
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

20• 
យយើងសូមសរយសើរតយមកើងរពះនាមរទងដ់ែលរទងប់ានយរបើកមមវធិីវទិយសុ្តសរីកនុងករីស
ងឃមឹយៅកនុងហ្គូរ៉ន 
យែើមបឱី្យស្តសរីដែលជាបព់នធនាគារអាចដសវងរកយសរភីាពសរាបអ់ារមមណ៍ 
និងរពលឹងវញិ្ញា ណរបស់ពកួយគបាន។ (កាឡាទី ៥: ១) 

21• ឱ្ រពះននទូលបងគំយ ើយ សូមដាស់រកុមរគីស្ទា ន នងិកមមវធិីរដាា ភបិាល 
យែើមបផីរល់ការ បរ់នំងិអាហារបូតថមភសរាបយ់កមងរសី នងិយកមងរបសុរកីរកចនំួន 
៤ លាននាកយ់ៅកនុងរបយទសឥណឌូ យនសីុ ដែលរតូវយធវើការ នងិយែើរសំុទាន 
យែើមបជីួយ រករបាកច់ំណូលែល់រគួស្ទររបស់ពួកយគ។ (សុភាសិទ ១៩:១៧) 

22• សូមផរល់នូវភាពកាល ហានែល់នសិសតិរគសី្ទា នយៅបរយទសនរ័យវស 
បិតាយ ើយ យែើមបឲី្យពកួយគអាច 
នឹងនិយាយយដាយយបើកចំហ្ ំពជីំយនឿរបស់ពកួយគ។ 
ានមនុសសជាយរចើនមនិហ៊ានដចករដំលកយទ 
ពីយររះពកួយគមនិែឹងថារតូវនិយាយយ៉ាងយមច៉។ បិតាយ ើយ 
សូមឱ្យពកួយគទទលួបានការបណរុ ះបណ្តរ ល 
យហ្ើយបនាា បម់កដចកចាយយសចករីជំយនឿរបស់ពកួយគែល់ នកែនទ 
យដាយយបើកចហំ្រ នងិានយសរភីាពផងដែរ។ (២ ធីម៉ូយថ ២: ២) 

23• រពះ ាា ស់យ ើយ 
យយើង ធិស្ទា នសរាបក់ារការរររគូដែលយធវើការយៅតបំនដ់ែលាន ំយពើហ្ឹ
ងា នងិ ំយពើយោរយៅននរបយទសយរបសីុល។ 
សូមឲ្យពកួយគបានយរបើការ ធិស្ទា នយនះជាភាន កង់ារននការផ្លល ស់បរូរយនះផងដែរ។ 
(យចាទយិកថា ៣១: ៦) 

24• រពះវរបិតាយ ើយ យយើងសូម ធសិ្ទា នសូមយអាយរកុម ធសិ្ទា ន 
យៅអាស្តហ្វកិខាងតបងូអាចានឱ្កាសអានគំយរងននការអានគមពរីរយៈយពលយព
ញមយួឆ្ន ផំងដែរ។(២ ធមី៉ូយថ ៣:១៦) 

25•បិតាយ ើយ សូមែឹកនា ំនកសម័រគចតិរឱ្យយធវើជាមតិរ នងិបយរងៀនែល់
ស្តសរីជន យនារ របយវសន ៍ដែលមនិអាចយល់ រនឺិយាយភាស្ទសុ៊យដ តបាន។ 
សូមនាមំកនូវយសចករសីយស្តងាគ ះែល់ជន យនារ របយវសនទ៍ាងំយនាះ 
យៅយពលពួកយគស្ទរ បក់មមវធិី»ស្ទវ គមនម៍កកានរ់បយទសសុ៊យដ ត»ដែលពនយ
ល់ទាងំវបបធមរ៌បស់សុ៊យដ ត៊នងិ 
ដផនការននការសយស្តងាគ ះរបស់រពះជាាា ស់ផងដែរ។ (យ យភសូ ៥៨: ៦) 

