
 
 

ຄນົທັງຫລາຍເວົາ້ເຖງິການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈ 

ແນວ ໃດ ແດ ່

 

ການເຂົ້າໄປເຖິງດ້ວຍການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ  ເພາະວ່າມັນຊ່ອຍເຮາົໃຫ້ມີປະສົບການກັບ 

ເຣື່ອງທີ ່ເລົ່າ, ຂ້ໍພຣະຄັມພີກໍມຊີີວິດຊີວາ ແລະຂຸມຊັບແຕ່ລະຂຸມທີ່ຄ້ົນພົບກໍສົດໃໝ່ແລະມີຣິດເດດ.  ມັນເປັນຄວາມ 

ຊົມຊ່ືນຍິນດີຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີໄດ້ໃຊ້ໃນຫລາຍທີ່ຫລາຍບ່ອນ ແລະການຕອບສນອງຈາກຜູ້ຟັງກໍຢູ່ໃນທາງບວກສເມ.ີ 

            Babu Ganta - Communication Officer, Bible Society in the Gulf 
 

_______________________________________ 
 

ໂລກເປັນທີ່ຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເປັນເວລາເຖິງ 30 ປີ, ຢູ່ກັບງານຮັບໃຊ້ ແບບທະວີຄູນ.  ການທະວີຄູນໄດ້ເກີດຂ້ຶນຢ່າງ 

ບ່ໍຄາດຝັນ ຊຶ່ງມາຈາກຊາຍຈີນອາຍຸ 79 ປີຄົນນ່ຶງ ທີ່ໄດ້ຍ້າຍມາຕ້ັງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດການາ.  ລາວເວົ້າວ່າ: 

 "ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຄວນຮູ້ຈັກ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຕັ້ງແຕ່ 40 ປີຜ່ານມາພຸ້ນ.  ພວກເຮາົບ່ໍໄດ້ຖືກລ້ຽງດ ູ

            ແບບຄຣສິຕຽນ ທີ່ຕ້ັງຄໍາຖາມຈາກຄວາມຄິດທີ່ດີໆ ອອກມາຈາກພຣະຄັມພີແລະຕິດຕາມດ້ວຍການແລກ  

            ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ.  ດຽວນີ,້ ພຣະຄັມພເີປັນເໝືອນປ້ຶມໃໝ່ໆ ສໍາລັບຂ້ອຍ." 

ການຮັບໃຊ້ທີ່ຂາດການເພີ້ມພລັງທີ່ຈະໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄຣິສຕຽນແຕ່ລະຄົນນ້ັນ ກ ໍຄື 

ການຄັດ ລອກ.  ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນສ່ືນໍາທ່ີສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ພຣະມະຫາບັນຊາປະສົບຜົນສໍາເຣັດ. 

     Jim Thurber - Seminary Lecturer / Mission Trainer, Global 
 

_________________________________________ 
 

"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ສອງສາມປີຜ່ານມາແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນຄໍາຕອບການອະທິຖານ 

ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.  ຂ້າພະເຈົ້າເປັນມິສຊັນນາຣີຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູເປັນເວລາ 35  ປີ  ຢູ່ໃນຫລາຍທະວີບ ກັບສາມກຸ່ມ 

ໃຫຍ່ໃນໂລກທີ່ບ່ໍແມ່ນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາທີ່ຈະເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊ່ືອຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີເປັນໄປຕາມ 

ທັມມະຊາດທີ່ເໝາະສົມກັບທາງທ່ີພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ. 

"ການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ີ ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ການປະກາດແລະການເປັນສາ 

ວົກບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນທມັມະຊາດເທົ່ານ້ັນ ແຕ່ມີຄວາມປິຕິຍິນດີພ້ອມ !  ດຽວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີອິສຣະພາບແລະຊົມຊ່ືນຍິນ 

ດີໃນການເຮັດງານກັບພຣະວນິຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເລື້ອຍໆ ຂາ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ 

ຝັງເລິກໃນຊີວິດຂອງຫລາຍໆ ຄົນ.  ເວລານ້ີຂ້າພະເຈົ້າຊົມຊ່ືນຍິນດີໃນງານຮັບໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະໄດ້ເຫັນໝາກຜົນ 

ເກີດຂ້ຶນຈາກງານຮັບໃຊ້ນ້ັນ ຊຶ່ງບ່ໍເຄີຍມີມາກ່ອນ!" 

                    Bryan Thompson - church planter/missionary/storyteller/podcaster with story4all, UK 

______________________________________ 

 

"ການສຶກສາພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່ານ້ີ'  ຄວນຈະເປັນຫວົເຣືອ່ງທີ່ຕ້ອງມີໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີແລະສະຖາບັນການ 

ສຶກສາທຸກແຫ່ງຂອງຄຣິສຕຽນ !  ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນ 'ເຄື່ອງມືທີ່ມີພລັງ' ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີປະ 

ສິດທິພາບໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ."   

 Regina Manley - Oral Communications Specialist, Mission Aviation Fellowship, Global 
__________________________________________ 

 



 
 

"ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ແມນ່ທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມຄົນທີ່ເຂ້ົາໄປເຖງິໄດ້ຍາກ ຕັ້ງແຕພ່ວກເຮົາໄດ້ຮັບ 

ການຝຶກອົບຮົມເທື່ອທໍາອິດເປັນຕ້ົນມາ.  ປ້ຶມຄູ່ມືເຫຼັມ້ນ້ີເປັນທາງອັນມີພລັງໃຫແ້ກ່ພວກເຮາົໃນການສ້າງສາວົກແບບ 

ທະວີຄູນແລະເປັນແສງປະກາຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມປາຖນາໃນຂຸມຊັບແຫ່ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາຮຽນ 

ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພແີລະບັນຈຸໄວ້ໃນ 'ຖົງຫົວໃຈ' ຂອງພວກເຮົາ.  ຈ່ົງອາ່ນປ້ຶມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນ້ີເພືອ່ຄ້ົນຄວ້າການເລົ່າເຣື່ອງ 

ເຈາະໃຈແລະຈ່ົງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ.  ການເດີນທາງຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ 

ຈະບ່ໍເໝືອນເດີມອີກ." 

                   Rev.  Apollos Djibo - Director Fufulde Ministries Training Centre, Niger 
 

_________________________________________________ 
 

"ພລັງອັນສໍາຄັນຢ່າງນ່ຶງຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ    ແມ່ນຂ້ຶນຢູ່ກັບການເລົ່າເຣື່ອງຈາກຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ເລ່ົາເຣ່ືອງ 

ແຕ່ຕ້ອງລະວງັໃຫ້ດີທີ່ຈະບ່ໍເພີມ້ເຂົ້າແລະຕັດອອກຈາກຂ້ໍພຣະຄັມພ.ີ  ຈຸດສໍາຄັນອີກຢ່າງນ່ຶງແມ່ນເຣື່ອງນັ້ນໄດ້ສ້າງ 

ເປັນຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ອົງພຣະວນິຍານເປີດເຜີຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຫັນຂຸມຊັບທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນ 

ຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ.  ວິທີດ່ັງກ່າວນີ້ເປັນການໜູນໃຈນັກຮຽນຫລາຍແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບວ່າເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດທີ ່

ຈະແບ່ງປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄົນອ່ືນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະໃນທາງທີຖ່ວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ." 

"ເວລານ້ີ ຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈ້ົາເຣ່ືອງ ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພປີາກເປົ່າ  ໄດ້ຂຍາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ສ່ົງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງ 

ການຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນໂລກ." 

                                                  Mike Holman - MAF Learning Technologies, Global 
 

_________________________________________________ 
 

"ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໃຊ້ໃນຖານະ ເປັນນັກໜັງສືພິມສາທາຣະນະ. ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເປັນພິເສດທີ່ໄດ້ເປັນ 

ສ່ວນນ່ຶງຂອງໂຄງການເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ   ທີມງານຝຶກອົບຮົມຜູ້ນໍາໃນ ຄານາ 

ທະກະ.   ການສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈ້ົາແລະຄອບຄົວໄດ້ເຂ້ົາ 

ໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕາມຂຽນໄວແ້ລະຮັກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃຈແລະເພື່ອຈະແບ່ງປັນພຣະຄໍາຂອງ 

ພຣະອົງ(ເລົ່າເຣື່ອງ)ໃນທຸກທີ່ທຸກບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງໄປໃນຖາ ນະເປັນຄົນສາທາຣະນະ." 

      M. Krishna, M.A. - Senior Journalist, Pal Voice Publisher, V J Pur, Karnataka, India. 
 

________________________________________________ 
 

"ຂ້າພະເຈົ້າທໍາງານຖ້າມກາງຄົນໄທເປັນເວລາເຖິງ 30 ປີ.  ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຂ້າພະ 

 ເຈົ້າຍອມຮັບວ່ານ້ີແມນ່ການເຂ້ົາເຖິງທີ່ສອດຄ່ອງຢ່າງແທ້ຈິງກັບການເວົ້າປາກເປົ່າອັນເປັນທັມມະຊາດຂອງປະເທດທີ່

ນັບຖືສາສນາພຸດມາແຕ ່ດົນ ນານ ແລ້ວ.  

"ສ່ິງທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດຂອງປະເທດນ້ີແມ່ນການສ້າງຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງມີການສ່ົງຕໍ່ໃນທັນທ ີ

ທີ່ຈະສ່ືຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຍັງໃຫເ້ໝາະສົມກັບວັທນະທັມອີກດ້ວຍ.  ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າ 

ໄດ້ສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢູ່ຫລາຍປະເທດໃນອາຊີ ແລະໃນຫລາຍໆ ບ່ອນທີ່ປະເທດໄທ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ 

ເຖິງຄວາມເໝາະສົມກັບຜູ້ຮຽນແບບປາກເປົ່າທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດແລະທັງບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມອືງນໍາ." 

                              Larry Dinkins, ThM., PhD. - Bible Teacher, OMF Thailand 
 

________________________________________________ 
 



 
 

"ພວກເຮົາລ້ຽງເດັກກໍາພ້າຈໍານວນ 60 ຄົນ.  ທຸກໆ ມື້ພວກເຮາົພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມເດັກກໍາພ້າ 

ເຫລົ່ານ້ີ  ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນມາຈາກຕ່າງວັທນະທັມ ແລະຕ່າງທີ່ຕ່າງບ່ອນ.   ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ຊ່ອຍ 

ພວກເຮົາສ່ັງສອນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໃນເວລານ້ີເດກັນ້ອຍຂອງພວກເຮົາດີຫລາຍໃນການສຶກສາແລະເຕີບ 

ໃຫຍ່ທາງຈິດວິນຍານ ແລະແບ່ງປັນເຣື່ອງຂອງພຣະອົງແກ່ເພື່ອນໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂຮງຮຽນ." 

        Rev. Vijay Raj - Executive Director Happy Home, Karnataka, India 
 

_______________________________________________ 
 

"ໃນຖານະທີ່ເປັນມິສຊັນນາຣີອັຟຣິກັນຄົນນ່ຶງ,  ເປັນຜູ້ສ້າງຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກແລະເປັນຄຣູສອນໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພ ີ

ໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ,  ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາປ້ຶມຄູ່ມເືຫຼັ້ມນ້ີກັບຄົນງານຮັບໃຊ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ.  ຊ່ຶງເປັນເຄືອ່ງ 

ມືທີ່ມີຄວາມລະອຽດສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ສແວງຫາການຮຽນແລະສອນພຣະຄັມ ພີທາງປາກເປົ່າຕ່ໍຄົນອ່ືນໆ, ໃນທຸກແຫງ່ 

ຫົນໃນໂລກ.  ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງແມ່ນເລ້ີມຮຽນຢູ່ທີ່ເຮືອນ.  ທຸກໆ ຄືນກ່ອນພວກເຮົາຈະ 

ເຂົ້ານອນ,  ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໂດຍການໃຊ້ຫລັກການຢູ່ໃນປ້ຶມຄູ່ມີ 

ເຫຼັ້ມນີ.້  ຄອບຄົວຂອງພວກເຮາົໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາ." 

    Rev. Jacob Ochieng Okth - Showers of Blessings Church/Ministries, Founder, Kenya 
 

______________________________________________ 
 

"ໂດໂຣທີ ມີລເລີ ແລະທມີງານເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈ ໄດ້ຕິດຕາມການປະກາດຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມ 

ພ.ີ  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນຄຣູສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະໄດ້ເຫັນເຣ່ືອງໃນພຣະຄັມພີມີຊີວິດຊີວາ 

ດ້ວຍຕົນເອງ ເມື່ອນໍາສເນີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຮຽນທັງດ້ວຍການອ່ານແລະດ້ວຍປາກເປົ່າ." 

                      Charles Cibebe - CEO, MegaVoice, Global 
 

_____________________________________________ 
 

"ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບວ່າເປັນສ່ວນນ່ຶງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນການຮັບໃຊ້ທີ່ປະເທດເອທິໂອເປຽັ 

ແລະປະເທດອ່ືນໆ.   ການອຸທິດຕົນຕ່ໍຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພກີະຕຸ້ນພວກເຮົາໃຫ້ແນະນໍາວທິີໂອ້ລົມສົນທະນາຫລື 

ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນ້ີໃນການຮຽນພຣະຄັມພີໃນເອທິໂອເປັຽ.   ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ນໍາຫລາຍຄົນມາເຖິງພຣະຄຣິດ 

ແລະສ່ິງສໍາຄັນນ້ັນແມ່ນ ວິທເີລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ເລ່ົາເຣ່ືອງຫລາຍຄົນໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈ້ົາຄ້ົນ 

ຄວ້າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕົນເອງ ຕາມທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນໍາພາເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໄປສູ່ຄວາມຈິງທັງໝົດ." 

                  Julie Kay Field - Paraclete Mission Group Associate, Global 
 

____________________________________________ 
 
 

"ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໃຊ້ຖ້າມກາງຊົນເຜົ່າຫິມາລັຍແລະຊົນເຜົ່າພວກເຮົາເອງດ້ວຍການກະທໍາຕາມປະເພນີ ຄືເພິ່ງພາສາ 

ເວົ້າປາກເປົ່າ ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍມີພາສາຂຽນ.  ດ່ັງນັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສ່ືສານຂ່າວປະເສີດກັບຊົນເຜົ່າເຫລົ່າ 

ນ້ີແມ່ນຜ່ານການເລົ່າເຣື່ອງ.  ການເລົ່າເຣື່ອງ (ເຈາະໃຈ) ແມນ່ແບບຢ່າງອັນນ່ຶງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະກາດຂ່າວປະ 

ເສີດໃນກຸ່ມຊາວພູເຂົາຂອງພວກເຮົາ." 

       Rev. Tinuyangba Imchen - Senior Pastor / Bible Teacher, Arunachal Pradesh, India 
 

___________________________________________ 
 



 
 

"ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂ້ຶນແລະຈ່ືຈໍາເຣ່ືອງໄດ້ 

ແລະຮັກສາໄວ້ໃນ 'ຖົງໃຈ' ຂອງພວກເຮົາ.    ມັນຊ່ອຍພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມຜູ້ອາວຸໂສໃນໂບດຂອງພວກເຮົາທ່ີອ່ານບ່ໍ 

ໄດ້   ໃນການຮຽນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະເພື່ອເຂົ້າໄປຫາຄອບຄົວເພື່ອນບ້ານເຂົາເຈົ້າແລະໃນໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາ 

ເຈົ້າ.  ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາສ້າງຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ." 

 Rev. Devasahayam - Senior Pastor/Church Planter, F L Church, Andra Pradesh, India 

 
________________________________________________ 

 

"ຂ້າພະເຈົ້າຕົກຊະເງີ ້ໂດຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຄັມພີທີບັ່ນຈຸຢູ່ໃນການເລົ່າແບບງ່າຍໆ,    ເລົ່າລ້ຶມຄືນ ແລະສໍາ 

ຣວດໃນເຣື່ອງ ເພື່ອການສັງເກດຝ່າຍວິນຍານແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງພົບເຫັນໃນເຣື່ອງ.  ທຸກໆ ເທື່ອທີ ່

ບາງຄົນ ຢູ່ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຂະນະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຖ້າ ຫາກເວົ້າບາງສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າ 'ຜິດ' ພຽງໜ້ອຍ 

ດຽວ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍຈະບອກແບບງ່າຍໆ ວ່າ, 'ພວກເຮົາເຫັນສ່ິງນັ້ນໃນເຣື່ອງຫລືບ່ໍ?'   ໃນທນັໃດນ້ັນກໍຈະນໍາກຸ່ມຜູ້ຟັງ 

ກັບເຂົ້າມາສູ່ພຣະຄໍາ ແລະເຫນັວ່າເປັນການງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ວາ່ຜິດຫລືຖືກ."   

     Pastor Miles DeBenedictis - Cross Connection, USA 

  
_______________________________________________ 

 

"ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຣະຄັມພີແລະເປັນນັກສາສນາສາດ,  ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທພິາບທີ່ສຸດໃນການອະທິບາຍພຣະຄັມພ.ີ ໃນ 24 ປີໃນການຮັບໃຊ້ສ້າງສາວົກຢູ່ໃນປະເທດຂອງ 

ຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮບັວ່າຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍເຄີຍໄດ້ສ້າງສາວົກແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວກັບຜູ້ທີ່ຂຽນແລະອ່ານບ່ໍໄດ້. 

ຄວາມສາມາດໃນປ້ຶມຄູ່ມືເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃນເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເລີ້ມເຮັດງານຢ່າງອັສຈັນ.  ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ 

ແນະນໍາທຸກໆ ໜ້າໃນປ້ຶມນ້ີຕ່ໍທກຸໆ ຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈ້ົາທ່ີເປັນນັກສາສນາສາດ." 

           Rev. Luvao - Jerusalem New Life Pentecostal Church International, D. R. Congo 
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"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂອງໂຄງການເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດອິນເດັຽ ທີ່ໄດ້ກ່ໍຕ້ັງຂຶ້ນມາ. 

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊີວິດຂອງຄົນທັງຫລາຍປ່ຽນແປງຜ່ານທາງຣິດອໍານາດແບບງ່າຍໆ ແລະການຖ່າຍທອດເຣື່ອງລາວ 

ໃນພຣະຄັມພ.ີ  ຂ້າພະເຈົ້າແນໃ່ຈວ່າຖ້າເຮົາຢາກເຂົ້າເຖິງຄົນໃນປະເທດນ້ີເພື່ອນໍາເຂົາເຈ້ົາໃຫ້ມາເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນ 

ເຈົ້າໃນຍຸກສມັຍຂອງເຮົາ ເຮົາຕ້ອງສອນ, ຕ້ອງຝຶກອົບຮົມ ແລະສ້າງຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ ເປັນ ສາ ວົກໃນທາງທີ່ເຂົາເຈ້ົາ 

ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.  ຂ້າພະເຈົາ້ຂໍແນະນໍາຢ່າງໜັກແໜ້ນກັບຜູ້ສ້າງຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກທຸກໆ ທ່ານໃຫ້ທໍາການຝຶກອົບຮົມ 

ໃນທາງນີ້ແລະໃຊ້ເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີເພື່ອສ້າງສາວົກໃນປະເທດເຮົາເພື່ອພຣະຄຣິດ." 

  Rev. Dr. Sam Abraham - Director Himachal Bible College, Berachah Ministries, India 
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ການ ເລົ່າ ເຣືອ່ງ ເຈາະ ໃຈ 

Simply The Story 
 

ການ ສຶກສາ ພຣະຄັມພ ີດ້ວຍ ການ ສັງ ເກດ  ໃຊ້ວ ິທ ີປາກ ເປ່ົາ 

Inductive Bible Study "Oral Style" 
 
 

 
 

 

ຄູ ່ມ ືເລົ່າ ເຣືອ່ງ ເຈາະ ໃຈ 
ຄົນ້ຄວ້າ ພຣະຄໍາຂອງພຣະ ເຈົ້າຜາ່ນ ການ ສນົທະນາ 

 ຟງັ ແລະ ຕອບ ໂຕ ້

 

STS Handbook 
 Exploring Scripture Through Discussion 

Listening and Responding 
 

 

 

 ໂດ ໂຣທີ  ເອ. ມ ີລ ເລີ 

 ໂຄງການ " ເຣ່ືອງ ລາວຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ" 
 

Dorothy A. Miller 
The God's Story Project 

 

 
 
 



 
 

 

ຄູ່ ມືເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ສະບັບ ພິມ ຄ້ັງທີ 6 

 

ສງວນລິ ຂະ ສິດ 2006, 2012, 2014, 2017 ໂດຍ ໂຄງການ " ເຣື່ອງລາວຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ" 

 

ຈັດ ພິມ ໂດຍ ໂຄງການ " ເຣື່ອງລາວຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ" ຕູ້ ປ.ນ. 187  ເຮ ເມັດ ຄາ ລິ ຟໍ ເນັຽ 92546 

(951) 658-1619 

 

info@SimplyTheStory.org   | info@Gods-Story.org 
 
www.SimplyTheStory.org   |  www.Gods-Story.org 
 

ຟັງ ເຣື່ອງລາວ ທີ່ ເລົ່າ ໃນ ພາສາ ຕ່າງໆ  

 

ສງວນລິ ຂະ ສິດ ຫ້າມ ຄັດ ລອກ ລຽນ ແບບ ສ່ວນ ໃດ ສ່ວນ ນ່ຶງ ຂອງ ປ້ຶມ ເຫຼັ້ມນ້ີ ລວມທັງ ຫ້າມ ຖ່າຍ ທອດ ບ່ໍ ວ່າ ຈະ 

 ເປັນ ຮູບ ແບບ ຫລື ວິທີ ການ ໃດໆ ດ້ວຍ ຂະບວນ ການ ທາງ ອີ ເລັກ ໂທຣນິກ ການ ຖ່າຍຮູບ  ການ ຈົດ ບັນທຶກ ຫລື 

ວິທ ີການ ອ່ືນໆ-ຍົກ ເວັ້ນອ້າງ ອີງ ເຖິງ ສ້ັນໆ   ໃນ ບົດ ວິຈານ ງານ ຂຽນ   ໂດຍ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ ຈາກ ເຈົ້າຂອງ ລິ  

ຂະສິດ. 

 

ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ຕ້ອງການ ແປ ຄູ່ ມື ເຫຼັ້ມນ້ີ ເປັນ ພາສາ ຂອງ ທ່ານ  ໂຜດ ແຈ້ງ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ຊາບ ນໍາ ພວກ ເຮົາ ຍິນ ດີ 

ຈະ ໃຫ້ ອະນຸຍາດ ແປ ແລະ ທຸກ ຢ່າງ ຈະ ໄດ້ ເຮັດ ຕາມ ແບບ  ແຜນ ຂອງ " ໂຄງການ ເຣື່ອງລາວຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ" 

 

 ໂດ ໂຣທີ  ເອ.  ມີ ລ ເລີ 

ຜູ້ ອໍານວຍ ການ ບໍຣິຫານ  ໂຄງການ  ເຣື່ອງ ລາວຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ 

 

ຂ້ໍພຣະຄັມພີອ້າງອີງທັງໝົດໃນການພິມນ້ີ ແມ່ນໄດ້ມາຈາກພຣະຄັມພີສະບັບກະສັດເຈມສ໌ 

 

ທ່ານ ຄວນ ໃຊ້ ຂ້ໍ ພຣະຄັມພ ີທີ່ ຄູ່ ມື ນ້ີ ອ້າງ ເຖິງ  ຖ້າ ຫາກ ພຣະຄັມພ ີທີ່ ແປ ອອກ ມາ ຈາກ ພາສາ ຂອງ ທ່ານ ຕ່າງ ສະ 

ບັບມີ ຄວາມ ໝາຍ ຕ່າງ ກັນ  ແລະ ປ່ຽນ ຄວາມ ໝາຍ ຂອງ ພຣະຄັມພີ ໄປ  

 ໃຫ້ ສຶກສາ  ຈາກເຣື່ອງ ແລະ ສ ແວງ ຫາ ພຣະ ເຈົ້າ ເພື່ອ ຈະ ຕັດສິນ ໃຈ ໄດ້ ວ່າ ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງຢ່າງ ໃດ. 

 

 

ISBN 978-0-9855206-6-3 

 

 



 
 

Contents 

ສາຣະບານ 

 

ຄໍາ ນໍາ:   ອັຟຣິກາ           8 

ຄໍາ ນໍາ:   ສະຫະຣັດອະ ເມຣິກາ          9 

ບົດ ທີ 1  ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ທີ່ ຕ້ອງ ໃຊ້ ວິທີ ເລົ່າ ປາກ ເປົ່າ      11 

ບົດ ທີ 2  ຄໍາ ຖາມ ແລະ ເຣື່ອງລາວ  ແບບຢ່າງ ຈາກ ພຣະຄັມພີ     17 

ບົດ ທີ 3   ການເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ - ບົດສລຸບ ໃນ ນ່ຶງ ໜ້າ      23 

ບົດ ທີ 4  ວິທ ີຕຽມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ການເລົ່າເຣ່ືອງ ເຈາະ ໃຈ      25 

            ຄວາມ ສາມາດ ທີ 1  ວທິ ີເລືອກ ຮຽນ ຮູ້ ແລະ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃຫ້ໄດ້ ດີ    25 

            ຄວາມ ສາມາດທີ 2  ວທິ ີຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຈາກ ເຣື່ອງ     36 

                             ວິທ ີຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ທີ່ ເອີ້ນ ວ່າ "ການ ສັງ ເກດຝ່າຍວິນຍານ"  37 

                             ວິທ ີຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ທີ່ ເອີ້ນ ວ່າ "ການ ນໍາ ໃຊ້ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ"  42 

             ຄວາມ ສາມາດ ທີ 3  ວທິ ີຕ້ັງຄໍາ ຖາມ       47 

                       ວິທ ີສ້າງ ຄໍານໍາ ສໍາລັບ ເຣື່ອງ      50 

ບົດ ທີ 5  ຝຶກ ຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ຕຽມ ຕົວ ແລະ ການ ນໍາ ສ ເນ ີເຣື່ອງ    53 

  ການ ຕຽມ  ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ                           53 

  ການ ນໍາ ສ ເນີ  ຂ້ັນທີ ນ່ຶງ   ເລົ່າ ເຣື່ອງສາມ ເທື່ອ                55 

  ການ ນໍາ ສ ເນີ  ຂ້ັນ ທີ ສອງ  ສົນທະນາ ເຣື່ອງ ການ ຄ້ົນ ຫາ(ສັງເກດ)ຂຸມ ຊັບຝ່າຍ ວິນ ຍານ          63 

            ການ ນໍາ ສ ເນ ີ ຂ້ັນທີ ສອງ  ສົນທະນາ ເຣື່ອງ ການນໍາໃຊ້ໃນ ຊີ ວິດຝ່າຍ ວິນ ຍານ                     70 

ບົດ ທີ 6  ວິທ ີການ ນໍາ ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ      75 

ບົດ ທີ 7  ການ ໝູນ ໃຊ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ  ການ ຮູ້ ຈັກ ຊ້າງ      85 

ບົດ ທີ 8   ໂຮງຮຽນ ພຣະຄັມພ ີປາກ ເປົາ່        91 

ບົດ ທີ 9   ເຊົາ ໃຊ້ ປາກກາ...ຫັນມາໃຊ້ ຂະບວນ ຄວາມ ຄິດ      97 

ບົດ ທີ 10  ຜູ້ ທີ ່ເຮັດ ໜ້າ ທີ່ ຕ່າງໆ  ໃນຣະບົບການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ             113 

ບົດ ທີ 11  ສະຖານ ທີ່, ວິທ ີຮຽນ ແລະ ການ ເຜີຍ ແຜ ່ການ ເລ່ົາ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ            117 

ພາກ ເພີ ້ມ ເຕີມ ກ.   ແບບ ຟອມລ້ຶມຄືນ ສໍາລັບ ຜູ້ ຝຶກ ສອນ              123 

ພາກ ເພີ ້ມ ເຕີມ ຂ.   ເດີນທາງ ຜ່ານ ເຣື່ອງຕົວຢ່າງ               127 

ພາກ ເພີ ້ມ ເຕີມ ຄ.  ລາຍ ງານ ຜົນ ຈາກ ຜູ້ ໃຊ້, ການ ເປັນ ທີ່ ປຶກສາ ແລະ ການ ເຕີບ  ໃຫຍ່ ທະວີຄູນ          149 

ພາກ ເພີ ້ມ ເຕີມ ງ.   ການຄ້ົນພົບ ຂອງ ຜູ້ ນໍາ               153 

 ເຣື່ອງລາວຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ:  ຈາກ ການ ນີຣະມິດ ສ້າງ ສູ່ ນິຣັນການ                156 

ບ່ອນ ຕິດ ຕ່ໍ  ກັບທາງອົງການພວກເຮົາ                157  



8 
 

     ຄາໍນາໍຈາກອຟັຣກິາ 

    

    ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບ ນາງໂດໂຣທີ ມີລເລີ ໄດ້ສອງສາມປີຜ່ານມາແລ້ວໃນກອງປະຊຸມທີ່ສໍາຄັນແຫ່ງນຶ່ງ  ນາງໄດ້ 

ແນະນໍາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໃຫ້ແກ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະພັຣຍາ   ໂດຍບອກວ່າເປັນວິທີທີ່ດີໃນການເຂົ້າເຖິງ 

ຄົນອ່ືນ ແມ່ນແຕ່ຢູ່ໃນເຂດທີ່ຫາ້ມຖືພຣະຄັມພ ີ  ພວກເຮົາໄດ້ຝຶກເລົ່າເຣື່ອງມາທາແລະມາຣອີານໍາກັນ  ຂ້າພະເຈົ້າ 

ປລາດໃຈຫລາຍທີ່ໄດ້ພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນເຣື່ອງນີ.້ 

 

      ຕ່ໍມາ ຂ້າພະເຈ້ົາສົນໃຈໃນຄວາມຄິດນ້ີ  ຈ່ຶງໄດ້ແນະນໍາໃຫ້ເພື່ອນຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນ ໄນຈີເຣຽັ ຊຶ່ງເຮັດງານໃນຄັລວາຣີ 

ມິນິສຕຣີ (CAPRO) ຊ່ຶງໄດ້ມີການຕອບຮັບຢ່າງຫລວງຫລາຍ  CAPRO ເປັນງານຮັບໃຂ້ພື້ນເມືອງເພື່ອສ້າງຄຣິສ 

ຕະຈັກໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງບໍຮູ່້ຈັກພຣະເຈົ້າໃນອັຟຣິກາ  30 ປະເທດ.     ພວກເຮົາມີງານສ້າງຄຣິສຕະຈັກຖ້າມກາງ 65 

UPGs ແລະ MUPGs. 

  

      ພວກເຮົາພົບວ່າ ຈາກຄົນລຸ້ນນ່ຶງໄປສູ່ອີກລຸ້ນນ່ຶງ  ພຣະເຈ້ົາຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ  ການເປີດ 

ເຜີຍນ້ັນຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພ ີ   ການປາກົດພຣະອົງໃນພຣະຄຣິດແລະອົງພຣະວິນຍານ  ເປັນ 

ຕົວຢ່າງທີ່ຊັດແຈ້ງເຖິງຄວາມຮກັທີ່ມີຕ່ໍມະນຸດຊາດ  ແລະຈະຊົງຊ່ອຍໃຫ້ມະນຸດຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຈົນພົບ. 

