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22.យ ើងអធិស្ឋា នសុុំឱ្យស្តសរីទុំងអស់យៅក្នុងប្រយេសចិននឹងស្ឋា ល់អត្រស
ញ្ញា ណពិត្ររស់ពួក្យេយៅក្នុងប្ពះប្េីសទ 
យ ើ ឱ្យពួក្យេេេួលបាននូវអារម្មណ៍ដែលមានត្ម្ម្ៃម្ ួយនះ 
យទះរីជាសថិត្ក្នុងកាលៈយេសៈណាក្យ៏ោ ។ (យអយេសូរ ១:៤-៦) 
23. ប្ពះអមាា ស់យអើ  
យ ើងខុ្ុំអធិស្ឋា នសប្មារ់រុំផ្លៃ ស់រុំដប្រែួងចិត្ររុរសដែលបានយប្រើអុំយពើ ឹ
ងាក្នុងប្េួស្ឋរយៅក្នុងប្រយេសក្ម្ពុជា 
និងការពាបាលែួងចិត្រែល់ស្តសរីដែលរងយប្រះនិងជួរប្រេះអុំយពើទុំងយនះ
ក្នុងជីវតិ្ររស់ពួក្យេផងដែរ។ (យអស្ឋ  ២៩:២៤) 
24. ប្ពះអមាា ស់យអើ  
ខុ្ុំសូម្យលើក្ត្យម្កើងប្ពះនាម្ប្េងដ់ែលបានែឹក្នាុំស្តសរីយៅក្នុងប្រយេសឥណាា
យអា មានភាពរងឹមាុំខាងឯប្ពលឹងវញិ្ញា ណក្នុងការរយប្ម្ើ 
និងជួ  ស្តសរីឱ្យបានដសែងរក្ការពាបាល ក្រីសងឃមឹ្ 
និងសនរិភាពដែលមានយៅក្នុងប្េងផ់ងដែរ។ (េីតុ្ស២:១,៣-៥) 
25. ឱ្ ប្ពះអមាា ស់យអើ  យ ើងខុ្ុំសូម្សរយសើរប្ពះនាម្ប្េង ់
ដែលប្រទនប្ពះពរ និងជុំនួ ែយ៏ស្ឋម ះប្ត្ងក់្នុងការផលិត្ 
និងចាក្ផ់ា ក្ម្មវធីិស្តសរីម្នក្រីសងឃមឹ្យៅក្នុងប្រយេសឥណាូ យនសីុ និង 
ប្រយេសជាែ អស់រ ៈយពល 20 ឆ្ន ុំ។ (  ូហាន ៣:២១) 
26. យ ើងសូម្សរយសើរ និងអរប្ពះេុណប្ពះជាមាា ស់ 
ដែលប្េួស្ឋរយៅប្រយេសកូ្យរ  ខាងត្បងូប្តូ្វបានមានការរកី្ចយប្ម្ើម្ 
យ ើ ការដលងលះក្ប៏ានថ ចុះ 
យៅយពលដែលពួក្យេបានចុំណា យពលយៅផទះកានដ់ត្យប្ចើន 
យោ ស្ឋរជុំងឺ COVID-19។ (េុំនុក្ែុំយក្ើង ១៣៣:១) 
27. រិតាយអើ  
សូម្េងយ់ៅនិងដថរក្ាប្រជាជនជរ ុនដែលមានវ ័ចុំណាស់ សូម្ឲ្យយេ
ែឹងថា ប្េងដ់ត្ងដត្េងយ់ៅជិត្ពួក្យេ
ជានិចារ ូត្ែល់យពលយវលាចុងយប្កា ម្នជីវតិ្ររស់ពួក្យេ។ សូម្យអា 
សមាជិក្ប្ពះវហិារបានចុំណា យពលជាម្ ួពួក្យេ យ ើ នាុំពួក្យេ
យៅរក្ប្ពះប្េីសទនិងស្ឋា ល់ប្េងផ់ងដែរ ។ (យអស្ឋ  ៤៦:៤) 

 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

 

