
សេចក្ដីជូនដំណឹង

កាលបរិច្ឆេទ៖ ថ្ងៃទី ២៥ ខែ ធ្នូ ឆ្នាំ ២០១៦

ជូន្ំចោះ៖ ពួក អ្ក មាន សិទ្ិ អំណាច ទូទៅ, ពួក ចិតសិប នាក់ បបចាំ តំបន់, 

បបធានទសតេក, បបធាន ទបសកកម្ម និង បបធាន មណ្ឌល, 

ប៊ីស្សព និង បបធាន សាខា, សមាជិកថន បករុមបបរឹកសា ទសដេក និង 

បករុមបបរឹកសា វួដ

មកពី៖ បករុមបបរឹកសា បបតិបតតេិ បព្វជិតភាព និង បករុមប្ួសារ ( ៨០១- ២៤០- ២១៣៤ )

កម្មវត្ថុ៖ ការ ងារ បទបមើ ដល់ មនរុស្ស ខដល បបតិព័ទ្ ទេទ ដូច គ្នា

ឥឡនូវ ទនះ ធនធាន នានា ខដលបាន ទធ្វើ បច្ចុប្បន្ភាព ទាក់ទង នរឹង ការ បបតិព័ទ្ ទេទ ដូច គ្នា មាន សបមាប់ 

បរុ្្គល មានាក់ៗ បករុមប្ួសារ និង បករុមបបរឹកសា វួដ មាន ដូចខាង ទបកាម ទនះ ៖

• « ការ បបតិព័ទ្ ទេទ ដូច គ្នា » ដាក់ ចូល ទៅក្ចុង បបធាន បទ ដំណរឹងល្អ ទៅទលើ LDS.org ( សូមទមើល 

ឯកសារ ភាជាប់ )

• ការបទបងៀន របស់ សាសនាចបក ( សូមទមើល ឯកសារ ភាជាប់ )

• សំណួរ ខដល បាន សួរ ជា ញរឹកញាប់ ( សូមទមើល ឯកសារ ភាជាប់ )

• ទ្ហទំព័រ Mormonandgay.lds.org មាន ជា ភាសា អង់ទ្លេស

• ធនធាន អំពី ការងារ បទបមើ (ministering.lds.org) មាន ១០ ភាសា សបមាប់ សមាជិក ថន បករុមបបរឹកសា 

វួដ និង បករុមបបរឹកសា ទសដេក តាមរយៈ ធនធាន អ្កដរឹកនាំ និង ទស្មៀន ទៅទលើ LDS.org។

ធនធាន ទាំងទនះ អាច នរឹង បតូវ បាន ពិនិត្យ ទមើល ទៅក្ចុង ការ បបជរុំ បករុមបបរឹកសា ទសដេក ឬ វួដ ។
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ការប្រតិព័ទ្ធភេទដូចគ្នា
ថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦

ដកស្រង់ចេញមកពីស្រធាន្រទដំណឹងល្អចៅចេហទំព័រtopics.lds.org៖

ការប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា សំភៅ ភៅភ�ើ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភៅ ភ�ើ មនុស្ស ម្នាក់ ខដ� ម្ន ភេទ ដូច គ្នា ខាង សតិ អារម្មណ៍ ខាង រូ្រកាយ 

ឬ ខាង ផ្លូវ ភេទ ។ ការជា្រ់ ទាក់ទងនឹងការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា គឺ ពុំ ដូចគ្នា ភទ ចំភោះ មនុស្ស បគ្រ់រូ្រ ។ មនុស្ស ែ្ះ អាច នឹង ម្ន 

អារម្មណ៍ ប្រតិព័ទ្ធ យ៉ាង ខាលាំង ភៅ មនុស្ស ខដ� ម្ន ភេទ ដូច គ្នា ែណៈ ខដ� មនុស្ស ែ្ះ ភទៀត អាច នឹង ម្ន អារម្មណ៍ ប្រតិព័ទ្ធ ភៅ ភ�ើ 

មនុស្ស ទាំង ពីរ ភេទ ។

សាសនាចបក ្រង្ហាញ ពី �ក្ខណៈ ែុស គ្នា រវាង ការប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា និង ឥរិយ្រទ ថន ការ រួមភេទ ដូច គ្នា ។ មនុស្ស ខដ� 

ម្ន ការប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា ឬ បតូវ បាន សាគា�់ ថា ជា មនុស្សភែទើយ ប្រុស មនុស្សភែទើយ បសី ឬមនុស្ស ភែទើយ អាច ចុះ និង រកសា 

ភសចក្ីសញ្ញា ជាមួយ បពះ ភ�ើយ ចូ�រួម ក្នុង សាសនាចបក ភោយ ភពញ ភ�ញ និង ភោយ សក្ិសម ។ ការ សាគា�់ ថា ជាមនុស្ស 

ភែទើយ ប្រុស មនុស្សភែទើយ បសី ឬ មនុស្សភែទើយ ឬ ម្ន ការប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា គឺ ពុំ ខមនជា អំភពើបា្រ ភនាះ ភទ ភ�ើយ ក៏ មិន បាន ហាម 

បបាម មិន ឲ្យ ចូ�រួម ក្នុង សាសនាចបក ម្ន ការ ភៅ ្រភបមើ ឬ ចូ�រួម ក្នុង បពះវិហារ ្ររិសុទ្ធ ភនាះ ខដរ ។

ភាព ្ររិសុទ្ធ ខាង ផ្លូវ ភេទ គឺជា ខផ្ក ដ៏ សំខាន់ មួយ ថន ខផនការ រ្រស់ បពះ សបម្្រ់ សុេមង្គ� រ្រស់ ភយើង ។ ទំនាក់ទំនង ខាង ផ្លូវ 

ភេទ បតូវ បាន រកសា សបម្្រ់ ្រុរស ម្នាក់ និង បសី្ ម្នាក់ ខដ� បាន ភរៀ្រការ និង បាន សនយា ថា ម្ន េក្ីភាព ចំភោះ គ្នា ភៅវិញ ភៅមក 

ទាំង បសុង ។ ទំនាក់ទំនង ខាង ផ្លូវ ភេទ រវាង ្រុរស ម្នាក់ និង បសី្ ម្នាក់ ខដ� ពុំ បាន ភរៀ្រការ ឬ រវាង មនុស្ស ខដ� ម្ន ភេទ ដូចគ្នា គឺ 

ភ�្មើស នឹង បកឹត្យវិន័យ ដ៏ សំខាន់ ្រំផុត មួយ រ្រស់ បពះវរ្រិតា ខដ� គង់ ភៅ សាថានសួគ៌ រ្រស់ ភយើង ភ�ើយ វា រាំង សទះ ដ�់ ការ រីកចភបមើន 

ដ៏ អស់ក�្ប ជានិច្ច រ្រស់ ភយើង ។ មនុស្ស ខដ� ម្ន ភចតនា ខាង ផ្លូវភេទ ណា មួយ ខដ� ភ�្មើស នឹង បកឹត្យវិន័យ ថន បព�្មចារីភាព 

អាច បតូវ បាន ផ្សះផសា ជាមួយ នឹង បពះ តាមរយៈ ការ ខកខប្រចិត្ ។ ក្នុង នាម ជា អ្ក ភដើរ តាម បពះបគីសទ ភយើង ជំទាស់ នឹង ឥរិយ្រទ 

អសី�ធម៌ ភ�ើយ ពយាយម ភដើម្បី ខប្រកាលាយ ដូចជា បទង់ ។ ភយើង ខសវែងរក ការ ខណនាំ មកពី បពះវិញ្ញាណ ្ររិសុទ្ធ និង ជំនួយ មកពី 

បពះអង្គសភ្ង្គាះ ខដ� សាគា�់ រភ្រៀ្រ ជួយ ដ�់ ភយើង ភៅភព� ភយើង បតូវ បាន �្បបួង ( សូមភមើ�កូរិន្ូសទី ១ ១០:១៣,គ និង ស 

៦២:១) ។ ប្រសិន ភ្រើ ភយើង ចុះ ចាញ់ តាម ការ�្បបួង ខាង ផ្លូវ ភេទ ភ�ើយ ភ�្មើស នឹង ចបា្រ់ បព�្មចារីភាព ភនាះ ភយើង អាច ខប្រចិត្ អាច 

បតូវ បាន អេ័យភទាស ភ�ើយ ចូ�រួម ភៅ ក្នុង ការរា្រ់អាន ភពញភ�ញ ក្នុង សាសនាចបក ។

ភយើង អាច នឹង មិន ដឹង ជាក់លាក់ ថា ភ�តុអវែី មនុស្ស ែ្ះ ម្ន អារម្មណ៍ ប្រតិព័ទ្ធ អ្ក ដថទ ខដ� ម្ន ភេទ ដូចគ្នា ភនាះភទ ្រ៉ុខន្ ចំភោះ 

មនុស្ស ែ្ះ វា គឺជា ភាពពិត ដ៏ ស្មនុគសាមាញ មួយ ភ�ើយ វា ជា ចំខណក ថន ្រទពិភសាធន៍ មនុស្ស ភលាក ។ បពះអង្គសភ្ង្គាះ បពះភយសូ៊វ 

