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ពិធីជ្រមុរទឹក 
 

 
 

ពពលជ្ពះព៊ វូយាងចេពពីពីពសកវ័ា ពកជ្ពះ្េ  ជ្ទេប់ានបង្គ បព់សកពេនយា
បទបញ្ជា ដ៏ូ ំខានម់ស៊ ។ 
...ពយរពៅបញុ្ះបញ្យ លឱ្យមានូិូសពៅជ្េបទ់េំវ័ូន ៍ ជ្ពមទេំពធវើបុណ្យជ្រមុរ 
ទឹកឱ្យ ពោ៊នយាកនុ េជ្ពះនាមជ្ពះារបិតាជ្ពះរារបុជ្តានិេជ្ពះាញិ្ជា ណ្បរ ិូ ុទធ ។       
មា៉ា ថា៊ 28:19។ 

តាម្ត្ថនព៊ ពដើម «ពិធីជ្រមុរទឹក» មាននព៊ ថា ការជ្រមុរពយលកនុេទកឹ។ 
ព ើ៊កអ៏ាពមាននព៊ ថា «ជ្រលក»់។ ដយពពនះ ពបើ្នកបានរូ់ពៅូមព៊ ជ្ពះជ្េីូទ
េេព់ៅផែនដ ីព ើ៊្នកពេជ់្រលកព់ណ៌្ូពមលៀកបំពាក ់្នកអាពនិងច៊បានថា៖ ខ្ុ ំ
បានជ្រមុរទឹករសពព ើ៊» ដយព្នកបានជ្រលកព់ណ៌្ូពមលៀកបំពាកផ់ដរ។ ពបើូិនជា
កបា៉ា ល់មស៊  ជ្ត្ូាពបំេពៅកនុេមហាូមុជ្ទ មនុូសអាពនិងច៊ថា កបា៉ា ល់ជ្ត្ូាជ្រមុរ
ទឹក ដបតិ្ទកឹរលកបានជ្េបដណ្ត បម់កពលើកបា៉ា ល់ពនាះ ។ 
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ពពលជ្ពះព៊ វូយាបានទទសលពិធីជ្រមុរទឹក   ជ្ទេប់ានងចេពុះពៅកនុេ
ទពនល៊ពរោន ់   ព ើ៊បានទទសលពិធីជ្រមុរទឹកពីពោក៊៉ាយហានបាទីូទ  យូម
អាន មា៉ា ថា៊ 3:13-17  ។ ពធវើដយពពនះ ជ្ពះព៊ វូយ ាបាន៊ល់ជ្ូបពីវ័រៈ
ូំខានន់នពិធីជ្រមុរទឹក។   
 

ពិធីជ្រមុរទឹកនៅកនុងគមពរីសញ្ញាថ្ម ីBaptism in the New Testament  

ពត្ើពិធជី្រមុរទកឹមានលកខណ្ៈូមបត្តិចាំបបំាព់្ វខីលះ? 
កិព្ការ 2:38 ___________________________ 

កិព្ការ 2:41 ___________________________ 

កិព្ការ 16:29-33_______________________ 

           យូមកត្់ូ មា ល់ថា ពិធជី្រមុរទឹកមនិអាជ្ ពូ៊ពលើ ថាពត្ើព ើ៊េមានអារមមណ៍្
លអជ្េបជ់្ាន ់ឬក៏្ ត្ព់នាះព ើ៊។ ប៉ាុផនត ជ្ពះព៊ វូយាបញ្ជា កង់ច៉ា េពបូ់ថា ្នកជ្ត្ូាផត្
កាល ៊ជាវ័ា ពកមាន ក់ (មា៉ា ថា៊ 28:19) វ័ា ពក េឺជាូិូសផដលពធវើតាមេំរយជ្េូរបូ់ពេ 
           តាមខេមពរីពងចេខាេពជ្កាមពនះ ពត្ើទរក ឬ្នកពរឿផដលជ្ត្ូាទទសលពិធី
ជ្រមុរទឹក? 
កិព្ការ 8:35-38  __________________ 
កិព្ការ 9:17-18 ___________________ 

