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ຄ ຳແນະນ ຳພ ື້ ນຖຳນກຳນຮັບໃຊື້ໃນໂຄງກຳນທີນຊຳເລັນ 

ເຈື້ຍບັນທຶກຜ ື້ ເຂ ື້ ຳຮ່ວມກັບຄ ຳຕອບ 

 ໂດຍ ເດວິດ ເບັດທີ 

1. ເບ ່ ງແບບໄວໆໃນປະຫວັດຂອງ ທ ນຊຳເລັນ 

a.  ວິທີທີີ່ ທີນຊຳເລັນໄດື້ ເລີີ່ ມຕ ື້ນທ ຳອິດໃນເມ ອງນິວຢອກໃນປີ1958. 

ປ ື້ ມໄມື້ກຳງເເຂນແລະມິດພັບ ສະປີງ 

b.  ເລີີ່ ມຕ ື້ນໃນຢູໂຫຼບໃນປີ 1969 

c.  ແມີ່ນຫຍັງຄ ຄວຳມປຳຖະໜຳຂອງພຣະເຈ ື້ ຳສ ຳລັບປະເທດ,ແຂວງ,

ເມ ອງແລະຂ ງເຂດຂອງເຈ ື້ ຳ? 

 

2.  ຄວຳມສ ຳຄັນຂອງພຣະວ ນຍຳນບ ລ ສຸດໃນກຳນຊ່ວຍພວກເຮ ຳໃນວຽກງຳນ

ນີື້  

ເພັງສັນລະເສີນ 127:1  

ຖື້ຳອ ງພຣະຜູື້ ເປັນເຈ ື້ ຳບ ີ່ ກ ີ່ ບື້ ຳນສື້ ຳງເຮ ອນຊຳນ,ວຽກກຳນຄ ນກ ີ່ ສື້ ຳງທັງໜ ດ

ກ ີ່ ໄຮື້ປະໂຫຍດ.  ຖື້ຳອ ງພຣະຜູື້ ເປັນເຈ ື້ ຳບ ີ່ ປື້ອງກັນບື້ ຳນເມ ອງ,ທະທຳນຢ ນ

ຍຳມກ ໃຊື້ກຳນຫຍັງບ ີ່ ໄດື້ . 

3. ຫ ວໃຈຂອງອ ງກຳນ ທ ນຊຳເລັນ:  ເລ ່ ອງຂ່ຳວປະເສີດແລະກຳນສື້ຳງສຳວ ກ 

a.  ຄ ກັນກັບປິກທັງສອງຂອງຍ ນ - ປິກໃດມີຄວຳມສ ຳຄັນທີີ່ ສຸດ? 

b. ອ ງກຳນທີນຊຳເລັນແມີ່ນມີຫຼຳຍກວີ່ຳກຳນຟ ນຟູຜູື້ ທີີ່ ຕິດສິີ່ ງເສບຕິດ. 

c. ແມີ່ນຫຍັງຄ ກຳນປີ່ ຽນແປງກຳນດ ຳເນີນຊີວິດ? 
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4. ກຳນຮັບໃຊື້ຂອງທ ນຊຳເລັນກັບຜ ື້ ທ່ີບ ່ ພັກເຊ ຳຢ ່ ໃນສ ນ 

