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22. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ អយើងសូមអរព្រះគុណព្រង់ដែល TWR 
បានចូលរមួចំដណកកន ុងការជួយអោយមិនអរ ើសអអើងនិកាយ។ 
សូមបព្ងួបបព្ងួមព្កមុជំនំុ និងនិកាយនានា 
អែើមបីគំព្រព្បរ័នធផ្សរវផ្ាយអៅកន ុងស្មា រតីននកិចាសហព្បតិបតត ិ
ការ អែើមបីឲ្យស្មរននអសចកដ ីសអគ រ្ ះ 
និងអសចកត ីសងឃឹមកន ុងព្រះអយស ូ វព្តូវបានផ្ាយអចញអៅ 
(យ ូហាន ១៧: ២០-២១)  

23. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
សូមផ្តល់ែួងចិតតដែលអរញអោយអសចកដ ីអមត្តត ករុណាអៅែល់អន
កអជឿអៅព្បអរសបា រ៉ាហារ យ សូមអោយរួកអគអចះបនាា បខ្ល នួ 
ម្ចនចិតតោណតិោសូរ ការអតធ់្ាត់ អោយកដ ីព្សឡាញ់ 
និងម្ចនឆនាៈកន ុងការអែើរត្តមអំណាចព្រះអចស្មដ របស់ព្រះព្គិសដ
អយស ូ ។ (កូល ុស ៣:១២)  

24. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមឱ្យែំណឹងលអ របស់ព្រង់បានអចញអៅ 
និងលឺែល់ព្កមុមនុសសទងំ៥៤ជនជាតិអៅភាគខាងអជើង 
និងខាងតបូ ងននព្បអរសអវៀតណាម។ 
សូមអោយព្បជាជនទងំអស់បានចូលរមួសហការ 
និងម្ចនបព្ងួបបព្ងួម 
អែើមបីអភិវឌ្ឍបដនែមអរៀតអៅកន ុងតំបន់នីមួយៗផ្ងដែរ 
(កាឡរី៣:២៨)  

25. ព្រះវរបិត្តអអើយ 
សូមអធ្វ ើការអៅកន ុងែួងចិតតរបស់ព្បជាជនអអសប ញ 
ឲ្យម្ចនការអត់អទសអោយគន អៅវញិអៅមករីជអម្ចល ះរអីតីត
កាល។ សូមនាំមកនូវស្មមគរភីារ 
និងសនត ិភារែល់ព្បជាជនរបស់រួកអគ។ (យ ូហាន ១៣:៣៥)  

26. ឱ្ ព្រះបិត្តអអើយ 
សូមរព្ងឹងអសចកត ីជំអនឿរបស់ព្គិសត បរស័ិរមួយចំនួនតូចអៅកន ុ
ងព្បអរសកមព ុជា។ សូមផ្តល់ឱ្យរួកអគនូវភារកាល ហាន 
អែើមបីកាល យជាអំបិល និងរនល ឺអៅសហគមន៍របស់រួកអគ។ 
(ម្ច ថាយ ៥:១៦)  

27. ព្រះអយស ូ វគឺជាសនត ិភាររបស់អយើងរល់គន  
ព្រង់បាននាំព្កមុផ្ទ ុយគន ជាអព្ចើន ែូចជា បុរសនិងគសត ី 
ការព្បណាងំព្បដជងដែលម្ចនភារខុ្សគន , 
ការព្បកួតព្បដជងអំរីសញ្ជា តិនានា - 
ព្រង់បានអធ្វ ើឱ្យព្គប់យ ងព្តឡប់ជាដតមួយ 
អហើយបានបំបាក់ជញ្ជា ំងអចញផ្ងដែរ  ។ 
សូមជួយអយើងដែលជាអនកអជឿព្រះឲ្យបានរស់អៅជាមួយនឹងអស
ចកត ីរិតជាអរៀងរល់នងៃ។ (អអអភសូរ ២:១៤) 

28. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ ព្រះអងរបានអត់អទសអោយរូលបងរំ 
សូមជួយរូលបងរ ំអោយអចះអត់អទសែល់អនកែនរ 
អរលអគអធ្វ ើឱ្យរូលបងរ ំោក់អនច់ិតតផ្ងដែរ។ 
សូមជួយឱ្យរូលបងរ ំបានព្សឡាញ់ែល់អនកែនរ 
អែើមបីអោយការអនះោចបព្ងួបបព្ងួមអយើងមកដតមួយ។ 
ជួយរូលបងរ ំឱ្យម្ចនសនត ិភារអៅកន ុងែួងចិតត 
រំនាក់រំនងរបស់រូលបងរ ំ 
និងកាល យមនុសសដែលអរញអោយព្រះគុណ 
និងអោលដតោកយអរព្រះគុណផ្ងដែរ។ (កូល ុស ៣:១៣-១៥)  

 

 

ប្រតិទិនអធិស្ឋា នចេញផ្សាយជាច ៀងរាល់ខែ ខែលមានជាង 

100ភាស្ឋ និងមានអនកេូល មួអធិស្ឋា នជាង 65,000នាក់ 

 

 

 

29. ព្រះវរបិត្តអអើយ សូមជួយអនកអជឿឱ្យអ ើញថា 
រួកអគគឺជាអវះយវះននរងកាយដតមួយដែលរមួជាមួយនឹងព្រះ
ព្គីសា ។ 
សូមឱ្យអសចកត ីព្សឡាញ់ដែលបានផ្ដល់អោយគន អៅវញិអៅមករប
ស់ព្គិសត បរស័ិរបានដចងចំងអៅអលើរិភរអោក 
អហើយោចប ា្ ញរីអតែ ិភាររបស់ព្រង់ 
អោយស្មរដតព្រង់អនកគឺជាព្បភរននអសចកដ ីព្សឡាញ់ 
និងព្រះគុណ។ (យ ូហាន១៧)  

30. ឱ្ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
អៅព្បអរសោណឺម្ច កម្ចនមតជិាអព្ចើនសត ីអំរីវធិ្ីអោះព្ស្មយជា
មួយនឹងជនអភៀសខ្ល នួ និងអនតិិជន 
អនកខ្លះរិតជាស្មវ គមនរួ៍កអគ 
ខ្ណៈអរលដែលម្ចនអនកអផ្សងអរៀតមិនចង់ឲ្យរួកអគរស់អៅកន ុ
ងព្បអរសអគទល់ដតអស្មះ។ 
កូនសូមអធ្ិស្មា នអោយព្បជាជនោណឺម្ច កនងឹអធ្វ ើសកមាភារ
ដែលព្បកបអោយកត ីព្សឡាញ់ចំអោះជនបរអរស 
ដែលរស់អៅកន ុងព្បអរសរបស់រួកអគ។ (អចរិយកថា ១០: ១៩)  

31. បិត្តអអើយ 
អយើងសូមអធ្ិស្មា នសព្ម្ចប់ព្គិសត បរស័ិរអៅកមព ុជា 
សូមឲ្យរួកអគបញ្ឈប់ការតយុរធរវាងគន នឹងគន អៅត្តមបណាដ យ
សងរមជារិអសសអហវសប ុក។ ឱ្ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
ការអនះនឹងនាំមកនូវការខូ្ចខាតរីព្រះនាមរបស់ព្រង់! 
សូមនាំមកនូវស្មមគរ ីភារែល់ព្កមុជំនុំនមួិយៗ 
អែើមបីឲ្យអយើងោចនាំមកនូវកតសីងឃឹម 
និងអសចកត ីព្សឡាញ់របស់ព្រះអយស ូ វអៅែល់អនកមិនអជឿ។ 
(អអអភសូរ៤: ៣១-៣២) 

 

 

 

 

 

 

후원안내 

국민은행 851-01-0003-724 북방선교방송 

최초 입금 후 사무실로 연락주시기 바랍니다. 

2021. 08. 

