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	 ខែ	កក្កដា	ឆ្នាំ	២០១៥	 1

សារលិខិតគណៈប្រធានតំ្រន់អាស៊ី

All Time ( ព្រឹត្តការណ៍ ទាំង ១០០ ដ៏ សំខាន់ 

បំផុត របស់ ពបជាជន អាមេរិក ) » ។ យ៉ូសសប ស៊្មីធ ពតូវ 

បានដាក់ ដំបូង មេ បង្អស់ មៅ ក្នុង សផ្ក « សាសនា » ។៣ 

កាល យ៉ូសសប មាន វ័យ ពតរឹេ សត ១៧ ឆ្នាំ មេវតា េរ៉ូណណ 

បាន ពបាប់ មោក  « ព្រះ ពេង់ មាន កិច្ចការ ឲ្យ ខ្នុំ ម�ើយ 

ថា ម្មរះ របស់ ខ្នុំ និង មាន មដើេ្បី មសចក្តបី ល្អ និង មសចក្តបី 

អាពកក់ ក្នុង ពេប់ ទាំង សាសន៍ ពេប់ ្ ូជ េនុស្ស ម�ើយ 

ពេប់ ទាំង ភាសា៤ ។ » ជិត ្ បីរ រយ ឆ្នាំ មពកាយ មយើង មេើល 

ម�ើញ ការ បន្ត បំម្ញ ណន មសចក្តបី ស្លែង ការណ៍ មនរះ ។

យ៉ូសសប ស្៊មីធ េឺ ជា ្ យាការី ណន ការ សាដារម�ើងវិញ ។ 

ខ្នុំ មសងើច ចំមោរះ អ្បី សដល មោក បាន ស៊ូ ពទាំ និង កិច្ចការ 

ទាំងអស់ សដល មោក សមពេច បាន មៅ ក្នុង កាលៈមេសៈ 

ដ៏ លំបាក ម�ើយ ក្នុង រយៈ ម្ល ដ៏ ខលែបី សបប មនរះ ។ មោក 

េិន អាច ម�ើយ នរឹង េិន អាច សមពេច កិច្ចការ មនារះ បាន 

មដាយ គ្មន ការ ដរឹកនាំ មដាយ ផ្ទាល់ ម�ើយ ចបាស់ ោស់ 

្បី សំណាក់ ព្រះវរបិតា សួេ៌ របស់ មយើង និង ព្រះរាជ បុពតា 

ពេង់ ព្រះមយស៊ូវ ពេបីស្ទ បាន ម�ើយ ។

យ៉ូសស្រ	គឺ	ជា	ព្យាការី

តួនាេបី ដ៏ សំខាន់ របស់ ្ យាការី មៅ ពេប់ ពបវត្តិសាពស្ត 

ណន ្ ិភ្មោក េឺ ស្លែង េបីបនាទាល់ អំ្បី ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ 

