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19. បិតាអ ើយ សូមប្បទានឱ្យ នកដែលចូលរមួកនុង 
កមមវធីិស្រសតីកនុងកដីសងឃមឹ(TWR) អៅរែឋែូមនីីដកននូវកម្ល ាំង 
និងការច្ចនប្បឌិតដែលមកពីប្រង ់អៅអពលដែលពួកអេបអប្មើ                   
សរអសរ តថបរ និង ចូលរមួកនុងពន័ធកិចចមយួអនេះផង។ (អ សាយ 
៤០:៣១) 
20. ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ 
អយើង ធិសាឋ នសូមឱ្យ ាំអពើហឹងាកនុងប្េួសារប្តូវបានបញ្ឈបអ់ៅកនុងរែឋអា
អមរកិឡារីន ជាពិអសសការប្បឆាំងជាមយួកុម្រ ស្រសតី និង 
មនុសសចាស់កប៏្តូវបានបញ្ឈប់អៅកនុងរែឋអាអមរកិឡារីនផងចុេះ។ 
(២សាាំញ ូ ដ ល ២២:៣-៤) 
21. បិតាអ ើយ កនុងនាមអយើងជាប្កុមការងារតូចមយួអៅសហរែឋអាអមរកិ 
ដែលប្តូវអធវើការអោងចាបយុ់វជនជាំនានអ់ប្កាយ 
សូមផតល់ប្បាជាា ែល់ប្កុមការងាររបស់អយើងពីរអបៀបច្នការប្បកបគ្នន ជាមួ
យសម្ជិកច្នប្កុមដែលម្នបាំណងចិតតកនុងការបអប្មើ 
អែើមបនីាាំពួកអេអអាយចូលរមួកនុង កមមវធីិស្រសតីកនុងកដីសងឃមឹ (TWR)។ 
(រាំនុកែាំអកើង ១៤៥:៤) 
22. ប្ពេះ ម្ច ស់ សូមផតល់កម្ល ាំង និង 
ការតស ូែល់ នកែឹកនាាំពន័ធកិចចអៅរែឋ Bonaire              
ខណៈអពលដែលពួកអេអធវើការសរអសរ តថបរ 
ផលិតចអប្មៀងសរអសើរតអមកើង និង បរថ្វវ យបងគាំ ជាភាសា Papiamentu 
ដែលជាភាសាកាំអណើ តរបស់ពួកអេផងចុេះ។ (អហអប្ពើ ១២:១) 
23. ឱ្ ប្ពេះវរបិតាអ ើយ 
រូលបងគាំ ធិសាឋ នសូមឲ្យយុវនារអីៅប្បអរសអាហសងរី់នបានអែើរយ ងជិត
សនិរធជាមយួប្រង។់ សូមប្តាស់អៅ នកអជឿអអាយអចញអៅ 
អែើមបអីោងចាបយុ់វនារទីាាំងអនាេះ និង 
ផាយែាំណឹងលអ ាំពីប្រង់អៅកានពួ់កអេ។ (កូឡូស ២:៦) 
24. អៅប្បអរស  ុយរហូ្គគ យ ម្ន ាំអពើហឹងាកនុងប្េួសារ និង 
ការរ ាំអោភបាំពានផលូវអភរជាអប្ចើនដែលបានអកើតអឡើងចាំអពាេះអកមងប្សី និង 
ស្រសតីវយ័អកមង។ បិតាអ ើយ សូមឱ្យកមមវធីិស្រសតីកនុងកតីសងឃមឹ 
អៅដតបនតអលើករឹកចិតត និង ពប្ងឹងអសចកដីជាំអនឿរបស់ពូកអេអៅកនុង          
ប្ពេះប្េីសទផងចុេះ។ (អចារិយកថ្វ ៣១:៦) 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

