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ចូលនៅកាន់រពះជាមាា ស្ ់
នោយរនបៀបរតឹមរតូវ 

Come to God the Right Way 

 
 
 បតើអបកធាល បឮ់បកមងៗប ល្ ោះគ្នប បៅបពលបលងជាមយួគ្នប កដរឬបទ?  

 «ឱ្យវមកខ្ញុ ុំ ឥលូវបនោះ!» បកមងម្ចប ក់និយយ។ 
 «បហតុអវី?» បកមងម្ចប កប់ទៀតរួរ។ 
 «បរពាោះខ្ញុ ុំចង ់នវ!» បកមងទីមយួនិយយ។ 
 

 បហើយបៅបពលពួកបគប ល្ ោះគ្នប  ពួកបគទញបៅមុខ្បៅបរកាយ។ ពួកបគមនិ នបរៀនពីរបបៀបចូលបៅជិតអបកដសទ 
បៅបពលរុុំអវីបផសងៗ កដលពួកបគចង ់នបនាោះបទ។  
 
 មនុរសមយួចុំនួន បធវើកិចចការទុំងបនោះដូចបកមងៗកដរ បៅបពលពួកបគអធិោឌ ន។ ប៉ាុកនថ បទោះបីជារពោះជាម្ចច រ់កតងកត
ោឋ ប់ឮ បៅបពលបយើងអធិោឌ នកប៏ោយ ក៏បយើងរតូវកតចូលមករករពោះអងគបោយរបបៀបរតឹមរតូវកដរ។ 
 
 បៅកបុងបមបរៀនបនោះ អបកនឹងបរៀនពីរបបៀបចូលបៅជិតរពោះជាម្ចច រ់ បោយោកបផកិរយិកដលបងាា ញរពោះអងគពកីារបគ្នរព 
និងបលើកតបមោើង កដលរទងោ់ករមនឹងទទួល។ អបកនឹងបរៀនពីអវីកដលរពោះគមពរីបបរងៀនអុំពីរបបៀប បពលបវល និងទីកកនលង 
បដើមផអីធិោឌ ន។ អវីៗកដលអបកបរៀននឹងផឋល់ឱ្យអបកនូវភាពបជឿជាក ់បៅបពលអបកនិយយបៅកាន់រពោះបិតា កដលគងប់ៅ
ោទ នបរមរុខ្។ 
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គ្ទរាង 
ក. បតើអវបីៅគឺជារបបៀបកដលរតឹមរតូវ? What is the Right Way? 
ខ្. ោកបផកិរយិកបុងការអធិោឌ ន Attitudes for Prayer 
គ. កកនលងកដលរតូវអធិោឌ ន Where to Pray 
 . បៅកបុងឥរយិបទកបបណា? In What Position? 
ង. បៅកបុងលុំនាុំអវី? In What Pattern? 
 

ទោលទៅ  
១. ពនយល់ពីោរៈរុំខានស់នការចូលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់ តាមរយៈរពោះរជបុរតារបរ់រពោះអងគ គឺរពោះបយរ ូ។ 
២. បធវើតាមបរចកថីបបរងៀនបៅកបុងរពោះគមពរីអុំពីរបបៀបណា បពលណា និងបៅកកនលងណា បដើមផអីធិោឌ ន។ 
៣. ពិភាកានូវអវីកដលរពោះគមពរីម្ចនបនធូលអុំពីទីកកនលង និងបពលបវលកដលរតូវអធិោឌ ន។ 
៤. ពិពណ៌្នានូវអវីកដលរពោះគមពរីម្ចនបនធូលអុំពីឥរយិបទសនរបូកាយបៅកបុងការអធិោឌ ន។ 
៥. រោិះគិតពិចារណាពីការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់ កដលជាគុំររូរម្ចបក់ារអធិោឌ នរបរ់បយើង។ 
 

ក. នតើអវីនៅគឺជារនបៀបដែលរតឹមរតូវ? What Is the Right Way? 
ទោលទៅទ១ី. ពនយល់ពីស្ឋរៈសំខាន់ម្នការច្ូលទៅកាន់រពះជ្ជាច ស់ តាមរយៈរពះរាជបុរតារបស់រពះអងគ គ្ឺរពះទយស ូ។ 
 

 «បតើវពិតជាម្ចនបញ្ញា  បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នកមនកដរឬបទ?» មនុរសមយួចុំនួនរួរដូបចបោះ។ «បតើោរនា
ទុំងអរ់មនិ ននាុំបៅរករពោះជាម្ចច រ់បទឬអី?» 
 

 រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ 
 

ខ្ញុ ុំហបឹងបហើយជាផលូវ ជាបរចកឋីពិត និងជាជីវតិ។ គ្នម ននរណាម្ចប ក់ោចបៅកាន់រពោះបិតា នបឡើយបលើកកលង
កតបៅតាមរយៈខ្ញុ ុំ។ (យ៉ាូហាន ១៤:៦) 

 

 បយើងចូលបៅកានរ់ពោះបិតា នតាមរយៈរពោះបយរ ូ បោយកផអកបលើមូលោឌ នរគឹោះសនកិចចការកដលរទង ់នបធវើររម្ចប់
បយើង។ បយើងអធិោឌ នកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូ បោយរុំោងបៅបលើរពោះបនធូលរនារបរ់រពោះអងគ។ រពោះបយរ ូផ្ទធ ល់គឺជា
រពោះកដលបគ្នរពបរចកថីរនារបទនអុំណាចឱ្យបយើងោចចូលបៅជិតរពោះអងគ។ រពោះគមពរីរ បប់យើងអុំពីកិចចការបនោះររម្ចប់
អរ់អបកកដលបជឿបលើរពោះអងគ៖ 
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អវីៗកដលអបករល់គ្នប ទូលរូមកបុងនាមខ្ញុ ុំ ខ្ញុ ុំនឹងបធវើកិចចការបនាោះជាមនិខាន បដើមផបីោយរពោះបិតារុំកដងរិររីងុ
បរឿងកបុងរពោះបុរតា។ (យ៉ាូហាន ១៤:១៣) 

