរបស់ខៃួន រចួដស្សចដៅដហើយ។» 

(ោ៉ថ្វយ ៥:២៨) ។ ដៅកបុងស្ពះគមពរីសមពននដមស្តថី្េី កប៏ានបកនទមដលើការស្ពោនរបស់ស្ពះជាោច ស់ កដលស្បឆាុំងនឹងអុំដពើ
ស្បាកចាកសីលធមក៏ដរ។ សូមបងបអូនទុំងអស់ោប ដលើកតសមៃការរស់ដៅជាោវ មភីរយិា គឺមនិស្តូវកផតច់ិតថោប ដឡើយ ដផតិ

ស្ពះជាោច ស់នឹងវនិិចឆយ័ដទសអបកស្បស្ពឹតថអុំដពើស្បាសចាកសីលធម ៌និងផិតកផត ់(ដហស្បឺ ១៣: ៤) ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៥                    ១៣:៤។ ដៅដពលកដលអបកគិតថ្វ អបកចាុំវាបានចាស់ ដហើយសរដសរវាចូល និងបនាធ បម់កដទៀត   
      ពិនិតយវាជាមយួនឹងខគមពរីដៅកបុងដមដរៀនដនះ ឬ ដៅកបុងស្ពះគមពរីរបស់អបក។ 
 

ឃ.            សារ          ផោកិយ  
        Marriage: Importance for the World 
ទោលទៅទ៣ី. បង្ហា ញផលវិជជានរបស់រគ្ួសារ។ 
 

 ការដមើលដៅដមដរៀនដស្កាយដនះ អបកអាចដឃើញថ្វ អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាកផបកមយួសនគដស្ោងកផនការរបស់ស្ពះជាោច ស់
សស្ោបម់នុសសជាតិ។ ដៅដពលដយើងដធវើតាមការបដស្ងៀន និងតាមគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដនាះដយើង
ោនស្គួោរមយួកដលោនសុភមងគល។ បទពិដោធនរ៍បស់ដយើងដៅកបុងស្គួោរ នឹងជួយ ដយើងឱ្យយល់កានក់តចាស់ពី
ដសចកថីពិតខាងឯវញិ្ញដ ណ្បានដស្ចើន។  
 
 ដោលបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់ គឺោវ ម ីនិងភរយិា ឪពុកោថ យ និងកូន កសវងរកដសចកថីស្សឡាញ់ មតិថភាព និង
ការដមើលកថ្ោប ដៅកបុងស្គួោរកដលោប ក់ៗ ស្តូវការ។ 
 
 ស្ទងប់ដងកើតស្គួោរ ក៏ដូចជាបានបដងកើតកផបកសុំខានម់យួរបស់សងគមកដរ។ ស្កឹតយវនិយ័របស់ស្ពះអងគស្តូវោកជ់ាខាប តសន
សីលធម៌កដលបុរស និងស្តសថី ស្តូវកតរស់ដៅតាម។ អស់អបកណាកដលដចញពីស្គួោរកដលោនសុភមងគល ជាកកនៃងកដល
ពួកដគបានដរៀនរស់ដៅជាមយួោប ដោយភាពសងបដ់សងៀម និងដឹងថ្វការដនះពួកដគកបុងការរស់ដៅជាមយួោប ។ សហគមន៍
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កដលស្បកានខ់ាជ បនូ់វការដោរពដខ៏ពងខ់ពស់ គឺបដងកើតដោយស្គួោរកដលគួរឱ្យដោរព និងោនភាពដោេ ះស្តង។់ ស្គួោរលអ 
បដងកើតឱ្យោនសហគមនល៍អ ដហើយសហគមន៍លអ បដងកើតឱ្យោនស្បជាជាតិលអ។  
 
 វាពិតជាោនោរសុំខាន់ណាស់ ចុំដពាះស្គួោរនីមយួៗកដលទទួលខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់ និងរស់ដៅដៅតាម
កផនួចាបរ់បស់ស្ពះអងគ ដោយសុភមងគល! វាសុំខានណ់ាស់ កបុងការស្បឆាុំងនឹងកិចចការដផសងៗ កដលនឹងបុំផ្ទៃ ញស្គួោរ! 
ដហើយវាោនោរសុំខាន់ណាស់ចុំដពាះអបកកបុងការសិកាពីអវីកដលស្ពះជាោច ស់ោនស្ពះបនធូលអុំពសី្កុមស្គួោរ និងផធះរបស់
អបក! សូមស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់អបក ដៅដពលអបកសិកា និងអនុវតថននូ៍វអវីកដលអបកដរៀនដៅកបុងដមដរៀននីមយួៗ។ 
    

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៦          របស់សងគមគឺ 
  ) ោោដរៀន។ 
  ) ស្កុមជុំនុុំ។ 
  ) ស្គួោរ។ 
 
១៧ ចូរសរដសរពីផលិតផលវជិជោនរបស់ស្គួោរ កដលោនសុភមងគលយ៉ាងដហាចណាស់ឱ្យបានពីរ ចូលដៅ             
                   ។ 
 
 ដហតុអវបីានជាមនិចុំណាយដពលឥលូវដនះ ដដើមផអីធិោឌ នសស្ោបស់្គួោរ និងសោជិកដៅកបុងផធះរបស់អបក? សូម
ទូលសូមដល់ស្ពះជាោច ស់ដធវើឱ្យស្គួោររបស់អបកោនឥទនិពលខាៃ ុំងដៅកបុងសហគមន៍។ ស្ទងអ់ាចជួយ អបកឱ្យអនុវតថននូ៍វអវី 
កដលអបកដរៀនដៅកបុងមុខវជិាជ ដនះ។ 
 
  ឥលូវដនះ សូមសញ្ជ ឹងគិតអុំពីសិសសដៅជុុំវញិពិភពដោកទុំងអស់ កដលកុំពុងសិកាដមដរៀនទុំងដនះដៅកបុងភាោ
ដផសងៗោប ។ ចូរអធិោឌ ន ស្ពះជាោច ស់នឹងស្បទនពរពួកដគ និងជយួ ដល់ពួកដគឱ្យោនលកខណ្ៈស្គួោរ កដលស្ទងស់ពវ
ស្ពះហឫទយ័ឱ្យពួកដគោន។ 
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                                                                       អបក     ឃ  
           ។                                                 ។ 
 
៩  ) ការរបួរមួអចិសស្តនថយរ៍វាងបុរស និងស្សីថដៅចុំដពាះស្ពះភស្តកថស្ពះជាោច ស់។ 
 
១          ។ 
 
១0 ស្សបចាប,់ ោនសីលធម៌  
 
២ ដចញពីឆអឹងជុំនីររបស់អោុំ 
 
១១  ) ទុំនាកទ់ុំនងសនដសចកថីស្សឡាញ់ និងការកចកចាយពីកថីស្សឡាញ់រវាងោវ ម ីនិងភរយិា។ 
 
៣           
 
១២ ស្បដយាគ  )      ) ស្តឹមស្តូវ។ 
 
៤ ស្បដយាគ  )      ) ស្តឹមស្តូវ។ 
 
១៣ ស្សឡាញ់ ដហើយដមើលកថ្ោថ យ និងឪពុករបស់ពួកដគ។ 
 
៥ អុំដពើបាប 
 
១៤ មយួ មយួ ពីរ។ 
 
៦ ដៅកបុងស្ពះគមពរី។ 
 
១៥ ចូរសរដសរខកដលអបកទដនធញចាុំ បនាធ បម់កពិនិតយវា។  
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៧  ) សនថិភាព 
  ) ការយល់ដឹង 
  ) អុំណ្រ 
 
១៦  ) ស្គួោរ 
 
៨ ចដមៃើយរបស់អបក 
 
១៧ អស់អបកណាកដលដចញមកពីស្គោួរកដលោនសុភមងគល កសវងរកភាពងាយស្សួលកបុងការដដើរជាមយួអបកដសទ 
 ស្គួោរលអបដងកើតឱ្យោនសហគមនល៍អ ដហើយសហគមន៍លអបដងកើតឱ្យោនស្បជាជាតិលអ។ 
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              ពិ    
Before Marriage 

 

 
 ខាប តគុំរពូីភាពស្តឹមស្តូវ និងភាពមនិស្តឹមស្តូវ             គឺោនបុំណ្ងចងឱ់្យកូនៗរបស់ស្ពះអងគអាចស័កថិសម 
ដហើយរស់ដៅកបុងជីវតិកដលដពញដលញបាន។ ១កូរនិថូ្ស ៩:២៤-២៧ រ ុំឮកដយើងថ្វ អបករតធ់នន់ឹងវនិយ័តឹងរុងឹ ដដើមផឱី្យ
រងកាយស្សបដៅនឹងការស្បណាុំង។ ដោយដស្ពាះ ដគរតដ់ៅដដើមផទីទួលបានភងួជយ័ ដូដចបះដគសុខចិតថលះបងខ់ៃួនឯងដដើមផ ី
នឹងទទួលបានភងួជយ័ដធ៏ុំអោច រយមយួដនាះ។  
 
 ដៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងរវាងបុរស និងស្តសថី ខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់ មនិកមនជារដបៀបសនការបដិដសធភាពសបាយ
រកីរយដចាលដឡើយ ប៉ុកនថ ជាការកណ្នាុំពួកដគឱ្យដៅរកភាពសបាយរកីរយបុំផុតមយួ កដលពួកដគអាចដធវើបាន។ 
ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតមនុសស ជាមយួនឹងចុំណ្ង់ពីធមេជាតិ អបកខៃះោនចុំណ្ង់ផៃូវដភទ ប៉ុកនថ ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគបាន
បញ្ញជ ក់ថ្វចុំណ្ង់ទុំងដនះ គឺសស្ោបក់តអាពាហ៍ពិពាហ៍ប៉ុដណាត ះ។ 
 
 ជាទូដៅ ោវ ម ីនិងភរយិាកដលោនការអបរ់ ុំ និងោេ នភាពអាតាេ និយមរកាគុំរសូនអាកបផកិរយិាទុំងដនះមុនដពលដគ
ដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ អបកខៃះដទៀត មុនដពលកាៃ យជាោវ ម ីនិងភរយិា ពួកដគបដណាថ យខៃួនកបុងចុំណ្ង់តណាា ដដើមផផី្ទគ បច់ិតថ
ខៃួន កដលដធវើឱ្យបះ៉ពាល់ដល់តសមៃសីលធម ៌កដលបងកជាោប មរបលួមនិអាចពាបាលបាន។ 
 
 ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងសិកាពីរដបៀបអស់អបក កដលដោរពស្កឹតយវនិយ័របស់ស្ពះជាោច ស់យ៉ាងធូររលុង គឺបាន
បដិដសធភាពសបាយរកីរយដ៏អោច រយ ជារងាវ ន់ដល៏អស្បដសើរដនាះ កដលស្ពះជាោច ស់ោនទុកសស្ោបព់ួកដគ។ 
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 .                                 God Prepares You for Marriage 
 .                              God Expects You to Keep Pure 
 .      ដធវើតាមខាប តគុំររូបស់        បាន You Can Keep God’s Standards 

 

      
១.          ខាប តគុំរខូាងសីលធមរ៌បស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោប់បុរស និងស្សីថមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
២. សរដសរពីឥទនិពលមនិលអមយួចុំនួនចុំដពាះអស់អបក កដលមនិដោរពតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោប់   
     អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
៣. ផថល់វធិីោស្តសថចុំបងៗកបុងបទគមពរីដដើមផរីកាភាពបរសុិទន។ 
 

                 អ្ន                God Prepares You for Marriage 
       ១:          ខាន តគ្ំរូខាងសីលធម៌របស់រពះជាាច ស់សរាប់ប រស និងរសីតម នទពលទរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
      ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតពូជមនុសស ស្ទងប់ានបដងកើតបុរស និងស្តសថីស្សបដៅតាមកផនការដល៏អឥតដខាច ះ
របស់ស្ពះអងគផ្ទធ ល់។ ស្ទងប់ានផគតផ់គងស់ស្ោបជ់ីវតិស្គួោរ និងបានបដងកើតរបូកាយមនុសសតាមរដបៀបកដលកូនអាចនឹងដកើត
ដចញពីចុំណ្ង់ផៃូវដភទសនបុរស និងស្តសថី។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់ កប៏ានបដងកើតដុំដណ្ើ រការសនការអភវិឌណនដ៍ៅកបុងរបូកាយរបស់ដកេងកដរ កដលនឹងដរៀបចុំដកេងតាមដពលដ៏
សមសួនចុំដពាះការទទួលខុសស្តូវរបស់មនុសសធុំ។ 
 
 ដកេងស្បុស និងដកេងស្សីឆៃងកាតកុ់ោរភាពដៅកានយុ់វជន ោនការផ្ទៃ ស់បថូរជាដស្ចើនដកើតដឡើងកបុងរងកាយរបស់
ពួកដគ។ តាមការផ្ទៃ ស់បថូររងកាយនាុំមកនូវចុំណាប់អារមេណ៍្ថ្េី អារមេណ៍្ថ្េី និងបុំណ្ងចិតថថ្េី។ ដកេងស្បុសចាបដ់ផថើមោន
ចុំណាបអ់ារមេណ៍្ដលើដកេងស្សី។ ដកេងស្សីោនភាពទកទ់ញ។ ោេ នអវីខុសឆគងនឹងកិចចការដនះដទ។ វាជាកផបកមយួសនកផនការ
របស់ស្ពះជាោច ស់កបុងការដរៀបចុំពួកដគសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 

ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតមនុសស ជាតុំណាងរបស់ស្ពះអងគ ស្ពះអងគបានបដងកើតដគដអាយោនលកខណ្ៈដូច
ស្ពះជាោច ស់ ស្ពះអងគបានបដងកើតដគជាបុរសជាស្តសថី។ (ដោកុបផតិថ ១: ២៧) 
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 ប៉ុកនថ វាពិតជាសុំខាន់ណាស់សស្ោបកុ់ោរកបុងការដឹងថ្វ ស្ពះជាោច ស់ោនបទោឌ នអាកបផកិរយិារបស់ពួកដគ
មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍—ជាវនិយ័កដលពួកដគស្តូវកតដធវើតាម  ស្បសិនដបើពួកដគរ ុំពឹងចងោ់នស្គោួរកដលោន
សុភមងគលដៅដពលខាងមុខ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដតើដកេងស្បុសចាបអ់ារមេណ៍្ដលើដកេងស្សីខុសកដរឬ? ចូរពនយល់ចដមៃើយរបស់អបក។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ដតើនរណាបានផថល់ឱ្យដយើងោនអារមេណ៍្ផៃូវដភទ? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ ដតើនរណាោនសិទនិនិយាយអុំពីការដស្បើផៃូវដភទដោយរដបៀបណា? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ខ                               God Expects You to Keep Pure 

ទែើមប ី                    For God to Live in You 
       ២. សរទសរពីឥទធិពលមិនលអមួយច្ំនួនច្ំទពាះអស់អនរណែលមិនទោរពតាមខាន តគ្ំរូរបស់រពះជាាច ស់សរាប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
         សពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យអបកដោរពរងកាយ កដលស្ទងប់ានស្បទនមកឱ្យអបក ដហើយស្បតិបត័នខ៍ៃូនកបុងរដបៀប
មយួ កដលផថល់កិតថិយលដល់ស្ពះអងគ។ អបកស្តូវកតរការងកាយឱ្យោអ តបរសុិទន ទុំងរបូកាយ ទុំងសីលធម៌ចុំដពាះ
ដហតុផលទុំងបីដនះ៖ 

 ដដើមផសី្ពះជាោច ស់គងដ់ៅកបុងអបក។ 
 ដដើមផជីាស្បដយាជនស៍នស្គួោររបស់អបក។ 
 ដដើមផជីាស្បយដយាជនស៍នសុខភាពរបស់អបក។ 

 
 អបកបានស្តឡបដ់ៅជាវហិារ ឬ ជាទីោប ក់អាស្ស័យរបស់ស្ពះជាោច ស់ ដោយដស្ពាះអបកជាកមេសិទនរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
ដនះោននយ័ថ្វ អបកោនតួនាទីយ៉ាងសុំខាន់កបុងការរការបូកាយឱ្យបានបរសុិទន សស្ោប់ស្ពះវញិ្ញដ ណ្របស់ស្ពះជាោច ស់
គងដ់ៅកបុងអបក (១កូរនិថូ្ស ៣:១៦-១៧)។ ខណ្ៈដពលកដកអបកោនការទទួលខុសស្តូវដផសងដទៀត ជាស្គិសថបរស័ិទ ដូចជា
ស្គួោររបស់អបក និងខៃួនអបកផ្ទធ ល់ ដៅកបុងលកខខណ្ឍ  សនសុខភាពរបស់អបកផ្ទធ ល់ ការទទួលខុសស្តូវដធ៏ុំបុំផុតគឺរកាខៃួន
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របស់អបកឱ្យវសុិទន បរសុិទន និងដធវើជាភាជន៍ដវ៏សុិទនសស្ោបឱ់្យស្ពះជាោច ស់គងដ់ៅ។ ១ធីម៉ូដថ្៥:២២ ោស់ដតឿនថ្វ «ចូររកា
ខៃួនដអាយបានបរសុិទន»។ 
 
 ស្ពះគមពរីស្ពោនស្បឆាុំងនឹងយុវជនថ្វ មនិស្តូវដៅរកស្សីថដពសាចារ ឬ ស្តសថីអាវ៉ាកសដឡើយ។ វាពិតជាហាមឃ្លត់
ទុំនាកទ់ុំនងខាងផៃូវដភទ ដស្ៅអាពាហ៍ពិពាហ៍ មនុសសស្សឡាញ់ដភទដូចោប  និងោនទុំរងដ់ផសងដទៀតពីអុំដពើខុសស្បស្កតី។ ចូរ
អានដោយយកចិតថទុកោក់ដៅកបុងគមពរី ១កូរនិថូ្ស ៦:១៥-១៧, ១៩។ 
 
 ចូរសោគ ល់ពីផលវបិាកមយួចុំនួន កដលជាដហតុបណាឋ លមកពីការមនិដអើដពើដោលការណ៍្សនភាពបរសុិទន។ ទីមយួ 
មនុសសអសីលធម៌ ដកើតជុំងឺផៃូវដភទដោយោរកាមដរគជាញឹកញយ។ មនិស្តឹមកតដធវើឱ្យខូចសុខភាព និងោនភាពអាោ៉ស
ប៉ុដណាត ះដទ ដហើយវាកថ្មទុំងជាដហតុបណាឋ លឱ្យោនគុណ្វបិតថិជានិរនថបនថដល់កូនៗរបស់ដគបណាឋ លឱ្យខាវ ក់សរសស
ស្បោទ និងោនគុណ្វបិតថិខាងរងកាយដផសងៗដទៀត។  
 
 ការោនសផធដពាះដោយស្បាកចាកសីលធម៌ យុវនារដីកេងៗស្បកហលជាចិញ្ច ឹមកូនយ៉ាងលុំបាក ដស្ពាះោេ នអាពាហ៍
ពិពាហ៍ស្តឹមស្តូវ វាោនហានិភ័យកដលនាងមនិដចញមកពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបចាប។់ ដហតុដូចដនះ កូនរបស់នាងអាចនឹង
ោេ នដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដមើលកថ្រកាពីឪពុកោថ យទុំងពីរ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤    សរដសរដហតុផលបីយ៉ាង កដលស្ពះជាោច ស់ចងឱ់្យអបករកាភាពបរសុិទន។ 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
៥ ខគមពរីកដលស្បាបដ់យើងឱ្យរកាភាពបរសុិទន គឺ 
  ) ១ កូរនិថូ្ស ៦: ១៦ 
  ) ១ ធីម៉ូដថ្ ៥: ២២ 
  ) ដោកុបផតិថ ៣: ១៥ 
 
៦ ស្សបដៅតាមគមពរី ១កូរនិថូ្ស ៦:១៥ ស្ពះកាយរបស់ស្គិសថបរស័ិទជាកផបកមយួសន 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៧ ដតើស្គួោរស្គិសថបរស័ិទអាចផថល់អវីខៃះដល់កូនឥតខាន់ោៃ ? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ ចូរសរដសរពីគុណ្វបិតថិពីរយ៉ាង កដលដកេងៗអាចនឹងោនជាលទនផលពីអុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌របស់ឪពុកោថ យរបស់  
    ពួកដគ។ 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទែើមប ី       ដន             For the Sake of Your Health 
 កុុំ     ការអសមតទភាពផៃូវដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងោនផលអាស្កកដ់ល់អបកដនាះ។ ការរកាខាប តគុំរូ
របស់ស្ពះជាោច ស់គឺ ោនោរសុំខានជ់ាងការដចះទបខ់ៃួនឯង។ កណ្ឍ គមពរីសុភាសិត ោនដុំបូនាេ នដល៏អស្បដសើរអុំពីវា។ ចូរ
អានគមពរីសុភាសិត ៧:១-២៧ ដោយយកចិតថទុកោក់។ 
 
 សូមផកីត មនុសសកដលមនិកមនជាអបកដកើតជុំងឺសងគមកដ៏ោយ ក៏ោនការគុំរមកុំកហងសុខភាពដផសងដទៀតកបុងទុំនាក ់
ទុំនងផៃូវដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ឬ រមួដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កដរ។ ចុំដពាះមនុសសស្សី គកឺតងកតោន
ដស្ោះថ្វប ក់ចុំដពាះការោនសផធដពាះ ដោយមនិចងប់ាន។ ទុំងពីរដនះ ោនភាពអនថរយដល់អារមេណ៍្ និងសុខភាពកដលជា
ទូដៅដកើតដចញមកពីការដឹងខុស ដហើយភយ័ខាៃ ច។ ការភយ័ខាៃ ចអាចមកពីការោនសផធដពាះ ការរកដឃើញលទនផលដរឿងរ៉វ
ដផសងៗដទៀត ឬ ការោកព់ិនយ័ចុំដពាះដោលការណ៍្បទដលេើសសីលធមស៌ងគម ឬ ដលេើសស្កឹតយវនិយ័របស់  ស្ពះជាោច ស់។ 
 
 វាជាការមនិោឋ បប់ងាគ ប់ស្ពះជាោច ស់ ស្បសិនដបើមនិដោះស្ោយដោយការកកកស្បចិតថគុំនិត និងវញិ្ញដ ណ្កដលកកកស្បជា
ថ្េី ចុំដពាះវញិ្ញដ ណ្ខូចដខធចខាធ ុំ និងវញិ្ញដ ណ្កដលោៃ បដ់ចាលដទដនាះ។ ដូដចបះ សស្ោប់ជាស្បដយាជនដ៍ល់របូកាយ ខួរកាល 
និងសុខភាព ខាងឯវញិ្ញដ ណ្របស់អបក ដូចដនះ ចូររកាខៃួនអបកឱ្យបរសុិទន។ 
 

ចូរដគចដអាយផុតពីអុំដពើស្បាសចាកសីលធម។៌… អបកណាស្បស្ពឹតថអុំដពើស្បាសចាកសីលធម៌ អបកដនាះស្បស្ពឹតថ
អុំដពើបាប កដលនាុំដអាយដៅហេងដល់របូកាយរបស់ខៃួន (១កូរនិថូ្ស ៦:១៨)។ 

 

លំហាត់អន វតតន ៍
 
៩    អុំដពើបាបអវីកដលបាននិយាយដៅកបុងកផបកសនដមដរៀនដនះ កដលជាអុំដពើបាបស្បឆាុំងនឹងរបូកាយរបស់មនុសស? 
   ……………………………………………………………………………………………………………………… 
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១០ ចូរសរដសរពីកិចចការបីយ៉ាងកដលបាននិយាយដៅកបុងគមពរីសុភាសិតជុំពូក ៧ កដលបុរសដនាះបានវដងវងដោយស្សីថ  
      ស្បស្ពឹតថអុំដពើស្បាកចាក សីលធមស៌្តូវបានយកមកដស្បៀបដធៀប។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ ដតើការោនទុំនាក់ទុំនងផៃូវដភទមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ ោនដស្ោះថ្វប ក់ដល់សុខភាពរបស់មនុសសយ៉ាងដូចដមថច? 
  ……………………………………………………………………………………………………………………… 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

        ផធវើតាមខ្នន តគំររូបស ់       បាន You Can Keep God’s Standards 

ទោយការទប់អារមមណ៍របស់អនរ By Controlling Your Feelings 
       ៣. ផតល់វិធីសាស្តសតច្ំបងៗរន ងបទគ្មពីរទែើមបរីរាភាពបរសិ ទធ។  
 
                        គឺពិតជាកផបកសុំខាន់ណាស់សនការលូតោស់។ ការដចះទបច់ិតថខៃួនឯង គឺជាចុំណុ្ច
សុំខាន់មយួសនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគល។  ដូចដនះ ស្ពះជាោច ស់ស្បទនឱ្កាសឱ្យមនុសសោប ក់ៗ រហូតដល់អាយុ
ដពញវយ័របស់ដគកបុងការបដងកើនការដចះទបច់ិតថខៃួនឯង។ ២ធីម៉ូដថ្ ១:៧ កចងថ្វ «ដផតិស្ពះជាោច ស់ពុុំបានស្បទនដអាយដយើង
ោនវញិ្ញដ ណ្កដលនាុំដអាយខាៃ ចដទ គឺស្ពះអងគស្បទនដអាយដយើងទទួលវញិ្ញដ ណ្កដលផឋល់កោៃ ុំង ដសចកឋីស្សឡាញ់ និងចិតថ
ធងន»់។ 
 
 ោរោតាុំងលផងួជាពិដសសយុវជនដរឿងផៃូវដភទ។ ពួកដគោនចុំណ្ង់ និងតដស្មកអារមេណ៍្ផៃូវដភទខាៃ ុំង។ អារមេណ៍្
ទុំងដនះ គឺជាភាពស្បស្កតីកបុងការលូតោស់របស់រងកាយ ប៉ុកនថពួកដគស្តូវកតដចះស្គបគ់ងវាកដរ។ 
 
 កុុំនិយាយថ្វ អបកមនិអាចស្គបស់្គងចុំណ្ង់តណាា របស់អបកបានឱ្យដោះ។ ស្ពះជាោច ស់បានស្បទនវញិ្ញដ ណ្ឱ្យអបក 
ដដើមផដីធវើឱ្យអបកោនលកខណ្ៈកបៃកពីសតវ។ អបកមនិស្តូវដធវើជាទសករសនអារមេណ៍្របស់ខៃួនអបកដទ។ ស្ពះជាោច ស់បានស្បទន
ឱ្យអបកនូវកិចចការខាងដស្កាមដនះ ដដើមផជីួយ អបកឱ្យដចះទបច់ិតថខៃួនឯង៖ 

 ោនភាពវយ័ឆាៃ តយល់ដឹងពីអវីកដលស្តូវដធវើ 
 ោនស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគដដើមផដីឹកនាុំអបក 
 ោនមនសិការតាមរយៈស្ទងោ់នស្ពះបនធូលមកកានអ់បក 
 ោនឆនធៈ ឬ អុំណាចកបុងការដស្ជើសដរ ើសអវីកដលស្តូវដធវើ 
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 ស្ពះជាោច ស់នឹងជួយ អបកឱ្យដចះស្គបស់្គងចុំណ្ងត់ណាា របស់អបក ស្បសិនដបើអបកទូលសូមដល់ស្ពះអងគ នូវកិចចការទុំង
អស់ដនះ។ 
 

ចូរដគចដចញដអាយផុតពីតណាា សនយុវវយ័ ដហើយខុំស្បឹងកសវងរកដសចកឋីសុចរតិ ជុំដនឿ ដសចកឋីស្សឡាញ់
ដសចកឋីសុខោនថ ជាមយួអស់អបកកដលដោរពស្ពះអោច ស់ដោយចិតថបរសុិទន ដនាះវញិ។ (២ធីម៉ូដថ្ ២:២២) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ស្បភពសនជុំនួយដស៏្បដសើរបុំផុតកបុងការដចះស្គបស់្គងចុំណ្ង់តណាា របស់ខៃួនគឺជា 
 ក) មនសិការរបស់អបក។ 
 ខ) ភាពសវឆាៃ តរបស់អបក។ 
 គ) ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 

ទោយ                      By Controlling Your Thoughts 
                       ដកើត     ចិតថ             ។ អបកកានក់តគិតអុំពីការលផងួ ចុំណ្ង់តណាា ដនាះកោ៏ន
កានក់តខាៃ ុំងកដរ។ ដូដចបះដហើយ អបកស្តូវកតស្គបស់្គងចិតថគុំនិតរបស់ខៃួន។ 
 

ោប ក់ៗ ជួបនឹងការលផងួ មកកតពីចិតថដោភលន់របស់ខៃួនឯងផ្ទធ ល់ទកទ់ញ និងលួងដោមបដញ្ញឆ ត
ប៉ុដណាត ះ។ ចិតថដោភលន់កតងកតបដងកើតអុំដពើបាប លុះដល់អុំដពើបាបចុំដរ ើនដល់កុំរតិ ដហើយកប៏ណាឋ លដអាយ
ោៃ ប។់ (យ៉ាកុប ១:១៤-១៥) 

 
 ចិតថគុំនិតរបស់អបកជាដស្ចើន ដកើតដចញពីអវីកដលអបកឮ។ ដូចដនះ កុុំោថ ប់ដរឿងដោេ គដរគ ឬក ៏ចូលរមួសនធនា កដល
នឹងដឹកនាុំអបកឱ្យដឆាព ះដៅរកជីវតិរស់ដៅកដលោេ នសីលធម។៌ ដោកប៉ូលបានបដស្ងៀនថ្វ៖ 
 

ដោយបងបអូនជាស្បជាជនដវ៏សុិទនមនិស្តូវដអាយោនឮនិយាយអុំពីការស្បាសចាកសីលធមអ៌បាយមុខស្គប់
យ៉ាង ឬ ការដោភលន់កបុងចុំដណាមបងបអូនដោះដឡើយ។ (ដអដភសូ ៥:៣) 

 
 ការលផងួកដ៏កើតដចញមកពីអវីកដលសមៃងឹដមើលកដរ។ ោរោតាុំងបានលផងួអោុំ និងដអវ៉ាឱ្យបរដិភាគកផៃដឈើដឹងខុស
ស្តូវ។ វាបានឱ្យដអវ៉ាសមៃងឹដមើលដៅកផៃដឈើដនាះ ដហើយគិតអុំពីរសជាតិរហូតទល់កតនាងបានបរដិភាគវា ដហើយស្បគល់វាដៅ
ឱ្យអោុំខៃះដដើមផបីរដិភាគ។ បនាធ ប់មក ពួកដគ ស្តូវបានស្ពះជាោច ស់ោកដ់ទស ដោយោរពួកដគមនិោឋ បប់ងាគ ប់  
ស្ពះជាោច ស់។ 
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 ោរោតាុំងដៅកតលផងួមនុសស ដោយនាុំពួកដគឱ្យសមៃងឹដមើលវតទុ កដលនឹងដធវើឱ្យតណាា កដស្តញ្ញជ លដឡើង។ វាដស្បើ
របូភាពអាសអាភាស ដរឿងភាពយនថ ដសៀវដៅសិុច ខៃះជាស្បដភទការរ ុំ និងម៉ូតសុំដលៀកបុំពាក់ដដើមផលីផងួមនុសស។ ចូរកុុំ
អនុវញ្ញដ តឱ្យវាញុះញុងអបកឱ្យចូលរមួកបុងកិចចការទុំងដនះដឡើយ។ ចូរស្បយត័ស្បកយងឱ្យកមនកទនអុំពីកកនៃងកដលអបកចូលដៅ
ដមើលកបុងស្បពន័នអុីនដធើកណ្ត។ ស្បពន័នអុីនដធើកណ្តអុំពីដរឿងអាសអាភាស គឺងាយស្សួលកបុងការកសវងរក ដហើយដញៀនខាៃ ុំង
ដទៀតផង។ វានឹងបុំផ្ទៃ ញជីវតិរបស់អបក ស្បសិនដបើអបកស្បស្ពឹតថវា។ 
 
 ចូរការពារចិតថគុំនិតរបស់អបក ដហើយកុុំឱ្យចិតថគុំនិតទុំងដនាះរដវ ើរវាយដឡើយ។ ដបើសិនជា អបករកដឃើញថ្វអបកគិតអុំពី
គុំនិតកដលមនិស្តឹមស្តូវ ចូរដកវាដចញពីគុំនិតរបស់អបកដៅ។ ដហើយងាកមកគិតអុំពីដរឿងដផសងវញិ។ ចាបដ់ផថើមដធវើកិចចការ 
កដលនឹងរកាចិតថគុំនិតរបស់អបកឱ្យរវល់។ ដោកប៉ូលសរដសរថ្វ៖ 
 

ជាទីបញ្ចប ់បងបអូនដអើយ សូមបងបអូនគិតកតអុំពីអវីៗកដលពិត សថ្ៃថ្បូរ សុចរតិ បរសុិទន គួរដអាយស្សឡាញ់ គួរ
ដអាយដោរព និងគុំនិតណាកដលលអឥតដខាច ះ គួរដអាយដកាតសរដសើរ។ (ភលីីព៤:៨) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៣        បានជាវាោនោរសុំខាន ់ដៅដពលកដលអបកស្គបស់្គងចិតថគុំនិតរបស់អបក? 

