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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… 
 



83 

 

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។ 

 
 
 
 
 
 
 
 


