22. ព្រះអម្ចាស់អអើយ អយើងសូ មអរព្រះគុណព្រង់ដែល TWR
បានចូ លរ ួមចំដណកកនុងការជួ យអោយមិនអរ ើសអអើងនិកាយ។
សូ មបព្ងួ បបព្ងួ មព្ក ុមជំនុំ និងនិកាយនានា
អែើមបីគំព្រព្បរ័នធផ្សរវ ផ្ាយអៅកនុងស្មារតីននកិចាសហព្បតិបតត ិ
ការ អែើមបីឲ្យស្មរននអសចកដ ីសអគ្រះ
និងអសចកត ីសងឃឹមកនុងព្រះអយសូ វព្តូវបានផ្ាយអចញអៅ
(យូ ហាន ១៧: ២០-២១)
23. ព្រះអម្ចាស់អអើយ
សូ មផ្តល់ែួងចិតតដែលអរញអោយអសចកដ ីអមត្តតករុណាអៅែល់អន
កអជឿអៅព្បអរសបារ៉ាហារយ សូ មអោយរួ កអគអចះបនាាបខ្ល ួន
ម្ចនចិតតោណិតោសូ រ ការអត់ធ្ាត់ អោយកដ ីព្សឡាញ់
និងម្ចនឆនា ៈកនុងការអែើរត្តមអំណាចព្រះអចស្មដរបស់ព្រះព្គិសដ
អយសូ ។ (កូ លុស ៣:១២)
24. ព្រះអម្ចាស់អអើយ សូ មឱ្យែំណឹងលអ របស់ព្រង់បានអចញអៅ
និងលឺែល់ព្ក ុមមនុសសទំង៥៤ជនជាតិអៅភាគខាងអជើង
និងខាងតប
ូ ងននព្បអរសអវៀតណាម។
សូ មអោយព្បជាជនទ ំងអស់បានចូ លរ ួមសហការ
និងម្ចនបព្ងួ បបព្ងួ ម
អែើមបីអភិវឌ្ឍបដនែ មអរៀតអៅកនុងតំបន់នីមួយៗផ្ងដែរ
(កាឡរី៣:២៨)
25. ព្រះវរបិត្តអអើយ
សូ មអធ្វ ើការអៅកនុងែួ ងចិតតរបស់ព្បជាជនអអសបញ
ឲ្យម្ចនការអត់អទសអោយគនអៅវ ិញអៅមករីជអម្ចលះរីអតីត
កាល។ សូ មនាំមកនូ វស្មមគរ ភា
ី រ
និងសនត ិភារែល់ព្បជាជនរបស់រួកអគ។ (យូ ហាន ១៣:៣៥)
26. ឱ្ ព្រះបិត្តអអើយ
សូ មរព្ងឹងអសចកត ីជំអនឿរបស់ព្គិសតបរ ិស័រមួ យចំនួនតូ ចអៅកនុ
ងព្បអរសកមពុជា។ សូ មផ្តល់ឱ្យរួ កអគនូ វភារកាលហាន
អែើមបីកាលយជាអំបិល និងរនល ឺអៅសហគមន៍របស់រួកអគ។
(ម្ចថាយ ៥:១៦)
27. ព្រះអយសូ វគឺជាសនត ិភាររបស់អយើងរល់គន
ព្រង់បាននាំព្ក ុមផ្ទុយគនជាអព្ចើន ែូ ចជា បុរសនិងគសត ី
ការព្បណាំងព្បដជងដែលម្ចនភារខ្ុសគន,
ការព្បកួ តព្បដជងអំរីសញ្ជាតិនានា ព្រង់បានអធ្វ ើឱ្យព្គប់យងព្តឡប់ជាដតមួ យ
អហើយបានបំបាក់ជញ្ជាំងអចញផ្ងដែរ ។
សូ មជួ យអយើងដែលជាអន កអជឿព្រះឲ្យបានរស់អៅជាមួ យនឹងអស
ចកត ីរិតជាអរៀងរល់នងៃ។ (អអអភសូ រ ២:១៤)
28. ព្រះអម្ចាស់អអើយ ព្រះអងរ បានអត់អទសអោយរូ លបងរ ំ
សូ មជួ យរូ លបងរ ំអោយអចះអត់អទសែល់អនកែនរ
អរលអគអធ្វ ើឱ្យរូ លបងរ ំោក់អន់ចិតតផ្ងដែរ។
សូ មជួ យឱ្យរូ លបងរ ំបានព្សឡាញ់ែល់អនកែនរ
អែើមបីអោយការអនះោចបព្ងួ បបព្ងួ មអយើងមកដតមួ យ។
