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ម្បាត់ិការ

មេស្ទចក្នុីីមេ�ី�ម

ស្ទមបត់ដែ�លចាៅក្នុ់រឹឹស្ទក្នុុ�ងកាៅរឹស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ

	 អំំមេ�ៅយូទាៅនុំរឹបស្ទ់ក្រុពិះ

	 ស្ទមបត់មេធីើ�ក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍

មេ�ៅលកាៅរឹ�៍ដែ�លមាៅនុំ�ូច�ុៅនុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំអំនុំីរឹនុំិកាៅយូ

	 ប�ិមេស្ទធីនុំ៍អំំមេពិ�បាៅប	នុំិងក្រុបឆាំៅំងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់

	 កាៅរឹក្រុបកាៅស្ទទឹទឹួលក្រុពិះក្រុគីស្ទទជាៅក្រុពិះស្ទមេ��ះៅះ	ទឹុក្នុចិតី�ល់ក្រុពិះគុ�ក្រុទឹង់	នុំិង	បមេក្រុម�ក្រុទឹង់

ជាៅក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់

	 តាំៅំងចិតីជាៅមួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	នុំិងក្រុពិះបនុំទ�ល

ស្ទមបត់ដែ�លទាៅក្នុ់ទឹង	នុំិងកាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅជាៅក្នុ់លាៅក្នុ់�ៅមួយូ

	 កាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមក្នុបមេក្រុម�ជាៅយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ

	 កាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមក្នុបមេក្រុម�ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	ជាៅស្ទមាៅជំិក្នុណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងតំបនុំ់

ស្ទំរាៅប់កាៅរឹអាៅនុំមេ�េងមេទឹៀត

អំំពិីអំុក្នុនុំិពិនុំធ
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សេសចូកី�សេ�ី�ម្ប

ស្វាើៅគមនុំ៍	មក្នុកាៅនុំ់កាៅរឹពិិភាៅក្នុា�ុៅណៃនុំស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុ	ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ។	ក្រុបដែហ
លអំុក្នុពិិចាៅរឹ�ៅចូលជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេនុំះ	មេ�ៅយូក្រុបកាៅស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿរឹបស្ទ់អំុក្នុជាៅស្វាៅធាៅរឹ
�ៈ។	អំុក្នុក្រុបដែហលជាៅបី�រឹមេចញពិី	នុំិកាៅយូក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទ័ទឹមេ�េង	ឬក្រុបដែហលអំុក្នុជាៅស្ទមាៅជំិក្នុយូូណៃ�ធីី
តមេមថូូឌីីស្ទទជាៅយូូរឹមក្នុមេហ�យូ។	មេទាៅះក្នុុ�ងក្នុរឹ�ី�ៅក្នុ៏មេ�ៅយូ	កាៅរឹគិតពិីស្ទមបត់មេនុំះ	
ជាៅកាៅរឹស្ទំខាៅនុំ់�ៅស្ទ់	មេក្រុ�ៅះវាៅអាៅច	មេអាៅយូមេយូ�ងស្វាះៅល់មេ�ៅគំមេរាៅងស្ទំរាៅប់កាៅរឹ�ៅរឹបមេងើ�តស្ទិស្ទេក្រុគីស្ទទ
បរឹិស្ទទឹទ។

មេ�ៅងតាំៅមមេស្ទៀវមេ�ៅវិនុំ័យូ	ណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	ស្ទមាៅជំិក្នុស្ទនុំា	ស្ទំរាៅប់�ូចខាៅងមេក្រុកាៅម
មេនុំះ។

1. មេ��មបីក្រុបឆាំៅំងនុំិងអំំ�ៅចណៃនុំមេស្ទចក្នុីីអាៅក្រុក្នុក្នុ់	ប�ិមេស្ទធីនុំ៍អំំ�ៅចស្វាៅតាំៅំងដែ�លមាៅនុំក្នុុ�ង
ពិិភពិមេលាៅក្នុមេនុំះ	នុំិងស្វាៅរឹភាៅពិបាៅប។

2. មេ��មបីទឹទឹួលបាៅនុំមេស្ទរឹីភាៅពិ	នុំិងអំំ�ៅចដែ�លក្រុពិះក្រុបទាៅនុំមេអាៅយូមេគ	មេ��មបីមេគអាៅច	
ក្រុបឆាំៅំងកាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់	ភាៅពិអំយូុតីិធីម៌	នុំិងកាៅរឹមេក្នុៀបស្ទងើត់។

3. មេ��មបីក្រុបកាៅស្ទថៅក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	ជាៅក្រុពិះស្ទមេក្រុ�ះៅះ	ទឹុក្នុចិតីទាៅំងក្រុស្ទុង�ល់ក្រុពិះគុ�ក្រុទឹង់	នុំិង
ស្ទនុំាថៅបមេក្រុម�ក្រុទឹង់�៏ជាៅក្រុពិះ។

4. មេ��មបីបនុំីភាៅពិមេស្វាមៅះក្រុតង់ជាៅមួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំបរឹិស្ទុទឹធរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មេហ�យូបមេក្រុម�ជាៅ	
អំុក្នុតំ�ៅងរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	ក្នុុ�ងពិិភពិមេលាៅក្នុ។

5. មេ��មបីមេស្វាមៅះស្ទម័ក្រុគ	ជាៅមួយូក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មេហ�យូ
មេធីើ�កាៅរឹក្រុគប់�ាៅងដែ�លមេគអាៅចមេធីើ�បាៅនុំ	មេ��មបីពិក្រុងឹងពិនុំធក្នុិចារឹបស្ទ់មេគ

6. មេ��មបីចូលរឹួមក្នុុ�ងពិនុំធក្នុិចារឹបស្ទ់មេគ	តាំៅមរឹយូៈកាៅរឹអំធីិស្វា្ៅនុំ	វតីមាៅនុំ	អំំមេ�ៅយូទាៅនុំ	
កាៅរឹបមេក្រុម�	នុំិងស្ទមរឹបន្ទាទៅល់

7. មេ��មបីទឹទឹួល	នុំិងក្រុបកាៅស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	ដែ�លមាៅនុំដែចងក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹ	ទាៅំង
ស្ទញ្ញាាៅថូមី	នុំិងស្ទញ្ញាាៅចាៅស្ទ់។1

1 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012 (Nashville: សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 2012), �ថាៅ

ខ�័័ 217, ទំំពុ័រ 153. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរអន័ុញ្ញាាៅតិ 
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មេយូ�ងនុំឹងពិិភាៅក្នុាពិីចំ�ុចទាៅំងមេនុំះមីងមួយូៗ។

ស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិមេនុំះ	ប�ាៅញពិីកាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅរឹបស្ទ់
ក្រុពិះ	ឲ្យយកាាៅយូជាៅស្ទិស្ទេ។	ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	ចង់ឲ្យយមេយូ�ងបំមេពិញ
កាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅទាៅំងមេនុំះ	មេ�ៅក្រុគប់ក្នុដែនុំាងដែ�លមេយូ�ងមេ�ៅ	
នុំិងក្រុគប់កាៅរឹដែ�លមេយូ�ងមេធីើ�។	�ូចជាៅអំុក្នុបមេងើ�តចលន្ទាៅ
រឹបស្ទ់មេយូ�ង	មេលាៅក្នុ	ចនុំ	មេវស្ទាី	មេយូ�ងមេជំឿថៅ	«ពិិភពិមេលាៅក្នុ	
ជាៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់មេយូ�ង»2	ដែ�លមាៅនុំនុំ័យូថៅ	មេយូ�ងមិនុំ
គួរឹ�ៅមេធីើ�រឹបងជំុំវិញទឹីក្រុបជំុំរឹបស្ទ់មេយូ�ង	នុំិងមិនុំក្រុតូវ�ៅក្នុ់
រឹន្ទាៅំង	មេ�ៅទឹីដែ�លមេយូ�ងក្រុតូវមេ�ៅងចាៅប់មេន្ទាៅះមេទឹ។	
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំចូលរឹួមក្នុុ�ងមេបស្ទក្នុក្នុមមរឹបស្ទ់ក្រុពិះ	នុំិងជាៅ
ស្ទមរឹបន្ទាទៅល់	មេហ�យូមិនុំដែមនុំឈប់មេ�ៅក្រុតឹមមាៅត់ទាើៅរឹក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
ដែ�រឹ។	មេយូ�ងទឹទឹួលយូក្នុពិនុំធក្នុិចាទាៅំងមេនុំះ	មេ�ៅកាៅនុំ់ពិិភពិមេលាៅក្នុ	មេហ�យូមេយូ�ងក្នុ៏�ឹងដែ�រឹថៅ	កាៅរឹបមេងើ�ត
ស្ទិស្ទេ	គឺចាៅប់មេ�ី�មមេចញពិី	តំបនុំ់រឹបស្ទ់មេយូ�ង។	មេយូ�ងក្រុតូវបាៅនុំក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅ	មេអាៅយូប�ាៅញមេស្ទចក្នុីី
ជំំមេនុំឿរឹបស្ទ់មេយូ�ង	ក្នុុ�ងចំមេ�ៅមក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	នុំិងស្ទហគមនុំ៍	នុំិងក្នុុ�ងចំមេ�ៅមមនុំុស្ទេដែ�លក្នុំពិុងជំួប
បញ្ញាាៅ	នុំិងក្នុុ�ងចំមេ�ៅមអំុក្នុដែ�ល	ស្វាះៅល់ពិីចំនុំុចមេ�េ�យូរឹបស្ទ់មេយូ�ង។	ក្នុិចាកាៅរឹក្រុស្ទឡាៅញ់ក្រុពិះ	នុំិង
មនុំុស្ទេ	ចាៅប់មេ�ី�មមេចញពិីកាៅរឹក្រុស្ទឡាៅញ់	អំុក្នុជំិតខាៅង	នុំិងស្ទមាៅជំិក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់មេយូ�ង។	ស្ទមបត់
ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិមេនុំះ	មេ�ៅមេអាៅយូមេយូ�ងអំនុំុវតីនុំ៍	ទាៅំងក្នុុ�ងស្ទក្នុលមេលាៅក្នុ	នុំិងក្នុុ�ងតំបនុំ់។

មេពិលមេយូ�ងស្ទូមឲ្យយនុំ�ៅមាុៅក្នុ់ស្ទបត់	វាៅរឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	កាៅរឹចូលជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	មាៅនុំ
មេ�ៅលកាៅរឹ�៍ជាៅក្នុ់លាៅក្នុ់។	ជំួនុំកាៅលមេយូ�ងចង់ប�ិមេស្ទធីនុំ៍កាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមេនុំះ។	ដែតស្ទូមចាៅំថៅ	អំុក្នុ
មិនុំដែមនុំទឹទឹួលបនុំទ�ក្នុមេនុំះដែតមាុៅក្នុ់ឯងមេទឹ។	អំុក្នុស្ទបត់ជាៅមួយូក្រុពិះគុ�រឹបស្ទ់ក្រុពិះ	មេ�ៅយូអំុក្នុ�ឹងថៅ
ក្រុពិះវិញ្ញាាៅ�បរឹិស្ទុទឹធ	�ីល់ក្នុំឡាៅំងឲ្យយអំុក្នុអាៅចមេធីើ�តាំៅមបាៅនុំ។	ស្ទូមនុំឹក្នុចាៅំពិីក្នុដែនុំាងដែ�លអំុក្នុឮ�ៅក្នុយ
ស្ទមបត់មេនុំះ។	�ំ�ំក្រុស្ទង់មេចញពិីមេស្ទៀវមេ�ៅវិនុំ័យូ	មេក្រុ�ៅះស្ទមបត់ជាៅនុំិតិវិធីីក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់មេយូ�ង។	
តាំៅម�ា�វចាប់	វាៅស្ទំខាៅនុំ់�ៅស្ទ់ក្នុុ�ងកាៅរឹដែ�លមេយូ�ងរាៅប់អំុក្នុ�ៅមាុៅក្នុ់ជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	នុំិង
កាៅរឹដែ�លអំុក្នុមេន្ទាៅះចូលជាៅស្ទមាៅជំិក្នុ។	ដែតមាៅនុំស្ទមាៅជំិក្នុមេមថូូឌីីស្ទទជាៅមេក្រុច�នុំដែ�លមិនុំបាៅនុំអាៅនុំ
មេស្ទៀវមេ�ៅវិនុំ័យូ	មេក្រុ�ៅះមេគ	ចង់អាៅនុំអំើីដែ�លមាៅនុំភាៅពិទាៅក្នុ់ទាៅញជាៅង	�ូចជាៅរឹមេបៀបមេក្រុប�មាាៅស្ទុីនុំមេលៀង
ចាៅនុំ	ឬបទឹអំធីិបាយូ	រឹបស្ទ់មេលាៅក្នុ	ចនុំ	មេវស្ទាី។	ភាៅគមេក្រុច�នុំ	មេយូ�ងឮ�ៅក្នុយស្ទមបត់មេនុំះ	ក្នុុ�ងក្នុមមវិធីី
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	គឺលំអាៅនុំ	ណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	កាៅរឹក្រុបកាៅស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ	កាៅរឹរឹំលឹក្នុពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	នុំិង

2 From “Journal from August 12, 1738, to November 1, 1739, “ by John Wesley, in The 

Works of John Wesley, Volume I (Zondervan Publishing House, reproduced from an 1872 

edition), page 201. 
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កាៅរឹមេ�ទរឹស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិ។3	មេនុំះជាៅបរឹិបទឹមេ��ម	ណៃនុំស្ទមបត់មេនុំះ។	ស្ទូមមេយូ�ងពិិចាៅរឹ�ៅពិីអំតថនុំ័យូ	នុំិង
ស្វាៅរឹៈស្ទំខាៅនុំ់	ណៃនុំបរឹិបទឹពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។

3 សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ (Nashville: សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 1989), ទំំពុ័រ 32-54. 

�ំ�ៅើ់កាៅរផ្លាាៅ�់ើូ�ពុិធីីដែ�លតក្រុមូវសៀ�ៅយមហាៅ�ន័ិិបាៅទំ��លឆ្នាំំៅំ 2008 ដែ�លមាៅន័ដែចង�ិ�ងសៀ�ៀវសៀ�ៅសៀន័ះ �ូម

សៀម�ល “New Membership Vows and Ritual (Revised and Corrected)” http://www.gbod.org/

lead-your-church/ membership/resource/new-membership-vows-and-ritual-revised-and-

corrected Accessed August 29, 2013.  
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សម្បបត់់ដែ�លចាាក់រឹសកុ�ងកាារសន្យាានៃន្យាពី�ធី�
ជ្រជិម្បុជិទឹឹក

អំំសេ�ាយទាាន្យារបស់ជ្រពីះ

ស្វាៅរឹៈស្ទំខាៅនុំ់មេទឹវវិទឹា	នុំិងដែ�ុក្នុវិញ្ញាាៅ�	មាៅនុំដែចងក្នុុ�ងក្នុមមវិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុណៃនុំនុំិកាៅយូយូូណៃ�ធីីតមេមថូូ
ឌីីស្ទទ។	ក្រុគប់ទាៅំងកាៅរឹតាំៅំងចិតីណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាចំមេ�ៅះក្រុពិះ	នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	ចាៅក្នុ់ឬស្ទក្នុុ�ងអំំមេ�ៅយូទាៅនុំ
ណៃនុំ	ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។	មេយូ�ងក្រុស្ទឡាៅញ់ក្រុពិះ	នុំិងក្រុស្ទឡាៅញ់�ុៅមេ�ៅវិញមេ�ៅមក្នុ	មេក្រុ�ៅះក្រុពិះក្រុស្ទឡាៅញ់
មេយូ�ងមុនុំ	(យូាូហាៅនុំ	៤៖១០-១១)។	មេពិលដែ�លមេយូ�ងន្ទាៅំក្នុូនុំមេក្នុមងមក្នុទឹទឹួលពិិធីីបុ�យក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	
អំុក្នុធាៅន្ទាៅរឹបស្ទ់មេគ	នុំឹងក្រុតូវក្រុបកាៅស្ទពិីស្ទមបត់បី�ំបូង	(ទឹំពិ័រឹ១)។	បន្ទាទៅប់មក្នុ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាៅំងមូល	រឹួម
ទាៅំងអំុក្នុធាៅន្ទាៅ�ង	ក្រុបកាៅស្ទពិីមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	មេ�ៅយូអាៅនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿស្វាៅវ័ក្នុ។	
ចាៅប់មេ�ី�មមេ�ៅយូកាៅរឹអំធីិស្វា្ៅនុំ	មេ�ៅយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំឹក្នុចាៅំពិីមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ��ះៅះរឹបស្ទ់ក្រុពិះ	នុំិងស្ទូមមេអាៅយូកាៅរឹ
ស្ទមេ��ះៅះមេនុំះបនុំីតាំៅមរឹយូៈពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	ក្នុុ�ងក្រុពិះវិហាៅរឹ។	រឹួចមេធីើ�ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុដែតមីង។	មេ�ៅង
តាំៅមក្នុមមវិធីីរឹបស្ទ់មេយូ�ង	ក្នុុមាៅរឹទាៅំងមេនុំះ	គួរឹទឹទឹួលពិិធីីមេលៀងក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់មេ�ៅណៃថូៃមេន្ទាៅះដែតមីង	មេទាៅះបីជាៅ
មេគមិនុំទាៅនុំ់អាៅចនុំិ�ៅយូពិីកាៅរឹតាំៅំងចិតី	ជំួយូក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មេ�ៅយូ�ា�នុំឯងផ្ទាទៅល់ក្នុ៏មេ�ៅយូ។4	ជាៅយូូណៃ�ធីី
តមេមថូូឌីីស្ទទ	មេយូ�ងមេជំឿថៅក្នុុមាៅរឹអាៅច	ទឹទឹួលពិិធីីមេលៀងក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់ជាៅមួយូមេយូ�ង	មេ�ៅយូទឹទឹួល
រឹូបកាៅយូ	នុំិងមេលាៅហិតក្រុពិះក្រុគីស្ទទ		ដែ�លមេធីើ�ឲ្យយមេគ	ជាៅដែ�ុក្នុមួយូណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	(១	ក្នុូរឹិនុំថូូស្ទ	១១៖២៣
-១២៖៣០)។	មេយូ�ងមេ�ៅក្នុុមាៅរឹទាៅំងអំស្ទ់មេនុំះ	ជាៅ	«ស្ទមាៅជំិក្នុ	ដែ�លបាៅនុំទឹទឹួលពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ»។	
មេយូ�ងមិនុំទាៅនុំ់មេ�ៅពិួក្នុមេគថៅ	«ស្ទមាៅជំិក្នុ	ដែ�លក្រុបកាៅស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ»	ដែ�លជាៅអំុក្នុអាៅច�ឹក្នុន្ទាៅំ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	នុំិងរឹំពិឹងថៅជំួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	តាំៅមពិនុំធក្នុិចាមេ�េងៗ។	មេទាៅះជាៅ�ាៅង�ៅក្នុ៏មេ�ៅយូ	មេយូ�ងរាៅប់
ក្នុុមាៅរឹទាៅំងមេនុំះថៅជាៅដែ�ុក្នុណៃនុំក្រុគួស្វាៅរឹក្រុពិះ។5	តួន្ទាៅទឹីមេនុំះ	ជាៅ	«អំំមេ�ៅយូទាៅនុំរឹបស្ទ់ក្រុពិះ»	«ដែ�ល�ីល់
មក្នុមេយូ�ងមេ�ៅយូមិនុំគិតណៃថូា»។6

មេប�អំុក្នុធាៅន្ទាៅរឹក្នុាស្ទមបត់រឹបស្ទ់មេគបាៅនុំលអ	ស្ទមាៅជំិក្នុដែ�លបាៅនុំទឹទឹួលពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុមេនុំះ	នុំឹងរឹីក្នុ

4 �ូមសៀម�លពុិធីីកាៅរ�ិ�ង «សៀ�ច�ូី�ន័�ៅពុិធីីក្រុជំមុជំទំឹ�II, ពុិធីីក្រុជំមុជំទំឹ��ក្រុមាៅើ់�ុមាៅរ ន័ិងអិ�ដែ�លមិន័អាៅច

សៀ�ើ�យ�ំន័ួរបាៅន័សៀ�ៅយខើ�ន័ឯង» សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ (Nashville: សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូ

ឌីី�ទ, 1989), ទំំពុ័រ 43.  

