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18. ឱ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ ម្ចនស្រសតីជនបទអៅក្នុងព្បអទសប៉ា រ៉ាហ្គា យ 
ដែលបនស្តត បក់្ម្មវធីិស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ 
អ ើយម្ចនការប៉ាះពាល់ចិត្តរបស់រួក្គាត្ ់
ែូអចនះសូម្អោយរួក្គាត្ម់្ចនការរកី្ចំអរ ើនក្នុងព្រះបនទូលរបស់ព្ទង ់
និងម្ចនការតងំចិត្តក្នុងការអគាររតម្ព្រះបនទូលរបស់ព្ទង។់ 
(កូ្ឡូស ១.៩-១០) 

19. ព្រះបិតអអើយ 
អយើងខំុ្សូម្អរព្រះគុណព្ទងស់ព្ម្ចបស់ គម្នស៍្រសតីព្គិសតបរស័ិទអៅក្នុ
ងព្បអទសកូ្ត្ឌឺវរ័។ សូម្អោយស្រសតីទងំអ ះម្ចនក្ម្ចល ងំ 
តម្រយៈការជួបជំុគាន អធិស្តា ន អ ើយសូម្អោយរួក្គាត្ម់្ចនជំអនឿ 
និងរឹងោងអលើព្រះអងា អែើម្បអីោយរួក្គាត្ម់្ចនការរកី្ចំអរ ើន 
ទងំចំអណះែឹង និងព្រះបនទូលរបស់ព្ទង។់ (កូ្ឡូស ១.១១-១២) 

20. ឱ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
អយើងអធិស្តា នសព្ម្ចបព់្គិសតបរស័ិទអៅក្នុងព្បអទសដាណឺម្ច៉ា ក្ 
ស្រ ាីនដឡន និងអកាះហ្គា រ ៉ា ូយក្ការអរៀនព្រះបនទូលព្រះជាោទិភារ 
ទងំអៅក្នុងព្គួស្តរ និងផ្ទទ ល់ខលួនផងដែរ។ (២អរព្ត្ុស ១.២)។ 

21. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូម្អោយស្រសតីអៅព្បអទសកាណាដាម្ចនការព្បម្លូផតុ ំគាន អធិស្តា ន 
តម្រយៈការអព្បើព្បស់ព្បតិ្ទិនអធិស្តា នរបស់រន័ធកិ្ចាស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ 
អ ើយសូម្អោយជំអនឿរបស់រួក្គាត្ក់ានដ់ត្រកី្ចំអរ ើន។ «ែបតិ្ក្ដនលង
ណាដែលម្ចន២ ឬ៣ ក្ ់ព្បជំុជាម្យួគាន  អដាយនូវអ ម្ ះខំុ្ អ ះខំុ្ក្៏
អៅក្ណាត លចំអណាម្អនក្ទងំអ ះដែរ។« (ម្ច៉ា ថាយ ១៨.២០) 

22. អធិស្តា នសព្ម្ចបព់្កុ្ម្ស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ននព្បអទសណ័រដវស 
ដែលបនផលិត្ការថាា យបងាំខលី អែើម្បដីចក្រដំលក្ព្រះបនទូល 
និងការរនយល់បក្ព្ស្តយ។ 
សូម្អធិស្តា នអោយស្រសតីដែលលឺម្ចនការប៉ាះពាល់ចិត្ត 
និងចងប់នតការោននូវព្រះបនទូលរបស់ព្ទងអ់ទៀត្។ (អអស្តយ 
៥៥.១១) 

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាចរៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអ្នកេូលរមួអធិស្ឋា នជាង 

65,000នាក់ 

 

 

23. ឱ ព្រះបិតអអើយ 
អយើងសូម្សរអសើរត្អម្កើងព្ទងដ់ែលបនអនុញ្ញា តិ្អោយអយើងខំុ្ម្ចនគំ
និត្អផេងៗក្នុងការបំអរ ើក្នុងរន័ធកិ្ចាស្រសតីអៅក្នុងព្បអទសអព្បសីុល។ 
សូម្អោយស្រសតីដែលបនលឺរីក្ម្មវធីិ និងការថាា យបងាំខលី 
ម្ចនការផ្ទល ស់ដព្បអដាយស្តរដត្ព្រះបនទូលរបស់ព្ទង។់ (អ ព្បឺ ៤.១២) 

24. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
អយើងរិត្ជាម្ចនឯក្សិទធដែលបនជាកូ្នព្សីរបស់ព្ទង។់ 
សូម្អោយអយើងខំុ្ម្ចនភារអស្តម ះព្ត្ងជ់ាម្យួទំ ក្ទំ់នង 
អ ើយបនតសាះដសាងរក្ព្ទងប់ដនែម្អទៀត្។ (កូ្ឡូស ៣.១៦) 

25. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ ព្រះបនទូលរបស់គឺជាអសចក្តីរិត្។ 
សូម្ព្ទងប់នែឹក្ អំយើងខំុ្អោយយល់រីព្រះបនទូលរបស់ព្ទង ់
អែើម្បអីោយអយើងខំុ្ោចដចក្ចាយជីវតិ្រិត្ននព្ទងែ់ល់អនក្ែនទអទៀត្
អៅក្នុងព្បអទសអ យុរ៉ាហ្គា យ។ (២អរព្ត្ុស ១.៥-
៨)អយើងអធិស្តា នសព្ម្ចបស់្រសតីព្គិសតបរស័ិទជនជាតិ្កូ្អរ ៉ាដែលដសាងយ
ល់រីព្រះបនទូលរបស់ព្រះ 
សូម្អោយរួក្គាត្ោ់ចដសាងរក្បំណងព្រះ ឬទយ័ព្ទង ់
និងម្ចនអគាលបំណងសព្ម្ចបជី់វតិ្របស់រួក្អគ។ (២អរព្ត្ុស ១.៣) 

26. ព្រះបិតអអើយ 
អយើងអំពាវ វែល់ព្ទងក់្នុងការព្បទននូវការផាត្ផ់ាងែ់ល់ស្រសតីអម្ម្ច៉ា យ 
និងអក្មងកំ្ព្ពាអៅក្នុងព្បអទសកូ្ត្ឌីវរ័ 
អ ើយសូម្អោយព្កុ្ម្ជំនំុោចជួយ ែល់តំ្រវូការរបស់ស្រសតី 
និងអក្មងព្សីទងំអ ះ។ (យ៉ា កុ្ប ១.២៧) 

27. 
អដាយស្តរដត្ព្កុ្ម្ជំនំុម្និោចជួបជំុគាន អៅកំ្ឡុងអរលម្ចនការផទុះកូ្វ ី
ត្ ១៩ 
អ ះសូម្អោយជំអនឿរបស់អនក្អជឿអៅដត្រងឹម្ចតំម្រយៈការចំណាយ
អរលព្បក្បជិត្សនិត្ផ្ទទ ល់ខលួនជាម្យួព្រះជាម្ចា ស់។ (ទំនុក្ ៣០៖៥) 

 

 

 

2021. 2.  
ការអធិស្ឋា នសំរាបក់ារលូតលាស់ខាងវញិ្ញា ណ 

អៅក្នុងដខកុ្ម្ភៈអនះ 
អយើងអធិស្តា នអោយព្រលឹងវញិ្ញា ណរបស់ស្រសតីម្ចនការលូត្លាស់។ 
អធិស្តា នអោយអនក្អជឿម្ចនបំណងចិត្តក្នុងការរកី្ចំអរ ើនជាម្យួទំ ក្ទំ់នងរប
ស់រកួ្អគជាម្យួព្រះជាម្ចា ស់ អ ើយសូម្អោយស្រសតីដែលម្និទនស់្តា ល់ព្រះ 
នឹងោចលឺរីការព្តស់អៅរបស់ព្ទងចំ់អពាះរកួ្អគ។ «ចូរឲ្យអនក្រល់គាន ចអព្ម្ើន
អឡើងក្នុងព្រះ គុណ អ ើយក្នុងការស្តា ល់ែល់ព្រះ អយស ូវព្គីសទជាព្រះ អម្ចា ស់ 
ជាព្រះ អងាសអស្រ ា្ ះននអយើងរល់គាន  សូម្ឲ្យព្ទងប់នសិរ ីលអអៅជានឥ់ឡូវអនះ 
ែរបែល់អស់ក្លប ជានិចា។ ោដម្៉ាន។« ( ២អរព្ត្សុ ៣.១៨) 
 



