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បុពវកថា 
 

 បៅបពលកដលអបកទូលរូមលពោះបយរ ូលគិរថឱ្របធឝើជាលពោះរបគ គ្ ោះរបរ់អបក លពឹតថិការណ៍្ដ៏អោច ររមយួ នបកើតបឡើ ង
លពោះអងគ ននាុំអបកបចញពីទីងងឹតមកកាន់ពនវឺ។ អុំបពើ បរបរ់អបកលតូវ នបលើកកលងបោរឱ្របហើយអបក នមកចូលរមួ
កបុងលគួោររបរ់លពោះជាមាច រ់។ អបក នទទួលជីវតិថ្យី។ បរៀវបៅបនោះ ររបររអុំពីជីវតិថ្យីបនាោះកដលអបក នទទួលបោយោរ
អឝីកដលលពោះបយរ ូ នបធឝើចុំបពាោះអបក។   

  ជីវតិថ្យីរបរ់អបកជាលពោះអុំបណាយោនផ្ទធ ល់មកពីលពោះបិតារបរ់អបកបៅោទ នបរមរុខ្។ ជីវតិថ្យីបនោះនឹងរទិតបៅ
ជាមយួអបកជាបរៀងរហូត! បោោះបីជីវតិបនោះមកពីលពោះជាមាច រ់កដលគង់បៅោទ នបរមរុខ្ក៏បោយ ក៏អបកអាចចាប់បផឋើមររ់បៅ
តាមជីវតិថ្យីបនាោះបៅបលើកផនដីបៅបពលឥឡូវបនោះ នកដរ។ ឫោន នុភាពរបរ់លពោះជាមាច រ់នឹងផ្ទវ រ់កលបអបកបនថិចមឋងៗរហូត
ដល់អបកមានលកខណ្ៈដូចលពោះអងគ។ ចរតិ និងទមាវ ប់ចារ់របរ់អបកនឹងរោត់ ត់បៅ បៅបពលអបកោឋ ប់ប គ្ ប់លពោះអងគ។ 
ខ្នប តគុំរថូ្យីកដលលអលបបរើរនឹងកបកើតបឡើងជាមនិខ្នន ។ 

 បតើអឝីៗោុំងអរ់បនោះនឹងបកើតបឡើងយ៉ា ងដូចបមឋច? បតើអបកនឹងគិតយ៉ា ងបម៉ាច បោយោរឥឡូវបនោះ អបកកាវ យជាកមយរិទន
របរ់លពោះជាមាច រ់? បតើនឹងមានអឝីខុ្រកបវក? បតើលពោះបិតារបរ់អបកបៅោទ នបរមរុខ្រពឝលពោះហឫទ័យឱ្រអបកររ់បៅយ៉ា ង
ដូចបមថច? បតើលពោះអងគល ប់អបកយ៉ា ងណាពីអឝីកដលលពោះអងគរពឝលពោះហឫទ័យចង់ឱ្រអបកបធឝើ ? បតើលពោះអងគលបោនជុំនួយលបបភទ
ណាខ្វោះដល់អបក? មុខ្វជិាជ បនោះលតូវ នររបររបឡើងបដើមផបីឆវើយរុំណួ្រោុំងបនោះ។ អបកនឹងរកប ើញបរចកឋីពិតដ៏រុំខ្នន់អុំពី
ជីវតិថ្យីកដលលពោះជាមាច រ់ នលបោនដល់អបកមនិខ្នន ។ 
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កមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ជីវតិថ្យរីបរ់អបកបអូ ន ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមយវធិីបបងកើតរិរស រលមាប់អបកបទើបនឹងបជឿ។  

កមយវធិីជីវតិលគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្ររកីចបលមើនកបុងទុំនាក់ទុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួលពោះលគិរថ រិកា
លពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់លពោះជាមាច រ់ រលមាប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកាន់កតលបបរើរ
ជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិកាលបធានបទលគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបលកាមសផធបរឿងចុំនួនល ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមាន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និង្យលរួលអាន។ តារងខ្នងបលកាមបកលោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិកាលតូវ នបរៀបចុំ
រលមាប់កមយវធិីជីវតិលគិរថបររ័ិទ។ 
 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្យីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបលមាងការរបរ់លពោះជាមាច រ់- 

ជបលមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

លពោះគមភរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិកាលពោះគមភរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន 
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 

 

លពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

លពោះដ៏ជួយ ការពាររបរ់ 

បងបអូន 
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

លកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាឝ យបងគុំរបរ់ 

លគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់លកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពឝផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្វួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបលមើព័ននកិចចជា 

លគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ព័ននកិចចសនការបបលងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

លកមរីលធម៌តាម 

លពោះគមភរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍និងលគួោរ 
Marriage and the Home 

លគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន ៍

The Christian in the
Community 
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មុនពពលអនកចាប់ពផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ 
  
 បរៀវបៅបនោះ លតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្រជុំពូក។ បមបរៀននីមយួ  ៗចាប់បផឋើមបោយទុំព័ររុំខ្នន់ៗចុំនួនពីរ។ 

