21. ព្រះវរបិតាអ

យើ សូមជួយដល់ភរិយាអៅក្នុងព្បអេសភីលីរីន
ដដលមានេំនាក្់េំនងរិបាក្ជាមួយសាច់ថ្លៃ។ សូមអោយរួក្គាត់មានសនតិភារ ភារ ត់ធ្តម ់
និងយល់រីេំនាក្់េំនងទំង ស់អនាះ។ (1អរព្តុស 5:6)
ព្រះ មាាស់អ ើយ អយើង ធ្ិសាានសព្មាប់ នក្មាតយចិញ្ជឹមក្ូនដតមានក្់ឯង
ដដលជួបការខ្វះខាតសព្មាប់ព្រួសារ។ អៅក្នុងក្ំរុងអរលក្ូវីដអនះ
មានមនុសសជាអព្ចើនបាត់បង់ការងារ និងជួបការលប់បារមភ ការបាក្់េឹក្ចិតត ការដព្សក្ឃ្លៃន
និងគាមនផ្ទះសដមែងផ្ងដដរ។ (មា៉ាថាយ6:26)
22.

ឱ ព្រះ មាាស់អ ើយ សូមជួយដល់ព្សអតី ៅតំបន់ ឺរុបក្ណ្តតល ដដលព្តូវក្ំណត់ោេិភារ
រវាងព្រួសារ ការអព្ជើសអរីសលអ និងដសវងរក្ព្េង់ អដើមែីអោយមានតុលយភាររវាងការងារ
និងការយក្ចិតតេុក្ដាក្់ក្ូនៗផ្ងដដរ។ (អ សាយ 30:21)
23.

អយើង ធ្ិសាានសព្មាប់ព្រួសារដដលមានក្ូនមានបញ្ញាថ្នការលូតលាស់។ មានអរលខ្ៃះ
តំរូវការរបស់អក្មងទំងអនាះ រឺអព្ចើនជាង វីដដល នក្ដលទំោចនឹងផ្តល់សព្មាប់រួក្អរ។
បិតាអ ើយ សូមព្បទននូវការគាំព្េ និងអោយរួក្អរដឹងថា ព្េង់រង់អៅជាមួយរួក្អរ។
(និក្ខមនំ 33:14)
28.

បិតាអ ើយ
សូមអោយផ្ទះរបស់អយើងខ្្ុំជាក្ដនៃងសុវតថិភារដដលអរញអដាយអសចក្តីព្សលាញ់។
សូមជួយអោយ នក្អជឿដដលក្ំរុងព្បឈមមុខ្ជាមួយភារតានតឹង និង នក្គាមនការងារអធ្វើ
ចូលអៅកាន់ព្េង់ និងដសវងរក្ព្េង់ ជាជាងការមានជអមាៃះជាមួយសមាជិក្អៅក្នុងព្រួសារ។
(មា៉ាថាយ 5:9)
ព្រះ មាាស់អ ើយ អយើងសូមថាវយព្រួសារដដលមានការអសាក្អៅអដាយការបាត់បង់
សូមព្េង់ជួយរួក្អរោចឆ្ៃងផ្ុតរីអសាក្អៅមួយអនះ
អហើយសូមព្េង់ក្ំសានតចិតតរក្ួ អរអដាយអសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្េង់
និងព្បទនអោយរួក្អរមានក្មាៃំងក្នុងការដសវងរក្ព្េង់។ (2ក្ូរិនលូស 1:3-4)

ព្រះ មាាស់អ ើយ សូមជួយដល់ោពាហ៍រិពាហ៍អៅក្នុងព្បអេសដាណ្តមា៉ាក្់
ដដលថ្ដរូទំងអនាះមានវបែធ្ម៌អផ្សងៗគាន។ រួក្អរជួបព្បេះនូវការលំបាក្ជាអព្ចើន
ដូចជាមិនព្តូវបានអរេេួលសាា ល់ និងមានជអមាៃះជាមួយគាន អដាយសារដតតួនាេីផ្ងដដរ។
(ភីលីរ2:2)

30.

បិតាអ ើយ សូមជួយការពារ
និងដឹក្នាំដល់ ក្ន ដដលអធ្វើដំអណើរអៅតាមតំបន់ដាច់ព្សយាលអៅហ្គហាីនដែន
អដើមែីអរៀបចំថានក្់បអព្ងៀនព្រះរមពីរ។ សូមអោយការអនះ
អធ្វើអោយ នក្ដដលអៅតំបន់ដាច់ព្សយាលអនាះមានការផ្លៃស់បតូរ តាមរយៈដំណឹងលអ
ការនាំអសចក្តីសងឃឹម ំណរ និងជីវិតលមីរីព្រះអយសូព្រិសត។ (2ក្ូរិនលូស 5:17)

31.

