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សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខកញ្ញាឆ្នាំ2014

នៅ
ក្នុងទីតាំងដែលខ្នុំបានរស់នៅនិងបន្រើនោះសាសានច្កនបើក

កសិដ្ឋានចិញ្ចឹរមាន់បុគ្គលិកភាគន្ចើនគឺន្វើនដ្យអ្កស្ម័្គចិត្ត

រកពីវួែក្នុងរូលដ្ឋាន។ភាគន្ចើនវាគឺជាគន្មាងដែលមាន

ែំន�ើរការយ៉ាងមាន្បសិទ្ធភាពនដ្យផ្គត់ផ្គង់នៅែល់ឃ្លាំងរបស់បី៊ស្សពនូវ

ស៊ុតថ្ីៗរាប់ពាន់និងសាច់មាន់ដែលន្តៀរន្វើរ្ហូបរាប់រយគីឡហូ្ការ។នោះជា

យ៉ាងណាមាននពលខ្ះការន្វើជាអ្កស្ម័្គចិត្តក្នុងកសិដ្ឋានន្រៅនមា៉ាងនោះគឺ

រិន្រាន់ដតមានពងកន្ទួលនៅនលើដែនោះនទប៉ុដន្តដថរោំងមានភាពតានតចឹង

ខាងអាររ្�៍និងគំនិតនទៀតផង។

ឧោរហ�៍ខ្នុំចងចាំពីនពលរួយដែលនយើង្បរូលយុវជនបពវជិតភាព

នអើរ៉ុននែើរ្ីសំអាតកសិដ្ឋាននៅរែូវផ្ការីក។្កុរែ៏រំន�ើបរីករាយនិងសាវាហាប់

ននះបាន្បរូលរានានៅឯកសិដ្ឋាននហើយក្នុងរនបៀបរួយយ៉ាងនលឿនបាន្បរូល

នហើយែុតន្មៅនិងកំទិចកំទីឥត្បនយជន៍ជាន្ចើន។តាររយៈពន្ឺដនអណាតាត

ផ្ក់ន�្ើងនោះនយើងបានបរិនភាគហតែកនហើយអបអរសារទខ្ទួនឯងដែលបាន

ន្វើកិច្ការបានយ៉ាងល្អ។

នោះជាយ៉ាងមានន្រាះចដ្ងរួយបាននកើតនឡើង។សំនឡងនិងន�្ើងរំខាន

យ៉ាងខាលាំងែល់មាន់5000កបាលដែលកំពុងពងដែលន្វើឲ្យមាន់ភាគន្ចើន

បានដ្បនៅជា្ជុះនរារនហើយអត់ពង។ន្កាយរកនយើងបានទុកន្មៅខ្ះ

នែើរ្ីនយើងអាចបនងកើតស៊ុតដថរនទៀត។

រាមៅនសមាជិកណាមានាក់ដនសាសោច្កដែលបានជួយផ្គត់ផ្គង់ែល់អស់អ្ក

ដែលទម័ល្កន�្ចឬនសាកសាតាយពីបទពិនសា្ន៍ននះនឡើយ។ភាពឧសសាហ៍

ពយាយរការសន្សំសំដចខ្ទួនទីពចឹងខ្ទួននិងដចករំដលកជារួយរនុស្សែដទរិន

ដរនជាអវីដប្កស្មាប់នយើងនោះនទ។

នយើងគួរចងចាំថា្បពម័ន្ធឃ្លាំងស្តនុកែ៏អសាចារ្យគួរដតមានស្មាប់្គួសារ្គប់

រានានៅក្នុងសាសោច្កនែើរ្ីផ្គត់ផ្គង់អាហារសំនលៀកបំពាក់និងតារអវីដែល

អាចន្វើបាននោះគឺសមាភារចាំបាច់ែដទនទៀតដនជីវិត។ឃ្លាំងរបស់្ពះអមាចាស់

រួរមានោំងនពលនវលានទពនកាសល្យជំោញនសចក្តីនរតាតាករុណាសមាភារ

ដែលបានឧទ្ធិសនហើយនិងចំ�ូលហិរញ្ញវត្នុដនសមាជិកសាសោច្កែ៏នសាមៅះ

្តង់។្នធានោំងននះមានស្មាប់ប៊ីស្សពនែើរ្ីជួយែល់អស់អ្កដែល

ទម័ល្ក។

