
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

21. ព្រះវរបិតាអ ើយ សូមជួយដល់ភរិយាអៅក្នុងព្បអេសភីលីរីន 
ដដលមានេំនាក្់េំនងរិបាក្ជាមួយសាច់ថ្លៃ។ សូមអោយរួក្គាត់មានសនតិភារ ភារ ត់ធ្មត ់
និងយល់រីេំនាក្់េំនងទំង ស់អនាះ។ (1អរព្តុស 5:6) 

22. ព្រះ មាា ស់អ ើយ អយើង ធ្ិសាា នសព្មាប ់នក្មាត យចិញ្ជឹមក្ូនដតមាន ក្់ឯង 
ដដលជួបការខ្វះខាតសព្មាប់ព្រួសារ។ អៅក្នុងក្ំរុងអរលក្ូវីដអនះ 
មានមនុសសជាអព្ចើនបាត់បង់ការងារ និងជួបការលប់បារមភ ការបាក្់េឹក្ចិតត ការដព្សក្ឃ្លៃ ន 
និងគាម នផ្ទះសដមែងផ្ងដដរ។ (មា៉ា ថាយ6:26) 

23. ឱ ព្រះ មាា ស់អ ើយ សូមជួយដល់ព្សតអីៅតំបន់ ឺរ ុបក្ណ្តត ល ដដលព្តូវក្ំណត់ោេិភារ 
រវាងព្រួសារ ការអព្ជើសអរីសលអ និងដសវងរក្ព្េង់ អដើមែីអោយមានតុលយភាររវាងការងារ 
និងការយក្ចិតតេុក្ដាក្ក់្ូនៗផ្ងដដរ។ (អ សាយ 30:21) 

24. ព្រះ មាា ស់អ ើយ សូមជួយដល់ោពាហ៍រិពាហ៍អៅក្នុងព្បអេសដាណ្តមា៉ា ក្់ 
ដដលថ្ដរូទំងអនាះមានវបែធ្ម៌អផ្សងៗគាន ។ រួក្អរជួបព្បេះនូវការលំបាក្ជាអព្ចើន 
ដូចជាមិនព្តូវបានអរេេួលសាា ល់ នងិមានជអមាៃ ះជាមួយគាន  អដាយសារដតតួនាេីផ្ងដដរ។ 
(ភីលីរ2:2) 

25. បិតាអ ើយ សូមជួយការពារ 
និងដឹក្នាំដល់ នក្ដដលអធ្វើដំអណើរអៅតាមតំបនដ់ាច់ព្សយាលអៅហ្គហាីនដែន 
អដើមែីអរៀបចំថាន ក្់បអព្ងៀនព្រះរមពីរ។ សូមអោយការអនះ 
អធ្វើអោយ នក្ដដលអៅតំបន់ដាច់ព្សយាលអនាះមានការផ្លៃ ស់បតូរ តាមរយៈដំណឹងលអ 
ការនាំអសចក្តីសងឃឹម  ំណរ និងជីវិតលមីរីព្រះអយស ូព្រិសត។ (2ក្ូរិនលូស 5:17) 

26. ឱ ព្រះបិតាអ ើយ សូមព្បទនក្មាៃ ងំខាងវិញ្ញា ណដល់ព្សត ី
និងព្រួសាររបស់រួក្គាត់អៅព្បអេសចិន។ សូមអោយរួក្គាត់ដសវងរក្ព្រះបនទូលព្េង់ 
និងយក្ព្េង់ជាភារក្ណ្តត លអៅក្នងុជីវិតរបស់រួក្គាត់។ (2អរព្តុស 1:3) 

27. អយើង ធ្ិសាា នសព្មាប់ព្រួសារអៅក្នុងព្បអេសកាណ្តដា ដដលមានជអមាៃ ះ 
អដាយសារដតរួក្រមានអរលអៅជាមួយគាន អព្ចើនអរក្ ក្នុងក្ំែុងអរលក្ូវីដ១៩ព្តូវបិេខ្ទប់។ 
ព្រះ ងាអ ើយ សូមព្បទននូវការផ្សះផ្ាក្នុងោពាហ៍រិពាហ៍ និងព្រួសាររបស់រួក្អរ។ 
(អ អភស ូ4:31-32) 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

