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សេ�ចកីីសេ�ី�មុ

មេត�យូល់់យ៉ាា�ងមេមាចផ្នែ�រចំមេ��ះកា�រផ្នែ�ល់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ? មេស្ទចក្នុីីមេ�ី�ម
ណៃនុំ «មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ១» ��ា�ញឹពិីរមេ�ៀ�មេធីី�។ ក្រុគូគ�ី�ល់ ឬឌីីក្នុិនុំ នុំិយ៉ា�យូ៖

�ង�ូ�នុំក្រុ�ុស្ទក្រុស្ទីក្នុុ�ងក្រុពិះក្រុគីស្ទទ
តា�មរយូៈពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ�៏វិិស្ទុទឹៈ
មេយូ�ងចូល់រួមក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�រិស្ទុទឹៈរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ
មេយូ�ងក្រុតូវិបា�នុំ�ញ្ចូូ�ល់ក្នុុ�ងកា�រស្ទមេ��ះ�ះ�៏អសាូ�រយរ�ស្ទ់ក្រុពិះ
មេ��យូក្រុតូវិបា�នុំក្រុ�គល់់ឲ្យយនុំូវិក្នុំមេ��តថូមីតា�មរយូៈទឹឹក្នុ នុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា��។
អំមេណា�យូរ�ស្ទ់ក្រុពិះទាំ�ំងមេនុំះ បា�នុំក្រុ�ទាំ�នុំមក្នុមេយូ�ងមេ��យូឥតគិតណៃថូៃ។1

តា�មរយូៈពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេយូ�ងមេក្នុ�តជា�ថូមីមេ��យូអំមេណា�យូទាំ�នុំពិីក្រុពិះមេ��យូឥតគិតណៃថូៃ មេ��យូ��ក្នុ់
មេយូ�ងចូល់ក្នុុ�ងក្រុគួសា�រមួយូផ្នែ�ល់មេ��ថា� ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ �ូចជា�ក្រុគួសា�រ�ណៃទឹមេទឹៀតផ្នែ�រ មេយូ�ងទឹទឹួល់បា�នុំ
មេរឿងរាា�វិជំីវិិត ក្នុុ�ងក្នុរ�ីមេនុំះ មេរឿងរាា�វិរ�ស្ទ់មេយូ�ងមា�នុំផ្នែចងក្នុុ�ងក្រុពិះគមីីរ។ មេរឿងរាា�ងផ្នែ�ល់មេយូ�ងទឹទឹួល់
បា�នុំ មិនុំផ្នែមនុំក្រុ��នុំ់ផ្នែតជា�មេរឿងអតីតកា�ល់មេទឹ ផ្នែតជា�មេរឿងផ្នែ�ល់មេយូ�ងចូល់មក្នុក្នុុ�ងមេពិល់មេនុំះ មេ��យូ
ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ�ីល់់ក្នុំឡាំ�ំងឲ្យយមេយូ�ងរស្ទ់មេ��ជា�ជំីវិិតរ�ស្ទ់មេយូ�ង មេ��មេពិល់មេនុំះ នុំិងក្នុផ្នែនុំៃងមេនុំះ។ 
តា�មរយូៈពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេយូ�ងកាៃ�យូជា�ផ្នែ�ុក្នុមួយូណៃនុំមេរឿងរាា�វិណៃនុំក្រុពិះគុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ។ 

1 The United Methodist Book of Worship (Nashville: The United Methodist Publishing 
House, 1992), 87. (For changes to the ritual mandated by the 2008 General 
Conference, see “New Membership Vows and Ritual (Revised and Corrected)” 
www.umcdiscipleship.org/ worship/membership-christian-initiation/new-member-
ship-vows-and-ritual-revised- and-corrected Accessed August 15, 2016.)
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មេទាំ�ះ�ីមេយូ�ងនុំិយ៉ា�យូថា� «ទាំ�ំងអស្ទ់មេនុំះជា�អំមេណា�យូទាំ�នុំ រ�ស្ទ់ក្រុពិះ» វា�មិនុំមា�នុំនុំ័យូថា� មេយូ�ង
�ម�នុំអីីផ្នែ�ល់ក្រុតូវិមេធីី�មេទឹៀតមេទឹ ឬមេយូ�ង�ម�នុំកា�ររំពិឹងទឹុក្នុមេនា�ះមេទឹ។ អំមេណា�យូទាំ�នុំមួយូផ្នែ�ល់ល់ូ �ំ�ុត 
ផ្នែ�ល់មេយូ�ងអា�ចមេធីី�បា�នុំ ស្ទំរា��់អុក្នុផ្នែ�ល់មេយូ�ងក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់ គឺជា�ឳកា�ស្ទមេធីី�អីីមួយូផ្នែ�ល់ 
មា�នុំក្រុ�មេយ៉ា�ជំនុំ៍ ឬរក្នុឳកា�ស្ទមេក្រុច�នុំមេទឹៀតស្ទំរា��់មេធីី�កា�រស្ទំខា�នុំ់ទាំ�ំងមេនុំះ។ �ូមេចុះ មេនុំះគឺមេក្រុស្ទចមេល់�
ក្រុពិះ។ មេពិល់មេយូ�ង�ឹង�ូចមេនុំះមេ��យូ ក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំឲ្យយស្ទំនុំួរ�ីមក្នុ
មេយូ�ង មេ��មីីឲ្យយមេយូ�ងល់ូតលា�ស្ទ់ក្នុុ�ងភា�ពិជា�ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ ក្នុុ�ងជំីវិិតរ�ស្ទ់មេយូ�ង។

ក្នុុ�ងនា�មជា�ក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាំ�ំងមូល់ ខំ�ំស្ទួរអុក្នុថា�ៈ
មេត�អុក្នុ��ិមេស្ទធីនុំ៍ចំមេ��ះក្រុគ�់ទាំ�ំងអំណា�ចណៃនុំអំមេពិ�អា�ក្រុក្នុក្នុ់
�មេ�េញឹអំណា�ចសា�តា�ំងក្នុុ�ងពិិភពិមេលា�ក្នុ
នុំិងសា�រភា�ពិបា��រ�ស្ទ់អុក្នុមេទឹ?2

មេត�អុក្នុទឹទឹួល់ស្ទិរីភា�ពិ នុំិងអំណា�ចផ្នែ�ល់ក្រុពិះក្រុ�ទាំ�នុំឲ្យយអុក្នុ
មេ��មីីក្រុ�ឆាំ�ំងកា�រអា�ក្រុក្នុក្នុ់ អយូុតីិធីម៌ នុំិងកា�រមេក្នុៀ�ស្ទងើត់
ក្នុុ�ងរូ�ភា�ពិណា�ក្នុ៏មេ��យូ ផ្នែ�រឬមេទឹ?3

មេត�អុក្នុទឹទឹួល់ក្រុពិះមេយូស្ទូូវិក្រុគីស្ទទជា�ក្រុពិះស្ទមេ��ះ�ះ 
ទឹុក្នុចិតី�ល់់ក្រុពិះគុ�ក្រុទឹង់ទាំ�ំងក្រុស្ទុង
មេ��យូស្ទនុំាថា�នុំឹង�មេក្រុម�ក្រុទឹង់ជា�ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់រ�ស្ទ់អុក្នុ
ជា�មួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ផ្នែ�ល់ក្រុពិះបា�នុំមេ��ក្នុ
ជា�មួយូមនុំុស្ទេក្រុគ�់វិ័យូ ជា�តិសា�ស្ទនុំ៍ នុំិងពិត៌ស្ទមី�រ ផ្នែ�រឬមេទឹ?4

ស្ទំនុំួរនុំិមួយូៗ អុក្នុផ្នែ�ល់ក្រុតូវិទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិង/ឬ អុក្នុធា�នា� ក្រុតូវិមេ�ៃ�យូ «បា�ទឹ/ចា�ស្ទ៎»។ 
ចមេមៃ�យូរ�ស្ទ់មេយូ�ងមិនុំផ្នែមនុំស្ទំរា��់ផ្នែតក្នុមមវិិធីីមេ��ណៃថូៃមេនុំះមេទឹ។ វា�ជា�ចមេមៃ�យូតំ�ូង ស្ទំរា��់មួយូជំីវិិត 
ផ្នែ�ល់ក្រុតូវិមេធីី�កា�រជា�មួយូក្រុពិះគុ� នុំិង កា�ររីក្នុចំមេរ�នុំជា�មួយូក្រុពិះ។ �ូមេចុះមេ��យូបា�នុំជា�មេយូ�ងស្ទួរ
ស្ទំនុំួរទាំ�ំងមេនុំះមីងមេទឹៀតមេពិល់ផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេធីី�ពិិធីី�ញ្ញាា�ក្នុ់ស្ទមា�ជំិក្នុភា�ពិ (Confirmation) នុំិងមេពិល់
ផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេធីី�មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេឡឹ�ងវិិញឹ (Reaffirmation) មេ��យូ�ូចជា�មេស្ទៀវិមេ��
វិិនុំ័យូបា�នុំ�ញ្ញាា�ក្នុ់ ក្រុគ�់មេពិល់ផ្នែ�ល់អុក្នុណា�មាុ�ក្នុ់ចូល់រួមក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ��យូកា�រក្រុ�កា�ស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ 
រួមទាំ�ំងអុក្នុផ្នែ�ល់�ី�រស្ទមា�ជំិក្នុភា�ពិមក្នុពិីនុំិកា�យូមេ�េង�ងផ្នែ�រ។5

2 UMBOW, 88.

3 Ibid.

4 Ibid.

5 មេស្ទៀវិមេ��វិិន័ុំយូយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទឆាំុ�ំ២០១៦ (Nashville: The United Methodist Publishing 
House, 2016), paragraph 217, page 157 and paragraph 225, p. 160.
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មេពិល់ផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេរៀ�ចំស្ទមីត់មេនុំះមួយូរយូៈមក្នុ មេយូ�ងគួរស្ទួរស្ទំនុំួជា�ក្នុ់លា�ក្នុ់ �ូចជា� «មេត�អុក្នុមេ��ញឹ
កា�រអា�ក្រុក្នុក្នុ់ មេក្នុ�តមេឡឹ�ងមេ��ក្នុផ្នែនុំៃងណា�មួយូណៃនុំស្ទ�គមនុំ៍រ�ស្ទ់អុក្នុ មេ��យូមេត�អុក្នុចង់មេធីី�អីីមេ��មីី
ក្រុ�ឆាំ�ំងនុំិងកា�រអា�ក្រុក្នុក្នុ់មេនុំះ?» កា�រអា�ក្រុក្នុក្នុ់ភា�គមេក្រុច�នុំមេក្នុ�តមេឡឹ�ងមេ��យូពិិបា�ក្នុ�ឹង មេក្រុ��ះវា�មិនុំផ្នែមនុំ
មេល់ចមេចញឹមក្នុជា��ីសា�ចមេនា�ះមេទឹ។ មេយូ�ងគួរផ្នែតស្ទួរ «មេត�កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ងក្រុ�កា�ស្ទថា� 
ក្រុពិះមេយូស្ទូូវិក្រុគីស្ទទ ជា�ក្រុពិះស្ទមេ��ះ�ះ មេ��យូ�មេក្រុម�ក្រុទឹង់ជា�ក្រុពិះ មា�នុំនុំ័យូយ៉ាា�ងមេមាចស្ទំរា��់�រិ�ទឹតំ�នុំ់
រ�ស្ទ់អុក្នុ?» មីងមេទឹៀត ស្ទំនុំួរទាំ�ំងមេនុំះ អា�ចរចនា�ជំីវិិតណៃនុំកា�រយូល់់�ឹង នុំិងភា�ពិជា�ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ មេ��យូមេសាម�ះក្រុតង់។ ខំ�ំបា�នុំពិិភា�ក្នុា ស្ទមីត់ណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេនុំះ នុំិងអតថនុំ័យូវា�ជា�មួយូ
មេស្ទៀវិមេ�� ស្ទមីត់ស្ទមា�ជំិក្នុភា�ពិរ�ស្ទ់មេយូ�ងក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ  មេ��យូខំ�ំស្ទូមផ្នែ�នា�ំ
មេស្ទៀវិមេ��មេនុំះ�ល់់មេលា�ក្នុអុក្នុ។6

6 Mark W. Stamm, Our Membership Vows in ¶The United Methodist Church (Nashville, 
Tennessee: Discipleship Resources, 2014). អា�ចទាំ�ញឹយូក្នុ (download) ពិ ីhttp://www. 
umcdiscipleship.org/resources/our-membership-vows-in-the-united-methodist-
church Accessed June 13, 2016.
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ពិិធីីជ្រ�មុុ�ទឹឹកៈ ឬ�គល់់មុកពិីជ្រពិះគមុីីរ

ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ�ំ�ូងរ�ស្ទ់ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ មេក្នុ�តមេឡឹ�ងមេ��ណៃថូៃ�ុ�យទឹី៥០។ ពិួក្នុស្ទិស្ទេ «មេ��ជា�មួយូ�ុ� 
ក្នុុ�ងក្នុផ្នែនុំៃងផ្នែតមួយូ» រងចា�ំ «មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំារ�ស្ទ់ក្រុពិះ�ិតា�» (ក្នុិចូកា�រ ១៖៤, ២៖១)។ មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា
មេនា�ះបា�នុំស្ទំមេរច មេពិល់ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ ចា�ក្នុ់�ំមេពិញឹពិួក្នុមេគមេ��ណៃថូៃមេនា�ះ។ មេពិញឹមេ��យូ
ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ ពិួក្នុស្ទិស្ទេក្រុ�កា�ស្ទ�ំ�ឹងល់ូ ជា�មេក្រុច�នុំភា�សា� �ូមេចុះអុក្នុផ្នែ�ល់មា�នុំ វិតីមា�នុំមេ��
ទឹីមេនា�ះ «ឮពិីអីីផ្នែ�ល់ពិួក្នុមេគនុំិយ៉ា�យូពិីក្រុពិះមេចសាី� នុំិងអំណា�ចរ�ស្ទ់ក្រុពិះ» (២៖១១)។ កា�រមេ��ក្នុ
ស្ទផ្នែមីងមេនុំះមេធីី�ឲ្យយអុក្នុផ្នែ�ល់បា�នុំមេ��ញឹ នុំិងបា�នុំឮ មា�នុំកា�រភាំ�ក្នុ់មេ�ូ�ល់ រ�ូត�ល់់មា�នុំអុក្នុខៃះគិតថា� 
ពិួក្នុស្ទិស្ទេក្រុស្ទវិឹង។ មេលា�ក្នុមេពិក្រុតុស្ទ នុំិយ៉ា�យូថា� មិនុំផ្នែមនុំមេទឹ។ �ាុផ្នែនុំីក្រុពិះណៃនុំសា�ស្ទនុំ៍អូ�ក្រុសា�ផ្នែអល់ 
ក្នុំពិុងមេធីី�កា�រក្នុ�េ�ល់ចំមេណា�មពិួក្នុមេគ គឺជា�ក្រុពិះផ្នែ�ល់មេធីី�កា�រក្នុុ�ងជំីវិិត កា�រស្ទុគត នុំិងកា�ររស្ទ់
មេឡឹ�ងវិិញឹរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។ ��ត់នុំិយ៉ា�យូថា� «�ូមេចុះ ស្ទូមឲ្យយមនុំុស្ទេទាំ�ំងអស្ទ់ផ្នែ�ល់មេ��ក្នុុ�ង�ទះ
សា�ស្ទនុំ៍អុីក្រុសា�ផ្នែអល់ �ឹងយ៉ាា�ងចាស្ទ់ថា� ក្រុពិះបា�នុំមេធីី�ឲ្យយក្រុទឹង់ជា�ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ នុំិងក្រុពិះស្ទមេ��ះ�ះ មេនុំះគឺ
ក្រុពិះមេយូស្ទូូវិ ផ្នែ�ល់អុក្នុបា�នុំឆាំើ�ង» (ក្នុិចូកា�រ ២៖៣៦)។ អុក្នុសាី��់មេលា�ក្នុមេពិក្រុតុស្ទស្ទួរថា� «មេត�មេយូ�ង
ក្រុតូវិមេធីី��ូចមេមីច?» មេ��យូ��ត់បា�នុំក្រុបា��់ពិួក្នុមេគឲ្យយទឹទឹួល់ពិិធីី ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ (ក្នុិចូកា�រ ២៖៣៧-៣៨) ។ 
��ត់ក្រុបា��់ពិួក្នុមេគថា�

ចូរអុក្នុរា�ល់់�ុ�ផ្នែក្រុ�ចិតីចុះ មេ��យូទឹទឹួល់�ុ�យក្រុជំមុជំទឹឹក្នុទាំ�ំងអស្ទ់�ុ� មេ��យូនុំូវិក្រុពិះនា�ម
ក្រុពិះមេយូស្ទូូវិក្រុគីស្ទទ ក្រុ�មេយ៉ា�ជំនុំ៍ឲ្យយបា�នុំរួចពិីបា�� មេនា�ះអុក្នុរា�ល់់�ុ�នុំឹងទឹទឹួល់បា�នុំ
អំមេណា�យូទាំ�នុំ ជា�ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ �ីិតមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាមេនា�ះ គឺស្ទនុំា�ល់់អុក្នុរា�ល់់�ុ� នុំិង
ក្នុូនុំមេ��អុក្នុរា�ល់់�ុ� ក្រុពិមទាំ�ំងអស្ទ់អុក្នុផ្នែ�ល់មេ��ឆាំៃ�យូផ្នែ�រ គឺ�ល់់អស្ទ់អុក្នុណា�ផ្នែ�ល់
ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ជា�ក្រុពិះណៃនុំមេយូ�ងរា�ល់់�ុ� ក្រុទឹង់នុំឹងមេ��។ (ក្នុិចូកា�រ ២៖៣៨-៣៩)
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កា�រផ្នែ�ល់មេលា�ក្នុមេពិក្រុតុស្ទក្រុបា��់ឲ្យយក្រុគ�់�ុ�ទឹទឹួល់�ុ�យក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��ណៃថូៃ�ុ�យទឹី៥០ មេយូ�ង
បា�នុំមេ��ញឹពិីគំរូណៃនុំស្ទក្នុមមភា�ពិមួយូចំនុំួនុំ ផ្នែ�ល់មា�នុំផ្នែចងក្នុុ�ងក្រុពិះគមីីរក្នុិចូកា�រ។7

�ំ�ូង គឺកា�រមេ��ឲ្យយផ្នែក្រុ�ចិតី។ ��ក្នុយមេនុំះ�ក្នុផ្នែក្រុ�មេចញឹពិីភា�សា�ក្រុក្នុិច metanoein ផ្នែ�ល់មា�នុំនុំ័យូថា�
កា�រផ្លាៃ�ស្ទ់�ី�រគំនុំិត នុំិងសាម�រតី។ វា�មិនុំផ្នែមនុំក្រុ��នុំ់ផ្នែតជា�វិិ�ី�ិសា�រី ឬកា�រផ្នែក្រុ�គំនុំិត�ាុមេណាះ�ះមេទឹ។ វា�
មា�នុំនុំ័យូថា� មេយូ�ងក្រុតូវិ�ី�រពិីជំីវិិតមួយូ មេ��ជំីវិិតមួយូមេទឹៀត។ មេយូ�ងអា�ចពិិពិ�៌នា�វា�ថា� ជា�កា�រ�ី�រ 
១៨០�ឺមេក្រុក្នុ មេចញឹពិីអំមេពិ�បា�� អំមេពិ�អា�ក្រុក្នុក្នុ់ នុំិងក្រុគ�់កា�រផ្នែ�ល់ជំះឥទឹៈិពិល់អា�ក្រុក្នុក្នុ់ �ល់់ជំីវិិត 
មេឆាំី�ះមេ��កា�នុំ់នុំគរក្រុពិះ។

