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ពិធីជ្រមរុទឹក 
 

 
 
  នៅនពលជ្ពះនេស ៊ូយាងនេញពីពួកសាវក័ ជ្ទងជ់្រទាននសេកតីរង្គា រ់
ដសំ៏ខានម់េួដល់ពួកនេ ។ 
 
...េ៊ូរនៅរញុ្ះរញ្៊ូ លឱ្យមានសិសសនៅជ្េរទ់ាងំសាសន ៍ ជ្ពមទាងំនធវើរុណ្យ 
ជ្រមុរ ទឹកឱ្យ នោេន៊ូវកនុ ងជ្ពះនាមជ្ពះវររិតាជ្ពះរាររុជ្តា   និងជ្ពះវញិ្ញា ណ្ 
ររសុិទធ ។  មា៉ា ថាេ ២៨:១៩  
 

 អត្ថនេ័នដើមននពាកយ «ពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹក»   មាននេ័ថាជ្រមុរេ៊ូល ឬ
អាេមាននេ័ថា «ជ្រលកេុ់ះ» ។  ដ៊ូន ន្ ះន ើេ នរើនោកអនកបានរស់នៅ
សមេ័កាលជ្ពះជ្េិសត ន ើេនោកអនកេងជ់្រលកព់ណ៌្សំនលៀករំពាក ់
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រនាា រពី់នធវើរេួន ើេ  ននាះនោកអនកអាេនិយាេបានថា៖   "ខំុ្បានជ្រលក់
រេួន ើេ"។ ជ្រសិនជាកបា៉ា ល់មេួបានរុកនឹងភ្ននំៅសមុជ្ទ   នេអាេនិយាេ
បានថា កបា៉ា លននាះបានលិេបាត្ន់ៅកនុងទឹក រលកបានជ្េរនលើកបា៉ា ល់ននាះ
ន ើេ។  
នៅនពលដដលជ្ពះនេស ៊ូទទួលពិធីជ្រមុរទឹក ជ្ទងប់ានយាងេុះនៅកនុងទននេ 
េរ័ោន ់ ន ើេបានទទួលជ្រមុរទឹកនោេនោកេ៉ា៊ូហានបាទីសា ស៊ូមនមើល 
មា៉ា ថាេ ៣:១៣-១៧  ។   ការនធវើដ៊ូន ន្ ះ ជ្ពះនេស ៊ូបានផ្តល់ន៊ូវការគជំ្ទ
ពីសារៈសំខាន ់ននការនធវើពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹក ។   
 

ពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹកនៅកនុងសមពនធនមជ្តី្ថ្មី   

នត្ើេុណ្សមបត្តអិវីខេះ ដដល្បំាេស់ជ្មារព់ិធីរណុ្យជ្រមុរទឹក? 
កិេ្ការ ២:៣៨ ______________________ 

កិេ្ការ ២:៤១ ______________________ 

កិេ្ការ ១៦:២៩-៣៣_________________ 

 

េួរកត្ស់មាា ល់ដដរថាពិធីរណុ្យជ្រមុរទកឹ េមឺនិអាជ្ស័េនៅនលើថានត្ើ នេើងមាន
អារមមណ៍្លអលមម ឬ អត្ន់នាះន ើេ ។ រ៉ាុដនត ជ្ពះនេស ៊ូវរញ្ញា កយ់ា៉ា ងេាស់ថាអនកជ្ត្ូវ
ដត្កាេ េជា សាវក័មាន ក ់  (មា៉ា ថាេ ២៨:១៩) ន ើេសាវក័  េឺជាសិសសដដលេកេំរ៊ូ
តាមជ្េូររស់នេ  ។ 
នៅកនុងខនយាងខាងនជ្កាមននះ នត្ើទារក ឬ អនកនរឿដដលជ្ត្វូទទួលរុណ្យជ្រមរុទឹក? 
កិេ្ការ ៨:៣៥-៣៨  ________________ 
កិេ្ការ ៩: ១៧-១៨ _________________ 

កិេ្ការ ១៩: ៣-៥    _________________ 
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សជ្មារអ់នកនរឿ នត្ើពិធីរណុ្យជ្រមុរទឹកេឺជា រនជ្មើស ឬ ជានសេកតីរង្គា រ?់  
 
មា៉ា ថាេ ២៨:១៩ _________________ 
 
ជ្រសិននរើនោកអនកេងក់ាេ េជាសាវក័ររស់ជ្ពះនេស ៊ូជ្េសិត ននាះនោកអនកជ្ត្ូវដត្
នធវើតាមអវីដដលជ្ពះអងារង្គា រ ់។ 
 
