សេចក្ដីជូនដំណឹង
កាលបរិច្ឆេទ ៖

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦

ជូនចំពោះ ៖

ពួកអ្នកមានសិទអំ
្ធិ ណាចទូទៅ, ពួកច
 ិតសិបនាក់ប ្រចាំតំបន់,

ប្រធានស្តេក, ប្រធានបេសកកម្ម និង ប្រធានមណ្ឌល,

ប៊ីស្សព និង ប្រធានសាខា, សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សាស្ដេក និង

ក្រុមប្រឹក្សាវួដ
មកពី ៖

ក្រុមប្រឹក្សាប្រតិបត្តិបព្វជិតភាព និង ក្រុមគ្រួសារ ( ៨០១-២៤០-២១៣៤ )

កម្មវ ត្ថុ ៖

ការងារបម្រើដល់ម
 នុស្សដែលប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្
 នា

ឥឡូវនេះ ធនធាននានាដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពទាក់ទងនឹងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្
 នា មានសម្រាប់

បុគ្គលម្នាក់ៗ ក្រុមគ្រួសារ និង ក្រុមប្រឹក្សាវួដមានដូចខាងក្រោមនេះ ៖

• « ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា » ដាក់ច
 ូលនៅក្នុងប្រធានបទដំណឹងល្អ នៅល�ើ LDS.org ( សូមម�ើល
ឯកសារភ្ជាប់ )

• ការបង្រៀនរបស់សាសនាចក្រ ( សូមម�ើលឯកសារភ្ជាប់ )
• សំណួរដែលបានសួរជា
 ញឹកញាប់ ( សូមម�ើលឯកសារភ្ជាប់ )
•	គេហទំព័រ Mormonandgay.lds.org មានជាភាសាអង់គ្លេស
• ធនធានអំពីការងារបម្រើ (ministering.lds.org) មាន ១០ ភាសាសម្រាប់សមាជិកនៃក្រុមប្រឹក្សា
វួដ និងក្រុមប្រឹក្សាស្ដេក តាមរយៈធនធានអ្នកដឹកនាំ និងស្មៀននៅល�ើ LDS.org។

ធនធានទាំងនេះអាចនឹងត្រូវបានពិនិត្យម�ើលនៅក្នុងការប្រជុំក្រុមប្រឹក្សាស្ដេក ឬវួដ ។

ការបកប្រែនៃ Notice,

25 October 2016: Ministering to People with Same-Sex Attraction។ Cambodian។
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ការប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្
 នា

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦

ដកស្រង់ចេញមកពីប ្រធានបទដំណឹងល្អនៅគេហទំព័រ topics.lds.org៖
ការប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្
 នាសំដៅទៅល�ើការប្រតិព័ទ្ធទៅល�ើមនុស្សម្នាក់ដែលមានភេទដូចគ្ខា
នា ងសតិអា
 រម្មណ៍ ខាងរូបកាយ

ឬខាងផ្លូវភេទ ។ ការជាប់ទា
 ក់ទងនឹងការប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្នា គឺពុំដូចគ្នាទេចំពោះមនុស្សគ្រប់រូប ។ មនុស្សខ្លះអាចនឹងមាន

អារម្មណ៍ប្រតិព័ទ្ធយ៉ាងខ្លាំងទៅមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នា ខណៈដែលមនុស្សខ្លះទ�ៀតអាចនឹងមានអារម្មណ៍ប្រតិព័ទ្ធទៅល�ើ
មនុស្សទាំងពីរភេទ ។

សាសនាចក្របង្ហាញពីលក្ខណៈខុសគ្នារវាងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា និងឥរិយាបទនៃការរួមភេទដូចគ្នា ។ មនុស្សដែល

មានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬត្រូវបានស្គាល់ថាជា
 មនុស្សខ្ទើយប្រុស មនុស្សខ្ទើយស្រី ឬមនុស្សខ្ទើយ អាចចុះ និងរក្សា

សេចក្ដីសញ្ញាជា
 មួយព្រះ ហ�ើយចូលរួមក្នុងសា
 សនាចក្រដោយពេញលេញ និងដោយសក្ដិសម ។ ការស្គាល់ថាជា
 មនុស្ស

ខ្ទើយប ្រុស មនុស្សខ្ទើយស្រី ឬមនុស្សខ្ទើយ ឬ មានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា គឺពុំមែនជាអំព�ើបាបនោះទេ ហ�ើយកម
៏ ិនបានហាម
ប្រាមមិនឲ្យចូលរួមក្នុងសា
 សនាចក្រ មានការហៅបម្រើ ឬចូលរួមក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធនោះដែរ ។

ភាពបរិសុទខា
្ធ ងផ្លូវភេទ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សុភមង្គលរបស់យ�ើង ។ ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវ

ភេទ ត្រូវបានរក្សាសម្រាប់បុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ដែលបានរ�ៀបការ និងបា
 នសន្យាថាមានភក្ដីភាពចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក

ទាំងស្រុង ។ ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទរវាងបុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ដែលពុំបានរ�ៀបការ ឬរវាងមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នា គឺ

ល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យដ៏សំខាន់បំផុតមួយរបស់ព្រះវរបិតាដែលគង់នៅស្ថានសួគរ៌ បស់យ�ើង ហ�ើយវារាំងស
 ្ទះដល់ការរីកចម្រើន

ដ៏អ
 ស់កល្បជានិចរ្ច បស់យ�ើង ។ មនុស្សដែលមានចេតនាខាងផ្លូវភេទណាមួយដែលល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យនៃព្រហ្មចារីភាព

អាចត្រូវបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការកែប្រែចិត្ត ។ ក្នុងនាមជាអ
 ្នកដ�ើរតាមព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងជ
 ំទាស់ន
 ឹងឥរិយាបទ

អសីលធម៌ ហ�ើយព្យាយាមដ�ើម្បីប្រែក្លាយដូចជាទ្រង់ ។ យ�ើងស្វែងរកការណែនាំម
 កពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធ និងជំនួយមកពី

ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ដែលស្គាល់រប�ៀបជួយដល់យ�ើង នៅពេលយ�ើងត្រូវបានល្បួង ( សូមម�ើលកូរិនថូសទី ១ ១០:១៣,គ និង ស

៦២:១) ។ ប្រសិនប�ើយ�ើងចុះចា
 ញ់តា
 មការល្បួងខាងផ្លូវភេទ ហ�ើយល្មើសនឹងច្បាប់ព្រហ្មចារីភាព នោះយ�ើងអាចប្រែចិត្ត អាច

ត្រូវបានអភ័យទោស ហ�ើយចូលរួមនៅក្នុងការរាប់អានពេញលេញក្នុងសាសនាចក្រ ។

យ�ើងអាចនឹងមិនដឹងជាក់លាក់ថា
 ហេតុអ្វីមនុស្សខ្លះមានអារម្មណ៍ប្រតិព័ទ្ធអ្នកដទៃដែលមានភេទដូចគ្នានោះទេ ប៉ុន្តែចំពោះ

មនុស្សខ្លះវាគ
 ឺជាភា
 ពពិតដ
 ៏ស្មុគស្មាញម
 ួយ ហ�ើយវាជាចំណែកនៃបទពិសោធន៍ម
 នុស្សលោក ។ ព្រះអង្គសង្គ្រោះ ព្រះយេស៊ូវ

គ្រីស្ទ ទ្រង់ញាណដឹងដ៏ឥតខ្ចោះអំពីឧបសគ្គទា
 ំងអស់ដែលយ�ើងជួបនៅល�ើផែនដីនេះ ហ�ើយយ�ើងអាចត្រឡប់ទៅរកទ្រង់

សូមការលួងលោមចិត្ត អំណរ ក្ដីសង្ឃឹម និងការដឹកនាំ ( សូមម�ើលអាលម៉ា ៧:១១-១២) ។ មិនថាយ�ើងជួបនឹងឧបសគ្គ

