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21. ្រពះវរបិ�េអើយ េយើងអធិ�� នស្រ�ប់�ររបួរមួ 
និង�រព��លដួងចិត្ត េ�ដល់្រគ��រេ�ប្រេទស�ណឺ�៉ក 
ែដល�កែន�ងែដល�នអំេពើហិង�ក� �ង្រគ��រេកើនេឡើង�� ងំ 
ក� �ងអំឡ� ងេពលជំងឺកូ វ �ត១៩េនះ។ សូមទ្រង់�ទីជម្រកដល់ពួកេគ 
និងជួយេ�យពួកេគ�ន�នសុវត� ិ�ពពីេ្រ�ះ�� ក់ផងែដរ។  

22. 
េយើងសូមអធិ�� នស្រ�ប់ជនេភៀសខ� �នៃនប្រេទសកូេរ��ងេជើង 
ែដលកំពុងែតេ� ប្រេទសចិន រសុ្ស�  ីនិង�សុី�េគ�យ៍ 
�ចទទួល�នដំណឹងល្អ 
េហើយទទួល្រពះេយស៊ូ វ�្រពះអង្គសេ្រ�� ះរបស់េគ។ 
្រពះអ�� ស់េមើយ 
សូមែថរក��រ�រ�រអ្នកេធ� �ព័ន្ធកិច្ចេនះឱយ្�នសុវត� ិ�
ពក� �ង�រែដលពួកេគកំពុង�រ�រជនេភៀសខ� �ន�ងំេនះ។  

23. បិ�េអើយ 
េយើងសូមអធិ�� នេ�យ�ន�មគ� ី�ពក� �ងចំេ�ម្រក �មជំនំុ
��េ�ប្រេទស�ល់�នី។ ឱ ្រពះអ�� ស់េអើយ 
សូមប្រ�ន្រគ�គ�� ល និងអ្នកដឹក�ំែដល�នចិត្តសុ�ព 
និងេចះប�� បខ� �ន េដើម្ីបេ�យពួកេគ�ចេមើលេឃើញ 
េហើយយកេធ� ��គំរ។ូ 
សូមឱយ្អ្នកែដលមិនេជឿ�នទទួល�� ល់�េសចក� ីស្រ�ញ់រប
ស់ពួកេគែដល�នចំេ�ះ�� នឹង�� គឺ�នប្រភពមកពីទ្រង់  

24. ្រពះអ�� ស់េអើយ 
សូមទ្រង់�នជួយសេ្រ�� ះដល់អ្នកែដលមិន�� ល់ទ្រង់។ 
«អ្នក្រត�វ�� យ្រពះ�ម� «េយស៊ូ វ» 
េ្រ�ះបុត្រេ�ះនឹងជួយសេ្រ�� ះ�ស� ្រទ្រង់ ឲ្យរចួពី�ប» (�៉�យ 
១:២១) ។ 

25. ឱ ្រពះវរបិ�េអើយ 
េយើងខ� � ំសូមអធិ�� នសំ�ប់អ្នកេ�្រក �មជំនំុៃនប្រេទសបូ៉ឡ� ញ 
ែដល�នចូលរមួក� �ង្រពះ វ ��រ េហើយេប��� ជួយដល់អ្នកទ័លក្រ 
បុ៉ែន� ពួកេគមិន�ន់រកេឃើញនូវេសចក� ីសេ្រ�� ះពិត�មរយៈ្រពះ
េយស៊ូ វ្រគីស្ទេ�េឡើយេទ។  

26. ្រពះអ�� ស់េអើយ េយើងអធិ�� នស្រ�ប់�ស�  ី
និងេក�ង្រសីេ�ក� �ងប្រេទសលីេប រ ��៉េដើម្ីបេ�យពួក�ន�រ��
ប់ដំណឹងលអ្ពី្រពះេយស៊ូ វ្រគីស្ទ�មរយះកម្ម វ �ធី វ �ទ្យ� និង�រអធិ
ប�យរបស ់អង្គ�រសកល 
េហើយសូមេ�យពួកេគេធ� ��រសេ្រមចចិត្ត�៉ងមុត�ំក� �ង�រ
លះបង់ជី វ �តរបស់ពួកេគចំេ�ះ្រពះ្រគីស្ទ។  

