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             ធនូ  ២០១៧ 
 
ជូនចំេពះមិត្ដជទី្រស ញ់៖ 
 

«បុ៉នម នៃថងមុន ខញុ ំបន សរេសរបញច ប់េសៀវេភមួយែដល្របប់េរឿងឆកជីវតិរបស់ខញុ ំមនចំណងេជឿថ «ចូរ្របឆងំនឹងករ 
ភ័យខ្ល ចទងំអស់»។ កនុងចំេ មអនកែដលសរេសីរេសៀវេភខញុ ំគឺេ កបណ្ឌិ ត េប៉ប េជនស៍ ែដលេ ខញុ ំថ «េ មន ក់»។ 
េ កបណ្ឌិ ត បី៊ល េម៉រូដ៏ជអនុ្របធនេនបី៊បី៊ែអហ្វ យបន្រប សន៍ថ «េ ក យេមីស៍គឺជ នីែយល៉េនសម័យេនះ»។ 
េហយីេ កបណ្ឌិ ត េហបឺ៊ីត េ ឡងីដ៏ជកូន្របុស្រពឹទធចរយេ កបណ្ឌិ ត យ៉ូ ន េ ឡងីេនបី៊បី៊ែអហ្វ េហយីជេមេនេ ឡងី  
េ ្វ នេដសឹនបនេ ខញុ ំថ «ជនជតិ េមរកិេដីមកំេណីត»។ ចកខុវស័ិយពីអនគត! ជីវតិរបស់គត់បង្ហ ញពីចំណង់ចិត្ដេដីមបជីួយ 
សេ្រងគ ះមនុស »។ េ កបណ្ឌិ ត េណៀល េវៀេវដ៏ីជ្របធន កលវទិយល័យឡូអីស បទីសទបន្រប សន៍ថ « ជេសៀវ 
េភដ៏ជក់ចិត្ដ េហយីជួយជ្រមុញចិត្ដអំពីបុរសក្ល នមន ក់»។ អនកផ យព័ត៌មនេ កបណ្ឌិ ត េ ន េប៉យស៍្រប សន៍ថ េសៀវ 
េភ «ចូរ្របឆងំនឹងករភ័យខ្ល ចទងំអស់»គួរែត្រតូវបន នេ យមនុស ទងំអស់ មិន្រតឹមែត្រគូអធិបបយែតបុ៉េ ្ណ ះេឡយី។ 
េ ក យេមីស៍ជគំរូដល់មនុស ទងំអស់...េរឿងរបស់គត់បង្ហ ញពីេហតុករណ៍សំខន់បំផុតេនសម័យេនះ (ចិត្ដក្ល ន ករ 

េប្ដជញ ចិត្ដ និងចរតិលកខណៈ)។ េ កបណ្ឌិ ត េអដី េផី ថូ ដ៏ជេបសកជនេទ្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុបន្រប សន៍ថ «ខញុ ំសូមផ្ដល់ 
អនុ សន៍យ៉ងខពង់ខពស់ចំេពះេសៀវេភេនះ។ េនេពល្រពះគង់ជមួយមនុស មន ក់ េនះគត់មិន ចចុះចញ់បនេឡយី។ េ ក 
បណ្ឌិ ត យេមីស៍គឺជវរីៈបុរសែដលបនរចួជីវតិពីស្រងគ ម ្ល ប់មនុស ជេ្រចីន»។  

