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ប ពវរថា 
 

 បតើអនកធ្លល បឆ់ងល់ថា ស្កុមជុំនុុំបកើតបចញមកពីណា វ នចាបប់ផឋើមយ៉ា ងដូចបមឋច បហើយវនឹងបៅជាយ៉ា ងណា 
បៅបពលខាងមុខ្កដរឬបទ? ស្បសិនបបើអនក នអានចុំណ្ងបជើងបមបរៀននានាបៅកនុងបសៀវបៅបនោះ អនកនឹងប ើញថាចបមលើយ 
បមបរៀនទុំងបនាោះនឹងបឆលើយចុំបពាោះសុំណួ្រដស៏ុំខានស់ឋីអុំពីស្កុមជុំនុុំមនិខាន ។ 
 
 ខ្ញុ ុំចងជ់ួយ អនក សិកាអុំពីចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្រទុំងបនោះ។ អនកមនិ នជួបខ្ញុ ុំបោយផ្ទទ ល់បទ ប៉ាុកនត ខ្ញុ ុំចងប់ធវើជាមតិតភកតិ
របស់អនក ស្ពមទុំងជាស្គបូបស្ងៀនរបស់អនក។ បៅបពលបយើងសិកាអុំពីអវីកដលស្ពោះគមពរី នសរបសរទកទ់ងបៅនឹងស្កុមជុំនុុំ 
ជាមយួគ្នន បនោះកដរ បយើងនឹងយល់កានក់តចាស់អុំពតីួនាទីរបស់បយើងបៅកនុងស្កុមជុំនុុំ។ ម្ចនទសសនៈបផសងៗគ្នន ជាបស្ចើនអុំពី
ស្កុមជុំនុុំ។ ទសសនៈមយួចុំនួន ជាទសសនៈស្តឹមស្តូវ ប៉ាុកនត ទសសនៈខ្លោះបទៀត ជាទសសនៈកកលងកាល យ។ បយើងនឹងប ើញអវី កដល
ស្ពោះគមពរីនិយយអុំពីទសសនៈទុំងបនោះ។ 
  
 មុខ្វជិាជ បនោះមនិស្គ្ននក់តស្ បអ់នកអុំពីស្កុមជុំនុុំប៉ាុបណាណ ោះបទ ប៉ាុកនត វកន៏ឹងជួយ អនកឱ្យដឹងពីរបបៀបកដលអនកអាចម្ចន
ស្បបយជនប៍កនថមសស្ម្ចបស់្ពោះស្គិសត និងស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះអងគ បៅបពលអនកអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ។ 
វធិីោស្តសតបបស្ងៀនខ្លួនឯងបៅបពលបចចុបបនន នឹងជួយ អនកបរៀនពីបគ្នលការណ៍្នានាយ៉ា ងងាយស្សួល បហើយចាប់បផឋើមអនុវតត
បគ្នលការណ៍្ទុំងបនាោះភាល មៗ។ សូមឱ្យស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធម្ចនស្ពោះបនទូលមកកានអ់នក បៅបពលអនកសិកា។ 
 

         Donald D. Smeeton 
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រមមវិធជីីវិតររិស្តបរសិ្ទ័ 
Christian Life Series 

 
 ស្កុមជុំនុុំ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កនុងកម្វធិីបបងកើតសិសស សស្ម្ចបអ់នកបទើបនឹងបជឿ។ កម្វធិី
ជីវតិស្គិសតបរស័ិទជាការសិកាបដើមបជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបស្មើនកនុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគជាមយួស្ពោះស្គិសត សិកាស្ពោះបនទូល
របស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់ សស្ម្ចបជ់ីវតិរបស់ពួកបគកាន់កតស្បបសើរជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិកាស្បធ្លនបទស្គិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបស្កាមសផទបរឿងចុំនួនស្ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចសនទនា និងងាយស្សួលអាន។  តារងខាងបស្កាម បកស្ោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិកាស្តូវ នបរៀបចុំ
សស្ម្ចបក់ម្វធិីជីវតិស្គិសតបរស័ិទ។ 

 វគ្គទី១ 
Unit One 

វគ្គទី២ 
Unit Two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្្ីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបស្ម្ចងការរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់- 

ជបស្មើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

ស្ពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបសិកាស្ពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

ស្ពោះបយស ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

ស្ពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន  ំ
The Church 

ស្កុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបស់ 

ស្គិសតបរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបស់ស្កុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទទ ល់ 
Personal Evangelism 

អនកបបស្មើពន័ធកិចចជា 

ស្គិសតបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័ធកិចចសនការបបស្ងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

ស្កមសីលធមត៌ាមស្ពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ 
Marriage and the Home 

