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បានយល់ក្ពមឲ្យភេក្បើជាការសារលបងបន  ភេោយអងគស្សននិបាតននក្រុមជំនំុដឹរនំ ទី២២៣ ពីឆ្ន ំ ២០០៩ ដល់ 

ឆ្ន ំ២០១៣ ភេក្កាយពីបានយល់ក្ពមឲ្យភេក្បើភេោយអងគស្សននិបាត ននក្រុមជំនំុដឹរនំស្សម័យមុនកាលពីឆ្ន ំ២០០៧ 
នឹងឆ្ន ំ២០០៨៕ 
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ភេៅចុងបញ្ច ប់ននភេស្សចរដីសំ្សបុក្តរបស់្សភេោរ, សាវរ័ប៉ាុលបានភេផញើរភេស្សចរដីសួ្សរសុ្សខទុរខរបស់្សភេោរ មរ 
ដល់ក្រមុជំនំុភេៅទីក្រងុរ ៉ាមូ។ ភេោរបានសំុ្សឲ្យអនររត់ការសំ្សបុក្តរបស់្សភេោរ “សូ្សមជំរាបសួ្សរអនរ 
អាន់ក្តនីូរ (Andronicus) នឹងអនរយូនស្ស (Junia) ជាញាតិខញុំ គឺជាអនរជាប់គុរជាមួយនឹងខញុំ ដដលមន 
ភេររ ឹ  ភេ ា្ ះរនុង ពួរសាវរ័ រ៏ភេជឿដល់ក្ពះក្គីស្សទមុនខញុំដដរ” (រ ៉ាមូ ១៦:៧) 

ភេៅរនុងគមពីររូរនិថូស្សទី១ជំពួរ១៥ ខ៧, សាវរ័ប៉ាុលបាននិយាយថ្វ ក្ពះក្គីស្សទដដលបានក្តូវភេលើរតភេមកើង 
ភេ ើង ក្ទង់បានភេលចមរឲ្យពួរទំង១២នរ់បានភេឃើញ  នឹង “ពួរសាវរ័ទំងអស់្សគ្នន ” ភេនះគឺក្បដែល 
ជាភេៅរនុងភេពលដដលក្ពះក្គីស្សទក្ទង់បានក្បគល់អំណាចឲ្យដល់ពួរសាស្សន៏យូោទំងភេនះ ដដលជាពួរ 
អនរក្គីស្សទសាទ ន ភេែើយ “បានបញ្ជូ នពួរភេគឲ្យភេចញ់ភេៅ” ជាសាវរ័  ភេដើមបឲី្យភេធើាការផាយដំណឹងលអ ភេៅ 
រនុងក្គ្ននននថៃដំបូងបងអស់្សននពួរក្រុមជំនំុ។ ភេទះភេបើភេយើងមិនបានដឹងថ្វពួរភេគមនទំនរ់ទំនងរវាងគ្នន ជា 
យា៉ាងណារ៏ភេោយ, បុរស្សភេនះ នឹងស្រស្ស ីភេនះ បានភេធើាការបភេក្ងៀនរមួគ្នន ជាភេរៀងរែូតមរ។ ពួរភេគគឺជា 
“ស្សច្ចច វរីរណ៏” ពីភេក្រះពួរភេគបានកាន់ជាប់ជានិចចនូវភេស្សចរ ីជំភេនឿ ភេទះភេបើក្តូវជាប់គុរ រងការឈឺច្ចប់ 
យា៉ាងណារ៏ភេោយ។ សាវរ័ប៉ាុល ជាមនុស្សសដដលហ៊ា នការររ ភេែើយឲ្យតនមលយា៉ាងខពស់្សចំភេរះការទទួល 
ខុស្សក្តវូរបស់្សភេោរ, ហ៊ា នភេក្កាបឈរភេ ើងភេៅចំភេរះមុខ, នឹងភេធាើការបភេក្ងៀនភេៅរនុងនមជាសាវរ័, 
ដូភេចនះវាជាការស្សរភេស្សើរដ៏ខពស់្សមួយ ដដលភេោរបានស្សរភេស្សរថ្វ សាវរ័ទំងពីរភេនះ ជាពួរមនុស្សសដដលគួរ 
ឲ្យរត់សំ្សគ្នល់ ឬដ៏លអក្បភេស្សើរ។ 

