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TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

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

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

29. បិតាអ ើយ សូមការពារស្តសរ ីពី ំអពើហិង្សា 

អៅអពលពួកអេរកអ ើញខ្ល នួឯង្សរស់អៅកន ុង្សតំបន់ដែលមា
នអ្រោះថ្នា ក់ 
ឬលំអៅដ្ឋា នបអ រ្ ោះអាសនា ដែលមានអ្រោះថ្នា ក់ 
អដ្ឋយសារអ្រោះមហនររាយ សង្គ្រាម 
ឬអដ្ឋយសារការអ វ្ ើចំ្ក្សកុ។ (អ សាយ ៤១:១០) 

30. ្ពោះជាមាា ស់អ ើយ 
សាលាអរៀនេឺជាកដនែង្សដែលមានសុវតថ ិភាព 
កដនែង្សអែើមបីអរៀន និង្សមានការ រ កកចអ្មើន។ 
សូមផ្រល់្ាជាា ែល់ឪពុកមារ យ ្េូបអ្ង្សៀន 
និង្ស ាក្េប់្េង្សកុំឲ្យមានការ ត់អអានចំអពាោះការេំរាមកំ
ដហង្ស ការចំ ន់អអាយរា  
 រ ឺំអពើហឹង្សាអៅកន ុង្សសាលាអរៀន្មួយអ ើយ ។ 
(ទំនុកែំអកើង្ស ៣២: ៧) 

31. ្ពោះ មាា ស់អ ើយ 
តាមរអបៀបែូចរា ដែល្ទង្ស់ាន្សឡាញ់ែល់អយើង្ស 
សូមជួយអយើង្ស  អអាយ្សឡាញ់ ាកដែលយ ើងសអប់ 
និង្សអ វ្ ើឱ្យអយើង្សឈឺចាប់។ 
ជួយអយើង្សឲ្យដសវង្សរកកមាែ ំង្សដែលមានអៅកន ុង្ស្ទង្ស់ 
អ្ពាោះ្ទង្ស់នឹង្ស្បយុទធ្បឆំង្សនឹង្សការ្បយុទធរបស់អយើង្ស។ 
(លូកា ៦: ២៧-២៨) 
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2021. 10. 
 អំពើហងឹ្សា, ការរអំលាភអសពសនថវៈ 

 

 ំអពើហឹង្សាានជោះឥទធិពលអពញមួយជីវតិរបស់មនុសស។ 
សូមអអាយអយើង្ស ្ិសាា ន  ស្មាប់ ាក
រង្សអ្រោះអដ្ឋយ ំអពើហឹង្សា 
អអាយទទួលានអសចករ ី្សលាញ់នន្ពោះ ការពាាល 
និង្សការ ត់អោសផ្ង្សដែរ។ ការពាាលដែលមកពី្ពោះ 
េឺមិនដមន្តឹមដតសារ រអ ើង្សវញិនូវជីវតិ
របស់ពួករត់អ ោះអទ 
ដតក៏អាចអ វ្ ើអអាយជនរង្សអ្រោះ ត់អោសែល់ ស់ ាក
ដែល្ប្ពឹតរមកអលើខ្ល នួរត់ផ្ង្សដែរ។ 
ការជាសោះអសបើយអកើតអ ើង្សអៅអពលដែលអយើង្ស ត់អោស
ែល់ ាកែនទ។  

 

 

 

22. ឱ្ ្ពោះ មាា ស់អ ើយ ជាអរៀង្សរាល់ដខ្ អកេង្ស្សី 10-15 
 ក់អៅកន ុង្ស្បអទសលីអបរ កយ៉ា  ្តូវានឪពុក និង្ស 
 ាកអមើលដែរបស់ពួកអេចាប់រំអលាភ។ អយើង្ស ្ិសាា ន 
សូមយោ ប៉ាូលីសនឹង្សអ វ្ ើការកាត់អោស 

និង្សចាប់ខ្ល នួជនអលេ ើសោងំ្សអ ោះ។ (ទំនុកែំអកើង្ស ១០៣: ៦) 

