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សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម
វាាជាាកាារល្អអ និិងបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លត្រូ�ូវបាានអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួមក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ សំំរាាប់់អ្ននកខ្លះះ� កាារ
អញ្ជើ�ើ�ញនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�នឹឹកចាំំ�ពីីពេ�លវេេលាាបរិិសុុទ្ធធក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់គេ� ជាាពិិសេ�សគឺឺទាាក់់ទងនិិង

ក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិងព្រះ�ះគុុណអស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះ។ សំំរាាប់់អ្ននកផ្សេ�េងទៀ�ៀត វាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយគេ�នឹឹកចាំំ�ពីី កាារមិិន
ចុះះ�សម្រុ�ុងគ្នាា�របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�៖ កាារខ្វះះ�ខាាតចំំពោះ�ះ�កាារស្វាា�គមន៍៍របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ខ្លះះ� សេ�ចក្តីី�

ត្រូ�ូវកាារនៃ�កាារផ្សះ�ះផ្សាារក្នុុ�ងសហគមន៍៍ និិងគ្រួ�ួសាារនៃ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ក៏៏ដូូចគ្នាា�រវាាងព្រះ�ះវិិហាារ និិង
ព្រះ�ះវិិហាារ និិងអំំពើ�ើបាាប និិងកាារបរាាជ័័យ។ ស្ថាា�នភាាពនេះ�ះ អញ្ជើ�ើ�ញឲ្យយយើ�ើងពិិចាារណាា ពីី
កាារយល់់របស់់យើ�ើង សំំរាាប់់អាាហាារដ៏៏វិិសុុទ្ធធនេះ�ះ។

កូូនសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងសំំរាាប់់ណែ�នាំំ�ខ្លីី�ៗ អំំពីីអត្ថថន័័យ និិងកាារអនុុវត្តតន៍៍ នៃ�ពិិធីីលៀ�ៀង

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ជាាពិិសេ�ស កាារនេះ�ះបាានរៀ�ៀបជាាពិិធីីអាាថ៌៌កំំបាំំ�ង
ដ៏៏បរិិសុុទ្ធៈៈ� កាារយល់់ពីីពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ដែ�លបាាន

រៀ�ៀបចំំ ដោ�ោយមហាាសន្និិ�បាាទសកលលោ�ោកឆ្នាំំ��២០០៤ និិងកែ�សម្រួ�ួលឆ្នាំំ��២០១២។ យើ�ើង

នឹឹងមើ�ើលសំំនួួរ សំំខាាន់់ៗមួួយចំំនួួន នៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់៖ តើ�ើព្រះ�ះគម្ពីី�រប្រា�ាប់់យើ�ើងអ្វីី�ខ្លះះ�ពីី
អាាហាារបរិិសុុទ្ធធ មួួយនេះ�ះ? តើ�ើឈ្មោះ�ះ��ផ្សេ�េងៗរបស់់ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មាានន័័យដូូចម្តេ�េច

ហើ�ើយតើ�ើឈ្មោះ�ះ��ទាំំ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយយល់់ដូូចម្តេ�េចពីីពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់? តើ�ើបរិិបទ និិងទំំរង់់នៃ�

ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ (តាាមសៀ�ៀវភៅ�ៅចម្រៀ��ៀង) ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងយល់់យ៉ាា�ងម៉េ�េចចំំពោះ�ះ�កម្មមវិិធីីនេះ�ះ
? តើ�ើអ្ននកណាាអាាចប្រា�ារព្ធធឬទទួួលពិិធីីនេះ�ះបាាន? តើ�ើយើ�ើងគួួរប្រា�ារព្ធធពិិធីីនេះ�ះ ញឹឹកញាាប់់ប៉ុុ�ណ្ណាា�

ដែ�រ? ហេ�តុុអ្វីី�ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ផ្សេ�េងគ្នាា� ធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះដោ�ោយរបៀ�ៀបផ្សេ�េងៗគ្នាា�? បន្ថែ�ែមលើ�ើសំំនួួរនៃ�អតន្ថថ
ន័័យទាំំ�ងនេះ�ះ យើ�ើងក៏៏ផ្តតល់់នូូវចំំឡើ�ើយសំំរាាប់់សំំនួួរដែ�លគេ�សួួរញឹឹកញាាប់់ ទាាក់់ទងនិិង

កាារអនុុវត្តតន៍៍នៃ�ពិិធីីលៀ�ៀង ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ជាាពិិសេ�សគឺឺសំំនួួរដែ�លថាា អ្ននកណាាជាាអ្ននកចាាត់់ចែ�ង

ពិិធីីនេះ�ះ ហើ�ើយអ្ននកណាាថែ�រក្សាារចំំណិិតនំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកជំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ហើ�ើយនិិងរបៀ�ៀបដែ�ល
យើ�ើងឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ� សម័័យបច្ចេ�េកវិិទ្យាានេះ�ះ។

4

សាាក្សីី�ពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ
រឿ�ឿងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រមួួយចំំនួួន ជួួយឲ្យយយើ�ើងយល់់ពីីពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ជាាទូូទៅ�ៅយើ�ើង

សំំដៅ�ៅទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងអាាហាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វធ្វើ�ើ�ជាាមួួយពួួកសិិស្សស ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃដែ�លទ្រ�ង់់ត្រូ�ូវបាាន
ក្បបត់់ (ម៉ាា�ថាាយ ២៦៖១៧-៣០; ម៉ាា�កុុស ១៤៖១២-២៦; លូូកាា ២២៖៧-២៣)។ គម្ពីី�រ

ដំំណឹឹងល្អអទាំំ�ងនេះ�ះ បាានសរសេ�រពីីយប់់ដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទត្រូ�ូវបាានក្បបត់់ ទ្រ�ង់់យកនំំបុ័័�ង ឲ្យយពរ

និិងកាាច់់នំំបុ័័�ង ហើ�ើយឲ្យយទៅ�ៅសិិស្សសដោ�ោយមាានបន្ទូូ�លថាា «នេះ�ះជាារូូបកាាយខ្ញុំំ�» បន្ទាា�ប់់ពីីពិិសាារ
អាាហាាររួួចហើ�ើយ ទ្រ�ង់់បាានយកពែ�ងស្រា�ាទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ឲ្យយពរ ហើ�ើយឲ្យយទៅ�ៅពួួកសិិស្សស

ដោ�ោយមាានបន្ទូូ�លថាា «នេះ�ះជាាឈាាមនៃ�សញ្ញាា�ថ្មីី� ដែ�លបាានច្រូ�ូចចេ�ញ សំំរាាប់់មនុុស្សសជាាច្រើ�ើ�ន
ប្រ�យោ�ោជន៍៍នឹឹងផ្តាា�ច់់បាាប» (ម៉ាា�ថាាយ ២៦៖២៦-២៨)

សាាវក្សសប៉ុុ�ល បាាននិិយាាយពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ម្តតងទៀ�ៀតក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ ១កូូរិិនថូូស១១៖២៣
-២៦។ គាាត់់បាានរំំលឹឹកយើ�ើងពីីប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដែ�លគាាត់់ទទួួលបាានពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
ហើ�ើយឲ្យយមកក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិងយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។

រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះដែ�លនិិយាាយពីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងបន្ទទប់់
ខាាងលើ�ើ គេ�ថាាកាាររៀ�ៀបរាាប់់ជាាស្ថាា�ប័័ន។ វាានិិយាាយពីីរបៀ�ៀបដែ�លពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

ចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម និិងនិិយាាយពីីកាារបញ្ជាា�របស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�បន្តតប្រា�ារព្ធធពិិធីីនេះ�ះ ជាាកាារ
រំំលឹឹកដល់់ទ្រ�ង់់។1

This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy Communion [hereafter
THM] (Nashville: General Board of Discipleship, 2004), “The Meaning of Holy
Communion,” 8-9.
1
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រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះសង្កកត់់ធ្ងងន់់ទៅ�ៅលើ�ើ សាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វប្រ�ទាានរូូបអង្គគទ្រ�ង់់
សេ�ចក្តីី� ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ទ្រ�ង់់ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារប្រ�ឈមនិិងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ និិង

កាារដែ�លទ្រ�ង់់បន្តត យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�សិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់។ បរិិបទនៃ�អាាហាារបុុណ្យយរំំលង

រឿ�ឿងដែ�លនិិយាាយពីី អាាហាារចុុងក្រោ��ោយ ផ្តោ�ោ�តលើ�ើទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងហេ�តុុកាារ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើង
ក្នុុ�ងពិិធីីបុុណ្យយរំំលង (និិក្ខខមនំំ ១២៖១-២៨) និិងកាារសុុគតរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទលើ�ើឈើ�ើឆ្កាា�ង។

រឿ�ឿងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិក្ខខមនំំ ឈាាមសត្វវចៀ�ៀមដែ�លសាាសន៍៍អីីស្រា�ាអែ�លលាាបលើ�ើគ្រោ��ោងទ្វាា�រ

គឺឺជាាសញ្ញាា�ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយព្រះ�ះ កាាត់់ទោ�ោសគ្រួ�ួសាាររបស់់គេ�។ ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រដំំណឹឹងល្អអ រឿ�ឿងអាាហាារ
ចុុងក្រោ��ោយ និិងកាារឆ្កាា�ង លោ�ោហិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ជាាសញ្ញាា�ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយព្រះ�ះ កាាត់់ទោ�ោស
មនុុស្សសចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើបាាបរបស់់គេ�។

មិិនមែ�នមាានតែ�រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះទេ� ដែ�លជួួយឲ្យយយើ�ើងយល់់ពីីអត្ថថន័័យនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
។ រឿ�ឿងផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដូូចជាារឿ�ឿងផ្តតល់់អាាហាារដល់់ហ្វូូ�ងមនុុស្សស (ម៉ាា�ថាាយ ១៤៖១៣-២១;

ម៉ាា�កុុស ៦៖៣០-៤៤ និិង ៨៖១-១០; លូូកាា ៩៖១០-១៧; យ៉ូូ�ហាាន ៦៖១-១៣, ២៥-៥៩)

ក៏៏ទាាក់់ទងនិិងរឿ�ឿង អាាហាារក្នុុ�ងបន្ទទប់់ជាាន់់លើ�ើដែ�រ ព្រោះ��ះ�វាាមាាននិិយាាយពីីកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ
យកនំំបុ័័�ង ឲ្យយពរ កាាច់់ ហើ�ើយឲ្យយដល់់មនុុស្សស។ ក្នុុ�ងរឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះ យើ�ើងឃើ�ើញពីីកាារដែ�ល
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យកចិិត្តតទុុក ដាាក់់ដល់់មនុុស្សសដែ�លតាាមទ្រ�ង់់។ រឿ�ឿងទាំំ�ងនេះ�ះបង្ហាា�ញថាា ព្រះ�ះ
ចម្អែ�ែតវិិញ្ញាា�ណពួួកគេ� ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់ទ្រ�ង់់ និិងចម្អែ�ែតរូូបកាាយរបស់់ពួួកគេ�
ដោ�ោយនំំបុ័័�ង។

ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រយ៉ូូ�ហាាន (យ៉ូូ�ហាាន ៦៖២៥-៥១) រំំលឹឹកក្រុ�ុមជំំនុំំ�ថាា នេះ�ះមិិនមែ�នជាាលើ�ើកដំំបូូង ក៏៏
មិិនមែ�នជាាលើ�ើកចុុងក្រោ��ោយដែ�រ ដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ផ្តតល់់អាាហាារដល់់មនុុស្សស ក្នុុ�ងវាាល

រហោ�ោស្ថាា�ន។ យ៉ូូ�ហាានរំំលឹឹកយើ�ើងពីីរឿ�ឿងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រនិិក្ខខមនំំ និិងដំំណើ�ើររបស់់សាាសន៍៍

អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល ក្នុុ�ង វាាលខ្សាាច់់ (និិក្ខខមនំំ ១៦៖១-១៧)។ ក្នុុ�ងវាាលរហោ�ោស្ថាា�ន ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បាាន

ផ្គគត់់ផ្គគង់់សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លដោះ�ះ�នំំម៉ាា�ណាា និិងសត្វវក្រួ�ួច ទោះ�ះ�បីីជាាសាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�លកំំពុុង
សាាកល្បបងជាា១ទ្រ�ង់់ក៏៏ដោ�ោយ (ទំំនុុកដំំកើ�ើង ៩៥៖៩)។

រឿ�ឿងផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�លមាានចែ�ងពីីកាារដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទទួួលនំំបុ័័�ង ឲ្យយពរ កាាច់់ ហើ�ើយឲ្យយទៅ�ៅ
ហ្វូូ�វមនុុស្សស គឺឺកើ�ើតឡើ�ើងពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជួួបជាាមួួយពួួកសិិស្សស បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់រស់់ពីីសុុគត។
ក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រលូូកាា ២៤៖១៣-៣៥ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជួួបជាាមួួយសិិស្សសពីីរនាាក់់ តាាមផ្លូូ�វទៅ�ៅស្រុ�ុក

អេ�ម៉ុុ�ស។ ទោះ�ះ�បីីជាាពួួកគេ�មិិនស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ពេ�លគេ�កំំពុុងធ្វើ�ើ�ដំំណើ�ើរ ពួួកគេ�បាានយាាងទ្រ�ងឲ្យយ
នៅ�ៅបរិិភោ�ោគជាាមួួយពួួកគេ�។ បន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វទទួួលនំំបុ័័�ង ឲ្យយពរ កាាច់់ ហើ�ើយឲ្យយទៅ�ៅ

ពួួកគេ�បរិិភោ�ោគ ភ្នែ�ែករបស់់ពួួកគេ�បាានបើ�ើកឡើ�ើង ហើ�ើយពួួកគេ�ស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះ
ដែ�រ យ៉ូូ�ហាានបាានសរសេ�ថាា ពេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមកជួួបពួួកសិិស្សសនៅ�ៅលើ�ើឆ្នេ�េរ ទ្រ�ង់់បាានរៀ�ៀបចំំ
អាាហាារឲ្យយពួួកគេ� ហើ�ើយគេ�បាានស្គាា�ល់់ទ្រ�ង់់ (យ៉ូូ�ហាាន ២១៖៤-១៤)។
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ក្នុុ�ងគម្ពីី�រកិិច្ចចកាារ ២៖៤២-៤៧ យើ�ើងអាានពីីក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដំំបូូងដែ�លចងចាំំ�ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ តាាមរយៈៈ
កាារបង្រៀ��ៀនរបស់់សាាវក្សស ក្នុុ�ងកាារប្រ�កបជាាសហគមន៍៍ កាាច់់នំំបុ័័�ង និិងកាារអធិិស្ឋាា�នរួួមគ្នាា�។
សកម្មមភាាពទាំំ�ងនេះ�ះ ក្លាា�យជាាកំំណត់់សំំគាាល់់យ៉ាា�ងសំំខាាន់់ សំំរាាប់់សហគមន៍៍គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ
ដើ�ើម។

ក្នុុ�ងរឿ�ឿងនិិមួួយៗ យើ�ើងឃើ�ើញពីីវត្តតមាាន និិងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដល់់

សហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។ ក្នុុ�ងរឿ�ឿងអាាហាារចុុងក្រោ��ោយក្នុុ�ងគម្ពីី�រម៉ាា�ថាាយ ម៉ាា�កុុស និិងលូូកាា
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ជំំនួួសកន្លែ�ែងកូូនចៀ�ៀមសំំរាាប់់បូូជាា (រឿ�ឿងថ្ងៃ�ៃរំំលង) សំំរាាប់់ជំំនួួសបាាបយើ�ើង។
យើ�ើងនឹឹកចាំំ�ពីីរឿ�ឿង ក្នុុ�ងគម្ពីី�រនិិក្ខខមនំំ ក្នុុ�ងកាារបង្រៀ��ៀនរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអំំពីីនំំបុ័័�ងជីីវិិត។

សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ទាាក់់ទងគ្នាា�និិងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ សំំរាាប់់

សហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�របស់់ ទ្រ�ង់់ ដោ�ោយកាារប្រ�ទាានអាាហាារក្នុុ�ងវាាលរហោ�ោស្ថាា�ន។ ក្នុុ�ង
កាារផ្តតល់់អាាហាារដល់់ហ្វូូ�ងមនុុស្សស កាារចែ�កចាាយអាាហាារ គឺឺជាាសញ្ញាា�មួួយនៃ�សេ�ចក្តីី�

មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ទ្រ�ង់់ ដល់់អ្ននកដែ�លដើ�ើរតាាមទ្រ�ង់់ និិងស្តាា�ប់់សេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់ទ្រ�ង់់។

បន្ទាា�ប់់ពីីទ្រ�ង់់រស់់ពីីសុុគតឡើ�ើងវិិញ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបន្តត បង្ហាា�ញវត្តតមាានរបស់់ទ្រ�ង់់ដល់់ពួួកសិិស្សស
និិងសហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដោ�ោយកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់។ ក្នុុ�ងជីីវិិតក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដើ�ើម ដែ�ល

មាានសរសេ�រទុុកក្នុុ�ងគម្ពីី�រកិិច្ចចកាារ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�នឹឹកចាំំ�ពីីកាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�រាាល់់សប្តាា�ហ៍៍ ដែ�លមាានដង្វាា�យ

កាារប្រ�កបគ្នាា� និិងកាារថែ�រក្សាារគ្នាា� ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានប្រ�ទាានឲ្យយ ដូូចកាាលដែ�លទ្រ�ង់់នៅ�ៅជាា

មួួយរាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងគ្រ�ប់់កាាលៈៈទេ�សៈៈក្នុុ�ងជីីវិិត និិងបាាន ចូូលរួួមអាាហាារជាាមួួយគេ�។
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ឈ្មោះ�ះ�� សំំរាាប់់ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
និិកាាយផ្សេ�េងគ្នាា� ហៅ�ៅពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ផ្សេ�េងគ្នាា�៖ Eucharist, Lord’s Supper, Holy

Communion។ ទោះ�ះ�ជាាមាានឈ្មោះ�ះ��ច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតសំំរាាប់់ពិិធីីនេះ�ះ តែ�ឈ្មោះ�ះ��ទាំំ�ងបីីនេះ�ះត្រូ�ូវ

បាានប្រើ�ើ�ច្រើ�ើ�នជាាងគេ� ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ។ ឈ្មោះ�ះ��និិមួួយៗ មាានឬសគល់់ក្នុុ�ង
គម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី� និិងជីីវិិតក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដំំបូូង។

និិកាាយខ្លះះ�រាាប់់ពិិធីីនេះ�ះជាាពិិធីីវិិសុុទ្ធធ ចំំណែ�ក
និិកាាយខ្លះះ�ទៀ�ៀតហៅ�ៅពិិធីីនេះ�ះជាា បញ្ញាា�តិិ

(Ordinance)2។ ជាាយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ

យើ�ើងយល់់ថាាពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាពិិធីីវិិសុុទ្ធធ
។ ពិិធីី លៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ (និិងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក)

គឺឺជាាវិិធីីដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មកជួួបយើ�ើង ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ង
យើ�ើង និិងផ្តតល់់ឲ្យយយើ�ើងនូូវសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា� និិង

សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់។ ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ គឺឺជាា «សញ្ញាា�នៃ�

ព្រះ�ះគុុណ និិងគោ�ោលបំំណងល្អអរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
សំំរាាប់់យើ�ើង»។ ក្នុុ�ងពិិធីីវិិសុុទ្ធធ «ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
ធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងយើ�ើង ដោ�ោយពន្លឿ�ឿ�ន ពង្រឹ�ឹង និិង
បញ្ជាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់យើ�ើង។»3

ពាាក្យយថាា sacrament ក្លាា�យមកពីីភាាសាាឡាាតាំំ�ង
ដែ�លមាានន័័យថាា ពាាក្យយសន្យាា ឬពាាក្យយសម្បបត់់

។ ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ វាាគឺឺជាាសេ�ចក្តីី�សន្យាាព្រះ�ះ សំំរាាប់់វត្តតមាានទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងជីីវិិតយើ�ើង។ កិិច្ចចសន្យាានៃ�
ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសញ្ញាា�នៃ�កាារសន្យាាមកពីីព្រះ�ះចំំពោះ�ះ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិងជាាសញ្ញាា�នៃ�
ភាាពអាាថ៌៌កំំបាំំ�ងនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ សំំរាាប់់ព្រះ�ះសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក។4

ផ្ទុុ�យមកវិិញ បញ្ញាា�តិិ គឺឺជាាកាាបញ្ជាា� ឬជាាច្បាាប់់។ ពេ�លយើ�ើងគិិតថាាអាាហាារបរិិសុុទ្ធធ ជាាបញ្ញាា�តិិ

2

THM, “Names of the Sacrament,” 3-4.