េ កយ៉ូ ន យំ៉ូែអល ខហគនិគឺជកូន្របុសរបស់្រគូជំនួយរបស់េយងីេឈម ះេ កបណ្ឌិ ត ្រគីេ ្ដ េហ្វ  អឹល ខហគនិ 
្របពនធគត់េឈម ះ ជូដីត ខហគនិ។ េ កយ៉ូ នគឺជអនកបេ្រមី្រពះកំពុងហ្វកឹ ត់ ែដលេធ្វីជអនកជំនួយកររបស់ខញុ ំ។ េរឿងដ៏សំខន់ 
បំផុតមួយែដលបនេកីតេឡងីកនុង្រកុមជំនុំជករថ្វ យខ្លួនរបស់្រពះេ កយ៉ូ នេដីមប្ីរបកសដំណឹងល្អ។ ឥឡូវេនះគត់បន្ដេរៀន 
ជ «និស តិកនុង កលវទិយល័យថលបូតសគួលសីុេ ឡូជី។ យ៉ូ នបនសរេសរេសចក្ដីេផ្ដីមចំេពះជីវ្របវត្ដិរបស់ខញុ ំ។ គត់្របប់ 
ថ «េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍មនគំនិតស្រមប់ករលះបង់ចំេពះ្រពះ្រគិស្ដ និងចំេពះ្រកុមជំនុំែដលដូចជអនកអត្ដពលកមមែដល 
លបលីបញ កងទ នដ៏ខ្ល ងំខ្ល ខងេគលនេយបយ និងដូចជអនកែដលមនជ័យជំនះ។  េនវយ័៧៧ឆន ទំងំមនជំងឺម រកី 
(សថិតកនុងករ្របេសីរេឡងី) និងករេខ យកម្ល ងំេ យ រករចក់ថន  ំមនុស ភគេ្រចីនបនចូលនិវត្ដន៍រចួេហយី។ បុ៉ែន្ដេ ក 
បណ្ឌិ ត យេមីស៍ចបំងស្រមប់្រកុមជំនុំេយងី និងស្រមប់្រពះ! ខញុ ំធ្ល ប់បនេឃញីគត់េដីរអូសេជីងេទកន់តុអធិបបយេដីមប ី
អធិបបយ។ ថ្វីេបីគត់ពិបកេគងេពលយប់ េជីងពិបក្រទគត់ េហយី្រកពះមនកំណត់ក្ដី គត់ឈរយ៉ងមេំនតុអធិបបយ េ យ 

រ្រពះ្រគិស្ដចេ្រមីនកម្ល ងំដល់គត់។ េហយីេតីគត់អធិបបយ មរេបៀប ? ដូចជសត្វេ ! េសចក្ដីអធិបបយទន់េខ យ 
បំផុតរបស់គត់មនកម្ល ងំខ្ល ងំជងេសចក្ដីអធិបបយេសទីរែតទងំអស់ែដលអនកលឺេនកែន្លងេផ ង! េនះគឺជមូលេហតុែដល្រគូ 
គង្វ លពសេពញពិភពេ កអធិបបយេមេរៀនរបស់គត់េនតុអធិបបយរបស់េគ។ សព្វៃថងេនះេសចក្ដីអធិបបយសរេសរេ យៃដ 
មពកយមួយៗរបស់េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍្រតូវបនបកែ្របកនុងភ ចំនួន៣៦។ ឥឡូវេនះេសចក្ដីអធិបបយរបស់គត់្រតូវ 

បន្រពះេ្របីេ យមនឥទធិពលយ៉ងខ្ល ងំេនេលីពិភពេ កទងំមូល។ ឆន មុំន មនុស ចំនួន១.៥ ននក់សថិតកនុង្របេទស២១៨   
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បន នេសចក្ដអីធិបបយរបស់គត់ េមីលវដីិអូរបស់គត់ េហយី្រតូវបនជយួេលីកទឹកចិត្ដេ យ រករអធិបបយរបស់គត់ 
មមេគហទំព័រ www.sermonsfortheworld.com ។ េរឿងឆកជីវតិរបស់េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍នឹងជយួជ្រមុញអនកឲយរស់េន 

ស្រមប់្រពះ្រគិស្ដ ដបតិគត់បន្រស ញ់្រពះខ្ល ងំ ស់ េហយីបេ្រមី្រទង់េ យេ ម ះ្រតង់។ ខញុ ំសបបយចិត្ដ ស់ែដលេ ក 
បណ្ឌិ ត យេមីស៍មនកម្ល ងំជេ្រចីនេឡងីវញិកនុងរយៈេពលបុ៉នម ន ទិតយមុន។ ខញុ ំអធិ ្ឋ នថ ជំងឺម រកីរបស់គត់នឹងមិនេកីត 
មកវញិេទៀត េហយីគត់នឹងរស់េនបនេ្រចីនឆន េំទៀត»។ 

