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            ធនូ, 2019 
 
ជូនចំេពះមិត្ដភក្ដិជទី្រស ញ់៖ 
 

ខញុ ំសងឃមឹថ ខញុ ំ ចេផញីសំបុ្រតបុណយណូែអលែដលសបបយរកី យជងេនះដល់អនក ល់គន ។ បុ៉ែន្ត  េដីមបនីិយយករ
ពិត ខញុ ំ្រតូវែត្របប់អនកថ កលពីមួយឆន កំន្លះមុន េយងីបនជួប្របទះនូវករែបកបក់្រកុមជំនុំដ៏ ្រកក់មួយ។ 

បនចប់េផ្តីមជេ្រចីនែខមុនឆន មុំន។ ្រគូជំនួយខងមនុស របស់េយងីបនចប់េផ្តីមមនករ្របជំុសមង ត់ជមួយ្រគូ
គង្វ លមន ក់េទៀត។ ពួកេគទងំពីរនក់បនបេងកីតែផនករបំផ្ល ញ្រពះវ ិ ររបស់េយងី។ ពួកេគទងំពីរនក់បនេរៀបចំែផនករ
េដីមបចីប់េផ្តីម្រពះវ ិ រមួយេផ ងេទៀតេហយីទញមនុស ជេ្រចីន មែដល ចេធ្វីេទបនពីពួកេយងី។  េនេពលែដលខញុ ំដឹង
អំពីេរឿងេនះ យតឺេពលេហយីេដីមបេីចៀស ងករែបកបក់្រកុមជំនុំដ៏ធំមួយ។  

បនចប់េផ្តីមេនេពលែដល្រគូជំនួយដ៏គួរឱយេខពីមរេអីមមន ក់បនពយយមេធ្វីឱយខញុ ំចូលេទកនុង “ករ្របយុទធេ យក
្ត ប់ៃដ”។ េនេពលែដលខញុ ំបដិេសធមិនតទល់ជមួយគត់ េនះគត់បនចកេចញពី្រកុមជំនុំ។  មិនយូរបុ៉នម ន អនកឯេទៀត

បនេធ្វី ម។ ្របធនខង្រគូជំនួយបន ក់រូប ស ភសអំពីខ្លួនគត់េនេលីេគហទំព័ររបស់គត់។  មន ក់កនុងចំេ ម «អនក
េធ្វីឲយែបកបក់»បនបុ៉នប៉ងេធ្វីបបខញុ ំជមួយរូបថតទងំេនះេហយីបូ៉លីសក៏ចូលរមួផងែដរ។ ្របធនខង្រគូជំនួយនិងភរយិ

របស់គត់បនចកេចញពី្រពះវ ិ ររបស់េយងី។ 
េនេពលេនះ ្រគូជំនួយខងមនុស ចស់បនេធ្វីសកមមភពេ យេបីកចំហរ។  គត់បនចកេចញពី្រពះវ ិ ររបស់

េយងី េហយីបនចប់េផ្តីមអូសទញសមជិករបស់េយងីេចញ មែដល ចេធ្វីេទបន។  េ យ រ្រគូជំនួយខងមនុស
ធ្ល ប់ជអនកដឹកនេំនកនុង្រពះវ ិ ររបស់េយងីជេ្រចីនទសវត មកេហយី េនះមនុស ជេ្រចីនបនេដីរ មគត់ េហយីចក
េចញពី្រពះវ ិ ររបស់េយងី។ េនេពលករែបកបក់គន បនចប់េទ េនះគត់បនអូសទញសមជិករបស់េយងីជងពក់
ក ្ដ ល។ 

