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26. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមសរអសើរតអមកើងព្រះអងគសព្ម្ចបព់្រុមទួគី 
ព្រុមអាល់បានី និងព្រុមរន័ធរិច្ាស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹដទទអទៀត ម្ចនការអធិស្ឋា ន 
និងជួយ ដល់ស្រសតីអៅរនុងមនទីរអរទយ ដដលជាអរលដដលរួរអគព្តូវការ 
និងអសច្រតីសបបរុសផងដដរ។ 
27. ព្រះជាម្ចា ស់អអើយ 
អយើងខ្ុ ុំអរព្រះគុណព្រះអងគដដលបានអអាយរមមវធិីស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹអាច្អោ
ងចាបព់្បអទសជិតខាង និងបានផតល់អអាយស្រសតីម្ចនអសច្រតីសងឃមឹ 
និងជីវតិថ្មីជាមយួព្រះអយស ូ ព្គិសត។ សូមការពារដល់ព្រុមរបស់អយើងខ្ុ ុំ 
និងព្បទានអអាយរួរគាតម់្ចនព្បាជ្ា តាមរយៈព្រះវញិ្ញ ះបរសុិទធព្រះអងគ 
អដើមបផីាយដុំណឹង  លអ។ 
28. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ វារិតជាអលើរទឹរច្ិតតខាល ុំងណាស់ 
ដដលបុរសអៅអាស្រ្វិរទទួលបានការអលើរទឹរច្ិតត 
និងដសវងររអសច្រតីជុំអនឿអលើព្រះអយស ូ  
តាមរយៈការស្ឋត បរ់មមវធិីស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹ។ 
ព្រះបនទូលរបស់ព្រះអងគផ្លល ស់បតូរជីវតិ និងព្រុមព្គួស្ឋរ។ 
29. អរគុណព្រះអងគ ដដលបានអអាយអងគការ TWR 
និងព្រុមរន័ធរិច្ាស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹ បអព្ងៀនរីរអបៀបអនាមយ័ ដល់ស្រសតី  
និងអរមងព្សីរនុងការការពាររីជុំងឺរាតតាតរូវតី ១៩។ 
30. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ អយើងខ្ុ ុំអរព្រះគុណព្រះអងគ 
ដដលព្បទានអអាយម្ចនអនរសព្មបសព្មួលទូទាុំងតុំបនអ់ាសីុខាងតបងូ។ 
ព្រះអងគអអើយ សូមព្បទានព្បាជ្ា និងដួងច្ិតត 
រនុងការបុំអរ ើដល់ស្រសតីដដលអៅតុំបន់ទាុំងអនាះ 
និងអរៀនរីការងារថ្មីរបស់គាតផ់ងដដរ។ 
31. បិតាអអើយ សូមអៅដតរ ុំលឹរអយើងថា អទាះបីជាអយើងខ្ុ ុំអធវើអវីរអ៏ោយ 
សូមអអាយអយើងខ្ុ ុំអធវើ អោយរនុងព្រះនាមព្រះអយស ូ  
ព្រមទាុំងអរព្រះគុណដល់ព្ទងផ់ងដដរ។ 
 

 

 

 

 

 

ប្រតិទនិអធសិ្ឋា នចេញផ្សាយជាចរៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអ្នកេូលរមួអធិស្ឋា នជាង 

65,000នាក ់
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អរព្រះគុណ 

តាមរយៈព្រះគមពរីទុំនុរតអមកើង 150:6 
»ចូ្រអអាយអវីៗទាុំងអស់ដដលម្ចនដអងហើមអច្ញចូ្ល 
សរអសើរតអមកើងព្រះអម្ចា ស់។» ដូអច្នះ នងឹមនិម្ចនការបដិអសធ 
ឬអ្តុផលអវីរនុងការសរអសើរតអមកើងព្រះជាម្ចា ស់ទនអយើងអនាះអទ។ 
ព្រះអងគគឺជាអ្តុផលដដលនាុំអអាយអយើងម្ចនខយល់ដអងហើមដរអច្ញ 
និងដរចូ្ល។ អវីៗទាុំងអស់អរើតអ ើងអោយស្ឋរព្រះអងគ 
អ ើ្យម្ចនដតព្រះអងគមយួអងគគត់ 
ដដលជាព្រះដដលបអងកើតព្គប់សរវស្ឋរអរើទាុំងអស់។ 

Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang, 

Khan Sen Sok, Phnom Penh 

(ភូមរិោងចក្រ  សង្កា តរ់ោរឃ្លា ង  ខ័ណ្ឌ សសនសខុ  

ោជធានភីន រំេញ )  
Tel: 092 60 60 51 /086 60 60 56 

 



 
អធសិ្ឋា នសុំរាប…់…………. 
1. 
អយើងរិតជាម្ចនអុំណរណាស់ដដលព្រុមអធិស្ឋា នអៅព្បអទសដស ប បីានជួយ ស្រសតី 
និងអរមងព្សីអៅជុុំវញិរិភរអោរ  រនុងការយល់ដឹងរីបញ្ហ  
និងការឈចឺាបរ់បស់រួរអគ។ 
អយើងសូមអរព្រះគុណដដលបានអធវើអអាយអយើងកាល យជាព្រុមព្គួស្ឋរដតមយួរនុងកា
រអធិស្ឋា ន។ (ភលីីរ២: ១-២)។ 
2. រូនសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះអម្ចា ស់ ដដលបាននាុំអនរសម័ព្គច្ិតត 
ដដលម្ចនអទរអកាសលយ និងការអបតជ្ាច្ិតត 
រនុងការជួយ ដល់ព្រុមស្រសតីទនរតីសងឃមឹអៅព្បអទស      អនបា៉ា ល់។ ព្រះវហិារ 
និងរន័ធរិច្ាស្រសតីរនុងតុំបនអ់នាះ រុំរុងដតម្ចនស្ការគាន  
អដើមបបីុំអរ ើស្រសតីអៅទីអនាះឲ្យកានដ់តម្ចនព្បសិទធិភារ។ 
3. បិតាអអើយ រូនអរព្រះគុណដដលព្ទងប់ានព្សឡាញ់ 
និងយរច្ិតតទុរោរច់្ុំអពាះរូន ៗរបស់ព្ទង់ 
រនុងអរលដដលម្ចនការរាតតាតនិងឆ្លងទនជុំងឺរូរូណានិងជួយ រូនរនុងព្គបក់ារលុំ
បារដដលរូនទាុំងអស់គាន រុំរុងជួបព្បទះ។ 
អយើងចូ្លរមួជាមយួព្រុមប៉ាូ ូញរបស់អយើងរនុងការអះអាងថា ព្ទងជ់ាជុំររ 
និងរម្ចល ុំងរបស់អយើងរនុងរុំ ុងអរលដដលគួរឲ្យភយ័ខាល ច្មយួអនះ។ 
