
ៃដជជំនួយ ៃដជួយសេ ងគ ះ 
ែអលេឌរ ខូល អ័យយ៉ល់ 

ៃនពួកចិតសិបនក់ 

 

 បងបូន បស សីជទី ស ញ់របស់ខញុំេអយ ខញុំមនអំណរគុណយ៉ង ជលេ ជ ចំេពះឱកស 

េដមបី និយយេនកនុងសននិសីទេនះ។ ខញុំមនអំណរគុណចំេពះ បធន ថូម៉ស េអស ម៉នសុន េហយខញុំ 

សូមេធទីបនទ ល់ថ េ កគឺជពយករៃីន ពះអមច ស់ដ៏មន ពះជនមរស់។ ខញុំមនករេកតសរេសរយ៉ងខំង 

ចំេពះគំរដ៏ូអ ច រយរបស់ បធន ម៉នសុន ែដលបនចំ យជីវតិរបស់េ ក េ ប បស់ៃដរបស់េ ក 

េដមបីជួយ និងសេ ងគ ះដល់អនកដៃទេទ ត។ 

 

េយងរស់េនកនុងជំនន់មួយ ែដលមនុស ជេ ចនបនជួប បទះនឹងវបិតិ េហយ តវករជំនួយ េ យ រ

ែតរងឥទធិពលបំផិចបំផញមកពីកររញជួ យដី រលកយក សូ៊ មិ ខយល់ពយុះ និងេ គះថន ក់ធមមជតិេផ ងៗ

េទ ត។ សនច ក បនជួយដល់មនុស ទំងេនះ មរយៈជំនួយមនុស ធម៌។ សមជិកេ ម ះ តង់កនុង

សនច កបនផល់ដងយតម រេ យចិតសបបុរសុជេរ ង ល់ែខ េហយេធករបំេរ េ យេសចកី

ស ញ់។ ពួកេគពិតជបនជួយ មរេប បរបស់ ពះអមច ស់។ ពួកេគបនេធ ម ពះបញញតិរបស់

ពះអមច ស់េដមបី «នឹកចំកនុង គប់ករណ៍ទំងអស់ ពីមនុស ទល់ ក និងមនុស កំសត់ទុរគត៌ និងពីមនុស

ឈឺ និងមនុស មនទុកខេវទន តបិតអនក ែដលមិនេធករទំងេនះេទ អនកេនះេឈម ះថមិនែមនជសិស

របស់េយងេឡយ» (គ. និង ស. 52:40)។  

 

េនៃថងេនះ ខញុំចង់េផតេទេល ៃដជជំនួយ និងៃដជួយសេ ងគ ះខង ពលឹងវញិញ ណ។  កិចចករ និងសិរលី

របស់ ពះអមច ស់ គឺពិតជេដមបី «នំឱយមនអមតភព និងជីវតិដ៏េនអស់កលបជនិចចដល់មនុស » (មូ៉េស 

1:39)។ មនុស ជេ ចនែដលេនជំុវញិេយង តវករជំនួយខងវញិញ ណ។ េនេពលេយងផល់ៃដជួយ

សេ ងគ ះដល់សមជិកមិនសូវសកមម គ រែដលមនសមជិកែតមន ក់ និងអនកទំង យែដលពំុមន

ជំេន ដូចេយង េនះេយងអេញជ ញមនុស ទំងអស់ឱយ «មករក ពះ គីសទ»។ 1  

 

