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ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອນັກຮຽນກັບເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ 
ໂດຍ ເດບ ແບັດຕີ             — ພົ້ ອມກັບຄ າຕອບ 

ຄ າແນະນ າ 

1. ເຈົ ົ້ າມີ ປະສົບການຫ າຍປານໃດໃນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອນັກຮຽນໃນການຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າ
ໃຊົ້ ສ່ວນຕົວໃນຫົ້ ອງຮຽນ ທີ ນຊາເລັນ? 

ເຮັດຕົວຢ່າງສ່ວນຕົວເຈົ ົ້ າເອງວ່າເຈົ ົ້ າມີ ຄວາມສ ານິ ສ ານານຊ ່ າໃດໃນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອນັກ
ຮຽນໃນການຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ 

ໃຫົ້ ຄະແນນຕົນເອງ ລະຫວ່າງ 1 ແລະ 10__________ 

“1” ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານມີ ປະສົບການພຽງເລັກນົ້ ອຍ 

“10” ໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເປັນສ່ຽວຊານໃນການຊ່ວຍເຫ ຼື ອນັກຮຽນຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າ
ໃຊົ້ ສ່ວນຕົໄດົ້ ດີ ຫ າຍ. 

 

2. ນັກຮຽນຂອງເຈົ ົ້ າໄດົ້ ຮັປະໂຫຍດແນວໃດຈາກການຝຶກອົບຮົມທີ່ ເຈົ ົ້ າໄດົ້ ຮັບມຼື ົ້ ນີ ົ້ ? 
 

 

ການຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ແມ່ນວຽກທີ່ ຍາກຫ າຍ 

ມານຊາຕານຕົວະເກ່ັງທີ່ ສຸດ--------ພຽງແຕ່  ເຊຼື່ ອ! 

A. ມູມມອງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າຂອງການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ 

ຢາໂກໂບ: 1:22-25                         ເອເຊກຽນ 33:30-32 
ຄາລາເຕຍ 3:1-3 
ມັດທາຍ 7: 24-27 

ແບບການສຶ ກສາຂອງພວກເຮັບເລີ  vs. ແບບການສຶ ກສາຂອງພວກກລິ ກ 

1. ຮູົ້ ຄວາມຈິ ງ 
2. ເຂົ ົ້ າໃຈວິ ທີ ທີ່ ຄວາມຈິ ງກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຊີ ວິ ດຂອງຂົ້ ອຍ 

3.  ເຮັດມັນ---ເຂົ ົ້ າສູ່ການເຂົ ົ້ າສູ່ການບະຕິບັດ--ມຼື ົ້ ນີ ົ້ ! 
   --ຢ່າງເປັນບົກກະຕິ 

ທີ ນຊາເລັນເປັນການຮັບໃຊົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຮັບມອບໝາຍອັນຫຍິ່ ງໃຫ່ຍ----ແນ່ໃສ່ການສົ້ າງສາວົກ 
ຮຽນຮູົ້ ວິ ທີ ການຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວທີ່ ສາມາດໃຊົ້ ໄດົ້ ຜົນໃນ 2-3 ມຼື ົ້  ມັນເປັນ
ພຼື ົ້ ນຖານຄວາມສ ານິ ສ ານານຂອງຊີ ວິ ດສ າລັບສາວົກຄຣິ ດຕຽນ. ເປົ ົ້ າໝາຍເຫ ົ່ ານີ ົ້ ແນ່ໃສ່
ເທິ ງບາດກົ້ າວນົ້ ອຍໆໃນການເຂົ ົ້ າສູ່ການສ າແດງຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າໃນຊີ ວິ ດຂອງເຈົ ົ້ າ 
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B.  ເຮົ າຈະໃຊົ້ ເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວຢູ່ໃສ? 

 

 

 

 

C.  ຕົວຢ່າງຂອງເປົ ົ້ າຫມາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວທີ່ ດີ  

1. ໂລມ 12:10  
ຈ່ົງຮັກເຊິ່ ງກັນແລະກັນເໝຼື ອສັນພີນົ້ ອງ ສ່ວນການໃຫົ້ ກຽດເຊິ່ ງກັນແລະກັນນັົ້ ນຈ່ົງ
ຖຼື ວ່າຜູົ້ ອຼື່ ນດີ ກ່ວາຕົນ. 

ເປົ ົ້ າໝາຍ: ອາທິ ດນີ ົ້  ຂົ້ ອຍຈະຝຶກຄວາມຖ່ອມຕົວ ໂດຍເຫດການທີ່ ເກີ ດຂຼື ົ້ ນທັງ
ໝົດ(ໃນຄາບເຂົ ົ້ າ,ຂຼື ົ້ ນລົດຕູົ້ ), ສ ານຶ ກເຖິງວິ ທີ ທີ່ ໂອນອົ້ າຍຂອງຂົ້ ອຍມາເປັນຂອງ
ຂົ້ ອຍເອງ. 

