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전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

2020. 10.  

ការជួញដូរមនុស្ស 

មិនមាននរណាមាា កជ់ាមាា ស់ល ើមនុសស្ល ោះល ើយ។ 

គ្មា ននរណាដែ មានសិទ្ធកន ុងការទិញ 

ឬ ក់មនសុ្សល ោះលទ។ 

សូមលោយលយើងអធសិ្ឋា នសូមលោយភាពឈឺចាបន់នការជួញែូរ

មនសុស្ត្រូវបានបញច្ប។់ 

មនសុស្ទាំងអស់លៅល ើដែនែីលនោះជាមនសុ្សមានរនមៃ។ 

មិនមាននរណាដែ ោចបាំ ដបកលយើងលចញពីលសចកតសី្រលាញ់ 

និងលសចកត ីលមត្តត ករុណាពីទ្រង់ល ោះលទ 

ល ើយលសចកតសី្រលាញ់របស់ត្ពោះអងគ្មនិដែ ដត្បត្បួ ល ើយ។ 

 

27. ត្ពោះអមាា សល់អើយ 

លយើងសូមអធិស្ឋា នឱ្យជនរងលត្គ្មោះទាំងអសន់នការជួញែូរមនសុ្

ស លៅបរ្លទសកូលែឌីវរ័ 

ឲយ្ពួកលគបានមានលសចកត ីនលៃលន រូរបសម់នសុស្ 

នងិលរៀនឲយ្រនមៃខ្ល នួឯងល ើងវវញិលែើមបីឱ្យពួកលគោចរកល ើញ

លសចកត ីអាំណរននភាពជាស្តសត ីដែ ពួកលគគួរដរទទួ បាន។ 

28. ត្ពោះអមាា សល់អើយ លយើងសូមអធិស្ឋា នសត្មាបក់ារល ោះដ ងស្តសត  ី

១៨.០០០ 

 កល់ៅកន ុងការជួញែូរែល វូលេទលៅកន ុងបរ្លទសបារាំងលោយមាន

លសវរភីាព 

ពលីត្រោះពួកលគភាគលត្ចើនត្រវូបានបងខ ាំលោយលធវ ីជាស្តសត លីពសាចារ។ 

(ទាំនកុរលមក ើង ១៤៣: ៩) 

29. ឱ ត្ពោះបតិ្តលអើយ 

សូមជួយឲយ្ជនបរលទសដែ ជាប ់ុាំឃាំងលៅបរ្លទសបារាំង 

លោយមានលសវរភីាព 

ពលីត្រោះពួកលគជាទសករដែ ត្រវូបានលគបងខ ាំលោយសុាំ យុ 

ល ើយលត្បើកូនលកាងលធវ ីឱ្យមនុសស្ោណិរពួកលគ។ 

ពួកលគត្រវូបានលៅដកវាយែាំយ៉ា ងលឃលៅ 

បរ្សិនលបើពួកលគមនិបានសុាំទនលគលោយបានលត្ចើនល ោះ 

(ទាំនកុរលមក ើង៩: ៩) 

30.សូមអរត្ពោះគណុ 

ត្ពោះអមាា ស់ដែ បណាា  ចរិ្រត្គសិរ្បវរសិទ័លៅបរ្លទសអ យុរហូ្គា
យ ឲយ្ជួយែ ជ់នអល ត បរ្លវសន៍ ែួចជាលសបៀងោហ្គរ 

នងិសលមៃៀកបាំរក់។ សូមលោយពួកលគោចដសវងរកការងារលធវ  ី

លែើមបកីុាំលោយពួកលគធ្លៃ កចូ់ លៅកន ុងការលធវកីារងារកន ុងការជួញែូ

រមនសុស្។  

31. ត្ពោះអមាា សល់អើយ 

សូមជួយសលត្ងាា ោះែ ល់កាងត្សីជាលត្ចើនកន ុងបរ្លទសលនបា៉ា   ់

ដែ ត្រវូបានបងខ ាំឲ្យលរៀបោរ ព៍រិ ជ៍ាមួយបុរសចរិ្រោក្រ

ក ់ដែ យកបរ្ពន្ធរបសខ់្ល នួលៅ កល់ធវជីាស្តសត ីលពសាចារ។ 

(ទាំនកុរលមក ើង១៧:១៣) 
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ប្ររិទនិអធសិ្ឋា នលចញែាយជាលរៀងរ ់ដខ្ ដែ មានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអ្នកចូ រមួអធិស្ឋា នជាង 

