
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

២០. យយើងសូមអររពះគុណររងច់ំយ ះការយបេជ្ញា ចិត្េ 
និងការលះបងរ់បស់អនកដកឹនរំកុមអធសិ្ឋា នរបស់ស្តសេីកនុងកេីសងឃមឹយៅកនុងរប
យរសហ្វ ងំឡង ់សូមផេល់ឱ្យពួកយគនូវកម្ល ងំ 
និងកដីអំណរយដើមបបីញ្ចបក់ារងាររបស់ពកួយគមយួយនះ។ (យនយេម្៨:១០)  

២១. រពះអម្ច ស់យអើយ 
កនុងយពលដដលស្តសេីរគីសទបរស័ិរយៅរបយរសអ៊ុយដរកនកពុំងបំយពញត្ួនរីរបស់
ពួកយគ កនុងនមជ្ញដដគូដដលជួយ យោយកេីរសឡាញ់យៅដល់ស្ឋវ ម ី
និងជ្ញម្ដ យដដលយោរពយកាត្ខ្លល ចរពះ សូមយោយរកមុរគួស្ឋរ 
និងស្ឋវ មោីត្ដ់ដលមនិទានប់ានសយស្តងាគ ះបានងាកមករកររង។់ 
(១យពរត្សុ៣:១)  

២២. រពះអម្ច ស់យអើយ 
យយើងសូមអធិស្ឋា នសរម្បស់្តសេីរគីសទបរស័ិរដដលជ្ញយមដកឹនយំៅរបយរសោ
ល់បាន ីនងឹឆលុះបញ្ច ំងអំពីរពះយយសូ៊វ តាមរយះ កយសំដី 
និងសកមមភាពពរបស់ពកួយគ យេើយសូមយោយពកួយគម្នយពលយវលារគបរ់ោន ់
យដើមបសីរម្កយៅកនុងរពះវត្េម្នរបស់ររងជ់្ញយរៀងរាល់ដងង 
កនុងការដដលពួកយគម្នរំនករ់នំងជ្ញមយួររងជ់្ញោរភិាពពរីមយួយៅកនុងជិវ ិ
ត្ពកួយគ។ (ម៉្ថាយ៦:៣១-៣៤)  

២៣. បតិាយអើយ សូមបនេយលើករកឹចតិ្េដល់ អនកយលើករឹកចតិ្េ 
អនកជួយ យរជ្ញមដរជង និងអនកជួយ ដល់ពនធកចិច 
យដើមបជីួយ ដល់យសចកេីរត្ូវការរបស់ស្តសេីជ្ញយមដកឹនយំៅោស្តេវកិទាងំយនះ 
ដដលរត្ូវបយរមើការងាររបស់ររង ់
សូមឲ្យស្តសេីអនកដកឹនទំាងំយនះម្នភាពពរងឹម្យំៅកនុងររង ់និងដកឹនអំនកដដរ 
តាមរយៈការរស់យៅជ្ញគំរ ូនិងអត្េចរតិ្របស់ពួកយគផងដដរ។ (យអយភសូ៦:១០)  

២៤. រពះអម្ច ស់យអើយ សូមយោយមយ៉ីោសីុសីុឡា 
ដដលជ្ញអនកសរមបសរមួលរបស់ស្តសេីកនុងកេសីងឃមឹដន TWR 
របស់យយើងរបចយំៅអុឺរ ៉បុ និងយេមយមន បានស្ឋេ បលឺ់រពះសូរយសៀងរបស់ររង ់
និងររលួបានរបាជ្ញា ររងជ់្ញយរៀងរាល់ដងង កនុងការដវកដញក 
យដើមបដីឹកនពំនធកចិចយនះបនេរយរៀត្។ (រនុំកត្យមកើង២៥:៥)  

២៥. សូមជយួ រកមុស្តសេីកនុងកេីសងឃមឹយៅរបយរសប៉ារ៉ាហ្គ យ បតិាយអើយ 
យដើមបយីោយពកួយគបាន យតេ ត្យៅយលើស្តសេីដដលងាយរងយរោះ 
យេើយបយរងៀនពួកយគបានស្ឋគ ល់អំពីរពះពរដនការបយរមើដល់អនកដដរយោយយស
ចកេីរសឡាញ់ផងដដរ។ (កាឡារី៥:១៣-១៤)  

