
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

2020. 11.  

សំណូមពរអធិស្ឋា នជាមួយបទគមពីរ 

ក្ន ុងអំឡុងពេល ២ខែព ៀតនៃការអធិស្ឋា ៃ 

ព ើងមាៃឱកាសក្ន ុងការអាៃេីសថ ិតិ ៃិងពរឿងរ៉ា វជាព្រើៃ 

ខែលបាៃបង្ហា ញេី្ក្មុជំៃ ំរបស់្េះអង្គពៅក្ន ុងសតវត្សរ៍

 ី២១ 

ៃិងអ្ៃក្ពជឿខែលពៅខតប្រឈមម ែជាមួ ៃឹងការពបៀតពបៀ

ៃ។ 

ព ើងមាៃឱកាសក្ន ុងការអធសិ្ឋា ៃស្មាប់អ្ៃក្ខែលពបៀត

ពបៀៃជំពៃឿអ្ៃក្ែន ពអា   ួលបាៃការសព្ង្ហរ ះ ពសររភីាេ 

ៃិងភាេអស់ក្ល្បខែលមក្េី្េះព ស ៊ូ ្គិស្ត។ ែំុ្ពជឿថា 

្េះេរខែល្េះបាៃសៃាជាមួ បងបអ ៃូ្បសុ្សីទងំអស់ខែ

លរងពោ ការពបៀតពបៀៃ 

ព ះជរំ ញពអា បងបអ ៃូមាៃការតស ៊ូ  

ពទះបីជាមាៃ  ក្្ែលំបាក្ក្៏ពោ ។ 

 

25. ្េះអមាា ស់ពអើ  ព ើងស៊ូ មអធិស្ឋា ៃសំរប់ 

្គិសត្បររសិ ័ខែែ រខែល្តវូបាៃពបៀតពបៀៃ 
ពោ ស្ឋរជំពៃឿរបស់េួក្ពគេីសមាជិក្្គួស្ឋរ។ 
ស៊ូមេ្ងឹងពសរក្ត ីជំពៃឿរបស់អ្ៃក្ពជឿទងំពៃះ 
ៃិងជួ េួក្ពគឱ្ កាា  ជាេៃា ឺ 
ៃិងគំរ ៊ូស្មាប់្គួស្ឋររបស់េួក្ពគ។ ( ំៃ ក្តពមក ើង ១១៩: ៨៦) 

26. ឱ្េះវរបិតាពអើ  ស៊ូមប្រទៃ្បាជាា  
ៃិងក្ត ីអាណិតអាស៊ូ រែល់ប គ្គលិក្េៃ្ធធ គារ្គិស្តបររសិ័ 
ពៅប្រព សោណឺមា៉ា ក្។ 
ស៊ូមព្បើេួក្ពគពែើមបី ំស្ឋរនៃពសរក្ដ ីសព្ង្ហរ ះរបស់ រ្ង់ 
ៃិងការេាបាល 
តាមរ ៈ្េះព ស ៊ូ ពៅកាៃ់អ្ៃក្ពទសខែលពៅជាមួ េួក្ពគ 
ក្ន ុងការពបើក្រិត្តៃិយា អំេីជីរវតិ ៃិងជំពៃឿរបស់េួក្ពគ។  

27. បិតាពអើ  

ស៊ូម ្រង់ជួ អ្ៃក្ពជឿពៅប្រព សហ្វ ំងឡង់ឱ ្រក្ាជំពៃឿរបស់េួ
ក្ពគ ពទះបីជាសង្គមបាៃពមើល្ស្ឋល 
ៃិងពមើលង្ហ េួក្ពគក៏្ពោ ។ 
ស៊ូមបព្ងៀៃេួក្ពគឱ ្ប្រឈមម ែៃឹងអ្ៃក្មិៃពជឿពោ ក្ដ ីសរ្
ឡាញ់ ៃិងការអាណិតអាស៊ូ រ។ (រ៉ា ៊ូម ១៥: ៤) 