65,000 ក ់

 

 

<기도 후원자의 편지> 

 

저는 '소망의 여인들' 기도 달력을 이렇게 활용하고 있습니

다. 

저희 가정은 매달 첫 주에 가정예배를 드리는데, 그때 가

족 네 명이 돌아가면서 기도 달력의 기도제목을 1일부터 

31일까지 순서대로 번갈아가면서 읽으며 기도합니다.  

그리고 개인 기도 시간 중 매주 화요일에는 북방선교방송

을 위해 기도하는데, 이 때 매주 열흘씩 나눠서 기도제목을 

읽으며 기도하고 있습니다.  

직장에 다니고 있어서 매번 참석할 수는 없지만 시간 형편

이 허락되는 대로 매월 첫 주 금요일에 있는 '소망의 여인

들' 기도 모임에 참여하려고 노력합니다. 함께 모여 기도하

면 혼자서 할 때보다 더 힘이 나고 은혜로운 것 같아요.  

또 직장 신우회 동료들에게 기도 달력을 나눠주고 있습니

다. 동료들은 기도 달력을 보며 아직도 전 세계에 이렇게 

힘들게 살아가고 있는 여성들이 많다는 것이 믿겨지지 않

는다고 합니다. 상대적으로 우리는 대한민국에서 여성으로

서 살아감을 감사하게 됩니다.  

- 안인숙 사모 

 

 

 

 

 
 

후원안내  

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 



អធសិ្ឋា នសំរាប…់…………. 
1. ឱត្ពោះអមាា សល់អើយ សូមបរ្ទនត្បាជាា ែ ត់្កមុការងារ 
កាំណប់ទរ្ពយ្ោល៌កាំបាាំង 
កន ុងការលធវកីារវវវិឌ្ឍន៍ខ្ៃមឹស្ឋរបដនែមដែ នឹង ាំស្តសត លីោយចាកលចញ
ពអីាំលពើលពសាចារ ល ើយលោយលែើរកាន់ដរសុជីលត្ៅជាមួយទរ្ង់។ 

2. បតិ្តលអើយលយើងសូមអធសិ្ឋា នសត្មាបក់ារសលត្ងាា ោះ និងការផ្លៃ ស់ដត្ប 
ត្តមរយោះត្ពោះត្គសីទ្លៅែ ់ស់្តសត ីដែ ទទួ រងលត្គ្មោះលៅអាំលពើ ងិា   
លោយបានទទួ យកទរ្ងជ់ាត្ពោះសលត្ងាា ោះរបសពួ់កលគ។ 

3. ឱត្ពោះវរបតិ្តលអើយ 
សូមប្រទនលោយលយើងមានដេាកដែ លមើ ល ើញពកីារជួញែូរដែ លកើ
រល ើងលៅជុាំវវញិខ្ល នួលយើង 
ល ើយមានភាពកាៃ ហ្គនកន ុងការបលចាញសាំល ង 
នងិចូ រមួកន ុងការជួយបាំបារ់អាំលពើែ៏ោក្រក់លនោះែងដែរ។ 

4.ត្ពោះអមាា សល់អើយ 
សូមលោយជនលេៀសខ្ល នួលៅបរ្លទសរ មូា៉ា នតី្រវូបានមានសវុរែភិាពពី
ការជួញែូរ នងិភាពជាទសករ។ 
សូមប៉ាោះរ ែួ់ងចិរ្ររបសត់្គសីទ្បវរសិទ័លែើមបីែ្រ នូ់វមិររ្ភាព 
នងិលសចកត ីសរ្ឡាញែ់ ពួ់កលគទាំងល ោះ។ (រ មូ ១២: ១០) 

