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រកុមជំនុំពធវើពិធី 
រជមុជទឹកឱ្យអ្នកពជឿ 

Churches Baptize Believers 
 
  
 អរ់រយៈបពលជាបលចើនឆាប ុំកនវងបៅបៅកបុងលបបទរចិន ម្ចនលគិរថបររ័ិទជនជាតិចិនមយួចុំនួននាុំគ្នប ពិភាកាយ ង 
បលចើនអុំពីទរសនៈរបរ់លកុមជុំនុុំរថីអុំពីពិធីលជមុជទឹក។ អបកដឹកនាុំបលៅលកបខ្ណ្ឍ ម្ចប ក ់ននិយយបឡើងថា «លកុមមយួចុំនួន 
បជឿបលើ “ការរម្ចអ តធុំ” ។ លកុមបផសងបទៀតគ្នុំលទខាង “ការរម្ចអ តតិចតួច” បហើយបលៅពីបនោះ បគបជឿបលើ “គ្នយ នការរម្ចអ ត”»។ 

 
 អបកនិយយចងម់្ចននយ័ថា លកុមបជឿបលើ “គ្នយ នការរម្ចអ ត” មនិអនុវតថតាមទលមងណ់ាមយួរបរ់ពិធីលជមុជទឹកបទ។ 
វពុុំចុំ ចអ់ឝីបទរលម្ចបព់ួកបគ។ 

 
 លកុមបជឿបលើ “ការរម្ចអ តតិចតួច” តុំណាងឱ្រលកុមជុំនុុំ កដលបធឝើពិធីលជមុជទឹកបោយលគ្ននក់តបល ោះទឹកទុកជានិមតិថិ 
របូសនពិធីលជមុជទឹក នបហើយ។ លកុមជុំនុុំទាុំងបនោះបរធើរកតទាុំងអរ់ ក ៏នបលបើកផនួតលម្ចកដលបពញបោយការលបពណ៌្ 
និងម្ចនភាពទាកទ់ាញកដរ។ 

 
 លកុមបជឿបលើ “ការរម្ចអ តធុំ” អនុវតថពិធីលជមុជទឹកបោយការមុជកបុងទឹក គឺការលជមុជបបកខជនចូលបៅបលកាមទឹក។ 
លកុមជុំនុុំសថងទីហារិប ឬលកុមជុំនុុំដុំណឹ្ងលអរពឝលគប ់រទិតបៅកបុងលកុមបនោះ។ ប ុកនថ មុនបពលទទួលពិធីលជមុជទឹកបុគគលម្ចប ក់ 
 លតូវយល់អុំពីអតទនយ័របរ់ពិធីលជមុជទឹក បហើយយល់ពីមូលបហតុកដលលតូវទទួលោគ ល់ពិធីលជមុជជាពិធីទឹករបរ់លកុមជុំនុុំ 
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គ្ទរាង 
ក. និមតិថរបូសនពិធីលជមុជទឹក The Symbolism of Baptism 
ខ្. បគ្នលបុំណ្ងសនពិធីលជមុជទឹក Its Purpose 
គ. របបៀបសនពិធីលជមុជទឹក Its Forms 

 
ទោលទៅ  
១. ពនរល់ពីអឝីកដលជានិមតិថិរបូសនពិធីលជមុជទឹក។ 
២. បងាា ញពីបរចកថីពិតកដលទាកទ់ងនឹងោររុំខានរ់បរ់ពិធីលជមុជទឹក។ 
៣. វយតសមវរបបៀបសនពិធីលជមុជទឹកបោយម្ចនការបុំភវតឺាមរយៈបទគមភរី។ 
 

ក.  និមិតតរបូម្នពិធីរជមុជទឹក The Symbolism of Baptism 
ទោលទៅទី១. ពនយល់ពីអវីណដលជ្ជនិមិតតិរូបម្នពិធីរជមុជទឹរ។ 
  

 ម្ច រពុីុំទានល់ជមុជទឹកបៅបឡើយបទ បទាោះបីជានាង នប ើញអបកដសទទទួលលជមុជបហើយកប៏ោយ។ ធីម ូបថ នទទួល 
ពិធីលជមុជទឹករចួបហើយ បលកក ៏នបលើកទឹកចិតថម្ច រឱី្រទទួលបធឝើពិធីលជមុជទឹកបនោះកដរ។ 
  
 «អូនមនិយល់ថា បហតុអឝី នជាបយើងចុំ ចល់ជមុជចូលបៅកបុងទឹកដូបចបោះ។ អូនមនិចង់ឱ្រអបកបផសងប ើញអូនបងើប 
ពីទឹកបឡើងវញិទាុំងម្ចនរកក់ាលទទឹកបជាគកបបបនោះបទ!»។ 
  
