
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                     

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TWR Korea 북방선교방송 

서울특별시 관악구 양녕로 15, 월드빌딩 6층 

전화 (02)886-5671 / 이메일 phkorea@twrk.or.kr 

 

Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang, Khan Sen Sok, 
Phnom Penh 

(ភូមរិោងចក្រ សង្កា តរ់ោរឃ្លា ង ខណ័្ឌ សសនសុខ ោជធានីភនរំេញ) 
Tel: 092 60 60 51 /086 60 60 56 

 

 

25• ព្រះអង្គអអើយ  ព្រះអង្គជាព្រះដអ៏ ម្ ះត្រង់! 

ទ្រង់បានរក្សាការសនារបសទ់រ្ង់ អដើម្បីការពារណែនាំ 
និងជព្ម្ញុសមាជិក្សព្ក្សមុ្របស់អយើង 
អៅអរលណដលរួក្សអគបអព្ម្ើដល់ស្តសរ ីអៅក្សន ុងរន្ធនគារននប្រអទសរ ៉ូ

មា៉ា នី។ (ទាំនុក្សដអម្ក ើង ១១៧: ២) 

26• អយើងសរអសើរតអម្ក ើងទ្រង់ ព្រះអមាា ស់អអើយ ក្ស៉ូនដងឹថា 

ទ្រង់គឺជាអ្នក្សណដលគ្រប់គ្រងរិភរអោក្សទាំងម្៉ូល 

និងម្នុស្សជាតិទាំងអស់។ “ព្រះអង្គជាព្រះដ៏ឧត្ដម្ អ ើយព្រះ

នម្ព្រះអង្គក៏្សឧតដ ុង្គឧត្ដម្ណដរ 

អព្ពាះព្រះអង្គប្រក្សបអោយឫទធិបារមី្។” (អយអរមា១០: ៦) ។ 

27• បិតាអអើយ ស៉ូម្សរអសើរតអម្ក ើងព្រះនម្ទ្រង់ 

សាំរាប់ម្នុសស្គ្រប់រ ៉ូបណដលបានជាសះអសបើយរីជាំងឺក្ស៉ូ វ តី១៩។ 
ក្ស៉ូនស៉ូ ម្អរព្រះគុែទរ្ង់ចាំអពាះការប៉ាះពាល់អោយព្រះ ស្ថរបស់ទ្
រង់ដល់ជីវ តិ 
និងការណដលទ្រង់បានអធវ ីការតាម្រយៈបុគ្គលិក្សអរទ្យជាអព្ចើន

នក់្ស។ (ទាំនុក្សដាំអក្សើង ១០៣: ៣) 

28• ព្រះអយស ៉ូ   ទ្រង់គឺជានាំបុុ័ងជីវ តិរបស់អយើងខុ្ាំ។ 

អយើងស៉ូ ម្សរអសើរព្រះនម្ទ្រង់ចាំអពាះព្ក្សមុ្ស្តសរ ីននក្សរ ីសងឃឹម្ 
អៅអឺរ ុបភាគក្សណ្តរ លណដលបានផស្រ្ ផាយអសចក្សរ ីរិតអនះអៅដ
ល់ម្នុស្សណដលព្បឹងណព្បងណសវ ងរក្សទរ្រ្យសម្្បតរ ិ 

អោយទទួលបានការសក្្សប់អៅក្សន ុងវ ញិ្ញា ែវ ញិ។ (យ៉ា៉ូហាន ៦:៣៥) 

29• អយើងបានទទួលទរ្ង់ ជាព្រះ របិតា 

ជាអ្នក្សក្សាំ្ន្តចិត្តរបស់អយើងខុ្ាំ។ ស៉ូម្ទ្រង់បានចាក់្សព្រះគុែ 
អសចក្សរ ីអម្តារ  និង 
ការលួងអោម្របស់ទរ្ង់អៅអលើព្ក្សមុ្ព្គួ្រអៅទ៉ូទ ាំងរិភរអោក្ស
ណដលបានបាត់បង់ម្នុស្សជាទីស្រឡាញ់អៅក្សន ុងប៉ាុនម នណខថមីៗអនះ