សៀ�ៀវភៅ�ៅវិិន័័យយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទឆ្នាំំ�� 2012 (Nashville: United Methodist Publishing House,
2012), ¶104, pages 67 and 72.
3

4

THM, “The theology of sacraments,” 7.
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យើ�ើងនិិយាាយថាា យើ�ើងចូូលរួួមក្នុុ�ងអាាហាារបរិិសុុទ្ធធនេះ�ះ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញបទបញ្ជាា�របស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�ល យើ�ើង «ធ្វើ�ើ�នេះ�ះ» ទុុកជាាកាាររំំលឹឹកដល់់ទ្រ�ង់់។

កាារយល់់ពីីអាាហាារបរិិសុុទ្ធធ ជាាពិិធីីវិិសុុទ្ធធ បញ្ជាា�ក់់ពីីសកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះ ក្នុុ�ង និិងតាាមរយៈៈ

អាាហាារនេះ�ះ។ កាារយល់់ដូូចនេះ�ះ បញ្ញាា�ក់់ពីីវិិធីី ដែ�លសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះមកដល់់យើ�ើង
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា� ដោ�ោយសាារអំំណោ�ោយទាាននៃ�ព្រះ�ះគុុណ។ កាារយល់់ថាាអាាហាារបរិិសុុទ្ធធជាាបញ្ញាា�តិិ
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងផ្តោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើកាារគោ�ោរព និិងសកម្មមភាាពក្នុុ�ងអាាហាារនេះ�ះ។ កាារយល់់យ៉ាា�ងនេះ�ះ
បញ្ជាា�ក់់ពីីតួួនាាទីី ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�វត្តតមាាននៃ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�ល
ទាាមទាារឲ្យយយើ�ើងធ្វើ�ើ�តាាម។5 ជាាយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ យើ�ើងផ្តតល់់អទិិភាាពទៅ�ៅលើ�ើកិិច្ចចកាារ

ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់យើ�ើង ដែ�លមាានន័័យថាាយើ�ើងក៏៏ផ្តតល់់អទិិភាាពទៅ�ៅលើ�ើ

សេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�អាាហាារវិិសុុទ្ធធនេះ�ះដែ�រ។ កាារគោ�ោរពតាាម និិងសកម្មមភាាពរបស់់យើ�ើង តែ�ងតែ�
ឆ្លើ�ើ�យតបនិិងសកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះ ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់យើ�ើង។

ពាាក្យយថាា Eucharist មកពីីភាាសាាក្រិ�ិក ដែ�លមាានន័័យថាា អរព្រះ�ះគុុណ។6 ក្នុុ�ងរឿ�ឿងអាាហាារ

នៅ�ៅបន្ទទប់់ខាាងលើ�ើ និិងក្នុុ�ងរឿ�ឿងអោ�ោយអាាហាារដល់់ហ្វូូ�ងមនុុស្សស សកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

ត្រូ�ូវបាានពិិពណ៌៌នាាថាា យក ឲ្យយពរ ឬអរព្រះ�ះគុុណ កាាច់់ និិងឲ្យយ។ ក្នុុ�ងម៉ាា�ថាាយ ២៦៖២៥-២៧
និិង ម៉ាា�កុុស ១៤៖២២-២៣ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឲ្យយពរដល់់នំំបុ័័�ង និិងអរព្រះ�ះគុុណសំំរាាប់់ពែ�ង។ កាារ
ហៅ�ៅអាាហាារមួួយពេ�លនេះ�ះថាា Eucharist ជួួយឲ្យយយើ�ើងចាំំ�ថាា ពេ�លដែ�លកាាច់់នំំបុ័័�ង និិង

ឲ្យយទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះ សំំរាាប់់កាារសង្រ្គោះ��ះ��របស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ង

ពិិភពលោ�ោក។ វាាក៏៏សង្កកត់់ន័័យទៅ�ៅលើ�ើកាារសរសើ�ើរដំំកើ�ើង និិងកាារអរព្រះ�ះគុុណ ដែ�លយើ�ើងឲ្យយ
ទៅ�ៅព្រះ�ះ ក្នុុ�ងកាារអធិិស្ឋាា�នរបស់់យើ�ើង នៅ�ៅពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងកាារដែ�លយើ�ើងបរិិភោ�ោគ
ចំំណិិតនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ។

ពេ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�ពាាក្យយ Lord’s Supper យើ�ើងប្រើ�ើ�តាាមកាារពិិពណ៌៌នាារបស់់សាាវក្សសប៉ុុ�លក្នុុ�ង

១កូូរិិនថូូស១១។7 ក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រនេះ�ះ សាាវក្សសប៉ុុ�ល បាាននិិយាាយពីីកាារដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រ�ព្រឹ�ឹត្តត
ខុុសចំំពោះ�ះ�អាាហាារនេះ�ះ។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ក្នុុ�ងទីីក្រុ�ុងកូូរិិនថូូស មាានកាារបែ�កបាាក់់ និិងកាារមិិនស្មើ�ើ�រ

ភាាពរវាាងសមាាជិិក និិងសហគមន៍៍។ អ្ននកខ្លះះ�មកមុុន ហើ�ើយបរិិភោ�ោគ និិងផឹឹក ច្រើ�ើ�នដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អ្ននកមកដល់់ក្រោ��ោយអត់់ឃ្លាា�ន (១កូូរិិនថូូស១១៖១៧-២២)។ សំំរាាប់់សាាវក្សសប៉ុុ�ល សកម្មមភាាព

បែ�បនេះ�ះក្បបត់់គោ�ោលបំំណងនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លជាាសកម្មមភាាពនៃ�រូូបកាាយទាំំ�ងមូូល
របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លជាាក្រុ�ុមជំំនុំំ�។

5

ចំំនុុចនេះ�ះគឺឺជាាខ្លឹឹ�មសាារនៃ�សេ�ចក្តីី�អធិិប្បាាយរបស់់លោ�ោកចន វេេស្លីី�
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“The Duty of Constant Communion.”

វាាងាាយនិិងជឿ�ឿណាាស់់ថាាអាាហាារវិិសុុទ្ធធនេះ�ះជាារបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែសាាវក្សសប៉ុុ�លបាានព្រ�មាាន

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�កូូរិិនថូូសថាា វាាមិិនមែ�នជាាអាាហាារវិិសុុទ្ធធរបស់់យើ�ើង ដែ�លយើ�ើងអញ្ជើ�ើ�ញអ្ននកផ្សេ�េងឲ្យយ
ចូូលរួួមនោះ�ះ�ទេ� តែ�វាាជាាអាាហាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវបាានអញ្ជើ�ើ�ញ។ ដែ�ល

មាានន័័យថាា យើ�ើងមិិនមែ�នជាាម្ចាា�ស់់កម្មមវិិធីីទេ� គឺឺព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទវិិញជាាម្ចាា�ស់់កម្មមវិិធីី។ ទ្រ�ង់់អញ្ជើ�ើ�ញ

យើ�ើងមក កាាន់់អាាហាារពេ�លល្ងាា�ចរបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លយើ�ើងអាាចចូូលរួួមជាាមួួយទ្រ�ង់់ និិងជាាមួួយ
អ្ននកដទៃ�ជុំំ�វិិញតុុរបស់់ទ្រ�ង់់។

ឈ្មោះ�ះ��ទីីបីីដែ�លគេ�ឧស្សាាហ៍៍ប្រើ�ើ� គឺឺ Holy Communion.8 ឈ្មោះ�ះ��នេះ�ះបង្ហាា�ញពីីកាារដែ�ល

យើ�ើង ប្រ�ជុំំ�គ្នាា�ជុំំ�វិិញតុុរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងជាាមួួយ
អ្ននកដទៃ�។ ពេ�លដែ�លសាាវក្សសប៉ុុ�លប្រ�ដៅ�ៅក្រុ�ុមជំំនុំំ�នៅ�ៅទីីក្រុ�ុងកូូរិិនថូូស គាាត់់បាាននិិយាាយពីី

កាារបរាាជ័័យរបស់់ពួួកគេ� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយដឹឹងពីីកាារទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះ ដែ�លទាាមទាារឲ្យយយើ�ើង

មាាន ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយអ្ននកដទៃ�។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�កូូរិិនថូូសមិិនយល់់ពីីរូូបកាាយនៃ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�ល
មាានវត្តតមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងសហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លកំំពុុងប្រ�ជុំំ�គ្នាា�ជំំវិិញតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។

តាាមរយៈៈកាារបរិិភោ�ោគនំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ជាាមួួយគ្នាា�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
យើ�ើងមាានទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទយេ�ស៊ូូ�វ ក៏៏ដូូចជាាចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ង
ទំំនាាក់់ទំំនងនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ជាាមួួយអ្ននកដទៃ�។ ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ កាារ

អរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះ និិងកាារចូូលរួួមបរិិភោ�ោគជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្លាា�យទៅ�ៅជាាវិិធីីមួួយដែ�ល

យើ�ើងអាាចបំំពេ�ញបញ្ញាា�តិិ ទាំំ�ងពីីររបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងកាារស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ និិងអ្ននកជិិតខាាង។
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ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
គម្រោ��ោងនៃ�កម្មមវិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មាានក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។9 ទម្រ�ង់់
គ្រឹះ�ះ�នៃ�កម្មមវិិធីីនេះ�ះអាាចឃើ�ើញក្នុុ�ងរឿ�ឿង ទីីក្រុ�ុងអេ�ម៉ុុ�ស ក្នុុ�ងគម្ពីី�រកិិច្ចចកាារ ២៤៖១៣-៣៥។10
ដំំណើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់ទីីក្រុ�ុងអេ�ម៉ុុ�ស ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទរួួមដំំណើ�ើរជាាមួួយពួួកសិិស្សស។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

បកស្រា�ាយព្រះ�ះគម្ពីី�រឲ្យយគេ� ហើ�ើយបរិិភោ�ោគជាាមួួយគេ�។ ក្នុុ�ងកាារយក ឲ្យយពរ ឬអរព្រះ�ះគុុណ

កាាច់់ និិងឲ្យយ នំំបុ័័�ងនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លភ្នែ�ែករបស់់ពួួកសិិស្សសបាានបើ�ើក ហើ�ើយស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។
ពួួកសិិស្សសត្រ�ឡប់់ទៅ�ៅក្រុ�ុងយេ�រូូសាាឡឹឹម ប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអនៃ�កាាររស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។

គំំរូូចម្បបង នៃ�កាារប្រ�កាាស និិងកាារឆ្លើ�ើ�យតប (ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល) និិងកាារអរព្រះ�ះគុុណ និិងកាារប្រ�កប

(តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់) បង្កើ�ើ�តឲ្យយមាានជាាគម្រូ�ូរនៃ�កាារថ្វាា�យបង្គំំ�របស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទសព្វវថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ
។11 វាាមាានព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លចែ�ងក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រ និិងកាារអធិិប្បាាយ ដូូចក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុ

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�រ។ វាាក៏៏មាានព្រះ�ះបន្ទូូ�លនៅ�ៅលើ�ើតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ពេ�លដែ�លកាាច់់នំំបុ័័�ង និិងចែ�ក

ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ដែ�លមាានក្នុុ�ងកាារអាាន និិងកាារអធិិប្បាាយ។ យើ�ើងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ដោ�ោយគ្មាា�ន

កាារណាាមួួយបាាននោះ�ះ�ទេ�។ គំំរូូនេះ�ះក៏៏ផ្តតល់់ឲ្យយក្រុ�ុមជំំនុំំ�នូូវគ្រឹះ�ះ�នៃ�សាាមគ្គីី�ភាាពក្នុុ�ងកាារថ្វាា�យបង្គំំ�
ទោះ�ះ�បីីវាាបង្ហាា�ញ ពីីភាាពខុុសផ្លែ�ែកពីីគ្នាា�នៃ�កាារអនុុវត្តត ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ផ្សេ�េងៗគ្នាា�។

ក្នុុ�ងគំំរូូគ្រឹះ�ះ�នៃ� ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នេះ�ះ គម្រូ�ូរនៃ�កម្មមវិិធីីនៃ�តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ បង្ហាា�ញពីីរាាង
ទាំំ�ងបួួនដែ�លយើ�ើងឃើ�ើញក្នុុ�ងរឿ�ឿងអាាហាាររបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វជាាមួួយពួួកសិិស្សស។ ទីីមួួយ

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វយកនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង។ ទីីពីីរ ទ្រ�ង់់ឲ្យយពរ ឬអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះ។ ទីីបីី ទ្រ�ង់់កាាច់់
នំំបុ័័�ង និិងចាាក់់ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ និិងទីីបួួន ទ្រ�ង់់ឲ្យយនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ទៅ�ៅពួួកសិិស្សសទ្រ�ង់់។

អស់់រាាប់់សត្តតវត្សសមកហើ�ើយដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�យល់់ថាា បញ្ញាា�តិិរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឲ្យយ «ធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះ»

ដើ�ើម្បីី�បញ្ចូូ�លមិិនត្រឹ�ឹមតែ�កាារកាាច់់និិងឲ្យយនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ក៏៏បញ្ចូូ�លទាំំ�ងកាារទទួួល
និិងកាារឲ្យយពរ ឬអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះ សំំរាាប់់អ្វីី�ដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�បាានទទួួល និិងបន្តតទទួួលពីីព្រះ�ះ
ក្នុុ�ងកាារបង្កើ�ើ�ត កាារលោះ�ះ�បាាប និិងកាារញែ�កជាាបរិិសុុទ្ធធ។

សៀ�ៀវភៅ�ៅចំំរៀ�ៀងមេ�ថូូឌីីស្ទទ (Nashville: United Methodist Publishing House, 1989), 6–31.
See THM “The basic pattern of worship” 18-20 and “The ritual of the church,” 23-25.
9

10

THM, “Background,” 4.

11

THM, “The basic pattern of worship,” 18.

11

ក្នុុ�ងកាារទទួួល និិងកាារឲ្យយពរ (កាារអរព្រះ�ះគុុណ) យើ�ើងរៀ�ៀបតុុ និិងខ្លួួ�នយើ�ើង ដើ�ើម្បីី�

ទទួួលអំំណោ�ោយដែ�លព្រះ�ះប្រ�ទាាន មកយើ�ើង ក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។ ម្យ៉ាា��ង នេះ�ះជាាកាារៀ�ៀបចំំតុុ
ដូូច ដែ�លយើ�ើងរៀ�ៀបចំំតុុបាាយយើ�ើងដែ�រ។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត កាាររៀ�ៀបចំំនេះ�ះ ទាាក់់ទងនិិងកាាររៀ�ៀបចំំ
ចិិត្តតគំំនិិតរបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយើ�ើងដឹឹងថាាព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមាានវត្តតមាានជាាមួួយយើ�ើង ក្នុុ�ងកាារដែ�ល
យើ�ើង ទទួួលនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង ជាាមួួយអ្ននកដទៃ�។

ក្នុុ�ងកាារកាាច់់និិងកាារឲ្យយ (កាារប្រ�កប) យើ�ើងប្រ�ឈមជាាមួួយកាារអនុុវត្តតនៃ�កាារកាាច់់នំំបុ័័�ង ដើ�ើម្បីី�
ចែ�កចាាយជាាមួួយអ្ននកដទៃ�។ យើ�ើងនឹឹកចាំំ�ថាា ពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វកាាច់់នំំបុ័័�ង ដែ�ល

មាានន័័យដូូចជាា កាារកាាច់់រូូបកាាយទ្រ�ង់់សម្រា�ាប់់ពិិភពលោ�ោក ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ បន្តតប្រ�ទាានរូូបកាាយ
បែ�កបាាក់់នេះ�ះដល់់យើ�ើង សំំរាាប់់ប្រោ��ោសយើ�ើង និិងប្រោ��ោសពិិភពលោ�ោកឲ្យយបាានជាា។

ក្នុុ�ងកាារអរព្រះ�ះគុុណ និិងកាារប្រ�កប យើ�ើងចូូលរួួមជាាមួួយកាារងាារនៃ�កាាររៀ�ៀបចំំតុុ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយ
អ្ននកដទៃ�អាាចចូូលរួួមទទួួលអាាហាារនេះ�ះបាានដែ�រ។ យើ�ើងក៏៏ចូូលរួួមជាាមួួយកាារងាារផ្នែ�ែកទេ�វ

សាាស្រ្ត�ត ក្នុុ�ងកាារអរព្រះ�ះគុុណ ដែ�លរំំលឹឹកយើ�ើងពីីអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះបន្តតធ្វើ�ើ�ជាាមួួយយើ�ើង និិងសម្រា�ាប់់
យើ�ើង។ កាារងាារទេ�វសាាស្ត្រ�រនេះ�ះ នាំំ�ទៅ�ៅកាាន់់កាារប្រ�កបជាាមួួយព្រះ�ះ និិងជាាមួួយអ្ននកដទៃ� ដែ�ល
ព្រះ�ះហៅ�ៅយើ�ើងឲ្យយចែ�ករំំលែ�កអាាហាារប្រ�ចាំំ�ថ្ងៃ�ៃដល់់អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវកាារបំំផុុត។

12

កាារអរព្រះ�ះគុុណ
សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នអរព្រះ�ះគុុណក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ពាាក្យយពេ�ជ្យយនិិងតុុ ត្រូ�ូវបាានហៅ�ៅឈ្មោះ�ះ��ថាា កាារ
អរព្រះ�ះគុុណ ឬសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន Eucharist.12

កាារអរព្រះ�ះគុុណ បង្ហាា�ញពីីកាារយល់់អំំពីីព្រះ�ះត្រ័�័យឯក។ សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នទាំំ�ងមូូល គឺឺជាាកាារ
អរព្រះ�ះគុុណ ចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវបិិតាា។ កាារអរព្រះ�ះគុុណនេះ�ះក៏៏មាានបញ្ចូូ�លកាារនឹឹកចាំំ�ពីីអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះ
បាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ និិងកាារទូូលដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចំំពោះ�ះ�អំំណោ�ោយទាាន
ទាំំ�ងពីីរ គឺឺនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ និិងសហគមន៍៍ទាំំ�ងមូូលប្រ�មូូលផ្តុំំ�គ្នាា�ជុំំ�វិិញតុុ
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។13

ទម្រ�ង់់ព្រះ�ះត្រ័�័យឯកនេះ�ះផ្តតល់់ឲ្យយក្រុ�ុមជំំនុំំ�នូូវឱកាាសសំំរាាប់់អរព្រះ�ះគុុណ ដើ�ើម្បីី�នឹឹកចាំំ�ពីី

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ និិងទូូលអង្វវរដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ វាាជាាសំំឡេ�ងនៃ�កាារប្រ�កបជាាមួួយ
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជាាមួួយអ្ននកជិិតខាាង និិងជាាមួួយពិិភពលោ�ោក។ វាាក៏៏រំំលឹឹកយើ�ើងដែ�រថាា អាារហាារដ៏៏

បរិិសុុទ្ធធនេះ�ះ គឺឺជាារស់់ជាាតិិដែ�លយើ�ើងនឹឹងទទួួល ពេ�លយើ�ើងចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីជប់់លៀ�ៀងរបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅនគរថាានសួួគ៌៌។

គម្រោ��ោងនៃ�កម្មមវិិធីីអរព្រះ�ះគុុណមាាន៥ផ្នែ�ែក14៖
១ កាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសន្ទទនាា
២ កាារអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះ
៣ កាារនឹឹកចាំំ�ពីីព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ
៤ កាារទូូលអង្វវរដល់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
៥ កាារសរសើ�ើរដំំកើ�ើងបញ្ចចប់់

See The United Methodist Hymnal, 9–10 and THM, “The Prayer of Great
Thanksgiving,” 20-22.
12

13

THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 21.

14

THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 21.
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កាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសន្ទទនាា
កម្មមវិិធីីអរព្រះ�ះគុុណចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�ោយកាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសន្ទទនាា រវាាងគ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ�៖
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់គង់់នៅ�ៅជាាមួួយអ្ននក
ទ្រ�ង់់ក៏៏គង់់នៅ�ៅជាាមួួយអ្ននកដែ�រ
សូូមបើ�ើកចិិត្តតលោ�ោកអ្ននក
យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�សូូមបើ�ើកដួួងចិិត្តតសំំរាាប់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
សូូមយើ�ើងអរព្រះ�ះគុុណដល់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះនៃ�យើ�ើង
នេះ�ះជាាកាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវដែ�លយើ�ើងអរព្រះ�ះគុុណ និិងសរសើ�ើរព្រះ�ះអង្គគ15
កាារសន្ទទនាានេះ�ះមាានអត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍មួួយចំំនួួន។ វាាចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�ោយកាារស្វាា�គមន៍៍រវាាង

គ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដែ�លយើ�ើងយាាងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មកគង់់ជាាមួួយយើ�ើង ហើ�ើយប្រ�ទាានពរ
ដល់់យើ�ើងក្នុុ�ងពេ�លដែ�លយើ�ើងជុំំ�គ្នាា�ក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ កាារឆ្លលងឆ្លើ�ើ�យបន្ទាា�ប់់បង្គាា�ប់់ឲ្យយយើ�ើង
រៀ�ៀបចំំចិិត្តតរបស់់យើ�ើង។ យើ�ើងថ្វាា�យចិិត្តត និិងគំំនិិតរបស់់យើ�ើង សំំរាាប់់ផ្តោ�ោ�តទៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្តីី�

ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះ។ កាារសន្ទទនាាចុុងក្រោ��ោយសំំខាាន់់ណាាស់់ ព្រោះ��ះ�វាារំំលឹឹកថាា កាារអរព្រះ�ះគុុណ
ដែ�លគ្រូ�ូគង្វាា�លបាានធ្វើ�ើ� មិិនជាារបស់់គាាត់់តែ�ម្នាា�ក់់ទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទាំំ�ងមូូលជាាអ្ននកធ្វើ�ើ�។

កាារអរព្រះ�ះគុុណ
ផ្នែ�ែកទីីពីីរនៃ�កាារអធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ គឺឺជាាកាារអរព្រះ�ះគុុណចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះវបិិតាា។ ត្រ�ង់់នេះ�ះយើ�ើងនឹឹកចាំំ�ពីី
សេ�ចក្តីី�សង្រោ្គះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត។ ជាាពិិសេ�សយើ�ើងចាំំ�ពីីកាារបង្កើ�ើ�តរបស់់ព្រះ�ះ

សេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�របស់់ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់មិិនចេះ�ះប្រួ�ួលប្រែ�ែរបស់់ទ្រ�ង់់ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លមនុុស្សស

មិិនស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ទាំំ�ងកាាររំំដោះ�ះ�ចេ�ញពីីទាាសភាាព និិងកាារថែ�រក្សាាររបស់់ព្រះ�ះតាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�ល
និិងពួួកហោ�ោរាា។ ផ្នែ�ែកនេះ�ះបញ្ចចប់់ដោ�ោយក្រុ�ុមជំំនុំំ�ច្រៀ��ៀងឆ្លើ�ើ�យតប «បរិិសុុទ្ធធ បរិិសុុទ្ធធ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
បរិិសុុទ្ធធ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដ៏៏មាានអំំណាាច និិងព្រះ�ះចេ�ស្តាា�...» បទចម្រៀ��ៀងសរសើ�ើរខ្លីី�មួួយនេះ�ះ គឺឺជាា