ឯកភាពសាមគ្គ ីភាព 

អៅអរលដែលអ ុកសុីដសន និងអុីព្ែដូសនបញ្ជ លូគន  

អនាះនឹងបអងក ើតអោយម្ចនរឹក។ ែូចគន ផ្ងដែរ 

អៅអរលដែលអយើងរិតជាចង់ផ្សះផ្ារជាមួយអនកែនរ 

អនាះអយើងក៏ព្តូវលះបង់នូវអវ ីដែលជាអយើងផ្ងដែរ។ 

ព្រមទងំម្ចនចិតតសុភារ អហើយសល តូបូតព្គប់ជំរូក 

ទងំអត់ធ្ាត់ អហើយព្ទំព្រគន អៅវញិអៅមក អោយព្សឡាញ់ 

3អហើយខ្ំព្បឹងរកាអសចកដ ីរបួរមួគន របស់ព្រះវញិ្ជណ ណ 

អោយអសចកដ ីអមព្តី រុកជាចំណងផ្ង។ អអអភសូ ៤:២-៣ 



អធិសាា នសំរាប់……………. 

1. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ 
សូមព្រង់បានជួយសព្ម្ចលរុកខ ព្កមុព្គួស្មរអភៀសខ្ល នួរីអំអរើហឹងា
អៅព្បអរសប ូ រុនឌ្ី 
ដែលកំរុងព្ជកអកានអៅកន ុងជរំំជនអភៀសខ្ល នួ។ 
សូមរាបាលភារលវ ីងជូរចត់ននព្រលឹងរបស់រួកអគ។ 
សូមបញ្ា ប់គំនិតននការសងសឹក 
អហើយត្តមរយះអសចកដ ីព្សឡាញ់របស់ព្រង់ 
សួមបអព្ងៀនរួកអគឱ្យព្សឡាញ់អោយគា នលកខខ្ណឌ  
និងអចះអត់អទសែូចដែលព្រង់បានអត់អទសផ្ងដែរ។ (ម្ច ថាយ 
៦:១២)  

2. ព្រះជាម្ចា ស់អអើយ ម្ចនបញ្ជា  
និងអំអរើហឹងាជាអព្ចើនអៅកន ុងចំណងោោហ៍រិោហ៍អៅកន ុងព្ប
អរសកាណាោ អៅកន ុងអំឡុងអរលបិរខ្ាប់អោយជំងឺកូវតិ១៩អនះ។ 
បិត្តអអើយ អយើងសូមអធ្ិស្មា នសំុនូវសនត ិភារ 
និងការរបួរមួគន រវាងគូស្មវ មីភរយិ 
និងព្គប់ព្កមុព្គួស្មរអៅកន ុងព្បអរសអនាះ។ (ម្ច ថាយ ៥: ៩)  

3. ឱ្ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ អទះបីជាព្បជារលរែាព្ហីនដឡនឌឺ្ 
គឺជាជនជាតិោណឺម្ច កក៏អោយ 
ប ុដនតរួកអគដតងដតជួបព្បរះនឹងការអរ ើសអអើងជាតិស្មសន៏ 
អយើងខំុ្្សូមអធិ្ស្មា នអោយជនជាតិោណឺម្ច កនឹងយល់អំរីព្បជារលរែា
ព្ហីនដឡនឌឺ្ និងវបបធ្ម៌របស់រួកអគ 
អហើយររួលយករួកអគអោយម្ចនភារអសា ើគន ផ្ងដែរ។ (រ៉ាមូ១០: ១១-១៣)  

4. ព្រះអម្ចា ស់ននរួលបងរ ំអអើយ 
អយើងសូមអធ្ិស្មា នសព្ម្ចប់ថាន ក់ែឹកនាំនអយបាយដែលកំរុងកា
ន់អំណាចអៅកន ុងព្បអរសឥណាឌ  
សូមឲ្យរួកអគបានព្បកាន់ភាា ប់ជាមួយ អសចកត ីរិត 
អសចកត ីព្សឡាញ់ សនត ិភារ និងភារអសា ើរគន អៅកន ុងសងរម។ 
អយើងអធ្ិស្មា នសព្ម្ចប់ “អស់អនកដែលម្ចនអំណាចទងំអនាះ 
អែើមបីឲ្យអយើងោចរស់អៅជាមួយជីវតិដែលអរញអោយអសចកដ ីសុខ្
ស្មនត  
និងភារសៃ ប់ស្មៃ ត់ដែលប ា្ ញរីអសចកត ីអគររនិងអសចកត ីនងលងន រូ
ដែលព្រង់បានព្បទនមកអយើង”។ (១ធ្មី ូ អង ២:២)  

5. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ 
សូមអោយ៩៩%ននព្បជាជនជប ុនដែលមិនដមនជាព្គិសត បរស័ិរបា
នជួបជាមួយនឹងព្រះសអគ រ្ ះ គឺព្រះអយស ូ វ។ 
សូមផ្សះផ្ារំនាក់រំនងរបស់រួកអគជាមួយព្រង់ 
ជួយអោយរួកអគបានរចួរីអំអរើបាប ម្ចនអសរ ើភារអឡើងវញិ 
និងររួលបានសនត ិភារែ៏រិតដែលម្ចនអៅកន ុងព្រង់។ (យ ូហាន 
៨:៣៦)  

6. បិត្តអអើយ ការរញ្ជ យួែីអៅកន ុងឆ្ន ំ២០២០កនលងមកអនះ 
បាននាំមកការបំផ្លិចបំផ្លល ញជាខាល ំងែល់ព្បជាជនននព្បអរសព្កូ
ោសីុ។ សូមបព្ងួបបព្ងួមអនកែកឹនាំអៅរីអនាះ 
អែើមបីឲ្យការស្មត រអឡើងវញិននអគរដែលព្តូវបានបំផ្លល ញ 
និងរំនាក់រំនងោចឈានអៅមុខ្បានយ ងឆ្ប់រហ័ស។ 
អយើងក៏អរព្រះគុណព្រង់សព្ម្ចប់ព្កមុជំនុំជាអព្ចើនដែលចូលរមួជួយ
កស្មងអឡើងវញិ។ (២កូរនិងូស១៣:១១)  

7. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមរព្ងងឹរំនាក់រំនងរវាងព្កមុជំនុ ំ
និងសហគមន៍ដែលកំរុងដតព្បតិបតត ិការអៅព្បអរសហាវ ំងឡង់។ 
សូមជួយអនកដែលអែើរត្តមព្រង់អោយយល់ថា 
ព្តូវដតម្ចនការផ្សះផ្ារអព្ចើនជាងមុន។ (១អរព្តសុ ៣:៨)  

8. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
ម្ចនការដបកបាក់ស្មមគរ ីយ ងខាល ំងអៅកន ុងចំអណាមននព្បជាជន

ប ូ ឡូញ។ សូមឱ្យអមអរៀនរបស់កមា វធិ្ីគសត ីកន ុងកត ីសងឃឹម 
ដែលនិយយរីការអត់អទស និងការរបួរមួគន  
បានប ះោល់អៅែល់ែួងចិតត 
អហើយោចនឹងែឹកនាំអនកស្មត ប់ទងំអនាះឲ្យបានស្មរ ល់ព្រង់ 
អហើយររួលបានការផ្សះផ្ារផ្ងដែរ។ (១កូរនិងូស ១:១០)  

9. 
អយើងសូមអធ្ិស្មា នសំរប់គសត ីព្គិសត បិរស័រដែលអធ្វ ើការអៅកន ុងព្កសួ
ងនានាអៅរីព្កងុហុងកងុ 
សូមឲ្យរួកអគបានដសវងរកអ ើញអៅរីជំរកដែលម្ចនអៅកន ុងព្រង់។ 
ឯរូលបងរ ំ នឹងអោលរីព្រះអយហូវា៉ា ថា ព្រង់ជារីរឹងរំនាក់ 
ជាបនាា យននរូលបងរ ំអហើយ រួលបងរ ំរុកចិតតនឹងព្រង។់ 
(រំនុកតអមក ើង៩១: ២)  

 

 
 

10. ឱ្ ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
កន ុងកំឡុងអរល១៥ឆ្ន ំននសគ រ្ មអៅលីអបរ ើយ  
រិតជាមិនម្ចនស្មមគរ ីភារអស្មះ។ សូមផ្តល់កម្ចល ំងែល់ព្បជាជន 
និងព្រះគុណកន ុងការអត់អទសឱ្យគន អៅវញិអៅមក 
សូមនាំមកនូវការរាបាល អសចកដ ីសុខ្ស្មនត  និង ការផ្សះផ្ារ 
រវាងព្បជាជនដែលរស់អៅកន ុងតំបន់អនះ (រ៉ាមូ១២:១៦-១៨)  

