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លៀស់ចកីីលៀ�ី�ម

វាាជាាកាារ�អ នុំិងប់រិស្ទុទធ ដែ��ក្រុតូវបាានុំអមេ�ើ�ញឹចូ�រួមក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ស្ទំរាាប់់អុក្នុខ្លះះះ កាារ
អមេ�ើ�ញឹមេនុំះមេធី��ឲ្យយមេគនុំឹក្នុចាាំ�ីមេ��មេវលាាប់រិស្ទុទធក្នុុ�ងជំីវិតរប់ស្ទ់មេគ ជាា�ិមេស្ទស្ទគឺទាាក្នុ់ទងនុំិង
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ នុំិងក្រុ�ះគុ�អសាាារយរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ។ ស្ទំរាាប់់អុក្នុមេ�ីងមេទៀត វាាមេធី��ឲ្យយមេគនុំឹក្នុចាាំ�ី កាារមិនុំ 
ចុះស្ទក្រុមុងគ្នាុារប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ៖ កាារខ្លះ�ះខាាតចំមេ�ាះកាារសា�ាគមនុំ៍រប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំខ្លះះះ មេស្ទចក្នុីី
ក្រុតូវកាារណៃនុំកាារ�ីះ�ារក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍ នុំិងក្រុគួសាារណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ក្នុ៏�ូចគ្នាុារវាាងក្រុ�ះវិហាារ នុំិង
ក្រុ�ះវិហាារ នុំិងអំមេ��បាាប់ នុំិងកាារប់រាាជំ័យូ។ សាាានុំភាា�មេនុំះ អមេ�ើ�ញឹឲ្យយមេយូ�ង�ិចាារណាា �ី
កាារយូ�់រប់ស្ទ់មេយូ�ង ស្ទំរាាប់់អាាហាារ�៏វិស្ទុទធមេនុំះ។

ក្នុូនុំមេស្ទៀវមេ�ាមេនុំះមេរៀប់ចំមេ��ងស្ទំរាាប់់ដែ�នាំាំខ្លះះីៗ អំ�ីអតានុំ័យូ នុំិងកាារអនុំុវតីនុំ៍ ណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ជាា�ិមេស្ទស្ទ កាារមេនុំះបាានុំមេរៀប់ជាា�ិធីីអាាថូ៌ក្នុំបាាំង 
�៏ប់រិស្ទុទធ� កាារយូ�់�ី�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ដែ��បាានុំ
មេរៀប់ចំ មេដាាយូមហាាស្ទនុំុិបាាទស្ទក្នុ�មេលាាក្នុឆ្នាំុាំ២០០៤ នុំិងដែក្នុស្ទក្រុមួ�ឆ្នាំុាំ២០១២។ មេយូ�ង
នុំឹងមេម��ស្ទំនុំួរ ស្ទំខាានុំ់ៗមួយូចំនុំួនុំ ណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់៖ មេត�ក្រុ�ះគមីីរក្រុបាាប់់មេយូ�ងអ�ីខ្លះះះ�ី
អាាហាារប់រិស្ទុទធ មួយូមេនុំះ? មេត�មេ�ះាះមេ�ីងៗរប់ស្ទ់�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ម្ចាានុំនុំ័យូ�ូចមេមីច 
មេហ�យូមេត�មេ�ះាះទាាំងមេនុំះមេធី��ឲ្យយយូ�់�ូចមេមីច�ី�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់? មេត�ប់រិប់ទ នុំិងទំរង់ណៃនុំ
�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ (តាាមមេស្ទៀវមេ�ាចមេក្រុមៀង) មេធី��ឲ្យយមេយូ�ងយូ�់យ៉ាុាងមេមុចចំមេ�ាះក្នុមះវិធីីមេនុំះ
? មេត�អុក្នុណាាអាាចក្រុបាារ�ធឬទទួ��ិធីីមេនុំះបាានុំ? មេត�មេយូ�ងគួរក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេនុំះ ញឹឹក្នុញាាប់់ប់ុុណាាា
ដែ�រ? មេហតុអ�ីក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ�ីងគ្នាុា មេធី���ិធីីមេនុំះមេដាាយូរមេប់ៀប់មេ�ីងៗគ្នាុា? ប់ដែនុំាមមេ��ស្ទំនុំួរណៃនុំអតនុំា
នុំ័យូទាាំងមេនុំះ មេយូ�ងក្នុ៏�ី�់នុំូវចំមេ��យូស្ទំរាាប់់ស្ទំនុំួរដែ��មេគស្ទួរញឹឹក្នុញាាប់់ ទាាក្នុ់ទងនុំិង
កាារអនុំុវតីនុំ៍ណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀង ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ជាា�ិមេស្ទស្ទគឺស្ទំនុំួរដែ��ថាា អុក្នុណាាជាាអុក្នុចាាត់ដែចង
�ិធីីមេនុំះ មេហ�យូអុក្នុណាាដែថូរក្នុារចំ�ិតនុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុជំំ�ាំងបាាយូជំូរ មេហ�យូនុំិងរមេប់ៀប់ដែ��
មេយូ�ងមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះ ស្ទម័យូប់មេចាក្នុវិទាមេនុំះ។
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សា�កីីពិីព្រះពិះគមីីរ 

មេរឿងក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរមួយូចំនុំួនុំ ជំួយូឲ្យយមេយូ�ងយូ�់�ី�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ជាាទូមេ�ាមេយូ�ង
ស្ទំមេ�ាមេ�ាមេ��មេរឿងអាាហាារដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវមេធី��ជាាមួយូ�ួក្នុស្ទិស្ទី ក្នុុ�ងណៃថូៃដែ��ក្រុទង់ក្រុតូវបាានុំ
ក្នុបត់ (ម្ចាុាថាាយូ ២៦៖១៧-៣០; ម្ចាុាក្នុុស្ទ ១៤៖១២-២៦; �ូកាា ២២៖៧-២៣)។ គមីីរ
�ំ�ឹង�អទាាំងមេនុំះ បាានុំស្ទរមេស្ទរ�ីយូប់់ដែ��ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទក្រុតូវបាានុំក្នុបត់ ក្រុទង់យូក្នុនុំំប់ុ័ង ឲ្យយ�រ 
នុំិងកាាច់នុំំប់ុ័ង មេហ�យូឲ្យយមេ�ាស្ទិស្ទីមេដាាយូម្ចាានុំប់នុំទ��ថាា «មេនុំះជាារូប់កាាយូខ្លះំ�ំ» ប់នាំទាប់់�ី�ិសាារ
អាាហាាររួចមេហ�យូ ក្រុទង់បាានុំយូក្នុដែ�ងក្រុសាាទំ�ាំងបាាយូជំូរ ឲ្យយ�រ មេហ�យូឲ្យយមេ�ា�ួក្នុស្ទិស្ទី
មេដាាយូម្ចាានុំប់នុំទ��ថាា «មេនុំះជាា�ាមណៃនុំស្ទញ្ញាាាថូះី ដែ��បាានុំក្រុចូចមេចញឹ ស្ទំរាាប់់មនុំុស្ទីជាាមេក្រុច�នុំ 
ក្រុប់មេយ៉ាាជំនុំ៍នុំឹងផ្តាីាច់បាាប់» (ម្ចាុាថាាយូ ២៦៖២៦-២៨)

សាាវក្នុីប់ុុ� បាានុំនុំិយ៉ាាយូ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មីងមេទៀតក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរ ១ក្នុូរិនុំថូូស្ទ១១៖២៣
-២៦។ គ្នាាត់បាានុំរំ�ឹក្នុមេយូ�ង�ីក្រុប់ណៃ��ីរប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែ��គ្នាាត់ទទួ�បាានុំ�ីក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ 
មេហ�យូឲ្យយមក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំ នុំិងមេយូ�ងទាាំងអស្ទ់គ្នាុា។ 

មេរឿងទាាំងមេនុំះដែ��នុំិយ៉ាាយូ�ីក្រុ�ះប់នុំទ��រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទមេ�ាក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្នុុ�ងប់នុំទប់់
ខាាងមេ�� មេគថាាកាារមេរៀប់រាាប់់ជាាសាាាប់័នុំ។ វាានុំិយ៉ាាយូ�ីរមេប់ៀប់ដែ���ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់
ចាាប់់មេ�ី�ម នុំិងនុំិយ៉ាាយូ�ីកាារប់ញ្ញាើារប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ ដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំប់នុំីក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេនុំះ ជាាកាារ
រំ�ឹក្នុ��់ក្រុទង់។1

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. 
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មេរឿងទាាំងមេនុំះស្ទងកត់ធីៃនុំ់មេ�ាមេ�� សាារ�ស្ទំខាានុំ់ណៃនុំកាារដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុប់ទាានុំរូប់អងគក្រុទង់ 
មេស្ទចក្នុីី មេសាះាះក្រុតង់រប់ស្ទ់ក្រុទង់ចំមេ�ាះក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ក្នុុ�ងកាារក្រុប់ឈមនុំិងមេស្ទចក្នុីីសាះាប់់  នុំិង
កាារដែ��ក្រុទង់ប់នុំី យូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់ចំមេ�ាះស្ទិស្ទីរប់ស្ទ់ក្រុទង់។ ប់រិប់ទណៃនុំអាាហាារប់ុ�យរំ�ង 
មេរឿងដែ��នុំិយ៉ាាយូ�ី អាាហាារចុងមេក្រុកាាយូ មេផ្តាីាតមេ��ទំនាំាក្នុ់ទំនុំងរវាាងមេហតុកាារ ដែ��មេក្នុ�តមេ��ង
ក្នុុ�ង�ិធីីប់ុ�យរំ�ង (នុំិក្នុខមនុំំ ១២៖១-២៨) នុំិងកាារស្ទុគតរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទមេ��មេឈ�ឆ្នាំកាង។ 
មេរឿងក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរ នុំិក្នុខមនុំំ �ាមស្ទត�មេចៀមដែ��សាាស្ទនុំ៍អីក្រុសាាដែអ�លាាប់មេ��មេក្រុគ្នាាងទា�ារ 
គឺជាាស្ទញ្ញាាាមេ��មបីក្នុុំឲ្យយក្រុ�ះ កាាត់មេទាាស្ទក្រុគួសាាររប់ស្ទ់មេគ។ ក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរ�ំ�ឹង�អ មេរឿងអាាហាារ
ចុងមេក្រុកាាយូ នុំិងកាារឆ្នាំកាង មេលាាហិតរប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ ជាាស្ទញ្ញាាាមេ��មបីក្នុុំឲ្យយក្រុ�ះ កាាត់មេទាាស្ទ
មនុំុស្ទីចំមេ�ាះអំមេ��បាាប់រប់ស្ទ់មេគ។ 

មិនុំដែមនុំម្ចាានុំដែតមេរឿងទាាំងមេនុំះមេទ ដែ��ជំួយូឲ្យយមេយូ�ងយូ�់�ីអតានុំ័យូណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់
។ មេរឿងមេ�ីងមេទៀត �ូចជាាមេរឿង�ី�់អាាហាារ��់ហ��ងមនុំុស្ទី (ម្ចាុាថាាយូ ១៤៖១៣-២១; 
ម្ចាុាក្នុុស្ទ ៦៖៣០-៤៤ នុំិង ៨៖១-១០; �ូកាា ៩៖១០-១៧; យូុូហាានុំ ៦៖១-១៣, ២៥-៥៩) 
ក្នុ៏ទាាក្នុ់ទងនុំិងមេរឿង អាាហាារក្នុុ�ងប់នុំទប់់ជាានុំ់មេ��ដែ�រ មេក្រុ�ាះវាាម្ចាានុំនុំិយ៉ាាយូ�ីកាារដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ
យូក្នុនុំំប់ុ័ង ឲ្យយ�រ កាាច់ មេហ�យូឲ្យយ��់មនុំុស្ទី។ ក្នុុ�ងមេរឿងទាាំងមេនុំះ មេយូ�ងមេ��ញឹ�ីកាារដែ��
ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ យូក្នុចិតីទុក្នុ ដាាក្នុ់��់មនុំុស្ទីដែ��តាាមក្រុទង់។ មេរឿងទាាំងមេនុំះប់ង្ហាាាញឹថាា ក្រុ�ះ
ចដែមអតវិញ្ញាាា��ួក្នុមេគ មេដាាយូមេស្ទចក្នុីីប់មេក្រុងៀនុំរប់ស្ទ់ក្រុទង់ នុំិងចដែមអតរូប់កាាយូរប់ស្ទ់�ួក្នុមេគ 
មេដាាយូនុំំប់ុ័ង។ 

ក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរយូុូហាានុំ (យូុូហាានុំ ៦៖២៥-៥១) រំ�ឹក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំថាា មេនុំះមិនុំដែមនុំជាាមេ��ក្នុ�ំប់ូង ក្នុ៏
មិនុំដែមនុំជាាមេ��ក្នុចុងមេក្រុកាាយូដែ�រ ដែ��ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ �ី�់អាាហាារ��់មនុំុស្ទី ក្នុុ�ងវាា�
រមេហាាសាាានុំ។ យូុូហាានុំរំ�ឹក្នុមេយូ�ង�ីមេរឿងក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរនុំិក្នុខមនុំំ នុំិង�ំមេ��ររប់ស្ទ់សាាស្ទនុំ៍
អូ�ក្រុសាាដែអ� ក្នុុ�ង វាា�ខ្លះាច់ (នុំិក្នុខមនុំំ ១៦៖១-១៧)។ ក្នុុ�ងវាា�រមេហាាសាាានុំ ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់បាានុំ
�គត់�គង់សាាស្ទនុំ៍អូ�ក្រុសាាដែអ�មេដាាះនុំំម្ចាុាណាា នុំិងស្ទត�ក្រុក្នុួច មេទាាះប់ីជាាសាាស្ទនុំ៍អូ�ក្រុសាាដែអ�ក្នុំ�ុង
សាាក្នុ�បងជាា១ក្រុទង់ក្នុ៏មេដាាយូ (ទំនុំុក្នុ�ំមេក្នុ�ង ៩៥៖៩)។

មេរឿងមេ�ីងមេទៀតដែ��ម្ចាានុំដែចង�ីកាារដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវទទួ�នុំំប់ុ័ង ឲ្យយ�រ កាាច់ មេហ�យូឲ្យយមេ�ា
ហ��វមនុំុស្ទី គឺមេក្នុ�តមេ��ងមេ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវជំួប់ជាាមួយូ�ួក្នុស្ទិស្ទី ប់នាំទាប់់�ីក្រុទង់រស្ទ់�ីស្ទុគត។ 
ក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរ�ូកាា ២៤៖១៣-៣៥ ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវជំួប់ជាាមួយូស្ទិស្ទី�ីរនាំាក្នុ់ តាាម�ះ�វមេ�ាក្រុស្ទុក្នុ
មេអមុុស្ទ។ មេទាាះប់ីជាា�ួក្នុមេគមិនុំសាគា�់ក្រុទង់មេ��មេគក្នុំ�ុងមេធី���ំមេ��រ �ួក្នុមេគបាានុំយ៉ាាងក្រុទងឲ្យយ
មេ�ាប់រិមេភាាគជាាមួយូ�ួក្នុមេគ។ ប់នាំទាប់់�ីក្រុ�ះមេយូស្ទូូវទទួ�នុំំប់ុ័ង ឲ្យយ�រ កាាច់ មេហ�យូឲ្យយមេ�ា
�ួក្នុមេគប់រិមេភាាគ ដែ�ុក្នុរប់ស្ទ់�ួក្នុមេគបាានុំមេប់�ក្នុមេ��ង មេហ�យូ�ួក្នុមេគសាគា�់ក្រុទង់។ ក្រុស្ទមេ�ៀងគ្នាុាមេនុំះ
ដែ�រ យូុូហាានុំបាានុំស្ទរមេស្ទថាា មេ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវមក្នុជំួប់�ួក្នុស្ទិស្ទីមេ�ាមេ��មេ�ុរ ក្រុទង់បាានុំមេរៀប់ចំ
អាាហាារឲ្យយ�ួក្នុមេគ មេហ�យូមេគបាានុំសាគា�់ក្រុទង់ (យូុូហាានុំ ២១៖៤-១៤)។
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ក្នុុ�ងគមីីរក្នុិចាកាារ ២៖៤២-៤៧ មេយូ�ងអាានុំ�ីក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ំប់ូងដែ��ចងចាាំ�ីក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ តាាមរយូ�
កាារប់មេក្រុងៀនុំរប់ស្ទ់សាាវក្នុី ក្នុុ�ងកាារក្រុប់ក្នុប់ជាាស្ទហគមនុំ៍ កាាច់នុំំប់ុ័ង នុំិងកាារអធីិសាាានុំរួមគ្នាុា។ 
ស្ទក្នុមះភាា�ទាាំងមេនុំះ កាះាយូជាាក្នុំ�ត់ស្ទំគ្នាា�់យ៉ាុាងស្ទំខាានុំ់ ស្ទំរាាប់់ស្ទហគមនុំ៍ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ
មេ��ម។

ក្នុុ�ងមេរឿងនុំិមួយូៗ មេយូ�ងមេ��ញឹ�ីវតីម្ចាានុំ នុំិងកាារយូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ��់
ស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។ ក្នុុ�ងមេរឿងអាាហាារចុងមេក្រុកាាយូក្នុុ�ងគមីីរម្ចាុាថាាយូ ម្ចាុាក្នុុស្ទ នុំិង�ូកាា 
ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ ជំំនុំួស្ទក្នុដែនុំះងក្នុូនុំមេចៀមស្ទំរាាប់់ប់ូជាា (មេរឿងណៃថូៃរំ�ង) ស្ទំរាាប់់ជំំនុំួស្ទបាាប់មេយូ�ង។ 
មេយូ�ងនុំឹក្នុចាាំ�ីមេរឿង ក្នុុ�ងគមីីរនុំិក្នុខមនុំំ ក្នុុ�ងកាារប់មេក្រុងៀនុំរប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវអំ�ីនុំំប់ុ័ងជំីវិត។ 
ស្ទក្នុមះភាា�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ទាាក្នុ់ទងគ្នាុានុំិងកាារយូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ស្ទំរាាប់់
ស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាាារប់ស្ទ់ ក្រុទង់ មេដាាយូកាារក្រុប់ទាានុំអាាហាារក្នុុ�ងវាា�រមេហាាសាាានុំ។ ក្នុុ�ង
កាារ�ី�់អាាហាារ��់ហ��ងមនុំុស្ទី កាារដែចក្នុចាាយូអាាហាារ គឺជាាស្ទញ្ញាាាមួយូណៃនុំមេស្ទចក្នុីី
មេមតាីាក្នុរុណាារប់ស្ទ់ក្រុទង់ ��់អុក្នុដែ��មេ��រតាាមក្រុទង់ នុំិងសាីាប់់មេស្ទចក្នុីីប់មេក្រុងៀនុំរប់ស្ទ់ក្រុទង់។ 
ប់នាំទាប់់�ីក្រុទង់រស្ទ់�ីស្ទុគតមេ��ងវិញឹ ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវប់នុំី ប់ង្ហាាាញឹវតីម្ចាានុំរប់ស្ទ់ក្រុទង់��់�ួក្នុស្ទិស្ទី 
នុំិងស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿមេដាាយូកាារយូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់។ ក្នុុ�ងជំីវិតក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ��ម ដែ��
ម្ចាានុំស្ទរមេស្ទរទុក្នុក្នុុ�ងគមីីរក្នុិចាកាារ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំឹក្នុចាាំ�ីកាារក្រុប់ជំុំគ្នាុារាា�់ស្ទបាីាហ៍ ដែ��ម្ចាានុំ�ង្ហា�ាយូ
 កាារក្រុប់ក្នុប់គ្នាុា នុំិងកាារដែថូរក្នុារគ្នាុា ដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវបាានុំក្រុប់ទាានុំឲ្យយ �ូចកាា�ដែ��ក្រុទង់មេ�ាជាា
មួយូរាាក្រុស្ទីរប់ស្ទ់ក្រុទង់ក្នុុ�ងក្រុគប់់កាា��មេទស្ទ�ក្នុុ�ងជំីវិត នុំិងបាានុំ ចូ�រួមអាាហាារជាាមួយូមេគ។
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លៀ�ះ�ះ ស់ំរា�ប់់ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះពិះអម្ចាា�ស់់

នុំិកាាយូមេ�ីងគ្នាុា មេ�ា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេ�ីងគ្នាុា៖ Eucharist, Lord’s Supper, Holy 

Communion។ មេទាាះជាាម្ចាានុំមេ�ះាះមេក្រុច�នុំមេទៀតស្ទំរាាប់់�ិធីីមេនុំះ ដែតមេ�ះាះទាាំងប់ីមេនុំះក្រុតូវ
បាានុំមេក្រុប់�មេក្រុច�នុំជាាងមេគ ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ។ មេ�ះាះនុំិមួយូៗ ម្ចាានុំឬស្ទគ�់ក្នុុ�ង
គមីីរស្ទញ្ញាាាថូះី នុំិងជំីវិតក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ំប់ូង។

នុំិកាាយូខ្លះះះរាាប់់�ិធីីមេនុំះជាា�ិធីីវិស្ទុទធ ចំដែ�ក្នុ
នុំិកាាយូខ្លះះះមេទៀតមេ�ា�ិធីីមេនុំះជាា ប់ញ្ញាាាតិ 
(Ordinance)2។ ជាាយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ 
មេយូ�ងយូ�់ថាា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ជាា�ិធីីវិស្ទុទធ
។ �ិធីី មេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ (នុំិង�ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ) 
គឺជាាវិធីីដែ��ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មក្នុជំួប់មេយូ�ង មេធី��កាារក្នុុ�ង
មេយូ�ង នុំិង�ី�់ឲ្យយមេយូ�ងនុំូវមេស្ទចក្នុីីមេមតាីា នុំិង
មេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់។ �ិធីីវិស្ទុទធ គឺជាា «ស្ទញ្ញាាាណៃនុំ
ក្រុ�ះគុ� នុំិងមេគ្នាា�ប់ំ�ង�អរប់ស្ទ់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់
ស្ទំរាាប់់មេយូ�ង»។ ក្នុុ�ង�ិធីីវិស្ទុទធ «ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ 
មេធី��កាារក្នុុ�ងមេយូ�ង មេដាាយូ�មេនុំះ�នុំ �ក្រុងឹង នុំិង
ប់ញ្ញាើាក្នុ់មេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿរប់ស្ទ់មេយូ�ង។»3

�ាក្នុយថាា sacrament កាះាយូមក្នុ�ីភាាសាាឡាាតាាំង
 ដែ��ម្ចាានុំនុំ័យូថាា �ាក្នុយស្ទនុំា ឬ�ាក្នុយស្ទមបត់
។ ក្នុុ�ងក្នុរ�ីមេនុំះ វាាគឺជាាមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាក្រុ�ះ ស្ទំរាាប់់វតីម្ចាានុំក្រុទង់ក្នុុ�ងជំីវិតមេយូ�ង។ ក្នុិចាស្ទនុំាណៃនុំ
�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាាស្ទញ្ញាាាណៃនុំកាារស្ទនុំាមក្នុ�ីក្រុ�ះចំមេ�ាះក្រុក្នុុមជំំនុំុំ នុំិងជាាស្ទញ្ញាាាណៃនុំ
ភាា�អាាថូ៌ក្នុំបាាំងណៃនុំមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់ ស្ទំរាាប់់ក្រុ�ះស្ទំរាាប់់�ិ��មេលាាក្នុ។4

�ទ�យូមក្នុវិញឹ ប់ញ្ញាាាតិ គឺជាាកាាប់ញ្ញាើា ឬជាាចាប់់។ មេ��មេយូ�ងគិតថាាអាាហាារប់រិស្ទុទធ ជាាប់ញ្ញាាាតិ 

2 THM, “Names of the Sacrament,” 3-4.

3 មេស្ទៀវមេ�ាវិន័ុំយូយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទឆ្នាំុា ំ2012 (Nashville: United Methodist Publishing House, 
2012), ¶104, pages 67 and 72.