នយើងសូរជ្រុញពួកបរិសុទ្ធដថងៃចុងន្កាយោំងអស់ឲ្យនចះនរៀបចំប្រុង

ចំនពាះដផនការខ្ទួនរកសាជីវិតខ្ទួនឲ្យរស់បាននិងនចៀសវាងពីបំ�ុលែ៏ន្ចើន

នលើសលប់ឬបំ�ុលដែលរិនចាំបាច់។រនុស្សភាគន្ចើនអាចបន្តរស់នៅ

បាននោះជាមានបញ្ហាលំបាកខាងហិរញ្ញវត្នុរបស់ខ្ទួនក៏នដ្យនបើសិនពួកនគមាន

ន្គឿងផ្គត់ផ្គង់ែូចជាអាហារនិងសំនលៀកបំពាក់និងរិនជំពាក់បំ�ុលនគ។

ផ្នុយនៅវិញសពវដថងៃននះនយើងន�ើញថារនុស្សជាន្ចើនពុំបានន្វើតារការទូោមៅន

ននះនទ។ពួកនគជាប់បំ�ុលនិងរាមៅនអាហារស្តនុកទុកបដន្រនឡើយ។

ខ្នុំសូររំឭកពីអវីដែលគ�ៈ្បធានទីរួយបានដថ្ងកាលពីពីរបីឆ្នាំរុនថា៖

«ពួកបរិសុទ្ធដថងៃចុងន្កាយ្តូវបានទូោមៅនអស់រយៈនពលជាន្ចើនឆ្នាំនែើរ្ី

ន្តៀរខ្ទួនស្មាប់នពលមានទុក្ខលំបាកនដ្យមាន្បាក់កាស់បន្តិចបន្តទួចទុក

រួយអនន្ើរ។ការសន្សំ្បាក់ននះបដន្រនូវភាពសុខសាន្តនិងសុខុមាលភាព

ដែលរិនអាចវាស់ដវងបាន។្គួសារនិរួយៗមានទំនួលខុស្តូវនែើរ្ីផ្គត់ផ្គង់

ស្មាប់នសចក្តី្តូវការផ្ទាល់ខ្ទួននៅតារលទ្ធភាពដែលអាចន្វើបាន។

«នយើងសូរនលើកទចឹកអ្ករិនថាអ្ករស់នៅទីណានោះនទនៅនលើពិ�ព

នលាកននះឲ្យន្តៀរខ្ទួនស្មាប់នពលមានទុក្ខលំបាកនដ្យពិចារណាពី

សាថានភាពដនហិរញ្ញវត្នុរបស់អ្ក។នយើងសូរជំរុញទចឹកចិត្តឲ្យអ្កចំណាយនដ្យ

សរររ្យលត់ែំខ្ទួនរបស់អ្កនៅក្នុងការទិញនែើរ្ីនចៀសវាងពីបំ�ុល។សូរ

បង់សងបំ�ុលឲ្យបានឆ្ប់តារដែលអ្កន្វើបាននហើយនដ្ះដលងខ្ទួនអ្កឲ្យ

រួចពីចំ�ងននះ។សូរសន្សំ្បាក់បន្តិចបន្តទួចឲ្យបាននទៀងោត់នែើរ្ីបនងកើត

ការរកសាហិរញ្ញវត្នុសន្សចឹរៗ»។ 1

នតើនយើងបានន្តៀរខ្ទួនស្មាប់្រាអាសន្ោោនៅក្នុងជីវិតអ្កនហើយឬ

នៅ?នតើជំោញោោរបស់នយើងល្អឥតនខាចាះនហើយឬនៅ?នតើនយើងរស់នៅ

នដ្យនចះសន្សំសំដចដែរឬនទ?នតើនយើងមានន្គឿងផ្គត់ផ្គង់ប្រុងទុកនៅក្នុង

ដែរបស់នយើងដែរឬនទ?នតើនយើងបាននរារព្បតិបត្តិតារ្ពះបញ្ញត្តិោំងឡាយ

របស់្ពះដែរឬនទ?នតើនយើងបានន្វើតារការបន្ងៀនរបស់ពយាការីដែរឬនទ?នតើ

ន�ើន�ើងន្�ៀមខ្លួនឬនៅ?

ដោយ ប្រធាន ថូម៉ាស ដេស ម៉នសុន
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នយើងបានន្តៀរខ្ទួននែើរ្ីផ្តល់របស់្ទព្យខ្ទួនឲ្យជនទីទម័ល្កអ្កខវះខាតដែរឬ

នទ?នតើនយើងនទៀង្តង់នចឹង្ពះអមាចាស់ដែរឬនទ?

