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បុពវកថា 

 

 ឥឡូវបនោះអបក នទទួលរពោះបយស្ ូបៅកបុងដួងចិតថរបស់្អបក បហ្ើយរទង ់នកាល យបៅជារពោះស្បស្រង្វគ ោះផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្
អបក។ អបករបកហ្លជាោនស្ុំណួ្រជាបរចើន នចូលមកកបុងគុំនិតរបស់្អបក  បតើជីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទជាអវី? បតើខ្ញុ ុំរតូវបធវើអវី? 
 

 អបកមនិកមនបៅកតោប កឯ់ងបនាោះបទ។ កាលពីមុនោនមនុស្សជាបរចើនកដលោនស្ុំណួ្រដូចជាអបក។ ោនោប កក់បុង
ចុំបណាមពួកបគ នសួ្ររពោះបយស្ ូ បៅសថ្ងដុំបូង បពលកដលគាត់ នជួបជាមយួរពោះអោច ស់្ថា «… បតើបៅខ្វោះអវីបទៀត?»
(ោ៉ា ថាយ ១៩:២០) រពោះបយស្ ូោនរពោះបនធូលបៅគាតថ់ា៖ «…អប ជ្ ើញមកតាមខ្ញុ ុំ!» 

 
 រពោះបយស្ ូគឺជាគុំរបូស់្បយើងកបុងការនាុំដុំណឹ្ងលអបៅកានម់នុស្សទុំងអស់្រគបប់ៅទីកកនលង។ រទងស់្ពវរពោះហ្ឫទយ័

ចងឱ់្យបយើងកចកចាយដុំណឹ្ងលអរបស់្រពោះអងគ បៅកកនលងកដលពួកបយើងរស់្បៅ។ មនិថាអបកជានរណាបនាោះបទ រពោះជាោច ស់្
 នបរជើស្បរ ើស្អបកឱ្យរ បអ់បកដសទអុំពីបទពិបសាធនរ៍បស់្អបកជាមយួរពោះបយស្ ូរគិស្ថ និងអុំណាចបចសាថ សនការស្បស្រង្វគ ោះ
របស់្រពោះអងគ។ បនោះបហ្ើយជាការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។  

 
 ការសិ្កានូវមុខ្វជិាជ បនោះនឹងជួយ អបកឱ្យយល់អុំពីលកខណ្ៈពិតអុំពីការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់។ វ

នឹងជួយ អបកកបុងការកចកចាយអុំពីរពោះរគិស្ថ ជាមយួមនុស្សកដលបៅជុុំវញិអបក របកបបោយការបជឿទុកចិតថ អុំណាចបចសាឋ  
និងបោយរបបៀបវជិជោន។ វនឹងជួយ អបកកបុងការកចកចាយអុំពីទបពិបសាធនអ៍បកជាមយួមនុស្សកដលោនរបវតថិរបូបផសងៗពី
អបក។ វធិីសាស្រស្ថដទ៏ុំបនើបកបុងការបបរងៀនខ្លួនឯង និងជួយ អបកបរៀនអុំពីបគាលការណ៍្យ៉ា ងរស្ួល កដលអាចអនុវតថភាល មៗកត
មថង។ 
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កមមវិធីជីវិតររិស្តបរសិ្ទ័ 
The Christian Life Series 

 
 ការផសពវផាយដុំណឹ្ងលអបោយខ្លួ ឯងផ្ទធ ល់ ជាមុខ្វជិាជ មយួកបុងចុំបណាមមុខ្វជិាជ ចុំនួន១៨កបុងកមមវធិីបបងកើតសិ្ស្ស
ស្រោបអ់បកបទើបនឹងបជឿ។កមមវធិជីីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទជាការសិ្កាបដើមផជីួយ សិ្ស្សឱ្យរកីចបរមើនកបុងទុំនាកទ់ុំនងរបស់្ពួកបគ
ជាមយួរពោះរគិស្ថសិ្ការពោះបនធូលរបស់្រពោះជាោច ស់្និងយល់ដឹងអុំពីបគាលបុំណ្ងរបស់្រពោះជាោច ស់្ស្រោបជ់ីវតិរបស់្ពួក
បគកានក់តរបបស្ើរជាងមុន។ 

 