4 THM, “The theology of sacraments,” 7.



9

មេយូ�ងនុំិយ៉ាាយូថាា មេយូ�ងចូ�រួមក្នុុ�ងអាាហាារប់រិស្ទុទធមេនុំះ មេ��មបីប់ំមេ�ញឹប់ទប់ញ្ញាើារប់ស្ទ់
ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ ដែ�� មេយូ�ង «មេធី��មេនុំះ» ទុក្នុជាាកាាររំ�ឹក្នុ��់ក្រុទង់។

កាារយូ�់�ីអាាហាារប់រិស្ទុទធ ជាា�ិធីីវិស្ទុទធ ប់ញ្ញាើាក្នុ់�ីស្ទក្នុមះភាា�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ក្នុុ�ង នុំិងតាាមរយូ�
អាាហាារមេនុំះ។ កាារយូ�់�ូចមេនុំះ ប់ញ្ញាាាក្នុ់�ីវិធីី ដែ��មេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះមក្នុ��់មេយូ�ង
ទាាំងអស្ទ់គ្នាុា មេដាាយូសាារអំមេណាាយូទាានុំណៃនុំក្រុ�ះគុ�។ កាារយូ�់ថាាអាាហាារប់រិស្ទុទធជាាប់ញ្ញាាាតិ 
មេធី��ឲ្យយមេយូ�ងមេផ្តាីាតមេ�ាមេ��កាារមេគ្នាារ� នុំិងស្ទក្នុមះភាា�ក្នុុ�ងអាាហាារមេនុំះ។ កាារយូ�់យ៉ាុាងមេនុំះ 
ប់ញ្ញាើាក្នុ់�ីតួនាំាទី ដែ��មេយូ�ងក្រុតូវដែតមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះវតីម្ចាានុំណៃនុំក្រុ�ះគុ�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ដែ��
ទាាមទាារឲ្យយមេយូ�ងមេធី��តាាម។5 ជាាយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ មេយូ�ង�ី�់អទិភាា�មេ�ាមេ��ក្នុិចាកាារ
ក្រុ�ះគុ�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ក្នុុ�ងជំីវិតរប់ស្ទ់មេយូ�ង ដែ��ម្ចាានុំនុំ័យូថាាមេយូ�ងក្នុ៏�ី�់អទិភាា�មេ�ាមេ��
មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំអាាហាារវិស្ទុទធមេនុំះដែ�រ។ កាារមេគ្នាារ�តាាម នុំិងស្ទក្នុមះភាា�រប់ស្ទ់មេយូ�ង ដែតងដែត
មេ�ះ�យូតប់នុំិងស្ទក្នុមះភាា�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ក្នុុ�ងជំីវិតរប់ស្ទ់មេយូ�ង។

�ាក្នុយថាា Eucharist  មក្នុ�ីភាាសាាក្រុក្នុិក្នុ ដែ��ម្ចាានុំនុំ័យូថាា អរក្រុ�ះគុ�។6 ក្នុុ�ងមេរឿងអាាហាារ
មេ�ាប់នុំទប់់ខាាងមេ�� នុំិងក្នុុ�ងមេរឿងមេអាាយូអាាហាារ��់ហ��ងមនុំុស្ទី ស្ទក្នុមះភាា�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ
ក្រុតូវបាានុំ�ិ��៌នាំាថាា យូក្នុ ឲ្យយ�រ ឬអរក្រុ�ះគុ� កាាច់ នុំិងឲ្យយ។ ក្នុុ�ងម្ចាុាថាាយូ ២៦៖២៥-២៧ 
នុំិង ម្ចាុាក្នុុស្ទ ១៤៖២២-២៣ ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវឲ្យយ�រ��់នុំំប់ុ័ង នុំិងអរក្រុ�ះគុ�ស្ទំរាាប់់ដែ�ង។ កាារ
មេ�ាអាាហាារមួយូមេ��មេនុំះថាា Eucharist ជំួយូឲ្យយមេយូ�ងចាាំថាា មេ��ដែ��កាាច់នុំំប់ុ័ង នុំិង
ឲ្យយទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវអរក្រុ�ះគុ���់ក្រុ�ះ ស្ទំរាាប់់កាារស្ទមេ�ង្ហាគាះរប់ស្ទ់ក្រុទង់ក្នុុ�ង
�ិ��មេលាាក្នុ។ វាាក្នុ៏ស្ទងកត់នុំ័យូមេ�ាមេ��កាារស្ទរមេស្ទ�រ�ំមេក្នុ�ង នុំិងកាារអរក្រុ�ះគុ� ដែ��មេយូ�ងឲ្យយ
មេ�ាក្រុ�ះ ក្នុុ�ងកាារអធីិសាាានុំរប់ស្ទ់មេយូ�ង មេ�ា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ នុំិងកាារដែ��មេយូ�ងប់រិមេភាាគ
ចំ�ិតនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ។

មេ��មេយូ�ងមេក្រុប់��ាក្នុយ Lord’s Supper មេយូ�ងមេក្រុប់�តាាមកាារ�ិ��៌នាំារប់ស្ទ់សាាវក្នុីប់ុុ�ក្នុុ�ង 
១ក្នុូរិនុំថូូស្ទ១១។7 កុ្នុ�ងប់ទគមីីរមេនុំះ សាាវក្នុីប់ុុ� បាានុំនុំិយ៉ាាយូ�ីកាារដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុប់ក្រុ�ឹតី
ខ្លះុស្ទចំមេ�ាះអាាហាារមេនុំះ។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងទីក្រុក្នុុងក្នុូរិនុំថូូស្ទ ម្ចាានុំកាារដែប់ក្នុបាាក្នុ់ នុំិងកាារមិនុំមេស្ទះ�រ
ភាា�រវាាងស្ទម្ចាាជំិក្នុ នុំិងស្ទហគមនុំ៍។ អុក្នុខ្លះះះមក្នុមុនុំ មេហ�យូប់រិមេភាាគ នុំិង�ឹក្នុ មេក្រុច�នុំដែ��មេធី��ឲ្យយ 
អុក្នុមក្នុ��់មេក្រុកាាយូអត់ឃ្លាះានុំ (១ក្នុូរិនុំថូូស្ទ១១៖១៧-២២)។ ស្ទំរាាប់់សាាវក្នុីប់ុុ� ស្ទក្នុមះភាា�
ដែប់ប់មេនុំះក្នុបត់មេគ្នាា�ប់ំ�ងណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែ��ជាាស្ទក្នុមះភាា�ណៃនុំរូប់កាាយូទាាំងមូ�
រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ដែ��ជាាក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។

5 ចំនុំុចមេនុំះ គឺជាាខ្លះះឹមសាារណៃនុំមេស្ទចក្នុីីអធីិប់ាយូរប់ស្ទ់មេលាាក្នុចនុំ មេវស្ទះី “The Duty of Constant Communion.” 

6 THM, “Names of the Sacrament,” 4. 

4 THM, “Names of the Sacrament,” 3.
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វាាង្ហាាយូនុំិងមេជំឿណាាស្ទ់ថាាអាាហាារវិស្ទុទធមេនុំះជាារប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ ប់ុុដែនុំីសាាវក្នុីប់ុុ�បាានុំក្រុ�ម្ចាានុំ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុូរិនុំថូូស្ទថាា វាាមិនុំដែមនុំជាាអាាហាារវិស្ទុទធរប់ស្ទ់មេយូ�ង ដែ��មេយូ�ងអមេ�ើ�ញឹអុក្នុមេ�ីងឲ្យយ 
ចូ�រួមមេនាំាះមេទ ដែតវាាជាាអាាហាាររប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ដែ��មេយូ�ងក្រុតូវបាានុំអមេ�ើ�ញឹ។ ដែ��
ម្ចាានុំនុំ័យូថាា មេយូ�ងមិនុំដែមនុំជាាម្ចាាាស្ទ់ក្នុមះវិធីីមេទ គឺក្រុ�ះក្រុគីស្ទទវិញឹជាាម្ចាាាស្ទ់ក្នុមះវិធីី។ ក្រុទង់អមេ�ើ�ញឹ
មេយូ�ងមក្នុ កាានុំ់អាាហាារមេ��លាៃាចរប់ស្ទ់ក្រុទង់ ដែ��មេយូ�ងអាាចចូ�រួមជាាមួយូក្រុទង់ នុំិងជាាមួយូ
អុក្នុ�ណៃទជំុំវិញឹតុរប់ស្ទ់ក្រុទង់។

មេ�ះាះទីប់ីដែ��មេគឧស្ទាហ៍មេក្រុប់� គឺ Holy Communion.8 មេ�ះាះមេនុំះប់ង្ហាាាញឹ�ីកាារដែ��
មេយូ�ង ក្រុប់ជំុំគ្នាុាជំុំវិញឹតុរប់ស្ទ់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេយូ�ងមេធី��កាារទំនាំាក្នុ់ទំនុំងជាាមួយូក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងជាាមួយូ
អុក្នុ�ណៃទ។ មេ��ដែ��សាាវក្នុីប់ុុ�ក្រុប់មេ�ាក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ�ាទីក្រុក្នុុងក្នុូរិនុំថូូស្ទ គ្នាាត់បាានុំនុំិយ៉ាាយូ�ី
កាារប់រាាជំ័យូរប់ស្ទ់�ួក្នុមេគ មេ��មបីឲ្យយ�ឹង�ីកាារទំនាំាក្នុ់ទំនុំងជាាមួយូក្រុ�ះ ដែ��ទាាមទាារឲ្យយមេយូ�ង
ម្ចាានុំ ទំនាំាក្នុ់ទំនុំងជាាមួយូអុក្នុ�ណៃទ។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុូរិនុំថូូស្ទមិនុំយូ�់�ីរូប់កាាយូណៃនុំក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ដែ��
ម្ចាានុំវតីម្ចាានុំមេ�ាក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿដែ��ក្នុំ�ុងក្រុប់ជំុំគ្នាុាជំំវិញឹតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ 
តាាមរយូ�កាារប់រិមេភាាគនុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ ជាាមួយូគ្នាុាក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ 
មេយូ�ងម្ចាានុំទំនាំាក្នុ់ទំនុំងជាាមួយូក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទមេយូស្ទូូវ ក្នុ៏�ូចជាាចូ�មេ�ាក្នុុ�ង
ទំនាំាក្នុ់ទំនុំងណៃនុំមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់ជាាមួយូអុក្នុ�ណៃទ។ ក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ កាារ
អរក្រុ�ះគុ���់ក្រុ�ះ នុំិងកាារចូ�រួមប់រិមេភាាគជាាមួយូក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ កាះាយូមេ�ាជាាវិធីីមួយូដែ��
មេយូ�ងអាាចប់ំមេ�ញឹប់ញ្ញាាាតិ ទាាំង�ីររប់ស្ទ់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ក្នុុ�ងកាារក្រុស្ទឡាាញឹ់ក្រុ�ះ នុំិងអុក្នុជំិតខាាង។

8 THM, “Names of the Sacrament,” 4. 
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ព្រះពិះប់ន័ូ�� ន័ិងត្ថុព្រះពិះអម្ចាា�ស់់ 

គមេក្រុម្ចាាងណៃនុំក្នុមះវិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ម្ចាានុំក្នុុ�ងក្នុមះវិធីី ក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។9 ទក្រុមង់
ក្រុគឹះណៃនុំក្នុមះវិធីីមេនុំះអាាចមេ��ញឹក្នុុ�ងមេរឿង ទីក្រុក្នុុងមេអមុុស្ទ ក្នុុ�ងគមីីរក្នុិចាកាារ ២៤៖១៣-៣៥។10 
�ំមេ��រមេ�ាកាានុំ់ទីក្រុក្នុុងមេអមុុស្ទ ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទរួម�ំមេ��រជាាមួយូ�ួក្នុស្ទិស្ទី។ ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ
ប់ក្នុក្រុសាាយូក្រុ�ះគមីីរឲ្យយមេគ មេហ�យូប់រិមេភាាគជាាមួយូមេគ។ ក្នុុ�ងកាារយូក្នុ ឲ្យយ�រ ឬអរក្រុ�ះគុ� 
កាាច់ នុំិងឲ្យយ នុំំប់ុ័ងមេនុំះមេហ�យូ ដែ��ដែ�ុក្នុរប់ស្ទ់�ួក្នុស្ទិស្ទីបាានុំមេប់�ក្នុ មេហ�យូសាគា�់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ។ 
�ួក្នុស្ទិស្ទីក្រុត�ប់់មេ�ាក្រុក្នុុងមេយូរូសាា�ឹម ក្រុប់កាាស្ទ�ំ�ឹង�អណៃនុំកាាររស្ទ់មេ��ងវិញឹរប់ស្ទ់
ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ។

គំរូចមបង ណៃនុំកាារក្រុប់កាាស្ទ នុំិងកាារមេ�ះ�យូតប់ (ក្រុ�ះប់នុំទ��) នុំិងកាារអរក្រុ�ះគុ� នុំិងកាារក្រុប់ក្នុប់  
(តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់) ប់មេងក�តឲ្យយម្ចាានុំជាាគក្រុមូរណៃនុំកាារថា�ាយូប់ងគំរប់ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទស្ទ��ណៃថូៃមេនុំះ
។11 វាាម្ចាានុំក្រុ�ះប់នុំទ�� ដែ��ដែចងក្នុុ�ងប់ទគមីីរ នុំិងកាារអធីិប់ាយូ �ូចក្នុុ�ងក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុ
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ដែ�រ។ វាាក្នុ៏ម្ចាានុំក្រុ�ះប់នុំទ��មេ�ាមេ��តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេ��ដែ��កាាច់នុំំប់ុ័ង នុំិងដែចក្នុ
ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ ដែ��ម្ចាានុំក្នុុ�ងកាារអាានុំ នុំិងកាារអធីិប់ាយូ។ មេយូ�ងមិនុំអាាចមេធី��មេដាាយូគ្នាះានុំ
កាារណាាមួយូបាានុំមេនាំាះមេទ។ គំរូមេនុំះក្នុ៏�ី�់ឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំូវក្រុគឹះណៃនុំសាាមគគីភាា�ក្នុុ�ងកាារថា�ាយូប់ងគំ 
មេទាាះប់ីវាាប់ង្ហាាាញឹ �ីភាា�ខ្លះុស្ទដែ�ះក្នុ�ីគ្នាុាណៃនុំកាារអនុំុវតី ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ�ីងៗគ្នាុា។ 

ក្នុុ�ងគំរូក្រុគឹះណៃនុំ ក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេនុំះ គក្រុមូរណៃនុំក្នុមះវិធីីណៃនុំតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ប់ង្ហាាាញឹ�ីរាាង
ទាាំងប់ួនុំដែ��មេយូ�ងមេ��ញឹក្នុុ�ងមេរឿងអាាហាាររប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវជាាមួយូ�ួក្នុស្ទិស្ទី។ ទីមួយូ 
ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវយូក្នុនុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង។ ទី�ីរ ក្រុទង់ឲ្យយ�រ ឬអរក្រុ�ះគុ���់ក្រុ�ះ។ ទីប់ី ក្រុទង់កាាច់
នុំំប់ុ័ង នុំិងចាាក្នុ់ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ នុំិងទីប់ួនុំ ក្រុទង់ឲ្យយនុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង មេ�ា�ួក្នុស្ទិស្ទីក្រុទង់។

អស្ទ់រាាប់់ស្ទតីវតីមក្នុមេហ�យូដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូ�់ថាា ប់ញ្ញាាាតិរប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវឲ្យយ «មេធី��កាារមេនុំះ» 
មេ��មបីប់�ា��មិនុំក្រុតឹមដែតកាារកាាច់នុំិងឲ្យយនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងប់ុុមេណាាាះមេទ ដែតក្នុ៏ប់�ា��ទាាំងកាារទទួ� 
នុំិងកាារឲ្យយ�រ ឬអរក្រុ�ះគុ���់ក្រុ�ះ ស្ទំរាាប់់អ�ីដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំបាានុំទទួ� នុំិងប់នុំីទទួ��ីក្រុ�ះ 
ក្នុុ�ងកាារប់មេងក�ត កាារមេលាាះបាាប់ នុំិងកាារដែញឹក្នុជាាប់រិស្ទុទធ។ 

9 មេស្ទៀវមេ�ាចំមេរៀងមេមថូូឌីីស្ទទ  (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. 

10 THM, “Background,” 4.

11 THM, “The basic pattern of worship,” 18.
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ក្នុុ�ងកាារទទួ� នុំិងកាារឲ្យយ�រ (កាារអរក្រុ�ះគុ�) មេយូ�ងមេរៀប់តុ នុំិងខ្លះះ�នុំមេយូ�ង មេ��មបី
ទទួ�អំមេណាាយូដែ��ក្រុ�ះក្រុប់ទាានុំ មក្នុមេយូ�ង ក្នុុ�ងក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ។ មយុ�ង មេនុំះជាាកាាមេរៀប់ចំតុ 
�ូច ដែ��មេយូ�ងមេរៀប់ចំតុបាាយូមេយូ�ងដែ�រ។ មយុ�ងមេទៀត កាារមេរៀប់ចំមេនុំះ ទាាក្នុ់ទងនុំិងកាារមេរៀប់ចំ
ចិតីគំនុំិតរប់ស្ទ់មេយូ�ង មេ��មបីឲ្យយមេយូ�ង�ឹងថាាក្រុ�ះក្រុគីស្ទទម្ចាានុំវតីម្ចាានុំជាាមួយូមេយូ�ង ក្នុុ�ងកាារដែ��
មេយូ�ង ទទួ�នុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង ជាាមួយូអុក្នុ�ណៃទ។

ក្នុុ�ងកាារកាាច់នុំិងកាារឲ្យយ (កាារក្រុប់ក្នុប់) មេយូ�ងក្រុប់ឈមជាាមួយូកាារអនុំុវតីណៃនុំកាារកាាច់នុំំប់ុ័ង មេ��មបី
ដែចក្នុចាាយូជាាមួយូអុក្នុ�ណៃទ។ មេយូ�ងនុំឹក្នុចាាំថាា មេ��ដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវកាាច់នុំំប់ុ័ង ដែ��
ម្ចាានុំនុំ័យូ�ូចជាា កាារកាាច់រូប់កាាយូក្រុទង់ស្ទក្រុម្ចាាប់់�ិ��មេលាាក្នុ ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ ប់នុំីក្រុប់ទាានុំរូប់កាាយូ
ដែប់ក្នុបាាក្នុ់មេនុំះ��់មេយូ�ង  ស្ទំរាាប់់មេក្រុបាាស្ទមេយូ�ង នុំិងមេក្រុបាាស្ទ�ិ��មេលាាក្នុឲ្យយបាានុំជាា។

ក្នុុ�ងកាារអរក្រុ�ះគុ� នុំិងកាារក្រុប់ក្នុប់ មេយូ�ងចូ�រួមជាាមួយូកាារង្ហាារណៃនុំកាារមេរៀប់ចំតុ នុំិងមេធី��ឲ្យយ 
អុក្នុ�ណៃទអាាចចូ�រួមទទួ�អាាហាារមេនុំះបាានុំដែ�រ។ មេយូ�ងក្នុ៏ចូ�រួមជាាមួយូកាារង្ហាារដែ�ុក្នុមេទវ
សាាក្រុស្ទី ក្នុុ�ងកាារអរក្រុ�ះគុ� ដែ��រំ�ឹក្នុមេយូ�ង�ីអ�ីដែ��ក្រុ�ះប់នុំីមេធី��ជាាមួយូមេយូ�ង នុំិងស្ទក្រុម្ចាាប់់
មេយូ�ង។ កាារង្ហាារមេទវសាាក្រុស្ទីមេនុំះ នាំាំមេ�ាកាានុំ់កាារក្រុប់ក្នុប់ជាាមួយូក្រុ�ះ នុំិងជាាមួយូអុក្នុ�ណៃទ ដែ��
ក្រុ�ះមេ�ាមេយូ�ងឲ្យយដែចក្នុរំដែ�ក្នុអាាហាារក្រុប់ចាាំណៃថូៃ��់អុក្នុដែ��ក្រុតូវកាារប់ំ�ុត។

 



13

កា�រអរព្រះពិះគុណ 

មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំអរក្រុ�ះគុ�ក្នុុ�ងក្នុមះវិធីី �ាក្នុយមេ�ជំយនុំិងតុ ក្រុតូវបាានុំមេ�ាមេ�ះាះថាា កាារ
អរក្រុ�ះគុ� ឬមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ Eucharist.12

កាារអរក្រុ�ះគុ� ប់ង្ហាាាញឹ�ីកាារយូ�់អំ�ីក្រុ�ះក្រុត័យូឯក្នុ។ មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំទាាំងមូ� គឺជាាកាារ
អរក្រុ�ះគុ� ចំមេ�ាះក្រុ�ះវប់ិតាា។ កាារអរក្រុ�ះគុ�មេនុំះក្នុ៏ម្ចាានុំប់�ា��កាារនុំឹក្នុចាាំ�ីអ�ីដែ��ក្រុ�ះ
បាានុំមេធី��ក្នុុ�ងក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ នុំិងកាារទូ���់ក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ ចំមេ�ាះអំមេណាាយូទាានុំ
ទាាំង�ីរ គឺនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ នុំិងស្ទហគមនុំ៍ទាាំងមូ�ក្រុប់មូ��ី�ំគ្នាុាជំុំវិញឹតុ
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។13

ទក្រុមង់ក្រុ�ះក្រុត័យូឯក្នុមេនុំះ�ី�់ឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំូវឱកាាស្ទស្ទំរាាប់់អរក្រុ�ះគុ� មេ��មបីនុំឹក្នុចាាំ�ី
ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ នុំិងទូ�អង�រ��់ក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ។ វាាជាាស្ទំមេ�ងណៃនុំកាារក្រុប់ក្នុប់ជាាមួយូ
ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ជាាមួយូអុក្នុជំិតខាាង នុំិងជាាមួយូ�ិ��មេលាាក្នុ។ វាាក្នុ៏រំ�ឹក្នុមេយូ�ងដែ�រថាា អាារហាារ�៏
ប់រិស្ទុទធមេនុំះ គឺជាារស្ទ់ជាាតិដែ��មេយូ�ងនុំឹងទទួ� មេ��មេយូ�ងចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីីជំប់់មេ�ៀងរប់ស្ទ់
ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទមេ�ានុំគរថាានុំស្ទួគ៌។

គមេក្រុម្ចាាងណៃនុំក្នុមះវិធីីអរក្រុ�ះគុ�ម្ចាានុំ៥ដែ�ុក្នុ14៖

១ កាារចាាប់់មេ�ី�មស្ទនុំទនាំា

២ កាារអរក្រុ�ះគុ���់ក្រុ�ះ

៣ កាារនុំឹក្នុចាាំ�ីក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ

៤ កាារទូ�អង�រ��់ក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ

៥ កាារស្ទរមេស្ទ�រ�ំមេក្នុ�ងប់�ាប់់

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

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

14 THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 21.
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កា�រចា�ប់់លៀ�ី�មស់ន័ូនា�
ក្នុមះវិធីីអរក្រុ�ះគុ�ចាាប់់មេ�ី�មមេដាាយូកាារចាាប់់មេ�ី�មស្ទនុំទនាំា រវាាងក្រុគូគង្ហា�ា� នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ៖

ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់គង់មេ�ាជាាមួយូអុក្នុ

ក្រុទង់ក្នុ៏គង់មេ�ាជាាមួយូអុក្នុដែ�រ

ស្ទូមមេប់�ក្នុចិតីមេលាាក្នុអុក្នុ

មេយូ�ងទាាំងអស្ទ់គ្នាុាស្ទូមមេប់�ក្នុ�ួងចិតីស្ទំរាាប់់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់

ស្ទូមមេយូ�ងអរក្រុ�ះគុ���់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ជាាក្រុ�ះណៃនុំមេយូ�ង

មេនុំះជាាកាារក្រុតឹមក្រុតូវដែ��មេយូ�ងអរក្រុ�ះគុ� នុំិងស្ទរមេស្ទ�រក្រុ�ះអងគ15

កាារស្ទនុំទនាំាមេនុំះម្ចាានុំអតាក្រុប់មេយ៉ាាជំនុំ៍មួយូចំនុំួនុំ។ វាាចាាប់់មេ�ី�មមេដាាយូកាារសា�ាគមនុំ៍រវាាង 
ក្រុគូគង្ហា�ា� នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ដែ��មេយូ�ងយ៉ាាងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មក្នុគង់ជាាមួយូមេយូ�ង មេហ�យូក្រុប់ទាានុំ�រ
��់មេយូ�ងក្នុុ�ងមេ��ដែ��មេយូ�ងជំុំគ្នាុាក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ កាារ�ះងមេ�ះ�យូប់នាំទាប់់ប់ង្ហាគាប់់ឲ្យយមេយូ�ង
មេរៀប់ចំចិតីរប់ស្ទ់មេយូ�ង។ មេយូ�ងថា�ាយូចិតី នុំិងគំនុំិតរប់ស្ទ់មេយូ�ង ស្ទំរាាប់់មេផ្តាីាតមេ�ាមេ��មេស្ទចក្នុីី
ក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ។ កាារស្ទនុំទនាំាចុងមេក្រុកាាយូស្ទំខាានុំ់ណាាស្ទ់ មេក្រុ�ាះវាារំ�ឹក្នុថាា កាារអរក្រុ�ះគុ�
ដែ��ក្រុគូគង្ហា�ា�បាានុំមេធី�� មិនុំជាារប់ស្ទ់គ្នាាត់ដែតម្ចាុាក្នុ់មេទ ប់ុុដែនុំីក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាាំងមូ�ជាាអុក្នុមេធី��។

