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ការអធិស្ឋា ន 
 

 
 
  ការអធិស្ឋា នសំខានខ់ាល ងំណាស់សម្រាបម់្ររិសតបរស័ិទ បម្របៀបបីដូចជាអកុសីុ
សសនសម្រាបរ់ាងកាយទងំមលូយ៉ា ងដូប ន្ ោះសដរ។ ការអធិស្ឋា ន រឹជាទំនាកទ់ំនង
រវាងបយើង និងម្ររោះជាាា ស់ បោយានការប្លើយ្លងគ្នន ។ ការអធិស្ឋា ន ជាការជម្រមុញ 
ឲ្យានកាល ងំ នងិឬទធអណំាចយ៉ា ងសបមបើមបៅកនុងជវីតិរបស់បយើង និងអនកដទ៏ទ។ 
ជាលទធផល ការអធសិ្ឋា នអាចានការប៉ាោះពាល់ដល់ ម្ររលឹងវញិ្ញា ណ រូបកាយ រំនតិ
ស្ឋា រតី និង ភាវៈសំខានប់ផេងៗបទៀតរបស់មនុសេ ។ 
 

 «ចូរអធិស្ឋា នបោយម្ររោះ វញិ្ញា ណម្ររបប់រលបវលា បោយពាកយអធិស្ឋា ន និងពាកយ
ទូលអងវរម្ររបយ់៉ា ង ប ើយ្យំមកនុ ងបសចកតីបនាោះឯង បោយម្ររបទ់ងំបសចកតីខាា ប់
ខ្ាួ ន និងបសចកតីទូលអងវរឲ្យរកួបរសុិទធទងំអស់។» បអបេសូ ៦:១៨  
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  ម្ររោះបយស ូវរឹងសផែកបលើម្ររោះវរបិតារបស់ម្ររោះអងគកនុងម្ររបក់ិចាការទងំអស់ 
សដលម្រទងម់្រតូវសបម្រមច ប ើយបយើងកម៏្រតូវបធវើយ៉ា ងដូប ន្ ោះសដរ ។ 
សូមបំបរញទីកសនលង និងបរលបវលាកនុងទងៃសដលម្ររោះបយស ូបានអធិស្ឋា ន៖ 
 

ទីកសនលង   បរលបវលាកនុងទងៃ 
 

ា៉ា កុស ១:៣៥ ______________ា៉ា កុស ១:៣៥ _________________ 
 
ា៉ា កុស ៦:៤៦ ______________លូកា ៦:១២ ___________________ 
 
លូកា ៥:១៦ _______________ លូកា ២២:៤៥ _________________ 
 
 
ជួនកាលបៅបរលសដលខំុ្្ានអារមាណ៍ថាបស្ឋោះកបម្រកាោះខាងវញិ្ញា ណ រឺបោយ 
ស្ឋរសតខំុ្្មនិបានចំណាយបរលបៅកនុងការអធិស្ឋា ន ម្របស លជាបធវើបានម្រតឹមសត
រីរបីនាទី កនុងមយួទងៃប៉ាុបណាណ ោះ ។ ដូបចនោះប ើយ បោយានមនសិកាមុោះមុត ខំុ្្
បានខំ្រាយម និង អធិស្ឋា នឱ្យបានយូរជាងបនោះ។      
 

ម្ររោះរមពរីបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ថា រួរសតានកំណតប់រលបវលាជាកល់ាកណ់ាមយួ
សម្រាបក់ារអធិស្ឋា ន ជាមយួនឹងចិតតខាា បខ់្ាួនបោយបតត តបៅរកម្ររោះវរបិតា 
បោយអាកបបកិរយិទនការអធិស្ឋា នកនុងទងៃបនាោះឯង។ 
ការអធិស្ឋា នជាបរឿយៗជាការអនុវតតនដរ៏កីរាយមយួ។ បទោះជាយ៉ា ងបនាោះកតី 
ម្របសិនជាានការរិបាកបៅកនុងការអធិស្ឋា ន ប ើយខំុ្្កម៏និបានដឹងរីបាប
សដលានបៅកនុងជីវតិរបស់ខំុ្្បនាោះ ការបដើរបៅមកបៅបរលខំុ្្អធិស្ឋា ន ប ើយ
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បពាលពាកយលឺៗ បនាោះជាអវីសដលជួយ ដល់ខំុ្្។ មនិម្រតឹមសតប៉ាុបណាណ ោះកជួ៏យ ខំុ្្កំុ
ឱ្យបង្ហកងុយ ប ើយជួយ ដល់ខំុ្្បអាយផាងអ់ារមាណ៍ បៅបរលសដលខំុ្្កំរុងសត
អធិស្ឋា នបានសដរ។ បៅបរលអធិស្ឋា ន ម្របសិនជាបលាកអនក្បប់ផតើមម្រសបមើ
ម្រសទម សូមម្រតឡបប់ម្រកាយបៅកសនលងសដលបលាកអនកបានបញ្ឈបក់ារអធិស្ឋា ន
បនាោះ ប ើយ្បប់ផតើមបនតធិស្ឋា នរីកសនលងបនាោះមកវញិ។ ម្របសិនជាានអវីរខំាន
ដល់បលាកអនក បោយរំនិត និងបោយកិចាការសដលបលាកអនកម្រតូវបធវើ បនាោះ
សូមសរបសរវាចុោះបៅបលើម្រកោសមយួសនលឹក បដើមបទុីករិតអំរីកិចាការទងំបនាោះ
បៅបរលបម្រកាយ ។ 

