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   ការអធិស្ឋាន 
 

 
 

ការអធិស្ឋា នសំខានណ់ាស់ចំព ោះគ្រីសទបរស័ិទ វាពគ្បៀបបីដូចជាអុកសីុ
សសន ជួយ គ្ទគ្ទងដ់ល់រូបកាយទងំមូលយ៉ា ងដូពចនោះសដរ។   ការអធិស្ឋា នជាទំនាក់
ទំនងរវាងពយើង និងគ្រោះជាម្ចា ស់។   ការអធសិ្ឋា នម្ចនសកាា នុរល ពដើមបបីពចាញ 
អំណាចយ៉ា ងខាល ងំកាល ពៅកនុងជីវតិពយើង និងអនកដទទពទៀត។ ការអធិស្ឋា នអាចនាផំល
ប៉ាោះ ល់ដល់មនុសសទងំខាងវញិ្ញា ណ ខាងផលូវកាយ និងខាងសម្ចា រៈ ។ 

«ចូរអធិស្ឋា នគ្របព់រលពវលា តាមការសណនារំបស់គ្រោះវញិ្ញា ណ ពោយពគ្បើ
ទងំ កយ អធិស្ឋា ន ទងំ កយអងវរគ្របយ់៉ា ង ព ើយគ្បុងស្ឋា រតីទូលអងវរគ្រោះជា
ម្ចា ស់ ពោយ ចិតារាយមបំផុត សគ្ម្ចបគ់្បជាជនដវ៏សុិទធទងំអស់»។ ពអពេសូ 6:18  

គ្រោះពយស ូវរងឹសផែកពលើគ្រោះបិតាពលើគ្របក់ិចាការ   សដលគ្ទងប់ានសពគ្មច។ 
ដូចជាពយើងគ្របគ់្នន រឹងសផែកពលើគ្រោះអងគសដរ។ 

ចូរបំពរញទីកសនលង និងពរលពវលាកនុងមយួទងៃ សដលគ្រោះពយស ូ វបាន
អធិស្ឋា ន៖ 
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ទីកន្នែង            ពេលពេលា 
 

ម្ច៉ា កុស 1:35 _______________ ម្ច៉ា កុស 1:35 ___________________ 
 
ម្ច៉ា កុស 6:46 _______________ លូកា 6:12 ____________________  
 
លូកា 5:16 ________________ លូកា 22:45 ___________________ 
 
 

ជួនកាល ពរលខំុ្ម្ចនអារមាណ៍ថា ម្ចនឧបសរគខាងវញិ្ញា ណ ពគ្ ោះសត
ខំុ្មនិបានចំណាយពរលពគ្ចើនអធិស្ឋា ន គ្បស លជារីរបីនាទីកនុងមយួទងៃ
ប៉ាុពណាណ ោះ។  ដូពចនោះ ពោយទឹកចិតាគ្បឹងសគ្បង ខំុ្ខំរាយមអធិស្ឋា នឱ្យបានយូរ
ជាងពនោះ។      

គ្រោះរមពរីបានបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ណាស់ថា អនករួរសតកំណតព់រល
អធិស្ឋា នជាកល់ាកណ់ាមយួ ព ើយសបរពៅរកគ្រោះបិតា ពោយចិតាខាា បខ់ាួន
ពរញពោយអាកបបកិរយិទនការអធិស្ឋា នពរញមយួទងៃ។ 