អ្វីខ្លះក្នុងជ
 ីវិតនេះទេ យ�ើងទាំងអស់គ្នាគឺជាកូនចៅរបស់ព្រះ ដែលសមនឹងទ
 ទួលយកនូវសន្ដានចិត្តល្អ និងក្ដីមេត្ក
តា រុណា

ពីគ្នាទៅវិញទៅមក (រ៉ូម ៨:១៦-១៧) ។ នៅពេលយ�ើងបង្កើតបរិយាកាសគាំទ្រគ្នា នោះយ�ើងស្ថាបនាសេចក្ដីសប្បុរស និង

សេចក្ដីអាណិតអាសូរដ
 ល់គ្នាទៅវិញទៅមក ហ�ើយទទួលបានផលប្រយោជន៍មកពីទស្សនវិស័យ និងជ
 ំន�ឿរួមគ្រនា បស់យ�ើង ។

ការបកប្រែនៃ Same-Sex

Attraction Cambodian។
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ការបង្រៀនរបស់សាសនាចក្រ
ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០១៦

ដកស្រង់ចេញមកពី mormonandgay.lds.org។
ព្រះទ្រង់ស្រ
 ឡាញ់កូនចៅរបស់ទ ្រង់គ ្រប់រប
ូ
គ្មានអ្វីដែលបង្ហាញព
 ីជម្រៅនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងកា
 រជួយរបស់ព្រះបានពេញលេញជាងព្រះឆន្ទៈដ�ើម្បីលះបង់ព្រះរាជបុត្រារបស់

ទ្រង់ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើង ដែលជាកូនចៅរបស់ទ្រង់ អាចយកឈ្នះល�ើសេចក្ដីស្លាប់ ហ�ើយទទួលបានជីវិតដ៏អ
 ស់កល្បជានិច្ចនោះទេ ។ « ដ្បិត

ព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សលោកដល់ម
 ្ល៉េះបានជាទ្រង់ប្រទានព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែ១ ដ�ើម្បីឲ្យអ្នកណាដែលជ�ឿដល់ព្រះរាជបុត្រា នោះ

មិនត្រូវវិនាសឡ�ើយ គឺឲ្យមានជីវិតអ
 ស់កល្បជានិចវ្ច ិញ » (យ៉ូហាន ៣:១៦) ។ គ្មានអ
 ្វីដែលបង្ហាញពីសេចក្ដីស្រឡាញ់រ បស់ព្រះយេស៊ូវ

គ្រីស្ទប្រស�ើរជាងព្រះឆន្ទៈល
 ះបង់ព្រះជន្មរបស់ទ្រង់ធ្វើឲ្យធួននឹងអំព�ើបាបរបស់មនុស្សលោក បង់ថ្លៃសងរាល់ការរងទុក្ខ និងភា
 ព

អយុត្តិធម៌ ហ�ើយផ្ដាចច
់ ំណងសេចក្ដីស្លាបរ់ បស់មនុស្សទាំងអស់នោះទេ ( សូមម�ើលអាលម៉ា ៧:១១-១៣) ។ « គ្មានអ
 ្នកណាមានសេចក្ដី

ស្រឡាញ់ធំជាងនេះ គឺដែលអ្នកណានឹងប
 ្ដូរជីវិត ជំនួសពួកសម្លាញរ់ បស់ខ្លួននោះទេ » (យ៉ូហាន ១៥:១៣) ។

នៅក្នុងសុន្ទរកថាសន្និសីទទូទៅខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៩ ប្រធាន ឌ�ៀថ�ើរ អេហ្វ អុជដុហ្វ បានពិពណ៌នាអំពីសេចក្ដីស្រឡាញ់រ បស់ព្រះ ៖
« ព្រះមិនបានទតម�ើលមនុស្សតែសំបកក្រៅនោះទេ ។ ខ្ញុំជ�ឿជាក់ថា
 ទ្រង់មិនខ្វល់ឡ�ើយ ទោះជាយ�ើងរស់នៅក្នុងវ ិមាន ឬខ្ទម ទោះជា

យ�ើងមានរូបរាងសង្ហា ឬមិនស្រស់ស្អាត ទោះបីជា
 យ�ើងជាម
 នុស្សល្បីឈ្មោះ ឬគ្មានកេរ្តិ៍ឈ្មោះក្ដី ។ ទោះជាយ�ើងគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិ

គ្រប់គ្រាន់ក
 ្ដីក៏ព្រះស្រឡាញ់យ�ើងអស់ពីព្រះទ័យទ្រង់ដែរ ។ ទោះជាយ�ើងមិនបានលឥ
្អ តខ្ចោះ ក៏ព្រះស្រឡាញ់យ�ើងយ៉ាងលឥ
្អ តខ្ចោះ

ដែរ ។ ទោះជាយ�ើងមា
 នអារម្មណ៍ថាវ ង្វេងផ្លូវ ហ�ើយគ្មានត្រីវិស័យនាំផ្លូវក្ដី ក៏សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះឱបក្រសោបយ�ើងទា
 ំងស្រុងដែរ ។
« ទ្រង់ស្រឡាញ់យ�ើង ដោយសារតែទ្រង់ពោរពេញដោយទំហំនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់ដ៏បរិសុទ្ធ សុទ្ធសាធ និងព
 ុំអាចពិពណ៌នាបាន

ឡ�ើយ ។ យ�ើងសំខាន់ចំពោះព្រះពុំមែនដោយសារតែប្រវត្តិរូបរបស់យ�ើងនោះទេ ប៉ុន្ដែដោយសារតែយ�ើងគ
 ឺជាកូនចៅរបស់ទ្រង់ ។ ទ្រង់

ស្រឡាញ់យ�ើងគ្រប់ៗគ្នា » ( « សេចក្ដីស្រឡាញ់រ បស់ព្រះ » សន្និសីទទូទៅ ខែតុលា ឆ្នាំ ២០០៩ ) ។

ព្រះស្រឡាញ់យ�ើងទាំងអស់គ្នា ។ ទ្រង់ស្រឡាញ់ទាំងអ
 ្នកដែលមានជំន�ឿផ្សេង និងអ
 ្នកដែលគ្មានជំន�ឿ ។ ទ្រង់ស្រឡាញ់អ
 ្នកដែល

រងទុក្ខ ។ ទ្រង់ស្រឡាញ់អ
 ្នកមាន ក៏ដូចជាអ្នកក្រីក្រ ។ ទ្រង់ស្រឡាញ់មនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍ និងវប្បធម៌ ទាំងអ្នករ�ៀបការរួច ឬនៅលីវ
និងអ្នកដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬស្គាលថា
់ ជាមនុស្សខ្ទើយប្រុស មនុស្សខ្ទើយស្រី ឬមនុស្សខ្ទើយ ។ ហ�ើយ

ព្រះអម្ចាស់រំពឹងឲ្យយ�ើងធ្វើតាមគំរូទ្រង់ ។

យ�ើងត្រូវបា
 នបង្គាបឲ
់ ្យស្រឡាញ់ព្រះ និងស្រ
 ឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក
« ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់ព្រះអម្ចាស់ជាព្រះនៃឯងឲ្យអស់អំពីចិត្តអស់ពីព្រលឹង ហ�ើយអស់អំពគ
ី ំនិតឯ
 ង ។ នេះជាបញ្ញត្តិយ៉ាងសំខាន់ទី ១ ។
ហ�ើយបញ្ញត្តិទី ២ ក៏បែបដូចគ្នាគថា
ឺ « ត្រូវឲ្យស្រឡាញ់អ្នកជិតខាងដូចខ្លួនឯង » (ម៉ាថាយ ២២:៣៧–៣៩) ។

« នេះជាសេចក្បញ្ញ
ដី ត្តិរបស់ខ្ញុំ គឺឲ
 ្យអ្នករាល់គ្នាស្រឡាញ់ដល់គ្
 នាទៅវិញទៅមក ដូចជាខ្បានស្រឡាញ់
ញុំ
អ្នករាល់គ្នាដែរ » ( យ៉ូហាន
១៥:១២ ) ។

