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             ធនូ  ២០១៦ 
 
ជូនចំេពះមិត្ដជទី្រស ញ់៖ 
 

េនឆន េំនះ ្រពឹត្ដិករណ៍ចមបងេនកនុង្រកុមជំនុំេយងីជកររស់េឡងីវញិែដល្រពះបនចត់បញជូ នមកេយីងេនកនុងរេបៀប មែបប 
បុ ណ។ ្រគួ រខញុ ំ និងខញុ ំបនេទវសិ មកលេនកនុង ទី្រកុងែខនខន់ រដ្ឋមិសិចកូ។ ខញុ ំបនចំនយេពល១ៃថងកនុងចំេនមៃថងេផ ងេទៀត
េនេ្រកមៃថង និងេនកនុងបនទប់ស ្ឋ គរ េដីមបី នេសៀវេភមួយែដល្របប់អំពីកររស់េឡងីវញិេនេកះែឡវសីេនេឆនរខងេជីងៃន 
្របេទសសកត់ែឡន ែដលបនេកតេឡងេនចេន្ល ះឆន១ំ៩៤៩ នង១៩៥៣។ ខណែដលខញំ ន  េនះ្រពលងខញំផទ ល់្រតូវបនរស់េឡង ី ី ិ ុ ឹ ុ ី
វញិ។ ខញុ ំបនចប់េផ្ដីមអធិ ្ឋ នជខ្ល ងំ េដីមបឲីយ្រពះចត់បញជូ នកររស់េឡងីវញិមក្រកុមជំនុំេយងី។ េនេពលេយងី្រតលប់មកវញិ េនះខញុ ំ 
បនអធិបបយ៣ៃថង េហយីមនមនុស វយ័េកមងជេ្រចីនបនសេ្រងគ ះ។ ែតកររស់េឡងីវញិដ៏ធំបនេកីតេឡងីភ្ល មៗ េ្រកយពីរដូវេក្ដ េនះ 
ជៃថង្រពហសបត្ដិ៍ ង ច ែខសី ២៧។ ខញុ ំបនសំុឲយមនុស វយ័េកមងរបស់េយងីទេនទញគមពីរេអ យ ៦៤ :១-៣ « ឱេបីសិនជ្រទង់នឹងែវក

ៃផទេមឃ េហយីយងចុះមកេទេអះ...»(េអ យ ៦៤ :១-៤)។ េកមងៗ៣នក់បនសូ្រតខគមពីរទងំេនះ។ ភ្ល មៗែដលមនុស វយ័េកមង 
មន ក់េ តកេញជ ង េហយីែ្រសកថ «ខញុ ំបត់បង់!» េគលុតជងគង់េ យដង្ហក់ទងំែ្រសកយ។ំ ក់ដូចជេនកែន្លងខុស េ យ រែត 
គម ន រមមណ៍េ ះេនយប់េនះ សូមបែីតមិនមនករេ្រចៀងផង។ េនកនុងករ្របជំុពីរបីទងំេនះេនែខមក  និងែខសី  ្រពះបនយង 
ចុះមក េហយីមនមនុស វយ័េកមង២២នក់បនសេ្រងគ ះ ែថមទងមនមនុស ១៤នក់ែថមេទៀត្រតូវបនរស់េឡងីវញិ េហយីេពញេ យ 
្រពះវញិញ ណ។ ខញុ ំបនេឃញីកររស់េឡងីវញិដ៏េពញេ យអំ ចចំនួន៣េលីកេនកនុងទី្រកុងេផ ងៗ មនអំ ចខ្ល ងំែមនែទន មិនែមន 
ជករធមម  េហយី មខញុ ំដឹង សព្វៃថងេនះខញុ ំមិនែដលេឃញីេ ះ។ ែតកររស់េឡងីវញិេនះគឺជកររស់េឡងីវញិមុនដំបូងបង្អស់ែដល្រពះ 
បនចត់បញជូ នមក្រកុមជំនុំេយងីកនុងរយៈេពល៤២ឆន ។ំ េយងីបនអធិ ្ឋ នសំុករចក់បង្ហូរ្រពះវញិញ ណរបស់្រពះស្រមប់ឆន ទំងំេនះ 
េហយីបនទ ប់មក្រទង់បនេឆ្លីយតបេសចក្ដីអធិ ្ឋ នេយងី។ ែតកនុងពីរបីយប់េនះ យ៉ងតិច ស់មនមនុស ៣៦នក់បនសថិតេនេ្រកម 
ករប៉ះពល់ចិត្ដ េហយី២២នក់កនុងចំេនមេនះបនសេ្រងគ ះ ែថមទងំមន១៤នក់េផ ងេទៀត្រតូវបនរស់េឡងីវញិ និង ្ដ រពី ថ នភព 
ថយពី្រពះេឡងីវញិ។ េរឿងេនះបនេកីតេឡងីកលខញុ ំអធិបបយគមពីរេអ យ ៦៤ :១-៣ម្ដងេហយីម្ដងេទៀត េហយី ល់យប់មនុស បន 
េ្រចៀងបទពីៃផទេរឿងៃនកររស់េឡងីវញិម្ដងេហយីម្ដងេទៀត «សូម្រទង់ចក់បំេពញករជក់ែស្ដង ្រពះអងគសេ្រងគ ះេអីយ ខញុ ំអធិ ្ឋ ន សូមឲយ
ខញុ ំេឃញី្រពះេយសូ៊វែត១គត់េនៃថងេនះ េទះបីជឆ្លងកត់្រជលងភនំក៏េ យ ្រទង់បននផំ្លូវខញុ ំ សិរលី្អ្រទង់មិនព័ទធជុំវញិខញុ ំមិនែដលផុតេទ។ 