បគីសទ បទង់ ញាណ ដឹងដ៏ ឥតភខាចះ អំពី ឧ្រសគ្គ ទាំងអស់ ខដ� ភយើង ជួ្រ ភៅភ�ើ ខផនដី ភនះ ភ�ើយ ភយើង អាច បតឡ្រ់ ភៅរក បទង់  

សូម ការ �ួងភលាម ចិត្ អំណរ ក្ីសង្ឹម និង ការ ដឹកនាំ ( សូមភមើ�អា�ម្៉ា ៧:១១- ១២) ។ មិន ថា ភយើង ជួ្រ នឹង ឧ្រសគ្គ 

អវែីែ្ះ ក្នុង ជីវិត ភនះ ភទ ភយើង ទាំងអស់ គ្នា គឺជា កូនភៅ រ្រស់ បពះ ខដ� សម នឹង ទទួ� យក នូវ សនាដាន ចិត្ �្អ និង ក្ីភមតាតា ករុណា 

ពីគ្នា ភៅវិញ ភៅមក (រ៉ូម ៨:១៦- ១៧) ។ ភៅភព� ភយើង ្រភងកើត ្ររិយកាស គ្ំបទ គ្នា ភនាះ ភយើង សាថា្រនា ភសចក្ីស្រ្បនុរស និង 

ភសចក្ីអាណិត អាសូរ ដ�់គ្នា ភៅវិញ ភៅមក ភ�ើយ ទទួ� បាន ផ� ប្រភយជន៍ មក ពី ទស្សនវិស័យ និង ជំភនឿ រួម គ្នា រ្រស់ ភយើង ។
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ការបង្រៀនរបស់សាសនាច្្រ

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៦

ដកស្រង់ចេញមកពីmormonandgay.lds.org។

្្រះ្្ររ់្សឡាញ់្រូនងៅរបស់្្ររ់្្រប់រូប

គ្មាន អ្ី ខែល បង្ហាញ ពី ជម្រៅ ថន មេចក្ី្េឡាញ់ និង ការ ជួយ របេ់ ្ពរះ បាន មពញ មលញ ជាង ្ពរះឆន្ទៈ មែើម្ី លរះបង់ ្ពរះរាជបុ្រា របេ់ 

្ទង់ មែើម្ី ឲ្យ មយើង ខែល ជា កូនមៅ របេ់ ្ទង់ អាច យក ឈ្រះ មលើ មេចក្ីស្លាប់ ម�ើយទទួលបានជីវិត ែ៏ អេ់កល្ ជានិច្ច មោរះ មទ ។ « ែ្ិត 

្ពរះ ្ទង់ ្េឡាញ់ មនុេ្ស មលាក ែល់ ម្ល៉មរះ បាន ជា ្ទង់ ្បទាន ្ពរះ រាជ បុ្រា ្ទង់ ខត ១ មែើម្ី ឲ្យ អ្ក ណា ខែល មជឿ ែល់ ្ពរះរាជបុ្រា មោរះ 

មិន ្តូវ វិោេ ម�ើយ គឺ ឲ្យ មាន ជីវិត អេ់ កល្ ជានិច្ច វិញ » (យល៉ូហាន ៣:១៦) ។ គ្មាន អ្ី ខែល បង្ហាញ ពី មេចក្ី្េឡាញ់ របេ់ ្ពរះមយេូ៊វ 

្គីេ្្បមេើរ ជាង ្ពរះឆន្ទៈ លរះបង់្ពរះជន្ម របេ់ ្ទង់ ម្្ើ ឲ្យ ្ ួន នឹង អំមពើបាប របេ់ មនុេ្ស មលាក បង់ ថ្្ េង រាល់ ការ រងទុក្ខ និង ភាព 

អយុត្ិ្ម៌ ម�ើយ ផ្ដាច់ ចំណង មេចក្ីស្លាប់ របេ់ មនុេ្ស ទាំងអេ់ មោរះមទ ( េូមមមើលអាលមា៉ា ៧:១១- ១៣) ។ « គ្មាន អ្ក ណា មាន មេចក្ី 

្េឡាញ់ ្ ំជាង មនរះ គឺ ខែល អ្ក ណា នឹង ប្ដូរ ជីវិត ជំនួេ ពួក េមាលាញ់ របេ់ ែ្លួន មោរះ មទ » (យល៉ូហាន ១៥:១៣) ។

មៅក្នុង េុន្រកថា េន្ិេីទ ទូមៅ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៩ ្បធាន ម�ៀម្ើរ មអ�្ អុជែុ�្ បាន ពិពណ៌ោ អំពី មេចក្ី្េឡាញ់ របេ់ ្ពរះ ៖

« ្ពរះ មិន បាន ទត មមើល មនុេ្ស ខត េំបកម្រៅ មោរះ មទ ។ ែ្នុំ មជឿ ជាក់ ថា ្ទង់ មិន ែ្ល់ ម�ើយ មទារះជា មយើង រេ់មៅ ក្នុង វិមាន ឬ ែ្ម មទារះជា 

មយើង មាន រូបរាង េង្ហា ឬ មិន ្េេ់ស្អាត មទារះបី ជា មយើង ជា មនុេ្ស ល្ីម្មារះ ឬ គ្មាន មករ្តិ៍ម្មារះ ក្ី ។ មទារះ ជា មយើង គ្មាន លក្ខណទៈ េម្ត្ិ 

្គប់្គ្ន់ ក្ី  ក៏ ្ពរះ ្េឡាញ់ មយើង អេ់ ពី ្ពរះទ័យ ្ទង់ ខែរ ។ មទារះ ជា មយើង មិន បាន ល្អ ឥតម្ចរះ ក៏ ្ពរះ ្េឡាញ់ មយើង យ៉ាង ល្អ ឥត ម្ចរះ 

ខែរ ។ មទារះ ជា មយើង មាន អារម្មណ៍ ថា វមង្ង ផ្ដូវ ម�ើយ គ្មាន ្តីវិេ័យ ោំ ផ្ដូវ ក្ី ក៏ មេចក្ី្េឡាញ់ របេ់ ្ពរះ ឱប្កមស្ប មយើង ទាំង ្េុង ខែរ ។

« ្ទង់ ្េឡាញ់ មយើង មោយស្រ ខត ្ទង់ មោរមពញ មោយ ទំ�ំ ថន មេចក្ី្េឡាញ់ ែ៏ បរិេុទ្ធ េុទ្ធស្្ និង ពុំ អាច ពិពណ៌ោ បាន 

ម�ើយ ។ មយើង េំ្ន់ ចំមោរះ ្ពរះ ពុំ ខមន មោយស្រ ខត ្បវត្ិ រូប របេ់ មយើង មោរះមទ បល៉ុខន្ មោយស្រ ខត មយើង គឺជា កូនមៅ របេ់ ្ទង់ ។ ្ទង់ 

្េឡាញ់ មយើង ្គប់ៗគ្នា » ( « មេចក្ី្េឡាញ់ របេ់្ពរះ » េន្ិេីទ ទូមៅ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០០៩ ) ។

្ពរះ ្េឡាញ់ មយើង ទាំងអេ់ គ្នា ។ ្ទង់ ្េឡាញ់ ទាំង អ្ក ខែល មាន ជំមនឿ មផ្សង និង អ្ក ខែល គ្មាន ជំមនឿ ។ ្ទង់ ្េឡាញ់ អ្ក ខែល 

រងទុក្ខ ។ ្ទង់ ្េឡាញ់ អ្ក មាន ក៏ ែូចជា អ្ក្កី្ក ។ ្ទង់ ្េឡាញ់ មនុេ្ស ្គប់ ជាតិស្េន៍ និង វប្្ម៌ ទាំង អ្ក មរៀបការ រួច ឬ មៅលីវ 

និង អ្ក ខែល មាន ជាប់ ទាក់ទង នឹង ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា ឬ ស្គាល់ ថា ជា មនុេ្ស មែ្ើយ ្បុេ មនុេ្ស មែ្ើយ ្េី ឬ មនុេ្ស មែ្ើយ ។ ម�ើយ 

្ពរះអមាចេ់ រំពឹងឲ្យ មយើង ម្្ើ រាម គំរូ ្ទង់ ។

ង�ើរ្្ូវបានបង្គាប់ឲ្យ្សឡាញ់្្រះនិរ្សឡាញ់គ្នាងៅវិញងៅម្រ

« ្តូវ ឲ្យ ្េឡាញ់ ្ពរះអមាចេ់ ជា ្ពរះ ថន ឯង ឲ្យ អេ់ អំពី ចិត្ អេ់ ពី ្ពលឹង ម�ើយ អេ់ អំពី គំនិត ឯង ។ មនរះ ជា បញ្ញត្ិ យ៉ាង េំ្ន់ ទី ១ ។ 

ម�ើយ បញ្ញត្ិ ទី ២ ក៏ ខបប ែូចគ្នា គឺ ថា « ្តូវ ឲ្យ ្េឡាញ់ អ្ក ជិត ្ ង ែូច ែ្លួន ឯង » (មា៉ាថាយ ២២:៣៧–៣៩) ។

