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បុពវកថា 
  
 មុខ្វជិាជ បនោះគឺសិកាអុំពីរពោះបយស ូ រគិសថកដល នចាប់កុំបណ្ើ តជាង២០០០ឆាប ុំមុន។ មូលបហតុអវី នជាបយើងរតូវកត
សិកាអុំពវី? បតើវម្ចនម្ចនឥទនិពលយ៉ា ងណាបៅកបុងជីវតិរបស់អបក? បតើបមបរៀនទុំងអស់បនោះជួយ បយើង នអវីខ្លោះ? អវីក៏
បោយកដលអបកបជឿថានឹងបៅជា គឺបយើងទទួលខុ្សរតូវវបោយខ្លួនឯងបោយដឹងថាខ្លោះអុំពីរពោះបយស ូនិងជីវតិរបស់រពោះអងគ 
ការបបរងៀនរបស់រទង ់និងការរបកាសរបស់រពោះអងគកដរ។  
   
  បតើអបកកុំពុងកតកសវងរកអវីកដលថ្មីសរម្ចបអ់ុំណាចថ្មីនិងសុភមងគល? អបកអាចរកប ើញតាមរយៈបមបរៀនទុំងអស់  
បនោះ។ ដុំណឹ្ងលអ របស់បលកយ៉ាូហាន នសរបសរនូវដុំបណាោះរោយជាបរចើនសរម្ចបប់ញ្ហា សពវសថ្ង។ បតើអបកចង ់រកប ើញ
បសចកឋីពិតខាងរពលឹងវញិ្ហដ ណ្ បៅកបុងជីវតិរបស់អបកកដរឬបទ? ឬកច៏ងព់រងឹកជុំបនឿរបស់អបកកដរឬបទ? ឬកច៏ងោ់គ ល់ពី
រពោះជាម្ចច ស់ឱ្យ នរបបសើរកដរឬបទ?  
    
  អបកនឹងរកប ើញនូវអវីកដលអបកកុំពុងកតកសវងរករបសិនបបើអបកបធវើតាមការកណ្នាុំបៅកបុងការកណ្នាុំរបស់បមបរៀនខាង
បរកាមបនោះ។ វធិី សិកាកបបទុំបនើបបោយការបបរងៀនខ្លួនឯងឱ្យោគ ល់នូវបោលការណ៍្ងាយរសួលកបុងការបរៀន និងយកវមក
អនុវតថ នភាល មៗ។  
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កមមវិធីជីវិតរគិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយបលកយ៉ាូហាន ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កបុងកមមវធិីបបងកើតសិសស 
សរម្ចបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិសថបរស័ិទជាការសិកាបដើមផជីួយ សិសស ឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់ពួកបគ
ជាមយួរពោះរគិសថ សិការពោះបនធូលរបស់រពោះជាម្ចច ស់ និងយល់ដឹងអុំពីបោលបុំណ្ងរបស់រពោះជាម្ចច ស់ សរម្ចប់ជីវតិរបស់ពួក
បគកានក់តរបបសើរជាងមុន។ 
 
 សិសសនឹងសិការបធានបទរគិសឋបរស័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចសនធនា និងងាយរសួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិការតូវ នបរៀបចុំ
សរម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិសថបរស័ិទ។ 
 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរម្ចងការរបស់រពោះជាម្ចច ស់- 

ជបរមើសរបស់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបសិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន   
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 

រិចចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 
Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិសថបរស័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

រកមសីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិសថបរស័ិទបៅកបុងសហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនរពលអ្នកចាប់រផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  
  
 បសៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួសឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័សុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបសចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរម្ចង សរម្ចប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបសចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
សុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យសបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនសុំណួ្រ និងសកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជាសញ្ហដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយសុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ សូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការសរបសរ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកអាចបឆលើយសុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបសៀវបៅរបស់អបក។ 
របសិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមផសីរបសរចបមលើយរបស់អបកបៅកបុងបសៀវបៅបនោះបទ សូមសរបសរចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបសៀវបៅសរបសរ ឬបសៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
  
 បរកាយពីបឆលើយសុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចបៅកបុងកផបក សូមបផធៀងចបមលើយរបស់
អបក។ សូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នសរបសរចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់អបករចួរល់សិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នសិកាកានក់តរបបសើរបឡើង។ សូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះសុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទឆលើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើសុំណួ្ររបបភទបផសងៗោប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនរបបភទសុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយសុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

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

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  
 

សំណួរខុស/រតូវ 
សុំណួ្រ ខុ្ស/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើសបរ ើសយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាខ្លោះកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ ។ 
ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរសរម្ចបអ់បកបជឿបៅសពវសថ្ងបនោះ។  
គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអស់ សរបសរជាភាោបហរបឺ។ 
 ) រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  