យ�ើងបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់រ បស់យ�ើងចំពោះព្រះ តាមរយៈការរក្សាបទបញ្ញត្តិរបស់ទ្រង់ ( សូមម�ើល យ៉ូហាន ១៤:១៥) និងតាមរយៈ

ការស្រឡាញ់គ្
 នាទៅវិញទៅមក ( សូមម�ើល យ៉ូហាន ១៣:៣៤) ។ ប្រសិនប�ើជា
 អ្នកមានសមាជិកគ្រួសារ ឬមិត្តម្នាក់ដែលជាប់ទា
 ក់ទងនឹង

ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬស្គាលថា
់ ជា
 មនុស្សខ្ទើយ សូមស្រឡាញ់ពួកគេ ។ ប្រធាន ហិនរី ប៊ី អាវរិង បានសង្កេតឃ�ើញថា
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« ប្រសិនប�ើអ្នកចង់នៅជិតនឹងនរណាម្នាក់ដែលអ្នកស្រឡាញ់ ប៉ុន្តែជាអ
 ្នកដែលនៅបែកពអ
ី ្នក នោះអ្នកដឹងថាត្រូវធ្វយ
ើ ៉ាងណាហ�ើយ ។ អ្នកនឹងរកវិធីមួយ

ដ�ើម្បីនិយាយនឹងពួកគេ អ្នកន
 ឹងស្ដាបព
់ ួកគេ ហ�ើយអ្នកនឹងរ កឃ�ើញដំណោះស្រាយធ្វើរ�ឿងទាំងឡាយសម្រាប់គ្នាទៅវិញទៅមក ។ កាលណាវាក�ើតឡ�ើង
កាន់តែញឹកញាប់ ហ�ើយបន្ដទៅកាន់តែយូរ នោះចំណងនៃសេចក្ដីស្រឡាញ់នឹងមា
 នកាន់តែជ្រាលជ្រៅ ។ ប្រសិនប�ើពេលវេលាជាច្រើនបា
 នកន្លងផុតទៅ
ដោយគ្មានការនិយាយ ការស្ដាប់ និងធ្វើអ្វីបន្ដិចសោះនោះ នោះចំណងទំនាក់ទំនងនឹងត្រូវទន់ខ្សោយ ។ ព្រះគល
ឺ ឥ
្អ តខ្ចោះ ព្រមទាំងមានគ្រប់ព្រះចេស្ដា

ហ�ើយអ្នក និងខ្ញុំ គឺជាមនុស្សរមែងស្លាប់ ។ ប៉ុន្តែទ្រង់គឺជាព្រះវរបិតារបស់យ�ើង ទ្រង់ស្រឡាញ់យ�ើង ហ�ើយទ្រង់ប្រទានឱកាសដូចគ្នានេះ ដ�ើម្បីឲ្យយ�ើងខិត
ទៅកាន់តែជិតនឹងទ្រង់ ក៏ដូចជាមិត្តម្នាក់ដែរ ។ ហ�ើយអ្នកនឹងធ្វើវាតាមរប�ៀបដែលស្រដ�ៀងគ្នានេះដែរគឺ ៖ ការនិយាយ ការស្ដាប់ និងការធ្វើ » ( To

Closer to God » សន្និសីទទូទៅខែមេសា ឆ្នាំ ១៩៩១ ) ។

Draw

អ្នកបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់អ្នកចំពោះព្រះតាមរយៈការស្រឡាញ់ និងកា
 របម្រើដល់អ
 ្នកដទៃ ។ ហ�ើយម�ើលចុះ យ�ើងសុំប្រាប់អ្នកនូវការណ៍ទា
 ំងនេះ

ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចមានប្រាជ្ញា ដ�ើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាអាចបានដឹងថា កាលណាអ្នករាល់គ្នានៅក្នុងការបម្រើដល់មនុស្សទូទៅ នោះអ្នករាល់គ្នាគ្រាន់តែនៅ
ក្នុងការបម្រើដល់ព្រះរបស់អ្នកតែប៉ុណ្ណោះ (ម៉ូសាយ ២:១៧) ។

ត�ើកា
 រស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកមានន័យយ៉ាងណា ? ប្រសិនប�ើស្រឡាញ់ ត្រូវតែចេះខ្វល់ខ្វាយ ។ ប្រសិនប�ើស្រឡាញ់ ត្រូវចេះស្ដាប់ ។ ប្រសិនប�ើ

ស្រឡាញ់ ត្រូវចេះរាប់រកគ្នា ។ ប្រសិនប�ើស្រឡាញ់ត្រូវចេះបំផុសគំនិត ។ សេចក្ដីស្រឡាញ់គឺជាច
 ំណុចខ្លឹមដែលយ�ើងជា
 មនុស្ស ដ្បិតយ�ើងជាកូនចៅរបស់

ព្រះ ហ�ើយ « ព្រះគឺជាសេចក្ដីស្រឡាញ់ » (យ៉ូហានទី ១ ៤:៨) ។ នៅពេលអាហារយប់ថ្ងៃចុងក្រោយ ព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបង្រៀនថា « គេនឹងដឹងថា អ្នក
រាល់គ្នាជាសិស្សរបស់ខ្ញុំ ដោយសារសេចក្ដីនេះឯង គឺដោយអ្នករាល់គ្មា
នា នសេចក្ដីស្រឡាញ់ដល់គ្
 នាទៅវិញទៅមក » ( យ៉ូហាន ១៣:៣៥ ) ។

បញ្ញត្តិឲ្យស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមក រួមមានទាំងឲ
 ្យស្រឡាញ់អ
 ្នកទាំងឡាយណាដែលពយ
ុំ ល់ឃ�ើញអំពីពិភពលោកនេះ ដូចជាយ�ើងយ
 ល់ឃ�ើញ ។ ដូច

ដែលអែលឌ�ើរ ដាល្លិន អេក អូក បានពន្យល់ថា
 ៖

« ក្នុងទំនាក់ទំនង និងកា
 លៈទេសៈជាច្រើនក្នុងជីវិត យ�ើងត្រូវតែរស់នៅក្នុងភាពខុសគ្នា។ ប�ើចាបា
ំ ច់ ភាពខុសគ្នារ បស់យ�ើងទាំងនេះ ពុគ
ំ ួរបដិសេធ ឬ

បោះបង់ចោលនោះទេ ប៉ុន្តែក្នុងនាមជាសិស្សរបស់ព្រះគ្រីស្ទ យ�ើងគួរតែរ�ៀនរស់នៅដោយសុខសាន្តជាមួយអ្នកដទៃ ដែលគ្មានគុណតម្លៃ ឬទទួលយក

ការបង្រៀនដែលពួកគេបានមាន។ ផែនការនៃសេចក្តីសង្រ្គោះរបស់ព្រះវរបិតា ដែលយ�ើងដឹងតាមរយៈវិវរណៈនៃការព្យាករ បានដាក់ឲ្យយ�ើងស្ថិតនៅក្នុង

ស្ថានភាពជីវិតរ មែងស្លាប់ ដែលយ�ើងត្រូវរក្សាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ទ្រង់។ វារួមមានទាំងកា
 រស្រឡាញ់អ្នកជ
 ិតខាងខ្លួនដែលមានវប្បធម៌ និងជំន�ឿខុស

គ្នា ដូចទ្រង់ស្រឡាញ់យ�ើង។ ដូចជាព្យាការីក
 ្នុងព្រះគម្ពីរម
 រមនម្នាក់បានបង្រៀនថា យ�ើងត្រូវតែឆ្ពោះទៅមុខដោយមាន ‹ សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ និង

មនុស្សទាំងអស់ › (នីហ្វៃទី ២ ៣១:២០) » ( « ការស្រឡាញ់អ្នកដទៃ និង ការរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមានភាពខុសគ្នា » សន្និសីទទូទៅខែ តុលា ឆ្នាំ

២០១៤ ។

សេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ព្រះ ពុំមែនជាលេសដោះសារអំព�ើបាបនោះទេ —« ដ្បិតយ�ើងជា
 ព្រះអម្ចាស់ ពុអា
ំ ចទតម�ើលអំព�ើបាប សូម្បីតែបន្ដិចបន្ដួចបាន

