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ខ្ញុំ ក៏ដូចជាមនុស្សដទៃទៃៀតដដរដដលជាទរឿយៗតតូវបានបំផុសគំនិតទោយ

វិចិតតកម្មសិល្បៈនិងដូរ្យតនន្រី។ទេលមួយខ្ញំបានឈរសម្លឹងទមើល

ផ្ទាំងគំនូរមួយដ៏វិចិតតដដលបានគូរទោយវិចិតតករជនជាតិោណឺម៉ាកទ្មោះ

នវ្រានស៍ឆ្រាស្សមនចំណងទជើងថា សេចក្ដី ឈឺចាប់ ក្នុង េួនចបារ ។ 1

ផ្ទាំងគំនូរដ៏វិចិតតដដលបង្ហាញេរីភាេទតកៀមតកំទនោះេិេណ៌នាអំេរី

ការលុតជង្គង់ចុោះរបស់តេោះអង្គសទនង្រោះក្ញងសួនចបារទគតទសម៉ានរី។កាលតៃង់

កំេុងអធិស្ឋានទនាោះតស្ប់ដតមនទៃវតាមួយអង្គយាងចុោះមកគង់តបទកៀកនលឹង

តៃង់ឱបតកទស្បតៃង់ទោយតេោះពាហុទនទសចក្រីតសឡាញ់ជួយសតមល

ការឈឺចាប់ដដលជាជំនួយនិងការគាំតៃមកេរីស្ថានសួគ៌។

ដរាបណាដដលខ្ញំសញ្លឹងគិតេរីផ្ទាំងគំនូរទនោះទនាោះចិត្និងគំនិតខ្ញំកាន់ដត

ទពារទេញទៅទោយស្មរតរីទនភាេៃន់ភ្ន់និងការដលឹងគុណដ៏តជាលទតរៅ។

ខ្ញំអាចយល់បានបន្ិចបន្តួចេរីអ្រីដដលនលឹងទកើតទ�ើងទៅទេលតេោះអង្គសទនង្រោះ

ចាប់ទផ្ើមបញ្ចប់កិច្ចការទនជរីវិតរដមងស្លាប់ដ៏មហិមរបស់តៃង់ទោយទលើកោក់

មកទលើអង្គតៃង់នូវអំទេើបាបទាំងឡាយទនេិភេទោក។ខ្ញំទស្ើចសរទសើរចំទពាោះ

ទសចក្រីតសឡាញ់ដ៏ទលើសលប់និងទសចក្រីទមតាតាករុណាដដលតេោះវរបិតាមន

សតមប់បុតតាបុតតរីតៃង់។ខ្ញំទពារទេញទៅទោយកតញ្ញតាធម៌យា៉ាងតជាលទតរៅ

ចំទពាោះអ្រីដដលតេោះរាជបុតតាគាមនអំទេើបាបទាល់ដតទស្ោះតៃង់បានទធ្ើសតមប់

មនុស្សទោកទាំងេួងនិងសតមប់ខ្ញំ។

ពលិកម្មរបស់ពពរះរាជបុពរានៃពពរះ

ជាទរៀងរាល់ឆ្នាំទៅរដូវទនោះទយើងរំឭកចងចាំទហើយសញ្ប់សញ្លឹងេរីេលិកម្ម

ដដលតេោះទយស៊ូវតគរីស្ទបានទធ្ើសតមប់មនុស្សទោកទាំងអស់។

អ្រីដដលតេោះអង្គសទនង្រោះបានទធ្ើចាប់េរីទគតទសម៉ានរីទៅដល់គាល់កូថា

ជំនួសទយើងគឺទលើសេរីអ្រីដដលខ្ញំអាចយល់បានទៅទៃៀត។តៃង់បានទលើកោក់

