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2022. 08. 
ការអធិស្ឋា នសម្រាបស់្តសរីអាស ី 

ឥណ្ឌូ ននស ីជាម្របនេសមយួក្ន ងចំនោមម្របនេសទងំ ៥០ 
ដែលពបិាក្ក្ន ងការដែលនែើរតាមម្រពះនយស ូវ។ 
ការនសេពវសាយរបស់ក្មមវធិីស្តសរីក្ន ងក្រីសងឃមឹបានអន ញ្ញា តឱ្យអនក្ស្ឋរ បប់ានឮពី
ម្រពះបនទូលរបស់ម្រពះនោយានស វតថិភាព។ 
សូមអធិស្ឋា នសម្រាបស់្តសរីនៅក្ន ងម្របនេសឥោឌ  
ដែលងាយរងនម្ររះនោយស្ឋរការនជឿនលើអបិយជំននឿនសេងៗ 
ស្តសរីនៅម្របនេសននបា៉ា ល់ដែលេេលួរងនោយអំនពើនពសាចារ ការចាបរ់នំោភ 
និង ការានស្ឋវ មនីម្រចើន 
ស្តសរីនៅតបំនោ់ចម់្រសយាលននម្របនេសហ្វីលីពនីដែលេេួលរងនូវអំនពើហ្ឹងាក្ន ង
ម្ររួស្ឋរ នងិ វបិតរិនសែាក្ិចច នងិ ស្តសរីនៅក្មព ជាដែលម្របឈមម ខនងឹអំនពើហ្ងឹា 
មនិេេលួបានការអបរ់ ំនិង ពបិាក្ក្ន ងការដសវងរក្ការងារនធវើ។ 

 

21. ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ 
អយើង ធិស្ឋា នស៉ុុំឱយស្តសរីជនជាតិជប ៉ុនដែលកុំរ៉ុងមានផ្ទៃអ ះ 
ព្រមទុំងចិញ្ច ឹមកូន 
នឹងទទួលបានការទគតទ់គង់នូវ វីដែលរួកអេព្តូវការរីព្េួស្ឋរ 
និងរដ្ឋា ភបិាលរបស់រួកអេ អ ើយសូមអោយរួកអេបានលឺ 
និងទទួលយកែុំណឹងលអរបស់ព្ទង់ទងដែរ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង៧១:៦) 
22. មានស្តសរីម ៉ុងអគគ លីជាអព្ចើននាកប់ានចាកអចញរីព្សុកកុំអណើ ត 
អែើមបអីៅដសវងរកការងារអធវើអៅកន៉ុងទីព្កុងនានា។ ព្រះ មាច ស់អ ើយ 
សូមទរល់ការងារលអែល់ស្តសរីទុំងអនាះ 
អ ើយការ ររួកអេរីអព្រះថ្នន កន់ានាជារិអសសរីអៅដកដែលអេអធវើការ
អោយទងដែរ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង២៣) 
23. បិតាអ ើយ សូមព្បទនសនរិភារ កមាល ុំង 
និងការទគត់ទគងែ់ល់ស្តសរីអៅព្បអទសអនបា ល់ ដែលអែើរតាមព្រះអយស ូវ។ 
រួកអេមយួចុំនួនព្តូវអេអបៀតអបៀន នឹងបអណរ ញអចញរីទៃះ
អដ្ឋយស្ឋរស្ឋវ មដីែលមនិដមនជា នកអជឿែល់ព្ទងអ់ទៀតទងដែរ។ 
(១អរព្តុស៣:១៤) 
24. ព្រះ មាច ស់អ ើយ សូមរព្ងឹង 
និងសព្មាលបនៃ៉ុកែល់ នកមារ យអៅលីវអៅព្បអទស វីលីរីន 
ដែលព្តូវខិតខុំអធវើការអែើមបទីគត់ទគងត់ព្មូវការកូនរបស់រួកអេ។ សូមឲ្យ
រួកអេមានព្បាជាា កន៉ុងការទូនាា ន និង ែឹកនាុំកូនៗរបស់រួកអេ។ 
(អ ស្ឋយ៤១:១០) 
25. ព្រះ ងគអ ើយ 
អយើង ធិស្ឋា នសូមឲ្យព្ទងប់ានកមានចិតរព្កុមព្េួស្ឋរដែលបានដបកឆ្ងា
យរីរន  អៅអរលដែលព្បអទសកូអរ  បានដបងដចកជារីរ។ 
សូមទរល់មអធោបាយអែើមបឱីយរួកអេបានព្តឡបម់កជួបជ៉ុុំរន អឡើងវញិ 
មនិថ្នតាមរយះការសរអសរសុំប៉ុព្ត រកឺារជួបផ្ទៃ ល់កអ៏ដ្ឋយ។ 
(២កូរនិថូស១៣:១១) 
26. ព្រះ មាច ស់អ ើយ 
សូមព្បទនឱយស្តសរីអៅកន៉ុងព្បអទសឥណ្ឌា នូវបុំណងចិតរដែលចងម់ានជីវតិ
ផ្នការ ធិស្ឋា នែម៏ាន ុំណ្ឌចដែលមករីព្ទង។់ 
អ ើយកសូ៏ម រព្រះេ៉ុណព្ទង់ដែលមានមន៉ុសសជាអព្ចើនបានចូលរមួអៅកន៉ុ
ងបណ្ឌរ ញផ្នការ ធិស្ឋា ន របស់កមាវធីិស្តសរីកន៉ុងកដីសងឃមឹ 
 ុំឡ៉ុងអរលកូវឌី១៩មានការរកីរាលដ្ឋល។ (អ អភសូរ៦:១៨) 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

