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

 

2021. 12. 
ការសរសសើរ និង អរព្រះគុណ 

 

“ចូររាយាមក្នុងសសចក្ដីអធិស្ឋា ន ទាំងចាំយាមក្នុងសសចក្ដីស ះឯង 
សោយពាក្យអរព្រះគុណ” (កូ្ល ុស៤:២) ងមនិអាចមានការដងឹគុណបានសេ 
លុះព្ាតែព្រលឹងវញិ្ញា ណរបស់សយើងបានភ្ញា ក្ស់ ើងស ើយការដកឹ្ ាំរបស់
ព្រះវញិ្ញា បរសុិេធក្គ៏ងស់ៅជាមយួសយើង។ សសចក្ដីសមាា ក្រណុា 
សសចក្ដសីបបរុស ភ្ញរបរសុិេធ សសចក្ដីព្សឡាញ់ និង ភ្ញរអស់ក្លបជានចិច 
សនះស ើយមលូស ែុតដលសយើងសរសសើរ និងអរព្រះគុណដល់ព្េង។់ 
សយើងនងឹអធិស្ឋា នជាមយួ ព្បធានបេនន “ការអរព្រះគុណ” តដលបានព្បមូល
ផដុ ាំរបីណាដ លព្បសេស  សៅសលើរភិរសោក្សព្មាបត់ែធនូ។ 
សូមឲ្យសយើងទាំងអស់បានសរសសើរព្រះជាមយួចសព្មៀ
ងននព្រះវញិ្ញា ណបរសុិេធ។ 

 

 

19. ព្រះអមាច ស់សអើយ សយើងែាុ ាំសូមសរសសើរែសមកើងដល់ព្េង ់
តដលបានព្បទន សអាយមានអនក្សព្មបសព្មួលរន័ធកិ្ចចស្រសាីក្នុងក្ាីសងឃមឹ 
សៅក្នុងព្បសេសសនបា ល់ និងអធិស្ឋា នសព្មាបអ់នក្ស្ឋា បថ់្មសីអាយេេួល
បានសសចក្ាីសងឃមឹក្នុងព្េង ់ាមរយៈរន័ធកិ្ចចស្រសាីក្នុងក្ាីសងឃមឹសៅេីស ះ។ 
(១កូ្រនិថូ្ស ១:៤) 
20. ព្រះបិាសអើយ សយើងែាុ ាំសូមអរព្រះគុណព្េង ់
សព្មាបអ់នក្ស័ស្រគមចិែាសធវើការងារក្នុងរ័នធកិ្ចចស្រសាីក្នុងក្ាី
សងឃមឹក្នុងព្បសេសស៊ែុយតអ៊ែែ ដូចជា សែរនី, សអវ , ែឺសទីន, ស ស ន 
និងសរ  សបកា។ សូមព្េងព់្បទនព្រះររ
សព្មាបដ់ល់នដតដលរួក្សគបានបាំសរញការងារ។ (េាំនុក្ែសមកើង ៩០:១៧) 
21. ព្រះដម៏ានព្គបទ់ាំងអាំណាចព្រះសចស្ឋា  
សយើងែាុ ាំសូមអរព្រះគុណព្រះអងគសព្មាបអ់នក្ស្ឋា បស់ៅក្នុងព្បសេស
សវៀែណាម ក្នុងការេេួលបានការក្ាំស្ឋនាចិែា និងសនាិភ្ញរ 
ក្នុងក្ាំ ុងសរលជាំងឺរាែែាែ សព្ពាះរួក្សគសរៀនបានរីការសនារបស់ព្េង ់
ាមរយៈក្មមវធីិរបស់អងគការ TWR។ (២កូ្រនិថូ្ស ១:២០) 
22. ព្រះអមាច ស់សអើយ សយើងសូមសរសសើរែសមកើងព្េង ់
សព្មាបព់្បសេសអាលលឺម ងត់ដលជួយ ផគែផ់គងរ់័នធកិ្ចចស្រសាីក្នុងក្ាីសងឃមឹ។ 
ការជួយ ផគែផ់គង់របស់រួក្សគបាន ាំនូវក្មមវធីិស្រសាីសអាយមានសព្ចើនភ្ញស្ឋ។ 
(កាឡាេី ៦:៩) 
23. ព្រះអងគសអើយ សយើងសូមសរសសើរែសមកើងព្េង ់
តដលបានសបើក្ឱកាសដល់ព្កុ្មការងារស្រសាីក្នុងក្ាីសងឃមឹក្នុង
ព្បសេសសអែយរីូ បានបាំសរ ើសៅដល់ជនសភៀសែលួន និងអនក្ផ្លល ស់េីលាំសៅ។ 
សូមព្េងព់្បទននូវការរាបាល និងអនក្តដលព្ែូវការប ះពាល់រីព្េង់។ 
24. បិាសអើយ 
សយើងែាុ ាំសូមសរសសើរែសមកើងតដលសៅក្នុងព្កុ្មជាំនុាំសៅក្នុងព្បសេសហ្វ ាំង ង់
ចបស់ផាើមសបើក្ស ើងវញិ តដលការអធិស្ឋា ន ការលនែួ់ 
និងការរកី្ចាំសរ ើនព្រលឹងវញិ្ញា ណផ្លទ ល់ែលួន គឺជាតផនក្តដលសាំខាន។់ 
25. អរព្រះគុណព្រះអងគ 
តដលបានអនុញ្ញា ែសអាយមានក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ាីសងឃមឹក្នុងព្បេសជប ុនសក្ើ
ែមានស ើងក្នុងតែម ិឆ្ន ាំសនះ។ (សអស្ឋយ ៥៥:៨-៩) 
26. សូមសរសសើរែសមកើងដល់ព្រះអងគ 
រិសព្ពាះព្េងប់ានសសស្រងាគ ះជីវែិដល់អស់អនក្តដលសធវើការក្នុងក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ាី
សងឃមឹសៅក្នុងព្បសេសសអសាញ 
ក្នុងក្ាំ ុងសរលបញ្ញា ននជាំងឺកូ្វដី។(េាំនុក្ែសមកើង ៩:១) 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

