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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

នអម្ច៉ន្ូផ្អល
សំ លលងពីព្ពះសហគមន៍កាតូលិក

•ថ្ងទ
ា ី១១

ំ
FM: 91 Mhz ខេត្តបាត្់ដបង

កញ្ញា:

សាល្ងរដឋ ខៅ្ពុះ

៧:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍
់
ំ ងធំ
FM: 88 Mhz ខេត្តកព

ខយើងខោយបខំ រ្ពុះ
ើ
ំ
ដក
ឹ នាខោយបង្បុ
បង្បុ

ខនុះ។ បង្បុ

ព្ព្ះសហគមន៍ កាតូលក
ិ រតនះ

ំ ង
ទំនាក់ទន

ំ ប់ ខល្ងកឪពុ ក បង្ ី បង្បុ
រា

០៩២ ៦០៩ ៨៤៨

ុ ផុន

Our Family

់ បាន្តា

់ ខៅ

ការ្បជុខំ នុះ

់។

ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍កាតូលិក ភូមិភាគបាត់ដំបង

ព្បចំខែ កញ្ញា ឆ្នំ ២០១២

លលែ ៤៣

អង្គសន្និបាត “ជំនន្ឿជាររះអំនោយទាន្របស់ររះជាម្ចាស់”

មាតកា
ិ

(Br. Blas) បាន្ត្លប់ខៅ្បខទ

បានខធការជាម
ួ យបុរល
គ ិ កខៅ្ពុះ
ើា

ំ ង ជាខ្ចន
់ ប
ហរមន៍ កាត្ូលិកបាត្ដ
ដូចជា
ើ

•បំលលងឯកសារពី VHSខៅ DVDខៅ VCD

•បខងកើត្ឯកសារវឌ
ី ី អូ

បាា

កាតូលក
ិ

សខៅតាម

ហរមន៍ កាត្ូលិកបាត្់

ហរមន៍។
៉ រ
មូ ង

ុី

ិ

ហី ល
កាលពីថ្ងទ
ា ី ពីនវញ
ា ី១០ លេកញ្ញា កនង
ា ខៅ
ិ

ការយាល
ិ
័យផ្សព្វផ្ាយព្័តមា
៌ ន

ត្ចខ្មៀង ខៅ CD

ហរមន៍សាាយ

ំ ង មានការ្បជុអ
ំ ព
ំ ី ្ពុះជាមាា
ដប

ៀមរាប

១០:០០-១១:០០ នាទី ខរៀងរាល់ ថ្ងាខៅរ ៍

•បំលលងចំខរៀងពី កាល

ំ ៉ន
្រូចុុះខៅបប

•ថ្ងទ
ា ី០៧ កញ្ញាាៈ ខៅ្ពុះ

១២:៣០- ១:៣០ នាទី ខរៀងរាល់ ល្ងាចថ្ងាខៅរ ៍
FM: 102.5 Mhz ខេត្តខ

មហាគ្រួសារគ្រះសហរមន៍

ំ ង្
រ័ត៌ម្ចន្របច ំផ្ខ នូមិភាគ បាត់ដប

។

បខ្ងៀនភាពជាអក
ន លែនា ំ បខ្ងៀនភាសា ខធការ
ើា
ជាមួយ្កុម

ំ
នវ
តុង

ងដឺបូ ៉ល(SSVP) និង

្មួលកុ ងលផ
ក
ន
ន ោហារូបករែ៍

ិ

្មប

ស្ក្ក។
ី

ផ្លែង្កំសន្ត
សូមសង្កេត ង្មលមាន
ចំនច
ុ ៨ ដែលខុសគ្នា
ើ



រគូនរទ្យ ន្ិង្ន្ិសស ិតសមរ័ គចិតត ស ំហ្គគរួរ មករិន្ិតយសុខភារផ្ននកផ្ននក



សិក្ខាសលា ន្ិង្វគគបំប៉ន្ដល់រគូមនតតយយ ទ្ំរ័រ ៦



ទ្ិវាសន្តិភាររិនរនលាក ២១ កញ្ញ
ា

ទ្ំរ័រ ៤-៥

ទ្ំរ័រ ២

ទ្ំរ័រ ៣
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ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

