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23. ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ សូមបង្ហា ញអសចក្ត ីព្សឡាញ់ និង 
ព្រះគុណរបស់ព្រង់ដល់ជនអ ៀសខ្ល នួអៅអាហ្វ រ្ ិក្ខាងត្បូ ង
ដដលបានឃ្លា ត្ឆ្ងា យរីមនុសសជារីព្សឡាញ់របស់រួក្អគ 
អ្ើយព្ត្ូវអរៀនភាសាថ្មី និងមានបញ្ហា ក្ន ុងការរក្អាហារ 
ក្ដនាងសាា ក្់អៅ និងការ នុញ្ហា ត្ឱយសិក្ា និងអ រ្ ើការ។ 
(អោរិយក្ថា១០:១៩) 

24. 
សូម រព្រះគុណព្រះ មាា ស់ចំអ ះព្គិសតបរសិ័រអៅព្បអរសហារ ំ
ងឡង់ ដដលអ រ្ ើការជាមួយជន អតត ព្បអវសន៍ 
និងជនអ ៀសខ្ល នួ សូមផ្គត្់ផ្គង់ត្ង្ហរ យ 
ការភាា ប់រំតក្់រំនងជាមួយមនុសស 
និងផ្សររផ្ាយអសចក្ដ ីព្សឡាញ់របស់ព្រង់។ 
សូមដឹក្តំ ាក្ដទរឲ្យអៅបរោិា គអរលអវលា 
និង្នធារបស់រួក្អគ 
អដើមបីបអព្មើមនុសសមក្រីវបប្ម៌អផ្សងៗអរៀត្ 
អ្ើយផ្តល់ព្បាជាា អៅអាជាា ្រក្ន ុងការផ្តល់សិរធិព្ជក្អកាន 
និងលិខ្ិត្ នុញ្ហា ត្លំអៅដ្ឋា នផ្ងដដរ។ (ក្ិចាការ ២០:៣៥) 

25. អយើងសូមសរអសើរត្អមក ើងព្រង់ដដលក្មម វ ិ្ ីហ្វសត ីទនក្ត ីសងឃឹម 
អៅព្បអរស  ុយរហូាគ យ 
ដដលបានបអព្ងៀន ាក្សាត ប់អអាយមានចិត្តសបបុ រស 
និងអមតាត ក្រុណាអៅដល់ជនអ ៀសខ្ល នួ។ 
សូមផ្តល់ការង្ហរដល់ជនអ ៀសខ្ល នួ លំអៅដ្ឋា ន 
និងការ ររួក្អគរីមនុសសអាព្ក្ក់្ដដលប៉ន់ប៉ងនឹងរំអលា 
បំ នរួក្អគ។ (សុភាសិត្១៩: ២៣) 

26. 
កូ្នសូម រព្រះគុណព្រះ ងគដដលព្បអរសកូ្អរ៉េខាងត្បូ ងបាន
បអងក ើត្ចាប់សព្មាប់ជនអ ៀសខ្ល នួក្ន ុងឆ្ងា ំ ២០១៩។ 
អយើងសូម ្ិសាា នថាការអរ ើសអ ើងព្បឆំ្ងងនឹងជនអ ៀសខ្ល ួ
ន ព្ត្ូវរលាយបាត្់អៅ 
អ ើ្យនីត្ិវ ិ្ ីទនការព្តួ្ត្រិនិត្យព្ត្ឹមព្ត្ូវនឹងព្ត្ូវបាន នុម័
ត្។ (ម៉ាថាយ៧:១) 

27. ឱ ព្រះទនអសចក្ដ ីអមតាត ក្រុណាអ ើយ 
អយើងដព្សក្ ំ វតវរក្សនត ិភារអៅត្ំបន់អ ត្យូ រី 
និងត្ំបន់អផ្សងអរៀត្ដដលក្ំរុងដត្មានជអមាា ះអៅជុំវញិរិ
 រអលាក្។ 
សូមដឹក្តំផ្ល វូ ាក្ដឹក្តំអដើមបីដសរងរក្ដំអណាះព្សាយដដលនឹ
ងអ រ្ ើអអាយសាា នភារមានការដព្បព្បួល 
និងអ រ្ ើអអាយជនសីុវលិមានជីវតិ្កាន់ដត្ព្បអសើរអឡើងផ្ងដដ
រ។ (១អរព្ត្សុ៣:១១) 

