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បុពវរថា 

 ជាញឹកញាប ់បយើងគិតពីអវីកដលបយើងមនិអាចបធវើ ន បោយបរពាោះបយើងជារគិរថបររ័ិទ។ ប៉ាុកនថ បោលបុំណ្ង 
សនការររ់បបដរ៏តឹមរតវូគួរកតដូចអវីកដលរពោះបយរ ូមនរពោះបនធូលថា «អបករល់ោប រតូវកតវរុិទន បរពាោះបយើងវរុិទន»។ 
(១បពរតុរ ១:១៦) 
 
 គុំនិតសនការររ់បបកបបវជិជមនមននយ័ថា បង្ហា ញពីរកមមភាពរតឹមរតូវកបុងជវីតិររ់បបរបរ់អបក ជារគិរថបររ័ិទ 
មប កក់ដលបដើរតាមគុំរជូីវតិ និងការបបរងៀនរបរ់រពោះបយរ ូ។ បទបញ្ជជ  និងបរចកថីរនាកបបវជិជមនជាជាងការទាមទារ 
បផសបងៗ នាុំមកនូវបរចកថីបពញចិតថ និងជីវតិកដលបពញបោយអុំណ្រ ជុំនួរឱ្យការរសាយចិតថវញិ។ 
 
 រពោះបយរ ូជាគុំររូបរ់បយើងរសាប់។ បយើងទទួលខុ្ររតូវបលើការរហរបតិបតថិការជាមយួរពោះរគិរថបដើមផនីាុំមកនូវ 
ការររ់បបកបបវជិជមន កដលជាលទនផលមកពីកថីររឡាញ់របរ់បយើងររមបរ់ពោះអងគ។ 
 
 មុខ្វជិាជ បនោះនឹងជួយ អបកឱ្យប ើញពីចាបក់ដល នបបងកើតបឡើងបដើមផជីួយ អបកឱ្យ នវរុិទនដូចរទងវ់រុិទន។ វានឹង 
ជួយ អបកឱ្យប ើញថា ចាប់ទាុំងបនោះររមប់ការររ់បបរតឹមរតូវ គឺរតូវ នបបងកើតបឡើងររមបក់ារលអរបរ់អបកផ្ទធ ល់។ 
រពោះជាមច រ់រពវរពោះទ័យបលើអបក បរពាោះអបកជាអបក ជាជាងអវីកដលអបកមនិបធវើកបុងនាមជារគិរថបររ័ិទ។ 
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រមមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

  
 រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពីរ  ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិបីបងកើតរិរសប ររមបអ់បកបទើប
នឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរថបររ័ិទជាការរិកាបដើមផជីួយ រិរសប ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួរពោះរគិរថ 
រិការពោះបនធូលរបរ់រពោះជាមច រ់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមច រ់ ររមប់ជីវតិរបរ់ពួកបគកានក់តរបបរើរ
ជាងមុន។ 

 

 រិរសបនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បបបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និងង្ហយររួលអាន។ តារងខ្នងបរកាម បករសាយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 

 

 វគ្គទី១ 

Unite One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 
ជីវិតខាងព្ពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិែមីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បបបពលបងបអូនអធិសាឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមងការរបរ់រពោះជាមច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

ព្ពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 
 

រពោះបយរ ូជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ព្រុមជំន  ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរថបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទព្មើ 
Service 

ការផសបពវផាយដុំណឹ្ងលអ 
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ព្រមសីលធម៌របស់
ព្គ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួសារ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបបកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនពពលអ្នរចាប់ពផដើម 

រទបៀបទព្រើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខ្នន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បបបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បបទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរមង ររមប ់
បមបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបបកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដរ៏ុំខ្នន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមនរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ជដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបបកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបបកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទាុំងបនាោះបប
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបបបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបបចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលមបបកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់ 
អបក ។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទាុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្ហយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសបងៗោប ជាបរចើន។ បបខ្នងបរកាមបនោះ មនគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហ ទព្ជើសទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នបង្ហា ញបប 
 ខ្នងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមនររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/ព្តូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបោគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើរបបោគណាខ្លោះកដលរតឹមរតូវ?  
 ក) រពោះគមពរីមន ១២០ កណ្ឍ ។ 
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជសារររមបអ់បកបជឿបបរពវសែងបនោះ។ 
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាសាបហរបឺ។ 
  ) រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។ 
 របបោគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសបរទាុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្ហា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក 
  នប ើញបបខ្នងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររមបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខ្នងសាថ ុំ) បបខ្នងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ 
(ខ្នងបឆវង)។  