េ កបណ្ឌិ ត េ ៉ បឺ៊ត អឹល េំមីែដល្រតូវបន គ ល់ជ្រគូអធិបបយជតិមន ក់ និងជអនកេបះពុមភផ យដ៏យូរេន «ដឹបី៊ 
ប្លីេខល ែអែវន៉ែជឡសី»បន្រប សន៍ថ «ខញុ ំសូមេកតសរេសីរបុរសែដលសម័្រគចិត្ដឈរស្រមប់េសចក្ដីពិត េទះបីជគត់្រតូវ 
បន្របឈមមុខបញ្ហ ជេ្រចីនក៏េ យ។ េ កេ ៉ បឺ៊ត ែឡស្ល ី យេមីស៍ េជេ គឺជ្រគី ទ នែដលជអនកបេ្រមី្រពះ្រគិស្ដ!» 
កិត្ដយិសជរបស់ខញុទំងំអស់ ជំេនឿដ៏ខ្ល ងំៃនផ្លូវរបស់អនកែដលបនឆ្លងកត់ខញុ ំ២០១៥ ទំព័រ ១០៤, ១០៥)។ អនក ចកមមង់ជីវ្របវត្ដិ 
របស់ខញុ ំ ចូរ្របឆងំនឹងករភ័យខ្ល ចទងំអស់ េ យ រករទូរស័ពទេទកន់េ កបណ្ឌិ ត ្រគីេ ្ដ េផ្វី អឹល ខហគនិ(៣២៣)៧៣៥-
៣៣២០ បនទ ប់ពីេសៀវេភេចញមកកនុងរដូវផក រកីេនឆន ២ំ០១៨។ 

េ កណូេអ េ ងគឺជបុរសវយ័េកមង១មន ក់េទៀតកនុង្រកុមជំនំុេយងីែដល្រតូវបន្រ ស់េ ឲយអធិបបយ។ គត់កំពុង 
បេង្ហីយសញញ ប្រតេនម វទិយល័យរបស់គត់ េហយីបនទ ប់មកនឹងចូលេរៀនម វទិយល័យ្រពះគមពីរ។ េ កណូេអនឹងេធ្វីជអនក 
ជំនយួដល់េ កយ៉ូ ន ខហគនិេនេពលែដលេ កយ៉ូ នទទលួេជគជ័យកនុងនមជ្រគូគង្វ លេន្រកុមជំនំុេយងី េហយីក្ល យ 
ជអនកមនតំែណងជ្រគូគង្វ ល។ េ កណូេអ និងយ៉ូ នជ្រគូអធិបបយវយ័េកមងដ៏េឆនីមទងំពីររូប។ េនេដីមឆន េំនះ េ កណូេអ 
បនអធិបបយកនុង្របេទសឥណ្ឌូ េនសីុ និងកនុង្របេទសចិន។ េ កយ៉ូ នបនអធិបបយកនុង ធរណៈរដ្ឋដូមីនីខិន និងកនុងករ
្របជំុធំែបបផ យដំណឹងល្អ២េលីកេន្របេទសឥ ្ឌ ។ េ កយ៉ូ ន និងណូេអនឹងេធ្វីដំេណីរជមយួេ កបណ្ឌិ ត ខហគនិេទ 
កន់្របេទស ្រហ្វកិ េគនឹងអធិបបយកនុង្របេទសយូែហគន ៉  ែខនយ៉ និងែរន៉ ៉ េនេដីមឆន េំ្រកយកនុងែខមក ។ 

េយងីបនបែនថមភ ម៉ តី(ភ ១េទៀតរបស់្របេទសឥ ្ឌ ) និងភ េ្រកអូល(ភ េន យ យ)េនេដីមឆន  ំ
េនះ។ ដូចេនះេសចក្ដីអធិបបយសរេសរេ យៃដ មពកយមយួៗឥឡូវបកែ្របកនុងភ ចំននួ៣៦ មេគហទំព័រទំព័ររបស់េយងី។ 