នត្ើនេើងេួរទទួលពិធីជ្រមុរទកឹនោេនៅកនុងនាមអនកណា?  
មា៉ា ថាេ ២៨:១៩  _________________ 

 
អស់អនកដដលសាា កន់សាើរនៅកនុងការទទួលពិធីជ្រមុរទឹក 

 

នត្ើនោកអនកសាា កន់សាើរកនុងការទទួលពិធីជ្រមុរទឹកឬ?  ស៊ូមនមើលការរំទាស់ 
ទ៊ូនៅមេួេំនួន ។ 
 
១. ខ្ុ ំមនិដមនជានិកាេបារទី់សានទ ។ 
 
វាមនិ្បំាេទ់ាល់ដត្អនកជានិកាេបារទី់សា ឬ មនិដមនននាះនទ ។  ពិធី
រុណ្យជ្រមុរទឹក េឺមនិដមនសជ្មារដ់ត្អនកដដលនៅកនុងនិេកាេបារទី់សា
រ៉ាុនណាណ ះនទ។   ពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹកររស់អនកមានរំននឿ េឺសជ្មារអ់នកនរឿ
ទាងំអស់ នោេមនិេិត្ពីនិកាេដដលពួកនេេ៊ូលរមួថាវ េរងាំននាះន ើេ ។   
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រទរញ្ញា ននដំណឹ្ងលអ េឺមនិបានកំណ្ត្ពី់ជ្កុមរំនំុណាននាះនទ រ៉ាុដនតសជ្មារ់
អនកដដលនដើរតាមជ្ពះជ្េិសតទាងំអស់ ។   វាជាការជ្តាស់នៅមេួដដលមនិ
ជ្តូ្វបានដកនេញននាះន ើេ ។  
 
២. វាមនិ្បំាេន់នាះនទ ខ្ុ ំកអ៏ាេនធវើជាជ្េិសតររស័ិទដល៏អមាន កប់ានដដរ

នោេមនិបាេម់ានពិធីជ្រមុរទឹក។ 
 
ជាការពិត្ ពិធីជ្រមុរទឹកមនិមានសារៈសំខាន ់ សំរារទ់ទួលការសនគង្គា ះននាះ 
ន ើេ ដបិត្ េឺនោេសារជ្ពះេុណ្ដដលអនករាល់គន បានសនគង្គា ះ នោេសារនសេ
កតី រនំនឿន ើេនសេកតីននាះ  កមិ៏នដមននកើត្ពីអនករាល់គន ដដរ   េឺជា អំនណាេ
ទានររស់ជ្ពះវញិ កមិ៏នដមននោេការជ្រជ្ពឹត្ដដដរ ដជ្កងអនកណា អតួ្ខេួ ន។ 
នអនភ្ស៊ូរ  ២: ៨-៩។ រ៉ាុដនត ការនលើកន ើងន៊ូវអវីដដលជ្ពះអម្ាស់បាន រង្គា រ ់
មនិដមនជាការ្បំាេន់នាះនទ  «ខំុ្កអ៏ាេនធវើជាជ្េិសតររស័ិទលអមាន កប់ានដដរ 

នោេមនិបាេម់ានពិធីជ្រមុរទឹក» ។   េឺជានរឿងមេួដ ៏ួសេិត្ត សជ្មារអ់នក

ដដលនដើរតាមជ្ពះអងាដដលនិយាេយា៉ា ងដ៊ូន ន្ ះ ។ 
 

៣. ខ្ុ ំបានទទលួពិធីជ្រមុរទឹករេួន ើេ កាលនៅជាទារក ។ 
 
ពិធីជ្រមុរទឹកកាលនៅជាទារក េឺមនិដមនជាពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹកររស់អនក 
នរឿដ៊ូេដដលមាននៅកនុងជ្កុមរំនំុសមពនធនមជ្តី្ថ្មីននាះនទ ដ៊ូនេនះឥ ៊ូវននះ គម ន
ន តុ្ផ្លណាដដលជ្តូ្វរដិនសធន ៍ នោេមនិជ្ពមនធវើតាមជ្ពះជ្េិសតនៅកនុងផ្េ៊ូវ
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ររស់ជ្ទងន់នាះន ើេ។ ពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹកដល់ទារក បាននេញពីទំននៀមទំ
ោររ់រស់ជ្កុមរំនំុខេះ ។ 
 