« មនរះ ជា មេចក្ី បញ្ញត្ិ របេ់ ែ្នុំ គឺ ឲ្យ អ្ករាល់គ្នា ្េឡាញ់ ែល់ គ្នា មៅវិញ មៅ មក ែូចជា ែ្នុំ បាន ្េឡាញ់ អ្ក រាល់គ្នា ខែរ » ( យល៉ូហាន 

១៥:១២ ) ។

មយើង បង្ហាញ មេចក្ី្េឡាញ់ របេ់ មយើង ចំមោរះ ្ពរះ រាមរយទៈ ការ រកសា បទបញ្ញត្ិ របេ់ ្ទង់ ( េូមមមើល យល៉ូហាន ១៤:១៥) និង រាមរយទៈ 

ការ ្េឡាញ់ គ្នា មៅវិញ មៅមក ( េូមមមើល យល៉ូហាន ១៣:៣៤) ។ ្បេិនមបើ ជា អ្ក មាន េមាជិក ្គួស្រ ឬ មិត្ មានាក់ ខែល ជាប់ ទាក់ទង នឹង 

ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា ឬ ស្គាល់ ថា ជា មនុេ្ស មែ្ើយ េូម ្េឡាញ់ ពួកមគ ។ ្បធាន �ិនរី ប៊ី អាវរិង បាន េមងកេត ម�ើញ ថា
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« ្បេិនមបើ អ្ក ចង់ មៅ ជិត នឹង នរណា មានាក់ ខែល អ្ក ្េឡាញ់ បល៉ុខន្ ជា អ្ក ខែល មៅ ខបក ពី អ្ក មោរះអ្ក ែឹង ថា ្តូវ ម្្ើ យ៉ាងណា ម�ើយ ។ អ្ក នឹង រក វិ្ី មួយ 

មែើម្ី និយយ នឹង ពួកមគ អ្ក នឹង ស្ដាប់ ពួកមគ ម�ើយ អ្ក នឹង រក ម�ើញ ែំមណារះ្ស្យ ម្្ើ មរឿង ទាំងឡាយ េ្មាប់គ្នា មៅវិញ មៅមក ។ កាល ណា វា មកើត ម�ើង 

កាន់ខត ញឹកញាប់ ម�ើយ បន្ មៅកាន់ខត យូរ មោរះ ចំណង ថនមេច ក្ី ្េឡាញ់ នឹង មាន កាន់ខត ្ជាលម្រៅ ។ ្បេិនមបើ មពលមវលា ជាម្ចើន បាន កន្ង ផុតមៅ 

មោយ គ្មាន ការ និយយ ការ ស្ដាប់ និង ម្្ើអ្ី បន្ិច មស្រះមោរះ មោរះ ចំណង ទំោក់ទំនងនឹង ្តូវ ទន់មែសាយ ។ ្ពរះ គឺ ល្អ ឥតម្ចរះ ្ពមទាំង មាន ្គប់ ្ពរះមចស្ដា 

ម�ើយ អ្ក និង ែ្នុំ គឺ ជា មនុេ្ស រខមង ស្លាប់ ។ បល៉ុខន្ ្ទង់ គឺ ជា ្ពរះវរបិរា របេ់ មយើង ្ទង់ ្េឡាញ់ មយើង ម�ើយ ្ទង់ ្បទាន ឱកាេ ែូចគ្នា មនរះ មែើម្ី ឲ្យ មយើង ែិត 

មៅ កាន់ខត ជិត នឹង ្ទង់ ក៏ ែូចជា មិត្ មានាក់ ខែរ ។ ម�ើយ អ្ក នឹង ម្្ើ វា រាម រមបៀប ខែល ្េមែៀង គ្នា មនរះខែរគឺ ៖ ការ និយយ ការ ស្ដាប់ និង ការ ម្្ើ » ( To Draw 
Closer to God » េន្ិេីទ ទូមៅ ខែ មមស្ ឆ្នាំ ១៩៩១ ) ។

អ្ក បង្ហាញ មេចក្ី្េឡាញ់ របេ់ អ្ក ចំមោរះ ្ពរះ រាមរយទៈ ការ ្េឡាញ់ និង ការ បម្មើ ែល់ អ្ក ែថទ ។ ម�ើយ មមើលចុរះ មយើង េុំ ្បាប់ អ្ក នូវ ការណ៍ ទាំងមនរះ 

មែើម្ី ឲ្យ អ្ក រាល់ គ្នា អាច មាន ្បាជាញា មែើម្ី ឲ្យ អ្ក រាល់គ្នា អាច បាន ែឹង ថា កាលណា អ្ក រាល់ គ្នា មៅ ក្នុង ការបម្មើ ែល់ មនុេ្ស ទូមៅ មោរះ អ្ក រាល់ គ្នា ្គ្ន់ ខត មៅ 

ក្នុង ការបម្មើ ែល់ ្ពរះ របេ់ អ្ក ខត បល៉ុមណាណរះ (មល៉ូស្យ ២:១៧) ។

មតើ ការ្េឡាញ់ គ្នា មៅវិញ មៅមក មាន ន័យ យ៉ាងណា ? ្បេិន មបើ ្េឡាញ់ ្តូវ ខត មចរះ ែ្ល់ ្ វាយ ។ ្បេិន មបើ ្េឡាញ់ ្តូវ មចរះ ស្ដាប់ ។ ្បេិន មបើ 

្េឡាញ់ ្តូវ មចរះ រាប់រក គ្នា ។ ្បេិន មបើ ្េឡាញ់ ្តូវ មចរះបំផុេគំនិត ។ មេចក្ី ្េឡាញ់ គឺ ជា ចំណុច ែ្ឹម ខែល មយើង ជាមនុេ្ស ែ្ិត មយើង ជា កូន មៅ របេ់ 

្ពរះ ម�ើយ « ្ពរះ គឺជា មេចក្ី្េឡាញ់ » (យល៉ូហានទី ១ ៤:៨) ។ មៅ មពល អាហារ យប់ ថ្ងៃចុង ម្កាយ ្ពរះអង្គ េម្ង្គារះ បាន បម្ងៀន ថា « មគ នឹង ែឹង ថា អ្ក 

រាល់ គ្នា ជា េិេ្ស របេ់ ែ្នុំ មោយស្រ មេចក្ី មនរះឯង គឺ មោយ អ្ករាល់ គ្នា មាន មេចក្ី ្េឡាញ់ ែល់ គ្នា មៅវិញ មៅ មក » ( យល៉ូហាន ១៣:៣៥ ) ។

បញ្ញត្ិ ឲ្យ ្េឡាញ់ គ្នា មៅវិញមៅមក រួម មាន ទាំង ឲ្យ ្េឡាញ់ អ្ក ទាំងឡាយ ណា ខែល ពុំ យល់ ម�ើញ អំពី ពិេពមលាក មនរះ ែូចជា មយើង យល់ ម�ើញ ។ ែូច 

ខែល ខអលម�ើរ ោល្ិន មអក អូក បាន ពន្យល់ ថា ៖

« ក្នុង ទំោក់ទំនង និង កាលទៈមទេទៈ ជា ម្ចើន ក្នុង ជីវិត មយើង ្តូវ ខត រេ់ មៅ ក្នុង ភាព ែុេ គ្នា។ មបើ ចាំ បាច់ ភាព ែុេ គ្នា របេ់ មយើង ទាំងមនរះ ពុំ គួរ បែិមេ្ ឬ 

មបារះ បង់ មចាល មោរះ មទ បល៉ុខន្ ក្នុង ោម ជា េិេ្ស របេ់ ្ពរះ ្គីេ្ មយើង គួរ ខត មរៀន  រេ់ មៅ មោយ េុែស្ន្ ជា មួយ អ្ក ែថទ ខែល គ្មាន គុណតថម្ ឬ ទទួល យក 

ការ បម្ងៀន ខែល ពួក មគ បាន មាន។ ខផន ការ ថន មេចក្ី េម្ង្គារះ របេ់ ្ពរះ វរបិរា ខែល មយើង ែឹង រាមរយទៈ វិវរណទៈ ថន ការ ពយាករ បាន ោក់ឲ្យ មយើង េិ្ត មៅ ក្នុង 

ស្ថានភាព  ជីវិត រខមង ស្លាប់ ខែល មយើង ្តូវ រកសា បទ បញ្ញត្ិ ទាំង ឡាយ របេ់ ្ទង់។ វា រួម មាន ទាំង ការ ្េឡាញ់ អ្ក ជិត ្ ង ែ្លួន ខែល មាន វប្្ម៌ និង ជំមនឿ ែុេ 

គ្នា ែូច ្ទង់ ្េឡាញ់ មយើង។ ែូចជា ពយាការី ក្នុង ្ពរះគម្ីរ មរមន មានាក់ បាន បម្ងៀន ថា មយើង ្តូវ ខតមឆ្ពរះ មៅមុែ មោយ មាន ‹ មេចក្ី ្េឡាញ់ របេ់ ្ពរះ និង 

មនុេ្ស ទាំងអេ់ › (នីថ�្ទី ២ ៣១:២០) » ( « ការ ្េឡាញ់ អ្កែថទ និង ការ រេ់ មៅ ជា មួយ មនុេ្ស ខែល មាន ភាព ែុេ គ្នា » េន្ិេីទ ទូមៅ ខែ តុលា ឆ្នាំ 