កនុងនមជអនកផស់ែ បចិតេជ ថមីកនុង សនច ក ខញុំទទួលបទពិេ ធន៍ករជួយសេ ងគ ះខងវញិញ ណ 

មរយៈៃដជួយសេ ងគ ះរបស់សមជិកេ ម ះ តង់កនុង សនច ក។ ខញុំធំេឡងេនកនុងទី កង  ម៉ជូមូ៉តូ 

បេទសជបុ៉ន េនជិតកែនងែដល បរឰេធកី អូ ំពិច គ ណូ នរដូវរងរ។ ទី កងរបស់ខញុំេមល

េទ សេដ ងគន នឹង ទី កងសលត៍ េលក ស់ មន ជលងភនំេនព័ទធជំុវញិយ៉ង សស់ ត។ េនេពលខញុំ

មន យុ 17 ឆន ំ ខញុំបនជួបនឹងអនកផ ពផ យ សនជនជតិ េមរកិពីរនក់  េឈម ះែអលេឌរ ខធឺ និង

ែអលេឌរ យ៉ឈី។ េទះជេយងមន យុខុសគន គន់ែតពីរបីឆន ំក៏េ យ ែតពួកែអលេឌរមនអីមួយ

ដ៏អ ច រយ ែដលខញុំមិនធប់ បនទទួល រមមណ៍ពីមុនមកេទ។ ពួកេគឧស ហ៍ពយយម េពរេពញេ យ



ភពរកី យ េសចកី ស ញ់ និងពនឺ។ ខញុំេកតសរេសរយ៉ងខំងចំេពះគុណសមបតិរបស់ពួកេគ េហយ

ចង់កយខួនដូចជពួកេគែដរ។ ខញុំបន ប់ រលិខិតរបស់ពួកេគ េហយបនសេ មចចិតទទួលបុណយ

ជមុជទឹក។ ឪពុកមយខញុំ ែដលជអនកកន់ សន ពះពុទធ បនជំទស់នឹងពិធីបុណយ ជមុជទឹករបស់ខញុំ

យ៉ងខំង។ មរយៈជំនួយរបស់អនកផ ពផ យ សន និង ពះអមច ស់ េនះខញុំបនទទួលករអនុញញ ត 

េហយ តវបនទទួលបុណយ ជមុជទឹក បកបេ យអពភូតេហតុ។ 

 

េនឆន ំបនទ ប់ ខញុំចូលេរ ន កលវទិយល័យេនយូ៉កូ ម៉។ កររស់េនែតមន ក់ឯង ឆង យពីទី កងរបស់ខញុំ 

និងឆង យពីមនុស ែដលខញុំ គ ល់ េនះខញុំបនកយេទជមនុស ឯកេក េហយវេងងេចញពី សនច ក។ 

េនៃថងមួយ ខញុំទទួលបនកតមួយមកពីសមជិក សនច កេនឯផទះ។ នងបនសរេសរថ នងបនឮ

ថខញុំមិនបនចូលរមួ ករ បជំុ សនច កេទ តេទ នងបនដក សង់ខគមពីរមួយ េហយបនអេញជ ញខញុំឱយ

តឡប់មក សនច កវញិ។ ខញុំបនរជួំលចិតេ យពកយសំដីៃនបទគមពីរេនះ។ េរ ងេនះបនជួយខញុំឱយ

ដឹងចបស់ថ បែហលជខញុំបនបត់បង់អីមួយ សំខន់ េហយខញុំបនពិចរ  និងសមុគ ម ញអស់រយៈ

េពលជេ ចនៃថង។ េរ ងេនះបនប លឱយខញុំចងចំនូវករសនយមួយរបស់ពួកអនកផ ពផ យ សន 

មនចំេពះខញុំថ «េបសិនជអនក ន ពះគមពីរមរមន េហយសួរេ យេក វកេនកនុងករអធិ ន េបសិន

ជករសនយែដលមនេនកនុងគមពីរមរ ៉ៃូណគឺជករពិត  េនះអនកនឹងដឹងេសចកីពិត មរយៈ ពះេច ៃន

ពះវញិញ ណបរសុិទធ»។ 2 

 

ខញុំបនដឹងចបស់ថ  ខញុំមិនបនអធិ នេ យអស់ពីដួងចិតរបស់ខញុំេទ  រចួក៏បនសេ មចចិតេធដូេចន ះ។ 