 

2. ເປົ ົ້ າໝາຍ: ຂົ້ ອຍຈະຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາແມ່ຂອງຂົ້ ອຍແລະຂ ໃຫົ້ ເພ່ີນຍົກໂທດໃຫົ້  
ໃນສິ່ ງທີ່ ຂົ້ ອຍໄດົ້ ເຮັດໃຫົ້ ລາວເຈັບປວດໃນອາດີ ດ. 
 
 

3.  ໂລມ 8:28 

ເປົ ົ້ າໝາຍສ າລັບຄູ: ເມຼື ອຂົ້ ອຍຮູົ້ ສຶ ກວ່າຂົ້ ອຍໄດົ້ ເຮັດສິ່ ງທີ່ ບ ່ ດີ ຂອງການສອນ, ຂົ້ ອຍ
ຈະນ່ັງລົງແລະຈົດສິ່ ງທີ່ ຂົ້ ອຍຮຽນຮູົ້ ຈາກການສອນໃນບົດນັົ້ ນ. 
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D.  ເຄຼື່ ອງຫົ້ ໝາຍເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວອັນທີ່ ດີ . 

(ໃຫົ້ ເຮັດ ໂພສເຕີ  ຂອງ 6 ຈຸດເຫ ົ່ ານີ ົ້  ຫົ້ ອຍໃສ່ຝາ ທີ່ ອົ້ າງເຖິງຕະຫລອດການຝຶກອົບຮົມນີ ົ້ ) 

1. ມັນເປັນເລຼື່ ອງງ່ າຍ 
ບ ່ ມີ ຄວາມສົງໃສເຫ ຼື ອຢູ່ໃນຊີ ວິ ດຂອງເຈົ ົ້ າໃນຂະນະທີ່ ເຈົ ົ້ າມີ ຄວາມປາຖະໜາທີ່ ຈະໃຫົ້
ສ າເລັດຜົນ. 

 

2. ມັນເປັນສິ່ ງທີ່ ສະເພາະເຈາະຈົງ 
ກ ານົດຈະແຈົ້ ງໃນຈຸດນັົ້ ນ, ບ ່ ແມ່ນທົວໆໄປເກີ ນໄປ 

 

3. ມັນເປັນສິ່ ງທີ່ ມີ ຄວາມໝາຍ 
ມັນກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຊີ ວິ ດຂອງທ່ານໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ , ມັນຈະນ າໄປສູ່ການປ່ຽນແປງທີ່ ເຈົ ົ້ າຕົ້ ອງ
ການໃຫົ້ ເກີ ດຂຼື ົ້ ນແທົ້ ໆ. 

 

4. ມັນເປັນທີ່ ໄຊົ້ ໄດົ້  
ເຈົ ົ້ າສາມາດເຮັດສ າເລັດໄດົ້ ບ ່ ມຼື ົ້ ນີ ົ້

ົ້ ? ເຈົ ົ້ າມີ ຄວາມສາມາດເຮັດໃຫົ້ ເປົ ົ້ າໝາຍນີ ົ້ ສ າເລັດ
ໄດົ້ ບ ່ ມຼື ົ້ ນີ ົ້ ? 

 

5. ມັນສາມາດເປັນການວັດແທກ 
ແມ່ນຫຍັງທີ່ ຈະເປັນການວັດແທກ?  ເຄຼື່ ອງມຼື ອັນໃດທີ່ ຈະໃຊົ້ ໃນການວັດແທກ? 
ເຮົ າຈະເຮັດແນວໃດໃຫົ້ ມັນງ່ າຍທີ່ ຈະວັດແທກ? ຄວາມກົ້ າວໜົ້ າຂອງຂົ້ ອຍຈະຖຶ
ກວັດແທກໂດຍຄົນອຼື່ ນແນວໃດ? 

 

6. ມັນສາມາດຊ່ວຍເຈົ ົ້ າໄດົ້  
ມັນສາມາດນ າເຈົ ົ້ າໃຫົ້ ໄກົ້ ຊິ ດພຣະເຈົ ົ້ າບ ່ ? ເປົ ົ້ າໝາຍເຫ ົ່ ານີ ົ້ ຊ່ວຍທ່ານໃຫົ້ ເຕີ ບໃຫ່ຍ
ໄດົ້ ແນວໃດ? 

  



ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອນັກຮຽນກັບເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ — ພົ້ ອມກັບຄ າຕອບ 4 

Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  506 Group Studies Teacher Training 

Course 506.06  Teen Challenge Training Resource  Last Revised 12-2016 

Notes — ພົ້ ອມກັບຄ າຕອບ iTeenChallenge.org 

ການປະເມີ ນຜົນເປົ ົ້ າໝາຍ 

1ໂກລິ ນໂທ10:13 

ບ ່ ມີ ການທົດລອງອັນໃດເກີ ດຂຼື ົ້ ນກັບເຈົ ົ້ າທັງຫ າຍ ນອກຈາກການທົດລອງທີ່ ເຄີ ຍເກີ ດຂຼື ົ້ ນກັບ
ມະນຸດທ່ົວໄປ ພຣະເຈົ ົ້ າຊົງທ່ຽງທ າ ພຣະອົງຈະບ ່ ຊົງຍອມໃຫົ້ ພວກເຈົ ົ້ າຖຶກທົດລອງ ເກີ ນກ່ວາທີ່

ເຈົ ົ້ າຈະທົນໄດົ້  ແລະເມຼື່ ອ ຊົງທົດລອງເຈົ ົ້ ານັົ້ ນ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫົ້ ຫ ິ ກຫນີ ໄປໄດົ້ ດົ້ ວຍ ເພຼື່ ອ
ເຈົ ົ້ າທັງຫ າຍຈະສາມາດທົນໄດົ້ . 

