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서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 
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20. បិតាអ ើយ! អយើងខ្ញ ុំ ធិស្ឋា នសម្រាប ់នកនុំម្រសីអោយអេ និង 
 នកអសេងអ ៀតដែលជាាន កដ់ែលសថិតអៅកនញងការជួញែូរែូចជា ុំនិញ។ 
សូមឲ្យពួកអេកាតអ់ោសចុំអ ោះចិតតអេ ដបរអចញពី ុំអពើោម្រកក ់
អ ើយតម្រមងម់ករកម្រ ងនិ់ងជីវតិថ្មីវញិ (អ ស្ឋយ១:១៦)។    
21. ម្រពោះអ ើយ! សូមសតល់ម្រាជ្ា និង 
ម្រពោះេញណែល់ ស់ នកដែលជួយ ស្រសតីកនញងពនធធនគារ Albanian។ 
សូម រេញណ ងគការម្រេីសទបរស័ ែូចជា Shkbsh 
ដែលានជួយ ស្រសតីដែលជាបឃ់ញុំឃុំងអោយរកអឃើញកតីសងឃមឹកនញងម្រពោះអយ
ស ូវ (អ អម្រពើរ១៣:៣)។ 
22. ម្រពោះអ ើយ! សូមអបើកចិតតស្រសតី Norwegian អោយ  ួលអជឿែល់ម្រ ង ់
និង  ម្រកអស្ឋបកតីម្រសឡាញ់ និង អសចកតីលអរបស់ម្រ ង់។ 
សូមអោយពួកអេ  ួលានការពាាលចិតតននភាពោា៉ា ស់  កុំ ញស 
អ ើយការបែិអសធ និង   ួលានអសចកតីម្រសឡាញ់ ការដថ្ោុំ               
និង អសចកតីអមតាត ករញណារបស់ម្រ ង ់(រ ៉ាមូ៨:១)។  
23. បិតាអ ើយ! អយើងខ្ញ ុំសូម ធិស្ឋា នសូមការការ រពីម្រ ង ់
សម្រាបែួ់ងចិតត និង េុំនិតននសិសានញសិសេអៅម្របអ សារ ុំង។ 
សូមអោយសិសេាន ក់ៗ រកអឃើញនូវតនមៃ និង                
 តតសញ្ញា ណរបស់ពួកអេអៅកនញងអសចកតីពិតរបស់ម្រ ង ់
( ុំនញកែុំអកើង១០០:៣)។  
24. អយើងខ្ញ ុំសូម ធិស្ឋា នសម្រាបក់ារពាាលននស្រសតី ញីតាលី 
ដែលានឆ្ៃងកាតក់ារអម្របើម្រាស់ ុំអពើ ឹងាអលើរងកាយ។ បិតាអ ើយ 
សូមបុំដបកម្រចវ៉ាកន់នសម្រតូវអនោះ អ ើយជួយ អោយស្រសតីោុំងអនោះ 
ោចដសែងរកានោុំងជម្រមកអៅកនញងម្រពោះបនទូលរបស់ម្រ ង ់និង                  
  ូលានការពាាលែម៏្រតឹមម្រតូវដែលពួកអេម្រតូវការ (យ៉ាូហាន៨:៣២)។    
25.  រម្រពោះេញណម្រពោះ ងគ 
ដែលស្ឋលាម្រេីស្ឋទ នអៅម្របអ ស ូឡងា់ន  ួលម្រាក់ឧបតថមភស្ឋធារ
ណៈជាង១០០ឆ្ន ុំមកអ ើយ។ 
សូមអោយពួកអេបនតអៅកដនៃងដែលពួកអេបអម្រងៀនម្រពោះបនទូលែពិ៏តរបស់
ម្រ ង ់អ ើយកានត់ាមម្រពោះបនទូល( ីតញស២:១)។  
26. ម្រពោះ ងគ  អយើងាននុំមកចុំអ ោះម្រ ង ់ នកម្រសុក៥០០០០ អៅអកាោះ 
Faroe។ អោោះបីជាកនញងចុំអណាមអកាោះ១៨ានខ្ជា តខ់្ជា យ 
សូមនុំការយល់ែឹងននស េមន ៍និង ការរបួរមួែល់ នកដែលអៅ ីអនោះ 
(កូរនិថូ្ស៣:១៤)។    