២៦. រពះអម្ច ស់យអើយ សូមររងដ់ណន ំនងិយមដឹកនសំ្តសេីកនុងកេីសងឃមឹ 
យៅយពលដដលពួកយគដចកចយអពំីនមិតិ្េរបស់ពន័ធកចិច។ 
សូមររងប់ាននមំកនូវស្ឋមគគភីាពពយៅទាងំកនុងដួងចិត្េ 
និងគំនតិ្យៅកនុងរកុមនមីយួៗ។ (១ដងសាឡូនចិ៥:២៤)  

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា ន ចេញផ្សាយ ជាច ៀងរាល់ខែ  

100ភាស្ឋ និងមានអនក េូល មួអធិស្ឋា នជាង  

 

២៧. បតិាយអើយ សូមជយួ ស្តសេីយៅរបយរសរ ៉ម៉ូ្នី 
ឲ្យម្នតុ្លយភាពពដនសុេភាពពលអរវាងការងារ 
និងរំនលួេុសរត្ូវកនុងរគួស្ឋររបស់ពកួយគ។ 
សូមយោយពកួយគចំណាយយពលយវលារគបរ់ោនជ់្ញមយួកូនៗរបស់ពកួយគ 
និងម្នឥរធពិលយលើពកួយគ យេើយនពំកួយគយៅកានរ់រង។់ (២ធីម៉ូយង៣:១៤-
១៦)  

២៨. យយើងអធិស្ឋា នសំរាបស់្តសេីរគសីទបរស័ិរជនជ្ញត្ចិិនដដលយៅលីវ 
ពីយរ ះដត្រពះវហិ្រមនិសូវម្នបុរស 
និងអនកដដលដត្ងដត្របឈមមុេនឹងសម្ា ធយោយការបងខំយរៀបការ។ 
យយើងសូមអធិស្ឋា នយោយពកួយគបានរកីចយរមើនយៅកនុងអត្េសញ្ា ណរបស់ពកួ
យគ នងិម្នសុវត្ថិភាពពយៅកនុងនមជ្ញកូនរបស់រពះអងគ។ (១យពរត្ុស២:៩)  

២៩. បតិាយអើយ 
យយើងសូមសរយសើរដល់រពះនមររងដ់ដលយមដកឹនយំៅេគ័ររយ៉ីយរត្បយៅរបយរ
សឥណាា  ដដលពួកយគម្នយសចកដជីំយនឿយ៉ងមត៉្ម់្កំនុងការបយរមើររង។់ 
សូមបនេផេល់ឱ្យពកួយគនូវភាពពកាល ហ្នកនុងការរបកាសអពំីរពះបនទូលរបស់ររង់
យៅកនុងរគួស្ឋរ និងសេគមនរ៍បស់ពកួយគ។ (១កូរនិងូស១៦:១៣)  

៣០. រពះអម្ច ស់យអើយ សូមឱ្យស្តសេីយៅរគបជ់្ញត្ិស្ឋសនទ៍ាងំអស់ 
ម្នការយរសកឃ្លល នកនុងការសិការពះបនទូលរបស់ររង ់
និងបយរងៀនយសចកេពីិត្ទាងំយនះដល់មនុសសជនំនយ់រកាយយរៀត្។ 
(យចរយិកថា១១:១៨-២០)  

៣១. ឱ្ រពះអម្ច ស់យអើយ 
សូមឱ្យកូនរសីរបស់ររងដ់ដលររងប់ានដត្ងតាងំកនុងត្ំដណងដកឹនជំ្ញនេ់ាស់
យៅរបយរសយរបសីុល រត្ូវបានបំយពញយោយរពះវញិ្ា ណបរសុិរធរបស់ររង ់
និងរងចសំ្ឋេ បរ់ពះសូរយសៀងរបស់ររងជ់្ញនចិច 
យដើមបឲី្យពកួយគបានយស្ឋម ះរត្ងជ់្ញមយួនងឹការរតាស់យៅរបស់ររង។់ 
(កាឡារ៥ី:២៥) 

 

 

 

2021. 3. 

