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2021. 11.  
ការអធិស្ឋា នសម្រាបអ់នកធធវើទុកខបុកធននញនិងអនកធោស 

ធៅកនុងខែធនេះ ធយើងនឹងអធិស្ឋា នសម្រាបអ់នកខែលម្ររូវធេធបៀរធបៀនធោយ
ស្ឋរជំធនឿ និងអនកជាបព់នធធនាគារ។ ការអធិស្ឋា នសម្រាបពួ់កធេ េឺជាកិច្ច
ការនយួខែលម្រពេះជាាច ស់បានម្របេល់នកែល់ធយើង។ គាា ននរណាាន ក់ខែ
លម្រពេះននិអាច្ផ្លា ស់បតូរបានធទ។ ែូធច្នេះ សូនធអាយធយើងអធិស្ឋា នោងំអស់
គាន
ធអាយពួកធេទទួលបានធសរភីាព និងសនតិភាព ខែលធោកីយធ៍នេះននិអាច្
ផ្តល់បាន។ »ម្រពេះះអាច ស់ធោេះខលងអនកជាបឃុ់ំះឃងំ» 
(ទំនុករធនកើង ១៤៦:៧) 

 

 
22. ឱះម្រពេះបិតាធអើយះធយើងអធិស្ឋា នសម្រាបក់ារការពារះ
និងការពាបាលែល់ម្របធទសធអរយពីូ។ះសូនធអាយ
ពួកធេរស់ធៅធោយានសនតិភាពះនិងស្ឋនេគីះនិងកំុធអាយអនកធម្រៅះ
បំខបកជារិស្ឋសនរ៍បស់ពួកធេធ ើយ។ 
23. ឱះម្រពេះអាច ស់ធអើយះ
ធយើងែំុ្អធិស្ឋា នសូនធអាយម្រពេះវញិ្ញា ណបរសុិទធធធវើការកនុងអនកធោសធៅ
ម្របធទសហ្វ ងំ ង។់ះសូនម្របោនកាា ងំះនិងអនកធធវើការធៅកនុងពនធនាគារះ
ម្រពនោងំសូនធអាយធសច្កតី
ម្រសោញ់របស់ម្រទងា់នធៅែល់ែួងចិ្រតរបស់ពួកធេផ្ងខែរ។ 
24. ម្រពេះអងគធអើយ 
សូនកំស្ឋនតចិ្រតែល់អនកធជឿធៅកនុងម្របធទសឥណឌូ ធនសីុខែលម្ររូវធេធបៀរ
ធបៀន។ ានអនកែាេះម្ររូវបានឃា រពីកូន 
ប ុខនតគាា នអវីខែលអាច្ពម្រារពួ់កធេធអាយឆ្ងា យពីធសច្កតីម្រសោញ់
របស់ម្រទងធ់នាេះធទ។ (រ  នូ ៨:៣៨-៣៩) 
25. ម្រពេះអងគធអើយ ធយើងអរម្រពេះេុណសម្រាបធ់សរភីាពធៅកនុងរំបន់អឺុរ  បុ។ 
សូនធអាយធយើងែំុ្អរម្រពេះេុណម្រទង ់
ធ ើយកនឹ៏កចបំងបអូនម្របុសម្រសីធយើងខែលម្ររូវបានធេធបៀរធបៀនផ្ងខែរ។ 
(រ  នូ ១២:១៥) 
26. ឱ ម្រពេះអាច ស់ធអើយ ធយើងអធិស្ឋា នសម្រាបស់្រសតី 
និងធកាងម្រសីធៅកនុងម្របធទសលីធបរយី  ខែលជាបព់នធនាគារ 
ពីបទឧម្រកិែាកនាខែលពួកធេននិបានម្របម្រពឹរត។ 
សូនធអាយពួកគារា់នធសរភីាព។ (ទំនុករធនកើង ១៤៦:៧) 
27. ម្រពេះននធសច្កតីធនតាត ករណុា! 
ធយើងែំុ្សូនអធិស្ឋា នស្រសតីខែលជាបព់នធនាគារធៅកនុងម្របធទសឥណាឌ ។ 
ានខរម្រទង់ធទ ខែលអាច្ពាបាល និងស្ឋត រពួកធេធ ើងវញិ 
ធៅធពលខែលពួកធេម្ររូវអនកែនទធនើលាយ។ ( ទំនុករធនកើង ៦៨:៦) 