នយើងរស់នៅក្នុង្រាែ៏លំបាក។ជាញចឹកញាប់អោគតគឺនរើលរិនន�ើញ

នឡើយែូនច្ះនហើយវាមាន្បនយជន៍ស្មាប់នយើងនែើរ្ីន្តៀរខ្ទួនស្មាប់

ការ�៍ដែលរិននទៀងោត់នោះ។នៅនពលនវលាដនការសន្រចចិត្តរកែល់

នោះនពលដនការន្តៀរខ្ទួនគឺបានកន្ងហួសបាត់នៅនហើយ។

កំណត់ ចំណាំ

1.គ�ៈ្បធានទីរួយAll Is Safely Gathered In: Family Finances (កូននសៀវនៅឆ្នាំ
2007)។

ការបង្រៀនងេញពីសារលិខិតងនះ

សូមពិចារណាពីតបមូវការននអស់អ្នកខែលអ្នកទៅសួរសុខទុក្ខសូមគិតពីរទ្រៀ្រនានា

ខែលអ្នកអាចជួយពួកទគឲ្យខប្រកាន់ខតប្រទសើរទ�ើងនូវភាពខ្លួនទីពឹងខ្លួនទលើការងារហិរញ្ញវត្ថុ

ការស្ថុកអាហារឬការទបតៀមខ្លួនទពលមានអាសន្ននានា។សូមគិតពីជំនាញមួយខែលអ្នក

អាចខចកចាយជាមួយពួកទគែូចជាការដាំែំណាំឬការបគ្រ់បគងថវិកាខែលនឹងជបមុញពួកទគ

ឲ្យទ្វើតាមការទូនាមានរ្រស់ប្រធានម៉នសុន។

យុវវ័យ

ខ្ញុំបានបង្រើរ្តរង�ៀត
ដោយ ដ�ៀន អារ៉ូ�ូ

នថងៃមួយ្រនាទា្រ់ពី្រញ្ច្រ់គទបមាងការ្រទបមើមួយខ្ថុំបានទែើរកាត់សាលាប្រជុំរ្រស់ទយើងទហើយ

បានទ�ើញ្រងបសីពីរនាក់កំពុងសំអាតអគារ។ខ្ថុំបាននិយាយបតង់ៗថា៖«្រងបសីទតើ

្រងបតូវការជំនួយខែរឬទទ»?្រងបសីមានាក់បានញញឹមដាក់ខ្ថុំទហើយនិយាយថាខ្ថុំមកែល់ចំ

ទពលល្មមទដាយសារមានខតពួកទគ្រ៉ុទណាណោះខែលកំពុងសំអាតអគារទហើយពួកទគហត់ខ្លាំង

ណាស់។គាត់បាននិយាយថាគាត់បានអ្ិសាឋានសុំឲ្យបពោះអមាចាស់្រញ្ចចូននរណាមានាក់មក

ជួយ។ខ្ថុំពិតជារីករាយណាស់ខែលបានទ្វើជាមនុស្សមានាក់ទនាោះទែើម្ីទ្្ើយត្រចំទោោះការ

អ្ិសាឋានរ្រស់គាត់។ខ្ថុំទទើ្រខតបាន្រញ្ច្រ់ការ្រទបមើអំបាញ់មិញទហើយខ្ថុំក៏ទនឿយហត់ខែរ្រ៉ុខន្

ខ្ថុំបានទ្វើតាមែួងចិត្ទហើយផ្ល់ការ្រទបមើទទៀត។

វាគឺជាបពោះ្រញ្ញត្ិទែើម្ីទ្វើការទដាយទសចក្ីអំណរ«សូមទមើលគ.និងស.24:7)។

ទៅទពលទយើងមានទសចក្ីបបាថានាទែើម្ី្រទបមើទៅបគ្រ់ទពលទវលាទនាោះទយើងអាចជួយឲ្យមាន

អព្ចូតទហតុទកើតទ�ើងទៅក្នថុងជីវិតរ្រស់មនុស្សទផ្សងទទៀត។ជីវិតរ្រស់ទយើងកាន់ខតមានន័យ

ទៅទពលទយើង្រទបមើ។បពោះអមាចាស់ពិតជាសពវបពោះទ័យនឹងទយើងបទង់ជួយកូនទៅមានាក់ៗរ្រស់

បទង់ទហើយបទង់នឹងផ្ល់កមាលាំងែល់ទយើងទែើម្ី្រទបមើ។

អ្នកនិពន្ធរស់នៅក្ននុងរីអូន្គ្រេនដូណូតប្រនេសនប្រស៊ីល។

កុមារ

ងតើអ្នកង្តៀរខ្លួនឬងៅ?
ចទម្ើយ៖បតូវ,បតូវ,ខុស,បតូវ,ខុស

ប្រធានម៉នសុនបានសុំឲ្យទយើងមានាក់ៗទបតៀមខ្លួនសបមា្រ់ទពលលំបាកៗនានានិងជួយ

អ្នកែនទអំ�ថុងទពលលំបាកៗរ្រស់ពួកទគ។សូមទ្វើសំណួរបតូវ-ឬ-ខុសទនោះទែើម្ីទ�ើញ

ថាអ្នកបានទបតៀមខ្លួនរួចជាទបសច!