សូមផគូរផគងចបមលើយបអាយបានម្រតឹមម្រតូវបៅនឹងខ្រមពរីនីមយួៗខាងបម្រកាមបនោះ ។ 

 

ឧបសរគទនការអធិស្ឋា ន 
 

ា៉ា កុស ១១:២៥   ការមនិបជឿ 
យ៉ា កុប ៤:៣   ការមនិបចោះអតប់ទស 
យ៉ា កុប ១:៦,៧   អំបរើបាប 
ទំនុកដំបកើង ៦៦:១៨   ការទូលសំុបោយបំណងខុ្ស គ្ង 
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ម្របបេទបផេងៗទនការអធិស្ឋា ន 
 

ការសដលសំខាន ់ម្រតូវចង្ថំាការអធិស្ឋា នមនិម្រគ្ននស់តជាការទូលសំុប៉ាុបណាណ ោះ
បនាោះបទ។ ការអធិស្ឋា ន ម្រតូវានការម្របកបយ៉ា ងបោចណាស់ឲ្យបាន៤ សផនក
បនោះសដរ រឺ ស.ល.អ.ទ 
 
 

សរបសើរតបមកើង    សរបសើរ និង ថាវ យបងគំ។ ទំនុកតបមកើង ៩៥:៦ 
លនតួ់បាប               សម្របចិតតរីបាបសដលបានដឹង។ ទំនុកដំបកើង ៣២:៥  
អរម្ររោះរុណ      ការបចោះអរម្ររោះរុណម្ររោះជាាា ស់។ េលីីរ ៤:៦ 

ទូលអងវរ    ការបសនើរសំុ។ ១ ធីម៉ាូបង ២:១ 
 
 

ម្របសិនជាបលាកអនកានឯកសិទធិបៅកនុងការបធវើដំបណើ រជំុវញិរិេរបលាកបៅ
កានម់្របបទសបផេងៗ ការសដលម្រតូវយកចិតតទុកោកប់នាោះរឺការសងរកាសុខ្ភារ
ឲ្យបានលែ ។  បលាកអនកម្រតូវម្របយត័នចំបពាោះរបបអាោរសដលម្រតូវបរបិភារ និង 
អនាមយ័។ ដូចគ្នន បនោះសដរ សំរាបជី់វតិអធិស្ឋា នសដលានតសុខ្ភារ កម៏្រតូវ
ម្របកានខ់ាា បនូ់វលកខខ្ណឌ មយួចំនួនបដើមបទីទួលបានចបមលើយដជ៏ាកល់ាក ់។ 
 
បគ្នលការណ៍សម្រាបជី់វតិការអធិស្ឋា នមយួសដលានតសុខ្ភារ 
 

១. បយើងម្រតវូសតអធិស្ឋា នម្រសបតាមបំណងម្ររោះ ឫទយ័ម្ររោះជាាា ស់    
សូមអាន យ៉ា កុប ៤:៣  
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បយើងម្រតូវសតរិនិតយបមើលបញ្ញា ចិតដរបស់បយើង បដើមបកំីណតរី់ការអធិស្ឋា នរបស់
បយើងបតើបចញមករីបំណងម្របាថាន សដលលែ ឬបចញរីរំនិតអាតាា និយម។   គ្នា ន
ឪរុកណាម្ររមឱ្យអវីៗម្ររបយ់៉ា ងបៅតាមអវសីដលកូនតូចទទូចសំុបនាោះបទ បទោះបី 
ជាគ្នតខំ់្អងវរកយ៉ា ងណាកប៏ោយ ។ ឧទ រណ៍៖ សំុកាបិំត ឬ ប ើរូស ជា
បដើម។ ការអានម្ររោះរមពរី បរលខ្លោះកអ៏ាចជួយ បញ្ញា ករី់បញ្ញា ចិតតរបស់បយើង
បានសដរ។ បទោះជាយ៉ា ងបនាោះកតី សូមកំុានការយឺតយ៉ា វបៅកនុងការទូលថាវ យ
សំណូមរររបស់បលាកអនកបៅកានម់្ររោះជាាា ស់បនាោះបឡើយ ។ 
 
