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2022. 06. 

សំណូមពរអធិស្ឋា នសម្រាបអ់ាម្ររិកខាងកកើត 

ក ព្ ោះកៅកានភ់ាគខាងក ើង និង ខាងកកើតននម្របកេសអាហ្វររកិសថិតកៅសរីសដនិ 
និងសូា៉ា លីដដលបានរងការបផំ្លចិបផំ្លល ញកោយឆ្លងកាតត់ំបនា់នភ្នខំ្ពស់ៗកៅ
កអធធីយពូី ជាមយួនងឹេកនលដដលាន ីវជាតិ កៅចំណុចកណ្តា ល នងិ 
ពេ័ធកៅកោយភ្នខំ្ពស់ៗ គឺភ្នKំenya 
និងKilimanjaro។ពាណិ ជកមមផ្លិតផ្លសំខានរ់បស់អាម្ររកិខាងកកើត 
គឺខាងកសិកមម ករើយហ្វសាីចំណ្តយកពលយ៉ា ងកម្រចើនរបស់ពួកកគ កនុងការោដុំោះ 
និង 
លកម់្រាបពូ់ កដើមបផី្គតផ់្គង ់ីវភាពម្រគសួ្ឋររបស់ពួកកគ។អធិស្ឋា នសូមឲ្យ ីវតិរប
ស់ហ្វសាីកៅអាម្ររិកខាងកកើតអាចតម្រមងក់ៅរកម្រពោះកោយផ្លា ល់។ 

 
21. ឱម្រពោះវរបិតាកអើយ 
េូលបងគំសូមអធិស្ឋា នដល់មនុសសដដលបាតប់ងក់ារងារកធរើកនុងអំឡុងកព
លដដលាន ំងឺរាតតាត។ 
ភាពតានតឹងដផ្នកកសដាកិចចបានបងកឱយាន កាល ោះកនុងម្រគួស្ឋរ 
ករើយអនកខ្លោះបានកម្រ ើសករ ើសអំកពើរិងាកនុងម្រគួស្ឋរជាដំកណ្តោះម្រស្ឋយកអា
យពួកកគបានធូចិតាផ្ងដដរ។ (េំនុកដំកកើង១៤០:១២) 
22. ឱម្រពោះវបិតាជាេីម្រសឡាញ់កអើយ 
សូមបំកពញតម្រមូវការខាងឯម្រពលឹងវញិ្ញា ណ 
និងផ្លូវចិតារបស់ហ្វសាីកមា៉ា យកៅ Rwandan ដដលចិញ្ច ឹមកូនដតាន កឯ់ង 
សូមផ្ាល់កាល ងំដល់ពួកកគកដើមបតីស ូ កៅមុខ្កេៀតផ្ងដដរ។ 
(កអស្ឋយ៤០:២៩) 
23. ម្រពោះបិតាកអើយ កយើងសូមសរកសើរតកមកើងម្រេង ់
ដដលអនកស្ឋា បក់ៅកនុងម្របកេសកកនយ៉ា ានការរងចយំ៉ា ងអនាោះអដនាងស
ម្រាបក់មមវធីិផ្ាយផ្លា ល់ដដលផ្លិតកោយ ម្រកុមហ្វសាីកនុងកាីសងឃមឹ 
របស់កយើង។ 
សូមម្រេងប់ានម្របមូលនូវាច ស់ ំនួយដផ្នករិរញ្ា វតថុកៅកនុងម្របកេសកកនយ៉ា
កដើមបផី្គតផ់្គងស់ម្រាបក់ារចកផ់្ាយកនោះផ្ងដដរ។ (េំនុកដំកកើង១០៧:៩) 
24. ម្រពោះអងគកអើយ សូមកម្របាសម្របទាននូវម្របាជាា  និង 
ភាពកាល ហានដអ៏ស្ឋច រយដល់អនកម្រសី Samia Suluhu Hassan 
ដដលជាម្របធានាធិបតីតងរ់ានី 
កនុងការដដលនាងដឹកនាមំ្របកេសកនាោះផ្ងដដរ។ (១ធីម៉ាូកេ២:១-២) 
25. កយើងសូមអរម្រពោះគុណម្រេងស់ម្រាបក់រឿងភាគ សំកឡងននការពាបាល 
របស់TWRហ្វសាីកនុងកាីសងឃមឹ ដដលបានចកផ្ាយកនុងសរគមន ៍Ari 
ននម្របកេសកអតយពីូ។ វាបានប៉ាោះពាល់ដល់ ីវតិមនុសសជាកម្រចើន 
ករើយម្រគួស្ឋរដដលដបកបាកកំ់ពុងម្រតូវបានស្ឋា រកឡើងវញិតាមរយោះករឿងកនោះ
ផ្ងដដរ។ (១ដេសាឡូនិច៥:១១) 
26. បិតាកអើយ 
សូមផ្ាល់ឱកាសការងារសម្រាបហ់្វសាីកៅកនុងម្របកេសអ ូរគងោ់    
ដដល ួបការលំបាកកនុងការផ្ាល់សូមបដីតតម្រមូវការមូលោា នសម្រាបម់្រគួស្ឋ
ររបស់ពួកកគ។ (យ៉ា កុប១:៤) 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

