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សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម
តើ�ើយល់់យ៉ាា�ងម៉េ�េចដែ�រចំំពោះ�ះ�កាារដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក? សេ�ចក្តីី�ផ្តើ�ើ�ម
នៃ� «សេ�ចក្តីី�សន្យាាពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ១» បង្ហាា�ញពីីរបៀ�ៀបធ្វើ�ើ�។ គ្រូ�ូគង្វាា�ល ឬឌីីកិិន និិយាាយ៖
បងប្អូូ�នប្រុ�ុសស្រី�ីក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

តាាមរយៈៈពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដ៏៏វិិសុុទ្ធធ

យើ�ើងចូូលរួួមក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�បរិិសុុទ្ធធរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

យើ�ើងត្រូ�ូវបាានបញ្ចូូ�លក្នុុ�ងកាារសង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះ

ហើ�ើយត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់ឲ្យយនូូវកំំណើ�ើតថ្មីី�តាាមរយៈៈទឹឹក និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។
អំំណោ�ោយរបស់់ព្រះ�ះទាំំ�ងនេះ�ះ បាានប្រ�ទាានមកយើ�ើងដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ។1

តាាមរយៈៈពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក យើ�ើងកើ�ើតជាាថ្មីី�ដោ�ោយអំំណោ�ោយទាានពីីព្រះ�ះដោ�ោយឥតគិិតថ្លៃ�ៃ ហើ�ើយដាាក់់

យើ�ើងចូូលក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារមួួយដែ�លហៅ�ៅថាា ក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ ដូូចជាាគ្រួ�ួសាារដទៃ�ទៀ�ៀតដែ�រ យើ�ើងទទួួលបាាន

រឿ�ឿងរ៉ាា�វជីីវិិត ក្នុុ�ងករណីីនេះ�ះ រឿ�ឿងរ៉ាា�វរបស់់យើ�ើងមាានចែ�ងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ រឿ�ឿងរ៉ាា�ងដែ�លយើ�ើងទទួួល
បាាន មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាារឿ�ឿងអតីីតកាាលទេ� តែ�ជាារឿ�ឿងដែ�លយើ�ើងចូូលមកក្នុុ�ងពេ�លនេះ�ះ ហើ�ើយ

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធផ្តតល់់កំំឡាំំ�ងឲ្យយយើ�ើងរស់់នៅ�ៅជាាជីីវិិតរបស់់យើ�ើង នៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ និិងកន្លែ�ែងនេះ�ះ។
តាាមរយៈៈពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក យើ�ើងក្លាា�យជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�រឿ�ឿងរ៉ាា�វនៃ�ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ។

The United Methodist Book of Worship (Nashville: The United Methodist Publishing
House, 1992), 87. (For changes to the ritual mandated by the 2008 General
Conference, see “New Membership Vows and Ritual (Revised and Corrected)”
www.umcdiscipleship.org/ worship/membership-christian-initiation/new-membership-vows-and-ritual-revised- and-corrected Accessed August 15, 2016.)
1
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ទោះ�ះ�បីីយើ�ើងនិិយាាយថាា «ទាំំ�ងអស់់នេះ�ះជាាអំំណោ�ោយទាាន របស់់ព្រះ�ះ» វាាមិិនមាានន័័យថាា យើ�ើង

គ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ទៀ�ៀតទេ� ឬយើ�ើងគ្មាា�នកាាររំំពឹឹងទុុកនោះ�ះ�ទេ�។ អំំណោ�ោយទាានមួួយដែ�លល្អអ បំំផុុត
ដែ�លយើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�បាាន សំំរាាប់់អ្ននកដែ�លយើ�ើងស្រ�ឡាាញ់់ គឺឺជាាឳកាាសធ្វើ�ើ�អ្វីី�មួួយដែ�ល

មាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ ឬរកឳកាាសច្រើ�ើ�នទៀ�ៀតសំំរាាប់់ធ្វើ�ើ�កាារសំំខាាន់់ទាំំ�ងនេះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ� នេះ�ះគឺឺស្រេ��ចលើ�ើ
ព្រះ�ះ។ ពេ�លយើ�ើងដឹឹងដូូចនេះ�ះហើ�ើយ ក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ឲ្យយសំំនួួរបីីមក
យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយយើ�ើងលូូតលាាស់់ក្នុុ�ងភាាពជាាសិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ក្នុុ�ងជីីវិិតរបស់់យើ�ើង។
ក្នុុ�ងនាាមជាាក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទាំំ�ងមូូល ខ្ញុំំ��សួួរអ្ននកថាៈ�ៈ

តើ�ើអ្ននកបដិិសេ�ធន៍៍ចំំពោះ�ះ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងអំំណាាចនៃ�អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់
បណ្តេ�េញអំំណាាចសាាតាំំ�ងក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក
និិងសាារភាាពបាាបរបស់់អ្ននកទេ�?2

តើ�ើអ្ននកទទួួលសិិរីីភាាព និិងអំំណាាចដែ�លព្រះ�ះប្រ�ទាានឲ្យយអ្ននក
ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងកាារអាាក្រ�ក់់ អយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិងកាារកៀ�ៀបសង្កកត់់
ក្នុុ�ងរូូបភាាពណាាក៏៏ដោ�ោយ ដែ�រឬទេ�?3

តើ�ើអ្ននកទទួួលព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទជាាព្រះ�ះសង្រ្គោះ��ះ��
ទុុកចិិត្តតដល់់ព្រះ�ះគុុណទ្រ�ង់់ទាំំ�ងស្រុ�ុង

ហើ�ើយសន្យាាថាានឹឹងបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់របស់់អ្ននក
ជាាមួួយក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដែ�លព្រះ�ះបាានបើ�ើក

ជាាមួួយមនុុស្សសគ្រ�ប់់វ័័យ ជាាតិិសាាសន៍៍ និិងពត៌៌សម្បុុ�រ ដែ�រឬទេ�?4
សំំនួួរនិិមួួយៗ អ្ននកដែ�លត្រូ�ូវទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិង/ឬ អ្ននកធាានាា ត្រូ�ូវឆ្លើ�ើ�យ «បាាទ/ចាាស៎៎»។

ចម្លើ�ើ�យរបស់់យើ�ើងមិិនមែ�នសំំរាាប់់តែ�កម្មមវិិធីីនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនេះ�ះទេ�។ វាាជាាចម្លើ�ើ�យតំំបូូង សំំរាាប់់មួួយជីីវិិត

ដែ�លត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយព្រះ�ះគុុណ និិង កាាររីីកចំំរើើ�នជាាមួួយព្រះ�ះ។ ដូូច្នេះ�ះ�ហើ�ើយបាានជាាយើ�ើងសួួរ

សំំនួួរទាំំ�ងនេះ�ះម្តតងទៀ�ៀតពេ�លដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ពិិធីីបញ្ជាា�ក់់សមាាជិិកភាាព (Confirmation) និិងពេ�ល
ដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�សេ�ចក្តីី�សន្យាាពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ឡើ�ើងវិិញ (Reaffirmation) ហើ�ើយដូូចជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅ

វិិន័័យបាានបញ្ជាា�ក់់ គ្រ�ប់់ពេ�លដែ�លអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ចូូលរួួមក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដោ�ោយកាារប្រ�កាាសសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ
រួួមទាំំ�ងអ្ននកដែ�លប្តូូ�រសមាាជិិកភាាពមកពីីនិិកាាយផ្សេ�េងផងដែ�រ។5

2

UMBOW, 88.

3

Ibid.

4

Ibid.

សៀ�ៀវភៅ�ៅវិិន័័យយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទឆ្នាំំ��២០១៦ (Nashville: The United Methodist Publishing
House, 2016), paragraph 217, page 157 and paragraph 225, p. 160.
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ពេ�លដែ�លយើ�ើងរៀ�ៀបចំំសម្បបត់់នេះ�ះមួួយរយៈៈមក យើ�ើងគួួរសួួរសំំនួួជាាក់់លាាក់់ ដូូចជាា «តើ�ើអ្ននកឃើ�ើញ
កាារអាាក្រ�ក់់ កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅកន្លែ�ែងណាាមួួយនៃ�សហគមន៍៍របស់់អ្ននក ហើ�ើយតើ�ើអ្ននកចង់់ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដើ�ើម្បីី�

ប្រ�ឆាំំ�ងនិិងកាារអាាក្រ�ក់់នេះ�ះ?» កាារអាាក្រ�ក់់ភាាគច្រើ�ើ�នកើ�ើតឡើ�ើងដោ�ោយពិិបាាកដឹឹង ព្រោះ��ះ�វាាមិិនមែ�ន
លេ�ចចេ�ញមកជាាបីីសាាចនោះ�ះ�ទេ�។ យើ�ើងគួួរតែ�សួួរ «តើ�ើកាារដែ�លយើ�ើងប្រ�កាាសថាា

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ជាាព្រះ�ះសង្គ្រោះ��ះ�� ហើ�ើយបម្រើ�ើ�ទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះ មាានន័័យយ៉ាា�ងម៉េ�េចសំំរាាប់់បរិិបទតំំបន់់
របស់់អ្ននក?» ម្តតងទៀ�ៀត សំំនួួរទាំំ�ងនេះ�ះ អាាចរចនាាជីីវិិតនៃ�កាារយល់់ដឹឹង និិងភាាពជាាសិិស្សសរបស់់

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់។ ខ្ញុំំ�បាានពិិភាាក្សាា សម្បបត់់នៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកនេះ�ះ និិងអត្ថថន័័យវាាជាាមួួយ

សៀ�ៀវភៅ�ៅ សម្បបត់់សមាាជិិកភាាពរបស់់យើ�ើងក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ� យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ហើ�ើយខ្ញុំំ��សូូមណែ�នាំំ�
សៀ�ៀវភៅ�ៅនេះ�ះដល់់លោ�ោកអ្ននក។6

Mark W. Stamm, Our Membership Vows in ¶The United Methodist Church (Nashville,
Tennessee: Discipleship Resources, 2014). អាាចទាាញយក (download) ពីី http://www.
umcdiscipleship.org/resources/our-membership-vows-in-the-united-methodistchurch Accessed June 13, 2016.
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ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកៈៈ ឬសគល់់មកពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ
ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដំំបូូងរបស់់គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ កើ�ើតឡើ�ើងនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយទីី៥០។ ពួួកសិិស្សស «នៅ�ៅជាាមួួយគ្នាា�
ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងតែ�មួួយ» រងចាំំ� «សេ�ចក្តីី�សន្យាារបស់់ព្រះ�ះបិិតាា» (កិិច្ចចកាារ ១៖៤, ២៖១)។ សេ�ចក្តីី�សន្យាា
នោះ�ះ�បាានសំំរេេច ពេ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ចាាក់់បំំពេ�ញពួួកគេ�នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�។ ពេ�ញដោ�ោយ

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ពួួកសិិស្សសប្រ�កាាសដំំណឹឹងល្អអ ជាាច្រើ�ើ�នភាាសាា ដូូច្នេះ�ះ�អ្ននកដែ�លមាាន វត្តតមាាននៅ�ៅ
ទីីនោះ�ះ� «ឮពីីអ្វីី�ដែ�លពួួកគេ�និិយាាយពីីព្រះ�ះចេ�ស្តាា� និិងអំំណាាចរបស់់ព្រះ�ះ» (២៖១១)។ កាារបើ�ើក

សម្តែ�ែងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយអ្ននកដែ�លបាានឃើ�ើញ និិងបាានឮ មាានកាារភ្ញាា�ក់់ផ្អើ�ើ�ល រហូូតដល់់មាានអ្ននកខ្លះះ�គិិតថាា
ពួួកសិិស្សសស្រ�វឹឹង។ លោ�ោកពេ�ត្រុ�ុស និិយាាយថាា មិិនមែ�នទេ�។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែព្រះ�ះនៃ�សាាសន៍៍អ៊ីី�ស្រា�ាអែ�ល
កំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារកណ្តាា�លចំំណោ�ោមពួួកគេ� គឺឺជាាព្រះ�ះដែ�លធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងជីីវិិត កាារសុុគត និិងកាាររស់់

ឡើ�ើងវិិញរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ គាាត់់និិយាាយថាា «ដូូច្នេះ�ះ� សូូមឲ្យយមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ដែ�លនៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ�

សាាសន៍៍អុីី�ស្រា�ាអែ�ល ដឹឹងយ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា ព្រះ�ះបាានធ្វើ�ើ�ឲ្យយទ្រ�ង់់ជាាព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងព្រះ�ះសង្រ្គោះ��ះ�� នេះ�ះគឺឺ
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ ដែ�លអ្ននកបាានឆ្កាា�ង» (កិិច្ចចកាារ ២៖៣៦)។ អ្ននកស្តាា�ប់់លោ�ោកពេ�ត្រុ�ុសសួួរថាា «តើ�ើយើ�ើង

ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដូូចមេ្ត�តច?» ហើ�ើយគាាត់់បាានប្រា�ាប់់ពួួកគេ�ឲ្យយទទួួលពិិធីី ជ្រ�មុុជទឹឹក (កិិច្ចចកាារ ២៖៣៧-៣៨) ។
គាាត់់ប្រា�ាប់់ពួួកគេ�ថាា

ចូូរអ្ននករាាល់់គ្នាា�ប្រែ�ែចិិត្តតចុះះ� ហើ�ើយទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹកទាំំ�ងអស់់គ្នាា� ដោ�ោយនូូវព្រះ�ះនាាម
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ ប្រ�យោ�ោជន៍៍ឲ្យយបាានរួួចពីីបាាប នោះ�ះ�អ្ននករាាល់់គ្នាា�នឹឹងទទួួលបាាន

អំំណោ�ោយទាាន ជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ដ្បិិ�តសេ�ចក្តីី�សន្យាានោះ�ះ� គឺឺសន្យាាដល់់អ្ននករាាល់់គ្នាា� និិង
កូូនចៅ�ៅអ្ននករាាល់់គ្នាា� ព្រ�មទាំំ�ងអស់់អ្ននកដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យដែ�រ គឺឺដល់់អស់់អ្ននកណាាដែ�ល
ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ជាាព្រះ�ះនៃ�យើ�ើងរាាល់់គ្នាា� ទ្រ�ង់់នឹឹងហៅ�ៅ។ (កិិច្ចចកាារ ២៖៣៨-៣៩)
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កាារដែ�លលោ�ោកពេ�ត្រុ�ុសប្រា�ាប់់ឲ្យយគ្រ�ប់់គ្នាា�ទទួួលបុុណ្យយជ្រ�មុុជទឹឹក នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃបុុណ្យយទីី៥០ យើ�ើង
បាានឃើ�ើញពីីគំំរូូនៃ�សកម្មមភាាពមួួយចំំនួួន ដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រកិិច្ចចកាារ។7

ដំំបូូង គឺឺកាារហៅ�ៅឲ្យយប្រែ�ែចិិត្តត។ ពាាក្យយនេះ�ះបកប្រែ�ែចេ�ញពីីភាាសាាក្រិ�ិច metanoein ដែ�លមាានន័័យថាា
កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រគំំនិិត និិងស្មាា�រតីី។ វាាមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាាវិិប្បបដិិសាារីី ឬកាារប្រែ�ែគំំនិិតប៉ុុ�ណ្ណោះ�ះ��ទេ�។ វាា
មាានន័័យថាា យើ�ើងត្រូ�ូវប្តូូ�រពីីជីីវិិតមួួយ ទៅ�ៅជីីវិិតមួួយទៀ�ៀត។ យើ�ើងអាាចពិិពណ៌៌នាាវាាថាា ជាាកាារប្តូូ�រ
១៨០ដឺឺក្រេ�េ ចេ�ញពីីអំំពើ�ើបាាប អំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងគ្រ�ប់់កាារដែ�លជះះឥទ្ធិិ�ពលអាាក្រ�ក់់ ដល់់ជីីវិិត
ឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់នគរព្រះ�ះ។

ទីីពីីរគឺឺជាាកាារជ្រ�មុុជទឹឹកដើ�ើម្បីី�អត់់ទោ�ោសបាាប (កិិច្ចចកាារ ២៖៣៨)។ យើ�ើងមិិនដឹឹងថាា តើ�ើគេ�យកទឹឹក
មកធ្វើ�ើ�អីីនោះ�ះ�ទេ� ពាាក្យយដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ� ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺបកប្រែ�ែមកពីីភាាសាាក្រិ�ិច baptizo ដែ�ល
មាានន័័យថាា ជ្រ�លក់់ ឬជ្រ�មុុជ។8 យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ ពាាក្យយនេះ�ះមាានន័័យច្រើ�ើ�នចំំពោះ�ះ�កាារប្រើ�ើ�

ប្រា�ាស់់ទឹឹក។ ប្រ�ភពបុុរាាណមួួយទៀ�ៀតនិិយាាយថាា កាារជ្រ�មុុជទឹឹកត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងទឹឹកដែ�លត្រ�ជាាក់់ និិង «
ទឹឹករស់់» ដែ�លជាាទឹឹកហូូរ តែ�បើ�ើសិិនជាាមិិនអាាចរកបាានទេ� ទឹឹកផ្សេ�េងទៀ�ៀតអាាចប្រើ�ើ�បាាន។ ក្នុុ�ង
បរិិបទសត្តតវត្សសទីី១ និិងទីី ២ កាារប្រើ�ើ�ទឹឹកអាាចប្រើ�ើ�បាានជាាច្រើ�ើ�នវិិធីី។9

ទីីបីីគឺឺជាាកាារសន្យាាថាា អ្ននកដែ�លទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក នឹឹង «ទទួួលបាានអំំណោ�ោយទាានព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
បរិិសុុទ្ធធ»។ សេ�ចក្តីី�សន្យាានោះ�ះ�មិិនមែ�នសំំរាាប់់អ្ននកដែ�លមាានវត្តតមាានទេ� ប៉ុុ�ន្តែ�ែវាាបន្តតដល់់ កូូនៗ និិង
អ្ននកនៅ�ៅជិិតឆ្ងាា�យ និិងអស់់អ្ននកដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ» (កិិច្ចចកាារ ២៖៣៨-៣៩) ពេ�លយើ�ើង

