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"Ascribe to the LORD the glory due his name; 

worship the LORD 

in the splendor of holiness."

(Psalm 29:2)
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Anglican Church of Cambodia
Khmer-English Prayer Book

FOREWORD

“It was not by their sword that they won the land, nor did their arm bring them 
victory; it was your right hand, your arm, and the light of your face, for you loved 
them.” (Ps 44:3, NIV).

The	 publication	 of	 this	 first	 edition	 of	 the	 Khmer-English	 Prayer	 Book	 is	 a	
significant	milestone	of	the	Anglican	Church	of	Cambodia.	

Not	only	is	it	a	testimony	that	the	seed	of	the	Gospel	sown	in	1993	has	firmly	
taken root in Cambodian soil, but it has also grown strong branches and born 
good	 fruit	 that,	 in	 God’s	 grace,	 will	 spread	 the	 life-giving	 seed	 even	 more	
extensively.

Indeed, our early Diocesan missionaries, the Rev & Mrs Donald Cormack and 
the	Rev	Mok	Wai	Mung	and	his	late	wife	Mee	Hwa,	together	with	Khmer	leaders	
and supporting parishes in Singapore, have worked hard to sow the seeds and 
nurture the young plant. Owing to God’s hand, their labours have not been in 
vain. 
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ពួកជំនុំអង់គ្លីខិនកម្ពុជា
សៀវភៅកម្មវិធីថ្វ្យបង្គំព្ះជាម្ច្ស់

បុព្វកថា

«ប្ជារាស្្តរបស់ព្ះអង្គពុំបានចាប់យកទឹកដីន្ះដោយសារអាវុធ

របស់ខ្លួនឡើយហើយគ្ក៏ពុំបានយកជ័យជំនះ

ដោយសារកម្ល្ំងរបស់ខ្លួនដ្រ

គឺគ្ទទួលជ័យជំនះដោយសារឫទ្ធ្នុភាពនិងព្ះច្សា្ត្របស់ព្ះអង្គ

ព្្ះព្ះអង្គស្ឡាញ់ហើយគប់ព្ះហឫទ័យនឹងពួកគ្» 

(ទំនុកតម្កើង ៤៤:៣)

ការបោះពុម្ភលើកដំបូង  នៃសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់» ជាភាសាខ្មៃរ និង 

អង់គ្លៃស គឺជាពៃឹត្តិការណ៍ដ៏សំខាន់នៃពួកជំនុំ  អង់គ្លីខិន កម្ពុជា។

វាមិនគៃៃន់តៃជាបន្ទៃល់មួយ ដៃលគៃៃប់ពូជនៃដំណឹងល្អតៃូវបានដាំនៅឆ្នៃំ១៩៩៣ ដោយ

បានចាក់ឫសយ៉ៃងមំនៅក្នុងទឹកដីបៃទៃសកម្ពុជាប៉ុណ្ណៃះទៃ ប៉ុន្តៃវាបានរីកចំរីនបៃក ជាមៃក ធាង 

យ៉ៃងរឹងមំ ហើយបានបង្កើតជាផ្លៃផ្កៃយ៉ៃងល្អ ដៃលនៅក្នុងពៃះគុណរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ ផ្លៃផ្កៃ 

នោះបានពងៃីក គៃៃប់ពូជផ្តល់ជីវិតយ៉ៃងធំទូលាយថៃមទៀតផង។

តាមពិត បៃសកជនអភិបាលដា្ឋៃនដំបូងរបស់យើង គឺលោកគៃូ និង អ្នកសៃី ដន ខូម៉ៃស និង 

លោកគៃ ូមុ៉ក វ៉ាៃយម៉ៃន់ និង បៃពន្ធរបស់លោកឈ្មៃះ មី ហ័រ ដៃល ទៅនៅជាមួយពៃះជាម្ចៃស់ បាន 

ធ្វើការយ៉ៃង ខា្លៃំងជាមួយអ្នកដឹកនំ ខ្មៃរ ដើមៃបីពៃៃះគៃៃប់ពូជ និង ថៃរកៃសារុក្ខជាតិតូចៗឲៃយលូតលាស់

បានល្អ ។ ដោយសារពៃះហស្ថរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ នោះពលកម្មការងាររបស់ពួកគាត់មិនអត់ 

បៃយោជន៍ទៃ។ 
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FOREWORD

We	rejoice	that	the	Anglican	Church	of	Cambodia	has	several	Khmer	church	
plants	under	the	leadership	of	their	first	Khmer	clergyman	in	the	person	of	Rev	
Tit Hieng.

It is my prayer that this Prayer Book will not only guide our worship but also 
strengthen our faith by the power of the Holy Spirit because so much of this 
Prayer Book directly quotes or echoes Holy Scripture. As we use this Prayer 
Book, may God’s Word come to life in a new way in our hearts. May we encoun-
ter the living God and be transformed into the likeness of Jesus Christ as we 
worship in Spirit and in truth.

Together for God’s glory,

Right Rev. Rennis S Ponniah
9th Bishop of Singapore
Pentecost 2013
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បុព្វកថ

យើងរីករាយ ដៃលពួកជំនុំអង់គ្លីខិនកម្ពុជា មនរុក្ខជាតិពួកជំនុំខ្មៃរក្នុងសៃុកជាចៃើន នៅ

កៃៃមការដឹកនំរបស់អ្នកបំរីពៃះក្នុងសៃុកខ្មៃរដំបូង គឺលោកគៃូគងា្វៃល ចាក់បៃៃងតាំង ទឹត ហៀង។

វាជាសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនរបស់ខ្ញុំ  ដៃលសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់» នឹងមិន គៃៃន់ 

តៃដឹកនំការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់របស់យើងប៉ុណ្ណៃះទៃ ប៉ុន្តៃវាក៏ពងៃឹងជំនឿរបស់យើងដោយ

ពៃះចៃសា្តៃនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ពីពៃៃះមនការចៃើនណាស់ដៃលនៅក្នុងសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយ 

បង្គំពៃះជាម្ចៃស់» នៃះបានដកសៃង់ដោយតៃង់ៗ ឬនិយយឡើងវិញពីពៃះគម្ពីរដ៏បរិសុទ្ធ។ នៅ 

ពៃលដៃលយើងបៃើសៀវភៅ  «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់» នៃះ សូមឲៃយពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះជា

ម្ចៃស់ជៃៃបចូលក្នុងជីវិត នៅក្នុងលក្ខណៈថ្មីមួយ គឺជៃៃបនៅក្នុងចិត្តរបស់យើង។ សូមឲៃយយើងជួប

បៃទះពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនពៃះជន្មរស់ ហើយឲៃយយើងបានផ្លៃស់បៃៃបានដូចជាពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 

ខណៈ ដៃលយើងថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់  តាមវិញ្ញៃណ និង តាមសៃចក្តីពិត។

ទាំងអស់គ្នេ	សមេេប់សិរីរុងរឿងរបស់ពេះជាមា្ចេស់	
 

      លោកអភិបាល រ៉ៃនីស ផុនណាយ 

      អភិបាលទី៩ នៃបៃទៃសសឹង្ហបូរី

      បុណៃយថ្ងៃទី៥០ ឆ្នៃំ២០១៣
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PREFACE

This	 first	 edition	of	 the	Anglican	Church	of	Cambodia	 (ACC)	Khmer-English	

Service Book is built upon the work of others who have served the Lord in 

Cambodia	since	April	1992,	when	then-Prince	Sihanouk	agreed	to	the	request	

of the Archbishop of Canterbury and gave permission for the free exercise of 

Anglican	ministry	throughout	the	Kingdom	of	Cambodia.	Over	these	past	twenty	

years the ministry of the Cambodian Church, through the vision and labour of 

many servants of the gospel, has grown beyond Phnom Penh to currently 

include	 the	 provinces	 of	 Kandal,	 Pursat,	 Svay	 Rieng,	 Kampong	 Speu	 and	

Takmau.	Until	now	this	work	has	been	led	by	the	Rev.	Donald	Cormack	(1993-

1996),	 Rev.	Mok	Wai	Mung	 (1996-2007),	 and	 the	 current	 leadership	 of	 the		 

Rev.	Tit	Hieng	(2007-present).

As a mission deanery of the Diocese of Singapore, the ACC started with the 

application for authorization to develop an Anglican Church in Cambodia and 

the purchase of the property at Street 294, Phnom Penh, by the Rev Canon 

Monty Morris, Dean of Thailand and the Mekong, in 1992.  ACC is under the 

care and support of the Diocese until it becomes a diocese on its own. On 

behalf of the Bishop of Singapore, the work of overseeing, developing and 

supporting the ACC has been carried out by the Dean of Cambodia: Rev. Canon 

John	Benson	(1993-2003),	Rev.	Mok	Wai	Mung	(2003-2007)	and	Ven.	Wong	

Tak	Meng	(2009-present).

This Book is a translation of the Diocese of Singapore Service Book (1995), 

which is based on the Alternative Service Book produced by the Church of 

England in 1980. In the translation process we received invaluable feedback 

from the members of the various churches and congregations to the draft 

version circulated for provisional use (April 2012).
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បពុ្វបទ

ការបោះពុម្ពដំបូងនៃសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់»  ភាសាខ្មៃរ និង អង់គ្លៃស របស់ 
ពួកជំនុំអង់គ្លីខិនកម្ពុជា តៃូវបានសា្ថៃបនបន្ថៃមទៅលើការងាររបស់អ្នកបំរីពៃះផៃសៃងៗ ដៃលបានបំរី
ពៃះអម្ចៃស់ចាប់តាំងពីខៃមៃសា ឆ្នៃំ១៩៩២ នៅពៃលនោះ ពៃះបាទសីហនុ បាន យល់ពៃមតាមសំណើ 
របស់អគ្គអភិបាលទីកៃុងខានធឺប៊ឺរី ហើយបានពៃះរាជាអនុញ្ញៃតឲៃយធ្វើសកម្មភាពព័ន្ធកិច្ចរបស់ពួកជំនុំ
អង់គ្លីខិន ពាសពៃញពៃះរាជាណាចកៃកម្ពុជា។ អស់ រយ:ពៃលជាង២០ឆ្នៃំមកនៃះ តាមរយៈ ទសៃសន 
វិស័យ និង កិច្ចខំបៃឹងបៃៃងធ្វើការរបស់អ្នក បំរីដំណឹងល្អជាចៃើននក់ នោះព័ន្ធកិច្ចរបស់ពួកជំនុំ កម្ពុជា 
បានរីកចំរីន ចាប់តាំង ពីនៅ ក្នុងកៃុងភ្នំពៃញ រហូតដល់ខៃត្តមួយចំនួនដូចជា ខៃត្តកណា្តៃល ខៃត្ត 
ពោធិសាត់ ខៃត្តសា្វៃយរៀង ខៃត្តកំពង់ស្ពឺ និង តាខ្មៃ។ ចាប់តាំងតៃពីពៃលនោះមក  រហូតដល់ឥឡូវ 
នៃះ ព័ន្ធកិច្ច ទាំង នោះ បានដឹកនំដោយលោកគៃូ ដន ខូម៉ៃស (Donald Cormack នៅឆ្នៃំ១៩៩៣-
១៩៩៦)  លោកគៃូ ម៉ុក វា៉ៃយម៉ៃន់ (នៅឆ្នៃំ១៩៩៦-២០០៧) និង ដោយការដឹកនំ នបច្ចុបៃបន្ន 
លោកគៃូគងា្វៃលចាក់ បៃៃងតាំង ទឹត ហៀង (ពីឆ្នៃំ ២០០៧-រហូត ដល់ សព្វ ថ្ងៃ)។

ក្នុងនមជាជើងវិហារបៃសកកម្មនៃអភិបាលដា្ឋៃនសឹង្ហបុរី នោះពួកជំនុំអង់គ្លីខិនកម្ពុជាបានចាប់
ផ្តើមដាក់ពាកៃយសុំសិទ្ធិអំណាច ដើមៃបីអភិវឌៃឍន៍ពួកជំនុំអង់គ្លីខិននៅក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា  និង ការទិញដី 
នៅផ្លូវ២៩៤ នៅទីកៃុងភ្នំពៃញ ក្នុងឆ្នៃំ១៩៩២ ដោយលោកគៃូចាក់បៃៃងតាំង ម៉ុនទី ម៉រីស ដៃលជា 
មៃអនុរកៃសវិសាលវិហារបៃទៃសថៃ និង ទន្លៃមៃគង្គ។ ពួកជំនុំអង់គ្លីខិនកម្ពុជា គឺនៅកៃៃមការថៃរកៃសា និង 
ការផ្គត់ផ្គង់របស់អភិបាលដា្ឋៃនសឹង្ហបុរី រហូតដល់ពួកជំនុំអង់គ្លីខិនកម្ពុជាអាចកា្លៃយជាអភិបាលដា្ឋៃន
មួយដៃលអាចដឹកនំដោយខ្លួនឯងបាន។ ជំនួសឲៃយលោកអភិបាលបៃទៃសសឹង្ហបូរី នោះការងារតៃួពិនិតៃយ 
ការអភិវឌៃឍន៍ និង ការផ្គត់ផ្គង់ដល់ពួកជំនុំអង់គ្លីខិនកម្ពុជា តៃូវបានអនុវត្តដោយមៃអនុរកៃសវិសាលវិហារ 
ដៃលមន លោកគៃូគងា្វៃលចាក់បៃៃងតាំង ចន ប៊ិនសិន (១៩៩៣-២០០៣) លោកគៃូគងា្វៃលចាក់ 
បៃៃងតាំង  ម៉ុក វា៉ៃយម៉ៃន់ (២០០៣-២០០៧) និង លោកគៃូគងា្វៃលចាក់បៃៃងតាំង វសៃសតាក់  ម៉ៃង 
(២០០៩ រហូតដល់បច្ចុបៃបន្ន)។

សៀវភៅនៃះ ជាការបកបៃៃមកពីសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស»់  របស់ពួកជំនុ ំអង់គ្លីខិន 
សឹង្ហបូរី (ឆ្នៃំ១៩៩៥) ដៃលចងកៃងឡើង  ដោយផ្អៃកទៅលើសៀវភៅ កម្មវិធីថ្វៃយ បង្គំពៃះ ជាម្ចៃស់ 
សមៃៃប់កម្មវិធីផៃសៃងៗ   ដៃលផលិតបោះពុម្ពដោយពួកជំន ុំអង់គ្លីខិន បៃទៃសអង់គ្លៃស  នៅឆ្នៃំ ១៩៨០។   
នៅក្នុងដំណើរការនៃការបកបៃៃ យើងខ្ញុំបានទទួលមត ិយោបល់ កៃសមៃួលចំពោះការបោះពុម្ពសៀវភៅ «
កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស»់ នៃះ  ពីបុគ្គលម្នៃក់ៗដៃលជា សមជិកកៃុមជំនុំអង់គ្លីខិនផៃសៃងៗ សមៃៃប់ ការ 
បៃើ បៃៃស់ ជាបណ្ណៃះ អាសន្ន សិន  (បោះពុម្ពនៅក្នុងខៃមៃសា ឆ្នៃំ២០១២)។
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PREFACE

The liturgies presented in this Book mark important occasions within the lives 

of	Christians,	including	Baptism	and	Confirmation,	Collects	for	all	occasions,	as	

well as the regular Morning Prayer, Evening Prayer and Holy Communion. Our 

plan is to produce at a later date an accompanying volume to include Celebration 

of Marriage, Funerals, and Ordination of Deacons and Priests.

The Service Book Committee has met over a three year period to appreciate 

the theological content of the English liturgy, and sought to best frame it in the 

Khmer	language,	being	faithful	to	the	original	intent,	while	ensuring	it	is	readable	

and	clear	to	Cambodians.	Much	of	the	Khmer	Christian	terminology	is	based	

upon	The	Holy	 Bible	 in	 Khmer	 Standard	 Version	 as	 published	 by	 the	 Bible	

Society	in	Cambodia	(2005).	In	keeping	with	Khmer	culture	and	practice,	formal	

language is used in reference to God.

We have sought to retain the meaning of the names of the various festivals and 

events within the Church calendar as close to their original meaning as possible 

(for example, “Advent” is translated as “The coming of Christ” and “Pentecost” 

is “the Festival of the Fiftieth Day”), or according to established usage in 

churches in Cambodia (for example, Christmas is translated literally as “the 

Festival of Noel”).

As the Church in Cambodia grows in its theological development and identity, 

we hope that new Cambodian expressions of worship rooted in biblical theology 

will continue to emerge to enrich future generations of Cambodian Anglicans 

and the Anglican Communion worldwide in future editions of this Book.

We pray that this Service Book will be an instrument for worshipping the Lord 

in spirit and in truth, and so deepen the life and worship of the Anglican Church 

in Cambodia.

 The  Service Book Committee
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បុព្វបទ

តមៃៃអានពៃលថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលមនក្នុងសៀវភៅនៃះ សរសៃរចុះនូវ  កម្ម វិធីសំខាន់ៗ 
នៅក្នុងជីវិតគៃិស្តបរិស័ទ រួមមន ពិធីជៃមុជទឹក និង ពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ ជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនសមៃៃប់ 
គៃប់កម្មវិធីផៃសៃងៗ ហើយនិងសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនពៃលពៃឹក សៃចក្តី អធិសា្ឋៃនពៃលលា្ងៃច ពៃមទាំងពិធី 
សម្ពន្ធមៃតៃីដ៏វិសុទ្ធ។ យើងមនគមៃៃងផលិតបោះពុម្ពសៀវភៅផៃសៃងៗទៀត  នៅពៃលកៃៃយ រួម មន 
ពិធីអបអរសាទរអាពាហ៍ពិពាហ៍ ពិធី បុណៃយ សព និង ពិធីចាក់បៃៃងតាំងដល់គៃូជំនួយ និង បូជាចារៃយ។

គណៈកម្មការសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់»   បានជួបបៃជុំអស់ជាង៣ឆ្នៃំ ដើមៃបីវិភាគ 
និង ពិភាកៃសាផ្ទៃរឿងទៃវសាសៃ្តនៃកម្មវិធីផៃសៃងៗជាភាសាអង់គ្លៃស និង ដើមៃបីស្វៃងរកគំនិតដ៏ល្អបំផុត
នៅ ក្នុងពាកៃយនោះ ដើមៃបីបកបៃៃទៅជាភាសាខ្មៃរ ដោយរកៃសាផ្ទៃរឿងដើម ហើយទន្ទឹម នឹងគា្នៃនោះ យើង 
ពៃយាយម ធ្វើឲៃយមនភាពងាយសៃួលក្នុងការអាន និង ចៃបាស់លាស់ ដៃលជនជាតិខ្មៃរអាចទទួលយក 
បាន។ ពាកៃយ សព្ទបច្ចៃកទៃស គៃិស្តបរិស័ទខ្មៃរភាគចៃើនបានពឹងផ្អៃក ទៅលើពៃះគម្ពីរដ៏វិសុទ្ធ ជាភាសា 
ខ្មៃរបច្ចុបៃបន្ន (ឆ្នៃំ២០០៥)។ ក្នុងការរកៃសាវបៃបធម៌ និង ការអនុវត្តន៍របស់ខ្មៃរ នោះយើងបានបៃើភាសា 
ផ្លូវការ ក្នុងការបៃៃសៃ័យទាក់ទងជាមួយពៃះជាម្ចៃស់។

យើងពៃយាយមស្វៃងរក  ដើមៃបីរកៃសាអត្ថន័យឈ្មៃះពិធីបុណៃយ និង ពៃឹត្តិការណ៍ផៃសៃងៗទៀត ដៃល
មននៅក្នុងបៃតិទិនគៃិស្តបរិស័ទ ឲៃយតៃូវនឹងអត្ថន័យដើម តាមតៃអាចធ្វើទៅបាន (ឧទាហរណ៍ ពាកៃយ 
“Advent” តៃូវបានបកបៃៃជា «ការយាងមកដល់របស់អង្គព្ះយ្ស៊ូ» និង ពាកៃយ “Pentecost” 
តៃូវបានបកបៃៃជា «បុណ្យថ្ង្ទី៥០» ឬបកបៃៃយោលទៅតាមពាកៃយដៃលធា្លៃប់បៃើរួចមកហើយ ក្នុង 
កៃុម ជំនុំផៃសៃងៗក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា (ឧទាហរណ៍ “Christmas” តៃូវបានបកបៃៃតៃង់ៗជា «បុណ្យ
ណូអ្ល»)។

ខណៈដៃលពួកជំនុំក្នុងបៃទៃសកម្ពុជារីកចំរីនអត្តសញ្ញៃណ និង ការអភិវឌៃឍនផ្នៃក ទៃវសាសៃ្ត 
នោះយើងសងៃឃឹមថ វិធីនិយយជាភាសាខ្មៃរក្នុងការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលចាក់ឫសក្នុងទៃវសាសៃ្ត 
ពៃះគម្ពីរ នឹងបន្តលៃចឡើងថៃមទៀត ដើមៃបីធ្វើឲៃយអ្នកជំនន់កៃៃយនៃអង់គ្លីខិនកម្ពុជា និង សហគមន៍ 
អង់គ្លីខិនទូទាំងសកលលោក អាចបោះពុម្ព  សៀវភៅ នៃះឲៃយកាន់តៃបៃសើរឡើងថៃម ទៀត។

យើងសងៃឃឹមថ សៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់»  នៃះ នឹងកា្លៃយជាឧបករណ៍សមៃៃប់់ 
ថ្វៃយបង្គំពៃះអម្ចៃស់ តាមវិញ្ញៃណ និង តាមសៃចក្តីពិត ហើយបានចូលកាន់តៃជៃៃក្នុងជីវិត និង ការ 
ថ្វៃយ បង្គំពៃះជាម្ចៃស់  នៅក្នុងពួកជំនុំអង់គ្លីខិនក្នុងបៃទៃសកម្ពុជា។

 
  គណៈកម្មការសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់»
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INTRODUCTION

This Service Book is more than an Order of Service used in church worship. It 
is,	first	and	foremost,	a	depository	of	our	theological	understanding	of	who	God	
is, and what He has done in the redemption of humanity. It helps us know who 
we are as the Church, the bride of Christ, and how we are to worship Him in 
spirit and in truth.

When used regularly in worship, with faith and understanding, the Service Book 
shapes the Church to be a people of Spirit, Word and prayer, in order to be of 
service to God and witness in the world.

The principles and patterns of Anglican worship throughout the world today are 
drawn	from	the	Book	of	Common	Prayer.	Completed	in	1662,	this	was	the	first	
prayer book made available to the people of the English church in their own 
language, as all previous worship services were conducted in Latin. Over the 
last 350 years, the language has been updated for use in different cultures, and 
new services and prayers have been developed to meet various pastoral needs, 
following the original principles of the Book of Common Prayer.

This	first	edition	of	 the	Anglican	Church	of	Cambodia	Service	Book	contains	
liturgies for Morning Prayer, Evening Prayer, Holy Communion, Baptism and 
Confirmation,	as	well	as	the	Collects	for	each	Sunday	in	the	Church	Calendar.

In Anglican worship, the Holy Communion Service is the most important service 
because	it	fulfills	Christ’s	instructions	when	He	instituted	the	sacrament	of	the	
Lord’s Supper: 
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សេចក្តីផ្តើម

សៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់» នៃះ លើស ពីកម្មវិធីលំដាប់នៃការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ 
ដៃលបានបៃើនៅក្នុងការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ទៅទៀត។ លើសជាងអ្វីៗទាំងអស់នោះ សៀវភៅនៃះគឺ
ជាការបកសៃៃយនូវការយល់ដឹងខាងផ្នៃកទៃវសាសៃ្តពីពៃះអង្គជានរណា និង ពីអ្វីៗដៃលពៃះអង្គបាន
ធ្វើក្នុងការរំដោះមនុសៃសជាតិ។ សៀវភៅនៃះក៏ជួយឲៃយយើងសា្គៃល់ពី ខ្លួន យើងជានរណា ក្នុងនមជាពួកជំនុ ំ
ជាកូនកៃមុំរបស់ពៃះគៃិស្ត និង ពីរបៀបដៃលយើងថ្វៃយបង្គំពៃះអង្គតាមវិញ្ញៃណ និង តាមសៃចក្តីពិត។

នៅពៃលយើងបៃើសៀវភៅនៃះជាបៃចាំ ក្នុងការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ នោះវាធ្វើឲៃយ ពួកជំនុំកាន់តៃ 
បៃសើរ ក្នុងនមជារាសៃ្តនៃពៃះវិញ្ញៃណ ពៃះបន្ទូល និង  សៃចក្តីអធិសា្ឋៃន  បៃយោជន៍ឲៃយបានជាការបំរី 
ដល់ពៃះជាម្ចៃស់ និង  ជាស្មរបន្ទៃល់នៅក្នុងពិភពលោក។

គោលការណ៍ និង គំរូនៃការថ្វៃយបង្គំរបស់និកាយអង់គ្លីខិនទូទាំងសកលលោក នៅសព្វថ្ងៃនៃះ 
គឺបានដកសៃង់ចៃញពី «សៀវភៅន្ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នទូទៅ» (Book of Common Prayer)។ 
សៀវភៅនៃះតៃូវបានសរសៃរចប់នៅឆ្នៃំ១៦៦២ ហើយជាសៀវភៅសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនមុនដំបូង បង្អស់ ដៃល 
បានបោះពុម្ពដល់បៃជាជនជនជាតិអង់គ្លៃស តាមភាសារបស់ពួកគាត់ ពៃៃះកម្មវិធីថ្វៃយ បង្គំពៃះជា ម្ចៃស់ 
ពីមុន  តៃូវបានបៃពៃឹត្តទៅតាមភាសាឡាតាំង។ អស់រយៈពៃលជាង ៣៥០ ឆ្នៃំមកនៃះ ភាសាតៃូវបានកៃ 
សមៃួល ដៃលអាចឲៃយបៃើទៅតាមវបៃបធម៌ផៃសៃងៗ ហើយកម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ និង សៃចក្តីអធិសា្ឋៃន 
តៃូវបាន អភិវឌៃឍន៍  ដើមៃបីឲៃយសមសៃបទៅតាមសៃចក្តីតៃូវការផ្នៃកថៃរកៃសាបៃបគៃូ គងា្វៃល តៃដោយដើរតាម 
គោលការណ៍ដើមនៃ «សៀវភៅន្ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នទូទៅ»។

ការបោះពុម្ពដំបូងនៃសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់»  នៃះ មន តមៃៃអានពៃលថ្វៃយបង្គំ
ពៃះជាម្ចៃស់ជាចៃើន  សមៃៃប់សៃចក្តីអធិសា្ឋៃនពៃលពៃឹក  សៃចក្តីអធិសា្ឋៃន ពៃលលា្ងៃច ពិធីសម្ពន្ធមៃតៃី 
ដ៏វិសុទ្ធ ពិធីជៃមុជទឹក និង ពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ រួមទាំងមនជមៃើសសៃចក្តី អធិសា្ឋៃនសំរាប់ថ្ងៃអាទិតៃយ 
នីមួយៗ នៅក្នុងបៃតិទិនពួកជំនុំ។  

នៅក្នុងការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់របស់និកាយអង់គ្លីខិន  ពិធីសម្ពន្ធមៃតៃីដ៏វិសុទ្ធ គឺជាកម្មវិធីដ៏ 
សំខាន់បំផុត ពីពៃៃះវាធ្វើសមៃៃចតាមសៃចក្តីណៃនំរបស់ពៃះគៃិស្ត នៅពៃលដៃលពៃះអង្គបានបៃៃរព្ធ 
ពិធី ដ៏វិសុទ្ធនៃអាហារលា្ងៃចរបស់ពៃះអម្ចៃស់ ៖ 
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INTRODUCTION

“This is my body which is for you. Do this in remembrance of me… 
This cup is the new covenant in my blood. Do this, as often as you 
drink it, in remembrance of me.”   (1	Corinthian	11:24-25,	ESV). 

The service takes the shape of the confession of sins, the feeding on the Word, 
the	affirmation	of	oneness	 in	 the	Church,	 the	Body	of	Christ,	and	finally,	 the	
sharing of the bread and wine representing symbolically the Body and Blood of 
the Christ. With faith that Christ is present with us in Spirit, we gratefully receive 
His grace and renew our vows to “go forth in peace to love and serve the 
Lord”. 

The liturgy of Morning Prayer can be used for personal devotion as well as 
corporate worship. The service leader may select different psalms and canticles 
for different days, so that worshippers will be blessed through the rich biblical 
tradition.

The liturgy of Evening Prayer, also called Evensong, may also be used as an 
evening personal devotion, as well as a liturgy for Evening Service in church. 
Like Morning Prayer, the psalms and canticles can be used creatively to bring 
freshness to each service.

The Baptism Service captures the rich and ancient Christian tradition of 
celebrating this sacrament with a decision of faith in following Christ and a 
renunciation	of	the	world,	the	flesh	and	the	devil	in	the	name	of	the	Father,	the	
Son and the Holy Spirit. Candidates for adult baptism, as well as the parents of 
children coming to be baptized, should undergo a course of basic Christian 
teaching beforehand, so that they understand the faith into which they are being 
baptized, or in which they are committed to raise their children.

Confirmation	is	a	special	service	conducted	by	a	Bishop	with	several	layers	of	
meaning. For candidates who have been baptized as infants or children, 
Confirmation	completes	the	rite	of	initiation	into	the	Christian	faith	by	having	the	
candidates declare their faith and commitment with their own voice.
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ស្ចក្តីផ្តើម

«ន្ះជារូបកាយខ្ញុំ ដ្លត្ូវបូជាសំរាប់អ្នករាល់គ្ន្។ ចូរធ្វើដូច្ន្ះ ដើម្បីរំលឹក
ដល់ខ្ញុំ... ន្ះជាព្ងន្សម្ពន្ធម្ត្ីថ្មី ចងឡើងដោយលោហិតរបស់ខ្ញុំ។ គ្ប់
ព្លដ្លអ្នករាល់គ្ន្ពិសាចូរធ្វើដូច្ន្ះដើម្បីរំលឹកដល់ខ្ញុ»ំ (១កូរិនថូស ១១:២៤-២៥)។

កម្មវិធីនៃះ មនការសារភាពបាប ការចម្អៃតនូវពៃះបន្ទូល ការអះអាងនូវភាពតៃមួយក្នុងពួកជំនុំ 
រូបកាយពៃះគៃិស្ត និង នៅទីបំផុត មនការទទួលនំបុ័ង និង សៃៃទំពាំងបាយជូរ   បងា្ហៃញនូវនិមិត្តរូប 
ពៃះកាយ និង  ពៃះលោហិតរបស់ពៃះគៃិស្ត។ ដោយមនជំនឿថ ពៃះគៃិស្ត មនវត្តមននៅជាមួយយើង 
រាល់គា្នៃក្នុងពៃះវិញ្ញៃណ យើងទទួលពៃះគុណដោយដឹង គុណពៃះអង្គ និង  ប្តៃជា្ញៃជាថ្មី ដើមៃបី «ច្ញទៅ

ដោយមនស្ចក្ដីសុខសាន្ដដើម្បីស្ឡាញ់និងបម្ើព្ះអម្ច្ស់»។
យើងអាចយកតមៃៃ អានពៃលថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់នៃសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនពៃលពៃឹក ទៅបៃើសមៃៃប់ 

ការថ្វៃយបង្គំពៃះផ្ទៃល់ខ្លួន និង ការថ្វៃយបង្គំជាកៃុមផងដៃរ។ អ្នកដឹកនំកម្មវិធី អាចជៃើសរីសទំនុក 
តម្កើង និង បទចមៃៀងផៃសៃងៗ សំរាប់ថ្ងៃផៃសៃងៗ បៃយោជន៍ដើមៃបីឲៃយអ្នកថ្វៃយបង្គំពៃះទទួលនូវពៃះពរ 
តាមរ យៈការបៃើសៃចក្តីបងៃៀនរបស់ពួកជំនុំខាងពៃះគម្ពីរដ៏ មហាសាលនៃះ។

យើងអាចហៅ  តមៃៃអានពៃលថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់នៃសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនពៃលលា្ងៃច ថជាការ 
ថ្វៃយបង្គំពៃលលា្ងៃច ហើយគៃក៏អាចបៃើវាសំរាប់ជាការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ផ្ទៃល់ខ្លួន នពៃលលា្ងៃច 
និង ជាតមៃៃអានពៃលថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ សមៃៃប់់ការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ នពៃលលា្ងៃច នៅក្នុង 
ពៃះវិហារផងដៃរ។ ដូចជាសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនពៃលពៃឹក យើងអាច បៃើទំនុកតម្កើង និង បទចមៃៀងផៃសៃងៗ 
ដោយមនភាពច្នៃបៃឌិត ដើមៃបីនំមកនូវភាពថ្មីជានិច្ច ក្នុងការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ម្តងៗ។

ពិធីជៃមុជទឹក ចាប់បាននូវសៃចក្តីបងៃៀនរបស់ពួកជំនុំខាងពៃះគម្ពីរដ៏មហាសាល និង ពួកជំនុំ 
សម័យដើម ពីការបៃៃរព្ធពិធីដ៏បរិសុទ្ធ ដោយមនការសមៃៃចចិត្តខាងជំនឿក្នុងការដើរតាមពៃះគៃិស្ត 
និង   ការលះបង់ចោលលោកិយ សាច់ឈាម និង មរកំណាច ក្នុងនមពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះ 
វិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ។ បៃក្ខជនទទួលពិធីជៃមុជទឹក ដៃលជាមនុសៃសធំ ក៏ដូចជាឪពុកម្តៃយរបស់ក្មៃងដៃល 
ទទួលពិធីជៃមុជទឹក តៃូវទទួលការអប់រំសៃចក្តីបងៃៀនមូលដា្ឋៃនគៃិស្តបរិស័ទជាមុនសិន បៃយោជន៍ឲៃយពួក 
គាត់យល់ពីជំនឿដៃលពួកគាត់ទទួលពិធីជៃមុជទឹក ហើយឲៃយពួកគាត់ប្តៃជា្ញៃថៃទាំកូនទៅរកជំនឿនោះ។

ពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ គឺជាកម្មវិធីដ៏វិសៃស ដៃលលោកអភិបាលបៃៃរព្ធធ្វើដោយមនកំរិត អត្ថន័យ ជា 
ចៃើន។ ចំពោះបៃក្ខជនដៃលបានទទួលពិធីជៃមុជទឹក កាលនៅជាទារក ឬនៅជាកូនក្មៃងនៅឡើយ នោះ 
ពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ  បំពៃញបញ្ចប់ពិធីនៃការផ្តើមគំនិតក្នុងជំនឿគៃិស្តបរិស័ទ ដោយឲៃយបៃក្ខជនបៃកាស 
ជំនឿ និង ការប្តៃជា្ញៃចិត្តរបស់ពួកគាត់   ដោយផ្ទៃល់ មត់របស់ពួកគាត់។ 
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INTRODUCTION

For	candidates	baptized	as	adults,	it	is	a	re-affirmation	of	the	faith	into	which	
they	have	been	baptized.	For	all	candidates,	Confirmation	is	a	pastoral	reception	
into full membership in the Anglican Church, which is part of the universal Body 
of Christ. Finally, the laying on of hands by the Bishop commissions the 
candidate into the priesthood of all believers with the blessing of the fullness of 
the Holy Spirit. 

Candidates	 for	 confirmation	 should	 therefore	 undergo	 a	 period	 of	 biblical	
discipleship and instruction beforehand, so that they may be deepened in their 
faith and commitment, unless circumstances of health or safety do not permit. 
Confirmation	is	always	celebrated	with	Holy	Communion.

In all the above services, the Confession and Absolution prepares our heart to 
approach God with an attitude of humility and a reverence for His holiness. The 
Psalmist taught that only those with clean hands and pure hearts may ascend 
to His holy hill (Psalm 24:4). Jesus said in John 4:24 that God seeks those who 
worship Him “in spirit and in truth”. The Absolution announces God’s promise 
that He will forgive and cleanse those who confess their sins in truth (1 John 
1:8-9).

At different parts of the service, Anglicans adopt appropriate bodily postures 
that	reflect	the	attitude	of	our	hearts.	Thus,	we	stand	to	praise,	we	sit	to	listen,	
and we kneel to pray. We stand for the Gospel reading to honour the story and 
the words of Christ.

Anglican worship follows the Church Calendar, where each day commemorates 
a	significant	moment	of	 the	 life	of	Christ	and	 the	hope	of	 the	Church.	More	
information of the Church Calendar can be found in the next chapter of this 
Service Book.

According to the Church Calendar, the Psalm reading, the Scripture readings 
and the liturgical colour to be used for the services are indicated in the Lectionary. 
The collects and special prayers for the various seasons of the Church Calendar 
can be found in this Service Book.
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ស្ចក្តីផ្តើម

ចំពោះបៃក្ខជនដៃលបានទទួលពិធីជៃមុជទឹក នៅពៃលដៃលគាត់ជាមនុសៃសធំ នោះ ពិធី បញ្ជៃក់ 
ជំនឿ  គឺជាការអះអាងជាថ្មី នូវជំនឿដៃលពួកគាត់បានទទួលពិធីជៃមុជទឹក។ ចំពោះបៃក្ខជនទាំងអស់ 
ពិធី បញ្ជៃក់ជំនឿ គឺជាការទទួលការថៃរកៃសាបៃបគៃូគងា្វៃល ចូលជាសមជិកពៃញសិទ្ធក្នុងពួកជំនុំអង់គ្លី
ខិន ដៃលជាផ្នៃកនៃរូបកាយសកលរបស់ពៃះគៃិស្ត។ ជាចុងកៃៃយ ការដាក់ដៃលើដោយលោកអភិបាល  
ផ្តល់ឲៃយបៃក្ខជនទាំងនោះ ចូលក្នុងភាពជាបូជាចារៃយរបស់អ្នកជឿទាំងអស់ ដោយមនពៃះពរដ៏ពៃញលៃញ 
នៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ។

ដូច្នៃះ បៃក្ខជនដៃលទទួលពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ  តៃូវតៃទទួលការណៃនំបងៃៀន និង មៃរៀន ពីភាពជា
សិសៃសតាមបៃបពៃះគម្ពីរមួយរយៈពៃលជាមុនសិន បៃយោជន៍ឲៃយពួកគាត់អាចចាក់យ៉ៃងជៃៃនៅក្នុងជំនឿ 
និង ការប្តៃជា្ញៃរបស់ពួកគាត់ លើកលៃងតៃសា្ថៃនភាពសុខភាព ឬសុវតិ្ថភាព ដៃលមិនអនុញ្ញៃតឲៃយពួកគាត់
ធ្វើបាន។ ពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ តៃងតៃបៃៃរព្ធធ្វើឡើង ភា្ជៃប់ជាមួយនឹងពិធីសម្ពន្ធមៃតៃីដ៏វិសុទ្ធ។

នៅក្នុងគៃប់ទាំងកម្មវិធីខាងលើទាំងអស់ ការសារភាពអំពើបាប និង ការអះអាងពីការអត់ទោស 
បាប រៀបចំចិត្តរបស់យើងឲៃយចូលទៅចំពោះពៃះជាម្ចៃស់ ដោយមនអាកបៃបកិរិយបន្ទៃបខ្លួន និង កោត 
ខា្លៃច  ចំពោះភាពដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ។ អ្នកសរសៃរទំនុកតម្កើង បានបងៃៀនថ មនតៃអ្នកបៃពៃឹត្តអំពើ
តៃឹមតៃូវ និង មនចិត្តបរិសុទ្ធប៉ុណ្ណៃះ ទើបឡើងទៅទីដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គបាន (ទំនុកតម្កើង ២៤:៤)។ 
ពៃះយៃស៊ូបានមនពៃះបន្ទូលនៅក្នុងយ៉ូហាន ៤:២៤ ថ ពៃះជាម្ចៃស់ស្វៃងរកអស់អ្នកណាដៃលថ្វៃយ
បង្គំពៃះអង្គ «តាមវិញ្ញ្ណនិងតាមស្ចក្តីពិត»។ ការអះអាងពីការអត់ទោសបាប បៃកាសពីសៃចក្តី 
សនៃយារបស់ពៃះជាម្ចៃស់ថ ពៃះអង្គនឹងអត់ទោស និង សំអាត អស់អ្នកណាដៃលសារភាពអំពើបាបរបស់ 
ពួកគាត់តាមសៃចក្តីពិត (១យ៉ូហាន ១:៨-៩)។

តាមផ្នៃកផៃសៃងៗនៃកម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ សមជិកពួកជំនុំអង់គ្លីខិន រីសយកឥវិយបទ 
រូបកាយ  ឈរ អង្គុយយ៉ៃងសមរមៃយ ដៃលឆ្លុះបញ្ចៃំងពីអាកបៃបកិរិយនៃចិត្តរបស់យើង។  ដូច្នៃះ  យើង 
កៃៃកឈរដើមៃបីសរសើរ យើងអង្គុយដើមៃបីសា្តៃប់ ហើយយើងលុតជង្គង់ដើមៃបីអធិសា្ឋៃន។ យើងកៃៃកឈរ 
សមៃៃប់់ការអានដំណឹងល្អ ដើមៃបីលើកតម្កើងរឿង និង ពៃះ បន្ទូលរបស់ពៃះគៃិស្ត។

ការថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់តាមបៃបអង់គ្លីខិន ធ្វើឡើងទៅតាមបៃតិទិនពួកជំនុំ ដៃលនៅក្នុង ថ្ងៃ 
នីមួយៗ  រំឭកពីពៃលវៃលាដ៏សំខាន់ៗនៃជីវិតរបស់ពៃះគៃិស្ត និង សៃចក្តីសងៃឃឹមរបស់ពួកជំនុំ។ យើងអាច 
រកព័ត៌មនបន្ថៃមនៃបៃតិទិនពួកជំនុំ នៅជំពូក បន្ទៃប់នៃសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជា ម្ចៃស់»   នៃះ។

យោលទៅតាមបៃតិទិនពួកជំនុំ យើងអាចបៃើការអានទំនុកតម្កើង ការអានពៃះគម្ពីរ ការបៃើពណ ៌
តាម តមៃៃ ពៃលថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់នីមួយៗ សំរាប់កម្មវិធីផៃសៃងៗ ដៃលបានបងា្ហៃញបៃៃប់នៅក្នុង 
សៀវភៅបញ្ជីអំណានពៃះគម្គីរ។ យើងអាចរកជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន និង សៃចក្តីអធិសា្ឋៃនពិសៃសៗ
សំរាប់រដូវផៃសៃងៗនៅក្នុងបៃតិទិនពួកជំនុំ  ដៃលមនក្នុងសៀវភៅ «កម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់»   នៃះ។
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THE CHURCH CALENDAR

The Christian Calendar is the division of Sundays and Holy Days throughout 
the year. It serves to enrich the spiritual life of the congregation and gives 
adequate attention of the doctrines of the Church. Specially chosen prayers 
and Scripture readings are used according to the various seasons to help us 
meditate on the life and work of Christ. 

The Church Year starts with Advent, usually in the beginning of December. The 
first	half	of	the	year	follows	through	the	major	events	of	the	life	of	Christ	and	the	
coming of the Holy Spirit, from Advent to Pentecost. In the second half of the 
year,	from	Trinity	Sunday	to	the	Feast	of	Christ	the	King,	the	Calendar	focuses	
on our Christian hope.
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បេតិទិន	ពួកជំនំុ

បៃតិទិនពួកជំនុំ គឺជាការបៃងចៃករាល់ថ្ងៃអាទិតៃយ និង រាល់ថ្ងៃបរិសុទ្ធ ពៃញមួយឆ្នៃំ ដើមៃបី
ធ្វើឲៃយជីវិតខាងវិញ្ញៃណរបស់កៃុមជំនុំនីមួយៗកាន់តៃលូតលាស់ឡើង និង បានយកចិត្តទុកដាក់
គៃប់គៃៃន់ពីគោលលទ្ធិរបស់ពួកជំនុំ។ ជាពិសៃស យើងអាចបៃើសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន និង  អំណាន 
បទគម្ពីរដៃលតៃូវបានជៃើសរីស យោលទៅតាមរដូវកាលផៃសៃងៗ ដើមៃបីជួយយើងឲៃយសញ្ជឹងគិតពី
ពៃះជន្ម និង កិច្ចការរបស់ពៃះគៃិស្ត។

ឆ្នៃំបៃតិទិនពួកជំនុំ ចាប់ផ្តើមនៅរដូវការយងមកដល់របស់អង្គពៃះគៃិស្ត    ជាធម្មតានៅ ដើម 
ខៃឆ្នូ។ ពាក់កណា្តៃលដើមឆ្នៃំ មនពៃឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃពៃះជន្មរបស់ពៃះគៃិស្ត   និង ការយងមក 
នៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ និង ពីរដូវការយងមកដល់របស់អង្គពៃះគៃិស្ត រហូតដល់បុណៃយថ្ងៃទី៥០ 
ហើយនៅពាក់កណា្តៃលឆ្នៃំទៀត មនរាល់ថ្ងៃអាទិតៃយ ចាប់ពីរដូវពៃះតៃៃឯក រហូតដល់បុណៃយនៃពៃះ
គៃិស្តឡើងគៃងរាជៃយជាស្តៃច  បៃតិទិននៃះផ្តៃតទៅលើសៃចក្តីសងៃឃឹមរបស់គៃិស្តបរិស័ទយើង។ 

ប្រតិទិន
ពួកជំនំុ

កុម្ភ:

មករា

មិនា
មេសា

ឧសភា
មិថុនា
កក្កដា

សីហា

កញ្ញេ
តុលា

វិចិ្ឆកា

ធ្នូរដូវការយាងមកដល់
របស់អង្គពេះគេិស្ត

ថ្ងេពេះគេិស្តមានពេះជន្មរស់ឡើងវិញ

រដូវពេះគេិស្តមានពេះជន្មរស់ឡើងវិញ

សប្តេហ៍បរិសុទ្ធ

ថ្ងេអាទិតេយពេះតេេឯក

ថ្ងេអាទិតេយបុណេយថ្ងេទី៥០

បុណេយណូអេល

រដូវតម

ពេលវេលាធម្មតា(ចាប់ពី
រដូវការបើកសម្តេងចំពោះ
ពេះគេិស្តរហូតដល់ថ្ងេពុធ
យំសោកចំពោះអំពើបប)

ពេលវេលាធម្មតា(ចាប់ពី
ថ្ងេអាទិតេយពេះតេេឯករហូត
ដល់បុណេយពេះគេិស្តឡើង
គេងរាជេយជាស្តេច)

 បុណេយពេះគេិស្ត
ឡើងគេងរាជេយជាស្តេច



THE CHURCH CALENDAR

The	significance	of	various	seasons	is	explained	below:

Advent: For four weeks before Christmas, Advent prepares us to celebrate 
Christ’s	first	coming	and	reminds	us	to	wait	for	His	second	coming	when	he	will	
return to judge the living and the dead.