មកទលើអង្គតៃង់នូវបន្ទញកទនអំទេើបាបរបស់ទយើងទហើយបានបង់ទ្្ដ៏អស់កល្

ជានិច្ចនិងជាចាំបាច់មួយដដលមិនដមនតគាន់ដតសតមប់ការរំលងដំបូងរបស់

អ័ោមដតប៉ុទណាណោះទនាោះទៃគឺដ្មទាំងសតមប់អំទេើបាបនិងការរំលងទនតេលលឹង

រាប់ទកាដិនាក់ដដលធ្លាប់មនជរីវិតទលើដផនដរី។េលិកម្មដ៏អស់កល្និងេិសិដ្ឋ

ទនោះបណាដាលឲ្យ«តេោះដដលមហិមទលើអ្រីៗទាំងអស់តតូវញ័រទោយស្រដត

ការឈឺចាប់ទហើយតតូវតចួចទោហិតទចញេរីតគប់រន្ធទញើសទហើយតតូវរងៃុក្ខតេម

ទាំងរូបកាយនិងវិញ្ញាណផង»(គ.និងស.19:18)។

តៃង់រងៃុក្ខសតមប់ខ្ញំ។

តៃង់រងៃុក្ខសតមប់អ្ក។

ទៅទេលខ្ញំសញ្ប់សញ្លឹងេរីេលិកម្មដ៏មនអត្ថន័យឧត្ញងឧត្មបំផុតទនោះ

ទនាោះតេលលឹងខ្ញំទពារទេញទៅទោយកតញ្ញតាធម៌។វាទធ្ើឲ្យខ្ញំមនចិត្រាបទាប

ទដើម្រីដលឹងថាមនុស្សទាំងអស់ដដលៃៃួលយកអំទណាយទានទនោះទហើយ

ថារាយដួងចិត្ទៅតៃង់អាចៃៃួលការអភ័យទទាសទហើយសមអាតេរីអំទេើបាប

ទាំងឡាយរបស់ខ្តួនទទាោះជាអំទេើបាបរបស់េួកទគទ្មកខ្ក់ឬបន្ទញករបស់េួកទគ

ធ្ងន់យា៉ាងណាក៏ទោយ។

ទយើងអាចតតូវបានទធ្ើឲ្យស្អាតនិងបរិសុៃ្ធស្ជា្្មរី។ទយើងអាចតតូវបាន

ទតបាសទោោះទោយេលិកម្មដ៏អស់កល្ទនតេោះអង្គសទនង្រោះដ៏ជាៃរីតសឡាញ់។

ត�ើៃរណាៃឹងលួងតោមចិ�្តត�ើង?

ទទាោះជាយា៉ាងណាក៏ទោយគាមនទយើងណាមនាក់ដដលនលឹងមនបៃេិទស្ធន៍

តជាលទតរៅដូចជាអ្រីដដលតេោះអមចាស់តៃង់បានរងៃុក្ខទនាោះទៃទយើងមនាក់ៗនលឹងមន

តគាដ៏អាប់អួរទហើយល្រីងជូរចត់—ជាទេលដដលភាេទស្កទៅនិងៃុក្ខតេួយ

សារលិខិតគណៈប្រធានទីមួយខខមិនាឆ្នាំ2015

ត្រូវបានឱបត្រសោបសោយ
ត្រះពាហុននសេច្រ្ដីតេឡាញ់របេ់ត្រង់

តោ�ពបធាៃត�ៀត�ើរតេហ្វេុជដូហ្វ

ទីប្ររឹក្សាទីពីរក្្នុងគណៈប្រធានទីមួយ
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របស់ទយើងទមើលទៅវ្ក់ដូចជាធំទធងជាងអ្រីដដលទយើងអាចតទាំតៃបានទៅ