កិព្ការ 19:3-5_____________________ 
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        ូជ្មាប់្ នកពរឿ ពត្ើពធិជី្រមុរទឹកជារពជ្មើូ  ឬជាពូពកតបីង្គ ប?់  
មា៉ា ថា៊ 28:19 _________________ 
         ជ្បូិនពបើ្នកនឹេកាល ៊ជាវ័ា ពករបូ់ជ្ពះព៊ វូយាជ្េីូទ ពនាះ្នកជ្ត្ូាផត្ពធវើតាម
បង្គ បជ់្ពះ្េ  ។ 
        ពត្ើព ើ៊េេសរទទសលបុណ្យជ្រមុរទកឹកនុេនាម្នកណា?                                        
មា៉ា ថា៊ 28:19  _________________ 
 
អស់អនកដែលស្ទាក់នសទើរកនុងការទទួលពិធីជ្រមុរទឹក 

ពត្ើ ន្កវ័ទ កព់ូទើរកនុេការទទសលពិធីជ្រមុរទឹកពទ? យូមពមើល ការ
ជ្បឆេំរំទូ់ជាទយពៅមស៊ ពំនសនដយពខាេពជ្កាមពនះ។ 
1-  ខុ្ុំពុុំដមនជានិកាយបាទទសីនទ  

មនិថា ន្កជាកមមូិទធរបូ់និកា៊បាទីូទ ឬកម៏និផមន។   ពិធីជ្រមុរ
ទឹកពំុផមនជារំពនឿរបូ់ ន្កកានខ់ាេបាទីូទពទ។  ពិធីជ្រមុរទឹកូជ្មាប់្ នក
ពរឿទេំ្ូ់ ពោ៊មនិេិត្ថាពត្ើ ពសកពេថាវ ៊បេ ំកនុេនិកា៊ណាកព៏ោ៊ ។   
បទបញ្ជា ននដំណឹ្េលអមនិកំណ្ត្ជ់្កុមរំនំុពនាះពទ ប៉ាុផនតូ ជ្មាប់្ នកពដើរតាម
ជ្ពះជ្េីូទទេំ្ូ់ ។   ជ្ពះជាម្ាូ់មនិពបាះបេក់ារជ្តាូ់ពៅព ើ៊។  
 
2.  ពុុំចុំបាច់នធវើពិធជី្រមុរទឹកនទ ខ្ុុំជ្ានដ់ែជាជ្គីសទបរសិ័ទលអម្នាក់បានន ើយ 

តាមពិត្ពៅ ពិធីជ្រមុរទឹកពំុបាននាពំ៊ើេឲ្យទទសលការូពគង្គ ះព ើ៊
ដបតិ្េឺពោ៊វ័រជ្ពះេុណ្ ផដល្នករាល់ាន បានូពគង្គ ះ ពោ៊វ័រពូពកតី
រំពនឿ ព ើ៊ពូពកតីពនាះកម៏និផមនពកើត្ពី ន្ករាល់ាន ផដរ េឺជា្ំពណា៊ទន
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របូ់ជ្ពះា ិី  កម៏និផមនពោ៊ការជ្បជ្ពឹត្ែផដរ ផជ្កេ ន្កណា្សត្ខលសន  ។  ព្ពេ
យូរ  2:8-9 ប៉ាុផនត ការពលើកព ើេនយា វ្ ីផដលជ្ពះ្ម្ាូ់បានបង្គ ប ់មនិផមនជា
ការចាំបបំាពព់នាះពទ  «ខំុ្អាពពធវើជាជ្េីូទបរ ិូ ពទលអមាន ក ់ ពោ៊ពំុចាំបបំាពទ់ទសល
ពិធីជ្រមុរទឹក»។  វាជាពរឿេ្វ្័រយមស៊  ូជ្មាប់ូ ិូសជ្ពះ្េ មាន ក់ៗ កនុេការ

និងច៊ងច៉ា េដយពពនះ។ 
 

3-  ខ្ុុំបានទទួលបុណាយជ្រមុរទឹករួចន ើយ តុំងពីនៅជាទារក 
ពិធីជ្រមុរទឹកតាេំពីទរក ពំុផមនជាពិធីជ្រមុរទឹករបូ់ ន្កពរឿ

ដយពផដលបាន្នុាត្តពៅកនុេជ្កុមរំនំុកនុេេមពរីូញ្ជា ថ្មពីនាះពទ។ ដយពពនះ ឥ យា
ពនះ ាម នព តុ្ែលណា ផដលមនិជ្ពមពធវើតាមជ្ពះជ្េីូទ និេតាមែលយាជ្ទេព់នាះ
ព ើ៊។ ពិធីជ្រមុរទឹកដល់ទរក បានរកីពពជ្មើនព ើេតាមទពំនៀមទមាល បជ់្កុម
រំនំុខលះ។ 
 