28. ្េះអមាា ស់ពអើ  
ព ើងអធិស្ឋា ៃស្មាប់មៃ ស្សចាស់ទងំអស់ខែលពៅក្ន ុងប្រព ស
ស   ខអត, កាណាោ ៃិងប្រព សពៅភាគខាងពជើងពសេងៗព ៀត 
ខែលពៅោរ់ឆ្ងា  េីពគ រែ៊ូវរង្ហរ 
ព ើ ក្ម្រ  ួលបាៃការពៅរ៊ូលៃិងពរញ ៊ូរស័េ្ េីអ្ៃក្ែន  
ៃិងមិៃមាៃការមក្សួរស ែ  ក្្ែេីមិត្តភក្ត ិ ៃិងបងបអ ៃូ។ 
ស៊ូមឱ្ អ្ៃក្ពជឿបាៃ  ួលការ ក្រិត្ត  ក្ោក់្ 
ៃិងស្ែល់ៃ៊ូ វពសរក្ត ីស្រឡាញ់ែល់េួក្គាត់។ ( ៉ា៊ូ ហ្ៃ ១៣: ៣៤-៣៥) 

29. ្េះអមាា ស់ពអើ  
ស៊ូមជួ ពអា ភររយិាខែលជា្គិស្តបររសិ័ ពៅប្រព សរ៉ា ៊ូមា៉ា ៃី 
រស់ពៅក្ន ុងជីរវតិែ៏បររសិ  ្ធ ៃិងមាៃការពគារេ 
ស៊ូមឲ្ ស្ឋវ មីរបស់េួក្ពគបាៃរ ះរ៊ូល 
ៃិងបញ្ឈប់ការពបៀតពបៀៃែល់ប្រេៃ្ធខែលជាអ្ៃក្ពជឿសង
ខែរ។ (១ ពេ្តសុ ៣: ១-២) 

30. ឱ ្េះវរបិតាពអើ  ស៊ូ មពអា ជំងឺក្៊ូ រវែី១៩ពៃះ 
 ំពអា មៃ ស្សទងំអស់ព ើញេីពសរក្ត ី្តូវការែ៏ខាា ំងរបស់ពគរំ
ព ះ ្រង់។ 
ស៊ូមពអា ប្រជាជៃទងំអស់ែឹងថាមាៃខត្េះអង្គប៉ា ពណាណ ះ 
ខែលជា្េះគ្រប់គ្រងជីរវតិ ៃិងពសរក្ត ីស្ឋា ប់ពលើប្រជាជាតិទងំអស់។ 
 ្រង់បាៃោក់្ ណ្ឌក្ម្មែល់អំពេើបាប 
ប៉ា ខៃត  ្រង់បាៃប្រទៃ្េះេរ 
ៃិងជីរវតិស្មាប់អ្ៃក្ខែលពែើរតាម ្រង់រវញិ។ (ព ពរមា ៣២: ១៧-១៩) 

 

 

 

 Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang, 

Khan Sen Sok, Phnom Penh 

(                                             ) 

Tel: 092 60 60 51 /086 60 60 56 

 

ប្រតិ ិៃអធិស្ឋា ៃពរញសា ជាពរៀងរល់ខែ ខែលមាៃជាង 

100ភាស្ឋ ៃិងមាៃអ្ៃក្រ៊ូលរមួអធិស្ឋា ៃជាង 

65,000 ក់្ 

 

 

<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 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
 

1. បិតាពអើ  ស៊ូមជួ ព ើងែំុ្ខែលជា្គិស្តបររសិ័ ពរះប ា បែល ៃួ 

ៃិងខបរពរញេីអំពេើបាបរបស់ព ើងែំុ្ 

ព ើ របួរមួគាា ក្ន ុងការ ៊ូលអង្វរ ស្មាប់ការសេះសាទងំសល វូកា  

ៃិងេ្រលឹងរវញិ្ញា ណរបសប្់រជាជាតិរបស់ ្រង់ែន ព ៀត។ (២ 

របាក្្សត្  ៧:១៤) 

2. ឱ ្េះវរបិតាពអើ  ស៊ូម ំមក្ៃ៊ូវក្ត ីសងឃឹម សៃត ិភាេ ៃិង 

ភាេ  តត ិធម៌ែល់អ្ៃក្ពជឿខែល្តវូពគពធវ ីពបៀតពបៀៃ 

ពោ ្តវូេិៃ័  ព ើ ជាប់េៃ្ធធ គារពៅប្រព សអ   ខ្ក្ៃ 

ខែលជាប្រព សហ្មឃាត់មិៃឲ្ មាៃការសា ែំណឹងល្អ។ 
(មា៉ា ថា ៥: ១០-១២) 

3. 