បទសរសើ�ើររបស់់ទេ�វតាានៃ�ព្រះ�ះជុំំ�វិិញបល្ល័័�ង្គគរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងគម្ពីី�អេ�សាាយ ជំំពូូក៦
។ វាាក៏៏ដូូចជាាកាារស្វាា�គមន៍៍ចំំពោះ�ះ�ដំំណើ�ើរយាាងចូូលមក ក្នុុ�ងទំំនុុកដំំកើ�ើង១១៨៖២៦ ដែ�ល

ហ្វូូ�ងមនុុស្សសស្វាា�គមន៍៍ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វចូូលក្រុ�ុងយេ�រូូសាាឡឹឹម (ម៉ាា�ថាាយ ២១៖៩; ម៉ាា�កុុស ១១៖៩)
។ ចំំរៀ�ៀងសរសើ�ើររបស់់យើ�ើងចូូលរួួមជាាមួួយពួួកទេ�វតាា និិងហ្វូូ�ងមនុុស្សសទាំំ�ងនោះ�ះ�។

15

“A Service of Word and Table I” in The United Methodist Hymnal, 9.
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កាារនឹឹកចាំំ�
វគ្គគទីីបីីនៃ�សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នបែ�រកាារផ្តោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍របស់់យើ�ើងចំំពោះ�ះ�កាារងាារ និិងពន្ធធកិិច្ចចរបស់់
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ និិងមាានទាំំ�ងកាារពិិពណ៌៌នាា។16 ក្នុុ�ងវគ្គគនេះ�ះ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�នឹឹកចាំំ�ពីីដំំណឹឹងល្អអនៃ�កាារ

រំំដោះ�ះ� សេ�រីីភាាព និិងកាារប្រោ��ោសឲ្យយជាា ដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វអធិិប្បាាយ។ (សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ
មាានក្នុុ�ងគម្ពីី�រអេ�សាាយ ៦១៖១ និិង លូូកាា ៤៖១៨-១៩)។ យើ�ើងចាំំ�ថាា ក្នុុ�ងកាារឈឺឺចាាប់់

សុុគត និិងរស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ យើ�ើងបាានរំំដោះ�ះ�ពីីទាាសភាាពចំំពោះ�ះ�អំំពើ�ើបាាប និិង
សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់ ហើ�ើយទទួួលបាានសេ�រីីភាាពសំំរាាប់់ជីីវិិតក្នុុ�ងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ គោ�ោលគំំនិិតនេះ�ះ

បង្ហាា�ញពីីកាារតាំំ�ងចិិត្តតប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត ចំំពោះ�ះ�បេ�សកកម្មមក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក។17 ផ្នែ�ែកនេះ�ះជាាទូូទៅ�ៅ
ត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបរាាងឡើ�ើងសំំរាាប់់បង្ហាា�ញគោ�ោលគំំនិិតមួួយចំំនួួនដែ�លទាាក់់ទងនិិងរដូូវកាាល

ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដូូចជាាកំំណើ�ើតព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ក្នុុ�ងស្នូូ�កសត្វវ ឬ៤០ថ្ងៃ�ៃក្នុុ�ងវាាលរហោ�ោស្ថាា�ន។ កាារចង់់ចាំំ�
កិិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះ ក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ យេ�ស៊ូូ�វ និិងដង្វាា�យរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទសំំរាាប់់យើ�ើង
ហើ�ើយយើ�ើងចូូលរួួមក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងផ្តតល់់ខ្លួួ�នយើ�ើងក្នុុ�ងកាារសរសើ�ើរដំំកើ�ើង និិងកាារ

អរព្រះ�ះគុុណ។ ផ្នែ�ែកនេះ�ះបញ្ចចប់់ដោ�ោយកាារប្រ�កាាសរួួមរបស់់ ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ឬចំំរៀ�ៀងសរសើ�ើរ ដែ�ល
យើ�ើងប្រ�កាាសសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់យើ�ើង និិងសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ «ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាាន
សុុគត ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានរស់់ឡើ�ើងវិិញ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនឹឹងយាាងមកវិិញម្តតងទៀ�ៀត»

កាារអំំពាាវនាាវ
ផ្នែ�ែកទីីបួួននៃ�សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន អញ្ជើ�ើ�ញវត្តតមាាន និិងអំំណាាចព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ មកចំំពោះ�ះ�

ចំំណិិតនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង និិងសំំរាាប់់សហគមន៍៍ដែ�លកំំពុុងនៅ�ៅជុំំ�វិិញតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ក្នុុ�ងអំំណាាច
នៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចំំណិិតនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ក្លាា�យជាារូូបកាាយ និិងលោ�ោហិិត
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដូូចដែ�លយើ�ើងក្លាា�យជាារូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក។18 ចូូលរួួម

ជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងជាាមួួយគ្នាា�ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងអំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ យើ�ើង
ត្រូ�ូវបាានផ្តតល់់ឲ្យយនូូវភាារៈ�កិិច្ចចក្នុុ�ងកាារនាំំ�ដំំណឹឹងល្អអនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះទៅ�ៅកាាន់់
ពិិភពលោ�ោក។

16

សូូមមើ�ើលទំំព័័រទីី៨ខាាងលើ�ើ។

17

THM, “Holy Communion and Ethical Discipleship,” 35.

18

THM, “The Meaning of Holy Communion,” 9.

Also see THM, “The Meaning of Holy Communion,” 8.
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ចំំរៀ�ៀងសរសើ�ើរ
ផ្នែ�ែកទីីប្រាំ�ំ� ដែ�លជាាផ្នែ�ែកបញ្ចចប់់ បញ្ចចប់់ដោ�ោយកាារច្រៀ��ៀងសរសើ�ើរ បញ្ចចប់់ដោ�ោយកាារ

អរព្រះ�ះគុុណ ដូូចកាាលចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម។ សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន បញ្ចចប់់ដោ�ោយកាារសរសើ�ើរ និិងកាារ

អរព្រះ�ះគុុណចំំពោះ�ះ� ព្រះ�ះត្រ័�័យឯក៖ ព្រះ�ះវបិិតាា ព្រះ�ះរាាជ្យយបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។
យើ�ើងបញ្ចចប់់កាារអធិិស្ឋាា�ន ដោ�ោយផ្តតល់់ព្រះ�ះកិិត្តិិ�យស សិិរីីរុុងរឿ�ឿង និិងកាារសរសើ�ើរដល់់

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះដោ�ោយពាាក្យយថាា «អាាមែ�ន»។ នេះ�ះ

បញ្ជាា�ក់់ថាា កាារទាំំ�ងអស់់នេះ�ះត្រូ�ូវបាាន អធិិស្ឋាា�នដោ�ោយឈ្មោះ�ះ��យើ�ើងផ្ទាា�ល់់។ ពាាក្យយថាា «អាាមែ�ន
» គឺឺជាាពាាក្យយមួួយដែ�លមាានន័័យថាា «បាាទ/ចាាស សំំរាាប់់សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ។»19

សំំនួួរអំំពីីកាារអធិិស្ឋាា�ន
អរព្រះ�ះគុុណ
សំំ៖ 		កម្មមវិិធីីយើ�ើងមិិនមាានពេ�លគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់សំំរាាប់់ធ្វើ�ើ�តាាមពិិធីីកាារទាំំ�ងមូូលនៃ�ពិិធីី
				លៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ទេ�។ តើ�ើមាានពិិធីីអរព្រះ�ះគុុណណាាដែ�លខ្លីី� ជាាងនេះ�ះទេ�?
ចំំ៖		

ភាាគច្រើ�ើ�ន យើ�ើងជាាគ្រូ�ូគង្វាា�ល តែ�ងតែ�មាានសម្ពាា�ធចង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ឲ្យយឆាាប់់ ហើ�ើយ

	មាានប្រ�សិិទ្ធធភាាព។ តែ�កាារដែ�លយើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអាាថកំំបាំំ�ងនេះ�ះ ពេ�លវេេលាាមិិន

គួួរណាាមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ជាាងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ទេ�។20 កម្មមវិិធីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិង
តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់I់ II មិិនមែ�នជាា «ពិិធីីខ្លីី�»។ (សូូមចំំណាំំ�ថាា កម្មមវិិធីីព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុ

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់I់ II មិិនមែ�នជាា «ពិិធីីខ្លីី�» តែ�វាាផ្តតល់់ជាាគម្រោ��ោងសំំរាាប់់សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន

ដោ�ោយមាានពាាក្យយជំំនួួយ សំំរាាប់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ឆ្លើ�ើ�យតប។) សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះខ្លីី� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាា

នៅ�ៅតែ�មាាន «កាារសន្ទទនាា, កាារអរគុុណចំំពោះ�ះ�កិិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយ របស់់ព្រះ�ះ និិងសេ�ចក្តីី�
សង្រ្គោះ��ះ��តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ, កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីអាាហាារព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់,

កាារប្រ�កាាសពីីកិិច្ចចកាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ, និិងបញ្ចចប់់ដោ�ោយកាារសរសើ�ើរ ព្រះ�ះត្រ័�័យ
ឯក។»21 ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅ The Worship Resources of The United Methodist

Hymnal លោ�ោក Hoyt Hickman បាានសរសេ�រថាា គ្រូ�ូគង្វាា�លដែ�លជ្រើ�ើ�សរើើ�សប្រើ�ើ�
កម្មមវិិធីី ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់I់ II គួួរ «ពិិចាារណាាដោ�ោយប្រុ�ុងប្រ�យត្ន័័� ហើ�ើយ

19

THM, “The Whole Assembly,” 20.

20

Living into the Mystery, 8.

21

THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 21.
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រៀ�ៀបចំំមាាតិិកាារនៃ�កម្មមវិិធីីអរព្រះ�ះគុុណ» ដូូចដែ�លមាាន «រៀ�ៀបរាាប់់ពីីកាារយល់់របស់់

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ពីីកិិច្ចចកាារអស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទយេ�ស៊ូូ�វ និិងអត្ថថន័័យនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀង
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។»22 ចុុងក្រោ��ោយ «លោ�ោកអភិិបាាល គ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ត្រូ�ូវប្រើ�ើ�

កម្មមវិិធីី ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅចំំរៀ�ៀងយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ និិង
សៀ�ៀវភៅ�ៅថ្វាា�យបង្គំំ�។ កាារប្រើ�ើ�សៀ�ៀវភៅ�ៅទាំំ�ងនេះ�ះដោ�ោយកាារយល់់ដឹឹង ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើង
អាាចបំំពេ�ញសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាារតាាមបរិិបទ និិងលំំដាាប់់លំំដោ�ោយ ដែ�លបង្ហាា�ញពីី
សាាមគ្គីី�ភាាពរបស់់យើ�ើង និិងកាារជួួយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក។»23

សំំ៖ 		តើ�ើពេ�លណាាដែ�លគ្រូ�ូគង្វាា�លកាាច់់នំំបុ័័�ង? នៅ�ៅពេ�លដែ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាាន		
		បន្ទូូ�លពីីនំំបុ័័�ង ឬពេ�លក្រោ��ោយ? ហេ�តុុអី្វវ�?

ចំំ៖		ពិិធីីកាារទាាក់់ទងនិិងសកម្មមភាាពអ្ននករៀ�ៀបចំំកម្មមវិិធីី មាានក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅយូូណៃ�ធីីត		
មេ�ថូូឌីីស្ទទ (ទំំព័័រ១១) និិងសៀ�ៀវភៅ�ៅថ្វាា�យបង្គំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ (ទំំព័័រ៣៧ 		

	និិង ៣៩) បង្ហាា�ញថាា នំំបុ័័�ងត្រូ�ូវបាានកាាច់់បន្ទាា�ប់់ពីីកាារអរព្រះ�ះគុុណ និិង			
កាារអធិិស្ឋាា�នតាាមព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។

វាាតាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រព្រោះ��ះ�វាាផ្តតល់់តំំលៃ�ដល់់គំំរូូបួួនជ្រុ�ុង៖ យក ឲ្យយពរ កាាច់់ និិងឲ្យយ ដែ�ល
មាានចែ�ងក្នុុ�ងគម្ពីី�រ ១កូូរិិនថូូស។24 ក្នុុ�ងកាាររៀ�ៀបចំំតុុសំំរាាប់់កម្មមវិិធីី យើ�ើងមាាននំំបុ័័�ង

និិងស្រា�ាទំំពាំំ�ងបាាយជូូ ទោះ�ះ�ជាាគ្រា�ាន់់តែ�គ្រ�ប នំំបុ័័�ង និិងស្រា�ាទំំពាំំ�ងបាាយជូូ ឬនាំំ�វាា
ចូូលមក ជាាចំំណែ�កនៃ�កាារថ្វាា�យដង្វាា�យ។ បន្ទាា�ប់់មកយើ�ើងឲ្យយពរ ហើ�ើយ
អរព្រះ�ះគុុណ សំំរាាប់់អំំណោ�ោយទាានទាំំ�ងនេះ�ះ។ យើ�ើងកាាច់់នំំបុ័័�ង បន្ទាា�ប់់ពីី

អរព្រះ�ះគុុណ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយអំំណោ�ោយទាាននេះ�ះបាានដល់់សហគមន៍៍ដែ�រ។ យើ�ើងយក
ដើ�ើម្បីី�បាានពរ យើ�ើងកាាច់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ។
		

កាារធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ប់់ពីីពិិធីីអរព្រះ�ះគុុណ វាាស្រួ�ួលអនុុវត្តត ព្រោះ��ះ�វាាជួួយឲ្យយយើ�ើងផ្តោ�ោ�ត		

អាារម្មមណ៍៍លើ�ើកាារអធិិស្ឋាា�ន ជាាជាាងកាារមើ�ើលសកម្មមភាាពរបស់់អ្ននកដឹឹកនាំំ�		

	កម្មមវិិធីី។

Hoyt Hickman, Worship Resources of the United Methodist Hymnal (Nashville:
Abingdon, 1989), 74.
22

23

THM, “The ritual of the church,” 24.

THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 21; The United Methodist Book of
Worship (Nashville: United Methodist Publishing House, 1992), 27-29.
24
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មាានអីីកើ�ើតឡើ�ើង?
តាាមរយៈៈកាារចែ�កនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង យើ�ើងទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ង
កំំរិិតគ្រឹះ�ះ�ដំំបូូង វត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងកាារប្រ�កបជាាមួួយអ្ននកជិិតខាាង។ នំំបុ័័�ងនិិង

ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ ត្រូ�ូវបាាននាំំ�មកកាាន់់តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយសហគមន៍៍ចូូលរួួមអាាហាារបរិិសុុទ្ធធ

។ (យើ�ើងកត់់សម្គាា�ល់់ត្រ�ង់់នេះ�ះថាា «ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ពីីដើ�ើម និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ�អន្តតរនិិកាាយ ប្រើ�ើ�ស្រា�ាទំំពាំំ�ងជូូ
ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។»25 ទោះ�ះ�បីីជាាគ្មាា�នកាារហាាមប្រា�ាមណាាមួួយទាាក់់ទងនិិងស្រា�ាទាំំ�
ពាំំ�ងបាាយជូូ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ប្រើ�ើ�ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ។) នេះ�ះជាាបទពិិសោ�ោធន៍៍
ដែ�លយើ�ើងមាានជួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងជាាមួួយអ្ននកដទៃ�តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។

បទពិិសោ�ោធន៍៍នេះ�ះឲ្យយយើ�ើងស្គាា�ល់់សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ សេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា� និិងព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ
ទោះ�ះ�បីីជាាយើ�ើងមិិនអាាចពន្យយល់់ ថាាកាារទាំំ�ងនេះ�ះកើ�ើតឡើ�ើងយ៉ាា�ងម៉េ�េចក៏៏ដោ�ោយ។26
បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះតាាមរយៈៈពិិធីីលៀ�ៀង
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងតាាមរយៈៈពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក កាារអាានព្រះ�ះគម្ពីី�រ

កាារអធិិស្ឋាា�ន តមអាាហាារ និិងកាារប្រ�កបគ្នាា�ជាាមួួយគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ
បាាននាំំ�ឲ្យយយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទហៅ�ៅពីីកាារអនុុវត្តតន៍៍នេះ�ះជាាវិិធីីនៃ�

ព្រះ�ះគុុណ។ មាានន័័យថាា កាាលដែ�លទ្រ�ង់់អាាចឈោ�ោងមករកយើ�ើង

ដោ�ោយគ្មាា�នកំំណត់់ កាារទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាវិិធីីតាំំ�ងពីីដើ�ើមរៀ�ៀងមក សំំរាាប់់
រាាស្រ្ត�តរបស់់ព្រះ�ះទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�ព្រះ�ះគុុណ។27

ទោះ�ះ�បីីជាាវាាល្បួួ�ងឲ្យយយើ�ើងជឿ�ឿថាា បទពិិសោ�ោធន៍៍នេះ�ះជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះ
ប្រ�ទាានមកយើ�ើង លោ�ោកចន វេេស្លីី� តែ�ងតែ�រំំលឹឹកក្រុ�ុមជំំនុំំ�មេ�ថូូឌីីស្ទទ
ថាា បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�ព្រះ�ះគុុណនេះ�ះ ពឹឹងផ្អែ�ែកលើ�ើអំំណោ�ោយទាាន

របស់់ព្រះ�ះ និិងកាារឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់យើ�ើង ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។ យើ�ើង

អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតថាា ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លព្រះ�ះអញ្ជើ�ើ�ញយើ�ើងចូូលក្នុុ�ងពិិធីីជប់់លៀ�ៀង
កាារចូូលរួួមរបស់់យើ�ើងវាាអាាស្រ័�័យកាារដែ�លយើ�ើងទទួួលកាារអញ្ជើ�ើ�ញនោះ�ះ�។28

លោ�ោកវេេស្លីី�ជឿ�ឿថាា អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�កាារចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មាានពីីរយ៉ាា�ង៖

25

See THM, “The Communion Elements,” 30.

26

THM, “Toward a richer sacramental life,” 9-10.

27

THM, “Grace and the means of grace,” 6-7.

28

THM, “Toward a richer sacramental life,” 10.
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អំំពើ�ើបាាបរបស់់យើ�ើងត្រូ�ូវបាានអត់់ទោ�ោស និិងយើ�ើងមាានកំំឡាំំ�ងក្នុុ�ងកាារស់់នៅ�ៅជីីវិិតជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិ
សទ្ទទ។29 គោ�ោលគំំនិិតនៃ�កាារអត់់ទោ�ោស និិងកំំឡាំំ�ង បន្តតជាាកាារសំំខាាន់់សំំរាាប់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូ
ឌីីស្ទទសព្វវថ្ងៃ�ៃ សំំរាាប់់កាារយល់់ពីីពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដូូចដែ�លយើ�ើងបាានឃើ�ើញក្នុុ�ង

កាារពន្យយល់់នៃ�ពិិធីីអរព្រះ�ះគុុណ គោ�ោលគំំនិិតទាំំ�ងនេះ�ះមាានដំំណើ�ើរកាារទាំំ�ងកំំរិិតផ្ទាា�ល់់ខ្លួួ�ន និិង
សង្គគម។ តាាមរយៈៈអាាហាារបរិិសុុទ្ធធនេះ�ះ យើ�ើងមាានទំំនោ�ោរទៅ�ៅកាាន់់ដួួងចិិត្តត និិងជីីវិិតបរិិសុុទ្ធធ។
យើ�ើងមិិនគ្រា�ាន់់តែ�ទទួួលកាារអត់់ទោ�ោសនិិងកំំឡាំំ�ងជាាបុុគ្គគលនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿទេ� តែ�យើ�ើងក៏៏

ទទួួលអំំណោ�ោយទាានទាំំ�ងនេះ�ះជាាសហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។ ក្នុុ�ងកាារអរព្រះ�ះគុុណ យើ�ើងចាំំ�
ថាាព្រះ�ះជាាម្ចាា�ស់់បាានឈោ�ោងចាាប់់សហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ តាាមរយៈៈប្រ�វត្តិិ�មនុុស្សសលោ�ោក

ជាាមួួយនិិងពាាក្យយនៃ�កាារសង្រ្គោះ��ះ�� និិងកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ (ឧទាាហរណ៍៍ អេ�សាាយ ៤០៖១
-១១)។

យើ�ើងចាំំ�ថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វនាំំ�ពួួកសិិស្សសរបស់់ទ្រ�ង់់មកជើ�ើងភ្នំំ�នៅ�ៅកាាលីីឡេ� និិងក្នុុ�ងបន្ទទប់់ខាាងលើ�ើ
ដើ�ើម្បីី�រួួមអាាហាារជាាមួួយគ្នាា�។

យើ�ើងក៏៏ចាំំ�ដែ�រថាាគឺឺជាាមួួយនិិងពួួកសិិស្សសដែ�លមាានកាារភ័័យខ្លាា�ចបន្ទាា�ប់់ពីីព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមាានព្រះ�ះជ

ន្ននរស់់ឡើ�ើងវិិញ (យ៉ូូ�ហាាន ២០៖១៩-២៣) និិងជាាមួួយសហគមន៍៍ចំំរុះ��ជាាតិិសាាសន៍៍នៅ�ៅទីីក្រុ�ុង
យេ�រ៉ូូ�សាាឡឹឹមក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយទីី៥០ (កិិច្ចចកាារ ២៖១-៤២) ដែ�លព្រះ�ះចាាក់់បង្ហូូ�រព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ

បរិិសុុទ្ធធនៃ�កាារ អត់់ទោ�ោស និិងអំំណាាច។ កំំលាំំ�ងដែ�លយើ�ើងទទួួលក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

