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24. បិតាអ ើយ! 
សូមបំអេញនូវតម្មូវការដល់ ស់ នកដដលជា នកសម្មរុះសម្មួលខាងអសច
កតីជំអនឿ សម្ាប ់នកដទៃអៃៀតអៅអាម្រិកខាងតបងូ 
អរើយសុខចិតតលុះបងស់ម្ាបម់្ៃង។់ (ៃំនុកដំអកើង២៣) 
25. អយើង ធិស្ឋា នសម្ាបM់alawi 
ជាតំបនដ់ដលម្តូវបានបំផ្លា ញអោយៃឹកអ ា្ៀងយ៉ា ងតំណំ។     
ដូចដដលម្បជាជនបានៃូល ងវរដល់ម្ៃងស់ម្ាបជំ់នួយ សូមផ្តល់ជម្មក 
និង ៃីកដនាងដដលានសុវតថិភាេសម្ាបេួ់កអេ។ (ៃំនុកដំអកើង៤៦:១)  
26. ម្េុះអ ើយ! តំបនជ់ាអម្ចើនអៅកនុង Zimbabwe 
ម្តូវការការស្ឋត រអ ើងវញិ។ 
សូមអអាយ នកដឹកនទំងំ ស់បានសមាងឹអៅម្ៃងស់ម្ាបក់ារម្ត បម់ក
សភាេអដើមវញិទនអសដាកិចច ការ បរ់ ំនិង 
ម្បេន័ធសុខា្បិាលរបស់េួកអេ។ (អយអរា៣៣:៣) 
27. សូមការពារកុារ និង យុវជនដដលម្តូវដតអមើលដែរខាួនរបស់េួកអេ 
និង  នកដទៃអៃៀត    កំ ុងអេលដដលស្ឋលាសម្ាកការសិកា និង 
វសិសមកាល ខណៈអេលដដលឪេុកាត យរបស់េួកអេអៅអធវើការ។ 
(ៃំនុកដំអកើង១២១:៧)  
28. េន័ធកិចចស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹTWR 
ម្តូវបានបង្អា ក់អៅម្បអៃសមយួចំនួនអៅអាម្រិក 
អោយស្ឋរដតបាតប់ងក់ារៃំនកៃំ់នងជាមយួគ្នន ។ 
សូមអអាយម្បជាជនបានានៃំនក់ៃំនងចាស់លាស់ 
អរើយានភាេម្បាកដម្បជាជាមយួគ្នន អៅវញិអៅមក។ (កូរនិែូស៤:៦)   
29. បិតាអ ើយ! 
សូមផ្តល់កាា ងំដល់ស្រសតីអាម្រិកដដលេួកអេានការរងៃុកខអោយការៃៃួ
លអាហារមនិម្េបម់្គ្នន ់មនិអចុះ កសរ មនិានការង្អរអធវើ 
អកេងអកើតមកអរើយស្ឋា ប ់ម្ៃេយសមបតតិ និង ភាេខវុះទនម្បាកក់ាស។ 
(្លីីេ៤:៦) 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

 

30. អយើងធិស្ឋា នសូមអអាយម្ករមម្េួស្ឋរជាអម្ចើន អៅអាម្រិកខាងតបងូ 
អបើកផ្ទុះរបស់េួកអេសម្ាបកុ់ារកំម្ពាកំ ុងអេលរដូវកាលវសិមសកាល 
ដូអចនុះគ្នេ នអកេងណាាន ក់ដដលអៅអសុះសល់អ ើយ។ (ា៉ា ថាយ២៥:៥)  
31. ម្េុះ ងគ! សូមអអាយស្រសតីអៅMalawi   
ដដលជា នកផ្ទុកអមអោេអ ដស៍បានដូចជាកូនម្សីានតទមាដដលម្ៃងប់ាន
បអងកើតអេមកដូច ងគម្ៃង។់ (អលាកុបបតតិ១:២៧) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. 05. 
ការអធិស្ឋា នសម្រាបអ់ាហ្វ្រិកខាងត្បងូ 

