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ក្រុមជំនុំដឹរនំននរ ័ដធម៉ាស្សាឈូស្សិត
គណះរមាធិការភេភលង នឹងការថ្វាយបងគំក្ពះ
ស្សក្មប់បុណយនន
ស្សនដ អាន់ក្តូនីរ (Andronicus) នឹងស្សនដី យូនស្ស (Junia)
ជាពួរសាវ ័រ
១៧ ឧស្សភា
The Feast of Saints Andronicus and Junia.

បានយល់ក្ពមឲ្យភេក្បើ ជាការសារលបងបន ភេោយអងគស្សននិបាតននក្រុមជំនុំដឹរនំ ទី ២២៣ ពី ឆ្នំ ២០០៩ ដល់
ឆ្នំ២០១៣ ភេក្កាយពី បានយល់ក្ពមឲ្យភេក្បើ ភេោយអងគស្សននិបាត ននក្រុមជំ នុំដឹរនំស្សម័ យមុនកាលពី ឆ្នំ២០០៧
នឹងឆ្នំ២០០៨៕
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ភេៅចុ ងបញ្ចប់ ននភេស្សចរដីស្សំបុក្តរបស្ស់ភេោរ, សាវ ័រប៉ាុលបានភេផញើរភេស្សចរដីស្សួរស្សុខទុ រខរបស្ស់ភេោរ មរ
ដល់ក្រុមជំ នុំភេៅទី ក្រុងរម
ូ ៉ា ។ ភេោរបានស្សុំឲ្យអនររត់ការស្សំបុក្តរបស្ស់ភេោរ “ស្សូមជំរាបស្សួរអនរ
អាន់ ក្តូនីរ (Andronicus) នឹ ងអនរយូនស្ស (Junia) ជាញាតិ ខំុញ គឺ ជាអនរជាប់គុរជាមួ យនឹងខញំុ ដដលមន
ភេររភេ្
ឹ
ា ះរនុង ពួរសាវ ័រ រ៏ ភេជឿដល់ក្ពះក្គី ស្សម
ទ ុ នខញំុដដរ” (រម
ូ ៉ា ១៦:៧)

ភេៅរនុងគមពីររូ រ ិនថូ ស្សទី ១ជំពួរ១៥ ខ៧, សាវ ័រប៉ាុ លបាននិ យាយថ្វ ក្ពះក្គី ស្សដទ ដលបានក្តូវភេលើរតភេមកើង
ភេ

ើង ក្ទង់ បានភេលចមរឲ្យពួរទំង១២នរ់ បានភេឃើញ នឹ ង “ពួ រសាវ ័រទំងអស្ស់គ្នន” ភេនះគឺ ក្បដែល

ជាភេៅរនុងភេពលដដលក្ពះក្គី ស្សក្ទ ទង់ បានក្បគល់អំណាចឲ្យដល់ពួរសាស្សន៏យូោទំងភេនះ

ដដលជាពួរ

អនរក្គី ស្សសា
ទ ទ ន ភេែើយ “បានបញ្ូជ នពួរភេគឲ្យភេចញ់ភេៅ” ជាសាវ ័រ ភេដើមបីឲ្យភេធើ ាការផាយដំ ណឹងលអ ភេៅ
រនុងក្គ្ននននថៃដំបូងបងអស្ស់ននពួរក្រុមជំនុំ។ ភេទះភេបើ ភេយើងមិនបានដឹងថ្វពួរភេគមនទំ នរ់ ទំនងរវាងគ្ននជា
យា៉ា ងណារ៏ ភេោយ, បុ រស្សភេនះ នឹងស្រស្សីភេនះ បានភេធើ ាការបភេក្ងៀនរួមគ្ននជាភេរៀងរែូតមរ។ ពួ រភេគគឺ ជា
“ស្សច្ចចវ ីររណ៏” ពី ភេក្រះពួរភេគបានកាន់ ជាប់ ជានិ ចន
ច ូវភេស្សចរី ជំភេនឿ ភេទះភេបើ ក្តូវជាប់ គុរ រងការឈឺច្ចប់
យា៉ា ងណារ៏ ភេោយ។ សាវ ័រប៉ាុ ល ជាមនុ ស្សសដដលហ៊ានការររ ភេែើយឲ្យតនមលយា៉ាងខពស្ស់ចំភេរះការទទួ ល
ខុ ស្សក្តូវរបស្ស់ភេោរ,