23. ឱ្ ្ពោះែ៏មានអពញអដ្ឋយ្ពោះអចសាា អ ើយ 
 ំអពើហិង្សាអៅអាស្តហវ ិកខាង្សតបូ ង្ស ានអកើនអ ើង្សយ៉ា ង្សខាែ ំង្ស។ 

សូម្ទង្ស់ានដែរកាជនរង្សអ្រោះ 
យ្រោះផ្ទោះរបស់ពួកអេជាកដនែង្សដែលការចាប់រំអលាភ 

និង្សមាន ំអពើហិង្សាភាេអ្ចើនានអកើតអ ើង្ស។ (អ អភសូរ 

៣២:១៨) 

24. ្ពោះននអសចករ ីអមតារ ករុ្អ ើយ 
សូម ំមកនូវអសចករ ីសុខ្សានរ  
និង្សការផ្សោះផ្ាែល់្េួសារដែលដបកាក់អៅ្រយេសដ ៊ែនសុីប
ភាេខាង្សអជើង្ស 
ដែលជាកដនែង្សស្តសរ ីភាេអ្ចើនមានបញ្ហា ផ្ល វូចិតរ  
និង្ស ំអពើហិង្សាអលើរាង្សកាយ។ 

សូមឱ្យកមេ វ ិ្ ីស្តសរ ីក្នុងក្តីសង្សឃឹមាន ំមកនូវករ ីសង្សឃឹម 

និង្សការពាាល។ (រ មូ ១៥:១៣) 

25. ្ពោះ មាា ស់អ ើយ សូមកំសានរចិតរ សារ រែួង្សចិតរ 
និង្សេំនិតរបស់កុមារអៅ្បអទសតង្ស់ហានីដែល្តូវានអេ
រំអលាភ និង្សរំអលាភបំពានអៅកន ុង្សផ្ទោះរបស់ពួកអេ។ 
(ទំនុកតអមក ើង្ស ១៧: ៨-៩) 

26. ឱ្! ្ពោះជាមាា ស់អ ើយ 
 ំអពើហិង្សាកន ុង្ស្េួសារជាអ្ចើនានលាក់ខ្ល នួអៅកន ុង្ស្បអទស

 ៊ែុយដ្កនអដ្ឋយមានដត ១០% 
ប៉ាុអ ណ្ ោះននជនរង្សអ្រោះដែលានរាយការណ៍ ំពីវា 
ប៉ាុដនរមានអារមេណ៍ជាអ្ចើនអទៀតានទុកវាជាបញ្ហា ឯកជន
។ សូម ំមកនូវអសរ កភាព ការពាាល 
និង្សយុតរ ិ្ម៌ែល់ជនរង្សអ្រោះោងំ្ស ស់អ ោះ។ (មា៉ា កុស 
៤:២២) 

27. សូមឱ្យស្តសរ ីអៅ្បអទសហវ ីលីពីន 
ានអេចផ្ុតពីការរំអលាភអសពសនថវៈ 
និង្ស ំអពើហិង្សាកន ុង្ស្េួសារ សូមយោ ពួកអេានបង្ហា ញ 

អែើមបីរកជំនួយ អហើយដសវ ង្សរកការការពារ ការពាាល 

និង្សយុតរ ិ្ម៌ 
អហើយសូមឲ្យជនអលេ ើសោងំ្សអ ោះានង្ហកអចញពី ំអពើហិង្សា 

និងអរៀនអររពស្តសរ ីផ្ង្សដែរ។ (អ សាយ ១:១៦) 

28. អយើង្សសូម រេុណ្ទង្ស់ 
ដែលអៅមាន្បអទសដែលមានមស្តនរ ីប៉ាូលីសអសាេ ោះ្តង្ស់ 
ដែលជួ ដល់ស្តសរ ីដែលរង្សផ្លប៉ាោះពាល់ 

អដ្ឋយ ំអពើហឹង្សាអៅកន ុង្សការដសវង្សរកជំនួយពីពួកអេ 
មានការអររពខ្ល នួឯង្ស និង្សកមាែ ំង្សដែលពួកអេ្តូវការ។ 
(ទំនុកែំអកើង្ស ៤៦: ១) 

 



 ្សិាា នសរំាប…់…………. 

