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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 ។

ការ ្រកខប្រ ថន Same- Sex Attraction Cambodian។ 14415 258