កា�រអរព្រះពិះគុណ
ដែ�ុក្នុទី�ីរណៃនុំកាារអធីិសាាានុំមេនុំះ គឺជាាកាារអរក្រុ�ះគុ�ចំមេ�ាះក្រុ�ះវប់ិតាា។ ក្រុតង់មេនុំះមេយូ�ងនុំឹក្នុចាាំ�ី
មេស្ទចក្នុីីស្ទមេក្រុង្ហាាគះរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្នុុ�ងក្រុប់វតីិសាាក្រុស្ទី។ ជាា�ិមេស្ទស្ទមេយូ�ងចាាំ�ីកាារប់មេងក�តរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ 
មេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាាារប់ស្ទ់ នុំិងមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់មិនុំមេចះក្រុប់ួ�ដែក្រុប់រប់ស្ទ់ក្រុទង់ ក្នុុ�ងមេ��ដែ��មនុំុស្ទី
មិនុំមេសាះាះក្រុតង់ ទាាំងកាាររំមេដាាះមេចញឹ�ីទាាស្ទភាា� នុំិងកាារដែថូរក្នុាររប់ស្ទ់ក្រុ�ះតាាមរយូ�ក្រុ�ះប់នុំទ�� 
នុំិង�ួក្នុមេហាារាា។ ដែ�ុក្នុមេនុំះប់�ាប់់មេដាាយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេក្រុចៀងមេ�ះ�យូតប់ «ប់រិស្ទុទធ ប់រិស្ទុទធ ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់
ប់រិស្ទុទធ ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់�៏ម្ចាានុំអំណាាច នុំិងក្រុ�ះមេចសាីា...» ប់ទចមេក្រុមៀងស្ទរមេស្ទ�រខ្លះះីមួយូមេនុំះ គឺជាា
ប់ទស្ទរមេស្ទ�ររប់ស្ទ់មេទវតាាណៃនុំក្រុ�ះជំុំវិញឹប់�ះ័ងគរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ដែ��ម្ចាានុំដែចងក្នុុ�ងគមីីមេអសាាយូ ជំំ�ូក្នុ៦
។ វាាក្នុ៏�ូចជាាកាារសា�ាគមនុំ៍ចំមេ�ាះ�ំមេ��រយ៉ាាងចូ�មក្នុ ក្នុុ�ងទំនុំុក្នុ�ំមេក្នុ�ង១១៨៖២៦ ដែ��
ហ��ងមនុំុស្ទីសា�ាគមនុំ៍ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវចូ�ក្រុក្នុុងមេយូរូសាា�ឹម (ម្ចាុាថាាយូ ២១៖៩; ម្ចាុាក្នុុស្ទ ១១៖៩)
។ ចំមេរៀងស្ទរមេស្ទ�ររប់ស្ទ់មេយូ�ងចូ�រួមជាាមួយូ�ួក្នុមេទវតាា នុំិងហ��ងមនុំុស្ទីទាាំងមេនាំាះ។

15 “A Service of Word and Table I” in The United Methodist Hymnal, 9.
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កា�រន័ឹកចា�ំ
វគគទីប់ីណៃនុំមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំដែប់រកាារមេផ្តាីាតអាារមះ�៍រប់ស្ទ់មេយូ�ងចំមេ�ាះកាារង្ហាារ នុំិង�នុំធក្នុិចារប់ស្ទ់
ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ នុំិងម្ចាានុំទាាំងកាារ�ិ��៌នាំា។16 ក្នុុ�ងវគគមេនុំះ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំឹក្នុចាាំ�ី�ំ�ឹង�អណៃនុំកាារ
រំមេដាាះ មេស្ទរីភាា� នុំិងកាារមេក្រុបាាស្ទឲ្យយជាា ដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវអធីិប់ាយូ។ (មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំមេនុំះ
ម្ចាានុំក្នុុ�ងគមីីរមេអសាាយូ ៦១៖១ នុំិង �ូកាា ៤៖១៨-១៩)។ មេយូ�ងចាាំថាា ក្នុុ�ងកាារឈឺចាាប់់ 
ស្ទុគត នុំិងរស្ទ់មេ��ងវិញឹរប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ មេយូ�ងបាានុំរំមេដាាះ�ីទាាស្ទភាា�ចំមេ�ាះអំមេ��បាាប់ នុំិង
មេស្ទចក្នុីីសាះាប់់ មេហ�យូទទួ�បាានុំមេស្ទរីភាា�ស្ទំរាាប់់ជំីវិតក្នុុ�ងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ មេគ្នាា�គំនុំិតមេនុំះ
ប់ង្ហាាាញឹ�ីកាារតាាំងចិតីក្រុប់វតីិសាាក្រុស្ទី ចំមេ�ាះមេប់ស្ទក្នុក្នុមះក្នុុ�ង�ិ��មេលាាក្នុ។17 ដែ�ុក្នុមេនុំះជាាទូមេ�ា
ក្រុតូវបាានុំមេរៀប់រាាងមេ��ងស្ទំរាាប់់ប់ង្ហាាាញឹមេគ្នាា�គំនុំិតមួយូចំនុំួនុំដែ��ទាាក្នុ់ទងនុំិងរ�ូវកាា�
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ �ូចជាាក្នុំមេ��តក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ ក្នុុ�ងស្ទុ�ក្នុស្ទត� ឬ៤០ណៃថូៃក្នុុ�ងវាា�រមេហាាសាាានុំ។ កាារចង់ចាាំ
ក្នុិចាកាារអសាាារយរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ មេយូស្ទូូវ នុំិង�ង្ហា�ាយូរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទស្ទំរាាប់់មេយូ�ង 
មេហ�យូមេយូ�ងចូ�រួមក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិង�ី�់ខ្លះះ�នុំមេយូ�ងក្នុុ�ងកាារស្ទរមេស្ទ�រ�ំមេក្នុ�ង នុំិងកាារ
អរក្រុ�ះគុ�។ ដែ�ុក្នុមេនុំះប់�ាប់់មេដាាយូកាារក្រុប់កាាស្ទរួមរប់ស្ទ់ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ឬចំមេរៀងស្ទរមេស្ទ�រ ដែ��
មេយូ�ងក្រុប់កាាស្ទមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿរប់ស្ទ់មេយូ�ង នុំិងមេស្ទចក្នុីីស្ទងឹឹមជាាក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ «ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទបាានុំ
ស្ទុគត ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទបាានុំរស្ទ់មេ��ងវិញឹ ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទនុំឹងយ៉ាាងមក្នុវិញឹមីងមេទៀត»

កា�រអំពា�វនា�វ
ដែ�ុក្នុទីប់ួនុំណៃនុំមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ អមេ�ើ�ញឹវតីម្ចាានុំ នុំិងអំណាាចក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ មក្នុចំមេ�ាះ
ចំ�ិតនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង នុំិងស្ទំរាាប់់ស្ទហគមនុំ៍ដែ��ក្នុំ�ុងមេ�ាជំុំវិញឹតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ក្នុុ�ងអំណាាច
ណៃនុំក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ ចំ�ិតនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ កាះាយូជាារូប់កាាយូ នុំិងមេលាាហិត
ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ �ូចដែ��មេយូ�ងកាះាយូជាារូប់កាាយូរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទស្ទំរាាប់់�ិ��មេលាាក្នុ។18 ចូ�រួម
ជាាមួយូក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងជាាមួយូគ្នាុាក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់ នុំិងអំណាាចរប់ស្ទ់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេយូ�ង
ក្រុតូវបាានុំ�ី�់ឲ្យយនុំូវភាារ�ក្នុិចាក្នុុ�ងកាារនាំាំ�ំ�ឹង�អណៃនុំមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេ�ាកាានុំ់
�ិ��មេលាាក្នុ។

16 ស្ទូមមេម��ទំ�័រទី៨ខាាងមេ��។ Also see THM, “The Meaning of Holy Communion,” 8. 

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

18 THM, “The Meaning of Holy Communion,” 9.
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ចំលៀរៀងស់រលៀស់�រ
ដែ�ុក្នុទីក្រុបាាំ ដែ��ជាាដែ�ុក្នុប់�ាប់់ ប់�ាប់់មេដាាយូកាារមេក្រុចៀងស្ទរមេស្ទ�រ ប់�ាប់់មេដាាយូកាារ
អរក្រុ�ះគុ� �ូចកាា�ចាាប់់មេ�ី�ម។ មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ ប់�ាប់់មេដាាយូកាារស្ទរមេស្ទ�រ នុំិងកាារ
អរក្រុ�ះគុ�ចំមេ�ាះ ក្រុ�ះក្រុត័យូឯក្នុ៖ ក្រុ�ះវប់ិតាា ក្រុ�ះរាាជំយប់ុក្រុតាា នុំិងក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ។ 
មេយូ�ងប់�ាប់់កាារអធីិសាាានុំ មេដាាយូ�ី�់ក្រុ�ះក្នុិតីិយូស្ទ ស្ទិរីរុងមេរឿង នុំិងកាារស្ទរមេស្ទ�រ��់
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះកាារទាាំងអស្ទ់មេនុំះមេដាាយូ�ាក្នុយថាា «អាាដែមនុំ»។ មេនុំះ
ប់ញ្ញាើាក្នុ់ថាា កាារទាាំងអស្ទ់មេនុំះក្រុតូវបាានុំ អធីិសាាានុំមេដាាយូមេ�ះាះមេយូ�ងផ្តាទា�់។ �ាក្នុយថាា «អាាដែមនុំ
» គឺជាា�ាក្នុយមួយូដែ��ម្ចាានុំនុំ័យូថាា «បាាទ/ចាាស្ទ ស្ទំរាាប់់មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំមេនុំះ។»19

ស់ំន័ួរអំពិីកា�រអធីិសាា�ន័
អរព្រះពិះគុណ

ស់ំ៖   ក្នុមះវិធីីមេយូ�ងមិនុំម្ចាានុំមេ��ក្រុគប់់ក្រុគ្នាានុំ់ស្ទំរាាប់់មេធី��តាាម�ិធីីកាារទាាំងមូ�ណៃនុំ�ិធីី
    មេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេទ។ មេត�ម្ចាានុំ�ិធីីអរក្រុ�ះគុ�ណាាដែ��ខ្លះះី ជាាងមេនុំះមេទ?

ចំ៖  ភាាគមេក្រុច�នុំ មេយូ�ងជាាក្រុគូគង្ហា�ា� ដែតងដែតម្ចាានុំស្ទម្ចាីាធីចង់មេធី��អ�ីឲ្យយឆ្នាំាប់់ មេហ�យូ
 ម្ចាានុំក្រុប់ស្ទិទធភាា�។ ដែតកាារដែ��មេយូ�ងរស្ទ់មេ�ាក្នុុ�ងអាាថូក្នុំបាាំងមេនុំះ មេ��មេវលាាមិនុំ

គួរណាាម្ចាានុំសាារ�ស្ទំខាានុំ់ជាាង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេទ។20 ក្នុមះវិធីីក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិង
តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទI់II មិនុំដែមនុំជាា «�ិធីីខ្លះះី»។ (ស្ទូមចំណាាំថាា ក្នុមះវិធីីក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុ
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទI់II មិនុំដែមនុំជាា «�ិធីីខ្លះះី» ដែតវាា�ី�់ជាាគមេក្រុម្ចាាងស្ទំរាាប់់មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ 
មេដាាយូម្ចាានុំ�ាក្នុយជំំនុំួយូ ស្ទំរាាប់់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ�ះ�យូតប់។) មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំមេនុំះខ្លះះី ប់ុុដែនុំីវាា
មេ�ាដែតម្ចាានុំ «កាារស្ទនុំទនាំា, កាារអរគុ�ចំមេ�ាះក្នុិចាកាារអសាាារយ រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ នុំិងមេស្ទចក្នុីី
ស្ទមេ�ង្ហាគាះតាាមរយូ�ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ, កាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីអាាហាារក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់, 
កាារក្រុប់កាាស្ទ�ីក្នុិចាកាាររប់ស្ទ់ក្រុ�ះវិញ្ញាាា�, នុំិងប់�ាប់់មេដាាយូកាារស្ទរមេស្ទ�រ ក្រុ�ះក្រុត័យូ
ឯក្នុ។»21 ប់ុុដែនុំី ក្នុុ�ងមេស្ទៀវមេ�ា The Worship Resources of The United Methodist 

Hymnal មេលាាក្នុ Hoyt Hickman បាានុំស្ទរមេស្ទរថាា ក្រុគូគង្ហា�ា�ដែ��មេក្រុជំ�ស្ទមេរ�ស្ទមេក្រុប់�
ក្នុមះវិធីី ក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទI់II គួរ «�ិចាារណាាមេដាាយូក្រុប់ុងក្រុប់យូតុ័ មេហ�យូ

19 THM, “The Whole Assembly,” 20.

20 Living into the Mystery, 8.

21 THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 21.
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មេរៀប់ចំម្ចាាតិកាារណៃនុំក្នុមះវិធីីអរក្រុ�ះគុ�» �ូចដែ��ម្ចាានុំ «មេរៀប់រាាប់់�ីកាារយូ�់រប់ស្ទ់
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ីក្នុិចាកាារអសាាារយរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទមេយូស្ទូូវ នុំិងអតានុំ័យូណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។»22 ចុងមេក្រុកាាយូ «មេលាាក្នុអ�ិបាា� ក្រុគូគង្ហា�ា� នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុតូវមេក្រុប់�
ក្នុមះវិធីី ក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្នុុ�ងមេស្ទៀវមេ�ាចំមេរៀងយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ នុំិង
មេស្ទៀវមេ�ាថា�ាយូប់ងគំ។ កាារមេក្រុប់�មេស្ទៀវមេ�ាទាាំងមេនុំះមេដាាយូកាារយូ�់�ឹង មេធី��ឲ្យយមេយូ�ង
អាាចប់ំមេ�ញឹមេស្ទចក្នុីីក្រុតូវកាារតាាមប់រិប់ទ នុំិង�ំដាាប់់�ំមេដាាយូ ដែ��ប់ង្ហាាាញឹ�ី
សាាមគគីភាា�រប់ស្ទ់មេយូ�ង នុំិងកាារជំួយូគ្នាុាមេ�ាវិញឹមេ�ាមក្នុ។»23

ស់ំ៖   មេត�មេ��ណាាដែ��ក្រុគូគង្ហា�ា�កាាច់នុំំប់ុ័ង? មេ�ាមេ��ដែ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវម្ចាានុំ  
  ប់នុំទ���ីនុំំប់ុ័ង ឬមេ��មេក្រុកាាយូ? មេហតុអី�?

ចំ៖  �ិធីីកាារទាាក្នុ់ទងនុំិងស្ទក្នុមះភាា�អុក្នុមេរៀប់ចំក្នុមះវិធីី ម្ចាានុំក្នុុ�ងមេស្ទៀវមេ�ាយូូណៃ�ធីីត  
 មេមថូូឌីីស្ទទ (ទំ�័រ១១) នុំិងមេស្ទៀវមេ�ាថា�ាយូប់ងគំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ (ទំ�័រ៣៧   
 នុំិង ៣៩) ប់ង្ហាាាញឹថាា នុំំប់ុ័ងក្រុតូវបាានុំកាាច់ប់នាំទាប់់�ីកាារអរក្រុ�ះគុ� នុំិង   
 កាារអធីិសាាានុំតាាមក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។

 
     វាាតាាមក្រុ�ះគមីីរមេក្រុ�ាះវាា�ី�់តំណៃ���់គំរូប់ួនុំក្រុជំុង៖ យូក្នុ ឲ្យយ�រ កាាច់ នុំិងឲ្យយ ដែ��

ម្ចាានុំដែចងក្នុុ�ងគមីីរ ១ក្នុូរិនុំថូូស្ទ។24 ក្នុុ�ងកាារមេរៀប់ចំតុស្ទំរាាប់់ក្នុមះវិធីី មេយូ�ងម្ចាានុំនំុំប់ុ័ង 
នុំិងក្រុសាាទំ�ាំងបាាយូជំូ មេទាាះជាាក្រុគ្នាានុំ់ដែតក្រុគប់ នុំំប់ុ័ង នុំិងក្រុសាាទំ�ាំងបាាយូជំូ ឬនាំាំវាា
ចូ�មក្នុ ជាាចំដែ�ក្នុណៃនុំកាារថា�ាយូ�ង្ហា�ាយូ។ ប់នាំទាប់់មក្នុមេយូ�ងឲ្យយ�រ មេហ�យូ
អរក្រុ�ះគុ� ស្ទំរាាប់់អំមេណាាយូទាានុំទាាំងមេនុំះ។ មេយូ�ងកាាច់នុំំប់ុ័ង ប់នាំទាប់់�ី
អរក្រុ�ះគុ� មេ��មបីឲ្យយអំមេណាាយូទាានុំមេនុំះបាានុំ��់ស្ទហគមនុំ៍ដែ�រ។ មេយូ�ងយូក្នុ 
មេ��មបីបាានុំ�រ មេយូ�ងកាាច់ មេ��មបីឲ្យយ។

 
  កាារមេធី��ប់នាំទាប់់�ី�ិធីីអរក្រុ�ះគុ� វាាក្រុស្ទួ�អនុំុវតី មេក្រុ�ាះវាាជំួយូឲ្យយមេយូ�ងមេផ្តាីាត  

 អាារមះ�៍មេ��កាារអធីិសាាានុំ ជាាជាាងកាារមេម��ស្ទក្នុមះភាា�រប់ស្ទ់អុក្នុ�ឹក្នុនាំា ំ  
 ក្នុមះវិធីី។

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

23 THM, “The ritual of the church,” 24.

24 THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 21; The United Methodist Book of 
Worship (Nashville: United Methodist Publishing House, 1992), 27-29. 
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ម្ចា�ន័អីលៀក�ត្ថលៀ��ង? 

តាាមរយូ�កាារដែចក្នុនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង មេយូ�ងទទួ�បាានុំប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្នុុ�ង
ក្នុំរិតក្រុគឹះ�ំប់ូង វតីម្ចាានុំរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងកាារក្រុប់ក្នុប់ជាាមួយូអុក្នុជំិតខាាង។ នុំំប់ុ័ងនុំិង
ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ ក្រុតូវបាានុំនាំាំមក្នុកាានុំ់តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេហ�យូស្ទហគមនុំ៍ចូ�រួមអាាហាារប់រិស្ទុទធ
។ (មេយូ�ងក្នុត់ស្ទម្ចាគា�់ក្រុតង់មេនុំះថាា «ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ីមេ��ម នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំអនុំីរនុំិកាាយូ មេក្រុប់�ក្រុសាាទំ�ាំងជំូ 
ក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។»25 មេទាាះប់ីជាាគ្នាះានុំកាារហាាមក្រុបាាមណាាមួយូទាាក្នុ់ទងនុំិងក្រុសាាទាាំ
�ាំងបាាយូជំូ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ មេក្រុប់�ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ។) មេនុំះជាាប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍
ដែ��មេយូ�ងម្ចាានុំជំួយូក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ នុំិងជាាមួយូអុក្នុ�ណៃទតាាមរយូ�ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ។ 
ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍មេនុំះឲ្យយមេយូ�ងសាគា�់មេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់ មេស្ទចក្នុីីមេមតាីា នុំិងក្រុ�ះគុ�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ 
មេទាាះប់ីជាាមេយូ�ងមិនុំអាាច�នុំយ�់ ថាាកាារទាាំងមេនុំះមេក្នុ�តមេ��ងយ៉ាុាងមេមុចក្នុ៏មេដាាយូ។26 

ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះតាាមរយូ��ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ នុំិងតាាមរយូ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ កាារអាានុំក្រុ�ះគមីីរ 
កាារអធីិសាាានុំ តមអាាហាារ នុំិងកាារក្រុប់ក្នុប់គ្នាុាជាាមួយូក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ 
បាានុំនាំាំឲ្យយយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទមេ�ា�ីកាារអនុំុវតីនុំ៍មេនុំះជាាវិធីីណៃនុំ
ក្រុ�ះគុ�។ ម្ចាានុំនុំ័យូថាា កាា�ដែ��ក្រុទង់អាាចមេ�ាងមក្នុរក្នុមេយូ�ង
មេដាាយូគ្នាះានុំក្នុំ�ត់ កាារទាាំងមេនុំះគឺជាាវិធីីតាាំង�ីមេ��មមេរៀងមក្នុ ស្ទំរាាប់់
រាាក្រុស្ទីរប់ស្ទ់ក្រុ�ះទទួ�បាានុំប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំក្រុ�ះគុ�។27

មេទាាះប់ីជាាវាា�ប�ងឲ្យយមេយូ�ងមេជំឿថាា ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍មេនុំះជាាអ�ីដែ��ក្រុ�ះ
ក្រុប់ទាានុំមក្នុមេយូ�ង មេលាាក្នុចនុំ មេវស្ទះី ដែតងដែតរំ�ឹក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេមថូូឌីីស្ទទ
ថាា ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំក្រុ�ះគុ�មេនុំះ �ឹងដែ�អក្នុមេ��អំមេណាាយូទាានុំ
រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ នុំិងកាារមេ�ះ�យូតប់រប់ស្ទ់មេយូ�ង មេដាាយូមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។ មេយូ�ង
អាាចនុំិយ៉ាាយូមយុ�ងមេទៀតថាា ក្នុុ�ងមេ��ដែ��ក្រុ�ះអមេ�ើ�ញឹមេយូ�ងចូ�ក្នុុ�ង�ិធីីជំប់់មេ�ៀង 
កាារចូ�រួមរប់ស្ទ់មេយូ�ងវាាអាាក្រុស្ទ័យូកាារដែ��មេយូ�ងទទួ�កាារអមេ�ើ�ញឹមេនាំាះ។28

មេលាាក្នុមេវស្ទះីមេជំឿថាា អតាក្រុប់មេយ៉ាាជំនុំ៍ណៃនុំកាារចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ម្ចាានុំ�ីរយ៉ាុាង៖ 

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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អំមេ��បាាប់រប់ស្ទ់មេយូ�ងក្រុតូវបាានុំអត់មេទាាស្ទ នុំិងមេយូ�ងម្ចាានុំក្នុំឡាាំងក្នុុ�ងកាារស្ទ់មេ�ាជំីវិតជាាក្រុគីស្ទទប់រិ
ស្ទទទ។29 មេគ្នាា�គំនុំិតណៃនុំកាារអត់មេទាាស្ទ នុំិងក្នុំឡាាំង ប់នុំីជាាកាារស្ទំខាានុំ់ស្ទំរាាប់់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូ
ឌីីស្ទទស្ទ��ណៃថូៃ ស្ទំរាាប់់កាារយូ�់�ី�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ប់ុុដែនុំី�ូចដែ��មេយូ�ងបាានុំមេ��ញឹក្នុុ�ង
កាារ�នុំយ�់ណៃនុំ�ិធីីអរក្រុ�ះគុ� មេគ្នាា�គំនុំិតទាាំងមេនុំះម្ចាានុំ�ំមេ��រកាារទាាំងក្នុំរិតផ្តាទា�់ខ្លះះ�នុំ នុំិង
ស្ទងគម។ តាាមរយូ�អាាហាារប់រិស្ទុទធមេនុំះ មេយូ�ងម្ចាានុំទំមេនាំារមេ�ាកាានុំ់�ួងចិតី នុំិងជំីវិតប់រិស្ទុទធ។

មេយូ�ងមិនុំក្រុគ្នាានុំ់ដែតទទួ�កាារអត់មេទាាស្ទនុំិងក្នុំឡាាំងជាាប់ុគគ�ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿមេទ ដែតមេយូ�ងក្នុ៏
ទទួ�អំមេណាាយូទាានុំទាាំងមេនុំះជាាស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។ ក្នុុ�ងកាារអរក្រុ�ះគុ� មេយូ�ងចាាំ
ថាាក្រុ�ះជាាម្ចាាាស្ទ់បាានុំមេ�ាងចាាប់់ស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ តាាមរយូ�ក្រុប់វតីិមនុំុស្ទីមេលាាក្នុ 
ជាាមួយូនុំិង�ាក្នុយណៃនុំកាារស្ទមេ�ង្ហាគាះ នុំិងកាារយូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់ (ឧទាាហរ�៍ មេអសាាយូ ៤០៖១
-១១)។