ក្៊ូៃទងំអស់គាា ស៊ូ មអធិស្ឋា ៃសំរប់ពយាធាខែលបាៃខបក្ពរញេី្ក្មុ
្គួស្ឋររបស់េួក្ពគ ព ើ មក្បព្មើការមាា ក់្ឯងក្ន ុងរ ៈពេល ៊ូ រ។ 
ស៊ូមឱ្ េួក្ពគបាៃខសវ ងរក្ពសរក្ដ ីសព្ង្ហរ ះ សៃត ិភាេ 

ៃិងការការ រស្មាប់េួក្ពគផ្ទា ល់ ( ំៃ ក្តពមក ើង៤: ៨) 

4. ្េះអមាា ស់ពអើ  ព ើងស៊ូ មអធិស្ឋា ៃស្មាប់អ្ៃក្ 

ខែលពៅក្ន ុងេៃ្ធធ គារនៃប្រព សពអតយូ េី 

ពោ ស្ឋរខតអំពេើេ ក្រលួ ក្ន ុងៃពយាបា ។ ស៊ូមឱ ្េួក្ពគបាៃលឺ 
ៃិង  ួល ក្ែំណឹងលអ្របស់ ្រង់ព ើ ខ្បរិត្តមក្ពធវ ីជាមៃ ស្ស
លអ្ 

ៃិងជាមាា ក់្ខែលមាៃសៃត ិភាេពៅពេលខែលេួក្ពគ្តវូបាៃពោះខល
ង។ (២ពេ្តសុ១: ៤) 

5. បិតាពអើ  ព ើងអធិស្ឋា ៃសំរប់ពក្ែង្សី 
ៃិងសសិ្សវ ័ពក្ែងពៅប្រព សពបៃីៃ ខែល្តវូបាៃ្ក្មុ្គួស្ឋរ 
ៃិងមិត្តភ័ក្ត ្រពបាះបង់ពចាល ពោ ស្ឋរខតេួក្ពគពជឿពៅពលើ ្រង់ 

ៃិងពែើរតាម្េះព ស ៊ូ វ។ 
ស៊ូម ្រង់ប្រទៃពអា មិត្តភក្ត ិខែលជា្គិស្តបររសិ័ មក្ពលើក្ ឹក្
រិត្តេួក្ពគសងខែរ។ (២ ក្៊ូ ររៃិថ៊ូស១៣:១១) 

6. ព ើងស៊ូ មសរពសើរតពមក ើង្េះ ម ្រង់ខែលស្តសត ី ៨០០ 

 ក់្ក្ន ុងេៃ្ធ គារនៃប្រព សអ   រ ៊ូហ្រ   

អារ  ួលបាៃស្ឋរនៃក្ត ីសងឃឹមរបស់ រ្ង់តាមរ ៈ 
«ស្តសត ីក្ន ុងពសរក្ត ីសងឃឹម» 

ៃិងក្ម្មរវធីិរវ ិយុ ្គិស្តបររសិ័ ពសេងព ៀតខែលមាៃពៅ ពី ះ 
(ពអស្ឋ ៦១: ១) 

7. ្េះអមាា ស់ពអើ  

ស៊ូម ្រង់បាៃជួ ពលើក្សទ  ួអ្ៃក្ពជឿជៃជាតិអាឡឺម៉ាង់ជាព្រើៃ ក់្
ព ៀត ក្ន ុងការគាំ ្រែលក់្ម្មរវធីិ េ័ៃ្ធកិ្រ្រស្តសដ ីក្ន ុងក្ត ីសងឃឹម 

ៃិងអង្គការែន ព ៀតខែលជួ ែល់្គិស្តបររសិ័ ខែលឯកា 

ែវះខាត ៃិង្តវូពគពបៀតពបៀៃ។ (១ខថសាឡូៃិរ៥:១១) 

8. ្េះអមាា ស់ពអើ  ស៊ូមប្រទៃ្បាជាា ែល់រោា ភិបាល 

ខែល្តវូពោះខលងអ្ៃក្ពទសពរញេីេៃ្ធធ គារ 
ពែើមបី ប់ស្ឋក ត់ការររកី្រលោលនៃជងឺំក្៊ូ រវែី ១៩។ 
ស៊ូមឱ្ ្េះរវហិ្រពៅតាមតំបៃ់ 

មាៃការគា ំ្រែល់អ្ៃក្ពទសទងំពៃះ 
ពៅពេលេួក្ពគរ៊ូលមក្ក្ន ុងសង្គមម្តងព ៀត។ (ក្៊ូល៉ា ស ១: ៩) 