គឺឺជាាកំំលាំំ�ងនៃ�សហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។ ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបាានបង្ហូូ�រលើ�ើនំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំ
ពាំំ�ងបាាយជូូ និិងដល់់សហគមន៍៍ដែ�លប្រ�ជុំំ�គ្នាា� ដែ�លយើ�ើងគ្រ�ប់់គ្នាា�ជាារូូបកាាយនៃ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
សំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក និិងយើ�ើងជាាពន្ធធកិិច្ចចនិិងកាារបំំរើើ�ក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក។

29

THM, “The issue of ‘unworthiness,’” 17-18.
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វត្តតមាានពិិតរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
សំំនួួរមួួយនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លគេ�សួួរតាំំ�ងពីីសម័័យមជ្ឈិិ�មសម័័យ និិងសម័័យ

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រូ�ូតេ�ស្តតង់់កើ�ើតឡើ�ើង គឺឺថាាតើ�ើវត្តតមាានព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមាានទំំនាាក់់ទំំនងអ្វីី�ជាាមួួយនំំបុ័័�ង និិង
ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ។30 ចំំលើ�ើយសំំរាាប់់សំំនួួរនៃ�ព្រះ�ះវត្តតមាានពិិតរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទក្នុុ�ងនំំបុ័័�ងនិិង
ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ វាាអាាស្រ័�័យលើ�ើទស្សសនៈៈវិិទ្យាាសម័័យនោះ�ះ�។

លោ�ោកវេេស្លីី�ទទួួលស្គាា�ល់់ពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�សំំនួួរនេះ�ះ ប៉ុុ�ន្តែ�ែគាាត់់ចង់់ផ្តតល់់អ្វីី�ដែ�លជាាក់់ស្តែ�ែង

ជាាជាាងចំំលើ�ើយបែ�បទស្សសនៈៈវិិជ្ជាា�។ គាាត់់ចង់់ឲ្យយយើ�ើងផ្តោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍លើ�ើភាាពពិិតនៃ�វត្តតមាាន

របស់់ព្រះ�ះគុុណ ក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ចំំរៀ�ៀងរបស់់លោ�ោក ឆាាល
វេេស្លីី� «ជម្រៅ��ៅនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះ» ផ្តតល់់ជាាកាារសង្ខេ�េបនៃ�កាារឆ្លើ�ើ�យតប និិងកាារ
ឆ្លើ�ើ�យនៃ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទសព្វវថ្ងៃ�ៃ។

ជម្រៅ��ៅនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះ
ព្រះ�ះគុុណដែ�លមិិនអាាចវាាស់់បាាន

មាានក្នុុ�ងនំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំពាំំ�បាាយជូូ
ព្រះ�ះបង្រៀ��ៀនយើ�ើង

នំំបុ័័�ង ជាារូូបកាាយទ្រ�ង់់ដែ�លបែ�កបាាក់់
ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូជាាលោ�ោហិិត

បំំពេ�ញដួួងចិិត្តតអ្ននកដែ�លស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់
ជាាមួួយនិិងជីីវិិតរបស់់ព្រះ�ះ។

30

THM, “The Presence of Christ,” 11-13.
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សូូមអ្ននកដែ�លឆ្លាា�តបាានដឹឹង

របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងទទួួលព្រះ�ះគុុណ

ចំំណិិតនំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូបាានឲ្យយមកយើ�ើង
វាាមិិនអាាចផ្តតល់់កំំឡាំំ�ងទេ�

អ្ននកណាាអាាចពន្យយល់់កាារនេះ�ះបាាន
តើ�ើគោ�ោលតំំលៃ�បាានមកពីីណាា?
គោ�ោលតំំលៃ�ពិិតជាាមាាន
តែ�នៅ�ៅដដែ�ល។

តើ�ើវិិញ្ញាា�ណមកពីីស្ថាា�នសួួគ៌៌កើ�ើតមាាន
ដោ�ោយសាារអាាហាារនៅ�ៅផែ�នដីី

ភេ�សជ្ជៈៈ�ដែ�លផ្តតល់់មកពីីសា្ថថ�នសួួគ៌៌
និិងបរិិភោ�ោគនុំំ�បុ័័�ង?

សួួរប្រា�ាជ្ញាា�របស់់ព្រះ�ះ

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�លបាានបំំពេ�ញកាារនេះ�ះ
ទេ�វតាានៅ�ៅជុំំ�វិិញអោ�ោយក្បាាល
ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយដឹឹងកាារទាំំ�ងនេះ�ះ។
ព្រះ�ះគុុណគឺឺពិិតប្រា�ាកដ
អកប្បបកិិរិិយាាមិិនដឹឹង

សូូមជួួបទូូលបង្គំំ�ដោ�ោយវិិធីីរបស់់ទ្រ�ង់់

ហើ�ើយជួួយឲ្យយទូូលបង្គំំ�បាានល្អអឥតខ្ចោះ�ះ��

សូូមឲ្យយទូូលបង្គំំ�ភ្លលក់់រស់់ជាាតិិអំំណាាចស្ថាា�នសួួគ៌៌
ទូូលបង្គំំ�មិិនសូូមអ្វីី�ច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះទេ�។
សូូមទ្រ�ង់់ប្រ�ទាានពរ

ឲ្យយទូូលបង្គំំ�ស្រ�ឡាាញ់់និិងពេ�ញចិិត្តត។31
ចំំរៀ�ៀងនេះ�ះប្រា�ាប់់ថាា ពេ�លដែ�លយើ�ើងបន្តតធ្វើ�ើ�កាារយល់់ពីីវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនៅ�ៅលើ�ើតុុ យើ�ើង
ត្រូ�ូវយល់់ឲ្យយច្បាាស់់ថាាពីីកាារដែ�លព្រះ�ះបង្ហាា�ញព្រះ�ះគុុណ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ទ្រ�ង់់។ វាា

គ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ហើ�ើយដែ�លយើ�ើងដឹឹងថាា ក្នុុ�ងកាារទទួួលចំំណិិតនំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ យើ�ើង
បាានភ្លលក់់រស់់ជាាតិិនៃ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះសំំរាាប់់យើ�ើង កាារអត់់ទោ�ោសអំំពើ�ើបាាប ជីីវិិត
ដែ�លបាានរីីកចំំរើើ�នឡើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា� និិងកំំឡាំំ�ងនៃ�កាារបំំរើើ�ពិិភពលោ�ោក។

31

Charles Wesley, “O the depth of love divine” in The United Methodist Hymnal, 627.
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អ្ននកណាាអាាចទទួួល?
សាាក្សីី�នៃ�សហគមន៍៍គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទដំំបូូង ក្នុុ�ងគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី� បង្ហាា�ញថាាអ្ននកដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបនិិង
ដំំណឹឹងល្អអរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មជីីវិិតរបស់់គេ�ក្នុុ�ងសហគមន៍៍គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ

តាាមរយៈៈពិិធីីជ្រ�មុុជ។32 នេះ�ះក្លាា�យជាាចំំនុុចចាាប់់ផ្តើ�ើ�មចូូលក្នុុ�ងជីីវិិតនៃ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ ពេ�លចូូលក្នុុ�ង
សហមគមន៍៍តាាមរយៈៈពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងកាារសុុគត និិងកាាររស់់ឡើ�ើងវិិញរបស់់

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ពួួកគេ�ទទួួល បាានកាារជួួយពង្រឹ�ឹងឲ្យយរីីកចំំរើើ�មតាាមរយៈៈ «កាារបង្រៀ��ៀន និិងកាារ

ប្រ�កបរបស់់ពួួកសាាវក្សស កាារកាាច់់នំំបុ័័�ង និិងកាារអធិិស្ឋាា�ន» (កិិច្ចចកាារ ២៖៤២)។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដើ�ើម
ពិិពណ៌៌នាាទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ជាាទំំនាាក់់ទំំនងរវាាង

កំំណើ�ើត និិងកាារទ្រ�ទ្រ�ង់់ដែ�លចាំំ�បាាច់់សំំរាាប់់កាាររីីកចំំរើើ�នបន្ទាា�ប់់ពីីចាាប់់កំំណើ�ើត។ តាាមវិិធីីនេះ�ះ
អាាហាារបរិិសុុទ្ធធគឺឺសំំរាាប់់បញ្ជាា�ក់់ពីីកាារអត់់ ទោ�ោសអំំពើ�ើបាាបដែ�លយើ�ើងទទួួល និិងព្រះ�ះគុុណ
ដែ�លព្រះ�ះបន្តតផ្តតល់់ឲ្យយយើ�ើងក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។

ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ� និិងជីីវិិតក្រុ�ុមជំំនុំំ� ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ត្រូ�ូវបាានប្រើ�ើ�ជាាពិិធីីនាំំ�ចូូលមកកាាន់់ពិិធីីលៀ�ៀង

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។33 ដោ�ោយកាារកំំណត់់តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ សំំរាាប់់តែ�អ្ននកទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ក្រុ�ុមជំំនុំំ�
ចង់់ឲ្យយកម្មមវិិធីីនេះ�ះគឺឺសំំរាាប់់តែ�អ្ននកដែ�លបរិិសុុទ្ធធ។ កាារកំំណត់់នេះ�ះក៏៏ចេ�ញពីីកាារយល់់របស់់

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដែ�លថាា វាាទាាមទាារឲ្យយមាានកាារបង្កើ�ើ�តជីីវិិតជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទថ្មីី� មុុនពេ�លដែ�លអ្ននកណាា

ម្នាា�ក់់អាាចចូូលរួួមប្រ�កបក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�តែ�ងតែ�ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�គំំនិិត ថាាគួួរឲ្យយកុុមាារដែ�ល
ទទួួល ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងអ្ននកដែ�លមាានបញ្ហាា�ខួួក្បាាលដែ�លបាានទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក អាាច
ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ឬអត់់។ បើ�ើពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ជាាពិិធីីសំំរាាប់់ចូូលក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

នោះ�ះ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�របស់់អស់់អ្ននកដែ�លបាានទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ទោះ�ះ�បីីគេ�
អាាយុុប៉ុុ�ន្មាា�ន ហើ�ើយមាានពិិកាារភាាពឬអត់់។34

បើ�ើអញ្ចឹឹ�ង តើ�ើពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបើ�ើកចំំហរ មាានន័័យដូូចមេ្ត�តច? ចលនាាមេ�ថូូឌីីស្ទទក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េសលើ�ើកដំំបូូង នាំំ�ឲ្យយមាានកាារពិិបាាកសំំរាាប់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ក្នុុ�ងកាារយល់់ពីីកាារអនុុវត្តតន៍៍
ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត មនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េសបាាន

ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកកាាលពីីក្មេ�េង។ ទោះ�ះ�បីីជាាពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់គឺឺជាាសិិទ្ធិិ�របស់់គេ� មាាន
មនុុស្សសតិិចណាាស់់ដែ�លចូូលរួួមក្នុុ�ងពីីធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារនេះ�ះ

32

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 14.

33

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 14.

34

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 15.
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លោ�ោកវេេស្លីី� លើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយមេ�ថូូឌីីស្ទទទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ឲ្យយកាាន់់តែ�ញឹឹកញាាប់់។35

ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត លោ�ោកវេេស្លីី�យល់់ថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកមិិនបាានធាានាាភាាពបរិិសុុទ្ធធសំំរាាប់់អស់់អ្ននកដែ�ល
ប្រ�ជុំំ�គ្នាា�ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ទេ�។ ដើ�ើម្បីី�ឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារនេះ�ះ លោ�ោកវេេស្លីី� បាានរៀ�ៀបចំំ
ឲ្យយ គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទភ្ញាា�ក់់ឡើ�ើងចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងក្នុុ�ងកាារចាាប់់កំំណើ�ើតជាាថ្មីី�

ក្នុុ�ងអំំណាាចនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ វាាជាាភស្តុុ�តាាសំំរាាប់់អ្ននកដែ�លភ្ញាា�ក់់ឡើ�ើងក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
តាាមរយៈៈពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយលោ�ោកវេេស្លីី�យល់់ថាាពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អាាច
ផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រ មនុុស្សស ហើ�ើយនាំំ�ឲ្យយមនុុស្សសរស់់ជីីវិិតថ្មីី�ក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ
លោ�ោកវេេស្លីី�យល់់ថាា អ្ននកដែ�លភ្ញាា�ក់់ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ហើ�ើយចូូលរួួមក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ បាាន
ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។36

កាារយល់់ថាាពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាកាារបញ្ជាា�ក់់ និិងធ្វើ�ើ�ឲ្យយផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែ គឺឺជាាហេ�តុុធ្វើ�ើ�ឲ្យយយូូណៃ�
ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ធ្វើ�ើ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដោ�ោយចំំហរ។ អ្ននកដែ�លចង់់រស់់នៅ�ៅជាាជីីវិិតគ្រី�ីស្ទាា�ន

មិិនថាា អាាយុុប៉ុុ�ន្មាា�ន ឬកាាយសម្បបទាា ឬនិិកាាយណាានោះ�ះ�ទេ� គឺឺត្រូ�ូវបាានអញ្ជើ�ើ�ញចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីី
លៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ (ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដែ�លអនុុវត្តតន៍៍ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មិិនបើ�ើកចំំហរ មិិន

អនុុញ្ញាា�តិិឲ្យយអ្ននកណាាចូូលរួួម លើ�ើកលែ�ងតែ� សមាាជិិក និិងបាានទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកពីីនិិកាាយ
របស់់គេ�។ ពេ�លយើ�ើងទៅ�ៅថ្វាា�យបង្គំំ�ជាាភ្ញៀ�ៀ�វ យើ�ើងគួួរគោ�ោរពតាាមច្បាាប់់របស់់គេ�។37)

ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីមេ�ថូូឌីីស្ទទជាាច្រើ�ើ�ន កាារអញ្ជើ�ើ�ញមនុុស្សសឲ្យយចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀង

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ រួួមមាានទាំំ�ងកាាររំំលឹឹកថាា ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វបាានបរិិភោ�ោគជាាមួួយមនុុស្សសមាានបាាប និិង

មនុុស្សសសុុច្ចចរិិតផងដែ�រ។ យើ�ើងក៏៏រំំលឹឹកដែ�រថាា ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មិិនមែ�នជាារបស់់និិកាាយ
ណាាមួួយ នោះ�ះ�ទេ� តែ�វាាជាារបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទអញ្ជើ�ើ�ញយើ�ើងឲ្យយចូូលរួួម
ជាាមួួយទ្រ�ង់់។38

ដូូច្នេះ�ះ�វាាមាានភាាពតាានតឹឹងរវាាងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លបើ�ើកចំំហរ និិងគោ�ោលលិិទ្ធិិ�របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។
យើ�ើងមិិនដែ�លបដិិសេ�ធន៍៍អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ដែ�លចង់់ចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ទេ�។ បើ�ើ
មិិនធ្វើ�ើ�ដូូចនេះ�ះទេ� គឺឺយើ�ើងធ្វើ�ើ�ផ្ទុុ�យពីីព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ។ ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត ដោ�ោយទឹឹក និិង
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទប្រ�កាាសក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកថាា៖

35

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 19.

36

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 15.

37

THM, “Holy Communion and the unity of the church,” 38.

38

THM, “Invitation to the Lord’s table,” 13-14.
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ក្នុុ�ងកាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ យើ�ើងនឹឹកចាំំ�ពីីព្រះ�ះគុុណដែ�លបាានឲ្យយមកយើ�ើង ក្នុុ�ង
ពិិធីីជ្រ�មុុជរបស់់យើ�ើង និិងចូូលរួួមក្នុុ�ងអាាហាារខាាងវិិញ្ញាា�ណ ដើ�ើម្បីី�បំំពេ�ញសេ�ចក្តីី�សន្យាា
នៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��... អ្ននកដែ�លមិិនទាាន់់ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ដែ�លទទួួលពិិធីីលៀ�ៀង
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គួួរទទួួលបាានកាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់ ដើ�ើម្បីី�គេ�អាាចទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក
កាាន់់តែ�ឆាាប់់ តាាមដែ�លអាាចធ្វើ�ើ�បាាន។

អំំណោ�ោយទាាននេះ�ះទាាមទាារឲ្យយយើ�ើងឆ្លើ�ើ�យតបដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដែ�លនាំំ�ឲ្យយមាានកាារ
តាំំ�ងចិិត្តត។39

សំំនួួរពីីអ្ននកដែ�លអាាចទទួួលបាាន
សំំ៖ 		តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវមាានអាាយុុប៉ុុ�ន្មាា�នដែ�លអាាចចូូលរួួមពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បាាន? តើ�ើអ្ននក		
		ត្រូ�ូវទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកមុុនឬ? តើ�ើអ្ននកត្រូ�ូវជាាសមាាជិិកក្រុ�ុមជំំនុំំ�ឬ?

ចំំ៖		

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ មិិនកំំណត់់អាាយុុ ឬសមាាជិិកភាាព ក្នុុ�ងកាារចូូលរួួមក្នុុ�ង

	ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ទេ�។ គោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�អត្ថថន័័យនិិងកាារអនុុវត្តតន៍៍នៃ�ពិិធីី		
	ជ្រ�មុុជទឹឹក មាានចែ�ងក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅថ្វាា�យបង្គំំ�របស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ និិង		
	សៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា ដោ�ោយទឹឹកនិិងដោ�ោយវិិញ្ញាា�ណ។ សៀ�ៀវភៅ�ៅ		

	ថ្វាា�យបង្គំំ�ចែ�ងថាា «អស់់អ្ននកដែ�លចង់់រស់់នៅ�ៅជាាជីីវិិតគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ រួួមទាំំ�ងក្មេ�េងៗ		

ដែ�រ ត្រូ�ូវបាានអញ្ជើ�ើ�ញមកទទួួលនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ។»40 សៀ�ៀវភៅ�ៅ ដោ�ោយ	

	ទឹឹកនិិងវិិញ្ញាា�ណក៏៏មាានចែ�ងស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�ដែ�រថាា «ដោ�ោយសាារអាាហាារនេះ�ះជាារបស់់		
	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ វាាគួួរតែ�បើ�ើកចំំហរ ដល់់អ្ននកដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបនិិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់

	ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ទោះ�ះ�បីីជាាអាាយុុប៉ុុ�ន្មាា�ន ឬជាាសមាាជិិកក្រុ�ុមជំំនុំំ�ឬអត់់។»41 ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើង		

	មាានកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវ «ផ្តតល់់កាារបង្រៀ��ៀន ពីីពិិធីីវិិសុុទ្ធធនេះ�ះដល់់មនុុស្សសគ្រ�ប់់វ័័យ។42

		

39

THM, “Invitation to the Lord’s table,” 14-15.

40

United Methodist Book of Worship, 29.

“By Water and the Spirit: A United Methodist Understanding of Baptism” in The
Book of Resolutions of The United Methodist Church - 2012 (Nashville: United
Methodist Publishing House, 2012), 939.
41

42

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 14.
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	ចំំពោះ�ះ�សំំនួួរដែ�លថាាពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ទាាមទាារឲ្យយមាាន ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក 		

សៀ�ៀវភៅ�ៅ អាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ បញ្ជាា�ក់់ពីីភាាពតាានតឹឹងរវាាងកាារស្វាា�គមន៍៍នៃ�			

ដំំណឹឹងល្អអ និិងគោ�ោលកាារណ៍៍ គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ ដែ�លយើ�ើងបាានពិិភាាក្សាាក្នុុ�ងវគ្គគមុុន។ ម្យ៉ាា��ង
«អ្ននកដែ�លមិិនទាាន់់ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លឆ្លើ�ើ�យតបដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ

ចំំពោះ�ះ�កាារអញ្ជើ�ើ�ញ នោះ�ះ�នឹឹងត្រូ�ូវបាានស្វាា�គមន៍៍មកក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។»43 ម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀត «
ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកជាាទូូទៅ�ៅកើ�ើតមុុនពេ�លទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ពិិធីីលៀ�ៀង

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់គឺឺជាាអាាហាារសហគមន៍៍ ដែ�លមាានសេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�ជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។»44

43

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 15.