២០១៤ ។

មេចក្ី ្េឡាញ់ របេ់ ្ពរះ ពុំ ខមនជា មលេ មោរះ ស្រ អំមពើបាប មោរះមទ —« ែ្ិត មយើង ជា ្ពរះអមាចេ់ ពុំ អាច ទត មមើល អំមពើ បាប េូម្ី ខត បន្ិច បន្លួច បាន 

ម�ើយ »—បល៉ុខន្ គឺ មាន មេចក្ី អន្រះស្រ ចង់  អេ័យមទាេ ឲ្យ— « បល៉ុខន្ អ្ក ណា ខែល ខ្បចិត្ ម�ើយ ម្្ើ រាម ្ពរះបញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ ថន ្ពរះអមាចេ់ មោរះ នឹង បាន 

អត់មទាេ » ( គ . និង េ . ១:៣១–៣២) ។ ែូចគ្នា មនរះ ខែរ មយើង ពុំ គួរ បោទាប បទោឋាន ក្នុងការ រេ់មៅ និង ការការោរ បទបញ្ញត្ិ របេ់ ្ពរះ មោរះ មទ បល៉ុខន្ មែើម្ី ឆ្នុរះ 

មមើល ម�ើញឲ្យ មពញមលញ នូវ មេចក្ី្េឡាញ់ របេ់ ្ពរះ មោរះ មយើង ្តូវ ខត ្េឡាញ់ គ្នា មៅវិញមៅមក មោយ មបើក ចំ� និង ទាំង្េុង មែើម្ី កុំ ឲ្យ មាន នរណា 

មានាក់ អាច មាន អារម្មណ៍ ថា ្តូវ មគ មបារះបង់មចាល ឬ ឯមកា ឬ គ្មាន ក្ីេង្ឹមម�ើយ ។

្្រះអរ្គសង្ង្គារះមានការ�ល់ដឹរដ៏ឥ្ង្ចរះអំ្ីការលំបា្រទាំរអស់របស់ង�ើរ

« ែ្ិត ឥ�ដូវ មនរះ មយើង មមើល ម�ើញ ខបប ្េអាប់ ែូច ជា មោយស្រ កញ្ចក់ ខត មៅ មវលា មោរះ នឹង ម�ើញ មុែ ទល់ នឹង មុែ ឥ�ដូវ មនរះ ែ្នុំ ស្គាល់ មិន ទាន់ អេ់ ខត មៅ 

មវលា មោរះ ែ្នុំ នឹង ស្គាល់ វិញ ែូច ជា ្ពរះ ្ទង់ ស្គាល់ ែ្នុំ ខែរ » (កូរិន្ូេទី ១ ១៣:១២) ។

ក្នុង ោមជា មនុេ្ស រខមង ស្លាប់ ការ យល់ែឹង របេ់ មយើង គឺ មាន កំណត់ ។ មយើង អាច ្បកាេ ជា មួយ នីថ�្ ថា មយើង « ែឹង ថា ្ពរះអង្គ ្ទង់ ្េឡាញ់ កូនមៅ 

របេ់ ្ទង់ បល៉ុខន្ មទារះ ជា យ៉ាង ណា ក៏ មោយ គង់ខត ែ្នុំ មិន យល់ ន័យ ថន មរឿង ទាំងអេ់ មោរះ មទ » ( នីថ�្ទី ១ ១១:១៧) ។

មៅមពល មយើង ខេ្ងរក ចមម្ើយ និង ការ ែឹកោំ ក្នុងការ ម្្ើ ែំមណើរ ផ្ទាល់ែ្លួន របេ់ មយើង មោរះ មយើង អាច ទុកចិត្ ្ពរះ និង ទុកចិត្ មលើ ្ពរះមចស្ដា មៅក្នុង ការ ពលិកម្ម 

្ួន របេ់ ្ពរះមយេូ៊វ ្គីេ្ ។ មៅមពល ្ពរះមយេូ៊វ ្គីេ្ មលើក ោក់ មក មលើ ្ពរះអង្គ ្ទង់ នូវ អំមពើបាប ថន ពិេពមលាក ្ទង់ ក៏ បាន េ្ក់ ្គប់ ការ ឈឺចាប់ និង ការ 

រងទុក្ខ ខែល មនុេ្ស មលាក ្គប់រូប អាច មាន ៖

« ម�ើយ ្ពរះមយេូ៊វ្គីេ្ នឹង យង មៅ មោយ រង ការឈឺចាប់ និង ទុក្ខ មវទោ និង ការ ល្លួង ្គប់ ខបប យ៉ាង ម�ើយ ្ទង់ ម្្ើ យ៉ាង មនរះ គឺ មែើម្ី ឲ្យ បាន បំមពញ នូវ 

ោក្យ ទាំងឡាយ ខែល បាន ខចង មក ថា ្ទង់ នឹង មលើក ោក់ មលើ ែ្លួន ្ទង់ នូវ ការ ឈឺចាប់ និង ជំងឺ ទាំងឡាយ របេ់ រា្េ្ ្ទង់ » (អាលមា៉ា ៧:១១) ។



៣

អារម្មណ៍ននការ្ប្ិ្័្រ្ធងេ្រដូចគ្នា្ុំមមនជាអំង្ើបាបង្រង�ើ�ង�ើរអាចង្រើសងរើសរងបៀបងដើម្ីង្លើ�្ បនឹរវា

ស្េោច្ក ពុំ ជំទាេ់ នឹង បុព្ម�តុ ថន ការ ្បតិព័ទ្ធមេទ ែូចគ្នា មោរះ មទ ។ មៅក្នុង ឆ្នាំ ២០០៦ ខអលម�ើរ ោល្ិន មអក អូក បាន ខ្្ង ថា ៖

« ស្េោច្ក ពុំ ជំទាេ់ នឹង បុព្ម�តុ ថន ការរងឥទ្ធិពល ឬ ទំមោរ ពី ្ ម្មជាតិ ទាំងមនរះ រួមមាន ទាំង អេ់ អ្ក ខែល ជាប់ ទាក់ទង នឹង ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា មោរះ 

មទ » ( ការ េមាភាេ ជាមួយ ខអលម�ើរ ោល្ិន មអក អូក និង ខអលម�ើរ ខលន ប៊ី វីកខមន ៖ « ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា » ក្នុង ឆ្នាំ ២០០៦ ) ។

អារម្មណ៍ ថន ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា ពុំ ខមន ជា អំមពើបាប មទ ។ ខអលម�ើរ អិម រ័េុល បា�ឺែ បាន ខ្្ង ថា ៖

« ចូរ មយើង ែឹង ឲ្យ បាន ចបាេ់ ថា ស្េោច្ក ថន ្ពរះមយេូ៊វ ្គីេ្ ថន ពួកបរិេុទ្ធ ថ្ងៃចុង ម្កាយ មជឿថា ‹ ការ ជាប់ទាក់ទង នឹង ការ ្បតិព័ទ្ធមេទ ែូចគ្នា គឺ ជាភាព 

ពិត ែ៏ េ្មនុគស្មាញ មួយ ចំមោរះ មនុេ្ស ជា ម្ចើន › ។ ការ ្បតិព័ទ្ធ ខត មយា៉ាង គឺ ពុំ ខមន ជា អំមពើ បាប មទ បល៉ុខន្ ការ មាន េកម្មភាព គឺ ជា អំមពើបាប ។ មទារះជា បុគ្គល 

មានាក់ៗ ពុំ ម្ជើេមរើេ មាន ការ ្បតិព័ទ្ធ ្បមេទ មនរះ ក្ី ក៏ ពួកមគ អាច ម្ជើេមរើេ រមបៀប មែើម្ី មឆ្ើយ តប វា បាន ខែរ ។ ស្េោច្ក ម្ង មៅ ជួយ កូនមៅ របេ់ 

្ពរះ ទាំងអេ់ មោយ មេចក្ី្េឡាញ់ និង ការ យល់ ចិត្ រួមទាំង [ អ្ក ទាំងឡាយ ខែល មាន ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា ] › » ( « The Lord Needs You 
Now! »Ensign ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៥ ទំព័រ ២៩ ) ។

ែណទៈខែល ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា គឺ ពុំ ខមន ជា អំមពើ បាបក្ី ខត វា អាច ជា ឧបេគ្គ មួយ ។ ែណទៈ ខែល មនុេ្ស មានាក់ ្បខ�ល ជា មិន បាន ម្ជើេមរើេ មែើម្ី មាន 

អារម្មណ៍ ទាំងមនរះ ក្ី ខត គ្ត់ ឬ ោង អាច រាំង ចិត្ មែើម្ី រកសា បទបញ្ញត្ិ ទាំងឡាយ របេ់ ្ពរះ ។ ឪពុក មាដាយ ថន កូន ខែល មាន ជាប់ ទាក់ទង នឹង ការ ្បតិព័ទ្ធ មេទ 

