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    ព័ត៌មានរពះសហគមន៍កាតូលិក   ភូមិភាគបាត់ដំបង  របចខំែ មមសា ឆ្ន  ំ២០១២  មលែ  ៣៨ 

ពិធីលាងជ ើងជាការបំជរ ើគ្នា ជៅវិញជៅមក 

 កាកមមវិធីលបុបំបាត់រគ្នប់មីន ទំព័រ ២ 

 ការសណំាក់ធម៌ជធវើឲ្យជយើងជ េះអធិដ្ឋា ន ទំព័រ ៣ 

ទំព័រ ៦            
 បុណ្យហែរសលកឹជាបណុ្យជលើកតជមតើង រពេះជយស  ូជារពេះបាទដ្ឋវិទ ទំព័រ ៤-៥ 

សមូសង្កេត ង្មើលមាន ចនំចុ ៨ ដែលខសុគ្នា  
ហលែងកំសានត 

ជអម៉ា នូហអល 
សំលលងពីព្ពះសហគមនក៍ាតូលិក 
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្ដ់បំង 

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 88 Mhz ខេត្តកពំងធ់ ំ

១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ល្ងា ចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ ៀមរាប 

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ថ្ងាខៅរ ៍

 
ការយិាលយ័ផ្សព្វផ្ាយព្ត័ម៌ាន 
ព្ព្ះសហគមន ៍កាតលិូក រតនះ 

 •បលំលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD 
 •បលំលងចខំរៀងពី កាល ត្ចខ្មៀង ខៅ CD 
 •បខងកើត្ឯកសារវឌីីអូ  រំាប ់ ខល្ងកឪពុក បង្ ី បង្បុ ។ 
 ទនំាកទ់នំង ០៩២  ៦០៩  ៨៤៨ 

ព័ត៌មនរបចហំែ ភមូិភាគ បាតដ់បំង 
•ថ្ងាទី១៣ ខមសា: មានអភិបូជា ខពលល្ងា ចខដើមប ី
អបអរសាទថ្នបុណ្យចូលឆ្ន លំេែរ ខៅ្ពះ ហ   
គមន៍្ាបវាល។ 

•ថ្ងាទី០៨ ខមសា: ្បជុយុំវជនកនុងរដូវអប់រ ំ  
ពិខ   ខៅ្ពះ ហគមន៍ កពំងឆ់្ន ។ំ 
•ថ្ងាទី១៧.១៨.១៩ ខមសា មាន្កុម នតវាងំ ងឌឺ
ប ូល ថ្ន្ពះ ហគមន៍ សាា យ ីុ ុផុន បាត្់ដបំង 
ខបា យលប ត្ ថ្ប លិន ខ ៀមរាប ល្ពកទាល់ ថ្្ព្ប ់ 
និងតាអ ំ បានរួមគ្នន ខធាើ ណំាក់ធម ៌ ពីភាពជាអនក
លណ្នា។ំ  ណំាក់ធម៌ខនះដឹកនាខំោយខល្ងក
ឪពុករា ចិត្ បង្ ី លមក ីុ បង ធុន លដរមានទីតាងំ
ខៅ្ពះ ហគមន៍ តាអ។ំ  
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      ជាការពិតណាស់របជាជន ខដលរស់