 …១…ក)  នទទួលបទបញ្ជជ បបភបុំរីុសណ្     ១) ម៉ាូបរ 
 …២…ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរសាកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់   ២) យ៉ាូបរវ 
 …២…គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្ 
 …១… )  នររ់បបកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 
 ឃ្លល  ក) និង  ) និោយអុំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និោយអុំពីយ៉ាូបរវ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បបពីមុខ្  
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បបពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបបខ្នងបលើ។  
 

ពារយណណនសំព្ាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលសាង តប់រងៀម និងបពលបវោបទៀងទាតរ់រមបក់ាររិការបរ់អបក។ វានឹងង្ហយ   
    ររួលផចងអ់ារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទមល បរ់បចាុំសែងបនាោះ។ 

២. រូមអធិសាឌ នបបបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមនរពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទនគង ់
     បបជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបបកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ជដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរ  
     ទូលរូមរពោះអមច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បបកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបោង និងររបររកុំណ្ត់ 
    រតាកដលអាចមនរបបោជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខ្ននក់បុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បបកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន  
     របរ់អបកបបបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បបកបុងការពិភាកាជាមយួរគួសារ  
    និងមតិថភក័ថិ បបកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនែមីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បបចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ជដ
រមគ ល់ោ៉ា ងចារ់ ររមបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អបកររមបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា 
ជាមយួសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបបកតទទួល នផលរបបោជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាម ខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចរិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិោយថា រគូបបរងៀន
គឺបបកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមប់
ពន័នកិចចពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសបងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទាុំងមតិកា ទាុំងវធិីសាស្តរថសនការរិកាលអរបបរើរររមបប់ោលបុំណ្ងទាុំងបនោះ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការោិល័យសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិន
បបើអបករិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសប រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដល
រគូរបរ់អបក នោកឱ់្យ។   

 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យគលូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសបកែមបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ររមបព់ត័ម៌ន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបព្ត 
 វញិ្ជដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមប ក់ៗ  មនររមបរិ់រសបកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការោិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសប អបកអាចទទួល 
វញិ្ជដ បនបរតពីរគូកដលមកពីសាកលវទិាល័យ គលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោរការវាយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារោិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការោិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរសប អាចទទួលវញិ្ជដ បនបរតតាមរយៈការោិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងរហរដឌអាបមរកិ។ 
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សព្ាប់ជំនួយបណនែម 
 បញ្ជ ីបរៀវបៅររមប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

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

រមា ររិកាបផសបងៗកដលអាចរក នររមប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាករត។ 

  

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

 

អំពីអនរនិពនធ 
 បោកចន និងបោកររីសារ៉ាម៉ា ល (John and Sara Miles) ជាបថីរបពនននឹងោប  កដលមនរបវតថិកបុងបបរកកមម 
និងមនបទពិបសាធនប៍បរងៀនោ៉ា ងបរចើន ផថល់មុខ្វជិាជ បនោះដល់បយើង។ បោកចន ម៉ា លជាបណ្ឍិ តកផបកភាសា រុំង បហើយ
 នបបរមើការង្ហរជាអបករគបរ់គងកផបកភាសា រុំងសនមហាវទិាល័យវតីតុន (Wheaton Collage) បបទីរកុងវតីតុន 
(Wheaton) កបុងរដឌអុីលីនូអុីរ (Illinois) រហរដឌអាបមរកិ (U.S.A)។ បោកររីសារ៉ាម៉ា លជាអនុបណ្ឍិ តកផបកអបរ់ ុំខ្នង 
សារនា និងជាអនុបណ្ឍិ តកផបកវទិាសាស្តរថ (ជីវសាស្តរថ) និងធាល បប់ធវើជាសាស្តសាថ ចារយ រពមទាុំងជាអបករបឹកាបោបល់អាជីព 
បបមហាវទិាល័យវតីតុនកែមបទៀតផង។ ពួកោតប់បរមើជាបបរកជនខ្នងរគូបបរងៀនបបរបបទរសរសបរ ី(Zaire) កបុងទវីប 
អាស្តហវិក ពីឆាប ុំ១៩៦៥ ដល់ ឆាប ុំ១៩៦៨។ 
 
 ឥឡូវ អបកបរតៀមខ្លួនជាបររច បដើមផចីាបប់ផថើមបមបរៀនទី១។ រូមរពោះជាមច រ់របទានពរអបក បពលអបករិកាមុខ្វជិាជ  
រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពីរ។ 
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