ជួ យរូ លបងរ ំឱ្យម្ចនសនត ិភារអៅកនុងែួ ងចិតត
រំនាក់រំនងរបស់រូលបងរ ំ
និងកាលយមនុសសដែលអរញអោយព្រះគុណ
និងអោលដតោកយអរព្រះគុណផ្ងដែរ។ (កូ លុស ៣:១៣-១៥)

29. ព្រះវរបិត្តអអើយ សូ មជួ យអន កអជឿឱ្យអ ើញថា
រួ កអគគឺជាអវះយវះននរងកាយដតមួ យដែលរ ួមជាមួ យនឹងព្រះ
ព្គីសា។
សូ មឱ្យអសចកត ីព្សឡាញ់ដែលបានផ្ដល់អោយគនអៅវ ិញអៅមករប
ស់ព្គិសតបរ ិស័របានដចងចំងអៅអលើរិភរអោក
អហើយោចប្ាញរីអតែ ិភាររបស់ព្រង់
អោយស្មរដតព្រង់អនកគឺជាព្បភរននអសចកដ ីព្សឡាញ់
និងព្រះគុណ។ (យូ ហាន១៧)

ប្រតិទិនអធិស្ឋានចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង
100ភាស្ឋ និងមានអន កេូ ល ួមអធិស្ឋានជាង 65,000នាក់

30. ឱ្ ព្រះអម្ចាស់អអើយ
អៅព្បអរសោណឺម្ចកម្ចនមតិជាអព្ចើនសត ីអំរី វ ិធ្ីអោះព្ស្មយជា
មួ យនឹងជនអភៀសខ្ល ួន និងអនិតិជន
អន កខ្ល ះរិតជាស្មវគមន៍រួកអគ
ខ្ណៈអរលដែលម្ចនអន កអផ្សងអរៀតមិនចង់ឲ្យរួ កអគរស់អៅកនុ
ងព្បអរសអគទល់ដតអស្មះ។
កូ នសូ មអធ្ិស្មានអោយព្បជាជនោណឺម្ចកនឹងអធ្វ ើសកមា ភារ
ដែលព្បកបអោយកត ីព្សឡាញ់ចំអោះជនបរអរស
ដែលរស់អៅកនុងព្បអរសរបស់រួកអគ។ (អចរិយកថា ១០: ១៩)
31. បិត្តអអើយ
អយើងសូ មអធ្ិស្មានសព្ម្ចប់ព្គិសតបរ ិស័រអៅកមពុជា
សូ មឲ្យរួ កអគបញ្ឈប់ការតយុរធរវាងគននឹងគនអៅត្តមបណា
ដ យ
សងរ មជារិអសសអហវ សបុក។ ឱ្ព្រះអម្ចាស់អអើយ
ការអនះនឹងនាំមកនូ វការខ្ូ ចខាតរីព្រះនាមរបស់ព្រង់!
សូ មនាំមកនូ វស្មមគរ ីភារែល់ព្ក ុមជំនុំនម
ិ ួ យៗ
អែើមបីឲ្យអយើងោចនាំមកនូ វកត ស
ី ងឃឹម
និងអសចកត ីព្សឡាញ់របស់ព្រះអយសូ វអៅែល់អនកមិនអជឿ។
(អអអភសូ រ៤: ៣១-៣២)
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អៅអរលដែលអុកសុីដសន និងអុីព្ែូដសនបញ្ជល
ូ គន
អនាះនឹងបអងក ើតអោយម្ចនរឹក។ ែូ ចគនផ្ងដែរ
អៅអរលដែលអយើងរិតជាចង់ផ្សះផ្ារជាមួ យអន កែនរ
អនាះអយើងក៏ព្តូវលះបង់នូវអវ ីដែលជាអយើងផ្ងដែរ។
ព្រមទ ំងម្ចនចិតតសុភារ អហើយសលត
ូ បូតព្គប់ជំរូក
ទ ំងអត់ធ្ាត់ អហើយព្ទព្ំរគនអៅវ ិញអៅមក អោយព្សឡាញ់
3អហើយខ្ំព្បឹងរកាអសចកដ ីរ ួបរ ួមគនរបស់ព្រះវ ិញ្ជណណ
អោយអសចកដ ីអមព្តី រុកជាចំណងផ្ង។ អអអភសូ ៤:២-៣
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អធិសាានសំរាប់…………….
1. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ
សូ មព្រង់បានជួ យសព្ម្ចលរុកខព្ក ុមព្គួ ស្មរអភៀសខ្ល ួនរីអំអរើហឹងា
អៅព្បអរសបូ រុនឌ្ី
ដែលកំរុងព្ជកអកានអៅកនុងជំរំជនអភៀសខ្ល ួន។
សូ មរាបាលភារលវ ីងជូ រចត់ននព្រលឹងរបស់រួកអគ។
សូ មបញ្ា ប់គំនិតននការសងសឹក
អហើយត្តមរយះអសចកដ ីព្សឡាញ់របស់ព្រង់
សួ មបអព្ងៀនរួ កអគឱ្យព្សឡាញ់អោយគានលកខ ខ្ណឌ
និងអចះអត់អទសែូ ចដែលព្រង់បានអត់អទសផ្ងដែរ។ (ម្ចថាយ
៦:១២)
2. ព្រះជាម្ចាស់អអើយ ម្ចនបញ្ជា
និងអំអរើហឹងាជាអព្ចើនអៅកនុងចំណងោោហ៍រិោហ៍អៅកនុងព្ប
អរសកាណាោ អៅកនុងអំឡ
ុ ងអរលបិរខ្ា ប់អោយជំងឺកូ វ ិត១៩អនះ។
បិត្តអអើយ អយើងសូ មអធ្ិស្មានសុំនូវសនត ិភារ
និងការរ ួបរ ួមគនរវាងគូ ស្មវមីភ រ ិយ
និងព្គប់ព្ក ុមព្គួ ស្មរអៅកនុងព្បអរសអនាះ។ (ម្ចថាយ ៥: ៩)
3. ឱ្ ព្រះអម្ច
ា ស់អអើយ អទះបីជាព្បជារលរែា ព្ហីនដឡនឌ្ឺ
គឺជាជនជាតិោណឺម្ចកក៏អោយ
បុដនត រួ កអគដតងដតជួ បព្បរះនឹងការអរើសអអើងជាតិស្មសន៏
អយើងខ្្ុំសូមអធ្ិស្មានអោយជនជាតិោណឺម្ចកនឹងយល់អំរីព្បជារលរែា
ព្ហីនដឡនឌ្ឺ និងវបបធ្ម៌របស់រួកអគ
អហើយររួ លយករួ កអគអោយម្ចនភារអសាើគនផ្ងដែរ។ (រ៉ា ូម១០: ១១-១៣)
4. ព្រះអម្ចាស់ននរួ លបងរ ំអអើយ
អយើងសូ មអធ្ិស្មានសព្ម្ចប់ថានក់ែឹកនាំនអយបាយដែលកំរុងកា
ន់អំណាចអៅកនុងព្បអរសឥណា
ឌ
សូ មឲ្យរួ កអគបានព្បកាន់ភាាប់ជាមួ យ អសចកត ីរិត
អសចកត ីព្សឡាញ់ សនត ិភារ និងភារអសា ើរគនអៅកនុងសងរ ម។
អយើងអធ្ិស្មានសព្ម្ចប់ “អស់អនកដែលម្ចនអំណាចទ ំងអនាះ
អែើមបីឲ្យអយើងោចរស់អៅជាមួ យជី វ ិតដែលអរញអោយអសចកដ ីសុខ្
ស្មនត
និងភារសៃ ប់ស្មៃត់ដែលប្ាញរីអសចកត ីអគររនិងអសចកត ីនងលងនរូ
