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       រ ុំពឹង                    ?              នឹង                                 សិកា
ដសៀវដៅដនះដដើមផដីស្តៀម              ។ ដៅកបុងដសៀវដៅដនះ 
គូោវ មភីរយិាវយ័ដកេងរកដឃើញនូវដោលការណ៍្កដលដគដោរពយូរដហើយ ដដើមផឱី្យស្គួោរោនសុភមងគល។ ឪពុកោថ យ និង
កូនៗដរៀនឱ្យតសមៃោប ដៅវញិដៅមកដស្ចើនជាងមុន ដពលកដលពួកដគសិកាពីមូលោឌ នស្គឹះសនស្គួោរកដលោនទុំនាក់ទុំនងលអ
។ អបកផថល់ស្បឹកាអាចរកដឃើញនូវការកណ្នាុំលអជាដស្ចើនទុកសស្ោបម់នុសសដសទដទៀត។ 
 
 ោនកិចចការមយួដៅកបុងមុខវជិាជ ដនះសស្ោបស់្គបោ់ប  ដូដចបះចូរដរៀនពីវា ដហើយកសវងរកកផបកណា កដលបុំដពញដសចកថី
ស្តូវការរបស់អបកផ្ទធ ល់។ 
 
 ពិតណាស់ ដបើស្ោនក់តោគ ល់ពីកិចចការកដលស្តឹមស្តូវមយួ នឹងមនិជួយ អបកបានដនាះដទ លុះស្តាកតអបកដធវើវា។ អបកនឹង
ទទួលផលស្បដយាជនព៍ីដមដរៀនទុំងដនះ អាស្ស័យអបកអនុវតថកផបកទុំងប៉ុនាេ នកដលទកទ់ងនឹងជីវតិរបស់អបក។ 

រកិ ដជកសុន (Rex Jackson) 
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The Christian Life Series 

 
 អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ  ជាមុខវជិាជ មយួកបុងចុំដណាមមុខវជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមេវធិីបដងកើតសិសស សស្ោប់អបកដទើប
នឹងដជឿ។ កមេវធិជីីវតិស្គិសថបរស័ិទជាការសិកាដដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចដស្មើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកដគជាមយួស្ពះស្គិសថ 
សិកាស្ពះបនធូលរបស់ស្ពះជាោច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីដោលបុំណ្ងរបស់ស្ពះជាោច ស់ សស្ោប់ជីវតិរបស់ពួកដគកានក់តស្បដសើរ
ជាងមុន។ 
 
 សិសសនឹងសិកាស្បធានបទស្គិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន ដៅដស្កាមសផធដរឿងចុំនួនស្បាុំមយួ។ មុខវជិាជ នីមយួៗោន
លកខណ្ៈជាកិចចសនធនា និងងាយស្សួលអាន។ តារងខាងដស្កាម បកស្ោយអុំពីរដបៀបកដលវគគសនការសិកាស្តូវបានដរៀបចុំ
សស្ោបក់មេវធិីជីវតិស្គិសថបរស័ិទ។ 
 
 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទី៣ 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្េីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

ដៅដពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គដស្ោងការរបស់ស្ពះជាោច ស់- 

ជដស្មើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

ស្ពះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

រដបៀបសិកាស្ពះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអដរៀបដរៀងដោយ 

ដោកយ៉ូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

ស្ពះដយសូ៊ជានរណា 
Who Jesus Is 
 

ស្ពះដជ៏ួយ ការពាររបស់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

ដយើងដជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំន ំ 
The Church 

ស្កុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថ្វវ យបងគុំរបស់ 

ស្គិសថបរស័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបស់ស្កុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអដោយខៃួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបដស្មើពន័នកិចចជា 

ស្គិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបដស្ងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

ស្កមសីលធមត៌ាមស្ពះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងស្គួោរ 
Marriage and the Home 

ស្គិសថបរស័ិទដៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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         ចាប់ផផតើម 

                    

 ដសៀវដៅដនះ ស្តូវបានកបងកចកជាដមដរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ ដមដរៀននីមយួៗ ចាប់ដផឋើមដោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
ដៅបនាធ បព់ីដលខសនដមដរៀននីមយួៗ ោនចុំណ្ងដជើង និងដសចកឋីដផឋើមខៃីសនដមដរៀន។ ដៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គដស្ោង សស្ោប់
ដមដរៀន។ វាជាកុំណ្តស់្តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាដៅកបុងដមដរៀនដនះ។ 
 
