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27. បិតាេ ើយ សូមឿរពារ និងែែរក្ើាដល់ស្រសតជីនេភៀសខ្លនួ 
ែដលររូវបានេេេមើលងាយ េក្ងរបវ័ញ្ រេំោភបពំាន 
និងរំេោភផលូវេភទផងែដរ។ 

28. 
សូមេោយជនេភៀសខ្លនួសុរីីែដលេ្វើដំេណើរឆលងឿរ់របេទសែស៊ប៊ឿបានលឺពដីណំឹ
ងលអ និងទទលួបានជនំួយដូចជាក្ែនលងស្នើក្់េៅ 
និងោហារសរាបក់្ឡំុងេពលេ្វើដំេណើរផងែដរ។ 

29. ឱ រពះជាាចើសេ់ ើយ 
សូមេោយស្រសតសី្សនដ៍ៃទែដលបានេរៀបឿរជាមយួបរុសស្សនផ៍ាេោន 
េរៀនភាស្ នងិវបើប្ម៌របសស់្សន៍េ ះ 
េ ើយសមូេោយពកួ្េរ់ទទួលបានឿរយក្ចរិតទកុ្ដាក្់ េសចក្តីរសោញ ់
និងឿរយល់ចរិតពសីណំាក្ស់ េមន៍រេិសតបរិសទ័ផងែដរ។ 

30. រពះ ាចើស់េ ើយ 
សូម ្សិ្ឋើនសរាប់ស្រសតីេភៀសខ្លួនជនជារិេវៀរណាមេៅក្ឡំុងឆនើំ ១៩៩៧ 
េដាយស្រែរសស្រងារើមេវៀរណាម េ ើយបានេរៀបឿរជាមយួបុរសជនជារិចនិ។ 
ពួក្េរ់ររូវបានេេបដេិស្មិនេោយានសញ្ជើរិ 
េ ើយក្ូនៗរបសព់ួក្េេេក្ើរមក្ែដលរបេទសមិនទទលួ 
ក្ូនៗទទលួបានឿរ ប់រំទាប និងានជវីភាពរក្ីរក្ផងែដរ។ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក ់

2020. 6.  
សណំមូពរឿរ ្សិ្ឋើនេលើជនេភៀសខ្លួនជន េ ឍើរបេវសនជ៍នរង
េរេះរបំនស់ស្រងារើម 

ជាេរៀងោល ់ទី ានមនុសើឝ២៥ ក្េ់ៅេលើពិភពេោក្ 
បានចាក្េចញព ីវីែដលខ្លនួាន េដើមើបីេជៀសផរុពសីស្រងារើម 
ឬបញ្ហើសមុេស្មើញ ឬេភរវក្មម។ បចុបើបននេនះ ានជនេភៀសខ្លួន 
៧០.៨ោន ក្់េៅទាងំពភិពេោក្។ 
េយើង ្ិស្ឋើនសរាប់ជនេភៀសខ្លួនទាំងេ ះ 
ែដលពកួ្េរ់ក្ពំងុែសវងរក្សទិធរជក្េឿន 
េ ើយាន នក្ខ្លះផាលើសទ់ីលំេៅេដាយស្រែរេរេះម នតោយ្មមជារិ 
េមើនឿរងារេ្វើ ឬឿរេ្វើចំណាក្រសកុ្ េដាយស្រែរចង់បានជី
វភាពមយួែដលលអរបេសើរ។  



 ្ិស្ឋើនសោំប…់…………. 

1. ឱ រពះ ងេ ើយ រទងជ់ាទជីរមក្របសទ់ូលបងំ 
និងជាប៉មមួយដ៏រឹងារំទល់នឹងៀមើំងសររូវ។ 
ទូលបងំចង់រស់េៅក្នុងរពះព លើរបសរ់ទង់ 
និងរជក្េឿនេរឿមមលប់រពះបារមរីបស់រពះ ង។ ទំនកុ្រេមើង 61:3-4 

2. បិតាេ ើយសមូផដល់នូវរបាជាញើដល់ នក្រសី ភីេីែប៊ង 
េ ើយសមូឲើយេរ់បានយល់ពរីពះបនទលូរបស់រទង ់
េ ើយសមូឲើយឿរ ្បិើាយរបសេ់រា់នឿរប៉ះពាល់េៅដល់រក្ុមស្រសតីែដលចូលរួម
សននបិាររបសព់័នធក្ិចស្រសតីក្នងុក្តសីងើឈមឹរបស់េយើងផងែដរ។ 