 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

១៤ ចូរសរដសរពីកិចចការមយួចុំនួន កដលោរោតាុំងដស្បើស្បាស់កបុងការលផងួមនុសសឱ្យស្បស្ពឹតថអុំដពើបាប។ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ទោយការឈ្នះទសច្រតលីបួង By Overcoming Temptation 
          ការលផងួ អបកគួរកតដធវើកិចចការពីរយ៉ាង៖ ដជៀសវាងវាតាមកដលអាចដធវើដៅបាន និងបដិដសធមនិស្ពមចុះ
ចាញ់ដពលស្បឈមមុខនឹងវា។ កុុំដៅកកនៃង និងដៅកបុងោទ នភាពណាកដលនឹងលផងួអបកឱ្យដធវើកិចចការខុសឆគង។ វាកោ៏ន
ភាពស្សដដៀងោប ខាៃ ុំងរវាងបុរស និងស្តសថី កដលនាុំដៅរកការលផងួ។ ដូដចបះ សូមរបអ់ានជាមតិថ ប៉ុកនថស្បស្ពឹតថចុំដពាះមនុសស
ដោយការដោរព និងរ ុំពឹងចងឱ់្យដគដោរពអបកវញិ។  
 
 ស្តូវរស់ដៅស្សបតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់—កដលមនិកមនជាកមេវធិីទូរទសសន ៍និងកខសភាពយនថរបស់ដោកិយដ៍ទ
—ប៉ុកនថ ជាទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកផ្ទធ ល់។  ចូរដរៀនដោរពសដគូ កដលអបកបានដស្ជើសដរ ើសរស់ដៅជាមយួ។ សូមពាយាមបដងកើន
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ស្បដភទសនទុំនាកទ់ុំនង កដលនឹងដធវើឱ្យការដោរពរបស់អបកោនភាពសីុជដស្ៅចុំដពាះោប ដៅវញិដៅមក ដហើយជាដពលដវោ
ផ្ទគ បស់្ពះទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ និងដជៀសវាងបុពវដហតុកដលនឹងបណាឋ លឱ្យអបកបាតប់ង់ការដោរព និងោនផលបះ៉ពាល់
ដល់របូកាយ។ ដូដចបះ ចូរដជៀងវាងការលផងួ និងមនិស្តូវផថល់ឱ្កាសឱ្យោរោតាុំងដធវើឱ្យអបកចងប់ដណាថ យខៃួនតាមអុំដពើចិតថ
ដោយ «ដសរភីាព» កដលអាចនាុំដៅរកភាពអាោ៉ស និងការធាៃ កចុ់ះខាងឯស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដនាះដឡើយ។ 
 
 ស្ពះគមពរីស្បាបដ់យើងអុំពីដរឿងរ៉វរបស់ដោកយ៉ូកសប កដលជាមនុសសស្សឡាញ់ស្ពះជាោច ស់។ ដោយការរតដ់ចញពី
ការលផងួ ដោកជាគុំរលូអមយួសស្ោបយុ់វជនដកេងៗដផសងដទៀត។ ដោកជាទសករដៅកបុងផធះរបស់ដោកប៉ូទីផ្ទរ។ ភរយិា
របស់ដោកប៉ូទីផ្ទរពាយាមចាបដ់ោកយ៉ូកសបឱ្យដធវើជាគូរដសបហ៍របស់នាង ប៉ុកនថ ដោកបានបដិដសធ។ សថ្ងមយួ ដពលនាង 
និងដោកយ៉ូកសបដៅកតពីរនាកដ់ៅកបុងផធះ នាងពាយាមបញ្ចុ ះបញ្ចូ លដោក។ ប៉ុកនថ ដោកយ៉ូកសបបានបដិដសធថ្វ៖ 
«ដូដចបះ ខញុ ុំពុុំអាចស្បស្ពឹតថអុំដពើដអ៏ាស្កកប់ុំផុតដនះដឡើយ ដហើយខញុ ុំកពុ៏ុំអាចស្បស្ពឹតថអុំដពើបាបទស់នឹងស្ពះហឫទយ័ស្ពះជាោច ស់
បានកដរ» (ដោកុបផតថ ិ៣៩:៩)។ ដពលកដលភរយិារបស់ដោកប៉ូទីផ្ទរ ដៅកតបនថចងលួ់ងដោមដោក ដោកយ៉ូកសបបាន
រតដ់ចញពផីធះ ដហើយដគចដចញពីដសចកថីលផងួ។ 
 
 ភរយិារបស់ដោកប៉ូទីផ្ទរខឹងយ៉ាងខាៃ ុំង ដហើយនាងបានដចាទស្បកានដ់ោកដោយកកៃងបនៃុំ និងចាបដ់ោកោក់
ពននធនាោរ។  ស្ពះជាោច ស់ដមើលកថ្ដោកយ៉ូកសប ដោយដោះកលងដោកដចញពគុីក ដហើយដធវើឱ្យដោកកាៃ យជាមស្តនថីសន
ស្បដទសដអសីុប។ ដហតុដូចដនះ គុំរសូ្កមសីលធមដ៌ខ៏ពងខ់ពស់របស់ដោកយ៉ូកសប បានឱ្យផលស្បដយាជន៍យ៉ាងធុំសដមផ ើម។ គុំរូ
ដនះ បងាា ញពីដោលការណ៍្កដលដយើងអាចពឹងកផអកដលើ៖ ស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់អស់អបកណា កដលស្បកានខ់ាជ ប់ខាប ត
របស់ស្ពះអងគ។ 
 

ពួកដគដងឿងឆងល់ ដោយដឃើញបងបអូនពុុំចូលរមួជាមយួដគ កបុងការស្បស្ពឹតថអុំដពើដថ្វកទបហួសដហតុទុំងដនាះ
ដទៀត ដហើយដគកន៏ិយាយស្បោថ្បងបអូន។ ៥ អបកទុំងដនាះនឹងស្តូវដឆៃើយដរៀបរបព់ីអុំដពើ កដលខៃួនស្បស្ពឹតថដៅ
ចុំដពាះស្ពះភស្តកថស្ពះអងគ កដលស្បុងដស្បៀបនឹងវនិិចឆយ័ដទស ទុំងមនុសសរស់ ទុំងមនុសសោៃ ប។់  
(១ដពស្តុស ៤:៤-៥) 

 
លំហាត់អន វតតន ៍
 
១៥ បុរសដៅកបុងស្ពះគមពរីកដលចាតទុ់កជាគុំរលូអ ដោយោនការលួងដោមឱ្យស្បស្ពឹតថអុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌គឺ 
 ក) ដោកប៉ូទីផ្ទរ។ 
 ខ) ដោកយ៉ូកសប។ 
 គ) ដោកដពស្តុស។ 
 
 



38 

 

១៦ ដតើអបកអាចដធវើអវី ដបើសិនមតិថភកថិ និងោច់ញាតិដសើចចុំអកអបកចុំដពាះការមនិចូលរមួដធវើកិចចការ កដលពួកដគដធវើ?  
 (ចូរដស្បើ ដសៀវដៅសរដសររបស់អបកផ្ទធ ល់)។  
 
១៧ ដតើសោជិកស្គួោរកដលោនដភទផធុយោប គួរស្បស្ពឹតថដូចដមថចចុំដពាះោប កដ់ផសងដទៀត ដដើមផដីចៀងវាងនឹងដសចកថីលផងួ?  
  ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

ទោយទសច្រតីរសឡាញ់ែ៏ពិត By True Love 
 ដសចកថីស្សឡាញ់ដ៏ពិត រមួបញ្ចូ លទុំងការដោរព និងកិតថិយស។ ដូចដនះ បុរសកដលស្សឡាញ់មនុសសស្សីពិត
ស្បាកដនឹងគិតដល់នាង និងផថល់កិតថិយសសុំខាន់ជាងបុំណ្ងចិតថផ្ទធ ល់ខៃួនរបស់ដគ។ ដសចកថីស្សឡាញ់ដព៏ិតនឹងមនិចង់
បុំផ្ទៃ ញកិតថិយសមនុសសស្សី ឬ ដធវើឱ្យនាងោនសផធដពាះមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដឡើយ។ ដសចកថីស្សឡាញ់ដ៏ពិតទមទរ
ការដចះទបច់ិតថខៃួនឯង។ 
 
 កុុំទុកចិតថអុំណាចសនការដចះទបច់ិតថខៃួនឯងខាៃ ុំងដពក។ កិចចការដល៏អស្បដសើរបុំផុតកបុងការដធវើ គឺស្តូវដជៀសវាងនឹង
ដសចកថីលផងួ។ ដូចដនះ ចូររងចាុំរហូតដល់អបកដរៀបការដហើយសស្ោបក់ារបដបាសអកងអល កដលគួរកតដធវើរវាងោវ ម ីនិងភរយិា
កតប៉ុដណាត ះ។ 
 
 បុរសខៃះពាយាមឱ្យមនុសសស្សី «បងាា ញកថីស្សឡាញ់របស់នាង» ដោយការអនុញ្ញដ តឱ្យដគដធវើអវីកដលដគចងដ់ធវើ
ជាមយួនាង។ ចូរចាុំថ្វ បុរសកដលសុុំអបកដធវើកិចចការដនះមនិកមនដចញពីដសចកថីស្សឡាញ់ពិតដទ ប៉ុកនថ ដចញមកពីបុំណ្ងចិតថ
កដលអាតាេ និយម។ 
 
 ដសចកថីស្សឡាញ់របស់អបកចុំដពាះមនុសស កដលអបកោនគដស្ោងចងដ់រៀបការជាមយួ នឹងជួយ អបកឱ្យដជៀសវាងនឹង
ដសចកថីលផងួកបុងការជាបទ់កទ់ងជាមយួបុរស ឬ ស្តសថីណាដផសងដទៀត។ អបកដឹងដហើយថ្វ អបកអាចោនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដល
ោនសុភមងគលកានក់តខាៃ ុំង ស្បសិនដបើជាអបក និងសដគូរបស់អបករងចាុំ និងកថ្រកាភាពបរសុិទនរបស់ខៃួនសស្ោប់ោប ដៅវញិ
ដៅមក។ ដូដចបះដហើយ សូមផកីតអបកោនគដស្ោងសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគល ក៏នឹងជួយ អបកឱ្យដជៀសវាង
អុំដពើស្បាកចាកសីលធមប៌ានកដរ។ 
 

ស្ពះហឫទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ គឺដអាយបងបអូនបានវសុិទន ដអាយបងបអូនដចៀសវាងអុំដពើស្បាសចាក
សីលធម។៌ ោប ក់ៗ ស្តូវដចះរមួរស់ជាមយួភរយិារបស់ខៃួន ដោយវសុិទន និងសថ្ៃថ្បូរ ឥតបដណាឋ យខៃួនដៅតាម
ចុំណ្ង់តណាា  ដូចោសន៍ដសទកដលមនិោគ ល់ស្ពះជាោច ស់ដនាះដឡើយ។ (១ដថ្សាឡូនិក ៤:៣-៥) 

 

 



39 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៨ ដតើដសបហ៍ពិតរមួបញ្ចូ លនឹងអវីខៃះ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១៩ ចូរអានគមពរី ១ដថ្សាឡូនិក៤:៣-៥ ឱ្យបានដស្ចើនដង។ ដតើអវីជាអុំដពើបាបកដលបាននិយាយដៅកបុងខទុំងដនះ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទោយ                  By God’s Help 
 ដោយោរឫទន នុភាពរបស់ស្ពះជាោច ស់ដទើបដធវើឱ្យអបករងឹោុំ ដដើមផយីកឈបះការលផងួស្គបោ់ទ នភាពទុំងអស់។ អបក
ស្តូវការជុំនួយរបស់ស្ពះជាោច ស់ ដដើមផសី្គបស់្គងគុំនិត និងសកមេភាពរបស់អបក។ លុះស្តាកតអបកោនជុំនួយរបស់ស្ពះអងគ ដទើប
អុំដពើបាបកបុងចិតថរបស់អបកនឹងដចញមកកបុងគុំនិតអាស្កក ់និងអាកផកិរយិាកដលមនិស្តឹមស្តូវ។ «ដផតិគុំនិតអាស្កក ់ការកាប់
សោៃ ប ់អុំដពើផិតកផត ់កាមគុណ្ដថ្វកទប ការលួចបៃន ់ពាកយកុហក ពាកយតេះតិះដដៀល សុទនកតដចញមកពីចិតថមនុសសទុំង
អស់» (ោ៉ថ្វយ១៥:១៩)។ ដូដចបះ អបកស្តូវកតស្បគល់ជីវតិរបស់អបកដៅកាន់ស្ពះជាោច ស់។ ចូរទូលសូមដល់ស្ពះអងគ ឱ្យ
អតដ់ទសរល់អុំដពើបាបរបស់អបក និងជួយ អបកឱ្យរស់ដៅស្តឹមស្តូវ។ 
 
 ស្ពះដយសូ៊យាងមកដដើមផសីដស្តងាគ ះដយើងដចញពីអុំណាចសនអុំដពើបាប។ មនុសសជាដស្ចើនយល់ដឃើញថ្វ វាមនិអាចដៅ
រចួដទ កបុងការរស់ដៅឱ្យោនជីវតិោអ តដោយខៃួនពួកដគផ្ទធ ល់ដនាះ ប៉ុកនថ ោនកតបានបុំដពញការផ្ទៃ ស់បថូរដោយស្ពះបនធូល
របស់ស្ពះជាោច ស់ប៉ុដណាត ះ។ ឥលូវដនះ ពួកដគរស់ដៅដោយបរសុិទន ជាជីវតិកដលោនសុភមងគល។ 
 
 ោរោតាុំងនឹងលផងួអបកបនាធ បព់ីអបកបានសដស្តងាគ ះ ប៉ុកនថ ដោយស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំអបក និងដោយ
ឫទន នុភាពរបស់ស្ពះជាោច ស់ដដើមផជីួយ អបក ដនាះអបកអាចនឹងយកឈបះពីការលផងួ។ 
 

ដហតុដនះ ដបើស្ពះស្គិសឋបានរងទុកខលុំបាក កាលស្ពះអងគោនឋានៈជាមនុសស បងបអូនស្តូវស្បកានច់ិតថគុំនិតដូច
ស្ពះអងគកដរ ដផតិអបកណាសូ៊ស្ទុំរងទុកខលុំបាកខាងរបូកាយ អបកដនាះកលងទកទ់មអវីនឹងបាបដទៀតដហើយ
ដដើមផដីអាយបានរស់ ស្សបតាមស្ពះហឫទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ កបុងកុំឡុងដពលសនអាយុជីវតិកដលដៅសល់
កបុងដោកដនះ គឺមនិរស់ដៅតាមចុំណ្ង់តណាា របស់មនុសសដទៀតដទ។ (១ដពស្តុស៤:១-២) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២០ ដតើវាមនិអាចដៅរចួដទឬអ ីកបុងការរស់ដៅតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោបជ់ីវតិរបស់ដយើងដនាះ? ចូរពនយល់
 ចដមៃើយរបស់អបក។ 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២១ ដតើអវជីាជុំហានដុំបូង កដលអបកស្តូវកតទទួលយកមុនដពលស្ពះជាោច ស់អាចជួយ អបកឱ្យរស់ដៅស្តឹមស្តូវ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២២ ចូរអានគមពរី១កូរនិថូ្ស ៦:៩-១១ និង ១ដពស្តុស ៤:២ ឱ្យបានដស្ចើនដង បនាធ ប់មកគូសរងវងជុ់ុំវញិពីមុខអកសរសន   
       ស្បដយាគនីមយួៗ កដលស្តមឹស្តូវ។ 
 ក) អបកស្តូវការសដស្តងាគ ះ ដហតុដូចដនះ ោរោតាុំងនឹងមនិអាចលផងួអបកបានដទ។ 
 ខ) ដយើងពឹងកផអកដលើស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះជុំនួយ កដលដយើងអាចនឹងយកឈបះដសចកថីលផងួ។ 
 គ) ដោយដស្ពាះ ស្ពះជាោច ស់ជាស្ពះសនដសចកថីស្សឡាញ់ ដហតុដនះ ោេ ននរណាោប កន់ឹងបាត់មុខពីស្ពះរជយរបស់   
               ស្ពះអងគបានដឡើយ។ 
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១២ គ) ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ 
 
១ មនិកមនដទ ដស្ពាះវាជាកផនការរបស់ស្ពះជាោច ស់ដដើមផដីរៀបចុំពួកដគសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
១៣ ដសចកថីលផងួឆៃងកាតដ់ចញពីគុំនិត ដហើយអបកកានក់តគិតអុំពីវា វានឹងកានក់តដកើតដឡើង។ 
 
២ ស្ពះជាោច ស់ 
 
១៤ របូភាពអាសអាភាស កខសភាពយនថ ដសៀវដៅដរឿងអាសអាភាស ជាស្បដភទកាចរ់ ុំ ថ្វប ុំដញៀន សុំដលៀកបុំពាកក់ដលដធវើ
 ឱ្យោនអារមេណ៍្ផៃូវដភទ។ 
 
៣ ស្ពះជាោច ស់ 
 
១៥ ដោកយ៉ូកសប។ 
 
៤ សស្ោបស់្ពះជាោច ស់គងដ់ៅកបុងអបក សស្ោប់ស្គួោររបស់អបក សស្ោបសុ់ខភាពរបស់អបក 
 
១៦  ចដមៃើយរបស់អបក។ (ដូចជា៖ «ខញុ ុំនឹងអធិោឌ នសស្ោបព់ួកដគ ដហើយទូលសូមដល់ស្ពះជាោច ស់ឱ្យជួយ ខញុ ុំកបុងការ
 រស់ដៅដោយគុំររូបស់ស្ពះគមពរី និងដធវើជាគុំរលូអ»)។ 
 
៥ ១ធីម៉ូដថ្ ៥:២២។ 
 
១៧ ដោយការដោរព 
 
៦ ស្ពះកាយរបស់ស្ពះស្គិសថ។ 
 
១៨ ការដោរព និងកិតថិយស 
 
៧ ស្សឡាញ់ និងយកចិតថទុកោក់ចុំដពាះឪពុកោថ យទុំងសងខាង 
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១៩ អុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌ខាងផៃូវដភទ 
 
៨ ខាវ ក ់ឬ ជុំងឺខាងសរសសស្បោទ 
 
២០ ដោយជុំនួយរបស់ស្ពះជាោច ស់  វាអាចដៅរចួ 
 
៩ អុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌ខាងផៃូវដភទ 
 
២១ ស្បគល់ជីវតិរបស់អបកឱ្យដៅស្ពះអងគ 
 
១០ ដូចដោកដលដគនាុំដៅទីសតថឃ្លត ដូចកាឋ នដ់ដើរដៅចូលអនាធ ក ់ដូចបកសដីហើរដៅរកសុំណាញ់ 
 
២២ ស្បដយាគ ខ) គឺស្តឹមស្តវូ។ 
 
១១ មនុសសស្បកហលដកើតជុំងឺដរគសងគម ឬ ោនកុំហុស ដហើយភយ័ខាៃ ច។ 
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       ផរ ើស     
Choosing a Companion 

 

 
                     សដគូដធវើ             ពួក                   ? ដតើស្សីថគួរដស្ជើសដរ ើសបុរសោប ក់
កដលចុំណាយដពលអស់មយួជីវតិរបស់ដគសស្ោបន់ាងបានយ៉ាងដូចដមថច? ស្ពះជាោច ស់ ស្ទងស់្ជាបយ៉ាងចាស់ជាងអបក
ណាទុំងអស់ពីោរសុំខាន់សនការដស្ជើសដរ ើសសដគូកដលស្តឹមស្តូវ ដហើយបានសនាថ្វ៖ «ស្ពះអោច ស់នឹងដឹកនាុំអបកជានិចច 
ដហើយស្ពះអងគកស៏្បទនអាហារដប៏របិូណ៌្ដអាយអបក» (ដអោយ ៥៨:១១)។ 
 
 ការអធិោឌ ន និងភាពដោេ ះស្តង ់និយាយពីអវីកដលស្ពះគមពរីបានស្បាបអ់ុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលបានជួយ ដល់
យុវជនជាដស្ចើនដចញពីការដធវើការដស្ជើសដរ ើសកដលមនិោនការដពញចិតថ។ ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនងឹដឹងពីោរសុំខាន់សន
ការពិនិតយដមើលឥរយិាបថ្ កដលស្តូវនឹងជីវតិ និងលកខណ្ៈរបស់មនុសស ឬ ករ៏បូរង និងគុំរសូនអាកផកិរយិារបស់ដគ។ ដមដរៀន
កដលោនតសមៃដផសងៗដទៀត ក៏អាចនឹងយកមកសិកាកថ្មដទៀតអុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលបានសង់ដលើដោលការណ៍្កដល
មកពីស្ពះ និងដោលការណ៍្ណាកដលមនិមកពីស្ពះ។ ស្ពះជាោច ស់ស្ជាបថ្វ នរណាកដល «ស្តឹមស្តវូ» សស្ោបកូ់នៗរបស់
ស្ពះអងគ ដហើយស្ពះអងគមនិកដលខកខានកបុងការកណ្នាុំអស់អបកកដលដោេ ះស្តងច់ងឱ់្យស្ពះហឫទយ័របស់ស្ពះអងគោនដៅកបុង
ការសដស្មចចិតថដស៏ុំខានរ់បស់ដគដឡើយ។ 
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 . ោរ                   Importance of the Choice 
 .                                 God’s Leading and Standards 
 .                   Personal Qualities 
ឃ.         Circumstances 
 . ការស្សឡាញ់ និងការទទួលយកោប ដៅវញិដៅមក Mutual Love and Acceptance 
 .         អុំពីស្ពះហឫទយ័             Assurance of God’s Will 

 

      

១. ស្បាបព់ ី      ពីរយ៉ាងកដល           សដគូអាពាហ៍ពិពាហ៍  ោរ     ។ 
២.                  ដផសងៗ                    កបុងការ         សដគូ     ។ 
៣.                             ឬ               ។ 
៤.                                                                            សដគូ         ។ 
៥.                         ៗ           ដសបហ៍ពិត                 ឬ      ។ 
 

   សារ                   Importance of the Choice 
       ២. រាប់ពី       ពីរយ៉ា ងណែល           ដែគ្ូអាពាហ៍ពិពាហ៍  សារ     ។ 
 
 ការដស្ជើសដរ ើសមនុសស កដលនឹងកាៃ យជាសដគូជីវតិរបស់អបក ជាការសុំខានខ់ាៃ ុំងបុំផុត។ វាោនោរសុំខាន់ពីដស្ពាះ 
សដគូរបស់អបក នឹងោនឥទនិពលដៅកបុងជីវតិអបក។ បុគគលកដលដរៀបការជាមយួអបក នឹងជួយ ដរៀបចុំជីវតិរបស់អបក។ នាង ឬ 
ោតអ់ាចនឹងស្តឡបម់កកកតស្មងជ់ីវតិរបស់អបកដឆាព ះដៅរកភាពសុចរតិ និងោទ នសួគ៌កប៏ាន ឬ ដឆាព ះដៅរកអុំដពើបាប និង
ឋាននរគកប៏ាន។ ឥទនិពលរល់សថ្ងរបស់សដគូអបក នឹងជួយ អបកឱ្យដ្ងចាប់ដោលដៅសនសុភមងគលអស់កលផកប៏ាន ឬ នឹង
ទញអបកដចញពីស្ពះជាោច ស់ កដលជាធនធានសនអុំណ្រដព៏ិតកតមយួកប៏ាន។ 
 
 ទីពីរ ជដស្មើសដនះោនោរសុំខាន ់ដោយដស្ពាះវាជាជីវតិ។ ស្គិសថបរស័ិទមនិអាចដរៀបការដោយោនគុំនិតថ្វ ពួកដគ 
អាចនឹងកលងលះបាន ស្បសិនដបើពួកដគមនិអាចរស់ដៅជាមយួោប បាន។ ដបើសិនជាអបកោនកង ់ឬ ឡានកដលអបកមនិ
ចូលចិតថ ដនាះអបកអាចលកវ់ា ដហើយយកថ្េីមយួដទៀតបាន។ ប៉ុកនថ អបកមនិអាចដធវើដូចដនះចុំដពាះភរយិា ឬោវ មបីានដឡើយ។ 
ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនថ្វ អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជាជីវតិ។ គមពរីោ៉កុសសរដសរថ្វ៖ «ដូដចបះ មនុសសមនិស្តូវបុំបាកប់ុំកបកគូស្សករ កដល
ស្ពះជាោច ស់បានផស ុំផគុ ុំដនាះដឡើយ» (ោ៉កុស ១០:៩)។ ដស្កាយមក ោវកប៉ូលបានកតស់្តាទុកថ្វ៖ 
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ឧបោថ្វ ស្តសថីោប ក់ោនបឋីតាមចាប ់នាងដៅជាបជ់ាមយួបឋីកតកបុងដពលកដលបឋីោនជីវតិដៅដឡើយប៉ុដណាត ះ។ 
ដបើបឋីោៃ បន់ាងនឹងរចួផុតពីចាបក់ដលចងនាងដអាយដៅជាប់នឹងបឋីដនាះដហើយ។ (រ ៉មូ៧:២) 

 
 វាមនិកមនជាកិចចការោកលផងអាពាហ៍ពិពាហ៍សស្ោប់ស្គិសថបរស័ិទដទ ប៉ុកនថ វាគឺជាការរស់ដៅជាមយួោប សស្ោប់
ដពលមយួរយៈ ដដើមផដីមើលពីរដបៀបកដលពួកដគដដើរជាមយួោប មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដយាងដៅតាមខាប តគុំររូបស់
ស្ពះជាោច ស់ ដនាះវាជាការខុសឆគង—អសីលធម៌។ 
 
 ដោយដស្ពាះ ការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិជាការសុំខាន់ ដូដចបះមនិគួរដធវើការដស្ជើសដរ ើសស្បញាប់ស្បញ៉ាល់ដពកដទ។ 
ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ស្បទនដោលការណ៍្សុំខាន់ៗ ដដើមផបីដងកើតការដស្ជើសដរ ើស ដូដចបះអាពាហ៍ពិពាហ៍នឹងោន
សុភមងគល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១    ឱ្យ      ពីរយ៉ាង កដលជាជដស្មើសរបស់ោវ ម ីឬ ភរយិាពិតជាោនោរសុំខាន់។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២    អបកអាចកសវងរកដោលការណ៍្ស្គឹះ ដដើមផដីធវើតាមកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិដៅទីណា? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ                                  God’s Leading And Standards 

រពះជាាច ស់សពវរពះហឫទ័យែឹរន ំGod’s Willingness to Lead 
       ២.                                      រន ងការ         ដែគ្ូ     ។ 
 

 ស្បសិនដបើ អបកជាកូនរបស់ស្ពះជាោច ស់ អបកស្បាកដជាចាស់ថ្វ ស្ពះបិតារបស់អបកចងឱ់្យអបកោនសដគូកដលលអស្បដសើរ
បុំផុតសស្ោបអ់បក។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតនាងដអវ៉ា ឱ្យដធវើជាសដគូកដលអោុំស្តូវការ។ ស្ពះជាោច ស់ោគ ល់អបក ដហើយស្ជាបដឹងពីដសចកថី
ស្តូវការរបស់អបកកដរ។ ស្ពះជាោច ស់ោគ ល់អបកចាស់ជាងអបកោគ ល់ខៃួនឯង ដហើយោគ ល់មនុសស កដលនឹងដធវើជាសដគូរបស់
អបកយ៉ាងពិតស្បាកដ។ ស្ទងស់្សឡាញ់អបក ដហើយស្ពះអងគសពវស្ពះហឫទយ័នឹងជួយ អបក។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
         ថ្វ ទូលសូមស្ពះជាោច ស់ ឱ្យដឹកនាុំអបកឱ្យជួបមនុសសចាស់ោស់កដលជាជដស្មើសរបស់ស្ពះអងគ។ ចូរ
អធិោឌ នអុំពីកិចចការដនះ ដហើយោនឆនធៈចងដ់ធវើតាមការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់។ «កបុងចុំដណាមបងបអូន ស្បសិនដបើោន
នរណាោប កខ់វះស្បាជាញ  អបកដនាះស្តវូកតទូលសូមពីស្ពះជាោច ស់។ ស្ពះអងគនឹងស្បទនដអាយជាមនិខាន ដផតិស្ទងស់្បទនដអាយ
មនុសសទុំងអស់ ដោយស្ពះហឫទយ័ទូោយ ឥតបដនាធ សដឡើយ» (យ៉ាកុប ១:៥)។ 
 
៣ ដតើអបកគួរដធវើយ៉ាងណា មុនដពលដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

                      How God Leads 
            អនុញ្ញដ តឱ្យមនុសសោប កដ់ឹងថ្វ អបកកដលដគគួរកតដរៀបការជាមនុសសកបបណាដោយរដបៀបណា? 
ជាធមេតា ស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំកូនរបស់ស្ពះអងគដៅកបុងបញ្ញា ដនះតាមរយៈការដរៀបចុំវធិីោស្តសថដផសងៗ។ ស្គិសថបរស័ិទគួរកត
កសវងរកការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ដៅស្គបវ់ធិីោស្តសថដផសងៗទុំងដនះ។ 
 
 ទីមយួ មនុសសកដលដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ គួរកតស្បាកដថ្វ វាគឺស្សបដៅតាមដោលការណ៍្កដលបានរកដឃើញដៅកបុង
ស្ពះគមពរី។ ទីពីរ ការពិចារណាដនះគឺ៖ ដតើលកខណ្ៈសមផតថិផ្ទធ ល់ខៃួនរបស់គូរដសបហ៍ដធវើឱ្យពួកដគចុះសស្មុងនឹងោប កដរឬដទ? 
ទីបី ោទ នភាពគួរកតដធវើការជាមយួោប ដដើមផដីធវើឱ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍អាចដៅរចួ។ ដនះគួរកតជាកថីស្សឡាញ់កដលរកីចដស្មើន និង
ទទួលយកបានពីោប ដៅវញិដៅមក។ ចុងដស្កាយ ដនះគួរកតជាការធានាអះអាងតាមបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរទដនធញវធិីោស្តសថស្បាុំយ៉ាង កដលស្ពះជាោច ស់ដស្បើដដើមផកីណ្នាុំអបកកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ ដហើយបនាធ បម់ក ចូរ  
    សរដសរវាកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក។ 
 

  តគ្ំរូ            Biblical Standards 
 ស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំអបកតាមរយៈស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគកបុងរដបៀបមយួកដលដុំបូង និងសុំខានប់ុំផុត។ កបុងស្ពះគមពរី 
ស្ទងស់្បទនស្កឹតយវនិយ័មយួចុំនួនដដើមផឱី្យស្បតិបតថ។ិ អបកអាចស្បាកដថ្វ ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះអងគនឹងមនិផធុយនឹងស្ពះបនធូល
របស់ស្ពះអងគដឡើយ។ ស្កឹតយវនិយ័ពីរយ៉ាងសស្ោប់ស្គិសថបរស័ិទគឺ (១) ដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ និង (២) ឱ្យស្បាកដថ្វ
ោវ មភីរយិាដធវើអវីមយួដោយោនការយល់ស្ពមពីោប ដៅវញិដៅមក។ 
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ទរៀបការជាមួយរគិ្សតបរសិ័ទ Marry a Christian 
 អស់អបកកដលបានបដងកើតស្គួោររចួដហើយ ដគោនកាតពវកិចចស្តឹមស្តូវសស្ោបស់ដគូរបស់ដគ កដលជាស្គិសថបរស័ិទ ឬ 
មនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទ។ ប៉ុកនថ ស្បសិនដបើអបកដៅលីវ ដហើយជាស្គិសថបរស័ិទ អបកអាចស្បាកដថ្វ ស្ពះជាោច ស់មនិសពវ
ស្ពះហឫទយ័ឱ្យអបកដរៀបការជាមយួអបកមនិដជឿដឡើយ។ ោវកប៉ូលបានកណ្នាុំថ្វ៖ 

 
សូមកុុំដសពគបជ់ាមយួអបកមនិដជឿដឡើយ។ ដតើដសចកឋីសុចរតិ និងដសចកឋីទុចចរតិចូលរមួជាមយួោប ដកើតឬដទ? 
ដតើពនៃឺ និងភាពងងឹត ចូលរមួជាមយួោប ដកើតឬដទ? (២កូរនិថូ្ស ៦:១៤) 

 
 ដយើងអានរចួមកដហើយដៅកបុងស្ពះគមពរីអុំពីបុរសដជាគជយ័ពីររបូ កដលបានដធវើខុសដោយដរៀបការជាមយួភរយិាកដល
មនិកមនជាអបកដជឿស្ពះដព៏ិត។ ពួកដគគឺ ដោកោុំសុន និងស្ពះបាទោឡូម៉ូន។ ដោកោុំសុន បានចាបច់ិតថដលើស្តសថីកដល
មនិកមនជាអបកោនជុំដនឿខាងស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ដូចោត។់ ឪពុកោថ យរបស់ោត់ បានផថល់ដុំបូនាេ នឱ្យោតដ់រៀបការជាមយួអបក
ដជឿដូចោប  ប៉ុកនថ ដោកមនិបានោឋ ប់ពួកោតដ់ទ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ទីមយួរបស់ដោក គឺជាការធាៃ កចុ់ះដគ៏ួរឱ្យខាៃ ចតាុំងពី
ចាបដ់ផថើមដុំបូង។ ប៉ុកនថ ដោកដៅកតមនិដធវើតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់ដទៀត។ ដរឿងអាស្កកទ់ីពីរ របស់ដោកទកទ់ងនឹង
អបកមនិដជឿបានដឹកនាុំដោកដៅរកដោកនាកមេ និងោៃ ប់ខៃួនឯង។ 
 

  ស្ពះបាទោឡូម៉ូន កប៏ានងាកដចញពីស្ពះជាោច ស់ដោយបុស្តីរបស់ដសថចផ្ទដរ៉ន កដលជាអបកមនិដជឿកដរ 
(១ពងាវតាកសស្ត ៣:១)។ កុំហុសដធ៏ងនធ់ងរដនះ គឺដោយស្ទងប់ានយកភរយិាជាដស្ចើនកដលោេ នោសនា ដហើយោុំស្ទ
ការថ្វវ យបងគុំស្ពះកកៃងកាៃ យ ដូដចបះដហើយ ស្ពះជាោច ស់បានោកដ់ទសស្ពះបាទោឡូម៉ូនដោយការដករជយរបស់ស្ពះអងគ។ 
(១ពងាវតាកសស្ត ១១:១-១១)។ 

 
 ដូដចបះដហើយ ចូរស្បុងស្បយត័ដៅកបុងមតិថភាពរបស់អបក ដហើយកតងកតោនភាពទក់ទញរវាងដភទផធុយោប ។ កុុំ
អនុញ្ញដ តឱ្យការទកទ់ញដនះនាុំអបកឱ្យធាៃ កក់បុងទុំនាកទ់ុំនងជាមយួបុគគលកដលមនិបានសដស្តងាគ ះ។ ចូរដស្ជើសដរ ើសមតិថជិត
សបិទនិកបុងចុំដណាមមតិថស្គិសថបរស័ិទរបស់អបក។ កុុំអនុញ្ញដ តឱ្យោរោតាុំងអូសទញអបកដចញពីបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់ និង
បុំផ្ទៃ ញជីវតិរបស់អបកដោយការចងអបកដៅកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួអបកមនិដជឿ។ 
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៥ ចូរគូសរងវងអ់កសរពីមុខដ េ្ ះបុរសពីររបូដៅកបុងស្ពះគមពរី កដលបានជួបដោកនាដកមេដោយការដរៀបការជាមយួស្តសថី    
    កដលមនិបានបដស្មើស្ពះជាោច ស់។ 
 ក) ដោកអស្បាហាុំ 
 ខ) ស្ពះបាទោឡូម៉ូន 
 គ) ដោកណូ្ដអ 
 ឃ) ដោកោុំសុន 
 
៦ សូមទដនធញគមពរី ២កូរនិថូ្ស ៦:១៤ ដហើយបនាធ បម់កឱ្យោនោប កោ់ឋ ប់ ស្បសិនដបើជាអបកសូស្តបានស្តឹមស្តូវដហើយ 
 
៧ ដតើស្ពះបនធូលដៅកបុង ២កូរនិថូ្ស ៦:១៤ និយាយអុំពីអវីដៅកានស់្គិសថបរស័ិទ? 
 

សាវ មីភរយិរតូវណតានការយល់រពមម នទពលទរៀបការ Potential Spouses Must Agree 
 ខណ្ៈដពលកដលវាោនោរសុំខានក់បុងការដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ វាកោ៏នកិចចការដផសងៗដទៀតដដើមផដីលើកយក
មកពិភាកាកដរ។ ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនថ្វ អបកមនិអាចោនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគលដទ លុះស្តាកតអបកយល់ស្ពមដលើ
កិចចការពិតស្បាកដដផសងៗ។ 
 
 ការកខវងគុំនិតោប ដលើោសនា អាចដធវើឱ្យស្គួោរមយួោេ នសុភមងគល។ អបក និងសដគូរបស់អបកគួរកតយល់ស្ពមរស់ដៅ
កកនៃងកដលស្ពះជាោច ស់នឹងស្បទនដល់ជីវតិរបស់អបក យល់ស្ពមអុំពីរដបៀបកដលអបកស្តូវបដស្មើស្ពះអងគ ស្កុមជុំនុុំអវីកដលអបក
ចូលរមួ ដហើយអបកនឹងបងាា តោ់សនាអវីដល់កូនរបស់អបក។ ដពលខៃះ លទនិដផសងៗអាចដធវើឱ្យស្គួោរកបកបាក។់ តផតិ
សោជិកនីមយួៗកដលដៅស្ពះវហិារដផសងោប ជារដបៀបអនម់យួកបុងការបដងកើតស្គួោរ។ 
 
 មនុសសពីរនាកន់ឹងោេ នការយល់ស្ពមស្គបអ់វីៗទុំងអស់យ៉ាងសុស្កឹតយដនាះដទ ដូដចបះ អបកមនិគួរសងឃមឹកបបដនះ  
ដឡើយ។ ប៉ុកនថ ោវ ម ីនិងភរយិាគួរកតយល់ស្ពមដលើដោលការណ៍្ស្គះឹ។ 
 
 ដតើអបក និងមនុសសកដលអបកសងឃមឹថ្វនឹងដរៀបការជាមយួយល់ស្សបដលើខាប តគុំរតូាមស្ពះគមពរីសស្ោបស់្គួោរអុំពី
រដបៀបអបរ់ ុំកូនៗ អុំពីទុំនួលខុសស្តូវរបស់ោវ ម ីនិងភរយិា និងអុំពីរដបៀបចាតក់ចងថ្វកិាររបស់អបកកដរឬដទ? ស្បសិនដបើដគមនិ
យល់ស្សបដទ ដនាះអបកនឹងអាចធាៃ កដ់ៅកបុងបញ្ញា ។ 
 
 ដមដរៀនដនះ នឹងជួយ អបកឱ្យោនស្គួោរកដលោនសុភមងគល ដូចអវីកដលអបកសិកាពីការកណ្នាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ 
ដហើយយល់ស្សបតាមខាប តគុំរកូដលស្ទងស់្បទនឱ្យកបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះអងគ។ 
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៨ ចូរសរដសរពីកិចចការយ៉ាងដហាចណាស់ឱ្យបានបនួចុំណុ្ចចូលដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបកសថីអុំពីអបក និងមនុសស  
    កដលអបកចងដ់រៀបការជាមយួគួរកតយល់ស្សប។ 
 
៩ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិពីមុខស្បដយាគណាកដលស្តមឹស្តវូ។ 
 ក) ស្បសិនដបើោវ ម ីនិងភរយិាជាស្គិសថបរស័ិទ ដយើងអាចសនេតប់ានថ្វពួកដគនឹងោនស្គួោរកដលោន  
      សុមភងគល។ 
 ខ) បុរស និងស្សីថកដលោនគដស្ោងបដងកើតស្គួោរជាស្គិសថបរស័ិទ គួរកតស្សបតាមដោលការណ៍្ស្គឹះ។ 
 គ) ោវ ម ីនិងភរយិាកដលជាស្គិសថបរស័ិទអាចដធវើបានកបុងការយល់ស្ពមដលើបញ្ញា ទុំងអស់។ 
 ឃ) វាោនោរសុំខាន់ចុំដពាះោវ ម ីនិងភរយិាកដលយល់ស្សបដលើខាប តគុំរតូាមស្ពះគមពរីសស្ោប់ស្គោួររបស់ពួកដគ។ 
 
១០ ដតើអបកគិតថ្វដពលដវោណាជាដពលដល៏អស្បដសើរសស្ោប់គូរដសបហ៍ កដលស្បាថ្វប ចងប់ដងកើតស្គួោរដដើមផដីរៀនដទះបីជា  
      ស្សបតាម ឬ មនិស្សបតាមដោលការណ៍្ស្គឹះកដ៏ោយ? 
 ក) ដៅឆាប ុំដុំបូងសនអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 ខ) បនាធ បព់ីការភាជ បព់ាកយរបស់ពួកដគ 
 គ) មុនដពលការភាជ បព់ាកយរបស់ពួកដគ 
 

 .              ខ    Personal Qualities 

សារ                    Importance of Qualities 
       ៣.                             ឬ               ។ 
 

 ដតើគុណ្សមផតថិអវីខៃះ កដលអបកចងប់ានពីមនុសសកដលអបកដរៀបការជាមយួ? យុវជនមយួចុំនួនចងប់ានអនាគតភរយិា
ោអ ត ោនដទពដកាសលយ និងោនស្ទពយសមផតថិ។ ប៉ុកនថ ដទះបីជាអវីៗទុំងអស់ដនះអាចនឹងស្បាថ្វប ចងប់ានកដ៏ោយ កអ៏វីៗ
ទុំងអស់ដនះោេ នការធានាអះអាងសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ដជាគជយ័បានកដរ។ តាមពិត ស្តសថីដកេងៗ កដលោនសស្មស់
ស្សស់ោអ ត អាចនឹងោនអុំនួត ដហើយអាតាេ និយម ដស្ពាះកតភាពស្សស់ោអ តរបស់នាង។ នារកីដលដចញមកពីស្គួោរកដល
ោនស្ទពយសមផតថ ិអាចនឹងរ ុំពឹងចងប់ានោវ ម ីកដលជាអបកោនការងារ ដដើមផផីគតផ់គងអ់វីៗកដលោតម់និអាចផថល់ឱ្យនាង  
បាន។ 
 
 ភាពស្សស់ោអ ត ការអបរ់ ុំ និងតួនាទីលអកបុងសងគមអាចជាស្ទពយ ប៉ុកនថោនគុណ្សមផតថិដផសងដទៀតកដលសុំខាន់ជាង 
គឺោនដូចជា ចរកិលកខណ្ៈ ចុំណាបអ់ារមេណ៍្ស្សដដៀងោប  ទោៃ បល់អៗ និងសុខភាពលអ។  



50 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១១ ចូរសរដសរពីគុណ្សមផតថិពីរយ៉ាង កដលមនិចាុំបាចដ់ធវើឱ្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ោនសុភមងគល។ 
 

ច្រតិ              Personal Character 
 ដតើមនុសសស្បដភទណា កដលអបកចងរ់ស់ដៅជាមយួអស់ដពលមយួជីវតិ—ជាមនុសសរកីរយ ឬ ជាអបករអ៊ូរទុំ? ជាអបក
រសួរយ ឬ បងកជដោៃ ះ? ដចះអត់ធេត ់ឬ ងាយស្សួលដកើតទុកខ? ចិតថលអ ឬ ដស្បើអុំណាចដលើ? ចិតថសបផរុស ឬ អាតាេ និយម? គួរ
ឱ្យទុកចិតថ ឬ ោនមនធិលសងសយ័? 
 
