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បុពវកថា 
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ជាងមុន។ 

 

 រិរសនឹងរិការបធានបទរគិរឋបររ័ិទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។ មុខ្វជិាជ នីមយួៗម្ចន
លកខណ្ៈជាកិចចរនធនា និងងាយររួលោន។ តារងខាងបរកាម បករោយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការរិការតូវ នបរៀបចុំ
ររម្ចបក់មមវធិីជីវតិរគិរថបររ័ិទ។ 
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Your Helpful Friend 
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We Believe 
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The Church 
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រគិរថបររ័ិទ 
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ភារកិចចរបរ់រកុមជុំនុុំ 
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Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិរថបររ័ិទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសលីធមរ៌បស់
រគ្សិតបរសិទ័ 
Christian Ethics 

រកមរីលធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

ោពាហ៍ពិពាហ៍ និងរគួោរ 
Marriage and the Home 

រគិរថបររ័ិទបៅកបុងរហគមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុននពលអនកចាប់នផដើម 
 
រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  
 
 បរៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួរឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននីមយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័រុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗ ម្ចនចុំណ្ងបជើង និងបរចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរម្ចង ររម្ចប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកោចរ ុំពឹងនឹងរិកាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគ្នលបៅសនបមបរៀន។ បគ្នលបៅ  គជឺាបរចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតោចបធវើ បនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ រូមោនបគ្នលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ចដ៏
រុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យរបរមចបគ្នលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗម្ចនរុំណួ្រ និងរកមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរង លុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជារញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយរុំណួ្រអុំពីបមបរៀន កដល នបរៀនរចួមកបហើយ។ រូមកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការររបររ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ។ អបកោចបឆលើយរុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបរៀវបៅរបរ់អបក។ 
របរិនបបើគ្នម នកកនលងទុំបនររគបរ់គ្នន ់បដើមផរីរបររចបមលើយរបរ់អបកបៅកបុងបរៀវបៅបនោះបទ រូមររបររចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកោចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយរុំណួ្រ អបកោចបផធៀងចបមលើយបៅចុងបញ្ចបស់នបមបរៀន កដលម្ចនបៅកបុងកផបក រូមបផធៀងចបមលើយរបរ់
អបក។ រូមកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូតដល់អបក នររបររចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបរ់អបករចួរល់រិន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នរិកាកានក់តរបបរើរបឡើង។ រូមកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោប់លុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិងាយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះរុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើរុំណួ្ររបបភទបផសងៗគ្នប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ម្ចនគុំរសូនរបបភទរុំណួ្រទូបៅចុំនួនបី និង
របបៀបសនការបឆលើយរុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើសទរ ើស 
 រុំណួ្រពហុបរជើរបរ ើរ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហរណ៍្ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦ កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។ 
 
 កបុងបរៀវបៅមគគបទរករិ៍ការបរ់អបក ចូរគូររងវងប់លើ ខ្) កដល នបងាា ញបៅខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីម្ចនររបុទុំងអរ់ 
 ក) ១០០ កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦ កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧ កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
 រុំណួ្រ ខុ្រ/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើរបរ ើរយករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហរណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីម្ចន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជោរររម្ចបអ់បកបជឿបៅរពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអរ់ ររបររជាភាោបហរបឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូររងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីងាា ញជបរមើររបរ់អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
 



10 
 

សំណួរផគូផគង 
 រុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលររបគ្នប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហរណ៍្  
៣. ចូរររបររបលខ្ររម្ចប់ប ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងោថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគ្នតប់ធវើ 
(ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំរីុសណ្    ១) ម៉ាូបរ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរោកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន ់  ២) យ៉ាូបរវ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នររ់បៅកបុងដុំណាករ់បរ់បរថចផ្ទបរ៉ាន 

 ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបរ បហើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបរវ ។ អបកគួរកតររបររបលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
 ក) និង  ) បហើយររបររបលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 
 

ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. រូមកញកបពលោង ត់បរងៀម និងបពលបវលបទៀងទតរ់រម្ចបក់ាររិការបរ់អបក។ វនឹងងាយររួលផចង់
ោរមមណ៍្ជាង របរិនបបើការរិការបរ់អបក ជាកផបកមយួសនទម្ចល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. រូមអធិោឌ នបៅបពលកដលអបករិកាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងម្ចនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទនគង់
បៅជាមយួ បហើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតរទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបរ់រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏រុិទន។ ចូរទូលរូម
រពោះអម្ចច រ់ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបរ់អបក ។ 

៣. រូមោនបរចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរម្ចងបមបរៀន និងបគ្នលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. រូមចាបប់ផឋើមោនបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ រូមបមើលខ្គមពរីបយង និងររបររកុំណ្ត់រតាកដលោច
ម្ចនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចរុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះ កានក់តម្ចនរបរិទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយរុំណួ្ររិកា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ រូមបរបើបរៀវបៅររបររ ឬបរៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របរ់អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. រូមគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហើយ និងករវងរកវធិបីដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួោរ និង
មតិថភក័ថិ បៅកបុងការរិការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្ការណាមយួ។ 

