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បុពវកថា 
 

 បតើអបកធ្លវ បឆ់ងល់ថា បហតុអឝី នជាម្ចនលកុមជុំនុុំ? បតើអឝីជាអតទនយ័ពិតល កដរបរ់ពិធីលជមុជទឹក ពិធីបលៀងលពោះ 
អម្ចច រ់ និងពិធីថាឝ យកូន? ឬ លបកហលជាអបកធ្លវ បឮ់នរណាម្ចប ករួ់រថា «បតើខ្ញុ ុំលតូវការបៅលពោះវហិារកដរឬបទ? បហតុអឝី នជា 
ខ្ញុ ុំមនិអាចថាឝ យបងគុំលពោះជាម្ចច រ់បៅកបុងកកនវងធមយជាតិ ឬ បៅកបុងផធោះរបរ់ខ្ញុ ុំ ន?» បតើអបកនឹងបឆវើយយ ងដូចបមថច? 
 
 បទាោះបីអបកចូលរមួកបុងលកុមជុំនុុំបទៀងទាត ់ឬមនិបទៀងទាតក់ប៏ោយ មុខ្វជិាជ បនោះនឹងបធឝើឱ្រអបកចាបអ់ារមយណ៍្។ បយើង 
នឹងបធឝើតាមបទពិបោធនរ៍បរ់នាងម្ច រជីាអបកបជឿថយី និងគូរដណ្ថឹ ងរបរ់នាងគឺ បលកធីម ូបថ។ បលកធីម ូបថ ជារម្ចជិក 
លកុមជុំនុុំម្ចប ក ់ នចាបអ់ារមយណ៍្បលើអឝីៗកដលទាកទ់ងខាងឯវញិ្ញដ ណ្ បលពាោះកតរុំណួ្រមយួចុំនួនរបរ់នាងម្ច រ។ី  
 
  លទឹរថីកបបទុំបនើបសនការរិកាបោយខ្វួនឯង នឹងជួយ អបកឱ្របរៀនយ ងងាយលរួល។ បពលអបកយល់បលចើនពីភារកិចច 
របរ់លកុមជុំនុុំរចួបហើយ អបកអាចចូលរមួកានក់តរកមយ។ បនាធ បម់ក អបកមនិលតឹមកតទទួល នលពោះពរបកនទមបទៀតបនាោះបទ 
កតកប៏ធឝើជាលពោះពរកានក់តបលចើនដល់អបកដសទកដរ។ 
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កមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
ភារកិចចរបរ់លកុមជុំនុុំ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមយវធិបីបងកើតរិរស រលម្ចប់អបកបទើបនឹង

បជឿ។ កមយវធិជីីវតិលគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរស ឱ្ររកីចបលមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួលពោះលគិរថ 
រិកាលពោះបនធូលរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបគ្នលបុំណ្ងរបរ់លពោះជាម្ចច រ់ រលម្ចប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកានក់ត 

លបបរើរជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិកាលបធ្លនបទលគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបលកាមសផធបរឿងចុំនួនល ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និងងាយលរួលអាន។ តារងខាងបលកាម បកលោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិកាលតូវ នបរៀបចុំ
រលម្ចបក់មយវធិីជីវតិលគិរថបររ័ិទ។ 

 

 
វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថយីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបលម្ចងការរបរ់លពោះជាម្ចច រ់- 

ជបលមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

លពោះគមភរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិកាលពោះគមភរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ ូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

លពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

លពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

លកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាឝ យបងគុំរបរ់ 

លគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់លកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពឝផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្វួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបលមើពន័នកិចចជា 

លគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបលងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

លកមរីលធមត៌ាមលពោះគមភរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងលគួោរ 
Marriage and the Home 

លគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនពពលអ្នកចាប់ពផដើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ លតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្រជុំពូក។ បមបរៀននីមយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្វីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបលម្ចង រលម្ចប ់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តល់តាពីអឝីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 