មៅជំុវញិពិភពមោក រខមងខតងខតជួបរប

មទះនឹងសម្រោ ម ខដលបានបនសល់ទកុនវូ

រាប់មីន ខដលមានមៅមលើផ្ផទដី មោយ

មហតុមធើវឲ្យ មានរបជាជនរងមរាះថ្នន ក់ ជា

មររើនមោយសាររាប់ទងំអស់មនះ រហូត

ដល់ថ្នន ក់បាត់បងជីវតិ ឬពិការមទៀតផង។ 

កមមវធិលីបុបបំាតរ់គ្នបម់នី 

មោកអភិបាល គីមគ មោកបូជាចរយ រពម

ទងំបងបអូនជារគីសតបរស័ិទ និងបងបអូនជា

ជនពិការជាមររើនមទៀតផង។ មោកអភិ-

បាល គីមគ បានមានរបសាសន៍ថ្ន “មៅ

កនុងផ្ថៃមនះមយើងមានរំនុរបួន មោយមយើង

រួមាន មពលណា ខដលមយើងគិតអំពីការ

បំបាត់មីន មយើងរតូវគិតអំពីការមបាស

សមាអ តរាប់មីនមរញពីផ្ផទដី និងជួយអនក

រងមរាះមោយសាររាប់មីន និងរូលរួម

កនុងយុទធន្នន ការណ៍ ការបំបាត់រាប់មីននិង

រាប់បំបី៊”។ ស្សបមពលមន្នះខដរ មោក

បូជាចរយ ហ្គោ បី៊ បានមានរបសាសន៍ថ្ន “ែំុ្

សុំនិយាយការសមាអ តរាប់មីន ពីមររះ

ដីសរមាប់របជាជន គឺសំខាន់ណាស់កនុង

ការរបកបរបរកសិកមម និងដំណាមំផសងៗ

បុ៉ខនតរបសិនមបើមៅកនុងដីមានរាប់មីន នឹង

ោរមធវើឲ្យាម នសុវតថិភាព ដល់របជាជនកនុង

ការរបកបរបរកសិកមម  និងមធវើខស្សរមាា រ។  

ដូមរនះមយើងរតូវជួយាន កនុងការសមាអ តរាប់ 

មីន ខដលមយើងកំពុងរស់មៅមោយរូលរួម

សហការជាមួយោជ្ាធរខដនដី ខដលរក់

ព័នធកនុងការសមាអ តរាប់មីន និងរាប់បំបី៊

ជាពិមសសគឺ អងោការ សុីមាក៉់”។ កនុងមន្នះ

ខដរមោកពូ ស ូ ជាតំណាងមោយ ជន

ពិការទងំអស់បានមានរបសាសន៍ កនុងកមម

វធីិមន្នះថ្ន “កនុងន្នមែំុ្ ជាជនពិការមាន ក់ ែំុ្

សូមមលើកទឹករិតត មទះបីជាមយើងជាជន

ពិការខមនពិត ក៏បុ៉ខនែមយើងោរមធើវអវីៗដូរ

មគឯងធមមតាខដរ”។ មោកពូបានបនែមទៀត

ថ្ន “កនុងមន្នះមយើងរង់ជួបអនកពិការមៅកនុង

ភូមិ ទី១មយើងរុះជួបជាមួយជនពិការខសវង

រកមមធោបាយ និងជំន្នញមផសងៗ មដើមបី

ជួយជនពិការឲ្យមានការររមធវើ ដូរមនុសស

ធមមតាខដរ”។ កនុងកមមវធីិ លុបបំបាត់រាប់

មីនមនះ ក៏មានបងបអូនជាជនពិការតំណាង

ឲ្យជនពិការទងំអស់ បានមានរបសាសន៍

ថ្ន “មទះជាមយើងពិការ សូមមយើងកុំអស់

សងឃឹម រតូវមរះតសូ៊កនុងឆ្កជីវតិជាជន

ពិការ ដូរជាពួកែំុ្ោរមធវើអវីៗដូរមនុសស

ធមមតាខដរ ដូរជាការមរៀន មលងកីឡា និង

មធវើអវីៗមទៀត មោយសមតថភាពផ្ទទ ល់ែលួន 

បានពីការតសូ៊ ពីឆ្កជីវតិជាជនពិការ”។ 

រុងមរកាយផ្នកមមវធីិមនះ ក៏មានការបមរហ ះ

មបាង៉មបាង៉ មោយមានសរមសរអកសរ មៅ

កនុងរូបភាពជនពិការ មដើមបីរូលរូមកនុងការ

លុបបំបាត់រាប់មីន ខដលមៅជំុវញិពិភព

មោកទងំមូល មោយកាល យមៅជាពិភព

មោកខដរមានសនតិភាព។ 

លោយៈ មុយ សាលមត៉ 

       កាលពីោៃ រផ្ថៃទី០៤ ខែមមសា ឆ្ន ំ

២០១២ មៅរពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់

ដំបង មានកមមវធីិមួយខដលមានម ម្ ះថ្ន 

“ការលុបបំបាត់រាប់មីន”។ មាលបំណង

ផ្នកមមវធីិគឺ រង់បរហ ញពីការរូលរួមជាមួយ

ជនពិការមៅជំុវញិពិភពមោក ខដលរង

