
ធម្មទេសនារបសទ់ោកអភិបាល អលូវីីទេ 
អភិបូជាខបួកំទ ើ តព្រះនាងម៉ា រ ី

អរេិកសព្ត ថ្ងៃេី០៨ ខខកញ្ញា  ឆ្ន ២ំ០២០ 
ព្រះនាងម៉ា រជីារូជកនងុការបទងកើតម្នសុសទោក និងរិភរងម ី

 
 
 
 
 
 

បងបអូនជាទីស្រឡាញ់! 

ពេលព ើងនិយា អំេីថ្ងៃកំព ើ ត ប្បហែលព ើងគិតដល់ឪេុកម្តា   ប្េះនាងម្ត៉ា រពីកើត
បានពោ សារប្េះជាម្តា រ់ប្បទានជីវតិ ពោ ហ នាំឲ្យយា ហាណានិងតា ៉ាូហានគីមបពងកើត
ប្គួសារមួ ដ៏រុខសានា។ ថ្ងៃពនះជាឱការមួ  ពដើមបីអរប្េះគុ ប្េះជាម្តា រ់ហដលបានប្បទាន
ជីវតិដល់ព ើងពរៀងៗខលួន និងអរប្េះគុ ប្េះជាម្តា រ់រប្ម្តប់ឪេុកម្តា  របរ់ព ើង។ ពទាះបី
ឪេុកម្តា  របរ់បងបអូនមួ ចំនួនបានសាល ប់ពែើ  ព ើងអរប្េះគុ ប្េះជាម្តា រ់រប្ម្តប់ឪេុក
ម្តា  ហដលបានស្រឡាញ់គ្នា  និងហដលបានហ នាំឲ្យព ើងម្តនជីវតិពលើហែនដីពនះ ដូចប្េះនាងម្ត៉ា
រពីោ សារ ៉ាូហានគីមនិងហាណាហ នាំឲ្យប្េះនាងម្ត៉ា រមី្តនជីវតិ ម្តនជីវតិពោ សារប្េះជា
ម្តា រ់។ 

ជាឱការមួ ពដើមបីអរប្េះគុ ប្េះជាម្តា រ់ ហដលបានពប្ជើរពរ ើរព ើងឲ្យពៅជាបុប្តា
បុប្តីរបរ់ប្េះអងគ។ ពេលព ើងសាា ប់ដំព ើ រជីវតិរបរ់ប្េះនាងម្ត៉ា រហីបលក ពោ សារប្េះនាងម្ត៉ា រ ី
មិនហមនជាបុប្តីធមមតារបរ់ប្េះជាម្តា រ់ពទ។ ដូចព ើងបានសាា ប់ពៅកាុងប្េះគមពីរដំ ឹងលអ ប្េះ
ជាម្តា រ់បានពប្ជើរពរ ើរេីេាការមីកពមល៉ាះ ប្េះជាម្តា រ់បានពប្ជើរពរ ើរប្េះនាងម្ត៉ា រឲី្យពធវើជាម្តា  
របរ់ប្េះព រ ូ។ ប្េះនាងម្ត៉ា រ ីបានររ់ពៅពោ បានទទួលការអប់រេីំឪេុកម្តា   ប៉ាុហនាពោ ពធវើ
តាមប្េះែឫទ័ របរ់ប្េះជាម្តា រ់។  ៉ាូហានគីមនិងហាណា បាន កចិតាទុកោក់អប់របំ្េះនាង
ម្ត៉ា រពីដើមបីឲ្យពៅជាកូនស្រីហដលពគ្នរេសារនាពៅកាុងសារនា ូោ។ តាមប្បថ្េ ី ព ើងដឹង
ថាប្េះនាងម្ត៉ា របីានពៅប្េះវហិារព រ ៉ាូសាឡឹម ូរឆ្ា ំ េីពកមងរែូតដល់អា ុ១២ឆ្ា ំ។ ប្េះនាងម្ត៉ា រ ី
បានពៅប្េះវហិារ បានទទួលការអប់រយំា៉ាងេិពររពដើមបីពៅជិតរាិទធជាមួ ប្េះជាម្តា រ់។ 