ទឹីពិីរគឺជា�កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេ��មីីអត់មេទាំ�ស្ទបា�� (ក្នុិចូកា�រ ២៖៣៨)។ មេយូ�ងមិនុំ�ឹងថា� មេត�មេគយូក្នុទឹឹក្នុ
មក្នុមេធីី�អីមេនា�ះមេទឹ ��ក្នុយផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេក្រុ�� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺ�ក្នុផ្នែក្រុ�មក្នុពិីភា�សា�ក្រុក្នុិច baptizo ផ្នែ�ល់
មា�នុំនុំ័យូថា� ក្រុជំល់ក្នុ់ ឬក្រុជំមុជំ។8 យ៉ាា�ងមេ��ចណា�ស្ទ់ ��ក្នុយមេនុំះមា�នុំនុំ័យូមេក្រុច�នុំចំមេ��ះកា�រមេក្រុ��
ក្រុបា�ស្ទ់ទឹឹក្នុ។ ក្រុ�ភពិ�ុរា��មួយូមេទឹៀតនុំិយ៉ា�យូថា� កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុក្រុតូវិមេធីី�ក្នុុ�ងទឹឹក្នុផ្នែ�ល់ក្រុតជា�ក្នុ់ នុំិង «
ទឹឹក្នុរស្ទ់» ផ្នែ�ល់ជា�ទឹឹក្នុ�ូរ ផ្នែតមេ��ស្ទិនុំជា�មិនុំអា�ចរក្នុបា�នុំមេទឹ ទឹឹក្នុមេ�េងមេទឹៀតអា�ចមេក្រុ��បា�នុំ។ ក្នុុ�ង
�រិ�ទឹស្ទតីវិតេទឹី១ នុំិងទឹី ២ កា�រមេក្រុ��ទឹឹក្នុអា�ចមេក្រុ��បា�នុំជា�មេក្រុច�នុំវិិធីី។9

ទឹី�ីគឺជា�កា�រស្ទនុំាថា� អុក្នុផ្នែ�ល់ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំឹង «ទឹទឹួល់បា�នុំអំមេណា�យូទាំ�នុំក្រុពិះវិិញ្ញាា��
�រិស្ទុទឹៈ»។ មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាមេនា�ះមិនុំផ្នែមនុំស្ទំរា��់អុក្នុផ្នែ�ល់មា�នុំវិតីមា�នុំមេទឹ �ាុផ្នែនុំីវា��នុំី�ល់់ ក្នុូនុំៗ នុំិង 
អុក្នុមេ��ជំិតឆាំៃ�យូ នុំិងអស្ទ់អុក្នុផ្នែ�ល់ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ក្រុតា�ស្ទ់មេ��» (ក្នុិចូកា�រ ២៖៣៨-៣៩) មេពិល់មេយូ�ង
អា�នុំ�នុំីមេទឹៀតក្នុុ�ងក្រុពិះគមីីរក្នុិចូកា�រ ជំួនុំកា�ល់ក្រុពិះវិិញ្ញាា��បា�នុំក្រុ�ទាំ�នុំមក្នុ មុនុំមេពិល់ ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ
មេទឹៀត (ក្នុិចូកា�រ ១០៖៤៤-៤៨) មេ��យូជំួនុំកា�ល់�នាទ��់ពិីពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ (ក្នុិចូកា�រ ១៩៖១-៧)។ 
មេយូ�ងមិនុំអា�ច�ឹងថា�ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ នុំឹងមេធីី�កា�រផ្នែ��ណា�មេទឹ មេក្រុ��ះក្រុទឹង់មា�នុំ ស្ទិរីភា�ពិ។ �ូមេចុះ
ស្ទូមមេយូ�ងនុំិយ៉ា�យូថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ��ក្នុ់មេយូ�ងចូល់ក្នុុ�ងស្ទ�គមនុំ៍មួយូ ផ្នែ�ល់ក្រុពិះវិិញ្ញាា��គង់មេ��។ 

មេត�មេយូ�ងគិតយ៉ាា�ងមេមាចចំមេ��ះមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាចំមេ��ះក្នុូនុំមេក្នុមង? មេនុំះជា�ភា�សា�ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា។ 
ចំមេ��ះសា�ស្ទនុំ៍មេ�មេក្រុពិ�រ កា�រយូល់់ថា� ស្ទនុំាចំមេ��ះអុក្នុ�ឹក្នុនា�ំក្នុុ�ងក្រុគួសា�រ ផ្នែតងផ្នែតមា�នុំនុំ័យូចំមេ��ះ
ក្នុូនុំមេក្នុមង�ងផ្នែ�រ (ស្ទូមមេម�ល់ មេលា�ក្នុុ�ីតិ ១២៖១-៣, ១៧៖១-៤)។ មេនុំះគឺជា�ក្រុគឹះផ្នែ�ុក្នុមេទឹវិសា�ក្រុស្ទី 
ផ្នែ�ល់មិនុំក្រុ��នុំ់ផ្នែតអនុំុញ្ញាា�តិមេអា�យូមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំស្ទំរា��់មេក្នុមងៗមេទឹ គឺរំពិឹងទឹុក្នុឲ្យយមេធីី�ផ្នែតមីង។ មេនុំះ

7 See also Acts 8:26-40, 9:10-19, 10:1-48, 16:11-15, and 16:25-34.

8 Arndt, William F. and F. Wilbur Gingrich, A Greek-English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature. (Chicago and London: The University 
of Chicago Press, 1957, 1979), 131.

9 កា�រ�មេក្រុងៀនុំរ�ស្ទ់សា�វិ័ក្នុេទាំ�ំង១២ ផ្នែ�ល់ទឹូមេ��មេគមេ��ថា� The Didache,” Cyril C. Richardson, 
translator and editor, Early Christian Fathers (New York: Collier Books, 1970), 
7:1-4, p. 174.
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មិនុំផ្នែមនុំមេទឹវិសា�ក្រុស្ទីថូមីមេទឹ វា�ក្រុតូវិបា�នុំមនុំុស្ទេទឹទឹួល់សាះ�ល់់ នុំិងអនុំុវិតីតា�ំងពិីស្ទម័យូ មេលា�ក្នុអា�ក្រុបា��ំ�
។ ក្នុុ�ងមេពិល់ផ្នែ�ល់ក្រុពិះគមីីរស្ទញ្ញាា�ថូមីមិនុំមា�នុំផ្នែចងពិីពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុស្ទំរា��់មេក្នុមងៗ  កា�រស្ទនុំមត់ណៃនុំ
មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាជា�សា�ក្នុេីណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំជា�ក្រុគួសា�រ ផ្នែ�ល់មេមក្រុគួសា�រផ្នែក្រុ�ចិតី មេ��យូទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំ 
�ល់់ក្រុគ�់�ុ�មេ��ក្នុុ�ង�ទះ ផ្នែ�ល់រា��់ទាំ�ំងក្នុូនុំមេក្នុមង�ងផ្នែ�រ (ក្នុិចូកា�រ ១៦៖១១-១៥, ២៥-៣៤)។ ក្រុក្នុុម
ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទខៃះ មិនុំយូល់់ក្រុស្ទ�ចំមេ��ះកា�រ�ក្នុក្រុសា�យូផ្នែ�ល់ខំ�ំបា�នុំពិនុំយល់់ �ាុផ្នែនុំីមេ��មស្ទតីវិតេទឹី៣ 
មា�នុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ�ល់់ក្នុុមា�ររួចមេ��យូ1  មា�នុំនុំ័យូថា� យ៉ាា�ងមេ��ចណា�ស្ទ់ មា�នុំក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទពិីមេ��ម
ខៃះ ក្នុ៏យូល់់�ូចខំ�ំផ្នែ�រ។ �ាុផ្នែនុំី វា��ម�នុំវិិធីីណា�មក្នុ��ា�ញឹថា� ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ កា�ល់ពិីស្ទតីវិតេទឹី១ បា�នុំ
មេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំ�ល់់ក្នុូនុំមេក្នុមង ឬក្នុ៏អត់មេនា�ះមេទឹ។ 

�ូចជា�ពិួក្នុមេយូ�ងផ្នែ�ល់�នុំីយូល់់�ឹងពិី�នាទ�ល់់រ�ស្ទ់សា�វិក្នុេ នុំិងក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ�ំ�ូង (មេអមេភស្ទូ ២៖
២០) ទាំ�ក្នុ់ទឹងមេ��នុំិងកា�រអនុំុវិតីនុំ៍វិិធីីវិិស្ទុទឹៈ �ូចជា�ថា�មេត�មេយូ�ងគួរក្រុជំមុជំទឹឹក្នុក្នុូនុំមេក្នុមងឬអត់ ផ្នែ�ល់មេនុំះ
ជា�កា�រ��ររ�ស្ទ់ក្រុពិះវិិ��រ មេ��យូក្រុពិះវិិ��រក្នុុ�ងនុំិកា�យូមេ�េង�ុ� យូល់់មេ�េង�ុ�ពិីកា�រមេនុំះ។ មេ��មីីឲ្យយ
យូល់់ចាស្ទ់ ក្រុគូគ�ី�ល់មួយូៗ ឬក្រុក្នុុមជំំនុំុំមាុ�ក្នុ់ៗ មិនុំបា�នុំស្ទំមេរចចិតីចំមេ��ះគំនុំិតណា�មួយូមេទឹ។ 
នុំិកា�យូជា�អុក្នុក្នុំ�ត់។ ចំមេ��ះនុំិកា�យូរ�ស្ទ់មេយូ�ង មេយូ�ងបា�នុំ�នុំីមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំ �ល់់មេក្នុមងៗ មេ��យូ
�ល់់អស្ទ់អុក្នុណា�ផ្នែ�ល់មិនុំអា�ចមេ�ៃ�យូស្ទំនុំួរមេ��យូខៃ�នុំឯងបា�នុំ មេ��យូអា�ច ទឹទឹួល់បា�នុំក្រុ�មេយ៉ា�ជំនុំ៍
ពិីកា�រមេនុំះ មេល់�ស្ទពិីអីីផ្នែ�ល់មេយូ�ងសាម�នុំ�ល់់។ 

ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ក្នុ៏�ូចជា�ក្រុក្នុុមជំំនុំុំអនុំីរនុំិកា�យូ វា�អា�ចជំួយូមេយូ�ងបា�នុំ មេពិល់មេយូ�ង
ទឹទឹួល់មនុំុស្ទេក្រុគ�់�ុ� ផ្នែ�ល់មេង��មេឡឹ�ងពិីទឹឹក្នុវិិញឹ មេទាំ�ះជា�មេគអា�យូុ៥០ណៃថូៃ ឬ ៥០ឆាំុ�ំ ជា�មេក្នុមងក្នុុ�ង
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ មេទឹ��មេក្នុ�តជា�ថូមី មេ��យូក្រុតូវិកា�រស្ទ�គមនុំ៍មេ��មីីជំួយូ��ំក្រុទឹរ នុំិងកា�រ��រមេគ (ស្ទូមមេម�ល់ យូូ
��នុំ ៣៖១-៧). �ទ�យូមេ��វិិញឹ នុំិកា�យូ Anabaptist នុំិង បា��ទឹីស្ទទ ជំួយូមេអា�យូមេយូ�ង�ឹងថា� ភា�ពិ
មេពិញឹវិ័យូជា�ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ គឺជា�មេ��ល់មេ��ក្នុុ�ងកា�រអនុំុវិតីនុំ៍ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ (មេយូ�ងយូល់់ក្រុស្ទ�
ជា�មួយូមេគក្នុុ�ងមេ��ល់មេ��មេនុំះ។ មេ��ស្ទិនុំជា�អុក្នុចង់យូល់់�ផ្នែនុំថមពិីកា�រអនុំុវិតីនុំ៍ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ក្នុុមា�រ 
ស្ទូមអា�នុំមេស្ទៀវិមេ�� Baptism, Understanding God’s Gift by L. Edward and Sara Webb 

Phillips.11)

ចុង�ញ្ចូូ�់ណៃនុំមេរឿងណៃថូៃទឹី៥០ គឺល់ូផ្នែមនុំផ្នែទឹនុំ។ «មេ��យូមេ��ណៃថូៃ�ផ្នែ�ល់មេនា�ះ មា�នុំក្រុ�ផ្នែ�ល់ជា�៣��នុំ់
នា�ក្នុ់ផ្នែថូមមេក្នុ�នុំមេឡឹ�ងមេទឹៀត។» (ក្នុិចូកា�រ ២៖៤២)។ មេពិល់ខំ�ំក្រុបា��់មេរឿងមេនុំះ�ល់់ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់ខំ�ំ ខំ�ំ
ផ្នែតងផ្នែតឈ�់�នុំីិច មេ��យូនុំិយ៉ា�យូថា� «មេ��យូពិួក្នុមេគក្រុតល់�់មេ���ទះ មេ��យូនុំិយ៉ា�យូថា� មេនុំះពិិតជា�

10 Ibid., The Apostolic Tradition, 112. See references to the baptism of “the small 
children.” See also Tertullian’s Homily on Baptism, Ernest Evans, translator and 
editor (London: SPCK, 1964), 18, pp. 37 and 39. មេលា�ក្នុ Tertullian ក្រុ�ឆាំ�ំងនឹុំងកា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ
�ល់់ក្នុុមា�រ ផ្នែតកា�រក្រុ�ឆាំ�ំងរ�ស្ទ់��ត់មេនុំះ ��ា�ញឹឲ្យយមេ��ញឹថា� មា�នុំកា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ�ល់់ក្នុុមា�រ។ 

11 L. Edward Phillips and Sara Webb Phillips, Baptism, Understanding God’s Gift. 
(Nashville, Tennessee: Discipleship Resources, 2011).
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�ទឹពិិមេសា�ធីនុំ៍ណៃនុំកា�រផ្លាៃ�ស្ទ់�ី�រ�៏អសាូ�រយ» មេពិល់មេគមេផ្លាី�តអា�រមម�៍ មេគនុំឹងក្រុ�ផ្នែក្នុក្នុថា� «មិនុំមា�នុំមេរឿង
អញ្ចូូឹងមេក្នុ�តមេឡឹ�ងមេទឹ» មេ��យូមេគនុំិយ៉ា�យូក្រុតូវិ។ ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ �ំ�ូងមេនា�ះ កាៃ�យូមេ��ជា�ស្ទ�គមនុំ៍ថូមី
មួយូ ផ្នែ�ល់ «ពិាយ៉ា�មក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីី�មេក្រុងៀនុំរ�ស្ទ់ពិួក្នុសា�វិ័ក្នុ មេ��យូក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីក្រុ�ក្នុ��ុ� ក្រុពិមទាំ�ំង
កា�ច់នុំំ�ុ័ង នុំិងមេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំ�ង» (ក្នុិចូកា�រ ២៖៤២)។ ស្ទ�គមនុំ៍រ�ស្ទ់ពិួក្នុមេគ ជា�ស្ទ�គមនុំ៍
ផ្នែ�ល់ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈមេ��ក្នុស្ទផ្នែមីង។ មេគផ្នែថូរក្នុា�ុ� ចូល់រួមជា�មួយូ�ុ�ក្នុុ�ងកា�រ ជា�មេក្រុច�នុំ មេ��យូ
កា�រផ្នែចក្នុចា�យូ�ុ�មេនុំះ បា�នុំ�ូរមេ�ៀរ នា�ំឲ្យយអុក្នុ�ណៃទឹ បា�នុំចូល់រួមក្នុុ�ងកា�រ ក្រុ�ក្នុ��ុ�មេនុំះផ្នែ�រ។ ផ្នែ�ុក្នុ
មេ�េងមេទឹៀតក្នុុ�ងក្រុពិះគមីីរក្នុិចូកា�រ មេរៀ�រា��់ពិីមេរឿងណៃនុំកា�រ�ូរមេ�ៀរមេនុំះ នុំិងក្រុពិះគុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ ផ្នែ�ល់
បា�នុំទឹទឹួល់ក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ អុក្នុខៃះយូល់់ថា� មេរឿងមេនុំះទាំ�ក្នុ់ទឹង នុំិងមេ�ស្ទក្នុក្នុមម ផ្នែ�ល់មេយូ�ងនុំឹង
ផ្នែស្ទីងយូល់់មេ��វិគះមេក្រុកា�យូ។ 
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ពិិធីីជ្រ�មុុ�ទឹឹកៈ វិិធីីនៃន័សេ�ចកីី�សេ��ះាះ ន័ិង កាារ
សេមុ�ល់សេ�ាមុុខផ្នែ�ែកសេ��កកមុម

មេមថូូឌីីស្ទទ បា�នុំពិិភា�ក្នុាពិីពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ជា�យូូរមក្នុមេ��យូ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងនុំិងក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទជា�មេក្រុច�នុំ
មេទឹៀត មេ��ថា� «ល់ំ���់ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ��ះ�ះ»។ ឬស្ទផ្នែ�ល់ទាំ�ក្នុ់ទឹងរវា�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងមេស្ទចក្នុីី
ស្ទមេ��ះ�ះ មា�នុំមេ��ក្នុុ�ង�ទឹគមីីរ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងបា�នុំពិិភា�ក្នុា ក្នុុ�ងមេនា�ះមេលា�ក្នុមេពិក្រុតុស្ទ នុំិយ៉ា�យូមេ��កា�នុំ់
អុក្នុផ្នែ�ល់ចង់ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុថា� «ចូរឲ្យយអុក្នុរា�ល់់�ុ�បា�នុំស្ទមេ��ះ�ះរួចពិីពិូជំ�ំ�មេវិៀចមេនុំះ។» (
ក្នុិចូកា�រ ២៖៤០)។ �ូមេចុះមា�នុំនុំ័យូថា� ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទពិី�ំ�ូងមេជំឿថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺជា�មេរឿង��ក្នុ់
ពិនុំៈ័មេ��នុំិងកា�រស្ទមេ��ះ�ះរ�ស្ទ់ក្រុពិះ។

មេលា�ក្នុមេវិស្ទៃី បា�នុំពិនុំយល់់ពិី ល់ំ���់ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ��ះ�ះ ថា�ជា�ក្រុពិះគុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ ផ្នែ�ល់នុំឹងស្ទមេ��ះ�ះ
មេយូ�ងមេ��យូ�ីរមេ�ៀ�។ ទឹីមួយូគឺ «ក្រុពិះគុ�មេ��ម» ជា�ក្រុពិះគុ�ផ្នែ�ល់នា�ំមេយូ�ងចូល់ជំិតក្រុពិះ មេ��យូ
ក្រុពិះគុ�មេនុំះមា�នុំមេ��ក្នុុ�ងមេយូ�ងមុនុំមេពិល់ផ្នែ�ល់មេយូ�ង�ឹងមេទឹៀត។ ទឹីពិីរគឺ «ក្រុពិះគុ�រា��់ជា��រិស្ទុទឹៈ» 
កា�រ��ររ�ស្ទ់ក្រុពិះផ្នែ�ល់មេធីី�ឲ្យយមេយូ�ងមា�នុំទឹំនា�ក្នុ់ទឹំនុំង់ជា�មួយូក្រុពិះ ទឹទឹួល់បា�នុំកា�រអត់មេទាំ�ស្ទណៃនុំ
អំមេពិ�បា��។ ទឹី�ី គឺ «ក្រុពិះគុ�មេឆាំី�ះមេ��រក្នុភា�ពិ�រិស្ទុទឹៈ» ផ្នែ�ល់ជា�កា�រ��ររ�ស្ទ់ ក្រុពិះផ្នែ�ល់មេធីី�ឲ្យយ
មេយូ�ងបា�នុំ�រិស្ទុទឹៈ ផ្នែ�ល់មេធីី�ឲ្យយមេយូ�ងកា�នុំ់ផ្នែតក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់ក្រុពិះ អុក្នុ�ណៃទឹ នុំិងអស្ទ់អុក្នុផ្នែ�ល់ក្រុទឹង់�មេងើ�ត។ 
អុក្នុខៃះនុំិយ៉ា�យូថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេក្នុមងៗ គឺជា�ពិិធីីវិិស្ទុទឹៈ ផ្នែ�ល់មេចញឹពិីក្រុពិះគុ�មេ��ម។ �ាុផ្នែនុំី កា�រ
�ក្នុក្រុសា�យូក្រុពិះគមីីរតា�មមេលា�ក្នុមេវិស្ទៃី ក្នុ៏បា�នុំពិនុំយល់់មេយូ�ង ឲ្យយមេ��ញឹថា� ពិិធីីមេនុំះក្នុ៏ទាំ�ក្នុ់ទឹង ក្រុពិះគុ�
រា��់ជា��រិស្ទុទឹៈ (មេល់ៀងមេយូ�ងឲ្យយរួចពិីបា��) មេ��យូ វា�ក្នុ៏�ូរមេ��កា�នុំ់ ក្រុពិះគុ�មេឆាំី�ះមេ��រក្នុភា�ពិ
�រិស្ទុទឹៈ។  �ូមេចុះ មេយូ�ងមេធីី�បា�នុំល់ូ ក្នុុ�ងកា�រមេ��ញឹក្រុពិះគុ�ស្ទមេ��ះ�ះរ�ស្ទ់ក្រុពិះ មិនុំផ្នែមនុំក្រុ��នុំ់ផ្នែតជា�
ផ្នែខេរក្រុតង់មេចញឹពិីក្រុពិះគុ�មេ��ម ក្រុពិះគុ�រា��់ជា�ស្ទុចូរិត នុំិងក្រុពិះគុ�មេឆាំី�ះមេ��រក្នុភា�ពិ�រិស្ទុទឹៈមេទឹ 
ផ្នែតវា�ជា�ផ្នែខេរមេកា�ង នុំិងមា�នុំឥទឹៈិពិល់។ មេទាំ�ះខំ�ំជា�ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទអស្ទ់រយូៈមេពិល់ជា�មេក្រុច�នុំឆាំុ�ំក្នុ៏មេ��យូ 
ក្រុពិះ�នុំីនា�ំខំ�ំចូល់មេ��កា�នុំ់កា�រក្រុ�ក្នុ�ជា�មួយូក្រុទឹង់ យ៉ាា�ងជំិតស្ទុិទឹៈ នុំិងកា�រតា�ំងចិតីចំមេ��ះមេ�ស្ទក្នុក្នុមម
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រ�ស្ទ់ក្រុពិះ នុំិង�នុំីក្រុបា��់ខំ�ំពិីអំមេពិ�បា�� នុំិងកា�រអត់មេទាំ�ស្ទ។ ទាំ�ំងក្រុពិះគុ�រា��់ជា��រិស្ទុទឹៈ នុំិង
ក្រុពិះគុ�មេឆាំី�ះមេ��រក្នុភា�ពិ�រិស្ទុទឹៈ មា�នុំវិតីមា�នុំក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំុមុជំទឹឹក្នុ មេ��យូកា�រមេនុំះនុំិង�នុំីរ�ូត�ល់់
កាៃ�យូជា�ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ មេពិញឹវិ័យូ។

