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25. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 

អយើងអធិស្ឋា នស ុំអោយរដ្ឋា ភិបាលក្ន ុងប្រអេសោហ្រ វ្ ិក្ 
នឹងបអងក ើតការប្រឆុំងអុំអរើ្ឹងា ទាក់្េងនឹងយយនឌឺ 
យែលអក្ើតម្ចនអ ើងអៅក្ន ុងព្ក្មុព្រួស្ឋរ អព្រះរដ្ឋា ភិបាលរិតថា 
អនះរឺជាអរឿងរបស់ព្រួស្ឋរ និងអរឿងឯក្ជនរបស់អរ។ 

26. អៅក្ន ុងប្រអេសបារុំង ជាអរៀងរល់៣ថ្ងៃ 

ហ្រសត ីព្តវូបានសម្ចា ប់អដ្ឋយថ្ែរូររបស់អរ។ 
រដ្ឋា ភិបាលបានព្បាប់អលខេូរសរ្េ 
អែើមបីអោយជនរងអព្រះោចទាក់្េងមក្បាន 
យតព្តវូបានថ្ែរូររបសអ់ររុំរម។ 
សូមអោយហ្រសត ីោចទាក់្េងអៅនរណាម្ចា ក់្អោយទាន់អរលអវលា។ 

27. ឱ បិតាអអើយ 

សូមជួយអោយកូ្នព្សីៗអៅក្ន ុងប្រអេសអ  យរហូ្គា យម្ចនព្បាជាា ក្ន ុង
ការអព្ជើសអរ ើសស្ឋវ មីយែលស្រលាញ់ និងការរររួក្អរ 
រឺមិនយមនស្ឋវ មីយែលវាយែុំ ឬស្ឋា ប់រួក្អរអ ះអេ។ 

28. ឱ ព្រះជាអម្ចា ស់អអើយ 

សូមជួយអ្នក្ម្ចត យអោយម្ចនការយក្ចិត្តេ ក្ដ្ឋក់្ក្ន ុងការការ
ររកូ្នព្សី 
និងម្ចនភារកាា ហ្គនក្ន ុងការរយការណ៍ព្បាប់អររីការរំអលាភ 
ឬអុំអរើ្ឹងាអៅអលើកូ្នព្សីរីសុំណាក់្ស្ឋច់ញាតិ 
និងមិត្តភ័ព្ក្្តផងយែរ។ 

29. ព្រះបិតាអអើយ 

អយើងខុ្ុំអធិស្ឋា នសព្ម្ចប់ភារយ តត ិធម៌សព្ម្ចប់អ្នក្ព្កី្ក្្រ 
អ្នក្មិនេេួលបានការអប់រំ 
និងអ្នក្យែលម្ចនវណណ ៈទាបអៅក្ន ុងប្រអេសអនបា៉ា ល់។ 
អ្នក្រងអុំអរើ្ឹងា រួក្រត់អព្ចើនយតរា នសអមាង 
ឬសមត្ងភារក្ន ុងការយសវ ងរក្អមធាវវ ើ 
ឬការជុំន ុំជុំរះអដ្ឋយយ តត ិធម៌រីរដ្ឋា ភិបាលអ ះអេ។ 

30. សូមបញ្ឈប់អុំអរើោក្្រក់្របស់មន ស្សេ ច្ចវរតិ 

អ្ើយជួយមន ស្សស ចវរតិអោយម្ចនចិត្តវរងឹប ឹងអ ើង! 

ព្រះែ៏ស ចវរតិអអើយ! ព្រះអង្រអឈវងយល់ចិត្តអងាើមរបស់មន ស្ស! 

 

 

 

 

 

 Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang, 

Khan Sen Sok, Phnom Penh 

(                                             ) 

Tel: 092 60 60 51 /086 60 60 56 

 

ប្រតិេិនអធិស្ឋា នអចញផាយជាអរៀងរល់យខ យែលម្ចនជាង 

100ភាស្ឋ និងម្ចនអ្នក្ចូលរមួអធិស្ឋា នជាង 

65,000 ក់្ 

 

 

<기도 후원자의 편지> 

‘소망의 여인들’을 알게 된 것은 은혜입니다. 

아주 분주하게 일상을 살아가는 저에게, 매월 첫 주 금요일

에 있는 ‘소망의 기도’ 모임은 감사가 넘치는 시간입니다. 

함께 뜨겁게 찬양하고 기도 드리는 동안 기대감과 설렘과 

감사를 누립니다. 