ខ្ថុំខតងខតអាចខសវងរកនរណាមានាក់ទែើម្ីជួយ។បតូវ□ខុស□

ខ្ថុំអាចខថ្ងអំណរគុណចំទោោះអវីៗខែលខ្ថុំមានរួចទហើយ។បតូវ□ខុស□

ខ្ថុំគាមានទទពទកាសល្យអវីទែើម្ីខចកចាយជាមួយនរណាមានាក់ទ�ើយ។បតូវ□ខុស□

ការសន្សំបបាក់សបមា្រ់ទុកទពលទបកាយគឺជាគំនិតមួយល្អ។បតូវ□ខុស□

ខ្ថុំបតូវការរ្រស់ទលងនិងសទម្ៀក្រំោក់ថ្មីទទើ្រទ្វើឲ្យខ្ថុំស្របាយចិត្។បតូវ□ខុស□
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សារលិខិតបង្រៀនសួរសុខទុក្ខខខកញ្ញាឆ្នាំ2014

សេចក្ដីជំស�ឿកករុមក្រួសារការេស្គ្រោះ

នេះជាផ្នែកនេគំរូមួយអំពីសារលិខិតបន្រៀេសួរសុខទុក្ខ

ផែលឆ្លះបញ្ចាំរពីទិែ្ឋភាពនេនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គ

សន្គ្រះ។

ព្រះយេស៊ូវព្រីស្ទ បាន សនយា ថា « ខ្ញុំ មិន 

យោល អ្នក រាល់ គ្នា ឲ្យ យៅ កុំពរា យេ ខ្ញុំ នឹង មក ឯ អ្នក 

រាល់ គ្នា វិញ » ( េ៉ូហាន 14:18 ) ។ ពេង់ នឹង 

ព្រទាន ដល់ យេើង នូវ « ភួង លុំអ ជុំនួស យេរះ យព្រង 

នន យសចក្រី អុំណរ ជុំនួស យសចក្រី យោកយៅ » 

(យអោេ 61:3) ។ យោេោរ ព្រះ ព្រីស្ទ បាន 

រងេុក្ខ នូវ ដង្វាេ ធួន សពរា្រ់ ្ ួក យេើង រានាក់ៗ 

យោរះ ពេង់ នឹង ្ ុុំ យភលេច ្ ួក យេើង យ�ើេ ។ « ព្រះ 

អង្គ សយ្ង្ររះ រ្រស់ យេើង បាន យលើក ោក់ យលើ រូ្រ អង្គ 

ពេង់. . .ការឈឺ ោ្រ់ រ្រស់ យេើង និង ការរងេុក្ខ 

និង ការលុំបាក រ្រស់ យេើង ដូយច្នរះ ពេង់ អាច ញាណ  

្រី អារម្មណ៍ យេើង និង  ្ រី រយ្រៀ្រ យដើម្រី លួង យោម 

យេើង » ។ ព្រោសន៍ រ្រស់ លរីនោ យអស រីយវេស 

េរីព្រឹកសា េរី ្ រីរ ក្នញង ្ ណៈព្រធាន សរា្ម សយ្ង្ររះ 

េូយៅ ។ 1

ការ ដឹង ថា ព្រះ ព្រីស្ទ នឹង លួងយោម យេើង 

យោរះ អាច ោុំ យេើង ឲ្យ រាន ភា្ សុខោន្ និង 

ការ្រុំេុស ្ ុំនិត យដើម្រី យធវើ តាម ្ ុំរូ ពេង់ យោេ ្រយពមើ 

មនុស្ស ដនេ ។ ព្រធាន ថូរា៉ាស យអស ម៉នសុន 

បាន រាន ព្រោសន៍ ថា ៖ « ចុំយណរះ ដឹង រ្រស់ 

យេើង អុំ្រី ដុំណឹង ល្អ និង យសចក្រី ពសឡាញ់ រ្រស់ 

យេើង ចុំយរារះ ព្រះវរ្រិតា សួ្៌ និង ព្រះ អង្គ សយ្ង្ររះ 

រ្រស់ យេើង នឹង លួងយោម និង ពគ្ុំពេ យេើង 

ងបសកកម្មដ៏ងទវភាពនន្ពរះងេស៊ូវ្្រីស្ទ៖អរ្គលួរងោម
សូមសិកសាឯកសារនេះនោយការអធិសាឋាេន�ើយពយាយាមយល់ែឹរេូវអ្ីផែល្តូវផែកចាយ។នតើការយល់ែឹរពី

ឆាកជីវិតេិរនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គសន្គ្រះេឹរព្រឹរនសែក្ីជំនេឿរបស់អនែកនលើ្ទរ់ន�ើយ្បទាេពរែល់អនែក

ទាំរឡាយផែលអនែកនមើលផែតាមការបន្រៀេសួរសុខទុក្ខបាេនោយរនបៀបណា?ែំនោះព័ត៌មាេបផេថែមសូមែូល

នៅreliefsociety.lds.org ។

យ�ើេ ោុំ មក នូវ យសចក្រី អុំណរ មក កាន់ ដួង ចិត្ 

យេើង យៅយ្ល យេើង យដើរ យោេ យោមរះ ពតង់ និង 

រកសា ្រេ ្រញ្ញត្ិ ោោ ។ គ្មន អវរី យៅ ក្នញង ្ ិភ្យោក 

យនរះ ដដល អាច រារាុំង យេើង បាន យ�ើេ » ។ 2

ដកស្រង់ចេញពីសពរះគម្ីរ
េ៉ូហាន 14:18,23 អាលរា៉ា 7:11 –13 

យគ្លលេ្ិ និង យសចក្រី សញ្ញា 101:14–16

ចេញពីស្រវត្តិសាស្រ្រ្រ្រ់ច�ើង
អ៊ីដ�ន អិល យជក ព្រធាន សរា្ម សយ្ង្ររះ 

េូយៅ េរី 12 បាន រាន ព្រោសន៍ ថា ៖ « ក្នញង 

ការ ្រយពងៀន សួរ សុខ េុក្ខ យេើង ជួេ គ្នា យៅ វិញ យៅ 

មក ។ ជា ញឹកញា្រ់ សកម្មភា្ រ្រស់ យេើង អាច 

ទាក់េង គ្នា បាន យពចើន ជាង រាក្យ យ្ចន៍ រ្រស់ យេើង 

យៅ យេៀត ។ ការឱ្រ យោេ យសចក្រី ពសឡាញ់ ្ ឺ ជា 

េុំោក់េុំនង មួេ ដ៏ អោចារ្យ ។ ការយសើច ជាមួេ គ្នា 

្ឺ រួ្ររួម ្ ួក យេើង ។ យ្ល នន ការដចកោេ យធវើ ឲ្យ 

ដួង ព្លឹង យេើង ពសស់ពោេ ។ យេើង មិន អាច 

្រន្ថូរ ្រន្ទញក រ្រស់ នរណា រានាក់ ដដល លុំបាក ជានិច្ច 

យោរះ យេ ្រ៉ុដន្ យេើង អាច យលើក េឹក ចិត្ គ្ត់ ដូយច្នរះ 

គ្ត់ អាច ពទាុំ នឹង វា បាន » ។ 3

្រង្រ្អថូន ពស្រី សរា្ម សយ្ង្ររះ នន អ្នក 

ពតួសពតាេ រ្រស់ យេើង « បាន រក យ�ើញ ករាលាុំង 

ខាង វិញ្ញាណ យៅ ក្នញង យសចក្រី ពសឡាញ់ និង 

យសចក្រី យមតាតា ចុំយរារះ គ្នា យៅ វិញ យៅ មក ។ . . .យៅ 

យ្ល ្ ួកយ្ បាន រង េុក្ខ ការលុំបាក នន ជុំងឺ និង 

យសចក្រី ោលា្រ់ យោរះ ្ ួកយ្ បាន អធិោឋាន យោេ 

យសចក្រី ជុំយនឿ សពរា្រ់ គ្នា យៅ វិញ យៅ មក យ�ើេ 

លួងយោម គ្នា យៅ វិញ យៅ មក ។ យ�ដលន រា៉ា 

វីតនរី បាន សរយសរ ថា < យសចក្រី ពសឡាញ់ 

រ្រស់ ព្រះ បាន រីក សុរះោេ ក្នញង ចុំយណាម 

មនុស្ស យោក រ�ូត ដល់ មនុស្ស េុច្ចរិត ហាក់្ររី 
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