៤.  ការជ្រមុរនោេជ្ពះវញិ្ញា ណ្ររសុិទធ រំនសួឲ្យការជ្រមុរទឹកររស់អនក

នរឿ។ 
 
មនិដ៊ូន ន្ ះនទ រទពិនសាធនន៍នការជ្រមុរទាងំពីរននះ ជ្តូ្វបាននលើកន ើងនៅ
កនុងេមពរីសមពនធនមជ្តី្ថ្មី នោេគម នការដកនេញណាមេួននាះន ើេ។ នៅកនុង
េមពរីកិេ្ការ ១០:៤០-៤៨ ។  រទេមពរីទាងំពីរ នរៀររារអំ់ពីការជ្រមុរទឹក 
ន ើេនោកនពជ្តុ្សន េ្ើេថា៖ «េ៊ូរអនករាល់គន ដជ្រេិត្តេុះ ន ើេទទួល 
រុណ្យជ្រមុរទឹកទាងំអស់គន    នោេន៊ូវជ្ពះនាមជ្ពះនេស ៊ូជ្េិសត ជ្រនយារន ៍
ឱ្យបានរេួពីបារ ននាះអនករាល់គន នឹងទទួលជ្ពះអំនណាេទានជាជ្ពះវញិ្ញា ណ្ 
ររសុិទធ» ។  (ស៊ូមនមើលរដនថម កិេ្ការ ២: ៣៩-៤១)  
 
៥. ខ្ុមំានអារមមណ៍្ថា ខ្ុ ំមនិទានន់ជ្ត្ៀមខេួននៅន ើេ ខ្ុ ំនឹង្រំ ៊ូត្ដល់

ខ្ុ ំជ្បាកដថាខ្ុ ំអាេនធវើបាន ។ 
   
វាពិត្ជាការពិបាកមេួសំរារជ់្េិសតររស័ិទដដលនសាម ះជ្ត្ងជ់ានជ្េើន។  ពួកនេ
បាននេេនវះពីលទធភាពននការមនិនលើកត្នមកើងជ្ពះជ្េិសត រនាា រពី់បាននធវើពិធី
ជ្រមុរទឹកនៅកនុងជ្ពះនាមររស់ជ្ពះអងារេួមក រ៉ាុដនត ការពិបាកននាះជាការ
េល់ខុស។  រំននឿ មនិដមនទាល់ដត្នេើងនមើលនៅថាលអឥត្នខ្ាះដល់នេើង 
សំរារន់ធវើពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹកននាះនទ។ នត្ើនោករ៉ា៊ូលបាន «នជ្ត្ៀមខេួនរេួ
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ន ើេ» នៅនពលដដលនោកបានទទួលរុណ្យជ្រមុរទឹក រីនថ្ៃរនាា រពី់ 
នោកបានដជ្រេិត្ដ? ស៊ូមេិត្ពីរីវតិ្កាលពីនដើមររស់នោក និងការជ្រឆងំ 
រំទាស់ដដលនោករ៉ា៊ូលបាននធវើនៅនលើជ្ពះនេស ៊ូជ្េិសត អនកដដលនដើរតាមជ្ទង ់
និងនៅនលើជ្កុមរំនំុដំរ៊ូង ។ 
 
អត្ថនេ័ននពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹក 
 

វាជាការសំខានន់ដើមបេីល់ពីអត្ថនេ័ននពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹក ។  
 

១. វាជាភ្សតុតាងរង្គា ញជាសាធារណ្ៈ ។ 
ការទទួលពិធីជ្រមុរទឹក េឺជាភ្សតុតាងរង្គា ញជាសាធារណ្ៈនៅកនុងការ
ជ្រកាស អំពីរំននឿនលើជ្ពះនេស ៊ូ ជាជ្ពះអម្ាស់ និងជាជ្ពះអងាសនគង្គា ះររស់
នេើង ។  
 

នត្ើនៅកដនេងណាដដលនោកេ៉ា៊ូហាននធវើពិធីជ្រមុរទឹក នៅកដនេងសាធារណ្ៈ 
ឬ នៅកដនេងដដលសាៃ ត្?់ 
 

មា៉ា ថាេ ៣:៥, ១៣ ___________________________________ 
 

 

ជាការសំខាន ់ នដើមបកីត្ស់មាា ល់ថា អស់អនកដដលបានទទួលរុណ្យ
ជ្រមុរទឹកនៅកនុងេមពរីសមពនធនមជ្តី្ថ្ម ី ពួកនេជ្តូ្វបាននេនធវើភាេ មៗ ឬ 
រនាា រពី់ការជ្រកាសរំននឿនលើ ជ្ពះនេស ៊ូជ្េិសត ។ 
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២. វាតំ្រ៊ូវនអាេេ៊ូលរមួនៅកនុងជ្កមុរំនំុណាមេួនៅកនុងតំ្រន ់។ 
 