ទៃៀត។នលឹងមនតគាជាទតចើនដដលបន្ទញកនិងវិប្ដិស្រីទនអំទេើបាបរបស់ទយើង

ធ្លាក់សង្កត់ទលើទយើងទោយគាមនតតាតបណរី។

យា៉ាងណាក្រីតបសិនទបើទយើងថារាយដួងចិត្ទយើងទៅកាន់តេោះអមចាស់អំ�ញងតគា

លំបាកទាំងទនាោះតៃង់តបាកដជានលឹងតជាបទហើយតេោះតតមិោះជាមិនខាន។តៃង់

ដដលរងៃុក្ខទោយមិនគិតេរីតេោះអង្គឯងសតមប់ទយើងក្ញងសួនចបារទគតទសម៉ានរី

និងទៅទលើទឈើឆ្កាងនលឹងមិនៃុកទយើងទចាលឲ្យកំតពាឯកាទ�ើយ។តៃង់នលឹង

េតងលឹងទលើកៃលឹកចិត្ទហើយតបទានេរដល់ទយើង។តៃង់នលឹងឱបតកទស្បទយើង

ទោយតេោះពាហុទនទសចក្រីតសឡាញ់របស់តៃង់។

តៃង់នលឹងដ្រកសាទយើងឲ្យទលើសជាងទៃវតាទៅទៃៀត។

តៃង់នលឹងតបទានឲ្យទយើងនូវេរជ័យលួងទោមចិត្ការទតបាសឲ្យជាទសចក្រី

សង្លឹមនិងការអភ័យទទាស។

ដ្ិតតៃង់ជាតេោះអង្គទតបាសទោោះទយើង។

អង្គសទនង្រោះជរីវិតទយើង។

តេោះអង្គសទនង្រោះដ៏ទេញទោយទសចក្រីទមតាតាករុណានិងតេោះដ៏បរិសុៃ្ធ។

កំណ�់ចំណាំ

1.បេ្ជិតដដលដ្្ងទៅក្ញងបុណ្យសេរបស់នវ្រានស៍ឆ្រាស្សបានមនតបស្សន៍ថា«វិចិតតកម្មរបស់
ទោកបង្ហាញទហើយទមើលទៅវ្ក់ដូចជាទលើសេរីទៃសនកថាទៅទៃៀត»(អិមមរីលរីប៊ូឆ្ណាន
វីត�ក់«History of Artists’ Lives Gives Greater Context for Exhibit»
Deseret News,ទ្្ងៃរី29ដខកញ្ញា2013,deseretnews.com)។

ការបង្រៀនងេញពីសារលិខិតងនះ

ពីមុនអ្ក្្រងបងៀនសូមខសវែងរក្ការដរឹក្នាំពីបពរះវិញ្ញាណ្ររិសុទ្ធងដើម្ីជួយអ្ក្ឲ្យយល់ពី

តបមូវការពិតបរាក្ដរ្រស់មនុស្សខដលអ្ក្្រងបងៀន។ងៅងពលអ្ក្ខែក្ចាយការដក្បសង់

ងែញពីសារលិខិតរ្រស់ប្រធានអុជដូហវែសូមខ្លែងទី្រនាទាល់ពីបពរះអង្គសង្គ្ររះនិងពីពលិក្ម្ម

ងបរាសងោរះរ្រស់បទង់។សូមគិតពីការសួរសំណួរងៅមនុស្សខដលអ្ក្្រងបងៀនពីអត្ថន័យនន

ដគ្វាយធួនបទង់និងពីរង្រៀ្រខដលងគទទួលអារម្មណ៍ននការលួងងោមែិត្តពីបពរះអម្ចាស់ក្្នុង

«បរាអា្រ់អួរងហើយលវែីងជូរែត់»។

យុវវ័យ

ជ័យជំនះតាមរយៈ្ពះងយស៊ូវ្្ីស្ទ
ត្មរះព�ូវបាៃដកតចញ

ខ្នុំរានម្ន្រញ្ហា្ររិងោគហួសក្ំណត់ការងោមោភស៊ីរ្រស់ខ្នុំរាន្រណ្ដាលឲ្យម្នទុក្្ខងោស

្ររាជ័យនិងការខក្ែិត្តដ៏ធំ។ខ្នុំម្នអារម្មណ៍អស់ក្ម្លាំងងពលខដលខ្នុំពយាយាមយក្ឈ្រះ

ងលើ្រញ្ហាងនរះ។

អស់រយៈងពលជាយូរខ្នុំរាន្រដិងសធងចាលោពពិតខដលថាដគ្វាយធួនរ្រស់បពរះអង្គ

សង្គ្ររះពុំបតរឹមខតជួយសង្គ្ររះងយើងខត្រ៉ុងណ្ណរះងទខ្មោំងងបរាសងោរះងហើយងធវែើឲ្យងយើង

បគ្រ់លក្្ខណ៍ងទៀតផងងហើយការណ៍ងនរះក្៏អនុវត្តែំងោរះទម្លា្រ់មិនល្អននការ្ររិងោគហួសក្ំណត់

កាលពីមុនរ្រស់ខ្នុំខដរ។

ខ្នុំរានសងបមែែិត្តថាវាយខលែលួនដល់បពរះអង្គសង្គ្ររះ។ខ្នុំរានអធិសាឋាន។ខ្នុំរានទទួល

សារល់ោពទន់ងខសាយខ្នុំងោយងសាមោរះអស់ពីែិត្តនិងតបមូវការរ្រស់ខ្នុំក្្នុងការទទួលរានបពរះគុណ