 សិ្ស្សនឹងសិ្ការបធានបទរគិស្ឋបរស័ិ្ទជាមូលោឌ ន បៅបរកាមសផធបរឿងចុំនួនរ ុំមយួ។មុខ្វជិាជ នីមយួៗោនលកខណ្ៈ
ជាកិចចស្នធនានិងង្វយរស្ួលអាន។តារងខាងបរកាមបករសាយអុំពីរបបៀបកដលវគគសនការសិ្ការតូវ នបរៀបចុំស្រោប់
កមមវធិីជីវតិរគិស្ថបរស័ិ្ទ។ 

 
 

 វគ្គទី១ 

Unit One 

វគ្គទី២ 

Unit Two 

វគ្គទ៣ី 

Unit Three 

ជីវិតខាងរពលឹងវិញ្ញា ណ 

Spiritual Life 

ជីវតិថ្មីរបស់្បងបអូន 

Your New Life 

បៅបពលបងបអូនអធិសាឌ ន 

When You Pray 
 

គបរោងការរបស់្រពោះជាោច ស់្- 

ជបរមើស្របស់្បងបអូន 

God’s Design—Your Choice 

រពះគ្មពីរ 
The Bible 

រពោះគមពរីរបស់្បងបអូន 

Your Bible 
 

របបៀបសិ្ការពោះគមពរី 
How to Study the Bible 
 

ដុំណឹ្ងលអបរៀបបរៀងបោយ 

បលកយ៉ាូហាន 

John’s Gospel 
 

ទទវវិទា 

Theology 

 

រពោះបយស្ ូជានរណា 

Who Jesus Is 
 

រពោះដជ៏ួយ ការពាររបស់្បងបអូន 

Your Helpful Friend 

បយើងបជឿ 
We Believe 
 

ររុមជំនុ ំ
The Church 

រកុមជុំនុុំ 
The Church 
 

ការថាវ យបងគុំរបស់្ 

រគិស្ថបរស័ិ្ទ 

Christian Worship 

ភារកិចចរបស់្រកុមជុំនុុំ 
What Churches Do 

រិច្ចបទរមើ 
Service 

ការផសពវផាយដុំណឹ្ង
លអបោយខ្លួនឯងផ្ទធ ល់ 

Personal Evangelism 

អបកបបរមើពន័នកិចចជា 

រគិស្ថបរស័ិ្ទ 

Christian Workers 

ពន័នកិចចសនការបបរងៀន 

The Teaching Ministry 

ររមសីលធម៌របស់
រគ្ិសតបរសិ័ទ 

Christian Ethics 

រកមសី្លធមត៌ាមរពោះគមពរី 
Bible Ethics 

អាពាហ៍្ពិពាហ៍្និងរគួសារ 
Marriage and the Home 

រគិស្ថបរស័ិ្ទបៅកបុងស្ហ្គមន៍ 
The Christian in the 
Community 
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មុនដពលអ្នកចាប់ដផតើម 

រទបៀបទររើទសៀវទៅទនះ  

 បស្ៀវបៅបនោះ រតូវ នកបងកចកជាបមបរៀនជុំនួស្ឱ្យជុំពូក។ បមបរៀននមីយួៗ ចាបប់ផឋើមបោយទុំពរ័ស្ុំខាន់ៗ ចុំនួនពីរ។ 
បៅបនាធ បព់ីបលខ្សនបមបរៀននីមយួៗោនចុំណ្ងបជើង និងបស្ចកឋីបផឋើមខ្លីសនបមបរៀន។ បៅទុំពរ័បនាធ បជ់ា គបរោង ស្រោប់
បមបរៀន។ វជាកុំណ្តរ់តាពីអវីកដលអបកអាចរ ុំពឹងនឹងសិ្កាបៅកបុងបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បនាធ បម់កបទៀត ជាបគាលបៅសនបមបរៀន។បគាលបៅ  គឺជាបស្ចកឋីកណ្នាុំអុំពីអវីកដលអបកគួរកតអាចបធវើបនាធ បព់ីបរៀន
បមបរៀនបនោះចប។់ សូ្មអានបគាលបៅនីមយួៗបោយយកចិតថទុកោក ់បោយពួកវនឹងជួយ អបកឱ្យបផ្ទថ តបៅបលើចុំណុ្ច
ដស៏្ុំខាន់បុំផុតសនបមបរៀនបនោះ។ 
 