អធិស្តា នសំរប…់…………. 
1. ព្រះបិតអអើយ 
ព្កុ្ម្របស់អយើងអៅព្បអទសប៉ា រ៉ាហ្គា យដចក្រដំលក្ព្រះបនទូលរបស់ព្ទង ់
ជាម្យួស្រសតីម្ក្រីព្ទីនីដាែ និងជាម្យួស្រសតីដែលកំ្រុងបំអរ ើអៅរនធ គារ 
បុឺន ប៉ា សទ័រ សូម្អោយអសចក្តីសអស្រ ា្ ះ អសចក្តីសងឃមឹ្ និងជីវតិ្របស់ព្ទង ់
បនអធាើអោយែួងចិត្តរបស់រួក្អគរស់អៅគឺសព្ម្ចបព់្ទង។់ (សុភាសិត្ 
២.៦-១១) 
2. បិតអអើយ សូម្ជួយ ែល់ព្កុ្ម្ការ្រអៅក្នុងព្បអទសបរងំ 
អ ើយក្ជួ៏យ ែល់អនក្អជឿម្ចនការរកី្ចំអរ ើនខាងទំ ក្ទំ់នងជាម្យួព្ទង ់
ការោនព្រះបនទូល ការអធិស្តា ន 
និងការដចក្រដំលក្រីអសចក្តីជំអនឿរបស់រួក្អគ។ (ម្ច៉ា ថាយ ៥.៦) 
3. 
សរអសើរត្អម្កើងព្រះអងាសព្ម្ចបក់ារអ ល្ើយត្បក្ម្មវធីិស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ជាភាស្ត
ឥណឌូ អនសីុជាង បីពាន ់ក្ ់និងភាស្តជាា ជាង រីរពាន ់ក្អ់ទៀត្។ 
ស្រសតីទងំអស់អ ះបនដចក្រដំលក្ថា រួក្អគបនអរៀនរីព្រះអយស ូ ព្គិសត 
និងម្ចនក្ម្ចល ងំអៅក្នុងអសចក្តីជំអនឿរបស់រួក្អគ។ (ភលីីរ ៤.១៣) 
 4. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូម្អព្បើព្បស់ក្ម្មវធីិ »អនក្ជាម្នុសេរិអសស» 
ដែលជាក្ម្មវធីិអរៀបចំអដាយព្កុ្ម្ការ្រអៅក្នុងព្បអទសបឡូូញ 
ក្នុងការជួយ ែល់ស្រសតី និងអក្មងព្សី 
អែើម្បអីោយរួក្អគែឹងរីត្នម្លរបស់រួក្អគក្នុងព្រះអនព្ត្របស់ព្ទង។ 
(សុភាសិត្ ៣១.១០) 
5. 
សូម្កំុ្អោយព្បតិ្ទិនអធិស្តា នព្បចាដំខព្គានដ់ត្ជាតួ្អក្េរអដាយព្គានដ់ត្
ោន ដត្ជាអសចក្តីអធិស្តា នដែលអលើក្ទឹក្ចិត្តែល់ 
ព្គិសតបរស័ិទជនជាតិ្ោលលឺម្៉ាង ់និងជនជាតិ្អុឺរ ៉ាបុអផេងអទៀត្ 
ក្នុងការរកី្ចំអរ ើនខាងអធិស្តា ន ជំអនឿ 
និងការជួយ ែល់អនក្ដែលព្តូ្វការផងដែរ។ (អអអភសូ ៤.១៤-១៦) 
6. អទះបីជាព្រះវហិ្គរបិទ 
អ ើយម្នុសេម្និសូវជាបនោនព្រះបនទូលព្ទងអ់ដាយខលួនឯង 
ដត្អយើងអៅដត្សរអសើរត្អម្កើងព្ទងដ់ែលក្ម្មវធីិស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ោច សំ្រសតី
អនប៉ា ល់លឺរីែំណឹងលអ និងថាា យជីវតិ្របស់រួក្អគអៅព្ទង ់
ទងំរកី្ចំអរ ើនខាងអសចក្តីជំអនឿផងដែរ។ (ទំនុក្ ២៥.៤) 