ហ៊ានភេក្កាបឈរភេ

ើងភេៅចំ ភេរះមុខ,

នឹងភេធាើការបភេក្ងៀនភេៅរនុងនមជាសាវ ័រ,

ដូ ភេចនះវាជាការស្សរភេស្សើរដ៏ ខស្ស
ព ់មួយ ដដលភេោរបានស្សរភេស្សរថ្វ សាវ ័រទំងពី រភេនះ ជាពួ រមនុ ស្សសដដលគួរ
ឲ្យរត់ ស្សំគ្នល់ ឬដ៏ លក្អ បភេស្សើរ។
ភេោរ ចន នក្រស្សូស្សម
ទ ់

(John Chrysostom) បានស្សរភេស្សរអំពីពួរភេគទំងពីរនរ់ , ស្សរភេស្សើរ យូនស្ស

(Junia) ថ្វជាស្រស្សី នឹងជាសាវ ័រដ៏ ភេឆនើមមួ យរូប។ ភេៅរនុងដំ

ុងឆ្នំ៦០៨ ពួរភេគបានក្តូវដតងតំងភេ

ើងជា

ស្សននឹងស្សនី ភេោយអនរដឹរនំក្រុមជំ នុំ ខនស្សទន់ណូពល (Constantinople) ដដលមនក្ពះវ ិហបានស្សង់
ភេ

ើងភេោយនូ វភេ្ាះពួរភេគ។ តំងពីភេពលភេនះមរ នថៃបុណយរ ំលឹរននពួរភេគ ដតងដតភេធាើភេ

ើងភេៅភេរៀង

រាល់១៧ឧស្សភា ភេោយពួរអនរដដលកាន់វ ិន័ យច្ចស្ស់ (Orthodox) ភេែើយនឹ ងពួរអនរកាតូ លិរ (Catholic)
ដដលជាពួរអនរកាន់ តមច្ចរ ិតននភេោរខាងភេរើត។ ក្គប់ ស្សតវតសតៗមរ ពួរអនរឆ្លរ់ រប
ូ បដិ ម ដតងដត
ឆ្លរ់ រប
ូ ពួរភេគទំងពី រនរ់ជានិ ចចជាកាល។
ភេៅស្សតវតសទី ៩ ស្សនយ៉ាូដស្សប (St. Joseph) ដដលជាអនរដតងបទចំ ភេរៀងស្សរភេស្សើរក្ពះ បានស្សរភេស្សរបទចំ
ភេរៀងអំពីពួរភេគមនររយដូចតភេៅ :
ជាមួ យភេស្សចរីស្ស្សឡាញ់ ភេយើងនឹ ងភេគ្នរពផ្កកយដ៏ ភឺ ទ
ល ំងពីរដដលមរពីក្ពះ
សាវ ័របរ ិស្សុទិ ទ
ធ ំងពី រនរ់គឺ យូនស្ស (Junia) នឹ ង អាន់ ក្តូនីរ (Andronicus) ។

3
សាវ ័រប៉ាុ លដដលជាអនរមនពរ បានក្បកាស្ស់ថ្វអនរទំងពីរគឺពិតជាមនុស្សសលអចំណាន
ភេៅរនុងចំ ភេណាមសាវ ័រទំងអស្ស់, ភេែើយជាអនរមនពរភេៅរនុងក្រុមជំនុំ។
ជាសាវ ័រ, ជាស្សច្ចចវ ីររណ៏, ភេែើយក្តូវបានដតងតំងភេ