អាានបន្តតទៀ�ៀតក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រកិិច្ចចកាារ ជួួនកាាលព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានប្រ�ទាានមក មុុនពេ�ល ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក
ទៀ�ៀត (កិិច្ចចកាារ ១០៖៤៤-៤៨) ហើ�ើយជួួនកាាលបន្ទាា�ប់់ពីីពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក (កិិច្ចចកាារ ១៩៖១-៧)។

យើ�ើងមិិនអាាចដឹឹងថាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នឹឹងធ្វើ�ើ�កាារបែ�បណាាទេ� ព្រោះ��ះ�ទ្រ�ង់់មាាន សិិរីីភាាព។ ដូូច្នេះ�ះ�

សូូមយើ�ើងនិិយាាយថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ដាាក់់យើ�ើងចូូលក្នុុ�ងសហគមន៍៍មួួយ ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណគង់់នៅ�ៅ។
តើ�ើយើ�ើងគិិតយ៉ាា�ងម៉េ�េចចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�សន្យាាចំំពោះ�ះ�កូូនក្មេ�េង? នេះ�ះជាាភាាសាានៃ�សេ�ចក្តីី�សន្យាា។

ចំំពោះ�ះ�សាាសន៍៍ហេ�ព្រើ�ើ�រ កាារយល់់ថាា សន្យាាចំំពោះ�ះ�អ្ននកដឹឹកនាំំ�ក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារ តែ�ងតែ�មាានន័័យចំំពោះ�ះ�
កូូនក្មេ�េងផងដែ�រ (សូូមមើ�ើល លោ�ោកុុប្បបតិិ ១២៖១-៣, ១៧៖១-៤)។ នេះ�ះគឺឺជាាគ្រឹះ�ះ�ផ្នែ�ែកទេ�វសាាស្រ្ត�ត
ដែ�លមិិនគ្រា�ាន់់តែ�អនុុញ្ញាា�តិិអោ�ោយធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជសំំរាាប់់ក្មេ�េងៗទេ� គឺឺរំំពឹឹងទុុកឲ្យយធ្វើ�ើ�តែ�ម្តតង។ នេះ�ះ
7

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

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

កាារបង្រៀ��ៀនរបស់់សាាវ័័ក្សសទាំំ�ង១២ ដែ�លទូូទៅ�ៅគេ�ហៅ�ៅថាា The Didache,” Cyril C. Richardson,
translator and editor, Early Christian Fathers (New York: Collier Books, 1970),
7:1-4, p. 174.
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មិិនមែ�នទេ�វសាាស្រ្ត�តថ្មីី�ទេ� វាាត្រូ�ូវបាានមនុុស្សសទទួួលស្គាា�ល់់ និិងអនុុវត្តតតាំំ�ងពីីសម័័យ លោ�ោកអាាប្រា�ាហំាា�
។ ក្នុុ�ងពេ�លដែ�លព្រះ�ះគម្ពីី�រសញ្ញាា�ថ្មីី�មិិនមាានចែ�ងពីីពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកសំំរាាប់់ក្មេ�េងៗ កាារសន្មមត់់នៃ�

សេ�ចក្តីី�សន្យាាជាាសាាក្សីី�នៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជជាាគ្រួ�ួសាារ ដែ�លមេ�គ្រួ�ួសាារប្រែ�ែចិិត្តត ហើ�ើយទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជ

ដល់់គ្រ�ប់់គ្នាា�នៅ�ៅក្នុុ�ងផ្ទះះ� ដែ�លរាាប់់ទាំំ�ងកូូនក្មេ�េងផងដែ�រ (កិិច្ចចកាារ ១៦៖១១-១៥, ២៥-៣៤)។ ក្រុ�ុម
គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទខ្លះះ� មិិនយល់់ស្រ�បចំំពោះ�ះ�កាារបកស្រា�ាយដែ�លខ្ញុំំ�បាានពន្យយល់់ ប៉ុុ�ន្តែ�ែដើ�ើមសត្តតវត្សសទីី៣

មាានពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដល់់កុុមាាររួួចហើ�ើយ1 មាននន័យយថា  យ៉ាងង�ហោច�ចណាសស់  មាននគ្រីស�ស្ទបបរិសសទ្ទពពីដដើម�មខ

ខ្លះះ� ក៏៏យល់់ដូូចខ្ញុំំ��ដែ�រ។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វាាគ្មាា�នវិិធីីណាាមកបង្ហាា�ញថាា គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ កាាលពីីសត្តតវត្សសទីី១ បាាន
ធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជដល់់កូូនក្មេ�េង ឬក៏៏អត់់នោះ�ះ�ទេ�។

ដូូចជាាពួួកយើ�ើងដែ�លបន្តតយល់់ដឹឹងពីីបន្ទាា�ល់់របស់់សាាវក្សស និិងគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទដំំបូូង (អេ�ភេ�សូូ ២៖

២០) ទាាក់់ទងទៅ�ៅនិិងកាារអនុុវត្តតន៍៍វិិធីីវិិសុុទ្ធធ ដូូចជាាថាាតើ�ើយើ�ើងគួួរជ្រ�មុុជទឹឹកកូូនក្មេ�េងឬអត់់ ដែ�លនេះ�ះ
ជាាកាារងាាររបស់់ព្រះ�ះវិិហាារ ហើ�ើយព្រះ�ះវិិហាារក្នុុ�ងនិិកាាយផ្សេ�េងគ្នាា� យល់់ផ្សេ�េងគ្នាា�ពីីកាារនេះ�ះ។ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយ
យល់់ច្បាាស់់ គ្រូ�ូគង្វាា�លមួួយៗ ឬក្រុ�ុមជំំនុំំ�ម្នាា�ក់់ៗ មិិនបាានសំំរេេចចិិត្តតចំំពោះ�ះ�គំំនិិតណាាមួួយទេ�។

និិកាាយជាាអ្ននកកំំណត់់។ ចំំពោះ�ះ�និិកាាយរបស់់យើ�ើង យើ�ើងបាានបន្តតធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជ ដល់់ក្មេ�េងៗ ហើ�ើយ
ដល់់អស់់អ្ននកណាាដែ�លមិិនអាាចឆ្លើ�ើ�យសំំនួួរដោ�ោយខ្លួួ�នឯងបាាន ហើ�ើយអាាច ទទួួលបាានប្រ�យោ�ោជន៍៍
ពីីកាារនេះ�ះ លើ�ើសពីីអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងស្មាា�នដល់់។

ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ក៏៏ដូូចជាាក្រុ�ុមជំំនុំំ�អន្តតរនិិកាាយ វាាអាាចជួួយយើ�ើងបាាន ពេ�លយើ�ើង
ទទួួលមនុុស្សសគ្រ�ប់់គ្នាា� ដែ�លងើ�ើបឡើ�ើងពីីទឹឹកវិិញ ទោះ�ះ�ជាាគេ�អាាយុុ៥០ថ្ងៃ�ៃ ឬ ៥០ឆ្នាំំ�� ជាាក្មេ�េងក្នុុ�ង

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ទើ�ើបកើ�ើតជាាថ្មីី� ហើ�ើយត្រូ�ូវកាារសហគមន៍៍ដើ�ើម្បីី�ជួួយគាំំ�ទ្រ�រ និិងកាារពាារគេ� (សូូមមើ�ើល យូូ
ហាាន ៣៖១-៧). ផ្ទុុ�យទៅ�ៅវិិញ និិកាាយ Anabaptist និិង បាាបទីីស្ទទ ជួួយអោ�ោយយើ�ើងដឹឹងថាា ភាាព
ពេ�ញវ័័យជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ គឺឺជាាគោ�ោលដៅ�ៅក្នុុ�ងកាារអនុុវត្តតន៍៍ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។ (យើ�ើងយល់់ស្រ�ប

ជាាមួួយគេ�ក្នុុ�ងគោ�ោលដៅ�ៅនេះ�ះ។ បើ�ើសិិនជាាអ្ននកចង់់យល់់បន្ថែ�ែមពីីកាារអនុុវត្តតន៍៍ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក កុុមាារ
សូូមអាានសៀ�ៀវភៅ�ៅ Baptism, Understanding God’s Gift by L. Edward and Sara Webb
Phillips.11)
ចុុងបញ្ចចប់់នៃ�រឿ�ឿងថ្ងៃ�ៃទីី៥០ គឺឺល្អអមែ�នទែ�ន។ «ហើ�ើយនៅ�ៅថ្ងៃ�ៃដដែ�លនោះ�ះ� មាានប្រ�ហែ�លជាា៣ពាាន់់
នាាក់់ថែ�មកើ�ើនឡើ�ើងទៀ�ៀត។» (កិិច្ចចកាារ ២៖៤២)។ ពេ�លខ្ញុំំ��ប្រា�ាប់់រឿ�ឿងនេះ�ះដល់់សិិស្សសរបស់់ខ្ញុំំ� ខ្ញុំំ�

តែ�ងតែ�ឈប់់បន្តិិ�ច ហើ�ើយនិិយាាយថាា «ហើ�ើយពួួកគេ�ត្រ�លប់់ទៅ�ៅផ្ទះះ� ហើ�ើយនិិយាាយថាា នេះ�ះពិិតជាា

Ibid., The Apostolic Tradition, 112. See references to the baptism of “the small
children.” See also Tertullian’s Homily on Baptism, Ernest Evans, translator and
editor (London: SPCK, 1964), 18, pp. 37 and 39. លោ�ោក Tertullian ប្រ�ឆាំំ�ងនឹឹងកាារជ្រ�មុុជទឹឹក

10

ដល់់កុុមាារ តែ�កាារប្រ�ឆាំំ�ងរបស់់គាាត់់នេះ�ះ បង្ហាា�ញឲ្យយឃើ�ើញថាា មាានកាារជ្រ�មុុជទឹឹកដល់់កុុមាារ។

L. Edward Phillips and Sara Webb Phillips, Baptism, Understanding God’s Gift.
(Nashville, Tennessee: Discipleship Resources, 2011).
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បទពិិសោ�ោធន៍៍នៃ�កាារផ្លាា�ស់់ប្តូូ�រដ៏៏អស្ចាា�រ្យយ» ពេ�លគេ�ផ្តោ�ោ�តអាារម្មមណ៍៍ គេ�នឹឹងប្រ�កែ�កថាា «មិិនមាានរឿ�ឿង
អញ្ចឹឹ�ងកើ�ើតឡើ�ើងទេ�» ហើ�ើយគេ�និិយាាយត្រូ�ូវ។ គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ ដំំបូូងនោះ�ះ� ក្លាា�យទៅ�ៅជាាសហគមន៍៍ថ្មីី�
មួួយ ដែ�ល «ព្យាាយាាមក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�បង្រៀ��ៀនរបស់់ពួួកសាាវ័័ក ហើ�ើយក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ប្រ�កបគ្នាា� ព្រ�មទាំំ�ង

កាាច់់នំំបុ័័�ង និិងសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នផង» (កិិច្ចចកាារ ២៖៤២)។ សហគមន៍៍របស់់ពួួកគេ� ជាាសហគមន៍៍
ដែ�លព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធបើ�ើកសម្តែ�ែង។ គេ�ថែ�រក្សាាគ្នាា� ចូូលរួួមជាាមួួយគ្នាា�ក្នុុ�ងកាារ ជាាច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយ

កាារចែ�កចាាយគ្នាា�នេះ�ះ បាានហូូរហៀ�ៀរ នាំំ�ឲ្យយអ្ននកដទៃ� បាានចូូលរួួមក្នុុ�ងកាារ ប្រ�កបគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ។ ផ្នែ�ែក

ផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រកិិច្ចចកាារ រៀ�ៀបរាាប់់ពីីរឿ�ឿងនៃ�កាារហូូរហៀ�ៀរនេះ�ះ និិងព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�ល
បាានទទួួលក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។ អ្ននកខ្លះះ�យល់់ថាា រឿ�ឿងនេះ�ះទាាក់់ទង និិងបេ�សកកម្មម ដែ�លយើ�ើងនឹឹង
ស្វែ�ែងយល់់នៅ�ៅវគ្គគក្រោ��ោយ។
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ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកៈៈ វិិធីីនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ�� និិង កាារ
មើ�ើលទៅ�ៅមុុខផ្នែ�ែកបេ�សកកម្មម
មេ�ថូូឌីីស្ទទ បាានពិិភាាក្សាាពីីពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ជាាយូូរមកហើ�ើយ ដែ�លយើ�ើងនិិងគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទជាាច្រើ�ើ�ន

ទៀ�ៀត ហៅ�ៅថាា «លំំដាាប់់នៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��»។ ឬសដែ�លទាាក់់ទងរវាាងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងសេ�ចក្តីី�

សង្រ្គោះ��ះ�� មាាននៅ�ៅក្នុុ�ងបទគម្ពីី�រ ដែ�លយើ�ើងបាានពិិភាាក្សាា ក្នុុ�ងនោះ�ះ�លោ�ោកពេ�ត្រុ�ុស និិយាាយទៅ�ៅកាាន់់
អ្ននកដែ�លចង់់ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកថាា «ចូូរឲ្យយអ្ននករាាល់់គ្នាា�បាានសង្រ្គោះ��ះ��រួួចពីីពូូជដំំណវៀ�ៀចនេះ�ះ។» (
កិិច្ចចកាារ ២៖៤០)។ ដូូច្នេះ�ះ�មាានន័័យថាា គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទពីីដំំបូូងជឿ�ឿថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺជាារឿ�ឿងពាាក់់
ពន្ធ័័�ទៅ�ៅនិិងកាារសង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះ។

លោ�ោកវេេស្លីី� បាានពន្យយល់់ពីី លំំដាាប់់នៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ�� ថាាជាាព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�លនឹឹងសង្គ្រោះ��ះ��
យើ�ើងដោ�ោយបីីរបៀ�ៀប។ ទីីមួួយគឺឺ «ព្រះ�ះគុុណដើ�ើម» ជាាព្រះ�ះគុុណដែ�លនាំំ�យើ�ើងចូូលជិិតព្រះ�ះ ហើ�ើយ

ព្រះ�ះគុុណនេះ�ះមាាននៅ�ៅក្នុុ�ងយើ�ើងមុុនពេ�លដែ�លយើ�ើងដឹឹងទៀ�ៀត។ ទីីពីីរគឺឺ «ព្រះ�ះគុុណរាាប់់ជាាបរិិសុុទ្ធធ»
កាារងាាររបស់់ព្រះ�ះដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងមាានទំំនាាក់់ទំំនង់់ជាាមួួយព្រះ�ះ ទទួួលបាានកាារអត់់ទោ�ោសនៃ�

អំំពើ�ើបាាប។ ទីីបីី គឺឺ «ព្រះ�ះគុុណឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកភាាពបរិិសុុទ្ធធ» ដែ�លជាាកាារងាាររបស់់ ព្រះ�ះដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយ

យើ�ើងបាានបរិិសុុទ្ធធ ដែ�លធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងកាាន់់តែ�ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ អ្ននកដទៃ� និិងអស់់អ្ននកដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�ត។
អ្ននកខ្លះះ�និិយាាយថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកក្មេ�េងៗ គឺឺជាាពិិធីីវិិសុុទ្ធធ ដែ�លចេ�ញពីីព្រះ�ះគុុណដើ�ើម។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ កាារ

បកស្រា�ាយព្រះ�ះគម្ពីី�រតាាមលោ�ោកវេេស្លីី� ក៏៏បាានពន្យយល់់យើ�ើង ឲ្យយឃើ�ើញថាា ពិិធីីនេះ�ះក៏៏ទាាក់់ទង ព្រះ�ះគុុណ
រាាប់់ជាាបរិិសុុទ្ធធ (លៀ�ៀងយើ�ើងឲ្យយរួួចពីីបាាប) ហើ�ើយ វាាក៏៏ហូូរទៅ�ៅកាាន់់ ព្រះ�ះគុុណឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកភាាព

បរិិសុុទ្ធធ។ ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងធ្វើ�ើ�បាានល្អអ ក្នុុ�ងកាារឃើ�ើញព្រះ�ះគុុណសង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះ មិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាា
ខ្សែ�ែរត្រ�ង់់ចេ�ញពីីព្រះ�ះគុុណដើ�ើម ព្រះ�ះគុុណរាាប់់ជាាសុុច្ចចរិិត និិងព្រះ�ះគុុណឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកភាាពបរិិសុុទ្ធធទេ�
តែ�វាាជាាខ្សែ�ែរកោ�ោង និិងមាានឥទ្ធិិ�ពល។ ទោះ�ះ�ខ្ញុំំ�ជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទអស់់រយៈៈពេ�លជាាច្រើ�ើ�នឆ្នាំំ��ក៏៏ដោ�ោយ

ព្រះ�ះបន្តតនាំំ�ខ្ញុំំ��ចូូលទៅ�ៅកាាន់់កាារប្រ�កបជាាមួួយទ្រ�ង់់ យ៉ាា�ងជិិតស្និិ�ទ្ធធ និិងកាារតាំំ�ងចិិត្តតចំំពោះ�ះ�បេ�សកកម្មម
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របស់់ព្រះ�ះ និិងបន្តតប្រា�ាប់់ខ្ញុំំ��ពីីអំំពើ�ើបាាប និិងកាារអត់់ទោ�ោស។ ទាំំ�ងព្រះ�ះគុុណរាាប់់ជាាបរិិសុុទ្ធធ និិង

ព្រះ�ះគុុណឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅរកភាាពបរិិសុុទ្ធធ មាានវត្តតមាានក្នុុ�ងពិិធីីជ្រុ�ុមុុជទឹឹក ហើ�ើយកាារនេះ�ះនិិងបន្តតរហូូតដល់់
ក្លាា�យជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ ពេ�ញវ័័យ។