ែូចគ្នា ឬ ស្គាល់ ថា ជា មនុេ្ស មែ្ើយ  គួរ ខត ម្ជើេមរើេ មែើម្ី ្េឡាញ់ ម�ើយ ឱប្កមស្ប  កូន មានាក់ មោរះ ។ ក្នុង ោម ជា េ�គមន៍ ថន េមាជិក ស្េោច្ក 

មោរះ មយើង គួរខត ម្ជើេមរើេ បមងកេើត ជា េ�គមន៍ មួយ ខែល មានការស្វាគមន៍ ។

« ម�ើយ ្ទង់ អមញជើញ មយើង ទាំង អេ់ គ្នា ឲ្យ មក រក ្ទង់ ម�ើយ ទទួល ទាន នូវ មេចក្ី ល្អ េប្នុរេ របេ់ ្ទង់ ម�ើយ ្ទង់ ពុំ បែិមេ្ អ្ក ណា មានាក់ ខែល មក រក 

្ទង់ ម�ើយ. . . មនុេ្ស ទាំងអេ់ ែូចគ្នា មៅ ចំមោរះ ្ពរះ » (នីថ�្ទី ២ ២៦:៣៣) ។

មនុស្សមដលរស់ងៅតាម្្រឹ្្យវិន័�របស់្្រះអាចចូលរួមងៅ្រ្នុរសាសនាច្្រងោ�ង្ញងលញ

« ្បាកែខមន ែ្នុំ យល់ ម�ើញ ថា ្ពរះ មិន មរើេ មុែ អ្ក ណា មទ » (កិច្ចការ ១០:៣៤) ។

្ពរះ េនយា ថា ្បេិន មបើមយើង មគ្រព រាម ្កឹត្យវិន័យ របេ់ ្ទង់ មោរះ មយើង នឹង មាន អំណរ ែ៏ អេ់កល្ ជានិច្ច ម�ើយ ្ទង់ នឹង រកសា ការ េនយា របេ់ ្ទង់ ជានិច្ច ។ 

ចបាេ់ណាេ់ មនុេ្ស ខែល មាន ជាប់ ទាក់ទង នឹង ការ្បតិព័ទ្ធ មេទ ែូចគ្នា ឬ ស្គាល់ ថា ជា មនុេ្ស មែ្ើយ  អាច ម្្ើ និង រកសា ការេនយា ទាំងឡាយ ចំមោរះ ្ពរះ ។ 

ពួកមគ អាច មែើរ មៅក្នុង ពន្ឺ របេ់ ្ទង់ ។ ពួកមគ អាច ចូលរួម មៅ ក្នុង ស្េោច្ក មោយ មពញមលញ ។

« មបើ េិនជា េមាជិក មាន អារម្មណ៍ ្េឡាញ់ មនុេ្ស មេទ ែូចគ្នា បល៉ុខន្ មិន ជាប់ ោក់ព័ន្ធ នឹង ការ ្ប្ពឹត្ រួមមេទ ែូច គ្នា ណា មួយ មទ មោរះ ពួក អ្កែឹកោំ គួរ ខត 

គ្ំ្ទ និង មលើក ទឹកចិត្ ពួកមគ មៅក្នុងការ រាំងចិត្ ពួកមគ ឲ្យ រេ់មៅ រាម ចបាប់ ្ព�្មចារីយភាព និង មែើម្ី ្គប់្គង គំនិត មិន េុចរិត មោរះ ។ េមាជិក ទាំងមនរះ 

អាច ទទួល បាន ការ មៅ ឲ្យ បម្មើ ក្នុង ស្េោច្ក ។ មបើេិន ជា ពួកមគ មាន ភាព េក្ិេម ម�ើយ មាន គុណ េម្ត្ិ ្គប់្គ្ន់ រាម រមបៀប មផ្សងៗ មទៀត មោរះ 

ពួកមគ អាច កាន់ ប័ណ្ណ ចូល ្ពរះវិហារ បរិេុទ្ធ និង ទទួល ពិ្ីបរិេុទ្ធ ក្នុង ្ពរះវិហារ បរិេុទ្ធ បាន ផងខែរ » (ក្បួនខ្នាតភាគ២៖ការសគប់សគងសា្រនាេសក ចំណុច 

២១.៤.៦ ) ។

្បធាន �្គរែុន ប៊ី �ិុងគ្ី បាន ខ្្ងថា ៖

« មយើង ្េឡាញ់ ពួកមគ ទុក ែូច ជា បុ្រា បុ្តី របេ់ ្ពរះ ។ ពួកមគ អាច មាន ទំមោរ ការល្លួង ជាក់លាក់  ខែល មាន អានុភាព ម�ើយ ខែល អាច ពិបាក នឹង 

្គប់្គង ។ មនុេ្ស ភាគម្ចើន មាន ការល្លួង ្បមេទ មនរះ ឬ ្បមេទ មោរះ មៅមពល មផ្សងៗ គ្នា ។ ្បេិនមបើ ពួកមគ ពុំ មទារទន់ មៅរាម ការល្លួង មោរះ មទ  ពួកមគ 

អាច ្ ន មឆ្ពរះ មៅមុែ ែូចជា េមាជិក ែថទ មទៀត  ក្នុងស្េោច្ក ផងខែរ ។ ្បេិន មបើ ពួកមគ មល្មើេ ចបាប់ ្ព�្មចារីយភាព និង បទោឋាន េីល្ម៌ របេ់ 

ស្េោច្ក មោរះ ពួកមគ េិ្តមៅ ម្កាម ការោក់វិន័យ របេ់ ស្េោច្ក ែូចជា អ្ក ែថទ ខែរ » (What Are People Asking about Us ? » 

េន្ិេីទ ទូមៅ ខែ តុលា ឆ្នាំ ១៩៩៨ ) ។

មិន ថា មនុេ្ស មានាក់ មោរះ មាន ស្ថានភាព យ៉ាង ណា មទ គ្ត់  ឬ ោង អាច រួមចំខណក ចំមោរះ បុព្ម�តុ របេ់ ្ពរះអមាចេ់ មៅក្នុង មពល បច្ចនុប្ន្ ម�ើយ អាច រំពឹង ទុក 

ថា  ភាព មស្មារះ្តង់ របេ់ គ្ត់ ឬ ោង នឹង ោំ មក នូវ ពរជ័យ ែូចគ្នា ទាំង មៅ ទីមនរះ និង មៅមពល ្ ង មុែ ខែល្ពរះ បាន េនយា ែល់មនុេ្ស ណា ខែល មានភាព 

មស្មារះ្តង់ ្េមែៀង គ្នា មនរះ ។ ខអលម�ើរ �ី ្ត ្គីេ្ដូ�ឺ្េិន បាន េមងកេត មមើល ថា ៖

« មនុេ្ស ្គប់រូប មាន អំមណាយទាន មនុេ្ស ្គប់រូប មាន មទពមកាេល្យ មនុេ្ស ្គប់រូប អាចរួមចំខណក មែើម្ី មបើ កបង្ហាញ អំពី ខផនការ របេ់ ្ពរះ មៅ ក្នុង 

ជំោន់ នីមួយៗ ។ មាន អ្ី ជាម្ចើន ខែល ល្អ ម�ើយ េំ្ន់- -  មទារះ មពលែ្រះ អ្ីៗ ទាំងអេ់ មោរះ ចាំបាច់ ក្នុង មពល មនរះ ក្ី- -  ក៏ យ៉ាង មហាច ណាេ់វាអាច េម្មច 

បាន  មទារះក្នុង ស្ថានភាព មិន េូវ ល្អ ក្ី ។ ែូមច្រះ បងប្អដូន ជាម្ចើន កំពុង ែំ អេ់ ពី េមត្ភាព ម�ើយ ។ ម�ើយ មៅមពល អ្ក ខរក បន្នុក ែ៏ ្ ងៃន់ ថន ជីវិត រខមង ស្លាប់ មោយ 



៤

ម្កាកឈរ ម�ើង ការ ោរ ខផនការ របេ់ ្ពរះ មែើម្ី តមមកេើង កូនមៅ ្ទង់ មោរះ មយើង ទាំងអេ់ គ្នា ម្តៀមែ្លួន មែើម្ី គ្ំ្ទ ។ មយើង េូម ខ្្ង ទីបោទាល់ មោយ មាន 

ទំនុកចិត្ ថា ែង្វាយ្ួន ថន ្ពរះមយេូ៊វ្គីេ្ បានម្្ើ ទុក ជា មុន  ម�ើយ មៅ ទីបញ្ចប់ នឹង េង នូវ ការែ្រះ្ត និង ការបាត់បង់ ទាំងអេ់ ែល់ អ្ក ខែល ខបរ មៅរក 

្ទង់ ។ គ្មាន នរណា មានាក់ ្តូវបាន កំណត់ វាេោ  មក ឲ្យ ទទួល តិចជាង អ្ីៗ ទាំងអេ់ ខែល ្ពរះវរបិរា មាន េ្មាប់ កូនមៅ របេ់ ្ទង់ មោរះមទ » ( « Why 
Marriage, Why Family, » េន្ិេីទទូមៅ ខែ មមស្ ឆ្នាំ ២០១៥ ) ។