។ (អអអភស៉ូ រ ៦១: ២-៣) 

30• 

អយើងទាំងអស់គាា ច៉ូលរមួ្ជាមួ្យសមាជកិ្សព្ក្សមុ្ណស ប ៊ីណដលក្សាំរុងជួប
ន៉ូ  ការលាំបាក្ស អោយអៅណតសរអសើរតអម្ក ើងទ្រង់ 
ដបតិទ្រង់ជាព្រះននអសចក្សរ ីសុខ្ន្ត 
និងអោយរួក្សគាត់ទទួលបានការអលើក្សទកឹ្សចិត្តតាម្រយៈព្រះបនទ ូ
លរបសទ់្រង់ផងណដរ។ 

31• 

អយើងសរអសើរដាំអក្សើងនម្ទ្រង់អោយអព្ពាះទរ្ង់ជាព្រះណដលបានឈ្ា ះ
អសចក្សរ ី ា្ ប់។ ទ្រង់គឺជាព្រះណដលការរស់អ ើងវ ញិនិងជាជវី តិ 
អ្នក្សណ្តណដលអជឿអលើព្រះនម្ទរ្ង់នឹងព្ត ូរស់ជាអរៀងរ ៉ូត 

អទះបីជារួក្សអគ ា្ ប់ក៏្សអោយ។ (យ៉ា៉ូហាន ១១:២៥) 

 

 

 

 

 

 

ប្រតិទិនអធិ ា្ នអចញផាយជាអរៀងរាល់ណខ ណដលមានជាង 

100ភា្ និងមានអ្នក្សច៉ូលរមួ្អធិ ា្ នជាង 

65,000នក់្ស 

 

2020. 8. 
សូមអរគុណនងិសរសសើរ 

តាមរយៈក្េះគមពរីទំនុរតរមាើង 150:6 
»ចូររោយអ្វីៗទងំអ្ស់សែលមានែរងហើមរចញចូល 
សររសើរតរមាើងក្េះអ្មាា ស់។» ែូរចនះ នឹងមនិមានការបែិរសធ 
ឬរេតុផលអ្វីរនុងការសររសើរតរមាើងក្េះជាមាា ស់ននរយើងរ ះរទ។ 
ក្េះអ្ងគគឺជារេតុផលសែល រំោយរយើងមានខយល់ែរងហើមែររច
ញ និងែរចូល។ អ្វីៗទងំអ្ស់ររើតរ ើងរោយសារក្េះអ្ងគ 
រេើយមានសតក្េះអ្ងគមយួអ្ងគគត់ 
សែលជាក្េះសែលបរងាើតក្គបស់េវសាររេើទងំអ្ស់។ 

 

 

 

소망의 여인들에서는  

여러분의 목소리를 듣기 원합니다. 

 

기도달력을 가지고 어떻게 기도하고 계시는지, 기도하면서 어

떤 유익을 얻으시는지, 하나님께서 어떤 마음을 주시는지, 기

도를 통해 어떤 변화가 생겼는지 등을 저희에게 알려주세요. 

여러분의 간증은 함께 기도하고 있는 사람들에게 큰 힘과 도

전이 됩니다. 

 

보내는 방법 

 카톡: nard70 

 이메일: phkorea@twrk.or.kr 

 문서로 보내기 어려우시면 전화로 말씀해주세요. 

02-886-5671 정인자 간사  

 만일 외국인이라면 당신의 언어로 보내주셔도 됩니다. 

 



អ្ធិសាា នសំោប…់…………. 
 