អតថបទទី១៖ មីកា ៥,១-៤ក 
ចាប់េីពេលពនះពៅ ពរាចពនាះម្តនអំណាចឧតាុងគ ឧតដម រែូតដល់ទីោច់ស្រយាលថ្នហែន ដី។ 
មីក ៥,៣ 

ដំ ឹងលអ៖ ម្ត៉ាថា  ១,១-១៦,១៨-២៣ 
ពមើល! ស្តរាីប្េែមចារនឹីងម្តនថ្ែៃព ះ នាងនឹងរប្ម្តលបានបុប្តមួ ហដលពគនឹងថាវ   ប្េះ 
នាមថា “ពអម្ត៉ា  នូហអល” ហប្បថា ប្េះជា ម្តា រ់គង់ជាមួ ព ើង។ មង ១,២៣ 



 ៉ាូហានគីមនិងហាណា មិនហដលនឹកព ើញថាកូនស្រីរបរ់ខលួនអាចខ្លល ចជាម្តា  របរ់ប្េះ
ជាម្តា រ់ពទ កូនស្រីរបរ់ពគជាស្តរាីហដលេាការបីាននិយា េីពដើមពរៀងមក “ម្តនស្តរាីម្តា ក់នឹង
រប្ម្តលបានកូនមួ  ហដលកូនពនះម្តនព ម្ ះថាពអម្ត៉ា ូហអល ប្េះជាម្តា រ់គង់ពៅ”។ ប៉ាុហនា ៉ាូ
ហានគីមនិងហាណា បាន កចិតាទុកោក់អប់រកូំន ហ នាំកូនតាមប្េះែឫទ័ របរ់ប្េះជា
ម្តា រ់ ឲ្យជិតរាិទធជាមួ ប្េះជាម្តា រ់។ គពប្ម្តងការរបរ់ប្េះជាម្តា រ់ បានពគ្នរេតាមរ ៈឪេុក
ម្តា  ។ រប្ម្តប់ឪេុកម្តា   ព ើងប្តូវការគិតហដរព ើងមិនដឹងថាកូនរបរ់ព ើងពៅថ្ងៃអនាគតពៅ
ជាយា៉ាងណា ប៉ាុហនាព ើងដឹងថាេីមួ ថ្ងៃពៅមួ ថ្ងៃប្េះជាម្តា រ់ម្តនគពប្ម្តងការពែើ  ព ើងម្តន
តួនាទីកាុងការអប់រហំ នាំ។ ពៅកាុងប្េះរែគមន៍ដ៏ដូចគ្នា ហដរ ព ើងជាបងប្បុរបងស្រី ព ើងជា
បូជាចារយ ព ើងជាប្គូអប់រជំំពនឿ ព ើងម្តនតួនាទីពនះហដរ គឺអប់រហំ នាំពដើមបីសាគ ល់ប្េះែឫទ័ 
ប្េះជាម្តា រ់ពរៀងៗខលួន។ 

ថ្ងៃពនះ ជាឱការមួ ពដើមបីអរប្េះគុ ប្េះជាម្តា រ់ និងពដើមបីពលើកទឹកចិតាព ើងឲ្យព ើង
ពធវើដូចពមាចពដើមបីពធវើតាមគពប្ម្តងការរបរ់ប្េះជាម្តា រ់។ ដូចពោក ៉ាូហរប គ្នត់របា ចិតាពៅ
ពេលជិតបានពរៀបការជាមួ ស្តរាីម្តា ក់ហដលសាអ ត់ ហដលលអប្គប់លកខ ៈ ហតគ្នត់មិនរបា ចិតា
ពៅពេលដឹងថាប្េះនាងម្ត៉ា រមី្តនថ្ែៃព ះ ទាំងហដលខលួនមិនទាន់បានរួមររ់ជាមួ គ្នា ែងពនាះ។ 
ប៉ាុហនា ពោក ៉ាូហរបបានសាា ប់ពៅកាុងរុបិននិមិតាថា “ប្េះែឫទ័ របរ់ប្េះជាម្តា រ់ហដលបាន
ហ នំាឲ្យគ្នត់ប្េមទទួលប្េះនាងម្ត៉ា រ ី កំុពចាលគ្នត់ពោ សារពនះជាប្េះវញិ្ញា  ដ៏វរុិទធហដល
ហ នាឲំ្យប្េះនាងម្ត៉ា រមី្តនថ្ែៃព ះ” ព ើងពធវើដូចពមាចពដើមបី កចិតាទុកោក់នឹងប្េះែឫទ័ របរ់
ប្េះជាម្តា រ់។ 