25. ឱ្ ប្ពេះវបិតាអ ើយ 
សូមជួយ ប្កុមដែលអធវើការជាមយួពន័ធកិចចប្បចាាំតាំបនរ់បស់ TWR 
ជាមយួច្ែេូជនជាតិបា រ ហ្គគ យរបស់អយើង 
សូមប្បទានពរអអាយម្នការរកីចអប្មើនច្នកមមវធីិដែលផាយអៅអលើបណ្តត
ញវរិយនុានាដែលម្នអៅរីអនាេះ។ (កិចចការ ១៣:៤៩) 
26. ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ 
អយើង ធិសាឋ នសុាំឱ្យស្រសតីអៅកនុងប្បអរសអប្បសីុលដែលម្នប្បាកច់ាំណូល
ទាប 
សូមអអាយពួកអេអាចររួលបានសម្ា រៈ នាមយ័សាំខាន់ៗ ប្េប់ប្គ្នន ់
អែើមបជួីយ ជាដផនកមយួច្នការអមើលដែសុខភាពមូលដ្ឋឋ នរបស់ពួកអេ។ 
(រាំនុកែាំអកើង ៦៨:១០) 
27. ឱ្ ប្ពេះែម៏្នប្េបទ់ាាំងប្ពេះអចសាត អ ើយ 
អយើង ធិសាឋ នសូមឱ្យអាជាា ធរបានអធវើការអបតជាា ចិតតកនុងការ នុវតតន៍អគ្នល
នអយបាយ ាំពីភាពអសមើគ្នន ច្នអយនឌ័រ និង 
ការប្បយុរធប្បឆាំងជាមយួ ាំអពើហឹងាផលូវអភរអៅកនុងរែឋអាអមរកិឡារីន 
និង រែឋការបី ីផង។ (១ធីម ូអែ ២:១-៤) 
28. ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ សូមឲ្យស្រសតីជនជាតិអ សប ញ និង អាអមរកិឡារីន 
ែឹងថ្វពួកអេម្នតច្មលចាំអពាេះប្រង ់និង សហេមនរ៍បស់ពួកអេ។ 
សូមជួយ ឲ្យែួងចិតត រងកាយ និងអារមមណ៍របស់ពួកអេបានរងឹម្ាំអឡើង 
អហើយសូមឱ្យពួកអេថ្វវ យការទាាំង ស់អនាេះអៅកានប់្រង់។ (អ អភសូរ 
១:៣-៥) 
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សំណូមអធិស្ឋា នសម្រាបម់្របទេសអាទមរកិ 2 

កមមវធិសី្រសតីកនុងកតសីងឃមឹ 
បានដចកចាយអសចកតីប្សឡាញ់ច្ន ងគប្ពេះអយស ូវប្េសីទអៅកាន ់
២៤តាំបនអ់ៅរវីបអាអមរកិ តាមរយៈការផលិតកមមវធិចីាកផ់ាយជា៥ភាសា។ 
អយើងកាំពុងបនត ធសិាឋ នជាមយួគ្នន  
អដ្ឋយបានបអងកើតប្បតិរនិសាំណូមពរ ធសិាឋ នជា ភាសា ងអ់េលស ពរ័រុយហ្គគ ល់  
អ សបញ់ និង បារ ាំង អហើយពន័ធកិចច Buen Pastor Prison អៅបា រ ហ្គគ យ 
េឺម្នភាពសកមមខាល ាំង។ សូម ធសិាឋ នអអាយអសចកតីប្សឡាញ់ និង 
អសចកតីសងឃមឹច្នប្ពេះ ម្ច ស់អយស ូវ បានអៅែល់ស្រសតី 
តាមរយៈពន័ធកិចចស្រសតីកនុងកតសីងឃមឹ កនុងតាំបនន់ីមយួៗអៅប្បអរសសហរែឋ         
អាអមរកិ។   

 



 ធិសាឋ នសាំរប…់…………. 