28.ឱ ព្រះ មាា ស់អ ើយ 
អយើង ្ិសាា នសូមឲ្យហ្វសត ីជនអ ៀសខ្ល នួនឹងរក្អ ើញក្មម វ ិ្ ី”
សូមសារ គមន៍មក្កាន់ស ុយដ ត្’ 

- ដដលមានជាភាសាហារ រសុី អារ៉េ ប់ និងស ុយដ ត្ 
និងលឺរីដំណឹងលអ របស់ព្រង់ 
តាមរយៈសាររបស់ក្មម វ ិ្ ីអតះផ្ងដដរ។ (ម៉ាថាយ ២៤:១៤) 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

 

29. អយើងខុ្្ំសូម ្ិសាា នសព្មាប់រដ្ឋា  ិបាល រ្ ីលីរីន 
នឹងអ រ្ ើសក្មមភារអដ្ឋយមានចិត្តអសាម ះព្ត្ង់ក្ន ុងអរលឆ្ងប់ៗ
អនះអដើមបីជំរុញឲ្យមានការសាត រអឡើងវញិរបស់ម៉ារ៉េ វ ើ។ 
មានរីលំអៅដ្ឋា នជាអព្ចើនទនរីព្ក្ងុអៅអលើអកាះមីនដ្ឋន់ ូ
អនះ ព្ត្ូវបាន បានបំផ្លា ញយ៉ងខាា ំង 
 ំឡុងអរលដដលមានសហ្វង្ហគ មជាមួយសាសត 
និងរួក្សក្មមព្បយុរធក្ន ុងឆ្ងា ំ ២០១៧ ។ (អ ម៉ុស៩:១៤) 

30. 
អយើង ្ិសាា នសព្មាប់ជនអ ៀសខ្ល នួជាអព្ចើនអៅព្បអរសបា
រងំដដលសា ិត្អៅក្ន ុងព្បអរសអដ្ឋយគ្មម នព្ក្ដ្ឋសសាា ម 
ក្ដនាងសាា ក្់អៅ ឬអាហារ។ ព្រះ មាា ស់អ ើយ 
សូមឲ្យទដគូរបស់អយើងដដលអៅរីអតះ 
បានបអព្មើរួក្អគអដ្ឋយចិត្តអសាម ះព្ត្ង់និងផ្ដល់ក្ដ ីព្សឡាញ ់
និងតំរួក្អគអអាយបានសាគ ល់រីព្រះតមរបស់ព្រះអយស ូ ផ្ង
ដដរ។ (ម៉ាថាយ ៥:៤២) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2021. 06. 

សំណូមពរអធិស្ឋា នសម្រាប់ជនភ ៀសខ្ល នួ 

ដខ្អនះអយើងនឹង ្ិសាា នសព្មាប់ជនអ ៀសខ្ល នួ។ 

សូម ្ិសាា នអអាយព្បអរសជាអព្ចើនបានររួលយក្រួក្អគ

អ្ើយឲ្យរួក្អគបានរក្អ ើញក្ដនាងសាា ក្់អៅដដលមានសុវត្ា ិ

ភារ។ ព្រះជាមាា ស់ដដលបានព្បាប់អយើងឱយអចញអៅ 

អដើមបីផ្ាយដំណឹងលអដល់ចុងដផ្នដីបានបញ្ជ នូរួក្អគមក្ដ

ល់អយើង។ 

ចូរឲ្យអយើងបង្ហា ញអសចក្ត ីព្សឡាញ់និងអសចក្ដ ីអមតាត ក្រុណារប

ស់អយើង អ្ើយជួយរួក្អគឱយមានជីវតិ្ថ្មីអៅក្ន ុងព្រះព្គីសទ ។ 

”សូមអ រ្ ើជាសាា ន អដើមបីភាា ប់ព្រះជាមាា ស់ឲ្យរាបាលរួក្អគ”។ 



អធិស្ឋា នសំរាប់……………. 