ជាពរឿយៗ   ការអធិស្ឋា នជាលំហាតគ់្បាណដរ៏កីរាយមយួ។    ប៉ាុសនា  
វាជាការរិបាកកនុងការអធិស្ឋា ន ព ើយខំុ្កម៏និដឹងរីអំពរើបាបណាពៅកនុងជីវតិ
ខំុ្សដរ។ ចំព ោះខំុ្ផ្ទទ ល់ ការពដើរពៅពរលខំុ្អធិស្ឋា ន ព ើយព ល កយខាល ងំៗ 
ម្ចនគ្បពយជនណ៍ាស់។ វាជួយ ខំុ្កំុឱ្យងងុយពរង ព ើយជួយ ខំុ្ឲ្យពផ្ទា ត
អារមាណ៍ ពរលខំុ្កំរុងសតអធិស្ឋា ន។   ពរលអធិស្ឋា ន ពបើអនកចាបព់ផាើមគ្សទម 
សូមគ្តឡបព់ៅកសនលង សដលអនកឈបអ់ធិស្ឋា នពនាោះវញិ ព ើយចាបព់ផាើម
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អធិស្ឋា នបនារីកសនលងពនាោះចុោះ។ ពបើអនកទទួលការរខំាន ពោយរំនិត និងពោយ 
ស្ឋរអវីៗ សដលខលួនគ្តូវពធវើ ចូរសរពសរចណុំចទងំពនាោះពៅពលើគ្កោសមយួ
សនលឹក ពដើមបរិីតអំរីកិចាការទងំពនាោះ ពៅពរលពគ្កាយ ។  

 ចូរោកច់ពមលើយឲ្យបានគ្តឹមគ្តូវ ពៅនឹងខរមពរីនីមយួៗខាងពគ្កាមពនោះ  

 

ឧបសរគទនការអធិស្ឋា ន 
 

ម្ច៉ា កុស 11:25    ការមនិពជឿ 
យ៉ា កុប 4: 3    ការមនិពចោះអតព់ទស 
យ៉ា កុប 1: 6,7    អំពរើបាប 
ទំនុកដំពកើង 66:18   ការទូលសំុពោយបំណងខុសឆ្គង 
 
 
ប្រពេទព្ាេងៗននការអធិស្ឋាន 

ចំនុចសំខាន ់ គ្តូវចងចាថំា ការអធិស្ឋា នមនិគ្គ្ននស់តជាការពសនើសំុ
ពនាោះពទ។ សតការអធិស្ឋា ន យ៉ា ងពហាចណាស់គ្តូវម្ចន 4សផនក រឺ ស. ស. អ.ទ 
 
 

សរពសើរតពមកើង    សរពសើរ និង ថាវ យបងគំ ទំនុកដំពកើង 95:6 
ស្ឋរភារ     លនតួ់រីអំពរើបាបសដលបានដឹង ទំនុកដំពកើង 32:5 ។ 
អរគ្រោះរុណ      ការពចោះអរគ្រោះរុណគ្រោះជាម្ចា ស់ េលីីរ 4:6 
ទូលអងវរ    ការពសនើរសំុ ១ធីម៉ាូពង  2:1 
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ពបើអនកម្ចនឯកសិទធពិធវើដំពណើ រពៅកានគ់្បពទសពផសងៗ ជំុវញិរិេរ
ពលាក អនកគ្តូវគ្បុងគ្បយត័នសងរកាសុខភារឲ្យបានលែ។  អនកគ្តូវសតពមើលរបប
អាហារ និងអនាមយ័។ ដូចគ្នន ពនោះសដរ ចំព ោះជីវតិទនការអធិស្ឋា នមយួ សដល 
លែគ្តូវគ្បកាននូ់វលកខខណឌ ខាា បខ់ាួន ពដើមបទីទួលបានចពមលើយដជ៏ាកល់ាក។់ 
 
ពោលការណ៍អធសិ្ឋានន្ែលមានសុខភាេលអ 
 

1.  ព ើងប្រេូន្រអធិស្ឋានប្សរតាមរំណងប្េះហរញទ័ ររសប់្េះជាមាចាស ់  
សូមអាន យ៉ា កុប 4: 3  
ពយើងគ្តូវរិនិតយពមើលបំណងចិតដពយើងពដើមបឲី្យដឹងថា ពតើការអធិស្ឋា ន 

របស់ពយើងមករីបំណងគ្បាថាន សដលលែ ឬអារមាណ៍សដលរិតសតរីគ្បពយជន ៍
ផ្ទទ ល់ខលួន។ គ្នា នឪរុកណាឲ្យរបស់តាមសតកូនតូចរបស់ខលួន សំុពនាោះពទ  
ពទោះបីជាកូនពនាោះអងវរគ្នតយ់៉ា ងណាកព៏ោយ   ឧទ រណ៍ សំុកាបិំត ឬ 
ពឈើរូស។   ជួនកាល ការអានគ្រោះរមពរីអាចជួយ បញ្ញា ករី់បំណងចិតារបស់ 
ពយើង។  ប៉ាុសនា សូមកំុយតឺយ៉ា វកនុងការយកសំពណើ របស់អនក ទូលថាវ យគ្រោះជា
ម្ចា ស់ ។ 