Christmas: The Anniversary of our Lord’s birth is celebrated on 25th December. 
Christmas reminds us of the love of God shown in the sending of His only 
Son.

Epiphany: Fixed on 6th of January. Commemorates Christ’s revelation of 
Himself during the Visitation of the Magi, reminding us of the glory of God 
revealed in Christ.

Lent: Forty-day	period	(not	counting	Sundays)	starting	on	Ash	Wednesday	(so-
called because Christians traditionally put ashes on the forehead on this special 
Wednesday to signify repentance) and ending on Easter Eve. Lent is a period 
of	study,	 reflection,	penitence,	 fasting,	prayer	and	giving	 to	 the	poor,	 to	help	
worshippers prepare for Easter. It reminds us to resist the temptations of the 
flesh,	the	world	and	the	devil.

Holy Week (or Passion Week): Starting on Palm Sunday until Easter Eve, it 
leads our thoughts through our Lord’s Passion, from his entrance into Jerusalem 
(Palm Sunday) and the Institution of the Lord’s Supper (Maundy Thursday) to 
his	Crucifixion	(Good	Friday)	and	his	lying	in	the	grave	(Easter	Eve).	It	reminds	
us of what Christ has done for us and for our sins.
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ប្តិទិនពួកជំនំុ

សារៈសំខាន់ន្ររដូវផ្រស្រងៗត្រូវបានពន្រយល់ដូចខាងក្រ្រម៖

រដូវការយងមកដល់របស់អង្គពៃះគៃិស្ត ៖  រដូវនៃះ មនបួនសបា្តៃហ៍ មុនថ្ងៃបុណៃយណូអៃល  
ហើយរៀបចំខ្លួនយើងទាំងអស់គា្នៃ ដើមៃបីអបអរការយងមកលើកទីមួយរបស់ពៃះគៃិស្ត និង រំឮក 
យើងឲៃយរង់ចាំការយងមកម្តងទៀតរបស់ពៃះអង្គ នៅពៃលដៃលពៃះអង្គនឹងតៃឡប់មកវិញ ដើមៃបី 
វិនិច្ឆ័យអ្នកដៃលនៅរស់ និង អ្នកដៃលបានសា្លៃប់។

បុណៃយណូអៃល ៖ បុណៃយខួបពីការបៃសូតរបស់ពៃះអម្ចៃសនៃយើង   តៃូវបានបៃៃរព្ធធ្វើ ឡើង 
នៅថ្ងៃទី២៥ ខៃឆ្នូ។ បុណៃយណូអៃល រំឮក យើងពីសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលតៃូវបាន
បងា្ហៃញតាមរយៈការបញ្ជូនពៃះបុតៃៃពៃះអង្គតៃមួយ មកលើផៃនដីយើងនៃះ។

រដូវការបើកសម្តៃងចំពោះពៃះគៃិស្ត ៖  រដូវនៃះ យើងតៃងតៃបៃៃរព្ធធ្វើនៅថ្ងៃទី៦ ខៃមករា។ 
យើងរំលឹកពីការបើកសម្តៃងរូបអង្គទៃង់ផ្ទៃល់របស់ពៃះគៃិស្ត ក្នុងកំឡុងពៃលដៃលពួកហោរាចារៃយ 
មកថ្វៃយបង្គំពៃះអង្គ ការនៃះរំលឹកយើងពីសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលបានបើកសម្តៃងនៅ
ក្នុងពៃះគៃិស្ត។

រដូវតម ៖  មនរយៈពៃល៤០ថ្ងៃ (មិនរាប់បញ្ចូលរាល់ថ្ងៃអាទិតៃយឡើយ) ដោយរាប់ចាប់ 
ផ្តើមពីថ្ងៃពុធយំសោកចំពោះអំពើបាប  (ហៅយ៉ៃងដូច្នៃះ ពីពៃៃះគៃិស្តបរិស័ទអនុវត្តយូរមក ហើយ   
ដោយដាក់ផៃះលើថ្ងៃសនៅថ្ងៃពុធពិសៃសនៃះ ដើមៃបីធ្វើជាសញ្ញៃផ្តល់អត្ថន័យពីការបៃៃ ចិត្ត)   
ហើយ តៃូវបានបញ្ចប់នៅមួយថ្ងៃ  មុនថ្ងៃពៃះគៃិស្តមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ។ រដូវតម គឺជាកំឡុង 
ពៃលនៃការធ្វើការសិកៃសា  ការឆ្លុះបញ្ចៃំង ការនឹកសា្តៃយកៃៃយ ការតម ការអធិសា្ឋៃន និង ការ 
ជួយដល់អ្នកកៃីកៃ ដើមៃបីជួយដល់អ្នកថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ទាំងអស់ ឲៃយរៀបចំខ្លួនសមៃៃប់រដូវ 
ពៃះ គៃិស្តមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ។ វារំឮក យើងឲៃយបៃយុទ្ធបៃឆំងនឹងសៃចក្តីលៃបួងរបស់ សាច់ 
ឈាម លោកិយ និង មរកំណាច ។

សបា្តៃហ៍បរិសុទ្ធ (ឬសបា្តៃហ៍សៃចក្តីសៃឡាញ់ដ៏មហិមរបស់ពៃះគៃិស្ត) ៖ ចាប់ផ្តើមពីថ្ងៃ
អាទិតៃយតាលពៃឹកៃស(ស្លឹកត្នៃត) រហូតដល់ មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃពៃះគៃិស្តមនពៃះជន្មរស់ឡើង វិញ។ 
កំឡុងពៃលនៃះ  នំគំនិតរបស់យើងឲៃយឆ្លងកាត់សៃចក្តីសៃឡាញ់ដ៏មហិមរបស់ពៃះអម្ចៃស់ន ៃ 
យើង ចាប់ពីការយងចូលរបស់ពៃះអង្គទៅក្នុងកៃុងយៃរូសាឡិម (ថ្ងៃអាទិតៃយ តាលពៃឹកៃស) និង 
ការសោយអាហារលា្ងៃចចុងកៃៃយរបស់ពៃះគៃិស្ត  មុនការសុគត (ថ្ងៃ ពៃហសៃបតិ៍ នៃអាហារលា្ងៃច
ចុងកៃៃយរបស់ពៃះគៃិស្ត) រហូតដល់ការជាប់ឆ្កៃងរបស់ពៃះអង្គ (ថ្ងៃសុកៃដ៏ល្អ) និង  ការបញ្ចុះ
ពៃះសពទៃង់នៅក្នុងផ្នូរ (មួយថ្ងៃមុនថ្ងៃពៃះគៃិស្តមនពៃះជន្ម រស់ឡើងវិញ)។ កំឡុងពៃលនៃះ 
រំឮក យើងនូវអ្វីៗដៃលពៃះគៃិស្តបានធ្វើសមៃៃប់យើង និង  អំពើបាបរបស់យើង។
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Easter Day and All Sundays: We celebrate the Resurrection of Christ. 

Ascension Day: Forty days after Easter, when Christ was taken up to heaven. 
It reminds us that He is Lord of all and He will come again in the same way.

Pentecost or Whitsunday: The Holy Spirit came to live in all believers of 
Christ. This is the birthday of the Church and reminds us to live out our Christian 
life and mission by the power of the Holy Spirit.

Trinity Sunday: The Sunday after Pentecost celebrates the Holy Trinity – the 
full revelation of God as Father, Son and Holy Spirit.

Holy Days and Saints’ Days: At various times of the year, we commemorate 
other important events in the life of Christ and the lives of great men and women 
of God, both in the New Testament and throughout the history of the Church 
that we may follow their examples of faith and service. 

Lectionary: This is the daily Bible reading plan of the Anglican Church. Sets of 
Psalm and Scripture readings are suggested for Holy Communion, Morning 
Prayer and Evening Prayer.

Liturgical Colours: The colours of the cloths on the Lord’s Table, pulpit and 
lectern in the church, as well as the ceremonial clothing (called vestments) 
worn by the clergy. The appropriate colour for each day according to the Church 
Calendar is indicated in the Lectionary. The meaning of each colour is as 
follows:
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ប្តិទិនពួកជំនំុ

រដូវពៃះគៃិស្តមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ និង គៃប់រាល់ថ្ងៃអាទិតៃយ ៖  យើងអបអរចំពោះបុណៃយ 
នៃការមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ពៃះគៃិស្ត។

ថ្ងៃនៃការយងឡើងទៅសា្ថៃនសួគ៌របស់ពៃះគៃិស្ត  ៖ ៤០ថ្ងៃ បន្ទៃប់ពីបុណៃយពៃះគៃិស្តមន 
ពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ ជាពៃលពៃះគៃិស្តតៃូវលើកឡើងទៅឋានសួគ៌។ ការនៃះរំឮកយើងថ  ពៃះអង្គ 
គឺជាពៃះអម្ចៃស់លើគៃប់អ្វីៗទាំងអស់ ហើយទៃង់នឹងយងតៃឡប់មកវិញ ម្តងទៀត តាម លក្ខណៈ 
ដដៃល។

បុណៃយថ្ងៃទី៥០ ឬថ្ងៃអាទិតៃយ ស ៖ ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធបានយងមករស់នៅក្នុងគៃប់អ្នកជឿ
ពៃះគៃិស្តទាំងអស់។  ថ្ងៃនោះ គឺជាថ្ងៃកំណើតរបស់ពួកជំនុំ ហើយរំលឹកយើងឲៃយរស់នៅ បងា្ហៃញ 
ជីវិត និង បៃសកកម្មគៃិស្តបរិស័ទរបស់យើង ដោយពៃះចៃសា្តៃនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ។

ថ្ងៃអាទិតៃយពៃះតៃៃឯក ៖ ថ្ងៃអាទិតៃយបន្ទៃប់ពីបុណៃយថ្ងៃទី៥០ យើងអបអរពីពៃះតៃៃឯកដ៏វិសុទ្ធ 
គឺជាការបើកសម្តៃងដ៏ពៃញលក្ខណៈរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ ជាពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង   ពៃះ  វិញ្ញៃណ 
ដ៏វិសុទ្ធ។

ថ្ងៃដ៏បរិសុទ្ធ និង   ថ្ងៃរំលឹកពួកអ្នកបរិសុទ្ធ ៖  មនចៃើនដងនៅក្នុងឆ្នៃំបៃតិទិនកៃុមជំនុំ នោះ
យើងរំឭកដល់ពៃឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗផៃសៃងៗក្នុងជីវិតរបស់ពៃះគៃិស្ត និង ជីវិតនៃបុរស និង សៃ្តី   
សំខាន់ ៗ របស់ពៃះជាម្ចៃស់ នៅក្នុងពៃះគម្ពីរសញ្ញៃថ្មី និង ក្នុងបៃវត្តិសាសៃ្តពួកជំនុំ ដៃល យើង 
អាច ដើរ តាម គំរូ នៃសៃចក្តី ជំនឿ និង   ការបមៃើ ពៃះ របស់ ពួក គៃ ។

ពណ៌តាមតមៃៃពៃលថ្វៃយបង្គំពៃះជាម្ចៃស់ ៖  មនពណ៌ផៃសៃងៗ ដៃលបានដាក់នៅលើតុនៃ 
ពៃះអម្ចៃស់ អាសនអធិបៃបាយ និង អាសនដឹកនំកម្មវិធីនៅក្នុងពៃះវិហារ (ឬ អាគារណាមួយ) 
ក៏ដូចជាកៃណាត់ក្នុងកម្មវិធីផៃសៃងៗ (ដៃលហៅថ សំលៀកបំពាក់ផ្លូវការក្នុងពួកជំនុំ) ដៃល 
ពាក់ដោយអ្នកបំរីពៃះជាម្ចៃស់។ ពណ៌ដ៏សមរមៃយសំរាប់ថ្ងៃនីមួយៗ មនទៅតាមបៃតិទិនពួកជំនុំ 
តៃូវបានបងា្ហៃញបៃៃប់នៅក្នុងសៀវភៅបញ្ជីអំណានពៃះគម្ពីរ។ អត្ថន័យនៃពណ៌នីមួយៗ មនដូច 
ខាងកៃៃម ៖
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•	 White:  Purity and joy (Christmas, marriage, ordination)

•	 Red:		 Blood	and	fire	(Palm	Sunday,	Holy	Week,	Pentecost,	Saints’	
	 	 days,	confirmation	service)	

•	 Purple:  Penitence and mourning (Advent and Lent)

•	 Green:  Life, hope and peace (Sundays between Trinity and Advent, 
  and between Epiphany and Lent)

Adapted from: 

•	 Anglicanism by Dr Arthur S.C. Chern (1992)
•	 The	Lectionary	of	the	Anglican	Church,	Province	of	South	East	Asia
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	 ü	ពណ៌ ស ៖  បរិសុទ្ធ និង អំណរ (បុណៃយណូអៃល ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ និង ការ 
ចាក់បៃៃងតាំង)

 ü	ពណ៌ កៃហម ៖ ឈាម និង ភ្លើង (ថ្ងៃអាទិតៃយតាលពៃឹកៃស សបា្តៃហ៍បរិសុទ្ធ បុណៃយថ្ងៃ 
ទី៥០   ថ្ងៃរំឮកពួកអ្នកបរិសុទ្ធ  ពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ)

 ü	ពណ៌ សា្វៃយ ៖  ការនឹកសា្តៃយកៃៃយ និង ការយំសោក (រដូវការយងមកដល់ របស់ 
អង្គពៃះគៃិស្ត និង  រដូវតម)

 ü	ពណ៌ បៃតង ៖ ជីវិត សៃចក្តីសងៃឃឹម និង សៃចក្តីសុខសាន្ត (រាល់ថ្ងៃអាទិតៃយ ចនោ្លៃះ 
រវាងរដូវពៃះតៃៃឯក និង រដូវការយងមកដល់របស់អង្គពៃះគៃិស្ត 
ហើយ និងចនោ្លៃះរវាងរដូវការបើកសម្តៃងរបស់គៃិស្ត និង រដូវតម)

 
បានទទួលគំនិតពី

•	 Anglicanism	by	Dr	Arthur	S.C.	Chern	(1992)
•	 The	Lectionary	of	the	Anglican	Church,	Province	of	South	
 East Asia.
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សេចក្តីអធិស្ឋេនពេលពេឹក

«រីឯទូលបង្គំវិញទូលបង្គំច្ៀងសរសើរព្ះច្សា្ត្របស់ព្ះអង្គ

នៅព្លព្ឹកទូលបង្គំថ្ល្ងពីព្ះហឫទ័យម្តា្ត្ករុណារបស់ព្ះអង្គ»

(ទំនុកតម្កើង៥៩:១៦)

MORNING PRAYER

"But I will sing of your strength; 

I will sing aloud of your steadfast love in the morning."

(Psalm 59:16)
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MORNING PRAYER

1  Hymn

2  A SENTENCE OF SCRIPTURE may be said.
 The minister may say

We have come together as the family of God 
in our Father’s presence
to offer him praise and thanksgiving, 
to hear and receive his holy word, 
to bring before him the needs of the world, 
to ask his forgiveness of our sins, 
and to seek his grace, 
that through his Son Jesus Christ, 
we may give ourselves to his service.

3 The minister may say

If we say we have no sin, we deceive ourselves,
and the truth is not in us.
If we confess our sins, God is faithful and just,
and will forgive us our sins,
and cleanse us from all unrighteousness.

4 The minister may say

Let us confess our sins to Almighty God.
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១ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

២ អាចបៃើបៃយោគបទគម្ពីរណាមួយ
 អ្នកនំមុខអាចនិយយថ ៖  

យើងទាំងអស់គា្នៃបានមកជួបជុំគា្នៃ ជាគៃួសាររបស់ពៃះអម្ចៃស់ 
នៅ ចំពោះពៃះវត្តមនពៃះបិតារបស់យើង 
ដើមៃបីថ្វៃយដល់ពៃះអង្គនូវការ សរសើរ និង អំណរអរគុណ 
ដើមៃបីសា្តៃប់ និង ទទួលយកនូវពៃះបន្ទូលដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ 
ដើមៃបីទូលដល់ពៃះអង្គនូវសៃចក្តីតៃូវការរបស់ពិភពលោក 
ដើមៃបីសុំនូវការលើកលៃងទោសអំពើបាបរបស់យើង  ពី ពៃះ អង្គ 
និង ដើមៃបីស្វៃងរកពៃះគុណរបស់ពៃះអង្គ 
តាមរយៈពៃះបុតៃៃ របស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
នោះយើងអាចថ្វៃយខ្លួនបំរីពៃះអង្គ។

៣ អ្នកនំមុខអាចនិយយថ ៖ 

បៃសិនបើយើងពោលថ យើងគា្មៃនបាបសោះ នោះយើងបញ្ជៃតខ្លួនឯង 
ហើយសៃចក្តីពិតក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងយើងដៃរ 
ប៉ុន្តៃបើសិនយើង ទទួលសារភាពអំពើបាបរបស់យើង នោះពៃះជាម្ចៃស់ដៃល 
មនពៃះហឫទ័យសោ្មៃះស្ម័គៃ និង សុចរិត 
ទៃង់នឹងអត់ទោសយើងឲៃយរួចពីបាប 
ពៃមទាំងជំរះយើងឲៃយបានបរិសុទ្ធ រួចពីគៃប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង

៤ អ្នកនំមុខអាចនិយយថ ៖ 

ចូរយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើង ចំពោះពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនគៃប់ពៃះ 
ចៃសា្តៃ។
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MORNING PRAYER

5 Kneel

 CONFESSION

 All  Almighty God, our heavenly Father,
 we have sinned against you and against our fellow men, 

in thought and word and deed,
through negligence, through weakness,
through our own deliberate fault.
We are truly sorry and repent of all our sins.
For the sake of your Son Jesus Christ,
who died for us,
forgive us all that is past;
and grant that we may serve you
in newness of life
to the glory of your name. Amen.

6 ABSOLUTION
 
 Priest  Almighty God,

who forgives all who truly repent,
have mercy upon you,
pardon and deliver you from all your sins,
confirm	and	strengthen	you	in	all	goodness,
and keep you in life eternal;
through Jesus Christ our Lord. Amen.
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៥ លុតជង្គង់

 សារភាពបាប

 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្ដេជាពេះបិតាដេលគង់នៅ
ឋានសួគ៌របស់យើងខ្ញុំអើយ!
យើងខ្ញុំបនធ្វើបបបេឆាំងនឹងពេះអង្គ ហើយចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំ
ដោយគំនិតក្ដីពាកេយសំដីក្ដីហើយនិងការបេពេឹត្ដក្ដី
ទោះជាការធ្វេសបេហេសក្ដីសេចក្ដីកំសោយក្ដីនិងចេតនាក្ដី។
ទូលបង្គំយើងខ្ញុំពិតជាសោកសា្ដេយខា្លេំងណាស់ហើយលះបង់ចោលនូវអំពើ
បបទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំ។
ដោយសារពេះបុតេេរបស់ពេះអង្គពេះយេស៊ូគេិស្ដ
ដេលបនសុគតដើមេបីសង្គេេះយើងខ្ញុំ
សូមពេះអង្គលើកលេងទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នេនូវអ្វីទាំងអស់ដេល
យើងខ្ញុំបនបេពេឹត្ដពីអតីតកាលកន្លងមក
ហើយមេតា្ដេឲេយយើងខ្ញុំបនបំរើពេះអង្គ
នៅក្នុងជីវិតថ្មី
ដើមេបីថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះនាមពេះអង្គ។អាម៉េន។

៦ អធិបតី
 បូជាចារៃយ ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ 

ពៃះអង្គលើកលៃងទោសដល់អ្នកណា ដៃលពិតជាលះបង់នូវអំពើបាប  
សូមពៃះអង្គមៃតា្ដៃករុណាដល់បងប្អូនទាំងអស់គា្នៃ  
សូមពៃះអង្គអត់ទោស និង រំដោះបងប្អូន ចៃញពីគៃប់អំពើបាបទាំងអស់  
សូមពៃះអង្គការពារ និង ពងៃឹងដល់បងប្អូនក្នុងគៃប់សៃចក្តីល្អ 
ហើយថៃរកៃសាបងប្អូនក្នុងជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច  
ដោយសារពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើង។  អាម៉េន។ 
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MORNING PRAYER

7 Stand

 Minister  O Lord, open our lips;
 People  and our mouth shall proclaim your praise.

 Minister  Let us worship the Lord.
 People  All praise to his name.

All  Glory to the Father, and to the Son,  
  and to the Holy Spirit:
  as it was in the beginning, is now, 
  and shall be forever. Amen.

8 VENITE, or JUBILATE

VENITE  Psalm  95

1 O come let us sing out to the Lord: 
  let us shout in triumph to the rock of our salvation.

2 Let us come before his face with thanksgiving: 
  and cry out to him joyfully in psalms.

3 For the Lord is a great God: 
 and a great king above all gods.

4 In his hands are the depths of the earth: 
 and the peaks of the mountains are his also.

5  The sea is his and he made it:  
 his hands moulded dry land.

6 Come let us worship and bow down: 
 and kneel before the Lord our maker.
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៧ ក្រ្រកឈរ

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមពៃះអង្គបើកបបូរមត់យើងខ្ញុំ។

ពួកជំនុ ំ ហើយមត់យើងខ្ញុំនឹងសរសើរតម្កើងពៃះអង្គ។

អ្នកនំមុខ ចូរយើងថ្វៃយបង្គំពៃះអម្ចៃស់ ។
ពួកជំនុ ំ សូមការសរសើរទាំងអស់បានថ្វៃយដល់ពៃះនមពៃះអង្គ ។

 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេ
   និងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ

តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះ
និងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។

៨ «សូមអញ្ជើញមក»ឬ«មនចិត្តរីករាយ» 

 សូមអញ្ជើញមក  ទំនុកតម្កើង ជំពូក  ៩៥

១ សូមអញ្ជើញមកយើងនាំគ្នេចេៀងដោយអំណរ
 ថ្វេយពេះជាមា្ចេស់ដេលជាថ្មដាសង្គេេះយើង។

២ ចូរយើងនាំគ្នេចូលមកចំពោះពេះភ័កេ្តពេះអង្គ
 ទាំងអរពេះគុណនិងស្មូតេទំនុកតម្កើងថ្វេយពេះអង្គ

៣ ដិេបតពេះអមា្ចេស់ជាពេះដ៏បេសើរឧត្តម
 ពេះអង្គជាពេះមហាកេសតេដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់លើសពេះនានា។

៤ ពេះអង្គគេប់គេងលើអ្វីៗទាំងអស់
 គឺចាប់តាំងពីបតដីរហូតដល់ចុងកំពូលភ្នំ។

៥ សមុទេស្ថិតនៅកេេមការគេប់គេងរបស់ពេះអង្គ
 ពេេះពេះអង្គបនបង្កើតសមុទេមករើឯផេនដីក៏ពេះអង្គបនបង្កើតមកដេរ។

៦ ចូរនាំគ្នេមកយើងនឹងអោនកាយថ្វេយបង្គំពេះអង្គ
 ចូរយើងកេេបនៅចំពោះពេះភ័កេ្តពេះអមា្ចេស់ដេលបនបង្កើតយើងមក។
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MORNING PRAYER

7 For he is the Lord our God: 
 we are his people and the sheep of his pasture.

8 If only you would hear his voice today: 
 for he comes to judge the earth.

9 He shall judge the world with righteousness: 
 and the peoples with his truth.

 Glory to the Father, and to the Son,  
 and to the Holy Spirit: 
 as it was in the beginning, is now, 
 and shall be forever. Amen.

JUBILATE  Psalm 100

1 O shout to the Lord in triumph all the earth: 
 serve the Lord with gladness and come before his face with songs 

of joy.

2 Know that the Lord he is God: 
 it is he who has made us and we are his 
 we are his people and the sheep of his pasture.

3 Come into his gates with thanksgiving and into his courts with  
praise: give thanks to him and bless his holy name.

4 For the Lord is good his loving mercy is for ever: 
 his faithfulness throughout all generations.

 Glory to the Father, and to the Son, 
 and to the Holy Spirit: 
 as it was in the beginning, is now, 
 and shall be forever. Amen.
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៧ ដិេបតពេះអង្គជាពេះនេយើងយើងជាបេជារាសេ្តដេលពេះអង្គថេរកេសា
 ជាហ្វូងចៀមដេលពេះអង្គដឹកនាំ។

៨ ថ្ងេនេះសូមអ្នករាល់គ្នេសា្តេប់ពេះសូរសៀងរបស់ពេះអង្គ
 ដិេបតពេះអង្គយាងមកវិនិច្ឆ័យទោសផេនដី

៩ ពេះអង្គវិនិច្ឆ័យទោសផេនដីដោយយុត្តិធម៌
 ពេះអង្គវិនិច្ឆ័យបេជាជនទាំងឡាយដោយទៀងតេង់។
 

 សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេនិងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
 តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះនិងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។

មនចិត្តរីករាយ ទំនុកតម្កើង ជំពូក ១០០

១ មនុសេសនៅលើផេនដីទាំងមូលអើយចូរបន្លឺសំឡេងតម្កើងពេះអមា្ចេស់!
ចូរគោរពបំរើពេះអមា្ចេស់ដោយចិត្តរើករាយចូរនាំគ្នេចូលមកជិតពេះអង្គ
ដោយចេៀងយា៉េងសបេបាយ!

២ ចូរដឹងថពេះអមា្ចេស់ពិតជាពេះអមា្ចេស់មេន!ពេះអង្គបនបង្កើតយើងមក
 យើងជាបេជារាសេ្តរបស់ពេះអង្គហើយជាបេជាជនដេលពេះអង្គថេរកេសា។

៣ ចូរនាំគ្នេចូលតាមទា្វេរពេះដំណាក់របស់ពេះអង្គដោយអរពេះគុណ
 ចូរនាំគ្នេចូលមក្នុងពេះវិហារដោយពាកេយសរសើរតម្កើង!
 ចូរលើកតម្កើងពេះអង្គចូរសរសើរតម្កើងពេះនាមពេះអង្គ!

៤ ដិេបតពេះអមា្ចេស់មានពេះហឫទ័យសបេបុរស
 ពេះហឫទ័យមេតា្តេករុណារបស់ពេះអង្គនៅស្ថិតស្ថេរជានិច្ច
 ហើយពេះហឫទ័យសោ្មេះស្ម័គេរបស់ពេះអង្គ
 នៅស្ថិតស្ថេរអស់កលេបជាអង្វេងតរៀងទៅ។
 

 សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេ
 និងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
 តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះ
 និងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។
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MORNING PRAYER

9 THE PSALMS  appointed 
Each psalm or group of psalms ends with

 Glory to the Father and to the Son, 
 and to the Holy Spirit: 
 as it was in the beginning, is now, 
 and shall be forever. Amen.

10 Sit

THE FIRST READING, from the Old Testament

 At the end the reader may say
 
 This is the word of the Lord.
 All  Thanks be to God.

11 Stand

BENEDICTUS (The Song of Zechariah)

1 Blessed be the Lord the God of Israel:
 for he has come to his people and set them free.

2 He has raised up for us a mighty saviour:
 born of the house of his servant David.

3 Through his holy prophets he promised of old: 
 that he would save us from our enemies
 from the hands of all that hate us.

4  He promised to show mercy to our fathers: 
 and to remember his holy covenant.
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៩ ទំនុកតម្កើងដៃលបានកំណត់ឲៃយអាន

 រាល់ការអានទំនុកតម្កើងមួយ ឬចៃើនក្តី តៃូវបញ្ចប់ដោយពាកៃយខាងកៃៃម

    សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេ
  និងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
  តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះ
  និងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។

១០  អង្គុយចុះ

 អំណានព្រះបន្ទូលទីមួយ  ចៃញពីសម្ព័ន្ធមៃតៃីចាស់

ពៃលអានចប់ អ្នកអានអាចនិយយថ ៖ 

 នៃះគឺជាពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះអម្ចៃស់
ទាំងអស់គ្ន្រ  សូមអរពេះគុណពេះជាមា្ចេស់។

១១ក្រ្រកឈរ

 ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស ់  (ចមៃៀងរបស់លោកសាការី)

១ សូមលើកតម្កើងពេះអមា្ចេស់ជាពេះនេជនជាតិអុីសេេអេល
 ដិេបតទេង់សព្វពេះហឫទ័យយាងមករំដោះបេជារាសេ្តរបស់ពេះអង្គ។

២ទេង់បនបេទានពេះសង្គេេះដ៏មានឫទ្ធិមួយពេះអង្គ
 ពីក្នុងចំណោមពេះញាតិវងេសរបស់ពេះបទដាវើឌ
 ជាអ្នកបំរើពេះអង្គមកអោយយើង។

៣ ពេះជាមា្ចេស់បេទានពេះសង្គេេះនេះមកយើងសេបនឹងពេះបន្ទូលសនេយា
 ថ្លេងតាមរយៈពេយាការើរបស់ពេះអង្គនៅជំនាន់ដើម
 គឺពេះអង្គសង្គេេះយើងអោយរួចពីកណា្តេប់ដេរបស់ខា្មេំងសតេូវ
 និងរួចពីអំណាចរបស់អស់អ្នកដេលស្អប់យើង។

៤ ពេះអង្គសំដេងពេះហឫទ័យមេតា្តេករុណាដល់បុព្វបុរសរបស់យើង
 ហើយគោរពតាមសម្ពន្ធមេតេីដ៏វិសុទ្ធយា៉េងសោ្មេះស្ម័គេ
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5.  This was the oath he swore to our father Abraham:
 to set us free from the hands of our enemies,

6 free to worship him without fear:
 holy and righteous in his sight all the days of our life.

7 You my child shall be called the prophet of the Most High:
 for you will go before the Lord to prepare his way.

8 to give his people knowledge of salvation:
 by the forgiveness of all their sins.

9 In the tender compassion of our God:
 the dawn from on high shall break upon us.

10  to shine on those who dwell in darkness and the shadow of death:
 and to guide our feet into the way of peace.

 Glory to the Father and to the Son, 
 and to the Holy Spirit:
 as it was in the beginning, is now, 
 and shall be forever. Amen.

12 Sit

 THE SECOND READING, from the New Testament

 At the end the reader may say

This is the word of the Lord.
All  Thanks be to God.

 Silence may be kept.
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៥ គឺពេះអង្គបនសនេយាយា៉េងមុឺងមា៉េត់ដល់លោកអបេេហាំជាបុព្វបុរសរបស់យើងថ
 ទេង់នឹងរំដោះយើងអោយរួចពីកណា្តេប់ដេរបស់ខា្មេំងសតេូវ

៦ ដើមេបីយើងអាចគោរពបំរើពេះអង្គបនដោយឥតភ័យខា្លេច
 ពេមទាំងអោយយើងរស់នៅបនបរិសុទ្ធនិងសុចរិត
 ជាទីគប់ពេះហឫទ័យពេះជាមា្ចេស់ជារៀងរាល់ថ្ងេរហូតអស់មួយជីវិត។

៧ ចំណេកឯកូនវិញកូននឹងទៅជាពេយាការើរបស់ពេះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
 ពេេះកូននឹងដើរមុខពេះអមា្ចេស់ដើមេបីរៀបចំផ្លូវថ្វេយពេះអង្គ។

៨ កូននឹងធ្វើអោយបេជារាសេ្តរបស់ពេះអង្គដឹងថពេះអង្គសង្គេេះគេ
 ដោយលើកលេងទោសឲេយគេរួចពីបប។

៩ ពេះរបស់យើងមានពេះហឫទ័យមេតា្តេករុណាដ៏លើសលប់
 ពេះអង្គបេទានថ្ងេរះពីសា្ថេនលើមកដើមេបីរំដោះយើង

១០ និងដើមេបីបំភ្លឺអស់អ្នកដេលស្ថិតនៅក្នុងទីងងឹតកេេមអំណាចនេសេចក្តីសា្លេប់
 ពេមទាំងតំរង់ផ្លូវយើងឆ្ពេះទៅរកសេចក្តីសុខសាន្ត។

 សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេនិងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
 តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះនិងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។

១២អង្គុយចុះ
 អំណានព្រះបន្ទូលទីពីរ  ចៃញពីសម្ព័ន្ធមៃតៃីថ្មី

ពៃលអានចប់ អ្នកអានអាចនិយយថ ៖

នៃះគឺជាពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះអម្ចៃស់

ទាំងអស់គ្ន្រ  សូមអរពេះគុណពេះជាមា្ចេស់។

បៃហៃលជាតៃូវរកៃសាភាពស្ងប់សា្ងៃត់។
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13  Stand

 TE DEUM 
Verses 14-18 may be omitted.

1 You are God and we praise you:
 you are the Lord and we acclaim you;

2 You are the eternal Father:
 all creation worships you.

3 To you all angels all the powers of heaven:
 Cherubim and seraphim sing in endless praise,

4 Holy, holy, holy Lord God of power and might:
 heaven and earth are full of your glory.

5  The glorious company of apostles praise you:
 the noble fellowship of prophets praise you, 
 the white robed army of martyrs praise you.

6 Throughout the world the holy Church acclaims you:
 Father of majesty unbounded;

7 Your true and only Son worthy of all worship:
 and the Holy Spirit advocate and guide.

8 You Christ are the King of glory:
 the eternal Son of the Father.
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១៣ ក្រ្រកឈរ

 ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់  «ចម្ៀងគ្ិស្តបរិស័ទសម័យដើមដំបូង»
 បៃហៃលជាតៃូវលុបខ.១៤-១៨

១ ពេះអង្គគឺជាពេះជាមា្ចេស់ហើយយើងខ្ញុំសូមសរសើរពេះអង្គ
 ពេះអង្គគឺជាពេះអមា្ចេស់ហើយយើងខ្ញុំសូមបេកាសពីពេះអង្គ។

២ ពេះអង្គគឺជាពេះបិតាដ៏ស្ថិតនៅអស់កលេបជានិច្ច
 អ្វីៗសព្វសារពើដេលពេះអង្គបង្កើតមកថ្វេយបង្គំពេះអង្គ។

៣ គេប់អស់ទាំងទេវតាគេប់នឹងអំណាចនេឋានសួគ៌កេេបចំពោះពេះអង្គ
 ចេរូប៊ីននិងសេរា៉េភីមចេៀងចមេៀងសរសើរតម្កើងមិនចេះចប់។

៤ ពេះដ៏វិសុទ្ធពេះដ៏វិសុទ្ធពេះដ៏វិសុទ្ធគឺពេះអមា្ចេស់
 ជាពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានឫទា្ធេនុភាពនិងពេះចេសា្ដេ
 ឋានសួគ៌និងផេនដីមានពោរពេញដោយសិរើរុងរឿងរបស់ពេះអង្គ។

៥ កេុមដ៏មានសិរើរុងរឿងនេពួកសាវ័កសរសើរតម្កើងពេះអង្គ
 ភាពបេកបដ៏ថ្លេថ្នូរនេពួកពេយាការើសរសើរតម្កើងពេះអង្គ
 ហ្វូងអ្នកមានអាវផាយពណ៌សនេពួកអ្នកដេលសា្លេប់
 ដោយជំនឿសរសើរតម្កើងពេះអង្គ។

៦ ពេញទូទាំងពិភពលោកនោះកេុមជំនុំដ៏វិសុទ្ធបេកាសពីពេះអង្គថ៖
 ពេះអង្គជាពេះបិតាដ៏មានឫទា្ធេនុភាពគ្មេនពេំដេន។

៧ បុតេេដ៏ពិតហើយតេមួយរបស់ពេះអង្គ
 គឺសក្តិសមនឹងទទួលគេប់ការថ្វេយបង្គំ
 ហើយពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធជាអង្គដ៏ជួយការពារនិងជាអង្គដឹកនាំ
 ក៏សក្តិសមនឹងទទួលគេប់ទាំងការថ្វេយបង្គំផងដេរ។

៨ ពេះអង្គជាពេះគេិស្តគឺជាស្តេចនេសិរើរុងរឿង
 ជាបុតេេដ៏អស់នៅកលេបនេពេះបិតា។
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9 When you became man to set us free:
 you did not abhor the Virgin’s womb.

10 You overcame the sting of death:
 and opened the kingdom of heaven to all believers.

11 You are seated at God’s right hand in glory:
 we believe that you will come and be our judge.

12 Come then Lord and help your people:
 bought with the price of your own blood;

13 And bring us with your saints:
 to glory everlasting.

14 Save your people Lord and bless your inheritance:
 govern and uphold them now and always.

15 Day by day we bless you:
 we praise your name forever.

16 Keep us today Lord from all sin:
 have mercy on us Lord have mercy.

17 Lord show us your love and mercy:
 for we put our trust in you.

18. In you Lord is our hope:
 let us not be confounded at the last.
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៩ ពេលពេះអង្គបនកា្លេយជាមនុសេសពេះអង្គបនរំដោះយើងខ្ញុំឲេយមានសេរើភាព
 ពេះអង្គមិនស្អប់ខ្ពើមចំពោះផ្ទេសេ្តីពេហ្មចារើឡើយ។

១០ ពេះអង្គបនយកឈ្នះលើទេនិចនេសេចក្តីសា្លេប់
 ហើយបនបើកទា្វេរនគរពេះនេឋានសួគ៌ឲេយអ្នកជឿទាំងអស់

១១ ពេះអង្គអង្គុយនៅខាងសា្តេំពេះហស្ថនេពេះជាមា្ចេស់ក្នុងសិរើរុងរឿង
 ហើយយើងជឿថពេះអង្គនឹងយាងមកហើយធ្វើជាចៅកេមរបស់យើងខ្ញុំ

១២ ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមយាងមកជួយដល់រាសេ្តរបស់ពេះអង្គ
 ដេលបនទិញដោយពេះលោហិតរបស់ពេះអង្គផា្ទេល់

១៣ ហើយសូមនាំយើងខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដ៏វិសុទ្ធរបស់ពេះអង្គ
 ទៅរកសិរើរុងរឿងដ៏នៅអស់កលេបជានិច្ច។

១៤ ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមសង្គេេះរាសេ្តរបស់ពេះអមា្ចេស់
 ហើយសូមបេទានពរដល់មរតករបស់ពេះអង្គ
 សូមគេប់គេងនិងគំពារគេនាឥឡូវនេះនិងគេប់ពេលវេលា។

១៥ ជារៀងរាល់ថ្ងេយើងខ្ញុំសរសើរពេះអង្គ

 យើងខ្ញុំសរសើរតម្កើងពេះនាមពេះអង្គអស់កលេបជានិច្ច។

១៦ ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមរកេសាយើងខ្ញុំចេញពីគេប់អំពើបបទាំងអស់
 សូមមេតា្តេករុណាដល់យើងខ្ញុំ
 ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមមានពេះទ័យមេតា្តេករុណា។

១៧ ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមបង្ហេញយើងខ្ញុំនូវសេចក្តីសេឡាញ់
 និងសេចក្តីករុណារបស់ពេះអង្គ
 ដិេបតយើងខ្ញុំដាក់ការទុកចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនៅក្នុងពេះអង្គ។

១៨ ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!នៅក្នុងពេះអង្គនោះយើងខ្ញុំមានសងេឃឹមជានិច្ច
 សូមកុំអ្នកណាអាចបំភាន់យើងខ្ញុំបនឡើយ។
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14  HYMN

15  SERMON

16  THE APOSTLES’ CREED

All  I believe in God, the Father Almighty,
 creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living
and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.
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១៤ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

១៥ ស្រចក្តីអធិប្របាយ

១៦ គោលជំនឿរបស់ពួកសាវ័ក

ទាំងអស់គ្ន្រ ខ្ញុំជឿលើពេះបិតាដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្តេ
ពេះអង្គគឺជាពេះអាទិករបង្កើតឋានសួគ៌និងភពផេនដី។

ខ្ញុំជឿលើពេះយេស៊ូគេិស្តគឺជាពេះបុតេេតេមួយនេពេះបិតាដេលជាពេះជា
មា្ចេស់របស់យើង
ពេះអង្គបនកើតជាមនុសេសដោយឫទា្ធេនុភាពពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
ហើយបនបេសូតចេញពីនាងកេមុំពេហ្មចារើមា៉េរើ។
ពេះអង្គបនរងទុក្ខវេទនានៅកេេមកណា្តេប់ដេរបស់ប៉ុនទាសពីឡាត់
ដោយជាប់លើឈើឆា្កេងហើយបនសុគតហើយពេះបរមសពបនទទួល
ការបញ្ចុះ។
ពេះអង្គបនយាងចុះទៅសា្ថេនឃុំពេលឹងមនុសេសសា្លេប់។
នៅថ្ងេទីបីពេះអង្គបនមានពេះជន្មរស់ឡើងវិញ។
ពេះអង្គបនយាងទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយគង់នៅខាងសា្តេំពេះបិតា
ពេះអង្គនឹងយាងតេឡប់មកវិញដើមេបីវិនិច្ឆ័យមនុសេសទាំងអស់
ទោះទាំងមនុសេសរស់និងមនុសេសសា្លេប់។

ខ្ញុំជឿលើពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធនិងជឿលើពួកជំនុំដ៏វិសុទ្ធ
ហើយការចងសម្ពន្ធជាមួយពួកដ៏វិសុទ្ធ
ហើយការលើកលេងទោសពីអំពើបប
ហើយការរស់ឡើងវិញនេរូបកាយ
និងជីវិតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។

១០10
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17 Kneel
The minister may say

Lord, have mercy upon us.
People  Christ, have mercy upon us.
Minister  Lord, have mercy upon us.

18 All  Our Father in heaven
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin
against us.
Lead us not into temptation
but deliver us from evil.

For the kingdom, the power, and
the glory are yours
now and forever. Amen.

19  These versicles and responses may be said.

Minister  Show us your mercy, O Lord;
People  and grant us your salvation.

Minister  O Lord, save our rulers;
People  and hear us when we call upon you.
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១៧លុតជង្គង់
  អ្នកនំមុខបៃហៃលជាអាចនិយយថ ៖

ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ  

ពួកជំនុ ំ ឱពេះគេិស្ដអើយ!សូមមេតា្តេករុណាដល់យើងខ្ញុំ

អ្នកនំមុខ   ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ  

១៨ ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះបិតានេយើងខ្ញុំដេលគង់នៅសា្ថេនបរមសុខអើយ!
សូមសម្តេងពេះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ពេះអង្គឲេយមនុសេសលោកសា្គេល់
សូមឲេយពេះរាជេយពេះអង្គបនមកដល់
សូមឲេយពេះហឫទ័យរបស់ពេះអង្គបនសំរេចនៅលើផេនដី
ដូចនៅសា្ថេនបរមសុខដេរ។
សូមបេទានអាហារដេលយើងខ្ញុំតេូវការនៅថ្ងេនេះ
សូមអត់ទោសឲេយយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសឲេយអស់អ្នកដេលបន
បេពេឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំ។
សូមកុំបណោ្តេយឲេយយើងខ្ញុំចាញ់ការលេបួងឡើយ
តេសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲេយរួចពីមារកំណាច។

ដេបិតពេះអង្គគេងរាជេយទេង់មានឫទា្ធេនុភាព
និងសិរើរុងរឿងអស់កលេបជាអង្វេងតរៀងទៅ។អាម៉េន។

១៩ គៃអាចបៃើនូវបៃយោគខ្លីទាំងនៃះ ហើយឆ្លើយឆ្លងគា្នៃ

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមបងា្ហៃញយើងខ្ញុំនូវសៃចក្តីមៃតា្ដៃករុណា 

ពួកជំនំុ ហើយសូមផ្តល់សេចក្តីសង្គេេះរបស់ពេះអង្គដល់យើងខ្ញុំ។

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមសង្គៃៃះអ្នកដឹកនំរបស់យើងខ្ញុំ 

ពួកជំនំុ ហើយសូមសា្តេប់យើងខ្ញុំនៅពេលយើងខ្ញុំអំពាវនាវរកពេះអង្គ។
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Minister  Let your priests be clothed with righteousness;
People  and let your servants shout for joy.

