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ຄ ຳແນະນ ຳພ ື້ ນຖຳນກຳນຮັບໃຊື້ໃນໂຄງກຳນທີນຊຳເລັນ 

ໂດຍ ເດວິດ ເບັດທີ 

1. ເບ ິ່ ງແບບໄວໆໃນປະຫວັດຂອງ ທ ນຊຳເລັນ 

a.  ວິທີທີີ່ ທີນຊາເລັນໄດ້ເລີີ່ ມຕ ້ນທ າອິດໃນເມືອງນິວຢອກໃນປີ1958. 

ປ້ືມໄມ້ກາງເເຂນແລະມິດພັບ ສະປີງ 

b.  ເລີີ່ ມຕ ້ນໃນຢູໂຫຼບໃນປີ 1969 

c.  ແມີ່ນຫຍັງຄືຄວາມປາຖະໜາຂອງພຣະເຈ ້ າສ າລັບປະເທດ,ແຂວງ,

ເມືອງແລະຂ ງເຂດຂອງເຈ ້ າ? 

 

2.  ຄວຳມສ ຳຄັນຂອງ________________________ ໃນກຳນຊິ່ວຍພວກເຮົຳໃນວຽກ

ງຳນນີື້  

ເພັງສັນລະເສີນ 127:1  

ຖ້າອ ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ ້ າບ ີ່ ກ ີ່ ບ້ານສ້າງເຮືອນຊານ,ວຽກການຄ ນກ ີ່ ສ້າງທັງໜ ດ

ກ ີ່ ໄຮ້ປະໂຫຍດ.  ຖ້າອ ງພຣະຜູ້ເປັນເຈ ້ າບ ີ່ ປ້ອງກັນບ້ານເມືອງ,ທະທານຢືນ

ຍາມກ ໃຊ້ການຫຍັງບ ີ່ ໄດ້. 

3. ຫົວໃຈຂອງອົງກຳນ ທ ນຊຳເລັນ:  ເລ ິ່ ອງ________________________ ແລະ 

________________________ 

a.  ຄືກັນກັບປິກທັງສອງຂອງຍ ນ - ປິກໃດມີ________________________ ທີີ່

ສຸດ? 

b. ອ ງການທີນຊາເລັນແມີ່ນມີຫຼາຍກວີ່າການຟືນຟູຜູ້ທີີ່ ຕິດສິີ່ ງເສບຕິດ 

c. ແມີ່ນຫຍັງຄືການປີ່ ຽນແປງການດ າເນີນຊີວິດ? 
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4. ກຳນຮັບໃຊື້ຂອງທ ນຊຳເລັນກັບຜ ື້ ທີິ່ ບ ິ່ ພັກເຊົຳຢ ິ່ ໃນສ ນ 

a. ຕິດຕ ີ່ ພ ວພັນກັບຜູ້ທີີ່ ຕິດຢາເສບຕິດ, ລວມທັງການຮັບໃຊ້ໃນເຮືອນກາ

ເຟ 

b. ກຸີ່ມສະໜັບສະໜູນ ການດ າເນີນຊີວິດຢີ່ າງມີເສລິພາບ 

c. ໂຄງການກາງເວັນສ າລັບຜູ້ຕິດຢາທີີ່ ບ ີ່ ໄດ້ອາໃສຢູີ່ ໃນສູນ 

d. ການຮັບໃຊ້ ນັກໂທດ 

e. ປ້ອງກັນການອ ບຮ ມຢູີ່ ໃນໂຮງຮຽນ 

5. ກຳນຮັບໃຊື້ຂອງທີນຊຳເລັນກັບຜ ື້ ທີິ່ ພັກເຊົຳຢ ິ່ ໃນສ ນ 

a.  ໂຄງການທີນຊາເລັນສ າລັບຜູ້ຊາຍ 

 ການຮັບ - ເດືອນ 1-4 

 ການຝຶກອ ບຮ ມ - ເດືອນ 5- 12 

 ກັບຄືນສູີ່ ສັງຄ ມ 

b.  ໂຄງການທີນຊາເລັນສ າລັບຜູ້ຍິງ 

   - ໜ ດໂຄງການແມີ່ນຢູີ່ ໃນສະຖານທີີ່ ດຽວ: 1-12 ເດືອນ 

c.   ການຮັບໃຊ້ໄວລຸ້ນແຕີ່ອາຍຸ 12-17 ປີ 

d.  ການຮັບໃຊ້ເດັກນ້ອຍ - HIV/ AIDS ເດັກກ າພ້າ ປະເທດສະວີສແລນ,ອາ

ຟຣິກກາແລະມູມໄບ  ອິນເດຍ. 

 

e.  ການຮັບໃຊ້ຄອບຄ ວ 
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6. ກຳນແຈື້ງກຳນພຳລະກ ດຂອງທີນຊຳເລັນ 

ພາລະໜ້າທີີ່ ຂອງ ທີນຊາເລັນແມີ່ນ ________________________ ແລະ 

________________________________________________ ບຄຸມຊີວິດ ແລະນ າເຂ ້ າ

ໄປຂະບວນການ ການເປັນສາວ ກໃນຈຸດທີີ່  ນັກຮຽນສາມາດດ າເນີນຊີວິດໃນ

ຖານະເປັນຄຣິດຕຽນໃນສັງຄ ມ, ນ າໃຊ້ຝີ່ າຍພຣະວິນຍານ ສ້າງແຮງຈູງໃຈ

ດ້ານພຣະຄ າພີ ໃຫ້ຄວາມສ າຄັນໃນຄວາມສ າພັນໃນຄອບຄ ວ,ຄຣິດຕະຈັກ,

ອາຊີບແລະຊຸມຊ ນ. 

7.  ຂ ື້ ສ ຳຄັນ ຂອງພະນັກງຳນ 

a.  ________________________ ກັບພຣະເຢຊູ 

b.  ____________ຄ ນທີີ່ ເຈັບປວດ 

c.  _______________________________________________ ຝີ່ າຍຈິດວິນຍານໄດ້ 

   - ພວກເຮ າທຸກຄ ນຕ້ອງການການຝຶກອ ບຮ ມທີີ່ ຈະໄດ້ຮັບຜ ນຫຼາຍ

ຂ້ືນ 

d.  ເຂ ້ າໃຈວິທີີ່ ທາງການດ າເນີນຊີວິດທີີ່ ມີ________________________ 

e. ຄວາມຜິດປ ກະຕິຂອງພະນັກງານສ້າງ________________________ ຂອງ

ສາວ ກ 

f. ການຮັບໃຊ້ວຽກງານ ທີນຊາເລັນ ແມີ່ນ________________________ ຫຼາຍ 

8. ຄ ຳຖຳມສ ຳລັບກຳນສົນທະນຳກັນ 