27. បិតាអ ើយ សូមបអងកើនអសចកដីជុំអនឿរបស់ស្តសរីជនជាតិដខារ 
អៅអរលដែលរួកអេអរៀនអៅជាប ់ជាមយួអសចករីព្សឡាញ់របស់ព្ទង ់
អ ើយរឹងដទអកអលើព្ទង់។ (អ អព្រើរ១១:៦) 
28. ព្រះ មាច ស់អ ើយ 
បអងកើនចុំណូលផ្នមូលនិធិអៅកន៉ុងព្បអទសឥណាូ អនស៉ុី 
អែើមបឱីយព្កុមការងារោចបអងកើតទុំនាក់ទុំនងដែលកាន់ដតជិតសនិទធជាមយួ ន
កស្ឋរ ប ់និង ជួយ រួកអេឱយមានការរកីចអព្មើនកន៉ុងអសចកដីជុំអនឿ 
និងចុំអណះែឹងរបស់រួកអេ ុំរីព្ទងទ់ងដែរ។ (២ដថសាឡូនិច១:៣) 
29. ព្រះ មាច ស់អ ើយ 
អយើង ធិស្ឋា នសព្មាបក់ាររោបាលែព៏្ជាលអព្ៅរបស់ព្ទង ់និង 
ការស្ឋដ រអឡើងវញិនូវស្តសរី និង 
អកាងព្សីជាអព្ចើនដែលព្តូវបានជួញែូរអៅកន៉ុងព្បអទសចិន។ 
សូមព្បទនែល់រួកអេនូវ នកែឹកនាុំែល៏អអែើមបបីញ្ចប ់ុំអរើែោ៏ព្កក់
អនះទងដែរ។ (អយអរមា៣០:១៧) 
30. ព្រះ ងគអ ើយ 
សូមព្បទនកមាល ុំងែល់ នកមារ យដែលមានជីវភារខវះខាតអៅព្បអទសអវៀត
ណ្ឌម ដែលកន៉ុងអរលដតមយួរួកអេព្តូវការអមើលដថកូនតូចរបស់អេ 
អធវើការទៃះ អធវើមហូប នឹងចាុំបាចព់្តូវអធវើការអព្ៅទៃះ 
អែើមបចិីញ្ច ឹមព្េួស្ឋរទងដែរ។ (អ ស្ឋយ៤០:៣១) 
31. សូមឱយមារ យអៅលីវអៅម ៉ុងអគគ លីបានសមលងឹអៅរកព្ទង ់
កន៉ុងការដែលរួកអេព្តូវការ កមាល ុំងនិងព្បាជាា ។ បិតាអ ើយ 
សូមអលើកទឹកចិតររួកអេឱយអទៃររាល់ទុំងបនៃ៉ុករបស់រួកអេ 
អ ើយដសវងរកករីសងឃមឹរបស់រួកអេដែលមានអៅកន៉ុងព្ទង។់ 
(ទុំន៉ុកែុំអកើង៥៥:២២)  