និង ដង្វាយធួន របស់ ពេង់ ម�ើយ បមពងៀន មគ្លលេ្ិ 

របស់ ពេង់ ។ មៅ យប់ ្ បី េុន ព្រះមយស៊ូវ ពបសូត េក 

ព្រះសេស៊មី សដល មាន រូបកាយ ជា វិញ្ញាណ បាន ពបកាស 

មៅ កាន់ នបីណ�្ ថា « ម�ើយ ណ្ង សស្អក ម�ើង មយើង នរឹង ចុរះ 

េក ឯ មោកិយ មដើេ្បី បង្ហាញ ដល់ េនុស្ស មោក ថា មយើង 

នរឹង បំម្ញ នូវ អ្បីៗ ទាំង អស់ សដល មយើង បាន បណាតាល 

ឲ្យ និយាយ មដាយ មាត់ ណន ្ ួក ្ យាការី បរិសុេ្ របស់ 

មយើង ។ »៥ មៅ ម្ល សដល ពេង់ បាន យាង មៅ ជួប ្ ួក 

សាសន៍ នបីណ�្ បនាទាប់ ្ បី ការ មាន ព្រះ ជន្ ម�ើង វិញ ដ៏ រុង 

មរឿង របស់ ពេង់ ព្រះ បន្ទទូល ដំបូង សដល ពេង់ មាន បន្ទទូល 

េឺ « មេើល ចុរះ មយើង េឺ ព្រះ មយស៊ូវ ពេបីស្ទ សដល ្ ួក ្ យាការី 

បាន មធ្ើ េបីបនាទាល់ ថា នរឹង យាង េក មោកិយ » ។៦ 

ព័ត៌មានសាសនាចក្រ

នៅ
 ណ្ងេបី ២៧ សខ េិ្ុនា ឆ្នាំ ១៨៤៤ មនអូេបី 

�ូលសេន បាន សពមាក មៅ មលើ សពេ ជាេួយ 

នរឹង កូន ពបុស តូចរបស់ គ្ត សដល មេើប មកើត បាន ពបាំ 

បួន ណ្ង សដល នរឹង កាលាយ ជា ជបីតា លួត របស់ ខ្នុំ កាល គ្ត់ 

បាន ម�ើញ បុរស េួយ ពកុេ សដល បាន ោប េុខ ម�ើយ 

មពបើ ោក្យ សេ្បី ពបមា្ មដើរ កាត់ ផ្ទរះ របស់ គ្ត់ សំមៅ មៅ 

ខាមធច ។ ពបមាណ ជា មមាោង ៥ ោងាច ពកុេ េនុស្ស 

កំណាច មនារះ បាន សពេុក ចូល មៅ ក្នុង េុក ខាមធច 

ម�ើយ បាន សមាលាប់ ្ យាការី យ៉ូសសប ស្៊មីធ និង បងពបុស 

របស់ មោក ណ�រ៉ុេ ។

សអលម�ើរ យ៉ូហាន ម្មលើរ ណន ពកុេ ពបរឹកសា ណន ្ ួក 

ដប់ ្ បីរ នាក់ និង ជា អនាេត ពបធាន ណន សាសនាចពក 

បាន រង ពគ្ប់កាំមភលែើង ចំនួន បួន ពគ្ប់ ប៉ុសន្ត មៅ រស់រាន 

មាន ជបីវិត ។ មោក បាន កត់ពតា ្ បី ព្រឹត្តិការណ៍ ណន ណ្ង ដ៏ 

សំខាន់ មនារះ មៅ ក្នុង អ្បី សដល ឥ�ទូវ មនរះ ជា កណ្ឌ េបី ១៣៥ 

ណន មគ្លលេ្ិ និង មសចក្តបីសញ្ញា ។

« មដើេ្បី បិេ េបីបនាទាល់ អំ្បី ព្រះ េេ្បីរ មនរះ និង ព្រះ  

េេ្បីរ េរេន មនារះ មយើង ខ្នុំ ពបកាស ពបាប់្បី េុករ្កកេ្ 

ណន យ៉ូសសប ស្៊មីធ ជា ្ យាការី និងណ�រុេ ស្៊មីធ ជា 

អយ្យមកា ។ អ្ក ទាំង ្ បីរ នាក់ ពតូវ បាន បាញ់ មៅ ក្នុង 

េុក កាតមធច មៅ ណ្ង េបី ២៧ សខេិ្ុនា ឆ្នាំ ១៨៤៤ 

ពបមាណ ជា មមាោង ពបាំ រមសៀល មដាយ ្ ួក �្ទូង េនុស្ស 

កំណាច មាន អាវុធ — ោប េុខ ម្ម — ក្នុង ចំនួន 

១៥០ មៅ ២០០ នាក់ ។ . . .

« យ៉ូសសប ស្៊មីធ ជា្យាការី និង ជា អ្ក មេើល ឆុត ណន 

ព្រះ អមាចាស់ បាន សំមរច មពចើន ជាង មេ មលើក សលង សត ព្រះ 

មយស៊ូវ ប៉ុមណាណរះ សពមាប់ មសចក្តបី សម្ង្គរះ ដល់ េនុស្ស 

ក្នុង មោក មនរះ ជាង េនុស្ស មផ្សងៗ មេៀត សដលធាលាប់ រស់ 

មៅ មលើមោក មនរះ ។១ »

យ៉ូហាន ម្មលើរ បាន បន្ត ជាេួយ នរឹង ការសមងខេប 

េួយ អំ្បី កិច្ចការ ដ៏ អសាចារ្យ សដល ្ យាការី យ៉ូសសប សមពេច 

បាន មៅ ក្នុង ឆ្ក ជបីវិត របស់ មោក ។

« មៅ រយៈ ម្ល ណេភៃ ឆ្នាំ យាោង ខលែបី មោក បាន ៖

• នាំ េក នូវ ព្រះ េេ្បីរ េរេន សដល មោក បាន បក សពប 

មដាយ អំមណាយ ទាន និង អំណាច ណន ព្រះ ម�ើយ 

បាន មធ្ើ ជា មាគ្៌ា ក្នុង ការ មបារះ្ុេ្ ផសាយ េេ្បីរ មនារះ មៅ 

េ្បីប ទាំង ្ បីរ

• បាន បញ្ចទូល ភា្ មោរ ម្ញ ណន ដំណរឹង ល្អ ដ៏ អស់ 

កល្ អស់ កាល ជា និច្ច សដល មាន ក្នុង េេ្បីរ មនារះ ដល់ 

េិស ទាំង បួន ណន សផនដបី

• បាន នាំ េក នូវ វិវរណៈទាំង ឡាយ និង ព្រះ បញ្ញត្តិ 

ទាំង ឡាយ សដល ចង ពកង មធ្ើ ព្រះ េេ្បីរ មគ្លលេ្ិ 

និង មសចក្តបី សញ្ញា មនរះ និង ឯកសារ និង ការ បង្គប់ ដ៏ 

ពបកប មដាយ ពបាជាញា វាង ណវ ជា មពចើន មេៀត សពមាប់ ផល 

ពប មយាជន៍ ដល់ កូន មៅ េនុស្ស

• បាន ពបេូល ្ ួក បរិសុេ្ មៅ ណ្ង ចុង មពកាយ ជា មពចើន 

ោន់ នាក់ បាន តាំង េបីពកុង ដ៏ ធំ េួយ ម�ើយ េុក 

ម្មរះ ល្បីលបាញ សដល ្ ុំ អាច ពបហារ មោល បាន 

ម�ើយ ។

មោក បាន រស់ មដាយ អសាចារ្យ ម�ើយ មោក បាន 

សាលាប់ មដាយ អសាចារ្យ ចំមោរះ ព្រះ មនពត ណន ព្រះ និង ចំមោរះ 

ពបជា រាពស្ត មោក . . . »២ ។

្្បីៗ មនរះ េស្សនាវដ្បី ស្ម៊ីធសូនាន ជា េស្សនាវដ្បី ដ៏ 

ល្បីលបាញ េួយ មៅ ក្នុង ស�រដ្ឋ អាមេរិក បាន មបារះ្ុេ្ 

េស្សនាវដ្បី េួយ ចបាប់ សដល មាន ចំណង មជើង ថា « the 
100 Most Significant Americans of 

យ៉ូខែប	ែ្ម៊ីធ	—	ព្យាការី	និង	អ្នក	ទទួល	វិវរណៈ
សែលឌ�ើរ	រ៉ន�ី	�ី.	ហ្វាង់	នន	ព្ួកចិតសិ្រនាក់