27. បិ�េអើយ 
�មរយះេរឿងអំពីប្រវត�កំិេណើតរបស់្រពះេយស៊ូ វែដល្រត�វ�ន�ក់
ផ�យ�ម វ �ទ្យ� េ�ក� �ងប្រេទសកម� �� 
សូមេ�យេរឿងេនះ�ច�ំប្រ��តិែខ� រទទួលយក្រពះេយស៊ូ វ�ព្
រះអង្គសេ្រ�� ះរបស់ពួកេគផងែដរ។ 

 

 

ប្រតិទិនអធិ�� នេចញផ�យ�េរៀង�ល់ែខ ែដល�ន�ង 

100�� និង�នអ្នកចូលរមួអធិ�� ន�ង 

 

 

 

 

28. បិ�េអើយ 
សូមផ្តល់�ព�� �នដល់្រក �ម�ស� កី� �ងក� សីង្ឹឃមរបស់អង្គ�រT
WRេ�ប្រេទសឥ�� ។ 
សូមឱយ្ទីប�� ល់របស់ពួកេគ�នេធ� �េ�យ�ន�រប៉ះ�ល់ជី វ �ត
របស់�ស� េីផ្សងេទៀតែដលេ�ទីេ�ះ 
េហើយេ�យពួកេគ�នទទួល�� ល់ទ្រង់ផង។  

 29. ្រពះអ�� ស់ៃនេយើងខ� � ំេអើយ 
េយើងសូមអធិ�� នស្រ�ប់េក�ងវ �យជំទង់េ�ក� �ងប្រេទសស៊ុយែអ
តែដល�ន�កេចញពី�រប្រកប�� នឹង្រគីស្ទប រ �ស័ទ 
េហើយេ�េពលេនះកំពុងែតឆ្ងល់អំពីអត្តស�� ណរបស់ពួកេគ។ 
បិ�េអើយ 
សូមេ�យ្រពះ វ ��� ណប រ �សុទ្ធរបស់ទ្រង់�នដឹក�ំេគេ�យេចញ
ពីជំេនឿែដលខុស 
េហើយេចញពីអ្នក�ំពួកេគេដើរខុសពីេសចក� ពិីតរបស់ទ្រង់។  

 30. ្រពះអង្គេអើយ េយើងសូមអធិ�� នស្រ�ប់សន� ិ�ព 
និងេស� រ�ពេ�ក� �ងប្រេទសេអត្យ� ពី។ 
សូម�រ�រប្រ�ជនក� �ងប្រេទសេ�ះពីកងទ័ពៃ្រពេ��គ�ង
លិចៃនប្រេទស និង�ំមកនូវ�មគ� ី�ព 
និង�ពសុវត� ិ�ពក� �ងចំេ�ម្រក �មប្រ�ជនរបស់ពួកេគ  

31. ្រពះអ�� ស់េអើយ 
សូមជួយអ្នកេ�សេ�ប្រេទសរ��៉ូនីឱយ្�នទំ�ក់ទំនងពិត
�មួយទ្រង់ 
និងទទួល�� ល់ពីកំហុសរបស់ពួកេគែដល�មនុស្ស�ន�ប 
និង្រពះគុណរបស់ទ្រង់ 
សូមកំុបេ�� យឱយ្ពួកេគ�� ក់ក� �ងជំេនឿែដលខុសឆ្គងេ�ះេឡើ
យ ែតផ� �យេ� វ �ញសូមេ�យពួកេគទទួល�នជី វ �តថ�  ី
េ�យ�រែ្របចិត្តពីអំេពើ�បរបស់ពួកេគ 
េហើយទទួលេជឿេលើទ្រង់ វ �ញ 

 

 

 

 

 Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang, 

Khan Sen Sok, Phnom Penh 

(ភូមិេ�ងច្រក  ស�� ត់េ�ក�� ង  ខ័ណ� ែសនសុខ �ជ�នីភ� ំេពញ ) 

Tel: 092 60 60 51 /086 60 60 56 

 

2020. 12. 