�ូមេចុះ ក្នុុ�ងនា�មជា�យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ផ្នែ�ល់យូល់់ពិីទឹំនា�ក្នុ់ទឹំនុំងរវា�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងកា�រ
ស្ទមេ��ះ�ះ មេយូ�ង�ឹងថា� មេទឹវិវិិទឹារ�ស្ទ់មេយូ�ង មិនុំបា�នុំនា�ំឲ្យយមេយូ�ងនុំិយ៉ា�យូថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុជា�
ភស្ទី�តា�ងថា� «អុក្នុណា�មាុ�ក្នុ់នុំឹងមេ��ឋា�នុំស្ទួគ៌ មេពិល់មេគសាៃ��់» មេនា�ះមេទឹ។ មេលា�ក្នុចនុំ មេវិស្ទៃី ចា��់មេ�ី�ម 
�ទឹអធីិ�ាយូរ�ស្ទ់��ត់ផ្នែ�ល់មា�នុំចំ�ងមេជំ�ងថា� «វិិធីីណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ��ះ�ះតា�មក្រុពិះគមីីរ» មេ��យូ
នុំិយ៉ា�យូថា�៖

�ំ�ូង ស្ទូមមេយូ�ងស្ទួរថា� មេត�អីីមេ��ជា�កា�រស្ទមេ��ះ�ះ? កា�រស្ទមេ��ះ�ះ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងនុំិយ៉ា�យូ ជា�មេក្រុច�នុំ
�ង មិនុំផ្នែមនុំជា�អីីផ្នែ�ល់មេយូ�ងយូល់់ថា�ជា�កា�រមេ��ឋា�នុំស្ទួគ៌ ឬកា�រស្ទ�ាយូអស្ទ់ក្នុល់ីជា�នុំិចូ 
មេនា�ះមេទឹ។ មិនុំផ្នែមនុំមា�នុំនុំ័យូថា� ក្រុពិល់ឹងមេ��ឋា�នុំស្ទួគ៌ ឬ��ក្នុយរ�ស្ទ់ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ «មេ��មក្រុទឹូង
មេលា�ក្នុអា�ក្រុបា���ំ»។ វា�មិនុំផ្នែមនុំជា�ក្រុពិះពិរផ្នែ�ល់មា�នុំ�នាទ��់ពិីកា�រសាៃ��់ ឬមេ��ឋា�នុំខា�ងមុខ។ 
��ក្នុយមេនុំះមេ�ៃ�យូក្រុគ�់ស្ទំនុំួរ៖ «អុក្នុក្រុតូវិបា�នុំស្ទមេ��ះ�ះ»។  វា�មិនុំផ្នែមនុំជា�អីីផ្នែ�ល់មេ��ឆាំៃ�យូមេទឹ។ វា�
គឺជា�មេរឿង�ចូ��ីនុំុ ជា�ក្រុពិះពិរ តា�មរយូៈមេស្ទចក្នុីីមេមតាី�ក្នុរុណា�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ ផ្នែ�ល់អុក្នុមា�នុំ។ ��ក្នុយ
មេនុំះអា�ចនុំិយ៉ា�យូមយា�ងមេទឹៀតថា� «អុក្នុក្រុតូវិបា�នុំស្ទមេ��ះ�ះរួចមេ��យូ» �ូមេចុះមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ��ះ�ះ
ផ្នែ�ល់មេយូ�ងនុំិយ៉ា�យូមេ��មេពិល់មេនុំះ គឺស្ទំមេ��មេល់�កា�រ��រ ទាំ�ំងអស្ទ់ផ្នែ�ល់ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់បា�នុំមេធីី� 
តា�ំងពិី�ំ�ូងផ្នែ�ល់ក្រុពិះបា�នុំក្រុ�ទាំ�នុំក្រុពិះគុ� រ�ូត�ល់់មេយូ�ងបា�នុំមេ��ញឹស្ទិរីរុងមេរឿងក្រុទឹង់។12

កា�រស្ទមេ��ះ�ះរ�ស្ទ់ក្រុពិះ ផ្នែ�ល់មេលា�ក្នុមេវិស្ទៃីនុំិយ៉ា�យូ គឺជា�អីីផ្នែ�ល់ក្រុពិះបា�នុំមេធីី�មេ��មីីស្ទមេ��ះ�ះមេយូ�ង 
ចា��់មេ�ី�មពិីជំីវិិតមេនុំះមេ��។ មេយ៉ា�ងតា�មមេលា�ក្នុមេវិស្ទៃី ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺជា� «ឧ�ក្នុរ�៍ស្ទម័ញ្ចូា ណៃនុំ
កា�ររា��់ជា�ស្ទុចូរិត»13 ��ក្នុយថា� «ស្ទម័ញ្ចូា» មា�នុំនុំ័យូថា� «ធីមមតា�» ឬ «ជា�មេរឿយូៗ»។ វា�មា�នុំនុំ័យូ 
ស្ទំរា��់មេយូ�ងថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺជា�ក្នុផ្នែនុំៃងផ្នែ�ល់ កា�ររា��់ជា�ស្ទុចូរិត ចា��់មេ�ី�មស្ទំរា��់មេយូ�ងទាំ�ំង អស្ទ់
�ុ� មេ��យូវា�គឺជា�វិិធីីក្រុបា�ក្នុ�មួយូ ណៃនុំកា�រចា��់មេ�ី�មកា�ររា��់ជា�ស្ទុចូរិតរ�ស្ទ់ក្រុពិះ (នុំិងកា�រផ្នែញឹក្នុជា�
�រិស្ទុទឹៈ)។ វា�ក្នុ៏មិនុំផ្នែមនុំមា�នុំនុំ័យូថា� ក្រុពិះមិនុំអា�ចមេធីី�កា�រតា�មវិិធីីមេ�េងមេទឹៀតផ្នែ�រ។

ក្រុ�ណៃពិ�ីមេវិស្ទៃីយូល់់ថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺជា�វិិធីីស្ទម័ញ្ចូា�ំ�ុត ផ្នែ�ល់ក្រុពិះ�ីល់់អំណា�ច�ល់់មេយូ�ង 
មេអា�យូចូល់រូមក្នុុ�ងជំីវិិត នុំិងមេ�ស្ទក្នុក្នុមមរ�ស្ទ់ក្រុទឹង់ ទាំ�ំងក្នុុ�ងមេយូ�ង នុំិងតា�មរយូៈមេយូ�ង មេ��ទឹីមេនុំះ នុំិង
ក្រុគ�់កា�រទាំ�ំងអស្ទ់។ ក្នុិចូកា�រជំំពិូក្នុពិីរ បា�នុំចងូ�ល់ក្រុបា��់ពិីកា�រមេនុំះ ក្នុ៏�ូចជា�កា�រក្រុ�កា�ស្ទរ�ស្ទ់ មេយូ�ង

12 John Wesley, “The Scripture Way of Salvation” http://www.umcmission.org/ 
Find-Resources/John-Wesley-Sermons/Sermon-43-The-Scripture-Way-of-Salvation. 
Accessed August 24, 2016.

13 John Wesley, “On Baptism,” in John Wesley, edited by Albert C. Outler (New York: 
Oxford University Press, 1964), II.1, p. 321. Emphasis added.
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ក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុផ្នែ�រ «មេយូ�ងចូល់រួមក្នុុ�ងក្នុិចូកា�រស្ទមេ��ះ�ះរ�ស្ទ់ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់»14 ពិិធីីមេល់ៀង
ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់នា�ំឲ្យយមេយូ�ងចា��់មេ�ី�ម�ៃ�វិមួយូណៃនុំកា�រកាៃ�យូមេ��ជា�ផ្នែ�ុក្នុមួយូណៃនុំមេ�ស្ទក្នុក្នុមមរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្នុុ�ង
ពិិភពិមេលា�ក្នុ។

ចា��់មេ�ី�មពិីពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុរ�ស្ទ់មេគ អុក្នុផ្នែ�ល់ទឹទឹួល់បា�នុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ចា��់មេ�ី�មចូល់មេ��យ៉ាា�ងមេក្រុ��
ក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�មេឆាំី�ះមេ��ភា�ពិ�រិស្ទុទឹៈ ក្នុុ�ងស្ទ�គមនុំ៍ ជា�មួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងក្រុតូវិបា�នុំក្រុតា�ស្ទ់មេ�� 
ឲ្យយក្រុ�ឆាំ�ំងនុំិងអំមេពិ�អា�ក្រុក្នុក្នុ់ នុំិងមិនុំមេធីី�អា�ក្រុក្នុក្នុ់។15 �ទឹអធីិ�ាយូ នុំិងពិិធីីវិិស្ទុទឹៈ ឲ្យយមេយូ�ងអា�ច�ំមេរ�
ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ នុំិងមេធីី�ក្រុគ�់ទាំ�ំងកា�រល់ូ។16 មេយូ�ងយូក្នុពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុរ�ស្ទ់មេយូ�ង មេ��មីីអធីិសាា�នុំស្ទំរា��់
ពិិភពិមេលា�ក្នុ មេ��យូ�នុំីរស្ទ់មេ��តា�មក្រុពិះ�រទឹ័យូរ�ស្ទ់ក្រុពិះកា�នុំ់ផ្នែតមេក្រុ��។ ជំីវិិតរស្ទ់មេ��ជា�មួយូ
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ ចា��់មេ�ី�មពិីពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ មេយូ�ង�ឹងថា� មេ��ល់�ំ�ងណៃនុំជំីវិិត គឺជា��់ទាំ�ក្នុ់ទឹងមេ��នុំិង
កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ង�ំមេរ�អុក្នុ�ណៃទឹ។ ក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេយូ�ងមេ��រចូល់ក្នុុ�ងទឹឹក្នុរស្ទ់ មេ��យូក្នុុ�ងទឹឹក្នុរស្ទ់មេនា�ះ
ឯងផ្នែ�ល់មេយូ�ងទឹទឹួល់បា�នុំរស្ទ់ជា�តិណៃនុំសាថ�នុំស្ទួគ៌។

14 UMBOW, 87.

15 “The General Rules of the Methodist Church,” The Book of Discipline of The United 
Methodist Church, 2016 (Nashville: The United Methodist Publishing House, 2016), 
paragraph 104, pp. 78-79.

16 Ibid., p. 79.
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ឈាាន័សេ��ងចូល់កែ�ងទឹឹករ�់ៈ កាារអន័ុវិត្ថីន័៍ទឹំនាាមុទឹំ
លាា�់ នៃន័ពិិធីីជ្រ�មុុ�ទឹឹក

ក្រុពិះមេយូស្ទូូវិមា�នុំ�នុំទ�ល់ក្រុបា��់ក្រុស្ទីីសា�ស្ទនុំ៍សា�មាា�រីថា� ក្រុទឹង់អា�ចឲ្យយ «ទឹឹក្នុរស្ទ់» �ល់់នា�ង។ ក្រុទឹង់មា�នុំ
�នុំទ�ល់ថា� «អុក្នុណា�ផ្នែ�ល់�ឹក្នុទឹឹក្នុខំ�ំឲ្យយ មេនា�ះនុំឹងមិនុំមេក្រុស្ទក្នុមេទឹៀតមេឡឹ�យូ» (យូាូ��នុំ ៤៖១៣)។ ជា�ង
មេនុំះមេទឹៀត កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ងចូល់ក្នុុ�ងក្រុគួសា�រទឹឹក្នុរស្ទ់  មេយូ�ងកាៃ�យូមេ��ជា�ក្រុពិះពិរស្ទំរា��់ពិិភពិមេលា�ក្នុ នុំិង
កា�រចូល់រួមក្នុុ�ង «ទឹឹក្នុផ្នែ�ល់�ុស្ទមេឡឹ�ង�ល់់មេ��បា�នុំជំីវិិតអស្ទ់ក្នុល់ីជា�នុំិចូ» (យូាូ��នុំ ៤៖១៤)។ 
កា�រផ្នែ�ល់កាៃ�យូមេ��ជា�ក្រុ�ភពិណៃនុំក្រុពិះគុ� មេធីី�ឲ្យយមេយូ�ងស្ទើ�់ចិតី មេ��យូសា�រក្រុពិះ�មេងើ�តមេយូ�ងមក្នុមេ��មីី 
«ឲ្យយខៃ�នុំមេយូ�ង�ល់់អុក្នុ�ណៃទឹ»17 កា�រ�រិចាូ�ក្នុជំីវិិតខៃ�នុំមេយូ�ង គឺមេ��ក្នុុ�ង�ួងចិតីណៃនុំជំីវិិតក្រុពិះក្រុត័យូឯក្នុ 
ក្នុុ�ងនា�មផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ មេពិល់មេនា�ះមេយូ�ងជា�មនុំុស្ទេមេពិញឹមេល់ញឹ មេ��យូមេ��ជំិតក្រុពិះ
ជា�ទឹី�ំ�ុត មេពិល់ផ្នែ�ល់មេយូ�ងឲ្យយ មេ��យូក្នុីីក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់។

មេត�មេយូ�ងមេធីី�កា�រជា�មួយូក្រុពិះយ៉ាា�ងមេមាច មេ��មីីមេធីី�ឲ្យយមនុំុស្ទេរស្ទ់ក្នុុ�ងជំីវិិតផ្នែ��មេនុំះ នុំិងជា�ពិិមេស្ទស្ទមេទឹៀត 
មេត�មេយូ�ង��ា�ញឹមេ��ល់តំណៃល់ទាំ�ំងមេនុំះក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ យ៉ាា�ង�ូចមេមីច?

មេយូ�ងចា��់មេ�ី�មមេ��យូ មេធីី�តា�រា�ងមួយូ។

17 ស្ទូមមេម�ល់កា�រអធីិសាា�នុំ�នាទ��់ពិីពិិធីីមេល់ៀងក្រុពិះអមាូ�ស្ទ,់ “A Service of Word and Table I,” UMBOW, 
39.
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តាារាាងរ��់អែកៈ កាារសេរៀ�ចំ�ំរាា�់ពិិធីីជ្រ�មុុ�ទឹឹក 
សេ�ាយ�ំឡឹឹងសេមុ�ល់សេ�ាល់សេ�ាខាាងមុុខ

អុក្នុនា�ំមុខក្នុមមវិិធីីល់ូ ក្រុតូវិផ្នែតមេផ្លាី�តកា�រយូក្នុចិតីទឹុក្នុ��ក្នុ់ចំមេ��ះ ពិិធីីកា�រ នុំិងមេ��ល់មេ��ផ្នែ�ល់វា�នា�ំ
មេយូ�ងមេ��។18 មេ��ល់មេ��ស្ទំរា��់កា�រអនុំុវិតីរ�ស្ទ់ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទទាំ�ំងអស្ទ់គឺ ក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់ក្រុពិះ នុំិង
អុក្នុជំិតខា�ង។19 មេ��ល់�ំ�ងណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺកា�រចូល់ក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់ និុំងកា�រស្ទមេ��ះ�ះ
រ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុត័យូឯក្នុ ផ្នែ�ល់បា�នុំមេ��ក្នុស្ទផ្នែមីងមក្នុមេយូ�ងរា�ល់់�ុ� តា�មរយូៈក្រុពិះមេយូស្ទូូវិ។ ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ
មា�នុំចល់នា�ជា�មេក្រុច�នុំ។ មេ��មីី�ឹក្នុនា�ំមេ��យូមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់ វា�ទាំ�មទាំ�ឲ្យយមា�នុំជា�កា�រ��ា�ញឹ ផ្នែ�ល់
អុក្នុ�ឹក្នុនា�ំល់ូក្រុតូវិមេធីី�តា�រា�ង។ ក្រុ�ផ្នែ�ល់មិនុំផ្នែមនុំមេយូ�ងក្រុគ�់�ុ�យូល់់ក្រុស្ទ�ថា� កា�រមេធីី�តា�រា�ង វា�ល់ូមេនា�ះ
មេទឹ ផ្នែតមេយូ�ងក្រុតូវិកា�រវា�។

ជា�អុក្នុ�ឹក្នុនា�ំក្នុមមវិិធីី មេ��យូជា�អុក្នុស្ទិក្នុាពិីក្នុីឡាំ� baseball20 ខំ�ំគិតថា�តា�រា�ងស្ទំខា�នុំ់ណា�ស្ទ់ 
ក្រុ�ផ្នែ�ល់វា�មិនុំរំមេភ���ូចណៃថូៃមេ��ក្នុឆាំ�ក្នុ�ំ�ូងមេទឹ ផ្នែតវា�ស្ទំខា�នុំ់។ ណៃថូៃមេ��ក្នុឆាំ�ក្នុនុំឹងរមេញឹារណៃញឹា មេ��អត់មា�នុំ
តា�រា�ង។ មេត�អុក្នុយ៉ា�មរថូយូនុំី អុក្នុទឹទឹួល់មេភំ�វិ មេពិទឹយ�ថូម បា�នុំ�ីឹក្នុ��ត់ឬមេ��? មេត�ចំ�ីអា���រ
ស្ទំរា��់ល់ក្នុ់�ូចជា�ស្ទផ្នែ�េក្នុ�ី នុំំ�ុ័ងបាា�មេត នុំិងក្រុក្នុ��ស្ទក្នុមមវិិធីី មា�នុំក្នុុ�ងស្ទី�ក្នុឬមេ��? �ូច�ុ�មេនុំះផ្នែ�រ 
មេស្ទចក្នុីីអំ�រនុំឹង�ម�នុំមេទឹ មេ��ណៃថូៃមេ��ក្នុឆាំ�ក្នុ�ំ�ូង មិនុំក្រុតូវិបា�នុំមេគយូក្នុចិតីទឹុក្នុ��ក្នុ់ឲ្យយ�មត់ចត់។ 

ខា�ងមេក្រុកា�មមេនុំះជា�តា�រា�ងរ�ស្ទ់ខំ�ំស្ទំរា��់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុៈ
 • អុក្នុទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំមាុ�ក្នុ់ ឬមេក្រុច�នុំ, ក្រុគូគ�ី�ល់, នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុ2ំ1

 • អុក្នុធា�នា�22

 • ស្ទមា�ជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំមាុ�ក្នុ់ ជា�អុក្នុផ្នែ�នា�ំអុក្នុទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ23

 • ក្នុផ្នែនុំៃងក្រុ�ជំុំ... ផ្នែពិងទឹឹក្នុ (ឬក្រុ�ភពិ«ទឹឹក្នុរស្ទ់») នុំិងក្នុផ្នែនុំៃងផ្នែ�ល់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំអា�ចឈរជំុំវិិញឹថូូទឹឹក្នុ។ 
គួរគិតពិីឃ្លាៃ�ផ្នែ�ល់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំអា�ចមេ�ៃ�យូក្រុស្ទ��ុ� មេ��មីីឲ្យយពិួក្នុមេគចូល់រួមផ្នែ�រ។

18 See Romans 10:4.

19 See John Wesley, “The Means of Grace,” The Works of John Wesley, Volume I, edited 
by Albert Outler (Nashville: Abingdon Press, 1984), I.2 (p. 378), II.2 (p. 381).