បៅបនាធ ប់ពីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗមានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្វីសនបមបរៀន។ បៅទុំព័របនាធ ប់ជា គបលមាង រលមាប ់

បមបរៀន។ វជាកុំណ្ត់លតាពីអឝីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 

 បនាធ ប់មកបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតអាចបធឝើ បនាធ ប់ពីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប់។ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្របផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដ៏រុំខ្នន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 

 

 បដើមផជីួយ អបកឱ្ររបលមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមយភាព។ ចុំណ្ងបជើងរងលុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ ល ប់ឱ្រអបកបឆវើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀនកដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមវើយនឹងជួយ អបក ឱ្រអនុវតថនូវអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆវើយរុំណួ្រភាគបលចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
លបរិនបបើោយ នកកនវងទុំបនរលគប់លោន ់បដើមផរីរបររចបមវើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមវើយោុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកត់លតាផ្ទធ ល់ខ្វួន កដលអបកអាចបលបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបលកាយ។ 

 

 បលកាយពីបឆវើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមវើយបៅចុងបញ្ចប់សនបមបរៀន កដលមាបៅកបុងកផបករូមបផធៀងចបមវើយរបរ់ 
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមវើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមវើយផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធឝើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្រអបកចងចាុំអឝីកដលអបក នរិកាកាន់កតលបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមវើយោុំងឡាយ កដលអបកបឆវើយមនិោន់ នលតឹមលតូវ។ 

ចបមវើយោុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោប់លុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមវើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ ល្ើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បលបើរុំណួ្រលបបភទបផសងៗោប ជាបលចើន។ បៅខ្នងបលកាមបនោះ មានគុំរសូនលបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបីនិង
របបៀបសនការបឆវើយរុំណួ្រោុំងបនាោះ។ 

 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 

រុំណួ្រពហុបលជើរបរ ើរចង់ឱ្រអបកបលជើរបរ ើរចបមវើយមយួ ពីបណាថ ចបមវើយកដលបគ នផថល់ឱ្រ។  

ឧោហរណ៍្ 

១. លពោះគមភរីមានររបុោុំងអរ់ 

 ក) ១០០កណ្ឍ  ។ 

 ខ្) ៦៦កណ្ឍ  ។  

 គ) ២៧កណ្ឍ  ។  

 ចបមវើយលតឹមលតូវគ ឺខ្)៦៦កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរក៍រិការបរ់អបក ចូរគូររងឝង់បលើ ខ្) កដល នប ា្ ញបៅ 

           ខ្នងបលកាម៖ 

 

១. លពោះគមភរីមានររបុោុំងអរ់ 

 ក) ១០០កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។  

 គ) ២៧កណ្ឍ ។  

 

សំណួរខុស/រតូវ 
រុំណួ្រខុ្រ/លតូវ ចង់ឱ្រអបកបលជើរបរ ើរយកលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។  

ឧោហរណ៏្ 

២. បតើលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ?  

ក) លពោះគមភរីមាន ១២០ កណ្ឍ ។ 

ខ្) លពោះគមភរីជាលពោះរជោររលមាប់អបកបជឿបៅរពឝសថ្ងបនោះ។ 
គ) អបកនិពននលពោះគមភរីោុំងអរ់ នររបររជាភាោបហលបឺ។ 

 ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន នបុំភវឱឺ្រកតងលពោះគមភរី។ 

 លបបយគ ខ្) និង  ) លតឹមលតូវ។ អបកគួរកតគូររងឝង់ជុុំវញិអកសរោុំងពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបលមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខ្នងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 

រុំណួ្រផគូផគងចង់ឱ្រអបកផគូផគងអឝីកដលលរបោប  ដូចជាប យ្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមភរីជាមយួអបកនិពនន។ 

ឧោហរណ៍្ 

៣. ចូរររបររបលខ្រលមាប់ប យ្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខ្នងោថ ុំ) បៅខ្នងមុខ្ឃ្លវ នីមយួ  ៗកដលពណ៌្នាអុំពីអឝីកដលោត់បធឝើ 
(ខ្នងបឆឝង)។  

 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្ ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីលោកអលឆវងកាត់ទបនវយរ័ោន់ ២) យ៉ាូបរឝ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិលកុងបយរខូី្ 

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាក់របរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លវ  ក) និង  ) និយយអុំពមី៉ាូបរ បហើយឃ្លវ  ខ្) និង គ) និយយអុំពយី៉ាូបរឝ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 

 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខ្នងបលើ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង ត់បរងៀម និងបពលបវលបទៀងោត់រលមាប់ការរិការបរ់អបក។ វនឹង្យលរួលផចង់
អារមយណ៍្ជាង លបរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទមាវ ប់លបចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួ  ៗបោយបបើកលពោះគមភរី លពមោុំងមានលពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប ក់បរៀនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដ៏វរុិទន។ ចូរទូលរូម
លពោះអមាច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្រអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបលមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក់។ 

 