ដូូច្នេះ�ះ� ក្នុុ�ងនាាមជាាយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ដែ�លយល់់ពីីទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងកាារ
សង្រ្គោះ��ះ�� យើ�ើងដឹឹងថាា ទេ�វវិិទ្យាារបស់់យើ�ើង មិិនបាាននាំំ�ឲ្យយយើ�ើងនិិយាាយថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកជាា

ភស្តុុ�តាាងថាា «អ្ននកណាាម្នាា�ក់់នឹឹងទៅ�ៅឋាានសួួគ៌៌ ពេ�លគេ�ស្លាា�ប់់» នោះ�ះ�ទេ�។ លោ�ោកចន វេេស្លីី� ចាាប់់ផ្តើ�ើ�ម
បទអធិិប្បាាយរបស់់គាាត់់ដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា «វិិធីីនៃ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��តាាមព្រះ�ះគម្ពីី�រ» ដោ�ោយ
និិយាាយថាា៖

ដំំបូូង សូូមយើ�ើងសួួរថាា តើ�ើអ្វីី�ទៅ�ៅជាាកាារសង្គ្រោះ��ះ��? កាារសង្រ្គោះ��ះ�� ដែ�លយើ�ើងនិិយាាយ ជាាច្រើ�ើ�ន
ដង មិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងយល់់ថាាជាាកាារទៅ�ៅឋាានសួួគ៌៌ ឬកាារសប្បាាយអស់់កល្បបជាានិិច្ចច
នោះ�ះ�ទេ�។ មិិនមែ�នមាានន័័យថាា ព្រ�លឹឹងទៅ�ៅឋាានសួួគ៌៌ ឬពាាក្យយរបស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ «ដើ�ើមទ្រូ�ូង

លោ�ោកអាាប្រា�ាហាំំ�»។ វាាមិិនមែ�នជាាព្រះ�ះពរដែ�លមាានបន្ទាា�ប់់ពីីកាារស្លាា�ប់់ ឬនៅ�ៅឋាានខាាងមុុខ។

ពាាក្យយនេះ�ះឆ្លើ�ើ�យគ្រ�ប់់សំំនួួរ៖ «អ្ននកត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��»។ វាាមិិនមែ�នជាាអ្វីី�ដែ�លនៅ�ៅឆ្ងាា�យទេ�។ វាា
គឺឺជាារឿ�ឿងបច្ចុុ�ប្បបន្នន ជាាព្រះ�ះពរ តាាមរយៈៈសេ�ចក្តីី�មេ�ត្តាា�ករុុណាារបស់់ព្រះ�ះ ដែ�លអ្ននកមាាន។ ពាាក្យយ
នេះ�ះអាាចនិិយាាយម្យ៉ាា��ងទៀ�ៀតថាា «អ្ននកត្រូ�ូវបាានសង្គ្រោះ��ះ��រួួចហើ�ើយ» ដូូច្នេះ�ះ�សេ�ចក្តីី�សង្រ្គោះ��ះ��

ដែ�លយើ�ើងនិិយាាយនៅ�ៅពេ�លនេះ�ះ គឺឺសំំដៅ�ៅលើ�ើកាារងាារ ទាំំ�ងអស់់ដែ�លព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បាានធ្វើ�ើ�

តាំំ�ងពីីដំំបូូងដែ�លព្រះ�ះបាានប្រ�ទាានព្រះ�ះគុុណ រហូូតដល់់យើ�ើងបាានឃើ�ើញសិិរីីរុុងរឿ�ឿងទ្រ�ង់់។12
កាារសង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះ ដែ�លលោ�ោកវេេស្លីី�និិយាាយ គឺឺជាាអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះបាានធ្វើ�ើ�ដើ�ើម្បីី�សង្រ្គោះ��ះ��យើ�ើង
ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីជីីវិិតនេះ�ះទៅ�ៅ។ យោ�ោងតាាមលោ�ោកវេេស្លីី� ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺជាា «ឧបករណ៍៍សម័័ញ្ញញ នៃ�

កាាររាាប់់ជាាសុុច្ចចរិិត»13 ពាាក្យយថាា «សម័័ញ្ញញ» មាានន័័យថាា «ធម្មមតាា» ឬ «ជាារឿ�ឿយៗ»។ វាាមាានន័័យ

សំំរាាប់់យើ�ើងថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺជាាកន្លែ�ែងដែ�ល កាាររាាប់់ជាាសុុច្ចចរិិត ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មសំំរាាប់់យើ�ើងទាំំ�ង អស់់
គ្នាា� ហើ�ើយវាាគឺឺជាាវិិធីីប្រា�ាកដមួួយ នៃ�កាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មកាាររាាប់់ជាាសុុច្ចចរិិតរបស់់ព្រះ�ះ (និិងកាារញែ�កជាា
បរិិសុុទ្ធធ)។ វាាក៏៏មិិនមែ�នមាានន័័យថាា ព្រះ�ះមិិនអាាចធ្វើ�ើ�កាារតាាមវិិធីីផ្សេ�េងទៀ�ៀតដែ�រ។

ប្រ�ពៃ�ណីីវេេស្លីី�យល់់ថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺជាាវិិធីីសម័័ញ្ញញបំំផុុត ដែ�លព្រះ�ះផ្តតល់់អំំណាាចដល់់យើ�ើង

អោ�ោយចូូលរូូមក្នុុ�ងជីីវិិត និិងបេ�សកកម្មមរបស់់ទ្រ�ង់់ ទាំំ�ងក្នុុ�ងយើ�ើង និិងតាាមរយៈៈយើ�ើង នៅ�ៅទីីនេះ�ះ និិង
គ្រ�ប់់កាារទាំំ�ងអស់់។ កិិច្ចចកាារជំំពូូកពីីរ បាានចង្អុុ�លប្រា�ាប់់ពីីកាារនេះ�ះ ក៏៏ដូូចជាាកាារប្រ�កាាសរបស់់ យើ�ើង

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

12

John Wesley, “On Baptism,” in John Wesley, edited by Albert C. Outler (New York:
Oxford University Press, 1964), II.1, p. 321. Emphasis added.
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ក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដែ�រ «យើ�ើងចូូលរួួមក្នុុ�ងកិិច្ចចកាារសង្រ្គោះ��ះ��របស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់»14 ពិិធីីលៀ�ៀង

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់នាំំ�ឲ្យយយើ�ើងចាាប់់ផ្តើ�ើ�មផ្លូូ�វមួួយនៃ�កាារក្លាា�យទៅ�ៅជាាផ្នែ�ែកមួួយនៃ�បេ�សកកម្មមរបស់់ព្រះ�ះក្នុុ�ង
ពិិភពលោ�ោក។

ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់គេ� អ្ននកដែ�លទទួួលបាានពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មចូូលទៅ�ៅយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅ

ក្នុុ�ងព្រះ�ះគុុណឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅភាាពបរិិសុុទ្ធធ ក្នុុ�ងសហគមន៍៍ ជាាមួួយក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដែ�លយើ�ើងត្រូ�ូវបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ
ឲ្យយប្រ�ឆាំំ�ងនិិងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់ និិងមិិនធ្វើ�ើ�អាាក្រ�ក់់។15 បទអធិិប្បាាយ និិងពិិធីីវិិសុុទ្ធធ ឲ្យយយើ�ើងអាាចបំំរើើ�

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ និិងធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់ទាំំ�ងកាារល្អអ។16 យើ�ើងយកពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់យើ�ើង ដើ�ើម្បីី�អធិិស្ឋាា�នសំំរាាប់់

ពិិភពលោ�ោក ហើ�ើយបន្តតរស់់នៅ�ៅតាាមព្រះ�ះហរទ័័យរបស់់ព្រះ�ះកាាន់់តែ�ជ្រៅ��ៅ។ ជីីវិិតរស់់នៅ�ៅជាាមួួយ

ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ចាាប់់ផ្តើ�ើ�មពីីពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។ យើ�ើងដឹឹងថាា គោ�ោលបំំណងនៃ�ជីីវិិត គឺឺជាាប់់ទាាក់់ទងទៅ�ៅនិិង

កាារដែ�លយើ�ើងបំំរើើ�អ្ននកដទៃ�។ ក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក យើ�ើងដើ�ើរចូូលក្នុុ�ងទឹឹករស់់ ហើ�ើយក្នុុ�ងទឹឹករស់់នោះ�ះ�
ឯងដែ�លយើ�ើងទទួួលបាានរស់់ជាាតិិនៃ�ស្ថាា�នសួួគ៌៌។

14

UMBOW, 87.

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

15

16

Ibid., p. 79.
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ឈាានជើ�ើងចូូលក្នុុ�ងទឹឹករស់ៈៈ� កាារអនុុវត្តតន៍៍ទំំនាាមទំំ
លាាប់់ នៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក
ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វមាានបន្ទូូ�លប្រា�ាប់់ស្រ្តី�ី�សាាសន៍៍សាាម៉ាា�រីីថាា ទ្រ�ង់់អាាចឲ្យយ «ទឹឹករស់់» ដល់់នាាង។ ទ្រ�ង់់មាាន

បន្ទូូ�លថាា «អ្ននកណាាដែ�លផឹឹកទឹឹកខ្ញុំំ�ឲ្យយ នោះ�ះ�នឹឹងមិិនស្រេ��កទៀ�ៀតឡើ�ើយ» (យ៉ូូ�ហាាន ៤៖១៣)។ ជាាង

នេះ�ះទៀ�ៀត កាារដែ�លយើ�ើងចូូលក្នុុ�ងគ្រួ�ួសាារទឹឹករស់់ យើ�ើងក្លាា�យទៅ�ៅជាាព្រះ�ះពរសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក និិង
កាារចូូលរួួមក្នុុ�ង «ទឹឹកដែ�លផុុសឡើ�ើងដល់់ទៅ�ៅបាានជីីវិិតអស់់កល្បបជាានិិច្ចច» (យ៉ូូ�ហាាន ៤៖១៤)។

កាារដែ�លក្លាា�យទៅ�ៅជាាប្រ�ភពនៃ�ព្រះ�ះគុុណ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងស្កកប់់ចិិត្តត ដោ�ោយសាារព្រះ�ះបង្កើ�ើ�តយើ�ើងមកដើ�ើម្បីី�
«ឲ្យយខ្លួួ�នយើ�ើងដល់់អ្ននកដទៃ�»17 កាារបរិិច្ចាា�កជីីវិិតខ្លួួ�នយើ�ើង គឺឺនៅ�ៅក្នុុ�ងដួួងចិិត្តតនៃ�ជីីវិិតព្រះ�ះត្រ័�័យឯក

ក្នុុ�ងនាាមដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។ ពេ�លនោះ�ះ�យើ�ើងជាាមនុុស្សសពេ�ញលេ�ញ ហើ�ើយនៅ�ៅជិិតព្រះ�ះ
ជាាទីីបំំផុុត ពេ�លដែ�លយើ�ើងឲ្យយ ដោ�ោយក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់។

តើ�ើយើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយព្រះ�ះយ៉ាា�ងម៉េ�េច ដើ�ើម្បីី�ធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសរស់់ក្នុុ�ងជីីវិិតបែ�បនេះ�ះ និិងជាាពិិសេ�សទៀ�ៀត
តើ�ើយើ�ើងបង្ហាា�ញគោ�ោលតំំលៃ�ទាំំ�ងនេះ�ះក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក យ៉ាា�ងដូូចម្តេ�េច?
យើ�ើងចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�ោយ ធ្វើ�ើ�តាារាាងមួួយ។

17

សូូមមើ�ើលកាារអធិិស្ឋាា�នបន្ទាា�ប់់ពីីពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់,

“A Service of Word and Table I,” UMBOW,

39.

14

តាារាាងរបស់់អ្ននកៈៈ កាាររៀ�ៀបចំំសំំរាាប់់ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក
ដោ�ោយសំំឡឹឹងមើ�ើលគោ�ោលដៅ�ៅខាាងមុុខ
អ្ននកនាំំ�មុុខកម្មមវិិធីីល្អអ ត្រូ�ូវតែ�ផ្តោ�ោ�តកាារយកចិិត្តតទុុកដាាក់់ចំំពោះ�ះ� ពិិធីីកាារ និិងគោ�ោលដៅ�ៅដែ�លវាានាំំ�
យើ�ើងទៅ�ៅ។18 គោ�ោលដៅ�ៅសំំរាាប់់កាារអនុុវត្តតរបស់់គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទទាំំ�ងអស់់គឺឺ ស្រ�ឡាាញ់់ព្រះ�ះ និិង

អ្ននកជិិតខាាង។19 គោ�ោលបំំណងនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺកាារចូូលក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ និិងកាារសង្រ្គោះ��ះ��

របស់់ព្រះ�ះត្រ័�័យឯក ដែ�លបាានបើ�ើកសម្តែ�ែងមកយើ�ើងរាាល់់គ្នាា� តាាមរយៈៈព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វ។ ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក

មាានចលនាាជាាច្រើ�ើ�ន។ ដើ�ើម្បីី�ដឹឹកនាំំ�ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់ វាាទាាមទាាឲ្យយមាានជាាកាារបង្ហាា�ញ ដែ�ល

អ្ននកដឹឹកនាំំ�ល្អអត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�តាារាាង។ ប្រ�ហែ�លមិិនមែ�នយើ�ើងគ្រ�ប់់គ្នាា�យល់់ស្រ�បថាា កាារធ្វើ�ើ�តាារាាង វាាល្អអនោះ�ះ�
ទេ� តែ�យើ�ើងត្រូ�ូវកាារវាា។

ជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ�កម្មមវិិធីី ហើ�ើយជាាអ្ននកសិិក្សាាពីីកីីឡាា baseball20 ខ្ញុំំ��គិិតថាាតាារាាងសំំខាាន់់ណាាស់់

ប្រ�ហែ�លវាាមិិនរំំភើ�ើបដូូចថ្ងៃ�ៃបើ�ើកឆាាកដំំបូូងទេ� តែ�វាាសំំខាាន់់។ ថ្ងៃ�ៃបើ�ើកឆាាកនឹឹងរញ៉េ�េរញ៉ៃ�ៃ បើ�ើអត់់មាាន
តាារាាង។ តើ�ើអ្ននកយាាមរថយន្តត អ្ននកទទួួលភ្ញៀ�ៀ�វ ពេ�ទ្យយបថម បាានហ្វឹឹ�កហាាត់់ឬនៅ�ៅ? តើ�ើចំំណីីអាាហាារ

សំំរាាប់់លក់់ដូូចជាាសណ្តែ�ែកដីី នំំបុ័័�ងប៉ាា�តេ� និិងក្រ�ដាាសកម្មមវិិធីី មាានក្នុុ�ងស្តុុ�កឬនៅ�ៅ? ដូូចគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ
សេ�ចក្តីី�អំំណរនឹឹងគ្មាា�នទេ� បើ�ើថ្ងៃ�ៃបើ�ើកឆាាកដំំបូូង មិិនត្រូ�ូវបាានគេ�យកចិិត្តតទុុកដាាក់់ឲ្យយហ្មមត់់ចត់់។
ខាាងក្រោ��ោមនេះ�ះជាាតាារាាងរបស់់ខ្ញុំំ��សំំរាាប់់ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកៈៈ
•
•
•
•

អ្នកទទួលពិធីជ្រមុជម្នាក់ ឬច្រើន, គ្រូគង្វាល, និងក្រុមជំន21
ុំ

អ្នកធានា22

សមាជិកក្រុមជំនុំម្នាក់ ជាអ្នកណែនាំអ្នកទទួលពិធីជ្រមុជទឹក23

កន្លែងប្រជុំ... ពែងទឹក (ឬប្រភព«ទឹករស់») និងកន្លែងដែលក្រុមជំនុំអាចឈរជុំវិញថូទឹក។
គួួរគិិតពីីឃ្លាា�ដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�អាាចឆ្លើ�ើ�យស្រ�បគ្នាា� ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពួួកគេ�ចូូលរួួមដែ�រ។

18

See Romans 10:4.

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

19

20

ខ្ញុំំ�ជាាសមាាជិិកនៃ�

Research.

North American Academy of Liturgy និិង Society for American Baseball

21

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

22

Ibid., paragraphs 5 & 7, 88.