លំោ្រ់ងនារះខ្នុំរានសូមបពរះវរ្រិតាសួគ៌ឲ្យប្រោនពរដល់ខ្នុំងោយនូវជំនួយដ៏ងទវោពងៅងពល

ខាងមុខ។ងៅរាបតីងនារះខ្នុំរានទទួលអារម្មណ៍ងជឿជាក្់ពីបពរះវរ្រិតាដ៏ជាទីបសឡាញ់ថាបទង់

ម្នបពរះរាជ្រំណងដ៏ធំងដើម្ីជួយ្រុបតាបទង់និងបពរះងែសាដាខដលមិនអាែគណនារានងដើម្ី

សងបមែ្រំណងងនារះ។

ចា្រ់តាំងពីរាបតីងនារះមក្ែំណីអាហារពុំម្នអានុោពមក្ងលើខ្នុំដូែកាលពីមុនងទៀត

ង�ើយ។ខ្នុំដរឹងថាបពរះងយស៊ូវបគីស្ទគឺជាងដើមងហតុនាំឲ្យខ្នុំម្នោពងជាគជ័យ។ខ្នុំយល់ដរឹង

ដូែជា្រ៉ុលផងខដរថា«ខ្នុំអាែនរឹងងធវែើបគ្រ់ោំងអស់រានងោយសារបពរះបគីស្ទខដលបទង់ែងបមើន

ក្ម្លាំងដល់ខ្នុំ»(ភីលីព4:13)។ងហើយខ្នុំពយាយាមមិន្រំងភលែែងមងរៀនមួយងទៀតពី្រ៉ុលខដល

ថា«អរបពរះគុណដល់បពរះអង្គពីងបោរះបទង់ប្រោនឲ្យងយើងរាល់រានាម្នជ័យជំនរះងោយសារ

បពរះងយស៊ូវបគីស្ទ»(ក្ូរិន្ូសទី115:57)។

កុមារ

្ពះអមាចាស់នឹរលួរងោមេិត្តអ្នក

សូមសួរសម្ជិក្បគួសារឬមិត្តភក្្ិណ្ម្នាក្់អំពីបរាខដលពួក្ងគធាលា្រ់ម្នអារម្មណ៍

លួងងោមែិត្តងោយបពរះអង្គសង្គ្ររះ។សូមពយាយាមគិតពីបរាខដលបពរះអង្គសង្គ្ររះ

រានលួងងោមែិត្តអ្ក្។អ្ក្អាែគូររូ្រខដល្រគ្ហាញពី្រទពិងសាធន៍មួយងហើយព្យលួរវាងៅងលើ

ក្បាលដំងណក្ងដើម្ីរំឭក្ដល់អ្ក្ថាបពរះងយស៊ូវបគីស្ទនរឹងខតងខតងៅចាំជួយអ្ក្ជានិែ្ច។
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សារលិខិតបង្រៀនសួរសុខទុក្ខមិនាឆ្នាំ2015

នេះជាផ្នែកនេគំរូមួយអំពីសារលិខិតបន្រៀេសួរសុខទុក្ខ
ផែលឆ្លះបញ្ចាំរពីលក្ខណៈរបស់្ពះអរ្គសន្គ្រះ។

ជារ�ឿយៗ កា�អត់ធ្មត់ តតរូវបាន រេ ចាត់ទុក 

ថា ជា និស្ស័យ ស្ងាត់រសងៀម រ�ើយ អកម្ម 

ប៉ុននតែ តបធាន រ�ៀរ�ើ� រអស្វ អុជដរូ�្វ ទីតបរឹកសា ទី 

ពី� ក្នុង េណៈតបធាន ទី មួយ បាន មាន តបស្សន៍ 

ថា «កា�អត់ធ្មត់ ពុំ នមន ជា កា�តរាំតទ ដ៏ អកម្ម ឬ 

កា�មិន តបតពរឹតតែ អ្វី រាល់នតរស្ះ រោយ រតរះ នត 

កា�ភស័យខ្លាច �បស់ រយើង រោះ រទ ។ «កា�អត់ធ្មត់ 

មាន នស័យ ថា ជា កា� �ង់ ចាំ និង កា�កាន់ខ្ជាប់ យ៉ាង 

សកម្ម ។ វា មាន នស័យ ថា កា�ស្ិត រៅ ជាមួយ អ្វី 

មួយ. . .ររាះជា បំណង តបាថានា នន ដួងចិតតែ �បស់ 

រយើង តតរូវបាន ពនយា រពល យ៉ាង ណា ក៏ រោយ ។ 

កា�អត់ធ្មត់ ពុំ តរាន់នត ជា តបកាន់ខ្ជាប់ ធម្មតា រោះ រទ 

វា េឺ ជា តបកាន់ខ្ចាប់ បាន យ៉ាង ល្អ!»

