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20. សូមអរព្រះគណុព្រះអម្ចា ស់ 
ដែលព្រទានអោយម្ចនវធីិជាអព្រើន 
ដែលោរនាំអោយមនសុសលែឺាំណឹងលអ អៅក្ន ុងព្រអេសដា
ណឺម្ច៉ា ក្។ សូមអោយអនក្ដែលមិនទាន់អ ឿ 
អ ើយក្ាំរុងដសែងរក្អត្ថន័យអៅក្ន ុង ីវតិ្ 
េេួលបានអសរក្តសីអគ រ្ ះ 
និងការស្តត រអ ើងវញិតាមរយៈព្េង់។ (រ មូ ១:១៦) 

21. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមអរើក្ដននក្អនក្មនិអ ឿអៅព្រអេសអអសាញ 
ដែលក្ាំរងុរងអព្រះអដាយអោគោត្ត្ាត្ 
អ ើយសូមអោយរួក្រត្់អ ើញរីអសរក្ត ីព្សលាញ់ររស់ព្េ
ង់ ដែលបានរ ា្ ញអៅអលើអ ើឆ្កា ងព្ត្ង់នន ាំកាលវ់ រ។ី 
(យ៉ាូហាន ៣:១៦) 

22. រិតាអអើយ 
អយើងសូមអធិស្តា នសូមអោយព្រះវញិ្ញា ណររសិុេធននព្េង់ 
អធែ ើការក្ន ុង ីវតិ្អនក្មិនអ ឿដែលនិយាយភាស្តស ុយដអត្ 
ដែលរួក្អគបានស្តត រ់ក្មម វធីិ សួនរារននែួងរិត្ត 
អែើមបីនាំមក្នូវការយលែ់ឹងរីអសរក្ត ីព្សលាញែ់៏អស្តា រយររ
ស់ព្រះរាំអ ះរួក្អគ។ (១ យ៉ាូហាន ៤:១៦) 

23. ឱ ព្រះវររតិាអអើយ 
េូលរងរ ាំសូមអធិស្តា នសព្ម្ចរ់អនក្មនិទានល់ែឺាំណងឹលអ
អៅក្ន ុងព្រអេសោគ ែ ិក្ខាងត្បូ ង 
ដែលម្ចនែួងរិត្ត រងឹរសួ 
និងអោយរួក្អគរិេព្ត្អរៀក្ននការស្តត រស់អមេងររសរួ់
ក្អគ មក្ស្តត រ់ព្រះសូរអសៀងររសព់្េង់វញិ។ (អ អព្រើរ ៣:៨) 

24. រិតាអអើយ 
រាំនួនព្គសិត ររសិ័េដែលសក្មមក្ន ុងព្រអេសស រែាោអមរ ិ
ក្ម្ចនការធ្លេ ក្រ់ុះ ក្់ក្ណ្តត លចារ់តាាំងរឆី្កន ាំ ២០០០ 
ព្សរអរលដែលការមិនអ ឿព្រះអក្ើនអ ើងអេែរែង។ 
រិតាអអើយ សូមអោយអនក្ទាាំងអនះម្ចនការភាា ក្់រលកឹ្ 
អ ើយដសែងរក្ព្េង់វញិ។ (រ មូ ១៣:១១) 

25. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមអោយព្រជា នអៅព្រអេសោលប់ានីម្ចនការចារ់
ោរមមណជ៍ាមួយក្មម វធីិគសត កី្ន ុងក្ត ីសងឃមឹ 
អ ើយសូមអោយរួក្អគម្ចនរាំណងរិត្តក្ន ុងការរង់ស្តរ ល់
ព្េង់ ព្រមទាាំងេេួលស្តរ លថ់ា ព្េង់គជឺាព្រះព្គសិត ផងដែរ។ 
(សភុាសិត្ ៨:១៧) 