(ទុំនុរដុំអរើង៤៦: ១)។ 
4. បិតាអអើយ 
អយើងសូមអរព្រះគុណព្ទង់សព្ម្ចបអ់សច្រតីព្សឡាញ់របស់ព្រះអយស ូ វព្តូវបានប
ងាហ ញអ ើង តាមរយៈព្រុមឥណឌូ អនសីុ 
អៅអរលដដលរួរអគរុំរុងដច្រចាយរត័ម៌្ចនអុំរីសុខភារ 
និងជួយ ស្រសតីរនុងភូមរិនុងការទទួលបានព្បាររ់មាខីាន តតូច្អដើមបអីភវិឌ្ឍអាជីវរមមខាន
តតូច្របស់រួរអគ។ 
5. អយើងសូមអរព្រះគុណច្ុំអពាះព្ទងដ់ដលព្ទង់ជាព្រះអយ្ូវា៉ា  
ជាព្បភរទនការផគតផ់គងរ់បស់អយើង ដដលព្ទងប់ានផគតផ់គងព់្រុមកាណាោ 
អោយថ្វកិា និង ការអធិស្ឋា ន។ (អោរុបតប២ិ២:១៤)។ 
6. ព្រះវរបិតាដដលគងអ់ៅស្ឋា នសួគអ៏អើយ 
រូនអរគុណច្ុំអពាះព្រុមការងាររបស់អយើងដដលអៅព្បអទសនរ័អវសដ 
ដដលរុំរុងចារផ់ាយរមមវធិីសុំអលង៩០ វនិាទី ដដលជារមមវធិីថ្មី 
ច្ុំនួន៣ដងរនុងមួយសបាត ្៍ ដដលម្ចនច្ុំណងអជើងថា 
»តាផ្លសសព្ម្ចបជ់ុំអនឿ»។ 
ការអលើរទឹរច្ិតតរនុងព្រះគមពរីខលីទាុំងអនះនឹងផតល់នូវរសជាតិថ្មីទនព្រះបនទូលរបស់
ព្រះអយស ូ  
អ្ើយនិងអធវើអអាយអនរស្ឋត ប“់ ដព្សរឃ្លល នរីព្រះបនទូលរបស់ព្ទងដ់ថ្មអទៀត” ។ 
7. អយើងសូមអរព្រះគុណច្ុំអពាះការដដលព្ទង់បានអធវើ អៅអរលព្រុមប៉ាូអនៀ 
ម្ចនការធ្លល រ់ទឹរច្ិតត និងម្ចនអារមមណ៍ឯអកា រនុងការបុំអរ ើព្ទង ់
ដតព្ទងប់ានបញ្ជូ នអនរស្ឋត បឲ់្យមរដច្រចាយរីរអបៀបដដលរមមវធិីបានអលើរទឹរច្ិ
តត អ្ើយកាល យជាព្រះររដល់រួរអគ។ 