ក្នុង ជីវិត �នមងស្លាប់ �បស់ រយើង តពះវ�បិតាសួេ៌ 

រយើង បាន រ�ៀបចំ នែនកា� សតមាប់ រយើង—នដល 

ជា បុតតាបុតតី ខ្ង វិញ្ញាណ—រ�ើយ រយើង បាន 

នតសក ស្ទ� ចំររះ ឱកាស មក រកើត រៅ រលើ 

នែនដី (សរូម រមើល យ៉រូប 38:7) ។ រៅ រពល រយើង 

រតជើស រដើម្ី សតមប ឆន្ៈ �បស់ រយើង ឲ្យ តសប រៅ 

នរឹង តពះ�ឫទស័យ តពះ ក្នុង តរា នន ជីវិត រលើ នែនដី 

�បស់ រយើង រោះ តទង់ «នរឹង យក [រយើង] រធ្វើ ជា 

រតេឿង ឧបក�ណ៍ មួយ ក្នុង តពះ�សតែ [តទង់] ដល់ 

កា�សរ្គ្រះ តពលរឹង ជា រតចើន» (អាលមា៉ា 17:11) ។

តបធាន អុជដរូ�្វ បាន បនតែ មាន តបស្សន៍ ថា 

«កា�អត់ធ្មត់ មាន នស័យ ថា កា�ទទួលយក អ្វី នដល ពុំ 

អាច ផ្លាស់ប្ដូ� បាន រ�ើយ តបឈមមុខ នរឹង វា រោយ 

លក្ខណៈរបស់្្រះងេស៊ូវ្្រីស្ទ៖
ការអត់្រាំនិរការអត់ធ្មត់

ចិតតែ កាលាហាន តពះេុណ និង រសចកី្ ជំរនឿ ។ វា 

មាន នស័យ ថា ‹តពម ទទួល នរូវ អ្វីៗ រាំងអស់ នដល 

តពះអមាចាស់ តទង់ ទត រ�ើញ ថា ល្អ ដរូចជា ករូនរក្មង 

តពម រធ្វើតាម ឪពុក ខ្លួន ដរូរចានាះ› [ម៉រូស្យ 3:19] 

។ រៅ ទីបញ្ចប់ កា�អត់ធ្មត់ មាន នស័យ ថា ‹�ឹងបុរឹង 

និង ខ្ជាប់ខ្លួន រ�ើយ ឥតនប�រចញ ក្នុង កា�កាន់ 

តាម បញ្ញតតែិ រាំងឡាយ នន តពះអមាចាស់› [នីន�្វទី 

1 2:10] រ�ៀងរាល់ រពល រ�ៀងរាល់ ន�ង ររាះជា វា 

លំបាក ក្នុង កា�រធ្វើ យ៉ាង ណា ក៏ រោយ» ។ 1

ខគម្ពីរបន្ថែម
ទំនុក ដំរកើង 40:1; កាឡាទី 5:22–23;  

រពតតុស ទី 21:6; អាលមា៉ា 17:11

ដកស្រង់ចេញពពីសពរះគម្ពីរ

បទេម្ី� រាំងរនះ តបាប់ រយើង ថា ក្នុង ជីវិត រលើ 

នែនដី �បស់ រយើង រយើង េួ�នត «ចរូ� មាន ចិតតែ អត់ធន់ 

ក្នុង កា�ឈឺចាប់ ដ្ិត [រយើង នរឹង] មាន ដ៏ រតចើន» ។ 

តពះ បាន តបរាន ដល់ រយើង នរូវ កា�សនយា លួងរោម 

រនះ ថា «ចរូ� តរាំតទ ចុះ ដ្ិត រមើល ន៏ រយើង រៅ 

ជាមួយ នរឹង អ្ក េឺ ដរាប ដល់ អស់ មួយ ជីវិត �បស់ 

អ្ក (េ. និង ស. 24:8) ។

រ�ឿង ក្នុង តពះេម្ី� ប�ិសុទ្ធ ខ្ង រតកាម រនះ េឺ ជា េំ�រូ 

មួយ នន កា�អត់ធ្មត់ និង រសចក្ី ជំរនឿ ។

«រ�ើយ មាន តសតែី មានាក់ មាន ជំងឺ ធាលាក់ ឈាម ១២ 

ឆ្នាំ មក រ�ើយ. . .បាន រល់ តពះពសតែ [តពះតេីស្] 