សូម្រទង់ចក់បំេពញករជក់ែស្ដង ្រពះអងគសេ្រងគ ះេអីយ ទល់ែតមនសិរលី្អ្រទង់ េទីបវញិញ ណខញុ ំនឹងភ្លឺេឡងី។ សូម្រទង់ចក់បំេពញ
ករជក់ែស្ដង េដីមបឲីយមនុស ទងំអស់ ចេឃញីរូបអងគដ៏បរសុិទធរបស់្រទង់ែដលបនឆ្លុះបញច ងំេនកនុងខញុ ំ»(«សូម្រទង់ចក់បំេពញករ
ជក់ែស្ដង»េ យេ កេអវសី បី៊ ្រគី ទ នែសន ១៨៩៥-១៩៨៥០។ រយៈេពលពីរបីដងេនកនុងកររស់េឡងីវញិ រក បនមកដូចជ 
សត្វសឹង្ហែដល្រគហមឹ ែត្រគប់េពលេយងីអធិ ្ឋ ន បនថយេចញ េហយី្រពះវញិញ ណៃន្រពះបនយងមក ទងំទញនមំនុស េទឯ 
្រពះ្រគិស្ដ។ ស្រមប់រយៈេពលពីរបីៃថងេនះ េយងីមនបទពិេ ធន៍បី សន្រគិស្ដែដលរស់េន េហយីអស់អនក ែដលបនេនទីេនះ 
នឹងមិនែដលេភ្លចពីករេនះេឡយី ដ ប េគេនរស់។ េនកនុងេពលេនះ បុរសវយ័េកមង២នក់បនថ្វ យខ្លួនបេ្រមីអធិបបយ។ មន ក់គឺ
ជកូន្របុសអនកបកែ្របភ ចិនរបស់េយងីេឈម ះ ណូេអ េ ង។ មន ក់េទៀតគឺជកូន្របុសេ កបណ្ឌិ តខហគនិ យុ២៣ឆន  ំេឈម ះ   
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យ៉ូ ន យំ៉ូេអល ខហគនិែដលេទីបេរៀនចប់េន ខល េស្ដត អិល េអ េ យទទលួបនបរញិញ ប្រតខងែផនកភពយុត្ដិធម៌កនុងឧ្រកិដ្ឋ
កមម។ េគទងំ២នក់ជ្រគូអធិបបយដ៏េឆនីម។ េនេពលយ៉ូ នបនអធិ ្ឋ នេមេរៀនមុនដំបូងរបស់គត់ ក់ដូចជគត់បនអធិបបយ 
េ្រចីនជង២០ឆន មំកេហយី េហយីេ កណូេអសូមបី ចេរសីបទចេ្រមៀងពីៃផទេរឿងមយួែដលសីុជមយួករអធិបបយខ្ល ងំៗ គត់េ្រចៀង 
ចេ្រមៀង េហយី្រតលប់េទអធិបបយ មរេបៀបេ កបណ្ឌិ ត យ៉ូ ន ងំ និងេ កយ៉ូ ន េ  ៉យស៍។ មិន ចគរួឲយេជឿ! 
អរគុណ្រពះស្រមប់បុរសវយ័េកមងទងំេនះ! ចប់ពីែខមក  េ កយ៉ូ ននឹងេរៀនេន កលវទិយល័យបី៊អូ ថល់េប៉តសគូលខង
ែផនកេធ្វីជ្រគូគង្វ ល។ េទះបីជយ៉ង ក៏េ យ គត់្រតឹមែតេទីបបនអធិបបយ៣ ឬ៤ែខបុ៉េ ្ណ ះ គត់្រតូវបនេគអេញជ ីញេទ 
អធិបបយករ្របជំុែបបផ យដំណឹងល្អេនកនុង្របេទសឥ ្ឌ ែប៉កខេជីង ្របេទស រធណៈរដ្ឋ និងឥ ្ឌ ខងតបូង។ ខញុ ំេជឿថ 
គត់នឹងអធិបបយពសេពញ ពិភពេ កដូចជ្រគូអធិបបយដ៏លបមីន ក់េនសតវត ទី២១។ េបីចង់ នចង់ករអធិបបយរបស់េ ក
យ៉ូ ន ឬេ កណូេអ សូមេទកន់េគហទំព័រ www.sermonsfortheworld.com ។ េនពក់ក ្ដ លទំព័រេខម  មនកែន្លងចុចមយួ
ែដល្របប់ថ «េសចក្ដីអធិបបយ មភ អង់េគ្លស»។ សូមចុចទីេនះ េនះអនកនឹងេឃញីទំព័រស្រមប់ភ របស់អនក។ េបីមនកែន្លង
ចុចេលីទំព័រជភ របស់អនក សូមចុចេលីកែន្លងចុចស្រមប់ករអធិបបយរបស់េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ ឬមយួស្រមប់េ ក យ៉ូ ន 
យំ៉ូេអល ខហគនិ ឬមយួស្រមប់េ កណូេអ េ ង ឬមយួស្រមប់អនកអធិបបយេផ ងេទៀតែដលអធិបបយេនកនុង្រកុមជំនំុេយងី។ េបី 