23

Ibid., paragraph 2, 87.
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•

ទឹក កាន់តែច្រើន កាន់តែល្អ។ យ�ើងប្រហែលត្រូវការថូសំរាប់ចាក់ទឹក (ចូលក្នុងពែង ឬចាក់
លើ�ើអ្ននកដែ�លទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។)24

•

ពិធីការនៃពិធីជ្រមុជទឹក ឬពិធីការដែលបានយល់ស្របគ្នា25 សំរាប់យូណៃធីតមេថូឌីស្ទ

សូូមប្រើ�ើ�កម្មមវិិធីីសំំរាាប់់សេ�ចក្តីី�សន្យាាជ្រ�មុុជទឹឹក26 ធ្វើ�ើ�ដូូច្នេះ�ះ�ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយពេ�លដែ�ល វិិធីីបាានបញ្ចចប់់

ទៅ�ៅ អ្ននករាាល់់គ្នាា�ដឹឹងច្បាាស់់ថាា កម្មមវិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ទើ�ើបបាានបញ្ចចប់់។
បន្ថែ�ែមលើ�ើនេះ�ះទៀ�ៀត យើ�ើងអាាចប្រើៈ��ៈ�
•
•

អ្នកជំនួយផ្សេងទ�ៀតដូចជាឌីកិន អ្នកភ្លេង និង អ្នកនាំភ្លើងទាន

ប្រេងសំរាប់ឲ្យពរដល់អ្នកដែលទ�ើបទទួលពិធីជ្រមុជទឹក និងពែងសមរម្យសំរាប់ដាក់ប្រេង
នោះ�ះ�។27

•

កន្សែង ព្រោះអ្នកខ្លះនឹងទទឹក ហ�ើយអ្នកចាត់ចែងព្រះវិហារ នឹងមិនបារម្មណ៍ថា នឹង

មាានកាារខូូចខាាតអាាគាារដោ�ោយសាារ អ្ននកប្រើ�ើ�ទឹឹកច្រើ�ើ�នពេ�ក
•

ទាន សញ្ញាប័ត្រ និងអំណ�ោយតូចៗ សំរាប់ជូនដល់អ្នកដែលទ�ើបទទួលពិធីជ្រមុជ និង

អ្ននកធាានាា។ (ឧទាាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�មួួយដែ�លខ្ញុំំ�ជាាគ្រូ�ូគង្វាា�ល ក្រុ�ុមស្រ្តី�ី�ធ្វើ�ើ�ភួួយ ដើ�ើម្បីី�ជូូន
ដល់់ឪពុុកម្តាា�យកុុមាារដែ�លទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។)28

បន្ថែ�ែមលើ�ើកាាររៀ�ៀបចំំកាារទាំំ�ងប៉ុុ�ន្មាា�នដែ�លទាាក់់ទងនិិងពិិធីីកាារនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យើ�ើង

ត្រូ�ូវកាារកាារណែ�នាំំ�មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះ។29 ដំំណើ�ើរកាាររៀ�ៀបចំំពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក វាាមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ជាា

កាារបង្រៀ��ៀនពីីគោ�ោលលិិទ្ធិិ� និិងកាារសមកម្មមវិិធីី។ មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គួួរមាានកាារបង្រៀ��ៀន

ដល់់អ្ននកធាានាា អំំពីីសម្បបត់់នែ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងកាារដែ�លពិិធីីនេះ�ះ បង្ហាា�ញយើ�ើងពីីព្រះ�ះគុុណ និិង

គោ�ោលកាារណ៍៍ជីីវិិតដែ�លព្រះ�ះបាានត្រា�ាស់់ហៅ�ៅយើ�ើងឲ្យយចូូលក្នុុ�ងសហគមន៍៍នេះ�ះ។ វាាក៏៏គួួរមាានសេ�ចក្តីី�
អធិិស្ឋាា�ន ជាាមួួយអ្ននកត្រូ�ូវទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងអ្ននកធាានាា ក្នុុ�ងពេ�លប្រ�ជុំំ� រៀ�ៀបចំំកម្មមវិិធីី និិង

សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ក្នុុ�ងកម្មមវិិធីីថ្វាា�យបង្គំំ� ដែ�លជាាពេ�លសំំរាាប់់កាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត និិង
24

Ibid., paragraph 10, 90-91.

25
ដូូចខ្ញុំំ�បាាននិិយាាយជាាមួួយកូូនសិិស្សសដែ�លមាានប្រ�វត្តិិ�មកពីីក្រុ�ុមជំំនុំំ�គ្រ�ប់់និិកាាយ ទោះ�ះ�បីីជាាក្រុ�ុមជំំនុំំ�របស់់គេ�មាានទំំ
លាាប់់ផ្សេ�េងៗ ហើ�ើយទោះ�ះ�ជាាពិិធីីកាារទាំំ�ងនោះ�ះ�មិិនមាានសរសេ�រជាាសៀ�ៀវភៅ�ៅ។ ក្នុុ�ងករណីីនោះ�ះ� គេ�មិិនអាាចដឹឹងថាាមាាន

ដែ�នកំំណត់់ត្រ�ង់់ណាាទេ� បើ�ើគេ�មិិនទាាន់់ដើ�ើរហួួសនោះ�ះ�។

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

26

27

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

28

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

29

Discipline, 2016, paragraph 226.1.
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ជួួយគាំំ�ទ្រ�រគ្នាា�។ យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារទាំំ�ងនេះ�ះដើ�ើម្បីី�យើ�ើងអាាចចូូលរួួមជាាមួួយព្រះ�ះ គុុណរបស់់ព្រះ�ះ ហើ�ើយ
យើ�ើងមិិនជ្រៀ��ៀតជ្រែ�ែកកាារងាាររបស់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ កាាររពឹឹងទុុក និិងកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តត មិិនបាាន

បន្ថែ�ែមទៅ�ៅលើ�ើព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះទេ�។ គោ�ោលកាារណ៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះគឺឺជាាកាារបញ្ញាា�ក់់ពីីព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ

ដែ�លជាាផ្នែ�ែកមួួយដែ�លព្រះ�ះកំំពុុងធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយសហគមន៍៍នៃ�អ្ននកដែ�ល បាានទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជ។

យើ�ើងជឿ�ឿថាាព្រះ�ះគុុណគឺឺជាាអាាថកំំបាំំ�ងមួួយ។ វាាជ្រៅ��ៅជាាងកាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់យើ�ើង។ យើ�ើងក៏៏ជឿ�ឿ
ថាា ព្រះ�ះគុុណមាានទំំរង់់ជាាក់់លាាក់់មួួយ។ សំំរាាប់់យើ�ើង ទំំរង់់នេះ�ះ បាានពិិពណ៌៌នាាក្នុុ�ងសម្បបត់់នៃ�ពិិធីី
ជ្រ�មុុជទឹឹក និិងក្នុុ�ងច្បាាប់់ទូូទៅ�ៅ ដែ�លនាំំ�យើ�ើងឲ្យយរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិតដែ�លជៀ�ៀសវាាងអំំពើ�ើអាាក្រ�ក់់
ធ្វើ�ើ�កាារល្អអតាាមដែ�លយើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�បាាន និិងធ្វើ�ើ�គ្រ�ប់់វិិធីីនៃ�ព្រះ�ះគុុណ។30

“The General Rules of the Methodist Church,” Discipline 2016, para. 104, pp.
77-80.

30
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កាារបង្កើ�ើ�តក្តីី�ស្រ�ម័័យនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធៈៈ�
ទំំនាាមទំំលាាប់់នៃ�កាារប្រើ�ើ�ទឹឹក
ក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រ�ជុំំ�គ្នាា� ហើ�ើយអញ្ជើ�ើ�ញអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិង

អ្ននកធាានាា មកខាាងមុុខ។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�សួួរពួួកគេ� ដោ�ោយយោ�ោងលើ�ើសំំនួួរនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជដែ�លបាានបង្ហាា�ញ
ខាាងដើ�ើម។ អ្ននកធាានាា និិងអ្ននកដែ�លត្រូ�ូវទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជ និិងក្រុ�ុមជំំនុំំ� ប្រ�កាាសសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់

ពួួកសាាវក្សស។ រួួចធ្វើ�ើ�កាារអរព្រះ�ះគុុណចំំពោះ�ះ�ទឹឹក និិងកាារធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។31 ពេ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រ�ជុំំ�គ្នាា�

ក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ហើ�ើយធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះដោ�ោយទឹឹក ដែ�លមាានគ្រូ�ូគង្វាា�លជាាអ្ននកដឹឹកនាំំ� «ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាម
ព្រះ�ះវបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ»32 នោះ�ះ�យើ�ើងបាានធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ដែ�ល

ទទួួលស្គាា�ល់់ដោ�ោយក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ និិងគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទភាាគច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក។

ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�រឲ្យយប្រើ�ើ�ទឹឹកច្រើ�ើ�ន33 ក៏៏សូូមជម្រា�ាបផងដែ�រថាា ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នជាានិិកាាយបាាបទីីស្ទទទេ�។ ពិិត

ណាាស់់ បងប្អូូ�នកាាតូូលិិករបស់់យើ�ើង ឥឡូូវសង់់អាាងជ្រ�មុុជទឹឹកច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងកន្លែ�ែងថ្វាា�យបង្គំំ� ហើ�ើយក៏៏
មាានកាារលើ�ើកទឹឹកចិិត្តតឲ្យយសង់់ពេ�លសង់់ព្រះ�ះវិិហាារថ្មីី�ៗ។ ស្រ�ដៀ�ៀងគ្នាា�នេះ�ះដែ�រ ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនបាាននិិយាាយ
ថាា មេ�ថូូឌីីស្ទទ ក្លាា�យជាាកាាតូូលិិកដែ�រ។ ពេ�លខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�រឲ្យយ មាានកាារប្រើ�ើ�ទឹឹកច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ខ្ញុំំ�
ចង់់ឲ្យយមាានកាារស្រ�ម័័យយ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅនៃ�ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ ក្នុុ�ងនិិកាាយមេ�ថូូឌីីស្ទទយើ�ើង។
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UMBOW, 87-91.

32

យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ មិិនអនុុញ្ញាា�តិិឲ្យយប្រើ�ើ�រូូបមន្តតពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកណាាផ្សេ�េងទៀ�ៀតទេ�។

33
សូូមមើ�ើលកាារពិិភាាក្សាាររបស់់ខ្ញុំំ�ក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅ Sacraments and Discipleship, Understanding
Baptism and the Lord’s Supper in a United Methodist Context (Ashland, TN: OSL
Publications, 2013, originally published by Discipleship Resources in 2001), 63-66.
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យើ�ើងអាាចពិិចាារណាាធ្វើ�ើ�ឲ្យយពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក មើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាាកាារមុុជទឹឹក មិិនមែ�នឲ្យយមើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាា
អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ខ្លាា�ចទទឹឹកខ្លួួ�ននោះ�ះ�ទេ�។ និិយាាយពីីថូូទឹឹកវិិញ សូូមរកថូូណាាដែ�លធំំ បើ�ើធំំដល់់ថ្នាា�ក់់

យើ�ើងអាាចជ្រ�មុុជមនុុស្សសម្នាា�ក់់បាាន កាាន់់តែ�ប្រ�សើ�ើរ។ ក្នុុ�ងទំំហុំំ�ប៉ុុ�ណ្ណេះ�ះ� យើ�ើងអាាចធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុទទឹឹក
ដោ�ោយកាារចាាក់់ទឹឹកលើ�ើ ហើ�ើយកូូនក្មេ�េងអាាចឈរក្នុុ�ងថូូនេះ�ះបាាន។ តូូចបំំផុុត ក៏៏ត្រឹ�ឹមទំំហុំំ�ដែ�លក្មេ�េង
អាាយុុបីីខែ�អាាចមុុជទឹឹកបាាន។ វាាគួួរធំំជាាងចាានដាាក់់ស្កករគ្រា�ាប់់34 ដែ�លយើ�ើងតែ�ងឃើ�ើញ។ ហេ�តុុអីី

អញ្ចឹឹ�ង? យើ�ើងមិិនសូូវប្រើ�ើ�ចាានដាាក់់ស្កករគ្រា�ាប់់ប៉ុុ�ន្មាា�នទេ� តែ�យើ�ើងមុុជទឹឹកជាាប្រ�ចាំំ�។ ពេ�លយើ�ើងពិិធីី
ជ្រ�មុុជទឹឹក មើ�ើលទៅ�ៅដូូចជាាយើ�ើងមុុជទឹឹក នោះ�ះ�កាារមុុជទឹឹករបស់់យើ�ើងរាាល់់ថ្ងៃ�ៃ រំំលឹឹកយើ�ើងពីី

ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ ដែ�លចាាប់់ផ្តើ�ើ�មក្នុុ�ងថ្ងៃ�ៃដែ�លយើ�ើងទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងបន្តតរហូូតមក។
ពេ�លយើ�ើងចាាក់់បង្ហូូ�រទឹឹកដែ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញ ហើ�ើយដោ�ោយគ្មាា�នកាារលេ�ងភ្លេ�េងអម

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយមនុុស្សសអាាចឮសំំឡេ�ងទឹឹក។35 សូូមកុំំ�ប្រ�ញ៉ាា�ប់់។ ចំំណាាយពេ�លដើ�ើម្បីី�ពិិចាារណាា។ បើ�ើមាាន

ទឹឹកកំំពុុបលើ�ើកម្រា�ាល (យើ�ើងបាាននិិយាាយពីីកាារនេះ�ះរួួចហើ�ើយ) នេះ�ះជាាកាាររំំលឹឹកមួួយថាា យើ�ើងមិិន

អាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបាានទេ�។ កាារឃើ�ើញ និិងឮសំំឡេ�ងទឹឹក ធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងស្រ�ម័័យពីីវិិធីីវិិសុុទ្ធធ
ដើ�ើម្បីី�បង្ហាា�ញថាា ទឹឹករំំលឹឹកយើ�ើងពីីកាារងាារនៃ�ព្រះ�ះគុុណព្រះ�ះក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក។

ក្នុុ�ង ទីីថ្វាា�យបង្គំំ�ភឺឺគិិនស៍៍ (Perkins) នៃ�សកលវិិទ្យាាល័័យមេ�ថូូឌីីស្ទទខាាងត្បូូ�ង ថូូទឹឹកធ្វើ�ើ�ពីីស្ពាា�ន់់ ដែ�ល

បញ្ចេ�េញសំំឡេ�ងដូូចជាាភ្លៀ�ៀ�ងពេ�លយើ�ើងចាាក់់ទឹឹកចូូលវាា។ សំំឡេ�ងនេះ�ះធ្វើ�ើ�ឲ្យយខ្ញុំំ��នឹឹកចាំំ�កាារមួួយចំំនួួន។
ផ្ទះះ�គ្រូ�ូគង្វាា�លទីីមួួយដែ�លប្រ�ពន្ធធខ្ញុំំ� និិងខ្ញុំំ�រស់់នៅ�ៅ មាានប្រ�ឡាាយទឹឹកមួួយ។ យើ�ើងដឹឹងពីីវាា ពេ�ល

ឪពុុកម្តាា�យខ្ញុំំ��ជួួយខ្ញុំំ��រើើ�ឥវ៉ាា�ន់់ចូូលផ្ទះះ�។ ដោ�ោយសាារខ្ញុំំ��មិិនដែ�លឃើ�ើញប្រ�ឡាាយទឹឹក ខ្ញុំំ��សួួរម្តាា�យខ្ញុំំ�ថាា «
តើ�ើវាាមាានន័័យថាាម៉េ�េច?» ពេ�លនោះ�ះ�គឺឺខ្វះះ�តែ�បីីថ្ងៃ�ៃទៀ�ៀត ខ្ញុំំ�អាាយុុ២២ឆ្នាំំ�� ខ្ញុំំ��គឺឺជាាក្មេ�េងដែ�លរស់់នៅ�ៅ
ទីីក្រុ�ុងតាំំ�ងពីីតូូច។ ខ្ញុំំ��គិិតថាា ឲ្យយតែ�បើ�ើក្បាាលរូូប៊ីី�ណេ� នោះ�ះ�នឹឹងមាានទឹឹកចេ�ញមក មិិនបាាច់់មាាន
ប្រ�ភព។ ពេ�លគាាត់់ឮសំំនួួររបស់់ខ្ញុំំ� ម្តាា�យខ្ញុំំ��ឆ្លើ�ើ�យថាា «កូូនអើ�ើយ ប្រ�ឡាាយទឹឹកមាានន័័យថាា បើ�ើ
អត់់មាានភ្លៀ�ៀ�ង កូូនក៏៏អត់់មាានទឹឹកដែ�រ»

ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនបាានមេ�រៀ�ៀនមួួយដែ�លមនុុស្សសភាាគច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោកបាានដឹឹងហើ�ើយ អំំពីី

ទំំនាាក់់ទំំនងរវាាងទឹឹកភ្លៀ�ៀ�ង និិងទឹឹកដែ�លយើ�ើងប្រើ�ើ�ប្រា�ាស់់។ ខ្ញុំំ��រៀ�ៀនពីីកាារនេះ�ះ ពេ�លខ្ញុំំ�រស់់នៅ�ៅខាាង
ជើ�ើងរដ្ឋឋតិិចសាាស ដែ�លមាានមនុុស្សសទីីក្រុ�ុងច្រើ�ើ�ន ហើ�ើយគ្រោះ��ះ�រាំំ�ងស្ងួួ�តអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយអាាងស្តុុ�ក ទឹឹក

រីីងស្ងួួ�ត ដ៏៏គួួរឲ្យយភ័័យខ្លាា�ច។ ដោ�ោយសាារបទពិិសោ�ោធន៍៍ទាំំ�ងនេះ�ះ ខ្ញុំំ��ចូូលចិិត្តតស្តាា�ប់់សំំឡេ�ងទឹឹក ភ្លៀ�ៀ�ង
លើ�ើដំំបូូលផ្ទះះ� ព្រោះ��ះ�វាារំំលឹឹកខ្ញុំំ��ពីីព្រះ�ះគុុណនៃ�កាារប្រ�ទាានរបស់់ព្រះ�ះ និិងព្រះ�ះគុុណជុំំ�វិិញ ពិិធីី

ជ្រ�មុុជទឹឹក។ ខ្ញុំំ��មិិនចូូលចិិត្តតសោះ�ះ�ពេ�លខ្ញុំំ�ឮអ្ននកព្យាាករអាាកាាសធាាតុុនិិយាាយថាា «អាាកាាសធាាតុុ
34
ដូូចជាាកាារចង្អុុ�លបង្ហាា�ញនេះ�ះ ខ្ញុំំ�ជំំពាាក់់គុុណចំំពោះ�ះ�លោ�ោក L. Edward Phillips’ discussion in Baptism
in The United Methodist Church, A Companion DVD to “By Water and the Spirit.”
(Nashville, Tennessee: United Methodist Communications, 2007).
35

UMBOW, paragraph 10, 90.
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អាាក្រ�ក់់ណាាស់់» ដោ�ោយសាារភ្លៀ�ៀ�ង។ ទោះ�ះ�បីីជាាវាាភ្លៀ�ៀ�ងឡើ�ើងជន់់លេ�ចក៏៏ដោ�ោយ ព្រោះ��ះ�ទឹឹកជំំនន់់

រំំលឹឹកយើ�ើងពីីកាារកាាត់់ទោ�ោសរបស់់ព្រះ�ះ (លោ�ោកុុប្បបតិិ ៦-៩, និិក្ខំំ�មនំំ ១៤-១៥) ដែ�លជាាកាារពិិតនៃ�

ធម្មមជាាតិិ និិងដូូចជាាព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ដែ�លមាានអំំណាាចអស្ចាា�រ្យយ ដែ�លយើ�ើងមិិនអាាចគ្រ�ប់់គ្រ�ង់់បាាន។ អ្វីី�
ដែ�លល្អអបំំផុុតដែ�លយើ�ើងគួួរធ្វើ�ើ�ជាាមួួយធម្មមជាាតិិ គឺឺយើ�ើងគួួរតាាមដាាន ហើ�ើយធ្វើ�ើ�តាាម ទាំំ�ងកាារ
សន្សំំ�ទុុក កាារកាាពាារទឹឹកជំំនន់់ និិងគ្រ�ប់់ទាំំ�ងជីីវិិតទាំំ�ងអស់់។

កាារប្រើ�ើ�ទឹឹកច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជ អាាចជួួយឲ្យយយើ�ើងស្រ�ម័័យ វាាដូូចជាាសិិល្បៈៈ� ដែ�លយើ�ើងឃើ�ើញនៅ�ៅ
លើ�ើថ្មម ឬរូូងភ្នំំ� ឬជ្រ�លងភ្នំំ�។ វាាបំំពេ�ញនូូវសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាារចេ�ញពីីសៀ�ៀវភៅ�ៅ អធិិស្ឋាា�ន «ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

អើ�ើយ សូូមបើ�ើកភ្នែ�ែកមនុុស្សសទាំំ�ងអស់់ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�ឃើ�ើញស្នាា�រព្រះ�ះហស្ថថរបស់់ទ្រ�ង់់ ហើ�ើយឲ្យយគេ�មាាន
សេ�ចក្តីី�អំំណរជាាមួួយកាារទាំំ�ងអស់់ដែ�លទ្រ�ង់់បង្កើ�ើ�ត និិងថ្វាា�យកិិត្តិិ�យសដល់់ទ្រ�ង់់អស់់ពីីចិិត្តត និិង
បំំរើើ�ទ្រ�ង់់ដោ�ោយស្មោះ�ះ��ស្ម័័�គ្រ�។»36

The Book of Common Prayer (New York: The Church Hymnal Corporation, 1979),
329.

