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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»។ 
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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 

 
 