27. អរម្រពោះគុណម្រពោះវបិតា 
ដដលម្រកុមអធិស្ឋា នកៅម្របកេសរវា៉ាន់ោកំពុងកកើនកឡើង!      
កយើងសូមសរកសើរម្រពោះនាមម្រេង ់   
ដដលបានផ្គតផ់្គងហ់្វសាីជាកម្រចើនដដលកំពុងអធិស្ឋា នសម្រាបម់្របកេសរបស់ពួ
កកគ។ (េំនុកតកមកើង១០៧:១) 
28. កោយស្ឋរស្ឋថ នភាពននការរអាករ់អលួននម្របពន័ធអីុនធឺកណត 
បានកធរើកអាយម្របកេសកអតយពីូម្របឈមមុខ្នឹងបញ្ញា ននភាពឯកកា 
កនុងកំឡុងកពលដដលានការបិេខ្ាប់នន ំងឺកូវដី១៩ កងរោះការងារ 
និងឧបសគគននការេំនាក់េំនងជាកដើម។ ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
សូមនាកំសចកាីសុខ្ស្ឋនារបស់ម្រេងក់ៅដល់មនុសសដដលរងនូវការឈចឺប់
ទាងំកនាោះផ្ង។ (ា៉ា ថាយ៦:២៥) 
29. ឱម្រពោះវរបិតាកអើយ សូមលួងកោមអនកដដលរងផ្លប៉ាោះពាល់កោយ 
fistula កៅភាគខាងកកើតននេរីបអាហ្វររិក។ 
សូមនាពួំកកគកៅរកការដេទាសុំខ្ភាពឲ្យបានលអ 
និងេេួលបានការកលើកេឹកចិតាពីមិតាភ្កកិរបស់ពួកកគផ្ងដដរ។ 
(េំនុកតកមកើង១២១:១-២) 

30. ម្រពោះដា៏នមរិេធិឫេធិ 
េូលបងគំសូមអធិស្ឋា នសម្រាបម់្របកេសកៅេរីបអាហ្វររិកទាងំអស់ 
ដដលកំពុងម្របឈមមុខ្នឹងភាពម្រកីម្រក អនកខរភាព ភាពអតក់ារងារកធរើ 
និងឧម្រកិដាកមម។ សូមរ ុ៊ុំពេ័ធពួកកគកោយកាល ងំ 
និងសនាិភាពដដលមកពីម្រេង។់ (១សំ្ឋញ៉ាូ ដអល២:៨) 

 

 

 

 



