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             ធនូរ  ២០១៨  
 
ជូនចំេពះមិត្ដភ័ក្ដិជទី្រស ញ់៖ 
 

េសៀវេភ«្របឆងំនឹងករភ័យខ្ល ចទងំអស់»គឺជេរឿងៃនឆកជីវតិរបស់ខញុ ំ ែដល្រតូវបនេបះពុមភកនុងែខេម េនឆន េំនះ។ 
កនុងចំេ មអនកែដលសរេសីរេសៀវេភរបស់ខញុ ំគឺមនេ កបណ្ឌិ ត េប៉ប េជ៉នស៍  III ែដល្របប់ថ ខញុ ំមនភពដូចជ «េ េន 
គមពីរសញញ ចស់»។ េ កបណ្ឌិ តបី៊ល មូ៉នរូជអនុ្របធនេន  BBFI បន្របប់ថ «េ ក យេមីស៍គឺជ នីែយល៉សម័យបចចុបប
ននេនះ»។ េហយីេ កបណ្ឌិ ត េហបឺ៊ីត េ ៉ លីង ជកូន្របុស្រពឹទធចរយេ កបណ្ឌិ ត េជ៉ន េ ៉ លីងេន BBF និងជ្របធនេនេ ៉ លីង 
េ ្វ នេដសឹកបនេ ខញុ ំថ «ជនជតិ េមរកិងំេដីមដំបូង! មនុស ែដលមនចកខុវស័ិយ! ជីវតិរបស់គត់បង្ហ ញពីបំណងចិត្ដេដីមប ី
ជួយសេ្រងគ ះមនុស  ទងំលះបង់ស្រមប់្រពះ្រគិស្ដ»។ ្រគូអធិបបយេឈម ះេ កេ ន េប៉យស៍បន្របប់ថ មនុស ទងំអស់គួរែត 
នេសៀវេភ«្របឆងំនឹង ករភ័យខ្ល ចទងំអស់» មិនែមន្រតឹមែត្រគូអធិបបយបុ៉េ ្ណ ះេទ។ េ ក យេមីស៍គឺជគំរូដល់មនុស  

ទងំអស់។ េរឿងរបស់គត់បង្ហ ញពីត្រមូវករដ៏សំខន់បំផុតេនសម័យេនះដូចជ ចិត្ដក្ល ន ករេប្ដជញ ចិត្ដ និងចរតិលកខណៈ»។  
េនេពលែដលខញុ ំលឺ្រគី ទ នលបីៗ ទងំេនះនិយយអំពីខញុ ំ មរេបៀបេនះ ជួនកលខញុ ំឆងល់ថ បនេកីតេឡងី មរេបៀប 

។ ជេរឿយៗខញុ ំឆងល់ថ «េតីខញុ ំ ចក្ល យជមនុស ដូចេនះ មរេបៀប េទ?» េពលខញុ ំចប់េផ្ដីមព័នធកិចចេដីមដំបូង សូមបែីតមុន 

េពល្រពះបន្រ ស់េ ខញុ ំឲយអធិបបយក៏េ យ ្រពះបន្របទនខគមពីរជីវតិដល់ខញុ ំ  
 

 «ខញុ ំ ចនឹងេធ្វី្រគបទ់ងំអសប់ន េ យ រ្រពះ្រគីសទែដល្រទងចំ់េរនីកំ ងំដលខ់ញុ ំ» 
          (ភីលីព ៤:១៣)។ 

  

ស្រមប់រយៈេពល៦១ឆន េំហយី ខញុ ំបនេឃញីថ ពកយសនយេនះគឺពិតចបស់។  កនុងឆកជីវតិខញុ ំផទ ល់ ខញុ ំបនជួបបញ្ហ  និងករ ងំ 
មិនឲយេទមុខជេ្រចីន។ ែតខញុ ំបនឈនះ ល់ស្រងគ មទងំអស់េ យ រែតខញុ ំែតងែតពឹងែផ្អកេលី្រពះេយសូ៊វ្រគិស្ដទងំ្រសុង។  េ យ 
រ្រពះ្រគិស្ដ ខញុ ំបនយកឈនះឧបសគគមិនគួរឲយេជឿ េហយីខញុ ំបនជួយជ្រមុញមនុស ប់ ននក់េលីពិភពេ ក។ ខញុ ំបនឈនះេលី 

