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បុពវក្ថា 
 

 របសិនបបើបងបអូន នទទួលរពោះបយស ូរគិសថជារពោះសបគ គ្ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់បងបអូន បងបអូនមានបទពិបស្តធសនការ
ផ្ទល ស់ករបបហើយបៅកបុងជីវតិរបស់បងបអូន។ ការផ្ទល ស់បថូរមយួបៅកបុងចុំបណាមការផ្ទល ស់បថូរទុំងអស់បនោះគឺរបកហលជាការ
ផ្ទល ស់បថូរអាកបផកិរយិារបស់បងបអូនចុំបពាោះអបកដសទ។ ទុំងអស់ោប មានការពាកព់ន័នបៅកបុងទុំនាកទ់ុំនងជាមយួមនុសសបផសង
បទៀត។ បៅកបុងពាកយមយួបទៀត បយើងទុំងអស់រស់បៅកបុងសហគមនជ៍ាមយួមនុសសដសទបទៀត។  
  
 ជាធមមតាបយើងគិតថាសហគមន៍គឺជាកកនលងកដលបយើងរស់បៅ។ ប៉ាុកនថ បងបអូននឹងបរៀន នថាសហគមនគ៍ឺពិបសស
ជាងកកនលងកដលបយើងរស់បៅ។ វាគឺជាអារមមណ៍្មយួ ឬ អកបផកិរយិាកដលពួកបយើងមានចុំបពាោះអបកដសទ។ 
 
 បតើបងបអូនដឹងបទថា បងបអូនអាចចូលរមួចុំកណ្កសហគមន៍ជាបរចើន? របកហលជាបងបអូនកាល យជាកផបកសនសហគមន៍
ស្តោ សហគមនរ៍កុមជុំនុុំ ឬ សហគមនក៍ារ្រ។ ទុំងអស់បនោះរមួោប  ជាសហគមនធ៍ុំរបស់បងបអូន។ 
 
 បៅកបុងមុខ្វជិាជ បនោះ ពួកបយើងនឹងរកប ើញបោលការណ៍្សនការរស់បៅកបុងសហគមន៍ជាមយួមនុសសបផសងបទៀត។ 
បោលការណ៍្សុំខានម់យួសនបសៀវបៅបនោះសរមាបក់ាររស់បៅរបចាុំសថ្ងរបស់បងបអូនគឺ ការពឹងកផអកបលើរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។  
រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទននឹងជួយ បងបអូនឱ្យទទួលយកការបបរងៀនបនោះ និងអនុវតថនប៍ៅកបុងជីវតិ។ សូមរពោះអងគជួយ បងបអូនកបុង
បពលកដលបងបអូនសិកានិង អនុវតថតាមអវីកដលបងបអូនបរៀន។  
 
 វធិីទុំបនើបមយួសនការបបរងៀនខ្លួនឯង ជួយ អបកឱ្យបរៀនពីបោលការណ៍្យា៉ា ង្យរសួល បហើយនឹងយកពួកវាបៅអនុវតថ  
ភាល មៗ។ 
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ក្មមវិធជីីវិតររិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 រគិសថបរស័ិទបៅកបុ ងសហគមន ៍ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតសិសស សរមាបអ់បក
បទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសថបរស័ិទជាការសិកាបដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគជាមយួរពោះ
រគិសថ សិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាមាច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបស់រពោះជាមាច ស់ សរមាបជ់ីវតិរបស់ពួកបគកានក់ត
របបសើរជាងមុន។ 

 

 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមានលកខ
ណ្ៈជាកិចចសនធនា និង្យរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករស្តយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចុំ
សរមាបក់មមវធិីជីវតិរគិសថបរស័ិទ។ 

 
 វគ្គទ១ី 

Unit One 

វគ្គទី២ 
Unit Two 

វគ្គទី៣ 
Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់បងបអូន 

Your New Life 
បៅបពលបងបអូនអធិស្តឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបស់រពោះជាមាច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 

Your Bible 
 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បោកយ៉ាូហាន   

John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយស ូជានរណា 

Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់បងបអូន  

Your Helpful Friend 
បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបស់ 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Worship 

ភារកិចចរបស់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមសីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួស្តរ 
Marriage and the Home 

រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុននពលអ្នក្ចាប់នផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  
 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរមាង សរមាប ់  
បមបរៀន។ វាជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវានឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យសបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានសុំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់    
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបសៀវបៅរបស់អបក។ 
របសិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផសីរបសរចបមលើយរបស់អបកបៅកបុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបចចបស់នបមបរៀន កដលមាបៅកបុងកផបក សូមបផធៀងចបមលើយរបស់    
អបក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នសរបសរចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិ្យនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 

 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសុំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មានគុំរសូនរបបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
សុំណួ្រពហុបរជើសបរ ើស ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមានសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កបុងបសៀវបៅមគគបទសកសិ៍ការបស់អបក ចូរគូសរងវងប់លើ ខ្) កដល នប ា្ ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមានសរបុទុំងអស់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  
 

សំណួរខុស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសយករបបយាគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយាគណាកដលរតឹមរតូវ?  

 ក) រពោះគមពរីមាន ១២០ កណ្ឍ ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជស្តរសរមាបអ់បកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអស់ សរបសរជាភាស្តបហរបឺ។  

  ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយាគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបី ា្ ញជបរមើសរបស់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរសបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរមាបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងស្តថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ (ខាង   
      បឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំសីុសណ្    ១) ម៉ាូបស 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរស្តកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបសវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នរស់បៅកបុងដុំណាករ់បស់បសថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយាយអុំពីម៉ាូបស បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយាយអុំពីយ៉ាូបសវ ។ អបកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូមកញកបពលស្តង តប់សងៀម និងបពលបវោបទៀងទតស់រមាបក់ារសិការបស់អបក។ វានឹង្យរសួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទមាល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូមអធិស្តឌ នបៅបពលកដលអបកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតសទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
រពោះអមាច ស់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវា បៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយាង និងសរបសរកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មានរបបយាជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមានរបសិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយសុំណួ្រសិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូមបរបើបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របស់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវា បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួស្តរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបចចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវាយតសមលតាមជុំពូក។ រកោសសុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ញដ
សមាគ ល់យា៉ា ងចាស់ សរមាបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អបកសរមាបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអបកមនិ នសិកា
ជាមយួស្តកលវទិាល័យគលូបល ( Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយាជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវាយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវាបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយាយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសរមាប់ពន័នកិចច
ពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទុំង
មាតិកា ទុំងវធិីស្តគសថសនការសិកាលអរបបសើរសរមាបប់ោលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអបកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់របស់អបកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការយិាល័យស្តកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របស់អបក។ របសិនបបើអបកសិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់អបក ន
ោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងសកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu សរមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 

 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនមាប ក់ៗ  មានសរមាបសិ់សសកដល នបចចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របសិនបបើអបកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិាល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីស្តកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោសការវាយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិាល័យតាមតុំបនរ់បស់អបក។ ការយិាល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិាល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងសហរដឌអាបមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 បចជ ីបសៀវបៅសរមាប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ សមាា រ
សិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបចចូ លទុំងកាកសត។ 

 

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

អំពីអនរនិពនធ 
 បោក Donald Stuckless គឺជារពឹទនបូជាចារយសននិកាយរកុមជុំនុុំរពោះជាមាច ស់ (Assemblies of God) ។ ោតប់បរមើជា
បបសកជនអស់រយៈបពលរ ុំបីឆាប ុំ បៅកបុងអុំឡុងបពលបនោះោតគ់ឺជាស្តគស្តថ ចារយបៅវទិាស្តទ នរពោះគមពសីនរកុមជុំនុុំរពោះជា
មាច ស់របៅទីរកុង Bogota របបទស Colombia និង ទីរកុង Panama របបទស Panama។ បចចុបផនបោតគ់ឺជារគូគ វ្ លមយួ
បៅរកុមជុំនុុំបៅសហរដឌអាបមរកិ។ 
  
 បោក Stuckless  នទទួលសញ្ញដ បរត បរញិ្ញដ បរតពី Central  Bible College បៅកបុងទីរកុង Springfield រដឌ 
Missouri និង អនុបណ្ឍិ តពី Trinity Evangelicial Divinity School បៅទីរកុង Chicago។ 
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