
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

20. ព្ពះវរបិតាអ ើយ 
អយើងសូម ធិស្ឋា នឲ្យការជួញដូរស្តសរីអៅព្បអទសដាណឺម៉ា ក 
រមួទាំង នកខ្លះអទៀត 
ដដលមកពីតាំបនដ់ដលមនព្រិសរបរស័ិទភារអព្រើននននីអសេរយី៉ា នឹងដព្សករក
ព្ទង។់ សូមផរល់កមល ាំងដល់ពួកអរឲ្យអររអរញពីការអធវើជាស្តសរីអពសាចារផង។ 
(ទាំនុកដាំអកើង ២៧: ១) 
21. ព្ពះជាមច ស់អ ើយ សូមព្បទនព្ាជាា ដល់ព្កសួងទាំង៧អៅឥណឌូ អណសីុ 
ដដលានអព្តៀមខ្លួនររួជាអព្សរ អដើមបពី្បយុទធព្បឆាំងការជួញដូរមនុសេ នងិ 
អធវើតាម ងគការ U.N កនុងការបព្ងបួបព្ងមួការអធវើរាំកសកព្សុក 
អដើមបកីារពារពលកររាំកសកព្សកុអៅបរអទសផងដដរ។ (សុភាសិត ២: ៧-៨) 

22. ព្ពះវរបិតាអ ើយ 
អទះបីជាមនរាប ់ាំពីការព្បឆាំងការជួញដូរអៅព្បអទស  ុយរហូ្គគ យកអ៏ដាយ 
កប៏ញ្ហា អនះអៅដតពិាកកនុងការព្របព់្រង។ សូមអដាះដលងស្តសរី 
និងអកេងព្សីអៅទីអ ះ ដដលព្តូវានអរអាកបអញ្ហឆ ត 
និងសនាថានឹងផដល់ការងារលអអៅ ឺរ ៉ាបុឲ្យ 
ប៉ាុដនរពួកអរដបរជារកអ ើញខ្លូនឯងកនុងសភាពជាទសករជាំនួសអៅវញិ។ 
(អ ស្ឋយ ៦១: ១) 

23. ឱ! ព្ពះននអសរកដីអស្ឋេ ះព្តងអ់ ើយ 
សូមរងអ់ៅជាមយួកុមរដដលព្តូវានបងខាំឱយអធវើការអៅកនុងហ្គងកាអសវ 
កនុងព្បអទសកូឌឺវរ័ និងវលកាកាវ។ 
អយើង ធិស្ឋា នសូមឱយព្កុមព្រួស្ឋរដដលមនជីវភាពព្កីព្ក 
ានការពារកូនៗរបស់ពកួអរជាំនួសឱយការលកកូ់នពកួអរឲ្យអធវើជាទសករនរ
កសមន កអ់ ះអ ើយ។ (ម៉ា ថយ ១៩:១៤) 

24. ព្ពះ មច ស់អ ើយ 
អៅព្បអទសអ សាញទទួលានព្ាក់រាំនួន៥លន ឺរ ៉ា ូ
ពីការជួញដូរកនុងមួយនថង។ 
អយើង ធិស្ឋា នសូមឲ្យ នកដដលជួញដូរនឹងព្តូវទទួលអទស 
អសើយានដបរអរញពី ាំអពើាបរបស់ពួកអរ មករកព្ទង់ 
អសើយផ្លល ស់ដព្បរិតរផងដដរ។ (អ ស្ឋយ ១៩:១៤) 

25. ឱ! ព្ពះដ៏បរសុិទធអ ើយ  97% 
ននប៉ាូលីសានរយការណ៍ ាំពីជនរងអព្រះអដាយស្ឋរការជួញដូរមនុសេអៅ
ព្បអទសកាកសដា ភារអព្រើនជាស្តសរី និងអកេងព្សីរអ ល ះចាប់ពីអាយុ ១៨ 
ដល់ ២៤ឆន ាំ។ សូមឱយព្បអទសកាកសដាអព្បើ យុទធស្ឋស្តសរជាតិឆន ាំ២០១៩ 
ដដលសដីពីការ ព្បយុទធព្បឆាំងមនុសេពីការជួញដូរមនុសេ 
អដើមបកីារពារជនងាយរងអព្រះ និងជួយ សអស្តងាគ ះជនរងអព្រះ 
និងបញ្ឈប់ជនអលេើសផងដដរ។ (២ អពព្តុស ២: ៩-១០) 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា ន ចេញផ្សាយ ជាច ៀងរាល់ខែ  