a. ຕິດຕ ີ່ ພ ວພັນກັບຜູື້ ທີີ່ ຕິດຢຳເສບຕິດ, ລວມທັງກຳນຮັບໃຊື້ ໃນເຮ ອນກຳ

ເຟ 

b. ກຸີ່ມສະໜັບສະໜູນ ກຳນດ ຳເນີນຊີວິດຢີ່ ຳງມີເສລິພຳບ 

c. ໂຄງກຳນກຳງເວັນສ ຳລັບຜູື້ ຕິດຢຳທີີ່ ບ ີ່ ໄດື້ອຳໃສຢູີ່ ໃນສູນ 

d. ກຳນຮັບໃຊື້  ນັກໂທດ 

e. ປື້ອງກັນກຳນອ ບຮ ມຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນ 

5. ກຳນຮັບໃຊື້ຂອງທີນຊຳເລັນກັບຜ ື້ ທ່ີພັກເຊ ຳຢ ່ ໃນສ ນ 

a.  ໂຄງກຳນທີນຊຳເລັນສ ຳລັບຜູື້ ຊຳຍ 

 ກຳນຮັບ - ເດ ອນ 1-4 

 ກຳນຝຶກອ ບຮ ມ - ເດ ອນ 5- 12 

 ກັບຄ ນສູີ່ ສັງຄ ມ 

b.  ໂຄງກຳນທີນຊຳເລັນສ ຳລັບຜູື້ ຍິງ 

   - ໜ ດໂຄງກຳນແມີ່ນຢູີ່ ໃນສະຖຳນທີີ່ ດຽວ: 1-12 ເດ ອນ 

c.   ກຳນຮັບໃຊື້ ໄວລຸື້ນແຕີ່ອຳຍຸ 12-17 ປີ 

d.  ກຳນຮັບໃຊື້ ເດັກນື້ອຍ - HIV/ AIDS ເດັກກ ຳພື້ ຳ ປະເທດສະວີສແລນ,ອຳ

ຟຣິກກຳແລະມູມໄບ  ອິນເດຍ. 

 

e.  ກຳນຮັບໃຊື້ຄອບຄ ວ 
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6. ກຳນແຈື້ງກຳນພຳລະກ ດຂອງທີນຊຳເລັນ 

ພຳລະໜື້ ຳທີີ່ ຂອງ ທີນຊຳເລັນແມີ່ນ ກຳນປະກຳດຂີ່ຳວປະເສີດ ແລະ ກຳນ

ສື້ຳງຄ ນໃຫື້ ເປັນສຳວ ກທີີ່ ມີບັນຫຳທີີ່ ມັກຄວບຄຸມຊີວິດ ແລະນ ຳເຂ ື້ ຳໄປຂະ

ບວນກຳນ ກຳນເປັນສຳວ ກໃນຈຸດທີີ່  ນັກຮຽນສຳມຳດດ ຳເນີນຊີວິດໃນຖຳນະ

ເປັນຄຣິດຕຽນໃນສັງຄ ມ, ນ ຳໃຊື້ຝີ່ ຳຍພຣະວິນຍຳນ ສື້ຳງແຮງຈູງໃຈດື້ ຳນພ

ຣະຄ ຳພີ ໃຫື້ຄວຳມສ ຳຄັນໃນຄວຳມສ ຳພັນໃນຄອບຄ ວ,ຄຣິດຕະຈັກ,ອຳຊີບ

ແລະຊຸມຊ ນ. 

7.  ຂ ື້ ສ ຳຄັນ ຂອງພະນັກງຳນ 

a.  ຄວຳມສ ຳພັນກັບພຣະເຢຊູ 

b.  ຮັກຄ ນທີີ່ ເຈັບປວດ 

c.  ຜູື້ ທີີ່ ມັກຮັບຄ ຳສັີ່ ງສອນຝີ່ ຳຍຈິດວິນຍຳນໄດື້  

   - ພວກເຮ ຳທຸກຄ ນຕື້ອງກຳນກຳນຝຶກອ ບຮ ມທີີ່ ຈະໄດື້ ຮັບຜ ນຫຼຳຍ

ຂ ື້ ນ 

d.  ເຂ ື້ ຳໃຈວິທີີ່ ທຳງກຳນດ ຳເນີນຊີວິດທີີ່ ມີສຸຂະພຳບດີ  

e. ຄວຳມຜິດປ ກະຕິຂອງພະນັກງຳນສື້ຳງຄວຳມຜິດປ ກະຕິຂອງສຳວ ກ 

f. ກຳນຮັບໃຊື້ວຽກງຳນ ທີນຊຳເລັນ ແມີ່ນວຽກໜັກຫຼຳຍ 

8. ຄ ຳຖຳມສ ຳລັບກຳນສ ນທະນຳກັນ 