ដែលព្រង់បានព្បទនមកអយើង”។ (១ធ្ីមូ អង ២:២)
5. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ
សូ មអោយ៩៩%ននព្បជាជនជបុនដែលមិនដមនជាព្គិសតបរ ិស័របា
នជួ បជាមួ យនឹងព្រះសអគ្រះ គឺព្រះអយសូ វ។
សូ មផ្សះផ្ារំនាក់រំនងរបស់រួកអគជាមួ យព្រង់
ជួ យអោយរួ កអគបានរ ួចរីអំអរើបាប ម្ចនអសរ ើភារអឡើង វ ិញ
និងររួ លបានសនត ិភារែ៏រិតដែលម្ចនអៅកនុងព្រង់។ (យូ ហាន
៨:៣៦)
6. បិត្តអអើយ ការរញ្ជយ
ួ ែីអៅកនុងឆ្នំ២០២០កនល ងមកអនះ
បាននាំមកការបំផ្លិចបំផ្លលញជាខាលំងែល់ព្បជាជនននព្បអរសព្កូ
ោសុី។ សូ មបព្ងួ បបព្ងួ មអន កែឹកនាំអៅរីអនាះ
អែើមបីឲ្យការស្មតរអឡើង វ ិញននអគរដែលព្តូវបានបំផ្លលញ
និងរំនាក់រំនងោចឈានអៅមុខ្បានយងឆ្ប់រហ័ស។
អយើងក៏អរព្រះគុណព្រង់សព្ម្ចប់ព្ក ុមជំនុំជាអព្ចើនដែលចូ លរ ួមជួ យ
កស្មងអឡើង វ ិញ។ (២កូ រ ិនងូ ស១៣:១១)
7. ព្រះអម្ចាស់អអើយ សូ មរព្ងឹងរំនាក់រំនងរវាងព្ក ុមជំនុំ
និងសហគមន៍ដែលកំរុងដតព្បតិបតត ិការអៅព្បអរសហាវំងឡង់។
សូ មជួ យអន កដែលអែើរត្តមព្រង់អោយយល់ថា
ព្តូវដតម្ចនការផ្សះផ្ារអព្ចើនជាងមុន។ (១អរព្ត ុស ៣:៨)
8. ព្រះអម្ចាស់អអើយ
ម្ចនការដបកបាក់ស្មមគរ ីយងខាលំងអៅកនុងចំអណាមននព្បជាជន

បូ ឡូញ។ សូ មឱ្យអមអរៀនរបស់កមា វ ិធ្ីគសត ីកនុងកត ីសងឃឹម
ដែលនិយយរីការអត់អទស និងការរ ួបរ ួមគន
បានបះោល់អៅែល់ែួងចិតត
អហើយោចនឹងែឹកនាំអនកស្មតប់ទ ំងអនាះឲ្យបានស្មរល់ព្រង់
អហើយររួ លបានការផ្សះផ្ារផ្ងដែរ។ (១កូ រ ិនងូ ស ១:១០)

រីអព្ោះរួ កអគអធ្វ ើត្តមព្រះរ័យរបស់ព្រង់យងអស្មាះព្តង់។ព្រះអងរ អអើយ
សូមជួ យអយើងខ្្ុំអចះព្សឡាញ់សព្តូវរបស់អយើងខ្្ុំ
និងអធ្ិស្មានសព្ម្ចប់ខាាំងសព្តួវរបស់អយើងផ្ងដែរ ។ (ម្ចថាយ៥: ១១១២)

9.