ចបាប់្្�្មចារី�ភា្អនុវ្្តចំងោរះ្រូនងៅរបស់្្រះ្្រប់រូប

ភាព បរិេុទ្ធ ្ ង ផ្ដូវ មេទ គឺជា ខផ្ក ែ៏ េំ្ន់ មួយ ថន ខផនការ របេ់ ្ពរះ េ្មាប់ េុេមង្គល របេ់ មយើង ។ គណទៈ ្បធាន ទីមួយ និង កូរ៉ុម ថន ពួកស្វក ែប់ពីរ ោក់ 

បាន ្បកាេ ថា ៖

« ្ពរះបញ្ញត្ិ ទីមួយ ខែល ្ពរះ បាន ្បទាន ែល់ មលាក អ័ោម និង ោង មអវាល៉ ទាក់ទង មៅនឹង េមត្ភាព របេ់ ពួកមគ េ្មាប់ ភាពជា ឪពុកមាដាយ ក្នុង ោម ជា ស្វាមី 

និង េរិយ ។ មយើង េូម ្បកាេ ថា ្ពរះ បញ្ញត្ិ របេ់ ្ពរះ េ្មាប់ ឲ្យ កូន មៅ របេ់ ្ទង់ បមងកេើត កូន ឲ្យ ចម្មើន ជាម្ចើន ម�ើង ឲ្យ មាន ោេមពញ មលើ ខផន ែី មនរះ មៅ 

ខត ឲ្យ ្បតិបត្ិ មៅ ម�ើយ ។ មយើង ក៏ េូម ្បកាេ ផង ខែរ ថា អំណាច ែ៏ ពិេិែ្ឋ ថន ការ បមងកេើត ជីវិត គឺ ្តូវ បាន ម្បើ រវាង បុរេ និង ្េ្ី ខែល បាន មរៀប អាោ�៍ ពិោ�៍ 

្េប ចបាប់ ជា ស្វាមី េរិយ បល៉ុមណាណរះ » ( « ្កុម ្គួស្រ ៖ ការ្បកាេ ែល់ ពិេពមលាក » ) ។

ទំោក់ទំនង ្ ង ផ្ដូវមេទ រវាង បុរេ មានាក់ និង ្េី្ មានាក់ ខែល ពុំ បាន មរៀបការ ឬ រវាង មនុេ្ស ខែល មាន មេទ ែូចគ្នា គឺ ជា អំមពើបាប ម�ើយ មល្មើេ នឹង ្កឹត្យវិន័យ ែ៏ 

េំ្ន់ បំផុត មួយ របេ់ ្ពរះវរបិរា មយើងខែល គង់ មៅ ស្ថានេួគ៌ ម�ើយ វារាំង េ្រះ ែល់ ការ រីកចម្មើន ែ៏ អេ់កល្ ជានិច្ច របេ់ មយើង ។

« ចបាប់ ្ព�្មចារីយភាព របេ់ ្ពរះអមាចេ់ គឺ ជា ប្មាម ចំមោរះ ទំោក់ទំនង ្ ង ផ្ដូវមេទ មៅ ម្រៅ ចំណង អាោ�៍ពិោ�៍ ្េប ចបាប់ ម�ើយ ជា េក្ីភាព មៅ ក្នុង 

អាោ�៍ពិោ�៍។ ទំោក់ទំនង ្ ង ផ្ដូវ មេទ គឺ ម្បើ បាន េ្មាប់ ខត រវាង បុរេ មានាក់ និង ្េី្ មានាក់ ខែល បាន មរៀប អាោ�៍ពិោ�៍ ្េប និង មពញចបាប់ ជា ប្ី ្បពន្ធ 

បល៉ុមណាណរះ ។ អំមពើកំផិត អំមពើបាប ្ ង កាម គុណ ទំោក់ទំនង ផ្ដូវមេទ ែូចគ្នា និង ការ្ប្ពឹត្ មិន បរិេុទ្ធ ផ្នុយ ពី លក្ខណទៈ្ម្មជាតិ ម�ើយ មិន ស្អាតេ្អំ ែថទមទៀត 

ទាំងអេ់ គឺ ជា អំមពើបាប » (ក្បួនខ្នាតភាគ២៖ការសគប់សគងសា្រនាេសក ចំណុច ២១.៤.៥) ។

មនុេ្ស ខែល មាន មចតោ ្ ង ផ្ដូវមេទ ណា មួយ ខែល មល្មើេ នឹង ្កឹត្យវិន័យ ថន ្ព�្មចារីយភាព អាច ្តូវ បាន ផ្សរះផសា ជាមួយ នឹង ្ពរះ រាមរយទៈ ការ ខកខ្បចិត្ ។

« កុំ ឲ្យ ផិត គ្នា ឲ្យ មស្រះ ម�ើយ អ្ក ណា ខែល ផិត គ្នា ម�ើយ មិន ខ្ប ចិត្ មទ មោរះ នឹង ្តូវ បមណដាញ មចញ ។ បល៉ុខន្ អ្ក ណា ខែល ផិត គ្នា ម�ើយ ខ្ប ចិត្ មោយ អេ់ អំពី 

ចិត្ ម�ើយ មបារះបង់ មចាល អំមពើ មោរះ ម�ើយ មិន ្ប្ពឹត្ មទៀត មទ មោរះ អ្ក ្តូវ អេ័យមទាេ ឲ្យ » (មគ្លលទ្ធិ និង មេចក្ី េញ្ញា ៤២:២៤- ២៥) ។



សំណួរដែលគេគោទសួរញឹកញាប់

ថ្ងៃទី ២៥ ខែ តុលា ឆ្នាំ២០១៦

ដកស្រង់ចេញមកពីmormonandgay.lds.org។

គេតុអ្វីក៏គ្បើពាក្យ«ការ្បតិព័ទ្ធគេទែូចគ្នា»ែូគចនេះ?គេតុអ្វីក៏មិននិយាយថា«គ្ទើយ»គៅបានគេើយ?

ការប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា ( ្រ.េ.ដ ) សំភៅ ភៅភ�ើ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភៅ ភ�ើ មនុស្ស ម្នាក់ ខដ� ម្ន ភេទ ដូច គ្នា ខាង សតិ អារម្មណ៍ ខាង រូ្រកាយ 

ខាង មភោសភ្ចេតោ ឬ ខាង ផ្លូវ ភេទ ។ ប្រសិន ភ្រើ អ្នក ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូច គ្នា អ្នក អាច ឬ មិន អាច ភបរើសភរើស ភប្រើ  ពាក្យ ជាក់លាក់ មួយ 

ថន ភចតោ ខាង ផ្លូវ ភេទ ភដើម្ី ពិពណ៌ ោអំពី ែ្លួន អ្នក ។ មិន ថា ភោយ រភ្រៀ្រ ណា ភទ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា គឺ ជា ពាក្យ ្រភចចេកភទស មួយ ខដ� 

ពិពណ៌ោ អំពី ការ ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ភរឿង ភោះ ភោយ ពុំ ភប្រើ ពាក្យ ជាក់លាក់ ណា មួយ ភ�ើយ ។ ភគហទំព័រ ភនះ ភប្រើ ពាក្យ ភនះ ភដើម្ី ោក់ ្រ្ចេលូ� 

បកុម មនុស្ស ខដ� ពុំ ភពញ ចិត្ត នឹង ការភប្រើ ពាក្យ ជាក់លាក់ ណា មួយ ្រ៉ុខន្ត ពុំ ខមន ្រដិភសធភោ� នូវ វត្តម្ន អត្តសញ្ញាណ  មនុស្ស ភែទើយ ប្រុស 

មនុស្សភែទើយ បសី ឬ ភែទើយ ភោះភទ ។

គេតុអ្វីក៏គេេទំព័រគនេះមិនពិភាកសាអំពវីបញ្ហាការមិនគពញចិត្តនឹងគេទឬបញ្ហាការវេះកាត់ប្ដូរគេទ?

ភគ្�ការណ៍ ទូភៅ ជាភបចើន បាន ខចកោយ ភៅ ភ�ើ ភគហទំព័រ ភនះ ( ឧទាហរណ៍ សារៈសំខាន់ ថន ការ រា្រ់ រក និង សណាដានចិត្ត�្អ ) អនុវត្ត 

ចំភពាះ ពួក្ររិសុទ្ធ ថ្ងៃ ចុង ភបកាយ ខដ� ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ការ មិនភពញ ចិត្ត នឹង ភេទ ឬ សាគា�់ ថា ជា អ្នកវះកាត់ ្រ្លូរ ភេទ ។ ភទាះ ជា យ៉ាង ណា 

ក៏ ភោយ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា និង ការ មិនភពញចិត្ត នឹង ភេទ គឺ ម្នភាព ែុសគ្នា ខាលាំង ណាស់ ។ ឧទាហរណ៍ មនុស្ស ខដ� ជា្រ់ ទាក់ទង 

នឹង ការ មិន ភពញចិត្ត នឹង ភេទ អាចម្ន ឬ មិន អាច ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នាភទ ភហើយ ភាគភបចើន មនុស្ស ខដ� ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ការ 

ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា គ្មាន្រំណង បបាថានា ភដើម្ី ផ្លាស់្រ្លូរ ភេទ រ្រស់ ពួកភគភ�ើយ ។ ភៅ ក្ននុង ទស្សនវិស័យ ខាង ចិត្តសាបស្ត និង ខាង និតិប្រតិ្រត្តិ 

ទស្សនៈទាំង ពីរ ភនះគឺ ែុសគ្នា ។

គតើអនកកំពុងសួរ្ ្លួនឯងថាអនកជាមនុស្សគ្ទើយឬ?

