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21. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមអោយព្រមុការងារស្រសត ីរន ុងរត ីសងឃមឹដែលអ វ្ ើការរន ុងរ
ន្ធធានាគាអៅព្រអេសប៉ា រ៉ាហ្គា យ 
អោយម្ចន្ឥេធិរលវជិ្ជម្ចន្អលើស្រសត រីន ុងរន្ធ្នាគាអនាះ 
ន្ិងអោយរួរអេែងឹថា 
រួរអេរម៏្ចន្អស រ ភាពរែអ៏ាា រដដែលអៅរន ុងព្រះព្េីស។   
(យ៉ាូហ្គន្ ៨:៣៦)  

22. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមជួ្យអយើងឱ្ដឈររងឹម្ចាំជាមួយព្េង់ 
ដែលព្េងជ់ាព្េឹះែ៏រងឹម្ចាំររស់អយើង 
អែើមបីអោយអយើងោចេរ់េល់ន្ឹងការផ្លា ស់រត រូ 
ន្ិងព្រឈមមុខជាមួយជ្ី វបិ្ព្រាំាំងៃរររស់អយើង  (  
រូរនិ្ៃូស  ៥:៥៨)  

23.ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
អយើងសូមអ្ិាា ន្សព្ម្ចរអ់នរដៃទាំអៅព្រអេសអ ុយរហូ្គា
យ 
អោយរួរអេអចះដៃររាការពារសុខពរអោយបន្លអ
ជាងមនុ្ 
អែើមបីអោយអេម្ចន្រម្ចា ាំងរន ុងការដៃទាំអនរជ្ាំងឺ 
ន្ិងព្េួារររសរួ់រអេផងដែរ  (  រូរនិ្ៃូស៩:២៧)  

24.រិតាអអើយ រូន្សូមអរព្រះេុណព្េង់ 
សព្ម្ចររ់មម វ ិ្ សីាំអលងងន្ការរាបល 
ន្ិងការផតល់រប្៌ម្ចន្ែល់ស្រសត ដីែលេេួលរងរកីារកាប់្ដសប
រស្រសត ីអៅរន ុងព្រអេសអអប្ដូ រ ី 
រូន្សូមអ្ិាា ន្សព្ម្ចរស់្រសត វីយ័អរមងជាង2លាន្នារ់ 
ដែលរស់អៅជាមួយន្ឹងាា ន្ពរមួយអន្ះ  (អយអរម្ច 
 ៧: ៤)  

25. ឱ្ ព្រះវររតិាអអើយ 
សូមរុាំអោយអយើងអ វ្ ើសរមមពររអព្មើព្េង់ 
អ ើយដររជាម្ចន្េាំនារ់េាំន្ងដែលមិន្លអជាមួយព្េង់អ ើ
យ 
សូមជួ្យអយើងឱ្ដសព្ម្ចរអៅរន ុងព្រះវប្តម្ចន្ររស់ព្េង់
អោយែឹងថា អវ ីដែលព្េង់ចង់ឱ្ដអយើងកាា យអៅជា 
 រ ធអ វ្ ើអនាះ 
ព្េង់ន្ឹងអ វ្ ើការអនាះឲ្ដបន្សអព្មចអៅរន ុងអយើង  
(អអអេសូ ៤៦: ៩-  )  

26.ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមផតល់េាំន្បិ្ងចនព្រឌិប្ែលអ់យើងខុ្ាំរីរអរៀរអព្រើព្បស់រ
ណ្តត ញសងាម 
ន្ិងមអ្ាបយអផេងៗអេៀប្រន ុងការផេរវផាយការអ្ិ
ាា ន្ព្រាំាំងៃរ ររស់រន័្ធរិចាស្រសត ីរន ុងរតសីងឃឹម 
អែើមបីឲ្ដម្ចន្មន្សុេកាន់្ដប្អព្ចើន្បន្ចូលរមួរន ុងការអ
្ិាា ន្សព្ម្ចរស់ុខពរ រងកាយ 
និ្ងព្រលឹងវញិ្ញា ណររស់ស្រសត ីអៅេូទាំងរេិរអលារ  
(អអអេសូ ២: ០)  