ឡ�ើយ »—ប៉ុន្តែគឺមានសេចក្អន្
ដី ទះសារចង់អភ័យទោសឲ្យ— « ប៉ុន្ដែអ្នកណា

ដែលប្រែចិត្ត ហ�ើយធ្វើតាមព្រះបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃព្រះអម្ចាស់ នោះនឹងបាន
អត់ទោស » ( គ . និង ស . ១:៣១–៣២) ។ ដូចគ្នានេះដែរ យ�ើងពុំគួរបន្ទាបបទដ្ឋានក្នុងការរស់នៅ និងកា
 រការពារបទបញ្ញត្តិរបស់ព្រះនោះទេ ប៉ុន្ដែដ�ើម្បីឆ្លុះ

ម�ើលឃ�ើញឲ្យពេញលេញនូវសេចក្ដីស្រឡាញ់រ បស់ព្រះ នោះយ�ើងត្រូវតែស្រឡាញ់គ្
 នាទៅវិញទៅមកដោយប�ើកចំហ និងទាំងស្រុង ដ�ើម្បីកុំឲ្យមាននរណា
ម្នាក់អាចមានអារម្មណថា
៍ ត្រូវគេបោះបង់ចោល ឬឯកោ ឬគ្មានក
 ្ដីសង្ឃឹមឡ�ើយ ។
ព្រះអង្គសង្គ្រោះមានការយល់ដឹងដឥ
៏ តខ្ចោះអំពកា
ី រលំបាកទាំងអស់របស់យ �ើង
« ដ្បិតឥឡូវនេះ យ�ើងម�ើលឃ�ើញបែបស្រអាប់ដូចជាដោយសារកញ្ចក់ តែនៅវេលានោះ នឹងឃ�ើញម
 ុខទល់ន
 ឹងម
 ុខ ឥឡូវនេះខ្ស្គា
ញុំ លម
់ ិនទាន់អ
 ស់ តែនៅ

វេលានោះ ខ្ញុំនឹងស្គាលវ់ ិញ ដូចជាព្រះទ្រង់ស្
 គាល់ខ្ញុំដែរ » (កូរិនថូសទី ១ ១៣:១២) ។

ក្នុងនាមជាមនុស្សរមែងស្លាប់ ការយល់ដឹងរបស់យ�ើងគឺមានកំណត់ ។ យ�ើងអា
 ចប្រកាសជាមួយនីហ្វៃថា យ�ើង « ដឹងថា
 ព្រះអង្គទ្រង់ស្រឡាញ់កូនចៅ
របស់ទ្រង់ ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ គង់តែខ្ញុំ មិនយល់ន័យនៃរ�ឿងទាំងអស់នោះទេ » ( នីហ្វៃទី ១ ១១:១៧) ។

នៅពេលយ�ើងស្វែងរកចម្លើយ និងការដឹកនាំក
 ្នុងការធ្វើដំណ�ើរផ្
 ទាល់ខ្លួនរ បស់យ�ើង នោះយ�ើងអា
 ចទុកចិត្តព្រះ និងទ
 ុកចិត្តល�ើព្រះចេស្ដានៅក្នុងការពលិកម្ម
ធួនរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ ។ នៅពេលព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទល�ើកដាក់មកល�ើព្រះអង្គទ្រង់នូវអំព�ើបាបនៃពិភពលោក ទ្រង់ក
 បា
៏ នភ្លក់គ្រប់ការឈឺចាប់ និងការ
រងទុក្ខដែលមនុស្សលោកគ្រប់រូបអាចមាន ៖

« ហ�ើយព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនឹងយាងទៅដោយរងការឈឺចាប់ និងទុក្ខវេទនា និងកា
 រល្បួងគ្រប់បែបយ៉ាងហ�ើយទ្រង់ធ្វយ
ើ ៉ាងនេះ គឺដ�ើម្បីឲ្យបានបំពេញនូវ

ពាក្យទាំងឡាយ ដែលបានចែងមកថា ទ្រង់ន
 ឹងល�ើកដាក់ល�ើខ្លួនទ្រង់នូវការឈឺចាប់ និងជំងទា
ឺ ំងឡាយរបស់រាស្ត្រទ្រង់ » (អាលម៉ា ៧:១១) ។
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អារម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ពមុំ ែនជាអំព�បា
ើ បទេ ហ�ើយយ�ើងអា
 ចជ្រើសរ�ើសរ ប�ៀបដ�ើម្បីឆ ្លើយត
 បនឹងវា

សាសនាចក្រពុំជំទាស់នឹងបុព្វហេតុនៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នានោះទេ ។ នៅក្នុងឆ្
 នាំ ២០០៦ អែលឌ�ើរ ដាល្លិន អេក អូក បានថ្លែងថា
 ៖
« សាសនាចក្រពុំជំទាស់នឹងបុព្វហេតុនៃការរងឥទ្ធិពល ឬទំនោរពីធម្មជាតិទាំងនេះ រួមមានទាំងអ
 ស់អ្នកដែលជាប់ទាក់ទងនឹងកា
 រប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នានោះ
ទេ » ( ការសម្ភាសជាមួយអែលឌ�ើរ ដាល្លិន អេក អូក និងអែលឌ�ើរ លែន ប៊ី វីកមែន ៖ « ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា » ក្នុងឆ្
 នាំ ២០០៦ ) ។
អារម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាព
 ុំមែនជាអ
 ំព�ើបាបទេ ។ អែលឌ�ើរ អិម រ័សុល បាឡឺដ បានថ្លែងថា
 ៖
« ចូរយ�ើងដឹងឲ្យបានច្បាស់ថា សាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយ ជ�ឿថា ‹ ការជាប់ទាក់ទងនឹងកា
 រប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាគ
 ឺជាភាព

ពិតដ៏ស្មុគស្មាញមួយចំពោះមនុស្សជាច្រើន › ។ ការប្រតិព័ទ្ធតែម្យ៉ាងគ
 ឺពុំមែនជាអ
 ំព�ើបាបទេ ប៉ុន្ដែការមានសកម្មភាពគជា
ឺ អំព�ើបាប ។ ទោះជាបុគ្គល

ម្នាក់ៗពុំជ្រើសរ�ើសមានការប្រតិព័ទ្ធប្រភេទនេះក្ដី ក៏ព
 ួកគេអាចជ្រើសរ�ើសរប�ៀបដ�ើម្បីឆ្លើយតបវាបានដែរ ។ សាសនាចក្រឈោងទៅជួយកូនចៅរបស់

ព្រះទាំងអស់ដោយសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងការយល់ចិត្ត រួមទាំង [ អ្នកទាំងឡាយដែលមានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ] › » ( «

Now! »Ensign ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ទំព័រ ២៩ ) ។

The Lord Needs You

ខណៈដែលការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាគ
 ឺពុំមែនជាអំព�ើបាបក្ដី តែវាអាចជាឧបសគ្គមួយ ។ ខណៈដែលមនុស្សម្នាក់ប្រហែលជាមិនបានជ្រើសរ�ើសដ�ើម្បីមាន

អារម្មណ៍ទាំងនេះក្ដី តែគាត់ ឬនាង អាចតាំងច
 ិត្តដ�ើម្បីរក្សាបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយរបស់ព្រះ ។ ឪពុកម្ដាយនៃកូនដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងកា
 រប្រតិព័ទ្ធភេទ

ដូចគ្នា ឬស្គាលថា
់ ជាមនុស្សខ្ទើយគួរតែជ្រើសរ�ើសដ�ើម្បីស្រឡាញ់ ហ�ើយឱបក្រសោបកូនម្នាក់នោះ ។ ក្នុងនាមជាសហគមន៍នៃសមាជិកសាសនាចក្រ