100ភាស្ឋ និងមានអនក េូល មួអធិស្ឋា នជាង  

26. អៅព្បអទសារ ាំងមនស្តសរីព្បដសល ២ 
មុនឺ កព់្តូវានជួញដូរមកពី ឺរ ៉ាបុខាងអកើត អាស្តសវិកខាងលិរ និងទវបីអាសីុ។ 
ព្ពះ មច ស់អ ើយ សូមដកឹ ាំ ងគការព្រសិរបរស័ិទ អៅកនុងព្បអទសារ ាំង 
អដើមបអីអាយពួកអរានជួយ ដល់ជនរងអព្រះផងដដរ។ (ម៉ា ថាយ ២៥: ៣៥-៣៦) 

27. ព្ពះជាមច ស់ សូមអអាយអាជាា ធរព្សបរាបអ់ៅកនុងព្បអទសឥកសឌ  
ានយល់ និង នុវតរតាមរាបរ់ាំអពាះការជួញដូរផលូវអភទ 
និងដាកទ់ណឌ កមេជនអលេើស ព្ពមទាំងបដិអសធសាំណូក  ផងដដរ។ 
(នកិខមនាំ ២៣: ៨) 

28. ព្ពះ មច ស់អ ើយ 
សូមបងាា ញអយើង ាំពីរអបៀបអព្ជៀតរូលបកសរ ញជញួដូរមនុសេ 
អដើមបជីួយ សអស្តងាគ ះ នងិអធវើឱយស្តសរីមនជីវតិ មនកដសីងឃមឹអ ើងវញិ 
និងឲ្យសសរមនដ៍ដលពួកអររស់អៅានឱយតនមលដល់ពួកអរ 
អសើយឲ្យអរានដសវងរកអសរករីនថលថនូរ 
និងអរលបាំណងជីវតិរបស់ពួកអរផងដដរ។ (១យ៉ាូហ្គន ១: ៧) 

29. ព្ពះ មច ស់ សូមកាំស្ឋនររតិរដល់ព្រួស្ឋរដដលកាំពុងកានទុ់កខ 
អៅអពលដដលពួកអរានាតប់ងកូ់នព្សី ឬកូនព្បុស 
អដាយស្ឋរការជួញដូរផលូវអភទ នងិអធវើការងារខុ្សរាបផ់ងដដរ។(ទាំនុកតអមកើង 
៦២: ១-២) 

30. បិតាអ ើយ សូមដាស់ព្កមុជាំនុាំរបស់ព្ទងអ់អាយភាា កអ់ ើង 
អដើមបឲី្យអយើងានកាល យជាដផនកមយួននដាំអកសះព្ស្ឋយ 
អដាយយល់ដងឹពីរអបៀបកាំណត ់តរសញ្ហា ណពីការជួញដូរមនុសេ 
អសើយជយួ រយការណ៍ពតម៌ន 
អៅអពលដដលមនការសងេយ័អៅអលើសកមេភាពខុ្សរាបផ់ងដដរ។ 
(អ ស្ឋយ ៣៤: ១១-១២) 

 

 

 

 

 

2021. 09 
ការជញួដូរមនុសេ 

ព្ពះជាមច ស់បអងកើតមនុសេមកអអាយដូរជារបូ ងគព្ទង។់ មនិមននរកសមន ក់
ជាកមេសិទធអលើ ជីវតិ ឬលកន់រកសមន កអ់ ះអ ើយ។ សូមអអាយអយើង ធិស្ឋា
ន  សូមកុាំអអាយនរកសមន ក ់មនការរងអព្រះអដាយការជួញដូរមនសេអទៀត
អ ើយ។ ព្ទងក់ប៏អងកើតមនុសេឲ្យដូររបូ ងគព្ទង ់រឺានបអងកើតអរឲ្យរាំនឹងរបូ ងគ
ព្ទងអ់ ះឯង កប៏អងកើតអរអ ើងជាព្បុសជាព្សី 28ព្ទងព់្បទនពរដល់អរ អសើយ
មនបនទូលថា រូរបអងកើតកូនឲ្យរាំអរ ើនជាអព្រើនអ ើង ឲ្យមនអពញ
ពាសអលើដផនដីរុះ ព្តូវបស្តងាក បដផនដ ីអសើយមន ាំកសរអលើព្តីសមុព្ទ សតវ
អសើរអលើអាកាស នឹងជីវតិផងទាំង
ឡាយដដលកាំអរ ើកអៅដផនដផីង។ (អលកុបបតរ ិ១:២៧-២៨) 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
 