Minister  O Lord, make your ways known upon the earth;
People  Let all nations acknowledge your saving power.

Minister  Give your people the blessing of peace;
People  and let your glory be over all the world.

Minister  Make our hearts clean, O God;
People  and renew a right spirit within us.

20  THE COLLECT OF THE DAY

21 THIS COLLECT may be said.

O God, the author of peace and lover of concord,
to know you is eternal life,
to serve you is perfect freedom.
Defend us your servants
from all assaults of our enemies;
that we may trust in your defence,
and not fear the power of any adversaries:
through Jesus Christ our Lord. Amen.
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អ្នកនំមុខ សូមបំពាក់ពួកបូជាចារៃយរបស់ពៃះអង្គ ជាមួយនឹងសៃចក្តីសុចរិត
ពួកជំនំុ ហើយសូមឲេយអ្នកបំរើរបស់ពេះអង្គបន្លឺសំឡេងដោយអំណរ។

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមបងា្ហៃញពៃះហឫទ័យពៃះអង្គឲៃយលៃបីរន្ទឺលើផៃនដី
ពួកជំនំុ សូមឲេយបេជាជាតិទំាងអស់បនទទួលសា្គេល់ពេះចេសា្តេសង្គេេះរបស់
 ពេះអង្គ។

អ្នកនំមុខ សូមបៃទានបៃជារាស្តៃពៃះអង្គនូវពៃះពរនៃសៃចក្តីសុខសាន្ត
ពួកជំនំុ ហើយសូមឲេយសិរើរុងរឿងពេះអង្គបនពេញពិភពលោក។

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះជាម្ចៃស់អើយ! សូមសម្អៃតចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ
ពួកជំនំុ ហើយសូមធ្វើឲេយយើងខ្ញុំមានចិត្តគំនិតដ៏តេឹមតេូវនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំ
 ឡើងវិញ។

២០ ជម្រើសស្រចក្តីអធិសា្ឋ្រនប្រចាំថ្ង្រ

២១ គៃអាចអានជមៃើសសៃចក្តីអធសិា្ឋៃននៃះ

ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលជាម្ចៃស់សៃចក្តីសុខសាន្ត និង ជាអង្គសៃឡាញ់ 
សន្ធិសញ្ញៃ អើយ! 
ការដៃលសា្គៃល់ពៃះអង្គ នំមកនូវជីវិតអស់កលៃប
ការដៃលបំរីពៃះអង្គ នំមកនូវសៃរីភាពដ៏ឥតខ្ចៃះ។
សូមការពារយើងខ្ញុំ ដៃលជាអ្នកបំរីរបស់ពៃះអង្គ 
ឲៃយផុតពីការវាយបៃហាររបស់ខា្មៃំងសតៃូវរបស់យើងខ្ញុំ។
យើងខ្ញុំសូមទុកចិត្តលើការការពាររបស់ពៃះអង្គ ហើយមិនភ័យខា្លៃចចំពោះ
ឫទា្ធៃនុភាពរបស់បចា្ចៃមិត្តណាមួយឡើយ។
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ។អាម៉េន។

១២12



MORNING PRAYER

22 ONE OF THESE COLLECTS is said.

  Almighty and everlasting Father,
  we thank you that you have brought us
  safely to the beginning of this day.
	 	 Keep	us	from	falling	into	sin
  or running into danger;
  order us in all our doings;
  and guide us to do always what is right in your eyes:
  through Jesus Christ our Lord. Amen.

  or

  Eternal God and Father,
  you create us by your power
  and redeem us by your love:
  guide and strengthen us by your Spirit,
  that we may give ourselves in love and
  service to one another and to you;
  through Jesus Christ our Lord. Amen.

១៣13



ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លព្ឹក

២២ គៃអាចអានជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនមួយ ក្នុងចំណមជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន 
 ទាំងពីរខាងកៃៃមនៃះ ៖

ឱ ពៃះបិតាដ៏មនគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ និង មនពៃះជន្មគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ដៃលពៃះអង្គបានដឹកនំយើងខ្ញុំឲៃយមន
សុវត្ថិភាព មកដល់ការចាប់ផ្តើមនៃថ្ងៃនៃះ។
សូមរកៃសាយើងខ្ញុំ ឲៃយផុតពីការធា្លៃក់ចូលទៅក្នុងអំពើបាប ឬសៃចក្តី 
គៃៃះថ្នៃក់ណាមួយ។
សូមបញ្ជៃយើងខ្ញុំក្នុងគៃប់ទាំងទង្វើរបស់យើងខ្ញុំ ហើយសូមដឹកនំយើងខ្ញុំ 
ឲៃយតៃងតៃធ្វើនូវអ្វីៗដៃលតៃឹមតៃូវក្នុងពៃះនៃតៃរបស់ពៃះអង្គជានិច្ច។
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ។ អាម៉េន។

ឬ

ឱ ពៃះបិតាដ៏គង់នៅអស់កលៃបជានិច្ច អើយ!
ពៃះអង្គបង្កើតយើងខ្ញុំដោយឫទា្ធៃនុភាពរបស់ពៃះអង្គ
ហើយរំដោះយើងខ្ញុំដោយសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ ។
សូមដឹកនំ និងពងៃឹងយើងខ្ញុំដោយពៃះវិញ្ញៃណរបស់ពៃះអង្គ
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំថ្វៃយខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំក្នុងសៃចក្តីសៃឡាញ់ 
និង ការបំរី ដល់គា្នៃទៅវិញទៅមក និង ដល់ពៃះអង្គផងដៃរ ។
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ។ អាម៉េន។

១៣13



MORNING PRAYER

23 Here may be read occasional prayers and thanksgivings, or 
 other forms of prayer.

 A GENERAL INTERCESSION

O God, the creator and preserver of all mankind,
we pray for men of every race,
and in every kind of need:
make your ways known on earth,
your saving power among all nations.
(Especially we pray for …)
Lord, in your mercy
hear our prayer.

We pray for the church throughout the world:
guide and govern us by your Holy Spirit,
that all who profess and call themselves Christians
may be led into the way of truth,
and hold the faith in unity of spirit,
in the bond of peace, and in righteousness of life.
(Especially we pray for …)
Lord, in your mercy
hear our prayer.

We commend to your fatherly goodness
all who are anxious or distressed in mind or body:
comfort and relieve them in their need;
give them patience in their sufferings,
and bring good out of their troubles.
(Especially we pray for …)
Merciful Father,

All  accept these prayers
for the sake of your Son,
our Saviour Jesus Christ. Amen.
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ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លព្ឹក

២៣ នៅទីនៃះ គៃអាចនិយយសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន និង  ការអរពៃះគុណពៃះ នៅក្នុងឱកាស ផៃសៃងៗ  
 ឬទមៃង់ដទៃនៃសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន ។

ការទូលអង្វរទូទៅ

ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ ជាពៃះអាទិករ និង ជាពៃះការពារថៃរកៃសាគៃប់ មនុសៃស ជាតិអើយ!
យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់មនុសៃសគៃប់ជាតិសាសន៍ 
និង  គៃប់ សណា្ឋៃន នៃសៃចក្តីតៃូវការ
សូមបងា្ហៃញពៃះហឫទ័យរបស់ពៃះអង្គឲៃយលៃបីរន្ទឺនៅលើផៃនដី
និង ឫទា្ធៃនុភាពសង្គៃៃះនៅក្នុងបៃជាជាតិទាំងអស់។
(ជាពិសៃស យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់...)
ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! ក្នុងសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គ
សូមសា្តេប់សេចក្តីអធសិា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់កៃុមជំនុំទូទាំងពិភពលោក 
សូមដឹកនំ និង គៃប់គៃងយើងខ្ញុំ ដោយពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ។
សូមដឹកនំអស់អ្នកដៃលបៃកាស និង  ហៅខ្លួនគៃថ   ជា គៃិស្តបរិស័ទ 
បានចូលក្នុងផ្លូវនៃសៃចក្តីពិត និង ឲៃយពួកគាត់បានកាន់ជំនឿក្នុងភាពរួបរួមគា្នៃ
ក្នុងចំណងនៃសៃចក្តីសុខសាន្ត និង ក្នុងភាពសុចរិតនៃជីវិត ។
(ជាពិសៃស យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់...)
ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! ក្នុងសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គ
សូមសា្តេប់សេចក្តីអធសិា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំសូមបៃគល់អស់អ្នកដៃលពៃួយបារម្ភ ឬទុក្ខពៃួយក្នុងគំនិត 
ឬក្នុង រូបកាយក្តី បានទទួលសៃចក្តីល្អបៃបជាបិតារបស់ពៃះអង្គ
សូមកំសាន្តចិត្ត និង សមៃៃលទុក្ខពួកគាត់ ចំពោះសៃចក្តីតៃូវការរបស់ពួកគាត់
សូមផ្តល់ពួកគាត់នូវការអត់ធ្មត់ ក្នុងសៃចក្តីរងទុក្ខរបស់ពួកគាត ់
ហើយសូមនំមកនូវការល្អ ចៃញពីភាពលំបាករបស់ពួកគាត់ 
(ជាពិសៃស  យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់...)
ឱពៃះវរបិតាដៃលពោរពៃញ ទៅដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាអើយ!

 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមទទួលយកសេចក្តីអធិសា្ឋេនទាំងអស់នេះ
  ដើមេបីជាបេយោជន៍ដល់ពេះបុតេេរបស់ពេះអង្គ
  ពេះយេស៊ូគេិស្តដេលជាពេះអង្គសង្គេេះនេយើងខ្ញុំ។អាម៉េន។

១៤14



MORNING PRAYER

A GENERAL THANKSGIVING

Almighty God, Father of all mercies,
we your unworthy servants give you
most humble and hearty thanks
for all your goodness and loving kindness
to us and to all men.
We bless you for our creation, preservation,
and all the blessings of this life;
but above all for your immeasurable love
in the redemption of the world by our Lord
Jesus Christ, for the means of grace,
and for the hope of glory. And give us,
we pray, such a sense of all your mercies
that our hearts may be unfeignedly thankful,
and that we show forth your praise,
not only with our lips but in our lives,
by giving up ourselves to your service,
and by walking before you in holiness
and righteousness all our days;
through Jesus Christ our Lord,
to whom, with you and the Holy Spirit,
be all honour and glory,
for ever and ever. Amen.
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ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លព្ឹក

ការអរព្រះគុណព្រះជាម្ច្រស់ជាទូទៅ

ឱពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្តេ ពេះបិតានេគេប់ទំាងសេចក្តមីេតា្តេ
ករុណាអើយ!
យើងខ្ញុំដេលមិនសក្តិសមធ្វើជាអ្នកបមេើរបស់ពេះអង្គសូមថ្វេយពេះអង្គ
នូវការអរពេះគុណយា៉េងបនា្ទេបខ្លួនជាទីបំផុតនិងយា៉េងអស់អំពីចិត្ត
សមេេប់សេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសបេបុរសសេឡាញ់របស់ពេះអង្គ
ចំពោះយើងខ្ញុំនិងចំពោះមនុសេសទាំងអស់។
យើងខ្ញុំសូមសរសើរពេះអង្គចំពោះការបង្កើតការថេរកេសាការពារ
និងគេប់ទាំងពេះពរនេជីវិតនេះសំរាប់យើងខ្ញុំ
ប៉ុន្តេលើសពីនេះទៅទៀតចំពោះសេចក្តីសេឡាញ់ដ៏មិនអាចវាស់បន
ចំពោះវិធានការនេពេះគុណពេមទាំងចំពោះសេចក្តីសងេឃឹមនេសិរើរុងរឿងរបស់
ពេះអង្គ ក្នុងការរំដោះលោះពិភពលោកនេះដោយពេះអមា្ចេស់ពេះយេស៊ូគេិស្ត
នេយើងខ្ញុំ។
យើងខ្ញុំអធិសា្ឋេន សូមបេទានដល់យើងខ្ញុំនូវការយល់ដឹងនេគេប់ទាំងសេចក្តី
មេតា្តេករុណារបស់ពេះអង្គ
ដេលធ្វើឲេយចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបនអរពេះគុណដោយសោ្មេះពីដួងចិត្ត
ហើយយើងខ្ញុំបង្ហេញសេចក្តីសរសើរតម្កើងរបស់យើងខ្ញុំដល់ពេះអង្គ
មិនគេេន់តេដោយបបូរមាត់ប៉ុណោ្ណេះប៉ុន្តេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំ
ដោយថ្វេយខ្លួនយើងខ្ញុំដល់ការបំរើពេះអង្គ
និងដោយដើរក្នុងវត្តមានពេះអង្គក្នុងភាពវិសុទ្ធ
និងសេចក្តីសុចរិតរាល់ពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំ។
តាមរយៈពេះយេស៊ូគេិស្តពេះអមា្ចេស់របស់យើងខ្ញុំ
ដេលទេង់ទទួលគេប់ទាំងពេះកិត្តិនាមសិរើរុងរឿង
ជាមួយពេះអង្គនិងជាមួយពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
អស់កលេបជាអង្វេងតរៀងទៅ។អាម៉េន។
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MORNING PRAYER

24  HYMN

25  BENEDICTION
May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of 
God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all 
ever more. Amen.
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ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លព្ឹក

២៤ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

២៥  ការជូនពរ
សូមពៃះគុណនៃពៃះយៃស៊ូគៃិស្តពៃះអម្ចៃស់នៃយើង និង សៃចក្តី សៃឡាញ់ នៃ 
ពៃះជាម្ចៃស់ ពៃមទាំងសៃចក្តីបៃកបនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ស្ថិតនៅជាមួយ 
បងប្អូនទាំងអស់គា្នៃជាដរាបរៀងទៅ។ អាម៉េន។
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សេចក្តីអធិស្ឋេនពេលល្ងេច

«សូមអោយពាក្យអធិសា្ឋ្នរបស់ទូលបង្គំឡើងទៅដល់ព្ះអង្គ

ដូចផ្ស្ងគ្ឿងក្អូប

សូមទទួលពាក្យសរសើរតម្កើងរបស់ទូលបង្គំ

ដូចតង្វ្យនៅព្លលា្ង្ច»

(ទំនុកតម្កើង១៤១:២)

EVENING PRAYER

"Let my prayer be counted as incense before you, 

and	the	lifting	up	of	my	hands	as	the	evening	sacrifice!"

(Psalm 141:2)
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EVENING PRAYER

1  Hymn

2  A SENTENCE OF SCRIPTURE may be said.
 The minister may say

We have come together as the family of God
in our Father’s presence
to offer him praise and thanksgiving,
to hear and receive his holy word,
to bring before him the needs of the world,
to ask his forgiveness of our sins,
and to seek his grace,
that through his Son Jesus Christ
we may give ourselves to his service.

3  The minister may say

If we say we have no sin, we deceive ourselves,
and the truth is not in us.
If we confess our sins, God is faithful and just,
and will forgive us our sins,
and cleanse us from all unrighteousness.

4  The minister may say

Let us confess our sins to almighty God.
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សេចក្តីអធិស្ឋេនពេលល្ងេច

១   ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

២ អាចបៃើបៃយោគបទគម្ពីរណាមួយ

 អ្នកនំមុខអាចនិយយថ ៖ 

យើងទាំងអស់គា្នៃបានមកជួបជុំគា្នៃជាគៃួសាររបស់ពៃះអម្ចៃស់ 
នៅចំពោះពៃះវត្តមនពៃះបិតារបស់យើង 
ដើមៃបីថ្វៃយដល់ពៃះអង្គនូវការសរសើរ និង អំណរអរគុណ 
ដើមៃបីសា្តៃប់ និង  ទទួលយកនូវពៃះបន្ទូលដ៏ វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ 
ដើមៃបីទូលដល់ពៃះអង្គនូវសៃចក្តីតៃូវការរបស់ ពិភពលោក 
ដើមៃបីសុំនូវការលើកលៃងទោសអំពើបាបរបស់យើងពី ពៃះអង្គ 
និង ដើមៃបីស្វៃងរកពៃះគុណរបស់ពៃះអង្គ 
តាមរយៈពៃះបុតៃៃ របស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
នោះយើងអាចថ្វៃយខ្លួនបំរីពៃះអង្គ។

៣ អ្នកនំមុខអាចនិយយថ ៖ 

បៃសិនបើយើងពោលថ យើងគា្មៃនបាបសោះ នោះយើងបញ្ជៃតខ្លួនឯង 
ហើយសៃចក្តីពិតក៏មិនស្ថិតនៅក្នុងយើងដៃរ 
ប៉ុន្តៃបើសិនយើងទទួលសារភាពអំពើបាបរបស់យើង នោះពៃះជាម្ចៃស់ដៃល 
មនពៃះហឫទ័យសោ្មៃះស្ម័គៃ និង សុចរិត 
ទៃង់នឹងអត់ទោសយើងឲៃយរួចពីបាប 
ពៃមទាំងជំរះយើងឲៃយបានបរិសុទ្ធ រួចពីគៃប់អំពើទុច្ចរិតទាំងអស់ផង។ 

៤អ្នកនំមុខអាចនិយយថ ៖

 ចូរយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើង ចំពោះពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនគៃប់ពៃះ
ចៃសា្តៃ។
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EVENING PRAYER

5  Kneel

 CONFESSION

 All  Almighty God, our heavenly Father,
we have sinned against you and
against our fellow men,
in thought and word and deed,
through negligence, through weakness,
through our own deliberate fault.
We are truly sorry and repent of all our sins.
For the sake of your Son Jesus Christ,
who died for us,
forgive us all that is past;
and grant that we may serve
you in newness of life
to the glory of your name. Amen.

6 ABSOLUTION
 
 Priest  Almighty God,

who forgives all who truly repent,
have mercy upon you,
pardon and deliver you from all your sins,
confirm	and	strengthen	you	in	all	goodness,	
and keep you in life eternal;
through Jesus Christ our Lord. Amen.
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ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លលា្ង្ច

៥  លុតជង្គង់

 សារភាពបាប

 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្ដេ
ជាពេះបិតាដេលគង់នៅឋានសួគ៌របស់យើងខ្ញុំអើយ!
យើងខ្ញុំបនធ្វើបបបេឆាំងនឹងពេះអង្គ ហើយចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំ
ដោយគំនិតក្ដីពាកេយសំដីក្ដីហើយនិងការបេពេឹត្ដក្ដី
ទោះជាការធ្វេសបេហេសក្ដីសេចក្ដីកំសោយក្ដីនិងចេតនាក្ដី។
ទូលបង្គំយើងខ្ញុំពិតជាសោកសា្ដេយខា្លេំងណាស់ ហើយលះបង់ចោលនូវអំពើ
បបទាំងអស់របស់យើងខ្ញុំ។
ដោយសារពេះបុតេេរបស់ពេះអង្គពេះយេស៊ូគេិស្ដ
ដេលបនសុគតដើមេបីសង្គេេះយើងខ្ញុំ
សូមពេះអង្គលើកលេងទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នេនូវអ្វីទាំងអស់ដេល
យើងខ្ញុំបនបេពេឹត្ដពីអតីតកាលកន្លងមក
ហើយមេតា្ដេឲេយយើងខ្ញុំបនបំរើពេះអង្គនៅក្នុងជីវិតថ្មី
ដើមេបីថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះនាមពេះអង្គ។អាម៉េន។

៦ អធិបតី 

 បូជាចារៃយ ពៃះជាម្ចៃស់ដម៏នអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ 
 ពៃះអង្គលើកលៃងទោសដល់អ្នកណា ដៃលពិតជាលះបង់នូវអំពើបាប  
សូមពៃះអង្គមៃតា្ដៃករុណាដល់បងប្អូនទាំងអស់គា្នៃ  
សូមពៃះអង្គអត់ទោស និង រំដោះបងប្អូនចៃញពីគៃប់អំពើបាបទាំងអស់
សូមពៃះអង្គការពារ និង ពងៃឹងដល់បងប្អូនក្នុងគៃប់សៃចក្តីល្អ  
ហើយថៃរកៃសាបងប្អូន ក្នុងជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច  
ដោយសារពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើង។ អាម៉េន។
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EVENING PRAYER

7  Stand

Minister  O Lord, open our lips;
People  and our mouth shall proclaim your praise.

Minister  Let us worship the Lord.
People  All praise to his name.
 

All  Glory to the Father, and to the Son,
 and to the Holy Spirit:
 as it was in the beginning, is now,
 and shall be forever. Amen.

8  THE  PSALMS  appointed
 Each psalm or group of psalms ends with

Glory to the Father and to the Son,
and to the Holy Spirit:
as it was in the beginning, is now,
and shall be for ever.  Amen.

9  Sit

 THE FIRST READING, from the Old Testament

  At the end the reader may say

This is the word of the Lord.
 All  Thanks be to God.

Silence may be kept.
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ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លលា្ង្ច

៧ ក្រ្រកឈរ

 អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមពៃះអង្គបើកបបូរមត់យើងខ្ញុំ
 ពួកជំនុំ ហើយមត់យើងខ្ញុំនឹងសរសើរតម្កើងពៃះអង្គ

 អ្នកនំមុខ ចូរយើងថ្វៃយបង្គំពៃះអម្ចៃស់

 ពួកជំនុំ សូមការសរសើរទាំងអស់បានថ្វៃយដល់ពៃះនមពៃះអង្គ

 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេ
  និងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
  តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះ
  និងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។

៨   ទំនុកតម្កើងដៃលតៃូវបានកំណត់ឲៃយអាន

 រាល់ការអានទំនុកតម្កើងមួយ ឬចៃើនក្តី តៃូវបញ្ចប់ដោយពាកៃយខាងកៃៃម ៖

សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេ
និងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះ
និងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។

៩  អង្គុយចុះ
 អំណានព្រះបន្ទូលទីមួយ  ចៃញពីសម្ព័ន្ធមៃតៃីចាស់

 ពៃលអានចប់ អ្នកអានអាចនិយយថ ៖ 

នៃះគឺជាពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះអម្ចៃស់
 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមអរពេះគុណពេះជាមា្ចេស់។

 បៃហៃលជាតៃូវរកៃសាភាពស្ងប់សា្ងៃត់
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EVENING PRAYER

10  Stand

 MAGNIFICAT  (The Song of Mary)

1  My soul proclaims the greatness of the Lord:
 my spirit rejoices in God my Saviour;

2  for he has looked with favour on his lowly servant from this day 
 all generations will call me blessed;

3  the Almighty has done great things for me:
 and holy is his name.

4  He has mercy on those who fear him:
 in every generation.

5  He has shown the strength of his arm:
 he has scattered the proud in their conceit.

6  He has cast down the mighty from their thrones:
 and has lifted up the lowly.

7   He has filled the hungry with good things:
 and the rich he has sent away empty.

8 He has come to the help of his servant Israel:
 for he has remembered his promise of mercy

9  the promise he made to our fathers:
 to Abraham and his children forever.

 Glory to the Father and to the Son,
 and to the Holy Spirit:
 as it was in the beginning, is now,
 and shall be forever. Amen.
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១០ក្រ្រកឈរ

 សូមលើកតម្កើង  «ចមៃៀងរបស់នងម៉ៃរី»

១   ពេលឹងខ្ញុំសូមលើកតម្កើងពេះអមា្ចេស់ខ្ញុំមានចិត្តអំណរយ៉ាេងខា្លេំង  
      ពេេះពេះជាមា្ចេស់ជាពេះសង្គេេះរបស់ខ្ញុំ។

២   ពេះអង្គទតមើលមកខ្ញុំដេលជាអ្នកបំរើដ៏ទន់ទាបរបស់ពេះអង្គ
 អំណើះតទៅមនុសេសគេប់ជំនាន់នឹងពោលថខ្ញុំជាអ្នកមានសុភមង្គលពិតមេន។

៣ពេះដ៏មានឫទា្ធេនុភាពបនសម្តេងការបេសើរអសា្ចេរេយចំពោះរូបខ្ញុំ។
ពេះនាមរបស់ពេះង្គពិតជាវិសុទ្ធមេន!

៤ទេង់មានពេះហឫទ័យមេតា្តេករុណាដល់អស់អ្នកដេលកោតខា្លេចពេះអង្គ
នៅគេប់ជំនាន់តរៀងទៅ

៥ទេង់បនសំដេងឫទ្ធិបរមីកំចាត់មនុសេសដេលមានចិត្តឆ្មើងឆ្មេ

៦ទេង់បនទមា្លេក់អ្នកកាន់អំណាចចុះពីតំណេង
ហើយទេង់លើកតម្កើងមនុសេសទន់ទាបឡើង។

៧ទេងប់នបេទានសមេបត្តិយា៉េងបរិបូណ៌ដល់អស់អ្នកដេលសេេកឃ្លេន
ហើយបណ្តេញពួកអ្នកមានអោយតេឡប់ទៅវិញដោយដេទទេ។

៨ពេះអង្គបនជួយបេជារាសេ្តអ៊ីសេេអេលជាអ្នកបមេើរបស់ពេះអង្គ
ហើយតេងតេសម្តេងពេះហឫទ័យមេតា្តេករុណា

៩ដល់លោកអបេេហាំនិងពូជពងេសរបស់លោកជានិច្ចតរៀងទៅ
ដូចទេង់បនសនេយាជាមួយបុព្វបុរសរបស់យើងឥតភ្លេចសោះឡើយ។

 សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេ
 និងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
 តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះ
 និងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។
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11  Sit

 THE SECOND READING, from the New Testament
  
  At the end the reader may say

  This is the word of the Lord.
 All  Thanks be to God.

 Silence may be kept.

12  Stand

 NUNC DIMITTIS (The Song of Simeon)

1  Lord now you let your servant go in peace:
 your word has been fulilled.

2  My own eyes have seen the salvation:

3  which you have prepared in the sight of every people;

4  a light to reveal you to the nations:
 and the glory of your people Israel.
 

 Glory to the Father and to the Son,
 and to the Holy Spirit:
 as it was in the beginning, is now,
 and shall be forever. Amen.
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១១ អង្គុយចុះ

 អំណានព្រះបន្ទូលទីពីរ  ចៃញពីសម្ព័ន្ធមៃតៃីថ្មី

  ពៃលអានចប់ អ្នកអានអាចនិយយថ ៖ 

នៃះគឺជាពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះអម្ចៃស់
ទាំងអស់គ្ន្រ  សូមអរពេះគុណពេះជាមា្ចេស់។

 បៃហៃលជាតៃូវរកៃសាភាពស្ងប់សា្ងៃត់។

១២ក្រ្រកឈរ

 ចម្រៀងតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់  «ចមៃៀងរបស់លោកសុីម្មៃន»

១បពិតពេះដ៏ជាចៅហ្វយ!ឥឡូវនេះពេះអង្គបនសំរេចតាមពេះបន្ទូលសនេយាហើយ។
ដូច្នេះសូមអោយទូលបង្គំជាអ្នកបំរើរបស់ពេះអង្គលាចាកលោកនេះទៅ
 ដោយសុខសាន្តផងចុះ

២ដិេបតភ្នេកទូលបង្គំបនឃើញការសង្គេេះ

៣ដេលពេះអង្គបនបេទានមកអោយបេជាជាតិទាំងអស់

៤គឺជាពន្លឺដេលនាំអោយមនុសេសគេប់ជាតិសាសន៍សា្គេល់ពេះអង្គ
និងជាសិរើរុងរឿងរបស់អ៊ីសេេអេលជាបេជារាសេ្តពេះអង្គ។

សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះបិតាពេះបុតេេ
និងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
តាំងពីដើមមកនាបច្ចុបេបន្ននេះ

និងរហូតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។
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13  HYMN

14  SERMON

15  THE APOSTLES’ CREED

 All I believe in God, the Father Almighty,
creator of heaven and earth.

I believe in Jesus Christ, His only Son, our Lord.
He was conceived by the power of the Holy Spirit
and born of the Virgin Mary.
He suffered under Pontius Pilate,
was crucified, died, and was buried.
He descended to the dead.
On the third day he rose again.
He ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again to judge the living and the dead.

I believe in the Holy Spirit,
the holy catholic Church,
the communion of saints,
the forgiveness of sins,
the resurrection of the body,
and the life everlasting. Amen.
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១៣  ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

១៤  ស្រចក្តីអធិប្របាយ

១៥ គោលជំនឿរបស់ពួកសាវ័ក

ទាំងអស់គ្ន្រ ខ្ញុំជឿលើពេះបិតាដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្តេ
 ពេះអង្គគឺជាពេះអទិករបង្កើតឋានសួគ៌និងភពផេនដី។

ខ្ញុំជឿលើពេះយេស៊ូគេិស្ត គឺជាពេះបុតេេតេមួយនេពេះបិតា ដេលជាពេះ
ជាមា្ចេស់របស់យើង
ពេះអង្គបនកើតជាមនុសេសដោយឫទា្ធេនុភាពពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
ហើយបនបេសូតចេញពីនាងកេមុំពេហ្មចារើមា៉េរើ។
ពេះអង្គបនរងទុក្ខវេទនានៅកេេមកណា្តេប់ដេរបស់ប៉ុនទាសពីឡាត់
ដោយជាប់លើឈើឆា្កេងហើយបនសុគតហើយពេះបរមសពបនទទួល
ការបញ្ចុះ។
ពេះអង្គបនយាងចុះទៅសា្ថេនឃុំពេលឹងមនុសេសសា្លេប់។
នៅថ្ងេទីបីពេះអង្គបនមានពេះជន្មរស់ឡើងវិញ។
ពេះអង្គបនយាងទៅកាន់ឋានសួគ៌ហើយគង់នៅខាងសា្តេំពេះបិតា
ពេះអង្គនឹងយាងតេឡប់មកវិញដើមេបីវិនិច្ឆ័យមនុសេសទាំងអស់
ទោះទាំងមនុសេសរស់និងមនុសេសសា្លេប់។

ខ្ញុំជឿលើពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធនិងជឿលើពួកជំនុំដ៏វិសុទ្ធ
ហើយការចងសម្ពន្ធជាមួយពួកបរិសុទ្ធ
ហើយការលើកលេងទោសពីអំពើបប
ហើយការរស់ឡើងវិញនេរូបកាយ
និងជីវិតអស់កលេបជានិច្ច។អាម៉េន។
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16  Kneel
 The minister may say

Lord, have mercy upon us.
People  Christ, have mercy upon us.
Minister  Lord, have mercy upon us.

17  All  Our Father in heaven
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.
Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.
Lead us not into temptation
but deliver us from evil.

For the kingdom, the power, 
and the glory are yours
now and forever. Amen.

18  These versicles and responses may be said.

Minister  Show us your mercy, O Lord;
People  and grant us your salvation.

Minister  O Lord, save our rulers;
People  and hear us when we call upon you.

Minister  Let your priests be clothed with righteousness;
People  and let your servants shout for joy.
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១៦ លុតជង្គង់
 អ្នកនំមុខបៃហៃលជាអាចនិយយថ ៖

 ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ  
ពួកជំនុ ំ ឱពេះគេិស្ដអើយ!សូមមេតា្តេករុណាដល់យើងខ្ញុំ
អ្នកនំមុខ   ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ  

១៧  ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះបិតានេយើងខ្ញុំដេលគង់នៅសា្ថេនបរមសុខអើយ!
សូមសំដេងពេះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ពេះអង្គឲេយមនុសេសលោកសា្គេល់
សូមឲេយពេះរាជេយពេះអង្គបនមកដល់
សូមឲេយពេះហឫទ័យរបស់ពេះអង្គបនសំរេចនៅលើផេនដី
ដូចនៅសា្ថេនបរមសុខដេរ។
សូមបេទានអាហារដេលយើងខ្ញុំតេូវការនៅថ្ងេនេះ
សូមអត់ទោសឲេយយើងខ្ញុំដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសឲេយអស់អ្នកដេលបន
បេពេឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំ។
សូមកុំបណោ្តេយឲេយយើងខ្ញុំចាញ់ការលេបួងឡើយ
តេសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲេយរួចពីមារកំណាច។

ដេបិតពេះអង្គគេងរាជេយទេង់មានឫទា្ធេនុភាព

និងសិរើរុងរឿងអស់កលេយជាអង្វេងតរៀងទៅ។អាម៉េន។

១៨ គៃអាចបៃើនូវបៃយោគខ្លីទាំងនៃះ ហើយឆ្លើយឆ្លងគា្នៃ

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមបងា្ហៃញយើងខ្ញុំនូវសៃចក្តីមៃតា្ដៃករុណា 

ទាំងអស់គ្នេ ហើយសូមផ្តល់សេចក្តីសង្គេេះរបស់ពេះអង្គដល់យើងខ្ញុំ។

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមសង្គៃៃះអ្នកដឹកនំរបស់យើងខ្ញុំ 

ទាំងអស់គ្នេ ហើយសូមសា្តេប់យើងខ្ញុំនៅពេលយើងខ្ញុំអំពាវនាវរកពេះអង្គ។

អ្នកនំមុខ សូមបំពាក់ពួកសងៃឃរបស់ពៃះអង្គជាមួយនឹងសៃចក្តីសុចរិត
ទាំងអស់គ្នេ ហើយសូមឲេយអ្នកបំរើរបស់ពេះអង្គបន្លឺសំឡេងដោយអំណរ។
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Minister  O Lord, make your ways known upon the earth;
People  Let all nations acknowledge your saving power.

Minister  Give your people the blessing of peace;
People  and let your glory be over all the world.

Minister  Make our hearts clean, O God;
People  and renew a right spirit within us.

19  THE COLLECT OF THE DAY

20  THIS COLLECT may be said.

O God, the source of all good desires,
all right judgments, and all just works,
give to your servants that peace
which the world cannot give;
that our hearts may be set to obey
your commandments,
and that freed from fear of our enemies,
we may pass our time in rest
and quietness;
through Jesus Christ our Lord. Amen.

21  THIS COLLECT is said.
Lighten our darkness, Lord, we pray;
and in your mercy defend us from all perils
and dangers of this night;
for the love of your only Son,
our Saviour Jesus Christ. Amen.

២៥25



ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លលា្ង្ច

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមបងា្ហៃញពៃះហឫទ័យពៃះអង្គឲៃយលៃបីរន្ទនឺៅលើផៃនដី
ទំាេងអស់គ្នេ សូមឲេយបេជាជាតិទាំងអស់បនទទួលសា្គេល់ពេះចេសា្តេសង្គេេះរបស់ពេះអង្គ។

អ្នកនំមុខ សូមបៃទានបៃជារាស្តៃពៃះអង្គនូវពៃះពរនៃសៃចក្តីសុខសាន្ត
ទាំងអស់គ្នេ ហើយសូមឲេយសិរើរុងរឿងពេះអង្គបនពេញពិភពលោក។

អ្នកនំមុខ ឱ ពៃះជាម្ចៃស់អើយ! សូមសម្អៃតចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ
ទាំងអស់គ្នេ ហើយសូមធ្វើឲេយយើងខ្ញុំមានចិត្តគំនិតដ៏តេឹមតេូវនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំ
 ឡើងវិញ។

១៩ ជម្រើសស្រចក្តីអធិសា្ឋ្រនប្រចាំថ្ង្រ

២០គៃអាចអានជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃននៃះ

ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលជាបៃភពនៃគៃប់ទាំងបំណងល្អ 
គៃប់ទាំងការវិនិច្ឆ័យដោយយុត្តិធម៌ និង គៃប់ទាំងការងារតៃឹមតៃូវទាំងអស់អើយ!
សូមបៃទានដល់អ្នកបំរីរបស់ពៃះអង្គនូវសៃចក្តីសុខសាន្ត 
ដៃលពិភពលោកមិនអាចឲៃយបាន។ 
សូមឲៃយយើងខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់ផុតពៃលវៃលារបស់យើងខ្ញុំ 
បានសំរាកសៃួល និង មនភាពស្ងប់សា្ងៃត់
 បៃយោជន៍ឲៃយចិត្តគំនិតរបស់យើងខ្ញុំ បានសា្តៃប់បងា្គៃប់បញ្ញត្តិរបស់ពៃះអង្គ
ហើយបានរំដោះឲៃយរួចផុតពីការភ័យខា្លៃចដល់បចា្ចៃមិត្តរបស់យើងខ្ញុំ។
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ។អាម៉េន។

២១គៃអាចអានជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃននៃះ

ឱ ពៃះអម្ចៃស់ អើយ! យើងខ្ញុំសូមអធិសា្ឋៃន សូមបំភ្លឺភាពងងឹតរបស់យើងខ្ញុំ 
ហើយក្នុងសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គ សូមការពារយើងខ្ញុំឲៃយផុតពី 
គៃប់ទាំងហានិភ័យ និង ការគៃៃះថ្នៃក់នៅយប់នៃះ
ដោយសារសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះបុតៃៃតៃមួយរបស់ពៃះអង្គ
ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអង្គសង្គៃៃះនៃយើងខ្ញុំ។អាម៉េន។
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EVENING PRAYER

22  Here may be read occasional prayers and thanksgivings, or other forms of prayer.

 A GENERAL INTERCESSION

O God, the creator and preserver of all mankind,
we pray for men of every race,
and in every kind of need:
make your ways known on earth,
your saving power among all nations.
(Especially we pray for …)
Lord, in your mercy
hear our prayer.

We pray for the church throughout the world:
guide and govern us by your Holy Spirit,
that all who profess and call themselves Christians
may be led into the way of truth,
and hold the faith in unity of spirit,
in the bond of peace, and in righteousness of life.
(Especially we pray for …)
Lord, in your mercy
hear our prayer.

We commend to your fatherly goodness
all who are anxious or distressed in mind or body:
comfort and relieve them in their need;
give them patience in their sufferings,
and bring good out of their troubles.
(Especially we pray for …)
Merciful Father,

 All  accept these prayers
for the sake of your Son,
our Saviour Jesus Christ. Amen.
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២២ នៅទីនៃះ  គៃអាចនិយយសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន និង ការអរពៃះគុណពៃះក្នុងឱកាសផៃសៃង
 ឬទមៃង់ដទៃនៃសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន ។

ការទូលអង្វរទូទៅ

ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលជាពៃះអទិករ និង ជាពៃះការពារថៃរកៃសាគៃប់មនុសៃសជាតិអើយ!
យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់មនុសៃសគៃប់ជាតិសាសន៍ 
និង គៃប់សណា្ឋៃននៃសៃចក្តីតៃូវការ
សូមបងា្ហៃញពៃះហឫទ័យរបស់ពៃះអង្គឲៃយលៃបីរន្ទឺនៅលើផៃនដី
និង ឫទា្ធៃនុភាពសងៃ្គោះនៅក្នុងបៃជាជាតិទាំងអស់ ។
(ជាពិសៃស យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់...)
ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! ក្នុងសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គ
សូមសា្តេប់សេចក្តីអធិសា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់កៃុមជំនុំទូទាំងពិភពលោក
សូមដឹកនំ និង គៃប់គៃងយើងខ្ញុំដោយពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ។ 
សូមដឹកនំអស់អ្នកដៃលបៃកាស និង ហៅខ្លួនគៃថជាគៃិស្តបរិស័ទ 
បានចូលក្នុងផ្លូវនៃសៃចក្តីពិត និង ឲៃយពួកគាត់បានកាន់ជំនឿក្នុងភាពរួបរួមគា្នៃ
ក្នុងចំណងនៃសៃចក្តីសុខសាន្ត និង ក្នុងភាពសុចរិតនៃជីវិត ។
(ជាពិសៃស យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់...)
ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! ក្នុងសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គ
សូមសា្តេប់សេចក្តីអធិសា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ។

យើងខ្ញុំសូមបៃគល់អស់អ្នកដៃលពៃួយបារម្ភ ឬទុក្ខពៃួយក្នុងគំនិត 
ឬក្នុងរូបកាយក្តី បានទទួលសៃចក្តីល្អបៃបជាបិតារបស់ពៃះអង្គ
សូមកំសាន្តចិត្ត និងសមៃៃលទុក្ខពួកគាត់ ចំពោះសៃចក្តីតៃូវការរបស់ពួកគាត់
សូមផ្តល់ពួកគាត់នូវការអត់ធ្មត់ ក្នុងសៃចក្តីរងទុក្ខរបស់ពួកគាត់
ហើយសូមនំមកនូវការល្អចៃញពីភាពលំបាករបស់ពួកគាត់
(ជាពិសៃស យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសំរាប់...)
ឱពៃះវរបិតាដៃលពោរពៃញទៅដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាអើយ!

ទាំងអស់គ្ន្រ សូមទទួលយកសេចក្តីអធិសា្ឋេនទាំងអស់នេះ
ដើមេបីជាបេយោជន៍ដល់ពេះបុតេេរបស់ពេះអង្គ
ពេះយេស៊ូគេិស្តដេលជាពេះអង្គសង្គេេះនេយើងខ្ញុំ។អាម៉េន។
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EVENING PRAYER

A GENERAL THANKSGIVING

Almighty God, Father of all mercies,
we your unworthy servants give you
most humble and hearty thanks
for all your goodness and loving kindness
to us and to all men.
We bless you for our creation, preservation,
and all the blessings of this life;
but above all for your immeasurable love
in the redemption of the world by our Lord
Jesus Christ, for the means of grace,
and for the hope of glory. And give us,
we pray, such a sense of all your mercies
that our hearts may be unfeignedly thankful,
and that we show forth your praise,
not only with our lips but in our lives,
by giving up ourselves to your service,
and by walking before you in holiness
and righteousness all our days;
through Jesus Christ our Lord,
to whom, with you and the Holy Spirit,
be all honour and glory,
for ever and ever. Amen.
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ការអរព្រះគុណព្រះជាម្ច្រស់ជាទូទៅ

ឱពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្តេ ពេះបិតានេគេប់ទាំងសេចក្តីមេតា្តេ
ករុណាអើយ!
យើងខ្ញុំដេលមិនសក្តិសមធ្វើជាអ្នកបំរើរបស់ពេះអង្គសូមថ្វេយពេះអង្គ
នូវការអរពេះគុណយា៉េងបនា្ទេបខ្លួនជាទីបំផុតនិងយ៉ាេងអស់អំពីចិត្ត
សំរាប់សេចក្តីល្អនិងសេចក្តីសបេបុរសសេឡាញ់របស់ពេះអង្គ
ចំពោះយើងខ្ញុំនិងចំពោះមនុសេសទាំងអស់។
យើងខ្ញុំសូមសរសើរពេះអង្គចំពោះការបង្កើតការថេរកេសាការពារ
និងគេប់ទាំងពេះពរនេជីវិតនេះសំរាប់យើងខ្ញុំ
ប៉ុន្តេលើសពីនេះទៅទៀតចំពោះសេចក្តីសេឡាញ់ដ៏មិនអាចវាស់បន
ចំពោះវិធានការនេពេះគុណពេមទាំងចំពោះសេចក្តីសងេឃឹមនេសិរើរុងរឿងរបស់
ពេះអង្គ ក្នុងការរំដោះលោះពិភពលោកនេះដោយពេះអមា្ចេស់ពេះយេស៊ូគេិស្ត
នេយើងខ្ញុំ។
យើងខ្ញុំអធិសា្ឋេន សូមបេទានដល់យើងខ្ញុំនូវការយល់ដឹងនេគេប់ទាំងសេចក្តី
មេតា្តេករុណារបស់ពេះអង្គ
ដេលធ្វើឲេយចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបនអរពេះគុណដោយសោ្មេះពីដួងចិត្ត
ហើយយើងខ្ញុំបង្ហេញសេចក្តីសរសើរតម្កើងរបស់យើងខ្ញុំដល់ពេះអង្គ
មិនគេេន់តេដោយបបូរមាត់ប៉ុណោ្ណេះប៉ុន្តេនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំ
ដោយថ្វេយខ្លួនយើងខ្ញុំដល់ការបំរើពេះអង្គ
និងដោយដើរក្នុងវត្តមានពេះអង្គក្នុងភាពវិសុទ្ធ
និងសេចក្តីសុចរិតរាល់ពេលវេលារបស់យើងខ្ញុំ។
តាមរយៈពេះយេស៊ូគេិស្តពេះអមា្ចេស់របស់យើងខ្ញុំ
ដេលទេង់ទទួលគេប់ទាំងពេះកិត្តិនាមសិរើរុងរឿង
ជាមួយពេះអង្គនិងជាមួយពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
អស់កលេបជាអង្វេងតរៀងទៅ។អាម៉េន។
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EVENING PRAYER

23  HYMN

24  BENEDICTION

May the grace of our Lord Jesus Christ, and the love of
God, and the fellowship of the Holy Spirit, be with you all
evermore. Amen.
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ស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នព្លលា្ង្ច

២៣ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

២៤  ការជូនពរ
សូមពៃះគុណនៃពៃះយៃស៊ូគៃិស្តពៃះអម្ចៃស់នៃយើង និង សៃចក្តីសៃឡាញ់នៃ 
ពៃះជាម្ចៃស់ ពៃមទាំងសៃចក្តីបៃកបនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ស្ថិតនៅជាមួយ 
បងប្អូនទាំងអស់គា្នៃជាដរាបរៀងទៅ។អាម៉េន។
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ពិធីសម្ពន្ធ	មេតេីដ៏វិសុទ្ធ

«រីឯខ្ញុំខ្ញុំបានជំរាបបងប្អូននូវស្ចក្តីដ្លខ្ញុំបានទទួលពីព្ះអម្ច្ស់មកថ

នៅយប់ដ្លព្ះអម្ច្ស់យ្ស៊ូត្ូវគ្ចាប់បញ្ជូនទៅឆ្ក្ង

ព្ះអង្គយកនំប័ុងមកកាន់ទ្ង់អរព្ះគុណព្ះជាម្ច្ស់

ហើយកាច់នំប័ុងនោះទំងមនព្ះបន្ទូលថ

«ន្ះជារូបកាយខ្ញុំដ្លត្ូវបូជាសំរាប់អ្នករាល់គ្ន្

ចូរធ្វើដូច្ន្ះដើម្បីរំឭកដល់ខ្ញុំ»
លុះជប់លៀងរួចហើយព្ះអង្គធ្្វើតាមប្បដដ្ល

ទ្ង់យកព្ងមកកាន់ទំងមនព្ះបន្ទូលថ

«ន្ះជាព្ងន្សម្ពន្ធថ្មីចងឡើងដោយលោហិតរបស់ខ្ញុំ។គ្ប់ព្លដ្ល

អ្នករាល់គ្ន្ពិសាចូរធ្វើដូច្ន្ះដើម្បីរំឭកដល់ខ្ញុំ»

(១កូរិនថូស១១:២៣-២៥)

HOLY COMMUNION

" ..the Lord Jesus on the night when he was betrayed took bread, 

and when he had given thanks, he broke it, and said, 

'This is my body which is for you. Do this in remembrance of me.' 