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

 

27.អោយារដប្ម្ចន្ស្រសត ីជ្ន្ជាប្ិរូអរ៉ាជាអព្ចើន្រវល់រន ុងការ
អមើលដៃទាំសុខពរព្េួារររសរួ់រអេ 
ដែលរួរអេអេាចេបិ្រសីុខពរផ្ល។ ល់ខល នួ្  ែូអចនះ 
រិតាអអើយ សូមរងាា ញរួរអេអោយែឹងថា 
ការដៃររារងកាយ ន្ងិសខុពរររស់រួរអេ 
រ៏ជាការាត ររ់ងាា រ់ព្រះ 
អ ើយសូមអោយរួរអេាំរអ់ផតើមអមើលដៃខល នួ្ឯង 
ទាំងរររោហ្គរ ន្ងិេាំលារល់អរន ុងការរស់អៅ  (២ ្ីម៉ាូ្ ី
 : ៧)  

28.រិតាអអើយ 
រូន្សូមអរព្រះេណុព្េងច់ាំអពាះងែេូអ្ាិា ន្ជាអព្ចើន្
អៅអប្លូេូងន្ព្រអេសឥណ្តា  
ដែលបន្ជាសះអសបើយរីជ្ាំងឺខូវ ភាប្ ៩  រិតាអអើយ 
សូមនាាំមរនូ្វការរាបលដែលអរញអលញែលអ់នរដែល
េេួលរងនូ្វរញ្ញា អផេងៗដផនររងកាយ 
ន្ិងអនរដែលធាា រ់ម្ចន្ការេ័យខ្លា ច 
ន្ិងម្ចន្ការសងេ័យអាំរសីុខពរររសរួ់រអេ  
(៣យ៉ាូហ្គន្េី  : ២)  

29.ឱ្ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមព្េង់នាាំមរនូ្វសុខពរ 
ន្ិងរម្ចា ាំងែលព់្រមុអមអនរែឹរនាាំងន្រ័ន្ធរិចាស្រសត រីន ុងរតសី
ងឃឹមងន្ព្រអេសលីអររ ភាយ៉ា  
ព្រមទាំងាវ មីររស់រួរអេដែលរាំរងុដប្ម្ចន្វយ័ចាំណ្ត
ស់អៅៗ (អអអេសូ ៤០:៣ )  

30. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមរងាា ញអយើងឱ្ដររអ ើញែាំអណ្តះព្ាយរិប្ព្បរែចាំ
អពាះរញ្ញា  «ចាំន្ីោហ្គរដែលមិន្ម្ចន្សុវប្ា ិពរ» ដែលស្រសត ី 
ន្ិងអរមងព្សីចាំនួ្ន្ ៤៩៣ 
លាន្នារ់អៅេូទាំងរេិរអលារ រាំរុងដប្ជួ្រព្រេះ 
ដែលពេអព្ចើន្ងន្រួរអេរសអ់ៅរន ុងព្រអេសដែលព្រឈ
មមុខនឹ្ងសស្រងាា ម ន្ិងអព្គាះអប្ឃ់្លា ន្  (យ៉ា រុរ ២:  ៥-
 ៧) 

 

 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2021. 4. 