1. បិតាអ ើយ ភាពតានតឹង្ស និង្សការ្ចបូក្ចបល់ 
ដដលប ា្ លមកពីការជាប់បិទខ្ទប់ 

ានអ វ្ ើឲ្យមានការចុោះអខ្ាយខាង្សឯរាង្សកាយ ផ្ល វូចិតរ ហិរញ្ញ វតថ ុ 
 ំអពើហិង្សាផ្ល វូអភទ និង្ស 
 ំអពើហិង្សាអលើស្តសរ ីអៅកន ុង្ស្បអទសជប៉ាុន។ 
សូមជួយឱ្យស្តសរ ីោងំ្សអ ោះានរត់អេចខ្ល នួពីការរំអលាភបំពាន
អនោះ អហើយសូមអអាយពួកអេានទទួលជំនួយដែលមកពី្ទង្ស់ 
អហើយយក្ទង្ស់អ វ្ ើជាពនែ ឺអៅកន ុង្សភាពង្សង្សឹតអនោះផ្ង្សដែរ។ 
(ទំនុកតអមក ើង្ស៣១: ៤) 

2.កន ុង្សចំអ្មស្តសរ ីជនជាតិអែើមភាេតិចអៅកន ុង្ស្បអទសកា្
ដ្ឋ១០ ក់ មាន៦ ក់ានរាយការណ៍ ំពីហឹង្សាអលើរាង្សកាយ 
និង្សការរំអលាភផ្ល វូអភទ។ 
អយើង្ស ្ិសាា នស្មាប់ការផ្លែ ស់បត រូអៅអលើវបប្ម៌ 
និង្សផ្ាត់េំនិតការ នុវតរ  
និង្សចាប់ដែលនឹង្សអាចជួយស្តសរ ីោងំ្សអ ោះ 
ឱ្យរស់អៅអដ្ឋយរេ នការភ័យខាែ ចនឹង ំអពើហឹង្សាផ្ង្សដែរ។ 
(អ សាយ ៤១:១០) 

3. ្ពោះជាមាា ស់អ ើយ សូមផ្លែ ស់បត រូែួង្សចិតរ  
និង្សេំនិតរបស់បុរសអៅ្បអទសឥ ា្  ដែលមិនអររព 
និង្សរំអលាភបំពានអៅអលើស្តសរ ី។ 
សូមឱ្យស្តសរ ីៗដែលអៅ្បអទសឥ ា្ េេួលបានការអររព ភាពនែែែន រូ 
ការការពារ និង្សទទួលានការ ប់រំ 

្ពមទាំងានរកអ ើញនូវសនរ ិភាពពិតអៅកន ុង្ស្ពោះអយស៊ែូ វ្េីសទ ផ្ង្ស

ដែរ។ (ទំនុកតអមក ើង្ស៤: ៨) 

4. ឱ្! ្ពោះជាមាា ស់ែ៏មាន្ពោះអចសារ អ ើយ អយើង្សសូមសរអសើរ 
និង្ស រ្ពោះេុណ្ទង្ស់ 
ដែលចាប់អៅ្បអទសហ្វ ំង្ស ង្ស់មានការផ្លែ ស់បត រូ 
អែើមបជីួ ជនរង្សអ្រោះព ីំអពើហឹង្សាមានលទធភាពចូលអៅរកកដនែ

ង្សសាា ក់អៅ ដែល្បអសើរជាង្សជ្មក។ (សុភាសិត៣០:៥) 

5. ឱ្! ្ពោះននអសចករ ីអមតារ ករុ្អ ើយ 
សូមការពារសិសស្សីៗអៅសាលានន្រយេសក្ូឌឺវឌឺវរ័ ដដល្រូវបាន្រូចាប់រំអលាភ។ 