ເປົ ົ້ າໝາຍຂອງນັກຮຽນ: ”ເມຼື່ ອເກີ ດການທົດລອງ, ຈ່ົງຈຼື່ ໄວົ້ ວ່າ ແມ່ນມານຊາຕານ” 

ເຮັດແນວໃດເປົ ົ້ າໝາຍນີ ົ້ ຈະກົ້ າວໜົ້ າໄດົ້ ? 

 

 

 

 

 

 

E.  ແມ່ນຫຍັງຄວນຈະເປັນຈຸດທີ່ ໃສ່ໃຈຂອງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ? 

ເຈົ ົ້ າຢູ່ຈຸດໃດໃນການນ າໃຊົ້ ຄວາມຈິ ງນີ ົ້ ໃນຊີ ວິ ດຂອງເຈົ ົ້ າ? 

ນີ ົ້ ເປັນ 4 ຄ າຖາມທີ່ ສາມາດຊ່ວຍນັກຮຽນໃຫົ້ ເຂົ ົ້ າໃຈຫ າຍຂຼື ົ້ ນຂອງສິ່ ງທີ່ ລວມຢູ່ໃນເປົ ົ້ າໝ
າຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ. 

4 ຄ າຖາມລຸ່ມນີ ົ້ : 

1.  ມຼື ົ້ ນີ ົ້ ຂົ້ ອຍຢູ່ຈຸດໃດ? 

2.  ພຣະເຈົ ົ້ າຕົ້ ອງການໃຫົ້ ຂົ້ ອຍຢູ່ຈຸດໃດ?( ໃສ່ໃຈພຼື ົ້ ນທີ່ ໃນຊີ ວິ ດຂອງຂົ້ ອຍ)  

3.  ແມ່ນຫຍັງແມ່ນບາດກົ້ າວນຼື່ ງທີ່ ຂົ້ ອຍສາມາດເຮັດໄດົ້ ໃນມຼື ົ້ ນີ ົ້ ໃນການເລີ່ ມຕົົ້ ນເຄຼື່ ອນ
ຍົ້ າຍໄປໃນທາງທີ່ ຖຶກຕົ້ ອງ? 

4. ບາດກົ້ າວນີ ົ້ ຈະສາມາດວັດແທກໄດົ້ ແນວໃດ?   
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ທາງອຼື່ ນຂອງການເບິ່ ງທີ່ ບັນຫານີ ົ້ ແມ່ນກັບຄຼື ນໄປທີ່  3ບາດກົ້ າວສ າຄັນຂອງວິ ທີ ການຮຽນຂອງ
ຊາວເຮັບເລີ -- ທີ່ ຫາກ ່ ໄດົ້ ຮຽນມາແລັວໃນພາກສ່ວນນີ ົ້  

ມັດທາຍ 7:24-27 

ແບບຂອງການສຶ ກສາ ພວກເຮັບເລີ  

1. ຮູົ້ ຈັກຄວາມຈິ ງ 

2. ເຂົ ົ້ າໃຈວິ ທີ ທີ່ ຄວາມຈິ ງກ່ຽວຂອົ້ ງກັບຊີ ວິ ດຂອງຂົ້ ອຍ 

3.  ເຮັດມັນ--ເຂົ ົ້ າສູ່ການບະຕິບັດ--ມຼື ົ້ ນີ ົ້ ! 
   --ຢ່າງເປັນບົກກະຕິ 

 

ຖົ້ າມຄົນນີ ົ້ ບ ່ ເຂົ ົ້ າໃຈຈະແຈົ້ ງເຖິງຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າທີ່ ເຂົ າຕົ້ ອງການນ າໃຊົ້ ,ຕ ່ ໄປເປົ ົ້ າໝາຍ
ຂອງເຂົ າສຸມໃສ່ໃນການຊອກຫາແລະການເຂົ ົ້ າໃຈຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າທີ່ ຈະຊ່ວຍເຂົ າໃຫົ້
ເຕີ ບໃຫຍ່ໃນດົ້ ານນີ ົ້ ຂອງຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າ 

ຕົວຢ່າງ:  ຂົ້ ອຍຈະຊອກຫາ 5 ຂ ົ້ ໃນພຣະຄ າພີທີ່ ໃຫົ້ ຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າເຖິງວິ ທີ  ທີ່
່ ຂົ້ ອຍ

ຄວນຈັດການກັບຄວາມໃຈຮົ້ າຍຂອງຂົ້ ອຍ 

ເປົ ົ້ າໝາຍບ ່ ແມ່ນແນໃສ່ການເອົ າຊະນະຄວາມໃຈຮົ້ າຍ,ແຕ່ມັນແນໃສ່ການຊອກຫາຂ ົ້ ພຣະຄ າ
ພີທີ່ ວ່າເປົ ົ້ າໝາຍໃນອານາຄົດສາມາດເປັນພຼື ົ້ ນຖານສ າລັບການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ. 