ភេោរ ចន នក្រសូ្សស្សទម់  (John Chrysostom) បានស្សរភេស្សរអំពីពួរភេគទំងពីរនរ់, ស្សរភេស្សើរ យូនស្ស 
(Junia) ថ្វជាស្រស្ស ី នឹងជាសាវរ័ដ៏ភេឆនើមមួយរបូ។ ភេៅរនុងដំ ុងឆ្ន ំ៦០៨ ពួរភេគបានក្តវូដតងតំងភេ ើងជា 
ស្សន នឹងស្សន ី ភេោយអនរដឹរនំក្រមុជំនំុ ខនស្សទន់ណូពល (Constantinople) ដដលមនក្ពះវហិបានស្សង់ 
ភេ ើងភេោយនូវភេ ា្ ះពួរភេគ។ តំងពីភេពលភេនះមរ នថៃបុណយរលឹំរននពួរភេគ ដតងដតភេធាើភេ ើងភេៅភេរៀង 
រាល់១៧ឧស្សភា ភេោយពួរអនរដដលកាន់វន័ិយច្ចស់្ស (Orthodox)  ភេែើយនឹងពួរអនរកាតូលិរ (Catholic) 

ដដលជាពួរអនរកាន់តមច្ចរតិ ននភេោរខាងភេរើត។ ក្គប់ស្សតវតសតៗមរ ពួរអនរឆ្ល រ់របូបដិម ដតងដត 
ឆ្ល រ់របូពួរភេគទំងពីរនរ់ជានិចចជាកាល។  

ភេៅស្សតវតសទី៩ ស្សន យ៉ាូដស្សប (St. Joseph) ដដលជាអនរដតងបទចំភេរៀងស្សរភេស្សើរក្ពះ បានស្សរភេស្សរបទចំ 
ភេរៀងអំពីពួរភេគមនររយដូចតភេៅ : 

          ជាមួយភេស្សចរ ីស្ស្សឡាញ់ ភេយើងនឹងភេគ្នរពផ្កក យដ៏ភលឺទំងពីរដដលមរពីក្ពះ 

          សាវរ័បរសុិ្សទធិទំងពីរនរ់គឺ យូនស្ស (Junia) នឹង អាន់ក្តូនីរ (Andronicus) ។ 
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          សាវរ័ប៉ាុលដដលជាអនរមនពរ បានក្បកាស់្សថ្វអនរទំងពីរគឺពិតជាមនុស្សសលអចំណាន 

          ភេៅរនុងចំភេណាមសាវរ័ទំងអស់្ស, ភេែើយជាអនរមនពរភេៅរនុងក្រមុជំនំុ។ 

ជាសាវរ័, ជាស្សច្ចច វរីរណ៏, ភេែើយក្តវូបានដតងតំងភេ ើងជាស្សន ស្សន ី, ពិពណ៍នរិត ិនមទំងបីភេនះ 
គឺជាការគួរឲ្យច្ចប់អារមាណ៏ណាស់្ស, ប៉ាុដន ចំណុចដ៏សំ្សខាន់ដដលសាវរ័ប៉ាុលបាននិយាយភេនះ គឺពួរភេគ 
ភេៅរនុងក្ពះក្គីស្សទ : ពួរភេគជាសាវរ័ដដលបានទទួលបុណយក្ជមុចទឹរ។ ភេៅរនុងបុណយក្ជមុចទឹរនន 
ភេយើង, ពួរភេយើងរ៏ដូចគ្នន ដដរ គឺក្តូវបានភេកាះភេៅឲ្យកាល យជាមនុស្សសបរសុិ្សទធិ ភេែើយភេសាា ះក្តង់ជានិចច, ឲ្យ 
ភេយើងបានភេធាើការជាមួយគ្នន រវាងបុរស្សនឹងស្រស្ស ីភេៅរនុងក្រុមជំនំុ, ឲ្យមនតួរនទីរនុងការផាយដំណឹងលអ, 
ភេែើយភេធាើការបភេក្មើរដល់ “អស់្សអនរដដលតូចជាងភេគភេៅរនុងចំភេណាមបងបអូនក្បសុ្សស្សី្សននភេយើង” , ភេដើរតម 
គំរពួូរភេគដដលបានបនសល់ទុរឲ្យភេយើង។ 