아무도 알아주지 않는, 누군지 알 수 없는 무명의 여인들을 

위해 하나님께 기도를 심는 일은 아주 의미 있는 일이고 

하나님께서 기뻐하시는 일이라 확신합니다. 

비록 구체적인 열매가 눈에 보이지 않고 귀에 들리지는 않

지만 하나님이 우리의 기도를 사용해서 일하신다는 것에 

대해 확실한 믿음을 가지고 있습니다. 

기도달력에 있는 기도문 하나하나 간절히 기도하며 세계를 

품고 기도한다는 자부심 또한 느낍니다. ‘소망의 기도’가 소

망을 심는 시간이라 믿으며 복을 누리게 되어 감사합니다. 

늘 상주해서 일하시는 TWR 사역자들을 축복합니다. 

할렐루야!  

 

- 고인숙 집사 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2020. 9.  

អំព ើហិង្សាក្ន ុង្សគ្រួសារការរពំោភពេ េន្ថវៈការកាត់ស្េែក្ស្តេរ ី 

សូមអោយអយើងអធិស្ឋា នសព្ម្ចប់ហ្រសត ីយែលរស់អៅជាមួយព្រួស្ឋរ

យែលម្ចនអុំអរើ្ឹងា។ 

អយើងអធសិ្ឋា នសូមអោយរួក្រត់ម្ចនអសវរ ើភាររីអវ ើយែលរួក្

រត់មនិសមនងឹេេួល។ សូមអោយអយើងអលើក្េឹក្ចតិ្ត 

ែល់ហ្រសត ីទា ុំងអ ះអោយសមា ឹងអមើលព្រះជាម្ចា ស់ 

យែលេ្រង់ប្រទានអសចក្ត ីសងឃឹមសព្ម្ចប់រួក្រត។់ 

សូមអោយហ្រសត ីទា ុំងអ ះែឹងថា 

ព្រះររថ្នព្រះក្ុំរ ងយតអៅខាងម ខរួក្រត។់ 

ព្រះជាម្ចា ស់នឹងអធវ ើការ អែើមបី ុំការល្អ។ 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
1. ឪ ព្រះវរបិតាអអើយ 

សូមេ្រង់ជួយរាបាលជនរងអព្រះអដ្ឋយអុំអរើ្ឹងា 
និងការចាប់រំអលាភ 
ឲ្យរួក្អរោចរក្អ ើញអសចក្ត ីអុំណរអៅក្ន ុងជីវវតិ 
និងក្ស្ឋងព្រួស្ឋរយែលម្ចនស ខភារល្អអដ្ឋយខល នួរួក្អរផ្ទា ល់។ 
បិតាអអើយ សូមបង្ហា ញែល់រួក្អរថា 
េរ្ង់យែលជាអ្នក្បអងក ើតរួក្អរ បានអ ើញការឈឺចាប់របស់រួក្អរ 
េរ្ង់ម្ចនភារអស្ឋក្អៅជាមួយរួក្អរ 
អ្ើយេ្រង់នឹងផ្តល់ការរាបាលែល់រួក្អរ។  

2. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ អយើងខុ្ុំសូមអធិស្ឋា ន ក្ ុំអោយហ្រសត ី និងក្ ម្ចវរ ើ 

ថ្នប្រអេស ប ូ អនៀ 
នឹងមិនបន្តវប្បធម៌្ឹងាយែលរួក្អរបានឆ្លងកាត់អ ះអ ើយ។  

3. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 

អយើងខុ្ុំអធិស្ឋា នឲ្យម្ចនការផ្ទា ស់បត រូអៅក្ន ុងវប្បធម៌ក្ន ុងប្រអេស    
តង់្ានីយែលអៅយតម្ចនការអន វត្តវប្បធម៌កាត់យសបក្ប្រដ្ឋប់ប

ន្តរូជហ្រសត ី (FGM) ។ 

សូម ុំមក្នូវការអលើក្េឹក្ចិត្តែល់អ្នក្ែកឹ្ ុំទាុំងអ ះឲ្យបញ្
ចប់ការអន វត្តមួយអនះ។ 

4. បិតាយែលរង់អៅស្ឋា នសួរ៏អអើយ អយើងសូមអធិស្ឋា នអោយ 

វវ ើអែអូអុំអរើ្ឹងា និងការរំអលាភបុំរនផល វូអភេ 
យែលបានផ្សរ្វផាយអៅអលើបណាា យសង្រមអ នីធឺណិត 
នឹងព្តវូបានបញ្ឈប់ យែលរ្ធន័កិ្ច្ចហ្រសត ីក្ន ុងក្ត ីសងឃឹម 
ម្ចនការអលើក្ក្ម្រស់ថ្នការយល់ែឹងអៅែល់ឪរ ក្ម្ចត យថ្នប្រអេសរ ូ
ម្ច៉ា នី 
អែើមបីតាមដ្ឋនកូ្នរបសរួ់ក្អរក្ន ុងការអព្បើព្បាស់ប្ររ័ន្ធអ ីនធឺណិត
។  