 

     ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປນັວິທີການອັນມີຣະບົບໃນການຄົ້ນຄວ້າພຣະຄັມພີ  ທັງຄົນທີອ່່ານໄດ້ແລະອ່ານບ່ໍໄດ້ກໍ 

ມີໂອກາດທີ່ຈະຄ້ົນພຣະຄໍາແລະຮູ້ຈັກສັງເກດໄປຕາມເຣື່ອງຢາ່ງລະອຽດ. 

 

     ວັທນະທມັອັຟຣິກັນໃນການເລົ່າເຣື່ອງສືບຕ່ໍກັນມາ     ເປັນຫົນທາງອັນຍອດຢ້ຽມທີ່ຈະຕອກຍ້ໍາເຖິງຄຸນຄ່າອັນນ້ີ  

ແລະສ່ົງຕໍ່ຄໍາສອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນແປງ ແລະຜົນທີ່ໄດ້ກໍຄື ເປັນການສ້າງພື້ນຖານທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ 

ໃນຊົນນະບົດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ອາສັຍຢູ່ ແລະສນຸກເພີດເພີນກັບປະເພນີການເລົ່າປາກເປົ່າ. 

 

      ນອກຈາກນ້ີ ການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈຍັງຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ເຂົ້າໄປເຖິງຂ້ໍສລູບອັນມີອິສຣະພາບ  ເຮັດໃຫເ້ຂົາເຈົ້າ 

ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈໃນຈຸດທີ່ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບເປັນການສ່ວນຕົວ  ສິ່ງທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ຄວາມເປັນອິສຣະເກີດຂ້ຶນຫລາຍທີ ່

ສຸດນ້ັນແມ່ນ ວທິີການທີ່ຜູ້ເລົ່າໃຊ້ແລະຕ້ັງຄໍາຖາມ  ຊຶ່ງໄດ້ເພີມ້ຄວາມສາມາດໃນການສ່ືສານຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພ ີ

ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ  ບ່ໍວ່າຈະເປນັການສ່ືສານໃນວັທນະທັມໃດໆ ກໍຕາມ. 

 

       ການມີຂ້ໍສັງເກດຝ່າຍວິນຍານແລະການນໍາໃຊ້ນ້ີ  ໄດ້ຊ່ອຍກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕາມຫາເຂ້ົາໃຈແລະຈ່ືຈໍາຄວາມຈິງ 

ທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນເຣື່ອງລາວ ຊ່ຶງເປັນເນື້ອຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະຄັມພີ   ນອກຈາກນ້ັນ ການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈຍັງໃຫ ້

ຄໍາເຕືອນຫລາຍຢ່າງເມື່ອຜູ້ເລົາ່ອອກທ່າທາງໃນການເລົ່າ  ມກີານເນັ້ນວ່າຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຫາແລະຈຸດຕ່າງໆ ທີເ່ຂົາເຈົ້າ 

ໄດ້ຍິນ. 

 

      ນອກເໜືອໄປຈາກຄໍາຊົມເຊີຍຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທົ່ວໂລກ  ປຶ້ມຄູ່ມືນ້ີ 

ຍັງໄດ້ບອກເຄັດລັບຜ່ານຄໍາຖາມເພື່ອຊ່ອຍໃນການຄ້ົນຫາເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີເປັນສ່ວນຕົວ. 
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      ຂໍແ�ະນໍາໃ��ທຸກຄ�ນທ�ໄ��ຮ�ບການຊ�ງຮຽກເ��ນໃ��ສ�າງສາວ�ກໃ�ທຸກປະເ�ດ  ໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງ 

ເຈາະໃຈ  ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ໃນຊຸມຊົນທີ່ຮຽນຮູ້ດ້ວຍປາກເປົ່າ ແລະຄົນທີ່ຢາກຮື້ຟືນ້ຄວາມສັມພັນກັບພຣະ 

ເຈົ້າເປັນການສ່ວນຕົວ. 

   Amos Aderonmu - International Director, Calvary Ministry (CAPRO) 

__________________________________________________________________________ 

 

ຄາໍນາໍ:  ສະຫະຣດັອະເມຣກິາ 

 

          ພວກເຮົາຮູ້ຈັກແລະເປນັເພື່ອນກັບ ໂດໂຣທ ີແລະ ທອມ ມີລເລີເປັນເວລາດົນກວ່າ 40 ປີ    ການເກີດແລະ 

ການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວຂອງໜັງ(ຮູບເງົາ)ເຣື່ອງແຣກແມ່ນ   "ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ"   ຮວມທັງການຝຶກອົບຮົມ   "ເລົ່າ 

ເຣື່ອງເຈາະໃຈ"  ນ້ັນ  ເຫັນວ່າເປັນສ່ິງທີ່ໂດດເດັ່ນຫລາຍສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ. 

         ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ືນຊົມໃນການຮັບໃຊ້ນ້ີ  ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ຄຣິສຕຽນຈະເປີດເຜີຍອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຕ່ໍຄົນ 

ທັງຫລາຍ  ໄດ້ສ້າງສາວົກແລະໄດ້ຮັບການສ້າງດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ. 

         ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໜູນໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເມ່ືອເຫັນວິທີການນ້ີໄດ້ໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫລາຍຕາມໝູ່ບ້ານ  ແລະ 

ຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ  ໄດ້ນໍາມາຊ່ຶງແຮງບັນດົນໃຈໃໝ່ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ືນເຕັ້ນໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  ແບບ 

ຢ່າງການເລົ່ານ້ັນໄດ້ດ່ຶງດູດໃຈທຸກຄົນ ໃນທຸກແຫ່ງ. 

         ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ເນ້ັນການສັງເກດ ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນລํ້າເລິກ   ແລະຄํາສອນ 

ຈາກຜູ້ ຟັງເອງເຮັດໃຫ້ພວກເຮາົໄດ້ຮັບປະສົບການສັມຜັດພຣະຄັມພີຫລາຍຂ້ຶນ ເລິກເຊີງ່ກວາ່ການຮຽນພຣະຄັມພ ີ

ແບບທົ່ວ ໄປ ສ່ິງທີ່ດີສຸດຍອດທີ່ສຸດຂອງເທັກນິກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແມ່ນການເຂົ້າເຖິງຄົນທັງຫລາຍ. 

     ແທ້ຈິງແລວ້  ການທີ່ຄົນຈํານວນຫລາຍທີ່ມີພມູຫລັງຫລາກຫລາຍແຕກຕ່າງກັນ  ໄດ້ມາພົບຂ່າວສານອັນແທ້ຈິງ 

ຂອງຂ່າວປະເສີດ  ບໍ່ວ່າຈະເປນັຄົນທີ່ມີອາຍຸໃນວັຍໃດ ຊາດໃດ  ສາສນາໃດ  ຣະດັບການສຶກສາແບບໃດ  ເຂົາເຈົ້າ 

ເຫລົ່ານ້ີເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ   ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນມີເອກລັກສະເພາະຕົວແລະມີປະສິດພິພາບຢ່າງສູງ. 

     ວິທີການນ້ີຈັບໃຈພວກເຮົາຫລາຍ  ເພາະມັນເຂົ້າເຖິງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທາງນອກທີ່ຖືກເບິ່ງຂ້າມ  ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍມີຖານະ 

ບ່ໍມີຄວາມສາມາດ  ບໍ່ມີອິດທພິົນໃດໆ  ຄວາມສາມາດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ຈະເຂ້ົາໄປສັມຜັດວິນຍານຈິດ 

ຂອງຜູ້ໃດກໍຕາມ  ບ່ໍວ່າຈະເປນັຄົນມີການສຶກສາ  ຫລືອ່ານບ່ໍໄດ້  ຫລືມີຖານະຍາກຈົນ  ຫລືຄົນທີ່ຂາດສິດທິ  ຫລືຄົນ 

ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ  ຈາກການພບົເຫັນຂອງພວກເຮົາມາຕລອດປີທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຮອບໂລກ  ພວກເຮົາເຫັນ 

ວ່າການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປນັເຄື່ອງມືທີ່ດີແລະມີປະສິດທພິາບທີ່ສຸດສໍາລັບການຂຍາຍອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. 

    

   Don and Sondra Tipton -Founders & Directors, Friend Ships Unlimited  
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    ຄວາມຈງິອັນລໍາ້ເລກິຂອງພຣະເຈົາ້ 

ຖືກເກບັຮກັສາໄວໃ້ນເຣືອ່ງທີລ່ຽບງາ່ຍໃນພຣະຄມັພ ີ

 

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ  ຄວາມຄິດຂອງເຮົາອາດຈະຖືກຫັນເຫໄປຈາກ  "ຄວາມລຽບງ່າຍທີມ່ ີ

ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ"  2  ໂກຣິນໂທ 11:3  (ຄວາມສັດຊ່ືແລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ) 

 

ປະກາດ ການອປຸຖມັ 

 

ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ      ພວກເຮົາຂໍຂອບພຣະຄຸນ 

ສໍາລັບພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງວາງໃຫ້ເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະນໍາພຣະຄໍາອອກໄປ.  ພວກເຮົາຂໍຂອບ 

ພຣະຄຸນສໍາລັບສິດພິເສດນ້ີ  ແລະຂໍຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະອົງຈາກການຮັບໃຊ້ທີ່ເກີດຜົນທຸກແຫ່ງ. 

 

ພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງ "ໂຄງການເຣືອ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ" ໄປຍັງຜູ້ຮັບໃຊ້ອາສາສມັກຈໍານວນຫລາຍພັນຄົນ  ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ 

ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າອອກມາໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍພາສາ    ພວກເຮົາຂໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເພງ  ຜູແ້ປ 

ຜູ້ບັລຍາຍ  ຜູ້ອັດສຽງ  ຜູ້ຖວາຍເງິນ  ແລະທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ  ຊຶ່ງມາຈາກກຸ່ມມິສຊັນນາຣີ  ຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນ 

ທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູ້ເຊື່ອທີ່ຮັກພຣະເຢຊູຄຣິດ, 

 

ສໍາລັບຜູ້ເຮັດງານໃນສໍານັກງານແລະຜູ້ຈັດງານໃນຫລາຍໆ ປະເທດ  ຊຶ່ງຮັບໃຊ້ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ   ຊຶ່ງບ່ໍມີທໍ່ໃດຄົນ 

ທີ່ສັງເກດເຫັນການເຮັດງານຂອງຄົນເຫລົ່ານ້ີນອກຈາກພຣະເຈົ້າ.  ພວກເຮົາຂໍສັຣເສີນພຣະອົງ  ພວກເຮົາຂໍຮວ່ມກບັ 

ທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມງານ  ຄວາມຄິດ  ແລະເຣ່ືອງກຽ່ວກັບເຂົາເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນປ້ຶມເຫລັ້ມນ້ີ  ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ອໍານວຍການແລະຜູ້ຝຶກ 

ອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ    ພວກເຮົາຂໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈ້ົາດ້ວຍຄວາມຢ້ານຢໍາ  ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າສໍາ 

ລັບກອງທັບທີ່ຍ່ິງໃຫຍ່ຈໍານວນຫລາຍລ້ານຄົນທີ່ເລ່ົາເຣ່ືອງຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງກ້າຫານອອກໄປທົ່ວໂລກ. 

 

ໃນປີ 1994  ທ່ານນອມ  ແມກັແກຣີ  ໄດ້ແຕ້ມຮູບຈາກພຣະຄັມພີ 10 ຮູບ  ເພ່ິນໄດ້ແຕ້ມຮບູພຣະເຢຊູໃນຖານະທີ່ຊົງ 

ເປັນ  "ເຮົາເປັນຊ່ຶງເຮົາເປັນ  ໂດຍຫວັງວ່າແມ່ຂອງເພິ່ນເອງຈະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະ 

ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງແມ່    ທ່ານນອມ ໄດ້ເສັຽຊີວິດໃນປີ 2012    ໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົາ້ແລະຢູ່ກັບແມ່ຂອງເພິ່ນ 

ງານແຕ້ມຮູບຂອງເພິ່ນກາຍເປນັ  "ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ"  ຊ່ຶງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຂ້ຶນມາ ພວກເຮົາ 

ຮັກທ່ານນອມ ແລະຫວົໃຈຮັບໃຊ້ຂອງເພິ່ນ    ພວກເຮົາຂໍສັຣເສີນພຣະເຈົ້າທີ່ຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ຶງຮັກພຣະເຢຊູ 

ແລະປາຖນາຢາກເຫັນແມ່ຂອງເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ  ໄດ້ກາຍເປັນການປະກາດອີກວິທີນ່ຶງ. 

 

 

ທອມແລະໂດໂຣທີ  ມີລເລີ 

ໂຄງການ  "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" 
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ບົດ ທ ີ1 

ຄວາມ ຈໍາ ເປັນ ທີ ່ຕ້ອງ ໃຊ ້ວທິ ີເລົ່າ ປາກ ເປົາ່ 

 

 ໃນ ຖານະ ທີ ່ເປັນຄຣູທັງ ໃນ ກຸ່ມ ຄຣິສຕຽນ ແລະ ກຸ່ມ ຄົນ ທົ່ວ ໄປ ໃນ ໂລກ ຕາ ເວັນ ຕົກ  ຂ້າພະ ເຈົ້າມ ີຄວາມ ປາຖນາທ່ີ ຈະ ນໍາ 

 ສ ເນ ີພຣະຄັມພ ີຕາມ ແບບ ທີ ່ ເຂົ້າ ໃຈ ໄດ້ ງ່າຍ  ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ຊີວິດ ປ່ຽນ ແປງ  ແລະ  ເຫັນ ວ່າການ ນໍາສ ເນ ີເຣື່ອງ ແບບ ການ 

 ລຽງ ລໍາດັບ ເຫດການ ແລະ ການ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຈາກ ເຣື່ອງນັ້ນ    ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດຄວາມ ເຂ້ົາ ໃຈ ແລະ ມີການ ປ່ຽນ  

ແປງ ຊີວິດ ຕາມ ທີ ່ຫວັງ ໄວ ້ຢ່າງ ແທ ້ຈິງ    ໂດຍ ສະ ເພາະ ຢ່າງ ຍ່ິງ ເມື່ອ ມ ີການ ໃຊ້ ຄໍາຖາມ ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງ   ແລະ ຍັງ ເປີດໂອ 

ກາດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຄ້ົນພົບ ສ່ິງ ຕ່າງໆ  ໃນ ເຣື່ອງດ້ວຍ ຕົນ ເອງອີກ ຜູ ້ຟັງ ກໍ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ສາມາດ ນໍາພຣະຄັມພ ີທີ ່ຮຽນ ຮູ້ ນ້ັນ 

ມາ ໝູນ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ໄດ້   ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ເປີດ ປະຕູ ໃຫ້ ຂ້າພະ ເຈົ້າຂຽນ ບົດພາກ ໜັງ(ຮູບ ເງົາ)   " ເຣ່ືອງລາວຂອງ ພຣະ ເຈ້ົາ 

ຈາກ ການ ນີຣະມິດ ສ້າງ ສູ່ ນິຣັນ"      ໂດຍ ໜັງ ເຣື່ອງນີ ້ໄດ້ ນໍາ ສ ເນ ີພຣະຄັມພ ີໂດຍ ລໍາດັບ ເຫດການ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ ່ເບິ່ງ ທົ່ວໂລກ 

 ເຮົາ ໄດ້ ເຫັນ ຜົນ ສະທ້ອນອັນດີ ຂອງ ໜັງ ທີ່ເລ່ົາ ເຣື່ອງ ຍາວ 80 ນາທີຢ່າງ ຊັດ ແຈ້ງ ເມື່ອ ມັນ ອອກ ໄປ ສູ່ ສາຍຕາ ຂອງ ຜູ້ ເບິ່ງ 

 ຫລາຍ ຮ້ອຍ ພາສາ  ໜັງ ເຣື່ອງນ້ັນ ພ້ອມ ກັບສຽງ ພາກ ທີ່ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາ ເຂົ້າ ໃຈ ເຖິງ ຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງການ ເລົ່າເຣື່ອງ, 

 ໃນ ການ ປະກາດ ແລະ ການ ຝຶກ ຝົນ ຜູ້ ຕິດຕາມ ອົງ ພຣະ ເຢຊູ ຄຣິດ. 

 

ຕ່ໍ ມາ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຕິດ ຕ່ໍ ກັບ ຜູ້ ນໍາ ມ ິສຊັນ ທີ ່ໄດ້ ເລີ້ມ  ເນັ້ນຄວາມ ສໍາຄັນ ຂອງ ການ ເນັ້ນຢູ່ ກັບ ເຣື່ອງ ເລົ່າ   ພວກ ເຂົາກໍາລັງ 

 ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ຈໍາ ເປັນ ທີ ່ຈະ ຕ້ອງຂຍາຍ ວິທ ີການ ໃນ ການ ນໍາ ສ ເນ ີພຣະຄໍາ ກັບ ບັນດາ ຜູ້ ທີ ່ບ່ໍ ອາດ ສາມາດ ຮຽນຮູ ້ດ້ວຍ ການ ອ່າ

ນ ຈາກ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ທີ ່ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຈາກ ຜູ້ ນໍາ ທ່ານ ອ່ືນໆ  ເຫລ່ົາ ນ້ີ ໄດ້ ຊ່ອຍ ສນັບ ສນູນ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ນໍາ ມາປະກອບ 

 ໃຊ້ ໃນ ການ ສອນ ພຣະຄໍາ ຜ່ານ ການ ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ໂດຍ ແຕ່ລະຄ້ັງຈະ ເນັ້ນຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງໆ ດຽວ ເທົ່າ 

 ນ້ັນ ການ ແກ ້ ໄຂ ດ່ັງກ່າວ ກາຍ ມາ ເປັນ ວິທ ີການ " ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ" 

ກາ ນ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ໃຊ້ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງຢູ ່ໃນ  ເຣື່ອງໆ ດຽວ ແລະ ຄ່ອຍໆ ກ້າວ ເລິກ ລົງ ໄປ ໃນ ພຣະຄໍາ 

 ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ທ ີ ່ມ ີເປົ້າໝາຍ ເພື່ອ ໃຊ້ ສົນທະນາ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ 

 ແລ້ວ ຄົນ ທີ ່ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ກໍ ຈະ ຄ້ົນພົບ ຄວາມ ຈິງ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ພວກ ເຮົາ ຈ່ຶງ ໄດ້ ຮັບ ຮູ້ ຫລາຍ ກວ່າ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ 

 ການ ນໍາ ໃຊ້ນ້ັນກໍ ແມ່ນ ພວກ ເຮາົ ໄດ້ ເຫັນ ຄວາມ ຈ່ື ຈໍາຈາກ ຜູ້ ຟັງ!   
 

   ຄນົ ທີ ່ຂີ່ ກວຽນ ເຂົາ້ ໄປ ໃນ ເມອືງເທືອ່ນຶງ່ແລວ້  

                             ໃນ ເທືອ່ ຕໍ ່ໄປ ລາວກ ໍຈະ ຮູ ້ທາງ ເຂົາ້ໄປໃນເມອືງນັນ້ອີກ     
 

ແລະ ນອກ ເໜືອ ຈາກ ຜົນ ຮັບ ທີ ່ດີໆ ເຫລົ່ານ້ັນ     ພວກ ເຮົາ ເຫັນ ວ່າ ເຂົາເຈົ້າ ມ ີຄວາມ ສາມາດ ແລະ ຄວາມ ກ້າຫານ ທີ ່ຈະ  

ແບ່ງປັນ ກັບ ຄົນ ອ່ືນ    

 

"ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ"   ຈະ ສນັບ ສນູນ ໃຫ້ ຄົນ ທີ ່ນໍາ ສ ເນ ີຂ້ໍ ມູນ ພຣະຄັມພ ີໄດ້ ໃຊ້ ປ ໂຍດ ຈາກ ເຣື່ອງ ໃນ  ແບບ ທີ ່ພຣະ 

 ເຈົ້າປະທານ ໃຫ້ ແກ ່ລາວ   ເມື່ອ ພວກ ເຮົາ ກ່າວ ຄໍາ ວ່າ  " ເຣື່ອງ"   ພວກ ເຮົາ ລວມໄປ ເຖິງ ເນື້ອ ຄວາມ ຫລາຍໆ ຕອນ ໃນ 

 ພຣະຄັມພີ ລວມ ໄປ ເຖິງ ເນື້ອ ຄວາມ ທີ ່ເບິ່ງ ເທື່ອ ທໍາ ອິດ ແລ້ວ ເໝືອນ ກັບ ວ່າ ບ່ໍ ແມ່ນ ເຣື່ອງລາວ ປຶ້ມຄູ່ ມ ືເຫລັ້ມນ້ີຈະນໍາ ສ 

 ເນ ີຂ້ໍ ມູນ ທີ ່ຈະ ຊ່ອຍ  ໃຫ້ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເປັນ ໜ້າ ສົນ ໃຈ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ  ແລະ ບອກ ວິທ ີສອນຄວາມ ຈິງ  ໂດຍ ໃຊ້ການ ສົນທະ 

ນາ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ປຶ້ມຄູ່ ມືເຫຼັ້ມນ້ີ ແລະ ການ ສ່ື ສານ ອ່ືນໆ ລວມ ເຖິງ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ແບບ ປະຕິບັດ ຕົວ ຈິງ ຈະ ຊ່ອຍ 
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 ໃຫ້ ທ່ານ ໄດ້ ພັທນາ ຄວາມ ສາມາດ ດ່ັງກ່າວ. 

 ໃຜ ທີ ່ຕ້ອງ ຮຽນ ຮູ ້ພຣະຄໍາ ດວ້ຍ ວທິ ີນີ?້ 

 

 ໃນ ການ ອົບຮົມ ແບບ ປະຕິ ບັດ ຕົວ ຈິງ ຂອງ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ໃນ ສະຫະຣັດອະ ເມຣິກາ ຜູ້ ເຂົ້າອົບຮົມທ່ານ ນ່ຶງ ອະ 

ທິບາຍ  ເຖິງ ເຫດຜົນ ທີ ່ເຂົ້າມາ ຮວ່ມ ການ ອົບຮົມ. 

 

ປີ ທໍາ ອິດ ທີ ່ຂ້າພະ ເຈົ້າຮັບ ໃຊ້ ໃນ ຖານະ ເປັນ ສິດ ຍາ ພິບານ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ເຂົ້າ ໃຈດີ ວ່າ  ໄດ້ ມ ີບັນຫາ ໃຫຍ່ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ຮຽນ 

 ພຣະຄັມພ ີຈົບ ຈາກ ມະຫາວິທຍາ ລັຍ ຊາ ເລ ສຕັນ ໃຕ້    ແລະ ຍັງ ຈົບ ກຽດ ນິຍົມ ປະຣິນຍາ ໂທ ຈາກ ມະຫາ ວິທຍາ ລັຍ ສາສ 

ນາສາ ດກໍ ດອນ ຄອນ ເວລ  ຂ້າພະ ເຈົ້າພ້ອມ ທີ ່ຈະ ສອນ ແລະ ຝຶກ ອົບຮົມ ຄົນ ອ່ືນໆ  ແລະ ຕ້ັງ ໃຈ ທີ ່ຈະ ບັນລຸ ເປົ້າໝາຍ ຂອງ 

 ພຣະມະຫາ ບັນຊາ ໃນ ງານ ທີ ່ຂ້າພະ ເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ     ເມື່ອ ເບິ່ງ ຈາກ ທັມມາດ ແລ້ວ ທຸກ ຢ່າງ ເປັນ ໄປ ດ້ວຍ ດີ ຄົນ ທີ ່ມາ 

 ໂບດ ຕ່າງ ກໍ ໃຫ້ ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ ກັບ ຂ້າພະ ເຈົ້າ. ທຸກໆ ຄັ້ງທີ ່ເລີກ ໂບດ ຈະໄດ້ຍິນວ່າ "ອາຈານ ເທດ ໄດ້ ດີ ຫລາຍ" 

 

ສອງ ສາມ ເດືອນ ຕ່ໍ ມາ ກ ໍມ ີຜູ້ ເຊື່ອ ໃໝ ່ເຕົ້າ ໂຮມ ກັນ ເພື່ອ ຮຽນ ພຣະຄໍາ ສໍາລັບ ຜູ້ ເຊື່ອ ໃໝ ່ໂດຍ ສະ ເພາະ  ເຂົາ ເຈົ້າ ເຊື່ອ ໃນ 

 ພຣະ ເຈົ້າ ແລ້ວ   ແຕ ່ກໍ ຕ້ອງ ຮຽນ ຫລາຍ ຂ້ຶນ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ເຕີບ ໃຫຍ່ ພວກ ເຮົາ ຈ່ຶງ ໃຫ້  ເຂົາ ເຈົ້າອ່ານ ບົດຮຽນຈົນ ສໍາ ເຣັດຊ່ຶ ງ  

ໄດ້ ພິມ ໂດຍ ຄະນະ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ເອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ໄດ້ ບອກ ເຂົາ ເຈົ້າວ່າ "ກັບ ເມືອ ເຮືອນ ແລວ້ຈ່ົງ ອ່ານ ຕາມ ທີ ່ບອກ ນ້ີ ເນີ 

 ແລ້ວ ພວກ ເຮົາ ຈະ ໄດ້ ມາ ໂອ  ້ລົມ ກັນ ໃນ ເທື່ອ ຕ່ໍ ໄປ" 

 

 ອາທິດ ແລ້ວ ອາທິດ ເລົ່າ ຂ້າພະ ເຈ້ົາຖາມ ເຂົາ ເຈົ້າສ ເມ ີວ່າ "ພວກ ທ່ານ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ຫຍັງ ແດ ່ຕາ ມທີ ່ໄດ້ ອ່ານ ມານ້ັນ, ມ ີໃຜ 

 ຢາກ ຖາມ ຫຍັງ ແດ,່   ພວກ ທ່ານ ເຫັນ ສ່ິງ ໃດ ທີ ່ໜ້າ ສົນ ໃຈ ຫລື ບ່ໍ?"     ແລະ ທຸກ ເທື່ອ ຄໍາ ຕອບ ທີ ່ໄດ້ ຮັບ ຈາກ ເຂົາ ເຈົ້າກໍ ຄື 

"ຄວາມ ມິດ ງຽບ" 

 

ຈ່ຶງ  ເຫັນ ວ່າ ເຂົາ ເຈົາ້ບ່ໍ ໄດ້ ອ່ານ ບົດຮຽນ    ໃນ ທີ ່ສຸດ ໃນ ມື ້ນ່ຶງ ຂ້າພະ ເຈົ້າຂໍ ໃຫ້ ຄົນ ນ່ຶງ ເລີ້ມ ຕ້ົນຫ້ອງ ຮຽນ ດ້ວຍ ການອ່ານ ບົດ 

ຮຽນ ນ້ັນດັງໆ ຫລັງ ຈາກ ທີ ່ລໍ ຄອຍ ຢູ່ ຄາວ ນ່ຶງ ກໍ ມ ີຄົນ ນ່ຶງ ອາສາ ອ່ານ ດັງໆ ລາວ ອ່ານ ຊ້າ ດ້ວຍ ຄວາມ ລໍາບາກ ຫລາຍ  ແລະ  

ມ ີການ ພິມຜິດ ຫລາຍ ຄໍາ   ໃນ ຕອນ ນ້ັນ ເອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ເລີ້ມ ເຂົ້າ ໃຈ...ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າບ່ໍ ໄດ້ ອ່ານ ບົດຮຽນກໍ ເພາະວ່າ  ເຂົາ ເຈົ້າ 

ອ່ານໜັງ ສື ບ່ໍ ຄ່ອຍ ໄດ້ ນ້ັນ ເອງ 

 

 ເມື່ອ ຂ້າພະ ເຈົ້າ ເຫັນ ບັນຫາ ນ້ີ ຢ່າງ ແທ ້ຈິງ ຈ່ຶງ ພົບ ວ່າ ນຶ່ງ ໃນ ຈໍານວນ ສາມ ຄົນ ຂອງ ຜູ້ ໃຫຍ່ ທີ ່ອາສັຍ ຢູ່ ໃກ້ ກັບ ໂບດນ້ັນບ່ໍ ໄດ້ 

 ຮຽນ ຈົບ ຊ້ັນມັທຍົມ ເລີຍ  ໃນ ຖານະ ທີ ່ເປັນສິດ ຍາ ພິບານ ວັຍ ໜຸ່ມຈ່ຶງ ພົບ ກັບ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ລໍາບາກ ໃຈ  ເຮົາຈະ ປະກາດ ແລະ 

 ສ້າງສາ ວົກຈາກ ຄົນ ເຫລົ່າ ນ້ີ ທີ ່ບ່ໍ ອ່ານໜັງສ ືໄດ້ ແນວ ໃດ? 

 

 ເປັນ ໜ້າ ເສັຽດາຍ ທີ ່ຂ້າພະ ເຈົ້າບ່ໍ ໄດ້ ຖືກ ຕຽມ ມາ ເພື່ອ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ນ້ີ  ເຖິງ ແມ່ນ ຈະ ໃຊ້ ເວລາ ເຖິງ 7 ປີ ໃນ ການຕຽມ ຕົວ 

 ເພື່ອ ຮັບ ໃຊ້ ຈາກ ມະຫາວິທຍາ ລັຍ ສອງ ແຫ່ງ   ຂ້າພະ ເຈົ້າບ່ໍ ເຄີຍ ໄດ້ ຍິນ ເຣື່ອງຂອງ ຜູ້ ຮຽນ ແບບ ປາກ ເປົ່າ ເລີຍ   ຂ້າພະ 

 ເຈົ້າຈ່ຶງ ຄິດ ວ່າ ບັນ ຫາການ ອ່ານໜັງສ ືບ່ໍ ໄດ້ ຈະ ເປັນ ການ ທ້າ ທາຍ ໃນ ການ ຮັບ ໃຊ້ ຂອງ ຂ້າພະ ເຈົ້າທັງໆ  ທີ ່ເປັນ ສິດ ຍາ ພ ິ

ບານ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຂ້າພະ ເຈົ້າກໍ ບ່ໍ ມ ີເຄື່ອງມ ືທີ ່ຈະ ຮັບ ໃຊ້  ເພື່ອ ຊ່ອຍຄົນ ເຫລົ່ານ້ັນ   ດ່ັ່ງນ້ັນຂ້າພະ ເຈົ້າຈ່ຶງ ເຂົ້າມາ ຝຶກ ອົບ 

ຮົມ    ສິດ ຍາ ພິບານ ທ່ານ ນ້ີ ແລະ ຄົນ ອ່ືນໆ ທີ ່ເຂົ້າມາ ຝຶກ ອົບຮົມ ແບບ ປະຕິ ບັດ ຕົວ ຈິງ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈຈະ ມ ີ 
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ສາມ ສ່ິງ ທີ ່ເໝືອນ ກັນ ຄື  ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ເຫັນ ຄຸນຄ່າ ຂອງ ພຣະຄໍາ, ຕ້ອງການ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ຈື ່ຈໍາ  ແລະ ນໍາພຣະຄໍານ້ັນ ໄປ ໃຊ້ 

 ໃນ ຊີວິດ  ແລະ ເຂົາ ເຈົ້າຕ້ອງການ ທີ ່ຈະ ປູກຝັງ ລ້ຽງ ດູ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ເຫລົ່ານ້ັນ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຊີວິດຂອງ ຄົນ ອ່ືນ ນໍາ. 