៖ រ�ើយ ភ្លាម រោះ ជំងឺ ធាលាក់ ឈាម �បស់ រាត់ បាន 

[ជា] មួយ �ំរពច ។

«តពះរយស៊រូវ មាន តពះបន្ដូល សួ� ថា. . . អ្ក 

ណា រល់ ខ្នុំ ៖ ដ្ិត ខ្នុំ ដរឹង ថា មាន ឫទ្ធិ ែសាយ 

រចញ ពី ខ្នុំ រៅ រ�ើយ ។

«រ�ើយ កាល តសតែី រោះ បាន រ�ើញ ថា ោក់ 

ខ្លួន មិន កំបាំង រទ រោះ ក៏ ចរូល មក រាំង ញស័� �ន្ធត់ 

ែតែលួល ខ្លួន រៅ ចំររះ តទង់ ទរូល រៅ មុខ មនុស្ 

រាំង អស់ ពី រ�តុ នដល ោង រល់ តទង់ រ�ើយ 

ពី នបប នដល ោង បាន ជា ភ្លាម ១ �ំរពច ែង ។

«រ�ើយ តទង់ មាន តពះ បន្ដូល រៅ ោង ថា ចរូ� 

សង្រឹម រ�ើង ករូន តសី រអើយ ៖ ដ្ិត រសចកតែី ជំរនឿ 

ោង បាន សរ្គ្រះ ោង រ�ើយ ចរូ� រៅ រោយ 

សុខ ស្នតែ ចុះ។ (លរូកា 8:43–48) ។

ដរូចជា តសតែី �រូប រោះ នដ� រយើង អាច �ករ�ើញ 

ព�ជស័យ និង កា�លួងរោមចិតតែ េឺ ជា 

កា�រតបាសឲ្យជា រៅ រពល រយើង រឈាង រៅ �ក 

តពះរយស៊រូវតេីស្—នដល ដគ្វាយធួន តទង់ អាច 

រតបាស រយើង ឲ្យ ជា បាន ។

កំណត់ចំណាំ

1. រ�ៀរ�ើ� រអស្វ អុជដរូ�្វ «បនតែ ក្នុង ភ្ពអត់ធន់» Liahona 
នខ ឧសភ្ ឆ្នាំ 2010 ទំពស័� 57, 59 ។
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្រូមពិចារណាេំណុេច្រះ

រចញ ពី ដំរណើ�រ�ឿង ក្នុង លរូកា 8 រតើ កា�អត់ធ្មត់ ជា 
រតចើន ឆ្នាំ �បស់ តសតែី �រូប រនះ មាន លក្ខណៈ ដរូចរម្ច 
រ�ើយ រតកាយ មក រសចក្ី ជំរនឿ �បស់ រាត់ រលើ 
តពះរយស៊រូវតេីស្ តតរូវ បាន ែ្ល់ ែល ឲ្យ មក វិញ យ៉ាង 
ដរូចរម្ច ?

សូមសិកសាឯកសារនេះនោយការអធិសាឋាេន�ើយពយាយាមយល់ែឹរេូវអ្ីផែល្តូវផែកចាយ។នតើការយល់ែឹរពីផខសែជីវិត

េិរនបសកកម្មរបស់្ពះអរ្គសន្គ្រះេឹរព្រឹរនសែក្ីជំនេឿរបស់អនែកនៅនលើ្ទរ់ន�ើយ្បទាេពរែល់អនែកទាំរឡាយ

ណាផែលអនែកនមើលផែតាមរយៈការបន្រៀេសួរសុខទុក្ខបាេនោយរនបៀបណា?ស្រាប់ព័ត៌រាេបផេថែមសូមែូលនៅ

reliefsociety.lds.org.

សេចក្ដីជំស�ឿកករុមក្រួសារការេស្គ្រោះ