ស្តសេីកនុងភាពពជ្ញអនកដកឹន ំ/ រកសួង 

ចូរអរសបាយជ្ញមយួនឹងអនកណាដដលអរសបាយ 
យេើយយំជ្ញមយួនឹងអនកណាដដលយំផង (រ ៉មូ ១២:១៥)។ 
រពះជ្ញម្ច ស់បានរបទានយោយស្តសេីម្នសមថតិ្ភាពពកនុងការយល់ដឹង 
និងយល់ចិត្េ។ 
ទាងំយនះគឺជ្ញអំយណាយទានយ៉ងពិយសសសរម្បអ់នកដឹកន ំ
និងអនកយធវើពន័ធកិចចរបស់រពះកនុងការជួយ ដល់អនកដដរ។ 
សូមយោយយយើងអធិស្ឋា នសរម្បស់្តសេីកនុងការយរបើរបាស់អំយណាយទានយនះ 
យដើមបកីាល យយៅជ្ញអនកដឹកនដំដលជ្ញរីយោរព 
និងោចបងាា ញយសចកេីរសលាញ់របស់រពះផងដដរ។ 

 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
១. បិតាអអើយ 
អយើងសូមអធិស្ឋា នសរាបស់្តសរីដដលជាអនកដកឹនឲំ្យរកអ ើញបុគ្គលគ្ំរាូន កដ់ដល
អោតខ្លល ចរពះ អដើមបគីរំទ និងជរមុញពកួអគ្ឲ្យានោរតស ូទងំដផនកអារមមណ៍ 
និងអៅកនុងខ្លួនរបស់ពកួអគ្ផ្ទា ល់។ 
សូមជួយ ស្តសរីអមដកឹនទំងំអនះឱ្យទុកចិតររទងស់រាបច់អមលើយដដលពកួអគ្រតូវោរ
។ (សុភាសិត៣:៥-៦)  

២. ឱ្រពះអាច ស់អអើយ សូមរបទននូវរាជាា ដអ៏ស្ឋច រយ 
និងោរយល់ដឹងអំពីរពះបនាូលរបស់រទងស់រាបព់កួអយើងដដលជារកុមស្តសរីននករីស
ងឃមឹ អៅរបអទសដស ប ។ី សូមឲ្យពួកអគ្ានោរអតធ់មតក់នុងោរស្ឋរ ប ់ោរយល់ 
និងអលើកទឹកចិតរស្តសរីឯអទៀត អោយអរបើរពះបនាូលរបស់រទង ់នងិ 
នមំកនូវោរពាាល នងិោរស្ឋរ រអ ើងវញិផងដដរ។ (ទនុំកតអមកើង១១១:១០)  

៣. បិតាអអើយ 
អយើងអធិស្ឋា នសរាបរ់កុមអនកសរមបសរមួលភាស្ឋអៅកនុងរបអទសឥណ្ឌា កនុងព
នធកចិចស្តសរីកនុងករីសងឃមឹ នងឹទទួលស្ឋគ ល់ថាពកួអគ្ពតិជាានជនំញ 
និងសមតថភាព អដើមបអីធវើជាអនកដកឹន។ំ សូមផរល់ឱ្យពកួអគ្នូវបំណងរាថាន  
និងកាល ងំអដើមបបីំអពញភារកចិចដដលរទងា់នសរាបព់កួអគ្។ (កូ ូស៣:២៣)  

៤. ឱ្ រពះវរបិតាអអើយ សូមអអាយស្តសរីាន ក់ៗ ដដលអៅកនុងពន័ធកចិចរគ្សីាបរស័ិទ 
ានចំណ្ឌយអពលអវលាជាអរៀងរាល់នថងជាមយួរទងជ់ាអាទិភាពទមីយួរបស់ពកួគ
ត។់ សូមដឹកនពំកួគតឱ់្យផដល់តនមលនូវភាពបរសុិទធទងំដួងចតិរ គ្នំតិ 
និងរាងោយ ោរដកដរបចិតរ ោរអភយ័អទស 
និងោរដងឹគុ្ណទុកជាផលូវននជីវតិរបស់ពួកគត។់ (ា៉ា ថាយ៥:៨)  

៥. បិតាអអើយ សូមផរល់រាជាា ដល់អនកដឹកនរំកមុអធិស្ឋា នអៅរបអទសហ្វ ងំ ង ់
អដើមបឲី្យពកួអគ្ានស្ឋគ ល់ពតីរមូវោរខុ្សៗគន ននសាជិករបស់ពួកអគ្។ 
សូមដណនពំកួអគ្ាន ក់ៗ អំពោីរងារនមីយួៗដដលរទងា់នសរាបព់ួកអគ្អធវើ 
អ ើយសូមឲ្យពួកអគ្ានសរាក 
អៅអពលដដលពួកអគ្កពុំងអធវើោរទងំអស់អនះផងដដរ។  