5. បតិ្តលអើយ លយើងអធសិ្ឋា នសាំរបវ់គ្គបណុ្ោះបណាត   
នងិការបលងក ើរឪកាសការងារ សាំរបជ់នត្កកីរ្លៅឥណឌ លូនសុី។ 
សូមឱ្យត្គួស្ឋរលៅទលី ោះបានបញឈ្បក់ារបចជ នូកូនត្សរីបសពួ់កលគ
លៅបរលទស លែើមបីលធវ ីជាព ករអល ត បរ្លវសន៍ដែ ខ្សុចាប ់
ល ើយដែ  ាំពួកលគលៅរកការជួញែូរមនុសស្ល ោះល ើយ។  

(ទាំនកុរលមក ើង ១៤៤: ១១) 

6.បតិ្តលអើយ សូមជួយស្តសត ីដែ ររ់លគចខ្ល នួពកូីលរ ខាងលជើង 
លោយពួកលគបានមានសវុរែភិាពល ើយសូមកុាំឲយ្ពួកលគចាញល់បាក
លមខ្យ្ ល់ ើយត្រវូ កល់ែើមបលីធវជីាត្សីបនល ោះល ើយ (និក្ខ្មនាំ១៩: 
៤) 

7 .ត្ពោះអមាា សល់អើយ 
លយើងសូមអធិស្ឋា នលោយោជាា ធរចិនលែើររួ ទយី៉ា ងសកម្ម 
កន ុងការបញច្បក់ារជួញែូរមនុសស្ 
នងិ ាំជនល ា ើសទ ាំងអសល់ ោះមកការល់ទសត្តមែល វូចាប។់ 
សូមជួយជនរងលត្គ្មោះទាំងអសឲ់យ្រចួែុរពភីាពជាទសកររបសម់នុស្
សោករ្ក់ទ ាំងអសល់ ោះ។  

8. ត្ពោះវរបតិ្តននលយើងខុ្្ាំលអើយ លយើងអធិស្ឋា នសាំរបជ់នរងលត្គ្មោះ 
២៣មុនឺ ក ់
ដែ ត្រវូបានលគលធវកីារជួញែូរលៅកន ុងបរ្លទសអ យុដត្កន 
ល យត្រវូបានលគ បួ ងលោយលៅរកការងារ លែើមបរីកត្បាកច់ាំលណញ 
ល ើយបានត្រវូលគែក ូរ ខិ្រិឆ ្ងដែន 
ត្រវូបានបងខ ាំលោយលធវកីារល យគ្មា នត្បាក់ដខ្ និង 
រសល់ៅល យភាពេយ័ខាៃ ចលៅកន ុងជីវវរិរបសពួ់កលគ។ (ទាំនុករលមក ើង 
៣១: ២) 

9. ត្ពោះអមាា សល់អើយ កូនអរត្ពោះគុណទរ្ង់ដែ លសៀវលៅ 
កាំណប់ទរ្ពយ្ោល៌កាំបាាំង 
កាំពងុត្រវូបានបកដត្បលៅជាលត្ចើនភាស្ឋលាីៗ ។ 
សូមលត្បើត្បាសល់សៀវលៅលនោះ លែើមបីបងាា ញស្តសត រីកសុីែល វូលេទថា 
ពួកលគលៅដរោចមានកតសីងឃឹមចាំលរោះអ គររបសពួ់កលគ។ 

10.បតិ្តលអើយសូមការររដលរកាកមុារលៅបរ្លទសប៉ាូ  ូញពកីារចាបច់
ត្មឹរ ពត្ងារ់ និងការជួញែូរ។ 
ពួកលគបានលធវកីារោករ្កជ់ាលត្ចើនមកល ើបរ្ជាជនរបសល់យើងខុ្្ាំ 
ល ើយបានទញិលកាងត្បសុៗលែើមបីលោយលធវជីាត្បសុលពសា 