4- ការជ្រមុរនោយជ្ពះវិញ្ញាណបរិសុទធបានរុំនួសការជ្រមុរទឹករបស់អនកនរឿ  

ពនាះពុផំមនដយពចាំបន ះពទ។ តាមបទពិពវ័ធនទ៍េំពីរខាេពលើ ផដលបាន
ពរៀបរាបព់ៅកនុេេមពរីូញ្ជា ថ្មី ព ើ៊មនិជ្តឹ្មជ្តូ្ាពំពពាះកផនលេពែសេពទៀត្។ 
ពៅកនុេេមពរីកិព្ការ 10:44-48 ។  បទេមពរីទេំពីរ ពរៀបរាប់្ ំពីការជ្រមុរទឹក 
ព ើ៊ពោកពពជ្តុ្ូបានព ល្ើ៊ថា៖ «ពយរ្នករាល់ាន ផជ្បពិត្តពុះ ព ើ៊ទទសល 
បុណ្យជ្រមុរទឹកទេំ្ូ់ាន  ពោ៊នយាជ្ពះនាមជ្ពះព៊ វូយជ្េីូទ ជ្បពងចរនឱ៍្យ 
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បានរសពពីបាប ពនាះ ន្ករាល់ាន នឹេទទសលជ្ពះ្ំពណា៊ទន ជាជ្ពះាញិ្ជា ណ្ 
បរ ិូ ុទធ»។  ( យូមពមើលែេផដរ កិព្ការ 2:39-41) ។ 
 
5. ខុ្ុំម្នអារមមណ៍ថា ខុ្ុំមិនទាន់នជ្ែៀមខលួនរួចរាល ់ ខុ្ុំនឹងរង់ចុំរ ែូែលខុ្់ុំ
ជ្បាកែ ថាខ្ុុំអាចនធវើបាន 

ពនះជាការពិបាកមស៊ ូជ្មាបជ់្េីូទបរ ិូ ពទ ផដលពវ័ម ះជ្ត្េជ់្េបរ់យប។ 
ពសកពេខវះលទធភាពថាវ ៊កិត្តិ៊ូដល់ជ្ពះជ្េីូទ បនាទ បពី់បានជ្រមុរទឹកកនុេ
ជ្ពះនាមជ្ទេរ់សពព ើ៊ ប៉ាុផនតវាជាក ុំូមនិពិត្ពទ។  រំពនឿពំុបានជ្េប់
លកខណ៍្ពោ៊ការទទសលពិធីជ្រមុរទឹក ដយពផដលព៊ើេបានព ើីរសពមក
ព ើ៊ ។   ពត្ើពោកប៉ាយលបានដឹេខលសនជាមុនពទ ពជ្កា៊ពពលពោកបានទទសល
ពិធីជ្រមុរទឹកបីនថ្ៃ បនាទ បពី់ាត្ប់ានផជ្បពិត្ែ»? យូមេិត្ពីរីាតិ្ចាំបូ់ាត្ ់ និេ
ការជ្បឆេំរំទូ់ ផដលពោកប៉ាយលបានពធវើពំពពាះជ្ពះព៊ វូយ ាជ្េីូទ ពំពពាះ ន្ក 
ផដលពដើរតាមជ្ទេ ់និេពពំពាះជ្កុមរំនំុដំបយេ។ 
 
អែថន័យពិធីជ្រមុរទឹក 

ជាការចាំបបំាពណ់ាូ់ ផដលព៊ើេផូវេ៊ល់្ត្ថនព៊ ពិធីជ្រមុរទឹក។  
 

1.  ពិធីជ្រមុរទឹក គឺជាស្កាសីមួយនៅទីស្ធារណៈ ។ 
ការទទសលពិធីជ្រមុរទឹក ជាវ័កសភីាព ផដលបង្គា ីជាវ័ធារណ្ៈពី

្ំពីរំពនឿផ្ទទ ល់ខលសនរបូ់ព៊ើេ ពំពពាះជ្ពះព៊ វូយ ា ជាជ្ពះ្ម្ាូ់ និេជាជ្ពះ 
ូពគង្គ ះ។  
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ពត្ើពោក៊៉ាយហានទទសលពិធីជ្រមុរទឹកពៅកផនលេណា? ពៅទីវ័ធារណ្ៈ ឬ 
កផនលេវ័ៃ ត្?់ 
 
មា៉ា ថា៊ 3: 5,13 ________________________________________ 
 

 