 

1. ឱ ព្រះ មាា ស់អ ើយ ជនអ ៀសខ្ល នួជាអព្ចើនសងឃឹមថា 
នឹងរក្បានដំអណាះព្សាយចំអ ះបញ្ហា របស់រួក្អគអៅក្ន ុងព្បអរ
សដដលជាផ្ទះថ្មីរបស់រួក្អគ។ 
ក្ន ុងតមជា ាក្អជឿមាា ក់្ដដលជាព្បអរសមាា ស់ផ្ទះ 
សូមឲ្យអយើងបានអ រ្ ើជាបណាត ញរំតក្់រំនងទនអសចក្ត ីព្សឡាញ់ 
ព្រះគុណ និងក្ត ីសងឃឹមរបស់ព្រង់។ (រំនុក្ត្អមក ើង៦២: ៨) 

2. បិតាអ ើយ 
អយើងសូម ្ិសាា នសំរប់ព្គីសទ បរសិ័រដដលជា ាក្អជឿថ្មី 
ដដលអ ៀសខ្ល នួអៅក្ន ុងព្បអរសស ុយដ ត្ 
អ្ើយព្ត្ូវបានអគគំរមកំ្ដ្ងជាមួយនឹងការនិរអរស 
ព្រមទងំមានការអបៀត្អបៀនរ្ូត្ដល់ការសាា ប់សព្មាប់ 
អសចក្ដ ីជំអនឿរបស់រួក្អគព្បសិនអបើរួក្អគព្ត្ឡប់អៅព្បអរសរ
បស់រួក្អគវញិ។ (រ៉េមូ ៨:៣៥) 

3. ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ 
អយើងសូម ំ វតវដល់ព្រង់ក្ន ុងការការ រជនអ ៀសខ្ល នួអៅ
អ ត្យូ រី។ មានដត្ព្រង់អរដដលអាចសាត រអឡើងវញិនូវគំនិត្ 
និងដួងចិត្តរបស់ហ្វសត ីដដលព្ត្ូវបានរំអលា  និងរង ំអរើ្ឹងា។ 
(អ អ សូរ៤១:១០) 

4. ព្រះ ងគអ ើយ 
សូមផ្តល់ឱយជនអ ៀសខ្ល នួអៅប៉ារ៉េហាគ យនូវភារកាា ហានក្ន ុងការ
ដចក្រំដលក្អសចក្ដ ីជំអនឿរបស់រួក្អគជាមួយ ាក្ដទរអផ្សងអរៀ
ត្ អ ើ្យសូមដឹក្តំរួក្អគឲ្យអៅក្ដនាងដដលមានសុវត្ា ិភារ 
និងមានការផ្គត្់ផ្គង់។ (អោរិយក្ថា ៣១: ៦) 

5. ព្រះ មាា ស់អ ើយ 
សូមជួយអអាយជនអ ៀសខ្ល នួអៅព្បអរសដ្ឋណឺម៉ាក្ព្ត្ូវបានសាត
រអឡើងវញិ (ការរាបាលសាា មរបួសោស់) 
តាមរយៈក្មម វ ិ្ ីរី”ការដថ្រក្ារបស់ព្គូគង្ហរ លក្ន ុងព្រះគមា ីរ” 
ដដលបានដចក្រំដលក្អដ្ឋយ ាក្ដឹក្តំព្គិសតបរស័ិរអៅរីអតះ។ 
(១អរព្ត្សុ៥: ៧) 

6. បិតាអ ើយ 
សូមឲ្យជនអ ៀសខ្ល នួរបស់ព្បអរសអាល់បានីដដលក្ំរុងរស់អៅ
បរអរស បានជួបព្គិសតបរសិ័រដដលអមើលដថ្រក្ារួក្អគ 
សូមឲ្យរួក្អគបានអ រ្ ើជាមិត្ត 
អ្ើយដណតំរួក្អគអអាយសាគ ល់ព្រង់។ (យ៉ូហាន១៣:៣៤-៣៥) 