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

27.សូមអោយស្រសតីជនជាតិរ ៉ាសូេញាីនអៅជាបជ់ាមយួកមមវធីិស្រសតីកនញងកតីសងឃ ឹ
ម និង រកអឃើញអសចកតីម្រសឡាញ់ននម្រពោះបិតាដែលេងអ់ៅស្ឋថ នសួេ ៌
ដែលជា នកដែលដតងដតពាាលចិតតអខទចខ្ជទ ុំរបស់ពួកអេ 
( ុំនញកែុំអកើង៣៤:១៨) ។   
28. អយើងខ្ញ ុំសូម រម្រពោះេញណម្រពោះ ងគ 
ដែល នកអជឿវយ័អកមងអៅម្របអ សសែីស 
ានបុំណងកនញងការអបតជ្ាចិតតរបស់ពួកអេចុំអ ោះអសចកតីជុំអនឿជាម្រេីសទបរស័ិ
 ។ 
សូមអោយពួកអេបនតរកីលូតលាស់កានអ់ម្រចើនអឡើងកនញង ុំនក ់ុំនងជិតសនិ
 ធជាមយួម្រ ង ់(១អពម្រតុស២:២)។   
29. បិតាអ ើយ! អយើងខ្ញ ុំសញុំកនញងម្រពោះនមម្រ ងស់ម្រាប់ម្របជាជនអៅ 
Bosnia-Herzegovina អោយានការសេោះសា និង 
ម្រតឡបម់ករបួរមួគាន កនញងសនតិភាពវញិ។ 
សូមសតល់ម្រាជ្ាែល់ នកែឹកនុំម្របអ សអែើមបអីធែើការសអម្រមចចិតតសម្រាប់ម្រប
ជាជាតិរបស់ពួកអេ(រ ៉ាមូ១២:១៨)។  
30. ម្រពោះអ ើយ! 
ម្រ ងា់  តអឃើញពីនិនន ការតម្រមងអ់ៅរកអកមងៗានបែិអសធស្ឋសន។ 
សូមអោយយញវជន Czechia ដសែងរកម្រពោះអយស ូវម្រេីសទ ញកជាម្រពោះសអស្រ គ្ ោះ 
និង ជាម្រពោះ អ ើយដុំ នកអជឿជុំននថ់្មីអៅ ីអនោះសងដែរ 
(អលវវីនិយ័១២:១)។  

 

 

 

 

 

2022. 04. 
សុំណូមពរ ធិស្ឋា នសម្រាបស់្រសតីកនញងតុំបន ់CAMENA  

CAMENA េឺជា កេរកាតអ់ម្របើអដយ TWR 
សម្រាបត់ុំបនស់ាសភាពននោសញីកណាត ល មជឃមឹបូ ៌ នងិ 
ោម្រ ិកខ្ជងអជើង។ ម្របអ សខៃោះអៅកនញងតុំបនអ់នោះ 
ានភាពមនិម្រសបចាបក់នញងនមជាម្រេសី្ឋទ ន ពួកអេោចម្រតូវានចាបខ់ៃួន 
ម្រតូវានអចា សួរចអមៃើយ និង ជាបេ់ញក។ ស្រសតីជាអម្រចើនអៅតុំបន ់CAMENA 
ម្រតូវានបអម្រងៀនថាពួកអេគាម នតនមៃ។ 
សូម ធិស្ឋា នសម្រាបក់ារចាកស់ាយកមមវធិីស្រសតីកនញងកតីសងឃមឹដែលោចសតល់ចុំ
អណោះែឹង អសចកតីជុំអនឿ ការការ រ និង 
អសចកតសីងឃមឹែល់ពកួអេកនញងម្រពោះជាាា ស់។  

 



 