ព្រះ មាាស់អ ើយ ព្េង់រឺជាព្រះបិតា សូមអោយអសចក្តីព្សលាញ់ និងវតតមានរបស់ព្េង់
បំអរញដល់ដួងចិតត និងសាម រតីរបស់អក្មងៗដដលមានដតមាតយ ឬឪរុក្ដដលចិញ្ាឹមបីបាច់
និងព្បទននូវការផ្ាត់ផ្ាង់ដល់រក្ួ អរផ្ងដដរ។ (េំនុក្តអមកើង 68:5)

26. ឱ ព្រះបិតាអ

យើ សូមព្បទនក្មាៃងំ ខាងវិញ្ញាណដល់ព្សតី
និងព្រសា
ួ ររបស់រក្ួ គាត់អៅព្បអេសចិន។ សូមអោយរួក្គាត់ដសវងរក្ព្រះបនទូលព្េង់
និងយក្ព្េង់ជាភារក្ណ្តតលអៅក្នងុ ជីវតិ របស់រក្ួ គាត់។ (2អរព្តុស 1:3)
អយើង ធ្ិសាានសព្មាប់ព្រួសារអៅក្នុងព្បអេសកាណ្តដា ដដលមានជអមាៃះ
អដាយសារដតរួក្រមានអរលអៅជាមួយគានអព្ចើនអរក្ ក្នុងក្ំែុងអរលក្ូវីដ១៩ព្តូវបិេខ្ទប់។
ព្រះ ងាអ ើយ សូមព្បទននូវការផ្សះផ្ាក្នុងោពាហ៍រិពាហ៍ និងព្រួសាររបស់រួក្អរ។
(អ អភសូ 4:31-32)

100ភាស្ឋ និងមានអន កេូ ល ួមអធិស្ឋានជាង 65,000នាក់

29.

24.

25.

ប្រតិទិនអធិស្ឋានចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង
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អធិស្ឋានសាំរាប់…………….
ព្រះ មាាស់អ ើយ ការសិក្ាតាម នឡាញ ក្ំរុងអធ្វើអោយមានផ្លប៉ាះពាល់ដល់ក្ុមារ
និងឪរុក្មាតយអៅេូទំងរិភរអលាក្។ សូមផ្តល់ព្រះរុណដល់ព្រួសារនិមួយៗ ការ ត់ ធ្មត់
និងការគាំព្េ អដើមែីេេួលអជារជ័យក្នុងការសិក្ា និងមានេំនាក្់េនំ ង រឹងមាំផ្ង ដដរ។
(២ ក្ូរិនលូស ១២:៩)
1.

សូមថាវយការសរអសើរដល់ព្រះ ងា ដដលក្មមវិធ្ិព្សតីក្នុងក្តីសងឃឹមបាននាំអសចក្តីសងឃឹម
ក្មាៃំងដល់ព្រួសារអៅក្នុងព្បអេសរ័រេុយហ្កកល់ដដលជួបវិបតតិក្នុងក្ំរុងអរលក្ូវីដអនះ។
សូមអោយក្មមវិធ្ីអនះបានផ្សះផ្ារ និងនាំសនតិភារដល់ជីវិតរបស់រួក្អរ។ (មា៉ាក្ុស 10:6-9)
9.

Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang,

បិតាអ ើយ អយើង ធ្ិសាានសព្មាប់ នក្មាតយអៅព្បអេសរូមា៉ានីដដលព្តូវបានបតី អបាះបង់ អោល។
សូមព្បទនអោយរួក្គាត់មានព្បាជា្ ក្តីសងឃឹមក្នុងព្េង់ មានការ ត់ធ្មត់ ក្នុង ការចិញ្ាឹមក្ូន
មានជីវភារលអ និងេេួលបានការគាំព្េរីសហរមន៍ព្រិសតបរិស័េ។ (េំនុក្តអមកើង 57:1)

Khan Sen Sok, Phnom Penh

2.

(

)
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មាាស់អ ើយ សូមអោយរូសាវមីភរិយាដសវងរក្ព្េង់អៅក្នុងជីវតិ ោពាហ៍រិពាហ៍របស់រួក្អរ
អហើយសូមបងាាញរួក្អរអោយមាន ំណរជាមួយគាន និងមានការសាមរាីគានផ្ងដដរ។ (1អរព្តុស 4:8)
15. ព្រះ

ឱ បិតាអ ើយ សូមជួយដល់រសា
ូ វ មីភរិយាអៅក្នុងព្បអេសហ្កវែង់
ិ
ក្នុងការអោយតថ្មៃដល់ជីវតោពាហ៍រិពាហ៍ និងយល់រីេំនាក្់េំនងដដលរួក្អរមាន រឺដូចជាព្េង់
និងព្ក្ុមជំនុំដដរ ដដលដផ្អក្អលើអសចក្តីព្សលាញ់ ការ ត់អទស និងអមតាតក្រុណ្ត។
សូមអោយរួក្អរដឹងថា ព្េង់ជាព្រឹះយា៉ា ងលអ ក្នងុ េំនាក្់េំនងោពាហ៍រិពាហ៍ និងព្រួសារ។
(អ អភសូ 5:21-23)
16.