27. ព្រះបិាសអើយ 
អរព្រះគុណព្រះអងគសព្មាបព់្បជាជនកូ្សរ  តដលចូលរមួក្នុងការអធិស្ឋា ន 
ស ើយសយើង
អធិស្ឋា នសូមសអាយមានមនុសសសស្ឋម ះព្ែងត់បបសនះបតនែមសេៀែ។ 
(េាំនុក្ែសមកើង ៦៦:២២) 
28. ព្រះអមាច ស់សអើយ អរព្រះគុណព្រះអងគ តដលបាន ាំព្បរន័ធផសរវផាយ 
ក្នុងការ ាំដាំណឹងលអ ក្នុងក្ាំ ុងសរលជាំងឺសរាគរាែែាែ 
ជារិសសសសៅក្នុងែាំបនកូ់្កាស៊ែូ តដលមានការរិបាក្ក្នុងការ ាំ
ដាំណឹងលអសោយសបើក្ចាំ ណាស់។ (រ  មូ ៨:២៨) 
29. ព្រះអងគសអើយ សយើងែាុ ាំសូមសរសសើរែសមកើងព្រះអងគ 
ដបែិព្រះបនទូលរបស់ព្េងប់ានចូលមក្ក្នុងដួងចិែារបស់កូ្ន។ 
សយើងែាុ ាំអធិស្ឋា នសព្មាប់អនក្ស្ឋា បស់ៅក្នុងព្បសេសឥណាា  
សូមសអាយអនក្សជឿស្ឋសនដ៍នេ
េេួលបានការប ះពាល់ចិែាាមរយៈព្រះបនទូលព្េង ់
តដលអាចសសស្រងាគ ះដល់ជីវែិរបស់រួក្សគ។( យ ូហ្ន ៦:៣៧) 
30. ព្រះអមាច ស់សអើយ សយើងែាុ ាំសូមអរព្រះគុណព្េង ់
តដលបានសព្បើក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ាីសងឃមឹក្នុងព្បសេសតស៊ែប៊ែ ី
សដើមប ីាំការសលើក្េឹក្ចិែា និងក្ាំស្ឋនាចិែាដល់ស្រសាីជាសព្ចើន។ 
អរព្រះគុណព្េងផ់ងតដរ តដល
ព្បទនសអាយមានព្បរន័ធសងគមផសរវផាយាមអីុនធឺតណែ 
សដើមប ីាំក្ាីសងឃមឹដល់មនុសសឯសេៀែ។( ២ កូ្រនិថូ្ស ១:៣) 
31. ព្រះអមាច ស់សអើយ 
សយើងែាុ ាំសូមអរព្រះគុណព្រះអងគតដលបានប ះពាល់ចិែាដល់អនក្ស្ឋា បក់្មមវ ិ
ធី”The Garden of the Heart” សៅក្នុងព្បសេសសវីស។ 
ក្មមវធីិសនះបានជួយ ដល់មនុសសក្នុងការតសវងរក្ការរាបាល 
និងការស្ឋា រស ើងវញិ។ (េាំនុក្ែសមកើង ៩:១១) 
 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
1. បិាតដលគងស់ៅស្ឋែ នសួគ ៍
សយើងសូមសរសសើរព្រះ មព្េងត់ដលព្រះវហិ្រជាសព្ចើនសៅព្បសេសរ  មូ 
បានមានការរកី្ចសព្មើនក្នុងព្បរន័ធសងគមក្នុងក្ាំ ុងសរលននវបិែាិកូ្វដិ១៩។ 
ការសនះបានសធវើសអាយរួក្សគបានជួប 
និងជួយ មនុសសជាសព្ចើនតដលមនិមានភ្ញរកាល ហ្នក្នុងការចូលព្រះវហិ្។ 
(កិ្ចចការ៨:៤) 
2. សយើងសូមអរព្រះគុណព្េង ់ព្រះសយស៊ែូវសអើយ 
តដលសធវើសអាយព្បជាជនជប ុនមានការគិែកានត់ែចាស់ោស់
ជាមយួជីវែិក្នុងវបិែាិកូ្វដី១៩សនះ សូមឲ្យរួក្សគបានតសវងរក្ព្េង ់
េុក្ចិែាសលើព្េងស់ព្មាប់ចសមលើយននជីវែិរបស់រួក្សគផងតដរ។ 
(សអស្ឋយ៥៥:១០-១១) 
3. ឱ ព្រះអមាច ស់សអើយ សយើងែាុ ាំសូមអរព្រះគុណព្េង់តដលសអាយ 
ក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ដីសងឃមឹ សៅតែបនាបសព្មើរ័នធកិ្ចចជាមួយស្រសាីតដលសៅក្នុងរនធ គារ 
»សបឿន បា សទ័រ» សៅក្នុងព្បសេសបា រា ហ្គ យ។ អរព្រះគុណព្េង់តដលព្បទនមក្នូវ 
ព្កុ្មអនក្សធវើការសម័ព្គចិែា សមាា រៈ និង ការបរចិច គ   សដើមបសីអាយ
សយើងអាច ាំអាំសណាយននសសចក្ដីសសស្រងាគ ះសៅេីស ះផងតដរ។ (យ ូហ្ន១៦:២២) 
4. បិាសអើយ 
កូ្នអរព្រះគុណព្េង់តដលមានស្រសាីសៅព្បសេសលីសបរយីា ១៨ ក្ប់ាន
សព្ជើសសរ ើសេេួលយក្ព្រះសយស៊ែូវជាព្រះសសស្រងាគ ះរបស់រួក្សគ 
ក្នុងអាេិែយតដលរួក្សគបានចូលរមួក្មមវធីិ » គូ តស៊ែ»។ 
សយើងអធិស្ឋា នសូមសអាយមានមនុសសជាសព្ចើនបានរក្ស ើញសសចក្ដីសសស្រងាគ ះមួ
យសនះ។ (លូកា១៥:៦) 
5. សយើងសូមអរព្រះគុណព្េង ់
តដលសយើងអាចមានការរកី្ចសព្មើនសៅក្នុងការផលិែក្មមវធីិ ក្ាំណប់មរែក្ 
សៅក្នុងព្បសេសសអសាញ។ 
ែាុ ាំនឹងសលើក្សរសសើរដល់ព្រះសយ ូវ ព្គបស់រលសវោ សសចក្ដីសរសសើរ
រីព្េងនឹ់ងសៅក្នុងមា ែ់ែាុ ាំជានិចច (េាំនុក្ែសមកើង៣៤:១) 
6. បិាសអើយ 
កូ្នអរព្រះគុណព្េងស់ព្មាបព់្កុ្មអនក្សម័ព្គចិែាដស៏ស្ឋម ះព្ែង៣់០ ក្ ់
តដលសធវើការជាមយួ TWR ក្នុងរន័ធកិ្ចចស្រសាីក្នុងក្ដីសងឃមឹ 
សៅព្បសេសកូ្សរ  ខាងែបងូ។ អរព្រះគុណព្េងត់ដលព្បទនសអាយ
រួក្សគនូវអាំសណាយទនសផសងៗ ស ើយ ាំរួក្សគមក្ជាព្កុ្មតែមយួ 
សដើមបសីធវើការបសព្មើព្េង។់ (១កូ្រនិថូ្ស១២:៤-៦) 