 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

28. ឱ ម្រពេះបិតាខែលេងធ់ៅស្ឋា នសួេ!៌ 
សូនម្របោនពរែល់ពន័ធកិច្ចខែលធធវើជានយួអនកធោសធៅកនុង
ម្របធទសរ  ាូ នី។ 
សូនធអាយម្រពេះបនទូលរបស់ម្រទងប់ានផ្ាយែល់អនកធោសធៅទីធនាេះ 
ធអាយម្ររ បន់កកនុងម្រទង ់និងានធសរភីាពផ្ងខែរ។ (១ធពម្ររុស៣:១៨-
១៩) 
29. ម្រពេះអាច ស់ធអើយ សូនម្របោននូវការធលើកទឹកចិ្រត 
និងកាា ងំែល់ព័នធកិច្ចខែលផ្ាយែំណឹងលអពីម្រពេះធយស ូ
ធៅពនធនាគារកនុងម្របធទសជប ុន។ 
សូនធអាយអនកធោសោងំធនាេះានជំធនឿធលើម្រទង ់និង
ទទួលបានធសរភីាពកនុងអងគម្រពេះម្រេិសត។ (កាឡាទី ៥:១) 
30. ឱ ម្រពេះបិតាធអើយ 
សូនជួយះធអាយធយើងែំុ្អរធ់ោសែល់អស់អនកខែលធបៀរធបៀនអនកបំធរ ើម្រទ
ង។់ រឯីែំុ្វញិ ែំុ្សំុបញ្ញា កម់្របាប់អនករាល់គាន ថា ចូ្រម្រសឡាញ់ខ្ា ងំសម្ររូវ
របស់អនករាល់គាន  ម្រពនោងំទូលះអងវរម្រពេះះជាាច ស់ សូនម្រពេះអងគម្របោនពរឲ្យ
អស់អនកខែលធបៀរះធបៀនអនករាល់គាន ផ្ង។ (ា ថាយ ៥:៤៤) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
1. ម្រពេះបិតាខែលេង់ធៅស្ឋា នសួេ ៌
ធយើងសូនអធិស្ឋា នធអាយម្រទងេ់ង់ធៅជានយួអនកធោសកនុងទីម្រកុង ុងកុង។ 
ម្របោនពួកធេានកាា ងំស ូ ម្រោ ំ
និងកាា ហ្នកនុងការម្របឈននុែជានួយធម្រគាេះថាន ក។់ 
ជួយះធអាយពួកគារា់នជំធនឿ និងនិនធបាេះបងជំ់ធនឿរបស់ពួកធេ។ (វវីរណៈ 
១២:១១) 
2. ម្រពេះអាច ស់ធអើយ សូនម្របោនកាា ងំែល់ធកាងៗខែលធជឿ 
ធៅកនុងម្របធទសសវីស ខែលម្ររូវធេចំ្អកធនើលាយធៅស្ឋោធរៀន។ 
សូនធអាយម្រេូយកចិ្រតទិកោកែ់ល់ពួកធេ ធែើនបធីអាយស្ឋោធរៀន
ជាកខនាងសុវរាិភាពសម្រាបពួ់កធេ។ ( ា ថាយ ៥:១០) 
3. បិតាធអើយ ានរំបនែ់ាេះធៅកនុងម្របធទសឥណឌូ ធនសីុ 
េឺម្រេិសតបរស័ិទម្ររូវបានធេធបៀរធបៀន និងននិ
អនុញ្ញា រិធអាយជួបជំុធៅកនុងម្រពេះវហិ្រ។ សូនធអាយអំណាច្ម្រពេះធច្ស្ឋត ម្រទង ់
ធៅជាបជ់ានយួអនកធជឿោងំធនាេះ។ (កាឡាទី ៥:១) 
4. ម្រពេះបិតាធអើយ សូនជួយះម្រេិសតបរស័ិទធៅកនុងម្របធទសោណឺា ក 
ធៅខរបនតជានយួម្រពេះបនទូលម្រទង ់  ធបើធោេះបីជាជំធនឿធៅកនុងម្រពេះេនពរីែុសគាន  
ធ ើយខែលានននុសសនយួចំ្នួនធចទថាម្រជុល។ (កិច្ចការ ២:៤២) 
5. ម្រពេះអងគធអើយ 
អរម្រពេះេុណម្រទងស់ម្រាបម់្រកុនអនកធជឿធៅកនុងម្របធទសអ ុយរា ហ្គ យ ខែលនាំ
អនកធោសអានម្រពេះេនពរី និងធម្រច្ៀងសរធសើររធនកើងម្រពេះ។ 
សូនម្រទងធ់បើកែួងចិ្រតអនកធោសោងំធនាេះ 
ែូធច្នេះពួកធេនឹងយល់ពីម្រពេះបនទូលម្រទង ់និងធជឿម្រទង់ផ្ងខែរ។ (លូកា ២៤:៤៥) 
6. ម្រពេះអាច ស់ធអើយះអធិស្ឋា នសម្រាបអ់នកធជឿធៅធនបា ល់ះ
ខែលម្ររូវម្រកុនម្រេួស្ឋរធបៀរធបៀន។ះសូនម្រទងក់ារពារម្រកុនជំនំុះ
និងសាជិកកនុងម្រពេះវហិ្រខែលម្ររូវបានធេបធនាទ សថាជាអនកនាំជំងឺកូវរី។ះ
(ា ថាយះ១០:២២) 
7. ម្រពេះអាច ស់ធអើយ 
ធយើងអធិស្ឋា នសម្រាបជ់នធ ៀសែាួនធៅកនុងម្របធទសអាលាឺន ង ់ខែលានការ
រស់ធៅយ ងពិបាក។ 
សូនធអាយពួកធេម្ររូវបានទទួលស្ឋគ ល់ជាម្របជាជនធៅកនុងម្របធទសធនាេះ និង
សូនធអាយម្រេិសតបរស័ិទជួយះែល់ពួកធេផ្ងខែរ។ (ធលវវីនិយ័១៩:៣៤) 
8. ម្រពេះអងគធអើយ ានននុសសជាធម្រច្ើនកំពុងធម្រសកឃា ន 
និងននុសសខែលានរំរវូការធៅកនុងម្របធទសធវៀរណាន ធៅធពលធនេះ។ 