 ដតើអបកកុំពុងកតរកដមើលមនុសសកដលោនដករ ថិដ៏ េ្ ះលអ ឬ មនុសសកដលោនស្បាជាញ កមនកដរឬដទ? កតងកតដោេ ះស្តង ់ឬ 
ជាមនុសសកដលនឹងដបាកបដញ្ញឆ តអបក? ឧសាហ៍ដធវើការ ឬ ខជិល? ខុំពាយាម ឬ ងាយនឹងបាកទ់ឹកចិតថ? 
 
 ចរតិលកខណ្ៈទុំងអស់ស្តូវបានបដងកើតដឡើង និងលូតោស់ដឡើងតាមរយៈកុោរភាព។ ដូដចបះ ស្គួោររបស់មនុសស
កដលអបកចាបអ់ារមេណ៍្អាចនឹងផថល់គុំនិតឱ្យអបកនូវអវីកដលោត់ ឬ នាងចូលចិតថ។ សុភាសិតដពញនិយមមយួចុំនួនគឺកតង
ោនពិតជាញឹកញយដូចជា៖ «សៃឹកដឈើស្ជុះមនិឆាង យពីគល់» «ឆាប ុំងណាគុំរបហបឹង»។ ជាដរឿងៗ កូនៗដធវើតាមគុំររូបស់ឪពុក 
ឬ ោថ យរបស់ដគ។ 
 
 ប៉ុកនថ ស្ពះគុណ្របស់ស្ពះជាោច ស់កតងកតជួយ ស្គិសថបរស័ិទផ្ទៃ ស់បថូរផៃូវរបស់ដគ ដទះបីដគដខាយការដរៀនកដលទកទ់ង
នឹងស្គួោរកដ៏ោយ។ ដហើយោនមនុសសមយួចុំនួនដទៀត ដចញពីស្គួោរដអ៏ោច រយ កដលបានបដិដសធកបុងការដដើរតាមគុំរលូអ
របស់ឪពុកោថ យរបស់ដគ។ ដូដចបះដហើយ ស្គួោរអាចនឹងជួយ អបកឱ្យរកដមើលគុណ្សមផតថិកដលជាក់ោក់ ប៉ុកនថ មនិស្តូវពឹង
កផអកដលើការវនិិចឆយ័របស់អបកដលើចរកិលកខណ្ៈរបស់មនុសសទុំងអស់ថ្វ ោត់ ឬ នាងដចញមកពីណាបានដទ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ចូរបដងកើតតារងគុណ្សមផតថិមយួ កដលអបកចងឱ់្យោវ ម ីឬ ភរយិារបស់អបកោនចូលដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក។ 
 
១៣ ឥលូវដនះ ចូរពិនិតយដមើលខៃួនឯងដោយតារងកដលអបកបានបដងកើតវាដហើយ។ ចូរសរដសរ«ចុំណុ្ចលអ» សស្ោបគុ់ណ្   
       សមផតថកិដលបានពណ៌្នាអុំពីអបក ដហើយ «ចុំណុ្ចដខាយ» សស្ោបគុ់ណ្សមផតថិណាកដលអបកស្តូវការអភវិឌណន។ 
 
 ចូរអធិោឌ ន ស្ពះជាោច ស់នឹងជួយ អបកឱ្យបដងកើនគុណ្សមផតថិកដលោនោរសុំខាន់សស្ោបោ់វ មលីអ ឬ ភរយិាលអ។ 
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         Good Habits 

       គឺពិបាកកកកស្ប។ ស្បសិនដបើមនុសសោប កោ់នទោៃ បរ់ ុំខានអបកកបុងដពលបចចុបផនប កុុំគិតថ្វអវីៗនឹងស្បដសើរដឡើង 
បនាធ បព់អីបកដរៀបការដហើយដនាះ។ កុុំគិតថ្វ អបកនឹងអាចដធវើឱ្យោវ ម ីឬ ភរយិារបស់អបកចូលដៅកបុងគុំរសូនឥរយិាបថ្របស់អបក
ផ្ទធ ល់បានឱ្យដោះ។ 
 
 ដសបហ៍ពិត នឹងដធវើឱ្យោវ ម ីនិងភរយិាពាយាមកកតស្មូវោប ដៅវញិដៅមក និងដមើលមនិដឃើញអវីកដលមនិោនោរ
សុំខាន់។ ដៅកបុងកិចចការដនាះ ោនកិចចការសុំខាន់ កដលពួកដគគួរកតជួយ ោប ក់ដផសងដទៀត។ ប៉ុកនថ កុុំដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍
ដោយងងឹតងងុល ដហើយមនិគិតសូមផកីតសដគូររបស់អបកោនទោៃ បក់បបដនាះដឡើយ។ ទោៃ បទ់ុំងដនាះអាចបងាា ញអបកយ៉ាង
អោច រយអុំពចីរតិលកខណ្ៈរបស់នាង ឬ ោត់ និងអុំពអីវីកដលអបករ ុំពឹងនាដពលអនាគត។ 
 
 ដតើនាង ឬ ោត់ជាមនុសសោអ ត ឬ ដោេ គដរគ ជាមនុសសសុភាពរបោរ ឬ ដពលខៃះជាមនុសសដមើលងាយដគ? ដតើ
ោត ់ឬ នាងកតងកតនិយាយស្គបដ់ពល ឬ ោឋ ប់ដោយចាប់អារមេណ៍្ដៅអវីកដលអបកដផសងស្តូវកតនិយាយ? ដតើោត ់ឬ នាង
ស្បស្ពឹតថចុំដពាះបងបអូនស្បុស បងបអូនស្សី និងឪពុកោថ យរបស់ដគយ៉ាងដូចដមថច? ដតើោវ មភីរយិាស្តូវកតោនការទទួលខុសស្តូវ
យ៉ាងជាកោ់ក់ចុំដពាះស្ពះជាោច ស់ និងស្កុមជុំនុុំកមនកដរឬដទ? 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 

        ដសៀវដៅសរដសររបស់អបកសស្ោបល់ុំហាត់ខាងដស្កាម។ 
១៤ ចូរបដងកើតតារងសនទោៃ ប់លអៗ  កដលអបកចងរ់កដៅកបុងជីវតិសដគូរបស់អបក។ 
 
១៥ ចូរសរដសរទោៃ បម់យួចុំនួន កដលអបកគិតថ្វនឹងរកាអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់អបកឱ្យោនសុភមងគល។ 
 

                              ទែៀងោន  Similar Interests and Personalities 
       ចងរ់ស់ដៅអស់មយួជីវតិជាមយួមនុសស កដលមនិសូវចាប់អារមេណ៍្ដៅអវីៗកដលជាចុំណុ្ចសុំខាន់ចុំដពាះអបក
កដរឬដទ? ោវ ម ីនិងភរយិាកដលោនចុំណាប់អារមេណ៍្ដលើអវីៗដូចោប  គឺោនភាពសមរមយជាង ដហើយទុំនងជាោនស្គួោរ
កដលោនសុភមងគលជាង។ 
  
 ដពលខៃះ ចរកិលកខណ្ៈផធុយោប  គឺជាការលអ ដបើសិនជាពួកដគបកនទមឱ្យោប ដៅវញិដៅមក។ ឧទហរណ៍្ បុគគលកដល
និយាយដស្ចើន ស្បកហលជាោនភាពរកីរយជាងបុគគលដសងៀមោង ត ់កដលជាមនុសសពូកកោឋ ប់។ ស្ោនក់តោនឧតថមគតិ 
ដចះសចបស្បឌិត ប៉ុកនថោេ នការអនុវតថន ៍មនុសសដៅកតស្តូវការតុលយភាពពីបុគគលកដលោនការអនុវតថនដ៍កដល។ 
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 ដទះបីជាយ៉ាងដនះកថី ោវ ម ីនិងភរយិា ោននិសសយ័ និងបុគគលិកលកខណ្ៈខុសោប ខាៃ ុំងដពក ពួកដគអាចនឹងោន
ដពលដវោលុំបាកមយួកបុងការរស់ដៅយ៉ាងចុះសស្មុងជាមយួោប ។ ស្បសិនដបើយុវជនោប ក់ ជាមនុសសកដលោនមហិចឆតា 
ឧសាហ៍ដធវើការ និងសកមេ ដគស្បកហលជានឹងមនិោនការអតធ់នជ់ាមយួនឹងស្បពនន កដលជាមនុសសយឺតយ៉ាវ មនិឆាៃ ត 
ដហើយនិងខជិលស្ចអូសដនាះដទ។ 
 
 នាងដអវ៉ា ស្តូវបានបដងកើតដឡើងជាជុំនួយដល់អោុំ។ ស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យសដគូរបស់អបកោកសម
សស្ោបអ់បក ដហើយកាត់អបកកដលមនិោកសមដចញពីអបក។ អបកគួរកតោនលកខណ្ៈដូចោប  និងោនភាពខុសោប ស្គបស់្ោន ់
ដដើមផអីបកអាចរស់ដៅជាមយួោប បាន ដូដចបះអបកអាចោនតុលយភាពស្គួោរដសេើោប ។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
សូមដស្បើដសៀវដៅសរដសររបស់អបកសស្ោបល់ុំហាត់ទុំងដនះ។ 
១៦ ចូរបដងកើតតារងសនសកមេភាពកដលអបកចាបអ់ារមេណ៍្។ សដគូរបស់អបកស្បកហលជាមនិអាចចាប់អារមេណ៍្ដលើសកមេភាព  
      ទុំងអស់ដនាះដទ ប៉ុកនថ ដបើសិនជាដគជុំទស់សកមេភាពទុំងដនះ វាអាចនឹងបណាឋ លឱ្យោនការដឃបើសចិតថោប បាន។ 
 
១៧ ចូរសរដសរពីកិចចការមយួចុំនួន កដលអបកចងន់ិយាយអុំពីវា។ ដតើបុគគលកដលអបកនឹងដរៀបការជាមយួនិយាយជាមយួអបក
 អុំពកីិចចការទុំងអស់ដនាះកដរឬដទ? 
 

        Good Health 

 ដៅកបុងបណាឋ ស្បដទសមយួចុំនួន តស្មូវឱ្យដធវើដតសថសុខភាព និងដធវើលិខិតសុខភាពមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
ការដធវើកបបដនះគឺ ដដើមផកីារពារអបកពីការដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ជាមយួមនុសសកដលមនិបានដឹង ឬ មនិបានបងាា ញពីបញ្ញា
សុខភាព។ 
 
 ដនះមនិកមនោននយ័ថ្វ បុគគលោប កស់្តូវកតោនសុខភាពលអឥតដខាច ះ ដដើមផដីរៀបការដនាះដទ។ មនុសសកដលោន
តស្មូវការខាងរងកាយគឺជា ោវ ម ីភរយិា និងឪពុកោថ យដល៏អអោច រយ។ សុខភាពលអ គឺមនិកមនជាគុណ្សមផតថិ សុំខាន់
សស្ោបក់សវងរកដមើលដទ ប៉ុកនថ វាគួរកតពិនិតយឱ្យបានចាស់កដរ។ ស្បសិនដបើ អបកោនគដស្ោងយកកូន សូមសួរខៃួនឯងថ្វ ដតើ
អនាគតភរយិា ឬ ោវ មរីបស់អបកអាចកាៃ យដៅជាោថ យ ឬ ឪពុកលអដទ។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៨ ដហតុអវបីានជាសុខភាពរងកាយ និងសុខភាពខរួកាលរបស់សដគូអបកោនោរសុំខាន់? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ឃ.         Circumstances 
       ៤.                                                                            ដែគ្ូ         ។ 
 
     បាននិយាយរចួមកដហើយថ្វ ជាដរឿយៗស្ពះជាោច ស់ដឹកនាុំតាមរយៈកាលៈដទស។ ដយើងដឃើញការបងាា ញ
ទុំងដនះកបុងដរឿងរ៉វដសបហាមយួចុំនួនកបុងស្ពះគមពរី។ 
 
 ឧទហរណ៍្ នាងរស់បានចាកដចញពីស្គួោរ និងអបកផធះរបស់នាង ដដើមផដីៅបដស្មើស្ពះពិតកតមយួ។ នាងបានដៅ
ដរ ើសគួរស្សូវកបុងវាលកស្សកបុងភូមដិបដថ្ៃហិម ដហើយវាដកើតដឡើងកបុងកស្សរបស់ដោកបូអូស។ ស្ពះជាោច ស់បានដឹកនាុំនាង។ 
ដោកបូអូសបានជួបនាង ដហើយបានដឃើញពីគុណ្សមផតថិទុំងអស់របស់នាងកដលោតច់ងប់ានដធវើជាភរយិា។ ោន
ឧបគគសមយួចុំនួនចុំដពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ោត់ ប៉ុកនថ ស្ពះជាោច ស់បានដោះស្ោយស្គបដ់រឿងទុំងអស់។ ស្គបោ់ប បាន
សហការជាមយួោប  ដហើយពួកដគបានដរៀបការជាមយួោប  (គមពរីនាងរស់ជុំពូក ១-៤)។ 
 
 កាលៈដទសៈមយួ កដលស្ពះជាោច ស់ធាៃ ប់បានដឹកនាុំនាងរស់ គឺជាដុំបូនាេ នរបស់មនុសសចាស់ទុុំ កដលោន
បទពិដោធដស្ចើន។ នាងបានដោរពតាមដុំបូនាេ នរបស់ដោកស្សីណាអូម ីដហើយស្បតិបតថិតាមដុំបូនាេ នរបស់ោត់។ 
ស្ពះជាោច ស់ ជាដរឿយៗដស្បើដុំបូនាេ នរបស់ឪពុកោថ យ ស្គូគងាវ ល និងស្គិសថបរស័ិទចាស់ទុុំជាជុំនួយដល់យុវជនឱ្យោគ ល់ពី
បុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 
 ដុំដណ្ើ រដរឿងដសបហារបស់ដោកអុីោក និងអបកស្សីដរដបកា ខុសោប ពីដុំដណ្ើ រដរឿងរបស់ដោកបូអូស និងនាងរស់។ 
ពួកោតម់និបានដឃើញោប ដៅវញិដៅមកដទ មុនដពលដោកស្សីដរដបកាបានមកដរៀបពិធីមងគលការ។ ដោកអស្បាហាុំបាន
បញ្ចូ នអបកបដស្មើរបស់ដោកឱ្យដៅកសវងរកភរយិាសស្ោបកូ់នស្បុសរបស់ដោក គឺដោកអុីោក។ អបកបដស្មើបានអធិោឌ នដៅ
ស្ពះជាោច ស់ឱ្យដឹកនាុំរបូដោក ដហើយអបកអាចស្បាកដថ្វដោកអស្បាហាុំ និងដោកអុីោកកប៏ានអធិោឌ នដូចោប កដរ។ 
 
 ស្ពះជាោច ស់បានដឆៃើយតបនឹងការអធិោឌ ន ដហើយបាននាុំដោកស្សីដរដបកាដៅកកនៃងកដលអបកបដស្មើដនាះកុំពុង
អធិោឌ ន។ ដៅដពលកដលដោកបានោគ ល់នាង និងស្គួោររបស់នាងមក អបកបដស្មើអាចដឃើញថ្វ ដោកស្សីដរដបកាោន
គុណ្សមផតថិនឹងដធវើជាភរយិាលអសស្ោបដ់ោកអុីោក។ ស្គួោរទុំងមូលបានដឹងថ្វ ស្ពះជាោច ស់បានដឹកនាុំ និងយល់ 
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ស្សបកបុងការអនុញ្ញដ តឱ្យដោកស្សីដរដបកាដរៀបការជាមយួដោកអុីោក។ ពួកដគបានសួរដោកស្សី ដតើនាងចងដ់ៅជាមយួ
អបកបដស្មើ ដហើយដធវើជាភរយិារបស់ដោកអុីោកដទ។ ដោកស្សីបានយល់ស្ពម ដហើយបានដធវើដុំដណ្ើ រកវងឆាង យដដើមផដីៅផធះ
របស់ដគ។ ពួកោត់ស្សឡាញ់ោប ដៅវញិដៅមក ដហើយោនអាពាហ៍ពិពាហ៍កដលោនសុភមងគល (ដោកុបផតថិជុំពូក ២៤)។  
  
 ដៅកបុងស្គួោរដនាះ ជាកកនៃងកដលឪពុកោថ យដធវើការដស្ជើសដរ ើស ដហើយដរៀបចុំសស្ោបព់ិធីមងគលការ ពួកដគគួរកត
អធិោឌ ន ដហើយទូលសូមស្ពះជាោច ស់កបុងការដឹកនាុំពួកដគ។ ស្ពះជាោច ស់បានដធវើការតាមរយៈកាលៈដទសៈ ដហើយនាុំ 
ដោកអុីោក និងដោកស្សីដរដបកាឱ្យជួបោប ដូចដនះកដរ ការដឆៃើយតបដសចកថីអធិោឌ ននាដពលបចចុបផនបដៅកតោន។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៩ ចូរសរដសរដ េ្ ះគូរោវ មភីរយិាពីរគូរ ដៅកបុងស្ពះគមពរីកដលស្ពះជាោច ស់បាននាុំឱ្យជួបោប តាមរយៈកាលៈដទសៈ។ 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 . ការរសឡាញ ់និងការទទួលយកគ្នន ផៅវិញផៅមក Mutual Love And Acceptance 
       ៥.                         ៗ          ទសនហ៍ពិត                 ឬ      ។ 
 
 ោេ នអាពាហ៍ពិពាហ៍ណា កដលអាចោនសុភមងគលដោយោេ នដសបហ៍ពិតរវាងោវ ម ីនិងភរយិាដឡើយ។ ដសចកថី
ស្សឡាញ់កដលរកីចដស្មើនដធវើឱ្យបុគគលពីរនាក ់ោនអារមេណ៍្ដឹងថ្វ ពួកដគជាកមេសិទនោប ដៅវញិដៅមក។ វាដធវើឱ្យពួកដគចង់
បុំដពញោប ដៅវញិដៅមកដោយការជួយ ោប ឱ្យដធវើអវីកដលសមរមយដហើយោនភាពចាុំបាច់។ ដសចកថីស្សឡាញ់ ចងភាជ ប់ពួកដគ
ជាបោ់ប ខាៃ ុំងជាងអវីៗទុំងអស់កដលអាចចងបានដៅដទៀត។ 
 
 ដសចកថីស្សឡាញ់ សុំខាន់ជាងការរមួដភទ ឬ ការទក់ទញខាងរបូកាយ។ ដសបហ៍ពិត រមួបញ្ចូ លទុំងការដោរព 
ការដលើកកិតថិយស ការឱ្យតសមៃ និងការរបអ់ានចុំដពាះោប ដៅវញិដៅមក។ កុុំដធវើកុំហុស ដោយស្ោនក់តដោយោរការទក់
ទញខាងរបូកាយចុំដពាះដសចកថីស្សឡាញ់។ ស្បសិនជាអបកមនិចាស់ពីអារមេណ៍្របស់អបក ចូរអធិោឌ នអុំពីកិចចការដនាះ។ ចូរ
និយាយជាមយួឪពុកោថ យរបស់អបក ឬ ស្គិសថបរស័ិទចាស់ទុុំអុំពីកិចចការដនាះ។  
 
 ចុះដបើអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺស្តូវបានដរៀបចុំដោយស្គួោរដូចជាដោកស្សីដរដបកា និងដោកអុីោកដនាះ? កថីស្សឡាញ់
មនិអាចរកីចដស្មើនបានដលឿន មុនដពលោនឱ្កាសបានោគ ល់ោប ដៅវញិដៅមកបានដឡើយ។ ប៉ុកនថ យ៉ាងដហាចណាស់ 
ទុំងពីរនាកគ់ួរកតោនបុំណ្ងទទួលោប ដៅវញិដៅមកមុនដពលពួកដគដរៀបការ។ កថីស្សឡាញ់អាច និងស្តូវកតបណ្ឋុ ះបាន។ 
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ស្ពះជាោច ស់ ជាធនធានសនដសបហ៍ពិតទុំងអស់ ដហើយនឹងស្បទនកថីស្សឡាញ់ឱ្យអបកចុំដពាះមនុសស កដលស្ទងស់ពវស្ពះទយ័
ចងឱ់្យអបកដរៀបការជាមយួ ដហើយស្ទងន់ឹងស្បទនមនុសសកដលស្សឡាញ់អបកដល់អបកកដរ។ 
 

ដគកដ៏ៅនាងដរបិកាមកសួរថ្វ៖ «ដតើកូនយល់ស្ពមដៅជាមយួដោកឬដទ?»។ នាងដឆៃើយថ្វ៖«ច៎ាសស្ពម!»។
… ដោកអុីោកនាុំនាងដរបិកាចូលដៅកបុងជុំរ ុំ កដលដោកស្សីោរ៉ ជាោឋ យ ធាៃ ប់ដៅកាលពីមុន។ ោត់
បានយកនាងដធវើជាភរយិា ោត់ស្សឡាញ់ថ្វប កថ់្បមនាង ដហើយនាងកដ៏ធវើដអាយោតប់ានធូរដសផ ើយពីទុកខ 
ដស្កាយពីោឋ យោៃ ប។់ (ដោកុបផតថិ ២៤:៥៨, ៦៧) 

 
 ពិតណាស់ ដយើងកុំពុងកតនិយាយអុំពីការដរៀបការ កដលស្សបដៅតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ ដបើសិន អបកជា
ស្គិសថបរស័ិទ អបកមនិគួរដរៀបការជាមយួមនុសសកដលមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទដឡើយ ដបើដទះបីជា អបកពិតជាចាប់អារមេណ៍្ោប
ដៅវញិដៅមកកដ៏ោយ។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២០ ដតើគុណ្សមផតថិអវីខៃះ ដធវើឱ្យកថីស្សឡាញ់ជាមូលោឌ នស្គឹះសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  
 ស្បសិនដបើអបកកុំពុងកតខវល់ខាវ យអុំពីការដរៀបការជាមយួមនុសសពិតស្បាកដ ចូរពិនិតយដមើលអារមេណ៍្របស់អបកដោយ
តារងកដលអបកបានបដងកើត។ ដតើដនះជាអវីកដលអបកោនអារមេណ៍្ឬ? ដតើបុគគលដនាះហាកប់ីដូចជាោនអារមេណ៍្ដូចោប នឹង
អបកកដរឬដទ? 
  
 សូមអធិោឌ ន អបកនឹងមនិបានបដញ្ញឆ តដោយការទក់ទញកដលមនិកមនជាដសបហ៍ពិតដនាះដទ។ សូមទូល
ស្ពះជាោច ស់សស្ោបក់ារកណ្នាុំរបស់ស្ពះអងគកបុងដពលដវោសុំខានដ់នះដៅកបុងជីវតិរបស់អបក។  
 

 .         អ្ំពីរពះហឫទ័យ             Assurance of God’s Will 
 ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ ជាធមេតាមនិកមនតាមរយៈការដបើកសកមថងពិដសសដទ ប៉ុកនថ តាមរយៈការដរៀបចុំ
វធិីោស្តសថ កដលដយើងបានដលើករចួមកដហើយគឺ៖ ខាប តគុំរតូាមស្ពះគមពរី គុណ្សមផតថិស្តឹមស្តូវ កាលៈដទសៈ ដសចកថីស្សឡាញ់
កដលរកីចដស្មើន និងទទួលយកបាន ដហើយនិងការធានាអះអាងតាមបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
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 ការធានាអះអាងដនះ អាចដកើតដឡើងពីអារមេណ៍្សនថិភាពសថីអុំពីបញ្ញា  ដៅដពលកដលដយើងអធិោឌ នអុំពីវា ដជឿយ៉ាង
មុតោុំថ្វ វាជាបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់។ ចុំណុ្ចដនះមនិគួរោនការលុំដអៀងដទ ទុំងបុរស ទុំងស្តសថីគួរកតអធិោឌ នអុំពីវា 
ដហើយគួរកតោនការធានាអះអាងដនះកដរ។ 
 
 ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ អាចនឹងហួសពីកុំឡុងដពល។ ការធានាអះអាង អាចនឹងមកមុនដពល ឬ ដស្កាយដពល 
កដលស្ទងប់ានដឹកនាុំដៅកបុងវធិីោស្តសថដផសងៗ។ ឬ កវ៏ាអាចនឹងឆាបម់កដល់មុនជាងវធិីោស្តសថដផសងដទៀត។  កុុំស្បញាប់
ស្បញាល់ដពក។ សូមោកលផងអារមេណ៍្របស់អបកដោយវធិីោស្តសថដផសងៗដទៀត កដលស្ពះជាោច ស់ដស្បើកបុងការដឹកនាុំអបក។ 
  
 សូមកុុំបារមេណ៍្ ស្បសិនដបើអបករកមនិដឃើញមនុសសណាោប ក ់កដលោនគុណ្សមផតថិផ្ទធ ល់ខៃួនស្គបយ៉់ាងដូចកដល
អបកកុំពុងកតកសវងរកដនាះ អបកស្បកហលជាោនចុំណុ្ចខវះខាតស្តងច់ុំណុ្ចណាមយួដៅដលើបញ្ជ ីរបស់មនុសសដផសងដទៀតកដរ
ដហើយ។ មនុសសណាកដ៏ោយ ឱ្យកតោនការដស្ជើសដរ ើស គួរកតសមៃងឹដមើលគុណ្សមផតថិកដលោនោរសុំខាន់សស្ោប់
សុភមងគលស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ។ ដៅកបុងចដនាៃ ះដពលដនាះ អបកគួរកតបណ្ថុ ះគុណ្សមផតថិទុំងដនះដៅកបុងចរកិលកខណ្ៈ
របស់អបក។ 
 
 សូមស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរ និងដឹកនាុំអបកដៅកបុងវធិីោស្តសថ កដលស្ទងដ់មើលដឃើញពីភាពស្បដសើរបុំផុតចុំដពាះមនុសស 
កដលជាជដស្មើសរបស់ស្ពះអងគសស្ោបអ់បក។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២១ ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ដៅកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូជីវតិ ជាធមេតាតាមរយៈ 
  ក) ការដរៀបចុំវធិីោស្តសថ។ 
  ខ) ការដបើកសកមថងពិដសស។
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១១  (ចដមៃើយអាចោនពីរ) ភាពស្សស់ោអ ត ការអបរ់ ុំ តួនាទីដៅកបុងសងគម 

 

១ ដោយោរកតឥទនិពលសដគូរបស់អបក នឹងោនឥទនិពលដលើជីវតិរបស់អបក និងជដស្មើសជាជីវតិរបស់អបក។ 
 

១២ ចដមៃើយរបស់អបក 
 

២  ដៅកបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ 
 

១៣  ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៣  អធិោឌ ន និងទូលសូមស្ពះជាោច ស់កបុងការដឹកនាុំអបក។ 
 

១៤  ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៤  សូមពិនិតយដមើលចដមៃើយរបស់អបកជាមយួនឹងដមដរៀន។ 
 

១៥  ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៥ ខ) ស្ពះបាទោឡូម៉ូន 

 ឃ) ដោកោុំសុន 
 

១៦ ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៦ សូមទដនធញ ២កូរនិថូ្ស៦:១៤ បនាធ បម់កសូស្តវាឱ្យមនុសសោប កោ់ឋ ប់។ 
 

១៧ ចដមៃើយរបស់អបក។ 
 

៧ ស្គិសថបរស័ិទគួរកតដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ។ 
 

១៨ សស្ោបសុ់ភមងគលស្គួោរ និងសស្ោបជ់ាស្បដយាជនដ៍ល់កូនៗ។ 
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៨ សូមពិនិតយចដមៃើយរបស់អបកជាមយួនឹងដមដរៀន។ 
 

១៩ ដោកបូអូស និងនាងរស់ ដោកអុីោក និងដោកស្សីដរដបកា 
 

៩ ស្បដយាគ ខ) និង ឃ) គឺស្តឹមស្តូវ។ 
 

២០ ការដោរព កិតថិយស ការឱ្យតសមៃ និងការរបអ់ាន។ 
 

១០ គ) មុនដពលការភាជ បព់ាកយពួកដគ ដូដចបះ ការមនិស្ពមដស្ពៀងោប អាចនឹងដោះស្ោយបាន ឬ ទុំនាក់ទុំនងអាចនឹង    

                បញ្ចបប់ាន។
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                    អាពាហព៍ិពាហ ៍
      Engagement and Wedding 

  
 

 
 ជាធមេតា ការស្ពមដស្ពៀងកផនការ និងការដរៀបចុំដធ៏ុំមយួ ដកើតដឡើងមុនដពលមនុសសចូលដល់ភាពជាសដគូដៅកបុង
ពិភពជុំនួញ។ អស់អបកកដលចូលរមួកិចចការដនាះស្តូវស្បាកដថ្វ មុនដពលចុះហតទដលខាចុងដស្កាយដលើកិចចសនា ឬ 
កិចចស្ពមដស្ពៀងចុងដស្កាយ អបកបណាថ កទុ់ននឹងបងាា ញការដពញចិតថ និងផលចុំដណ្ញ។ 
 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាអុំដណាយដអ៏ោច រយមយួរបស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះមនុសសពីរនាកក់ដលោនលកខណ្ៈមនិស្គប់
លកខណ៍្្នចូលដៅដល់ភាពជាសដគូយ៉ាងជិតសបិទន។ ប៉ុកនថ ដដើមផអីះអាងពីទុំនាកទ់ុំនងសនការសបាយចិតថទុំងសងខាង 
ការោនកផនការ និងការដរៀបចុំដស្ចើន ស្តូវកតដធវើដឡើងកបុងអុំឡុងដពលទុំនាក់ទុំនងជិតសបិទនិ និងការភាជ បព់ាកយ។ 
 
 ដពលខៃះ វាគួរឱ្យភាញ កដ់ផអើលកដលមនុសសពីរនាកស់្សឡាញ់ោប  មនិចុះសស្មុងនឹងោប ។ ដពលដវោដស៏្បដសើរបុំផុត 
ដដើមផរីកដឃើញ និងដោះស្ោយការមនិចុះសស្មុងោប ទុំងអស់ដនះ គឺមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ដៅកបុងដមដរៀនដនះ អបក
នឹងសិកាពីវធិីោស្តសថនានា កដលគូរដសបហ៍ដស្តៀមខៃួនសស្ោប់អាពាហ៍ពិពាហ៍ ដហើយជាឱ្កាសកដលពួកដគគួរោនដពល
ោគ ល់ោប ឱ្យកានក់តចាស់ និងោគ ល់ពីរដបៀបរស់ដៅដរៀងខៃួន កដលអាចនាុំកិតថិយសថ្វវ យដល់ស្ពះជាោច ស់ដៅកបុងអុំឡុង
ដពលដធវើពិធីភាជ បព់ាកយ។ 
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 .            ជាដស្សច               Readiness for Marriage 
 . ស្បសណ្ណី្សនការ        Engagement Customs 
 .           The Wedding 
 

      

១.                                    យស           កបុង               ។ 
២.                        អាច                              ។ 
៣.                    តស្មូវការជាពលរដឌស្សបចាប ់                 ការដធវើពិធី     ។ 

 
 .        ខ   ជាផរសច               Readiness For Marriage 
       ១.                                    យស           រន ង             រយ។ 
 
 គូរដសបហ៍វយ័ដកេង គួរកតដរៀបការឱ្យស្សបដៅតាមកាលៈដទសៈ។ ពិតណាស់អបកទុំងពីរគរួកតោនភាពចាស់ទុុំស្គប់
ស្ោនច់ុំដពាះការទទួលខុសស្តូវសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ ពួកដគគួរកតោនភាពចាស់ទុុំដពញដលញ ដដើមផបីដងកើនភាពចុះ
សស្មុងោប  និងចាបដ់ផថើមគិតពីអវីកដលលអស្បដសើរបុំផុតសស្ោប់មនុសសពីរនាក ់ជាជាងគិតអវីកដលលអស្បដសើរបុំផុតសស្ោប់
មនុសសកតោប ក។់ 
 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺមនិកមនសស្ោបម់នុសសមនិទនដ់ពញវយ័ដនាះដទ។ យុវជនគួរកតោគ ល់ពីរដបៀបដធវើការ ដហើយដគ
គួរកតោនវធិីោស្តសថសនការជួយ ទុំនុបបស្មុងភរយិា និងស្គួោរ។ យុវនារ ីគួរកតដរៀនដធវើមាូប និងដមើលកថ្ស្គួោរ។ ដពលខៃះ 
តួនាទីរបស់នាងនឹងរមួបញ្ចូ លទុំងការងារខាងដស្ៅផធះផងកដរ រឯីតួនាទីរបស់ោវ មអីាចបកនទមទុំនួលខុសស្តូវខៃះៗដៅកបុង
ផធះសកមផងកដរ។ ទុំងពីរនាក ់គួរកតោគ ល់ពីអវីជាទុំនួលខុសស្តូវ កដលនឹងោនដៅកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដហើយដពញចិតថនឹង
ទទួលភារកិចចទុំងដនាះដោយរកីរយ។ 
 