សុខភាពនិងសុខភាពរបស់ស្តសរ ី 

អៅអរលដែលការរំរឹងេុររន ុងជ្ីវបិ្ម្ចន្ការអរើន្អ ើង 

អនាះពារ់រ័ន្ធជាមួយសុខពររ៏ម្ចន្ការអរើន្អ ើងផ

ងដែរ  

រ៉ាុដន្តសុខពរមិន្ដមន្ម្ចន្ដប្សុខពររងកាយរ៉ាុ

អណ្តណ ះអេ ដប្រ៏ទរ់េងនឹ្ងសុខពរផល វូចិប្តផងដែរ  

សព្ម្ចរ់អយើងជាព្េិសតររសិេ័ 

ែូអចនះព្បូ្វដប្ដៃររាព្រលឹងវញិ្ញា ណររស់អយើងផងដែរ  

អន្ះេឺជាជ្ីវបិ្ររស់អនររាំអរ ភាែ៏លអ   

 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 

1. រិតាអអើយ សូមឱ្ដស្រសត ោីណមឺ្ច៉ា រែងឹថា 
ការដៃររារងកាយ 
ន្ិងេាំន្ិប្ររស់រួរអេតាមរយៈការចិញ្ា មឹរបីច់ 
ន្ិងការសាំររឲ្ដបន្ព្ប្មឹព្ប្វូ 
េឺជាដផនរមួយងន្ការអ វ្ ើជាអនររអព្មើែ៏អាម ះព្ប្ង់ររសព់្េង់  
(រ៉ាមូ  ២:  )  

2. រិតាអអើយ អយើងែឹងថា 
អរមងព្សីដែលម្ចន្រេរិអា្ន្៍អរៀរការទាំងអរមងអៅព្រអេ
សរ ូ រនុ្ឌបីន្ព្រឈមមុខន្ងឹការលាំបរជាអព្ចើន្ 
ទាំងសខុពរ ន្ិងសខុុម្ចលពរររសរួ់រអេ  
សូមអោយរញ្ញា អន្ះបន្លឺអៅែល់ែួងចិប្តររស់អនរែឹរនាាំ 
អែើមបីអោយរញ្ឈរ់រញ្ញា អន្ះ (សពុសិប្ ២ :  )  

3. តាមរយៈអមអរៀន្ជ្ីវបិ្ខ្លងាច់ឈាម 
និ្ងព្រលឹងវញិាណររស់រមម វ ិ្ ីស្រសត ីរន ុងរតសីងឃមឹ អនាះ 
ស្រសត ជី្ន្ជាប្ិអន្ប៉ា លជ់ាអព្ចើន្មរដែលរស់អៅប្ាំរន្់ោច់ព្ស
យលរ៏ោចព្រររជាមួយព្រះជាម្ចា ស់ 
តាមរយៈរមម វ ិ្ សី្រសត ីរន ុងរត ីសងឃឹមផងដែរ ែូអចនះ រិតាអអើយ 
សូមរព្ងឹងរួរអេឱ្ដឈររងឹម្ចាំតាមរយៈព្រះរន្ទ លូររសព់្េង់
  (េលីរី ៤:  )  

4. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមជួ្យស្រសត ីព្េសិត ររសិ័េអៅព្រអេសោលប់ន្ីអោយផាងច់ិប្ត
អៅររព្េង់ 
អែើមបីអោយរួរគាប្ែ់រអចញនូ្វពរេ័យខ្លា ចរីអរេរប្
ប្ាប្អចញរីេាំន្ិប្ ន្ិងែួងចិប្តររសរួ់រគាប្់  
ផតល់ឱ្ដរួរអេនូ្វពរកាា ហ្គន្រន ុងការដចរាំយអសចរតជី្ាំ
អន្ឿររស់រួរអេជាមួយអនរដែលមិន្បន្ែឹងររីតសីងឃមឹររ
ស់ព្េង់ (អអអេសូ ៤ : ០)  