44

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 14.
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អ្ននកណាាដែ�លសាាកសម?
ដែ�លជ្រៅ��ៅជាាងសំំនួួរអំំពីី ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាចំំហរ ឬមិិនចំំហរ គឺឺជាាកាារបាារម្មមណ៍៍

ចំំពោះ�ះ�កាារចែ�ករំំលែ�កពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដោ�ោយរបៀ�ៀបដែ�លសាាកសម។45 កាារបាារម្មមណ៍៍
នេះ�ះកើ�ើតចេ�ញពីីកាាររំំពឹឹកទុុករបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ចំំពោះ�ះ�
អំំណោ�ោយទាានដ៏៏បរិិសុុទ្ធធ នៃ�នំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំពាំំ�ង

បាាយជូូរ គឺឺត្រូ�ូវចែ�កឲ្យយមនុុស្សសបរិិសុុទ្ធធតែ�ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��។
កាារបាារម្មមណ៍៍ពីីភាាពសាាកសមរបស់់យើ�ើងនេះ�ះ បន្តត
បើ�ើកសំំដែ�ងក្នុុ�ង «សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នដោ�ោយ

បន្ទាា�បខ្លួួ�ន» ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារថ្វាា�យបង្គំំ�

របស់់មេ�ថូូឌីីស្ទទ តាំំ�ងពីីដើ�ើមមក។ មាានយូូណៃ�ធីីត

មេ�ថូូឌីីស្ទទជាាច្រើ�ើ�នដែ�លបាានធំំពេ�ញវ័័យដោ�ោយកាារ

ឮសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន «ទូូលបង្គំំ�មិិនសាាកសមទទួួល
កំំទេ�ចនំំបុ័័�ងក្រោ��ោមតុុរបស់់ទ្រ�ង់់ផង»។ ឃ្លាា�មួួយ

នេះ�ះផ្តតល់់ជាាស្រ�មោ�ោលដល់់ឃ្លាា�បន្ទាា�ប់់ ដែ�លរំំលឹឹក
យើ�ើងពីីសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះ «តែ�

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៅ�ៅដដែ�ល ដែ�លទ្រ�ង់់តែ�ងមាានសេ�ចក្តីី�
មេ�ត្តាា�ករុុណាា។»46

កាារបាារម្មមណ៍៍ចំំពោះ�ះ�ភាាពសាាកសមក្នុុ�ងកាារទទួួល
បាានវិិវឌ្ឍឍន៍៍ចេ�ញមកពីីកាារយល់់ច្រ�លំំចំំពោះ�ះ�

កាារព្រ�មាានរបស់់សាាវក្សសប៉ុុ�ល ក្នុុ�ង ១កូូរិិនថូូស១១
៖២៧-២៩៖

បាានជាាអ្ននកណាាដែ�លបរិិភោ�ោគនំំបុ័័�ងនេះ�ះ ឬផឹឹកពីីពែ�ងនៃ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បែ�បមិិនគួួរសម

នោះ�ះ�នឹឹងមាានទោ�ោសចំំពោះ�ះ�រូូបអង្គគ ហើ�ើយនិិងព្រះ�ះលោ�ោហិិតនៃ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវឲ្យយមនុុស្សស
ល្បបងខ្លួួ�នឯងមើ�ើល រួួចសឹឹមបរិិភោ�ោគនំំបុ័័�ង ហើ�ើយផឹឹកពីីពែ�ងនេះ�ះចុះះ� ដ្បិិ�តអ្ននកណាាដែ�ល
បរិិភោ�ោគបែ�បមិិនគួួរសម អ្ននកនោះ�ះ�ឈ្មោះ�ះ��ថាាបរិិភោ�ោគជាាសេ�ចក្តីីជំ
� ំនុំំ�ជំំរះ�ដល់់ខ្លួួ�នវិិញ
ដោ�ោយព្រោះ��ះ�មិិនពិិចាារណាាឃើ�ើញរូូបអង្គគនៃ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ទេ�។

45

THM, “The issue of ‘unworthiness,’” 17-18.

46

“A Service of Word and Table IV” in The United Methodist Hymnal, 30.
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លោ�ោកប៉ុុ�ល សរសេ�រខនេះ�ះដើ�ើម្បីី�និិយាាយពីីកាារធ្វើ�ើ�ខុុសចំំពោះ�ះ�អាាហាារពិិសេ�សនេះ�ះ ក្នុុ�ង
ក្រុ�ុមជំំនុំំ�នៃ�ទីីក្រុ�ុងកូូរិិនថូូស មិិនមែ�នជាាសំំនួួរថាាតើ�ើអ្ននកណាាសាាកសមឬអត់់នោះ�ះ�ទេ�។

កាារព្រ�មាានរបស់់ លោ�ោកប៉ុុ�ល បាានឲ្យយអ្ននកយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�កាាររស់់នៅ�ៅជីីវិិតបរិិសុុទ្ធធ

មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាាលក្ខខណៈៈបុុគ្គគលនោះ�ះ�ទេ� តែ�ជាាសហគមន៍៍ទាំំ�ងមូូលតែ�ម្តតង។ លោ�ោកប៉ុុ�ល

រំំលឹឹកយើ�ើងឲ្យយយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�កាាររស់់នៅ�ៅជាារូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិង
ពិិភពលោ�ោក។47

ក្នុុ�ងបទចំំរៀ�ៀងរបស់់លោ�ោក ឆាាល វេេស្លីី� «អ្ននកមាានបាាប ចូូលមកជប់់លៀ�ៀងដំំណឹឹងល្អអ» ជួួយឲ្យយ
យើ�ើងយល់់ពីីកាារបើ�ើកចំំហរចំំពោះ�ះ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លយើ�ើងសាាកសមនិិងបរិិភោ�ោគ។
អ្ននកមាានបាាបចូូលមកជប់់លៀ�ៀងដំំណឹឹងល្អអ

សូូមឲ្យយគ្រ�ប់់វិិញ្ញាា�ណទាំំ�ងអស់់មកជាាភ្ញៀ�ៀ�វរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
អ្ននកមិិនមែ�នជាាអ្ននកដែ�លសល់់ចុុងក្រោ��ោយទេ�
ព្រោះ��ះ�ព្រះ�ះបាានលោះ�ះ�បាាបមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា�។
សូូមកុំំ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មរកលេ�ស

សូូមអ្ននកកុំំ�បដិិសេ�ធន៍៍ព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់

សូូមដកចេ�ញរាាល់់សេ�ចក្តីី�សប្បាាយលោ�ោកិិយ៍៍
ហើ�ើយទទួួលអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទប្រ�ទាាន។48

ទោះ�ះ�បីីយើ�ើងជាាអ្ននកណាាក៏៏ដោ�ោយ ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ប្រ�ទាានឲ្យយយើ�ើងម្នាា�ក់់ៗនូូងពិិធីីជប់់លៀ�ៀងនៃ�

ដំំណឹឹងល្អអ។ ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វឈររងចាំំ�ទទួួលយើ�ើង។ យើ�ើងជាាអ្ននកទទួួលយកកាារអញ្ជើ�ើ�ញនេះ�ះ។

47

THM, “The issue of ‘unworthiness,’” 18.

48

Charles Wesley, “Come, sinners, to the gospel feast,” ក្នុុ�ង សៀ�ៀវភៅ�ៅចំំរៀ�ៀងមេ�ថូូឌីីស្ទទ 616.
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ញឹឹកញាាប់់ប៉ុុ�ណ្ណាា�?
ចលនាាលោ�ោកវេេស្លីី�ជាាកាាររីីកឡើ�ើងវិិញទាំំ�ងផ្នែ�ែកដំំណឹឹងល្អអ និិងពិិធីីវិិសុុទ្ធធ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ទំំនាាក់់ទំំនង
រវាាង ក្រុ�ុមជំំនុំំ�មេ�ថូូឌីីស្ទទ និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ�អង់់គ្លេ�េស ក៏៏ដូូចជាាចលនាាមេ�ថូូឌីីស្ទទនៃ�ប្រ�ទេ�សអាាមេ�រិិក
ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានកាារពិិបាាក ក្នុុ�ងកាារប្រ�កាាន់់ភ្ជាា�ប់់ចំំណុុចទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ។49 ប្រ�វត្តិិ�នៃ�មេ�ថូូឌីីស្ទទនៅ�ៅ

អាាមេ�រិិកខាាង ជើ�ើង មាានភាាពខុុសគ្នាា�ចំំពោះ�ះ�ភាាពញឹឹកញាាប់់នៃ�កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដំំបូូង ក៏៏ដូូចជាាខាាងប្រូ�ូតេ�ស្តតង់់ (ដូូចជាាលោ�ោក ម៉ាា�ទីីន លូូធើ�ើ និិង ចន ខាាលវិិន) ចង់់
ឲ្យយមាានពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់រាាល់់ថ្ងៃ�ៃព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែយើ�ើងដឹឹងតាំំ�ងពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តនៃ�
ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ថាា មាានជំំលោះ�ះ�រវាាងទ្រឹ�ឹស្តីី� និិងកាារអនុុវត្តិិ�ជាាក់់ស្តែ�ែង។

សម័័យលោ�ោកវេេស្លីី� ក្រុ�ុមជំំនុំំ�តាាមជនបទ អាាចទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់៣ខែ�ម្តតង។

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុង ធ្វើ�ើ�ញឹឹកញាាប់់ជាាង។ ច្បាាប់់របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រ�ទេ�សអង់់គ្លេ�េស តម្រូ�ូវឲ្យយគ្រី�ីស្ទទប
រិិសទ្ទទ ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ យ៉ាា�ងតិិចម្តតង ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមាានព្រះ�ះជន្ននរស់់ឡើ�ើងវិិញ
។ ផ្នែ�ែកមួួយនៃ�កាារមិិនចង់់ឲ្យយមាានពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ញឹឹកញាាប់់ គឺឺដោ�ោយសាារភាាពសាាក
សមនៃ�កាារទទួួល (ដូូចដែ�លបាាននិិយាាយវគ្គគមុុន) និិងសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាារចំំពោះ�ះ�កាាររៀ�ៀបចំំខ្លួួ�ន
ដើ�ើម្បីី�ទទួួលពិិធីីនេះ�ះ។

បរិិបទនេះ�ះមាានក្នុុ�ងបទអធិិប្បាាយលោ�ោកចនវេេស្លីី� «ភាារៈ�កិិច្ចចនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់»។

លោ�ោកវេេស្លីី� មាានយោ�ោបល់់ថាា ភាារៈ�កិិច្ចចរបស់់គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ ដើ�ើម្បីី�ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
គឺឺញឹឹកញាាប់់តាាមដែ�លគេ�អាាចធ្វើ�ើ�បាាន។50 គាាត់់និិយាាយថាា ព្រះ�ះមិិនមែ�នចង់់ឲ្យយយើ�ើងស្តាា�ប់់
បង្គាា�ប់់ទ្រ�ង់់ ម្តតងម្កាា�លនោះ�ះ�ទេ�។ ចំំពោះ�ះ�សំំនួួរទាាក់់ទងនិិងភាាពសាាកសម និិងកាារចង់់ឲ្យយ

មាានកាាររៀ�ៀបចំំឲ្យយបាានសមរម្យយ លោ�ោកវេេស្លីី�បាានសូូមឲ្យយមេ�ថូូឌីីស្ទទ មាានជាាទម្លាា�ប់់ក្នុុ�ងកាារ

ត្រៀ��ៀមចិិត្តតទទួួល។ ហើ�ើយគាាត់់រំំលឹឹកយើ�ើងថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មាានសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា ទោះ�ះ�បីី
យើ�ើងមិិនសាាកសមក៏៏ដោ�ោយ។

កាារដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�មេ�ថូូឌីីស្ទទក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអាាមេ�រិិកពីីដើ�ើម មិិនបាានទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

ញឹឹកញាាប់់ ដោ�ោយសាារខ្វះះ�គ្រូ�ូគង្វាា�លដែ�លមាានប្រេ�េងតាំំ�ង ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀបចំំពិិធីីនេះ�ះ។ កាារបាារម្មមណ៍៍
ពីីពិិធីីវិិសុុទ្ធធចំំពោះ�ះ�មេ�ថូូឌីីស្ទទអាាមេ�រិិកនេះ�ះហើ�ើយ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយលោ�ោកវេេស្លីី� ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារចាាក់់ប្រេ�េង

49

THM, “American Methodism,” 6.

THM, “The basic pattern of worship,” 19. បទអធិិប្បាាយរបស់់លោ�ោកវេេស្លីី�មាានក្នុុ�ង http://www.
umcmission.org/Find-Resources/John-Wesley-Sermons/ Sermon-101-The-Duty-ofConstant-Communion (accessed 16 December 2015).
50
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តាំំ�ង អ្ននកអធិិប្បាាយមេ�ថូូឌីីស្ទទ។ លោ�ោកវេេស្លីី� ផ្តតល់់ដំំបូូន្មាា�នដល់់អែ�លឌឺឺ ឲ្យយប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀង
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ រាាល់់ថ្ងៃ�ៃរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។51

ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មិិនត្រូ�ូវបាានធ្វើ�ើ�ញឹឹកញាាប់់ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�មេ�ថូូឌីីស្ទទប្រ�ទេ�សអាាមេ�រិិក ក្នុុ�ង

សត្តតវត្សសទីី១៩ និិង ២០ ដោ�ោយសាារហេ�តុុផលច្រើ�ើ�នយ៉ាា�ង។ នៅ�ៅជនបទ កាារដែ�លគ្រូ�ូគង្វាា�ល
មាានប្រេ�េងតាំំ�ង មិិនបាានចុះះ�ទៅ�ៅជាារៀ�ៀងរាាល់់ពេ�ល ធ្វើ�ើ�ឲ្យយពិិបាាកក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ

អាាទិិត្យយ។ អ្ននកខ្លះះ�គិិតថាា កាារដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះញឹឹកញាាប់់ពេ�ក ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងសាំំ� ហើ�ើយមិិន
មាានកាារ ត្រៀ��ៀមខ្លួួ�នដើ�ើម្បីី�ទទួួលពិិធីីនេះ�ះ។ កាារប្រ�ជុំំ�តាាមជំំរុំំ� ក្នុុ�ងដើ�ើមសត្តតវត្សសទីី១៩ គឺឺជាាឪ

កាាសនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ ព្រោះ��ះ�បន្ទាា�ប់់ពីីកាារអធិិប្បាាយ នឹឹងមាានកាារសំំរេេចចិិត្តតតាាមព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ហើ�ើយ
ធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងធ្វើ�ើ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ទោះ�ះ�ជាាយ៉ាា�ងនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ កាារដែ�ល

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�បាារម្មមណ៍៍ពីីកាារសន្ទទនាានៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿនៅ�ៅប្រ�ទេ�សអាាមេ�រិិក វាាធំំជាាងកាារបាារម្មមណ៍៍

ចំំពោះ�ះ�កាារពង្រឹ�ឹងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿដោ�ោយពិិធីីវិិសុុទ្ធធ។ ក្នុុ�ងសម័័យយើ�ើងនេះ�ះ យើ�ើងមាានកាារបាារម្មម
ណ៍៍ពីីពេ�លវេេលាា ជាាជាាងកាារសាាកសាាមរបស់់បុុគ្គគល និិងកាារផ្លាា�ស់់ប្រែ�ែជីីវិិត។

ទោះ�ះ�ជាាកាារបាារម្មមណ៍៍ពីីភាាពញឹឹកញាាប់់ បន្តតមកដល់់ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះក៏៏ដោ�ោយ កាារសន្ទទនាាអន្តតរនិិកាាយ

អស់់រយៈៈពេ�លបីីបួួនទស្សសវត្តត កាារសិិក្សាាស្រា�ាវជ្រា�ាវ និិងកាារថ្វាា�យបង្គំំ� ជំំរុុញឲ្យយមេ�ថូូឌីីស្ទទមាាន
តុុល្យយភាាពចំំពោះ�ះ�កាារប្រា�ារព្ធធរាាល់់អាាទិិត្យយ អ្ននកខ្លះះ�ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងម៉ោ�ោ�ងពិិសេ�ស អ្ននកខ្លះះ�ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី

ថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយ។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ភាាគច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងប្រ�ទេ�សអាាមេ�រិិក ធ្វើ�ើ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់មួួយខែ�ម្តតង

ជាាទូូទៅ�ៅគឺឺនៅ�ៅដើ�ើមខែ�។ ខ្លះះ�ក៏៏ធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីពិិសេ�ស ដូូចជាា បុុណ្យយកំំណើ�ើតព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ

Epiphany ថ្ងៃ�ៃព្រ�ហស្បបតិ៍៍បរិិសុុទ្ធធ ថ្ងៃ�ៃព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទមាានព្រះ�ះជន្ននរស់់ឡើ�ើងវិិញ និិងថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយ

ទីី៥០។ ទោះ�ះ�ជាាគេ�មិិនសូូវធ្វើ�ើ�ក៏៏ដោ�ោយ កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីនេះ�ះរាាល់់សប្តាា�ហ៍៍ គឺឺជាារឿ�ឿងធម្មមតាារបស់់
គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ។52

ចុុងបញ្ចចប់់ កាារអញ្ជើ�ើ�ញ និិងចំំណង់់ចិិត្តតទទួួលកាារអញ្ជើ�ើ�ញនេះ�ះ នាំំ�យើ�ើងមកទទួួលអាាហាារ

ជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងសហគមន៍៍គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ។ កាារទទួួលព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ លើ�ើកទឹឹកចិិត្តត
ឲ្យយយើ�ើងត្រ�ឡប់់មកវិិញញឹឹកញាាប់់។53

51

THM, “The basic pattern of worship,” 19.

52

THM, “The basic pattern of worship,” 19-20.

53

THM, “Invitation to the Lord’s table,” 13.
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សំំនួួរអំំពីីភាាពញឹឹកញាាប់់
និិងពេ�លវេេលាា
សំំ៖	មាានសមាាជិិកក្រុ�ុមជំំនុំំ�ខ្ញុំំ�ជាាច្រើ�ើ�ន ដែ�លមិិនទៅ�ៅព្រះ�ះវិិហាារ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដែ�លយើ�ើង		
		ធ្វើ�ើ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ព្រោះ��ះ�គេ�មិិនចូូលចិិត្តត។ តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ពិិធីីលៀ�ៀង
		ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយដើ�ើមខែ� ឬយើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�វាាក្នុុ�ងឪកាាសពិិសេ�ស?

ចំំ៖		ចំំលើ�ើយសំំរាាប់់សំំនួួរនេះ�ះមាានពីីកម្រិ�ិត។ ទីីមួួយត្រូ�ូវដឹឹងថាាហេ�តុុអ្វីី�បាានជាា		
ក្រុ�ុមជំំនុំំ�របស់់អ្ននកមិិនមកក្រុ�ុមជំំនុំំ�ថ្ងៃ�ៃមាានពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់? បើ�ើបាារម្មមណ៍៍

ថាាគេ�យល់់ឬមិិនយល់់ពីីអត្ថថន័័យនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ នោះ�ះ�អ្ននកមាានឪ		

កាាសបង្រៀ��ៀនក្រុ�ុមជំំនុំំ�របស់់អ្ននក។ សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ បាានសរសេ�រ		
អត្ថថប្រ�យោ�ោជន៍៍នៃ�ចំំនុុចទាំំ�ងពីីរនេះ�ះ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយជីីវិិតនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធកាាន់់តែ�		

	មាានន័័យឡើ�ើង54 និិងឪកាាសដែ�លពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ផ្តតល់់ឲ្យយ ក្នុុ�ងកាារ		

អញ្ជើ�ើ�ញមនុុស្សស «ចូូលក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លមាានទំំនាាក់់ទំំនងពេ�ញលេ�ញជាាមួួយ		

	ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។»55

		បើ�ើកាារបាារម្មមណ៍៍ដែ�លយើ�ើងបាាននិិយាាយនេះ�ះ ដូូចជាាកាារអនុុវត្តតពិិធីីលៀ�ៀង		
	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ង ក្រុ�ុមជំំនុំំ�របស់់អ្ននកដូូចជាា ស៊ីី�ពេ�លយូូក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ឬកាារគ្មាា�នកាារ

	យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�កម្មមវិិធីី, នោះ�ះ�អ្ននកប្រ�ហែ�លជាាត្រូ�ូវពិិនិិត្យយឡើ�ើងវិិញអំំពីី		
	ទំំរង់់ មាាតិិកាារ និិងកាារអនុុវត្តតកម្មមវិិធីី។ សៀ�ៀវភៅ�ៅអមជាាមួួយសៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថ		
	កំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធគឺឺកាាររស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងអាាថកំំបាំំ�ង។ សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះបាានសរសេ�រពីី		

	គោ�ោលកាារណ៍៍មួួយចំំនួួន «ធ្វើ�ើ�ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ពិិត។ ចំំណាាយពេ�ល។ ផ្តោ�ោ�ត		
	លើ�ើសកម្មមភាាព។ ធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងពេ�លមនុុស្សសថ្វាា�យបង្គំំ�។ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយល្អអបំំផុុត តាាមដែ�ល		

	អ្ននកអាាចធ្វើ�ើ�បាាន។ ហើ�ើយបង្ហាា�ញតាាមរយៈៈកាារដឹឹកនាំំ�របស់់អ្ននកថាា នេះ�ះជាា		

កាារចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារថ្វាា�យបង្គំំ� ហើ�ើយយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ជាារូូបកាាររបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
ដែ�លទទួួលបាានកាារប្រោ��ោសលោះ�ះ�ដោះ�ះ�ព្រះ�ះលោ�ោហិិត ក្នុុ�ងអំំណាាចនសព្រះ�ះ		

	វិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។»56

THM, “Grace and the Means of Grace,” 6-7 and “Toward a richer sacramental life,”
9-11.
54

55

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 15.

