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2022. 01. 
សំណូមអធិស្ឋា នសម្រាបម់្របទេសអាទមរកិ 

ស្រសតីទៅកនុងម្របទេសអាទមរកិានបញ្ហា ម្របឈមជាទម្ររើនទៅកនុងជីវតិ។ 
ទបើទម្របៀបទធៀបជាមយួអនកទធវើការទេេម្របុស 
ស្រសតីគឺេេួលបានភាពមនិទសមើរភាព និងម្រតូវបានទគទបៀត
ទបៀនទគខ្មម ស់ថែមទេៀតផង។ ស្រសតីជាទម្ររើនបានបញ្ចបក់ារសិកាទៅថ្នន ក់
បរញិ្ហា បម័្រត ឬេេួលបានការសិកាខ្ពស់ ប ុថនតផទុយមកវញិ 
កា៏នមនុសសជាទម្ររើនមិនានឱកាសេេួលបានការអបរ់ទំេ។ 
សូមអធិស្ឋា នសម្រាបស់្រសតីទៅកនុងម្របទេសអាទមរកិ 
ទអាយេេួលបានឱកាសកនុងការអបរ់ ំ
និងសូមទអាយស្រសតីានសិេធដូរជាបុរសទៅកនុងសងគមផងថដរ។ 
 

 
22. ព្រះអម្ចា ស់ទអើយ 
នៅនរលន ើងខំុ្្ែតសទមេងកម្មវធីិនីម្ ួៗនៅម្របទេសអានម្រកិឡាទីន 
គឺដូរជាទោកស្ឋវក័ប ុលបាននិយាយកនុងម្រពះគមពរី ទអទេសូ៦:១៩ថ្ន 
»ម្រពះបានម្របទានពាកយសមតមីកខំុ្្ ទអាយខំុ្្បានទបើកាត់ទោយកាេ ហាន 
និងសថមតងពីទសរកតីអាែ៌កំបាងំននដំណឹងលអ។ សូម្ឱ្យពាកយទាំងននះ
ផ្លា ស់ប្តូរជីវតិរប្ស់ស្តសតី។ 
23. ព្រះអម្ចា ស់នអើ  
ន ើងខំុ្្អធិស្ឋា នសព្ម្ចប្់ស្តសតីដែលរងនព្រះនោ ការជួញែូរ 
ប្ ៉ុដនតឥឡូវននះព្តូវបានអងគការម្រគិសតបរស័ិេានការយករិតតេុកោក។់ 
ម្រពះអងគទអើយ សូមនាំនូងការរាបាល ទម្រពាះពួកទគម្របឈមមុខ្ជាមយួ
ភារតានតឹងនព្កា 
ការប្ ះទងគិចផ្ាូវចិតតរីអាំនរើហិងាដែលបានទទួលរងទនះ។            
(ន ទរា ១៧:១៤) 
24. ព្រះអម្ចា ស់នអើ  
សូម្ចូលនៅកន៉ុងដួងរិតតស្តសតីដែលបាននព្ជើសនរ ើសម្រេង ់នែើម្ប ី
ទអាយពួកទគនបាះជាំហាននៅម្៉ុខ និងែឹកនាំដល់ពន័ធកិរចស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹ 
នៅកន៉ុងព្ប្នទសជានព្ចើនននតំបនអ់ានម្រកិឡាទីន និងតាំប្នក់ារបី្ ីន។ 
(ម្ច ថា  ៧:៧-៨) 
25. ម្រពះបិតាទអើយ ន ើងខំុ្្ស៉ុាំឱ្យម្រេង់ផគតផ់គងធ់នធានចាំបាច ់
សម្រាបព់ន័ធកិរចស្រសតីកនុងកតសីងឃមឹនៅព្ប្នទសបា រ ហាគ  ។        
(២កូរនិថូស ៩:៨) 
26. បិតាទអើយ 
ន ើងខំុ្្ស៉ុាំឱ្យានអនកស្ឋត ប្ក់មមវធីិស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹជាភាស្ឋកានដ់ត
ានបា រ ហាគ យ និងភាស្ឋហាគ រ នី ានកានថ់តទម្ររើន 
និងទអាយពួកទគានភាព
កាេ ហានកនុងការថរកចាយអវីថដលកមមវធីិជួយ ដល់ពួកគាតទ់ៅកនុងជីវតិរស់
ទៅម្របចានំែៃ។ (១កូរនិថូស ១៥:៥៨) 