5 “By Water and the Spirit: A United Methodist Understanding of Baptism,” The Book of 

Resolutions of the United Methodist Church, 2012 (Nashville: សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 

2012), ទំំពុ័រ 937-38. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរអន័ុញ្ញាាៅតិ។ �ូមសៀម�ល សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 

2012. (Nashville, Tennessee: សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 2012), �ថាៅខ�័័214-26.  

6 សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ ទំំពុ័រ៣៩។ Baptismal Covenant I from Baptismal 

Covenants I, II ©1976, 1980, 1985, 1989, សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ.  
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ធីំធាៅត់	មេ��ងក្នុុ�ងបរឹិបទឹណៃនុំជំីវិតក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	ដែ�លមេគនុំឹងមេរឹៀនុំពិីមេរឹឿងក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹ	នុំឹងអំភិវឌីឍនុំ៍ជំីវិតណៃនុំ
កាៅរឹអំធីិស្វា្ៅនុំ	នុំិងកាៅរឹបំមេរឹ�។	មេយូ�ងស្ទងឹឹមថៅ	មេគយូល់ថៅក្រុពិះគម្ីរឹជាៅមេរឹឿងណៃនុំក្រុគួស្វាៅរឹរឹបស្ទ់មេគ	
កាៅរឹអំធីិស្វា្ៅនុំ	នុំិងកាៅរឹបមេក្រុម�	គឺជាៅ�ា�វណៃនុំជំីវិតរឹបស្ទ់មេគ។	មេយូ�ងស្ទងឹឹមថៅពិួក្នុមេគនុំឹងមក្នុទឹទឹូលពិិធីី
មេលៀងក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	ដែ�លមេគមេរឹៀនុំពិីកាៅរឹអំរឹក្រុពិះគុ�	នុំិងកាៅរឹទឹទឹួលអំំមេ�ៅយូទាៅនុំរឹបស្ទ់ក្រុពិះ។	មេយូ�ង
ស្ទងឹឹមថៅ	បទឹពិិមេស្វាៅធីនុំ៍ណៃនុំកាៅរឹថើៅយូបងះំជាៅក្រុក្នុុម	នុំឹងជំួយូមេអាៅយូមេគមាៅនុំក្រុបាៅជាំៅមក្នុពិីក្រុពិះ	ក្នុីីមេមតាំីៅ
ក្នុរឹុ�ៅ	នុំិងភាៅពិយូុតីិធីម៌។	មេយូ�ងមេជំឿថៅ	មេ�ៅមេពិល�ៅមួយូ	មេគនុំឹងរឹីក្នុចំមេរឹ�នុំ	មេហ�យូអាៅចមេធីើ�កាៅរឹ
ក្រុបកាៅស្ទជំំមេនុំឿ	នុំិងទឹទឹួលយូក្នុស្ទមបត់ដែ�លអំុក្នុធាៅន្ទាៅរឹបស្ទ់មេគបាៅនុំមេធីើ�	នុំិងមេធីើ�ស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិ	
ណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់មេគ	(ទឹំពិ័រឹ	២៤-២៧)។	មេទាៅះជាៅមេពិលដែ�លគមេធីើ�ស្ទមបត់ទាៅំងមេន្ទាៅះ	មេគនុំឹងក្រុតូវបាៅនុំ
រឹំលឹក្នុពិីកាៅរឹមេធីើ�តាំៅមស្ទមបត់	ដែ�លចាៅក្នុ់ឬស្ទក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�រឹបស្ទ់ក្រុពិះ។	

រាៅល់ស្ទមបត់រឹបស្ទ់មេយូ�ងចាៅក្នុ់រឹឹស្ទក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�	ដែ�លបាៅនុំ�ីល់មក្នុតាំៅមរឹយូៈពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ។	ក្នុុ�ង
មេពិល�ៅមួយូ	ក្រុបដែហលមាៅនុំអំុក្នុដែ�លថើៅយូ�ា�នុំមេពិលមេនុំះចំនុំួនុំពិីរឹន្ទាៅក្នុ់	នុំឹងក្រុតលប់មក្នុកាៅនុំ់អាៅស្វាុៅ	
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មេ��មបីបី�រឹស្ទមបត់អាៅ�ៅហ៍ពិិ�ៅហ៍។	ណៃថូៃ�ៅមួយូ	ពិិធីីមេនុំះនុំឹងរឹំលឹក្នុ
ពិួក្នុមេគថៅ	មេគ	«ចូលក្នុុ�ងស្ទម្័នុំធមេមក្រុតីដែតមួយូតាំៅមរឹយូៈក្រុពិះគុ�ណៃនុំក្រុពិះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ...	ដែ�ល
ទឹទឹួលស្វាះៅល់ក្នុុ�ងពិិធីីបុ�យក្រុជំមុជំទឹឹក្នុរឹបស្ទ់អំុក្នុ។»7	ក្រុបដែហលណៃថូៃ�ៅមួយូ	មាៅនុំមាុៅក្នុ់ក្នុុ�ងចំមេ�ៅម
ពិួក្នុមេគ	ឮកាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមេអាៅយូចូលមក្នុក្នុុ�ងពិនុំធក្នុិចាចាៅក្នុ់មេក្រុបងតាំៅំង	មេហ�យូចាៅប់មេ�ី�ម�ំមេ��រឹកាៅរឹ
គិតពិិចាៅរឹ�ៅ	នុំិងមេរឹៀបចំ�ា�នុំចូលក្នុុ�ងពិិធីីចាៅក្នុ់មេក្រុបងតាំៅំងណៃនុំមហាៅស្ទនុំុិបាៅតក្រុបចាៅំឆាំុៅំ។	មុនុំមេពិល
ដែ�លមេគទឹទឹួលបាៅនុំមេក្រុបងតាំៅំង	មេលាៅក្នុអំភិបាៅលនុំឹងរឹលឹក្នុមេគ	នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាៅំងមូល	ឲ្យយចាៅំពិី	«ពិិធីី

7 “ពុិធីីអាៅពាៅហ៍៍ពុិពាៅហ៍៍ក្រុ�ី�ទើរិ�ទំទ” ពុីសៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ ទំំពុ័រ៨៦៥ © 1989, សៀ�ៅងពុុមពយូ

ណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ  
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ក្រុជំមុជំរឹបស្ទ់អំុក្នុ	នុំិងកាៅរឹអំរឹក្រុពិះគុ�»8	។	ពិិត�ៅស្ទ់	ពិិធីីក្រុជំមុជំ	គឺជាៅក្រុគឹះស្ទំរាៅប់ក្រុគប់
អំំមេ�ៅយូទាៅនុំណៃនុំពិនុំធក្នុិចា។	មេពិលដែ�លមេគ�ៅមាុៅក្នុ់ស្វាាៅប់	ក្រុក្នុុមក្រុគួស្វាៅរឹ	នុំិងមិតីភក្រុក្នុ័	នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
ទាៅំងមូល	នុំឹងក្រុតូវបាៅនុំរឹំលឹក្នុពិីមេស្ទចក្នុីីស្ទងឹឹមអំស្ទ់ក្នុលប	ដែ�លមិនុំដែមនុំមាៅនុំក្នុុ�ងបញ្ជីីីរឹណៃនុំកាៅរឹដែ�ល
មេគបាៅនុំមេធីើ�	ដែតមាៅនុំក្នុុ�ងអំំមេ�ៅយូទាៅនុំ	រឹបស្ទ់ក្រុពិះ	ដែ�លបាៅនុំក្រុបទាៅនុំឲ្យយមេ�ៅយូឥតគិតថូ្	
ក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំ។	មេពិលមេយូ�ងថើៅយូស្ទពិើមេ�ៅកាៅនុំ់	ក្រុពិះក្នុុ�ងពិិធីីបញ្ជីា�ះស្ទពិើ	មេយូ�ងនុំិ�ៅយូថៅ	
«�ូចក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំ	មេយូ�ងបាៅនុំថើៅយូ�ៅត់�ល់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	�ូមេចុះ	ក្នុុ�ងក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	ស្ទូមមេអាៅយូ�ៅត់បាៅនុំ
ក្រុគប��តប់មេ�ៅយូស្ទិរឹីលអក្រុទឹង់។»9

	កាៅរឹមេធីើ�ស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិ	ក្នុុ�ងបរឹិបទឹណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	រឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	ក្រុគប់កាៅរឹ
តាំៅំងចិតីក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	ចាៅក្នុ់ឬស្ទក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�រឹបស្ទ់ក្រុពិះ។	មេយូ�ងទឹទឹូចថៅ	មនុំុស្ទេមិនុំក្រុគប់លក្នុ័័�	
ទឹំន្ទាៅក្នុ់ទឹំនុំងរឹបស្ទ់មេយូ�ងរឹមេញារឹណៃញ	មេយូ�ងមិនុំបាៅនុំអំរឹគុ�ចំមេ�ៅះអំើីដែ�លមេយូ�ងមាៅនុំ	មេយូ�ងក្រុចដែ�នុំ
ចំមេ�ៅះអំើីដែ�លមេយូ�ងអំត់មាៅនុំ។	មេយូ�ងបំផ្ទាាៅញមេក្នុរឹ៍��ំដែ�លរឹបស្ទ់មេយូ�ង	រឹួមមាៅនុំទាៅំងក្រុ�ៅប់ទាៅំងរឹបស្ទ់
ស្ទពិើស្វាៅរឹមេពិ�រឹដែ�លក្រុទឹង់បមេងើ�ត	មេហ�យូដែថូមទាៅំងក្រុពិះន្ទាៅមក្រុទឹង់មេទឹៀត�ង។	មេទាៅះមេយូ�ង�ំ
�ាៅង�ៅក្នុ៏មេ�ៅយូ	កាៅរឹ�ំមេ�ៅះក្រុស្វាៅយូបញ្ញាាៅទាៅំងមេន្ទាៅះ	បរាៅជំ័យូមេ�ៅវិញ។	ជំួនុំកាៅល	មេយូ�ងមេធីើ�ឲ្យយ
បញ្ញាាៅទាៅំងមេន្ទាៅះកាៅនុំ់ដែតអាៅក្រុក្នុក្នុ់។	�ូចជាៅស្ទវក្នុេបាុលបាៅនុំស្ទរឹមេស្ទរឹ	«�ំ�ំមិនុំយូល់ពិីស្ទក្នុមមភាៅពិរឹបស្ទ់�ំ�ំ
មេទឹ។	�ំ�ំមិនុំមេធីើ�អំើីដែ�ល�ំ�ំចង់មេធីើ�	ដែត�ំ�ំមេធីើ�អំើីដែ�ល�ំ�ំស្ទអប់»	(រឹូូម	៧៖១៥)។	ដែតមេយូ�ងមិនុំមេបាៅះបង់មេចាៅល
មេអាៅយូអំស្ទ់ស្ទងឹឹមមេន្ទាៅះមេទឹ។	ដែ�លមេយូ�ងតាំៅមមេលាៅក្នុ	ចនុំ	មេវស្ទាី	មេយូ�ងជាៅមេមថូូឌីីស្ទទ	មេជំឿមេល�ក្រុពិះគុ�
�ំបូង	ដែ�លមាៅនុំនុំ័យូថៅ	ក្រុពិះគុ�ដែ�ល�ីល់មេអាៅយូមេយូ�ងតាំៅំងពិីមុនុំ	ដែ�លមេធីើ�ឲ្យយកាៅរឹបមេងើ�តស្ទិស្ទេ
មេក្នុ�តមាៅនុំមេ��ង។	មេយូ�ងទឹទឹួចថៅ	ក្រុពិះវិញ្ញាាៅ�ក្នុំពិុងមេធីើ�កាៅរឹ	ន្ទាៅំមេយូ�ងនុំិងអំុក្នុ�ណៃទឹមក្នុចំមេ�ៅះក្រុពិះ	�ៅំ
ស្ទុបិនុំីបរឹិស្ទុទឹធក្នុុ�ងចិតីមេយូ�ង។	មេយូ�ងមាៅនុំមេស្ទរឹី	មេ��មបីទឹទឹួលបាៅនុំក្រុពិះគុ�	ដែតមេប�មេយូ�ងស្ទហកាៅរឹ�៍
ជាៅមួយូក្រុពិះ	ក្នុុ�ងជំីវិតរឹបស្ទ់មេយូ�ង	កាៅរឹលអជាៅមេក្រុច�នុំអាៅចមេក្នុ�តមេ��ង។	�ូមេចុះមេយូ�ងមេជំឿថៅ	មេយូ�ងអាៅច
រឹក្នុាស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិមេនុំះបាៅនុំ	បាុដែនុំីមេយូ�ង�ឹងថៅ	មេយូ�ងមេធីើ�កាៅរឹមេនុំះមេ�ៅយូមេស្ទចក្នុីីមេមតាំីៅក្នុរឹុ�ៅ
រឹបស្ទ់ក្រុពិះ	នុំិងមេស្ទចក្នុីីអំធីិស្វា្ៅនុំមេ�ៅយូជំំមេនុំឿ	រឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។

8 ពុិធីីពុន័ធ�ិចចក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 2013-2016 ដែ�លយល់ក្រុពុម ន័ិងដែ��ក្រុមួល សៀ�ៅយមហាៅ�ន័ិិបាៅ

ទំ��លឆ្នាំំៅំ 2012 សៀរៀើចំសៀ�ៅយ 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. (Nashville, Tennessee: 

The United Methodist Publishing House, 2012), 20. http:// www.gbod.org/content/

uploads/2013-2016OrdinalFINAL.pdf Accessed August 29, 2013.

9 “ពុិធីីើុ�យ�ពុវន័ិងកាៅររ�់សៀ��ងវិញ” ពុីសៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 870, ©1989 សៀ�ៅងពុុមពយូ

ណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 
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សម្បបត់់សេធីើ�កុ�ងសហគម្បន្យា៍

មេយូ�ងក្រុតូវកាៅរឹមេស្ទចក្នុីីអំធីិស្វា្ៅនុំទាៅំងមេនុំះ។	ដែ�លមេយូ�ងមេធីើ�ស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិមេនុំះ	ក្នុុ�ងបរឹិបទឹណៃនុំ
កាៅរឹ	ស្ទនុំាណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	ដែ�លរឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	មេយូ�ងមិនុំដែមនុំមេធីើ�កាៅរឹមេនុំះមេ�ៅយូមាុៅក្នុ់ឯងមេន្ទាៅះមេទឹ	
ដែតមេយូ�ងមេធីើ�ជាៅមួយូអំុក្នុ�ណៃទឹ។	យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទយូល់ថៅ	ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	មេធីើ�មេ��ងក្នុុ�ងបរឹិបទឹ	ណៃនុំ
ក្នុមមវិធីីថើៅយូបងះំក្នុុ�ងក្រុពិះវិហាៅរឹ។	�ៅក្នុយស្ទមបត់មេធីើ�មេ�ៅទឹីស្វាៅធាៅរឹ�ៈ	មាៅនុំក្រុគីស្ទទបរឹស្ទ័ទឹ�ណៃទឹមេទឹៀតជាៅ
ស្វាៅក្នុេី	មេហ�យូមេគក្រុតូវបាៅនុំស្ទូមមេអាៅយូជំួយូ�ៅំ�ៅរឹ	ស្ទមាៅជំិក្នុថូមី	ក្នុុ�ងមេពិលដែ�លស្ទមាៅជំិក្នុថូមីមេនុំះ	នុំិងមេធីើ�
�ូច�ុៅដែ�រឹ។	ស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំស្ទបត់មេ��ងវិញ។	

ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមួយូចំនុំួនុំ	�ីល់វិធីីមេ�េងមេទឹៀត	ដែ�លមេធីើ�ជាៅលក្នុ័�ៈឯក្នុជំនុំ	ក្នុុ�ងកាៅរឹស្ទបត់ចូលជាៅស្ទមាៅជំិក្នុ	
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	បាុដែនុំី	មេម�លមេ�ៅ�ូចជាៅមិនុំទឹំនុំង។	បរឹិបទឹពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	ស្ទមបត់រឹបស្ទ់ក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទ័ទឹគួរឹមេធីើ�
ក្នុុ�ងទឹីស្វាៅធាៅរឹ�ៈ	មេអាៅយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាៅំងមូលមេ��ញ។	មេនុំះមាៅនុំនុំ័យូថៅមេយូ�ងចូលរឹួមក្នុុ�ងកាៅរឹ�ៅរឹក្រុពិះ	
តាំៅមរឹយូៈស្វាៅក្នុេីរឹបស្ទ់មេយូ�ង។	កាៅរឹក្រុបកាៅស្ទជាៅស្វាៅធាៅរឹ�ៈអាៅចពិិបាៅក្នុ	ឬមេក្រុ�ៅះថុៅក្នុ់	ដែតក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
ស្ទនុំាថៅ	នុំឹងជំួយូកាៅរឹ�ៅរឹមេយូ�ង	នុំិងមេធីើ�ជាៅអំុក្នុជំំនុំួយូដែ�លចាៅំជំួយូមេល�ក្នុទឹឹក្នុចិតី�ល់មេយូ�ង	(មេហមេក្រុពិ�រឹ	
១២៖១-២).	

ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	មាៅនុំក្រុបវតីិ	នុំិងឬស្ទគល់	ជាៅអំនុំីរឹនុំិកាៅយូ	ដែ�លរឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	មេយូ�ងស្ទបត់ចូលក្នុុ�ង	
ស្ទហគមនុំ៍ក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	ពិីអំតីតកាៅល	នុំិងជាៅមួយូបងបអ�នុំក្រុបុស្ទក្រុស្ទី	ក្នុុ�ងស្វាៅខាៅណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំជំុំវិញ
ពិិភពិមេលាៅក្នុ។	មេពិលមេនុំះមេយូ�ងនុំឹងដែបរឹចំ�ៅប់អាៅរឹមម�៍រឹបស្ទ់មេយូ�ងចំមេ�ៅះស្ទមបត់ទាៅំងមេនុំះ	ដែ�ល
ប�ាៅញពិីមេក្នុរឹ៍��ំដែ�លក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទរឹបស្ទ់មេយូ�ង។
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សេ�ាលកាារណ៍៍ដែ�លមាាន្យា�ូចូ�ុាន្យាិងជ្រកុម្បជិំន្យាុំ
អំន្យាីរន្យាិកាាយ

ប�ិសេសធីន្យា៍អំំសេពី�បាាប ន្យាិងជ្របឆាំាំងអំំសេពី�អាាជ្រកក់

ស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិពិីរឹ�ំបូង	នុំិ�ៅយូពិីបញ្ញាាៅអំំមេពិ�បាៅប	នុំិងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់។	ស្ទមាៅជំិក្នុតក្រុមូវឲ្យយមេធីើ�
�ូចខាៅងមេក្រុកាៅម៖

ប�ិមេស្ទធីនុំ៍អំំ�ៅចណៃនុំវិញ្ញាាៅ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	បមេ�តញអំំ�ៅចណៃនុំអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់ក្នុុ�ង
ពិិភពិមេលាៅក្នុមេនុំះ	នុំិងស្វាៅរឹភាៅពិបាៅប	នុំិង

ទឹទឹួលស្ទិរឹីភាៅពិ	នុំិងអំំ�ៅចដែ�លក្រុពិះក្រុបទាៅនុំមេអាៅយូពិួក្នុមេគមេ��មបីក្រុបឆាំៅំងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	
ភាៅពិអំយូុតីិធីម៌	នុំិងកាៅរឹមេក្នុៀបស្ទងើត់។1

មេប�តាំៅមលំ�ៅប់លំមេ�ៅយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំស្ទម័យូមុនុំ	ដែ�លមេគមេ�ៅថៅ	ទឹមាាៅប់ស្វាៅវក្នុេ	ដែ�លចាៅក្នុ់រឹឹស្ទ		 	
«តាំៅំងពិីស្ទតវតេទឹីពិីរឹ»11	មេពិលដែ�លអំុក្នុ�ៅមាុៅក្នុ់ចង់ចូលជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុពិះវិហាៅរឹ	តាំៅមពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	
យូនុំីកាៅរឹណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំ	គឺចាៅប់មេ�ី�មមេចញពិីកាៅរឹស្វាៅរឹភាៅពិបាៅប។	អំុក្នុចមាំង	អំុក្នុថើៅយូបងះំរឹូបក្រុពិះ	អំុក្នុ
ក្នុំ�ិត	នុំិងអំុក្នុមេ�េងមេទឹៀត	ក្រុតូវបាៅនុំប�ះៅប់មេអាៅយូលះបង់ទឹំលាៅប់អំំមេពិ�បាៅបរឹបស្ទ់មេគភាាៅម	ឬមិនុំអំញ្ជីាឹង
មេទឹ	មេគអាៅចក្រុតលប់មក្នុស្វាៅរឹជាៅថូមី	មេពិលមេគមេក្រុតៀម�ា�នុំរឹួចរាៅល់។12	ចំមេ�ៅះមេលាៅក្នុ	oohn Wesley ក្នុុ�ង
ស្ទតីវតេទឹី១៨	�ៅត់ក្នុ៏បាៅនុំទាៅមទាៅរឹក្រុស្ទមេ�ៀង�ុៅមេនុំះដែ�រឹ	ស្ទំរាៅប់អំុក្នុដែ�លចង់កាាៅយូជាៅស្ទមាៅជំិក្នុមេមថូូ
ឌីីស្ទទ។	មេទាៅះជាៅមេមថូូឌីីស្ទទ	ស្ទម័យូមេ��មមិនុំមាៅនុំស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិដែមនុំ	ដែតមេគមាៅនុំ	«ចាប់ទឹូមេ�ៅ»	
មេហ�យូចាប់មេន្ទាៅះក្រុតូវឲ្យយអំុក្នុរាៅល់�ុៅមេ��រឹតាំៅម	«មេ��មបីឲ្យយមេគអាៅចរឹួច�ុតពិីមេស្ទចក្នុីី	វិន្ទាៅស្ទ	មេហ�យូឲ្យយមក្នុ
ទឹទឹួលបាៅនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ��ះៅះពិីអំំមេពិ�បាៅបរឹបស្ទ់មេគ។»13 ចាប់ទឹីមួយូ	តក្រុមូវឲ្យយស្ទមាៅជំិក្នុមិនុំមេធីើ�កាៅរឹ
អាៅក្រុក្នុក្នុ់	នុំិងមេជំៀស្ទវាៅងកាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់ក្រុគប់ដែបប�ាៅង។	មេលាៅក្នុ	មេវស្ទាី	បាៅនុំមេ�ៅកាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់មួយូចំនុំួនុំ

10 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 2012, �ថាៅខ�័័ 217, ទំំពុ័រ 153. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរ

អន័ុញ្ញាាៅតិ

11 Paul F. Bradshaw, Maxwell E. Johnson, and L. Edward Phillips. The Apostolic Tradition, 

A Commentary.  Edited by Harold W. Attridge (Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 

2002), 14.

12 Ibid., 88-93.

13 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012, �ថាៅខ�័័ 103, ទំំពុ័រ 72. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរអន័ុញ្ញាាៅតិ
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�ូចជាៅ	មាៅនុំទាៅស្ទក្នុរឹ	ចងកាៅរឹក្រុបាៅក្នុ់	កាៅរឹស្ទនុំទន្ទាៅដែ�លមិនុំស្ទមរឹមយ។14	តាំៅរាៅងមេនុំះមិនុំទាៅនុំ់នុំិ�ៅយូ
អំស្ទ់មេន្ទាៅះមេទឹ	ដែតវាៅប�ាៅញពិីកាៅរឹជាៅក្នុ់លាៅក្នុ់មួយូចំនុំួនុំ	ដែ�លទាៅក្នុ់ទឹងមេ�ៅកាៅរឹស្វាៅរឹភាៅពិបាៅប។	

អំុក្នុ�ាះគិតថៅ	កាៅរឹនុំិ�ៅយូពិីអំំមេពិ�បាៅប	នុំិងកាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់	ស្វាីៅប់មេ�ៅ�ូចជាៅកាៅត់មេទាៅស្ទមេពិក្នុ	បាុដែនុំី	
មតិភាៅគមេក្រុច�នុំគិតថៅ	កាៅរឹប�ិមេស្ទធីនុំ៍អំំមេពិ�បាៅប	នុំិងកាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់	គឺជាៅក្រុគឹះណៃនុំកាៅរឹ�ៅរឹក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	ពិិធីី	
ក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	តាំៅំងពិីស្ទម័យូមេ��ម	នុំិងស្ទម័យូមេនុំះ	មាៅនុំស្ទមបត់ក្រុស្ទមេ�ៀង�ុៅ	�ាះវាៅស្វាៅំញាំៅំជាៅងមេនុំះមេទឹៀ	
ត។	ឧទាៅហរឹ�៍	ពិិធីីរឹបស្ទ់កាៅតូលិក្នុ	ដែ�លមេ�ៅថៅ Christian Initiation of Adults (RCIA) 

ទាៅមទាៅរឹមេអាៅយូមាៅនុំកាៅរឹស្ទមេងើត�ាៅងហមត់ចត់	មេ�ៅណៃថូៃអាៅទឹិតយទឹី៣	ទឹី៤	នុំិងទឹី៥	ណៃនុំរឹ�ូវ Lent។	ក្នុុ�ង	
ពិិធីីមេនុំះ	ស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំអំធីិស្វា្ៅនុំថៅ	អំុក្នុដែ�លមេក្រុតៀម�ា�នុំក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	មាៅនុំស្ទិរឹីភាៅពិពិីណៃនុំមេស្ទចក្នុីី
ជំមំេនុំឿក្នុុ�ងក្រុពិះក្រុគសី្ទទ។15	កាៅរឹស្ទមេងើតមេនុំះ	គឺជាៅទំឹលាៅប់ណៃនុំកាៅរឹមេ�ញវិញ្ញាាៅ�អាៅក្រុក្នុក់្នុ	កុ្នុ�ងក្រុពិះវិហាៅរឹស្ទម័យូ	
មេ��ម។	មេប�កាៅរឹស្ទមេងើតមេនុំះមេធីើ�តាំៅមរឹមេបៀបក្រុតឹមក្រុតូវ	មេ�ៅយូ�មៅនុំមេប�ក្នុស្ទំដែ�ងចំដែលក្នុៗ	វាៅជាៅកាៅរឹ	
ទឹទឹួលស្វាះៅល់អំំមេពិ�បាៅប	នុំិងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	ដែ�លក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំិងក្រុតូវមេ�ៅះក្រុស្វាៅយូមេ�ៅយូមេស្ទចក្នុីីអំធីិស្វា្ៅនុំ។	

បន្ទាទៅប់ពិីស្ទតីវតេទឹី២០�៏កាៅចស្វាៅហាៅវ	ដែ�លមាៅនុំស្ទ��ះៅមមេលាៅក្នុពិីរឹ�ង	នុំិងកាៅរឹក្រុបល័យូពិូជំស្វាៅស្ទនុំ៍
មួយូចំនុំួនុំ	មេយូ�ងចាស្ទ់ជាៅយូល់	នុំិងទឹទឹួលស្វាះៅល់	អំំ�ៅចណៃនុំអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់។	ក្រុបវតីិស្វាៅស្ទនុំ៍ថូមីៗមេនុំះ	
ដែ�លនុំិ�ៅយូពិីភាៅរឹវក្នុមម	កាៅរឹវាៅយូក្រុបហាៅរឹណៃថូៃ១១	ដែ�ក្នុញ្ញាាៅ	ឆាំុៅំ២០០១	នុំិងកាៅរឹបំ�ទ�ះក្រុ�ៅប់ដែបក្នុមេ�ៅ
ឆាំុៅំ១៩៩៥	មេ�ៅទឹីក្រុក្នុុង Oklahoma បញ្ញាីៅក្នុ់កាៅនុំ់ដែតចាស្ទ់	ពិីអំំ�ៅចណៃនុំអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់។	ក្នុ៏�ូចជាៅកាៅរឹ
មេបៀតមេបៀនុំមេក្នុរឹ៍�មេភទឹក្នុុមាៅរឹ	មេ�ៅយូមនុំុស្ទេដែ�លអំុក្នុ�ងស្វាមៅនុំថៅមនុំុស្ទេលអ។	អំំមេពិ�បាៅប	នុំិង
អំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	ស្ទំឡាៅប់មនុំុស្ទេ	មេធីើ�មេអាៅយូក្រុបឡាៅក្នុ់ក្រុប��ស្ទចំមេ�ៅះកាៅរឹបមេងើ�តរឹបស្ទ់ក្រុពិះ	នុំិងក្រុបឆាំៅំង
ទឹស្ទេនុំៈវិស្ទ័យូ	ណៃនុំរាៅជំយរឹបស្ទ់ក្រុពិះ។	កាៅរឹដែ�លមេយូ�ងមេធីើ�មិនុំ�ឹងមិនុំឮ	
គឺជាៅកាៅរឹដែ�លមេយូ�ងយូល់ក្រុស្ទបមេអាៅយូកាៅរឹមេនុំះ	មេក្នុ�តមេ��ង	�ូមេចុះមេហ�យូបាៅនុំជាៅក្នុូនុំរឹបស្ទ់ក្រុពិះ	ក្រុតូវដែត
មេ�ៅអំំមេពិ�បាៅបនុំិងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់ឲ្យយចំឈ្	មេ��មបីមេយូ�ងអាៅចប�ិមេស្ទធីនុំ៍	នុំិងក្រុបឆាំៅំងវាៅ។

មេត�ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេធីើ�កាៅរឹក្រុបឆាំៅំងមេនុំះ	�ាៅង�ូចមេមីចមេ�ៅ?	មេត�វិធីីរឹបស្ទ់មេយូ�ង�ុស្ទពិីវិធីីរឹបស្ទ់អំុក្នុ	ដែ�លមេ�ៅ
ខាៅងមេក្រុ�ៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេទឹ?	មេពិលដែ�លជំនុំជាៅតិអាៅមេមរឹិក្នុ	គិតអំំពិីកាៅរឹក្រុបឆាំៅំងអំំមេពិ�រឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់	�ួរឹក្នុាលរឹបស្ទ់
មេយូ�ងគិតមេ�ៅ�ល់កាៅរឹក្រុបឆាំៅំងពិួក្នុ Nazi មេ�ៅយូបញ្ជីី�នុំក្នុងទឹ័ពិទមេក្នុមងៗ	មេ�ៅចាំងមេ�ៅ Normandy។	
មេយូ�ងក្រុបដែហលជាៅគិតពិីបាូលីស្ទ	នុំិងអំុក្នុពិនុំាត់អំគះីភ័យូ	មេ�ៅទឹីក្រុក្នុុង New York ដែ�លរឹត់ចូលមេ�ៅក្នុុ�ង
អាៅ�ៅរឹ World Trade Center ដែ�លជាៅកាៅរឹលះបង់ជំីវិតរឹបស្ទ់មេគ	មេ��មបីស្ទមេ��ះៅះជំីវិតអំុក្នុ�ណៃទឹ។	
ស្ទក្នុមមភាៅពិទាៅំងមេនុំះបាៅនុំនុំិ�ៅយូថៅ	«មេទឹ»	ចំមេ�ៅះកាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់។	អំុក្នុដែ�លបំមេរឹ�	មេម�លមេ��ញថៅ
កាៅរឹ�ៅរឹរឹបស្ទ់មេគ	គឺជាៅកាៅរឹប�ាៅញពិីភាៅពិជាៅស្ទិស្ទេរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។	មេទាៅះជាៅមាៅនុំកាៅរឹមេល�ក្នុទឹឹក្នុចិតី
ដែបប�ៅក្នុ៏មេ�ៅយូ	ជំីវិតក្រុតូវបាៅនុំស្ទមេ��ះៅះមេ�ៅយូស្វាៅរឹកាៅរឹលះបង់ទាៅំងមេនុំះ	មេហ�យូមេនុំះឯងជាៅអំំមេពិ�លអ។	

14 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012, �ថាៅខ�័័ 103, ទំំពុ័រ 73.