 វាជាភាពឆាៃ តសវសស្ោប់គូរោវ មភីរយិា កដលោនទីលុំដៅសស្ោបខ់ៃួនឯង មុនដពលដរៀបការ ។ វាអាចនឹងចុំណាយ
តិចដលើការជួលផធះកលវង ឬ ផធះោមញ្ដ ធមេតា ប៉ុកនថ វាលអបុំផុតដបើផធះដនាះជាផធះរបស់ពួកដគ មនិកមនជាផធះរបស់ឪពុកោថ យ
របស់ដគដឡើយ។ ជាធមេតា វាមនិកមនជាកផនការលអដទ ចុំដពាះគូោមភីរយិាថ្េីដថ្វេ ងកបុងការរស់ដៅជាមយួឪពុកោថ យ
របស់ដគ ជាពិដសសដនាះវាមនិោនភាពចាស់ោស់។ 
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 ដពលដវោដរៀបចុំការភាជ បព់ាកយ និងដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ អាចជាដពលដវោដរ៏កីរយខាៃ ុំងសស្ោបគូ់រោវ មភីរយិា 
កដលដធវើតាមគដស្ោងកផនការរបស់ស្ពះជាោច ស់កបុងស្គបក់ិចចការទុំងអស់កដលពួកដគដធវើ។ ដនះអាចជាដពលដវោលអមយួ 
ដដើមផឱី្យោគ ល់ស្គួោររបស់ោប ដៅវញិដៅមកបានយ៉ាងចាស់។ ការោគ ល់ពីស្បវតថខិៃះៗពីោប ដៅវញិដៅមក អាចជួយ ដល់គូរ
ោវ មភីរយិាកបុងជីវតិថ្េីរបស់ពួកដគ។ ការចាប់ដផថើមស្គួោរថ្េីដលើដោលការណ៍្សីលធមស៏្គិសថបរស័ិទ គឺជាវធិីោស្តសថដល៏អ
ស្បដសើរមយួសនការធានាអះអាងអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលោនដជាគជយ័ និងោនស្គួោរកដលោនសុភមងគល។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក ចូរបដងកើតតារងសនដោលការណ៍្កបុងការដឹកនាុំគូរោវ មភីរយិាឱ្យពួកដគដឹងថ្វ ដតើពួកដគ  
   ដស្តៀមខៃួនជាដស្សចសស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ដហើយឫដៅ។ 
 
ខ. របពពណីពនការ        Engagement Customs 
       ២.                        អាច្                              ។ 
 

                               Judged by God’s Standards 

 ជាទូដៅ អាពាហ៍ពិពាហ៍ស្តូវដធវើដឡើងដោយោនការភាជ បព់ាកយ ដហើយទុំដនៀមទោៃ បដ់ផសងៗោនលកខណ្ៈខុសៗោប
ដៅកបុងស្បដទសនានា។ វាអាចជា ពិធីអបអរគូរោវ មភីរយិាស្បកាសពីដោលបុំណ្ងរបស់ពួកដគកបុងការដរៀបការ។ ពួកដគអាច
នឹងផ្ទៃ ស់បថូរចិដញ្ច ៀនភាជ បព់ាកយ ឬ ដធវើពិធីដផសងៗដទៀតដដើមផបីងាា ញថ្វ ពួកដគបានសនានឹងោប ដៅវញិដៅមក។ ស្បសពណី្សន
ការភាជ បព់ាកយកដលអាចទទួលយកបាន គឺស្តូវោនភាពសមរមយ ដហើយស្សបដៅតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ ប៉ុកនថ 
ស្គិសថបរស័ិទមនិគួរដធវើតាមស្បសពណី្ណា កដលមនិោបស់្ពះហឫទ័យរបស់ស្ពះជាោច ស់ដឡើយ។ 

 
 ដោលដៅសុំខានរ់បស់ស្គិសថបរស័ិទ គឺដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់ និងផ្ទគ បស់្ពះហឫទយ័ស្ទងនូ់វស្គបក់ិចចការទុំង 
អស់។ «ដូដចបះ ដទះបីបងបអូនពិោមាូបអាហារអវី ពិោដភសជជៈអវី ឬដទះបីបងបអូនដធវើការអវីកដ៏ោយ ស្តូវដធវើទុំងអស់ ដដើមផ ី
ដលើកតដមកើងសិររីងុដរឿងរបស់ស្ពះជាោច ស់» (១កូរនិថូ្ស ១០:៣១)។ ស្គិសថបរស័ិទ ចងសុ់ុំឱ្យស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់

អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ដគ ដហើយដគដលើកតដមកើងស្ទងក់បុងរដបៀបកដលដគដធវើពិធីភាជ បព់ាកយ។ ពួកដគនឹងមនិដធវើឱ្យការភាជ បព់ាកយ
របស់ដគ កាៃ យជាឱ្កាសសស្ោប់ការជបដ់លៀងស្សវងឹស្ោដនាះដទ ដទះបីវាជាទុំដនៀមទោៃ ប់កបុងស្គោួរមយួចុំនួនកដ៏ោយ។  
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២    ស្បសពណី្សនការភាជ បព់ាកយអវី កដលអាចដធវើឱ្យស្គិសថបរស័ិទោនដសរភីាពកបុងការដធវើតាម? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣    អវីគួរកតជាដោលដៅសុំខាន់របស់ស្គិសថបរស័ិទដៅស្គបក់ផបកទុំងអស់សនជីវតិរបស់ដគ? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៤    សរដសរពីរដបៀបមយួសនពិធីភាជ បព់ាកយ កដលមនិដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់។  
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

   ថិវការ Financial Problems 
   តាមកផបកដផសងៗសនពិភពដោក យុវជនស្តូវកតឱ្យចុំណ្ងសដ ឬ បណាត ការដៅកានឪ់ពុកោថ យខាងស្សី កដលដគចង់
ដរៀបការជាមយួ។ ដៅតាមតុំបនដ់ផសងៗដទៀត ឪពុកោថ យខាងស្សីជូនបណាត ការដៅកូនកុំដោះ ឬ ឪពុកោថ យខាងកូន
កុំដោះ។ ដនះអាចជាចុំនួនលុយយ៉ាងដស្ចើន ឬ អុំដណាយសថ្ៃៗ។ ទុំដនៀមទោៃ ប់បានអនុវតថដៅតាមបណាឋ ស្បដទសដផសងៗ គឺ
ចុំដពាះបុរសស្តូវស្បគល់ចិដញ្ច ៀនដៅឱ្យមនុសសស្សី ឬ បដនាថ ង កដលជានិមតិថរបូ ឬ សញ្ញដ សនការភាជ បព់ាកយរបស់ពួកដគ។ 
 
 ទុំដនៀមទោៃ ប់ទុំងដនះ អាចដធវើឱ្យពិបាកសស្ោប់យុវជនដកេងៗកបុងការដរៀបការ ថ្វកិាកាៃ យដៅជាបនធុកយ៉ាងធុំ។ 
បញ្ញា អាចនឹងដកើតដឡើងបកនទមដទៀត។ យុវជន ចង់ដធវើការលអស្បដសើរសស្ោបកូ់នស្កមុុំរបស់ដគ ដនាះអាចនឹងជាបុំណុ្លយ៉ាង
ធងនក់បុងការទិញចិដញ្ច ៀនភាជ បព់ាកយ។ ដៅកបុងស្បដទសនានា ឪពុកោថ យរបស់កូនស្កមុុំទទួលការចុំណាយសស្ោបអ់ាពាហ៍
ពិពាហ៍ ពួកដគកគ៏ួរកតចុំណាយដលើអវីកដលពួកដគគួរកតចុំណាយ ដហើយបានចុំណាយដលើសជាងការចាុំបាចដ់ៅដទៀត។ 
 
 ដបើយុវជនោេ នសមតទភាពបងស់ថ្ៃបណាត ការតាមតស្មូវការដទ ដនាះដគសដស្មចមនិយកចិតថទុកោកព់ីចាបអ់ាពាហ៍
ពិពាហ៍ដឡើយ ដហើយសដស្មចចិតថរស់ដៅជាមយួោប កតមថង។ អបកខៃះដទៀតដៅកតមនិោនបុំណ្ងចងប់ដងកើតស្គួោរ ដហើយ
រស់ដៅោេ នសីលធម ៌រស់ដៅដោយស្ចបូកស្ចបល់ និងមនិបានកុំណ្ត់ទុំនាកទ់ុំនងផៃូវដភទរបស់ខៃួនចុំដពាះមនុសសកតោប ក ់
ដូចស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់តស្មូវឱ្យដធវើតាមដនាះដទ។ 
 
 ដទះបីជា ោេ នចដមៃើយងាយស្សួលសស្ោប់ោទ នភាពទុំងដនះកដ៏ោយ កស៏្ពះជាោច ស់មនិបានដធវើការទមទរអវីកដល
មនិអាចបុំដពញបានដទ។ ពិតណាស់ ឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទ និងស្គូគងាវ លគួរកតផថល់ដុំបូនាេ ន និងការកណ្នាុំ
ដល់យុវជនកដលកុំពុងនឹកគិតអុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍។ ឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទ គួរដឹងពីបញ្ញា សុំខាន ់គឺមនិកមនជា
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បណាត ការដទ ប៉ុកនថ ជាចរកិលកខណ្ៈជាស្គិសថបរស័ិទរបស់បុគគលកដលកូនស្បុស ឬ កូនស្សីស្តូវដរៀបការជាមយួវញិ។ ពួកដគ
មនិគួរទទូចចងប់ានសថ្ៃបណាត ការខពស់ ឬ អាពាហ៍ពិពាហ៍សថ្ៃដពកដទ។ 
 
 ជាការពិតណាស់ យុវជន និងយុវនារសី្បកហលជាមកពីស្គួោរកដលមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទ ដហតុដូដចបះដហើយ 
ពួកដគនឹងមនិទទួលដុំបូនាេ នពីឪពុកោថ យកដលដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះដនាះដទ។ ប៉ុកនថ ោនកិចចការមយួកដលពួកដគអាចដឹង
ជាក ់គឺជាការកណ្នាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់—ស្បសិនដបើពួកដគោនបុំណ្ងដលើកតដមកើងស្ពះអងគ។ ស្បសិនដបើថ្វស្ពះជាោច ស់សពវ
ស្ពះទយ័ឱ្យពួកដគដរៀបការ ដនាះស្ទងន់ឹងអាចដធវើបានសស្ោប់ពួកដគដដើមផបីដងកើតស្គួោរជាស្គិសថបរស័ិទតាមរដបៀប និងតាម
ដពលដវោរបស់ស្ពះអងគ។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៥ ចូរសរដសរពីបញ្ញា បីយ៉ាង កដលអាចជាលទនផលដៅដពលគូរោវ មភីរយិាមនិបានបុំដពញតាមការទមទរពីទុំដនៀម  
    ទោៃ ប់ជាកោ់ក់មយួកបុងស្បដទសរបស់ដគ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ ចូរបុំដពញចដនាៃ ះ។ 
ឪពុកោថ យជាស្គិសថបរស័ិទគួរកតពិចារណា………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
កដលសុំខាន់ជាងបណាត ការ ឬ អាពាហ៍ពិពាហ៍សថ្ៃដពក។ 
 

     ថ                    Behavior During Engagement 
 ការភាជ បព់ាកយអាចជាដពលដវោសស្ោបគូ់រោវ មភីរយិាកបុងការោគ ល់ោប ឱ្យកានក់តចាស់។ ពួកដគចាបដ់ផថើមពិភាកា
ពីទុំនួលខុសស្តូវសនអាពាហ៍ពិពាហ៍ ោនគដស្ោងជីវតិរស់ដៅជាមយួោប  ដហើយនិយាយអុំពីតស្មូវការចាុំបាចដ់រៀបចុំផធះរបស់ 
ដគ។ 
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 ការចុំណាយដពលដវោលអជាមយួមតិថភកថិ ពួកជុំនុុំ និងស្កុមស្គោួរ ជារដបៀបមយួដទៀតសនការចាបដ់ផថើមោគ ល់ោប ដៅ
វញិដៅមកឱ្យកានក់តចាស់។ ការដរៀបចុំដពលដវោទុំងដនះ គឺជារដបៀបមយួកដលបុគគលដនាះអាចដមើលដឃើញអបកដផសងដទៀត 
ដហើយជាការស្បដសើរ កដលពួកដគនឹងោគ ល់ោប ដៅវញិដៅមក។ 
 
 ស្បសិនដបើដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដោរព សុំខានស់ស្ោបគូ់រោវ មភីរយិា ដនាះកក៏ានក់តសុំខាន់សស្ោបម់នុសស
កដលភាជ បព់ាកយដហើយកដរ។ យុវជន និងយុវនារ ីកដលស្សឡាញ់ ដហើយដោរពោប ដៅវញិដៅមកនឹងយកចិតថទុកោកច់ុំដពាះ
សុភមងគល ដហើយសុខោលភាពរបស់អបកដផសងដទៀតដោយមនិអាតាេ និយម។ ោប ក់ៗ នឹងដធវើកិចចការរបស់ដគ ដដើមផទីុំនុក
បស្មុង និងការពារភាពសបិទនោប លសនអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដៅដពលពួកដគកាៃ យដៅជាោវ ម ីនិងភរយិា។ អាពាហ៍ពិពាហ៍ អាច
នឹងនាុំដៅរកដសចកថីមហនថរយ ដបើសិនជាមនុសសពីរនាកផ់ធុកដៅដោយកុំហុស ដោយដស្ពាះកតដសរភីាពកដលពួកដគោន
កុំឡុងដពលភាជ បព់ាកយ ឬ មុនដពលភាជ បព់ាកយ។ 
 
 សកមេភាពចូលរមួកបុងកុំឡុងដពលភាជ បព់ាកយ មនិគួរនាុំការរះិគន ់ឬ ភាពអាោ៉សដលើបុពវដហតុរបស់ស្ពះជាោច ស់
ដឡើយ។ គូរោវ មភីរយិា កដលដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់ នឹងកាៃ យដៅជាគុំរសូ្តឹមស្តូវសស្ោប់យុវជនដផសងដទៀត។ មនុសស
ពីរនាក ់កដលស្សឡាញ់ស្ពះជាោច ស់ និងស្សឡាញ់ោប ដចះទបច់ិតថខៃួនឯង និងអតធ់េតដ់ៅស្គបោ់ទ នភាពទុំងអស់ ដហើយ
បនាធ បម់កដគនឹងរកីរយនូវអវីកដលដគបានដធវើ។ សូមចងចាុំពីដោកយ៉ាកុប កដលចុំណាយដពលដធវើការរយៈដពលស្បាុំពីរឆាប ុំ
ដដើមផបីានដោកស្សីរ៉កជល។ 
 

ដោកយ៉ាកុបដៅបុំដរ ើដោកឡាបាន ់អស់រយៈដពលស្បាុំពីរឆាប ុំ ដដើមផបីាននាងរ៉កជល ប៉ុកនថ ដោយ 
ដោកស្សឡាញ់នាងរ៉កជលជាខាៃ ុំង រយៈដពលស្បាុំពីរឆាប ុំដនាះហាកដូ់ចជាប៉ុនាេ នសថ្ងប៉ុដណាត ះ  
(ដោកុបផតថិ ២៩:២០)។ 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧    សរដសរពីគុណ្ស្បដយាជនដ៍ផសងៗសថីអុំពីអុំឡុងដពលភាជ បព់ាកយយ៉ាងដហាចណាស់ឱ្យបានពីរយ៉ាង ចូលដៅកបុង  
    ដសៀវដៅសរដសររបស់អបក។  
 
៨ ដតើដោកយ៉ាកុបបានបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់របស់ដោកចុំដពាះដោកស្សីរ៉កជលយ៉ាងដូចដមថច? 
    …………………………………………………………… …………………………………………………… 
    ………………………………………………………………………………………………………………… 
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 .           The Wedding 
       ៣.                   តរមូវការជាពលរែឋរសបច្ាប់                  ការទធវើពិធី     ។ 

តរមូវការជាពលរែឋរសបច្ាប ់Civil Requirements 

 
 ស្គិសថបរស័ិទ ស្តូវការឯកោរចាស់ោស់ដដើមផឱី្យអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ពួកដគស្សបចាប។់ ឯកោរទុំងដនះ រមួ
បញ្ចូ លទុំងសុំបុស្តកុំដណ្ើ ត លិខិតសុខភាព និងចាបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍។ 

 
 វាជាទីបនាធ ល់លអស្តឹមស្តូវមយួដៅចុំដពាះស្ពះភស័្កស្ពះជាោច ស់ និងមនុសស ចុំដពាះគូរោវ មភីរយិាកដលបានបុំដពញ
តស្មូវការពលរដឌស្សបចាបស់ស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបចាបរ់បស់ពួកដគ។ ដោកប៉ូលបានោស់ដតឿនថ្វ៖ «សូមដោរព
ចុះចូលអុំណាចនានា ដៅដលើកផនដីដនះដោយយល់ដល់ស្ពះអោច ស់ គឺស្តូវដោរពចុះចូលស្ពះរជា កបុងឋានៈដោកជាអបក
ោនអុំណាចធុំជាងដគ» (១ដពស្តសុ ២:១៣)។ តាមរដបៀបដនះ បុរសផថល់ឱ្យភរយិា និងកូនៗរបស់ដគនូវកិតថិយស និង
ការការពារដ េ្ ះរបស់ដគ ស្ពមទុំងការពារចាបក់ដនដីផងកដរ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩    ឯកោរអវីខៃះ កដលជាធមេតាតស្មូវឱ្យគូរោវ មភីរយិាដធវើដដើមផឱី្យអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបចាប?់ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

       ហ៍តាមណបប          Church Wedding 
 ស្គបត់ស្មូវការពលរដឌស្សបចាបទ់ុំងអស់ ស្តូវកតដធវើមុនដពលអាពាហ៍ពិពាហ៍តាមកបបស្កុមជុំនុុំអាចដកើតដឡើង។ ដៅ
តាមបណាឋ ស្បដទសមយួចុំនួនពិធីតាមកបបពលរដឌ ស្តូវកតដធវើដឡើងមុនដពលពិធីតាមកបបោសនា។ 
  
 អាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ស្គិសថបរស័ិទ កូនស្កមុុំ និងកូនកដោៃ ះដោះដូរការសចាច ោប ដៅវញិដៅមកជាោធារណ្ៈ និងដៅ
ចុំដពាះស្ពះភស័្កស្ពះជាោច ស់។ ពួកដគសនាថ្វស្សឡាញ់ ផថល់កិតថិយស ដមើលកថ្ និងដោេ ះស្តងច់ុំដពាះោប ដៅវញិដៅមករហូត
ដល់ដសចកថោីៃ ប់បុំកបកពួកដគ។ ស្គូគងាវ លនិយាយដៅកានដ់គសថីអុំពីតួនាទីដផសងៗ ដហើយោឋ បក់ារសចាច ររបស់ដគ ស្ពម
ទុំងស្បកាសពួកដគថ្វជាោវ មភីរយិា និងទូលសូមស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់ស្គួោររបស់ដគ។ 
 
 ការដធវើពិធីតាមស្កុមជុំនុុំ គឺជាវធិីោស្តសថមយួសនការទទួលោគ ល់ថ្វ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាដសចកថីបងាគ បរ់បស់
ស្ពះជាោច ស់។ វាកប៏ានបងាា ញកថ្មដទៀតថ្វ គូរោវ មភីរយិា កុំពុងសងឃមឹដលើស្ពះជាោច ស់សស្ោបជ់ាជុំនួយ និងជាការ
កណ្នាុំដៅដពលកដលពួកដគចាបដ់ផថើមជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងបដងកើតស្គួោររបស់ដគ។ 
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 ដយើងបានពិភាការចួមកដហើយសថីអុំពីបញ្ញា សនការធាៃ កដ់ៅកបុងបុំណុ្លកដលមនិោនការចាុំបាច់។ ដដើមផដីចៀសវាង
ការដធវើវា ដូដចបះោននយ័ថ្វគួរកតកុំណ្ត់ពីសុំដលៀកបុំពាកអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ ដស្គឿងតុបកតង ការទទួលដភញៀវតាមកបបោមញ្ដ
សិន ដហើយសូមផកីតចុំនួនអបកកដលចូលរមួកស៏្តូវកតកុំណ្ត់កដរ។ 
 
 ពិតណាស់ កូនស្កមុុំ និងកូនកដោៃ ះ ចងឱ់្យពិធីរបស់ដគដមើលដៅលអស្បដសើរបុំផុត។ ប៉ុកនថ វាកអ៏ាចោនអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
កដលោមញ្ដ  ដហើយស្សស់ោអ តបានផងកដរ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ តស្មូវការពលរដឌស្សបចាស់ ស្តូវកតដធវើ 
 ក) មុនដពលភាជ បព់ាកយ។ 
 ខ) ដៅកបុងឆាប ុំដុំបូងសនអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 គ) មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
១១ ដតើវធិីោស្តសថមយួសនការទទួលោគ ល់ថ្វ អាពាហ៍ពិពាហ៍ជាដសចកថីបងាគ ប់របស់ស្ពះជាោច ស់គឺជាអវី? 
      ……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១២ ដយើងដឹងថ្វ គូរោវ មភីរយិាដលើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់ ដៅដពលពួកដគោនអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្សបដៅតាមតស្មូវការ  
      ពលរដឌស្សបចាប ់ពីដស្ពាះស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់បានកចងថ្វ ដយើងស្តូវកតចុះចូលនឹង 
 ក) សិទនិអុំណាចរបស់មនុសសទុំងអស់។ 
 ខ) ស្បសពណី្ទុំដនៀមទោៃ ប់របស់កដនដីទុំងអស់។ 
 គ) កផនួចាបស់្កុមជុំនុុំកតមយួប៉ុដណាត ះ។ 
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៧ ចដមៃើយអាចោនពីរ: គូរោវ មភីរយិា ោគ ល់ោប ដៅវញិដៅមកកាន់កតស្បដសើរ។ ពួកដគអាចដធវើជាគុំរលូអសស្ោប់យុវជន
 ដផសងដទៀត។ ពួកដគអាចដស្ោងសស្ោបជ់ីវតិរបស់ដគឱ្យរស់ដៅជាមយួោប ។ ពួកដគអាចបដងកើតស្គួោររបស់ដគបាន។ 
 
១ សូមពិនិតយដមើលចដមៃើយរបស់អបកជាមយួនឹងដមដរៀន ការដស្តៀមខៃួ នជាដស្សចសស្ោប់អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
៨ ដោកចុំណាយដពលស្បាុំពីរឆាប ុំដដើមផបីានដោកស្សីរ៉កជល។ 
 
២ អស់អបកកដលរកាដោយខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 
៩ សុំបុស្តកុំដណ្ើ ត លិខិតសុខភាព និងចាបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 
៣ ដដើមផដីលើកកិតថិយស និងផ្ទគ ប់ស្ពះទយ័របស់ស្ពះជាោច ស់ 
 
១០ គ) មុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
៤ ដោយអនុញ្ញដ តឱ្យពិោស្ោ។ 
 
១១ ោនពិធីតាមកបបស្កុមជុំនុុំ 
 
៥ អបកខៃះរស់ដៅជាមយួោប  ដោយពុុំបានដរៀបការ អបកខៃះដទៀតនាុំជីវតិកដលោេ នសីលធម៌ ដហើយអបកខៃះដទៀតធាៃ កក់បុង
 បុំណុ្លដធ៏ងនធ់ងរ។ 
 
១២ សិទនអិុំណាចរបស់មនុសសទុំងអស់។ 
 
៦ ចរកិលកខណ្ៈជាស្គិសថបរស័ិទរបស់បុគគល កដលកូនស្បុស ឬ កូនស្សីរបស់ដគដរៀបការជាមយួ។ 
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Establishing a Home 

 

 
 ដៅកបុងវចនានុស្កមនិ     សនពាកយថ្វផធះគឺ «ជាកកនៃងោប ក់អាស្ស័យរបស់ស្គួោរ»។ ប៉ុកនថ ខាប តគុំររូបស់
ស្ពះជាោច ស់សស្ោបខ់ាប តគុំរសូ្គួោរ ដៅឆាង យហួសដូចជាស្ពុំកដនកដលតូចចដងអៀត។ ស្គួោរបដងកើតដឡើងដោយមនុសសកដល
យកចិតថទុកោក់ចុំដពាះស្ពះជាោច ស់ និងចុំដពាះោប ដៅវញិដៅមក កដលជាអបកអធិោឌ ន និងដធវើការដឆាព ះដៅរកការបដងកើត
ស្គួោរកដលស្បតិបតថិតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
 
 ដពលមនុសសពីរនាកច់ាបដ់ផថើមជីវតិរស់ដៅជាមយួោប ជាោវ ម ីនិងភរយិា ដនាះពួកដគដឹងចាស់ពីកចិចការជាដស្ចើនកដល
ស្តូវកតកកតស្មូវ។ ោប ក់ៗ  គឺោនលកខណ្ៈពិដសសផ្ទធ ល់ដរៀងៗខៃួន—ដូចជាកថីស្សសម មហិចឆតា ការរោយចិតថ និងដសចកថី
ស្តូវការ—ដហើយនឹងោនលកខណ្ៈដផសងៗោប ដទៀត កដលមនិអាចបុំបាតប់ាន ដោយដស្ពាះកតពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍បានដធវើដឡើង
ដនាះដឡើយ។ 
 
 ដៅកបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងសិកាអុំពីស្បដភទស្គួោរកដលដពញដៅដោយដោលបុំណ្ងសស្ោប់ការចាបដ់ផឋើម។ 
ដយើងនឹងពិនិតយដមើលពកីារកកតស្មូវកដលគូរោវ មភីរយិានឹងជួបស្បទះ និងវធិីោស្តសថសនការដោះស្ោយបញ្ញា ។ 
 
 គូរោវ មភីរយិាកដលទទួលោគ ល់ថ្វ «ស្បសិនដបើស្ពះអោច ស់ មនិសងផ់ធះដទដនាះ អស់អបកកដលសងផ់ធះនឹងខុំស្បឹង
សង ់ដោយឥតបានផលអវីដឡើយ!» (ទុំនុកតដមកើង១២៧:១) ដហើយោនដោលបុំណ្ងបដងកើតស្គួោរ កដលនឹងដលើកសិររីងុ
ដរឿងស្ពះជាោច ស់នឹងទទួលបានរងាវ ន ់កដលមនិអាចវាស់បាន។ 
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 .        សន      Importance of the Home 
 . ភាពចាុំបាចក់បុងការចុះសស្មុងរវាងោប នឹងោប  Necessary Adjustments 
 .                     ស្គួោរកដល                  Christian and Non-Christian Homes 
 

      
១. ពិភាកាពីការចុះសស្មុងរវាងោប នឹងោប មយួចុំនួនកដលគូរោវ មភីរយិាថ្េដីថ្វេ ងស្តូវកតដធវើ ដហើយផថល់វធិីោស្តសថខៃះៗដដើមផ ី
 ជួយ ដគឱ្យដធវើបាន។ 
២. ពនយល់ពីរដបៀបកដលស្គួោរផថល់កកនៃងកថ្ទុំទុំនាកទ់ុំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងជាកកនៃងសុវតទិភាពសស្ោបដ់រៀបចុំអនាគត
 ស្គួោរ។ 
៣. ស្បាបព់ដីហតុផលមយួចុំនួនកដលកូនៗស្តូវការស្គួោរោនលុំនឹងសទិតដសទរតាមខាប តគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់។ 
៤. ពនយល់ពីភាពផធុយោប រវាងស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ និងស្គួោរកដលមនិកមនស្គិសថបរស័ិទ។ 
 

 .        ពន      Importance Of The Home 

             The Home Defined 
       ១. ពិភារាពីការច្ ះសរមុងរវាងោន នឹងោន មួយច្ំនួនណែលគ្ូរសាវ មីភរយិថមី ទមម ងរតូវណតទធវើ ទហើយផតល់វិធីសាស្តសតខលះៗទែើមបជីួយទគ្  
                 ឱ្យទធវើបាន។ 
 

 ផធះទដទ គឺមនិកមនជាផធះដទ—ផធះ ជាកកនៃងកដលស្កុមស្គួោររស់ដៅ។ ដៅដពលស្ពះជាោច ស់ោក់គុំរដូុំបូងសស្ោប់
ជីវតិស្គួោរ ស្ទងប់ានស្បទនឱ្យដោកអោុំ និងនាងដអវ៉ានូវកកនៃងដព៏ិដសសមយួដដើមផដីធវើជាផធះ ៖ សួនចារដស៏្សស់ោអ ត 
កដលអោុំបានរកា ដហើយនិងដមើលកថ្។ ស្ពះជាោច ស់ដៅកតសពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យស្គួោរទុំងអស់ោនផធះ កដលសោជិក
ទុំងអស់អាចរស់ដៅជាមយួោប ដូចជាសហគមន៍មយួ។ អបកនិពននោប កប់ាននិយាយថ្វ៖ 
 

ស្គួោរអាចដស្បៀបដធៀបបានដៅនឹងរជរោឌ ភបិាលតូចមយួ។ ឪពុកជាស្បធានាធិបតី ដហើយោថ យជា
ស្បធានាធិបតីរង។ ពួកដគអាចជយួ ោប ដៅវញិដៅមកដដើមផសី្គបស់្គងស្គួោរ។ ពួកដគបដងកើតវនិយ័លអៗ  ដូដចបះ 
កូនៗនឹងោនភាពដកសមកានថកបុងការរស់ដៅ។ វនិយ័របស់ដគនឹងបដស្ងៀនកូនៗឱ្យរស់ដៅោនរដបៀប ដហើយ
ដចះោឋ ប់បងាគ ប។់ ស្បសិនដបើកូនៗដរៀនោឋ ប់បងាគ បឪ់ពុកោថ យរបស់ដគដៅកបុងស្គួោរ ដស្កាយមកពួកដគនឹង
ោឋ ប់បងាគ បស់្គូៗដៅោោ ស្គូគងាវ ល ដហើយនិងស្បដទសរបស់ដគផងកដរ។ 
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 ផធះមនិស្តូវការភាពលអិតលអន ់ឬ ោនតសមៃខពស់ដដើមផកីាៃ យជាកកនៃងកដលោនសុភមងគលដកសមកានថ កដលនាុំឱ្យ 
សោជិកស្គួោរស្សឡាញ់ស្ពះជាោច ស់ ដហើយោនអុំណ្រកបុងការរស់ដៅជាមយួោប ដនាះដឡើយ។ ទុំនាកទ់ុំនងរវាងពួកដគដទ 
កដលសុំខាន់បុំផុតដនាះ។ ដបើពួកដគកោងទុំនាកទ់ុំនងស្តឹមស្តូវ ដនាះពួកដគស្តូវកតចុំណាយដពលដវោជាមយួោប ។ ផធះ គឺ
ដលើសពទីីកកនៃងបរដិភាគ និងដគងដៅដទៀត។ ពីដស្ពាះទុំនាកទ់ុំនងទុំងដនះ ជាកផបកសុំខាន់របស់ស្គោួរ ជាដរឿយៗដយើងដស្បើ
ពាកយថ្វ ផធះ  ោននយ័ថ្វ «ស្គោួរ»។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរពីមុខពាកយ ឬ ឃ្លៃ កដលពណ៌្នាពីស្គួោរកដលោនសុភមងគល។ 
 ក) ទុំនាកទ់ុំនងស្គួោរលអ 
 ខ) ដកសមកានថ 
 គ) ដស្គឿងសងាា រមឹកដលោនតសមៃ 
 ឃ) ដសចកថីស្សឡាញ់ចុំដពាះស្ពះជាោច ស់ 
 ង) ជាកកនៃងដដើមផបីរដិភាគ និងដគង 
 ច) ការដធវើកិចចការជាមយួោប  
 
២ ដបើផធះជាកកនៃង កដលកូនៗដរៀនោឋ ប់បងាគ ប ់ដតើការោឋ ប់បងាគ ប់ដនះជួយ ដគដៅដពលដស្កាយៗដទៀតបានយ៉ាងដូចដមថច? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

សារ                       Importance to the Husband and Wife 
       ២. ពនយល់ពរីទបៀបណែលរគ្ួសារផតល់រណនលងណថទាទំំនរ់ទំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ និងជារណនលងស វតែិភាពសរាប់ទរៀបច្ំអនគ្ត  
                 រគ្ួសារ។ 
 
 ការស្បទនទីមយួរបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោប់សុភមងគលរបស់មនុសស គឺជាស្គួោរ។ ោវ ម ីនិងភរយិាបានកចករ ុំកលក
ដសចកថីអុំណ្រ ទុកខស្ពួយ ការដធវើការងារ ដលងកមានថ បញ្ញា  និងដជាគជយ័របស់ដគជាមយួោប ។ ផធះ ជាោោសស្ោប់ឪពុក
ោថ យស្ពមទុំងកូនៗអាចដរៀនពីភាពអតធ់េត ់ការយល់ពីោប  ដហើយោនការរបអ់ានចុំដពាះអបកដសទផងកដរ។ ផធះ ជាទីជស្មក 
ដចញពីភាពតានតឹង និងបញ្ញា កបុងជីវតិស្បចាុំសថ្ង។ កថីស្សឡាញ់ សនថិភាព និងស្ពះវតថោនរបស់ស្ពះជាោច ស់ដៅកបុងស្គួោរ
របស់ស្គិសថបរស័ិទ ដធវើឱ្យោវ ម ីនិងភរយិាស្សស់ស្ោយចុំដពាះតួនាទីខាងដស្ៅផធះរបស់ដគ។ 
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 តួនាទីសុំខាន់បុំផុតទីមយួរបស់ស្គួោរ គឺផថល់កុំដណ្ើ ត និងការលូតោស់របស់កូនៗ។ ការកបកកចកតួនាទីរបស់
ោតាបិតានាុំមកនូវភាពសបិតោប លរវាងោវ ម ីនិងភរយិា កដលបានកសវងរកការកណ្នាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោបជ់ីវតិរបស់
ដគជាស្បចាុំសថ្ង។ «កូនដៅជាដករមតក៌កដលស្ពះអោច ស់ស្បទនដអាយ និងជាស្ពះពរមកពីស្ពះអងគ» (ទុំនុកតដមកើង ១២៧:៣)។ 
 
 ដនះមនិកមនោននយ័ថ្វ ស្ពះជាោច ស់ដកហូតស្ពះពររបស់ស្ពះអងគដចញពីគូរោវ មភីរយិាកដលោេ នកូនដនាះដទ។ 
ស្ពះគមពរីមនិបានផថល់សិទនិឱ្យោវ មដីៅដចាលភរយិា ដហើយទុកនាងដចាល ឬ ដរៀបការជាមយួស្សីដផសងដោយោរកតនាងជា
ស្តសថីអារដនាះដទ។ ស្ពះគមពរីកម៏និបានផថល់សិទនិឱ្យភរយិាដៅដចាលោវ មរីបស់នាង ដទះបីោត់ជាបុរសអារកដ៏ោយ។ ដហតុ
ផលអវីកដ៏ោយ កស៏្ពះជាោច ស់ស្ជាបដឹងពីបុំណ្ងចិតថរបស់អបកចុំដពាះកូនកដរ ដហើយស្ទងន់ឹងដឹកនាុំអបកតាមរយៈកិចចការដនះ។ 
សូមចងចាុំពីដោកអាស្បាហាុំ និងដោកស្សីោរ៉ (ដោកុបផតថិ ២០-២១)។ 
 
 ស្ពះគមពរី ដលើកឧទហរណ៍្ជាដស្ចើនសថីអុំពីគូរោវ មភីរយិាអារ ដហើយស្បាបព់ីរដបៀបកដលស្ពះជាោច ស់ដឆៃើយតបដសចកថី
អធិោឌ នរបស់ដគ។ ឧទហរណ៍្ បូជាចារយោការដីៅស្ពះវហិារ ខណ្ៈដពលកដលដទវតារបស់ស្ពះអោច ស់ដលចមកស្បាប់
ដោកថ្វ ស្ពះអោច ស់យល់ស្ពមតាមពាកយទូលអងវររបស់ដោកដហើយ ដហើយនាងដអលីោបិតនឹងោនកូនស្បុសមយួ (លូកា 
១:១៣)។ នាងហាណាអធិោឌ នទូលសុុំកូនស្បុសមយួ ដហើយស្ពះជាោច ស់បានស្បទនដល់នាង គឺដោកោុំយូកអល កដល
បានកាៃ យជាអបកដឹកនាុំកបុងស្បដទសអុីស្ោកអល (១ោុំយូកអល ១:១១-១៣)។ សពវសថ្ងដនះ កោ៏នគូរោវ មភីរយិាអារជា
ដស្ចើនគូរបានយកកូនមកចិញ្ច ឹម ដហើយស្ពះជាោច ស់ស្បទនពរដល់ដគ ដពលដគផគតផ់គងស់្គួោរដតូ៏ចមយួដនះ។ ដសចកថី
ស្សឡាញ់ដស៏្ជាលដស្ៅ និងរហូតដៅ អាចដធវើឱ្យកូន និងឪពុកោថ យចិញ្ច ឹមរបស់ដគរកីចដស្មើនលូតោស់ ដហើយពួកដគអាច
ផថល់អុំណ្រដអ៏ោច រយដៅឱ្យោប ដៅវញិដៅមក។ 
 

