
ពកយសំដីេនកនុងករបញច ប់ 

បធនថូម៉ស េអស ម៉នសុន 

បងបូន បស សីជទី ស ញ់របស់ខញុំ ឥឡូវេយងបនមកដល់ទីបញច ប់ៃនសននិសីទដ៏េលកដំេកង 

និងបំផុសគំនិតបំផុតេនះ។ បនទ ប់ពី ប់ពកយទូនម ន និងទីបនទ ល់របស់អនកទំង យ ែដលបននិយយ 

មកកន់េយង ខញុំេជ ថ េយង តវបន បទនពរយ៉ងេ ចន េហយេយងទំងអស់គន មនករេបជញ ចិត េដមបី

រស់េន មេគលករណ៍ ៃនដំណឹងលរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទកន់ែតខំងេឡង។ ជករល ស់ែដល

េយងេនទីេនះ។ េយងសូមែថងអំណរគុណចំេពះអនកេឡងនិយយមន ក់ៗ ែដលបននិយយ មកកន់

េយង នឹងអនកទំង យ ែដលបនផល់ករអធិ នផងែដរ។ 

 

ត នីពិេ ះខំង ស់។ ខញុំ តវបនរឮំកអំពីបទគមពីរ ែដលមនេនកនុងេគលលទធិ និងេសចកីសញញ ថ៖ 

«តបិត ពលឹងរបស់េយងេ តកអរចំេពះបទចំេរ ងពីចិត ែមនេហយ បទចំេរ ងៃនពួកសុចរតិ គឺជបទ 

អធិ នដល់េយង េហយនឹងបនេឆយ េ យនូវ ពះពរ មកេលកបលរបស់ពួកេគ»។  

 

សូមចងចំថ រលិខិតទំងេនះ ែដលេយងបន ប់ឮ អំឡុងេពលសននិសីទេនះ នឹង តវ 

បនេបះពុមពេនកនុងទស នវដី Ensign ែខ ឧសភ និងទស នវដីលី ហូ ។ ខញុំសូមជំរញុ ទឹកចិត 

អនកឱយសិក រលិខិតទំងេនះ ពិចរ អំពីករបេ ង នរបស់ រលិខិតទំងេនះ រចួេហយអនុវត 

េនកនុងជីវតិរបស់អនក។ 

 

ខញុំដឹងថអនក ល់គន ចូលរមួជមួយនឹងខញុំ េនកនុងករសែមងអំណរគុណចំេពះបងបូន បស សីទំង យ 

ែដល តវបនេ ះែលង អំឡុងេពលសននិសីទេនះ។ ពួកគត់បនបំេរ យ៉ងល េហយបនបរចិច គ 

យ៉ងេ ចន ចំេពះកិចចកររបស់ ពះអមច ស់។ ករ ំងចិតរបស់ពួកគត់បនបញច ប់េហយ។ េយងសូម 

អគុណដល់ពួកគត់អស់ពីដួងចិតរបស់េយង។ 

 

ឥឡូវ េយងក៏បនែតង ំង េ យករេលកៃដ ដល់បងបូន បស សី ែដល តវបនេ មកកន់តំែណងថមី 

អំឡុងេពលសននិសីទេនះ។ េយងចង់ឱយពួកេគដឹងថ េយងទនទឹងរង់ចំេធកិចចករជមួយពួកេគ េនកនុង 

កិចចកររបស់ ពះអមច ស់។ 

 

បងបូន បស សី េនៃថងេនះ េនេពលេយងេមលេទកន់ពិភពេ កេនជំុវញិេយង េយង តវបន បឈម 



មុខនឹង បញជេ ចន ែដលធងន់ធងរ េហយជកងល់យ៉ងខំងចំេពះេយង។ ពិភពេ ក ក់ដូចជ កន់ 

ែតឃតឆង យពីផូវ សុវតថិភព េហយេសចកីសុខ ន។ 

 

ទុទិដិនិយម អសីលធម៌ របូ ស គម ភពមិនេ ម ះ តង់ និងផូវ កក់ជេ ចនដៃទេទ ត បនប ល 

ឱយមនុស ជេ ចនរងទុកខអំេពបប និងបត់បង់ឱកស។ 

 