1• អយើងស៉ូ ម្អលើក្សតអម្ក ើងទ្រង់ជាព្រះអង្គសអព្ រ្ ះ! 
ព្គីស្ទបវរសិុ័ទព្ត ូបានអគអលើក្សទឹក្សចិត្តឱ្យណចក្សចាយអសចក្សរ ីជាំអនឿ 
និងក្សរ ីសងឃឹម្របស់រួក្សអគចាំអពាះជីវ តិដ៏អៅអស់ក្សល្ប 
តាម្រយៈព្រះអយស ៉ូ   ព្គីស្ទ 
ក្សន ុងក្សាំ ុងអរលណដលមានវ បិតរ ិអនះជាអរលណដលម្នុស្សក្សាំរុងណតគិត
អាំរីជីវ តិ អសចក្សរ ី ា្ ប់ និង ភារអស់ក្សល្បជានិច្ច។ 

2• បិតាអអើយ អយើងស៉ូ ម្សរអសើរព្រះនម្ទ្រង់ចាំអពាះភារអ ម្ ះត្រង់ 
និងការការពាររបស់ទ្រង់ដល់ក្ស៉ូនព្បសុព្សីរបស់ទ្រង់ 
ក្សន ុងក្សាំ ុងអរលណដលមានវ បិតរ ិននក្ស៉ូ រ ៉ូណ្តវ រីុសអនះ។ 
ក្សន ុងក្សាំ ុងអរលណដលរួក្សអគក្សាំរុងព្ត ូបានប ខ្ ាំងទកុ្សមិ្នឲ្យអចញ
អៅណ្ត ព្ក្សមុ្ស្តសរ ីក្សន ុងក្សដ ីសងឃឹម្ននអង្គការ TWR 
ណដលអៅប្រអទសឥណ្តា បានចាក់្សបងហ រូដួងចិត្តរបស់រួក្សអគអៅចាំ
អពាះទ្រង់ជាអរៀងរាល់នថៃចាប់រីអមា៉ា ង ១១ ព្រឹក្សដល់នថៃត្រង់។ 
(ទាំនុក្សតអម្ក ើង១: ១០-១១)។ 

3• បិតាអអើយ ទ្រង់ជាព្រះននការផ្គត់ផ្គង់របស់ក្ស៉ូនទាំងអស់គាា ។ 
ក្ស៉ូនស៉ូ ម្អរព្រះគុែចាំអពាះការនាំអ្នក្សនិរន្ធព្សីមាា ក់្សណដលសរអសរអ
ត្ថបទខា ី ម្ក្សច៉ូលរមួ្ក្សន ុងព្ក្សមុ្ស្តសរ ីក្សន ុងក្សដ ីសងឃឹម្ របស់ TWR 
ននប្រអទសនុ័រអ ស។ រួក្សអគបានថត និងផលិតបាន ៨០ក្សម្្ម្វ ធីិ 
ណដលបានចាក់្សផាយបីនថៃក្សន ុងមួ្យសបារ  ៍ 
អៅអលើអគ ទាំរុ័ររបស់រួក្សអគ និងតាម្រយៈ្រទ៉ូរសុ័រ្ទ។ 

4• បិតាអអើយ ទ្រង់គឺជាព្រះននក្សរ ីសងឃឹម្ទាំងអស់។ 
ក្សន ុងអរលណដលមានការថប់បារម្្ភ 
អយើងបានយក្សឈ្ា ះការភុ័យខ្លា ចបាន អោយ្រអយើងបានទុក្សចិត្ត 
និងអជឿជាក់្សអលើទ្រង់។ ទរ្ង់បានបាំអរញអយើងន៉ូ  អសចក្សដ ីអាំែរ 
និងសនរ ិភារ។ (រ ៉ូម្ ១៥:១៣) 

5• អយើងថាវ យបងរ ាំទ្រង់រីអព្ពាះទ្រង់ជាតួព្បាជាា ។ 
អទះបីជាសថ ិតក្សន ុងកាលៈអទសៈរិបាក្សយ៉ា ងណ្ត 
ក៏្សទ្រង់បាននាំអយើងច៉ូលម្ក្សរក្សទ្រង់ 
អ ើយអៅអយើងឱ្យណក្សណព្បចិត្តឲ្យអដើរតាម្ផល  ូរបស់ទរ្ង់ណដលណតង
ណតលអ្។ 

