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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



100 

 

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? 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 
 …………………………………………………………………………………………………………………… 

 



106 

 

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។ 

 