 
បហតុបនោះ បងបអូនបអើយ បយើងម្ចនចិតថរងឹបុឹងចូលមកកបុងទីរកាោ រៈ បោយោររពោះបលហិតរបរ់រពោះបយរ ូ 
បរពាោះរពោះអងគ នបបើកម្ចគ៌្នមយួថ្មី ជាម្ចគ៌្នកដលម្ចនជីវតិ បោយរទងឆ់លងកាត់វ ុំងនន បពាលគឺរបូកាយរបរ់
រពោះអងគកដលបកើតមកជាមនុរស បយើងរតូវនាុំគ្នប ចូលបៅជិតរពោះអងគបោយចិតថបទៀងរតង ់បពារបពញបោយជុំបនឿ
ម្ចុំមនួ និងម្ចនចិតថបររុិទន រជោះររឡោះពគីុំនិតបៅហមង រពមទុំងម្ចនរបូកាយលងបោយទឹកដប៏ររុិទន
ផង។ (បហរបឺ ១០:១៩,២០,២២) 

 
បោយបយើងម្ចនមហាបូជាចារយ*មយួរបូដរ៏បបរើរឧតឋម កដល នយងកាតោ់ទ នបរមរុខ្ គឺរពោះបយរ ូជា
រពោះបុរតារបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បយើងរតូវកតកានជ់ុំបនឿកដលបយើងរបការបនាោះ បោយ នម្ចុំមនួ ដផតិបយើងម្ចន
មហាបូជាចារយ កដលោចរមួរុខ្ទុកខជាមយួបយើងជាមនុរសទនប់ខ្ាយ គឺរពោះអងគករ៏តូវរងការលផងលរគប់
ចុំពូកដូចបយើងកដរ កតរទងម់និ នរបរពឹតថអុំបពើ បបោោះបឡើយ បហតុបនោះ បយើងរតូវចូលបៅកានប់លល័ងោសន
រពោះគុណ្ ទុំងទុកចិតថ បដើមផបីោយ នទទួលរពោះហឫទយ័បមតាថ  និងរពោះគុណ្ទុកជាជុំនួយបៅបពលណា
កដលបយើងរតូវការ។ (បហរបឺ ៤:១៤-១៦) 

 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ បតើអតទនយ័មយួណាចុំបពាោះអបក បៅបពលកដលអបកបរបើនូវពាកយថា «បៅកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូ» បៅកបុងបរចកថីអធិោឌ ន  
    របរ់អបក? 
 ក) ខ្ញុ ុំទូលរូមមនិកមនបោយបរពាោះការលអរបរ់ខ្ញុ ុំបនាោះបទ ប៉ាុកនថបោយបរពាោះអវីកដលរពោះបយរ ូ នបធវើររម្ចបខ់្ញុ ុំ បធវើឱ្យ
      ខ្ញុ ុំកាល យជាកូនរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
 ខ្) ខ្ញុ ុំមនិ នគិតពីអតទនយ័សនពាកយបនាោះបទ ប៉ាុកនថរគ្ននក់តបរបើពាកយទុំងបនាោះតាមទម្ចល ប។់ 
  គ) ខ្ញុ ុំចូលមកបដើមផទូីលរូម និងទទួលនូវអវីកដលរពោះបយរ ូ នរនាជាមយួខ្ញុ ុំ។ 
  ) ខ្ញុ ុំជាកមមរិទនិរបរ់រពោះបយរ ូ  បហើយទូលរូមរពោះអងគឱ្យជួយ ដល់ខ្ញុ ុំ។ 
 ង) បនោះជាអវីកដលរពោះបយរ ូ  ចង់ នពីបយើងកដលរទងប់រមុងទុកជាមុន ដូបចបោះបហើយបទើបខ្ញុ ុំទូលរូមបៅកបុងរពោះនាម
      រពោះអងគ។ 
  ច) ពាកយបនាោះគឺដូចជារបូមនថសនបវទមនថ កដលបធវើឱ្យបរចកថីអធិោឌ នរបរ់បយើងោចឮ ន។ 
 ឆ) រពោះបយរ ូ គឺជាមហាបូជាចារយរបរ់ខ្ញុ ុំ រូមទូលអងវរដល់រពោះបិតាបោយបៅកបុងរពោះនាមរបរ់រពោះអងគ។ 
 ជ) ខ្ញុ ុំអធិោឌ នរបបៀបបនោះ ពីបរពាោះរពោះបយរ ូ នរ បដ់ល់បយើង។ ខ្ញុ ុំពិតជាមនិដឹងនូវអតទនយ័សនពាកយទុំងបនាោះបទ។ 
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២ បហរប ឺ១០: ១៩ បបរងៀនថាបយើងម្ចនបររភីាពចូលបៅកាន់រពោះជាម្ចច រ់បោយោរកត 
 ក) ការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ បៅបលើបឈើឆាោ ង។ 
 ខ្) បងាា ញនូវការករបចិតថបោយបោម ោះ។ 
 គ) បរចកថីអធិោឌ នរបរ់អបកបជឿបលើរពោះអងគ។ 
 

ខ. អាកបបកិរយិាស្រមាប់ការអធិស្ឋា ន Attitudes for Prayer 
ទោលទៅទ២ី. ទធវើតាមទសច្រតីបទរងៀនទៅរនុងរពះគ្មពីរអំពី រទបៀបណ្ដ ទៅទពលណ្ដ និងរណនលងណ្ដទែើមបអីធិស្ឋា ន។ 

 