36
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តើ�ើនេះ�ះជាាពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់អ្ននកណាា?
តួួនាាទីីផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី
យើ�ើងយល់់ខុុស ពេ�លយើ�ើងពិិភាាក្សាាគ្នាា�អំំពីីវិិធីីវិិសុុទ្ធធ ថាាវាាជាាកិិច្ចចកាាររបស់់គ្រូ�ូគង្វាា�លដែ�លមាាន

ប្រេ�េងតាំំ�ង។ សូូមកុំំ�យល់់ខុុសអោ�ោយសោះ�ះ� ក្នុុ�ងប្រ�ពៃ�ណីីរបស់់យើ�ើង គ្រូ�ូគង្វាា�លនាំំ�មុុខពិិធីីវិិសុុទ្ធធ
មិិនមែ�នគ្រ�ប់់គ្រ�ងពិិធីីនេះ�ះទេ�។ នាំំ�មុុខ មាានន័័យថាាមាានអ្ននកចូូលរួួមផ្សេ�េងទៀ�ៀត។ នាំំ�មុុខ

មាានន័័យថាាតួួនាាទីីរបស់់គ្រូ�ូគង្វាា�ល គឺឺសំំរាាប់់ជួួយក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទាំំ�ងមូូល ធ្វើ�ើ�វាាឲ្យយបាានត្រឹ�ឹមត្រូ�ូវ។ អ្ននកនាំំ�

មុុខជាាគ្រូ�ូគង្វាា�លពិិនិិត្យយមើ�ើលបេ�កជនដែ�លត្រូ�ូវទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ដឹឹកនាំំ�សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នសំំរាាប់់
ទឹឹក និិងប្រើ�ើ�ទឹឹកជាាមួួយរូូបមន្តតនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជ។37 ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ក៏៏ពិិនិិត្យយ ហើ�ើយឆ្លើ�ើ�យតបដោ�ោយកាារគាំំ�ទ្រ�រ
ដល់់បេ�កជន។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ចូូលរួួមជាាមួួយបេ�កជន និិងអ្ននកធាានាា ដោ�ោយកាារប្រ�កាាសសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿគ្រី�ី
ស្ទទបរិិសទ្ទទ តាាមសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿរបស់់សាាវ័័ក។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ឆ្លើ�ើ�យតបជាាមួួយ សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នសំំរាាប់់ទឹឹក
ហើ�ើយនិិយាាយថាា «អាាមែ�ន» ពេ�លចុុងបញ្ចចប់់។ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�និិយាាយថាាអាាមែ�នម្តតងទៀ�ៀត បន្ទាា�ប់់ពីី

គ្រូ�ូគង្វាា�លនិិយាាយពីីរូូបមន្តតនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជ។38 ដូូច្នេះ�ះ�ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ទាំំ�ងមូូល មាានសកម្មមភាាពក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី

ជ្រ�មុុជទឹឹក។

នៅ�ៅមាានទៀ�ៀត។ កម្មមវិិធីីសេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជ និិយាាយពីីតួួនាាទីីមួួយចំំនួួនទៀ�ៀត ក្រៅ��ៅពីី

គ្រូ�ូគង្វាា�ល។ យើ�ើងធ្លាា�ប់់និិយាាយពីីកាារនេះ�ះម្តតងហើ�ើយ តែ�យើ�ើងនឹឹងនិិយាាយពីីកាារនេះ�ះម្តតងទៀ�ៀត
ដោ�ោយលំំអិិត។ ជាាពិិសេ�ស

37

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

38

UMBOW, paragraph 11, 91.

21

•

«អ្នកតំណាងក្រុមជំនុំនឹងណែនាំបេកជន...»39 ការអនុវត្តន៍ដែលល្អបំផុត អ្នកណែនាំ គឺជា

អ្ននកស្គាា�ល់់បេ�កជន និិងអ្ននកធាានាា ហើ�ើយធ្លាា�ប់់ជួួយគេ�ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។ នេះ�ះយើ�ើង
ឃើ�ើញដំំណើ�ើរពីីសេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ទៅ�ៅកាាន់់កម្មមវិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។
•

អ្នកធានាបេកជន ទាំងសំរាប់អ្នកដែលមិនអាចនិយាយដ�ោយខ្លួនឯង ជាពិសេសកុមារ និង
សំំរាាប់់អ្ននកដែ�លអាាចនិិយាាយ។40 អ្ននកធាានាាក៏៏ជាាអ្ននកដែ�លស្គាា�ល់់បេ�កជន និិងអ្ននកគាំំ�ទ្រ�រគេ�

ក្នុុ�ងដំំណើ�ើរនៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។
•

ឌីកិន អាចនាំកម្មវិធីពេលដំបូង (¶1) ក្នុងការហ�ៅឲ្យក្រុមជំនុំប្រកាសសេចក្តីជំន�ឿ (¶9)

ហើ�ើយចាាក់់ទឹឹកចូូលក្នុុ�ងថូូសំំរាាប់់ពិិធីីជ្រ�មុុជទឺឺក (¶10)។
•
•

តួនាទីផ្សេងទ�ៀត មិនសូវមាននិយាយក្នុងកម្មវិធីទេ តែអាចមានល�ើកឡ�ើង។ ឧទាហរណ៍
ឌីកិនអាចធ្វើជា «អ្នកកាន់កម្មវិធី» ជុំវិញថូទឹក ជួយរ�ៀបចំអ្នកផ្សេងទ�ៀត និងការងារដែល
ចាំំ�បាាច់់ ដើ�ើម្បីី�ជួួយដល់់លោ�ោកគ្រូ�ូគង្វាា�លដែ�លដឹឹកនាំំ�កម្មមវិិធីី ឲ្យយគាាត់់ផ្តោ�ោ�តលើ�ើកាារដឹឹកនាំំ�
សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន និិងកម្មមវិិធីីផ្សេ�េងៗក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។

•

អ្នកដឹកនាំចំរ�ៀងអាចដឹកនាំការច្រៀងឆ្លើយឆ្លងជាមួយការអរព្រះគុណ សំរាប់ទឹក។41 គាត់

អាាចដឹឹកនាំំ�ចំំរៀ�ៀងផ្សេ�េងទៀ�ៀតក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ឬពេ�លដែ�លបេ�កជនដើ�ើរឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់ថូូទឹឹក ឬពេ�ល
កម្មមវិិធីីបញ្ចចប់់។ ឧទាាហរណ៍៍ ដូូចជាាបទ “Take Me to the Water,”42 “Water, River, Spirit,

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

Christ,”46 ក៏៏មាានបទផ្សេ�េងមួួយចំំនួួនទៀ�ៀតដែ�រ។
•

ឌីកិន អ្នកនាំភ្លើងទ�ៀន ឬអ្នកជំនួយគ្រូគង្វាល អាចឈរន�ៅក្បែរថូ ជិតគ្រូគង្វាល កាន់

សៀ�ៀវភៅ�ៅ ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគាាត់់មាានដៃ�ទំំនេ�រសំំរាាប់់ធ្វើ�ើ�កាាយវិិកាារ ពេ�លអរព្រះ�ះគុុណសំំរាាប់់ទឹឹក។
បើ�ើព្រះ�ះវិិហាារឲ្យយអាាវថ្មីី� ទាាន ឬអំំណោ�ោយផ្សេ�េងទៀ�ៀតសំំរាាប់់រំំលឹឹកពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គួួរមាានអ្ននកតំំណាាង
ក្រុ�ុមជំំនុំំ�សំំរាាប់់ឲ្យយអំំណោ�ោយនេះ�ះដែ�រ។
39

UMBOW, paragraph 3, 87.

40

UMBOW, paragraphs 5 & 7, 88.

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

41

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

42

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

43

44

Jerry Sinclair (1972), UMH, 186.

45

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

46

ICEL (1969), UMH, 609.
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ពេ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�យល់់ពីីតួួនាាទីី និិងទំំលាាប់់ទាំំ�ងនេះ�ះ គេ�ដើ�ើរតួួរជាាសង្ឃឃនៃ�អ្ននករួួមជំំនឿ�ឿទាំំ�ងអស់់47

ហើ�ើយពួួកគេ�អាាចមើ�ើលឃើ�ើញយ៉ាា�ងច្បាាស់់ថាា តើ�ើភាាពជាាសង្ឃឃនៃ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ មាានន័័យយ៉ាា�ងម៉េ�េច
ចំំពោះ�ះ�កាារងាារបំំរើើ� ក្រៅ��ៅពីីកាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�ថ្ងៃ�ៃអាាទិិត្យយ។ ប្រ�ហែ�លគ្នាា�នអ្វីី�ដែ�លអាាចបង្ហាា�ញពីីកាារនេះ�ះ
ច្បាាស់់ជាាងសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នសំំរាាប់់ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធៈៈ�

បន្ទាា�ប់់ពីីជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយគេ�រួួចហើ�ើយ គ្រូ�ូគង្វាា�លដាាក់់ដៃ�លើ�ើក្បាាលបេ�កជន ហើ�ើយប្រ�កាាសសូូម

ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ។ អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀត រួួមទាំំ�ងគ្រួ�ួសាារបេ�កជនផងដែ�រ អាាចចូូលរួួមក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�
អធិិស្ឋាា�ននេះ�ះ…48 (សង្កកត់់ន័័យបន្ងែ�ែម)

គួួរពិិចាារណាាប្រើ�ើ�ពិិធីីកាារនេះ�ះ។ ពេ�លមនុុស្សសអធិិស្ឋាា�ន គ្រូ�ូគង្វាា�លគួួរឈប់់ ហើ�ើយស្នើ�ើ�រសូូមឲ្យយ
ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ចូូលរួួមជាាមួួយគាាត់់។ អ្ននកដែ�លនៅ�ៅជិិតថូូទឹឹក អាាចដាាក់់ដៃ�លើ�ើបេ�កជន អ្ននកធាានាា ឬ

គ្រូ�ូគង្វាា�ល។ អ្ននកដទៃ�ទៀ�ៀតអាាចដាាក់់ដៃ�លើ�ើអ្ននកដែ�លនៅ�ៅជិិតថូូ ហើ�ើយគេ�អាាចលើ�ើកដៃ� ឲ្យយពរ។ កាារ
អញ្ជើ�ើ�ញអ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា� ចូូលរួួមក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន ពេ�លនោះ�ះ�គ្រូ�ូគង្វាា�ល មើ�ើលទៅ�ៅអ្ននកដែ�ល
ទើ�ើបទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ហើ�ើយនិិយាាយថាា៖
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ ធ្វើ�ើ�កាារជាាមួួយអ្ននក

កាារដែ�លអ្ននកចាាប់់កំំណើ�ើតជាាថ្មីី�ដោ�ោយទឹឹក និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ
សូូមឲ្យយអ្ននកជាាសិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទដោ�ោយស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់49

ដូូចដែ�លខ្ញុំំ�បាានសរសេ�រខាាងលើ�ើ អ្ននកទាំំ�ងអស់់គ្នាា�នឹឹងនិិយាាយរួួមគ្នាា�ថាា «អាាមែ�ន»។ កាារដែ�ល

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�ចូូលរួួមទាំំ�ងអស់់គ្នាា�ដូូចនេះ�ះ មាានន័័យថាាយើ�ើងទាំំ�ងអស់់គ្នាា�មាានកាារទទួួលខុុសត្រូ�ូវសំំរាាប់់
គ្នាា�ទៅ�ៅវិិញទៅ�ៅមក ក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ បើ�ើយើ�ើងធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះញយដង អត្ថថន័័យរបស់់វាា និិងជ្រា�ាបចូូល
ដល់់ឆ្អឹឹ�ងរបស់់យើ�ើង។

47

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

48

UMBOW, paragraph 11, 91.

49

UMBOW, paragraph 11, 91.
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តើ�ើអ្វីី�នឹឹងកើ�ើតមាានបន្ទាា�ប់់?
តម្រុ�ុយពីីប្រ�វត្តិិ�សាាស្រ្ត�ត និិង ពិិធីីកាារ
អត្ថថន័័យ ភាាគច្រើ�ើ�នលេ�ចមកក្នុុ�ងបរិិបទ ក៏៏ដូូចជាាពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដែ�រ ដែ�លអ្វីី�ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងបន្ទាា�ប់់
អាាចជួួយឲ្យយយើ�ើងយល់់ពីីអត្ថថន័័យ និិងកន្លែ�ែងដែ�លវាានឹឹងនាំំ�យើ�ើងទៅ�ៅ។ កាារដាាក់់ដៃ�លើ�ើ ដោ�ោយ

សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន ដែ�លយើ�ើងបាាននិិយាាយខាាងលើ�ើ គឺឺជាាកាាយវិិកាារដែ�លមាានឬសក្នុុ�ងព្រះ�ះ គម្ពីី�រ

ដែ�លគេ�ប្រើ�ើ�តាំំ�ងពីីយូូរណាាស់់មកហើ�ើយ ដើ�ើម្បីី�ចាាត់់អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ឲ្យយចេ�ញទៅ�ៅបំំពេ�ញបេ�សកកម្មម

ក្នុុ�ងជីីវិិត (ជនគណនាា ២៧៖១៨ ចោ�ោទិិយកថាា ៣៤៖៩ កិិច្ចចកាារ ៩៖១៧ និិង ១ធីីម៉ូូ�ថេ� ៤៖១៤)50

យើ�ើងធ្លាា�ប់់ឃើ�ើញកាារនេះ�ះនៅ�ៅពិិធីីចាាក់់ប្រេ�េងតាំំ�ង វាាក៏៏មាានប្រ�វត្តិិ�យ៉ាា�ងជ្រៅ��ៅក្នុុ�ងកម្មមវិិធីី ជ្រ�មុុជទឹឹក និិង
បញ្ជាា�ក់់ពីីសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។ ពិិតណាាស់់ ក្នុុ�ងទំំលាាប់់របស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ពិិធីីបញ្ជាា�ក់់ពីីសេ�ចក្តីី�

ជំំនឿ�ឿ គឺឺជាាពិិធីីបន្ថែ�ែមលើ�ើសេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។51 យើ�ើងក៏៏អាាចធ្វើ�ើ�កាារដាាក់់ដៃ�លើ�ើ នៅ�ៅក្នុុ�ង

ពិិធីីមង្គគលកាារផងដែ�រ52 និិងក្នុុ�ងពិិធីីនៃ�កាារតាំំ�ងចិិត្តតក្នុុ�ងកាារងាារ អ្វីី�មួួយក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ។53
ពេ�លដែ�លវាាកើ�ើតឡើ�ើង កាារអធិិស្ឋាា�នដាាក់់ដៃ�លើ�ើ ចង្អុុ�លប្រា�ាប់់យើ�ើងឲ្យយឆ្ពោះ�ះ��ទៅ�ៅកាាន់់បេ�សកកម្មម

របស់់យើ�ើង «កាារដែ�លយើ�ើងបាានកើ�ើតជាាថ្មីី�ដោ�ោយទឹឹក និិងដោ�ោយព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ នោះ�ះ�អ្ននកអាាច
រស់់នៅ�ៅជាាសិិស្សសដ៏៏ស្មោះ�ះ��ស្ម័័�គ្រ�របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។54 កាារងាារគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ មាានទម្រ�ង់់ផ្សេ�េងគ្នាា�

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

50

51

UMBOW, paragraph 12, 92.