ដតើោននរណាអាចផធឹមដសេើនឹងស្ពះអោច ស់ជាស្ពះរបស់ដយើងបាន… ស្ពះអងគស្បទនដអាយស្តសថីអារោនកូន 
ដអាយនាងរស់ដៅកបុងផធះយ៉ាងសបាយ ជាមយួកូនៗរបស់នាង។ (ទុំនុកតដមកើង ១១៣:៥, ៩)  

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ដតើផធះជាទីជស្មកដកសមកានថ ដចញពីភាពតានតឹងសនពិភពខាងដស្ៅកមនកដរឬដទ? ស្បសិនដបើមនិកមន ដតើអបកអាចដធវើអវី  
     បានដដើមផដីធវើឱ្យផធះដនាះោនភាពដកសមកានថ? ចូរដស្បើដសៀវដៅសរដសរសស្ោបច់ដមៃើយរបស់អបក។ 
 
៤ ដតើអវីជាតួនាទីសុំខាន់ទីមយួរបស់ស្គួោរ? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៥ ចូរសរដសរដ េ្ ះបុគគលពីររបូកបុងស្ពះគមពរី កដលស្ពះជាោច ស់បានដឆៃើយតបចុំដពាះដសចកថីអធិោឌ នរបស់ពួកដគដោយ    
    ដស្បាសស្បទនឱ្យពួកដគោនកូន។ 
  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

  ស ំ  ច្ំទពាះប រតធីតា Importance to the Child 
       ៣. រាប់ពីទហត ផលមួយច្ំនួនណែលរូនៗរតូវការរគ្ួសារានលំនឹងសែិតទសែរតាមខាន តគ្ំរូរបស់រពះជាាច ស់។ 
 
 ស្គួោរពិតជាោនោរសុំខាន់ខាៃ ុំងណាស់សស្ោបកូ់ន តផតិកូនៗស្តូវការកថីស្សឡាញ់ ការកថ្រកា សុភមងគល និង
ការការពារពីស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ។ ការអបរ់ ុំកដលបានទទួលពីស្គួោរមនិស្តឹមកតដុសខាតអ់តថចរកិរបស់ដគប៉ុដណាត ះដទ ប៉ុកនថ
កថ្មទុំងោនឥទនិពលដលើអាកបផកិរយិាទុំងស្សុងសនជីវតិរបស់ដគផងកដរ។ កូនៗអាចនឹងជួបស្បទះដស្ោះថ្វប ក់ បញ្ញា  និងការ
ខកចិតថដផសងៗ កតពួកដគស្តូវការសុវតទិភាពពីស្គួោរ—ជាកកនៃងកដលោនឪពុកោថ យយល់ចិតថ ស្សឡាញ់ ដហើយដមើលកថ្ពួក
ដគ។ ដូដចបះដហើយ កូនជាកមេសិទនិរបស់ពួកោត។់ 
 
 ការយល់ដឹងពីសុវតទិភាពនឹងជួយ កូនឱ្យោនលកខណ្ៈស្តឹមស្តូវ។ អវីកដលកូនបរដិភាគ គឺោនោរសុំខានច់ុំដពាះ
សុខភាពខាងោច់្ម និងការលូតោស់របស់ដគ ដហើយដសចកថីស្សឡាញ់កបុងស្គួោរ គឺុំោនោរសុំខាន់ដសេើោប ចុំដពាះ
សុខភាព និងសុភមងគលដពញមយួជីវតិរបស់កូន។ 
 
 ដយើងអាចដស្បៀបដធៀបផធះដៅនឹងោោ។ ឪពុកោថ យ គឺជាស្គូបដស្ងៀន ដហើយកូនៗគឺជាសិសស។ ឪពុកោថ យ 
បដស្ងៀនកូនៗដោយដស្បើពាកយដពចន ៍និងដោយគុំររូបស់ដគផ្ទធ ល់។ ោវ ម ីនិងភរយិា កដលរស់ដៅដោយោនជីវតិដកាតខាៃ ច
ស្ពះជាោច ស់ ដៅចុំដពាះមុខកូនៗ ពួកដគមនិភយ័ខាៃ ចឱ្យកូនៗរបស់ដគយកតស្ោបត់ាមដឡើយ។ ជាអកុសល កូនៗកដល
ោនឪពុកោថ យកដលមនិដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះជាោច ស់មយួចុំនួន បានយកតស្ោបត់ាមគុំរសូនការរស់ដៅរបស់ឪពុកោថ យ។ 
ស្ពះគមពរី ឱ្យគុំរជូាដស្ចើនដល់ដយើងសថីអុំពីឪពុកោថ យកដលដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះជាោច ស់ និងឪពុកោថ យកដលមនិដោរពដកាត
ខាៃ ចស្ពះជាោច ស់។ 
 
 កណ្ឍ គមពរី ២ពងាវតាកសស្ត ២១:២០-២១ បានកត់ស្តាថ្វ៖ «ដសឋចបានស្បស្ពឹតថអុំដពើអាស្កក ់មនិោបស់្ពះហឫទយ័
ស្ពះអោច ស់ ដូចស្ពះបាទោ៉ណាដសជាបិតា។ ដសឋចស្បស្ពឹតថអុំដពើស្គបយ៉់ាង គឺដោរពបុំដរ ើ និងថ្វវ យបងគុំស្ពះកកៃងកាៃ យដូចបិតា
កដរ»។ ផធុយដៅវញិ ស្ពះបាទយ៉ូោផ្ទត ជាដសថចលអ ដោយោរស្ទងទ់ទួលឥទនិពលពីឪពុកោថ យកដលដោរពដកាតស្ពះ។ 

 
ស្ពះអោច ស់គងដ់ៅជាមយួស្ពះបាទយ៉ូោផ្ទត ដផតិដសឋចស្បស្ពឹតថតាមោោ៌ដដើមដុំបូងរបស់ស្ពះបាទោវឌីជា
ស្ពះអយយដកា គឺស្ទងពុ់ុំបានកសវងរកស្ពះបាលដទ។ ដសឋចបានកសវងរកស្ពះសនអយយដការបស់ដសឋច និងដធវើតាម
បទបញ្ញជ របស់ស្ពះអងគ គឺស្ទងម់និដធវើដូចអបកស្សុកអុីស្ោកអលដទ។ (២របាកសស្ត ១៧:៣-៤) 
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 ដៅដពលអបកបដងកើតស្គួោរ អបកនឹងមនិដភៃចឥទនិពលដអ៏ោច រយកបុងជីវតិកូនដទះលអ ឬ អាស្កក ់គឺមកពីោតាបិតា។ 
  
 ដៅអាយុពីរបីឆាប ុំដុំបូងសនជីវតិរបស់ដគ ចរកិលកខណ្ៈ និងទោៃ ប់ដពលដវោរបស់កូនៗ គឺស្តូវបានដលចដចញជារបូរង
ដឡើង។ ឥទនិពលរបស់ឪពុោថ យកដលមនិដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះ នឹងដធវើឱ្យខកខានឱ្កាសរបស់កូនៗកបុងការោគ ល់
ស្ពះជាោច ស់។ តាមពិត ពួកដគស្តូវបានដឹកនាុំឱ្យដចញយ៉ាងឆាង យពីស្ពះជាោច ស់។ ប៉ុកនថ ដៅកបុងស្គួោរកដលដោរពដកាតខាៃ ច
ស្ពះជាោច ស់ខាៃ ុំង នឹងស្គបស់្គងដោយដសចកថីស្សឡាញ់ និងការបដស្ងៀនវញិ ដហើយកូនៗដរៀនដមដរៀនខាងឯស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្
កដលពួកដគមនិអាចនឹងបុំដភៃចបាន។ ពួកដគស្តូវបានបដស្ងៀនឱ្យដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះជាោច ស់ដោយដទៀងស្តង ់និងដោេ ះស្តង ់
ដូដចបះ ពួកដគអាចដធវើជាស្ពះពរដល់ដោកិយប៍ាន។ ដូដចបះដហើយ កណ្ឍ គមពរីសុភាសិត២២:៦ ទូនាេ នថ្វ៖ «ចូរអបរ់ ុំកូនដកេង
ដអាយោនទុំោប់លអតាុំងពីតូច ដគនឹងរកាទុំោបដ់នះរហូតដល់ចាស់»។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៦ ចូរពណ៌្នាពីស្បដភទស្គួោរ កដលនឹងជួយ កូនឱ្យលូតោស់ចិតថគុំនិតផ្ទធ ល់ខៃួន។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៧ ឪពុកោថ យបដស្ងៀនកូនៗរបស់ដគទុំង……………………………………………………………………………………… 
     ដហើយនិង……………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៨ ដតើស្គួោរោនឥទនិពលដលើចរកិលកខណ្ៈរបស់កូនយ៉ាងដូចដមថច? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

សារសំខាន់ច្ំទពាះសហគ្មន ៍Importance to the Community 
 ដយើងអាចនិយាយបានថ្វ សងគមពឹងកផអកដលើស្គួោរដដើមផឱី្យសងគមដកើតោន។ ដហតុដូចដនះ ស្គួោរបដងកើតសោជិក 
ដហើយសោជិកបដងកើតបានជាសងគម។ ស្គួោរលអផថល់ឱ្យកូនៗនូវការអបរ់ ុំ កដលពួកដគស្តូវការដដើមផកីាៃ យដៅជាសោជិកលអ
របស់សងគម។ 
 
 ស្គួោរកុំណ្ត់បានថ្វ ដតើដៅកបុងសហគមន៍របស់ដយើងោនស្បដភទមនុសសអវីខៃះ។ ដៅដពលកូនចាបក់ុំដណ្ើ តការទក់
ទងដុំបូងរបស់ដគ គឺចាបដ់ផថើមជាមយួសោជិកស្គួោររបស់ដគ។ អតថចរតិរបស់ដគស្តូវបានបដងកើតដឡើង ដហើយទោៃ ប់ករ៏កី
ចដស្មើនដឡើងដៅតាមដនាះកដរ។ ដគដរៀនពីរដបៀបស្បស្ពឹតថចុំដពាះអបកដសទ។ ដោយការអបរ់ ុំស្តឹមស្តូវ កូនៗលូតោស់កផបកទោៃ ប់
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លអ ដឹងពតីួនាទី ស្សឡាញ់ ដោេ ះស្តង ់និងការដោរពសិទនរបស់អបកដសទ។ អវីកដលដគដរៀនបានដស្ចើនដៅកបុងសហគមន៍តូច 
ដនាះដគនឹងអនុវតថដពញមយួជីវតិកបុងសហគមន៍ធុំកបុងសងាក ត់ និងកដនដីរបស់ដគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ ដតើអវីដៅកដលកុំណ្តថ់្វ ដយើងនឹងដធវើជាសោជិកស្បដភទណាដៅកបុងសងគម? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

ខ  ភាពចាបំាច់កនងុការចុះសរមុងរវាងគ្នន នឹងគ្នន  Necessary Adjustments 

ទំនរ់ទនំងវាងសាវ មី នងិភរយិ Relationships of Husband and Wife 

 
 ស្បកហលជាោប ក់ៗ  មនិកដលជួបស្បទះការចុះសស្មុងោប ខាៃ ុំងដូចកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដនាះដទ។ ទុំនាកទ់ុំនងកតមយួដនះ 
ទមទរឱ្យបុរស និងស្សីថផ្ទៃ ស់បថូររដបៀបរស់ដៅថ្េីទុំងស្សុង។  
 
 ស្ពះជាោច ស់ ស្ជាបដឹងពីតស្មូវការរបស់បុរសអុំពីភាពជាសដគូ ដូដចបះដហើយ ស្ទងប់ានបដងកើតស្គួោរមយួ។ ដៅកបុងសួន
ចារដអកដន ស្ពះជាោច ស់បានដមើលដៅអោុំ ដហើយដឃើញថ្វមនុសសស្បុសដៅកតឯងមនិលអដទ ដូដចបះស្ទងប់ានបដងកើតដអវ៉ាជា
សដគូសស្ោបដ់ោក (ដោកុបផតថិ ២:១៨)។ បនាធ បម់ក ដៅកបុងកណ្ឍ គមពរីសុភាសិត ១៨:២២ «អបកណារកបានស្បពនន កដូ៏ច
ជារកដឃើញសុភមងគល កដលជាស្ពះអុំដណាយទនមកពីស្ពះអោច ស់កដរ»។ ប៉ុកនថ ោនមនុសសជាដស្ចើនបានផ្ទៃ ស់បថូរការសចាច  
ដោយោេ នការពិចារណាដលើការទទួលខុសស្តូវដូចជាការដបថជាញ ដនាះដទ។ 
 
 មនុសសពីរនាកក់ដលគិតថ្វ ខៃួនដគជាមនុសសដពញវយ័ដៅដពលពួកដគដរៀបការ ដហើយដគដៅកតោនឱ្កាសដស្ចើនដទៀត
ដដើមផគីិតពីការលូតោស់ភាពដពញវយ័របស់ដគឱ្យកានក់តដស្ចើនកថ្មដទៀត។ កុំហុសជាដស្ចើន នាុំឱ្យដគខវះការពិចារណា 
មុនដពលការចាបដ់ផថើមដនាះផុសដឡើងបនថិចមឋងៗ។ ដូដចបះ ការកោងអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាការងារសនឆាកជីវតិ។ វាមនិអាច
សដស្មចបានកបុងដពលពីរបីនាទីដទ កតវាចុំណាយដពលយូរដលើពិធីមងគលការ។ បុរស និងស្តសថីកានក់តយល់ដឹងដស្ចើនអុំពីទុំនួល 
ខុសស្តូវ និងកាតពវកិចចសនជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពួកដគកានក់តដចះដរៀបចុំខៃួន ដដើមផឱី្យចុះសស្មុងោប ។ 
 
 ទុំងោវ ម ីនិងភរយិាអាចនឹងមនិយល់ស្សបទុំងស្សុង កតពួកដគគួរកតរ ុំពឹងការចុះសស្មុងដផសងដទៀតដដើមផបីុំដពញឱ្យ
ោប បានស្គបដ់ពលទុំងអស់។ ពួកដគគួរកតនិយាយពីបញ្ញា របស់ពួកដគ ដហើយយល់ស្សបតាមដុំដណាះស្ោយទុំងដនាះ។ 
អាពាហ៍ពិពាហ៍កដលចុះសស្មុងោប  នឹងតស្មូវឱ្យពួកដគទុំងពីរនាកស់្បកានខ់ាជ បដ់ៅភាពដោេ ះស្តង់ ភាពអតធ់េត ់ឧតថមគតិ និង
ចិតថសបផរុសរហូត។ 
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 ដពលខៃះ វាោនការលុំបាកចុំដពាះសដគូរអាពាហ៍ពិពាហ៍ កបុងការលះបងក់ផនការ និងបុំណ្ងស្បាថ្វប របស់ខៃួន ប៉ុកនថ 
ដសចកថីស្សឡាញ់ដធវើឱ្យការចុះសស្មុងដនះអាចដៅរចួ។ ដនះគឺជាកផបកសុំខាន់មយួសនជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដហើយជាភាពចាុំ
បាចស់ស្ោប់ស្គួោរកដលោនសុភមងគលកដរ! 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ដតើដោលបុំណ្ងទីមយួរបស់ស្គួោរគឺជាអវី? 
      ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១១ ដតើដៅកបុងរដបៀបអវី កដលមនុសសោប កធ់ាៃ ប់បានគិតកតផ្ទៃ ស់បថូរពីខៃួនឯងប៉ុដណាត ះ ដៅដពលជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ដគ   
       ចាបដ់ផថើម? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១២ មនុសសកដលោនភាពដពញវយ័ ជាអបកកដលដឹងពីការទទួលខុសស្តូវ និងកាតពវកិចចមយួចុំនួនសនជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ 
 ដដើមផ ី
 ក) កសវងរកភាពងាយស្សួលកបុងការចុះសស្មុងោប កបុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 ខ) ដរៀបចុំខៃួនដគឱ្យោនការចុះសស្មុងោប បានកានក់តស្បដសើរ។ 
 គ) កសវងរកការលុំបាកដស្ចើនជាងអបកដសទ ដដើមផឱី្យោនការចុះសស្មុងោប កបុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
  

ទំនរ់ទនំងច្ំទពាះឪព រាត យ Relationship to Parents 
 បញ្ញា ដផសងដទៀតកដលដកើតដឡើងជាញឹកញយ គឺជាទុំនាកទ់ុំនងរវាងឪពុកោថ យ។ អាពាហ៍ពិពាហ៍មនិគួរដមើលងាយ
ការដោរព និងការស្សឡាញ់របស់គូរោវ មភីរយិា កដលោនចុំដពាះឪពុកោថ យរបស់ដគដឡើយ។ វាោននយ័ថ្វ ោវ ម ីនិង
ភរយិាឈប់ោនទុំនាកទ់ុំនងជិតសបិទនជាមយួឪពុកោថ យរបស់ខៃួនដទៀតដហើយ ដស្បៀបដូចកូនៗកដលធុំដឡើងដូដចាប ះកដរ។ 
ឥលូវដនះ ពួកដគកុំពុងបដងកើតស្គោួររបស់ដគផ្ទធ ល់ ដហើយទុំនាកទ់ុំនងដស៏ុំខាន់បុំផុត គឺរវាងោវ ម ីនិងភរយិា។ «ដហតុដនះ
ដហើយបានជាបុរសស្តូវចាកដចញពីឪពុកោឋ យ [ដៅរមួរស់ជាមយួភរយិារបស់ខៃួន]» (ោ៉កុស ១០:៧)។ 
 
 ដពលខៃះ ឪពុកោថ យដភៃចថ្វ កូនៗកដលដរៀបការរបស់ោតធ់ុំដហើយ ដហើយដគោនសិទនិដរៀបចុំជីវតិរបស់ដគ។ ឪពុក
ោថ យអាចផថល់ដុំបូនាេ នកដលោនតសមៃដល់យុវជនដពលដគសួរអុំពីអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុកនថ ពួកោតម់និគួរពាយាមបងខុំដគពី
រដបៀបដរៀបចុំស្គួោររបស់ដគដឡើយ។ ដទះបីទទួលដុំបូនាេ នពីឪពុកោថ យ កោ៏វ ម ីនិងភរយិាស្តូវកតដឹងថ្វ ទុំនាក់ទុំនងរបស់
ដគចុំដពាះោប ដៅវញិដៅមកនាដពលបចចុបផនប មកមុនការទទួលខុសស្តូវរបស់ដគចុំដពាះឪពុកោថ យរបស់ដគ។ 
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 ភរយិាមនិគួររតដ់ៅរកឪពុកោថ យស្គបដ់ពលកដលោនបញ្ញា រវាងោវ ម ីនិងខៃួនឯងដនាះដទ។ វាជាសិទនិរបស់នាងកបុង
ការដៅសួរសុខទុកខឪពុកោថ យយូរៗមថង ប៉ុកនថ នាងស្តូវចងចាុំថ្វ ស្គួោររបស់នាងមនិរស់ដៅជាមយួពួកោតដ់ទៀតដទ ប៉ុកនថ 
នាងស្តូវរស់ដៅជាមយួោវ មរីបស់នាង។ នាងមនិគួរចាកដចញពីោតយូ់រដពកដទ។ ពួកដគស្តូវការោប ដៅវញិដៅមក។ ការ
កបកោប យូរអាចនឹងដធវើឱ្យចុំណ្ងអាពាហ៍ពិពាហ៍រោយ ដហើយការលផងួកអ៏ាចដកើតោនចុំដពាះោវ ម ីឬ ភរយិាកដរ។ ោវ មី
មនិស្តូវពឹងឪពុកោថ យរបស់ខៃួនដោយដស្ពាះកតអារមេណ៍្ ឬ ការផគតផ់គងដ់ផសងៗដទៀតដទ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៣ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរសនការបញ្ចបន់ីមយួៗឱ្យបានស្តឹមស្តូវ។ ដពលមនុសសដពញវយ័ពីរនាក់ដរៀបការ ពួកដគ 
  ក) មនិស្តូវការដុំបូនាេ នពីឪពុកោថ យរបស់ខៃួនដទៀតដទ។ 

  ខ) ស្តូវបនថស្សឡាញ់ និងដោរពឪពុកោថ យរបស់ខៃួន ខណ្ៈដពលដឹងថ្វ ទុំនាក់ទុំនងរបស់ដគចុំដពាះពួកោតស់្តូវ
       បានផ្ទៃ ស់បថូរ។ 

  គ) ស្ពមទទួលបនធុកដរៀបចុំស្គួោររបស់ដគផ្ទធ ល់។ 
  ឃ) ស្តូវដធវើខៃួនដូចជាមនុសសដពញវយ័ ដហើយមនិស្តូវរតដ់ៅរកឪពុកោថ យដរៀងៗខៃួនដោយកខវងគុំនិតោប ដនាះ     
        ដឡើយ។  
 

បញ្ញា ថវិកា Money Matters 
 កិចចការមយួកដលបណាឋ លឱ្យោនជដោៃ ះជាដរឿយៗ គឺជាថ្វកិា។ វាជាការលអសស្ោបោ់វ ម ីនិងភរយិាកបុងការនិយាយ
អុំពីបញ្ញា ថ្វកិា។ ោវ មវីយ័ដកេងស្បកហលជាមនិោនចុំណូ្លដស្ចើនដទ ដហើយភរយិារបស់ោតស់្តូវកតជួយ ោត់ដោយសនស ុំ
សុំសចអវីកដ៏ោយឱ្យកតនាងអាចសនស ុំបាន។ ដោយកតនាងបានដរៀបការមនិកមនោននយ័ថ្វ នាងគួរកតដធវើការទមទរអវីកដល
មនិសមដហតុផលចុំដពាះោវ មរីបស់នាងដឡើយ។ ភរយិាមនិគួររអ៊ូរទុំដទ ដទះបីជាោវ មរីបស់់នាងមនិអាចផឋល់ សដមៃៀក
បុំពាកថ់្េីៗ កដលនាងចងប់ានកដ៏ោយ។ ស្បសិនដបើដគោនជីវតិោមញ្ដ ជាងមតិថភកថិ និងអបកជិតខាងរបស់ដគ ដនាះមនិអាច
នឹងដធវើឱ្យពួកដគមនិោនសុភមងគលដទ។ វាពិបាកចុំដពាះពួកដគកបុងការដធវើឱ្យស្គួោរោនភាពរកីរយ និងោនភាពទកទ់ញ
បាន ដោយស្ោនក់តដស្បើនូវអវីកដលពួកដគោន។ 
 
 ពិតណាស់ ោវ មមីនិស្តូវរ ុំពឹងដលើភរយិារបស់ខៃួនដដើមផដីរៀបចុំផធះសកមផងដោយោេ នថ្វកិា ឬ ចិញ្ច ឹមស្គួោរដទ។ ស្តសថី
ោប កអ់ាចនឹងជួយ ចាត់កចងការចុំណាយ ប៉ុកនថ វាជាតួនាទីរបស់ោវ ម ីជាដមស្គួោរកដលស្តូវផគតផ់គងស់្គួោររបស់ោត់។ 
 

អបកណាមនិរវល់កថ្ទុំោច់ញាតិរបស់ខៃួន ជាពិដសស មនិកថ្ទុំអបកកដលដៅកបុងស្កុមស្គួោររបស់ខៃួនផ្ទធ ល់ 
អបកដនាះបានកផតជ់ុំដនឿរបស់ខៃួន ដហើយអាស្កកជ់ាងអបកមនិដជឿដៅដទៀត។ (១ធីម៉ូដថ្ ៥:៨) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៤ ដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក ចូរសរដសរពីកិចចការបនួយ៉ាង កដលបណាឋ លឱ្យោនជដោៃ ះអុំពីបញ្ញា ថ្វកិាកបុង
 អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 
១៥ ស្សបដៅតាមគមពរី ១ធីម៉ូដថ្ ៥:៨ ដតើបទគមពរីនិយាយអវីអុំពីបុរសកដលមនិបានផគតផ់គង ់(កថ្ទុំ) ស្គួោររបស់ោត់? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
  

គ. រគួសាររគសិតបរសិទ័ និងរគួសារដែលមនិដមនជារគិសតបរសិទ័  
Christian and Non-Christian Homes 
ទោលទៅទ៤ី. ពនយល់ពីភាពផទ យោន រវាងរគ្ួសាររគ្ិសតបរសិ័ទ និងរគ្ួសារណែលមិនណមនរគ្ិសតបរសិ័ទ។ 
 

រគ្ួសារណែលមិនណមនជារគ្ិសតបរសិ័ទ The Non-Christian Home 

 ស្គួោរជាដស្ចើនបានដៅឆាង យពីអវីកដលស្ពះជាោច ស់បានបស្មុងទុកសស្ោបព់ួកដគ។ អុំដពើបាបបានបុំផ្ទៃ ញស្គួោរ
ដុំបូង។ អោុំ និងដអវ៉ាមនិបានោឋ ប់បងាគ បស់្ពះជាោច ស់ ដហើយការមនិោថ ប់បងាគ បដ់នះបាននាុំយកការស្ចកណ្ន ជដោៃ ះ និង
ឃ្លតកមេចូលកបុងស្គួោររបស់ដគ កដលជាកកនៃងសនដសចកថីអុំណ្រ និងដសចកថីស្សឡាញ់។ 

 
 ោនស្គួោរជាដស្ចើនកដលស្សដដៀងដៅនឹងស្គួោរស្គិសថបរស័ិទកបុងរដបៀបដផសងៗ។ សោជិកស្គួោរទុំងដនាះដោរព 
និងដធវើតាមចាបក់ដនដ ីដហើយពួកដគកថ្រកាោប ដៅវញិដៅមក។ ោវ មផីគតផ់គងស់្គួោរ ដគជាអបកជិតខាងលអ ដគជួយ អបកស្ក 
និងអបកខសតដ់ខាយ ដហើយពួកដគភាគដស្ចើនជាសោជិកស្កុមជុំនុុំ។ ប៉ុកនថ ដស្គឿងផស ុំសុំខាន់ គឺបានបាតប់ង៖់ ពួកដគមនិដឹងថ្វ 
ដគជាមនុសសោនបាប ដហើយមនិបានយាងស្ពះស្គិសថចូលកបុងជីវតិ និងស្គួោររបស់ដគដឡើយ។ 
 
 ពួកដគដូចជាស្កុមជុំនុុំ កដលដទវតាបានកថ្ៃងដៅកានថ់្វ៖ «ដស្ពាះអបកដពាលថ្វ “ខញុ ុំជាអបកោន ខញុ ុំោនសឋុកសឋមាដហើយ 
ខញុ ុំមនិស្តូវការអវីដទ” អបកពុុំដឹងថ្វ ខៃួនកុំពុងកតដវទនារដហមរហាមស្កដតាកយ៉ាក ខាវ ក់កភបក ោេ នសដមៃៀកបុំពាកប់ិទបាុំងកាយ
ដនាះដឡើយ» (វវិរណ្ៈ ៣:១៧)។ ការពណ៌្នាដនះអាចដស្បើបានចុំដពាះមនុសសណាកដលមនិស្ពមទទួលដសចកថីស្តូវការរបស់
ស្ពះជាោច ស់។ បនាធ បម់ក ដៅដពលកដលោនការឈចឺិតថ និងបញ្ញា ជីវតិជាដស្ចើនោបសងកត់ដគ ពួកដគមនិោនស្ពះវតថោន
សនថិភាព និងជុំនួយរបស់ស្ពះស្គសិថកបុងការដមើលដឃើញបញ្ញា ទុំងដនាះដទ។ 
 
 ោនស្គួោរកដលមនិកមនជាស្គសិថបរស័ិទជាដស្ចើន ទុំងោវ ម ីនិងភរយិាខជះខាជ យស្បាករ់បស់ខៃួនដលើការដលងកលផង
សីុសង ដស្គឿងដញៀន បារ ីនិងស្ោ។ អបកខៃះដទៀតដស្បៀបដូចជា ទសករចុំដពាះទោៃ បក់ដលពួកដគចុំណាយស្បាកក់ខទុំងមូល
ដៅកបុងបារស្តឹមដពលកតមយួយបរ់ហូតោេ នសល់អវីទិញមាូបសស្ោបស់្គួោរ។ ជដោៃ ះដកើតដឡើងដោយោរកតកថីស្ចកណ្ន និង
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សមអប។់ តាុំងពីដកេងដគស្តូវបានរងដស្ោះដោយអុំដពើហិងា ឧស្កិដឌកមេ និងអុំដពើស្បាកចាកសីលធម។៌ ការដសពគបជ់ាមយួស្កុម
ទសសនៈវទិាកដលោនជុំដនឿដលើធមេជាតិ អបកដជឿខាងឯវញិ្ញដ ណ្ អុំដពើអាបធេប ់និងអុំដពើផៃូវងងឹតដផសងៗ កដលសោជិក
ស្គួោរមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទបានចូលរមួ ដស្ចើនោនទុកខស្ពួយ ការភយ័ខាៃ ច និងបញ្ញា ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៦ គូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរសនការបុំដពញស្បដយាគដល៏អស្បដសើរបុំផុត។ គមពរីវវិរណ្ៈ ៣:១៧ បាននិយាយអុំពីមនុសសកដល  
       កាៃ យជា «ដវទនារដហមរហាមស្កដតាកយ៉ាក ខាវ ក់កភបក ោេ នសដមៃៀកបុំពាកប់ិទបាុំងកាយ» វាជារបូភាពសន 
 ក) មនុសសទុំងអស់កដលមនិទទួលោគ ល់ដសចកថីស្តូវការរបស់ដគពីស្ពះជាោច ស់។ 
 ខ) ស្គួោរកដលខវះខាតភាពចាុំបាចព់ីជីវតិ ពីដស្ពាះថ្វកិារបស់ដគស្តូវបានខជះខាជ យដលើស្ោ និងដស្គឿងដញៀន។ 
 គ) អស់អបកណាកដលោនស្គួោរកដលគួរឱ្យដោរព និងភាពសុខស្សួល ប៉ុកនថ ដគមនិកមនជាសោជិកស្កុមជុំនុុំ។ 
 

រគ្ួសាររគ្ិសតបរសិ័ទ The Christian Home 
 តាមដោលការណ៍្ស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ គឺស្តូវបានបុំដពញដោយដសចកថីស្សឡាញ់របស់ស្ពះស្គិសថ ដហើយការទទួល
ោគ ល់ស្ទង ់វាដស្បៀបដូចជាឫទន នុភាពមយួដអ៏ោច រយ។ សោជិកស្គួោរដនះទុំនងជាមនិនឹកដឃើញស្ពះជាោច ស់ដៅកតដរៀង
រល់សថ្ងអាទិតយដទ កតពួកដគបានបដស្ងៀនឱ្យដចះោឋ បប់ងាគ ប ់ដហើយដលើកកិតថិយសស្ពះអងគដៅកបុងជីវតិស្បចាុំសថ្ងរបស់ដគ។ 
ស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះទយ័ ដៅដពលគូរោវ មភីរយិា បានបដងកើតស្គោួរកដលស្ពមទទួលស្ពះស្គិសថចូលដៅកបុងជីវតិរបស់ដគ 
ដហើយអធិោឌ ន និងទូលសូមស្ពះអងគសស្ោបក់ារដឹកនាុំរបស់ស្ពះអងគ។ ស្គួោរស្គិសថបរស័ិទពិតស្បាកដ មនិស្តឹមកតដកើត
ដឡើង ឬ អភវិឌណដឡើងដោយសវ័យស្បវតថដិោយដស្ពាះកតដគជាស្គិសថបរស័ិទដទ។ ពួកដគស្តូវកតដធវើវា។ 
 
 វធិីោស្តសថកតមយួ កដលពួកដគដធវើ គឺតាមរយៈការថ្វវ យបងគុំជាលកខណ្ៈស្គួោរ។ មុនដពលោនស្កុមជុំនុុំ ស្ពះជាោច ស់
បានបដស្ងៀនថ្វ ឪពុករល់ោប គួរកតដឹកនាុំស្គួោររបស់ខៃួនកបុងការថ្វវ យបងគុំ។ បុរសដធវើជាអាចារយសស្ោបស់្គួោររបស់ខៃួន។  
 
 ការបដងកើតការថ្វវ យបងគុំជាលកខណ្ៈស្គួោរ គួរកតជាតួនាទីរបស់ឪពុក។ ដពលឪពុកោថ យ និងកូនៗអានស្ពះគមពរី 
ដហើយអធិោឌ នជាមយួោប បានដទៀតទត ់ពួកដគនឹងលូតោស់កបុងស្ពះអោច ស់ ដហើយយល់ដឹង ស្ពមទុំងស្សឡាញ់មនុសស
ដផសងដទៀត។ ដពលដវោដនះ កដលអបកខៃះដៅថ្វ «ការថ្វវ យបងគុំកបុងស្គួោរ» ឬ «សនថិដវោស្គួោរ» គឺជាកផបកសុំខាន់សនការ
អបរ់ ុំកូន។ 
 
 ោវ ម ីនិងភរយិា កដលចាប់ដផថើមជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ខៃួនដោយសនឋិដវោស្គួោរ ដហើយស្បតិបតថិយ៉ាង
ដោេ ះស្តង់ នឹងដធវើឱ្យជីវតិរបស់ដគោនខៃឹមោរ និងោនស្ពះពរ។ ពួកដគនឹងអាចដោះស្ោយបញ្ញា អវីកដលដកើតដឡើងបានកាន់
កតស្បដសើរ ដៅដពលកដលពួកដគពឹងដលើជុំនួយរបស់ស្ពះជាោច ស់។ វាជាភាពលអស្បដសើរកបុងការដស្ជើសដរ ើសដពលដវោសស្ោប់
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សនថិដវោទុំងអស់ោប  ដៅដពលសកមេភាពដផសងៗដទៀតទុំនងជាខវះការអនថរគមន—៍ស្បកហលជា មុនដពលោវ មដីធវើដុំដណ្ើ រ
ដៅដធវើការ ឬ ដៅដពលយប។់ ការអរស្ពះគុណ្ស្ពះជាោច ស់ សស្ោប់មាូបអាហារមុនដពលបរដិភាគ គឺជាកផបកមយួសនការថ្វវ យ
បងគុំដផសងដទៀតដៅកបុងស្គួោរ។ 
 
 ស្គួោរណាកដលោនដោលបុំណ្ងចងដ់លើកតដមកើងស្ពះជាោច ស់កបុងផធះរបស់ដគ នឹងបានស្ពះពរពីស្ពះអងគ ដហើយពួក
ដគនឹងលូតោស់កបុងដសចកថីស្សឡាញ់ និងការយល់ដឹងរបស់ដគចុំដពាះមនុសសដផសងដទៀត។ 
 
 ចូរដយើងដមើលទុំងអស់ោប  ពីការបកស្ោយនិមតិថរបស់ស្ពះគមពរី និងអវីកដលស្ពះគមពរីនិយាយអុំពីដសចកថីស្សឡាញ់
កដលមនិដចះោក់ពុត កដលបងាា ញពីចរកិលកខណ្ៈរបស់ស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ។ 
 

អបកោនចិតថស្សឡាញ់កតងកតអតធ់េត ់ជួយ ធុរៈដគ ដហើយមនិដចះ ប្ នីសដគដទ។ អបកោនចិតថស្សឡាញ់មនិ
វាយឫកខពស់ មនិអតួបុំប៉ាងដឡើយ។  អបកោនចិតថស្សឡាញ់ មនិស្បស្ពឹតថអុំដពើដថ្វកទប មនិកសវងរក
ស្បដយាជនផ៍្ទធ ល់ខៃួន មនិមដួៅ៉ មនិចងគុំនុុំ  មនិអបអរនឹងអុំដពើទុចចរតិដទ កតរកីរយនឹងដសចកឋីពិតវញិ។  អបក
ោនចិតថស្សឡាញ់ អត់ឱ្នដអាយទុំងអស់ ដជឿទុំងអស់សងឃមឹទុំងអស់ ដហើយស្ទុំស្ទទុំងអស់។ 
(១កូរនិថូ្ស ១៣:៤-៧) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៧ មនុសសោប កក់ដលគួរកតស្តូវបានដគទទួលោគ ល់ថ្វជាអបកោនឫទន នុភាពអោច រយកបុងស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ គឺជា 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១៨ ដតើកិចចការអវី កដលស្ពះជាោច ស់បានស្បទនដល់ឪពុកមុនដពលោនស្កុមជុំនុុំខៃះៗ? 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
១៩ ពាកយថ្វ ការថ្វវ យបងគុំកបុ ងស្គួោរ សុំដៅដៅដលើ 
 ក) ដពលដវោស្គួោរអានស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ ដហើយអធិោឌ នជាមយួោប ។ 
 ខ) កកនៃងពិដសសដៅកបុងស្កុមជុំនុុំ កដលស្គួោរអាចអធិោឌ នជាមយួោប បាន។ 
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២០ សោជិកស្គួោរស្គិសថបរស័ិទ គឺស្តូវបានទទួលោគ ល់ដោយ………………………………………. របស់ពួកដគ។ 
 ក) ភាពដោេ ះស្តងចូ់លរមួស្កុមជុំនុុំ 
 ខ) ការដធវើអវីជាសិទនិដៅកបុងជីវតិផ្ទធ ល់ 
 គ) ការដលើកតដមកើង និងោឋ ប់បងាគ បស់្ពះជាោច ស់កបុងជីវតិស្បចាុំសថ្ង 
 
២១ ដៅកបុងដសៀវដៅសរដសររបស់អបក ចូរសរដសរពីកផបកសនជីវតិរបស់អបក កដលមនិោនលកខណ្ៈលអស្គបស់្ោនច់ុំដពាះខាប ត 
       គុំរសូនដសចកថីស្សឡាញ់របស់ស្ពះជាោច ស់។ ចូរទូលសូមស្ពះជាោច ស់ឱ្យជួយ អបកកបុងការបដងកើតការផ្ទៃ ស់បថូរកដលោន  
       ភាពចាុំបាច។់ 
 
 ឥលូវដនះ អបកបានបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួ អបកដស្តៀមរចួជាដស្សចកបុងការដឆៃើយចដមៃើយដលើការវាយតសមៃតាមជុំពូកទីមយួ។ 
ចូររ ុំឮកដមដរៀនចាស់ៗ បនាធ បម់កដធវើតាមការកណ្នាុំកដលដៅដលើសនៃឹកចដមៃើយ។ សូមដផញើសនៃឹកចដមៃើយរបស់អបកដៅកាន់
អស័យោឌ នសនការយិាល័យចុះដ េ្ ះរបស់អបក។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១១ ដគស្តូវកតដរៀនគិតពីពាកយថ្វ «ដតើអវីជាភាពលអស្បដសើរសស្ោបដ់យើង?» 
 