 ធីម ូបថបលើកទឹកចិតថនាងថា «បគនឹងមនិបមើលអញ្ច ឹងបទ។ បតើអូនមនិរុំគ្នល់បទថា បគហាកដូ់ចជាម្ចនអុំណ្របលកាយ 
ពីបគ នទទួលពិធលីជមុជទឹកបទឬអី? ពីបលពាោះបគលបការថាខ្វួនបគដូចគ្នប នឹងលពោះអម្ចច រ់បយរ ូ។ លគិរថបររ័ិទលគបគ់្នប  
បលតកអរជាមយួបគ»។ 
  
 ម្ច រទីទួលយល់លពមបោយនិយយថា «អូនពិតជាចងោ់ថ បប់ងាគ បល់ពោះអម្ចច រ់ ប ុកនថ អូនបៅកតមនិយល់ចារ់អុំពី 
ពិធីលជមុជទឹកបនាោះ»។ 
  
 ធីម ូបថនិយយអោះអាងថា «អូននឹងយល់ចារ់ បនាធ ប់ពីបយើងចូលរមួថាប កប់បកខជនទទួលពិធីលជមុជទឹក បហើយអូន 
នឹងចងទ់ទួលពិធីលជមុជទឹកកដរ!» 
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 លពោះបយរ ូបងាគ បប់ញ្ដតថិពីរយ ង—គឺពិធីបុណ្រលជមុជទឹក និងពិធីបលៀងលពោះអម្ចច រ់ ពិធីទាុំងពីរបនោះរុទនកតពណ៌្នា 
អុំពីរបូភាពរថីពីបរចកថីពិតដអ៏ោច ររកបុងលពោះគមភរី ជាទលមងក់ដលអាចបមើលប ើញនឹងកភបក ន។ បញ្ដតថិបនោះជាបញ្ដតិថកដល 
 នតាុំងបឡើង ឬជាលកឹតរវនិយ័ដម៏្ចនអុំណាចមយួ។ បញ្ដតថិលកុមជុំនុុំអាលរ័យបៅបលើអុំណាចរបរ់លពោះបនធូលលពោះ។ បៅកបុង 
បមបរៀនបនោះ បយើងនឹងបមើលពីបញ្ដតថិទីមយួគឺជា ពិធីលជមុជទឹក។ ពិធីលជមុជទឹកផថល់ឱ្រនូវរបូភាពពីរយ ង។ របូភាពទីមយួ 
គឺរថីអុំពកីាររុគតរបរ់លពោះលគិរថជុំនួរបយើង។ ោវក័ប ូលររបររថា៖ 
 

មុនដុំបូងបងអរ់ ខ្ញុ ុំជុំរបជូនបងបអូននូវបរចកឋីកដលខ្ញុ ុំ នទទួល គឺថាលពោះលគិរឋ នបោយទិវងគត 
បដើមផរី ុំបោោះ បបយើង លរបតាមគមភរី។ បគ នបញ្ចុ ោះលពោះរពលពោះអងគបៅកបុងផបូរ បហើយលពោះអងគម្ចន
លពោះជនយររ់បឡើងវញិបៅសថងទីបី លរបតាមគមភរី។ (១កូរនិថូរ ១៥:៣-៤) 

  
 ការមុជចុោះកបុងទឹករបរ់អបកកកកលបចិតថគុំនិត បងាា ញរបូភាពពីការរុគតរបរ់លពោះលគិរថរលម្ចប ់បរបរ់បយើង។ 
ខ្ណ្ៈបគកុំពុងបៅបលកាមទឹក បរៀបរបអ់ុំពីលពោះលគិរថលតូវ នបញ្ចុ ោះកបុងផបូរ បហើយបពលបគបងើបពីទឹកបឡើងវញិបងាា ញអុំពី 
លពោះលគិរថម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ។ បលកប ូលររបររថា «លពោះបយរ ូ លតូវបគបញ្ជូ នបៅរម្ចវ ប់បលពាោះកតកុំហុររបរ់បយើង 
បហើយលពោះជាម្ចច រ់បល រលពោះអងគបអាយម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ បដើមផបីអាយបយើង នរុចរតិ» (រ  មូ ៤:២៥)។ 
  