15 Rite of Christian Initiation of Adults, study edition (Chicago: Liturgy Training 

Publications, 1988), ទំំពុ័រ 80-87, 94-109. 
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កាៅរឹក្រុបឆាំៅំងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់អាៅចទាៅមទាៅរឹមេអាៅយូមេក្រុប�ក្នុំឡាៅំង។	មេហតុ�លមេនុំះមេហ�យូ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុតូវដែតគិត
ពិីកាៅរឹមេក្រុប�ក្នុំឡាៅំងយូុតីិធីម៌	មេហ�យូក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេយូ�ងបាៅនុំមេធីើ�កាៅរឹមេនុំះមេហ�យូ។	�ូចជាៅ	មេ�ៅលកាៅរឹ�៍
ស្ទងះមរឹបស្ទ់មេមថូូឌីីស្ទទមេយូ�ងដែចងថៅ	«មេយូ�ងក្រុបឆាំៅំងស្ទ��ះៅម	មេហ�យូជំំរឹុញមេអាៅយូមាៅនុំស្ទនុំីិភាៅពិ
ស្ទក្រុមាៅប់រាៅល់ជំមេមាាៅះទាៅំងឡាៅយូរឹវាៅងក្រុបមេទឹស្ទមេ�េងៗ។»	មេយូ�ងរឹំលឹក្នុ	�ា�នុំឯងថៅ	ក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	
ជាៅមេក្រុច�នុំ	បាៅនុំស្ទំមេរឹចចិតីថៅ	កាៅរឹមេក្រុប�ក្នុំឡាៅំង	«អាៅចមេធីើ�ទាៅំងបង័ំ	មេ��មបីក្រុបឆាំៅំងចំមេ�ៅះកាៅរឹមេឈា�នុំ�ៅនុំ	
អំំ�ៅចផ្ទាីៅច់កាៅរឹ	នុំិងកាៅរឹក្រុបល័យូពិូជំស្វាៅស្ទនុំ៍។»1  

បាុដែនុំីមេយូ�ងមិនុំបាៅនុំឮ�ំ�ឹងលអ	មេប�មេយូ�ងគិតថៅ
អំំ�ៅចមេនុំះជាៅវិធីីដែតមួយូដែ�លអាៅច	ក្រុបឆាំៅំងអំំមេពិ�រឹ
អាៅក្រុក្នុក្នុ់។	បរឹិបទឹស្ទំមេ�រឹ	នុំិងស្ទមបត់
ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិ	ក្រុបាៅប់ពិីវិធីីមួយូមេទឹៀត។	មេ�ៅងតាំៅម
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំពិីមេ��ម	ដែ�លមេយូ�ងបាៅនុំនុំិ�ៅយូពិីមុនុំ	
បន្ទាទៅប់ពិីទឹទឹួលពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុរឹួចមេហ�យូ	ស្ទមាៅជំិក្នុ	
ចូលជំំនុំុំ�ុៅ	ដែ�លក្រុគប់�ុៅអាៅចអំធីិស្វា្ៅនុំ	
ដែចក្នុរឹំដែលក្នុស្ទនុំីិភាៅពិ	នុំិងទឹទឹួលពិិធីីមេលៀង
ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់។17 ពិិធីីមេនុំះប�ាៅញថៅ	ពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	
នុំិងក្នុមមវិធីីថើៅយូបងះំទាៅំងមេនុំះ	ទាៅក្នុ់ទឹង�ុៅ�ាៅងខាាៅំង
។	កាៅរឹអំធីិស្វា្ៅនុំគឺជាៅវិធីីមួយូក្រុបឆាំៅំងនុំិង
អំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់។	មេពិលដែ�លក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	មេធីើ�កាៅរឹក្រុបក្នុប
�ុៅមេ�ៅយូកាៅរឹដែចក្នុរឹំដែលក្នុស្ទនុំីិភាៅពិ	មេន្ទាៅះ
អំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	ក្រុតូវបាៅនុំ�ក្នុទាៅំងឬស្ទ	មុនុំមេពិលដែ�ល
វាៅអាៅចមេក្នុ�តមេ�ៅជាៅ	អំំមេពិ�ហឹងា។	មេពិលក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
ទឹទឹួល	ពិិធីីមេលៀងក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	ថើៅយូ�ា�នុំ	នុំិងថើៅយូ
��ើៅយូ�ល់ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	មេ�ៅយូកាៅរឹអំរឹក្រុពិះគុ�	
ស្ទំរាៅប់ក្នុិចាកាៅរឹអំស្វាាៅរឹយ	ក្នុុ�ងក្រុពិះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ	មេន្ទាៅះ
មេគក្នុំពិុងមេរឹៀនុំពិីកាៅរឹក្រុគប់ក្រុគងមេល�កាៅរឹបមេងើ�តរឹបស្ទ់
ក្រុពិះ	មេ�ៅយូក្រុតឹមក្រុតូវ។	មេពិលដែ�លចំ�ិតនុំំបុ័ង	

នុំិងទឹឹក្នុទឹំ�ៅំងបាៅយូជំូ	ក្រុតូវបាៅនុំឲ្យយ	នុំិងទឹទឹួលមេ�ៅយូឥតគិតណៃថូា	មេន្ទាៅះអំំ�ៅចណៃនុំភាៅពិអំតាំមៅនុំិយូមក្រុតូវ
បាៅនុំក្នុំមេទឹច	មេហ�យូទឹស្ទេនុំៈណៃនុំស្ទហគមនុំ៍	បាៅនុំមេក្នុ�តមេ��ង។	ពិិធីីមេលៀងក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់ក្រុបឆាំៅំងនុំិង
អំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	មេ�ៅយូកាៅរឹដែក្នុទឹក្រុមង់មេយូ�ងទាៅំងអំស្ទ់�ុៅ	ឲ្យយមាៅនុំទឹស្ទេនុំៈថូមី។

16 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 2012 (Nashville, Tennessee: សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូ

ឌីី�ទ, 2012), �ថាៅខ�័័164.I, ទំំពុ័រ 138. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរអន័ុញ្ញាាៅតិ

17 Paul F. Bradshaw, Maxwell E. Johnson, and L. Edward Phillips. The Apostolic Tradition, 

A Commentary.  Edited by Harold W. Attridge (Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 

2002), 120-23.
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ស្ទក្នុមមភាៅពិតាំៅមស្ទំមេ�រឹមេនុំះ	នុំឹងមេធីើ�ឲ្យយជំីវិតមេយូ�ងដែក្នុដែក្រុប	ទាៅំងក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	នុំិងក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍	នុំិង
ពិិភពិមេលាៅក្នុ។	ដែ�លមេយូ�ងឮក្រុពិះបនុំទ�ល	មេយូ�ងកាាៅយូជាៅអំុក្នុនុំិ�ៅយូពិីមេស្ទចក្នុីីពិិត	នុំិងមេស្ទចក្នុីី
ក្រុស្ទឡាៅញ់។	តាំៅមរឹយូៈកាៅរឹជំួយូអំុក្នុក្រុក្នុ	មេយូ�ងកាាៅយូជាៅអំុក្នុអំធីិស្វា្ៅនុំ	មេ�ៅយូណៃ�	នុំិងមេជំ�ង។	តាំៅមរឹយូៈ
កាៅរឹដែចក្នុរឹំដែលក្នុស្ទនុំីិភាៅពិ	មេយូ�ងនុំឹងរឹស្ទ់មេ�ៅ	មេ�ៅយូស្ទនុំីិភាៅពិ	ជាៅមួយូអំុក្នុជំិតខាៅង។	តាំៅមរឹយូៈកាៅរឹ
ទឹទឹួលពិិធីីមេលៀងក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	មេយូ�ងមេរឹៀនុំពិីកាៅរឹអំរឹក្រុពិះគុ�	ស្ទំរាៅប់ក្រុគប់ទាៅំងអំំមេ�ៅយូទាៅនុំរឹបស្ទ់
ក្រុពិះ។	ស្ទក្នុ័ីក្នុមមទាៅំងមេនុំះ	ចាៅក្នុ់ឬស្ទក្នុុ�ងកាៅរឹថើៅយូបងះំ	នុំិងក្រុបឆាំៅំងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	បញ្ជីឈប់កាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់
ទាៅំងមេនុំះ	ក្នុុំឲ្យយវាៅធីំធាៅត់។

កាារជ្របកាាសទឹទឹួលជ្រពីះជ្រគ�សទជាាជ្រពីះសសេ��ះាះ 
ទឹុកចូិត់ី�ល់ជ្រពីះគុណ៍ជ្រទឹង់ ន្យាិង បសេជ្រម្ប�ជ្រទឹង់ជាាជ្រពីះអំមាាាស់

កាៅរឹដែ�លមេយូ�ងនុំិ�ៅយូពិីអំំមេពិ�បាៅប	នុំិងអំំមេពិ�អាៅក្រុក្នុក្នុ់	ស្ទមបត់ទឹីបី	ប�ះៅប់ឲ្យយមេយូ�ង	ដែបរឹក្នុ
ក្រុពិះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ។	ស្ទមាៅជំិក្នុក្រុតូវបាៅនុំប�ះៅប់ឲ្យយ	«ទឹទឹួលក្រុពិះក្រុគីស្ទទជាៅក្រុពិះស្ទមេ��ះៅះ	ទឹុក្នុចិតី�ល់
ក្រុពិះគុ�ក្រុទឹង់	នុំិង	បមេក្រុម�ក្រុទឹង់ជាៅក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់»។18	ពិិត�ៅស្ទ់	ដែ�លថៅកាៅរឹដែ�លមេយូ�ងដែបរឹមេចញពិី
អំំមេពិ�បាៅប	នុំិងដែបរឹមេ�ៅរឹក្នុក្រុពិះគុ�	មិនុំដែមនុំជាៅកាៅរឹដែ�ល	មេយូ�ងមេធីើ�ដែតមីង	មេ�ៅយូមិនុំមាៅនុំកាៅរឹ
មេធីើ�មេ��ងវិញមេន្ទាៅះមេទឹ។	�ៅក្នុយថៅ	«ក្រុបកាៅស្ទ»	មាៅនុំនុំ័យូមេក្រុច�នុំជាៅងក្រុ�ៅនុំ់ដែតស្វាះៅល់�ំ�ឹងលអ។	វាៅ
មាៅនុំនុំ័យូថៅ	មេយូ�ងក្រុតូវនុំិ�ៅយូកាៅរឹពិិតមេ�ៅយូឮៗ	ទាៅំង�ៅក្នុយស្ទមីី	នុំិងស្ទក្នុមមភាៅពិ។	ស្វាៅវក្នុេបាុល
បាៅនុំនុំិ�ៅយូថៅ	

«ក្រុពិះបនុំទ�លមេ�ៅជំិតឯង	ក្នុ៏មេ�ៅក្នុុ�ងមាៅត់	មេហ�យូក្នុុ�ងចិតីឯង�ង	មេន្ទាៅះគឺជាៅក្រុពិះបនុំទ�ល	ណៃនុំ
មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ	ដែ�លមេយូ�ង�ំ�ំក្នុំពិុងដែតក្រុបកាៅស្ទក្រុបាៅប់ថៅ	មេប�មាៅត់អំុក្នុ	នុំឹងទឹទឹួលដែថូាង	ក្រុបាៅប់
ពិីក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់មេយូស្ទូូវ	មេហ�យូអំុក្នុមេជំឿក្នុុ�ងចិតីថៅ	ក្រុពិះបាៅនុំមេក្រុបាៅស្ទឲ្យយក្រុទឹង់រឹស្ទ់ពិីស្វាាៅប់	
មេ��ងវិញ	មេន្ទាៅះអំុក្នុនុំឹងបាៅនុំស្ទមេ��ះៅះពិិត។	�បិតមេយូ�ងបាៅនុំស្ទុចារឹិតមេ�ៅយូមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ	
មេហ�យូក្នុ៏បាៅនុំស្ទមេ��ះៅះ	មេ�ៅយូមាៅត់ទឹទឹួលដែថូាងក្រុបាៅប់។»

កាៅរឹក្រុបកាៅស្ទមេនុំះជាៅស្ទញ្ញាាៅថៅមេយូ�ងណៃនុំមនុំុស្ទេណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា	មេហ�យូអំតីស្ទញ្ញាាៅ�មេនុំះ	អាៅចជាៅកាៅរឹ
ក្រុបថូុយូក្រុបថៅនុំ	មេក្រុ�ៅះថៅកាៅរឹមេ�ៅក្រុពិះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ	ថៅ	«ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់»	មាៅនុំនុំ័យូថៅ�មៅនុំអំុក្នុ�ៅ
មេ�េងជាៅ	«ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់»។	អំុក្នុ�ាះទឹទឹួលរឹងមេក្រុ�ៅះ	�ូចជាៅ	មេលាៅក្នុ Maximus “The Confessor”	(
ក្នុុ�ងឆាំុៅំ	៥៨០-៦៦២)	ដែ�លជាៅអំុក្នុកាៅរឹ�ៅរឹមេ�ៅលលិទឹធិរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	ក្រុបឆាំៅំងនុំិងមេ�ៅលលិទឹធិ
�ុស្ទឆ្គះង	រឹបស្ទ ់Constantinople (Pyrrhus). តាំៅមក្នុំ�ត់មេហតុកាៅរឹកាៅត់មេទាៅស្ទ	មេគបាៅនុំកាៅត់

18 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 2012, �ថាៅខ�័័ 217, ទំំពុ័រ 153. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរ

អន័ុញ្ញាាៅតិ
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អំ�ត�ត	នុំិងណៃ�រឹបស្ទ់មេលាៅក្នុ	Maximus។19	ក្រុស្ទមេ�ៀង�ុៅមេនុំះដែ�រឹ	ក្រុគីស្វាទៅនុំជំនុំជាៅត់អាៅ�ឺមាង់ភាៅគតិច	
ដែ�លមេ�ៅក្រុក្នុុម�ា�ងឯងថៅ	«ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុបកាៅស្ទ»	ដែ�លក្រុបឆាំៅំងរឹបបមេលាៅក្នុ	អំីដែតា។	ពិួក្នុមេគក្រុបកាៅស្ទពិី
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទស្វាៅធាៅរឹ�ៈ	មេ�ៅយូ�ឹងថៅមេគអាៅចមាៅនុំមេក្រុ�ៅះថុៅក្នុ់។	មេលាៅក្នុ Dietrich Bonhoeffer 

ដែ�លជាៅវិរឹៈបុរឹស្ទរឹបស្ទ់ពិួក្នុមេគ	រឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	មេពិលដែ�លអំុក្នុ�ៅមាុៅក្នុ់	ទឹទឹួលបាៅនុំកាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅពិី
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មេន្ទាៅះជាៅកាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមេ�ៅរឹក្នុមេស្ទចក្នុីីស្វាាៅប់។20

ភាៅគមេក្រុច�នុំ	កាៅរឹក្រុបកាៅស្ទទឹទឹួលក្រុពិះក្រុគីស្ទទរឹបស្ទ់មេយូ�ង	មិនុំក្រុបឈមនុំិងកាៅរឹស្វាាៅប់	ឬកាៅរឹបាៅត់	បង់
អំវៈយូវៈមេទឹ	ដែតជំីវិតមេយូ�ងនុំឹងផ្ទាាៅស្ទ់ដែក្រុប។	ក្រុពិះក្រុគីស្ទទរឹំលឹក្នុថៅ	កាៅរឹមេ��រឹតាំៅមក្រុទឹង់	មាៅនុំនុំ័យូថៅ	មេយូ�ង
ប�ិមេស្ទធីនុំ៍�ា�នុំឯង	មេហ�យូលីមេឈ�ឆាំើៅង។	�ូមេចុះ	កាៅរឹក្រុបកាៅស្ទ	ទឹទឹួលក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មាៅនុំនុំ័យូថៅមេយូ�ង
ស្វាាៅប់ពិីកាៅរឹតូចៗជាៅមេក្រុច�នុំ	មេ�ៅយូមិនុំគិតពិីកាៅរឹចង់បាៅនុំរឹបស្ទ់�ា�នុំឯង	ដែតគិតពិីអំុក្នុ�ណៃទឹ	មេហ�យូបំមេរឹ�
ជាៅនុំិចា។	ក្នុុ�ងស្ទមបត់ស្ទមាៅជំិក្នុភាៅពិ	រឹបស្ទ់មេមថូូឌីីស្ទទមេយូ�ង	មេយូ�ងតាំៅំងចិតីរឹស្ទ់មេ�ៅក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំ	ណៃនុំ
មេស្ទចក្នុីីស្វាាៅប់	នុំិងកាៅរឹរឹស្ទ់មេ��ងវិញ។

បាុដែនុំី	មេយូ�ងមិនុំអាៅចក្រុបកាៅស្ទ់ទឹទឹួលក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មេ�ៅយូអំំ�ៅច�ា�នុំឯងបាៅនុំមេទឹ។	�ូមេចុះ	មេយូ�ងស្ទនុំា
ថៅនុំឹងទឹុក្នុចិតីក្រុពិះគុ�	កាៅរឹអំត់មេទាៅស្ទ	កាៅរឹមេក្រុបាៅស្ទមេអាៅយូជាៅ	នុំិងវតីមាៅនុំក្រុទឹង់។	ស្ទំរាៅប់យូូណៃ�ធីីត
មេមថូូឌីីស្ទទ	កាៅរឹទឹុក្នុចិតីក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�ក្រុពិះ	ដែតងដែតទាៅក្នុ់ទឹងនុំិងកាៅរឹតាំៅំងចិតី	ក្នុុ�ងកាៅរឹមេ��រឹតាំៅម	«វិធីីណៃនុំ
ក្រុពិះគុ�»	ក្នុដែនុំាងដែ�លមេយូ�ងអាៅចជំួបក្រុពិះ	នុំិងទឹទឹួលបាៅនុំជំំនុំួយូតាំៅមក្រុតូវកាៅរឹ។	មេលាៅក្នុ	ចនុំ	មេវស្ទាី	
បមេក្រុងៀនុំថៅ	«អំស្ទ់អំុក្នុដែ�លក្រុតូវកាៅរឹក្រុពិះគុ�ក្រុពិះ	ក្រុតូវរឹងចាៅំរឹហូតទាៅល់ដែតក្រុទឹង់ក្រុបទាៅនុំឲ្យយ	
មេហ�យូនុំឹងមេក្រុប�ក្រុពិះគុ�មេនុំះ	មិនុំដែមនុំក្រុ�ៅនុំ់ដែតយូក្នុមក្នុទឹុក្នុមេន្ទាៅះមេទឹ»21។ តាំៅមមេលាៅក្នុ	ចនុំ	មេវស្ទាី		ក្រុពិះ
ស្ទនុំាថៅ	នុំឹងជំួប	មេយូ�ងមេពិលមាៅនុំកាៅរឹក្រុបក្នុប�ុៅ	មេ�ៅយូក្រុពិះបនុំទ�ល	នុំិងពិិធីីវិស្ទុទឹធ។	ក្រុពិះជំួបមេយូ�ង	
មេពិលមេយូ�ងអំធីិស្វា្ៅនុំ	នុំិងមេពិលមេយូ�ងស្ទិក្នុាក្រុពិះគម្ីរឹ។	កាៅរឹតមអាៅហាៅរឹ	ក្នុ៏ជាៅវិធីីមួយូដែ�រឹ។	មេយូ�ង
មិនុំដែមនុំទឹទឹួលក្រុពិះគុ�មេនុំះមេ�ៅយូឯក្នុឯងមេន្ទាៅះមេទឹ។	មេលាៅក្នុ	មេវស្ទាី	មេជំឿមេល�ស្ទិរឹីភាៅពិ	នុំិងអំធីិបមេតយូយ
ភាៅពិរឹបស្ទ់ក្រុពិះ	មាៅនុំនុំ័យូថៅក្រុពិះអាៅចមាៅនុំទឹំន្ទាៅក្នុ់ទឹំនុំងជាៅមួយូមេយូ�ង	តាំៅមកាៅរឹដែ�លក្រុទឹង់ចង់បាៅនុំ។	
�ៅត់ក្នុ៏បាៅនុំរឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	មេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាៅញ់	គឺជាៅចុងបញ្ជីាប់	ស្ទំរាៅប់ក្រុពិះគុ�ក្រុគប់�ាៅង	មេហ�ឲ្យយ
មេយូ�ងមេប�ក្នុចិតី	ស្ទំរាៅប់ក្រុពិះទឹ័យូរឹបស្ទ់ក្រុពិះ	ចំមេ�ៅះពិិភពិមេលាៅក្នុ។	�ាៅង�ៅក្នុ៏មេ�ៅយូ	មេស្ទចក្នុីីបញ្ជីាប់គឺ
ចាស្ទ់�ៅស្ទ់។	អំុក្នុដែ�ល	ចង់ទឹទឹួលបាៅនុំក្រុពិះគុ�ក្រុពិះ	ក្រុតូវមេក្រុប�វិធីីទាៅំងអំស្ទ់មេនុំះ។22

19 The Westminster Dictionary of Church History, edited by Jerald C. Brauer (Philadelphia: 

The Westminster press, 1971), ទំំពុ័រ 537. 