រគូនរទ្យ ន្ិង្ន្ិសស ិតសមរ័ គចិតត ស ំហ្គគរួរ

សន្តី នេនរស នៅរកុង្ លីសយ
ីុ ឺ

មករិន្ិតយសុខភារផ្ននកផ្ននក

Photo: Moy Samet

ជាបួនខផនក កនងលនាះខផន
កទីមួយ គឺជាការ
ុ
សមាាសន៍លៅលលើសុែភាព និងវស់្ម

កនុងរតនះលលែមុន លយើងបានសាគល់ សនតី លថលរ

របស់អនកមកពិនិតយ និងខផនកទីពីរ គឺការលធវើ

សា លៅព្កុង លីសុីយឺ រ ីឯលលែលនះគឺ លយើងបនត

លតតសខភនកលោយលមើលអកសរ
ចំង្ហយឆ្ងយ

និងខផនកទីបី

ខដលមាន
គឺការពិនិតយ

លមើលដឺលព្កខភនក និងខផនកទីបួន គឺការផែល់
៉
ខវនតាដល់
អនកមកពិនិតយ

ខដលតព្មូវឲ្យ

ពាក់បនាទប់ពីបានលធវើលតតសរួច។ ស្សបលពល
លនាះខដរលលាកបូជាចរយ មា៉នុច ខដលជា
អនកលមើលការែុសព្តូវ លៅមណឌលសុែភាព

លោយៈមុយ សាលម៉ត

លៅព្គប់សរ ីរាងគកាយរបស់មនុសស
ខតងខតមានសារៈសំខាន់ទង
ំ អស់ និងមាន
គុណព្បលយាជន៍ដូចៗគ្មន ប៉ុខនែយា៉ងណាមិ
ញ ខភនកក៏ជាខផនកមួយដ៏សំខាន់ននសរ ីរាងគ
កាយរបស់មនុសស

ពីលព្ពាះខភនកអាចផែល់

ផលព្បលយាជន៍ ដូចជាលមើលអកសរ និងលធើវអវី
លផសងៗលទៀត ខដលអាចលធវើបាន។
កាលពីលពលថាីៗលនះ

លគ្មលបំណងបី ននការចុះជួយពិនិតយខភនក ព្បចំព្ពះសហគមន៍

បាន

លធវើឲ្យ លថលរសា មានចិតតយា៉ងដូចលមែច?លតើ លថ
លរសា បានបង្ហហញលសចកែីស្សឡាញ់ចំលពាះព្ពះ
អងគ លោយយកអវីមកបញ្ញាក់? ដូចលនះ សូម
អានកនុងអតថបទខាងលព្កាម លនះទំងអស់គ្មន។