52

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

53

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

54

UMBOW, paragraph 12c., 92.
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ជាាច្រើ�ើ�ន តែ�កាារមួួយដូូចគ្នាា� សំំរាាប់់គ្រ�ប់់អស់់អ្ននក ដែ�លបាានទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក នោះ�ះ�គឺឺ

កាារអធិិស្ឋាា�នសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក។ ដូូចដែ�លយើ�ើងបាានឃើ�ើញក្នុុ�ងព្រះ�ះគម្ពីី�រកិិច្ចចកាារ និិងសៀ�ៀវភៅ�ៅគ្រី�ី
ស្ទទបរិិសទ្ទទពីីបុុរាាណ ដូូចជាាក្នុុ�ងសត្តតវត្សសទីី២ ដែ�លមាានចំំណងជើ�ើងថាា First Apology of Justin

Martyr, កាារដំំបូូងដែ�លគេ�ធ្វើ�ើ�បន្ទាា�ប់់ពីីទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺគេ�ចូូលរួួមអធិិស្ឋាា�នក្នុុ�ងសហគមន៍៍។55

«អ្វីី�ជាាកាារបន្ទាា�ប់់?» គឺឺជាាកាារត្រា�ាស់់ហៅ�ៅឲ្យយអធិិស្ឋាា�នសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក ហើ�ើយកាារសំំខាាន់់ដូូចគ្នាា�
នេះ�ះគឺឺកាារអធិិស្ឋាា�នដោ�ោយកាាយវិិកាារ ដែ�លជាាកាារធ្វើ�ើ�កាារដោ�ោយដៃ� និិងជើ�ើង។56

តម្រុ�ុយទីីពីីរអំំពីី «អ្វីី�ជាាកាារបន្ទាា�ប់់?» មាានចែ�ងក្នុុ�ងពិិធីីកាារនៃ�សេ�ចក្តីី�សន្យាាជ្រ�មុុជទឹឹក។ វាាចែ�ងថាា
កម្មមវិិធីីសេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក គឺឺល្អអបំំផុុតបើ�ើមាានពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដែ�ល

កាារចូូលរួួមរបស់់សមាាជិិកថ្មីី� ជាាមួួយរូូបកាាយរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ត្រូ�ូវបាានបើ�ើកសម្តែ�ែង យ៉ាា�ង

ច្បាាស់់។ សមាាជិិកថ្មីី� រួួមទាំំ�ងកុុមាារផងដែ�រ អាាចនាំំ�នំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូ មកកាាន់់តុុ
របស់់ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ហើ�ើយពួួកគេ�ជាាអ្ននកទទួួលចំំណិិតនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ងបាាយជូូមុុនគេ�
ហើ�ើយគេ�អាាចជួួយបម្រើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះ។57

ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ទាាក់់ទងនិិងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ហើ�ើយពិិតណាាស់់ថាាវាាជាាពិិធីីក្នុុ�ងជំំនឿ�ឿគ្រី�ីស្ទទបរិិ

សទ្ទទ ដែ�លកើ�ើតឡើ�ើងម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត។ ពិិធីីកាារមិិនមែ�នគ្រា�ាន់់តែ�ឲ្យយដឹឹងថាា «អ្ននកណាាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អីី

នោះ�ះ�ទេ�» ព្រោះ��ះ�វាាអាាចធ្វើ�ើ�ឲ្យយមនុុស្សសគិិតថាាខុុស ថាាតើ�ើអ្ននកណាាមាានអំំណាាចប៉ុុ�ណ្ណាា�។ វាាល្អអបំំផុុត បើ�ើ
យើ�ើងអាានពិិធីីកាារនេះ�ះ ដោ�ោយគិិតពីីបេ�សកកម្មម។ ដូូចជាាអ្ននកដែ�លមាានទំំនាាក់់ទំំនង ជាាមួួយ

ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ យើ�ើងធ្វើ�ើ�កាារអរព្រះ�ះគុុណ ហើ�ើយជាាងនេះ�ះទៅ�ៅទៀ�ៀត គឺឺយើ�ើងរស់់នៅ�ៅក្នុុ�ងជីីវិិត

លះះបង់់ និិងកាារបំំរើើ�។ យើ�ើងទទួួលបាានរូូបកាាយ និិងលោ�ោហិិតរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ «ដែ�លយើ�ើង រស់់នៅ�ៅ
ជាារូូបកាារព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោក ហើ�ើយយើ�ើងបាានសេ�ចក្តីី�ប្រោ��ោសលោះ�ះ� ដោ�ោយសាារព្រះ�ះ
លោ�ោហិិតទ្រ�ង់់។»58

ម្តតងទៀ�ៀត ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក សង្រ្គោះ��ះ��យើ�ើង ប៉ុុ�ន្តែ�ែមិិនមែ�នជាាកាារសង្រ្គោះ��ះ��បុុគ្គគល ដូូចជាាកាារបង្រៀ��ៀន

របស់់អ្ននកខ្លះះ�នោះ�ះ�ទេ�។ តាាមរយៈៈសេ�ចក្តីី�សន្យាានៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងសហគមន៍៍នៃ�សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ

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

55

56
សំំរាាប់់កាារពិិភាាក្សាាវែែងអំំពីីកាារទាំំ�ងនេះ�ះ សូូមមើ�ើល Mark W. Stamm, Devoting Ourselves to the
Prayers, A Baptismal Theology for the Church’s Intercessory Work (Nashville, Tennessee:
Discipleship Ministries, 2014).

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

57

58

UMBOW, 38.
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ព្រះ�ះបាានដកចេ�ញកាារអំំពុុលពីីយើ�ើង ដោ�ោយបំំពេ�ញសេ�ចក្តីី�ត្រូ�ូវកាារ និិងជោ�ោគវាាសនាារបស់់យើ�ើង
ហើ�ើយប្រ�ទាានឲ្យយយើ�ើងនូូងកាារងាាមួួយសំំរាាប់់ជាាព្រះ�ះពរដល់់ពិិភពលោ�ោក និិងហៅ�ៅយើ�ើងឲ្យយមាាន

សេ�ចក្តីី�យុុត្តិិ�ធម៌៌ និិងសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់។ ភាាគច្រើ�ើ�ន យើ�ើងស្គាា�ល់់ពីីគោ�ោលបំំណង និិងគោ�ោលដៅ�ៅ
សំំរាាប់់ជីីវិិត ពេ�លយើ�ើងមាានបេ�សកកម្មមជាាមួួយអ្ននកដទៃ�។

26

សំំនួួរញឹឹកញាាប់់ អំំពីីកាារអនុុវត្តតន៍៍ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក
របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ
ស៖ សៀ�ៀវភៅ�ៅវិិន័័យរបស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ បង្គាា�ប់់ឲ្យយយើ�ើងបង្រៀ��ៀនបេ�កជន សំំរាាប់់ពិិធីី
ជ្រ�មុុជទឹឹក និិងអ្ននកធាានាា។59 តើ�ើយើ�ើងយល់់យ៉ាា�ងណាាចំំពោះ�ះ�តម្រូ�ូវកាារនេះ�ះ?

ច៖ វាាជាាកាារល្អអ ពេ�លដែ�លបេ�កជន អ្ននកធាានាា និិងគ្រូ�ូគង្វាា�ល ដឹឹងពេ�លណាាត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�អីី កន្លែ�ែងត្រូ�ូវ

ឈរ និិងអ្វីី�ត្រូ�ូវនិិយាាយ។ ដូូចជាាមង្គគលកាារ កាារសមជាារឿ�ឿងសំំខាាន់់បំំផុុត។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែ សូូមចំំណាំំ�ថាា

ក្នុុ�ងបរិិបទគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទពីីបុុរាាណ ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដំំបូូង បេ�កជនគ្មាា�នសាាក្សីី� ក្រៅ��ៅពីីរូូបគេ�នោះ�ះ�ទេ�។
ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នចង់់ឲ្យយយើ�ើងធ្វើ�ើ�បែ�បនេះ�ះទេ� តែ�វាាជួួយឲ្យយយើ�ើងយល់់ពីីពាាក្យយថាា «បង្គាា�ប់់»។ កាារបង្រៀ��ៀន
របស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�សម័័យដើ�ើម បេ�កជនរៀ�ៀបចំំសម្រា�ាប់់ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ដោ�ោយកាារជ្រ�មុុជក្ននងព្រះ�ះគម្ពីី�រ
ហើ�ើយអ្ននកធាានាានឹឹងបន្តតធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកណែ�នាំំ�ពួួកគេ� ក្នុុ�ងកាារធ្វើ�ើ�ជាាសិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ជួួយឲ្យយគេ�
ទទួួលព្រះ�ះបន្ទូូ�លរបស់់ព្រះ�ះ ហើ�ើយរស់់នៅ�ៅដោ�ោយកាារឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារត្រា�ាស់់ហៅ�ៅ។

ខ្ញុំំ��ក៏៏មិិនបាានឲ្យយយើ�ើងធ្វើ�ើ�តាាមកាារបង្រៀ��ៀនរបស់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ�សម័័យដើ�ើមដែ�រ ព្រោះ��ះ�កាារបង្រៀ��ៀននេះ�ះ

អាាចចំំណាាយពេ�លបីីឆ្នាំំ�� ឬយូូរជាាង។60 ប៉ុុ�ន្តែ�ែ វាាល្អអជាាងបើ�ើយើ�ើង គិិតពីីកាារបង្រៀ��ៀនរបស់់លោ�ោក
វេេស្លីី� ដែ�លវាាជាាកាារយន្តតកាារនៃ�កាារបង្កើ�ើ�តជីីវិិតខាាងព្រ�លឹឹងវិិញ្ញាា�ណ ដែ�លមិិនមែ�នជាា

កាារពិិភាាក្សាា ឬកាារបង្រៀ��ៀននោះ�ះ�ទេ�។ ក្នុុ�ងគំំរូូនេះ�ះ កាារបង្រៀ��ៀនមុុនពេ�លជ្រ�មុុជទឹឹក វាាដូូចជាា

កាារប្រ�ជុំំ�គ្នាា�របស់់មេ�ថូូឌីីស្ទទ ដែ�លមិិនមែ�នជាាថ្នាា�ក់់រៀ�ៀនដូូចជាាអ្វីី�ដែ�លយើ�ើងដឹឹងនោះ�ះ�ទេ� តែ�វាាជាារ
បៀ�ៀបមេ�ជាាង បង្រៀ��ៀនកូូនជាាងក្នុុ�ងលក្ខខណៈៈជាាសិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។ បើ�ើប្រៀ��ៀបទៅ�ៅពិិធីី
59

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

60

Bradshaw, Johnson, and Phillips, The Apostolic Tradition, 17:1-2, p. 96.
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មង្គគលកាារវិិញសូូមយើ�ើងគិិតពីីភាាពខុុសគ្នាា�រវាាងកាារសមមុុនពេ�លកាារ និិងកាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់
មុុនពេ�លរៀ�ៀបកាារ។ គោ�ោលដៅ�ៅសំំខាាន់់បំំផុុតក្នុុ�ងកាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់មុុនពេ�លរៀ�ៀបកាារ គឺឺ

ដើ�ើម្បីី�ឲ្យយគេ�រស់់នៅ�ៅជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ។ កាារប្រឹ�ឹក្សាាយោ�ោបល់់ ដែ�លល្អអ គឺឺធ្វើ�ើ�ជាាមួួយប្តីី�ប្រ�ពន្ធធ បីីបួួន
គូូរផ្សេ�េងទៀ�ៀត ដោ�ោយឲ្យយអ្ននកដែ�លមាានបទពិិសោ�ោធន៍៍ ច្រើ�ើ�នធ្វើ�ើ�ជាាអ្ននកជួួយណែ�នាំំ�។

សាាកស្រ�ម័័យមើ�ើលថាា បើ�ើកាាររៀ�ៀនពីីខ្លឹឹ�មសាារពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ត្រូ�ូវបាានរៀ�ៀបចំំដូូចគ្នាា�នេះ�ះ ដោ�ោយ
ប្រើ�ើ�រដូូវឡិិន (Lent) ដើ�ើម្បីី�រៀ�ៀន ហើ�ើយពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក នៅ�ៅថ្ងៃ�ៃព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទរស់់ឡើ�ើងវិិញ។ បើ�ើ

ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ធំំល្មមម អាាចធ្វើ�ើ�ជាាបីីបួួនក្រុ�ុម មួួយសំំរាាប់់អ្ននកធាានាា មួួយសំំរាាប់់បេ�កជន។ គេ�អាាចអាាន
ព្រះ�ះគម្ពីី�រ សំំរាាប់់ឆ្លើ�ើ�យសំំនួួរនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជ ឧទាាហរណ៍៍ «តើ�ើបទគម្ពីី�រនេះ�ះ និិយាាយពីីកាារអាាក្រ�ក់់

យ៉ាា�ងដូូចមេ្ត�តច ហើ�ើយតើ�ើព្រះ�ះគម្ពីី�រចង់់ឲ្យយយើ�ើងធ្វើ�ើ�អ្វីី� ដើ�ើម្បីី�ប្រ�ឆាំំ�ងកាារអាាក្រ�ក់់នេះ�ះ?»61 គំំរូូនៃ�កាារ

បង្រៀ��ៀននេះ�ះ មាានក្នុុ�ងយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ និិងនិិកាាយផ្សេ�េងៗដែ�រ។62 គ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងឌីីកិិន ត្រូ�ូវ

ត្រួ�ួតពិិនិិត្យយកាារងាារនេះ�ះ តែ�បើ�ើកាារនេះ�ះធ្វើ�ើ�ជាាមួួយក្រុ�ុមសិិស្សសនៃ�សេ�ចក្តីី�សន្យាា នោះ�ះ�កាារដឹឹកនាំំ�
ចម្បបង នឹឹងត្រូ�ូវកើ�ើតពីីសមាាជិិកក្រុ�ុមជំំនុំំ�។

ស៖ បើ�ើនណាាម្នាា�ក់់ឆ្លើ�ើ�យតបចំំពោះ�ះ�កាារអញ្ជើ�ើ�ញជាាសាាធាារណៈៈឲ្យយក្លាា�យជាាសិិស្សសរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ
តើ�ើយើ�ើងគួួរធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជគាាត់់នៅ�ៅពេ�លនោះ�ះ�មែ�នទេ�?

ច៖ ពីីធីីជ្រ�មុុជទឹឹកបែ�បនេះ�ះវាាដូូចជាាចំំឡែ�កពេ�កហើ�ើយ ខ្ញុំំ��គិិតថាាវាាមិិនមែ�នជាាកាារអនុុវត្តតន៍៍ល្អអនោះ�ះ�
ទេ� ហើ�ើយខ្ញុំំ�មាានហេ�តុុផលពីីរយ៉ាា�ង។ ទីីមួួយ ដូូចដែ�លយើ�ើងបាាននិិយាាយពីីមុុន វាាដូូចជាា

ច្បាាស់់ហើ�ើយ។ ទោះ�ះ�ជាាយើ�ើងយល់់ពីីតម្រូ�ូវកាារនៃ�កាារបង្រៀ��ៀនបេ�កជន ពាាក្យយខ្សិិ�បគ្នាា�ពីីរបីីម៉ាា�ត់់
រវាាងគ្រូ�ូគង្វាា�ល និិងបេ�កជន ពិិតជាាមិិនគ្រ�ប់់គ្រា�ាន់់ទេ�។ យើ�ើងដឹឹងហើ�ើយថាា មាានគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ
តែ�សំំបកក្រៅ��ៅជាាច្រើ�ើ�ន ក្នុុ�ងសង្គគមអាាមេ�រិិកាំំ�ង ព្រោះ��ះ�យើ�ើងតែ�ងភ្លេ�េចថាា កាារទទួួលពិិធីី

ជ្រ�មុុជទឹឹក តម្រូ�ូវឲ្យយមាានកាារតាំំ�ងចិិត្តតខ្ពពស់់។ កាារជ្រ�មុុជទឹឹកក្នុុ�ងសេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ (រ៉ូូ�ម
៦៖៣-៤) ទាាមឬទាារឲ្យយយើ�ើងស្លាា�ប់់ចំំពោះ�ះ�ខ្លួួ�នឯង ឬយ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ ទទួួលអ្ននកណម្នាា�ក់់
ដែ�លចំំឡែ�ក ហើ�ើយពិិបាាក ឲ្យយចូូលក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�។ ពេ�លយើ�ើងណែ�នាំំ�កុុម៉ាា�រឲ្យយទទួួលពិិធីី

ជ្រ�មុុជទឹឹក យើ�ើងស្ម័័�គ្រ�ចិិត្តតឲ្យយគេ�ទទួួលជីីវិិតបែ�បនេះ�ះដែ�រ។ ពាាក្យយចាាស់់បុុរាាណនិិយាាយថាា «
ដូូច្នេះ�ះ�កុំំ�ឲ្យយយើ�ើងចូូលមកដោ�ោយគ្មាា�នកាារពិិចាារណាា»63 ។ យ៉ាា�ងហោ�ោចណាាស់់ ក៏៏គួួរមាានកាារ
ពិិភាាក្សាាគ្នាា�ជាាលក្ខខណៈៈឯកជន មុុនពេ�លធ្វើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះដែ�រ។

មាានកាារដែ�លគួួរឲ្យយបាារម្មមណ៍៍មួួយទៀ�ៀត អំំពីីកាារជ្រ�មុុជទឺឺកលឿ�ឿនពេ�ក។ ក្នុុ�ងករណីីដែ�លមាាន
61

Compare UMBOW, paragraph 4, p. 88.