In the same way also he took the cup, after supper, saying, 

'This cup is the new covenant in my blood. Do this, 

as often as you drink it, in remembrance of me.'"

(1Corinthians	11:23-25)
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HOLY COMMUNION

THE PREPARATION

1 An appropriate SENTENCE may be used

 HYMN

2 The President welcomes the people using these or other
 appropriate words.

The Lord be with you.
 All  And also with you.

3  This prayer may be said.

 All  Almighty God,
to whom all hearts are open,
all desires known,
and from whom no secrets are hidden:
cleanse the thoughts of our hearts
by the inspiration of your Holy Spirit,
that we may perfectly love you,
and worthily magnify your holy name;
through Christ our Lord. Amen.
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ពិធីសម្ពន្ធមេតេីដ៏វិសុទ្ធ

ការរៀបចំ

១ អាចបៃើ បៃយោគ តៃឹមតៃូវសមរមៃយណាមួយ

 ចមៃៀងសរសើរតម្កើងពៃះជាម្ចៃស់

២ អធិបតីសា្វៃគមន៍ដល់បងប្អូនដៃលបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីនៃះ ដោយបៃើបៃៃស់នូវពាកៃយ

 ខាងកៃៃម ឬ ពាកៃយផៃសៃងៗទៀត ដៃល សមរមៃយ។

សូមពៃះអម្ចៃស់គង់នៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គា្នៃ។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ហើយក៏សូមឲេយពេះអង្គគង់នៅជាមួយលោក/លោកសេីផងដេរ។

៣ បៃហៃលជាតៃូវសូតៃនូវសៃចក្ដីអធិសា្ឋៃននៃះ


 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានគេប់ពេះចេសា្ដេអើយ!

ទេង់បនទតមើលឃើញគេប់អ្វីៗដេលមាននៅក្នុងចិត្ដ
និងឈ្វេងយល់គេប់ទាំងសេចក្ដីប៉ងបេេថ្នេ
និងគេប់ការលាក់កំបំង
សូមមេតា្ដេលាងសមា្អេតចិត្ដគំនិតរបស់យើងខ្ញុំ
ដោយពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពេះអង្គ
ដើមេបីឲេយយើងខ្ញុំអាចសេឡាញ់ពេះអង្គរហូតដល់គេប់លក្ខណ៍
និងលើកតម្កើងពេះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ពេះអង្គ
តាមរយៈពេះយេស៊ូគេិស្ដជាពេះអមា្ចេស់នេយើងខ្ញុំ។អាម៉េន។
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HOLY COMMUNION

PRAYERS OF PENITENCE

4 THE COMMANDMENTS or the following SUMMARY OF THE LAW 
 may be said.

 Minister 	 Our	Lord	Jesus	Christ	said:	The	first
commandment is this: “The Lord our
God is the only Lord. You shall love the
Lord your God with all your heart, with
all your soul, with all your mind, and
with all your strength.” The second is this:
“Love your neighbour as yourself.”
There is no other commandment greater than
these.

 All  Amen. Lord, have mercy upon us, and
  write all these laws in our hearts.

THE COMMANDMENTS

 Minister  Hear these commandments which God has
given to his people, and take them to heart.

I am the Lord your God: you shall have no
other gods but me.

 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  You shall not bow down to any graven image.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.
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ពិធីសម្ពន្ធម្ត្ីដ៏វិសុទ្ធ

ការអធិស្ឋេនលន់តួ

៤ បទបញ្ជៃទាំងដប់បៃការ ឬកៃឹតៃយវិន័យសង្ខៃបណាមួយ  
 ដៃល អាចបៃើបៃៃស់បាន

អ្នកនំមុខ  ពៃះអម្ចៃស់ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដបានមនពៃះបន្ទូលថ ៖ បទបញ្ជៃទី១ 
គឺយ៉ៃងដូច្នៃះ «ពៃះអម្ចៃស់ជាពៃះជាម្ចៃស់របស់យើង 
គឺជាពៃះអម្ចៃស់តៃមួយពៃះអង្គប៉ុណ្ណៃះ   អ្នកតៃូវសៃឡាញ់
ពៃះអម្ចៃស់ជាពៃះរបស់អ្នក ឲៃយអស់ពីចិត្ដគំនិត អស់ពី
សា្មៃរតី និង អស់ពីបៃៃជា្ញៃ» រីឯបទបញ្ជៃទី២ គឺ៖ 
«អ្នកតៃូវសៃឡាញ់បងប្អូនឯទៀតៗ ឲៃយបានដូចសៃឡាញ់ខ្លួនឯង» 
គឺគា្មៃនបទបញ្ជៃណាបៃសើរជាងបទបញ្ជៃទាំងពីរនៃះឡើយ។

ទាំងអស់គ្ន្រ  អាម៉េន។ឱពេះអមា្ចេស់អើយសូមមេតា្ដេករុណាដល់យើងខ្ញុំហើយ
  សូមចារនូវកេឹតេយវិន័យទាំងអស់នេះនៅក្នុងចិត្ដរបស់យើងខ្ញុំ។

បទបញ្ជេទាំងដប់បេការ

អ្នកនំមុខ  ចូរសា្តៃប់បទបញ្ជៃទាំងនៃះ ដៃលពៃះជាម្ចៃស់បានបៃទានឲៃយ
រាសៃ្តរបស់ពៃះអង្គ ហើយយកបទបញ្ជៃទាំងនៃះ ដាក់ទុកនៅក្នុងចិត្ត។

យើងពៃះអម្ចៃស់ ជាពៃះរបស់អ្នក ៖ មិនតៃូវគោរពពៃះណាផៃសៃង 
កៃៃពីយើងឡើយ។

ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមមេតា្ដេករុណាដល់យើងខ្ញុំហើយសូមធ្វើឲេយចិត្ត
 យើងខ្ញុំបនរកេសាកេឹតេយវិន័យនេះ។

អ្នកនំមុខ  អ្នកមិនតៃូវកៃៃបថ្វៃយបង្គំរូបពៃះណាមួយឡើយ។
ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះអមា្ចេស់អើយសូមមេតា្ដេករុណាដល់យើងខ្ញុំហើយសូមធ្វើឲេយចិត្ត
 ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបនរកេសាកេឹតេយវិន័យនេះ។
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HOLY COMMUNION

 Minister  You shall not take the Name of the Lord your God in vain.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  Remember the Lord’s day and keep it holy.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  Honour your father and your mother.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  You shall not commit murder.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  You shall not commit adultery.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  You shall not steal.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  You shall not bear false witness.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.

 Minister  You shall not covet anything.
 All  Lord, have mercy upon us, and incline
  our hearts to keep this law.
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ពិធីសម្ពន្ធម្ត្ីដ៏វិសុទ្ធ

 អ្នកនំមុខ អ្នកមិនតៃូវយកពៃះនមរបស់ពៃះអម្ចៃស់ ជាពៃះរបស់អ្នក 
  ទៅបៃើឥតបានការនោះឡើយ។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះអមា្ចេស់អើយសូមមេតា្ដេករុណាដល់យើងខ្ញុំហើយសូមធ្វើឲេយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបនរកេសាកេឹតេយវិន័យនេះ។

 អ្នកនំមុខ ចូររំលឹកថ្ងៃសបៃប័ទ ហើយញៃកថ្ងៃនោះជាថ្ងៃបរិសុទ្ធ ។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើឲៃយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានរកៃសាកៃឹតៃយវិន័យនៃះ។

 អ្នកនំមុខ ចូរគោរពមតាបិតារបស់អ្នក។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើឲៃយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានរកៃសាកៃឹតៃយវិន័យនៃះ។

 អ្នកនំមុខ កុំសម្លៃប់មនុសៃស។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើឲៃយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានរកៃសាកៃឹតៃយវិន័យនៃះ។

 អ្នកនំមុខ កុំបៃពៃឹត្តអំពើផិតកៃបត់។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើឲៃយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានរកៃសាកៃឹតៃយវិន័យនៃះ។

 អ្នកនំមុខ កុំលួចប្លន់គៃ។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើឲៃយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានរកៃសាកៃឹតៃយវិន័យនៃះ។

 អ្នកនំមុខ កុំធ្វើសាកៃសីក្លៃងកា្លៃយ។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើឲៃយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានរកៃសាកៃឹតៃយវិន័យនៃះ។

 អ្នកនំមុខ កុំលោភលន់ចង់បានរបស់អ្នកដទៃ។
 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមៃតា្ដៃករុណាដល់យើងខ្ញុំ ហើយសូមធ្វើឲៃយ
  ចិត្តរបស់យើងខ្ញុំបានរកៃសាកៃឹតៃយវិន័យនៃះ។
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5 KYRIE ELEISON  may be said

Lord, have mercy.
Lord, have mercy.

Christ, have mercy.
Christ, have mercy.

Lord, have mercy.
Lord, have mercy.

6 The minister invites the congregation to confess their sins.

God so loved the world that he gave
his only Son Jesus Christ to save us
from our sins, to be our advocate in
heaven, and to bring us to eternal life.

Let us confess our sins, in penitence
and	faith,	firmly	resolved	to	keep
God’s commandments and to live in
love and peace with all men.
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៥ ចៃៀង ឬសូតៃចមៃៀងសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន «ខៃរី អៃលីសិន» ដូចខាងកៃៃម ៖

ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមមនពៃះទ័យមៃតា្ដៃករុណា
ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមមានពេះទ័យមេតា្ដេករុណា

ឱ ពៃះគៃិស្ដអើយ! សូមមនពៃះទ័យមៃតា្ដៃករុណា
ឱពេះគេិស្ដអើយ!សូមមានពេះទ័យមេតា្ដេករុណា

ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមមនពៃះទ័យមៃតា្ដៃករុណា
ឱពេះអមា្ចេស់អើយ!សូមមានពេះទ័យមេតា្ដេករុណា 

៦ អ្នកនំមុខ  អញ្ជើញពួកជំនុំឲៃយលន់តួសារភាពអំពើបាបរបស់គៃ
 

ពៃះជាម្ចៃស់សៃឡាញ់មនុសៃសលោកខា្លៃំងណាស់ ហៃតុនៃះហើយ
បានជាពៃះអង្គបៃទានពៃះបុតៃៃតៃមួយរបស់ពៃះអង្គ
គឺអង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្តមក ដើមៃបីសង្គៃៃះយើងចៃញពីអំពើបាបរបស់យើង 
ដើមៃបីជាអ្នកដ៏ជួយការពាររបស់យើងនៅក្នុងឋានសួគ៌  
និង  ដើមៃបីនំយើងទៅរកជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច។ 

ចូរយើងលន់តួសារភាពអំពើបាបរបស់យើង 
ដោយការសោកសា្ដៃយ និង ដោយជំនឿ 
ហើយតាំងចិត្ដរកៃសាទុកនូវកៃឹតៃយវិន័យរបស់ពៃះអម្ចៃស់ 
ទាំងរស់នៅក្នុងសៃចក្ដីសៃឡាញ់ 
និង សៃចក្ដីសុខសាន្ដជាមួយមនុសៃសទាំងអស់។
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7 Kneel

 All  Almighty God, our heavenly Father,
we have sinned against you and
against our fellow men,
in thought and word and deed,
through negligence, through weakness,
through our own deliberate fault.
We are truly sorry and repent of all our sins.
For the sake of your Son Jesus Christ,
who died for us,
forgive us all that is past;
and grant that we may serve you
in newness of life
to the glory of your name. Amen.

8 President  Almighty God,
who forgives all who truly repent,
have mercy upon you,
pardon and deliver you from all your sins,
confirm	and	strengthen	you	in	all	goodness,
and keep you in life eternal;
through Jesus Christ our Lord. 
Amen.
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៧ លុតជង្គង់

ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្ដេ
 ជាពេះបិតាដេលគង់នៅឋានសួគ៌របស់យើងខ្ញុំអើយ!
 យើងខ្ញុំបនធ្វើបបបេឆាំងនឹងពេះអង្គហើយចំពោះអ្នកជិតខាងរបស់យើងខ្ញុំ
 ដោយគំនិតក្ដីពាកេយសម្ដីក្ដីហើយនិងការបេពេឹត្ដិក្ដី
 ទោះជាការធ្វេសបេហេសក្ដីសេចក្ដីកមេសាយក្ដីនិងចេតនាក្ដី។
 យើងខ្ញុំពិតជាសោកសា្ដេយខា្លេំងណាស់ហើយលះបង់ចោលអំពើបបទាំងអស់
 របស់យើងខ្ញុំនិងវិលតេឡប់មករកផ្លូវរបស់ពេះអង្គវិញ។

ដោយសារពេះបុតេេរបស់ពេះអង្គគឺពេះយេស៊ូគេិស្ដ
ដេលបនសុគតដើមេបីសង្គេេះយើងខ្ញុំ
សូមពេះអង្គលើកលេងទោសដល់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នេ
នូវអ្វីទាំងអស់ដេលយើងខ្ញុំបនបេពេឹត្ដពីអតីតកាលកន្លងមក
ហើយមេតា្ដេឲេយយើងខ្ញុំបនបមេើពេះអង្គ
នៅក្នុងជីវិតថ្មី
ដើមេបីថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះនាមពេះអង្គ។អាម៉េន។

៨ អធិបត ី ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ 
   ពៃះអង្គលើកលៃងទោសដល់អ្នកណាដៃលពិតជាលះបង់នូវអំពើបាប  
   សូមពៃះអង្គមៃតា្ដៃករុណាដល់បងប្អូនទាំងអស់គា្នៃ  
   សូមពៃះអង្គអត់ទោស និង រំដោះបងប្អូនចៃញពីគៃប់អំពើបាបទាំងអស់  
   សូមពៃះអង្គការពារ និង ពងៃឹងដល់បងប្អូនក្នុងគៃប់សៃចក្តីល្អ 
   ហើយថៃរកៃសាបងប្អូនក្នុងជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច 
   ដោយសារពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើង។

    អាម៉េន។
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9  GLORIA IN EXCELSIS  may be said.
 
 All Glory to God in the highest, 
  and peace to his people on earth.

Lord God, heavenly King, 
almighty God and Father, 
we worship you, we give you thanks,
we praise you for your glory.

Lord Jesus Christ, only Son of the Father,
Lord God, Lamb of God, 
you take away the sin of the world: 
have mercy on us;
you are seated at the right hand of the Father:
receive our prayer.

For you alone are the Holy One, 
you alone are the Lord, 
you alone are the Most High, 
Jesus Christ, 
with the Holy Spirit,
in the glory of God the Father. 
Amen.

10 THE COLLECT
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៩ ចៃៀង ឬសូតៃ ចមៃៀងថ្វៃយសិរីរុងរឿងដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដម ដូចខាងកៃៃម ៖ 

ទាំងអស់គ្ន្រ  សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមដល់ពេះជាមា្ចេស់ដេលគង់នៅ
ឋានសួគ៌ដ៏ខ្ពស់បំផុតហើយសូមសេចក្ដីសុខសាន្ដមានដល់រាស្ដេ
របស់ពេះអង្គនៅលើផេនដីនេះ។

ឱពេះអមា្ចេស់ជាពេះជាស្ដេចនេឋានសួគ៌ជាពេះដេលមាន
អំណាចគេប់ពេះចេសា្ដេនិងជាពេះបិតាអើយ!
យើងខ្ញុំសូមថ្វេយបង្គំពេះអង្គយើងខ្ញុំសូមអរពេះគុណពេះអង្គ
យើងខ្ញុំសូមសរសើរពេះអង្គដិេបតសិរើរុងរឿងជារបស់ផងពេះអង្គ។

ឱពេះអមា្ចេស់ពេះយេស៊ូគេិស្ដជាពេះរាជបុតេេតេមួយនេពេះបិតា
គឺជាពេះជាមា្ចេស់និងជាកូនចៀមនេពេះជាមា្ចេស់អើយ!
ពេះអង្គដកយកនូវអំពើបបចេញពីលោកីយ៍នេះ៖
សូមមេតា្ដេករុណាដល់យើងខ្ញុំ។
ពេះអង្គគង់នៅខាងសា្ដេំពេះបិតា៖
សូមទទួលយកនូវសេចក្តីអធិសា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ។

ដេបិតពេះអង្គតេមួយពេះអង្គប៉ុណោ្ណេះដេលជាពេះដ៏វិសុទ្ធ
ពេះអង្គតេមួយពេះអង្គប៉ុណោ្ណេះជាពេះអមា្ចេស់
ពេះអង្គតេមួយពេះអង្គប៉ុណោ្ណេះជាពេះដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់បំផុត
ទាំងពេះអង្គពេះយេស៊ូគេិស្ត
រួមជាមួយពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
នៅក្នុងសិរើរុងរឿងរបស់់ពេះជាមា្ចេស់ដ៍ជាពេះបិតា។អាម៉េន។

១០ ជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន
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THE MINISTRY OF THE WORD

11 Sit
 
 OLD TESTAMENT READING

    At the end the reader may say:

  This is the word of the Lord.
 All  Thanks be to God.

12 Sit

 NEW TESTAMENT READING (EPISTLE)

   At the end the reader may say:

  This is the word of the Lord.
 All  Thanks be to God.

13  HYMN

14  Stand

THE GOSPEL. When it is announced

 All  Glory to Christ our Saviour.

At the end the reader says:

  This is the Gospel of Christ.
 All  Praise to Christ our Lord.
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ព័ន្ធកិច្ចពេះបន្ទូលពេះ

១១ អង្គុយចុះ

 អំណានព្រះបន្ទូលសម្ព័ន្ធម្រត្រីចាស់

  ពៃលអានចប់ អ្នកអានតៃូវនិយយថ ៖  

 នៃះគឺជាពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះអម្ចៃស់
 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមអរពេះគុណពេះជាមា្ចេស់។

១២ អង្គុយចុះ

 អំណានព្រះបន្ទូលសម្ព័ន្ធម្រត្រីថ្មី(កណ្ឌសំបុត្រ)

  ពៃលអានចប់ អ្នកអាននិយយថ ៖ 

 នៃះគឺជាពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះអម្ចៃស់
 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមអរពេះគុណពេះជាមា្ចេស់។

១៣ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

១៤ ក្រ្រកឈរ

 គម្ពីរដំណឹងល្អ  នៅពៃលគៃបៃកាសអំណានបទគម្ពីរណាមួយនៅក្នុងកណ្ឌដំណឹងល្អ តៃូវឆ្លើយតបដូច 

 ខាងកៃៃម៖

 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះគេិស្ដជាពេះអង្គសង្គេេះនេយើង។

  ពៃលអានចប់ អ្នកអានតៃូវនិយយថ ៖

 នៃះគឺជាដំណឹងល្អរបស់ពៃះគៃិស្ដ
 ទាំងអស់គ្ន្រ សូមសរសើរតម្កើងពេះគេិស្ដដេលជាពេះអមា្ចេស់នេយើង។
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15 THE SERMON

 Sit

16 Stand

 THE NICENE CREED

 All We believe in one God
the Father Almighty,
Maker of heaven and earth,
of all things visible and invisible.

We believe in one Lord,
Jesus Christ, the only Son of God,
eternally begotten of the Father,
God from God, Light from Light,
true God from true God,
begotten, not made,
of one Being with the Father.
Through him all things were made.
For us and for our salvation
he came down from heaven;
by the power of the Holy Spirit
he became incarnate of the Virgin Mary,
and was made man.
For our sake he was crucified
under Pontius Pilate;
he suffered death and was buried.
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១៥  ការអធិប្របាយព្រះបន្ទូលព្រះ

 អង្គុយចុះ

១៦ ក្រ្រកឈរ

 គោលជំនឿកៃុមបៃឹកៃសាណាយសុីន

ទាំងអស់គ្ន្រ យើងជឿលើពេះជាមា្ចេស់តេមួយ
 គឺពេះបិតាជាពេះដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្ដេ

ពេះអង្គបនបង្កើតឋានសួគ៌និងភពផេនដីពេមទាំង
គេប់របស់ទាំងអស់ដេលមើលឃើញនិងមើលមិនឃើញ។

យើងជឿលើពេះអមា្ចេស់តេមួយ
គឺពេះយេស៊ូគេិស្ដជាពេះបុតេេតេមួយគត់នេពេះជាមា្ចេស់
ដេលមានពេះជន្មគង់នៅរួមជាមួយពេះបិតាតាំងពីអស់កលេបជានិច្ច
ជាពេះជាមា្ចេស់មកពីពេះជាមា្ចេស់ជាពន្លឺមកពីពន្លឺ
ជាពេះជាមា្ចេស់ដ៏ពិតមកពីពេះជាមា្ចេស់ដ៏ពិត
បនមានឡើងតេមិនមេនដោយការបង្កើតទេ
មានរូបអង្គតេមួយនៅជាមួយនឹងពេះបិតា។
តាមរយៈពេះអង្គនោះអ្វីៗទាំងអស់តេូវបនបង្កើតមក។
សមេេប់យើងនិងសមេេប់សេចក្ដីសង្គេេះទាំងអស់
នោះទេង់បនយាងចុះមកពីឋានសួគ៌។
ដោយអំណាចនេពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ
នោះពេះអង្គបនយកនិសេស័យជាមនុសេសតាមរយៈនាងកេមុំពេហ្មចារើមា៉េរើ
ហើយបនកើតមកជាមនុសេស។
ដោយគិតដល់បេយោជន៍យើងនោះពេះអង្គតេូវបនគេឆា្កេង
នៅកេេមកណា្តេប់ដេរបស់លោកប៉ុនទាសពីឡាត់។
ទេង់បនរងទុក្ខវេទនាដោយសុគតហើយពេះបរមសពបនទទួលការបញ្ចុះ
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On the third day he rose again
in accordance with the Scriptures;
he ascended into heaven,
and is seated at the right hand of the Father.
He will come again in glory
to judge the living and the dead,
and his kingdom will have no end.

We believe in the Holy Spirit,
the Lord, the giver of life,
who proceeds from the Father and
the Son.
With the Father and the Son he is
worshipped and glorified.
He has spoken through the Prophets.

We believe in one holy catholic and
apostolic Church.
We acknowledge one baptism for
the forgiveness of sins.
We look for the resurrection of the dead,
and the life of the world to come.
Amen.

THE INTERCESSION

17 This form may be used
	 (a)	 with	the	insertion	of	specific	subjects	between	the	paragraphs;
 (b)  as a continuous whole with or without brief biddings.

 Not all paragraphs need be used on every occasion.
 Individual names may be added at the places indicated.
 This response may be used before or after each paragraph.

 Minister  Lord, in your mercy
 All  hear our prayer.
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នៅថ្ងេទីបីពេះអង្គបនមានពេះជន្មរស់ឡើងវិញសេបតាមបទគម្ពីរ
ពេះអង្គបនយាងទៅកាន់ឋានសួគ៌និងគង់នៅខាងសា្ដេំពេះបិតា។
ពេះអង្គនឹងយាងតេឡប់មកវិញក្នុងសិរើរុងរឿងដើមេបីជំនុំជមេះ
មនុសេសទាំងអស់ទោះទាំងមនុសេសរស់និងមនុសេសសា្លេប់ហើយ
ពេះរាជេយរបស់ពេះអង្គស្ថិតស្ថេរអស់កលេបជានិច្ចតរៀងទៅ។

យើងជឿលើពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធដេលជាពេះអមា្ចេស់ដេលជា
ពេះអង្គបេទានជីវិតដេលបនយាងមកពីពេះបិតា
និងពេះបុតេេ។ពេះអង្គជាពេះដេលយើងតេូវថ្វេយបង្គំ
និងសរសើរតម្កើងរួមជាមួយពេះបិតានិងពេះបុតេេ។
ពេះអង្គបនសម្តេងពេះបន្ទូលតាមរយៈពួកពេយាការើ។

យើងជឿលើពួកជំនុំពួកសាវ័កនិងពួកជំនុំសកលដ៏វិសុទ្ធ។
យើងទទួលសា្គេល់ពិធីបុណេយជេមុជទឹកតេមួយសមេេប់ការអត់ទោសបប។
យើងទន្ទឹងរង់ចាំការរស់ឡើងវិញនេអស់អ្នកដេលបនសា្លេប់
និងជីវិតនេពិភពលោកថ្មីដេលនឹងតេូវមកដល់។អាម៉េន។

 ការទូលអង្វរជំនួស

១៧  បៃហៃលជាតៃូវបៃើទមៃង់ខាងកៃៃម  ៖

 (ក) ដោយមនការបន្ថៃមបៃធានបទជាក់លាក់ណាមួយនៅចនោ្លៃះវគ្គ។

 (ខ) ដោយណៃនំបៃៃប់តាមលំនំទាំងអស់ ឬមិនបៃៃប់លំនំខ្លីណាមួយទៃ។

 មិនមៃនតៃូវតៃបៃើគៃប់វគ្គទាំងអស់ នៅក្នុងគៃប់វិធីទាំងអស់នោះទៃ។

 បៃហៃលជាអាចបន្ថៃមឈ្មៃះបាន នៅតៃង់កន្លៃងណា ដៃលបង្អុលបៃៃប់ឲៃយធ្វើ។

 ការឆ្លើយតបខាងកៃៃមបៃហៃលជាអាចបន្ទរមុន ឬបន្ទៃប់ពីវគ្គនីមួយៗ។

អ្នកនំមុខ ពៃះអម្ចៃស់អើយ ទៃង់មនពៃញដោយសៃចក្ដីមៃតា្ដៃករុណា

ទាំងអស់គ្ន្រ សូមពេះអង្គផ្ទៀងសា្តេប់សេចក្តីអធិសា្ឋេនរបស់យើងខ្ញុំ។
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Let us pray for the Church and for the world and
let us thank God for his goodness.

Almighty God, our heavenly Father,
you promised through your Son Jesus
Christ to hear us when we pray in faith.

Strengthen N our bishop and all your
Church in the service of Christ;
that those who confess your name
may be united in your truth, live together in
your love, and reveal your glory in the world.

Bless and guide N our king;
bless and guide N our Prime Minister;
give wisdom to all in authority;
and direct this and every nation
in the ways of justice and of peace;
that men may honour one another,
and seek the common good.

Give grace to us, our families and friends,
and to all our neighbours;
that we may serve Christ in one another,
and love as he loves us.

Comfort and heal all those who suffer
in body, mind, or spirit … ; give them
courage and hope in their troubles;
and bring them the joy of your salvation.
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ចូរយើងអធិសា្ឋៃនសមៃៃប់ពួកជំនុំ និង សមៃៃប់ពិភពលោក 
ហើយចូរយើងអរពៃះគុណចំពោះសៃចក្តីល្អរបស់ពៃះអង្គ។

ឱពៃះអង្គដ៏មនគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ ពៃះបិតានៃយើងខ្ញុំដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ! 
ពៃះអង្គបានសនៃយាតាមរយៈពៃះបុតៃៃ   ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដ ថពៃះអង្គនឹងផ្ទៀង 
សា្ដៃប់យើងខ្ញុំ នៅពៃលដៃលយើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនដោយជំនឿ ។

សូមពៃះអង្គចមៃើនកម្លៃំងលោកអភិបាល (ឈ្មេះ) របស់យើងខ្ញុំ 
ពៃមទាំងគៃប់ពួក ជំនុំរបស់ពៃះអង្គ ក្នុងការបមៃើពៃះគៃិស្ដ 
ហើយសូមឲៃយអស់អ្នកណាដៃលបានបៃកាសពៃះនមពៃះអង្គ បាន ចូល រួម 
ក្នុង សៃចក្ដីពិតរបស់ពៃះអង្គ បានរស់ជាមួយគា្នៃក្នុងសៃចក្ដីសៃឡាញ់របស់ 
ពៃះអង្គ និង បានសម្តៃងសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះអង្គនៅ លើ ពិភពលោកនៃះ។

សូមពៃះអង្គបៃទានពរ និង ដឹកនំពៃះមហាកៃសតៃ (ឈ្មេះ)របស់យើងខ្ញុំ។
សូមពៃះអង្គបៃទានពរ និង ដឹកនំលោកនយករដ្ឋមនៃ្តី (ឈ្មេះ)របស់យើង 
ខ្ញុំ។ សូមពៃះអង្គបៃទានបៃៃជា្ញៃដល់គៃប់រដ្ឋអំណាចទាំងអស់ 
សូមតមៃង់បៃជាជាតិនៃះ និង គៃប់បៃជាជាតិទាំងអស់ ឲៃយរស់នៅក្នុងផ្លូវ 
យុត្ដិធម៌ និង សៃចក្ដីសុខសាន្ត បៃយោជន៍ឲៃយមនុសៃសទាំងអស់បានគោរពគា្នៃ
ទៅវិញទៅមក និង ស្វៃងរកអ្វី ដៃលជាការល្អ ។

សូមពៃះអង្គបៃទានពៃះគុណដល់យើងខ្ញុំ ដល់កៃុមគៃួសារយើងខ្ញុំ 
និង ដល់មិត្ដភក្ដិ ពៃមទាំងអ្នកជិតខាងទាំងអស់របស់យើង ខ្ញុំ  
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចបមៃើដល់គា្នៃទៅវិញទៅមក 
ដូចជាពៃះគៃិស្ដបានបមៃើយើងខ្ញុំ និង សៃឡាញ់គា្នៃទៅវិញទៅមក 
ដូចជា ពៃះគៃិស្ដ បានសៃឡាញ់ដល់យើងខ្ញុំផងដៃរ។

សូមពៃះអង្គសមៃៃលទុក្ខ និង ពៃយាបាលដល់អស់អ្នក ដៃលឈឺចាប់ក្នុង 
រូបកាយ ក្នុងគំនិត ឬ ក្នុងវិញ្ញៃណ...។ សូមពៃះអង្គលើកទឹកចិត្ដ និង ផ្ដល់ 
សៃចក្ដីសងៃឃឹម ក្នុងពៃលដៃលពួកគាត មនបញ្ហៃ 
ហើយសូមពៃះអង្គនំពួកគាត់ចូលទៅក្នុងអំណរនៃសៃចក្ដីសង្គៃៃះរបស់
ពៃះអង្គ។
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Hear us as we remember those who
have died in the faith of Christ … ;
according to your promises, grant us
with them a share in your eternal kingdom.

Rejoicing in the fellowship of (N and of)
all your saints, we commend
ourselves and all Christian people to
your unfailing love.

 Minister  Merciful Father,
 All  accept these prayers
  for the sake of your Son,
  our Saviour Jesus Christ. Amen.

THE MINISTRY OF THE SACRAMENT

 THE PEACE

18 Stand

 The president says

We are the Body of Christ.
In the one Spirit we were all baptized into one body.
Let us then pursue all that makes for peace
and builds up our common life.
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សូមពៃះអង្គផ្ទៀងសា្ដៃប់យើងខ្ញុំ ដូចជាយើងខ្ញុំបានចងចាំអស់អ្នក 
ដៃលបានសា្លៃប់ក្នុងសៃចក្ដីជំនឿរបស់ពៃះគៃិស្ដ...
ដោយផ្អៃកលើសៃចក្ដីសនៃយារបស់ពៃះអង្គ នោះសូមពៃះអង្គផ្ដល់ឲៃយយើងខ្ញុំ
បានទទួលចំណៃកក្នុងនគរដ៏នៅអស់កលៃបជានិច្ចរបស់ ពៃះអង្គ  
ជាមួយនឹងពួកគាត់ផងដៃរ។

សូមឲៃយយើងខ្ញុំមនសៃចក្ដីអំណរក្នុងការបៃកបជាមួយនឹង (ឈ្មៃះ ហើយ 
ជាមួយនឹង)  ពួកអ្នកបរិសុទ្ធទាំងអស់របស់ពៃះអង្គ។
យើងខ្ញុំសូមថ្វៃយរូបកាយរបស់យើងខ្ញុំ និង អ្នកគៃិស្តបរិស័ទទាំងអស់ ទៅ 
ចំពោះសៃចក្ដីសៃឡាញ់របស់ ពៃះអង្គ  ដៃលមិន ចៃះ សាបសូនៃយ ។

អ្នកនំមុខ ពៃះបិតា ដៃលពោរពៃញទៅដោយសៃចក្ដីមៃតា្ដៃករុណា

ទាំងអស់គ្ន្រ សូមពេះអង្គទទួលយកនូវសេចក្ដីអធិសា្ឋេនទាំងនេះ
 ដោយយល់ដល់ពេះបុតេេពេះយេស៊ូគេិស្ដ
 ជាពេះអង្គសង្គេេះរបស់យើងខ្ញុំ។អាម៉េន។

ព័ន្ធកិច្ចនេពិធីសម្ពន្ធមេតេីដ៏វិសុទ្ធ

 ស្រចក្តីសុខសាន្ត

១៨ ក្រ្រកឈរ

 អធិបតីមនបៃសាសន៍ថ ៖ 

យើងទាំងអស់គា្នៃគឺជារូបកាយរបស់ពៃះគៃិស្ដ។ 
ក្នុងពៃះវិញ្ញៃណតៃមួយ នោះយើងបានទទួលពិធីជៃមុជទឹក ចូលក្នុង 
រូបកាយតៃមួយ 
ដូច្នៃះ ចូរយើងស្វៃងរកអ្វីៗទាំងអស់ដៃលនឹងបង្កើតនូវសៃចក្ដីសុខសាន្ត 
និង កសាងជីវិតយើងជាមួយគា្នៃ។

៤០40



HOLY COMMUNION

He then says

The peace of the Lord be always with you.
 All  And also with you.

19  HYMN  (Offertory)

 THE PREPARATION OF THE GIFTS

20  The bread and wine are placed on the holy table.
 The offerings of the people may be collected and presented.
 These words may be used.

Yours, Lord, is the greatness, the power,
the glory, the splendour, and the majesty;
for everything in heaven and
on earth is yours. All things come from you,
and of your own do we give you.

 THE EUCHARISTIC PRAYER

21  President  The Lord is here.
 All  His Spirit is with us.

 President  Lift up your hearts.
 All  We lift them to the Lord.

 President  Let us give thanks to the Lord our God.
 All  It is right to give him thanks and praise.
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 បន្ទៃប់មកអធិបតីមនបៃសាសន៍ថ ៖

សូមសៃចក្ដីសុខសាន្ដរបស់ពៃះអម្ចៃស់  ស្ថិតនៅជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គា្នៃ

ទាំងអស់គ្ន្រ ហើយក៏សូមស្ថិតនៅជាមួយលោកគេូផងដេរ។

១៩ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់(ការលើកបៃៃក់តងា្វៃយ)

 ការរៀបចំនំបុ័ងនិងស្រ្រទំពំាងបាយជូរ

២០ នំបុ័ង និង សៃៃទំពាំងបាយជូរ  បានដាក់នៅលើតុបរិសុទ្ធ ។ 
 ដងា្វៃយតៃូវបានបៃមូល ហើយថ្វៃយដល់ពៃះជាម្ចៃស់។

 អធិបតីអាចមនបៃសាសន៍នូវពាកៃយខាងកៃៃម ៖

 ពេះអមា្ចេស់អើយ!ភាពឧត្តុង្គឧត្តមឫទា្ធេនុភាពសិរើរុងរឿង
 តេជានុភាពនិងភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងជារបស់ផងពេះអង្គ
 ដិេបតអ្វីៗទាំងប៉ុនា្មេនទាំងរបស់នៅឋានសួគ៌
 និងនៅលើផេនដីសុទ្ធតេជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពេះអង្គ។
 គេប់ទាំងអស់មកពីពេះអង្គហើយយើងខ្ញុំសូមថ្វេយដល់

 ពេះអង្គនូវអ្វីៗទាំងអស់ដេលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពេះអង្គ។

 សេចក្ដីអធិស្ឋេនអរពេះគុណពេះជាមា្ចេស់

២១ អធិបតី  ពៃះអម្ចៃស់គង់នៅទីនៃះ
 ទាំងអស់គ្ន្រ  ពេះវិញ្ញេណរបស់ពេះអង្គគង់នៅជាមួយយើង។

 អធិបតី  ចូរថ្វៃយចិត្ដរបស់បងប្អូន
 ទាំងអស់គ្ន្រ  យើងខ្ញុំសូមថ្វៃយចិត្ដរបស់យើងខ្ញុំដល់ពៃះអម្ចៃស់ ។

 អធិបតី  ចូរយើងអរពៃះគុណពៃះអម្ចៃស់ ដៃលជាពៃះជាម្ចៃស់នៃយើង
 ទាំងអស់គ្ន្រ  ជាការតេឹមតេូវណាស់ដេលយើងតេូវអរពេះគុណទេង់និង
   សរសើរតម្កើងទេង់។
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 President  It is indeed right,
it is our duty and our joy,
at all times and in all places
to give you thanks and praise,
holy	Father,	heavenly	King,
almighty and eternal God,
through Jesus Christ your only Son
our Lord.

For he is your living Word;
through him you have created all
things from the beginning,
and formed us in your own image.

Through him you have freed us from
the slavery of sin,
giving him to be born as man and to
die upon the cross;
you raised him from the dead
and exalted him to your right hand on high.
Through him you have sent upon us
your	holy	and	life-giving	Spirit,
and made us a people for your own
possession.

 PROPER PREFACE, when appropriate

 PROPER PREFACES

 Advent
And now we give you thanks because in his coming as
man the day of our deliverance has dawned; and through
him you will make all things new, as he comes in power
and triumph to judge the world.
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 អធិបតី នៃះគឺជាសៃចក្ដីពិតតៃឹមតៃូវណាស់ និង ជាករណីយកិច្ច ហើយ
 ជាអំណររបស់យើងខ្ញុំ ដៃលយើងខ្ញុំអរពៃះគុណ និង សរសើរតម្កើង
 ដល់ពៃះបិតាដ៏វិសុទ្ធ ដៃល ជាពៃះមហាកៃសតៃនៃឋានសួគ៌ 
 ជាពៃះដ៏មនគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង  គង់នៅ អស់កលៃបជានិច្ច 
 នៅគៃប់ពៃលវៃលា និងគៃប់ទីកន្លៃង តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដ
 ជាពៃះបុតៃៃតៃមួយរបស់ពៃះអង្គ និង  ជា ពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

ដៃបិតទៃង់ជាពៃះបន្ទូលដ៏រស់របស់ពៃះអង្គ តាមរយៈទៃង់ 
នោះពៃះអង្គបានបង្កើតរបស់គៃប់សព្វសារពើទាំងអស់ តាំងពីដើមរៀងមក 
 ហើយបានបង្កើតយើងខ្ញុំមកក្នុងរូបអង្គទៃង់។

តាមរយៈទៃង់ នោះពៃះអង្គបានរំដោះយើងខ្ញុំចៃញពីទាសករនៃបាប 
ដោយពៃះអង្គបានឲៃយទៃង់មកកើតជាមនុសៃស 
ហើយ សោយ ទិវង្គតនៅលើឈើឆ្កៃង។ 
ពៃះអង្គបានបៃៃសឲៃយទៃង់  មនពៃះជន្មរស់ពី សុគតឡើងវិញ 
ពៃមទាំងលើក តម្កើង ទៃង់  ឲៃយ គង់ខាងសា្ដៃំនៅសា្ថៃនដ៏ខ្ពស់បំផុត។

តាមរយៈទៃង់ នោះពៃះអង្គបានចាត់ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ និង 
ពៃះវិញ្ញៃណដៃលបៃទានជីវិត មកដល់យើងខ្ញុំ 
ពៃមទាំង បង្កើត យើងខ្ញុំឲៃយកា្លៃយជាបៃជារាស្ដៃរបស់ពៃះអង្គ 
សមៃៃប់ជាកម្មសិទ្ធិរបស់ពៃះអង្គផ្ទៃល់ទៀតផង។

 សូមបៃើពាកៃយសៃចក្តីផ្តើមដ៏សមរមៃយ នៅពៃលណាដៃលសមធ្វើ

 ពាកៃយសៃចក្តីផ្តើមដ៏សមរមៃយ

 បួនសបា្ត្រហ៍មុនថ្ង្របុណ្រយណូអ្រល
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះដោយសារតៃការយងមករបស់ទៃង់ជា 
មនុសៃស នោះថ្ងៃនៃការបៃៃសលោះរបស់យើងខ្ញុំបានចាប់ផ្តើមមនឡើង។ តាមរយៈទៃង់ 
នោះពៃះអង្គនឹងធ្វើឲៃយគៃប់ទាំងអស់ទៅជាថ្មី នៅពៃលដៃលទៃង់នឹងយងមកក្នុង ឫទា្ធៃនុភាព  
និង ក្នុងជោគជ័យដើមៃបីជំនុំជមៃះពិភពលោក។
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 The Incarnation
And now we give you thanks because by the power of the
Holy Spirit he took our nature upon him and was born of
the Virgin Mary his mother, that being himself without sin
he might make us clean from all sin.

 Lent
And now we give you thanks because through him you
have given us the spirit of discipline, that we may triumph
over evil and grow in grace.

 The Cross
And now we give you thanks because for our sins he was
lifted high upon the cross, that he might draw the whole
world to himself; and, by his suffering and death, become
the source of eternal salvation for all who put their trust
in him.

 Maundy Thursday
And now we give you thanks because when his hour had
come, in his great love he gave this supper to his disciples,
that we might proclaim his death, and feast with him in
his kingdom.

 The Resurrection
And now we give you thanks because you raised him
gloriously from the dead. For he is the true Paschal Lamb
who was offered for us and has taken away the sin of the
world. By his death he has destroyed death, and by his
rising again he has restored to us eternal life.
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 រដូវន្រការយកនិស្រស័យជាមនុស្រស
ឥឡូវនៃះ  យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះដោយសារតៃឫទា្ធៃនុភាពនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏
វិសុទ្ធ នោះទៃង់បានទទួលយកនិសៃស័យជាមនុសៃសរបស់យើងខ្ញុំមកដាក់លើអង្គទៃង់ ហើយ
បានកើតជាមនុសៃសមកតាមរយៈមតារបស់ទៃង់ នងកៃមុំពៃហ្មចារី ម៉ៃរី  ដោយរូបអង្គទៃង់ 
នោះទៃង់គា្មៃនបាបសោះ ដៃលទៃង់អាចធ្វើឲៃយយើងខ្ញុំបានសា្អៃតពីគៃប់បាបទាំងអស់បាន។

 រដូវតម
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះតាមរយៈទៃង់ នោះពៃះអង្គបានបៃទានឲៃយ
យើងខ្ញុមំនសតិអារម្មណ៍ដៃលមនវិន័យ ដៃលយើងខ្ញុំអាចមនជ័យជម្នះលើសៃចក្តី អាកៃក់  
និង រីកចមៃើនក្នុងពៃះគុណ។

 រដូវឈើឆ្ក្រង
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះ ដោយសារតៃបាបរបស់យើងខ្ញុំ នោះទៃង់
តៃូវបានគៃលើកដាក់លើឈើឆ្កៃង ការនៃះក៏ធ្វើឲៃយទៃង់អាចទាញពិភពលោកទាំងមូលទៅឯ
ទៃង់ ហើយដោយសារតៃការរងទុក្ខ និង ការសុគតរបស់ទៃង់ នោះនំឲៃយមនបៃភពនៃសៃចក្ត ី
សង្គៃៃះដ៏អស់កលៃបជានិច្ច សមៃៃប់អស់អ្នកណាដៃលបានដាក់ជំនឿរបស់ទៅលើទៃង់។

 ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ន្រអាហារល្ង្រចចុងក្រ្រយរបស់ព្រះគ្រិស្ត
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះនៅពៃលដៃលពៃលវៃលារបស់ទៃង់បាន 
មកដល់ នោះទៃង់បានបៃទានអាហារនៃះដល់ពួកសិសៃសរបស់ទៃង់ នៅក្នុងសៃចក្តីសៃឡាញ ់
ដ៏មហិមរបស់ទៃង់ បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចបៃកាសពីសៃចក្តីសុគត និង ធ្វើពិធីលៀង 
ជាមួយទៃង់នៅក្នុងនគររបស់ទៃង់។

 បុណ្រយព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះ ពៃះអង្គបានលើកទៃង់ឲៃយមនពៃះជន្មរស់
ពីសា្លៃប់ឡើងវិញដោយសិរីរុងរឿង  ដៃបិតទៃង់ជាកូនចៀមសមៃៃប់ បុណៃយរំលងដ៏ពិត ដៃល 
តៃូវបានថ្វៃយជំនួសយើងខ្ញុំ ហើយទៃង់បានដកអំពើបាបនៃពិភពលោកចៃញ។  ដោយសារ 
ការសៃចក្តីសុគតរបស់ទៃង់ នោះទៃង់បានបំផ្លៃញសៃចក្តីសា្លៃប់ ហើយដោយសារការមន 
ពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ នោះទៃង់បានធ្វើឲៃយយើងខ្ញុំមនជីវិតអស់កលៃបជានិច្ចឡើងវិញ។

៤៣43



HOLY COMMUNION

 The Ascension
And now we give you thanks because you have highly
exalted him, and given him the name which is above all
other names, that at the name of Jesus every knee shall bow.