 ធិស្ឋា នសុំរប…់…………. 
1. ម្រពោះ ងគអ ើយ! សូមពាាលែួងចិតត និង រងកាយ 
ែល់ម្រសីជនជាតិរ ៉ាសូេញជីាអម្រចើនដែលានដចកចាយមកកាន ់Instagram 
អសកស្រសតីកនញងកតីសងឃមឹ TWR 
អ ើយានអលើកសុំណូមពរ ធិស្ឋា នពីភាព ុំណត ់
( ុំនញកែុំអកើង១១៩:៧៦)។   
2. បិតាអ ើយ! អតើម្រ ងោ់ចនុំម្របជាជនឲ្យអៅជាបជ់ាមយួស្រសតីអមា៉ា យអៅ 
Albania អែើមបអីលើក ឹកចិតតពួកអេខ្ជងម្រពលឹងវញិ្ញា ណ 
 នញញ្ញា តឲ្យពួកអេ  ួលានការពាាល ដសនកោរមមណ៍ និង 
សូមជួយ ឲ្យពួកអេានចុំអណញខ្ជងអសែាកិចាឯករជយានអ ?  
( ុំនញកែុំអកើង៦៨:៥) ។  
3. ម្រពោះអ ើយ! សូមនុំការរស់អឡើងវញិនន នកអជឿអៅម្របអ សដណាា៉ា ក។ 
សូមអបើកដននករបស់ពួកអេ អែើមបឲី្យពួកអេចងោ់នម្រពោះបនទូលរបស់ម្រ ង ់និង 
 ធិស្ឋា នអៅកានម់្រ ងជ់ាអរៀងរល់នថ្ៃ។ សូមឲ្យ នកាត យៗ និង ជីែូនៗ  
យល់ែឹងពីស្ឋរៈសុំខ្ជនខ់្ជងម្រពលឹងវញិ្ញា ណ សូមឲ្យពួកគាតជ់ា
 នកដែលានម្របកាសពីម្រ ងអ់ៅកនញងចិតតរបស់កូនៗ និង 
អៅៗរបស់ពួកអេសងដែរ (សញភាសិត៧:១-៣)។  
4. ម្រពោះ ងគអ ើយ! ានស្រសតីដែលកុំពញងឆ្ៃងកាតរ់អបៀបម្រេបម់្រេងជនអនៀសខៃួន 
និង សិ ធម្រជកអកានអៅ ញីតាលីានការរង ញកខជាខ្ជៃ ុំង។  
សូមជួយ អោយោជ្ាធរអមើលអឃើញ និង 
ានសកមមភាពអលើតម្រមូវការដសនកសញខ្ជនាិល  ដសនកសៃូវចិតត និង  
អសវ៉ាកមមសៃូវចាប់សង ( ុំនញកែុំអកើង៥៦:៨)។ 
5. អដយអម្រ ោះដតភាពឯកា  
អកមងម្រសីៗស ញយដ  តជាអម្រចើនចុំណាយអពលអលើសលបអ់ៅអលើម្របពន័ធ ញីនធឺ
អណត។ អយើងខ្ញ ុំសូម ធិស្ឋា នសម្រាបេ់ុំនិត រងកាយ និង 
ដកវ់ញិ្ញា ណការ ររបស់ម្រ ងអ់ៅអលើពួកអេសង បិតាអ ើយ។ 
សូមកញុំអោយពួកអេកាៃ យអៅជាជនរងអម្រគាោះននការបងខិតបងខុំ ឬ 
ការជុំរតិោរម្រាកអ់នោះអឡើយ (សញភាសិត៤:២៣)។   
6. ម្រពោះ ងគ សូមអោយម្រកុមការ្រ Serbian 
ានភាពនចនម្របឌិតខពស់ដែលអធែើឲ្យានឥ ធិពលអៅអលើការរស់អៅខ្ជងម្រពលឹង
វញិ្ញា ណរបស់ស្រសតី។ សូមអម្របើកមមវធីិស្រសតីកនញងកតីសងឃមឹ និង ម្របតិ ិន ធិស្ឋា ន  
អែើមបនីុំស្រសតីឲ្យមកជិតសនិតជាមយួម្រ ងអ់ដយការ ធិស្ឋា ន និង 
ការោនម្រពោះបនទូលរបស់ម្រ ង ់(អ អនសសូរ ៤:១៥) ។    