៦. សូមផរល់រាជាា ដល់រកមុដឹកនរំបស់អយើងអៅអាស្ត វកិខ្លងតបងូ 
ដដលពកួអគ្ានរស់អៅ និងដកឹនដូំចជារពះអយស ូ វ កនុងោរដណនសំ្តសរីអៅទីអនះ 
អអាយានស្ឋគ ល់រទងយ់៉ា ងជិតសនិទធអ ើយចុះចូលយ៉ា ងអពញអលញជាមយួនឹងរទ
ងផ់ងដដរ។ (សុភាសិត២:១-១១)  

៧. បិតាអអើយ 
ទូលបងគសូំមអររពះគុ្ណរទងស់រាបស់្តសរីអៅកនុងរបអទសឥណាូ អនសីុ 
ដដលានឱ្ោសោល យជាអមដកឹនអំៅកនុងបណ្ឌដ រពះវហិ្រ 

និងអងគោររបស់រោា ភាិល។ សូមឱ្យពកួអគ្ានដសវងរករទង ់
និងអធវើតាមោរដណនរំបស់រទង ់
និងអធវើជាអនកដឹកនដំដលានឥទធិពលលអអៅអលើអនកដដលពួកអគ្ានដកឹន។ំ 
(ា៉ា ថាយ៥:១៤)  

៨. 
របអទសអា មឺ៉ាងា់នកំពុងដតានបណំងចងឲ់្យោររបតិបតរិស្តសរីានសាារតខ្ព
ស់ជាង អៅកនុងរកុម  ុនធំៗ។ បតិាអអើយ 
អយើងអធិស្ឋា នសំរាបស់្តសរីរគ្ីសាបរស័ិទដដលានសមតថភាពអអាយានសថិតកនុងចំ
អណ្ឌមស្តសរីដដលរតូវានអរជើសអរ ើសកនុងមុខ្តំដណងអផេងៗនអពលខ្លងមុខ្អនះផង
ដដរ។ (ទនុំកតអមកើង៩០:១៧)   

 

 
 

៩. ឱ្ រពះអាច ស់អអើយ អយើងអធិស្ឋា នសរាបស់្តសរីអៅរបអទសអ ុយរហូ្គ យ 
អអាយពកួអគ្ានានោរលួតលាស់ឲ្យោនដ់តដូចរពះអយស ូ វជាអរៀងរាល់នថង 
អ ើយអរបើជំនញ នងិសមតថភាពរបស់ពួកអគ្ 
អដើមបជីួយ ស្តសរីអៅជុំវញិពកួអគ្អអាយរកអ ើញោរពាាល ភាពអពញអលញ 
និងករីសងឃមឹដដលានអៅកនុងរពះអយស ូ វ។ ២(អពរតុស៣:១៨)  

១០. រពះអងគអអើយ អយើងអធិស្ឋា នសរាបស់្តសរីអៅកនុងរបអទសោណ្ឌោ 
អអាយានទនុំកចិតរអលើរអបៀបដដលរទងា់នបអងកើតពួកអគ្មកជាបុគ្គលដតមយួគ្ត ់
អដើមបអីរបើអំអណ្ឌយទនរបស់អគ្អដើមបថីាវ យសិរលីអដល់រទង។់ (អយអរា១៧:៧)  

១១. 
កនុងនមជាស្តសរីដដលទទួលយកតនួទជីាអនកដកឹនកំនុងរពះវហិ្ននអៅរបអទស
ចិន សូមអអាយពួកអគ្រស់អៅជាគ្ំរ ូោររបកបអោយភាពរកីរាយ 
និងអំណរដដលអាចជះឥទធពិលអៅអនកដនទអទៀតឲ្យានអដើរតាមរពះអយស ូ។ 
(១ធីម៉ាូអថ៦:៦)  

១២. រពះវរបតិាអអើយ សូមអអាយស្តសរីរគ្សីាបរស័ិទកនុងរបអទសអ ុយដរកន 
ទទលួោរបណរុ ះ         បណ្ឌរ លពីរពះគ្មពរី និងវនិយ័ខ្លងរពលឹងវញិា ណ 
ដដលអាចដណនអំកមងៗ នងិស្តសរីអផេងអទៀត រពមទងំបនរដចកចាយចំអណះដងឹ 
និង បទពិអស្ឋធនអ៍នះអៅអនកដនទអទៀតផងដដរ។ (១ធមី៉ាូអថ២:២)  