អធិស្ឋា នសំរាប…់…………. 
1. ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
សូមកអាយដំណឹងលអរបស់ម្រេង់មនិម្រតឹមដតអាចផ្សោះផ្ាេំនាកេំ់នងរបស់ 
Rwandans 
ជាមយួម្រេងប់៉ាុកណ្តណ ោះកេប៉ាុដនាសូមនាមំកនូវការផ្សោះផ្ារវាងកុលសមព័នធដដលកំពុ
ងដតានការម្របយុេធាន ផ្ងដដរ។សូមនាកំារពាបាលរបស់ម្រេងក់ៅកនុងដួងចិតា
សតិអារមមណ៍របស់ពួកកគនិងការរបួរមួកនុងចំកណ្តមម្រកុមមនុសសទាងំអស់ផ្ង
ដដរ។ (កូឡូស១:២០) 
2. ឱម្រពោះដា៏នកពញកោយអំណ្តចម្រពោះកចស្ឋា កអើយ 
កយើងសូមអធិស្ឋា នសំុ ំនួយពីម្រេង់កនុងការម្រប្ងំនឹងភាពអតឃ់្លល ននិងភាព
ម្រកីម្រកដដលបណ្តា លមកពីសតរកណាូ បដដលបំផ្លល ញដំណំ្តជាកម្រចើនកៅេូទាងំ
ម្របកេសកអតយពីូ។ (េំនុកដំកកើង១៤៥:១៥-១៦) 
3. ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
សូមផ្ាល់ភាពកាល ហានដល់ម្របជា នកនុងតំបន់Maraននម្របកេសតងរ់ានី 
ដដលកបាជាា កធរើជាសំកលងននការផ្លល ស់បាូរកដើមបមី្រប្ងំនឹងការកាតម់្របោបក់ភ្េរ
បស់ហ្វសាី។សូមឱយពួកានភាពសរការ 
និងកពញចិតាចំកពាោះអនកដដលអាចបកងកើតការផ្លល ស់បាូរវបបធម៌កនោះផ្ងដដរ។ 
(យ៉ាូកសរ១:៩) 
4. ម្រពោះជាាច ស់កអើយ 
កយើងសូមម្រេងប់ានផ្ាល់េីតាងំេមីសម្រាបម់្រពោះវហិារកៅកអរមី្រទា 
ជាកដនលងមយួដដលពួកកគអាចថារ យបងគំម្រេង់និងបកងកើតកអាយានការប៉ាោះពា
ល់ចិតាកៅកនុងសរគមនក៍នាោះផ្ងដដរ។ (ភ្លីីព ៤:១៩) 
5. ឱ 
ម្រពោះដា៏នកពញកោយម្រពោះកចស្ឋា កអើយសូមផ្ាល់ឱយហ្វសាីម្រកីម្រកកៅកនុងម្របកេសអា
ហ្វររិកនូវេំនាក់េំនងការនចនម្របឌិតនិងឱកាសេមីៗដល់ពួកកគកដើមបផី្គតផ់្គង់ពួក
កគខ្លួនឯងនិងម្រកុមម្រគួស្ឋររបស់ពួកកគផ្ងដដរ។ (២កូរនិេូស ៩:៨) 
6. ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
កយើងសូមអធិស្ឋា នសម្រាបក់ារការពារដល់ម្រកុមសូា៉ា លីរបស់កយើងដដលពួក
ទាងំអស់ាន កំពុងកធរើការេំនាកេំ់នងជាមយួអនកស្ឋា បត់ាមរយោះការកតេូរស័ពា 
កររសប ុក និងការកៅ ួបកោយផ្លា ល់ផ្ងដដរ។ (េំនុកដំកកើង៣២:៧) 
7. ម្រពោះវរបិតាកអើយកយើងអធិស្ឋា នសម្រាបហ់្វសាីកៅម្របកេសប ូរនុឌី 
ដដលតស ូកធរើការកដើមបផី្គតផ់្គង់ម្រកុមម្រគួស្ឋររបស់ពួកកគបនាា បពី់ស្ឋរ មរីបស់ពួក
កគបានកបាោះបងពួ់កកគកចល។ សូមផ្ាល់នូវឱកាសការងារ 
និងការពយបាលដួងចិតាដល់ពួកកគផ្ងដដរ។ (យ៉ា កុប១:១៧) 