 បនាធ បម់កដទៀត ជាដោលដៅសនដមដរៀន។ ដោលដៅ  គជឺាដសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចដធវើ បនាធ ប់ពីដរៀន
ដមដរៀនដនះចប។់ សូមអានដោលដៅនីមយួៗដោយយកចិតថទុកោក ់ដោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យដផ្ទថ តដៅដលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនដមដរៀនដនះ។ 
 
 ដដើមផជីួយ អបកឱ្យសដស្មចដោលដៅបាន ដមដរៀននីមយួៗោនសុំណួ្រ និងសកមេភាព។ ចុំណ្ងដជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ញដ ស្បាបឱ់្យអបកដឆៃើយសុំណួ្រអុំពីដមដរៀន កដលបានដរៀនរចួមកដហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផបកដនះ។ ការសរដសរ
ចដមៃើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបកបានដរៀនរចួដហើយ។ អបកអាចដឆៃើយសុំណួ្រភាគដស្ចើនបានស្តឹមស្តូវ ដៅកបុង
ដសៀវដៅរបស់អបក។ ស្បសិនដបើោេ នកកនៃងទុំដនរស្គបស់្ោន ់ដដើមផសីរដសរចដមៃើយរបស់អបកដៅកបុងដសៀវដៅដនះដទ សូមសរដសរ
ចដមៃើយទុំងដនាះដៅកបុងដសៀវដៅសរដសរ ឬដសៀវដៅកតស់្តាផ្ទធ ល់ខៃួន កដលអបកអាចដស្បើដដើមផរី ុំលឹកដមដរៀនដៅដពលដស្កាយ។ 
 
 ដស្កាយពីដឆៃើយសុំណួ្រ អបកអាចដផធៀងចដមៃើយដៅចុងបញ្ចបស់នដមដរៀន អបកនឹងដមើលដៅកផបក សូមដផធៀងចដមៃើយរបស់
អបក។ សូមកុុំដមើលចដមៃើយមុន រហូតដល់អបកបានសរដសរចដមៃើយផ្ទធ ល់ខៃួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការដធវើកបបដនះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបកបានសិកាកានក់តស្បដសើរដឡើង។ សូមកកចដមៃើយទុំងឡាយ កដលអបកដឆៃើយមនិទនប់ានស្តឹមស្តូវ។ 
ចដមៃើយទុំងដនាះមនិបានដរៀបតាមលុំោប់លុំដោយដទ ដូដចបះ អបកនឹងមនិងាយនឹងដមើលដឃើញចដមៃើយចុំដពាះសុំណួ្របនាធ ប់
ដឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខវជិាជ ដនះ ដស្បើសុំណួ្រស្បដភទដផសងៗោប ជាដស្ចើន។ ដៅខាងដស្កាមដនះ ោនគុំរសូនស្បដភទសុំណួ្រទូដៅចុំនួនបី និង
រដបៀបសនការដឆៃើយសុំណួ្រទុំងដនាះ។ 
 

សំណួរពហ ទរជើសទរ ើស 
សុំណួ្រពហុដស្ជើសដរ ើស ចងឱ់្យអបកដស្ជើសដរ ើសចដមៃើយមយួពីបណាថ ចដមៃើយកដលដគបានផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. ស្ពះគមពរីោនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចដមៃើយស្តឹមស្តូវគឺ ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងដសៀវដៅមគគដទសកសិ៍ការបស់អបក ចូរគូសរងវងដ់លើ ខ) កដលបានបងាា ញដៅ
 ខាងដស្កាម៖ 
១. ស្ពះគមពរីោនសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខ ស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុស/ស្តូវ ចងឱ់្យអបកដស្ជើសដរ ើសយកស្បដយាគណាកដលស្តមឹស្តវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. ដតើស្បដយាគណាខៃះកដលស្តឹមស្តូវ?  

ក) ស្ពះគមពរីោន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ) ស្ពះគមពរីជាស្ពះរជោរសស្ោបអ់បកដជឿដៅសពវសថ្ងដនះ។  
 គ) អបកនិពននស្ពះគមពរីទុំងអស់ សរដសរជាភាោដហស្បឺ។  

ឃ) ស្ពះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនបានបុំភៃឱឺ្យកតងស្ពះគមពរី។  
 ស្បដយាគ ខ) និង ឃ) ស្តឹមស្តូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរដនះ ដដើមផបីងាា ញជដស្មើសរបស់អបក ដូចអបក
 បានដឃើញដៅខាងដលើ។ 
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សណួំរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលស្សបោប  ដូចជាដ េ្ ះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរដសរដលខសស្ោបដ់ េ្ ះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) ដៅខាងមុខឃ្លៃ នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតដ់ធវើ 
(ខាងដឆវង)។  