 បដើមផជីួយ អបកឱ្យស្បរមចបគាលបៅ ន បមបរៀននីមយួៗោនស្ុំណួ្រ និងស្កមមភាព។ ចុំណ្ងបជើងរងលុំហាត់
អនុវតថន ៍ ជាស្ញ្ញដ រ បឱ់្យអបកបឆលើយស្ុំណួ្រអុំពីបមបរៀនកដល នបរៀនរចួមកបហ្ើយ។ សូ្មកុុំរ ុំលងកផបកបនោះ។ ការស្របស្រ
ចបមលើយនឹងជួយ អបក ឱ្យអនុវតថនូវអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហ្ើយ។ អបកអាចបឆលើយស្ុំណួ្រភាគបរចើនបៅកបុងបស្ៀវបៅរបស់្អបក។ 
របសិ្នបបើគាម នកកនលងទុំបនររគបរ់គាន ់បដើមផសី្របស្រចបមលើយរបស់្អបកបៅកបុងបស្ៀវបៅបនោះបទ សូ្មស្របស្រចបមលើយទុំងបនាោះបៅ
កបុងបស្ៀវបៅស្របស្រ ឬបស្ៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន កដលអបកអាចបរបើបដើមផរី ុំលឹកបមបរៀនបៅបពលបរកាយ។ 
 
 បរកាយពីបឆលើយស្ុំណួ្រ អបកអាចបផធៀងចបមលើយបៅចុងប ច្បស់នបមបរៀន កដលោបៅកបុងកផបកសូ្មបផធៀងចបមលើយរបស់្
អបក។ សូ្មកុុំបមើលចបមលើយមុន រហូ្តដល់អបក នស្របស្រចបមលើយផ្ទធ ល់ខ្លួនរបស់្អបករចួរល់សិ្ន។ ការបធវើកបបបនោះ នឹងជួយ 
ឱ្យអបកចងចាុំអវីកដលអបក នសិ្កាកានក់តរបបស្ើរបឡើង។សូ្មកកចបមលើយទុំងឡាយ កដលអបកបឆលើយមនិទន ់នរតឹមរតូវ។ 
ចបមលើយទុំងបនាោះមនិ នបរៀបតាមលុំោបល់ុំបោយបទ ដូបចបោះ អបកនឹងមនិង្វយនឹងបមើលប ើញចបមលើយចុំបពាោះស្ុំណួ្របនាធ ប់
បឡើយ។ 
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រទបៀបទ្លើយសំណួរសិរា 
 មុខ្វជិាជ បនោះ បរបើស្ុំណួ្ររបបភទបផសងៗគាប ជាបរចើន។ បៅខាងបរកាមបនោះ ោនគុំរសូនរបបភទស្ុំណួ្រទូបៅចុំនួនបីនិង
របបៀបសនការបឆលើយស្ុំណួ្រទុំងបនាោះ។ 
 

សំណួរពហុទរជើ សទរ ើស 
 ស្ុំណួ្រពហុ្បរជើស្បរ ើស្ចងឱ់្យអបកបរជើស្បរ ើស្ចបមលើយមយួពីបណាថ ចបមលើយកដលបគ នផថល់ឱ្យ។  
ឧទហ្រណ៍្ 
១. រពោះគមពរីោនស្របុទុំងអស់្ 
 ក) ១០០កណ្ឍ  ។ 
 ខ្) ៦៦កណ្ឍ  ។  
 គ) ២៧កណ្ឍ  ។  
 ចបមលើយរតឹមរតូវគឺ ខ្)៦៦កណ្ឍ ។ កបុងបស្ៀវបៅមគគបទស្កសិ៍្ការបស់្អបក ចូរគូស្រងវងប់លើ ខ្) កដល នបង្វា ញបៅ
 ខាងបរកាម៖ 
១. រពោះគមពរីោនស្របុទុំងអស់្ 
 ក) ១០០កណ្ឍ ។  

ខ្) ៦៦កណ្ឍ ។  
 គ) ២៧កណ្ឍ ។  

 
សំណួរខុស/រតូវ 
 ស្ុំណួ្រ ខុ្ស្/រតូវ ចងឱ់្យអបកបរជើស្បរ ើស្យករបបយគណាកដលរតមឹរតវូ។  
ឧទហ្រណ៏្ 
២. បតើរបបយគណាកដលរតឹមរតូវ?  

