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បុពវកថា 
 
 បតើអបកធ្លល បម់្ចនរំណួ្រអំពីអវីកដលរគិរថបររ័ិទបជឿកដរឬបទ? បតើមតិថភកិថរបរ់អបកធ្លល បរួ់រអំពីជំបនឿរបរ់អបក បហើយ
អបកមនិអាចបឆលើយនូវរំណួ្រទងំបនោះកដរឬបទ? របរិនបបើធ្លល បក់មន បរៀវបៅបនោះពិតជានឹងជួយ អបក។  បពលអបកបញ្ចប់ការ
រិកាបមបរៀនបនោះបហើយ អបកនឹងចងរ់កាទុកបរៀវបៅបនោះកបុងសដរបរ់អបក បដើមផបីធវើជាជំនួយបៅបពលណាម្ចនរំណួ្រមកកាន់
អបក។ 
 
 បរៀវបៅបនោះបបរងៀនបរចកថីពិតរំខាន់ៗ កបុងរពោះគមពរី។ បយើងបៅការបបរងៀនទងំបនោះថា បោលលទនិរគឹោះ។ អបកគួរកត
រិកាវ គឺមនិរោនក់តបដើមផបីឆលើយនូវរំណួ្រប៉ាុបណាត ោះបទ កតកប៏ដើមផដីឹងពីអវីកដលរពោះជាម្ចច រ់ម្ចនរពោះបនធូលអំពីបរឿងជាបរចើន
កដរ បរពាោះវអាចជាបរឿងរ៉ា វទកទ់ងនឹងជីវតិ ឬ ទកទ់ងនឹងការោល បរ់បរ់អបក និងមនុរសកដលអបកម្ចនឥទនិពលបលើ។ 
 
 ខ្គមពរីកដលអបករិកា និងចងចានំឹងជួយ អបកឱ្យលូតលរ់ខាងឯវញិ្ញដ ណ្។ អបកនឹងដឹងថា ការបនោះម្ចនតសមលកបុង
បពលថាវ យបងគំផ្ទធ ល់ខ្លួន កដូ៏ចជាកបុងការផាយដំណឹ្ងលអផ្ទធ ល់ខ្លួន រពមទងំកបុងបពលបបរងៀនរពោះគមពរីបៅកានអ់បកដសទកដរ។ 
ចំបណ្ោះដឹងខាងឯរពោះបនធូលកោងជំបនឿបឡើង។  
 
 វធិីោគរថកបបទំបនើបសនការបបរងៀនបោយខ្លួនឯង ជួយ អបកឱ្យរិកាបោលការណ៍្ នយ៉ា ង្យររួល និងអាច 
អនុវតថបោលការណ៍្ទងំបនោះ នយ៉ា ងឆាបរ់ហ័រ។ 
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កមមវិធីជីវិតរគិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 

 បយើងបជឿ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចំបណាមមុខ្វជិាជ ចំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតរិរសររម្ចបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិ
រគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរសឱ្យរកីចបរមើនកបុងទំនក់ទំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ រិការពោះបនធូលរបរ់
រពោះជាម្ចច រ់ និងយល់ដឹងអំពីបោលបំណ្ងរបរ់រពោះជាម្ចច រ់ ររម្ចបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគកានក់តរបបរើរជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិការបធ្លនបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចំនួនរ មំយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចនលកខណ្ៈ
ជាកិចចរនធន និង្យររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចរំរម្ចប់កមម
វធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 