មេយូ�ងចាាំថាា ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវនាំាំ�ួក្នុស្ទិស្ទីរប់ស្ទ់ក្រុទង់មក្នុមេជំ�ង�ុំមេ�ាកាា�ីមេ� នុំិងក្នុុ�ងប់នុំទប់់ខាាងមេ�� 
មេ��មបីរួមអាាហាារជាាមួយូគ្នាុា។

មេយូ�ងក្នុ៏ចាាំដែ�រថាាគឺជាាមួយូនុំិង�ួក្នុស្ទិស្ទីដែ��ម្ចាានុំកាារ�័យូខាះាចប់នាំទាប់់�ីក្រុ�ះក្រុគីស្ទទម្ចាានុំក្រុ�ះជំ
នុំុរស្ទ់មេ��ងវិញឹ (យូុូហាានុំ ២០៖១៩-២៣) នុំិងជាាមួយូស្ទហគមនុំ៍ចំរុះជាាតិសាាស្ទនុំ៍មេ�ាទីក្រុក្នុុង
មេយូរូូសាា�ឹមក្នុុ�ងណៃថូៃប់ុ�យទី៥០ (ក្នុិចាកាារ ២៖១-៤២) ដែ��ក្រុ�ះចាាក្នុ់ប់ងា�រក្រុ�ះវិញ្ញាាា�
ប់រិស្ទុទធណៃនុំកាារ អត់មេទាាស្ទ នុំិងអំណាាច។ ក្នុំលាាំងដែ��មេយូ�ងទទួ�ក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ 
គឺជាាក្នុំលាាំងណៃនុំស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។ ក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធបាានុំប់ងា�រមេ��នុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ
�ាំងបាាយូជំូ នុំិង��់ស្ទហគមនុំ៍ដែ��ក្រុប់ជំុំគ្នាុា ដែ��មេយូ�ងក្រុគប់់គ្នាុាជាារូប់កាាយូណៃនុំក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ
ស្ទំរាាប់់�ិ��មេលាាក្នុ នុំិងមេយូ�ងជាា�នុំធក្នុិចានុំិងកាារប់ំមេរ�ក្នុុ�ង�ិ��មេលាាក្នុ។

29 THM, “The issue of ‘unworthiness,’” 17-18.
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វត្ថីម្ចា�ន័ពិិត្ថរប់ស់់ព្រះពិះព្រះគីស់ូ

ស្ទំនុំួរមួយូណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ដែ��មេគស្ទួរតាាំង�ីស្ទម័យូមជំិិមស្ទម័យូ នុំិងស្ទម័យូ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុប់ូមេតស្ទីង់មេក្នុ�តមេ��ង គឺថាាមេត�វតីម្ចាានុំក្រុ�ះក្រុគីស្ទទម្ចាានុំទំនាំាក្នុ់ទំនុំងអ�ីជាាមួយូនុំំប់ុ័ង នុំិង
ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ។30 ចំមេ��យូស្ទំរាាប់់ស្ទំនុំួរណៃនុំក្រុ�ះវតីម្ចាានុំ�ិតរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទកុ្នុ�ងនុំំប់ុ័ងនុំិង
ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ វាាអាាក្រុស្ទ័យូមេ��ទស្ទីនុំ�វិទាស្ទម័យូមេនាំាះ។

មេលាាក្នុមេវស្ទះីទទួ�សាគា�់�ីសាារ�ស្ទំខាានុំ់ណៃនុំស្ទំនុំួរមេនុំះ ប់ុុដែនុំីគ្នាាត់ចង់�ី�់អ�ីដែ��ជាាក្នុ់ដែស្ទីង 
ជាាជាាងចំមេ��យូដែប់ប់ទស្ទីនុំ�វិជាើា។ គ្នាាត់ចង់ឲ្យយមេយូ�ងមេផ្តាីាតអាារមះ�៍មេ��ភាា��ិតណៃនុំវតីម្ចាានុំ
រប់ស្ទ់ក្រុ�ះគុ� ក្នុុ�ងក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ ក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ចំមេរៀងរប់ស្ទ់មេលាាក្នុ ឆ្នាំា� 
មេវស្ទះី «ជំមេក្រុ�ាណៃនុំមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ» �ី�់ជាាកាារស្ទមេងខប់ណៃនុំកាារមេ�ះ�យូតប់ នុំិងកាារ
មេ�ះ�យូណៃនុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទស្ទ��ណៃថូៃ។
 

ជំមេក្រុ�ាណៃនុំមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ
ក្រុ�ះគុ�ដែ��មិនុំអាាចវាាស្ទ់បាានុំ
ម្ចាានុំក្នុុ�ងនុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ�ាំបាាយូជំូ
ក្រុ�ះប់មេក្រុងៀនុំមេយូ�ង
នុំំប់ុ័ង ជាារូប់កាាយូក្រុទង់ដែ��ដែប់ក្នុបាាក្នុ់
ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូជាាមេលាាហិត
ប់ំមេ�ញឹ�ួងចិតីអុក្នុដែ��ក្រុស្ទឡាាញឹ់ក្រុទង់
ជាាមួយូនុំិងជំីវិតរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ។

30 THM, “The Presence of Christ,” 11-13. 
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ស្ទូមអុក្នុដែ��ឆ្នាំះាតបាានុំ�ឹង
រមេប់ៀប់ដែ��មេយូ�ងទទួ�ក្រុ�ះគុ�
ចំ�ិតនុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូបាានុំឲ្យយមក្នុមេយូ�ង
វាាមិនុំអាាច�ី�់ក្នុំឡាាំងមេទ
អុក្នុណាាអាាច�នុំយ�់កាារមេនុំះបាានុំ
មេត�មេគ្នាា�តំណៃ�បាានុំមក្នុ�ីណាា?
មេគ្នាា�តំណៃ��ិតជាាម្ចាានុំ
ដែតមេ�ា�ដែ��។

មេត�វិញ្ញាាា�មក្នុ�ីសាាានុំស្ទួគ៌មេក្នុ�តម្ចាានុំ
មេដាាយូសាារអាាហាារមេ�ាដែ�នុំ�ី
មេ�ស្ទជំើ�ដែ���ី�់មក្នុ�ីសាាានុំស្ទួគ៌
នុំិងប់រិមេភាាគនុំុំប់ុ័ង?
ស្ទួរក្រុបាាជាំារប់ស្ទ់ក្រុ�ះ
ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទដែ��បាានុំប់ំមេ�ញឹកាារមេនុំះ
មេទវតាាមេ�ាជំុំវិញឹមេអាាយូក្នុា�
មេ��មបីឲ្យយ�ឹងកាារទាាំងមេនុំះ។

ក្រុ�ះគុ�គឺ�ិតក្រុបាាក្នុ�
អក្នុប់បក្នុិរិយ៉ាាមិនុំ�ឹង
ស្ទូមជំួប់ទូ�ប់ងគំមេដាាយូវិធីីរប់ស្ទ់ក្រុទង់
មេហ�យូជំួយូឲ្យយទូ�ប់ងគំបាានុំ�អឥតមេខាាាះ
ស្ទូមឲ្យយទូ�ប់ងគំ�ះក្នុ់រស្ទ់ជាាតិអំណាាចសាាានុំស្ទួគ៌
ទូ�ប់ងគំមិនុំស្ទូមអ�ីមេក្រុច�នុំជាាងមេនុំះមេទ។
ស្ទូមក្រុទង់ក្រុប់ទាានុំ�រ
ឲ្យយទូ�ប់ងគំក្រុស្ទឡាាញឹ់នុំិងមេ�ញឹចិតី។31

ចំមេរៀងមេនុំះក្រុបាាប់់ថាា មេ��ដែ��មេយូ�ងប់នុំីមេធី��កាារយូ�់�ីវតីម្ចាានុំរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទមេ�ាមេ��តុ មេយូ�ង
ក្រុតូវយូ�់ឲ្យយចាស្ទ់ថាា�ីកាារដែ��ក្រុ�ះប់ង្ហាាាញឹក្រុ�ះគុ� នុំិងមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់ក្រុទង់។ វាា
ក្រុគប់់ក្រុគ្នាានុំ់មេហ�យូដែ��មេយូ�ង�ឹងថាា ក្នុុ�ងកាារទទួ�ចំ�ិតនុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ មេយូ�ង
បាានុំ�ះក្នុ់រស្ទ់ជាាតិណៃនុំមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះស្ទំរាាប់់មេយូ�ង កាារអត់មេទាាស្ទអំមេ��បាាប់ ជំីវិត
ដែ��បាានុំរីក្នុចំមេរ�នុំមេ��ងទាាំងអស្ទ់គ្នាុា នុំិងក្នុំឡាាំងណៃនុំកាារប់ំមេរ��ិ��មេលាាក្នុ។

31 Charles Wesley, “O the depth of love divine” in The United Methodist Hymnal, 627.  



22

អនកណា�អា�ចទទួ�? 

សាាក្នុីីណៃនុំស្ទហគមនុំ៍ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ�ំប់ូង ក្នុុ�ងគមីីរស្ទញ្ញាាាថូះី ប់ង្ហាាាញឹថាាអុក្នុដែ��មេ�ះ�យូតប់នុំិង
�ំ�ឹង�អរប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ ចាាប់់មេ�ី�មជំីវិតរប់ស្ទ់មេគក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ
តាាមរយូ��ិធីីក្រុជំមុជំ។32 មេនុំះកាះាយូជាាចំនុុំចចាាប់់មេ�ី�មចូ�ក្នុុ�ងជំីវិតណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ មេ��ចូ�ក្នុុ�ង
ស្ទហមគមនុំ៍តាាមរយូ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ ចូ�មេ�ាក្នុុ�ងកាារស្ទុគត នុំិងកាាររស្ទ់មេ��ងវិញឹរប់ស្ទ់
ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ �ួក្នុមេគទទួ� បាានុំកាារជំួយូ�ក្រុងឹងឲ្យយរីក្នុចំមេរ�មតាាមរយូ� «កាារប់មេក្រុងៀនុំ នុំិងកាារ
ក្រុប់ក្នុប់រប់ស្ទ់�ួក្នុសាាវក្នុី កាារកាាច់នុំំប់ុ័ង នុំិងកាារអធីិសាាានុំ» (ក្នុិចាកាារ ២៖៤២)។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ��ម 
�ិ��៌នាំាទំនាំាក្នុ់ទំនុំងរវាាង�ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ នុំិង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ជាាទំនាំាក្នុ់ទំនុំងរវាាង
ក្នុំមេ��ត នុំិងកាារក្រុទក្រុទង់ដែ��ចាាំបាាច់ស្ទំរាាប់់កាាររីក្នុចំមេរ�នុំប់នាំទាប់់�ីចាាប់់ក្នុំមេ��ត។ តាាមវិធីីមេនុំះ 
អាាហាារប់រិស្ទុទធគឺស្ទំរាាប់់ប់ញ្ញាើាក្នុ់�ីកាារអត់ មេទាាស្ទអំមេ��បាាប់ដែ��មេយូ�ងទទួ� នុំិងក្រុ�ះគុ�
ដែ��ក្រុ�ះប់នុំី�ី�់ឲ្យយមេយូ�ងក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ។ 

ក្នុុ�ងក្រុប់វតីិ នុំិងជំីវិតក្រុក្នុុមជំំនុំុំ �ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ ក្រុតូវបាានុំមេក្រុប់�ជាា�ិធីីនាំាំចូ�មក្នុកាានុំ់�ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។33 មេដាាយូកាារក្នុំ�ត់តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ស្ទំរាាប់់ដែតអុក្នុទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ  ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
ចង់ឲ្យយក្នុមះវិធីីមេនុំះគឺស្ទំរាាប់់ដែតអុក្នុដែ��ប់រិស្ទុទធ។ កាារក្នុំ�ត់មេនុំះក្នុ៏មេចញឹ�ីកាារយូ�់រប់ស្ទ់
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែ��ថាា វាាទាាមទាារឲ្យយម្ចាានុំកាារប់មេងក�តជំីវិតជាាក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទថូះី មុនុំមេ��ដែ��អុក្នុណាា
ម្ចាុាក្នុ់អាាចចូ�រួមក្រុប់ក្នុប់ក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែតងដែតផ្តាះាស្ទ់ប់ី�គំនុំិត ថាាគួរឲ្យយក្នុុម្ចាារដែ��
ទទួ� �ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ នុំិងអុក្នុដែ��ម្ចាានុំប់ញ្ញាាាខ្លះួក្នុា�ដែ��បាានុំទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ អាាច
ទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ឬអត់។ មេប់��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ ជាា�ិធីីស្ទំរាាប់់ចូ�ក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់  
មេនាំាះ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាាស្ទិទធិរប់ស្ទ់អស្ទ់អុក្នុដែ��បាានុំទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ មេទាាះប់ីមេគ
អាាយូុប់ុុនាំះានុំ មេហ�យូម្ចាានុំ�ិកាារភាា�ឬអត់។34 

មេប់�អ�ាឹង មេត��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ដែ��មេប់�ក្នុចំហរ ម្ចាានុំនុំ័យូ�ូចមេមីច? ច�នាំាមេមថូូឌីីស្ទទក្នុុ�ង
ក្រុប់មេទស្ទអង់មេគះស្ទមេ��ក្នុ�ំប់ូង នាំាំឲ្យយម្ចាានុំកាារ�ិបាាក្នុស្ទំរាាប់់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងកាារយូ�់�ីកាារអនុំុវតីនុំ៍
�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ មយុ�ងមេទៀត មនុំុស្ទីភាាគមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុប់មេទស្ទអង់មេគះស្ទបាានុំ
ទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុកាា��ីមេក្នុះង។ មេទាាះប់ីជាា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់គឺជាាស្ទិទធិរប់ស្ទ់មេគ ម្ចាានុំ
មនុំុស្ទីតិចណាាស្ទ់ដែ��ចូ�រួមក្នុុ�ង�ីធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ មេ��មបីមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះកាារមេនុំះ 

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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មេលាាក្នុមេវស្ទះី មេ��ក្នុទឹក្នុចិតីឲ្យយមេមថូូឌីីស្ទទទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ឲ្យយកាានុំ់ដែតញឹឹក្នុញាាប់់។35 
មយុ�ងមេទៀត មេលាាក្នុមេវស្ទះីយូ�់ថាា �ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុមិនុំបាានុំធាានាំាភាា�ប់រិស្ទុទធស្ទំរាាប់់អស្ទ់អុក្នុដែ��
ក្រុប់ជំុំគ្នាុាក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេទ។ មេ��មបីមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះកាារមេនុំះ មេលាាក្នុមេវស្ទះី បាានុំមេរៀប់ចំ
ឲ្យយ ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទភាំាក្នុ់មេ��ងចំមេ�ាះមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងក្នុុ�ងកាារចាាប់់ក្នុំមេ��តជាាថូះី
ក្នុុ�ងអំណាាចណៃនុំក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ។ វាាជាា�ស្ទី�តាាស្ទំរាាប់់អុក្នុដែ��ភាំាក្នុ់មេ��ងក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ
តាាមរយូ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែ��មេធី��ឲ្យយមេលាាក្នុមេវស្ទះីយូ�់ថាា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់អាាច
ផ្តាះាស្ទ់ប់ី�រ មនុំុស្ទី មេហ�យូនាំាំឲ្យយមនុំុស្ទីរស្ទ់ជំីវិតថូះីក្នុុ�ងក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ។ មេទាាះជាាយ៉ាុាងមេនុំះក្នុ៏មេដាាយូ 
មេលាាក្នុមេវស្ទះីយូ�់ថាា អុក្នុដែ��ភាំាក្នុ់ក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ មេហ�យូចូ�រួមក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ បាានុំ
ទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ។36

កាារយូ�់ថាា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ជាាកាារប់ញ្ញាើាក្នុ់ នុំិងមេធី��ឲ្យយផ្តាះាស្ទ់ដែក្រុប់ គឺជាាមេហតុមេធី��ឲ្យយយូូណៃ�
ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ មេធី���ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេដាាយូចំហរ។ អុក្នុដែ��ចង់រស្ទ់មេ�ាជាាជំីវិតក្រុគីសាទានុំ 
មិនុំថាា អាាយូុប់ុុនាំះានុំ ឬកាាយូស្ទមបទាា ឬនុំិកាាយូណាាមេនាំាះមេទ គឺក្រុតូវបាានុំអមេ�ើ�ញឹចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីី
មេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ (ក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែ��អនុំុវតីនុំ៍�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មិនុំមេប់�ក្នុចំហរ មិនុំ
អនុំុញ្ញាាាតិឲ្យយអុក្នុណាាចូ�រួម មេ��ក្នុដែ�ងដែត ស្ទម្ចាាជំិក្នុ នុំិងបាានុំទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ�ីនុំិកាាយូ
រប់ស្ទ់មេគ។ មេ��មេយូ�ងមេ�ាថា�ាយូប់ងគំជាាមេ�ំ�វ មេយូ�ងគួរមេគ្នាារ�តាាមចាប់់រប់ស្ទ់មេគ។37)

ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីមេមថូូឌីីស្ទទជាាមេក្រុច�នុំ កាារអមេ�ើ�ញឹមនុំុស្ទីឲ្យយចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ រួមម្ចាានុំទាាំងកាាររំ�ឹក្នុថាា ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវបាានុំប់រិមេភាាគជាាមួយូមនុំុស្ទីម្ចាានុំបាាប់ នុំិង
មនុំុស្ទីស្ទុចារិត�ងដែ�រ។ មេយូ�ងក្នុ៏រំ�ឹក្នុដែ�រថាា �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មិនុំដែមនុំជាារប់ស្ទ់នុំិកាាយូ
ណាាមួយូ មេនាំាះមេទ ដែតវាាជាារប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ។ ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទអមេ�ើ�ញឹមេយូ�ងឲ្យយចូ�រួម
ជាាមួយូក្រុទង់។38  

�ូមេចុះវាាម្ចាានុំភាា�តាានុំតឹងរវាាងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ដែ��មេប់�ក្នុចំហរ នុំិងមេគ្នាា��ិទធិរប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ 
មេយូ�ងមិនុំដែ��ប់�ិមេស្ទធីនុំ៍អុក្នុណាាម្ចាុាក្នុ់ដែ��ចង់ចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេទ។ មេប់�
មិនុំមេធី���ូចមេនុំះមេទ គឺមេយូ�ងមេធី���ទ�យូ�ីក្រុ�ះគុ�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ។ មយុ�ងមេទៀត មេដាាយូទឹក្នុ នុំិង
ក្រុ�ះវិញ្ញាាា� ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទក្រុប់កាាស្ទក្នុុ�ង�ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុថាា៖

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�ងកាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេយូ�ងនុំឹក្នុចាាំ�ីក្រុ�ះគុ�ដែ��បាានុំឲ្យយមក្នុមេយូ�ង ក្នុុ�ង
�ិធីីក្រុជំមុជំរប់ស្ទ់មេយូ�ង នុំិងចូ�រួមក្នុុ�ងអាាហាារខាាងវិញ្ញាាា� មេ��មបីប់ំមេ�ញឹមេស្ទចក្នុីីស្ទនុំា
ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីស្ទមេ�ង្ហាគាះ... អុក្នុដែ��មិនុំទាានុំ់ទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ ដែ��ទទួ��ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គួរទទួ�បាានុំកាារក្រុប់ឹក្នុាមេយ៉ាាប់�់ មេ��មបីមេគអាាចទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ
កាានុំ់ដែតឆ្នាំាប់់ តាាមដែ��អាាចមេធី��បាានុំ។

អំមេណាាយូទាានុំមេនុំះទាាមទាារឲ្យយមេយូ�ងមេ�ះ�យូតប់មេដាាយូមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿដែ��នាំាំឲ្យយម្ចាានុំកាារ
តាាំងចិតី។39

ស់ំន័ួរពិីអនកដែ��អា�ចទទួ�បា�ន័

ស់ំ៖   មេត�អុក្នុក្រុតូវម្ចាានុំអាាយូុប់ុុនាំះានុំដែ��អាាចចូ�រួម�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់បាានុំ? មេត�អុក្នុ  
  ក្រុតូវទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុមុនុំឬ? មេត�អុក្នុក្រុតូវជាាស្ទម្ចាាជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំឬ?

ចំ៖  ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ មិនុំក្នុំ�ត់អាាយូុ ឬស្ទម្ចាាជំិក្នុភាា� ក្នុុ�ងកាារចូ�រួមក្នុុ�ង 
 �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេទ។ មេគ្នាា�កាារ�៍ណៃនុំអតានុំ័យូនុំិងកាារអនុំុវតីនុំ៍ណៃនុំ�ិធីី  
 ក្រុជំមុជំទឹក្នុ ម្ចាានុំដែចងក្នុុ�ងមេស្ទៀវមេ�ាថា�ាយូប់ងគំរប់ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ នុំិង  
 មេស្ទៀវមេ�ាដែ��ម្ចាានុំចំ�ងមេជំ�ងថាា មេដាាយូទឹក្នុនុំិងមេដាាយូវិញ្ញាាា�។ មេស្ទៀវមេ�ា  
 ថា�ាយូប់ងគំដែចងថាា «អស្ទ់អុក្នុដែ��ចង់រស្ទ់មេ�ាជាាជំីវិតក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ រួមទាាំងមេក្នុះងៗ  
 ដែ�រ ក្រុតូវបាានុំអមេ�ើ�ញឹមក្នុទទួ�នុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ។»40 មេស្ទៀវមេ�ា មេដាាយូ 
 ទឹក្នុនុំិងវិញ្ញាាា�ក្នុ៏ម្ចាានុំដែចងក្រុស្ទមេ�ៀងគ្នាុាដែ�រថាា «មេដាាយូសាារអាាហាារមេនុំះជាារប់ស្ទ់  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ វាាគួរដែតមេប់�ក្នុចំហរ ��់អុក្នុដែ��មេ�ះ�យូតប់នុំិងមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ 
 ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ មេទាាះប់ីជាាអាាយូុប់ុុនាំះានុំ ឬជាាស្ទម្ចាាជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំឬអត់។»41 �ូមេចុះមេយូ�ង  
 ម្ចាានុំកាារទទួ�ខ្លះុស្ទក្រុតូវ «�ី�់កាារប់មេក្រុងៀនុំ �ី�ិធីីវិស្ទុទធមេនុំះ��់មនុំុស្ទីក្រុគប់់វ័យូ។42

  

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

40 United Methodist Book of Worship, 29. 

41 “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.