នាងែ្ុំបានយល់ថា៖លបើសិនព្ពះសហគមន៍
ជាព្ពះកាយ

លហើយមានសរ ីរាងគលផសងៗ

ព្ពះសហគមន៍ព្តូវខតមានលបះដូង

ដល់ជនព្កីព្ក ខដលគ្មានលទធិភាពកនុងការ ពោបាល និងពិនិតយលនះគឺលយើងមិនគិតនថល

សំខាន់ជាងលគ លហើយលបះដូងលនះលធវើឲ្យកក់

ពិនិតយខភនក

៉
និងកាត់ខវនតា

និងទីពីរគឺ អវីទង
ំ អស់លនាះលទ

ក៏ប៉ុខនែពួកលយើងមាន

លៅែលោយលសចកែីស្សលាញ់។

ខដល

នាងែ្ុំក៏

ិ
លដើមបីលមើលនូវសាថនភាព ននជីវភាពកនុងការ វភាគទនពី
បងបអន
ខដលមកពិនិតយលៅទី
ូ

យល់ថា “មានខតលបះដូង ខដលពរលពញ

ិ
ខដលមាន លនះ លហើយវភាគទនទំ
ងអស់លនាះគឺលយើង

លោយលសចកតីស្សឡាញ់ប៉ុលណាណះ លទើបអាច

ិ
ភាពែវះខាត និងទីបីការព្បមូលវភាគទន
យកលៅជួយដល់ជនព្កីព្កលៅកនុងភូមិស្សុក

ផតល់កមាលង
ំ លៅព្គប់សរ ីរាងគ ននព្ពះសហ-

ខដលបានពីអនកមកពិនិតយខភនក កនុងការយក ននព្បលទសកមាុជាលយើង”។

គមន៍បាន។

រស់លៅរបស់បងបអនខែា
រលយើង
ូ

លៅព្ពះ- លៅជួយដល់ជនព្កីព្ក។

លលាកពូ លៅ

កនងលនាះព្កុ
មព្គូ សួម អាយុ៥៧ឆ្ន ំ មកពីភូមិវតតរ ំដួលក៏មាន
ុ

លពទយ និងនិសិសតសា័ព្គចិតត ខាងសុែភាព ពិនិតយខភនកកនងព្ពះសហគមន៍
ុ

និងមានព្បសាសន៍ថា

ភូមិភាគ “ែ្ុំមានអារមាណ៍សបាយចិតត និងអរគុណ

ខដលមកពីព្បលទសសាំហ្គគពួរ បាត់ដំបង និងស្សុកមួយចំនួនដូចជាព្ពះ- ជាខាលង
ំ ចំលពាះព្កុមព្គូលពទយសាព្គ័ចិតត ខាង

ខដលមានល្ាះលៅកាត់ថា វ៉យ សុី អិម សហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង នប៉លិន សុែភាពខភនក
(YCM)បានពិនិតយខភនក

លតើលសចកែីព្តាស់លៅរបស់ព្ពះជាមាចស់

៉
និងកាត់ខវនតា
ទីមួយលនាះគឺ លដើមបីជួយ ក៏មានព្បសាសន៍ផងខដរថា “សព្មាប់ការ

សហគមន៍ ភូមិភាគបាត់ដំបង មានព្កុមព្គូ លពទយ និងនិសិសតសា័ព្គចិតតបានចុះលៅជួយ ចំណាប់អារមាណ៍

ខផនកខភនក

កាតូលិកបាត់ដំបង

អាននូវព្បវតតិ របស់សនតី លថលរសា បនតលទៀត។

ខដលបានចុះជួយពិនិតយ

៉
ិ
និងកាត់ខវនតាលោយ
តាខហន លពាធិ៍សាត់ កំពង់ឆ្នង
ំ ចំលណាម ខភនកលោយមិនគិតជាថវកា

លនះជាការ

ព្បសិនលបើអស់លសចកតី គ្មានអវីលព្ៅពីលសចកតីស្សឡាញ់

ស្សឡាញ់ព្គីសតទូត

នឹងឈប់ព្បកាស គុណននលសចកតីស្សឡាញ់ ១២ របស់ព្ពះ ចកតីស្សឡាញ់

ដំណឹងលអ និងមរណៈសាកសី នឹងមិនព្ពម ជាអងគមាចស់ លហតុលនះនាងែ្ុំខសវងរកព្ពម របស់នាងែ្ុំ
បងហរ្មលទ”។
នាងែ្ុំយល់ថា លសចកតី ទំងរកល ើញនូវមលធោបាយមួយ លដើមបីលធវើ និយាយ
ូ
ស្សឡាញ់សរុបព្គប់ការព្តាស់លៅ របស់ ឲ្យបានែ្ុំបានធូរចិតត
ព្ពះជាមាចស់។

លៅលពលលនាះនាងែ្ុំបាន ស្សឡាញ់ព្ពះអងគ”។

ពាកយទំងអស់ខដលែ្ុំ
ព្ពមទំងលសចកតីដ៏តូចតាចនន
លថលរសា

លៅលពលខដលជមងឺ យល់ថាផលវដ៏
ូ តូចរបស់នាង ជាផលវខដលព្គី
ូ

បនលឺសំលលងលឡើងថា៖ ឱព្ពះលយស៊ូ ជាទី លធវើលអាយ លថលរសា លែោយណាស់ នាង សតបរ ិស័ទផងទំងពួងអាចលដើរបាន។
ស្សឡាញ់របស់នាងែ្ុំ