5.ព្រះវររិតាអអើយ អោយារដប្ស្រសត ី 
ន្ិងអរមងព្សីជ្ន្ជាប្ិរូអរ៉ាជាអព្ចើន្ដែលម្ចន្ររូរងាអ ប្ 
ដប្រួរអេេិប្ថាម្ចន្ររូរងធាប់្អៅវញិ 
អ ើយរួរអេរស៏ព្មរេមរន្់ 
ដែលោចអ វ្ ើអោយរ៉ាះពាលែ់ល់សខុពររងកាយ 
ន្ិងេាំន្ិប្ររស់រួរអេ  រតិាអអើយ 
សូមជួ្យរួរអេឱ្ដអមើលអ ើញរបី្ងមាខល នួ្ឯង 
េឺែូចដែលព្េង់បន្រអងក ើប្អេមរ 
និ្ងអ ើញរសីព្មស់ដែលម្ចន្អៅខ្លងរន ុងររស់អេវញិ  
(អរព្ប្សុេី   ៣: ៣-៤)  

6. ឱ្ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
េូលរងា ាំសូមអ្ិាា ន្ឱ្ដព្េង់ផដល់សុខពរលអ  សន្តពិរ 
ការេុរចិប្ត ការអប្់ ម្ប្់ ន្ងិរម្ចា ាំងែែល់ 
ព្រមុស្រសត ីរន ុងរដសីងឃមឹរន ុងព្រអេសរ៉ាូ  ូញ អែើមបរីអព្មើែលស់្រសត ី 
រាំ ុងអរលដែលម្ចន្ជ្ាំងឺរប្ប្ាប្អន្ះ  (េាំនុ្រប្អមក ើង 
២៩:  )  

7.រិតាអអើយ 
សូមឱ្ដស្រសត ីអៅរ៉ាមូ្ច៉ា ន្យីរចបិ្តេុរោរន់្ឹងការដៃររាសខុព
រខ្លងវញិ្ញា ណររសរួ់រអេ 
អោយែូចដែលរួរអេដៃររាសុខពររងកាយររសរួ់រអេ
ផងដែរ  សូមឱ្ដជ្ីវបិ្ររស់រួរអេសា បិ្អៅជារ់ជាមួយព្េង់ 

អ ើយដសវងររការសព្ម្ចរអៅរន ុងព្េង់  (ម្ច៉ា ថាយ  : ២៨-
៣០)  

8.ព្រះវររិតាអអើយ អយើងសូមអ្ិាា ន្សព្ម្ចរក់ាររាបល 
ន្ិងព្រះររែល់អមអនរែឹរនាាំស្រសត រីន ុងរតសីងឃឹម 
អៅព្រអេសលីអររ ភាយ៉ា  
ន្ិងអៅរដន្ាងអផេងៗអេៀប្ដែលបន្លះរងែ់៏្ាំអ្ង 
អែើមបីរអព្មើែលស់្រសត ីអៅជ្ុាំវញិរួរអេអោយអៅរន ុងព្រះនាម
ព្រះអយស ូ វ  (លូកា ៦:៣៨)  

9. រិតាងន្េូលរងាអអើយ 
អ្ិាា ន្សព្ម្ចរស់្រសត ហី្គវ ាំង ង់ដែលម្ចន្រូន្ៗ 
ដសវងររការងារ ដែលព្រឈមជាមួយជ្ីវបិ្ោពា ៍រពិា ៍ 
ន្ិងការអមើលដៃឪររុម្ចត យដែលម្ចន្វយ័ចាំណ្តស់ 
សូមជួ្យឱ្ដរួរអេបន្ផ្លដ ចអ់ចញរីបួ្នាេីទាំងអន្ះ 
ន្ិងដសវងររសន្តពិរ 
ន្ិងសព្ម្ចរអៅរន ុងព្រះវប្តម្ចន្ររសព់្េងជ់ាអរៀងរល់ងៃរ  
(េលីីរ ៤: ៦-៧)  
 

 
 

10. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ ព្េងេ់ជឺាព្េូអរេដែអ៏ាា រដររស់អយើង  
អយើងអ្ិាា ន្សុាំឱ្ដព្េង់បន្នាាំមរនូ្វការរាបលផល វូចិប្ត 
ន្ិងោរមមណែ៍ល់អស់អនរដែលបន្បប់្រង់ាចញ់ាប្ិរង
រអ នូ្តាមរយៈសស្រងាា ម ន្ិងជ្អម្ចា ះផងដែរ  (េាំន្ុរប្អមក ើង 
 ៤៧: ២)  