26• រពះ ាា ស់ យយើងសូមសរយសើរតយមកើងរទង ់ដែលស្តសរី 
និងយកមងរសីយៅរបយទស ៊ុយរហូាគ យរតូវបានគារំទកនុងការដសវងរកការ បរ់សិំ
កា នងិវគគបណរុ ះបណ្តរ ល។ សូមរទងប់ានបនរយរបើកមមវធិីស្តសរីកនុងករសីងឃមឹ 
យែើមបយីលើកទកឹចិតរស្តសរី នងិយកមងរសីឱ្យានយគាលបំណង 
យែើមបទីទលួបានឧតរមភាពយៅកនុង វទីាងំ ស់ដែលពកួយគកំពុងដតយធវើផងដែរ។ 
(ភលីីព ៤: ៨) 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា ន ចេញផ្សាយ ជាច ៀងរាល់ខែ  

100ភាស្ឋ និងមានអនក េូល មួអធិស្ឋា នជាង  

 

27• បិតាដែលគងយៅស្ទថ នសួគយ៌ ើយ យយើងសូម ធិស្ទា ន 
ឱ្កាសទទលួបានការ បរ់នំឹងរតូវបានផរល់ជូនយៅកនុងរបយទសកូយរខ៉ាងតបងូស
រាបយ់កមងកំររ និងកុារដែលរស់យៅកនុងរគួស្ទរដែលានជីវភាពរកីរក 
ដែលឪពុការ យខំតសូ៊យែើមបគីារំទពកួយគឲ្យបានទទលួបានការ បរ់។ំ 
(យចាទយីកថា ១០:១៨) 

28• កូនសូម ររពះគុណរទង ់ដែល រតានន កខរកមម 
សរាបស់្តសរីយៅរបយទសចិនកពុំងដតយកើនយ ើងយ៉ាងឆ្បរ់ហ័្ស កនុងរយៈយពល 
១៨ ឆ្ន កំនលងមក កខរកមមកនុងចំយណ្តមស្តសរីបានយកើនយ ើងពី ៥១,១៤% ែល់ 
៩៥,១៦% ។ (យ៉ូប ៥:១៦) 

29• រពះ ាា ស់យ ើយ សូមឱ្យ នកដែលានឥទធពិល 
និងសិទធ ិំណ្តចយៅកនុងរបយទសយរបសីុលបានវនិិយយាគ 
យលើការ បរ់រំបកបយដាយគុណភាពពបីឋមសិការហូ្តែល់ស្ទកលវទិាល័យ
។ យហ្ើយយយើងក ៏ធិស្ទា នសំុឲ្យានធនធាន 
និងការបណរុ ះបណ្តរ លបានផរល់ជូនែល់រគូយៅទីយនាះផងដែរ (១ ធីម៉ូយថ 
៥:១៨ ) 

30• រពះ ាា ស់យ ើយ សូមែឹកនា ំនកែឹកនា ំ
ស្តសរីកនុងយសចករីសងឃមឹនន ងគការធីឌបឹលយូរ រ របស់យយើង 
យៅយពលពួកយគយរបើរបាស់កមមវធិីែូចជារបតទិិនននការ ធិស្ទា ន 
យែើមបបីយរងៀនស្តសរីយៅកនុងរកុមរបស់ពួកយគ ពកីារ  ធិស្ទា ន 
និងជំនាញននការសរយសររបស់ពកួយគផងដែរ (យ៉ាកុប ១: ៥) 

31• ឱ្ រពះវរបិតាយ ើយ សូមរទងប់ាននាមំកនូវការពាបាលខាងអារមមណ៍ 
និងការបរងួបបរងមួននរបយទសប៉ូ ូញដែលកំពុងានការដបកបាកគ់ាន ។ (២ 
បរយិទវ ៣០:១២) 

 

 

 

 

 

 