អយើងសូ មអធ្ិស្មានសំរប់គសត ីព្គិសតបិរស័រដែលអធ្វ ើការអៅកនុងព្កសួ
ងនានាអៅរីព្ក ុងហុងកុង
សូ មឲ្យរួ កអគបានដសវ ងរកអ ើញអៅរីជំរកដែលម្ចនអៅកនុងព្រង់។
ឯរូ លបងរ ំ នឹងអោលរីព្រះអយហូ វា៉ាថា ព្រង់ជារីរឹងរំនាក់
ជាបនាាយននរូ លបងរ ំអហើយ រួ លបងរ ំរុកចិតតនឹងព្រង់។
(រំនុកតអមក ង
ើ ៩១: ២)
Phum Roung Chak, Sangkat Kok Kleang,
Khan Sen Sok, Phnom Penh
(

)
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10. ឱ្ ព្រះអម្ចាស់អអើយ
កនុងកំឡ
ុ ងអរល១៥ឆ្នំននសគ្រមអៅលីអបរ ើយ
រិតជាមិនម្ចនស្មមគរ ីភារអស្មះ។ សូ មផ្តល់កម្ចលំងែល់ព្បជាជន
និងព្រះគុណកនុងការអត់អទសឱ្យគនអៅវ ិញអៅមក
សូ មនាំមកនូ វការរាបាល អសចកដ ីសុខ្ស្មនត និង ការផ្សះផ្ារ
រវាងព្បជាជនដែលរស់អៅកនុងតំបន់អនះ (រ៉ា ូម១២:១៦-១៨)
11. ព្រះអម្ចាស់អយសូ វអអើយ
អយើងខ្្ុំសូមអរព្រះគុណព្រង់សព្ម្ចប់ការផ្ាយែំណឹងលអ
និងការអបាះជំរុំអៅអឺរ៉ាុបភាគកណា
ដ ល។
សូ មអោយែំណឹងលអ ននព្រះអយសូ បាននាំមកនូ វអសចកត ីសងឃឹម
អំណរ និងជី វ ិតងាីែល់កុម្ចរព្គប់គនដែលបានចូ លរ ួមផ្ងដែរ។
(១ធ្ីមូ អធ្ ២: ៤)
12. បិត្តអអើយ សូ មផ្តល់នូវព្រះគុណ
អែើមបីឱ្យគូ ស្មវមីភ រ ិយអៅព្បអរសកូ អរ៉ាខាងតប
ូ ង ម្ចនចំអណះែឹង
យល់រីគនជាងមុន និងោចប្ាញរីកំហុសរបស់នែគូ ណាម្ចនក់
អហើយជួ យរួ កអគឱ្យអគររ អហើយព្សឡាញ់គនអៅវ ិញអៅមក។
(ម្ចថាយ៧: ១-២)
13. ព្រះអម្ចាស់អអើយ សូ មរព្ងឹង
និងផ្ដល់ព្បាជាាែល់ព្ក ុមការ្ររបស់អយើងអៅកនុងព្បអរសអអតយ
ូ រី
ដែលកំរុងដតបអព្មើ
និងអមើលដងែល់គសត ីដែលខ្ូ ចចិតតអៅកនុងព្បអរសអនាះ។
អៅអរលដែលជនរងអព្គះននសគ្រម និងអន កអទសព្សីៗ
លឺរីែំណឹងលអ
សូ មឱ្យរួ កអគបានចប់អផ្ដើមរំនាក់រំនងជាមួ យនឹងព្រង់ស្មរជាងាី
មដ ងអរៀត និងដចករំ ដលកជី វ ិតងាីអនះ
អហើយនិងកដ ីសងឃឹមងាីជាមួ យអន កែនរអផ្សងអរៀតផ្ងដែរ។
(រំនុកតអមក ង
ើ ៣៤:១៨)
14.
អយើងខ្្ុំសូមអធ្ិស្មានសំរប់អនកដែលព្រះព្ត្តស់អៅអោយបំអ រ ើអៅកនុង
រ័នធកិចាននការរាបាល និងការផ្សះផ្ារ។
រួ កអគបានប្ាញអសចកដ ីព្សឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចាស់ចំអោះអន កែនរ
ដែលរងអព្គះអោយអយុតតិធ្ម៌

15. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ
អយើងសូ មអធ្ិស្មានសំរប់ការរិភាកាយងចបស់ោស់
និងឯកភាររវាងរោាភិបាលហវ ីលីរីន និងរីភានក់្រអផ្សងៗ
អែើមបីអោយរួ កអគោចអធ្វ ើការជាមួ យគន
អែើមបីអសចកត ីសុខ្របស់ព្បជាជន ក៏ែូចជាសុខ្ភាររបស់រួកអគ