26. ព្រះវររិតាអអើយ 
អយើងសូមអធិស្តា នសព្ម្ចរគ់សត  ីនជាត្ិឥណ្តា  
ដែលអធែ ើរាំណ្តក្ព្សកុ្រីរែាមួយអៅរែាមួយ អែើមបីអរៀរការ 
េេួលបានការអរ់រំ នងិការ្រ។ 
អរើអទាះរជីារួក្អគម្ចនការលាំបាក្ 
និងព្រ មនឹងអសរក្តលីបួ ងក្៏អដាយ 
សូមអោយ ីវតិ្ខាងវញិ្ញា ណររសរួ់ក្អគ 
ព្តូ្វបានស្តត រអ ើងវញិ 
តាមរយៈការព្រក្រជាមួយព្គិសតររសិ័េក្ន ុងត្ាំរន់ររសរួ់
ក្អគ។ (អ អព្រើរ ១០: ២៤-២៥) 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

27. កាលរី ាំនន់មុន 
ព្រអេសកូ្អរ បានផ្លេ ស់រត រូរីព្ក្មុមនុសសដែលមនិអ ឿ 
អៅជាព្ក្មុមនុសសដែលរញ្ជ លូអរសក្ នអៅវញិ។សូមអ
ធិស្តា នអោយព្រះវហិារអៅកូ្អរ ខាងត្បូ ង 
ោរអព្រើព្បារ់រេរិអស្តធនអ៍នះ 
អែើមបីនាំយុេធស្តគសត រងឹម្ចាំក្ន ុងការផាយែាំណឹងលអែលព់្រជា
 នដែលមិនទានប់ានស្តរ លព់្េង់ផងដែរ។(េាំនកុ្ត្អមា ើង 
៣២:៨) 

28. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
អយើងសូមអធិស្តា នសព្ម្ចរ់វអីែអូននក្មម វធីិគសត កី្ន ុងក្តសី
ងឃឹមបានផលតិ្សព្ម្ចរផ់សរែផាយអៅក្ន ុងអ ែសរ ុក្ 
និងអត្ថរេដែលព្ក្មុការ្រអៅព្រអេសក្មព ុជា 
អែើមបីអលើក្េឹក្រិត្តព្ក្មុអនក្អ ឿ 
និងរ៉ាះ ល់ែលែួ់ងរិត្តអនក្មិនអ ឿ 
អែើមបីអោយរួក្អគរិចារណ្ត 
និងេេួលយក្អសរក្តរីិត្ននព្រះអយស ូ ព្គសិត ។ 
(េាំនុក្ត្អមា ើង ៨៦:១១) 

29. ឱ ព្រះរតិាអអើយ ម្ចនកុ្លសមព ័នធជាង១០ព្ក្មុ 
ដែលរស់អៅដារព់្សយាល ក្ន ុងព្រអេសឥណឌ អូនស ូ  
អដាយមិនម្ចនស្តលាអរៀន ការដែទាាំសខុភារ 
ឬេាំនក្់េាំនងជាមួយរិនរខាងអព្ៅ។ 
សូមព្រះអងររញ្ជ នូមនុសសអៅេីអនះ  
អែើមបី ួយែលត់្ព្មវូការដផនក្ស្តរ់ឈាម 
អ ើយនាំព្ក្មុអនក្រក្ដព្រអត្ថរេព្រះគមព ីរ 
អែើមបីរាំអរញអសរក្ត ីព្តូ្វការខាងឯព្រលឹងវញិ្ញា ណ 
និងភាស្តក្ន ុងែួងរិត្តផងដែរ។ (១យ៉ាូហាន ៣:១៧) 

30. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ កូ្នសូមអរព្រះគណុព្េង់ 
សព្ម្ចរព់្ក្មុគសត ីក្ន ុងក្តសីងឃឹមននព្រអេសអអត្យូ រី 
ក្ន ុងការរអព្មើអដាយអសរក្ត ពី្សលាញ់អៅែលគ់សត ីស្តសនែ៍
នេ តាមរយៈការស្តត រ់សអមេងននការរាបាល 
និងការផតល់អសវសុខភារែល់គសត ជីាអព្រើន 
ដែលក្ាំរងុដាក្់អសរក្ត ីាំអនឿររស់រួក្អគអលើព្រះអយស ូ វព្គិ
សត ។( ១អរព្ត្សុ ៤:១០) 