20 Dietrich Bonhoeffer, The Cost of Discipleship (New York:  Simon and Schuster, 1995), 

89.

21 John Wesley, “The Means of Grace,” The Works of John Wesley, Volume 1, Sermons 

1, 1-33, Albert C. Outler, editor (Nashville: Abingdon Press, 1984), page 384. �ូមអាៅន័

សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យ, 2012, �ថាៅខ�័័104, ទំំពុ័រ 77-78. 

22 Ibid., 378.



16

កាៅរឹមេ�ៅឲ្យយមនុំុស្ទេមេក្រុប�	វិធីីណៃនុំក្រុពិះគុ�	គឺ�ូចជាៅកាៅរឹរឹំលឹក្នុឲ្យយមេគបរឹិមេភាៅគអាៅហាៅរឹលអៗ	ហាៅត់ក្រុបាៅ�	
នុំិងស្ទំរាៅក្នុ។	មេយូ�ង�ឹងថៅ	មនុំុស្ទេនុំឹងទឹទឹួលបាៅនុំក្រុបមេ�ៅជំនុំ៍	ពិីកាៅរឹទាៅំងមេនុំះ	ដែតវាៅ�ៅយូក្នុុ�ងដែ�ល
មេយូ�ងឈប់មេធីើ�	មេ�ៅយូកាៅរឹរឹវល់កាៅរឹ�ៅរឹមេពិក្នុ	មេហ�យូចូលចិតីដែតអាៅហាៅរឹមិនុំលអ។	�ូច�ុៅមេនុំះដែ�រឹ	
ក្រុគីស្វាទៅនុំមេភាចពិីក្រុបពិភពិណៃនុំក្នុំលាៅំងរឹបស្ទ់មេគ	ដែ�លបាៅនុំមក្នុពិីក្រុពិះបនុំទ�ល	នុំិងកាៅរឹក្រុបក្នុប�ុៅ	ដែតមេគ
ចង់បាៅនុំដែតអាៅហាៅរឹមិនុំលអ	ដែ�លមិនុំ	ក្រុស្ទបតាំៅមក្រុពិះគម្ីរឹ	នុំិងវបបធីម៌មេលាៅក្នុិយូ។	ជំួនុំកាៅលមេគរឹវល់
ខាាៅំង	មេ�ៅយូមិនុំមាៅនុំមេពិល	បំបានុំ�ា�នុំឯងមេស្វាៅះ។	ស្ទមបត់ឲ្យយមេយូ�ងទឹុក្នុចិតីក្រុពិះគុ�ក្រុពិះ	រឹំលឹក្នុឲ្យយ
មេយូ�ង	ទឹទឹួលអាៅហាៅរឹខាៅងវិញ្ញាាៅ�ឲ្យយមាៅនុំតុលយភាៅពិ។

តាំាំងចូិត់ីជាាម្បួយជ្រកុម្បជិំន្យាុំ ន្យាិងជ្រពីះបន្យាទ�ល

កាៅរឹ�ៅរឹទាៅំងមេនុំះក្រុតូវបាៅនុំបញ្ជីាប់	
ជាៅមួយូរាៅក្រុស្ទីណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា។	ជាៅ
ក្រុគីស្វាទៅនុំ	មេយូ�ងមាៅនុំក្រុគួស្វាៅរឹណៃនុំមេស្ទចក្នុីី
ស្ទនុំា	ដែ�លជាៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	នុំិងក្រុគួស្វាៅរឹ
ជាៅមេក្រុច�នុំមេទឹៀតក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹ។	មេយូ�ង
តាំៅំងចិតីរឹស្ទ់មេ�ៅជាៅមួយូក្រុគួស្វាៅរឹមេនុំះ។	
ស្ទមបត់ទឹី៤	នុំិងទឹី៧	នុំិ�ៅយូពិី
ស្ទនុំាទាៅំងមេនុំះ។	ស្ទមាៅជំិក្នុយូូណៃ�ធីី
តមេមថូូឌីីស្ទទ	តាំៅំងចិតីចំមេ�ៅះកាៅរឹ
ខាៅងមេក្រុកាៅមមេនុំះ៖

ស្ទម័ក្រុគមេស្វាមៅះជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	នុំិងបំមេរឹ�ក្រុទឹង់មេ�ៅក្នុុ�ងពិិភពិមេលាៅក្នុមេនុំះ។	

ទឹទឹួលនុំិងក្រុបកាៅស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្រុគីស្វាទៅនុំ	ដែ�លមាៅនុំដែចងក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹ	ទាៅំងស្ទញ្ញាាៅថូមី	
នុំិងស្ទញ្ញាាៅចាៅស្ទ់។23

ក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំពិីធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	ស្ទមបត់ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿតាំៅមក្រុពិះគម្ីរឹ	មាៅនុំបន្ទាទៅប់ពិីស្ទមបត់ណៃនុំ
ស្ទមាៅជំិក្នុមេស្វាមៅះក្រុតង់។ ស្ទមបត់ទាៅំងពិីរឹមេនុំះទាៅក្នុ់ទឹង�ុៅ�ាៅងជំិតសិុ្ទទឹ។24

23 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012, paragraph 217, ទំំពុ័រ 153. 

24 សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 34-35. 
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ក្រុក្នុុមជំំនុំុំជាៅក្រុគួស្វាៅរឹរឹបស្ទ់មេយូ�ង	មេហ�យូមេយូ�ងស្ទបត់ថៅនុំឹងដែថូរឹក្នុារឹក្រុគួស្វាៅរឹមេយូ�ង។	ជំីវិតពិិបាៅក្នុ�ៅស្ទ់	
មេហ�យូជំួនុំកាៅលអំុក្នុដែ�លមេ�ៅជំិតមេយូ�ង	ជាៅអំុក្នុបងើរឹបញ្ញាាៅ។	�ូមេចុះ	មេយូ�ងអាៅចមាៅនុំមេហតុ�ល
ជាៅមេក្រុច�នុំមេ��មបីមេបាៅះបង់មេចាៅលក្រុគួស្វាៅរឹមួយូមេនុំះ។	�ូមេចុះមេហ�យូបាៅនុំជាៅអាៅ�ៅហ៍ពិិ�ៅហ៍	នុំិងក្រុគួស្វាៅរឹ	
ក្រុតូវមាៅនុំឬស្ទគល់ពិីស្ទមបត់៖

មេទាៅះលអ	ឬអាៅក្រុក្នុក្នុ់
មេទាៅះមាៅនុំ	ឬក្រុក្នុ
មេទាៅះឈឺ	ឬជាៅ

ក្រុតូវក្រុស្ទឡាៅញ់	នុំិងដែថូរឹក្នុា
			រឹហូត�ល់ស្វាាៅប់រាៅងៗ�ា�នុំ។25

�ូចស្ទមបត់�ណៃទឹដែ�រឹ	ស្ទមបត់អាៅ�ៅហ៍ពិិ�ៅហ៍	ចាៅក្នុ់ឬស្ទក្នុុ�ងក្រុពិះគុ�ក្រុពិះ	មេហ�យូមេយូ�ងមេជំឿថៅ	
ឲ្យយចំឈ្	នុំិងមេធីើ�មេអាៅយូវាៅកាៅនុំ់ដែតរឹីក្នុចំមេរឹ�នុំ។	មេយូ�ងក្រុតូវកាៅរឹស្ទមបត់ដែបបមេនុំះ	មេ��មបីមេអាៅយូមេយូ�ង
មាៅនុំកាៅរឹតាំៅំងចិតី�្ស្ទ់	ចំមេ�ៅះក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	មេហ�យូចងចាៅំ	មេពិលដែ�លមេយូ�ងនុំិ�ៅយូពិីក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	មេយូ�ង
នុំិ�ៅយូពិីក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែ�លមេយូ�ងស្វាះៅល់	មេ��ញ	បាះ	ឮ	នុំិងធីំ�ាិនុំ។	ពិិត�ៅស្ទ់	មាៅនុំមេពិល�ាះក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
មាៅនុំ�ាិនុំលអ	មេពិល�ាះក្នុ៏មិនុំលអដែ�រឹ។	

អំុក្នុ�ាះអាៅចនុំិ�ៅយូថៅ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំអាៅចលាៅក្នុ់ក្នុំពិុត	មេហ�យូមិនុំបាៅនុំមេម�លដែវងឆាំៃៅយូ។	អំុក្នុ�ាះនុំិ�ៅយូ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេធីើ�មេអាៅយូមនុំុស្ទេមួយូចំនុំួនុំឈឺចាៅប់ខាាៅំង។	មេគនុំិ�ៅយូក្រុតូវ។	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមាៅនុំបាៅប	ដែតក្នុ៏មាៅនុំ
មេពិញមេ�ៅយូក្រុពិះគុ�ដែ�រឹ។	មាៅនុំអំុក្នុ�ាះទឹទឹួចថៅ	មេពិលមេគអំងះ�យូដែក្នុបរឹទឹឹក្នុហូរឹ	ពិួក្នុមេគមាៅនុំ	អាៅរឹមម�៍
ស្ទុិតស្វាុៅលជាៅមួយូក្រុពិះជាៅង	មេពិលដែ�លមេគ	មក្នុថើៅយូបងះំមេ�ៅណៃថូៃអាៅទឹិតយ។	�មៅនុំអំុក្នុ�ៅអាៅចក្រុបដែក្នុក្នុ
ចំនុំុចមេនុំះបាៅនុំមេទឹ។	កាៅរឹមេប�ក្នុ	ស្ទដែមីងខាៅងវិញ្ញាាៅ��ាះ	ទាៅមទាៅរឹឲ្យយ�ំ�ំចំ�ៅយូមេពិលមាុៅក្នុ់ឯង	ដែត
មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ	ក្រុគីស្វាទៅនុំ	មិនុំដែមនុំដែបបមេនុំះមេទឹ។	ក្រុពិះក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹ	មេធីើ�កាៅរឹជាៅមួយូក្រុគួស្វាៅរឹ	ក្នុុលស្ទម្័នុំ	
មេទាៅះជាៅមេគមិនុំលអអំត់មេខាាៅះក្នុ៏មេ�ៅយូ។	ក្រុពិះមេធីើ�កាៅរឹជាៅមួយូក្រុក្នុុមស្វាៅវក្នុេ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	ស្ទិស្ទេទាៅំង១២	
ទាៅំង៧០	នុំិង១២០	(លូកាៅ	៩៖១-៦;	១០៖១-១២;	ក្នុិចាកាៅរឹ	១៖១៥-២៦)។	ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់គឺដែត១	
ដែតជាៅក្រុពិះក្រុត័យូឯក្នុ	ក្រុពិះវបិតាំៅ	ក្រុពិះរាៅជំបុក្រុតាំៅ	នុំិងក្រុពិះវិញ្ញាាៅ�។	

�ូមេចុះក្រុពិះរឹបស្ទ់មេយូ�ងជាៅក្រុពិះស្ទហគមនុំ៍។	មេប�អំុក្នុចង់បាៅនុំក្រុពិះដែ�លមិនុំមេធីើ�កាៅរឹក្នុុ�ងក្រុក្នុុម	មេន្ទាៅះអំុក្នុ
ក្រុតូវដែតដែស្ទើងរឹក្នុក្រុពិះមេ�េងមេទឹៀត។	ក្រុពិះដែ�លមេយូ�ងអាៅនុំក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹស្ទញ្ញាាៅចាៅស្ទ់	នុំិងស្ទញ្ញាាៅថូមី		
ទាៅមទាៅរឹឲ្យយមេយូ�ងតាំៅំងចិតីចំមេ�ៅះរាៅក្រុស្ទីណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំារឹបស្ទ់ក្រុទឹង់។

មេត�មេយូ�ងបាៅនុំក្រុបមេ�ៅជំនុំ៍អំើី	ពិីកាៅរឹតាំៅំងចិតីមេនុំះ?	ក្រុបមេ�ៅជំនុំ៍ដែ�លស្ទំខាៅនុំ់បំ�ុតគឺវតីមាៅនុំ	រឹបស្ទ់
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ�៏មាៅនុំក្រុពិះជំនុំមរឹស្ទ់។	ក្រុទឹង់បាៅនុំស្ទនុំាថៅ	មេយូ�ងនុំឹងស្វាើៅគមនុំ៍ក្រុទឹង់	ក្នុ�ត�លចំមេ�ៅម

25 “�មមវិធីីអាៅពាៅហ៍៍ពុិពាៅហ៍៍ក្រុ�ី�ទើរិ�ទំទ” សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, ទំំពុ័រ 867, © 1989 

សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ
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អំុក្នុមេស្វាមៅះក្រុតង់។	«ក្នុដែនុំាង�ៅដែ�លមាៅនុំមនុំុស្ទេពិីរឹឬបីន្ទាៅក្នុ់ក្រុបជំុំ�ុៅ	មេន្ទាៅះ�ំ�ំនុំឹងមេ�ៅទឹីមេន្ទាៅះ។»			
(មាាៅថៅយូ	១៨៖២០)។	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេជំឿថៅ	�ូងចិតីរឹបស្ទ់មេគមាៅនុំភាៅពិក្នុក្នុ់មេ�ីៅ	មេពិលបាៅនុំឮក្រុពិះបនុំទ�ល		
(លូកាៅ	២៤:៣២)	មេគស្វាះៅល់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មេពិលក្រុទឹង់កាៅច់នុំំបុ័ង	(លូកាៅ	២៤៖៣៥)។	អាៅថូក្នុំបាៅំងណៃនុំ
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទដែ�លមាៅនុំក្រុពិះជំនុំមរឹស្ទ់មេ��ងវិញ	ស្ទថិតមេល�បងបអ�នុំក្រុបុស្ទក្រុស្ទីរឹបស្ទ់�ំ�ំ។	មេគឮពិីកាៅរឹក្រុបកាៅស្ទ
ជំំមេនុំឿរឹបស្ទ់�ំ�ំ	មេហ�យូក្រុបកាៅស្ទកាៅរឹអំភ័យូមេទាៅស្ទ	រឹបស្ទ់ក្រុពិះ។	មេគមេអាៅប�ំ�ំ	មេគមេស្ទ�ច	នុំិងយូំជាៅមួយូ�ំ�ំ	
មេហ�យូក្រុពិះមេក្រុបាៅស្ទ�ំ�ំមេអាៅយូជាៅ	តាំៅមរឹយូៈមេគទាៅំងអំស្ទ់�ុៅ។	បអ�នុំក្រុបុស្ទក្រុស្ទីរឹបស្ទ់�ំ�ំ	�ឹងពិីចំនុំុចមេ�េ�យូ
រឹបស្ទ់�ំ�ំ	�ូមេចុះមេគជំួយូស្វាអៅង�ំ�ំ	បាុដែនុំីមេគក្នុ៏ស្វាះៅល់ពិីចំនុំុចខាាៅំងរឹបស្ទ់�ំ�ំ	�ូមេចុះមេគឲ្យយ�ំ�ំមេក្រុប�អំំមេ�ៅយូទាៅនុំ
រឹបស្ទ់�ំ�ំ។	មេគដែចក្នុចាៅយូនុំូវបទឹពិិមេស្វាៅធីនុំ៍	នុំិងក្រុបាៅជាំៅរឹបស្ទ់មេគ	មេហ�យូជំួយូបមេក្រុងៀនុំ�ំ�ំ។	�ំ�ំចង់ឲ្យយមេគ	
មាៅនុំកាៅរឹតាំៅំងចិតី	ចំមេ�ៅះ�ំ�ំ	មេហ�យូ�ំ�ំក្នុ៏មាៅនុំកាៅរឹតាំៅំងចិតីចំមេ�ៅះមេគដែ�រឹ។	

ជំីវិតក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់ពិួក្នុមេយូ�ងទាៅំងអំស្ទ់�ុៅ	ឲ្យយមេយូ�ងបនុំីដែស្ទើងយូល់ពិីក្រុពិះបនុំទ�ល	ទាៅំងស្ទញ្ញាាៅចាៅស្ទ់	
នុំិងស្ទញ្ញាាៅថូមី។	�ូចដែ�លក្រុក្នុុមជំំនុំុំជាៅក្រុគួស្វាៅរឹក្រុតូវបាៅនុំក្រុបទាៅនុំមក្នុឲ្យយ	មេយូ�ង	ក្រុពិះគម្ីរឹក្នុ៏បាៅនុំក្រុបទាៅនុំ
មក្នុឲ្យយមេយូ�ងដែ�រឹ។	មេយូ�ងអាៅចគិតថៅក្រុពិះគម្ីរឹគឺជាៅ	ក្នុក្រុមងរឹូបភាៅពិក្រុគួស្វាៅរឹ	ដែ�លមាៅនុំក្រុគប់ដែបបដែ�នុំ។	
មេរឹឿងមេចាៅរឹ	នុំិងអំុក្នុក្នុំ�ិត	ក្នុ៏មាៅនុំដែ�រឹ។	ជំួនុំកាៅល	មេក្នុមង�ូច	មេស្ទីច�ៅវីឌី	ក្នុ៏អាៅចជាៅវិរឹៈបុរឹស្ទបាៅនុំដែ�រឹ។	
ក្រុពិះគម្ីរឹ	ឲ្យយមេរឹឿងមេ�ៅលមក្នុមេយូ�ង	មេហ�យូមេយូ�ង�ឹងថៅ	ដែ�លមេយូ�ងជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	នុំឹងមិនុំអាៅច
យូល់បាៅនុំមេទឹ	លុះក្រុតាំៅដែតមេយូ�ងស្វាះៅល់ក្រុពិះគម្ីរឹ	មេហ�យូបនុំីដែស្ទើងយូល់រឹហូត។	ដែ�ល	មេរឹឿងនុំិមួយូៗ
ជំួយូឲ្យយមេយូ�ងយូល់ពិីក្រុគួស្វាៅរឹណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា	ក្នុ៏មិនុំដែមនុំមាៅនុំនុំ័យូថៅ	មេរឹឿងទាៅំងអំស្ទ់	ស្ទុទឹធដែតប�ាៅញ
ពិីអំតីស្ទញ្ញាាៅ�រឹបស្ទ់មេយូ�ងដែ�រឹ។