អធិ�� នសុំេសចក�សីេ្រ�� ះ 

េយើង�� ក់ៗ្រត�វែតប្រ�សដំណឹងល្អដល់មនុស្សគ្រប់របូ 
មិន��តិ�សន៍�េ�ះេទ។ 
�រេនះគឺ�ប�� តិេយើងទទួល�នពី្រពះ��� ស់។ 
្រពះេយសូ៊វ្រគសី្ទ�អង្គែដលេ�ះ្រ�យប�� េ�ក� �ងពភិ
ពេ�កេនះ។ 
េនះគឺ�េពលេវ�ល្អែដលេយើង្រត�វែតផ�យដំណឹងល្អ 
និងេយើង្រត�វែតប�� ញសកម្ម�ពរបស់េយើងេ�េពលឥ
ឡ� វេនះ។ 



អធិស� នសំរប…់…………. 

1. 
ជន�តិេកៀហ្ស� សីុី�� នែដល�នែស� ងរក្រពះេ�ក� �ង្រ�លំ�កេនះ 
ែតក៏�នមនុស្ស�េ្រចើនកំពុង�កេ�រក�ស�អីុ�� ម។ 
ឱ្រពះបិ�េអើយ 
សូមេ�យ្រគីស្ទប រ �ស័ទេ�ទីេ�ះ�ន�ព�� �នក� �ង�រនិ�យ
ពីេសចក� ីពិត 
េហើយសូមឲ្យប្រ�ជនេ��សុី�គក�� ល�នែស� ងរក�រសង� ្
េ�ះក� �ងទ្រង់ែដល�្រពះពិតែតមួយ។  

2. ្រពះអង្គេអើយ 
េយើងសូមអធិ�� នស្រ�ប់�ររបួរមួរបស់្រគិស្តប រ �ស័ទេ�ក� �ងប្រ
េទសកម� ��។ សូមេ�យអ្នកេជឿ�នេធ� ��រ�មួយ��  
េហើយេធ� ��អំបិល និងពន� ឺ 
េដើម្ីបេ�យអ្នកែដលមិនេជឿ�នេឃើញពីេសចក� ីស្រ�ញ់របស់្រពះ
េយស៊ូ វ និងទទួល�នេសចក�សីេ្រ�� ះរបស់ទ្រង់  

3. បិ�េអើយ េយើងសូមអធិ�� នសំ�ប់�រសេ្រ�� ះ 
និង�រព��ល�ង�ច់�មរបស់ប្រ�ជនេ�ប្រេទសេអត្យ� ពី 
ែដល�ន�ត់បង់�រ�រ 
េ�យ�រែតពួកេគ�នផ� �កេមេ�កកូ វ �ត១៩ និង�ន�រអត់�� ន 
េហើយក៏ដូច�អ្នកែដល្រត�វ�ន�� ប់េ�យ�រែតមិន�នទទួល
�រព��លែដលពួកេគ្រត�វ�រ។  

4. េយើងសូមអធិ�� នស្រ�ប់អ្នកេជឿេ�ប្រេទសអុ៊យែ្រកន 
ែដល�នេសចក� ជីំេនឿមិនច�ស់�ស់ ែដលេធ� �ពិធី�ស� 
បុ៉ែន� មិន�នទទួល�រសេ្រ�� ះពិត្រ�កដ។ ្រពះអ�� ស់េអើយ 
សូមេ�យពួកេគទទួល�នជី វ �ត�ងឯព្រលឹង វ ��� ណដ៏ពិត វ �ញ។  