ើងជាស្សនស្សនី , ពិ ពណ៍នរិ តិ នមទំងបី ភេនះ

គឺ ជាការគួរឲ្យច្ចប់ អារមាណ៏ណាស្ស់, ប៉ាុ ដនចំ ណុចដ៏ស្សំខាន់ ដដលសាវ ័រប៉ាុ លបាននិ យាយភេនះ គឺពួរភេគ
ភេៅរនុងក្ពះក្គី ស្សទ : ពួ រភេគជាសាវ ័រដដលបានទទួ លបុ ណយក្ជមុ ចទឹរ។ ភេៅរនុងបុ ណយក្ជមុ ចទឹរនន
ភេយើង, ពួរភេយើងរ៏ដូចគ្ននដដរ គឺ ក្តូវបានភេកាះភេៅឲ្យកាលយជាមនុ ស្សសបរ ិស្សុទិ ធ ភេែើយភេសាាះក្តង់ ជានិចច, ឲ្យ
ភេយើងបានភេធាើការជាមួ យគ្ននរវាងបុ រស្សនឹងស្រស្សីភេៅរនុងក្រុមជំ នុំ, ឲ្យមនតួរនទីរុងការផាយដំ
ន
ណឹងលអ,
ភេែើយភេធាើការបភេក្មើ រដល់ “អស្ស់អរ
ន ដដលតូចជាងភេគភេៅរនុងចំ ភេណាមបងបអូនក្បុស្សស្ស្សីននភេយើង” , ភេដើរតម
គំ រព
ូ ួ រភេគដដលបានបនសល់ទុរឲ្យភេយើង។

១៧ ឧស្សភា
ស្សន អាន់ក្តូនីរ (Andronicus) នឹងស្សនី យូនស្ស (Junia) , ជាពួរសាវ ័រ។

១ ឱក្ពះដដលមនក្គប់នូវក្ពះភេចសា, ក្ពះរាជយបុ ក្តក្ទង់ គឺ ជាក្ពះក្គី ស្សដទ ដលបានក្តូវភេលើរតភេមកើងភេ

ើង

ក្ទង់ បានបញ្ូជ នពួ រសាវ ័រក្ទង់ អាន់ ក្តូនីរ (Andronicus) នឹ ងយូនស្ស (Junia) ភេដើ មបីភេធើ ាការក្បកាស្ស់ភេស្សច
រី ពិតអំពីក្ទង់ នឹងពក្ងី ររាជយរបស្ស់ផងក្ទង់ ; ស្សូមបញ្ូជ នពួរភេយើងខញំុទំងអស្ស់គ្ននភេចញ់ភេៅ ក្បរបភេោយ

ក្ពះវ ិញ្ញាណបរ ិស្សុទធននក្ទង់ ឲ្យបានដូចជាពួរភេគដដរ, គឺ បុរស្សនឹងស្រស្សី, ឲ្យបានភេធើកា
ា ររួមគ្ននជាស្សារបនទល់
ដ៏ ភេសាាះក្តង់ ភេៅរនុងការផាយភេស្សចរីពិតអំពីក្ពះភេយស្ស៊ាូវ ក្គី ស្ស;ទ ដដលគង់ ភេៅភេែើយភេសាយរាជយជាមួ យ
នឹ ងក្ទង់ ភេែើយនឹ ងក្ពះវ ិញ្ញាណបរ ិស្សុទធ រួមគ្ននដតមួយភេៅរនុងសាមគគីភាពក្បរបភេោយស្សុក្រឹ ត, ជាក្ពះដត
មួ យ, រនុងបចចុបបននកាលភេនះ ភេែើយជាភេរៀងរែូតតភេៅ។ អា៉ា ដមន។
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២ ឱក្ពះដដលមនក្គប់ នូវក្ពះភេចសា, ក្ពះរាជយបុ ក្តក្ទង់ គឺ ជាក្ពះក្គី ស្សដទ ដលបានក្តូវភេលើរតភេមកើងភេ

ើង

ក្ទង់ បានបញ្ូជ នពួ រសាវ ័រក្ទង់ អាន់ ក្តូនីរ (Andronicus) នឹ ងយូនស្ស (Junia) ភេដើ មបីភេធើ ាការក្បកាស្ស់ភេស្សច
រី ពិតអំពីក្ទង់ នឹងពក្ងី ររាជយរបស្ស់ផងក្ទង់ ; ស្សូមបញ្ូជ នពួរភេយើងខញំុទំងអស្ស់គ្ននភេចញ់ភេៅ ក្បរបភេោយ