នោះយ�ើងគួរតែជ្រើសរ�ើសបង្កើតជាសហគមន៍មួយដែលមានការស្វាគមន៍ ។

« ហ�ើយទ្រង់អញ្ជើញយ�ើងទាំងអស់គ្នាឲ្យមករកទ្រង់ ហ�ើយទទួលទាននូវសេចក្ល្អ
ដី សប្បុរសរបស់ទ្រង់ ហ�ើយទ្រង់ពុំបដិសេធអ្នកណាម្នាក់ ដែលមករក

ទ្រង់ឡ�ើយ. . . មនុស្សទាំងអស់ដូចគ្នានៅចំពោះព្រះ » (នីហ្វៃទី ២ ២៦:៣៣) ។

មនុស្សដែលរស់នៅតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ព្រះ អាចចូលរួមន ៅក្នុងសា
 សនាចក្រដោយពេញលេញ
« ប្រាកដមែន ខ្ញុំយល់ឃ�ើញថា ព្រះមិនរ�ើសមុខអ្នកណា

ទេ » (កិច្ចការ ១០:៣៤) ។
ព្រះសន្យាថា ប្រសិនប�ើយ�ើងគោរពតាមក្រឹត្យវិន័យរបស់ទ្រង់ នោះយ�ើងនឹងមានអំណរដ៏អស់កល្បជានិច្ច ហ�ើយទ្រង់នឹងរ ក្សាការសន្យារបស់ទ្រង់ជានិច្ច ។

ច្បាស់ណាស់ មនុស្សដែលមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬស្គាលថា
់ ជា
 មនុស្សខ្ទើយអាចធ្វើ និងរ ក្សាការសន្យាទាំងឡាយចំពោះព្រះ ។
ពួកគេអាចដ�ើរនៅក្នុងពន្លឺរបស់ទ្រង់ ។ ពួកគេអាចចូលរួមនៅក្នុងសាសនាចក្រដោយពេញលេញ ។

« ប�ើសិនជាសមាជិកមានអារម្មណ៍ស្រឡាញ់ម
 នុស្សភេទដូចគ្នា ប៉ុន្ដែមិនជាប់ពាក់ព័នន
្ធ ឹងការប្រព្រឹត្តរួមភេទដូចគ្
 ណា
នា
មួយទេ នោះពួកអ
 ្នកដឹកនាំគួរតែ

គាំទ្រ និងល�ើកទ
 ឹកចិតពួ
្ត កគេនៅក្នុងការតាំងចិតពួ
្ត កគេឲ្យរស់នៅតាមច្បាប់ព្រហ្មចារីយភាព និងដ�ើម្បីគ្រប់គ្រងគំនិតម
 ិនសុចរិតនោះ ។ សមាជិកទាំងនេះ

អាចទទួលបានការហៅឲ្យបម្រើក្នុងសាសនាចក្រ ។ ប�ើសិនជាព
 ួកគេមានភាពសក្ដិសម ហ�ើយមានគុណសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តាមរប�ៀបផ្សេងៗទ�ៀត នោះ

ពួកគេអាចកាន់ប័ណ្ណចូលព្រះវិហារបរិសុទ្ធ និងទទួលពិធីបរិសុទ្ធក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធបានផងដែរ » (ក្បួនខ្នាតភាគ ២ ៖ ការគ្រប់គ្រងសាសនាចក្រ ចំណុច
២១.៤.៦ ) ។

ប្រធាន ហ្គរដុន ប៊ី ហ៊ិងគ្លី បានថ្លែងថា ៖
« យ�ើងស្រឡាញ់ពួកគេទុកដូច ជាបុត្រាបុត្រីរបស់ព្រះ ។ ពួកគេអាចមានទំនោរការល្បួងជាក់លាក់ដែលមានអានុភាព ហ�ើយដែលអាចពិបាកនឹង

គ្រប់គ្រង ។ មនុស្សភាគច្រើន មានការល្បួងប្រភេទនេះ ឬ ប្រភេទនោះ នៅពេលផ្សេងៗគ្នា ។ ប្រសិនប�ើពួកគេពុំទោរទន់ទៅតាមការល្បួងនោះទេ ពួកគេ

អាចឈានឆ្ពោះទៅមុខដូចជាសមាជិកដទៃទ�ៀតក្នុងសាសនាចក្រផងដែរ ។ ប្រសិនប�ើពួកគេល្មើសច្បាប់ព្រហ្មចារីយភាព និងប
 ទដ្ឋានសីលធម៌របស់

សាសនាចក្រ នោះពួកគេស្ថិតនៅក្រោមការដាក់វិន័យរបស់សាសនាចក្រ ដូចជាអ្នកដទៃដែរ » (What
សន្និសីទទូទៅ ខែតុលា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ) ។

Are People Asking about Us ? »

មិនថាម
 នុស្សម្នាក់នោះមានស្ថានភាពយ៉ាងណាទេ គាត់ ឬ
 នាង អាចរួមចំណែកចំពោះបុព្វហេតុរបស់ព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ន ហ�ើយអាចរំពឹងទុក
ថាភាពស្មោះត្រង់របស់គាត់ ឬនាងនឹងនាំមកនូវពរជ័យដូចគ្នា ទាំងនៅទីនេះ និងនៅពេលខាងមុខ ដែលព្រះបានសន្យាដល់មនុស្សណាដែលមានភាព
ស្មោះត្រង់ស្រដ�ៀងគ្នានេះ ។ អែលឌ�ើរ ឌី ថត គ្រីស្តូហ្វឺសិន បានសង្កេតម �ើលថា ៖

« មនុស្សគ្រប់រូបមានអំណោយទាន មនុស្សគ្រប់រូបមានទេពកោសល្យ មនុស្សគ្រប់រូបអាចរួមចំណែកដ�ើម្បីប�ើកបង្ហាញអំពីផែនការរបស់ព្រះនៅក្នុង

ជំនាន់ន
 ីមួយៗ ។ មានអ្វីជាច្រើនដែលល្អ ហ�ើយសំខាន់--ទោះពេលខ្លះអ្វីៗទាំងអស់នោះចាំបាច់ក
 ្នុងពេលនេះក្ដី--ក៏យ៉ាងហោចណាស់វាអាចសម្រេច

បានទោះក្នុងស្ថានភាពមិនសូវលក
្អ ្ដី ។ ដូច្នេះបងប្អូនជាច្រើនកំពុងខំអ
 ស់ពីសមត្ថភាពហ�ើយ ។ ហ�ើយនៅពេលអ្នករែកបន្ទុកដ៏ធ្ងន់នៃជីវិតរ មែងស្លាប់ដោយ
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ក្រោកឈរឡ�ើងកា
 រពារផែនការរបស់ព្រះ ដ�ើម្បីតម្កើងកូនចៅទ្រង់ នោះយ�ើងទា
 ំងអស់គ្នាត្រៀមខ្លួនដ�ើម្បីគាំទ្រ ។ យ�ើងសូមថ្លែងទ
 ីបន្ទាល់ដោយមាន

ទំនុកចិតថា
្ត ដង្វាយធួននៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទ បានធ្វទ
ើ ុកជាម
 ុនហ�ើយនៅទីបញ្ចប់នឹងសងនូវការខ្វះខាត និងកា
 របាត់បង់ទាំងអស់ ដល់អ
 ្នកដែលបែរទៅរក
ទ្រង់ ។ គ្មាននរណាម្នាក់ ត្រូវបានកំណត់វា
 សនាមកឲ្យទទួលតិចជាង អ្វីៗទាំងអស់ ដែលព្រះវរបិតាមានសម្រាប់ក
 ូនចៅរបស់ទ្រង់នោះទេ » ( « Why

Marriage, Why Family, » សន្និសីទទូទៅ ខែមេសា ឆ្នាំ ២០១៥ ) ។

ច្បាប់ព្រហ

្មចារីយភាពអនុវត្តច
 ំពោះកូនចៅរបស់ព ្រះគ្រប់រូប
ភាពបរិសុទ្ធខាងផ្លូវភេទ គឺជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយនៃផែនការរបស់ព្រះសម្រាប់សុភមង្គលរបស់យ�ើង ។ គណៈប្រធានទីមួយ និង កូរ៉ុមនៃពួកសាវកដប់ពីរនាក់
បានប្រកាសថា ៖