ជាការចាំបបំាពណ់ាូ់ ផដលពពះូមា ល់្ូ់ ន្កផដលបានទទសលពិធី
ជ្រមុរទឹកពៅកនុេេមពរីូញ្ជា ថ្ម ី ពោ៊ពសកពេមនិបេអេ់៊ យរ ឬជ្តូ្ា
ទទសលភាល ម បនាទ បពី់ជ្បកាូរំពនឿពលើជ្ពះព៊ វូយ ាជ្េីូទ ។ 
 

 
2. ជ្ែូវចូលរួមជាមួយជ្កុមរុំនុុំកនុងជ្សុកណាមយួ 

ពិធីជ្រមុរទឹកត្ជ្មូាឲ្យ ន្កពនាះបតយរផ្ទត ពខ់លសន ពំពពាះជ្កុមរំនំុកនុេជ្ូុក
ណាមស៊  ។ យូមអានកិព្ការ 2: 41-42 ។ 
 
3. ពិធីជ្រមុរទឹកបញ្ជាក់អុំពីរីវិែថ្មីរបស់នយើង រួមជាមយួជ្ពះជ្គីសទ 

ពៅពពលព៊ើេជ្រមុរពុះពៅពជ្កាមទឹក បង្គា ីពីរយបភាពននរីាតិ្ចាំបូ់
ព៊ើេ ផដលបានវ័ល បរ់សមជាមស៊ ជ្ពះជ្េីូទ។   ពៅពពលព៊ើេពេើបពពីពីទឹក  
មកា ិី  បញ្ជា កថ់ា ព៊ើេរូ់ព ើេា ិី កនុេរីាតិ្ថ្មីកនុេជ្ពះជ្េីូទ។  យូមអានរ ៉ាយម 
6:3-5 ។ ដយពពនះ ព៊ើេកំពុេបង្គា ី្នកដនទថា ព៊ើេបានវ័ល បខ់ាេ (ពៅខាេ
ពជ្កា៊) រីាតិ្ចាំបូ់ ពោ៊ាម នជ្ពះជ្េីូទ ព ើ៊ឥ យាពនះ ព៊ើេមានបំណ្េ 
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រូ់ពៅកនុេរីាតិ្ថ្មរីសមជាមស៊ ជ្ពះជ្េីូទ។ រីាតិ្ព៊ើេនឹេបនតរកីពពជ្មើន ពពល
ណាផដលព៊ើេបនតរីាតិ្ របូ់ព៊ើពៅកនុេជ្ពះជ្េីូទ ។ 
 
នសចកតីសននិោឋាន 

ពៅកនុេពិធីជ្រមុរទឹក បង្គា ីថា មនុូសមាន កកំ់ពុេផត្ជ្បកានរំ់ រជា
វ័ធារណ្ៈ ពៅពំពពាះជ្ពះជាម្ាូ់។  ាត្ក់ំពុេជ្បកាូថា ាត្ប់ានវ័ល ប់
រីាតិ្ចាំបូ់ ព ើ៊កំពុេផូវេរកករីាតិ្ថ្មីរសមជាមស៊ ជ្ពះជ្េីូទ! កំុភ្ាកព់ែអើល
ជ្បូិនជាការូពជ្មពពិត្តទទសលពិធីជ្រមុរទឹក ន្កមានភាពជ្ពបយកជ្ពបល់។   
ពនាះជាការូពជ្មពពិត្តខុូ  ្េបំែុត្ផដលខំុ្ធាល បព់ធវើពីមុនមក។ មនុូសខលះ
ទទសលបទពិពវ័ធនទ៍ទសលការលបេល ពជ្កា៊ទទសលពិធីជ្រមុរទឹករសព។ 
អារកសវ័តាេំអាពវ័កលបេ្នក ដយពវាបានលបេលជ្ពះព៊ វូយ ាដយពចាំបន ះផដរ 
យូមពមើលមា៉ា ថា៊ 4:1។ 
ជ្បូិនពបើ ន្កពទើបផត្ទទសលពរឿជ្ពះ្េ  យូមពជ្ត្ៀមខលសនទទសលពីធី

ជ្រមុរទឹកឥ យាពនះពុះ។ យូមទកទ់េជ្េូេង្គវ លរបូ់្នក ឬ ន្កដឹកនាជំ្េី
ូទបរ ិូ ពទណា ផដលមានជ្បាជ្ា ។ យូមពធវើការពនាះពុះ ព ើ៊ជ្ពះជាម្ាូ់នឹេ
ជ្បទនពរដល់្នក! 
 

 