ជាទីបបរឹកសាទីមួយក្ននុងគណៈបបធានតំបន់អាែម៊ី អែលឌ�ើរ រ៉ាន�ី �ី ហ្វាំង

យ៉ាូអែប ែ្ម៊ីធ



2	 លីអាហូណា

ព្រះអង្គសម្ង្គរះ ពសឡាញ់ ម�ើយ ឲ្យ កិត្តិយស ដល់ ្ ួក 

្យាការី របស់ ពេង់ — ជា ្ ួក បុរស ដ៏ កាលាហាន សដល បាន 

លរះបង់ យាោង មពចើន ជា មរឿយៗ ជា ជបីវិត របស់ ្ ួកមោក 

មដើេ្បី ស្លែង ជា សាក្សបី អំ្បី ព្រះពេបីស្ទ ។ ម�តុដូមច្រះ ម�ើយ 

មេើប ព្រះមយស៊ូវ បាន បញ្ជាក់ មៅ កាន់ ្ ួក សាសន៍ នបីណ�្ 

ថា ្ួក ្ យាការី របស់ ពេង់ ្ បី បុរាណ ស្លែង អំ្បី មសចក្បី ្ ិត 

ម�ើយ ថា ពេង់ បាន យាង េក ដូច សដល ្ ួក ្ យាការី បាន 

ស្លែង ថា ពេង់ នរឹង  យាង េក ។

ពសមដៀង គ្នា មនរះ សដរ ោប់តាំង ្ បី ពគ្ ណន ការ និេិត្ត 

ដំបូង ក្នុង វ័យ ១៤ ឆ្នាំ រ�ូត ដល់ ពគ្ ណន េុរក្កកិរិយា របស់ 

មោក ក្នុង វ័យ ២៤ ឆ្នាំ យ៉ូសសប បាន បមពងៀន ម�ើយ 

ស្លែង េបីបនាទាល់ យាោង េុឺងមាោត់ អំ្បី ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ 

ដង្វាយធួន របស់ ពេង់ និង មគ្លលេ្ិ របស់ ពេង់ ។  

មរឿង ដ៏សំខាន់ បំផុត មៅ ក្នុង ចំមណាេ សានាណដ ជាមពចើន 

របស់ មោក យ៉ូសសប េឺជា ្ យាការី ណន ព្រះ ។

យ៉ូសស្រ	គឺ	ជា	ែ្នកទទួលវិវរណៈ

វិវរណៈ មាន ន័យ ថា ការ មធ្ើ ឲ្យ ដរឹង ឬ ការ មបើក 

សសេ្ង ។ ៧អ្ក េេួល វិវរណៈ េឺជា បុរស មានាក់ សដល ព្រះ 

បាន មធ្ើ ឲ្យ ដរឹង ឬ មបើក សសេ្ង មសចក្តបី ្ ិត ជា មពចើន សដល 

ពតូវ បាន បាត់ បង់ ឬ ោក់ បាំង ។ មៅ ក្នុង ចំមណាេ មរឿង 

ដ៏ អសាចារ្យ ជា មពចើន សដល យ៉ូសសប ស៊មីធ សមពេច បាន ជា 

ពេរឹរះ ដ៏ សំខាន់ៗ េឺ ថា តាេ រយៈ មោក និស្ស័យ ្ ិត និង 

បុេ្គលិក លកខេណៈ របស់ ព្រះ ណន ព្រះ វរបិតា និង ព្រះ រាជ 

បុពតា ព្រះ មយស៊ូវ ពេបីស្ទ ពតូវ បាន មបើក សសេ្តង ម�ើង ។ 

៨មៅ ក្នុងពគ្ ណន ការ ពចបូក ពចបល់ ដ៏ ខាលាំង កាល សដល 

េនុស្ស ជា មពចើន កំ្ុង ម្លារះ ពបសកក គ្នា អំ្បី បញ្ហា មនរះ ព្រះ 

បាន មបើក សសេ្តង តាេរយៈ ្ យាការី យ៉ូសសប ស្៊មីធ នូវ ការ 

យល់ ដរឹង ពតរឹេ ពតូវ អំ្បី ពកុេ ព្រះ ។

កាល ខ្នុំ មធ្ើ ដំមណើរ ចុរះ សួរ សុខ េុកខេ សមាជិក ណន 

សាសនា ចពក មៅ េ្បីប អាស៊មី ខ្នុំ បាន ឮ សមាជិក ជា មពចើន 

ស្លែង េបីបនាទាល់ ្ បី ចំមណរះ ដរឹង របស់ ខលែលួន អំ្បី ព្រះ ជា ព្រះ 

វរបិតា ព្រះ រាជ បុពតា ពេង់ និង ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុេ្ និង 