ຈໍາ ເປັນ ພຽງ ໃດ ທີ ່ຕ້ອງ ໃຊ ້ການ ສື່ສານ ແບບ ປາກ ເປົາ່? 

 

ການ ນໍາ ສ ເນ ີເຣື່ອງລາວ ໃນ ພຣະຄັມພ ີທັງ ໝົດ ນ້ັນມ ີຄວາມ ສໍາຄັນ ຫລາຍ ຂ້ຶນ     ເມື່ອ ເຮົາ ເຂົ້າ ໃຈດີ ວ່າ ຄົນ ທີ ່ຮຽນຮູ ້ຈາກ  

ການ ສ່ືສານ ດ້ວຍ ປາກ ເປົ່າ ໝາຍ ເຖິງ ໃຜ  ແລະ ວິທີການ ທີ ່ເຂົາ ເຈ້ົາຮວບ ຮວມຂໍ ້ມູນມ ີຄວາມ ຮູ້ສຶກ ຢ່າງ ໃດ ຄົນ ທີ ່ອ່ານໜັງ 

ສື ບ່ໍ ໄດ້ ກໍ ຈະ ເປັນ ຄົນ ທີ ່ຮຽນ ຈາກ ການ ຟັງ ຄົນ ອ່ືນ ເລົ່າ ຕາມ ທີ ່ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ສືບ ຮູ ້ມາ    ຫລາຍ ປະ ເທ ດ ໄດ້ ເພີ້ ມອັດຕຣາ 

ການ ອ່ານໜັງສ ືໄດ້ ໂດຍ ການ ວັດ ແທກ  ຈາກ ປະຊາຊົນ ທີ ່ສາມາດ ເຊັນ ຊ່ື ຂອງ ຕົນ ເອງ ໄດ້. 

 

ຈາກ ການ ທົດ ສອບ ແລະ ວິຈັຍ ການ ສຶກສາ ເຣື່ອງຄວາມ ສາມາດ ໃນ ການ ອ່ານ  ໄດ້ຂຽນ ໄດ້ ແຫ່ງ ຊາດ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນວ່າ ຄົນ ໃນ 

 ສະຫະຣັດອະ ເມຣິກາ ຈໍານວນ 43% ບ່ໍ ສາມາດ ອ່ານ ຫລ ືອ່ານ ບ່ໍ ໄດ້ ດີ  ທີ ່ຈະ ສາມາດ ເຂົ້າ ໃຈຄວາມໝາຍ ໃນ ແຕ ່ລະ ວັກ  

ແຕ ່ລະຕອນ ຂອງ ໜ້າ ເຈັ້ຽ ໄດ້   ບ່ໍ ພຽງ ແຕ ່ທໍ ່ນ້ັນ ອີກ 44%   ຂອງ ປະຊາກອນ ໃນ ສະຫະຣັດອະ ເມຣິກາ ພ ໍໃຈ ທີ ່ຈະ ແລກ 

ປ່ຽນ ຂ້ໍ ມູນ ຂ່າວ ສານ ດ້ວຍ ການ ຟັງ ແລະ ການ ໂອ້ ລົມ ສົນ ທະນາ. ປະ ເທດ ອ່ືນໆ ທີ ່ພັດທະນາ ແລ້ວ ກໍ ມ ີສະຖິຕິ ທີ ່ໜ້າ ແປ ກ 

 ໃຈ ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ    ຈ່ຶງ ໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ໃນ ປະ ເທດ ທີ ່ກໍາລັງ ພດັທະນາ ມ ີປະຊາກອນ ປະມານ 87%   ທີ ່ບ່ໍ ສາມາດ ຮຽນ 

 ດ້ວຍ ການ ອ່ານ ຫລ ືຈະ ເວົ້າອີກ ຢ່າງ ນ່ຶງ ກໍ ແມ່ນ ເຂົາ ເຈົ້າພ ໍໃຈ ທີ ່ຈະ ຮຽນຮູ ້ຈາກ ການ ຟັງ ຫລາຍ ກວ່າ. 

 

 ໃນ ປະ ເທດ ທີ ່ກໍາລັງ ພັດທະນາ ຊ່ຶງ ໂອກາດ ທີ ່ຈະ ໄປ ໂຮງຮຽນ ນ້ັນມ ີໜ້ອຍ ອັດຕຣາການ ອ່ານ ໄດ້ ຂຽນ ໄດ້ ຈ່ຶງ ຕ່ໍາລົງ ໄປ ອີກ 

ດ່ັງນັ້ນສັດສ່ວນ ຂອງ ຄົນ ທີ ່ອ່ານ ບ່ໍ ໄດ້ຫລື ພ ໍໃຈ ທີ ່ຈະ ຮຽນ ຮູ ້ຈາກ ການ ຟັງ ໃນ ປະ ເທດ  ເຫລົ່ານ້ັນຈ່ຶງ ສູງຂຶ້ນ ໄປ ອີກ. 

 

ຄົນ ທີ ່ຮຽນ ຮູ້ ຈາກ ການ ຟັງ ບ່ໍ ອາດ ຈະ ຈົດ ບັນທຶກ ສ່ິງ ທີ ່ຕົນ ເອງ ໄດ້ ຟັງ ດັ່ງນ້ັນ ເຂົາ ເຈົ້າຈ່ຶງ ຈ່ື ຈໍາ ຂ້ໍ ມູນສ່ິງ ທີ ່ໄດ້ ຟັງ ນ້ັນ ມາ ສານ 

 ຕ່ໍ ກັນ ໃຫ້ ເປັນ ເຣື່ອງລາວ.   ຂ້ໍ ມູນ ທີ ່ສ່ົງ ຕ່ໍ  ໃຫ້ ແກ ່ຜູ້ ຮຽນ ຮູ້ ຈາກ ການ ຟັງ ຊ່ຶງ ເປັນ ແນວ ຄິດ, ຂ້ໍ ຄິດ, ຫລືຮູບ ແບບທີ ່ເປັນ ຫົວ ຂ້ໍ 

 ນ່ຶງ, ສອງ ແລະ ສາມ ນ້ັນ ເຫັນວາ່ບ່ໍມີເຣື່ອງລາວແລະວິທີທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈ່ືຈໍາໄດ້. 

 

ຕ່ໍໄປນ້ີເຮົາຈະເຫັນວ່າ ພຣະເຈົາ້ຊົງເນັ້ນເຣື່ອງລາວຢ່າງໃດຈາກວິທີການທີ່ພຣະອົງອອກແບບພຣະຄັມພ ີ

 ເປັນການອະທິບາຍ 10% 

 ເປັນບົດກະວີ          15% 

 ເປັນເຣື່ອງລາວ       75% 

ທ່ານເຄີຍພຍາຍາມເລົ່າເຫດການໃດເຫດການນ່ຶງກັບຄົນໃດຄົນນ່ຶງ ແຕ່ລາວໄດ້ເວົ້າສອດໃສ່ເຣື່ອງທີ່ທ່ານກໍາລັງເວົ້າ 

ຕລອດເວລາ ພ້ອມທງັຖາມແລະຕ້ອງຕິ ແດ່ບ່ໍ? ເມື່ອທ່ານເລ່ົາຈົບເຣື່ອງນັ້ນກໍໝົດອິດທິພົນເພາະຄົນນ້ັນໄດ້ສອດຂ້ຶນ 

ເລື້ອຍໆ ເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຣື່ອງນັ້ນຈະມີອິດທິພົນຕ່ໍຜູ້ຟັງໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດເມື່ອມີການເລົ່າເຕັມ 

ເຣື່ອງຕາມທີ່ຂຽນໄວ້   ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີເຖິງ 75% ເປັນເຣື່ອງເລົ່າ   ບາງເທື່ອເຮົາ 

ຄວນຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເລົ່າເຣືອ່ງຂອງພຣະອົງຕລອດທັງເຣື່ອງ ແມ່ນບ່ໍ? 

 

ອັນຕະລາຍຂອງການໃຊວ້ທິກີານ ທີມ່ັກໃຊ້ກນັໃນປດັຈຸບັນ 
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ລອງຄິດເຖິງຂອງຂວັນທີ່ທ່ານຫໍ່ຢ່າງຈົບງາມສ່ົງໄປໃຫ້ເພື່ອນ  ແຕ່ຫ່ໍຂອງຂວັນນ້ັນຕີກັບມາໂດຍທີ່ບ່ໍໄດ້ໄຂ  ທ່ານຈະ 

ສລຸບເອົາວ່າເພື່ອນຂອງທ່ານບ່ໍຕ້ອງການສ່ິງທີ່ຢູ່ກ່ອງນັ້ນແມ່ນບໍ? ຫລືວ່າຜູ້ຮັບບ່ໍຮູ້ວິທີທີ່ຈະໄຂຫໍ່ຂອງຂວັນນ້ັນ? 

 

ເມື່ອເຮົາຫໍ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີໃນຮູບແບບທີເ່ປັນຫົວຂໍ,້  ແນວຄິດ,  ຫລືການວິເຄາະ   ຜູ້ທ່ີຮຽນຜ່ານການຮຽນ 

ແບບປາກເປົ່າບ່ໍສາມາດທີ່ຈະໄຂໄດ້.  

 

ໃນເມື່ອເຮົາຕ້ອງການນໍາເອົາຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີອອກໄປໃຫ້ຄົນອ່ືນ   ເຖິງເວລາແລວ້ທີ່ເຮົາຄວນຈະພິຈາຣະນາ 

ເຖິງການສູນເສັຽ " ເຣື່ອງລາວ."   ຄົນ ຈໍານວນ ຫລາຍ ຕ້ອງການ ໄດ້ ຍິນ ຂ່າວ ປະ ເສີດ ແລະ ຕ້ອງການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເພື່ອ ເປັນ 

 ສາວົກ ນ້ັນ  ແມ່ນ ບັນດາ ຜູ້ ທີ ່ຮຽນ ຜ່ານ ການ ສ່ືສານ ແບບ ປາກ ເປ່ົາ.      ເມື່ອ ເຮົາ ສ່ືສານ ກັບ ເຂົາ ເຈົ້າ ໂດຍ ໃຊ້ທາງ ອ່ືນ ທີ ່ບ່ໍ 

 ແມ່ນ ເຣື່ອງລາວ ເຊັ່ນ ການ ແຕ່ງ ໂຄງ ຮ່າງ,  ຈັດ ຂ້ໍ ມູນ ໃຫ້ ໃໝ່ໆ,     ວິທ ີນ້ີ ນອກຈາກ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ບ່ໍ ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະບ່ໍ ສາ 

ມາດ ຈ່ື ຈໍາ ຂ້ໍ ມູນ ໄດ້ ແລ້ວ  ເຂົາ ເຈ້ົາຍັງ ຈະ ບ່ໍ ເຂົ້າ ໃຈຄວາມ ຈິງ ທີ ່ເຮົາ ນໍາສ ເນ ີອີກ ດ້ວຍ. 

 

 ເປັນ ຫຍັງ ຈຶ່ງ ໃຊ ້ການ ເລົ່າ ເຣືອ່ງ ເຈາະ ໃຈ? 

 

ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ຂອງ ວິທ ີການ ສອນ ແບບ  ເປັນ ຫົວ ຂ້ໍ ທີ ່ໃຊ້ ກັນ ທົ່ວ ໄປ ນ້ັນ  ວິທ ີການ ເລົ່າ ເຣື່ອ ງເຈາະ ໃຈ ດ້ວຍການ ສ່ື ສານ 

ແບບ ປາກ ເປົ່າ ແລະ ຫາ ຂ້ໍສລຸບຈາກ ສ່ິງ ທີ ່ໄດ້ ສັງ ເກດ ເຫັນ  ໄດ້ ສະທ້ອນ ຢູ່ ໃນ ຄໍາ ຖາມ ນ້ີ... ໃຜ  ຫລື ແມ່ນຫຍັງ ທີ ່ຈະສອນ?  

 ໃຫ້ ເຮົາ ເບິ່ງ ບົດບາດ ຂອງຄຣູ, ຂອງ ນັກຮຽນ, ພຣະຄໍາ   ແລະ ອົງ ພຣະວິນ ຍານ ດ້ວຍ ມຸມ ມອງຂອງ ພຣະຄັມພ.ີ 

 

ການ ສອນ ແບບ ເປັນ ຫົວ ຂ້ໍ ຜູ ້ນໍາ ເປັນ ຜູ້ ສ ເນ ີແລະ ຕັດສິນ ໃຈ ລ່ວງ ໜ້າ ວ່າ ຈະ ສອນ ຫຍັງ ພ້ອມ ທັງ ຂ້ໍ ພຣະຄັມພ ີແລະ ເນ້ືອ 

 ຫານ້ັນ  ຜູ້ ສອນ ເປັນ ຜູ້ ເລືອກ ແລ້ວ ສ່ົງ ຕ່ໍ ໃຫ້ ແກ ່ຜູ້ ຟັງ ເພື່ອ ເປັນ ການ ຂຍາຍ ຖ້ອຍ ຄໍາ ແລະ ສນັບ ສນູນຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຂອງ 

 ຜູ້ ເປັນຄຣ.ູ  ວິທ ີນ້ີ ກໍ ບ່ໍ ຜິດ ຫຍັງ   ແຕ ່ຫາກ ບ່ໍ ແມ່ນ ວິທ ີດຽວ ເທົ່າ ນ້ັນທີ ່ຈະ ໃຊ້ໃນການສອນ. 

 

ການ ສອນ ແບບ ໃຊ້ ຫົວ ຂ້ໍ ນ້ັນ ໄດ້ ທໍາລາຍ ເຣື່ອງລາວ... ເຮັດ ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ ຈ່ື ຈໍາ ໄດ້ ຍາກ ຂ້ຶນ  ເນື້ອ ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພີນ້ັນບ່ໍ ໄດ້ 

 ເວົ້າຕົງ ເຂົ້າ ໄປ  ໃສ່ ຈິດ ວິນ ຍານ, ຈິດ ໃຈ ແລະ ຮ່າງກາຍ ຂອງ ເຮົາ.   ເມື່ອ ຜູ້ ສອນ ແຍກ ເຣື່ອງລາວອອກ ຈາກ ກັນ,  ແນະ ນໍາ 

 ສ ເນ ີຂ້ໍ ມູນ,  ແຍກ ປະ ເພດ ຂ້ໍ ມູນ ກໍ ຈະ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຄວາມ ຄິດ ຂ ອງ ເຮົາ ບໍ ່ໄດ້ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຈິດ ໃຈ ແລະ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ເຮົາ. 

 

 ເມື່ອ ສອນ ໂດຍ ໃຊ້ ແບບ ຫົວ ຂ້ໍ  ຜູ້ ສອນ ຈະ ເລືອກ ຖ້ອຍ ຄໍາ ຈາກ ພຣະຄັມພ ີຫລາຍໆ  ຕອນ ເພືອ່ ສນັບ ສນູນຫົວ ຂ້ໍທີ ່ລາວ 

 ຈະ ເວົ້າ  ຜູ ້ຟັງ ກໍ ຟັງ ແລະ ຈົດ ໄປ ນໍາ  ວິທ ີນ້ີ ບ່ໍ ມ ີເຣື່ອງຢູ ່ນໍາ ໃຫ້ ຕິດຕາມ ສໍາລັບ ຜູ້ ທີ ່ຈົດ ໄປ ນໍາ ກໍຈົດບ່ໍ ທັນ  ກໍ ບ່ໍ ຮູ້ວ່າ ຈະ ໃຊ້  

ຫຍັງ ເພື່ອ ຊ່ອຍ ເກັບ ກໍາ ຂ້ໍ ມູນ  ດ່ັງນັ້ນ ເຂົາ ເຈົ້າຈ່ຶງ ເປັນ ເໝືອນ ກັບຮ່າງກາຍ ທີ ່ບ່ໍ ມ ີກະດູກ. 

 

 ເມື່ອ ຜູ້ ຮຽນ ທີ່ໄດ້ ຮຽນ ທາງ ປາກ ເປົ່າມາ ທີ ່ນ່ັງ ຢູ່ ຖ້າມກາງ ກອງ ປະຊຸມ ບໍ ່ມ ີທາງ ເລີຍ ທີ ່ຈະ ຈ່ື ຈໍາ ສ່ິງ ທີ ່ສອນ ຢູ່ ນ້ັນ ໄດ້   ເຂົາ 

 ເຈົ້າຈ່ຶງ ບ່ໍ ສາມາດ ເລົ່າ ເຣື່ອງຕໍ ່ໄປ ໃຫ້ ຄົນ ອ່ືນ ຟັງ ໄດ້    ເມື່ອ ບ່ໍ ມ ີເຣື່ອງ ໃຫ້ ຕິດຕາມ  ກໍ ບ່ໍ ມ ີຫຍັງ ທີ ່ຈະ ເຊື່ອມ ໂຍງ ຂ້ໍ ມູນປະ 

ກອບ ເຂົ້າກັນ. 
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ຜູ້ ຮຽນ ທີ ່ອ່ານ ໄດ້ ຂຽນ ໄດ້ ເດ ຈະ ເປັນ ແນວ ໃດ?   ຖ້າຫາກບ່ໍກັບໄປເບິ່ງຈາກທີ່ຈົດບັນທຶກໄວ້ ຄນົສ່ວນຫລາຍບ່ໍອາດຈະ 

ເລົ່າໄດ້ຈາກຂ້ໍມູນທີ່ໄດ້ຍິນມາ  ຄວາມຈິງນັ້ນກໍຄື ບໍ່ມີຜູ້ໃດເອາົການຈົດບັນທຶກຂອງຕົນຕິດຕົວໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໄດ້ 

ແຕ່ເຖິງປານນ້ັນຜູ້ຮຽນທງັສອງແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພວກທ່ີຮຽນຈາກການຟັງຫລືຜູ້ທີ່ຮຽນຈາກການອ່ານຕ່າງບ່ໍສາມາດ 

ຈະເລົ່າຄໍາພຍານທີ່ດີແລະເຣື່ອງຕົວຢ່າງທ່ີປະກອບໃຊ້ກັບຄໍາເທສນາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ. 

 

ເຊັ່ນດຽວກັນ ຜູ້ຟງັສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍມີທາງເລີຍທີ່ຈະພົບຂ້ໍມູນຂອງຫົວຂໍ້ດ້ວຍຕົນເອງ  ດ່ັງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເພິ່ງຜູ້ສອນໄປ 

ຕລອດ   ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສ່ົງໄປໃຫ້ຜູ້ຟັງເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ ກໍເໝືອນກັບແມ່ນົກທີ່ປ້ອນອາຫານລູກຂອງມັນດ້ວຍການ 

ປ່ອນອາຫານເຂົ້າໄປໃນປາກລູກຂອງມັນທີ່ອ້າປາກຄອຍຖ້າຢູ່ ແຕ່ລະວັນອາທິດບັນດາຜູ້ຟັງຈະຕ້ອງລໍຄອຍອາຫານ 

ຄາບຕ່ໍໆ ໄປ ການສອນແບບໃຊ້ຫົວຂໍ້ຈ່ຶງເໝືອນກັບລ້ຽງນົກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຮັງທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 50 ປີ. 

 

ອັນຕະລາຍຂອງການສອນແບບໃຊ້ຫົວຂໍ້ນ້ັນກໍຄື ຄຣູຈະສອນເຣື່ອງທີ່ຕົນເຫັນວ່າຈໍາເປັນຕ່ໍຜູ້ຟັງ   ຈ່ຶງມແີນວໂນ້ມໃຫ ້

ເລືອກຂ້ໍພຣະຄໍາຈາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນພຣະຄັມພີຊ່ຶງເປັນຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ຄຣູຮູ້ດີຢູ່ແລ້ວ ວິທີສອນແບບໃຊ້ຫົວຂໍ້ຈ່ຶງບໍ່ກົດ 

ດັນໃຫ້ຄຣູຄ້ົນຫາຂ້ໍພຣະຄັມພີທີ່ຕົນບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍເພື່ອຈະໄດ້ຂ້ໍມູນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈມາເພີ້ມເຕີມ. 

 

ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອສ່ວນຫລາຍເຄີຍໄປຮວ່ມປະຊຸມຂອງຄຣິສຕຽນມາແລ້ວ ການນໍາສເນີແບບໃຊ້ຫົວຂໍອ້າດຈະຢູ່ໃນເຣື່ອງການ 

ປະກາດ  ການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນໂດຍສະເພາະ ເຣື່ອງຄອບຄົວ ການເງິນ ສິ່ງທ່ີຕ້ອງຫລີກເວັ້ນ    ການອະທິຖານ  ພຣະ 

ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ  ການປົວພຍາດ ຄວາມສັດຊ່ືໃນວຽກງານ ຫລືການທໍານວາຍ ທັງໝົດທ່ີກ່າວມານ້ີເປັນຫົວຂໍ ້

ທີ່ສໍາຄັນ  ແຕ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈນ້ັນແມ່ນເຮົາເຫັນວ່າຫວົຂໍ້ເຫລ່ົານ້ີສາມາດນໍາສເນີຜ່ານເຣື່ອງເລົ່າກັບການສົນທະນາແລກ 

ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໄດ້.   ໃນການເລົ່າປາກເປົ່າ ຄືການເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟງັສັງເກດ ຄຣູຈະເລົ່າໝົດທັງເຣື່ອງແລະ 

ໃຫ້ເນື້ອຫາຂອງເຣື່ອງເປັນຜູ້ນໍາ ເຮັດໃຫເ້ກີດຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເປັນບົດຮຽນທີ່ຈະສອນ. 

 

ເມື່ອຄຣູຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າວ່າຈະໃຊ້ຫົວຂ້ໍໃດຫລືເຣື່ອງໃດໃນພຣະຄັມພີ   ຂ້ໍມູນຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເລືອກ 

ມາອາດຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມກໍໄດ້  ແຕ່ຖ້າມີການຄ້ົນຄວ້າເຣື່ອງລາວແລະມີການຢ້ໍາຜ່ານທາງຄໍາຖາມ ແລະການສົນທະ 

ນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນ ກໍຈະໄດ້ຄ້ົນພົບຫົວຂໍ້ເພີ້ມຂ້ຶນ  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະນໍາເອົາສາຣະແກ່ນສານໄປ 

ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງຕຽມໄວ້. 

 

ໂດຍທົ່ວໄປແລວ້ການສອນເປັນຫົວຂໍ້ ໂດຍຍົກເອົາຂ້ໍພຣະຄັມພີຢ່າງຫລວງຫລາຍມາສນັບສນູນຫົວຂໍ້ນ້ັນໆ ອາດຈະ 

ເປັນການສ່ືສານຂ້ໍມູນຈາກພຣະຄັມພີໃນຮູບແບບກົດເກນ ຂໍບັ້ງຄັບ ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ແບບເລົ່າເຣື່ອງ ຈິດວິນຍານຂອງເນື້ອ 

ເຣື່ອງທັງໝົດກໍຈະມີໂອກາດເວົ້າກັບຜູ້ຟັງໂດຍກົງ. 

 

ບາງເທື່ອຄຣູຄິດວ່າລາວໄດ້ໃຊ້ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແລວ້  ແທ້ຈິງແລ້ວລາວໄດ້ພາດໄປຈາກເນື້ອຫາທີ່ຈໍາເປັນ 

ທີ່ຈະເຮັດໃຫເ້ຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ສັມຜັດຊີວິດຂອງຄົນທັງຫລາຍ ພວກຄຣູໄດ້ຜິດພາດໄປເພາະເມື່ອເລ່ົາເຣື່ອງແລວ້ກັບ 

ໄປເນັ້ນໃນຫົວຂໍ້ທ່ີບ່ໍໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນ.    ດ່ັງນັ້ນເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາຈ່ຶງຖືກເຮັດໃຫ້ເໝາະກັບຄຣູ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣູເໝາະ 

ສົມກັບເຣື່ອງລາວ ໃນການເລົາ່ເຣ່ືອງເຈາະໃຈທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນບ່ໍວ່າທ່ານຈະສອນສ່ິງໃດ ຜູ້ຟັງຈະຕ້ອງເຫັນສ່ິງນັ້ນໃນເຣື່ອງ 
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ທີ່ທ່ານເລົ່າ. 

 

ເມື່ອຄຣູໃຊ້ເຣື່ອງລາວມາສອນໃນສ່ິງທີ່ຕົນເອງຮູແ້ລະເຊ່ືອ  ລາວຈ່ຶງພາດໂອກາດທີ່ຈະຮຽນຮູຂ້ໍ້ມູນທີ່ພຣະວິນຍານຈະ 

ຊົງສອນໃນການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນເຣື່ອງນັ້ນ ທີ່ເປັນປະສົບການທີ່ຕ່ືນເຕັ້ນສໍາລັບຄຣູ ຄວາມທ້າທາຍສໍາ 

ລັບຄຣູທ່ີເລົ່າເຣື່ອງຈ່ຶງກາຍເປັນການທີ່ລາວພຍາຍາມຈະສ່ົງຕໍ່ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີ່ລາວຄ້ົນພົບຜ່ານຄໍາຖາມ  ເພື່ອ 

ຜູ້ຟັງຈະໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ຕ່ືນເຕັ້ນຈາກການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານນ້ັນເຊັ່ນດຽວກັນ. 

 

ການຕດັສິນໃຈທີສ່ໍາຄນັ.  ຫາກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຢາກຈະເວົ້າຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ 

ແລະພຍາຍາມທຸກຢ່າງເພື່ອຈະເຂົ້າເຖິງຄົນທີກໍ່າລັງຫລົງທາງ  ຮວມໄປເຖິງຄົນໃນໂລກທີ່ຍັງບໍ່ທັນໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂ່າວ 

ປະເສີດ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນວິທີການສເນີຂ້ໍມູນຂອງເຮົາໃໝ່.  ( ຈ່ົງເບິ່ງຕາມປ້ຶມ ການສ້າງສາວົກຂອງຜູ້ຮຽນດ້ວຍ 

ການຟັງ.  ມີໄວ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດາວໂລດເອົາເພື່ອພິມອອກ ແລະຣະບົບຟັງສຽງ ທີ່ www.oralbible.com ) 
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ບົດທ ີ2 

ຄໍາຖາມແລະເຣື່ອງລາວແບບຢ່າງຈາກພຣະຄມັພ ີ

 

ຕົ້ນແບບຈາກພຣະເຢຊ:ູ  ເລົ່າເຣື່ອງ  ໃຊ້ຄາໍຖາມ 

 

ພຣະເຢຊູຊົງສອນຢ່າງໃດ ພຣະເຢຊູຖືກຖາມຫລາຍກວ່າ 200 ເທື່ອແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບແບບຕົງໆ ພຽງບໍ່ທໍ່ໃດເທື່ອ 

ສ່ວນຫລາຍພຣະອົງຈະຖາມຄືນ  ບາງເທື່ອກໍເລົ່າເປັນເຣື່ອງຫລືເປັນຄໍາອຸປມາ  ຄ້ັນຊ້ັນ ພຣະເຢຊູພຽງແຕເ່ລົ່າເຣື່ອງ 

ແລ້ວກແໍລ້ວໄປເທົ່ານ້ັນບໍ?  ບ່ໍແມ່ນຈ່ັງຊ້ັນດອກ,  ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງເລົ່າເຣື່ອງແລ້ວ ພຣະອົງຈະ 

ຖາມແລະເຊີນຊວນໃຫມ້ີການສົນທະນາ. 

 

ສາຍເຫດທ່ີພຣະເຢຊູໃຊ້ການເລ່ົາເຣ່ືອງນັ້ນກໍເພາະວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຈົບຈາກໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ ຫລືພຣະອົງຊົງເປັນ 

ພຽງຊ່າງໄມ້ ແມ່ນບ່ໍ?  ບ່ໍ, ບ່ໍແມ່ນ.  ແຕ່ອາດຈະເປັນເພາະວາ່ຄົນໃນສມັຍນ້ັນສ່ວນໃຫຍ່ບ່ໍອ່ານໜັງສື   ຈະມີຄົນອ່ານ 

ໜັງສືໄດ້ປະມານສິບເອັດສ່ວນຮ້ອຍເທົ່ານ້ັນ   ດ່ັງນັ້ນພຣະເຢຊູຈ່ຶງໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອໃຫຄົ້ນທີ່ບ່ໍມີການສຶກສາໄດ້ 

ເຂົ້າໃຈແມ່ນບ່ໍ? ກໍອາດຈະເປນັໄປໄດ້ ແຕ່ຈະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງສົນທະນາກັບພວກຟາຣີຊາຍນໍາ ພຣະອົງໃຊ້ການ 

ເລົ່າເຣື່ອງກັບພວກຟາຣີຊາຍຫລືບ່ໍ? ແມ່ນແທ້, ພຣະເຢຊູຊົງເລ່ົາເຣ່ືອງແລະເຂົາເຈົ້າກໍເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍແລະມີບາງ 

ຄົນໄດ້ຮັບເຊ່ືອ. 

 

ເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເຮົາເອງວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ການອະທິບາຍ ແລະໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ເລິກເຊິ່ງໃນສມັຍຂອງພຣະອົງໄດ້ບໍ? 

ໄດ້ແທ້ ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ  ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກເອົາຖ້ອຍຄໍາທ່ີຄົນທັມມະດາສາມັນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້.  ສໍາລັບຄົນ 

ທີ່ມີການສຶກສາສູງພຣະເຢຊູກໍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ຍາກ. 

 

ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອສອນປະວັດສາດ   ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ນໍາເອົາຂ່າວສານຝ່າຍວິນຍານມາ  ເພື່ອທຸກຄົນທີ່ 

ໄດ້ "ຟງັ" ຈະເຂົ້າໃຈໃນຂ່າວສານນ້ັນ.   ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ຜູ້ທີ່ຮວ່ມຟງັຈະໄດ້ຮຽນວິທີຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຫລືຂ້ໍ 

ມູນຝ່າຍວິນຍານທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ  ແລະຈະໄດ້ຮຽນຮູວ້ິທີຕ້ັງຄໍາຖາມແບບໂອ້ລົມສົນທະນາ 

 

ຜູ້ໃດທີ່ຕິດຕາມວິທີການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈາກປ້ຶມເຫລັ້ມນ້ີ ຫລືຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຕົວ 

ຈິງ ກໍສາມາດທີ່ຈະເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງດັ່ງທ່ີໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຢ່າງເກີດຜົນ    ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະພອນພຣະຄໍາຂອງ 

ພຣະອົງ ທີພ່ຣະຄໍານ້ັນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປຜ່ານຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງເຫລົ່ານ້ັນ. 

 

ເມື່ອໄດ້ຂ້ໍມູນເພີມ້ເຕີມ, ໄດ້ຝຶກຝົນແລະຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະສາມາດໄຕ່ເຕົ້າຂ້ຶນໄປເປັນຜູ້ສອນ 

ໄດ້ ແລະຕ່ໍໄປກໍສາມາດໄຕ່ເຕົາ້ຂ້ຶນໄປເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ. 