 

 

 

១៧ ឧស្សភា 

ស្សន  អាន់ក្តនីូរ (Andronicus) នឹងស្សន ី យូនស្ស (Junia) , ជាពួរសាវរ័។ 

 

១ ឱក្ពះដដលមនក្គប់នូវក្ពះភេចសា , ក្ពះរាជយបុក្តក្ទង់ គឺជាក្ពះក្គីស្សទដដលបានក្តូវភេលើរតភេមកើងភេ ើង 
ក្ទង់បានបញ្ជូ នពួរសាវរ័ក្ទង់ អាន់ក្តូនីរ (Andronicus) នឹងយូនស្ស (Junia) ភេដើមបីភេធើាការក្បកាស់្សភេស្សច 
រ ីពិតអំពីក្ទង់ នឹងពក្ងីររាជយរបស់្សផងក្ទង់; សូ្សមបញ្ជូ នពួរភេយើងខញុំទំងអស់្សគ្នន ភេចញ់ភេៅ ក្បរបភេោយ 
ក្ពះវញិ្ញា ណបរសុិ្សទធននក្ទង់ ឲ្យបានដូចជាពួរភេគដដរ, គឺបុរស្សនឹងស្រស្ស ី, ឲ្យបានភេធើាការរមួគ្នន ជាស្សារបនទ ល់ 
ដ៏ភេសាា ះក្តង់ភេៅរនុងការផាយភេស្សចរ ីពិតអំពីក្ពះភេយស្ស៊ាូវ ក្គីស្សទ; ដដលគង់ភេៅភេែើយភេសាយរាជយជាមួយ 
នឹងក្ទង់ ភេែើយនឹងក្ពះវញិ្ញា ណបរសុិ្សទធ រមួគ្នន ដតមួយភេៅរនុងសាមគគីភាពក្បរបភេោយសុ្សក្រឹត, ជាក្ពះដត 
មួយ, រនុងបចចុបបននកាលភេនះ ភេែើយជាភេរៀងរែូតតភេៅ។ អា៉ា ដមន។ 
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២ ឱក្ពះដដលមនក្គប់នូវក្ពះភេចសា , ក្ពះរាជយបុក្តក្ទង់ គឺជាក្ពះក្គីស្សទដដលបានក្តូវភេលើរតភេមកើងភេ ើង 
ក្ទង់បានបញ្ជូ នពួរសាវរ័ក្ទង់ អាន់ក្តូនីរ (Andronicus) នឹងយូនស្ស (Junia) ភេដើមបីភេធើាការក្បកាស់្សភេស្សច 
រ ីពិតអំពីក្ទង់ នឹងពក្ងីររាជយរបស់្សផងក្ទង់; សូ្សមបញ្ជូ នពួរភេយើងខញុំទំងអស់្សគ្នន ភេចញ់ភេៅ ក្បរបភេោយ 
ក្ពះវញិ្ញា ណបរសុិ្សទធននក្ទង់ ឲ្យបានដូចជាពួរភេគដដរ, គឺបុរស្សនឹងស្រស្ស ី, ឲ្យបានភេធើាការរមួគ្នន ជាស្សារបនទ ល់ 
ដ៏ភេសាា ះក្តង់ភេៅរនុងការផាយភេស្សចរ ីពិតអំពីក្ពះភេយស្ស៊ាូវ ក្គីស្សទ; ដដលគង់ភេៅភេែើយភេសាយរាជយជាមួយ 
នឹងក្ទង់ ភេែើយនឹងក្ពះវញិ្ញា ណបរសុិ្សទធ រមួគ្នន ដតមួយភេៅរនុងសាមគគីភាពក្បរបភេោយសុ្សក្រឹត, ជាក្ពះដត 
មួយ, រនុងបចចុបបននកាលភេនះ ភេែើយជាភេរៀងរែូតតភេៅ។ អា៉ា ដមន។ 