 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូសរងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបរមើសរបស់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
សុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរសបោប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរសរបសរបលខ្សរម្ចបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ 
(ខាងបឆវង)។  
 ...១....ក)  នទទទូលបទបញ្ហជ បៅភបុំសីុសណ្    ១) ម៉ាូបស 

 ...២...ខ្) នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់   ២) យ៉ាូបសវ 

 ...២...គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្      

 ...១... )  នរស់បៅកបុងដុំណាករ់បស់បសឋចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបសបហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបសវ។ អបកគួរកតសរបសរបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហើយសរបសរបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ។ 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 
១. សូមកញកបពលោង តប់សងៀម និងបពលបវលបទៀងទតស់រម្ចបក់ារសិការបស់អបក។ វនឹងងាយរសួលផចង់

អារមមណ៍្ជាង របសិនបបើការសិការបស់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបកសិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងម្ចនរពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតសទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់រពោះវញិ្ហដ ណ្ដវ៏សុិទន។ ចូរទូលសូម
រពោះអម្ចច ស់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបស់អបក ។ 

៣. សូមអានបសចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូមបមើលខ្គមពរីបយង និងសរបសរកុំណ្ត់រតាកដលអាច
ម្ចនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចសុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបសិទនភាព។  

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

៦. សូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងកសវងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ 
និងមតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាសណាមយួ។ 

៧. សូមបរៀនតាមសរមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោសសុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់ញ្ហដ
សម្ចគ ល់យ៉ា ងចាស់ សរម្ចបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោសចបមលើយរបស់អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់អបកសរម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របសិនបបើអបកម នសិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នសរបសរបឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបសៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិការពោះគមពរីតាមស ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
សិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានសរម្ចប់
ពន័នកិចចពនននាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬសហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទុំងម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តសថសនការសិកាលអរបបសើរសរម្ចបប់ោលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របសិនបបើអបកសិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់របស់អបកតាមរយៈសរបសណី្យ។៍ 
សូមកុុំបភលចបរបើអាសយោឌ នសនការយិល័យគលូបល (Global University) របស់អបក។ របសិនបបើអបកសិកាជារកុម 
ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស សូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់អបក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើសពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិសសកថ្មបទៀតផង។ សូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
សរម្ចបព់ត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ហដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនសរម្ចបសិ់សសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របស់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របសិនបបើអបកកុំពុងសិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អបកអាចទទួល 
វញិ្ហដ បនបរតពីរគូកដលមកពោីកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិនបបើអបកសិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោសការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិសស អាចទទួលវញិ្ហដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

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

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

សម្ចា រសិកាបផសងៗកដលអាចរក នសរម្ចប់មុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាកសត។ 

 

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

អំពីអនរនិពនធ 
 បលករកិ បជកសុន (Rex Jackson)  នបបរមើការងារជាអបកបបរងៀនខាងកផបកោរពត័ម្ចនបៅោកលវទិាល័យ 
អិកវនកជល ទីរកុងស្តសពីងហាវ ល រដឌមុសុិរ ី(Evangel Springfield Missouri) បហើយបលកកជ៏ាពន័នការបីៅកបុងនិកាយរកុមជុំនុុំ
របស់រពោះជាម្ចច ស់។ បលកធាល បប់ធវើជាបបសកជនបៅរបបទសនីហគឺរ ី(Nigeria) អស់រយៈបពល ២៥ឆាប ុំ និង នបបរងៀន
អស់រយៈបពលបីឆាប ុំបៅោល West Africa Advanced School of Theology បៅរបបទសតូបហាគ  ទវីបអារហិកភាគខាង
លិច (Togo, West Africa)។ បលក នបបរមើការងារជារបធានសថីទីរបស់ោលរយៈបពលពីរឆាប ុំ។ កបុងអុំឡុងបពលបនាោះ 
បលក ននិពនន និង នបបងកើតឯកោរបផសងៗសរម្ចបរ់កុមជុំនុុំ ដូចជាបសៀវបៅហវឹកហវឺន បមបរៀនសរម្ចបថ់ាប កស់ថ្ងអាទិតយ 
និងវគគសិកាបផញើតាមប៉ាុសថិ៍។ 
 
 បលក បជកសុន (Mr. Jackson)  នទទួលសញ្ហដ បរតថាប កប់រញិ្ហដ បរ័តពីមហាវទិាល័យរពោះគមពរីកសនរតល ទីរកុង
ស្តសពីងហាវ ល រដឌមុសុិរ ី(Central Bible College, Springfield, Missouri)  និងថាប ក់អនុបណ្ឍិ តកបុងវស័ិយោរពត័ម៌្ចនពី
សកលវទិាល័យកាន់ោសបសថត ទីរកុងម្ច៉ា នហាតាន រដឌកាន់ោស (Kansas State University, Manhattan, Kansas)។ 
 
  បលករកិ បជកសុន (Mr. Rex Jackson)  នទទួលមរណ្ៈភាពបៅ កខ្វចិឆិកា ឆាប ុំ១៩៩៤។ 
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