ការទោរព អំណរ ការអររពះគ្ុណ ភាពទជឿជ្ជរ់ Respect, Joy, Thankfulness, Confidence 
 ការគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់ជានរណា និងអុំពីបរចកថីរបផរុររបរ់រពោះអងគ បរចកថីររឡាញ់ និងឫទន នុភាពកដលបធវើ
ឱ្យកិចចការបនាោះម្ចនភាពងាយររួលររម្ចប់បយើង បដើមផចូីលបៅជិតរពោះអងគបោយោកបផកិរយិរតឹមរតូវ។ បយើងចូលបៅ
បោយការបគ្នរព និងការចុោះចូលចុំបពាោះរពោះអម្ចច រ់របរ់បយើង បហើយជារពោះកដលបបងោើតបយើង បយើងរតូវបរតៀមជាបររច កបុង
ការបធវើអវកីដលរទងរ់ បប់យើង។ បយើងចូលបៅកានរ់ពោះបិតារបរ់បយើងបោយបរចកថីអុំណ្រ ការអររពោះគុណ្ និងបោយភាព
បជឿជាក។់ បយើងដឹងថារពោះជាម្ចច រ់នឹងោឋ ប់ឮ បហើយបឆលើយតបនូវការអធិោឌ នរបរ់បយើង បោយោរកតរទងរ់រឡាញ់
បយើង បហើយរទង ់នរនាថា នឹងរបទនឱ្យបយើងនូវអវីកដលបយើងរតូវការ។ រពោះបយរ ូ   នរ បប់យើងអុំពីការអធិោឌ ន
ថា៖ 

 
រឯីខ្ញុ ុំវញិ ខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា ចូររូម បនាោះរពោះជាម្ចច រ់នឹងរបទនបោយ ចូរករវងរក គងក់តនឹងប ើញ ចូរ
បគ្នោះទវ រ បនាោះរពោះអងគនឹងបបើកបោយអបករល់គ្នប ជាពុុំខាន។ (លូកា ១១:៩) 

 

 បៅបពលបយើងម្ចនការអធិោឌ នយ៉ា ងពិត បហើយ នឮរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលមកកាន់បយើង ឬ  នប ើញនូវ
ការបឆលើយតប បរចកថីអធិោឌ ន បនាោះបយើងបរៀនពីបទពិបោធនក៍ដលរទង ់នោឋ ប់ឮ បហើយបឆលើយតបការអធិោឌ ន។ កាបនោះ
បធវើឱ្យជុំបនឿរបរ់បយើងកាន់កតរងឹម្ចុំបឡើង។ ជួនកាលបយើងរតូវកតរងចាុំបោយភាពអតធ់មត ់ប៉ាុកនថបយើងោចទុកចិតថ និង
អររពោះគុណ្រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចប់ការបឆលើយតប កដលនឹង នរបរមច។ 
 

 រពោះជាម្ចច រ់មនិលុំបអៀងបទ។ រទងរ់រឡាញ់មនុរសរគបគ់្នប  បហើយរទងោ់វ គមន៍បយើងទុំងអរ់គ្នប ។ បលកោវក
បពរតុរ នបរៀនពីកិចចការបនោះបោយបទពិបោធន ៍បហើយបលកម្ចនរបោរន៍ថា៖ 
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បពលបនាោះ បលកបពរតុរចាប់បផឋើមម្ចនរបោរន៍ថា៖ «ឥឡូវបនោះ ខ្ញុ ុំ នយល់យ៉ា ងចារ់បហើយថា 
រពោះជាម្ចច រ់របរ់កមនុរសទួបៅឥតបរ ើរមុខ្បឡើយ កបុងចុំបណាមជាតិោរន៍ទុំងប៉ាុនាម ន អបកណាកប៏ោយ
បោយកតបគ្នរពបកាតខាល ចរពោះអងគ បហើយរបរពឹតថអុំបពើរុចរតិ រពោះអងគមុខ្ជាគ្នប់រពោះហឫទយ័នឹងអបកបនាោះមនិ
ខាន។ (កិចចការ ១០:៣៤-៣៥) 

 

ការបនទ បខលនួ និងការណររច្ិតត Humility and Repentance 
 រពោះបយរ ូ នរ បប់រឿងអុំពីបុររពីរនាក ់បដើមផបីងាា ញពីោកផកិរយិកដលរតឹមរតវូ និងខុ្រឆគងកបុងបពលអធិោឌ ន៖ 

 
រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលថា៖ «ម្ចនបុររពីរនាកប់ឡើងបៅអធិោឌ នកបុងរពោះវហិារ។ ម្ចប ក់ខាងគណ្ៈផ្ទររីុី  
ម្ចប កប់ទៀតជាអបកទរពនន។ បុររខាងគណ្ៈផ្ទររីុីឈរអធិោឌ នកបុងចិតថថា “បពិរតរពោះជាម្ចច រ់ ទូលបងគុំ 
រូមអររពោះគុណ្រពោះអងគ បរពាោះទូលបងគុំមនិដូចជនឯបទៀតៗបទ អបកទុំងបនាោះរុទនកតជាបចារ ជាមនុរសទុចចរតិ 
ជាមនុរសរបរពឹតថអុំបពើផិតកផត ់បហើយទូលបងគុំកម៏និដូចអបកទរពននបនោះកដរ ទូលបងគុំតមោហារពីរដងកបុងមយួ
ោទិតយ បហើយទូលបងគុំថាវ យរបរ់អវីៗទុំងអរ់ កដលទូលបងគុំរក នមយួភាគដបដ់ល់រពោះអងគ”។ រឯីអបក 
ទរពននគ្នតឈ់របៅពីចម្ចង យ មនិទុំងហា នបងើបមុខ្ផង។ គ្នត់គករ់ទូងទូលថា “ឱ្រពោះជាម្ចច រ់បអើយ! រូម
ោណិ្តបមតាថ ទូលបងគុំជាមនុរស បផង”។ ខ្ញុ ុំរុុំរ បអ់បករល់គ្នប ថា រពោះជាម្ចច រ់បរ រអបកទរពននបនោះ
បោយ នរុចរតិ បហើយគ្នតរ់តឡបប់ៅផធោះវញិ រឯីបុររខាងគណ្ៈផ្ទររីុីមនិ នរុចរតិបទ។ អបកណា
បលើកតបមោើងខ្លួន អបកបនាោះនឹងរតូវបគបនាធ បចុោះ រឯីអបកកដលបនាធ បខ្លួននឹងរតូវបគបលើកតបមោើងវញិ។  
(លូកា ១៨:១០-១៤) 