9. ឱ ្េះខែលមាៃពេញពោ ្េះ ឫ ័ ពមតាដ ក្រ ណាពអើ  

ស៊ូម ្រង់ មំក្ៃ៊ូ វការកំ្ស្ឋៃ្តរិត្ត សៃត ិភាេ ៃិងក្មាា ំង 

ែល់អ្ៃក្ខែលមាៃែួងរិត្តព្បះ្សំ្ឋ មៃ ស្សឯកា 

ៃិងមៃ ស្សវ ័រំណាស់ខែលមិៃមាៃ ំ ក់្ ំៃងជាមួ ្គួស្ឋរ 
ៃិងអ្ៃក្ខែលសំរក្េាបាលក្ន ុងមៃា ីរពេ ្ ខែលមិៃអារមាៃអ្ៃ
ក្មក្សួរស ែ  ក្្ែបាៃ។ ( ំៃ ក្តពមក ើង១០:១៧) 

10. បិតាពអើ  

អ្ៃក្ពទសពៅអាស្ត វ ិក្ខាងតបូ ងេិតជា្តវូការការអធិស្ឋា ៃយា៉ា ងខាា ំ
ងស្មាប់ែល ៃួពគ ្គួស្ឋរ 
ៃិងអ គតរបស់េួក្ពគក្ន ុងការរវលិរ៊ូលក្ន ុងសង្គមរវញិ។ បិតាពអើ  

ស៊ូមជួ ព ើងឱ្ ពរះស្រឡាញ់ 
ៃិងស្ែល់ភាេក្ក់្ពដដ ែល់មៃ ស្សបាត់បង់ មៃ ស្សឯកា 

ៃិងអ្ៃក្ខែលមិៃមាៃអ្ៃក្ណា្តវូការពស្ឋះ។ 
( ៃំ ក្តពមក ើង២៥:១៦) 

11. ្េះអមាា ស់ពអើ  

ក្៊ូៃស៊ូ មអធិស្ឋា ៃស្មាប់ក្៊ូៃរបស់ ្រង់ពៅ ៊ូទងំេិភេពោក្ 

ខែល្តវូបាៃពគពបៀតពបៀៃពោ ស្ឋរខតជំពៃឿរបស់េួក្ពគ។ 
ស៊ូម ្រង់ការ រ 
ៃិងឱ្ េួក្ពគបាៃែឹងេី្េះវត្តមាៃរបស់ ្រង់សងខែរ។ 
( ៃំ ក្តពមក ើង៩១) 

12. បិតាពអើ  ស៊ូម ្រង់ស្តល់្បាជាា  
ៃិងគំៃិតថែីៗែល់្គិស្តបររសិ័ ក្ន ុងប្រព សពៃបា៉ា ល់ 
ពែើមបីសលិតក្ម្មរវធីិចាក់្សា  

ព ើ ឲ ្អ្ៃក្ខែលពៅក្ន ុងេៃ្ធធ គា  ួលបាៃែំណឹងល្អ 

ៃិងអៃ ញ្ញា តឲ ្ក្ម្មរវធីិរវ ិយុ ្គិស្តបររសិ័ រ៊ូលក្ន ុងេៃ្ធ គារ។ 
ព ើ ស៊ូ មឱ្ ែួងរិត្តអ្ៃក្ពទសទងំព ះបាៃ  ួល ក្ការេិត
អំេី ្រង់សងខែរ។ (១ ខថសាឡូៃិរ២:១៣) 

13. ព ើងស៊ូ មអធិស្ឋា ៃស្មាប់ការការ រពៅែល់បងបអ ៃូ្បសុ្សី 
ខែល្តវូបាៃពគពបៀតពបៀៃ 

កំ្ឡុងពេលេួក្ពគឆ្លងកាត់ប្រព ស្កូ្អាស ី។ 
ស៊ូមការ រេួក្ពគេីការពធវ ី  ក្្ែពបៀតពបៀៃ 

ៃិងស្តល់ឱ្ េួក្ពគៃ៊ូវ ីជម្រក្ខែលមាៃស វតថ ិភាេពៅក្ន ុងបណាត ប្រ
ព សអ រឺ៉ា បពសេងព ៀត 