ៃវីបអាស្ររវិក េឺជាៃវីបដដលធំជាងអេៃីេីរអៅអលើ្េអលាក 
វាានភាេចម្មរុះដូចជាអាសីុ ដដលវបបធមច៌ម្មរុះ 
និងម្បជាជនរស់អៅជាមយួគ្នន ។ ានម្បអៃសចំនួន 54 
ដដលានកុលសមពន័ធម្បដរល 3,000 និងានម្បជាជនចំនួន 1.2 
ពានល់ាននក។់ ានមនុសសជាអម្ចើនតស ូជាមយួភាេ តក់ារង្អរអធវើ 
ភាេម្កីម្ក និងការានទផ្ទអពាុះកនុងវយ័អកេង។ អរើយជាេិអសសស្រសតីដដលម្តូវ
ចិញ្ច ឹមម្េួស្ឋរកនុងកំ ុងអេលដដលានជំងឺោតតាតកំេុងតាូញដតារេីការ
លំបាករបស់េួកអេជាខាា ងំ។ ដូអចនុះ 
សូម ធិស្ឋា នសម្ាបស់្រសតីអៅអាស្ររវិកខាងតបងូទងំ ស់គ្នន ។ 

 



 ធិស្ឋា នសំោប…់…………. 
1. ស្រសតី និង 
កុារជាអម្ចើនបានចាកអចញេីផ្ទុះសដមបងអោយស្ឋរខយល់េយុុះសីុកាូនដដលបា
នបំផ្លា ញម្បអៃសទន Mozambique។ ម្េុះជាាច ស់អ ើយ! 
សូមម្ៃងបំ់អេញនូវតម្មូវការសម្ាប់ នកដដលបាតប់ងម់្េបយ់៉ា ង។ 
(ៃំនុកដំអកើង៤១:៦) 
2. បិតាអ ើយ! អយើងសូម ធិស្ឋា នសម្ាប ់នកដឹកនgំod-fearing 
អៅZimbabwe កនុងមស្រនតីរដាសភា, នេរបាលអយធា, ទហាន, ប៉ាូលីស និង 
តុលាការ។ សូមអអាយេួកអេម្បកាន់យកនូវអសចកតីសុចរតិ និង 
យុតតិធមរ៍បស់ម្ៃង។់ (ៃំនុកដំអកើង១១៩:១២) 
3. បិតាអ ើយ! 
ម្ៃងប់ានបអងកើតអាពារ៍េិពារ៍មកេឺជាកិចចម្េមអម្េៀងរវាងបតីនិងម្បេនធ។ 
សូមជួយ ម្បជាជនអៅ Madagascar អអាយបានយល់ដឹងេីការអនុះ 
អរើយដបរមករកម្ៃងអ់ោយនមំកនូវការរបួរមួអៅកនុងជីវតិអរៀបការរបស់េួកអេ
។ (អលាកុបបតតិ២:២៤) 
4. កនុងនមជាសាជិកទនម្ករម ធិស្ឋា នស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹTWR អៅMalawi 
turn to you សូមផ្តល់ម្បាជាា ដល់េួកអេ និង 
ឳកាសកនុងការចាបអ់ផ្តើមជំនួញអដើមបជួីយ ផ្គតផ់្គង់ដល់ម្េួស្ឋររបស់េួកអេ 
ម្េុះវហិាររបស់េួកអេ និង  ្វិឌ្ឃនអ៍សដាកិចចទនម្បអៃសផ្ងដដរ។ 
(ៃំនុកដំអកើង២០:១-២) 
5. ម្េុះអ ើយ! សូមបញ្ជូ លអបសកជនរបស់ម្ៃងអ់ៅដល់Lesotho      
អដើមបមី្បកាសដំណឹងលា និង បង្អា ត់បអម្ងៀនសិសសតាមម្េុះបនទូលរបស់ម្ៃង។់ 
សូមស្ឋត រអ ើងវញិនូវការរកីោលដូចជាមនុសសទងំ ស់កានត់ាមម្ៃងយ់៉ា ង
អលឿន និង ម្េុះបនទូលរបស់ម្ៃង់ដេិ៏តជីវតិផ្លា ស់បតូរផ្ងដដរ។ 
(ៃំនុកដំអកើង៩៦:៣) 
6. ម្េុះជាាច ស់អ ើយ! អយើងខាុ ំ ធិស្ឋា នសម្ាបស់ថិរភាេនអយបាយអៅ 
Eswatini។ សូមអអាយមនុសសអៅៃីអនុះបានអដើរអៅកនុងសនតិភាេរបស់ម្ៃង ់
និង  នកដឹកនរំបស់េួកអេបានសមាឹងតម្មង់អៅរកម្ៃងផ់្ងដដរ។ 
(អលវវីនិយ័២៦:៦)  
7. បិតាអ ើយ! សូមជួយ សអស្រង្អគ ុះ និង 
េាបាលដល់ ស់ នកដដលៃៃួលរងនូវ ំអេើរឹងាអលើោងកាយ 
ការរអំលា្បំពានផ្ាូវអ្ៃ 
ការអកងម្បវញ័្ញ និងការអរ ើសអ ើង។សូមអអាយដំណឹងលារបស់ម្ៃងប់ានផ្លា ស់បតូរ
ជីវតិមយួអៅកនុងអេលណាមយួ។ (ៃំនុកដំអកើង១២:៥-៨)  