មរាះមោយសាររាប់មីន មហតុមនះមហើយ

បានជាមយើងបរហ ញមជើងមាា ង មោយមលើក

មជើងមខាមឡើង ខដលបញ្ជា ក់ពីការារំទលុប

បំបាត់រាប់មីន និងរាប់មិនទន់ផទុះ។ កមម

វធីិមនះមានការរូលរួមពីមណឌ ល  ោរ ៉ូបមព   

សនត ីជេជរសា ជៅរកុង លសីុយី ឺ

បុ៉ខនតមពលន្នងែំុ្ មរបៀបរបដូរែលួនែំុ្ និង 

សនតបុគោល មរបៀបបីដូរជាភនំមួយដ៏ែពស់ 

និងរាប់ែារ់ដ៏លអិរតូរមួយ»។ «រំមរះ

ន្នងែំុ្វញិ រពះជាមាា ស់រង់មោយែំុ្មដើរ

តាមផលូវដ៏តូរសាមញ្ញមួយបុ៉មណាណ ះ។ ផលូវដ៏

តូររបស់ន្នងែំុ្ជា រមបៀបទុករិតតរបស់រពះ

ជាមាា ស់ និងមផ្ើជីវតិទងំស្សុងមៅមលើរពះ

ជានិរា។ ន្នងែំុ្តូរមពក មដើរតាមផលូវដ៏

លំបាកផ្នសុរកិតភាពមផសងមិនបានមទ ដូរ

ជាសូរតធម៌មររើន និងយូរ ឫក៏មធវើការធៃន់ៗ

ជាមដើម។ ដូមរនះន្នងែំុ្រង់រកផលូវដ៏តូរមួយ 

មហើយយ៉ាងែលី និងរតងម់ដើមបីមៅកាន់សាថ ន

បរមសុែ។ ម៉ោងមទៀតផលូវដ៏តូរមនះជាផលូវ

ថមី។ ពីមដើមមគមឡើងមៅមលើផទះតាមកាំ

ជមណែើ រ រឯីសពវផ្ថៃមនះមគមានជមណែើ រយនត 

មហើយន្នងែំុ្រង់ខសវងរកជមណែើ រយនត មៅ

កាន់រពះមយស៊ូ ឲ្យបានឆ្ប់រហស័ពីមររះ

ន្នងែំុ្ ាម នកំោំងមឡើងតាមកាជំមណែើ រ 

លំបាកផ្នសុរកិតភាពមន្នះមទ!»។ ន្នង

យល់ថ្ន៖      «រពះជាមាា ស់ឲ្យន្នងសំខដង 

ន្នងែំុ្អត់មរះអធិោា ន ឫមពលន្នងែំុ្មាន

រិតតមិនមធវើអវីមសាះ ក៏ដូរជាមពលន្នងែំុ្គិត

ខតពីធុញរទន់រង់រកមរឿងមគ គឺមៅមពល

មន្នះន្នង ខដលន្នងែំុ្ខសវងរកឱកាស

មដើមបីមធវើផទុយពីោរមមណ៍មន្នះ ឧ.ែំុ្ញញឹម

ោក់អនក ខដលែំុ្មិនសូវរូលរិតត។ ែំុ្មជឿថ្ន

៖ការឈ្នះទឹករិតតដ៏តូរតារ មនះពិតជារពះ

មយសូ៊ មានរពះហឫទ័យរកីរាយជាងការ

ថ្នវ យររកភពទងំមៅមលើរពះអងោ ឫជាង

ការថ្នវ យែលួន កនុងន្នមជាមរណសកសីមៅ

មទៀត»។ ដបិតមៅសម័យមន្នះកនុងោរាម

ការខមលមគខតងខតគិតថ្ន(តមលែមរកាយ) 

មសរកែសី្សោញ់ កនុងរគប់កិរាការរបចផំ្ថៃ 

ខដលន្នងែំុ្របរពឹតត។ កិរាការតូរមន្នះមធវើ

ឲ្យរពះមយស៊ូ មានរពះហឫទ័យរកីរាយ»។ 

ន្នងថ្នវ យែលួនមៅមលើធម៌មមតាត ករុណាដ៏មលើ

លប់របស់រពះជាមាា ស់។ ន្នងមិនរពម

មរៀបរាប់អំមពើលអរបស់ែលួន ន្នងនិយាយថ្ន 

៖«កិរាការណាខដលតូរតារ មហើយខដល

ាម នតំផ្ល ន្នងែំុ្សុែរិតតមធវើមោយមាន

មសរកែីស្សោញ់ មហើយជាពិមសស ន្នងែំុ្

មិនគិតពីបុណយកុសល ឫរបមយាជន៍ផ្ទទ ល់

ែលួនមឡើយ»។ មថមរសាមានរបសាសន៍     

មទៀតថ្ន៖     «មពលន្នងែំុ្អន់រិតត ឫមពល 

កនុងរតនះមលែមុន មយើងបានសាោ ល់ សនតី មថមរ

សា មៅរកុង លីសីុយឺ រឯីមលែមនះគឺ មយើងបនត

ោននូវរបវតតិ របស់សនតី មថមរសា បនតមទៀត។ 

មតើ មថមរសា យល់ថ្នែឡួនឯងជាមនុសសខបប

ណា? មតើ មថមរសា ស្សោញ់រពះជាមាា ស់

យា៉ងណា មហើយន្នងរងក់ាល យជាអវី? ដូរមនះ 

សូមោនកនុងអតថបទខាងមរកាម មនះទងំអស់
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លោយៈ មយុ សាលមត៉ 