42 THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 14.
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 ចំមេ�ាះស្ទំនុំួរដែ��ថាា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ទាាមទាារឲ្យយម្ចាានុំ �ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ   
មេស្ទៀវមេ�ា អាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ប់ញ្ញាើាក្នុ់�ីភាា�តាានុំតឹងរវាាងកាារសា�ាគមនុំ៍ណៃនុំ   
�ំ�ឹង�អ នុំិងមេគ្នាា�កាារ�៍ ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ ដែ��មេយូ�ងបាានុំ�ិភាាក្នុាក្នុុ�ងវគគមុនុំ។ មយុ�ង 
«អុក្នុដែ��មិនុំទាានុំ់ទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែ��មេ�ះ�យូតប់មេដាាយូមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ
ចំមេ�ាះកាារអមេ�ើ�ញឹ មេនាំាះនុំឹងក្រុតូវបាានុំសា�ាគមនុំ៍មក្នុក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។»43 មយុ�ងមេទៀត «
�ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុជាាទូមេ�ាមេក្នុ�តមុនុំមេ��ទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ �ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់គឺជាាអាាហាារស្ទហគមនុំ៍ ដែ��ម្ចាានុំមេស្ទចក្នុីីស្ទញ្ញាាាជាាមួយូក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់
តាាមរយូ�ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ។»44

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

44 THM, “Invitation to the Lord’s Table,” 14.
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អនកណា�ដែ��សា�កស់ម?

ដែ��មេក្រុ�ាជាាងស្ទំនុំួរអំ�ី �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ជាាចំហរ ឬមិនុំចំហរ គឺជាាកាារបាារមះ�៍ 
ចំមេ�ាះកាារដែចក្នុរំដែ�ក្នុ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេដាាយូរមេប់ៀប់ដែ��សាាក្នុស្ទម។45 កាារបាារមះ�៍
មេនុំះមេក្នុ�តមេចញឹ�ីកាាររំ�ឹក្នុទុក្នុរប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ចំមេ�ាះ
អំមេណាាយូទាានុំ�៏ប់រិស្ទុទធ ណៃនុំនុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ�ាំង
បាាយូជំូរ គឺក្រុតូវដែចក្នុឲ្យយមនុំុស្ទីប់រិស្ទុទធដែតប់ុុមេណាាាះ។ 
កាារបាារមះ�៍�ីភាា�សាាក្នុស្ទមរប់ស្ទ់មេយូ�ងមេនុំះ ប់នុំី
មេប់�ក្នុស្ទំដែ�ងក្នុុ�ង «មេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំមេដាាយូ
ប់នាំទាប់ខ្លះះ�នុំ» ដែ��ជាាដែ�ុក្នុមួយូណៃនុំកាារថា�ាយូប់ងគំ
រប់ស្ទ់មេមថូូឌីីស្ទទ តាាំង�ីមេ��មមក្នុ។ ម្ចាានុំយូូណៃ�ធីីត
មេមថូូឌីីស្ទទជាាមេក្រុច�នុំដែ��បាានុំធីំមេ�ញឹវ័យូមេដាាយូកាារ
ឮមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ «ទូ�ប់ងគំមិនុំសាាក្នុស្ទមទទួ�
ក្នុំមេទចនុំំប់ុ័ងមេក្រុកាាមតុរប់ស្ទ់ក្រុទង់�ង»។ ឃ្លាះាមួយូ
មេនុំះ�ី�់ជាាក្រុស្ទមេម្ចាា���់ឃ្លាះាប់នាំទាប់់ ដែ��រំ�ឹក្នុ
មេយូ�ង�ីមេស្ទចក្នុីីមេមតាីាក្នុរុណាារប់ស្ទ់ក្រុ�ះ «ដែត
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេ�ា�ដែ�� ដែ��ក្រុទង់ដែតងម្ចាានុំមេស្ទចក្នុីី
មេមតាីាក្នុរុណាា។»46 

កាារបាារមះ�៍ចំមេ�ាះភាា�សាាក្នុស្ទមក្នុុ�ងកាារទទួ� 
បាានុំវិវឌីឍនុំ៍មេចញឹមក្នុ�ីកាារយូ�់ក្រុច�ំចំមេ�ាះ 
កាារក្រុ�ម្ចាានុំរប់ស្ទ់សាាវក្នុីប់ុុ� ក្នុុ�ង ១ក្នុូរិនុំថូូស្ទ១១
៖២៧-២៩៖

បាានុំ ជាា អុក្នុ ណាា ដែ�� ប់រិមេភាាគ នុំំប់ុ័ង មេនុំះ ឬ �ឹក្នុ �ី ដែ�ង ណៃនុំ ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែប់ប់ មិនុំ គួរ ស្ទម 
មេនាំាះ នុំឹង ម្ចាានុំ មេទាាស្ទ ចំមេ�ាះ រូប់ អងគ មេហ�យូ នុំិង ក្រុ�ះមេលាាហិត ណៃនុំ ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្រុតូវ ឲ្យយ មនុំុស្ទី
�បង ខ្លះះ�នុំ ឯង មេម�� រួច ស្ទឹម ប់រិមេភាាគ នុំំប់ុ័ង មេហ�យូ �ឹក្នុ �ី ដែ�ង មេនុំះ ចុះ �បិត អុក្នុ ណាា ដែ��
ប់រិមេភាាគ ដែប់ប់ មិនុំ គួរ ស្ទម អុក្នុ មេនាំាះ មេ�ះាះ ថាា ប់រិមេភាាគ ជាា មេស្ទចក្នុីី ជំំនុំុំជំំរះ ��់ ខ្លះះ�នុំ វិញឹ 
មេដាាយូ មេក្រុ�ាះ មិនុំ �ិចាារណាា មេ��ញឹ រូប់ អងគ ណៃនុំ ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេទ។

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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មេលាាក្នុប់ុុ� ស្ទរមេស្ទរខ្លះមេនុំះមេ��មបីនុំិយ៉ាាយូ�ីកាារមេធី��ខ្លះុស្ទចំមេ�ាះអាាហាារ�ិមេស្ទស្ទមេនុំះ ក្នុុ�ង
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំណៃនុំទីក្រុក្នុុងក្នុូរិនុំថូូស្ទ មិនុំដែមនុំជាាស្ទំនុំួរថាាមេត�អុក្នុណាាសាាក្នុស្ទមឬអត់មេនាំាះមេទ។ 
កាារក្រុ�ម្ចាានុំរប់ស្ទ់ មេលាាក្នុប់ុុ� បាានុំឲ្យយអុក្នុយូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់ចំមេ�ាះកាាររស្ទ់មេ�ាជំីវិតប់រិស្ទុទធ 
មិនុំដែមនុំក្រុគ្នាានុំ់ដែតជាា�ក្នុខ��ប់ុគគ�មេនាំាះមេទ ដែតជាាស្ទហគមនុំ៍ទាាំងមូ�ដែតមីង។ មេលាាក្នុប់ុុ�
រំ�ឹក្នុមេយូ�ងឲ្យយយូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់ចំមេ�ាះកាាររស្ទ់មេ�ាជាារូប់កាាយូរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ នុំិង
�ិ��មេលាាក្នុ។47

ក្នុុ�ងប់ទចំមេរៀងរប់ស្ទ់មេលាាក្នុ ឆ្នាំា� មេវស្ទះី «អុក្នុម្ចាានុំបាាប់ ចូ�មក្នុជំប់់មេ�ៀង�ំ�ឹង�អ» ជំួយូឲ្យយ
មេយូ�ងយូ�់�ីកាារមេប់�ក្នុចំហរចំមេ�ាះ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែ��មេយូ�ងសាាក្នុស្ទមនុំិងប់រិមេភាាគ។
 

អុក្នុម្ចាានុំបាាប់ចូ�មក្នុជំប់់មេ�ៀង�ំ�ឹង�អ
ស្ទូមឲ្យយក្រុគប់់វិញ្ញាាា�ទាាំងអស្ទ់មក្នុជាាមេ�ំ�វរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ
អុក្នុមិនុំដែមនុំជាាអុក្នុដែ��ស្ទ�់ចុងមេក្រុកាាយូមេទ
មេក្រុ�ាះក្រុ�ះបាានុំមេលាាះបាាប់មនុំុស្ទីក្រុគប់់គ្នាុា។

ស្ទូមក្នុុំចាាប់់មេ�ី�មរក្នុមេ�ស្ទ
ស្ទូមអុក្នុក្នុុំប់�ិមេស្ទធីនុំ៍ក្រុ�ះគុ�ក្រុទង់
ស្ទូម�ក្នុមេចញឹរាា�់មេស្ទចក្នុីីស្ទប់ាយូមេលាាក្នុិយូ៍
មេហ�យូទទួ�អ�ីដែ��ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទក្រុប់ទាានុំ។48 

មេទាាះប់ីមេយូ�ងជាាអុក្នុណាាក្នុ៏មេដាាយូ ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ក្រុប់ទាានុំឲ្យយមេយូ�ងម្ចាុាក្នុ់ៗនុំូង�ិធីីជំប់់មេ�ៀងណៃនុំ
�ំ�ឹង�អ។ ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវឈររងចាាំទទួ�មេយូ�ង។ មេយូ�ងជាាអុក្នុទទួ�យូក្នុកាារអមេ�ើ�ញឹមេនុំះ។

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

48 Charles Wesley, “Come, sinners, to the gospel feast,” ក្នុុ�ង មេស្ទៀវមេ�ាចំមេរៀងមេមថូូឌីីស្ទទ 616.  
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ញឹឹកញា�ប់់ប់ុុណាា�? 

ច�នាំាមេលាាក្នុមេវស្ទះីជាាកាាររីក្នុមេ��ងវិញឹទាាំងដែ�ុក្នុ�ំ�ឹង�អ នុំិង�ិធីីវិស្ទុទធ។ ប់ុុដែនុំី ទំនាំាក្នុ់ទំនុំង
រវាាង ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេមថូូឌីីស្ទទ នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំអង់មេគះស្ទ ក្នុ៏�ូចជាាច�នាំាមេមថូូឌីីស្ទទណៃនុំក្រុប់មេទស្ទអាាមេមរិក្នុ 
មេធី��ឲ្យយម្ចាានុំកាារ�ិបាាក្នុ ក្នុុ�ងកាារក្រុប់កាានុំ់ភាើាប់់ចំ�ុចទាាំង�ីរមេនុំះ។49 ក្រុប់វតីិណៃនុំមេមថូូឌីីស្ទទមេ�ា
អាាមេមរិក្នុខាាង មេជំ�ង ម្ចាានុំភាា�ខ្លះុស្ទគ្នាុាចំមេ�ាះភាា�ញឹឹក្នុញាាប់់ណៃនុំកាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់
។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ំប់ូង ក្នុ៏�ូចជាាខាាងក្រុប់ូមេតស្ទីង់ (�ូចជាាមេលាាក្នុ ម្ចាុាទីនុំ �ូមេធី� នុំិង ចនុំ ខាា�វិនុំ) ចង់
ឲ្យយម្ចាានុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់រាា�់ណៃថូៃក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ប់ុុដែនុំីមេយូ�ង�ឹងតាាំង�ីក្រុប់វតីិសាាក្រុស្ទីណៃនុំ
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំថាា ម្ចាានុំជំំមេលាាះរវាាងក្រុទឹស្ទីី នុំិងកាារអនុំុវតីិជាាក្នុ់ដែស្ទីង។ 

ស្ទម័យូមេលាាក្នុមេវស្ទះី ក្រុក្នុុមជំំនុំុំតាាមជំនុំប់ទ អាាចទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់៣ដែខ្លះមីង។ 
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងក្រុក្នុុង មេធី��ញឹឹក្នុញាាប់់ជាាង។ ចាប់់រប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុប់មេទស្ទអង់មេគះស្ទ តក្រុមូវឲ្យយក្រុគីស្ទទប់
រិស្ទទទ ទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ យ៉ាុាងតិចមីង ក្នុុ�ងណៃថូៃក្រុ�ះក្រុគីស្ទទម្ចាានុំក្រុ�ះជំនុំុរស្ទ់មេ��ងវិញឹ
។ ដែ�ុក្នុមួយូណៃនុំកាារមិនុំចង់ឲ្យយម្ចាានុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ញឹឹក្នុញាាប់់ គឺមេដាាយូសាារភាា�សាាក្នុ
ស្ទមណៃនុំកាារទទួ� (�ូចដែ��បាានុំនុំិយ៉ាាយូវគគមុនុំ) នុំិងមេស្ទចក្នុីីក្រុតូវកាារចំមេ�ាះកាារមេរៀប់ចំខ្លះះ�នុំ 
មេ��មបីទទួ��ិធីីមេនុំះ។

ប់រិប់ទមេនុំះម្ចាានុំក្នុុ�ងប់ទអធីិប់ាយូមេលាាក្នុចនុំមេវស្ទះី «ភាារ�ក្នុិចាណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់»។ 
មេលាាក្នុមេវស្ទះី ម្ចាានុំមេយ៉ាាប់�់ថាា ភាារ�ក្នុិចារប់ស្ទ់ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ មេ��មបីទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ 
គឺញឹឹក្នុញាាប់់តាាមដែ��មេគអាាចមេធី��បាានុំ។50 គ្នាាត់នុំិយ៉ាាយូថាា ក្រុ�ះមិនុំដែមនុំចង់ឲ្យយមេយូ�ងសាីាប់់
ប់ង្ហាគាប់់ក្រុទង់ មីងម្ចាកា�មេនាំាះមេទ។ ចំមេ�ាះស្ទំនុំួរទាាក្នុ់ទងនុំិងភាា�សាាក្នុស្ទម នុំិងកាារចង់ឲ្យយ
ម្ចាានុំកាារមេរៀប់ចំឲ្យយបាានុំស្ទមរមយ មេលាាក្នុមេវស្ទះីបាានុំស្ទូមឲ្យយមេមថូូឌីីស្ទទ ម្ចាានុំជាាទម្ចាះាប់់ក្នុុ�ងកាារ
មេក្រុតៀមចិតីទទួ�។ មេហ�យូគ្នាាត់រំ�ឹក្នុមេយូ�ងថាា ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ម្ចាានុំមេស្ទចក្នុីីមេមតាីាក្នុរុណាា មេទាាះប់ី
មេយូ�ងមិនុំសាាក្នុស្ទមក្នុ៏មេដាាយូ។

កាារដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេមថូូឌីីស្ទទក្នុុ�ងក្រុប់មេទស្ទអាាមេមរិក្នុ�ីមេ��ម មិនុំបាានុំទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់
ញឹឹក្នុញាាប់់ មេដាាយូសាារខ្លះ�ះក្រុគូគង្ហា�ា�ដែ��ម្ចាានុំមេក្រុប់ងតាាំង មេ��មបីមេរៀប់ចំ�ិធីីមេនុំះ។ កាារបាារមះ�៍
�ី�ិធីីវិស្ទុទធចំមេ�ាះមេមថូូឌីីស្ទទអាាមេមរិក្នុមេនុំះមេហ�យូ ដែ��មេធី��ឲ្យយមេលាាក្នុមេវស្ទះី ក្រុតូវមេធី��កាារចាាក្នុ់មេក្រុប់ង

49 THM, “American Methodism,” 6.

50 THM, “The basic pattern of worship,” 19. ប់ទអធីិប់ាយូរប់ស្ទ់មេលាាក្នុមេវស្ទះីម្ចាានុំក្នុុ�ង http://www.
umcmission.org/Find-Resources/John-Wesley-Sermons/ Sermon-101-The-Duty-of-
Constant-Communion (accessed 16 December 2015). 
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តាាំង អុក្នុអធីិប់ាយូមេមថូូឌីីស្ទទ។ មេលាាក្នុមេវស្ទះី �ី�់�ំប់ូនាំះានុំ��់ដែអ�ឌីឺ ឲ្យយក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ រាា�់ណៃថូៃរប់ស្ទ់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។51

�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មិនុំក្រុតូវបាានុំមេធី��ញឹឹក្នុញាាប់់ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេមថូូឌីីស្ទទក្រុប់មេទស្ទអាាមេមរិក្នុ ក្នុុ�ង
ស្ទតីវតីទី១៩ នុំិង ២០ មេដាាយូសាារមេហតុ��មេក្រុច�នុំយ៉ាុាង។ មេ�ាជំនុំប់ទ កាារដែ��ក្រុគូគង្ហា�ា� 
ម្ចាានុំមេក្រុប់ងតាាំង មិនុំបាានុំចុះមេ�ាជាាមេរៀងរាា�់មេ�� មេធី��ឲ្យយ�ិបាាក្នុក្នុុ�ងកាារមេធី���ិធីីមេនុំះរាា�់ណៃថូៃ
អាាទិតយ។ អុក្នុខ្លះះះគិតថាា កាារដែ��មេយូ�ងមេធី���ិធីីមេនុំះញឹឹក្នុញាាប់់មេ�ក្នុ មេធី��ឲ្យយមេយូ�ងសាាំ មេហ�យូមិនុំ
ម្ចាានុំកាារ មេក្រុតៀមខ្លះះ�នុំមេ��មបីទទួ��ិធីីមេនុំះ។ កាារក្រុប់ជំុំតាាមជំំរុំ ក្នុុ�ងមេ��មស្ទតីវតីទី១៩ គឺជាាឪ
កាាស្ទណៃនុំ�ិធីីវិស្ទុទធ មេក្រុ�ាះប់នាំទាប់់�ីកាារអធីិប់ាយូ នុំឹងម្ចាានុំកាារស្ទំមេរចចិតីតាាមក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ មេហ�យូ
មេធី���ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុ នុំិងមេធី���ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ មេទាាះជាាយ៉ាុាងមេនុំះក្នុ៏មេដាាយូ កាារដែ��
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំបាារមះ�៍�ីកាារស្ទនុំទនាំាណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿមេ�ាក្រុប់មេទស្ទអាាមេមរិក្នុ វាាធីំជាាងកាារបាារមះ�៍
ចំមេ�ាះកាារ�ក្រុងឹងមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿមេដាាយូ�ិធីីវិស្ទុទធ។ ក្នុុ�ងស្ទម័យូមេយូ�ងមេនុំះ មេយូ�ងម្ចាានុំកាារបាារមះ
�៍�ីមេ��មេវលាា ជាាជាាងកាារសាាក្នុសាាមរប់ស្ទ់ប់ុគគ� នុំិងកាារផ្តាះាស្ទ់ដែក្រុប់ជំីវិត។

មេទាាះជាាកាារបាារមះ�៍�ីភាា�ញឹឹក្នុញាាប់់ ប់នុំីមក្នុ��់ណៃថូៃមេនុំះក្នុ៏មេដាាយូ កាារស្ទនុំទនាំាអនុំីរនុំិកាាយូ 
អស្ទ់រយូ�មេ��ប់ីប់ួនុំទស្ទីវតី កាារស្ទិក្នុាក្រុសាាវក្រុជាាវ នុំិងកាារថា�ាយូប់ងគំ ជំំរុញឹឲ្យយមេមថូូឌីីស្ទទម្ចាានុំ
តុ�យភាា�ចំមេ�ាះកាារក្រុបាារ�ធរាា�់អាាទិតយ អុក្នុខ្លះះះមេធី��ក្នុុ�ងមេម្ចាុាង�ិមេស្ទស្ទ អុក្នុខ្លះះះមេធី��ក្នុុ�ងក្នុមះវិធីី
ណៃថូៃអាាទិតយ។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំភាាគមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងក្រុប់មេទស្ទអាាមេមរិក្នុ មេធី���ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មួយូដែខ្លះមីង 
ជាាទូមេ�ាគឺមេ�ាមេ��មដែខ្លះ។ ខ្លះះះក្នុ៏មេធី���ិធីីមេនុំះក្នុុ�ងក្នុមះវិធីី�ិមេស្ទស្ទ �ូចជាា ប់ុ�យក្នុំមេ��តក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ
 Epiphany ណៃថូៃក្រុ�ហស្ទបត៍ប់រិស្ទុទធ ណៃថូៃក្រុ�ះក្រុគីស្ទទម្ចាានុំក្រុ�ះជំនុំុរស្ទ់មេ��ងវិញឹ នុំិងណៃថូៃប់ុ�យ
ទី៥០។ មេទាាះជាាមេគមិនុំស្ទូវមេធី��ក្នុ៏មេដាាយូ កាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេនុំះរាា�់ស្ទបាីាហ៍ គឺជាាមេរឿងធីមះតាារប់ស្ទ់
ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ។52

ចុងប់�ាប់់ កាារអមេ�ើ�ញឹ នុំិងចំ�ង់ចិតីទទួ�កាារអមេ�ើ�ញឹមេនុំះ នាំាំមេយូ�ងមក្នុទទួ�អាាហាារ
ជាាមួយូក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងស្ទហគមនុំ៍ក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ។ កាារទទួ�ក្រុ�ះគុ�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ មេ��ក្នុទឹក្នុចិតី
ឲ្យយមេយូ�ងក្រុត�ប់់មក្នុវិញឹញឹឹក្នុញាាប់់។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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ស់ំន័ួរអំពិីភា�ពិញឹឹកញា�ប់់
ន័ិងលៀពិ�លៀវលា�

ស់ំ៖  ម្ចាានុំស្ទម្ចាាជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំខ្លះំ�ំជាាមេក្រុច�នុំ ដែ��មិនុំមេ�ាក្រុ�ះវិហាារ មេ�ាណៃថូៃដែ��មេយូ�ង  
  មេធី���ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេក្រុ�ាះមេគមិនុំចូ�ចិតី។ មេត�មេយូ�ងក្រុតូវដែតមេធី���ិធីីមេ�ៀង 
  ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេ�ាណៃថូៃអាាទិតយមេ��មដែខ្លះ ឬមេយូ�ងអាាចមេធី��វាាក្នុុ�ងឪកាាស្ទ�ិមេស្ទស្ទ?

ចំ៖  ចំមេ��យូស្ទំរាាប់់ស្ទំនុំួរមេនុំះម្ចាានុំ�ីក្នុក្រុមិត។ ទីមួយូក្រុតូវ�ឹងថាាមេហតុអ�ីបាានុំជាា  
 ក្រុក្នុុមជំំនុំុំរប់ស្ទ់អុក្នុមិនុំមក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំណៃថូៃម្ចាានុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់? មេប់�បាារមះ�៍ 
 ថាាមេគយូ�់ឬមិនុំយូ�់�ីអតានុំ័យូណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេនាំាះអុក្នុម្ចាានុំឪ  
 កាាស្ទប់មេក្រុងៀនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំរប់ស្ទ់អុក្នុ។ មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ បាានុំស្ទរមេស្ទរ  
 អតាក្រុប់មេយ៉ាាជំនុំ៍ណៃនុំចំនុំុចទាាំង�ីរមេនុំះ ដែ��មេធី��ឲ្យយជំីវិតណៃនុំ�ិធីីវិស្ទុទធកាានុំ់ដែត  
 ម្ចាានុំនុំ័យូមេ��ង54 នុំិងឪកាាស្ទដែ���ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស់្ទ�ី�់ឲ្យយ ក្នុុ�ងកាារ  
 អមេ�ើ�ញឹមនុំុស្ទី «ចូ�ក្នុុ�ងជំីវិតដែ��ម្ចាានុំទំនាំាក្នុ់ទំនុំងមេ�ញឹមេ�ញឹជាាមួយូ  
 ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ។»55 

 
  មេប់�កាារបាារមះ�៍ដែ��មេយូ�ងបាានុំនុំិយ៉ាាយូមេនុំះ �ូចជាាកាារអនុំុវតី�ិធីីមេ�ៀង  

 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ក្នុុ�ង ក្រុក្នុុមជំំនុំុំរប់ស្ទ់អុក្នុ�ូចជាា ស្ទុីមេ��យូូក្នុុ�ងក្នុមះវិធីី ឬកាារគ្នាះានុំកាារ 
 យូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់ចំមេ�ាះក្នុមះវិធីី, មេនាំាះអុក្នុក្រុប់ដែហ�ជាាក្រុតូវ�ិនុំិតយមេ��ងវិញឹអំ�ី  
 ទំរង់ ម្ចាាតិកាារ នុំិងកាារអនុំុវតីក្នុមះវិធីី។ មេស្ទៀវមេ�ាអមជាាមួយូមេស្ទៀវមេ�ាអាាថូ  
 ក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធគឺកាាររស្ទ់មេ�ាក្នុុ�ងអាាថូក្នុំបាាំង។ មេស្ទៀវមេ�ាមេនុំះបាានុំស្ទរមេស្ទរ�ី  
 មេគ្នាា�កាារ�៍មួយូចំនុំួនុំ «មេធី��មេដាាយូមេស្ទចក្នុីី�ិត។ ចំណាាយូមេ��។ មេផ្តាីាត  
 មេ��ស្ទក្នុមះភាា�។ មេធី��ក្នុុ�ងមេ��មនុំុស្ទីថា�ាយូប់ងគំ។ មេធី��ឲ្យយ�អប់ំ�ុត តាាមដែ��  
 អុក្នុអាាចមេធី��បាានុំ។ មេហ�យូប់ង្ហាាាញឹតាាមរយូ�កាារ�ឹក្នុនាំាំរប់ស្ទ់អុក្នុថាា មេនុំះជាា  
 កាារចូ�រួមក្នុុ�ងកាារថា�ាយូប់ងគំ មេហ�យូមេយូ�ងទាាំងអស្ទ់គ្នាុាជាារូប់កាាររប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ  
 ដែ��ទទួ�បាានុំកាារមេក្រុបាាស្ទមេលាាះមេដាាះក្រុ�ះមេលាាហិត ក្នុុ�ងអំណាាចនុំស្ទក្រុ�ះ  
 វិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ។»56

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

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

56 THM, “Invitation to the Lord’s table,” 13.
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  ចមេមះ�យូទី�ីរគឺស្ទំរាាប់់ស្ទំនុំួរអំ�ីភាា�ញឹឹក្នុញាាប់់ណៃនុំកាារក្រុបាារ�ធ។ មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូ  
 ក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ស្ទរមេស្ទរថាា «អស្ទ់អុក្នុដែ��ចង់រស្ទ់មេ�ាជាាស្ទិស្ទីរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ  
 ម្ចាានុំមេស្ទចក្នុីីក្រុតូវកាារជាាក្រុប់ចាាំក្នុុ�ងកាាររីក្នុចំមេរ�នុំ ដែ��ម្ចាានុំក្នុុ�ងក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិង�ិធីី 
 វិស្ទុទធណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។» �ូមេចុះ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្រុតូវបាានុំមេ��ក្នុទឹក្នុចិតីឲ្យយប់នុំី  
 «ក្រុបាារ�ធក្នុមះវិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ រាា�់ស្ទបាីាហ៍ ក្នុុ�ងណៃថូៃក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។» មេហ�យូ  
 ក្នុុ�ង «ឪកាាស្ទ�ិមេស្ទស្ទៗរប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ»57 អាាចនុំិយ៉ាាយូមយុ�ងមេទៀតថាា កាារ  
 ក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ក្នុុ�ងណៃថូៃអាាទិតយមេ��មដែខ្លះ គឺជាាអតិប់រម្ចាា ដែ��មេយូ�ង  
 គួរមេធី��ឲ្យយបាានុំមេក្រុច�នុំជាាងមេនុំះ។