5. ព្រះអង្រអអើយ 

សូមេ្រង់បានប្រទានព្បាជាា ែលរ់ណៈក្ម្មការជាតិថ្នប្រអេសឥណឌ ូ
អនស ីយែលសត ីរីអុំអរើ្ឹងាប្រឆុំងនឹងហ្រសត ី 
និងការររសិេធិមន ស្សរបស់ហ្រសត ។ី  

6. បិតាអអើយ អយើងែឹងថា 

ក្ ម្ចរយែលធុំធាត់អ ើងអដ្ឋយអុំអរើ្ឹងាក្ន ុងព្រួស្ឋរភារអព្ចើននឹងកាា
យជាអ្នក្រំអលាភបុំរនមន ស្ស អៅអរលយែលរួក្អរធុំអ ើង 
អយើងសូមអធិស្ឋា នអោយឪរ ក្ម្ចត យទាុំងអស់ស្រឡាញ់កូ្នៗរបសរួ់ក្
អរ អ្ើយអព្បៀនប្រអៅរួក្អរតាមរអបៀបរបស់េរ្ង់  

7. អយើងខុ្ុំសូមសរអសើរតអមក ើងេរ្ង់ បិតាអអើយ 

វប្បធម៌ថ្នការកាត់យសបក្ប្រដ្ឋប់អភេព្សី 
រឺជាអុំអរើខ សចាប់អៅក្ន ុងប្រអេសហ្គវ ុំង ង់ 

អ្ើយម្ចនយតអក្ាងព្សីចុំនួន ២,២% ប៉ា អណាណ ះ 

យែលបានរយការណ៍អុំរីការរងអព្រះយបបអនះចុំអរះរួក្អរ។ 
អយើងសូមអធិស្ឋា នសព្ម្ចប់ព្ក្មុជនជាតិភារតិចយែលអៅយតអន វត្
តវា អ្ើយសូមអោយរួក្អរនឹងបញ្ឈប់វាឆប់ៗ។ 

8. បិតាអអើយ 

អយើងសូមអរព្រះរ ណេរ្ង់យែលម្ចនហ្រសត ីជាអព្ចើនអៅក្ន ុងប្រអេសចិន 
បានមក្ 
អែើមបីយចក្រំយលក្បេរិអស្ឋធន៍ថ្នការរំអលាភបុំរនរបស់រួក្អរ។ 

អយើងសូមអធិស្ឋា នអោយភារយ តត ិធម៌របស់េ្រង់បានសុំអរច 
និង ុំមក្នូវការលួងអលាម និងការរាបាល 
អៅអលើជនរងអព្រះផងយែរ  

9. អយើងសូមអលើក្តអមក ើង មេ្រង់ 

ចុំអរះចាប់ងាីរបស់ប្រអេសអ  យយព្ក្ន 
យែលបានតាក់្យតងអ ើងថានឹងកាត់អទាសអ្នក្យែលប្រព្រឹតត ិអុំអរើ្ឹ
ងាអលើស្ឋច់ញាតិរបស់រួក្អរ។  

10. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូម ុំមក្នូវអសចក្ត ីសអព្ង្ហា ះ 

និងអសវរ ើភារែល់ប រសប៉ាូ  ូញជាអព្ចើនយែលអញៀននឹងព្ស្ឋ អព្រឿងអញៀន 
និងអរឿងោសោភាស។ សូមល បបុំបាត់ 
និងបញ្ឈប់ការរំអលាភអសរសន្ងវៈ 
និងអុំអរើ្ឹងាយែលរួក្អរបានអធវ ើចុំអរះព្រួស្ឋររបស់រួក្អរ 
និង ុំមក្នូវការរាបាលែល់ជនរងអព្រះទាុំងអស់អ ះផងយែរ។  

11. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 

សូមផ្តល់ភារកាា ហ្គនែល់ជនរងអព្រះអដ្ឋយការរំអលាភអសរសន្ងវៈ
អៅក្ន ុងប្រអេសឥណាា  
អែើមបីរយការណ៍អុំរីឧព្កិ្ែ្ឋក្ម្មអៅែល់ប៉ាូលីស 
អទាះបីជារួក្អរបានស្ឋា ល់ជាមួយនឹងជនអលា ើសក៏្អដ្ឋយ។ 
សូមអោយរ្រប់ព្ក្មុព្រួស្ឋរបានអធវ ើការរុំេ្រែល់អក្ាងព្សី 
និងហ្រសត ីទា ុំងអនះយែលក្ុំរ ងរងេ ក្្ខ អ្ើយេេួលយក្រួក្អរផងយែរ  