 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអឝីកដលអបកគួរកតអាចបធឝើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្របផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដរ៏ុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 

 បដើមផជីួយ អបកឱ្ររបលមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរុំណួ្រ និងរកមយភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ ល បឱ់្រអបកបឆវើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមវើយនឹងជួយ អបក ឱ្រអនុវតថនូវអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆវើយរុំណួ្រភាគបលចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
លបរិនបបើគ្នយ នកកនវងទុំបនរលគបល់គ្នន ់បដើមផរីរបររចបមវើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមវើយទាុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតល់តាផ្ទធ ល់ខ្វួន កដលអបកអាចបលបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបលកាយ។ 

 បលកាយពីបឆវើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមវើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមវើយរបរ់
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមវើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមវើយផ្ទធ ល់ខ្វួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធឝើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្រអបកចងចាុំអឝីកដលអបក នរិកាកានក់តលបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមវើយទាុំងឡាយ កដលអបកបឆវើយមនិទាន ់នលតឹមលតូវ។ 
ចបមវើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមវើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បលបើរុំណួ្រលបបភទបផសងៗគ្នប ជាបលចើន។ បៅខាងបលកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនលបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆវើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបលជើរបរ ើរ ចងឱ់្រអបកបលជើរបរ ើរចបមវើយមយួពីបណាថ ចបមវើយកដលបគ នផថល់ឱ្រ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. លពោះគមភរីម្ចនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមវើយលតឹមលតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងឝងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញ 
 បៅខាងបលកាម៖ 
១. លពោះគមភរីម្ចនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/លតូវ ចងឱ់្រអបកបលជើរបរ ើរយកលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើលបបយគណាកដលលតឹមលតូវ?  

ក) លពោះគមភរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) លពោះគមភរីជាលពោះរជោររលម្ចបអ់បកបជឿបៅរពឝសថងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននលពោះគមភរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាោបហលបឺ។  

 ) លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភវឱឺ្រកតងលពោះគមភរី។  
លបបយគ ខ្) និង  ) លតឹមលតូវ។ អបកគួរកតគូររងឝងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបលមើររបរ់អបក ដូចអបក
 នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្រអបកផគូផគងអឝីកដលលរបគ្នប  ដូចជាប យ្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមភរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្រលម្ចបប់ យ្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លវ នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអឝីកដលគ្នតប់ធឝើ 
(ខាងបឆឝង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម ូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីលោកអលឆវងកាតទ់បនវយរ័ោន់  ២) យ ូបរឝ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិលកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ ន 

ឃ្លវ  ក) និង  ) និយយអុំពីម ូបរ បហើយឃ្លវ  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ ូបរឝ ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពី 
មុខ្ ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទាតរ់លម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹងងាយលរួលផចង ់
    អារមយណ៍្ជាង លបរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចវ បល់បចាុំសថងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើកលពោះគមភរី លពមទាុំងម្ចនលពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន 
  គងប់ៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់លពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរ
ទូលរូមលពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្រអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបលម្ចងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមភរីបយង និងររបររកុំណ្ត់លតាកដលអាច 
    ម្ចនលបបយជន។៍ ខ្គមភរីជួយ បធឝើឱ្រចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កាន់កតម្ចនលបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆវើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាវ ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបលបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតល់តាផ្ទធ ល់ខ្វួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអឝីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករឝងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួលគួោរ 
និងមតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិកាលពោះគមភរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមរលមួល។  គ្នយ នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ៍ បដើមផបីងខុំអបកឱ្ររិកាបមបរៀនថយីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពូរ  

 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមវតាមជុំពូក។ លកោររុំណួ្រចបមវើយលតូវ នោករ់ញ្ញដ
រម្ចគ ល់យ ងចារ់ រលម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធឝើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយលបុងលបយត័ប។ អបកលតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើលកោរចបមវើយរបរ់អបកបៅកានល់គូបបលងៀនរបរ់អបករលម្ចបក់ារកកតលមូវ។ លបរិនបបើអបកមនិ នរិកា 
ជាមយួោកលវទិាល័យ គវូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលលបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមវតាមជុំពូកដកដល។ 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 