 ការលជមុជទឹក កជ៏ារបូភាពមយួបញ្ញជ កព់ីការរ ុំបោោះឱ្រម្ចនបររភីាពពីអុំពី បរបរ់បយើង បហើយបៅរបួរមួជាមយួ 
លពោះលគិរថ។ អបកបជឿលជមុជទឹកបងាា ញឱ្រប ើញពីបរចកថីពិតខាងបលកាម៖ 
 ១. បគ « នជាបឆ់ាក ងជាមយួលពោះអងគ» (រ  មូ ៦:៦)។ កាឡាទី ២:២០ កន៏ិយយរុំបៅបៅបលើនិរសយ័ចារ់ 
     នជាបឆ់ាក ងជាមយួលពោះលគិរថកដរ។ 
 ២. បគ « នកបក់បុងផបូររមួជាមយួលពោះលគិរថ» (កូឡូរ ២:១២)។ អបកបជឿកដលកុំពុងលតូវ នបធឝើបុណ្រលជមុជទឹក 
     កុំពុងកតចូលរមួកបុងបុណ្ររពខាងឯវញិ្ញដ ណ្របរ់បគ ជីវតិចារ់របរ់បគលតូវកតោវ ប ់បហើយលតូវកតកបក់បុងផបូរ។ 
 ៣. បគ « នររ់បឡើងវញិជាមយួលពោះលគិរថ» (កូឡូរ ២:១២)។ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលថា «ខ្ញុ ុំម្ចនជីវតិររ់  
      បហើយអបករល់គ្នប កន៏ឹងម្ចនជីវតិររ់កដរ» (យ ូហាន ១៤:១៩)។ 
 ៤. នាបចចុបផនបកាលបនោះ បគររ់បៅតាមរបបៀប «ជីវតិថយី» (រ  មូ ៦:៤)។ បគអាចនិយយដូចបលកប ូលកដរថា «មនិកមន 
     ខ្ញុ ុំបទៀតបទកដលររ់បៅ គឺលពោះលគិរឋបទបតើ កដលម្ចនលពោះជនយររ់បៅកបុងរបូកាយខ្ញុ ុំ» (កាឡាទី ២:២០)។ 
 
 ពិធីលជមុជទឹករបរ់លគិរថបររ័ិទលតូវ នរបងខបបោយពាករបពចនទ៍ាុំងបនោះ «បងបអូនទាុំងអរ់គ្នប កដល នទទួល
ពិធីលជមុជទឹក បដើមផបីអាយ នរមួជាមយួលពោះលគិរឋ បងបអូនកម៏្ចនលពោះលគិរឋបៅជាប់ជាមយួកដរ» (កាឡាទី ៣:២៧)។ 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
១ រូមបុំបពញលបបយគខាងបលកាម។ ចុំបពាោះអបកបជឿម្ចប កក់ដល នទទួលពិធីលជមុជទឹក ការមុជចុោះបៅកបុងទឹកបធឝើជានិមតិថ 
    របូបញ្ញជ កថ់ា លពោះលគិរថ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ការរទិតបៅកបុងទឹក បធឝើជានិមតិថរបូបញ្ញជ កថ់ា លពោះលគិរថលតូវ ន 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
    ការបងើបពីទឹកបឡើងវញិ បធឝើជានិមតិថរបូបញ្ញជ កថ់ា លទង ់ន 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
២ ពិធីលជមុជទឹកកជ៏ារបូភាពរថីពីអឝីមយួកដលបកើតបឡើងចុំបពាោះជីវតិចារ់កដរ។ រូមររបររវបោយបលបើពាករបពចនផ៍្ទធ ល់។ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
ខ. ពគ្នលបំណងម្នពិធីរជមុជទឹក Its Purpose 
ទោលទៅទី២. បង្ហា ញពីទសច្រតីពិតណដលទារ់ទងនឹងស្ឋរសំខាន់របស់ពិធីរជមុជទឹរ។ 
  

 លបកហលជាពិធីលជមុជទឹករបរ់លគិរថបររ័ិទម្ចនបដើមកុំបណ្ើ តរបរ់វ កដលជនជាតិយូោកានត់ាមទុំបនៀមទម្ចវ ប ់
បនោះ បៅមុនជុំនាន់លពោះលគិរថមកបមវ ោះ។ បៅបពលោរនដ៍សទ (អបកមនិកមនជាោរនយូ៍ោ)  នបលជើរបរ ើរបដើរតាមលពោះពិត 
បគទទួលពិធីលជមុជទឹក។ អបកកកកលបចិតថគុំនិតឈរកបុងទឹក ខ្ណ្ៈបពលលពោះលគូ (ោរនាយូោ) អានលពោះបនធូលបចញពីលកឹតរ 
វនិយ័របរ់បលកម ូបរ បៅកានប់គ។ បនាធ ប់មក អបកកកកលបចិតថគុំនិតលជមុជទឹក ជារញ្ញដ សនការលងរម្ចអ តខ្វួនបគបចញពី 
ជីវតិចារ់។ ការបងើបពីទឹកបឡើងវញិជានិមតិថរបូអុំពីជីវតិថយីរបរ់បគ ជារមភននបមលតីមយួរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ចុំបពាោះមនុរស។  
បគ «បធឝើការ» របលមចចិតថ បដើមផបីបលមើលពោះអម្ចច រ់។ 
  
