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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។ 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