3. រពះវរបតិាេ ើយ សមូរទង់បានេបើក្ដងួចិរតរបស់ នក្េជឿេៅរបេទសហា្ើំងឡង់ 
េោយបានេ ើញជនេភៀសខ្លួន នងិជន េ ឍើរបេវសន៍ 
ឲើយដូច នក្រេប់េនើែដលរទង់បានបេងើរេោយពួក្េេានភាពដចូជារទង់។សូមសំោរ
ោងឿយែដលជារពះវហិារបស់រពះរេសីត េ ើយដក្ ស់ទាងំក្ ំឹង 
និងឿរេរសីេ ើងេចញពីេេផងែដរ។ 

4. បិតាែដលេង់េៅស្ណើនសេួ៏េ ើយ េយើងសូម ្សិ្ឋើនសមូនូវឿរឿរពារ 
ែែរក្ើាសរាប់រក្មុរេសួ្ររេសិតបរសិ័ទែដលេៅរបេទសនេី ើឝរយី ើ 
ែដលររូវបានេេេ្វើទុក្េបៀរេបៀន េដាយស្រេសចក្ដីជំេនឿរបសព់ួក្េេ 
េ ើយររូវបារប់ងផ់ទះសែមើបង រទពើយសមើបរតិ 
និងររវូផាលើស់ទពីីក្ែនលងមួយេៅក្ែនលងមយួ េដើមើបធីា សុវរថភិាព 
និងភាពសុខ្ស្នតរបស់ពួក្េេ។ 

5. បិតាេ ើយ េយើង ្ិស្ឋើនេោយជន េ ឍើរបេវសន៍ និងជនេភៀសខ្លួន 
ែដលមក្ពីរបេទស ៊យុែរក្ន និងរបេទសជិរៀង ែដលបានមក្ែសវងរក្សុវរថភិាព 
និង ជីវិរែដលលអរបេសើរេៅក្នងុរបេទសប៉ូឡញូ េោយពួក្េេទទលួបានឿរេេរព 
ឿរឿរពារ ឿរេរំទ 
និងទទួលបានរងា្ើន់សមរសបសរាបឿ់រងារែដលពកួ្េេេបានេ្វើ។ 

6. រពះ ងេ ើយ េយើង ្សិ្ឋើនសំោប់របជាជនម៉សូលីមជរិ៥ោន ក្់ 
ែដលក្ំពងុរសេ់ៅក្នុងរបេទសោឡមឺ៉ង់ែដលភាេេរចើនជាជនេភៀសខ្លួន។ 
សូមេោយរេសិតបរសិទ័បានោបោ់នពួក្េេ េ ើយែចក្រំែលក្ ំពីជវីិររបសព់ួក្េេ 
និងដណំងឹលអ ំពីរពះេយស៊ូវជាមយួពួក្េេផងែដរ។ 

7. រពះវរបិតាៃនេយើងខ្្ុំេ ើយ សូមរទងរ់បទាននូវរពះពរដល់ស េមន៍រ ាូ ើន ី
ែដលជាជន េ ឍើរបេវសនទ៍ូទាងំែបក៉្ ឺរ បុ នងិោេមរកិ្ ែដលពួក្េេចាក្េចញពីផទះ 
េដើមើបីែសវងរក្ជីវិរែដលរបេសើរ 
សូមេោយពួក្េេបានេៅែរែសវងរក្រទង់រេបទ់ីក្ែនលងែដលពកួ្េេេៅ។ 

8. សូមរទងប់ានពរងងឹេសចក្ដជីំេនឿរបស់ជនេភៀសខ្លនួ និងជន េ ឍើរបេវសន ៍
េោយេៅែរជាពនលៀឺងឯរពលងឹវញិ្ញើណ 
េដើមើបឆីលុះបញ្ចើំងឲើយបានេ ើញពរីទងរ់េបទ់ីក្ែនលងែដលពួក្េេេៅ។ 
សូមឱើយេសចក្ដសីេស្រងារើះ និងឿររស់េឡើងវិញបានេៅដល់ពកួ្េេផងែដរ។។ 

9. សូមឱើយ នក្េជឿៃនរបេទសឿណាដាានដងួចរិតៃនឿរោណិរោសរូ 

និងេមតាឍើក្រណុា ែដលមក្ពីរពះ ាចើសច់ំេពាះជនេភៀសខ្លនួ នងិជន េ ឍើរបេវសន។៍ 
សូមឲើយឿរផើឝពវផើាយដណំងឹលអរបស់ពកួ្េេានរបសទិធភាព 
និងេពារេពញេៅេដាយេសចក្តីរសឡាញ់របស់រពះេយស៊ូវ។ 