៉
ឆ្ន២
ំ ០១២។ ពួកគ្មត់ខដលអល្ា ើញមកលនះ ពិនិតយខភនក និងកាត់ខវនតា
លៅកនុងភូមិភាគ ពួកគ្មត់
ខដលមកជួយពួកលយើងលៅទី
មានចំនួន ២៤នាក់ និងខចកលចញជាបីព្កុម បាត់ដំបងលយើងលនះមានបងបអន
ូ ខដលមក លនះ”។ លលាកពូបានបនែលទៀតថា “តាម

យល់ល ើញ

នឹងបីកខនលងែុសៗគ្មនដូចជា

កតីស្សឡាញ់!”។ លថលរសានិយាយខថមលទៀត លសចកតីស្សឡាញ់របស់នាងែ្ុំ

មណឌលដុនបូសាូ និងតាមព្ពះសហគមន៍។ លហើយការពិនិតយលនះ ក៏មានការខបងខចង លព្ចើនដង យា៉ងលហ្គចកនុងមួយឆ្នប
ំ ីដង”។

និងព្គប់កិចចការដ៏តូចតាច

ិ
នាងែ្ុំទង
ំ អស់”។
គឺនាងែ្ុំសលព្មចនឹង ជីវតរបស់

ឥតគិតនថលចប់ពីនថងទី ២២-២៧ ខែកញ្ញា សនឹង និគម ភូមិសាាន និងស្សុកឯកភនំ។ ការ បង្ហហញឲ្យល ើញនូវចិតតសបបរសធម៌
របស់
ុ

ចុះតាមភូមិ ពិនិតយព្បខហលជាព្បមាណ ១០០០នាក់។ បំណងនិងចិតតរបស់ែុ ំ្ ែ្ុំចង់ឲ្យពួកគ្មត់មក

លដើមបីសង គឺព្គប់អំលពើខដលនាងែ្ុំព្បព្ពឹតតលោយលស-

ជា

នាងែ្ុំបានខសវង បានបញ្ញាក់អំពីរលបៀប ខដលនាងស្សលាញ់ លហតុនាងលឆលើយតប លៅនឹងបងស្សីមារ៉ ីថា៖

ការព្តាស់លៅរបស់នាងែ្ុំ ព្ពះអងគ៖ “ឱ!ព្ពះអងគដ៏ជាទីស្សឡាញ់របស់ លហតុដូចលមតចបានជា បងស្សីសួរនាងែ្ុំថា

លហើយ!ការព្តាស់លៅរបស់នាងែ្ុំ គឺលសច នាងែ្ុំ

នាងែ្ុំគ្មានមលធោបាយសំខដង លតើបងអាចស្សឡាញ់ព្ពះជាមាចស់ដ៏សបបុលព្ៅពីបាច់ រស ដូចនាងែ្ុំបានខដររ ីលទ? ព្បសិនលបើបង

ថា៖ “ព្ពះលយស៊ូលអើយ!នាងែ្ុំដឹងលហើយថា ផ្កា ថាវយព្ពះអងគប៉ុលណាណះ។ ផ្ការបស់នាងែ្ុំ បានយល់លសចកតី………..(តលលែលព្កាយ)

6

ព័ត៌មានព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង

អង្គសន្និបាត “ជំនន្ឿជាររះអំនោយទាន្របស់ររះជាម្ចាស់”

សិក្ខាសលា ន្ិង្វគគបំប៉ន្ដល់រគូមនតតយយ
លោយៈ មុយ សាលម៉ត

ទនលនះ លយើងមិនអាចព្បតិបតិតតាមជំលនឿ
លនះបានលទ ពីលព្ពាះមានខតព្ពះជាមាចស់លទ
Photo: An Rittyrath

ជាលរៀងរាល់ឆ្នំ មុនលបើកបលព្ងៀន
សព្មាប់ថានក់មលតតយយ ព្គប់ព្ពះសហគមន៍
ខដលសថិតលៅកនុងភូមិភាគបាត់ដំបង ខតង
ខតមកចូលរួមសិកាាសាលា