្បី និស្ស័យ ម�ើយ បុេ្គលិក លកខេណៈ ្ ិត ណន តួ អង្គ េួយ 

អង្គៗ ។  ខ្នុំ បាន សមាគល់ ម�ើញ អារេ្ណ៍ ដ៏ ្ ិត ពបាកដ 

ណន អំណរ េុណ របស់ ្ ួក បរិសុេ្ ណ្ង ចុង មពកាយ ចំមោរះ 

ចំមណរះ ដរឹង មនារះ ។

េបីបនាទាល់ មនរះ រំលរឹក ខ្នុំ ្ បី អត្ថបេ េួយ ក្នុង មេម�ៀននន

មសចក្តីជំមនឿ សដល មយើង អាន ថា ៖

« . . . មរឿង បបី យាោង សដល សំខាន់ មដើេ្បី ឲ្យ  

ពេប់ វិោរណញ្ញាណ និង ពបាជាញា អាច អនុវត្ត មសចក្តបី  

ជំមនឿ មលើ ព្រះ មៅ រក ជបីវិត និង មសចក្តបី សម្ង្គរះ ។

« េបីេួយ េំនិត សដល េិត ថា ពេង់ មាន  ព្រះជន្េង់  

មៅ ្ ិត សេន ។

« េបី្បីរ េំនិត ពតរឹេ ពតូវ ្ បី បុេ្គលិកលកខេណៈ ភា្ ល្អ 

ឥត មខាចារះ និង ឥរិយាប្ពេង់ ។

« េបីបបី ចំមណរះ ដរឹង ្ ិត ពបាកដ ថា ដំមណើរ ជបីវិត សដល 

ពេង់ កំ្ុង សស្ងរក េឺ ពសប តាេ ព្រះ េ័យ ពេង់ — ដ្ិត 

មបើ េិន សាគល់ កតាតា ដ៏ សំខាន់ ទាំង បបី មនរះ មេ មនារះ មសចក្តបី 

ជំមនឿ ណន ពេប់ វិោរណញ្ញាណ ចបាស់ ជា េិន បាន ល្អ ឥត 

មខាចារះម�ើយ ម�ើយ េិន មាន ផល ប៉ុសន្ត មដាយ ចំមណរះ ដរឹង 

មនរះ វា អាច បាន ល្អ ឥត មខាចារះ និង មាន ផល ក្នុង មសចក្តបី 

សុចរិត ដ៏ មលើស លប់ ចំមោរះ ព្រះ ដ៏ េួរ ឲ្យ សរមសើរ និង សិរី 

រុងមរឿងេឺ ព្រះ វរបិតា និង ព្រះ អមាចាស់ព្រះ យស៊ូវ ពេបីស្ទ ។ »៩

ខ្នុំ បាន ម�ើញ អារេ្ណ៍ ណន មសចក្តបី រីក រាយ ដ៏ មសាមរះ ពតង់ 

ណន សមាជិក ណន សាសនា ចពក មាន ក្នុង ការ ដរឹង ថា ្ ួក គ្ត់ 

េឺ ជា បុពត ជា េបីពសឡាញ់ ណន ព្រះ វរបិតា សួេ៌ បាន បមង្កើត 

តាេ រូប អង្គ ពេង់ ។ ្ួក គ្ត់ េេួល អារេ្ណ៍ ណន មសចក្តបី 

ពសឡាញ់ និង អំណរ េុណ ចំមោរះ ព្រះ អង្គ សម្ង្គរះ ម�ើយ 

្យាយាេ មធ្ើ តាេ ពេង់ មដើេ្បី ្ ួក មេ អាច រីករាយ នូវ ភា្ ជា 

ណដ េូ ណន ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុេ្ មៅ ក្នុង ជបីវិត របស់ ្ ួក មេ ។ 

្ួក មេ មាន អំណរ េុណ ដ៏ ខ្ង់ ខ្ស់ ចំមោរះ ្ យាការី យ៉ូសសប 

ស៊មីធ សដល ជា ្ យាការី របស់ ព្រះ និង ជា អ្ក មេើល ឆុត បាន 

មធ្ើ ឲ្យ មសចក្តបី ្ ិត ទាក់ េង នរឹង ពកុេ ព្រះ ពតូវ បាន ដរឹង ។

ខ្នុំ ក៏ ដូច ្ ួក គ្ត់ សដរ ខ្នុំ មាន អារេ្ណ៍ ថា មាន អំណរ 

េុណ ដ៏ ខាលាំង កាលា សពមាប់ ្ យាការី យ៉ូសសប ស្៊មីធ ។ ខ្នុំ 

បាន មដើរ មៅ ក្នុង ណព្ ្ ិសិដ្ឋ ជា កសនលែង សដល មោក បាន 

ម�ើញ ព្រះ ជា ព្រះ វរបិតា និង ព្រះ រាជ បុពតា ពេង់ ព្រះ មយស៊ូវ 

ពេបីស្ទ ។ ខ្នុំ បាន មៅ េុេ កាតមធច ជា កសនលែង មោក ពតូវ 

បាន មធ្ើ េុក្ករកេ្ ។ ខ្នុំ មាន ជបីដូនជបីតា ជាមពចើន សដល 

សាគល់ បង ពបុស យ៉ូសសប ។ ប៉ុសន្ត េបីបនាទាល់ ខ្នុំ ្ បី តួនាេបី 

របស់ មោក ជា ្ យាការី ណន ព្រះ បាន មាន តាេ វិធបី ដូច ជា 

ជន សដល េិន មាន បេ ្ ិមសាធន៍ មនារះ សដរ —  េក ្ បី 

ការ បញ្ជាក់ ណន ព្រះ វិញ្ញាណ បរិសុេ្ ។ ខ្នុំ មាន អំណរ 

េុណ ចំមោរះ សាក្សបី មនារះ ចំមោរះ កតាតា សដល ថា តាេរយៈ 

្យាការី យ៉ូសសប —  ជា ្ យាការី និង ជា អ្ក មេើល ឆុត 

មនារះ និស្ស័យ ្ ិត ពបាកដ និង បុេ្គលិក លកខេណៈរបស់ 

ព្រះ បាន ពតូវ មបើក សសេ្តង  ដំណរឹង ល្អ ដ៏ ម្ញ មលញ ណន 

ព្រះ មយស៊ូវ ពេបីស្ទ ពតូវ បាន សាតារ ម�ើង វិញ ម�ើយ ថា មយើង 

មានាក់ៗ អាច មាន ចំមណរះ ដរឹង ណន ការ បមពងៀន ទាំង មនរះ ។

វា ផ្តល់ ឲ្យ មយើង នូវ មសចក្តបី ជំមនឿ សដល មយើង ពតូវ ការ 

មដើេ្បី ពបព្រឹត្តិ តាេ មគ្លការណ៍ និង ្ ិធបី បរិសុេ្ ណន 

ដំណរឹង ល្អ សដល មយើង អាច េេួល បាន មសចក្តបី អំណរ 

និង មសចក្តបី សុខសាន្ត ម�ើយ រ�ូត ដល់ ជបីវិត ដ៏ មៅ អស់ 

កល្ ។ ◼

កំណត់	ចំណាំ

 ១. « សូេ មេើល មគ្លលេ្ិ និង មសចក្តបី សញ្ញា ១៣៥:១, ៣ ។ »

 ២. « សូេ មេើល មគ្លលេ្ិ និង មសចក្តបី សញ្ញា ១៣៥: ៣ ។ »

 ៣. សូេ មេើល « Religious Figures » Smithsonian, 

Spring 2015 Collector’s Edition, 66 ។

 ៤. សូេ មេើល យ៉ូសសប ស្៊មីធ — ពបវត្តិ ១:៣៣ ។

 ៥. សូេមេើល នបីណ�្េបី ៣ ១:១៣ ។

 ៦. នបីណ�្េបី៣ ១១:១០ ។

 ៧. សូេមេើល Bible Dictionary « Revelation » ។

 ៨. សូេ មេើល យ៉ូសសប ស្៊មីធ — ពបវត្តិ ១:១៧, ២៥; មគ្លលេ្ិ និង 

មសចក្តបី សញ្ញា ៧៦:១៩–២៤ ។

 ៩. Joseph Smith Jr., Lectures on Faith ( Deseret 
Book Company, 1985 ), 38 ( first published in 
1835, and as part of subsequent editions of the 
Doctrine and Covenants prior to 1921 ) ។