ខែលេួក្ពគអាររស់ពៅពោ ពបើក្រំ ជាអ្ៃក្ពជឿ។ ( ំៃ ក្តពមក ើង 

៥:១១) 

14. ្េះពអើ ពអើ  

ព ើងអធិស្ឋា ៃសំរប់ស្តសត ីពមមា៉ា  វ ័ពក្ែងពៅប្រព សឥណាា ខែលមាៃ
ខតភាេឯកា។ ស៊ូមស្តល់ឱ្ េួក្ពគៃ៊ូវ្បាជាា ក្ន ុងការរិញ្ា ឹមក្៊ូៃ 

ៃិងស្គត់ស្គង់ត្មូវការរបស់េួក្ពគ។ (ភីលីេ៤:១៩)។ 

15. បិតាពអើ  ស៊ូម ្រង់ ំមក្ៃ៊ូវការសព្ង្ហរ ះ ការេាបាល 

ៃិងការស្ឋត រពឡើងរវញិ 

ពៅែល់អ្ៃក្ខែលជាប់េៃ្ធធ គារពៅប្រព សបា៉ា រ៉ាហ្រ  ។ 
ស៊ូមឱ្ ែំណឹងល្អរបស់ ្រង់បាៃពោះខលងេួក្ពគ 

ពែើមបីឱ្ េួក្ពគអារប្រកាសេីពសរក្ដ ីេិតរបស់ ្រង់។ (ពអស្ឋ  ៤២: ៧) 

16. 
ស្មាប់អ្ៃក្ខែលបាៃផ្ទា ស់ខ្បរិត្តពៅរក្ពសរក្ដ ីេិតរបស់ ្រង់
ពៅប្រព សឥណឌ ពូៃស ី ្េះអមាា ស់ពអើ  

ស៊ូម ំេួក្ពគឱ្ រក្ព ើញ្ក្មុ្គួស្ឋរខាងជំពៃឿ 
ខែលអារគាំ ្រេួក្ពគ 

ៃិងជួ េួក្ពគឱ្ ររកី្រព្មើៃពៅក្ន ុងពសរក្ដ ីជំពៃឿថែីរបស់េួក្ពគ។ 
(ភីលីភ២: ១-៣) 

 

17. ឱ ្េះវរបិតាពអើ  

ស៊ូម ្រង់បាៃស្គត់ស្គង់ែល់ស្តសត ខីែលព ើបឆ្លង ពៃាពៅក្ន ុងជាប់េ
ៃ្ធ គារ។ 
េួក្ពគៃិងក្៊ូៃៗរបស់េួក្ពគភាគព្រើៃខតងែវះខាតអាហ្រ 
ៃិងការខថទសំ ែភាេ។ ( ំៃ ក្តពមក ើង ១៤៦: ៧) 

18. ្េះអមាា សព់អើ  ស៊ូមប្រទៃភាេកាា ហ្ៃ សៃត ិភាេ 

ៃិងអំណរែល់្គិសត្បររសិ ័ក្ន ុងប្រព សអារ៉ា ប់ពទះបីេួក្ពគ  ួលរង
ៃ៊ូវការពបៀតពបៀៃ 

ស៊ូមពអា េួក្ពគពៅខតឈរយា៉ា ងររងឹមាំពៅពេលមាៃ  ក្្ែលបំាក្។ 
ស៊ូមជួ អ្ៃក្ ៃ់ពែា ឱ្ មាៃក្មាា ំង ៃិងមាៃការគាំ ្រ 
ស៊ូមរំពោះបងបអ ៃូ្បសុ្សីរបស់ព ើងពអា ររួេីក្ណាត ប់នែរបសខ់ាែ ំង
ស្តវូ ព ើ ពអា ពគែងឹេីអំណារគ្រប់គ្រងរបស់ ្រង់សងខែរ។ (រ៉ា ៊ូម 

១៥: ៤-៦) 

19. 
ព ើងអធិស្ឋា ៃស្មាប់អ្ៃក្ខែលពរញពៅស្សេ្វសា ែំណឹងល្អរបស់
 ្រង់ ខែលជាប់  ំឃំាងពៅេៃ្ធធ គារប្រព សក្៊ូ ពរ៉ាខាងពជើង 