្របែហលជេពលេនះបញ្ហ ខង ងកយរបស់ខញុ ំបនចុះេខ យេហយីខញុ ំមិន ចអធិបបយេនកនុងកមមវធិីថ្វ យបងគំ្រពះ
េនៃថង ទិតយទងំ២ដង។ និស តិេន មន ក់បនអធិបបយេនេពល្រពឹកៃថង ទិតយ។  បុ៉ែន្តគត់មិនមនបទពិេ ធន៍
េ្រចីនេទកនុងករឈរជមួយខញុ ំ េនេពលែដលមិត្តភក្តិជិតសនិទធរបស់គត់ភគេ្រចីនបនចកេចញពីគន ។  េនៃថងទី២០ ែខកុមភៈ
យុវជនេនះបនែបកបក់មិត្តភពជមួយខញុ ំ។ គត់និងម្ត យរបស់គត់បនចកេចញពី្រពះវ ិ រេហយីបនចប់េផ្តីមចូលរមួកនុង
្រពះវ ិ រ មសម័យេនះ។ េនះគឺពិបកេពកស្រមប់ខញុ ំេ្រពះខញុ ំបនចត់ទុក្រគូអធិបបយវយ័េកមងេនះជមិត្តភក្តិជិតសនិទធមន ក់។ 
េនៃថងទី ២៣ ែខកុមភះ ខញុ ំបន ឈប់េធ្វីជ្រគូគង្វ លេហយីេ ក្រគីស្តូហ្វរឺខហគនិបនក្ល យជ្រគូគង្វ លថមី។  ខញុ ំបន្រតូវែតង 

 

េគហទំព័ររបស់េយងីផ្ដល់ជូននូវេសចក្ដីអធិបបយសរេសរ មពកយមួយៗ ប់រយេនកនុង 
ភ ចំនួន៤២ មេគហទំព័រ SERMONSFORTHEWORLD.COM.    
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ងំជ្រគូគង្វ លេនអីុេមរថីស(Emeritus) ។ ខញុ ំេខ យេពកមិន ចចូលរមួករ្របជំុបនេទ។ េនៃថងទី៣ ែខមីន េ ក

ខហគនិបន្របកសពីករចូលនិវត្តន៍របស់ខញុ ំ និងករែតង ងំរបស់គត់េដីមបេីធ្វីជ្រគូគង្វ ល។ េ កខហគនិគឺជ្រគីសទបរស័ិទ
ដ៏អ ច រយបំផុតែដលខញុ ំមិនធ្ល ប់ គ ល់េ្រកពីេ ក្រគូគង្វ ល េវមីែ្របដ។ េបីគម នករដឹកនរំបស់គត់េទ ្រកុមជំនំុរបស់េយងីនឹងមិន
្ដ រេឡងីវញិេឡយី។ 

បុ៉ែន្តេរឿងល្ៗអ េនែតបន្តេកីតេឡងី។ េនៃថងទី២៦ ែខមក  ភ ទី៤១្រតូវបនបែនថមេទេគហទំព័ររបស់េយងី។ 
េនៃថងដែដលេនះ (២៦ មក ) កមមវធីិរបស់េយងីបនេកីនេឡងីេលី យហ្វូន និងែអនេ្រ យ ។ ចប់ ងំពីេពលេនះមក
មនុស ប់ពន់នក់េនទូទងំពិភពេ កបនចូលរមួជមយួេយងី មរយៈ“កមមវធីិែអប” អរគុណជខ្ល ងំដល់មិត្តមន ក់ែដលជ
េបសសកជនដល់្របជជនយូ េនទី្រកុងញូវយក៉។ បនទ ប់មកភ ទី ៤២ របស់េយងី្រតូវបនបែនថម - ភ សំខន់ៃន
ម៉ វេីនទ្វីប ្រហ្វកិ។ េនៃថងទី២៣ ែខកុមភៈ េ កបណ្ឌិ តខហគនិបនក្ល យជ្រគូគង្វ លផ្លូវករ េហយីខញុ្ំរតូវបនែតង ងំជ
្រគូគង្វ លេអេមរថីស ។ 

មិនចបំច់និយយេទ ខញុ ំេខ យនិងឈេឺ យ រភព្រចបូក្រចបល់ទងំអស់េនះ។ ខញុ ំសូមែថ្លងអំណរគុណយ៉ង
្រជលេ្រជចំេពះភរយិរបស់ខញុ ំែដលបនឈរជមយួខញុ ំេ យឆ្លងកត់ករទងំអស់េនះ។ ចប់ពីៃថងទី ២៧ ែខកុមភៈរហូតដល់ៃថងទី 
២០ ែខមីន ខញុ ំបនននំងេទវសិ មកលបែនថមេទរដ្ឋ រហី ូ េដីមបសី្រមក។ េនៃថងទី ២០ ែខមីនខញុ ំបន្រតឡប់
េទអធិបបយេន ង ចៃថង ទិតយេហយីបេ្រងៀនេន ង ចៃថងេ រ។៍ 