 

 អុំនួត និងោកផកិរយិកដលចាុំកតចាបក់ុំហុរអបកដសទ គឺជាអុំបពើ ប ។ អុំបពើ បបុំកបកបយើងពរីពោះវតថម្ចន និង 
រពោះពររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ពួកគណ្ៈផ្ទររីុី  នបិទទវ របៅនឹងមុខ្របរ់ពួកបគផ្ទធ ល់។ ប៉ាុកនថ ការកកករបចិតថគុំនិត 
(បោកោថ យនូវកុំហុរឆគងកដលបយើង នរបរពឹតថ បហើយចងឈ់បប់ធវើកិចចការកដលមនិលអ) បបើកទវ រររម្ចបប់យើងបដើមផ ី
ទទួលនូវការអតប់ទរ និងការរបទនពររបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ ការបនាធ បខ្លួន គឺផធុយគ្នប នឹងអុំនួត។ អបកទរពននដឹងថា គ្នត់ជា
មនុរសម្ចន ប បហើយរពមទទួលោគ ល់ថាជាមនុរសម្ចន ប។ គ្នត់ដឹងថា គ្នត់មនិរមនឹងទទួលរពោះពររបរ់
រពោះជាម្ចច រ់បទ ប៉ាុកនថ គ្នត់ នចូលមកទូលរូមររម្ចប់បរចកថីបមតាថ ករណុា។ បហើយរពោះជាម្ចច រ់ក ៏នអតប់ទរដល់
គ្នត។់ 

 

ការអត់ទទាស និង ការរសឡាញ់អនរែម្ទ Forgiving and Loving Others 
 ការរអបប់ខ្ពើម ការអនច់ិតថ និងភាពមនិបពញចិតថនឹងអតប់ទរដល់អរ់អបកណាកដល នបធវើខុ្រចុំបពាោះបយើងនឹងបិទ
ទវ ររវងរពោះជាម្ចច រ់ បហើយនិងបយើង។ រពោះបយរ ូម្ចនរពោះបនធូលថា៖ 
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បបើអបករល់គ្នប អតប់ទរបោយមនុរសបលក រពោះបិតារបរ់អបករល់គ្នប បៅោទ នបរមរុខ្ កអ៏តប់ទរបោយ
អបករល់គ្នប កដរ។ ប៉ាុកនថ បបើអបករល់គ្នប មនិអតប់ទរបោយមនុរសបលកបទបនាោះ រពោះបិតារបរ់អបករល់គ្នប ក៏
មនិអតប់ទរ បោយអបករល់គ្នប កដរ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៦:១៤-១៥) 

 

 បបើបយើង នបធវើអវីខុ្រចុំបពាោះអបកដសទ រពោះបយរ ូបបរងៀនបយើងថា បយើងគួរកតបធវើកិចចការកដលរតឹមរតូវ បហើយរុុំនូវការ
អតប់ទរ។ បយើងគួរកតរបុងរបយត័បកបុងការរបរពឹតថចុំបពាោះអបកដសទបោយកថីររឡាញ់ និងបរចកថីរបផរុរ បៅកបុងផធោះរបរ់
បយើង បៅកកនលងបធវើការ ឬ បៅរគបទ់ីកកនលងកដលបយើងបៅ។ ោកបផកិរយិកដលោរកក ់ររ ុំងការអធិោឌ ន។ 

 
ដូបចបោះ កាលណាអបកយកតងាវ យបៅថាវ យរពោះជាម្ចច រ់ បហើយបៅទីបនាោះ អបកនឹកប ើញថាបងបអូនណាម្ចប ក់
ម្ចនទុំនារ់នឹងអបក ចូរទុកតងាវ យរបរ់អបក បៅកកនលងថាវ យតងាវ យ បហើយបៅររុោះររួលនឹងបងបអូនរបរ់
អបកជាមុនរិន រចួរឹមវលិមកថាវ យតងាវ យរបរ់អបកវញិ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:២៣-២៤) 

 

 បអបរថឡា (Estela) ជារគបូបរងៀនវយ័បកមងជនជាតិបប៉ារ ូ នអធិោឌ នបៅរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យបុំបពញគ្នត់បោយ
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បពលគ្នត់អធិោឌ ន រពោះជាម្ចច រ់ ននាុំគ្នតប់ៅរកគុំនិតកដលោកអ់នច់ិតថ គ្នតម់្ចនោរមមណ៍្ថា
របឆាុំងនឹងមនុរសម្ចប កយ់៉ា ងពិតរ កដ។ «រពោះអម្ចច រ់» គ្នត់ នអធិោឌ ន «កូនអតប់ទរដល់នាង។ រូមអតប់ទរឱ្យ
កូនររម្ចបក់ាររបកានខ់ាជ ប់នូវការអនច់ិតថរបឆាុំងនឹងនាង។ សថ្ងករអក ខ្ញុ ុំនឹងររបរររុំបុរតបៅនាង បហើយនិងរុុំនាងឱ្យ
អតប់ទរដល់ខ្ញុ ុំ។» ភាល មៗបនាោះ ជបរៅសនបរចកថីអុំណ្រ និងបរចកថីរុខ្ោនឋ នបុំបពញបលក បអរថឡា (Estela) បហើយ
គ្នត ់នររបរើរតបមោើងរពោះជាម្ចច រ់ បៅបពលកដលរទង ់នបឆលើយតបនូវការអធិោឌ ន បហើយបុំបពញនាងបោយរពោះវញិ្ញដ ណ្
របរ់រពោះអងគ។ 

 

ទសច្រតទីស្ឋម ះរតង ់និងទសច្រតីទស្ឋម ះអស់ពីច្ិតត Sincerity and Earnestness 
 បៅបពលអបកអធិោឌ ន ចូរម្ចនបគ្នលបុំណ្ងកបុងការនិយយ។ ជាញឹកញាប ់បយើងហាក់បីដូចជាអធិោឌ នបោយមនិ
 នគិតអុំពីអវី កដលបយើងនឹងរតូវនិយយ។ រពោះបយរ ូម្ចនដុំបណាោះរោយដអ៏ោច រយមយួបដើមផនីិយយអុំពីកិចចការបនោះ។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 