ដំបូនម នរបស់ខញុំចំេពះេយង ល់គន  គឺឱយេមលេទ ពះអមច ស់។ គម នបញ  ែដលពិបកហួស គម នករ 

លំបក ែដលខំងហួស គម នមនុស ែដលវេងងបត់ ែដល ពះអមច ស់មិន ចសេ ងគ ះ ដល់គត់ 

េនះេទ។ ទង់េ ពួកេគមករក ទង់េពលមនបញជីវតិ។ ពះអមច ស់បនបញជួ នពនឺរបស់ ទង់មកេយង 

ែដលងយ គ ល់ េហយមិនែដលខុស។  

 

ខញុំ ស ញ់ពកយែដលមនេនកនុងទំនុកដំេកង៖ « ពះអមច ស់ជថម  ជបនទ យ េហយជអនកជួយសេ ងគ ះ 

របស់ទូលបងគំ គឺជ ពះៃនទូលបងគំ ជថម ែដលទូលបងគំយកជទីពឹង... ទូលបងគំនឹងអំពវនវដល់ ពះ 

អមច ស់... យ៉ងេនះ [ទូលបងគំ] នឹងបនសេ ងគ ះ រចួពីពួកស តវរបស់ទូលបងគំ»។ 1 

 

ពះអមច ស់ ស ញ់េយង ល់គន  បងបូន បស សីរបស់ខញុំ េហយនឹង បទនពរដល់េយង េនេពលេយង 

េ រក ទង់។ 

 

េយងមនអំណរគុណ ស់ ចំេពះដំណឹងលែដលបន រេឡងវញិរបស់ ពះេយសូ៊វ គីសទ និងចំេពះ 

េសចកីលទំងអស់ ែដលដំណឹងលបននំមកកនុងជីវតិរស់េនរបស់េយង។ ពះអមច ស់បនចក់េ ច 

ពរជ័យរបស់ ទង់ មកេលេយងរមួគន ។ ខញុំសូមែថងទីបនទ ល់របស់ខញុំចំេពះអនកថ កិចចករេនះគឺជករពិត 

ថ ពះអងគសេ ងគ ះរបស់េយងមន ពះជនមរស់ េហយថ ទង់ ែណនំ និងដឹកនំ សនច ករបស់ ទង់ 

េនេលែផនដីេនះ។ ឥឡូវេនះ េនេពលេយងឈនមកដល់េពលចុងបញច ប់ស មប់សននិសីទេនះ ដួងចិត 

របស់ខញុំ គឺ តវបនេពរេពញ េហយអួលកនុង រមមណ៍។ ខញុំសូមសែមងេសចកី ស ញ់ និងករដឹងគុណ 

របស់ខញុំចំេពះអនក ល់គន ។ អរគុណស មប់ករអធិ នរបស់អនក ជំនួសខញុំ និងជំនួស មនុស ទំងអស់

ែដលជអនកមនសិទធិអំ ចទូេទ េនកនុង សនច ក។ ពះអមច ស់បន ប់ ឮករអធិ នរបស់អនក 

េហយ បទនពរដល់េយង និងដឹកនំេយង េនកនុងកិចចករទំង យៃននគររបស់ ទង់ េនេលែផនដី

េនះ។ ចំេពះករណ៍េនះ េយងមនអំណរគុណយ៉ងខំង។ 

 



េនេពលេយងចកេចញពីសននិសីទេនះ ខញុំសូមអធិ នសំុឱយពរជ័យ ៃន ថ នសួគ៌មនមក េលអនក ល់គន  

មន ក់ៗ។ េនេពលអនក តឡប់េទផទះរបស់អនកវញិ េនជំុវញិពិភពេ ក ខញុំអធិ នសំុឱយ ពះវរបិ សួគ៌ 

របស់េយង នឹង បទនពរដល់អនក និង គ ររបស់អនក។ សូមឱយ រលិខិតទំងេនះ និង រមមណ៍ពីសននិ 

សីទេនះ តវបនអនុវតេនកនុង គប់កិចចករែដលអនកេធ--- េនកនុងេគហ ន ករងរ និងករ បជំុ របស់អនក 

ពមទំងេនកនុងសកមមភពទំង យរបស់អនក។ 

 

ខញុំ ស ញ់អនក ល់គន ។ ខញុំអធិ នស មប់អនក ល់គន ។ សូមឱយ ពះ បទនពរដល់អនក។ សូមឱយករ 

សនយៃនកីសុខ នរបស់ ទង់ មនេនជមួយនឹងអនកនេពលឥឡូវេនះ និងជនិចចតេទ េនះជករ 

អធិ នរបស់ខញុំ េនកនុង ពះនមៃន ពះេយសូ៊វ គីសទ ែម៉ន។ 

 

កំណត់ចំ ំ 

1. ទំនុកដំេកង 18:2,3 