 រពឝសថងបនោះ ពិធីលជមុជទឹក គឺជាបនាធ ល់ោធ្លរណ្ កដលអបកបជឿ នទទួលលពោះលគិរថ បហើយបលជើរបរ ើរបដើរតាម 
លពោះអងគកបុងការលបកបគ្នប របរ់លកុមជុំនុុំតាមតុំបន។់ 
  
 អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំ ដូចជាលគូគងាឝ លជាបដើម បធឝើពិធីលជមុជទឹក។ ជាធមយតា ការលជមុជទឹកជាបទពិបោធនក៍តមថងគត ់
កបុងជីវតិ។ ប ុកនថ មនុរសម្ចប កក់ដល នទទួលពិធីលជមុជទឹកបៅបពលបគមនិ នកលបជុំបនឿពិតល កដ បគអាចនឹងចងទ់ទួល 
ពិធីលជមុជទឹកមថងបទៀត បដើមផទីទួលបទពបិោធនព៍ីពិធីលជមុជទឹកដម៏្ចនអតទនយ័ជុំនួរឱ្រកផនួតលម្ចកដលគ្នយ ននយ័។ 
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 កបុងពាករោមញ្ដ  ការលជមុជទឹកគឺជារញ្ញដ ខាងបលៅសនការទុកចិតថបៅខាងកបុងចិតថ បៅបលើលពោះលគិរថ។ វជាការ 
ោរភាពជាោធ្លរណ្ៈសនការបបងកើតរិរសរបរ់លគិរថបររ័ិទ បោយោថ បត់ាមបងាគ បរ់បរ់លពោះបយរ ូកបុងការបបងកើតរិរស 
បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកឱ្របគ បោយនូវលពោះនាមលពោះបិតា លពោះរជបុលតា និងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន (ម្ច ថាយ ២៨:១៩)។ 
  
 លពោះគមភរីពុុំនិយយពីកមយវធិីលជមុជទឹកគួរកតបធឝើបៅកកនវងណាបនាោះបទ។ បយើងចាុំខ្វោះៗថាម្ចនកមយវធិីមនិដូចធមយតា 
មយួ កមយវធិបីនាោះបធឝើបឡើងបៅបឆបររមុលទ។ បោយបលពាោះការបនោះ បយើងលតូវកតម្ចនការរុុំអនុញ្ញដ តពិបររពីអាជាញ ធរកដនដី។ 
ទាហានកានក់ាុំបភវើង បោយម្ចនចុំពុោះទុងជាមយួផង បគចាុំបមើល បៅបពលលគូគងាឝ លថាប កជ់ាតិ បហើយនឹងខ្ញុ ុំបធឝើពិធីលជមុជទឹក 
ឱ្រអបកបជឿ។ បោយប ើញបបកខជនកដលទទួលបុណ្រលជមុជទឹកមុជចុោះកបុងរលក បហើយបលកាយមកបងើបបឡើងវញិ ខ្ណ្ៈម្ចន 
មនុរសបលចៀងចបលមៀងបោយអុំណ្រ បធឝើឱ្របគចងដ់ឹងចងលឺ់។ 
  
 បគរួរថា «បនោះជាពិធីអឝី?» 
  
 ដូបចបោះ របបៀបបនោះអាចបបើកឱ្រអបកបជឿល បអ់ុំពីការរបស្តងាគ ោះរបរ់បគ បហើយមូលបហតុកដលបធឝើឱ្របគបធឝើតាមលពោះអម្ចច រ់ 
ទទួលពិធីលជមុជទឹក។ 
  
 មនិថាបធឝើពិធីលជមុជទឹកបៅកបុងលកុមជុំនុុំ ឬបៅតាមទបនវ ឬតាមរធឹង ោររុំខានខ់ាងឯវញិ្ញដ ណ្របរ់ពិធីលជមុជទឹក 
និងការោរភាពរបរ់បយើងចុំបពាោះលពោះលគិរថរុទនកតម្ចនោររុំខានជ់ាទីបុំផុត។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៣ បតើលបបយគខាងបលកាមណាខ្វោះលតឹមលតូវ? 
 ក) ភាពបោយ ោះលតងរ់បរ់ខ្ញុ ុំចុំបពាោះលពោះលគិរថលតូវ នបញ្ញជ កឱ់្រប ើញតាមរយៈការោថ បប់ងាគ បត់ាមលពោះរជបញ្ញជ  
      របរ់លពោះអងគ។ 
 ខ្) ការលជមុជទឹក គឺជារញ្ញដ ខាងបលៅសនការទុកចិតថបៅខាងកបុងចិតថ ជាការលពមទទួលលពោះលគិរថបធឝើជាលពោះអងគ 