ក្ពះវ ិញ្ញាណបរ ិស្សុទធននក្ទង់ ឲ្យបានដូចជាពួរភេគដដរ, គឺ បុរស្សនឹងស្រស្សី, ឲ្យបានភេធើកា
ា ររួមគ្ននជាស្សារបនទល់
ដ៏ ភេសាាះក្តង់ ភេៅរនុងការផាយភេស្សចរីពិតអំពីក្ពះភេយស្ស៊ាូវ ក្គី ស្ស;ទ ដដលគង់ ភេៅភេែើយភេសាយរាជយជាមួ យ

នឹ ងក្ទង់ ភេែើយនឹ ងក្ពះវ ិញ្ញាណបរ ិស្សុទធ រួមគ្ននដតមួយភេៅរនុងសាមគគីភាពក្បរបភេោយស្សុក្រឹ ត, ជាក្ពះដត
មួ យ, រនុងបចចុបបននកាលភេនះ ភេែើយជាភេរៀងរែូតតភេៅ។ អា៉ា ដមន។

ទំនុរដំភេរើង

ភេមភេរៀន

៦៨:១-១១

ភេអសាយ ៦១:១-៤

ឬរ៏១១៦
ឬរ៏១១៦:១,៥,១០-១៧

រម
ូ ៉ា ១៦:១-២,៧,១៦,២៥-២៧
យ៉ាូហន ១៧:៦,១៧-២២

ររយក្បារពធននពួរសាវ ័រ

ទំ នុរដំភេរើង ១១៦:១,៥,១០-១៧
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ការអប់រ ំ (Education)
អាន់ ក្តូនីរ (Andronicus) ភេែើយនឹ ងយូនស្ស (Junia) ជាមនុ ស្សសស្សំខាន់ ពី ភេក្រះពួ រភេគជាគំ រអ
ូ ំ ពីបុរស្សនឹ ង
ស្រស្សីដដលភេធាើការរួមគ្នន រនុងការបភេក្ងៀនរបស្ស់ពួរភេគ ននការផាយដំ ណឹងលអអំពីក្ពះភេយស្ស៊ាូវ ក្គី ស្សទ ដដល
ក្បរបភេៅភេោយការក្បថុយនឹ ងភេក្គ្នះថ្វនរ់ចំភេរះខលួនពួរភេគផ្កទល់។ ម៉ាាងភេទៀត, ភេោយភេទើបដតមនការរ ិះ
គន់ ជាក្បវតិ សាស្រស្ស នឹងការពិនិតយឯរសារភេ

ើងវ ិញថាីៗភេនះភេទ ភេទើ បភេយើងបានដឹងសាភេ

ើងវ ិញថ្វ

យួនស្ស (Junia) ជាមនុ ស្សសស្ស្សី, នំឲ្យគ្នត់ បានមរវ ិញនូ វឋានះជាស្រស្សីដតមួ យគត់ដដលបានភេកាះភេៅឲ្យ
ភេធាើជា “សាវ ័រ” ភេៅរនុងក្ពះគមពីរ។ [ភេទះភេបើ NRSV ទទួលសាគល់ការអានភេនះរ៏ភេោយ, ក្ពះគមពីរអង់ភេគលស្ស់
ដដលកាន់ តមទមលប់ ច្ចស្ស់, រ៏ដូចគ្ននជាមួ យនឹ ងក្ពះគមពីរក្រិ រ ភេៅរនុងភេលខដដលភេបាះពុ មក្ព បរបភេៅ
ភេោយការរ ិះគន់ , ជាភេក្ចើ នស្សតវតសរនលង់មរ បានភេៅគ្នត់ តមភេ្ាះក្បឌិ តឲ្យដូ ចជាភេ្ាះមនុ ស្សស
ក្បុស្ស, យូនីអាស្ស់ (Junias)] ។ ការររភេឃើញភេ

ើងវ ិញដូចភេនះ ផល់នូវភស្សតងននក្ពះបនទ
ល់ស្សីអំពីស្រស្សីជា
ុ

សាវ ័រ ភេែើយភេោយភេែតុដូចភេនះ បានផល់ជាគំ រដ
ូ ៏ ទូលំទូោយ អំពីស្សរមាភាពស្រស្សីជាសាវ ័រទំងដតពីដំ
បូ ងមរ, រនុងការបភេក្ងៀនជាផលូវការ។