11.ឱ្ ព្រះរតិាអអើយ 
សូមអប្់អទសអោយអយើងខុ្ាំដែលមិន្បន្អមើលដៃររាចាំ
អពាះសុខពររងកាយ 
និ្ងព្រលឹងវញិាណររស់អយើងខុ្ាំផ្ល។ ល ់ 
ព្េង់បន្អៅអយើងខុ្ាំអោយសាំររអៅរន ុងព្េង់ 
អ ើយចូលអៅររព្េង់ អែើមបេីេួលបន្ការាដ រអ ើងវញិ  
ងៃរអន្ះអយើងសូមអព្ជ្ើសអរ ភាសព្េង់ ន្ិងផល វូររសព់្េង់ 
ដែលជាជ្ាំអរ ភាសមួយដែលនាាំអយើងអ ព្ ះអៅររជ្ីវបិ្ដែលអរញ
រររូិណ ៌ (យ៉ាូហ្គន្  ០: ០)  

12. អោយារពរតាន្បឹ្ង ការេ័យខ្លា ច ការអ វ្ ើអប្តឃ្លប្ 
ន្ិងអាំអរើ ងិារន ុងព្េួារអៅដប្រន្តរន ុងរាំ ុងអរលដែល
ម្ចន្ជ្ាំងឺរប្ប្ាប្អន្ះ 
អយើងសូមអ្ិាា ន្ែល់ស្រសត ីងន្ព្រអេសដស ប ៊ី 
ឱ្ដបន្េេួលាា ល់ព្េង់ 
ដែលព្េង់ោចនាាំមរនូ្វសខុពរខ្លងព្រលឹងវញិ្ញា ណ 
អសចរតសីខុ សន្ត ិពរ 
ន្ិងរតសីងឃឹមែល់ែួងចិប្តររស់រួរអេ  (អយអរម្ច ២៩:  )  

13. ព្រះអម្ចា ស់អយស ូ វអអើយ 
សូមម្ចន្ព្រះរន្ទ លូអៅកាន្ែួ់ងចបិ្តព្រជាជ្ន្អៅព្រអេសោ

 ឺម៉ាងរ់ន ុងការដចរអាំអណ្តយែល់អនរខវះខ្លប្ 
សូមឱ្ដរួរអេផតលឱ់្ដ ន្ិងអ វ្ ើការអន្ះ 
តាមរយះព្រប្ិេិន្ររស់TWR រន ុងរ័ន្ធរិចាស្រសត រីន ុងរតសីងឃឹម  
(យ៉ាូហ្គន្េី   ៣:  ៦- ៨)  

14. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមាត រអ ើងវញិែល់រងរអ នូ្ស្រសត ីៗររស់អយើងដែលអៅប្ាំរន្់
ាំាំខ្លន្ងន្ព្រអេសឥណ្តា  
ដែលពេអព្ចើន្រួរអេេេួលរងនូ្វពរខវះខ្លប្ងន្អសចរត ី
ព្សឡាញ់ ការររ់ោន្គាន  ន្ងិការអគាររ 
អ ើយេេួលរងនូ្វអាំអរើ ឹងារីសម្ចជ្ិរព្េួារដែលអញៀន្
អព្េឿងព្សវងឹ ពរព្រីព្រ និ្ងជ្ាំងឺ  (េាំនុ្រប្អមក ើង ៣២: ៧)  

15.រន ុងអរលដែលព្េរគ់ាន បន្េេួលការអរ់រអំាំរីអព្គាះថាន រ់
ងន្ព្រោររ់ន្តរូជ្ស្រសត ី 
សូមអោយព្រះវញិ្ញា ណររសិុេធបន្ផ្លា សរ់ត រូវរប្ម៌ 
ន្ិងសងាមមួយអន្ះ  (រូល៉ាុស ២: ៨) 