្របពនធខញុ ំអីុលី  និងខញុ ំបនេធ្វីខបួ ពហ៍ពិពហ៍ទី៣៥ឆន កំនុងែខកញញ ។ ្របពនធខញុ ំទទលួខុស្រតូវមនុស វយ័េកមងេនកនុង 
្រកុមជំនំុេយងី។ នងេធ្វីករយ៉ងអ ច រយកនុងករបេ្រងៀនពកួេគ។ ្របពនធខញុ ំគឺជអនកបេ្រមី្រពះែដលឆ្លងវបបធម៌ដ៏អ ច រយបំផុតែដលខញុ ំ 
ធ្ល ប់បន គ ល់ ដបតិកូនសិស ្រសីរបស់គត់ភគេ្រចីនជជនជតិ សីុ េហយីអីុលី ជជនជតិេ គ ែថម៉ ! 

កូន្របុសខញុ ំេ ៉ បឺ៊ត និងយ៉ូ នែវេស្លជយួខញុ ំេ្រចីន ស់កនុង្រកុមជំនំុេយងី។ កនុងែខកុមភះ េច្រសីរបស់េយងី ៉ នឹងេកីតមក 
ស្រមប់កូន្របុសខញុ ំេ ៉ បឺ៊ត និង្របពនធគត់ជីន។ កូន្រសីទីមយួរបស់េគ ឥឡូវជិត យុ២ឆន េំហយី។ នងេចះេដីរ និងេចះ 
និយយរចួេហយី នងជេកមងដ៏អ ច រយែដលចូលចិត្ដេថីបខញុ ំេនេពល ែដលខញុ ំជបួនង! នងេធ្វីឲយចិត្ដខញុ ំេ្រចៀងេ យអំណរ! 

កនុងែខវចិជិករ ខញុបំនេធ្វីពិធី្រជមុជទឹកឲយមនុស វយ័េកមង១៣នក់ ពកួេគ៣នក់្រតូវបនសេ្រងគ ះេចញពីេ កីយ េឈម ះេគ 
នី ខឡូស ធីមូ៉េថ ចន់ យ៉ូែសប េ គ ង ជូដី លី ថូម៉ស ឡូង យ៉ូ  ថូកមូ៉តូ មីង វូ េថម េស៊ៀ ជស់សីក យនី យ៉កូ 
ប៉ គ  លីេសៀ ខមីសីន េជសី ខមីសីន និងបយែយង េ ង។ អនក ចដឹងេ យេឈម ះរបស់េគថ េនះគឺជ្រកុម 

្រគី ទ នវយ័េកមងែដលេឈម ះេផ ងៗគន ។ េយងីមនេមទនភពជខ្ល ងំេ យ រេយងីមន្រកុមមនុស ចំននួ២០ជនជតិខុសៗគន  
កនុងនមជសមជិក្រកុមជំនំុដ៏អ ច រយរបស់េយងីេនចំពក់ក ្ដ លទី្រកុងឡូសអង់ចែឡស។ េនកនុងែខវចិជិករេយងីក៏បនចត់ ងំ 
បុរសវយ័េកមងចំននួ៥នក់េដីមបេីធ្វីជ្រគូជំនយួ - អឺរ ៉ុន ែយន៉សី ខូ េ ង លី ែជក េ ន ណូេអ េ ង និងយ៉ូ ន យំ៉ូែអល 
ខហគនិ។ មគំរូ្រកុមជំនំុេដីមដំបូង េ កយ៉ូ ន្រតូវបនចត់ ងំឲយេធ្វជី្រគូជំនយួមុនេពលគត់្រតូវបនចត់ ងំឲយេធ្វជី្រគូ 
គង្វ ល េនេពលគត់េរៀនចប់ម វទិយល័យកនុងរយៈេពលពីរបីឆន ខំងមុខ េហយី្រតូវបន្របគល់តំែណងឲយេធ្វីជ្រគូគង្វ លេន្រកុម 
ជំនំុរបស់េយងី។ យ៉ូ នអធិបបយស្រមប់មនុស វយ័េកមងជេ្រចីនែដលមកេលងេយងី ល់សប្ដ ហ៍េសទីរែត ល់្រពឹកៃថង ទិតយ។ គត់ 
គឺជ «កូន្របុស»របស់ខញុ ំកនុងព័នធកិចច។ សូមេមីលេសចក្ដីអធិបបយរបស់គត់កនុងវដីីអូ មេគហទំព័ររបស់េយងី(www.sermonsforthe