 ក់លកាងត្សីឱ្យែឹកត្ស្ឋ” (យ៉ាូ ដអ  ៣: ៣) ។ 

11.ត្ពោះអមាា សល់អើយ 
សូមជួយសលត្ងាា ោះកមុារដែ លៅបរ្លទសលនបា៉ា  ់ដែ មិនត្រវូបានែ្រ
 ក់ារសកិា ប៉ាុដន្ត្រវូបាន កឲ់យ្លធវ ីជាទសករត្តមែទោះ 
និងត្រវូលធវបីាបល យត្កមុមនុសស្ដែ ចាបពួ់កលគ។ (ទាំនុករលមក ើង 
២៥:២០) 

១២. ត្ពោះអមាា ស់លអើយ សូមឱ្យោជាា ធរ អន្កសងគ្មកិច្ច 
និងត្ពោះវវហិ្គរ បានលធវកីារបលត្ងៀន 
និងពរ្មានែ យ់ុវជនលោយបានយ ព់កីារជួញែូរ។ 
សូមលោយអសអ់្នកដែ ជាបជ់ាទសករទទួ បានលសវរភីាពល ើងវវញិ 
ល ើយទទួ បានការពាបា ទាំងែល វូចរិ្រ 
និងរបូកាយខាងលត្ៅរបសពួ់កលគែងដែរ។(លយលរមា១៧:១៤) 

12.ឳត្ពោះវរបតិ្តលអើយ លយើងសូមអធិស្ឋា ន 
ល ើយនកឹចាាំពលីកាងត្សីវយ័លកាងននបរ្លទសឥណាា សូមឲយ្ពួកលគទទួ 
បានការឱ្យរនមៃ នងិការររលៅកន ុងត្កមុត្គួស្ឋររបសពួ់កលគ។ 
សូមការររពួកលគពកីារបងខ ាំឱ្យលរៀបការ 
និងការជួញែូរល យឈម ញួកណាា  ។ 

13. 
លយើងសូមអធិស្ឋា នសាំរបជ់នរងលត្គ្មោះននការជួញែូរឲយ្លធវជីាទសករ 
និងការបងខ ាំលោយលរៀបការ ដែ វាជាដែាកមួយននបរ្នពណ ី
ឬជាស្ឋស មួយចាំនួនលៅោស្ត វ ិកខាងរបូ ង 
សូម ាំមកនូវការផ្លៃ សប្់រូលៅកន ុងែួងចិរ្ររបសអ់្នកែឹក ាំ។ 
ល ើយបតិ្តលអើយ 
សូមឲយ្លកាងត្សីទ ាំងល ោះោចរកែល វូននការររ់លគចខ្ល នួពកីារោករ្ក់
ល ោះបាន (ទាំនុករលមក ើង ៣៤:២២) 

14. ឳត្ពោះវរបតិ្តលអើយ លយើងសូមអធិស្ឋា នសាំរប់លកាងត្សសីល រូរ្រង ់
ដែ ត្រវូបានលគលត្បើជា“ អ្នកែឹកជចជ នូលត្គឿងលញៀន 
និងលធវ ីជាទសករែល វូលេទល យមិនែឹងខ្ល នួថា 
ពួកលគកាំពងុដរលៅកន ុងស្ឋែ នភាពលនោះ។ 
ល ើយពួកលគធ្លៃ កក់ន ុងស្ឋែ នភាពែូលចាោះ 
ល យស្ឋរដរពួកលគធ្លៃ បត់្រវូបានលគរលំលាេ នងិមានការេយ័ខាៃ ច។ 
(ទាំនកុរលមក ើង៤៤:២៦) 