គម នកែន្លងចុចេលីទំព័រស្រមប់ភ អនកេទ សូមទញបញជ ីចុះេ្រកម េនះអនកនឹងេឃញីេសចក្ដីអធិបបយជេ្រចីនែដលនឹងជជំនយួ និង 
ជ្រពះពរស្រមប់អនក។ 

េរឿងទី២ដ៏អ ច រយបំផុតែដលបនេកីតេឡងីឆន េំនះជកំេណីតរបស់េច្រសីមុនដំបូងរបស់េយងីេឈម ះ ខីម យេមីស៍។ 
នងបនេកីតេនែខមីន ៣០ ចំេពះកូន្របុសរបស់េយងីេឈម ះេ ៉ បឺ៊ត ែឡសលី យេមីស៍ III និង្របពនធជទី្រស ញ់របស់គត់
េឈម ះ ជីន។ គឺជទរកដ៏្រសស់ ្អ ត េហយី ចេលីកខ្លួននងបន ែថមទងំេសទីរែត ចេដីរកនុងរទះរចួេហយី។ 

ដូចខញុ ំបន្រប សន៍ថ ្របពនធខញុ ំអីុលី  និងខញុ ំបនយកម្ដ យរបស់នងេឈម ះលីន េទជមយួជីន ែឡសលី និងែវេស្ល េដីមប ី
េទេលងេនមត់សមុ្រទកនុងែខមក ។ េយងីមនេពលដ៏គរួឲយចូលចិត្ដ េទះបីជខញុ ំមិន្រសួលខ្លួនេ យករេ្របីថន ពីំករែដលខញុ ំមនជំងឺ 
ម រកីក៏េ យ។ មយង៉េទៀត ជំងឺម រកី ក់ដូចជសថិតេនេ្រកមករ្រតួត្រ  េហយី្របែហលជបត់េទេហយី។ េពលេវ ្រតឹមែត 
្របប់ ែតខញុ ំបន្រសក២២គីឡូ ែដលជយួ។ 