 Pentecost: Baptism and Confirmation
And now we give you thanks because by the Holy Spirit you
lead us into all truth, and give us power to proclaim
your gospel to the nations, and to serve you as a royal
priesthood.

 Trinity Sunday
And now we give you thanks because you have revealed
your glory as the glory of your Son and of the Holy Spirit:
three persons equal in majesty, undivided in splendour, yet
one Lord, one God, ever to be worshipped and adored.

 Saints’ Days
And now we give you thanks for the work of your grace
in the life of Saint N and that by the same grace you lead
us in the way of holiness setting before us the vision of
your glory.

 Dedication
And now we give you thanks for your blessing on this house
of prayer, where through your grace we offer you the
sacrifice	of	praise,	and	are	built	by	your	Spirit	into	a	temple
made without hands, even the body of your Son Jesus
Christ.
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 ការយាងឡើងទៅសា្ថ្រនសួគ៌របស់ព្រះគ្រិស្ត
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះ ពៃះអង្គបានលើកតម្កើងទៃង់យ៉ៃងខ្ពស់ 
ហើយបានបៃទានឲៃយទៃង់នូវនមមួយ ដៃលលើសអស់ទាំងនម គៃប់ជង្គង់នឹងលុតកៃៃប 
នៅពៃលឮពៃះនមពៃះយៃស៊ូ។

 បុណ្រយថ្ង្រទី៥០៖ពិធីជ្រមុជទឹកនិងពីធីបញ្ជ្រក់ជំនឿ
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះដោយសារពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នោះពៃះ 
អង្គដឹកនំយើងខ្ញុំចូលទៅក្នុងសៃចក្ដីពិតទាំងអស់ និង បៃទានឲៃយយើងខ្ញុំមនឫទា្ធៃនុភាព 
ដើមៃបីបៃកាសដំណឹងល្អរបស់ពៃះអង្គដល់គៃប់អស់ទាំងសាសន៍ និង ដើមៃបីបមៃើពៃះអង្គដូច
ជាភាពជាបូជាចារៃយក្នុងដំណាក់ស្ដៃច។ 

 ថ្ង្រអាទិត្រយព្រះត្រ្រឯក(ថ្ង្រអាទិត្រយបន្ទ្រប់ពីបុណ្រយថ្ង្រទី៥០)
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះពៃះអង្គបានបើកសម្តៃងសិរីរុងរឿងរបស់
ពៃះអង្គ ដូចជាសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ និង របស់ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ 
ពៃះអង្គ ៖ ពៃះអង្គទាំងបីអង្គមនភាពស្មើគា្នៃក្នុងភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿង ហើយមិនមន ការបៃង 
ចៃកក្នុងតៃជានុភាព តៃជាពៃះអម្ចៃស់តៃមួយ ជាពៃះជាម្ចៃស់តៃមួយ ដៃលតៃូវថ្វៃយបង្គំ 
ហើយតៃូវលើកតម្តើង។

 ថ្ង្ររំលឹកពួកអ្នកបរិសុទ្ធ
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គចំពោះការងារនៃពៃះគុណរបស់ពៃះអង្គ
ក្នុងជីវិតអ្នកបរិសុទ្ធ (ឈ្មៃះ) និង  ដោយសារ ពៃះគុណដូចគា្នៃនៃះ នោះពៃះអង្គ
ដឹកនំយើងខ្ញុំ ក្នុងផ្លូវនៃសា្ថៃនភាពបរិសុទ្ធ និង ដាក់ទសៃសនៈនៃសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះអង្គ
នៅចំពោះមុខយើងខ្ញុំ។

 ពិធីសម្ព្រធផ្រស្រងៗ
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ចំពោះពៃះពររបស់ពៃះអង្គមកលើផ្ទះនៃសៃចក្តី 
អធិសា្ឋៃននៃះ តាមរយៈពៃះគុណ របស់ ពៃះអង្គ  នោះផ្ទះនៃះ បាន ជាទីដៃលយើងខ្ញុំថ្វៃយយញ្ញ 
បូជានៃការសរសើរ ហើយតៃូវបានសា្ថៃបនឡើងដោយពៃះវិញ្ញៃណរបស់ ពៃះអង្គ ឲៃយទៅជាពៃះ 
វិហារដៃលមិនមៃនធ្វើដោយដៃ តៃដោយពៃះកាយនៃពៃះបុតៃៃគឺរបស់អង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត។
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 Marriage
And now we give you thanks because you have made
the union between Christ and his Church a pattern for the
marriage between husband and wife.

President  Therefore with angels and archangels,
 and with all the company of heaven,
 we proclaim your great and glorious
 name, forever praising you and saying:
All  Holy, holy, holy Lord,
 God of power and might,
 heaven and earth are full of your glory!
 Hosanna in the highest!

This ANTHEM  may also be used.

Blessed is he who comes in the
name of the Lord!
Hosanna in the highest!

 Kneel
President  Accept our praises, heavenly Father,

through your Son our Saviour Jesus Christ;
and as we follow his example and obey his command,
grant that by the power of your Holy Spirit
these gifts of bread and wine
may be to us his body and his blood;
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 ពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍
ឥឡូវនៃះ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ពីពៃៃះពៃះអង្គបានចងសម្ពន្ធរវាងពៃះគៃិស្ត និង 
ពួកជំនុំទៃង់ ជាគំរូនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ រវាង គូសា្វៃមី និង ភរិយ។

 អធិបតី ដូច្នៃះ សូមឲៃយពួកទៃវតា និង មហាទៃវតាទាំងអស់ ហើយនិង
    គៃប់កៃុមទាំងអស់នៅឋានសួគ៌ យើងខ្ញុំសូមបៃកាសពីពៃះនម
    ដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដម និង ពោរពៃញដោយសិរីរុងរឿង 
    ហើយសរសើរតម្កើងពៃះអង្គ ដោយសូតៃថ ៖

 ទាំ្រំងអស់គ្ន្រ ពេះដ៏វិសុទ្ធពេះដ៏វិសុទ្ធពេះដ៏វិសុទ្ធ
   គឺពេះអមា្ចេស់ជាពេះជាមា្ចេស់ដ៏មានឫទា្ធេនុភាពនិងពេះចេសា្ដេ
   ឋានសួគ៌និងផេនដីមានពោរពេញដោយសិរើរុងរឿងរបស់ពេះអង្គ។
   ហូសាណានៅឋានខ្ពស់បំផុត។

 អាចបៃើ ចមៃៀងខ្លី នៃះ

    សូមបេេសបេទានពរដល់ទេង់ដេលយាងមកក្នុងពេះនាមពេះអមា្ចេស់។
   ហូសាណានៅឋានខ្ពស់បំផុត។

 លុតជង្គង់
 អធិបតី ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ! សូមទទួលយក
    នូវការសរសើរតម្កើងរបស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈពៃះបុតៃៃរបស់ ពៃះអង្គ 

គឺជា ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដ ដៃលជាពៃះសង្គៃៃះនៃយើងខ្ញុំ។ 
នៅពៃលដៃលយើងខ្ញុំដើរតាមគំរូរបស់ទៃង់ និង សា្ដៃប់បងា្គៃប់
តាមបញ្ញត្តិរបស់ទៃង់ នោះសូមបៃៃសបៃទានដោយឫទា្ធៃនុភាពនៃ
ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ នូវអំណយនំបុ័ង និង 
សៃៃទំពាំងបាយជូនៃះ ទៅជាពៃះកាយរបស់ទៃង់ និង ពៃះលោហិត
របស់ទៃង់ដល់យើងខ្ញុំ។
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Who in the same night that he was betrayed,
took bread and gave you thanks;
he broke it and gave it to his disciples,
saying, Take, eat;
this is my body which is given for you;
do this in remembrance of me.
In the same way, after supper,
he took the cup and gave you thanks;
he gave it to them saying,

Drink this, all of you;
this is my blood of the new covenant,
which is shed for you and for many for the
forgiveness of sins.
Do this, as often as you drink it,
in remembrance of me.

 All Christ has died,
  Christ is risen,
  Christ will come again.

 President  Therefore, heavenly Father,
  we remember his offering of himself

made once for all upon the cross,
and proclaim his mighty resurrection
and glorious ascension.
As we look for his coming in glory,
we celebrate with this bread and this cup
his	one	perfect	sacrifice.
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នៅយប់ដដៃល ពៃលគៃបានកៃបត់ដោយចាប់បញ្ជូនទៃង់ 
នោះទៃង់បានយកនំបុ័ងមកកាន់ និង អរពៃះគុណពៃះអង្គ ជាម្ចៃស់។  
ទៃង់ក៏បានកាច់នំបុ័ង ហើយបៃទានឲៃយពួកសិសៃសទៃង់ រួចទៃង់មនពៃះ 
បន្ទូលថ ៖ 
 «ចូរទទួល និង ពិសាចុះ  នៃះជា រូបកាយខ្ញុំ  ដៃលតៃូវបូជាសមៃៃប់អ្នករាល់គា្នៃ 

ចូរធ្វើពិធីនៃះដើមៃបី រំឭកដល់ខ្ញុំ»។
លុះបន្ទៃប់ពីអាហារលា្ងៃចរួចហើយ ទៃង់ធ្វើតាមបៃបដដៃល 
ទៃង់បានយកពៃងមកកាន់ ហើយអរពៃះគុណពៃះអង្គ  
រួចទៃង់បានបៃទានឲៃយពួកសិសៃសទៃង់ ក៏មនពៃះបន្ទូលថ ៖ 

«ចូរអ្នករាល់គា្នៃ ពិសាពីពៃងនៃះ។ 
នៃះជាពៃងនៃសម្ពន្ធមៃតៃីថ្មី ចងឡើងដោយលោហិតរបស់ខ្ញុំ  
ដៃលខា្ចៃយសមៃៃប់អ្នក និងមនុសៃសជាចៃើនទៀត 
សមៃៃប់ការអត់ទោសបាប។ 
គៃប់ពៃលដៃលអ្នករាល់គា្នៃពិសា ចូរធ្វើដូច្នៃះ ដើមៃបីរំឭកដល់ខ្ញុំ» ។

ទាំងអស់គ្ន្រ ពេះគេិស្ដបនសុគត
 ពេះគេិស្ដបនរស់ឡើងវិញ
 ពេះគេិស្ដនឹងយាងតេឡប់មកវិញ។

 អធិបតី ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ! 
   យើងខ្ញុំចងចាំពីតងា្វៃយរូបអង្គទៃង់ 
   ដៃលបានធ្វើម្តងសមៃៃចគៃប់ការទាំងអស់ នៅលើឈើឆ្កៃង 

ហើយយើងខ្ញុំបៃកាសពីការមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញដ៏មនពៃះចៃសា្តៃ 
និង ការយងទៅនគរឋានសួគ៌របស់ទៃង់ ដៃលបៃកបដោយសិរីរុងរឿង។  
ពៃលយើងខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំការយងតៃឡប់មកវិញរបស់ទៃង់ ក្នុងសិរីរុងរឿង 
នោះយើងខ្ញុំក៏ធ្វើពិធីនៃះ ដោយបៃើបៃៃស់នំបុ័ងនៃះ និង ពៃងនៃះ 
បៃៃរឰពីយញ្ញបូជាដ៏គៃប់លក្ខណ៍តៃមួយរបស់ទៃង់។
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Accept through him, our great high priest,
this	our	sacrifice	of	thanks	and	praise;
and as we eat and drink these holy gifts
in the presence of your divine majesty,
renew us by your Spirit,
inspire us with your love,
and unite us in the body of your Son,
Jesus Christ our Lord.

Through him, and with him, and in him,
by the power of the Holy Spirit,
with all who stand before you in earth and heaven,
we worship you, Father almighty,
in songs of everlasting praise:

 All Blessing and honour and glory and
  power be yours forever and ever.
  Amen.
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តាមរយៈទៃង់ ដៃលជាមហាបូជាចារៃយដ៏ឧត្ដុង្គឧត្ដមនៃយើងខ្ញុំ 
សូមពៃះអង្គទទួលយកយញ្ញបូជានៃការអរពៃះគុណ និង ការសរសើរ តម្កើង
របស់យើងខ្ញុំនៃះ។ 
ហើយនៅពៃលដៃលយើងខ្ញុំបរិភោគ និង ពិសានូវពៃះអំណយបរិសុទ្ធ 
ទាំងនៃះ នៅក្នុងពៃះវត្ដមននៃ ពៃះអង្គ ដ៏ថ្កុំថ្កើងរុងរឿង  
នោះសូមកៃយើងខ្ញុំឡើងវិញ ដោយពៃះវិញ្ញៃណរបស់ពៃះអង្គ 
សូមជំរុញចិត្ដយើងខ្ញុំឲៃយមនសៃចក្ដីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ 
ហើយសូមឲៃយយើងខ្ញុំបានរួមនៅក្នុងរូបកាយរបស់ពៃះបុតៃៃពៃះអង្គ 
គឺពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដ ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

តាមរយៈទៃង់ និង ជាមួយទៃង់ ពៃមទាំងនៅក្នុងទៃង់
ដោយឫទា្ធៃនុភាពនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ហើយជាមួយ
អស់អ្នកដៃលឈរនៅចំពោះពៃះអង្គ នៅលើផៃនដី និង ឋានសួគ៌ 
យើងខ្ញុំសូមថ្វៃយបង្គំពៃះអង្គ ពៃះបិតាដៃលមនគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ 
ដោយចមៃៀងសរសើរតម្កើងដ៏អស់កលៃបតរៀងទៅ ៖ 

ទាំងអស់គ្ន្រ សូមពេះពរពេះកិត្ដិនាមសិរើរុងរឿងនិងឫទា្ធេនុភាពជារបស់ផងពេះអង្គ
 នៅអស់កលេបជាអង្វេងតរៀងទៅ។អាម៉េន។
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 THE COMMUNION

22  THE LORD’S PRAYER

 President  As our Saviour taught us, so we pray.
 All  Our Father in heaven,

hallowed be your name,
your Kingdom come, your will be done,
on earth as in heaven.
Give us this day our daily bread.
Forgive us our sins,
as we forgive those who sin against us.
Lead us not into temptation
but deliver us from evil.

For the Kingdom, the power, and the
glory are yours
now and forever. Amen.

23 The president breaks the consecrated bread, saying
  

We break this bread
to share in the body of Christ.

 All  Though we are many, we are one body,
  because we all share in one bread.
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ពិធីសម្ពន្ធមេតេីដ៏វិសុទ្ធ
២២ សៃចក្ដីអធិសា្ឋៃនរបស់ពៃះអម្ចៃស់

 អធិបតី ដូចជាពៃះអង្គសង្គៃៃះនៃយើងបានបងៃៀនយើង ដូច្នៃះយើងអធិសា្ឋៃន៖

 ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះបិតានេយើងខ្ញុំដេលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ!
សូមសម្តេងពេះនាមដ៏វិសុទ្ធរបស់ពេះអង្គឲេយមនុសេសលោកសា្គេល់
សូមឲេយរាជេយពេះអង្គបនមកដល់សូមឲេយពេះហឫទ័យរបស់ពេះអង្គ
បនសមេេចនៅលើផេនដីដូចនៅឋានសួគ៌ដេរ។សូមបេទានអាហារ
ដេលយើងខ្ញុំតេូវការនៅថ្ងេនេះសូមអត់ទោសឲេយយើងខ្ញុំ
ដូចយើងខ្ញុំអត់ទោសឲេយអស់អ្នកដេលបនបេពេឹត្តខុសនឹងយើងខ្ញុំ។
សូមកុំបណោ្តេយឲេយយើងខ្ញុំចាញ់ការលេបួងឡើយ
តេសូមរំដោះយើងខ្ញុំឲេយរួចពីមារកំណាច។

ដេបិតនគរឫទា្ធេនុភាពនិងសិរើរុងរឿងជារបស់ផងពេះអង្គ
នៅអស់កលេបជាអង្វេងតរៀងទៅ។អាម៉េន។

២៣ អធិបតីកាច់នំបុ័ង ដៃលបានធ្វើឲៃយបរិសុទ្ធ រួចមនបៃសាសន៍ថ ៖

យើងខ្ញុំកាច់នំបុ័ងនៃះ 
ដើមៃបីមនចំណៃកក្នុងរូបកាយរបស់ពៃះគៃិស្ដ។ 

 ទាំងអស់គ្ន្រ ទោះបើយើងខ្ញុំមានគ្នេចេើននាក់ក្តីតេយើងខ្ញុំមានរូបកាយតេមួយ
  ពីពេេះយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នេទទួលចំណេកពីនំបុ័ងតេមួយ។
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24 Prayer of Humble Access :

 All may say

We do not presume
to come to this your table, merciful Lord,
trusting in our own righteousness,
but in your manifold and great mercies.
We are not worthy so much as to
gather up the crumbs under your table.
But you are the same Lord whose nature is
always to have mercy.
Grant us therefore, gracious Lord,
so to eat the flesh of your dear Son
Jesus Christ
and to drink his blood
that we may evermore dwell in him
and he in us. Amen.

25 Before the distribution the president says

Draw near with faith. Receive the body of our
Lord Jesus Christ which he gave for you,
and his blood which he shed for you.
Eat and drink in remembrance that he died
for you, and feed on him in your hearts
by faith with thanksgiving.
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២៤ សៃចក្តីអធិសា្ឋៃនចូលទៅចំពោះពៃះដោយបន្ទៃបខ្លួន ៖

 ទាំងអស់គា្នៃនិយយថ ៖

ឱពេះអមា្ចេស់ដ៏ពោរពេញដោយសេចក្ដីមេតា្ដេករុណាអើយ!
យើងខ្ញុំមិនហា៊េនមកកាន់តុរបស់ពេះអង្គ
ដោយពឹងផ្អេកលើសេចក្ដីសុចរិតរបស់យើងខ្ញុំទេក៏ប៉ុន្ដេដោយពឹងផ្អេកនៅលើ
សេចក្ដីមេតា្ដេករុណាដ៏មហិមាហើយលើសលប់របស់ពេះអង្គ។
យើងខ្ញុំមិនស័ក្តិសមទេសូមេបីតេទទួលចំណីដេលធា្លេក់នៅកេេមតុ
របស់ពេះអង្គក៏មិនស័ក្តិសមដេរ។
ប៉ុន្ដេពេះអង្គនៅតេជាពេះអមា្ចេស់ដដេលជាពេះអមា្ចេស់
មានពេញទៅដោយសេចក្ដីមេតា្តេករុណា។
ដូច្នេះពេះអមា្ចេស់ដេលពេញដោយពេះគុណអើយ!
សូមមេតា្ដេករុណាដល់យើងខ្ញុំបនបរិភោគរូបកាយរបស់ពេះបុតេេ
ជាទីសេឡាញ់របស់ពេះអង្គពេះយេស៊ូគេិស្ដ
និងពិសាពេះលោហិតរបស់ទេង់
ដើមេបីឲេយយើងខ្ញុំអាចនឹងរស់នៅអស់កលេបជានិច្ចនៅក្នុងទេង់
ហើយទេង់ក្នុងយើងខ្ញុំ។អាម៉េន។

២៥ មុនពៃលចៃកចាយ  អធិបតីតៃូវមនបៃសាសន៍ថ   ៖

សូមចូលទៅជិតទៃង់ដោយជំនឿ សូមទទួលយករូបកាយពៃះអម្ចៃស់
ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដនៃយើង ដៃលទៃង់បានបៃទានសមៃៃប់បងប្អូន 
និង ពៃះលោហិតទៃង់ ដៃលបានបង្ហូរសមៃៃប់បងប្អូន។ 
សូមបរិភោគ និង ពិសា ដោយនឹកចាំថ ពៃះអង្គបានសុគត 
សមៃៃប់បងប្អូន ហើយចូរនឹកចាំនៅក្នុងចិត្ដ
ដោយជំនឿ រួមជាមួយការអរពៃះគុណ។
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26 The president and people receive the communion. At the distribution the
 minister says to each communicant

The body of Christ keep you in eternal life.
The blood of Christ keep you in eternal life.

27 During the distribution hymns and anthems may be sung.

28  If	either	or	both	of	the	consecrated	elements	be	likely	to	prove	insufficient,	
 the president himself returns to the holy table and adds more, saying these words.

Father, giving thanks over the bread and the
cup according to the institution of your Son
Jesus Christ, who said, Take, eat; this is my
body (and/or Drink this; this is my blood) we
pray that this bread/wine also may be to us
his body/blood, to be received in
remembrance of him.

29 Any consecrated bread and wine which is not required for purposes of communion 
 is consumed at the end of the distribution or after the service.
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២៦ អធិបតី និង ពួកជំនុំ ទទួលពិធីសម្ពន្ធមៃតៃីបរិសុទ្ធ នៅពៃលចៃកចាយ 
 អ្នកបៃគល់តៃូវនិយយទៅកាន់អ្នកដៃលទទួលពិធីនៃះម្នៃក់ម្ដងៗថ ៖

ពៃះកាយពៃះគៃិស្ដថៃរកៃសាអ្នកស្ថិតក្នុងជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច
ពៃះលោហិតពៃះគៃិស្ដថៃរកៃសាអ្នកស្ថិតក្នុងជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច

២៧ នៅក្នុងកំឡុងពៃលចៃកចាយ បៃហៃលជាអាចចៃៀងបទចមៃៀងអមជាមួយ ។

២៨ បៃសិនបើនំបុ័ង និង សៃៃទំពាំងបាយជូរបរិសុទ្ធខ្វះ 
 នោះអធិបតីផ្ទៃល់តៃូវតៃឡប់ទៅឯតុបរិសុទ្ធ  ហើយបន្ថៃមទៀត ដោយមនបៃសាសន៍ថ ៖ 

ឱពៃះបិតាអើយ! សូមអរពៃះគុណសមៃៃប់នំបុ័ង និង ពៃង 
ដៃលយោងទៅតាមការបងៃៀនរបស់ពៃះបុតៃៃពៃះអង្គ 
ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដ ដោយទៃង់មនបន្ទូលថ «ចូរយក ហើយពិសាចុះ 
នៃះគឺជារូបកាយ (និង/ឬ លោហិតរបស់ខ្ញុំ)»។ 
យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃន សូមឲៃយ នំបុ័ង នៃះ/សៃៃនៃះ  ផងដៃរ 
បានជាពៃះកាយ/ពៃះលោហិតរបស់ទៃង់ 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចទទួល ដោយរំឭកដល់ទៃង់។

២៩ នំបុ័ង និង សៃៃបរិសុទ្ធដៃលនៅសល់ តៃូវតៃពិសាឲៃយអស់នៅពៃលបញ្ចប់ការចៃកចាយ ឬនៅពៃល
 ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធី ។
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 AFTER COMMUNION

30  AN APPROPRIATE SENTENCE may be said.

31  Kneel

 President  Heavenly Father, we give you thanks and
praise, that when we were still far off you
met us in your Son and brought us home.
Dying and living, he declared your love,
gave us grace, and opened the gate of
glory. May we who share Christ’s body
live his risen life; we who drink his cup
bring life to others; we whom the Spirit
lights	give	light	to	the	world.	Keep	us	firm
in the hope you have set before us, so
we and all your children shall be free, and
the whole earth live to praise your name;
through Christ our Lord. Amen.

32  All  Almighty God,
we thank you for feeding us
with the body and blood of your
Son Jesus Christ.
Through him we offer you our souls
and bodies to be a living sacrifice.
Send us out
in the power of your Spirit
to live and work
to your praise and glory. Amen.
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បន្ទេប់ពីពិធីសម្ពន្ធមេតេីដ៏វិសុទ្ធ
៣០ អាចបៃើបៃយោគតៃឹមតៃូវសមរមៃយណាមួយ។

៣១ លុតជង្គង់

 អធិបតី ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ! យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណ 
និង សរសើរតម្កើងពៃះអង្គ គឺនៅពៃលយើងខ្ញុំនៅឆ្ងៃយពីពៃះអង្គ 
នោះពៃះអង្គបានជួបយើងខ្ញុំនៅក្នុងពៃះបុតៃៃពៃះអង្គ ហើយនំ
យើងខ្ញុំតៃឡប់ទៅដំណាក់របស់ពៃះអង្គវិញ។ 
នៅក្នុងការសុគត និង ការរស់ឡើងវិញ នោះទៃង់បានបៃកាសសៃចក្ដី
សៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ បានផ្ដល់ពៃះគុណដល់យើងខ្ញុំ ហើយបាន បើកចំហ 
ទា្វៃរនៃសិរីរុងរឿង។ សូមឲៃយយើងខ្ញុំ ដៃលរួមចំណៃកក្នុងពៃះកាយរបស់
ពៃះគៃិស្ដ បានរស់ក្នុងជីវិតរស់ឡើងវិញនៃទៃង់។ យើងខ្ញុំដៃលពិសា
ពីពៃងនៃទៃង់ នឹងនំជីវិតដល់អ្នកដទៃ។ ពៃះវិញ្ញៃណបំភ្លឺយើងខ្ញុំ ហើយ 
យើងខ្ញុំនឹងផ្តល់ពន្លឺដល់ពិភពលោក។ សូមពងៃឹងយើងខ្ញុំនៅក្នុងក្តីសងៃឃឹម 
ដៃលពៃះអង្គបានរៀបចំនៅខាងមុខយើងខ្ញុំ ដូច្នៃះ យើងខ្ញុំ និង បុតៃធីតារបស់ 
ពៃះអង្គទាំងអស់  នឹងមនសៃរីភាព ហើយពិភពទាំងមូលនឹងរស់ 
ដើមៃបីសរសើរតម្កើងពៃះនមពៃះអង្គ 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដ ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។អាម៉េន។

៣២ ទាំងអស់គ្ន្រ ឱពេះអមា្ចេស់ដ៏មានអំណាចគេប់ពេះចេសា្ដេអើយ!
យើងខ្ញុំសូមអរពេះគុណពេះអង្គសមេេប់ការផ្ដល់ដល់យើងខ្ញុំ
នូវពេះកាយនិងពេះលោហិតនេពេះបុតេេពេះអង្គគឺជាពេះយេស៊ូគេិស្ដ។
តាមរយៈទេង់យើងខ្ញុំសូមថ្វេយពេលឹងនិងរូបកាយរបស់យើងខ្ញុំ
ជាយញ្ញបូជាដ៏រស់។
សូមបញ្ជូនយើងខ្ញុំចេញទៅក្នុងឫទា្ធេនុភាពនេពេះវិញ្ញេណរបស់ពេះអង្គ
ដើមេបីឲេយយើងខ្ញុំរស់នៅនិងធ្វើការក្នុងការសរសើរតម្កើង
និងការថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះអង្គ។អាម៉េន។
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 THE DISMISSAL

33 The president may say this or an alternative BLESSING.

The peace of God, which passes all
understanding, keep your hearts and minds in
the knowledge and love of God, and of his Son
Jesus Christ our Lord; and the blessing of God
almighty, the Father, the Son, and the Holy
Spirit, be among you, and remain with you
always. Amen.

 Advent
Christ the Son of Righteousness shine upon you and scatter
the darkness from before your path; and the blessing of God
Almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit, be upon
you and remain with you always. Amen.

 Christmas
Christ, who by his incarnation gathered into one all things
earthly	and	heavenly,	fill	you	with	his	joy	and	peace;	and	the
blessing of God Almighty, the Father, the Son and the Holy
Spirit, be upon you and remain with you always. Amen.

 Epiphany
Christ the Son of God gladden your hearts with the good
news of his kingdom; and the blessing of God Almighty, the
Father, the Son and the Holy Spirit, be upon you and remain
with you always. Amen.
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 ការបញ្ជូនចៃញទៅ

៣៣ អធិបតីអាចអធិសា្ឋៃនជូន ពៃះពរ ដូចខាងកៃៃម ឬអាចបៃើការជូនពរផៃសៃងវិញ

សូមសៃចក្តីសុខសាន្តរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលហួសពីការសា្មៃន
របស់មនុសៃស នឹងស្ថិតជាប់ក្នុងចិត្តគំនិតបងប្អូននៅ ក្នុង ចំណៃះ ដឹង 
 និង សៃចក្ដីសៃឡាញ់នៃពៃះជាម្ចៃស់ និង នៃពៃះបុតៃៃរបស់ទៃង់  
ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ដ ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើង។ ហើយសូមពៃះពរនៃ
ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលមនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង
ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចំណមបងប្អូន ពៃមទាំង
ស្ថិតជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។ អាម៉េន។

 រដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្ត
សូមពៃះគៃិស្តដៃលជាពៃះបុតៃៃនៃសៃចក្តីសុចរិត បំភ្លឺមកលើបងប្អូន ហើយបណ្តៃញសៃចក្ត ី 
ងងឹតចៃញពីមុខផ្លូវរបស់បងប្អូន។ សូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលមនអំណាច គៃប់ពៃះ 
ចៃសា្ដៃ ពៃះបិតាពៃះបុតៃៃ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចំណមបងប្អូន  ពៃមទា ំង 
ស្ថិតជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។ អាម៉េន។

 បុណ្រយណូអ្រល
សូមពៃះគៃិស្ត ដៃលបានបៃមូលគៃប់ទាំងអស់នៅផៃនដី និង សា្ថៃនសួគ៌ឲៃយរួមមកតៃមួយ  
ដោយការយកនិសៃស័យជាមនុសៃស បានបំពៃញបងប្អូននូវសៃចក្តីអំណរ និង សៃចក្តី  សុខ 
សាន្ត។ ហើយសូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់ដៃលមនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ 
និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចំណមបងប្អូន ពៃមទាំងស្ថិតជាមួយបងប្អូននៅគៃប់
ពៃល វៃលា។ អាម៉េន។

 រដូវការបើកសម្ត្រងរបស់គ្រិស្ត
សូមពៃះគៃិស្តដៃលជាពៃះបុតៃៃនៃពៃះជាម្ចៃស់ ធ្វើឲៃយចិត្តរបស់បងប្អូនបានសបៃបាយ រីករាយ  
នឹងដំណឹងល្អនៃនគររបស់ទៃង់។ ហើយសូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់  ដៃលមន អំណាច គៃប់ 
ពៃះចៃសា្ដៃ ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចំណមបងប្អូន ពៃមទាំង 
ស្ថិតជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។ អាម៉េន។
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 Ash Wednesday to Lent 4
Christ give you grace to grow in holiness, to deny
yourselves, take up your cross, and follow him; and the
blessing of God Almighty, the Father, the Son and the Holy
Spirit, be upon you and remain with you always. Amen.

 Lent 5 and Holy Week
Christ	crucified	draw	you	to	himself,	to	find	in	him	a	sure
ground	for	faith,	a	firm	support	for	hope,	and	the	assurance
of sins forgiven; and the blessing of God Almighty, the
Father, the Son and the Holy Spirit, be upon you and remain
with you always. Amen.

 Easter
The God of peace, who brought again from the dead our
Lord Jesus, that great shepherd of the sheep, through the
blood of the eternal covenant, make you perfect in every
good	work	to	do	his	will,	working	in	you	that	which	is	well-pleasing
in his sight; and the blessing of God Almighty, the
Father, the Son and the Holy Spirit, be upon you and remain
with you always. Amen.

 Ascension
Christ	our	King	make	you	faithful	and	strong	to	do	his	will,
that you may reign with him in glory; and the blessing of
God Almighty, the Father, the Son and the Holy Spirit, be
upon you and remain with you always. Amen.
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 ថ្ង្រពុធយំសោកចំពោះអំពើបាបរហូតដល់រដូវតមសបា្ត្រហ៍ទី៤
សូមពៃះគៃិស្ត បៃទានពៃះគុណដល់បងប្អូន ដើមៃបីឲៃយអាចរីកចមៃើនក្នុងភាព បរិសុទ្ធ  ដើមៃបី 
លះបង់ខ្លួនរបស់បងប្អូនចោល តៃូវលីឈើឆ្កៃងរបស់បងប្អូន ហើយដើរតាមទៃង់ចុះ។ ហើយ 
សូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលមនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង 
ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចណំមបងប្អូន ពៃមទាំងស្ថិតជាមួយបងប្អូន នៅគៃប់ ពៃល 
វៃលា។ អាម៉េន។

 រដូវតមសបា្ត្រហ៍ទី៥និងសបា្ត្រហ៍ន្រស្រចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហមិរបស់ព្រះគ្រិស្ត
សូមពៃះគៃិស្តដៃលបានជាប់ឆ្កៃង ទាញបងប្អូនទៅឯទៃង់ ដើមៃបីឲៃយបងប្អូនបានរកឃើញនូវ 
មូលដា្ឋៃនគៃឹះដ៏បៃៃកដចំពោះជំនឿ នូវទីគាំទៃដ៏រឹងមំចំពោះសៃចក្តីសងៃឃឹម និង ការធាន រា៉ៃប់រង 
នៃការអត់ទោសបាប នៅក្នុងទៃង់។ ហើយសូមពៃះពរនៃ ពៃះជាម្ចៃស់  ដៃលមន អំណាចគៃប់ 
ពៃះចៃសា្ដៃ ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ  នឹងគង់ក្នុង ចំណម បងប្អូន ពៃមទាំង
ស្ថិតជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។ អាម៉េន។

 រដូវព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
សូមពៃះជាម្ចៃស់នៃសៃចក្តីសុខសាន្ត ដៃលបានរស់ពីសា្លៃប់សុគតឡើងវិញ គឺពៃះអម្ចៃស់ 
ពៃះយៃស៊ូរបស់យើង ដៃលជាអ្នកគងា្វៃលចៀមដ៏អសា្ចៃរៃយ តាមរយៈពៃះលោហិតនៃសម្ពន្ធមៃតៃី
ដ៏អស់កលៃបជានិច្ច បានធ្វើឲៃយបងប្អូនគៃប់លក្ខណ៍ក្នុងគៃប់ការ ល្អ  ដើមៃបីធ្វើតាមបំណង ពៃះ 
ហឫទ័យទៃង់ ដៃលនឹងធ្វើការក្នុងបងប្អូននូវអ្វីៗដៃលធ្វើឲៃយទៃង់សព្វពៃះហឫទ័យ ។ ហើយសូម 
ពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់ដៃលមនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ គឺជាពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះ 
វិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចណំមបងប្អូន   ពៃមទាំងស្ថិតជាមួយ បងប្អូននៅគៃប់ ពៃលវៃលា។ 
អាម៉េន។

 ការលើកព្រះគ្រិស្តឡើងទៅសា្ថ្រនសួគ៌
សូមពៃះគៃិស្ត ដៃលជាមហាកៃសតៃរបស់យើង បានធ្វើឲៃយបងប្អូនមនភាពសោ្មៃះតៃង់ និង រឹងមំ 
ដើមៃបីធ្វើតាមបំណងពៃះហឫទ័យទៃង់ ដៃលបងប្អូនអាចនឹងសោយរាជៃយជាមួយ ទៃង់ ក្នុងសិរី 
រុងរឿង។ ហើយសូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់ដៃលមនអំណាចគៃប់ ពៃះចៃសា្ដៃ  ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ 
និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចណំមបងប្អូន  ពៃមទាំងស្ថិតជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ 
ពៃលវៃលា។ អាម៉េន។
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HOLY COMMUNION

 Pentecost
The Spirit of truth lead you into all truth, give you grace to
confess that Jesus Christ is Lord; and to proclaim the word
and works of God; and the blessing of God Almighty, the
Father, the Son and the Holy Spirit, be upon you and remain
with you always. Amen.

 Trinity Sunday
God the Holy Trinity make you strong in faith and love,
defend you on every side, and guide you in truth and peace;
and the blessing of God Almighty, the Father, the Son and
the Holy Spirit, be upon you and remain with you always. Amen.

 Saints’ Days
God give you grace to follow his saints in faith and hope and
love; and the blessing of God Almighty, the Father, the Son
and the Holy Spirit, be upon you and remain with you always. Amen.

34  President  Go in peace to love and serve the Lord.
All   In the name of Christ. Amen.

35  HYMN
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ពិធីសម្ពន្ធម្ត្ីដ៏វិសុទ្ធ

 បុណ្រយថ្ង្រទី៥០
សូមពៃះវិញ្ញៃណនៃសៃចក្តីពិត ដឹកនំបងប្អូនទៅរកគៃប់ទាំងសៃចក្តីពិត ហើយបៃទានឲៃយ 
បងប្អូននូវពៃះគុណ ដើមៃបីឲៃយបងប្អូនបៃកាសជំនឿថ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត គឺជាពៃះអម្ចៃស់ និង 
ដើមៃបីបៃកាសពៃះបន្ទូល និង ពៃះរាជៃយកិច្ចរបស់ពៃះជាម្ចៃស់  ហើយសូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់ 
ដៃលមនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ គឺជា ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ 
ក្នុងចំណមបងប្អូន ពៃមទាំងស្ថិតជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។អាម៉េន។

 ថ្ង្រអាទិត្រយព្រះត្រ្រឯក(ថ្ង្រអាទិត្រយបន្ទ្រប់ពីបុណ្រយថ្ង្រទី៥០)
សូមពៃះជាម្ចៃស់ ជាពៃះតៃៃឯកដ៏វិសុទ្ធ ធ្វើឲៃយបងប្អូនបានរឹងមំក្នុងជំនឿ និង សៃចក្តី 
សៃឡាញ់ ការពារបងប្អូនគៃប់ជៃុងជៃៃយនៃជីវិត និងពៃម ទាំង នំបងប្អូន ទៅរកសៃចក្តីពិត 
និង សៃចក្តីសុខសាន្ត។ ហើយសូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់   ដៃលមនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ 
គឺជាពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុងចំណមបងប្អូន ពៃមទាំងស្ថិត
នៅជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។ អាម៉េន។

 ថ្ង្ររំលឹកពួកអ្នកបរិសុទ្ធ
សូមពៃះជាម្ចៃស់បៃទានពៃះគុណដល់បងប្អូន ដើមៃបីឲៃយបងប្អូនបានដើរតាមគំរូពួកអ្នកបរិសុទ្ធ 
របស់ទៃង់ក្នុងជំនឿ សៃចក្តីសងៃឃឹម និង  សៃចក្តីសៃឡាញ់។  សូមពៃះពរនៃពៃះជាម្ចៃស់ដៃល
មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ  គឺជា ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ នឹងគង់ក្នុង 
ចំណមបងប្អូន  ពៃមទាំងស្ថិតនៅជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។ អាម៉េន។

៣៤ អធិបតី សូមទៅដោយមនសៃចក្ដីសុខសាន្ដ ដើមៃបីសៃឡាញ់ និង បមៃើពៃះអម្ចៃស់

 ទាំងអស់គ្ន្រ នៅក្នុងពេះនាមពេះយេស៊ូគេិស្ដ។អាម៉េន។

៣៥ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់
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ពិធីជេមុជទឹក

«តើបងប្អូនមិនជ្្បទ្ឬយើងទំងអស់គ្ន្ដ្លបានទទួលពិធីជ្មុជទឹក

ដើម្បីរួមជាមួយព្ះគ្ិស្តយ្ស៊ូនោះគឺយើងបានជ្មុជ

រួមជាមួយព្ះអង្គដ្លសោយទិវង្គត។

ហ្តុន្ះដោយពិធីជ្មុជទឹកដើម្បីរួមសា្ល្ប់ជាមួយព្ះអង្គ

យើងដូចជាបានចូលទៅក្នុងផ្នូរជាមួយព្ះអង្គដ្រ។

ដូច្ន្ះព្ះគិ្ស្តមនព្ះជន្មរស់ឡើងវិញ

ដោយសារសិរីរុងរឿងរបស់ព្ះបិតាយា៉្ងណា

យើងក៏រស់នៅតាមរបៀបថ្មីយា៉្ងនោះដ្រ»

(រ៉ូម៦:៣-៤)

BAPTISM

"Do you not know that all of us who have been baptized into 

Christ Jesus were baptized into his death? 

We were buried therefore with him by baptism into death, in order that,

 just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, 

we too might walk in newness of life."

(Romans	6:3-4)
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BAPTISM

THE PREPARATION
(To be omitted if Baptism is part of a set service)

1 HYMN

2 Minister  Heavenly Father,
by the power of your Holy Spirit
you give to your faithful people
new life in the water of baptism.
Guide and strengthen us by that same  Spirit,
that we who are born again may serve
you in faith and love,
and grow into the full stature of your
Son Jesus Christ,
who is alive and reigns with you and
the Holy Spirit,
one God now and forever. Amen.

3 SCRIPTURE READING

4  SERMON

5  HYMN
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ពិធីជេមុជទឹក

 	ការរៀបចំ
	 (តៃូវតៃដកចៃញ បើសិនជាពិធីជៃមុជទឹកជាផ្នៃកមួយនៃកម្មវិធីថ្វៃយបង្គំពៃះ)

១ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

២   អ្នកនំមុខ  ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ! ពៃះអង្គបៃទានជីវិតថ្មី 
នៅក្នុងទឹកនៃការជៃមុជទឹកដល់រាសៃ្តដ៏សោ្មៃះតៃង់របស់ពៃះអង្គ
តាមរយៈឫទា្ធៃនុភាពនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ។
សូមដឹកនំ និង ពងៃឹងយើងខ្ញុំ ដោយពៃះវិញ្ញៃណដដៃល  
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំ ដៃលបានកើតម្តងទៀត អាចបមៃើពៃះអង្គ
ក្នុងជំនឿ និង សៃចក្តីសៃឡាញ់ ហើយបានរីកចមៃើន ចូលទៅក្នុង
ឋានៈដ៏ពៃញលៃញរបស់ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
ដៃលកំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ 
និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ 
និង អស់កលៃបរៀងទៅ។អាម៉េន។

៣   អំណានព្រះគម្ពីរ

៤    ស្រចក្តីអធិប្របាយ

៥    ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់
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 THE DECISION

6 Those who are to be baptized and their sponsors and the parents and

 godparents of candidates/children to be baptized, stand before the Minister. He says

Our Lord Jesus Christ suffered death on the cross and rose again from the 
dead for the salvation of mankind. Baptism is the outward sign by which we 
receive for ourselves what he has done for us: we are united with him in his 
death; we are granted the forgiveness of sins; we are raised with Christ to
new life in the Spirit.

Those	of	you	who	have	come	for	baptism	must	affirm	your	allegiance	to	
Christ and your rejection of all that is evil.

(Sponsors, parents and godparents who present candidates for baptism must 
disciple	them	to	fight	against	evil	and	to	follow	Christ.)

7 Therefore I ask these questions:
 (Sponsors, parents and godparents must answer both for themselves and for these 

 children.)

  Do you turn to Christ?
 Answer   I turn to Christ.