និងបំប៉នកនុង

ខដលជួយខណនាំលយើង
ិ
ទឹកជាព្បភពននជីវត។
ព្បភព

កាលពីនថងទ១
ី ៨-២០ ខែកញ្ញា ឆ្ន ំ

លនះលធវើលឡើងជាលរៀងរាល់ឆ្ន ំ មុននថងការលបើក ស្សបលពលលនាះខដរ

លៅនថងចុងលព្កាយនន ខដលបានចូលរួម និងមានបងស្សីកនុងការ

បលព្ងៀនថានក់មលតតយយ លហើយក៏មានលគ្មល សិកាាសាលា ខដលជានថងបិទវគគ ក៏មានការ ជួយខណនាំពួកគ្មត់
លដើមបីបណែុះបណា
ែ លសព្មាប់ព្គូ ចូលរួមពីសំណាក់លលាកអភិបាល

នូវចំលណះដឹងថាីៗ។

គីលគ ដូលចនះម៉ោងវញលទៀត
ិ
វក៏ជាតព្មូវការរបស់

មលតតយយ ឲ្យមានជំនាញខាងបលព្ងៀនថានក់ និងលលាកបូជាចរយ បីអងគ គឺលលាក ឪពុក ភូមិភាគលយើង

កនងការចូ
លរួមអភិវឌ្ឍន៍
ុ

មលតតយយ និងការផែល់នូវអវី ខដលខបលកដូចជា តូលត លលាកឪពុក លពកព្ដូ និងលលាកឪពុក ធនធានមនុសស

ឲ្យមានចំលណះដឹងតាម

សិលបះគំនូរ និងរលបៀប មា៉នុច ខដលបានផែល់កិតតិយស កនុងការ រយៈលលាកព្គូ អនកព្គូ ជាពិលសសឲ្យពួក
បលព្ងៀនឲ្យលកាងឆ្ប់លចះ និងឆ្ប់យល់។ ខចកនូវសញ្ញាប័ព្តជូនលៅ ដល់សិកាាកាម លគបានទទួលនូវអំណរសបាយ ពីព្ពះជាខលបងកំសានែ

កនងលនាះក៏
មានលលាកព្គូ អនកព្គូ ខដលជា និងលធវើការសំណះសំណាល ជាមួយសិកាា- មាចស់តាមរយៈលលាកព្គូ អនកព្គូ ផងខដរ”។
ុ
ព្ពះសហគមន៍ដូចជា

ខដលមកពី កាម

ខដលបានចូលរួម។

កនុងលនាះខដរ ស្សបលពលលនាះខដរអនកព្គូ

ជា

ស្សីញ៉វ

ព្ពះសហគមន៍ លលាកអភិបាល គីលគ ក៏មានព្បសាសន៍ថា អាយុ២២ឆ្ន ំ មកពីព្ពះសហគមន៍ លបា៉យ-

កំពង់ធំ កំពង់ឆ្នង
ំ លសៀមរាប លបា៉យខប៉ត “ែ្ុំសូមនិយាយអំពីសាលាមលតតយយ ខដលពី ខប៉ត
ក៏បានមានព្បសាសន៍ផងខដរថា
តាខហន ចំលណាម នប៉លិន និងព្ពះសហ- មុនសព្មាប់ភូមិភាគលយើងពុំសូវមានសាលា “លនះជាលលើកទីពីររបស់នាងែ្ុំ ខដលបាន
គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ កនុងលនាះមាន មលតតយយលនាះលទ ពីលព្ពាះលោយសារខតមាន ចូលរួមកនុងសិកាាសាលាលនះ លហើយសិកាា
ព្គូមលតតយយរបស់ព្កសួងអប់រ ំ ខាងរោាភិ- លលាកព្គូ អនកព្គូតិច ប៉ុខនែខបជាមានកូន សាលាលនះ ក៏បានផតល់ចំលណះដឹងជាលព្ចើន
បាល

ក៏បានចូលរួមកនុងសិកាាសាលាលនះ លកាងលព្ចើន និងពុំសូវមានអនកខណនាំដូចជា ដូចជារលបៀបននការបលព្ងៀនសិសស

ផងខដរ។

កនងរយៈលពលបី
នថងននសិកាា បងស្សីដូលចនះវលធវើឲ្យលយើងពិបាក
ុ

ការ

លោយ លរៀបចំលមលរៀន លហើយនិងសិលបះ”។ អនកព្គូ

សាលា ក៏មានការចូលរួមសព្មបសព្មួលពី សារលយើងព្តូវការលលាកព្គូ អនកព្គូ លព្ចើន បាន បនតលទៀតថា “តាមបំណងចិតត របស់ែុ ំ្
សំណាក់បងស្សី ៥នាក់ ខដលជាអនកជួយ លដើមបីបលព្ងៀនពួកលគ និងលមើលខថពួកលគឲ្យ ែ្ុំចង់លអាយមានសិកាាសាលាលនះ លព្ចើន
បលព្ងៀនលៅកនុងសិកាាសាលា