៤. រូមចាប់បផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក់។ រូមបមើលខ្គមភរីបយង និងររបររកុំណ្ត់លតាកដលអាច
មានលបបយជន៍។ ខ្គមភរីជួយ បធឝើឱ្រចុំណុ្ចរុំខ្នន់កបុងបមបរៀនបនោះកាន់កតមានលបរិទនភាព។ 

  

៥. ចូរបឆវើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាវ ោះកដល នោក់ជូន។ រូមបលបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកត់លតាផ្ទធ ល់ខ្វួន 

របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច់។ 

  

៦. រូមគិតអុំពីអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករឝងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួលគួោរ និង
មតិថភ័កថ ិបៅកបុងការរិកាលពោះគមភរី ឬ កបុងឱ្ការណាមយួ។ 

 

៧. រូមបរៀនតាមរលមួល។  ោយ នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្ររិកាបមបរៀនថ្យីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពូរ  

 បៅចុងបញ្ចប់សនមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមវតាមជុំពូក។   លកោររុំណួ្រចបមវើយ  លតូវ នោក់រញ្ញដ
រមាគ ល់យ៉ា ងចារ់ រលមាប់ជុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធឝើតាមការកណ្នាុំ កដល នោក់ជូនបោយលបុងលបយត័ប។ អបកលតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើលកោរចបមវើយរបរ់អបក បៅកាន់លគូបបលងៀនរបរ់អបករលមាប់ការកកតលមូវ។ លបរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគវូបបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលលបបយជន៍តាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមវតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 

 មុខ្វជិាជ បនោះលតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្រអបកអាចរិកាវបោយខ្វួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា លគូបបលងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកក៏អាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជាលកុម ដូចជាលកុមរិកាលពោះគមភរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា លកុមតាមផធោះ និងកមយវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចលតូវ នបលបើបដើមផជីាការទុំនាក់ទុំនង ឬ ជាធនធានរលមាប់ព័ននកិចច
ពនននាោរ ក៏ដូចជាលកុមជនជាតិភាគតិច  ឬ រហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមយវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ោុំង
មាតិកា ោុំងវធិីោគរថសនការរិកាលអលបបរើររលមាប់បោលបុំណ្ងោុំងបនោះ ។ 

 

 លបរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្វួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការោុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសលបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភវចបលបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគវូបបល  (Global University) របរ់អបក។ លបរិនបបើអបក
រិកាជាលកុម ឬ តាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសរូមឱ្រល កដថា អបកបធឝើតាមបមបរៀនបកនទមកដលលគូរបរ់
អបក នោក់ឱ្រ។  

 

 បលើរពីបនោះបៅបទៀត លកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគវូបបល  (Global University) 

បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។  រូមចូលបមើលបគហទុំព័រ www.globaluniversity.edu 

រលមាប់ព័ត៌មាន និងជុំនួយបកនទម។ 

 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបលតជាលកុម ឬ ផ្ទធ ល់ខ្វួនមាប ក់  ៗមានរលមាប់រិរសកដល នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជ័យ។ 
ឧោហរណ៍្ លបរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាត ិឬ មជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល
វញិ្ញដ បនបលតពីលគូកដលមកពីរកលវទិាល័យគវូបបល  (Global University)  ន។ លបរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្វួន អបក
អាចបផញើលកោរការវយតសមវតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចប់បៅកាន់ការយិល័យតាមតុំបន់របរ់អបក។ ការយិល័យ
ជាតិ និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបលតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាត ិឬ តាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 

 បញ្ជ ីបរៀវបៅរលមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 
រមាម ររិកាបផសងៗកដលអាចរក នរលមាប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លោុំងកាករត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំព័រ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org រលមាប់ជាធនធានបកនទម។ 

 

អំពីអនរនិពនធ 

 Louise Jeter Walker  នបធឝើការអរ់មយួជីវតិ បដើមផជីួយ ឱ្រមនុរសយល់ដឹង អុំពីបរចកឋីពិតរបរ់លគិរថបររ័ិទ។ 
បលកលរីទទួល ន BA និង MA កផបកអប់រ ុំលគិរថបររ័ិទ និងលតូវ នកតងតាុំងជាលគូគ ឝ្ លរបរ់និកាយលកុមជុំនុុំ
លពោះជាមាច រ់ (Assemblies of God) (រហរដឌអាបមរកិ)។ បរៀវបៅ និងឯកោររបរ់បលកលរី ឆវុោះបញ្ញច ុំងអុំពីបទពិបោធ
៦២ឆាប ុំ បធឝើជាបបរកជនបៅលបបទរបពរ ៉ា ូគុយ  អាបមរកិកណាឋ ល ឥណាឍ ភាគខ្នងលិច និងកបលរិុច។ 
  
 រូមលពោះជាមាច រ់លបោនពរដល់អបក បៅបពលកដលអបកចាប់បផឋើមរិកាបរៀវបៅជីវតិថ្យីរបរ់បងបអូ ន។ រូមឱ្រអបក
បបើកចិតថចុំបពាោះបរចកឋីពិត បៅកបុងលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាមាច រ់ ។ 
  

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/