 

 

ទំនុរដំភេរើង     ភេមភេរៀន 

៦៨:១-១១     ភេអសាយ ៦១:១-៤ 

ឬរ៏១១៦ 

ឬរ៏១១៦:១,៥,១០-១៧     រ ៉ាមូ ១៦:១-២,៧,១៦,២៥-២៧ 

     យ៉ាូហន ១៧:៦,១៧-២២ 

 

ររយក្បារពធននពួរសាវរ័ 

 

ទំនុរដំភេរើង ១១៦:១,៥,១០-១៧ 
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ការអប់រ ំ(Education) 

អាន់ក្តនីូរ (Andronicus) ភេែើយនឹងយូនស្ស (Junia) ជាមនុស្សសសំ្សខាន់ ពីភេក្រះពួរភេគជាគំរអំូពីបុរស្សនឹង 
ស្រស្ស ីដដលភេធាើការរមួគ្នន  រនុងការបភេក្ងៀនរបស់្សពួរភេគ ននការផាយដំណឹងលអអំពីក្ពះភេយស្ស៊ាូវ ក្គីស្សទ ដដល 
ក្បរបភេៅភេោយការក្បថុយនឹងភេក្គ្នះថ្វន រ់ចំភេរះខលួនពួរភេគផ្កទ ល់។ ម៉ាាងភេទៀត, ភេោយភេទើបដតមនការរះិ 
គន់ជាក្បវត ិសាស្រស្ស  នឹងការពិនិតយឯរសារភេ ើងវញិថាីៗភេនះភេទ ភេទើបភេយើងបានដឹងសាភេ ើងវញិថ្វ 
យួនស្ស (Junia) ជាមនុស្សសស្សី្ស, នំឲ្យគ្នត់បានមរវញិនូវឋានះជាស្រស្ស ីដតមួយគត់ដដលបានភេកាះភេៅឲ្យ 
ភេធាើជា “សាវរ័” ភេៅរនុងក្ពះគមពីរ។ [ភេទះភេបើ NRSV ទទួលសាគ ល់ការអានភេនះរ៏ភេោយ, ក្ពះគមពីរអង់ភេគលស់្ស 
ដដលកាន់តមទមល ប់ច្ចស់្ស, រ៏ដូចគ្នន ជាមួយនឹងក្ពះគមពីរក្រិរ ភេៅរនុងភេលខដដលភេបាះពុមពក្បរបភេៅ 
ភេោយការរះិគន់, ជាភេក្ចើនស្សតវតសរនលង់មរ បានភេៅគ្នត់តមភេ ា្ ះក្បឌិតឲ្យដូចជាភេ ា្ ះមនុស្សស 
ក្បុស្ស, យូនីអាស់្ស (Junias)] ។ ការររភេឃើញភេ ើងវញិដូចភេនះ ផ ល់នូវភស្ស ុតងននក្ពះបនទល់ស្ស ីអំពីស្រស្ស ីជា 
សាវរ័ ភេែើយភេោយភេែតុដូចភេនះ បានផ ល់ជាគំរដ៏ូទូលំទូោយ អំពីស្សរមាភាពស្រស្ស ីជាសាវរ័ទំងដតពីដំ 
បូងមរ, រនុងការបភេក្ងៀនជាផលូវការ។ 

 

សារយា៉ាងខលីអំពីនថៃបុណយ (A note about the date of the celebration) 