   Do you repent of your sins?
 Answer   I repent of my sins.
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 ការសមេេចចិត្ត
៦ អស់អ្នកដៃលនឹងទទួលពិធីជៃមុជទឹក អ្នកជួយខាងវិញ្ញៃណរបស់បៃក្ខជន (អ្នកជួយខាងវិញ្ញៃណ គឺជាអស់ 

អ្នក ដៃលបានណៃនំឲៃយគៃបានសា្គៃល់ពៃះ រហូតដល់ពួកគាត់ទទួលពិធី ជៃមុជទឹក) និង  ឪពុកម្តៃយរបស់កូនៗ 
ដៃលនឹងទទួលពិធីជៃមុជទឹក តៃូវឈរពីមុខអ្នកនំមុខ។ លោកគៃូនិយយថ ៖

 ពៃះអម្ចៃស់របស់យើង ពៃះយៃស៊ូគៃិស្តបានរងទុក្ខរហូតដល់សុគតនៅលើ ឈើឆ្កៃង  ហើយ 
បានមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ សមៃៃប់ជាសៃចក្តីសង្គៃៃះដល់មនុសៃសជាតិ។ ការ ជៃមុជទឹក 
គឺជាសញ្ញៃខាងកៃៃ ដៃលយើងបានទទួលសមៃៃប់ខ្លួនយើង នូវអ្វីៗដៃល ទៃង់ បានធ្វើ 
សមៃៃប់យើង  ដូច្នៃះយើងតៃូវបានចងភា្ជៃប់ជាមួយនឹងទៃង់ ក្នុង សៃចក្តី សុគត របស់ទៃង់  
ហើយយើងទៃង់បានបៃទាននូវការអត់ទោសពីអំពើបាប ពៃម ទាំងបានលើកឲៃយរស់ឡើង 
វិញជាមួយពៃះគៃិស្ត ទៅកាន់ជីវិតថ្មីនៅក្នុងពៃះ វិញ្ញៃណ។

 បងប្អូនណាដៃលបានមកទទួលពិធីជៃមុជទឹកនៃះ តៃូវតៃបញ្ជៃក់ការចុះចូលសា្តៃប់ បងា្គៃប់ 
របស់ ខ្លួនចំពោះពៃះគៃិស្ត និង ការបដិសៃធរបស់ខ្លួនចំពោះគៃប់ការណាដៃល អាកៃក់។

 (អ្នកជួយខាងវិញ្ញៃណ និង ឪពុកម្តៃយ ដៃលបៃគល់បៃក្ខជន ឬកូនៗឲៃយទទួលពិធីជៃមុជទឹក តៃូវតៃជួយឲៃយ 
ពួក គាត់បានបៃយុទ្ធទាស់នឹងសៃចក្តីអាកៃក់ ហើយដើរតាមពៃះគៃិស្ត)

៧ ដូច្នៃះ ខ្ញុំសួរសំណួរទាំងនៃះ ៖ 

 (អ្នកជួយខាងវិញ្ញៃណ និង ឪពុកម្តៃយ តៃូវតៃឆ្លើយសមៃៃប់ខ្លួនឯង និង សមៃៃប់បៃក្ខជន 
 ឬកូនៗរបស់ខ្លួនផងដៃរ)

   
តើអ្នកបៃៃចិត្តបៃរមករកពៃះអម្ចៃស់យៃស៊ូគៃិស្តឬទៃ?

 ទាំងអស់គ្ន្រ ខ្ញុំបេេចិត្តបេរមករកពេះយេស៊ូគេិស្តហើយ។

  តើអ្នកកៃបៃៃចិត្តចៃញពីអំពើបាបរបស់អ្នកឬទៃ?
 ទាំងអស់គ្ន្រ ខ្ញុំកេបេេចិត្តចេញពីអំពើបបរបស់ខ្ញុំហើយ។
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 Do you renounce the devil and all his works;
 the empty show and glory of the world, with
 all the covetous desires of it; and the carnal
	 desires	of	the	flesh,	so	that	you	will	not
 follow nor be led by them?

 Answer   I renounce them all.

8 Minister   May Almighty God deliver you from the power of  
   darkness, and lead you in the light and obedience of 
   Christ. Amen.

9  PSALM 121 or some other suitable psalm or hymn may be sung.

THE BAPTISM

10  The Minister stands before the water of baptism and says

Praise God who made heaven and earth,
All   who keeps his promise forever.

 Minister Almighty God, whose Son Jesus Christ was
baptized in the river Jordan: we thank you
for the gift of water to cleanse us and revive
us; we thank you that through the waters of
the Red Sea, you led your people out of
slavery to freedom in the promised land; we
thank you that through the deep waters of
death you brought your Son, and raised him
to life in triumph.
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តើអ្នកបៃកៃកមិនទទួលយកអារកៃសសាតាំង និង គៃប់កិច្ចការ របស់វា  ដៃល
ការទាំងនោះសម្ដៃងពីភាពបងា្ហៃញខ្លួនដ៏ឥតបៃយោជន៍ និង  សិរីរុងរឿង 
របស់ លោកិយនៃះ  ដៃលពៃញទៅដោយសៃចក្តីប៉ងបៃៃថ្នៃដ៏លោភលន់ 
របស់វា  និង ការប៉ងបៃៃថ្នៃខាងសាច់ឈាមរបស់រូបសាច់ឈាម បៃយោជន៍ 
ឲៃយអ្នកមិនដើរតាម ឬក៏ឲៃយវាដឹកនំអ្នកទៀតបានដៃរឬទៃ? 

 ទាំងអស់គ្ន្រ ខ្ញុំបេកេកមិនទទួលយកការទាំងនេះឡើយ។

៨ អ្នកនំមុខ សូមឲៃយពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃបានជួយរំដោះអ្នក 
  ឲៃយរួចពីឫទា្ធៃនុភាពនៃសៃចក្តីងងឹត ហើយដឹកនំអ្នកទៅឯពន្លឺ និង 
  ការសា្តៃប់បងា្គៃប់របស់ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត វិញ។ អាម៉េន។

៩ ទំនុកតម្កើង  ជំពូក ១២១ ឬបទគម្ពីរទំនុកតម្កើងដៃលសុីនឹងពិធី ឬ អាចចៃៀងចមៃៀងសរសើរតម្កើងពៃះ
ជាម្ចៃស់ក៏បាន។

ពិធីជេមុជទឹក
១០ អ្នកនំមុខឈរនៅពីមុខទឹកនៃពិធីជៃមុជទឹក ហើយនិយយថ ៖   

សរសើរដល់ពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលបានបង្កើតឋានសួគ៌ និង ផៃនដី 
ទាំងអស់គ្ន្រ ដេលបនរកេសាសេចក្តីសនេយារបស់ទេង់នៅអស់កលេបជានិច្ច។

 អ្នកនំមុខ ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ! 
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្តបានទទួលពិធីជៃមុជទឹកនៅក្នុង 
ទន្លៃយ័រដាន់ ៖ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ចំពោះអំណយនៃទឹក 
ដើមៃបីសម្អៃតយើងខ្ញុំ និង ធ្វើឲៃយយើងខ្ញុំបានសៃស់ថ្លៃឡើងវិញ។ យើងខ្ញុំ 
សូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ដៃលតាមរយៈទឹកសមុទៃកៃហម នោះពៃះអង្គ
បានដឹកនំបៃជារាសៃ្តរបស់ពៃះអង្គ ចៃញពីទាសភាពទៅកាន់សៃរីភាព 
រស់នៅក្នុងទឹកដីសនៃយា។ យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ ដៃលតាមរយៈ
ទឹកដ៏ជៃៃនៃសៃចក្តីសា្លៃប់ នោះពៃះអង្គបាននំពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គទៅ 
ហើយថៃមទាំងលើកទៃង់ឲៃយមនជីវិតក្នុងជ័យជម្នះ។
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Bless this water, that your servants who
are washed in it may be made one with Christ
in his death and in his resurrection, to be
cleansed and delivered from all sin.

Send your Holy Spirit upon them to bring them 
to new birth in the family of your Church, 
and raise them with Christ to full and eternal life.

For all glory, majesty, authority, and power
are yours, now and for ever. Amen.

11  The Minister says to adults who are to be baptized

You must now declare before God and his Church
the Christian faith into which you are to be baptized 
and in which you will live and grow.

 To the parents and godparents of children who are to be baptized he says

You must now declare before God and his Church 
the Christian faith into which these children 
are to be baptized, and in which you will help them 
to live and grow. You must answer for yourselves 
and for these children.
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សូមបៃទានពរដល់ទឹក ដៃលអ្នកបមៃើរបស់ពៃះអងបានធ្វើក្នុងពិធី
ជៃមុជទឹកនៃះ នោះអ្នកបមៃើរបស់ពៃះអង្គបានកា្លៃយទៅជាតៃមួយ 
ជាមួយពៃះគៃិស្ត នៅក្នុងសៃចក្តីសា្លៃប់របស់ទៃង់ និង ក្នុងការរស់ឡើងវិញ
របស់ទៃង់ ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំតៃូវបានសម្អៃត ហើយតៃូវបានរំដោះពីគៃប់ 
ទាំងអំពើបាបផងដៃរ។ 

សូមបញ្ជូនពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ បានមកសណ្ឋិតលើពួកគាត់ 
ដើមៃបីនំពួកគាត់ទៅរកការកើតជាថ្មី នៅក្នុងគៃួសារនៃពួកជំនុំរបស់ពៃះ 
អង្គ ហើយលើកពួកគាត់ឡើងឲៃយបាននៅជាមួយពៃះគៃិស្ត ទៅកាន់ជីវិត 
ដ៏ពៃញបរិបូរណ៍ និង ជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច។

ដិៃបតគៃប់ទាំងសិរីរុងរឿង ភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿង អំណាច និង ឫទា្ធៃនុភាព
ជារបស់ផងពៃះអង្គ នៅពៃលនៃះ និង នៅអស់កលៃបរៀងទៅ។អាម៉េន។

១១ អ្នកនំមុខនិយយទៅកាន់និតិជនមជៃឈិមវ័យ ដៃលតៃូវទទួលពិធីជៃមុជទឹកថ ៖

ឥឡូវ អ្នកតៃូវបៃកាសនៅចំពោះពៃះជាម្ចៃស់ និង ចំពោះពួកជំនុំរបស់ទៃង់ 
នូវជំនឿដៃលអ្នកបានទទួលពិធីជៃមុជទឹក ហើយដៃលអ្នកនឹងរស់នៅ 
ហើយរីកចមៃើននៅក្នុង ជំនឿនោះ។

 អ្នកនំមុខតៃូវនិយយទៅកាន់ឪពុកម្តៃយ និង ឪពុកម្តៃយធម៌របស់ក្មៃងៗ ដៃលតៃូវទទួលពិធីជៃមុជទឹកថ ៖

ឥឡូវអ្នកតៃូវបៃកាសនៅចំពោះពៃះជាម្ចៃស់ និង ចំពោះពួកជំនុំរបស់ 
ទៃង់ នូវជំនឿ  ដៃល ក្មៃងៗតៃូវបានទទួលពិធីជៃមុជទឹក ហើយដៃល អ្នក 
នឹង ជួយពួកគាត់ ឲៃយពួក  គាត់ បានរស់នៅ ហើយរីកចមៃើននៅក្នុង ជំនឿ 
នោះ។ អ្នកតៃូវឆ្លើយសមៃៃប់ខ្លួនរបស់អ្នក និង សមៃៃប់ក្មៃងៗទាំងនៃះ។
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BAPTISM

 Then he says

Do you believe and trust in God
the Father, who made the world?

 Answer  I believe and trust in him.

  Do you believe and trust in God the Son,
  Jesus Christ, as your only Saviour and Lord?
 Answer  I believe and trust in him.

  Do you believe and trust in God the
  Holy Spirit, the giver of life?
 Answer  I believe and trust in him.

12  The Minister turns to the congregation and says

This is the faith of the Church.
All   This is our faith.
  We must believe and trust in God, Father,
  Son, and Holy Spirit.

13 The minister then baptizes the candidates. He dips each one in the water 
 or pours water on him, addressing him by name.

N, I baptize you in the name of the Father,
and of the Son, and of the Holy Spirit.

 And each one of his sponsors answers

Amen.
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បន្ទៃប់មក អ្នកនំមុខនិយយថ ៖

តើអ្នកជឿ ហើយទុកចិត្តលើពៃះជាម្ចៃស់ 
ជាពៃះបិតា ដៃលបានបង្កើត ពិភពលោកនៃះ  ដៃរឬទៃ?

 ចម្លើយ ខ្ញុំជឿហើយទុកចិត្តលើទេង់។

  តើអ្នកជឿ ហើយទុកចិត្តលើពៃះជាម្ចៃស់ ពៃះបុតៃៃ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
  ដោយ យក ពៃះអង្គតៃមួយគត់ធើ្វជាពៃះអង្គសងៃ្គោះ និង ជាពៃះអម្ចៃស់
  របស់អ្នកដៃរឬទៃ?
 ចម្លើយ ខ្ញុំជឿហើយទុកចិត្តលើទេង់។

  តើអ្នកជឿ ហើយទុកចិត្តលើពៃះជាម្ចៃស់ ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
  ដៃលជាអង្គ ផ្តល់ជីវិតដៃរឬទៃ?

 ចម្លើយ ខ្ញុំជឿហើយទុកចិត្តលើទេង់។

១២ អ្នកនំមុខ បៃរទៅរកពួកអ្នកបៃជុំ ហើយនិយយថ៖

  នៃះហើយ គឺជាជំនឿរបស់ពួកជំនុំ
 ទាំងអស់គ្ន្រ នេះជាជំនឿរបស់យើង
  គឺយើងជឿហើយទុកចិត្តលើពេះជាមា្ចេស់ពេះបិតាពេះបុតេេនិង
  ពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ។

១៣ បន្ទៃប់មក អ្នកនំមុខធ្វើពិធីជៃមុជទឹកដល់បៃក្ខជននីមួយៗ។ គាត់តៃូវជៃមុជបៃក្ខជនម្នៃក់ម្តងៗចូលទៅក្នុង
 ទឹក ឬចាក់ទឹកលើបៃក្ខជន ដោយហៅគាត់តាមឈ្មៃះ។

ឈ្ម្រះ ខ្ញុ ំជៃមុជទឹកអ្នក ក្នុងពៃះនមនៃពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ
និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ។

 ហើយអ្នកជួយខាងវិញ្ញៃណម្នៃក់ៗ នៃបៃក្ខជនទទួលពិធីជៃមុជទឹក តៃូវឆ្លើយថ ៖

អាម៉េន
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BAPTISM

14 The Minister makes THE SIGN OF THE CROSS on the forehead of each one 

 and says

I sign you with the cross,
the sign of Christ.

 After the signing of each or all, he says

Do not be ashamed to confess the faith of
Christ	crucified.

All   Fight valiantly under the banner of Christ, against sin, 
  the world, and the devil, and continue his faithful
  soldier and servant to the end of your life.

15 The priest or other person may give A LIGHTED CANDLE to each adult who has 
 been baptized, and to a parent or godparent for each child, saying to each

Receive this light.

 And when the candle has been given to each one, he says

Jesus said, You are the light of the world.
Let your light shine before men.

All   Glory be to God the Father.
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១៤ អ្នកនំមុខធ្វើសញ្ញៃឈើឆ្កៃងនៅលើថ្ងៃសរបស់បៃក្ខជនទទួលពិធីជៃមុជទឹកម្នៃក់ៗ  ហើយនិយយថ ៖

 ខ្ញុំគូសសញ្ញៃឈើឆ្កៃងនៃះ 
 ជានិមិត្តសញ្ញៃពីពៃះគៃិស្ត។

 បន្ទៃប់ពីគូរសញ្ញៃលើថ្ងៃសម្នៃក់ៗ ឬទាំងអស់គា្នៃ នោះគាត់និយយថ ៖

   កុំឲៃយខា្មៃសអៀននឹងថ្លៃងពីជំនឿ ដៃលថ 
 ពៃះគៃិស្តតៃូវជាប់ឆ្កៃងនោះឡើយ។

 ទាំងអស់គ្ន្រ  បេយុទ្ធយា៉េងកា្លេហាននៅកេេមទង់ជ័យរបស់ពេះគេិស្ត
   ដើមេបីបេឆាំងនឹងអំពើបបលោកិយនិងអារកេសសាតាំង
   ហើយបន្តធ្វើជាទាហាននិងអ្នកបមេើដ៏សោ្មេះតេង់របស់ទេង់
   រហូតអស់មួយជីវិតរបស់អ្នក។

១៥ សងៃឃ ឬបុគ្គលណាផៃសៃងអាចបៃគល់ទានដៃលអុជមនពន្លឺដល់និតិជនមជៃឈិមវ័យម្នៃក់ៗ ដៃលបានទទួល 
 ពិធីជៃមុជទឹក និង ដល់ឪពុកម្តៃយ ឬឪពុកម្តៃយធម៌កូនក្មៃងៗ ហើយនិយយទៅកាន់អ្នកទទួលទៀនអុជ
 នោះថ ៖

   សូមទទួលពន្លឺនៃះ

 ហើយនៅពៃលដៃលម្នៃក់ៗបានទទួលទៀនអុជនោះគៃប់ៗគា្នៃ នោះអ្នកនំមុខនិយយថ ៖

 ពៃះយៃស៊ូបានមនពៃះបន្ទូលថ អ្នករាល់គា្នៃជាពន្លឺ 
 សមៃៃប់បំភ្លឺមនុសៃសលោក។ ចូរឲៃយពន្លឺរបស់អ្នករាល់គា្នៃ 
 បំភ្លឺមនុសៃសទាំងឡាយ។

 ទាំងអស់គ្ន្រ  សូមថ្វេយសិរើរុងរឿងដល់ពេះជាមា្ចេស់ពេះបិតា។
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BAPTISM

THE WELCOME

16 The Minister and the congregation, representing the whole Church, 
 welcome the candidates.

Minister  God has received you by baptism into
  his Church.
All   We welcome you into the Lord’s Family.

 We are members together of the
 body of Christ;
 we are children of the same heavenly Father.
 We are inheritors together of the kingdom of God.
 We welcome you.

17 HYMN
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ពិធីជ្មុជទឹក

 កិច្ចស្វេគមន៍

១៦ អ្នកនំមុខ និង ពួកអ្នកបៃជុំ ដៃលតំណាងឲៃយពួកជំនុំទាំងមូល ទទួលសា្វៃគមន៍បៃក្ខជនដៃលបាន
 ទទួលពិធីជៃមុជទឹក។

អ្នកនំមុខ ពៃះជាម្ចៃស់បានទទួលអ្នក ដោយការជៃមុជទឹក 

 ចូលក្នុងពួកជំនុំរបស់ទៃង់។

  ទាំងអស់គ្ន្រ យើងសូមទទួលសា្វេគមន៍អ្នកចូលក្នុងគេួសាររបស់ពេះអមា្ចេស់។
យើងគឺជាសមាជិកនេរូបកាយរបស់ពេះគេិស្តជាមួយគ្នេ។
យើងគឺជាកូននេពេះបិតាដេលគង់នៅឋានសួគ៌ដូចគ្នេ។
យើងគឺជាអ្នកទទួលមរតកនេនគររបស់ពេះជាមួយគ្នេ។
យើងសូមទទួលសា្វេគមន៍អ្នក។

១៧ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់
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ពិធី	បញ្ជេក់ជំនឿ

«ហ្តុន្ះហើយបានជាខ្ញុំសំុរំលឹកដាស់តឿនអ្នកថ

ចូរធ្វើអោយព្ះអំណោយទនរបស់ព្ះជាម្ច្ស់

ដ្លអ្នកបានទទួលដោយខ្ញុំដាក់ដ្លើនោះមនសកម្មភាពឡើងវិញ

(២ធីម៉ូថ្១:៦)

CONFIRMATION

"For	this	reason	I	remind	you	to	fan	into	flame	the	gift	of	God,	

which is in you through the laying on of my hands... "

(2Timothy 1:6)
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CONFIRMATION
(Service may be used after the Sermon at Communion Service)

1 HYMN

2  Introduction

Dearly	beloved	in	the	Lord,	in	ministering	Confirmation	the	Church	follows	
the example of the Apostles of Christ. For in the 8th chapter of the Acts of 
the Apostles we read:

“Those who were scattered went about preaching the word. Philip went 
down to a city of Samaria, and proclaimed to them the Christ. When they 
believed Philip as he preached good news about the kingdom of God and 
the name of Jesus Christ, they were baptized, both men and women. Now 
when the apostles at Jerusalem heard that Samaria had received the word 
of God, they sent to them Peter and John, who came down and prayed for 
them that they might receive the Holy Spirit; for He had not yet fallen on 
any of them, but they had only been baptized in the name of the Lord 
Jesus. Then they laid their hands on them and they received the Holy 
Spirit.”

The Scripture here teaches us that a special gift of the Holy Spirit is 
bestowed through laying on of hands with prayer. And because this gift 
comes from God alone, let us who are here present pray to Almighty God, 
that	he	will	strengthen	with	his	Holy	Spirit	in	Confirmation	those	who	had	
been baptized as his children. 
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ពិធីបញ្ជេក់ជំនឿ
 (អាចធ្វើពិធីនៃះបន្ទៃប់ពីសៃចក្តីអធិបៃបាយ នៅក្នុងពៃលមនពិធីសម្ពន្ធមៃតៃីបរិសុទ្ធ) 

១ ចម្រៀងសរសើរតម្កើងព្រះជាម្ច្រស់

២ ស្រចក្ដីផ្ដើម

បងប្អូនជាទីសៃឡាញ់ក្នុងពៃះអម្ចៃស់ ក្នុងពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ នោះពួកជំនុំបានដើរតាមគំរូនៃ
ពួកសាវ័ករបស់ពៃះគៃិស្ត។ ដិៃបតនៅក្នុងកណ្ឌកិច្ចការ ជំពូក ៨ យើងអានដឹងបានថ ៖ 

«ពួកសិសៃសដៃលបៃកខ្ញៃកគា្នៃនោះ បានធ្វើដំណើរពីកន្លៃងមួយទៅកន្លៃងមួយ ទាំងផៃសព្វ ផៃសាយ  
ដំណឹងល្អអំពីពៃះបន្ទូល។ លោកភីលីព  បានធ្វើដំណើរទៅកៃុងមួយនៅសៃុក សាម៉ៃរី ហើយ
បៃកាសបៃៃប់អ្នកកៃុងអំពីពៃះគៃិស្ត។ កាលគៃជឿដំណឹងល្អអំពីពៃះរាជៃយរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ 
និង  អំពីពៃះនមពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ដៃលលោកភីលីពបៃកាសបៃៃប់ គៃក៏ទទួលពិធីជៃមុជទឹក 
ទាំងបៃុស ទាំងសៃី ។ កៃុមសាវ័កនៅកៃុងយៃរូសាឡឹមបានឮដំណឹងថ អ្នកសៃុកសាម៉ៃរីនំ
គា្នៃទទួលពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ ក៏ចាត់លោកពៃតៃុស និង លោកយ៉ូហានឲៃយទៅជួយ 
អ្នកទាំងនោះ ។ លុះទៅដល់សៃុកសាម៉ៃរី សាវ័កទាំងពីរក៏ទូលអង្វរពៃះជាម្ចៃស់ សុំឲៃយពួក 
អ្នកជឿបានទទួលពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ដិៃបតពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធពុំទាន់យងចុះមកសណ្ឋិត
លើអ្នកណាម្នៃក់ក្នុងចំណមពួកគាត់នៅឡើយទៃ គឺគៃគៃៃន់តៃបានទទួលពិធីជៃមុជទឹក 
ក្នុងពៃះនមពៃះអម្ចៃស់យៃស៊ូប៉ុណ្ណៃះ។ ពៃលនោះ លោកពៃតៃុស និង លោកយ៉ូហានបាន 
ដាក់ដៃលើគៃ ហើយគៃក៏បានទទួលពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ»។

បទគម្ពីរនៅកន្លៃងនៃះ បងៃៀនយើងថ អំណយដ៏វិសៃសនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ តៃូវបាន
បៃទានឲៃយតាមរយៈការដាក់ដៃលើ រួមជាមួយនឹងសៃចក្តីអធិសា្ឋៃន។ ហើយដោយពៃៃះ អំ
ណយនៃះមកអំពីពៃះជាម្ចៃស់តៃមួយប៉ុណ្ណៃះ នោះចូរយើងដៃលមនវត្តមននៅទីនៃះ 
អធិសា្ឋៃន ទៅរកពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនគៃប់ពៃះចៃសា្តៃរ ដៃលទៃង់នឹងពងៃឹងអស់អ្នកដៃលបាន 
ទទួលពិធីជៃមុជទឹកជាកូនរបស់ទៃង់ ជាមួយនឹងពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ទៃង់ក្នុងពិធី បញ្ជៃក ់
ជំនឿ។
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You,	 then,	 who	 are	 to	 be	 confirmed	 must	 now	 declare	 before	 this	
congregation that you are steadfastly purposed with the help of the gift of 
the Holy Spirit, to lead your life in the faith of Christ and in obedience to 
God’s will and commandments; and must acknowledge yourselves bound 
to	fulfill	the	Christian	duties	to	which	your	Baptism	has	pledged	you.

 RENEWAL OF BAPTISMAL VOWS

3  The	candidates	stand	before	the	Bishop;	he	says

You	have	come	here	to	be	confirmed.	
You stand in the presence of God and his Church. 
With your own mouth and from your own heart you
must declare your allegiance to Christ and your
rejection of all that is evil. Therefore, I ask these
questions.

Do you turn to Christ?
 Answer  I turn to Christ.

Do you repent of your sins?
 Answer  I repent of my sins.

Do you renounce the devil and all his works; the
empty show and glory of the world, with all the
covetous desires of it; and the carnal desires of
the	flesh,	so	that	you	will	not	follow	nor	be	led	by
them?

 Answer  I renounce them all.
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បងប្អូនដៃលតៃូវបញ្ជៃក់ជំនឿ ឥឡូវតៃូវតៃបៃកាសនៅចំពោះមុខពួកជំនុំថ បងប្អូននឹងប្ដៃជា្ញៃ
ចិត្ដឈរមំមួនក្នុងជំនឿ ដោយមនជំនួយនៃអំណយរបស់ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ដើមៃបីដឹក
នំជីវិតរបស់បងប្អូនក្នុងជំនឿនៃពៃះគៃិស្ត និង ក្នុងការសា្តៃប់បងា្គៃប់ចំពោះពៃះហឫទ័យពៃះ
ជាម្ចៃស់ និង បទបញ្ជៃទាំង១០បៃការរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ ហើយតៃូវទទួលសា្គៃល់ខ្លួនបងប្អូន
ថ ជាប់សនៃយាបំពៃញករណីយកិច្ចជាគៃិស្តបរិស័ទ ដៃលពិធីជៃមុជទឹករបស់បងប្អូនបាន 
តមៃូវទាមទារពីបងប្អូន។

ការបញ្ជេក់ឡើងវិញនូវពាកេយសនេយានេពិធីជេមុជទឹក
៣  បៃក្ខជនតៃូវឈរនៅមុខលោកអភិបាល ហើយលោកអភិបាលមនបៃសាសន៍ថ ៖ 

បងប្អូនមកទីនៃះ ដើមៃបីបញ្ជៃក់ជំនឿ។ ឥឡូវ បងប្អូនឈរនៅចំពោះវត្ដមនរបស់ 
ពៃះជាម្ចៃស់ និង ពួកជំនុំរបស់ពៃះអង្គ ដូច្នៃះបងប្អូនតៃូវបៃកាសដោយមត់ 
របស់បងប្អូនផ្ទៃល់ និង ដោយចិត្ដរបស់បងប្អូនផ្ទៃល់ថ៖ បងប្អូនប្តៃជា្ញៃ ចិត្ត 
មនភក្តីភាពចំពោះពៃះគៃិស្ត និង បោះបង់ចោលនូវអ្វីៗទាំងអស់ដៃលអាកៃក់ 
ដូច្នៃះ ខ្ញុំសូមសួរសំណួរបងប្អូន ដូចតទៅ ៖

  តើបងប្អូនបៃរចិត្ដមករកពៃះគៃិស្តឬទៃ?
 ចម្លើយ ខ្ញុំបេរចិត្ដមករកពេះគេិស្ត។

  តើបងប្អូនលន់តួបាបឬទៃ? 
 ចម្លើយ ខ្ញុំសូមលន់តួបបរបស់ខ្ញុំ។

តើបងប្អូនសុខចិត្ដលះបង់អារកៃស និង គៃប់កិច្ចការរបស់វា ពៃមទាំងលះបង់ការ 
បងា្ហៃញដ៏ឥតបៃយោជន៍ និង សិរីរុងរឿងរបស់លោកិយ រួមទាំងគៃប់ទាំងសៃចក្ត ី
ប៉ងបៃៃថ្នៃនៃលោកិយ និង សៃចក្តីប៉ងបៃថ្នៃរូបសាច់ខាងសាច់ឈាមទាំង 
អស់ បៃយោជន៍ឲៃយបងប្អូននឹងមិនដើរតាម ឬដឹកនំដោយអំពើទាំងអស់នោះ 
ដៃរឬទៃ? 

 ចម្លើយ ខ្ញុំសូមលះបង់ទំាងអស់។
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4  Then the Bishop says

You must now declare before God and his
church that you accept the Christian faith into
which you were baptized, and in which you will
live and grow.

Do you believe and trust in God the Father, who
made the world?

 Answer  I believe and trust in him.

Do you believe and trust in God the Son Jesus
Christ as your Saviour and Lord?

 Answer  I believe and trust in him.

Do you believe and trust in God 
the Holy Spirit, the giver of life?

 Answer  I believe and trust in him.

5  The Bishop turns to the congregation and says

This is the faith of the Church.
 All  This is our faith.
  We believe and trust in one God,
  Father, Son, and Holy Spirit.
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៤ បន្ទៃប់មក លោកអភិបាលមនបៃសសន៍ថ ៖

 ឥឡូវនៃះ  បងប្អូនតៃូវបៃកាសនៅចំពោះពៃះជាម្ចៃស់  និង ពួកជំនុំរបស់ទៃង់ថ 
បងប្អូនសុខចិត្ដទទួលជំនឿរបស់គៃិស្តបរិស័ទ គឺដោយសារជំនឿនៃះ បងប្អូន 
បានទទួលពិធីជៃមុជទឹក  ហើយដោយសារជំនឿដដៃលនៃះ បងប្អូនសុខចិត្ដ 
រស់នៅទាំងចមៃើនឡើង។ 

តើបងប្អូនជឿ និង ទុកចិត្ដលើពៃះជាម្ចៃស់ពៃះបិតា 
ដៃលបានបង្កើត ពិភពលោកឬទៃ? 

 ចម្លើយ ខ្ញុំជឿនិងទុកចិត្ដលើពេះអង្គ។

 តើបងប្អូនជឿ និង ទុកចិត្តលើពៃះជាម្ចៃស់ពៃះបុតា  ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
ជាពៃះអង្គសង្គៃៃះ និង ជាពៃះអម្ចៃស់ដៃរឬទៃ?

 ចម្លើយ ខ្ញុំជឿនិងទុកចិត្ដលើពេះអង្គ។ 

តើបងប្អូនជឿ និង ទុកចិត្ដលើពៃះជាម្ចៃស់ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាបៃភពនៃជីវិតឬទៃ? 

 ចម្លើយ ខ្ញុំជឿនិងទុកចិត្ដលើពេះអង្គ។

៥ លោកអភិបាលនឹងបៃរទៅរកអង្គបៃជុំ  ហើយមនបៃសាសន៍ថ ៖ 

 នៃះគឺជាជំនឿរបស់ពួកជំនុំ។
 ពួកជំនុំ នេះគឺជាជំនឿរបស់យើង៖

  យើងជឿនិងទុកចិត្ដលើពេះជាមា្ចេស់តេមួយ

  គឺពេះបិតាពេះបុតេេនិងពេះវិញ្ញេណដ៏វិសុទ្ធ។
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 THE CONFIRMATION
6  The	Bishop	stands	before	those	to	be	confirmed	and	says

Our help is in the name of the Lord.
 All  Who has made heaven and earth.

Blessed be the name of the Lord.
 All  Now and for ever. Amen.

7  Bishop  Almighty and ever living God, 
  you have given your servants new birth 
  in baptism by water and the Spirit, 
  and have forgiven them all their sins.

Let your Holy Spirit rest upon them:
the Spirit of wisdom and understanding;
the Spirit of counsel and inward strength;
the Spirit of knowledge and true godliness;
and let their delight be in the fear of the Lord.
Amen.

8  The Bishop lays his hand on the head of each candidate, saying

Defend, O Lord, your servants with your
heavenly grace, 
that they may continue yours forever, 
and daily increase in your Holy Spirit 
more and more, until they come to your 
everlasting kingdom.
Amen.
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 ពិធីបញ្ជេក់ជំនឿ
៦ លោកអភិបាលឈរនៅមុខ អស់អ្នកដៃលទទួលពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ ហើយមនបៃសាសន៍ថ  ៖ 

 ជំនួយរបស់យើងស្ថិតនៅក្នុងពៃះនមពៃះអម្ចៃស់
 ពួកជំនុំ ជាពេះដេលបនបង្កើតផ្ទេមេឃនិងផេនដី

 សូមថ្វៃយពៃះពរដល់ពៃះនមរបស់ពៃះអម្ចៃស់ 
 ពួកជំនុំ នៅពេលនេះនិងអស់កលេបរៀងទៅ។អាម៉េន។

៧ លោកអភិបាល ពៃះដ៏មនគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ និង មនពៃះជន្មគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ច 
ពៃះអង្គបានបៃទានឲៃយអ្នកបមៃើរបស់ពៃះអង្គមនជីវិតថ្មីតាមរយៈ
ពិធីជៃមុជទឹក ដោយទឹក និង ដោយពៃះវិញ្ញៃណ ហើយពៃះអង្គ 
បានអត់ទោសគៃប់អំពើបាបរបស់គៃ។ 
សូមពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ គង់នៅជាមួយគៃ ៖ 
ពៃះវិញ្ញៃណនៃបៃៃជា្ញៃ និង ការយល់ដឹង 
ពៃះវិញ្ញៃណនៃយោបល់ និង កម្លៃំងក្នុងចិត្ដ
ពៃះវិញ្ញៃណដៃលនំឲៃយសា្គៃល់ និង ចៃះគោរពបៃណិប័តន៍ដល់
ពៃះជាម្ចៃស់ សូមឲៃយគៃមនបំណងចិត្ដរស់នៅក្នុង
ការកោតខា្លៃចពៃះអម្ចៃស់។ អាម៉េន។

៨ លោកអភិបាលដាក់ដៃលើកៃបាលរបស់បៃក្ខជនម្នៃក់ៗ ទាំងមនបៃសសាសន៍ថ៖ 

ពៃះអម្ចៃស់អើយ សូមការពារអ្នកបមៃើរបស់ពៃះអង្គ ដោយសារពៃះ 
គុណនៅសា្ថៃនបរមសុខរបស់ពៃះអង្គ ដើមៃបីឲៃយគៃជារបស់ផងពៃះអង្គ 
រហូតតទៅ ហើយគៃនឹងចមៃើនឡើងកាន់តៃខា្លៃំងឡើងៗ ជារៀងរាល់ថ្ងៃ 
ក្នុងពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះជាម្ចៃស់  រហូតដល់ពៃលដៃលគៃបាន
ទៅជួបពៃះអង្គនៅក្នុងរាជៃយអស់កលៃបជានិច្ចរបស់ពៃះអង្គ។ អាម៉េន។
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9  For	those	who	have	now	been	confirmed

Heavenly Father, we pray for your servants upon whom we 
have now laid our hands, after the example  of the apostles, 
to assure them by this sign of your favour towards them. 
May your fatherly hand ever  be over them, your Holy Spirit 
ever be with them. Strengthen them continually with the 
Body and Blood of your Son, and so lead them in the 
knowledge and obedience of your word that in the end they 
may obtain everlasting life; through Jesus Christ our Lord.
Amen.

 (the Bishop resumes the communion Service at THE PEACE  p. 51)

10  BENEDICTION

Go forth into the world in peace; be of good courage; hold 
fast that which is good; render to no one evil for evil; 
strengthen	 the	 faint-hearted;	 support	 the	 weak;	 help	 the	
afflicted;	honour	all	people;	love	and	serve	the	Lord,	rejoicing	
in the power of the Holy Spirit. 

And the blessing of God Almighty, the Father, the Son and 
the Holy Spirit, be upon you and remain with you for ever. 
Amen.

៦៨68



ពិធីបញ្ជ្ក់ជំនឿ

៩ លោកអភិបាលអធិសា្ឋៃន សមៃៃប់អស់អ្នកដៃលបានទទួលពិធីបញ្ជៃក់ជំនឿ

ពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានបរមសុខ យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនសមៃៃប់អ្នកបមៃើរបស់
ពៃះអង្គ ដៃលយើងខ្ញុំបានដាក់ដៃពីលើឥឡូវនៃះ គឺធ្វើតាមគំរូរបស់ពួកសាវ័ក 
ដើមៃបីបញ្ជៃក់អះអាងគៃនូវសម្គៃល់នៃះថ ពៃះអង្គសព្វពៃះហឫទ័យចំពោះគៃ 
សូម ឲៃយពៃះហស្ថរបស់ពៃះអង្គ ដៃលជាពៃះបិតាស្ថិតនៅពីលើគៃរហូតតទៅ។ 
សូមឲៃយពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធគង់នៅជាមួយគៃ គៃប់ពៃលវៃលា។  សូមបៃទាន 
កម្លៃំងឲៃយគៃរហូតដោយសារពៃះកាយ  និង ពៃះលោហិតពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ 
ហើយសូមដឹកនំគៃឲៃយសា្គៃល់ និង សា្ដៃប់បងា្គៃប់ពៃះបន្ទូលរបស់ពៃះអង្គ ដើមៃបី 
នៅចុងបញ្ចប់ គៃអាចទទួលនូវជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច  តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។ អាម៉េន។

 (លោកអភិបាលនឹងបៃៃរព្ធធ្វើពិធីសម្ពន្ធមៃតៃីបរិសុទ្ធតៃង់ចំណុច សៃចក្តីសុខសាន្ត នៅទំព័រទី ៤៥)

១០ ការជូនពរ

សូមអញ្ជើញទៅក្នុងសកលលោក ឲៃយបានបៃកបដោយសៃចក្តីសុខសាន្ត។ 
សូមមនកម្លៃំង និង ទឹកចិត្ដកា្លៃហានឡើង។ សូមធ្វើអ្វីដៃលល្អ។ សូមកុំធ្វើ 
អាកៃក់ ដល់អ្នកណាម្នៃក់ដោយអំពើអាកៃក់ឡើយ។ សូមលើកកម្លៃំងចិត្ដអ្នក
ដៃលមនចិត្ដខ្ទៃចខា្ទៃំ។ សូមគាំទៃអ្នកដៃលទន់ខៃសាយ។ សូមជួយអ្នក ដៃល 
មនទុក្ខ។ សូមលើកកិត្ដិយសមនុសៃសទាំងអស់។ សូមមនចិត្ដសៃឡាញ់ 
និង  បមៃើពៃះអម្ចៃស់។ ចូរមនអំណរសបៃបាយនៅក្នុងឫទា្ធៃនុភាពរបស់ពៃះ 
វិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ។ 

ហើយសូមឲៃយពៃះពរនៃពៃះដ៏មនគៃប់ពៃះចៃសា្ដៃ គឺពៃះបិតា  ពៃះបុតៃៃ និង 
ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ ស្ថិតនៅជាមួយបងប្អូននៅគៃប់ពៃលវៃលា។
អាម៉េន។
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ជមេើស	សេចក្តី	អធិស្ឋេន	ផេសេងៗ

«ចូរមនអំណរសប្បាយជានិច្ច

ចូរអធិសា្ឋ្នឥតឈប់ឈរ

ចូរអរព្ះគុណព្ះជាម្ច្ស់គ្ប់កាល:ទ្ស:ទំងអស់

ដ្បិតព្ះអង្គសព្វព្ះហឫទ័យអោយបងប្អូនដ្លរួមជាមួយព្ះគ្ិស្តយ្ស៊ូ

ធ្វើដូច្ន្ះឯង»

(១ថ្ស្សាឡូនិក៥:១៦-១៨)

COLLECTS

"Rejoice always, 

pray without ceasing, 

give thanks in all circumstances; 

for this is the will of God in Christ Jesus for you."

(1Thessalonians	5:16-18)
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COLLECTS

Advent 1
Almighty God,
give us grace to cast away the works of darkness
and to put on the armour of light,
now in the time of this mortal life, 
in which your Son Jesus Christ
came to us in great humility:
so that on the last day,
when he shall come again in his glorious majesty
to judge the living and the dead,
we may rise to the life immortal;
through him who is alive and reigns
with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Advent 2
Blessed Lord,
who caused all holy Scriptures
to be written for our learning:
help us so to hear them,
to read, mark, learn, and inwardly digest them
that, through patience, and the comfort of your holy word,
we may embrace and for ever hold fast the hope of everlasting life,
which you have given us in our Saviour Jesus Christ.
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ជមេើស	សេចក្ត	ីអធិស្ឋេន	ផេសេងៗ

រដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី១
ឱ ពៃះ ជាម្ចៃស់ ដ៏មន អំណាច គៃប់ ពៃះ ចៃសា្តៃ អើយ!
សូម បៃទាន ពៃះគុណ ដល់ យើង ខ្ញុំ  ដើមៃបី ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច នឹង បណ្តៃញ ការងារ នៃ សៃចក្តី អាកៃក់ 
ទាំង ឡាយ ហើយ និង បំពាក់ គៃឿង សាសៃ្តា វុធ នៃ សៃចក្តី ពន្លឺ 
ន ឥឡូវ នៃះ ក្នុង ពៃល ន ៃជីវិត ដៃល តៃង តៃ សា្លៃប់ នៃះ  ដិៃបត នៅ ក្នុង ជីវិត នៃះ 
នោះ ពៃះ បុតៃៃ របស់ពៃះអង្គ  ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត  បាន យង មក រក យើង ខ្ញុំ 
ដោយ ការ បន្ទៃប ខ្លួន យ៉ៃង ខា្លៃំង បំផុត ៖  បៃយោជន៍ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច នឹងរស់ឡើង វិញ 
ទទួល បាន ជីវិត ដៃល មិន ចៃះ សា្លៃប់ នៅ ថ្ងៃ ចុង កៃៃយ នៅ ពៃល ដៃល ទៃង់ នឹង 
យង មក ម្តង ទៀត  នៅក្នុងសៃចក្តី ថ្កុំថ្កើង រុងរឿង របស់ ទៃង់ 
ដើមៃបី វិនិច្ឆ័យ មនុសៃស រស់ និង   មនុសៃស សា្លៃប់ តាម រយៈ ទៃង់ ដៃល កំពុង មន ពៃះ ជន្ម រស់
ហើយ គៃង រាជៃយ ជាមួយ ពៃះអង្គ និង  ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏វិសុទ្ធ ដៃល ជា ពៃះ តៃ មួយ 
នៅ ពៃល នៃះ និង  អស់ កលៃប រៀង ទៅ។

រដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី២
ឱ ពៃះ ជាម្ចៃស់ ដ៏មន ពៃញ ដោយ ពៃះ ពរ អើយ!
ពៃះ អង្គ បាន បណា្តៃល ឲៃយ គៃប់ ទាំង បទ គម្ពីរ ដ៏ វិសុទ្ធ ទាំង អស់ 
បាន សរសៃរ ឡើងសមៃៃប់់ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច សិកៃសា ពៃះ បន្ទូល ពៃះ អង្គ
 ដូច្នៃះ  សូម ពៃះ អង្គ ជួយ យើង ខ្ញុំ ក្នុង ការ សា្តៃប់ អាន  សម្គៃល់  រៀន  និង  សិកៃសា យ៉ៃង លម្អិត នូវ បទ 
គម្ពីរ ទាំង នោះ  នៅ ក្នុង ជមៃៃ ចិត្ត យើង ខ្ញុំ។ 
 តាម រយៈ ការ អត់ ធ្មត់ និង  ការ កំសាន្ត ចិត្តនៃ ពៃះ បន្ទូល ដ៏ វិសុទ្ធ របស់ ពៃះ អង្គ 
 នោះ យើង ខ្ញុំ អាច កៃសោប បាន និង  ចាប់ យ៉ៃង ជាប់ រហូត អស់ កលៃប  
នូវ សៃចក្តី សងៃឃឹម ចំពោះ ជីវិត ដ៏ អស់ កលៃប ដៃល ពៃះ អង្គ បាន បៃទាន ដល់ យើង ខ្ញុំ 
នៅ ក្នុង ពៃះ អង្គ សង្គៃៃះ របស់ យើង ខ្ញុំ  អង្គ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត។
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COLLECTS

Advent 3
Almighty God,
who sent your servant John the Baptist
to prepare your people for the coming of your Son:
inspire the ministers and stewards of your truth
to turn our disobedient hearts to the law of love;
that when he comes again in glory,
we	may	stand	with	confidence	before	him	as	our	judge;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Advent 4
Heavenly Father,
who chose the Virgin Mary, full of grace,
to be the mother of our Lord and Saviour:
fill	us	with	your	grace,
that in all things we may accept your holy will
and with her rejoice in your salvation;
through Jesus Christ our Lord.