ក) រពោះគមពរីោន ១២០ កណ្ឍ  ។  
 ខ្) រពោះគមពរីជារពោះរជសារស្រោបអ់បកបជឿបៅស្ពវសថ្ងបនោះ។  
 គ) អបកនិពននរពោះគមពរីទុំងអស់្ ស្របស្រជាភាសាបហ្របឺ។  

 ) រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន នបុំភលឱឺ្យកតងរពោះគមពរី។  
 

 របបយគ ខ្) និង  ) រតឹមរតូវ។ អបកគួរកតគូស្រងវងជុ់ុំវញិអកសរទុំងពីរបនោះ បដើមផបីង្វា ញជបរមើស្របស់្អបក ដូចអបក
  នប ើញបៅខាងបលើ។ 
 
 



10 

 

សំណួរផគូផគង 
ស្ុំណួ្រផគូផគង ចងឱ់្យអបកផគូផគងអវីកដលរស្បគាប  ដូចជាប ម្ ោះជាមយួការពណ៌្នា ឬកណ្ឍ គមពរីជាមយួអបកនិពនន។ 
ឧទហ្រណ៍្  
៣. ចូរស្របស្របលខ្ស្រោបប់ ម្ ោះអបកដឹកនាុំ (ខាងសាថ ុំ) បៅខាងមុខ្ឃ្លល នីមយួៗ កដលពណ៌្នាអុំពីអវីកដលគាតប់ធវើ 
     (ខាងបឆវង)។  

 …១…. ក)  នទទួលបទបញ្ញជ បៅភបុំសីុ្សណ្    ១) ម៉ាូបស្ 

 …២….ខ្)  នដឹកនាុំជនជាតិអុីរសាកអលឆលងកាតទ់បនលយរ័ោន់  ២) យ៉ាូបស្វ 

 …២….គ)  នបដើរជុុំវញិរកុងបយរខូី្   

 …១…. )  នរស់្បៅកបុងដុំណាករ់បស់្បស្ថចផ្ទបរ៉ាន 

ឃ្លល  ក) និង  ) និយយអុំពីម៉ាូបស្ បហ្ើយឃ្លល  ខ្) និង គ) និយយអុំពីយ៉ាូបស្វ ។ អបកគួរកតស្របស្របលខ្ ១ បៅពីមុខ្ 
ក) និង  ) បហ្ើយស្របស្របលខ្ ២ បៅពីមុខ្ ខ្) និង គ) ដូចអបក នប ើញបៅខាងបលើ ។ 

 
ពារយណណនសំរាប់ការសិរា 

១. សូ្មកញកបពលសាង តប់ស្ងៀម និងបពលបវលបទៀងទតស់្រោបក់ារសិ្ការបស់្អបក។ វនឹងង្វយរស្ួលផចង ់
អារមមណ៍្ជាង របសិ្នបបើការសិ្ការបស់្អបក ជាកផបកមយួសនទោល ប់របចាុំសថ្ងបនាោះ។ 

២. សូ្មអធិសាឌ នបៅបពលកដលអបកសិ្កាបមបរៀននីមយួៗ បោយបបើករពោះគមពរី រពមទុំងោនរពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទនគង់
បៅជាមយួ បហ្ើយតាមរយៈមុខ្វជិាជ បនោះ អបកកុំពុងកតស្ទិតបៅកបុងថាប កប់រៀនរបស់្រពោះវញិ្ញដ ណ្ដវ៏សុិ្ទន។ ចូរទូលសូ្ម 
រពោះអោច ស់្ បដើមផជីួយ ឱ្យអបកយល់បមបរៀនបនោះ និងអនុវតថវ បៅកបុងជីវតិរបស់្អបក ។ 

៣. សូ្មអានបស្ចកឋីបផឋើមសនបមបរៀន គបរោងបមបរៀន និងបគាលបៅបោយយកចិតថទុកោក។់ 

៤. សូ្មចាបប់ផឋើមអានបមបរៀនបោយយកចិតថទុកោក។់ សូ្មបមើលខ្គមពរីបយង និងស្របស្រកុំណ្ត់រតាកដលអាច 
ោនរបបយជន។៍ ខ្គមពរីជួយ បធវើឱ្យចុំណុ្ចស្ុំខាន់កបុងបមបរៀនបនោះកានក់តោនរបសិ្ទនភាព។  