1. ឱ! ព្ពះអម្ចា ស់អអើយ សូមការពារជនជាតិអ ុយក្ព្ែនក្ដលគ្មា នការងារអធវើ 
អោយម្ចនព្ាជាា  អដើមបែុីឲំ្យពែួអេអជឿអលើការបអឆោ ត 
រអឺាែព្ាស់ពីសំណាែម់នុសសក្ដលម្ចនអេតនាោព្ែែក់្ដលេងន់ាពំែួអេអៅអធវើ
ការអៅអព្ៅព្បអទសអឡើយ។ (យ៉ា ែុប ១: ៥) 
2. ឱ! ព្ពះដម៏្ចនព្ពះអេស្ឋា អអើយ ែូនដងឹថា ព្ទងោ់េអធវើានព្េបក់ារទងំអស់ 
សូមអព្ាសព្បទនដល់ព្េួស្ឋរននព្បអទសឥណាា  ជាមយួេំណូល 
និងផ្លា ស់បតូរដងួេតិតរបស់ពែួអេ 
អដើមបឲី្យពួែអេបញ្ឈបក់ារលែែូ់នព្សីខ្ាួនអៅអនែរែសីុជួញដូរផាូវអភទអនាះអឡើយ។ 
សូមផតល់ឱកាសឱយអែាងព្សីទងំអនាះ ទទួលានសិែា 
និងអរៀនជំនាញថាីៗផងក្ដរ។ (ម្ច៉ា ែុស ១០:២៧) 
3. ឱ! ព្ពះវរបិតាអអើយ 
អយើងខ្ាុសូំមអធិស្ឋា នសព្ម្ចបឱ់កាសបក្នែមអទៀតែនុងការក្េែចាយម្ច៉ា សីុន MP3 
អដើមបចីាែែ់មាវធិីែំណបោ់ថែ៌ាំងំអៅែនុងព្បអទសោលាឺម៉ាង។់ 
សូមឲ្យស្តសតីក្ដលរងផលប៉ាះពាល់អោយអំអពើអពសាចារ ានរែអ ើញអេហទំពរ័ 
hishiddentreasures.com 
និងោេទំនាែទ់នំងជាមយួមនុសសក្ដលោេជួយ ពួែអេ 
អដើមបកី្សវងរែទពីឹងអៅែនុងព្ពះអយស ូ វាន។ (ទំនុែតអមកើង ៣៧:៤០) 
4. ព្ពះអងគអអើយ អយើងអធិស្ឋា នសព្ម្ចបស់្តសតីោស្តហវិែខាងតបងូ 
ក្ដលព្តូវានអេជញួដូរ 
ក្ដលពែួអេមនិោេនិយយព្ាបអ់ៅនរណាម្ចន ែអ់ពំីអវីក្ដលពួែអេានជបួព្បទះ 
អោយស្ឋរោេនងឹម្ចនអព្គ្មះថាន ែដ់ល់ពួែអេ។ 
សូមអបើែក្ភនែរបស់អយើងអៅេំអពាះស្តសតីក្ដលែំពុងក្តសែិតែនុងស្ឋែ នភាពក្បបអនះ 
និងផតល់ឱយអយើងនូវព្ាជាា  នងិអ ើញពីរអបៀបក្ដលោេជយួ ដល់ពែួអេផងក្ដរ។ 
(ទនុំែដំអែើង ៣៩: ២) 
5. បិតាអអើយ 
ការជួញដូរផាូវអភទេឺជាោថែ៌ំាងំក្ដលអបើែេំហអៅព្បអទសសីុបខាងអជើង។ 
សូមព្ទងា់នអធវើការផ្លា ស់បតូរដួងេិតតរបស់អនែតាែក់្តងេាប ់
អដើមបឲី្យពែួអេានអោះព្ស្ឋយបឆា មយួអនះ 
ព្បែបអោយព្បសិទធភាពផងក្ដរ។(សុភាសិត ២១: ១) 
6. ឱ ព្ពះវរបិតាអអើយ 
ម្ចនអែាងៗជាអព្េើនព្តូវានជួញដូរអៅែនុងព្បអទសហវីលីពីន។ 
សូមអោះក្លងែុម្ចរទងំអនាះពីការអធវើជាទសែរ ពាាលដងួេិតត 
និងរាងកាយពែួអេ អហើយផតល់ឱយពែួអេនូវទីជព្មែក្ដលម្ចនសុវតែិភាព 
មាូបោហារ ការអបរ់ ំនងិែតសីងឃមឹជាថាីក្ដលម្ចនអៅែនុងព្ទងផ់ងក្ដរ។ 
(ទនុំែតអមកើង ៨២: ៤) 