មេស្ទចក្នុីីក្រុបកាៅស្ទជំំមេនុំឿស្វាៅវក្នុេ	ដែ�លជាៅមេ�ៅលស្ទំខាៅនុំ់ក្នុុ�ង	មេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាាៅណៃនុំពិិធីីក្រុជំមុជំ	មេ��រឹតួ
ជាៅមេ�ៅលកាៅរឹ�៍មេរឹៀបចំ�ាៅងស្ទំខាៅនុំ់។	មេពិលមេយូ�ងអំមេញ្ជីី�ញមេបក្នុ័ជំនុំដែ�លក្រុតូវទឹទឹួលពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	
នុំិងចូលជាៅស្ទមាៅជំិក្នុ	«មេអាៅយូនុំិ�ៅយូជាៅមួយូ�ុៅនុំូវកាៅរឹក្រុបកាៅស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទ័ទឹ	ដែ�ល
មាៅនុំដែចងក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹទាៅំងស្ទញ្ញាាៅថូមី	នុំិងស្ទញ្ញាាៅចាៅស្ទ់។»26	មេន្ទាៅះមេយូ�ងនុំឹងមេឆ្គា�យូមេ�ៅយូមេស្ទចក្នុីី
ក្រុបកាៅស្ទ។	កាៅរឹមេធីើ�មេនុំះ	មេយូ�ងមេធីើ�តាំៅមគំរឹូស្ទំមេ�រឹដែ�លមាៅនុំឬស្ទតាំៅំងពិីមេ��មមក្នុ។27

កាៅរឹមេក្រុប�មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា	មេ��មបីមេឆ្គា�យូស្ទំនុំួរឹអំំពិីរឹក្រុពិះគម្ីរឹ	គឺជាៅវិធីីស្វាៅក្រុស្ទីឆាំាៅតមួយូ	មេក្រុ�ៅះវាៅរឹំលឹក្នុមេយូ�ង
ថៅ	ក្រុពិះគម្ីរឹមិនុំដែមនុំជាៅតាំៅរាៅងចាប់	ឬមេ�ៅលកាៅរឹអំំពិីក្រុពិះ	ឬមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាដែ�លនុំឹងក្រុតូវស្ទំមេរឹច	ឬក្នុ៏
មិនុំដែមនុំជាៅមេរឹឿងពិីក្រុគួស្វាៅរឹ	ឬមនុំុស្ទេ�ៅមាុៅក្នុ់មេន្ទាៅះដែ�រឹ។	មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា	ជំួយូមេយូ�ងឲ្យយយូល់ពិីអំើី
ដែ�លក្រុក្នុុមជំំនុំុំចាៅត់ទឹុក្នុជាៅស្ទំខាៅនុំ់បំ�ុត	អំំពិីមេរឹឿងរាៅវក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹ។	ក្រុពិះគម្ីរឹជាៅ	ស្វាៅក្នុេីណៃនុំក្រុពិះ	ដែ�ល
ស្ទំដែ�ងជាៅក្រុពិះក្រុត័យូឯក្នុ	គឺក្រុពិះវបិតាំៅ	ក្រុពិះរាៅជំបុក្រុតាំៅ	នុំិងក្រុពិះវិញ្ញាាៅ�បរឹិស្ទុទឹធ។	ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់បាៅនុំ

26 សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, ទំំពុ័រ 35. Baptismal Covenant I from Baptismal 

Covenants I, II ©1976, 1980, 1985, 1989, សៀ�ៅងពុុមពយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ. 

27 Paul F. Bradshaw, Maxwell E. Johnson, and L. Edward Phillips. The Apostolic Tradition, 

A Commentary.  Edited by Harold W. Attridge (Minneapolis, Minnesota: Fortress Press, 

2002), 114-17.
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បមេងើ�តក្រុគប់រឹបស្ទ់ទាៅំងអំស្ទ់។	មេបះ�ូងណៃនុំមេរឹឿងរាៅងក្នុុ�ងក្រុពិះគម្ីរឹ	គឺជំីវិត	កាៅរឹស្ទុគត	នុំិងកាៅរឹរឹស្ទ់
មេ��ងវិញរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។	មេយូ�ងទឹទឹួលបាៅនុំជំីវិត	តាំៅមរឹយូៈក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មេហ�យូពិនុំធ័ក្នុិចារឹបស្ទ់ក្រុទឹង់បនុំី
មេ�ៅក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	មេ�ៅយូអំំ�ៅចណៃនុំក្រុពិះវិញ្ញាាៅ�បរឹិស្ទុទឹធ។	មេនុំះមេហ�យូជាៅមេបះ�ូងណៃនុំមេរឹឿងរាៅវក្នុុ�ង
ក្រុពិះគម្ីរឹ។

មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាមិនុំបាៅនុំមេឆ្គា�យូក្រុគប់ទាៅំងស្ទំ�ួរឹមេន្ទាៅះមេទឹ។	វាៅមិនុំបាៅនុំក្រុបាៅប់ថៅមេយូ�ងគួរឹមេធីើ��ាៅងមេមាច	
ចំមេ�ៅះភាៅរឹវៈក្នុមមអំនុំីរឹជាៅតិ	ឬក្រុបពិនុំធស្ទុខាៅភិបាៅល	ឬក្រុបពិនុំធអំប់រឹំមេន្ទាៅះមេទឹ។	វាៅមិនុំបាៅនុំនុំិ�ៅយូពិីកាៅរឹ
ពិនុំា�តក្នុូនុំ	ឬកាៅរឹរឹួមមេភទឹ�ូច�ុៅមេន្ទាៅះដែ�រឹ។	វាៅក្នុ៏មិនុំបាៅនុំក្រុបាៅប់ថៅ	មនុំុស្ទេក្រុតូវទឹទឹួលពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ
អាៅយូុបាុន្ទាមៅនុំ	ឬក្រុតូវមេធីើ�ដែបប�ៅដែ�រឹ។	ក្រុពិះគម្ីរឹនុំិ�ៅយូថៅ	ក្រុពិះក្រុគីស្ទទនុំឹង�ៅងមក្នុវិញ	ដែតក្នុ៏មិនុំបាៅនុំ
បញ្ញាីៅក្នុ់ពិីមេពិល�ៅដែ�រឹ។	មេយូ�ងគួរឹដែតពិិភាៅក្នុាពិីកាៅរឹទាៅំងមេនុំះមេ�ៅយូមេប�ក្នុគម្ីរឹ	នុំិងកាៅរឹយូក្នុចិតី
ទឹុក្នុ�ៅក្នុ់	មេហ�យូជាៅយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មេយូ�ងមេបីជាំៅចិតីមេធីើ�កាៅរឹទាៅំងមេនុំះ។	មេយូ�ងគួរឹបនុំីយូក្នុស្ទំនុំួរឹ
រឹបស្ទ់មេយូ�ង	មេ�ៅក្រុពិះគម្ីរឹ	មេទាៅះបីជាៅភាៅគមេក្រុច�នុំមេយូ�ងមិនុំទឹទឹួលបាៅនុំចំមេល�យូមេទឹ	ដែតទឹទឹួលបាៅនុំស្ទំនុំួរឹ
មក្នុវិញ។	មេទាៅះបីជាៅមេយូ�ងមេធីើ�កាៅរឹពិិភាៅក្នុា	�ាៅង�ៅក្នុ៏មេ�ៅយូ	មេយូ�ងក្រុតូវចាៅំថៅ	មេបះ�ូងណៃនុំក្រុពិះគម្ីរឹ។	
មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា	ដែ�លក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទជំុំវិញពិិភពិមេលាៅក្នុក្រុបកាៅស្ទ	រឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	មេទាៅះបីជាៅមេយូ�ង�ុស្ទ�ុៅ
ក្នុ៏មេ�ៅយូ	ក្នុ៏មេយូ�ងមាៅនុំចំនុំុចរឹួម	ពិីកាៅរឹក្រុបកាៅស្ទរឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	

មេយូ�ងបាៅនុំពិិភាៅក្នុាពិីស្ទមបត់	នុំិងកាៅរឹមេបីជាំៅចិតី	ដែ�ល�ូច�ុៅនុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងពិិភពិមេលាៅក្នុ។	
មេពិលមេនុំះ	ស្ទូមមេយូ�ងដែបរឹចំ�ៅប់អាៅរឹមម�៍រឹបស្ទ់មេយូ�ង	មេ�ៅកាៅរឹមេបីជាំៅចិតី	ដែ�លទាៅក្នុ់ទឹងនុំិងកាៅរឹ
ក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមក្នុក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	នុំិងជាៅស្ទមាៅជំិក្នុណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំតំបនុំ់។	ស្ទមបត់ទឹី៥	
នុំិងទឹី៦	នុំិ�ៅយូពិីកាៅរឹមេនុំះ។
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ជាាក់លាាក់របស់សេយ�ង

កាារជ្រតាំាស់សេ�ាម្បកបសេជ្រម្ប�ជាាយូនៃណ៍ធី�ត់សេម្បថូូឌី�សទ

ស្ទមាៅជំិក្នុមេយូ�ង	តាំៅំងចិតី	«មេស្វាមៅះស្ទម័ក្រុគចំមេ�ៅះក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	
មេហ�យូមេធីើ�អំស្ទ់ពិីក្នុំលាៅំងមេ��មបីពិក្រុងឹងពិនុំធ័ក្នុិចាក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។»28	ស្ទូមចំ�ៅំពិីកាៅរឹដែក្នុដែក្រុបដែ�លមាៅនុំក្នុុ�ង	
មេស្ទៀវមេ�ៅចំមេរឹៀងយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ29 មេ�ៅយូមាៅនុំភាៅស្វាៅថូមី	ដែ�លបាៅនុំស្ទំមេរឹចមេ�ៅយូ	មហាៅស្ទនុំុិបាៅត
ស្ទក្នុលមេលាៅក្នុឆាំុៅំ២០០៨។	ពិីមុនុំស្ទមាៅជំិក្នុស្ទនុំាមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ជាៅមួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីត	មេមថូូឌីីស្ទទ	
មេពិលមេនុំះមេយូ�ងស្ទនុំាមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ជាៅមួយូក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈនុំិកាៅយូរឹបស្ទ់មេយូ�ង។	ភាៅស្វាៅមេនុំះ�ីល់
កាៅរឹបញ្ញាីៅក្នុ់�ាៅងស្ទំខាៅនុំ់	មេហ�យូមេយូ�ងគួរឹមេក្រុប�វាៅ។	វាៅជាៅក្រុបមេ�ៅគដែ�លខាាៅំង	មេហ�យូជាៅក្នុ់លាៅក្នុ់។	

�ូចដែ�លមេយូ�ងបាៅនុំ�ឹង	មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	ប�ាៅញតាំៅមក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ណៃទឹៗជាៅមេក្រុច�នុំ។	ក្រុគប់�ុៅ
ជាៅស្វាៅក្នុេីណៃនុំមេស្ទចក្នុីីពិិត	�ូចដែ�លមេគបាៅនុំមេ��ញក្នុុ�ងក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	មេហ�យូក្រុគប់�ុៅ	ចង់បំមេរឹ�ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	
មេ�ៅយូអំំ�ៅចណៃនុំក្រុពិះវិញ្ញាាៅ�។	ក្រុគប់�ុៅមេឆ្គា�យូតបនុំិងកាៅរឹមេក្រុក្នុ�នុំរឹំលឹក្នុរឹបស្ទ់ស្វាៅវក្នុេបាុល	ដែ�ល
ស្ទរឹមេស្ទរឹថៅ	«ចូរឹបមេងា�យូមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ��ះៅះរឹបស្ទ់អំុក្នុរាៅល់�ុៅ	មេ�ៅយូមេកាៅតខាាៅច	មេហ�យូញាំៅប់ញ័រឹចុះ...	
�បិតគឺជាៅក្រុពិះមេហ�យូ	ដែ�លប�ត�លចិតីអំុក្នុរាៅល់�ុៅ	ឲ្យយមាៅនុំទាៅំងចំ�ងចង់មេធីើ�	មេហ�យូឲ្យយបាៅនុំ
ក្រុបក្រុពិឹតីតាំៅមបំ�ងក្រុពិះហរឹទឹ័យូក្រុទឹង់ដែ�រឹ។»	(ភីលីពិ	២៖១២-១៣)។	នុំិកាៅយូនុំិមួយូៗ	មាៅនុំ
អំំមេ�ៅយូទាៅនុំ	នុំិងកាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅរាៅងៗ�ា�នុំ។	�ូចជាៅមនុំុស្ទេមេយូ�ងមាុៅក្នុ់ៗ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុ៏�ូច�ុៅដែ�រឹ។	
ក្រុពិះក្រុបទាៅនុំក្រុពិះគុ��ល់អំុក្នុក្រុគប់�ុៅ	ដែត�មៅនុំអំុក្នុ�ៅដែ�លលអឥតមេខាាៅះមេទឹ។	�ូមេចុះវាៅជាៅកាៅរឹស្ទំខាៅនុំ់
�ៅស្ទ់	ដែ�លក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុតូវស្ទនុំទន្ទាៅ	មេរឹៀនុំ	នុំិងអំធីិស្វា្ៅនុំជាៅមួយូ�ុៅ។	�ំ�ំបាៅនុំមេរឹៀនុំមេមមេរឹៀនុំស្ទំខាៅនុំ់មួយូ	
អំំពិីកាៅរឹថើៅយូបងះំពិីមិតីភក្រុក្នុ័មក្នុពិី	ក្រុក្នុុមជំំនុំុ ំEpiscopal នុំិង Pentecostals។	�ំ�ំបាៅនុំមេរឹៀនុំពិីពិិធីី
ក្រុជំមុជំ	នុំិងមេ�ៅលកាៅរឹ�៍ក្រុគីស្វាទៅនុំ	តាំៅមរឹយូៈបងបអ�នុំ	កាៅតូលិក្នុ	បាៅបទឹីស្ទទ	មេម�ូណៃ�	នុំិងលូថៅរឹិនុំ។	
មេក្រុ�ៅពិីអំុក្នុដែ�ន្ទាៅំ	មេមថូូឌីីស្ទទរឹបស្ទ់�ំ�ំ	�ំ�ំមេរឹៀនុំពិីកាៅរឹអំធីិបាយូពិីក្រុគូមាុៅក្នុ់មក្នុពិី	មេក្រុបបីមេថូមេរឹៀនុំ	នុំិងមេរឹៀនុំពិី
មិតីមាុៅក្នុ់មក្នុពិីស្ទហពិនុំធ័បាៅបទឹីស្ទទជាៅតិ។	កាៅរឹទាៅក្នុ់ទឹងទាៅំងមេនុំះ	វាៅមាៅនុំតំណៃល�ៅស្ទ់	មេហ�យូ�ំ�ំ
ស្ទងឹឹមថៅ	រឹងើង់ណៃនុំមិតីភក្រុក្នុ័អំនុំីរឹនុំិកាៅយូរឹបស្ទ់�ំ�ំ	នុំឹងមេធីើ�មេអាៅយូ�ំ�ំកាៅនុំ់ដែតក្រុបមេស្ទ�រឹមេ��ង។		

28 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012, �ថាៅខ�័័ 217, ទំំពុ័រ 153. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរ

អន័ុញ្ញាាៅតិ។ �ំ�ៅើ់កាៅរសៀក្រុើ��ិ�ង�មមវិធីីរើ�់សៀយ�ង �ូមសៀម�ល «�មបត់ន័ិង�មមវិធីី�មាៅជំិ�ភាៅពុថូមី (ដែ��ក្រុមួល

សៀ��ងវិញ)»  http://www.gbod.org/lead-your-church/membership/resource/new- 

membership-vows-and-ritual-revised-and-corrected Accessed August 29, 2013. 