28. អយើង ធ្ិសាា នសព្មាប់ព្រួសារដដលមានក្ូនមានបញ្ញា ថ្នការលូតលាស។់ មានអរលខ្ៃះ 
តំរូវការរបស់អក្មងទំងអនាះ រឺអព្ចើនជាង វីដដល នក្ដលទំោចនឹងផ្តល់សព្មាប់រួក្អរ។ 
បិតាអ ើយ សូមព្បទននូវការគាំព្េ និងអោយរួក្អរដឹងថា ព្េង់រង់អៅជាមួយរួក្អរ។ 
(និក្ខមនំ 33:14) 

29. បិតាអ ើយ 

សូមអោយផ្ទះរបស់អយើងខ្្ុំជាក្ដនៃងសុវតថិភារដដលអរញអដាយអសចក្តីព្សលាញ់។ 
សូមជួយអោយ នក្អជឿដដលក្ំរុងព្បឈមមុខ្ជាមួយភារតានតឹង និង នក្គាម នការងារអធ្វើ 
ចូលអៅកាន់ព្េង់ និងដសវងរក្ព្េង់ ជាជាងការមានជអមាៃ ះជាមួយសមាជិក្អៅក្នុងព្រួសារ។ 
(មា៉ា ថាយ 5:9) 

30. ព្រះ មាា ស់អ ើយ អយើងសូមថាវ យព្រួសារដដលមានការអសាក្អៅអដាយការបាត់បង់ 
សូមព្េង់ជួយរួក្អរោចឆ្ៃងផ្ុតរីអសាក្អៅមយួអនះ 
អហើយសូមព្េង់ក្ំសានតចិតតរកួ្អរអដាយអសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្េង់ 
និងព្បទនអោយរួក្អរមានក្មាៃ ំងក្នុងការដសវងរក្ព្េង់។ (2ក្ូរិនលូស 1:3-4) 

31. ព្រះ មាា ស់អ ើយ ព្េង់រឺជាព្រះបិតា សូមអោយអសចក្តីព្សលាញ ់និងវតតមានរបស់ព្េង់ 
បំអរញដល់ដួងចិតត នងិសាម រតីរបស់អក្មងៗដដលមានដតមាត យ ឬឪរុក្ដដលចិញ្ាឹមបីបាច់ 
និងព្បទននូវការផ្ាត់ផ្ាង់ដល់រកួ្អរផ្ងដដរ។ (េំនុក្តអមកើង 68:5) 

 

 

 

 

 

 
 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2021. 07. 
អធសិ្ឋា នសម្រាប់អាពាហព៍ពិាហ៍ ម្ររសួ្ឋរ និងអនកាា យដែលចិញ្ចមឹកូនដែាន កឯ់ង 

ម្ររួស្ឋរជាសហរមន៍មួយដែលបងងកើែង ើងងោយម្រពះផ្ទា ល់ ងហើយក៏ជាសហរមន៍មូលោា ន 
និងចាំបាច់បាំផុែផងដែរ។ អនកអាចទទួលបានងសចកាីម្រសលាញ់តាមរយៈឪពុកាា យរបស់អនក 
ងហើយអនកក៏អាចង ើញងសចកាីម្រសលាញ់ននម្រពះតាមរយៈកូនៗរបស់អនកដែរ។ 
ស្ឋា មីភរិយារឺម្រែូវការជួយគ្នន ងៅវិញងៅមក។ 
សូមងអាយងយើងកស្ឋងម្ររួស្ឋរដែលគ្នប់ម្រពះហឫទ័យម្រពះជាាច ស ់

ងោយានភាពងស្ឋម ះម្រែង់។ »រីឯខ្ញាំ និងម្រកញមម្ររួស្ឋររបស់ខ្ញាំវិញ ងយើងនឹងងគ្នរពបងម្រមើ
ម្រពះះអាច ស»់ (យូងសា 24:15) 



អធសិ្ឋា នសាំរាប់……………. 