6• អយើងស៉ូ ម្សរអសើរតអម្ក ើងទ្រង់ ព្រះអង្គអអើយ 
ព្រះអង្គជាមាា ក់្សណដលនាំម្ក្សន៉ូ ្ម្គរ ីភារ 
ច៉ូលក្សន ុងចាំអណ្តម្ក្ស៉ូនៗរបស់ទ្រង់ ជារិអសសដល់ព្ក្សមុ្អធិ ា្ ន TWR 
ស្តសរ ីននក្សដ ីសងឃឹម្ អៅប្រអទសអនបា៉ា ល់ 
អដើម្បីអោយរួក្សអគបានណសវ ងរក្សអ ើញន៉ូ   អត្តសញ្ញា ែ 
តាំនលការសាំរាក្ស និងក្សរ ីសងឃឹម្ណដលមានអៅក្សន ុងទ្រង់។ (ទាំនុក្សតអម្ក ើង 
៦២: ៥-៨) 

7• អយើងស៉ូ ម្អលើក្សតអម្ក ើងទ្រង់ ឱព្រះ របិតាអអើយ 
ណដលទ្រង់បានអនុញ្ញា តឱ្យអយើងមានអរលអ ោកាន់ណតអព្ចើន 
អដើម្បីឈ្រអៅចាំអពាះមុ្ខម្នុស្សណដលមិ្ន រ្ ល់ទ្រង់។ 
ស៉ូម្ឱ្យអយើងបានអព្បើព្បាស់ឱកាសអនះ 
អដើម្បីអធិ ា្ នសព្មាប់អ្នក្សណដលមិ្នអ ា្ ើយតបនឹងការព្តាស់អៅរប
សទ់្រង់ 
និងសព្មាប់អ្នក្សណដលព្ត ូការផសះផារទាំនក់្សទាំនងរបស់រួក្សអគជាមួ្
យទ្រង់។ 

8• អៅអរលណដលមានការផ្លា ស់បត រូ និងភារមិ្នចាស់ោស់ 
ទរ្ង់បានឈ្រជាតួអង្គព្រះណដលគួរឱយ្ទុក្សចិត្ត 
និងជាព្រះណដលរក្សាការសនា។ ការសនារបស់ទរ្ង់ 

គឺជាព្គឹះដ៏វរងឹមាាំរបស់អយើងណដលោចឲ្យអយើងក្ស្ងជីវ តិរបសអ់យើង
ជាស្តសរ ីននក្សរ ីសងឃឹម្។ (ជនគន ២៣:១៩) 

9• អយើងច៉ូលរមួ្ជាមួ្យព្ក្សមុ្កាណ្តោរបស់អយើងក្សន ុងការប្រកាសថា 
ទរ្ង់ជាព្រះអមាា ស់។ 
“ អោយ្រព្រះអង្គអវ ីៗទ ាំងអស់ព្ត ូបានបអងក ើតអ ើង អៅអលើអម្  
និងអៅអលើណផនដី ណដលោចអម្ើលអ ើញ និងអម្ើលមិ្នអ ើញ 
មិ្នថាមានបលា ុ័ង្ក្ស អាំណ្តច អ្នក្សគ្រប់គ្រង វរោឺជាា ធរ - 
អវ ីៗទ ាំងអស់ព្ត ូបានបអងក ើតអ ើងតាម្រយៈរ ៉ូបអង្គទ្រង់ 
អ ើយសព្មាប់ទ្រង់។ អ ើយទ្រង់អៅចាំអពាះមុ្ខអវ ីៗទ ាំងអស់ 
អ ើយអៅក្សន ុងទ្រង់អវ ីៗទ ាំងអស់ព្តូ អៅជាប់និងគាា  (ក្ស៉ូល៉ាុស ១: ១៦-
១៧) ។ 