៣ បញ្ជ ីខាងបរកាមជាោកបផកិរយិនានា។ ចូរគូរបនាធ ត់ពីបរកាមនូវពាកយនីមយួៗ កដលអបកចងម់្ចនបៅបពលអបក  
    អធិោឌ ន។ 

 អុំណ្រ   ភាពបោម ោះរតង ់   ភាពរកអឺតរកទម 
 ការោឋ ប់   ភាពបោម ោះរតងអ់រ់ពដីួងចិតថ  ការបលើកតបមោើង 
 ការអររពោះគុណ្  ការកកករបចិតថ   បរចកថីររឡាញ់ 
 ការអតប់ទរ  ការបជឿជាក ់   ការបនាធ បខ្លួន 
 ការថាវ យបងគុំ  ការោឋ បប់ងាគ ប់   ការបគ្នរព 
 

គ. កដនលងដែលរតូវអធិស្ឋា ន Where to Pray 

ទោលទៅទ៣ី. ពិភារានូវអវីណែលរពះគ្មពីរានបនទូល អំពីទីរណនលង និងទពលទវលាណែលរតូវអធិស្ឋា ន។ 

 
 រពោះជាម្ចច រ់បៅរគបទ់ីកកនលង ដូបចបោះបទោះបីបយើងបៅកកនលងណាកប៏ោយ រពោះជាម្ចច រ់នឹងោឋ ប់ឮបយើង បហើយនិង
បឆលើយតប។ បទោះបី ជាបយើងបរៀនបៅកបុងរពោះគមពរីថា ម្ចនកកនលងពិបររបផសងៗររម្ចប់ការអធិោឌ នកប៏ោយ។ ឧទហរណ៍្ 
រកុមជុំនុុំរបរ់បយើងបរបៀបដូចជារពោះវហិាររបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងរកុងបយរោូរមឹរតូវ នថាវ យដល់រពោះជាម្ចច រ់ដូចជា
រពោះដុំណាក់របរ់រពោះអងគ កដលបយើងោចបៅជួបរពោះអងគ ន។ រកុមជុំនុុំ គឺជាកកនលងពិបររររម្ចបថ់ាវ យបងគុំ។ 

 
រពោះអងគម្ចនរពោះបនធូលបរបៀនរបបៅបគថា៖ «កបុងគមពរីម្ចនកចងថា ដុំណាករ់បរ់បយើងរតូវបធវើជាដុំណាករ់ុំរប់
បោយជាតិោរន៍ទុំងឡាយអធិោឌ ន កតអបករល់គ្នប យកបធវើជារុំបុកបចារបៅវញិ។ (ម្ច៉ា កុរ ១១:១៧) 

 

 រពោះបយរ ូវ នបបរងៀនថា ទីកកនលងមនិរូវរុំខាន់ដូចជាោកផកិរយិបនាោះបទ ប៉ាុកនថ រទងក់ម៏្ចនរពោះបនធូលបទៀតថា
បយើងគួរកតអធិោឌ នបៅផធោះបរៀងៗខ្លួនកដរ។ បយើងបធវើតាមបគ្នលការណ៍្បនោះ បៅបពលកដលបយើងអធិោឌ នយ៉ា ងបរងៀមោង ត់
បៅកបុងខ្លួនរបរ់បយើងផ្ទធ ល់ប៉ាុកនថវជាការលអ បដើមផមី្ចនទីកកនលង កដលបយើងោចម្ចនទុំនាក់ទុំនងជាមយួរពោះជាម្ចច រ់ឱ្យ ន
បទៀងទត។់ បយើងោចគិត និងោឋ ប់យ៉ា ងបរងៀមោង ត់ររម្ចប់រុំបឡងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់បៅបពលបយើងអធិោឌ ន។ 

 
រឯីអបកវញិ កាលណាអបកអធិោឌ ន រតូវចូលបៅកបុងបនធប ់បិទទវ របោយជិត បហើយទូលបៅកាន់រពោះបិតារបរ់
អបកកដលគងប់ៅកបុងទីោង ត់កុំ ុំង។ រពោះបិតារបរ់អបកកដលទតប ើញបៅកបុងទីោង ត់កុំ ុំង រទងន់ឹងរបទន
រងាវ នម់កអបកជាពុុំខាន។ (ម្ច៉ា ថាយ ៦:៦) 

 
 រពោះជាម្ចច រ់បងាា ញបយើងបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះអងគថា បយើងគួរកតអធិោឌ នជាមូយអបកដសទបទៀតកដរ។ អបក
របកហលជាបធវើកិចចការបនោះជាមយួមតិថភកថិ កដលម្ចនបុំណ្ងចិតថចងអ់ធិោឌ នជាសដគូរជាមយួអបក។ បបើរិនជាោចបៅរចួ
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អធិោឌ នជាមយួរគួោររបរ់អបក។ បៅកបុងទីកកនលងអធិោឌ នតាមរកុមបផសងៗរបជុុំគ្នប បៅកបុងផធោះ ឬ បៅកបុងកកនលងរមរមយ
បផសងៗបទៀត។ បយើងោនអុំពរីកុមមយួដូចជាបៅកបុងគមពរីកិចចការ រកុមស្តរថីកដល នរបជុុំបៅតាមបបណាឋ យទបនល។ បនាធ បម់ក
អបកនឹងម្ចនឱ្ការពិបររបដើមផថីាវ យបងគុំរពោះជាម្ចច រ់ ដូចជាអបក នចូលរមួជាមយួអបកបជឿដសទបទៀត បៅកបុងរពោះដុំណាក់
របរ់រពោះអងគ។ 
 