អំពីរលបៀប បានលអ”។ លលាកអភិបាលបានបនែលទៀតថា ដងលទៀត លហើយនិងមានរយៈលពលយូរ”។

“សព្មាប់ព្បធាន

លធវើអវីែលះ?” មានន័យថា ជំលនឿជព្មុញលយើង
ឲ្យលធវើអំលពើលអ លហើយលៅលពល ខដលលយើង
លជឿលយើង

ខដលលរៀបចំលឡើងលៅកនុងព្ពះសហ- ែុសៗគ្មនដូចជា ចលព្មៀង ខលបងកំសានែ “លៅកនងនថង
លនះ
ែ្ុំសបាយចិតតណាស់
ុ
គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង។ សិកាាសាលា លបងព្បាជា្
និងការបលព្ងៀនកូនលកាង។ លោយបានល ើញលលាកព្គូ អនកព្គូ ជាលព្ចើន

លលាកឪពុកបានមាន

បទធំ លៅនថងទីពីរ “លតើជំលនឿជព្មុញឲ្យលយើង

២០១២ មានសិកាាសាលាសព្មាប់ព្គូមលតតយយ

និងព្បតិបតតិនូវអវីៗ

ព្បសាសន៍បនតលទៀតថា

Photo: Moy Samet

ជាលព្ចើនថាីៗកនុងការបង្ហហញដល់ពក
ួ លគ។

សិកាាកាមចូលរួម ៥៦នាក់

ខដលលយើងទទួលពីព្ពះជាមាចស់

ខដលលយើងលជឿ”។

ស្សួលកនុងការបលព្ងៀន និងមានវធីិ សាស្រសែ

លព្បៀបបានដូចជា
ដូលចនះជំលនឿជា

លដើមបីឲ្យលយើងរស់លៅ

ខផនកមួយននការអប់រ ំខាងកុមារ លដើមបីង្ហយ

បំណង
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លដើមបីឲ្យលយើងព្បព្ពឹតតអវីៗ ខដរលអចំលពាះអនក

លោយៈ មុយ សាលម៉ត

កាលពីនថងទី០៤-០៦

និងមានកមាលង
ំ ពីព្ពះជាមាចស់

លធវើអវី?” លហើយនិងនថងទីបី “លតើលធវើដូចលមតច ដ៏នទ
ខែកញ្ញា

និងឲ្យលយើងមានលសចកែីស្សឡាញ់

ឆ្ន ំ លដើមបីខណនាំបនតជំលនឿ?” ។ ព្គប់ព្បធាន និងមានធម៌លមតាតករុណា

២០១២ លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកបា- បទទំងអស់ព្តូវបានយកមករ ិះគិត

ការលលើកខលង

និង លទស នឹងយកចិតតទុកោក់សាែប់អនកដ៏នទ។

បានលរៀបចំអងគសននិបាតអនកអប់រ ំ ពិភាកោតាមព្កុមនីមួយៗ លហើយលធវើការបក ចំខនកឯនថងទីបី “លតើលធវើដូចលមតចលដើមបីខណនាំ
ជំលនឿ និងយុវជនកនុងព្បធានបទ “ជំលនឿ ស្សាយរាល់ព្បធានបទ ខដលបានពិភាកោ ជលំ នឿ?”មានន័យថា គឺចង់ឲ្យបងបអនជាព្គី
ូ
ត់ដំបង

ជាព្ពះអំលណាយទនរបស់ព្ពះជាមាចស់ ”។ និងរ ិះគិត។
លគ្មលបំណងរបស់ព្ពះសហគមន៍

ភូមិ គិត

កនុងរយះលពលបីនថងកនុងការរ ិះ សែបរ ិស័ទ ទទួលការអប់រ ំបខនថម លហើយ
និងពិភាកោក៏មានការចូលរួមពី ខសវងយល់កាន់ខតលព្ចើនលឡើងៗ អំពីជលំ នឿ