10• ព្រះអង្គអអើយ អយើងសរអសើរទ្រង់រីអព្ពាះទរ្ង់ល្អ! 
ទរ្ង់បានប៉ាះពាល់ចិត្តរុ័ន្ធកិ្សច្ច និងអ្នក្សជិតខ្លង 
ឲយ្អចះផ្តល់អសបៀងោហារដល់អ្នក្សខវះខ្លត 
ផ្គត់ផ្គង់ដល់អ្នក្សណដលគាម នការ្រអធវ ី 
និងផ្តល់ជម្្រក្សដល់អ្នក្សណដលគាម នផទះសណម្បង។ 

11• ទ្រង់គឺជាថ្ម្ោននអសចក្សដ ីសអព្ រ្ ះរបស់អយើង! 
ស៉ូម្អរគុែណដលបានអព្បើក្សម្្ម្វ ធីិស្តសរ ីក្សន ុងក្សដ ីសងឃឹម្របស់ប្រអទស 
Bonair អដើម្បីអោងចាប់ម្នុស្សឱ្យមានទាំនក់្សទាំនងជាមួ្យទ្រង់។ 
អៅអរលណដលព្រះបនទ លូរបស់ទ្រង់ព្ត ូបានណចក្សរំណលក្សអៅអលើទាំរុ័រអ វ
សប ុក្សរបស់រួក្សអគ វាបានជួយអលើក្សទឹក្សចិត្តម្នុស្សជាអព្ចើន 
អ ើយបាននាំរួក្សអគអោយវ លិម្ក្សរក្សទ្រង់វ ញិផងណដរ។ (ទាំនុក្សតអម្ក ើង 
៩៥: ១-៣) 

12• អយើងថាវ យបងរ ាំព្រះ របិតារបស់អយើង 
ណដលមាន ត្តមានគង់អៅសរ្ នថៃអនះ។ 
អយើងនាំម្ក្សការឈឺ្ចាប់របស់អយើង 
រីទាំនក់្សទាំនងននព្គួ្រណដលអៅអលើណផនដី 
អ ើយឈ្រមាាំអលើការសនារបស់ទ្រង់ណដលបានសនាថា 
"ខុ្ាំនឹងមិ្នចាក្សអចញរីអ្នក្សអ ើយ។ 

ខុ្ាំមិ្នណដលអបាះបង់អចាលអ្នក្សអ ើយ” ។(អ អព្រើរ ១៣: ៥)  

13• ស៉ូម្សរអសើរតអម្ក ើងដល់ព្រះជាមាា ស់ 
ណដលបានប្រទនអ្នក្សោក់្សដ វ្ យសព្មាប់ជួយ 
ក្សម្្ម្វ ធីិស្តសរ ីក្សន ុងក្សដ ីសងឃឹម្ និងការចាក់្សផាយក្សម្្ម្វ ធីិអនះ 
ជាភា្ឥែឌ អូនសុី និងភា្ចាវា នីស ក្សន ុងវ ទិយុ  តាាំងរីឆ្ា ាំ ១៩៩៩។ 
បចច ុប្បន្នអនះមានស្តសរ ីរាប់ោននក់្ស 
ណដលបានលឺអាំរីព្រះបនទ លូរបស់ទរ្ង់ 
អ ើយទទួលបានចាំអែះដឹងណផាក្សសុខភារផងណដរ។ 

14• ឱព្រះអមាា ស់អអើយ ទរ្ង់ជាអ្នក្សការពារ 
និងជាទីរឹងជ្រក្សរបស់អយើងខុ្ាំ។ 
«ទ្រង់បានគ្របបាាំងអយើងអោយ ា្ បរបស់ទ្រង់អយើងនឹងជ្រក្សអៅអព្កា
ម្ ា្ បរបស់ទ្រង់អសចក្សរ ីរិតរបស់ទ្រង់គឺជាណខលនិងអព្គឿងសឹក្សរបស់
អយើង» (ទាំនុក្សដាំអក្សើង ៩១: ៤) ។ 