20 ខំ�ំជា�ស្ទមា�ជំិក្នុណៃនុំ North American Academy of Liturgy នុំិង Society for American Baseball 
Research.

21 “Service of the Baptismal Covenant,” paragraphs 1 & 2, UMBOW, p. 87.

22 Ibid., paragraphs 5 & 7, 88.

23 Ibid., paragraph 2, 87.
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 • ទឹឹក្នុ កា�នុំ់ផ្នែតមេក្រុច�នុំ កា�នុំ់ផ្នែតល់ូ។ មេយូ�ងក្រុ�ផ្នែ�ល់ក្រុតូវិកា�រថូូស្ទំរា��់ចា�ក្នុ់ទឹឹក្នុ (ចូល់ក្នុុ�ងផ្នែពិង ឬចា�ក្នុ់
មេល់�អុក្នុផ្នែ�ល់ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។)24

 • ពិិធីីកា�រណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ឬពិិធីីកា�រផ្នែ�ល់បា�នុំយូល់់ក្រុស្ទ��ុ�25 ស្ទំរា��់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ 
ស្ទូមមេក្រុ��ក្នុមមវិិធីីស្ទំរា��់មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ26 មេធីី��ូមេចុះមេ��មីីឲ្យយមេពិល់ផ្នែ�ល់ វិិធីីបា�នុំ�ញ្ចូូ�់
មេ�� អុក្នុរា�ល់់�ុ��ឹងចាស្ទ់ថា� ក្នុមមវិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេទឹ��បា�នុំ�ញ្ចូូ�់។

�ផ្នែនុំថមមេល់�មេនុំះមេទឹៀត មេយូ�ងអា�ចមេក្រុ��ៈ
 • អុក្នុជំំនុំួយូមេ�េងមេទឹៀត�ូចជា�ឌីីក្នុិនុំ អុក្នុមេភៃង នុំិង អុក្នុនា�ំមេភៃ�ងទាំ�នុំ
 • មេក្រុ�ងស្ទំរា��់ឲ្យយពិរ�ល់់អុក្នុផ្នែ�ល់មេទឹ��ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងផ្នែពិងស្ទមរមយស្ទំរា��់��ក្នុ់មេក្រុ�ង

មេនា�ះ។27

 •  ក្នុផ្នែនុំេង មេក្រុ��ះអុក្នុខៃះនុំឹងទឹទឹឹក្នុ មេ��យូអុក្នុចា�ត់ផ្នែចងក្រុពិះវិិ��រ នុំឹងមិនុំបា�រមម�៍ថា� នុំឹង
មា�នុំកា�រខូចខា�តអា���រមេ��យូសា�រ អុក្នុមេក្រុ��ទឹឹក្នុមេក្រុច�នុំមេពិក្នុ

 • ទាំ�នុំ ស្ទញ្ញាា��័ក្រុត នុំិងអំមេណា�យូតូចៗ ស្ទំរា��់ជំូនុំ�ល់់អុក្នុផ្នែ�ល់មេទឹ��ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំ នុំិង
អុក្នុធា�នា�។ (ឧទាំ��រ�៍ ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំមួយូផ្នែ�ល់ខំ�ំជា�ក្រុគូគ�ី�ល់ ក្រុក្នុុមក្រុស្ទីីមេធីី�ភួយូ មេ��មីីជំូនុំ
�ល់់ឪពិុក្នុមាី�យូក្នុុមា�រផ្នែ�ល់ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។)28

�ផ្នែនុំថមមេល់�កា�រមេរៀ�ចំកា�រទាំ�ំង�ាុនាម�នុំផ្នែ�ល់ទាំ�ក្នុ់ទឹងនុំិងពិិធីីកា�រណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេយូ�ង
ក្រុតូវិកា�រកា�រផ្នែ�នា�ំមុនុំមេពិល់មេធីី�ពិិធីីមេនុំះ។29 �ំមេ��រកា�រមេរៀ�ចំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ វា�មិនុំផ្នែមនុំក្រុ��នុំ់ផ្នែតជា�
កា�រ�មេក្រុងៀនុំពិីមេ��ល់ល់ិទឹៈិ នុំិងកា�រស្ទមក្នុមមវិិធីី។ មុនុំមេពិល់មេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គួរមា�នុំកា�រ�មេក្រុងៀនុំ
�ល់់អុក្នុធា�នា� អំពិីស្ទមីត់ផ្នែនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងកា�រផ្នែ�ល់ពិិធីីមេនុំះ ��ា�ញឹមេយូ�ងពិីក្រុពិះគុ� នុំិង
មេ��ល់កា�រ�៍ជំីវិិតផ្នែ�ល់ក្រុពិះបា�នុំក្រុតា�ស្ទ់មេ��មេយូ�ងឲ្យយចូល់ក្នុុ�ងស្ទ�គមនុំ៍មេនុំះ។ វា�ក្នុ៏គួរមា�នុំមេស្ទចក្នុីី
អធីិសាា�នុំ ជា�មួយូអុក្នុក្រុតូវិទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងអុក្នុធា�នា� ក្នុុ�ងមេពិល់ក្រុ�ជំុំ មេរៀ�ចំក្នុមមវិិធីី នុំិង
មេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំ រ�ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងក្នុមមវិិធីីថាី�យូ�ងះំ  ផ្នែ�ល់ជា�មេពិល់ស្ទំរា��់កា�រមេល់�ក្នុទឹឹក្នុចិតី នុំិង

24 Ibid., paragraph 10, 90-91.

25 �ូចខំ�ំបា�នុំនុំិយ៉ា�យូជា�មួយូក្នុូនុំស្ទិស្ទេផ្នែ�ល់មា�នុំក្រុ�វិតីិមក្នុពិីក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុគ�់នុំិកា�យូ មេទាំ�ះ�ីជា�ក្រុក្នុុមជំំនំុុំរ�ស្ទ់មេគមា�នុំទឹំ
លា��់មេ�េងៗ មេ��យូមេទាំ�ះជា�ពិិធីីកា�រទាំ�ំងមេនា�ះមិនុំមា�នុំស្ទរមេស្ទរជា�មេស្ទៀវិមេ��។ ក្នុុ�ងក្នុរ�ីមេនា�ះ មេគមិនុំអា�ច�ឹងថា�មា�នុំ
ផ្នែ�នុំក្នុំ�ត់ក្រុតង់ណា�មេទឹ មេ��មេគមិនុំទាំ�នុំ់មេ��រ�ួស្ទមេនា�ះ។

26 Discipline, 2016. paragraph 1113.3. “The ritual of the Church is that contained in 
The United Methodist Hymnal (1989), The United Methodist Book of Worship (1992), 
Mil Voces Para Celebrar: Himnario Metodista (1996), and Come Let Us Worship: The 
Korean-English United Methodist Hymnal (2000).”

27 “Service of the Baptismal Covenant,” paragraph 11a, 91.

28 Ibid., paragraph 11c & d, UMBOW, 91.

29 Discipline, 2016, paragraph 226.1.
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ជំួយូ��ំក្រុទឹរ�ុ�។ មេយូ�ងមេធីី�កា�រទាំ�ំងមេនុំះមេ��មីីមេយូ�ងអា�ចចូល់រួមជា�មួយូក្រុពិះ គុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ មេ��យូ
មេយូ�ងមិនុំមេក្រុជំៀតផ្នែក្រុជំក្នុកា�រ��ររ�ស្ទ់ក្រុពិះវិិញ្ញាា��។ កា�ររពិឹងទឹុក្នុ នុំិងកា�រមេល់�ក្នុទឹឹក្នុចិតី មិនុំបា�នុំ
�ផ្នែនុំថមមេ��មេល់�ក្រុពិះគុ�ក្រុពិះមេទឹ។ មេ��ល់កា�រ�៍ទាំ�ំងមេនុំះគឺជា�កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់ពិីក្រុពិះគុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ 
ផ្នែ�ល់ជា�ផ្នែ�ុក្នុមួយូផ្នែ�ល់ក្រុពិះក្នុំពិុងមេធីី�កា�រជា�មួយូស្ទ�គមនុំ៍ណៃនុំអុក្នុផ្នែ�ល់ បា�នុំទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំ។ 
មេយូ�ងមេជំឿថា�ក្រុពិះគុ�គឺជា�អា�ថូក្នុំបា�ំងមួយូ។ វា�មេក្រុ��ជា�ងកា�រយូល់់មេ��ញឹរ�ស្ទ់មេយូ�ង។ មេយូ�ងក្នុ៏មេជំឿ
ថា� ក្រុពិះគុ�មា�នុំទឹំរង់ជា�ក្នុ់លា�ក្នុ់មួយូ។ ស្ទំរា��់មេយូ�ង ទឹំរង់មេនុំះ បា�នុំពិិពិ�៌នា�ក្នុុ�ងស្ទមីត់ណៃនុំពិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងក្នុុ�ងចា�់ទឹូមេ�� ផ្នែ�ល់នា�ំមេយូ�ងឲ្យយរស្ទ់មេ��ក្នុុ�ងជំីវិិតផ្នែ�ល់មេជំៀស្ទវា�ងអំមេពិ�អា�ក្រុក្នុក្នុ់ 
មេធីី�កា�រល់ូតា�មផ្នែ�ល់មេយូ�ងអា�ចមេធីី�បា�នុំ នុំិងមេធីី�ក្រុគ�់វិិធីីណៃនុំក្រុពិះគុ�។3 

30 “The General Rules of the Methodist Church,” Discipline 2016, para. 104, pp. 
77-80.
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កាារ�សេងើ�ត្ថកីីជ្រ�មុ័យនៃន័ពិិធីីវិិ�ុទឹៈៈ 
ទឹំនាាមុទឹំលាា�់នៃន័កាារសេជ្រ��ទឹឹក

ក្នុុ�ងណៃថូៃពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុ�ជំុំ�ុ� មេ��យូអមេញ្ចូា�ញឹអុក្នុផ្នែ�ល់ក្រុតូវិទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិង
អុក្នុធា�នា� មក្នុខា�ងមុខ។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំស្ទួរពិួក្នុមេគ មេ��យូមេយ៉ា�ងមេល់�ស្ទំនុំួរណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំផ្នែ�ល់បា�នុំ��ា�ញឹ
ខា�ងមេ��ម។ អុក្នុធា�នា� នុំិងអុក្នុផ្នែ�ល់ក្រុតូវិទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំ នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ក្រុ�កា�ស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿរ�ស្ទ់
ពិួក្នុសា�វិក្នុេ។ រួចមេធីី�កា�រអរក្រុពិះគុ�ចំមេ��ះទឹឹក្នុ នុំិងកា�រមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។31 មេពិល់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុ�ជំុំ�ុ�
ក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��យូមេធីី�ពិិធីីមេនុំះមេ��យូទឹឹក្នុ ផ្នែ�ល់មា�នុំក្រុគូគ�ី�ល់ជា�អុក្នុ�ឹក្នុនា�ំ «ក្នុុ�ងក្រុពិះនា�ម
ក្រុពិះវិ�ិតា� ក្រុពិះរា�ជំ�ុក្រុតា� នុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ»32 មេនា�ះមេយូ�ងបា�នុំមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ផ្នែ�ល់
ទឹទឹួល់សាះ�ល់់មេ��យូក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ នុំិងក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទភា�គមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងពិិភពិមេលា�ក្នុ។ 
�ូមេចុះខំ�ំមេស្ទុ�រឲ្យយមេក្រុ��ទឹឹក្នុមេក្រុច�នុំ33 ក្នុ៏ស្ទូមជំក្រុមា���ងផ្នែ�រថា� ខំ�ំមិនុំផ្នែមនុំជា�នុំិកា�យូបា��ទីឹស្ទទមេទឹ។ ពិិត
ណា�ស្ទ់ �ង�ូ�នុំកា�តូល់ិក្នុរ�ស្ទ់មេយូ�ង ឥឡឹ�វិស្ទង់អា�ងក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេក្រុច�នុំ ក្នុុ�ងក្នុផ្នែនុំៃងថាី�យូ�ងះំ មេ��យូក្នុ៏
មា�នុំកា�រមេល់�ក្នុទឹឹក្នុចិតីឲ្យយស្ទង់មេពិល់ស្ទង់ក្រុពិះវិិ��រថូមីៗ។ ក្រុស្ទមេ�ៀង�ុ�មេនុំះផ្នែ�រ ខំ�ំក្នុ៏មិនុំបា�នុំនុំិយ៉ា�យូ
ថា� មេមថូូឌីីស្ទទ កាៃ�យូជា�កា�តូល់ិក្នុផ្នែ�រ។ មេពិល់ខំ�ំមេស្ទុ�រឲ្យយ មា�នុំកា�រមេក្រុ��ទឹឹក្នុមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ខំ�ំ
ចង់ឲ្យយមា�នុំកា�រក្រុស្ទម័យូយ៉ាា�ងមេក្រុ��ណៃនុំពិិធីីវិិស្ទុទឹៈ ក្នុុ�ងនុំិកា�យូមេមថូូឌីីស្ទទមេយូ�ង។

31 UMBOW, 87-91.

32 យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ មិនុំអនុំុញ្ញាា�តិឲ្យយមេក្រុ��រូ�មនុំីពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុណា�មេ�េងមេទឹៀតមេទឹ។

33 ស្ទូមមេម�ល់កា�រពិិភា�ក្នុាររ�ស្ទ់ខំ�ំក្នុុ�ងមេស្ទៀវិមេ�� Sacraments and Discipleship, Understanding 
Baptism and the Lord’s Supper in a United Methodist Context (Ashland, TN: OSL 
Publications, 2013, originally published by Discipleship Resources in 2001), 63-66.
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មេយូ�ងអា�ចពិិចា�រណា�មេធីី�ឲ្យយពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេម�ល់មេ���ូចជា�កា�រមុជំទឹឹក្នុ មិនុំផ្នែមនុំឲ្យយមេម�ល់មេ���ូចជា�
អុក្នុណា�មាុ�ក្នុ់ខាៃ�ចទឹទឹឹក្នុខៃ�នុំមេនា�ះមេទឹ។ នុំិយ៉ា�យូពិីថូូទឹឹក្នុវិិញឹ ស្ទូមរក្នុថូូណា�ផ្នែ�ល់ធីំ មេ��ធីំ�ល់់ថាុ�ក្នុ់
មេយូ�ងអា�ចក្រុជំមុជំមនុំុស្ទេមាុ�ក្នុ់បា�នុំ កា�នុំ់ផ្នែតក្រុ�មេស្ទ�រ។ ក្នុុ�ងទឹំ�ុំ�ាុមេ�ះះ មេយូ�ងអា�ចមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុទឹទឹឹក្នុ
មេ��យូកា�រចា�ក្នុ់ទឹឹក្នុមេល់� មេ��យូក្នុូនុំមេក្នុមងអា�ចឈរក្នុុ�ងថូូមេនុំះបា�នុំ។ តូច�ំ�ុត ក្នុ៏ក្រុតឹមទឹំ�ុំផ្នែ�ល់មេក្នុមង
អា�យូុ�ីផ្នែខអា�ចមុជំទឹឹក្នុបា�នុំ។ វា�គួរធីំជា�ងចា�នុំ��ក្នុ់ស្ទើរក្រុ���3់4 ផ្នែ�ល់មេយូ�ងផ្នែតងមេ��ញឹ។ មេ�តុអី
អញ្ចូូឹង? មេយូ�ងមិនុំស្ទូវិមេក្រុ��ចា�នុំ��ក្នុ់ស្ទើរក្រុ���់�ាុនាម�នុំមេទឹ ផ្នែតមេយូ�ងមុជំទឹឹក្នុជា�ក្រុ�ចា�ំ។ មេពិល់មេយូ�ងពិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេម�ល់មេ���ូចជា�មេយូ�ងមុជំទឹឹក្នុ មេនា�ះកា�រមុជំទឹឹក្នុរ�ស្ទ់មេយូ�ងរា�ល់់ណៃថូៃ រំល់ឹក្នុមេយូ�ងពិី
ក្រុពិះគុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ ផ្នែ�ល់ចា��់មេ�ី�មក្នុុ�ងណៃថូៃផ្នែ�ល់មេយូ�ងទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិង�នុំីរ�ូតមក្នុ។

មេពិល់មេយូ�ងចា�ក្នុ់�ងា�រទឹឹក្នុផ្នែ�ល់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំអា�ចមេម�ល់មេ��ញឹ មេ��យូមេ��យូ�ម�នុំកា�រមេល់ងមេភៃងអម 
មេ��មីីឲ្យយមនុំុស្ទេអា�ចឮស្ទំមេឡឹងទឹឹក្នុ។35 ស្ទូមក្នុុំក្រុ�ញាា��់។ ចំណា�យូមេពិល់មេ��មីីពិិចា�រណា�។ មេ��មា�នុំ
ទឹឹក្នុក្នុំពិុ�មេល់�ក្នុក្រុមា�ល់ (មេយូ�ងបា�នុំនុំិយ៉ា�យូពិីកា�រមេនុំះរួចមេ��យូ) មេនុំះជា�កា�ររំល់ឹក្នុមួយូថា� មេយូ�ងមិនុំ
អា�ចក្រុគ�់ក្រុគងក្រុពិះវិិញ្ញាា��បា�នុំមេទឹ។ កា�រមេ��ញឹ នុំិងឮស្ទំមេឡឹងទឹឹក្នុ មេធីី�ឲ្យយមេយូ�ងក្រុស្ទម័យូពិីវិិធីីវិិស្ទុទឹៈ 
មេ��មីី��ា�ញឹថា� ទឹឹក្នុរំល់ឹក្នុមេយូ�ងពិីកា�រ��រណៃនុំក្រុពិះគុ�ក្រុពិះក្នុុ�ងពិិភពិមេលា�ក្នុ។

ក្នុុ�ង ទឹីថាី�យូ�ងះំភឺគិនុំស្ទ៍ (Perkins) ណៃនុំស្ទក្នុល់វិិទឹាល់័យូមេមថូូឌីីស្ទទខា�ងតី�ង ថូូទឹឹក្នុមេធីី�ពិីសាី�នុំ់ ផ្នែ�ល់
�មេញ្ចូូញឹស្ទំមេឡឹង�ូចជា�មេភៃ�ងមេពិល់មេយូ�ងចា�ក្នុ់ទឹឹក្នុចូល់វា�។ ស្ទំមេឡឹងមេនុំះមេធីី�ឲ្យយខំ�ំនុំឹក្នុចា�ំកា�រមួយូចំនុំួនុំ។ 

�ទះក្រុគូគ�ី�ល់ទឹីមួយូផ្នែ�ល់ក្រុ�ពិនុំៈខំ�ំ នុំិងខំ�ំរស្ទ់មេ�� មា�នុំក្រុ�ឡាំ�យូទឹឹក្នុមួយូ។ មេយូ�ង�ឹងពិីវា� មេពិល់
ឪពិុក្នុមាី�យូខំ�ំជំួយូខំ�ំមេរ�ឥវាា�នុំ់ចូល់�ទះ។ មេ��យូសា�រខំ�ំមិនុំផ្នែ�ល់មេ��ញឹក្រុ�ឡាំ�យូទឹឹក្នុ ខំ�ំស្ទួរមាី�យូខំ�ំថា� «
មេត�វា�មា�នុំនុំ័យូថា�មេមាច?» មេពិល់មេនា�ះគឺខីះផ្នែត�ីណៃថូៃមេទឹៀត ខំ�ំអា�យូុ២២ឆាំុ�ំ ខំ�ំគឺជា�មេក្នុមងផ្នែ�ល់រស្ទ់មេ��
ទឹីក្រុក្នុុងតា�ំងពិីតូច។ ខំ�ំគិតថា� ឲ្យយផ្នែតមេ��ក្នុាល់រូ�ូ�មេ� មេនា�ះនុំឹងមា�នុំទឹឹក្នុមេចញឹមក្នុ មិនុំបា�ច់មា�នុំ
ក្រុ�ភពិ។ មេពិល់��ត់ឮស្ទំនុំួររ�ស្ទ់ខំ�ំ មាី�យូខំ�ំមេ�ៃ�យូថា� «ក្នុូនុំមេអ�យូ ក្រុ�ឡាំ�យូទឹឹក្នុមា�នុំនុំ័យូថា� មេ��
អត់មា�នុំមេភៃ�ង ក្នុូនុំក្នុ៏អត់មា�នុំទឹឹក្នុផ្នែ�រ»

ណៃថូៃមេនា�ះខំ�ំមេរៀនុំបា�នុំមេមមេរៀនុំមួយូផ្នែ�ល់មនុំុស្ទេភា�គមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងពិិភពិមេលា�ក្នុបា�នុំ�ឹងមេ��យូ អំពិី
ទឹំនា�ក្នុ់ទឹំនុំងរវា�ងទឹឹក្នុមេភៃ�ង នុំិងទឹឹក្នុផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេក្រុ��ក្រុបា�ស្ទ់។ ខំ�ំមេរៀនុំពិីកា�រមេនុំះ មេពិល់ខំ�ំរស្ទ់មេ��ខា�ង 
មេជំ�ងរ�ាតិចសា�ស្ទ ផ្នែ�ល់មា�នុំមនុំុស្ទេទឹីក្រុក្នុុងមេក្រុច�នុំ មេ��យូមេក្រុ��ះរា�ំងស្ទៃ�តអា�ចមេធីី�ឲ្យយអា�ងស្ទី�ក្នុ ទឹឹក្នុ
រីងស្ទៃ�ត �៏គួរឲ្យយភ័យូខាៃ�ច។ មេ��យូសា�រ�ទឹពិិមេសា�ធីនុំ៍ទាំ�ំងមេនុំះ ខំ�ំចូល់ចិតីសាី��់ស្ទំមេឡឹងទឹឹក្នុ មេភៃ�ង
មេល់��ំ�ូល់�ទះ មេក្រុ��ះវា�រំល់ឹក្នុខំ�ំពិីក្រុពិះគុ�ណៃនុំកា�រក្រុ�ទាំ�នុំរ�ស្ទ់ក្រុពិះ នុំិងក្រុពិះគុ�ជំុំវិិញឹ ពិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ ខំ�ំមិនុំចូល់ចិតីមេសា�ះមេពិល់ខំ�ំឮអុក្នុពិាក្នុរអា�កា�ស្ទធា�តុនុំិយ៉ា�យូថា� «អា�កា�ស្ទធា�តុ

34 �ូចជា�កា�រចងូ�ល់��ា�ញឹមេនុំះ ខំ�ំជំំ��ក្នុ់គុ�ចំមេ��ះមេលា�ក្នុ L. Edward Phillips’ discussion in Baptism 
in The United Methodist Church, A Companion DVD to “By Water and the Spirit.” 
(Nashville, Tennessee: United Methodist Communications, 2007).