12. ឪ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ អុំអរើ្ឹងា 

និងការរំអលាភបុំរនក្ន ុងព្ក្មុព្រួស្ឋរ 
ម្ចនការអក្ើនអ ើងយ៉ា ងខាា ុំងអៅេូទាុំងរិភរអលាក្ក្ន ុងក្ុំ ុងអរល
យែលម្ចនជុំងឺកូ្វវ ើត១៩អនះ។ 
មជ្ឈមណ្ឌលោហ្រ វ្ ិក្ខាងតបូ ងបានេេួលរបាយការណ៍ថ្នហ្រសត ីយែល
ជាប់អៅក្ន ុងផាះជាមួយថ្ែរូយែលប្រព្រឹត្តការរំអលាភបុំរនមក្អលើរួ
ក្រត់ អព្ចើនជាង៣ែង។ 
ឱព្រះវរបិតាអអើយសូមផ្តល់មអធាបាយសព្ម្ចប់ការរត់អរចរីការអនះ
និងការរាបាល។  

13. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមជួយហ្រសត ីក្ន ុងក្ត ីសងឃឹមរបស់ TWR 

ឲយ្យចក្រំយលក្ និងបង្ហា ញយ៉ា ងចាស់ជាមួយហ្រសត ីៗថា 
រួក្អរជាមន ស្សម្ចនតថ្មា និងម្ចនតថ្មាបុំផ តចុំអរះេរ្ង់។ 
រីអព្រះម្ចនហ្រសត ីជាអព្ចើនអជឿថា 
រួក្រត់ស្ឋក្សមនឹងេេួលបានការសត ីបអ ា ស 
និងអុំអរើ្ឹងារីសុំណាក់្ថ្ែរូររបស់រួក្រត់។  

14. ព្រះវរបិតាអអើយ អយើងសូមអធិស្ឋា នសុំរប់ការ 

បញ្ចប់អុំអរើ្ឹងាក្ន ុងព្រួស្ឋរអៅក្ន ុងប្រអេសោល់បានី យែលម្ចនហ្រសត ី 
៥០ភាររយែជាជនរងអព្រះ។ 
េនា ឹមនឹងអុំអរើ្ឹងាហ្រសត ីអៅតុំបន់ជនបេអ ះ 
ក៏្ប្រឈមនឹងការអមើលង្ហយផងយែរ។ 

15. ព្រះអង្រអអើយ 

សូមេ្រង់បានដ្ឋស់ព្ក្មុជុំន ុំរបស់េ្រង់អែើមបីរុំេរ្ជនរងអព្រះថ្នអុំអរើ
្ិងាក្ន ុងព្រួស្ឋរ និងការរំអលាភ 
យែលរួក្រត់រា ននរណាោចជួយរួក្រត់បានអេ។

“ចូរអបើក្ម្ចត់និយយជុំនួសមន ស្សរ 

ក្ន ុងអរឿងក្ត ីរបស់រួក្អ្នក្យែលឥតម្ចនអ្នក្ណាជួយ” 

ស ភាសិត៣១:៨។ 

16. ព្រះអម្ចា សអ់អើយ 

អយើងសូមអធិស្ឋា នអោយប្រជាជនអៅប្រអេសោ ឺម៉ាង់នឹងយល់ែឹង
អុំរីការកាត់យសបក្ប្រដ្ឋប់អភេព្សី 
តាមរយៈប្រតិេិនអធិស្ឋា នប្រចាុំថ្ងៃរបស់រ័ន្ធកិ្ច្ចហ្រសត ីក្ន ុងក្ត ីសងឃឹម
។ សូមឱយ្រួក្អរបានចូលរមួអធិស្ឋា នអោយបានចប់ 
និងផ្តលក់ាររុំេ្រែល់អង្រការអនះផងយែរ។ 

17. ឱ ព្រះអម្ចា សអ់អើយ 

អធិស្ឋា នសព្ម្ចប់ការបញឈ្ប់ការរំអលាភអសរសន្ងវៈអៅក្ន ុងប្រអេស
លអីបវរ ើយ៉ា  យែលក្ ម្ចរ និងហ្រសត ី ចុំអណាមម្ចា ក់្ក្ន ុង១០ ក់្ 
បានជួបប្រេះ។ បិតាអអើយ សូមជួយែលជ់នរងអព្រះ 
និងការរររួក្អររីអុំអរើោក្្រក់្អនះ។ 