62

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

“A Service of Christian Marriage II, UMBOW, 129. ភាាសាាដែ�លគួួរឬមិិនគួួរប្រើ�ើ� មាានក្នុុ�ង
http://justus.anglican.org/
resources/bcp/1549/Marriage_1549.htm Accessed June 23, 2016.
63

សៀ�ៀវភៅ�ៅអធិិស្ឋាា�ន របស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ដែ�លសរសេ�រតាំំ�ងពីីឆ្នាំំ��១៥៤៩។

28

មនុុស្សសម្នាា�ក់់ថ្វាា�យខ្លួួ�នភ្លាា�មៗ យើ�ើងមិិនដឹឹងថាាគេ�ធ្លាា�ប់់ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជពីីមុុនមក ឬនៅ�ៅហើ�ើយ
កាារដែ�លគ្មាា�នពេ�លនិិយាាយគ្នាា� នោះ�ះ�ជាាបញ្ហាា�។ បើ�ើអ្ននកនោះ�ះ�ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជរួួចហើ�ើយ នោះ�ះ�
យើ�ើងមិិនបាាច់់ចំំណាាយពេ�លពិិភាាក្សាាពិិធីីកាារទេ�។

ដូូច្នេះ�ះ�តើ�ើយើ�ើងត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�ដូូចម្តេ�េច ពេ�លមាានអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ថ្វាា�យខ្លួួ�ន? យើ�ើងគួួរស្វាា�គមន៍៍គេ� ដោ�ោយ

សេ�ចក្តីី�អំំណរ និិងកាារអធិិស្ឋាា�ន។ យើ�ើងគួួររៀ�ៀបចំំដៃ�គូូបង្រៀ��ៀនម្នាា�ក់់ ដែ�លនិិងបន្តត កាារសន្ទទនាា
ជាាមួួយគេ� ហើ�ើយអាាចជួួយឲ្យយគេ�ធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកនាាពេ�លឆាាប់់ៗខាាងមុុខ។

ស៖ តើ�ើកាារបញ្ជាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ និិងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ទាាក់់ទងគ្នាា�យ៉ាា�ងណាាដែ�រ? តើ�ើវាាចាំំ�បាាច់់ទេ�?
ច៖ ពាាក្យយថាា «បញ្ជាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ» គឺឺជាាពាាក្យយពិិធីីកាារដែ�លគេ�បញ្ចូូ�លក្នុុ�ងនិិកាាយមេ�ថូូឌីីស្ទទ ក្នុុ�ង

ប្រ�ទេ�សអាាមេ�រិិក ដែ�លមាានចែ�ងក្នុុ�ងសៀ�ៀវភៅ�ៅថ្វាា�យបង្គំំ� សំំរាាប់់ក្រុ�ុមជំំនុំំ� និិងតាាមផ្ទះះ� (១៩៦៤)
។64 ទោះ�ះ�បីីវាាថ្មីី�សំំរាាប់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ ពេ�លមាានកាារប្រ�ជុំំ�ស្តីី�ពីី កាារជ្រ�មុុជទឹឹក ដោ�ោយទឹឹក
និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ ក្នុុ�ងឆ្នាំំ�� ១៩៨៨-១៩៩២ ពាាក្យយនេះ�ះត្រូ�ូវបាានគេ�ស្នើ�ើ�សុំំ�ឲ្យយកាាត់់ចេ�ញ តែ�កាារ
ស្នើ�ើ�សុំំ�នេះ�ះត្រូ�ូវបាានគេ�បដិិសេ�ធន៍៍។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារបញ្ញាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ នៅ�ៅតែ�ជាាកាារអនុុវត្តតន៍៍

ដែ�លស្មើ�ើ�និិង «កាារប្រ�កាាសជាាសាាធាារណៈៈដំំបូូង ដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ទទួួលព្រះ�ះគុុណ ក្នុុ�ងពិិធីី
ជ្រ�មុុជទឹឹក និិងកាារទទួួលស្គាា�ល់់ព្រះ�ះគុុណដោ�ោយសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ។»65 កាារបញ្ជាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ

ក្លាា�យជាាវិិធីីមួួយដែ�លមនុុស្សសម្នាា�ក់់ក្លាា�យជាាសមាាជិិកក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ។

សូូមចំំណាំំ�ថាា កាារបញ្ញាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ធ្វើ�ើ�ស្រ�ដៀ�ៀងនិិងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដែ�រ កាារអធិិស្ឋាា�ន
ដាាក់់ដៃ�លើ�ើ ហើ�ើយធ្វើ�ើ�កាារជ្រ�មុុជទឹឹកភ្លាា�ម (សូូមមើ�ើលកាារពិិភាាក្សាាខាាងលើ�ើ)។ កាារបញ្ជាា�ក់់
សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ យើ�ើងប្រើ�ើ�សេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�នដូូចគ្នាា�
ព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធធ្វើ�ើ�កាារក្នុុ�ងអ្ននក

កាារដែ�លអ្ននកបាានកើ�ើតជាាថ្មីី�តាាមរយៈៈទឹឹក និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
សូូមឲ្យយអ្ននករស់់នៅ�ៅជាាសិិស្សសស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់របស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។66

យើ�ើងអាាចប្រើ�ើ�ទឹឹក «ជាានិិមិិត្តតរូូប តែ�មិិនមែ�នជាាកាារជ្រ�មុុជទឹឹក» ដូូចជាាគ្រូ�ូគង្វាា�លនិិយាាយថាា «

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

64

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

65

66

UMBOW, paragraph 12, 92.
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សូូមចាំំ�ពិិធីីជ្រ�មុុជរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអរព្រះ�ះគុុណ»67 ដូូច្នេះ�ះ� កាារបញ្ជាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿ ទាាក់់ទងនិិង
ពិិធីីជ្រ�មុុជ ជាាកាារពង្រឹ�ឹងគ្រឹះ�ះ�នៃ�អំំណោ�ោយទាាននៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។68 យោ�ោងតាាមគោ�ោលកាារណ៍៍

របស់់យើ�ើង កាារបញ្ជាា�ក់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿមាានសាារៈ�សំំខាាន់់ ហើ�ើយវាាមាានប្រ�យោ�ោជន៍៍ សំំរាាប់់ធ្វើ�ើ�កាារ
ប្រ�កាាសសមាាជិិកភាាព។

ស៖ តើ�ើពាាក្យយថាា «សូូមចាំំ�ពិិធីីជ្រ�មុុជរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអរព្រះ�ះគុុណ» មាានន័័យដូូចមេ្ត�តច?
ច៖ ដូូចជាាកាារដែ�លយើ�ើងអរព្រះ�ះគុុណសំំរាាប់់ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ យើ�ើងត្រូ�ូវតែ�គិិតឲ្យយជ្រៅ��ៅជាាង កាារចងចាំំ�

បុុគ្គគល។ ឧទាាហរណ៍៍ ខ្ញុំំ��ចាំំ�បាានកាាលខែ�៤ ឆ្នាំំ��១៩៨៥ ដែ�លព្រិ�ិលធ្វើ�ើ�អោ�ោយកាារប្រ�កួួតរបស់់
ក្រុ�ុម បាាលទីីម៉៉រ និិងក្រុ�ុមតិិចសាាស់់ ត្រូ�ូវពន្យាាពេ�ល។ ពេ�លរសៀ�ៀលនោះ�ះ� កីីឡាាករ Eddie

Murray បាានយកឈ្នះះ�ដោ�ោយវាាយបាាល់់នូូវនាាទីីចុុងក្រោ��ោយ។ ខ្ញុំំ�អង្គុុ�យជាាមួួយ ឪពុុកខ្ញុំំ� និិងមិិត្តត

ភក្រ័�័ខ្ញុំំ��ពីីរនាាក់់ដែ�លជាាគ្រូ�ូគង្វាា�លដែ�រ និិងម្នាា�ក់់ទៀ�ៀតដែ�លបាានរៀ�ៀបកាារ និិងជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយខ្ញុំំ�

ពេ�លខ្ញុំំ��នៅ�ៅក្មេ�េង។ យើ�ើងពាាក់់អាាវរងាារ ហើ�ើយខ្ញុំំ��ត្រ�ជាាក់់ចង់់រឹឹងអស់់ហើ�ើយ។ ខ្ញុំំ�ចងចាំំ� ថ្ងៃ�ៃនោះ�ះ�
ហើ�ើយខ្ញុំំ�អាាចនិិយាាយវាាឡើ�ើងវិិញបាាន។ ប៉ុុ�ន្តែ�ែពេ�លក្រុ�ុមជំំនុំំ�និិយាាយថាា «សូូមចាំំ�ពិិធីីជ្រ�មុុជ

របស់់អ្ននក ហើ�ើយអរព្រះ�ះគុុណ» យើ�ើងមិិនមែ�នចង់់និិយាាយពីីកាារចងចាំំ�បែ�បនេះ�ះទេ�។ សំំរាាប់់
អស់់អ្ននកដែ�លបាានទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកពេ�លនៅ�ៅក្មេ�េង យើ�ើងពិិតជាាមិិនអាាច ចងចាំំ�កាារ
ជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់យើ�ើងបាានទេ�។

«សូូមចាំំ�ពិិធីីជ្រ�មុុជរបស់់អ្ននក» គឺឺជាាភាាសាា មិិនមែ�នជាាកាារនឹឹករឿ�ឿងដើ�ើម តែ�វាាជាាកាារចងចាំំ�

ដែ�លក្នុុ�ងភាាសាាក្រិ�ិក យើ�ើងបកប្រែ�ែថាា «ធ្វើ�ើ�កាារនេះ�ះទុុកជាាសេ�ចក្តីី�រំំលឹឹកដល់់ខ្ញុំំ�»69 ឃ្លាា�នេះ�ះ ដែ�ល

មាានក្នុុ�ងដំំណឹឹងល្អអ ហើ�ើយនិិងកាារអរព្រះ�ះគុុណ ប្រា�ាប់់យើ�ើងមិិនឲ្យយចាំំ�រូូបភាាពនៃ�ពិិធីីលៀ�ៀង

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ ដូូចជាាយើ�ើងបាាននៅ�ៅទីីនោះ�ះ�ដែ�រ តែ�គឺឺឲ្យយយើ�ើងចាំំ�ពីីអ្វីី�ដែ�លព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ បាានធ្វើ�ើ�សំំរាាប់់
យើ�ើង។ យើ�ើងចាំំ�កន្លែ�ែងនេះ�ះ ព្រោះ��ះ�យើ�ើងបាានឮពីីព្រះ�ះគម្ពីី�រ។ ក្នុុ�ងពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់

កាារចូូលរួួមរបស់់យើ�ើង ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�អធិិស្ឋាា�ន និិងកាារទទួួលចំំណិិតនំំបុ័័�ង និិងទឹឹកទំំពាំំ�ង

បាាយជូូរ ធ្វើ�ើ�ឲ្យយចងចាំំ�នោះ�ះ�មាានសុុពលភាាព។ កាារធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងនេះ�ះ យើ�ើងចងចាំំ�កិិច្ចចកាារ សង្រោ្គះ��ះ��
របស់់ព្រះ�ះ ក្នុុ�ងប្រ�វត្តិិ�នៃ�គ្រួ�ួសាារធំំ ដែ�លយើ�ើងបាានចូូលរួួម ដោ�ោយទឹឹក និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ។ ពិិត
ណាាស់់ អំំណោ�ោយទាានរបស់់ព្រះ�ះក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជ70 ត្រូ�ូវបាានប្រ�គល់់ឲ្យយដល់់ពិិភពលោ�ោក ទៅ�ៅ

ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ហើ�ើយចុុងក្រោ��ោយ គឺឺឲ្យយមកយើ�ើងម្នាា�ក់់ៗ តាាមក្រុ�ុមជំំនុំំ�។
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Resolutions 2016, 721.
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លូូកាា ២២៖១៩ និិង ១កូូរិិនថូូស១១៖២៤-២៥។
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អេ�ភេ�សូូ៤៖៥ និិងឃ្លាា�ក្នុុ�ង

UMH, 880.

See also UMBOW, 37-38.

Nicene Creed, “យើ�ើងទទួួលស្គាា�ល់់ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកមួួយ សំំរាាប់់កាារអត់់ទោ�ោសបាាប”

30

ស៖ ពិិធីីកាារនៃ�កាារបញ្ជាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញ សំំរាាប់់សេ�ចក្តីី�សន្យាាពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកចែ�ងថាា «ទឹឹកអាាចប្រើ�ើ�បាាន
តែ�មិិនអាាចបកប្រែ�ែជាាពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកទេ�»71 តើ�ើយើ�ើងធ្វើ�ើ�តាាមពិិធីីកាារនេះ�ះយ៉ាា�ងម៉េ�េច? តើ�ើអ្វីី�ដែ�ល

អាាចធ្វើ�ើ�បាាន អ្វីី�ដែ�លមិិនអាាចធ្វើ�ើ�បាាន?

ច៖ ពិិធីីកាារនេះ�ះត្រូ�ូវបាានសរសេ�រឡើ�ើងដើ�ើម្បីី�កុំំ�ឲ្យយមាានកាារធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើងវិិញ។ ហេ�តុុអីីបាាន
ចាំំ�បាាច់់ធ្វើ�ើ�ដូូចនេះ�ះ? យើ�ើងគួួរចងចាំំ�ថាា ពិិធីីវិិសុុទ្ធធ គឺឺជាាសញ្ញាា�នៃ�កាារគាំំ�ទ្រ� និិងបកប្រែ�ែដោ�ោយ
ពាាក្យយសម្តីី�។ ពាាក្យយ និិងសកម្មមភាាព សំំខាាន់់ទាំំ�ងពីីរ តែ�សកម្មមភាាពសំំខាាន់់ជាាង។ ដូូច្នេះ�ះ� វាា

មិិនមែ�នជាាកាារស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ ហើ�ើយច្រ�ឡំំ បើ�ើយើ�ើងនាំំ�អ្ននកណាាម្នាា�ក់់ទៅ�ៅអាាងហែ�លទឹឹក ជ្រ�មុុជទឹឹក

ដល់់គេ� ហើ�ើយនិិយាាយថាា «វាាគ្រា�ាន់់តែ�ជាាកាារបញ្ជាា�ក់់ឡើ�ើងវិិញ ព្រោះ��ះ�ខ្ញុំំ�បាាននិិយាាយថាា សូូមចាំំ�
ពិិធីីជ្រ�មុុជរបស់់អ្ននក ហើ�ើយអរព្រះ�ះគុុណ» ពិិធីីកាារនេះ�ះ ប្រ�ឆាំំ�ងនិិងកាារ អនុុវត្តតន៍៍ ឬអាាចនិិយាាយ
ថាា «កុំំ�ធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ហើ�ើយហៅ�ៅថាាជាាអ្វីី�ផ្សេ�េង។»

ដូូច្នេះ�ះ�ត្រូ�ូវធ្វើ�ើ�យ៉ាា�ងម៉េ�េច? ខ្ញុំំ��ជឿ�ឿថាា កាារដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�តាាមពិិធីីកាារ គឺឺជាាកាារសំំខាាន់់ ក្នុុ�ងនាាម ជាា

គ្រូ�ូគង្វាា�ល អនុុវត្តតដោ�ោយកាារតាំំ�ងចិិត្តត ហើ�ើយបន្តតរៀ�ៀនពីីអត្ថថន័័យនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។ ដូូច្នេះ�ះ� ពេ�ល
អ្ននក និិងក្រុ�ុមថ្វាា�យបង្គំំ�របស់់អ្ននក ធ្វើ�ើ�កាារវាាយតំំលៃ� បន្ទាា�ប់់ពីីពិិធីីបញ្ជាា�ក់់នៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក សូូម
សួួរខ្លួួ�នឯងថាា អ្ននកបាានធ្វើ�ើ�តាាមពិិធីីកាារ ឬអ្ននកបាានធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើងវិិញ ឬអ្វីី�មួួយដែ�ល

ស្រ�ដៀ�ៀង ដោ�ោយប្រើ�ើ�ឈ្មោះ�ះ��ផ្សេ�េង។ បើ�ើអ្ននកធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លស្រ�ដៀ�ៀង សូូមឈប់់ភ្លាា�ម។ វគ្គគក្រោ��ោយខ្ញុំំ�
នឹឹងនិិយាាយពីីមូូលហេ�តុុដែ�លយើ�ើងមិិនធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជឡើ�ើងវិិញ។

ពេ�លខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�ពិិធីីបញ្ជាា�ក់់នៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកឲ្យយអ្ននកណាាម្នាា�ក់់ ខ្ញុំំ�បាានសំំរេេចចិិត្តតថាា ខ្ញុំំ��នឹឹងមិិនប្រើ�ើ�ទឹឹក

ទេ� ព្រោះ��ះ�វាាស្រ�ដៀ�ៀងនិិងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកពេ�ក។ ដូូច្នេះ�ះ�ខ្ញុំំ��ធ្វើ�ើ�កាារមួួយចំំនួួន។ កាារងាារនៅ�ៅ សាាលាា
ភឺឺគិិនស៍៍ ខ្ញុំំ��លេ�ងជាាមួួយទឹឹកបន្តិិ�ច រួួចហើ�ើយខ្ញុំំ��ប្រោ��ោសទឹឹកដាាក់់អ្ននកនោះ�ះ� ដោ�ោយមិិនគិិតថាាត្រូ�ូវ

ឬមិិនត្រូ�ូវនោះ�ះ�ទេ�។ ហើ�ើយខ្ញុំំ�អញ្ជើ�ើ�ញឲ្យយក្រុ�ុមជំំនុំំ�ដើ�ើរមករកទឹឹក ហើ�ើយអាាចធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លគេ�គិិតថាា

ល្អអ។ ខ្ញុំំ��ស្នើ�ើ�រឲ្យយគេ�ប៉ះះ�ទឹឹកនោះ�ះ� ហើ�ើយធ្វើ�ើ�សញ្ញាា�ឈើ�ើឆ្កាា�ងលើ�ើថ្ងាា�ស់់គេ�។ គោ�ោលបំំណងសំំខាាន់់គឺឺ
គេ�ធ្វើ�ើ�អ្វីី�ដែ�លគេ�ចង់់ធ្វើ�ើ� ហើ�ើយបន្ទាា�ប់់ពីីអរព្រះ�ះគុុណសំំរាាប់់ទឹឹក ខ្ញុំំ��មិិនមែ�នជាាចំំនុុចកណ្តាា�លនៃ�
ពិិធីីកាារនោះ�ះ�ទេ�។ ពួួកគេ�វិិញ ដែ�លនៅ�ៅកណ្តាា�ល។

ស៖ ហេ�តុុអ្វីី�កាារធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជឡើ�ើងវិិញ ជាាបញ្ហាា�ដែ�លអាាចប្តឹឹ�ងបាាន?72 ហេ�តុុអ្វីី�យើ�ើងមិិនអាាចធ្វើ�ើ�
បាាន?