នោកអយ្យនកា	ដំបូង	នគ	បង្អែ់	នៅ	ក្ននុង	បបនទែ	កម្នុជា

នោកអយ្យមោមស្កពតី��ូបត្ូវបានមៅ

ឲ្យបមតេើមៅក្នុងតបមេសកេ្នុជាេុន

មតោយគ្នាត្េួយសបាតាហ៍ប៉ុម្ណោះ ។ ពួកមោកគឺជា

មោកអយ្យមោដំបូងមគបង្អស់សតរាប់សរាជិកមៅក្នុង

តបមេសកេ្នុជា ។

រជធានី	ភ្នំឌព្ញ	—

មោកអយ្យមកា ដំបូង មេ បង្អស់ មៅ ក្នុង ពបមេស 

កេ្នុជា ពតូវ បាន មៅ បមពេើ ម�ើយ ។ េឺ ្ ិតជា 

មោកអយ្យមកា ដំបូង មេ បង្អស់ សពមាប់ ពបមេស កេ្នុជា ។

្្បីៗ មនរះ មស្តក ខាង ត្ទូង និង មស្តក ខាង មជើង ភ្ំម្ញ 

កេ្នុជា ណន សាសនាចពក ណន ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ ណន ្ ួក បរិសុេ្ 

ណ្ង ចុង មពកាយ បាន មៅ មោកអយ្យមកា មស្តក ដំបូង មេ 

បង្អស់ មៅ ក្នុង ពបមេស កេ្នុជា ។ ោប់ តាំង ្ បី ការ បមង្កើត 

ណន មស្តក ទាំង ្ បីរ មនរះ មៅ ក្នុង សខ ឧសភា ឆ្នាំ ២០១៤ 

េក សមាជិក បាន េន្ទរឹង រង់ោំ ណ្ង មនរះ យាោង អន្ទរះសា ។ 

ពបធាន ដាវី� េ៉ូន ជា ពបធាន មបសកកេ្ ភ្ំម្ញ កេ្នុជា 

បាន ស្លែង ថា « វា ជា្រជ័យ េួយ សពមាប់ សមាជិក កេ្នុជា 
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មដាយ សារ ការបមង្កើត មស្តក មៅ ក្នុង ពបមេស មនរះ » ។

បងពបុស មថាង ចនាថា េក ្ បី មស្តក ខាង មជើង 

ភ្ំម្ញកេ្នុជា ពតូវ បាន គ្ំពេ មៅ ណ្ង េបី ២៨ សខ េិនា ឆ្នាំ 

២០១៥ ។ បងពបុស អាំ ្ន េក ្ បី មស្តក ខាង ត្ទូង 

ភ្ំម្ញកេ្នុជា ពតូវ បាន គ្ំពេ មៅ ណ្ង េបី ៤ សខ មេសា ឆ្នាំ 

២០១៥ ។

មោកអយ្យមកា មថាង បាន កាលាយ ជា សមាជិក  

ណន សាសនាចពក ណន ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ ណន ្ ួក បរិសុេ្  

ណ្ង ចុងមពកាយ ពបមាណ ជា ១៩ ឆ្នាំ េក ម�ើយ ។  

ការមៅ បមពេើ ្ បី េុនៗ សដល មោក ធាលាប់ បមពេើ រួេមាន  

ពេូបមពងៀន សាោ ណ្ង អាេិត្យ ពបធាន កូរ៉ុេ សអលម�ើរ 

ពបធាន សាខា ពបធាន េណ្ឌល េបី ពបរឹកសា មៅ ក្នុង  

េណៈពបធាន មបសកកេ្ ភ្ំម្ញកេ្នុជា និង េបី ពបរឹកសា  

មៅ ក្នុង េណៈពបធាន មស្តក ខាង មជើង ។ មោក និង  

ភរិយា របស់ មោក េឺ មោក ពសបី អា៊ា កាន្បីយាោ មាន កូន  

បបី នាក់ ្ុទាធារី មាោ�បី និង វិសុតាថារា៉ ។ មៅម្ល បាន  

សួរ ្ បី អារេ្ណ៍ របស់ មោក អំ្បី េុខង្រ ្ ្បី មនរះ មោក បាន 

មាន ពបសាសន៍ ថា « ខ្នុំ មាន ក្តបី រីករាយ យាោង ខាលាំង មដាយ 

មាន ការមៅ បមពេើ ដ៏ អសាចារ្យ មនរះ មដាយ មាន ព្រះវិញ្ញាណ 

ដរឹក នាំ ខ្នុំ » ។

មោកអយ្យមកា អាំ បាន កាលាយ ជា សមាជិក ណន 

សាសនាចពក ណន ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ ណន ្ ួក បរិសុេ្ ណ្ង 