ស្គិសតបរស័ិទបៅកនុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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ម នពពលអ្នរចាប់ពផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បសៀវបៅបនោះ ស្តូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននីមយួៗ ចាប់បផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាទ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាទ បជ់ាគបស្ម្ចងបមបរៀន ឬ  
គបស្ម្ចង សស្ម្ចបប់មបរៀន។ វជាកុំណ្ត់ស្តាពីអវីកដលអនកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាទ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គជឺាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអនកគួរកតអាចបធវើ បនាទ ប់ពីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អនកឱ្យបផ្ទត តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមបជីួយ អនកឱ្យសបស្មចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនសុំណួ្រ និងសកម្ភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតតន ៍ជាសញ្ញដ ស្ បឱ់្យអនកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផនកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អនក ឱ្យអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ។ អនកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបស្ចើនបៅកនុងបសៀវបៅរបស់អនក។ 
ស្បសិនបបើគ្្ននកកនលងទុំបនរស្គបស់្គ្នន ់បដើមបសីរបសរចបមលើយរបស់អនកបៅកនុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កនុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតស់្តាផ្ទទ ល់ខ្លួន កដលអនកអាចបស្បើបដើមបរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបស្កាយ។ 
 
 បស្កាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អនកអាចបផទៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកនុងកផនក សូមបផទៀងចបមលើយរបស់
អនក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អនក នសរបសរចបមលើយផ្ទទ ល់ខ្លួនរបស់អនករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអនកចងចាុំអវីកដលអនក នសិកាកានក់តស្បបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអនកបឆលើយមនិទន ់នស្តឹមស្តូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចនោះ អនកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាទ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បស្បើសុំណួ្រស្បបភទបផសងៗគ្នន ជាបស្ចើន។ បៅខាងបស្កាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនស្បបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
សុំណួ្រពហុបស្ជើសបរ ើស ចងឱ់្យអនកបស្ជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាត ចបមលើយកដលបគ នផតល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. ស្ពោះគមពរីម្ចនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។ កនុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អនក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដលបគ នបងាា ញ
 បៅខាងបស្កាម: 
១. ស្ពោះគមពរីម្ចនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/ស្តូវ ចងឱ់្យអនកបស្ជើសបរ ើសយកស្បបយគណាមយួកដលស្តមឹស្តវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើស្បបយគមយួណាកដលស្តឹមស្តូវ?  
 ក) ស្ពោះគមពរីម្ចន១២០កណ្ឍ ។ 
 ខ្) ស្ពោះគមពរី ជាស្ពោះរជោរសស្ម្ចបអ់នកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។ 
 គ) អនកនិពនធស្ពោះគមពរីទុំងអស់សរបសរជាភាោបហស្បឺ។ 
  ) ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ នបុំភលឱឺ្យកតងស្ពោះគមពរី។ 
 ស្បបយគ ខ្) និង  ) គឺស្តឹមស្តូវ។ អនកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមបបីងាា ញជបស្មើសរបស់អនកដូចអនក
 ប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអនកផគូផគងអវីកដលស្សបគ្នន  ដូចជាប្្ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអនកនិពនធ។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សស្ម្ចប់ប្្ោះអនកដឹកនាុំ (ខាងោត ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ (ខាង
បឆវង)។  

 …១….ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភនុំសីុសណ្     ១) ម៉ាូបស 
 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីស្ោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន ់   ២) យ៉ាូបសវ 
 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិស្កុងបយរខូី្   
 …១…. )  នរស់បៅកនុងដុំណាករ់បស់បសតចផ្ទបរ៉ាន 
 
 ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពមី៉ាូបស បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ)និយយអុំពីយ៉ាូបសវ ។ អនកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្
 ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអនកប ើញបៅខាងបលើ ។  
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលោង ត់បសងៀម និងបពលបវលបទៀងទត់សស្ម្ចបក់ារសិការបស់អនក។ វនឹងងាយស្សួលផចង់
អារម្ណ៍្ជាង ស្បសិនបបើការសិការបស់អនក ជាកផនកមយួសនទម្ចល ប់ស្បចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអនកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើកស្ពោះគមពរី ស្ពមទុំងម្ចនស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អនកកុំពុងកតសថិតបៅកនុងថាន កប់រៀនរបស់ស្ពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទធ។ ចូរ
ទូលសូមស្ពោះអម្ចច ស់ បដើមបជីួយ ឱ្យអនកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតតវ បៅកនុងជីវតិរបស់អនក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបស្ម្ចងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតតទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតតទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយង និងសរបសរកុំណ្ត់
ស្តាកដលអាចម្ចនស្បបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កនុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនស្បសិទធភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសុំណួ្រសិកា បៅកនុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបស្បើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតស់្តាផ្ទទ ល់ខ្លួន 
របស់អនកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមបអីនុវតតវ បៅកនុងការពិភាកាជាមយួស្គួោរ 
និងមតិតភក័តិ បៅកនុងការសិកាស្ពោះគមពរី ឬកនុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសស្មួល។  គ្្ននកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមបបីងខុំអនកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្្ីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អនកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ ស្កោសសុំណួ្រចបមលើយស្តូវ នោកស់ញ្ញដ
សម្ចគ ល់យ៉ា ងចាស់ សស្ម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយស្បុងស្បយត័ន។ អនកស្តូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើស្កោសចបមលើយរបស់អនកបៅកានស់្គូបបស្ងៀនរបស់អនកសស្ម្ចបក់ារកកតស្មូវ។ ស្បសិនបបើអនកមនិ នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) បទបនាោះ អនកបៅកតទទួល នផលស្បបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះស្តូវ នសរបសរបឡើង បដើមបឱី្យអនកអាចសិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតតនិយយថា ស្គូបបស្ងៀន
គឺបៅកនុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនត អនកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជាស្កុម ដូចជាស្កុមសិកាស្ពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា ស្កុមតាមផទោះ និងកម្វធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចស្តូវ នបស្បើបដើមបជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធ្លនសស្ម្ចប់
ពន័ធកិចចពនធនាគ្នរ កដូ៏ចជាស្កុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកម្វធិីបនោះផងកដរ។ អនកនឹងប ើញថា 
ទុំងម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តសតសនការសិកាលអស្បបសើរសស្ម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 ស្បសិនបបើអនកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អនកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់របស់អនកតាមរយៈសស្បសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបស្បើអាសយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) របស់អនក។ ស្បសិនបបើអនក
សិកាជាស្កុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យស្ កដថា អនកបធវើតាមបមបរៀនបកនថមកដលស្គូរបស់
អនក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត ស្កុមជុំនុុំរបស់អនកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបបល (Global University) 
បដើមបបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្តុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សស្ម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនថម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបស្តជាស្កុម ឬផ្ទទ ល់ខ្លួនម្ចន ក់ៗ  ម្ចនសស្ម្ចបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ ស្បសិនបបើអនកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អនកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបស្តពីស្គូកដលមកពោីកលវទិាល័យគលូបបល (Global University)  ន។ ស្បសិនបបើអនកសិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន អនក
អាចបផញើស្កោសការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអនក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់អនក។ 
ការយិល័យជាតិ និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបស្តតាមរយៈការយិល័យអនតរជាតិ 
ឬតាមរយៈ Gospel Publishing House កនុងសហរដឌអាបមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបសៀវបៅសស្ម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

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

សម្ចា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសស្ម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាកសត។ 

 សូមចូលបមើបលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សស្ម្ចបជ់ាធនធ្លនបកនថម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 បៅបពលអនកនិពនធ ឌូនាល ឌីន សី្តុន (Donald Dean Smeeton) ស្តូវ ននិកាយស្កុមជុំនុុំស្ពោះជាម្ចច ស់កតងតាុំងបៅ
ឆាន ុំ១៩៧៣ បលក នបបងកើតស្កុមជុំនុុំបពនទីកុសតកនុងចុំបណាមកងទព័បៅស្បបទសអាឡឺម៉ាង ់និង  នចាបប់ផឋើមកម្វធិ ី
ធីនឆាលបឡន កនុងស្បបទសកប លហសកិរចួបស្សចបៅបហើយ ។ បៅឆាន ុំ១៩៧៣ បលក នចាបប់ផឋើមបបស្ងៀនបៅមហា
វទិាល័យស្ពោះគមពរី Continental កនុងរជធ្លនីស្ សកសល កនុងស្បបទសកប លហសកិ បហើយបនតបបស្ងៀនបៅទីបនាោះរយៈបពល
ស្ ុំបនួឆាន ុំ។ បៅឆាន ុំ១៩៨២ បលក នចូលរមួជាបុគគលិករបស់ ICI បៅរជធ្លនីស្ សកសល កនុងស្បបទសកប លហសកិ។ 
 
 បលក នបស្តៀមខ្លួនតាមរយៈការសិកាជាបស្សច បដើមបសីរបសរអុំពីស្កុមជុំនុុំរបស់ស្ពោះបយស ូស្គិសត បលក នទទួល
សញ្ញដ បស្តបញ្ញដ បស្តកផនកវទិាោស្តសត និង បញ្ញដ បស្តកផនកមនុសសោស្តសត មុនបពលបញ្ចបអ់នុបណ្ឍិ តកផនកមនុសសោស្តសត
កិតតិយសកផនកស្បវតតិោស្តសតស្កុមជុំនុុំ និង ស្បវតតិោស្តសតសនទសសនៈរបស់ស្គិសតបរស័ិទបៅោលស្ពោះគមពរី Trinity Evangelical 

Divinity School ស្កុងបឌៀហវីល រដឌអុីលីណូ្ស។ បនាទ បម់កបលក នសិកាបៅ The Faculté de Théologie Protestante 

បៅោកលវទិាល័យ Strasbourg ស្បបទស រ ុំង បហើយថ្្ីៗបនោះ បលក នបញ្ចប់ថាន កប់ណ្ឍិ តបៅោកលវទិាល័យ 
Louvain បៅស្បបទសកបលសិុច។  
 

 សូមស្ពោះជាម្ចច ស់ស្បទនពរដល់អនក បៅបពលសិកាបសៀវបៅ ស្កុមជុំនុុំ ។ សូមបបើកចិតតរបស់អនក ចុំបពាោះបសចកតីពិត 
បៅកនុងស្ពោះបនទូលរបស់ស្ពោះជាម្ចច ស់។ 
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