world.com)។ ខញុ ំនឹងបន្ដអធិបបយ ល់ ង ចៃថង ទិតយ និង ល់ ង ចៃថងេ រដ៍ ប ខញុ ំ ចេធ្វីបន។ 
ឆន េំ្រកយេយងីនឹង្របរពធខបួទី៦០ឆន កំនុងព័នធកិចច! ខញុ ំពិបកេជឿថ ខញុ ំបនអធិបបយដំណឹងល្អរយៈ៦០ឆន េំហយី។ ឥឡូវេនះ 

ជំងឺម រកីរបស់េយងីបន្របេសីរេឡងីវញិ។ សូមអធិ ្ឋ នកំុឲយ េរេីឡងីវញិ រហូតដល់ខញុ ំ្របរពធខបួទី៧០ឆន  ំ េ យបនអធិបបយ 



េហយីេធ្វីជ្រគូគង្វ លជមយួេ កយ៉ូ ន និងណូេអេនកនុង្រកុមជំនំុដ៏អ ច រយរបស់េយងី! ្របពនធខញុ ំគឺជៃដគូរបស់េយងីកនុងព័នធកិចច។ 
នងេធ្វីករជមយួខញុ ំ ល់ៃថង កលេយងីជយួមនុស វយ័េកមងេចញពីេ កីយេនចំពក់ក ្ដ លទី្រកុងឡូសអង់ចែឡស ដ៏ធំេហយី
្រកក់េនះ។ េហយីេបីគម ន្រគូជំនយួរបស់ខញុ ំេ កបណ្ឌិ ត ្រគីេ ្ដ េផទីរ អឹល ខហគនិេទ េនះករទងំអស់េនះមិន ចេទរចួេឡយី។ ខញុ ំ

ក៏្រតូវែតសរេសីរេ កបណ្ឌិ ត េ្រកងថូន អឹល ចន់ អនក្រសី អីុម៉ ៉  និង្រគូជំនយួ ែថមទងំអនកបកែ្របរបស់េយងីទងំអស់ 
េបីគម នពកួេគទងំអស់េនះ េនះព័នធកិចចេនះមិន ចេទរចួេឡយី។ 