1. ឱ្ ប្ពេះ ម្ច ស់ច្នអយើងខាុ ាំអ ើយ អយើងខាុ ាំសូមអលើកសរអសើរែល់ប្ពេះនាមប្រង ់
ដែលប្រងប់្បទានអអាយម្នកមមវធីិ ស្រសតីកនុងកដីសងឃមឹជាភាសាអ សប ញ 
អៅអពលអនេះពួកអេកាំពុងប្បារពធខួបអលើករី21 របស់កមមវធីិស្រសតីកនុងកដីសងឃមឹ 
និង កាំពុងដតអចញអៅពាសអពញរវីបអាអមរកិតាមរយៈវរិយ ុ ីុនធឺណិត និង 
ប្បពន័ធផសពវផាយសងគមនានា សូមបនតប្បទានពរែល់កមមវធីិអនេះផងដែរ។ 
(អ សាយ ៥៥:១១) 
2. ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ 
រូលបងគាំសូម ធិសាឋ នរូល ងវរជាំនួសបងបអូនរបស់ស្រសតីដែលបានបាត់ខលួនអៅ
ប្បអរសមុកិសិុកអដ្ឋយសារដត ាំអពើហឹងា។ 
សូមប្រងប់ានការពារនិងចអប្មើនកម្ល ាំងែល់បងបអូនរបស់ពួកអេ 
កនុងភាពឈចឺាប ់និង សាថ នភាពមិនចបស់ោស់មយួអនេះផងចុេះ។ 
(រាំនុកតអមកើង ២៣:៤) 
3. ឱ្ ប្ពេះជាម្ច ស់អ ើយ អយើង ធិសាឋ នសប្ម្បយុ់វនារ ីនិង 
អកមងប្សីៗអៅប្បអរសកូឡុាំប  ីដែលមិនយល់ពីតច្មល និង 
 តតសញ្ញា ណពិតរបស់ពួកអេដែលម្នអៅកនុងប្រង។់ សូមឲ្យពួកអេបានអរៀន 
និង អោងចាបយ់ក វីដែលលអអហើយប្តឹមប្តូវ អែើមបឲី្យពួកអេបានកាល យជា
ស្រសតីដែលសាត បប់ងាគ បប់្រង ់រស់អៅតាមការែឹកនាាំ និង 
ការដកច្ននរបស់ប្រង់ផង។ (អោកុបបតតិ ១:២៧) 
4. ប្ពេះ ងគអ ើយ អយើងសូម ធិសាឋ នសប្ម្បស់្រសតីអៅកនុងប្បអរសអប រ ូសូម
ឲ្យពួកអេររួលបានការ បរ់ ាំ និង 
អាចយល់ែឹងពីសារៈសាំខានច់្នការដែទាាំសុខភាពផងដែរ។ (១កូរនិែូស 
៦:១៩-២០) 
5. ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ ពួកអយើង ធិសាឋ នសប្ម្បបុ់រស ស្រសតី កុម្រ និង 
មនុសសចាស់ជាអប្ចើនដែលម្នជីវភាពប្កីប្កអៅរែឋែូមនីីដកន 
ដែលបានសាល បអ់ដ្ឋយសារការែបប់្ពួយ 
អប្ពាេះពួកអេមនិររួលបានការយកចិតតរុកដ្ឋកពី់ប្កុមប្េួសាររបស់ពួកអេ ឬ 
កមមវធីិសបបរុសធមន៍ានារបស់រដ្ឋឋ ភិបាលរបស់អេអឡើយ។ (អចារិយកថ្វ 
១៥:៧-៨) 
6. ប្ពេះជាម្ច ស់អ ើយ 
អយើង ធិសាឋ នសូមឱ្យប្រងប់ានផតល់នូវច្ែេូែមីសប្ម្បប់្កសួងនានាអៅកនុងប្ប
អរសកាណ្តដ្ឋ និង ឱ្កាសអែើមប ី