28.យ ើងអធិស្ឋា នសូម្ឲ្យអនក្ដែលប្រប្ពឹត្រអុំយពើរ ុំយលាេយសពសនថវៈយលើកុ្
មារយៅក្នុងប្រយេសយនបា ល់ នឹងប្តូ្វបានកាត្យ់ទស 
និងមានការផ្លៃ ស់ដប្រចិត្រ។ ឱ្ប្ពះវររិតាយអើ  សូម្នាុំការពាបាលែួងចិត្រ
កុ្មារដែលបានជួរនឹងអុំយពើអាប្ក្ក្យ់នះប្េរ់ៗ រន ។ (េុំនុក្ែុំយក្ើង 
១៤៧:៣) 
29. ប្ពះជាមាា ស់យអើ  យៅយពលដែលស្តសរីដែលអត្ក់ារងារយធែើយៅ ែីលីពីន 
ក្ុំពុងដសែងរក្ការងារសម្រម្យយធែើ 
សូម្យអា ពួក្យេបានងាក្ម្ក្រក្ប្េងជ់ាអនក្ផរល់នូវអែីៗប្េរយ់ ងែល់ពួ
ក្យេ។ (េុំនុក្ែុំយក្ើង ៣៤:១០) 
30. ប្ពះរិតាយអើ  
សូម្ពប្ងឹងយសចក្ដីជុំយនឿស្តសរីជនជាតិ្យវៀត្ណាម្ដែលកានស់្ឋសនាប្េឹសរ 
ឱ្យមានការរកី្ចយប្ម្ើន និងយែើរយោ យស្ឋម ះប្ត្ងជ់ាម្ ួប្េង់។ សូម្ឲ្យពួក្យេ
ដចក្ចា ែុំណឹងលអម្នប្ពះយ ស ូវប្េីសទជាម្ ួស្តសរីយផេងយេៀត្និង
អនក្ដែលយជឿថមី។(២ធីម្ ូយធ ២:២) 
31. រិតាយអើ  
យ ើងសូម្អធិស្ឋា នសប្មារក់ាររញ្ារនូ់វអុំយពើ ិងាផៃូវកា  
និងផៃូវចិត្រយៅក្នុងប្េួស្ឋរយៅក្នុងប្រយេសម្ ុងយហាា លី សូម្ឲ្យស្ឋែ ម្បីានយចះ
ប្សឡាញ់េរយិតាម្រយរៀរដែលប្េង់បានមានរនទួលនិងរងាា រ។់ 
(កូ្ឡូស ៣:១៩) 
 

 

 

 

 

 

 

2022. 07. 
ការអធិស្ឋា នសប្មារេ់ែីរអាសីុ 

TWR កម្មវធីីស្រ្តីកនុងកតី្ងឃមឹ្ នៅកនុងប្រនេ្កូន ៉េ 
កំពុងតែផ្សាយដំណឹងល្អអំពីប្ពះនយ  ្ូវប្រី្ទ 
តាម្ យៈកា ផ្សាយអ្់ យៈនពល្25ឆ្ន  ំនៅកនុងប្រនេ្កូន ៉េខាងន ើង 
តដល្ជាកតលែងតដល្កា ផ្សសពវផ្សាយអំពីសា្នាម្លិប្ែូវបាលអលុញ្ញា ែ។ 
ន ើយប្កុម្ រ៉េុលតដល្ន ៀរចំពល៍ធកិចចតាងំពីឆ្ន មុំ្ល 
កំពុងនប្ែៀម្ខ្ែួលយ៉េ ង្ប្សាក់្ ប្សំា្ប្ារក់ា ចាកផ់្សាយតដល្លឹងចារ់
នផ្សដើម្នៅតខ្ែុលាឆ្ន នំលះ។ ្ូម្អធិសាា លនោយ 
ប្កុម្ស្រ្តីនលកតី្ងឃមឹ្នៅប្រនេ្កូន ៉េ លិង រ៉េុល 
លឹងកាែ យជាប្ពះព ដា៏លែនម្ែ នដើម្បនីាពួំកនរនៅ កប្ពះផ្សងតដ ។ 