3 ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 6 
ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

ការសណំាក់ធម៌ជធវើឲ្យជយើងជ េះអធិដ្ឋា ន 

   កាលពីផ្ថៃទី៤ ទី៥ ខែមមសា ឆ្ន ២ំ០១២ 

មៅរពះសហគមន៍      កាតូលិកបាត់ដំបង

មានការសំណាក់ធម៌កូនមកមង ខដលមាន

ការខណន្នពំីបងស្សី លកាិណា មោកបូជា

ចរយ តូមតត និងមោករគូអនករគូ ខដល

មមើលការែុសរតូវ    នឹងការរូលរួមរបស់

មកមងៗរបមាណ ៥៧ន្នក់។ ការសំណាក់

ធម៌មនះមធើវមឡើងកនុងមាលបំណង រង់ឲ្យ

មកមងៗ បានសាោ ល់រពះជាមាា ស់កាន់ខត

រាស់  និងមានបទពិមសាធន៍កនុងការអធិ

ោា ន។ កនុងខផនកអប់រជំំមនឿមនះបងស្សី     

លកាិណា ខដលជារបធានរបស់សាោដុន

បូសាូ ផ្រជមកាង បានមានរបសាសន៍ថ្ន 

“មនះជាមលើកទីមួយមហើយ ខដលបាន

បមងាើតមោយមានការសំណាក់ធម៌សរមាប់

កូនមកមងកនុងរយះ ៤ឆ្ន  ំ ខដលែំុ្មករស់មៅ

ទីមនះ”។ មហើយកនុងមន្នះក៏មានការជួយ

មរជាមខរជងពីមោកឪពុក តូមតត រពមទងំ

មោករគូ     អនករគូអប់រជំំមនឿ    ខដលបាន   

ជួយមមើលការែុសរតូវ មលើមកមងៗទងំមន្នះ

ខដរមទើបការមរៀបរំមនះ មានដំមណើ រការ

យ៉ាងលអរបមសើរ”។  បងស្សីបានបនែមទៀត

ថ្ន “របសិនមបើការសំណាក់ធម៌មនះកាន់ខត

លអែំុ្គិតថ្ន នឹងមរៀបរំមោយមានការ

សំណាក់ធម៌បាន បីដងកនុងមួយឆ្ន  ំ មហើយ

ែំុ្ នឹងមរៀបរំមោយមានមៅរុងឆ្ន បំន្នទ ប់ពី

សិសសបានបញ្ា ប់ការសិកាអប់រជំំមនឿ និង

មានការសំណាក់ធម៌មនះមែងមទៀត”។ កនុង

ផ្ថៃបន្នទ ប់ពីការសំណាក់ធម៌ មពលយប់រួរ

មកមៅរពឹកផ្ថៃទីពីរ ផ្នការសំណាក់ធម៌

របស់កូនមកមង ន្នមពលរពឹករពលឹមមៅកនុង

រពះវហិ្គរ មានការអធិោា ន និងលុតជងោង់

កនុងរដូវបុណយរំលង ខដលរពះមយសូ៊ រង

ទុកាលំបាក មៅតាមដំណាក់នីមួយៗ។ កនុង

មន្នះខដរបងស្សី លកាិណា បានមាន

របសាសន៍ន្នផ្ថៃទីពីរ ខដលបញ្ជា ក់អតថន័យ

ផ្នការអធិោា នមពលរពឹករពលឹមថ្ន “មនះ

ជាការមរៀបរំយ៉ាងពិមសស ខដលពីមុនមក

ពុំធាល ប់មានសរមាប់កូនមកមង ខដរពួកមគធាល ប់ 

ខតលុតជងោង់មៅតាមផលូវ។ មហើយមនះក៏ជា

ោរមមណ៍ខបលកសរមាប់ពួកមគខដរ   កនុងការ