15.ត្ពោះអមាា សល់អើយ 
សូមលោយឪពកុមាត យរបសជ់នជារឥិណឌ លូនសុីដែ ត្កកីរ្ 
ឲយ្រាំន កូនត្សីរបសពួ់កលគ 
និងមនិល ើកទកឹចរិ្រពួកលគលោយលត្ជើសលរសីការលធវជីាស្តសត រីកសុីែល វូ
លេទ លែើមបីលោយត្គួស្ឋររចួែុរពភីាពត្កកី្រល ើយ។ 

16. ត្ពោះអង្គលអើយ 
សូមលបើកដេាកលយើងខុ្្ាំសាំ ងឹលៅកានអ់្នកលៅកដនៃងលធវ  ី
និងសមាជិកកន ុងត្ពោះវវហិ្គររបសល់យើងផ្លទ  ់ដែ រងលត្គ្មោះល យការជួញ
ែូរ។ សូមឱ្យលយើងលោងចាបពួ់កលគល យចរិ្រសរ្ឡាញ ់
និងយកចិរ្រទកុ ក់ស្ឋត បត់្ពោះសូរលសៀង 
ល យត្ពោះវវញិ្ញា ណបវរសិទុ្ធរបស ់

17ជាអ្នកែឹក ាំលយើង 
ពរីលបៀបដែ លធវឲីយ្ពួកលគទទួ បានលសចកាសីលត្ងាា ោះរបសទ់រ្ង់។  

(យ៉ាូហ្គនទ ី១ ៤:២១) 

18. 
សរលសើរែ ់ត្ពោះវរបតិ្តដែ ទរ្ងែ់ អ់្នកលធវកីារលៅប្រលទសហ្គវ ាំង ង់ 
កន ុងការែ រិកម្មវវធិកីាំណបទ់រ្ពយ្ោល៌កាំបាាំងជាភាស្ឋ ណិា  ី
និងរសុ្ុ ី ត្តមរយៈនែគូរបសអ់ងគ្ការស្ឋនស់្ឋ។ ឥ ូវ 
កម្មវវធិីលនោះមានត្បាាំបួនភាស្ឋល ើយ ត្រវូបានលត្បើជាឧបករណមួ៍យ 
លែើមបីជួយែ ជ់នរងលត្គ្មោះល យស្ឋរការជួញែូរែល វូលេទ។ 

19. បតិ្តលអើយ 
លយើងសូមអធិស្ឋា នសត្មាប់លមលកាៃ ងននការជួញែូរមនសុស្។ ឱ 
បតិ្តលអើយ 
សូមជួយឲយ្ពួកលគបានលមើ ល ើញពីអាំលពើទុចច្វររិរបសពួ់កលគ 
និងែ្រ ក់ារផ្លៃ ស់ដត្បចិររ្ែ ពួ់កលគែងដែរ។ មានដរទរ្ង់លទ 
ដែ មានត្បាជាា  លែើមបផី្លៃ សប្់រូែួងចរិ្រដែ ច្របូកច្រប  ់
និងវលងវងទាំងល ោះបាន។ 

20.លយើងសូមអធិស្ឋា ន 
ឲយ្បរ្លទសកូលរ ខាងរបូ ងដែ បលងក ើរចាប់សត ពីកីារជួញែូរមនសុស្ 
សូមឲយ្លគលធវឲីយ្បានត្រឹមត្រវូសរ្បត្តមសរ្ង់ រអន្ររជារិ។ 
ត្ពោះអមាា សល់អើយ សូមការររអ្នកដែ មានកាយសមប្ទ 
និងបញ្ញា ស្ឋា ររីមនិគរ្បត់្គ្មន ់
លែើមបកីុាំឲយ្ពួកលគត្រវូបានលគលកងបរ្វញ័ច្ែល វូលេទ 
ឬបងខ ាំឱ្យលធវពី កម្មល យបងខ ាំល ោះល ើយ។ (ទាំនកុរលមក ើង៤៣: ១) 