ឲ្យពួកអេបានបាំអពញនូវតប្មូវការខាងឯប្ពលឹងវញិ្ញា ណ សាចោ់ម 
និងខាងផលូវចិតតរបស់ស្រសតីអៅរីអនាេះផងដែរ។ (កាឡារី ៦:៩)  

 
7. កូនសូម រប្ពេះេុណប្រង ់ដែលប្កុមបា រ ហ្គគ យបានចាបអ់ផតើមពន័ធកិចចអៅ 
(ផទេះច្នឱ្កាស/កដីសងឃមឹែមី) 
ដែលជាកដនលងដែល នកអទាសប្តូវបានកាតអ់ទាសរចួអាចម្នអសរភីាពជាមួ
យនឹងបរយិកាសរបស់ពួកអេអៅរីអនាេះ។ (អ សាយ ៦១:១) 
8. ឱ្ប្ពេះជាម្ច ស់អ ើយ 
សូមប្រងប់ានប្បទានប្ពេះពរែល់ស្រសតីអមម្ យអៅេុយបាឲ្យម្ន 
ប្បាជាា កនុងការអដ្ឋេះប្សាយបញ្ញា នានា 
កនុងការដែលពួកអេអមើលដែទាាំប្កុមប្េួសាររបស់ពួកអេ 
កាំឡុងអពលដែលម្នវបិតតិអសែឋកិចចែធ៏ងនធ់ងរ និង 
កនុងកាលៈអរសៈែល៏ាំបាកអនេះអៅកនុងប្បអរសរបស់ពួកអេផង។ (រាំនុកែាំអកើង 
១១៩:៦៦) 
 

 
 

9. ឱ្ ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ 
អៅអពលដែលប្បជាជនអៅអលើអកាេះBonaireបានអកើនអឡើងកនុង           
សាថ នភាពជាប្កុមចប្មុេះ សូមជួយ ពួកអេឱ្យអចេះ ធាប្ស័យគ្នន  ម្នសុជីវធម ៏
និងអចេះអគ្នរពគ្នន អៅវញិអៅមក អៅអពលដែលពួកអេអធវើការជាមយួគ្នន ។ 
សូមឱ្យពួកអេបានយកប្រងជ់ាេាំររូបស់ពួកអេ។ (ម្ ថ្វយ ៧:១២) 
10. ឱ្ ប្ពេះវបិតាអ ើយ 
សូមប្រងប់ានដែរកាអកមងប្សីៗដែលមកពីប្េួសារ អនាត ប្បអវសន ៍
សូមអអាយពួកអេម្នភាពរងឹម្ាំ តស ូអែើមបរីស់អៅរីកដនលងែមី 
ជាមយួវបបធម៌ពីរកនុងអពលដតមយួ។ សូមឲ្យពួកអេរកអ ើញ
សនតិភាពដែលម្នអៅកនុងប្ពេះប្េីសទ។ (ភលីីព ៤:៦-៧) 
11. ឱ្ ប្ពេះវបិតាអ ើយ 
អយើង ធិសាឋ នសូមឱ្យម្នជប្មកសប្ម្ប ់នកដែលជួបប្បរេះជាមយួនឹង ាំអពើ
ហឹងាកនុងប្េួសារ និង ការរ ាំអោភបាំពាន 
អអាយអេម្នជប្មកកានដ់តអប្ចើនអឡើងអៅកនុងប្បអរសអប្បសីុល។ 
សូមប្រងប់ានប្បទានអអាយម្នកដនលងដែលម្នសុវតថិភាពសប្ម្បស់្រសតី និង 
ប្កុមប្េួសារនានាអាចសាគ ល់ប្រងប់ាន ។ (រាំនុកតអមកើង ៤៦:១) 

 
12. បិតាអ ើយ យុវជនជាអប្ចើនប្បដហល 1.5ោននាក ់
មនិបានអៅសាោអរៀនអៅរែឋអាអមរកិឡារីន។ សូមប្រងប់ានែឹកនាាំ និង 