 របស្តងាគ ោះរបរ់ខ្ញុ ុំ។ 
 គ) វរុំខានរ់លម្ចបខ់្ញុ ុំកបុងការទទួលពិធីលជមុជទឹក លបរិនបបើវជាកផបកមយួកបុងទុំបនៀមទម្ចវ បល់គួោរខ្ញុ ុំ។ 
  ) ខ្ញុ ុំគួរកតរ័យលគចិតថោរភាពអុំពីលពោះលគិរថជាោធ្លរណ្ៈ បហើយល បប់លកិយឱ៍្រដឹងថា ខ្ញុ ុំ នទទួល 

  លពោះអងគបធឝើជាលពោះអម្ចច រ់ សនជីវតិរបរ់ខ្ញុ ុំ។ 
 ង) ពិធីលជមុជទឹកម្ចនលបបយជន ៍ប ុកនថជាជបលមើររបរ់លគិរថបររ័ិទ។ 
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គ. រពបៀបម្នពិធីរជមុជទឹក Its Forms 
ទោលទៅទី៣. វាយតម្មលរទបៀបម្នពិធីរជមុជទឹរទដ្ឋយានការបំភលឺតាមរយៈបទគ្មពីរ។ 
 

ពិធីរជមុជទឹររបស់ទោរយ៉ូហាន John’s Baptism 
 បៅវលរបហាោទ នកកផរទបនវយរ័ោន ់ម្ចនពាការមី្ចប ក ់ប យ្ ោះយ ូហាន ទីរថ  នលបការអុំពីការកកកលបចិតថគុំនិត។ 
បលកាយមក បលកលូកា  នររបររថា «បលកយ ូហាន នបធឝើពិធីលជមុជទឹកបអាយអរ់អបកកដលកកកលបចិតថគុំនិត ទាុំង
ម្ចនលបោរន៍ល បល់បជាជនបអាយបជឿបលើលពោះអងគកដលយងមកបលកាយបលក គឺលពោះបយរ ូ បនោះបហើយ» (កិចចការ ១៩:៤)។ 
  
 បនាធ បម់ក ម្ចនសថងមយួ លពោះបយរ ូ នបលចមក បហើយលទងក់ ៏នរុុំបធឝើពិធីលជមុជទឹកកដរ។ ប ុកនថ បលកយ ូហាន 
លបកកក បលពាោះបលកដឹងថា លពោះបយរ ូជានរណា—គឺជាលពោះបុលតារបរ់លពោះជាម្ចច រ់! លពោះបយរ ូគ្នយ ន បបោោះ បហើយលទងក់៏ 
មនិលតូវការការកកកលបចិតថគុំនិត បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកអឝីកដរ។ ប ុកនថ លពោះបយរ ូម្ចនលពោះបនធូលបៅបលកយ ូហានថា លទងន់ឹង 
របលមចតាមបរចកថីបងាគ បរ់បរ់លពោះជាម្ចច រ់ បោយទទួលពិធីលជមុជទឹក បហើយបលកយ ូហានយល់លពមបធឝើពិធីលជមុជទឹក 
ឱ្រលពោះអងគ (ម្ច ថាយ ៣:១៣-១៥)។ 
  
 បពលលពោះបយរ ូទទួលពិធីលជមុជទឹករចួបហើយ លទងយ់ងបឡើងពីទឹក លោប់កតសផធបម បបើកចុំហ លពោះអងគទតប ើញ
លពោះវញិ្ញដ ណ្របរ់លពោះជាម្ចច រ់យងចុោះដូចរតឝលពាប មករណ្ឌិ តបលើលពោះអងគ។ បពលបនាោះ ម្ចនលពោះរូរបរៀងពីបលើបម មក
ថា «បនោះជាបុលតដជ៏ាទីលរឡាញ់របរ់បយើង បយើងគ្នបច់ិតថនឹងលពោះអងគណារ់!» (ម្ច ថាយ ៣:១៦-១៧)។ ដូបចបោះ 
លពោះបយរ ូបងាា ញលពោះអងគផ្ទធ ល់ជាមយួមនុរសម្ចន ប បហើយកាវ យជាគុំររូលម្ចបប់យើងទាុំងអរ់គ្នប ។ 
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៤ រូមបុំបពញលបបយគខាងបលកាម។ 
 ក) ការលជមុជរបរ់បលកយ ូហាន គឺជាការលជមុជ……………………………………………… 
 ខ្) ការលជមុជទឹករបរ់លពោះលគិរថបញ្ញជ កល់ពោះអងគផ្ទធ ល់ជាមយួ……………………………………… 
 