លួ
សែបរ ិស័ទ
ខដលលដើរតាម
ភាគបាត់ដំបង បានលព្ជើសលរ ើសយកព្បធាន សំណាក់លលាកបូជាចរយ បងព្បុស បងស្សី របស់ែនជាព្គី
របស់ព្ពះជាមាចស់”។
បទលនះគឺលៅខែតុលា ឆ្ន២
ំ ០១២ ខាងមុែ ផងខដរ។ កនងលនាះខដរលលាកឪពុ
ក លពព្ដូ ក៏ នឹងសាែប់ព្ពះបនទល
ូ
ុ

លនះព្ពះសហគមន៍ កាតូលិកទូទង
ំ សកល មានព្បសាសន៍បកស្សាយ រាល់ព្បធានបទ ស្សបលពលលនាះខដរ អនកព្គូ ផ្ក សុែលហង
លលាកយកជំលនឿ លដើមបីលអាយព្គីសតបរ ិស័ទ ទំងបីនថងខដរថា “លៅកនុងឆ្នលំ នះ លយើងបាន អាយុ២៦ឆ្ន ំ មកពីព្ពះសហគមន៍ ខព្ពក
ខដលជាព្គូអប់រ ំជំលនឿ
ក៏មាន
រ ិះគិតពិចរណា អំពីជំលនឿរបស់ែនជាព្គី
លួ
- លលើកយកព្បធានបទ នឹងជាពិលសសអតថ សបវូ
“កនុងរយះលពលបីនថងលនះ
សតបរ ិស័ទ។ កនុងលនាះក៏មានអនកអប់រ ំជំលនឿ បទព្ពះគមាីរលលាក យ៉ូហ្គនជំពូក៤ ព្ពះ ព្បសាសន៍ថា
និងយុវជនមកពីបួនតំបន់គឺតំបន់បាត់ដំបង លយស៊ូបានជួបជាមួយនឹងស្រសែីសាមា៉រ ី មក នាងែ្ុំបានទទួលបទពិលសាធន៍យា៉ងលព្ចើន
តំបន់អងគរ តំបន់ទលនល និងតំបន់កំពង់ធំ ដងទឹកលៅអណែូងទឹក
ខដលព្ពះលយស៊ូ ពីអងគសននិបាតដូចជា ការរកោជំលនឿ រលបៀប
ខដលមានអនកចូលរួម ២០០នាក់។ សព្មាប់ បានឈប់សព្មាក។ ដូលចនះលយើងចង់ឲ្យបង ននការអប់រ ំជំលនឿ ពិលសសបានសាគល់ នន

ព្បធានបទកនុងការរ ិះគិតលៅកនុងនថងនីមួយៗ បអនយល់
ិ
ថា ទឹកជាព្បភពននជីវតលហើ
យគឺ លសចកតីស្សឡាញ់ពីព្ពះជាមាចស់”។ លហើយ
ូ
មានភាពែុសគ្មនដូចជា
នថងទីមួយមាន ជាជំលនឿ និងជាព្ពះអំលណាយទន មួយ លនះក៏ជាលលើកទីមួយផងខដរ សព្មាប់សព្បធានបទថា

“លតើជំលនឿមានព្បភពមកពី ខដលទទួលបានពីព្ពះជាមាចស់។

ណា?” នថងទីពីរ “លតើជំលនឿជព្មុញឲ្យលយើង ជាលយើង

លបើសិន ននិបាតយុវជន និងព្គូអប់រ ំលនឿ។ ចុងប្ច ប់

មិនបានទទួលនូវព្ពះអំលណាយ ននអងគសននិបាតក៏មានកមាវធីី ផងខដរ។
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កមមវិធីបិទ្វគគសលាមនតតយយ

ទ្ិវាសន្តិភាររិនរនលាក ២១ កញ្ញ
ា

រន្លកេមី

Photo: An RittyRath

លោយ:អាន ឬទ្វិរដ្ឋ

លៅកនងបរ
ិលវនសួននាគសនែិភាព ព្កុង
ុ
បានព្បារពធទិវសនែិពិភពលលាក

២១ កញ្ញា យា៉ឱឡារ ឹក។ ទិវសនែិភាព
ពិភពលលាកលនះលធវើលឡើង កនុងលគ្មលបំណង
បលងាន
ើ និងពព្ងឹងទំនាក់ទំនាក់កនុងចំលណាម