« ព្រះបញ្ញត្តិទីមួយដែលព្រះបានប្រទានដល់លោកអ័ដាម និងនាងអេវ៉ា ទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពរបស់ពួកគេសម្រាប់ភា
 ពជាឪពុកម្ដាយ ក្នុងនាមជាស្វាមី

និងភរិយា ។ យ�ើងសូមប្រកាសថា ព្រះបញ្ញត្តិរបស់ព្រះសម្រាប់ឲ្យកូនចៅរបស់ទ្រង់ប
 ង្កើតក
 ូនឲ្យចម្រើនជាច្រើនឡ�ើង ឲ្យមានពាសពេញល�ើផែនដីនេះនៅ

តែឲ្យប្រតិបត្តិនៅឡ�ើយ ។ យ�ើងក៏សូមប្រកាសផងដែរថា អំណាចដ៏ព
 ិសិដ្ឋនៃការបង្កើតជ
 ីវិត គឺត្រូវបានប្រើរវាងបុរស និងស្ត្រីដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍

ស្របច្បាប់ ជាស្វាមីភរិយាប៉ុណ្ណោះ » ( « ក្រុមគ្រួសារ ៖ ការប្រកាសដល់ពិភពលោក » ) ។

ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទរវាងបុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ដែលពុំបានរ�ៀបការ ឬរវាងមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នា គឺជា
 អ
 ំព�ើបាប ហ�ើយល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យដ៏

សំខាន់បំផុតមួយរបស់ព្រះវរបិតាយ�ើងដែលគង់នៅស្ថានសួគ៌ ហ�ើយវារាំងស្ទះដល់កា
 ររីកចម្រើនដ៏អស់កល្បជានិចរ្ច បស់យ�ើង ។

« ច្បាប់ព្រហ្មចារីយភាពរបស់ព្រះអម្ចាស់ គឺជាប
 ម្រាមចំពោះទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ នៅក្រៅចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្របច្បាប់ ហ�ើយជាភក្តីភាពនៅក្នុង

អាពាហ៍ពិពាហ៍។ ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ គឺប្រើបា
 នសម្រាប់តែរវាងបុរសម្នាក់ និងស្រ្តីម្នាក់ដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្រប និងពេញច្បាប់ ជាប្តីប្រពន្ធ

ប៉ុណ្ណោះ ។ អំព�ើកំផិត អំព�ើបាបខាងកាមគុណ ទំនាក់ទំនងផ្លូវភេទដូចគ្នា និងកា
 រប្រព្រឹត្តមិនប
 រិសុទ្ធ ផ្ទុយពីលក្ខណៈធម្មជាតិ ហ�ើយមិនស្
 អាតស្អំដទៃទ�ៀត

ទាំងអស់ គឺជាអំព�ើបាប » (ក្បួនខ្នាតភាគ ២ ៖ ការគ្រប់គ្រងសាសនាចក្រ ចំណុច ២១.៤.៥) ។

មនុស្សដែលមានចេតនាខាងផ្លូវភេទណាមួយដែលល្មើសនឹងក្រឹត្យវិន័យនៃព្រហ្មចារីយភាព អាចត្រូវបានផ្សះផ្សាជាមួយនឹងព្រះតាមរយៈការកែប្រែចិត្ត ។
« កុំឲ្យផិតគ្នាឲ្យសោះ ហ�ើយអ្នកណាដែលផិតគ្នា ហ�ើយមិនប្រែចិត្តទេ នោះនឹងត្រូវបណ្ដេញចេញ ។ ប៉ុន្ដែអ្នកណាដែលផិតគ្នា ហ�ើយប្រែចិត្តដោយអស់អំពី
ចិត្ត ហ�ើយបោះបង់ចោលអំព�ើនោះ ហ�ើយមិនប្រព្រឹត្តទ�ៀតទេ នោះអ្នកត្រូវអភ័យទោសឲ្យ » (គោលលទ្ធិ និងសេចក្ដីសញ្ញា ៤២:២៤-២៥) ។
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សំណួរដ ែលគេចោទសួរញឹកញាប់
ថ្ងៃទី ២៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៦

ដកស្រង់ចេញមកពី mormonandgay.lds.org។
ហេតុអក
្វី ប៏ ្រើពា
 ក្យ « ការប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្នា » ដូច្នេះ ? ហេតុអ្វីកម
៏ ិនន
 ិយាយថា « ខ្ទើយ » ទៅបានហ�ើយ ?
ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្
 នា ( ប.ភ.ដ ) សំដៅទៅល�ើការប្រតិព័ទ្ធទៅល�ើមនុស្សម្នាក់ដែលមានភេទដូចគ្
 នាខាងសតិអា
 រម្មណ៍ ខាងរូបកាយ

ខាងមនោសញ្ចេតនា ឬខាងផ្លូវភេទ ។ ប្រសិនប�ើអ
 ្នកមានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា អ្នកអាច ឬមិនអាចជ្រើសរ�ើសប្រើពាក្យជាក់លាក់ម
 ួយ

នៃចេតនាខាងផ្លូវភេទដ�ើម្បីពិពណ៌នាអំពីខ្លួនអ
 ្នក ។ មិនថា
 ដោយរប�ៀបណាទេ ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា គឺជា
 ពា
 ក្យបច្ចេកទេសមួយ ដែល

ពិពណ៌នាអំពីការជាប់ទាក់ទងនឹងរ�ឿងនោះដោយពុំប្រើពាក្យជាក់លាក់ណា

ម
 ួយឡ�ើយ ។ គេហទំព័រនេះ ប្រើពា
 ក្យនេះដ�ើម្បីដាក់បញ្ចូល

ក្រុមមនុស្សដែលពុំពេញចិត្តនឹងកា
 រប្រើពាក្យជាក់លាក់ណា

មួយ ប៉ុន្តែពុំមែនបដិសេធចោលនូវវត្តមានអត្តសញ្ញាណមនុស្សខ្ទើយប្រុស
មនុស្សខ្ទើយស្រី ឬខ្ទើយនោះទេ ។

ហេតុអក
្វី គ៏ េហទំព័រនេះ
 មិនព
 ិភាក្សាអំពប
ី ញ្ហាការមិនពេ
 ញចិតន
្ត ឹងភេទ ឬបញ្ហាកា
 រវះកាត់ប្ដូរភ េទ ?
គោលការណ៍ទ
 ូទៅជាច្រើនបានចែកចាយនៅល�ើគេហទំព័រនេះ ( ឧទាហរណ៍ សារៈសំខាន់នៃការរាប់រក និងសណ្ដានចិត្តល្អ ) អនុវត្ត
ចំពោះពួកបរិសុទថ្ធ ្ងៃចុងក្រោយ ដែលជាប់ទាក់ទងនឹងការមិនពេញចិត្តនឹងភ េទ ឬស្គាល់ថាជាអ
 ្នកវះកាត់ប្ដូរភេទ ។ ទោះជាយ
 ៉ាងណា



ក៏ដោយ ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា និងកា
 រមិនពេញចិត្តនឹងភ េទ គឺមានភាពខុសគ្នាខ្លាំងណា

ស់ ។ ឧទាហរណ៍ មនុស្សដែលជាប់ទាក់ទង

នឹងការមិនពេញចិត្តនឹងភេទ អាចមាន ឬមិនអាចមានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាទេ ហ�ើយភាគច្រើនមនុស្សដែលជាប់ទាក់ទងនឹងកា
 រ

ប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាគ្
 មានបំណងប្រាថ្នាដ�ើម្បីផ្លាស់ប្ដូរភេទរបស់ពួកគេឡ�ើយ ។ នៅក្នុងទស្សនវិស័យខាងចិត្តសាស្ត្រ និងខា
 ងនិតិប្រតិបត្តិ