11. ព្រះអម្ចា ស់អយស ូ វអអើយ 
អយើងខំុ្្សូមអរព្រះគុណព្រង់សព្ម្ចប់ការផ្ាយែំណឹងលអ  
និងការអបាះជំរំុអៅអឺរ៉ាុបភាគកណាដ ល។ 
សូមអោយែំណឹងលអ ននព្រះអយស ូបាននំាមកនូវអសចកត ីសងឃឹម 
អំណរ និងជីវតិងាីែល់កុម្ចរព្គប់គន ដែលបានចូលរមួផ្ងដែរ។ 
(១ធី្ម ូ អធ្ ២: ៤)  

12. បិត្តអអើយ សូមផ្តល់នូវព្រះគុណ 
អែើមបីឱ្យគូស្មវ មីភរយិអៅព្បអរសកូអរ៉ាខាងតបូ ង ម្ចនចំអណះែងឹ 
យល់រីគន ជាងមុន នងិោចប ា្ ញរីកំហុសរបស់នែគូណាម្ចន ក់ 
អហើយជួយរួកអគឱ្យអគររ អហើយព្សឡាញ់គន អៅវញិអៅមក។ 
(ម្ច ថាយ៧: ១-២)  

13. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមរព្ងឹង 
និងផ្ដល់ព្បាជាា ែល់ព្កមុការ្ររបស់អយើងអៅកន ុងព្បអរសអអតយូ រី
ដែលកំរុងដតបអព្មើ 
និងអមើលដងែល់គសត ីដែលខូ្ចចិតតអៅកន ុងព្បអរសអនាះ។ 
អៅអរលដែលជនរងអព្គះននសគ រ្ ម និងអនកអទសព្សីៗ 
លឺរីែំណឹងលអ  
សូមឱ្យរួកអគបានចប់អផ្ដើមរនំាក់រំនងជាមួយនឹងព្រង់ស្មរជាងាី
មដងអរៀត នងិដចករំដលកជីវតិងាីអនះ 
អហើយនិងកដ ីសងឃឹមងាីជាមួយអនកែនរអផ្សងអរៀតផ្ងដែរ។ 
(រំនុកតអមក ើង៣៤:១៨)  

14. 
អយើងខំុ្្សូមអធិ្ស្មា នសំរប់អនកដែលព្រះព្ត្តស់អៅអោយបំអរ ើអៅកន ុង
រ័នធកិចាននការរាបាល និងការផ្សះផ្ារ។ 
រួកអគបានប ា្ ញអសចកដ ីព្សឡាញ់របស់ព្រះជាម្ចា ស់ចំអោះអនកែនរ
ដែលរងអព្គះអោយអយុតត ិធ្ម៌ 

រីអព្ោះរួកអគអធ្វ ើត្តមព្រះរ័យរបស់ព្រង់យ ងអស្មា ះព្តង់។ព្រះអងរអអើយ 
សូមជួយអយើងខំុ្្អចះព្សឡាញ់សព្តូវរបស់អយើងខំុ្្ 
និងអធិ្ស្មា នសព្ម្ចប់ខាា ំងសព្តួវរបស់អយើងផ្ងដែរ ។ (ម្ច ថាយ៥: ១១-
១២)  

15. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ 
អយើងសូមអធ្ិស្មា នសំរប់ការរិភាកាយ ងចបស់ោស់ 
និងឯកភាររវាងរោា ភិបាលហវ ីលីរីន និងរីភាន ក់្រអផ្សងៗ 
អែើមបីអោយរួកអគោចអធ្វ ើការជាមួយគន  
អែើមបីអសចកត ីសុខ្របស់ព្បជាជន ក៏ែូចជាសុខ្ភាររបស់រួកអគ 
កន ុងកំឡុងអរលម្ចនជំងឺរតតបតអនះផ្ងដែរ។ (ភីលីរ២: ២) 

16. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ 
អយើងសូមអធិ្ស្មា នសព្ម្ចប់ការរបួរមួរបស់ព្កមុសីលធ្ម៌អៅព្បអរស
រ៉ាមូ្ច នី។ 
សូមឱ្យព្បជាជនរ៉ាមូ្ច ព្តូវបានផ្សះផ្ាជាមួយព្រង់ដែលជាព្រះអងរស
អគ រ្ ះ និងព្តូវបានររួលយកអៅកន ុងសហគមន៍រ៉ាមូ្ច នីផ្ងដែរ។(រ៉ាមូ 
១៥: ៥-៧)  