សូនប េះពាល់ចិ្រតននុសសកនុងការជួយះែល់អនកោងំធនាេះ។ (ា ថាយ ២៥:៣៥) 
9. 
ម្របធទសពរ័ទុយហ្ក ល់ានភាេរយែពស់បំផុ្រននស្រសតីខែលជាបព់នធនាគារធៅអឺ
រ  បុ។ះម្រពេះអងគធអើយសូនធអាយស្រសតីោំងធនាេះស្ឋគ ល់ម្រពេះម្រេិសតះ
តានរយៈពន័ធកិច្ចអនកធោសះនិងអាច្ចូ្លរនួស្ឋត បក់នាវធីិ
ស្រសតីកនុងកតីសងឃនឹផ្ងខែរ។ះ(២កូរនិថូសះ៣:១៧) 
10. ម្រពេះអាច ស់ធអើយះសូនការពារែល់ស្រសតីះ
និងធកាងម្រសីធៅកនុងម្របធទសលីធបរយី ។ះធៅទីធនាេះះម្របសិនជា
បតីរបស់ស្រសតីាន កស់្ឋា ប់ះ
ធនាេះធេបងខំគារ់ធអាយធរៀបការជានយួបងបអូនម្របុសរបស់ខ្ងបតីះឬពួកធេនឹង
ម្ររូវបញ្ាូ លធច្ញធអាយឆ្ងា យពីម្រេួស្ឋរធោយគាា នបានអវីោំងអស់។ះ 
(យ កុបះ១:២៧) 
 

 
 

11. បិតាធអើយ 
សូនម្រទងម់្របោនកាា ងំែល់អនកផ្ាយែំណឹងលអធៅកនុងម្របធទសខស ប ខីែល
ម្ររូវបានម្រពេះវហិ្រពីធែើនចំ្អកធនើលាយ។ សូនម្រទងម់្រកធស្ឋប 
និងធលើកទឹកចិ្រតែល់ពួកធេ និងនាំស្ឋនេគីភាពែល់ម្រពេះវហិ្រោងំអស់។ 
(ធអស្ឋយ ៤១:១០) 
12. បិតាធអើយ 
សូនធអាយអនកធោសធៅកនុងម្របធទស វីលីពីនទទួលបានធសច្កតីម្រសោញ់
ែអ៏ស្ឋច រយរបស់ម្រទង ់តានរយៈអនកបំធរ ើម្រទងធ់ៅកនុងពនធនាគារ 
និងធអាយពួកធេស្ឋគ ល់ម្រទងជ់ាអងគសធស្រាគ េះរបស់ពួកធេ។ 
ធយើងកអ៏ធិស្ឋា នសម្រាបសុ់វរាិភាព និងការការពារែល់អនកធោសពីជំងឺ 
ធម្រពាេះធយើងែឹងថាធៅកនុងពនធនាគារានននុសសធម្រច្ើនណាស់។ (រ  នូ ៨:១) 
13. ឱ បិតាធអើយ 
ធយើងអធិស្ឋា នធអាយអាឌីវ ស្ឋសខែលជាជនជារិធែើនកនុងម្របធទសឥណាឌ ។ 
ពួកធេម្ររូវបានធេគាបសងករ ់និងធចទម្របកានធ់ោយនិនខននជាការពិរ 
ម្របសិនជាពួកធេជាម្រេិសតបរស័ិទ។ (ទំនុករធនកើង ៨២:៣) 