ស្រងគ មទងំអស់េ យ រខញុ ំបនពឹងែផ្អកេលី្រពះ្រគិស្ដេពញទី។  
ទងំេនះគឺជគំរូៃនករចបំង«ធំៗ»។ មន ករេឈ្ល ះគន ៃនភព្រតឹម្រតូវឥតេខច ះៃន្រពះគមពីរ ែដលខញុ ំឈរ្របឆងំនឹងករ

បេ្រងៀនខុសឆគងកនុង គមពីររបស់ខញុ ំែដលបងខូច្រពះគមពីរ។ ខញុ ំបនឈនះករចបំងេ យ រែតខញុ ំពឹងែផ្អកេលី្រពះ្រគិស្ដទងំ្រសុង។ 
បនទ ប់មកមនករចបំង្របឆងំនឹងែខ ភពយន្ដ្របមថ្រពះដ៏ៃ្រពៃផ  «េសចក្ដីលបួងចុងេ្រកយរបស់្រពះ្រគិស្ដ ែដលបង្ហ ញបង្ហ ញ 
ថ ្រពះេយសូ៊វបនរមួដំេណកជមួយម៉ េន្រសុកម៉ក់ ។ ខញុ ំបនឈនះករចបំងេ យ រែតខញុ ំពឹងែផ្អកេលី្រពះ្រគិស្ដ»។ ព័ត៌
មន «ែក្លងក្ល យ» មកញច ក់ទូរទស ន៍និង មករែសតបនេថក លេទសខញុ ំទុកជអនក្របឆងំនឹង សន៍យូ ។ ខញុ ំបនឈនះករ  

 

េគហទំព័ររបស់េយងីផ្ដល់នូវេសចក្ដីអធិបបយសរេសរ មពកយមយួៗ ប់រយ 

កនុងភ ចំននួ៤០ មWWW.SERMONSFORTHEWORLD.COM.    
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ចបំងេនះ េហយីបនរចួពីេទសេនះទងំ្រសុងេ យ រែតខញុ ំបនពឹងែផ្អកេលី្រពះេយសូ៊វ្រគសិ្ដែតមយួគត់។ បនទ ប់មកមនករ 
ចបំងខងករពន្លូតកូន។ េ កេរវ យ៉ូ ន យំែ៉អល ខហគនិ ជអនកជំនយួកររបស់ខញុ ំបន្របប់ថ «េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ 
បនបន្ដដឹកនពំកួជំនំុរបស់គត់េទបិទគ្លីនិកចំននួ២។ គត់មិនឈប់េឡយីរហូតដល់គ្លីនិកទងំ២េនះបនបិទទ្វ រជេរៀងរហូត»។ 
ខញុ ំបនឈរជមយួ្រពះេយស៊ូវ េហយីេយងីបនឈនះករចបំងេនះេ យ រេយងីពឹងែផ្អកេលី្រពះ្រគិស្ដ។ បនទ ប់មកមនករចបំង 
េដីមបសីេ្រងគ ះ គរ្រកុមជំនំុេនះ។ បុរសមនបបដ៏ ្រកក់មន ក់បនយកសមជិករបស់េយងីចំននួ៣២០នក់ េហយីេយងីេសទីរែត
នឹងបត់បង់ គរ្រកុមជំនំុរបស់េយងី។ េយងី ចឈនះករចបំងេនះផងែដរេ យ រែត «ខញុ ំ ចេធ្វី្រគប់ទងំអស់បនេ យ រ 
្រពះ្រគិស្ដ្រទង់ចំេរនីកម្ល ងំដល់ខញុ»ំ។ េនេពលខញុ ំសថិតកនុងករចបំងដូចេនះ ខញុ ំបនយល់ដឹងថ ខង ្រតូវនិងខង ខុស។ បនទ ប់ 
មកខញុ ំយកខងែដល្រតូវ េហយីខញុ ំែតងែតឈនះេ យ រែត «ខញុ ំ ចេធ្វី្រគប់ទងំអស់បនេ យ រ ្រពះ្រគិស្ដ្រទង់ចំេរនីកម្ល ងំដល់
ខញុ ំ»។ 
  កនុងេពលេនះ េនេពលែដល្រគូអធិបបយជេ្រចីនពយយម ្អ ង្រកុមជំនំុរបស់េគេ យ រករលួចសមជិកពី្រកុមជំនំុ 
េផ ង េនះខញុ ំមិនែដលេធ្វីដូចេនះេឡយីេ យ រែតខញុ ំ ចជយួមនុស បត់បង់េចញពីេ កីយ។ េហតុអ្វី? េ យ រ«ខញុ ំ ចេធ្វី
្រគប់ទងំអស់បនេ យ រ ្រពះ្រគិស្ដ្រទង់ចំេរនីកម្ល ងំដល់ខញុ ំ»។ េនះគឺជមូលេហតុ! េនះគឺជមូលេហតុែដលេយងីឈនះេដីមបនី ំ
ដំណឹងល្អេទកន់េ កីយទងំមូល។ េនសព្វៃថងេនះ មនុស ចំននួ១.៥ ននក់ នេសចក្ដីអធិបបយរបស់ខញុ ំ មេគហទំព័ររបស់
េយងីកនុងភ ចំននួ៤០ េ យ រែត «ខញុ ំ ចេធ្វី្រគប់ទងំអស់បនេ យ រ ្រពះ្រគិស្ដ្រទង់ចំេរនីកម្ល ងំដល់ខញុ ំ»។ 
  េ កេរវ យ៉ូ នខហគនិបន្របប់ថ «េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ដឹងពីេរឿងេនះេ យ រគត់មនបទពិេ ធន៍យូរ 
អែង្វងទងំដឹងចបស់ថ មូល ្ឋ ន្រគឹះែត១គត់េដីមបសីង់ជីវតិមនុស មន ក់គឺជថមដ៏រងឹម ំ(មនុស ដ៏ជ្រពះ្រគិស្ដេយសូ៊វ)។ 
  កូន្របុសខញុ ំ េ ៉ បឺ៊តបននិយយថ «មនមនុស តិចតចួ ស់យល់ពីឪពុករបស់ខញុ ំ េ យ រគត់មិនគិតថ ឪពុកគត់ 
ជមនុស ធមម េនះេទ។ គត់េដីរជមយួ្រពះ»។ ខញុ ំបនឈនះេលីករចបំងទងំអស់ែដលខញុ ំបនចបំងស្រមប់មូលេហតុែត១គត់ «ខញុ ំ
ចេធ្វី្រគប់ទងំអស់បនេ យ រ ្រពះ្រគិស្ដ្រទង់ចំេរនីកម្ល ងំដល់ខញុ ំ»។ េនះគឺមូលេហតុែដលេយងីមន្រកុមជំនំុេនះ។ េនះគឺជ 