 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

27. ម្រពះបិតាទអើយ 
សូម្នអា អនកែឹកនាំពន័ធកិរចស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹទៅម្របទេសប ូទនៀ 
ានភារកាា ហាន កតីសងឃមឹ្ ចិតតសប្ប៉ុរស 
និងនសចកតីសប្ប៉ុរសចាំនពាះអនកែទទ។ (កូឡូស ៣:១២) 
28. ព្រះអម្ចា ស់នអើ  សូម្ផ្តល់ការងារសព្ម្ចប្ស់្តសតីនៅកន៉ុងព្ប្នទសកូឡ៉ុាំប្  ី
ទៅទពលដែលទគរកទ ើញថ្នចាំនួនមនុសសម្រសីអតក់ារងារ 
គឺានទម្ររើនជាងបុរសដល់ទៅ២ដង ទោយស្ឋរថតជំងឺរតតាត។ 
(ន ទរា ២៩:១១) 
29. ន ើងខំុ្្សូមសរនសើរតទមកើងដល់ព្រះន ស ូវ 
សព្ម្ចប្ស់្តសតីជនជាតិអ ៉ុ រហូាគ  ដែលកាំរ៉ុងស្ឋត ប្ក់ម្មវធីិស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹ 
នហើ បានទកទ់ងម្កកានន់ ើង នែើម្បដីសែង ល់ប្ដនែម្អាំរីព្រះ 
និងព្រះន ស ូវព្រីសទ។ (រ  មូ្ ១០:១៧) 
30. ឱ្ ព្រះជាម្ចា ស់នអើ  ន ើងស៉ុាំឱ្យស្តសតីម្រគិសតបិរស័េដែលចូលរមួ្កន៉ុង
ននោបា នៅស្ឋធារណរែាែូម្នីីដកននឹងដសែងរកព្បាជាា  
និងការដឹកនពីំម្រេង ់កន៉ុងការប្ាំនរញតួនទីនផ្េងៗរប្ស់រួកនរ។ 
(ស៉ុភាសិត ២:៦) 
31. ម្រពះអាច ស់ទអើយ ន ើងខា៉ុ ាំសូម្នលើកតនម្កើងព្រះអងគ 
សម្រាបអ់នកដែលបានចូលរមួ្
ទោយទស្ឋម ះម្រតងជ់ាម្ ួការអធិស្ឋា នព្ប្ចាំទថៃ តាម្រ ៈព្ប្តិទិនអធិស្ឋា ន
របស់ពន័ធកិរចស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹ។ (រ  មូ្ ១២:១២) 
 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 



អធិស្ឋា នសាំរប្…់…………. 
1. ម្រពះអាច ស់ទអើយ សូមទអាយទកមងម្រសីឡាេីន យល់ និងរងឹាទំៅកនុងម្រេង។់ 
សូមទអាយទសរកតីពិតបានបងាខ ងំមិនទអាយពួកទគលឺពីអវជិជានផងថដរ។ 
(េំនុកតទមកើង ១៣៩:១៣-១៤) 
2. ម្រពះអាច ស់ទអើយ ម្របទេសទវទណហស យុទអឡាថដលកំពុងបនតានបញ្ហា
ទសដាកិរច ដូទរនះសូមម្របទានម្របាជ្ាដល់ស្រសតី និងសូមម្របទាននូវការផគតផ់គង់
អាហារ និងសំភារៈថដលម្រតូវការដល់ម្រកុមម្រគួស្ឋររបស់ពួកទគផងថដរ។ 
(ា ថ្នយ ៦:៣១-៣៣) 
3. បិតាទអើយ សូមទអាយម្រគួស្ឋរទៅម្របទេសមរិសីុកូថដលម្រតូវបានទគបងខំ
ទអាយទៅផទះ េេួលបានជំនួយពីម្រេង។់ 
សូមម្របទានដល់ការពាបាលដល់អនកថដលរងទម្រគាះទោយអំទពើហឹងា 
កនុងទពលជំងឺរតតាតទនះ។ (ទយទរា ៣៣:៦) 
4. នរសាចរម្ចននព្ចើននៅតាំប្នព់្រាំដែនអនតរជាតិរប្ស់អានម្រកិឡាទីន។ 
សូម្ឲ្យស្តសតីព្កីព្កនៅទីននះទទួលបានការអប្រ់ ាំ និងការងារលអ នែើម្បកី៉ុាំឲ្យរួកនរ
ងាកនៅរកនរសាចរ នែើម្បផី្គតផ់្គង់ព្រួស្ឋរ។ (រ  មូ ៨:៣២) 
5. បិតាទអើយ សូមការពារដល់ទកមងម្រសីទៅកនុងម្របទេសកូឡុំប  ី
ថដលរងទម្រគាះទោយស្ឋរថតពួកទញៀនទម្រគឿងទញៀនរទំោេបំពាន។ 
សូមទអាយទកមងម្រសីទាងំទនះ និង
ម្រគួស្ឋរពួកទគលឺដំណឹងលអពីម្រពះទយស ូវម្រគិសត។ (េំនុកតទមកើង ៩១:១-១៦) 
6.អរម្រពះគុណម្រពះអងគថដលបានទបើកទាវ រដល់ម្រកុមស្រសតីទៅម្របទេសព័រេុយហាគ
ល់ថដលានព័នធកិរចទៅកនុងពនធធនគារផទះស្រសតីគងាវ លដល៏អ។ សូមបងាា ញ
ទសរកតីម្រសោញ់ និងភាពបរសុិេធរបស់ម្រេងដល់ស្រសតីទាំងទនះ។ 
(េំនុកតទមកើង ៦៨:៥-៦) 
7. បិតានអើ  សូម្ឲ្យស្តសតីនៅម្របទេសបា ណាម្ច ម្ចនការ ល់ែឹងខ្ពស់ នែើម្បកី៉ុាំ
ឱ្យរួកនរចញ់នបាក និងទទួល កសាំនណើ ការងារដែលផ្តល់ព្បាកដ់ខលអ 
ប្ ៉ុដនតតាមការរិត ការងារទនះគឺជានរសាកម្ម និងការជួញែូរផ្ាូវនេទ។ 
(ទអទេសូ ៥:៦-១០) 
8. ម្រពះអាច ស់ទអើយ 
សូមម្របទាននូវការកំស្ឋនតរិតតដល់ស្រសតីម្រគិសតបរស័ិេថដលបាន
បាតប់ងម់នុសសជាេីម្រសោញ់កនុងកំពុងទពលានជំងឺរតតាត។ សូមទអាយ
ទៅកំឡុងទពលម្រកផំឡុងទពលទម្រកៀមម្រកំទនះ ពួកគាតស់មេងឹទៅម្រេង ់ទដើមប ី
ទអាយានកាេ ងំ។ (យ ូហាន ១៦:២២) 
 