18. ព្រះអង្រអអើយ សូមអោយឪរ ក្ម្ចត យអៅប្រអេសកូ្អរ  

បអព្ងៀនកូ្នៗរបសរួ់ក្រត់អដ្ឋយព្បាជាា  និងមិនអព្បើ្ងឹាអលើកូ្ន 
ែូចអៅក្ន ុងព្រះរមព ីរអអអភសូ ៦៖៤បានព្បាប់ថា 
បងបអ នូយែលជាឪរ ក្ ក្ ុំអធវ ើអោយកូ្នរបស់ខល នួមួរអ ៉ា អ ះអ ើយ 
យតព្តវូអប់រំកូ្នអដ្ឋយរក្្យអព្បៀនប្រអៅ និងែុំបូ ា ន 
សរ្បតាមព្រះបនទ លូព្រះ។ 

19. ព្រះអម្ចា សអ់អើយ អយើងអធិស្ឋា នសព្ម្ចប់ប រស 

និងឪរ ក្ៗអៅក្ន ុងប្រអេសអ  យរ ហ្គា យ 
ក្ ុំអោយម្ចនការអព្បើអុំអរើ្ឹងាអលើប្ររន្ធ និងកូ្នៗ 
យតសូមអោយរួក្រត់យងរក្ាព្រួស្ឋរវវញិ។ 

20. អយើងសូមសរអសើរតអមក ើងព្រះអង្រ សព្ម្ចប់ប្រអេសឥណឌ អូនស ី 

យែលបានចាប់ខល នួ 
អដ្ឋយស្ឋរយតអក្ាងព្សីយែលអររំអលាភអដ្ឋយស្ឋច់ញាតិព្តវូបានរយការ
ណ៍។ សូមអោយការរយការណ៍អនះោចអលើក្េឹក្ចិត្តែល់ហ្រសត ី 
និងអក្ាងព្សីយែលរងអព្រះម្ចនភារកាា ហ្គនក្ន ុងការរយការណ៍។ 

21. ព្រះជាអម្ចា ស់អោយ អយើងខុ្ុំអធិស្ឋា នសព្ម្ចប់ការរាបាល 

និងការការររែលហ់្រសត ីអៅប  លហ្គា វរ ើ យែលរងអដ្ឋយអុំអរើ្ងឹា។ 
អយើងក៏្អធិស្ឋា នសព្ម្ចប់បញ្ហា ល យកាក្ យែលោចជួយែលហ់្រសត ី 
និងអក្ាងៗអោយរចួផ តរីការរំអលាភបុំរនអនះ។ 

22. បិតាអអើយ អយើងអធិស្ឋា នសព្ម្ចប់ហ្រសត ីក្ន ុងប្រអេសកូ្ឌឺវរ័ 

យែលបានឆ្លងកាត់អុំអរើ្ឹងា។ 
សូមអោយម្ចនការយក្យព្បប្ររ័ន្ធចាប់ 
អែើមបីរុំេ្រែលអ្់នក្យែលព្តវូការជុំនួយ។ 

23. បិតាអអើយ ែួងចិត្តរបស់អយើងឈឺចាប់ និងបងហ រូេឹក្យភាក្ 

ែល់ហ្រសត ី និងអក្ាងសរ្ៗ យែលរងការរំអលាភផល វូអភេ 
យែលរស់អៅអដ្ឋយហ្គនិភ័យក្ន ុងការបាត់បង់ជវីវតិ។ ភារអព្ចើន 
រួក្រត់មិនយសវ ងរក្ជុំនួយ 
រិអព្រះរួក្រត់មិនែងឹថាអរចខល នួអៅេីណា។ 

24. បិតាអអើយ អយើងខុ្ុំសូមអរព្រះរ ណព្រះអង្រ 

យែលការរយការណ៍ក្រណីរំអលាភម្ចនអព្ចើន 
យែលអធវ ើអោយមន ស្សជាតិចាប់អផតើមអរ ើបុំរស់ 
អែើមបីអោយម្ចនការផ្ទា ស់បត រូចាប់មិនកាត់អទាសអ្នក្ជនអលា ើស
យែលម្ចនឋានៈខ្រស់។ សូមអោយជនអលា ើសព្តូវផ្ត ា អទាស 
អ ើ្យក្ ុំអរ ើសអអើងជនរងអព្រះ។ 