31. ឱ ព្រះរតិាអអើយ 
សូមអោយអសអ់នក្ដែលេេួលព្រះគមព ីរអដាយឥត្គិត្នែេ 
រីសាំណ្តក្់នែគូររស់អយើងអៅក្ន ុងព្រអេសបាោាំងអោយអន
ក្េេួលបានោនគមព ីរររស់ព្េង់ ស្តរ លព់្េង់ 
និងេេួលស្តរននអសរក្តសីអគ រ្ ះតាមរយៈព្រះគមព ីរ 
និងេេួលអ ឿព្រួះអយស ូ វផងដែរ។(រ មូ ១០:១៧) 
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국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2021. 05. 

អធិស្ឋា នសម្រាប់ម្ររមុមនុសសដែលមិនទាន់ទទួ

លជ ឿព្ 

ែូអរនះ រូរអៅរញុ្្ះរញ្្លូឲ្យម្ចនសិសសអៅព្គរ់ទាាំងស្តសន៍ 

ព្រមទាាំងអធែ ើរុណយព្ មុ េឹក្ឲ្យ អដាយនូវព្រះនមព្រះវររិតា 

ព្រះោ រុព្តា និងព្រះវញិ្ញា ណររសុិេធរុះ 

20អ ើយរអព្ងៀនឲ្យអគកាន់តាមព្គរ់ទាាំងអសរក្ដ ី 

ដែលខុ្ាំបានរ រ្ រ់មក្អនក្ោល់រន ផង។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩-

២០) 

 អយើងព្ត្ូវដត្ផាយែាំណឹងលអែល់រុងដផនែីអនះ 

អរើអយាងតាម ក្យរញ្ញា រុងអព្កាយដែលព្រះអយស ូ វព្គីសទបា

នេុក្សព្ម្ចរ់អយើង។ រុងរញ្ារ់ននដផនែី 

គឺព្រន់ដត្ជាអនក្ ិត្ខាងមិត្តនក្ត ិ 

និងព្ក្មុព្គួស្តរររស់អយើងដត្រ៉ាុអណ្តណ ះ។ 



 

អធសិ្ឋា នសរំាប…់…………. 

1. ឱ ព្រះវររិតាអអើយ 
សូមព្រទានព្បាជាា ែល់អនក្អ ឿអៅព្រអេសអអត្យូ រី 
អៅអរលដែលរួក្អគដរក្ចាយរែីាំណឹងលអ ររស់ព្រះអយស ូ វ 
ែល់ស គមន៍ដែលមិនបានលរឺីែាំណងឹលអ ននព្េង់  
អ ើយសូមអោយរួក្អគចារោ់រមមណជ៍ាមួយអសរក្ត ីាំអនឿព្េ
ង់ និងេេួលយក្អសរក្ត ីរតិ្ររសព់្រះអយស ូ វ។ (យា៉ា ក្រុ ១.៥) 

2. 
ព្រអេសកូ្អរ ខាងអ ើងជាព្រអេសដែលែាំណឹងលអ ររស់ព្រះអយ
ស ូ វមនិោររូលអៅបាន អ ើយជាព្រអេសដែលអរៀត្អរៀន 
និងព្រឆ្កាំងព្គសិត ររសិ័េ។ ព្រះអងរអអើយ 
សូមអព្រើព្បាស់ការចាក់្ផាយក្មម វធីិគសត ីក្ន ុងក្តសីងឃឹម 
អែើមបីោរនាំែាំណងឹលអែលព់្រជាជាត្ែិ៏ឯកាអនះ។ (១អរព្ត្សុ 
៤.១៥-១៦)។ 