៥. ចូរបឆលើយស្ុំណួ្រសិ្កា បៅកបុងចបនាល ោះកដល នោកជូ់ន។ សូ្មបរបើបស្ៀវបៅស្របស្រ ឬបស្ៀវបៅកតរ់តាផ្ទធ ល់ខ្លួន 
របស់្អបកបៅបពលចាុំ ច។់  

៦. សូ្មគិតអុំពីអវីកដលអបក នបរៀនរចួបហ្ើយ និងកស្វងរកវធិីបដើមផអីនុវតថវ បៅកបុងការពិភាកាជាមយួរគួសារ 
និងមតិថភក័ថិ បៅកបុងការសិ្ការពោះគមពរី ឬកបុងឱ្កាស្ណាមយួ។ 

៧. សូ្មបរៀនតាមស្រមួល។  គាម នកណ្ឋឹ ងណានឹងបរទប៍ដើមផបីងខុំអបកឱ្យសិ្កាបមបរៀនថ្មីបនាោះបឡើយ។ 
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ការវាយតម្មលតាមជំពរូ  
 បៅចុងប ច្បស់នមុខ្វជិាជ បនោះ អបកនឹងប ើញការវយតសមលតាមជុំពូក។ រកោស្ស្ុំណួ្រចបមលើយរតូវ នោកស់្ញ្ញដ
ស្ោគ ល់យ៉ា ងចាស់្ ស្រោបជ់ុំពូកនីមយួៗ។ សូ្មបធវើតាមការកណ្នាុំ កដល នោកជូ់នបោយរបុងរបយត័ប។ អបករតូវកត
បុំបពញ បហ្ើយបផញើរកោស្ចបមលើយរបស់្អបកបៅកានរ់គូបបរងៀនរបស់្អបកស្រោបក់ារកកតរមូវ។ របសិ្នបបើអបកមនិ ន
សិ្កាជាមយួសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) បទបនាោះ អបកបៅកតទទួល នផលរបបយជនត៍ាមរយៈការ
បុំបពញការវយតសមលតាមជុំពូកដកដល។ 
 

រទបៀបសិរាមុខវិជ្ជា ទនះ 
 មុខ្វជិាជ បនោះរតូវ នស្របស្របឡើង បដើមផឱី្យអបកអាចសិ្កាវបោយខ្លួនឯង ន។ បយើងចូលចិតថនិយយថា រគូបបរងៀន
គឺបៅកបុងបស្ៀវបៅបនោះ។ ប៉ាុកនថ អបកកអ៏ាចសិ្កាមុខ្វជិាជ បនោះជារកុម ដូចជារកុមសិ្ការពោះគមពរីតាមស្ ឋ ហ៍្ មជឈមណ្ឍ ល
សិ្កា រកុមតាមផធោះ និងកមមវធិីយុវជន។ មុខ្វជិាជ បនោះ អាចរតូវ នបរបើបដើមផជីាការទុំនាកទ់ុំនង ឬជាធនធានស្រោប់
ពន័នកិចចពនននាគារ កដូ៏ចជារកុមជនជាតិភាគតិច ឬស្ហ្គមន៍បផសងបទៀតតាមរយៈកមមវធិីបនោះផងកដរ។ អបកនឹងប ើញថា 
ទុំងោតិកា ទុំងវធិីសាស្រស្ថសនការសិ្កាលអរបបស្ើរស្រោបប់គាលបុំណ្ងទុំងបនោះ។ 
 
 របសិ្នបបើអបកសិ្កាមុខ្វជិាជ បនោះបោយខ្លួនឯង អបកអាចបុំបពញកិចចការទុំងអស់្របស់្អបកតាមរយៈសរបស្ណី្យ។៍ 
សូ្មកុុំបភលចបរបើអាស្យោឌ នសនការយិល័យសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University) របស់្អបក។ របសិ្នបបើអបក
សិ្កាជារកុម ឬតាមរយៈមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិ្ស្ស សូ្មឱ្យរ កដថា អបកបធវើតាមបមបរៀនបកនទមកដលរគូរបស់្
អបក នោកឱ់្យ។  
 
 បលើស្ពីបនោះបៅបទៀត រកុមជុំនុុំរបស់្អបកអាចជាសដគូជាមយួនឹងស្កលវទិាល័យគលូបល (Global University) 
បដើមផបីបើកមជឈមណ្ឍ លបណ្ថុ ោះបណាឋ លសិ្ស្សកថ្មបទៀតផង។ សូ្មចូលបមើលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.edu 
ស្រោបព់ត័ោ៌ន និងជុំនួយបកនទម។ 
 