អធិស្ឋា នសុំរារ…់…………. 
1. រិតាយអើ  
យោ ស្ឋរការរតឹ្រនរឹងយលើរណារ  សងាម្យៅក្នុងប្រយេសចិនជាម្ ួការផេពែ
ផា អុំពីស្ឋសនាបានយក្ើនយឡើង 
យ ើងអធិស្ឋា នសូម្ឱ្យប្េង់ផរល់ប្បាជ្ាែអ៏ស់អនក្ដែលយធែើការយៅក្នុងត្ុំរនន់ម្ួ
 យនះ 
យែើម្បយីអា ែុំណឹងលអកាន់ដត្មានភាពចាស់លាស់និងមានម្នុសេស្ឋា ល់ប្េ
ងក់ានដ់ត្យប្ចើនផងដែរ។ (សុភាសិត្ ២:៧) 
2. ប្ពះអមាា ស់យអើ  សូម្ប្េងផ់រល់ក្មាៃ ុំង 
និងែឹក្នាុំែល់អនក្សប្ម្រសប្មួ្លភាស្ឋយៅប្រយេសឥណាា  
ក្នុងការដែលពួក្យេក្ុំពុងដត្ក្ុំណត្អ់ត្រសញ្ញា ណអនក្សម័ប្េចិត្រយែើម្បយីធែើជាម្ែេូ
អធិស្ឋា ន រយងកើត្ប្កុ្ម្អធិស្ឋា ន យរៀរចុំការជួរជុុំ 
និងយែើរតួ្ែស៏ុំខានម់្ ួម្នេុំនាក្េ់ុំនងរវាងអនក្ស្ឋរ រនិ់ងយម្យរៀនក្ម្មវធីិស្តសរីក្នុង
ក្រីសងឃមឹ្។ (យអស្ឋ  ២៨:២៩) 
3. ប្ពះវរិតាយអើ  ពីយប្រះ 80% ម្នស្តសរីឥណាូ យនសីុជាអនក្ម្និយជឿ 
សូម្ប្េងប់ានយប្រើប្បាស់ក្ម្មវធីិស្តសរីក្នុងក្ដីសងឃមឹ្ជាភាស្ឋចាវា និងឥណាូ យនសីុ 
យែើម្បឱី្យពួក្យេម្និប្តឹ្ម្ដត្មានការ ល់ែឹងអុំពីសុខភាពរ ុយណាណ ះយេ 
រ ុដនរយអា ពូក្យេបាន ល់ែឹងពីយម្យរៀនខាងឯប្ពលឹងវញិ្ញា ណនិងអុំពីប្ពះយ 
ស ូវផងដែរ។ (កូ្ឡូស១:៩) 
4. ប្ពះវររិតាដែលេងយ់ៅស្ឋថ នសួេយ៌អើ  សូម្ការររស្តសរី កុ្មារ ីនិង 
ជនពិការខាងសតិ្រញ្ញា ម្នប្រយេសកូ្យរ  ខាងត្បងូ 
ពីយប្រះថាន ក្ម់្នការជួញែូរផៃូវយេេតាម្រណារ  សងាម្ និងខាងយប្ៅ។ 
(េុំនុក្ែុំយក្ើង ៩១:៣) 
5. ប្ពះជាមាា ស់យអើ  សូម្ប្េងប់ានប្រទននូវេុំនិត្ដែលថមី 
និងភាពម្ចនប្រឌិត្ែល់ប្កុ្ម្ការងារស្តសរីក្នុងក្ដីសងឃមឹ្យៅប្រយេសក្ម្ពុជា 
យៅយពលដែលពួក្យេចងរ់យងកើត្នូវេយប្មាង និងក្ម្មវធីិថមីនានា 
យែើម្បដីចក្យៅែល់ប្កុ្ម្ស្តសរីយផេងៗយ ើ សូម្យអា ពួក្យេបានយធែើការ 
យោ ក្រីប្សឡាញ់ និងមានក្រីសងឃមឹ្ដែលម្ក្ពីប្េង។់ (និក្ខម្នុំ ៣៥:៣១) 
6. ប្ពះអមាា ស់យអើ  សូម្សយស្តងាា ះស្តសរី 
និងកុ្មារដែលប្តូ្វបានរ ុំយលាេរុំរនយៅប្រយេសជរ ុន។ សូម្យប្បាសពាបាល
ពួក្យេទុំងផៃូវកា  ផៃូវចិត្រ និងប្ពលឹងវញិ្ញា ណររស់ពួក្យេ យ ើ សូម្ឲ្យ
ពួក្យេបានរក្យ ើញយសចក្រីសងឃមឹ្ររស់ពួក្យេយៅក្នុងប្េងផ់ងដែរ។ 
(េុំនុក្ត្យម្កើង១០៣:៣-៥) 
7. ប្ពះវរិតាយអើ  សូម្យប្រើប្បាស់វេារណរុ ះរណារ លដផនក្កាត្់យែរ 
និងការម្ននម្ ូត្យៅប្រយេសយនបា ល់ 
ក្នុងការជួ  អនក្ចូលរមួ្យអា េេួលបានប្បាក្ច់ុំណូលសប្មារប់្េួស្ឋរររស់ពួ
ក្យេ ជាពិយសសយអា ពួក្យេបានដសែងរក្យសចក្រីសយស្តងាា ះ 
និងក្រីសងឃមឹ្ដែលមានយៅក្នុងប្ពះយ ស ូវផងដែរ។ (េុំនុក្ែុំយក្ើង ១២៨:២) 