វាហាករី់ដ៊ូេជាពិធីរុណ្យជ្រមុរទឹក េឺជានសេកតីត្ជ្មូវមេួ នៅកនុងការនរតជ្ា
េិត្ត េ៊ូលរមួកនុងជ្កុមរំនំុកនុងតំ្រន ់។  ស៊ូមនមើលកិេ្ការ ២:៤១-៤២ ។ 
 
៣. វារញ្ញា កពី់រីវតិ្ថ្មីររស់នេើងជាមេួជ្ពះជ្េិសត ។ 
 
នៅនពលដដលនេើងលិេេុះនៅនជ្កាមទឹក ខណ្ះទទួលរុណ្យជ្រមុរទឹក ននាះ
េឺជា រ៊ូរភាពពីរីវតិ្្ស់ររស់នេើង ដដលជ្តូ្វបានសាេ រជ់ាមេួនឹងជ្ពះ
ជ្េិសត។ រេួនៅនពលដដលនេើងនងើរនេញពីទឹកមកននាះ រញ្ញា កពី់រីវតិ្ថ្មរីរស់
នេើងដដលបានរស់ន ើងវញិនៅកនុង ជ្ពះជ្េីសាដដរ។ ស៊ូមអានរ ៉ា៊ូម ៦: ៣-៥។ 
ន តុ្ននាះន ើេ នេើងកំពុងដត្រង្គា ញដល់អនកដនទថា នេើងបានសាេ រន់ ើេ 
(ោកន់ៅខាងនជ្កាេ) ផ្េ៊ូវ្ស់ររស់នេើងដដលរស់នៅនោេគម នជ្ពះជ្េិសត 
ន ើេឥ ៊ូវននះ នេើងសុខេិត្តរស់នៅកនុងរីវតិ្ថ្មីជាមេួជ្ពះជ្េីសា ។  ការ
េល់ដឹងននះរកីល៊ូត្ោស់ន ើង នៅនពលដដលនេើងរនតរីវតិ្ររស់នេើង រស់
នៅកនុងជ្ពះជ្េិសត ។ 
 

នសេកតីសននោិា ន 
 

  នៅកនុងពិធីជ្រមុរទឹក មនុសសមាន កកំ់ពុងដត្ឈរជាសាធារណ្ៈ នៅ
េំនពាះជ្ពះជាម្ាស់។  គត្ន់ធវើការជ្រកាសថា រីវតិ្ររស់គត្ប់ានសាេ រន់ៅកនុង
ផ្េ៊ូវ្ស់ ន ើេកំពុងដសវងរកការរស់នៅកនុងរីវតិ្ថ្មីជាមេួជ្ពះជ្េិសត! ស៊ូមកំុ
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ភ្ាកន់ផ្អើលន ើេ ជ្រសិននរើរនាា រពី់ការសនជ្មេេិត្តទទួលពិធីជ្រមុរទឹកររស់
នោកអនករួរន៊ូវការជ្រួលជ្េរល់ ។ ដដលជាការសនជ្មេេិត្តដពិ៏បាករំផុ្ត្
ដដលខំុ្ធាេ រន់ធវើ។ មនុសសខេះកម៏ានរទពិនសាធនទ៍ទួលការលបងល នជ្កាេពី
ការទទួលពិធីជ្រមុរទឹករេួដដរ។ អារកសសាតាងំអាេនឹងសាកលបងនោកអនក 
ដ៊ូេជាវាបានលបងល ជ្ពះនេស ៊ូដ៊ូន ន្ ះដដរ ស៊ូមនមើលនៅកនុងេមពរី មា៉ា ថាេ 
៤:១ ។ 
 

ជ្រសិននរើនោកអនកជាអនកនរឿ ស៊ូមនរៀរេំសជ្មារក់ារទទួលពិធីជ្រមុរទឹក
ឥ ៊ូវននះេុះ។  ស៊ូមទំនាកទំ់នងជ្េូេង្គវ លររស់នោកអនក ឬ អនកដឹកនាជំ្េិសត
ររស័ិទណាមាន កន់ោេការឈ្លេ សនវ ។  ស៊ូមនធវើការននាះេុះ ន ើេជ្ពះជា
ម្ាស់ នឹងជ្រទានពរដល់នោកអនកជាមនិខាន! 
 

 