ភារជាមាតយដដលព្តូវចិញ្ជឹមក្ូនដតមានក្់ឯង ព្រះបិតាអ ើយ
អយើង ធ្ិសាានសូមអោយរួក្អរេេួលបានការគាំព្េ និងការផ្ាត់ផ្ាង់
ដល់ នក្មាតយដដលរស់អៅក្នុងជីវភារខ្វះខាត
និងក្ូនៗរបស់រក្ួ គាត់ដដលខ្វះមអធ្ោបាយក្នុងការអៅសាលាអរៀន។ (2 ក្ូរិនលូស 9:8)
17.

ព្រះ មាាស់អ ើយ សូមការពារដល់អក្មងព្សីអៅក្នុងព្បអេសក្មពុជា
ដដលព្តូវបានមនុសសអបាក្អៅព្បអេសចិន ឬមា៉ាអែសុី អដើមែីអរៀបការជាមួយមនុសសព្បុសអៅេីអនាះ
ដដលកាលអនះមិនដមនជា វីដដលរួក្អរចង់អធ្វើអនាះអេ។ (2 អលសាលូនិច 3:3)

10.

18.

ជនរងអព្គាះអដាយ ំអរើហឹងាអៅក្នុងព្បអេសព្ក្ូោត មានការភ័យខាៃច
និងសថិតអៅក្នុងអព្គាះថានក្់រីសំណ្តក្់ នក្រំអលាភបំពាន ក្ំែុងអរលព្បអេសអនះក្ំរុងបិេខ្ទប។់
ព្រះ មាាស់ សូមការពារ និងជួយអោយរួក្គាត់មានសុវតថិភារ និងសាត ររួក្គាត់អែើងវិញផ្ងដដរ។
(អ សាយ 41:10-12)

ព្រះវរបិតាអ ើយ អយើង រព្រះរុណព្េង់សព្មាប់ព្ក្ុមការងារអៅក្នុងព្បអេសអ តយូរី
ក្ំរុងបអព្ងៀនព្សតី និងបុរសថា ព្រះបអងកើតរួក្អរដូចជា ងាព្េង់ ដតកាលអនះព្តូវបានបំផ្លៃញ
អដាយសារដត ំអរើបាប ដតរួក្អរោចសាត រអែើងវិញតាមរយៈការសអហ្គងាាះរបស់ព្រះអយសូព្រិសត។
(អលាក្ុបែតតិ 1:27)
11.

ឱ ព្រះ មាាស់អ ើយ េូលបងាំ ធ្ិសាានសព្មាប់ការដព្បចិតត ការ ត់អទស
និងការផ្សះផ្ារសព្មាប់រូសាវមីភរិយាអៅោព្ហក្វិ ខាងតែូង
អដាយសារថ្ដរូមិនមានភារអសាម ះព្តង់។

19.

3.

4.

សូមអោយព្រួសារតង់ហានីេេួលបានក្មាៃងំ ខាងឯព្រលឹងវិញ្ញាណ
អដាយការដចក្ោយព្រះបនទូលព្រះ និង ធ្ិសាានជាមួយគាន។
សូមអោយរួក្គាត់មានការអគាររគានអៅវិញអៅមក្ មានអសចក្តីព្សលាញ់
និងមានការរីក្រាយជាមួយឪរុក្មាតយ និងក្ូន។ (រូម 10:17)
5.

6. ព្រះ

ងាអ ើយ អយើង ធ្ិសាានសូមអោយព្រះ ងាជយួ ដល់ព្រួសារអវៀតណ្តម
អចះអយារយល់គានអៅវិញអៅមក្ និងរស់អៅជាមួយគានយា៉ា ងមានអសចក្តីសខ្ុ ។ (េំនក្ុ តអមកើង 112:2)
ព្រះ មាាស់អោយ
អយើង ធ្ិសាានសូមអោយព្េង់បានជួយដល់ព្សដតី ដលមិនោចមានថ្ផ្ទអពាះអៅក្ូកាសូខាងអជើង។
ការអនះបានអធ្វើអោយបតី និងព្បរនធជាអព្ចើនមានជអមាៃះនឹងគាន។ (1អរព្តុស 3:7)
7.