វិញ្ញា បនបរត 
 វញិ្ញដ បនបរតជារកុម ឬផ្ទធ ល់ខ្លួនោប ក់ៗ  ោនស្រោបសិ់្ស្សកដល នប ច្បម់ុខ្វជិាជ របស់្បយើងបោយបជាគជយ័។ 
ឧទហ្រណ៍្ របសិ្នបបើអបកកុំពុងសិ្កាតាមរយៈការយិល័យជាតិ ឬមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិ្ស្ស អបកអាចទទួល 
វញិ្ញដ បនបរតពីរគូកដលមកពីសាកលវទិាល័យគលូបល (Global University)  ន។ របសិ្នបបើអបកសិ្កាផ្ទធ ល់ខ្លួន អបកអាច
បផញើរកោស្ការវយតសមលតាមជុំពូក កដលអបក នបុំបពញចបប់ៅកានក់ារយិល័យតាមតុំបនរ់បស់្អបក។ ការយិល័យជាតិ 
និងមជឈមណ្ឍ លបណ្ឋុ ោះបណាឋ លសិ្ស្ស អាចទទួលវញិ្ញដ បនបរតតាមរយៈការយិល័យអនថរជាតិ ឬតាមរយៈ Gospel 

Publishing House កបុងស្ហ្រដឌអាបមរកិ។ 
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សរាប់ជំនួយបណនែម 
 ប ជ្ ីបស្ៀវបៅស្រោប ់The School for Evangelism and Discipleship (SED), Discipleship Training Center 

Manual, the Study Center Agreement Form បហ្ើយនឹង SEDO order Form អាចយកបចញពីអុីនធឺបណ្ត ន។ 
ស្ោា រសិ្កាបផសងៗកដលអាចរក នស្រោប់មុខ្វជិាជ បនោះរមួប ច្ូ លទុំងកាកស្ត។ 

 

 សូ្មចូលបមើបលបគហ្ទុំពរ័ www.globaluniversity.eduនិងwww.globalreach.org ស្រោបជ់ាធនធានបកនទម។ 
 

អំពីអនរនិពនធ 
 បជន  បទីស្ឋ សាវ៉ា ដូហ្គូ (Jean-Baptiste Sawadogo) ជារគូគង្វវ លអស់្រយៈបពល៣០ឆាប ុំបហ្ើយ។ គាតជ់ារគូ
គង្វវ លបៅកបុងរកុមជុំនុុំមយួ បៅកបុងរជធានីសនប ូរគីណា ហាវ សូ្ (Burkina Faso) កដលជារស្ុកកុំបណ្ើ តរបស់្គាត់ បហ្ើយ
គាតប់ធវើដុំបណ្ើ ររគបទ់ីកកនលងកបុងរបបទស្របស់្គាត ់បដើមផបីបរងៀន និងអធិបាយរពោះបនធូល។ គាត់ នទទួលនូវការហ្វឹកហ្វឺន
អុំពីរពោះគមពរីបៅវទិាសាទ នហ្វឹកហ្វឺនរពោះគមពរីអនថរជាតិ (International Bible Training Institute) បៅកបុងរបបទស្អងប់គលស្ 
បហ្ើយបនថបរញិ្ញដ បរតជាភាសាអងប់គលស្ ពីស្កលវទិាល័យ Ouagadougou បៅកបុងរបបទស្ Burkina Faso។ 
 
 រពឹទនបូជាចារយ សាវ៉ា ដូហ្គូ (Sawadogo) បបរមើរកុមជុំនុុំរពោះជាោច ស់្ជាតិ (Assemblies of God) បៅកបុងរបបទស្ 
ប ូរគីណា ហាវ សូ្ (Burkina Faso) ជាជុំនួយការអគគបហ្រ ដ្ ិក បលខាធិការដឌ ល និងជានាយកបបស្កកមមរបស់្ជាតិ។
បលកជារបធានសនមហាបបស្កកមមពិភពបលក (World Missionary Commission) ស្រោបរ់កុមជុំនុុំរពោះជាោច ស់្បៅទវីប
អាស្រហ្វិក (Alliance of Assemblies of God of Africa) ផងកដរ។ 
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