 
8. ឱ្ ប្ពះអមាា ស់យអើ  សូម្យប្រើក្ម្មវធីិស្តសរីក្នុងក្ដីសងឃមឹ្យៅក្នុងប្សុក្ 
Cebuano, Ilocano និង Tagalogដនប្រយេស ែីលីពីន 
យែើម្បនីាុំម្ក្នូវក្រីសងឃមឹ្ និងការរ ះរល់ចិត្រ 
និងជីវតិ្ររស់ស្តសរីដែលយៅេីយនាះ។ (រ  មូ្ ១៥:១៣) 
9. រិតាយអើ  
សូម្ប្រទនប្ពះពរនិងក្ុំលាុំងែល់ស្តសរីប្កី្ប្ក្យៅត្ុំរនោ់ចប់្សយលភាេខាង
យជើងម្នប្រយេសយវៀត្ណាម្ ដែលខិត្ខុំចិញ្ា ឹម្កូ្ន 
និងឪពុក្មារ  ដែលមានវ ័ចុំណាស់។ (យអស្ឋ  ៤០:២៩-៣១) 
 

 

 

10.យោ ស្ឋរដត្ត្ម្ម្ៃអាហារបានយក្ើនយឡើងយ ងខាៃ ុំងយៅប្រយេសម្ ុងយហាា លី 
ែូយចនះប្េួស្ឋរដែលមានចុំណូលទរម្ិនអាចមានលុ ប្េរប់្រនក់្នុងការេិញអា
ហារ។ រិតាយអើ  សូម្ផាត្់ផាងនូ់វត្ប្មូ្វការប្រចាុំម្ថៃររស់ពួក្យេ 
យែើម្បកុី្ុំឱ្យប្េួស្ឋរទុំងយនាះមានការអត្ឃ់្លៃ នយនាះយឡើ ។ (េុំនុក្ត្យម្កើង ៣៤:៦) 
11. ប្ពះអមាា ស់យអើ  
យ ើងអធិស្ឋា នសុុំឱ្យស្តសរីយៅក្នុងប្រយេសសិងហរុរបី្តូ្វបានយេយម្ើលយ ើញ 
និងេេួលបានការងារដែលខពស់យៅតាម្លក្ខណៈសម្បត្រិនិងសម្ថតិ្ភាពររ
ស់ពួក្យេ។ (សុភាសិត្ ៣១:៣១) 
12. ប្ពះអងាយអើ  
យ ើងអធិស្ឋា នសូម្ឱ្យេុំយនៀម្េមាៃ រ់សងាម្យៅក្នុងប្រយេសចិនដែលចូលចិត្រ
យក្មងប្រុសជាងយក្មងប្សីប្តូ្វបានរញ្ារ។់ 
សុុំពួក្ជុំនុុំយៅេីយនាះបានយម្ើលយ ើញពីត្ម្ម្ៃដែលប្េងម់ានសប្មារម់្នុសេប្េ
ររ់ន ម្និដម្នដររយលាកិ្ យ៏នះយឡើ ។ (យលាកុ្របត្រិ ១:២៧) 
13. យ ើងខុ្ុំសូម្សរយសើរប្ពះអងាដែល 
ប្កុ្ម្ការងារស្តសរីក្នុងក្ដីសងឃមឹ្ម្នប្រយេសឥណាា  
អាចយធែើក្ម្មវធីិអរ់រ ុំយលើប្រធានរេទុំងយនះែូចជា ការរម នេរ៌ 
ការប្េរប់្េង ិរញ្ា វត្ថុ និងជុំងឺម្ហារកី្ 
យែើម្បផីរល់អត្ថប្រយយជនែ៍ល់ស្តសរីប្េររ់រូ។ (យអស្ឋ  ២៨:២៦)  
14. ប្ពះរិតាយអើ  
យ ើងខុ្ុំសូម្អរប្ពះេុណប្េងច់ុំយរះការផរល់ស្ឋថ នី ក៍្នុងប្សុក្ចុំនួន 64 
ដែលផា ក្ម្មវធីិស្តសរីក្នុងក្ដីសងឃមឹ្ ដែលអាចដចក្រ ុំដលក្អុំពីយម្យរៀនជីវតិ្ 
យម្យរៀនខាងឯប្ពលឹងវញិ្ញា ណ  