8. បិតាកអើយ កយើងសូមអធិស្ឋា នសូមឲ្យម្រពោះវហិារកៅេីម្រកុង Zanzibar 
បានានភាពរងឹាកំនុងកសចកាី ំកនឿករើយតស ូកនុងការផ្សពរផ្ាយដំណឹងលអរ
បស់ម្រេងក់ោយាម នការភ្យ័ខាល ចផ្ងដដរ។ (១កពម្រតុស១:៩) 
9. ម្រពោះដា៏នមរិេធិឫេធិកអើយ ម្រេងម់្រជាបពីការអតក់ារងារកធរើ កម្រាោះរាងំសងួត 
និងកងរោះធនធានធមមជាតិកៅកនុងម្របកេស ីប ូេី។ 
កយើងសូមអធិស្ឋា នសម្រាបក់ារធានាអោះអាងអំពីកសចកាីម្រសឡាញ់របស់ម្រេង់
ចំកពាោះម្របជា នដដលកៅេីកនាោះកនុងការដដលពួកកគបានពឹងដផ្អកកៅកលើម្រេង់
សម្រាបអ់រីម្រគបយ់៉ា ង។ (េំនុកដំកកើង២៣:១) 
 

 

 

10. ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
កយើងសូមសរកសើរតកមកើងម្រេងចំ់កពាោះម្រកុមអធិស្ឋា នកៅម្របកេសកកនយ៉ា ដដល
បានបនាការម្រប ំុតាមអីុនធឺណិតរបស់ពួកកគកោយកស្ឋម ោះម្រតង ់
កទាោះបីជាានការបិេខ្ាបន់ាកពលបចចុបបននកនោះកក៏ោយ។ (ករកម្រពើ១០:២៤) 
11. ានហ្វសាីជាកម្រចើនកៅកនុងម្របកេសស ូដងខ់ាងតបងូ 
ដដលរងកម្រាោះកោយការរកំោភ្ផ្លូវកភ្េ។ បិតាកអើយ 
សូមនាមំកនូវការពាបាលដួងចិតា 
និងធនធានកពេយរថឺាន មំ្រគបម់្រានក់ៅដូចនឹងអរីដដលពួកកគម្រតូវការ។ 
(េំនុកដំកកើង១៤៧:៣) 
12. កោយស្ឋរដតការករៀបអាពារ៍ពិពារ៍កលឿនកពក 
និងការាននផ្ាកពាោះសម្រាបក់កមងម្រសី ំេងក់ៅកនុងម្របកេសអ ូរគងោ់ 
ានមនុសសជាកម្រចើនកំពុងេេួលរងនូវ ំងឺពងដបក។ ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
កយើងអធិស្ឋា នសម្រាបក់ារដំកណើ រការននមនាីកពេយកៅេីកនាោះ 
និងស្ឋអ ងេឹកចិតាខាងឯម្រពលឹងវញិ្ញា ណរបស់ពួកកគផ្ងដដរ។ 
(េំនុកតកមកើង១០៣:៣) 
13. កយើងទាងំអស់ាន  
សូមអធិស្ឋា នសម្រាបសុ់វតថិភាពដល់អស់អនកក ឿដដលបានបកងកើតជាម្រកុមតូច
ៗកៅកនុងម្របកេសដដលម្រគប់ម្រគងយ៉ា ងតឹងរងឹកោយស្ឋសនាកលចកធាល កផ្សងាន
។ បិតាកអើយ សូមម្របទានឱយពួកកគនូវសនាិភាព 
និងការការពារដដលមកពីម្រេង។់ (កអស្ឋយ២៦:៣) 