អធិោា នមោយមានមភលងកំដរ និងរូបភាពឲ្យ

ពួកមគបានម ើញ ពីកែីទុកាលំបាករបស់រពះ

មយសូ៊។ ទងំអស់មនះជាការចប់ោរមមណ៍

សរមាប់មកមងៗណាស់ ដល់ការអធិោា ន

របស់ពួកមគ មនះមបើតាមការសាកសួររបស់

ែំុ្”។ កនុងមន្នះក៏មានការគូសរូបខដលជារូប

ភាពរពះមយសូ៊ និងការមលងខលបងកំសានែ

សរមាប់មកមងៗ នឹងមានការវយ៉តផ្មលកនុង

ការសំណាក់ធម៌មនះផងខដរ។ បអូនស្សីភួន 

ផ្ទវ ី ជាសិសសអប់រជំំមនឿ បាននិយាយខថលង

អំណរគុណកនុងមពលមន្នះថ្ន “ែំុ្សូមអរ

គុណមោកឪពុក តូមតត បងស្សី និង

មោករគូ អនករគូ ខដលបានមរៀបរំមោយ

មានសំណាក់ធម៌មនះមឡើង។ ែំុ្មានរិតត

សបាយរកីរាយណាស់ ខដលបានរូលរួម

សំណាក់ធម៌មនះ មហើយកនុងការសំណាក់

ធម៌មនះ មធើវមោយែំុ្មរះអធិោា ន មោយរិតត

មសៃៀមសាៃ ត់គួបផសំជាមួយ បទមភលង រូបភាព 

និងការតុបខតង។ ជារុងមរកាយន្នងែំុ្រង់

មោយមានការសំណាក់ធម៌ខបបមនះ មែង

មទៀត”។ សំណាក់ធម៍ សរមាប់កូនមកមងមនះ

បានបញ្ជា ប់មៅមោយ ភាពសបាយ

រកីរាយ មោយកុមារកុមារមីរះអធិោា ន    

អររពះគុណរពះជាមាា ស់។ 

ពិធីលាងជ ើងជាការបំជរ ើគ្នា ជៅវិញជៅមក 

 ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ពំិធីោងមជើងមៅ

ខតរបារពវមៅកនុងរពះសហគមន៍ កាលូលិក 

ទូទងំពិភពមោក។ កនុងពិធីបុណយមនះ

បានបញ្ជា ក់អំពីការបន្នទ ប់ែលួនបំមរ ើាន មៅវញិ

មៅមក  មោយយករពះមយសូ៊មធវើជាគំរូកនុង

ការរស់មៅរបចផំ្ថៃ មររះរពះអងោបាន

បន្នទ ប់ែលូនោងមជើងមោយរកមុសាវក័។ 

   កនុងរគីសតសាសន្នមៅផ្ថៃទី០៥ ខែមមសា

ជាមរៀងរាល់ឆ្ន ខំតងខតរបារពធពិធីមួយ គឺពិធី

ោងមជើង។ ពិធីោងមជើងមន្នះមានន័យថ្ន 

មយើងទងំអស់ាន រតូវការបន្នទ ប់ែលួន បំមរ ើាន

មហើយមនះជាកិរាការដ៏អសាា រយ របស់មយើង

មាន ក់ៗមៅមពលមយើងបំមរ ើមគ មហើយមយើង

មសាម ះរតងរ់ំមរះាន មៅវញិមៅមក តាមគំរូ

របស់រពះមយសូ៊រគីសត។ កនុងពិធីមន្នះខដរ

មានមោកបូជាចរយ តូមតត ជាអនកថ្នវ យ

អភិបូជា រពមទងំមានសាវក័ទងំ ១២ន្នក់

និងមានបងបអូនរគីសតបរស័ិទជាមររើនកុះករ

ខដលបានរូលរួមកនុងពិធីមន្នះផងខដរ។ពិធី

ោងមជើងមនះ របរពឹតតមៅរពះសហគមន៍ 

