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បុពវក្សថា 

 
 រពោះគមពរី គឺជារពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ កដលបង្ហា ញពីគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបម់នុសសរគប់ៗ
គ្នន ។ គបរមងកផនការ គឺសរមបក់ារបលោះ  ឬ ការសបស្តង្ហគ ោះរបស់បយើង បោយការទទួលរពោះបយស ូរគិសតជារពោះសបស្តង្ហគ ោះរបស់
បយើងផ្ទទ ល់។ បៅបពលកដលបយើងបជឿបលើរពោះអងគ ភាល មបនាោះបយើងនឹង នសបស្តង្ហគ ោះ។ 

 
 បៅបពលកដលបយើង នបរជើសបរ ើសបធវើតាមគបរមងកផនការរបស់រពោះជាមច ស់សរមបជ់ីវតិបយើង បនាោះបយើងមនិរតឹម
កតទទួលខុ្សរតូវយកតរមបត់ាមលកខណ្ៈរបស់រពោះរគិសតប៉ាុបណាណ ោះ គឺបយើងរតូវកចកចាយពីបសចកតីរសលញ់របស់រពោះរគិសត
ជាមយួនងឹអនកដសទកដរ បដើមបឱី្យជីវតិរបស់ពួកបគអាចផ្ទល ស់បតូរ ន។ បយើងអាចបុំបពញទុំនួលខុ្សរតូវរបស់បយើង បៅបពល
បឆលើយតបបៅនឹងរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ កដលសកមតងឱ្យប ើញពីរពោះជាមច ស់ដល់បយើង បៅបពលកដលបយើងសិការពោះគមពរី។ 

 
 ការសិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ទាមទារការយកចិតតទុកោករ់បស់បយើងខាល ុំង។ រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធបបរងៀន
បយើង ប៉ាុកនត បយើងរតូវកតអនុវតតតាមផងកដរ បហ្ើយរតូវរបុងរបយត័នកនុងការសិការពោះគមពរី បដើមបឱី្យយល់ពីអតថនយ័យ៉ា ងរជាល
បរៅរបស់រពោះគមពរី។ 

 
 មុខ្វជិាជ បនោះនឹងបង្ហា ញពីភាពពិតសុំខាន់ៗ អុំពីរពោះគមពរី បហ្ើយនឹងផតល់ឱ្យអនកនូវយុទធោស្តសតខ្លោះៗ បដើមបបីរៀបចុំ
ការសិការបស់អនក។ របសិនបបើគ្នម នគបរមងសកមមភាពបនាោះបទ វមនការលុំ កកនុងការោងសងផ់ទោះកាតប់ដរសុំបលៀក
បុំពាក ់ឬកប៏ញ្ចបក់ារសិកាពីោលបរៀន។ ប៉ាុកនត គបរមងសកមមភាពបធវើឱ្យកិចចការនីមយួៗមនការសបាយ និងមន
របបយជនយ៍៉ា ងបរចើនបទៀតផង។ យុទធោស្តសតថមីៗ សនការបបរងៀនបោយខ្លួនឯងបនោះ នឹងជួយ អនកឱ្យបរៀនបគ្នលការណ៍្កានក់ត
ង្ហយរសួល រពមទាុំងអាចអនុវតត នភាល មៗ។ 
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ក្សមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 របបៀបសិការពោះគមពីរ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កនុងកមមវធិបីបងកើតសិសស សរមបអ់នកបទើបនឹង
បជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសតបរស័ិទជាការសិកាបដើមបជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកនុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគជាមយួរពោះរគិសត 
សិការពោះបនទូលរបស់រពោះជាមច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបស់រពោះជាមច ស់ សរមប់ជីវតិរបស់ពួកបគកានក់តរបបសើរ
ជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផទបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមន
លកខណ្ៈជាកិចចសនទនា និងង្ហយរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចុំ
សរមបក់មមវធិីជីវតិរគិសតបរស័ិទ។ 

 
 វគ្គទី១ 

Unit One 
វគ្គទី២ 

Unit two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថមីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមងការរបស់រពោះជាមច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 
God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
Your Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How To Study Bible 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
Jonh’s Gospel 

ទទវវិទា 
Theology 

រពោះបយស ូជានរណា 
Who Jesus Is 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់ 
បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 

ររុមជំនុ ំ 
The Church 

រកុមជុំនុុំ  
The Church 

ការថាវ យបងគុំរបស់ 
រគិសតបរស័ិទ 
 Christian Worship 

ភារកិចចរបស់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ  
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទទ ល់ 
Personal Evangelism 

អនកបបរមើពន័ធកិចចជា 
រគិសតបរស័ិទ 
 Christian Workers 

ពន័ធកិចចសនការបបរងៀន 
The Teaching Ministry 

 