 

ປ້ຶມເຫຼັ້ມນ້ີຈະຊ່ວຍໃຫທ້່ານເຫນັພາບໃນການພັດທະນາດ່ັງກ່າວ  ແລະພວກເຮົາກໍຊ່ືນໃຈຍິນດີທີ່ມີຜູ້ນໍາເພີ້ມຂ້ຶນຢ່າງ 

ທະວີຄູນເຊັ່ນນ້ີ. 
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ຂຸມຊບັໃນພຣະຄມັພ ີແມ່ນຫຍັງ?  ເຣືອ່ງຫົນທາງ 

 

ຄ້ັງ ນ່ຶງ  ມ ີຊາຍ ຄົນ ນ່ຶງ ໄດ້ ເຂົ້າ ໄປ ເຮັດ ງານ ຢູ່ ໃນ ເມືອງ  ຫລາຍ ປີ ຜ່ານ ໄປ ລາວ ຫາ ເງິນ ໄດ້ຢ່າງ ຫລວງ ຫລາຍ ໄດ້ກາຍ ເປັນ 

ເສດ ຖີ  ຕ່ໍ ມາ ເສດຖີ ຄົນ ນ້ັນ ໄດ້ ກັບ ຄືນ ເມືອ ບ້ານ ຂອງ ລາວ   ທກຸ ຄົນ ໃນ ບ້ານ ໄດ້ ຕ້ອນ ຮັບ ລາວເປັນ ຢ່າງ ດີ. 

             

ເສ ດ ຖີ ຄົນ ນ້ັນ ໄດ້ ຊ້ື ຂອງ ຂວັນ ໄປ ຕ້ອນ ເພື່ອນໆ ຂອງ ລາວ.   ລາວ ຈ່ຶງ  ໄດ້ວາງ ແຜນ ເພື່ອ ຈະ ເອາົ ຂອງຂວັນ  ໃຫ້ໝູເ່ພື່ອນ 

ຂອງ ລາວ :   ເສດຖີ ຄົນ ນ້ັນໄດ້ ເດີນ ທາງ ອອກ ຈາກ ບ້ານໄປ ພໍໄດ້ ມື ້ນ່ຶງ ແລ້ວ ກໍ ກັບ ມາແລະ ໄດ້ ບອກໝູ່ເພື່ອນ ທຸກ ຄົນ  ໄປ 

 ພົບກັບ ລາວ ຢູ່ ຟາກ ພ ູນ້ອຍຂ້າງນ້ັ ນ ຊ່ຶງຢູ ່ໃກ້ກັບ ບ້ານນ້ັນ   

 

ເມື່ອ ເພື່ອນ ທຸກ ຄົນ  ໄປ ຮອດຟາກ ພ ູຂ້າງ ນ້ັນ ແລ້ວ  ເສດຖີ ກໍ ເວົ້າ ກັບ ເຂົາ ເຈົ້າ  ວ່າ  "ເຮົາ ໄດ້ສ້າງ ທາງ ເສັ້ນ ນ່ຶງ ແຕ ່ບ່ອນ ນ້ີໄປ 

 ຫາ ຫ້ວຍ ນ້ໍາ ຖ້າ ພວກ ທ່ານ ຍ່າງ ໄປ ຕາມ ທາງເສັ້ນນ້ີກໍ ຈະ ພົບ  ຂອງຂວັນ ຫລາຍ ຢ່າງ  ຈົ່ງ ຍ່າງ ໄປ ດຽວນີ ້ແລ້ວຈະ ພົບ ຂອງ  

ຂວັນ ທີ ່ເຮົາ ໄດ້ຕຽມ ໄວ ້ໃຫ້." 

 

ດ່ັງ ນ້ັນ ທຸກ ຄົນ ຈ່ຶງ ເລີ້ມ ເດີນ ໄປ ຕາມ ທາງ ເສັ້ນນ້ັນ, ບາງ ຄົນ  ກໍ ໄປ ທາງ ລັດແລະ ເວົ້າກັນ ວ່າ ທາງເສັ້ນນ້ີ ໜ້າ ສົນ ໃຈ ຫລາຍ  

ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ມາ ເບິ່ງ ນໍາ ກັນ  ແລ້ວ ພວກ ເຂົາ ກໍ ກ້ົມ ລົງ ກອບ ເອົາ ດິນ ຊາຍ ກັບ ເມືອເຮືອນ ເພື່ອ  ເອົາ ໄປ ຄ້ົນຄວ້າ ເບິ່ງວ່າ ຊິມ ີ

 ຫຍັງ ຢູ່ ໃນ ດິນ ນ້ັນ.   

 

ບາງ ຄົນກໍ ແລ່ນ ໄປ ຕາມ ທາງ ຈົນ ຮອດ ຫ້ວຍ ນ້ໍາ ເມື່ອ  ສຸດທາງ ແລ້ວຈ່ຶງ ຈ່ົມ ວ່າ  "ເຮົາ ຮູ້ ທາງ ເສັ້ນ ນ້ີ ດີ ຢູ່ ແລ້ວ ບໍ ່ເຫັນ ມ ີຫ ຍັງ 

ບ່ໍ ເຫັນ ມ ີຂອງຂວັນ ອັນ ໃດ ເລີຍ"     

 

ສ່ວນ ພວກ ທີ ່ຍັງ  ເຫລືອໄດ້ ຍ່າງ ໄປ ຕາມ ທາງນັ້ນ ແລະໂອ້ ລົມ ກັນ ໄປ ຄົນ ນ່ຶງ ເວົ້າຂຶ້ນວ່າ,  "ເບິ່ງ ແມ   ໄມ ້ຕ້ົນນ້ັນ ແຕ ່ກ່ອນ 

ມັນ ລ້ົມ ຢູ່ ບ່ອນໜ້ີ   ແຕເ່ພື່ອນ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ແກ ່ມັນ ອອກ ໄປ ເພື່ອ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ຍ່າງ ໄປ ສະ ດວກ"   ບາງ ຄົນ ສັງ ເກດ 

 ເຫັນ ວ່າພຸ່ມ ໜາມ  ໄດ້ ຖືກ ຖາງອອກ ເພື່ອ ໃຫ້ ຄົນ ທີ ່ເດີນ ທາງ ມ ີຄວາມ ປອດ ພັຍ. 

 

 ຄົນ ກຸ່ມ ນ້ີ ບ່ໍ ໄດ້ ແລ່ນ ໄປ ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ຂອງຂວັນ   ແຕ່ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ  ້ ພາ ກັນ ຍ່າງ ໄປ ຊ້າໆ ແລ້ວ ເຂາົ ເຈົ້າ ກໍ ຄິດ ໄດ  ້ ວ່າທາງ ເສັ້ນ  

ນ້ີ ເອງ ທີ ່  ເພື່ອນ  ເສດຖີສ້າງ ໄວ ້ເປັນ ຂອງຂວນັ   ໃນ ທັນ ໃດ ນ້ັນ ຄົນ ນ່ຶງ ໄດ້ ຢຸດ ຍ່າງ ແລ້ວ ເອີ້ນ  ໃສ່  ໝູ ່ຂອງ ລາວ ວ່າ,   "ເບິງ່ ທີ ່

 ກ້ອງ ພຸ່ມ ໄມ ້ນ້ີແມ,  ມ ີໄຖ່ ເຂົ້າ ສານຕ້ັງ ຫລາຍໄຖ່ "   

 

ແລະອີກ ຄົນ ນ່ຶງ ກໍຮ້ອງ ຂ້ຶນ ວ່າ "ເບິ່ງ ກ້ອງ ພຸ່ມ ໄມ ້ທາງນັ້ນແມ ມີ ໝໍ ້ກະ ທະຫລາຍ ໜ່ວຍມ ີແຕ ່ໜ່ວຍ ງາມໆ ທັງ ນ້ັນ"   ເມື່ອ  

ຄົນ ກຸ່ມ ນ້ີຍ່າງຕ່ໍ ໄປ ກໍ ໄດ້ ພົບ ຂອງຂວັນຢ່າງ ຫລວງ ຫລາຍ ຕາມ ຂ້າງ ທາງ  ເຂົາ ເຈົ້າ ຈ່ຶງຮູ້ ວ່າ ແມນ່ເພື່ອນ  ເສດຖີ ນ້ັນ ເອງ ທີ ່

ເປັນ ຜູ້  ວາງ ຂອງ ຂວັນ ເຫລົ່າ ນ້ີ ໄວ້.  ດ່ັງ ນ້ັນ  ແມ່ນຄົນ ກຸ່ມ ນ້ີ    ເທົ່າ ນ້ັນ ທີ່ໄດ້ພົບ ຂອງຂວັນ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ   ເພາະ ເຂາົ ເຈົ້າ 

ພາກັນ ຢ່າງ ໄປ ຊ້າໆ. 

 

(ສ່ວນ ກຸ່ມ ທີ ່ຟ້າວ ແລ່ນ ໄປ ກໍ ບ່ໍ ໄດ້ ພົບ ກັບຂອງ ຂວັນ ເຫລົ່າ ນ້ັນ ແລະ ກຸ່ມ  ທີ ່ກອບ ເອົາ ດິນຊາຍ ໄປຄ້ົນ  ຄວ້າ ນ້ັນກໍ  ຍັງຄົ້ນ 
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 ຄວ້າ ຕ່ໍ ໄປ    ແລະ ບ່ໍ ມ ີໂອກາດໄດ້ ຍ່າງ ໄປ ຕາມ  ທາງ ເສັ້ນນ້ັນ ເລ ີຍ.) 

 

ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີປຽບເໝືອນຫົນທາງທ່ີພຣະເຈົ້າຊົງຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຮົາ  ຄົນທີ່ຍ່າງໄປຊ້າໆ ຜ່ານເຣື່ອງຕ່າງໆໃນພຣະ 

ຄັມພີກໍຈະໄດ້ພົບຂຸມຊັບທີ່ຊຸກເຊື່ອງໄວ ້ເປັນຂອງຂວັນແຫ່ງຄວາມຈິງຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈ້ົາ ການ "ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ 

ໃຈ" ກໍແມ່ນວິທີການດ່ັງກ່າວນີເ້ອງ. 

 

ຕິດຕາມວທິກີານຂອງນາທານ 

 

ໃນ 2 ຊາ ມ ູເອນ 12:1-14 ພ ຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ໃຫ້ ຫ ລັກ ການ ໃນ ການຕິດ ຕ່ໍ ສ່ື ສານ ຄວາມ ຈິງ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ແກ່ພວກ ເຮົາ. ກະ  

ສັດດາ ວິດ ໄດ້   ເຮັດ ບາບ ຄື ໄດ້ ຫຼິ້ນ ຊູ້(ລ່ວງ ປະ ເວ ນີ)ກັບ ຜູ້ຍິງ ຄົນ ນ່ຶງ ຊ່ື ບັດ ເຊ ບາ   ແລະ ຍັງ ໄດ້ ສ່ັງ   ໃຫ້ທະ ຫານ ຂ້າ ຜົວ ຂອງ  

ນາງ ອີກ ດາ ວິດ ໄດ້ ພ ຍາ ຍາມ  ປົກ ປິດ ຄວາມ ບາບ ຂອງ ເພິ່ນຕລອດ ມາ... 

 

ນາ ທານ ຜູ ້ປະ ກາດ ພ ຣະ ທັມ ຂອງ ພ ຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຂົ້າ  ໄປ ພົບກະສັດ ດາ ວິດ     ໄດ້ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ຜູ້ ຊາຍ ສອງ ຄົນ ສູ່ ກະສັດດາ ວິດ 

 ຟັງວ່າ  

 "ມີຊາຍສອງຄົນ, ຄົນ ນ່ຶງ   ເປັນ ຄົນທຸກຍາກ   ອີກ ຄົນ ນ່ຶງ   ເປັນ ຄົນຮັ່ງ ມີ   ຄົນ ທີ ່ຮັ່ງ ມີ ມ ີຝູງ ງົວ  

 ຝູ ງ ແກະ ຈໍາ ນວນ ຫລາຍ   ສວ່ນ ຄົນທຸກ ຍາກມ ີແກະ ນ້ອຍ ພຽງ ຕົວ ດຽວ. ມື ້ນ່ຶງ ເພື່ອນ ຂອງ  

 ຄົນຮັ່ງ ມີໄດ້ມາຢ າມ  ຄົນ ຮັ່ງມ ີບ່ໍ ຢາກ ຂ້າ ແກະ ຂອງຕົນ ເປັນ ອາຫານ ຈຶ່ງ ໄປເອົາ ແກະ ນ້ອຍ 

 ຂອງ ຄົນ ທຸກຍາກ   ມາຂ້າ ແທນ"  

 

ເມື່ອ ກະ ສັດ ດາ ວິດ ໄດ້ ຍິນ ເຣື່ອງນັ້ນ ກໍ ໃຈ ຮ້າຍ ຢ່າງ ແຮງ ແລະ ເວົ້າ ວ່າ  "  ເຮົາ ຂໍ ສາບານ ຕ່ໍ ພຣະ ເຈົ້າອົງ ຊົງມ ີຊີວິດ ວ່າ ຄົນ 

 ທີ ່ ເຮັດ ຊ່ົວ  ແບບ ນ້ັນ ສົມ ຄວນ ຕາຍ    ລາວ  ຕ້ອງ ສ່ົງ ລູກ ແກະ ຄືນ    ໃຫ້ ແກ ່ຄົນທຸກ ຍາກສ່ີ  ຕ່ໍ     ລາວ ເຮັດ ໃນ ສ່ິງ ທີ ່ໂຫດຮ້າຍ  

ຫລາຍ"  ນາ ທານ ຈ່ຶງ ເວົ້າ ກັບກະສັດ ດາ ວິດ ວ່າ, "ທ່ານນ້ັນແຫລະຄືຊາຍທີ່ຮັ່ງມີຄົນນ້ັນ"   

 

ກ່ອນ  ດາ ວິດ  ໄດ້ ຟັງ ເຣື່ອງ ທີ່ນາ ທານ ເລົ່າ   ເພິ່ນ ຮູ ້ດີ ວ່າ   ເພິ່ນ ໄດ້  ເຮັດ ບາບແຕ ່ໄດ້ ປິດ ບັງ ໄວ້ ບໍ ່ຍອມ ຮັບສາຣະພາບແລະບ່ໍ  

ສໍານຶກ ໃນ   ຄວາມຜິດ ບາບທີ ່ເພິ່ນ ໄດ້ ເຮັດ.   

 

ນາ ທານ ເປັນ ຜູ້ ປະກາດ ພຣະທັມ ພຣະ ເຈົ້າ  ສາມາດ ທີ ່ຈະ  ສັ່ງ ສອນກະສັດ ດາ ວິດ ໂດຍ ຕົງ ກໍໄດ້  ແຕ ່ລາວ  ເລືອກ ທີ ່ຈະ ເລົ່າ 

 ເຣື່ອງສູ ່ດາ ວິດ ຟັງ. 

 

ຈ່ົງສັງເກດເບິ່ງວ່າກະສັດດາວດິໄດ້ຕອບນາທານຢ່າງໃດ? ແມ່ນແລ້ວກະສັດດາວິດຕັດສິນວ່າຊາຍທີ່ຮັ່ງມີໄດ້ເຮັດຜິດ 

ແລະລາວຄວນຊົດເຊີຍໃຊ້ຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນຢ່າງໃດ? ແມນ່ຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ໃຊ້ຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ? ແມ່ນ 

ແລ້ວ,  ກະສັດດາວິດເວົ້າວ່າ,  ຊາຍທີ່ຮັ່ງມີຕ້ອງໃຊ້ລູກແກະຄືນໃຫ້ຄົນຍາກຈົນ 4 ຕົວ ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວດຽວ  ແລະ 

ລາວຍັງສົມຄວນຕາຍອີກ. 

 

ກະສັດດາວິດຮູ້ສຶກວ່າເພິ່ນໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນເຣື່ອງທີ່ນາທານເລົ່າສູ່ຟັງ   ໄດ້ເຫັນຄວາມບາບຂອງຊາຍທີຮ່ັ່ງມແີລະໄດ້ສັງ 
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ເກດເຫັນຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານອີກນໍາ.    ຫລັງຈາກກະສັດດາວິດໄດ້ເວົ້າອອກມາວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສ່ິງທີ່ຖືກຕ້ອງ ນາ 

ທານກໍໄດ້ນໍາກະສັດດາວິດເຂົ້າໄປສູ່ເຣື່ອງນັ້ນ  ແລະໄດ້ຊ້ີໃຫ້ກະສັດດາວິດເຫັນເຫດການທີກົ່ງກັບຊີວິດຂອງເພິ່ນວ່າ, 

"ທ່ານນ້ັນແຫລະຄືຊາຍທີ່ຮັງ່ມຄົີນນ້ັນ"  ແລ້ວນາທານກໍໄດ້ເພີ້ມລາຍລະອຽດຂອງຄວາມບາບທີ່ເພິ່ນໄດ້ກະທໍາ..... 

ແລ້ວກະສັດດາວິດໄດ້ເວົ້າກັບນາທານວ່າ, "ເຮົາໄດ້ເຮັດບາບຕ່ໍອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລວ້"   ຕ່ໍມາອີກກະສັດດາວິດໄດ້ 

ເວົ້າວ່າຊາຍທີ່ຮັງ່ມີຄວນໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ.  ແລະຈະເຫັນວ່າໂທດນ້ັນໄດ້ສະທ້ອນມາສູ່ຄອບຄົວຂອງດາວິດເອງ. 

 

ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພເີຣື່ອງນີ້ໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມໂດດເດ່ັນຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເພາະວ່າເມື່ອຜູ້ຟງັໄດ້ 

ຍິນຈາກພຣະຄັມພີແລ້ວກໍເກີດຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຮວ່ມຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ  ດ່ັງນັ້ນເຂົາເຈ້ົາຈ່ຶງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈອັນ 

ເລິກເຊິ່ງພ້ອມທີ່ຈະສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເມື່ອເບິງ່ເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງເຂົາເຈົ້າຈະພົບຂ້ໍມູນຝ່າຍວິນຍານ 

ຊ່ຶງກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງສາມາດນໍາມາໂອ້ລົມສົນທະນາຕ່ໍໄປໄດ້  ຊ່ຶງເຮົາເອີ້ນການຄ້ົນພົບນ້ີ 

ວ່າ "ຂ້ໍສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ" ຫລື "ຄ້ົນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ." 

 

ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ຟັງໄດ້ໂອ້ລົມໃນຊ່ວງໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາເຫັນຈາກບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ຜູ້ເລົ່າ 

ຈ່ຶງຊວນຜູ້ຟັງໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຣືອ່ງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້ານໍາຕົວເອງເຂົາ້ໄປໃນເຣື່ອງແລະໄດ້ພິຈາຣະນາວ່າ  ຄົນໃນສມັຍປັດຈຸ 

ບັນໄດ້ພົບກັບການທ້າທາຍແລະມີໂອກາດເໝືອນກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງຢ່າງໃດ  ຜູ້ທີເ່ລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອ 

ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງຄິດເຖິງສ່ິງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນແລະຫາວທິີທາງທ່ີຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນ. 

 

ສ່ິງທີ່ໜ້າສົນໃຈນ້ັນແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າ   ໃນຣະຫວ່າງໂອ້ລົມສົນທະນາເຖິງຂໍ້ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານນ້ັນ  ຫລາຍ 

ຄ້ັງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເວົາ້ກັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວໂດຍທາງສວ່ນຕົວໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ພວກເຮົາຈ່ຶງເອີ້ນສ່ິງ 

ນ້ີວ່າ, "ການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ." 

 

ແມ່ນຫຍງັແລະແມ່ນໃຜເຮດັໃຫສ້ິ່ງເຫລົາ່ນີເ້ກດີຂຶ້ນ? 

 

ບ່ໍວ່າຄົນໃດຄົນນ່ຶງຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເປັນການສ່ວນຕົວມາເຫງິນານເທົ່າໃດກໍຕາມ  ບ່ໍວ່າລາວຈະມີການສຶກສາພຣະ 

ຄັມພີມາຢ່າງໃດ  ມີທາງດຽວທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີໄດ້ນ້ັນກໍຄືຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະວິນ 

ຍານ ພຣະຄັມພີໄດ້ບັນທຶກຂ່າວສານຝ່າຍວິນຍານໄວ້  ດັ່ງນ້ັນການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານທີ່ບັນທຶກໄວ ້

ໃນພຣະຄັມພີກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊົງນໍາ ການສອນຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ. 

 

ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຈໍານວນຫລວງຫລາຍທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອ່ືນສອນພຣະຄັມພີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ  ບັນດາຜູ້ທີ່ໄປໂບດກໍ 

ໃຫ້ສິດຍາພິບານບອກຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ    ຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີເພື່ອ 

ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຫລາຍຂ້ຶນ ແມ່ນແຕ່ສິດຍາພິບານເອງກໍຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນວທິຍາລັຍພຣະຄັມພີເພື່ອສຶກສາຮໍ່າຮຽນແລະ 

ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບແຮງບັນດານຈາກປ້ຶມແນະນໍາ ປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພີ  ບໍ່ພຽງແຕເ່ທົ່ານ້ັນ ບນັດາຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຍັງພາກັນ 

ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຈະໄດ້ຂ້ໍມູນໃໝ່ໆ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນຈາກນັກຂຽນຫລາຍຄົນ 

ເພື່ອເພີມ້ພູນຄວາມເຂົ້າໃຈ. 
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ແທ້ຈິງແລ້ວທີ່ກ່າວມານ້ັນກໍມີຄຸນຄ່າດີ  ແຕເ່ຮົາມັກຈະເບິ່ງຂ້າມວິທີການອັນດີເລີດທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈພຣະຄັມ 

ພີ ຊຶ່ງເປັນຂອງຂວັນທ່ີພຣະເຈົາ້ໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ ຂອງຂວັນນ້ັນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ຈ່ົງສັງເກດເບິ່ງຈາກເຣື່ອງຕໍ ່

ໄປນ້ີ;  

 

ຫລັງຈາກພວກອັຄສາວົກໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງເຖິງ 3 ປີ    ພວກເພິນ່ກໍໄດ້ຍິນສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ ້

ພວກເພິ່ນຕົກໃຈ  ເພາະພຣະເຢຊູກໍາລັງຈະຈາກພວກເພິ່ນໄປ  ພຣະອົງເວົ້າກັບພວກອັຄສາວົກວ່າ, "ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງ 

ທ່ານທັງຫລາຍຫວຸ້ນວາຍໄປ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ." ຈາກຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ  ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກ 

ສາວົກແລ້ວແມ່ນບ່ໍ?  ແມ່ນແລ້ວ, ພວກສາວົກພາກັນຢ້ານ ເພາະວ່າພຣະອາຈານທີ່ແສນດີຜູ້ທີ່ສ່ັງສອນພວກເພິ່ນກໍາ 

ລັງຈະຈາກໄປ ຈະບ່ໍໄດ້ຢູ່ນໍາພວກເພິ່ນອີກຕ່ໍໄປ ແລ້ວແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ເລົ້າໂລມໃຈພວກເພິ່ນ? ໃຜຈະເປັນຜູ້ສອນ?  

ແຕ່ໃນຕອນສຸດທ້າຍນ້ັນພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບພວກເພິ່ນໃຫ້ໝັນ້ໃຈວ່າພວກເພິ່ນຈະບ່ໍຢູ່ໂດດດ່ຽວດຽວດາຍ   ພຣະອົງ 

ສັນຍາວ່າ ຈະມີພຣະຜູ້ຊ່ອຍອົງນຶ່ງຈະເປັນຜູ້ສອນພວກເພິ່ນ ຈະຢູ່ນໍາພວກເພິ່ນທຸກໆ ວັນ. 

 

"ແຕ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍຄືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ທີ່ພຣະບິດາຈະຊົງໃຊ້ມາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງນ້ັນແຫລະຈະສອນທ່ານ 

ທັງຫລາຍທຸກໆ ສິ່ງ ແລະຈະເຕືອນພວກທ່ານໃຫ້ລະນຶກເຖິງທຸກສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວນ້ັນ" 

ໂຢຮັນ 14:26 

 

"ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງນ້ັນຄືພຣະວນິຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຈະສະເດດັມາແລ້ວ ພຣະອົງຈະນໍາທ່ານທັງຫລາຍໄປສູ່ຄວາມຈິງ 

ທັງໝົດ ເພາະພຣະອົງຈະບ່ໍກ່າວແຕ່ລໍາພັງຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນສ່ິງໃດກໍຈະຊົງກ່າວສ່ິງນ້ັນ," 

ໂຢຮັນ 16:3 

 

ແຫລ່ງທ່ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄືອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ  ເປັນຂອງປະທານທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ 

ມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາ  ແລະພຣະເຈົາ້ກໍຊົງອະທິບາຍວ່າພຣະວິນຍານຈະເປັນຜູ້ສອນຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ແກ່ພວກ 

ເຮົາແນວໃດແດ.່   

 

"ດ່ັງທີ່ມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ສ່ິງທີ່ຕາບ່ໍໄດ້ເຫັນ ຫູບ່ໍໄດ້ຍິນ ແລະສ່ິງທີມ່ະນຸດຄຶດບ່ໍອອກ ຄືສ່ິງທີ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ 

ຊົງຈັດແຈງໄວ້ສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກພຣະອົງ, ແຕ່ພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງສໍາແດງສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນແກ່ເຮົາທັງຫລາຍທາງພຣະວິນຍານ 

ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຊົງຢ່ັງຮູທຸ້ກສ່ິງ ແມ່ນເປັນຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະຈ້ົາ"  

 

ດ້ວຍວ່າມີໃຜໜໍອາດຈະຮູ້ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໄດ້   ເວັ້ນແຕ່ຈິດວິນຍານພາຍໃນມະນຸດຜູ້ນ້ັນເອງ    ດ່ັງນ້ັນແຫລະ 

ພຣະທຍັຂອງພຣະເຈົາ້ບ່ໍມຜີູໃ້ດຮູໄ້ດ ້ເວັນ້ແຕພ່ຣະວນິຍານຂອງພຣະເຈົາ້ເທ່ົານ ັນ້.  ເຮົາທັງຫລາຍບ່ໍໄດ້ຮັບວິນຍານ 

ຂອງໂລກ ແຕ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຊ່ຶງມາຈາກພຣະເຈ້ົາ  ເພືອ່ເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງສ່ິງຕ່າງໆທ່ີພຣະເຈ້ົາໄດ້ຊົງ 

ໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົານ້ັນ  ເຮົາບ່ໍໄດ້ກ່າວສ່ິງເຫລ່ົານ້ີດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາຊ່ຶງປັນຍາຂອງມະນຸດສອນໄວ້ ແຕ່ດ້ວຍຖ້ອຍ 

ຄໍາຊ່ຶງພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງສ່ັງສອນ ຄືເຮົາໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງເຣື່ອງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ຄົນທີ່ມີພຣະວິນຍານ 

ຟັງ 

ແຕມ່ະນດຸທ່ີມຈີດິໃຈທມັມະດາຈະຮບັສິ່ ງເຫລ່ົານ ັນ້   ຊຶ່ ງເປັນຂອງພຣະວນິຍານແຫງ່ພຣະເຈົາ້ບ່ໍໄດ ້ ເພາະວາ່ທ່ີຈະ 
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ເຂ້ົາໃຈສິ່ ງເຫລ່ົານ ັນ້ໄດກ້ຕໍອ້ງອາສຍັພຣະວນິຍານ ແຕຜູ່ທ່ີ້ຢູຝ່າ່ຍພຣະວນິຍານກສໍງັເກດຮູສ້ິ່ ງສາຣະພດັໄດ ້ແຕບ່ໍ່ມ ີ

ໃຜສງັເກດຮູໃ້ຈຜູນ້ ັນ້ໄດ ້ “ດວ້ຍວາ່ຜູໃ້ດຫນ ໍໄດຮູ້ຈ້ກັພຣະທຍັຂອງອງົພຣະຜູເ້ປັນເຈົາ້ ຈຶ່ງຈະສ ັງ່ສອນພຣະອງົໄດ”້   

ແຕຝ່າ່ຍເຮົາທງັຫລາຍກມໍພີຣະທຍັຂອງພຣະຄຣດິ."  1 ໂກຣິນໂທ 2:9-16 

 

ຫ້ອງຮຽນຂອງພຣະວິນຍານໄດ້ວ່າງເປົ່າມາເປັນເວລາດົນນານ ດັ່ງນ້ັນໃຫ້ພວກເຮົາມາຮຽນກັບພຣະອົງອີກເທາະ ຍົກ 

ມືຂ້ຶນຕ້ັງຄໍາຖາມ ແລະໃນຂະນະທີ່ເຮົາສຶກສາໃນແຕ່ລະເຣື່ອງ ເຮົາສາມາດທູນຂໍຈາກພຣະອົງໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີສະຕິ 

ປັນຍາແລະເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ  ແລະເຊື່ອວ່າອົງພຣະວິນຍານຈະຊົງປະທານຄໍາຕອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ. 
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ບົດທ ີ3 

ການເລົາ່ເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໂດຍສລບຸໃນນຶ່ງໜາ້ 

 

ການຕຽມ   

ຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈປະກອບດ້ວຍການຮຽນຮູເ້ຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ    

ແລະການຄ້ົນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ   ລວມໄປເຖິງການຕ້ັງຄໍາຖາມແບບປາກເປົາ່   

ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາແລກ ປ່ຽນເຣື່ອງລາວນັ້ນໆ ງ່າຍຂ້ຶນ. 

 

ການນາໍສເນ ີ

ມີຢູ່ສອງຂັ້ນຕອນ ທໍາອິດແມ່ນການເລົ່າເຣື່ອງ ຕໍ່ຈາກນ້ັນແມນ່ການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບ 

 

 ຂັນ້ຕອນທນີຶງ່; ເລົ່າເຣື່ອງສາມເທື່ອ ເພ່ືອໃຫ້ຜູ້ຟັງຄຸ້ນເຄີຍກັບເນື້ອຫາຂອງເຣື່ອງນັ້ນ ຄວາມສາມາດທີ່ຜູ້ເລົ່າຕ້ອງ 

ການນ້ັນແມ່ນ ການເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ໄດ້ດີ ໜູນໃຈໃຫ້ມີຜູ້ອາສາເລ່ົາເຣ່ືອງລຶ້ມຄືນ 

ແລະທົບທວນເນື້ອເຣື່ອງໃຫເ້ປນັທີ່ໜ້າສົນໃຈ. 