កនុងកំឡ
ុ ងអរលម្ចនជំងឺរតតបតអនះផ្ងដែរ។ (ភីលីរ២: ២)
16. ព្រះអម្ចាស់អអើយ
អយើងសូ មអធ្ិស្មានសព្ម្ចប់ការរ ួបរ ួមរបស់ព្ក ុមសីលធ្ម៌អៅព្បអរស
រ៉ា ូម្ចនី។
សូ មឱ្យព្បជាជនរ៉ា ូម្ចព្តូវបានផ្សះផ្ាជាមួ យព្រង់ដែលជាព្រះអងរ ស
អគ្រះ និងព្តូវបានររួ លយកអៅកនុងសហគមន៍រ៉ា ូម្ចនីផ្ងដែរ។(រ៉ា ូម
១៥: ៥-៧)
17. បិត្តអអើយ អយើងអធ្ិស្មានអោយព្គិសតបរ ិស័រអៅបូ អនៀ
នឹងោក់អោយដឡករវាងភារខ្ុសគន
អហើយម្ចនការរ ួបរ ួមគនកនុងការបអព្មើ និងសរអសើរតអមក ើងព្រង់
អោយគំនិត និងែួ ងចិតតដតមួ យផ្ងដែរ។ សូ មឲ្យអសចកត ីព្សឡាញ់
និងព្រះគុណរបស់ព្រង់បានហូ រមកអលើរួកអគ
អហើយម្ចនភារសុខ្ែុមដែលោចប្ាញរីអសចកត ីព្សឡាញ់របស់ព្រ
ង់។ (រំនក
ុ តអមក ង
ើ ១៣៣)
18. ព្រះអម្ចាស់អអើយ ម្ចនអរលអវោជាអព្ចើនែង និង
រប់ោន់កុលសមព ័នធដែលម្ចនភាស្ម
និងស្មសនាអផ្សងៗគនអៅកនុងព្បអរសឥណឌអូ នសុីដែលមិនចុះសព្ម ុ
ងនឹងគនអរ។ ម្ចនព្រះវ ិហារជាអព្ចើនព្តូវបានបំផ្លលញ
អហើយក៏ម្ចនព្គិសតបរ ិស័រជាអព្ចើនដែលព្តូវបានអគអធ្វ ើរុកបុកអមន ញ
។ សូ មអោយអន កអជឿទំងអនាះបានរស់អៅជាគំរ ូ ែូ ចជាព្រះព្គីសា
និងជាព្បភរននអសចកត ីព្សឡាញ់
និងសនត ិភារផ្ងដែរ។(រំនក
ុ តអមក ើង៩: ៩)
19. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ អយើងសូ មអធ្ិស្មានអោយនិអយជិក
និងនិអយជកទ ំងអស់ដែលអធ្វ ើការអៅកនុងោជីវកមា អៅព្បអរស
រ័ររុយហាកល់ នឹងររួ លយកឥរ ិយបងននការអគររ
និងអសចកត ីនងលងនរចំ
ូ អោះគនអៅវ ិញអៅមក។
សូ មអោយរួ កអគបានអោះព្ស្មយរំនាស់របស់រួកអគ
អោយសនត ិ វ ិធ្ី និងអរញលកខ ណៈ។ (១ អរព្ត ុស ២:១៧)
20. ព្រះអម្ចាស់អអើយ សូ មផ្តល់ព្បាជាា
និងការអលើករឹកចិតតែល់ព្ក ុមការ្រគសត ីកនុងកត ីសងឃឹមអៅ
កូ កាសូ ខាងអជើង អហើយព្បទននូ វភារកាលហាន
អែើមបីឲ្យរួ កអគបនត អធ្វ ើជារនល ឺអែើមបីបំភលឺែល់អនករស់អៅតំបន់ដែល
អះោងថាជាស្មសនាអុីស្មលមផ្ងដែរ។
សូ មព្បទនសនត ិភារែល់តំបន់ដែល្យនឹងបងក បញ្ជាផ្ងដែរ។
(រំនុកតអមក ង
ើ ៩៣: ១-២)
21. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ
អយើងអធ្ិស្មានសុំឱ្យព្រង់បានហុ៊ុំរ័នធោគហវ ិកខាងតប
ូ ង
និងព្គបែណតប់ព្បអរសអនះអោយព្រះហសែ ជាមួ យនែែ៏អស្មារយរបស់
ព្រង់។ អយើងអធ្ិស្មានសុំអោយម្ចនការរ ួបរ ួមអៅកនុងរឹកែីអនះ
អែើមបីឲ្យព្បជាជនោចឈរយងរ ឹងម្ចំជាមួ យគន
អទះបីរួកអគម្ចនភារខ្ុសគនក៏អោយ
សូ មឲ្យរួ កអគបានរស់អៅក៏អោយអោយកត ីអមត្តត
និងអរញអោយព្រះគុណរបស់ព្រង់។ (សុភាសិត ១២:២០)