1. ព្រះ មាា ស់អ ើយ ការសិក្ាតាម នឡាញ ក្ំរុងអធ្វើអោយមានផ្លប៉ាះពាល់ដល់ក្ុមារ 
និងឪរុក្មាត យអៅេូទំងរិភរអលាក្។ សូមផ្តល់ព្រះរុណដល់ព្រួសារនិមួយៗ ការ ត់ ធ្មត ់
និងការគាំព្េ អដើមែីេេួលអជារជ័យក្នុងការសិក្ា និងមានេំនាក្់េនំង រឹងមាំផ្ង ដដរ។   

(២ ក្ូរិនលូស ១២:៩) 

2. បិតាអ ើយ អយើង ធិ្សាា នសព្មាប់ នក្មាត យអៅព្បអេសរ ូមា៉ា នីដដលព្តូវបានបតី អបាះបង់ អោល។ 
សូមព្បទនអោយរួក្គាត់មានព្បាជ្ា ក្តីសងឃឹមក្នុងព្េង់ មានការ ត់ធ្មត់ ក្នុង ការចិញ្ាឹមកូ្ន 
មានជីវភារលអ និងេេួលបានការគំាព្េរីសហរមន៍ព្រិសតបរិស័េ។ (េំនុក្តអមកើង 57:1) 

3. ព្រះ មាា ស់អ ើយ សូមការពារដល់អក្មងព្សីអៅក្នុងព្បអេសក្មពុជា 

ដដលព្តូវបានមនុសសអបាក្អៅព្បអេសចិន ឬមា៉ា អែសុ ីអដើមែីអរៀបការជាមួយមនុសសព្បុសអៅេីអនាះ 
ដដលកាលអនះមិនដមនជា វីដដលរួក្អរចង់អធ្វើអនាះអេ។ (2 អលសាលូនិច 3:3) 

4. ជនរងអព្គាះអដាយ ំអរើហឹងាអៅក្នុងព្បអេសព្ក្ូោត មានការភ័យខាៃ ច 
និងសថិតអៅក្នុងអព្គាះថាន ក្់រីសំណ្តក្់ នក្រំអលាភបំពាន ក្ំែុងអរលព្បអេសអនះក្ំរុងបិេខ្ទប។់ 
ព្រះ មាា ស ់សូមការពារ និងជួយអោយរួក្គាត់មានសុវតថិភារ និងសាត ររួក្គាត់អែើងវិញផ្ងដដរ។        

(អ សាយ 41:10-12) 

5. សូមអោយព្រួសារតង់ហានីេេួលបានក្មាៃ ងំខាងឯព្រលឹងវិញ្ញា ណ 

អដាយការដចក្ោយព្រះបនទូលព្រះ និង ធ្ិសាា នជាមួយគាន ។ 
សូមអោយរួក្គាត់មានការអគាររគាន អៅវិញអៅមក្ មានអសចក្តីព្សលាញ ់

និងមានការរីក្រាយជាមួយឪរុក្មាត យ និងក្នូ។ (រ ូម 10:17) 

6. ព្រះ ងាអ ើយ អយើង ធិ្សាា នសូមអោយព្រះ ងាជួយដល់ព្រួសារអវៀតណ្តម 
អចះអយារយល់គាន អៅវិញអៅមក្ និងរស់អៅជាមួយគាន យា៉ា ងមានអសចក្តីសុខ្។ (េំនុក្តអមកើង 112:2) 

7. ព្រះ មាា ស់អោយ 

អយើង ធ្ិសាា នសូមអោយព្េង់បានជួយដល់ព្សតដីដលមិនោចមានថ្ផ្ទអពាះអៅក្ូកាស ូខាងអជើង។ 
ការអនះបានអធ្វើអោយបតី និងព្បរនធជាអព្ចើនមានជអមាៃ ះនឹងគាន ។ (1អរព្តុស 3:7) 