កាតូលិបាត់ដំបង មវោមមាង៉៥:០០ន្នទី

ោៃ រមៅខាងមុែរពះវហិ្គរ   ខកបរអណតូ ង

ទឹក។ រគីសតបរសិ័ទបានចត់ទុកពិធីមនះ

សំខាន់សំរាប់ពួកាត់ មររះរពះមយសូ៊  

បានមធវើជាគំរូដ៏លអមួយ ដល់រគីសតបរសិ័ទ 

អនុវតតន៍តាម មោយមរះបំមរ ើាន  ស្សោញ់

ាន    មលើកខលងមទសមោយាន មៅវញិមៅ 

មក និងរួមាន មដើមបីបំមរ ើរពះសហគមន៍។ 

កនុងគណៈមពលមន្នះខដរ មោកបូជាចរយ 

តូមតត បានបកស្សាយរពះបនទលូថ្ន “កនុង

ផ្ថៃមន្នះជាបុណយ អភិបូជាមលើកដំបូង

បងអស់ របស់រពះមយសូ៊ ជាមួយរកុមសាវក័

មហើយក៏ជាផ្ថៃខដររពះមយសូ៊ យាងមៅសួន

មកមសមាន៉ី”។ មោកបានមានរបសាសន៍

មទៀតថ្ន “កនុងផ្ថៃមន្នះគឺ ជាបុណយខតងតាងំ 

ជាបូជាចរយផងខដរ មររះរាល់អភិបូជាគឺ

បូជាចរយជាអនករបារពធថ្នវ យអភិបូជា ”។ ន្ន

មពលបញ្ា ប់អភិបូជា មានការតាងំរពះ

កាយ មៅសួនមកមសមាន៉ី មោយរពះ

មយសូ៊ មោយរកុមសាវក័ យាមរពះកាយ

ជាមួយរពះអងោ ដូរមនះន្នយប់ផ្ថៃមន្នះ ខដរ

រគីសតបរសិ័ទទងំអស់ បានន្នាំន កាន់មវន 

មដើមបីយាមរពះកាយរពះមយសូ៊ និងរពមាន

មន្នះខដរ សាវក័មាន ក់កនុងរំមណាមសាវក័ 

១២រូបម ម្ ះមៅ ោ ំបានមានរបសាសន៍  

ខដរថ្ន “ែំុ្មានជំមនឿថ្នមៅមពលមនះ ែំុ្

ហ្គក់ដូរជាមៅជាមួយរពះមយសូ៊ ដូរ

មពលសាវក័មៅជាមួយរពះមយសូ៊ កាល

សម័យរពះមយសូ៊ខដរ មោយមហតុមនះែំុ្

មជឿមលើរពះមយសូ៊ ថ្នរពះអងោបានតាមខថ

រកា និងការររែំុ្និរា”។ សូមបញ្ជា ក់ថ្ន

ការយាមរពះកាយ ន្នមពលយប់កនុងពិធី

បុណយមន្នះមានន័យថ្ន “មៅកនុងផ្ថៃរពះ

មយសូ៊ជាប់មៅមលើមឈ្ើឆ្ោ ង រពះអងោបាន

គង់មៅខតមាន ក់ឯង មហតុមនះមហើយបានជា

មយើង រតូវការយាមរពះកាយរពះអងោ មដើមបី

មៅខកបររពះអងោ ន្នមពលរពះអងោ មសាយ

ទីវងោតមៅមលើមឈ្ើឆ្ោ ង។ កមមវធីិមនះបាន

បញ្ា ប់មោយលអរបមសើរ មោយបងបអូនរគីសត

បរសិ័ទ មរះបន្នទ បែលួនបំមរ ើាន មៅវញិមៅ

មក និងមរះរួមាន អធិោា ន រះិគិតអំពី ការ

រងទុកាលំបាករបស់រពះមយសូ៊ ខដលរមំោះ

បាបមនុសសទងំអស់មលើពិភពមោក។ 

លោយៈ អាន ឬទ្ធីរដ្ឋ 
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ព័ត៌មានរពះសហគមន ៍កាតូលិកបាតដ់ំបង 