7. កូ្នសូមអរព្រះគុណព្េង ់តដលផដល់សៅការលួងសោម 
និងការក្ាំស្ឋនាចិែាដល់ស្រសាីមូសលីមននភ្ញគខាងសជើង ាមរយះ 
ក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ដីសងឃមឹ។ មានស្រសាីជាសព្ចើនបានសរៀនក្នុងការព្សឡាញ់ និង
សគាររស្ឋវ មរីបស់រួក្សគ 
ស ើយសៅសរលសនះផទះរបស់រួក្សគបានសរញសោយសនាិភ្ញរ និងព្រះររ
តដលមក្រីព្េង។់ (លូកា១:៦៨) 
8. សរសសើរ និងអរព្រះគុណសព្មាប់ ក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ដីសងឃមឹ 
តដលបានចប់សផដើមក្នុងការចក់្ផាយជាភ្ញស្ឋ ិណាូ  និងបង់កាល សដស 
ក្នុងក្ាំ ុងសរលតដលមានវបិែាិកូ្វដី១៩។ ស ើយក៏្អរ
ព្រះគុណព្េង់តដលព្បទនសអាយអនក្តដលសៅព្បសេសឥណាា បានមានវធីិក្នុងការ
ចូលរមួអធិស្ឋា នាមរយះការសែជាវសិដអូនិងជាសាំស ង។ (ស សព្រើ១០:២៥)  