ពិធីរជមុជទឹររនុងររុមជំនុំដំបូង Baptism in the Early Church 

 ពិធីលជមុជទឹករបរ់បលកយ ូហានម្ចនបគ្នលបុំណ្ងកតមយួគតក់បុងការបរៀបចុំមនុរសបដើមផទីទួលលពោះកមរសុរីបរ់ 
បគ (ម្ច ថាយ ៣:១-៦)។ វជារញ្ញដ មយួបញ្ញជ កព់ីការោរភាព និងការកលបចិតថបចញពីអុំបពើ បរបរ់បគ។ បលកាយពី 
លពោះលគិរថ នរុគត ពិធីលជមុជទឹកម្ចនអតទនយ័ថយីមយួបទៀត។ ឥឡូវ បោយបលពាោះ បរបរ់បគលតូវ នលងរម្ចអ តបចញ 
បោយការបងាូរលពោះបលហិតរបរ់លពោះបយរ ូ អបកបជឿលតូវទទួលពិធីលជមុជទឹក បដើមផបីញ្ញជ កថ់ាបគរមួជាមយួនឹងកិចចការបលោះ 
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 បរពឝលគបរ់បរ់លពោះអងគ (កិចចការ ២២:១៦, ១យ ូហាន ១:៧)។ ប ុកនថ ពិធីលជមុជទឹកមនិអាចលងរម្ចអ ត ប ន 
ទាល់កតបោោះ! ការរម្ចអ តបចញពី បមកតាមរយៈការខាច យលពោះបលហិតរបរ់លពោះលគិរថប ុបណាត ោះ។ 
  
 បៅកបុងមហាលពោះរជបញ្ញជ  លពោះលគិរថបញ្ញជ ក់យ ងចារ់ឱ្របបងកើតរិរស បោយបចញបៅនាុំមនុរសបៅលគបទ់ីកកនវង 
បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកឱ្របគ លពមទាុំងបបលងៀនបគផង (ម្ច ថាយ ២៨:១៩-២០)។ អបកដឹកនាុំលកុមជុំនុុំដុំបូង នបធឝើពិធីលជមុជ 
ទឹកឱ្រអបកកកកលបចិតថ បោយោថ ប់តាមលពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះលគិរថ។ បយើងដឹងបហើយថា ម្ចនមនុរសលបម្ចណ្ ៣០០០នាក ់
ទទួលពិធីលជមុជទឹកបៅបុណ្រសថងទីហារិប(កិចចការ ២:៤១)។ បលកភលីីព ជាអបកផាយដុំណឹ្ងលអ នបធឝើពិធីលជមុជទឹក 
ឱ្របលកមស្តនថីជាតិបអតរពូីម្ចប ក ់បពលបលកបជឿបលើលពោះបយរ ូលគិរថ (កិចចការ ៨:៣៦-៣៨)។ បលកអាណាណារជារិរស 
ម្ចប ក ់ នបធឝើពិធីលជមុជទឹកឱ្រ បលករូល កដលបលកាយមក គ្នតក់ាវ យជាោវក័ប ូល (កិចចការ ៩:១៨)។ បលកកូនីលរ 
ជានាយទាហានកបុងកងវរបរនាតូចអុីតាលី លពមទាុំងញាតិរនាថ ន និងមតិថជិតដិត នទទួលពិធីលជមុជទឹក បនាធ បព់ី 
លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនយងចុោះមករណ្ឌិ តបលើពួកបគ (កិចចការ ១០:២៤-៤៨)។ 

 
 ខ្ណ្ៈពន័នកិចចដុំបូងរបរ់បលកប ូលបៅអឺរ  បុ នាងលីឌា និងលកុមលគួោររបរ់នាង នទទួលពិធីលជមុជទឹក (កិចចការ 
១៦:១៥)។ បនាធ បម់ក ឆាយ ុំគុកជាតិរ  មុូ្ច ុំង និងលកុមលគួោរ នទទួលពិធីលជមុជទឹកកដរ (កិចចការ ១៦:៣២-៣៤)។ បលកាយមក 
បៅលកុងកូរនិថូរ បលកលគីរប ុរ កដលជាអបកទទួលខុ្រលតូវបលើោលលបជុុំ និងលកុមលគួោររបរ់បលក នបជឿបលើ 
លពោះលគិរថ បហើយ នទទួលពិធីលជមុជទឹក រមួជាមយួអបកលកុងជាបលចើនបទៀត (កិចចការ ១៨:៨)។ 

 
 តាមរយៈកុំណ្តល់តារថីអុំពីពិធីលជមុជទឹកទាុំងបនោះ បយើងបរៀន នថា ការងាកបចញពីអុំបពើ ប (ការកកកលបចិតថគុំនិត) 
និងការបជឿបលើលពោះបយរ ូជាលពោះអងគរបស្តងាគ ោះ គឺជាបរចកថីបងាគ បដ់រ៏ុំខាន។់ បយើងកប៏រៀន នថាការលជមុជទឹកមនិកមនជា 
បទពិបោធនដូ៍ចគ្នប នឹងការកលបចិតថគុំនិតបទ ឬ មនិកមនជាបទពិបោធនដូ៍ចគ្នប នឹងការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនកដរ។  
 

លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៥ បតើលបបយគខាងបលកាមណាខ្វោះកដលលតឹមលតូវ? 
 ក) ការលជមុជទឹករបរ់បលកយ ូហាន ទីរថ និងការលជមុជទឹករបរ់បយើងនារពឝសថងបនោះ ម្ចនអតទនយ័ដូចគ្នប ។ 
 ខ្) លកុមជុំនុុំដុំបូងទទួលពិធីលជមុជទឹក បដើមផោីថ បប់ងាគ បល់ពោះលគិរថ។ 
 គ) ការកកកលបចិតថគុំនិត ការលជមុជទឹក និងការលជមុជកបុងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន ទាុំងអរ់រុទនកតជាបទពិបោធន៍ 

 ទូបៅដូចគ្នប ។ 
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រទបៀបម្នពិធីរជមុជទឹរសពវម្ថៃ Forms of Baptism Today 

 លកុមជុំនុុំបុណ្រសថងទីហារិប (បពនថទីកូរ) បជឿថា ការលជមុជទឹក (ការោកប់បកខជនចូលបៅកបុងទឹក ត)់ ជាការយល់ 
លរបនឹងការបបលងៀន និងការអនុវតថនប៍ៅកបុងរមភននបមលតីថយី។ កបុងលកុមជុំនុុំមយួចុំនួន ទុំបនៀមទម្ចវ ប(់លបកហលជាខ្ឝោះទឹក 
កាលពីយូរឆាប ុំមុន)  នផ្ទវ រ់បថូរពិធីលជមុជទឹកបោយការមុជចូលបៅកបុងទឹក បៅជាពិធីលជមុជទឹកបោយការបល រទឹក ឬ 
បលោចទឹកវញិ។ ប ុកនថ របបៀបសនពិធីលជមុជទឹកបនោះមនិ នផឋល់នូវរបូភាពចារ់លរ់អុំពីលពោះលគិរថកដល នរុគត ន 
បញ្ចុ ោះបៅកបុងផបូរ បហើយ នម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិបឡើយ។ 

 
 ម្ចនពីរបីលកុមកដលបជឿបលើការលជមុជទឹកក ៏នបបងកើតបញ្ញា សនការទទួលពិធីលជមុជទឹក កបុងនាមលពោះបយរ ូកដរ 
ពីបលពាោះឃ្លវ បនោះ នបលបើកបុងគមភរីកិចចការ ២:៣៨ និងកិចចការ ១៩:៥។ បគលបកហលជាបលបើវបដើមផកីញកការលជមុជទឹករបរ់ 
លគិរថបររ័ិទបចញពីការលជមុជទឹករបរ់បលកយ ូហាន បហើយលកុមជុំនុុំដុំណឹ្ងលអភាគបលចើនពុុំពាយមោងបគ្នលលទនិបលើ  
ការបនោះបទ។ លពោះរជបញ្ញជ ផ្ទធ ល់របរ់លពោះលគិរថគ្នយ នបនសល់រុំនួរអឝីបទ៖ «ចូរបចញបៅនាុំមនុរសលគបជ់ាតិោរន៍បអាយបធឝើជា
រិរស បហើយបធឝើពិធីលជមុជទឹកបអាយបគ កបុងលពោះនាមលពោះបិតា លពោះបុលតា និងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន» (ម្ច ថាយ ២៨:១៩)។ 

 
 លកុមមយួបផសងបទៀតបធឝើពិធីលជមុជទឹកបីដង—មថងកបុងលពោះនាមលពោះបិតា មថងកបុងលពោះនាមលពោះបុលតា បហើយមថងបទៀត 
កបុងលពោះនាមលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ បគបធឝើកបបបនោះបដើមផបីលើកតបមកើងបុគគលទាុំងបី (លពោះសលតឯក) ប ុកនថបយើងពុុំប ើញថា ការបធឝើ 
ដូចបនោះជាការចាុំ ចប់នាោះបទ។ រកមយភាពសនការលជមុជទឹកលតូវការកតមយួដងប ុបណាត ោះ បទាោះបីនាមលពោះបិតា លពោះបុលតា 
និងនាមលពោះវញិ្ញដ ណ្ដរុ៏ទន គឺកតមយួ។ 

 
 ទុំបនៀមទម្ចវ បក់ន៏ាុំមកនូវពិធីលជមុជទឹកកបបទារកកដរ—ការបល រទឹកបលើទារក បដើមផឱី្រល កដថា បគនឹងបៅ 
ោទ នរួគ៌ បនាធ ប់ពីោវ ប។់ ប ុកនថ ទារកមនិ នលបលពឹតថអុំបពើ បបទ បហើយបគកម៏និដឹងខុ្រលតូវផង។ ដូបចបោះបហើយ ទារកមនិ 
ចាុំ ចក់កកលបចិតថគុំនិតបទ។ អបកបជឿជាបលចើនបលជើរបរ ើរថាឝ យកូនរបរ់បគបៅលពោះអម្ចច រ់។ បយើងនឹងរិកាអុំពីការបនោះ 
បៅបមបរៀនទ៨ី។ 