 
9. ម្រពះវរបិតាទអើយ សូម្នអា ស្តសតីអននត ព្ប្នវសនន៍ៅព្ប្នទសនអសប ញ និង
អានម្រកិឡាទីន នរៀនភាស្ឋ និងវប្បធម្ស៌ាំខាន់ៗ ដែលរួកនររស់នៅឥឡូវននះ 
ែូនចនះរួកនរអាចព្ប្ឈម្ម្៉ុខនឹងប្ញ្ហា ព្ប្ឈម្ទនជីវតិថមីរប្ស់រួកនរ។  
(េលីីព ៤:១៣) 
10. ព្រះអម្ចា ស់នអើ  ន ើងខា៉ុ ាំអធិស្ឋា នសូម្ឲ្យព្ទងម់្របទានដខលការពារដល់
ព្រួស្ឋរដែលម្ចនថតឪពុក ឬានថតាត យ នៅម្របទេសអានម្រកិឡាទីន។ 
ផ្តល់ឱ្យឪរ៉ុកម្ចត  ដែលនៅលីវ នូវអែីព្រប្ោ់ ងដែលរួកនរព្តូវការ 
នែើម្បទីអាយម្រគួស្ឋររបស់ពួកទគេេួលបានទសរកដីព្សឡាញ់ 
ការ កចិតតទ៉ុកោក ់និងការថែរកា។ (ទអស្ឋយ ៥៤:១៧) 
 

 
 
11. ឱ ម្រពះអាច ស់ទអើយ ទយើងខំុ្្អធិស្ឋា នសូមម្រេងផ់គត់ផគងដ់ល់ស្រសតីថដលបាត់
បងក់ារងារ ទោយស្ឋរ ជំងឺរតតាតកូវដី១៩។ (េលីីព ៤:១៩) 
12. ព្រះវរបិ្តានអើ  ន ើងខំុ្្អធិស្ឋា នស៉ុាំការដឹកន ំនិងព្បាជាា សព្ម្ចប្អ់នក 
ដែលប្នព្ម្ើែល់ស្តសតីនញៀនថាន ាំនៅម្របទេសបូ្ទណ។ 
សូម្ឱ្យអនកប្ាំនរ ើរបស់ម្រេងទ់ាំងននះ រកន ើញឫសរល់ទនប្ញ្ហា រប្ស់ស្តសតី 
ទដើមបទីអាយពួកទគានទសរភីាពពិតម្របាកដ។ ២ធីម ូទែ ៣:១៦-១៧) 
13. ព្រះបិ្តាទអើយ 
ន ើងខំុ្្អធិស្ឋា នសព្ម្ចប្់ស្តសតីដែលរងនព្រះនោ អាំនរើហិងាកន៉ុង
ព្រួស្ឋរនៅស្ឋធារណរែាែូម្នីីដកន។ ម្ន៉ុសេជានព្ចើនព្តូវបាននរវា ែាំ នហើ 
អនកខាះនទៀតម្រតូវបាននដគូរបស់ពួកទគសម្ចា ប្ថ់ែមទេៀតផង។ (ទអស្ឋយ 
៤១:១០) 
14. ឱ ព្រះែា៏នម្រគបទ់ាងំម្រពះទរស្ឋត  សូម្ព្ប្ទនែល់អនកែឹកនាំរោា េបិាល
ននម្របទេសបូទនៀ ានព្បាជាា  
នែើម្បថីាឹងដថាងនូវប្ញ្ហា ព្ប្ឈម្ដែលរួកនរជួប្ព្ប្ទះ 
នៅនរលដែលរួកនរដប្ងដចកនរលនវលារវាងផ្ទះ ព្រួស្ឋរ និងការងារ។ 
(យា កុប ១:៥) 
 