 

 

 

 



 ធិស្ឋា នសុំរាប…់…………. 
1. ព្រះ មាច ស់អ ើយ 
សូមផ្ទដ ចរ់ាល់ព្ចវាកដ់ែលរារា ុំងព្បជាជនជប ៉ុនមនិអោយទទួលអជឿព្ទង។់ 
សូមឲ្យព្េីសៃបរស័ិទធដែលអៅទីអនាះអចញទាយែុំណឹងលអអដ្ឋយភារកាល គន 
អ ើយសូមឲ្យព្រះវញិ្ញា ណរបស់ព្ទង់បានអធវើការកន៉ុងចិតរមន៉ុសស
ទុំងអនាះអោយទទួលស្ឋគ ល់ការរស់អឡើងវញិ និង អសចកដី
សអស្តងាគ ះរបស់ព្ទងទ់ងដែរ។ (អ ស្ឋយ៥៥:៦-៧) 
2. បិតាអ ើយ អយើងសូមចូលមកអដ្ឋយអសចកដី ធិស្ឋា ន 
អែើមបសី៉ុុំឱយព្ទងប់ានទរល់ស្ឋា នីយវ៍ទិយ៉ុ FM អៅព្េបព់្សុក 
និងតុំបន់អៅព្បអទសអនបា ល់ អែើមបអីោយកមាវធីិស្តសរីកន៉ុងកដីសងឃមឹ 
បានចាកទ់ាយទងដែរ ។ (ភលីីរ៤:៩) 
3. ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ ព្ទងប់ានព្តាស់អៅអយើងខា៉ុ ុំជាកូនព្សីរបស់ព្ទងអ់ែើមប ី
ថ្នវ យ បងគុំ និង បអព្មើព្ទង។់ សូមព្បទនររែល់ស្តសរីដែលអរររ
អកាតខាល ចព្រះនាមរបស់ព្ទងឲ់្យអចញអៅបអព្មើកន៉ុងព្រះនាមរបស់ព្ទង។់ 
(ទុំន៉ុកែុំអកើង១០០:២) 
4. ព្រះវរបិតាអ ើយ 
ទូលបងគុំ ធិស្ឋា នសូមឲ្យព្ទងប់ញ្ជូ នស្តសរីដែលព្ទងប់ានអព្ជើសអរ ើស 
ឲ្យអចញអៅអែើមបែឹីកនាុំរន័ធកិចចស្តសរីកន៉ុងកដីសងឃមឹអៅព្បអទសម ៉ុងអគគ លី ចិន 
ផ្តវា ន ់និង  ៉ុងក៉ុងទងដែរ។ (អយអរមា 6:8) 
5. ឱ ព្រះែប៏រសិ៉ុទធអ ើយ សូមអធវើការអៅកន៉ុងចិតរ 
និងតាមរយៈ នកសរអសរ តាបទស្តសរីកន៉ុងកដីសងឃមឹ  នកអធវើបទបងាហ ញ និង 
 នកដែលបានរមួចុំដណកទុំង ស់អៅព្បអទសឥណ្ឌា ។សូមអោយរួកអេបាន
អព្បើព្បាស់ ុំអណ្ឌយទន និងអទរអកាសលយរបស់រួកអេ 
អែើមបនីាុំស្តសរីអោយអឆ្ងព ះអៅរកព្រះអយស ូវ។ (១អរព្តុស៤:១០) 
6. ព្រះ ងគអ ើយ សូមការ រយ៉ុវជនកមព៉ុជា រីជនដែលអព្បើព្បាស់រួកអេ 
អែើមបលីកអ់ព្េឿងអញៀន។ សូមឲ្យសិសសទុំងអនះយល់ថ្ន អព្េឿងអញៀននឹង
បុំផ្ទល ញេុំនិតនិង នាេតរបស់រួកអេ 
ែូអចនះសូមជួយ រួកអេឱយរួកអេបានអព្ជើសអរ ើសយកការអផ្ទរ តអៅអលើការ ប់រ ុំរប
ស់រួកអេជុំនួសវញិ។ (២ដថស្ឋឡូនិច៣:៣) 
7. ឱព្រះវរបិតាអ ើយ ការអកើនអឡើងផ្ន ុំអរើ ឹងាទលូវកាយ ទលូវចិតរ 
និងទលូវអភទចុំអ ះស្តសរីអៅព្បអទសឥណាូ អនស៉ុី 
បានអកើនអឡើងខពស់កន៉ុង ុំឡ៉ុងអរលផ្នជុំងឺរាតតាតCOVID-19។ 
សូម ន៉ុញ្ញា ត និងែឹកនាុំស្តសរីទុំងអនាះអោយបានដសវងរកអសចករីសអស្តងាគ ះ 
ការរោបាល និង អសចករីសងឃមឹដែលមានអៅកន៉ុងព្ទង។់ (២កូរនិថូស៩:៨) 