 

ພວກເຂົ າມີ ບັນຫາການເຂົ ົ້ າໃຈຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າບ ່ ? ຖົ້ າວ່າ
ເຂົ າບ ່ ເຫັນການເຊຼື່ ອມຕ ່  ,ຈາກນັົ້ ນການນ າໃຊົ້ ຈະບ ່ ໄດົ້ ຜົນ. 

 ພວກເຂົ າໄດົ້ ເຫັນບັນຫາໃນຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າຫ ຼື ບ ? 
 ພວກເຂົ າເຫັນວິ ທີ ທີ່ ຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າກ່າວເຖິງບັນຫານີ ົ້ ໃນຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າຫ ຼື ບ ? 
 ພວກເຂົ າເຫັນບາດກົ້ າວຂອງການສ າແດງຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າທີ່ ເອີ ົ້ ນພວກເຂົ າໃຫົ້

ເຮັດຫ ຼື ບ ?   

ຖົ້ າວ່າພວກເຂົ າເຂົ ົ້ າໃຈຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງແລະເຫັນວິ ທີ ທີ່ ມັນໄດົ້ ກ່ຽວຂົ້ ອງ
ກັບຊີ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ,ຈາກນັົ້ ນເປົ ົ້ າໝາຍຄວນຈະແນໃສ່ເຖິງການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ--ການທ າ
ງານຂອງມັນ 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ ເປັນການສ າແດງບາດກົ້ າວທີ່ ເຂົ າຈະນ າໄປສູ່ຄວາມຈິ ງໃນພຣະຄ າພີເຂົ ົ້ າໃນການ
ຝຶກໃນຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າ? 
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F.  ເຈົ ົ້ າຈະເຮັດແນວໃດໃນຖານະເປັນຄູທີ່ ຈະຊ່ວບນັກຮຽນຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການ
ນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ? 

1. ແມ່ນຫຍັງທີ່ ເປັນບັນຫາບາງຢ່າງທີ່ ນັກຮຽນມີ ໃນການຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້
ສ່ວນຕົວ? 

 
 
 
 
 
 
2. ນຶ່ ງໃນບັນຫາທ່ົວໄປ່ວສຫ າຍຂອງເປົ ົ້ າໝາຍ ທີ່ ເຂົ າຂຽນນັົ້ ນເປັນແບບທ າມະດາທ່ົວ

ໄປເກີ ນໄປ. 

ໜ່ຶງວິ ທີ ໃນການທີ່ ຈະຊ່ວຍນັກຮຽນເຮັດໃຫົ້ ມັນເປັນທີ່ ສະເພາະເຈາະຈົງຂຼື ົ້ ນແມ່ນໃຫົ້
ຖາມນັກຮຽນ, (ເຈົ ົ້

ົ ົ້ າສາມາດຍົກຕົດຢ່າງໃຫົ້ ຂອົ້ ຍຈັກໜ່ຶງຢ່າງທີ່ ສະເພາະເຈາະຈົງໄດົ້
ບ ?) 

ຕົວຢ່າງທີ່ ສະເພາະເຈາະຈົງຂອງເຂົ າອາດເປັນການແກົ້ ໄຂເປົ ົ້ າໝາຍໃໝ່ຂອງເຂົ າ. 

ນີ ົ້ ແມ່ນວິ ທີ ທາງອຼື່ ນໆທີ່ ຈະຖາມສິ່ ງນີ ົ້ : 

ອັນໃດທີ່ ເປັນສິ່ ງນຶ່ ງທີ່ ຂົ້ ອຍສາມາດເຮັດໄດົ້ ທີ່ ຈະຊ່ວຍເຄຼື່ ອນເປົ ົ້ າໝາຍຂອງຂົ້ ອຍໄປ
ທາງໜົ້ າ 

 

3. ປະເພດຕ່າງໆຂອງເປົ ົ້ າໝາຍ 

ໜ່ຶງໃນບັນຫາທີ່ ນັກຮຽນມີ ແມ່ນການເຂົ ົ້ າໄປໃນຊ່ອງທາງການຂຽນເປົ ົ້ າໝາຍປະ
ເພດດຽວກັນຕະຫ ອດເວລາ. ທົ້ າຍທາຍໃຫົ້ ນັກຮຽນຂອງເຈົ ົ້ າຂຽນເປົ ົ້ າໝາຍທີ່ ແຕກ
ຕ່າງກັນ. ( ເບິ່ ງຕົວຢ່າງທີ່ ໃຫົ້  ໃນ ໜົ້ າທີ  8-9 ຂອງປະເພດຕ່າງໆຂອງເປົ ົ້ າໝາຍ) 