ខញុ ំលួចេមីល «បញជ ីពី្របធនបទេផ ងៗ»ៃនេរឿង ៉ វែដលបនេកីតេឡងីេនឆន េំនះ។ រ ៉ូស ែឆនេ ល ខ្វីនបនទទលួមរណៈ 
ភពេនែខកុមភះ ១៣ េន យុ៩៧។ វឌី ៉លស្ដូន រ ៉ូែឡន ែរសមូ៉ែសន និងែដននី ថូម៉ស់បនអធិបបយ ែថមទងំបនផ្ដល់ត្រន្ដីេន 
កនុងរដូវរលំឹកខបួ្រពះេយសូ៊វរស់េឡងីវញិ និងស្រមប់ៃថងខបួកំេណីត យុ៧៥របស់ខញុ ំ េនែខេម  ១២។ ខបួកំេណីតអនក្រសី េមីស៍ 
តពីែខេម  ១៦ និងឪពុករបស់នង ៉ ែហ្វែអល ខូអិ  យុ៨៥ឆន ែំដលជិះយន្ដេ ះមក េហយីបនចំនយេពលពីរបីៃថងជមយួ 
េយងី។ 

េ្រកយមកេរឿងដ៏ធំបនទ ប់មកបនេកីតេឡងី។ ្រពះបនបង្ហ ញខញុ ំថ ជេពលេដីមបផី្ល ស់ប្ដូរអ្វសំីខន់ៗខ្លះេនកនុង្រកុមជំនំុរបស់ 
េយងី។ េយងីបនបែនថម្រគូជំនយួ៣នក់ែដលជេបកខជន េ កណូេអ េ ង ែជក ែហគន និងអឺុរ ៉ុនែយន៉សីុ។ េ កយ៉ូ នខហគនិបន 
អធិបបយេមេរៀនមុនដំបូងរបស់គត់េនែខកកក  ១០ និងណូេអ េ ងបនអធិបបយៃថងទី១៧។ បុរសវយ័េកមងទងំ២នក់េនះជ្រគូ 
អធិបបយដ៏េឆនីម ែដលមិនគរួឲយេជឿ! េនែខកកក  ៣១ េ កធីមូ៉េថ ចន់ និង ៉  េអសកូប៉បនេរៀនករ។ េនែខសី  ២១ េព្រតុស 
េសទផន ែហគនបនេកីត។ 

ែផនកទី២ៃនកររស់េឡងីវញិបនេកីតេឡងីេនៃថង្រពហសបត្ដិ៍ ែខសី  ២៧។ េយងីបនេឃញី េនកនុងករ្របជំុពិេសសៗទងំ 
េនះ េនេពលេយងីអធិ ្ឋ នេ យ្របុង្របយត័ន េហយីរក ទុក្រពះវញិញ ណៃនករអធិ ្ឋ នែដល្រពះបនបង្ហ ញេនកនុងកមមវធីិថ្វ យបងគំ 
្រពះទងំេនះ ែតេនៃថងែដលឆ្ល ស់គន  េនេពលេយងីមិនេផ្ដ តសំខន់េលីករអធិ ្ឋ ន ្រពះគម នវត្ដមនទងំ្រសុង េហយីគម នអ្វេីកីតេឡងី។ 
ដូេចនះេនះជបទពិេ ធន៍ែដលេយងីបនេរៀន េទះបីជខញុ ំបនេឃញីកររស់េឡងីវញិធំៗ៣ដងេ យផទ ល់ៃដ មយួែដលបនេកីតេឡងី 
េនកនុងចំននួមនុស ្របែហឡ៤នក់ចំេពះ្រកុមជំនំុចិន ែដលខញុបំនចងច។ំ 



េ កបណ្ឌិ ត េណៀល វេីវដ៏ីជ្របធនេន កលវទិយល័យឡូអីុ បទីសទ បនេនជមយួេយងីស្រមប់សិកខ សិ ្រពះ 
គមពីររបស់េយងីេនៃថងពលកមមចុងសប្ដ ហ៍។  េនែខវចិឆិករ ១៩ េ កែវេស្ល យេមីស៍ ្រគីសទីន ហគូេយន េអដី  ែមនជី ៉  ែសតសូកូ 
ប៉ គ  និងេវែីហគល នីកែខល្រតូវបនេធ្វីពិធី្រជមុជទឹក។ េនេពលែត១កនុងករថ្វ យបងគំ្រពះ េ កយ៉ូ ន យំ៉ូែអលខហគនិ 