 
2. ព ើងប្រេូអរ់ពោសែល់អនកែនទំំពកះកហំុសន្ែលេកកពបាននពធ ើ 

សូមអាន ម្ច៉ា កុស 11:25  
ម្ចនគ្រីសទបរស័ិទជាពគ្ចើន បានលាកប់ាងំការអាកអ់នចិ់តា ចំព ោះអនក 

ដទទ។  ពនោះជាវធីិស្ឋមចា បំផុតមយួ សដលបលនខ់លួនឯងពៅចំព ោះវតាម្ចនគ្រោះ
ជាម្ចា ស់ ។ 
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3. ព ើងប្រេូន្រពៅជារ់នឹងប្េះប្បីសទ 
  សូមអាន យ៉ាូហាន 15:7  

ពរលណាសមកពឈើពៅជាបនឹ់ងពដើម វាពៅសតម្ចនសុខភារលែ។ 
ដូពចនោះ គ្រីសទបរស័ិទសងរកាជីវតិខាងវញិ្ញា ណ ពោយការពរៀនស្ឋដ បត់ាមពសចកា ី
បពគ្ងៀនរបស់គ្រោះគ្រីសទ ព ើយពោយពបើកចំ ចិតា ចំព ោះអវីសដលគ្ទងច់ងម់្ចន 
គ្រោះបនទូលមកកនុងចិតាពយើង។   ជួនកាល ការពៅពសៃៀម ព ើយគ្គ្ននស់តស្ឋា ប ់
នូវអវីសដលគ្ទងម់្ចនគ្រោះបនទូល ។ 
 

4.  ព ើងប្រេូន្រអធិស្ឋាន ពោ ជំពនឿ  
សូមអាន ម្ច៉ា កុស 11:24 ។ 
គ្បសិនពបើអនកគ្បាកដថា ការអធិស្ឋា នរបស់អនកម្ចនបំណងគ្តឹមគ្តូវ  

ដូពចនោះ គ្តូវអធិស្ឋា នទងំទុកចិតា ដបតិអនកកំរុងសតឈរពៅមុខបលល័ងករបស់
មហាកសគ្ត សដលម្ចនគ្រោះពចស្ឋា នឹងគ្តូវពឆ្លើយតប។ 

ពមទរ័រ ៉ាូមុ្ចងំសដលម្ចនកូនទហានម្ចន កឈ់ ឺ បានមករកគ្រោះពយស ូវ 
ពោយទូលសំុឲ្យគ្រោះអងគពគ្បាសពរឲ្យជា។  មនុសសភារពគ្ចើនពៅសមយ័ពនាោះ
បានទូលសំុ គ្រោះពយស ូវមករកអនកជំងឺ ប៉ាុសនាមនិសមនបុរសពនាោះពទ។ ពមទរ័
ពនាោះទូលគ្រោះអងគថា៖ «សូមពលាកម្ចនគ្បស្ឋសនស៍តមយួម្ច៉ា តប់៉ាុពណាណ ោះ អនក
បពគ្មើរបស់ខំុ្គ្បបាទនឹងជាសោះពសបើយមិនខាន” ម្ច៉ា ថាយ 8:8   ។     ពនាោះជា
ជំពនឿ សដលធានាអោះអាងថា គ្រោះជាម្ចា ស់នឹងពឆ្លើយតប។  
 
5. ព ើងប្រេូអធិស្ឋានកនងុនាមប្េះព ស ៊ូេប្បសីទ  
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សូមអានយ៉ាូហាន 16:24  
ពៅកនុងគ្រោះរមពរី ព ា្ ោះរបស់មនុសសម្ចន ក ់តំណាងតួអងគបុរគលពនាោះ។ 