អយើង្សក៏សូម ្ិសាា នស្មាប់ការលុបអចាលននការ នុវតរវបប្
មន៌នការការ់្បដ្ឋប់យេេរបស់ស្តសរ ី 
អហើយសូមអអាយជនរង្សអ្រោះោងំ្សអ ោះ 
ទទួលានការអមើលដែដែលសមរមយ និង្ស្តឹម្តូវផ្ង្សដែរ។ 
(ទំនុកែំអកើង្ស ៥:១១) 

6. ឱ្! ្ពោះវរបិតាអ ើយ 
សូមទតអមើលស្តសរ ីោងំ្ស ស់អៅ្បអទសដ្ឋណឺមា៉ា ក 
ដែលាត់បង្ស់ការអររពខ្ល នួឯង្ស អហើយមិនមានកមាែ ំង្ស 
អែើមបីរត់អេចពី ំអពើហឹង្សាអៅកន ុង្ស្កមុ្េួសារបស់ពួកអេ។ 
សូមសារ រអ ើង្សវញិនូវករ ីសង្សឃឹមែល់ពួកអេ។ 
(ទំនុកតអមក ើង្ស៦៨:១៩) 

7. បិតាអ ើយ 
អយើង្ស ្ិសាា នស្មាប់ការសារ រអ ើង្សវញិននទំ ក់ទំនង្សអៅកន ុង្ស

្េួសារក្នុង្បអទសកូអរ ដែលានាក់ដបក 

អដ្ឋយសារដត ំអពើហឹង្សាកន ុង្សផ្ទោះ 

កូនៗរបស់ពួកអេានរត់អចញផ្ទោះ 
អហើយមនុសសជំ ន់អ្កាយក៏យកការអនោះជាេំរ។ូ 
សួម្ទង្ស់ានបញ្ាប់ការអនោះផ្ង្សដែរ។ (ទំនុកតអមក ើង្ស១៤៧:៣)  

8. បិតាអ ើយ អៅ្បអទសព័រទុយហ្ក ល់ 
មានយុវជន៦៧%ានេិតថ្ន ំអពើហឹង្សាដែលមានអៅកន ុង្សទំ
 ក់ទំនង្សអសាហ្្រន់ដតជាអរឿង្ស្មេតា។ 
សូមឲ្យពួកអេ្តូវានបអ្ង្សៀន 
និង្សសាា ល់ពី វ ីដែលជាអសចករ ី្សឡាញ់ពិត្ាកែ 
អហើយអរៀនអររពរា អៅវញិអៅមក។ (១យ៉ាូ ហ្ន៤: ១០-១១) 

 

 

 

9. ភាពតានតឹង្ស ភាព្កី្ក ការបិទខ្ទប់ 
និង្សការ ត់ការង្ហរអ វ្ ើ ានអ វ្ ើអអាយមានការរំអលាភអសពសនថវៈ 

និង្ស ំអពើហិង្សាបានយក្ើរយ ើងអៅអលើស្តសរ ីអៅ្បអទស ៊ែុយរហូ្ា យ។ 

្ពោះ មាា ស់អ ើយ 
សូមជួយមនុសសោងំ្សអ ោះអអាយរកវ ិ្ ី ដែលលអជាង្សអនោះ 
អែើមបីបំាត់ភាពតានតឹង្ស អហើយពិភាក្ារា  
អែើមបីអដ្ឋោះ្សាយបញ្ហា របស់ពួកផ្ង្សដែរ ។ (ភីលីព ២:២) 