7. ម្រពោះអ ើយ! សូមអោយស្រសតីម្រេីស្ឋទ នអៅ ណ័រអវរ ានរស់អឡើងវញិ។  
សូមអោយពួកអេបនថយភាពរវល់របស់ពួកអេ និង 
សតល់ោ ិភាពចុំណាយអពលរបស់អេជាមយួម្រ ង ់កនញងការ ធិស្ឋា ន និង 
ោនម្រពោះបនទូលរបស់ម្រ ង ់( ា៉ា ថាយ៦:៣៣ )។  
8. បិតាអ ើយ! អយើងខ្ញ ុំសូម ធិស្ឋា នសម្រាបក់ារពាាលែល់អកមងៗម្របុស 
ម្រសីអៅ Greenland ដែលានលាតម្រតដងនូវការរ ុំអលានបុំ នសៃូវអន  និង 
ការរមួរក័េ។ សូមអធែើការកនញងជីវតិរបស់ឪពញក និង 
ាត យសងដែរអែើមបជីាការអគារព ការម្រសឡាញ់ និង ដថ្ោុំ           
កូនៗរបស់ពួកអេ (អ អនសូរ៦:៤)។ 

 
9. សរអសើរតអមកើងែល់ម្រពោះ 
សម្រាបឥ់ ធិពលលូតលាស់ននស្ឋថ នីយវ៍ ិយញម្រេីស្ឋទ នអៅកនញងសងគមារ ុំង។ 
តាុំងពីឆ្ន ុំ១៩៨១  
ស្ឋថ នីយា៍នពម្រងីកការម្រេបែណត បម់្របជាជាតិជាមយួនឹងាតិកាវជិាាន និង 
ោក ់ងពីម្រពោះ (អ អនសូរ៣:២០-២១)។   
10. ម្រពោះ ងគអ ើយ! អយើងខ្ញ ុំ ធិស្ឋា នសម្រាបក់ារស្ឋែ េមនវ៍ជិាាននន the 
Hidden Treasures audio series 
អៅសភាោលៃីម៉ាងម់្របឆ្ុំងនឹងការជួញែូរមនញសេអៅដខឧសភា។ សូម             
អោយ នកអធែើការសងគម និង 
 ងគការ  ួលនិងអម្របើឧបករណ៍ានម្របសិ ធភាពអនោះ           
(ា៉ា ថាយ១៣:៤៤)។   
11. បិតាអ ើយ! សូមសតល់ភាពកាៃ ហាន និង ម្រាជ្ា 
ែល់រជរដា នាិលថ្មីននម្របអ ស ូឡង ់
ជាពិអសសសាជិកដែលជា នកអជឿសងដែរ។ 
សូមអោយពួកអេអម្របើសតងដ់របស់ម្រ ងក់នញងការែឹកនុំពួកអេ 
កនញងការសអម្រមចចិតតែស៏ុំខ្ជនោ់ក ់ងនឹងសញខភាពស្ឋធារណៈ                   
លុំអៅដា ន និង ម្រកមសីលធមស៌ញខ្ជនាិល ( ុំនញកែុំអកើង ៧២:១-២០)។  
12. ម្រពោះអ ើយ! សូមអបើកចិតតស្រសតីរ ៉ាាូ៉ា  អៅប ញលហាគ រ ី  ួលអសចកតីសអស្រ គ្ ោះ និង 
ម្រាជ្ាញាណរបស់ម្រ ង ់កនញងការអលើកសទួយម្រេួស្ឋររបស់អេអឡើង។ 
សូមជួយ ពួកអេអោយយកឈ្នោះឧបសេគោុំងពីរេឺសងគម និង ការ បរ់ ុំ 