57 THM, “The basic pattern of worship,” 19.
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វិធីីនៃន័កា�រទទួ� 
ភាា�ញឹឹក្នុញាាប់់ដែ��មេយូ�ងទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ប់ញ្ញាាាក្នុ់�ីកាារយូ�់�ីអាាហាារប់រិស្ទុទធ
មេនុំះ។ រមេប់ៀប់ដែ��មេយូ�ងទទួ�នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង ក្នុ៏ប់ង្ហាាាញឹ�ីកាារយូ�់�ីអាាហាារមេនុំះដែ�រ។ 
រមេប់ៀប់ដែ��មេយូ�ងទទួ�នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង ក្នុ៏ប់ង្ហាាាញឹ�ីក្រុប់វតីិសាាក្រុស្ទីមេ�ីងគ្នាុា ក្នុុ�ងទំលាាប់់រប់ស្ទ់
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ �ំ�ឹង�អ (Evangelical) នុំិង យូូណៃ�ធីីតមេក្រុប់រិនុំ (United Brethren) នុំិង មេមថូូ
ឌីីស្ទទ ដែ��ក្រុតូវបាានុំប់�ា��គ្នាុា កាះាយូជាាក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ដែ��គ្នាះានុំវិធីីក្រុតូវដែតមួយូ
ណាាមេនាំាះមេទ។ ម្ចាានុំវិធីីជាាមេក្រុច�នុំក្នុុ�ងកាារទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេហ�យូវិធីីនុំិមួយូៗ
ប់ញ្ញាើាក្នុ់�ីកាារយូ�់ខ្លះុស្ទគ្នាុាណៃនុំអ�ីដែ��ក្នុំ�ុងមេក្នុ�តមេ��ងក្នុុ�ងអាាហាារមេនុំះ។58

ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទមួយូចំនុំួនុំ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេដាាយូ
�ួក្នុមេគមេ�ាអងគ�យូ មេហ�យូថាាស្ទនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង ក្រុតូវបាានុំហុចឲ្យយ�ីម្ចាុាក្នុ់មេ�ាម្ចាុាក្នុ់។ ក្រុ�ះវិហាារ
មួយូចំនុំួនុំមេទៀត ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ��រមេ�ាខាាងមុខ្លះ ដែ���ួក្នុមេគ�ុតជំងគង់ មេ��មេគទទួ�នុំំប់ុ័ង នុំិង
ដែ�ង។ ក្រុ�ះវិហាារមួយូចំនុំួនុំមេទៀត ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ��រមេ�ាក្នុដែនុំះង�ីរប់ីខាាងមុខ្លះ មេ��មបីទទួ� នុំំប់ុ័ង នុំិង
ដែ�ង។ 

រមេប់ៀប់មេ�ីងៗគ្នាុាមេនុំះ អងគ�យូ �ុតជំងគង់ ឬឈរ ប់ញ្ញាើាក្នុ់�ីកាារយូ�់មេ��ញឹចំមេ�ាះ�ិធីីមេ�ៀង
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។

58 THM, “The Prayer of Great Thanksgiving,” 22.
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អងគ�យូមេ��ដែ��អុក្នុ�ណៃទនាំាំយូក្នុនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងមក្នុឲ្យយមេយូ�ង រំ�ឹក្នុមេយូ�ងថាា មេយូ�ងក្រុតូវបាានុំ
អមេ�ើ�ញឹមក្នុអងគ�យូចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីីជំប់់មេ�ៀង។ វាាក្នុ៏រំ�ឹក្នុមេយូ�ងដែ�រថាា ក្រុ�ះយ៉ាាងមក្នុមេយូ�ងមុនុំ
ក្នុុ�ងក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ មេដាាយូ�ី�់មេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់ នុំិងក្រុ�ះគុ�។ កាារដែ��មេយូ�ងក្រុប់ជំុំគ្នាុា
ជំុំវិញឹ តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេយូ�ងប់មេក្រុម�មេដាាយូមេក្រុប់�ថាាស្ទម្ចាាស្ទនុំិងក្រុបាាក្នុ់ ដែ��ជាាតំណាាងណៃនុំភាា�
រុងមេរឿង ណៃនុំ�ិធីីជំប់់មេ�ៀងមេនុំះ។

មេ��មេយូ�ងមេ��រមេ�ាកាានុំ់អាាសាុា មេហ�យូ�ុតជំងគង់ មេយូ�ងមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះកាារអមេ�ើ�ញឹមក្នុកាានុំ់តុ 
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ មេយូ�ងមក្នុចំមេ�ាះកាារអមេ�ើ�ញឹរប់ស្ទ់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេដាាយូ�ឹងថាា ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់បាានុំ
យ៉ាាងមក្នុកាានុំ់មេយូ�ងរួចមេហ�យូ មេហ�យូក្រុទង់ក្នុំ�ុងរងចាាំកាារមេ�ះ�យូតប់រប់ស្ទ់មេយូ�ង។ កាារដែ��
មេយូ�ង�ុតជំងគង់ រំ�ឹក្នុមេយូ�ងថាា អុក្នុដែ��អមេ�ើ�ញឹមេយូ�ងមេនុំះ ជាាក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ណៃនុំសាាានុំស្ទួគ៌ នុំិង
ដែ�នុំ�ី។ ប់ង្ហាកានុំ់ណៃ� ដែ��ឃ្លាាត់មិនុំឲ្យយមេយូ�ងចូ�មេ�ាជំិតមេ�ក្នុចំមេ�ាះទីប់រិស្ទុទធ រំ�ឹក្នុមេយូ�ង�ី
ក្នុដែនុំះងរប់ស្ទ់មេយូ�ង មេ�ាចំមេ�ាះមុខ្លះក្រុ�ះ។ កាារដែ��មេយូ�ងចូ�មេ�ា��់ប់�ះ័ងគប់រិស្ទុទធរប់ស្ទ់ក្រុទង់ 
ក្នុុ�ងកាា�ដែ��មេយូ�ងជាាមនុំុស្ទីមិនុំសាាក្នុស្ទម មេយូ�ងក្រុតូវចូ�មក្នុមេដាាយូ�ត់ជំងគង់ មេហ�យូ
មេអាានុំក្នុា� មេដាាយូទទួ�មេស្ទចក្នុីីមេមតាីាក្នុរុណាា នុំិងក្រុ�ះគុ�ក្រុទង់ មេដាាយូប់នាំទាប់ខ្លះះ�នុំ។59

ច�នាំាដែ��មេយូ�ងមេ��រមេឆ្នាំីាះមេ�ាកាានុំ់អាាសាុា មេយូ�ងមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះកាារអមេ�ើ�ញឹរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ 
មេ��ដែ��មេយូ�ងមេង�ប់�ីមេ�ាអី នុំិងមេ��រមេ�ាកាានុំ់ក្នុដែនុំះងទទួ�នុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង។ មេយូ�ងឮកាារ
អមេ�ើ�ញឹ «ស្ទូមមក្នុប់រិមេភាាគទាាំងអស្ទ់គ្នាុា» មេយូ�ងមេ��រចូ�មក្នុ។ កាារដែ��មេយូ�ងឈរមេ�ាតុ
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាាកាាយូវិកាារណៃនុំមេស្ទចក្នុីីអំ�រ នុំិងកាារអរក្រុ�ះគុ�។ កាារដែ��មេយូ�ងសាារភាា�
បាាប់ នុំិងឬ�ីកាារធាានាំាណៃនុំកាារអត់មេទាាស្ទ វាាជាា «កាារក្រុតឹមក្រុតូវ នុំិងមេស្ទចក្នុីីអំ�រ» ក្នុុ�ងកាារ
អរក្រុ�ះគុ�ក្រុ�ះ ក្នុុ�ងមេ��ដែ��មេយូ�ងមក្នុជំុំគ្នាុាក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។60

ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទខ្លះះះ �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ម្ចាានុំដែ�ងដែតមួយូ (ស្ទំរាាប់់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ
ធីំ មេគម្ចាានុំដែ�ងប់ីប់ួនុំ) មេហ�យូកាាច់នុំំប់ុ័ងមួយូ�ុំ។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេ�ីងមេទៀត មេក្រុប់�ថាាស្ទដែ��ម្ចាានុំដែ�ង
តូចៗ នុំិងចំ�ិតនុំំប់ុ័ងជាាមេក្រុច�នុំ។

កាារមេក្រុប់�ដែ�ងតូចៗ ម្ចាានុំក្រុប់ជាាក្រុប់ិយូភាា�ក្នុុ�ងស្ទតីវតីទី២០ មេក្រុ�ាះម្ចាានុំកាារយូ�់�ីកាារ�ះង
មេមមេរាាគ ជាា�ិមេស្ទស្ទគឺមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះកាារ�ះងជំំងឺក្រុគុនុំផ្តាីាសាាយូធីំ (influenza)។ កាារមេធី��
រមេប់ៀប់មេនុំះ គឺស្ទំរាាប់់ដែថូរក្នុារអនាំាម័យូ។ មេ��ដែ��មេយូ�ងគិត�ី�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ កាារមេក្រុប់�
ដែ�ងតូចៗ គឺស្ទងកត់នុំ័យូមេ�ាមេ��ទំនាំាក្នុ់ទំនុំងរប់ស្ទ់មនុំុស្ទីម្ចាុាក្នុ់ៗជាាមួយូក្រុ�ះ ជាាជាាងកាារដែ��
មេយូ�ងក្រុប់ក្នុប់គ្នាុា។ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំខ្លះះះ មេ�ះ�យូតប់កាារបាារមះ�៍មួយូមេនុំះ មេដាាយូស្ទូមឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំចាាំរហូត

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

60 The United Methodist Hymnal, 9.
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ក្រុគប់់គ្នាុាទទួ�បាានុំចំ�ិតនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងស្ទិនុំ រួចមេទ�ប់ប់រិមេភាាគទាាំងអស្ទ់គ្នាុា។61

កាារមេក្រុប់�ដែ�ងរួម នុំិងនុំំប់ុ័ងមួយូ�ុំ ម្ចាានុំក្រុប់ជាាក្រុប់ិយូក្នុុ�ងក្រុប់វតីិសាាក្រុស្ទីក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ វាាឲ្យយមេយូ�ងមេផ្តាីាត 
អាារមះ�៍មេ�ាមេ��មេរឿងក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរ មេ�ាប់នុំទប់់ខាាងមេ�� មេ��ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវហុចដែ�ងមួយូ នុំិង
កាាច់នុំំប់ុ័ងមួយូ�ុំជាាមួយូ�ួក្នុស្ទិស្ទី។62 វាាក្នុ៏ជំួយូឲ្យយមេយូ�ងចាាំ�ាក្នុយរប់ស្ទ់សាាវក្នុីប់ុុ� ក្នុុ�ង 
១ក្នុូរិនុំថូូស្ទ ១០៖១៦-១៧៖

មេយូ�ង កាាច់ មេនាំាះ មេត� មិនុំ ដែមនុំ ជាា មេស្ទចក្នុីី ក្រុប់ក្នុប់ នុំឹង រូប់ អងគ ណៃនុំ ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ មេទ ឬ អី ១៧ �បិត
ដែ�� ម្ចាានុំ នុំំប់ុ័ង ដែត ១ �ុំ មេនាំាះ យ៉ាុាង ណាា ចំដែ�ក្នុ �ួក្នុ មេយូ�ង ដែ�� ម្ចាានុំ គ្នាុា មេក្រុច�នុំ ក្នុ៏ ជាា
រូប់កាាយូ ដែត ១ យ៉ាុាង មេនុំះ ដែ�រ �ី មេក្រុ�ាះ មេយូ�ង ទាាំង អស្ទ់ គ្នាុា ទទួ� ទាានុំ �ី �ុំ នុំំប់ុ័ង ដែត មួយូ មេនាំាះ
ឯង

រមេប់ៀប់ដែ��មេយូ�ងទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ជាាទូមេ�ា
ម្ចាានុំកាារបាារមះ�៍ចំមេ�ាះកាារស្ទុីមេ��ក្នុុ�ងក្នុមះវិធីី ជាាជាាងកាារដែ��ជំួយូឲ្យយមេយូ�ង
ម្ចាានុំប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ ជាាមួយូក្រុ�ះ នុំិងអុក្នុជំិតខាាង។ មេទាាះមេយូ�ងអងគ�យូ �ុតជំងគង់ ឬឈរ មេហ�យូ
មេទាាះជាាមេយូ�ងមេក្រុប់�ដែ�ងដែតមួយូ ឬដែ�ងមេ�ីងៗគ្នាុា កាារដែ��មេយូ�ងទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ 
ជំួយូឲ្យយមេយូ�ងម្ចាានុំទំនាំាក្នុ់ ទំនុំងជាាមួយូក្រុ�ះ នុំិងជាាមួយូអុក្នុ�ណៃទ។

58 THM, “The Communion elements,” 30-31.
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ស់ំន័ួរដែ��លៀគស់ួរ
ញឹឹកញា�ប់់លៀ�ីងលៀទៀត្ថ

ក្នុុ�ងចំមេណាាមកាារអនុំុវតីនុំ៍ នុំិងកាារយូ�់មេ��ញឹ មេក្រុច�នុំដែប់ប់មេនុំះ មេយូ�ងគួរស្ទួរថាា មេត�ម្ចាានុំកាារ
ក្រុបាារ�ធណាាមួយូដែ��មិនុំថា�ាយូក្នុិតីិយូស្ទមេ�ញឹមេ�ញឹ ��់ក្រុប់មេយ៉ាាគមេទវវិទាមេយូ�ងមេទ។ 
កាារ�ិភាាក្នុាក្នុុ�ងក្នុូនុំមេស្ទៀវមេ�ាមេនុំះ ប់ង្ហាាាញឹ�ីកាារបាារមះ�៍មួយូចំនុំួនុំ។ ទីមួយូ គឺក្នុុ�ងក្នុំរិតណៃនុំ
កាារអនុំុវតីនុំ៍ នុំិងនុំិមិតីរូប់។ វាាស្ទំខាានុំ់ណាាស្ទ់ដែ��នុំំប់ុ័ងដែ��មេយូ�ងមេក្រុប់� គឺជាានុំំប់ុ័ង�ិត ដែ��
ជាាកាារអមេ�ើ�ញឹកាារចងចាាំណៃនុំទំនាំាក្នុ់ទំនុំងជាាមួយូមេរឿងដែ��បាានុំក្រុប់គ�់មក្នុមេយូ�ង ដែ��ជាា
មេរឿង�ិត ជាានុំំប់ុ័ងណៃនុំជំីវិត។63 

ទី�ីរ មេយូ�ងនុំឹក្នុចាាំ�ីកាារមេក្រុក្នុ�នុំរំ�ឹក្នុរប់ស្ទ់សាាវក្នុីប់ុុ� 
ថាាមេយូ�ងយូ�់ថាារូប់កាាយូរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ មេ�ា
ក្នុ�ា��ចំមេណាាម�ួក្នុមេយូ�ង។ �ូមេចុះ កាារអនុំុវតីនុំ៍
ណាាដែ��មិនុំ�ះ�ះប់ញ្ញាាាំងថាា អាាហាារប់រិស្ទុទធមេនុំះ ជាា
ទំនាំាក្នុ់ទំនុំងជាាមួយូក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ នុំិងអុក្នុជំិតខាាង
—�ូចជាាកាារទទួ��ិធីីមេនុំះមេដាាយូខ្លះះ�នុំឯង ឬកាារ
�ាងចូ�ទទួ��ិធីីមេនុំះ មេដាាយូនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងក្រុតូវ
បាានុំមេរៀប់ទុក្នុមុនុំ ស្ទំរាាប់់អុក្នុណាាចង់ទទួ�
មេ��ណាាក្នុ៏បាានុំ—មេនាំាះវាាមិនុំក្រុតូវតាាម
មេគ្នាា�ប់ំ�ង នុំិងកាារយូ�់មេ��ញឹរប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំយូូ
ណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទមេទ។64

ចុងមេក្រុកាាយូ ក្នុមះវិធីីណាាដែ��មិនុំអនុំុញ្ញាាាតិឲ្យយអុក្នុដែ��ធាះាប់់ទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុចូ�រួម 
ជាា�ិមេស្ទស្ទ ក្នុុម្ចាារៗឬអុក្នុ�ិកាារដែ��ទទួ��ិធីីក្រុជំមុជំទឹក្នុរួច មេនាំាះក្នុ៏ប់រាាជំ័យូក្នុុ�ងកាារ
�ះ�ះប់ញ្ញាាាំងរូប់ កាាយូរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទដែ�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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ស់ំន័ួរអំពិី
កា�រព្រះបា�រពិធពិិធីីវិស់ុទធ

ស់ំ៖  មេត�មេមស្ទូក្រុត (Liturgy) អ�ីដែ��មេយូ�ងមេក្រុប់�ស្ទំរាាប់់ក្នុមះវិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស់្ទ   
  ណៃថូៃមុនុំក្នុំមេ��តក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ «មក្នុមេហ�យូមេ�ា» ? មេត�ក្រុគូគង្ហា�ា�ម្ចាុាក្នុ់ក្រុតូវដែតមេ�ា  
  ទីមេនាំាះក្រុគប់់មេ�� ឬមេយូ�ងអាាចទុក្នុនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងដែ��មេយូ�ងអធីិសាាានុំឲ្យយ  
  រួចមេហ�យូ មេ�ាមេ��អាាសាុា ស្ទំរាាប់់ឲ្យយក្រុក្នុុមជំំនុំុំមក្នុទទួ�មេដាាយូខ្លះះ�នុំឯង?

ចំ៖  �ូចបាានុំនុំិយ៉ាាយូ�ីខាាងមេ�� មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធដែចងថាា 
  «កាារអធីិសាាានុំឲ្យយ នុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងទុក្នុជាាមុនុំ មិនុំស្ទមរមយ មេហ�យូ�ទ�យូ�ីមេគ្នាា�  

 �ិទធិនុំិងកាារយូ�់មេ��ញឹ�ីក្រុ�ះគុ�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ដែ��ម្ចាានុំក្នុុ�ង�ិធីីវិស្ទុទធ   
 (Article XVIII, The Articles of Religion, BOD; page 64)66

  មេគ្នាា�កាារ�៍មេនុំះមេចញឹ�ីមេគ្នាា�កាារ�៍ដែ��ដែចងថាា នុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង «ក្រុតូវបាានុំ 
 អធីិសាាានុំឲ្យយ នុំិងប់រិមេភាាគ [កាារស្ទងកត់នុំ័យូរប់ស្ទ់ខ្លះំ�]ំ ក្នុុ�ងប់រិប់ទណៃនុំកាារជំួប់ជំុំគ្នាុា  
 រប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ»67 មេនុំះម្ចាានុំនុំ័យូថាា កាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មិនុំដែមនុំ  
 ស្ទម័�ា�ូចជាាកាារក្រុប់ក្នុប់ជាាមួយូក្រុ�ះដែតម្ចាុាក្នុ់ឯងមេនាំាះមេទ។ វាាគឺជាាកាារដែ��  
 មេយូ�ងអនុំុវតីនុំ៍កាារក្រុប់ក្នុប់ជាាមួយូគ្នាុា។ «�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាាកាារក្រុប់ក្នុប់  
 រប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុ—ំជាាស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ ទាាំងក្នុុ�ងតំប់នុំ់ នុំិងក្នុុ�ង  
 ស្ទក្នុ�មេលាាក្នុ។ កាារដែ��វាាម្ចាានុំនុំ័យូយ៉ាុាងក្រុជាា�មេក្រុ�ាស្ទំរាាប់់ម្ចាុាក្នុ់ៗ �ិធីីវិស្ទុទធ 
 មេនុំះគឺវាាមិនុំដែមនុំក្រុគ្នាានុំ់ដែតក្នុមះវិធីីឯក្នុជំនុំ ប់ុុមេណាាាះមេទ។ ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំ  
 កាារដែចក្នុរំដែ�ក្នុ នុំិងកាារក្រុប់ជំុំគ្នាុា ក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាាធីមះជាាតិណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំ 

  នុំិងជាាគំរូណៃនុំ��់�ិ��មេលាាក្នុ �ូចអ�ីដែ��ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ចង់បាានុំ។68

  មេគ្នាា�កាារ�៍ទាាំងមេនុំះ ទាាក្នុ់ទងនុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំដែ��ក្រុប់ជំុំគ្នាុា នាំាំឲ្យយមេស្ទៀវមេ�ាអាាថូ 
 ក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ដែចងថាា «ទាាំង ក្នុមះវិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ដែ��ទទួ�  

66 THM, “The communion elements,” 32.

67 THM, “The community extends itself,” 22.

68 THM, “The Meaning of Holy Communion,” 8.
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 មេដាាយូខ្លះះ�នុំឯង នុំិងមេឈៀងចូ� គឺ�ទ�យូ�ីធីមះជាាតិណៃនុំកាារក្រុប់ជំុំគ្នាុារប់ស្ទ់�ិធីីវិស្ទុទធ  
 ដែ��ជាាកាារក្រុបាារ�ធ ណៃនុំស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ។»69

 

ស់ំ៖  មេយូ�ង�ាយូផ្តាទា�់ក្នុមះវិធីីថា�ាយូប់ងគំរប់ស្ទ់មេយូ�ង ��់ស្ទម្ចាាជំិក្នុដែ��ចង់ចូ�រួម  
  តាាមOnline។ មេត�មេយូ�ងមេធី��យ៉ាុាងមេមុចឲ្យយមេគចូ�រួមជាាមួយូមេយូ�ងបាានុំ ក្នុុ�ង�ិធីី 
  មេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់?