5. ឱ ្រពះវរបិ�ែដលគង់េ��� នសួគ៌េអើយ 
េយើងសូមអធិ�� នសុំេសចក�សីេ្រ�� ះ 
និង�រេ�ះែលង�ស� ីេ�យ�នេស រ ��ពពី�របង� ំឱយ្េធ� ��រេ�ក� �
ងផ�ះបនេ��សុី។ 
សូមផ្តល្់រ��� ដល់អង្គ�រ្រគីស្ទប រ �ស័ទែដលកំពុងេធ� ��រេលើែផ�
កេនះ េដើម្ីបជួយដល់�ស� �ីងំេ�ះេ�យ�នេស រ ��ព�ងំ�ច់�ម 
និង�ងព្រលឹង វ ��� ណ។  

6. បិ�េអើយ 
េ�េពលែដលមនុស្ស�េ្រចើន�នែ្រសកេ�យ�រភ័យ�� ច 
និង�រអស់សង្ឹឃម 
និងសុំជំនួយមកពី្រពះក� �ងកំឡ� ងេពលែដល�ន�រឆ្លង វ �រសុកូ វ �ត
១៩េនះ 
សូមេ�យពួកេគ�នរកេឃើញ្រពះដ៏ពិតែដល�ចផ្តល់សន� ិ�ព 
និងក� ីសង្ឹឃមដល់អស់អ្នកែដលេជឿ និងេដើរ�មទ្រង់ផងែដរ។  

7. ឱ ្រពះវរបិ�េអើយ 
េយើងសូមអធិ�� នេ�យ�ស� �ីងំអស់េ�ប្រេទស�ល់�នី 
ែដលេ��� យពី្រគ��រ 
េហើយ�នប� ីែដល�មពួកេគមិនេ�យ�ន្រពះគម� ីរ ព្រម�ងំយក 
្រពះគម� ីររបស់ពួកេគដុតេ�ះ 

សូមឱយ្�ស� �ីងំេ�ះរកេឃើញេសចក�សីង្ឹឃម 
�មរយះកម្ម វ �ធីែដល�ន�ក់ផ�យក� �ង វ �ទ្យ�  
និងែស� ងរកបែន�មេទៀតពី�រសេ្រ�� ះែដល�នេ�ក� �ង្រពះេយស៊ូ វ។  

8. ឱ ្រពះអ�� ស់េអើយ 
សូមេ�យ�ស� េី��មជនបទៃនប្រេទសេប�ងំ 
ែដល�ន�ប់យកេ�េធ� ��េឈ� ើយៃនអំេពើរ�បធ្មប់ 
និងប្រៃពណីែដល�ន�រគំ�មគំែហង 
្រត�វ�ន�បរ�មេ�យ�រ្រពះបន� �លរបស់ទ្រង់ 
េហើយេ�យអ្នក�ងំេ�ះទទួល�ននូវេសចក�សី្រ�ញ់របស់្រពះ វ �ញ
។ 9. ្រពះអ�� ស់េអើយ សូមផ្តល់នូវក�� ងំ 
និង្រ��� ដល់្រក �មផលិតកម្ម វ �ធី�ស� កី� �ងក� សីង្ឹឃមេ�ប្រេទសអុ៊យរ ូ
�� យ េដើម្ីប�ំ�រៃនេសចក�សីេ្រ�� ះរបស់ទ្រង់ េ�ដល់�ស� េី�ទីេ�ះ 
េហើយេ�យអ្នក�� ប់យល់ច�ស់ 
និងសូមេ�យ�ន�រេឆ� ើយតបត្រឡប់មកផងែដរ 

10. ឱ្រពះអ�� ស់េអើយ 
សូមេលើកទឹកចិត្តដល់អ្នកេជឿេ�ប្រេទស�ឡឺម៉ង់េ�យអធិ��
នសំ�ប់�រផ្សព្វផ�យៃនកម្ម វ �ធីកំណប់មរតក 
េ�យ�ន�រ�� ស់េពញ�ងំទ��បអឺុរ�ុបនិងសំ�ប់កម្ម វ �ធី�ស� កី� �ងក� ី
សង្ឹឃមេនះេដើម្ីប�ំមកនូវ�រ�� ស់ផ� �រដល់ជី វ �ត�ស� េីពស��រេ�យ
�ន�� ល់ទ្រង់នឹងទទួលយក�រសេ្រ�� ះែដលេ�ក� �ងទ្រង់  