7. អធិស្តា នសូម្អោយអយើងខំុ្ែឹងថា 
គាម នទំ ក្ទំ់នងណាដែលសំខានជ់ាងការដែលអយើងខំុ្ម្ចនទំ ក្ទំ់នង
ជាម្យួព្ទង ់ដែលជាព្រះបអងកើត្អាីៗព្គបស់្តរអរើ 
និងជាព្រះដែលម្ចនអគាលបំណង។ 
អបើអទះបីជាម្ចនអរលខលះហ្គក្ែូ់ចជាម្ចនោរម្មណ៍ថា 
ែូចជាអយើងែូចជាឆ្ងា យរីព្ទង ់
ដត្សូម្ជួយ អោយអយើងអៅដត្ទុក្ចិត្តអលើអាីដែលព្ទងម់្ចនព្រះបនទូល 
និងអជឿថាព្ទងគ់ងអ់ៅជិត្អយើងព្គបអ់រលអវលា។ (អអស្តយ ៤០.១១) 
8. អទះបីជាស្រសតីព្គិសតបរស័ិទចិនម្ចនការដែលព្តូ្វអធាើជាអរៀងរល់នងា 
ដត្សូម្អោយរួក្គាត្ប់នែូចជា ងម្ច៉ា រ ី
ដែលបនដញក្អរលអវលាជិត្សនិត្ជាម្យួព្រះជាម្ចា ស់។ 
 

 
 

9. ព្រះបិតអអើយ 
អយើងខំុ្អធិស្តា នសព្ម្ចបព់្កុ្ម្ការ្រអៅក្នុងព្បអទសោស្រ ាិក្ខាងត្បងូ 
ម្ចនឱកាសបអព្ងៀនែល់ព្បជាជនអៅទីអ ះរីរអបៀបរក្ាទំ ក្ទំ់នងជាម្ួ
យព្រះជាម្ចា ស់ និងជួយ អោយរួក្អគរស់អៅអដាយម្ចនក្តីសុខ 
អទះបីសែិត្ក្នុងព្គាលំបក្យ៉ា ងណាក្អ៏ដាយ។ 
10. ព្រះបិតអអើយ 
សូម្អោយស្រសតីក្នុងព្បអទសលីអបរយី៉ា អៅដត្បនតរកី្ចំអរ ើនខាងព្រលឹងវញិ្ញា
ណតម្រយៈក្ម្មវធីិស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ 
អ ើយសូម្អោយរួក្គាត្រ់ស់អៅអដាយប ា្ ញក្តីជំអនឿរបស់រួក្គាត្ ់
អដាយការដចក្រដំលក្រីជំអនឿរបស់រួក្គាត្អ់ៅែល់អនក្ដែលរស់អៅក្នុងស
 គម្នរ៍បស់គាត្។់ ( ២អងសាឡូនិច ១.៣) 
11. ឱ ព្រះបិតអអើយ 
អធិស្តា នសព្ម្ចបអ់នក្ស្តត បក់្ម្មវធីិស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ជាភាស្តឥណឌូ អនសីុ 
និងភាស្តជាា  អៅក្នុងវទិយ ុនិងព្កុ្ម្អនក្ស្តត បត់ម្បំរងសអម្លង។ 
អយើងអធិស្តា នសូម្អោយស្តរននអសចក្តីព្សលាញ់ 
និងការសអស្រ ា្ ះបនចូលអៅក្នុងែួងចិត្តរួក្គាត្។់ (ទំនុក្ ១៩.៨) 