Photo: Moy Samet

២០១២

Photo: An RittyRath

បាត់ដំបង កាលពីនថងទី២១ ខែកញ្ញា ឆ្ន ំ

ី បណា
ព្បលទសជិតខាងតាមរយះ ពព្ងក
ែ ញ
កាលពីនថងទី១៧ ខែកញ្ញា ឆ្ន២
ំ ០១២ លៅព្ពះសហគមន៍ កាតូលិក

របស់ែន
លួ លោយការចប់អារមាណ៍ជាបុគគល

លលាកបូជាចរយ តូលតត អាយុ ៤៩ឆ្ន្
ំ
នចូលអាយុ ៥០ឆ្ន។
ំ

និងសាថប័ននានា លហើយបលងាើតការយល់ដឹង នាឥសាលម ក៏បានចូលរួមជាគណៈអធិបតី ព្បលទស កមាជា
នថ ឡាវ និងលវៀតណាម
ុ
នូវគំនិតសនែិភាព
លឆ្ាះលៅរការលោះ ផងខដរ។
ើ នូវសនែិភាពរវងគ្មននឹងគ្មន លដើមបីឲ្យ
កមាវធីិ លនះលធវើលឡើងលោយមាន បលងាត

កមាវធីិ លនះមានការចូលរួមពីសំណាក់បុគគលិក របស់ព្ពះសហ-

ស្សាយទំនាស់លផសងៗ និងជាពិលសសចង់ ការគ្មំព្ទពីសាសនានីមួយៗ

បាត់ដំបង បានលរៀបចំនវូ កមាវធីិ ែួបកំលណើតដល់

គមន៍ កាតូលិកបាត់ដំបង យា៉ងសបាយរ ីករាយ។

បង្ហហញ ឲ្យសាសនាទំងអស់លៅលលើពិភព ភាព

លដើមបីសនែិ ព្បលទសជាតិមានការអភិវឌ្ឈន៍ និងរ ីកចំលរ ើន

និងមានការសហការណ៍ជាមួយ លៅនថងអនាគត”។

ស្សបលពលលនាះខដរ

លលាកមានសនែិភាព

លោយបំបាត់នូវ សមតថកិចច ព្កុងបាត់ដំបងផងខដរ។ ទិវ លលាក ណិប លៅ ក៏មានព្បសាសន៍ ផង
ទំនាស់លផសងៗរវងសាសនា។ កមាវធីិ បាន សនែិភាពពិភពលលាកលនះ បានព្បារពធកនុង ខដរថា “សូមឲ្យសាសនាទំងអស់ខណនាំ
ព្បារពធលឡើងលវលាលមា៉ង ៧នឹង៣០នាទីព្ពឹក ព្កុងបាត់ដំបង

ជាលលើកទី៤លៅកនុងឆ្ន ំ មនុសស លោយខសវងរកសនែិភាព កុំខណនាំ

លោយមានការចូលរួមពីសំណាក់លលាក ឌ្ី លនះ។ ស្សបលពលលនាះ លលាក ឌ្ី លថហូយា៉ ឲ្យមានព្គ្មប់មីនលៅកនុងចិតត
Photo: Moy Samet

ិ
របស់ែនបង្ហ
លួ
ហ ញសមតថភាពដូចជា ការលព្ចៀង សំខដងកាយវការ
និងផតល់រង្ហវន់ជូនដល់សិសសពូខក។ កមាវធីិ លនះក៏មានការចូលរួមពី
សិសោនុសិសស ខដលសិសសមលតតយយព្បមាណ ៩០នាក់។ ស្សប

ភាព លលាក ណិប លៅ តំណាងសាសនា លដើមបីសនែិភាពលយើងលនះ
គឺបលងាត
ើ លឡើង លហតុលនះ លបើបុគគលមានក់មាននូវព្គ្មប់មីន
ិ ា តំណាង លដើមបីឲ្យព្បលទស
កាតូលិក ព្ពះលតជគុណ សុវជា
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