16.រិតាអអើយ 
សូមជួ្យស្រសត ីអ យុដព្រន្ឱ្ដម្ចន្ព្បជាា រន ុងការដៃររាសខុពរ
ររសរួ់រអេ ន្ិងរិអព្គាះជាមួយអវជ្ជរណា ិប្ឱ្ដទន្់អរលអវលា 
អៅអរលដែលរួរអេម្ចន្អរេសញ្ញា ងន្ជ្ាំងឺណ្តមួយ (  
រូរនិ្ៃូស៦:  ៩-២០)  

17.ឱ្ ព្រះវររតិាអអើយ 
ព្េង់បន្ព្តាស់អៅអយើងដែលជាអនរអជ្ឿឱ្ដរស់អៅរន ុងស 
េមន៍្  
អយើងសូមអ្ិាា ន្អោយស្រសត ពី្េិសតររសិ័េអៅរន ុងព្រអេសកា
ណ្តោ ដែលរួរអេន្ឹងរមួគាន អ្ិាា ន្យ៉ា ងខ្លា ាំង 
ន្ិងរំរងឹេិប្អៅអលើព្រះរន្ទ លូររសព់្េង់ 
អ ើយអលើរេឹរចិប្តគាន អៅវញិអៅមរ 
អែើមបីឲ្ដរួរអេោចររអ ើញអប្តសញ្ញា ណររស់រួរអេដែល
ម្ចន្អៅរន ុងព្រះព្េសី។   (អ អព្រើរ  ០: ២៤-២៥)  

18.ឱ្ ព្រះវររតិាដែលេង់អៅាា ន្សួេ៌អអើយ 
សូមព្េងព់្រទន្ររែល់រុេាលិរអរេដអៅរន ុងព្រអេសរ៉ាមូ្ច៉ា ន្ី 
ដែលបន្ចូលរមួរន ុងសខុពរស្រសត ី  
ជួ្យរួរអេឱ្ដយល់របី្ព្មវូការររសស់្រសត ីដែលរួរអេរាំរងុដប្
រអព្មើ 
ន្ិងផតល់អសវាអវជ្ជាស្រសត ដែលម្ចន្េុណពរខពសែ់ល់ស្រសត ីទ ាំង
អនាះផងដែរ  (អយអរម្ច ៣០: ៧)  

19.រិតាអអើយ 
រូន្សូមអរព្រះេុណព្េង់ដែលអៅអរលដែលរូន្នាាំយរជ្ីវបិ្
ររសរូ់ន្អោយអែើរជាមួយនឹ្ងព្េង់ ព្េង់បន្ែរឹនាាំរូន្ 
អ ើយនាាំមរនូ្វសន្តពិរ 
ន្ិងការរាបលែលព់្រលងឹររសរូ់ន្ផងដែរ  (រ៉ាមូ  ២: ២)  

20. អៅអរលអន្ះ រូន្ដររអៅររព្េង់ ព្រះអយស ូ វអអើយ 
ដែលព្េងេ់ឺជាព្េូអរេដែ៏រូដរ 
សូមព្េង់បន្រាបលរងកាយររសស់្រសត ជីាអព្ចើន្នារ់អៅរន ុ
ងព្រអេសឥណឌ អូន្សុី ដែលម្ចន្ជ្មរមឺហ្គរ ភារ  
សូមអ វ្ ើការរន ុងែួងចិប្តររសអ់នរែរឹនាាំ 
អែើមបីផតល់នូ្វការតាមោន្ជ្ាំងឺមហ្គរ ភារអោយមិន្េិប្ងៃា 
ជារិអសសសព្ម្ចរ់ស្រសត ីដែលម្ចន្ជ្ីវពរព្រីព្រ  (េាំនុ្រប្អមក ើង 
៣០: ២)  
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