56

THM, “Invitation to the Lord’s table,” 13.
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ចម្លើ�ើ�យទីីពីីរគឺឺសំំរាាប់់សំំនួួរអំំពីីភាាពញឹឹកញាាប់់នៃ�កាារប្រា�ារព្ធធ។ សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថ		

	កំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ សរសេ�រថាា «អស់់អ្ននកដែ�លចង់់រស់់នៅ�ៅជាាសិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
	មាានសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាារជាាប្រ�ចាំំ�ក្នុុ�ងកាាររីីកចំំរើើ�ន ដែ�លមាានក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងពិិធីី

	វិិសុុទ្ធធនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។» ដូូច្នេះ�ះ� ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ត្រូ�ូវបាានលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយបន្តត
«ប្រា�ារព្ធធកម្មមវិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ រាាល់់សប្តាា�ហ៍៍ ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។» ហើ�ើយ		
ក្នុុ�ង «ឪកាាសពិិសេ�សៗរបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�»57 អាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតថាា កាារ		

	ប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយដើ�ើមខែ� គឺឺជាាអតិិបរមាា ដែ�លយើ�ើង		
	គួួរធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាានច្រើ�ើ�នជាាងនេះ�ះ។

57

THM, “The basic pattern of worship,” 19.
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វិិធីីនៃ�កាារទទួួល
ភាាពញឹឹកញាាប់់ដែ�លយើ�ើងទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ បញ្ញាា�ក់់ពីីកាារយល់់ពីីអាាហាារបរិិសុុទ្ធធ
នេះ�ះ។ របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងទទួួលនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ក៏៏បង្ហាា�ញពីីកាារយល់់ពីីអាាហាារនេះ�ះដែ�រ។

របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងទទួួលនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ក៏៏បង្ហាា�ញពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តផ្សេ�េងគ្នាា� ក្នុុ�ងទំំលាាប់់របស់់

ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដំំណឹឹងល្អអ (Evangelical) និិង យូូណៃ�ធីីតប្រេ�េរិិន (United Brethren) និិង មេ�ថូូ

ឌីីស្ទទ ដែ�លត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�លគ្នាា� ក្លាា�យជាាក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ដែ�លគ្មាា�នវិិធីីត្រូ�ូវតែ�មួួយ
ណាានោះ�ះ�ទេ�។ មាានវិិធីីជាាច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងកាារទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយវិិធីីនិិមួួយៗ
បញ្ជាា�ក់់ពីីកាារយល់់ខុុសគ្នាា�នៃ�អ្វីី�ដែ�លកំំពុុងកើ�ើតឡើ�ើងក្នុុ�ងអាាហាារនេះ�ះ។58

ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទមួួយចំំនួួន ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយ

ពួួកគេ�នៅ�ៅអង្គុុ�យ ហើ�ើយថាាសនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង ត្រូ�ូវបាានហុុចឲ្យយពីីម្នាា�ក់់ទៅ�ៅម្នាា�ក់់។ ព្រះ�ះវិិហាារ

មួួយចំំនួួនទៀ�ៀត ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដើ�ើរទៅ�ៅខាាងមុុខ ដែ�លពួួកគេ�លុុតជង្គគង់់ ពេ�លគេ�ទទួួលនំំបុ័័�ង និិង

ពែ�ង។ ព្រះ�ះវិិហាារមួួយចំំនួួនទៀ�ៀត ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដើ�ើរទៅ�ៅកន្លែ�ែងពីីរបីីខាាងមុុខ ដើ�ើម្បីី�ទទួួល នំំបុ័័�ង និិង
ពែ�ង។

របៀ�ៀបផ្សេ�េងៗគ្នាា�នេះ�ះ អង្គុុ�យ លុុតជង្គគង់់ ឬឈរ បញ្ជាា�ក់់ពីីកាារយល់់ឃើ�ើញចំំពោះ�ះ�ពិិធីីលៀ�ៀង
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។

58

THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 22.
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អង្គុុ�យពេ�លដែ�លអ្ននកដទៃ�នាំំ�យកនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងមកឲ្យយយើ�ើង រំំលឹឹកយើ�ើងថាា យើ�ើងត្រូ�ូវបាាន

អញ្ជើ�ើ�ញមកអង្គុុ�យចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីជប់់លៀ�ៀង។ វាាក៏៏រំំលឹឹកយើ�ើងដែ�រថាា ព្រះ�ះយាាងមកយើ�ើងមុុន
ក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយផ្តតល់់សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងព្រះ�ះគុុណ។ កាារដែ�លយើ�ើងប្រ�ជុំំ�គ្នាា�
ជុំំ�វិិញ តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ យើ�ើងបម្រើ�ើ�ដោ�ោយប្រើ�ើ�ថាាសមាាសនិិងប្រា�ាក់់ ដែ�លជាាតំំណាាងនៃ�ភាាព
រុុងរឿ�ឿង នៃ�ពិិធីីជប់់លៀ�ៀងនេះ�ះ។

ពេ�លយើ�ើងដើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់អាាស្នាា� ហើ�ើយលុុតជង្គគង់់ យើ�ើងឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារអញ្ជើ�ើ�ញមកកាាន់់តុុ
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ យើ�ើងមកចំំពោះ�ះ�កាារអញ្ជើ�ើ�ញរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយដឹឹងថាា ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បាាន
យាាងមកកាាន់់យើ�ើងរួួចហើ�ើយ ហើ�ើយទ្រ�ង់់កំំពុុងរងចាំំ�កាារឆ្លើ�ើ�យតបរបស់់យើ�ើង។ កាារដែ�ល

យើ�ើងលុុតជង្គគង់់ រំំលឹឹកយើ�ើងថាា អ្ននកដែ�លអញ្ជើ�ើ�ញយើ�ើងនេះ�ះ ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌ និិង
ផែ�នដីី។ បង្កាា�ន់់ដៃ� ដែ�លឃាាត់់មិិនឲ្យយយើ�ើងចូូលទៅ�ៅជិិតពេ�កចំំពោះ�ះ�ទីីបរិិសុុទ្ធធ រំំលឹឹកយើ�ើងពីី

កន្លែ�ែងរបស់់យើ�ើង នៅ�ៅចំំពោះ�ះ�មុុខព្រះ�ះ។ កាារដែ�លយើ�ើងចូូលទៅ�ៅដល់់បល្ល័័�ង្គគបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់
ក្នុុ�ងកាាលដែ�លយើ�ើងជាាមនុុស្សសមិិនសាាកសម យើ�ើងត្រូ�ូវចូូលមកដោ�ោយលត់់ជង្គគង់់ ហើ�ើយ
អោ�ោនក្បាាល ដោ�ោយទទួួលសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាា និិងព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ ដោ�ោយបន្ទាា�បខ្លួួ�ន។59

ចលនាាដែ�លយើ�ើងដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់អាាស្នាា� យើ�ើងឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារអញ្ជើ�ើ�ញរបស់់ព្រះ�ះ
ពេ�លដែ�លយើ�ើងងើ�ើបពីីកៅ�ៅអីី និិងដើ�ើរទៅ�ៅកាាន់់កន្លែ�ែងទទួួលនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង។ យើ�ើងឮកាារ

អញ្ជើ�ើ�ញ «សូូមមកបរិិភោ�ោគទាំំ�ងអស់់គ្នាា�» យើ�ើងដើ�ើរចូូលមក។ កាារដែ�លយើ�ើងឈរនៅ�ៅតុុ

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាាយវិិកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�អំំណរ និិងកាារអរព្រះ�ះគុុណ។ កាារដែ�លយើ�ើងសាារភាាព
បាាប និិងឬពីីកាារធាានាានៃ�កាារអត់់ទោ�ោស វាាជាា «កាារត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ និិងសេ�ចក្តីី�អំំណរ» ក្នុុ�ងកាារ
អរព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លយើ�ើងមកជុំំ�គ្នាា�ក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។60

ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទខ្លះះ� ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មាានពែ�ងតែ�មួួយ (សំំរាាប់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�

ធំំ គេ�មាានពែ�ងបីីបួួន) ហើ�ើយកាាច់់នំំបុ័័�ងមួួយដុំំ�។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ផ្សេ�េងទៀ�ៀត ប្រើ�ើ�ថាាសដែ�លមាានពែ�ង
តូូចៗ និិងចំំណិិតនំំបុ័័�ងជាាច្រើ�ើ�ន។

កាារប្រើ�ើ�ពែ�ងតូូចៗ មាានប្រ�ជាាប្រិ�ិយភាាពក្នុុ�ងសត្តតវត្សសទីី២០ ព្រោះ��ះ�មាានកាារយល់់ពីីកាារឆ្លលង
មេ�រោ�ោគ ជាាពិិសេ�សគឺឺឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារឆ្លលងជំំងឺឺគ្រុ�ុនផ្តាា�សាាយធំំ (influenza)។ កាារធ្វើ�ើ�

របៀ�ៀបនេះ�ះ គឺឺសំំរាាប់់ថែ�រក្សាារអនាាម័័យ។ ពេ�លដែ�លយើ�ើងគិិតពីីពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ កាារប្រើ�ើ�
ពែ�ងតូូចៗ គឺឺសង្កកត់់ន័័យទៅ�ៅលើ�ើទំំនាាក់់ទំំនងរបស់់មនុុស្សសម្នាា�ក់់ៗជាាមួួយព្រះ�ះ ជាាជាាងកាារដែ�ល

យើ�ើងប្រ�កបគ្នាា�។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ខ្លះះ� ឆ្លើ�ើ�យតបកាារបាារម្មមណ៍៍មួួយនេះ�ះ ដោ�ោយសូូមឲ្យយក្រុ�ុមជំំនុំំ�ចាំំ�រហូូត

59

See the “Prayer of Humble Access” in The United Methodist Hymnal, 30.

60

The United Methodist Hymnal, 9.
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គ្រ�ប់់គ្នាា�ទទួួលបាានចំំណិិតនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងសិិន រួួចទើ�ើបបរិិភោ�ោគទាំំ�ងអស់់គ្នាា�។61
កាារប្រើ�ើ�ពែ�ងរួួម និិងនំំបុ័័�ងមួួយដុំំ� មាានប្រ�ជាាប្រិ�ិយក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�តក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ វាាឲ្យយយើ�ើងផ្តោ�ោ�ត
អាារម្មមណ៍៍ទៅ�ៅលើ�ើរឿ�ឿងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ នៅ�ៅបន្ទទប់់ខាាងលើ�ើ ដេ�លព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វហុុចពែ�ងមួួយ និិង
កាាច់់នំំបុ័័�ងមួួយដុំំ�ជាាមួួយពួួកសិិស្សស។62 វាាក៏៏ជួួយឲ្យយយើ�ើងចាំំ�ពាាក្យយរបស់់សាាវក្សសប៉ុុ�ល ក្នុុ�ង
១កូូរិិនថូូស ១០៖១៦-១៧៖

យើ�ើងកាាច់់ នោះ�ះ�តើ�ើមិិនមែ�នជាាសេ�ចក្តីី�ប្រ�កបនឹឹងរូូបអង្គគនៃ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទទេ�ឬអីី ១៧ ដ្បិិ�ត
ដែ�លមាាននំំបុ័័�ងតែ�១ដុំំ�នោះ�ះ�យ៉ាា�ងណាា ចំំណែ�កពួួកយើ�ើងដែ�លមាានគ្នាា�ច្រើ�ើ�ន ក៏៏ជាា

រូូបកាាយតែ�១យ៉ាា�ងនេះ�ះដែ�រ ពីីព្រោះ��ះ�យើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ទទួួលទាានពីីដុំំ�នំំបុ័័�ងតែ�មួួយនោះ�ះ�
ឯង

របៀ�ៀបដែ�លយើ�ើងទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ជាាទូូទៅ�ៅ
មាានកាារបាារម្មមណ៍៍ចំំពោះ�ះ�កាារស៊ីី�ពេ�លក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ជាាជាាងកាារដែ�លជួួយឲ្យយយើ�ើង

មាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ ជាាមួួយព្រះ�ះ និិងអ្ននកជិិតខាាង។ ទោះ�ះ�យើ�ើងអង្គុុ�យ លុុតជង្គគង់់ ឬឈរ ហើ�ើយ
ទោះ�ះ�ជាាយើ�ើងប្រើ�ើ�ពែ�ងតែ�មួួយ ឬពែ�ងផ្សេ�េងៗគ្នាា� កាារដែ�លយើ�ើងទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
ជួួយឲ្យយយើ�ើងមាានទំំនាាក់់ ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះ និិងជាាមួួយអ្ននកដទៃ�។

58

THM, “The Communion elements,” 30-31.
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សំំនួួរដែ�លគេ�សួួរ

ញឹឹកញាាប់់ផ្សេ�េងទៀ�ៀត
ក្នុុ�ងចំំណោ�ោមកាារអនុុវត្តតន៍៍ និិងកាារយល់់ឃើ�ើញ ច្រើ�ើ�នបែ�បនេះ�ះ យើ�ើងគួួរសួួរថាា តើ�ើមាានកាារ
ប្រា�ារព្ធធណាាមួួយដែ�លមិិនថ្វាា�យកិិត្តិិ�យសពេ�ញលេ�ញ ដល់់ប្រ�យោ�ោគទេ�វវិិទ្យាាយើ�ើងទេ�។

កាារពិិភាាក្សាាក្នុុ�ងកូូនសៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះ បង្ហាា�ញពីីកាារបាារម្មមណ៍៍មួួយចំំនួួន។ ទីីមួួយ គឺឺក្នុុ�ងកំំរិិតនៃ�

កាារអនុុវត្តតន៍៍ និិងនិិមិិត្តតរូូប។ វាាសំំខាាន់់ណាាស់់ដែ�លនំំបុ័័�ងដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ� គឺឺជាានំំបុ័័�ងពិិត ដែ�ល
ជាាកាារអញ្ជើ�ើ�ញកាារចងចាំំ�នៃ�ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយរឿ�ឿងដែ�លបាានប្រ�គល់់មកយើ�ើង ដែ�លជាា
រឿ�ឿងពិិត ជាានំំបុ័័�ងនៃ�ជីីវិិត។63

ទីីពីីរ យើ�ើងនឹឹកចាំំ�ពីីកាារក្រើ�ើ�នរំំលឹឹករបស់់សាាវក្សសប៉ុុ�ល
ថាាយើ�ើងយល់់ថាារូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ នៅ�ៅ

កណ្តាា�លចំំណោ�ោមពួួកយើ�ើង។ ដូូច្នេះ�ះ�កាារអនុុវត្តតន៍៍

ណាាដែ�លមិិនឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងថាា អាាហាារបរិិសុុទ្ធធនេះ�ះ ជាា
ទំំនាាក់់ទំំនងជាាមួួយព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងអ្ននកជិិតខាាង
—ដូូចជាាកាារទទួួលពិិធីីនេះ�ះដោ�ោយខ្លួួ�នឯង ឬកាារ

ឈាាងចូូលទទួួលពិិធីីនេះ�ះ ដោ�ោយនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងត្រូ�ូវ
បាានរៀ�ៀបទុុកមុុន សំំរាាប់់អ្ននកណាាចង់់ទទួួល
ពេ�លណាាក៏៏បាាន—នោះ�ះ�វាាមិិនត្រូ�ូវតាាម

គោ�ោលបំំណង និិងកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូ
ណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទទេ�។64

ចុុងក្រោ��ោយ កម្មមវិិធីីណាាដែ�លមិិនអនុុញ្ញាា�តិិឲ្យយអ្ននកដែ�លធ្លាា�ប់់ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកចូូលរួួម
ជាាពិិសេ�ស កុុមាារៗឬអ្ននកពិិកាារដែ�លទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករួួច នោះ�ះ�ក៏៏បរាាជ័័យក្នុុ�ងកាារ
ឆ្លុះះ��បញ្ចាំំ��ងរូូប កាាយរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដែ�រ។65

63

THM, “The communion elements,” 30.

64

THM, “The Communion elements,” 32.

65

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 15-16.
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សំំនួួរអំំពីី
កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីវិិសុុទ្ធធ
សំំ៖	តើ�ើមេ�សូូត្រ� (Liturgy) អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�សំំរាាប់់កម្មមវិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ 		

		ថ្ងៃ�ៃមុុនកំំណើ�ើតព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ «មកហើ�ើយទៅ�ៅ» ? តើ�ើគ្រូ�ូគង្វាា�លម្នាា�ក់់ត្រូ�ូវតែ�នៅ�ៅ		

		ទីីនោះ�ះ�គ្រ�ប់់ពេ�ល ឬយើ�ើងអាាចទុុកនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងដែ�លយើ�ើងអធិិស្ឋាា�នឲ្យយ		
		រួួចហើ�ើយ នៅ�ៅលើ�ើអាាស្នាា� សំំរាាប់់ឲ្យយក្រុ�ុមជំំនុំំ�មកទទួួលដោ�ោយខ្លួួ�នឯង?
ចំំ៖		ដូូចបាាននិិយាាយពីីខាាងលើ�ើ សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធចែ�ងថាា
		

«កាារអធិិស្ឋាា�នឲ្យយ នំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងទុុកជាាមុុន មិិនសមរម្យយ ហើ�ើយផ្ទុុ�យពីីគោ�ោល		

	លិិទ្ធិិ�និិងកាារយល់់ឃើ�ើញពីីព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�លមាានក្នុុ�ងពិិធីីវិិសុុទ្ធធ 		

(Article XVIII, The Articles of Religion, BOD; page 64)66

		គោ�ោលកាារណ៍៍នេះ�ះចេ�ញពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លចែ�ងថាា នំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង «ត្រូ�ូវបាាន	
អធិិស្ឋាា�នឲ្យយ និិងបរិិភោ�ោគ [កាារសង្កកត់់ន័័យរបស់់ខ្ញុំ]ំ� ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�កាារជួួបជុំំ�គ្នាា�		
របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�»67 នេះ�ះមាានន័័យថាា កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មិិនមែ�ន		

	សម័័ញ្ញញដូូចជាាកាារប្រ�កបជាាមួួយព្រះ�ះតែ�ម្នាា�ក់់ឯងនោះ�ះ�ទេ�។ វាាគឺឺជាាកាារដែ�ល		
	យើ�ើងអនុុវត្តតន៍៍កាារប្រ�កបជាាមួួយគ្នាា�។ «ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារប្រ�កប		
របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំ—
ំ� ជាាសហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ទាំំ�ងក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងក្នុុ�ង		

	សកលលោ�ោក។ កាារដែ�លវាាមាានន័័យយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅសំំរាាប់់ម្នាា�ក់់ៗ ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ
	នេះ�ះគឺឺវាាមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�កម្មមវិិធីីឯកជន ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�		
កាារចែ�ករំំលែ�ក និិងកាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា� ក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាធម្មមជាាតិិនៃ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ�

		និិងជាាគំំរូូនៃ�ដល់់ពិិភពលោ�ោក ដូូចអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ចង់់បាាន។68

		គោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ ទាាក់់ទងនិិងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដែ�លប្រ�ជុំំ�គ្នាា� នាំំ�ឲ្យយសៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថ	
	កំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ ចែ�ងថាា «ទាំំ�ង កម្មមវិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដែ�លទទួួល		

66

THM, “The communion elements,” 32.
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THM, “The community extends itself,” 22.
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THM, “The Meaning of Holy Communion,” 8.

36

	ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង និិងឈៀ�ៀងចូូល គឺឺផ្ទុុ�យពីីធម្មមជាាតិិនៃ�កាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�របស់់ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ
ដែ�លជាាកាារប្រា�ារព្ធធ នៃ�សហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។»69

សំំ៖	យើ�ើងផ្សាាយផ្ទាា�ល់់កម្មមវិិធីីថ្វាា�យបង្គំំ�របស់់យើ�ើង ដល់់សមាាជិិកដែ�លចង់់ចូូលរួួម		
		

តាាមOnline។ តើ�ើយើ�ើងធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងម៉េ�េចឲ្យយគេ�ចូូលរួួមជាាមួួយយើ�ើងបាាន ក្នុុ�ងពិិធីី

		លៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់?

ចំំ៖		ចំំលើ�ើយសំំរាាប់់សំំនួួរនេះ�ះ វាាស្រ�ដៀ�ៀងនិិងគោ�ោលកាារណ៍៍សំំរាាប់់អ្ននកដែ�លចង់់		

ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ដោ�ោយខ្លួួ�នឯង និិងអ្ននកដែ�លចង់់ឈៀ�ៀងចូូល		
ទទួួលពិិធីីនេះ�ះដែ�រ។

		គោ�ោលកាារណ៍៍គ្រឹះ�ះ� គឺឺជាាគោ�ោលកាារណ៍៍ ដែ�លនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ត្រូ�ូវបាានអធិិស្ឋាា�ន	
ឲ្យយ និិងទទួួលក្នុុ�ង បរិិបទដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�ជួួបជុំំ�គ្នាា�។»70 គោ�ោលកាារណ៍៍ចេ�ញពីី		

	ប្រ�យោ�ោគដែ�លមាានក្នុុ�ងឯកសាារនេះ�ះ៖ «ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាា		
កាារប្រ�កបគ្នាា�របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�--កាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�របស់់សហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ 		

	ទាំំ�ងក្នុុ�ងតំំបន់់ និិងសកលលោ�ោក។ ពិិធីីនេះ�ះមាានន័័យយ៉ាា�ងជ្រា�ាលជ្រៅ��ៅសំំរាាប់់		

	ម្នាា�ក់់ៗ ពិិធីីវិិសុុទ្ធធនេះ�ះគឺឺមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�កម្មមវិិធីីឯកជន ប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ 		

	បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�កាារចែ�ករំំលែ�ក និិងកាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា� ក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាា		

	ធម្មមជាាតិិនៃ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិងជាាគំំរូូដល់់ពិិភពលោ�ោក ដូូចអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់		

ចង់់បាាន។71 គោ�ោលកាារណ៍៍ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�មាានក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�បញ្ចចប់់ របស់់សៀ�ៀវភៅ�ៅ	
អាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ៖ «ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គួួរត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំឡើ�ើងឲ្យយមាាន		

	ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងកាាររស់់នៅ�ៅបរិិសុុទ្ធធ ទាំំ�ងឯកជន និិង		

	សហគមន៍៍... កាារប្រ�កបគ្នាា�ជាាមួួយក្រុ�ុមជំំនុំំ� គឺឺជាាសញ្ញាា�នៃ�សហគមន៍៍ និិង		
	សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់រវាាងគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ ក្នុុ�ងសកលលោ�ោក។»72

69

THM, “The community extends itself,” 23.
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THM, “The community extends itself,” 22.
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THM, “The Meaning of Holy Communion,” 8.

72

THM, “Holy Communion and ethical Christian discipleship,” 36.