 …១…. ក) បានទទួលបទបញ្ញជ ដៅភបុំសីុសណ្    ១) ម៉ូដស 

 …២….ខ) បានដឹកនាុំជនជាតិអុីស្ោកអលឆៃងកាតទ់ដនៃយរ័ោន់  ២) យ៉ូដសវ 

 …២….គ) បានដដើរជុុំវញិស្កុងដយរខូី   

 …១….ឃ) បានរស់ដៅកបុងដុំណាករ់បស់ដសថចផ្ទដរ៉ន 

ឃ្លៃ  ក) និង ឃ) និយាយអុំពីម៉ូដស ដហើយឃ្លៃ  ខ) និង គ) និយាយអុំពីយ៉ូដសវ ។ អបកគួរកតសរដសរដលខ ១ ដៅពីមុខ 
 ក) និង ឃ) ដហើយសរដសរដលខ ២ ដៅពីមុខ ខ) និង គ) ដូចអបកបានដឃើញដៅខាងដលើ ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកដពលោង តដ់សងៀម និងដពលដវោដទៀងទតស់ស្ោបក់ារសិការបស់អបក។ វានឹងងាយស្សួលផចង់
អារមេណ៍្ជាង ស្បសិនដបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទោៃ ប់ស្បចាុំសថ្ងដនាះ។ 

២. សូមអធិោឌ នដៅដពលកដលអបកសិកាដមដរៀននីមយួៗ ដោយដបើកស្ពះគមពរី ស្ពមទុំងោនស្ពះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
ដៅជាមយួ ដហើយតាមរយៈមុខវជិាជ ដនះ អបកកុំពុងកតសទិតដៅកបុងថ្វប កដ់រៀនរបស់ស្ពះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
ស្ពះអោច ស់ ដដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់ដមដរៀនដនះ និងអនុវតថវា ដៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានដសចកឋីដផឋើមសនដមដរៀន គដស្ោងដមដរៀន និងដោលដៅដោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបដ់ផឋើមអានដមដរៀនដោយយកចិតថទុកោក។់ សូមដមើលខគមពរីដយាង និងសរដសរកុំណ្ត់ស្តាកដលអាច
ោនស្បដយាជន។៍ ខគមពរីជួយ ដធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កបុងដមដរៀនដនះ កានក់តោនស្បសិទនភាព។  

៥. ចូរដឆៃើយសុំណួ្រសិកា ដៅកបុងចដនាៃ ះកដលបានោកជូ់ន។ សូមដស្បើដសៀវដៅសរដសរ ឬដសៀវដៅកតស់្តាផ្ទធ ល់ខៃួន 
របស់អបកដៅដពលចាុំបាច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអបកបានដរៀនរចួដហើយ និងកសវងរកវធិីដដើមផអីនុវតថវា ដៅកបុងការពិភាកាជាមយួស្គួោរ 
និងមតិថភក័ថិ ដៅកបុងការសិកាស្ពះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមដរៀនតាមសស្មួល។  ោេ នកណ្ឋឹ ងណានឹងដរទ ៍ដដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិកាដមដរៀនថ្េីដនាះដឡើយ។ 
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 ដៅចុងបញ្ចបស់នមុខវជិាជ ដនះ អបកនឹងដឃើញការវាយតសមៃតាមជុំពូក។ ស្កោសសុំណួ្រចដមៃើយស្តូវបានោកស់ញ្ញដ
សោគ ល់យ៉ាងចាស់ សស្ោប់ជុំពូកនីមយួៗ។ សូមដធវើតាមការកណ្នាុំ កដលបានោក់ជូនដោយស្បុងស្បយត័ប។ អបកគួរកត
បុំដពញ ដហើយដផញើស្កោសចដមៃើយរបស់អបកដៅកាន់ស្គបូដស្ងៀនរបស់អបកសស្ោបក់ារកកតស្មូវ។ ស្បសិនដបើអបកមនិបានសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) ដទដនាះ អបកដៅកតទទួលបានផលស្បដយាជនត៍ាមរយៈការបុំដពញ
ការវាយតសមៃតាមជុំពូកដកដល។ 
 