10. ្ពោះអ ើយ សូមការពារអកេង្ស្សីអៅ្បអទសហសីមាអវ 
ពីការរំអលាភបំពាន 
និង្សការរំអលាភដែលអ វ្ ើអ ើង្សអដ្ឋយសាច់ញាតិរបស់ពួកអេ។ 
អៅអពលមានការរំអលាភបំពានអកើតអ ើង្សសូមកុំឲ្យសមាជិក្េួ
សារោងំ្ស ស់អៅអសង ៀម អែើមបី “ការពារ ម្តកូល” អ ោះអ ើយ 
ប៉ាុដនរផ្ទ ុយអៅវញិ 
សូមអអាយពួកអេានចាត់ទុកវាជាកាតពវកិចា  
ដែលពួកអេ្តូវអ វ្ ើ អែើមបីការពារ ការ្សឡាញ់ 
និង្សឱ្យតនមែកូនអៅរបស់ពួកអេផ្ង្សដែរ។ (សុភាសិត ១៨:៥) 

11. ្ពោះ មាា ស់អ ើយ សូម ំមកនូវការដ្បចិតរ  
និង្សការពាាលែល់ ស់ ាកដែលខូ្ចចិតរដែលប រ្ លឱ្យពួក
អេអែើរអ វ្ ើាប ាកែនទអៅ្បអទសរ មូា៉ា នី។ 
សូមឱ្យកា ី្សឡាញ់របស់្ទង្ស់ានផ្លែ ស់បត រូ 
អហើយចាក់បង្សហ រូអៅអលើពួកអេ 
អែើមបីអអាយអេអរៀន្សឡាញ់ ាកែនទផ្ង្សដែរ។ (ទីតុស ២:១២) 

12. ្ពោះ មាា ស់អ ើយ 
អយើង្ស ្ិសាា នស្មាប់ស្តសរ ីអៅ្បអទសា៉ា រា ហ្ា យដែលទទួលរង្សនូ
វ ំអពើហិង្សា្េប់្បអភទ។ សូមឱ្យរាស្តសរ របស់្ទង្ស់ានជួយពួកអេ 

កន ុង្សការរត់អេចខ្ល នួពី ំអពើហិង្សា និង្សទទួលានអសរ កភាព 

តាមរយោះ្ពោះបនទ លូរបស់្ទង្ស់ផ្ង្សដែរ ។ (យ៉ាូ ហ្ន៨:៣៦) 

13. អយើង្សសូម ្ិសាា ន្ពោះ មាា ស់អ ើយ ស្មាប់បុរស 
និង្សស្តសរ ីអៅ្បអទសប៉ាូ  ូញដែលអញៀន្សា។ 

សូមពាាល្ពលឹង្ស វញិ្ហញ ណរបស់ពួកអេ 
អែើមបីឲ្យពួកអេបញ្ឈប់រាល់ហិង្សាដែលអ វ្ ើអៅអលើបរ ី ឬ្បពនធ  
និង្សកូនៗរបស់ពួកអេផ្ង្សដែរ។ (សុភាសិត ២០: ១) 

14. បិតាអ ើយ អយើង្សសូម ្ិសាា នស្មាប់ស្តសរ ី 
និង្សកុមារអៅ្បអទសារាងំ្ស ដដលរងយ្រោះយោ  ំអពើហិង្សាកន ុង្ស្េួសារ 

ានអកើនអ ើង្សយ៉ា ង្សខាែ ំង្សកន ុង្ស ំ ុង្សអពលបិទខ្ទរ់។ “ពួក្បសុៗ
អ ើយ ចូរ្សឡាញ់្បពនធចុោះ កុំឲ្យមានចិតរជិនឆ្អន់អ ើយ ”។ 
(កូល៉ាុស ៣:១៩)  

15.  ្ពោះ មាា ស់អ ើយ 
សូមអ្ាសែួង្សចិតរស្តសរ ីអៅកន ុង្ស្បអទសកូកាសុីសខាង្សអជើង្ស 
ដែលធ្លែ ប់រងយ្រោះយោ  ំអពើហិង្សា 

និង្សស្តសរ ីអៅ្បអទសរុសសុ ីដែលានាត់បង្ស់ជំអនឿ 
អលើទំ ក់ទំនង្សអសាហ្ និង្ស្េួសារ។ (ទំនុកតអមក ើង្ស៧២:១៣-១៤) 