1. ເລົາ່ເຣືອ່ງ;  ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ເລົ່າຄ້ັງທໍາອິດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງເຫັນພາບ ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກຕ່ໍເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາ 

2. ອາສາສມກັ; ຜູ້ເລົ່າຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນ່ຶງອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ຫລືຂໍໃຫ້ຜູ້ຟັງຈັບຄູ່ປ່ຽນຜຽນເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ 

ສູ່ກັນຟັງ (ຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ຄູ່ຂອງລາວເລົ່າເຣ່ືອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫລືບ່ໍ  ຊ່ຶງຕອນນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງຈ່ືເຣື່ອງໄດ້ດີ 

ຂ້ຶນ) 

3. ນາໍຕາມເຣືອ່ງ;  ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ເລ່ົາເປັນເທື່ອທີສາມ  ໃນຕອນນີ້ໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າມາມີສ່ວນ  ເພື່ອຊ່ອຍທົບທວນເຣື່ອງ  

ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງຄົບສົມບູນໂດຍການຊ່ອຍເຫລືອຈາກຜູ້ຟັງ (ຜູ້ເລົ່າຕ້ັງຄໍາຖາມ, ຍະວ່າງໃຫ້ຜູ້ຟັງເພີມ້ເຕີມໃສ່ ແລະ 

ເວົ້າກົງກັນຂ້າມ ຫລືທໍາທ່າເວົາ້ຜິດ) 

 

 ຂັນ້ຕອນທສີອງ;  ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງນໍາພາຜູ້ຟັງເຂົ້າໄປສູ່ຂຸມຊັບຂອງເຣື່ອງ  ຜູ້ເລົ່າຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຟັງເລ່ົາລ້ຶມຄືນອີກ ກ່ອນ 

ຈະຄ້ົນຫາຂຸມຊັບແຕ່ລະຕອນ   ຜູ້ເລົ່າຈະເລົ່າຕອນນ້ັນໆ ລຶ້ມຄືນ   ເພື່ອຈະພາຜູ້ຟງັຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ 

1. ສງັເກດຝ່າຍວນິຍານ; ຊ່ຶງເອີ້ນອີກຢ່າງນ່ຶງວ່າ ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ   ທໍາອິດຜູ້ເລົ່າຈະໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຄ້ົນ 

ພົບຂ້ໍມູນຝ່າຍວິນຍານໂດຍໃຊ້ "ຄໍາຖາມຂອງຜູ້ໃຫຄໍ້າປຶກສາທ່ີສລາດ"   (ໃຫ້ຜູ້ຟງັສັງເກດເບ່ິງ  ການເວົ້າ, ການ 

ກະທໍາ, ທາງເລືອກ, ທາງເລືອກອ່ືນ, ຜົນສະທ້ອນ,  ຜົນຕາມມາ  ຂອງຄົນໃນເຣື່ອງ  ຊ່ຶງເຮົາເອີ້ນວ່າການຄ້ົນຫາ 

ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ ) 

2. ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ; ເມື່ອພົບກັບຂຸມຊັບຝ່າຍວນິຍານໃນແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງແລ້ວ ກໍແມ່ນການ  

      ນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວນິຍານ ໂດຍເລືອກເອົາຕອນທີ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນທີ່ພົບເຫັນໃນການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບແລະນໍາ 

      ມາປຽບທຽບໃສ່ກັບເຫດການປັດຈຸບັນ ວາງຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງຕອບ  ເຮົາເອີ້ນສ່ິງນີ້ວາ່ການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດ 

      ຝ່າຍວິນຍານ. 
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ບົດທ ີ4 

ວທິຕີຽມເລົາ່ເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

 

ວິທີເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຕ້ອງມຄີວາມສາມາດສາມຢ່າງດ່ັງລຸມ່ນ້ີ; 

I.     ຮູ້ວິທເີລືອກເຣື່ອງ, ຮຽນຮູເ້ຣື່ອງແລະເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ດີ 

II.   ຮູ້ວິທີຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວນິຍານໃນເຣື່ອງ 

III.  ຮູ້ວິທີການສ້າງແລະຕ້ັງຄໍາຖາມຢ່າງສລາດ 

 

ຄວາມສາມາດທ ີI: ຮູວ້ທິເີລືອກເຣືອ່ງ, ຮຽນຮູເ້ຣືອ່ງແລະເລົາ່ເຣື່ອງໄດ້ດ ີ

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດໍາເນີນໄປຕາມວິທີການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຕດິຕາມເໜືອສ່ິງອື່ນໃດນ້ັນ 

ແມ່ນການໄວວ້າງໃຈໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  ຕ້ອງເຊື່ອວາ່ການເລົ່າເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີຈະສ່ົງຜົນດີທີ່ສຸດ  ເມື່ອ 

ເຮົາເລົ່າເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຕງົໄປຕົງມາ  ເມືອ່ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ອງບໍ່ເພີມ້ເຕີມຂ້ໍມູນໃດໆ ແລະບ່ໍ 

ຕັດອອກຈາກເຣື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ ບໍ່ເທສນາ ບ່ໍສອນ ບໍ່ອະທິບາຍໃດໆ ທັງສິ້ນ 

 

ເລືອກເຣືອ່ງຈາກພຣະຄັມພ ີ

ໃນບາງໂອກາດທ່ານອາດຈະກໍານົດໄວ້ວ່າຈະເລົ່າເຣື່ອງໃດ ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງເລືອກເຣື່ອງດວ້ຍຕົນເອງ  ຂໍໃຫ້ກະທໍາ 

ດ່ັງຕໍໄ່ປນ້ີ; 

 

1. ເມື່ອທ່ານບ່ໍມີໂອກາດຫລາຍພໍ ເພື່ອຈະເລົ່າເຣື່ອງກັບກຸ່ມທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃຫເ້ລືອກເຣື່ອງທີ່ມີເນ້ືອຫາທີເ່ໝາະ 

ກັບກຸ່ມອາຍຸຂອງຜູ້ຟັງ  ເຣື່ອງທີ່ມີຄວາມຍາວເໝາະສົມກັບເວລາທີ່ມີຢູ່ ອະທິຖານຂໍການຊົງນໍາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣ ິ

ສຸດທີ່ຈະນໍາພາໃນເຣື່ອງທີ່ມີຄວາມຈິງທີ່  "ຜູ້ຟງັ" ຄວນຈະໄດ້ຮັບຟັງ. 

 

2. ເມື່ອພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄັມພີໃຫ້ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຜູ້ຊອບທັມຂອງພຣະອົງບັນທຶກເຣື່ອງຕ່າງໆ ເປັນປະວັດສາດ 

ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້.   ພຣະອົງຊົງເລືອກເຣື່ອງຕ່າງໆ ທີເ່ໝາະສມົກັບມະນຸດດ້ວຍພຣະປັນ 

ຍາຂອງພຣະອົງ  ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສ້າງມະນຸດຂ້ຶນມາ  ພຣະອົງຈ່ຶງຊົງຮູເ້ຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ.  ນອກ 

ຈາກນ້ັນ,   ໃນຖານະທີ່ພຣະເຈ້ົາຊົງມີປັນຍາອັນສູງສຸດ  ພຣະອົງຊົງຮູເ້ຖິງວັດທະນະທັມຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ  ແລະຣະບົບ 

ຄວາມເຊ່ືອທີ່ມະນຸດຄິດຄ້ົນຂ້ຶນມາ. 

 

ພຣະຄັມພີຈ່ຶງຢູ່ເໜືອວັດທະນະທັມ ໝາຍເຖິງເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີສູງສົ່ງກວ່າວັດທະນະທມັ ສາຍເຫດທ່ີເວົ້າແບບນ້ີ 

ກໍເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເລ່ົາເຣ່ືອງຮູວ້່າ    ພຣະເຈົ້າຊົງຕຽມຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໄວ້ໃນທຸກເຣື່ອງເພື່ອທຸກຄົນຈະບ່ໍຕ້ອງກະ 

ວົນກະວາຍໃຈຢ້ານວ່າຈະເລືອກເຣື່ອງ "ຜິດ" ເພາະໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງທີ່ທ່ານໄດ້ເລອືກນ້ັນ ພຣະວິນຍານຈະ 

ຊ່ອຍເປີດເຜີຍສ່ິງທີ່ພຣະອົງປະສົງຈະເວົ້າກັບແຕ່ລະຄົນດ້ວຍພຣະອົງເອງ. 
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3. ໃນໂປຣແກຣມ "ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ"  ຈະບ່ໍມີການແຍກປະເພດວ່າເຣື່ອງນີ້ສໍາລັບການປະກາດ, ອີກເຣື່ອງນຶ່ງສໍາ 

ລັບການສ້າງສາວົກແລະເຣື່ອງອ່ືນໆ   ກໍແຍກເປັນປະເພດຂອງໃຜລາວ    ເພາະເຮົາພົບວາ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງ 

ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານເຣື່ອງທີເ່ລົ່າທກຸໆ ເຣື່ອງເພື່ອນໍາຄົນທັງຫລາຍມາເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ. 

 

4. ຖ້າຫາກທ່ານມີໂອກາດເລົ່າເຣື່ອງຫລາຍໆ ເທື່ອກັບກຸ່ມຜູ້ຟງັກຸ່ມເດີມແລະມເີວລາພຽງພ ໍກໍຄວນຈະເລົ່າເຣື່ອງເລີ້ມ 

ແຕ່ປະຖົມມະການ   ເພາະເຣືອ່ງໃນພຣະຄັມພີນ້ັນມັກຈະເກດີຂ້ຶນຕ່ໍເນື່ອງກັນມາ    ດັ່ງນ້ັນຈ່ຶງເຫັນວ່າເປັນການດີຖ້າ 

ຫາກເລົ່າເຣື່ອງຕໍ່ໆ ກັນລຽງຕາມເວລາທີເ່ກີດຂ້ຶນ. 

 

5. ເມື່ອທ່ານເລົ່າເຣື່ອງຫລືອັດສຽງໄວ ້ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງນໍາກໍອາດຈະຂ້າມບາງເຣ່ືອງໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮັດ 

ເຊັ່ນນ້ັນອາດຈະຕ້ອງມີຄໍານໍາຂອງເຣື່ອງກໍຈະເປັນການດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫເ້ຣື່ອງໄດ້ຕ່ໍເນື່ອງກັນໄປຢ່າງລາບລ້ືນ ເຖິງ 

ແມ່ນບ່ໍໄດ້ຕັດເຣື່ອງໃດອອກໄປກໍຕາມ ກໍຄວນຈະລ້ຶມຄືນເຣືອ່ງເດີມທ່ີເກີດຂ້ຶນກ່ອນຈັກໜ້ອຍນ່ຶງເພື່ອເປັນການເຕືອນ 

ຄວາມຈໍາໃຫ້ກັບຜູ້ຟັງ  ຫລືທ່ານອາດຈະຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ເຄີຍຟັງຊ່ອຍເລົ່າເຣື່ອງທີ່ຜ່ານມາກໍຈະເປັນການດີ. 

 

6. ຖ້າຫາກເຣື່ອງນັ້ນເປັນເຣື່ອງທີ່ຍາວມີພຣະຄັມພີເຖງິ 15 ຂ້ໍ ທ່ານສາມາດແຍກອອກເປັນສອງເຣື່ອງກໍໄດ້ເພື່ອຊ່ອຍ 

ໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮຽນຮູແ້ລະສົນທະນາທັງສອງເຣື່ອງໄດ້ດີ    ການແບ່ງເຣື່ອງອອກເປັນຫລາຍເຣື່ອງຄວນຫາຈຸດທີ່ສາມາດ 

ຢຸດຢ່າງເໝາະສົມ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແບ່ງໃຫເ້ຄິ່ງກັນກໍໄດ້   ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ເ ຣື່ອງຂອງນາອາມານໃນ 2 ກະສັດ 5:1-

27  ຊ່ຶງເປັນເຣື່ອງທີ່ເໝາະສົມຫາຼຍກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຖ້າທ່ານຫາກມີເວລາເຖງິ 3 ຊ່ົວໂມງໃນການສົນທະ 

ນາ  ແທ້ຈິງແລວ້ ໃນເຣື່ອງນີ້ເຮາົສາມາດແບ່ງອອກເປັນສ່ີເຣື່ອງ(ຕອນ)ໄດ້ດ່ັງນີ້ 1-5, 6-14, 15-19 ແລະ 20-27. 

 

7. ບາງເຣື່ອງກໍມີຊ່ືຕ່າງໆ ຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ ຊື່ເມືອງ ຊື່ສະຖານທີ່ ຊ່ືຄົນ ຖ້າເຫັນວ່າເຣື່ອງນັນ້ເປັນເຣື່ອງທີ່ຍາວ 

ເຮົາກໍເລ້ີມຕ້ົນທີ່ລາຍການຂອງຊ່ືເປັນເຣື່ອງທີນ່ຶງ  ຕໍ່ຈາກນ້ັນເມື່ອເລ່ົາເຣ່ືອງຕອນທີສອງໃຫ້ເວົ້າເຖິງລາຍການຂອງຊ່ື 

ເຫລົ່ານ້ັນກ່ອນເຊັ່ນ  "ປະຊາຊົນຈາກເມືອງຕ່າງໆ 14 ເມືອງພາກັນມາຊຸມນຸມກັນ"   ຫລັງຈາກຈົບລາຍການຊ່ືແລ້ວ 

ໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງທີສອງຕໍ່ກັນໃນທນັທ.ີ 

 

ການນໍາສເນີຂ້ໍມູນແບບນ້ີ ແມນ່ທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ ຢ່າງສັດຊ່ື ຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບຜູ້ທີ ່

ຫາກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ຮວມທງັຜູ້ຟັງນັ້ນ    ການແບ່ງເຣື່ອງອອກເປັນຕອນໆ  ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈ່ືເຣື່ອງໄດ້ 

ງ່າຍຂ້ຶນ ເມື່ອຜູ້ເລົ່າມີຄວາມສາມາດເລົ່າເຣື່ອງດີຂ້ຶນ ລາວກສໍາມາດຮວມເອົາເຣື່ອງເຫລ່ົານ້ັນເປັນເຣື່ອງດຽວກັນໄດ້. 

 

ເອົາລະ...ເມື່ອເຮົາຮູ້ເຖງິວິທີການຄັດເອົາເຣື່ອງມາເລ່ົາແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຕ່ໍໄປອີກວ່າເຮົາຈະເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນຢ່າງໃດ. 

1. ອະທຖິານທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຮົາຈ່ືຈໍາແລະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງນັ້ນ  ສາມາດເລົ່າຕ່ໍໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລື 

ລ້ົນ. 

2. ອາ່ນເຣືອ່ງນ້ັນໃຫ້ຈົບລວດດຽວເທື່ອນ່ຶງກ່ອນ ໂດຍອ່ານອອກສຽງ(ຫລືຟັງຄົນອ່ືນອ່ານຫລືເລົາ່)  ໃນຂະນະທີ່ອ່ານ 

ເຣື່ອງຢູ່ນ້ັນ ທ່ານອາດຈະປ່ຽນບາງຖ້ອຍຄໍາ ຈາກພາສາຂຽນມາເປັນພາສາປາກເວົ້າສົນທະນາທ່ີຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈງ່າຍ 

ເຊັ່ນ "ຈິງຫລື" ປ່ຽນເປັນ "ແມນ່ແທ້ບ,ໍ"  "ສະເດັດໄປ"  ປ່ຽນເປັນ "ໄດ້ໄປ"  ດ່ັງນີເ້ປັນຕ້ົນ   ທ່ານຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີ 

ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງທີເ່ລົ່າຕົງກັບພຣະຄັມພີ ບໍ່ຕັດແລະບ່ໍເພີມ້ເຕີມ.                     
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     ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດອ່ານແລະເວົ້າໄດ້ສອງພາສາ  ທ່ານກໍສາມາດຮຽນຮູເ້ຣື່ອງທີ່ບ່ໍເໝອືນກັບຄົນອ່ືນ  ຂໍໃຫ້ທ່ານ 

     ອ່ານເຣື່ອງເປັນພາສານ່ຶງກອ່ນ ຕໍ່ຈາກນ້ັນໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນເປັນພາສາທ່ີທ່ານຈະນໍາໄປເລົ່າກັບຜູ້ຟັງ.   ຍົກຕົວ 

     ຢ່າງເຊ່ັນ;  ຖ້າທ່ານຈະເລົ່າເຣື່ອງເປັນພາສາອັງກິດ ແຕ່ທາ່ນອ່ານພາສາຮິນດູໄດ້ກໍໃຫ້ອ່ານເປັນພາສາຮິນດູ  ເມື່ອ 

     ເລົ່າເຣື່ອງກເໍລົ່າເປັນພາສາອັງກິດ. ໃນວິທີນ້ີ ເຖິງແມ່ນທ່ານບ່ໍຕ້ອງການໃຊ້ຄໍານ້ັນໂດຍຕົງກໍຕາມ ແຕ່ມັນຈະຊ່ອຍ 

     ທ່ານໃຫ້ຈ່ືຈໍາແລະເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ດີ  ແລະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາຄໍາຈາກພາສາທ່ີເໝາະສົມເປັນທັມມະຊາດ. 

 

3. ປດິພຣະຄມັພ,ີ  ຫລບັຕາແລະເລົາ່ເຣືອ່ງອອກສຽງຈາກຄວາມຊງົຈາໍ    ພຍາຍາມຈ່ືຈໍາເຣ່ືອງໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທ່ີຈະ 

      ເຮັດໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນໃຫ້ຄິດເຖິງພາບທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນເຣື່ອງນັ້ນ    ຖາ້ຫາກລືມເປັນບາງຕອນ  

      ຫລືຈ່ືບ່ໍທັນໄດ້ດີ ກໍຢ່າກະວົນກະວາຍໃຈ ຢ່າຢຸດ ແຕ່ໃຫເ້ລົ່າຕ່ໍໄປ  ທ່ານສາມາດທີ່ຈະເພີ້ມເຕີມຕອນທີ່ຂາດຫາຍ 

      ຕາມພາຍຫລັງກໍໄດ້ເມື່ອທ່ານຄິດອອກ ນີແ້ມນ່ການເລົາ່ເຣືອ່ງບໍແ່ມນ່ທອ່ງຈາໍ. 

     

      ຍົກຕົວຢ່າງ;   "ພຣະເຢຊູໄດ້ພາເປໂຕ ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ...."  ໃນຂະນະທີ່ເລ່ົາເຣືອ່ງທ່ານລືມຊ່ືທັງສາມຄົນ  

      ທ່ານສາມາດເວົ້າວ່າ  "ພຣະເຢຊູໄດ້ພາອັຄສາວົກສາມຄົນໄປ...."   ເມື່ອເລົ່າເຣື່ອງຕໍໄ່ປ ທ່ານຄິດອອກ  ຈ່ືຊ່ືທັງ 

      ສາມຄົນໄດ້  ແທນທ່ີທ່ານຈະເວົ້າວ່າ      "ພວກເພິ່ນ"  ທາ່ນກໍສາມາດເອີ່ຍຊ່ືທັງສາມຄົນນ້ັນໄດ້ວ່າ, "ເປໂຕ, ຢາ 

      ໂກໂບແລະໂຢຮັນ"    ແລະເຮັດໃຫເ້ຣື່ອງນັ້ນຍັງຢູ່ໃນຄວາມຈິງຢູ່   (ໃນຕອນນ້ີແມ່ນທ່ານກໍາລັງແກ້ໄຂເຣື່ອງໃຫ ້

      ເຂົ້າຮູບຮອຍອີກເທື່ອນ່ຶງ  ດ່ັງນັ້ນເມື່ອທ່ານມີໂອກາດເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນອີກເທື່ອນ່ຶງ   ທ່ານກໍສາມາດທີ່ຈະຈ່ືຊ່ືທັງ 

      ສາມຄົນນ້ັນໄດ້ຕ້ັງແຕ່ເລີມ້ຕ້ົນເລົ່າເຣື່ອງ) 

 

4. ອາ່ນອອກສຽງອກີເທືອ່ນຶງ່  ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານ ຈົ່ງສັງເກດຂ້ໍມູນທີ່ທ່ານຢາກຈະເພີ້ມເຕີມຫລືຕັດອອກເມື່ອທ່ານ 

    ເລົ່າເທື່ອກ່ອນນ້ັນ (ນ້ີໝາຍເຖິງຂ້ໍມູນ ທີເ່ລົ່າກ່ອນຄໍານໍາ ບ່ໍແມ່ນຂ້ໍພຣະຄັມພ)ີ ບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະແປກໃຈທີ່ເຮົາ 

     ສາມາດເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ເກືອບຄົບຖ້ວນ.  ຖ້າຫາກເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາຍາວກວ່າ 12 ຫລື15 ຂ້ໍ ໃຫ້ທ່ານແບ່ງອອກເປັນສອງ 

     ສ່ວນ ໃນແຕ່ລະເຣື່ອງສວ່ນຫລາຍຈະເປັນຕອນຂອງໃຜລາວເປັນທັມມະຊາດຢູ່ແລ້ວ ດ່ັງນັ້ນທ່ານອາດຈະລອງຈ່ື 

     ເຣື່ອງນັ້ນເປັນສອງຕອນ  ເໝືອນກັບສາກໜັງຫລືສາກລະຄອນໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ   ແຕ່ຢ່າລືມວ່າທ່ານບ່ໍໄດ້ 

     ທ່ອງຈໍາຂ້ໍພຣະຄັມພ ີແຕຈ່ືຈ່ໍາເຫດການໃນເຣືອ່ງເປນັພາບລວມໃນຄວາມຄດິຂອງທາ່ນ. 

 

5. ເທື່ອນ້ີ,  ປິດພຣະຄມັພ ີຫລບັຕາແລະເລົາ່ເຣືອ່ງອອກສຽງອກີເທືອ່ນຶງ່   ການອ່ານອອກສຽງເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສົນໃຈ 

     ກັບສຽງອື່ນໆ ທີ່ລົບກວນ  ແລະຍັງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຈ່ືຈໍາເຣ່ືອງໄດ້ດີອີກ  ການຫລັບຕາໃນຂະນະທີ່ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງ 

     ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນພາບເຫດການຂອງເຣື່ອງ  ເບ່ິງພາບບຸກຄົນແລະສະພາບການຕ່າງໆ ໃນຄວາມຄິດຂອງ 

     ທ່ານ  ເທື່ອນ້ີໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງຊ້ໍາອີກທ່ານຈະພົບວ່າທ່ານຈ່ືເຣື່ອງໄດ້ດີກວ່າເທືອ່ທໍາອິດ  ເມື່ອທ່ານເລົ່າ 

     ຈົບກໍເປີດພຣະຄັມພີໄດ້ ແລະອ່ານອອກສຽງອີກເທື່ອເພື່ອກວດເບ່ິງວ່າທ່ານໄດ້ເພີ້ມເຕີມຫລືຕັດສ່ິງໃດອອກຫລືບ່ໍ  

     ເຖິງຈະເປັນເຣື່ອງສັ້ນໆ ກຕ້ໍອງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ  ເພາະວາ່ທຸກໆສ່ວນຂອງເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈ້ົາປະທານໃຫ້ທາງພຣະ 

     ຄັມພີນ້ັນຖືວ່າເປນັສ່ິງທີ່ສໍາຄັນຍ່ິງ. 

 

6. ເລອືກຖອ້ຍຄາໍທີ່ຈະໃຊໃ້ນເຣືອ່ງແລະຄາໍລງົທາ້ຍຂອງເຣືອ່ງ  ເມື່ອວາງແຜນການເລົ່າເຣື່ອງແລ້ວ  ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງ 
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     ຄິດອີກວ່າຈະເລີ້ມເຣື່ອງແລະຈົບເຣື່ອງຢ່າງໃດ ເຣື່ອງທີເ່ລືອກມານ້ັນອາດຈະຈ່ືຈໍາໄດ້ງ່າຍຄ້າຍຄືທາງທີ່ຊ່ືເສັ້ນດຽວ 

     ຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນຈົບ. 

 

7. ເຄືອ່ງໝາຍໃນໃຈ   ໃນເຣື່ອງທີ່ນໍາມາເລ່ົາ ບາງເທື່ອກໍມີບາງຕອນທີ່ຈ່ືໄດ້ຍາກ   ເຮົາມັກລືມຊ່ືແລະລືມບາງສ່ວນ 

     ຂອງເຣື່ອງ ດັ່ງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຄວນມີເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໃນໃຈ  ຫລັງຈາກທີ່ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງອີກສອງຫລືສາມເທື່ອເຮົາ 

     ຈະພົບວ່າມີບາງສ່ວນທີ່ຈ່ືໄດ້ຍາກ ຖ້າຫາກຊ່ືແລະບາງສ່ວນຂອງເຣື່ອງໄດ້ຂາດຫາຍໄປຊ້ໍາແລ້ວຊໍ້າອີກກໍສະແດງ 

     ວ່າ ເຮົາຕ້ອງການເຄື່ອງໝາຍໃນໃຈທີ່ຈຸດນ້ັນ. 

 ກ. ຖ້າເປັນຖ້ອຍຄໍາຫລືຊ່ື ຫລລືາຍລະອຽດທີ່ຈ່ືໄດ້ຍາກ   ໃຫເ້ຮົາວາດພາບແບບຕລົກໆ  ໄວ້ໃນໃຈລອງເບິ່ງ  

                ( ທ່ານເຈີຣີ ລູກັສ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກເພິ່ນດີ ເປັນໝໍແພດທີ່ຈ່ືຈໍາໄດ້ດີ   ໄດ້ນໍາເອົາວິທີຈ່ືຈໍາມາເຜີຍແຜ່ແກ ່

                ຄົນທັງຫລາຍ )  ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ;  ເມື່ອເລົ່າເຣືອ່ງໂຢນາ ອາດຈະຈ່ືຊ່ືພໍ່ຂອງໂຢນາບ່ໍໄດ້ ເພາະເປັນຊ່ືທີ່ຈ່ື 

                ໄດ້ຍາກຄື  "ອາມິດທັຍ"  ເຮົາອາດຈະພຍາຍາມຫາທາງຈ່ືຊ່ືຂອງລາວໂດຍຄິດເຖິງອາ(ນ້ອງສາວພໍ່)ຂອງ 

                ເຮົາໄດ້ເປັນມິດກັບຄົນໄທ ກາຍມາເປັນອາມິດທັຍ ການທີ່ຄິດຕລົກໆ ແບບນ້ີອາດຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຈ່ືຊ່ືທີ ່

                 ຍາກໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ.   ຍ່ິງພາບທີ່ທ່ານຄິດແບບຕລົກໄຮ້ແກ່ນສານເທົ່າໃດ  ທ່ານກໍຈະຈ່ືຖ້ອຍຄໍານ້ັນໄດ້ງ່າຍ 

                 ຂ້ຶນເທົ່ານ້ັນ ບໍວ່່າທ່ານຈະເວົ້າພາສາໃດກໍຕາມ ໃຫ້ທ່ານຫາຖ້ອຍຄໍາທ່ີສອດຄ່ອງກັນຫລືພາບແບບຕລົກ 

                 ຊວນຫວົມາຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຈ່ືເຫດການແລະຊ່ືຂອງຄົນໄດ້ດີຂ້ຶນ. 

 

 ຂ. ບາງເທື່ອຜູ້ສອນຝຶກອົບຮົມອາດຈະບ່ໍເນັ້ນການຈ່ືຊ່ື     ແຕເ່ຮົາສນັບສນູນໃຫ້ທ່ານເອີ່ຍຊ່ືຂອງບຸກຄົນໃນ 

                ເຣື່ອງ ເຖິງຈະເປັນສ່ວນທ່ີຍາກທີ່ສຸດຂອງເຣື່ອງກໍຕາມ ພຣະເຈ້ົາຊົງຮູ້ດີວ່າຄົນຈໍານວນຫລາຍບ່ໍຈ່ືຊ່ືໄດ້ດີ  

                ແຕ່ໃນເມື່ອພຣະເຈ້ົາຊົງເລືອກທີ່ຈະໃສ່ຊ່ືຫລືສະຖານທີ່ໄວ້ໃນຕອນນ້ັນ ໃນຈຸດນັ້ນ  ເຮົາກໍຄວນເລ່ົາຂ້ໍມູນ 

                ໃນຈຸດນ້ັນຂອງເຣືອ່ງນໍາ. 

 

8. ເລົາ່ເຣືອ່ງແລະກວດກາຕນົເອງຈນົສາມາດເລົາ່ໄດຢ້່າງຖກືຕອ້ງ  ຈ່ົງຍໍ້າຂ້ັນຕອນທີ່ໄດ້ກ່າວມານ້ັນອີກຈົນທ່ານຮູ້ 

     ເຣື່ອງນັ້ນເປັນຢ່າງດີ ເລົ່າເຣື່ອງອອກສຽງດັງໆ  ຫລັບຕາ  ຈົນທ່ານເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. 

 

     ຂໍໃຫ້ລະວງັຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ຈະບ່ໍເພີ້ມເຕມີຂ້ໍມູນໃດໆ ໃສ່ໃນເຣື່ອງ  ເຖິງແມ່ນຈະມເີຣື່ອງດຽວກັນປາກົດຢູ່ໃນພຣະ 

     ຄັມພີອີກເຫຼັ້ມນ່ຶງກໍຢ່າເອົາມາປະສົມກັນ  ຖ້າເລືອກເຣື່ອງຈາກເຫລັ້ມໃດ  ກໍໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງທີ່ໄດ້ມາຈາກເຫລັ້ມນ້ັນ 

     ພຽງເທົ່ານ້ັນເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຕັດສິນພຣະທັຍທີ່ຈະໃຫ້ເຣື່ອງດຽວກັນບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄັມພີຄົນລະເຫລັມ້ ເມື່ອ 

     ພຣະອົງຊົງໃຫເ້ຣື່ອງນັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄັມພີຄົນລະເຫລັມ້ເຮົາກໍຄວນເຮັດເຊ່ັນນ້ັນ.  ການສຶກສາທ່ີເນັ້ນໃນເຣື່ອງດຽວ  

     ທີ່ມາຈາກແຫລງ່ດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຄ້ົນຫາຂຸມຊັບໄດ້ເລິກເຊິ່ງຂ້ຶນ  ແລະເຮົາຈະຄ້ົນພບົຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານ 

     ໃນແຕ່ລະຕອນຢ່າງໜ້າປລາດໃຈ ແລະເມື່ອໄດ້ນໍາເອົາສອງເຣື່ອງມາກວດສອບໃສ່ກັນພາຍຫລັງ ເຮົາຈະພົບວ່າ 

     ທັງສອງເຣື່ອງຈະມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນດີ. 

 

ກ້າວເຂົາ້ໄປສູ່ສິງ່ທີບ່ໍ່ຄຸ້ນເຄຍີ 

ໃນຂະນະທີ່ເຮົາໄດ້ຝຶກຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ   ເຮົາທຸກຄົນມກັຈະມີແນວໂນ້ມນໍາເອົາບາງສ່ວນຂອງສິ່ງໃໝ່ມາປະສົມ 

ກັນກັບສ່ິງທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ແລວ້.    
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ຍກົຕວົຢາ່ງເຊັນ່;    ມີຜູ້ອາສາສມັກສອງສາມຄົນຕົກລົງໃຈວ່າ  ຈະຟງັແນວຄວາມຄິດໃໝ່ທີກໍ່າລັງຂຽນລົງໃນປ້ຶມຄູ່ມື 

"ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ"  ຄວາມຕ້ັງໃຈທໍາອິດຂອງຂ້າພະເຈ້ົານ້ັນແມ່ນ ຢາກຈະເບິງ່ກ່ອນວ່າໃນແຕ່ລະຕອນນ້ັນມີຄວາມ 

ຊັດເຈນຫລືບ່ໍ  ແຕພ່ຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ເຫດການນ້ີສອນບົດຮຽນອັນມີຄຸນຄ່າໃຫ້ຢ່າງບ່ໍຄາດຄິດມາກ່ອນ. 

ການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງວິທີການນ້ັນ ຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງຮູ້ເຣື່ອງນັ້ນກ່ອນ  ດັ່ງນ້ັນຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຂໍໃຫ້ສອງຄົນທີ ່

ຂ້ອນຂ້າງເປັນຄົນຂ້ີອາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກເຣື່ອງ ຄົນນ່ຶງເປັນຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນແລະຊ່ອຍຈັດແຈ່ງງານສັມມະນາໂດຍ 

ທາງປະຕິບັດແບບແປະໆ ບາງໆ ເຖິງ 4 ເທື່ອ ສວ່ນອີກຄົນນ່ຶງເປັນຊາຍຊະຣາອາຍຸໄດ້ 80 ປີ ແຕ່ລາວຕ້ັງໃຈເຮັດງານ 

ເໝືອນກັບຄົນໜຸ່ມທີ່ອາຍຸໄດ້ 20 ປີ.   ເປັນເວລາດົນນານທີ່ທັງສອງພຍາຍາມຫລີກລ້ຽງບໍຢ່າກເລົ່າເຣື່ອງ. 

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງອະທິບາຍໃຫ້ທັງສອງຟັງວ່າ  "ພຽງແຕ່ທ່ານທັງສອງເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ທ່ານກໍຈະຈ່ືເຣື່ອງທີ່ມີ 10  ຂ້ໍ 

ໄດ້ພາຍໃນສິບນາທີ" ແລວ້ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເນັນ້ຍ້ໍາເພື່ອໃຫ້ທັງສອງຄົນຮູ້ເຖິງຂ້ັນຕອນຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈວ່າ, 

"ອ່ານເຣື່ອງເທື່ອທໍາອິດທັງໝົດໂດຍອອກສຽງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງອ່ານ ໃຫ້ອອກສຽງທີ່ເປັນທມັມະຊາດເໝືອນກັບກໍາ 

ລັງເວົ້າຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ແທນທີ່ຈະເວົ້າວ່າ, "ດູເຖີດ" ໃຫ້ເວົ້າວ່າ "ເບິ່ງແມ" ໃຫ້ວາດພາບໃນໃຈວ່າມີຫຍັງແດ່ເກີດ 

ຂ້ຶນ ຫລັງຈາກອ່ານເທື່ອທໍາອິດແລ້ວໃຫຫ້ລັບຕາ ແລວ້ເວົ້າອອກມາໃນສ່ິງທີ່ຕົນຈ່ືໄດ້ໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທ່ີຈ່ືໄດ້. 

 

ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານກໍຄື ເລ່ົາເຫດການທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນເຣື່ອງຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ ບ່ໍແມ່ນຕ້ອງຈ່ືຈໍາເອົາທຸກໆ ຄໍາໃນເຣື່ອງ 

ມາເລົ່າ  ແຕແ່ມ່ນເລ່ົາເປັນເຣືອ່ງ ຕໍ່ຈາກນ້ັນກໍອ່ານເຣື່ອງນັ້ນດັງໆ ອີກເທື່ອນ່ຶງ   ໃນຕອນນ້ີທ່ານຈະເລີ້ມເບ່ິງເຫັນວ່າ 

ທ່ານໄດ້ຜ່ານຕອນໃດໄປແດ່ແລ້ວ ຫລັບຕາ ເລົ່າເຣື່ອງໂດຍອອກສຽງ ເຮັດແບບນ້ີຈັກ 4 ເທືອ່."   

 

ທັງສອງຄົນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມື ຊຶ່ງເປັນຫວົໃຈຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ ລຶ້ມຄືນຄໍາແນະນໍາອີກເທື່ອ, "ອ່ານສຽງດັງ ອອກສຽງໃຫ ້

ເປັນທັມມະຊາດເໝືອນກໍາລັງເວົ້າຢູ່ ປິດພຣະຄັມພີໄວ້  ເລົ່າເຣື່ອງ"   ແຕ່ເມື່ອສອງຄົນເລີມ້ອ່ານ ເຂົາເຈ້ົາຊ້ໍາພັດອ່ານ 

ແບບງຽບໆ ບໍ່ມີຜູ້ໃດອອກສຽງເລີຍ ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງເວົ້າແຊກ ຖາມຂ້ຶນວ່າ,  "ພວກທ່ານຈະຕ້ອງອ່ານເຣື່ອງນີ້ຢ່າງໃດ?"  

ທັງສອງຄົນຕອບພ້ອມກັນວ່າ, "ອ່ານອອກສຽງດັງ"   ຂ້າພະເຈ້ົາຕອບໄປວ່າ,  "ແຕ່ຂ້າພະເຈົາ້ບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງພວກທ່ານ 

ເລີຍ"  ຊາຍຊະຣາຕອບວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງອ່ານໃຫ້ຕົວເອງຟັງເທົ່ານ້ັນ."   "ຄັນຊ້ັນ ພວກທ່ານກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຕ້ອງ 

ອ່ານສຽງດັງໆ  ພວກທ່ານໃຫ້ຄວາມຮວ່ມມືດີຢູ່ແລ້ວ   ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈ່ຶງບໍ່ອ່ານຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນໍາ."  

ຂ້າພະເຈົ້າຕ່ໍວ່າເຂົາເຈົ້າ.  "ເອ.ີ..ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ"  ຊາຍຊະຣາຮູ້ສຶກງົງໆ "ສົງສັຍວ່າຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍເຄີຍເຮັດ 

ແບບນ້ີມາກ່ອນ."  ຊາຍຊະຣາອະທິບາຍຕ່ືມ.  ແລວ້ຂ້າພະເຈົ້າກໍອວ່າຍໜ້າໄປຫາຜູ້ຍິງ, "ທາ່ນຮູ້ບໍ່ວ່າ ທ່ານຕ້ອງອ່ານ 

ອອກສຽງດັງໆ?"  ຜູ້ຍິງຄົນນ້ັນຕອບວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າຮູແ້ລ້ວ"   "ຖ້າຮູ້ແລ້ວ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງບໍ່ອ່ານອອກສຽງດັງໆ?"  ນາງ 

ຈ່ຶງອະທິບາຍແບບເລືອນລາງວ່າ,   "ຖ້າເຮັດແນວນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເໝືອນກັບເປັນຄົນໂງ່"   ທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນ້ັນໄດ້ 

ພາກັນຫົວຂຶ້ນພ້ອມໆ ກັນ.   

 

ໃນທີ່ສຸດຫລັງຈາກໄດ້ເກັ້ຽກ່ອມທັງສອງຄົນຢູ່ຊ່ົວຂະນະນ່ຶງ ທັງສອງກໍພ້ົນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກແບບເກົ່າໆ ໄດ້ ທີຮູ່້ສຶກວ່າ, 

"ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍເຄີຍເຮັດແບບນ້ີມາກ່ອນ"    ພ້ອມທັງຄວາມຮູສຶ້ກຢ້ານທີ່ວ່າ,  "ຄົນອ່ືນຊິເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນໂງ"່  

ໃນທີ່ສຸດທັງສອງຄົນໄດ້ອ່ານເຣື່ອງດ້ວຍສຽງດັງ  ຫລັບຕາ  ເລ່ົາເຣ່ືອງລຶ້ມຄືນໄດ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທ່ີເຮັດໄດ້   ຫລັງຈາກທັງ 
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ສອງຝຶກຊ້ອມໄດ້ 4 ເທື່ອແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ,  "ບັດນ້ີເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຟັງໄດ້ບ່ໍ?"   ໜ້າແປກໃຈຫລາຍ 

ແທ້ໆ  ຫລັງຈາກໄດ້ຮຽນເຣື່ອງພຽງ 10 ນາທີ ທັງສອງຄົນກໍເລົາ່ເຣ່ືອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເກືອບຄົບສົມບູນດີ. 

 

"ເປັນຈ່ັງໃດພໍ່ລຸງ"    ຂ້າພະເຈົາ້ຖາມແບບຢອກກັບຊາຍຊະຣາ,   "ພໍ່ລຸງຈ່ືເຣື່ອງສິບຂ້ໍພາຍໃນສິບນາທີໄດ້ບ່ໍເນາະ?"  

ລາວພຽງແຕ່ຫວົຕອບ ສ່ວນຜູ້ຍິງໄດ້ເວົ້າວ່າ,    "ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍຮຽນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພມີາກ່ອນທັງໆ ທີ່ຢາກຮຽນ 

ແລະໄດ້ພຍາຍາມແຕ່ກໍເຮັດບ່ໍໄດ້,"    ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຖາມວ່າ, "ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຫລືບໍ?"  ລາວຕອບວ່າ, 

"ບ່ໍ" ລາວຍິ້ມແລ້ວເວົ້າວ່າ, "ແຕ່ຕອນນ້ີໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາແລ້ວ," 

 

ທີ່ເລ່ົາມານ້ີແມ່ນຕົວຢ່າງ ເພື່ອໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນຕ່າງໆ ຕາມວິທີຂອງການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ ການທີ ່

ທ່ານອ່ານສະແດງວ່າທ່ານສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້    ແຕ່ການຮຽນຮູ້ການສ່ືສານໃນຮູບແບບຂອງການເລົ່າເຣື່ອງນີ້  

ແມ່ນການໃຊ້ພາສາເວົ້າ ດັ່ງນ້ັນທ່ານກໍກໍາລັງກ້າວເຂົ້າມາສູ່ອີກໂລກນ່ຶງທີ່ໃຊ້ການເລົ່າປາກເປົ່າເປັນສ່ິງສໍາຄັນ. 

 

ຂໍໃຫ້ໃຊ້ຂ້ັນຕອນການເລົ່າເຣື່ອງ ຕາມທີວ່າງໄວໂ້ດຍຄວາມເຊ່ືອ ເຫັນເຫດການທີ່ເລ່ົາມານ້ັນເປັນເຣື່ອງປົກກະຕິ ຖ້າ 

ໃຊ້ພຽງແຕ່ບາງຕອນຂອງການເລົ່າເຣື່ອງກໍຈະບ່ໍເກີດຜົນຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້  ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນ 

ຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແລ້ວ  ພຣະເຈົ້າອາດຈະໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີການໃໝ່ໆ ທີ່ຈະຊ່ອຍເສີມສ້າງປະສິດທິພາບ 

ໃນການຮຽນເຣື່ອງແລະການນໍາສເນີເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພ.ີ 

 

ເພີ້ມ ຄວາມ ເລິກ ເຊິ່ງ ແລະດງຶຄວາມ ສົນ ໃຈຂອງຜູ້ຟງັ 

 

1. ຄດິ ເຖງິເຫດ ການ, ສະ ພາບ ການທີ ່ເກດີ ຂຶ້ນ ຂອງ ເຣືອ່ງ.  ອ່ານ ຫລື ຟັງ ຈາກ ຂ້ໍ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີທີ ່ຈະນໍາໄປ ສູ່ ເຣື່ອງ ທີ ່ທ່ານ 

ເລົ່າ.  ສ່ວນ ຫລາຍ ການ ທີ ່ຮູ້ ວ່າ ແມ່ນ ຫ ຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີຊ່ຶງເກີດຂ້ຶນກ່ອນ ເຣື່ອງ ນ້ັນ (ທັງ    ປ ວັດສາດ ແລະ  

ຈິດວິນ ຍານ)ຈະ ຊ່ອຍ ໃຫ້ທ່ານ  ເຂົ້າ ໃຈ ເຣື່ອງ ນ້ັນດີ ຂ້ຶນ.  ຫລັງ ຈາກ ທ່ານ ໄດ້ຕຽມ ເຣື່ອງທີ່ຈະເລົາ່ ແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງ ຕັດ 

 ສິ ນ ໃຈ ວ່າ ເຣື່ອງ ນ້ັນ ຕ້ອງ ມ ີຄໍາ ນໍາ "ອາລັມ ພະ ບົດ" ຫລື ບ່ໍ  ເພື່ອ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ເຂົ້າ ໃຈ ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນດີ ຂ້ຶນ.   ຕ່ໍໄປ ໃນ 

 ປ້ຶມ ເຫລັ້ມ ນ້ີ ເຮົາ ຈະໄດ້ເຫັນ ວ ິທ ີຕຽມ ຄໍາ ນໍາ ຫລື "ອາ ລັມພະ ບົດ."  

 

2. ຫລກີ ເວັນ້ ການ ໃຊ ້ຄາໍ ສັ ພ ນາມ.  ຜູ້ ຟັງ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ເຣື່ອງ ໄດ້ ດີ ຂ້ຶນ ຖ້າ ທ່ານ ໃຊ້ ຊ່ືຄົນ, ສະ ຖານ ທີ່ ຫລື ສ່ິງ ຂອງແທນ ທີ ່

     ຈະ ເວົ້າ ວ່າ, ມັນ, ລາວ, ເພິນ່, ເຂົາ ເຈົ້າ.   ຖ້າ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ໃຫ້ ປ່ຽນ ຄໍາ ສັ ພ ນາມ ເປັນ ຄໍາ ນາມ.   ຍົກ ຕົວຢ່າງ; "ເພິ່ນ"  

     ປ່ຽນເປັນ "ເປໂຕ,"  "ຜູ້ຍິງ" ປ່ຽນເປັນ "ນາງເອວາ"  ແລະອ່ືນໆ ຄ້າຍໆ ກັນນ້ີ. 

       

3. ຄິດ ເຖງິ ຊວ່ງເວ ລາ ເກີດ ຂຶນ້ ຂອງ ເຣືອ່ງ. ( "ຊ່ວງເວ ລາ ເກີດ ຂ້ຶນ ຂອງເຣື່ອງ" ແລະ  ຕ່ໍ ໄປກໍ ແມ່ນ "ຊີ ວິດຊີວາ ຂອງເຣື່ອງ"  

    ຊ່ຶງເປັນໃຈ ກາງ ອັນ ສໍາ ຄັນ ເພື່ອ ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ໃນ ເຣື່ອງ ແລະ ສາ ມາດ ທີ ່ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໄດ້ ດີ. 

 

 ກ. ພວກ ເຮົາ ສາ ມາດ ອ່ານ ເຣື່ອງ ໃນ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີຈົບ ໄວ ກວ່າ ເວ ລາ ຂອງ ເຣື່ອງ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນ ຢ່າງ ແທ້ ຈິງ ດັ່ງນ້ັນ ເພື່ອ  

ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ເຣື່ອງ ດີ ຈົ່ງ ອ່ານ ເຣື່ອງນັ້ນ ຊ້າໆ.  ຈ່ື ເຣື່ອງ "ຫນົ ທາງ" ໄດ້ ບໍ່?  ບັນ ດາ ຜູ້ ທີ ່ຍ່າງ ໄປຕາມ ທາງ ຊ້າໆກໍ ໄດ້ ພົບ ຂຸມ  

ຊັບ(ຂອງ ຂວັນ ທີ ່ເຊື່ອງ ໄວ້). 
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 ຂ. ໃຫ້ ວາດ ພາບ ໃນ ໃຈ ແຕ ່ລະ ຕອນ ຂອງ ເຣື່ອງ   ໃຫ ້ຂ້ໍ ມູນ ຕ່າງໆ ໃນ ເຣື່ອງ ຊ່ອຍ ທ່ານ ກ້າວ ເຂົ້າ ໄປ ສູ່ເຣື່ອງນັ້ນ. 

ພ ິຈາ ຣະ ນາ ຢ່າງ ຖ້ວນ ຖ່ີ ວ່າ ເຣື່ອງນັ້ນ ເປີດ ເຜີຍ ໃຫ້ ເຫັນ ແຕ ່ລະ ບຸກ ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ      ເຂົາ ເຈົ້າກໍາ ລັງຄິດ ແລະ ມ ີຄວາມ ຮູ້ ສຶກ 

 ຢ່າງ ໃດ. 

 

 ຄ. ຈ່ົງ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ເຖິງ ແມ່ນ ເຣື່ອງ ໃນ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີໄດ້ ເກີດ ຂ້ຶນ ຫລາຍ ພັນ ປີ ຜ່ານ ມາ ແລ້ວ  ຄົນ ທີ ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນໆ 

ມ ີຊີ ວິດ ຢູ່ ໃນ ສະ ພາບ ການນ້ັນ  ຢູ່ໃນສມັຍນ້ັນ  ເຖິງ ແມ່ນ ເຮົາ ຈະ ຄຸ້ນ ເຄີຍ ກັບ ເຣື່ອງ ທີ່ເຮົາ ກໍາ ລັງ ຮຽນ ແລະ ຈົດ ບັນ ທຶກ ໄວ້ 

ກໍ ຕາມ ບໍ ່ມ ີບຸກ ຄົນ ໃດ ໃນ ເຣື່ອງ ມ ີຊີ ວິດ ຢູ່ ກ່ອນ ທີ ່ເຣື່ອງນັ້ນ ຈະ ເກີດຂ້ຶນ. ດ່ັງ ນ້ັນ ຈ່ົງ ເດີນ ໄປ ຕາມ ເຫດ ການນ້ັນ ຊ້າໆ ດ້ວຍ  

ຄວາມ ຄິດ  ໄຕ່ຕອງ ເໝືອນ ກັບ ບຸກ ຄົນ ທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ທີ່ມ ີປະ ສົບ ການ ກັບ ເຫດການ ເຫລົ່າ ນ້ັນ.  

 

4. ຊ ີວດິຊວີາ ຂອງ ເຣື່ອງ.   ຈ່ົງ ສັງ ເກດ ເບິ່ງ ແຕ ່ລະ ບຸກ ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຮັດ ຫ ຍັງແລະ ເວົ້າ ຫ ຍັງ  ເຂົາ ເຈົ້າເຮັດຕ່ໍ 

 ກັນ ແລະ ກັນ ແນວ ໃດ ແດ ່ໃນ ເຣື່ອງ.  ຖ້າ ເຮົາ ຫາກ "ຟັງ" ຢ່າງ ຕ້ັງ ໃຈ ການ ກະ ທໍາ ແລະ ຄໍາ ເວົ້າ ຂອງ ຄົນ   ໃນ ເຣື່ອງ ຈະ ບອກ 

 ໃຫ້ ເຮົາ ຮູ ້ເຖິງ ຈິດ ວິນ ຍານ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.  ຈ່ົງ ສັງ ເກດ ຢ່າງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ຕ ລອດ ເຣື່ອງ  ຜູ້ທີ ່ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຈະ ສາ ມາດ ເຂົ້າ ໃຈ  ໃນ 

ເຣື່ອງ ເປັນ ຢ່າງ ດີ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ສາ ມາດ ເລົ່າ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກ ຕ້ອງ ດ້ວຍ ການສະ ແດງ  ອອກແລະ ການອອກ ທ່າ ທາງ . 

 

ຈ່ົງເຕືອນຕົນເອງສເມວີ່າ ຄົນທັງຫລາຍທີ່ເຮົາໄດ້ອ່ານພົບຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ  ເຖິງຈະເປັນຜູ້ນໍາ ຫລືຜູ້ປະກາດພຣະທັມ 

ຂອງພຣະເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍເປັນພຽງມະນຸດ.  ເຖງິແມ່ນຫລາຍຄົນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະສະແດງຄວາມເຊື່ອຖ້າມກາງ 

ສະຖານະການທີ່ຍາກລໍາບາກ ໃນທຸກໆ ກໍຣະນີແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈ.  

 

5. ເວົາ້ ຕາມ ຄວາມ ເວົາ້ ໃນ ເຣືອ່ງ ຂອງ ທາ່ນ.  (ສອນ ຄວາມ) ຖ້າ ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງໄດ້ ເວົ້າດ້ວຍ ອາ ລົມ ທີ ່ເຫັນ ໄດ້ເດັ່ນ ຊັດ ກ ໍ

 ໃຫ້ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃຊ້ ອາ ລົມ ແບບດຽວກັນນ້ັນ.   ຈ່ົງ ເບິ່ງ  ຄວາມ ໃຈ ຮ້າຍ, ຄວາ ມ ໂສກ ເສົ້າ, ຄວາມ ຢ້ານ,  ຄວາມເສັຽ ໃຈ 

ແລະ ອ່ືນໆ.  ຈ່ົງ ເລົ່າ ແບບ ລະ ຄອນ ເທົ່າ ທີ ່ຈະ ເຮັດ ໄດ້ ໃນ ຂະ ນະ ທີ ່ທ່ານ ໃຊ້ ຄໍາ ເວົ້າ ຂອງ ບຸກ ຄົນ ທີ ່ຢູ່ໃນ ເຣື່ອງ.   ຖ້າບ່ໍ ເຫັນ  

ອາ ການ ຂອງ ອາ ລົມ ໃດໆ ທ່ານ ກໍ ສາ ມາດ ເວົ້າ ໄດ້ ຕາ ມ ທີ ່ທ່ານ ຄິດ ວ່າ ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ໄດ້ ເວົ້າໃນລັກ ສະ ນະ ນ້ັນ.   ແຕ ່ທ່ານ 

 ຈະ ຕ້ອງ ແນ ່ໃນ ໃຈວ່າ   ໃຫ້  "ຄວາມ ຄິດ" ຂອງ ທ່ານ ຢູ່ ພາຍ ໃນ ເຣື່ອງ.   ການ ສະ ແດງ ອາ ລົ ມ ຕາມ ຄໍາ ເວົ້າ ຂອງ ບຸກ ຄົນ ໃນ  

ເຣື່ອງ(ສອນ ຄວາມ) ຈະ ໃຫ້ ທ່ານ ມ ີໂອ ກາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເຣື່ອງ ທີ ່ທ່ານເລົ່າ ນ້ັນມ ີຊີ ວິດ ຊີ ວາ.   

 

    ຖາ້ ທ່ານ ຫາກບໍ ່ແນ ່ໃຈ ວາ່ ຄນົ ໃນ ເຣືອ່ງ ມ ີອາ ລມົ ມ ີຄວາມ ຮູ ້ສກຶ ແນວ ໃດ    ທາ່ນ ຢາ່ ເວົາ້ ຕາມ ທີ ່ທາ່ນ ຄິດ ວາ່ອາ ລມົ 

 ຂອງ ຄົນ ໃນ ເຣືອ່ງ ຕອ້ງ ເປນັ ແນວນັນ້ ເພາະ ຈະ ເປນັ ການ ເພີມ້ ເຕມີ ໃສ ່ໃນ ເຣືອ່ງ ຊຶງ່ ພ ຣະ ເຈົາ້ ຊົງເຕອືນ ພວກ ເຮາົ ບໍ ່ໃຫ ້

 ເຮດັ. 

 

   "ທຸກໆ ສ່ິງ ທີ ່ຂ້າ ພ ະ ເຈ້ົາ ບັ ນ ຊາ ທ່ານໄວ ້ ຈ່ົງ ລະ ວັງ ທີ ່ຈະ ກະທໍາຕາມ ທ່ານ ຢ່າ ເພີ້ມ ເຕີມ ຫລື ຕັດ ຖ້ອຍ ຄໍາ ໃດໆ  ອອກ ໄປ  

ຈາກ ທີ ່ຂ້າ ພະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ບັນ ຊາ ໄວ້" (ພ ຣະ ບັນ ຍັດ ສອງ 12:32) 

 

   "ພ ຣະ ຄໍາທຸກ ຄໍາ ຂອງ ພ ຣະ ຜູ້ ເປ  ັນ ເຈ້ົາ ນ້ັນ ພ ິສູດ ເຫັນ ຈິງ ແລ້ວ    ພ ຣະ ອົງ ຊົງ ເປັນ ໂລ້ແກ່ ບັນ ດາ ຜູ້ລ້ີ ພັຍ ຢູ່ ໃນ ພ ຣະ ອົງ.  

ຢ່າ ເພີ້ມ ຫຍັງ ເຂົ້າ ກັບ ພ ຣະ ຄໍາ ຂອງ ພ ຣະ ອົງ   ເກງວ່າ ພ ຣະ ອົງ ຈະ ຊົງ ຕໍາ ໜິເຈ້ົາ ແລະ ເຂົາ ຈະ  ເຫນັ ວ່າ ເຈ້ົາ ເປັນ ຄົນ ມ ຸສາ"   
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(ສຸ ພາ ສິດ 30:5-6) 

 

6. ສະ ແດງ  ທ່າ ທ ີຂອງ ເຣ ື ່ອງ. ໃນ ຂ ນະ ທີ ່ທ່ານ ຝຶກ ຊ້ອມ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ສຽງ ຂອງ ທ່ານ ຈະ ຕ້ອງ ເປັນ ໄປ ຕາມອາ ລົມ ແລະ 

 ຄວາມ ຮູ້ ສຶກ ທີ ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ. 

 

 ກ. ເມື່ອ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເລ້ີມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຄ້ັງ ທໍາ ອິດ ບາງ ເທື່ອ ການ ໃຊ້ ຄວາມ ພ ຍາ ຍາມ ທີ ່ຈະ ເລົ່າແບບ ລະ ຄອນ  ຜູ້ 

 ເລົ່າ ເຣື່ອງກ ໍເລີ້ມ ຕ້ົນ ເລົ່າ ດ້ວຍ ສຽງ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັນ້    ແລະ ໃຊ້ ສຽງ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັ້ນ ໄປ ຈົນ ຕ ລອດ ເຣື່ອງ  ການ ໃຊ້ ສຽງ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັ້ນ ດົນ  

ເກີນ ໄປຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ເບື່ອ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ຂາດ ຄວາມ ສົນ ໃຈ.  ຕາມຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ, ເຣືອ່ງ ທີ ່ເລົ່າ ຈະ ບ່ໍ ຖືກ ຕ້ອງ ຖ້າ  

ຫາກ ໃຊ້ ສຽງ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັ້ນ ຕ ລອດ ເຣື່ອງ. 

 

 ຂ. ແທ ້ຈິງ ແລ້ວ,  ບາງ ຕອນ ຂອງ ເຣື່ອງ ຈະ ມ ີຄວາມ ໂສກ ເສົ້າ, ມ ີຄວາມ ຢ້ານ ກົວ, ມ ີຄວາມ ສົງ ສານ, ມ ີຄວາມ 

ເສັຽ ໃຈ ຫລ ືມີອາ ລົມ ອ່ືນໆ ຊຶ່ງ  ຖ້າ ໃຊ້ແຕ່ສຽງ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັ້ນ ຢ່າງ ດຽວ ກໍ ຈະ ບ່ໍ ສອ ດ ຄ່ອງ ເລີຍ. ປ່ຽນ ສຽງ ຂອງທ່ານສະ ແດງ ທ່າ 

 ທ ີຂອງ ເຣື່ອງ ດ້ວຍກ ານ ຍົກ ສຽງ ຂ້ຶນ ແລະ ອ່ອນ ສຽງ ລົງ ໃຊ້ ສຽງ ທີ ່ແຜ່ວ ເບົາ ແຕ ່ໃຫ້ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຍິນ.  ເນັ້ນ ໜັກ ບາງ ຕອນ ຂອງ  

ເຣື່ອງ ດ້ວຍຄໍາ ເວົ້າ ຊ້າໆ  ຫລື ເວົ້າ ຢ່າງ ໄວ ເພື່ອ ສະ ແດງ ເຖິງ ການເຄື່ອນ ໄຫວ ທີ ່ວ່ອງ ໄວ.   ປັບ ຣະ ດັບ ສຽງ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັ້ນຂອງ  

ທ່ານໃຫ້ ສອ ດ ຄ່ອງ ກັບເຣື່ອງ.    ອາ ລົມ ຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງ ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ຈາກ ນ້ໍາ ໜັກ ຂອງ ສຽງ  ແລະ ການ ສະ ແດງ ທ່າ ທ ີຈາກ 

 ສຽງ ຂອງ ທ່ານ. 

 

 ຄ. ເມື່ອ ຄົນ ໂອ້ ລົມ ສົນ ທະ ນາ ກັນ ບ່ໍ ວ່າ ພາ ສາ ໃດ ກໍ ຕາມ   ຈະ ເປັນ ສຽງ(ເວົ້າ)ບ່ໍ ແມ່ນ ເປັນ ຖ້ອຍ ຄໍາ(ຂຽນ)   ຈະ 

 ເປັນ ສຽງ ເວົ້າ ຕາມ ທັມ ມະຊາດ.   ສ່ວນ ຫລາຍ ໃນວັ ທ ນະ ທັມ ຕ່າງໆ ການ ເໜັງ ຕີງ ຂອງ ລ້ີນ ຈະ ສະແດງອ ອ ກ ເຖິງ ອາ ລົມ.  

ສຽງ ເຫລົ່າ ນ້ີ ຈະ ເປັນ ເອກ ລັກ ຕ່ໍ ທຸກ ພາ ສາ ແລະ ທຸກວັ ທ ນະ ທັມ. 

 

     ບາງ ເທື່ອ ທ່າ ທ ີກໍ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມ ເມື່ອຍ ຫລ ືການ ຫາຍ ໃຈ ອອກ ແຮງໆ ໝາຍ ເຖິງ ຄວາມ ບ່ໍ ພໍໃຈ, ການ  

ຫາຍ ໃຈ ເຂົ້າ ຢ່າງໄວກ ໍຊ້ີ ໃຫ້ ເຫນັ ເຖິງ ຄວາມ ປ ລາດ ໃຈ ຫລື ຢ້ານ ກົວ.   ສຽງຫວົຫລ ືສຽງ ທີ່ຜິດ ປົກ ກະ ຕິ ຊ້ີ ບອກ ເຖິງ ອາ ລົມ.  

ສຽງ ຈາກ ການ ປາກ ເວົ້າ ທັງ ໝົດ ເຫລົ່າ ນ້ັນ ມ ີຢູ່ ແລ້ວ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ເຫັນການ ໃຊ້ ສຽງ ເຫລົ່າ ນ້ັນຈາກ ຄົນ ທີ ່ຢູ່ ອ້ອມ ຮອບ ເຮົາ 

 ຕ້ັງ ແຕ ່ນ້ອຍ ຈົນ ໃຫຍ່.  ເພີ້ມ ຄວາມ ຊໍາ ນານ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີໃຫ້ ເປັນ ທັມ ຊາດ  ແລະ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ສົນ ໃຈ 

 ດ້ວຍກ ານ ຟັງ ສຽງ ຈາກວັ ທ ນະ ທັມ ຕ່າງໆ ໃນ ຂະ ນະ ທີ ່ທ່ານ ໂອ້ ລົມ ກັບ ຄົນ ອ່ືນ. ເມື່ອ ທ່ານ ສັງ ເກດເຫັນ ສຽງ  ແປກໃໝ່ ຈ່ົງ 

 ຈ່ື ຈໍາ ໄວ້ ໃນ ໃຈ ເພື່ອ ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ໃຊ້ ສຽງ ເຫລົາ່ ນ້ັນ ເມື່ອ ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອ  ງ ໃນພ ຣະ ຄັມ ພ ີ

 

 ງ. ແມ່ນ  ແຕ ່ການ ໂຈະຫລື ການ ລັງ ເລຣະ ຫວ່າງຄໍາ ເວົ້າ ສາ ມາດ ເພີ້ມ ການ ເລົ່າ ແບບ ລະ ຄອນ ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ

ຄວາມ ສົນ ໃຈ ໃນ ການ ຟັງ ໃນ  ເຣື່ອງທີ ່ເລົ່າ .  ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ, ໃນ ເຣື່ອງ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ໂຜດຄົນ ຂ້ີ ທູດ ຄົນ ນ່ຶງ ຜູ ້ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເວົ້າ ວ່າ, 

"ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຊົງ ຢຽດ ພ ຣະ ຫັດ ອອກ ໄປ ຖືກ ຕ້ອງຄົນ ຂ້ີ ທູດ"  ຖ້າ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເວົ້າ ຖ້ອຍ ຄໍາ ເຫລົ່າ ນ້ີ ໂດຍບ່ໍ ມ ີການ ລ່ັງ ເລຫລື  

ຊ້າ ລົງ, ລາວ ກໍຈະ ເສັຽ ໂອ ກາດ ອັນ ສໍາ ຄັນ ນ້ີ. 