2021. 1.  
ការ ធសិ្ទា នសរាបក់ារ បរ់ ំ

ការ បរ់គំឺែូចជាការជីកយកកំណបដ់ែលកបក់នុងែី។ 
យយើងមនិអាចរកយឃើញតនមលណ្តមយួយៅយពលដែលពួកយគសថិតយៅកនុង
ែីយនាះយទប៉ុដនរយៅយពលដែលយយើងជីកវាយ ើងវាបានភលែូឺចយពរជ។ 
ពួកយគានលទធភាពគាម នទីបញ្ាប។់ 
យៅកនុងដខមករយយើង ធិស្ទា នសរាបក់ារ បរ់រំបស់ស្តសរីនិងយកមងរសី
យៅជុំវញិពិភពយលាក។ 
ចូរយយើង ធិស្ទា នជាមយួគាន យែើមបឱី្យពួកយគានឱ្កាសសិកាសមរមយ។ 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
1• ឱរពះអម្ចា ស់អអើយ រទងអ់ាចអមើលអឃើញ 
និងអាចអរៀបចផំលូវសរម្ចបអ់នករស់អៅកនុងសហគមនអ៍ៅទវីបអាហ្វហវកិ។ 
សូមបង្ហា ញពួកគាតព់ីរអបៀបដែលអាចផតល់ឱកាសែល់កុម្ចរទទលួបានចំអ ះែឹ
ងកនុងការអាន ការសរអសរ និងរាបអ់លខ 
អែើមបឲី្យពកួអគអាចរស់អៅបានលអរបអសើរ។ (សុភាសិត ១: ១-៧) 
2• បិតាអអើយ សូមអអាយសនតភិាព កម្ចល ងំនិង 
អំ ររបស់រទងប់ានហូរចូលកនុងជីវតិរបស់សិសស 
និងរគូអៅទូទងំរបអទសប៉ារ៉ាហ្គគ យ អហើយសូមែកនូវភាពអនឿយហត ់
និងការរពួយបារមភដែលពួកអគបានឆលងកាត ់អៅកំឡុងអពលផុ្ះជំងកូឺវែិ ១៩។ 
(ម៉្ចថាយ ១១:២៨-៣០) 
3• អយើងពតិជារតូវការរទងខ់្ល ងំណាស់រពះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមឱយអយើងទងំអស់គាន បានរបកាសពីការសរអសើររបស់រទង ់
អែើមបឱីយរទងអ់ាចរបយុទធនឹងភាពងងតឹអៅកនុងសហគមនរ៍បស់អយើង។ 
សូមឱយអយើងម្ចនជំអនឿ នងិែងឹថា វាមនិដមនអោយកម្ចល ងំ 
ឬអោយអំណាចរបស់អយើងអ ះអទប៉ុដនតគឺអោយរពះវញិ្ញា  របស់រទង ់
ដែលអធវើការអៅកនុងអយើង និងតាមរយៈអយើង 
អែើមបសំីអរចប ំងរពះហរទរយរបស់រទងអ់ៅកនុងពិភពអនកអនះ។ (ស្ឋការ ី៤: 
៦) 
4• រពះអម្ចា ស់អអើយ សូមរបទនរបាជាា  
និងែួងចិតដដែលរបកបអោយគុ ធមែ៏ល់អាជាា ធរអបរ់អំៅកនុងរបអទសប៉ូឡូញ 
សូមដ  ពំកួអគឱយអរជើសអរ ើសកមមវធិសិីកាដែលរសបនងឹរពះបនូ្លរបស់រទង ់
(សុភាសិត ៤: ១២-១៥) 
5• ឱ រពះវរបតិាអអើយ 
អៅអពលដែលហ្វសតីអៅកនុងរបអទសកមពុជាស្ឋត បក់មមវធិីហ្វសតីននកតសីងឃមឹ 
សូមអអាយពកួអគអាចទទលួបាននូវចំអ ះែឹង តាមរយៈអមអរៀនជីវតិ 
និងទទលួបានការអលើកទកឹចិតត 
និងកតីសងឃមឹតាមរយៈអមអរៀនរពលឹងវញិ្ញា  ផងដែរ។ (រ ៉មូ ១៥: ៤) 
6• រពះអម្ចា ស់អអើយ អយើងសូមអធិស្ឋា នែល់រគពូូដកៗអៅតាមភូម ិ
អៅអលើភននំនរបអទសចិនអអាយម្ចនមុខតំដ ងកនុងស្ឋនអរៀន 
អែើមបផីតល់ការអបរ់រំបកបអោយគុ ភាពែល់អកមងរសីដែលរស់អៅទីអ ះ។ 
(ភលីីព ១: ៦) 
7• រពះអម្ចា ស់អអើយ សូមផ្លល ស់បតូរែងួចិតតឪពុកម្ចត យ 
និងវបបធមជ៌នបទអៅរបអទសទួរគីដែលបានបងខឱំយអកមងរសីអាយុ 14 និង 15 
ឆ្ន អំរៀបការ និងបញ្ឈបក់ារអបរ់រំបស់ពកួអគ 
អទះបីជាការអនះរតូវបានហ្គមឃាតជ់ាផលូវការអៅកនុងរបអទសអ ះកអ៏ោយ។ 
(សុភាសិត ៨: ១០-១១) 