ដូពចនោះ ពៅពរលអធិស្ឋា នពៅកនុងគ្រោះនាមគ្រោះពយស ូ វ ពយើងអធិស្ឋា នថាវ យគ្រោះ
កិតាិយសគ្រោះអងគ រំុសមនខលួនពយើងពទ។   វាជាសិទធិកនុងការរមួបចាូ លការ 
អធិស្ឋា នរបស់ពយើង  កនុងនាមគ្រោះពយស ូវ។ 
 
ពសំកតីសននិោឋាន 

ម្ចនជំនួយពផសងពទៀត ជួយ អនកឲ្យពរៀបចំចិតាអធិស្ឋា ន។  ការអានបទ
រមពរីទំនុកតពមកើង កអ៏ាចបង្ហា ញពចញរីរំនិតអធិស្ឋា នមយួបានសដរ។  ការសរ
ពសរពសចកាីអធិស្ឋា ន កអ៏ាចម្ចនគ្បពយជន។៍   វធីិពនាោះអាចផាល់ឲ្យអនកម្ចន
រំនិតពគ្ចើន កនុងការអធិស្ឋា ន។   ពៅទីបំផុត សូមពរៀនពៅពសៃៀម ស្ឋដ ប ់ឲ្យឮ
គ្រោះសូរពសៀង គ្រោះជាម្ចា ស់ម្ចនគ្រោះបនទូលមកកានអ់នកចុោះ។ 

សូមសរពសើរតពមកើងគ្រោះជាម្ចា ស់ សដលបានពឆ្លើយតបការអធិស្ឋា ន។  
ទងំបុរគល គ្បជាជាតិ និងរោា េបិាល គ្តូវបានផ្ទល ស់បាូរតាមរយៈការអធិស្ឋា ន
ពនោះ។ ប៉ាុសនា ការអធិស្ឋា នជាពគ្ចើនរបស់ពយើងគ្តូវបានពឆ្លើយតបភាល មៗ  ការ
អធិស្ឋា នខលោះនឹងទទួលចពមលើយរយៈពរលយូរ។ គ្បស លជាពយើងមនិបាន
ទទួលចពមលើយតាម កយអធិស្ឋា ន    ពរញមយួជីវតិរបស់ពយើង ឬ តាមរពបៀប
សដលពយើងររឹំងទុកពនាោះពទ។  រំនិតសដលលាកព់ៅកនុងចិតា បានបង្ហា ញខំុ្ថា
គ្រោះពឆ្លើយតបការអធិស្ឋា នពៅពរលដគ៏្តឹមគ្តូវ  និងតាមរពបៀបគ្តឹមគ្តូវមយួ។ 
ស្ឋា នភារពផសងពទៀតពយើងនឹងមនិយល់ពទ រ ូតដល់ពយើង្នពៅដល់
ស្ឋា នសួរស៌តមាង ។ 
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ពជារជយ័ដយូ៏រអសងវងទនជីវតិ និងការបពគ្មើរបស់អនក នឹងគ្សបគ្នន គ្បកបពោយ 
គ្បសិទធភារពៅកនុងជីវតិអធិស្ឋា នរបស់អនក ដូពចនោះ គ្តូវទុកការអធិស្ឋា នជាអាទិ
ភារមយួ។  
  «គ្បសិនពបើគ្បជារាស្តសារបស់ពយើង រឺគ្បជារាស្តសាសដលជាកមាសិទធិរបស់
ពយើងផ្ទទ ល់ នាគំ្នន បនាទ បខលួ ន អធិស្ឋា ន* និងសសវងរកពយើង  ព ើយគ្បសិនពបើពរ
ពបាោះបងព់ចាលផលូ វអាគ្កករ់បស់ខលួ ន ពយើងនឹងស្ឋដ បព់ររីស្ឋា នបរមសុខ* ពយើង
នឹងពលើកសលងពទសពរឲ្យរចួរីបាប គ្រមទងំពគ្បាសគ្សុកពរឲ្យបានជាផង» 
 

២ របាកសគ្ត 41:7   
 
 
 
 
 
 
 

 

 