ភេយើងសូ្សមជក្មុញទឹរចិត ដល់អស់្សក្គគូង្វា លណាដដលមនរមាវធីិថ្វា យបងគំក្បចំ្ចនថៃ ឲ្យបដនែមពិធីបុណយ 
រលឹំរអាន់ក្តនីូរ (Andronicus) ភេែើយនឹងយូនស្ស (Junia) ភេៅភេលើក្បក្រតិទិនរបស់្សពួរភេគ។ យា៉ាងណារ៏ 
ភេោយចុះ, ភេបើនថៃ១៧ឧស្សភាធ្លល រ់ចំភេៅភេលើនថៃអាទិតយ, ឬរ៏ធ្លល រ់ចំភេៅភេលើនថៃដដលបានភេលើរទុររចួភេែើយ, 
ពិធីបុណយរលឹំរភេនះ ក្តវូដតភេលើរភេៅភេធាើភេៅនថៃធមាតមុនឬភេក្កាយ១៧ឧស្សភា។ 
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ការផាយជាសាធ្លរណះ (Publicity) 

ការផាយភេចញ់ភេៅរបស់្សអនរជាសាធ្លរណះស្ស ីអំពីពិធីបុណយភេនះ ភេែើយភេធាើឲ្យក្រមុជំនំុបានដឹងអំពីក្បវត  
របូរបស់្សអាន់ក្តនីូរ (Andronicus) ភេែើយនឹងយូនស្ស (Junia) ភេៅតមការក្បកាស់្ស នឹងអតែបទក្ពឹត ិប័ក្ត 
ក្បចំ្ចស្សបា ែ៏ ឬរ៏តមរយះសំ្សបុក្តពត៌មនរបស់្សក្គគូង្វា ល គឺអាចនំឲ្យមនការចូលចិត ចង់ដឹងពីសំ្ស 
ណារ់អនរផង ដដលញំុាងឲ្យពិធីបុណយកាន់ដតលបីភេ ើង។ អនរក្បដែលជាអាចស្សរភេស្សរភេរឿងស្ស ីអំពី 
អាន់ក្តនីូរ (Andronicus) ភេែើយនឹងយូនស្ស (Junia) ទុរស្សក្មប់បភេក្ងៀនភេៅនថៃអាទិតយ 
និយាយអំពីបុណយនថៃទី៥០ ភេែើយនឹងអំពីភេដើមរំភេណើ ត នឹងការររីចំភេរ ើនននក្រុមជំនំុ។ 

 

ស្សក្មប់ការអានបដនែម (For further reading) 

មនភេស្សចរ ីអតែ ធិបាយ នឹងក្បវត អំពីការបរដក្បក្ពះគមពីរ ចំនួនបួនទំព័រភេៅ: 

http://www.womenpriests.org/classic/brooten.asp សូ្សមចុចយរភាសារអាសីុ្ស 

 

ភេរៀបចំភេ ើងភេោយ គណះរមា ធិការភេភលងនឹងការថ្វា យបងគំក្ពះ ននក្រមុជំនំុដឹរនំននរដ័ធម៉ាស្សា 
ឈូសិ្សត, ស្សែរដ័ធអាភេមររិ។ បរដក្បជាភាសារដខារភេោយ សាងំ គីររីត័ន។ 

រំដណថាីននស្សនលឹរបណណី ភេនះ (បានដរជាថាីភេៅដខ១១ឆ្ន ំ០៨) មនភេៅរនុងភាសារភេផសងៗភេទៀត 
ដដលគណះរមា ធិការអាចជូនបានតមរយះ http://www.diomasslitmus.org។ 

 

ភេៅភេពលដដលអនរបានចុចរបូភាពភេៅខាងភេឆាងនដជាភាសារដខាររចួភេែើយ, ចំ្ចបាច់ក្តូវរមូរចុះ 
ភេក្កាមភេដើមបីអនរបានភេឃើញទំព័រទំងពីរ។ វាគួរដតបានភេបាះពុមពទំងស្សងខាងភេៅភេលើទំព័រដវង 
មួយ ភេែើយបានបត់ភេៅរណា ល៕ 

http://www.womenpriests.org/classic/brooten.asp