១ ក) ទុំនាកទ់ុំនងស្គួោរលអ 
 ខ) សនថិភាព 
 គ) ដសចកថីស្សឡាញ់របស់ស្ពះជាោច ស់ 
 ឃ) ការដធវើកិចចការជាមយួោប  
 
១២  ខ) ដរៀបចុំខៃួនដគឱ្យោនការចុះសស្មុងោប បានកានក់តស្បដសើរ។ 
 
២ វាជួយ ឱ្យដគោឋ ប់ស្គូបដស្ងៀន ស្គូគងាវ ល និងចាបក់ដនដីស្បដទសរបស់ដគ។ 
 
១៣ ខ) បនថស្សឡាញ់ និងដោរពឪពុកោថ យរបស់ខៃួន ខណ្ៈដពលដឹងថ្វទុំនាក់ទុំនងរបស់ដគចុំដពាះពួកោតស់្តូវបាន
    ផ្ទៃ ស់បថូរ។ 
  គ) ស្ពមទទួលបនធុកដរៀបចុំស្គួោររបស់ដគផ្ទធ ល់។ 
  ឃ) ដធវើខៃួនដូចជាមនុសសដពញវយ័ ដហើយមនិស្តូវរតដ់ៅរកឪពុកោថ យដរៀងៗខៃួនដោយការកខវងគុំនិតោប ដនាះដឡើយ។  
 
៣ ចដមៃើយរបស់អបក។ ដយើងស្តូវកតអធិោឌ ន ដហើយទូលសូមជុំនួយរបស់ស្ពះជាោច ស់ ដយើងស្តូវកតដោេ ះស្តងន់ឹងតួនាទី
 កបុងផធះ ដូដចបះមនិស្តូវបកនទមបនធុកដៅដលើមនុសសដផសងដទ ដយើងស្តូវកតកសវងរកផៃូវដដើមផជីួយ អវីកដលអាចជួយ បាន។ 
 
១៤ ស្តូវទុំងបនួ៖ ជដោៃ ះនឹងដកើតដឡើង ដបើសិនជាបញ្ញា ថ្វកិាមនិបានពិភាកា។ ភរយិារអ៊រូទុំ ដបើសិនជាពួកដគស្តូវោន
 ជីវតិោមញ្ដ ជាងអបកដសទ។ ោវ មមីនិផគតផ់គងស់្គួោររបស់ខៃួន និងោវ មសីងឃមឹភរយិារបស់ខៃួនដដើមផចីិញ្ច ឹមជីវតិ 
 
៤ ផថល់កុំដណ្ើ ត និងការលូតោស់ដល់កូនៗ 
 
១៥ ដគអាស្កកជ់ាងអបកមនិដជឿដៅដទៀត។ 
 
៥ ដោកអស្បាហាុំ ដោកោការ ីឬ នាងហាណា 
 
១៦ ក) រល់មនុសសកដលដៅស្គបក់កនៃងទុំងអស់… 
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៦ ឪពុកោថ យដគយល់ ស្សឡាញ់ ដមើលកថ្ ដហើយដគោនអារមេណ៍្ថ្វោនសុវតទិភាព។ 
 
១៧ ស្ពះស្គិសថ 
 
៧ ពាកយដពចន ៍និងគុំរ។ូ 
 
១៨ ឪពុកស្គបរ់បូបានដឹកនាុំស្គួោររបស់ខៃួនកបុងការថ្វវ យបងគុំ។ 
 
៨ ចរកិលកខណ្ៈ និងទោៃ បដ់ពលដវោរបស់ដគ ស្តូវបានបដងកើតកបុងស្គួោរ ដហើយដគដរៀនដមដរៀន (សស្ោបក់ារលអ ឬ 
 អាស្កក)់ កដលដគនឹងមនិអាចដភៃចបាន។ 
 
១៩ ក) ដពលដវោស្គួោរអានស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ 
 
៩ ការអបរ់ ុំកបុងស្គួោរ។ 
 
២០ គ) ការដលើកតដមកើង និងោឋ ប់បងាគ បស់្ពះជាោច ស់… 
 
១០ ភាពជាសដគូ 
 
២១ ចដមៃើយរបស់អបក។ 
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ផមផរៀន 
៦ តួនទរីបស់សាវ មី Duties of a Husband 
៧ តួនទរីបសភ់រយិ Duties of a Wife 
៨ តួនទរីបស់ប រតធីតា Duties of Children 
៩ តួនទរីបស់ឪព រាត យ Duties of Parents 
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តួនាទីរបសស់ាវ មី 
Duties of a Husband 

  
 

 យុវជនរកីរយវយ័ដកេងោប កប់ានស្បញាប់ស្បញាល់ដៅផធះឪពុកោថ យដគ ដដើមផកីចកចាយដុំណឹ្ងលអដល់ពួកោត់អុំពី
មតិថស្សីរបស់ខៃួន កដលបានសនាថ្វនឹងដរៀបការជាមយួ។ ប៉ុកនថ ឪពុកដឆៃើយតបវញិថ្វ «កូនស្បុស ដតើកូនស្សឡាញ់ដកេងស្សី
ដនះ ដស្ពាះកតរបូរងនាង ឬ កូនស្សឡាញ់នាងដស្ពាះកតសកាឋ នុពលរបស់នាង—ដស្ពាះកតនាងជានាង? 
 
 មនិយូរប៉ុនាេ ន ោវ មវីយ័ដកេងដរៀនដោះស្ោយការកខវងគុំនិតោប កបុងស្គួោរ ដហើយដគបានដឹងពីតសមៃសនស្បាជាញ របស់
ឪពុកខៃួន។  
 
 តួនាទីរបស់ោវ ម ីស្តូវបានដស្បៀបដធៀបកបុងស្ពះគមពរីអុំពីដសចកថីស្សឡាញ់ និងស្ពះទយ័ខវល់ខាវ យរបស់ស្ពះស្គិសថចុំដពាះ
ស្កុមជុំនុុំ—ស្ទងោ់នតួនាទីលះបងអ់ងគស្ទង ់និងការពារ។ ស្ពះស្គិសថដមើលដឃើញពីសកាឋ នុពលរបស់ដយើង ដហើយអវីកដលស្ទង់
សពវស្ពះទយ័ឱ្យដយើងោន ប៉ុកនថ ស្ទងស់្សឡាញ់ និងស្ពមទទួលដយើងកបុងនាមជាដយើង។ 
 
 ោវ មសី្គិសថបរស័ិទស្គបរ់បូោននិមតិថ និងដោលដៅ កដលដគសងឃមឹចងស់ដស្មច និងជួបការបុំដពញកបុងសុភមងគល
ស្គួោរ។ ដៅកបុងដមដរៀនដនះ អបកនឹងោគ ល់ពីរដបៀបកដលបុរសការពារស្គួោររបស់ខៃួន ក៏ដូចជាអនុវតថតនួាទីកដល
ស្ពះជាោច ស់បានស្បទនមកកដរ។ 
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គ្ទរាង 
ក. ជាដមស្គួោរ To Be the Head of the Home 
ខ. ស្សឡាញ់ភរយិា និងស្គួោររបស់ខៃួន To Love His Wife and Family 
 

      
១. ោគ ល់ពីតួនាទីរបស់ោវ មកីបុងស្គួោរ។ 
២. ពិភាកាពីរដបៀបកដលបុរសអាចការពារស្គួោររបស់ខៃួន ដោយការទទួលខុសស្តូវរបស់ដគស្តឹមស្តូវសមជាោវ ម ីនិងជា
    ឪពុក។ 
 

ក. ជាផមរគួសារ To Be the Head of the Home 
ទោលទៅទ១ី. សាគ ល់ពីតួនទរីបស់សាវ មីរន ងរគ្ួសារ។ 

អតែន័យដនពារយសាវ មី Meaning of Husband 

 

 ពាកយ ោវ មី (husband) ជាភាោអងដ់គៃស ដចញមកពីពាកយបុរណ្កដលដយើងស្បកបថ្វ «ផធះ—ចុំណ្ង» (house-

band)។ ពាកយថ្វ ចុំណ្ង ដនះោននយ័ថ្វ ជាកខសតភាជ ប ់ឬ ោក់វតទុដផសងៗចូលោប ។ ដូដចបះ ោវ ម ីគឺជាោប ក់កដលកានស់្គួោរ
ទុំងមូលឱ្យចូលោប ។  
 
 សពវសថ្ង ដយើងគិតពីពាកយថ្វ ោវ មី  ដស្ចើនជាងបុរស កដលជាសដគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ ប៉ុកនថ ជាយូរមកដហើយ ស្គួោរទុំង
មូលស្តូវពឹងកផអកដៅដលើបុរសកតោប ក។់ ដពលខៃះ ដយើងសុំដៅដលើស្ពះស្គិសថថ្វជាដមស្គួោរ កដលោននយ័ថ្វ ការបដស្ងៀន
របស់ស្ពះអងគគឺោនផលដៅកបុងស្គួោរ។ ប៉ុកនថ ោវ ម ីជាដមស្គួោរផ្ទធ ល់ និងទទួលខុសស្តូវកបុងការដមើលថ្វ ដោលការណ៍្សន
ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ស្តូវបានអនុវតថនឬ៍អត។់ 
 

ស្ពះស្គិសឋនាុំមុខបុរសស្គបរ់បូ ដហើយបុរសនាុំមុខស្តសថី។ (១កូរនិថូ្ស ១១:៣) 
ដផតិោវ មនីាុំមុខភរយិា ដូចស្ពះស្គិសឋនាុំមុខស្កុមជុំនុុំ។ (ដអដភសូ ៥:២៣) 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ ដតើពាកយថ្វោវ មជីាភាោអងដ់គៃស (husband) ោនស្បភពដចញមកពីណា? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ទំនួលខ សរតូវណែលរពះជាាច ស់បានររទានមរ God-Given Responsibility 
 ចាបត់ាុំងពីស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតដអវ៉ាឱ្យដធវើជាអបកជុំនួយរបស់អោុំមក បុរស—ជាដមស្គួោរផ្ទធ ល់—និងទទួលខុស
ស្តូវដៅចុំដពាះស្ពះជាោច ស់។ ដគស្តូវកតកថ្រកាស្គួោររបស់ខៃួន ដហើយស្តូវកតដឆៃើយតបដៅស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះអវីកដលដកើតដឡើង
ដៅកបុងស្គួោររបស់ដគ។ 
 
 ដនះមនិកមនោននយ័ថ្វ ោវ មគីួរកតស្បស្ពឹតថចុំដពាះភរយិារបស់ខៃួនដូចជាទសករដនាះដទ។ ប៉ុកនថ ដគស្តូវកតស្បកានអ់វី
កដលជាការស្តឹមស្តូវ។ នាងដអវ៉ាបានបរដិភាគកផៃដឈើដឹងខុសស្តូវ និងបានឱ្យកផៃដឈើដនាះដៅអោុំ ដហើយដគកប៏ានបរដិភាគ
កផៃដឈើដនាះដៅ។ ប៉ុកនថ វាជាដោកអោុំ កដលោនសិទនិអុំណាចដៅកបុងស្គួោរដនាះ ដហើយស្ពះជាោច ស់បានសួរអុំពីសិទន
អុំណាចដនាះ។ ដទះបីដោកអោុំពាយាមបថូរការសថីបដនាធ សដៅឱ្យនាងដអវ៉ាកដ៏ោយ ក៏ពួកដគស្តូវបានោកដ់ទសទុំងពីរ
នាកក់ដរ។ កបុងនាមជាដមស្គួោរ ោវ ម ីគឺជាគុំរកូបុងការយកឈបះការលផងួ ដហើយដគស្តូវកតដឹកនាុំ និងបដស្ងៀនស្គួោររបស់ដគ
ថ្វ ដគអាចនឹងយកឈបះបាន។ ោេ នការលអណា កដលស្តូវបានសដស្មចដោយការពាយាមបដនាធ សអបកដសទចុំដពាះ
ភាពបរជយ័ ឬ អុំដពើបាបរបស់ដយើងដទ។  
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
២ ដតើស្ពះគមពរីបានដស្បៀបដធៀបអវីខៃះសថីអុំពីសិទនិអុំណាចរបស់ោវ មដីលើភរយិារបស់ខៃួន? 
     ……………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. រសឡាញភ់រយិា និងរគួសាររបសខ់លួន To Love His Wife and Family 
ទោលទៅទ២ី. ពិភារាពីរទបៀបណែលប រសអាច្ការពាររគ្ួសាររបស់ខលួន ទោយការទទួលខ សរតូវរបស់ទគ្រតឹមរតូវសមជាសាវ មី និងជា      
                 ឪព រ។ 
 

ានជីវិតររីរាយជាមួយោន  To Have a Happy Life Together 

 ស្ពះគមពរីកចងថ្វ បុរសកដលរកភរយិាបានមយួ ដូចបានជួបដរឿងលអមយួកដរ។ ោវ មគីួរកតគិតថ្វ ភរយិារបស់ខៃួនជា
ស្ពះពរមកពីស្ពះជាោច ស់ ចូរអរគុណ្ស្ពះជាោច ស់សស្ោប់នាង ដហើយរកីរយជាមយួនាង។ បុរសកដលោនស្បពនន ស្តូវកត
ចុំណាយដពលដវោនឹងដសចកថីស្សឡាញ់ និងភាពជាសដគូរបស់ភរយិាខៃួន ជាជាងចុំណាយដពលទុំងអស់របស់ខៃួនជាមយួ
សកមេភាពខាងដស្ៅ។ 
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 សុភាសិត ៥:១៨ បានផថល់ដុំបនូាេ នលអដល់ោវ មសី្គបរ់បូថ្វ «ចូររមួរស់យ៉ាងសបាយជាមយួភរយិា កដលកូនបាន

ដរៀបការតាុំងពីកុំដោះស្កមុុំ»។ ស្បសិនដបើ បុរសចងោ់នសុភមងគលជាមយួភរយិារបស់ខៃួន ដគស្តូវចងចាុំថ្វ នាងោន
លកខណ្ៈសមផតថិស្គបស់្ោន ់ដហើយដគអនុញ្ញដ តឱ្យនាងដឹងថ្វដគដពញចិតថនឹងលកខណ្ៈសមផតថិទុំងដនាះ។ ោវ ម ីកដលរ ុំឮក 
ភរយិារបស់ខៃួនពីកុំហុសរបស់នាងជានិចច គឺដគកុំពុងស្បស្ពឹតថ ចុំដពាះនាង ដូចខៃួនដគផ្ទធ ល់កដលនឹងមនិោនបុំណ្ងចងឱ់្យដគ
ដធវើមកដលើខៃួនដឡើយ។ វាស្តូវការដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដលើកទឹកចិតថពីោប ដៅវញិដៅមក សស្ោបប់ុរស និងភរយិាដដើមផ ី
យកឈបះកុំហុសរបស់ដគ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៣ ចូរសដសរពីរដបៀបបីយ៉ាង កដលោវ មអីាចជួយ បដងកើតទុំនាកទ់ុំនងជាមយួភរយិារបស់ខៃួនឱ្យោនភាពរកីរយ។ 
     ………………………………………………………………………………………………………………… 
     …………………………………………………………………………………………………………………  
 

រសឡាញ់នងទោយច្ិតតទូលាយ To Love Her Unselfishly 
 ស្ពះគមពរីកចងពីដោលការណ៍្ដអ៏ោច រយសថីអុំពីដសចកថីស្សឡាញ់—ដសចកថីស្សឡាញ់របស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះដយើង 
ដសចកថីស្សឡាញ់ដយើងចុំដពាះស្ពះជាោច ស់ និងដសចកថីស្សឡាញ់ដយើងចុំដពាះោប ដៅវញិដៅមក។ ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនដយើងថ្វ 
ដសចកថីស្សឡាញ់របស់បុរសចុំដពាះភរយិារបស់ខៃួន គឺជាដសចកថីស្សឡាញ់មយួយ៉ាងពិដសស វាខុសពីដសចកថីស្សឡាញ់
ដផសងដទៀត។ នាងគឺជាស្តសថីកតោប ក់ដៅកបុងពិភពដោក កដលនឹងកាៃ យជាសដគូរបស់ដគរហូតដល់ដសចកថីោៃ ប់បុំកបក។ ដគគួរ
កតស្សឡាញ់នាងដូចជានាងជាកផបកមយួរបស់ដគ។ 
 
 គុំរដូស៏្បដសើរបុំផុតសនដសចកថីស្សឡាញ់ដោយចិតថទូោយ ជាដសចកថីស្សឡាញ់កដលស្ពះស្គិសថោនសស្ោបដ់យើង
កដលជាស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពះអងគ។ ស្ទងប់ានបូជាស្ពះជនេរបស់ស្ពះអងគសស្ោបដ់យើង។ ដោកប៉ូលបានសរដសរថ្វ៖ «ចុំដពាះបង
បអូនកដលោនស្បពននវញិ ចូរស្សឡាញ់ភរយិា ដូចស្ពះស្គិសឋបានស្សឡាញ់ស្កុមជុំនុុំកដរ ស្ពះអងគបូជាស្ពះជនេរបស់ស្ពះអងគផ្ទធ ល់ 
សុំរបស់្កុមជុំនុុំ» (ដអដភសូ ៥:២៥)។ 
 
 ដៅកកនៃងមយួចុំនួនដទៀត បុរសស្បស្ពឹតថចុំដពាះភរយិារបស់ខៃួនដូចជាចុំកណ្កមយួសនស្ទពយសមផតថិ។ ដគដមើលកថ្នាង 
ដោយដស្ពាះកតស្បាកក់ដលនាងបានចុំណាយដលើខៃួនដគ។ ប៉ុកនថ ស្ពះគមពរីបដស្ងៀនថ្វ បុរសគួរកតកថ្ទុំភរយិារបស់ខៃួន ពីដស្ពាះ
ដគស្សឡាញ់នាង។ 
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ដូដចបះ ោវ មសី្តូវស្សឡាញ់ភរយិា ដអាយបានដូចស្សឡាញ់របូកាយរបស់ខៃួនកដរ។ អបកណាស្សឡាញ់ភរយិា 
អបកដនាះស្សឡាញ់ខៃួនឯង។ ពុុំកដលោននរណាោប កស់អប់របូកាយរបស់ខៃួនដឡើយ ផធុយដៅវញិ ដគកតងចិញ្ច ឹម
បីបាចក់ថ្រការបូកាយដនាះ ដូចស្ពះស្គិសឋចិញ្ច ឹមបីបាចក់ថ្រកាស្កុមជុំនុុំ។ (ដអដភសូ ៥:២៨-២៩) 

 
 ស្បសិនដបើ បុរសស្សឡាញ់ភរយិារបស់ខៃួនដស្ចើនដូចោត់ស្សឡាញ់ខៃួនឯង អវីកដ៏ោយកដលដធវើឱ្យភរយិារបស់ដគឈឺ
ចាប ់នឹងដធវើឱ្យដគឈចឺាប់ដូចោប ។ ដគពាយាមការពារនាង ពីការអាស្កក ់និងទុកខដវទនា ដហើយដគគិតពីសុខុោលភាពនាង
ដស្ចើនជាងដគគិតអុំពីខៃួនឯងផ្ទធ ល់។ 
 
 បុរសអាចបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់ដនះដល់ភរយិារបស់ខៃួនដៅកបុងរដបៀបជាដស្ចើន៖ ដោយការសុភាពរបោរ 
សបផរុស និងដោយដចះគិត។ កណ្ឍ គមពរីកូឡូស ៣:៩ បដស្ងៀនថ្វ៖ «បងបអូនកដលោនភរយិាដអើយ ស្តូវស្សឡាញ់ភរយិា
របស់ខៃួន ដហើយមនិស្តូវមដួៅ៉ ោកន់ាងដឡើយ»។ ការផគតផ់គងដ់សចកថីស្តូវការរបស់នាង ការគិតគូរពីចុំណ្ង់ចុំណូ្លចិតថ និង
ការមនិដពញចិតថរបស់នាង ការពាយាមដធវើឱ្យនាងរកីរយ កជ៏ារដបៀបកដលោវ មបីងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់ចុំដពាះភរយិារបស់
ខៃួនកដរ។ ស្បសិនដបើ បុរសចុំណាយស្បាកដ់លើកិចចការតូចតាច ដដើមផផី្ទគ បច់ិតថខៃួនឯង ដគគួរកតអនុញ្ញដ តឱ្យភរយិារបស់ខៃួនដធវើ
កិចចការដូចោតក់ដរ។ ដគអាចឱ្យនាងដឹងថ្វ ដគស្សឡាញ់ និងរកីរយចុំដពាះនាងដោយការជូនអុំដណាយយូរៗមថង។ ប៉ុកនថ 
ោេ នអុំដណាយណាអាចជុំនួសដពលដវោបាន។ 
 
 ដសបហ៍ពិតរវាងោវ ម ីនិងភរយិានឹងការពារស្គួោររបស់ដគដចញពីដស្ោះថ្វប កដ់ផសងៗ។ ោវ មកីដលស្សឡាញ់ភរយិា
របស់ខៃួននឹងមនិកសវងរកទុំនាក់ទុំនងមនិស្តឹមស្តូវជាមយួស្តសថីណាដផសងដទៀតដទ។ ដសចកថីស្សឡាញ់ស្បភទដនះ ស្បកហលជា
មនិបានរកដឃើញកបុងអាពាហ៍ពិពាហ៍ដុំបូងកដលបានដរៀបចុំដឡើងដោយស្គួោរដនាះដទ ប៉ុកនថ វាអាចបណ្ឋុ ះបាន។ 
ស្ពះជាោច ស់អាចស្បទនដសចកថីស្សឡាញ់ស្បដភទកបបដនះបាន។  
 
 ស្បសិនដបើបញ្ញា  និងភាពតានតឹងរវាងបុរស និងភរយិាចាប់ដផថើមដធវើឱ្យដសចកថីស្សឡាញ់របស់ដគទនដ់ខាយ ពួកដគស្តូវ
កតចូលដៅកានស់្ពះជាោច ស់ដោយការអធិោឌ ន។ ជីវតិកដលបថូរផ្ទថ ចជ់ាមយួស្ពះជាោច ស់ កដលជាធនធានសនដសបហ៍ពិតទុំង
អស់ អាចពស្ងឹងដសចកថីស្សឡាញ់រវាងសដគូកដលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដហើយ។ មនុសសោប កក់ដលស្បគល់ជីវតិរបស់ដគដល់
ស្ពះជាោច ស់ ដសចកថីស្សឡាញ់របស់ស្ពះជាោច ស់នឹងស្បទនដល់បុគគលដនាះបានកានក់តដស្ចើន ដហើយសុភមងគលស្គួោរនឹង
ោនកាន់កតដស្ចើន។ ពាកយពិត ជាពាកយបុរណ្កដលស្គួោរអធិោឌ នផសងដៅជាមយួោប ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ចូរទដនធញគមពរីដអដភសូ៥:២៥ និងគមពរីកូឡូស ៣:១៩ បនាធ បម់កសូស្តអតទបទគមពរីទុំងដនាះដៅកានម់នុសសដផសងដទៀត។ 
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៥ ដតើអវីកដលអាចការពារស្គួោរដចញពីដស្ោះថ្វប កដ់ផសងៗបាន? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៦ ដតើោវ ម ីនិងភរយិាគួរកតដធវើអវី ស្បសិនដបើដសចកថីស្សឡាញ់របស់ដគស្តូវបានគុំរមកុំកហងដោយភាពតានតឹង និងបញ្ញា ដៅ 
    កបុងស្គួោរ? 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទោរព និងទលើររិតតយិសនង  To Respect and Honor Her 
 ដសចកថីស្សឡាញ់បដងកើតការដោរព និងការដលើកកិតថិយស។ ោវ ម ីមនិគួរដសើចចុំអក រះិគន ់ឬ សថីបដនាធ សភរយិា
របស់ខៃួនដៅចុំដពាះមុខអបកដសទដឡើយ។ ដគគួរកតស្បស្ពឹតថចុំដពាះនាងដោយសុភាពរបោរ និងដោយការដោរពវញិ។ 
 

រឯីបងបអូនកដលជាោវ មកីដូ៏ដចាប ះកដរ ោប ក់ៗ ស្តូវរមួរស់ជាមយួភរយិារបស់ខៃួន ដោយយល់ថ្វ ស្តសថីៗជាមនុសស
ទនដ់ខាយជាងខៃួន។ ស្តូវដោរពនាង ទុកដូចជាអបកស្តូវរមួទទួលជីវតិ កដលស្ពះជាោច ស់ដស្បាសស្បណី្ស្បទន
មកបងបអូនជាមតក៌ ដដើមផកុីុំដអាយោនអវីមកររ ុំងការអធិោឌ នរបស់បងបអូនដឡើយ។ (១ដពស្តុស ៣:១៧)  

 
 ខដនះបដស្ងៀនថ្វ បុរសររ ុំងការដឆៃើយតបដសចកថីអធិោឌ នរបស់ោត ់ដបើសិនោត់មនិស្បស្ពឹតថចុំដពាះភរយិារបស់ោត ់
ស្សបដៅតាមអវកីដលោតគ់ួរកតដធវើ។ 
 
 បុរសជាដមស្គួោរ ប៉ុកនថ ដយើងអាចនឹងនិយាយថ្វភរយិាជាដបះដូងស្គួោរ។ ដមស្គួោរ និងដបះដូងស្គួោរមនិអាច
រស់ដៅដោយោេ នោប បានដទ។ ោវ ម ីនិងភរយិាស្តូវការោប ដៅវញិដៅមក ដហើយពួកដគអាចបដងកើតស្គួោរជាមយួោប ដលើ
មូលោឌ នស្គឹះដោយការស្សឡាញ់ ការរបអ់ាន ភាពដោេ ះស្តង ់និងការទុកចិតថ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ កិចចការមយួកដលររ ុំងការដឆៃើយតបដសចកថីអធិោឌ នរបស់បុរសគឺជាអវី? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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៨ ោវ មជីាដមស្គួោរ។ ដតើដយើងស្តូវនិយាយថ្វ ភរយិាជាអវី? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ការពារ និងណថររានង To Protect and Care for Her 
 ដៅកបុងគមពរី ១ដពស្តុស ៣:៧ ស្ពះគមពរីកថ្ៃងថ្វ ស្តសថីជាសដគូទនដ់ខាយ។ ដហើយស្ពះជាោច ស់ចងឱ់្យោវ មកីារពារ និងកថ្
រកាភរយិារបស់ខៃួន។ ោនដពលដវោខៃះដទៀត នាងស្តូវការការដមើលកថ្ និងការគិតគូរពីសុខទុកខ និងសុខភាពរបស់នាង។ 
ស្តសថីគួរដធវើការដៅកបុងផធះ កដលជាការទទួលខុសស្តូវរបស់នាង ប៉ុកនថ ស្ពះគមពរីមនិបានបដស្ងៀនថ្វ នាងស្តូវកតដធវើការងារទុំង
អស់ដនាះ ខណ្ះដពលកដលោវ មចីុំណាយដពលអតស់្បដយាជនរ៍បស់ខៃួនដចាលដនាះដទ។ វាជាទុំនួលខុសស្តូវរបស់ោវ មកីបុង
ការដមើលកថ្ភរយិារបស់ខៃួន។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ ដោយដស្ពាះ ស្ពះគមពរីបញ្ញជ ក់ថ្វ ស្តសថីជាសដគូទនដ់ខាយ ដតើស្ពះជាោច ស់រ ុំពឹងចងប់ានអវីពីោវ ម?ី 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទសាម ះរតងច់្ំទពាះនង  To Be Faithful to Her 
 កបុងស្ពះគមពរីបដស្ងៀនយ៉ាងចាស់ថ្វ បុរសស្តូវរស់ដៅជាមយួភរយិារបស់ខៃួន ដហើយមនិស្តូវដៅរកស្តសថីដផសងដទៀត
ដឡើយ។ គមពរី ោ៉ឡាគី ២:១៥ រ ុំឮកោស់ដតឿនថ្វ «ដហតុដនះចូរកានច់ិតថគុំនិតដអាយបានលអ គឺោប ក់ៗ មនិស្តូវកផតច់ិតថភរយិា 
កដលខៃួនបានដរៀបការតាុំងពីដកេងដនាះដឡើយ»។  
 
 ចុះស្បសិនដបើភរយិារបស់ោតម់និអាចោនកូនបាន? ដៅកបុងស្ពះគមពរីសញ្ញដ ចាស់ គឺជាដរឿងរ៉វរបស់នាងហាណា 
និងដោកកអលកាណា។ នាងហាណាមនិអាចោនកូនជូនដោកកអលកាណាបានដទ ប៉ុកនថ ដោកមនិបានដស្បើហិងាដលើ
នាង និងមនិបញ្ចូ ននាងដចញដៅណាដឡើយ។ ដោកដៅកតស្សឡាញ់នាងដកដល។ ប៉ុកនថ នាងហាណាចងប់ានកូនស្បុស
ខាៃ ុំងណាស់ ដហើយនាងបានដៅស្ពះដុំណាក់ស្ពះអោច ស់ ថ្វវ យដួងចិតថរបស់នាងដល់ស្ពះជាោច ស់។ ស្ពះជាោច ស់
ស្ពះសណាឋ ប់ ដហើយដឆៃើយតបការអធិោឌ នរបស់នាង។ 
 

ដៅឆាប ុំដនាះ នាងហាណាោនសផធដពាះ ដហើយសុំរលបានកូនស្បុសមយួ កដលនាងោក់ដ េ្ ះថ្វ 
«ោុំយូកអល» ដផតិនាងដពាលថ្វ «ខញុ ុំបានទូលសូមកូនដនះពីស្ពះអោច ស់»។ (១ ោុំយូកអល ១:២០) 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ដៅកបុងស្ពះគមពរី ដតើស្ពះជាោច ស់បានយ៉ាងដូចដមថចចុំដពាះគូរោវ មអីារកដលជាមនុសសដោេ ះស្តងច់ុំដពាះស្ពះអងគ និង
 ដោេ ះស្តងច់ុំដពាះោប ដៅវញិដៅមក? 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ណថររារគ្ួសាររបស់ខលួន To Take Care of His Family 
 ស្ពះជាោច ស់រ ុំពឹងចងឱ់្យបុរសដធវើការងារ និងផគតផ់គងស់្គួោររបស់ដគ។ ដគទទួលខុសស្តូវចុំដពាះមាូបអាហារ ជស្មក 
សដមៃៀកបុំពាក ់និងការអបរ់ ុំកបុងស្គួោររបស់ដគ។ ដគស្តូវកតដមើលផងកដរថ្វ កូនៗរបស់ដគដចះដធវើការដហើយឬដៅ ដូដចបះដហើយ 
កូនៗរបស់ដគអាចរស់ដៅដោយខៃួនឯងបានដហើយ។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១១ ចូរទដនធញគមពរី ១ធីម៉ូដថ្ ៥:៨ ដហើយសូស្តវាដៅកានម់នុសសោប កដ់ផសងដទៀត។ 
 

ផគត់ផគងត់រមូវការខាងរពលងឹវិញ្ញា ណ To Provide for Spiritual Needs 
 ដយើងដឃើញដហើយថ្វ ការបដស្ងៀនស្គួោររបស់ខៃួនអុំពីស្ពះជាោច ស់ជាតួនាទីរបស់ឪពុក។ ោវកប៉ូល ស្បាប់ឱ្យ
ស្បុងស្បយត័ចុំដពាះតួនាទីដនះកបុងគមពរី ១កូរនិថូ្ស ១៤:៣៥។ ជួនកាល ដពលស្តសថីមនិយល់ពីការបដស្ងៀន ដគនឹងដៅោវ មី
របស់ខៃួនកបុងអុំឡុងដពលថ្វវ យបងគុំ ដហើយសួរសុំណួ្រដផសងៗ។ ដោកប៉ូលោនស្បោសន៍ថ្វ ភរយិាគួរដៅដសងៀម ដហើយមនិ
ស្តូវរ ុំខានការថ្វវ យបងគុំដឡើយ ប៉ុកនថ ស្តូវសួរសុំណួ្រដៅោវ មរីបស់ខៃួនដពលពួកដគដៅផធះ។  
 
 ស្បាកដណាស់ ោវ មកីប៏ានរមួចុំកណ្កកបុងការទទួលខុសស្តូវដលើការអបរ់ ុំកូនៗផងកដរ។ ការលូតោស់របស់កូន
ខាងកផបកសីលធម៌ និងខាងឯវញិ្ញដ ណ្អាស្ស័យដលើវោិលភាពគុំរដូអ៏ោច រយ និងការបដស្ងៀនរបស់ឪពុកោថ យរបស់ដគ។ គមពរី
សុភាសិត១៧:២៥ កចងថ្វ «កូនភៃដីភៃើដធវើដអាយឪពុកស្ពួយ និងដធវើដអាយោឋ យដោកោឋ យ»។ ប៉ុកនថ «កូនោនស្បាជាញ ដធវើ
ដអាយឪពុកសបាយចិតថ» (សុភាសិត ១៥:២០)។ ភាពខុសោប រវាងកូនលងីដលងើ និងកូនោនស្បាជាញ  ជាដរឿយៗោនភាព
ខុសោប ស្តងក់ារបដស្ងៀនរបស់ឪពុកកដលបានផថល់ដល់កូនរបស់ដគ។ សុភាសិត ១៩:១៨ គួរជាការរ ុំឮកដឱ៏្ឡារកិដៅដល់
ឪពុកស្គបរ់បូថ្វ៖ «ចូរស្បដៅកូនកបុងដពលកដលអបកោនសងឃមឹថ្វនឹងអាចកកវាបាន កុុំខឹងរហូតដល់ដធវើដអាយវាោៃ ប់ដនាះ
ដឡើយ»។ 
 



95 

 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគកដលស្តឹមស្តូវ។ 
 ក) ឪពុកទទួលខុសស្តូវផគតផ់គងដ់សចកថីស្តូវការខាងឯវញិ្ញដ ណ្ដល់កូនៗរបស់ខៃួន ខណ្ៈដពលកដលោថ យទទួល   
      ខុសស្តូវកតតស្មវូការកផបកឯវញិ្ញដ ណ្របស់ខៃួនឯងកតប៉ុដណាត ះ។ 
 ខ) ដទះបីឪពុកោថ យរមួចុំកណ្កទទួលខុសស្តូវចុំដពាះការអបរ់ ុំកូនៗកដ៏ោយ កទ៏ុំនួលខុសស្តូវដធ៏ុំបុំផុតដនាះធាៃ កដ់លើ     
               ឪពុកកដលជាដមស្គោួរដកដល។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៧  ដបើសិន ដគមនិស្បស្ពឹតថចុំដពាះភរយិារបស់ខៃួនដោយកថីស្សឡាញ់ និងដោរពដោយស្តឹមស្តូវដនាះដទ។ 
 