37

		មាានសញ្ញាា�ពីីរ នៃ�កាារប្រ�កបគ្នាា�បែ�បនេះ�ះ៖ ទីីមួួយគឺឺ ក្នុុ�ងនាាមជាាសហគមន៍៍		
ដែ�លប្រ�ជុំំ�គ្នាា� យើ�ើងទទួួលទាាននំំបុ័័�ង និិងពែ�ងតែ�មួួយ។ ដូូចជាាមេ�សូូត្រ�របស់់		

	យើ�ើង រំំលឹឹកយើ�ើងថាា «ព្រោះ��ះ�មាាននំំបុ័័�ងតែ�មួួយ យើ�ើងជាាច្រើ�ើ�នគ្នាា� មាានរូូបកាាយ	
	តែ�មួួយ» (១កូូរិិន១០៖១៧)។ សញ្ញាា�ទីីពីីរ គឺឺថាាយើ�ើងមិិនទទួួលពិិធីីនេះ�ះ		
	ដោ�ោយខ្លួួ�នឯងទេ� តែ�យើ�ើងទទួួលនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ដែ�លរៀ�ៀបចំំទុុកជាាពិិធីីវិិសុុទ្ធធ
	ពីីដៃ�អ្ននកដទៃ�។

		គោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះស្នើ�ើ�រថាា កាារដែ�លយើ�ើងចូូលរួួមក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំO
ំ� nline 		

	ហើ�ើយទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�កាារទាាក់់ទងគ្នាា�ខ្លះះ�ៗ តែ�រូូបកាាយរបស់់យើ�ើង
	នៅ�ៅបែ�កពីីក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដែ�លមិិនអនុុញ្ញាា�តិិ ឲ្យយយើ�ើងអាាចចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀង		
	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈប្រ�ពន្ធធផ្សសព្វវផ្សាាយបែ�បនេះ�ះបាានទេ�។

		ដូូចបាាននិិយាាយខាាងលើ�ើ ព្រះ�ះវិិហាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតក្រុ�ុមជំំនុំំ� ឲ្យយរកវិិធីីផ្សេ�េងៗក្នុុ�ង
កាារចែ�កចាាយដំំណឹឹងល្អអ រួួមទាំំ�ងតាាមរយៈៈបច្ចេ�េកវិិជ្ជាា�ទៀ�ៀតផង។ ក្នុុ�ងពេ�ល		
ដែ�លយើ�ើងអាាចអញ្ជើ�ើ�ញឲ្យយគេ�មើ�ើល កាារថ្វាា�យបង្គំំ�ក្នុុ�ងអ៊ីី�នធើ�ើនេ�ត ឲ្យយគេ�		

អធិិស្ឋាា�នពេ�លដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាលោ�ោក		

អភិិបាាល ក្នុុ�ងឆ្នាំំ��២០១៣ បាានចេ�ញសេ�ចក្តីី�ថ្លែ�ែងកាារមួួយ ដែ�លបញ្ឈឈប់់		
កាារអនុុវត្តតន៍៍ទទួួលពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់O
់ nline.73
		

អញ្ចឹឹ�ង តើ�ើយើ�ើងធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងម៉េ�េចឲ្យយគេ�ចូូលរួួមជាាមួួយយើ�ើងបាាន ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀង		

	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់? ដូូចគ្នាា�និិងអស់់អ្ននកដែ�ល «ចង់់ប្រ�កប តែ�មិិនអាាចចូូលរួួមក្នុុ�ង		
កាារថ្វាា�យបង្គំំ� ដោ�ោយសាារពិិកាារភាាព»។ គ្រូ�ូគង្វាា�លអាាចយក នំំបុ័័�ង និិងពែ�ង 		

ដែ�លប្រើ�ើ�ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ទៅ�ៅឲ្យយពួួកគេ�។74 អ្ននកដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យ ដែ�លគ្រូ�ូគង្វាា�ល		

	មិិនអាាចទៅ�ៅដល់់ គួួរចូូលរួួមក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ក្នុុ�ងតំំបន់់។

ព័័តមាានបន្ថែ�ែមអីីពីីកាារពិិភាាក្សាា និិងកាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់ សូូមចូូលមើ�ើលវេេបសាាយនេះ�ះ http://www.umc.org/
what-we-believe/what-is-the-unitedmethodist-view-of-communion.
73

THM, “The community extends itself,” 22; “Assisting Ministers,” 28; “The
Communion elements,” 32.
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សំំ៖	បើ�ើយើ�ើងជឿ�ឿលើ�ើវត្តតមាានពិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

		តើ�ើយើ�ើងគួួរនាំំ�យកនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង ទៅ�ៅស្ថាា�នីីយ៍៍រថភ្លើ�ើ�ង ហើ�ើយចែ�កដល់់		
		អ្ននកណាាដែ�លចង់់ទទួួល?

ចំំ៖		បើ�ើតាាមទ្រឹ�ឹស្តីី� វាាសមហេ�តុុផល តែ�សូូមយើ�ើងពិិចាារណាាអោ�ោយស៊ីី�ជំំរៅ�ៅ។

		ទីីមួួយ កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ អំំពីីវត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មិិនបាាន«បញ្ជាា�ក់់ថាា» វត្តតមាានរបស់់ទ្រ�ង់់មាានក្នុុ�ង		

	នំំបុ័័�ង និិងពែ�ងនោះ�ះ�ទេ�។ «ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ មាានវត្តតមាានតាាមរយៈៈសហគមន៍៍ដែ�ល		
	ប្រ�ជុំំ�គ្នាា�ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ... តាាមរយៈៈព្រះ�ះបន្ទូូ�លដែ�លបាានថ្លែ�ែងប្រា�ាប់់ 		

	និិងតាាមរយៈៈនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងដែ�លបាានចែ�ករំំលែ�ក។»75 បុុគ្គគលិិកលក្ខខណៈៈ		
	សហគមន៍៍ នៃ�វត្តតមាាននេះ�ះ ត្រូ�ូវបាានសង្កកត់់ធ្ងងន់់ដោ�ោយពាាក្យយថាា «យើ�ើងយល់់ពីី		
វត្តតមាានរបស់់ព្រះ�ះ ជាាលក្ខខណៈៈបណ្តោះ�ះ��អាាសន្នន និិងទំំនាាក់់ទំំនង។»76

		ទីីពីីរ ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មិិនត្រូ�ូវបាានប្រា�ារព្ធធឡើ�ើង ដោ�ោយគ្មាា�នកាារប្រ�កាា		

	លពីីដំំណឹឹងល្អអក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ និិងកាារអធិិប្បាាយនោះ�ះ�ទេ�។ ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុ		

	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ «ផ្តតល់់អត្ថថន័័យឲ្យយគ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីថ្វាា�យបង្គំំ�ទាំំ�ងមូូល	

។ កាារធ្វើ�ើ�ដោ�ោយឡែ�កពីីគ្នាា� ធ្វើ�ើ�ឲ្យយបាាត់់ជីីវិិតពេ�ញលេ�ញ ក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�ល	
បាានប្រ�ទាានមកដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿក្នុុ�ងព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ។»77 «កាារទទួួល 		

	ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ គឺឺជាាកាារឆ្លើ�ើ�យតបទៅ�ៅ និិងកាារបន្តតចូូលរួួមក្នុុ�ង 		
	ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល ដែ�លបាានថ្លែ�ែង ប្រា�ាប់់។»78

		គោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងពីីរដំំបូូងនេះ�ះ ស្នើ�ើ�រថាា កាារផ្តតល់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទឲ្យយអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ 		
ទាាមទាារកាារផ្តតល់់ឲ្យយ មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�នំំបុ័័�ង និិងពែ�ងប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�ជាាកាារ		

	ផ្តតល់់ឲ្យយនូូវសហគមន៍៍ និិងកាារប្រា�ារព្ធធកម្មមវិិធីីនៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ 		
ជាាមួួយសហគមន៍៍នោះ�ះ� នៅ�ៅកន្លែ�ែងដែ�លសហគមន៍៍នោះ�ះ�ប្រ�ជុំំ�។ នេះ�ះ		

	មាានន័័យថាា មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�យកនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ទៅ�ៅកន្លែ�ែងថ្មីី�នោះ�ះ�ទេ� តែ�ត្រូ�ូវ

75

THM, “The Presence of Christ,” 11.

76

THM, “The Presence of Christ,” 13.

77

THM, “The Basic Pattern,” 18.

78

THM, “The Basic Pattern,” 19.
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នាំំ�សហគមន៍៍ថ្វាា�យបង្គំំ�ទាំំ�ងមូូល។ ដូូចដែ�លបាានស្នើ�ើ�រក្នុុ�ងកាារឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�	

	សំំនួួរផ្សេ�េងទៀ�ៀត ធាាតុុនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ «ត្រូ�ូវបាានអធិិស្ឋាា�នឲ្យយ និិង		
ទទួួលយក ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�កាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។»79 គោ�ោលកាារណ៍៍		

	ទាំំ�ងនេះ�ះ ក៏៏ចង្អុុ�លបង្ហាា�ញពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ�កម្មមវិិធីីព្រះ�ះបន្ទូូ�លក្នុុ�ងគម្ពីី�រ និិង		
កាារអធិិប្បាាយ ដែ�លជាាផ្នែ�ែកចាំំ�បាាច់់ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីតុុនៃ�ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។

		ទីីបីី មាានកាារខុុសគ្នាា�រវាាកាារចែ�កនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ងដោ�ោយគ្មាា�នកាាររើើ�សអើ�ើង និិង		

	ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាចំំហរ។ សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ បាានបញ្ជាា�ក់់		
យ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ តែ�ងតែ�ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�ោយកាារអញ្ជើ�ើ�ញ 		

កាារសាារភាាពបាាប និិងកាារអត់់ទោ�ោស។ កាារអញ្ជើ�ើ�ញនេះ�ះសន្មមត់់ថាា អស់់អ្ននក		
ដែ�លចូូលមកក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ទោះ�ះ�បីីគេ�មកពីីនិិកាាយណាាក៏៏ដោ�ោយ គេ�នឹឹង		

	ចូូលមកដោ�ោយកាារឆ្លើ�ើ�យតមក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ជាាកាារឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�		
	ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លបើ�ើកសម្តែ�ែងក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ។80 កាារចែ�កនំំបុ័័�ង

	និិងពែ�ង ដោ�ោយគ្មាា�នកាាររើើ�សអើ�ើង ដូូចដែ�លបាានស្នើ�ើ�រក្នុុ�ងសំំនួួរនេះ�ះ មិិនអាាច		
	ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមាានកាារចូូលរួួមក្នុុ�ងសហគមន៍៍នៃ�ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយ		
	ចៀ�ៀសវាាងកាារអញ្ជើ�ើ�ញអោ�ោយមាានកាារសាារភាាព បាាប និិងសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ និិង		

	មើ�ើលរំំលងកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវរបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ក្នុុ�ងកាារអញ្ជើ�ើ�ញអ្ននកនោះ�ះ�ចូូលក្នុុ�ង
«ដំំណើ�ើរនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ និិងកាាររីីកចំំរើើ�នក្នុុ�ងភាាពបរិិសុុទ្ធធ។»81

79

THM, “The community extends itself,” 22.

80

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 13-15.

81

THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 15.

40

សំំនួួរអំំពីី
អ្ននកចាាត់់ចែ�ង និិងពន្ធធកិិច្ចច
សំំ៖	ខ្ញុំំ�ជាាគ្រូ�ូផ្សាាយដំំណឹឹងល្អអ (Cerltified Lay Minister) បំំរើើ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារនៅ�ៅ	
		ជនបទមួួយ។ តើ�ើខ្ញុំំ��គួួរឲ្យយប្រ�ធាានតំំបន់់ ឬអែ�លឌឺឺ ណាាម្នាា�ក់់ អធិិស្ឋាា�នឲ្យយនំំបុ័័�ង
		និិងពែ�ងមុុនថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយ? តើ�ើគេ�អាាចធ្វើ�ើ�តាាមទូូរសព្ទ័័� ឬ Skype បាានទេ�?
ចំំ៖ សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ បាាន

ឆ្លើ�ើ�យសំំនួួរនេះ�ះយ៉ាា�ងច្បាាស់់៖ ទោះ�ះ�ជាា

ធ្វើ�ើ�តាាមវិិធីីណាាក៏៏ដោ�ោយ (ទូូរសព្ទ័័�, Skype,

FaceTime ឬប្រ�ព័័ន្ធធបច្ចេ�េកវិិជ្ជាា�

ផ្សេ�េងទៀ�ៀត «កាារអធិិស្ឋាា�នឲ្យយនំំបុ័័�ង និិង

ពែ�ងជាាមុុន មិិនសាាកសម ហើ�ើយផ្ទុុ�យពីី
គោ�ោលលិិទ្ធិិ� និិងកាារយល់់ឃើ�ើញនៃ�

ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�លមាានក្នុុ�ងពិិធិិ

វិិសុុទ្ធធ (Article XVIII, The Articles

of Religion, BOD, page 64)»82

កាារបាារម្មមណ៍៍ចំំបងមួួយ ក្នុុ�ងកាារថ្លែ�ែងនេះ�ះ
គឺឺថាា ពិិធីីអរព្រះ�ះគុុណ មិិនមែ�នផ្តោ�ោ�ត

ទៅ�ៅលើ�ើ «កាារអធិិស្ឋាា�នឲ្យយនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង»
ទេ� តែ�គឺឺផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�របស់់

ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ជុំំ�វិិញតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ក្នុុ�ងកាារ
អរព្រះ�ះគុុណ និិងកាារសរសើ�ើរ ដល់់

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ «ធាាតុុរបស់់ពិិធីីលៀ�ៀង		

	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ត្រូ�ូវបាានអធិិស្ឋាា�នឲ្យយ និិងទទួួលយក ក្នុុ�ងបរិិបទនៃ�កាារប្រ�ជុំំ�របស់់		
ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។»83

82

THM, “The communion elements,” 32.

83

THM, “The community extends itself,” 22).
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សំំ៖	តើ�ើអ្ននកណាាដែ�លមាានសិិទ្ធិិ�អធិិស្ឋាា�នដល់់នំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ដែ�លមនុុស្សសបាាន		

		រៀ�ៀបចំំនៅ�ៅផ្ទះះ� ឬត្រូ�ូវបាានគេ�ផ្ញើ�ើ�រទៅ�ៅអោ�ោយដើ�ើម្បីី�គេ�អាាចប្រើ�ើ�តាាមពិិធីីលៀ�ៀង		

		ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់តាាម Online, ទូូរទស្សសន៍៍ ឬផ្សាាយតាាមវិិទ្យុុ�? តើ�ើកាារនេះ�ះធ្វើ�ើ�បាានតែ�	
		អែ�លឌឺឺ ឬគ្រូ�ូគង្វាា�លតំំបន់់ដែ�លមាានសិិទ្ធិិ� (Lisence Local Pastor) អាាចធ្វើ�ើ�
		

បាានដែ�រ?

ចំំ៖		សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ បញ្ជាា�ក់់យ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា «អែ�លឌឺឺ ឬអ្ននកដែ�លមាាន	
	សិិទ្ធិិ�តាាម សៀ�ៀវភៅ�ៅវិិន័័យ អាាចចាាត់់ចែ�ងរាាល់់កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់		
។»84

		ប៉ុុ�ន្តែ�ែ ដូូចដែ�លយើ�ើងបាានពិិភាាក្សាាក្នុុ�ងចំំលើ�ើយនៃ�សំំនួួរអំំពីីកាារចូូលរួួមក្នុុ�ងពិិធីី		
	លៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ តាាមរយៈៈផ្សាាយផ្ទាា�ល់់ (សូូមមើ�ើលខាាងលើ�ើ) កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីី		

	លៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងកាារ ចូូលរួួមតាាមរយៈៈកាារទូូរទស្សសន៍៍ និិងវិិទ្យុុ� ត្រូ�ូវបាាន		

ហាាមឃាាត់់ដោ�ោយក្រុ�ុមប្រឹ�ឹក្សាាអភិិបាាលឆ្នាំំ��២០១៤ ដែ�លបាានហាាមមិិនឲ្យយ		

	មាានកាារអនុុវត្តតន៏៏ពិិធីីវិិសុុទ្ធធតាាមOnline ដូូច្នេះ�ះ�កាាររៀ�ៀបចំំនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង សំំរាាប់់
	ធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះគឺឺមិិនសាាកសមទេ�។

សំំ៖

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ខ្ញុំំ��មាានឌីីកិិនដែ�លធ្វើ�ើ�កាារជាាបុុគ្គគលិិកកន្លះះ�ពេ�ល។ តើ�ើឌីីកិិន មាានភាារៈ�		

		កិិច្ចចអ្វីី�ចំំពោះ�ះ�កាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់?

ចំំ៖		សៀ�ៀវភៅ�ៅវិិន័័យ--2012 (¶320) ចែ�ងថាា ឌីីកិិនត្រូ�ូវជួួយ «អែ�លឌឺឺ ក្នុុ�ងកាារ		

	ធ្វើ�ើ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ» សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ ចែ�ងបន្ថែ�ែមថាា «ក្នុុ�ងកាារបន្តតជាាមួួយ	
កាារអនុុវត្តតន៍៍ ប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិង អន្តតរនិិកាាយ... តួួនាាទីីនៃ�ឌីីកិិន គឺឺកាារបំំរើើ�		

	ព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដោ�ោយសាាកសម រួួមមាានទាំំ�ងកាារអាានដំំណឹឹងល្អអ
	ដឹឹកនាំំ�កាារអធិិស្ឋាា�នសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក ក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិងអ្ននកដែ�លខ្វះះ�ខាាត ទទួួល		
	នំំបុ័័�ង និិងពែ�ង មុុនពេ�លអរព្រះ�ះគុុណ ជួួយអែ�លឌឺឺក្នុុ�ងកាារហុុចឲ្យយចំំណិិត		

	នំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង រៀ�ៀបចំំតុុឲ្យយមាានសណ្តាា�ប់់ធ្នាា�ប់់ និិងប្រា�ាប់់មនុុស្សសឲ្យយចេ�ញទៅ�ៅ		

THM, “Presiding Ministers: Elders and Licensed Local Pastors,” 25-26; Book of
Discipline—2012, ¶316.1, 332, 340.2.b.
84

85

THM, “Assisting Ministers: Deacons and laity,” 27.
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	បំំរើើ� មុុនពេ�លដែ�លអែ�លឌឺឺ ឲ្យយពររបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។»85 សៀ�ៀវភៅ�ៅដែ�លមាាន		
	ចំំណងជើ�ើងថាា រស់់ក្នុុ�ងភាាពអាាថកំំបាំំ�ង បាានបន្ថែ�ែមពីីភាារៈ�កិិច្ចចរបស់់ឌីីកិិនក្នុុ�ង		
	តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ថាា «ឌីីកិិនអាាចយកនំំបុ័័�ង និិងពែ�ង ដាាក់់លើ�ើតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ឌីី		
	កិិនក៏៏អាាចចាាក់់ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូចូូលក្នុុ�ងកូូនពែ�ង ហើ�ើយរៀ�ៀបចំំឲ្យយគ្រ�ប់់កាារ		

	ទាំំ�ងអស់់ មាានសណ្តាា�ប់់ធ្នាា�ប់់ មុុនពេ�លចាាប់់ផ្តើ�ើ�មពិិធីីអរព្រះ�ះគុុណ។ បើ�ើសម្ភាា�រៈ�
	ទាំំ�ងអស់់មាានសណ្តាា�ប់់ធ្នាា�ប់់ នៅ�ៅលើ�ើតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ឌីីកិិនអាាចជួួយធ្វើ�ើ�ជាា		

	អ្ននកដើ�ើរចែ�កនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង ដើ�ើម្បីី�បើ�ើកសម្តែ�ែងពីីភាាពធម្មមតាា ពេ�ញដោ�ោយ		
	ព្រះ�ះគុុណ អំំណាាច និិងដាាក់់ក្រ�ណាាត់់នៅ�ៅលើ�ើតុុ។»86

សំំ៖

		

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ខ្ញុំំ��មាានគ្រូ�ូគង្វាា�លពីីរនាាក់់ ហើ�ើយពួួកគាាត់់ចូូលចិិត្តតចែ�កតួួនាាទីីគ្នាា�ក្នុុ�ងកាា
របា្រ�ររព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ តើ�ើមាានវិិធីីអីីដែ�លល្អអសំំរាាប់់ចែ�កឲ្យយមនុុស្សសពីីរ

		នាាក់់អធិិស្ឋាា�ន?

ចំំ៖		សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ មិិនបាានផ្តតល់់ចំំលើ�ើយច្បាាស់់ចំំពោះ�ះ�សំំនួួរនេះ�ះ តែ�	
វាាផ្តតល់់តំំរុុយខ្លះះ�ដែ�រ។ ទីីមួួយ យើ�ើងត្រូ�ូវចាំំ�ថាា កាារអរព្រះ�ះគុុណ គឺឺជាាសេ�ចក្តីី�		
អធិិស្ឋាា�នបែ�បសន្ទទនាា (វាាមិិនមែ�នជាា «កាារប្រ�មូូលផ្តុំំ�» នៃ�ពាាក្យយវិិសុុទ្ធធទេ�) រវាាង		

	គ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ ដូូច្នេះ�ះ�គ្រ�ប់់កាារចែ�កសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន ត្រូ�ូវតែ�គិិតកាារ		

អធិិស្ឋាា�នជាាក្រុ�ុម។ កាារចែ�កសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន ត្រូ�ូវតែ�ធ្វើ�ើ�ម៉េ�េចឲ្យយ សេ�ចក្តីី�		
អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះជាាសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នតែ�មួួយ។ ហើ�ើយសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ មិិន		

	ត្រូ�ូវមាានកាារបែ�ងចែ�ករវាាងឌីីកិិន ឬគ្រូ�ូជំំនួួយទេ�។ ដូូចសៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ង		

	បរិិសុុទ្ធធ ចែ�ងថាា «អែ�លឌឺឺ ឬគ្រូ�ូគង្វាា�លរៀ�ៀមច្បបង នាំំ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ក្នុុ�ងកាារអធិិស្ឋាា�ន		
	នៃ�កាារអរព្រះ�ះគុុណ ដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទាំំ�ងមូូលទទួួលតួួនាាទីីសកម្មម»87

		ទីីពីីរ ដូូចក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ បញ្ជាា�ក់់ថាា «គ្រ�ប់់អែ�លឌឺឺ និិងឌីីកិិន

ដែ�លមាានវត្តតមាាន នឹឹងត្រូ�ូវបាានអញ្ជើ�ើ�ញមក...ឈរជាាមួួយអ្ននកចាាត់់ចែ�ងក្នុុ�ងតុុ		

	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយជួួយក្នុុ�ងកាារចែ�កនំំបុ័័�ងនិិងពែ�ង»88 សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ង		

86

Living into the Mystery, 29-30.