Christmas Eve
Almighty God,
you make us glad with the yearly remembrance
of the birth of your Son Jesus Christ.
Grant that, as we joyfully receive him for our Redeemer,
we	may	with	sure	confidence	behold	him
when he shall come to be our Judge;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

រដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី៣
ឱ ពៃះ ជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះ អង្គ បាន បញ្ជូន អ្នក បមៃើ របស់ ពៃះ អង្គ គឺ លោក យ៉ូហាន-បាទីស្ទ ដើមៃបី 
រៀបចំ បៃជា រាស្តៃ របស់ ពៃះ អង្គ  សមៃៃប់់ ការ យង មក នៃ ពៃះ បុតៃៃ របស់ ពៃះ អង្គ  
សូម ជមៃុញ ចិត្ត អ្នក បមៃើ  និង  អ្នក កាន់ កាប់ នៃ សៃចក្តី ពិត របស់ ពៃះ អង្គ
ឲៃយ បៃរ ចៃញ ពី ចិត្ត ដៃល មិន សា្តៃប់ បងា្គៃប់  ទៅ រក ចៃបាប់ នៃ សៃចក្តី សៃឡាញ់
ដៃបិត នៅ ពៃល ដៃល ទៃង់ យង មក ម្តង ទៀត នៅ ក្នុង សិរីរុង រឿង នោះ យើង ខ្ញុំ អាច ឈរ 
ដោយ មន ទំនុក ចិត្ត នៅ ចំពោះ ទៃង់ ដៃល ជា ចៅកៃម របស់ យើង ខ្ញុំ 
ដៃល កំពុង មន ពៃះ ជន្ម រស់ ហើយ គៃង រាជៃយ ជាមួយ ពៃះ អង្គ និង  ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏ វិសុទ្ធ 
ដៃល ជា ពៃះ តៃ មួយ នៅ ពៃល នៃះ និង  អស់ កលៃប រៀង ទៅ។

រដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី៤
ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ!
ដោយពៃញដោយពៃះគុណពៃះអង្គ នោះ ពៃះ អង្គ បាន ជៃើស រីស 
នង កៃមុំ ពៃហ្មចារី  គឺ ម៉ៃរី ឲៃយ បាន ជា ពៃះ មតា របស់ ពៃះ អម្ចៃស់ និង  ពៃះ អង្គ សង្គៃៃះ របស់ យើង ខ្ញុំ 
សូម បំពៃញ យើង ខ្ញុំ ដោយ ពៃះ គុណ របស់ ពៃះ អង្គ 
បៃយោជន៍ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច ទទួល បំណង ពៃះទ័យ ដ៏ វិសុទ្ធ របស់ ពៃះ អង្គ នៅ ក្នុង 
គៃប់ ការ ទាំង អស់ ហើយ សូម បំពៃញ យើង ខ្ញុំ ជាមួយ នង នូវ សៃចក្តី រីករាយ
 នៅ ក្នុង សៃចក្តី សង្គៃៃះ របស់ ពៃះ អង្គ តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។

មួយថ្ង្រមុនថ្ង្របុណ្រយណូអ្រល
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះ អង្គ បាន ធ្វើ ឲៃយ យើង ខ្ញុំរីករាយ នឹងការ ចង ចាំ ជារៀង រាល់ ឆ្នៃំ  ពីពៃះ កំណើត  របស់ ពៃះ បុតៃៃ ពៃះ 
អង្គ គឺ អង្គ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត។  ក្នុង ខណៈ ដៃល យើង ខ្ញុំ ទទួល ទៃង់ ដោយ ចិត្ត រីក រាយ 
សមៃៃប់់ ជាពៃះ អង ្គរំដោះ របស់ យើង ខ្ញុំ នោះ សូម បៃទាន ឲៃយ យើង ខ្ញុំ មន ទំនុក ទុក ចិត្ត យ៉ៃង ពិត 
ក្នុង ការ មើល ទៃង់  នៅ ពៃល ដៃល ទៃង់ នឹង យង មក ធ្វើ ជា ចៅកៃម របស់ យើង ខ្ញុំ 
ដៃល កំពុង មន ពៃះ ជន្ម រស់ ហើយ គៃង រាជៃយ ជាមួយ ពៃះ អង្គ  និង  ពៃះវិញ្ញៃណ ដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃល ជា ពៃះ តៃ មួយ នៅ ពៃល នៃះ និង  អស់កលៃបរៀងទៅ។
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COLLECTS

Christmas Day
All praise to you,
Almighty God and heavenly king,
who sent your Son into the world
to take our nature upon him
and to be born of a pure virgin.
Grant that, as we are born again in him,
so he may continually dwell in us
and reign on earth as he reigns in heaven
with you and the Holy Spirit,
now and for ever.

Sunday After Christmas Day
Collect Year 1

Almighty God,
who wonderfully created us in your own image
and yet more wonderfully restored us
through your Son Jesus Christ:
grant that, as he came to share in our humanity,
so we may share the life of his divinity;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit
one God, now and for ever.

Collect Year 2

Almighty Father,
whose Son Jesus Christ was presented to you in the
Temple and acclaimed the glory of Israel
and the light of the nations:
grant that in him we may be presented to you
and	in	the	world	may	reflect	his	glory;
through Jesus Christ our Lord.
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ថ្ង្របុណ្រយណូអ្រល
សូមថ្វៃយគៃប់ការសរសើរទាំងអស់ដល់ពៃះអង្គ។
ឱ ពៃះ ជាម្ចៃស់ ដ៏ មន អំណាច គៃប់ ពៃះ ចៃសា្តៃ និង  ជាស្តៃច នៃ ឋាន សួគ៌
ដៃល បាន បញ្ជូន ពៃះ បុតៃៃ របស់ ពៃះ អង្គ យង មក ពិភព លោក
 ដើមៃបី យក និសៃស័យ ធម្មជាតិ របស់យើង ខ្ញុំ ដាក់ នៅ លើ អង្គ ទៃង់
ហើយ តៃូវ បាន បៃសូត តាម សៃ្តី កៃមុំ ពៃហ្មចារី សោ្មៃះ តៃង់ អើយ!
ក្នុង ខណៈ ដៃល យើង ខ្ញុំ បាន កើត ជាថ្មី នៅ ក្នុង ទៃង់  នោះ សូម បៃទាន ឲៃយ ទៃង់ បាន បន្ត រស់ នៅ ក្នុង 
យើង ខ្ញុំ  ហើយ គៃង រាជៃយ នៅ លើ ផៃនដី ដូច ដៃល ទៃង់ គៃង រាជៃយ នៅ ឋាន សួគ៌ 
ជាមួយ ពៃះ អង្គ និង  ជាមួយ ពៃះវិញ្ញៃណ ដ៏វិសុទ្ធ ផង ដៃរ  
នៅ ពៃល នៃះ  និង  អស់ កលៃប រៀង ទៅ។

ថ្ង្រអាទិត្រយបន្ទ្រប់ពីថ្ង្របុណ្រយណូអ្រល
ជមៃើស សៃចក្តីអធិសា្ឋៃនបៃចាំឆ្នៃំទី ១

ឱពៃះ ជាម្ចៃស់ ដ៏ មន អំណាច គៃប់ ពៃះ ចៃសា្តៃ អើយ!
ពៃះ អង្គ បាន បង្កើត យើង ខ្ញុំ យ៉ៃង អសា្ចៃរៃយ  ឲៃយ មន រូប តំណាង ដូច ជា ពៃះ អង្គ 
ហើយ ថៃម ទាំង បាន ធ្វើ យ៉ៃង អសា្ចៃរៃយ  ដោយ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ បាន ដូច ដើម វិញ
 តាម រយៈ ពៃះ បុត ៃៃរបស់ ពៃះ អង្គ គឺ អង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត។
ក្នុង ខណៈ ដៃល ទៃង់ បាន យង មក  ដើមៃបី រួម ចំណៃក ក្នុង ភាព ជា មនុសៃស របស់ យើង ខ្ញុំ 
 នោះ សូម បៃទាន ឲៃយ យើង ខ្ញុ ំ បាន ចូល រួម ក្នុង ជីវិត ភាព ជា ពៃះ របស់ ទៃង់ ផង ដៃរ 
ដៃល ទៃង់ កំពុង មន ពៃះ ជន្ម រស់ ហើយ គៃង រាជៃយ ជាមួយ ពៃះ អង្គ និង  ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏ វិសុទ្ធ 
ដៃល ជា ពៃះ តៃ មួយ  នៅ ពៃល នៃះ និង  អស់ កលៃប រៀង ទៅ។

ជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនបៃចាំឆ្នៃំទី ២

ឱ ពៃះ បិតា ដ៏ មន អំណាច គៃប់ ពៃះ ចៃសា្តៃ អើយ!
ពៃះ បុតៃៃ របស់ ពៃះ អង្គ គឺ អង្គ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត តៃូវ បាន គៃ បៃគល់ ថ្វៃយ ដល់ ពៃះ អង្គ  
នៅ ក្នុង ពៃះ វិហារ កៃុង យៃរូសាឡិម ហើយ តៃូវ បាន បៃកាស ថ  ជា សិរីរុង រឿង នៃ អ៊ីសៃៃអៃល
និង  ជា ពន្លឺ នៃ បៃជា ជាតិ ទាំង ឡាយ  
ដូចនៃះ  សូម បៃទាន ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច តៃូវ បាន បៃគល់ ថ្វៃយ ដល់ ពៃះ អង្គ នៅ ក្នុង ទៃង់  
ហើយ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច បងា្ហៃញ នូវសិរីរុង រឿង របស់ ទៃង់ នៅ ក្នុង ពិភព លោក នៃះ 
តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់នៃ យើង ខ្ញុំ។

៧២72



COLLECTS

Christmas 2
Collect Year 1

Heavenly Father,
whose blessed Son shared at Nazareth
the life of an earthly home:
help us to live as the holy family,
united in love and obedience,
and bring us at last to our home in heaven;
through Jesus Christ our Lord.

Collect Year 2 (Epiphany)

Eternal God,
who by the shining of a star
led the wise men to the worship of your Son:
guide by his light the nations of the earth,
that the whole world may behold your glory;
through Jesus Christ our Lord.

Epiphany 1
Almighty God,
who anointed Jesus at his baptism with the Holy Spirit
and revealed him as your beloved Son:
inspire us, your children, who are born of water and the Spirit,
to surrender our lives to your service,
that we may rejoice to be called the sons of God;
through Jesus Christ our Lord.
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ថ្ង្របុណ្រយណូអ្រលសបា្ត្រហ៍ទី២
ជមៃើសសៃចក្តីអធិសា្ឋៃនបៃចាំឆ្នៃំទី១

ឱ ពៃះ បិតា ដៃល គង់ នៅ ឋាន សួគ៌ អើយ!
ពៃះ បុតៃៃ ដ៏មន ពៃះពរ បាន រួម ចំណៃក ក្នុង ជីវិត នៅ លើ ផៃន ដី  នៅ សៃុក ណាសារ៉ៃត ៖ 
សូម ជួយ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ រស់ នៅ ជា គៃួសារ បរិសុទ្ធ  
រួប រួម គា្នៃ ក្នុង សៃចក្តី សៃឡាញ់  និង  ការ សា្តៃប់ បងា្គៃប់  ពៃម ទាំង សូម ដឹកនំ យើង ខ្ញុំ
 ទៅ ដល់ ផ្ទះ របស់ យើង ខ្ញុំ នៅ ឋាន សួគ៌  នៅ គៃ ៃចុង កៃៃយ 
តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត  ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។

ជមៃើស សៃចក្តី អធិសា្ឋៃន បៃចាំ ឆ្នៃំ ទី២ (រដូវនៃ ការ បើក សម្តៃងរបស់ ពៃះ គៃិស្ត)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏គង់នៅអស់កលៃបជានិច្ច អើយ!
ពៃះ អង្គ បាន ដឹកនំ ពួក ហោរា ចារៃយ  ដោយ ផ្កៃយ ដ៏ ភ្លឺ ចាំចៃង មួយ
ដើមៃបី ឲៃយ ពួក គាត់ បាន ទៅ ថ្វៃយ បង្គំ ពៃះ បុតៃៃ របស់ ពៃះ អង្គ ៖
សូម ដឹកនំ បៃជា ជាតិ ទាំង ឡាយ នៃ ផៃនដី នៃះ  ដោយ ពន្លឺ របស់ ទៃង់
បៃយោជន៍ ឲៃយ ពិភព លោក ទាំង មូល  អាច មើល ឃើញ សិរី រុង រឿង របស់ ពៃះ អង្គ  
តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស ្ត ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។

រដូវន្រការបើកសម្ត្រងរបស់ព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី១
ឱ ពៃះ ជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះ អង្គ បាន ចាក់ បៃៃង តាំង ពៃះ យៃស៊ូ  នៅថ្ងៃ ពិធី បុណៃយ ជៃមុជ ទឹក របស់ ទៃង់ 
ដោយ ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏វិសុទ្ធ  ហើយ បាន បើក សម្តៃង អង្គ ទៃង់ ថ ជា 
 ពៃះ បុតៃៃ ដ៏ជា ទីសៃឡាញ់ តៃ មួយ គត់ របស់ ពៃះ អង្គ 
សូម ជមៃុញ ចិត្ត យើង ខ្ញុំ ដៃល ជា បុតៃៃ បុតៃីរបស់ ពៃះ អង្គ  ដៃល បាន កើត ពី ទឹក  និង  ពី ពៃះវិញ្ញៃណ 
បាន បៃគល់ ជីវិត របស់ យើង ខ្ញុំ ថ្វៃយ ដល់ ការ បមៃើ របស់ ពៃះ អង្គ 
បៃយោជន៍ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច មន អំណរ  ដោយ បាន ហៅ ថ ជា បុតៃៃ បុតៃី របស់ពៃះ ជាម្ចៃស់
តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។
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COLLECTS

Epiphany 2
Almighty God, by whose grace alone we are accepted
and called to your service:
strengthen us by your Holy Spirit
and make us worthy of our calling; through Jesus Christ our Lord.

Epiphany 3
Almighty God,
whose Son revealed in signs and miracles
the wonder of your saving love:
renew your people with your heavenly grace, and in all our weakness
sustain us by your mighty power;
through Jesus Christ our Lord.

Epiphany 4
Almighty God,
in Christ you make all things new.
Transform the poverty of our nature by the riches of your
grace, and in the renewal of our lives
make known your heavenly glory;
through Jesus Christ our Lord.

Epiphany 5
Give us, Lord, we pray,
the spirit to think and to do always
those things that are right:
that we who can do no good thing without you
may have power to live according to your holy will;
through Jesus Christ our Lord.
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រដូវន្រការបើកសម្ត្រងរបស់ព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី២
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ដោយ សារ ពៃះគុណ របស់ ពៃះ អង្គ  នោះ ពៃះ អង្គ បាន ទទួល យើង ខ្ញុំ
 ហើយ បាន តៃៃស់ ហៅ យើង ខ្ញុំ ឲៃយបមៃើ ពៃះ អង្គ  
សូម ពងៃឹង យើង ខ្ញុំដោយ ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏ វិសុទ្ធ  ហើយ សូម ធ្វើ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ បាន កា្លៃយ
 ជា អ្នក ដៃល ស័ក្កិសម នឹង ការ តៃៃស់ ហៅ របស់ ពៃះ អង្គ
 តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត  ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។

រដូវន្រការបើកសម្ត្រងរបស់ព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី៣
ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ អើយ!
ពៃះ បុត ៃៃរបស់ ពៃះអង្គ បាន បើក សម្តៃង នៅ ក្នុង ទីសម្គៃល់  និង  ការ អសា្ចៃរៃយ  
ដៃល ជា ឫទ្ធ ិបាដិហារិយ៍ នៃសៃចក្តី សៃឡាញ់ ដ៏ ជួយ សង្គៃៃះ របស់ ពៃះ អង្គ
 សូម ធ្វើ ជាថ្មី ដោយ ពៃះ គុណ ពី ឋាន សួគ៌  ហើយ ទោះ បើ យើង ខ្ញុំ នៅ ក្នុង គៃប់ ទាំង សៃចក្តី កំសោយ ក្តី  
នោះ សូម ពៃះ អង្គ ជួយ គា ំទៃ យើង ខ្ញុំ  ដោយ ឫទា្ធៃនុភាព ដ៏ មន អំណាច គៃប់ ពៃះ ចៃសា្តៃ 
 តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូគៃិស្ត ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។

រដូវន្រការបើកសម្ត្រងរបស់ព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី៤
ឱពៃះ ជាម្ចៃស់ ដ៏ មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ អើយ!
នៅ ក្នុង ពៃះ គៃិស្ត  នោះ ពៃះ អង្គ បាន ធ្វ ើគៃប់ ទាំង អស់ ឲៃយ បាន ទៅ ជា ថ្មី វិញ។
 សូម បំបៃ ៃភាព កៃខៃសត់ នៃ សភាព ធម្មជាតិ របស់ យើង ខ្ញុំ  ដោយ ភាព សមៃបូរណ៍ នៃ 
ពៃះ គុណ របស់ ពៃះ អង្គ   ហើយ សូម ធ្វ ើឲៃយ សិរ ីរុង រឿង នៅ ឋាន សួគ៌ របស់ ពៃះ អង្គ   
បាន លៃប ី រន្ទឺ នៅ ដោយ សារ ធ្វើ ឲៃយ ជីវិត របស់ យើង ខ្ញុំ បាន ថ្មី ជានិច្ច
 តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត  ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។

រដូវន្រការបើកសម្ត្រងរបស់ព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី៥
ឱ ពៃះ អម្ចៃស់ អើយ! យើង ខ្ញុំ អធិសា្ឋៃន  សូម ពៃះ អង្គ បៃទាន ដល់ យើង ខ្ញុំ
នូវ វិញ្ញៃណ ដៃល ចៃះ គិត គូរ  និង  តៃង តៃធ្វើ ការ ទាំង អស់ តៃឹម តៃូវ ជានិច្ច ៖
 យើង ខ្ញុំ មិន អាច ធ្វ ើការ ល្អ បាន ទៃ  បើ គា្មៃន ពៃះ អង្គ នោះ  ដូច នៃះ  សូម ឲៃយ យើង ខ្ញុំ 
មន ឫទា្ធ ៃនុភាព  ដើមៃប ីរស់ នៅ តាម ពៃះ បំណង ហឫទ័យ ដ៏ វិសុទ្ធ របស់ ពៃះ អង្គ
 តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត  ដៃល ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។
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Epiphany 6
Heavenly Father,
whose blessed Son was revealed that he might destroy the
works of the devil
and make us the sons of God
and heirs of eternal life:
grant that we, having this hope,
may purify ourselves even as he is pure;
that when he shall appear in power and great glory
we may be made like him
in his eternal and glorious kingdom;
where he is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Ninth Sunday Before Easter
(Third Sunday Before Lent)

Eternal God,
whose Son Jesus Christ is for all mankind
the way, the truth, and the life:
grant us to walk in his way,
to rejoice in his truth,
and to share his risen life;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

រដូវន្រការបើកសម្ត្រងរបស់ព្រះគ្រិស្តសបា្ត្រហ៍ទី៦
ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ!
ពៃះ អង្គ បាន បើក សម្តៃង ពី ពៃះ បុតៃៃ ដ៏មន ពៃះ ពរ របស់ ពៃះ អង្គ ថ ទៃង់ អាច នឹង បំផ្លៃញ កិច្ចការ 
របស់ វិញ្ញៃណ អាកៃក់ បាន  ហើយ បាន ធ្វើ ឲៃយយើង ខ្ញុំ កា្លៃយ ជាបុតៃៃ បុតៃី របស់ពៃះ ជាម្ចៃស់  
ជា អ្នក ដៃល បាន ទទួល ជីវិត អស់ កលៃប។  
ដោយ មន សៃចក្តី សងៃឃឹម នៃះ  សូម ពៃះ អង្គ បៃទាន ឲៃយ យើង ខ្ញុំ  អាច នឹង បនៃសុទ្ធ ខ្លួន របស់ យើង ខ្ញុំ 
 ដូច ជា ទៃង់ បរិសុទ្ធ ផង ដៃរ។
 នៅ ពៃល ដៃល ទៃង នឹង លៃច ចៃញ នៅ ក្នុង ឫទា្ធៃ នុភាព  និង សិរី រុង រឿង ដ៏ មហិម  
នោះ សូម ពៃះ អង្គ ធ្វើ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ បាន ដូច ជា ទៃង់  នៅ ក្នុង នគរ សិរី រុង រឿង
និង  អស់ កលៃប របស់ ទៃង់  ដៃល ជា ទី ដៃល ទៃង់ កំពុង មន ពៃះ ជន្ម រស់
និង  គៃង រាជៃយ ជាមួយ ពៃះ អង្គ និង  ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃល ជា ពៃះ តៃមួយ នៅ ពៃល នៃះ និង  អស់ កលៃប រៀង ទៅ។

ថ្ង្រអាទិត្រយទី៩មុនថ្ង្របុណ្រយព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
(ថ្ងៃអាទិតៃយទី៣ មុនរដូវតម)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏គង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ!
ពៃះ បុតៃៃ របស់ ពៃះ អង្គ អង្គ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត  គឺជា ផ្លូវ សៃចក្តីពិត និង  ជីវិត  
សមៃៃប់់ មនុសៃស ជាតិ ទាំង អស់ ៖ សូម បៃទាន ឲៃយ យើង ខ្ញុ ំអាច ដើរ ក្នុង ផ្លូវ របស់ ទៃង់  និង  អាច រីករាយ 
ក្នុង សៃចក្តី ពិត របស់ ទៃង់  ពៃម ទាំង បាន រួម ចំណៃក ក្នុង ជីវិត រស់ ឡើង វិញ របស់ ទៃង់ 
 ដៃល ទៃង់ កំពុង មន ពៃះ ជន្មរស់ និង  គៃង រាជៃយ ជាមួយ ពៃះ អង្គ  និង  ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏វិសុទ្ធ  
ដៃល ជា ពៃះ តៃមួយ នៅ ពៃល នៃះ និង  អស់ កលៃប រៀង ទៅ។
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Eighth Sunday Before Easter
(Second Sunday Before Lent)

Almighty and ever living God,
whose Son Jesus Christ healed the sick
and restored them to wholeness of life:
look with compassion on the anguish of the world,
and by your healing power
make whole both men and nations;
through our Lord and Saviour Jesus Christ,
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Seventh Sunday Before Easter
(The Sunday next before Lent)

Merciful Lord,
grant to your faithful people pardon and peace:
that we may be cleansed from all our sins
and serve you with a quiet mind;
through Jesus Christ our Lord.

Ash Wednesday
Almighty and everlasting God,
you hate nothing that you have made
and forgive the sins of all those who are penitent.
Create and make in us new and contrite hearts,
that, lamenting our sins
and acknowledging our wretchedness,
we may receive from you, the God of all mercy,
perfect forgiveness and peace;
through Jesus Christ our Lord.
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ថ្ង្រអាទិត្រយទី៨មុនថ្ង្របុណ្រយព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
(ថ្ងៃអាទិតៃយទី២ មុនរដូវតម)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង មនពៃះជន្មគង់នៅអស់កលៃប អើយ! 
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ គឺ អង្គ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត បាន បៃៃស អ្នក ជំងឺឲៃយ បាន ជា 
ហើយ បានធ្វើឲៃយពួកគាត់ បាន ដូច ដើម វិញ ឆ្ពៃះ ទៅ រក ភាព ពៃញ លៃញ នៃ ជីវិត ៖ 
 សូម ទត មើល សៃចក្តី ទុក្ខ នៃ ពិភព លោក  ដោយ សៃចក្តី អាណិត អាសូរ។  
សូមបៃៃសឲៃយជាទាំងមនុសៃស និង បៃជាជាត ិឲៃយ បាន ល្អ ឡើង វិញ  តាម រយៈ ឫទា្ធៃនុ ភាព របស់ ពៃះ អង្គ
 តាម រយៈ ពៃះ អម្ចៃស់  និង ពៃះ អង្គ សង្គៃៃះ របស់ យើង ខ្ញុំ  ពៃះ យៃស៊ូគៃិស្ត 
 ដៃល ទៃង់ កំពុង មន ពៃះ ជន្ម រស់ និង  គៃង រាជៃយ ជាមួយ ពៃះ អង្គ  និង  ពៃះ វិញ្ញៃណ ដ៏ វិសុទ្ធ  
ដៃល ជា ពៃះ តៃ មួយ នៅ ពៃល នៃះ  និង  អស់ កលៃប រៀង ទៅ។

ថ្ង្រអាទិត្រយទី៧មុនថ្ង្របុណ្រយព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
(ថ្ងៃអាទិតៃយ មុនរដូវតម)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏ពោរពៃញ ដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាអើយ!
សូម លើក លៃង ទោស  និង  បៃទាន សៃចក្តី សុខសាន្ត ដល់ រាសៃ្ត សោ្មៃះ តៃង់ របស់ ពៃះ អង្គ 
 បៃយោជន៍ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ បាន សា្អៃត ពី គៃប់ ទាំង អំពើ បាប របស់ យើង ខ្ញុំ  
ហើយ ឲៃយ យើង ខ្ញុំ បាន បមៃើ ពៃះ អង្គ  ដោយ មន គំនិត ស្ងប់
 តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត  ជាពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។

ថ្ង្រពុធយំសោកចំពោះអំពើបាប
ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង  ជា ពៃះ ដៃល គង់ នៅ អស់ កលៃប ជានិច្ច អើយ! 
ពៃះអង្គ មិន ស្អប់ នូវ អ្វីៗ  ដៃល ពៃះ អង្គ បាន បង្កើត ទៃ  
ហើយ បាន ទាំង អត់ ទោស គៃប់ ទាំង អំពើ បាប របស់ អស់ អ្នក  ដៃល បាន បៃៃចិត្ត ពីអំពើ បាប ទៀត ផង
សូម បង្កើត ចិត្ត និង  ធ្វើ ចិត្ត យើង ខ្ញុំ ឲៃយ មន ចិត្ត ថ្មី  និង  ចិត្ត ដៃល ដឹង កំហុស  
ដើមៃបី ឲៃយ យើង ខ្ញុំ បាន សារភាព អំពើ បាប របស់ យើង ខ្ញុំ  ហើយ ទទួល សា្គៃល់ នូវ ភាព ទុក្ខ វៃទន របស់ 
យើង ខ្ញុំ  ដើមៃបី ឲៃយ យើង ខ្ញុំ អាច ទទួល បាន នូវ ការ អត់ ទោស  និង  សៃចក្តី សុខ សាន្ត ដ៏ គៃប់ លក្ខណ៍ ពី
ពៃះអង្គ ដៃល ជា ពៃះ នៃ សៃចក្តី មៃតា្តៃ ករុណា  
តាម រយៈ ពៃះ យៃស៊ូ គៃិស្ត ជា ពៃះ អម្ចៃស់ នៃ យើង ខ្ញុំ។
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COLLECTS

Lent 1
Almighty God,
whose Son Jesus Christ fasted forty days in the wilderness,
and was tempted as we are, yet without sin:
give us grace to discipline ourselves
in obedience to your Spirit;
and, as you know our weakness,
so may we know your power to save;
through Jesus Christ our Lord.

Lent 2
Lord God Almighty,
grant your people grace
to	withstand	the	temptations	of	the	world,	the	flesh,	and	the	devil,
and with pure hearts and minds
to follow you, the only God;
through Jesus Christ our Lord.

Lent 3
Almighty God,
whose most dear Son went not up to joy
but	first	he	suffered	pain,
and	entered	not	into	glory	before	he	was	crucified:
mercifully grant that we, walking in the way of the cross,
may	find	it	none	other	than	the	way	of	life	and	peace;
through Jesus Christ our Lord.
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រដូវតមសបា្ត្រហ៍ទី១
ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ អង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្តបានតមអាហារ៤០ថ្ងៃ នៅក្នុងទីរហោសា្ថៃន 
ហើយតៃូវបានលៃបួង ដូចជាយើងដៃរ តៃទៃង់មិនបានធ្វើបាបទៃ៖ 
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវពៃះគុណ ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចអប់រំខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំ 
តាមរយៈការសា្តៃប់បងា្គៃប់ដល់ពៃះវិញ្ញៃណរបស់ពៃះអង្គ។ 
ហើយដោយពៃៃះពៃះអង្គសា្គៃល់សៃចក្តីកំសោយរបស់យើងខ្ញុំ 
នោះសូមឲៃយយើងខ្ញុំបានសា្គៃល់ឫទា្ធៃនុភាពរបស់ពៃះអង្គក្នុងការសង្គៃៃះផងដៃរ
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្តជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

រដូវតមសបា្ត្រហ៍ទី២
ឱ ពៃះអម្ចៃស់ដៃលជាពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
សូមបៃទានពៃះគុណដល់រាសៃ្តរបស់ពៃះអង្គ ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចស៊ូទៃៃំនឹងសៃចក្តីលៃបួងផៃសៃងៗ
របស់ពិភពលោក របស់សាច់ឈាម និង របស់អារកៃស 
ហើយឲៃយយើងខ្ញុំមនចិត្ត និង គំនិតបរិសុទ្ធ ដើមៃបីដើរតាមពៃះអង្គ ដៃលជាពៃះជាម្ចៃស់តៃមួយគត់
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្តជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

រដូវតមសបា្ត្រហ៍ទី៣
ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះបុតៃៃដ៏ជាទីសៃឡាញ់បំផុតរបស់ពៃះអង្គ បានយងទៅមិនមៃនទៅរកអំណរតៃម្តងនោះទៃ 
ប៉ុន្តៃទៃង់បានឈឺចាប់រងទុក្ខសិន
ហើយក៏មិនមៃនបានចូលក្នុងសិរីរុងរឿង មុនពៃលដៃលទៃង់តៃូវបានគៃឆ្កៃងនោះដៃរ ៖ 
សូមពៃះអង្គបៃទានយើងខ្ញុំ ដៃលកំពុងដើរនៅក្នុងផ្លូវនៃឈើឆ្កៃង 
ដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចរកបានតៃផ្លូវនៃជីវិត និង សៃចក្តីសុខសាន្ត
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្តជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។
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COLLECTS

Lent 4
Almighty Father,
whose Son was revealed in majesty
before he suffered death upon the cross:
give us faith to perceive his glory,
that we may be strengthened to suffer with him
and be changed into his likeness, from glory to glory;
who is alive and reigns
with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Lent 5
Most merciful God,
who by the death and resurrection of your Son Jesus Christ
delivered and saved mankind:
grant that by faith in him who suffered on the cross,
we may triumph in the power of his victory;
through Jesus Christ our Lord.

Palm Sunday
Almighty and everlasting God,
who in your tender love towards mankind
sent your Son our Saviour Jesus Christ
to	take	upon	him	our	flesh
and to suffer death upon the cross:
grant that we may follow the example
of his patience and humility,
and also be made partakers of his resurrection;
through Jesus Christ our Lord.
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រដូវតមសបា្ត្រហ៍ទី៤
ឱ ពៃះបិតាដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានបើកសម្តៃងពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ដោយមហិទ្ធិឫទ្ធិ
មុនពៃលដៃលទៃង់បានរងទុក្ខរហូតដល់សុគត នៅលើឈើឆ្កៃង៖ 
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវជំនឿ ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចដឹងពីសិរីរុងរឿងរបស់ទៃង់ 
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចតៃូវបានចមៃើនកម្លៃំងឡើង
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចនឹងរងទុក្ខជាមួយទៃង់ និង ឲៃយយើងខ្ញុំតៃូវបានផ្លៃស់បៃៃ
ដូចជារូបអង្គរបស់ទៃង់ ពីសិរីរុងរឿង ទៅរកសិរីរុងរឿង 
ដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និងអស់កលៃបរៀងទៅ។

រដូវតមសបា្ត្រហ៍ទី៥
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដៃលពោរពៃញទៅដោយសៃចក្ដីមៃតា្ដៃករុណាបំផុតអើយ!
ពៃះអង្គបានរំដោះ និង សង្គៃៃះមនុសៃសជាតិតាមរយៈការសុគត និង ការមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ
នៃពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ   គឺពៃះ  យៃស៊ូ គៃិស្ត ៖ 
សូមពៃះអង្គបៃទានដល់យើងខ្ញុំ មនជោគជ័យក្នុងឫទា្ធៃនុភាពនៃជ័យជម្នះ របស់ទៃង់ 
តាមរយៈជំនឿលើទៃង់ដៃលបានរងទុក្ខនៅលើឈើឆ្កៃង 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

តាលប្រឹក្រស(ស្លឹកត្ន្រត)ន្រថ្ង្រអាទិត្រយ
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង ជាពៃះដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
នៅក្នុងសៃចក្តីសៃឡាញ់ដ៏សៃទន់របស់ពៃះអង្គចំពោះមនុសៃសជាតិ នោះពៃះអង្គ
បានបញ្ជូនពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ដៃលជាពៃះអង្គសង្គៃៃះរបស់យើងខ្ញុំ 
ទៃង់បានយកនិសៃស័យសាច់ឈាមរបស់យើងខ្ញុំដាក់លើអង្គទៃង់ 
ហើយ ទៃង់ បាន ឈឺ ចាប់ រង ទុក្ខ  រហូតសុគតនៅលើឈើឆ្កៃង ៖ 
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំ ឲៃយយើងខ្ញុំអាចដើរតាមគំរូនៃការអត់ធ្មត់ និង ការបន្ទៃបខ្លួនរបស់ទៃង់ 
ហើយសូមឲៃយយើងខ្ញុំអាចមនចំណៃក នៅក្នុងការមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញរបស់ទៃង់ផងដៃរ។
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។
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COLLECTS

Maundy Thursday
Almighty and heavenly Father,
we thank you that in this wonderful sacrament
you have given us the memorial of the passion of your
Son Jesus Christ.
Grant us so to reverence
the sacred mysteries of his body and blood,
that we may know within ourselves
and show forth in our lives the fruits of his redemption;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Almighty Father,
whose Son Jesus Christ has taught us
that what we do for the least of our brethren
we do also for him:
give us the will to be the servant of others
as he was the servant of all,
who gave up his life and died for us,
yet is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Good Friday
Almighty Father,
look with mercy on this your family
for which our Lord Jesus Christ
was content to be betrayed
and given up into the hands of wicked men
and to suffer death upon the cross;
who	is	alive	and	glorified
with you and the Holy Spirit
one God, now and for ever.
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ថ្ង្រព្រហស្របតិ៍ន្រអាហារល្ង្រចចុងក្រ្រយរបស់ព្រះគ្រិស្ត
ឱពៃះបិតាដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង គង់នៅឋានសួគ៌អើយ!
យើងខ្ញុំសូមអរពៃះគុណពៃះអង្គ តាមរយៈនំបុ័ង និងសៃៃទំពាំងបាយជូរដ៏វិសៃសនៃះ 
នោះពៃះអង្គបានបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវពិធីរំព្ញកពីការរងទុក្ខ
របស់ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ គឺ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
ដូច្នៃះសូមបៃទានឲៃយយើងខ្ញុំ  ដៃលយើងខ្ញុំបានគោរពភាពអាថ៌កំបាំងដ៏បរិសុទ្ធនៃរូបកាយ និង 
លោហិតរបស់ទៃង់  ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំបានដឹងនៅក្នុងខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំ 
ហើយបងា្ហៃញនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងខ្ញុំ តាមរយៈផលផ្លៃនៃការរំដោះរបស់ទៃង់ 
ដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

ឱពៃះបិតាដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ អើយ!
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត បានបងៃៀនយើងខ្ញុំ 
នូវអ្វីដៃលយើងខ្ញុំតៃូវធ្វើចំពោះអ្នកតូចជាងគៃ ក្នុងចំណមបងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំ
ដូចគា្នៃនឹងការដៃលយើងខ្ញុំនឹងធ្វើសមៃៃប់ ទៃង់ផងដៃរ ៖ 
សូមបៃទានឆន្ទ:ដល់យើងខ្ញុំធ្វើជាអ្នកបមៃើដល់អ្នកឯទៀត 
ដូចជាទៃង់បានធ្វើជាអ្នកបមៃើដល់មនុសៃសទាំងអស់ផងដៃរ 
ដោយទៃង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទៃង់ ហើយបានសុគតជំនួសយើងខ្ញុំ  តៃទោះជាយ៉ៃងនៃះក្តី 
ទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

ថ្ង្រសុក្រដ៏ល្អ
ឱពៃះបិតាដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
សូមទតមើលដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាមកលើកៃុមគៃួសាររបស់ពៃះអង្គនៃះ 
ដៃបិតពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្តបានស្កប់ចិត្តចំពោះការដៃលបានកៃបត់ 
និង បានបៃគល់ទៃង់ទៅក្នុងកណា្តៃប់ដៃរបស់មនុសៃសអាកៃក់ 
ហើយបានឈឺចាប់រងទុក្ខរហូតសុគតនៅលើឈើឆ្កៃង ដៃលទៃង់
កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយតៃូវបានទទួលសិរីរុងរឿង ជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។
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COLLECTS

Almighty and everlasting God,
by whose Spirit the whole body of the Church
is	governed	and	sanctified:
hear our prayer which we offer
for all your faithful people;
that each in his vocation and ministry
may serve you in holiness and truth
to the glory of your Name;
through our Lord Saviour Jesus Christ.

Merciful God,
who made all men and hate nothing
that you have made:
you desire not the death of a sinner
but rather that he should be converted and live.
Have mercy upon your ancient people the Jews,
and upon all who have not known you,
or	who	deny	the	faith	of	Christ	crucified;
take from them all ignorance, hardness of heart,
and contempt for your word.
and so fetch them home to your fold
that	they	may	be	made	one	flock	under	one	shepherd;
through Jesus Christ our Lord.

Easter Eve
Grant, Lord,
that we who are baptized into the death
of your Son our Saviour Jesus Christ
may continually put to death our evil desires
and be buried with him;
that through the grave and gate of death
we may pass to our joyful resurrection;
through his merits, who died and was buried
and rose again for us,
your Son Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង ជាពៃះដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
ពៃះវិញ្ញៃណរបស់ពៃះអង្គបានគៃប់គៃងគៃប់ពួកជំនុំទាំងអស់ 
ហើយញៃកគៃជារូប កាយ បរិសុទ្ធទាំងមូល ៖
សូមសា្តៃប់សៃចក្តីអធិសា្ឋៃនរបស់យើងខ្ញុំ ដៃលយើងខ្ញុំបានថ្វៃយសមៃៃប់់រាសៃ្តសោ្មៃះតៃង់
របស់ពៃះអង្គទាំងអស់ 
សូមឲៃយគៃម្នៃក់ៗ បានបមៃើពៃះអង្គនៅក្នុងភាពបរិសុទ្ធ និង សៃចក្តីពិត 
នៅក្នុងការងារ និង ព័ន្ធកិច្ចរបស់ពួកគាត់  ដើមៃបីបានជាសិរីរុងរឿងថ្វៃយដល់ពៃះនមរបស់ពៃះអង្គ
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

ឱពៃះជាម្ចៃស់ ដៃលពោរពៃញទៅដោយសៃចក្ដីមៃតា្ដៃករុណាអើយ!
ពៃះអង្គបានបង្កើតមនុសៃសទាំងអស់ ហើយពៃះអង្គមិនស្អប់នូវអ្វីៗដៃលពៃះអង្គបានបង្កើតទៃ។ 
ពៃះអង្គមិនមនបំណងចង់ឲៃយមនុសៃសមនបាបម្នៃក់ៗសា្លៃប់ទៃ 
ប៉ុន្តៃពៃះអង្គចង់ឲៃយគៃបានបំផ្លៃស់បំបៃៃចិត្ត ហើយមនជីវិតវិញ។ 
សូមមនសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាដល់មនុសៃសសម័យដើមរបស់ពៃះអង្គ ដៃលជាជនជាតិយូដា 
ហើយដល់អស់អ្នកដៃលមិនទាន់សា្គៃល់ពៃះអង្គ 
ឬអស់អ្នកដៃលបដិសៃធមិនជឿលើពៃះគៃិស្តដៃលបានសុគតនៅលើឈើឆ្កៃង។ 
សូមទទួលយកពីពួកគៃនូវគៃប់ទាំងភាពល្ងង់ខ្លៃ ចិត្តរឹងទទឹង 
ការមើលងាយចំពោះពៃះបន្ទូលពៃះអង្គ
ហើយសូមដឹកនំពួកគៃទៅរកសៃុកកំណើត ចូលក្នុងកៃៃលរបស់ពៃះអង្គ
បៃយោជន៍ឲៃយពួកគៃបានកា្លៃយជាហ្វូងចៀមតៃមួយ នៅកៃៃមអ្នកគងា្វៃលតៃមួយ 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

មួយថ្ង្រមុនថ្ង្រព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ! សូមឲៃយយើងខ្ញុំដៃលបានទទួលបុណៃយជៃមុជទឹកចូលក្នុង ការសុគត
របស់ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ដៃលជាពៃះអង្គសង្គៃៃះរបស់យើងខ្ញុំ គឺ អង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
បានបន្តសម្លៃប់សៃចក្តីប៉ងបៃៃថ្នៃអាកៃក់របស់យើងខ្ញុំ ហើយថៃមទាំងកប់វាជាមួយទៃង់ផង 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់ផ្នូរ និង ទា្វៃរនៃសៃចក្តីសា្លៃប់  ឆ្ពៃះទៅកាន់ការរស់ឡើងវិញ
ដោយអំណររបស់យើងខ្ញុំ។ 
តាមរយៈគុណសមៃបត្តិរបស់ទៃង់ ដៃលបានសុគត ហើយតៃូវបានបញ្ចុះក្នុងផ្នូរ 
ពៃមទាំងមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញសមៃៃប់់យើងខ្ញុំ 
គឺជាពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ដៃលជាពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ។
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COLLECTS

Easter Day
Lord of all life and power,
who through the mighty resurrection of your Son
overcame the older order of sin and death
to make all things new in him:
grant that we, being dead to sin
and alive to you in Jesus Christ,
may reign with him in glory;
to whom with you and the Holy Spirit
be praise and honour, glory and might,
now and in all eternity.

Almighty God,
who	through	your	only-begotten	Son	Jesus	Christ
overcame death and opened to us
the gate of everlasting life:
we humbly beseech you that,
as by your special grace going before us
you put into our minds good desires,
so by your continued help
we may bring them to good effect;
through Jesus Christ our Lord,
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Easter 1
Almighty Father,
who in your great mercy made glad the disciples
with the sight of the risen Lord:
give us such knowledge of his presence with us,
that we may be strengthened and sustained by his risen life
and serve you continually
in righteousness and truth;
through Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

ថ្ង្របុណ្រយព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញ
ឱពៃះអម្ចៃស់នៃគៃប់ទាំងជីវិត និង ឫទា្ធៃនុភាពអើយ! 
ពៃះអង្គបានឈ្នះលើឋាននុកៃមចាស់របស់បាប និង សៃចក្តីសា្លៃប់ តាមរយៈការមនពៃះជន្មរស់
ឡើងវិញ ដ៏មនគៃប់ពៃះចៃសា្តៃនៃពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ 
ដើមៃបីធ្វើគៃប់ការទាំងអស់បានទៅជាថ្មីវិញនៅក្នុងទៃង់ ៖ 
សូមឲៃយយើងខ្ញុំដៃលបានសា្លៃប់ចំពោះអំពើបាប ហើយរស់ថ្វៃយពៃះអង្គ ក្នុងពៃះយៃស៊ូគៃិស្ទ បាន 
គៃងរាជៃយជាមួយទៃង់នៅក្នុងសិរីរុងរឿង ដូច្នៃះសូមទៃង់បានទទួលពាកៃយសរសើរតម្កើង ពៃះកិត្តិនម 
សៃរីរុងរឿង និង  ពៃះចៃសា្តៃជាមួយពៃះអង្គ និង ជាមួយពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ! 
ពៃះអង្គបានឈ្នះលើសៃចក្តីសា្លៃប់ និង  បើកទា្វៃរនៃជីវិតអស់កលៃបជានិច្ចឲៃយយើងខ្ញុំ 
តាមរយៈពៃះបុតៃៃតៃមួយរបស់ពៃះអង្គ គឺពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ៖
យើងខ្ញុំសូមបន្ទៃបខ្លួន ដោយ ទទូចសូមពៃះអង្គថ 
ដោយពៃះគុណដ៏ពិសៃសរបស់ពៃះអង្គដៃលនៅខាងមុខយើងខ្ញុំ 
នោះសូមពៃះអង្គដាក់គៃប់ទាំងបំណងល្អនៅក្នុងគំនិតរបស់យើងខ្ញុំ 
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចធ្វើតាមគំនិតនោះឲៃយមនផលល្អ ដោយពឹងអាងលើជំនួយ
ដ៏ឥតឈប់ឈររបស់ពៃះអង្គ តាមរយៈពៃះយៃស៊ូវគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ 
ដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

រដូវព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសបា្ត្រហ៍ទី១
ឱពៃះបិតាដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
នៅក្នុងសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាដ៏មហិមរបស់ពៃះអង្គ នោះពៃះអង្គបានធ្វើឲៃយពួកសាវកបានមន
សៃចក្តីអំណរ ដោយបានឃើញពៃះអម្ចៃស់ដៃលបានមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ ៖ 
សូមបៃទានឲៃយយើងខ្ញុំបានដឹងពីពៃះវត្តមនរបស់ទៃង់នៅជាមួយនឹងយើងខ្ញុំ 
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំតៃូវបានពងៃឹង និង តៃូវបានជួយគាំទៃ ដោយជីវិតរស់ឡើងវិញរបស់ទៃង់ 
ហើយឲៃយយើងខ្ញុំបានបមៃើពៃះអង្គបន្តទៅទៀតនៅក្នុងសៃចក្តីសុចរិត និង សៃចក្តីពិត
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។
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COLLECTS

Easter 2
God of peace,
who brought again from the dead
our Lord Jesus Christ,
that great shepherd of the sheep,
by the blood of the eternal covenant:
make us perfect in every good work to do your will,
and	work	in	us	that	which	is	well-pleasing	in	your	sight;
through Jesus Christ our Lord.