29 ភាៅសាៅសៀ��ម�ឺ «ជាៅ�មាៅជំិ�ក្រុ�ុមជំំន័ុំ��ល សៀត�អិ�ន័ឹង�ម័ក្រុ�សៀសាះៅះចំសៀពាៅះក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ សៀហ៍�យ

សៀធីវ�ក្រុ�ើ់យ៉ាាៅងសៀ��មបីពុក្រុងឹងពុន័ធ�ិចចរើ�់ក្រុ�ុមជំំន័ុំដែ�រឬសៀទំ?» សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 38. 
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មេទាៅះជាៅ�ាៅង�ៅក្នុមេ�ៅយូ	មនុំុស្ទេមាុៅក្នុ់មិនុំអាៅចជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំពិីរឹបីបាៅនុំមេទឹ	ដែតមេយូ�ងមាុៅក្នុ់ៗ
មាៅនុំអំតីស្ទញ្ញាាៅ�នុំិកាៅយូមួយូ។	មេយូ�ងជាៅយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មេយូ�ងបំមេរឹ�ក្រុពិះក្រុគីស្ទទតាំៅមរឹយូៈ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	អំតីស្ទញ្ញាាៅ�មេនុំះគឺជាៅអំំមេ�ៅយូទាៅនុំ	ស្ទំរាៅប់មិតីភក្រុក្នុ័អំនុំីរឹនុំិកាៅយូរឹបស្ទ់មេយូ�ង។

មេពិលមេយូ�ងស្ទនុំាថៅមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ចំមេ�ៅះក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មេយូ�ង
មិនុំបាៅនុំនុំិ�ៅយូថៅ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់មេយូ�ង	លអជាៅងមេគមេទឹ	ឬក្នុ៏មេយូ�ងមាៅនុំគំនុំិតមិនុំចុះចូលជាៅមួយូ
អំុក្នុ�ៅមេទឹ។	មេហ�យូមេយូ�ងក្នុ៏មិនុំនុំិ�ៅយូថៅ	ក្រុគប់�ុៅដែ�លមេ�ៅជំិតខាៅងមេយូ�ងគួរឹកាាៅយូជាៅមេមថូូឌីីស្ទទ	
ទាៅំងអំស្ទ់មេន្ទាៅះដែ�រឹ។	មេយូ�ងស្ទបាយូចិតី	មេពិលមេគចូលរឹួមថើៅយូបងះំជាៅមួយូមេយូ�ង	មេហ�យូមេយូ�ងក្នុ៏
គួរឹដែតស្ទបាយូចិតីដែ�រឹ	មេពិលដែ�លអំុក្នុ�ៅមាុៅក្នុ់	មេឆ្គា�យូតបនុំិងកាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅរឹបស្ទ់ក្រុពិះ	មេ��មបីបំមេរឹ�
មេ�ៅយូមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័	ជាៅមេក្រុបស្ទបីមេថូមេរឹៀនុំ	ជាៅកាៅតូលិក្នុ	ឬជាៅស្ទមាៅជំិក្នុរឹបស្ទ់នុំិកាៅយូ	Assemblies of 

God។	ស្ទមបត់ពិីកាៅរឹមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ចំមេ�ៅះក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មិនុំបាៅនុំ
នុំិ�ៅយូពិីភាៅពិអំវិជំីមាៅនុំរឹបស្ទ់នុំិកាៅយូមេ�េងមេន្ទាៅះមេទឹ។	វាៅជាៅកាៅរឹដែ�លមេយូ�ងទឹទឹួលស្វាះៅល់ថៅ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	ជាៅក្នុដែនុំាងលអបំ�ុតស្ទំរាៅប់មេយូ�ងរឹស្ទ់មេ�ៅ	ស្ទំរាៅប់កាៅរឹមេបីជាំៅចិតីចំមេ�ៅះក្រុពិះ។	មេយូ�ង
ទឹទឹួលស្វាះៅល់កាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅរឹបស្ទ់ក្រុពិះស្ទំរាៅប់ជំីវិតមេយូ�ង	ដែ�លជាៅដែ�ុក្នុមួយូណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	កាៅរឹរឹស្ទ់មេ�ៅ
ជាៅស្ទិស្ទេរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មាៅនុំនុំ័យូថៅ	មេយូ�ង�ៅំក្រុទឹក្រុបពិនុំធ័
ទាៅក្នុ់ទឹង�ុៅ	ណៃនុំកាៅរឹមេធីើ�កាៅរឹ	នុំិងមេបស្ទក្នុក្នុមម។	មេយូ�ងមិនុំដែមនុំគិតថៅ�ា�នុំឯង	�ៅច់មេ�ៅយូដែ�ក្នុពិី
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេទឹ	ដែតមេយូ�ងជាៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែ�លមេប�ក្នុស្ទដែមីងបរឹិបទឹមេ�េងៗ។	កាៅរឹួបរឹួម	មិនុំដែមនុំមាៅនុំនុំ័យូថៅ
មេយូ�ងក្រុតូវដែត�ូច�ុៅទាៅំងក្រុស្ទុងមេន្ទាៅះមេទឹ	�ូចជាៅមេភាៅជំនុំី�្ៅនុំមេ�េងៗ	អំញ្ជីាឹងដែ�រឹ។	ដែតមេយូ�ងមេជំឿថៅ	
មេយូ�ងរឹួម�ុៅក្នុុ�ងក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	ក្នុុ�ងកាៅរឹយូល់ពិីក្រុពិះគុ�រឹបស្ទ់ក្រុពិះ	នុំិងទឹក្រុមង់ដែបបបទឹ	ណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	
មេយូ�ងទាៅក្នុ់ទឹង�ុៅ	ស្ទំរាៅប់មេបស្ទក្នុក្នុមមក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍	នុំិងក្នុុ�ងពិិភពិមេលាៅក្នុ	ដែ�លមាៅនុំនុំ័យូថៅមេយូ�ងនុំិង
អំុក្នុមេ�េងមេទឹៀតគឺជាៅស្ទិស្ទេរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ។	ស្ទូមនុំឹក្នុចាៅំពិីស្ទមបត់	ដែ�លថៅមេយូ�ងមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ចំមេ�ៅះ
ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	មេ��មបីពិក្រុងឹងពិនុំធ័ក្នុិចារឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	

ក្នុុ�ងន្ទាៅមជាៅមេអំល� ឺ(Elder) ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេនុំះ	កាៅរឹមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ចំមេ�ៅះក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មាៅនុំនុំ័យូថៅ	�ំ�ំយូល់ក្រុពិមមេធីើ�កាៅរឹតាំៅមក្រុបពិនុំធ័ផ្ទាាៅស្ទ់បី�ក្រុគូគ�ើៅល	
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ដែ�លមាៅនុំនុំ័យូថៅ�ំ�ំ	នុំឹងពិិភាៅក្នុាជាៅមួយូមេលាៅក្នុអំភិបាៅល	នុំិងអំុក្នុមេ�េងមេទឹៀត	ពិីតួន្ទាៅទឹីរឹបស្ទ់�ំ�ំ	
មេហ�យូទឹុក្នុចិតីកាៅរឹ	យូល់�ឹងរឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	ទាៅក្នុ់ទឹងនុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ៅដែ�ល�ំ�ំអាៅចបំមេរឹ�បាៅនុំលអបំ
�ុត។30 ដែ�ុក្នុមួយូណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	�ំ�ំនុំឹងមេរឹៀនុំពិីក្រុបវតីិរឹបស្ទ់វាៅ	នុំិងមេធីើ�មេអាៅយូលអបំ�ុតក្នុុ�ង
កាៅរឹអំនុំុវតីនុំ៍ក្រុពិះគុ�	នុំិងមេស្ទចក្នុីីមេមតាំីៅក្នុរឹុ�ៅ	រឹបស្ទ់ក្រុពិះ។	�ំ�ំនុំឹងមេរឹៀនុំពិីកាៅរឹពិនុំយល់ក្រុពិះគម្ីរឹ	
ពិីមេលាៅក្នុ	ចនុំ	មេវស្ទាី	នុំិងអំនុំុវតីនុំ៍កាៅរឹបមេងើ�តស្ទិស្ទេ។	�ំ�ំនុំិងមេរឹៀនុំចំមេរឹៀងរឹបស្ទ់មេលាៅក្នុ	ឆាំៅល	មេវស្ទាី	
ជាៅយូណូៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	�ំ�នំុំងឹមេរឹៀនុំពិមីេ�ៅលលទិឹធរិឹបស្ទក់្រុក្នុមុជំំនុំុ	ំនិុំង�មំេធីើ�តាំៅមមេ�ៅលកាៅរឹ�ស៍្ទងះម។	�្
ញ�ំនុំឹងមេក្រុប�ពិិធីីកាៅរឹរឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	�ំ�ំនុំឹងមេធីើ�ពិិធីី	មេលៀងក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	មេហ�យូមេពិល�ំ�ំមេរឹៀបចំពិិធីីមេលៀង	
ក្រុពិះអំមាាៅស្ទ់	�ំ�ំនុំឹងមេក្រុប�ទឹឹក្នុទឹំ�ៅំងបាៅយូជំូ។	�ំ�ំក្រុបដែហលជាៅមិនុំយូល់ក្រុស្ទបតាំៅមគំនុំិតរឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	
ទាៅំងអំស្ទ់មេន្ទាៅះមេទឹ	ដែតមេពិលដែ�ល�ំ�ំមិនុំយូល់ក្រុស្ទប	�ំ�ំនុំឹងមេធីើ�មេ�ៅយូកាៅរឹមេ�ៅរឹពិ	មេហ�យូនុំឹងមេក្រុប�វិធីីលអៗ	
មេ��មបីដែក្នុដែក្រុប។	ស្ទំរាៅប់ក្រុបមេ�ៅជំនុំ៍រឹបស្ទ់ក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	នុំិង�ំ�ឹងលអ	�ំ�ំនុំឹងមេធីើ�ក្រុគប់កាៅរឹទាៅំងអំស្ទ់	មេ��មបីពិ
ក្រុងឹងពិនុំធ័ក្នុិចារឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មេអាៅយូបាៅនុំរឹីក្នុលូតលាៅស្ទ់។	

តាំៅមគំនុំិតអំនុំីរឹនុំិកាៅយូ	�ៅក្នុយថៅមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ចំមេ�ៅះក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈនុំិកាៅយូរឹបស្ទ់មេយូ�ង	�ូចជាៅ
មិនុំស្ទូវស្ទម។	ឧទាៅហរឹ�៍	មេនុំះមិនុំដែមនុំជាៅពិិធីីកាៅរឹរឹបស្ទ់នុំិកាៅយូបងបអ�នុំមេយូ�ង	គ ឺEpiscopal 

Church31 អំតថនុំ័យូ	និុំងស្វាៅរឹៈស្ទំខាៅនុំ់អំនុំីរឹនុំិកាៅយូ	ណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មាៅនុំមេប�ក្នុ
ស្ទដែមីងក្នុុ�ងបរឹិបទឹក្រុបវតីិស្វាៅក្រុស្ទី។	លំន្ទាៅំតាំៅមវិធីីមេមថូូឌីីស្ទទពិីមុនុំ	�ូចដែ�លមាៅនុំក្នុុ�ងទឹំរឹង់ចាៅស្ទ់ដែ�រឹ	
ដែ�លដែចងថៅ	«មេត�អំុក្នុនុំឹងស្ទមក្រុគ័មេស្វាមៅះចំមេ�ៅះនុំិកាៅយូមេមថូូឌីីស្ទទ	មេហ�យូ�ៅំក្រុទឹនុំិកាៅយូមេនុំះមេ�ៅយូ
កាៅរឹអំធីិស្វា្ៅនុំ	វតីមាៅនុំ	អំំមេ�ៅយូទាៅនុំ	នុំិងកាៅរឹបំមេរឹ�	ដែ�រឹឬមេទឹ?»	ដែ�លទឹំរឹង់មេនុំះមាៅនុំក្នុុ�ងមេស្ទៀវមេ�ៅ
ចំមេរឹៀង	តាំៅំងពិីស្ទតវតេទឹី២០។32  វាៅប�ាៅញពិីឬស្ទគល់ណៃនុំកាៅរឹ�ទ�យូពិីវបបធីម៌រឹបស្ទ់នុំិកាៅយូមេមថូូឌីីស្ទទ	
ដែ�លជាៅកាៅរឹំលឹក្នុមួយូថៅ	ចលន្ទាៅរឹបស្ទ់មេលាៅក្នុមេវស្ទាី	ចាៅប់មេ�ី�មជាៅស្ទងះមមួយូក្នុុ�ង	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុបមេទឹស្ទ
អំង់មេគាស្ទ។	វាៅជាៅចលន្ទាៅមួយូដែ�លមាៅនុំកាៅរឹតាំៅំងចិតី�្ស្ទ់	�ារឹផ្ទាីៅប់ជាៅមួយូ	រឹចន្ទាៅស្ទម្នុំ័ស្វាៅស្ទន្ទាៅ	
ដែ�លមាៅនុំមេចតន្ទាៅរឹិះគនុំ់	នុំិងស្វាថៅបន្ទាៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	អំុក្នុចូលរឹួមមេ�ៅយូឆ្គនុំទៈ	មេ�ៅយូកាៅរឹតាំៅំងចិតី	ដែ�ល
មាៅនុំដែចងក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	ក្នុុ�ងស្ទម័យូមេលាៅក្នុមេវស្ទាី	ក្រុគប់�ុៅក្រុតូវមេធីើ�តាំៅមមេ�ៅលកាៅរឹ�៍	នុំិងចាប់ទឹូមេ�ៅ
រឹបស្ទ់ក្រុក្នុុម។	មេពិលដែ�លវាៅពិិតតាំៅមឬស្ទគល់	នុំិកាៅយូមេមថូូឌីីស្ទទ	គឺជាៅចលន្ទាៅដែ�លមាៅនុំកាៅរឹតាំៅំងចិតី
�្ស្ទ់។	ស្ទមបត់មេនុំះរឹំលឹក្នុមេយូ�ងពិីកាៅរឹរឹំពិឹងទឹុក្នុ�ាៅង�្ស្ទ់។	មេប�ស្ទិនុំជាៅ	នុំិកាៅយូយូូណៃ�ធីិតមេមថូូឌីីស្ទទ	
រឹួមជាៅមួយូនុំិកាៅយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំអំង់មេគាស្ទ	ឬរឹូូមិនុំកាៅតូលិក្នុ	មេន្ទាៅះគំនុំិតដែ�លថៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំមួយូមេធីើ��ទ�យូពិី
វបបធីម៌ណៃនុំមេបស្ទក្នុក្នុមម	គឺជាៅអំំមេ�ៅយូទាៅនុំស្ទំខាៅនុំ់	បំ�ុតស្ទំរាៅប់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាៅំងមូល។	

30 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012, �ថាៅខ�័័ 425-28, ទំំពុ័រ 337-42. 

31 �ូមសៀម�លសៀ�ៀវសៀ�ៅអធីិសាាៅន័រួម (New York: The Church Hymnal Corporation, 1979), ទំំពុ័រ 310, 

418.

32 សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 1905, Psalter and Ritual section, ទំំពុ័រ 94. សៀ�ៀវសៀ�ៅ

ចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 1939, ទំំពុ័រ 543. សៀ�ៀវសៀ�ៅថាាៅយើងំំ, 1944, ទំំពុ័រ 402. សៀ�ៀវសៀ�ៅថាាៅយើងំំ, 

1964, ទំំពុ័រ 13.សៀ�ៀវសៀ�ៅចំសៀរៀង, 1966, ទំំពុ័រ 829-6. សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, 1989, ទំំពុ័រ 

38 and 48. សៀ�ៀវសៀ�ៅថាាៅយើងំំ, 1992, ទំំពុ័រ 93 and 109. 
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អំុក្នុ�ាះឆ្គៃល់ថៅ	មេត�កាៅរឹមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ចំមេ�ៅះក្រុពិះក្រុគីស្ទទ	តាំៅមរឹយូៈក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មាៅនុំនុំ័
យូថៅមេគក្រុតូវដែតមេ�ៅជាៅយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	អំស្ទ់មួយូជំីវិត។	មិនុំអំញ្ជីាឹងមេទឹ។	វាៅមាៅនុំនុំ័យូថៅ	មេគក្រុតូវ
ដែតតាំៅំងចិតីរឹស្ទ់មេ�ៅជាៅក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទក្នុុ�ងនុំិកាៅយូយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	កាៅនុំ់ដែតយូូរឹ	កាៅនុំ់ដែតក្រុបមេស្ទ�រឹ។	
ពិិត�ៅស្ទ់	មេយូ�ងមេជំឿថៅក្រុពិះមាៅនុំអំំ�ៅចមេល�ក្រុគប់ទាៅំងអំស្ទ់	
មេហ�យូក្នុុ�ងកាៅរឹមេ�ៅរឹពិចំមេ�ៅះអំំ�ៅចមេនុំះ	មេយូ�ងមិនុំនុំិ�ៅយូថៅ	មេយូ�ងមេ�ៅរឹពិបាៅនុំដែត៥ឆាំុៅំ	ឬ១០ឆាំុៅំ	
ឬ២០ឆាំុៅំមេន្ទាៅះមេទឹ។	មាៅនុំដែតក្រុពិះមេទឹ	ដែ�ល�ឹង។	
�ំ�ំអាៅចស្ទំមេរឹចចិតីថៅណៃថូៃ�ៅមួយូក្រុពិះក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមេអាៅយូ�ំ�ំបំមេរឹ�ក្រុពិះ	ក្នុុ�ងនុំិកាៅយូមេ�េងមួយូមេទឹៀត។	
ស្ទមបត់មេនុំះមិនុំបាៅនុំបំមេភាចចំនុំុចមួយូមេនុំះមេទឹ។	�ំ�ំស្ទងឹឹមថៅ	វាៅជំួយូមិនុំឲ្យយ�ំ�ំស្ទំមេរឹចចិតីមេ��រឹមេចញ	
�ាៅងក្រុបញាំាៅប់	មេ�ៅយូស្វាៅរឹក្នុំហឹង	ឬកាៅរឹ�ក្នុចិតី�ៅមួយូ។	បាុដែនុំី	មេប��ំ�ំបាៅនុំគិត�ាៅងចាស្ទ់ថៅនុំិកាៅ
យូយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មិនុំដែមនុំជាៅក្នុដែនុំាងដែ�ល�ំ�ំបំមេរឹ�ក្រុពិះក្រុគីស្ទទមេទឹ	មេន្ទាៅះ�ំ�ំនុំឹង�ក្នុ�ា�នុំមេចញពិីស្ទមប
ត់មេនុំះមេ�ៅយូស្ទនុំីិភាៅពិ។	មេទាៅះបីជាៅ�ំ�ំ�ក្នុ�ា�នុំមេចញក្នុ៏�ំ�ំមេ�ៅដែត�ៅំក្រុទឹរឹពិនុំធ័ក្នុិចារឹបស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីី
តមេមថូូឌីីស្ទទ	មេ�ៅយូមិនុំមេធីើ�កាៅរឹអាៅក្រុក្នុក្នុ់	មេហ�យូទឹទឹួលស្វាះៅល់ថៅ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេនុំះជាៅក្នុដែនុំាងដែ�លក្នុំពិុងមេធីើ�
កាៅរឹក្រុពិះ។	

កាារជ្រតាំាស់សេ�ាម្បកបសេជ្រម្ប�ជ្រពីះជ្រគ�សទ 
ជាាសមាាជិិកនៃន្យាជ្រកុម្បជិំន្យាុំកុ�ងត់ំបន្យា់

ស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទតាំៅំងចិតី	«ចូលរឹួមមេ�ៅយូមេស្វាមៅះស្ទមក្រុគ័ក្នុុ�ងពិនុំធ័ក្នុិចាមេ�ៅយូ	
មេស្ទចក្នុីីអំធីិស្វា្ៅនុំ	វតីមាៅនុំ	អំំមេ�ៅយូទាៅនុំ	កាៅរឹបំមេរឹ�	នុំិងជាៅស្ទមរឹបន្ទាទៅល់។»33 ក្នុុ�ងពិិធីីក្រុជំមុជំទឹឹក្នុ	ស្ទមប
ត់មេនុំះក្រុតូវបាៅនុំមេក្រុប�ស្ទំរាៅប់ទឹទឹួលនុំ�ៅមាុៅក្នុ់ចូលជាៅស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុ3ំ4 មេហ�យូមេយូ�ងនុំឹងពិិភាៅក្នុាពិី
ស្ទមបត់មេនុំះ	ក្នុុ�ងបរឹិបទឹក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។	�ូចជាៅស្ទមបត់ពិីមុនុំ	ទឹក្រុមង់ដែ�លមាៅនុំ	«ជាៅស្ទមរឹបន្ទាទៅល់» គួរឹក្រុតូវ
បាៅនុំមេក្រុប�ក្រុបាៅស្ទ់	មេពិលក្រុបាៅរឹពិធពិិធីីមេនុំះ។35

ស្ទមបត់មេនុំះមាៅនុំភាៅពិជាៅក្នុ់លាៅក្នុ់មួយូ	ដែ�លជាៅជំំហាៅនុំបន្ទាទៅប់មេ�ៅយូមេស្ទុ�រឹមេអាៅយូ	ក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	
មាៅនុំកាៅរឹតាំៅំងចិតីរឹស្ទ់មេ�ៅ	ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំតំបនុំ់មួយូ។	មេ�ៅយូក្រុពិះគុ�រឹបស្ទ់ក្រុពិះ	មេយូ�ងកាៅនុំ់ដែត�ិតជំិត

33 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012, �ថាៅខ�័័ 217, ទំំពុ័រ 153. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័កាៅរ

អន័ុញ្ញាាៅតិ. 