8. អយើងសូមសរអសើរនិងអលើកព្រះនាមព្ទងអ់ឡើង 
សព្មាបក់មាវធីិស្តសរីកន៉ុងកដីសងឃមឹដែលបានបកដព្បជាភាស្ឋចិនក៉ុកងឺ 
ដែលបានចាកទ់ាយតាមរយៈវទិយ៉ុ។ 
សូមឱយព្បជាជនចិនជាអព្ចើនបានស្ឋរ បក់មាវធីិទុំងអនះ 
អ ើយដ្ឋកអ់សចកដីជុំអនឿ និង ករីសងឃមឹរបស់រួកអេអៅអលើព្រះអយស ូវ។    
(១កូរនិថូស១៥:៣) 
9. ឱ ព្រះ មាច ស់អ ើយ សូមការ រ និងរោបាលែួងចិតញតស្តសរីអវៀតណ្ឌម 
1 កន៉ុងចុំអណ្ឌម 3 នាក ់ដែលបានជួបព្បទះ ុំអរើ ិងាទលូវកាយ ទលូវចិតរ 
និងទលូវអភទអដ្ឋយស្ឋវ មរីបស់រួកអេ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង១០៧:១៩-២១) 
 

 
 
10. ព្រះ មាច ស់អ ើយ អយើង ធិស្ឋា នសូមឱយព្ទង់ទរល់កមាល ុំង និង 
ការអបរជាា ចិតរែល់ស្តសរីអៅកន៉ុងព្បអទសសិងហប៉ុរ ី
ដែលរួកអេភាេអព្ចើនមានបញ្ញហ កន៉ុងការព្េបព់្េងរវាងការងារ និង 
ទុំនួលខ៉ុសព្តូវចុំអ ះព្កុមព្េួស្ឋររបស់រួកអេ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង២៨:៧) 
11. ព្រះវរបិតាអ ើយ 
សូមព្ទងប់ានបុំដបកបនាៃ យែរ៏ងឹមាុំផ្នការអសរអព្េឿងព្សវងឹអៅកន៉ុងព្បអទសម ៉ុ
ងអគគ លី។ សូមឲ្យ នកអញៀនថ្នន ុំទុំងអនាះបានមានអសរភីារ និង ដសវងរក
ការងារអធវើ អែើមបអីោយរួកអេោចអធវើការ និងចិញ្ច ឹមព្េួស្ឋរ
របស់អេបានទងដែរ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង ១០៧:១៤) 
12. ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ សូមការ រក៉ុមារអៅព្បអទសជប ៉ុនរីការភយ័ខាល ច 
និងភារឯអកាកន៉ុង ុំឡ៉ុងអរលដែលជុំងឺកូវឌីបានរាតតាត។ សូមដថរកា
រួកអេរីជុំងឺអនះ អ ើយបញ្ជួ នអបសកជនអោយអៅទីអនាះអែើមបដីចកចាយ
ែុំណឹងលអរីព្ទងែ់ល់រួកអេទងដែរ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង៩១:៦) 
13. ព្រះជាមាច ស់ 
កន៉ុងការដែរព្កុមស្តសរីកន៉ុងកដីសងឃមឹអធវើការបណរ៉ុ ះបណ្ឌរ លដទនក កខរកមា 
សូមឲ្យ នកចូលរមួបានអរៀនកន៉ុងការោនព្រះេមពីរ ការសរអសរ 
និងទរល់ តាអលខារបស់រួកអេសព្មាបេ់ណនីធនាររទងដែរ។ (រ  មូ៣:១២) 