េន ពឹកមួយ ខញុំបនេ កកេឡងពី ពលឹម លុតជងគង់េនកនុងផទះតូចរបស់ខញុំ េហយបនអធិ នេ យអស់

ពីចិត។ ខញុំបនភញ ក់េផល ចំេពះករបញជ ក់មកពី ពះវញិញ ណបរសុិទធ ចក់េ ចមកេលខញុំ ដូចែដលបន

សនយ។ ដួងចិតរបស់ខញុំ តវបនដុត ងកយរបស់ខញុំញ័រចំ បប់ េហយខញុំេពរេពញេទេ យកីអំណរ។ 

មរយៈ ពះេច ៃន ពះវញិញ ណបរសុិទធ ខញុំបនដឹងថ ពះជ ពះវរបិ  និង ពះ ជបុ របស់ ទង់ 

ពះេយសូ៊វ គីសទ មន ពះជនមរស់ េហយថ ពួក ទង់ពិតជបនយងេចញមកជួបយូ៉ែសប សមីធ។ ខញុំបន

េធករេបជញ ចិតមួយ េនកនុងដួងចិតរបស់ខញុំថ តវែតែ បចិត េហយេដរ ម ពះេយសូ៊វ គីសទេ យ

េ ម ះ តង់ អស់មួយជីវតិរបស់ខញុំ។ 

 

បទពិេ ធន៍ខងវញិញ ណេនះ បនផស់បូរជីវតិរបស់ខញុំទំង សង! ខញុំបនសេ មចចិតបំេរ េបសកកមម ែដល

ផុសេចញមកពីករដឹងគុណចំេពះ ពះអមច ស់ និងចំេពះសមជិក សនច ក ែដលបនជួយសេ ងគ ះ

ខញុំ។ បនទ ប់ពីេបសកកមមរបស់ខញុំ ខញុំបនផ ភជ ប់េនកនុង ពះវ ិ របរសុិទធជមួយនឹងនរដ៏ីលមន ក់ េហយ

េយង តវបន បទនពរឱយមនកូនចំនួនបួននក់។ មិនែមនជភពៃចដនយេទ នរមីន ក់េនះ គឺជនរែីដល

បនជួយសេ ងគ ះខញុំ  មរយៈករេផញរកត េទកន់ផទះឯកេកេនទី កងយូ៉កូ ម៉ អស់រយៈេពលជេ ចន

ឆន ំកនងេទេនះ។   តឡប់េទទំនុកដំេកង «ទូលបងគំបនវេងងដូចជេច មបត់បង់ សូមេដញរកអនកបំេរ 



ទង់ផង តបិតទូលបងគំមិនេភចេសចកីបងគ ប់របស់ ទង់េឡយ» (ទំនុកដំេកង 119:176)។ ខញុំេនែតមន

អំណរគុណចំេពះេសចកីេម ករុ របស់ ពះអមច ស់ និងជំនួយរបស់សមជិកៃន សនច កេនះ 

ែដលបនអេញជ ញខញុំឱយ «មករក ពះ គីសទ» ជថមីមងេទ ត។ 3 

 

ខញុំដឹងថ អនក ល់គន ជេ ចន បនផល់ឱយនូវៃដៃនកី ស ញ់ និងករសេ ងគ ះជេរ ង ល់ៃថងេ យ

សមង ត់។ េរ ងេនះរមួមនទំងបងបូន សីសមគមសេ ងគ ះេ ម ះ តង់មួយរបូ ែដលមិនែមនយកចិតទុក

ក់ែតចំេពះបងបូន សី ែដលគត់ តវបនចត់ឱយេទបេ ង នបុ៉េ ះេទ បុ៉ែនគត់េទរកបងបូន សី

ែដលឈឺ ឬ តវករជំនួយេ យ បករ េផ ងេទ តផងែដរ។ គត់សួរសុខទុកជញឹកញប់ េហយបន

សួរសុខទុកខ អស់រយៈេពលជេ ចនឆន ំ គត់បនព ងឹងេសចកីជំេន របស់មនុស ជេ ចន។ ខញុំបនគិតអំពី

បី៊ស ពមួយរបូ ែដលជេរ យៗបនសួរសុខទុកខដល់ សីេមម៉យ និងេពះម៉យ េនកនុងវដួរបស់គត់។ គំរូ

ៃនករជួយេនះ បនបនអស់រយៈេពលជេ ចនឆន ំ បនទ ប់ពីករេ ះែលងពីដំែណងរបស់គត់។ 

 