8• អយើងសូមសរអសើរតអមកើងរពះ មរទង ់
សរម្ចបអ់កមងរសីអៅរបអទសកាណាោដែលម្ចនសិទធិទទួលបានការអបរ់ែូំចអកមង
របុសដែរ។ បិតា អយើងអធិស្ឋា នសូមឲ្យពួកអគបានអរបើរបាស់ឱកាសអនះ 
អែើមបរីសបតាមអវីដែលរពះបានបអងកើតែល់ពកួអគអអាយែូចជាហ្វសតីវ រយអកមង។ 
(អយអរម្ច ២៩:១១) 

9• សូមអអាយរបអទសអនប៉ាល់អាចរកថវកិារ 
អែើមបផីតល់វគគប តុ ះបណាត លចំអ ះែងឹ នងិឲ្យហ្វសតីអាចទទួលបានការង្ហរលអអធវើ 
អែើមបឱីយពកួអគអាចរចួផុតពចីំ ងននភាពរកីរក និងភាពភរយខ្ល ច។ 
សូមអអាយវគគប តុ ះបណាត លអកខរកមម  ហំ្វសតីអាចអានរពះបនូ្លរបស់រទង ់
អហើយទទួលបានការសអហ្វង្ហគ ះតាមរយៈរពះអយសូ៊វផងដែរ។  
(អអអភសូរ ៦១: ១) 
 

 
 

10• រពះអម្ចា ស់អអើយ សូមអអាយចាបប់ានតរមូវឲ្យ ម្ចនការអបរ់ ំ
ជាកាតពវកចិាែសំ៏ខ្នស់រម្ចបម់នុសសទងំអស់ ដែលរតូវបានអនុវតតអៅកនុង 
របអទសកូតឌីវ ររ។ បតិា អអើយ អយើងអធសិ្ឋា នសូមអអាយអកមងរសីដែលចុះអ ម្ ះ 
អាចបញ្ាបក់ារសិការបស់ពួកអគ 
អហើយមនិអបាះបងក់ារសិកាអោយស្ឋរដតការបងខឲំ្យអរៀបការ 
នងិការបងខំឲ្យម្ចននផ្អ ះ ឬអោយស្ឋរអំអពើហងឹាផលូវអភទអ ះអឡើយ។ (២ ធមី៉ូអថ 
៤: ៧) 

11• រពះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមរបទនរបាជាា ែល់រកុមហ្វសតីកនុងកតីសងឃមឹរបស់អងគការធឌីឹបលយូអរ 
អៅអពលដែល 
អយើងដសវងរកការផគតផ់គងអ់ែើមបអីធវើការប តុ ះបណាត លអំពីការអធិស្ឋា ន។ 
សូមអអាយរបជាជនរបស់រទងប់ានរកាចិតត កនុងការចំណាយអពលអវន 
អែើមបសី្ឋត បរ់ពះបនូ្លរបស់រទង ់
អហើយអធិស្ឋា នជាមយួគាន សរម្ចបរ់បជាជាតិរបស់អយើង។ (ទនុំកតអមកើង ១៧: ៦-៧) 

12• រពះអងគអអើយ 
អយើងសូមអធិស្ឋា នសំរាបរ់បអទសដែលកំពុងដតជួបរបទះការដបងដចកកុលសមពរនធ
។ បតិាអអើយ សូម មំកនូវស្ឋមគគីភាព 
និងសនតិភាពអៅកនុងចំអណាមរបជាជនននរកមុដែលម្ចនជអម្ចល ះទងំអនះផងដែរ។ 
(ទនុំកតអមកើង ១៣៣: ១) 

13• រពះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមជួយ ឲ្យអាជាា ធរអៅកនុងរបអទសអាហ្វហវិកខ្ងតបងូបានផតល់អាទិភាពែល់ការអ
បរ់ដំែលម្ចនគុ ភាពដែលជាតរមូវការចបំាចន់ឹងជាចំអ ះែឹងសរម្ចបរ់ទរទង់
ជីវតិសរម្ចបកុ់ម្ចររគប់ៗ របូផងដែរ (យ៉ូប ៣៤: ៤) 