២. បយើងម្រតវូអតប់ទសដល់អនកដទទចំបពាោះកំ ុសសដលរួកបរបានបធវើ 
 

សូមអាន ា៉ា កុស ១១:២៥  
ានម្ររិសតបរស័ិទជាបម្រចើនបានបិទបាងំការអាកអ់នចិ់តត បៅកនុងជីវតិរបស់រួក
គ្នតចំ់បពាោះអនកដទទ ។  ការអាកអ់នចិ់តតបនោះប ើយ សដលជាទូបៅបាន្ក់
បយើងបចញរីម្ររោះវតតានរបស់ម្ររោះជាាា ស់ ។ 
 
៣. បយើងម្រតវូសតបៅជាបនឹ់ងម្ររោះម្ររិសត 
  
សូមអាន យ៉ាូោន ១៥:៧  
បៅបរលសដលសមកប ើមយួបៅជាបនឹ់ងបដើមរបស់វា សមកបនាោះនឹងបៅសតាន
សុខ្ភារលែ។ ដូចគ្នន បៅនឹងម្ររិសតបរស័ិទ សម្រាបក់ារបនតរស់រានបៅកនុងជីវតិ
ខាងម្ររលឹងវញិ្ញា ណ រឺបោយការបរៀនស្ឋដ បប់ង្ហគ បត់ាមបសចកតីបបម្រងៀនរបស់
ម្ររោះម្ររិសត ម្ររមទងំបបើកចិតត ចំបពាោះអវីសដលម្រទងច់ងា់នម្ររោះបនទូលមកកនុង
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ជបម្រៅចិតតរបស់បយើង។ ប ើយជួនកាលអាចជាការសដលម្រគ្ននស់តបៅបសៃៀម 
ប ើយ្សំ្ឋត បនូ់វអវីសដលម្រទងស់រវម្ររោះ រទយ័ានម្ររោះបនទូលសតប៉ាុបណាណ ោះ ។ 
 
៤. បយើងម្រតវូសតអធិស្ឋា ន បោយជំបនឿ  
 

សូមអាន ា៉ា កុស ១១:២៤ ។ 
 
ម្របសិនបបើបលាកអនក ម្របាកដចាស់បៅកនុងការរអធិស្ឋា ន របស់បលាកអនកថា
ានបញ្ញា ចិតតម្រតឹមម្រតូវ  បនាោះម្រតូវអធិស្ឋា នបោយានទំនុកចិតតដូចសដលបលាក
អនក កំរុងសត របៅចំបពាោះបលល័ងករបស់បសដច សដលានអំណាចបៅកនុងការ
ប ល្ើយតបយ៉ា ងបនាោះសដរ។ 
 
សូមអាន ា៉ា ថាយ ១៨:១៩  
 
បមទរ័រ ៉ាូាុងំសដលានអនកបំបរ ើាន ក ់បឺានមករកម្ររោះបយស ូ បោយទូលសំុឱ្យ
ម្ររោះអងគបម្របាសគ្នតឱ់្យជា។  មនុសេភារបម្រចើនបៅសមយ័បនាោះ រួកបរបាន
ទូលសំុឲ្យម្ររោះបយស ូមករកអនកជមៃ ឺ ប៉ាុសនតសម្រាបគ់្នតវ់ញិរឺផទុយម្រសឡោះរីបរ។   
បលាកទូលម្ររោះអងគថា៖ «សូមបលាកានម្របស្ឋសនស៍តមយួា៉ា តប់៉ាុបណាណ ោះ អនក
បបម្រមើរបស់ខំុ្្ម្របបាទនឹងជាសោះ បសបើយមិនខាន”ា៉ា ថាយ ៨:៨   ។  បនាោះ
ប ើយរឺជាជំបនឿ សដលជាការបជឿជាកថ់ាម្ររោះជាាា ស់នឹងប ល្ើយតបរិតសមន។  
 
៥. បយើងម្រតវូសតអធិស្ឋា ន បៅកនុងម្ររោះនាមម្ររោះបយស ូម្ររិសត  
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សូមអានយ៉ាូោន ១៦:២៤  
 