ចប់ ងំពីេពលេនះមក គរ្រកុមជំនំុរបស់េយងី្រតូវបន ក់លក់។ េនៃថងទី១៤ ែខេម  ខបួកំេណីតគ្រមប់៧៨ 
ឆន រំបស់ខញុ ំ្រតូវបន្របរពធេនអគរចស់។ េនៃថងទី៧ ែខឧសភ ខញុ ំបនចប់េផ្តមី្រកុមជំនំុបេងកីតសិស សំ ប់យុវជនេ ម ះ្រតង់េន
កនុង្រកុមជំនំុរបស់េយងី េ យេ ថ «ករផទុះេឡងីៃនករផ យដំណឹងល្អ»ទុកជេសៀវេភសិក របស់េយងី។ ចប់ពីៃថងទី ២២ 
ដល់ៃថងទី២៩ ែខឧសភ េ កបណ្ឌិ តខហគនិបនន្ំរបពនធខញុនិំងខញុ ំេទ ន្រ ្វ នសីុសកូេដីមបេីទេលង្រកុមជំនំុបទីសទចិននិង្រគូ
គង្វ លដ៏ល្អមន ក់។ េយងីក៏បនជបួជមយួេ កម៉កខ៍ និងមូ  រេីឡ ែដលជ្រគូគង្វ លដ៏យូរេន្រកុមជំនំុែដលខញុបំនចប់
េផ្តីមេនម៉រនីេខនធី។ េ កម៉កខ៍បនផ្តល់ករេលីកទឹកចិត្តជេ្រចីនដល់ខញុ ំ េហយីខញុ ំ្រតូវបនេគអេញជ ីញឱយអធិបបយេនឯ
្រកុមជំនំុរបស់ពកួេគកនុងខបួេលីកទី៥០ឆន រំបស់េគ។ អនកេផ ងេទៀតសុទធែតចិត្ដ ្រកក់ េគបនស្តីបេនទ សខញុចំំេពះករែបកបក់
្រកុមជំនំុរបស់េយងី េហយី ប ្ត លឱយខញុ ំកន់ែតឈចឺប់។ 

េនៃថងទី ២៨ ែខកកក េយងីបនេរៀបចំពិធីជប់េលៀងដ៏ធំមយួេន្រកុមជំនំុរបស់េយងីស្រមប់ខបួកំេណីតគ្រមប់៦៦ ឆន ំ
របស់េ កខហគនិ។ េនេពលេនះ ្រតូវបនេគ្របកសថ ្រកុមជំនំុថមីរបស់េយងីេន ន គ ្របីេរៀលែវលី “ ្រកុមជំនំុបទីសទថ
ប ខលចិនេនរដ្ឋឡូសអង់ចែឡស” ។ េយងីបនទិញ គរថមីមយួេនទីេនះ េហយីផទះែដលលក់េនះនងឹបិទឆប់ៗ។ 