៧. រូមបរៀនតាមររមួល។  គ្នម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទ ៍បដើមផបីងខុំអបកឱ្យរិកាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងបញ្ចបស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោររុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោករ់ញ្ញដ
រម្ចគ ល់យ៉ា ងចារ់ ររម្ចប់ជុំពូកនីមយួៗ។ រូមបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោក់ជូនបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហើយបផញើរកោរចបមលើយរបរ់អបកបៅកាន់រគបូបរងៀនរបរ់អបកររម្ចបក់ារកកតរមូវ។ របរិនបបើអបកមនិ នរិកា
ជាមយួោកលវទិាល័យ គលូបល ( Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការបុំបពញ
ការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នររបររបឡើង បដើមផឱី្យអបកោចរិកាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបរៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកោ៏ចរិកាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមរិការពោះគមពរីតាមរ ឋ ហ៍ មជឈមណ្ឍ ល
រិកា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិយុីវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ ោចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានររម្ចប់ពន័នកិចច
ពនននាគ្នរ ក៏ដូចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬរហគមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា ទុំង
ម្ចតិកា ទុំងវធិីោស្តរថសនការរិកាលអរបបរើរររម្ចបប់គ្នលបុំណ្ងទុំងបនោះ ។ 
 
 របរិនបបើអបករិកាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកោចបុំបពញកិចចការទុំងអរ់របរ់អបកតាមរយៈសរបរណី្យ។៍ 
រូមកុុំបភលចបរបើោរយោឌ នសនការយិល័យោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) របរ់អបក។ របរិនបបើអបក
រិកាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស រូមឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគរូបរ់អបក
 នោក់ឱ្យ។  
 
 បលើរពបីនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបរ់អបកោចជាសដគូជាមយួនឹងរកលវទិាល័យ គលូបល (Global University) បដើមផ ី
បបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លរិរសកថ្មបទៀតផង។ រូមចូលបមើលបគហទុំពរ័ www.globaluniversity.edu ររម្ចប់
ពត័ម៌្ចន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនម្ចប ក់ៗ  ម្ចនររម្ចប់រិរសកដល នបញ្ចប់មុខ្វជិាជ របរ់បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហរណ៍្ របរិនបបើអបកកុំពុងរិកាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស អបកោចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីោកលវទិាល័យ គលូបល (Global University)  ន។ របរិនបបើអបករិកាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកោច
បផញើរកោរការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បរ់អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លរិរស ោចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

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

Manual, the Study Center Agreement Form បហើយនឹង SED Order Form ោចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ រម្ចា រ
រិកាបផសងៗកដលោចរក នររម្ចបម់ុខ្វជិាជ បនោះ រមួបញ្ចូ លទុំងកាករត។ 

 

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

អំពីអនរនិពនធ 
 បណ្ឍិ ត បជ រ ៉ាបូឺត ោបោោ ហវ (Dr. J. Robert Ashcroft )  នបធវើការរមួចុំកណ្កយ៉ា ងរុំខានប់ៅកបុងវរ័ិយអបរ់ ុំ
រគិរថបររ័ិទ។ ជាមយួនឹងការអបរ់ ុំថាប កប់រញិ្ញដ បរតវទិាោស្តរថ ( B.S.) ថាប កប់រញិ្ញដ បរតជានខ់្ពរ់ (M.A) និងថាប ក់បណ្ឍិ ត
កតថិយរពីរកលវទិាល័យវ់នហ់ាគ ត (Vanguard University) បលកបណ្ឍិ ត ោបោោ ហវ (Dr. Ashcroft ) ម្ចនមុខ្ងារជា
នាយកសនមហាវទិាល័យនានារបរ់រកុមជុំនុុំរពោះជាម្ចច រ់ បៅកបុងរហរដឌោបមរកិ ដូចជាមហាវទិាល័យ បអបវនជឺល 
(Evangel College) មហាវទិាល័យរពោះគមពរី បរនរតល (Central Bible College) និងមហាវទិាល័យ កប បរៀន (Berean 

College)។ 
 
 បោយរតូវ នបគោគ ល់យ៉ា ងទូលុំទូលយថា ជាអបកកថ្លងបៅកបុងកមមវធិីរនបិ ទ ដុំបណ្ើ រសនការរបកបគ្នប  និង
រិកាខ ោលបផសងៗ បលកបណ្ឍិ ត ោបោោ ហវ (Dr. Ashcroft) កជ៏ារគូបបរងៀនកដលបគអបញ្ជ ើញ បៅកបុងរបបទរជាបរចើន
បទៀតបៅកបុងពិភពបលក។ បៅចុងទរវតសឆាប ុំ ១៩៧០ បលករគូគងាវ លសនមជឈមណ្ឍ លរគិរថបររ័ិទ កដលរម្ចជិក
និយយជាភាោអងប់គលរបៅទីរកុងរប៉ាូករល របបទរកបលហសុកិ។ បទពិបោធន៍ដល៏ផរីបរ់បលកកបុងនាមជាអបកដឹកនាុំ
រគិរឋបររ័ិទ បធវើឱ្យបលកម្ចនលកខណ្ៈរមផតថិជាអបកនិងពននបរៀវបៅសនការអធិោឌ នបនោះផងកដរ។ 
 
 រូមរពោះជាម្ចច រ់របទនពរដល់អបក បៅបពលរិកាបរៀវបៅ បៅបពលបងបអូ នអធិោឌ នបនោះ ។ រូមបបើកចិតថរបរ់
អបក ចុំបពាោះបរចកថីពិតបៅកបុងរពោះបនធូលរបរ់រពោះជាម្ចច រ់។ 
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