12. ឱ ព្រះបិតអអើយ 
សូម្អោយស្រសតីជនជាតិ្ឥណាឌ លឺរីការព្តស់អៅរបស់ព្ទង ់
ក្នុងការចំណាយអរលជាម្យួព្រះបនទូលរបស់ព្ទង ់
អបើអទះបីជារួក្អគម្ចនទំនួលខុសព្តូ្វជាម្យួព្គួស្តរ 
និងវបបធម្រ៌បស់រួក្អគក្អ៏ដាយ។ (ទំនុក្ ១១៩.១៦)  
13. ឱ ព្រះបិតអអើយ 
សូម្ព្បទនក្ម្ចល ងំែល់ស្រសតីព្គិសតបរស័ិទអៅក្នុងព្បអទសក្ម្ពុជា 
ដែលបនអរៀបការជាម្យួអនក្ម្និអជឿ 
ដែលម្និអនុញ្ញា តិ្អោយព្បរនធខលួនអៅចូលរមួ្ថាា យបងាំព្រះអៅព្រះវហិ្គរ
។ សូម្អោយព្បរនធអៅដត្ោចទទួលបនព្រះបនទូលព្ទង ់
តម្រយៈការស្តត បក់្ម្មវធីិស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ 
ឬក្ម្មវធីិព្គិសតបរស័ិទអផេងអទៀត្។ ( អអស្តយ ៤០.៣១) 
14. ឱ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូម្ជួយ ការពារែល់ព្កុ្ម្ជំនំុក្នុងការបអព្ងៀនខុស្ាង 
អ ើយសូម្ជួយ អោយអនក្អជឿម្ចនព្បជ្ា និងស្តា ល់ការរិត្ និងដក្លងកាល យ 
អ ើយសូម្អោយរួក្អគឈររងឹម្ចជំាម្យួព្រះបនទូលរបស់ព្ទង។់ 
( ២ធីម្៉ាអូង ២.១៥) 
15. អៅក្នុងព្រះគម្ពរី ២អរព្ត្ុស ៣.១៨ បនអលើក្ទឹក្ចិត្តអយើងថា »ចូរឲ្យ
អនក្រល់គាន ចអព្ម្ើនអឡើងក្នុងព្រះ គុណ អ ើយក្នុងការស្តា ល់ែល់
ព្រះ អយស ូ វព្គីសទជាព្រះ អម្ចា ស់ ជាព្រះ អងាសអស្រ ា្ ះននអយើងរល់គាន  សូម្ឲ្យ
ព្ទងប់នសិរ ីលអអៅជានឥ់ឡូវអនះ ែរបែល់អស់ក្លប ជានិចា។ 
ោដម្៉ាន។« ព្រះវញិ្ញា ណបរសុិទធជួយ ផាត្ផ់ាងស់ព្ម្ចបអ់យើង 
និងអោយអយើងម្ចនការចូលរមួ្អែើម្បថីាា យសិរលីអែល់ព្ទង។់ 
16. 
អធិស្តា នសូម្អោយការចាក្ផ់ាយក្ម្មវធីិស្រសតីក្នុងក្តីសងឃមឹ្ក្នុងព្បអទសប៉ាូ
ឡូញ នឹងជួយ ែល់ស្រសតីក្នុងការយល់រីថា 
ព្រះជាម្ចា ស់ចងប់នអសចក្តីព្សលាញ់របស់រួក្អគផ្ទត ចម់្ខុ 
ែូអចនះបនជាព្ទងព់្បចណ័ឌ នឹងរួក្អគ។ (និក្ខម្នំ ២០.៥) 
17. ឱ ព្រះបិតអអើយ 
អយើងអធិស្តា នសព្ម្ចបអ់នក្ដែលបនអែើរអចញរីអសចក្តីជំអនឿននព្រះព្គិសត 
រីអព្ពាះអដាយស្តរដត្រួក្អគព្តូ្វបនអគសតីបអ ទ សអៅអរលដែលម្ចនប
ញ្ញា អក្ើត្អឡើង។ង សូម្អោយរួក្អគោចដសាងរក្ការផេះផារ 
និងអសចក្តីរិត្ តម្រយៈអសចក្តីព្តឹ្ម្ព្តូ្វ និងបទព្រះគម្ពរីរបស់ព្ទង។់ 
(ទុតិ្យក្ថា ៣០.១-៣) 
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