 រពោះគមពរីបបរងៀនថាម្ចនបពលបវលជាបរចើន និងោទ នភាពនានាបៅបពលបយើងលូតលរ់តាមរយៈការរបទនពរ
ររម្ចបក់ារអធិោឌ ន។ អធិោឌ នបៅទីណាកដលអបកបៅ។    

     
    កតឯង 
    ជាមយួមតិថភកថិ 
 អធោិឌ ន   ជាមយួរគួោររបរ់អបក 
    ជាមយួរកុមអធិោឌ ន 
    ជាមយួរកុមជុំនុុំ 
    បៅរគបទ់ីកកនលងកដលអបកបៅ 
     

លំហាត់អនុវតតន៍  
 

៤ អបកបទើបកតោនអុំពីទីកកនលងទុំងរ ុំមយួ ឬ ោទ នភាពកដលអបកោចអធិោឌ ន ន។ រូមររបររបញ្ជ ីទុំងបនាោះបៅកបុង  
   បរៀវបៅរបរ់អបក បនាធ បម់ក ពិពណ្នាពីផលរបបយជន៍ពិបររកដលោទ នភាពនីមយួៗម្ចន។ បតើអបក នទទួលផល 
   របបយជនទ៍ុំងបនោះបោយការបរបើឱ្ការទុំងអរ់របរ់អបក បដើមផអីធិោឌ នកដរឬបទ? 
 

ឃ. នៅកនងុឥរយិាបថដបបណា? In What Position? 

ទោលទៅទ៤ី. ពិពណ៌ននូវអវណីែលរពះគ្មពីរានបនទូល អំពីឥរយិាបទម្នរូបកាយទៅរនុងការអធិស្ឋា ន។ 
 

 បៅកបុងរពោះគមពរីជួនកាលមនុរសឈរអធិោឌ ន បដើមផបីងាា ញការបគ្នរព និងការចុោះចូល។ ជួនកាលពួកបគលុតជងគង់
ដូចជាពួកបគគួរកតបធវើបៅចុំបពាោះមុខ្បរថច បដើមផបីងាា ញការបគ្នរពរបរ់ពួកបគ ការចុោះចូល និងការរម័រគចិតថបដើមផបីគ្នរពតាម
បរចកថីបងាគ បរ់បរ់រពោះអងគ។ អបកនិពននគមពរីទុំនុកតបមោើងនិយយពីការអធិោឌ ន បពលចូលបៅររម្ចនឋបៅបពលយប។់ បយើង
ោនអុំពបីរថចោវឌី «អងគុយបៅមុខ្រពោះជាម្ចច រ់» បហើយអបកបជឿ១២០នាក ់នអងគុយបៅបពលរពោះវញិ្ញដ ណ្បររុិទន ន
បុំបពញពួកបគបៅបុណ្យសថ្ងទីហារិប។ បបើរិនជា បយើងអធិោឌ នរយៈបពលយូរ វម្ចនរបបយជនប៍ដើមផទីទួល ននូវ ការ
កមានឋចិតថ និង នររម្ចក ចូរគិតអុំពីរពោះជាម្ចច រ់ជុំនួរឱ្យភាពមនិរុខ្ររួលកដលបយើងម្ចន។ បពលខ្លោះ បយើងក៏
របកហលជាចងប់រកាកឈរ បហើយបដើរ បដើមផកុីុំឱ្យងងុយបគង បៅបពលបយើងអធិោឌ នផងកដរ។ 
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 មនុរសខ្លោះបទៀតអធិោឌ នបោយការបិទកភបក បដើមផបីិទ ុំងនូវការបមើលប ើញអវីកដលបុំកបរការយកចិតថទុកោករ់បរ់
ពួកបគបចញពីរពោះជាម្ចច រ់។ មនុរសខ្លោះបទៀត បចាលកភបករបរ់ពួកបគបៅោទ នបរមរុខ្បៅបពលអធិោឌ ន ដូចរពោះបយរ ូ 
 នបធវើកដរ។ បពលខ្លោះ បយើងឱ្នកាលចុោះ បហើយកាឋ បស់ដរបរ់បយើងកបុងោកផកិរយិសនការថាវ យបងគុំ បហើយទូលរូមបោយ 
បោម ោះអរ់ពីចិតថ។ បពលខ្លោះបទៀត បយើងចាបស់ដមនុរសម្ចប កប់ទៀតកដលកុំពុងកតអធិោឌ នជាមយួគ្នប  រហូតដល់ការអធិោឌ ន
ររបគ្នប ។ ដូចគ្នប បៅនឹងមនុរសបៅកបុងរពោះគមពរី នបធវើកដរ បយើងក ៏នបលើកសដចុំបពាោះរពោះជាម្ចច រ់កបុងការររបរើរតបមោើង។ 
បយើងោចោក់សដរបរ់បយើងបៅបលើមនុរសកដលបយើងអធិោឌ នឱ្យបោយទុកចិតថថា រពោះជាម្ចច រ់នឹងបរបើសដរបរ់បយើងជា
តុំណាងឱ្យរពោះហរឋរបរ់រពោះអងគកបុងការបរ រឱ្យជា និងបលើកទឹកចិតថដល់ម្ចប ក់បនាោះ។  

 
ចូរនាុំគ្នប មក បយើងនឹងបោនកាយថាវ យបងគុំរពោះអងគ ចូរបយើងរកាបបៅចុំបពាោះរពោះភស្តកថរពោះអម្ចច រ់កដល ន
បបងោើតបយើងមក។ (ទុំនុកតបមោើង ៩៥:៦) 

 
 ចូរបលើកសដរបណ្មយបៅរកទីរកាោ រៈ ចូរររបរើរតបមោើងរពោះអម្ចច រ់!។ (ទុំនុកតបមោើង ១៣៤:២) 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ គុំរបូផសងៗពីការអធិោឌ នបៅកបុងរពោះគមពរី បងាា ញបយើងថាបៅបពលបយើងអធិោឌ ន បយើង 
 ក) រតូវកតលុតជងគងចុ់ោះ បហើយឱ្នកាលរបរ់បយើង។ 
 ខ្) ោចបៅកបុងឥរយិបថ្ណាមយួ។ 
 គ) រតូវបិទកភបករបរ់បយើង។  
 