7. ព្រះ មាា ស់ សូម នុញ្ហា ត្ឱយ ព្ក្មុហ្វសត ីទនក្ត ីសងឃឹមរបស់TWR 
អៅកូ្កាសឺសខាងអជើង ក្ន ុងការផ្តល់ទងំជំនួយជាសមាា រៈ 
និងជំនួយខាងឯព្រលឹងវញិ្ហា ណដល់ជនអ ៀសខ្ល នួទងំ ស់ដដ
លទក្់រងសុំជំនួញរីរួក្អគ។ 
សូមឱយជនអ ៀសខ្ល នួទងំអតះអាចរក្អ ើញការង្ហរ 
ក្ដនាងសុវត្ា ិភារ និងជីវតិ្ថ្មីអៅក្ន ុងព្រង។់ ( ីលីរ២:៤) 

8. ឱ ព្រះបិតាអ ើយ 
សូមក្ំសានតចិត្តជនអ ៀសខ្ល នួរប់ ន់តក្់អៅព្បជាជនឥណឌ ូ
អនសុី ដដលររួលរងអព្គ្មះអដ្ឋយអព្គ្មះ្មមជាត្ិ។ 
អៅអរលរួក្អគសាា ក្់អៅក្ន ុងត្ង់ជាមួយ វ្ ងូមនុសស 
ក្ន ុងក្ំឡុងអរលដដលអ រ្ ើការជអមាៀសបតទ ប់រីបាត្់បង់ រ ីៗទងំ
 ស់ 
សូមអអាយមានព្គិសតបរសិ័របានតំមក្នូវសនត ិភារដដលមក្
រីព្រង់អ្ើយផ្ដល់អអាយរួក្អគជាមួយថាា អំររយនិងអសបៀងអាហារ

។ (យ៉ូហាន១៦:៣៣) 

9. ឱ ព្រះ មាា ស់អ ើយ 
សូមជួយដល់ជនជាត្ិអាឡឺម៉ង់អអាយនឹក្ោំដល់ជនអ ៀសខ្ល នួ 
ដដលបានកាា យជា ាក្ជិត្ខាងថ្មីរបស់រួក្អគ។ 
សូមអអាយ ាក្អជឿអៅរីអតះ 
បានបអងក ើត្មិត្តភារជាមួយជន អតត ព្បអវសន៍ 
អ្ើយបង្ហា ញរួក្អគ ំរីអសចក្ត ីព្សឡាញ់ 
និងអសចក្ត ីរិត្របស់ព្រះអយស ូ វផ្ងដដរ។ (យ៉ូហាន១៥:១៣) 

10. ឱ ព្រះ មាា ស់អ ើយ 
សូមព្រង់បានការ រដល់ជនអ ៀសខ្ល នួអៅព្បអរសកូ្អរ៉េខាងអជើ
ង ដដលក្ំរុងអ ៀសខ្ល នួអៅព្បអរសចិន ដត្ព្ត្ូវបានអគបង្ហខ ងំ 
និងព្ត្ូវបញ្ជ នូព្ត្ឡប់មក្វញិ។ សូមការ រជីវតិ្របស់រួក្អគ 
និងដឹក្តំរួក្អគឲ្យអៅក្ដនាងដដលមានសុវត្ា ិភារ។ 
(រំនុក្ត្អមក ើង៣២: ៧) 

 

 

 

11. ព្រះ ងគអ ើយ 
ព្រង់ដត្ងដត្គង់អៅជិត្មនុសសដដលខូ្ចចិត្ត។ 
សូមរាបាលសាា មរបួសរបស់ជនអ ៀសខ្ល នួរបស់ព្បអរសឥណាា
អៅជុំ វញិរិ រអលាក្ 
អ្ើយសូមឱយអយើងបានអព្កាក្ឈរជំនួសរួក្អគផ្ងដដរ 
(រំនុក្ត្អមក ើង៣៤:១៨) 