                    
 មុខវជិាជ ដនះស្តូវបានសរដសរដឡើង ដដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវាដោយខៃួនឯងបាន។ ដយើងចូលចិតថនិយាយថ្វ ស្គូបដស្ងៀន
គឺដៅកបុងដសៀវដៅដនះ។ ប៉ុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខវជិាជ ដនះជាស្កុម ដូចជាស្កុមសិកាស្ពះគមពរីតាមសបាឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា ស្កុមតាមផធះ និងកមេវធិយុីវជន។ មុខវជិាជ ដនះ អាចស្តូវបានដស្បើដដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសស្ោប់ពន័នកិចច
ពនននាោរ ក៏ដូចជាស្កុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍ដផសងដទៀតតាមរយៈកមេវធិីដនះផងកដរ។ អបកនឹងដឃើញថ្វ ទុំង
ោតិកា ទុំងវធិីោស្តសថសនការសិកាលអស្បដសើរសស្ោបដ់ោលបុំណ្ងទុំងដនះ។ 
 
 ស្បសិនដបើអបកសិកាមុខវជិាជ ដនះដោយខៃួនឯង អបកអាចបុំដពញកិចចការទុំងអស់របស់អបកតាមរយៈសស្បសណី្យ។៍ 
សូមកុុំដភៃចដស្បើអាសយោឌ នសនការយិាល័យោកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) របស់អបក។ ស្បសិនដបើអបកសិកា
ជាស្កុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យស្បាកដថ្វ អបកដធវើតាមដមដរៀនបកនទមកដលស្គូរបស់អបកបាន
ោកឱ់្យ។  
 
 ដលើសពដីនះដៅដទៀត ស្កុមជុំនុុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងសកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) ដដើមផ ី
ដបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ះបណាឋ លសិសសកថ្មដទៀតផង។ សូមចូលដមើលដគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu សស្ោប់
ពត័ោ៌ន និងជុំនួយបកនទម។ 

 
វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបស្តជាស្កុម ឬផ្ទធ ល់ខៃួនោប ក់ៗ  ោនសស្ោប់សិសសកដលបានបញ្ចប់មុខវជិាជ របស់ដយើងដោយដជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ ស្បសិនដបើអបកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិាល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល
វញិ្ញដ បនបស្តពីស្គូកដលមកពីោកលវទិាល័យគៃូបល (Global University) បាន។ ស្បសិនដបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខៃួន អបកអាច
ដផញើស្កោសការវាយតសមៃតាមជុំពូក កដលអបកបានបុំដពញចបដ់ៅកានក់ារយិាល័យតាមតុំបនរ់បស់អបក។ ការយិាល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបស្តតាមរយៈការយិាល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងសហរដឌអាដមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 ដសៀវដៅកណ្នាុំ The School for Evangelism and Disciples (SED) ដសៀវដៅកណ្នាុំ Catalog, Disciples 

Training Center Manual, the Study Center Agreement Form ដហើយនិង SED កដលោនភាពងាយស្សួលកបុងការយក
ដចញពីស្បពន័នអុីនធឺដណ្ត។ សោា រសិកាដផសងៗសនមុខវជិាជ រមួទុំងការកសតជុំនួយដសទដទៀត។ 
 
  សូមចូលដមើលដគហទុំពរ័  www.globaluniversity.edu និង www.globalreach.org សស្ោបជ់ាធនធាន
បកនទម។ 
 

             
 រកិ ដជកសុន (Rex Jackson)            កា  មហាវទិាល័យស្ពះគមពរីកសនស្តល ទីស្កុងស្តសពីងហាវ ល រដឌមុសុិរ ី
(Central Bible College, Springfield, Missouri) កដលដោកបានទទួលសញ្ញដ បស្តថ្វប ក់បរញិ្ញដ បស័្ត និងអនុបណ្ឍិ តពី
សកលវទិាល័យកាន់ោសសីុធី (Kansas City University, Manhattan)។ ដោកបានដធវើការកបុងវស័ិយោរពត័ោ៌នដស្ចើន
ឆាប ុំមុនដពលដោកទទួលមរណ្ភាពកបុងឆាប ុំ១៩៩៤។ 
 
  ដោកដជកសុន (Jackson) កប៏ានបដស្មើការងារជាដបសកជនដៅស្បដទសនីហគឺរ ី(Nigeria) អស់រយៈដពល២៥ឆាប ុំ។ 
ដោកបានសរដសរពីស្បដភទអកសរោស្តសថកដលទកទ់ងដៅនឹងស្កុមជុំនុុំដផសងៗរមួបញ្ចូ លទុំងមុខវជិាជ ដនះ ដហើយនឹង 
ដសៀវដៅដុំណឹ្ងលអដរៀបរងដោយដោកយ៉ូហាន។ 
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