Easter 3
Almighty God,
whose Son Jesus Christ is the resurrection
and the life of all who put their trust in him:
raise us, we pray, from the death of sin to the life of
righteousness;
that we may seek the things which are above,
where he reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Easter 4
Almighty God,
who alone can bring order
to the unruly wills and passions of sinful men:
give us grace, to love what you command
and to desire what you promise,
that in all the changes and chances of this world,
our	hearts	may	surely	there	be	fixed
where lasting joys are to be found;
through Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

រដូវព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសបា្ត្រហ៍ទី២
ឱពៃះជាម្ចៃស់នៃសៃចក្តីសុខសាន្តអើយ!
ពៃះអង្គបានលើកពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ គឺ អង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ចៃញពីកន្លៃងនៃសៃចក្តីសា្លៃប់
ឲៃយមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ ដៃលទៃង់ជាអ្នកគងា្វៃលដ៏មហិមនៃហ្វូងចៀម 
សូមកៃឆ្នៃយើងខ្ញុំឲៃយបានគៃប់លក្ខណ៍ក្នុងគៃប់ការងារល្អ ដើមៃបីបៃពៃឹត្តតាមពៃះហឫទ័យរបស់ពៃះអង្គ 
តាមរយៈពៃះលោហិតនៃសម្ពន្ធមៃតៃីដ៏អស់កលៃបជានិច្ច ហើយ សូម ធ្វើការ នៅ ក្នុងយើងខ្ញុំ 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំបានកា្លៃយជាអ្នកដៃលទៃង់សព្វពៃះទ័យ  នៅក្នុងពៃះចក្ខុវិស័យរបស់ពៃះអង្គ
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

រដូវព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសបា្ត្រហ៍ទី៣
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ គឺអង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត គឺជាសៃចក្តីរស់ឡើងវិញ
ហើយជាជីវិតដល់អស់អ្នកដៃលបានដាក់ជំនឿលើទៃង់ ៖ 
ដូចនៃះ យើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃន សូមលើកយើងខ្ញុំចៃញពីសៃចក្តីសា្លៃប់នៃអំពើបាប ទៅរកជីវិតនៃ
សៃចក្តីសុចរិត បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចស្វៃងរកការទាំងឡាយដៃលនៅឋានលើ 
ជាទីកន្លៃងទៃង់គៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង  ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

រដូវព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសបា្ត្រហ៍ទី៤
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គតៃមួយអង្គប៉ុណ្ណៃះ ដៃលអាចធ្វើឲៃយឆន្ទៈឥតវិន័យ និង តណា្ហៃនៃមនុសៃសមនបាប 
ឲៃយមនរបៀបរៀបរយល្អបាន ៖  ដូចនៃះ សូមបៃទានពៃះគុណដល់យើងខ្ញុ ំ
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំសៃឡាញ់នូវអ្វីៗដៃលទៃង់បានបញ្ជៃ និង បៃៃថ្នៃនូវអ្វីៗដៃលពៃះអង្គបានសនៃយា 
បៃយោជន៍ឲៃយចិត្តរបស់យើងខ្ញុំដៃលរស់នៅក្នុងគៃប់ទាំងការបៃៃបៃួល 
និង គៃប់ទាំងឱកាសនៃ លោកិយនៃះ បានពិតជាផ្តៃតទៅរកកន្លៃង 
ដៃលយើងខ្ញុំអាចរកសៃចក្តីអំណរ ដៃលគា្មៃនទីបំផុត បាន 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្តជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។
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COLLECTS

Easter 5
Almighty and everlasting God,
you are always more ready to hear than we to pray
and give more than either we desire or deserve.
Pour down upon us the abundance of your mercy,
forgiving us those things of which we are not worthy to ask
save through the merits and mediation
of Jesus Christ your Son our Lord.

Ascension Day
Almighty God,
as	we	believe	your	only-begotten	Son	our	Lord	Jesus	Christ
to have ascended into the heavens,
so may we also in heart and mind thither ascend
and with him continually dwell;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Sunday After Ascension Day
Eternal	God,	the	King	of	Glory,
you have exalted your only Son
with great triumph to your kingdom in heaven.
Leave us not comfortless,
but send your Holy Spirit to strengthen us
and exalt us to the place
where Christ is gone before,
and where with you and the Holy Spirit
he	is	worshipped	and	glorified,
now and for ever.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

រដូវព្រះគ្រិស្តមនព្រះជន្មរស់ឡើងវិញសបា្ត្រហ៍ទី៥
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង ជាពៃះដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
ពៃះអង្គតៃងតៃរៀបអង្គទៃង់ជាសៃៃចក្នុងការសា្តៃប់ ជាជាងយើងខ្ញុំអធិសា្ឋៃនទៅរកពៃះអង្គទៅទៀត 
មិនតៃប៉ុណ្ណៃះ ពៃះអង្គបានទាំងបៃទានដល់យើងខ្ញុំ លើសជាងអ្វីដៃលយើងខ្ញុំបៃៃថ្នៃ 
ឬសមនឹងទទួលថៃមទៀតផង។ 
សូមសៃៃចសៃពនូវភាពសមៃបូណ៍នៃ សៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គមកលើយើងខ្ញុំ 
សូមអត់ទោសដល់យើងខ្ញុំ នូវគៃប់ការដៃលយើងខ្ញុំមិនសមនឹងសូមពីពៃះអង្គ 
លើកលៃងតៃតាមរយៈគុណសមៃបត្តិ និង ការសមៃុះសមៃួលរបស់ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត
ជាពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ដៃលជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយរំលឹកពីការលើកឡើងទៅឋានសួគ៌របស់ព្រះគ្រិស្ត
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ដូចដៃលយើងខ្ញុំបានជឿលើពៃះបុតៃៃតៃមួយរបស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត 
ដៃលជាពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ ដៃលបានហោះឡើងទៅឋានសួគ៌
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំហោះឡើងទៅកាន់ទិសដៅនោះ នៅក្នុងចិត្ត និង គំនិតរបស់យើងខ្ញុំ
ហើយបានរស់នៅជាមួយទៃង់រហូតផងដៃរ ដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ 
ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

ថ្ង្រអាទិត្រយបន្ទ្រប់ពីថ្ង្រន្រការហោះទៅឋានសួគ៌របស់ព្រះគ្រិស្ត
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ច និង ជាស្តៃចនៃសិរីរុងរឿងអើយ! 
ពៃះអង្គបានតម្កើងពៃះបុតៃៃពៃះអង្គឲៃយមនមហាជោគជ័យ ទៅកាន់នគររបស់ទៃង់នៅឋានសួគ៌
សូមកុំទុកយើងខ្ញុំចោល ដោយពុំមនសៃចក្តីកំសាន្តចិត្តនោះឡើយ 
ប៉ុន្តៃ សូមបញ្ជូនពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គមកពងៃឹងយើងខ្ញុំ និង   លើកយើងខ្ញុំទៅ ដល់ទី  
កន្លៃងដៃលពៃះគៃិស្តបានទៅមុនយើងខ្ញុំ ហើយជាទីកន្លៃងដៃលគៃបានថ្វៃយបង្គំ 
និង   ថ្វៃយសិរីរុងរឿងដល់ទៃង់ ជាមួយពៃះអង្គ និង   ជាមួយពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
នៅពៃលនៃះ និង  អស់កលៃបរៀងទៅ។
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COLLECTS

Pentecost  (Whitsunday)

Almighty God,
who at this time
taught the hearts of your faithful people
by sending to them the light of your Holy Spirit:
grant us by the same Spirit
to have a right judgment in all things,
and evermore to rejoice in his holy comfort;
through the merits of Christ Jesus our Saviour,
who is alive and reigns with you in the unity of the spirit,
one God, now and for ever.

Almighty God,
who on the day of Pentecost
sent your Holy Spirit to the disciples
with	the	wind	from	heaven	and	in	tongues	of	flame,
filling	them	with	joy
and boldness to preach the Gospel:
send us out in the power of the same Spirit
to witness to your truth
and	to	draw	all	men	to	the	fire	of	your	love;
through Jesus Christ our Lord.

Trinity Sunday (Pentecost 1)

Almighty and everlasting God,
you have given us your servants grace,
by the confession of a true faith
to acknowledge the glory of the eternal Trinity,
and in the power of the divine Majesty to worship the Unity.
Keep	us	steadfast	in	this	faith,
that we may evermore be defended
from all adversities;
through Jesus Christ our Lord,
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
នពៃលនៃះ ពៃះអង្គបានបងៃៀនចិត្តរបស់រាសៃ្តសោ្មៃះតៃង់របស់ពៃះអង្គ
ដោយបានបញ្ជូនពន្លឺនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ ដល់ពួកគាត់ ៖
ដោយនូវពៃះវិញ្ញៃណដដៃល នោះសូមពៃះអង្គបៃទានដល់យើងខ្ញុំឲៃយមនការយល់ដឹងខុសតៃូវ
ក្នុងគៃប់ការទាំងអស់ ហើយ សូមឲៃយយើងខ្ញុំមនអំណរក្នុងការកំសាន្តចិត្តដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ
ជាដរាបរៀងទៅ តាមរយៈគុណសមៃបត្តិនៃពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ដៃលជាពៃះអង្គសង្គៃៃះរបស់យើងខ្ញុំ 
ដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ ក្នុងការរួបរួមនៃពៃះវិញ្ញៃណ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
នៅថ្ងៃបុណៃយទី ៥០ នោះពៃះអង្គបានបញ្ជូនពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធដល់ពួកសិសៃស 
តាមរយៈខៃយល់ពីឋានសួគ៌មក ហើយដោយអណា្តៃតភ្លើង
មកបំពៃញពួកគាត់នូវអំណរ និង ភាពកា្លៃហានក្នុងការបៃកាសដំណឹងល្អ ៖ 
សូមពៃះអង្គបញ្ជូនយើងខ្ញុំចៃញទៅក្នុងឫទា្ធៃនុភាពនៃពៃះវិញ្ញៃណដដៃល
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំធ្វើបន្ទៃល់ពីសៃចក្តីពិតរបស់ពៃះអង្គ 
ហើយនំមនុសៃសទាំងអស់ទៅរកភ្លើងនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

ថ្ង្រអាទិត្រយន្រព្រះត្រ្រឯក(បុណ្យថ្ង្ទី៥០សបា្ត្ហ៍ទី១)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង ជាពៃះដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
ពៃះអង្គបានបៃទានពៃះគុណដល់អ្នកបមៃើរបស់ពៃះអង្គ ដោយការបៃកាសជំនឿដ៏ពិត
ដោយទទួលសា្គៃល់សិរីរុងរឿងនៃពៃះតៃៃឯកដ៏គង់នៅអស់កលៃបជានិច្ច
និង ក្នុងឫទា្ធៃនុភាពនៃភាពថ្កុំថ្កើងរុងរឿងរបស់ពៃះអម្ចៃស់ ដើមៃបីថ្វៃយបង្គំចំពោះភាពរួបរួមគា្នៃ។ 
សូមរកៃសាយើងខ្ញុំឲៃយបានខា្ជៃប់ខ្ជួននៅក្នុងជំនឿនៃះ បៃយោជន៍ឲៃយពៃះអង្គបានការពារយើងខ្ញុំ

ឲៃយរួចពីគៃប់គៃៃមនអាសន្នទាំងអស់ តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ 
ដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។
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COLLECTS

Almighty and eternal God,
you have revealed yourself
as Father, Son, and Holy Spirit,
and live and reign in the perfect unity of love.
Hold	us	firm	in	this	faith,
that we may know you in all your ways
and evermore rejoice in your eternal glory,
who are three Persons in one God,
now and for ever.

Pentecost 2
(Trinity 1)

Almighty and everlasting God,
by whose Spirit the whole body of the Church
is	governed	and	sanctified:
hear our prayer which we offer
for all your faithful people;
that each in his vocation and ministry
may serve you in holiness and truth
to the glory of your name;
through our Lord and Saviour Jesus Christ.

Pentecost  3
(Trinity 2)

Lord God our Father,
through our Saviour Jesus Christ
you have assured mankind of eternal life
and in baptism have made us one with him.
Deliver us from the death of sin
and raise us to new life in your love,
in the fellowship of the Holy Spirit,
by the grace of our Lord Jesus Christ.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង ជាពៃះដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
ពៃះអង្គបានបើកសម្តៃងអង្គ ទៃង់ ថជា ពៃះបិតា ពៃះបុតៃៃ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ហើយមនពៃះជន្មរស់នៅ និង គៃងរាជៃយដោយភាពរួបរួមដ៏ឥតខ្ចៃះនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់។
សូមចាប់យើងខ្ញុំឲៃយជាប់នៅក្នុងជំនឿនៃះ បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចសា្គៃល់ពៃះអង្គ
ក្នុងគៃប់ទាំងផ្លូវរបស់ពៃះអង្គ ហើយមនអំណរនៅក្នុងសិរីរុងរឿងរបស់ពៃះអង្គជារៀងរហូត 
ដៃលពៃះអង្គគឺជាពៃះបីអង្គ រួមក្នុងពៃះតៃមួយ 
នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី២(រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១)

ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង ជាពៃះដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
ពៃះវិញ្ញៃណរបស់ពៃះអង្គបានគៃប់គៃងកៃុមទាំងមូលនៃពួកជំនុំ 
ហើយបានញៃកពួកគាត់ឲៃយបានបរិសុទ្ធទៀតផង ៖ 
សូមសណា្តៃប់សៃចក្តីអធិសា្ឋៃនរបស់យើងខ្ញុំ ដៃលយើងខ្ញុំបានថ្វៃយជំនួសរាសៃ្តសោ្មៃះតៃង់របស់
ពៃះអង្គទាំងអស់ 
សូមឲៃយមុខរបរ និង ព័ន្ធកិច្ចរបស់គៃម្នៃក់ៗ អាចបមៃើពៃះអង្គក្នុងភាពបរិសុទ្ធ និង សៃចក្តីពិត
ដើមៃបីថ្វៃយសិរីរុងរឿងដល់ពៃះនមពៃះអង្គ
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី៣ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី២)

ឱពៃះអម្ចៃស់ដៃលជាពៃះបិតារបស់យើងខ្ញុំអើយ!
តាមរយៈពៃះអង្គសង្គៃៃះរបស់យើងខ្ញុំ អង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត
នោះពៃះអង្គបានធានមនុសៃសជាតិទាំងអស់នូវជីវិតអស់កលៃបជានិច្ច
ហើយនៅក្នុងពិធីជៃមុជទឹក នោះពៃះអង្គបានធ្វើឲៃយយើងខ្ញុំ កា្លៃយជារូបកាយតៃមួយ ជាមួយទៃង់
សូមរំដោះយើងខ្ញុំចៃញពីសៃចក្តីសា្លៃប់នៃអំពើបាប
ហើយសូមលើកយើងខ្ញុំទៅរកជីវិតថ្មីក្នុងសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ
ក្នុងការបៃកបគា្នៃនៃពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដោយពៃះគុណនៃពៃះអម្ចៃស់របស់យើងខ្ញុំ គឺអង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត។
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COLLECTS

Pentecost  4
(Trinity 3)

Almighty God,
you have broken the tyranny of sin
and have sent the Spirit of your Son into our hearts
whereby we call you Father.
Give us grace to dedicate our freedom to your service,
that all mankind may be brought
to the glorious liberty of the sons of God;
through Jesus Christ our Lord.

Pentecost 5
(Trinity 4)

Almighty God,
you show to those who are in error the light of your truth,
that they may return to the way of righteousness.
May we and all who have been admitted
to the fellowship of Christ’s religion
reject those things which are contrary to our profession
and follow all such things as are agreeable to the same;
through Jesus Christ our Lord.

Pentecost 6
(Trinity 5)

Almighty God,
without you we are not able to please you.
Mercifully grant that your Holy Spirit
may in all things direct and rule our hearts;
through Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី៤ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី៣)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានកម្ទៃចសៃចក្តីកំណាចនៃបាប 
ហើយបានបញ្ជូនពៃះវិញ្ញៃណនៃពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ឲៃយបានសណ្ឋិតនៅក្នុងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចហៅពៃះអង្គ ថជាពៃះបិតា តាមរយៈទៃង់។
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវពៃះគុណ ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចថ្វៃយសៃរីភាពរបស់យើងខ្ញុំ
ដល់ការបមៃើរបស់ពៃះអង្គ ដើមៃបីឲៃយមនុសៃសជាតិទាំងអស់
អាចទៅរកសៃរីភាពដ៏មនសិរីរុងរឿងនៃពៃះបុតៃៃបុតៃីរបស់ពៃះជាម្ចៃស់

តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី៥ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី៤)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!

ពៃះអង្គបានបងា្ហៃញពន្លឺនៃសៃចក្តីពិតរបស់ពៃះអង្គ ដល់អស់អ្នកដៃលមនកំហុស 
បៃយោជន៍ឲៃយពួកគាត់បានបៃរមករកផ្លូវនៃសៃចក្តីសុចរិត។ 
សូមឲៃយយើងខ្ញុំ និង អស់អ្នកដៃលបានចូលក្នុងការបៃកបនៃជំនឿសាសនរបស់ពៃះគៃិស្ត 
បានបដិសៃធការដៃលផ្ទុយពីសៃចក្តីបៃកាសជំនឿរបស់យើងខ្ញុំ 
ហើយឲៃយយើងខ្ញុំបានដើរតាមគៃប់ការដៃលសៃបតាមជំនឿទាំងនោះ។
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី៦(រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី៥)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!

បើសិនជាគា្មៃនពៃះអង្គ នោះយើងខ្ញុំមិនអាចធ្វើឲៃយពៃះអង្គសព្វពៃះទ័យបានទៃ 
ដូច្នៃះ សូមបៃទានដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណា សូមឲៃយពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ
បានដឹកនំ ហើយគៃប់គៃងចិត្តរបស់យើងខ្ញុំក្នុងគៃប់ការទាំងអស់ 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

៨៦86



COLLECTS

Pentecost 7
(Trinity 6)

Lord, you have taught us
that all your doings without love are nothing worth.
Send your Holy Spirit
and pour into our hearts that most excellent gift of love,
the true bond of peace and of all virtues,
without which whoever lives is counted dead before you.
Grant this for the sake of your only Son,
Jesus Christ our Lord.

Pentecost 8
(Trinity 7)

Almighty God,
who sent your Holy Spirit
to be the life and light of your Church:
open our hearts to the riches of his grace,
that we may bring forth the fruit of the Spirit
in love and joy and peace;
through Jesus Christ our Lord.

Pentecost 9
(Trinity 8)

Almighty God,
you see that we have no power of ourselves to help ourselves.
Keep	us	both	outwardly	in	our	bodies	and	inwardly	in	our	souls,
that we may be defended from all adversities
which may happen to the body, and from all evil thoughts
which may assault and hurt the soul;
through Jesus Christ our Lord.

៨៧87



ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី៧ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី៦)

ឱ ពៃះអម្ចៃស់អើយ! ពៃះអង្គបានបងៃៀនដល់យើងខ្ញុំថ
គៃប់ទង្វើរបស់យើងខ្ញុំ ដៃលបានធ្វើដោយគា្មៃនសៃចក្តីសៃឡាញ់ នោះគឺគា្មៃនតម្លៃអ្វីទាំងអស់ 
ដូច្នៃះ សូមចាត់ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ 
ហើយសៃៃចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ នូវអំណយទានដ៏វិសៃសបំផុត គឺសៃចក្តីសៃឡាញ់ 
ដៃលជាចំណងដ៏ពិតនៃសៃចក្តីសុខសាន្ត និង គៃប់ទាំងគុណសមៃបត្តិទាំងអស់ 
ដៃបិតបើអ្នកណាម្នៃក់ដៃលរស់មនជីវិត ដោយគា្មៃនអំណយទានសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃះ 
តៃូវបានរាប់អ្នកនោះថ សា្លៃប់នៅចំពោះពៃះអង្គ 
ដូចនៃះ សូមបៃទានសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃះ ដើមៃបីជាបៃយោជន៍ដល់ពៃះបុតៃៃតៃមួយរបស់ពៃះអង្គ
ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី៨ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី៧)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ! ពៃះអង្គបានចាត់
ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធរបស់ពៃះអង្គ ឲៃយបានជាជីវិត និង ជាពន្លឺដល់ពួកជំនុំរបស់ពៃះអង្គ ៖ 
សូមបើកទា្វៃរចិត្តរបស់យើងខ្ញុំទៅកាន់ភាពសមៃបូរណ៍នៃពៃះគុណរបស់ទៃង់ 
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចបង្កើតផលផ្លៃនៃពៃះវិញ្ញៃណក្នុងសៃចក្តីសៃឡាញ់ និង សៃចក្តីអំណរ 
ពៃមទាំងសៃចក្តីសុខសាន្ត 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី៩ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី៨)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានទតឃើញហើយថ យើងខ្ញុំគា្មៃនឫទា្ធៃនុភាពដោយខ្លួនយើងខ្ញុំ ដើមៃបីជួយខ្លួនឯងបានទៃ 
ដូចនៃះ សូមរកៃសាយើងខ្ញុំទាំងខាងកៃៃ ដល់រូបកាយរបស់យើងខ្ញុំ 
និង ទាំងខាងក្នុង ដល់ពៃលឹង របស់យើងខ្ញុំដៃរ 
បៃយោជន៍ឲៃយពៃះអង្គអាចការពារយើងខ្ញុំ ឲៃយរួចផុតពីគៃប់ទាំងគៃៃមនអាសន្នទាំងអស់ 
ដៃលអាចកើតឡើងដល់រូបកាយ និង ចៃញពីគំនិតអាកៃក់ទាំងអស់ 
ដៃលអាចវាយបៃហារ និង ធ្វើឲៃយឈឺចាប់ដល់ពៃលឹង

តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

៨៧87



COLLECTS

Pentecost 10
(Trinity 9)

Father of mankind,
who	gave	your	only-begotten	Son
to take upon himself the form of a servant
and to be obedient even to death on a cross:
give us the same mind that was in Christ Jesus.
that, sharing his humility,
we may come to be with him in his glory;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Pentecost 11
(Trinity 10)

Almighty Father,
whose Son Jesus Christ has taught us
that what we do for the least of our brethren
we do also for him;
give us the will to be the servant of others
as he was the servant of all,
who gave up his life and died for us,
but is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

៨៨88



ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១០ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី៩)

ឱពៃះបិតានៃមនុសៃសជាតិអើយ! 
ពៃះអង្គបានបៃទានពៃះបុតៃៃតៃមួយរបស់ពៃះអង្គ ដៃលបានដាក់ខ្លួនអង្គទៃង់ជាអ្នកបមៃើ 
ហើយបានសា្តៃប់បងា្គៃប់ រហូតដល់សុគតនៅលើឈើឆ្កៃង ៖ 
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវគំនិត ដូចដៃលមននៅក្នុងអង្គពៃះយៃស៊ូគៃិស្តនោះ 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចរួមចំណៃកក្នុងភាពបន្ទៃបខ្លួនរបស់ទៃង់ 
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចចូលទៅចំពោះទៃង់ ក្នុងសិរីរុងរឿងរបស់ទៃង់ 
ដៃបិតទៃង់កំពុងរស់នៅ ហើយសោយរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ ហើយនិងជាមួយពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយអង្គ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១១ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១០)

ឱពៃះបិតាដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គ ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត បានបងៃៀនយើងខ្ញុំ 
នូវអ្វីដៃលយើងខ្ញុំតៃូវធ្វើ ចំពោះអ្នកតូចជាងគៃក្នុងចំណមបងប្អូនរបស់យើងខ្ញុំ 
នោះយើងខ្ញុំនឹងធ្វើសមៃៃប់់ទៃង់ផងដៃរ ៖ 
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវឆន្ទៈធ្វើជាអ្នកបមៃើដល់អ្នកឯទៀត 
ដូចជាទៃង់បានធ្វើជាអ្នកបមៃើដល់មនុសៃសទាំងអស់ផងដៃរ 
ដោយទៃង់បានលះបង់ជីវិតរបស់ទៃង់ ហើយបានសុគតជំនួសយើងខ្ញុំ តៃទុកជាយ៉ៃងនៃះក្តី 
ទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

៨៨88



COLLECTS

Pentecost 12
(Trinity 11)

Almighty Father,
who called your Church to witness
that you were in Christ reconciling men to yourself:
help us so to proclaim the good news of your love,
that all who hear it may be reconciled to you;
through him who died for us and rose again
and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Pentecost 13
(Trinity 12)

Lord God,
whose blessed Son our Saviour
gave his back to the smiters
and did not hide his face from shame:
give us grace to endure the sufferings of this present time
with	sure	confidence	in	the	glory	that	shall	be	revealed;
through Jesus Christ our Lord.

Pentecost 14
(Trinity 13)

Lord God,
the protector of all who trust in you,
without whom nothing is strong, nothing is holy:
increase and multiply upon us your mercy,
that you being our ruler and guide,
we may so pass through things temporal
that	we	finally	lose	not	the	things	eternal.
Grant this, heavenly Father,
for the sake of Jesus Christ our Lord.

៨៩89



ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១២ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១១)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានតៃៃស់ហៅពួកជំនុំរបស់ពៃះអង្គ ឲៃយធ្វើជាសាកៃសី ពីការដៃល
ពៃះអង្គបានគង់នៅក្នុងពៃះគៃិស្ត ដើមៃបីសមៃុះសមៃួលមនុសៃសឲៃយជាននឹងពៃះអង្គវិញ ៖ 
ដូចនៃះ សូមជួយយើងខ្ញុំឲៃយបៃកាសដំណឹងល្អនៃសៃចក្តីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ 
ដើមៃបីឲៃយអស់អ្នកដៃលបានឮការបៃកាសនោះ នឹងតៃូវបានសមៃុះសមៃួលឲៃយជាននឹងពៃះអង្គវិញ
តាមរយៈទៃង់ដៃលបានសុគតជំនួសយើងខ្ញុំ ហើយមនពៃះជន្មរស់ឡើងវិញ 
ពៃមទាំងគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១៣ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១២)

ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ! 
ពៃះបុតៃៃដ៏បៃកបដោយពៃះពររបស់ពៃះអង្គ 
ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត បានបៃរខ្នងរបស់ទៃង់ដល់អ្នកដៃលវាយដំឲៃយគៃវាយ
និង មិនបានលាក់ពៃះភក្តៃរបស់ទៃង់ពីសៃចក្តីអាម៉ៃស់នោះទៃ ៖ 
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំ នូវពៃះគុណ ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចនឹងទៃៃំទៃការរងទុក្ខ ចំពោះពៃល
បច្ចុបៃបន្នកាលនៃះ ដោយមនទំនុកចិត្តយ៉ៃងបៃៃកដ ក្នុងសៃរីរុងរឿងដៃលនឹង តៃូវបាន បើក  សម្តៃង 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១៤ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១៣)

ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ! ពៃះអង្គគឺជាអង្គការពារដល់អស់អ្នកដៃលបានទុកចិត្តលើពៃះអង្គ 
បើគា្មៃនពៃះអង្គ នោះគា្មៃនអ្វីដៃលខា្លៃំងនោះទៃ ហើយក៏គា្មៃនអ្វីបរិសុទ្ធផងដៃរ ៖ 
សូមចមៃើន ហើយបង្កើនសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណារបស់ពៃះអង្គដល់យើងខ្ញុំ 
បៃយោជន៍ឲៃយពៃះអង្គបានជាអ្នកគៃប់គៃង និង អ្នកនំផ្លូវរបស់យើងខ្ញុំ 
សូមឲៃយយើងខ្ញុំអាចឆ្លងផុតពីរបស់ដៃលនៅក្នុងលោកិយនៃះ បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំមិនបាត់បង់
របស់ដៃលនៅអស់កលៃបជានិច្ចឡើយ។
ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌អើយ! សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវការនៃះ 
ដើមៃបីជាផលបៃយោជន៍ដល់ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។
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COLLECTS

Pentecost 15
(Trinity 14)

Almighty Father,
whose will is to restore all things
in your believed Son, the king of all:
govern the hearts and minds of those in authority,
and bring the families of the nations,
divided and torn apart by the ravages of sin,
to be subject to his just and gentle rule;
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Pentecost 16
(Trinity 15)

Almighty God,
you have taught us through your Son
that	love	is	the	fulfilling	of	the	law.
Grant that we may love you with our whole heart
and our neighbours as ourselves;
through Jesus Christ our Lord.

Pentecost 17
(Trinity 16)

Lord of all power and might,
the author and giver of all good things:
graft in our hearts the love of your name,
increase in us true religion,
nourish in us all goodness,
and of your great mercy keep us in the same;
through Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១៥ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១៤)

ឱពៃះបិតាដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះហឫទ័យរបស់ពៃះអង្គ គឺដើមៃបីធ្វើគៃប់ការទាំងអស់ឲៃយបានដូចដើមវិញ
នៅក្នុងពៃះបុតៃៃដ៏ជាទីសៃឡាញ់របស់ពៃះអង្គ ដៃលជាស្តៃចលើគៃប់ទាំងអស់ ៖  
សូមពៃះអង្គគៃប់គៃងចិត្ត និង គំនិតនៃអស់អ្នកដៃលមនអំណាច ហើយសូមនំបៃជាជាតិ
ដៃលបានបៃកបាក់ និង មនទុក្ខសោកដោយសារតៃការបំផ្លៃញរបស់បាប 
ដើមៃបីឲៃយពួកគាត់បានស្ថិតនៅកៃៃមការគៃប់គៃងដ៏សៃទន់ និង ដោយយុត្តិធម៌របស់ទៃង់ 
ដៃលកំពុងមនពៃះជន្ម រស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១៦ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១៥)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានបងៃៀនយើងខ្ញុំ តាមរយៈពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គថ
សៃចក្តីសៃឡាញ់ គឺជាការសមៃៃចនៃកៃឹតៃយវិន័យ 
ដូចនៃះ សូមពៃះអង្គបៃទានឲៃយយើងខ្ញុំអាចសៃឡាញ់ពៃះអង្គ ឲៃយអស់ពីចិត្តរបស់យើងខ្ញុំ
និង សៃឡាញ់អ្នកជិតខាង ដូចជាខ្លួនយើងខ្ញុំដៃរ
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១៧ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១៦)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនគៃប់ទាំងឫទា្ធៃនុភាព និង ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គគឺជាម្ចៃស់ និង ជាអង្គបៃទាននូវគៃប់ទាំងការល្អទាំងអស់ ៖
សូមបណ្តុះចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនូវសៃចក្តីសៃឡាញ់នៃពៃះនមរបស់ពៃះអង្គ
សូមចមៃើនជំនឿសាសនដ៏ពិតនៅក្នុងយើងខ្ញុំ 
សូមចិញ្ចឹមគៃប់ទាំងសៃចក្តីល្អនៅក្នុងយើងខ្ញុំ 
ហើយសូមរកៃសាយើងខ្ញុំដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាដ៏មហិមរបស់ពៃះអង្គ 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

៩០90



COLLECTS

Pentecost 18
(Trinity 17)

Almighty God,
you have made us for yourself,
and	our	hearts	are	restless	till	they	find	their	rest	in	you.
Teach us to offer ourselves to your service,
that here we may have your peace,
and in the world to come may see you face to face;
through Jesus Christ our Lord.

Pentecost 19
(Trinity 18)

Almighty and everlasting God,
increase in us your gift of faith;
that, forsaking what lies behind
and reaching out to that which is before,
we may run the way of your commandments
and win the crown of everlasting joy;
through Jesus Christ our Lord.

Pentecost 20
(Trinity 19)

Almighty God,
your Son has opened for us
a new and living way into your presence.
Give us pure hearts and steadfast wills
to worship you in spirit and in truth;
through the same Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១៨ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១៧)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានបង្កើតយើងខ្ញុំមកសមៃៃប់់ពៃះអង្គ ហើយចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនឹងមិនមនការសមៃៃកទៃ 
លុះតៃៃតៃយើងខ្ញុំអាចរកឃើញការសមៃៃកនៅក្នុងពៃះអង្គ។ 
សូមបងៃៀនយើងខ្ញុំ ឲៃយថ្វៃយខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំដល់ការបមៃើរបស់ពៃះអង្គ 
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចមនសៃចក្តីសុខសាន្តរបស់ពៃះអង្គ ហើយអាចឃើញពៃះអង្គ ដោយផ្ទៃល់
មុខនៅក្នុងពិភពលោក ដៃលនឹងតៃូវមកដល់ 
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី១៩ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១៨)

ឱ ពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃ និង ជាពៃះដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
សូមចមៃើននៅក្នុងយើងខ្ញុំនូវអំណយទាននៃជំនឿរបស់ពៃះអង្គ 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចលះបង់ចោលនូវអ្វីដៃលកន្លងផុត ហើយអាចឈងចាប់នូវអ្វីដៃល
នៅពីមុខយើងខ្ញុំ បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំរត់តាមផ្លូវនៃពៃះរាជបញ្ជៃរបស់ពៃះអង្គ
ហើយយកឈ្នះ និង  ទទួលបានមកុដនៃសៃចក្តីអំណរដ៏អស់កលៃបជានិច្ច
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី២០ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី១៩)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គបានបើកផ្លូវឲៃយយើងខ្ញុំ នូវផ្លូវដ៏រស់ហើយថ្មី 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំអាចចូលទៅកាន់ពៃះវត្តមនរបស់ពៃះអង្គ។
សូមបៃទានដល់យើងខ្ញុំនូវចិត្តដ៏បរិសុទ្ធ និង ឆន្ទៈដ៏ខា្ជៃប់ខ្ជួន
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំថ្វៃយបង្គំពៃះអង្គដោយវិញ្ញៃណ និង សៃចក្តីពិត
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

៩១91



COLLECTS

Pentecost 21
(Trinity 20)

Eternal Father,
whose Son Jesus Christ ascended to the throne of heaven
that he might rule over all things as Lord:
keep the Church in the unity of the Spirit
and in the bond of his peace,
and bring the whole created order to worship at his feet,
who is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

Pentecost 22
(Trinity 21)

Stir up, O Lord,
the wills of your faithful people;
that richly bearing the fruit of good works.
they may by you be richly rewarded;
through Jesus Christ our Lord.

Last Sunday After Pentecost
Merciful God,
you have prepared for those who love you
such good things as pass man’s understanding.
Pour into our hearts such love towards you
that we, loving you above all things,
may obtain your promises,
which exceed all that we can desire;
through Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី២១ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី២០)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដៃលគង់នៅអស់កលៃបជានិច្ចអើយ! 
ពៃះបុតៃៃរបស់ពៃះអង្គបានហោះឡើងទៅឋានសួគ៌ទៅកាន់បល្ល័ង្កនៅទីនោះ 
ដើមៃបីទៃង់អាចគៃប់គៃងធ្វើជាពៃះអម្ចៃស់ លើគៃប់ទាំងអស់ ៖ 
សូមរកៃសាពួកជំនុំក្នុងការរួបរួមនៃពៃះវិញ្ញៃណ និង ក្នុងចំណងនៃសៃចក្តីសុខសាន្តរបស់ទៃង់ 
ហើយសូមនំគៃប់ទាំងលំដាប់នៃការបង្កើតទាំងអស់ មកថ្វៃយបង្គំនៅទាបពៃះបាទារបស់ទៃង់ 
ដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

បុណ្រយថ្ង្រទី៥០សបា្ត្រហ៍ទី២២ (រដូវព្ះត្្ឯកសបា្ត្ហ៍ទី២១)

ឱពៃះអម្ចៃស់អើយ! 
សូមបង្កើតឆន្ទៈនៃរាសៃ្តសោ្មៃះតៃង់របស់ពៃះអង្គឡើង
ដើមៃបីឲៃយពៃះអង្គបានផ្តល់រងា្វៃន់ដល់ពួកគាត់យ៉ៃងបរិបូរណ៍
ពីពៃៃះពួកគាត់បានបង្កើតផលផ្លៃនៃការងារល្អ
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

ថ្ង្រអាទិត្រយចុងក្រ្រយបន្ទ្រប់ពីបុណ្រយថ្ង្រទី៥០
ឱពៃះជាម្ចៃស់ដៃលពោរពៃញដោយសៃចក្តីមៃតា្តៃករុណាអើយ!
ពៃះអង្គបានរៀបចំដល់អស់អ្នកដៃលសៃឡាញ់ពៃះអង្គ 
នូវការល្អៗ លើសជាងការយល់ដឹងរបស់មនុសៃសទៅទៀត។ 
សូមសៃៃចចិត្តរបស់យើងខ្ញុំនូវសៃចក្តីសៃឡាញ់បៃបនៃះចំពោះពៃះអង្គ 
ដើមៃបីឲៃយយើងខ្ញុំសៃឡាញ់ពៃះអង្គលើសជាងអ្វីៗទាំងអស់ 
បៃយោជន៍ឲៃយយើងខ្ញុំអាចទទួលបាននូវសៃចក្តីសនៃយារបស់ពៃះអង្គ 
ដៃលមនលទ្ធផលលើសជាងគៃប់ការ ដៃលយើងខ្ញុំអាចប៉ងបៃៃថ្នៃទៅទៀត
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

៩២92



COLLECTS

Fifth Sunday Before Advent
(Ninth Sunday Before Christmas)

Almighty God,
you have created the heavens and the earth
and made man in your own image.
Teach us to discern your hand in all your works,
and to serve you
with reverence and thanksgiving;
through Jesus Christ our Lord,
who with you and the Holy Spirit
reigns supreme over all things now and for ever.

Fourth Sunday Before Advent
(Eighth Sunday Before Christmas)

Heavenly Father,
whose blessed Son was revealed
that he might destroy the works of the devil
and make us the sons of God
and heirs of eternal life:
grant that we, having this hope,
may purify ourselves even as he is pure;
that when he shall appear in power and great glory
we may be made like him
in his eternal and glorious kingdom;
where he is alive and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and forever.

Third Sunday Before Advent
(Seventh Sunday Before Christmas)

Almighty God,
whose chosen servant Abraham
faithfully obeyed your call
and rejoiced in your promise that,
in him, all the families of the earth should be blessed:
give us a faith like his,
that,	in	us,	your	promises	may	be	fulfilled;
through Jesus Christ our Lord.
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ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

ថ្ង្រអាទិត្រយទី៥មុនរដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្ត
(ថ្ង្អាទិត្យទីប្្ំបួនមុនថ្ង្បុណ្យណូអ្ល)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានបង្កើតផ្ទៃមៃឃ និង ផៃនដី ហើយបង្កើតមនុសៃសឲៃយដូចជារូបអង្គរបស់ពៃះអង្គ 
ដូច្នៃះ សូមបងៃៀនយើងខ្ញុំដើមៃបីឲៃយយល់ពីពៃះហស្ថរបស់ពៃះអង្គ នៅក្នុងគៃប់ទាំងកិច្ចការ
ទាំងអស់របស់ពៃះអង្គ ហើយឲៃយយើងខ្ញុំបានបមៃើពៃះអង្គដោយគោរពកោតខា្លៃច
 និង អរពៃះគុណតាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ដៃលជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ ដៃលទៃង់កំពុង
គៃងរាជៃយលើគៃប់អ្វីៗទាំងអស់ ជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

ថ្ង្រអាទិត្រយទី៤មុនរដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្ត
(ថ្ង្អាទិត្យទីបំ្្បីមុនថ្ង្បុណ្យណូអ្ល)

ឱពៃះបិតាដៃលគង់នៅឋានសួគ៌ អើយ!
ពៃះអង្គបានបើកសម្តៃងពីពៃះបុតៃៃដម៏នពៃះពររបស់ពៃះអង្គ ដើមៃបីឲៃយទៃង់អាចនឹងបំផ្លៃញកិច្ចការ 
របស់អារកៃសសាតាំងបាន ហើយធ្វើឲៃយយើងខ្ញុំកា្លៃយជាបុតៃៃបុតៃីរបស់ពៃះជាម្ចៃស់ ពៃមទាំងឲៃយ
យើងខ្ញុំទទួលបាននូវជីវិតអស់កលៃប ដូច្នៃះដោយមនសៃចក្តីសងៃឃឹមនៃះ 
សូមពៃះអង្គបៃទានឲៃយយើងខ្ញុំអាចនឹងបនៃសុទ្ធខ្លួនរបស់យើងខ្ញុំ ដូចជាទៃង់បរិសុទ្ធផងដៃរ 
បៃយោជន៍ឲៃយនៅពៃលដៃលយើងខ្ញុំនឹងលៃចចៃញនៅក្នុងឫទា្ធៃនុភាព និង សិរីរុងរឿងដ៏មហិម 
នោះសូមពៃះអង្គធ្វើឲៃយយើងខ្ញុំបានដូចជាទៃង់នៅក្នុងនគរសិរីរុងរឿង និង អស់កលៃបរបស់ទៃង់ 
ដៃលជាទីដៃលទៃង់កំពុងមនពៃះជន្មរស់ និង គៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ 
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។

ថ្ង្រអាទិត្រយទី៣មុនរដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្ត
(ថ្ង្អាទិត្យទីប្្ំពីរមុនថ្ង្បុណ្យណូអ្ល)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ! អ្នកបមៃើជៃើសរីសរបស់ពៃះអង្គ 
លោកអបៃៃហាំ បានគោរពយ៉ៃងសោ្មៃះតៃង់ចំពោះការតៃៃស់ហៅរបស់ពៃះអង្គ ហើយបានរីករាយ
នៅក្នុងសៃចក្តីសនៃយារបស់ពៃះអង្គដៃលថ តាមរយៈលោក នោះគៃប់ទាំងគៃួសារនៅលើផៃនដី 
នឹងបានទទួលពៃះពរ ៖ សូមពៃះអង្គបៃទាននូវជំនឿ 
ដូចដៃលលោកអបៃៃហាំបានមននៃះដល់យើងខ្ញុំ បៃយោជន៍ឲៃយសៃចក្តីជំនឿនោះបានសមៃៃច
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

៩៣93



COLLECTS

Second Sunday Before Advent
(Sixth Sunday Before Christmas)

Lord God our redeemer,
who heard the cry of your people
and sent your servant Moses to lead them out of slavery:
free us from the tyranny of sin and death
and, by the leading of your Spirit,
bring us to our promised land;
through Jesus Christ our Lord.

Sunday Before Advent
(Fifth Sunday Before Christmas)

Almighty God,
who spoke to the prophets
that they might make your will and purpose known:
inspire the guardians of your truth,
that through the faithful witness of the few
the children of earth may be made one with the saints in glory;
by the power of Jesus Christ our Lord,
who alone redeemed mankind
and reigns with you and the Holy Spirit,
one God, now and for ever.

៩៤94



ជម្ើសស្ចក្តីអធិសា្ឋ្នផ្ស្ងៗ

ថ្ង្រអាទិត្រយទី២មុនរដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្ត
(ថ្ង្អាទិត្យទីប្្ំមួយមុនថ្ង្បុណ្យណូអ្ល)

ឱពៃះអម្ចៃស់ជាពៃះ ដៃលជាពៃះអង្គរំដោះរបស់យើងខ្ញុំអើយ! 
ពៃះអង្គបានផ្ទៀងសា្តៃប់សមៃៃករបស់បៃជារាសៃ្តរបស់ពៃះអង្គ
ហើយបានបញ្ជូនអ្នកបមៃើរបស់ពៃះអង្គ លោកម៉ូសៃ ដើមៃបីដឹកនំពួកគៃចៃញពីទាសករ ៖ 
សូមពៃះអង្គរំដោះយើងខ្ញុំចៃញពីសៃចក្តីកំណាចនៃបាប និង សៃចក្តីសា្លៃប់ 
ហើយដឹកនំយើងខ្ញុំទៅកាន់ទឹកដីសនៃយារបស់យើងខ្ញុំ 
ដោយការដឹកនំនៃពៃះវិញ្ញៃណរបស់ពៃះអង្គ។
តាមរយៈពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ។

ថ្ង្រអាទិត្រយមុនរដូវន្រការយាងមករបស់អង្គព្រះគ្រិស្ត
(ថ្ង្អាទិត្យទីប្្ំមុនថ្ង្បុណ្យណូអ្ល)

ឱពៃះជាម្ចៃស់ដ៏មនអំណាចគៃប់ពៃះចៃសា្តៃអើយ!
ពៃះអង្គបានមនពៃះបន្ទូលមកកាន់ពួកពៃយាការី បៃយោជន៍
ឲៃយពួកគៃអាចធ្វើឲៃយមនុសៃសបានដឹងនូវបំណងពៃះហឫទ័យ និង គោលបំណងរបស់ពៃះអង្គ ៖
សូមជមៃុញចិត្តដល់អស់អ្នកដៃលការពារសៃចក្តីពិតរបស់ពៃះអង្គ 
ដៃលតាមរយៈ ស្មរបន្ទៃល់ដ៏សោ្មៃះតៃង់នៃអ្នកពីរបីនក់នោះ
នោះកូននៃផៃនដីនឹងតៃូវបានធ្វើឲៃយរួមមកតៃមួយ ជាមួយនឹងពួកអ្នកបរិសុទ្ធនៅក្នុងសិរីរុងរឿង
ដោយឫទា្ធៃនុភាពរបស់ពៃះយៃស៊ូគៃិស្ត ជាពៃះអម្ចៃស់នៃយើងខ្ញុំ ដៃលទៃង់តៃមួយគត់
បានរំដោះមនុសៃសជាតិ ហើយគៃងរាជៃយជាមួយពៃះអង្គ និង ពៃះវិញ្ញៃណដ៏វិសុទ្ធ
ដៃលជាពៃះតៃមួយ នៅពៃលនៃះ និង អស់កលៃបរៀងទៅ។
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