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បុពវកថា 
 
 អនករបកហលជា នអានបៅបលើរកបខាងបរកាយរបរ់បរៀវបៅបនោះបហើយ ពីបហតុផលមយួចុំនួនកដលមនុរសរតូវ
រិកានូវមុខ្វជិាជ បនោះ។ បតើទាុំងអរ់បនោះជាបហតុផលរបរ់អនកឬ? បបើដូបចនោះកមន អនកនឹងរកីរយនឹងការអានអុំពីបុររ និង
ររីតកដល នទទួលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធជាមតិតរមាល ញ់ និងជារពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់ពួកបគ។ អនកនឹងរិកាបមបរៀនបនោះ 
បចញពីរពោះគមពរីនូវអវកីដលមតិតរមាល ញ់បនោះអាចបធវើររមាបអ់នក។ ចុំណុ្ចទាុំងអរ់បនោះលអបុំផុត បៅបពលកដលអនកអនុវតត 
ការកណ្នាុំកដល នផឋល់បៅកនុងបមបរៀននីមយួៗ បនាោះអនកនឹងកាន់កតោគ ល់រពោះជាមាច រ់ បហើយបបរមើរទងឱ់្យកានក់តមាន
របរិទធភាព។ 
  
 អនកនឹងរកបឃើញឯកោរររមាប់អានបកនថមបៅចុងបញ្ចបស់នបរៀវបៅបនោះ របរិនបបើអនកមានគបរមាងបបរងៀនមុខ្វជិាជ
បនោះ ឬ អនកចងរិ់កាបកនថមអុំពមីុខ្វជិាជ បនោះ រពមទាុំងចងដ់ឹងអុំពីអវីកដលរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធកុំពុងបធវើការនាបពលបចចុបបនន។ 
មខុ្វជិាជ បនោះ បរបើវធិីោស្ររតសនការបរងៀនកបបទុំបនើប កដលនឹងជួយ អនកឱ្យបរៀនពីបោលការណ៍្ងាយៗ និងអនុវតតវយ៉ងឆាប់ 
រហ័រ។  

ល.បជធឺ វក៉ឃឺ (L. Jeter Walker)  
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កលមវិធីជីវិតរគិសតបរសិទ័ 
The Christian Life Series 

 
 រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូ ន ជាមុខ្វជិាជ មយួកនុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨ កនុងកមមវធិីបបងកើតរិរស ររមាបអ់នក
បទើបនឹងបជឿ។ កមមវធិជីីវតិរគិរតបររ័ិទជាការរិកាបដើមបជីួយ រិរស ឱ្យរកីចបរមើនកនុងទុំនាកទ់ុំនងរបរ់ពួកបគជាមយួ 

រពោះរគិរត រិការពោះបនទូលរបរ់រពោះជាមាច រ់ និងយល់ដឹងអុំពបីោលបុំណ្ងរបរ់រពោះជាមាច រ់ ររមាបជ់ីវតិរបរ់ពួកបគកាន់
កតរបបរើរជាងមុន។ 
 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផទបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗមាន 

លកខណ្ៈជាកិចចរនទនា និងងាយររួលអាន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររមាបក់មមវធិីជីវតិរគិរតបររ័ិទ។ 

 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 
Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបរ់បងបអូន 
Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិោឌ ន 

When You Pray 
 

គបរមាងការរបរ់រពោះជាមាច រ់- 

ជបរមើររបរ់បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបរ់បងបអូន 
Your Bible 
 

របបៀបរិការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ូហាន   
John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 
Theology 

 

រពោះបយរូ៊ជានរណា 
Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបរ់បងបអូន  
Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបរ់ 

រគិរតបររ័ិទ 
Christian Worship 

ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអ
បោយខ្លួនឯងផ្ទទ ល់ 
Personal Evangelism 

អនកបបរមើពន័ធកិចចជា 

រគិរតបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័ធកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍ពិពាហ៍ និង រគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរតបររ័ិទបៅកនុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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លុនពពលអ្នកចាប់ពផដើល 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាទ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ មានចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាទ បជ់ា គបរមាង ររមាប ់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអនកអាចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកនុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាទ បម់កបទៀត ជាបោលបៅសនបមបរៀន។ បោលបៅ  គឺជាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអនកគួរកតអាចបធវើ បនាទ បព់ីបរៀន 
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមអានបោលបៅនីមយួៗបោយយកចិតតទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អនកឱ្យបផ្ទត តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមបជីួយ អនកឱ្យរបរមចបោលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗមានរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត ់
អនុវតតន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអនកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផនកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អនក ឱ្យអនុវតតនូវអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ។ អនកអាចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកនុងបរៀវបៅរបរ់អនក។ 
របរិនបបើោម នកកនលងទុំបនររគបរ់ោន ់បដើមបរីរបររចបមលើយរបរ់អនកបៅកនុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទាុំងបនាោះបៅ
កនុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន កដលអនកអាចបរបើបដើមបរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អនកអាចបផទៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលមាបៅកនុងកផនក រូមបផទៀងចបមលើយរបរ់ 
អនក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អនក នររបររចបមលើយផ្ទទ ល់ខ្លួនរបរ់អនករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអនកចងចាុំអវីកដលអនក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទាុំងឡាយ កដលអនកបឆលើយមនិទាន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទាុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចនោះ អនកនឹងមនិងាយនឹងបមើលបឃើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាទ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗោន ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ មានគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទាុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអនកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាត ចបមលើយកដលបគ នផតល់ឱ្យ។  
ឧទាហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ កនុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អនក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញបៅ  
          ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីមានររបុទាុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  
ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  