14. បិតាអ ើយ ព្ទងេឺ់ជាព្េូអរទយរបស់អយើង 
សូមរោបាលែួងចិតររបស់ស្តសរី វីលីរីនដែលបានរងអព្រះអដ្ឋយ ុំអរើ ឹងា។ 
សូមឱយរួកអេព្តូវបានអេឱយតផ្មល អរររ 
និងមានការទសះទាអឡើងវញិអៅកន៉ុងស េមនរ៍បស់រួកអេទងដែរ។ 
(ទុំន៉ុកែុំអកើង៥១:១៧) 
15. ព្រះ មាច ស់អ ើយ អយើង ធិស្ឋា នសព្មាបស់្តសរីកូអរ  ខាងអជើង ចុំនួន 
25,000នាក ់ដែលបានអភៀសខលួនអៅកូអរ  ខាងតបងូ។ 
សូមឲ្យទុំងអរលនអោបាយ ស៉ុខ៉ុមាលភាររបស់រដ្ឋា ភបិាល និង 
ព្េីសៃបរស័ិទបានបអព្មើស្តសរីទុំងអនាះអោយបានលអ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង១៤៦:៩) 
16. ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ 
សូមផ្ទល ស់ដព្បជីវតិរបស់ស្តសរីព្េបរ់បូបនាៃ បរី់រួកអេបានអមើលកមាវធីិ 
ស្តសរីកន៉ុងករីសងឃមឹអៅអលើកញ្ចក់ទូរទសសនជ៍ាភាស្ឋ Oriya, Gujarati និង 
Tamil ដែលបានចាបអ់ទរើមកាលរីដខអមស្ឋ ឆ្ងន ុំ 2022 អនះ។ 
(2កូរនិថូស3:18) 
17. 
ម្រពះនអើយសូមចនម្រមើនម្រពះពរែល់ពន័ធកិ្ចចស្តសរីក្ន ងក្ដីសងឃមឹរបស់អងគការTWR
នៅក្មព ជា។ 
សូមឱ្យស្តសរីជានម្រចើនបានលឺពីម្រពះនាមរបស់ម្រេងនិ់ងនែើរតាមម្រេង់អនក្តាមរយៈ
មមវធីិនិងពន័ធកិ្ចចទំងននះសងដែរ។ (េំន ក្ែំនក្ើង២៥:៥) 
18. ស្តសរីឥណាូ អនស៉ុីរស់អៅកន៉ុងជីវភារដែលខវះខាត 
រួកអេមិនទទួលបានការទគតទ់គងស់ព្មាប ់
ដថទុំស៉ុខភារអោយបានព្តឹមព្តូវអឡើយ។ 
មន៉ុសសជាអព្ចើនព្បឈមម៉ុខនឹងបញ្ញហ ស៉ុខភារធានធ់ារែូចជា 
មគរកីមាតស់បនូ និងមគរកីសូែន។់ ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ 
សូមនាុំមកនូវការទគតទ់គង ់និង 
ការអព្បាសឱយជាែល់ស្តសរីដែលរងទ៉ុកខអវទនាទុំងអនាះទង។ (អយអរមា១៧:១៤) 
19. ឱ ព្រះវរបិតាអ ើយ 
អយើងសូម ធិស្ឋា នសព្មាបក់ារបញ្ចបផ់្នអរលនអោបាយដែលបានកុំណត់
ថ្នជនជាតិចិនោចមានកូនដត១កន៉ុងមយួព្េួស្ឋរ ការរ ុំលូតកូន និង 
ការសមាល បកូ់នព្សីៗដែលអទើបនឹងអកើត។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង១៣៩:១៣-១៦) 
20. បិតាអ ើយ មានក៉ុមារព្កីព្កជាអព្ចើនអៅព្បអទសអវៀតណ្ឌមបាន
បញ្ឈបក់ារសិកាអែើមបអីធវើការរកព្បាក់ចុំណូលជួយ ែល់ព្េួស្ឋររបស់រួកអេ។ 
ជុំនូសអោយការទុំង ស់អនះសូមឲ្យក៉ុមារទុំងអនះទទួលបានការ បរ់ ុំែ៏
លអទងដែរ។ (ទុំន៉ុកែុំអកើង១០៧:៩) 
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