 
15. ព្រះអម្ចា ស់ សូម្ព្ប្ទនឱ្យ Dr. Peggy Banks នូវនិមតិតរបស់ម្រេង ់
ទដើមបទីអាយព័នធកិរចស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹានការរកីរទម្រមើន។ សូមម្របទាននូវព្បាជាា  
និងការ ល់ែឹងដល់គាត ់នៅនរលគាតប់្នព្ម្ើ 
និងដឹកនដំល់ម្រកុមអនកែឹកនាំកនុងពន័ធកិរចទៅម្របទេសទផសងៗ។    
(សុភាសិត ៤:១១) 
16. ព្រះអម្ចា ស់ទអើយ សូមម្របទានកាេ ងំដល់ស្ឋែ ម្ ីនិងេរោិទៅម្របទេស
អានម្រកិឡាទីន ទអាយានទាំនកទ់ាំនងជាម្ ួម្រេង ់
និងជាមយួរន នៅវញិនៅម្ក។ សូម
ផ្តល់ព្រះរ៉ុណនៅកន៉ុងអាពាហ៍រិពាហ៍រប្ស់រួកនរ នែើម្បឱី្យរួកនរអាចឈរ
ជាម្ ួរន  ព្ប្ឆាំងនឹងអែីព្រប្ោ់ ងដែលអារបំផ្លេ ញដល់ពួក។    
(២កូរនិែូស ៨:៧) 
17. ព្រះអម្ចា ស់នអើ  សូមរក ៉ុតតិធម្ដ៍ល់ស្រសតីថដលម្រតូវបានទគសាេ ប ់
នៅកន៉ុងព្ប្នទសអានម្រកិឡាទីន 
នហើ អធិស្ឋា នសូមទអាយានការទគារពដល់សិទធិស្តសតីផងថដរ។    
(ទអស្ឋយ ១:១៧) 
18. សូម្អរព្រះរ៉ុណព្រះជាម្ចា ស់ ដែលម្របទេសអ ៉ុ រហូាគ   
ានកម្មវធីិស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹ អាចចកផ់្ា រីរែងកន៉ុងម្ ួសបាត ហ៍តាម្វទិយ៉ុ 
និងតាម្អ៉ុីនធឺណិត។ (េំនុកតទមកើង ១០០:៤-៥) 
19. បិតាទអើយ ន ើងសូម្ឱ្យស្តសតីនៅព្ប្នទសបូ្លីវ ីទទួលបានការអប្់រ ាំ ក៏ែូច
ជាឱ្កាសការងារលអ។ សូមទអាយពួកទគទៅជិតម្រេង ់និងម្របទានកាេ ងំ 
ទោយទម្រពាះពួកទគថែរកាម្រកុមម្រគួស្ឋររបស់ពួកទគ។ (យ ូទសវ ១:៨) 
20. ឱ ម្រពះដប៏រសុិេធទអើយ 
ន ើងខំុ្្សូមថ្នវ យម្រកុមពន័ធកិរចស្រសតីកនុងម្របទេសកាណាោ ថដល
ពួកទគបានថរកចាយពីទសរកតីម្រតូវការរបស់ស្រសតី ជាលកខណៈបុគគលផង 
និងដល់ម្រកុមជំនំុទូទាំងព្ប្នទសរប្ស់រួកនរផងថដរ។ (កិរចការ ១:៨) 
21. នោ ស្ឋរដត 47% ទនស្តសតីនធែើការនៅកន៉ុងព្ប្នទសនព្ប្ស៉ុីល ព្តូវបាននរ
រ ការណ៍ថា បានជួប្ព្ប្ទះការនប្ៀតនប្ៀនផ្ាូវនេទនៅកដនាងនធែើការ ឱ 
ព្រះអម្ចា ស់ទអើយ ន ើងខំុ្្អធិស្ឋា នសូម្ឱ្យព្កុម្ហ ៉ុនានកថនេងស៉ុវតែិភារ
សព្ម្ចប្ក់ម្មករស្តសតីរប្ស់រួកនរ និងោកន់ទសអនកដែលព្ប្ព្រឹតតបេនលមើស
ផងថដរ។ (េំនុកតទមកើង ៩:៩)  
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