អបើកចិតត នកដែលម្ន ាំណ្តចអៅរីអនាេះ អែើមបឲី្យការ ប់រ ាំបានកាល យជា
អារិភាពែស៏ាំខានម់យួ។ (សុភាសិត ១៨:១៥) 
13. ឱ្ ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ អយើងសូមសរអសើរប្ពេះនាមប្រង ់
សប្ម្បក់ារជួបជុាំគ្នន អែើមប ីធិសាឋ នជាអរៀងរល់យបរ់បស់ស្រសតីជាអប្ចើនអៅប្បអរ
ស  ុយរហូ្គគ យ 
បនាទ បពី់ពួកអេបានសាត បក់ារ ធិសាឋ នដែលបានចាកផ់ាយជាអរៀងរល់ច្ែងអៅ
តាមវរិយ ុនិង អៅអលើប្បពន័ធសងគមនានាផងដែរ។ (អយអរម្ ២៩:១២) 
14. ឱ្ ប្ពេះច្នអសចកដីអមតាត ករណុ្តអ ើយ សូមប្បទានជាំរក និង 
ផគតផ់គងែ់ល់កុម្រដែលកាំប្ពាអដ្ឋយសារដតឪពុកម្ត យពួកអេប្តូវបានអេអធវើឃា
ត ឬ ការអធវើ តតឃាតរបស់ឪពុកម្ត យអេផងចុេះ។ (រាំនុកែាំអកើង ១០:១៤) 
15. ឱ្ ប្ពេះ ម្ច ស់ច្នអយើងខាុ ាំអ ើយ 
សូមប្រងប់ានអបើកទាវ រសប្ម្ប់ស្រសតីដែលប្តូវជាប ុ់ាំអៅកនុងរែឋែូមនីីដកន 
អែើមបអីអាយពួកអេអាចសាត បនិ់ងររួលលឺែាំណឹងលអ ាំពីប្រង់។ 
សូមឱ្យពួកអេបានរកអ ើញអសរភីាព និង ការសាដ រអឡើងវញិអៅកនុងប្រង ់
អទាេះបីជារបូកាយរបស់ពួកអេប្តូវបាន ុាំឃាាំងកអ៏ដ្ឋយ។ ( យ ូហ្គន ៨:៣៦ ) 
16. ឱ្ ប្ពេះវរបិតាអ ើយ សូមប្រងអ់ាណិតអមតាត ែល់ស្រសតីអៅប្បអរសកូឡុាំប ផីង 
អប្ពាេះ               ប្តាច្នការអធវើ តតឃាតម្នការអកើនអឡើងអប្ចើនអៅៗ 
អដ្ឋយសារ តថិភាពច្នការររ ាំងហ្គក់បីែូចជាគ្នម នប្បសិរធភាព 
អហើយប្បពន័ធតុោការអៅកនុងតាំបន់ដ្ឋចប់្សយលច្នប្បអរសកម៏្នភាពសមុេ
សាម ញផងដែរ។ (អ សាយ ៤៩:១៣) 
17. ប្ពេះ ម្ច ស់អ ើយ សូមប េះពាល់ចិតត និង 
អអាយពួក នកអជឿម្នរឹកចិតតអាណិតអាសូរ 
អែើមបអីអាយពួកអេអាចអចញអៅបអប្មើ នកជាំងឺ COVID-19 
អៅរែឋអាអមរកិឡារីន។ (យ ូហ្គនរី១ ៣:១៧ ) 
18. ឱ្ ប្ពេះវរបិតាអ ើយ 
រូលបងគាំសូម ធិសាឋ នសប្ម្បយុ់វនារអីៅតាំបនជ់នបរច្នប្បអរសបា រ ហ្គគ យ 
អអាយពួកអេបានម្នសិរធិររួលបានការបណតុ េះបណ្តត ល និង 
ការសិកាជាផលូវការផងចុេះ។ (សុភាសិត ៤:១៣) 
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