ចុងែខកកក  ខញុ ំបនយកេ ក្រសី យេមីស៍ស្រមប់វសិ មកលខ្លីមយួេផ ងេទៀតេនអូសិន ដ។ ភរយិខញុ ំេឈម ះ 
អីុលី  គឺជភរយិរបស់្រគូគង្វ លល្អបំផុតេនេលីពិភពេ កទងំមូល។ កូន្របុសខញុ ំរ ៉បឺូតេឡលលីនិងខញុ ំបនបញជូ ននងនិង
ឪពុកម្ត យនងទងំពីរេទ្របេទសអីុ្រ ែអល។ េនៃថងទី ១៧ ែខវចិឆិក ខញុ ំបនចប់េផ្ដីមបេ្រងៀនេមេរៀនជសីរេីន្រពឹកៃថង ទិតយ
និងៃថង ទិតយ ង ច។ ជេលីកទីមយួេហយីែដលខញុ ំ ចអធិបបយទងំៃថង ទិតយទងំ២េវនបនយូរ។ េ្រកមករដឹកន ំ និងករ
ខិតខំរបស់េ កខហគនិ យុវជនពីរនក់្រតូវបនសេ្រងគ ះេហយីនិស តិចិនជេ្រចីនបនចប់េផ្ដមីចូលរមួកនុង្រពះវ ិ ររបស់េយងី។ 
េ កបណ្ឌិ ត ខហគនិបនលក់ផទះរបស់គត់េនក ្ត លទី្រកុងឡូស ន់ចសេឡស េហយីកំពុងែស្វងរកផទះមយួេផ ងេទៀត
ែដលេនជិតអគរ ន គ េ្របៀល។ េយងីនឹងេរ្ីរពះវ ិ ររបស់េយងីេទ គរថមេីនបុ៉នម នែខខងមុខេនះ។ 

 

េគហទព័ំររបស់េយងីផ្ដល់ជូននូវេសចក្ដអីធបិបយសរេសរ មពកយមួយៗ ប់រយេនកនុង 
ភ ចនំនួ៤២ មេគហទព័ំរ SERMONSFORTHEWORLD.COM.    

 



 
 
 
ករែបកបក់្រពះវ ិ រ ក់ដូចជចប់េហយី។ពីរបីៃថងមុន េនសីធីហូប ខញុ ំ្រតូវបន្របប់ថ ជំងឺម រកីរបស់ខញុ ំ ក់ដូច

ជបនជសះេសបយីេហយី។ េ កបណ្ឌិ តខហគនិ ភរយិខញុ ំ និងខញុ ំបនេធ្វីពិធីែថ្លងអំណរគុណ្រពះេនផទះជមយួកូន្របុសនិងេច 
ៗ របស់ខញុ ំេហយីភគេ្រចីន េគជអនកែដលបនឈរេនជមយួេយងីកនុងទុកខលំបកដ៏ធំេនះ។ េយងីមនេពលេវ ដ៏អ ច រយជ
មយួគន !   

សូម្រពះ្របទនពរដល់អនក ល់គន ! សូមចងចេំដីមបអីធិ ្ឋ នស្រមប់េយងីេនេពលេយងីចប់េផ្ដីម្រកុមជំនំុចិន! 
              

              សូមឲយ្រពះេយសូ៊វ្រគិស្ដដ៏ជ្រពះ្រពះអងគសេ្រងគ ះ្រតូវបនេលីកតេមកីងេឡងី! 

 
  

ខញុ ំមនេមទនភព ស់ស្រមប់្រគួ ររបស់ខញុ។ំ ចប់ពីេឆ្វង R. L. Hymers, Jr.,  
D.Min., Th.D., Litt.D. ៃដេទ ្ដ ៃំដ ែវេស្ល ែឡេស្លជមយួទរក  រូបខញុ ំ អីុលី  
ភីលីព ៤:១៣ 

ជមយួទរក ៉  ្របពនធរបស់ែឡេស្ល ជីន ម្ដ យរបស់អីុលី  
 

 លី  និងបង្របុសរបស់នង េអីវនី ខយូែអ ។ 
«េបីសិនជទូលបងគំមិនបនេជឿថ នឹងេឃញីេសចក្តីសបបុរស
ៃន្រពះេយហូ ៉ េន ថ នរបស់មនុស រស់េនះេនះេតីយ៉ង
េទ ចូររង់ច្ំរពះេយហូ ៉ ចុះចូរមនកំ ងំ េហយីឲយចិត្ត
ក្ល នេឡងីេអី គរួរង់ច្ំរពះេយហូ ៉ េទ (ទំនុកតេមកីង 
២៧:១៣-១៤)។ 

  
 
 
 
 
 
  
 

  
 

 

េគហទព័ំររបស់េយងីផ្ដល់ជូននូវេសចក្ដអីធបិបយសរេសរ មពកយមួយៗ ប់រយេនកនុង 
ភ ចនំនួ៤២ មេគហទព័ំរ SERMONSFORTHEWORLD.COM. 
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