7. ព្ពះជាម្ចា ស់អអើយ 
អយើងអធិស្ឋា នសព្ម្ចបស់្តសតីក្ដលរស់អៅម្ចនការលំាែអៅព្បអទសតងហ់ាន។ី 
ពួែអេភាេអព្េើន ក្តងក្តធ្លា ែែ់នុងការអូរទញ 
អោយអៅព្បែបការងារអៅមជឈមឹបូព៌ាក្ដលជាែក្នាងក្ដលម្ចនការអធវើាប 
ការរអំោភ ឬសម្ចា បជ់ាអព្េើន។ (អយអរម្ច ២២: ៣) 
8. ែនុងែំឡុងអពលម្ចនជងំឺរាតតាតអនះ 
ការជួញដូរែក៏ានក់្តអែើនអឡើងអៅែនុងព្បអទសស ុយក្អត 
អោយស្ឋរក្តគ្មា នការបទិខ្ទប ់អហើយម្ចនស្តសតីមែពីអព្ៅព្បអទសជាអព្េើនេូលមែ 
អដើមបពី្បែបមុខ្របរជាស្តសតីអពសាចារ។ ព្ពអងគអអើយ 
អយើងអធិស្ឋា នសំុឱយម្ចនធនធ្លនប៉ាូលីសបក្នែមអទៀត 
អដើមបពី្បយុទធជាមយួស្ឋែ នភាពអនះ 
សព្ម្ចបែ់ិេាសហព្បតបិតតកិារលអព្បអសើររវាងព្បអទសជាត ិ
និងសព្ម្ចបស់្តសតីក្ដលព្តូវការជំនយួ អោយទទួលានជនំួយក្ដលពួែអេព្តូវការ 
និងការស្ឋត រនតីិសមបទផងក្ដរ។ (ទំនុែតអមកើង ១៨:១៧) 
 

 
 

9. ឱ! ព្ពះវរបិតាអអើយ សូមព្បទននូវទជីព្មែ 
និងការងារដល់អនែអទសក្ដលព្តូវានអោះក្លងអៅព្បអទសប៉ាូឡូញ។ 
អហើយជយួ ពែួអេឲ្យអជៀសផុតពកីារផតល់ការងារខុ្សេាបក់្ដលោេនាឱំយពែួអេ
ម្ចនការជាប ុ់ំឃងំមតងអទៀត។ (សុភសិត ២៤:១១) 
10. បិតាអអើយ សូមពាាលដងួេិតត និងអបះដូងរបស់ស្តសតី 
និងែុម្ចរអីៅែមពុជាក្ដលព្តូវានព្េួស្ឋរពួែអេលែអ់ោយស្ឋរក្តភាពព្ែីព្ែ។ 
សូមឲ្យពែួអេទទលួានជនំួយពីព្េសីតបរស័ិទអហើយក្សវងរែអសេែាីសអស្តងាគ ះ 
និងែតីសងឃមឹអៅែនុងព្ទងផ់ងក្ដរ។ (អយអរម្ច ១៧:១៤) 
11. ព្ពះជាម្ចា ស់អអើយ សូមនាមំែនូវការផ្លា ស់បតូរេតិត 
និងោែបបែិរយិរបស់ព្បជាជនលីអបរយី៉ា  
ក្ដលអធវើការជយួ ដូរែុម្ចរពីតបំនអ់ៅតាមជនបទអៅទីព្ែងុ 
ការផ្លា ស់បតូរអនាះនងិោេបញ្ឈបស់ែមាភាពទងំអនះាន។ 
អហើយសូមានផាល់ទជីព្មែ ោហារ ការអបរ់ ំ
និងការព្បែឹាដល់ែុម្ចររងអព្គ្មះទងំអស់អនាះផងក្ដរ។ (ទំនុែដំអែើង ១២៧: ៣) 
12. ឱ! ព្ពះជាម្ចា ស់ដម៏្ចនអំណាេព្ពះអេស្ឋា អអើយ 
អយើងក្ព្សែអងវរជំនួសរែជនរងអព្គ្មះក្ដលព្តូវានបងខឲំ្យអធវើការអៅែនុងព្បអទសពរ័ទុ
យហាក ល់។ អយើងសូមអធិស្ឋា នឲ្យពួែអេម្ចនការរស់អៅសមរមយ 
និងម្ចនការងារអធវើព្តមឹព្តូវ។ (ទំនុែតអមកើង ៤០:១៧) 