8. 
ការដលងលះរបស់ព្រួសារម៉ាូសៃីមអៅព្បអេសឥណឌូ អនសីុមានការអក្ើនអែើងអៅក្ំរុងអរលក្ូវីឌអនះ 
ដដលអធ្វើអោយមានឪរុក្មាត យ ជាមួយក្ូនមានការរិបាក្ក្នុងការដសវងរក្ការងារអធ្វើ។ 
 ធ្ិសាា នសូមអោយព្រួសារទំងអនាះនឹងេេួលបានការផ្ាត់ផ្ាង់ 
ដូអចនះរួក្អរនឹងមិនបងខំអោយក្ូនព្សីរបស់រួក្អរអរៀបការអដាយសារដតចង់បានលុយ។  

(មា៉ា ថាយ 18:10) 

9. សូមថាវ យការសរអសើរដល់ព្រះ ងា ដដលក្មមវិធិ្ព្សតីក្នុងក្តីសងឃឹមបាននំាអសចក្តីសងឃឹម 
ក្មាៃ ំងដល់ព្រួសារអៅក្នុងព្បអេសរ័រេុយហ្កក ល់ដដលជួបវិបតតិក្នុងកំ្រុងអរលកូ្វីដអនះ។ 
សូមអោយក្មមវិធី្អនះបានផ្សះផ្ារ និងនំាសនតិភារដល់ជីវិតរបស់រួក្អរ។ (មា៉ា កុ្ស 10:6-9) 

 

 

 

10. ព្រះវរបិតាអ ើយ អយើង រព្រះរុណព្េង់សព្មាប់ព្ក្ុមការងារអៅក្នុងព្បអេសអ តយូរី 
ក្ំរុងបអព្ងៀនព្សត ីនិងបុរសថា ព្រះបអងកើតរួក្អរដូចជា ងាព្េង់ ដតកាលអនះព្តូវបានបំផ្លៃ ញ 

អដាយសារដត ំអរើបាប ដតរួក្អរោចសាត រអែើងវិញតាមរយៈការសអហ្គងាា ះរបស់ព្រះអយស ូព្រិសត។ 
(អលាក្ុបែតតិ 1:27) 

11. ឱ ព្រះ មាា ស់អ ើយ េូលបងាំ ធ្សិាា នសព្មាប់ការដព្បចិតត ការ ត់អទស 

និងការផ្សះផ្ារសព្មាប់រូសាវ មីភរិយាអៅោព្ហវកិ្ខាងតែូង 
អដាយសារថ្ដរូមិនមានភារអសាម ះព្តង់។ 
12. បិតាអ ើយ អយើងខ្្ុំ ធ្ិសាា នសព្មាប់ព្បអេសក្ូអរ ខាងតែូងដដលអរៀបការ 
អហើយកាៃ យអៅជា នក្មាត យអៅវ័យអក្មង និងមិនមានឪរុក្មាត យអៅជិត។ 
សូមអោយការោក្់ផ្ាយក្មមវិធ្ីព្សតីក្នុងក្តីសងឃឹមជាធ្នធានខាងព្បាជ្ា 

និងចំអណះដឹងដល់រួក្គាត់។ (េំនុក្តអមកើង32:8) 

13. ព្រះ មាា ស់អោយ សូមជួយដល់ព្សតីដដលចិញ្ជឹមក្ូនដតមាន ក្់ឯងអៅក្នុងព្បអេសបូអនៀ 
ក្នុងការដលទំរាងកាយ ចិតតរំនិត នងិព្រលឹងវិញ្ញា ណជាោេិភារ 
ដូអចនះរួក្អរនឹងោចអមើលដល នក្ដថ្េ នងិជាជនំួយគំាព្េដផ្នក្ោរមមណ៍ដល់អក្មងៗដដលព្តូវការ។ 
(អ សាយ 40:31) 

14. ព្រះបិតាអ ើយ 

អយើង ធិ្សាា នសព្មាប់ព្កុ្មព្រួសារទំង ស់អៅក្នុងព្បអេសបា៉ា រា ហ្កក យដដលេេួលការសអហ្គងាា ះរបស់ព្រះអយស ូព្រិសត។ 
សូមព្េង់ព្បទនក្មាៃ ំង និងជំអនឿរឹងមំាតាមរយៈព្រះបនទូលរបស់ព្េង់ 
និងសូមអោយរួក្គាត់េេួលបានអសចក្តីព្សលាញ់ និងការ ត់អទសផ្ងដដរ។ (េំនុក្តអមកើង 119:05) 