ចុងមពកាយ ពបមាណ ជា ១០ ឆ្នាំ េក ម�ើយ ។ ការមៅ 

បមពេើ ្ បីេុនៗ សដល មោក ធាលាប់ បមពេើ រួេ មាន ពបធាន កូរ៉ុេ 

សអលម�ើរ ពបធាន សាខា េបីពបរឹកសា េណៈពបធាន សាខា 

េបីពបរឹកសា េណៈពបធាន េណ្ឌល ខាង ត្ទូង និង េបីពបរឹកសា 

េណៈពបធាន មបសកកេ្ ភ្ំម្ញកេ្នុជា ។ មោក 

និង ភរិយា មោក មាន កូន ៤ នាក់ ពបុស ៣ នាក់ និង 

ពសបី មានាក់ ។ សដល មាន ម្មរះ ដូចជា វណ្ៈ ឧសសា�៍ 

ណារុន និង លកខេិណា ។ មោកអយ្យមកា អាំ បង្ហាញ 

្បី អារេ្ណ៍ របស់ មោក អំ្បី េុខង្រ ្ ្បី មនរះ មដាយ មាន 

ពបសាសន៍ ថា « ខ្នុំ មាន ក្តបី រំមភើប រីករាយ ចំមោរះ ការមៅ 

បមពេើ មនរះ សពមាប់ ខ្នុំ ខ្នុំ មាន អំណរេុណ ចំមោរះ ព្រះវរបិតា 

សួេ៌ និង ព្រះមយស៊ូវបពេបីស្ទ សដល េុក ព្រះេ័យ មលើ ខ្នុំ មៅ 

ក្នុង ការមៅ បមពេើ មនរះ » ។

មោកអយ្យមោមស្តក េឺ ជា តំសណង េួយ មៅ ក្នុង 

ប្្ជិតភា្ េិលេបីសសាសដក មៅ ក្នុង សាសនាចពក ។

មស្តក ភាេមពចើន ណន សាសនាចពក មាន អ្ក កាន់ 

ប្្ជិតភា្ េិលេបីសសាសដក មានាក់ សដល ពតូវ បាន មៅ និង 

សតងតាំង មពកាេ ការដរឹកនាំ ណន កូរ៉ុេ ណន ្ ួក សាវក ដប់ ្ បី 

នាក់ មដើេ្បី មធ្ើ ជា មោកអយ្យមកា មស្តក ។

មោកអយ្យមកា មាន សិេ្ិ និង ពតូវ បាន បំផុស េំនិត 

ឲ្យ ផ្តល់ នូវ ្ រ របស់ មោក អយ្យមកា មៅ ក្នុង ព្រះនាេ 

ណន ព្រះអមាចាស់ ។ ្រជ័យ ទាំង មនរះ អាច នាំេក នូវ 

ការលួងមោេ ចិត្ត ក្នុង ម្ល មាន េុកខេ ព្ួយ ឬ ក្តបីអំ្ល់ 

ក្នុង ចិត្ត  ្ រ មនារះ អាច ្ ពងរឹង មសចក្តបី ជំមនឿ ម�ើយ អាច 

ជួយ ជពេុញ េរឹកចិត្ត មយើង ឲ្យ រស់ មៅ មដាយ សក្តិសេ ។

សផ្ក េួយ សំខាន់ ណន ្ រ របស់ មោក អយ្យមកា មនារះ  

េឺ ការពបកាស អំ្បី សខ្ស ពសឡាយ របស់ មយើង សដល  

ពបាប់ មយើង អំ្បី កុលសេ្័ន្ ណន អ៊មីពសាសអល ណា េួយ 

សដល មយើង េេួល ្ រជ័យ របស់ ខលែលួន ។ មដាយសារ  

ជបីដូនជបីតា របស់ មយើង មនារះ មយើង ពតូវ បាន ពបទាន  

អំណាច ឲ្យ មដើេ្បី េេួល ្រជ័យ ដូច សដល បាន ពបទាន  

ឲ្យ ដល់ អ័ដាេ អ័ពបាហាំ យាោកុប និង ្យាការី ណន ព្រះ  

ដ៏ អសាចារ្យ ជាមពចើន មេៀត ។

មោកអយ្យមកា កាន់ តំសណង េួយ ណន ការេេួល ខុស 

ពតូវ ក្នុង ប្្ជិតភា្ េិលេបីសសាសដក ។ មោកអយ្យមកា 

ពតូវ បាន មៅ មដើេ្បី ពបទាន ្ រ របស់ មោក អយ្យមកា  

ដល់ សមាជិក សាសនាចពក ម�ើយ ផសារភាជាប់ ្ រជ័យ 

្ិមសស មលើ ្ ួកមេ ។ តាេរយៈ ្ ររបស់ មោក អយ្យមកា 

មនារះ ព្រះវរបិតា សួេ៌ ពបាប់ អំ្បី មគ្លបំណង របស់ 

មយើង មៅ មលើ សផនដបី មនរះ និង រមបៀប មដើេ្បី សមពេច នូវ 

មគ្លបំណង មនារះ ។

ោក្យ ព្រះេេ្បីរ សពមាប់ មោក អយ្យមកា មនារះ េចឺាស់

តពរឹទ្ធាចា�្យ ។ មៅម្ល សាសនាចពក ពតូវ បាន សាតារ ម�ើង 

វិញ មនារះ តំសណង ណន ប្្ជិតភា្ មនរះ ពតូវ បាន សាតារ ម�ើង 

វិញ ផងសដរ ។ យ៉ូសសប ស៊្មីធ បាន ្ ន្យល់ ថា « ោស់ 

ព្រឹទាធាោរ្យ េឺ ជា មោកអយ្យមកា ។ . . . មៅ េបីណា សដល 