ររមសីលធម៌របស់ 
រគ្ិសតបរសិ័ទ  
Christain Ethics 

រកមសីលធមរ៌បស់ 
រពោះគមពរី  
Bible Ethics 

អាពាហ៍្ពិពាហ៍្ និងរគួោរ 
Marrige and Home 

រគិសតបរស័ិទបៅកនុងសហ្គមន៍ 
The Christian in the 

Community 
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មុនបពលអ្នក្សចាប់បផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាទ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មនចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាទ បជ់ា គបរមង សរមប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអនកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាទ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអនកគួរកតអាចបធវើ បនាទ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អនកឱ្យបផ្ទត តបៅបលើចុំណុ្ច
ដស៏ុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមបជីួយ អនកឱ្យសបរមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមនសុំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតតន ៍ ជាសញ្ញដ រ បឱ់្យអនកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហ្ើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផនកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អនក ឱ្យអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហ្ើយ។ អនកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបរចើនបៅកនុងបសៀវបៅរបស់អនក។ 
របសិនបបើគ្នម នកកនលងទុំបនររគបរ់គ្នន ់បដើមបសីរបសរចបមលើយរបស់អនកបៅកនុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទាុំងបនាោះបៅ
កនុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន កដលអនកអាចបរបើបដើមបរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អនកអាចបផទៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលមបៅកនុងកផនក សូមបផទៀងចបមលើយរបស់
អនក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូ្តដល់អនក នសរបសរចបមលើយផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអនកចងចាុំអវីកដលអនក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទាុំងឡាយ កដលអនកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចនោះ អនកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាទ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសុំណួ្ររបបភទបផសងៗគ្នន ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មនគុំរសូនរបបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
សុំណួ្រពហុ្បរជើសបរ ើស ចងឱ់្យអនកបរជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាត ចបមលើយកដលបគ នផតល់ឱ្យ។  
ឧទាហ្រណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមនសរបុទាុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កនុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អនក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដល នបង្ហា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមនសរបុទាុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអនកបរជើសបរ ើសយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហ្រណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីមន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរសរមបអ់នកបជឿបៅសពវសថងបនោះ។  
 គ) អនកនិពនធរពោះគមពរីទាុំងអស់ នសរបសរជាភាោបហ្របឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អនកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមបបីង្ហា ញជបរមើសរបស់អនក ដូចអនក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអនកផគូផគងអវីកដលរសបគ្នន  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអនកនិពនធ។ 
ឧទាហ្រណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរមបប់ ម្ ោះអនកដឹកនាុំ (ខាងោត ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ 
(ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភនុំសីុសណ្    ១) ម៉ាូបស 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបសវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នរស់បៅកនុងដុំណាករ់បស់បសតចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបស បហ្ើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបសវ ។ អនកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហ្ើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអនក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 

 
ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលោង តប់សងៀម និងបពលបវលបទៀងទាតស់រមបក់ារសិការបស់អនក។ វនឹងង្ហយរសួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អនក ជាកផនកមយួសនទមល ប់របចាុំសថងបនាោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអនកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធគង់
បៅជាមយួ បហ្ើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អនកកុំពុងកតសថិតបៅកនុងថាន កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ ចូរទូលសូម
រពោះអមច ស់ បដើមបជីួយ ឱ្យអនកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតតវ បៅកនុងជីវតិរបស់អនក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតតទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតតទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយង និងសរបសរកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កនុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមនរបសិទធភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសុំណួ្រសិកា បៅកនុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបរបើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន 
របស់អនកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហ្ើយ និងកសវងរកវធិីបដើមបអីនុវតតវ បៅកនុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិតភក័តិ បៅកនុងការសិការពោះគមពរី ឬកនុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  គ្នម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមបបីងខុំអនកឱ្យសិកាបមបរៀនថមីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អនកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោសសុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ញដ
សមគ ល់យ៉ា ងចាស់ សរមបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ន។ អនករតូវកត
បុំបពញ បហ្ើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អនកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អនកសរមបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអនកមនិ នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អនកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមបឱី្យអនកអាចសិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតតនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកនុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនត អនកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍្ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផទោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមបជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសរមប់ពន័ធកិចច
ពនធនាគ្នរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហ្គមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អនកនឹងប ើញថា ទាុំង
មតិកា ទាុំងវធិីោស្តសតសនការសិកាលអរបបសើរសរមបប់គ្នលបុំណ្ងទាុំងបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអនកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អនកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអស់របស់អនកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របស់អនក។ របសិនបបើអនកសិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អនកបធវើតាមបមបរៀនបកនថមកដលរគូរបស់អនក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់អនកអាចជាសដគូជាមយួនឹងសកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) 
បដើមបបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្តុ ោះបណាឋ លសិសសកថមបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សរមបព់ត័ម៌ន និងជុំនួយបកនថម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទទ ល់ខ្លួនមន ក់ៗ  មនសរមបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហ្រណ៍្ របសិនបបើអនកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អនកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអនកសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន អនកអាច
បផញើរកោសការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអនក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់អនក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនតរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

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

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

សមា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរមប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាកសត។ 

 

 សូមចូលបមើបលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សរមបជ់ាធនធានបកនថម។ 

 

អំពីអនរនិពនធ 

 បលកថូម៉ា ស ម៉ា ហ្វ័រ ីThomas Maphori ជារគូគង្ហវ លជនជាតិអារហិ្វកកដលបរជើសបរ ើសសិកា និងបធវើការបៅកនុង
របបទសរបស់បលកផ្ទទ ល់។ បលក នចូលបរៀនសកលវទិាល័យរពោះគមពរីបៅអាស្តហ្វិកកនុងទីរកុង Rustenburg សនរបបទស
អាស្តហ្វិកខាងតបងូ អស់រយៈបពលបីឆាន ុំ បហ្ើយ នបនតការសិកាបៅសកលវទិាល័យគលូបបល។ 
 
 បរៅពីការបបរងៀន និងបធវើជារគូគង្ហវ ល បលក ម៉ា ហ្វ័រ ី នបង្ហា ញពីការចាបអ់ារមមណ៍្ចុំបពាោះសហ្គមនរ៍បស់បលក 
បោយការបបរមើជាបលខាធិការគណ្ៈកមមការោលបរៀនអស់រយៈបពលពីរឆាន ុំ។ បលក និងភរយិរបស់បលក គឺបលករសី 
Matshediso មនកូនពីរនាក។់ 
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