15. ព្រះ មាា ស់អ ើយ សូមអោយរូសាវ មីភរិយាដសវងរក្ព្េង់អៅក្នុងជីវិតោពាហ៍រិពាហ៍របស់រួក្អរ 
អហើយសូមបងាា ញរួក្អរអោយមាន ំណរជាមួយគាន  និងមានការសាមរាីគាន ផ្ងដដរ។ (1អរព្តុស 4:8) 

16. ឱ បិតាអ ើយ សូមជួយដល់រសូាវ មីភរយិាអៅក្នុងព្បអេសហ្កវ ែង់ 
ក្នុងការអោយតថ្មៃដល់ជីវិតោពាហ៍រិពាហ៍ និងយល់រីេំនាក្់េំនងដដលរួក្អរមាន រឺដូចជាព្េង់ 
និងព្ក្ុមជំនុំដដរ ដដលដផ្អក្អលើអសចក្តីព្សលាញ ់ការ ត់អទស និងអមតាត ក្រុណ្ត។ 
សូមអោយរួក្អរដឹងថា ព្េង់ជាព្រឹះយា៉ា ងលអ ក្នងុេំនាក្់េំនងោពាហ៍រិពាហ៍ នងិព្រួសារ។ 
(អ អភស ូ5:21-23) 

17. ភារជាមាត យដដលព្តូវចិញ្ជឹមក្ូនដតមាន ក្់ឯង ព្រះបិតាអ ើយ 

អយើង ធ្ិសាា នសូមអោយរួក្អរេេួលបានការគាំព្េ និងការផ្ាត់ផ្ាង់ 
ដល់ នក្មាត យដដលរស់អៅក្នុងជីវភារខ្វះខាត 
និងក្ូនៗរបស់រកួ្គាត់ដដលខ្វះមអធ្ោបាយក្នុងការអៅសាលាអរៀន។ (2 ក្ូរិនលូស 9:8) 

18. ព្រះ មាា ស់អ ើយ សូមអោយព្រួសារ និងថ្ដរូអសនហ្កអៅក្នុងព្បអេសអ សាញ 

រក្អ ើញការរោបាលសព្មាប់េំនាក់្េំនងដដលបានបាក់្ដបក្ តាមរយៈព្រះ ងា។ 
សូមព្េង់នំាមក្នូវការផ្សះផ្ា ការសាមរាី និងសនតិភារ 
ព្រមទំងបអព្ងៀនរួក្អរក្នុងការអចះ ត់អទសគាន អៅវិញអៅមក្ផ្ងដដរ។ (1 យ៉ាូហ្កន 4:16) 

19. ព្រះ មាា ស់អ ើយ អយើង ធ្ិសាា នសព្មាបក់ារបអងកើតអមា៉ា ងោក្់ផ្ាយក្មមវិធ្ី 
“ នក្ជាមនុសសមានតថ្មៃ” អៅក្នុងព្បអេសប៉ាែូូញ ដដលក្មមវិធ្ីអនះ 
និយាយរីបញ្ញា ោពាហ៍រិពាហ ៍ជីវិតក្នុងព្រួសារ និងមាត យដដលចិញ្ាឹមក្ូនដតមាន ក្់ឯង។ 
(សុភាសិត16:3) 

20. ឱ ព្រះបិតាអ ើយ សូមព្បទនក្មាៃ ំងដលស់ាវ មី និងភរិយាអៅក្នុងព្បអេសឥណ្តឌ  
អោយមានភារអសាម ះព្តង់ជាមួយព្េង់ និងជាមយួគាន អៅវិញអៅមក្។ 
សូមព្បទនអោយរួក្គាត់មានចិតតដដល ត់ធ្មត ់សុភារ 
និងដសវងរក្សាមរាីភារនឹងគាន ក្នុងអសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្រះ ងា។ (េំនកុ្តអមកើង133:1) 

 Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang, 

Khan Sen Sok, Phnom Penh 

(                                             ) 

Tel: 092 60 60 51 /086 60 60 56 

 