អៅចុំអ ោះមញខពួកអេ (លូកា១៨:២៧)។    
13. ម្រពោះ ងគ អយើងខ្ញ ុំសរអសើរតអមកើងម្រ ង ់ចុំអ ោះការសតល់អោយសម្រាបដ់ខមីន 
ដែលម្របមូលានមកពីម្រកុមជុំនញុំលូធឺអរៀន Finnish និង Swedish 
អែើមបជួីយ សគតស់គង ់កមមវធីិស្រសតីកនញងកតីសងឃមឹ 
ដែលឧបតថមភអដយនែេូររបស់អយើងអៅម្របអ សហាែ ុំងឡង ់(លូកា៦:៣៨)។ 
14. បិតាអ ើយ! ម្រ ងេឺ់ជា នកសគតស់គង់របស់អយើង។ សូមនុំស្រសតី Croatian 
  ួលានឳកាសការ្រលអអែើមបសីគតស់គងម់្រេួស្ឋររបស់ពួកអេ។ 
សូមអោយពួកអេានជុំអនឿ និង 
កាៃ ហានអៅអពលដែលពួកអេានសមៃងឹអៅម្រ ង ់(នលីីព៤:១៩)។  
15. ម្រពោះ ងគអ ើយ! សូម រេញណសម្រាបម់្រកុមការ្រស្រសតីកនញងកតីសងឃមឹTWR 
អៅម្របអ សប័រ ញយហាគ ល់។ 
សូមសតល់ជុំនួយែល់ម្រកុមអនោះអោយអេានចិតតរបួរមួ និង និមតិតដតមយួ  
សូមែឹកនុំពួកអេកនញងការដសែងរកម្រាកជ់ុំនួយ និង 
សាជិកម្រកុមការ្របដនថមតាមតម្រមូវការអែើមបពីន័ធកិចាស្រសតីអៅបរ័ ញយហាគ ល់ 
(នលីីព២:២)។ 
16. ម្រពោះ ងគ! អយើងខ្ញ ុំ ធិស្ឋា នសម្រាបស់្រសតីមកពីម្របជាជាតិបរអ ស 
ដែលរស់អៅអលើអកាោះ Faroe ោច  ួលចូលអៅកនញងស េមន។៍ 
សូមនុំអសចកតីជុំអនឿននម្រេីសទបរស័ិ អៅែល់ម្រេួស្ឋរោុំងអនោះ 
(និកខមនុំ២៣:៩)។  
17. បិតាអ ើយ! សូមសតល់កាៃ ុំងែល់ស្រសតីអៅរ ៉ាាូ៉ា នី ដែលកុំពញងនុំោហារ និង 
តម្រមូវការម្របចាុំនថ្ៃ អដយអសចកតីម្រសឡាញ់ និង 
ការម្របឹកា ុំពីម្រពោះែល់ម្រកុមម្រេួស្ឋរដែលានសលប៉ាោះ ល់ពីជមៃឺកូវតី-19។ 
សូមអោយពួកអេាននុំការកុំស្ឋនតចិតតអៅែល់ស្រសតីដែលកាន ់ញកខសម្រាបម់នញ
សេជា ីម្រសឡាញ់របស់ពួកអេ (យ៉ាូហាន១១:២៥)។ 
18. ែូចដែលអយើងានអឃើញពីការរកីរលដលសកលមក 
មនញសេជាអម្រចើនអៅម្របអ ស           
អ សាញានរង ញកខពីដកអ់ោយអៅដចអ់ដយដឡក អដយភាពឯអកា និង 
មនិោនា់នអដោះម្រស្ឋយ ញកខម្រពួយអនោះអ ។ 
អយើងខ្ញ ុំ ធិស្ឋា នសូមអោយពួកអេានស្ឋគ ល់ម្រ ង ់ដែលជាម្រពោះននសនតិភាព 
(យ៉ាូហាន១៤:២៧)។    
19. ម្រពោះអ ើយ! អយើងខ្ញ ុំ ធិស្ឋា នសម្រាបម់្របជាជនអៅម្របអ សសែីស 
អោយចងែឹ់ងចងលឺ់ ុំពីអសចកតីជុំអនឿម្រេីសទបរស័ិ  និង 
អបើកចិតតអែើមបសិីកាពីសនូលននអសចកតីពិតសង                               
(អ ស្ឋយ២៦:៩)។   
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