ປະເພດຕ່າງໆຂອງເປົ ົ້ າໝາຍ 

1.  ເປົ ົ້ າໝາຍທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບພຣະເຈົ ົ້ າ 
2.  ເປົ ົ້ າໝາຍການປະຕິກິລິ ຍາໂຕົ້ ຕອບ ( ຖົ້ າສິ່ ງນີ ົ້ ເກີ ດຂຼື ົ້ ນ---ຈາກນັົ້ ນຈະເຮັດ….) 
3.  ເປົ ົ້ າໝາຍກິລິ ຍາທ່າທີ  
4.  ເປົ ົ້ າໝາຍການປະພຶດ 
5.  ເປົ ົ້ າໝາຍຄວາມຮູົ້  
6.  ເປົ ົ້ າໝາຍຄວາມສ າພັນ. 
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4. ແມ່ນຫຍັງທີ່ ຈະເປັນບາດກົ້ າວການບະຕີບັດຂອງເຈົ ົ້ າທີ່ ຈະຊ່ວຍນັກ
ຮຽນໃນໂຄງການຂຽນເປົ ົ້ າໝາຍນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວດີ ຂຼື ົ້ ນ? 

ຂຽນລາຍການບາດກົ້ າວການສະແດງຂອງເຈົ ົ້ າເອງ. 
 
 
 
 

 
ນີ ົ້ ແມ່ນບາງຄວາມຄິ ດເຫັນເພ່ີມເຕີ ມທີ່ ສາມາດໃສ່ໃນລາຍການຂອງເຈົ ົ້ າ 

1. ໃຫົ້ ພັດທະນາປຼື ົ້ ມບັນທຶ ກສ າລັບຫົ້ ອງຮຽນຂອງເຈົ ົ້ າແລະລວມທັງຕົວຢ່າງທີ່ ດີ ເລີ ດ
ຂອງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ. ສິ່ ງນີ ົ້ ຈະລວມທັງການອະທິ ບານໂດຍຫຍ ົ້ ຂອງວິ
ທີ ການທີ່ ເປົ ົ້ າໝາຍນີ ົ້ ໄດົ້ ຊ່ວຍນັກຮຽນທີ່ ຈະເຕີ ບໂຕຂຼື ົ້ ນໃນການນ າໄປສູ່ການສະແດງ
ໃນຊີ ວິ ດຂອງເຂົ າ. 

2. ແຕ່ລະອາທິ ດໃຫົ້ ເລຶ ອກເອົ າໜ່ຶງຕົວຢ່າງທີ່ ດີ ເລີ ດຂອງນັກຮຽນຜູົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຂຽນເປົ ົ້ າໝ
າຍທີ່ ດີ ແລະມີ ນັກຮຽນແບ່ງປັນເປົ ົ້ າໝາຍຂອງທົ້ າວ/ນາງ ກັບຄົນໝົດທຸກຄົນໃນ
ຫົ້ ອງຈາກນັົ້ ນໃຫົ້ ບອກເຂົ ານ າເອົ າໄປໃຊົ້ ໃນຊີ ວິ ດຂອງພວກເຂົ າ. 

3. ຈັດສອນພະນັກງານຂອງເຈົ ົ້ າແລະບັນດານັກຮຽນເຖິງວິ ທີ ຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້
ທີ່ ດີ .ເຈົ ົ້ າສາມາດນ າໃຊົ້ ອຸປະກອນຈາກຫົ້ ອງເຄຼື່ ອງນີ ົ້ ເປັນຈຸດເລີ່ ມຕົົ້ ນສ າລັບການຝຶກ
ອົບຮົມ.  ພາວເວີ ພອຍແລະເຈົ້ ຍບັນທຶ ກສາມາດໃຊົ້ ໄດົ້ ໃນ ອົງການ ທີ ນຊາເລັບນ. 

4. ໃຫົ້ ຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍສ່ວນຕົວເພຼື່ ອພັດທະນາທັກສະສ່ວນຕົວຂອງເຈົ ົ້ າໃນການຂຽນ
ການນ າໃຊົ້ ເປົ ົ້ າໝາຍສ່ວນຕົວທີ່ ດີ ເລີ ດ. 

G.  ການຕັົ້ ງເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວເປັນບາດກົ້ າວດຽວທີ່ ຈະກາຍເປັນຄ
ຣິ ດ    ຕຽນທີ່ ປະສົບຄວາມສ າເລັດໄດົ້ --- ສາວົກທີ່ ປະສົບຄວາມສ າເລັດ. 

ແມ່ນຫຍັງທີ່ ມີ ຄວາມສ າຄັນທີ່ ສຸດ? 

1.  ນ າໄປປະຕິບັດ 

2.  ບ ່ ແມ່ນພຽງແຕ່ເທຼື່ ອດຽວ 

3.  ເຮັດໃຫົ້ ເປັນສ່ວນໜ່ຶງໃນຊີ ວິ ດປະຈ າວັນ ທີ່ ຈະເອົ າຄວາມຈິ ງຂອງພຣະເຈົ ົ້ າເຂົ ົ້ າໃນ
ການກະທ າໃນຊີ ວິ ດ. 