3. ម្ចនមនសុសជាអព្រើនបានលឺរពី្រះរនទ លូររស់ព្េង។់ 
សូមព្រទានររែល់រន័ធក្ិរាដែលអឈាងចារ់មនសុសអដាយែាំ
ណឹងលអ ។ រិតាអអើយ សូមព្តាស់អៅអនក្ដែលរអងែង 
និងបាត់្រង់អោយព្ត្ រ់មក្រក្ព្េង់វញិ 
អ ើយរអណត ញអាំណ្តរននអាំអរើបារដែលរួក្អគម្ចន 
អែើមបីអោយរួក្អគស្តត រព់្េង ់ដែលជាអងរសអគ រ្ ះ។ (អអអនសូ 
៦.១២) 

4. ព្រះវររិតាអអើយ 
សូម ួយអនក្អ ឿអៅព្រអេសហាែ ាំង ង់អោយម្ចន ីវតិ្ដែល
អកាត្ខាេ រែលព់្រះ។ 
សូម ាំរញុរតិ្តររស់រួក្អគអោយអរះដរក្រំដលក្អសរក្ត ីាំអនឿ 
និងអសរក្តសីងឃឹមររសរួ់ក្អគ 
និងការអធែ ើេីរនទ លរ់ី ីវតិ្ររសរួ់ក្អគដែលម្ចនអៅក្ន ុងព្េ
ង់ ែល់អស់អនក្ដែលមិនបានស្តត រ់ព្េង់ 
និងអនក្ដែលវអងែងអរញរីអសរក្ត ីាំអនឿផងដែរ។ (នលីីរ 
១.៦) 

5. ព្រះអងរអអើយ 
អយើងសូមសរអសើរត្អមា ើងព្េងែ់ល់ព្ក្មុអធិស្តា នអស្តម ះព្ត្ង់
អៅក្ន ុងព្រអេសអ ុយរ ហូារ យ 
ដែលបានអធែ ើការអធិស្តា នសព្ម្ចរព់្រជាជាត្រិរស់រួក្អគដែ
លមិនទាន់បានលែឺាំណឹងលអ ររសព់្រះជាម្ចា ស់។ 
តាមរយៈព្ក្មុអធិស្តា នអរៀងោលល់ាា រអៅក្ន ុងវេិយុ  
និងការចាក់្ផាយក្មម វធីិគសត កី្ន ុងក្តសីងឃឹម 
អនះោរអឈាងចារ់អនក្មនិអ ឿអោយរូលរមួផងដែរ។ 
(កូ្ល៉ាសុ ៤:៣-៤) 

6. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមព្េងក់ារ រែលព់្គសិត ររសិ័េ 
និងអនក្មនិទាន់អ ឿ 
ដែលេេួលបានការរអព្ងៀនដក្េងកាេ យ។ 
សូមផតល់អោយរួក្អគនូវព្បាជាា ដែលមក្រពី្េង ់
អែើមបីអោយរួក្អគែឹង និងស្តរ លរ់ីអសរក្ត ីរតិ្។ (អយអរម្ច 
២៣:១៦) 

7. រិតាអអើយ 
អយើងសូមអធិស្តា នសព្ម្ចរព់្ក្មុក្លុសមព ័នធ អៅរ ូ រុនឌី 

ដែលអយើងមិនោរអឈាងចារ់រួក្អគបាន 
អដាយស្តរដត្ព្រជា នអៅេីអនះ 
រស់អៅតាមដររព្រនរណដីារ់អដាយដ ក្រសី គមន៍អផសង
ៗអេៀត្ 
រ៉ាុដនតរួក្អគក្៏បានចារ់អផតើមរញ្ជ នូកូ្នររស់រួក្អគអៅស្ត
លាអរៀនផងដែរ។ សូមនាំមនុសសអៅេីអនះ 
អោយម្ចនការរក្ដព្រអត្ថរេព្រះគមព ីរសព្ម្ចរ់រួក្អគ 
និងរអព្មើែលត់្ព្មូវការជាអព្រើនររសរួ់ក្អគផងដែរ។ 
(សភុាសិត្ ១៩:១៧) 