្រតូវបនផ្ដល់សិទធិ្របកសដំណឹងល្អេ យ្រកុមជំនំុរបស់េយងី។ ៃថងខងមុខេទៀតេយងីមនករជប់េលៀងៃថងបុណយែថ្លងអំណរគុណជមយួ 
េ ៉ ន ខ្ល កេ យវទីយូឡុង េហយីជីេ ស្វ ែម៉រលីេលងមយណូ៉។ េពលេវ អីក៏អ ច រយេម្ល៉ះែដលេយងីមន! ចុងបញច ប់ េ កេដវ 
េស កនឹង្រតលប់ េទេ្រចៀងេនជនបទ េហយីនិងេ្រចៀងត្រន្ដីពកួេ កខលិចស្រមប់េយងីេនឯករជប់េលៀងៃថងបុណយណូែអលែខធនូ 
១៨។ 

្រពះេបីកទ្វ រឲយេយងីបែនថមភ ទី៣៤របស់េយងីគឺជ ភ េណប៉ល់។ មនុស េនកនុង្របេទសេណប៉ល់ ច

នេសចក្ដីរបស់ខញុ ំេរៀង ល់ ទិតយ។ ្របេទសេណប៉ល់ជកែន្លងែដល្រតូវករត្រមូវករ េគមនរញជួ យែផនដី២ដងកលពីឆន មុំន េហយី 
េយងីសបបយចិត្ដ ស់េដីមបី ចបែនថមភ ៃន្របេទសដ៏តូចេនះ មជរួភនំ ម៉ល័យ កនុងបញជ ីៃនេសចក្ដីអធិបបយែដលសរេសរ 
េ យៃដរបស់េយងី។ េសទីរែត្រគប់េសចក្ដីអធិបបយែដលខញុអំធិបបយឥឡូវេនះ្រតូវបនបកែ្របេទកនុងភ ៣កនុងទ្រមង់សរេសរេ យ 
ៃដ។ ្រគប់េសចក្ដីអធិបបយទងំអស់្រតូវបនថតេ យកម៉ំ ៉ ែដលជឧបករណ៍មនគុណភពល្អ េហយីផ យពសេពញពិភពេ ក
មយូថូប េហយី មេគហទំព័ររបស់េយងីកនុងភ ៣ ភ ចិន េអសបញ៉ និងភ អង់េគ្លស។ 

ខញុ ំមិនចូលចិត្ដ រភព េទ ែតខញុ ំចស់េទេហយី។ ខញុ ំមិន ចេលងប៉លេ បេ្រចីនដូចខញុ ំធ្ល ប់េនះេទ ខញុ ំមិន ចទល់ែតេ ះ 
ដូេចនះខញុ ំមិនបនបត់បង់េ្រចីនេឡយី! េនះជអ្វីែដលខញុ ំបត់ភគេ្រចីន!!! ្របពនធខញុ ំេសទីរែតអេញជ ីញមនុស កនុង្រកុមជំនំុេទផទះេយងី ែដល 
េយងីគម នកែន្លងេដីមបសី្រមប់ រេពល ង ចេនៃថងែថ្លងអំណរគុណ។ េយងីែតងែតមនេពលេវ ដ៏ល្អជនិចចជមយួ្រពឹត្ដិករណ៍ 
ទងំេនះ។ 

ជទីសងឃមឹរបស់េយងីែដលថ ្រពះ្រគិស្ដនឹង្រតូវបនសែម្ដងឲយេឃញីចបស់េនកនុងផទះ និងកនុងជីវតិរបស់អនកេនរដូវៃថង 
ណូែអលដ៏្រសស់ល្អេនះ។ សូម្រពះ្របទនពរអនកទងំអស់! 
 