21. ត្ពោះអមាា សល់យើងលអើយ 
លយើងសូមអធិស្ឋា នសត្មាបក់ារបញ្ចប់ននការជួញែូរមនសុស្លៅបរ្
លទសោ ប់ានី។ 
ប្រលទសលនោះគឺជាកដនៃងដែ មនសុស្ឆ្ ងការល់ៅបរ្លទសលែ្ងលទៀ
រ នងិទសិលៅសត្មាប់បរុស ស្តសត  ី
និងកមុារដែ ទទួ រងនូវការបងខ ាំលោយលធវពី កម្ម 
និងការជួញែូរែល វូលេទ ជាពលិសសកន ុងរែូវលទសចរណ៍។ (ទាំនុករលមក ើង 
៨២: ៤) 

22. ត្ពោះអមាា សន់នលយើងខុ្្ាំលអើយ សូមែ្រ ក់មាៃ ាំងចិររ្ 
និងត្ពោះគណុែ ់ត្គសីទ្បវរសិទ័ លែើមបីលធវកីារជាមួយស្តសត  ី
ដែ ត្រវូបានលគជួញែូរ។ 
មានអ្នកលជឿជាលត្ចើនបានលធវកីារវវនិិចឆយ័លៅល ើស្តសត ទី ាំងលនោះ 
ស្របលព ដែ ពួកលគកាំពុងដរពបិាកកន ុងការសម្របខ្ល នួកន ុងការរស់
លៅដបបលាី។ 

23. ឱ ត្ពោះវរបតិ្តលអើយ 
លយើងសូមអធិស្ឋា នសាំរបក់ារបញច្បភ់ាពជាទសករសមយ័ទាំលនើបទាំ
ងអស់លៅបរ្លទសបារាំង ដែ រមួមានការលកងប្រវញ័ច្ែល វូលេទ 
ការលធវជីាទសករត្តមែទោះ អ្នកលធវកីារលៅហ្គង កោ់វយឺរ 
និងអនីរិជនដែ ត្រវូបានលគបងខ ាំឱ្យលធវកីារជាលចារ 
លែើមបីជួយត្កមុឧត្កែ្ិឋរបសល់គ។ (សភុាសរិ ១៤:៣១) 

24.ត្ពោះវរបតិ្តលអើយ 
លយើងសូមអធិស្ឋា នសត្មាប់ស្តសត ីដែ លធវកីារជាលពសាចារ លៅបរ្លទស   
ោ ឺម៉ាង់ឲយ្ោចររ់លគចបានល យមានជាំនួយពរី ា េបិា  
និងការែឹក ាំពទី្រង ់
ត្តមរយោះកម្មវវធិីកាំណបទ់្រពយ្ោល៌កាំបាាំងរបសស់្តសត ីននកតសីងឃឹម។ 

25.បតិ្តលអើយ 
សូមទរ្ងប់ានឲយ្ឪពុកមាា យកន ុងបរ្លទស លីបវរយី៉ា បានការររែ កូ់
នត្សរីបសពួ់កលគ 
និងមនិចាញល់បាកល យឲយ្កូនរបសល់គលៅអ្នកែនទ 
ដែ លគសនាថានងឹែ្រ ក់ារអបរ់ំែ ់កូន ៗ របសពួ់កលគល ើយ 
ពីលត្រោះកមុារទ ាំងលនោះភាគលត្ចើនត្រវូបានលគ ក់លៅឱ្យជួញែូរមនសុ្
ស។ 

26. ឱ ត្ពោះអមាា ស់លអើយ សូមលបើកដេាករបសជ់នជារ ិ
ប ុ ហ្គា វរឲីយ្លមើ ល ើញពីបញ្ញា ននការជួញែូរមនសុស្។ 
សូមលោយយទុធ្ ការននការែ្សពវ្ែាយព័រម៌ានស្ឋធ្លរណៈការងារ 
និងសកមម្ភាពបងាក រលែ្ងលទៀរ ដែ ោចជាដែាកមួយ 
លែើមបកីារររែ ់ជនរងលត្គ្មោះទាំងល ោះពកីារគាំរមកាំ ដ ងែ ោ់យជីុវវ ិ
ររបសពួ់កលគ (សភុាសរិ ២:១២) 