8. អដាយម្ចនសងឃឹមថានឹងេេួលបានភារខាងវញិ្ញា ណ 
ការព្តាស់ែងឹ និងការរំអដាះ 
អនះបានអរ់រពំ្គួស្តរអៅក្ន ុងព្រអេសឥណ្តា អនុវត្តតាមដររ
ោរធមរ់ ដែលនាំអោយម្ចនការអធែ ើអត្តឃាត្ 
និងឃាត្ក្មមអក្ើត្អ ើង។ ឱ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមព្េង់នាំអនក្អ ឿអោយអៅែល់េីក្ដនេងអនះ 
និងព្បារ់រួក្អគរីែាំណឹងលអ ររសព់្រះអយស ូ វ 
អែើមបីអោយរួក្អគបានស្តត រអ ើងវញិ។ (សុភាសិត្ ៩:១០-១១) 

 

 

 

9. សូមព្រទានក្ម្ចេ ាំងែលរ់ន័ធក្ិរាគសត កី្ន ុងក្តសីងឃឹម 
ដែលម្ចននែគូរស ការណ៍ដែលជាអងរការព្គិសតររសិ័េែនេ
អេៀត្។ រតិាអអើយ 
សូមែឹក្នាំអយើងក្ន ុងការខិត្ខាំព្រឹងដព្រងរមួរន  
អែើមបីនាំមនុសសជាអព្រើនដរររក្ព្រះអយស ូ វព្គសិត  
អ ើយេេួលព្េងជ់ាព្រះអងរសអគ រ្ ះររស់រួក្អគផងដែរ។ 
(ម្ច៉ា ថាយ ៩: ៣៧-៣៨) 

10. ព្រះអងរអអើយ 
សូម ួយព្គសិត ររសិ័េអៅក្ន ុងព្រអេសោល់បានី 
អោយរស់អៅក្ន ុងរនេ ឺ 
អៅអរលដែលរួក្អគអៅក្ន ុងភារងងឹត្ 
អ ើយរអព្មើែល់មនសុសអដាយអសរក្ត ពី្សលាញ់ក្ន ុងនមររស់
ព្េង់។ 
សូមនាំអនក្មិនអ ឿអោយរង់បានការផ្លេ ស់ដព្រអៅក្ន ុង ីវតិ្ 
និងម្ចនេាំនក្់េាំនងជាមួយព្េង។់ (ម្ច៉ា ថាយ ៥:១៥) 

11. ឱ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមអរព្រះគុណព្េង់ដែលក្មម វធីិគសត ីក្ន ុងក្តសីងឃមឹ 
បានផាយអរញរតី្ាំរនក់ាស ូស 
អៅែល់ស្តធ្លរណៈ ិត្ខាងដែលម្ចនការតឹ្ងរងឹខាេ ាំងខាង
ស្តសន។ ព្រះអងរអអើយ 
សូមអោយម្ចនការចាក្ផ់ាយម្ចនអសវអង់ដត្នរងឹម្ចាំ 
និងោរលែឺល់អនក្ដែលរង់លរឺីព្រះអយស ូ វផងដែរ។ 
(ម្ច៉ា ក្សុ ១៦: ១៥-១៦)  

12. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមនាំគសត សីម ព័្គរិត្តអៅក្ន ុងព្រអេសរ៉ាូ  ូញ 
ដែលរត្ជ់ាម្ចន ក់្ដែលម្ចនរិត្តអឆះឆួលក្ន ុងការស្តរ 
“អនក្ម្ចនត្នមេ”អៅែល់គសត ីដែល ួរការលាំបាក្។ (កាឡាេី 
៦:១០) 