១ វាោនស្បភពដចញមកពីភាោអងដ់គៃសបុរណ្ពាកយថ្វផធះ—ចុំណ្ង កដលោននយ័ថ្វដកាថ បកាថ បស់្គួោរទុំងមូល
 ជាមយួោប ។ 
 
៨  ដបះដូងរបស់ស្គួោរ 
 
២  សិទនិអុំណាចរបស់ស្ពះស្គិសថដលើស្កុមជុំនុុំ 
 
៩  ការពារនាង និងកថ្រកានាង 
 
៣  (ស្តូវទុំងបី) ស្សឡាញ់នាង ដលើកទឹកចិតថនាង ចុំណាយដពលដវោជាមយួនាង អនុញ្ញដ តឱ្យនាងដឹងថ្វដគអបអរ
 ជាមយួនាងដោយមនិរ ុំឮកពីកុំហុសរបស់នាង 
 
១០. ស្ទងប់ានស្បទនកូនស្បុសមយួដល់ពួកដគ។ 
 
៤ ដពលអបកចាុំខគមពរីដនាះបានចាស់ ចូរសូស្តវាដៅកាន់មនុសសដផសងដទៀត។ 
 
៥  ដសបហ៍ពិតរវាងោវ ម ីនិងភរយិា 
 
១១  ដពលអបកោនអារមេណ៍្ថ្វអបកបានទដនធញខគមពរីដនាះចាស់ដហើយ ចូរសូស្តវាដៅកានម់នុសសដផសងដទៀត។ 
 
៦  ចូលដៅកានស់្ពះជាោច ស់ដោយការអធិោឌ ន ដហើយស្តូវឱ្យស្បាកដថ្វជីវតិរបស់ដគទុំងមូលថ្វវ យដៅស្ពះអងគ 
 
១២  ខ) ស្តឹមស្តូវ 

 
 



97 

 

 
តួនាទីរបសភ់រយិា  

Duties of a Wife 
 
 

 ស្តសថី ជាមនុសសឆាៃ ត កដលដឹងពីតួនាទីរបស់ខៃួន កបុងនាមជាភរយិាកដលោនការទទួលខុសស្តូវកតមយួ ដហើយនាង
ដស្តៀមរចួរល់ដដើមផឱី្យស្ពះជាោច ស់ស្បាបន់ាងពីរដបៀបកដលនាងនឹងកាៃ យជាភរយិា កដលស្ទងស់ពវស្ពះហឫទយ័ឱ្យនាងដធវើ។ 
នាងទទួលោគ ល់ដោលការណ៍្របស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោបសុ់ភមងគលអាពាហ៍ពិពាហ៍យូរអកងវង ដហើយនាងដរៀនអនុវតថដោល
ការណ៍្ទុំងដនាះ។ 
 
 ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់បញ្ញជ កយ៉់ាងចាស់ពីអវីជាតួនាទីរបស់បុរស និងស្តសថីកបុងស្គួោរកដលដគគួរដធវើ ដហើយភាព
ចុះសស្មុងោប របស់ស្គិសថបរស័ិទពឹងកផអកដលើស្ពះបនធូលដនះ។ ភារកិចចរបស់ោវ ម ីគឺស្តូវការពារភរយិារបស់ខៃួន និងស្ពមទទួល
ភារកិចចដនាះដោយអុំណ្រ។ រឯីការខវល់ខាវ យ និងការយកចិតថទុកោករ់បស់ភរយិាកប៏ានជួយ ដល់សុខភាពស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្
ស្គួោរផងកដរ។ 
 
 កបុងដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងបញ្ញជ ក់ជាថ្េីមឋងដទៀតអុំពអីវីកដលោនោរសុំខានស់ស្ោប់ស្តសថី កបុងការស្បគល់មុខងារស្សប
ចាបក់បុងជីវតិរបស់នាងដល់ោវ ម ីដដើមផឱី្យោត់ដធវើជាលុំនឹងសស្ោបស់្គួោរ។  
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គ្ទរាង 
 . ស្សឡាញ់ោវ មរីបស់ខៃួន To Love Her Husband 
 . ដធវើឱ្យស្គួោរោនសុភមងគល To Make the Home Happy 
 

      
១. ពិភាកាពីកផបកសុំខាន់ៗ ដៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលនឹងការពារទុំនាកទ់ុំនងដនាះកបុងដពលោនការ   
     លុំបាក។  
២. ពិពណ៌្នាពីតួនាទីរបស់ភរយិាកបុងការដធវើឱ្យស្គួោរោនសុភមងគល។ 
 

ក. រសឡាញស់ាវ មីរបសខ់លួន To Love Her Husband 
ទោលទៅទ១ី. ពិភារាពីណផនរសំខាន់ៗទៅរន ងទំនរ់ទំនងអាពាហព៍ិពាហ៍ ណែលនឹងការពារទំនរ់ទំនងទនះរន ងទពលានការលំបារ។ 
 

រសឡាញ់ និងទោរពោត ់To Love and Respect Him  
 ោនមនុសសមយួចុំនួននិយាយថ្វ តួនាទីសុំខាន់របស់ភរយិា គឺស្តូវដចះោឋ បប់ងាគ ប់ោវ ម។ី ដៅកបុងសុំដណ្រកដល
ដផញើដៅកានដ់ោកទីតុស ោវក័ប៉ូលបានរ ុំឮកោស់ដតឿនោត់ឱ្យកណ្នាុំដោកយាយចាស់ៗ ឱ្យកានោ់យាទជាស្តសថីកដល
ដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះ ដូដចបះដហើយ ពួកោត់អាចនឹង «ជួយ អបរ់ ុំស្តសថីៗកដលដៅដកេងដអាយដចះស្សឡាញ់ោវ ម ីនិងស្សឡាញ់

កូនរបស់ខៃួន ដអាយោនចិតថធងន ់ោនចរយិាបរសុិទន យកចិតថទុកោកន់ឹងកិចចការកបុងផធះសុំកបង ោនចិតថលអ ដោរពចុះចូល

នឹងោវ មដីរៀងៗខៃួន។ ដធវើដូដចបះ ោេ ននរណាអាចមលួបងាក ច់ស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់បានដឡើយ» (ទីតុស ២:៤-៥)។ 
ដូដចបះ ដយើងដឃើញថ្វ ស្ពះជាោច ស់ពិតជាចងឱ់្យភរយិាដចះោឋ ប់បងាគ បោ់វ មរីបស់ខៃួនកមន។ ភរយិាសុខចិតថស្បតិបតថិតាម
ការទូនាេ នតាមស្ពះគមពរី ដោយអាស្ស័យដលើថ្វនាងស្សឡាញ់ោវ មរីបស់ខៃួនខាៃ ុំងប៉ុណាត  ដហើយោវ មសី្បតិបតថតិាមគុំររូបស់
ស្ពះស្គិសថកដលបានបនសល់ទុកសស្ោបដ់គជាដមស្គួោរបានដស្ចើនប៉ុណាត កដរ។ 
 
 ដយើងស្តូវកតចងចាុំដសចកថីបញ្ញជ ក់ថ្វ ស្ពះគមពរីផថល់ដសចកថីស្សឡាញ់ និងការដោរពដល់ោវ ម ីនិងភរយិា ដហើយដគ
ស្តូវកតោនសស្ោប់ោប ដៅវញិដៅមក ស្បកហលវាសុំខាន់ខាៃ ុំងជាងការខុំស្បឹងកស្បងខបះកខបង កបុងការកុំណ្ត់អវីកដលជាតួនាទី
សុំខាន់របស់ភរយិាដៅដទៀត។ ដបើោេ នស្គឹះទុំងដនះដទ អាពាហ៍ពិពាហ៍គឺសទិតដៅដលើកផនដញ័ីររញ្ជួ យ។ ប៉ុកនថ បុរស និង
ភរយិាកដលចូលកបុងជីវតិអាពាហ៍ពិពាហ៍ដជឿថ្វ វាជាការបដងកើតកដលមកពីស្ពះ ដស្កាយដពលដគដធវើតាមគុំរទូុំនាកទ់ុំនងរបស់

ស្ពះស្គិសថដៅកាន់ស្កុមជុំនុុំ (ដអដភសូ ៥:២១-៣៣) កដលកុំពុងសងដ់លើស្គឹះរងឹោុំដនះ។  
 
 ដៅកបុងដមដរៀនទី៦ ដយើងបានពិភាការចួដហើយពីអវីកដលស្ពះគមពរីបានបងាគ បឱ់្យោវ មសី្តូវស្សឡាញ់ និងដោរពភរយិា
របស់ខៃួន។ ខដនះកន៏ិយាយដូចោប ដៅកានភ់រយិាកដរ។ ោវ ម ីនិងភរយិាអាចររ ុំង ឬ ជួយ ោប ពីអវីកដលស្ពះជាោច ស់សពវ
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ស្ពះទយ័ឱ្យដគដធវើដោយការដធវសស្បកហល ឬ ដោយការបុំដពញតួនាទីរបស់ដគដរៀងខៃួនកបុងនាមជាសដគូស្គិសថបរស័ិទ។ ដស្ពាះវា
ជាតួនាទីរបស់ោវ មសី្តូវស្សឡាញ់ និងដោរពភរយិារបស់ខៃួនកដលជាសដគូទនដ់ខាយ រឯីតួនាទីរបស់ភរយិាកស៏្តូវស្សឡាញ់ 
និងដោរពោវ មកីដលជាមនុសសរងឹោុំ ជាអបកការពារ និងជាដមស្គោួរកដរ។ ដទះបីកុំហុសរបស់ោតដ់ស្ចើន ឬ តិចកថី ោវ មី
សមនឹងទទួលការដោរពពីភរយិារបស់ខៃួន។  
 

បងបអូនោប ក់ៗ ស្តូវស្សឡាញ់ភរយិាដរៀងៗខៃួន ដូចស្សឡាញ់ខៃួនឯង ដហើយភរយិាកស៏្តូវដោរពោវ មរីបស់ខៃួន

កដរ។ (ដអដភសូ៥:៣៣) 
 

 ដៅកបុងផធះមនិគួរោនពាកយស្បោថ្ដមើលងាយចុំដពាះោវ ម ីនិងភរយិាដឡើយ។ ពួកដគមនិគួរខឹង ឬ មដួៅ៉ោកោ់ប ដៅ
វញិដៅមកដោយការរអ៊រូទុំ និងសថីបដនាធ សជាដរឿយៗដនាះដទ។ ពិតស្បាកដណាស់ ភរយិាមនិគួរដសើចចុំអក រះិគន់ ឬ 
សថីបដនាធ សោវ មរីបស់ខៃួនដៅចុំដពាះមុខអបកដសទដឡើយ។ ោវ មមីនិគួរមនិដោរពភរយិារបស់ខៃួនជាឯកជន ឬ ជាោធារណ្ៈ
ដឡើយ។ ការស្សឡាញ់ និងការដោរពរវាងោវ ម ីនិងភរយិាផថល់ឱ្យោនការការពារដអ៏ោច រយចុំដពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ដគ 
ដៅដពលកដលទុកខលុំបាកចូលមកដល់។ អារមេណ៍្ និងមដនាសដញ្ចតនារបស់សដគូទុំងពីរមនិអាចផ្ទៃ ស់បថូរអវីកដលអាពាហ៍
ពិពាហ៍បានសង់ដលើដនាះដទ។ 
 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១ សូមទដនធញគមពរី ដអដភសូ ៥:៣៣។ 
 
២ ដតើអវជីាកផបកសុំខាន់ៗកបុងទុំនាកទ់ុំនងអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដលការពារទុំនាកទ់ុំនងដនាះដៅដពលទុកខលុំបាកចូលមកដល់? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៣ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគកដលស្តឹមស្តូវ។ 
 ក) ោវ ម ីកដលរ ុំពឹងចងឱ់្យភរយិាដចះដោរព ដគគួរកតស្បតិបតថិតាមគុំររូបស់ស្ពះស្គិសថកដលបានទុកសស្ោបោ់វ ម។ី 
 ខ) ស្បសិនដបើ ោវ មមីនិបានស្បតិបតថិតាមគុំររូបស់ស្ពះស្គិសថកដលបានទុកឱ្យដគដទ ដនាះភរយិារបស់ដគមនិបាចដ់ោរព     
              ោត់ដទ។ 
 គ) ភរយិាស្តូវបានបងាគ ប់ឱ្យស្សឡាញ់ និងដោរពោវ មរីបស់ខៃួន កតមនិបាចចុ់ះចូលនឹងោតដ់ឡើយ។ 
 

ទសាម ះរតងជ់ាមួយោត ់ To Be Faithful to Him 
 ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ពិតស្បាកដខុសោប ស្តងក់ារដោរពពីស្បដទសមយួដៅស្បដទសមយួ។ សូមផកីតដៅកបុងវបផធមជ៌ាក់
ោក់មយួ ឬ ស្បដទសមយួ ការដផ្ទថ ះបថូរពាកយសចាច រវាងកូនស្កមុុំ និងកូនកដោៃ ះអាចនឹងកស្បស្បួល អាស្ស័យដលើទស្មងក់បបបទ
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សនពិធីកដលពួកដគបានដស្ជើសដរ ើសយកមកដធវើ។ ប៉ុកនថ ដោយដស្ពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍ ស្តូវបានោសនាបដងកើតដឡើងមក ដនាះវាគឺ
ជាកិចចការកដលស្សបដៅនឹងស្កឹតយវនិយ័របស់ស្ពះជាោច ស់។ ដហើយស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់បងាា ញដល់អបកណាកដល
ចងប់ានការបញ្ញជ ក់ និងការយល់ស្ពមពីស្ពះជាោច ស់ដលើអាពាហ៍ពិពាហ៍របស់ដគ។  
 
 ខាប តគុំរសូ្តូវបានដលើកដឡើងដោយស្ពះគមពរី កដលជាបទ់កទ់ងដៅនឹងការបញ្ញជ ក់ពីការដរៀបការ ោនភាពខុសោប ពី
មនុសសដលើកដឡើង និងអនុវតថកបុងកផបកដផសងៗសនពិភពដោកនាដពលបចចុបផនប។ ស្ពះដយសូ៊ផ្ទធ ល់ ស្ទងប់ានដកស្សងដ់ចញពី
ស្កិតយវនិយ័របស់ដោកម៉ូដស កដលបានកចងថ្វ៖ 

 
“ដហតុដនះដហើយបានជាបុរសស្តូវចាកដចញពីឪពុកោឋ យ [ដៅរមួរស់ជាមយួភរយិារបស់ខៃួន] ដហើយអបក
ទុំងពីរស្តឡបដ់ៅជារបូកាយកតមយួ” ដគមនិកមនជាបុគគលពីរនាកដ់ទៀតដទ គឺជារបូកាយកតមយួវញិ។ 
 ដូដចបះ មនុសសមនិស្តូវបុំបាកប់ុំកបកគូស្សករ កដលស្ពះជាោច ស់បានផស ុំផគុ ុំដនាះដឡើយ។ (ោ៉កុស ១០:៧-៩) 

 
 ខ៩ដល់ខ១២កបុងជុំពូកដូចោប ដនះ បញ្ញជ ក់ពីដសចកថីពិតយ៉ាងចាស់ថ្វ ស្ពះជាោច ស់ោនបុំណ្ងឱ្យទុំនាកទ់នង
អាពាហ៍ពិពាហ៍ដព៏ិសិទនិរបស់បុរស និងស្តសថីចាបដ់ផថើមបនថដរបណាពួកដគោនជីវតិដៅរស់។ ស្គបស់ដគូអាពាហ៍ពិពាហ៍ កដល
បានកលងលះោប  ដហើយបានដរៀបការជាមយួអបកដផសងដទៀត គឺោនដទសពីបទស្បស្ពឹតថអិុំដពើផិតកផត។់  
 
 បុរស និងស្តសថីណា កដលបានសចាច កបុងដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ «ស្តឡបដ់ៅជារបូកាយកតមយួ» ដៅកបុងស្ពះដនស្ត
របស់ស្ពះជាោច ស់ ដហើយ ស្បសិនដបើពួកដគរ ុំឮកការដបថជាញ ចិតថដព៏ិសិទនិដនះតាមរយៈស្ពះដនស្តរបស់ស្ពះជាោច ស់ ពួកដគដឹងថ្វ 
វាោននយ័ថ្វ «ដៅកតមយួ»។ គូរោវ មភីរយិាកដលដរៀបការដហើយ ស្តូវដៅជាមយួោប កបុងដពលោនជុំងឺ និងដពលោន 
សុខភាពលអ ដពលោនទុកខលុំបាកកផបកហិរញ្ដ វតទុ និងកបុងភាពសមផរូសបាយ ដៅដពលដវោលអ និងអាស្កក។់ ភរយិាកដល
ដចះអតធ់េត ់យល់ដឹង និងដចះដលើកទឹកចិតថបានជួយ ោវ មដីស្ចើន កបុងកាលោនវបិតថិ កដលោវ មមីនិអាចពុះពារកតោប កឯ់ង។ 
 
 គមពរីសុភាសិតជុំពូក៣១ ោនកិចចការជាដស្ចើននិយាយអុំពីសិទនិរបស់ភរយិា។ ដយើងបានពណ៌្នាពីភរយិាលអ ជាស្តសថី
ោប កក់ដលដលើកកិតថិយសស្ពះអោច ស់ (ខ៣០)។ អបកសរដសរនិយាយពីលកខណ្ៈរបស់ភរយិាដនះ គឺពិបាកនឹងកសវងរកណាស់ 
ប៉ុកនថ «នាងោនតសមៃដលើសដពស្ជដៅដទៀត» (ខ១០)។ នាងជាស្តសថីបរសុិទន ដហើយសុចរតិ ដទៀងស្តង ់និងដោេ ះស្តង ់អាចនឹង
ទុកចិតថបាន។ នាងដោេ ះស្តង់នឹងោវ មទីុំងកបុងគុំនិត ពាកយសុំដី និងសកមេភាពរបស់នាង។ «នាងកតងកតផឋល់សុភមងគល
ដអាយោវ មអីស់មយួជីវតិ គឺនាងមនិដធវើដអាយោវ មជីួបអពមងគលដឡើយ» (ខ១២)។ នាងមនិកមនជាស្សីថដូចកបុងគមពរី
សុភាសិត ៦:២៤ កដលបដញ្ញឆ តបុរសដផសងៗដឡើយ។ បុរសោនសុំណាង កដលោនភរយិាជាមនុសសកដលខៃួនស្សឡាញ់ 
ទុកចិតថ និងដមើលដឃើញថ្វនាងលអដលើសស្តសថីដផសងៗដទៀត (ខ២៩)។ 
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លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៤ ដតើធនធានដស៏្បដសើរបុំផុតសស្ោបក់សវងរកគុំររូបស់ស្ពះជាោច ស់សស្ោបអ់ាពាហ៍ពិពាហ៍ជាអវី? 
    ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
៥ ចូរគូសរងវងជុ់ុំវញិស្បដយាគស្តឹមស្តូវ។ 
 ក) អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងការកលងលះ ស្តូវបានបដងកើតដឡើងទុំងពីរដោយស្ពះជាោច ស់។ 
 ខ) អាពាហ៍ពិពាហ៍ោនដសរភីាព ដចញពីបញ្ញា នានា ដបើសិនោវ ម ីនិងភរយិាជាស្គិសថបរស័ិទ។ 
 គ) ភរយិាលអនឹងោនភាពដោេ ះស្តងច់ុំដពាះោវ មរីបស់ខៃួន ដទះទុកខលុំបាកអវីអាចនឹងដកើតដឡើងកដ៏ោយ។ 
 
៦ ដៅកបុងកណ្ឍ គមពរីសមពននដមស្តចីាស់ ដតើដយើងរកដឃើញការពណ៌្នាពីភរយិាលអបានកដរឬដទ? 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ខ. ផធវើឱ្យរគួសារមានសភុមងគល To Make the Home Happy 
ទោលទៅទ២ី. ពិពណ៌នពតីួនទីរបស់ភរយិរន ងការទធវើឱ្យរគ្ួសារានស ភមងគល។ 
 

ទោយទធវើជាគ្ំរូរន ងពារយសំែី នងិសរមមភាព  By Being an Example in Word and Deed 

 កបុងរដបៀបកដលភរយិានិយាយអាចជាអុំណ្រ និងជាគុំរដូល់ោវ ម ីកូនៗ និងដល់អបកណាកដលោគ ល់នាង។ ឬ នាង
អាចដធវើឱ្យជីវតិោនការលុំបាកដល់អស់អបកណាកដលចូលមកដោយសុំដឡងរបស់នាង។ ការនិយាយស្ចុំកដលៗ ការរអ៊ូរទុំ 
និងសុំដឡងដម៏ុតស្សួច គឺកុំពុងដធវើឱ្យដៅថ ស្កហាយ និងដធវើឱ្យោប ក់ៗកបុងស្គួោរមនិសបាយចិតថ។ គមពរីសុភាសិត ២១:១៩ 
កចងថ្វ «សូ៊រស់ដៅកបុងវាលរដហាោទ ន ជាជាងរស់ដៅជាមយួស្បពននពូកកដ ៃ្ ះ ដហើយឆាបខ់ឹង»។  
 
 កូនៗកដលធុំដឡើងដៅដស្កាមឥទនិពលដនះកបុងស្គួោរ ជាដរឿយៗទុំនងជាដធវើតាមគុំរដូូចោប  ដៅដពលពួកដគដរៀបការ និង
បដងកើតស្គួោររបស់ខៃួនដគផ្ទធ ល់។ 
 
 កបុងគមពរី ១ធីម៉ូដថ្ ៥:១៣ ស្ពះគមពរីស្ពោនស្បឆាុំងនឹងការនិយាយបប៉៉ាចប់ប៉៉ាច និងនិយាយដបះបយួ ដនះជា
ការនិយាយពីដរឿងរ៉វដផសងៗកដលមនិគួរនិយាយ ដហើយកស្ជតកស្ជកកបុងដរឿងរបស់អបកដសទ។ ប៉ុកនថ អាកបផកិរយិាអបអរ និង
ចិតថសបផរុស ពាកយលអៗ របស់ភរយិា និងរបស់ោថ យអាចោនឥទនិពលយ៉ាងខាៃ ុំងដលើស្គួោរទុំងមូលបាន។ 
 

នាងនិយាយសឋីស្បកបដោយស្បាជាញ  ដហើយទូនាេ នដគដោយចិតថសបផរុស។ កូនរបស់នាងនាុំោប ដកាតសរដសើរ
នាង រឯីោវ មរីបស់នាងកដ៏លើកតដមកើងនាង។ (សុភាសិត ៣១:២៦, ២៨) 
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 ដពលដយើងបនថការសិកាដមដរៀនដនះ ដយើងនឹងដឃើញពីរដបៀបជាដស្ចើន កដលភរយិាដធវើជាគុំរកូបុងសកមេភាព អុំដពើ និង
ពាកយសុំដរីបស់នាង។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៧ សូមទដនធញគមពរីសុភាសិត ៣១:២៦, ២៨។ 
 
៨ ដតើកបុងរដបៀបពីរយ៉ាងណាខៃះ កដលភរយិា និងោថ យកដលដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះគួរកតដធវើជាគុំរ?ូ 
     ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

ទោយទធវើជាទមផទះលអាន រ ់By Being a Good Homemaker 
 កណ្ឍ គមពរីទីតុស ២:៥ បញ្ញជ ក់ថ្វ ស្តសថីកដលដរៀបការដហើយ គឺជាដមផធះលអោប ក។់ ការទទួលខុសស្តូវទីមយួរបស់ស្សីថ 
ចុំដពាះស្គួោររបស់នាង គឺដមើលកថ្ពួកដគ និងដធវើឱ្យស្គួោរោនសុភមងគល។ ដនះមនិកមនជាកិចចការតូចតាចដទ ប៉ុកនថវាជា
កិចចការកដលមកពីស្ពះ ដហើយស្ពះជាោច ស់នឹងជួយ  ស្ពមទុំងពស្ងឹងស្តសថីកដលោនបុំណ្ងចងក់ាៃ យជាភរយិា និងជាោថ យ
ដល៏អស្បដសើរបុំផុត។ 
 
 ភរយិា និងោថ យលអ ដរៀនដធវើមាូបអវីកដលលអសស្ោបស់្គួោរ និងអវីកដលោប់ចិតថពួកដគ ជាមយួនឹងស្បាកក់ដលនាង
អាចរកបាន។ ដដើមផដីរៀបចុំមាូបកដលស្តូវសស្ោបព់ួកដគ នាងស្តូវកតដរៀនអុំពីមុខមាូបកដលស្តឹមស្តូវ។ វាជាអុំណ្រមយួសស្ោប់
ស្តសថីកដលស្សឡាញ់ស្គួោររបស់ខៃួនដដើមផរីកាស្គួោរឱ្យរកីរយ ដហើយោអ តបាត និងដស្តកអរនឹងដធវើកិចចការរបស់ខៃូនដដើមផឱី្យ
ដឃើញថ្វ ដសចកថីស្តូវការរបស់ពួកដគស្តូវបានបុំដពញដហើយ។ ស្បសិននាងដលើកកិតថិយសស្ពះជាោច ស់ នាងមនិគិតថ្វ វាជា
បនធុកកបុងការដរៀបចុំមាូបអាហារសស្ោបស់្គួោរដៅដពលដវោស្តឹមស្តូវ ដហើយដធវើជាអបកដរៀបចុំសុំដលៀកបុំពាករ់បស់ោវ ម ីនិង
កូនៗកដលនាងស្តូវដមើលកថ្ និងដរៀបចុំផធះតាមលុំោបល់ុំដោយបានដនាះដទ។ កិចចការដោយដសចកថីស្សឡាញ់ទុំងដនះ ោន
សស្ោបអ់ស់អបកកដលដៅជិតសបិទននឹងនាង។ ស្បពនន និងោថ យស្បដភទដនះដហើយកដលស្គួោរចងប់ាន។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
៩ ចូរសរសរពីរដបៀបកដលស្តសថីអាចកាៃ យជាដមផធះលអយ៉ាងដហាចណាស់ឱ្យបានបីយ៉ាង។ 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
     ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ទោយររ ងររយ័តនរន ងការច្ំណាយ By Careful Spending 
 ការអរសបាយរបស់ស្សីថកដលដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះ គឺបានឆៃុះបញ្ញច ុំងដៅស្គបស់កមេភាពកដលនាងដធវើ។ នាងនឹង
ដឃើញថ្វ វាពិបាកខាៃ ុំងកបុងការដស្តកអរ ស្បសិនដបើនាងមនិោនស្បាកក់ដលវាចាុំបាចដ់ដើមផកីថ្រកាស្គួោរ និងផធះសកមផងរបស់
នាងបានស្តឹមស្តូវដនាះដទ។ ប៉ុកនថ ស្ពះជាោច ស់អាចជួយ នាងឱ្យដចះដពញចិតថនឹងអវីកដលនាងោន ដហើយអាចអបរ់ ុំនាងមនិឱ្យ
ចុំណាយដលើសចុំណូ្លរបស់ស្គោួរដឡើយ។ ស្បសិនដបើ នាងទុកចិតថស្ពះជាោច ស់ អុំណ្ររបស់នាងនឹងឱ្យនាងដឹងថ្វ 
ស្ពះជាោច ស់នឹងមនិដបាះបងន់ាង និងស្គួោររបស់នាងដឡើយ។ 
 

កុុំបដណាឋ យខៃួនដអាយឈៃក់នឹងការស្សឡាញ់ស្បាកដ់ឡើយ គឺស្តូវសកបច់ិតថនឹងស្ទពយសមផតថិ កដលបងបអូនោន
ដៅដពលដនះ ដផតិស្ពះជាោច ស់ោនស្ពះបនធូលថ្វ៖ «ដយើងនឹងមនិទុកអបកដចាល ដហើយកម៏និដបាះបងអ់បក
ដចាលកដរ»។ (ដហស្បឺ ១៣:៥) 

 
ស្ពះរបស់ខញុ ុំនឹងបុំដពញដសចកឋីស្តូវការស្គបយ៉់ាងរបស់បងបអូន ស្សបតាមសិររីងុដរឿងដស៏្បដសើរបុំផុតរបស់ស្ពះអងគ 
ដោយរមួកបុងអងគស្ពះស្គិសឋដយសូ៊។ (ភលីីព ៤:១៩) 

 
 ស្តសថីស្តូវកតកសវងរកវធិីោស្តសថដដើមផសីនស ុំស្បាក ់ដៅដពលទិញមាូបអាហារ និងរបស់ដផសងៗដទៀតសស្ោបស់្គួោរ។ វាមនិ
កមនជាការចាុំបាច់ដទកបុងការទិញទុំនិញកដលោនតសមៃសថ្ៃៗ។ ជាការពិត ោនដពលដស្ចើនកដលស្តសថីោនតស្មូវការពិដសសកបុង
ការចូលដៅកានស់្ពះជាោច ស់ដោយអធិោឌ ន។ ស្ទងស់ងឃមឹថ្វ បុស្តរបស់ស្ពះអងគហ៊ានទូលសូមស្ទងស់ស្ោបអ់វីកដលពួកដគ
ស្តូវការ ប៉ុកនថ ទីមយួស្តូវអរស្ពះគុណ្សស្ោបអ់វីកដលពួកដគោនជាមុនសិន។ ដោកប៉ូលសរដសរថ្វ៖ 
 

សូមកុុំខវល់ខាវ យនឹងអវីដឡើយ ផធុយដៅវញិ កបុងស្គបក់ាលៈដទសៈទុំងអស់ ស្តូវទូលស្ពះជាោច ស់ដអាយស្ជាបពី
សុំណូ្មពររបស់បងបអូន ដោយអធិោឌ ន និងទូលអងវរទុំងអរស្ពះគុណ្ស្ពះអងគផង។ (ភលីីព ៤:៦) 

 
លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១០ ចូរសរដសរពរីដបៀបកដលស្តសថីអាចសនស ុំស្បាកដ់ៅកបុងផធះយ៉ាងដហាចណាស់ឱ្យបានពីរ កដលផថល់ដោយគុំនិតអបកផ្ទធ ល់ក ៏ 
       បាន ឬ រកគុំនិតទុំងដនាះដៅកបុងដមដរៀនកប៏ានកដរ។ 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
១១ សូមទដនធញគមពរីភលីីព ៤:៦។ សូមសូស្តវាដៅកានម់នុសសណាោប ក។់ 
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រសឡាញ់ និងអប់ររំនូៗ Loving and Training the Children 
 ោថ យោនអភយ័ឯកសិទនិពិដសសមយួ និងោនការទទួលខុសស្តូវកបុងការស្សឡាញ់ បដស្ងៀន និងអបរ់ ុំកូនៗ តផតិជា
ធមេតានាងកតងកតដៅជាមយួពួកដគដស្ចើនជាងឪពុកដៅជាមយួដគ។ 
 
 អវីកដលោវក័ប៉ូលបានសរដសរកបុងគមពរី២ធីម៉ូដថ្ ១:៥ ដយើងដជឿថ្វ ដោកធីម៉ូដថ្បានដរៀនពីដសចកថីពិតកដលកចងដៅ
កបុងស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ពីោថ យ និងពីយាយរបស់ោត។់ វាជាដសចកថីស្សឡាញ់របស់នាងហាណាចុំដពាះ
ស្ពះជាោច ស់ និងចុំដពាះោុំយូកអលកូនស្បុសរបស់នាង កដលបាននាុំនាងឱ្យថ្វវ យកូនរបស់ខៃួនឱ្យដៅបដស្មើស្ពះជាោច ស់ 
(១ោុំយូកអល ១:២៤-២៨)។ ោថ យរបស់ដោកម៉ូដស បានបដស្ងៀនដោកផងកដរថ្វ ដៅដពលដោកចាស់ដៅ ដោកនឹង
អាចដធវើការសដស្មចចិតថកបុងការបដស្មើស្ពះជាោច ស់បាន (ដហស្បឺ ១១:២៤-២៥)។ «កូនរបស់នាងនាុំោប ដកាតសរដសើរនាង រឯី
ោវ មរីបស់នាងកដ៏លើកតដមកើងនាង» (សុភាសិត ៣១:២៨) ស្ពះបនធូលដនះ ោនស្បដយាជនច៍ុំដពាះស្តសថីកដលដោរពដកាតខាៃ ច
ស្ពះ និងស្ពមទទួលតួនាទីជាភរយិា និងជាោថ យដោយចិតថដោេ ះស្តង។់ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១២ ដតើស្បដយាគទុំងបីខាងដស្កាមណាមយួ កដលោនោថ យដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះ បានបដស្ងៀនពួកដគពីដសចកថីពិតរបស់ 
      ស្ពះជាោច ស់? 
 ក) ដោកធីម៉ូដថ្ ដោកម៉ូដស និងដោកប៉ូល 
 ខ) ដោកម៉ូដស ដោកោុំយូកអល និងដោកធីម៉ូដថ្ 
 គ) ដោកោុំយូកអល ដោកម៉ូដស និងដោកប៉ូល 
 

ទធវើការទៅខាងទរៅផទះ Serving Outside the Home 
 ដទះបីជា កថីបារមេណ៍្ទីមយួរបស់ស្តសថី គឺជាស្គួោររបស់នាងកដ៏ោយ ក៏នាងោនការយកចិតថទុកោកដ់ផសងៗដទៀត
កដរ។ ស្តសថីកដលដយើងអានដៅកបុងគមពរីសុភាសិតជុំពូក៣១ មនិកមនជាស្សីខជិលស្ចអូសដឡើយ។ នាងដធវើការដៅចោក រ និងោន
ទុំនិញលអៗ ដដើមផលីក។់ ពិតណាស់ ដនះវានឹងមនិអនុវតថជាក់កសឋងពីរដបៀបដូចោប របស់ស្តសថីមយួចុំនួននាដពលសពវសថ្ង កដល
មនិរស់ដៅតាមជនបទដនាះដទ ប៉ុកនថវាជាការពិត កដលភរយិាអាចផថល់សុខុោលភាពដល់ស្គួោរបាន។ 
 
 វាជាស្ពះពរសស្ោប់ស្តសថីកដលអាចចាតក់ចងការងាររបស់ខៃួនបាន ទុំងការងារកបុងផធះ និងការងារដស្ៅដផសងៗដទៀត។ 
ប៉ុកនថ ោវ មសី្តូវកតស្បុងស្បយត័មនិស្តូវោេ នដហតុផលចុំដពាះការរ ុំពឹងចងប់ានរបស់នាងដឡើយ។ ភរយិាមនិអាចដកាឋ បកាថ ប់
បនធុក ស្គួោរ និងកូនៗ ស្ពមទុំងកិចចការដៅខាងដស្ៅផធះដោយោេ នការជួយ ពីោវ មរីបស់នាងដនាះដឡើយ។  
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 លកខណ្ៈរបស់ស្តសថី កដលដយើងបានសិកាកបុងដមដរៀនដនះ គឺជាស្សីថសវឆាៃ ត ោនដសចកថីដមតាថ ករណុា និងោនចិតថ
សបផរុស(សុភាសិត ៣១:២០)។ ស្ពះជាោច ស់បានស្បទនកោៃ ុំង និងកិតថិយសដល់នាង ដោយោរនាងដោរពដកាតខាៃ ច
ស្ពះអោច ស់ និងោឋ ប់បងាគ ប់ស្ពះអងគ។ «នាងោនកោៃ ុំង និងោនកិតថិយសសថ្ៃថ្បូរ នាងសមៃងឹដមើលដៅអនាគត ដោយឥត
បារមាអវីដឡើយ» (ខ២៥)។ របូដឆាមដោមពណ៌្រកមងបដញ្ញឆ តចិតថ រឯីសុំរស់លអោអ ត មនិដៅសទិតដសទររហូតដទ ោនកតស្តសថី
ដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះអោច ស់ប៉ុដណាត ះ កដលគួរដកាតសរដសើរ។ សស្មស់របស់ចរតិលកខណ្ៈដនះ គឺោនភាពស្សស់ោអ តជាង
មុខោតោ់អ តបាតតផតិ «សុំរស់លអោអ ត មនិដៅសទិតដសទររហូតដទ ោនកតស្តសថីដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះអោច ស់ប៉ុដណាត ះ កដលគួរ
ដកាតសរដសើរ» (ខ៣០)។ 
 

លំហាត់អន វតតន៍ 
 
១៣ ដតើលកខណ្ៈសមផតថិពីរយ៉ាង កដលជាភាពចាុំបាច់សស្ោបស់្សីថអាចករកពនប់នធុកដផសងៗដៅខាងដស្ៅផធះបានជាអវី? 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 