13. ព្ពះអម្ចា ស់អអើយ សូមអធវើការផតនាទ អទសអៅអលើអំអពើាប 
និងនាមំែនូវការក្ព្បេិតតអៅដល់ អនែក្ដលយែអតែព្បអយជនព៍ីមនុសសពិការ 
វាយដុំពួែអេ និង អព្បើឱយពួែអេអធវើការដូេជាទសែរអោយគ្មា នយុតតិធម ៌
និងសំណងព្តឡបម់ែវញិអឡើយ។ (អលវវីនិយ័ ២៥:១៧) 
14. ព្ពះអអើយ អយើងអធិស្ឋា នសព្ម្ចបស់្តសតីអៅព្បអទសា៉ា រា៉ាហាគ យ 
ក្ដលព្តូវានអេអាែបអឆោ តអោយអធវើជាស្តសតីអពសាចារអៅអឺរ ៉ាបុ។ 
សូមនាពំួែអេព្តឡបម់ែផទះវញិ អដើមបឲី្យពួែអេោេជបួជុជំាមយួព្េួស្ឋរ 
និងជាមយួព្ទងវ់ញិផងក្ដរ។ (អចាទិយែថា ៣០: ២-៤) 
15. ព្ពះអម្ចា ស់អអើយ 
អយើងសូមអរព្ពះេុណព្ទងក់្ដលានឲ្យប៉ាូលីសអៅព្បអទសហាវ ងំឡង ់
ទទលួានធនធ្លនបក្នែមអទៀត អដើមបអីធវើការអសុើបអអងកត 
និងែំណតអ់ពំីការជញួដូរមនុសស។  
អយើងសូមអរព្ពះេុណព្ទងក់្ដលេាបព់្តូវានផ្លា ស់បតូរ 
អដើមបជីួយ ជនរងអព្គ្មះឲ្យកានក់្តព្បអសើរអឡើង។ (ទំនុែដំអែើង ១៤៣: ៩) 
16. ឱ! ព្ពះអម្ចា ស់អអើយ សូមឲ្យេំររូបស់ព្ទង ់
អំពកីារអភយ័អទសដល់អស់អនែក្ដលអធវើាបេំអពាះព្ទង ់-
“ដបតិអេមនិដឹងជាអេអធវើអវីអទ” (លូកា ២៣:៣៤) បិតាអអើយ 
សូមជួយ អយើងអៅអពលអយើងជបួជាមយួអស់អនែក្ដលអមើលមនិអ ើញ 
និងមនិឱយតនមាអលើជីវតិរបស់ស្តសតី និងអព្បើព្ាស់អោយខុ្សេាប។់  
17. ឱ! ព្ពះអម្ចា ស់អអើយ សូមព្បទនអសេែតីសអស្តងាគ ះ 
និងការស្ឋត រអឡើងវញិដល់ស្តសតីរ ៉ាមូ្ច៉ា នីក្ដលែពុំងព្តូវានអេជួញដូរអៅបរអទស។ 
សូមឱយអងគការព្េសិតបរស័ិទ នងិអងគការព្បឆងំការជញួដូរមនុសស 
ានឈរយ៉ា ងរងឹម្ច ំនិងព្បែបអោយព្បសិទធភាព ែនុងការតស ូ អដើមបពីួែអេ 
និងជំនសួឲ្យពួែអេផងក្ដរ។ (ទំនុែតអមកើង ៤០:១៣) 
18. ឱ! ព្ពះអម្ចា ស់អអើយ សូមនាមំែនូវការពាាលក្ផនែោរមាណ៍ 
និងស្ឋា រតីអៅដល់ជនជាត ិរសុសុកី្ដលានអធវើជាទសែរ 
ែនុងែំឡុងអពលសស្តងាគ មអៅែូកាសីុសខាងអជើង។ 
សូមឱយអនែក្ដលានឆ្ាងផុតអហើយអៅម្ចនជីវតិ 
ទទលួានព្ាជាា ក្ដលមែពីព្ទងែ់នុងការរស់អៅ។  (ទំនុែតអមកើង ២២:២៤) 
19. ឱ! ព្ពះននអសេែតីអមតាត ែរណុា 
អយើងអធិស្ឋា នសូមឲ្យអនែក្ដលអៅម្ចនជីវតិពកីារជួញដូរមនុសសអៅព្បអទសអអតយូ
ព ីម្ចនសិទធិេូល អដើមបសី្ឋត រនីតសិមបទ 
និងទទលួានអសវាែមាែនុងការអធវើសម្ចហរណែមាអឡើងវញិ។ 
អហើយជយួ ដល់សម្ចជិែសភាអអតយពូ ី
ែនុងការក្ដលពួែអេអធវើការក្ែទព្មងព់ីការអធវើេំណាែព្សុែ 
និងការជួញដូរអគ្មលនអយាយផងក្ដរ។  (១ធីម៉ាូអថ ១: ៨-១១) 
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