ព្រះអងគអអើយសូមព្ទងព់្បទានរម្ចល ុំងអអាយរួរអគអច្ះស្ឋត បប់ងាគ បដ់ល់ព្ទងន់ិងប
នតអៅមុខអទៀត។ (ទុំនុរដុំអរើង៩: ១) 
8. អយើងសូមអរគុណព្រះអងគច្ុំអពាះភារអស្ឋម ះព្តង់ 
និងព្រះររដដលព្ទងផ់ដល់ឲ្យអៅដល់ព្រុមអធិស្ឋា នរបស់ស្រសតីរនុងរដីសងឃមឹ TWR 
ដដលព្បាររធខួប ២០ ឆ្ន ុំអៅព្បអទសហាវ ុំង ង។់ 
សូមអរគុណច្ុំអពាះការព្តាស់អៅឲ្យស្រសតីមរអធិស្ឋា ន 
ខណៈអរលដដលរួរអគរុំរុងបព្ងួបបព្ងួម និងរព្ងឹងទុំនារ់ទុំនងរបស់រួរអគ។ 
(២ ធីម៉ាូធី ២:១៣) 
9. រូនទាុំងអស់គាន សូមទទួលស្ឋគ ល់ថា 
ព្ទងជ់ាម្ចា ស់ទនការផគត់ផគងដ់ល់ព្រុមរបស់អយើង 
និងអនរសម័ព្គច្ិតតដដលម្ចនអទរអកាសលយ 
ដដលពាុំនាុំច្ុំអណះដឹងដល់អនរស្ឋត ប់រមមវធិីស្រសតីទនរតីសងឃមឹរបស់អយើង។ 
(ភលីីរ៤:១៩) 
10. បិតា រូនអរព្រះគុណ ដដលព្ទងប់ានផ្លល ស់បតូរជីវតិរបស់មនុសសមួយច្ុំនួន 
រុំ ុងអរលដដលស្រសតីៗបានដច្ររ ុំដលរទីបនាទ ល់របស់រួរអគអុំរីអសច្រតីព្សឡាញ់
របស់ព្ទងដ់ដលម្ចនច្ុំអពាះរួរអគ រនុងរមមវធិីស្រសតីទនរតីសងឃមឹរបស់អ ុយដព្រន។ 
11. 
សូមអរព្រះគុណច្ុំអពាះវបិតដិទនអមអរាគឆ្លងរូរណូាអនះដដលបានអធវើឲ្យព្បជាជនបា
រា ុំងម្ចនការរបួរមួជាមយួគាន ។ សូមឱ្យសរមមភាររបស់រួរដដលអធវើ 
អដើមបបីុំអរញតុំរវូការរបស់គាន អៅវញិអៅមរអនាះ អៅដតបនត។ 
12. 
អយើងខ្ុ ុំសូមអរព្រះគុណច្ុំអពាះព្រះអម្ចា ស់អយស ូ ដដលបានផតល់ឱ្យព្រុមរ ៉ាមូ្ច៉ា នីរបស់
អយើងម្ចនច្ិតតអាណិតអាសូរច្ុំអពាះស្រសតី 
អ្ើយម្ចនការទច្នព្បឌ្ិតរនុងការអព្បើព្បាស់អៅរនុងគអព្ម្ចង 
និងការបុំផុសគុំនិតថ្មីៗដល់រួរអគរនុងការសរអសរអតាបទថ្មី។ 
សូមអព្បើព្បាស់ការព្បជុុំថាវ យបងគុំតាមអ្វសប ុរព្បចាុំទថ្ៃរបស់រួរអគ 
នឹងព្បទានព្រះររដល់ស្រសតីព្គបគ់ាន ដដលបានអ ើញ និងលឺ។ 
13. 
អយើងសូមអរព្រះគុណដល់ព្រះជាម្ចា ស់ច្ុំអពាះថ្វកិាដដលព្ទងប់ានផគតផ់គង់ដល់ព្រុ
មកាងាររបស់រន័ធរិច្ាស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹអៅព្បអទសអា ឺម៉ាង ់
ដដលព្រះអងគបានផគតផ់គងជ់ិតរីរទសវតសមរអ្ើយ។ 
14. បិតាអអើយ 
អរព្រះគុណព្រះអងគសព្ម្ចបព់្រុមអធិស្ឋា នដដលអៅដតបនតចូ្លរមួអធិស្ឋា ន 
អទាះបីជាបច្ាុបបននអនះម្ចនការរិបារ។ សូមព្បទានររ និងព្បាជ្ាដល់រួរគាត់។ 
15. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
អរគុណព្រះអងគដដលនាុំព្គិសតបរស័ិទម្ចនការស្ឋមគគីគាន រនុងការអធិស្ឋា នជាព្រុម
។ 
ព្រះអងគបានចូ្លមររនុងដួងច្ិតតរបស់អយើងខ្ុ ុំអអាយម្ចនជិតសនិតជាមយួអសច្រតី
ព្សោញ់រវាងគាន នឹងគាន  
និងរវាងបងបអូនដដលអៅរនុងរ័នធរិច្ាស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹទូទាុំងរិរភអោរដដរ។ 