 
និងជីវតិ្ក្នុងសងាម្ជាក្ដ់សរងែល់ម្នុសេរាររ់នន់ាក្យ់ៅេូទុំងប្រយេសឥណាូ
យនសីុ។ (២កូ្រនិថូស ៩:១១-១២) 
15. យ ើងខុ្ុំអធិស្ឋា នសុុំឱ្យស្តសរីប្េររ់រូយៅកូ្យរ  ខាងយជើង 
អាចស្ឋរ រក់្ម្មវធីិស្តសរីក្នុងក្ដីសងឃមឹ្ ដែលផលិត្យៅក្នុងប្រយេសកូ្យរ  ខាងត្បងូ 
លឺនិង ល់អុំពីែុំណឹងលអ េេួលបានយសចក្រីប្សឡាញ់ 
និងេេួលប្ពះយ ស ូវប្េីសទជាប្ពះសយស្តងាា ះររស់ពួក្យេ។ (យអស្ឋ  ២៨:២៣) 
16. ឱ្ ប្ពះវរិតាយអើ  មាន ុវជន និងស្តសរីជាយប្ចើនយៅក្នុងប្រយេសក្ម្ពុជា 
ដែលរស់យៅនិងត្ស ូជាម្ ួនឹងជុំងឺបាក្េឹ់ក្ចិត្រ។ 
សូម្ឲ្យពួក្យេមាន ក្់ៗ បានរក្យ ើញយសចក្រីសងឃមឹ្ 
និងការពាបាលដែលមានយៅក្នុងប្េង។់ (េុំនុក្ែុំយក្ើង ៩៤:១៩) 
17. ប្ពះអមាា ស់យអើ  សូម្នាុំែុំណឹងលអម្នយសចក្រីសយស្តងាា ះែល់ស្តសរីយៅអាសីុ 
ដែលយធែើការយៅប្រយេសជរ ុន 
យែើម្បផីាត្ផ់ាងប់្េួស្ឋរររស់ពួក្យេយៅឯប្សុក្ក្ុំយណើ ត្។ 
សូម្ការររពួក្យេពីភាពឯក្យកា ការេ ័ខាៃ ច 
ការដរក្បាក្េ់ុំនាក្េ់ុំនងប្េួស្ឋរ និងការជួញែូរម្នុសេផងដែរ។ 
(យចាេិ ក្ថា ៣១:៦) 
18. ឱ្ ប្ពះវររិតាយអើ  កូ្នសូម្សរយសើរប្ពះនាម្ប្េង ់
ដែលស្ឋថ នី ដ៍ែលចាក្ផ់ា ក្ម្មវធីិស្តសរីម្នក្រីសងឃមឹ្យៅក្នុងប្រយេសយនបា ល់
បានយក្ើនយឡើងពី 8រ ូត្ែល់15ស្ឋថ នី  ៍េិត្ប្តឹ្ម្ដខឧសភា ឆ្ន ុំ 2022យនះ។ 
(1របាក្េប្ត្ 16:9) 
19. ឱ្ ប្ពះវររិតាម្នយ ើងខុ្ុំយអើ  
មានរដីប្រពនធយៅប្រយេស ែីលីពីនជាយប្ចើនម្ិន ល់ពីរន យៅវញិយៅម្ក្។ 
សូម្នាុំម្ក្នូវភាពការ ល់ចិត្រនិងការចុះចូលក្នុងេុំនាក្េ់ុំនងររស់ពួក្យេ 
យ ើ រយប្ងៀនពួក្យេពីរយរៀរម្នការនិយ និងការរងាហ ញក្រីប្សឡាញ់េីរន
យៅវញិយៅម្ក្ផងដែរ។ (១យពប្តុ្ស ៣:៨-១២) 
20. ប្ពះអមាា ស់យអើ  
សូម្ផ្លៃ ស់ររូរែួងចិត្រររស់ជនជាតិ្ ួនដែលដត្ងដត្យធែើបារកុ្មារ 
សូម្ឱ្យពួក្យេបាន ក្ចិត្រេុក្ោក្ ់និងការររពួក្យេ យ ើ សូម្
យអា អាជ្ាធរបានចុះយៅអររ់ ុំប្រជាពលរែា និងចាត្់វធិានការេរស់្ឋក ត្អ់ុំយពើ
អាប្ក្ក្ទ់ុំងយនះផងដែរ។ (សុភាសិត្ ២៥:២៨) 
21. ប្ពះអមាា ស់យអើ  
យ ើងសូម្អធិស្ឋា នយអា អប្តាយក្ើនយឡើងម្នការមានម្ផទយរះររស់ ុវជវ ័ជុំ
េង ់យៅក្នុងប្រយេសម្ ុងយហាា លី។ សូម្ឲ្យ ុវជនេេួលបានការដណនាុំ និង
 ល់ ពីការរមួ្យេេមុ្នអារ ៍ពិរ ៍ និង ល់ពីដផនការនិងយកាត្ខាៃ ច
ប្ពះផងដែរ។ (១ដថសាឡួនិច ៤:៣-៦) 
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