សារយា៉ា ងខលីអំពីនថៃបុណយ (A note about the date of the celebration)
ភេយើងស្សូមជក្មុញទឹរចិ តដល់អស្ស់ក្គូគង្វាលណាដដលមនរមាវ ិធី ថ្វាយបងគំក្បច្ចំនថៃ ឲ្យបដនែមពិ ធីបុណយ
រ ំលឹរអាន់ក្តូនីរ (Andronicus) ភេែើយនឹងយូនស្ស (Junia) ភេៅភេលើក្បក្រតិទិនរបស្ស់ពួរភេគ។ យា៉ា ងណារ៏
ភេោយចុ ះ, ភេបើនថៃ១៧ឧស្សភាធ្លលរ់ ចំភេៅភេលើនថៃអាទិតយ, ឬរ៏ ធ្លលរ់ចំភេៅភេលើនថៃដដលបានភេលើរទុររួចភេែើយ,
ពិ ធីបុណយរ ំលឹរភេនះ ក្តូវដតភេលើរភេៅភេធាើភេៅនថៃធមាតមុនឬភេក្កាយ១៧ឧស្សភា។
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ការផាយជាសាធ្លរណះ (Publicity)
ការផាយភេចញ់ភេៅរបស្ស់អរ
ន ជាសាធ្លរណះស្សីអំពីពិធីបុណយភេនះ ភេែើយភេធាើឲ្យក្រុមជំនុំបានដឹងអំពីក្បវត
រូបរបស្ស់អាន់ក្តូនីរ (Andronicus) ភេែើយនឹងយូនស្ស (Junia) ភេៅតមការក្បកាស្ស់ នឹ ងអតែបទក្ពឹ តិប័ក្ត
ក្បច្ចំស្សបាែ៏ ឬរ៏ តមរយះស្សំបុក្តពត៌ មនរបស្ស់ក្គូគង្វាល គឺ អាចនំឲ្យមនការចូ លចិតចង់ដឹងពី ស្សំ
ណារ់អនរផង ដដលញា
ុ ំងឲ្យពិ ធីបុណយកាន់ ដតលបីភេ

ើង។ អនរក្បដែលជាអាចស្សរភេស្សរភេរឿងស្សីអំពី

អាន់ ក្តូនីរ (Andronicus) ភេែើយនឹ ងយូនស្ស (Junia) ទុរស្សក្មប់បភេក្ងៀនភេៅនថៃអាទិ តយ
និ យាយអំពីបុណយនថៃទី៥០ ភេែើយនឹងអំពីភេដើ មរំ ភេណើត នឹងការរ ីរចំ ភេរ ើនននក្រុមជំ នុំ។

ស្សក្មប់ការអានបដនែម (For further reading)
មនភេស្សចរីអតែធិបាយ នឹងក្បវតអំពីការបរដក្បក្ពះគមពីរ ចំនួនបួនទំព័រភេៅ:
http://www.womenpriests.org/classic/brooten.asp ស្សូមចុចយរភាសារអាស្សុី

ភេរៀបចំភេ

ើងភេោយ គណះរមាធិការភេភលងនឹងការថ្វាយបងគំក្ពះ ននក្រុមជំនុំដឹរនំននរ ័ដធម៉ាស្សា

ឈូស្សិត, ស្សែរ ័ដធអាភេមរ ិរ។ បរដក្បជាភាសារដខារភេោយ សាំង គីរ ីរ ័តន។
រំដណថាីននស្សនលឹរបណណី ភេនះ (បានដរជាថាីភេៅដខ១១ឆ្នំ០៨) មនភេៅរនុងភាសារភេផសងៗភេទៀត
ដដលគណះរមាធិការអាចជូនបានតមរយះ http://www.diomasslitmus.org។

ភេៅភេពលដដលអនរបានចុចរូបភាពភេៅខាងភេឆាងនដជាភាសារដខាររួចភេែើយ, ច្ចំបាច់ក្តូវរមូរចុះ
ភេក្កាមភេដើមបីអរ
ន បានភេឃើញទំព័រទំងពីរ។ វាគួរដតបានភេបាះពុមពទំងស្សងខាងភេៅភេលើទំព័រដវង
មួយ ភេែើយបានបត់ភេៅរណាល៕