15• អយើងច៉ូលរមួ្ជាមួ្យព្ក្សមុ្ហាវ ាំង ង់ 
ក្សន ុងការសរអសើរតអម្ក ើងដល់ព្រះជាមាា ស់ 
ណដលទ្រង់គឺជាព្រះណដលអធវ ីការគ្រប់ទ ាំងអស់ អដើម្បីបានល្អ។ 
អៅក្សន ុងការជាប់ឆ្ក ងរបស់ព្រះអយស ៉ូ   
អយើងបានអ ើញទ្រង់ប ា្ ញន៉ូ  ោថ៌ក្សាំបាាំងមួ្យណដលថា 
អសចក្សរ ីសងឃឹម្ោចរក្សអ ើញអៅក្សន ុងភារងងឹត 
និងអៅក្សន ុងជីវ តិណដលរងទុក្្សខរបស់អយើង។ (រ ៉ូម្ ៨:២៨) 

16• ក្សន ុងនម្ជាស្តសរ ីក្សន ុងអសចក្សរ ីសងឃឹម្មាា ក់្ស អយើងស៉ូ ម្ប្រកាសថា  

ព្រះ របិតា ព្រះអង្គមានតាំនលណ្តសស់ព្មាប់អយើង 
អយើងស៉ូ ម្ប ា្ ញអត្តសញ្ញា ែរបស់អយើងណដលអៅក្សន ុងទ្រង់ 
អព្ពាះអយើងជាក្ស៉ូនព្សីរបសទ់្រង់ 
ណដលទ្រង់បានបអងក ើតម្ក្សឲ្យដ៉ូចជារ ៉ូបរបស់ទ្រង់ផ្លទ ល។់ (អោកុ្សប្បតរ ិ 
១:២៧) 

17• បិតាអអើយ 
ក្ស៉ូនទាំងអសគ់ាា ដឹងថាអវ ីណដលក្សាំរុងអក្សើក្សអ ើងអលើសក្សលអោក្សនអរ
លអនះ 
វាព្គាន់ណតជាការមួ្យណដលទ្រង់ចង់ឲ្យគ្រប់គាា បញ្ឈ្ប់រាល់សក្សម្្ម្
ភារអ ើយសញ្ជ ឹងគិតរីជវី តិរបសរួ់ក្សអគ 
និងចាំណ្តយអរលជាមួ្យទ្រង់ 
អដើម្បី រ្ លរី់បាំែងព្រះ ឬទុ័យរបស់ទ្រង់ណតប៉ាុអណ្តណ ះ។ 
អ ើយការអនះនឹងឱ្យអយើង ល្ ុះបញ្ញា ាំង 
និងវាយតនម្ារី្រៈសាំខ្លន់ននទាំនក់្សទាំនងរបសអ់យើងជាមួ្យទ្រង់ 
និងអ្នក្សដនទណដលអៅជុាំវ ញិអយើង។ 

18• អយើងស៉ូ ម្សរអសើរព្រះនម្ទ្រង់ 

អបើអទះបីជាព្ក្សមុ្របស់អយើងអៅប្រអទសប៉ា៉ូ  ូញ 
មិ្នោចជុាំគាា អដើម្បីថាវ យបងរ ាំទ្រង់ 
ណតទ្រង់បានរបួរមួ្រួក្សអគអៅក្សន ុងការអធិ ា្ នតាម្អុនិធឺណែត 
និងជួយអោយរួក្សអគោចផលតិក្សម្្ម្វ ធីិស្តសរ ីណដលមានចាំែងអជើងថា 
«អ្នក្សមានតនម្ា» ចប់ផងណដរ។ (រ ៉ូម្ ១២: ៥) 