10. េយើងសូម ្សិ្ឋើនសរាបជ់នេភៀសខ្លួនោបោ់ន ក្់ ែដលេៅែប៉ក្ ឺរ ុប 
ក្នុងឿរេបើក្ចរិតចំេពាះដណំងឹលអរបស់រទង់។ េ ើយសូមឲើយពកួ្េេបានដឹងថា 
រេបស់្ណើនឿរណទ៍ាំង សេ់ឺរទង់ជា នក្ក្ំណរ ់េ ើយបតិាេ ើយ 
សូមរទងប់ាន ំឿរពើាបាល សុវរថិភាព 
និងេសចក្តីសងើឹមដលជ់នេភៀសខ្លួនានើក្់ៗ។ 

11. បិតាេ ើយ សមូេោយសនតភិាព 
និងភាពេសចក្តីសខុ្ស្នតានេៅដល់ជនេភៀសខ្លនួែដលរស់េៅជំរដំាដាប 
និងឿេាូ ើ នងិេក្នយ ើ។ េ ើយសូមឱើយោជាញើ្ រានរបាជាញើក្នុងឿរសេរមចចរិត 
ឿរស ឿរណ៍។ 

12. េយើងសមូ ្សិ្ឋើនសរាប់របេទសបាោំង 
ែដលបានសនើាថានឹងផតលស់ិទធរិជក្េឿនដលជ់នេភៀសខ្លនួ 
ែដលក្ំពងុែររងនូវឿរេំោមក្ំែ ង តាមរយៈឿរជះិជាន់ 
និង ំេពើ ិងើាែផនក្នេយបាយ។ 

13. បិតាេ ើយ សមូដឹក្  ំ
និងផរ់ផង់ដល់របជាជនោលប់ានីែដលបានចាក្េចញពីរបេទសរបស់ខ្លនួេដាយស្រ
ែរភាព រ់ឿរងារេ្វើ េដើមើបីែសវងរក្  េរែដលលអរបេសើរ។ 

14. រពះវរបតិាេ ើយ េយើង ្សិ្ឋើនសរាបល់ំេៅដាឋើនក្៏ដចូជាជរមក្ 
និងឿរងារសរាបរ់បជាជន1 ោន ក្ែ់ដលបានផាលើស់បតូរពីរបំន់ដនបាស់ៃនរបេទ
ស ៊យុែរក្នក្នងុ ឡំុងេពលានជេាលើះរបដាបោ់វុ្ ។ 
សូមឲើយរេីសទបរសិ័ទក្នងុរសុក្េលើក្ទឹក្ចរិត នងិេរំទដល់ពកួ្េេៀងរពលឹងវិញ្ញើណ។ 

15. ដួងចិរតរបស់េយើងែរសក្ ំពាវ វរក្នូវឿរពើាបាល 
និងឿរផតល់នូវទីក្ែនលងស្នើក្់េៅសរាបជ់នេភៀសខ្លួនេៅប៊េូណីាហា្ើស ូ
ែដលបានេភៀសខ្លនួេចញពផីទះ 
ប តើបព់បីានេ ើញស្ចញ់ារិរបសព់ួក្េេររូវបានសាលើប់េដាយេភរវក្រ។ 

16. រពះ ងេ ើយ 
េយើង ្សិ្ឋើនសរាប់្ នធានចាំបាច់ែដលោចជួយដលជ់ន េ ឍើរបេវសនោ៍បព់ាន់
 ក្ ់ែដលមក្ពីរបេទសេយុបា របេទសេវេណស៊យុេ ឡា របេទសៃ ទី 
និងស្ធារណៈរដឋដូមនីីឿន ែដលេភៀសខ្លួនមក្រស់េៅរបេទស ៊យុរហូារើយ។ 
បិតាសូមក្ុំេោយពកួ្េេររូវបានេេេក្ងរបវ័ញ្ ឬរេំោភបពំានេ ះេឡើយ។ 

17. បិតាេ ើយ 
េយើងសូម ្សិ្ឋើនឲើយក្មមវិ្តីាមទរូសពទែដលបេងើរេឡើងេដាយៃដេូន័រេវសរបស់េយើ
ងេឺ ងឿររបព័នធផើឝពវផើាយណូេរៀរ ក្នុងឿរ យំក្នូវដំណងឹលអ ំពរីពះេយស៊ូ 
េៅឿន់ជនេភៀសខ្លួនមក្ពរីបេទសែដលនយិយភាស្ោោ ើប់ 
សូមឲើយវាជាក្មមវិ្ ីដា៏នឥទធិពលមយួ 
េដើមើបបីេរងៀនដលម់នសុើឝែដលដក្ខ្លួនេចញពរីទង់ឲើយែបរមក្រក្រទង់វញិ។ 