 

     ການ ທີ ່ພຣະ ເຢຊູ ຖືກຕ້ອງ ຕົວ ຄົນຂ້ີທ ູດ ເຫັນ ວ່າ ເປັນ ສ່ິງທີ ່ອັສຈັນ;  ຊ່ຶງ ສະ ແດງ ເຖິງ ຄວາມ ເມດ ຕາ ສົງສານ. 

ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຕ້ອງ ເວົ້າຖ້ອຍຄໍາ ເຫລົ່າ ນ້ີ ຊ້າໆ ດ້ວຍ ຄວາມ ລ່ັງ ເລຣະຫວ່າງ ການ ຢຽດ ມ ືຂອງ ຜູ້ ເລົາ່ ເຣື່ອງ ໄປ ຫາ ຄົນ ຂ້ີທູດ.  
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ຊ່ວງ ເວລາ ອັນ ປະ ທັບ ໃຈ ຣະ ຫວ່າງ ອົງ ພຣະ ເຢຊູ ກັບ ຄົນ ຂ້ີທູດເຮົາສາມາດ  ໄດ້ເຫັນ   ໄດ້ຍິນ  ແລະ ໄດ້ ຮູ້ສຶກ   ເມື່ອ ຜູ້ ເລົ່າ 

 ເຣື່ອງ ເວົ້າ ຊ້າ ໆ ລົງ ແລະ  ເວົ້າສຽງ  ແບບ ອັສຈັນ, "ອົງ... ພຣະ... ເຢ...ຊູ     ຊົງ ...ຢຽດ... ພຣະ...ຫັດ   ໄປ... ຖືກ...ຕ້ອງ... 

ຄົນ... ຂ້ີ...ທູດ."    

 

ຈ.  ຊອກ ຫາຊ່ວງ ເວລາ ທີ ່ເປັນ ລະຄອນ ພາຍ ໃນ ເຣື່ອງ,     ເມື່ອ ພຍາດ ຫາຍ ດີ ຫລ ືມ ີບາງ ສ່ິງ ທີ ່ແປກໆ ເກີດ ຂ້ຶນ 

ຫລື ຄໍາ ເວົ້າທີ ່ແຂງ ຊ່ຶງ ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ໄດ້ ເວົ້າ,     ຈ່ົງ ພິຈາຣະນາ ການ ເວົ້າ ແບບ ລ່ັງ ເລ  ຫລື ໂຈະໜ້ອຍ ນ່ຶງ ໃນ ການ ເວົ້າ. 

ການ ກະທໍາ ແບບ ນ້ີ ທ່ານ ກໍ ໄດ້  ໃຊ້ ເວລາ ໃນ ການເລົ່າ ແບບ ລະຄອນ  ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ເຫັນ  ໄດ້ ເຂົ້າ ໃຈ  ແລະ ມີຄວາມ ຮູ້ສຶກ ວ່າ 

ເປັນ ເຣື່ອງຈິງມີຊີວິດຊີວາ. 

 

ສ.    ໃນ ຫລາຍໆ ເຣື່ອງ    ການ ເລ່ົາ ຈະ ເປັນສຽງ ທັມມະ ດາຕາມ ທີ ່ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ເປັນຜູ້ ເວົ້າ     ໃນພາກ ຕອນ  

ເຫລ່ົານ້ັນ ເຮົາກ ໍສາມາດ ທີ ່ຈະ ເລົ່າ  ເປັນ ສຽງ ທັມມະ ດາ ໄດ້. 

 

ຊ.  ແຕ ່ຢ່າງ ໃດ ກໍ ຕາມ ບາງ ຄ້ັງ ແມ່ນ ແຕ ່ການໃຊ້ ສຽງ ແບບ ທັມ ມະດາ ກໍ ສາມາດ ສ້າງ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ໃຫ້  ແກ່ເຣື່ອງ 

 ໄດ້.  ການ ເລ  ົ ່າ ເຣື່ອງ ແບບ ທັມ ທະດາ ກໍ ສາມາດ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ການ ປ່ຽນ ສະຖານ ທີ ່ຫລື ສ້າງ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ອັນ ອັສຈັນ ຕ່ໍ ເຣື່ອງ 

ທີ ່ເລົ່າ ໄດ້.  ຖ້ອຍ ຄໍາ ເຫລົ່າ ນ້ີ   ໄດ້ ເວົ້າດ້ວຍ ຄວາມ ຮູ້ ສຶກອັນ ໜັກ ແໜ້ນ ຢ່າງໜ້າ ສົນ ໃຈ   ເໝືອນ ກັບ ວ່າ ຜູ້ ທີ່ເລ່ົາ ເຣື່ອງ ໄດ້ 

   ແບ່ງປັນຄວາມ ເລິກ ລັບ,  ແລະຂ້ໍ ມູນ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັ້ນກັບບັນດາ ຜູ້ ຟັງ,  ດ່ັງນັ້ນຖ້ອຍ ຄໍານ້ັນຈ່ຶງ  ເວົ້າ ເປນັສຽງຊື່ມ ທີ ່ດັງ  ໃນ ລັກ 

ສະນະ  ນ້ັນ.  

 

    ການ ເວົ້າ ແບບນ້ີ  ໄດ້ ຊ້ີ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ  ໄດ້ ຟັງຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ ່ໜ້າ ສົນ ໃຈ  ແມ່ນ ແຕ ່ຄໍາ ເວົ້າທັມມະ ດາ  ເຊັ່ນ " ໃນເວ 

ລາ ນ້ັນ"  ຫລື " ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນນ້ັນ" ຫລື "ຫລັງ ຈາກ ເຂົາ ເຈົ້າມາ ຮອດ ແລວ້"    ສາມາ ດທີ ່ຈະ ເວົ້າ  ເພື່ອ ສ້າງຄວາມ ສົນ  

ໃຈ ໄດ້. ທ່ານ ສາມາດ  ເວົ້າ ແບບ ລ່ັງ ເລ ແລະ ໃຊ້ ນ້ໍາ ໜັກ ຂອງ ສຽງ ພ້ອມ ທັງ ການ ອອກທ່າ ທາງ ໄປ ນໍາ ຊ  ຶ ່ງຈະ ເປັນ ການ ສ້າງ 

 ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຢ່າງ ໃດ ຢ່າງ ນ່ຶງແກ່ຜູ້ຟັງ. 

 

7. ອອກທາ່ ທາງ,  ສະ ແດງ ອອກ ໃນ ເຣືອ່ງ.  ການ ອອກ ທ່າ ທາງ ທີ ່ຖືກຕ້ອງ ກັບ ເຣື່ອງສາມາດ ສະ ແດງ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມ 

    ຢ້ານ, ຄວາມ ໂລບ, ການ ກ້າວ ກ່າຍ, ການ ຫລົບໜີ,  ຄວາມ ປລາດ ໃຈ,  ຄວາມ ກ້າຫານ,  ມ ີປັນ ຍາ,  ຄວາມ ກົດ ດັນ 

     ແລະອາລົມ ອ່ືນໆ.    ອາລົມ ສາມາດ ສະ ແດງ ອອກ ດ້ວຍ ການ ອອກທ່າ ທາງພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ.    ຈາກ ບ່ອນ ທີ ່ທ່ານ ຢືນ ,  

    ທ່ານ ເບິ່ງ, ທ່ານ ອອກທ່າ ທາງ, ທ່ານ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ້ ເຫັນ ບ່ອນ ທີ່ຄົນ ຢູ່,   ກຸ່ມ ຄົນ ທີ່ຢູ່    ແລະ ສະຖານ ທີ່ ທີ ່ທ່ານ ເວົ້າ 

     ເຖິງ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງຂອງ ທ່ານ. 

 

    ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ເວົ້າຕາມ ຄໍາ ເວົ້າຂອງ ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ທ່ານ ອວ່າຍ ໄປ ທາງ ຂ້າງ ໜ້ອຍ ນ່ຶງ ຫລຽວ ໄປໃຫ້ ຖືກທາງບ່ອນທີ ່

    ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ຢູ່ນ້ັນ, ລາວ ຫລຽວ ໄປ ທາງ ໃດ,  ຫລື ລາວ ກໍາ ລັງ ເຮັດ ຫ ຍັງ.  ຍົກ ຕົວ ຢ່າງ ເຊັ່ນ; ຄົນ ທີ ່ໄດ້ ຮັບ ການ ປ່ິນ ປົວ 

     ອາດຈະ ຢູ່ ໃນ ທ່າ ທ ີທີ ່ປ ລາດ ໃຈ ແລະ ຫ ຍັບ ຍ້າຍ ຮ່າງ ກາຍ ທີ ່ຖືກ ປ່ິນ ປົວ ຢ່າງ ຊ້າໆ  ຫລ ືລາວ ອາດ ຈະ ຕ່ືນ ເຕັ້ນ ກະ ໂດດ 

    ເຕັ້ນ ດ້ວຍຄວາມ ຊົມ ຊ່ືນ ຍິນ ດີ.    ການ ເວົ້າ  ຊ້າໆ  ແບບ ລ່ັງ ເລ ປະ ກອບ ກັບ ການອອກທ່າ ທາງໄປ ນໍາ   ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ການ 

    ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເໝືອນກັບ ລະ ຄອນ ຫລາຍ ຂ້ຶນ. 
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    ຄາໍ ເຕອືນ.  ຖ້າ  ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ບອກ ທ່ານ ວ່າ "ເຈົ້າ ເລົ່າ ໄດ້ ດີ ຫລາຍ"    ຫລື "ຂ້ອຍ ມັກການ ອອກ ທ່າ ທາງ ຂອງ ເຈົ້າ"  

    ໃຫ້ ທ່ານ ຄຶດ ເຖິງ ຕອນ ທີ ່ທ່ານເລົ່າ ເຣື່ອງ  ຄວາມ ໂດດ ເດັ່ນ ບ່ໍ ໄດ້ ຢູ່ ທີ ່ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ແຕ ່ຢູ່ ທີ່ພ ຣະ ຄໍາ ຂອງ ພ ຣະ ເຈົ້າ. ການ  

     ອອກ ທ່າ ທາງ ເກີນ ຂອບ ເຂດ ຈະເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ບ່ໍ ໄດ້ ຕ້ັງ ໃຈ ຟັງພ ຣະ ຄໍາ ທີ ່ທ່ານ ເລົ່າ  ແຕ່ຜູ້ ຟັງ ຈະ ເບິ່ງທ່າ ທາງ ຂອງ ທ່ານ 

     ຫຼາຍກວ່າ ຟັງ.  ທາງ ທີ ່ດີ ທີ ່ສຸດ ແມ່ນ ອອກ ທ່າ ທາງ ໃຫ້ ເໝາະ ສົມ ກັບ ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ ່ທ່ານ ເລົ່າ.  ທ່ານ ຢາກຈະ ໄດ້ ຍິນ ຜູ້ ຟັງ 

     ເວົ້າ ວ່າ,  "ເຣື່ອງນີ ້ປະ ທັບ ໃຈ ຂ້ອຍ ຫລາຍ"    ຫລື ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເວົ້າວ່າ    "ເໝືອນ ກັບ ວ່າ ຂ້ອຍ ເປັນ ບຸກ ຄົນນ່ຶງ ທີ່ຢູ່ ໃນ 

     ເຣື່ອງນີ.້" 

 

8. ຈະ ຢືນ ຫລ ືນັງ່ ໃນ ການ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ?   ໃນ ຫລາຍໆ ວ ັທ ນະ ທັມ ແລະ ຫລາຍໆ ສະ ພາບ ການ  ເປັນ ການ ເໝາະສົມ ທີ ່ຜູ້ 

     ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຄວນ ນ່ັງ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ກັບ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ຫລາຍກວ່າ ການ ຢືນ.    ແຕ ່ພວກເຮົາ ຂໍ ແນ ະ ນໍ າ ໃຫ້ ທ່ານ ຝຶກການ ເລົ່າ  

    ເຣື່ອງ ດ້ວຍການ ຢືນ.   ເພື່ອ ທ່ານ ຈະ ສາ ມາດ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ດ້ວຍ ການ ອອກ ທ່າ ທາງ ໄດ້ ເຕັມ ທີ ່    ພ້ອມ ທັງການ ວາງ ທ່າ. 

    ຫລັງ ຈາກນ້ັນ ເມື່ອ ທ່ານ ມ ີໂອ ກາດ ໄດ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຖ້າມ ກາງ ກຸ່ມ ໃຫ ຍ່ ຫລື ໃນ ເຫດ ການ ອ່ືນໆເມື່ອ ເຫັນ ວ່າ ການ ຢືນ ເລົ່າ 

     ເປັນ ການ ດີ ທີ ່ສຸດ ທ່ານ ກໍ ຈະ ສາ ມາດ ອອກ ທ່າ ທາງ ໄດ້ ຫລາຍ ຂ້ຶນ. 

 

    ພວກເຮົາ ຢາກ ໃຫ້ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ເຂົ້າ ໃຈ ແລະ ຈ່ື ຈໍາ  ໄດ້ ໃນເຣື່ອງ ທີ ່ເຮົາ ເລົ່າ .  ບ່ໍ ພຽງ ແຕ ່ອອກ ທ່າ ທາງ ແລະ ການ ສະ ແດງ 

    ທີເ່ຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ມ ີຄວາມ ສົນ ໃຈ ໃນ ເຣື່ອງ     ແຕ ່ມັນ ຍັງ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ສ າ ມາດ ເຂົາ້ ໃຈ ແລະ ຈ່ື ເຣື່ອງ ໄດ້ ດີ ອີກ ນໍາ.   ແນ ່

    ນອນ, ເມື່ອນ່ັງ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເປນັ ທາງ ເລືອກ ທີ ່ດີ ຄ ືການ ນ່ັງ ເລົ່າ   ແຕ ່ເຖິງ ແມ່ນ ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ດ້ວຍ ການນ່ັງ ຕ ລອດ ເວ 

     ລາ ທ່ານ ກໍ ຍັງ ສາ ມາດ ອອກ ທ່າງ ທາງ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ມານ້ັນ. 

 

9. ເລີມ້ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ.  ເມື່ອ ທ່ານ ເລ້ີມ ຕ້ົນ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ທ່ານ ຕ້ອງ ເວົາ້ ວ່າ, "ນ້ີ ແມ່ນ ເຣື່ອງ ທີ ່ຂ້າ ພະ ເຈ້ົາ ຈະ ເລົ່າ" ຫລື  "ນ້ີ ແມ່ນ 

     ເຣື່ອງ ຈາກ ພ ຣະ ຄັມ ພ"ີ   ເມືອ່ ທ່ານ ເລີ້ມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຈ່ົງ ເປີດ ພ ຣະ ຄັ ມ ພ ີຖື ໄວ ້ແລະ ຫລຽວ ເບິ່ງ ພ ຣະ ຄັມພ ີເໝືອນ ກັບ ວ່າ 

     ທ່ານ ໄດ້ ອ່ານ ການ ກະ ທໍາ ເຊັ່ນ ນ້ີ ກໍ ເພື່ອ ສະ ແດງ ໃຫ້ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ເຫັນ ວ່າ ເຣື່ອງ ທີ ່ທ່ານ ຈະ ເລົ່າ ມາຈາກ ພ ຣະ ຄັມ ພ.ີ ຖ້າ  

    ເຣື່ອງ ທີ ່ທ່ານ ຈະ ເລົ່າ ມີຄໍາ ນ  ໍາ ຫລື ອາ ລັມ ພະ ບົດ  ໃຫ້ ທ່ານ ປິດ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີໄວ ້ໃນ ຂະ ນະທີ ່ທ່ານ ອາ ລັມ ພະ ບົດ ຫລື ເລົ່າ 

     ຄໍາ ນໍາ   ສາຍ ເຫດ ທີ ່ປິດ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີ ໄວ້ກ ໍເພາະ ວ່າ ອາ ລັມ ພະ ບົດ  ຫລື ຄໍາ ນໍາ ພຽງ ແຕ ່ເປັນ ຖ້ອຍ ຄໍາສ້ັນໆ ກ່ອນ ຈະ ເລົ່າ 

     ເຣື່ອງ  ບໍ ່ແມ່ນ ເຣື່ອງ ທີ ່ຈະ ເລົ່າຈາກ ພ ຣະ ຄັ ມ ພ ີເທື່ອ. 

 

    ບາງ ເຣື່ອງ ທີ ່ທ່ານ ເລົ່າ  ທ່ານ ອາດ ຈະ ຕ້ອງ ການ ໃຊ້ ມ ືທງັ ສອງ ຂ້າງ ອອກ ທ່າ ທາງ   ດັ່ງ ນ້ັນ  ໃນ ຂະ ນະ ທີ ່ເລີ້ມ ເລົ່າເຣື່ອງ 

    ທ່ານ ສາມ າດ ຄ່ອຍໆ ວາງພ ຣະ ຄັມ ພ ີໄວ້ ເທ ິງ ໂຕະ ຫລືໃນ ບ່ອນ ທີ ່ເໝາະ ສົມ ໃກ້ໆ ກັບ ຕົວ ທ່ານ  ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານກໍາ 

    ລັງວາງ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີນ້ັນທ່ານບໍ່ ຕ້ອງ ຢຸດ ເວົ້າ ດັ່ງ ນ້ັນ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ຈະ ຮູ້ ວ່າ ທ່ານ ໄດ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ທີ ່ມາ ຈາກ ພ ຣະຄັ ມ ພີ ເມື່ອ 

    ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເກືອບ ຈະ ຈົບ   ໃຫ້ ທ່ານ ເອົາ ປ້ຶມ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີຂ້ຶນ ມາ ຖື ໄວ ້ອີກ.  

 

    ຖ້າ ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃນ ຂົງ ເຂດ ທີ ່ມ ີການ ຕ່ໍ ຕ້ານ ມີການ ຂ່ົມ ເຫງ ຄ ຣ ິສ ຕຽນ ທ່ານບ່ໍ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ຖື ພ ຣະ ຄັມ ພ ີຫລືບ່ໍ ຕ້ອງ 

    ບອກວ່າ ເປັນ ເຣື່ອງ ທີ ່ໄດ້ ມາ ຈາກ ພ ຣະ ຄັມ ພ.ີ  ໃນ ກໍ ຣະ ນີນ້ີ ທ່ານ ກໍ ພຽງ ແຕ ່ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຮັບການ ຊົງ ນໍາ ຈາກ 

     ພ ຣະ ວິນ ຍານ ບໍ ຣ ິສຸດ ເມື່ອ ເວ ລາ ແລກ ປ່ຽນ ຄວາ ມ ຄິດ ເຫັນ ຫລັງ ຈາກນ້ັນ. 

 

10. ແນມ ເບິງ່ ທກຸໆຄົນ ບາງ ຄັງ້ ຄາວ. ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ພວກ ເຮົາ ສອນ ນັກ ຮຽນ ໃຫ້ ແນມ ເບິ່ງ ທຸກໆ ຄົນໃນ ຂະ ນະ 
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     ທີ ່ເລົ່າ ເຣື່ອງ.  ສ່ິງ ນ່ຶງ ທີ ່ໜ້າ ສົນ ໃຈ,  ໃນ ການ ຝຶກ ອົ ບ ຮົມ ຄ້ັງ ນ່ຶງ  ຜູ້ ຮຽນເລົ່າ ເຣື່ອງໃຫມ່ ໄດ້ ແນມ ເບິ່ງຄ ຣ ູຕ ລອດ ເວ ລາ  

    ຕ່ໍ ມາ ຈ່ຶງ ຮູ ້ຈັກ ສາຍ ເຫດນ້ັນ.  ກ່ອນ ທີ ່ຈະ ແກ ້ໄຂ ການ ກະ ທໍາ ຂອງ ລາວ  ຄ ຣ ູໄດ້ ຖາມ ຄົນ ນ້ັນວ່າ  ເປັນ ເພາະ ວ ັທ ນະ ທັມ 

     ຫລື ບ່ໍ    ທີ ່ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຕ້ອງ ການ ໃຫ້ກຽດ ຄົນ ທີ ່ແກ່ກວ່າ  ຫລື ຜູ້ ທີ ່ສໍາ ຄັນ ກວ່າ ໃນ ກຸ່ມ ຜູ ້ຊາຍຄົນ ນ້ັນ ຕອບ ວ່າ     "ແມ່ນ 

    ແລ້ວ." 

 

    ໂອ, ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັບ ວ ັທ ນະ ທັມ ອີກ ແລ້ວ.  ການ ອອກ ແບບ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ແມ່ນ ໃຫ້ ດຶງເອົາ 

     ຄວາມ ສົນ ໃຈ ທຸກໆ ຄົນ ແລະ ໜູນ ໃຈ ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ໃນ ການ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ.   ໃນ ຕອນ ແລງມື້ນ້ັນ ພວກ ເຮົາ 

     ໄດ້ ໂອ້ ລົມ ເຖິງ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງ ທາງວ ັທ ນະ ທັມ ເປັນ ເວ ລາ ດົນ ກັບ ຄ ຣ ູສອນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງເຈ າ ະ ໃຈ.  ພວກ ເຮົາຈ່ຶງ ຂໍ 

     ແນະ ນໍາ ວ່າ ເຖິງ ຈະ ມ ີການ ໂຄ ຣົບ ນັບ ຖື ຄົນ ແກ່ ຫລ ືຜູ້ ນໍາ ແຕ ່ກໍ ໃຫ້ ທຸກໆ ຄົນ ມ ີສ່ວນຮວ່ມ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ. 

 

    ພວກ ເຮົາ ເຫັນ ດີ ນໍາ ທີ ່ວ່າ ຜູ ້ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຕ້ອງ ຮັບ ຮູ້ ບັນ ດາ ຄົນ ເຖົ້າ  ຄົນແກ່ ແຕ່ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຕ້ອງ ເວົ້າ ກັບ ທຸກໆ ຄົນເທົ່າ ທີ ່

     ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້ ບໍ ່ວ່າ ຄົນ ໃນ ຊຸມ ຊົນ ນ້ັນ ຈະ ມ ີຖາ ນະ ຫລື ຕໍາ ແໜ່ງ ສູງ ກໍ ຕາມ.    ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຕ້ອງ ແນມເບິ່ງ    ແລະ ເວົ້າ 

     ກັບ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ໃນ ກຸ່ມ ຊ່ຶງ ເປນັ ການ ສະ ແດງ ອອກ ເຖິງ "ໃຜ ເປັນ ເພື່ອນ ບ້ານ ຂອງ ເຮົາ" ເໝືອນໃນ ຄໍາ ອຸ ປ ມາເຣື່ອງ ໄທ 

     ຊາ ມາ ເຣັຽ ໃຈ ດີ. 

 

    ພ ຣະ ເຈົ້ານ້ອຍໆ  ທັງ ຫລາຍ ຂອງ ໂລກນ້ີ ໄດ້ ຊຶມ ຊວ່ານ ເຂົ້າ ໄປ ສູ່ ວັ ທ ນະ ທັມ ຕ່າງໆ ຂອງ ບັນ ດາ ມະນຸດຊາດ  ເຮັດ ໃຫ້ 

    ຄວາມ ເຂັ້ມ ແຂງ ມ ີຣາ ຄາສູງ ແລະຄວາມ ອ່ອນ ແອ ມ ີຣາ ຄາ ຕ່ໍາ .    ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ແຈ້ງ ຈາກ ຂ້ໍພ ຣະຄັມ ພີທີ ່ວ່າ   ບໍ ່ໃຫ້ ປະ 

     ວາງຄົນ ໃດ ຄົນ ນ່ຶງ  ໃຫ້ ທຸກ ຄົນ ມ ີສ່ວນ  ອງົ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ໄດ້ ກະ ທໍາ ສ່ິງນີ ້ແລ້ວ.  ພ ຣະ ອົງຊົງ ຖືກ ຕໍາໜິ ເພາະ ໄດ້ ກະ ທໍາ ສ່ິງ 

    ນ້ີ  ຄ ືພ ຣະ ອົງ ຊົງ ຍອມ ຮັບ ແລະ ໄດ້ ໃຊ້ ເວ ລາ ກັບ ຄົນ ທີ ່ສັງ ຄົມ ປະ ຖ້ິມ ແລະຄົນ ທີ ່ສັງ ຄົມ ເຫັນ ວ່າ ເປັນ ຄົນ ຕ່ໍາ ຕ້ອຍ. 

 

    ໃນ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ,  ເຮົາ ໄດ້ ສະ ແດງ ອອກ ເຖິງ ວ ິທ ີທີ ່ຈະ ໃຫ້ ຄົນ ທັງ ຫລາຍ ທີ ່ສັງ ຄົມ ປະໄວ ້ຂ້າງໆ  

    ໄດ້ ມ ີສ່ ວນ ຮ່ວມ ບໍ ່ວ່າ ຈະ ເປັນ ຜູ້ ຍິງ, ເດັກ ນ້ອຍ, ຄົນ ຕ່ໍາ ຕ້ອຍ, ຄົນ ທີ ່ສັງ ຄົມ ລັງ ກຽດ, ຄົນ ທີ່ບ່ໍ ມີການ ສຶກ ສາ ຫລື ເຊື້ອ 

     ຊາດ ອ່ືນໆ ທີ ່ຄົນ ອ່ືນ ເຫັນ ວາ່ ຕ່ໍາ ຕ້ອຍ. 

 

    ເມື່ອ ເຫັນ ວ່າ ມ ີບາງ ສ່ິງ ໃນ ວ ັທ ນະ ທັມ ຂັດ ແຍ່ງ ກັບ ພ ຣະ ຄັມ ພີ ຜູ ້ທີ ່ເຊື່ອ ຈະ ຕ້ອງ ເປັນ ຜູ້ ຕັດ ສິ ນ ໃຈ ເລືອກ: 

 ຈະ ຍອມ ໃຫ ້ວ ັທ ນະ ທມັ ນາໍ ພາ ຄວາມ ປະ ພດຶ ແລະ ຄວາມ ເຊືອ່ ຫລ ືຈະ ໃຫ ້ 

ພ ຣະ ຄາໍ ຂອງ ພ ຣະເຈົາ້ ນໍາ ພາ ໃນ ຄວາມ ປະ ພດຶ ແລະ ຄວາມ ເຊືອ່ ເພືອ່ ກ້າວ 

ຂຶນ້ ໄປ ສູ ່ລະ ດບັ ທີ ່ສງູກວາ່   ຜູ ້ເຊື່ອ ແຕ ່ລ ະ ຄົນຕອ້ງ ຕດັ ສິນ ໃຈ ເອາົ ເອງ. 

 

11. ຈົບ ການ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ.  ເມື່ອ ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ສ້ິນ ສຸດ ລົງ ຈົ່ງ ບອກ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ວ່າ, "ເຣື່ອງນີ ້ກໍ ຈົບ ພຽງ ເທົ່າ ນ້ີ"  ແລວ້ ປິດ 

      ພ ຣະ ຄັມ ພ.ີ ຫລື ເຣື່ອງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເລົ່າຈົບລົງ ໄດ້ມາຈາກພຣະຄັມພີນ້ີ. 

 

12. ເລົາ່ ເລືອ້ຍໆ  ໃນເຣືອ່ງ ທີ ່ທາ່ນ ເລືອກ  ເລົ່າກັບ ຜູ້ ໃດ ກໍ ໄດ້ ຄື ຜູ້ ທີ ່ຈະ ຟັງ ທ່ານ ເລົ່າ ຈົນ ກວ່າທ່ານ ໄດ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງນັ້ນໆໄດ້ 

      ລ່ຽນໄຫ ລ ດີ.  ຖ້າ ຊອກ ຫາ ຜູ້ ໃດ ບ່ໍ ໄດ້ ທີ ່ຈະ ຟັງ ທ່ານ ເລົ່າ ກ ໍໃຫ້ ເລົ່າ ກັ ບ ສັດ ສາ ວາ ສ່ິງ ທີ ່ຢູ່ ໃກ້ໆ ທ່ານ  ຫລ ືເລົ່າກັບ ຕ້ົນ 

       ໄມ ້ກໍ ໄດ້.  ຈ່ົງ ຈ່ື ໄວ້ ສ ເມ ີວ່າ, ທ່ານບ່ໍ ໄດ້ ທ່ອງ ຂ້ຶນ ໃຈ ຈາກ ຖ້ອຍ ຄໍາ ແຕ ່ລະ ຄໍາ ໃນ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີ  ແຕ ່ທ່ານເລົ່າ ເຣື່ອງ  ໃນ 
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       ພຣະຄັມພີໄດ້ຢ່າງ ຖືກ ຕ້ອງ.  

 

ຈົ່ງ ກ້າ ຫານ-ຈົ່ງ ໝັນ້ ໃຈ-ຢ່າ ຈົດບນັທຶກ  ໄວ ້

 

ຄິດ ເບິ່ງວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຊົງ ຢືນ ຂ້ຶນ ເທ ສ ນາ ຢູ່  ຈ້າຍ ພູ ພ ຣະ ອົງ ຊົງ ເບ່ິງ ເຈັ້ຽ ຈົດ ບັນ ທຶກຈາກ ໂຄມ ໄຟ ທີ ່ໃຊ້ ນ້ໍາ ມັນ ໃນ ສ ມັຍ  

ນ້ັນ ຫລືບ່ໍ? ອາດ ຈະ ບ່ໍ ໄດ້ ເບິ່ງ !  ຖ້າ ມ ີຄົນ ຂໍໃຫ້ ທ່ານ ເລົ່າ ໃຫ້ ຟັງ ວ່າ ທ່ານ ໄດ້ ພົບ ກັບ ສາ ມ/ີພ ັລ ຍາ ຂອງທ່ານ ຢ່າງ ໃດ  ທ່ານ 

 ຈະ ເລົ່າ ດ້ວຍ ການ ເພິ່ງຈາກ ເຈັ້ຽ ຈົດ ບັນ ທຶກ  ຢູ່ບໍ?  ປະ ສົບ ກ ານ ຊີ ວິດ ບາງ ຢ່າງ ເຮົາ ຈະ ຈ່ື ຈໍາໄດ້ ດີ ເພາະເຮົາ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ 

 ປ ະ ສົບ ການນ້ັນ.  ຫລື ແມ່ນ ແຕ ່ເຮົາ ເວົ້າ ກັບ ເພື່ອນໆ  ເຖິງ ຊີ ວິດ ຂອງ ເຮົາ ແຕ ່ລະມື້ ເຮົາ ກໍ ເວົ້າ ຈາກ ຄວາມຈົດ ຈໍາ ຂອງ ເຮົາ.   

ເຮົາ ເປັນ ເຈົ້າ ຂອງ ຂ້ໍ ມູນ ເຫລົ່າ ນ້ັນ ເພາະ ວ່າ ມັນ ເປັນ ພຽງເຣື່ອງນ່ຶງເຮົາ ຈ່ຶງ ສາ ມາດ ເລົ່າ ລ້ຶມ ຄືນ ໄດ້.  