12. អយើងសូម រព្រះគុណព្រង់សព្មាប់ទដគូរបស់អយើងអៅ 
ណូរ ើណាខាងអជើង។ 
សូមអព្បើព្បាស់ក្មម វ ិ្ ីរបស់ណូរ ើណាដដលជាព្បរ័នធផ្សររផ្ាយដំណឹ
ងលអ  អដើមបីបអព្ងៀនជនអ ៀសខ្ល នួ 
និង ាក្ដដលមិនទន់បានលឺរីដំណឹងលអ  
និងអសចក្ត ីរិត្របស់ព្រង់។ 
សូមអអាយ ាក្អជឿបានអព្បើក្មម វ ិ្ ីអនះ 
អដើមបីអអាយរួក្អគបានអោងោប់អៅដល់ ាក្ដដលអជឿសាស
តអផ្សងអរៀត្អអាយមក្សាគ ល់ព្រង់។ (យ៉ូហាន ១៤: ៦) 

13. បិតាអ ើយ 
សូមជួយជនអ ៀសខ្ល នួអៅអាហ្វ រ្ ិក្ខាងត្បូ ងឲ្យរិោរណារីអសច
ក្ត ីព្ត្ូវការខាងឯព្រលឹងវញិ្ហា ណរបស់អគសូមផ្តល់ឲ្យរួក្អគមាន
ព្បាជាា អដើមបីដឹង និងយល់ថា រ ីដដលរួក្អគមានគឺមក្រីព្រង់ 
ជា ាក្ដដលបអងក ើត្របស់រួក្អគ។ (រំនុក្ត្អមក ើង ១២១: ១-២) 

14. អយើងសូម ្ិសាា នអអាយរដ្ឋា  ិបាលរបស់ព្បអរស រ្ ីលីរីន 
ក្ន ុងការជួយ និងការ រក្ុលសមា ័នធឡំាដ្ឋមអដ្ឋយុត្ត ិ្ម៌ 
ដដលរួក្អគព្ត្ូវបានផ្លា ស់បត រូរីលំអៅរីដូនតារបស់រួក្អគដដល
អៅអលើអកាះមីនដ្ឋណាវ អដ្ឋយសារដត្ការ  ិវឌ្ឍ ណិជាក្មម។ 
(សុភាសិត្ ៣១: ៩) 

 

15. បិតាអ ើយ 
អយើង ្ិសាា នសព្មាប់ការផ្គត្់ផ្គង់ត្ព្មូវការជាព្បោំទថ្ា 
និងសុវត្ា ិភារសព្មាប់ជនអ ៀសខ្ល នួរប់ ន់តក់្ដដលរស់អៅ
ក្ន ុងព្បអរសស ូ ដង់ 
បតទ ប់រីអ ៀសខ្ល នួអចញរីសហ្វង្ហគ មអៅក្ន ុងព្បអរសអ ត្យូ រីដដល
អៅជិត្ព្បអរសអគ។ (សុភាសិត្ ២៩:២៥) 

16. ព្រះអ ើយ 
សូមតំ ាក្បក្ដព្បសម ័ព្គចិត្តមក្ព្ក្មុការង្ហរអៅព្បអរសប៉ូ ឡូញ
របស់អយើង អដើមបីបក្ដព្ប ត្ាបរ ” ាក្មានត្ទមា” 
ដល់ជនជាត្ិ  ុយដព្ក្ន អបឡារុសស និងរុសសុ ី 
អដើមបីឱយជនអ ៀសខ្ល នួអាចជាសះអសបើយរីរបួសខាងឯព្រលឹងវ ិ
ញ្ហា ណ។ (រំនុក្ត្អមក ើង២៣) 