16. អរព្រះគុណព្រះអងគ ដដលរមមវធិីស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹជាភាស្ឋដស ប  ី
បាននាុំការផ្លល ស់បតូរដល់ជីវតិរស់អៅ និងផតល់នូវព្រះវញិ្ញ ណបរសុិទធ 
និងការជួយ ដល់ស្រសតីរនុងការស្ឋគ ល់ និងអដើរតាមព្រះជាម្ចា ស់។ 
17. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ អយើងខ្ុ ុំសូមអរព្រះគុណព្រះអងគ សព្ម្ចបអ់នរសមព្គច័្ិតត 
ដដលបានផតល់អរលអវោ និងអុំអណាយទាន រនុងការជួយ ដល់រ័នធរិច្ា 
និងព្បទានររដល់ស្រសតីអៅរនុងព្បអទសអព្បសីុលផងដដរ។ 
18. បិតាអអើយ អយើងរិតជាម្ចនអុំណរ 
ដដលព្ទងប់ានព្បទានដួងច្ិតតដល់ព្រុមស្រសតីអៅរនុងព្បអទសអ ុយរា៉ាហាគ យ 
ដដលជាអនរស្ឋត ប ់
អ្ើយបានដច្រចាយរីអវីដដលរួរគាតទ់ទួលបានរនុងអលើរទឹរច្ិតត 
និងរម្ចល ុំងសព្ម្ចបជ់ីវតិ តាមរយៈការស្ឋត បរ់នុងរមមវធិីស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹ។ 
19. ឱ្ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ អយើងខ្ុ ុំអរព្រះគុណព្រះអងគ 
ដដលម្ចនជាតិស្ឋសនជ៍ាអព្ច្ើនដដលបានយរអរឿងអោោ នជាសុំអលង 
»ព្ទរយសមបតតិដោ៏រ់រុំបាុំង» 
រនុងការជួយ រាបាលដល់ស្រសតីដដលព្តូវបានអគជួញដូរផលូវអភទ។ 
អយើងអធិស្ឋា នសូមអអាយអនរដដលបរដព្ប 
និងអនរផលិតស្ឋច្អ់រឿងអោោ នអនះសព្ម្ចបភ់ាស្ឋថ្មីផងដដរ។ 
20. ព្រះជាម្ចា ស់អអើយ អៅរនុងដួងច្ិតតរបស់អយើងរិតជាអុំណរ 
ដដលរន័ធរិច្ាស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹរនុងព្បអទសឥណាឌ ម្ចនការជួបជុុំស្រសតីអៅព្រុមជុំនុុំតា
មភូមជិាអលើរដុំបូង អ្ើយម្ចនស្រសតី១០០នារប់ានចូ្លរមួផងដដរ។ 
21. បិតាអអើយ 
រូនអរព្រះគុណព្រះអងគសព្ម្ចប់មនុសសទាុំងអស់អៅអលើរិភរអោរ 
ដដលបានបអញ្ាញអសច្រតីព្សោញ់ អោយការអធិស្ឋា នសព្ម្ចបម់នុសសដដល       
រួរគាតម់និដដលស្ឋគ ល់។ 
22. អយើងខ្ុ ុំសូមអរព្រះគុណព្រះអងគ 
ដដលអយើងអាច្អព្បើព្បាស់ព្បរន័ធផសរវផាយតាមរអបៀបអផសងៗ 
អដើមបនីាុំអសច្រតីសងឃមឹអៅកានស់្រសតី អៅអាអមរចិ្ឡាទីន 
និងមនុសសទូទាុំងរិភរអោរដដលរុំរុងព្បឈមមុខជាមយួភារភយ័ខាល ច្អោយ
ស្ឋរដតជុំងឺរាតតាត។ 
23. អរព្រះគុណដល់ព្រះអម្ចា ស់ សព្ម្ចបព់្រះបនទូល និងអសច្រតីរិត 
រនុងរមមវធិីស្រសតីរនុងរតីសងឃមឹអៅព្បអទសអ ុយដព្រន ដដលជួយ អអាយអនរស្ឋត បដ់ឹងរី 
»ការផឹរទឹរព្តជារអ់ៅអព្កាមរុំអៅទថ្ៃ»។  
24. អរព្រះគុណព្រះអងគសព្ម្ចបព់្រះបនទូលអលើរទឹរច្ិតត ដដលព្រុមរ ៉ាមូ្ច៉ា នី 
បានបអងាហ ះអៅរនុងបណាត ញអ្វសប ុរ និង WhatsApp ដដលបានទទួលថា 
»រិតជាអស្ឋា រយ និងម្ចនការអលើរទឹរច្ិតដដល់ព្រលឹងវញិ្ញ ណរបស់អយើង»។ 
25. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
ព្ទងជ់ាធនធ្លនមយួដដលនាុំអអាយអយើងម្ចនភារទច្នព្បឌ្ិត។ 
អយើងសូមសរអសើរតអមកើងព្រះអងគដដលព្បទានអអាយអយើងម្ចនវធិីរនុងការអោង
ចាបស់្រសតី នាុំរួរអគអអាយស្ឋគ ល់អសច្រតីរិត និងការរាបាលផងដដរ។ 
 