 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 
 

ដំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជំនុ ំ
The Church 
 

ការថាវ យបងគំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជំនុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង រគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនយពលអ្នកចាប់យផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជំនួរឱ្យជំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទំពរ័រំខាន់ៗ ចំនួនពីរ។ 
បៅបនធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទំពរ័បនធ បជ់ា គបរម្ចង ររម្ចប ់
បមបរៀន។ វជាកំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរពំឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នអំពំីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចំណុ្ចដ៏
រំខាន់បំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចំណ្ងបជើងរង លំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរំណួ្រអំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុំរលំងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើោម នកកនលងទំបនររគបរ់ោន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទងំបនោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរីលឹំកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់ 
អបក។ រូមកុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាអំវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទងំឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទងំបនោះមនិ នបរៀបតាមលំោបលំ់បោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមលើយចំបពាោះរំណួ្របនធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគំរសូនរបបភទរំណួ្រទូបៅចំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរំណួ្រទងំបនោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
រំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទងំអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នប ា្ ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទងំអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
រំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ? 
 ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ ។ 
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររម្ចបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទងំអរ់ នររបររជាភាោបហរបឺ។ 
  ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ំវញិអកសរទងំពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបរមើររបរ់អបក ដូចកដល
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្ន ឬ កណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររម្ចបប់ ម្ ោះអបកដឹកន ំ(ខាងោថ ំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នអំពីអវីកដលោតប់ធវើ  
     (ខាងបឆវង)។ 

 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបរីុំសណ្ ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនជំនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់ ២) យ៉ាូបរវ 

 …៣….គ)  នបដើរជុំវញិរកុងបយរខូី្ 

 …៤…. )  នររ់បៅកបុងដំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអំពីយ៉ាូបរវ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទតរ់រម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹង្យររួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាសំថ្ងបនោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទងំម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយង និងររបររកំណ្ត់រតាកដលអាចម្ចន
របបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចំណុ្ចរំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របរ់អបកបៅបពលចា ំច។់  

៦. រូមគិតអំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និងមតិថ
ភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនោះបឡើយ។ 



11 
 

ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជពូំក។ រកោររំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រម្ចគ ល់យ៉ា ងចារ់ ររម្ចបជ់ំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្ន ំកដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបំបពញ
ការវយតសមលតាមជំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជជ ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ នងិកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទំនកទ់ំនង ឬជាធនធ្លនររម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទងំ
ម្ចតិកា ទងំវធិីោគរថសនការរិកាលអរបបរើរររម្ចបប់ោលបំណ្ងទងំបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបំបពញកិចចការទងំអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិល័យរកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបរ់អបក
 នោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជំនុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ររម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនររម្ចបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពរីកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជំពូក កដលអបក នបំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ 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 នររម្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទងំកាករត។ 

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

អំពីអនរនិពនធ 
 Ralph M. Riggs ជាម្ចប កក់បុងចំបណាមអបកបបងកើតនិកាយរកុមជំនុំរពោះជាម្ចច រ់ (Assemblies of God) និង នបធវើជា
អគគនយកពីឆាប ១ំ៩៥៣ ដល់ ១៩៥៩។ បលកបបរមើជារគូសនោលហវឹកហវឺនរពោះគមពរីបៅកប តកអ ល (Bethel Bible 

Training School) បៅវទិាោទ នរពោះគមពរីកណាថ ល (Central Bible Institute) និងបៅមហាវទិាល័យរពោះគមពរីបបថានី 
(Bethany Bible College)។ បលក ននិពននបរៀវបៅមយួចំនួន និងជាមនុរសរំខានម់្ចប កក់បុងការបបងកើតរកលវទិាល័យ
អីបវនកជល (Evangel University)។ 
 
 បលកររីបណ្ឍិ ត Judy Bartel Graner  នបបរមើជាបបរកជនកបុងរបបទរកូឡូមបបៀអរ់ជាបរចើនឆាប ។ំ បលកររី
 នររបររបរៀវបៅយ៉ា ងបរចើនររម្ចបក់ារបបរងៀនកបុងោលរពោះគមពរី។ 
 
 រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរអបក បពលអបករិកាមុខ្វជិាជ  បយើងបជឿ។ រូមបបើកដួងចិតថរបរ់អបកបដើមផទីទួលបរចកថីពិត
កបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
  

http://www.globaluniversity.edu/
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