4.  ນີ ົ້ ແມ່ນຫົນທາງທີ່ ຈະນ າໄປສູ່ການປ່ຽນແປງຊີ ວິ ດ. 

5.  ນີ ົ້ ແມ່ນຫົວໃຈຂອງການເປັນສາວົກຄຣິ ດຕຽນ! 
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Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  506 Group Studies Teacher Training 

Course 506.06  Teen Challenge Training Resource  Last Revised 12-2016 

Notes — ພົ້ ອມກັບຄ າຕອບ iTeenChallenge.org 

ຕົວຢ່າງການນ າໃຊົ້ ເປົ ົ້ າໝາຍສ່ວນຕົວໃນການ ເລິ ກສູບຢາ. 

ໄດົ້ ມາຈາກພະນັກງານຈາກການສ າມະນາເທຼື່ ອກ່ອນ, ທີ່ ໄປກັບຈຸດ F---3. ເທິ ງໜົ້ າ 6 

ເປົ ົ້ າໝາຍທີ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບພຣະເຈົ ົ້ າ 

 ຂົ້ ອຍຈະ ທ່ອງຈ າ 1 ໂກລິ ນໂທ 10:13 ແລະຂຽນລົງວິ ທີ ທາງຂອງການຫ ິ ກທີ່ ພຣະເຈົ ົ້ າ
ໃຫົ້  

 ຂົ້ ອຍທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງກັບການລ ົ້ ລວງນີ ົ້  
 
 

ເປົ ົ້ າໝາຍການປະຕິກິລິ ຍາໂຕົ້ ຕອບ 

 ຖົ້ າຂົ້ ອຍຖຶກລ ົ້ ລວງໃຫົ້ ສູບຢາຂົ້ ອຍຈະບອກພະນັກງານທັນທີ ວ່າຂົ້ ອຍກ າລັງຖຶກລ ົ້

ລວງຢ່າງທັນທີ່ . 
 ຖົ້ າມີ ໃຜເອົ າຢາສູບໃຫົ້ ຂົ້ ອຍ,ຂົ້ ອຍຈະປະຕິເສດທີ່ ຈະຮັບເອົ າ       
 ຖົ້ າຂອຍສູບຢ, ຂົ້ ອຍຈະຍອມຈ ານົນຕ ່ ພຣະເຈົ ົ້ າໃນຈຸດອ່ອນຂອງຂອົ້ ຍແລະຍອມຕ ່

ພະນັກງານໃນສິ່ ງທີ່ ຂົ້ ອຍໄດົ້ ເຮັດ. 
 
 
ເປົ ົ້ າໝາຍກິລິ ຍາທ່າທີ  

 ຂົ້ ອຍຈະຂຽນລາຍການຢ່າງນົ້ ອຍ5ເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຂົ້ ອຍຈຶ່ ງຢາກມີ ຊີ ວິ ດໂດຍບ ່

ສູບຢາ 
 ຂົ້ ອຍຈະຂຽນລາຍການຂອງທຸກເຫດຜົນວ່າເປັນຫຍັງຂົ້ ອຍຈຶ່ ງຢາກສູບຢາ 

 

 

ເປົ ົ້ າໝາຍການປະພຶດ 

 ຂົ້ ອຍຈະບ ່ ຂ ຢາສູບນ າຜູົ້ ໃດ 
 ເມຼື່ ອນັກຮຽນຄົນອຼື່ ນເລີ່ ມລົມກັນເລຼື່ ອງການສູບຢາ, ຂົ້ ອຍຈະຍ່າງໜີໄກໆ 
 ຂົ້ ອຍຈະບ ຊຼື ົ້ ຜະລິ ດຕະພັນຍາສູບໃດໆ, ກັບໄຟ, ໄມົ້ ຂີ ດໄຟ, ແລະອຼື່ ນໆ.. 
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Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  506 Group Studies Teacher Training 

Course 506.06  Teen Challenge Training Resource  Last Revised 12-2016 

Notes — ພົ້ ອມກັບຄ າຕອບ iTeenChallenge.org 

ເປົ ົ້ າໝາຍຄວາມຮູົ້  

 ຂົ້ ອຍຈະຂຽນ5ຂ ົ້ ທີ່ ກ່ຽວຂົ້ ອງໃນການຕ ່ ສູົ້ ຂົ້ ອຍກັບການສູບຢາ. 