8.

ការដលងលះរបស់ព្រួសារម៉ាូសៃីមអៅព្បអេសឥណឌូ អនសុីមានការអក្ើនអែើងអៅក្ំរុងអរលក្ូវីឌអនះ
ដដលអធ្វើអោយមានឪរុក្មាតយ ជាមួយក្ូនមានការរិបាក្ក្នុងការដសវងរក្ការងារអធ្វើ។
ធ្ិសាានសូមអោយព្រួសារទំងអនាះនឹងេេួលបានការផ្ាត់ផ្ាង់
ដូអចនះរួក្អរនឹងមិនបងខំអោយក្ូនព្សីរបស់រួក្អរអរៀបការអដាយសារដតចង់បានលុយ។
(មា៉ាថាយ 18:10)

បិតាអ ើយ អយើងខ្្ុំ ធ្ិសាានសព្មាប់ព្បអេសក្ូអរខាងតែូងដដលអរៀបការ
អហើយកាៃយអៅជា នក្មាតយអៅវ័យអក្មង និងមិនមានឪរុក្មាតយអៅជិត។
សូមអោយការោក្់ផ្ាយក្មមវិធ្ីព្សតីក្នុងក្តីសងឃឹមជាធ្នធានខាងព្បាជា្
និងចំអណះដឹងដល់រួក្គាត់។ (េំនុក្តអមកើង32:8)
12.

ព្រះ មាាស់អោយ សូមជួយដល់ព្សតីដដលចិញ្ជឹមក្ូនដតមានក្់ឯងអៅក្នុងព្បអេសបូអនៀ
ក្នុងការដលទំរាងកាយ ចិតតរំនិត និងព្រលឹងវិញ្ញាណជាោេិភារ
ដូអចនះរួក្អរនឹងោចអមើលដល នក្ដថ្េ និងជាជំនួយគាំព្េដផ្នក្ោរមមណ៍ដល់អក្មងៗដដលព្តូវការ។
(អ សាយ 40:31)
13.

14. ព្រះបិតាអ ើយ

អយើង ធ្ិសាានសព្មាប់ព្ក្ុមព្រួសារទំង ស់អៅក្នុងព្បអេសបា៉ារាហ្កកយដដលេេួលការសអហ្គងាាះរបស់ព្រះអយសូព្រិសត។
សូមព្េង់ព្បទនក្មាៃំង និងជំអនឿរឹងមាំតាមរយៈព្រះបនទូលរបស់ព្េង់
និងសូមអោយរួក្គាត់េេួលបានអសចក្តីព្សលាញ់ និងការ ត់អទសផ្ងដដរ។ (េំនុក្តអមកើង 119:05)

ព្រះ មាាស់អ ើយ សូមអោយព្រួសារ និងថ្ដរូអសនហ្កអៅក្នុងព្បអេសអ សាញ
រក្អ ើញការរោបាលសព្មាប់េំនាក្់េំនងដដលបានបាក្់ដបក្ តាមរយៈព្រះ ងា។
សូមព្េង់នាំមក្នូវការផ្សះផ្ា ការសាមរាី និងសនតិភារ
ព្រមទំងបអព្ងៀនរួក្អរក្នុងការអចះ ត់អទសគានអៅវិញអៅមក្ផ្ងដដរ។ (1 យ៉ាូហ្កន 4:16)
ព្រះ មាាស់អ ើយ អយើង ធ្ិសាានសព្មាប់ការបអងកើតអមា៉ាងោក្់ផ្ាយក្មមវិធ្ី
“ នក្ជាមនុសសមានតថ្មៃ” អៅក្នុងព្បអេសប៉ាែូ ូញ ដដលក្មមវិធ្ីអនះ
និយាយរីបញ្ញាោពាហ៍រិពាហ៍ ជីវិតក្នុងព្រួសារ និងមាតយដដលចិញ្ាឹមក្ូនដតមានក្់ឯង។
(សុភាសិត16:3)
ឱ ព្រះបិតាអ ើយ សូមព្បទនក្មាៃំងដល់សាវមី និងភរិយាអៅក្នុងព្បអេសឥណ្តឌ
អោយមានភារអសាម ះព្តង់ជាមួយព្េង់ និងជាមួយគានអៅវិញអៅមក្។
សូមព្បទនអោយរួក្គាត់មានចិតតដដល ត់ធ្តម ់ សុភារ
និងដសវងរក្សាមរាីភារនឹងគានក្នុងអសចក្តីព្សលាញ់របស់ព្រះ ងា។ (េំនក្ុ តអមកើង133:1)
20.