 
9. សយើងែាុ ាំសូមសលើក្ព្រះ មព្េង់ស ើង សព្មាបព់្គិសទបរស័ិេសៅរដា លីយ ុង 
ននព្បសេស បារា ាំងតដលបាន
តចក្ចយព្រះគមពចីាំនួន៥០០០ក្ាលជាសរៀងរាល់ឆ្ន ាំក្នុងរដូវកាលននការព្បាររធ 
បុណយរនលឺសៅតែធនូ។ 
ស ើយក្អ៏រព្រះគុណព្េងត់ដលមនុសសជាសព្ចើនមានចិែាចង់េេួលបានព្រះគមពី
។ (មា ថាយ៤:៤) 
10. ឱ ព្រះបិាសអើយ កូ្នសូមអរព្រះគុណព្េងស់ព្មាបភ់្ញរចស់េុាំ 
តដលមានសៅក្នុងព្កុ្មអនក្ស្ឋា បរ់បស់ក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ដីសងឃមឹ 
តដលបានចក្ផ់ាយសៅក្នុងព្បសេស វីលីរិន តដលបានសធវើសអាយ
រួក្សគមានភ្ញររងឹមាាំជាមយួសសចក្ដីជាំសនឿរបស់សគស ើយ 
អាចយក្ឈ្នះរាល់េុក្ខលាំបាក្តដលរួក្សគបានព្បឈ្មក្នុងវបិែាិកូ្វដី១៩សនះ។ 
សយើងក្អ៏រព្រះគុណព្េង់តដលអនក្ស្ឋដ បជ់ាសព្ចើនបានេេួលព្រះររ 
ាមរយៈព្រះបនទូលរបស់ព្េងត់ដនមានាមរយះរន័ធកិ្ចចសនះ។ 
(១កូ្រនិថូ្ស១៦:១៣) 
11. ព្រះអមាច ស់សអើយ 
សយើងអរព្រះគុណព្េងត់ដលបណាដ លសអាយព្គិសទបរស័ិេជាសព្ចើនសៅអឺរ  បុខាង
សជើង មានការភ្ញា ក្់រលឹក្ ស ើយដឹងចាស់ថា ការណាែជួ់ប 
និងជាំនួយរបស់រួក្សគមនិមានអវីសាំខានស់សមើរការចូលសៅរក្ព្េង ់
ាមរយៈការអធិស្ឋា នរបស់រួក្សគស ះស ើយ។ (មា កុ្ស១:៣៥) 