35 UMBOW, paragraph 10, 90.
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អា�ក្រុក្នុក្នុ់ណា�ស្ទ់» មេ��យូសា�រមេភៃ�ង។ មេទាំ�ះ�ីជា�វា�មេភៃ�ងមេឡឹ�ងជំនុំ់មេល់ចក្នុ៏មេ��យូ មេក្រុ��ះទឹឹក្នុជំំនុំនុំ់
រំល់ឹក្នុមេយូ�ងពិីកា�រកា�ត់មេទាំ�ស្ទរ�ស្ទ់ក្រុពិះ (មេលា�ក្នុុ�ីតិ ៦-៩, នុំិក្នុំំមនុំំ ១៤-១៥) ផ្នែ�ល់ជា�កា�រពិិតណៃនុំ
ធីមមជា�តិ នុំិង�ូចជា�ក្រុពិះវិិញ្ញាា�� ផ្នែ�ល់មា�នុំអំណា�ចអសាូ�រយ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងមិនុំអា�ចក្រុគ�់ក្រុគង់បា�នុំ។ អីី
ផ្នែ�ល់ល់ូ�ំ�ុតផ្នែ�ល់មេយូ�ងគួរមេធីី�ជា�មួយូធីមមជា�តិ គឺមេយូ�ងគួរតា�ម��នុំ មេ��យូមេធីី�តា�ម ទាំ�ំងកា�រ
ស្ទនុំេំទឹុក្នុ កា�រកា���រទឹឹក្នុជំំនុំនុំ់ នុំិងក្រុគ�់ទាំ�ំងជំីវិិតទាំ�ំងអស្ទ់។

កា�រមេក្រុ��ទឹឹក្នុមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំ អា�ចជំួយូឲ្យយមេយូ�ងក្រុស្ទម័យូ វា��ូចជា�ស្ទិល់ីៈ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេ��ញឹមេ��
មេល់�ថូម ឬរូងភុំ ឬក្រុជំល់ងភុំ។ វា��ំមេពិញឹនុំូវិមេស្ទចក្នុីីក្រុតូវិកា�រមេចញឹពិីមេស្ទៀវិមេ�� អធីិសាា�នុំ «ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់
មេអ�យូ ស្ទូមមេ��ក្នុផ្នែភុក្នុមនុំុស្ទេទាំ�ំងអស្ទ់ មេ��មីីឲ្យយមេគមេ��ញឹសាុ�រក្រុពិះ�ស្ទថរ�ស្ទ់ក្រុទឹង់ មេ��យូឲ្យយមេគមា�នុំ
មេស្ទចក្នុីីអំ�រជា�មួយូកា�រទាំ�ំងអស្ទ់ផ្នែ�ល់ក្រុទឹង់�មេងើ�ត នុំិងថាី�យូក្នុិតីិយូស្ទ�ល់់ក្រុទឹង់អស្ទ់ពិីចិតី នុំិង
�ំមេរ�ក្រុទឹង់មេ��យូមេសាម�ះស្ទម័ក្រុគ។»36

36 The Book of Common Prayer (New York: The Church Hymnal Corporation, 1979), 
329.
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សេត្ថ�សេន័ះជាាពិិធីីជ្រ�មុុ�ទឹឹករ��់អែកណាា? 
ត្ថួនាាទឹីសេ�េងៗកែ�ងកមុមវិិធីី

មេយូ�ងយូល់់ខុស្ទ មេពិល់មេយូ�ងពិិភា�ក្នុា�ុ�អំពិីវិិធីីវិិស្ទុទឹៈ ថា�វា�ជា�ក្នុិចូកា�ររ�ស្ទ់ក្រុគូគ�ី�ល់ផ្នែ�ល់មា�នុំ 
មេក្រុ�ងតា�ំង។ ស្ទូមក្នុុំយូល់់ខុស្ទមេអា�យូមេសា�ះ ក្នុុ�ងក្រុ�ណៃពិ�ីរ�ស្ទ់មេយូ�ង ក្រុគូគ�ី�ល់នា�ំមុខពិិធីីវិិស្ទុទឹៈ 
មិនុំផ្នែមនុំក្រុគ�់ក្រុគងពិិធីីមេនុំះមេទឹ។ នា�ំមុខ មា�នុំនុំ័យូថា�មា�នុំអុក្នុចូល់រួមមេ�េងមេទឹៀត។ នា�ំមុខ 
មា�នុំនុំ័យូថា�តួនា�ទឹីរ�ស្ទ់ក្រុគូគ�ី�ល់ គឺស្ទំរា��់ជំួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាំ�ំងមូល់ មេធីី�វា�ឲ្យយបា�នុំក្រុតឹមក្រុតូវិ។ អុក្នុនា�ំ
មុខជា�ក្រុគូគ�ី�ល់ពិិនុំិតយមេម�ល់មេ�ក្នុជំនុំផ្នែ�ល់ក្រុតូវិទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ �ឹក្នុនា�ំមេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំស្ទំរា��់
ទឹឹក្នុ នុំិងមេក្រុ��ទឹឹក្នុជា�មួយូរូ�មនុំីណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំ។37 ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុ៏ពិិនុំិតយ មេ��យូមេ�ៃ�យូត�មេ��យូកា�រ��ំក្រុទឹរ
�ល់់មេ�ក្នុជំនុំ។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំចូល់រួមជា�មួយូមេ�ក្នុជំនុំ នុំិងអុក្នុធា�នា� មេ��យូកា�រក្រុ�កា�ស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្រុគី
ស្ទទ�រិស្ទទឹទ តា�មមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿរ�ស្ទ់សា�វិ័ក្នុ។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ�ៃ�យូត�ជា�មួយូ មេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំស្ទំរា��់ទឹឹក្នុ 
មេ��យូនុំិយ៉ា�យូថា� «អា�ផ្នែមនុំ» មេពិល់ចុង�ញ្ចូូ�់។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំិយ៉ា�យូថា�អា�ផ្នែមនុំមីងមេទឹៀត �នាទ��់ពិី
ក្រុគូគ�ី�ល់នុំិយ៉ា�យូពិីរូ�មនុំីណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំ។38 �ូមេចុះក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាំ�ំងមូល់ មា�នុំស្ទក្នុមមភា�ពិក្នុុ�ងក្នុមមវិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។

មេ��មា�នុំមេទឹៀត។ ក្នុមមវិិធីីមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំ នុំិយ៉ា�យូពិីតួនា�ទឹីមួយូចំនុំួនុំមេទឹៀត មេក្រុ��ពិី
ក្រុគូគ�ី�ល់។ មេយូ�ងធាៃ��់នុំិយ៉ា�យូពិីកា�រមេនុំះមីងមេ��យូ ផ្នែតមេយូ�ងនុំឹងនុំិយ៉ា�យូពិីកា�រមេនុំះមីងមេទឹៀត
មេ��យូល់ំអិត។ ជា�ពិិមេស្ទស្ទ

37 UMBOW, paragraphs 4, 10-11, 88, 90-91.

38 UMBOW, paragraph 11, 91.
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 • «អុក្នុតំណា�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំឹងផ្នែ�នា�ំមេ�ក្នុជំនុំ...»39 កា�រអនុំុវិតីនុំ៍ផ្នែ�ល់ល់ូ�ំ�ុត អុក្នុផ្នែ�នា�ំ គឺជា�
អុក្នុសាះ�ល់់មេ�ក្នុជំនុំ នុំិងអុក្នុធា�នា� មេ��យូធាៃ��់ជំួយូមេគក្នុុ�ង�ំមេ��រណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។ មេនុំះមេយូ�ង
មេ��ញឹ�ំមេ��រពិីមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��កា�នុំ់ក្នុមមវិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។

 • អុក្នុធា�នា�មេ�ក្នុជំនុំ ទាំ�ំងស្ទំរា��់អុក្នុផ្នែ�ល់មិនុំអា�ចនុំិយ៉ា�យូមេ��យូខៃ�នុំឯង ជា�ពិិមេស្ទស្ទក្នុុមា�រ នុំិង
ស្ទំរា��់អុក្នុផ្នែ�ល់អា�ចនុំិយ៉ា�យូ។4  អុក្នុធា�នា�ក្នុ៏ជា�អុក្នុផ្នែ�ល់សាះ�ល់់មេ�ក្នុជំនុំ នុំិងអុក្នុ��ំក្រុទឹរមេគ
ក្នុុ�ង�ំមេ��រណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។ 

 • ឌីីក្នុិនុំ អា�ចនា�ំក្នុមមវិិធីីមេពិល់�ំ�ូង (¶1) ក្នុុ�ងកា�រមេ��ឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុ�កា�ស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ (¶9) 
មេ��យូចា�ក្នុ់ទឹឹក្នុចូល់ក្នុុ�ងថូូស្ទំរា��់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឺក្នុ (¶10)។

 • តួនា�ទឹីមេ�េងមេទឹៀត មិនុំស្ទូវិមា�នុំនុំិយ៉ា�យូក្នុុ�ងក្នុមមវិិធីីមេទឹ ផ្នែតអា�ចមា�នុំមេល់�ក្នុមេឡឹ�ង។ ឧទាំ��រ�៍
 • ឌីីក្នុិនុំអា�ចមេធីី�ជា� «អុក្នុកា�នុំ់ក្នុមមវិិធីី» ជំុំវិិញឹថូូទឹឹក្នុ ជំួយូមេរៀ�ចំអុក្នុមេ�េងមេទឹៀត នុំិងកា�រ��រផ្នែ�ល់

ចា�ំបា�ច់ មេ��មីីជំួយូ�ល់់មេលា�ក្នុក្រុគូគ�ី�ល់ផ្នែ�ល់�ឹក្នុនា�ំក្នុមមវិិធីី ឲ្យយ��ត់មេផ្លាី�តមេល់�កា�រ�ឹក្នុនា�ំ
មេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំ នុំិងក្នុមមវិិធីីមេ�េងៗក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។

 •  អុក្នុ�ឹក្នុនា�ំចំមេរៀងអា�ច�ឹក្នុនា�ំកា�រមេក្រុចៀងមេ�ៃ�យូ�ៃងជា�មួយូកា�រអរក្រុពិះគុ� ស្ទំរា��់ទឹឹក្នុ។41 ��ត់
អា�ច�ឹក្នុនា�ំចំមេរៀងមេ�េងមេទឹៀតក្នុុ�ងក្នុមមវិិធីី ឬមេពិល់ផ្នែ�ល់មេ�ក្នុជំនុំមេ��រមេឆាំី�ះមេ��កា�នុំ់ថូូទឹឹក្នុ ឬមេពិល់
ក្នុមមវិិធីី�ញ្ចូូ�់។ ឧទាំ��រ�៍ �ូចជា��ទឹ “Take Me to the Water,”42 “Water, River, Spirit, 

Grace,”43 “Alleluia,”44 “This is the Spirit’s Entry Now,”45 នុំិង “You Have Put on 

Christ,”46 ក្នុ៏មា�នុំ�ទឹមេ�េងមួយូចំនុំួនុំមេទឹៀតផ្នែ�រ។
 • ឌីីក្នុិនុំ អុក្នុនា�ំមេភៃ�ងមេទឹៀនុំ ឬអុក្នុជំំនុំួយូក្រុគូគ�ី�ល់ អា�ចឈរមេ��ផ្នែក្នុីរថូូ ជំិតក្រុគូគ�ី�ល់ កា�នុំ់

មេស្ទៀវិមេ�� មេ��មីីឲ្យយ��ត់មា�នុំណៃ�ទឹំមេនុំរស្ទំរា��់មេធីី�កា�យូវិិកា�រ មេពិល់អរក្រុពិះគុ�ស្ទំរា��់ទឹឹក្នុ។

មេ��ក្រុពិះវិិ��រឲ្យយអា�វិថូមី ទាំ�នុំ ឬអំមេណា�យូមេ�េងមេទឹៀតស្ទំរា��់រំល់ឹក្នុពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គួរមា�នុំអុក្នុតំណា�ង
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំស្ទំរា��់ឲ្យយអំមេណា�យូមេនុំះផ្នែ�រ។

39 UMBOW, paragraph 3, 87.

40 UMBOW, paragraphs 5 & 7, 88.

41 “Baptismal Covenant Musical Responses,” The United Methodist Hymnal 
(Nashville, Tennessee: The United Methodist Publishing House, 1989), 53-54.

42 African American spiritual, Worship and Song (Nashville: Abingdon Press, 2011), 
3165.

43 Thomas H. Troeger (1987), The Faith We Sing (Nashville: Abingdon Press, 2000), 
2253.

44 Jerry Sinclair (1972), UMH, 186.

45 Thomas E. Herbranson (1972), UMH, 608.

46 ICEL (1969), UMH, 609.
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មេពិល់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូល់់ពិីតួនា�ទឹី នុំិងទឹំលា��់ទាំ�ំងមេនុំះ មេគមេ��រតួរជា�ស្ទងឃណៃនុំអុក្នុរួមជំំមេនុំឿទាំ�ំងអស្ទ4់7 

មេ��យូពិួក្នុមេគអា�ចមេម�ល់មេ��ញឹយ៉ាា�ងចាស្ទ់ថា� មេត�ភា�ពិជា�ស្ទងឃណៃនុំក្រុពិះក្រុគីស្ទទ មា�នុំនុំ័យូយ៉ាា�ងមេមាច
ចំមេ��ះកា�រ��រ�ំមេរ� មេក្រុ��ពិីកា�រក្រុ�ជំុំ�ុ�ណៃថូៃអា�ទឹិតយ។ ក្រុ�ផ្នែ�ល់�ុ�នុំអីីផ្នែ�ល់អា�ច��ា�ញឹពិីកា�រមេនុំះ 
ចាស្ទ់ជា�ងមេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំស្ទំរា��់ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈៈ

�នាទ��់ពិីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុឲ្យយមេគរួចមេ��យូ ក្រុគូគ�ី�ល់��ក្នុ់ណៃ�មេល់�ក្នុាល់មេ�ក្នុជំនុំ មេ��យូក្រុ�កា�ស្ទស្ទូម
ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ។ អុក្នុ�ណៃទឹមេទឹៀត រួមទាំ�ំងក្រុគួសា�រមេ�ក្នុជំនុំ�ងផ្នែ�រ អា�ចចូល់រួមក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីី
អធីិសាា�នុំមេនុំះ…48 (ស្ទងើត់នុំ័យូ�ផ្នែនុំៃម)

គួរពិិចា�រណា�មេក្រុ��ពិិធីីកា�រមេនុំះ។ មេពិល់មនុំុស្ទេអធីិសាា�នុំ ក្រុគូគ�ី�ល់គួរឈ�់ មេ��យូមេស្ទុ�រស្ទូមឲ្យយ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ចូល់រួមជា�មួយូ��ត់។ អុក្នុផ្នែ�ល់មេ��ជំិតថូូទឹឹក្នុ អា�ច��ក្នុ់ណៃ�មេល់�មេ�ក្នុជំនុំ អុក្នុធា�នា� ឬ
ក្រុគូគ�ី�ល់។ អុក្នុ�ណៃទឹមេទឹៀតអា�ច��ក្នុ់ណៃ�មេល់�អុក្នុផ្នែ�ល់មេ��ជំិតថូូ មេ��យូមេគអា�ចមេល់�ក្នុណៃ� ឲ្យយពិរ។ កា�រ
អមេញ្ចូា�ញឹអុក្នុទាំ�ំងអស្ទ់�ុ� ចូល់រួមក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំ មេពិល់មេនា�ះក្រុគូគ�ី�ល់ មេម�ល់មេ��អុក្នុផ្នែ�ល់
មេទឹ��ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��យូនុំិយ៉ា�យូថា�៖

ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ មេធីី�កា�រជា�មួយូអុក្នុ
កា�រផ្នែ�ល់អុក្នុចា��់ក្នុំមេ��តជា�ថូមីមេ��យូទឹឹក្នុ នុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា��
ស្ទូមឲ្យយអុក្នុជា�ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទមេ��យូមេសាម�ះក្រុតង4់9

�ូចផ្នែ�ល់ខំ�ំបា�នុំស្ទរមេស្ទរខា�ងមេល់� អុក្នុទាំ�ំងអស្ទ់�ុ�នុំឹងនុំិយ៉ា�យូរួម�ុ�ថា� «អា�ផ្នែមនុំ»។ កា�រផ្នែ�ល់
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំចូល់រួមទាំ�ំងអស្ទ់�ុ��ូចមេនុំះ មា�នុំនុំ័យូថា�មេយូ�ងទាំ�ំងអស្ទ់�ុ�មា�នុំកា�រទឹទឹួល់ខុស្ទក្រុតូវិស្ទំរា��់
�ុ�មេ��វិិញឹមេ��មក្នុ ក្នុុ�ងក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។ មេ��មេយូ�ងមេធីី�ពិិធីីមេនុំះញឹយូ�ង អតថនុំ័យូរ�ស្ទ់វា� នុំិងក្រុជា��ចូល់ 
�ល់់�ូឹងរ�ស្ទ់មេយូ�ង។

47 See I Corinthians 12, especially vv. 12-13 and I Peter 2:1-10, especially vv. 9-10.

48 UMBOW, paragraph 11, 91.

49 UMBOW, paragraph 11, 91.
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សេត្ថ�អីីន័ឹងសេក�ត្ថមាាន័�នាាា�់?
ត្ថជ្រមុុយពិីជ្រ�វិត្ថីិសាាជ្រ�ី ន័ិង ពិិធីីកាារ