ទស្សនៈទាំងព
 ីរនេះគឺខុសគ្នា ។

ត�ើអ
 ្នកកំពុងស
 ួរខ្លួនឯ
 ងថា អ្នកជា
 មនុស្សខ្ទើយឬ ?
ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងសួរខ្លួនឯ
 ងថា ត�ើអ
 ្នកជា
 មនុស្សខ្ទើយឬ នោះអ្នកប្រហែលជាមានជាប់ទាក់ទងនឹងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ហ�ើយកំពុង

តែង�ឿងឆ្ងល់ថាត�ើត្រូវបកស្រាយអំពីអារម្មណទា
៍ ំងនេះដោយរប�ៀបណា ។ បំណងប្រាថ្នាខាងផ្លូវភេទគឺស្មុគស្មាញ ហ�ើយរងឥទ្ធិពល

ដោយកត្តាជា
 ច្រើន ។ ខណៈដែលការប្រតិព័ទ្ធខាងមនោសញ្ចេតនា ខាងសតិអារម្មណ៍ ឬខាងផ្លូវភេទ អាចបង្ហាញស
 ញ្ញានៃការមាន

ចេតនាខាងផ្លូវភេទ នោះអ្នកមិនគួរសន្មត់ដោយស្វ័យប្រវត្តិថាវាមាននោះទេ ។ បំណងប្រាថ្នាខា
 ងផ្លូវភេទ អាចប្រែប្រួល ហ�ើយផ្លាស់ប្ដូរ ។

ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងមានចម្ងល់ អ្នកម
 ិនគួរមានអារម្មណ៍រងសម្ពាធ ឬប្រញាប់ឈានទៅដល់ការសន្និដ្ឋានអ
 ំពភី េទរបស់អ្នកទេ ។

ពាក្យជាច្រើនមានន័យផ្សេងៗទៅតាមមនុស្សខុសៗគ្នា ហ�ើយនិយមន័យនៃពាក្យមួយអាចផ្លាស់ប្ដូរពេញមួយជីវិតរ បស់យ�ើង ។ ត�ើពាក្យ
មនុស្សខ្ទើយ មានន័យយ៉ាងណា

ចំពោះអ្នក ? ត�ើវាជា
 អារម្មណ៍មួយឬ ? ត�ើវាជាអត្តសញ្ញាណម
 ួយឬ ? ត�ើវាជាបែបផែនជីវិតមួយឬ ? ការ

ប្រើប្រាស់ពាក្យ មនុស្សខ្ទើយ បានផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលសង្គម និងវប្បធម៌ផ្លាស់ប្ដូរ ។ ការស្គាល់ថាជា
 មនុស្សខ្ទើយ អាចមានន័យថា អ្នកជាប់

ទាក់ទងនឹងការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ប៉ុន្ដែមិនជ្រើសរ�ើសធ្វើតាមអារម្មណ៍ទាំងនេះទេ ។ ឬប្រហែលជាពាក្យនេះពិពណ៌នាអំពីរប�ៀបដែល

អ្នកបង្ហាញពីខ្លួនអ
 ្នកខាងសតិអារម្មណ៍ ខាងរូបកាយ ខាងផ្លូវភេទ ឬខាងនយោបាយ ។ ប្រសិនប�ើអ្នកកំពុងតែង�ឿងឆ្ងល់ថាន
 រណាម្នាក់ចង់

មានន័យយ៉ាងណា នៅពេលពួកគេនិយាយថា « ខ្ញុំជាម
 នុស្សខ្ទើយ » នោះ ចូរសួរព
 ួកគេ ។
ត�ើខ
 ្ញុំគួរតែ
 ប្រា
 ប់គេឬ ?

សម្រាប់មនុស្សមួយចំនួន ការរក្សាអារម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាទ
 ុកជាសម្ងាត់ អាចមកពីមានការខ្មាសអ�ៀន ឬការសន្ទនាអវិជ្ជមាន

នៅខាងក្នុងខ្លួន ។ ការចែកចាយអារម្មណ៍ទាំងនោះជាមួយនឹងម
 នុស្សម្នាក់ដែលទុកចិត្ត អាចនឹងដោះខ្លួនឲ
 ្យមានសេរីភាព ហ�ើយមានការ

ការបកប្រែនៃ Frequently

Asked Questions ។ Cambodian ។
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ព្យាបាល ។ ទោះជាយ៉ាងណា មនុស្សមួយចំនួនច
 ង់រង់ចាំឲ្យយូរឬយ៉ាងហោចណាស់កំណត់ច
 ំនួនម
 នុស្សដែលពួកគេប្រាប់ព
 ីអារម្មណ៍ទាំងឡាយ ដូច្នេះ

ការសម្រេចចិត្តនេះមិនគួរផ្អែកទៅល�ើទំនោរសម្ពាធដ�ើម្បី « ប្រកាស » ជាសាធារណៈ ឬប្រាប់គេឲ្យស្គាល់ថាជា
 មនុស្សខ្ទើយដោយប�ើកច
 ំហនោះទេ ។

ប្រសិនប�ើអ្នកស
 ម្រេចចិត្តថាចង់ប្រាប់គេពីអារម្មណ៍ប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្នា សូមព
 ិចារណាដោយការអធិស្ឋានអំពីមនុស្សដែលអ្នកចង់ប្រាប់រ�ឿងនេះ និងរប�ៀប

ដ�ើម្បីចែកចាយទិដ្ឋភាពនៃបទពិសោធន៍ជីវិតរ មែងស្លាប់របស់អ្នកនេះ ។

ប្រសិនប�ើអ្នកស
 ម្រេចចិតថា
្ត ចង់ចែកចាយបទពិសោធន៍រ បស់អ្នកអំពអា
ី រម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬប្រាប់ដោយប�ើកចំហថាខ្លួនជា
 ម
 នុស្សខ្ទើយ នោះ

អ្នកគួរតែទទួលបាននូវការទ្រទ្រង់ និងកា
 ររាប់អានដោយសណ្ដានចិត្តល្អ និងកា
 រគោរព ទាំងនៅក្នុងផ្ទះ និងនៅព្រះវិហារ ។ យ�ើងទា
 ំងអស់គ្នាចាំបាច់ត្រូវ

មានការអត់ធ្មតច
់ ំពោះគ្នាទៅវិញទៅមក នៅពេលយ�ើងដ
 ឹងអំពីរ�ឿងទាំងនេះ ។

ក្នុងនាមជាសមាជិកនៃសាសនាចក្រ យ�ើងទាំងអស់គ្នាមានការទទួលខុសត្រូវមួយដ�ើម្បីបង្កើតនូវបរិយាកាសមួយដែលមានការទ្រទ្រង់ និងមាន

សេចក្ដីស្រឡាញ់ច
 ំពោះបងប្អូនប្រុសស្រីទាំងអស់របស់យ�ើង ។ បណ្ដាញនៃការទ្រទ្រង់គ្ម
នា ួយបែបនេះ ធ្វើឲ
 ្យវាមានការងាយស្រួលកាន់តែច្រើនឡ�ើង

នៅក្នុងការរស់នៅតាមដំណឹងល្អ ហ�ើយស្វែងរកព្រះវិញ្ញាណ ខណៈដែលកំពុងឆ
 ្លងកាត់ទ
 ិដ្ឋភាពនានានៃជីវិតរ មែងស្លាប់នេះ ។
ត�ើខ
 អា
្ញុំ ចនិយាយទៅកាន់ឪពុកម្
 ដាយ ឬប៊ីស្សពខ្ញុំ អំពកា
ី រប្រតិព័ទភ្ធ េទដូចគ្នាដ ោយរប�ៀបណា ?