17. បិត្តអអើយ អយើងអធ្ិស្មា នអោយព្គិសត បរស័ិរអៅបូអនៀ 
នឹងោក់អោយដឡករវាងភារខុ្សគន  
អហើយម្ចនការរបួរមួគន កន ុងការបអព្មើ និងសរអសើរតអមក ើងព្រង់ 
អោយគំនិត នងិែួងចតិតដតមួយផ្ងដែរ។ សូមឲ្យអសចកត ីព្សឡាញ់ 
និងព្រះគុណរបស់ព្រង់បានហូរមកអលើរួកអគ 
អហើយម្ចនភារសុខ្ែុមដែលោចប ា្ ញរីអសចកត ីព្សឡាញ់របស់ព្រ
ង់។ (រំនកុតអមក ើង១៣៣)  

18. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ ម្ចនអរលអវោជាអព្ចើនែង និង 
រប់ោន់កុលសមព ័នធ ដែលម្ចនភាស្ម 
និងស្មសនាអផ្សងៗគន អៅកន ុងព្បអរសឥណឌ អូនសីុដែលមិនចុះសព្ម ុ
ងនឹងគន អរ។ ម្ចនព្រះវហិារជាអព្ចើនព្តូវបានបំផ្លល ញ 
អហើយក៏ម្ចនព្គិសត បរស័ិរជាអព្ចើនដែលព្តូវបានអគអធ្វ ើរុកបុកអមនញ
។ សូមអោយអនកអជឿទងំអនាះបានរស់អៅជាគំរ ូែូចជាព្រះព្គសីា  
និងជាព្បភរននអសចកត ីព្សឡាញ់ 
និងសនត ិភារផ្ងដែរ។(រំនកុតអមក ើង៩: ៩)  

19. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ អយើងសូមអធ្ិស្មា នអោយនិអយជិក 
និងនិអយជកទងំអស់ដែលអធ្វ ើការអៅកន ុងោជីវកមាអៅព្បអរស
រ័ររុយហាក ល់ នឹងររួលយកឥរយិបងននការអគររ 
និងអសចកត ីនងលងន រូចំអោះគន អៅវញិអៅមក។ 
សូមអោយរួកអគបានអោះព្ស្មយរំនាស់របស់រួកអគ 
អោយសនត ិវធិ្ី និងអរញលកខណៈ។ (១ អរព្តសុ ២:១៧)  

20. ព្រះអម្ចា ស់អអើយ សូមផ្តល់ព្បាជាា  
និងការអលើករឹកចតិតែល់ព្កមុការ្រគសត ីកន ុងកត ីសងឃឹមអៅ 
កូកាស ូខាងអជើង អហើយព្បទននូវភារកាល ហាន 
អែើមបីឲ្យរួកអគបនតអធ្វ ើជារនល ឺអែើមបីបំភល ឺែល់អនករស់អៅតំបន់ដែល
អះោងថាជាស្មសនាអុីស្មល មផ្ងដែរ។ 
សូមព្បទនសនត ិភារែល់តំបន់ដែល្យនឹងបងកបញ្ជា ផ្ងដែរ។ 
(រំនុកតអមក ើង ៩៣: ១-២)  

21. ឱ្ ព្រះវរបិត្តអអើយ 
អយើងអធ្ិស្មា នសំុឱ្យព្រង់បានហ ុ៊ុំរ័នធោគហវ ិកខាងតបូ ង 
និងព្គបែណត ប់ព្បអរសអនះអោយព្រះហសែជាមួយនែែ៏អស្មា រយរបស់
ព្រង់។ អយើងអធ្ិស្មា នសំុអោយម្ចនការរបួរមួអៅកន ុងរឹកែីអនះ 
អែើមបីឲ្យព្បជាជនោចឈរយ ងរងឹម្ចំជាមួយគន  
អទះបីរួកអគម្ចនភារខុ្សគន ក៏អោយ 
សូមឲ្យរួកអគបានរស់អៅក៏អោយអោយកត ីអមត្តត  
និងអរញអោយព្រះគុណរបស់ព្រង់។ (សុភាសិត ១២:២០)  
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