 កាលពីផ្ថៃទី០៥ ខែមមសា ន្នយប់ពិធីោងមជើងបាន

បញ្ា ប់ បងបអូនរគីសតបរស័ិទបានន្នាំន អធិោា ន មៅមុែរពះកាយ

រពះរគីសត មៅកនុងសួនមកមសមានី៉។ មៅមពលយប់ក៏មានរកមុ

រគសួារ និងយុវជន បានសាន ក់មៅកនុងរពះវហិ្គរមដើមប ី យាមរពះ

កាយ និងមានការសូរតធម៌ មៅមុែរពះកាយខដលតាងំមៅកនុង

សួនមន្នះផងខដរ។ ទងំមនះបរហ ញថ្នបងបអូនមានជំមនឿយ៉ាងរងឹ

មាមំៅរពះមយសូ៊ ខដររពះអងោហ៊្គនលះបង់ជីវតិ មដើមបសីម្រោ ះ

  កនុងរយះមពលបីផ្ថៃផ្នធមមមទសន្ន និងសំណាក់ធម៌សរមាប់បង

បអូនរគីសែបរស័ិទ បានមធើវមឡើងមៅកនុងរដូវបុណយរំមលង។ កនុងមន្នះ

ន្នផ្ថៃទីមួយ មោកបូជាចរយ តមូតត បានមធើវធមមមទសន្នអំពី 

“ជំមនឿ” រខំនកឯផ្ថៃទីពីរ មោកបានមធើវធមមមទសសអំពី “មសរកែី 

សងឈមឹ” រឯីផ្ថៃទីបីជាផ្ថៃរុងមរកាយផ្នធមមមទសន្ន និងសំណាក់

ធម៌របស់បងបអូនជារគីសែបរស័ិទ មោកឪពុកមធើវធមមមទសន្ន អំពី 

“មសរកែីស្សោញ់”។ កនុងរយះមពលបីផ្ថៃមនះ គឺរង់បរហ ញឲ្យបង

បអូនរគីសែបរស័ិទខសវងយល់ និងរះិគិតពីរពះមយសូ៊។ 

បុណ្យហែរសលកឹជាបុណ្យជលើកតជមតើង រពេះជយស  ូជារពេះបាទដ្ឋវិទ 

        កាលពីផ្ថៃោទិតយ ទី៣១ ខែមីន្ន ឆ្ន ំ

២០១២ កនលងមៅថមីៗមនះ មៅរពះសហ 

គមន៍   កាតូលិកបាត់ដំបង បានរបារពធពិធី

បុណយខហរសលឹក(ខហរាម៉)។ ពិធីបុណយមនះ

មានន័យថ្ន ការមលើកតមមតើងរពះមយស៊ូ ជា

រពះរាជវងសរពះបាទ ោវទិ យាងរូលរកុង

មយរ ៉ូសាទបឹម មោយន្នសម័យរពះមយសូ៊

មគខតងខតយកសលឹកមោង៉ ដូរជាសលឹកដូង រ ឺ

សលឹកមតាន តយកចក់មធវើជាសលឹករាម៉ មដើមបី

មលើកតមមតើងរពះមយសូ៊។ កនុងមន្នះមាន

មោកអភិបាល គីមគ ហវីកាមរដូ និងមោក

បូជាចរយ តូមតត ជាអនកថ្នវ យអភិបូជា។ 

កមមវធីិបុណយមន្នះមានកបួនដខងហរ ពីផទះ

មោកអភិបាល គីមគ មឆ្ព ះមៅកាន់រពះ

វហិ្គរ មដើមបីថ្នវ យអភិបូជា ជាមួយរគីសត

បរសិ័ទយ៉ាងមររើនកុះករ។ បុណយមនះបាន

របរពឹតតមឡើងជាមរៀងរាល់ឆ្ន  ំ កនុងសបាត ហ៍

ពិសិដា ឬរដូវអប់រពំិមសស។ មោក

អភិបាល គីមគ ហវីកាមរដូ ជាអភិបាលរបស់

រពះសហគមន៍   ភូមិភាគបាត់ដំបង   បាន   

បមរមើរពះសហគមន៍ កាតូលិកភូមិភាគ

បាត់ដំបង បានរកីរំមរ ើនមៅយ៉ាងលអរបមសើរ 

មោយមានការែិតែំរបឹងខរបងយ៉ាងខាល ងំ ពី

សំណាក់មោកអភិបាល។ មោកអភិបាល

បានមានរបសាសន៍ថ្ន “កនុងសបាត ហ៍ពិសិដា

មនះមយើងជារគីសែបរសិ័ទ រតូវរូលរួមរង

ទុកាលំបាកជាមួយរពះមយសូ៊ខដរ មហើយ

មៅមពលមយើងទទួលមរណៈភាពមយើងមាន

មសររីុងមរឿងជាមួយរពះអងោខដរ”។ កនុងមន្នះ

ខដរមោកបូជាចរយ    តូមតត  ជាបូជាចរយ 

ទទួលែុសរតូវរពះសហគមន៍ បាត់ដំបង

បានមានរបសាសន៍ខដរថ្ន “កនុងោទិតយ

មនះ មយើងទងំអស់រតូវគិតអំពីទំន្នក់ទំនង

របស់មយើងជាមួយរពះជាមាា ស់ និងជំមនឿ

របស់មយើងជាមួយរពះជាមាា ស់ មហើយ

មយើងរតូវគិតថ្ន មតើមយើងរតូវមធវើអវីែលះរំមរះ

រពះមយសូ៊រគីសែ?”។ មោកបានសងាត់ធៃន់

មៅមលើសំនួរមួយថ្ន មតើែំុ្បានមធើវអវីែលះ

រំមរះរពះមយសូ៊ ខដលរពះអងោមៅមលើមឈ្ើ

ឆ្ា ង”។ 
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រពេះជយស មូនរពេះ នមេមីដ៏រងុជរឿង 