ច៖ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�យើ�ើងទទួួចថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក «នាំំ�យើ�ើងចូូលក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ និិងកាារសង្រ្គោះ��ះ��ដ៏៏
អស្ចាា�រ្យយរបស់់ព្រះ�ះ។»73 តាាមរយៈៈកាារនេះ�ះ ព្រះ�ះបាានតាំំ�ងសេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�ជាាមួួយយើ�ើង
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UMBOW, paragraph 12, 92.
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ទទួួលយើ�ើងជាារាាស្ត្រ�ររបស់់ទ្រ�ង់់ ដែ�លជាាសកម្មមភាាពរបស់់ព្រះ�ះដែ�លមិិនអាាចប្រ�កែ�កបាាន។
«ដោ�ោយទឹឹកនិិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណ» មាានន័័យថាា៖

កាារប្រ�កាាសថាា ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកមិិនអាាចធ្វើ�ើ�ឡើ�ើងវិិញបាាន គឺឺស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្តីី�

ស្មោះ�ះ��ត្រ�ង់់ របស់់ព្រះ�ះ។ កាារចាាប់់ផ្តើ�ើ�មរបស់់ព្រះ�ះ បង្កើ�ើ�តជាាសេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�នៃ�ព្រះ�ះគុុណ
ដែ�លយើ�ើងទទួួលបាានក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក... យើ�ើងប្រ�ហែ�លជាារស់់នៅ�ៅដោ�ោយមិិន

ខ្វាា�យខ្វវល់់ចំំពោះ�ះ� សេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�នេះ�ះ តែ�យើ�ើងមិិនអាាចបំំផ្លាា�ញសេ�ចក្តីី�ស្រ�ឡាាញ់់របស់់
ព្រះ�ះដល់់យើ�ើងបាានទេ�។74

ក្រុ�ុមជំំនុំំ�តែ�ងទទូូចតាំំ�ងពីីយូូរមកហើ�ើយថាា កាារសាារភាាពបាាបគឺឺចាំំ�បាាច់់សំំរាាប់់អ្ននកដែ�លព្រ�ងើ�ើយ
ចំំពោះ�ះ�សេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�ជាាមួួយព្រះ�ះ តែ�មិិនមែ�នកាារធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកជាាថ្មីី�នោះ�ះ�ទេ�។75 សេ�ចក្តីី�

សន្យាារបស់់ព្រះ�ះនៅ�ៅដដែ�ល។ អ្វីី�ដែ�លយើ�ើងជាាគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទត្រូ�ូវធ្វើ�ើ� ដូូចជាាកាារអាានព្រះ�ះគម្ពីី�រ
កាារអធិិប្បាាយ កាារអធិិស្ឋាា�ន សេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មសំំរាាប់់ពិិភពលោ�ោកដែ�លមាានយុុត្តិិ�ធម៌៌ និិងគ្រ�ប់់
ជីីវិិតដ៏៏វិិសុុទ្ធធ។ កាារទាំំ�ងនេះ�ះស្ថិិ�តនៅ�ៅលើ�ើសេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ ដែ�លកាារដែ�លទ្រ�ង់់ បាាន

សង្រ្គោះ��ះ��មនុុស្សសលោ�ោក នៅ�ៅតែ�ដដែ�ល។ ពេ�លដែ�លគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជម្តតងទៀ�ៀត យើ�ើង
មើ�ើលស្រា�ាលដល់់សេ�ចក្តីី�ជំំនឿ�ឿចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះ។

តាំំ�ងពីីដើ�ើមមក គ្មាា�នអ្ននកណាាអនុុញ្ញាា�តិិឲ្យយមាានពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើងវិិញនោះ�ះ�ទេ� ទោះ�ះ�បីីប្រ�ហែ�ល
មាានអ្ននកខ្លះះ�ប្រ�កែ�ក។ ឧទាាហរណ៍៍ ក្នុុ�ងសត្តតវត្សសទីី១៦ និិកាាយអាាណាាបាាបទីីស្ទទ (ដែ�ល

មាានន័័យថាា ជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើងវិិញ) បាានបដិិសេ�ធន៍៍កាារជ្រ�មុុជទឹឹកដល់់កុុមាារ ដែ�លខុុសពីីនិិកាាយ
កាាតូូលិិក និិងនិិកាាយកែ�ទម្រ�ង់់ (Reformers) មួួយចំំនួួនដូូចជាានិិកាាយក្រុ�ុមជំំនុំំ�ប្រ�ទេ�ស

អង់់គ្លេ�េស។ វាាមិិនយុុត្តិិ�ធម៌៌ទេ� ដែ�លហៅ�ៅពួួកគេ�ថាា «អ្ននកជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើងវិិញ» ដែ�លតាាមពិិតគេ�

គិិតថាា កាារជ្រ�មុុជទឹឹកកុុមាារ គ្មាា�នន័័យអីីទាំំ�ងអស់់។ ដូូចជាាយើ�ើងបាាននិិយាាយពីីមុុន រឿ�ឿងនេះ�ះជាា
កាារយល់់ឃើ�ើញរបស់់និិកាាយ មិិនមែ�នដោ�ោយសមាាជិិកម្នាា�ក់់ៗក្នុុ�ងនិិកាាយនោះ�ះ�ទេ�។ យូូណៃ�ធីីត
មេ�ថូូឌីីស្ទទ ចូូលរួួមជាាមួួយគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទភាាគច្រើ�ើ�នក្នុុ�ងពិិភពលោ�ោក ដែ�លយើ�ើងផ្តតល់់សុុពលភាាព
ដល់់ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកដែ�លបាានធ្វើ�ើ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះនាាមព្រះ�ះវបិិតាា ព្រះ�ះរាាជបុុត្រា�ា និិងព្រះ�ះវិិញ្ញាា�ណបរិិសុុទ្ធធ
។ ដូូច្នេះ�ះ� យើ�ើងមិិនគួួរធ្វើ�ើ�ពីីធីីជ្រ�មុុជឡើ�ើងវិិញ ដោ�ោយសាារគេ�ជ្រ�មុុជទឹឹកកាាលពីីគេ�នៅ�ៅក្មេ�េង ឬក៏៏
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Discipline 2016, paragraph 341.7.
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UMBOW, paragraph 1, 87.
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Resolutions 2016, 718-19.

75
Ibid. See also Article XII “Of Sin After Justification,” Discipline 2016, paragraph
104, p. 68. សូូមចំំណាំំ�ថាា Methodist Article XII ចំំឡងតាាម Anglican Article XVI “Of Sin
After Baptism”, លើ�ើកលែ�ងតែ�ពាាក្យយ “justification” ដែ�លត្រូ�ូវបាានជំំនួួសដោ�ោយពាាក្យយ “baptism.” BCP
1979, 870.
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ពេ�លចាាស់់ហើ�ើយទទួួលបាានកាារប្រែ�ែចិិត្តត ឬហេ�តុុផលផ្សេ�េងណាាទេ�។
ដូូចយើ�ើងបាាននិិយាាយពីីពិិធីីកាារចុុងក្រោ��ោយ យើ�ើងចាំំ�ថាាពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក និិងពិិធីីលៀ�ៀង

ព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ មាានទំំនាាក់់ទំំនងគ្នាា�។76 ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់បង្ហាា�ញពីីទំំលាាប់់គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ

ហើ�ើយយើ�ើងតែ�ធ្វើ�ើ�វាាម្តតងហើ�ើយម្តតងទៀ�ៀត។ កាារអរព្រះ�ះគុុណ និិងកាារទទួួលរូូបកាាយ និិងព្រះ�ះ

លោ�ោហិិតរបស់់ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ យើ�ើងមាានភាាពជិិតស្និិ�ទ្ធធកាាន់់តែ�ខ្លាំំ��ងក្នុុ�ងព្រះ�ះគុុណ ដែ�លយើ�ើងទទួួល
បាានពីីពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់យើ�ើង។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារដែ�លយើ�ើងធ្វើ�ើ�ពិិធីីលៀ�ៀងព្រះ�ះអម្ចាា�ស់់ញឹឹកញាាប់់
គួួរធ្វើ�ើ�ឲ្យយយើ�ើងមិិនចង់់ធ្វើ�ើ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកឡើ�ើងវិិញ។

ស៖ តើ�ើពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹកទាាក់់ទងនិិងពិិធីីដទៃ�ទៀ�ៀត ដូូចជាាពិិធីីចាាក់់ប្រេ�េងតាំំ�ង ពិិធីីរៀ�ៀបកាារ ពិិធីីបញ្ចុះះ��
សព្វវ និិងពិិធីីទ្រ�ង់់មាានព្រះ�ះជន្ននរស់់ឡើ�ើងវិិញ យ៉ាា�ងដូូចមេ្ត�តច?

ច៖ ពិិធីីចាាក់់ប្រេ�េងតាំំ�ងរបស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ គឺឺជាាពិិធីីព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ។ គេ�
ប្រើ�ើ�ពិិធីីនេះ�ះសំំរាាប់់ចាាក់់ប្រេ�េងតាំំ�ងដល់់ឌីីកិិន និិងអែ�លឌឺឺ និិងកាារតែ�ងតាំំ�ងលោ�ោកអភិិបាាល។

សូូមចំំណាំំ�ថាា ពិិធីីទាំំ�ងនេះ�ះតែ�ងចាាប់់ផ្តើ�ើ�មដោ�ោយកាារបញ្ញាា�ក់់ពីីសេ�ចក្តីី�សញ្ញាា�នៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក

និិងកាារទទួួលស្គាា�ល់់នៃ�ព័័ន្ធធកិិច្ចចរបស់់យើ�ើង ទាំំ�ងអ្ននកដែ�លទទួួលបាានប្រេ�េងតាំំ�ង និិងសមាាជិិក
ក្រុ�ុមជំំនុំំ� ដែ�លកាារទាំំ�ងនេះ�ះចាាក់់ឬសទៅ�ៅក្នុុ�ងព្រះ�ះគុុណរនិិងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។77

កាារទាាក់់ទងគ្នាា�នេះ�ះមាានក្នុុ�ងពិិធីីរៀ�ៀបកាារ ដែ�លគូូស្វាា�មីី ភរិិយាា ត្រូ�ូវប្រ�កាាសគោ�ោលបំំណង
ដើ�ើម្បីី�ចូូលក្នុុ�ងសម្ព័័�ន្ធធមេ�ត្រី�ីជាាមួួយគ្នាា�

តាាមរយៈៈព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះយេ�ស៊ូូ�វគ្រី�ីស្ទទ

ដែ�លបាានហៅ�ៅអ្ននកចូូលក្នុុ�ងរូូបកាាយរបស់់ទ្រ�ង់់

ដែ�លអ្ននកបាានទទួួលក្នុុ�ងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹករបស់់អ្ននក។78
ដូូច្នេះ�ះ�សំំរាាប់់ប្តីី�ប្រ�ពន្ធធគ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ ពិិធីីរៀ�ៀបកាារ មាានទំំរង់់ជាាកាាររៀ�ៀបខ្លួួ�នជាាសិិស្សសរបស់់
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ ដែ�លចាាក់់ឬសក្នុុ�ងអត្តតសញ្ញាា�ណនៃ�ពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។
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UMBOW, paragraph 16, 94.

“កម្មមវិិធីីសំំរាាប់់ពន្ធធកិិច្ចចក្នុុ�ងក្រុ�ុមជំំនុំំ�យូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូឌីីស្ទទ, 2013-2016, ដែ�លត្រូ�ូវបាានយល់់ព្រ�ម និិងកែ�សម្រួ�ួល
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ដោ�ោយមហាាសន្និិ�បាាទសកលឆ្នាំំ��២០១២” (រៀ�ៀបចំំដោ�ោយ
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“A Service of Christian Marriage I,” UMBOW, 117.
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ប៉ុុ�ន្តែ�ែគ្មាា�នអ្វីី�ដែ�លទាាក់់ទងជាាមួួយពិិធីីជ្រ�មុុជ ដូូចជាា «ពិិធីីបុុណ្យយសព្វវ និិងកាាររស់់ឡើ�ើងវិិញ»ទេ�
។ ពេ�លដែ�លសព្វវត្រូ�ូវបាានដាាក់់ក្នុុ�ងក្តាា�ម្ឈូូ�ស ពាាក្យយទាំំ�ងនេះ�ះត្រូ�ូវបាាននិិយាាយ៖
ក្នុុ�ងកាារស្លាា�ប់់ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានឈ្នះះ�សេ�ចក្តីី�ស្លាា�ប់់

កាាររស់់ឡើ�ើងវិិញ ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទបាានស្រោ��ោចស្រ�ង់់ជីីវិិតយើ�ើង
ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទនឹឹងយាាងមកវិិញដោ�ោយសិិរីីរុុងរឿ�ឿង

ដូូចក្នុុ�វពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក ឈ្នោះ�ះ��សព្វវ ចូូលទៅ�ៅចំំពោះ�ះ�ព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ

ដូូច្នេះ�ះ�ក្នុុ�ងព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ សូូមឲ្យយ ឈ្នោះ�ះ��សព្វវ មាានពេ�ញដោ�ោយសិិរីីរុុងរឿ�ឿង79

សព្វវ ដែ�លរុំំ�ដោ�ោយក្រ�ណាាត់់ស តែ�ងតែ�មាានបំំពាាក់់ឈើ�ើឆ្កាា�ង គឺឺរំំលឹឹកពីីសំំលៀ�ៀកបំំពាាក់់ក្នុុ�ង ពិិធីី
ជ្រ�មុុជទឹឹក។ ដូូច្នេះ�ះ� កាារដែ�លយើ�ើងជាាប់់ជាាមួួយនិិងពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក អ្ននកដែ�លបាានស្លាា�បទៅ�ៅ នឹឹង

ត្រូ�ូវបាាននាំំ�ចូូលក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ដូូចដែ�លឪពុុកម្តាា�យរបស់់គេ�បាាននាំំ�គេ�ចូូលក្នុុ�ងព្រះ�ះវិិហាារ ដើ�ើម្បីី�
ទទួួលពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក។ នេះ�ះគឺឺជាាចេ�តនាាយ៉ាា�ងច្បាាស់់សំំរាាប់់អ្ននកគិិត។ ព្រះ�ះគុុណរបស់់ព្រះ�ះ បាាន
ប្រ�ទាានមកយើ�ើងតាាមរយៈៈពិិធីីជ្រ�មុុជទឹឹក បាាននាំំ�យើ�ើងមកព្រះ�ះវិិហាារ រចនាាជីីវិិតយើ�ើង

តាាមរយៈៈកម្មមវីីធីីដែ�លយើ�ើងបាានចូូលរួួម ហើ�ើយក្នុុ�ងព្រះ�ះគុុណនេះ�ះដែ�រ ក្រុ�ុមជំំនុំំ�បាាននាំំ�យើ�ើង

មកដល់់ផ្នូូ�រ ថ្វាា�យយើ�ើងទៅ�ៅព្រះ�ះ «ដោ�ោយសេ�ចក្តីី�សង្ឃឹឹ�មយ៉ាា�ងជាាក់់ច្បាាស់់ ចំំពោះ�ះ�កាាររស់់ឡើ�ើង
វិិញទៅ�ៅកាាន់់ជីីវិិតអស់់កល្បប តាាមរយៈៈព្រះ�ះគ្រី�ីស្ទទ។»80
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34

សៀ�ៀវភៅ�ៅសំំរាាប់់អាានផ្សេ�េងទៀ�ៀត
Benedict, Daniel T., Jr. Come to the Waters: Baptism and our Ministry of
Welcoming Seekers and Making Disciples. Nashville: Discipleship
Resources, 1996.
Bushofsky, Dennis, Suzanne Burke, and Richard Rouse, editors. Go
Make Disciples, An Invitation to Baptismal Living. Minneapolis:
Augsburg Fortress, 2012.
Edie, Fred P. Book, Bath, Table, and Time: Christian Worship as Source
and Resource for Youth Ministry. Cleveland: The Pilgrim Press, 2007.
Felton, Gayle Carlton. This Gift of Water: The Practice and Theology of
Baptism Among Methodists in America. Nashville: Abingdon Press,
1992.
Johnson, Maxwell E. The Rites of Christian Initiation, Their Evolution
and Interpretation. Collegeville, Minnesota: The Liturgical Press,
1999.
Lathrop, Gordon W. Holy Things, A Liturgical Theology. Minneapolis:
Fortress Press, 1993, 1998.
Stamm, Mark W. Devoting Ourselves to the Prayers, A Baptismal
Theology for the Church’s Intercessory Work. Nashville: Discipleship
Ministries, 2014
Sacraments and Discipleship, Understanding Baptism and the Lord’s
Supper in a United Methodist Context. Nashville: Discipleship
Resources, 2001. (Updated edition available from OSL Publications,
2013).
Stookey, Laurence Hull. Baptism, Christ’s Act in the Church. Nashville:
Abingdon Press, 1982.

35

អំំពីីអ្ននកនិិពន្ធធ
Mark W. Stamm ទទួួលបាានសញ្ញាា�បត្រ័�័បណ្ឌិិ�តផ្នែ�ែកទេ�វវិិទ្យាា ពីីសកលវិិទ្យាាល័័យបុុសស្តុុ�ន

(University of Boston) និិងជាាសាាស្រ្តា�ា�ចាារ្យយផ្នែ�ែកកាារថ្វាា�យបង្គំំ�គ្រី�ីស្ទទបរិិសទ្ទទ នៅ�ៅសាាលាាទេ�វសាា

ស្រ្ត�តភឺឺគីីនស៍៍ នៃ�សកលវិិទ្យាាល័័យមេ�ថូូឌីីស្ទទខាាងត្បូូ�ង (Perkins School of Theology, Southern
Methodist University). លោ�ោកបណ្ឌិិ�ត Stamm ជាាអេ�លឌឺឺ (Elder) នៃ�និិកាាយយូូណៃ�ធីីតមេ�ថូូ

ឌីីស្ទទ និិងជាាសមាាជិិកនៃ�មហាាសន្និិ�បាាទប្រ�ចាំំ�ឆ្នាំំ��តិិចសាាសខាាងជើ�ើង។

36

1908 Grand Avenue
Nashville, TN 37212
UMCdiscipleship.org
877.899.2780
info@UMCdiscipleship.org