87

THM, “The Great Thanksgiving,” 22 and “Presiding Ministers,” 26.

88

THM, “Presiding Ministers,” 26.
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	បរិិសុុទ្ធធស្នើ�ើ�រថាា ទោះ�ះ�បីីមាានអែ�លឌឺឺពីីរបីីនាាក់់ មាានវត្តតមាាន គឺឺមាានអែ�លឌឺឺម្នាា�ក់់
ជាាអ្ននកចាាត់់ចែ�ងក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។

		ចំំលើ�ើយទីីមួួយ ស្នើ�ើ�រថាា អែ�លឌឺឺទាំំ�ងពីីរ ដូូរគ្នាា�ក្នុុ�ងកាារចាាត់់ចែ�ង ប្រា�ារព្ធធពិិធីី		

	លៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ ធ្វើ�ើ�ដូូចនេះ�ះ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�នឹឹងដឹឹងច្បាាស់់ថាា គ្រ�ប់់អែ�លឌឺឺ 		
	ទោះ�ះ�បីីជាាថាានៈៈអ្វីី� ជាាគ្រូ�ូរៀ�ៀមច្បបង ឬ គ្រូ�ូជំំនួួយ ប្រុ�ុស ឬស្រី�ី គឺឺមាានសិិទ្ធិិ�		

ចាាត់់ចែ�ងពិិធីីវិិសុុទ្ធធក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ។ វាាក៏៏ផ្តតល់់ឪកាាសសំំរាាប់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ទទួួលបាាន	

	បទពិិសោ�ោធន៍៍ សំំឡេ�ងខុុសគ្នាា� និិងវិិធីីនៃ�កាារអធិិស្ឋាា�នរបស់់អែ�លឌឺឺទាំំ�ងពីីរ។

		ចំំលើ�ើយទីីពីីរ គឺឺត្រូ�ូវឲ្យយអែ�លឌឺឺទាំំ�ងពីីរ ត្រូ�ូវយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ទំំរង់់ទេ�វ		

	វិិទ្យាា នៃ�កាារអរព្រះ�ះគុុណ ជាាសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នទោ�ោល និិងបែ�ងចែ�កវាាឲ្យយសម		

	និិងទេ�វវិិទ្យាានេះ�ះ។ ហើ�ើយគួួរមាានកាារហាាត់់សម ដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយឆ្គគងក្នុុ�ង			
កាារអធិិស្ឋាា�ន។ កាារប្រើ�ើ� ពិិធីីអរព្រះ�ះគុុណ ក្នុុ�ងព្រះ�ះបន្ទូូ�ល និិងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់89
់ 		
ជាាឧទាាហរណ៍៍ សំំរាាប់់កាារបែ�ងចែ�កដូូចខាាងក្រោ��ោម

អែ�លឌឺឺ១៖ បើ�ើកកាារសន្ទទនាាតាាមរយៈៈ «ដង្ហើ�ើ�មជីីវិិត»

អែ�លឌឺឺ២៖ «ពេ�លយើ�ើងបែ�រចេ�ញ... តាាមរយៈៈហោ�ោរាា។

អែ�លឌឺឺ១ និិង២ ជាាមួួយគ្នាា�៖ «ដូូច្នេះ�ះ� ជាារាាស្រ្ត�តរបស់់ទ្រ�ង់់ក្នុុ�ងផែ�នដីី...»
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�៖ «វិិសុុទ្ធធ វិិសុុទ្ធធ វិិសុុទ្ធធ...»

អែ�លឌឺឺ១៖ «ទ្រ�ង់់វិិសុុទ្ធធ...ពេ�លទ្រ�ង់់សង្រ្គោះ��ះ��រាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់»

អែ�លឌឺឺ២៖ «ទ្រ�ង់់ប្រោ��ោសអ្ននកឈឺឺ...ព្រះ�ះបន្ទូូ�លទ្រ�ង់់ និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ»
អែ�លឌឺឺ១៖ «ក្នុុ�ងយប់់...ទុុកជាាកាាររំំលឹឹកដល់់ខ្ញុំំ�»

អែ�លឌឺឺ២៖ «ពេ�លបរិិភោ�ោគរួួច...ទុុកជាាកាាររំំលឹឹកដល់់ខ្ញុំំ�»

អែ�លឌឺឺ១៖ «ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងកាារនឹឹកចាំំ�...អាាថកំំបាំំ�ងនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ»
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�៖ «ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានសុុគត...»

អែ�លឌឺឺ១៖ «ចាាក់់បង្ហូូ�រព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធរបស់់ទ្រ�ង់់...ដោ�ោយលោ�ោហិិតទ្រ�ង់់»

អែ�លឌឺឺ២៖ «ដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណទ្រ�ង់់...នៅ�ៅកាារជប់់លៀ�ៀងនៅ�ៅនគរស្ថាា�នសួួគ៌៌»
អែ�លឌឺឺ១និិង២ ជាាមួួយគ្នាា�៖ «តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ...»
ទាំំ�ងអស់់គ្នាា�៖ «អាាមែ�ន»
		

កាារបែ�ងចែ�កនេះ�ះតម្រូ�ូវឲ្យយអែ�លឌឺឺទាំំ�ងពីីរ ហាាត់់សមដោ�ោយប្រុ�ុងប្រ�យ័័ត្នន 		

	ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគ្រ�ប់់យ៉ាា�ងរលូូន និិងពេ�ញដោ�ោយសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន។
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United Methodist Hymnal, 9-10; United Methodist Book of Worship, 36-38.
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សំំនួួរពីី
កាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ�ធាាតុុនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ
សំំ៖	តើ�ើពេ�លណាាដែ�លយើ�ើងគួួរយកធាាតុុនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធដែ�លបាានអធិិស្ឋាា�នឲ្យយហើ�ើយ
		ទៅ�ៅឲ្យយអ្ននកដែ�លមិិនអាាចមកចូូលរួួមពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់? តើ�ើចុុងសប្តាា�ហ៍៍		
		
		

បាានទេ�? ឬចុុងខែ�? តើ�ើយើ�ើងអាាចបង្កកកធាាតុុនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ ដើ�ើម្បីី�ទុុកបាានយូូរដែ�រ
ឬទេ�?

ចំំ៖		សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធមិិនបាានឆ្លើ�ើ�យសំំនួួរនេះ�ះដោ�ោយច្បាាស់់នោះ�ះ�ទេ�។ 		

	តែ�វាាបាានចែ�ងពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ដែ�លថាា «តុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់អាាចរៀ�ៀបចំំបាានក្នុុ�ង		
	ពេ�លសមរម្យយ ដើ�ើម្បីី�អាាចឲ្យយអ្ននកដែ�លមិិនអាាចចូូលរួួមដោ�ោយសាារអាាយុុ ជំំងឺឺ 		

ឬស្ថាា�នភាាពស្រ�ដៀ�ៀងនេះ�ះ។»90 ភាាពច្បាាស់់លាាស់់ក្នុុ�ងគោ�ោលកាារណ៍៍នេះ�ះគឺឺថាា 		
កាារយកនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ ទៅ�ៅឲ្យយអ្ននកដែ�លមិិនអាាច ចូូលរួួមបាាន 		

	គឺឺជាាកាារបន្ថែ�ែមលើ�ើកាារប្រា�ារព្ធធពិិធីីរបស់់សហគមន៍៍ជួួបជុំំ�។ វាាមិិនមែ�នជាាទំំរង់់		

	បែ�ប «រក្សាាទុុក» ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ ឬជាា «របស់់សល់់» នោះ�ះ�ទេ�។ អ្វីី�ដែ�លយើ�ើង		
	ចែ�ករំំលែ�ក មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាា នំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ� តែ�វាា

ជាាកាារជួួបជុំំ�ជាាមួួយព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងសមាាជិិកក្រុ�ុមជំំនុំំ�ផងដែ�រ។ ក្នុុ�ងកាារជួួបជុំំ�គ្នាា�	

	នេះ�ះ យើ�ើងប្រា�ារព្ធធពិិធីីជាាមួួយគ្នាា� ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ដែ�លបាានជួួបជុំំ� ជុំំ�វិិញតុុ		

	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លយើ�ើងបន្ថែ�ែមដល់់អ្ននកដែ�លមិិនអាាចចូូលរួួមដោ�ោយអចេ�តនាា។
		ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងគួួរនាំំ�យកធាាតុុនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធទៅ�ៅឲ្យយគេ� នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដដែ�ល ឬយ៉ាា�ងយូូរ		

	បំំផុុត មួួយថ្ងៃ�ៃបន្ទាា�ប់់ បើ�ើនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរមិិនទាាន់់ខូូច។ បើ�ើយូូរ		
ជាាងនេះ�ះ នោះ�ះ�វាាមិិនបំំពេ�ញតាាមអត្ថថន័័យដែ�លយើ�ើងចង់់បាាននោះ�ះ�ទេ�។ បើ�ើ		

	យើ�ើងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាានទាាន់់ពេ�ល គ្រូ�ូគង្វាា�លគួួរៀ�ៀបចំំពេ�លផ្សេ�េងសំំរាាប់់ជួួប		
	សមាាជិិក ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់។ (សូូមមើ�ើលសៀ�ៀវភៅ�ៅ កាារបន្ថែ�ែមតុុ		

	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�លសរសេ�រដោ�ោយលោ�ោក Mark Stamm ដែ�លមាានក្នុុ�ងតាារាាង

«សៀ�ៀវភៅ�ៅសំំរាាប់់អាានផ្សេ�េងទៀ�ៀត» ដើ�ើម្បីី�យល់់ពីីកាារពិិភាាក្សាានៃ�ពន្ធធកិិច្ចចនេះ�ះ។)
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THM, “The Community extends itself,” 22 and “The Communion Elements,” 32.
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សំំ៖	តើ�ើគួួរធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងម៉េ�េច ចំំពោះ�ះ�នំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ ដែ�លនៅ�ៅសល់់?
ចំំ៖		សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ បង្ហាា�ញពីីគោ�ោលកាារណ៍៍ចំំបង អំំពីីនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំ
	ពាំំ�ងបាាយជូូរ ដែ�លនៅ�ៅសល់់។ «យើ�ើងគួួរមាានកាារគោ�ោរពចំំពោះ�ះ� នំំបុ័័�ង និិង		

	ទឹឹកទំំពាំំ�ងដែ�លបាានអធិិស្ឋាា�នឲ្យយរួួចហើ�ើយ។ វាាជាាអំំណោ�ោយទាានមកពីី		
	ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយក្នុុ�ងពិិធីីអរព្រះ�ះគុុណ នំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ គឺឺជាា

		

«រូូបកាាយ និិងលោ�ោហិិតរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ» (សៀ�ៀវភៅ�ៅចំំរៀ�ៀង ទំំព័័រ១០)91។ ក៏៏		

	មាានកាារពន្យយល់់បន្ថែ�ែមទៀ�ៀតក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅថ្វាា�យបង្គំំ� (ទំំព័័រ៣០)៖ «ចំំពោះ�ះ�		
	នំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ ដែ�លនៅ�ៅសល់់ យើ�ើងគួួររៀ�ៀបចំំឲ្យយដូូចជាា		

	អំំណោ�ោយទាានមកពីីព្រះ�ះ និិងកាារគោ�ោរពចំំពោះ�ះ�គោ�ោលបំំណងរបស់់នំំបុ័័�ងនិិង		
	ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ។»

		ដូូច្នេះ�ះ�យើ�ើងគួួរធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងនេះ�ះ៖ ទីីមួួយ, ចំំពោះ�ះ�នំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ 		
ដែ�លនៅ�ៅសល់់ គួួរតែ�យកចូូលទៅ�ៅក្នុុ�ងបន្ទទប់់វិិញ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយចាាស់់ទុំំ�រៀ�ៀបចំំសំំរាាប់់
នាំំ�ទៅ�ៅឲ្យយអ្ននកដែ�លមិិនបាានមកចូូលរួួមក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី។

		ទីីពីីរ ដោ�ោយសាារនេះ�ះជាាអំំណោ�ោយទាានអាាហាារ «គ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងអ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត
ដែ�លគ្រូ�ូគង្វាា�លរើើ�ស គួួរបរិិភោ�ោគអោ�ោយអស់់ បន្ទាា�ប់់ពីីកម្មមវិិធីី។»92

		ចុុងក្រោ��ោយ យើ�ើងអាាច «បញ្ជូូ�នវាាទៅ�ៅដីីវិិញ ដោ�ោយចាាក់់ កប់់ បាាច ឬដុុត»93 		
	យើ�ើងមិិនគួួរចាាក់់វាាចូូលូូ ឬបោះ�ះ�ចោ�ោលចូូលធុុងសំំរាាមទេ�។ សៀ�ៀវភៅ�ៅ រស់់នៅ�ៅ		
ក្នុុ�ងអាាថកំំបាំំ�ង ប្រា�ាប់់ពីីចំំនុុចសំំខាាន់់មួួយ៖ «កាារដែ�លយើ�ើងបញ្ជូូ�នវាាទៅ�ៅដីីវិិញ

អាាចជាាសក្ខីី�កម្មមយ៉ាា�ងពិិសេ�សមួួយ។ យើ�ើងណែ�នាំំ�ថាា នំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ង		

បាាយជូូ ដែ�លនៅ�ៅសល់់ គួួរតែ�បញ្ជូូ�នទៅ�ៅដីីវិិញ ដោ�ោយចំំណែ�កតូូចៗ។ បើ�ើមាាន	

	ដុំំ�នំំបុ័័�ងធំំៗ នៅ�ៅលើ�ើធ្លាា�ព្រះ�ះវិិហាារ ឬក្នុុ�ងសួួនបន្លែ�ែ នោះ�ះ�ដូូចជាាមិិនសមភ្នែ�ែក 		
	ហើ�ើយនាំំ�ឲ្យយគេ�គិិតថាា យើ�ើងខ្ជះះ�ខ្ជាា�យ។ ដើ�ើម្បីី�ចៀ�ៀសវាាងកាារនេះ�ះ យើ�ើងគួួរ		
	រៀ�ៀបចំំនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ អោ�ោយល្មមមក្នុុ�ងកាារប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់ កុំំ�ឲ្យយសល់់		
	ច្រើ�ើ�នពេ�ក។»94

91

THM, “The Communion elements,” 31.

92

THM, “The Communion elements,” 32.

93

THM, “The Communion elements,” 32.

94

Living into the Mystery, 51.
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សំំ៖	យើ�ើងប្រា�ារព្ធធពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាមួួយក្រុ�ុមយុុវជន ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃចុុងក្រោ��ោយ នៃ�		

		កម្មមវិិធីីសំំរាាក (retreat)។ តើ�ើយើ�ើងអាាចប្រើ�ើ�ទឹឹកផ្លែ�ែឈើ�ើ និិងនុំំ�ដូូណាាត់់ 		
		

(Donut) ជំំនួួសទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ និិងនំំបុ័័�ង បាានទេ�?

ចំំ៖		ជួួនកាាលយើ�ើងអាាចមិិនប្រើ�ើ�ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ និិងនំំបុ័័�ងដោ�ោយសាារបរិិបទ		

វប្បបធម៌៌ តែ�នេះ�ះគឺឺជាាកាារសំំរេេចចិិត្តតរបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ង		

	បរិិសុុទ្ធធ បញ្ជាា�ក់់ពីីសាារៈ�សំំខាាន់់នៃ� «ប្រ�វត្តិិ�នៃ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ�សកល» ដែ�លមាានកាារ		
	ប្រើ�ើ�នំំបុ័័�ងនិិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ។ និិយាាយពីីនំំបុ័័�ង សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ង		
	បរិិសុុទ្ធធ ចែ�ងថាា «យោ�ោងតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងប្រ�ពៃ�ណីីគ្រី�ីស្ទាា�ន

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រើ�ើ�នំំបុ័័�ងសំំរាាប់់ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់»។ នេះ�ះមាានន័័យថាា នំំបុ័័�ង «		

អាាចធ្វើ�ើ�ពីីគ្រា�ាប់់ធញ្ញញជាាតិិដែ�លមាាន» ហើ�ើយត្រូ�ូវ «មាានរូូបរាាង និិងរស់់ជាាតិិ ដូូច

	នំំបុ័័�ង»។ វាាអាាចមាានតំំបែ�រ ឬគ្មាា�ន តែ�វាាគួួរជាានំំបុ័័�ងសាាប (អត់់មាានទឹឹកស្កករ 		
	សណ្តែ�ែកដីី ទំំពាំំ�ងបាាយជូូក្រៀ��ៀម ថែ�មព័័រ ឬបន្ថែ�ែមអ្វីី�ផ្សេ�េងពីីលើ�ើទេ�)។ 		
	សៀ�ៀវភៅ�ៅអាាថកំំបាំំ�ងបរិិសុុទ្ធធ ក៏៏មាានចែ�ងគោ�ោលកាារណ៍៍នៃ�ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ		
	ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ៖ «យោ�ោងតាាមព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងប្រ�ពៃ�ណីី		

	គ្រី�ីស្ទាា�ន ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រើ�ើ�ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ សំំរាាប់់ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់» 		

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ជាាច្រើ�ើ�ន ទាំំ�ងកាាតូូលិិក និិងប្រូ�ូតេ�ស្តតង់់ តែ�ងតែ�ប្រើ�ើ�ស្រា�ាទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ

	តែ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ តាំំ�ងពីីសត្តតវត្សសទីី១៩មក ប្រើ�ើ�ទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូរ។95

95

THM, “The Communion Elements,” 30-31.
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ផ្នែ�ែកព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់
តើ�ើពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មាានន័័យដូូចម្តេ�េច ចំំពោះ�ះ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ? ក្នុុ�ងតុុព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

យើ�ើងត្រូ�ូវបាានបំំផ្លាា�ស់់បំំប្រែ�ែ តាាមភាាសាានៃ�កាារអរព្រះ�ះគុុណ និិងកាារនឹឹកចាំំ�។ យើ�ើងទទួួលបាាន
បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�សញ្ញាា�ឲ្យយយើ�ើងស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ និិងអ្ននកជិិតខាាង។ យើ�ើងទទួួលបាានសញ្ញាា�នៃ�
សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់ព្រះ�ះមកលើ�ើយើ�ើង ទោះ�ះ�បីីជាាជួួនកាាលយើ�ើង មាានអាារម្មមណ៍៍យើ�ើងមិិន
សាាកសមចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់នោះ�ះ�ក៏៏ដោ�ោយ។ កាារអរព្រះ�ះគុុណ កាារចូូលរួួមក្នុុ�ងតុុ

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងកាារចែ�ករំំលែ�កដល់់គ្នាា� ផ្តតល់់នូូវរូូបភាាពមួួយដែ�លបញ្ជាា�ក់់ថាាយើ�ើងត្រូ�ូវបាាន

ត្រា�ាស់់ហៅ�ៅឲ្យយធ្វើ�ើ�អ្វីី�ថ្ងៃ�ៃនេះ�ះ ហើ�ើយនិិងថ្ងៃ�ៃខាាងមុុខ។ ទោះ�ះ�បីីយើ�ើងហៅ�ៅពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ថាា

Eucharist, Lord’s Supper, or Holy Communion យើ�ើងទទួួលបាានបទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�
សេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�កាារបង្កើ�ើ�តថ្មីី�របស់់ព្រះ�ះ ទទួួលបាានសាារៈ�ប្រ�យោ�ោជន៍៍ នៃ�ជីីវិិតជាាសិិស្សសរបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងត្រូ�ូវបាានបញ្ជូូ�នឲ្យយទៅ�ៅ ដោ�ោយអំំណាាចនៃ�ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ជាា
រូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ក្នុុ�ងបេ�សកកម្មមក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក។
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សៀ�ៀវភៅ�ៅផ្សេ�េងទៀ�ៀតសំំរាាប់់អាាន
Eucharist: Christ’s Feast With the Church, by Laurence Hull Stookey
(Nashville: Abingdon Press, 1993).
Let Every Soul Be Jesus’ Guest, by Mark Stamm (Nashville:
Abingdon, 2006).
Living into the Mystery: A United Methodist Guide for Celebrating
Holy Communion (Nashville: General Board of Discipleship, 2007).
The Worship Resources of the United Methodist Hymnal, by Hoyt
Hickman (Nashville: Abingdon, 1989).
This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy
Communion (Nashville: General Board of Discipleship, 2004)
This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy
Communion Study Guide, by Gayle Carlton Felton (Nashville:
General Board of Discipleship, 2005)
This Holy Mystery: A United Methodist Understanding of Holy
Communion A Study Guide for Children, by Carolyn Tanner (Akron:
OSL Publications, 2006).
“The Duty of Constant Communion,” by John Wesley, in The Works
of John Wesley, Volume 3, edited by Albert C. Outler (Nashville:
Abingdon Press, 1986), pages 427-39.
“The Means of Grace,” by John Wesley, in The Works of John Wesley,
Volume 1, edited by Albert C. Outler (Nashville: Abingdon Press,
1984), pages 376–97.
Worshiping With United Methodists: A Guide for Pastors and Church
Leaders, by Hoyt L. Hickman (Nashville: Abingdon Press, 1996).
49

Worship Matters (Volumes I and II), edited by E. Byron Anderson
(Nashville: Discipleship Resources, 1999).

50

អំំពីីអ្ននកនិិពន្ធធ
Rev. Dr. E. Byron (Ron) Anderson គឺឺជាាសាាស្រ្ត�តចាារ្យយផ្នែ�ែកថ្វាា�យបង្គំំ� (Styber
Professor of Worship) នៅ�ៅសកលវិិទ្យាាល័័យ Garrett-Evangelical
Theological Seminary, ទីីក្រុ�ុង Evanston រដ្ឋឋ Illinois. Dr. Anderson គឺឺជាា
អែ�លឌឺឺក្នុុ�ងនិិកាាយយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ក្នុុ�ង Minnesota Annual Conference.

51

1908 Grand Avenue, Nashville, TN 37212 UMCdiscipleship.org 877.899.2780
•

•

