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បុពវកថា 
 

 រពោះគមពរីដវ៏សុិទនជាបសៀវបៅកដលបគ នទិញោចប់គបៅកបុងរបវតថោិស្រសថ។ ប៉ាុកនថ ការអានរពោះគមពរីជាបលើកដំបូង គឺ
បលើសលបណ់ាស់បហើយ។ បតើអបកចាបប់ផថើមបៅកកនលងណា? បសៀវបៅបនោះរតូវ នសរបសរ បដើមផជីួយ អបកបរៀនពីរបបៀបបរបើ
រ ស់រពោះគមពរីរបស់អបក។ អបកនឹងរកប ើញកថ្មបទៀតថា ពីមូលបហតុកដលបគសរបសររពោះគមពរីបឡើង បហើយពីរបបៀបណា
កដលបគសរបសររពោះគមពរី។ 
 
 អបកបជឿ បជឿថា រពោះគមពរីជារពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ បហើយបជឿថា រពោះគមពរីជារពោះរជោរផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់ 
រពោះជាម្ចច ស់សរម្ចបព់ួកបគ។ ការអានរពោះគមពរីបទៀងទាតអ់ាចបលើកទឹកចិតថអបកកបុងជំបនឿរបស់អបក បហើយនឹងជួយ អបកឲ្យ 
កាល យជារគិសថបរស័ិទរងឹម្ច។ំ អបកនិពននទំនុកតបមកើង នម្ចនរបោសនថ៍ា «រពោះបនធូលរបស់រពោះអងគជាចបងកៀងបំភលជឺំហាន 
ទូលបងគំ និងជាពនលឺបំភលផឺលូវរបស់ទូលបងគំ។» (ទំនុកតបមកើង ១១៩: ១០៥) 
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កម្មវិធជីីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 រពោះគមពីររបស់អបកបអូ ន  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចំបណាមមុខ្វជិាជ ចំនួន១៨ កបុងកមមវធិបីបងកើតសិសស សរម្ចបអ់បកបទើបនឹង
បជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសថបរស័ិទជាការសិកាបដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទំនកទ់ំនងរបស់ពួកបគជាមយួរពោះរគិសថ 
សិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងយល់ដឹងអំពីបោលបំណ្ងរបស់រពោះជាម្ចច ស់ សរម្ចប់ជីវតិរបស់ពួកបគកានក់តរបបសើរ
ជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចំនួនរ មំយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចសនធន និងងាយរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចំ
សរម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិសថបរស័ិទ។ 

 

 វគ្គទ១ី 
Unit One 

វគ្គទី២ 
Unit Two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរម្ចងការរបស់រពោះជាម្ចច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយស ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់ 

បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជំនុ ំ
The Church 
 

ការថាវ យបងគំរបស់ 

រគិសថបរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបស់រកុមជំនុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមសីលធមត៌ាម 

រពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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ម្ុនពពលអ្នកចាប់ពផដើម្ 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជំនួសឱ្យជំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទំពរ័សំខាន់ៗ ចំនួនពីរ។ 
បៅបនធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទំពរ័បនធ បជ់ា គបរម្ចង សរម្ចប ់ 
បមបរៀន។ វាជាកំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរពំឹងនឹងសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នអំពំីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចំណុ្ចដ ៏
សំខាន់បំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យសបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនសំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចំណ្ងបជើងរង លំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយសំណួ្រអំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុំរលំងកផបកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយសំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបសៀវបៅរបស់អបក។ 
របសិនបបើោម នកកនលងទំបនររគបរ់ោន ់បដើមផសីរបសរចបមលើយរបស់អបកបៅកបុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទាងំបនោះបៅ
កបុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរីលឹំកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយសំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក សូមបផធៀងចបមលើយរបស់
អបក។ សូមកុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នសរបសរចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាអំវីកដលអបក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទាងំឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាងំបនោះមនិ នបរៀបតាមលំោបលំ់បោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចំបពាោះសំណួ្របនធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគំរសូនរបបភទសំណួ្រទូបៅចំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសំណួ្រទាងំបនោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើសទរ ើស 
សំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនសរបុទាងំអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អបក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនសរបុទាងំអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
សំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសយករបបោគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើរបបោគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ ។ 
ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរសរម្ចបអ់បកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។ 
គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទាងំអស់ នសរបសរជាភាោបហរបឺ។ 
 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នបំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 

 របបោគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ំវញិអកសរទាងំពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបរមើសរបស់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរសបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្ន ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរម្ចបប់ ម្ ោះអបកដឹកន ំ(ខាងោថ ំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នអំពីអវីកដលោតប់ធវើ      
     (ខាងបឆវង)។  
 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបសីុំសណ្ ១) ម៉ាូបស 

 …២….ខ្)  នដឹកនជំនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់ ២) យ៉ាូបសវ 

 …២….គ)  នបដើរជុំវញិរកុងបយរខូី្ 

 …១…. )  នរស់បៅកបុងដំណាករ់បស់បសថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លល  ក) និង  ) និោយអំពីម៉ាូបស បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និោយអំពីយ៉ាូបសវ។ អបកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 

 ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលោង តប់សងៀម និងបពលបវោបទៀងទាតស់រម្ចបក់ារសិការបស់អបក។ វានឹងងាយរសួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាសំថ្ងបនោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាងំម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកំពុងកតសទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
រពោះអម្ចច ស់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបោង និងសរបសរកំណ្ត់រតាកដលអាច
ម្ចនរបបោជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចំណុ្ចសំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបសិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសំណួ្រសិកា បៅកបុងចបនល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបរបើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របស់អបកបៅបពលចា ំច។់  

៦. សូមគិតអំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខំអបកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្មីបនោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជពូំក។ រកោសសំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ញដ
សម្ចគ ល់ោ៉ា ងចាស់ សរម្ចបជ់ំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្ន ំកដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បំបពញ បហើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អបកសរម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអបកមនិ នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបោជនត៍ាមរយៈការបំបពញ
ការវាយតសមលតាមជំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិោយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទំនកទ់ំនង ឬជាធនធានសរម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទាងំ
ម្ចតិកា ទាងំវធិីោស្រសថសនការសិកាលអរបបសើរសរម្ចបប់ោលបំណ្ងទាងំបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអបកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបំបពញកិចចការទាងំអស់របស់អបកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការោិល័យោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របស់អបក។ របសិនបបើអបក
សិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់
អបក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជំនុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សរម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនសរម្ចបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ របសិនបបើអបកកំពុងសិកាតាមរយៈការោិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពរីគូកដលមកពីសកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោសការវាយតសមលតាមជំពូក កដលអបក នបំបពញចបប់ៅកានក់ារោិល័យតាមតំបនរ់បស់អបក។ ការោិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការោិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

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

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 

សម្ចា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាងំកាកសត។ 

 

 សូមចូលបមើបលបគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សរម្ចបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ  
 អបករគូ Louise Jeter Walker  នជួយ មនុសសឱ្យយល់ដឹងអំពីរគសិថបរស័ិទដព៏ិតបពញមយួជីវតិរបស់បោករសី។ 
បោករសី ទទួល នបរញិ្ញដ បរត និងអនុបណ្ឍិ តកផបកអបរ់រំគិសថបរស័ិទ និងរតូវ នកតងតាងំជារគគូងាវ លរកបខ្ណ្ឍ  
សននិកាយ រកុមជំនុរំពោះជាម្ចច ស់ (សហរដឌអាបមរកិ) ។ បសៀវបៅ និងឯកោររបស់បោករសីឆលុោះបញ្ញច ំង អំពីបទពិបោធ៦២
ឆាប បំធវើជា បបសកជនបៅរបបទសបពរ ៉ា ូគុយ  អាបមរកិកណាឋ ល ឥណាឍ ភាគខាងលិច និង កបលសិុច។ បោករសី ន
សរបសរ បសៀវបៅចំនួន ១៤កាល និងឯកោរបផសងបទៀតសរម្ចបក់ារផាយដំណឹ្ងលអ និងការអបរ់សំរម្ចបរ់គិសថបរស័ិទ។ 
 
 បុគគលិកសនសកលវទិាល័យគលូបល  នបធវើការជាមយួអបកនិពននបដើមផអីភវិឌណបសៀវបៅបនោះ បហើយបរបើរទីសថីកបបទំបនើប
ចំបពាោះការសិកាបោយខ្លួនឯង។ វាជាការរតាស់បៅមយួបដើមផសិីកានូវបសៀវបៅកដលសំខាន់ជាងបគគឺរពោះគមពរីរបស់បង 
បអូន។ 
 
 សូមរពោះជាម្ចច ស់របទានពរដល់អបក បៅបពលអបកចាបប់ផឋើមសិកាបសៀវបៅ រពោះគមពីររបស់បងបអូ ន។  សូមឱ្យអបក
បបើកចិតថ ចំបពាោះបសចកឋីពិតបៅកបុងរពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ ។ 
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