មូលេហតុ េនេពលខញុ ំសំុឲយអនក ែដលបនសេ្រងគ ះេ យ រករអធិបបយរបស់ខញុ ំេ្រកកឈរេឡងី េហយីមនុស សឹងទងំអស់ 
បនេ្រកកឈរេឡងី។ ្រតឹមែតមន២នក់គត់ែដលបនសេ្រងគ ះេនកែន្លងេផ ង។ 

 

ៃដគូរេ ម ះ្រតង់និងមិត្ដសំ ញ់របស់ខញុ ំ េ កបណ្ឌិ ត ្រគិេ ្ដ េហ្វបីននិយយថ «េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ជមនុស
ែដលបនដលួ ជ ំ និងេខទចខទ  ំ េហយីេ្រកកេឡងីវញិ ទងំយកឈនះឧបសគគធំៗេដីមបបីង្ហ ញមនុស ថ ្រពះេយសូ៊វ្រគិស្ដ ចជយួ 
ពកួេគផងែដរ»។ 

េ កបណ្ឌិ ត េអដី េផីេ ៉ ថូបននិយយថ «េនេពល្រពះគង់ជមយួមនុស មន ក់ េនះគត់មិន ចចញ់េឡយី»។ 
េ កបណ្ឌិ ត េ ៉ បឺ៊ត អឹល េំមីបននិយយថ «ខញុ ំេកតសរេសីរមនុស ែដលសម័្រគចិត្ដឈរស្រមប់េសចក្ដីេសចក្ដីពិត 

សូមបែីតេនេពលែដលមនអ្វី្របឆងំនឹងេគក៏េ យ។ េ កេ ៉ បឺ៊ត េឡសលី យេមីស៍គឺជ្រគី ទ ន្របេភទេនះ។ 
េ កបណ្ឌិ ត ែខត ផីលេផតបននិយយថ «េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ជ្រគូអធិបបយល្អបំផុតែដលខញុ ំធ្ល ប់ ្ដ ប់ 