ង. នៅកនងុលនំអំវី? In What Pattern? 
ទោលទៅទ៥ី. រះិគ្ិតពិចារណ្ដពីការអធិស្ឋា នរបស់រពះអាច ស់ ជ្ជគ្ំរូសរាប់ការអធិស្ឋា នរបស់ទយើង។ 

 

 រពោះបយរ ូ នរបទនលុំនាុំដរ៏បបរើរបុំផុតមយួ ររម្ចប់ការអធិោឌ នរបរ់បយើង ដូចគ្នប នឹងការបបរងៀនដអ៏ោច រយអុំពី
ការអធិោឌ ន។ បយើងបៅលុំនាុំបនោះថា «ការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់» បហើយបរបើវកបុងពីររបបៀប៖ ១) ការអធិោឌ នកដល
បយើងទបនធញ បហើយថាតាម និងទី២) លុំនាុំររម្ចបក់ារអធិោឌ នបផសងៗបទៀត។ 
 

អបករល់គ្នប រតូវទូលរពោះអងគដូចតបៅៈ ឱ្រពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំ កដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្បអើយ! រូមរុំកដង
រពោះនាមដវ៏រុិទនរបរ់រពោះអងគ បោយមនុរសបលកោគ ល់ រូមបោយរពោះរជយរពោះអងគ នមកដល់ រូម
បោយរពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ  នរុំបរចបៅបលើកផនដី ដូចបៅោទ នបរមរុខ្កដរ។ រូមរបទនោហារ
កដល បយើងខ្ញុ ុំរតូវការបៅសថ្ងបនោះ។ រូមអតប់ទរបោយបយើងខ្ញុ ុំ ដូចបយើងខ្ញុ ុំអតប់ទរបោយ អរ់អបកកដល
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 នរបរពឹតថខុ្រនឹងបយើងខ្ញុ ុំ។ រូមកុុំបបណាឋ យបោយបយើងខ្ញុ ុំចាញ់ការលផងួបឡើយ កតរូមរ ុំបោោះបយើងខ្ញុ ុំ
បោយរចួពីម្ចរកុំណាច។ (ម្ច៉ា ថាយ ៦:៩-១៣) 

 

 អបករបកហលជាធាល ប់ម្ចនការបករោយបផសងៗគ្នប សនការអធិោឌ នទុំងបនោះ។  ហតទរុំបណ្របៅកបុងរមយ័មុនមយួ
ចុំនួនរមួម្ចនពាកយ «ដផតិរពោះអងគរគងរជយ រទងម់្ចនឫទន នុភាព និងរិររីងុបរឿង អរ់កលផជាអកងវងតបរៀងបៅ។ ោកម៉ាន។» 
បយើងចាបប់ផឋើម និងបញ្ចប់ការអធិោឌ នរបរ់បយើងបោយការទទួលោគ រ់ពីនរណាកដលជារពោះ និងរងឃមឹថាបពលបវល
កដលរទងន់ឹងបងាា ញរកឹតយវនិយ័ដអ៏ោច រយរបរ់រពោះអងគបៅបលើកផនដីបនោះ។ ោកម៉ានម្ចននយ័ថា «រូមឱ្យបកើតម្ចនដូបចបោះ
កមន»។ 
 

 កបុងគុំរកូារអធិោឌ នបនោះ រពោះបយរ ូម្ចនបនធូលរ ប់បយើងឱ្យអធិោឌ នថា «រពោះបិតាសនបយើងខ្ញុ ុំកដលគងប់ៅោទ ន
បរមរុខ្។» រពោះជាម្ចច រ់ជារពោះកតមយួកដលបយើងអធិោឌ ន។ បយើងចូលមកបោយភាពបជឿជាក ់ដូចជាបុរតរបរ់រពោះអងគ
និយយបៅកាន់រពោះអងគអុំពីតរមូវការរបរ់បយើង។ បយើងចូលមកបោយបគ្នរព ការអធិោឌ នកបុងនាមរបរ់រពោះអងគគួរកត ន
ការរបរើរ។ 
 

 បរឿងកដលរតូវគិតដុំបូងបគ និងរុំខានជ់ាងបគបុំផុតររម្ចប់បយើងបដើមផអីធិោឌ នកបុងរគបក់ាលៈបទរៈទុំងអរ់ គឺ
ររម្ចបប់ុំណ្ងរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់ នរបរមច កដលរទងន់ឹងបធវើអវកីដលរទងរ់ជាបថាលអបុំផុត។ បបើបយើង
អនុញ្ញដ តឱ្យរពោះអងគដឹកនាុំបយើងកបុងការអធិោឌ ន បនាោះរទងន់ឹងយល់ពីគុំនិតរបរ់បយើងនូវអវីកដលបយើង នអធិោឌ ន។ 
បយើងរហការជាមយួរពោះអងគ បៅបពលបយើងអធិោឌ នបៅកបុងបុំណ្ងរបរ់រពោះអងគររម្ចប់អវីៗទុំងអរ់កដលលអបុំផុត
ររម្ចបរ់កុមរគួោររបរ់បយើង របជាជាតិរបរ់បយើង បហើយនិងរកុមជុំនុុំរបរ់រពោះអម្ចច រ់រពោះបយរ ូរគិរថ។ 
 

 រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្សនបយើងររឡាញ់បយើង បហើយរពវរពោះហឫទយ័របទនឱ្យបយើងនូវអវីកដលបយើង
រតូវការជាបរៀងរល់សថ្ង បធវើការបដើមផរីកចុំណី្ោហាររបរ់បយើង កម្ចល ុំង និងរុខ្ភាពកបុងការបធវើការ រ ជាញ  ទុំនាកទ់ុំនង 
រតឹមរតូវ ជរមក របមលៀកបុំពាករ់បរ់បយើង រទងរ់ បប់យើងឱ្យទូលរូមររម្ចប់អវីទុំងអរ់បនោះ។ 
 