ចំ៖  ចំមេ��យូស្ទំរាាប់់ស្ទំនុំួរមេនុំះ វាាក្រុស្ទមេ�ៀងនុំិងមេគ្នាា�កាារ�៍ស្ទំរាាប់់អុក្នុដែ��ចង់  
 ទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់មេដាាយូខ្លះះ�នុំឯង នុំិងអុក្នុដែ��ចង់មេឈៀងចូ�  
 ទទួ��ិធីីមេនុំះដែ�រ។ 

  មេគ្នាា�កាារ�៍ក្រុគឹះ គឺជាាមេគ្នាា�កាារ�៍ ដែ��នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង ក្រុតូវបាានុំអធីិសាាានុំ 
 ឲ្យយ នុំិងទទួ�ក្នុុ�ង ប់រិប់ទដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំជំួប់ជំុំគ្នាុា។»70 មេគ្នាា�កាារ�៍មេចញឹ�ី  
 ក្រុប់មេយ៉ាាគដែ��ម្ចាានុំក្នុុ�ងឯក្នុសាារមេនុំះ៖ «�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាា  
 កាារក្រុប់ក្នុប់គ្នាុារប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ--កាារក្រុប់ជំុំគ្នាុារប់ស្ទ់ស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ   
 ទាាំងក្នុុ�ងតំប់នុំ់ នុំិងស្ទក្នុ�មេលាាក្នុ។ �ិធីីមេនុំះម្ចាានុំនុំ័យូយ៉ាុាងក្រុជាា�មេក្រុ�ាស្ទំរាាប់់  
 ម្ចាុាក្នុ់ៗ �ិធីីវិស្ទុទធមេនុំះគឺមិនុំដែមនុំក្រុគ្នាានុំ់ដែតក្នុមះវិធីីឯក្នុជំនុំ ប់ុុមេណាាាះមេទ។   
 ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំកាារដែចក្នុរំដែ�ក្នុ នុំិងកាារក្រុប់ជំុំគ្នាុា ក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាា  
 ធីមះជាាតិណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំ នុំិងជាាគំរូ��់�ិ��មេលាាក្នុ �ូចអ�ីដែ��ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់  
 ចង់បាានុំ។71 មេគ្នាា�កាារ�៍ក្រុស្ទមេ�ៀងគ្នាុាម្ចាានុំក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីប់�ាប់់ រប់ស្ទ់មេស្ទៀវមេ�ា 
 អាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ៖ «�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គួរក្រុតូវបាានុំមេរៀប់ចំមេ��ងឲ្យយម្ចាានុំ  
 ទំនាំាក្នុ់ទំនុំងរវាាងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ នុំិងកាាររស្ទ់មេ�ាប់រិស្ទុទធ ទាាំងឯក្នុជំនុំ នុំិង  
 ស្ទហគមនុំ៍... កាារក្រុប់ក្នុប់គ្នាុាជាាមួយូក្រុក្នុុមជំំនុំុំ គឺជាាស្ទញ្ញាាាណៃនុំស្ទហគមនុំ៍ នុំិង  
 មេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រវាាងក្រុគីស្ទទប់រិស្ទទទ ក្នុុ�ងស្ទក្នុ�មេលាាក្នុ។»72

69 THM, “The community extends itself,” 23.

70 THM, “The community extends itself,” 22.

71 THM, “The Meaning of Holy Communion,” 8.

72 THM, “Holy Communion and ethical Christian discipleship,” 36.
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  ម្ចាានុំស្ទញ្ញាាា�ីរ  ណៃនុំកាារក្រុប់ក្នុប់គ្នាុាដែប់ប់មេនុំះ៖ ទីមួយូគឺ ក្នុុ�ងនាំាមជាាស្ទហគមនុំ៍  
 ដែ��ក្រុប់ជំុំគ្នាុា មេយូ�ងទទួ�ទាានុំនុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ងដែតមួយូ។ �ូចជាាមេមស្ទូក្រុតរប់ស្ទ់  
 មេយូ�ង រំ�ឹក្នុមេយូ�ងថាា «មេក្រុ�ាះម្ចាានុំនុំំប់ុ័ងដែតមួយូ មេយូ�ងជាាមេក្រុច�នុំគ្នាុា ម្ចាានុំរូប់កាាយូ 
 ដែតមួយូ» (១ក្នុូរិនុំ១០៖១៧)។ ស្ទញ្ញាាាទី�ីរ គឺថាាមេយូ�ងមិនុំទទួ��ិធីីមេនុំះ  
 មេដាាយូខ្លះះ�នុំឯងមេទ ដែតមេយូ�ងទទួ�នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង ដែ��មេរៀប់ចំទុក្នុជាា�ិធីីវិស្ទុទធ  
 �ីណៃ�អុក្នុ�ណៃទ។

  មេគ្នាា�កាារ�៍ទាាំងមេនុំះមេស្ទុ�រថាា កាារដែ��មេយូ�ងចូ�រួមក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុOំnline   
 មេហ�យូទទួ�បាានុំប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំកាារទាាក្នុ់ទងគ្នាុាខ្លះះះៗ ដែតរូប់កាាយូរប់ស្ទ់មេយូ�ង 
 មេ�ាដែប់ក្នុ�ីក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ដែ��មិនុំអនុំុញ្ញាាាតិ ឲ្យយមេយូ�ងអាាចចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀង  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ តាាមរយូ�ក្រុប់�នុំធ�ី���ាយូដែប់ប់មេនុំះបាានុំមេទ។ 

  �ូចបាានុំនុំិយ៉ាាយូខាាងមេ�� ក្រុ�ះវិហាារមេ��ក្នុទឹក្នុចិតីក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ឲ្យយរក្នុវិធីីមេ�ីងៗក្នុុ�ង 
 កាារដែចក្នុចាាយូ�ំ�ឹង�អ រួមទាាំងតាាមរយូ�ប់មេចាក្នុវិជាើាមេទៀត�ង។ ក្នុុ�ងមេ��  
 ដែ��មេយូ�ងអាាចអមេ�ើ�ញឹឲ្យយមេគមេម�� កាារថា�ាយូប់ងគំក្នុុ�ងអូ�នុំមេធី�មេនុំត ឲ្យយមេគ  
 អធីិសាាានុំមេ��ដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្រុក្នុុមក្រុប់ឹក្នុាមេលាាក្នុ  
 អ�ិបាា� ក្នុុ�ងឆ្នាំុាំ២០១៣ បាានុំមេចញឹមេស្ទចក្នុីីដែថូះងកាារមួយូ ដែ��ប់�ិប់់  
 កាារអនុំុវតីនុំ៍ទទួ��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទO់nline.73

  អ�ាឹង មេត�មេយូ�ងមេធី��យ៉ាុាងមេមុចឲ្យយមេគចូ�រួមជាាមួយូមេយូ�ងបាានុំ ក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀង  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់? �ូចគ្នាុានុំិងអស្ទ់អុក្នុដែ�� «ចង់ក្រុប់ក្នុប់ ដែតមិនុំអាាចចូ�រួមក្នុុ�ង  
 កាារថា�ាយូប់ងគំ មេដាាយូសាារ�ិកាារភាា�»។ ក្រុគូគង្ហា�ា�អាាចយូក្នុ នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង   
 ដែ��មេក្រុប់�ក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ មេ�ាឲ្យយ�ួក្នុមេគ។74 អុក្នុដែ��មេ�ាឆ្នាំៃាយូ ដែ��ក្រុគូគង្ហា�ា�  
 មិនុំអាាចមេ�ា��់ គួរចូ�រួមក្នុុ�ងក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងតំប់នុំ់។ 

73 �័តម្ចាានុំប់ដែនុំាមអី�ីកាារ�ិភាាក្នុា នុំិងកាារក្រុប់ឹក្នុាមេយ៉ាាប់�់ ស្ទូមចូ�មេម��មេវប់សាាយូមេនុំះ http://www.umc.org/
what-we-believe/what-is-the-unitedmethodist-view-of-communion.

74 THM, “The community extends itself,” 22; “Assisting Ministers,” 28; “The 
Communion elements,” 32.
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ស់ំ៖  មេប់�មេយូ�ងមេជំឿមេ��វតីម្ចាានុំ�ិតរប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ ក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់  
  មេត�មេយូ�ងគួរនាំាំយូក្នុនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង មេ�ាសាាានុំីយូ៍រថូមេ�ះ�ង មេហ�យូដែចក្នុ��់  
  អុក្នុណាាដែ��ចង់ទទួ�?

ចំ៖  មេប់�តាាមក្រុទឹស្ទីី វាាស្ទមមេហតុ�� ដែតស្ទូមមេយូ�ង�ិចាារណាាមេអាាយូស្ទុីជំំមេ�ា។
  ទីមួយូ កាារយូ�់មេ��ញឹរប់ស្ទ់យូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ អំ�ីវតីម្ចាានុំរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ  

 ក្នុុ�ង�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មិនុំបាានុំ«ប់ញ្ញាើាក្នុ់ថាា» វតីម្ចាានុំរប់ស្ទ់ក្រុទង់ម្ចាានុំក្នុុ�ង  
 នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ងមេនាំាះមេទ។ «ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ម្ចាានុំវតីម្ចាានុំតាាមរយូ�ស្ទហគមនុំ៍ដែ��  
 ក្រុប់ជំុំគ្នាុាក្នុុ�ងក្រុ�ះនាំាមក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ... តាាមរយូ�ក្រុ�ះប់នុំទ��ដែ��បាានុំដែថូះងក្រុបាាប់់   
 នុំិងតាាមរយូ�នុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងដែ��បាានុំដែចក្នុរំដែ�ក្នុ។»75 ប់ុគគ�ិក្នុ�ក្នុខ��  
 ស្ទហគមនុំ៍ ណៃនុំវតីម្ចាានុំមេនុំះ ក្រុតូវបាានុំស្ទងកត់ធីៃនុំ់មេដាាយូ�ាក្នុយថាា «មេយូ�ងយូ�់�ី  
 វតីម្ចាានុំរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ជាា�ក្នុខ��ប់មេ�ា�ះអាាស្ទនុំុ នុំិងទំនាំាក្នុ់ទំនុំង។»76

  ទី�ីរ �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មិនុំក្រុតូវបាានុំក្រុបាារ�ធមេ��ង មេដាាយូគ្នាះានុំកាារក្រុប់កាា  
 ��ី�ំ�ឹង�អក្នុុ�ងក្រុ�ះគមីីរ នុំិងកាារអធីិប់ាយូមេនាំាះមេទ។ ក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុ  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ «�ី�់អតានុំ័យូឲ្យយគ្នាុាមេ�ាវិញឹមេ�ាមក្នុ ក្នុុ�ងក្នុមះវិធីីថា�ាយូប់ងគំទាាំងមូ� 
 ។ កាារមេធី��មេដាាយូដែ�ក្នុ�ីគ្នាុា មេធី��ឲ្យយបាាត់ជំីវិតមេ�ញឹមេ�ញឹ ក្នុុ�ងក្រុ�ះវិញ្ញាាា� ដែ�� 
 បាានុំក្រុប់ទាានុំមក្នុមេដាាយូមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿក្នុុ�ងក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ។»77 «កាារទទួ�   
 �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ គឺជាាកាារមេ�ះ�យូតប់មេ�ា នុំិងកាារប់នុំីចូ�រួមក្នុុ�ង   
 ក្រុ�ះប់នុំទ�� ដែ��បាានុំដែថូះង ក្រុបាាប់់។»78

  មេគ្នាា�កាារ�៍ទាាំង�ីរ�ំប់ូងមេនុំះ មេស្ទុ�រថាា កាារ�ី�់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទឲ្យយអុក្នុណាាម្ចាុាក្នុ់   
 ទាាមទាារកាារ�ី�់ឲ្យយ មិនុំដែមនុំក្រុគ្នាានុំ់ដែតនុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ងប់ុុមេណាាាះមេទ ដែតជាាកាារ  
 �ី�់ឲ្យយនុំូវស្ទហគមនុំ៍ នុំិងកាារក្រុបាារ�ធក្នុមះវិធីីណៃនុំក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់   
 ជាាមួយូស្ទហគមនុំ៍មេនាំាះ មេ�ាក្នុដែនុំះងដែ��ស្ទហគមនុំ៍មេនាំាះក្រុប់ជំុំ។ មេនុំះ  
 ម្ចាានុំនុំ័យូថាា មិនុំដែមនុំក្រុគ្នាានុំ់ដែតយូក្នុនុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង មេ�ាក្នុដែនុំះងថូះីមេនាំាះមេទ ដែតក្រុតូវ 

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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 នាំាំស្ទហគមនុំ៍ថា�ាយូប់ងគំទាាំងមូ�។ �ូចដែ��បាានុំមេស្ទុ�រក្នុុ�ងកាារមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះ 
 ស្ទំនុំួរមេ�ីងមេទៀត ធាាតុណៃនុំ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ «ក្រុតូវបាានុំអធីិសាាានុំឲ្យយ នុំិង  
 ទទួ�យូក្នុ ក្នុុ�ងប់រិប់ទណៃនុំកាារក្រុប់ជំុំគ្នាុារប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។»79 មេគ្នាា�កាារ�៍  
 ទាាំងមេនុំះ ក្នុ៏ចងអ��ប់ង្ហាាាញឹ�ីសាារ�ស្ទំខាានុំ់ណៃនុំក្នុមះវិធីីក្រុ�ះប់នុំទ��ក្នុុ�ងគមីីរ នុំិង  
 កាារអធីិប់ាយូ ដែ��ជាាដែ�ុក្នុចាាំបាាច់ក្នុុ�ងក្នុមះវិធីីតុណៃនុំក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។

  ទីប់ី ម្ចាានុំកាារខ្លះុស្ទគ្នាុារវាាកាារដែចក្នុនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ងមេដាាយូគ្នាះានុំកាារមេរ�ស្ទមេអ�ង នុំិង  
 �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ជាាចំហរ។ មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ បាានុំប់ញ្ញាើាក្នុ់  
 យ៉ាុាងចាស្ទ់ថាា �ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែតងដែតចាាប់់មេ�ី�មមេដាាយូកាារអមេ�ើ�ញឹ   
 កាារសាារភាា�បាាប់ នុំិងកាារអត់មេទាាស្ទ។ កាារអមេ�ើ�ញឹមេនុំះស្ទនុំះត់ថាា អស្ទ់អុក្នុ  
 ដែ��ចូ�មក្នុក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេទាាះប់ីមេគមក្នុ�ីនុំិកាាយូណាាក្នុ៏មេដាាយូ មេគនុំឹង  
 ចូ�មក្នុមេដាាយូកាារមេ�ះ�យូតមក្នុុ�ងមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ ជាាកាារមេ�ះ�យូតប់ចំមេ�ាះមេស្ទចក្នុីី  
 ក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ដែ��មេប់�ក្នុស្ទដែមីងក្នុុ�ងក្រុ�ះវិហាារ។80 កាារដែចក្នុនុំំប័ុ់ង  
 នុំិងដែ�ង មេដាាយូគ្នាះានុំកាារមេរ�ស្ទមេអ�ង �ូចដែ��បាានុំមេស្ទុ�រក្នុុ�ងស្ទំនុំួរមេនុំះ មិនុំអាាច  
 មេធី��ឲ្យយម្ចាានុំកាារចូ�រួមក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍ណៃនុំក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេដាាយូ  
 មេចៀស្ទវាាងកាារអមេ�ើ�ញឹមេអាាយូម្ចាានុំកាារសាារភាា� បាាប់ នុំិងមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ នុំិង  
 មេម��រំ�ងកាារទទួ�ខ្លះុស្ទក្រុតូវរប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ក្នុុ�ងកាារអមេ�ើ�ញឹអុក្នុមេនាំាះចូ�ក្នុុ�ង  
 «�ំមេ��រណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ នុំិងកាាររីក្នុចំមេរ�នុំក្នុុ�ងភាា�ប់រិស្ទុទធ។»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.
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ស់ំន័ួរអំពិី
អនកចា�ត្ថ់ដែចង ន័ិងពិន័ធកិចា

ស់ំ៖  ខ្លះំ�ំជាាក្រុគូ�ាយូ�ំ�ឹង�អ (Cerltified Lay Minister) ប់ំមេរ�ក្នុុ�ងក្រុ�ះវិហាារមេ�ា 
  ជំនុំប់ទមួយូ។ មេត�ខ្លះំ�ំគួរឲ្យយក្រុប់ធាានុំតំប់នុំ់ ឬដែអ�ឌីឺ ណាាម្ចាុាក្នុ់ អធីិសាាានុំឲ្យយនុំំប់ុ័ង 
  នុំិងដែ�ងមុនុំណៃថូៃអាាទិតយ? មេត�មេគអាាចមេធី��តាាមទូរស្ទ�ទ័ ឬ Skype បាានុំមេទ?

ចំ៖ មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ បាានុំ
មេ�ះ�យូស្ទំនុំួរមេនុំះយ៉ាុាងចាស្ទ់៖ មេទាាះជាា
មេធី��តាាមវិធីីណាាក្នុ៏មេដាាយូ (ទូរស្ទ�ទ័, Skype, 

FaceTime ឬក្រុប់�័នុំធប់មេចាក្នុវិជាើា
មេ�ីងមេទៀត «កាារអធីិសាាានុំឲ្យយនុំំប់ុ័ង នុំិង
ដែ�ងជាាមុនុំ មិនុំសាាក្នុស្ទម មេហ�យូ�ទ�យូ�ី
មេគ្នាា��ិទធិ នុំិងកាារយូ�់មេ��ញឹណៃនុំ
ក្រុ�ះគុ�រប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ដែ��ម្ចាានុំក្នុុ�ង�ិធីិ
វិស្ទុទធ (Article XVIII, The Articles 

of Religion, BOD, page 64)»82

     កាារបាារមះ�៍ចំប់ងមួយូ ក្នុុ�ងកាារដែថូះងមេនុំះ 
គឺថាា �ិធីីអរក្រុ�ះគុ� មិនុំដែមនុំមេផ្តាីាត
មេ�ាមេ�� «កាារអធីិសាាានុំឲ្យយនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង»
មេទ ដែតគឺមេផ្តាីាតមេ��កាារក្រុប់ជំុំគ្នាុារប់ស្ទ់
ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ជំុំវិញឹតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្នុុ�ងកាារ
អរក្រុ�ះគុ� នុំិងកាារស្ទរមេស្ទ�រ ��់
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ «ធាាតុរប់ស្ទ់�ិធីីមេ�ៀង  

 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ក្រុតូវបាានុំអធីិសាាានុំឲ្យយ នុំិងទទួ�យូក្នុ ក្នុុ�ងប់រិប់ទណៃនុំកាារក្រុប់ជំុំរប់ស្ទ់  
 ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។»83

82 THM, “The communion elements,” 32.

83 THM, “The community extends itself,” 22).
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ស់ំ៖  មេត�អុក្នុណាាដែ��ម្ចាានុំស្ទិទធិអធីិសាាានុំ��់នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង ដែ��មនុំុស្ទីបាានុំ  
  មេរៀប់ចំមេ�ា�ទះ ឬក្រុតូវបាានុំមេគមេ�ំ�រមេ�ាមេអាាយូមេ��មបីមេគអាាចមេក្រុប់�តាាម�ិធីីមេ�ៀង  
  ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់តាាម Online, ទូរទស្ទីនុំ៍ ឬ�ាយូតាាមវិទយ�? មេត�កាារមេនុំះមេធី��បាានុំដែត 
  ដែអ�ឌីឺ ឬក្រុគូគង្ហា�ា�តំប់នុំ់ដែ��ម្ចាានុំស្ទិទធ ិ(Lisence Local Pastor) អាាចមេធី�� 
  បាានុំដែ�រ?

ចំ៖  មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ប់ញ្ញាើាក្នុ់យ៉ាុាងចាស្ទ់ថាា «ដែអ�ឌីឺ ឬអុក្នុដែ��ម្ចាានុំ 
 ស្ទិទធិតាាម មេស្ទៀវមេ�ាវិនុំ័យូ អាាចចាាត់ដែចងរាា�់កាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់  
 ។»84 

  ប់ុុដែនុំី �ូចដែ��មេយូ�ងបាានុំ�ិភាាក្នុាក្នុុ�ងចំមេ��យូណៃនុំស្ទំនុំួរអំ�ីកាារចូ�រួមក្នុុ�ង�ិធីី  
 មេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ តាាមរយូ��ាយូផ្តាទា�់ (ស្ទូមមេម��ខាាងមេ��) កាារក្រុបាារ�ធ�ិធីី  
 មេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ នុំិងកាារ ចូ�រួមតាាមរយូ�កាារទូរទស្ទីនុំ៍ នុំិងវិទយ� ក្រុតូវបាានុំ  
 ហាាមឃ្លាាត់មេដាាយូក្រុក្នុុមក្រុប់ឹក្នុាអ�ិបាា�ឆ្នាំុាំ២០១៤ ដែ��បាានុំហាាមមិនុំឲ្យយ  
 ម្ចាានុំកាារអនុំុវតីនុំ៏�ិធីីវិស្ទុទធតាាមOnline �ូមេចុះកាារមេរៀប់ចំនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង ស្ទំរាាប់់ 
 មេធី��ដែប់ប់មេនុំះគឺមិនុំសាាក្នុស្ទមមេទ។

ស់ំ៖  ក្រុក្នុុមជំំនុំុំខ្លះំ�ំម្ចាានុំឌីីក្នុិនុំដែ��មេធី��កាារជាាប់ុគគ�ិក្នុក្នុនុំះះមេ��។ មេត�ឌីីក្នុិនុំ ម្ចាានុំភាារ�  
  ក្នុិចាអ�ីចំមេ�ាះកាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់?

ចំ៖  មេស្ទៀវមេ�ាវិនុំ័យូ--2012 (¶320) ដែចងថាា ឌីីក្នុិនុំក្រុតូវជំួយូ «ដែអ�ឌីឺ ក្នុុ�ងកាារ  
 មេធី���ិធីីវិស្ទុទធ» មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ដែចងប់ដែនុំាមថាា «ក្នុុ�ងកាារប់នុំីជាាមួយូ 
 កាារអនុំុវតីនុំ៍ ក្រុប់វតីិសាាក្រុស្ទី នុំិង អនុំីរនុំិកាាយូ... តួនាំាទីណៃនុំឌីីក្នុិនុំ គឺកាារប់ំមេរ�  
 ក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេដាាយូសាាក្នុស្ទម រួមម្ចាានុំទាាំងកាារអាានុំ�ំ�ឹង�អ   
 �ឹក្នុនាំាំកាារអធីិសាាានុំស្ទំរាាប់់�ិ��មេលាាក្នុ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ នុំិងអុក្នុដែ��ខ្លះ�ះខាាត ទទួ�  
 នុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង មុនុំមេ��អរក្រុ�ះគុ� ជំួយូដែអ�ឌីឺក្នុុ�ងកាារហុចឲ្យយចំ�ិត  
 នុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង មេរៀប់ចំតុឲ្យយម្ចាានុំស្ទ�ា�ប់់ធាុាប់់ នុំិងក្រុបាាប់់មនុំុស្ទីឲ្យយមេចញឹមេ�ា  

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

85 THM, “Assisting Ministers: Deacons and laity,” 27.
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 ប់ំមេរ� មុនុំមេ��ដែ��ដែអ�ឌីឺ ឲ្យយ�ររប់ស្ទ់ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។»85 មេស្ទៀវមេ�ាដែ��ម្ចាានុំ  
 ចំ�ងមេជំ�ងថាា រស្ទ់ក្នុុ�ងភាា�អាាថូក្នុំបាាំង បាានុំប់ដែនុំាម�ីភាារ�ក្នុិចារប់ស្ទ់ឌីីក្នុិនុំក្នុុ�ង  
 តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ថាា «ឌីីក្នុិនុំអាាចយូក្នុនុំំប់ុ័ង នុំិងដែ�ង ដាាក្នុ់មេ��តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ ឌីី  
 ក្នុិនុំក្នុ៏អាាចចាាក្នុ់ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូចូ�ក្នុុ�ងក្នុូនុំដែ�ង មេហ�យូមេរៀប់ចំឲ្យយក្រុគប់់កាារ  
 ទាាំងអស្ទ់ ម្ចាានុំស្ទ�ា�ប់់ធាុាប់់ មុនុំមេ��ចាាប់់មេ�ី�ម�ិធីីអរក្រុ�ះគុ�។ មេប់�ស្ទម្ចាាារ� 
 ទាាំងអស្ទ់ម្ចាានុំស្ទ�ា�ប់់ធាុាប់់ មេ�ាមេ��តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ឌីីក្នុិនុំអាាចជំួយូមេធី��ជាា  
 អុក្នុមេ��រដែចក្នុនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង មេ��មបីមេប់�ក្នុស្ទដែមីង�ីភាា�ធីមះតាា មេ�ញឹមេដាាយូ  
 ក្រុ�ះគុ� អំណាាច នុំិងដាាក្នុ់ក្រុក្នុណាាត់មេ�ាមេ��តុ។»86

 

ស់ំ៖  ក្រុក្នុុមជំំនុំុំខ្លះំ�ំម្ចាានុំក្រុគូគង្ហា�ា��ីរនាំាក្នុ់ មេហ�យូ�ួក្នុគ្នាាត់ចូ�ចិតីដែចក្នុតួនាំាទីគ្នាុាក្នុុ�ងកាា 
  រក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ មេត�ម្ចាានុំវិធីីអីដែ���អស្ទំរាាប់់ដែចក្នុឲ្យយមនុំុស្ទី�ីរ 
  នាំាក្នុ់អធីិសាាានុំ?