អតថនុំ័យូ ភា�គមេក្រុច�នុំមេល់ចមក្នុក្នុុ�ង�រិ�ទឹ ក្នុ៏�ូចជា�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុផ្នែ�រ ផ្នែ�ល់អីីផ្នែ�ល់មេក្នុ�តមេឡឹ�ង�នាទ��់ 
អា�ចជំួយូឲ្យយមេយូ�ងយូល់់ពិីអតថនុំ័យូ នុំិងក្នុផ្នែនុំៃងផ្នែ�ល់វា�នុំឹងនា�ំមេយូ�ងមេ��។ កា�រ��ក្នុ់ណៃ�មេល់� មេ��យូ
មេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងបា�នុំនុំិយ៉ា�យូខា�ងមេល់� គឺជា�កា�យូវិិកា�រផ្នែ�ល់មា�នុំឬស្ទក្នុុ�ងក្រុពិះ គមីីរ 
ផ្នែ�ល់មេគមេក្រុ��តា�ំងពិីយូូរណា�ស្ទ់មក្នុមេ��យូ មេ��មីីចា�ត់អុក្នុណា�មាុ�ក្នុ់ឲ្យយមេចញឹមេ���ំមេពិញឹមេ�ស្ទក្នុក្នុមម
ក្នុុ�ងជំីវិិត (ជំនុំគ�នា� ២៧៖១៨ មេចា�ទឹិយូក្នុថា� ៣៤៖៩ ក្នុិចូកា�រ ៩៖១៧ នុំិង ១ធីីមាូមេថូ ៤៖១៤)5  
មេយូ�ងធាៃ��់មេ��ញឹកា�រមេនុំះមេ��ពិិធីីចា�ក្នុ់មេក្រុ�ងតា�ំង វា�ក្នុ៏មា�នុំក្រុ�វិតីិយ៉ាា�ងមេក្រុ��ក្នុុ�ងក្នុមមវិិធីី ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិង
�ញ្ញាា�ក្នុ់ពិីមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។ ពិិតណា�ស្ទ់ ក្នុុ�ងទឹំលា��់រ�ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ពិិធីី�ញ្ញាា�ក្នុ់ពិីមេស្ទចក្នុីី
ជំំមេនុំឿ គឺជា�ពិិធីី�ផ្នែនុំថមមេល់�មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។51 មេយូ�ងក្នុ៏អា�ចមេធីី�កា�រ��ក្នុ់ណៃ�មេល់� មេ��ក្នុុ�ង
ពិិធីីមងះល់កា�រ�ងផ្នែ�រ52 នុំិងក្នុុ�ងពិិធីីណៃនុំកា�រតា�ំងចិតីក្នុុ�ងកា�រ��រ  អីីមួយូក្នុុ�ងជំំមេនុំឿក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ។53 
មេពិល់ផ្នែ�ល់វា�មេក្នុ�តមេឡឹ�ង កា�រអធីិសាា�នុំ��ក្នុ់ណៃ�មេល់� ចងូ�ល់ក្រុបា��់មេយូ�ងឲ្យយមេឆាំី�ះមេ��កា�នុំ់មេ�ស្ទក្នុក្នុមម
រ�ស្ទ់មេយូ�ង «កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ងបា�នុំមេក្នុ�តជា�ថូមីមេ��យូទឹឹក្នុ នុំិងមេ��យូក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ មេនា�ះអុក្នុអា�ច
រស្ទ់មេ��ជា�ស្ទិស្ទេ�៏មេសាម�ះស្ទម័ក្រុគរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។54 កា�រ��រក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ មា�នុំទឹក្រុមង់មេ�េង�ុ�

50 “Laying on of Hands,” The New Interpreter’s Dictionary of the Bible, Volume 3 
(Nashville: Abingdon Press, 2008), 615.

51 UMBOW, paragraph 12, 92.

52 “The Service of Christian Marriage I,” UMBOW, 122.

53 “An Order for Commitment to Christian Service,” UMBOW, 591.

54 UMBOW, paragraph 12c., 92.
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ជា�មេក្រុច�នុំ ផ្នែតកា�រមួយូ�ូច�ុ� ស្ទំរា��់ក្រុគ�់អស្ទ់អុក្នុ ផ្នែ�ល់បា�នុំទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេនា�ះគឺ
កា�រអធីិសាា�នុំស្ទំរា��់ពិិភពិមេលា�ក្នុ។ �ូចផ្នែ�ល់មេយូ�ងបា�នុំមេ��ញឹក្នុុ�ងក្រុពិះគមីីរក្នុិចូកា�រ នុំិងមេស្ទៀវិមេ��ក្រុគី
ស្ទទ�រិស្ទទឹទពិី�ុរា�� �ូចជា�ក្នុុ�ងស្ទតីវិតេទឹី២ ផ្នែ�ល់មា�នុំចំ�ងមេជំ�ងថា� First Apology of Justin 

Martyr, កា�រ�ំ�ូងផ្នែ�ល់មេគមេធីី��នាទ��់ពិីទឹទួឹល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺមេគចូល់រួមអធីិសាា�នុំក្នុុ�ងស្ទ�គមនុំ៍។55 
«អីីជា�កា�រ�នាទ��់?» គឺជា�កា�រក្រុតា�ស្ទ់មេ��ឲ្យយអធីិសាា�នុំស្ទំរា��់ពិិភពិមេលា�ក្នុ មេ��យូកា�រស្ទំខា�នុំ់�ូច�ុ�
មេនុំះគឺកា�រអធីិសាា�នុំមេ��យូកា�យូវិិកា�រ ផ្នែ�ល់ជា�កា�រមេធីី�កា�រមេ��យូណៃ� នុំិងមេជំ�ង។56

តក្រុមុយូទឹីពិីរអំពិី «អីីជា�កា�រ�នាទ��់?» មា�នុំផ្នែចងក្នុុ�ងពិិធីីកា�រណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ វា�ផ្នែចងថា�

ក្នុមមវិិធីីមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ គឺល់ូ�ំ�ុតមេ��មា�នុំពិិធីីមេល់ៀងក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ ផ្នែ�ល់
កា�រចូល់រួមរ�ស្ទ់ស្ទមា�ជំិក្នុថូមី ជា�មួយូរូ�កា�យូរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ ក្រុតូវិបា�នុំមេ��ក្នុស្ទផ្នែមីង យ៉ាា�ង
ចាស្ទ់។ ស្ទមា�ជំិក្នុថូមី រួមទាំ�ំងក្នុុមា�រ�ងផ្នែ�រ អា�ចនា�ំនុំំ�ុ័ង នុំិងទឹឹក្នុទឹំ��ំងបា�យូជំូ មក្នុកា�នុំ់តុ
រ�ស្ទ់ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ មេ��យូពិួក្នុមេគជា�អុក្នុទឹទឹួល់ចំ�ិតនុំំ�ុ័ង នុំិងទឹឹក្នុទឹំ��ំងបា�យូជំូមុនុំមេគ 
មេ��យូមេគអា�ចជំួយូ�មេក្រុម�ពិិធីីមេនុំះ។57

ពិិធីីមេល់ៀងក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ ទាំ�ក្នុ់ទឹងនុំិងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��យូពិិតណា�ស្ទ់ថា�វា�ជា�ពិិធីីក្នុុ�ងជំំមេនុំឿក្រុគីស្ទទ�រិ
ស្ទទឹទ ផ្នែ�ល់មេក្នុ�តមេឡឹ�ងមីងមេ��យូមីងមេទឹៀត។ ពិិធីីកា�រមិនុំផ្នែមនុំក្រុ��នុំ់ផ្នែតឲ្យយ�ឹងថា� «អុក្នុណា�ក្រុតូវិមេធីី�អី
មេនា�ះមេទឹ» មេក្រុ��ះវា�អា�ចមេធីី�ឲ្យយមនុំុស្ទេគិតថា�ខុស្ទ ថា�មេត�អុក្នុណា�មា�នុំអំណា�ច�ាុណាះ�។ វា�ល់ូ�ំ�ុត មេ��
មេយូ�ងអា�នុំពិិធីីកា�រមេនុំះ មេ��យូគិតពិីមេ�ស្ទក្នុក្នុមម។ �ូចជា�អុក្នុផ្នែ�ល់មា�នុំទឹំនា�ក្នុ់ទឹំនុំង ជា�មួយូ
ក្រុពិះមេយូស្ទូូវិក្រុគីស្ទទ មេយូ�ងមេធីី�កា�រអរក្រុពិះគុ� មេ��យូជា�ងមេនុំះមេ��មេទឹៀត គឺមេយូ�ងរស្ទ់មេ��ក្នុុ�ងជំីវិិត
ល់ះ�ង់ នុំិងកា�រ�ំមេរ�។ មេយូ�ងទឹទឹួល់បា�នុំរូ�កា�យូ នុំិងមេលា��ិតរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ «ផ្នែ�ល់មេយូ�ង រស្ទ់មេ��
ជា�រូ�កា�រក្រុពិះក្រុគីស្ទទស្ទំរា��់ពិិភពិមេលា�ក្នុ  មេ��យូមេយូ�ងបា�នុំមេស្ទចក្នុីីមេក្រុបា�ស្ទមេលា�ះ មេ��យូសា�រក្រុពិះ
មេលា��ិតក្រុទឹង់។»58

មីងមេទឹៀត ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ស្ទមេ��ះ�ះមេយូ�ង �ាុផ្នែនុំីមិនុំផ្នែមនុំជា�កា�រស្ទមេ��ះ�ះ�ុគះល់ �ូចជា�កា�រ�មេក្រុងៀនុំ 
រ�ស្ទ់អុក្នុខៃះមេនា�ះមេទឹ។ តា�មរយូៈមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងស្ទ�គមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ 

55 The First Apology of Justin Martyr, in The Ante-Nicene Fathers, Translations of the 
Writings of the Fathers down to A.D. 325, ed. Alexander Roberts and James Donaldson, 
vol. 1 (Grand Rapids: Eerdmans, n.d.) chapter 65, p. 185.

56 ស្ទំរា��់កា�រពិិភា�ក្នុាផ្នែវិងអំពីិកា�រទាំ�ំងមេនុំះ ស្ទូមមេម�ល់ Mark W. Stamm, Devoting Ourselves to the 
Prayers, A Baptismal Theology for the Church’s Intercessory Work (Nashville, Tennessee: 
Discipleship Ministries, 2014).

57 “The Baptismal Covenant I,” paragraph 16. https://www.umcdiscipleship.org/ 
resources/the-baptismal-covenant-i

58 UMBOW, 38.
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ក្រុពិះបា�នុំ�ក្នុមេចញឹកា�រអំពិុល់ពិីមេយូ�ង មេ��យូ�ំមេពិញឹមេស្ទចក្នុីីក្រុតូវិកា�រ នុំិងមេជា�គវា�ស្ទនា�រ�ស្ទ់មេយូ�ង 
មេ��យូក្រុ�ទាំ�នុំឲ្យយមេយូ�ងនុំូងកា�រ��មួយូស្ទំរា��់ជា�ក្រុពិះពិរ�ល់់ពិិភពិមេលា�ក្នុ នុំិងមេ��មេយូ�ងឲ្យយមា�នុំ
មេស្ទចក្នុីីយូុតីិធីម៌ នុំិងមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់។ ភា�គមេក្រុច�នុំ មេយូ�ងសាះ�ល់់ពិីមេ��ល់�ំ�ង នុំិងមេ��ល់មេ��
ស្ទំរា��់ជំីវិិត មេពិល់មេយូ�ងមា�នុំមេ�ស្ទក្នុក្នុមមជា�មួយូអុក្នុ�ណៃទឹ។ 



27

�ំន័ួរញឹឹកញាា�់ អំពិីកាារអន័ុវិត្ថីន័៍ពិិធីីជ្រ�មុុ�ទឹឹក
រ��់ជ្រកុមុ�ំន័ុំយូនៃ�ធីីត្ថសេមុថូូឌីី�ា

�៖ មេស្ទៀវិមេ��វិិនុំ័យូរ�ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ��ះ��់ឲ្យយមេយូ�ង�មេក្រុងៀនុំមេ�ក្នុជំនុំ ស្ទំរា��់ពិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងអុក្នុធា�នា�។59 មេត�មេយូ�ងយូល់់យ៉ាា�ងណា�ចំមេ��ះតក្រុមូវិកា�រមេនុំះ?

ច៖ វា�ជា�កា�រល់ូ មេពិល់ផ្នែ�ល់មេ�ក្នុជំនុំ អុក្នុធា�នា� នុំិងក្រុគូគ�ី�ល់ �ឹងមេពិល់ណា�ក្រុតូវិមេធីី�អី ក្នុផ្នែនុំៃងក្រុតូវិ
ឈរ នុំិងអីីក្រុតូវិនុំិយ៉ា�យូ។ �ូចជា�មងះល់កា�រ កា�រស្ទមជា�មេរឿងស្ទំខា�នុំ់�ំ�ុត។ �ាុផ្នែនុំី ស្ទូមចំណា�ំថា� 
ក្នុុ�ង�រិ�ទឹក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទពិី�ុរា�� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ�ំ�ូង មេ�ក្នុជំនុំ�ម�នុំសា�ក្នុេី មេក្រុ��ពិីរូ�មេគមេនា�ះមេទឹ។ 
ខំ�ំមិនុំផ្នែមនុំចង់ឲ្យយមេយូ�ងមេធីី�ផ្នែ��មេនុំះមេទឹ ផ្នែតវា�ជំួយូឲ្យយមេយូ�ងយូល់់ពិី��ក្នុយថា� «��ះ��់»។ កា�រ�មេក្រុងៀនុំ
រ�ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំស្ទម័យូមេ��ម មេ�ក្នុជំនុំមេរៀ�ចំស្ទក្រុមា��់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��យូកា�រក្រុជំមុជំក្នុុងក្រុពិះគមីីរ 
មេ��យូអុក្នុធា�នា�នុំឹង�នុំីមេធីី�ជា�អុក្នុផ្នែ�នា�ំពិួក្នុមេគ ក្នុុ�ងកា�រមេធីី�ជា�ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ ជំួយូឲ្យយមេគ
ទឹទឹួល់ក្រុពិះ�នុំទ�ល់រ�ស្ទ់ក្រុពិះ មេ��យូរស្ទ់មេ��មេ��យូកា�រមេ�ៃ�យូត�ចំមេ��ះកា�រក្រុតា�ស្ទ់មេ��។

ខំ�ំក្នុ៏មិនុំបា�នុំឲ្យយមេយូ�ងមេធីី�តា�មកា�រ�មេក្រុងៀនុំរ�ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំស្ទម័យូមេ��មផ្នែ�រ មេក្រុ��ះកា�រ�មេក្រុងៀនុំមេនុំះ
អា�ចចំណា�យូមេពិល់�ីឆាំុ�ំ ឬយូូរជា�ង។6  �ាុផ្នែនុំី វា�ល់ូជា�ងមេ��មេយូ�ង គិតពិីកា�រ�មេក្រុងៀនុំរ�ស្ទ់មេលា�ក្នុ
មេវិស្ទៃី ផ្នែ�ល់វា�ជា�កា�រយូនុំីកា�រណៃនុំកា�រ�មេងើ�តជំីវិិតខា�ងក្រុពិល់ឹងវិិញ្ញាា�� ផ្នែ�ល់មិនុំផ្នែមនុំជា�
កា�រពិិភា�ក្នុា ឬកា�រ�មេក្រុងៀនុំមេនា�ះមេទឹ។ ក្នុុ�ងគំរូមេនុំះ កា�រ�មេក្រុងៀនុំមុនុំមេពិល់ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ វា��ូចជា�
កា�រក្រុ�ជំុំ�ុ�រ�ស្ទ់មេមថូូឌីីស្ទទ ផ្នែ�ល់មិនុំផ្នែមនុំជា�ថាុ�ក្នុ់មេរៀនុំ�ូចជា�អីីផ្នែ�ល់មេយូ�ង�ឹងមេនា�ះមេទឹ ផ្នែតវា�ជា�រ
មេ�ៀ�មេមជា�ង �មេក្រុងៀនុំក្នុូនុំជា�ងក្នុុ�ងល់ក្នុំ�ៈជា�ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។ មេ��មេក្រុ�ៀ�មេ��ពិិធីី

59 Discipline, 2016, paragraphs 216.1.a-b, and 226.1.

60 Bradshaw, Johnson, and Phillips, The Apostolic Tradition, 17:1-2, p. 96.



28

មងះល់កា�រវិិញឹ  ស្ទូមមេយូ�ងគិតពិីភា�ពិខុស្ទ�ុ�រវា�ងកា�រស្ទមមុនុំមេពិល់កា�រ នុំិងកា�រក្រុ�ឹក្នុាមេយ៉ា��ល់់
មុនុំមេពិល់មេរៀ�កា�រ។ មេ��ល់មេ��ស្ទំខា�នុំ់�ំ�ុតក្នុុ�ងកា�រក្រុ�ឹក្នុាមេយ៉ា��ល់់មុនុំមេពិល់មេរៀ�កា�រ គឺ
មេ��មីីឲ្យយមេគរស្ទ់មេ��ជា�ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ។ កា�រក្រុ�ឹក្នុាមេយ៉ា��ល់់ ផ្នែ�ល់ល់ូ គឺមេធីី�ជា�មួយូ�ីីក្រុ�ពិនុំៈ �ី�ួនុំ
គូរមេ�េងមេទឹៀត មេ��យូឲ្យយអុក្នុផ្នែ�ល់មា�នុំ�ទឹពិិមេសា�ធីនុំ៍ មេក្រុច�នុំមេធីី�ជា�អុក្នុជំួយូផ្នែ�នា�ំ។

សា�ក្នុក្រុស្ទម័យូមេម�ល់ថា� មេ��កា�រមេរៀនុំពិីខៃឹមសា�រពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ក្រុតូវិបា�នុំមេរៀ�ចំ�ូច�ុ�មេនុំះ មេ��យូ
មេក្រុ��រ�ូវិឡឹិនុំ (Lent) មេ��មីីមេរៀនុំ មេ��យូពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��ណៃថូៃក្រុពិះក្រុគីស្ទទរស្ទ់មេឡឹ�ងវិិញឹ។ មេ��
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ធីំល់មម អា�ចមេធីី�ជា��ី�ួនុំក្រុក្នុុម មួយូស្ទំរា��់អុក្នុធា�នា� មួយូស្ទំរា��់មេ�ក្នុជំនុំ។ មេគអា�ចអា�នុំ
ក្រុពិះគមីីរ ស្ទំរា��់មេ�ៃ�យូស្ទំនុំួរណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំ ឧទាំ��រ�៍ «មេត��ទឹគមីីរមេនុំះ នុំិយ៉ា�យូពិីកា�រអា�ក្រុក្នុក្នុ់ 
យ៉ាា�ង�ូចមេមីច មេ��យូមេត�ក្រុពិះគមីីរចង់ឲ្យយមេយូ�ងមេធីី�អីី មេ��មីីក្រុ�ឆាំ�ំងកា�រអា�ក្រុក្នុក្នុ់មេនុំះ?»61 គំរូណៃនុំកា�រ
�មេក្រុងៀនុំមេនុំះ មា�នុំក្នុុ�ងយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ នុំិងនុំិកា�យូមេ�េងៗផ្នែ�រ។62 ក្រុគូគ�ី�ល់ នុំិងឌីីក្នុិនុំ ក្រុតូវិ
ក្រុតួតពិិនុំិតយកា�រ��រមេនុំះ ផ្នែតមេ��កា�រមេនុំះមេធីី�ជា�មួយូក្រុក្នុុមស្ទិស្ទេណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា មេនា�ះកា�រ�ឹក្នុនា�ំ
ចមីង នុំឹងក្រុតូវិមេក្នុ�តពិីស្ទមា�ជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។

�៖ មេ��នុំណា�មាុ�ក្នុ់មេ�ៃ�យូត�ចំមេ��ះកា�រអមេញ្ចូា�ញឹជា�សា�ធា�រ�ៈឲ្យយកាៃ�យូជា�ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ 
មេត�មេយូ�ងគួរមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំ��ត់មេ��មេពិល់មេនា�ះផ្នែមនុំមេទឹ?