 បយើងអធិោឌ នឱ្យរពោះជាម្ចច រ់អតប់ទរឱ្យបយើងនូវអវីកដលបយើង នបធវើខុ្រ។ ការលោះបង់បចាលោរមមណ៍្មនិលអ 
កដលបយើងម្ចនបៅបលើនរណាម្ចប កប់ផសងបទៀត។ វកម៏្ចននយ័ផងកដរថា បយើងបញ្ឈបក់ារបធវើអវីកដលមនិរតឹមរតូវ។ បយើងទូល
រូមនូវជុំនួយរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ បដើមផបីធវើកិចចការរតឹមរតូវ ជាមយួនឹងការអតប់ទររបរ់រពោះអងគររម្ចបក់ុំហុរ និងការធាល ក់
ចុោះរបរ់បយើង។ 
 

 បយើងអធិោឌ នដល់រពោះជាម្ចច រ់បដើមផកីណ្នាុំ និងជួយ បយើងឱ្យតទល់នឹងការលផងួ។ បយើងរតូវទូលរូមនូវការការពារ
ពីអុំណាចរបរ់ម្ចោតាុំង បមលផងួ វញិ្ញដ ណ្ោរកកក់ដលជាររតូវរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងរពលឹងវញិ្ញដ ណ្របរ់បយើង។ បនោះ
របកហលជារមួបញ្ចូ លទុំងការបោោះឱ្យរចួពីការរបហាររបរ់វ៖ ពីការរងសយ័ ភាពភយ័ខាល ច ោកផកិរយិខុ្រឆគង ជុំងឺ 
ការ កទ់ឹកចិតថ និងអវីកដលររ ុំងបយើងពីការបធវើតាមរពោះហឫទយ័របរ់រពោះជាម្ចច រ់។  
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 បយើងបញ្ចបក់ារអធិោឌ នរបរ់បយើងបោយការរ ុំឭកខ្លួនឯងថា រពោះជាម្ចច រ់បៅ ុុំរគង។ រទងន់ឹងរបទនជយ័ជុំនោះ។ 
ឫទន នុភាពរបរ់រពោះអងគ គឺរគបរ់គ្ននណ់ារ់ររម្ចប់តរមូវការរបរ់បយើងទុំងអរ់គ្នប ។ បៅសថ្ងណាមយួ បយើងនឹង ន
ប ើញរពោះអងគ បហើយររ់បៅជាមយួរពោះអងគជាបរៀងរហូតបៅកបុងោណាចរកដល៏អឥតបខាច ោះរបរ់រពោះអងគ។ រពោះរជយរបរ់
រពោះអងគបពញបោយរិររីងុបរឿងរហូតតបៅ។ ោកម៉ាន! 
 

លំហាត់អនុវតតន៍  
 
៦ រូមោន «ការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់» មថងមយួបនាធ ត់ៗ ។ រូមគិតអុំពីអតទនយ័សនបនាធ ត់នីមយួៗ បហើយនិយយបៅ 
   កាន់រពោះជាម្ចច រ់អុំពីរបបៀបកដលរពោះបនធូលទកទ់ងនឹងអបក។ 
 
៧ អធិោឌ នបោយបរបើបនាធ ត់នីមយួៗដូចលុំនាុំរបរ់អបក។ អបកគួរកតចាបប់ផឋើមកបបបនោះ៖ «រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ ន 
    បរមរុខ្ កូនរូមបលើកតបមោើងរពោះនាមរបរ់រពោះអងគបៅសថ្ងបនោះកបុងរគបអ់វកីដលកូនម្ចន។ កូននឹងបធវើតាមបុំណ្ង 
    រពោះហឫទយ័របរ់រពោះអងគ បហើយនិងទុកចិតថរពោះអងគចុំបពាោះបរចកថីរតូវការរបរ់កូនជាបរៀងរល់សថ្ង។» 
 
៨ បបើរិនអបកមនិទន់ចងចាុំការអធិោឌ នរបរ់រពោះអម្ចច រ់បៅបឡើយ រូមអនុវតថកបុងបពលឥលូវបនោះ។ បបើរិនពួកជុំនុុំបៅ  
    កបុងរកុមជុំនុុំរបរ់អបកអធិោឌ ននូវពាកយអធិោឌ នទុំងអរ់គ្នប បនាោះ រូមបរៀនពីការបករោយបនាោះអបកនឹងោចអធិោឌ ន 
     នផងកដរ។ 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
៤  ចបមលើយរបរ់អបក។ ការបរៀនអធិោឌ នបៅកបុងរគបោ់ទ នភាពលុំ កនានា នឹងបធវើឱ្យទុំនាក់ទុំនងរបរ់អបកជាមយួនឹង
 រពោះបិតាកដលគងប់ៅោទ នបរមរុខ្កាន់កតរងឹម្ចុំបឡើង។ 
 
១ ចបមលើយ ក) គ)  ) ង) និងឆ) លអទុំងអរ់។ បពលអបកអធិោឌ នកបុងរពោះនាមរពោះបយរ ូ រូមគិតអុំពីបរចកថី 
 អធិោឌ នបនាោះ។ ជាបរឿយៗ បយើងោចផឋល់ចបមលើយ ខ្) ច) ឬ ជ) កតទុំងអរ់បនាោះជាចបមលើយមនិរតឹមរតូវបទ។ 
 
៥ ខ្) ោចជាបៅកបុងឥរយិបថ្ណាមយួ។ 
 
២ ក) ការរុគតរបរ់រពោះបយរ ូ បៅបលើបឈើឆាោ ង។ 
 
៣ ចបមលើយរបរ់អបក។ ោកផកិរយិអុំនួត គឺជាោកផកិរយិមយួកដលអបកគួរកតបចៀរវង។ បមបរៀនទុំងបនោះនឹងជួយ អបក
 ឱ្យអភវិឌណោកផកិរយិកដលរតឹមរតូវ។ 
 

           
 