ខញុំ គ ល់អនកកន់បពជិតភពមន ក់ ែដលចំ យេពលជមួយនឹងយុវជនមន ក់ ែដលបនបត់បង់ឪពុករបស់

គត់។ គត់ចូលរមួេនកនុងសកមមភពជេ ចនជមួយនឹងយុវជនេនះ បេ ង នដល់គត់អំពីដំណឹងល 

េហយផល់ដំបូនម ន ដូចជឪពុករបស់គត់ផងែដរ។ គ រេផ ងេទ ត រកី យេនកនុងករែចកចយដំណឹង

ល។ ឪពុកមយ និងកូនមន ក់ៗ ែថងទីបនទ ល់អំពីដំណឹងលេទដល់មនុស ទំង យែដលេនជំុវញិពួកេគ 

េហយមនមនុស ជេ ចន ស ញ់ ប់ ន។ 

 

ជចំែណកេនកនុងសកមមភពអងគករបឋមសិក  េច សី យុ បំឆន ំរបស់ខញុំ បន ក់ គប់េពតលីងេន

កនុងដបែកវដ៏ធំមួយ ល់េពលែដលនងបនេធទេងរល។ នងបនេ ច ងចំេរ ងកុមរបទេនះខំងៗ េន

េពលនងែសងរកេរ ងល េដមបីេធជេរ ង ល់ៃថង «េធ មពយករ ីេធ មពយករ ីេធ មពយករ ីេ ក

គ ល់ផូវ តវ!» 4 

 

ខញុំគម នេពលនឹង បប់ដល់អនក ល់គន អំពីេរ ងលៗទំងអស់ ែដលខញុំេមលេឃញសមជិកកនុង សនច ក

េធេនះេទ។ ពួកគត់េធ មដំបូនម នរបស់ពយករ ីពំុែមនេ យ រកតពកិចច ឬករទទួលខុស តវេនះេទ 

បុ៉ែនេ យសម គ័ចិត េ យសមង ត់ និងេ យកីអំណរ។ 

 

េនេពលខះ េយងមន រមមណ៍ថ េយងទន់េខ យ និងខះកមំងេដមបីជួយសេ ងគ ះអនកដៃទ បុ៉ែន

ពះអមច ស់រឭំកដល់េយងថ «េយង បប់អនក ល់គន ជ បកដថ ែដលអនក ល់គន បនេធករទំងេនះ 

ដល់អនកតូចបំផុតកនុងពួកបងបូនេយងេនះ េនះេឈម ះថ បនេធដល់េយងែដរ» (ម៉ថយ 25:40)។ 

 

ខញុំសូមបញច ប់ជមួយនឹងពកយដក សង់មួយ េ យ បធនថូម៉ស េអស ម៉នសុនថ៖ «បងបូន បស សី



របស់ខញុំ េយងរុព័ំទធេទេ យពួកអនកែដល តវករ ករយកចិតទុក ក់ ករេលកទឹកចិត ករគំ ទ ករលួង

េ ម និងស នចិតរបស់េយង---មិនថពួកេគជសមជិក គ រ ជមិតភកិ ជអនក គ ល់គន  ឬជ

មនុស ចែមក េនះេឡយ។ េយងគឺជ ពះពហុរបស់ ពះអមច ស់េនេលែផនដីេនះ ែដល តវបនបញជ ឱយ

បំេរ  និងេលកសទួយដល់កូនេចរបស់ ទង់។ ទង់ពឹងែផកេទេលេយងមន ក់ៗ»។ 5 

 

សូមឱយេយងេធ មដំបូនម ន និងគំររូបស់ពយករ ីេហយែសងរកអនកែដលខះខតជេរ ង ល់ៃថង េដមបី

េយង ចេធជ ពះហសថរបស់ ពះអមច ស់ េនកនុងករជួយ និងករសេ ងគ ះដល់កូនេចរបស់ ទង់ ខញុំសូម

អធិ នេនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 
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