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បុពវកថា 
 
 បតើបលកអបកធ្លល បឆ់ងល់អុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបជ់ីវតិរបរ់អបកជាអវីកដរឬបទ? របកហលជាអបកជាអបក 
បទើបនឹងបជឿ ឬករ៏បកហលអបកជារគិរថបររ័ិទបរចើនឆាប ុំកដរ។ ប៉ាុកនថ បៅបពលអបកបនថបដើរតាមរពោះអម្ចច រ់ អបកអាចនឹងម្ចន 
រុំណួ្រមយួចុំនួនបកើតបឡើងកបុងគុំនិតរបរ់អបក៖ 
 

ឥឡូវបនោះខញុ ុំជារគិរថបររ័ិទ បតើរពោះជាម្ចច រ់រពវរពោះហឫទយ័ឱ្យខញុ ុំបធវើអវីបនាធ ប?់ បតើរពោះអងគនឹងរ បខ់ញុ ុំអុំពីវ
យ៉ា ង ដូចបមឋចកដរ? បៅបពលខញុ ុំរកបឃើញអវីកដលរពោះអងគចងឱ់្យខញុ ុំបធវើ បធវើវបោយរបបៀបណា? បៅបពលទុកខ
លុំ ក និងបញ្ហា នានា បកើតបឡើង បតើការបនោះម្ចននយ័ថា ខញុ ុំខកខានកបុ ងគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ឬ? បតើ
អនាគតនឹងបៅជាយ៉ា ងណា? បតើរពោះអងគនឹងបង្ហា ញវដល់ខញុ ុំកដរឬបទ? បតើខញុ ុំគួរកតបឆលើយតបបៅនឹងអវីកដលរពោះ
អងគបបើករកមឋងយ៉ា ងដូចបមឋចកដរ? 

 
 មុខវជិាជ បនោះរតូវ នបរៀបចុំបឡើង បដើមផជីួយ អបកករវងរកចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្រទុំងបនោះ។ បៅបពលរិកាបមបរៀន
នីមយួៗ អបកនឹងរកបឃើញកានក់តបរចើនរឋីអុំពីគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ររម្ចបអ់បក និងរបបៀបកដលអបកអាចរបរមចចិតថ
បដើរតាមវ ន។ អបកនឹងរកបឃើញថា អបកកជ៏ាកផបកមយួបៅកបុងគបរម្ចងការរបរ់រពោះអងគរចួបររចបៅបហើយ។  
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ករមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់—ជបរមើររបរ់បងបអូ ន  ជាមុខវជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខវជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិី
បបងកើតរិរស ររម្ចបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនង
របរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបាលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ររម្ចប់
ជីវតិរបរ់ពួកបគកាន់កតរបបរើរជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិការបធ្លនបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខវជិាជ នីមយួៗម្ចនលកខ
ណ្ៈជាកិចចរនធនា និងង្ហយររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 
 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបរ់បងបអូន 

Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 

Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   

John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 
 

រពោះបយរ ូជានរណា 

Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  

Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខលួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិទទ 

Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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រុនម្ពលអ្នកចាប់ម្ផដើរ 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខសនបមបរៀននីមយួៗម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខលីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរម្ចង ររម្ចប ់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបាលបៅសនបមបរៀន។ បាលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបាលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបាលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ហដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើាម នកកនលងទុំបនររគបរ់ាន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខលួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់    
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខលួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលបឃើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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 រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខវជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗាប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
 រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។ 
 
 កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ) កដល នបង្ហា ញបៅខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
 រុំណួ្រ ខុរ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររម្ចបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរបឺ។  

ឃ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយគ ខ) និង ឃ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្ហា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នបឃើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបាប  ដូចជាបឈាម ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខររម្ចបប់ឈាម ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលាតប់ធវើ  
     (ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ហជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី   

 …១….ឃ)  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង ឃ) និយយអុំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរកតររបររបលខ ១ បៅពីមុខ 
ក) និង ឃ) បហើយររបររបលខ ២ បៅពីមុខ ខ) និង គ) ដូចអបក នបឃើញបៅខាងបលើ ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទតរ់រម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹងង្ហយររួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងម្ចនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខវជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបាលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខគមពរីបយង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលអាច
ម្ចនរបបយជន។៍ ខគមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខលួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ាម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខវជិាជ បនោះ អបកនឹងបឃើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ហដ
រម្ចគ ល់យ៉ា ងចារ់ ររម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខវជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវបោយខលួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខវជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខវជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធ្លនររម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននាារ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងបឃើញថា ទុំង
ម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តរថសនការរិកាលអរបបរើរររម្ចបប់ាលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខវជិាជ បនោះបោយខលួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបរ់អបក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបបល (Global Universtity) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ររម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ហដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខលួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនររម្ចបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខវជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 

ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ហដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យគលូបប (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខលួន អបកអាច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ហដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រម្ចា រ
រិកាបផសងៗកដលអាចរក នររម្ចបម់ុខវជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាករត។ 

 

 រូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org ររម្ចបជ់ាធនធ្លនបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
បលករគូ បជ ឡូបវល ហារ៉ាប់ (Reverend J. Lowell Harrup)  នបបរមើជារគូគង្ហវ លអរ់រយៈបពលជាបរចើនឆាប ុំបៅ 

អាឡិកានរទ (Alexandria) វបីអ (VA) រប ូរកហស  លរ៍ (Brussels) បិលហគីម (Belgium) បហើយនិងទីរកុង កានោ់ 
(Kansas) រដឌមហីស  រូ ី(Missouri) ។ បលក នទទួលរញ្ហដ បរតពីមហាវទិាល័យ ភាគអាបគបយ ៍(Southeastern) របរ់រកុម
ជុំនុុំរពោះជាម្ចច រ់បៅរកុងបលកកលនដ ៍រដឌហវល័ររោី។ 

 
បលករគូ ហារ៉ាប់ ម្ចនពន័នកិចចអធិបាយយ៉ា ងបរចើនកបុងជុំរុ ុំរគួោរ បៅកបុងការរបជុុំរបរ់រគគូង្ហវ ល និង កបុងរិកាខ

ោលអបកដឹកនាុំ។ បលកកប៏បរមើពន័នកិចចបៅកានយុ់វជនបៅវទិាល័យ និងោកលវទិាល័យ។បលកររបររមុខវជិាជ នូវ
គុំនិតរីុជបរៅកដលបលក នទទួលពីបទពិបោធនជ៍ាបរចើនឆាប ុំរបរ់បលកកបុងការរិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ និង
កបុងការផឋល់របឹកាដល់មនុរសកដលម្ចនអាយុ និងរបវតថិបផសងៗាប ។  

 
រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់បលកអបក បៅបពលអបកចាបប់ផឋើមរិកាគបរម្ចងការរបរ់រពោះជាម្ចច រ់—ជបរមើរ

របរ់បងបអូ ន រូមឱ្យអបក នបបើកចិតថបដើមផទីទួលយកបរចកឋីពិតពីរពោះបនធួលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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