8. ម្េុះអ ើយ! សូមផ្តល់ការង្អរ និងកតីសងឃមឹ 
សម្ាបម់្េួស្ឋរអៅអាម្រិកខាងតបងូបាតប់ងម់្ៃេយសមបតតិអៅអេលដដលជំនូ
ញរបស់េួកអេបានបិៃកំ ុងអេលោលោលទនជមង។ឺ (ៃំនុកដំអកើង១១៣:៧) 
9. ម្េុះ ងគអ ើយ! សូមអធវើការអៅកនុងចិតតទនម្បជាជន Zimbabwe 
អដើមបនីមំកនូវការេាបាលទនម្បជាជាតិ ការផ្សុះផ្ា សនតិភាេ និង 
យុតតិធមអ៌ៅដល់តំបន៉ារបស់េួកអេ។ (ៃំនុកដំអកើង១២៧:១) 
10. បិតាអ ើយ! សូមអអាយបុរសអៅMalawi  
ដសវងរកកដនាងដដលានសុវតថិភាេអដើមបដីចកចាយេីការតស ូរបស់េួកអេ។ 
សូមបំដបកនូវបណាត ស្ឋរទនការអបតជាា ចិតតអធវើ តិឃាតរបស់បុរស និង 
ការអបាុះបងកួ់នរបស់េួកអេអៅកនុងការ ស់សងឃមឹ។ (ៃំនុកដំអកើង២៣:៤) 
 

 

 

11. ម្េុះេុណទនការផ្តល់ជំនួយ និង 
សនតិភាេដល់សិសានុសិសសដដលបានានភាេលំបាកកនុងការសិកា និង 
ានភាេមនិចុុះសម្មរងគ្នន កនុងការចូលរមួអៅស្ឋលាកំ ុងអេលការរោីលោ
លទនជមង។ឺ (្លីីេ៤:៧) 
12. ម្េុះអ ើយ! 
សូមការពារស្រសតីអៅអាម្រិកេីការមនិយកចិតតៃុកោក់េីបុរសដដលបានចមាង
អេនូវអមអោេអ ដស៍។ សូមម្ៃងប់ានេាបាលេួកអេនូវដផ្នកអារមេណ៍ និង 
ោងកាយរបស់េយកអេ។ (និកខមនំ១៥:២៦)  
13. បិតាអ ើយ! សូមោស់ម្េុះវហុាររបស់ម្ៃងអ់ៅ Eswatini 
អអាយអងើបអ ើងវញិ 
សូមនមំកនូវការស្ឋត រអ ើងវញិដល់ម្បអៃសអនុះទំងមូល។ 
សូមអអាយ នកអជឿបានោកម់្ៃងជ់ាៃីមយួអៅកនុងការរស់អៅរបស់េួកអេ 
រស់អៅកនុងអាណាចម្ករបស់ម្ៃងជ់ាជាងជាមយួ វីអផ្សង។ (ា៉ា ថាយ៥:១៦)  
14. ម្េុះជាាច ស់! សូមននូំវការេាបាលដល់ដល់ម្បជានអាម្រិក។  
េួកអេជាអម្ចើនានកំរឹងអោយស្ឋរ 
ដតភាេលវីងជូរចតេី់ តីតកាលរបស់េួកអេ។ 
សូមេាបាលចិតតរបស់េួកអេជាមយួអសចកតីេិតរបស់ម្ៃង ់និង 
នសំនតិភាេដល់េួកអេផ្ងដដរ។ (ៃំនុកដំអកើង៣០:១០-១១)  