13. រិតាអអើយ សូមព្រទានទាាំងែវកិារ 
និងែាំអណើរការននរ័នធក្ិរាននអងរការនែគូរររស់អយើង 
គឺអងរការណូរយីា៉ា  ន័រដវស 
ក្ន ុងការដរក្ោយែាំណឹងលអែល់អនក្មិនអ ឿ 
តាមរយៈរណ្តត ញសងរម។ (កូ្ល៉ាសុ ៤:២) 

14. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ ព្រអេសរិនជាលាំដារ់េី២ 
ដែលម្ចនតួ្អលខខពស់ដែលរបិាក្ក្ន ុងការអឈាងចារអ់នក្មិ
នអ ឿ។ សូមផតល់អោយអនក្អ ឿអៅព្រអេសរនិ 
នូវភារនរនព្រឌតិ្ 
និងភារកាេ ហានក្ន ុងការផសរែផាយែាំណឹងលអ  
អដាយមិនរូលរមួក្ន ុងនអយាបាយ។ (២ធីម៉ាូ អែ ៤:២) 

15. ឱ ព្រះរតិាអអើយ សូមែកឹ្នាំព្ក្មុ ាំនុាំព្រអេសបា៉ា ោ ហារ យ 
ក្ន ុងការអរៀររាំ និងរណត ុ ះរណ្តត លែល់ព្ក្មុការ្រររសខ់ល នួ 
អែើមបីនាំមនុសសកាន់ដត្អព្រើនេេួលបានែាំណងឹលអ  
និងព្ក្មុព្គួស្តរទាាំងមូលដរររក្ព្រះអយស ូ វ។ (២ ធមី៉ាូ អែ 
៣:១៦) 

16. អយើងសូមសរអសើរត្អមា ើងព្េង់ 
សព្ម្ចរអ់ងរការនែគូរអនតរជាត្ិននTWR ព្រអេសោ ឺម៉ាង ់
ដែលអឈាងចារ់អនក្មិនអ ឿ 
តាមរយៈព្ររ័នធផសរែផាយសងរម ព្រត្ិេិនអធិស្តា ន 
និងការរអព្ងៀនដែល្យយលស់ព្ម្ចរ់អនក្មិនទាន់ស្តរ ល់
ព្រះគមព ីរ។ (រ មូ ១០:១៤) 

17. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមអព្រើព្ក្មុគសត ីក្ន ុងក្ត ីសងឃមឹននព្រអេសអ យុដព្ក្ន 
ដែលម្ចនក្មម វធីិ នងិសម្ចា រៈររស់រួក្អគ 
អែើមបីអឈាងចារែួ់ងរតិ្តររស់គសត ីដែលមិនទាន់អ ឿក្ន ុងព្រ
អេសររសខ់ល នួ។ (រ មូ ១០ :៩) 

18. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមព្រទានព្បាជាា ែលព់្ក្មុររស់អយើងអៅក្ន ុងព្រអេស ែលីីរី
ន 
អែើមបីអោយរួក្អគោរអលើក្េឹក្រិត្តែល់អនក្ធ្លេ ក្់េឹក្រិត្ត 
និងអសស់ងឃឹម 
និងម្ចនព្បាជាា ក្ន ុងការអឆេ ើយត្រអៅកានអ់នក្ដែលអែើរតាម
 ាំអនឿអផសងអេៀត្ផងដែរ។ (សុភាសតិ្ ២:៦) 

19. រិតាអអើយ សូមអព្រើអងរការទាាំង៤០ 
ក្ន ុងអរសក្ក្មមរមួរន ក្ន ុងេិវរណុយអនតរជាត្ិ 
អែើមបីអឈាងចារ់អនក្មិនអ ឿ ដែលអធែ ើអៅនែាោេិត្យ េី២៣ 
ដខឧសភាខាងមុខអនះ 
ក្ន ុងការអោយព្គសិតររសិ័េនាំែាំណឹងលអែល់អនក្ែនេ។ 
សូមរូលអមើលអៅក្ន ុង athirdofus.com។ (ម្ច៉ា ថាយ ២៨:១៩) 
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