14• រពះអម្ចា ស់អអើយ ែួងចិតតរបស់អយើងពតិជាម្ចនការអខ្ចខ្្ ំ
អៅអពលដែលអយើងបានលឺព ី 
អរតាននការអធវើអតតឃាតរបស់យុវជនអៅកនងរបអទសកូអរខ៉្ងតបងូ 
ដែលកពុំងដតម្ចនការអកើនអឡើងអោយស្ឋរដតអំអពើហងឹាអៅស្ឋនអរៀន 
ការនិយាយសមលុត និងការអបរ់ដំែលម្ចនការរបកតួរបដជងគាន ខ្ល ងំអពក។ 
បិតាអអើយ សូមឱយពកួអគរកអឃើញការការ រ 
និងសរម្ចកអៅកនុងរពះវតតម្ចនរបស់រទងដ់ែលជាកដនលងសនតភិាពរបស់ពួកអគ។ 
(សុភាសិត ៨: ៣២-៣៦) 

15• បិតាអអើយ អយើងអធិស្ឋា នសូមអអាយរទងជ់ួយ អអាយ ហ្វសតីកនុងកតសីងឃមឹ 
បានផលិតកមមវធិីជាសំអលង 
និងដខសវអីែអូសរម្ចបអ់របើរបាស់កនុងការជួយ រកមុអធិស្ឋា នអអាយយល់ថា 
អតើរពះជានរណា អតើសតងោ់របស់រទងជ់ាអវី 
អហើយម្ចនលរកខខរ ឌ អវីខលះដែលរសបតាមការសនារបស់រទង។់ (អអអភសូ ៤០: 
៨) 

6• បិតាអអើយ កូនសូមអររពះគុ រទងច់ំអ ះការខតិខំរបស់រកមុ ធីឌបឹលយូអរ 
និង រកុមហ្វសតីកនុងកដីសងឃមឹ អៅរបអទសលីអបរយ៉ីាដែលបានជបួជុំគាន អធិស្ឋា ន 
និងអលើកកមពស់ការអបរ់កំនុងចំអណាមអកមងរសី និងហ្វសតី 
អហើយអអាយពួកអគអានលឺៗពីរពះគមពរី អហើយទអន្ញរពះគមពរី។ (យ៉ូអសវ ១: ៨) 

17• រពះអម្ចា ស់អអើយ អយើងអធិស្ឋា នសូមឲ្យអកមងរសី 
និងហ្វសតីអៅតាមសហគមនជ៍នបទកនុងរបអទសឥណាឌ ទទួលបានឱកាសកានដ់តអរចើ
នកនុងការសិកា 
អហើយសូមឲ្យពួកអគទទួលបានកមមវធិីហ្វសតីកនុងកតីសងឃមឹដែលម្ចនអមអរៀនជីវតិនងិអម
អរៀនខ្ងរពលឹងវញិ្ញា  យកអៅស្ឋដ បផ់ងដែរ។ (សុភាសិត ១: ២០-២១) 

18• ឱ រពះវរបិតាអអើយ 
សូមរទងប់ានបងាូររពះពររបស់រទងអ់លើរកុមហ្វសតីកនុងកតសីងឃមឹអៅរបអទស កូតឌីវ ររ 
កនុងការដែលពួកអគបង្ហា តហ់្វសតីអៅទីអ ះឲ្យអចះចកអ់ង្ហក  ំការតុបដតងលំអ 
ការែុតនំ និងការអែរ។ (នកិខនំ ៣១: ៣) 

19• រពះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមបអរងៀនរបជាជនហ្គវ ងំឡងឱ់យស្ឋគ ល់ការអរ ើសអអើងនិងអគាលគនំតិដែលពកួអគ
ម្ចនចំអ ះវបបធមន៌ិងរបជាជាតែិនទអទៀត។ ជួយ ពួកអគឱយយល់ 
និងែឹងពីស្ឋមគគភីាពដែលម្ចនកនុងចំអណាមរបជាជាតចិរមុះននការបអងកើតរបស់រទ
ង ់(កូឡូស ៣:១៤) 
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