ច៖ ពិីធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុផ្នែ��មេនុំះវា��ូចជា�ចំផ្នែឡឹក្នុមេពិក្នុមេ��យូ ខំ�ំគិតថា�វា�មិនុំផ្នែមនុំជា�កា�រអនុំុវិតីនុំ៍ល់ូមេនា�ះ
មេទឹ មេ��យូខំ�ំមា�នុំមេ�តុ�ល់ពិីរយ៉ាា�ង។ ទឹីមួយូ �ូចផ្នែ�ល់មេយូ�ងបា�នុំនុំិយ៉ា�យូពិីមុនុំ វា��ូចជា�
ចាស្ទ់មេ��យូ។ មេទាំ�ះជា�មេយូ�ងយូល់់ពិីតក្រុមូវិកា�រណៃនុំកា�រ�មេក្រុងៀនុំមេ�ក្នុជំនុំ ��ក្នុយខេិ��ុ�ពិីរ�ីមាា�ត់
រវា�ងក្រុគូគ�ី�ល់ នុំិងមេ�ក្នុជំនុំ ពិិតជា�មិនុំក្រុគ�់ក្រុ��នុំ់មេទឹ។ មេយូ�ង�ឹងមេ��យូថា� មា�នុំក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ
ផ្នែតស្ទំ�ក្នុមេក្រុ��ជា�មេក្រុច�នុំ ក្នុុ�ងស្ទងះមអា�មេមរិកា�ំង មេក្រុ��ះមេយូ�ងផ្នែតងមេភៃចថា� កា�រទឹទឹួល់ពិិធីី 
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ តក្រុមូវិឲ្យយមា�នុំកា�រតា�ំងចិតីខីស្ទ់។ កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីសាៃ��់រ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ (រាូម 
៦៖៣-៤) ទាំ�មឬទាំ�រឲ្យយមេយូ�ងសាៃ��់ចំមេ��ះខៃ�នុំឯង ឬយ៉ាា�ងមេ��ចណា�ស្ទ់ ទឹទឹួល់អុក្នុ�មាុ�ក្នុ់
ផ្នែ�ល់ចំផ្នែឡឹក្នុ មេ��យូពិិបា�ក្នុ ឲ្យយចូល់ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ មេពិល់មេយូ�ងផ្នែ�នា�ំក្នុុមាា�រឲ្យយទឹទឹួល់ពិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេយូ�ងស្ទម័ក្រុគចិតីឲ្យយមេគទឹទឹួល់ជំីវិិតផ្នែ��មេនុំះផ្នែ�រ។ ��ក្នុយចា�ស្ទ់�ុរា��នុំិយ៉ា�យូថា� «
�ូមេចុះក្នុុំឲ្យយមេយូ�ងចូល់មក្នុមេ��យូ�ម�នុំកា�រពិិចា�រណា�»63 ។ យ៉ាា�ងមេ��ចណា�ស្ទ់ ក្នុ៏គួរមា�នុំកា�រ
ពិិភា�ក្នុា�ុ�ជា�ល់ក្នុំ�ៈឯក្នុជំនុំ មុនុំមេពិល់មេធីី�ពិិធីីមេនុំះផ្នែ�រ។ 
មា�នុំកា�រផ្នែ�ល់គួរឲ្យយបា�រមម�៍មួយូមេទឹៀត អំពិីកា�រក្រុជំមុជំទឹឺក្នុមេល់ឿនុំមេពិក្នុ។ ក្នុុ�ងក្នុរ�ីផ្នែ�ល់មា�នុំ

61 Compare UMBOW, paragraph 4, p. 88.

62 See “For Further Reading, “ Benedict, Bushofsky et al., and Edie.

63 “A Service of Christian Marriage II, UMBOW, 129. ភា�សា�ផ្នែ�ល់គួរឬមិនុំគួរមេក្រុ�� មា�នុំក្នុុ�ង
មេស្ទៀវិមេ��អធីិសាា�នុំ រ�ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ផ្នែ�ល់ស្ទរមេស្ទរតា�ំងពិីឆាំុ�ំ១៥៤៩។ http://justus.anglican.org/
resources/bcp/1549/Marriage_1549.htm Accessed June 23, 2016.
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មនុំុស្ទេមាុ�ក្នុ់ថាី�យូខៃ�នុំភាៃ�មៗ មេយូ�ងមិនុំ�ឹងថា�មេគធាៃ��់ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំពិីមុនុំមក្នុ ឬមេ��មេ��យូ
កា�រផ្នែ�ល់�ម�នុំមេពិល់នុំិយ៉ា�យូ�ុ� មេនា�ះជា��ញ្ញាា�។ មេ��អុក្នុមេនា�ះទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំរួចមេ��យូ មេនា�ះ
មេយូ�ងមិនុំបា�ច់ចំណា�យូមេពិល់ពិិភា�ក្នុាពិិធីីកា�រមេទឹ។

�ូមេចុះមេត�មេយូ�ងក្រុតូវិមេធីី��ូចមេមីច មេពិល់មា�នុំអុក្នុណា�មាុ�ក្នុ់ថាី�យូខៃ�នុំ? មេយូ�ងគួរសាី�គមនុំ៍មេគ មេ��យូ
មេស្ទចក្នុីីអំ�រ នុំិងកា�រអធីិសាា�នុំ។ មេយូ�ងគួរមេរៀ�ចំណៃ�គូ�មេក្រុងៀនុំមាុ�ក្នុ់ ផ្នែ�ល់នុំិង�នុំី កា�រស្ទនុំទនា�
ជា�មួយូមេគ មេ��យូអា�ចជំួយូឲ្យយមេគមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុនា�មេពិល់ឆាំ��់ៗខា�ងមុខ។

�៖ មេត�កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ នុំិងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ទាំ�ក្នុ់ទឹង�ុ�យ៉ាា�ងណា�ផ្នែ�រ? មេត�វា�ចា�ំបា�ច់មេទឹ?

ច៖ ��ក្នុយថា� «�ញ្ញាា�ក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ» គឺជា���ក្នុយពិិធីីកា�រផ្នែ�ល់មេគ�ញ្ចូូ�ល់ក្នុុ�ងនុំិកា�យូមេមថូូឌីីស្ទទ ក្នុុ�ង
ក្រុ�មេទឹស្ទអា�មេមរិក្នុ ផ្នែ�ល់មា�នុំផ្នែចងក្នុុ�ងមេស្ទៀវិមេ��ថាី�យូ�ងះំ ស្ទំរា��់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ នុំិងតា�ម�ទះ (១៩៦៤)
។64 មេទាំ�ះ�ីវា�ថូមីស្ទំរា��់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ មេពិល់មា�នុំកា�រក្រុ�ជំុំស្ទីីពិី កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��យូទឹឹក្នុ 
នុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា�� ក្នុុ�ងឆាំុ�ំ ១៩៨៨-១៩៩២ ��ក្នុយមេនុំះក្រុតូវិបា�នុំមេគមេស្ទុ�ស្ទុំឲ្យយកា�ត់មេចញឹ ផ្នែតកា�រ
មេស្ទុ�ស្ទុំមេនុំះក្រុតូវិបា�នុំមេគ��ិមេស្ទធីនុំ៍។ �ូមេចុះ កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ មេ��ផ្នែតជា�កា�រអនុំុវិតីនុំ៍ 
ផ្នែ�ល់មេស្ទម�នុំិង «កា�រក្រុ�កា�ស្ទជា�សា�ធា�រ�ៈ�ំ�ូង ផ្នែ�ល់មនុំុស្ទេមាុ�ក្នុ់ទឹទឹួល់ក្រុពិះគុ� ក្នុុ�ងពិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងកា�រទឹទឹួល់សាះ�ល់់ក្រុពិះគុ�មេ��យូមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។»65 កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ
កាៃ�យូជា�វិិធីីមួយូផ្នែ�ល់មនុំុស្ទេមាុ�ក្នុ់កាៃ�យូជា�ស្ទមា�ជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ។

ស្ទូមចំណា�ំថា� កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ មេធីី�ក្រុស្ទមេ�ៀងនុំិងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុផ្នែ�រ កា�រអធីិសាា�នុំ 
��ក្នុ់ណៃ�មេល់� មេ��យូមេធីី�កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុភាៃ�ម (ស្ទូមមេម�ល់កា�រពិិភា�ក្នុាខា�ងមេល់�)។ កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់
មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ មេយូ�ងមេក្រុ��មេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំ�ូច�ុ�

ក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈមេធីី�កា�រក្នុុ�ងអុក្នុ
កា�រផ្នែ�ល់អុក្នុបា�នុំមេក្នុ�តជា�ថូមីតា�មរយូៈទឹឹក្នុ នុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ
ស្ទូមឲ្យយអុក្នុរស្ទ់មេ��ជា�ស្ទិស្ទេមេសាម�ះក្រុតង់រ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។66

មេយូ�ងអា�ចមេក្រុ��ទឹឹក្នុ «ជា�នុំិមិតីរូ� ផ្នែតមិនុំផ្នែមនុំជា�កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ» �ូចជា�ក្រុគូគ�ី�ល់នុំិយ៉ា�យូថា� «

64 “The Order for Confirmation and Reception into the Church,” The Book of Worship 
for Church and Home (Nashville: The Methodist Publishing House, 1964), 12-14.

65 “By Water and the Spirit: A United Methodist Understanding of Baptism,” The 
Book of Resolutions of The United Methodist Church 2016 (Nashville: The United 
Methodist Publishing House, 2016), 721.

66 UMBOW, paragraph 12, 92.
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ស្ទូមចា�ំពិិធីីក្រុជំមុជំរ�ស្ទ់អុក្នុ មេ��យូអរក្រុពិះគុ�»67 �ូមេចុះ កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ ទាំ�ក្នុ់ទឹងនុំិង
ពិិធីីក្រុជំមុជំ ជា�កា�រពិក្រុងឹងក្រុគឹះណៃនុំអំមេណា�យូទាំ�នុំណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។68 មេយ៉ា�ងតា�មមេ��ល់កា�រ�៍
រ�ស្ទ់មេយូ�ង កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿមា�នុំសា�រៈស្ទំខា�នុំ់ មេ��យូវា�មា�នុំក្រុ�មេយ៉ា�ជំនុំ៍ ស្ទំរា��់មេធីី�កា�រ
ក្រុ�កា�ស្ទស្ទមា�ជំិក្នុភា�ពិ។ 

�៖ មេត���ក្នុយថា� «ស្ទូមចា�ំពិិធីីក្រុជំមុជំរ�ស្ទ់អុក្នុ មេ��យូអរក្រុពិះគុ�» មា�នុំនុំ័យូ�ូចមេមីច?

ច៖ �ូចជា�កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ងអរក្រុពិះគុ�ស្ទំរា��់ពិិធីីវិិស្ទុទឹៈ មេយូ�ងក្រុតូវិផ្នែតគិតឲ្យយមេក្រុ��ជា�ង កា�រចងចា�ំ
�ុគះល់។ ឧទាំ��រ�៍ ខំ�ំចា�ំបា�នុំកា�ល់ផ្នែខ៤ ឆាំុ�ំ១៩៨៥ ផ្នែ�ល់ក្រុពិិល់មេធីី�មេអា�យូកា�រក្រុ�ក្នុួតរ�ស្ទ់
ក្រុក្នុុម បា�ល់ទឹីមារ នុំិងក្រុក្នុុមតិចសា�ស្ទ់ ក្រុតូវិពិនុំាមេពិល់។ មេពិល់រមេស្ទៀល់មេនា�ះ ក្នុីឡាំ�ក្នុរ Eddie 

Murray បា�នុំយូក្នុឈុះមេ��យូវា�យូបា�ល់់នុំូវិនា�ទឹីចុងមេក្រុកា�យូ។ ខំ�ំអងះ�យូជា�មួយូ ឪពិុក្នុខំ�ំ នុំិងមិតី
ភក្រុក្នុ័ខំ�ំពិីរនា�ក្នុ់ផ្នែ�ល់ជា�ក្រុគូគ�ី�ល់ផ្នែ�រ នុំិងមាុ�ក្នុ់មេទឹៀតផ្នែ�ល់បា�នុំមេរៀ�កា�រ នុំិងក្រុជំមុជំទឹឹក្នុឲ្យយខំ�ំ 
មេពិល់ខំ�ំមេ��មេក្នុមង។ មេយូ�ង��ក្នុ់អា�វិរ��រ មេ��យូខំ�ំក្រុតជា�ក្នុ់ចង់រឹងអស្ទ់មេ��យូ។ ខំ�ំចងចា�ំ ណៃថូៃមេនា�ះ 
មេ��យូខំ�ំអា�ចនុំិយ៉ា�យូវា�មេឡឹ�ងវិិញឹបា�នុំ។ �ាុផ្នែនុំីមេពិល់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំិយ៉ា�យូថា� «ស្ទូមចា�ំពិិធីីក្រុជំមុជំ
រ�ស្ទ់អុក្នុ មេ��យូអរក្រុពិះគុ�» មេយូ�ងមិនុំផ្នែមនុំចង់នុំិយ៉ា�យូពិីកា�រចងចា�ំផ្នែ��មេនុំះមេទឹ។ ស្ទំរា��់
អស្ទ់អុក្នុផ្នែ�ល់បា�នុំទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេពិល់មេ��មេក្នុមង មេយូ�ងពិិតជា�មិនុំអា�ច ចងចា�ំកា�រ
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុរ�ស្ទ់មេយូ�ងបា�នុំមេទឹ។ 

«ស្ទូមចា�ំពិិធីីក្រុជំមុជំរ�ស្ទ់អុក្នុ» គឺជា�ភា�សា� មិនុំផ្នែមនុំជា�កា�រនុំឹក្នុមេរឿងមេ��ម ផ្នែតវា�ជា�កា�រចងចា�ំ 
ផ្នែ�ល់ក្នុុ�ងភា�សា�ក្រុក្នុិក្នុ មេយូ�ង�ក្នុផ្នែក្រុ�ថា� «មេធីី�កា�រមេនុំះទឹុក្នុជា�មេស្ទចក្នុីីរំល់ឹក្នុ�ល់់ខំ�ំ»69 ឃ្លាៃ�មេនុំះ ផ្នែ�ល់
មា�នុំក្នុុ�ង�ំ�ឹងល់ូ មេ��យូនុំិងកា�រអរក្រុពិះគុ� ក្រុបា��់មេយូ�ងមិនុំឲ្យយចា�ំរូ�ភា�ពិណៃនុំពិិធីីមេល់ៀង
ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ �ូចជា�មេយូ�ងបា�នុំមេ��ទឹីមេនា�ះផ្នែ�រ ផ្នែតគឺឲ្យយមេយូ�ងចា�ំពិីអីីផ្នែ�ល់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ បា�នុំមេធីី�ស្ទំរា��់
មេយូ�ង។ មេយូ�ងចា�ំក្នុផ្នែនុំៃងមេនុំះ មេក្រុ��ះមេយូ�ងបា�នុំឮពិីក្រុពិះគមីីរ។ ក្នុុ�ងពិិធីីមេល់ៀងក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ 
កា�រចូល់រួមរ�ស្ទ់មេយូ�ង មេ��យូមេស្ទចក្នុីីអធីិសាា�នុំ នុំិងកា�រទឹទឹួល់ចំ�ិតនុំំ�ុ័ង នុំិងទឹឹក្នុទឹំ��ំង
បា�យូជំូរ មេធីី�ឲ្យយចងចា�ំមេនា�ះមា�នុំស្ទុពិល់ភា�ពិ។ កា�រមេធីី�យ៉ាា�ងមេនុំះ មេយូ�ងចងចា�ំក្នុិចូកា�រ ស្ទមេក្រុ��ះះ
រ�ស្ទ់ក្រុពិះ ក្នុុ�ងក្រុ�វិតីិណៃនុំក្រុគួសា�រធីំ ផ្នែ�ល់មេយូ�ងបា�នុំចូល់រួម មេ��យូទឹឹក្នុ នុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា��។ ពិិត
ណា�ស្ទ់ អំមេណា�យូទាំ�នុំរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំ7  ក្រុតូវិបា�នុំក្រុ�គល់់ឲ្យយ�ល់់ពិិភពិមេលា�ក្នុ មេ��
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ មេ��យូចុងមេក្រុកា�យូ គឺឲ្យយមក្នុមេយូ�ងមាុ�ក្នុ់ៗ តា�មក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ 

67 Ibid.

68 Resolutions 2016, 721.

69 ល់ូកា� ២២៖១៩ នុំិង ១ក្នុូរិនុំថូូស្ទ១១៖២៤-២៥។ See also UMBOW, 37-38.

70 មេអមេភស្ទូ៤៖៥ នុំិងឃ្លាៃ�ក្នុុ�ង Nicene Creed, “មេយូ�ងទឹទឹួល់សាះ�ល់់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមួយូ ស្ទំរា��់កា�រអត់មេទាំ�ស្ទបា��” 
UMH, 880.
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�៖ ពិិធីីកា�រណៃនុំកា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេឡឹ�ងវិិញឹ ស្ទំរា��់មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុផ្នែចងថា� «ទឹឹក្នុអា�ចមេក្រុ��បា�នុំ 
ផ្នែតមិនុំអា�ច�ក្នុផ្នែក្រុ�ជា�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេទឹ»71 មេត�មេយូ�ងមេធីី�តា�មពិិធីីកា�រមេនុំះយ៉ាា�ងមេមាច? មេត�អីីផ្នែ�ល់
អា�ចមេធីី�បា�នុំ អីីផ្នែ�ល់មិនុំអា�ចមេធីី�បា�នុំ?

ច៖ ពិិធីីកា�រមេនុំះក្រុតូវិបា�នុំស្ទរមេស្ទរមេឡឹ�ងមេ��មីីក្នុុំឲ្យយមា�នុំកា�រមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេឡឹ�ងវិិញឹ។ មេ�តុអីបា�នុំ
ចា�ំបា�ច់មេធីី��ូចមេនុំះ? មេយូ�ងគួរចងចា�ំថា� ពិិធីីវិិស្ទុទឹៈ គឺជា�ស្ទញ្ញាា�ណៃនុំកា�រ��ំក្រុទឹ នុំិង�ក្នុផ្នែក្រុ�មេ��យូ
��ក្នុយស្ទមីី។ ��ក្នុយ នុំិងស្ទក្នុមមភា�ពិ ស្ទំខា�នុំ់ទាំ�ំងពិីរ ផ្នែតស្ទក្នុមមភា�ពិស្ទំខា�នុំ់ជា�ង។ �ូមេចុះ វា�
មិនុំផ្នែមនុំជា�កា�រមេសាម�ះក្រុតង់ មេ��យូក្រុចឡឹំ មេ��មេយូ�ងនា�ំអុក្នុណា�មាុ�ក្នុ់មេ��អា�ងផ្នែ�ល់ទឹឹក្នុ ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ
�ល់់មេគ មេ��យូនុំិយ៉ា�យូថា� «វា�ក្រុ��នុំ់ផ្នែតជា�កា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់មេឡឹ�ងវិិញឹ មេក្រុ��ះខំ�ំបា�នុំនុំិយ៉ា�យូថា� ស្ទូមចា�ំ
ពិិធីីក្រុជំមុជំរ�ស្ទ់អុក្នុ មេ��យូអរក្រុពិះគុ�»  ពិិធីីកា�រមេនុំះ ក្រុ�ឆាំ�ំងនុំិងកា�រ អនុំុវិតីនុំ៍ ឬអា�ចនុំិយ៉ា�យូ
ថា� «ក្នុុំមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេ��យូមេ��ថា�ជា�អីីមេ�េង។»

�ូមេចុះក្រុតូវិមេធីី�យ៉ាា�ងមេមាច? ខំ�ំមេជំឿថា� កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេធីី�តា�មពិិធីីកា�រ គឺជា�កា�រស្ទំខា�នុំ់ ក្នុុ�ងនា�ម ជា�
ក្រុគូគ�ី�ល់ អនុំុវិតីមេ��យូកា�រតា�ំងចិតី មេ��យូ�នុំីមេរៀនុំពិីអតថនុំ័យូណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ �ូមេចុះ មេពិល់
អុក្នុ នុំិងក្រុក្នុុមថាី�យូ�ងះំរ�ស្ទ់អុក្នុ មេធីី�កា�រវា�យូតំណៃល់ �នាទ��់ពិីពិិធីី�ញ្ញាា�ក្នុ់ណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ ស្ទូម
ស្ទួរខៃ�នុំឯងថា� អុក្នុបា�នុំមេធីី�តា�មពិិធីីកា�រ ឬអុក្នុបា�នុំមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេឡឹ�ងវិិញឹ ឬអីីមួយូផ្នែ�ល់
ក្រុស្ទមេ�ៀង មេ��យូមេក្រុ��មេឈាម�ះមេ�េង។ មេ��អុក្នុមេធីី�អីីផ្នែ�ល់ក្រុស្ទមេ�ៀង ស្ទូមឈ�់ភាៃ�ម។ វិគះមេក្រុកា�យូខំ�ំ 
នុំឹងនុំិយ៉ា�យូពិីមូល់មេ�តុផ្នែ�ល់មេយូ�ងមិនុំមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំមេឡឹ�ងវិិញឹ។

មេពិល់ខំ�ំមេធីី�ពិិធីី�ញ្ញាា�ក្នុ់ណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុឲ្យយអុក្នុណា�មាុ�ក្នុ់ ខំ�ំបា�នុំស្ទំមេរចចិតីថា� ខំ�ំនុំឹងមិនុំមេក្រុ��ទឹឹក្នុ
មេទឹ មេក្រុ��ះវា�ក្រុស្ទមេ�ៀងនុំិងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេពិក្នុ។ �ូមេចុះខំ�ំមេធីី�កា�រមួយូចំនុំួនុំ។ កា�រ��រមេ�� សា�លា� 
ភឺគិនុំស្ទ៍ ខំ�ំមេល់ងជា�មួយូទឹឹក្នុ�នុំីិច រួចមេ��យូខំ�ំមេក្រុបា�ស្ទទឹឹក្នុ��ក្នុ់អុក្នុមេនា�ះ មេ��យូមិនុំគិតថា�ក្រុតូវិ
ឬមិនុំក្រុតូវិមេនា�ះមេទឹ។ មេ��យូខំ�ំអមេញ្ចូា�ញឹឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ��រមក្នុរក្នុទឹឹក្នុ មេ��យូអា�ចមេធីី�អីីផ្នែ�ល់មេគគិតថា�
ល់ូ។ ខំ�ំមេស្ទុ�រឲ្យយមេគ�ាះទឹឹក្នុមេនា�ះ មេ��យូមេធីី�ស្ទញ្ញាា�មេឈ�ឆាំើ�ងមេល់�ថាៃ�ស្ទ់មេគ។ មេ��ល់�ំ�ងស្ទំខា�នុំ់គឺ 
មេគមេធីី�អីីផ្នែ�ល់មេគចង់មេធីី� មេ��យូ�នាទ��់ពិីអរក្រុពិះគុ�ស្ទំរា��់ទឹឹក្នុ ខំ�ំមិនុំផ្នែមនុំជា�ចំនុំុចក្នុ�េ�ល់ណៃនុំ
ពិិធីីកា�រមេនា�ះមេទឹ។ ពិួក្នុមេគវិិញឹ ផ្នែ�ល់មេ��ក្នុ�េ�ល់។

�៖ មេ�តុអីីកា�រមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំមេឡឹ�ងវិិញឹ ជា��ញ្ញាា�ផ្នែ�ល់អា�ច�ីឹងបា�នុំ?72 មេ�តុអីីមេយូ�ងមិនុំអា�ចមេធីី�
បា�នុំ?