១៣. រពះអងគអអើយ រទងា់នរបទនស្តសរីនូវដងួចិតរដដលកដួលអាណិត 
និងោរយល់ចិតរ។ សូម  
ឱ្យស្តសរីអៅកនុងពន័ធកចិចននានអរបើរាស់អំអណ្ឌយទងំអនះ 
អដើមបលួីងអលាមអនកដដលកពុំងានោរឈចឺាប ់អ ើយនពំកួអគ្អៅរករទង។់ 
(១សំ្ឋយ៉ាូដអល២៣:១៦)  

១៤. រពះអាច ស់អអើយ 
សូមឲ្យស្តសរីរ ៉ាាូ៉ា នីដដលានចូលរមួកនុងពន័ធកចិចោរផេពវផាយតាមរបពនធអមអ ៀររគ្ី
សាបរស័ិទា ានជះឥទធពិលដល់ជីវតិរបស់អនកដនទ 
អៅអពលពួកអគ្ឆលុះបញច ំងពីរពះបនាូល និងោររស់អៅជាគ្ំរ ូ
ដដលរបកបអោយភាពអស្ឋម ះរតង ់និង កដីរសឡាញ់។ 
សូមឱ្យពកួអគ្បនរអធវើឱ្យរបអសើរអ ើងបដនថមអទៀតអៅជំនញទនំកទ់ំនងអនះ 
អដើមបអីលើកកមពស់ពនធកចិចរទងផ់ងដដរ។ (កូ ូស៤:៦)   

១៥. រពះអាច ស់អអើយ សូមរទងា់នជយួ រគ្ីសាបរស័ិទអៅកនុងតំបនអ់ារា៉ាប ់
អដើមបរីស់អៅជាជីវតិគ្ំរដូដលអាចឲ្យអនកអផេងអទៀតានអមើលអ ើញ 
រអបៀបដដលបុរស និងស្តសរីគ្ួរានទនំកទ់ំនងកនុងនមជាអនកដឹកនអំៅកនុងសងគម 
រកុម  ុននន និង រកុមរគ្ួស្ឋរផ្ទា ល់របស់ពួកអគ្។ (ោឡាទី៣:២៨) 

១៦. អោយស្ឋរអៅកនុងបណ្ឌដ រកមុ  ុនធំៗ 
ានរបតបិតរជិនជាតកូិអរ ៉ាដដលជាស្តសរីចនំួន៤.៥ភាគ្រយប៉ាុអណ្ឌណ ះ 
អយើងសូមអធិស្ឋា នឲ្យស្តសរីដដលជារគ្សីាបរសិទ 
នឹងរតូវានផរល់ឱ្ោសឱ្យអរចើនជាងអនះ 
អដើមបអីធវើោរផេពវផាយអអាយានចូលរមួ។ (ទនុំកតអមកើង៨៤:១១)  

១៧. រពះអាច ស់អអើយ សូមោរពារ ពរងឹង 
និងដណនសំ្តសរីប៉ាូ ូញដដលជារគ្ីសាបរស័ិទ អ ើយជា អមដឹកន ំ
អៅអពលពួកអគ្សរមបខ្លួនកនុងោរអធវើោរបអរមើ ោរអដើរតួនទជីារបពនធ ជាាដ យ 
ជាអមផាះ និងានអាជពីជាកមមករ។ (ទនុំកតអមកើង២៥:៩)  

១៨. ឱ្ រពះបិតាអអើយ អយើងសូមអធសិ្ឋា នសរាប ់
ឱ្ោសោរងារដល់ស្តសរីអនា៉ា ល់ នងិោរដំអ ើងរាកឈ់នួល អយងអៅតាមជំនញ 
និងោរបណរុ ះបណ្ឌរ លរបស់ពកួអគ្ដដលានផងដដរ។ (កូ ូស៤:៥)  

១៩. រពះអងគអអើយ សូមផរល់ឱ្យស្តសរីារាងំនូវោរនចនរប តិ 
កនុងរអបៀបដដលអាចរកអពលអវលាអដើមបចីំណ្ឌយជាមយួនឹងរទង ់
អោយមនិគ្តិពីរដូវោលននជីវតិរបស់ពកួអគ្អនះអ ើយ សូមផរល់នូវរពះគុ្ណ 
និងកាល ងំដល់អនការ យអៅលីវ អនការ យដដលានកូនតូច នងិកមមករអពញអា៉ា ង 
អៅអពលដដលពួកអគ្ានបអរមើអនកដដលអៅជុំវញិពកួអគ្។ (អអស្ឋយ៤០:២៩)  
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