14. ម្រពោះជាាច ស់កអើយ សូមកលើកេឹកចិតាដល់ម្រកុម ំនំុឱយ ួយ  
និងផ្ាល់កដនលងម្រ កកកានសម្រាប់ហ្វសាីកៅ 
Rwandanជាកម្រចើនដដលានបាីជាមនុសសម្របមកឹ។(ា៉ា ថាយ២៥:៤៤-៤៥) 
15. ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
កយើងអធិស្ឋា នសំុនូវសនាិភាពកឡើងវញិកៅកនុងម្របកេសកអតយពីូ 
និងសម្រាបក់ារកោោះម្រស្ឋយកៅកនុង កាល ោះនានាកៅេីកនាោះ។ សូមឲ្យការដឹកនាំ
របស់ពួកកគេេួលបានម្របាជាា ដដលមកពីម្រេង ់ករើយសូមឲ្យពួកកគ
បានានបំណងចិតាចងក់ធរើអរីដដលម្រតឹមម្រតូវ និងយុតាិធម៏កៅចំកពាោះ
ម្រពោះកនម្រតរបស់ម្រេងផ់្ងដដរ។ (យ៉ា កុប១:៥) 
16. ឱម្រពោះវរបិតាកអើយ 
េូលបងគំអធិស្ឋា នសំុការស្ឋអ ងេឹកចិតាពីម្រេងក់ៅដល់ម្រកុមអនកសម្រមបសម្រមួល
កៅម្របកេសតងរ់ានី ខ្ណៈកពលដដលពួកកគកធរើការកោយមនិកចោះកនឿយរត ់
កដើមបកីលើកេឹកចិតាហ្វសាីជាកម្រចើនកៅកនុងម្រកុមអធិស្ឋា ន។ (ករកម្រពើរ១០:២៤-២៥) 
17. បិតាកអើយ 
មនុសសជាកម្រចើនបានបាតប់ងម់នុសសជាេីម្រសោញ់របស់ពួកកគកៅ ន្ កំនោះ 
កោយស្ឋរ  ំងឺCOVID-19។ 
សូមឱយអនកដដលបាកេឹ់កចិតាបានដសរងរកកាីសងឃមឹ ការលួងកោម 
និងសនាិភាពដដលានកៅកនុងវតាានរបស់ម្រេង់។ (២កូរនិេូស១:៣) 
18. បិតាននកយើងខ្ាុ ំកអើយ 
សូមផ្ាល់នូវដំកណ្តោះម្រស្ឋយពិតម្របាកដល់កកមងម្រសីវយ័កកមងកៅកនុងម្របកេសស ូ
ដងខ់ាងតបងូ ដដលម្រតូវបានម្រកុមម្រគួស្ឋរដម៏្រកីម្រករបស់ពួកកគលក ់
ករើយបដិកសធកនុងការេេួលការចូលករៀនកៅស្ឋោផ្ងដដរ។ 
(ា៉ា ថាយ៧:៧) 
19. ម្រពោះអាច ស់កអើយ 
កោយស្ឋរភាពអសុវតថិភាពសម្រាប់ពួកអនកក ឿកនុងតំបនក់នុងការកធរើជាស្ឋកសអំី
ពីម្រេងចំ់កពាោះអនកមិនក ឿកៅកនុង Djibouti 
កយើងម្រេងប់ានម្របទានកបសកខ នដដលកៅកម្រៅតំបន់មក 
កដើមបកីអាយការផ្ាយដំណឹងលអកនោះបានានឥេធិពលដល់             
ម្របជា ន Djibouti ម្របកបកោយម្របសិេធភាពផ្ងដដរ។ (កូឡូស៤:៥-៦) 
20. សូមអរម្រពោះគុណម្រពោះជាាច ស់ សម្រាបម់្រកុមអធិស្ឋា នកៅប ូរនុឌី 
ដដលអនុញ្ញា តឱយហ្វសាីបានដចករដំលកភាពរកីរាយ 
និងេុកខកស្ឋករបស់ពួកកគកោយកបើកចំរ 
ករើយកផ្ាបនាុកឲ្យាន កៅវញិកៅមក។ (កាឡាេី៦:២) 
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