12. បិាសអើយ សយើងអរព្រះគុណព្េង់តដលបានបសងកើែព្កុ្មអនក្ស្ឋា ប់ថ្មីតដលស្ឋា ប់
ក្មមវធីិស្រសាីក្នុងក្ាសីងឃមឹ តដលចក់្ផាយសៅព្បសេសរ័រេុយហ្គ ល់ 
និងការតដលអាចចក់្ផាយក្មមវធីិទាំងស ះ
សៅសលើសវេីកាអូឌីយ ូថ្មីដូចជាSpotify។ (េាំនុក្ែសមកើង៦៣:៤) 
13. បិាសអើយ កូ្នសូមអរព្រះគុណព្េងត់ដលសធវើសអាយជីវែិមនុសសជាសព្ចើន
បានរស់សៅសោយមានការបែ់តបនបានយា ងលអ 
សោយស្ឋរតែការសធវើការរីផទះក្នុងក្ាំ ុងសរលននវបិែាិកូ្វដី១៩។ បរបិេមយួ
សនះបានសធវើសអាយស្រសាីជនជាែិចិនជាសព្ចើនបានមានឱកាសក្នុងការរស់សៅតបប
ជីវែិជាព្គិសទបរស័ិេសោយមានជយ័ជាំនះាមរយសុការដឹក្ ាំរបស់ព្រះវញិ្ញា
ណបរសុិេធ។ (េាំនុក្ែសមកើង៧១:៨) 
14. សយើងសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះជាមាច ស់ 
តដលបណាដ លសអាយសរលសវោដរិ៏បាក្សនះ បានជួយ សអាយ
អនក្សជឿក្នុងព្បសេសតស៊ែប៊ែបីានយល់ 
និងេេួលព្រះសយស៊ែូវជាព្រះសសស្រងាគ ះរបស់រួក្សគ សយើង
ដឹងថាសយើងអាចេុក្ចិែាដល់ព្េងប់ាន។ (េាំនុក្ែសមកើង៧:១៥) 
15. សយើងសូមសរសសើរព្រះ មព្េង ់
តដលព្េងត់ែងតែស្ឋា បរ់ាល់ពាក្យអធិស្ឋា នរបស់សយើងទាំងអស់គាន  
អរព្រះគុណព្េងស់ព្មាបអ់នក្តដលសធវើការេូលអងវរយា ងសស្ឋម ះព្ែង ់
តដលរស់សៅក្នុងព្បសេស ោណឺមា ក្ និង សកាះហ្វ រ  ។ូ (១យ ូហ្ន៥:១៤) 
16. បិាសអើយ កូ្នសូមសលើក្ព្រះ មព្េង់ស ើង សព្មាប់ព្បជាជនសៅក្នុងព្បសេស 
ប៊ែូសនៀ តដលអាច
តថ្រក្ាការងាររបស់រួក្សគបានសៅក្នុងក្ាំ ុងសរលតដលមានវបិែាិកូ្វដី១៩ 
ស ើយអាចសមើលតថ្អនក្ដនេតដលសៅជិែសគបានផងតដរ។ (េាំនុក្ែសមកើង៦៨:១៩) 
17. ព្រះអមាច ស់សអើយ សយើងែាុ ាំសូមសរសសើរែសមកើងព្េង ់
តដលបសព្ងៀនសយើងរាល់គាន សៅព្បសេសអ៊ែុយរហូ្គ យ 
រីរសបៀបតដលអាចសព្បើព្បាស់បសចចក្សេសេាំសនើបសអាយមានភ្ញរព្បសសើរជាងមុន 
ក្នុងក្ាំ ុងសរលតដលមានវបិែាិននជាំងឺកូ្វដី១៩សនះ។ 
សៅសរលសនះរួក្ជុាំនាំមានការព្បក្បគាន  អធិស្ឋា ន និង 
ថាវ យបងគាំាមរយះបណាដ យសងគម Zoom។ (សអស្ឋយ២៥:១) 
18. ព្រះដម៏ានព្គបទ់ាំងព្រះសចស្ឋា  សយើងែាុ ាំសូមសរសសើរែសមកើងព្េង ់
តដលព្បេសឥណាូ សនសីុ អាចមាន
សសរភី្ញរក្នុងការតចក្ចយអាំរីដាំណឹងលអរបស់ព្រះសយស៊ែូ វសៅាមបណាដ យស
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