14. ម្រពេះអងគធអើយ 
សូនម្រទង់ធបើកផ្ាូវែល់ម្រេិសតបិរស័ទកនុងការបំធរ ើព័នធកិច្ចសម្រាប់អនកធោសធៅ
កនុងម្របធទសបារាងំ។ 
សូនធអាយអនកធោសរចួ្ពីអំធពើបាបតានរយៈម្រពេះបនទូលរបស់ម្រទង់។ 
(ធអស្ឋយ ៦១:១) 
15. ម្រពេះអាច ស់ធអើយ 
វពិរជាពិបាកធធវើជាម្រេិសតបរស័ិទធៅកនុងម្របធទសកូធរ  ខ្ងធជើង។ 
ានអនកធជឿជា
ធម្រច្ើនខែលម្ររូវបានម្រេួស្ឋរធបាេះបងធ់ចល។សូនម្រទងជួ់យះធអាយពួកគាររ់កបា
នអនកធជឿខែលអាច្ជាម្រេួស្ឋរថាីសម្រាបពួ់កគារ។់ (ា កុស ១៣:១៣) 
16. ឱ ម្រពេះបិតាធអើយ 
ធយើងអធិស្ឋា នសម្រាបអ់នកធោសធៅកនុងម្របធទសប ូណាខអ រធអាយែឹងថា 
ម្រទងម់្រសោញ់ពួកធេ និងធអាយពួកធេទទួលម្រពេះម្រេិសតជាអងគសធស្រាគ េះ។ 
(ធអធ សូ ២:៤-៥) 
17. ឱ ម្រពេះែា៏នម្រេបោ់ងំអំណាច្ម្រពេះធច្ស្ឋត  
សូនម្របោនកាា ងំែល់ម្របជាជនធៅកនុងម្របធទសរ  ាូ នី 
ធែើនបធីអាយពួកគាររ់ងឹា ំនិងផ្ាយពីជំធនឿរបស់ពួកគារ ់
ធបើធោេះបីជានិរត ស័្រកតពួកគារប់ែិធសធកធ៏ោយ។ (១ធពម្ររុស ៣:១៥) 
18. ឱ ម្រពេះអាច ស់ធអើយ សូនថាវ យសិរលីអែល់ម្រទង ់
ខែលម្រេិសតបរស័ិទធៅម្របធទសកូធរ  បាននាែំំណឹង
លអពីម្រពេះម្រេិសតធៅែល់អនកធោស។ ធបើធោេះបីជាពួកគារជ់ាអនកធោស 
ធ ើយខបកធច្ញពីម្រេួស្ឋរ ប ុខនតសូនធអាយពួកគារែឹ់ងថា    ៦៩:៣៣) 
19. ម្រពេះបិតាធអើយ សូនធអាយម្រេិសតបរស័ិទរិច្រួច្ខែលធៅកនុងម្របធទសជប ុន 
ននិានអារនាណ៍ឯកា ប ុខនតសូនធអាយពួកគារជ់ាទីបនាទ ល់សម្រាបម់្រពេះម្រេិសត 
ធោយននិបាកទឹ់កចិ្រត។ (២កូរនិថូស ៤:៨-៩) 
20. ឱ ម្រពេះវរបិតាខែលេងធ់ៅស្ឋា នសួេ ៌
ធយើងែំុ្អធិស្ឋា នសម្រាប់ពន័ធកិច្ចកនុងពនធនាគារននម្របធទសធអសាញ។ 
សូនធអាយបុរស និងស្រសតី  ទទួលបាការសធស្រាគ េះពីម្រពេះធយស ូវម្រេិសត។ 
(យ ូហ្ន ១៤:៦) 
21. ឱ ម្រពេះននធសច្កតីម្រសោញ់ 
សូនម្របោននូវអំធណាយយ ងវធិសសននការសធស្រាគ េះែល់អនកធោស 
ខែលបានចូ្លរនួធៅកនុងព័នធកិច្ចស្រសតីកនុងកតីសងឃនឹននអងគការTWR 
ធៅឯពនធនាគារននម្របធទសបា រា ហ្គ យ។ (កិច្ចការ ៤:១២) 
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