 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអនកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទាហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  
ក) រពោះគមពរីមាន ១២០ កណ្ឍ  ។  

 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររមាបអ់នកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អនកនិពនធរពោះគមពរីទាុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរបឺ។  
ឃ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 

 របបយគ ខ្) និង ឃ) រតឹមរតូវ។ អនកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទាុំងពីរបនោះ បដើមបបីងាា ញជបរមើររបរ់អនក ដូចអនក  
           នបឃើញបៅខាងបលើ។ 
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សំណួរផគូផគង 
រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអនកផគូផគងអវីកដលររបោន  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអនកនិពនធ។ 
ឧទាហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររមាបប់ ម្ ោះអនកដឹកនាុំ (ខាងោត ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលោតប់ធវើ (ខាង
បឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភនុំរីុសណ្    ១) ម៉ូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១….ឃ)  នររ់បៅកនុងដុំណាករ់បរ់បរតចផ្ទបរ៉ន 

 
ឃ្លល  ក) និង ឃ) និយយអុំពីម៉ូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ូបរវ ។ អនកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្   
ក) និង ឃ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអនក នបឃើញបៅខាងបលើ ។ 

 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង តប់រងៀម និងបពលបវលបទៀងទាតរ់រមាបក់ាររិការបរ់អនក។ វនឹងងាយររួលផចង់
អារមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អនក ជាកផនកមយួសនទមាល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអនករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទាុំងមានរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អនកកុំពុងកតរថិតបៅកនុងថាន កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ។ ចូរទូលរូម
រពោះអមាច រ់ បដើមបជីួយ ឱ្យអនកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតតវ បៅកនុងជីវតិរបរ់អនក ។ 

៣. រូមអានបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរមាងបមបរៀន និងបោលបៅបោយយកចិតតទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតតទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលអាច
មានរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កនុងបមបរៀនបនោះ កានក់តមានរបរិទធភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកនុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទទ ល់ខ្លួន 
របរ់អនកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអនក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិីបដើមបអីនុវតតវ បៅកនុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិតភក័តិ បៅកនុងការរិការពោះគមពរី ឬកនុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  ោម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមបបីងខុំអនកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អនកនឹងបឃើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រមាគ ល់យ៉ងចារ់ ររមាបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ន។ អនករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អនកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបរ់អនកររមាបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអនកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អនកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមបឱី្យអនកអាចរិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតតនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកនុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ុកនត អនកកអ៏ាចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផទោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមបជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររមាប់ពន័ធកិចច
ពនធនាោរ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬ រហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អនកនឹងបឃើញថា ទាុំង
មាតិកា ទាុំងវធិីោស្ររតសនការរិកាលអរបបរើរររមាបប់ោលបុំណ្ងទាុំងបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអនករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អនកអាចបុំបពញកិចចការទាុំងអរ់របរ់អនកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើអារយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របរ់អនក។ របរិនបបើអនករិកា
ជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អនកបធវើតាមបមបរៀនបកនថមកដលរគូរបរ់អនក ន
ោកឱ់្យ។  
 
 បលើរពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អនកអាចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បដើមប ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្តុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu ររមាប់
ពត័ម៌ាន និងជុំនួយបកនថម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទទ ល់ខ្លួនមាន ក់ៗ  មានររមាបរិ់រសកដល នបញ្ចបម់ុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទាហរណ៍្ របរិនបបើអនកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អនកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអនករិកាផ្ទទ ល់ខ្លួន អនកអាច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអនក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អនក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនតរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

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

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រមាា រ
រិកាបផសងៗកដលអាចរក នររមាបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទាុំងកាករត។ 

 

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

អំពីអនរនិពនធ 
 រពឹទធបូជាចារនី លូអីរ បជធឺ វក៉ឃឺ (Louise Jeter Walker)  នពាយមអរ់មយួជីវតិបដើមបជីួយ ដល់មនុរសឱ្យ
យល់ពីបរចកតពីិតរបរ់រគិរតបររ័ិទ។ ោត់ នបញ្ចប់ថាន កប់រញិ្ញដ បរត និងថាន កអ់នុបណ្ឍិ តកផនកវរ័ិយអបរ់ ុំរគិរតបររ័ិទ 
និងជារពឹទធបូជាចារនបីៅនិកាយសនរកុមជុំនុុំរពោះជាមាច រ់ (Assemblies of God) (រហរដឌអាបមរកិ)។ បរៀវបៅ និងឯកោរ
បផសងៗរបរ់បលកររី នឆលុោះបញ្ញច ុំងពីបទពិបោធនជ៍ាង៦២ឆាន ុំជាបបរកជនបៅរបបទរ បពរ ូគុយ  អាបមរកិកណាឋ ល 
តុំបនក់ារ៉អុីព និងរបបទរកបល៊ហសុកិ។ 
 
 រពឹទធបូជាចារនី វក៉ឃឺ (Walker)  នររបររមុខ្វជិាជ បនោះបោយចុំបណ្ោះដឹងផ្ទទ ល់ខ្លួន រមួទាុំងចុំបណ្ោះដឹងខាងឯ 
រពោះគមពរីរតីអុំពីកិចចការដអ៏ោច រយរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទធ គឺរពោះដ៏ជួយ ការពាររបរ់បយើង។ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