សាសនាចពក ណន ព្រះពេបីស្ទ ពតូវ បាន សាថាបនា មៅ មលើ 

សផនដបីមនរះ មនារះ េប្បី មាន មោកអយ្យមកា សពមាប់ ជា 

ពបមយាជន៍ ណន ្ ូជ្ង្ស ណន ្ ួក បរិសុេ្ » ( ោ�បមតងៀន

�បស់ពយាោ�ីយ៉ូតសបសម្៊ីធេំ្័រ ១៥១ ) ។

ជាេូមៅ មោក អយ្យមកា បមពេើ មៅ ក្នុង តំសណង មនរះ 

ម្ញ េួយ ជបីវិត របស់ ខលែលួន ។ មោកអយ្យមកា ្ ្បី ទាំង ្ បីរ 

រូប មនរះ នរឹង ពបទាន ្ រ ដល់ ជបីវិត ជាមពចើន របស់ សមាជិក 

សាសនាចពក មៅ ក្នុង ពបមេស កេ្នុជា ។ ◼

នែចក្ី	ជំននឿ	ដ៏	អស្ចារ្យ	

ផ្ល់	កម្លាំង	ដល់	អ្នក	ម្តាយ	

កម្នុជា	មួយ	រូប

ភ្នំឌព្ញ	—

បនាទាប់ ្ បី មពគ្រះ ថានាក់ ដ៏ េួរឲ្យ មខាលាចផសារ េួយ បាន 

មកើត ម�ើង ម�ើយ បាន មធ្ើ ឲ្យ កូនពបុស របស់ គ្ត់ 

សាលាប់ េក ពស្តបី ជា មាតាយ រូប មនរះ បាន រកម�ើញ ភា្ 

សុខសាន្ត តាេរយៈ ដំណរឹង ល្អ របស់ 

ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ ម�ើយ មាន សង្រឹេ 

មលើ ការស់ ម�ើង វិញ ។

បងពសបី ឈុន ម�ៀង េឺ ជា មាតាយ 

សដល មាន កូន បបី នាក់ ។ សដល មាន 

ម្មរះ ដូចជា មាោឡា្បី វលខេ័ក និង 

េករា ( សាលាប់ ) គ្ត់ រស់មៅ ជាេួយ កូនៗ និង សាវាេបី 

ម្មរះ នាង សដល រករបរជា អ្ក មបើក េ៉ូតូកង់បបី មៅ ក្នុង ភូេិ 

ពសុកសពសចមាការ មៅ ជាយ ពកុង ភ្ំម្ញ ពបមេស កេ្នុជា ។

ពេួសារ របស់ មោក ដួង េឺ សបលែក ្ បី ពេួសារ មផ្សង 

មេៀត មៅ ក្នុង ភូេិ របស់ ខលែលួន ។ ្ួកមេ ជា សមាជិក ណន 

ឌោកែយ្យឌោ ឌោង ចន្ថា ឌោកែយ្យឌោ អាំ ថន

បងសែី ឈុន ឌ�ៀង



4	 លីអាហូណា

សាសនាចពក ណន ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ ណន ្ ួក បរិសុេ្ ណ្ង ចុង 

មពកាយ សត ឯង ប៉ុមណាណរះ ។ ្ួកមេ បាន ោប់ យក មសចក្តបី 

ជំមនឿ របស់ សាសនា ពេិស្ត មៅ ក្នុង ស�េេន៍ សដល គ្មន 

អ្ក កាន់ សាសនា ពេិស្ត មពចើន មសារះ ម�ើយ ។ មសចក្តបី 

ជំមនឿ ្ ្បី មនរះ បាន ផ្លាស់ប្តទូរ ជបីវិត របស់ ្ ួកមេ ។ ្នលែឺ ណន 

េបីបនាទាល់ របស់ បងពសបី ឈុន េឺ ង្យ មេើល ម�ើញ មៅ 

មលើ ណផ្ទ េុខ របស់ គ្ត់ ។ « ខ្នុំ មជឿ ថា ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ 

េឺ ជា ព្រះអង្គ សម្ង្គរះ របស់ មយើង ។ មាតាយ ដ៏ ល្អ រូប មនរះ 

បាន និយាយ ថា ខ្នុំ ្ ិត ជា េុក ចិត្ត មលើ ពេង់ ម�ើយ មាន 

ឆន្ទៈ មធ្ើ តាេ ដំណរឹង ល្អ របស់ ពេង់ » ។ េិន យូរ ប៉ុនាមន 

បង ពសបី ឈុន បាន កាលាយ ជា សមាជិក ណន សាសចពក 

ណន ព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ ណន ្ ួក បរិសុេ្ ណ្ង ចុងមពកាយ 

បបធាន	ថូម្៉ាែ	នអែ	ម៉នែុន	នន	ស្ែនាចបក	នន	បព្រះនយែមូវបគីែ្ទ	នន	ព្ួក	បរិែុទ្ធ	នថងៃ	ចុងនបកាយ	បាន	បបកាែ	

បព្រះវិហារ	បរិែុទ្ធ	ថ្ី	បី	នទៀត	នៅ	បព្រឹក	នន	ែម័យ	បបជុំ	នន	ែន្និែិទ	ទូនៅ

សកុមស្រួសារបងសែី ឈុន ឌ�ៀង
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មៅ ចុង ឆ្នាំ ២០១៤ កូនពបុស របស់ គ្ត់ ម្មរះ 