 -ຂົ້ ອຍຈະອ່ານຢ່າງນົ້ ອຍ 3 ຫົວຂ ົ້  ເຖິງຜົນຮົ້ າຍຂອງການສູບຢາ 

 ຂົ້ ອຍຈະສ າພາດ ຄົນຄຣິ ດຕຽນອຼື່ ນໆຢ່າງນົ້ ອຍ 2ຄົນ ຜູົ້ ທີ່ ເຄີ ຍສູບຢາແລະຮຽນຮູົ້ ວິ ທີ
ທີ່ ເຂົ າຈັດການກັບການລ ົ້ ລວງ 

 ຂົ້ ອຍຈະຂຽນລົງວິ ທີ ທີ່ ການສູບຢາຂອງຂົ້ ອຍສ່ົງຜົນກະທົບຕ ່ ຄອບຄົວຂອງຂົ້ ອຍ, 
ວຽກງານ  ຂອງຂົ້ ອຍ,ເພຼື່ ອນຮ່ວມຫອົ້ ງແລະຄຣິ ດຕຽນທີ່ ເປັນພຣະຍານຂອງຂົ້ ອຍ 
(ຕົວຢ່າງ) 

 

 

 

ເປົ ົ້ າໝາຍການພົວພັນ 

 ຂົ້ ອຍຈະຍອມຕ ່ ຜູົ້ ຊາຍທີ່ ຢູ່ໃນເຮຼື ອນວ່າຂົ້ ອຍຕົ້ ອງການເອົ າຊະນະນິ ໃສນີ ົ້ ແລະຂ ຄ າອະ
ທິ ບາຍ  ຈາກເຂົ າແລະສາລະພາບບາບຂອງຂອຍ. 

 ຂອົ້ ຍຈະພົບກັບທີ ປຶ ກສາຂອງຂອົ້ ຍຢ່າງນົ້ ອຍ1ເທຼື່ ອຕ ່ ອາທິ ດແລະລາຍງານເຂົ າຢ່າງ
ສັດຊຼື່ ເຖິງ ການຕ ່ ສູົ້ ຂອງຂົ້ ອຍກັບການສູບຢາ. 

 

 

 

 

 

ຂ ົ້ ມູນເພ່ີມເຕີ ມກ່ຽວກັບຫ ັ ກສູດນີ ົ້ ແລະວິ ທີ ການຝຶກອົບຮົມ 

ຕິດຕ ່  ທີ ນຊາເລັນສາກົນ ທີ່   GTC@globaltc.org 

ຫ ຼື  ເຂົ ົ້ າຊົມ ທີ່  ເວບໄຊ ການອົບຮົມຂອງພວກເຮົ າໄດົ້  ທີ່ : www.iTeenChallenge.org 

 

mailto:GTC@globaltc.org
http://www.iteenchallenge.org/
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Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  506 Group Studies Teacher Training 

Course 506.06  Teen Challenge Training Resource  Last Revised 12-2016 

Notes — ພົ້ ອມກັບຄ າຕອບ iTeenChallenge.org 

ການຝຶກເປົ ົ້ າໝາຍການນ າໃຊົ້ ສ່ວນຕົວ 

ການປະເມີ ນຜົນເປົ ົ້ າໝາຍ 

1. ມັນເປັນເລຼື່ ອງງ່ າຍໆບ ? 
2. ມັນມີ ຄວາມໝາຍບ ? 
3. ມັນສະເພາະເຈາະຈົງບ ? 
4. ມັນເປັນທີ່ ໄຊົ້ ໄດົ້ ບ ?/ ມັນເປັນໄປໄດົ້ ບ ? 
5. ມັນວັດແທກໄດົ້ ບ ? 
6. ມັນຊ່ວຍເຈົ ົ້ າໃຫົ້ ໃຫ່ຍຂຼື ົ້ ນບ ່ ? 
7. ມັນເປັນເວລາໄວຕ ່ ຄວາມຮູົ້ ສຶ ກບ ່ ? 

 

ເປົ ົ້ າໝາຍທີ່ ດີ                                     ເປົ ົ້ າໝາຍທີ່ ບ ່ ດີ  

 

 

 

 

 

ຕົ້ ອງການການກົ້ າວໜົ້ າ 
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Track 5: The Teen Challenge Program         Topic:  506 Group Studies Teacher Training 

Course 506.06  Teen Challenge Training Resource  Last Revised 12-2016 

Notes — ພົ້ ອມກັບຄ າຕອບ iTeenChallenge.org 

1. ເມຼື່ ອຂົ້ ອຍໄດົ້ ຖຼື ກການຕັກເຕຼື ອນກ ່ ສົ້ າງແລົ້ ວ, ຂົ້ ອຍຈະເວົ ົ້ າຄຼື ນກັບຄົນນັົ້ ນສິ່ ງທີ່ ຂົ້ ອຍໄດົ້
ຍິ ນເຂົ າກ າລັງບອກຂົ້ ອຍໃຫົ້ ໝັົ້ ນໃຈຂົ້ ອຍເຂົ ົ້ າໃຈເຂົ າຢ່າງຖຼື ກຕົ້ ອງແລະເວົ ົ້ າວ່າ”ຂອບໃຈ” 

2. ສ າລັບໜ່ຶງອາທິ ດ, ຂົ້ ອຍຈະອະທິ ຖານແລະຂ ພຣະເຈົ ົ້ າສ າແດງໃຫົ້ ຂົ້ ອຍເຫັນວ່າແມ່ນຫຍັງ
ທີ່  ຂົ້ ອຍກ າລັງຍຶ ດຖຼື ຂົ້ ອຍໄວົ້ ຈາກການຍອມຈ ານົນ. ຂົ້ ອຍຈະຍອມແລະກ່າວແຕ່ລະຢ່າງບ ່

ວ່ານົ້ ອຍຫ ຼື ໃຫ່ຍ. 