េយងីបន្របរពធបុណយចូលឆន ចិំនេនែខមក  ២៩។ េ កណូេអ េ ងបនអធិបបយកនុងកមមវធីិេពល្រពឹក េហយីេ ក 
បណ្ឌិ ត េ្រកងថូន អឹល ចន់បនអធិបបយេពល ង ច។ ខញុ ំបនយក្រគួ រខញុ ំេទផូេអីថូ ៉  េន្របេទសមិចសិកូស្រមប់វសិ ម 
កលកនុងែខេម ជមយួកូន្របុសខញុ ំ េ ៉ បឺ៊ត ជីន េច  កូន្របុសខញុ ំែវេស្ល ម្ដ យ្របពនធខញុ ំេឈម ះលីន  អីុលី  និងខញុ ំ។ ជ 
ករស្រមកដ៏ល្អ េហយីកក់េក្ដ ។ េ កបណ្ឌិ ត េ ៉ បឺ៊ត អឹល េំមីែដលបន ចកេ កេទេន យុ៩៤កនុងែខធនូ ២០១៦ បន 
េធ្វីឲយខញុ ំភញ ក់េផ្អលីេ យ រករទុកេសៀវេភរបស់គត់ទងំអស់ដល់េយងីេដីមបលីក់ មេគហទំព័ររបស់េយងី។ េនះគឺជកែន្លងែត 
មយួគត់ែដល ចទិញេសៀវេភជេ្រចីនរបស់េ បណ្ឌិ ត េំមី ម www.sermonsfortheworld.com ។ សូមេមីលករផ យពណិ 
ជជកមមេលីទំព័រខងមុខែដលមនៃផទពណ៌េខម ។ េយងីសងកត់ធងន់េលីកររស់េឡងីវញិពីែខសី េទកនុងរដូវស្លឹកេឈ្ីរជុះ។ ខញុ ំអធិបបយ 
េ្រចីនជង៤០ដងពីយប់មយួេទយប់មយួ កល្រពះបនយងចុះមក េហយីសងឃមឹថមនមនុស ជេ្រចីនបនែ្របចិត្ដ និងអនកេផ ង 
េទៀត្រតូវបន ្ដ រេឡងីវញិ។ េនះជឆន ទីំពីរែដល្រពះយងចុះមក េហយី្របទនពរ្រកុមជំនំុេយងីជមយួេពលដ៏លំេហយី។ េយងី 
កំពុងអធិ ្ឋ នសំុឲយមនកររស់េឡងីវញិែថមេទៀតេនឆន េំ្រកយ! កូន្របុសរបស់េ កបណ្ឌិ តចន់េឈម ះធីមូ៉េថបនក្ល យជេបកខជន 
ខង្រគូជំនយួ េហយីបនអធិបបយេមេរៀនដ៏េពញេ យអំ ចេន្រពឹកៃថង ទិតយកនុងពិធីបុណយជនជតិចិនេនពក់ក ្ដ លរដូវ 
ស្លឹកេឈ្ីរជុះេនែខតុ  ៨។ ខញុកំំពុងេ្រគងេដីមបចីប់េផ្ដីមសរេសរេសៀវេភមយួពី្របធនបទៃនកររស់េឡងីវញិេនឆន េំ្រកយ បនទ ប់ 
ពីជីវ្របវត្ដិរបស់ខញុ ំ្រតូវបនេបះពុមភផ យ។ សូមជយួអធិ ្ឋ នស្រមប់គេ្រមងេនះ។ 

ែស្អកគឺជៃថងែថ្លងអំណរគុណ។ ្របពនធខញុ ំបនអេញជ ីញេ្រចីនជង៤០នក់មកផទះេយងីេដីមប្ីរបរពធបុណយេនះ។ េយងីអធិ ្ឋ ន 
ថ ្រពះ្រគិស្ដនឹងមនវត្ដមនេនកនុង្រគួ របស់អនកេនអំឡុងរដូវណូែអលដ៏្រសស់្រ យ េហយីេពញេ យអតថន័យេនះ។ សូម្រពះ 
្របទនពរដល់អនកទងំអស់គន ។   

               

ជទីេគរពយ៉ងខពង់ខពស់កនុង្រពះនម្រពះេយសូ៊វ 
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សូមែស្វងរកមូលេហតុែដល្រគូគង្វ លចំននួ១ែសន២មឺុននក់បន 
េមីលេគហទំព័ររបស់េយងីកលពីឆន មុំន។ ផ្ដល់ជូនេសចក្ដអីធិបបយ 
សរេសរេ យៃដ មពកយមយួៗ ប់រយេនកនុងភ ចំននួ៣៦ 
និងវដីីអូកនុងភ ចំននួ៣។ សូមែឆកេមីលេសចក្ដអីធិបបយសរេសរ 
េ យៃដ េបីសិនជអនកជ្រគូអធិបបយដូចខញុែំដលយូរៗម្ដង 
«ជប់គងំ»ស្រមប់េសចក្ដអីធិបបយ។ ្របែហលជមនមនុស ចំននួ 
១ ន៥ែសននក់(រមួទងំ្រគូអធិបបយ១ែសន២មឺុននក់)្រតូវបន 
ជយួពកួេគេនឆន េំនះ មេគហទំព័រ 

 

     េ ក យេមីស៍ និងេច្រសីដ៏្រសស់ ្អ តរបស់គត់ ! 
 

 WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM. ។  
 

   

  
   



 
 
 
 

                
 

អនក្រសី ែរដូនដូ ែវេស្ល អនក្រសី យេមីស៍ េ ៉ បឺ៊ត ែឡស្លីកំពុងកន់                          េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍េមីលេទដូចភញ ក់េផ្អីល  
ទរក  ជីន យេមីស៍(្របពនធរបស់េ ៉ បឺ៊ត)ជមយួេ កបណ្ឌិ ត                    េពលេឃញីនំែខកេនៃថងខបួកំេណីត យុ៧៥ឆន  ំ  
យេមីស៍សថិតេនកែន្លងទទលួេភញ វកនុងស ្ឋ គរេនផូេអីថូ ៉ ថ មិកសិកូ។        

 
 
 
 
      

                    
 
េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍េធ្វីពិធី្រជមុជទឹកដល់កញញ បយយ៉ង េ ង។       េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍កំពុងជូនគមពីរេ ក េហ្វ លដល់ 
                                                                                                         មនុស ្រគប់របូៗែដលបនទទលួពិធី្រជមុជទឹក។ 
 
 
 

េគហទំពរ័របស់េយងីផ្ដល់ជូននូវេសចក្ដអីធិបបយសរេសរេ យៃដ មពកយមួយៗ បរ់យកនុងភ អងេ់គ្លស និងភ  
ចំនួន៣៥េផ ងេទៀត ម WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ។ សូមេមីលេគហទំពរ័ បស់្រកុមជំនំុ រ

 

េយងីផងែដរ ម WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ។ 
 
 
 



 
 
 
 

                                               
 
            យេមស៍ីជមយួ ទូតរបស់នង                                     ្រគូជំនយួែដល្រតូវបនចត់ ងំថមី(ជរួមុខ) 
           ៉ហ្វែីអល ពីហគូេតម៉ !                                                             និងសមជិកថមីែដលបនេធ្វពិីធី្រជមុជទឹកថមី(ជរួេ្រកយ) 
 
 
 
 
         

 
 

    
 
ខបួកំេណីតអនក្រសី យ េមីស៍។ េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍កំពុងបញចុ ក                េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ និងអនក្រសី យេមីស៍ 
នំែខកៃថងខបួកំេណីតដល់េច  
 
 
 

 
 
 

េគហទំពរ័របស់េយងីផ្ដល់ជូននូវេសចក្ដអីធិបបយសរេសរេ យៃដ មពកយមួយៗ បរ់យកនុងភ អងេ់គ្លស និងភ  
ចំនួន៣៥េផ ងេទៀត ម WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ។ សូមេមីលេគហទំពរ័ បស់្រកុមជំនំុ រ

 

េយងីផងែដរ ម WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ។ 
     
 



 
 
 
 

                   
                                          
        េ កបណ្ឌិ ត យេមស៍ីជមយួេ កយ៉ូ ន                  េ ក វសី្ដូន េ ង ដ៏ជអនកបកែ្របភ ចិនដ៏អ ច រយ (ក ្ដ ល) 
        យំ៉ូេអល ខហគនិ និងគូដណ្ដឹ ងគត់ ជូលី សុីវ ី យ។                       េនមខ ងមន ក់េ យយ៉ូ ន យំ៉ូែអល ខហគនិ(េឆ្វង)  
                                                                                                     និងណូេអ េ ង ( ្ដ )ំ 
  
 
 
 

                                    
                            
េ កយ៉ូ ន យំ៉ូែអល ខហគនិកំពុងអធិបបយេន ធរណរដ្ឋដូមីនីខឹក                 េ កយ៉ូ ន យំ៉ូែអល ខហគនិ 
ជមយួឪពុករបស់គត់េ កបណ្ឌិ ត ខហគនិកំពុងបកែ្របជភ េអសបញ៉                កំពុងអធិបបយកនុងអងគ្របជំុធំកនុង្របេទសឥ ្ឌ ។ 
 
 
 
 
 

េគហទំពរ័របស់េយងីផ្ដល់ជូននូវេសចក្ដអីធិបបយសរេសរេ យៃដ មពកយមួយៗ បរ់យកនុងភ អងេ់គ្លស និងភ  
ចំនួន៣៥េផ ងេទៀត ម WWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM ។ សូមេមីលេគហទំពរ័ បស់្រកុមជំនំុ រ

 

េយងីផងែដរ ម WWW.BAPTISTTABERNACLE.COM ។ 
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