េករា មាន មពគ្រះ ថានាក់ ដ៏ េួរ ឲ្យ មខាលាច ផសារ មដាយសារ 

ធាលាក់ ្ បី មលើ សាពាន បណាតាល ឲ្យ សាលាប់ បាត់បង់ ជបីវិត ។ 

គ្ត់ មាន អាយុ ១៤ ឆ្នាំ ។ មដាយ ពតូវ បាន បមពងៀន 

អំ្បីព្រះមយស៊ូវពេបីស្ទ ថា មសចក្តបី សាលាប់ េឺ េិនសេន ជា 

េបីបញ្ចប់ ម�ើយ មសចក្តបី ជំមនឿ របស់ បង ពសបី ឈុន បាន បន្ត 

គ្ំពេ គ្ត់ ផ្តល់ ភា្សុខសាន្ត និង ភា្កក់ម្តា ដល់ 

គ្ត់ ។ បងពសបី ឈុន បាន ស៊ូពទាំ នូវ ការមធ្ើ េុកខេ បុកមេ្ញ 

ជា ខាលាំង មដាយ សារសត មសចក្តបី ជំមនឿ របស់ គ្ត់ និង 

ការមធ្ើ បុណ្យ ស្ ឲ្យ កូន តាេ សបប សាសនា ពេិស្ត ។

បងពសបី ឈុន បន្ត មសាមរះពតង់ ជាេួយ នរឹង សាវាេបី  

គ្ត់ មដាយ រីករាយ ចំមោរះ ្ ិធបី បុណ្យ ពជេុជ េរឹក ្ ្បី  

របស់ កូនពសបី ខលែលួន េឺ វលខេ័ក ។ « ខ្នុំ បាន េេួល ្ រជ័យ  

ណន ភា្សុខសាន្ត និង សុភេង្គល ជា មពចើន មៅ ក្នុង  

ពេួសារ ខ្នុំ ។ ខ្នុំ សង្រឹេ ថា មៅ ណ្ង ណា េួយ ពេួសារ  

ទាំង េូល នរឹង រស់មៅ ជាេួយ គ្នា តាេរយៈ មសចក្តបី សញ្ញា 

មៅ ក្នុង ព្រះវិហារ បរិសុេ្ ។ ខ្នុំ ដរឹង ថា ខ្នុំ ចង់ រស់ មៅ 

ជាេួយ កូន ពបុស របស់ ខ្នុំ េ្តង មេៀត » ។ បង ពសបី ឈុន 

បន្ត មេៀត មដាយ ស្លែង យាោង េុត មាំ ជាេួយ នរឹង កមាលាំង ណន 

មសចក្តបី ជំមនឿ ថា « មទារះបបី ជា ខ្នុំ បាត់បង់ កូន ពបុស ខ្នុំ សេន 

សត ខ្នុំ មជឿ ថា ខ្នុំ នរឹង ជួប កូន ពបុស របស់ ខ្នុំ េ្តង មេៀត មៅ ណ្ង 

ណន ការរស់ ម�ើង វិញ » ។ #Because He Lives, 
HeLives.mormon.org ◼

រជធានី	ភ្នំឌព្ញ	—

បព្រះវិហ្រ	្ររិសុទ្ធ	បាំងកក	ប្រឌទស	នៃ	ៃ្ី	បតូវ	បាន	ប្រកាស	

ជា	សាធារណៈ

បបធាន	ថូម្៉ាែ	នអែ	ម៉នែុន	នន	ស្ែនាចបក	នន	

បព្រះនយែមូវបគីែ្ទ	នន	ព្ួក	បរិែុទ្ធ	នថងៃ	ចុងនបកាយ	បាន	បបកាែ	ព្ី	

បព្រះវិហារ	បរិែុទ្ធ	ថ្ី	បី	នទៀត	នៅ	ក្ននុង	ែម័យ	បបជុំបព្រឹក	នថងៃ	អាទិត្យ	

នន	ែន្និែិទ	ទូនៅ	។

បបធាន	ម៉នែុន	បាន	បបកាែ	បព្រះវិហារ	បរិែុទ្ធ	មួយ	

នរឹងបតូវ	បាន	ស្ងែង់	ន�ើង	នៅ	ក្ននុង	ទីបកុង	បាំងកក	បបនទែ	

នថ	។	ទីតាំង	ព្ិត	បបាកដ	នន	បព្រះ	វិហារ	បរិែុទ្ធ	ព្ុំ	ទាន់	កំណត់	នៅ	

ន�ើយ	នទ	នហើយ	នរឹងបតូវ	បបកាែ	នៅនព្ល	នបកាយ	នទៀត	។

បបធាន	ម៉នែុន	បាន	ម្ន	បបស្ែន៍	ថា	«	ដំនណើរ	ការ	នន	

ការ	កំណត់	ពី្	តបមូវការ	និង	ខែវែងរក	ទីតាំង	ែបម្ប់	បព្រះវិហារ	

បរិែុទ្ធ	បខនថែម	កំព្ុង	ខតនធវែើ	»	។	«	នបររះ	នយើង	ម្ន	បំណង	

ចង់	ឲ្យ	ែម្ជិក	ជា	នបចើន	ម្ន	ឱកាែ	ចូលរួម	បព្រះវិហារ	បរិែុទ្ធ	

តាមខត	អាច	នធវែើ	បាន	នដាយ	ព្ុំ	បាច់	ម្ន	ការព្លិកម្	នព្លនវោ	

និង	ធនធាន	នបចើន	នព្ក	ន�ើយ	»	។

បព្រះវិហារ	បរិែុទ្ធ	បាំងកក	បបនទែ	នថ	នរឹង	កាលាយ	ជា	

បព្រះវិហារ	បរិែុទ្ធ	ទី	មួយ	នៅ	ក្ននុង	តំបន់	អាែម៊ីភាគអានគ្នយ៍	។	

ែម្ជិក	ស្ែនាចបក	នៅ	ក្ននុង	បបនទែ	កម្នុជា	បតូវ	នធវែើ	ដំនណើរ		

ជាង	១៦០៩	គី�ូខម៉បត	នដើម្ី	នៅ	បព្រះវិហារ	បរិែុទ្ធ	ខដល	ជិត	

បំផុត	នហើយ	ននរះ	នរឹង	កាលាយ	ជា	ព្រជ័យ	មួយ	ដ៏	មហិម្	។

«	ដំឌណើរ	ការ	នន	ការ	កំណត់	ព្ី	តប្ូវការនិងសសវែងរក	ទីតាំង	

សបរា្រ់	បព្រះវិហ្រ	្ររិសុទ្ធ	្រសនថែ្	កំព្ុង	សតឌ្វែើ	។	ឌបររះ	ឌយើង	

រាន	្រំណង	ចង់	ឲ្យ	សរាជិក	ជា	ឌបចើន	រាន	ឱកាស	ចូលរួ្	

បព្រះវិហ្រ	្ររិសុទ្ធ	តា្សត	អាច	ឌ្វែើ	បាន	ឌោយ	ព្ុំ	បាច់	រាន	

ការព្លិក្្	ឌព្លឌវលានិង្នធាន	ឌបចើន	ឌព្ក	ឌ�ើយ	។	ដូច	

សដល	ឌយើង	បាន	រាន	ព្ី្ុន	្ កឌយើង	នឹង	្រន្ត	ជូន	ដំណឹង	ដល់	

្រង្រ្អូន	ឌៅឌព្ល	ការសឌប្ច	ចិត្ត	នឹង	បតូវ	បាន	ឌ្វែើ	ឌ�ើង	ទាក់ទង	

នឹង	ឌរឿង	ឌនរះ	»	។	—	ប្រធានៃូរា៉ាសឌែស្៉នសុន	។

ែម្ជិក	ព្ួក	បរិែុទ្ធ	នថងៃ	ចុង	នបកាយ	ចាត់ទុក	បព្រះវិហារ	

បរិែុទ្ធ	ថា	ជា	«	ដំណាក់	របែ់	បព្រះអម្ចាែ់	»	និង	ជា	កខនលែង	ដ៏	

ព្ិែិដ្ឋ	មួយ	នលើ	ខផនដី	ននរះ	។	◼