 
 លបរិនបបើអបកពុុំទានទ់ទួលពិធីលជមុជទឹកបទ បយើងខ្ញុ ុំរងឃមឹថា បមបរៀនបនោះជួយ អបកឱ្រប ើញពីអឝីកដលលពោះគមភរី 
បបលងៀនអុំពីពិធីលជមុជទឹក។ បោយបលពាោះ អបកបធឝើតាមលពោះអម្ចច រ់កបុងការទទួលពិធីលជមុជទឹក លពោះពររបរ់លពោះអងគរងច់ាុំអបក! 
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លំហាត់អនុវតតន៍ 
 
៦ រូមគូររងឝងប់លើអកសរបៅពីមុខ្លបបយគនីមយួៗកដលលតឹមលតូវ។ 
 ក) ទារកគួរកត នបល រទឹកបដើមផលីងជុំរោះ បរបរ់បគ។ 
 ខ្) ពិធីលជមុជទឹកគួរកតជាបទពិបោធនដ៍ប៏លកៀមលកុំមយួ ពីបលពាោះពិធីលជមុជទឹករ ុំលឹកបយើងពីអុំបពើ បរបរ់បយើង។ 
 គ) ទុំបនៀមទម្ចវ បោ់រនាមនិកតងកតអនុវតថតាមការបបលងៀនរបរ់លពោះគមភរីបឡើយ។ 
  ) មនុរសម្ចប កល់តូវកតទទួលពិធីលជមុជទឹកបដើមផ ីនរបស្តងាគ ោះ។ 
 ង) អបកបជឿលគបរ់បូគួរកតោថ បប់ងាគ បត់ាមលពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះអម្ចច រ់ កបុងការទទួលពិធីលជមុជទឹក។ 
 
៧ រូមបុំបពញចបនាវ ោះខាងបលកាម។ 

ក) លពោះរជបញ្ញជ របរ់លពោះបយរ ូ គឺឱ្របធឝើពិធីលជមុជទឹក កបុងលពោះនាម ………………………… ………         
     ………………………………  និង …………………………………។ 

 ខ្) ពិធីលជមុជទឹកបោយោកអ់បកបជឿចូលកបុងទឹក បៅថា …………………………………………………………។ 
 គ) បហតុអឝី នជាពួកបពនថទីកូរអនុវតថពិធីលជមុជទឹក តាមរយៈការលជមុជចូលកបុងទឹក? 
      ………………………………………………………………………………………………………………………… 
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សូមទផទៀងច្ទមលើយរបស់អនរ 
 
១ រុគតជុំនួរបយើង  នបញ្ចុ ោះកបុងផបូរ ម្ចនលពោះជនយររ់បឡើងវញិ។ 
 
៥ ចុំណុ្ច ខ្) លតឹមលតូវ។ 
 
២ ពាកររបរ់អបកផ្ទធ ល់។ ចបមវើយរបរ់អបកលបកហលជាអឝីមយួដូចតបៅបនោះ៖ បពលបយើងទទួលលពោះបយរ ូ ជីវតិចារ់

របរ់បយើងលតូវ នយកបចញ បហើយបយើងររ់បឡើងវញិម្ចនជីវតិថយីកបុងលពោះអងគ។ 
 
៦ ចុំណុ្ច គ) និង ចុំណុ្ច ង) លតឹមលតូវ។ 
 
៣ ចុំណុ្ច ក) ចុំណុ្ច ខ្) និង ចុំណុ្ច  ) លតឹមលតូវ។ 
 
៧  ក) លពោះបិតា លពោះរជបុលតា និងលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ 
  ខ្) ការលជមុជកបុងទឹក។ 
  គ) បគបជឿថា វយល់លរបជាមយួនឹងការបបលងៀន និងការអនុវតថនប៍ៅកបុងរមភននបមលតីថយី។ 
 
៤ ក) ការកកកលបចិតថគុំនិត។ 
 ខ្) មនុរសម្ចន ប។ 
  

 
 ឥឡូវអបក នបញ្ចបជ់ុំពូកទីមយួបហើយ អបកបលតៀមខ្វួនជាបលរចកបុងការបឆវើយរុំណួ្របៅជុំពូកវយតសមវទីមយួ ។ 
ចូររ ុំលឹកបមបរៀនមុនៗ បនាធ បម់ក បធឝើតាមការកណ្នាុំកដលម្ចនបៅបលើលកោរចបមវើយ។ រូមបផញើលកោរចបមវើយបៅកាន់ 
អារយោឌ នរបរ់ការយិល័យចុោះប យ្ ោះរបរ់អបក។ 