      កាលពីផ្ថៃទី ០៧ ខែមមសា ឆ្ន ២ំ០១២ មៅរពះសហគមន៍
បាត់ដំបង បានមរៀបរំបុណយ រពះមយសូ៊ថមីដ៏រុងមរឿងយ៉ាងឱឡារកិ។

ពិធីបុណយមនះបានមរៀបរំមឡើង មដើមបីមោយរគីសតបរសិ័ទបានខសវង

យល់ពីទុកាលំបាករបស់រពះមយសូ៊ មហើយនិងរពះមយសូ៊មានរពះ

ជនមរស់មឡើងវញិ មដើមបីមកសម្រោ ះមនុសសមោក។ កនុងអភិបូជា

មនះមានមោកបូជាចរយ តូមតត បងរបុស បងស្សី រពមទងំបង

បអូនរគីសតបរស័ិទជាមររើនកុះករ បានរូលរួមកនុងបុណយមនះផងខដរ។ 

កនុងបុណយ រពះមយសូ៊មានរពះជនមថមីដ៏រុងមរឿងមនះ មានការរបារពធ

ពិធីពីរគឺទីមួយមានមរបាះទឹករពះពរមលើភនក់មភលើង មៅខាងមុែរពះ

វហិ្គរតូរ មដើមបីទទួលបានមភលើងថមី និងទីពីរមានការរបសិទធពរមលើ

ទឹក មររះទឹកជារបភពផតល់នូវជីវតិថមី។ បន្នទ ប់ពីអភិបូជារប់ បង

បអូនរគីសតបរស័ិទខតងខតយកផះ និងទឹក ខដលមោកបូជាចរយ

របសិទធពរមន្នះយកមៅកនុងផទះ មដើមបីទទួលបាននូវមសរកតីសុែកនុង

រកុមរគួសារ។ ន្នបុណយមន្នះខដលរពះជាមាា ស់បានរតាស់មៅបង

បអូនរំនួន៤៤ន្នក់ មោយទទួលពិធីរជមុជទឹកកនុងឱកាសមន្នះផង

ខដរ។ ែណៈមពលមន្នះខដរមោកបូជាចរយ បានមានរបសាសន៍

កនុងការបកស្សាយរពះគមពីរថ្ន “រពះមយសូ៊មានរពះជនមរស់មឡើង

វញិមិនមានន័យថ្ន រពះអងោចប់ជាតិជាថមីមទ បុ៉ខនតមានន័យថ្ន រពះ

ជាមាា ស់បានមលើករពះមយសូ៊មឡើង មោយគងម់ៅជាមួយរពះអងោ

មហើយរពះមយសូ៊មានជីវតិថមីមររមពញមោយរពះវញិ្ជញ ណ  និងមររ

មពញមោយសិររីុងមរឿង ខដលជារពះជនមផ្ទទ ល់របស់រពះមាា ស់”។  

បុណយមនះបានបញ្ា ប់មៅមោយលអរបមសើរ មោយជំមនឿរបស់រគីសត

បរសិ័ទ មៅមលើរពះមយសូ៊រគីសតជារពះសម្រោ ះមនុសសមោក។       

   រកីរាយបុណយរូលឆ្ន ថំម ី

     ឆ្ន ចំស់បានកនលងផុតមៅ ផ្ទល ស់នូវឆ្ន ថំមី

រូលមកដល់ មោយការទទួលពរជ័យមសរ ី

មងោលរគប់រកមុរគសួារ។ កាលពផី្ថៃទី១២  

ខែមមសា   ឆ្ន ២ំ០១២ មៅរពះសហគមន ៍

កាតូលិកបាត់ដំបង បានមរៀបរំអបអរសាទរ

ផ្ថៃរូលឆ្ន ថំម។ី     កនុងផ្ថៃមន្នះខដរ ក៏មានបង

បអូនរគីសែបរស័ិទជាមររើនបានរូលរួម នឹង

មានោហ្គរខផលមឈ្ើ   រួមនឹងមភសជាះ    យក

មកជួនដល់មោកបូជាចរយ មោយភាព

សបាយរកីរាយ និងមានការញញឹម។  
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