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក កំពុង សួរ ែ្លួន ឯង ថា ភតើ អ្នក ជា មនុស្ស ភែទើយ  ឬ ភោះ អ្នក ប្រខហ� ជា ម្ន ជា្រ់ ទាក់ទង នឹង ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ភហើយ កំពុង 

ខត ភងឿង ឆងៃ�់ ថា ភតើបតូវ ្រកបសាយ អំពី អារម្មណ៍ ទាំង ភនះ ភោយ រភ្រៀ្រ ណា ។ ្រំណង បបាថានា ខាង ផ្លូវភេទ គឺ ស្មនុគសាមាញ ភហើយ រងឥទ្ធិព� 

ភោយ កត្តា ជាភបចើន ។ ែណៈ ខដ� ការ ប្រតិព័ទ្ធ ខាង មភោសភ្ចេតោ ខាង សតិអារម្មណ៍ ឬ ខាង ផ្លូវភេទ អាច ្រង្ហាញ សញ្ញា ថន ការ ម្ន 

ភចតោ ខាង ផ្លូវភេទ ភោះ អ្នក មិន គួរ សន្មត់ ភោយ ស័្យប្រវត្តិ ថា វា ម្ន  ភោះ ភទ ។ ្រំណង បបាថានា ខាង ផ្លូវភេទ អាច ខប្រប្រួ� ភហើយ ផ្លាស់្រ្លូរ ។ 

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក កំពុង ម្ន ចមងៃ�់ អ្នក មិនគួរ ម្ន អារម្មណ៍ រង សម្ពាធ ឬ ប្រញា្រ់ ឈាន ភៅដ�់ ការ សន្និោឋាន អំពី ភេទ រ្រស់ អ្នក ភទ ។

ពាក្យ ជាភបចើន ម្ន ន័យ ភផ្សងៗ ភៅត្ម មនុស្ស ែុស ៗ គ្នា ភហើយ និយមន័យ ថន ពាក្យ មួយ អាច ផ្លាស់្រ្លូរ ភពញ មួយរីវិត រ្រស់ ភយើង ។ ភតើ ពាក្យ 

មនុ្រ្សច្ទើយ ម្ន ន័យ យ៉ាង ណា ចំភពាះ អ្នក ? ភតើ វា ជា អារម្មណ៍ មួយ ឬ ? ភតើ វា ជា អត្តសញ្ញាណ មួយ ឬ ? ភតើ វា ជា ខ្រ្រ ខផន រីវិតមួយ ឬ ? ការ 

ភប្រើបបាស់ ពាក្យ មនុ្រ្សច្ទើយ បាន ផ្លាស់្រ្លូរ ភៅភព� សង្គម និង វ្រ្ធម៌ ផ្លាស់្រ្លូរ ។ ការ សាគា�់ថា ជា មនុស្ស ភែទើយ អាច ម្ន ន័យ ថា អ្នក ជា្រ់ 

ទាក់ទង នឹង ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា ្រ៉ុខន្ មិន ភបរើសភរើស ភធ្ើ ត្ម អារម្មណ៍ ទាំង ភនះ ភទ ។ ឬ ប្រខហ�ជា ពាក្យ ភនះ ពិពណ៌ោ អំពី រភ្រៀ្រ ខដ� 

អ្នក ្រង្ហាញ ពី ែ្លួន អ្នក ខាង សតិអារម្មណ៍ ខាង រូ្រកាយ ខាង ផ្លូវភេទ ឬ ខាង នភយបាយ ។ ប្រសិន  ភ្រើ អ្នក កំពុង ខត ភងឿង ឆងៃ�់ ថា នរណា ម្នាក់ ចង់ 

ម្ន ន័យ យ៉ាង ណា ភៅភព� ពួកភគ និយយ ថា « ែ្នុំជា មនុស្ស ភែទើយ » ភោះ ចូរ  សួរ ពួកភគ ។

គតើ្ ្ញំេួរដត្បាប់គេឬ?

សបម្្រ់ មនុស្ស មួយ ចំនួន ការ រកសា អារម្មណ៍ ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ទុកជា សម្ងាត់ អាច មក ពី ម្ន ការ ខាមាសភអៀន ឬ ការ សនទោ អវិរ្ជម្ន 

ភៅ ខាង ក្ននុង ែ្លួន ។ ការ ខចកោយ អារម្មណ៍ ទាំងភោះ ជាមួយ នឹង មនុស្សម្នាក់ ខដ�ទុកចិត្ត អាច នឹង ភោះ ែ្លួន ឲ្យ ម្ន ភសរីភាព ភហើយ ម្នការ 
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ពយាបា� ។ ភទាះជា យ៉ាងណា មនុស្ស មួយ ចំនួន ចង់ រង់ោំ ឲ្យ យូរ  ឬ យ៉ាង ភោច ណាស់ កំណត់ ចំនួន មនុស្ស ខដ� ពួកភគ បបា្រ់ ពី អារម្មណ៍ ទាំងឡាយ ដូភច្នះ 

ការ សភបមច ចិត្ត ភនះ មិនគួរ ខផ្អក ភៅភ�ើ ទំភោរ សម្ពាធ ភដើម្ី « ប្រកាស » ជា សាធារណៈ ឬ បបា្រ់ ភគ ឲ្យ សាគា�់ ថា ជា មនុស្ស ភែទើយ ភោយ ភ្រើក ចំហ ភោះ ភទ ។ 

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក សភបមច ចិត្ត ថា ចង់បបា្រ់ ភគ ពី អារម្មណ៍ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា សូម ពិោរណា ភោយ ការ អធិសាឋាន អំពី មនុស្ស ខដ� អ្នក ចង់ បបា្រ់ ភរឿង ភនះ និង រភ្រៀ្រ 

ភដើម្ី ខចកោយ ទិដ្ឋភាព ថន ្រទពិភសាធន៍ រីវិត រខមង សាលា្រ់ រ្រស់ អ្នក ភនះ ។

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក សភបមចចិត្ត ថា ចង់ ខចកោយ ្រទពិភសាធន៍ រ្រស់ អ្នក អំពី អារម្មណ៍ ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា ឬ បបា្រ់ ភោយ ភ្រើក ចំហ ថា ែ្លួន ជា មនុស្ស ភែទើយ ភោះ 

អ្នក គួរខត ទទួ� បាន នូវការបទបទង់ និង ការ រា្រ់អាន ភោយ សណាដាន ចិត្ត �្អ និង ការ ភគ្រព ទាំង ភៅ ក្ននុង ផទះ និង ភៅ បពះវិោរ ។ ភយើង ទាំងអស់ គ្នា ោំបាច់ បតូវ 

ម្ន ការ អត់ធ្មត់ ចំភពាះ គ្នា ភៅវិញ ភៅមក ភៅភព� ភយើង ដឹង អំពី ភរឿង ទាំង ភនះ ។

ក្ននុងោមជា សម្រិក ថន សាសោចបក ភយើង ទាំងអស់ គ្នា ម្ន ការ ទទួ�ែុសបតូវ មួយ ភដើម្ី ្រភងកើត នូវ ្ររិយកាសមួយ ខដ� ម្ន ការបទបទង់ និង ម្ន 

ភសចក្ីបសឡាញ់ ចំភពាះ ្រង្រ្អលូន ប្រុស បសី ទាំងអស់ រ្រស់ ភយើង ។ ្រណាដាញ ថនការ បទបទង់ គ្នា មួយ ខ្រ ្រ ភនះ ភធ្ើ ឲ្យ វា ម្ន ការ ង្យ បសួ� កាន់ខត ភបចើន ភ�ើង 

ភៅក្ននុង ការ រស់ភៅ ត្ម ដំណឹង�្អ ភហើយខស្ងរក បពះវិញ្ញាណ ែណៈ ខដ� កំពុង ឆ្ងកាត់ ទិដ្ឋភាព ោោ ថន រីវិត រខមង សាលា្រ់ ភនះ ។

គតើ្ ្ញំអាចនិយាយគៅកាន់ឪពុកម្ដាយឬប៊ីស្សព្ ្ញំអំពវីការ្បតិព័ទ្ធគេទែូចគ្នាគោយរគបៀបណា?