 
៧ ដពលអបកចងចាុំគមពរីសុភាសិត៣១:២៦,២៨ សូមសូស្តខទុំងដនះដៅកានម់នុសសដផសងដទៀត។ 
 
១ ដពលអបកចងចាុំខទុំងដនះបានលអដហើយ សូមសូស្តវាដៅកាន់មនុសសដផសងដទៀត។ 
 
៨ ដៅកបុងពាកយដពជន ៍និងសកមេភាព។ 
 
២ ការស្សឡាញ់ និងការដោរពរវាងោវ ម ីនិងភរយិា។ 
 
៩ ដោយការដរៀបចុំអាហារកដលោនភាពទកទ់ញ និងោនសុខុោលភាពសស្ោបស់្គួោររបស់នាង ការកថ្រកាកូន    
         របស់ខៃួនបានយ៉ាងស្តឹមស្តូវ ដហើយនិងោនផធះោអ ត ស្ពមទុំងោនលុំោប់លុំដោយ 
 
៣ ស្បដយាគ ក) គឺស្តឹមស្តូវ។ 
 
១០ ស្តសថីកដលបានោកព់ិនយ័ដល់ខៃួនឯង កបុងការទិញកតអវីកដលជាការចាុំបាច។់ អាចសនស ុំស្បាកស់ស្ោបស់្គួោរ។ ពួក     
        ដគអាចទិញរបស់របរតសមៃលេមៗសស្ោបស់្គួោរ។  
 
៤ ស្ពះគមពរី 
 
១១ ដពលអបកបានដរៀនពីអតទបទគមពរីដនះបានលអ សូមសូស្តខគមពរីដនះដៅកាន់មនុសសដផសងដទៀត។ 
 
៥ ស្បដយាគ គ) គឺស្តឹមស្តូវ។ 
 
១២ ខ) ដោកម៉ូដស ដោកោុំយូកអល និងដោកធីម៉ូដថ្ 
 
៦ គមពរីសុភាសិត 
 
១៣ ការងាររបស់នាងដៅផធះ គួរោនការចាតក់ចង ដហើយនាងស្តូវការជុំនួយពីោវ មរីបស់ខៃួនកដរ។ 
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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។ 
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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។ 
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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។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



130 

 

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                  
                                                               ។ 
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CL6260  អាពាហព៍ិពាហ ៍និងរគួសារ / CL6260 Marriage and the Home 
 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទីមួយ 
សូមបំទពញច្ទនល ះខាងទរកាម៖ 
ដ េ្ ះ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ដលខដរៀងសិសស…………………………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចដនាៃ ះដចាលស្បសិនជាអបកមនិោគ ល់ដលខរបស់អបក។) 

អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ស្បដទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

ការណណន ំ
 ដពលអបកបានបញ្ចប់ការសិកាជុំពូកនីមយួៗរបស់អបក សូមបុំដពញស្កោសចដមៃើយការវាយតសមៃតាមជុំពូក។ សូមអាន
សុំណួ្រនីមយួៗដោយយកចិតថទុកោក។់ ោនចដមៃើយមយួលអបុំផុតសស្ោបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ សូមោកព់ណ៌្ដមេ សស្ោប់
ចដមៃើយកដលអបកបានដស្ជើសដរ ើស។ សូមស្បាកដថ្វ ដលខកដលដៅដលើ ស្កោសចដមៃើយ គឺដូចោប នឹងដលខសនសុំណួ្រកដលអបក
កុំពុងកតដឆៃើយ។  
 
ឧទហរណ៏្ 
១. ការដកើតជាថ្េីោននយ័ថ្វ 
 ក) ដកើតមឋងដទៀត។ 
 ខ) ទទួលស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះ។ 
 គ) ចាបដ់ផថើមឆាប ុំថ្េី។ 
 
 ចដមៃើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ) ទទលួស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះ។ ដូដចបះអបកគួរកតោក់ពណ៌្ដមេ   ខ ដូចដនះ 
 ១.  ក ខ គ ឃ 
 
  សូមដបើកទុំពរ័បនថមយួដទៀត ដៅដពលអបកចងច់ាប់ដផឋើម។ 
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រកដាសចផមលើយជំពូកទីមួយ  

 សូមោក់ពណ៌្ដមេ ដៅកកនៃងកដលស្តឹមស្តូវដោយស្បុងស្បយត័បសស្ោបដ់លខនីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ គ ឃ  ១១. ក ខ គ ឃ 
២. ក ខ គ ឃ  ១២. ក ខ គ ឃ 
៣. ក ខ គ ឃ  ១៣. ក ខ គ ឃ 
៤. ក ខ គ ឃ  ១៤. ក ខ គ ឃ 
៥. ក ខ គ ឃ  ១៥. ក ខ គ ឃ 
៦. ក ខ គ ឃ  ១៦. ក ខ គ ឃ 
៧. ក ខ គ ឃ  ១៧. ក ខ គ ឃ 
៨. ក ខ គ ឃ  ១៨. ក ខ គ ឃ 
៩. ក ខ គ ឃ  ១៩. ក ខ គ ឃ 
១០. ក ខ គ ឃ  ២០. ក ខ គ ឃ 
៩. ក ខ គ ឃ  ១៩. ក ខ គ ឃ 
១០. ក ខ គ ឃ  ២០. ក ខ គ ឃ 
 
 ដនះជាការបញ្ចបស់នតស្មូវការសស្ោបជ់ុំពូកទី១។ សស្ោប់ពិនធុ សូមដផញើសនៃឹកចដមៃើយដមដរៀនទី១ ដៅឲ្យស្គរូបស់អបក 
ឬ កដ៏ៅការយិាល័យកដលដៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។ សូមបនថការសិការបស់អបកដៅកបុងជុំពូកទី២។ 
 
 
 
 
 
 

 
 
PN 06.13 

 
 

សស្ោបដ់ស្បើដៅការយិាល័យសនសកល
វទិាល័យគៃូបលប៉ុដណាត ះ 

 សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតពមលជំពូកទី១ 
 
១ ចាបស់ុំខាន់កតមយួដៅដលើកផនដីកដលស្ពះជាោច ស់បានបដងកើតមក មុនដពលអុំដពើបាបបានធាៃ កម់កដលើពិភពដោក គឺជា 
 ក) ការស្គបស់្គង។ 
 ខ) អាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 គ) ការអបរ់ ុំ។ 
 
២ អាពាហ៍ពិពាហ៍ ជាទុំនាកទ់ុំនងពិដសសមយួ ពីដស្ពាះ វាជា 
 ក) ការរបួរមួរវាងបុរស និងស្សីថ។ 
 ខ) ចាបស់នការទុំនាកទ់ុំនង។ 
 គ) ការកបងកចកការងារ។ 
 
៣ ស្ពះបនធូលស្ពះជាោច ស់បងាា ញពី អាពាហ៍ពិពាហ៍ពិសិដឌ ដោយបញ្ញជ ក់ថ្វ 
 ក) ខណ្ៈដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ បុរសគួរកតស្បាថ្វប ចងប់ានភរយិារបស់បុរសដផសងដទៀត កដលោតម់និអាចនឹង  
               ស្បស្ពឹតថអុំដពើសហាយសេនប់ាន។ 
 ខ) ស្បសពណី្តាមតុំបនច់ុំដពាះអាពាហ៍ពិពាហ៍ គួរកតស្បកានខ់ាជ ប់។ 
 គ) មនុសសកដលដរៀបការដហើយ មនិគួរោនចុំណ្ង់ចងប់ានបថី ឬ ស្បពននរបស់អបកដសទ ដហើយកម៏និគួរស្បស្ពឹតថអុំដពើ 
              សហាយសេនក់ដរ។ 
 
៤ ចុំណ្ង់ផៃូវដភទកដលអូសទញបុរស និងស្សីថឱ្យោនអារមេណ៍្ជាមយួោប  គឺបានបដងកើតដឡើងដោយ 
 ក) ស្ពះជាោច ស់។ 
 ខ) ដោកិយ។៍ 
 គ) ោរោតាុំង។ 
 
៥ ស្ពះជាោច ស់ចងឱ់្យដយើងដចៀសដចញពីអុំដពើស្បាកចាកសីលធម៌ ទុំងមុនដពល និងដស្កាយដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ដដើមផ ី 
    បងាា ញការដោរពចុំដពាះ…របស់ដយើង។ 
 ក) ឪពុកោថ យ 
 ខ) មតិថភកថិ 
 គ) របូកាយ 
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៦ ដតើស្បដយាគខាងដស្កាមណាមយួកដលស្តឹមស្តូវ? 
 ក) ស្គិសថបរស័ិទ ោនដសរភីាពដចញពីដសចកថីលផងួ។ 
 ខ) ស្ពះជាោច ស់ស្បទនឫទន នុភាពដល់ស្គិសថបរស័ិទឱ្យយកឈបះដលើដសចកថីលផងួ។ 
 គ) ស្គិសថបរស័ិទយកឈបះដលើដសចកថីលផងួដោយការដចះទបច់ិតថខៃួនឯង។ 
 
៧ ដោកយ៉ូកសបជាគុំរដូល់មនុសសកដល 
 ក) មនិបានចាញ់លផងួដោយកាមតណាា ។ 
 ខ) រតដ់ចញពីដសចកថីលផងួ។ 
 គ) ចាញ់ការលផងួ។ 
 
៨ ការដស្ជើសដរ ើសសដគូរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ោនោរសុំខាន់ ដស្ពាះសដគូរបស់អបកនឹង 
 ក) ដធវើជាសដគូរជីវតិ។ 
 ខ) ឆៃុះបញ្ញច ុំងពីោទ នភាពសងគមរបស់អបក។ 
 គ) ជុំនួសភាពទនដ់ខាយរបស់អបក។ 
 
៩ ខាប តគុំរតូាមស្ពះគមពរីសស្ោបក់ារដស្ជើសដរ ើសសដគូអាពាហ៍ពិពាហ៍កផអកដលើ 
 ក) តស្មូវការទីមយួរបស់អបកដជឿដរៀបការជាមយួអបកដជឿ។ 
 ខ) ការដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ និងោនស្បវតថសិ្សដដៀងោប ។ 
 គ) ការស្ពមដស្ពៀងដលើដោលការណ៍្ស្គឹះ និងដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទ។ 
 
១០ គុណ្សមផតិថផ្ទធ ល់ខៃួនសុំខានប់ុំផុត កបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូរអាពាហ៍ពិពាហ៍គឺជា 
 ក) អាយុ ការអបរ់ ុំ និងដទពដកាសលយ។ 
 ខ) ភាពដពញវយ័ របូរងខាងដស្ៅ និងការដោរព។ 
 គ) ចរតិលកខណ្ៈ ទោៃ ប ់និងចុំណាបអ់ារមេណ៍្។ 
 
១១ ដតើការណាមយួកដលសដគូរជីវតិស្បាថ្វប ចងប់ានខាៃ ុំងបុំផុត? 
 ក) ឥរយិាបថ្សនការទុកចិតថ និងការអតឱ់្នឱ្យ 
 ខ) ការអបរ់ ុំ និងកិតថិយសកបុងសងគម 
 គ) ភាពស្សស់ោអ ត និងស្ទពយសមផតថិ 
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១២ ការដឹកនាុំរបស់ស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះការដស្ជើសដរ ើសសដគូរអាពាហ៍ពិពាហ៍ដកើតដឡើងជាញឹកញយ ដូចជាដរឿងរ៉វរបស់នាង  
      រស់ និងដោកបូអូស វាជាទស្មងក់បបបទសន 
 ក) ដុំបូនាេ នរបស់ឪពុកោថ យ ឬ អបកចាស់ទុុំកដលោនបទពិដោធនដ៍ផសងៗដទៀត។ 
 ខ) ការដបើកសកមថងផ្ទធ ល់ខៃួនតាមរយៈការនិមតិថ។ 
 គ) ការទក់ទញរបូរងខាៃ ុំងរវាងមនុសសពីរនាក។់ 
 
១៣ ស្បដភទសនដសចកថីស្សឡាញ់របស់បុគគលមយួស្តូវកតកសវងរកកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូរអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាអារមេណ៍្សន 
 ក) ភាពសបាយរកីរយរស់ដៅជាមយួោប ។ 
 ខ) ភាពជាកមេសិទនោប ដៅវញិដៅមក។ 
 គ) ការបុំដពញតស្មូវការរបស់ោប ។ 
 
១៤ បុគគលមយួអាចោនការធានារ៉បរ់ងពីបុំណ្ងស្ពះទយ័របស់ស្ពះកបុងការដស្ជើសដរ ើសសដគូរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ដពលោត ់ឬ    
      នាង 
 ក) ោនបទពិដោធន៍ពីអារមេណ៍្សងបសុ់ខ។ 
 ខ) រកនរណាោប កក់ដលោនលកខណ្ៈសមផតថិស្តឹមស្តូវទុំងអស់។ 
 គ) យល់ស្ពមដរៀបការជាមយួស្គិសថបរស័ិទណាកដលគួរកតដរៀបការ។ 
 
១៥ កបុងអុំឡុងដពលភាជ បព់ាកយមុនដពលដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ គឺជាដវោដដើមផពីិនិតយដមើល 
 ក) ថ្វដតើសដគូរកដលអបកបានដស្ជើសដរ ើសជាស្គិសថបរស័ិទឬកអ៏ត។់ 
 ខ) ភាពចុះសស្មុងោប កបុងដពលរមួដភទ។ 
 គ) ការសេ័ស្គចិតថបដងកើតភាពចុះសស្មុងរវាងោប នឹងោប ។ 
 
១៦ ស្បសពណី្ភាជ បព់ាកយនឹងអាចជាឧបគគសសស្ោប់គូរដសបហ៍ជាស្គិសថបរស័ិទ ស្បសិនដបើជាស្បសពណី្ដនាះ 
 ក) ោនភាពសបាយរកីរយ។ 
 ខ) មនិបានដលើកកិតថិយសស្ពះជាោច ស់។ 
 គ) ជាតស្មូវការរបស់កមេវធិ។ី 
 
១៧ អាពាហ៍ពិពាហ៍ពិតស្បាកដរបស់គូរដសបហ៍កដលបានភាជ បព់ាកយដហើយ គួរកតជាបទ់ក់ទងនឹង 
 ក) ការបុំដពញតាមចាប ់និងពិធីោោនា។ 
 ខ) ពិធីោោនាកបុងស្កុមជុំនុុំ ស្បសិនដបើគូរដសបហ៍ជាស្គិសថបរស័ិទ។ 
 គ) ពិធីរបស់រដឌដដើមផកីាតប់នទយដលើការចុំណាយ។ 
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១៨ ោរសុំខាន់សនស្គួោរគឺជា 
 ក) ការផថល់កុំដណ្ើ ត និងការលូតោស់របស់បុស្តធីតា។ 
 ខ) ឥទនិពលដលើចរតិលកខណ្ៈលូតោស់របស់ឪពុកោថ យ។ 
 គ) ការឆៃុះបញ្ញច ុំងពីគុណ្តសមៃសនសហគមន៍តាមតុំបន។់ 
 
១៩ ការចុះសស្មុងោប ស្សបដៅតាមអាពាហ៍ពិពាហ៍រមួបញ្ចូ លទុំង 
 ក) ការមនិស្ពមទទួលយកដុំបូនាេ នរបស់ឪពុកោថ យទុំងសងខាង។ 
 ខ) ការផថល់ឱ្យោវ មោីនទុំនួលខុសស្តូវដពញដលញកបុងការចាត់កចងថ្វកិារ។ 
 គ) គិតពីចុំកណ្កអវីកដលជាការលអស្បដសើរបុំផុតសស្ោបទ់ុំងពីរនាក ់មនិកមនកតមយួ។ 
 
២០ ការថ្វវ យបងគុំស្គួោរ គួរកតចាបដ់ផថើមដពលកដល 
 ក) គូរដសបហ៍ចាប់ដផថើមដរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍។ 
 ខ) បុស្តធីតាអាចយល់បាន។ 
 គ) បុស្តចាបក់ុំដណ្ើ ត។ 
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CL6260  អាពាហព៍ិពាហ ៍និងរគួសារ / CL6260 Marriage and the Home 
 
ររោសច្ទមលើយជំពូរទីពីរ 
ដ េ្ ះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ដលខដរៀងសិសស……………………………………………………………………………………………………………………… 

(ទុកចដនាៃ ះដចាលស្បសិនជាអបកមនិោគ ល់ដលខរបស់អបក។) 
អាសយោឌ ន……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ស្បដទស………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ការណណន ំ
 ដពលអបកបានបញ្ចប់ការសិកាដមដរៀននីមយួៗរបស់អបក សូមបុំដពញស្កោសចដមៃើយការវាយតសមៃតាមជុំពូក។ សូម
អានសុំណួ្រនីមយួៗដោយយកចិតថទុកោក។់ ោនចដមៃើយមយួកដលលអបុំផុតសស្ោបស់ុំណួ្រនីមយួៗ។ ចូរោក់ពណ៌្ដមេ  
សស្ោបច់ដមៃើយកដលអបកបានដស្ជើសដរ ើស។ សូមស្បាកដថ្វ ដលខកដលដៅដលើ ស្កោសចដមៃើយ គឺដូចោប នឹងដលខសនសុំណួ្រ
កដលអបកកុំពុងកតដឆៃើយ។  
 
ឧទហរណ៏្        
                                                                                                                                       
១.  ការដកើតជាថ្េីោននយ័ថ្វ                                                                                                                          

ក) ដកើតមឋងដទៀត។                                                                                                                               
ខ) ទទួលស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះ។                                                                                                         
គ) ចាបដ់ផថើមឆាប ុំថ្េី។ 

 
ចដមៃើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ) ទទលួស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះ។ ដូដចបះ អបកគួរកតោក់ពណ៌្ដមេ    ខ   ដូចដនះ៖ 

១.  ក     ខ     គ ឃ 
 

   សូមដបើកទុំពរ័បនថមយួដទៀត ដៅដពលអបកចងច់ាបដ់ផឋើម។ 
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រកដាសចផមលើយជំពូកទីពីរ 

 សូមោកព់ណ៌្ដមេ  ដៅកកនៃងកដលស្តឹមស្តូវដោយស្បុងស្បយត័ប សស្ោបដ់លខនីមយួៗ។ 
 
១. ក ខ គ ឃ  ១១. ក ខ គ ឃ 
២. ក ខ គ ឃ  ១២. ក ខ គ ឃ 
៣. ក ខ គ ឃ  ១៣. ក ខ គ ឃ 
៤. ក ខ គ ឃ  ១៤. ក ខ គ ឃ 
៥. ក ខ គ ឃ  ១៥. ក ខ គ ឃ 
៦. ក ខ គ ឃ  ១៦. ក ខ គ ឃ 
៧. ក ខ គ ឃ  ១៧. ក ខ គ ឃ 
៨. ក ខ គ ឃ  ១៨. ក ខ គ ឃ 
៩. ក ខ គ ឃ  ១៩. ក ខ គ ឃ 
១០. ក ខ គ ឃ  ២០. ក ខ គ ឃ 
 
 ដនះជាការបញ្ចបស់នតស្មូវការសស្ោបជ់ុំពូកទី២។ សស្ោប់ពិនធុ សូមដផញើស្កោសចដមៃើយជុំពូកទី២ ដៅឱ្យស្គូរបស់អបក 
ឬក ៏ដៅការយិាល័យកដលដៅកបុងតុំបនរ់បស់អបក។ 
 
 
 
 
 
 
 

 
PN 06.13 

 
 
 
 
 

សស្ោបក់ារយិាល័យពិភពដោកប៉ុដណាត ះ 

សថ្ងទី…………………………………………… 

ពិនធុ…………………………………….. 
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ការវាយតពមលជំពូកទី២ 
 
១ ការទទួលខុសស្តូវរបស់ោវ មកីដលស្ពះជាោច ស់បានស្បទនឱ្យគឺ 
 ក) ស្តូវទទួលខុសស្តូវចុំដពាះស្ពះជាោច ស់ចុំដពាះអវីកដលដកើតដឡើងដៅកបុងស្គួោរ។ 
 ខ) ដស្បើសិទនអុំណាចដពញដលញដលើស្គួោររបស់ខៃួន។ 
 គ) ោក់បាុំងកុំហុសពីស្គួោររបស់ខៃួន។ 
 
២ ោវ មគីួរបងាា ញដសចកថីស្សឡាញ់កដលមនិអាតាេ និយមចុំដពាះភរយិារបស់ខៃួនដោយ 
 ក) សរដសើរដលើោប សដដធវើមាូបរបស់នាង។ 
 ខ) ោនអារមេណ៍្ឈចឺាប់ ដពលនាងោនអារមេណ៍្ឈចឺាប។់ 
 គ) ទមទរការោឋ ប់បងាគ បរ់បស់នាងចុំដពាះខៃួនឯង។ 
 
៣ ទុំនាកទ់ុំនងសនស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពះស្គិសថ គឺជាគុំរសូន 
 ក) ទុំនាកទ់ុំនងរវាងោវ ម ីនិងភរយិា។ 
 ខ) ទុំនាកទ់ុំនងរវាងោថ យ និងកូន។ 
 គ) ទុំនាកទ់ុំនងរវាងនិដយាជិត និងនិដយាជក។ 
 
៤ ដពលោវ មភីរយិាកដលដរៀបការដហើយោនបញ្ញា  ដគគួរកត 
 ក) អធិោឌ ន  និងកសវងរកដុំដណាះស្ោយជាមយួោប ។ 
 ខ) កុុំខវល់ពីបញ្ញា  ដនាះវានឹងបាត់ដោយឯកឯង។ 
 គ) ដៅរកឪពុកោថ យរបស់ខៃួនសស្ោបក់ារកណ្នាុំមុនអវីៗដផសងដទៀត។ 
 
៥ អតទបទគមពរីបដស្ងៀនថ្វ ោវ មបីុំដពញតួនាទីរបស់ខៃួនកបុងការកថ្រកាស្កុមស្គួោរ ដៅដពលដគដមើលដឃើញពី…របស់ដគ 
 ក) តស្មូវការខាងោច់្ម 
 ខ) តស្មូវការខាងស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 គ) តស្មូវការខាងោច់្ម និងខាងស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្ 
 
៦ ស្បសិនដបើភរយិាស្សឡាញ់ និងដោរពោវ មរីបស់ខៃួន នាងនឹង 
 ក) រ ុំឮកោស់ដតឿនោតជ់ាញឹកញាប់។ 
 ខ) ោឋ ប់តាមោត់ដោយសុខចិតថ។ 
 គ) ស្បាបនូ់វអវីកដលោតស់្តូវដធវើកបុងស្គបោ់ទ នភាពទុំងអស់។ 
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៧ ស្តសថីោប កអ់ាចដធវើឱ្យោវ មរីបស់ខៃួនរកីរយនឹងស្គួោរតាមរយៈ 
 ក) ការដធវើអវីសបាយៗតាមមដធាបាយរបស់នាង។ 
 ខ) ការដស្បៀបដធៀបជីវតិនាងដៅនឹងជីវតិរបស់អបកដសទកដលដគោនដស្ចើនជាង។ 
 គ) ការទិញដស្គឿងសងាា រមឹសថ្ៃៗ  ដបើដទះបីវាស្តូវជុំពាកប់ុំណុ្លដគដដ៏ោយ។ 
 
៨ ទុំនួលខុសស្តូវទីមយួរបស់ភរយិា គឺ 
 ក) ដធវើឱ្យស្គួោរោនសុភមងគល។ 
 ខ) កថ្រការងកាយរបស់ខៃួន។ 
 គ) ផគតផ់គងស់្គួោរ។ 
 
៩ អវីកដលដោកម៉ូដស ោុំយូកអល និងដោកធីម៉ូដថ្បានរកីចដស្មើនជាទូដៅគឺជា 
 ក) ការកណ្នាុំដល៏អបុំផុត។ 
 ខ) សមតទភាពកបុងការដឹកនាុំអបកដសទ។ 
 គ) ឥទនិពលពីោថ យកដលដោរពដកាតខាៃ ចស្ពះជាោច ស់។ 
 
១០ ភរយិាកដលដធវើការដៅខាងដស្ៅផធះ ស្តូវកត 
 ក) ោនកោៃ ុំង និងស្បាជាញ កដលហួសពីសមតទភាពរបស់មនុសស។ 
 ខ) ដចះដរៀបចុំ និងដចះជួយ ោវ មរីបស់ខៃួន។ 
 គ) ស្បកានខ់ាជ ប់នូវការទទួលខុសស្តូវទុំងអស់ដៅកបុងផធះ។ 
 
១១ ដតើស្ពះជាោច ស់បានសនាថ្វនឹងស្បទនអវីដល់កូនកដលដចះោថ ប់បងាគ ប?់ 
 ក) ដសចកថីសុខោនថ។ 
 ខ) ោទ នសួគ។៌ 
 គ) អាយុកវង។ 
 
១២ ការោនជុំនួយពីកូនៗដៅកបុងផធះ គឺជាវធិីលអមយួដដើមផ ី
 ក) អបរ់ ុំពួកដគមនិឱ្យដចះោឋ ប់បងាគ ប។់ 
 ខ) បកនទមបនធុកការងារដលើឪពុកោថ យកានក់តដស្ចើន។ 
 គ) ជួយ ពួកដគឱ្យស្ពមទទួលការទទួលខុសស្តូវ។ 
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១៣ បុស្តធីតាគួរកតទទួលបានការដលើកទឹកចិតថឱ្យស្ពមទទួលយកស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះ 
 ក) ភាៃ មៗដពលពួកដគដឹងថ្វអុំដពើបាបជាអវី។ 
 ខ) បនាធ បព់ីពួកដគបានទទួលការបដស្ងៀនស្ពះគមពរីស្គបស់្ោន។់ 
 គ) ដពលពួកដគដរៀននិយាយ និងអាចថ្វតាមដសចកថីអធិោឌ នរបស់អបកោនបាបបាន។ 
 
១៤ មនុសសគួរកតដរៀនថ្វវ យបងគុំស្ពះជាោច ស់ 
 ក) កបុងវយ័ជុំទង។់ 
 ខ) តាុំងពដីកេង។ 
 គ) តាុំងដពលដគចាប់ដផថើមធុំដពញវយ័។ 
 
១៥ ស្បសិនដបើឪពុកោថ យរបស់អបកមនិកមនជាស្គិសថបរស័ិទ អបកគួរកត 
 ក) ពិនិតយដមើលពីដសរភីាពខៃួនឯងដចញពីសិទនិអុំណាចរបស់ពួកោត។់ 
 ខ) ោថ ប់បងាគ បោ់ត់ដៅស្គបោ់ទ នការទុំងអស់។ 
 គ) ដោរពពួកោតដ់លើកកលងកតដៅដពលកដលពួកោត់ចងឱ់្យដយើងមនិោថ ប់បងាគ បស់្ពះជាោច ស់។ 
 
១៦ ដដើមផបីុំដពញតួនាទីសនការស្សឡាញ់បសុ្តធីតារបស់ខៃួន ឪពុកោថ យស្តូវកតោនដសចកថីដជឿជាកថ់្វ 
 ក) ស្ពះជាោច ស់ោគ ល់ពីអវីកដលស្ទងក់ុំពុងកតដធវើ។ 
 ខ) បុស្តធីតាជាអុំដណាយកដលមកពីស្ពះជាោច ស់។ 
 គ) វាជាការលអស្បដសើរកបុងការឱ្យជាជាងការទទួល។ 
 
១៧ ការអបរ់ ុំបុស្តធីតាដៅកបុងផធះរបស់ឪពុកោថ យ គួរកតចាបដ់ផថើមតាុំងពី 
 ក) ដពលចាប់កុំដណ្ើ ត។ 
 ខ) ដពលអាយុស្បាុំមយួឆាប ុំ។ 
 គ) ដពលដពញវយ័។ 
 
១៨ ការដស្បៀនស្បដៅបុស្តធីតា គឺោនោរសុំខាន់ណាស់ ដស្ពាះឪពុកោថ យស្តូវការ 
 ក) ោក់ដទសកូនដទះខុសបនថិចបនថួចកដ៏ោយ។ 
 ខ) វាយស្បដៅកូនដោយវញិ្ញដ ណ្សនដសចកថីស្សឡាញ់។ 
 គ) អបរ់ ុំជីវតិរស់ដៅរបស់ដគយ៉ាងតឹងរុងឹ។ 
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១៩ ដសចកថសី្តូវការរបស់ស្គួោរ គឺដសចកថីស្សឡាញ់ ភាពដោេ ះស្តង ់ការអតឱ់្នដទស និងការអធិោឌ នអាចបុំដពញ 
 ក) ទុំនាកទ់ុំនងជាស្បចាុំ។ 
 ខ) ការថ្វវ យបងគុំកបុងស្គួោរ។ 
 គ) សនថិដវោផ្ទធ ល់ខៃួន។ 
 
២០ ការការពារដធ៏ុំបុំផុតរបស់ស្គួោរ កដលស្បឆាុំងនឹងភាពមហនថរយខាងឯវញិ្ញដ ណ្ គឺជាការផគតផ់គងដ់សចកថីស្តូវការខាង  
      ឯស្ពលឹងវញិ្ញដ ណ្កដលឪពុកោថ យោនសស្ោប់បុស្តធីតាតាមរយៈ 
 ក) ការដស្បៀនស្បដៅពួកដគ។ 
 ខ) ការថ្វវ យពួកដគ។ 
 គ) ការថ្វវ យបងគុំស្គួោរ។ 
 

 សូមដផញើ ស្កោសចដមៃើយជុំពូកទីពីរ  ដៅកាន់ស្គរូបស់អបក ឬ ការយិាល័យចុះដ េ្ ះចូលដរៀន។ ឥលូវដនះ អបកបាន
បុំដពញការសិកានូវមុខវជិាជ ដនះរចួដហើយ សូមោកសួរស្គូរបស់អបក ឬការយិាល័យចុះដ េ្ ះចូលដរៀនដដើមផកីណ្នាុំឱ្យសិកា
នូវមុខវជិាជ ដផសងដទៀត។ 
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ពាកយផពចន៍ចុងផរកាយ 

ជូនចុំដពាះសិសសជាទីស្សឡាញ់ 

 ដយើងសងឃមឹថ្វការសិកាដនះ នឹងដធវើឱ្យអបកគិតអុំពីទុំនាកទ់ុំនងរបស់អបកជាមយួនឹងស្ពះជាោច ស់។ បនាធ បព់ីការ
សិកា  ដមដរៀន និងការដឆៃើយសុំណួ្រទុំងអស់មក ដតើអបកបានឆងល់ថ្វ “ដតើខញុ ុំពិតជាស្គិសឋបរស័ិទឬ? ដតើខញុ ុំោគ ល់ស្ពះជាោច ស់
កដរឬដទ? ដតើស្ទងព់ិតជាគងដ់ៅកបុងជីវតិខញុ ុំកដរឬដទ?” ដយើងចងផ់ឋល់ឱ្កាសឱ្យអបកដៅដពលដនះ ដដើមផោីនទុំនាក់ទុំនងជាមយួ
ស្ពះជាោច ស់។ 
 
 ដយើងទុំងអស់ោប កតងកតោនកុំហុស។ ដយើងបានដធវើឱ្យខៃួនឯង និងអបកដសទឈចឺាប។់ ស្ពះគមពរីបានដៅកិចចការ
ដនាះថ្វជាអុំដពើបាប ដហើយដយើងទុំងអស់ោប ោនដទសកុំហុស: “ ស្គប់ៗ ោប សុទនកតបានស្បស្ពឹតឋអុំដពើបាប ដហើយោេ នសិររីងុ
ដរឿងរបស់ស្ពះជាោច ស់ដៅជាមយួ” ( រ ៉មូ ៣:២៣)។ អុំដពើបាបរបស់ដយើងបានររ ុំងដយើងមនិឱ្យោគ ល់ស្ពះហឫទយ័ស្សឡាញ់
របស់ស្ពះវរបិតា។ កប៏៉ុកនថ ស្ពះជាោច ស់សពវស្ពះហឫទយ័នឹងដយើង ថ្វីដបើដយើងោនអុំដពើបាបកដ៏ោយ។ “ ស្ពះជាោច ស់
ស្សឡាញ់មនុសសដោកខាៃ ុំងណាស់ ដហតុដនះដហើយបានជាស្ពះអងគស្បទនស្ពះបុស្តាកតមយួរបស់ស្ពះអងគមក ដដើមផដីអាយ
អស់អបកកដលដជឿដលើស្ពះបុស្តា ោនជីវតិអស់កលផជានិចច គឺមនិដអាយដគវនិាសដឡើយ” ( យ៉ូហាន ៣:១៦)។ ស្ពះដយសូ៊បាន
ទទួលយកទរណុ្កមេ កដលដយើងសមនឹងទទួលសស្ោបអ់ុំដពើបាបរបស់ដយើង ដៅដពលកដលស្ទងប់ានសុគត។ 

 
 ដតើអបកចងឱ់្យស្បាកដថ្វ ស្ពះដយសូ៊ជាស្ពះសដស្តងាគ ះអបកកដរឬដទ? វាពិតជាោមញ្ដណាស់៖ 
  ចូរទទួលោគ ល់ថ្វអបកជាមនុសសោនបាប កដលបានោចដ់ចញពីស្ពះជាោច ស់ ដហើយទូលសូមឱ្យស្ពះអងគអតដ់ទសឱ្យ។ 
  ចូរដជឿដលើស្ពះដយសូ៊ឱ្យអស់ពីចិតថ ដហើយឱ្យស្ទងស់្ជាបថ្វ អបកបានទទួលស្ពះអងគជាស្ពះសដស្តងាគ ះរបស់អបក។ 

 
 អបកអាចនិយាយដៅកានស់្ពះជាោច ស់ដោយពាកយរបស់អបកផ្ទធ ល់ ដោយនិយាយនូវដសចកឋីអធិោឌ នដូចដនះ៖ 

ឱ្ស្ពះដយសូ៊ដអើយទូលបងគុំដឹងថ្វទូលបងគុំជាមនុសសោនបាប។ សូមអតដ់ទសដល់ទូលបងគុំផង។ ទូលបងគុំដជឿថ្វស្ទង់
ជាស្ពះរជបុស្តាដដ៏ៅអស់កលផរបស់ស្ពះជាោច ស់។ អរគុណ្ស្ពះអងគ សស្ោប់ការសុគតដៅដលើ ដឈើឆាក ងជុំនួស
អុំដពើបាបរបស់ទូលបងគុំ។ សូមយាងមកគងក់បុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមដធវើការដៅកបុ ងជីវតិរបស់ទូលបងគុំ។ សូមដធវើ
ជាស្ពះអោច ស់របស់ទូលបងគុំដៅសថ្ងដនះ។ សូមអរគុណ្ស្ពះអងគកដលបានសដស្តងាគ ះទូលបងគុំ! អាកមន។ 

 
 ស្បសិនជាអបកបានអធិោឌ ននូវដសចកឋីអធិោឌ នដនះ ដហើយដធវើវាឱ្យអស់ពីចិតឋ អុំដពើបាបរបស់អបក នឹងទទួលបាននូវ
ការអតដ់ទស ដហើយអបកនឹងទទួលបានជីវតិអស់កលផជានិចច។ ស្ពះដយសូ៊ ជាស្ពះអោច ស់សនជីវតិរបស់អបក។ ស្ពះគមពរីបាន
ស្បាបថ់្វ “ ប៉ុកនថ ដបើដយើងទទួលោរភាពអុំដពើបាបរបស់ដយើង ដនាះស្ពះជាោច ស់កដលោនស្ពះហឫទយ័ដោេ ះសេ័ស្គ និង
សុចរតិ ស្ទងន់ឹងអតដ់ទសដយើងដអាយរចួពីបាប ស្ពមទុំងជុំរះដយើងដអាយបានបរសុិទន រចួពីស្គបអ់ុំដពើទុចចរតិទុំងអស់ផង” 
(១យ៉ូហាន ១:៩)។ 
 សូមោវ គមន៍ការមកដល់ស្គួោររបស់ស្ពះជាោច ស់។ ដយើងចង់ោនដសចកថីអុំណ្រជាមយួអបក ដូដចបះសូមសរដសរ 
និងស្បាបដ់យើងពីអវីកដលស្ពះជាោច ស់បានដធវើកបុងជីវតិរបស់អបក។  
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សូមស្ពះស្បទនពរដល់អបក! 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ដ េ្ ះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

ទតើអនរានមិតតភ័រតណែលរតូវការសាគ ល់បណនែមអពំីរពះទយស ូណែលឬទទ? 

 សូមដផញើដ េ្ ះ និងអាសយោឌ នមតិថភកថិរបស់អបកសស្ោបច់ដមៃើយដអ៏ោច រយសនជីវតិរបស់អបក។ 
ដ េ្ ះ…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
អាសយោឌ ន…………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………….……….……….……….…… 


	Blank Page