 

     

ជូនចំេពះអនកកនុង្រពះនម្រពះេយសូ៊វ 
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យូរៗម្ដង្រគូអធិបបយទងំអសជ់បគ់ងំស្រមបេ់សចក្ដអីធិបប
យមួយ។ សូមែឆកេមីលេសចក្ដអីធិបបយខញុ ំេនះនឹងេឃញី 
េបីសនិជអនក ចទទួលជំនួយពីេសចក្ដអីធិបបយកនុងចំេនម
េនះ។ េនះជមូលេហតុែដលេសចក្ដអីធិបបយទងំអសេ់ន 
ទីេនះ។ ្របែហលជមន្រគូអធិបបយ១២០,០០០កនុង្របេទស 
២១៦ែដល នេសចក្ដអីធិបបយរបសខ់ញុ ំេហយីបនទទួល  
ជំនួយពីេសចក្ដអីធិបបយទងំេនះេនឆន េំនះ។ សូមេទកន ់
េគហទំពរ័ WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM។ 

 

េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍និងអីុលី ជមយួេច្រសីេឈម ះ
 យុ្របែហល៤េម៉ង។      

 



                                                                              
     

    េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ជមួយេ កយ៉ូ ន យំ៉ូែអលខហគនិ                           េ កបណ្ឌិ ត យេមស៍ីជមួយេ កយ៉ូ នខហគនិ 
    (េឆ្វងៃដ) និងេ កណូែអ េ ង( ្ដ ៃំដ)។ ទងំ២នក់បនថ្វ យ                   កលគត់្រតូវបនផ្ដល់សិទធិចំេពះព័នធកិចចដំណឹងល្អ។ 
    ខ្លួន េដីមប្ីរបកសដំណឹងល្អ េហយីនឹងេរៀនេដមីបេីធ្វីជ្រគូគង្វ ល។  

 

                                                          
                                                           

      េអដី ែមនជី ៉ ្រតូវបនទទួលពិធី្រជមុជទឹកេន យុ៨៧េ យ                        េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍េធ្វីពធិី្រជមុជទកឹេ ក េវែីហគល និចែខល។ 
      េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍។  
 

                                  
 

           ខួប ពហ៍ពិពហ៍៣៤ឆន រំបស់េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍                                         េរែ៉ហ្វែអល ខ ូអិល ៉ (អលឹ) ែឡសល្លី យេមីស៍ 
           និងអនក្រសី យេមីស៍                                                                                    ជីន យេមីស៍េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍នងិអនក្រសី យេម ី

                                                                                                                  ស៍ជមួយទរក  េ កេជ៉ននី ខមី និងអនក្រសីខីម។ 
 

សូមេមីលកន់េគហទំព័រ្រកុមជំនំុរបស់េយងី ម WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 

េគហទំព័រៃនេសចក្ដអីធិបបយរបស់េយងីផ្ដល់ជូននូវករសរេសរេ យពមីយួពកយមយួពកយ 
ចំននួ ប់រយ េនកនុងភ ៣៤ ម WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    

 



                                                
 

   េ ក យ៉កុប រ ៉ូផ និងអនក្រសីរ ៉បូ។ នងជអនកេរៀបចំ្រកុមជំនំុ         េ កបណ្ឌិ យ យេមីស៍ជមយួអនក្រសីរ ៉ូស ែឆនេ  ខ្វីន 
 

 

                         
                        

          េរវ ម៉កុសប៉កខ្លីជមយួេ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍                      េ កបណ្ឌិ តចន់េរៀបចំមងគលករកូន្របុសគត់េឈម ះធីមូ៉េថ 
          និងអនក្រសី យេមីស៍េនៃថងចូលឆន សំកល។          និង ៉  េអសកូប៉។ 

 

                         
 

េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ និងអនក្រសី យេមីស៍ជមយួម្ដ យអនក                       (ពីខងេឆ្វង)េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ជមយួទរក  
្រសី យេមីស៍េឈម ះលីន  ែឡស្លី និងែវស្លី និងជីន យេមីស៍។                    អនក្រសី យេមីស៍ ែឡស្លី និងជីន យេមីស៍។              
 

 

សូមេមីលកន់េគហទំព័រ្រកុមជំនំុរបស់េយងី ម WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM. 
េគហទំព័រៃនេសចក្ដអីធិបបយរបស់េយងីផ្ដល់ជូននូវករសរេសរេ យពមីយួពកយមយួពកយ 

ចំននួ ប់រយ េនកនុងភ ៣៤ ម WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    
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