19• ព្រះអមាា ស់អអើយ ទ្រង់គឺជាអសចក្សរ ីសខុ្ន្ត។ 
«ស៉ូម្ព្រះអមាា ស់ននអសចក្សដ ីសខុ្ន្ដប្រទនអសចក្សដ ីសខុ្ន្ដគ្រប់
ប្រការដលអ្់នក្សគ្រប់អរលអ ោនិងគ្រប់ ថ្ នការែ៍» 
(ណថសា ូនីចទី ២ ៣:១៦ ក្ស) ។ 

20• ក្សន ុងអាំ ុងអរលអនះ 
អៅអរលណដលមានម្នុស្សអបើក្សចាំ ការសន្ទនខ្លងរ្រលងឹវ ញិ្ញា ែ 
ស៉ូម្ឲយ្អយើងមានភារអ ម្ ះត្រង់ក្សន ុងការណថាងរីទីបនទ ល់រីរអបៀបណដ
លទ្រង់បានសអព្ រ្ ះអយើង រីអព្ពាះទ្រង់គឺជាព្រះ របិតា 
ណដលអរញអោយការអត់អទសសព្មាប់អយើង។! (អអអភស៉ូ  ៤:៣២) 

21• ព្រះអង្គអអើយ ក្ស៉ូនស៉ូ ម្ថាវ យបងរ ាំទ្រង់ 
អព្ពាះទ្រង់គឺជាអ្នក្សណដលបអងក ើតរបសស់រ្ ្រអរើរទ ាំងអស់ 
អ ើយទ្រង់បានបណ្តដ លឲ្យអយើងបានមានចិត្តក្សន ុងការបអព្ម្ើដលស់្តសរ ី
អៅប្រអទសអ យុណព្ក្សនតាម្រយៈក្សម្្ម្វ ធីិស្តសរ ីននក្សរ ីសងឃឹម្របស់អយើង។ 

22• អយើងស៉ូ ម្សរអសើរព្រះអង្គ ទ្រង់គឺជាព្រះននការផសះផា។ 
ស៉ូម្អរព្រះគុែទ្រង់ណដលបានដកឹ្សនាំព្ក្សមុ្ព្គួ្ររបសអ់យើងខុ្ាំ 
ឲយ្បាន្្លងកាត់ការលាំបាក្សជាអព្ចើន 
ណដលនាំអោយអយើងកាន់ណតមានជាំអនឿទុក្សចិត្តអលើទ្រង់ 
និងអោយអយើងកាន់ណតមានទាំនក់្សទាំនងកាន់ណតវរងឹមាាំជាមួ្យទ្រង់ផ
ងណដរ។ 

23• ព្រះអមាា ស់អអើយ ទ្រង់គឺជាព្រះអង្គសអព្ រ្ ះ។ 
តាម្រយះការោក់្សអោយអៅអោយណ ក្ស ក្សន ុងក្សាំ ុងអរលក្ស៉ូ វ តី 
ដាំែឹងល្អរបស់ទ្រង់បានអៅណតបន្តចាក់្សផាយដល់ប្រជាជនបារាាំង
។ ដ៉ូអចាះអ ើយ 
ស៉ូម្ឱយ្រួក្សអគបានអម្ើលអ ើញរីតព្មូ្ ការរបសរួ់ក្សអគណដលមានក្សន ុង
ទ្រង់ អ ើយ្ក្សអចញរីផល  ូោក្្សរក់្សរបស់រួក្សអគផងណដរ។ (អយអរមា ២៦: 
៣) 

24• ឱព្រះអមាា ស់អអើយ“ ព្រះអង្គមានព្រះ ឫទុ័យប្រែីសអនដ ស 

ព្រះអង្គយឺតនឹងខ្លា ល់ អ ើយអរញអោយអសចក្សរ ីស្រឡាញ់” 

(ទាំនុក្សដាំអក្សើង ១៤៥: ៨) ។ 