34 សៀ�ៀវសៀ�ៅចសៀក្រុមៀងយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ, ទំំពុ័រ 38.

35 «�មបត់ន័ិង�មមវិធីី�មាៅជំិ�ភាៅពុថូមី (ដែ��ក្រុមួលសៀ��ងវិញ)» http://www.gbod.org/lead-your-church/

membership/resource/new-membership-vows-and-ritual-revised-and-corrected Accessed 

August 29, 2013. 
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ក្រុពិះ	«មេឆាំ្ៅះមេ�ៅរឹក្នុភាៅពិលអឥតមេខាាៅះ»36 មេ�ៅយូស្ទំ�ៅញ់ណៃនុំទឹំន្ទាៅក្នុ់ទឹំនុំង	បញ្ញាាៅ	នុំិងក្រុប�ៅំងក្រុបដែជំង
។	�ៅក្នុយរឹបស្ទ់មេលាៅក្នុមេវស្ទាីដែ�លលបីមួយូ	«�ំ�ំចាៅត់ទឹុក្នុពិិភពិមេលាៅក្នុជាៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់�ំ�ំ»37 ចង់ប�ាៅញ
ពិីទឹំន្ទាៅក្នុ់ទឹំនុំងរឹបស្ទ់�ៅត់	មេ�ៅកាៅរឹ�ៅរឹ�ាយូ�ំ�ឹងលអ	មេ�ៅ�ល់ស្ទមរឹបន្ទាទៅល់ក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	�៏មេក្រុច�នុំ
មេ�េងមេទឹៀត។	បាុដែនុំី	�ៅត់មិនុំដែ�លចង់	ប�ិមេស្ទធីនុំ៍ទឹំន្ទាៅក្នុ់ទឹំនុំង	នុំិងកាៅរឹទឹទឹួល�ុស្ទក្រុតូវ	ដែ�លមាៅនុំ
ក្នុុ�ងជំីវិតក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងតំបនុំ់មេន្ទាៅះមេទឹ។	

ជំីវិតក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	ទាៅក្នុ់ទឹងមេ�ៅនុំិងកាៅរឹតាំៅំងចិតីចាស្ទ់លាៅស្ទ់។	ជាៅក្រុគីស្ទទបរឹិស្ទទឹទ	មេយូ�ងទឹទឹួលបាៅនុំ	
កាៅរឹក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅឲ្យយក្រុស្ទឡាៅញ់ក្រុពិះ	នុំិងអំុក្នុជំិតខាៅង។	មេយូ�ងមេជំឿថៅក្រុពិះក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅមេយូ�ងឲ្យយ	«មេធីើ�អំំមេពិ�
យូុតីិធីម៌	នុំិងក្រុស្ទឡាៅញ់ភាៅពិស្ទបប�រឹស្ទ»	(មីកាៅ	៦៖៨).	កាៅរឹដែ�ល	មេលាៅក្នុមាាៅទឹីនុំ	លូមេធី��ីង	ស្ទុបិនុំី	ពិី
ភាៅពិមេស្ទម�រឹ�ុៅរឹវាៅងពិរឹ៌ស្ទមប�រឹ	មេធីើ�មេអាៅយូ	បាះ�ៅល់ចិតីមេយូ�ង�ៅស្ទ់។	មេយូ�ងក្រុបដែហលជាៅ	នុំិ�ៅយូពិី
មេស្ទចក្នុីីក្រុតូវកាៅរឹមេអាៅយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេយូ�ងមាៅនុំកាៅរឹរាៅក្នុ់ទាៅក្នុ់	នុំិងមេប�ក្នុចំហរឹ�ល់មនុំុស្ទេ	ក្រុគប់�ុៅ។	ជាៅក្រុគី
ស្ទទបរឹិស្ទទឹទដែ�លរឹស្ទ់មេ�ៅ	នុំិងមេធីើ�កាៅរឹមេ�ៅក្នុដែនុំាងួយូ	មេយូ�ងបាៅនុំមេ��ញកាៅរឹតាំៅំងចិតី	ទាៅំងមេនុំះជាៅក្នុ់ចាស្ទ់
។	ស្វាៅក្នុក្រុស្ទម័យូមេម�លថៅមាៅនុំមនុំុស្ទេមាុៅក្នុ់ដែ�លជំិះមេ�ៅអំីក្នុង់ជំនុំពិិកាៅរឹ	មេហ�យូចង់មក្នុថើៅយូបងះំក្នុុ�ង
ក្រុពិះវិហាៅរឹមេយូ�ង។	ក្រុបដែហល�ៅត់ធាាៅប់មក្នុរឹួចមេហ�យូ	បាុដែនុំីមាៅនុំបញ្ញាាៅមួយូ។	អំុក្នុមេជំឿមេល�កាៅរឹរាៅក្នុ់ទាៅក្នុ់	
បាុដែនុំីក្រុពិះវិហាៅរឹរឹបស្ទ់អំុក្នុមាៅនុំជំមេ�ត�រឹមេក្រុច�នុំ	មេហ�យូបនុំទប់ទឹឹក្នុរឹបស្ទ់អំុក្នុមិនុំអាៅច�ៅក្នុ់មេ�ៅអំីក្នុង់ជំនុំ
ពិិកាៅរឹបាៅនុំ។	កាៅរឹចូលរឹួមរឹបស្ទ់�ៅត់មេធីើ�ឲ្យយមេយូ�ងបន្ទាទៅប�ា�នុំ	មេហ�យូគួរឹឲ្យយខាាៅចមេទឹៀត�ង។	វាៅមិនុំដែមនុំ
ជាៅកាៅរឹ�ៅយូក្រុស្ទួស្ទក្នុុ�ងកាៅរឹមេធីើ�ឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេយូ�ង	មាៅនុំកាៅរឹរាៅក្នុ់ទាៅក្នុ់	�ូចជាៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែ�លអំុក្នុចូលរឹួម
កាៅលពិីវិស្ទេមកាៅលមេល�ក្នុមុនុំ	មេក្រុ�ៅះមេពិលមេនុំះអំុក្នុ�ឹងថៅ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់អំុក្នុមាៅនុំបញ្ញាាៅជាៅមួយូកាៅរឹ
រាៅក្នុ់ទាៅក្នុ់។	

មេត�អំុក្នុមេធីើ��ាៅងមេមាច?	អំុក្នុចាៅប់មេ�ី�មកាៅរឹក្រុបជំុំមួយូ	មេហ�យូអំុក្នុពិិភាៅក្នុាបញ្ញាាៅមេនុំះ។	អំុក្នុ�ឹងថៅ	
កាៅរឹដែ�លមេយូ�ងមេធីើ�ឲ្យយក្រុពិះវិហាៅរឹរឹបស្ទ់មេយូ�ង	មាៅនុំភាៅពិ�ៅយូក្រុស្ទួល�ល់ជំនុំពិិកាៅរឹ	វាៅក្រុតូវកាៅរឹ	ចំ�ៅយូ
ថូវិកាៅរឹ	នុំិងមេពិលមេវលាៅមេក្រុច�នុំ។	ក្រុបធាៅនុំស្ទមាៅជំិក្នុអំុក្នុនុំិ�ៅយូថៅ	«ស្ទនុំុិបាៅទឹក្រុបចាៅំឆាំុៅំ	ចង់មេអាៅយូ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេយូ�ងមាៅនុំភាៅពិមេប�ក្នុចំហរឹ។	ក្រុបដែហលមេគមាៅនុំថូវិកាៅរឹ�ីល់ឲ្យយមេយូ�ងមេធីើ�កាៅរឹមេនុំះ�ាះ។»	
មាុៅក្នុ់មេទឹៀតមេស្ទុ�រឹឲ្យយមាៅនុំកាៅរឹមេស្ទុ�បមេម�លពិត៌មាៅនុំមេនុំះ។	មេពិលក្រុបជំុំបន្ទាទៅប់	�ៅត់រាៅយូកាៅរឹ�៍ថៅ	មាៅនុំថូ
វិកាៅរឹ�ាះស្ទំរាៅប់កាៅរឹមេនុំះ	ដែតមាៅនុំតិចមេទឹ	មិនុំអាៅចស្ទង់ជំំរាៅល	ឬជំមេ�ត�រឹយូនុំីបាៅនុំមេទឹ។	បញ្ញាាៅមេនុំះពិិបាៅក្នុ
�ៅស្ទ់។	មេពិលមេន្ទាៅះដែ�រឹ	ក្រុស្ទីពិិកាៅរឹមេន្ទាៅះកាៅនុំ់ដែតចូលរឹួមស្ទក្នុមមភាៅពិជាៅមួយូ	ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ាៅងមេក្រុច�នុំ។	
អំុក្នុគិតថៅ	ក្រុបដែហលមាៅនុំជំនុំពិិកាៅរឹមេ�េងមេទឹៀត	ដែ�លចង់មក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់អំុក្នុ	បាុដែនុំីមេគមិនុំអាៅចមក្នុ
បាៅនុំ	មេ�ៅយូស្វាៅរឹក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំុំរឹបស្ទ់អំុក្នុមិនុំមាៅនុំលក្នុ័�ៈ�ៅយូក្រុស្ទួល�ល់ពិួក្នុមេគ។	

36 សៀ�ៀវសៀ�ៅវិន័័យក្រុ�ុមជំំន័ុំយូណៃ�ធីីតសៀមថូូឌីី�ទ 2012, �ថាៅខ�័័ 330.5.d (2), ទំំពុ័រ 250. សៀក្រុើ�សៀ�ៅយមាៅន័

កាៅរអន័ុញ្ញាាៅតិ.  

37 John Wesley, “Journal from August 12, 1738 to November 1, 1739” in The Works of 

John Wesley, Volume 1 (Zondervan Publishing House, reproduced from an 1872 edition), 

page 201.
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ចុងមេក្រុកាៅយូ	អំុក្នុ	នុំិងស្ទមាៅជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	�ឹងថៅ�មៅនុំអំុក្នុ�ៅមាុៅក្នុ់អាៅចជំួយូអំុក្នុបាៅនុំមេទឹ។	មេស្ទចក្នុីី
ក្រុតូវកាៅរឹមេនុំះ	មេ�ៅចំមេ�ៅះមុ�អំុក្នុ	មេហ�យូក្រុពិះក្រុតាំៅស្ទ់មេ�ៅ	ឲ្យយអំុក្នុមេ�ៅះក្រុស្វាៅយូបញ្ញាាៅមេនុំះ។	មេម�លមេ�ៅ	
អំំមេ�ៅយូថូវិកាៅរឹនុំិងបាៅនុំមក្នុពិីស្ទមាៅជំិក្នុដែ�លមក្នុក្រុបជំុំក្រុក្នុុមក្រុបឹក្នុា	ដែ�លមេបាៅះមេឆាំុៅត�ៅំក្រុទឹរឹ	កាៅរឹ�ៅរឹ
មួយូមេនុំះ។	មាៅនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេក្រុច�នុំ�ៅស្ទ់	ដែ�លមាៅនុំបញ្ញាាៅ�ូចដែ�ល�ំ�ំបាៅនុំបរឹិ�ៅយូ	ឬក្នុ៏បញ្ញាាៅក្រុបហាៅក្នុ់
ក្រុបដែហល។	មេពិលមេន្ទាៅះ	មេគស្ទំមេរឹចចិតីមេធីើ�កាៅរឹក្រុតឹមក្រុតូវ	មេ�ៅយូស្វាៅរឹក្រុពិះគុ�រឹបស្ទ់	ក្រុពិះ។	មេគបាៅនុំ
បមេងើ�តក្នុមមវិធីីមមេតយូយស្វាៅលាៅ	នុំិងពិនុំធ័ក្នុិចាមេ�េងមេទឹៀត	ស្ទំរាៅប់ក្នុុមាៅរឹៗមេ�ៅក្នុុ�ងភូមិ។	មេគបមេងើ�តក្នុមមវិធីី
ស្ទិក្នុាក្រុពិះគម្ីរឹស្ទំរាៅប់យូុវជំនុំ	នុំិងមនុំុស្ទេមេពិញវ័យូ	ក្រុក្នុុមមេល�ក្នុទឹឹក្នុចិតីស្ទំរាៅប់	អំុក្នុមេលងលះ�ុៅ	នុំិង
អំុក្នុដែ�លបាៅត់បង់ស្ទមាៅជំិក្នុក្រុគួស្វាៅរឹ	មេហ�យូមេគបមេងើ�តកាៅរឹថើៅយូបងះំមួយូថូមី	ស្ទំរាៅប់អំុក្នុដែ�លមិនុំ
ចូលចិតីក្រុពិះវិហាៅរឹ។	ក្រុពិះវិញ្ញាាៅ�បរឹិស្ទុទឹធបាៅនុំប�ត�លឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	មេធីើ�កាៅរឹ�ៅរឹជាៅមេក្រុច�នុំ	មេហ�យូមាៅនុំ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេក្រុច�នុំមេឆ្គា�យូតបមេ�ៅយូមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ	ដែ�លជាៅស្វាៅក្នុេីចំមេ�ៅះ	មេស្ទចក្នុីីមេមតាំីៅក្នុរឹុ�ៅ	នុំិង
យូុតីិធីម៌រឹបស្ទ់ក្រុពិះ។	ជាៅមួយូនុំិងស្ទមបត់�ណៃទឹមេទឹៀត	ស្ទមបត់មួយូមេនុំះ	ជំួយូ�ៅំក្រុទឹរឹក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងតំបនុំ់
មេក្រុច�នុំ	មេហ�យូរឹំលឹក្នុមេយូ�ងថៅ	វាៅលមេបស្ទក្នុក្នុមម	ចាៅប់មេ�ី�មក្នុុ�ងភូមិមេយូ�ង។	

ពិិត�ៅស្ទ់	វាៅមិនុំដែមនុំដែតបាុ�ឹឹងមេទឹ។	ស្វាៅក្នុេីរឹបស្ទ់ក្រុគូគ�ើៅលមេមថូូឌីីស្ទទ�ំបូង	�ឹងចាស្ទ់ថៅ	ពិួក្នុ�ៅត់
ក្រុបដែក្នុក្នុ�ៅច់ខាៅតចំមេ�ៅះកាៅរឹមេម�លមេ��ញ�ាីដែបបមេនុំះ។	មេស្ទចក្នុីីក្រុតូវកាៅរឹមេ�ៅក្នុុ�ងភូមិរឹបស្ទ់មេយូ�ង	
មិនុំបាៅនុំ�ីល់ជាៅប�ឹ័បញ្ញាីៅក្នុ់មេអាៅយូមេយូ�ងមេម�លរឹំលងមេមមេរាៅគមេអំ�ស្ទ៍	មេ�ៅអាៅក្រុហិក្នុ	នុំិងអំុក្នុដែ�ល
ក្រុតូវកាៅរឹមុងកាៅរឹ�ៅរឹជំំងឺក្រុគុនុំចាៅញ់	នុំិងកាៅរឹឈឺចាៅប់រឹបស្ទ់ជំនុំភាៅស្ទ�ា�នុំមេ�ៅ	មជំឈឹមបូ�ៅ	នុំិងក្រុគប់អំុក្នុ
ដែ�ល�មៅនុំកាៅរឹធាៅន្ទាៅរាៅប់រឹងស្ទុ�ភាៅពិ	នុំិងអំុក្នុមេ�េងមេទឹៀតដែ�លមិនុំទាៅនុំ់	បាៅនុំមេ��ញ	នុំិងបាៅនុំឮ
�ំ�ឹងលអ។	បាុដែនុំី	មេស្ទចក្នុីីីក្រុតូវកាៅរឹទាៅំងមេនុំះអាៅចមេ�ៅះក្រុស្វាៅយូបាៅនុំ	តាំៅមក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងតំបនុំ់។	ថូវិកាៅរឹ	
នុំិងស្ទំភាៅរឹៈអាៅចមេ�ំ�រឹ	ចាប់អាៅចស្ទំមេរឹច	បាុដែនុំីកាៅរឹដែ�លស្ទំខាៅនុំ់បំ�ុត	គឺក្រុតូវមាៅនុំ	នុំ�ៅមាុៅក្នុ់មេចញមេ�ៅ
តំ�ៅងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ	អំធីិស្វា្ៅនុំ	ប�ាៅញវតីមាៅនុំ	�ីល់អំំមេ�ៅយូទាៅនុំ	កាៅរឹបំមេរឹ�	នុំិងជាៅមេធីើ�ស្វាៅក្នុេី។	ស្ទមបត់
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ	មេ�ៅឲ្យយមេយូ�ងពិិចាៅរឹ�ៅថៅ	ពិិភពិមេលាៅក្នុជាៅក្រុក្នុុមជំំនុំុំរឹបស្ទ់មេយូ�ង	មីង
មួយូៗ។
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