16.  សូម ំមកនូវការផ្លែ ស់បត រូអាកបបកិរយិ 
និង្សការ នុវតររបស់ជនជាតិអ តយូ ពីពីវបប្ម៌ននការអ្បើ ំអពើ
ហិង្សាអៅអលើស្តសរ ី។សូម ំមកនូវការពាាលែល់ស្តសរ ី១៩ភាេរយនន

្បអទសអ តយូ ពីដែលរាយការណ៍ពីការអ វ្ ើាបរាង្សកាយអដ្ឋយនែ
េូរបស់ពួកអេ។មានស្តសរ ីជាអ្ចើនដែល្តូវការការដែោសំុខ្ភាព 
អែើមបីពាាលមុខ្របួសរបស់ពួកអេ។ (ទំនុកែំអកើង្ស៣០: ២) 

17. សូមេង្ស់អៅជាមួយ ាកដែលមានភាពឯអកា 

និង្សមានអ្នក្ខ្វោះខារ្នធ្លន អៅ្បអទសស៊ែុយដ ត។ 

សូមការពារពួកអេពីភាពតានតឹង្ស 
ដែលអាច ំឱ្យមាន ំអពើហិង្សាអៅកន ុង្សទំ ក់ទំនង្ស   ។ 

(ទំនុកែំអកើង្ស ៩៤:១៩) 

18. ្ពោះ មាា ស់អ ើយ អៅ្បអទសស្តហា ីនដ ន មានបញ្ហា សង្សាម 
ែូចជាការអញៀនអ្េឿង្ស្សវងឹ្សអ្េឿង្សអញៀន 
និង្សយុវជនរេ នការង្ហរអ វ្ ើ ឧ្កិែាកមេ និង្ស ំអពើហិង្សា។ 
សូម ំមកនូវការសាា រអ ើង្សវញិខាង្ស្ពលឹង្ស វញិ្ហញ ណ 
អែើមបីអអាយ្បជាជនានង្ហកអៅរក្ទង្ស់ (អ សាយ ១១:១៩) 

19. ្ពោះែ៏មានមហិទធិ រទិធ 
អយើង្សសូម រ្ពោះេុណ្ទង់្សដែលប៉ាូលីសអៅ្បអទសឥណឌ អូនសីុអឆ្ែ ើ
យតបយ៉ា ង្សឆប់រហ័ស 
អៅអពលពួកអេលឺ ំពីអហតុការណ៏ដែលោក់ទង្សនឹង្ស ំអពើហឹង្សា 
“ ឱ្្ពោះ មាា ស់អ ើយ 
្ទង្ស់អ្ជៀប ំពីអសចកា ីទុកអសាករបស់មនុសសទន់្ជាយ” ។ 
(ទំនុកែំអកើង្ស ១០: ១៧-១៨) ។ 

20. បិតាដែលេង្ស់អៅសាថ នសួេ៌អ ើយ 
អយើង្ស ្ិសាា នស្មាប់ជនអលេ ើសដែល្ប្ពឹតរ ំអពើហិង្សាកន ុង្ស្ប
អទសអ សា៉ា ញ្រូវបានការ់យទស។ សូមឱ្យពួកអេានដ្បចិតរ  

និង្សផ្លែ ស់បត រូជីវតិរបស់ពួកអេ។ (ទំនុកែំអកើង្ស ១១: ៥) 

21. បិតាអ ើយ 
អយើង្ស ្ិសាា នស្មាប់ ាកដែលមិនហ្៊ែ នរាយការណ៍ ំពីការរំ
អលាភអសពសនថវៈអៅកមព ុជា អដ្ឋយសារដតការខាេ ស់អ ៀន 
និង្សខាែ ចនរ្មាា ក់អ វ្ ើការសង្សសឹកអៅអលើ្េួសាររបស់ពួកអេ។ 
សូមឱ្យពួកអេរកអ ើញភាពកាែ ហ្ន និង្សជំនួយ 
និង្សការការពារដែលពួកអេ្តូវការ។ (ទំនុកតអមក ើង្ស ៩១: ២) 
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