ប្រសិនប�ើអ្នកមានអារម្មណ៍ថាអាចនិយាយនឹងឪពុក ឬម្ដាយ សមាជិកគ្រួសារផ្សេងទ�ៀត ឬអ្នកដឹកនាំសាសនាចក្រម្នាក់បាន ចូរពិចារណាចែកចាយអំពី

អារម្មណ៍របស់អ្នកជា
 មួយនឹងពួកគេ ។ សូមជួយពួកគេយល់អំពីអ្វីដែលអ្នកកំពុងឆ
 ្លងកាត់ ដ�ើម្បីពួកគេអាចបង្ហាញសេចក្ដីស្រឡាញ់ និងគាំទ្រ ។ ប្រសិនប�ើ

ពួកគេពុំយល់អំពីបទពិសោធន៍នេះទេ ចូរស
 ូមពួកគេឲ្យអានអត្ថបទនៅល�ើគេហទំព័រនេះ ។ រ�ឿងនេះអាចនឹងព
 ុំមែនជាការសន្ទនាដ៏ងាយស្រួលដ�ើម្បីចាប់

ផ្ដើមនោះទេ ប៉ុន្តែវាសំខាន់ដ�ើម្បីធ្វើឲ្យមានការសន្ទនាមួយក�ើតឡ�ើង ។ ចូរមានចិត្តអត់ធ្មត់នឹងម
 នុស្សនៅជុំវិញអ្នក ហ�ើយចងចាំថា
 អ្នកទាំងអស់គ្នាកំពុងរ�ៀន
ជាមួយគ្នា ។ ប្រសិនប�ើមនុស្សដែលអ្នកស្រឡាញ់ព
 ិបាកយល់ ឬពិបាកជួយគាំទ្រ នោះពួកគេអាចនឹងត្រូវការជំនួយរ បស់អ្នក ។ ចូរប្រព្រឹត្តនឹងឪពុកម្
 ដាយ

និងអ្នកដឹកនាំរបស់អ្នកដោយសន្ដានចិត្តល្អ និងការគោរពដូចគ្នាដូចដែលអ្នកសង្ឃឹមចង់ឲ្យពួកគេធ្វើច
 ំពោះអ្នកដែរនោះ ។ គេហទំព័រនេះ ត្រូវបានរ�ៀបចំ

ឡ�ើងដ�ើម្បីជួយមនុស្សគ្រប់គ្នាឲ្យយល់អំពីការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នាកា
 ន់តែល្អប្រស�ើរតាមទស្សនវិស័យខាងដំណឹងល្អ ។
ប្រសិនប�
 ើខ្ញុំស្មោះត្រង់ល
 ្មមគ្រប់គ្រាន់ ត�កា
ើ រប្រតិព័ទរ្ធ បស់ខ
 ្ញុំបែបនេះនឹងរ លាយបាត់អ
 ស់ទៅដែរឬទេ ?

ប្រពលភាពនៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នានេះ គឺព
 ុំវាស់វែងតាមរយៈភាពស្មោះត្រង់រ បស់អ្នកបាននោះទេ ។ មនុស្សជាច្រើនអ
 ធិស្ឋានអស់ជាច្រើនឆ្នាំ ហ�ើយធ្វើ
អ្វីៗទាំងអស់ដែលពួកគេអាចធ្វើបា
 នដ�ើម្បីមានការគោរពប្រតិបត្តិ ប៉ុន្ដែពួកគេនៅតែមានការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ។ ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា គឺក�ើតឡ�ើងតាម

លំដាប់ផ្សេងៗនៃប្រពលភាព ហ�ើយមិនដូចគ្នាច
 ំពោះមនុស្សគ្រប់រូបនោះទេ ។ មនុស្សមួយចំនួនមានការប្រតិព័ទ្ធមនុស្សទាំងពីរភេទ ហ�ើយមនុស្សផ្សេង

ទ�ៀតមានការប្រតិព័ទ្ធមនុស្សភេទដូចគ្នាយ
 ៉ាងខ្លាំង ។ ចំពោះមនុស្សខ្លះ អារម្មណ៍នៃការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា ឬយ៉ាងហោចណាស់ប ្រពលភាពនៃអារម្មណ៍

ទាំងនេះ អាចនឹងរលាយបាត់ទៅក្នុងមួយរយៈពេល ។ ក្នុងករណីណា

ក៏ដោយ ការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងការប្រតិព័ទ្ធនេះពុំគួររំពឹងទ
 ុក ឬតម្រូវឲ្យចេញជាលទ្ធផល
មួយម
 កពីសំណាក់ឪ
 ពុកម្
 ដាយ ឬអ្នកដឹកនាំឡ�ើយ ។

ប្រពលភាពនៃការប្រតិព័ទ្ធរបស់អ្នកអា
 ចនឹងម
 ិនស្ថិតនៅក្នុងកា
 រគ្រប់គ្រងរបស់អ្នក តែទោះជាយ៉ាងណា អ្នកអាចជ្រើសរ�ើសរប�ៀបដ�ើម្បីឆ្លើយតបនឹងវា
 

បាន ។ សូមទូលសួរចំពោះព្រះអម្ចាសថា
់ ត�ើអ
 ្នកអាចរ�ៀនអ្វីខ្លះមកពីបទពិសោធន៍នេះ ហ�ើយថាត�ើបទពិសោធន៍នេះអាចក្លាយទៅជាកម្លាំងមួយដ�ើម្បីអ្នក

អាចផ្ដោតសេចក្ដីជំន�ឿរបស់អ្នកទៅល�ើលទ្ធផលដែលអ្នកអាចគ្រប់គ្រងបានតាមរប�ៀបណា ។ ការបង្វែរជីវិតរបស់អ្នកទៅរកព្រះ គឺជាស
 កម្មភាពនៃសេចក្ដី

ជំន�ឿដ៏សំខាន់មួយ ដែលនាំមកនូវពរជ័យដ៏មហិមានាពេលឥឡូវនេះ និងជា
 ព
 រជ័យកាន់តែមហិមានៅក្នុងបរលោកនាយ ។
ត�ើសា
 សនាចក្រនឹងកែប
 ្រែគោលលទ្ធិរ បស់ខ
 ្លួន ហ�ើយអនុមតិឲ្យមានអាពាហ៍ពិពាហ៍ភ េទដូចគ្នាដ ែរទេ ?

ផ្នែកសំខាន់ចំពោះផែនការរបស់ព្រះ គោលលទ្ធិនៃអាពាហ៍ពិពាហ៍រ វាងបុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ គឺជាកា
 របង្រៀនដ៏សំខាន់មួយរបស់សាសនាចក្រនៃ
ព្រះយេស៊វូ គ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទថ្ធ ្ងៃចុងក្រោយ ហ�ើយវានឹងមិនផ្លាស់ប្ដូរឡ�ើយ ៖

« ជាគោលការណ៍ម
 ួយខាងគោលលទ្ធិ ផ្អែកទៅល�ើព្រះគម្ពីរ សាសនាចក្របញ្ជាក់ថា អាពាហ៍ពិពាហ៍រ វាងបុរស និងស្រ្តី គឺមានសារៈសំខាន់ច
 ំពោះផែនការ

របស់អង្គបង្កបង្កើត សម្រាប់ជោគវាសនាដ៏អស់កល្បជានិច្ចនៃកូនចៅរបស់ទ្រង់ ។

« ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទ គឺប្របា
ើ នសម្រាប់តែរវាងបុរសម្នាក់ និងស្រ្តីម្នាក់ដែលបានរ�ៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ស្រប និងពេញច្បាប់ ក្នុងនាមជាប្តីប្រពន្ធ

ប៉ុណ្ណោះ ។ ទំនាក់ទំនងខាងផ្លូវភេទដទៃទ�ៀត រួមមានទាំងទំនាក់ទ
 ំនងខាងផ្លូវភេទរវាងមនុស្សដែលមានភេទដូចគ្នា គឺជាអ
 ំព�ើបាប ហ�ើយបំផ្លាញចោលនូវ

ស្ថាប័នគ្រួសារដែលបានបង្កើតឡ�ើងដ៏ទេវភាព ។ ដូច្នោះសាសនាចក្របញ្ជាកអ
់ ំពសា
ី រៈសំខាន់នៃអាពាហ៍ពិពាហ៍ថា
 ជាសម្ព័ន្ធភាពស្របច្បាប់ និងពេញ

ច្បាប់រ វាងបុរសម្នាក់ និងស្ត្រីម្នាក់ » (ក្បួនខ្នាតភាគ ២ ៖ ការគ្រប់គ្រងសាសនាចក្រ ចំណុច ២១.៤.១០ ) ។
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