3. ເປົ ົ້ າໝາຍສ າລັບຄຸນນະພາບຂອງບຸກຂະລິ ກທີ່ ສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຂົ້ ອຍຈະຂອບພ
ຣະຄຸນ 8 ມຼື ົ້ . 

4. ເປົ ົ້ າໝາຍສ າລັບ 2 ໂກລິ ນໂທ 5:17    
ຂົ້ ອຍຈະຂຽນ 10 ຢ່າງ “ສິ່ ງເກ່ົາ” ທີ່ ເຄີ ຍອອກໄປຫ ຼື ຕົ້ ອງການອອກໄປ ແລະຈະຂຽນ 10 “ສິ່ ງ
ໃໝ່” ທີ່ ເຄີ ຍເຂົ ົ້ າມາຫ ຼື ຕົ້ ອງການເຂົ ົ້ າມາຫລຼື ຄວນຈະເຂົ ົ້ າມາ. ຂົ້ ອຍຈະອ່ານບັນທຶ ກນີ ົ້ ທຸກມຼື ົ້

ໃນໜຼື່ ງອາທິ ດ. 

5. ແຕ່ລະມຼື ົ້ ສ າລັບ 8 ມຼື ົ້ ຕ ່ ໄປຂົ້ ອຍຈະຂຽນໃນປຶ ົ້ ມຂຽນສະຖານະການທີ ເຮັດໃຫົ້ ຂົ້ ອຍບ ່ ສະບາຍ
ໃຈ. ຈາກນັົ້ ນຂົ້ ອຍຈະອະທິ ຖານແລະຂ ພຣະເຈົ ົ້ າສ າລັບສິ່ ງທີ່ ເປັນຈຸດປະສົງໃນສະຖານະ
ການນີ ົ້ ທີ່ ໄດົ້ ຝຶກຂົ້ ອຍ, ຂົ້ ອຍຈະຂຽນສິ່ ງທີ່ ພຣະອົງໄດົ້ ເວົ ົ້ າ. 

6. ເປົ ົ້ າໝາຍ ບົດຮຽນ 205 ການສະແດງຄວາມນັບຖຼື  
ຂົ້ ອຍຈະຂຽນໃນສິ່ ງທີ່ ເປັນທາງບວກກ່ຽວກັບສິ ດອ ານາດ. 

7. ອາທິ ດນີ ົ້ ຂົ້ ອຍຈະຂຽນກົດລະບຽບ ທີ່ ຂົ້ ອຍບ ່ ມັກ. 

8. ເປົ ົ້ າໝາຍສ າລັບຄຸນນະພາບຂອງບຸກຄະລິ ກທີ ່ ສະແດງການຂອບພຣະຄຸນຂົ້  
ອຍຈະຂອບໃຈ 3 ຄົນ ໃນຄຼື ນນີ ົ້ ສ າລັບວິ ທີ ທີ່ ເຂົ າໄດົ້ ຊ່ວຍຂົ້ ອຍ ຕັົ້ ງແຕ່ຂົ້ ອຍໄດົ້ ເຂົ ົ້ າມາຢູ່ໃນ
ໂຄງການ. 

9. ເປົ ົ້ າໝາຍສ າລັບຄຸນນະພາບຂອງບຸກຂະລິ ກທີ ່ ເປີ ດເຜີ ຍຄວາມຈິ ງ 
ຂົ້ ອຍຈະຂຽນຈົດໝາຍໄປຫາຜູົ້ ໃດຜູົ້ ໜ່ຶງທີ່ ຂົ້ ອຍເຄີ ຍຕົວະ,ຂົ້ ອຍຈະຍອມຕ ່ ການຕົວະແລະ
ເວົ ົ້ າຄວາມຈິ ງ ຈາກນັົ້ ນຈະຂ ການຍົກໂທດ. 

10. ເປົ ົ້ າໝາຍສ າລັບຄຸນນະພາບຂອງບຸກຂະລິ ກທີ ່ ສຸຂຸມ 
ຂົ້ ອຍຈະໄປຫາອົ້ າຍທີ່ ແຕກຕ່າງກັນໃນແຕ່ລະມຼື ົ້ ສ າລັບໜ່ຶງອາທິ ດແລະຂ ໃຫົ້ ເຂົ າສິ່ ງໜ່ຶງ
ຂົ້ ອຍເຮັດໃຫົ້ ເຂົ າໃຈຮົ້ າຍແລະກ່າວໃນສິ່ ງທີ່ ເຂົ າເວົ ົ້ າ.ຂົ້ ອຍຈະເອົ າສິ່ ງເຫ ົ່ ານີ ົ້ ໃຫົ້ ພຣະເຈົ ົ້ າໃນ
ການອະທິ ຖານແລະຂ ການຊ່ວຍເຫ ຼື ອຂອງພຣະອົງ. 