17. បិតាអ ើយ សូមដឹលតំជនអ ៀសខ្ល នួអៅព្បអរស  ុយដព្ក្ន 
ដដលរួក្អគបានរត្់អគចរីក្ដនាងដដលមានភាររអញ៉រទញ៉អដើមបី
ដសរងរក្ការង្ហរ និងលំអៅដ្ឋា នចម ី។ សូមតំមក្នូវការរាបាល 
និងសនត ិភារដល់ដួងចិត្តរបស់រួក្អគ 
អ្ើយតំរួក្អគឲ្យចូលអៅរក្ព្រង់(២ ដថ្សាឡូនិច ៣:១៦) 

18. ឱ ព្រះវrបិតាអ ើយ សូមផ្តល់ទងំក្មាា ំងកាយ 
និងក្មាា ំងចិត្តដល់ ាក្ដដលមានជីវភារខ្រះខាត្ 
និងដល់ឪរុក្មាត យដដលព្ត្ូវអ រ្ ើចំណាក្ព្សកុ្អៅរឹក្ដីទថ្ 
អដើមបីអ រ្ ើការក្ន ុងការផ្គត្់ផ្គង់ដល់ព្គួសារអដ្ឋយរុក្កូ្នៗរបស់រួ
ក្អគអអាយអៅជាមួយជីដូនជីតាអៅឯព្សកុ្ដខ្ម រ។ 
(អ អ សូរ៤០:៣១) 

19. ជាអរៀងរល់ឆ្ងា ំអរលអនះជារដូវការទនការធាា ក្់អ ាៀង។ ឱ 
ព្រះ មាា ស់អ ើយ 
អៅអរលដដលជំរំុជាអព្ចើនព្ត្ូវបានររួលរងនូវរឹក្ជំជន់ 
អយើងសូមនឹក្ោំ និង ្ិសាា នសំរប់ជនអ ៀសខ្ល នួអៅប ូ រុនឌ្ី 
ដដលជា ាក្រស់អៅក្ន ុងជំរំុដដលជាព្បអរសជិត្ខាងដូចជាព្បអរ
សរវ៉េ ន់ដ្ឋ ត្ង់្ានី និងសាធារណរដាព្បជា្ិបអត្យយក្ុងអហាគ ។ 
(ម៉ាថាយ៧:២៥) 

20. បិតាអ ើយ សូមដឹក្តំ និងផ្គត្់ផ្គង់ជនអ ៀសខ្ល នួចំនួន 
៥៤.០៦៥ 
តក់្ដដលបានដ្ឋក្់ ក្យសំុសិរធិព្ជក្អកានអៅព្បអរសអ សា៉ញ
ក្ន ុងឆ្ងា ំ២០២០។ ព្រះ ងគយក្ចិត្តរុក្ដ្ឋក្់ចំអ ះអក្មងក្ំព្  
និងហ្វសត ីអមម៉ាយ (រំនុក្ត្អមក ើង១៤៦:៩) 

21. ព្រះវរបិតាអ ើយ 
សូមដឹក្តំព្គិសតបរស័ិរអៅក្ន ុងព្បអរសរ័ររុយហាក ល់ 
ឲ្យជួយជនអ ៀសខ្ល នួក្ន ុងការរមួបញ្ច លូអៅក្ន ុងស្គមន៍របស់
រួក្អគអដ្ឋយជួយក្ន ុងការរត្់ឯក្សារ ការអរៀនភាសានិយយ 
និងដសរងរក្ការង្ហរផ្ងដដរ។ 
សូមក្ុំឲ្យជនអ ៀសខ្ល នួព្ត្ូវបានអគអក្ងព្បវញ័្ា  
ឬព្បឈមមុខ្នឹងការអរ ើសអ ើងជាត្ិសាសន៍ 
និងភារ យុត្ត ិ្ម៏អតះអឡើយ។ (អ្អព្រើរ ១៣:១៦) 

22. ព្រះ មាា ស់អ ើយ 
សូមព្បទនព្បាជាា ដល់ ាក្ដឹក្តំអៅប ូ អនៀ និងខ្ឺរ៉េ កូ្ 
អដើមបីឲ្យរួក្អគអចះជួយ 
និងព្សឡាញ់ជនអ ៀសខ្ល នួទងំ ស់ផ្ងដដរ។ 
(អោរិយក្ថា១០:១៨) 
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