15. ស្រសតីអៅ Lesotho ដតងដតមនិម្តូវបានអេផ្តល់កិតតិយសអអាយ 
ម្េុះ ងគអ ើយ! សូមអអាយម្បជាជនអៅៃី អនុះអមើលអ ើញេីតទមាទនស្រសតី 
ានបំណងចិតតកនុងការយកចិតតៃុកោកជ់ាមយួេួកអេ 
អរើយផ្តល់អអាយេួកអេានឳកាសអសេើរគ្នន អៅកនុងជីវតិ។ (កាឡាៃី៣:២៨)  
16. ម្េុះអ ើយ!     សូមម្ៃងប់ញ្ឃប់ការជួញដូរកុារខុសចាបអ់ៅអាម្រិក 
សូមសអស្រង្អគ ុះ និង េាបាលកុារដដលម្តូវបានចាបជំ់រតិអៅកនុងសងគមងងឹត។ 
អថាក លអទសចំអពាុះចិតត នកដដលរអំលា្បំពានអលើកុារទងំអនុះ។ 
(ៃំនុកដំអកើង៥:១១)  
17. ម្េុះ ងគអ ើយ!   សូមម្ៃងៃ់តអមើលអៅអលើម្ករមម្េួស្ឋរ 
និងរិរញ្ញ ិកដដលជា នកសេ័ម្េចិតតទនស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹTWRរបស់អយើង 
អៅអាម្រិកខាងតបងូ។អយើងសូម រេុណសម្ាបក់ារង្អរដល៏ារបស់េួកអេកនុង
បកដម្បម្បតិៃិន ធិស្ឋា ន។ (ៃំនុកដំអកើង១២១:៨) 
18. ម្េុះអ ើយ! ការអកើនអ ើងទនតទមា និង 
េនុភាេទនៃំនិញេឺានការលំបាកសម្ាបស់្រសតីអមា៉ា យ និង 
អកេងៗកំម្ពាអៅMalawi។សូមអអាយ នកដឹកនអំៅៃីអនុះអធវើអអាយានលំនឹង
ទនវបិតតិអសដាកិចចរបស់េួកអេ។ (្លីីេ៤:១៩)  
19. បិតាអ ើយ!   សូមម្ៃងអ់ធវើអអាយចិតត និង េំនិតទនម្បជាជន Zimbabwe 
បានដូចអដើមអ ើងវញិអៅចំអពាុះ ងគម្ៃង។់ សូមអអាយអសចកតីេិត សនតិភាេ 
និង អសចកតីយុតតិធមរ៌បស់ម្ៃងប់ានបំផ្លា ស់បំដម្បម្បជាជន និង 
សងគមទងំមូលអៅៃីអនុះ។ (ៃំនុកដំអកើង២០:៧) 
20. ម្េុះអ ើយ! សូមអោុះ នទ កទ់នអម្េឿងម្សវងឹ និង 
ស្ឋរធាតុដដលបុរសអៅអាម្រិកជាអម្ចើនបានអញៀន។ 
សូមអអាយេួកអេបានដសវងរកនូវអសរភីាេអេញអលញអៅកនុងម្ៃង ់
អរើយអដើរតាមម្ៃងេឺ់ជាម្េុះ។ (ៃំនុកដំអកើង១០៧:១៩-២០)  
21. បិតាអ ើយ! សូមស្ឋត រអ ើងវញិនូវអសដាកិចចអៅ Eswatini  
សូមផ្តល់ម្បាជាា ម្ៃងដ់ល់េួក នកទំងអនុះដដលានការសអម្មចចិតតកនុងការប
អងកើត ំណាច។ សូមអអាយានកមេករសម្ាបម់្បជាជនរបស់ខាួន 
អរើយផ្គតផ់្គងស់ម្ាបទ់ំង ស់ផ្ង។ (សុភាសិត៣:៥-៦) 
22. ម្េុះអ ើយ! ការផ្តល់ ំណាចទនម្េុះវហិាររបស់ម្ៃងអ់ៅអាម្រិក 
េឺអដើមបេីម្ងីកនេររបស់ម្ៃង់អៅអលើដផ្នដីអនុះ។ សូមអអាយោជយម្ៃងម់កដល់ 
សូមអអាយបំណងម្េុះរឬៃយ័ម្ៃង់បានសអម្មច។ (ា៉ា ថាយ៦:១០)  
23. អយើង ធិស្ឋា នសម្ាបម់្ករមចាស់ៃំុដដលបានអអាយអៅោចអ់ោយដ ក    
កនុងកំ ុងអេលរកីោលោលទនជមងឺពាសអេញេិ្េអលាក។ 
(ា៉ា ថាយ២៥:៣៦)  
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