ចំ៖  មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ មិនុំបាានុំ�ី�់ចំមេ��យូចាស្ទ់ចំមេ�ាះស្ទំនុំួរមេនុំះ ដែត 
 វាា�ី�់តំរុយូខ្លះះះដែ�រ។ ទីមួយូ មេយូ�ងក្រុតូវចាាំថាា កាារអរក្រុ�ះគុ� គឺជាាមេស្ទចក្នុីី  
 អធីិសាាានុំដែប់ប់ស្ទនុំទនាំា (វាាមិនុំដែមនុំជាា «កាារក្រុប់មូ��ី�ំ» ណៃនុំ�ាក្នុយវិស្ទុទធមេទ) រវាាង  
 ក្រុគូគង្ហា�ា� នុំិងក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ �ូមេចុះក្រុគប់់កាារដែចក្នុមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ ក្រុតូវដែតគិតកាារ  
 អធីិសាាានុំជាាក្រុក្នុុម។ កាារដែចក្នុមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ ក្រុតូវដែតមេធី��មេមុចឲ្យយ មេស្ទចក្នុីី  
 អធីិសាាានុំមេនុំះជាាមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំដែតមួយូ។ មេហ�យូមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំមេនុំះ មិនុំ  
 ក្រុតូវម្ចាានុំកាារដែប់ងដែចក្នុរវាាងឌីីក្នុិនុំ ឬក្រុគូជំំនុំួយូមេទ។ �ូចមេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំង  
 ប់រិស្ទុទធ ដែចងថាា «ដែអ�ឌីឺ ឬក្រុគូគង្ហា�ា�មេរៀមចបង នាំាំក្រុក្នុុមជំំនុំុំក្នុុ�ងកាារអធីិសាាានុំ  
 ណៃនុំកាារអរក្រុ�ះគុ� ដែ��ក្រុក្នុុមជំំនុំុំទាាំងមូ�ទទួ�តួនាំាទីស្ទក្នុមះ»87

  ទី�ីរ �ូចក្នុុ�ងមេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ប់ញ្ញាើាក្នុ់ថាា «ក្រុគប់់ដែអ�ឌីឺ នុំិងឌីីក្នុិនុំ  
 ដែ��ម្ចាានុំវតីម្ចាានុំ នុំឹងក្រុតូវបាានុំអមេ�ើ�ញឹមក្នុ...ឈរជាាមួយូអុក្នុចាាត់ដែចងក្នុុ�ងតុ  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេហ�យូជំួយូក្នុុ�ងកាារដែចក្នុនុំំប់ុ័ងនុំិងដែ�ង»88 មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំង  

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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 ប់រិស្ទុទធមេស្ទុ�រថាា មេទាាះប់ីម្ចាានុំដែអ�ឌីឺ�ីរប់ីនាំាក្នុ់ ម្ចាានុំវតីម្ចាានុំ គឺម្ចាានុំដែអ�ឌីឺម្ចាុាក្នុ់  
 ជាាអុក្នុចាាត់ដែចងក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ 

  ចំមេ��យូទីមួយូ មេស្ទុ�រថាា ដែអ�ឌីឺទាាំង�ីរ �ូរគ្នាុាក្នុុ�ងកាារចាាត់ដែចង ក្រុបាារ�ធ�ិធីី  
 មេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ មេធី���ូចមេនុំះ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំនុំឹង�ឹងចាស្ទ់ថាា ក្រុគប់់ដែអ�ឌីឺ   
 មេទាាះប់ីជាាថាានុំ�អ�ី ជាាក្រុគូមេរៀមចបង ឬ ក្រុគូជំំនុំួយូ ក្រុប់ុស្ទ ឬក្រុស្ទី   គឺម្ចាានុំស្ទិទធិ  
 ចាាត់ដែចង�ិធីីវិស្ទុទធក្នុុ�ងក្រុ�ះវិហាារ។ វាាក្នុ៏�ី�់ឪកាាស្ទស្ទំរាាប់់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ ទទួ�បាានុំ 
 ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍  ស្ទំមេ�ងខ្លះុស្ទគ្នាុា នុំិងវិធីីណៃនុំកាារអធីិសាាានុំរប់ស្ទ់ដែអ�ឌីឺទាាំង�ីរ។ 

  ចំមេ��យូទី�ីរ គឺក្រុតូវឲ្យយដែអ�ឌីឺទាាំង�ីរ ក្រុតូវយូក្នុចិតីទុក្នុដាាក្នុ់ចំមេ�ាះទំរង់មេទវ  
 វិទា ណៃនុំកាារអរក្រុ�ះគុ� ជាាមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំមេទាា� នុំិងដែប់ងដែចក្នុវាាឲ្យយស្ទម  
 នុំិងមេទវវិទាមេនុំះ។ មេហ�យូគួរម្ចាានុំកាារហាាត់ស្ទម មេ��មបីក្នុុំឲ្យយ�គងក្នុុ�ង   
 កាារអធីិសាាានុំ។ កាារមេក្រុប់� �ិធីីអរក្រុ�ះគុ� ក្នុុ�ងក្រុ�ះប់នុំទ�� នុំិងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ8់9   
 ជាាឧទាាហរ�៍ ស្ទំរាាប់់កាារដែប់ងដែចក្នុ�ូចខាាងមេក្រុកាាម

ដែអ�ឌីឺ១៖ មេប់�ក្នុកាារស្ទនុំទនាំាតាាមរយូ� «�មេងា�មជំីវិត»
ដែអ�ឌីឺ២៖ «មេ��មេយូ�ងដែប់រមេចញឹ... តាាមរយូ�មេហាារាា។
ដែអ�ឌីឺ១ នុំិង២ ជាាមួយូគ្នាុា៖ «�ូមេចុះ ជាារាាក្រុស្ទីរប់ស្ទ់ក្រុទង់ក្នុុ�ងដែ�នុំ�ី...»
ទាាំងអស្ទ់គ្នាុា៖ «វិស្ទុទធ វិស្ទុទធ វិស្ទុទធ...»
ដែអ�ឌីឺ១៖  «ក្រុទង់វិស្ទុទធ...មេ��ក្រុទង់ស្ទមេ�ង្ហាគាះរាាក្រុស្ទីរប់ស្ទ់ក្រុទង់»
ដែអ�ឌីឺ២៖  «ក្រុទង់មេក្រុបាាស្ទអុក្នុឈឺ...ក្រុ�ះប់នុំទ��ក្រុទង់ នុំិងក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ»
ដែអ�ឌីឺ១៖ «ក្នុុ�ងយូប់់...ទុក្នុជាាកាាររំ�ឹក្នុ��់ខ្លះំ�ំ»
ដែអ�ឌីឺ២៖ «មេ��ប់រិមេភាាគរួច...ទុក្នុជាាកាាររំ�ឹក្នុ��់ខ្លះំ�ំ»
ដែអ�ឌីឺ១៖ «�ូមេចុះ ក្នុុ�ងកាារនុំឹក្នុចាាំ...អាាថូក្នុំបាាំងណៃនុំមេស្ទចក្នុីីជំំមេនុំឿ»
ទាាំងអស្ទ់គ្នាុា៖ «ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទបាានុំស្ទុគត...»
ដែអ�ឌីឺ១៖ «ចាាក្នុ់ប់ងា�រក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធរប់ស្ទ់ក្រុទង់...មេដាាយូមេលាាហិតក្រុទង់»
ដែអ�ឌីឺ២៖  «មេដាាយូក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ក្រុទង់...មេ�ាកាារជំប់់មេ�ៀងមេ�ានុំគរសាាានុំស្ទួគ៌»
ដែអ�ឌីឺ១នុំិង២ ជាាមួយូគ្នាុា៖ «តាាមរយូ�ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវក្រុគីស្ទទ...»
ទាាំងអស្ទ់គ្នាុា៖ «អាាដែមនុំ»

  កាារដែប់ងដែចក្នុមេនុំះតក្រុមូវឲ្យយដែអ�ឌីឺទាាំង�ីរ ហាាត់ស្ទមមេដាាយូក្រុប់ុងក្រុប់យូ័តុ   
 មេ��មបីឲ្យយក្រុគប់់យ៉ាុាងរ�ូនុំ នុំិងមេ�ញឹមេដាាយូមេស្ទចក្នុីីអធីិសាាានុំ។

89 United Methodist Hymnal, 9-10; United Methodist Book of Worship, 36-38.
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ស់ំន័ួរពិី
កា�រយកចិត្ថីទុកដា�ក់ចំលៀពា�ះធា�ត្ថុនៃន័ពិិធីីវិស់ុទធ

ស់ំ៖  មេត�មេ��ណាាដែ��មេយូ�ងគួរយូក្នុធាាតុណៃនុំ�ិធីីវិស្ទុទធដែ��បាានុំអធីិសាាានុំឲ្យយមេហ�យូ  
  មេ�ាឲ្យយអុក្នុដែ��មិនុំអាាចមក្នុចូ�រួម�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់? មេត�ចុងស្ទបាីាហ៍  
  បាានុំមេទ? ឬចុងដែខ្លះ? មេត�មេយូ�ងអាាចប់ងកក្នុធាាតុណៃនុំ�ិធីីវិស្ទុទធ មេ��មបីទុក្នុបាានុំយូូរដែ�រ 
  ឬមេទ?

ចំ៖  មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធមិនុំបាានុំមេ�ះ�យូស្ទំនុំួរមេនុំះមេដាាយូចាស្ទ់មេនាំាះមេទ។   
 ដែតវាាបាានុំដែចង�ីមេគ្នាា�កាារ�៍ដែ��ថាា «តុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់អាាចមេរៀប់ចំបាានុំក្នុុ�ង  
 មេ��ស្ទមរមយ មេ��មបីអាាចឲ្យយអុក្នុដែ��មិនុំអាាចចូ�រួមមេដាាយូសាារអាាយូុ ជំំងឺ   
 ឬសាាានុំភាា�ក្រុស្ទមេ�ៀងមេនុំះ។»90 ភាា�ចាស្ទ់លាាស្ទ់ក្នុុ�ងមេគ្នាា�កាារ�៍មេនុំះគឺថាា   
 កាារយូក្នុនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ មេ�ាឲ្យយអុក្នុដែ��មិនុំអាាច ចូ�រួមបាានុំ   
 គឺជាាកាារប់ដែនុំាមមេ��កាារក្រុបាារ�ធ�ិធីីរប់ស្ទ់ស្ទហគមនុំ៍ជំួប់ជំុំ។ វាាមិនុំដែមនុំជាាទំរង់  
 ដែប់ប់ «រក្នុាទុក្នុ» �ិធីីវិស្ទុទធ ឬជាា «រប់ស្ទ់ស្ទ�់» មេនាំាះមេទ។ អ�ីដែ��មេយូ�ង  
 ដែចក្នុរំដែ�ក្នុ មិនុំដែមនុំក្រុគ្នាានុំ់ដែតជាា នុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូប់ុុមេណាាាះមេទ ដែតវាា 
 ជាាកាារជំួប់ជំុំជាាមួយូក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងស្ទម្ចាាជំិក្នុក្រុក្នុុមជំំនុំុំ�ងដែ�រ។ ក្នុុ�ងកាារជំួប់ជំុំគ្នាុា 
 មេនុំះ មេយូ�ងក្រុបាារ�ធ�ិធីីជាាមួយូគ្នាុា ក្នុុ�ងស្ទហគមនុំ៍ ដែ��បាានុំជំួប់ជំុំ ជំុំវិញឹតុ  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែ��មេយូ�ងប់ដែនុំាម��់អុក្នុដែ��មិនុំអាាចចូ�រួមមេដាាយូអមេចតនាំា។

  �ូមេចុះ មេយូ�ងគួរនាំាំយូក្នុធាាតុណៃនុំ�ិធីីវិស្ទុទធមេ�ាឲ្យយមេគ មេ�ាណៃថូៃ�ដែ�� ឬយ៉ាុាងយូូរ  
 ប់ំ�ុត មួយូណៃថូៃប់នាំទាប់់ មេប់�នុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរមិនុំទាានុំ់ខ្លះូច។ មេប់�យូូរ  
 ជាាងមេនុំះ មេនាំាះវាាមិនុំប់ំមេ�ញឹតាាមអតានុំ័យូដែ��មេយូ�ងចង់បាានុំមេនាំាះមេទ។ មេប់�  
 មេយូ�ងមិនុំអាាចមេធី��បាានុំទាានុំ់មេ�� ក្រុគូគង្ហា�ា�គួមេរៀប់ចំមេ��មេ�ីងស្ទំរាាប់់ជំួប់  
 ស្ទម្ចាាជំិក្នុ មេ��មបីមេធី���ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់។ (ស្ទូមមេម��មេស្ទៀវមេ�ា កាារប់ដែនុំាមតុ  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ដែ��ស្ទរមេស្ទរមេដាាយូមេលាាក្នុ Mark Stamm ដែ��ម្ចាានុំក្នុុ�ងតាារាាង  
 «មេស្ទៀវមេ�ាស្ទំរាាប់់អាានុំមេ�ីងមេទៀត» មេ��មបីយូ�់�ីកាារ�ិភាាក្នុាណៃនុំ�នុំធក្នុិចាមេនុំះ។)

90 THM, “The Community extends itself,” 22 and “The Communion Elements,” 32.
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ស់ំ៖  មេត�គួរមេធី��យ៉ាុាងមេមុច ចំមេ�ាះនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ ដែ��មេ�ាស្ទ�់?

ចំ៖  មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ប់ង្ហាាាញឹ�ីមេគ្នាា�កាារ�៍ចំប់ង អំ�ីនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ 
 �ាំងបាាយូជំូរ ដែ��មេ�ាស្ទ�់។ «មេយូ�ងគួរម្ចាានុំកាារមេគ្នាារ�ចំមេ�ាះ នុំំប់ុ័ង នុំិង  
 ទឹក្នុទំ�ាំងដែ��បាានុំអធីិសាាានុំឲ្យយរួចមេហ�យូ។ វាាជាាអំមេណាាយូទាានុំមក្នុ�ី  
 ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ មេហ�យូក្នុុ�ង�ិធីីអរក្រុ�ះគុ� នុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ គឺជាា

  «រូប់កាាយូ នុំិងមេលាាហិតរប់ស្ទ់ក្រុ�ះមេយូស្ទូូវ» (មេស្ទៀវមេ�ាចំមេរៀង ទំ�័រ១០)91។ ក្នុ៏  
 ម្ចាានុំកាារ�នុំយ�់ប់ដែនុំាមមេទៀតក្នុុ�ងមេស្ទៀវមេ�ាថា�ាយូប់ងគំ (ទំ�័រ៣០)៖ «ចំមេ�ាះ  
 នុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ ដែ��មេ�ាស្ទ�់ មេយូ�ងគួរមេរៀប់ចំឲ្យយ�ូចជាា  
 អំមេណាាយូទាានុំមក្នុ�ីក្រុ�ះ នុំិងកាារមេគ្នាារ�ចំមេ�ាះមេគ្នាា�ប់ំ�ងរប់ស្ទ់នុំំប់ុ័ងនុំិង  
 ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ។»

  �ូមេចុះមេយូ�ងគួរមេធី��យ៉ាុាងមេនុំះ៖ ទីមួយូ, ចំមេ�ាះនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ   
 ដែ��មេ�ាស្ទ�់ គួរដែតយូក្នុចូ�មេ�ាក្នុុ�ងប់នុំទប់់វិញឹ មេ��មបីឲ្យយចាាស្ទ់ទុំមេរៀប់ចំស្ទំរាាប់់ 
 នាំាំមេ�ាឲ្យយអុក្នុដែ��មិនុំបាានុំមក្នុចូ�រួមក្នុុ�ងក្នុមះវិធីី។

  ទី�ីរ មេដាាយូសាារមេនុំះជាាអំមេណាាយូទាានុំអាាហាារ «ក្រុគូគង្ហា�ា� នុំិងអុក្នុ�ណៃទមេទៀត 
 ដែ��ក្រុគូគង្ហា�ា�មេរ�ស្ទ គួរប់រិមេភាាគមេអាាយូអស្ទ់ ប់នាំទាប់់�ីក្នុមះវិធីី។»92

  ចុងមេក្រុកាាយូ មេយូ�ងអាាច «ប់�ើ�នុំវាាមេ�ា�ីវិញឹ មេដាាយូចាាក្នុ់ ក្នុប់់ បាាច ឬ�ុត»93   
 មេយូ�ងមិនុំគួរចាាក្នុ់វាាចូ�ូ ឬមេបាាះមេចាា�ចូ�ធីុងស្ទំរាាមមេទ។ មេស្ទៀវមេ�ា រស្ទ់មេ�ា  
 ក្នុុ�ងអាាថូក្នុំបាាំង ក្រុបាាប់់�ីចំនុំុចស្ទំខាានុំ់មួយូ៖ «កាារដែ��មេយូ�ងប់�ើ�នុំវាាមេ�ា�ីវិញឹ  
 អាាចជាាស្ទក្នុខីក្នុមះយ៉ាុាង�ិមេស្ទស្ទមួយូ។ មេយូ�ងដែ�នាំាំថាា នុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំង  
 បាាយូជំូ ដែ��មេ�ាស្ទ�់ គួរដែតប់�ើ�នុំមេ�ា�ីវិញឹ មេដាាយូចំដែ�ក្នុតូចៗ។ មេប់�ម្ចាានុំ 
 �ុំនុំំប់ុ័ងធីំៗ មេ�ាមេ��ធាះាក្រុ�ះវិហាារ ឬក្នុុ�ងស្ទួនុំប់ដែនុំះ មេនាំាះ�ូចជាាមិនុំស្ទមដែ�ុក្នុ   
 មេហ�យូនាំាំឲ្យយមេគគិតថាា មេយូ�ងខ្លះើះខាើាយូ។ មេ��មបីមេចៀស្ទវាាងកាារមេនុំះ  មេយូ�ងគួរ  
 មេរៀប់ចំនុំំប់ុ័ង នុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ មេអាាយូ�ះមក្នុុ�ងកាារមេក្រុប់�ក្រុបាាស្ទ់ ក្នុុំឲ្យយស្ទ�់  
 មេក្រុច�នុំមេ�ក្នុ។»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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ស់ំ៖  មេយូ�ងក្រុបាារ�ធ�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ជាាមួយូក្រុក្នុុមយូុវជំនុំ ក្នុុ�ងណៃថូៃចុងមេក្រុកាាយូ ណៃនុំ  
  ក្នុមះវិធីីស្ទំរាាក្នុ (retreat)។ មេត�មេយូ�ងអាាចមេក្រុប់�ទឹក្នុដែ�ះមេឈ� នុំិងនុំុំ�ូណាាត់   
  (Donut) ជំំនុំួស្ទទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជូំ នុំិងនុំំប់ុ័ង បាានុំមេទ?

ចំ៖  ជំួនុំកាា�មេយូ�ងអាាចមិនុំមេក្រុប់�ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ នុំិងនុំំប់ុ័ងមេដាាយូសាារប់រិប់ទ  
 វប់បធីម៌ ដែតមេនុំះគឺជាាកាារស្ទំមេរចចិតីរប់ស្ទ់ក្រុក្នុុមជំំនុំុំ។ មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំង  
 ប់រិស្ទុទធ ប់ញ្ញាើាក្នុ់�ីសាារ�ស្ទំខាានុំ់ណៃនុំ «ក្រុប់វតីិណៃនុំក្រុក្នុុមជំំនុំុំស្ទក្នុ�» ដែ��ម្ចាានុំកាារ  
 មេក្រុប់�នុំំប់ុ័ងនុំិងទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ។ នុំិយ៉ាាយូ�ីនុំំប់ុ័ង  មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំង  
 ប់រិស្ទុទធ ដែចងថាា «មេយ៉ាាងតាាមក្រុ�ះប់នុំទ��រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងក្រុប់ណៃ��ីក្រុគីសាទានុំ  
 ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេក្រុប់�នុំំប់ុ័ងស្ទំរាាប់់�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់»។ មេនុំះម្ចាានុំនុំ័យូថាា នុំំប់ុ័ង «  
 អាាចមេធី���ីក្រុគ្នាាប់់ធី�ាជាាតិដែ��ម្ចាានុំ» មេហ�យូក្រុតូវ «ម្ចាានុំរូប់រាាង នុំិងរស្ទ់ជាាតិ �ូច 
 នុំំប់ុ័ង»។ វាាអាាចម្ចាានុំតំដែប់រ ឬគ្នាះានុំ ដែតវាាគួរជាានុំំប់ុ័ងសាាប់ (អត់ម្ចាានុំទឹក្នុស្ទករ   
 ស្ទដែ�ាក្នុ�ី ទំ�ាំងបាាយូជំូមេក្រុក្នុៀម ដែថូម�័រ ឬប់ដែនុំាមអ�ីមេ�ីង�ីមេ��មេទ)។   
 មេស្ទៀវមេ�ាអាាថូក្នុំបាាំងប់រិស្ទុទធ ក្នុ៏ម្ចាានុំដែចងមេគ្នាា�កាារ�៍ណៃនុំទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ  
 ក្រុស្ទមេ�ៀងគ្នាុាមេនុំះដែ�រ៖ «មេយ៉ាាងតាាមក្រុ�ះប់នុំទ��រប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងក្រុប់ណៃ��ី  
 ក្រុគីសាទានុំ ក្រុក្នុុមជំំនុំុំមេក្រុប់�ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូ  ស្ទំរាាប់់�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់»   
 ក្រុក្នុុមជំំនុំុំជាាមេក្រុច�នុំ ទាាំងកាាតូ�ិក្នុ នុំិងក្រុប់ូមេតស្ទីង់ ដែតងដែតមេក្រុប់�ក្រុសាាទំ�ាំងបាាយូជំូរ  

 ដែតយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ តាាំង�ីស្ទតីវតីទី១៩មក្នុ មេក្រុប់�ទឹក្នុទំ�ាំងបាាយូជំូរ។95

95 THM, “The Communion Elements,” 30-31.



48

ដែ�នកព្រះពិ�ឹងវិញ្ញាា�ណនៃន័ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះពិះអម្ចាា�ស់់ 

មេត��ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ ម្ចាានុំនុំ័យូ�ូចមេមីច ចំមេ�ាះយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ? ក្នុុ�ងតុក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ 
មេយូ�ងក្រុតូវបាានុំប់ំផ្តាះាស្ទ់ប់ំដែក្រុប់ តាាមភាាសាាណៃនុំកាារអរក្រុ�ះគុ� នុំិងកាារនុំឹក្នុចាាំ។ មេយូ�ងទទួ�បាានុំ
ប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំស្ទញ្ញាាាឲ្យយមេយូ�ងក្រុស្ទឡាាញឹ់ក្រុ�ះ នុំិងអុក្នុជំិតខាាង។ មេយូ�ងទទួ�បាានុំស្ទញ្ញាាាណៃនុំ
មេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់រប់ស្ទ់ក្រុ�ះមក្នុមេ��មេយូ�ង មេទាាះប់ីជាាជំួនុំកាា�មេយូ�ង ម្ចាានុំអាារមះ�៍មេយូ�ងមិនុំ
សាាក្នុស្ទមចំមេ�ាះមេស្ទចក្នុីីក្រុស្ទឡាាញឹ់មេនាំាះក្នុ៏មេដាាយូ។ កាារអរក្រុ�ះគុ� កាារចូ�រួមក្នុុ�ងតុ
ក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ នុំិងកាារដែចក្នុរំដែ�ក្នុ��់គ្នាុា �ី�់នុំូវរូប់ភាា�មួយូដែ��ប់ញ្ញាើាក្នុ់ថាាមេយូ�ងក្រុតូវបាានុំ
ក្រុតាាស្ទ់មេ�ាឲ្យយមេធី��អ�ីណៃថូៃមេនុំះ មេហ�យូនុំិងណៃថូៃខាាងមុខ្លះ។ មេទាាះប់ីមេយូ�ងមេ�ា�ិធីីមេ�ៀងក្រុ�ះអម្ចាាាស្ទ់ថាា 
Eucharist, Lord’s Supper, or Holy Communion មេយូ�ងទទួ�បាានុំប់ទ�ិមេសាាធីនុំ៍ណៃនុំ
មេស្ទចក្នុីីស្ទនុំាណៃនុំកាារប់មេងក�តថូះីរប់ស្ទ់ក្រុ�ះ ទទួ�បាានុំសាារ�ក្រុប់មេយ៉ាាជំនុំ៍ ណៃនុំជំីវិតជាាស្ទិស្ទីរប់ស្ទ់
ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ នុំិងក្រុតូវបាានុំប់�ើ�នុំឲ្យយមេ�ា មេដាាយូអំណាាចណៃនុំក្រុ�ះវិញ្ញាាា�ប់រិស្ទុទធ មេ��មបីមេធី��ជាា
រូប់កាាយូរប់ស្ទ់ក្រុ�ះក្រុគីស្ទទ ក្នុុ�ងមេប់ស្ទក្នុក្នុមះក្នុុ�ង�ិ��មេលាាក្នុ។
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លៀស់ៀវលៀ��លៀ�ីងលៀទៀត្ថស់ំរា�ប់់អា�ន័ 

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



51

អំពិីអនកន័ិពិន័ធ

Rev. Dr. E. Byron (Ron) Anderson គឺជាាសាាក្រុស្ទីចាារយដែ�ុក្នុថា�ាយូប់ងគ ំ(Styber 
Professor of Worship) មេ�ាស្ទក្នុ�វិទា�័យូ Garrett-Evangelical 
Theological Seminary, ទីក្រុក្នុុង Evanston រ�ា Illinois. Dr. Anderson គឺជាា
ដែអ�ឌីឺក្នុុ�ងនុំិកាាយូយូូណៃ�ធីីតមេមថូូឌីីស្ទទ ក្នុុ�ង Minnesota Annual Conference.



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