គត់ជមនុស សម័យចស់ែត១មន ក់គត់។ គត់ែតងែតេផ្ដ តសំខន់{េលី} ររបស់្រពះ្រគិស្ដ»។ 
េ កបណ្ឌិ ត េណៀល េវៀេវបីននិយយថ «េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ជបុរសក្ល នមន ក់ ែដលមនករប៉ះពល់ចិត្ដ

ខ្ល ងំ េហយី{សម្័រគចិត្ដ}េដីមបតីសូ៊នឹងករប៉ះពល់ចិត្ដទងំេនះ្របឆងំនឹងអ្វីែដល ងំ»។ 
េ កបណ្ឌិ ត ផីល េ គ េប៉លបននិយយថ «សូមេធ្វី ម្រគូអធិបបយេជីងឯកដ៏អ ច រយេនះកនុងេ កីយ វេនះ 

េដីមបតីយុទធដូចគត់ ទងំតយុទធយ៉ងល្អ»។ 
េ កបណ្ឌិ ត ្រគិេ ្ដ េហ្វរី អឹល ខហគនិបននិយយថ «េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍គឺជមនុស ែដលបនទទលួសមិទធិ 

ផលមិន ចេទរចួ េ យ្របឆងំនឹងករភ័យខ្ល ចទងំអស់! ខញុ ំដឹងេ យ រខញុ ំបំេរ្ីរពះជមយួគត់េ្រចីនជង៤០ឆន មំកេហយី»។ 
 

េគហទំព័ររបស់េយងីផ្ដល់នូវេសចក្ដអីធបិបយសរេសរ មពកយមួយៗ ប់រយ 
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អនក ចទិញេសៀវេភជីវ្របវត្ដិរបស់ខញុ «្របឆងំនឹងករភ័យខ្ល ចទងំអស់»ស្រមប់តៃម្ល្រតឹមែត ១០ដុ ្ល របុ៉េ ្ណ ះ។ 
សូមសរេសរេទកនន់េ កបណ្ឌិ ត សីុ អឹល ខហគនិ ម P.O. Box 15308, Los Angeles, California 90015។ សូម្របកដថ 
អនកសរេសរពកយ«សំបុ្រតេនៃថងណូែអល» េលីកករបង់ៃថ្លរបស់អនក េនះអនកនឹងទទលួបនករបញចុ ះតៃម្ល១០ដុ ្ល រ។ 
សូមេផញីរលុយ១០ដុ ្ល រ េហយីទទលួបនេរឿងៃនឆកជីវតិរបស់ខញុ ំ! 

ខញុ ំនឹងអធិ ្ឋ នសំុឲយ្រពះ្របទនអនកេនរដូវណូែអលេនះ។ សូម្រពះ្របទនអនកេនឆន ថំមីផងែដរ! សូមឲយ្រពះេយសូ៊វ្រគិស្ដ 
្រតូវបនដំេកីងេឡងី! 

 
 

 

ជូនចំេពះអនក កនុង្រពះនម្រពះេយសូ៊វ 
 
 
 
 
 
 
 
 
R. L. Hymers, Jr.,  
D.Min., Th.D., Litt.D. 
ភីលីព ៤:១៣  

 

 េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ជមយួ្របពនធរបស់គត់ អីលី  
កូន្របុសរបស់គត់ េ ៉ បឺ៊ត ្របពនធរបស់េ ៉ បឺ៊ត ជីន 
កូន្រសីទងំ២របស់េ ៉ បឺ៊ត  និង ៉  

 
 
 

 
 
 

                       

       

   ្រគួ ររបស់េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ជមយួេ ក     េ កបណ្ឌិ ត យេមីស៍ និងអនក្រសី យេមីស៍ជមយួ 
   ពូអនក្រសី យេមីស៍ ែ្រហនសុីសកូ ខ្រស្ដូ ខរូលី       េ កបណ្ឌិ ត េអលេមីរ អឹល េថនស៍ែដលបនបេ្រងៀន  
   មកេលងពីហគូថីម៉  េអីវនី ខយូែអល  និងេអទីេ ន។     េនទិ ករងររបស់េយងីកនុងសិកខ សិ ្រពះគមពីរៃថងចុង 
           សប្ដ ហ៍។ 

 
 
 

េគហទំព័ររបស់េយងីផ្ដល់នូវេសចក្ដអីធបិបយសរេសរ មពកយមួយៗ ប់រយ 
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