11. ឱ ្រពះវរបិ�េអើយ  
េយើង�ងំអស់�� សូមអធិ�� នេ�យ�ន�មគ� ី�ពក� �ងចំេ�មគ
ណបក្សនេ��យ��េ�ប្រេទសសឹង្ហបូ រ � 
េដើម្ីបេ�យពួកេគ�នេធ� ��ររមួ�� េដើម្ីបប្រេទស�តិរបស់េគ 
និងេដើម្ីបេជៀសផុតពីប�� �តត�ត�� 
និងជំងឺកូ វ �ត១៩េនះផងែដរ។  

12. ឱ ្រពះវរបិ�េអើយ 
សូមទ្រង់ជួយេ�យអ្នកេជឿេ�ប្រេទស��ងំ�នបញ្ឈប់�រត� �
ញែត�រេទៀត ែតផ� �យេ� វ �ញ 
សូមេ�យពួកេគ�នចិត្តស្រ�ញ់ដល់អ្នកដៃទ 
និងេធ� ��ទីប�� ល់ពីទ្រង់ 
ព្រម�ងំ�ន�រអធិ�� ន�� ប់ខ� �នេ�ក� �ងប្រេទសរបស់ខ� �នផងែដ
រ។  

13. ក� �ងកំឡ� ងេពល�ន វ �បត� ិៃនជំងឺឆ្លងកូ វ �ត១៩េនះ 
្រគ��រ�េ្រចើនេ�ប្រេទសេវៀត�ម�នទទួលយក្រពះេយស៊ូ វ�្រពះ
អង្គសេ្រ�� ះរបស់េគ។ បិ�េអើយ 
សូមជួយឱយ្ពួកេគ�នចូលរមួក� �ង�� ក់សិក�្រពះគម� ីរ 
េដើម្ីបែស� ងរកក�� ងំ និងយល់ពីទ្រង់ 
និងេសចក� ជីំេនឿថ�ីរបស់ពួកេគ។  

14. ឱ ្រពះវរបិ�េអើយ 
េយើងខ� � ំសូមអធិ�� នេ�យអស់អ្នកែដលេ�ក� �ងគុកេ�ប្រេទស  
េ្របសុីល សូមេ�យពួកេគ�ចេបើកដួងចិត្តរបស់េគ 
�មរយៈ្រពះ វ ��� ណរបស់ទ្រង់េដើម្ីបេ�យពួកេគ�ច�� ល់្រពះ្រគីស្ទ
�្រពះអង្គសេ្រ�� ះរបស់ពួកេគ 
និងទទួល�នេស រ ��ពដ៏ពិត្រ�កដផងែដរ។  

15.  បិ�េអើយ 
សូមេ�យេពលែដលេគ�ក់មនុស្សេ��ច់េ�យែឡក 
ក� �ងកំឡ� ងេពលកូ វ �ឌ ១៩េនះ     
ឱយ្ប្រ�ជនេ�ប្រេទស��ហ� �ក�ងត្ប� ង�នស�� ឹងគិតពីតៃម�ជី វ �
តរបស់ពួកេគ 
េហើយសូមេ�យពួកេគ�នឆ� �ះប�� ំងពីជី វ �តរបសពួ់កេគ�ពួកេគ
នឹងេ��ប�� ប់ពី�� ប់េហើយ។ ឱ 
្រពះវរបិ�េអើយសូមេបើកែភ�ករបស់ពួកេគេ�យេឃើញេសចក� ីពិតរប
ស់ទ្រង់ េដើម្ីបេ�យពួកេគ�ចែ្របចិត្តពីអំេពើ�បរបស់ពួកេគ 
េហើយទទួលយកអំេ�យៃនេសចក� ីសេ្រ�� ះរបស់ទ្រង់ 
ព្រម�ងំប្រគល់ជី វ �តរបសពួ់កេគេ�េលើទ្រង់ែដល�អ្នកបេង� ើតពួ
កេគមក។  