18. ឱ រពះជាាចើសេ់ ើយ 
េយើងសូម ្សិ្ឋើនសរាប ់នក្ែដលក្ំពងុសរាក្ពើាបាលោងឿយ នងិផលវូចិរត 
ែដលេរេះេដាយេរេះ្មមជារិេៅក្នងុរបេទសឥណឌូេនសុ។ី សូមេោយរដាឋើភបិាល 
និងរក្មុជនំុំ ជួយ នក្រងេរេះទាំងេ ះ េដាយឿរស្ងសងផ់ទះេឡើងវញិ 
និងឿរផតល់ឿរងារេ្វើផងែដរ។  

19. ក្ូនសមូសរេសើររេមើងរពះ ង 
ែដលមជើឈមណឌលរេសិតបរសិ័ទ នតរជារេិៅក្នងុរបេទសក្ូប៊ើនហាក្ 
និងរបេទសោោ ើេសៀ បានផតលជ់ូននូវថានើក្់េរៀនភាស្ដាណាឺ ើក្ នងិភាស្ ង់េេលស 
ឿរថា្ើយបងំខ្ល ីនងិឿរែែទាំរេេូងា្ើល។ 
សូមេោយជនេភៀសខ្លនូែដលចលូរមួក្នងុវេៀងេលើនងឹទទួលបានស្ររបស់រពះរេិ
សត។ 

20. ៃែ0េនះជាទិវាៃនជនេភៀសខ្លនួទទូាងំពិភពេោក្ 
េយើងសូម ្សិ្ឋើនសរាបក់្ាលើងំ ភាពឿលើហាន 
និងឿររស៊ូសរាប់ នក្ែដលបានេភៀសខ្លួនេចញពីផទះរបសខ់្លូន និងរបេទស 
េដាយស្រែរឿរេរសីេ ើងពូជស្សន៍ េរសីេ ើងេភទ សញ្ជើរ ិរក្មុសងម 
ឬៀងេំនរិនេយបាយជាេដើម។  

21. 
េយើង ្សិ្ឋើនសរាបជ់នេភៀសខ្លួនែដលានរេប់ជារសិ្សន៍ែដលរស់េៅក្នងុស
 េមន៍រក្ូោរ 
និងសរាប់ឿរជួបជុំរេួស្ររបស់ជនេភៀសខ្លនួែដលបានែបក្េនើផងែដរ។ 

22.ានជនេភៀសខ្លួនចូលមក្រស់េៅក្នងុរបេទសឥណាឌើ 
ែដលជារបជាជនរស់េៅជាប់របេទសេ ះ 
ដូេចនះសូមេោយរេសិតបរិសទ័បងាហើញេសចក្តីរសោញ ់
និងទទួលស្្ើេមនដ៍ល់ជនេភៀសខ្លនួទាងំ សេ់ ះ។ 

23 បិតាេ ើយ េយើងខ្្ុសំូម ្សិ្ឋើនសរាបឿ់រឿរពារ 
និងឿរេលើក្ទកឹ្ចរិតដល់ជនេភៀសខ្លនួែដលទទលួេជឿរពះ ងេៅក្នងុរបេទសស៊យុ
ែ រ ែរពួក្េរ់ររូវបានេេបដេិស្មនិេោយទទលួបានសទិធរជក្េឿនេ ះេទ។ 
មិនែរប៉ុេណា្ើះានជាេរចើនររូវបានេេសាលើប់េដាយស្រែរជេំនឿរបសព់ួក្េេផងែដរ
។ 

24. េយើងខ្្ុ ំ្សិ្ឋើនសមូេោយរក្ុមជំនុំ និងរេសិតបរិសទ័ 
នឹងផើាយដណំឹងលអពីរពះេយស៊ូេៅដលជ់នេភៀសខ្លួនជាង 12ែសន ក្ ់
និងជន េ ឍើរបេវសន៍ែដលក្ំពងុរងចាសំិទធរជក្េឿនពីរបេទសេ សើា ើញផងែដរ។ 

25. បិតាេ ើយ សមូក្សំ្នតចិរតដលរ់ក្ុមរេួស្រេៅក្នុងរបេទសក្ូេរ ៀងេជើង 
និងៀងររូវ ែដលពួក្េរប់ានែបក្េនើជរិ ៧០ឆនើមំក្េ ើយ 
េដាយស្រែរសស្រងារើមក្ូេរ ទាំងពរី។ 
សូមរបទានេោយពួក្េរទ់ទលួបាននូវសនតភិាព។ 

 26. រពះជាាចើស់ៃនេយើងខ្្ុំេ ើយ េយើងខ្្ុំ ្សិ្ឋើនសរាបឿ់រផរផ់ង់ែផនក្ ិរញ្ញវរថ ុ
និង នក្សមរ័េចរិតក្នងុឿរេ្វើឿរជាមយួ ងឿរ េដើមើបីជយយដល់ជន េ ឍើរបេវសន៍ 
និងជនេភៀសខ្លួនេៅោេមរកិ្ឡាទីន។ 