ច៖ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេយូ�ងទឹទឹួចថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ «នា�ំមេយូ�ងចូល់ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុពិះក្រុគីស្ទទ នុំិងកា�រស្ទមេ��ះ�ះ�៏
អសាូ�រយរ�ស្ទ់ក្រុពិះ។»73 តា�មរយូៈកា�រមេនុំះ ក្រុពិះបា�នុំតា�ំងមេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាា�ជា�មួយូមេយូ�ង 

71 UMBOW, paragraph 12, 92.
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ទឹទឹួល់មេយូ�ងជា�រា�ក្រុស្ទីរ�ស្ទ់ក្រុទឹង់ ផ្នែ�ល់ជា�ស្ទក្នុមមភា�ពិរ�ស្ទ់ក្រុពិះផ្នែ�ល់មិនុំអា�ចក្រុ�ផ្នែក្នុក្នុបា�នុំ។ 
«មេ��យូទឹឹក្នុនុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា��» មា�នុំនុំ័យូថា�៖

កា�រក្រុ�កា�ស្ទថា� ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមិនុំអា�ចមេធីី�មេឡឹ�ងវិិញឹបា�នុំ គឺស្ទថិតមេ��មេល់�មេស្ទចក្នុីី
មេសាម�ះក្រុតង់ រ�ស្ទ់ក្រុពិះ។ កា�រចា��់មេ�ី�មរ�ស្ទ់ក្រុពិះ �មេងើ�តជា�មេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាា�ណៃនុំក្រុពិះគុ� 
ផ្នែ�ល់មេយូ�ងទឹទឹួល់បា�នុំក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ... មេយូ�ងក្រុ�ផ្នែ�ល់ជា�រស្ទ់មេ��មេ��យូមិនុំ
ខាី�យូខីល់់ចំមេ��ះ មេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាា�មេនុំះ ផ្នែតមេយូ�ងមិនុំអា�ច�ំផ្លាៃ�ញឹមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាំ�ញឹ់រ�ស្ទ់
ក្រុពិះ�ល់់មេយូ�ងបា�នុំមេទឹ។74

ក្រុក្នុុមជំំនុំុំផ្នែតងទឹទឹូចតា�ំងពិីយូូរមក្នុមេ��យូថា� កា�រសា�រភា�ពិបា��គឺចា�ំបា�ច់ស្ទំរា��់អុក្នុផ្នែ�ល់ក្រុពិមេង�យូ
ចំមេ��ះមេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាា�ជា�មួយូក្រុពិះ ផ្នែតមិនុំផ្នែមនុំកា�រមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុជា�ថូមីមេនា�ះមេទឹ។75 មេស្ទចក្នុីី
ស្ទនុំារ�ស្ទ់ក្រុពិះមេ���ផ្នែ�ល់។ អីីផ្នែ�ល់មេយូ�ងជា�ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទក្រុតូវិមេធីី� �ូចជា�កា�រអា�នុំក្រុពិះគមីីរ 
កា�រអធីិ�ាយូ កា�រអធីិសាា�នុំ មេស្ទចក្នុីីស្ទងឃឹមស្ទំរា��់ពិិភពិមេលា�ក្នុផ្នែ�ល់មា�នុំយូុតីិធីម៌ នុំិងក្រុគ�់
ជំីវិិត�៏វិិស្ទុទឹៈ។ កា�រទាំ�ំងមេនុំះស្ទថិតមេ��មេល់�មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿចំមេ��ះក្រុពិះ ផ្នែ�ល់កា�រផ្នែ�ល់ក្រុទឹង់ បា�នុំ
ស្ទមេ��ះ�ះមនុំុស្ទេមេលា�ក្នុ មេ��ផ្នែត�ផ្នែ�ល់។ មេពិល់ផ្នែ�ល់ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទមេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំមីងមេទឹៀត មេយូ�ង
មេម�ល់ក្រុសា�ល់�ល់់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿចំមេ��ះក្រុពិះ។

តា�ំងពិីមេ��មមក្នុ �ម�នុំអុក្នុណា�អនុំុញ្ញាា�តិឲ្យយមា�នុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេឡឹ�ងវិិញឹមេនា�ះមេទឹ មេទាំ�ះ�ីក្រុ�ផ្នែ�ល់
មា�នុំអុក្នុខៃះក្រុ�ផ្នែក្នុក្នុ។ ឧទាំ��រ�៍ ក្នុុ�ងស្ទតីវិតេទឹី១៦ នុំិកា�យូអា�ណា�បា��ទឹីស្ទទ (ផ្នែ�ល់
មា�នុំនុំ័យូថា� ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេឡឹ�ងវិិញឹ) បា�នុំ��ិមេស្ទធីនុំ៍កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ�ល់់ក្នុុមា�រ ផ្នែ�ល់ខុស្ទពិីនុំិកា�យូ
កា�តូល់ិក្នុ នុំិងនុំិកា�យូផ្នែក្នុទឹក្រុមង់ (Reformers) មួយូចំនុំួនុំ�ូចជា�នុំិកា�យូក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុ�មេទឹស្ទ
អង់មេគៃស្ទ។ វា�មិនុំយូុតីិធីម៌មេទឹ ផ្នែ�ល់មេ��ពិួក្នុមេគថា� «អុក្នុក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេឡឹ�ងវិិញឹ» ផ្នែ�ល់តា�មពិិតមេគ
គិតថា� កា�រក្រុជំមុជំទឹឹក្នុក្នុុមា�រ �ម�នុំនុំ័យូអីទាំ�ំងអស្ទ់។ �ូចជា�មេយូ�ងបា�នុំនុំិយ៉ា�យូពិីមុនុំ មេរឿងមេនុំះជា�
កា�រយូល់់មេ��ញឹរ�ស្ទ់នុំិកា�យូ មិនុំផ្នែមនុំមេ��យូស្ទមា�ជំិក្នុមាុ�ក្នុ់ៗក្នុុ�ងនុំិកា�យូមេនា�ះមេទឹ។ យូូណៃ�ធីីត
មេមថូូឌីីស្ទទ ចូល់រួមជា�មួយូក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទភា�គមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងពិិភពិមេលា�ក្នុ ផ្នែ�ល់មេយូ�ង�ីល់់ស្ទុពិល់ភា�ពិ 
�ល់់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុផ្នែ�ល់បា�នុំមេធីី�ក្នុុ�ងក្រុពិះនា�មក្រុពិះវិ�ិតា� ក្រុពិះរា�ជំ�ុក្រុតា� នុំិងក្រុពិះវិិញ្ញាា���រិស្ទុទឹៈ
។ �ូមេចុះ មេយូ�ងមិនុំគួរមេធីី�ពិីធីីក្រុជំមុជំមេឡឹ�ងវិិញឹ មេ��យូសា�រមេគក្រុជំមុជំទឹឹក្នុកា�ល់ពិីមេគមេ��មេក្នុមង ឬក្នុ៏

72 Discipline 2016, paragraph 341.7.

73 UMBOW, paragraph 1, 87.

74 Resolutions 2016, 718-19.

75 Ibid. See also Article XII “Of Sin After Justification,” Discipline 2016, paragraph 
104, p. 68. ស្ទូមចំណា�ំថា� Methodist Article XII ចំឡឹងតា�ម Anglican Article XVI “Of Sin 
After Baptism”, មេល់�ក្នុផ្នែល់ងផ្នែត��ក្នុយ “justification” ផ្នែ�ល់ក្រុតូវិបា�នុំជំំនុំួស្ទមេ��យូ��ក្នុយ “baptism.” BCP 
1979, 870.
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មេពិល់ចា�ស្ទ់មេ��យូទឹទឹួល់បា�នុំកា�រផ្នែក្រុ�ចិតី ឬមេ�តុ�ល់មេ�េងណា�មេទឹ។

�ូចមេយូ�ងបា�នុំនុំិយ៉ា�យូពិីពិិធីីកា�រចុងមេក្រុកា�យូ មេយូ�ងចា�ំថា�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ នុំិងពិិធីីមេល់ៀង
ក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ មា�នុំទឹំនា�ក្នុ់ទឹំនុំង�ុ�។76 ពិិធីីមេល់ៀងក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់��ា�ញឹពិីទឹំលា��់ក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ 
មេ��យូមេយូ�ងផ្នែតមេធីី�វា�មីងមេ��យូមីងមេទឹៀត។ កា�រអរក្រុពិះគុ� នុំិងកា�រទឹទឹួល់រូ�កា�យូ នុំិងក្រុពិះ
មេលា��ិតរ�ស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ មេយូ�ងមា�នុំភា�ពិជំិតស្ទុិទឹៈកា�នុំ់ផ្នែតខាៃ�ំងក្នុុ�ងក្រុពិះគុ� ផ្នែ�ល់មេយូ�ងទឹទឹួល់ 
បា�នុំពិីពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុរ�ស្ទ់មេយូ�ង។ �ូមេចុះ កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ងមេធីី�ពិិធីីមេល់ៀងក្រុពិះអមាូ�ស្ទ់ញឹឹក្នុញា��់ 
គួរមេធីី�ឲ្យយមេយូ�ងមិនុំចង់មេធីី�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេឡឹ�ងវិិញឹ។ 

�៖ មេត�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុទាំ�ក្នុ់ទឹងនុំិងពិិធីី�ណៃទឹមេទឹៀត �ូចជា�ពិិធីីចា�ក្នុ់មេក្រុ�ងតា�ំង ពិិធីីមេរៀ�កា�រ ពិិធីី�ញ្ចូូ�ះ
ស្ទពិី នុំិងពិិធីីក្រុទឹង់មា�នុំក្រុពិះជំនុំុរស្ទ់មេឡឹ�ងវិិញឹ យ៉ាា�ង�ូចមេមីច?

ច៖ ពិិធីីចា�ក្នុ់មេក្រុ�ងតា�ំងរ�ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ គឺជា�ពិិធីីពិ័នុំៈក្នុិចូរ�ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ។ មេគ
មេក្រុ��ពិិធីីមេនុំះស្ទំរា��់ចា�ក្នុ់មេក្រុ�ងតា�ំង�ល់់ឌីីក្នុិនុំ នុំិងផ្នែអល់ឌីឺ នុំិងកា�រផ្នែតងតា�ំងមេលា�ក្នុអភិបា�ល់។ 
ស្ទូមចំណា�ំថា� ពិិធីីទាំ�ំងមេនុំះផ្នែតងចា��់មេ�ី�មមេ��យូកា�រ�ញ្ញាា�ក្នុ់ពិីមេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាា�ណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ 
នុំិងកា�រទឹទឹួល់សាះ�ល់់ណៃនុំពិ័នុំៈក្នុិចូរ�ស្ទ់មេយូ�ង ទាំ�ំងអុក្នុផ្នែ�ល់ទឹទឹួល់បា�នុំមេក្រុ�ងតា�ំង នុំិងស្ទមា�ជំិក្នុ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ផ្នែ�ល់កា�រទាំ�ំងមេនុំះចា�ក្នុ់ឬស្ទមេ��ក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�រនុំិងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។77

កា�រទាំ�ក្នុ់ទឹង�ុ�មេនុំះមា�នុំក្នុុ�ងពិិធីីមេរៀ�កា�រ ផ្នែ�ល់គូសាី�មី ភរិយ៉ា� ក្រុតូវិក្រុ�កា�ស្ទមេ��ល់�ំ�ង

មេ��មីីចូល់ក្នុុ�ងស្ទមី័នុំៈមេមក្រុតីជា�មួយូ�ុ�
តា�មរយូៈក្រុពិះគុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះមេយូស្ទូូវិក្រុគីស្ទទ

ផ្នែ�ល់បា�នុំមេ��អុក្នុចូល់ក្នុុ�ងរូ�កា�យូរ�ស្ទ់ក្រុទឹង់
ផ្នែ�ល់អុក្នុបា�នុំទឹទឹួល់ក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុរ�ស្ទ់អុក្នុ។78

�ូមេចុះស្ទំរា��់�ីីក្រុ�ពិនុំៈក្រុគីស្ទទ�រិស្ទទឹទ ពិិធីីមេរៀ�កា�រ មា�នុំទឹំរង់ជា�កា�រមេរៀ�ខៃ�នុំជា�ស្ទិស្ទេរ�ស្ទ់
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ ផ្នែ�ល់ចា�ក្នុ់ឬស្ទក្នុុ�ងអតីស្ទញ្ញាា��ណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។

76 UMBOW, paragraph 16, 94.

77 “ក្នុមមវិិធីីស្ទំរា��់ពិនុំៈក្នុិចូក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ, 2013-2016, ផ្នែ�ល់ក្រុតូវិបា�នុំយូល់់ក្រុពិម នុំិងផ្នែក្នុស្ទក្រុមួល់
មេ��យូម��ស្ទនុំុិបា�ទឹស្ទក្នុល់ឆាំុ�ំ២០១២” (មេរៀ�ចំមេ��យូ by The General Board of Discipleship, The 
General Board of Higher Education and Ministry and The General Commission on 
Christian Unity and Inter-religious Concerns in collaboration with The Council of 
Bishops,” 61.

78 “A Service of Christian Marriage I,” UMBOW, 117.
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�ាុផ្នែនុំី�ម�នុំអីីផ្នែ�ល់ទាំ�ក្នុ់ទឹងជា�មួយូពិិធីីក្រុជំមុជំ �ូចជា� «ពិិធីី�ុ�យស្ទពិី នុំិងកា�ររស្ទ់មេឡឹ�ងវិិញឹ»មេទឹ
។ មេពិល់ផ្នែ�ល់ស្ទពិីក្រុតូវិបា�នុំ��ក្នុ់ក្នុុ�ងកាី�មូ�ស្ទ ��ក្នុយទាំ�ំងមេនុំះក្រុតូវិបា�នុំនុំិយ៉ា�យូ៖

ក្នុុ�ងកា�រសាៃ��់ ក្រុពិះក្រុគីស្ទទបា�នុំឈុះមេស្ទចក្នុីីសាៃ��់
កា�ររស្ទ់មេឡឹ�ងវិិញឹ ក្រុពិះក្រុគីស្ទទបា�នុំមេក្រុសា�ចក្រុស្ទង់ជំីវិិតមេយូ�ង
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទនុំឹងយ៉ា�ងមក្នុវិិញឹមេ��យូស្ទិរីរុងមេរឿង
�ូចក្នុុ�វិពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ មេឈាុ�ះស្ទពិី ចូល់មេ��ចំមេ��ះក្រុពិះក្រុគីស្ទទ

�ូមេចុះក្នុុ�ងក្រុពិះក្រុគីស្ទទ ស្ទូមឲ្យយ មេឈាុ�ះស្ទពិី មា�នុំមេពិញឹមេ��យូស្ទិរីរុងមេរឿង79

ស្ទពិី ផ្នែ�ល់រុំមេ��យូក្រុក្នុណា�ត់ស្ទ ផ្នែតងផ្នែតមា�នុំ�ំ��ក្នុ់មេឈ�ឆាំើ�ង គឺរំល់ឹក្នុពិីស្ទំមេល់ៀក្នុ�ំ��ក្នុ់ក្នុុ�ង ពិិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ �ូមេចុះ កា�រផ្នែ�ល់មេយូ�ងជា��់ជា�មួយូនុំិងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ អុក្នុផ្នែ�ល់បា�នុំសាៃ��មេ�� នុំឹង
ក្រុតូវិបា�នុំនា�ំចូល់ក្នុុ�ងក្រុពិះវិិ��រ �ូចផ្នែ�ល់ឪពិុក្នុមាី�យូរ�ស្ទ់មេគបា�នុំនា�ំមេគចូល់ក្នុុ�ងក្រុពិះវិិ��រ មេ��មីី
ទឹទឹួល់ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។ មេនុំះគឺជា�មេចតនា�យ៉ាា�ងចាស្ទ់ស្ទំរា��់អុក្នុគិត។ ក្រុពិះគុ�រ�ស្ទ់ក្រុពិះ បា�នុំ
ក្រុ�ទាំ�នុំមក្នុមេយូ�ងតា�មរយូៈពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ  បា�នុំនា�ំមេយូ�ងមក្នុក្រុពិះវិិ��រ រចនា�ជំីវិិតមេយូ�ង
តា�មរយូៈក្នុមមវិីធីីផ្នែ�ល់មេយូ�ងបា�នុំចូល់រួម មេ��យូក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�មេនុំះផ្នែ�រ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំបា�នុំនា�ំមេយូ�ង 
មក្នុ�ល់់�ុ�រ ថាី�យូមេយូ�ងមេ��ក្រុពិះ «មេ��យូមេស្ទចក្នុីីស្ទងឃឹមយ៉ាា�ងជា�ក្នុ់ចាស្ទ់ ចំមេ��ះកា�ររស្ទ់មេឡឹ�ង 
វិិញឹមេ��កា�នុំ់ជំីវិិតអស្ទ់ក្នុល់ី តា�មរយូៈក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។»8 

79 “A Service of Death and Resurrection,” UMBOW, 141.

80 UMBOW, 141.
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ក្រុស្ទីភឺគីនុំស្ទ៍ ណៃនុំស្ទក្នុល់វិិទឹាល់័យូមេមថូូឌីីស្ទទខា�ងតី�ង (Perkins School of Theology, Southern 

Methodist University). មេលា�ក្នុ��ិិត Stamm ជា�មេអល់ឌីឺ (Elder) ណៃនុំនុំិកា�យូយូូណៃ�ធីីតមេមថូូ
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