16. បិ�ែដលគង់េ��� នសួគ៌េអើយ ក� �ង�មកូន�កូនរបសទ់្រង់ 
សូមឱយ្កូន�ងំអស់�� �នបំណងចិត្តក� �ង�រ�� ស់ប� �រអ� �ែដល�
�ទិ�ព �ល វ ��គ ទំ�ក់ទំនង 
និងអ� �ៗេផ្សងេទៀតែដល��ងំកូនមិនឱយ្េធ� ��មបំណង្រពះហឬទ័យ
របស់ទ្រង់�េរៀង�ល់ៃថ�។  

17. ្រពះវរបិ�េអើយ 
េយើងសូមែ្រសកអំ�វ�វជំនួសប្រ�ជនៃនប្រេទសេន�៉ល់ 
ែដលពួក�ត់ែស� ងរក�រសេ្រ�� ះ �មរយៈ�រេធ� �បុណ្យេ�វត្ត 
 រ ��រែសនេ្រពន និង�រផ្តល់��រដល់ជន្រកីក្រ             
ឬ�រេធ� �ក្ប� នធម្ម�្រ�។ 
សូមេ�យពួក�ត់�នទំ�ក់ទំនង�មួយ្រគីស្ទប រ �ស័ទ 
ែដល�ចែចក�យអំពីេសចក� ីពិត 

�េសចក� ីសេ្រ�� ះគឺ�នែតមួយគត់គឺ�មរយៈ្រពះេយស៊ូ វ្រគិស្ដ។  

18. ្រពះអ�� ស់េអើយ េយើងសូមអធិ�� ន 
ស្រ�ប់្រ�ប់ពូជែដល្រត�វ�ន�បេ្រ�ះ 
េ�យ្រក �មអ្នកស� ័គ្រចិត្ត ្រគ�បេ្រង�ន 
និងអ្នកេធ� ��រេ�ក� �ងកម្ម វ �ធី�ស� កី� �ងក� ីសង្ឹឃមៃនប្រេទស�៉�� ��
យ 
េ�យស� ិតេ��នយូរអែង�ងេ�ក� �ងដួងចិត្ត�ស� ែីដលពួកេគបេ្រមើ 
និងបេ្រង�ន។  

19. េយើងសូមអធិ�� នស្រ�ប់ព័ន្ធកិច្ចរបស់េយើង 
�មរយៈកម្ម វ �ធី�ស� កី� �ងក� ីសង្ឹឃមក� �ង វ �ទ្យ� ៃនប្រេទលឥណ� �េនសុី 
និង���  ែដល�នេមេរៀនពី�រែថ�សំុខ�ព 
និង�របណ� � ះប�� លសិប្បកម្ម 
�ផ� �វមួយែដលេ�យ្រពះអង្គ�ច�ំអ្នកមិនេជឿ�នេមើលេឃើញ
ពីេសចក� ីស្រ�ញ់ និងេសចក� ីសេ្រ�� ះរបស់ទ្រង់។  

20. បិ�េអើយ 
េយើងសូមអធិ�� នស្រ�ប់�រសេ្រ�� ះរបស់�ស� េី�ក� �ងប្រេទស��� ប់
។ សូមឱយ្ពួកេគ�នេស រ ��ពពី�រឈឺ�ប់ 
និងអំេពើហឹង��ញឹក�ប់េ�ក� �ងសង្គមរបស់ពួកេគ។ 
សូមេបើកែភ�ករបស់ពួកេគេ�យ�នេឃើញពន� ឺរបស់ទ្រង់ 
េហើយ�ំពួកេគមករកទ្រង់។ 