 មុខ្វជិាជ បនោះលតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្រអបកអាចរិកាវបោយខ្វួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា លគូបបលងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប ុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជាលកុម ដូចជាលកុមរិកាលពោះគមភរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា លកុមតាមផធោះ និងកមយវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចលតូវ នបលបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធ្លនរលម្ចប់
ពន័នកិចចពនននាគ្នរ កដូ៏ចជាលកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមយវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទាុំងម្ចតិកា ទាុំងវធិីោស្តរថសនការរិកាលអលបបរើររលម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងទាុំងបនោះ ។ 

 លបរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្វួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសលបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភវចបលបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យ គវូបល (Global University) របរ់អបក។ លបរិនបបើអបក 
រិកាជាលកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្រល កដថា អបកបធឝើតាមបមបរៀនបកនទមកដលលគូរបរ់
អបក នោកឱ់្រ។  

 បលើរពីបនោះបៅបទៀត លកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យ គវូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថមបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
រលម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបលតជាលកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្វួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនរលម្ចបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ លបរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបលតពីលគូកដលមកពីោកលវទិាល័យ គវូបល (Global University)  ន។ លបរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្វួន អបកអាច
បផញើលកោរការវយតសមវតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបលតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 

http://www.globaluniversity.edu/
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សរាប់ជំនួយបណនែម 

 បញ្ជ ីបរៀវបៅរលម្ចប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

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

រម្ចម ររិកាបផសងៗកដលអាចរក នរលម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាករត។ 

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

 

អំពីអនរនិពនធ 
 រ  បូ តឺ (Robert) និង អុីវលីីន ប ូលថុន (Evelyn Bolton)  នទទួលរញ្ញដ បលតពី Central Bible College បៅ 
Springfield, Missouri បហើយបលកាយមក រ  បូ តឺ (Robert)   នបញ្ចបប់ណ្ឍិ តកផបកមុខ្វជិាជ បបរកកមយ Missiology បៅ 
ោល Trinity Evangelical Divinity (Trinity International University) បៅ Deerfield កបុងរដឌ Illinois។ បដើមឆាប ុំ 

១៩៥៥ គូោឝ មភីរយិបនោះ នចូលរមួកបុងកិចចការផាយដុំណឹ្ងលអ ការោុំលកុមជុំនុុំ និងការហឝឹកហឝឺនកផបកលពោះគមភរីកបុង 
ចុំបណាមជនជាតិចិនកដលនិយយភាោមនិណាន ់កបុងទីលកុងធុំៗសនលបបទរសតវ ន ់កដូ៏ចជាកបុងចុំបណាមជនជាតិភាគ
តិចបៅបលើភបុំកដរ។ 
 
 បលកាយព ីនបបលមើបៅបលកាមពន័នកិចចពិភពបលកសនលកុមជុំនុុំលពោះជាម្ចច រ់ (Assemblies of God World Missions) 
អរ់រយៈបពល៣៩ឆាប ុំរចួមក លគួោរប ូលថុន (Boltons) នចូលនិវតថនព៍ីតុំកណ្ងបបរកជនបៅបលៅបរបទរ។ បៅឆាប ុំ 
១៩៩៤ ពួកគ្នតល់តូវ នកតងតាុំងឱ្របបលមើខាងកផបកពន័នកិចចឆវងវបផធម ៌(Intercultural Ministries) ជាពិបររពន័នកិចច 
រលម្ចបជ់នជាតចិិន។ រពឝសថងបនោះ ពួកគ្នតប់ៅកតរកមយកបុងលកុមជុំនុុំចិន កដលពួកគ្នត ់នោុំបៅកបុង Pennsylvania។ 
 

 

http://www.globaluniversity.edu/
http://www.globalreach.org/
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