ប្រសិន ភ្រើ អ្នក ម្ន អារម្មណ៍ ថា អាច និយយ នឹង ឪពុក ឬ ម្ដាយ សម្រិក បគួសារ ភផ្សងភទៀត ឬ អ្នក ដឹកោំ សាសោចបក ម្នាក់ បាន ចូរ ពិោរណា ខចកោយ អំពី 

អារម្មណ៍ រ្រស់ អ្នក ជាមួយ នឹងពួកភគ ។ សូម រួយ ពួកភគ យ�់ អំពី អ្ី ខដ� អ្នក កំពុង ឆ្ងកាត់ ភដើម្ី ពួកភគ អាច ្រង្ហាញ ភសចក្ីបសឡាញ់ និង  គ្ំបទ ។ ប្រសិន ភ្រើ 

ពួកភគ ពុំ យ�់ អំពី ្រទពិភសាធន៍ ភនះ  ភទ ចូរ សូមពួកភគ ឲ្យ អាន អត្ថ្រទ ភៅភ�ើ ភគហទំព័រ ភនះ ។ ភរឿង ភនះ អាច នឹង ពុំ ខមនជា ការ សនទោ ដ៏ ង្យ បសួ� ភដើម្ី ោ្រ់ 

ភផ្ើម ភោះ ភទ ្រ៉ុខន្ត វា សំខាន់ ភដើម្ី ភធ្ើ ឲ្យ ម្ន ការ សនទោមួយ ភកើតភ�ើង ។ ចូរ ម្ន ចិត្ត អត់ធ្មត់ នឹង មនុស្ស ភៅ រុំវិញ អ្នក ភហើយ ចងោំ ថា អ្នក ទាំងអស់ គ្នា កំពុង ភរៀន 

ជាមួយ គ្នា ។ ប្រសិន ភ្រើ មនុស្ស ខដ� អ្នក បសឡាញ់ ពិបាក យ�់ ឬ ពិបាក រួយ គ្ំបទ ភោះ ពួកភគ អាច នឹង បតូវការ រំនួយ រ្រស់ អ្នក ។ ចូរ ប្របពឹត្ត នឹង ឪពុក ម្ដាយ 

និង អ្នកដឹកោំ រ្រស់ អ្នក ភោយ សោដានចិត្ត �្អ និង ការ ភគ្រព ដូចគ្នា  ដូចខដ� អ្នក សង្ឹម ចង់ ឲ្យ ពួកភគ ភធ្ើ ចំភពាះ អ្នកខដរភោះ ។ ភគហទំព័រ ភនះ បតូវ បាន ភរៀ្រចំ 

ភ�ើង ភដើម្ី រួយ មនុស្ស បគ្រ់ គ្នា ឲ្យ យ�់ អំពី ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នា កាន់ ខត �្អ ប្រភសើរ ត្ម ទស្សនវិស័យ ខាង ដំណឹង�្អ ។

្បសិនគបើ្ ្ញំគ្មេះ្តង់ល្មម្េប់្គ្ន់គតើការ្បតិព័ទ្ធរបស់្ ្ញំដបបគនេះនឹងរលាយបាត់អស់គៅដែរឬគទ?

ប្រព�ភាព ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធភេទ ដូចគ្នាភនះ គឺ ពុំ វាស់ខវង ត្មរយៈ ភាព ភសាមាះបតង់ រ្រស់ អ្នក បានភោះ ភទ ។ មនុស្ស ជា ភបចើន អធិសាឋាន អស់ ជាភបចើន ឆ្នាំ ភហើយ ភធ្ើ 

អ្ីៗ ទាំងអស់ ខដ� ពួកភគ អាច ភធ្ើ បាន ភដើម្ី ម្ន ការភគ្រពប្រតិ្រត្តិ ្រ៉ុខន្ ពួកភគ ភៅខត ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ។ ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា គឺភកើត ភ�ើង ត្ម 

�ំោ្រ់ ភផ្សងៗ ថន ប្រព�ភាព ភហើយ មិន ដូចគ្នា ចំភពាះ មនុស្ស បគ្រ់រូ្រ ភោះ ភទ ។ មនុស្ស មួយ ចំនួន ម្ន ការប្រតិព័ទ្ធ មនុស្ស ទាំង ពីរភេទ ភហើយ មនុស្ស ភផ្សង 

ភទៀត ម្ន ការ ប្រតិព័ទ្ធ មនុស្ស ភេទ ដូចគ្នា យ៉ាង ខាលាំង ។ ចំភពាះ មនុស្ស ែ្ះ អារម្មណ៍ ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធ ភេទ ដូចគ្នា ឬ យ៉ាង ភោច ណាស់ ប្រព�ភាព ថន អារម្មណ៍ 

ទាំង ភនះ អាច នឹង រលាយ បាត់ ភៅ ក្ននុង មួយ រយៈភព� ។ ក្ននុងករណី ណា ក៏ភោយ ការ ផ្លាស់្រ្លូរ ភៅក្ននុងការ ប្រតិព័ទ្ធភនះ ពុំ គួរ រំពឹង ទុក ឬ តបមូវ ឲ្យ ភចញ ជា �ទ្ធផ� 

មួយ មកពីសំណាក់ ឪពុក ម្ដាយ ឬ អ្នកដឹកោំ ភ�ើយ ។

ប្រព�ភាព ថន ការ ប្រតិព័ទ្ធ រ្រស់ អ្នក អាច នឹង មិន ស្ថិត ភៅក្ននុង ការ បគ្រ់បគង រ្រស់ អ្នក ខតភទាះជា យ៉ាងណា អ្នក អាច ភបរើសភរើស រភ្រៀ្រ ភដើម្ី ភឆ្ើយ ត្រ នឹង វា 

បាន ។ សូមទូ�សួរចំភពាះ បពះអម្ចាស់ ថា ភតើ អ្នកអាច ភរៀន អ្ី ែ្ះ មកពី ្រទពិភសាធន៍ភនះ ភហើយ ថា ភតើ្រទពិភសាធន៍  ភនះ អាច កាលាយ ភៅ ជា កម្លាំង មួយ ភដើម្ី អ្នក 

អាច ភផ្ដាត ភសចក្ីរំភនឿ រ្រស់ អ្នក ភៅភ�ើ �ទ្ធផ� ខដ� អ្នក អាច បគ្រ់បគង បាន ត្ម រភ្រៀ្រ ណា ។ ការ ្រខង្រ រីវិត រ្រស់ អ្នក ភៅ រក បពះ គឺជា សកម្មភាព ថន ភសចក្ី 

រំភនឿ ដ៏ សំខាន់ មួយ ខដ� ោំ មកនូវ ពររ័យ ដ៏ មហិម្ ោភព� ឥ�លូវភនះ និង ជា ពររ័យ កាន់ខត មហិម្ ភៅក្ននុង ្ររភលាក ោយ ។

គតើ្ សនាច្កនឹងដកដ្បគគ្លលទ្ធិរបស់្ ្លួនគេើយអនុមតិឲ្យម្នអាពាេ៍ពិពាេ៍គេទែូចគ្នាដែរគទ?

ខផ្នក សំខាន់ ចំភពាះ ខផនការ រ្រស់ បពះ ភគ្��ទ្ធិ ថន អាពាហ៍ពិពាហ៍ រវាង ្រុរស ម្នាក់ និង បស្តី ម្នាក់ គឺជា ការ ្រភបងៀន ដ៏ សំខាន់ មួយ រ្រស់ សាសោចបក ថន 

បពះភយសូ៊ វបគីសទ ថន ពួក្ររិសុទ្ធ ថ្ងៃចុង ភបកាយ ភហើយវា នឹង មិន ផ្លាស់្រ្លូរ ភ�ើយ ៖

« ជា ភគ្�ការណ៍ មួយ ខាង ភគ្��ទ្ធិ ខផ្អក ភៅ ភ�ើ បពះគម្ីរ សាសោចបក ្រញ្ជាក់ ថា អាពាហ៍ពិពាហ៍ រវាង ្រុរស និងបស្តី គឺ ម្ន សារៈសំខាន់ ចំភពាះ ខផនការ 

រ្រស់ អង្គ ្រងក្រភងកើត សបម្្រ់ ភជាគវាសោ ដ៏ អស់ក�្ ជានិចចេ ថន កូនភៅ រ្រស់ បទង់ ។

« ទំោក់ទំនង ខាង ផ្លូវ ភេទ គឺ ភប្រើ បាន សបម្្រ់ ខត រវាង ្រុរស ម្នាក់ និង បស្តី ម្នាក់ ខដ� បាន ភរៀ្រ អាពាហ៍ពិពាហ៍ បស្រ និង ភពញចបា្រ់ ក្ននុង ោម ជា ្រ្តី ប្រពន្ធ 

្រ៉ុភណាណះ ។ ទំោក់ ទំនង ខាង ផ្លូវ ភេទ ដថទ ភទៀត រួមម្ន ទាំង ទំោក់ ទំនង ខាង ផ្លូវ ភេទ រវាង មនុស្ស ខដ� ម្ន ភេទ ដូច គ្នា គឺ ជា អំភពើបា្រ ភហើយ ្រំផ្លាញ ភោ� នូវ 

សាថា្រ័ន បគួសារ ខដ� បាន ្រភងកើត ភ�ើង ដ៏ ភទវភាព ។ ដូភោនាះ សាសោចបក ្រញ្ជាក់ អំពី សារៈសំខាន់ ថន អាពាហ៍ពិពាហ៍ ថា ជា សម្័ន្ធភាព បស្រចបា្រ់ និង ភពញ 

ចបា្រ់ រវាង ្រុរស ម្នាក់ និង បស្តី ម្នាក់ » (ក្បួនខ្នាតភាគ២៖ការសគប់សគងសា្រនាេសក ចំណុច ២១.៤.១០ ) ។