ពៅពេលព ើងនឹកព ើញពរឿងរបរ់ប្េះនាងម្ត៉ា រ ី ហដលពៅជាម្តតារបរ់ប្េះជាម្តា រ់ ពៅ
ពេលប្េះនាងម្ត៉ា របីានប្បរូតបីដូចជាេិភេពោកទាំងមូលបានពកើតសាជាងមី។ មនុរសពោកបាន
ពកើតមាងពៅពេលប្េះជាម្តា រ់បានបពងកើតមនុរសតាមរ ៈអាោំនិងពអវ៉ា ប៉ាុហនាពៅពេលប្េះនាងម្ត៉ា
រពីកើតបីដូចជាមនុរសពោកព ើងពកើតសាជាងមី។ ថ្ងៃពនះ ហដលព ើងពគ្នរេខួបកំព ើ តរបរ់ប្េះ
នាងម្ត៉ា រ ី ជាឱការមួ ពដើមបីនឹកព ើញដល់មនុរសពោកព ើង ពោ ចូលយា៉ាងពប្ៅឲ្យព ើង
ហដលជាប្គីរាបររ័ិទជួ  ពដើមបីបពងកើតមនុរសពោកងមី ពដើមបីបពងកើតរងគមងមី។ រេវថ្ងៃេិភេពោក
របរ់ព ើង រងគមរបរ់ព ើង ម្តនរបួរយា៉ាងខ្លល ំងពោ សារជំងឺកូវដី១៩ ម្តនមនុរសជាពប្ចើន
បាត់បង់ជីវតិ បាត់បង់ការងារ បាត់បង់ពរចកាីរងឃឹមពៅកាុងជីវតិ។ អាកហដលបាត់បង់ពប្ចើនជាងពគ
គឺអាកប្កីប្ក ហដលហ នាំឲ្យេួកគ្នត់កាន់ហតយា៉ា ប់ពៅៗ។ ប៉ាុហនា ព ើងដឹងថាពៅកាុងប្េះនាងម្ត៉ា រ ីប្េះ
ជាម្តា រ់កំេុងបពងកើតមនុរសពោកងមី កំេុងបពងកើតរងគមងមី។ ពៅកាុងថ្ដរបរ់ព ើងហដលជាបុប្តា



បុប្តីប្េះជាម្តា រ់ព ើងម្តនរមតថភាេដូចប្េះនាងម្ត៉ា រហីដរ ព ើងម្តនរមតថភាេពដើមបីចូលរួមកាុង
ការបពងកើតមនុរសពោកងមី ចូលរួមបពងកើតរងគមងមី ចូលរួមបពងកើតេិភេពោកងមី។ 