បៅកនុងម្ររោះរមពរី ប ា្ ោះរបស់មនុសេាន ករឺ់ តំណាងឲ្យលកខណៈសមបតតិរបស់
បុរគលបនាោះសតមតង។ បោយប តុបនាោះប ើយបទើបបៅបរលអធិស្ឋា នបៅកនុង
ម្ររោះនាមម្ររោះបយស ូ បយើងអធិស្ឋា នសម្រាប ់ ម្ររោះកិតតិយសរបស់ម្ររោះអងគ មនិ
សមនបោយបៅបយើងតទ ល់បនាោះបទ។   វាជាការម្រតឹមម្រតូវសដលរូមបញ្ាូ ល «កនុង
ម្ររោះនាមម្ររោះបយស ូ» បៅកនុងការអធិស្ឋា នរបស់បយើង   ។ 
 

បសចកតីសននិោា ន 
 

  ានជំនួយបផេងបទៀត កអ៏ាចជួយ បានផងសដរ បដើមបបីរៀបចំចិតតរបស់
បលាកអនក សម្រាបក់ារអធិស្ឋា ន។ ម្របបយជនទ៍នការអានបទរមពរីទំនុកតបមកើង 
សដលបង្ហា ញរីរំនិតរបស់បលាកអនក បនាោះបលាកអនកកអ៏ាចយកការអធិស្ឋា ន
បនាោះមកបធវើជាបសចកតីអធិស្ឋា នតទ ល់បានសដរ។  ការសរបសរបចញនូវការ
អធិស្ឋា នកជ៏ារបបៀបមយួបទៀតបៅកនុងការបបញ្ាញរំនិតឲ្យបានកានស់តបម្រចើន 
រីអវីសដលបលាកអនកចងអ់ធិស្ឋា ន។ ចុងបម្រកាយបងែស់ ម្រតូវបរៀនរីការបៅបសៃៀម 
ប ើយទនទឹង្សំ្ឋត ប ់ នូវអវីសដលម្ររោះអងគសរវម្ររោះ រទយ័ានបនទូលមកកាន់
បលាកអនក ។ 
 

សូមសរបសើរតបមកើងម្ររោះជាាា ស់ សម្រាបច់បមលើយចំបពាោះការអធិស្ឋា ន ។   ទងំ
បុរគល ម្របជាជាតិ និងរោា េបិាល សដលទទួលបានការតល ស់សម្របតាមរយៈការ
អធិស្ឋា នបនោះ។  ប៉ាុសនត បទោះជាការអធិស្ឋា នជាបម្រចើនរបស់បយើងម្រតូវបានប ល្ើយ
តបភាល មៗកប៏ោយ កប៏ៅសតានការអធិស្ឋា នខ្លោះម្រតូវការបរលបវលាយ៉ា ងយូរ
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មុននឹងានការប ល្ើយតបមកដល់។ ម្របស លជាបយើងមនិបានទទួលចំបលើយ
ចំបពាោះពាកយអធិស្ឋា ន    បរញមយួជីវតិរបស់បយើង ឬ តាមរបបៀបសដលបយើង
ររឹំងទុកកថ៏ាបាន។  ទីសាគ ល់ដល៏ាកកំ់បាងំ បានបង្ហា ញឲ្យខំុ្្ដឹងថាម្ររោះជា
ាា ស់ ប ល្ើយតបការអធិស្ឋា នកនុងបរលដម៏្រតឹមម្រតូវ និងតាមរបបៀបមយួដម៏្រតឹមម្រតូវ
សដរ។ ស្ឋា នភារខ្លោះបទៀតទល់សតបរលសដលបយើងបៅដល់ស្ឋា នសួរ ៌ បទើប
បយើងអាចយល់បាន។ 
 

ភារបជារជយ័សដលសាិតបសារទនជីវតិម្ររិសតបរស័ិទ និងការបបម្រមើអាចបធវើការ
វាស់សវងបាន បៅតាមម្របសិទធភារទនជីវតិអធិស្ឋា នរបស់បលាកអនក ដូប ន្ ោះ
ប ើយ សូមរកាការអធិស្ឋា នទុកជាអាទិភារទីមយួ ។ ប ើយបទោះបីជាបរល
សដលបលាកអនកខ្កខានកប៏ោយ កប៏លាកអនកបៅសតអាចវលិមករកទាល បប់នោះ
វញិបានសដរ។ 
 
«បនាោះបបើម្របជា រាស្តសតរបស់បយើង សដលបានបៅតាមប ា្ ោះបយើង បនាទ បខ្លួ ន 
ប ើយអធិ ស្ឋា នរកមុខ្បយើង ម្ររមទងំង្ហកសបរបចញរីផលូ វអាម្រកករ់បស់បរ បនាោះ
បយើងនឹងស្ឋត បរី់បលើស្ឋា នសួរ ៌ ប ើយអតប់ទសអំបរើបាបរបស់បរ ទងំបមើល
ម្រសុកបរឲ្យជាផង។» 

 ១៤:៧ របាកេម្រត ២  
 
 
 
 
 