ស៊ូមឲ្ េួក្ពគពៅខតរក្ាជំពៃឿ ព ើ បៃ្តស្រឡាញ់ែល់ ្រង់ 

ពទះបីជាេួក្ពគជួបៃ៊ូវ  ក្្ែលំបាក្។ 
ស៊ូមឱ្ េួក្ពគ្តូវបាៃពោះខលងយា៉ា ងឆ្ងប់រ ័ស 

ព ើ រវលិត្រឡប់ពៅរក្្គួស្ឋររបស់េួក្ពគរវញិ។ ( ំៃ ក្តពមក ើង ១៤២: ៧) 

20. ព ើងអធិស្ឋា ៃស្មាប់ការពោះខលងជៃជាតិនអ ឺ 
ៃិងជៃជាតិភាគតិរែន ព ៀត 

ខែលេួក្ពគកំ្េ ង  ំែល ៃួពៅក្ន ុងជរំ ំមួ ក្ន ុងប្រព សរិៃ។ 
ព ើ ព ើងក៏្អធិស្ឋា ៃស៊ូ មពអា មាៃក្ម្មរវធីិជាភាស្ឋរបសេួ់ក្ពគ 

ពែើមបីពអា េួក្ពគមាៃឱកាសស្ឋត ប់។ (Ps. 12:5) 

21. ្េះអមាា សព់អើ  ព ើងអធិស្ឋា ៃស្មាប់ការពលើក្ ឹក្រិត្ត 

ៃិងការស ៊ូ ្ទរំបសស់្តសត ីខែលជាប់ពៅក្ន ុងេៃ្ធធ គារខែល្តវូបាៃស្
ត ា ពទសេីឧ្កិ្ែ្ឋក្ម្មខែលេួក្ពគមិៃបាៃពធវ ី។ 
ស៊ូម ្រង់បាៃស្ែលភ់ាេ  តត ិធម៌ពៅែល់ស្តសដ ីសល តូត្រង់ទងំព ះឲ្ ្តូ
វបាៃពោះខលង។ (ស ភាសតិ ២១:១៥) 

22. ្េះអមាា សន់ៃព ើងែំុ្ពអើ  

ព ើងស៊ូ មអធិស្ឋា ៃស្មាប់រោា ភិបាលនៃប្រព សលីពបររយីា៉ា  
ពែើមបីសត្ល់ៃ៊ូ វ ីតាំងសមរម្ ស្មាប់ស្តសត ី 
ក្ន ុងការលក់្ ំៃិញរបសេួ់ក្ពគ 

ព ើ ស៊ូ មឲ្ ការររបឹអ៊ូស ំៃិញរបសេួ់ក្ពគៃឹង្តវូបញឈ្ប់។ 
( ំៃ ក្តពមក ើង ១០៣: ៦) 

23. 
ព ើងស៊ូ មសរពសើរតពមក ើង ្រង់ស្មាប់អ្ៃក្ពជឿខែលបាៃរ ះពៅសួរស 
ែ  ក្្ែអ្ៃក្េៃ្ធ គារពៅប្រព សអាល់បាៃីជាប្រចាំ 
ៃិងបព្មើែលអ្់ៃក្ពទសពៅ ីព ះ។ ស៊ូមសត្លឱ់្ េួក្ពគៃ៊ូវ្បាជាា  
ៃិងការពេញរិត្តក្ន ុងការពធវ ីការែ៏អស្ឋា រ្ ពៃះ 
ពៅពេលេួក្ពគខរក្ចា ែំណឹងលអ្ 

ៃិងការេិតរបស់ ្រង់ជាមួ អ្ៃក្ពទស។ (មា៉ា ថា  ២៥:៣៦) 

24. ព ើងស៊ូ មអធិស្ឋា ៃសរំប់អ្ៃក្ខែលឃាា តឆ្ងា  េី ្រង់ 

ព ើ មិៃព្ជើសពរសីរ៊ូលពៅរក្ ្រង់ ឬអ្ៃក្ែន  

ពែើមបី  ួលបាៃការកំ្ស្ឋៃ្តរិត្ត 

្េះអង្គពអើ ស៊ូ មការ រេួក្ពគេីការពធវ ីអត្តឃាត 

ររអំឺពេើខែលបំផ្ទា ញែល ៃួពគ ៃិងគំៃិតពគ ស៊ូមឱ្ ពសរក្ត ីស្រឡាញ់ 
ៃិង្េះគ ណរបស ់្រង់បាៃបញឈ្ប់ការគិតែ សរបស់េួក្ពគ។ 
( ៉ា៊ូហ្ៃ ៨:៣២) 