ពៅថ្ងៃទី០១ ហខកញ្ញា  កនលងពៅពនះព ើងបានប្បារេធ ទិវការ របរសិាថ នធមមជាតិេិភេ
ពោក ពេលព ើងពគ្នរេទិវពនះ ព ើងប្តូវការនឹកព ើញហដរថា ព ើងជាអាកចូលរួមបំផ្លល ញឬ
ហ នាំឲ្យេិភេពោករបរ់ព ើងពៅជាេិភេយា៉ាងសាអ តព រពេញពោ ជីវតិ។ ព ើងប្តូវគិត
េិចារណា រេវថ្ងៃជីវតិជាអាទិភាេ ពៅពេលប្បពទរនីមួ ៗបានបិទទាវ រពោ សារជំងឺកូវដី១៩ 
បានបិទពរដឋកិចា បានបិទទំនាក់ទំនង បានបិទអវីៗទាំងអរ់ ពដើមបីរពរងាគ ះជីវតិ។ ជីវតិជាអាទិ
ភាេទីមួ  ជីវតិជាប្េះអំពណា ទានហដលព ើងបានទទួលេីប្េះជាម្តា រ់ ជាអវីហដលព ើងប្តូវហត
ការ រហងរកាជានិចា។ 

ថ្ងៃពនះជាឱការមួ ពដើមបីអរប្េះគុ ប្េះអងគ ហដលបានប្បទានប្េះនាងម្ត៉ា រហីដលជាេូជ
កាុងការបពងកើតមនុរសពោក ពដើមបីបពងកើតេិភេងមី។ ជាឱការមួ  ពដើមបីឲ្យព ើងទាំងអរ់គ្នា ហដល
ជាប្គីរាបររ័ិទចាប់ពែាើមភាា ក់សាម រតី ឥលូវពនះព ើងកំេុងពចញេីវបិតាថ្នជំងឺកូវដី១៩ បនាិចមាងៗ
រកមមភាេរបរ់ព ើងពៅកាុងប្េះរែគមន៍ពកើតសាជាងមី ព ើងពធវើដូចពមាចពដើមបីឲ្យប្េះរែគម
ន៍របរ់ព ើងហដលបានពរៃៀមសាៃ ត់ប៉ាុនាម នហខកនលងមកប្តូវបនា។ មិនហមនពរៃៀមសាៃ ត់ឥតប្បពយាជ 
ពោ សារប្គប់ដំ ឹងហដលប្េះនាងម្ត៉ា របីានទទួល ប្េះនាងបានទុកពៅកាុងដួងចិតារបរ់គ្នត់ 
ប្េះនាងម្ត៉ា រពីរៃៀមសាៃ ត់ណារ់ពៅកាុងដំ ឹងលអ។ ប៉ាុហនា ពរៃៀមសាៃ ត់ពោ ម្តនហែលយា៉ាងពប្ចើន 
ប្េះនាងម្ត៉ា រឥីតម្តនសាា ថ្ដអសាា រយហតប្េះនាងម្ត៉ា រជីាម្តា  របរ់ប្េះជាម្តា រ់ ជាម្តា  របរ់ប្េះ
ព រ ូនិងបានពធវើដំព ើ រជាមួ ប្េះព រ ូរែូតដល់ប្េះព រ ូពសា ទិវងគត។ ពនះជាឱការ
មួ  ពដើមបីរះិគិតពទាះបីពរៃៀមសាៃ ត់ក៏ពោ ព ើងអាចម្តនហែលយា៉ាងពប្ចើន លុះប្តាហតព ើងចូលរួម
យា៉ាងជិតរាិទធជាមួ ប្េះនាងម្ត៉ា រ ី ហដលជាម្តា  របរ់ព ើង ហដល កចិតាទុកោក់ពធវើតាមប្េះ
ែឫទ័ របរ់ប្េះជាម្តា រ់។ 

ដូពចាះ ព ើងជាឪេុកម្តា   ព ើងជាកូន ព ើងជាប្េះរែគមន៍ ព ើងពធវើដូចពមាចពដើមបីចូល
រួមយា៉ាងពប្ៅតាមរពបៀបព ើង តាមរមតថភាេព ើងពៅកាុងគពប្ម្តងការរបរ់ប្េះជាម្តា រ់ ពោ 
ពធវើតាមប្េះែឫទ័ ប្េះអងគពដើមបីបពងកើតមនុរសពោកងមី។ អាហម៉ាន៕ 