ພວກເຮົາ ຮູ້ ວ່າ  "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ" ແມ່ນຢາກ ໃຫ້ ທ່ານ ມ ີຄວາມ ຊ່ຽວ ຊານ ແບບ ໃໝ່  ຖ້າ ທ່ານ ເຄີຍ ເປັນ ນັກ ເທດ  

ຫລື ຄ ຣ ູສອນ ແນ່ນອນ ທ່ານ ກໍ ຕ້ອງ ໃຊ້ ກາ ນ ຈົດ ບັນ ທຶກເພື່ອ ຊ່ວຍ ຄວາມຈໍາ ຂອງ ທ່ານ.   ເມື່ອ ທ່ານ ອະ ທ ິບາຍຫລື ຮຽນ ຮູ້ 

 ສ່ິງ ໃໝ່ໆ ສໍາ ລັບ ຕົນ  ທ່ານກໍ ຈະ ຈັດ ຕຽມເປັນ ຫົວ ເຣື່ອງ,   ການ ຈົດ ບັນ ທຶກ ຈ່ຶງ ຈໍາ ເປັນສໍາລັບທ່ານ.   ແຕ ່ຖ້າ ເປັນ ເຣື່ອງ 

 ທ່ານບ່ໍ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ຈົດ ບັນ ທຶກ. 

 

ພວກເຮົາ ຈ່ຶງ ຂໍ ແນະ ນໍາ ໃຫ້ ເຮັດ ຕາມວ ິທ ີຂອງ "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈ າະ ໃຈ"    ຈ່ົງ ເຊື່ອ ໝັ້ນ ວ່າ ແຕ ່ລະ ຂ້ັນ ຕອນ ຂອງ " ການ 

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ ໃຈ"  ນ້ັນ ມ ີຈຸດ ປະ ສົງ.  

 

ເມື່ອ   ທ່ານຕຽມ ເຣື່ອງ ເພື່ອ ຈະ ເລ່ົາແບບ   "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງເຈາະ ໃຈ"    ຄວນ ຈະ ຈ່ື ເຣື່ອງນັ້ນ ໄວ ້ໃນ(ຖົງ) ໃຈ   ບ່ໍ ແມ່ນ ໃນ 

 ການ ຈົດ ບັນ ທຶກ  ສໍາ ລັບ ຜູ້ ທີ ່ອ່ານ ຫລາຍໆ ກ ໍເຫັນ ວ່າ ເປັນ ໄປ ບ່ໍ ໄດ້.    ດ່ັງ ທີ ່ເຄີຍ ໄດ້ ກ່າວ ມາ ແລ້ວນັ້ນ  ເກືອບ ທຸກໆ ຄົນ 

 ທີ ່ອ່ານ ກໍ ຈະ ເພິ່ງ  ການ ຈົດ ບັນ ທຶກເພື່ອ ຈະ ຈ່ື ຂ້ໍ ມູນ ຕ່າງໆ ໄດ້.     ແຕ ່ສໍາ ລັບ  "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ"  ທ່ານບ່ໍ ຈໍາ ເປັນ 

ຕ້ອງ ເພິ່ງ ການ ຈົດ ບັນ ທຶກ       ດ່ັງ ນ້ັນພວກ ເຮົາ ຈ່ຶງ ຮຽກ ຮ້ອງ ໃຫ້ ທ່ານ ເຮັດ ສ່ິງ ທີ ່ແປກ ໆ  ນີ.້  ຮຽນ ແລະ ຕຽມ ບົດ ຮຽນໂດຍ  

ທີ ່ບໍ ່ຕ້ອງ ຈົດ ບນັ ທຶກ! ແມ່ນ ແລວ້ ພວກ ເຮົາ ເວົ້າຢ່າງ ເອົາ ຈິງວ່າ  ບໍ ່ຕ້ອງ ຈົດ ບັນ ທຶກ. 

 

ຄວາມ ສາມາດທ ີII: ວ ິທ ີຄົ້ນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ໃນ ເຣືອ່ງ 

 

ຄວາມ ສາມາດ ທ ີສອງ ທີ ່ທາ່ນ ຕອ້ງ ມນີັນ້  ແມນ່ ວ ິທ ີຄົນ້ ຫາ ຂມຸ ຊັບ ພາຍ ໃນ ເຣືອ່ງ ທີ ່ທາ່ນ ຈະ ນໍາ ໄປ ເລົາ່ 

 

ແມ່ນ ຫ ຍັງ ຄື ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ ພ ຣະ ຄັມ ພ?ີ  ຄວາມ ຈິງ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ທີ ່ພ ຣະ ເຈົ້າ ຊົງ ປະ ທານ ໄວ້ໃນ ເຣື່ອງ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີ

 ທຸກໆ ເຣື່ອງ ຄື  "ຂຸມ ຊັບ."   ຂ  ຸມ ຊັບ ເຫລົ່າ ນ້ີ ແມ່ນ ມາ ຈາກ ສ່ວນ ປະ ກອ ບ ຂອງການ ສັງ ເກດຝ່າຍ ວິນ ຍານ ແລະ ການ ນໍາ  

ໃຊ້ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ. (Spiritual Obsvervations & Spiritual Applications)   

 

ການ ສັງ ເກດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ(ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ)  ແມ່ນ ການ ທໍາ ງານ ຂອງ ພ ຣະ ເຈົ້າ ໃນ ຊີ ວິດ ຂອງ ບຸກ ຄົນທີ ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ. 

 

¡¾ß ß¿Ã§É ±È¾¨ ò̧ß¨¾ß Á È́ß £¸¾´ ¥ò¤±È¾¨ ò̧ß¨¾ß §‡¤ Ä©É ́ ¾ ¥¾¡ ¡¾ß ¦ñ¤À¡© ¢÷´§ñ®-±È¾¨ ò̧ß¨¾ß ÁìÉ¸ ß¿´¾ ໃຊ້ ໃນ ຊີ 

 ວິດ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ໃນ ປັດ ຈຸ ບັນ ນ້ີ. 
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ຊ່ອຍ ຜູ ້ ຄົນ້ຫາ  ເພືອ່ໃຫ ້ລາວໄດ ້ພບົ.   ຈ່ືໄດ້ ບ່ໍ ເຣື່ອງ ຟ ິລິບ ກັບ ຄົນ ເທືອຍ ໃນ ພ ຣະ ທັມ ກິ ຈ ການ.   ເຮົາ ພົບ ວ່າ ມ ີຜູ້ ຊາຍ ທີ່ສໍາ 

 ຄັນ ຄົນ ນ່ຶງ ເປັນ ຄົນ ເທືອຍ ຊາວ ເອ ທ ິໂອ ເປັຽ  ທີ ່ນ່ັງ ຢູ່ ເທິງ ຣົດ ມ້າ ອ່ານ ພ ຣະ ທັມ ເອ ຊາ ຢາ.    ພ ຣະ ເຈົ້າ ຊົງ ສ່ົງ ຟິລິບ ໄປ ພົບ 

 ກັບ ຄົນ ເທືອຍ ເພື່ອ ອະ ທ ິບາຍ ຂ້ໍ ພ ຣະ ຄັມ ພີໃຫ ້ລາວ ເຂົ້າ ໃຈ. ການ ຟັງ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເປັນ ສ່ິງ ທີ ່ດີ ແຕ່ ການ ຊ່ອຍຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ 

ເຂົ້າ ໃຈ ໃນ ເນື້ອ ເຣື່ອງ ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າ ຫາ ກໍ ໄດ້ ຍິນ ຈາກ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີນ້ັນ ເປັນ ສ່ິງ ທີ ່ດີກວ່າ. 

 

ວ ິທ ີຄົ້ນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ເອີ້ນ ວາ່ "ສັງ ເກດ ຝ່າຍ ວນິ ຍານ" (ຄົ້ນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວນິ ຍານ) 

 

ທ່ານ ບ່ໍ ພຽງ ແຕ ່ເປັນ ຜູ້ ສໍາຣວດ ເບິ່ງ ເຣື່ອງ ເໝືອນ ກັບ ເປັນ ພາກສ່ວນ ນ່ຶງ ຂອງ ປະຫວັດສາດ;  ແຕ່ ທ່ານ ກໍາລັງ ຊອກ ຫາ ເພື່ອ  

ຈະ ຄ້ົນເບິ່ງວ່າ  ແມ່ນ ຫຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນທາງ ດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານ.   ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ມ ີແຜນການ ສໍາລັບ ທຸກ ຄົນສ ເມີ ຢູ່ ໃນເຣື່ອງ  ພຣະ 

ຄັມພ ີແຕ່ລະ ເຣື່ອງ.   ສ່ິງ ທີ ່ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້(ຫລື ບ່ໍ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້)  ເຮ  ົາກໍ ໄດ້ ຄ້ົນ ພົບສ່ິງ  ເຫລ່ົານ້ັນ  ທີ ່ພຣະ ເຈົ້າຢາກ  

ໃຫ້ ເຮົາ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້.  ດ່ັງ ທີ ່ໄດ້ ອະທິບາຍ ມາ ກ່ອນ ນ້ັນ, ພາກສ່ວນ ທີ ່ທ່ານ ຈ່ື ໄດ້ ແລະ ເຂົ້າ ໃຈ ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພ ີ ແມ່ນ ເຮັດ 

 ໃຫ້ ເຣື່ອງນັ້ນໆ ມ ີຊີວິດ ຊີວາ. 

 

 ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ໃຫ້ ເຣື່ອງນັ້ນມ ີຊີວິດ ຊີວາ ຈາກ ການ ເວົ້າ ແລະ ການ ກະທໍາ ຂອງ ແຕ ່ລະບຸ ກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ຈົ່ງ ສັງ ເກດ ເບິ່ງ 

 ນໍາ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າກໍ ຊົງ ທໍາ ງານ ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນ.  ການ " ໃຫ້ ເຣື່ອງມ ີຊີວິດ ຊີວາ"  ໄດ້ ຊ່ອຍ ທ່ານ ໃຫ້ ຄ້ົນ ພົບຂຸມ ຊັບ ຕ່າງໆ  ຂອງ 

ເຣື່ອງນັ້ນ. 

 

 ເພື່ອ ຈະ ຊອກ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ເຫຼົ່ານ້ີ   ຈ່ົງ ກັບ ຄືນ ໄປ ເບິ່ງ ເຣື່ອງ ໃຫ້ ຈົບ ອີກ ເທື່ອ ນ່ຶງ ວ່າ   ໃນ ເຣື່ອງ ໄດ້ ເວົ້າກຽ່ວ ກັບ 

ແຕ ່ລະບຸ ກຄົນຫລືກຸ່ມ ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ແນວ ໃດ ແດ່ ພຣະ ເຈົ້າຈະ ຊົງ ທໍາ ງານ ກັບ ທຸກໆ ຄົນ ຢູ່ໃນ ເຣື່ອງ ເພື່ອສ່ັງສອນ ເຂົາ ເຈົ້າ 

 ແນວ ໃດ ແນວ ນ່ຶງ. 

 

ຖ້າ ທ່ານ ມ ີຂ້ໍ ພຣະຄັມພີທີ ່ພິມ ໄວ ້ຫລື ເປັນ ສຽງ ທີ ່ອັດ ໄວ້ ທີ ່ມ ີຂ້ໍຄວາມ ພຣະຄັມພ ີທີ່ຢູ່ ກ່ອນ ເຣື່ອງທີ ່ທ່ານ ຈະ ເລົ່າ  ເຫັນ ວ່າ  

ເປັນ ການ ສໍາຄັນ ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ສໍາຣວດ ເບິ່ງ ຂ້ໍ ມູນ ເຫລົ່ານ້ັນ.     ໄຕ່ຕອງ ພິຈາຣະນາ ສ່ິງ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນກ່່ອນ ເຣື່ອງທີ ່ທ່ານ ຈະ  

ເລົ່າ ມ ີຫຍັງແດທ່ີ່ອາດຈະຊ່ອຍທ່ານ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈ ວ່າ ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງທີ່ທ່ານ ຈະ ເລົ່າ ມ ີໃຜ ແດ,່  ເ ຂົາ ເຈົ້າຮູ ້ຫຍັງ ແດ່  ແລະ  

ມ ີປະສົບ ການ ແນວ  ໃດ ແດ.່ 

 

ຄໍາ ອະທິບາຍ ສັ້ນໆ  ເຣື່ອງການ ຄົ້ນ ຫາ(ສັງ ເກດ)ຂມຸ ຊັບ ຝ່າຍ ວນິ ຍານ: 

ຜູ້ ໃຫ ້ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ 

 

   ເປັນ ເວລາ ດົນ ນານ ມາແລວ້ ໄທບ້ານ ໄດ້ ຜິດ ຖຽງ ກັນ ເຣື່ອງນໍ້າສ້າງ   ບໍ່ຮູວ້່າ  ນ້ໍາ ສ້າງນ້ັນແມ່ນ ໃຜ ເປັນ ເຈົ້າຂອງກັນ ແທ້  

  ເມື່ອ ຕົກລົງ ກັນ ບ່ໍ ໄດ້ເຂົາ ເຈົ້າຈ່ຶງພາກັນ ໄປ ຂໍຄໍາ ປຶກສາ ນໍາ ຜູ້ ໃຫ ້ຄໍາ ປຶກສາທ່ີ ສລາດ   ຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ໄດ້ ຖາມ  ໄທບ້ານ 

 ຫລາຍ ຄໍາ ຖາມ ເພື່ອ ລາວຊິ ໄດ້ ເຂ້ົາ ໃຈເຖິງບັນຫາ ແລະ  ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ. 

 

ທໍາ ອິດ ຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶ ກສາ  ໄດ້ ຖາມ  ໄທ ບ້ານວ່າ  " 1ມ ີ ເຣື່ອງຫຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນ   ເລົ່າ ສ້ັນໆ ໃຫ ້ຂ້ອຍ ຟັງເບິ່ງດູ?"  ເມື່ອ ໄທ  ບ້ານ 
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 ເລົ່າ ເຣື່ອງນັ້ນສ້ັນໆ ຈົບ ແລ້ວ    ຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ   ໄດ້ຖາມ ອີກວ່າ "2ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນກ່ອນ  ເຣື່ອງນີ?້"  ໄທ ບ້ານ  ກໍໄດ້ ເລົ່າ 

ວ່າ  ມ ີຫຍັງ ແດ່ເກີດ ຂ້ຶນກ່ອນເຣື່ອງນີ ້.   

 

ຕ່ໍ ຈາກ ນ້ັນ ຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ໄດ້ ບອກ ໄທບ້ານ ວ່າ     "ຈ່ົງ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ທັງ ໝົດທ່ີ ເກີດ ຂ້ຶນ ແຕ ່ຕ້ົນຈົນ ຈົບ ແລະ ເລົ່າ ຊ້້າໆ ເພື່ອ 

ຂ້ອຍ ຊິ ໄດ້ ເຂົ້າ ໃຈ."     ໄທ ບ້ານ ຈ່ຶງ ເລີ້ມ  ເລົ່າ ເຣື່ອງນັ້ນຊ້າໆ ພ ໍ ເລົ່າໄປໄດ້ໜ້ອຍນ່ຶງຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ໄດ້ ບອກ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ 

 ໂຈະ ໄວ ້ແລ້ວ ຖາມ ວ່າ "ໃນ ຕອນ ນ້ີ ພວກເຈ້ົາ  3 ໄດ້ ເວົ້າ ໄດ້ ເຮັດ ຫຍັງ?"   ໄທບ້ານກໍ  ໄດ້ຕອບ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເວົ້າ  ແລະໄດ້  

ເຮັດ ຫຍັງ.   ແລ້ວຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ  ຖາມອີກ ວ່າ,  "ແມ່ນ ຫຍັງ ຄື4ທາງ ເລືອກ    ຂອງ ພວກ ເຈົ້າ?"   ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງ 

ທາງ ເລືອກ ຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ໄດ້ຖາມ ຕ່ໍ ໄປ ວ່າ, "ພວກ ເຈົ້່າ ມີ 5ທາງເລືອກອ່ືນ ບ່ໍ ? "   ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງ 

ທາງເລືອກອ່ືນຂອງເຂົາເຈົ້າ.     ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໄດ້ຖາມຕ່ໍ ໄປອີກວ່າ,   "6ຜົນ ທີ ່ຕາມ ມາຈາກ ທາງ ເລືອກຄືແນວ ໃດ?" 

 ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງຜົນທີ່ຕາມມາຈາກທາງເລືອກຂອງ ເຂາົເຈ້ົາ.   ສຸດ ທ້າຍຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກໄດ້ຖາມວ່າ,   "ຈາກທາງ 

ເລືອກຂອງພວກເຈ້ົາມີ7 ຜົນ ສະທ້ອນ ຢ່າງໃດ?  ແລະໄດ້ສະທອ້ນຕ່ໍຜູ້ໃດແດ?່    ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງຜົນສະທ້ອນ 

ຈາກທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າວາ່ສະທ້ອນຢ່າງໃດແລະ  ໄດ້ສະທ້ອນຕ່ໍຜູ້ໃດແດ.່ 

 

ຕ່ໍ ມາ ອີກ ຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ  ໄດ້ ບອກ ໄທ ບ້ານ ວ່າ "ຈ່ົງ ເລົ່າ ເຣື່ອງນ້ີ ໃຫ້ ຂ້ອຍ ຟັງ ຕ່ໍ ໄປອີກ"  ແລະ ພ ໍ ໄທບ້ານເລົ່າຕ່ໍ ຈາກ ຕອນ 

ທໍາ ອິດ ໄປ ອີກ ໜ້ອຍ ນ່ຶງ   ຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາກໍ ບອກໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໂຈະ ໄວ ້    ແລ້ວລາວກ ໍໃຊ້ ຄໍາ ຖາມດຽວ ກັນກັບທີ່ລາວ  

ໄດ້ ຖາມ  ໃນ ຕອນ ທໍາ ອິດ ນ້ັນວ່າ     ເຂົາ ເຈົ້າ  ໄດ້ ເວົ້າ ໄດ້ ເຮັດ ຫຍັງ,     ແມ່ນ ຫຍັງຄື ທາງ ເລືອກ,   ມທີາງ ເລືອກ ອ່ືນບ່ໍ ,   ຜົນ 

 ທີ ່ຕາມມາ ຄື ແນວ ໃດ, ມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃດແລະ ໄດ້ສະທ້ອນຕ່ໍໃຜແດ.່ 

 

ສຸດ ທ້າຍ ໄທບ້ານ ໄດ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງນ້ັນ   ເປັນ ຕອນ  ເປັນຕອນ    ໄປຈົນຈົບ,    ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ກໍ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມດຽວ ກັນທຸກໆ 

ຕອນ.   ເພາະວ່າ  ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ ສລາດ ໄດ້ ໃຫ້ ໄທ ບ້ານເລົ່າ ເຣື່ອງ ຊ້າໆ  ແລະ ລາວ ກໍຕ້ັງ ໃຈ ຟັງ. ດ່ັງນັ້ນລາວຈຶ່ງ ເຂົ້າ ໃຈ 

   ບັນຫານ້ັນຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງ   ແລະ ສາມາດ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ດີ ແກ ່ ໄທ ບ້ານ... 

 

 ໃນ "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ" ພວກ ເຮົາ ຢາກ ຈະ ຄ້ົນ ຫາ ຂ້ໍມູນ ອັນ ມີຄ່າ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງພຣະຄັມພ ີທຸກໆ  ເຣື່ອງ.   ເພື່ອ ຈະ  

ຊອກ ຫາ ຂຸມ ຊັບ,  ເຮົາ ຕ້ອງ ຖາມ ຫລາຍ ຄໍາ ຖາມ,  ເໝືອນ ກັບ ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ໄດ້ ຖາມ ຊາວບ້ານ.   ແຕ ່ເຮົາ ຕ້ອງ  

ຖາມ ໃຫ້ ເລິກວ່າ ມ ີຫຍັງ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ເຣື່ອງ  ບ່ໍເຫັນ ວ່າ ເປັນ ພຽງ ປະຫວັດສາດ. ແຕ່ພວກ ເຮົາຢາກ ເຫັນ ວ່າ ພວກ ເຮົາ ສາ 

ມາດ ຮຽນ ຮູ ້ຫຍັງ ແດ ່ທາງ ດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານ. 

 

ຈ່ົງ ຈ່ື ໄວ ້ວ່າ ທໍາອິດຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ໄດ້ຖາມ ຊາວ ບ້າ ນວາ່, "ຈ່ົງ ເລົ່າ ສ້ັນໆ ວ່າ ມ ີເຣື່ອງຫຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນ?"  ເຣື່ອງທັງ  

ໝົດ ໃນ ພຣະຄັມພ ີແລະ ຖ້ອຍ ຄໍາ ຕ່າງໆ ຈະ ມ ີຄວາມ ເຄັ່ງ ຕຶງ ແລະ ບັນຫາ ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນໆ.  ພວກ ເຮົາ ເອີ້ນ ວ່າ "ສະຖານະ  

ການ" ( ເຣື່ອງທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນ)  ກ່ອນ ທີ ່ເຮົາ ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງພຣະຄັມພີຊ້າໆ   ແລະ ຖາມ ຄໍາ ຖາມທໍາ ອິດ ເຮົາ ຕ້ອງ ເບິ່ງ ສະຖານະ 

 ການ  ( ເຣື່ອງທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນ)ກ່ອນ ເຊັ່ນ ບຸກຄົນ ໃນ  ເຣື່ອງກໍາລັງ ຫິວຫລື ກໍາລັງ ຢູ່ ໃນ ອັນຕະລາຍບ່ໍ?     ເຂົາ ເຈ້ົາຢ້ານ ກົວ,  ມ ີ 

ຄວາມ ສັບສົນ ໃຈ ຫລື ມ ີສ່ິງ ໃດ ສ່ິງ ນ່ຶງ ທີ ່ຂັດ ແຍ່ງກັນບ່ໍ? 

 

ການ ຮູ້ຈັກ ສະຖານະ ການຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງກາຍ ເປັນ ເຣື່ອງຈິງ ຕ່ໍ ເຮົາ  ເຮົາ ຈະ ມ ີຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໃນ  ເຣື່ອງ  ຖ້າ ເຮົາ  

ຫາກ ຮັບ ຮູ ້ວ່າ ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງຈະ ເປັນ ແນວ ໃດ ເມື່ອ  ເຂົາ ເຈົ້າ ຢູ່ ໃນ ສະຖານະ ການ ເຊັ່ນ ນ້ັນ. 
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ອີກ ປະການ ນ່ຶງ, ກ່ອນ ທີ ່ພວກ ຊາວບ້ານ ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ຄົນ ນ້ັນ ໄດ້ ຖາມຊາວ ບ້ານວ່າ 

  ແມ່ນ ຫຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນກ່ອນ ບັນຫາ ນ້ີ ຈະ ເກີດ ຂ້ຶນ.  ໃນ ກໍຣະນີດຽວ ກັນ  ເມື່ອ ຊອກ ຫາ ຂຸມ ຊັບຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງພຣະຄັມພ ີ ເຮົາ ຕ້ອງ 

 ຊອກ ຫາ ຮອບໆ ບ່ອນ  ທີ ່ເຣື່ອງນັ້ນເກີດຂ້ຶນ ຫລ ືທີ ່ເອີ້ນ ອີກ ຢ່າງ ນ່ຶງ ວ່າ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ. 

 

ສງັ ເກດ ຕໍ ່ໄປ ນີ:້   ເຖິງ ແມ່ນ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ຂອງ ເຣື່ອງຈະ ຊ່ອຍ ເຮົາ ໄດ້ ດີ,  ເຮົາ ຍັງ ຕ້ອງ ລົງ ເລິກ ໄປ ກວ່າ ນ້ັນອີກ, ລົງ 

 ເລິກ ໄປ ກວ່າ ສ່ິງທີ ່ຜູ້  ໃຫ້ ຄໍາປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ໄດ້ ກະທໍາ.       ເຮາົ ຍັງ ຕ້ອງ ໄດ້ ຊອກ ຫາ ສ່ິງ ແວດ ລ້ອມຝ່າຍ ວິນ ຍານນໍາ ອີກ.  

 ເຮົາ ຕ້ອງ ຊອກ ຫາ ທາງ ຕ່າງໆ  ທີ ່ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ທໍາ ງານ ໃນ ຊີວິດ ຂອງ ບຸກຄົນ ເຫລົ່ານ້ັນ ໃນ ເຣື່ອງ.    ເຮົາອາດ ຈະ ຄ້ົນຄວ້າ  

ເບິ່ງ ວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດ ເຂົາ ເຈ້ົາຈ່ຶງ ຕົກຢູ່ ໃນ ສະຖານະ ການ ເຊ່ັນ ນ້ັນ ຫລ ືເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຕ່ໍສູ້ ດ້ີນລົນ ແນວ ໃດ ແດ່ ຫລ ືເຂົາ  

ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ໃຊ້ ພຣະ ເຈົ້າຫລື ບ່ໍ.    ການ ຊອກ ຫາສະຖານ ທີ່ໆ ເຣື່ອງນັ້ນ ເກີດ ຂ້ຶນຫລື ສະພາບ ແວດລ້ ອມທາງ ຈິດ ວິນ ຍານ 

ຈະ ຊ່ອຍ ເຮົາ ໃຫ້ ເຂົ້າ ໃຈ ພາກສ່ວນ ຕ່າງໆ ດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານຢູ່  ໃນ ເຣື່ອງທີ ່ເຮົາ ກໍາລັງ ຄ້ົນຫາ ເພືອ່ ຈະນໍາ ໄປເລົ່າ. 

 

ຍັງ ຈ່ື  ໄດ້ ບ່ໍ ທີ ່ຜູ້  ໃຫ້ ຄໍາປຶກ ສາ ທີ ່ສລາດ ໄດ້ ບອກພວກ ຊາວບ້ານ ໃຫ້ ເລົ່າ ເຖິງບັນຫາ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າຢ່າງ ຊ້າໆ  ແລະ ໃນ ແຕ ່ລະ  

ຕອນ ທີ ່ລາວ ໄດ້ ບອກ ໃຫ້ ຊາວບ້ານ ເລົ່າ ແລະ ກະທໍາ?     ໃນ "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ"     ເມື່ອ ເຮົາ ຮຽນ  ເລົ່າ ເຣື່ອງເຮົາ ກໍ  

ເລົ່າ ຊ້າໆ ຕ້ັງ ແຕ ່ຕອນ   ເລີ້ມ ຕ້ົນຂອງ ເຣື່ອງ  ແລະ ຟັງ ຢ່າງ ເອົາ ໃຈ  ໃສ່ ໃນ ແຕ ່ລະ ຕອນ   ເໝືອນ ກັບ ວ່າ ເຮົາ ໄດ້ ເຫັນ ດ້ວຍ ຈິດ  

ໃຈ ຂອງ ເຮົາ  ແທ້ໆ.   ໃຫ້ ເຮົາ ຖາມ ຕົນ ເອງ ວ່າ  ເຮົາ ສາມາດ ຮຽນ ຮູ ້ຫຍັງ ແດ່ ທາງດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານ  ຈາກ ການ ກະທໍາ ແລະ  

ຄໍາ ເວົ້າຂອງ ແຕ່ ລະບຸ ກຄົນ ໃນ ຕອນ ນ້ີ ຂອງ ເຣື່ອງ? 

 

 ໃຫ ້ເຮົາ ພິຈາຣະນາ  ເບິ່ງ ທຸກໆ ຄົນ ທີ ່ກ່າວ ເຖິງ ໃນ ຕອນ ນ້ັນ ຮວມທັງ ພຣະ ເຢຊູ ແລະ ພຣະ ເຈົ້າພຣະບິດາ.     ໃຫ້ ເຮົາ ຖາມ 

 ຕົນ ເອງ ວ່າ,  "ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນ ຫຍັງ ແດ່ດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານ ຈາກການ ເວົ້າ ແລະ ການ ກະທໍາ, ຈາກການ ຕັດສິນ ໃຈ (ຫລື  ຄວນ  

ຈະ ຕັດສິນ ໃຈ)  ແລະ ຈາກ ຜົນ ກະທົບ  ໂດຍ ກົງ ຕ່ໍ ຜູ້ ທີ ່ຕັດສິນ ໃຈ  ແລະ ຜົນກະທົບ ຕ່ໍ ຄົນ ອ່ືນໆ ຄໍາ ຕອບ ຕ່ໍ ຄໍາ ຖາມ ທັງ ໝົດ ນ້ີ 

 ເຮົາ ເອີ້ນ ວ່າ "ການ ສັງ ເກດ ດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານ" ຫລື ການຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ. 

 

ການ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຢ່າງ ຊ້າໆ ນ້ີ ຈະ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ເຮົາ ເຫັນ ວ່າ    ຄົນ ທີ ່ຍັງ ມ ີຊີວິດ  ເຊັ່ນ ພວກ ເຮົາ ນ້ີໄດ້ ເວົ້າ ແລະ ໄດ້ ກະທໍາ ຫຍັງ 

 ເມື່ອ ປະ ເຊີນກັບ ເຫດການ ຢ່າງ ແທ ້ຈິງ ໃນ ຊີວິດ.  ເຮົາ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ເມື່ອ ເຮົາ ໄດ້ ພິຈາຣະນາ ເຖິງ ຜົນ ທີ ່ຕາມ 

 ມາ ແລະ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ຂອງ ຄົນ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ ຫລືສ່ິງ ເຂົາ ເຈົ້າ ຄວນ ຈະ ຕັດສິນ ໃຈ. 

 

ນອກ ເໜືອຈາກ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ບ່ໍໄດ້ ຖາມ     ໃຫ້ ເຮົາ ເບິ່ງ  ໃນ ເຣື່ອງ  ເພື່ອ ຊອກ ຫາ ວ່າ ມີພຣະ ເຈົ້າຢູ່ ໃນ 

 ເຣື່ອງຫລື ບ່ໍ  ເຖິງ ແມ່ນ ຊ່ື ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າບ່ໍ ໄດ້ ເອີ່ຍ ເຖິງ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງກ ໍຕາມ.   ເຮົາ ຕ້ອງ ຊອກ  ເບິ່ງ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ທໍາ ງານ ໃນ 

 ຊີວິດ ຂອງ ບັນດາ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ ແລະ ໃນສະຖານະ ການ ນ້ັນ ແນວ ໃດ    ແລະ  ເຮົາ ໄດ້ ຮຽນຮູ ້ຫຍັງ ແດ ່ກ່ຽວ ກັບ ພຣະອົງ. 

 

 ຄົນທີ່ຢູ ່ໃນ ເຣືອ່ງພຣະຄມັພ ີແມ່ນຄົນ ທີ ່ມີຊວີດິຢູຢ່່າງແທ ້ຈິງ   

  

ໃຫ້ ເຮົາ ເລີ້ມ ຄິດ ເຖິງ ບັນດາ ຜູ້ ທີ ່ມ ີຊີວິດ ມ ີລົມ ຫາຍ ໃຈ ທີ່ ມີປະສົບການ ກັບ ສະຖານະ ການ ນ້ີຢ່າງ ແທ ້ຈິງ.  ຮັບ ຮູ ້ວ່າ ເຂົາ  

ເຈົ້າມ ີຄວາມ ຮູ້ສຶກ ແລະ ມ ີອາລົມ  ເໝືອນ ກັບ ພວກ ເຮົາ.    ຄິດ ເບິ່ງ ວ່າ ບັນດາ ຜູ້ ທີ່ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ການ ຢ່າງ ນ້ີຈະ ມ ີຄວາມ 
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 ຮູ້ສຶກ ແນວ ໃດ ໃນ ຂະນະ ນ້ັນ.  ຈາກ ນ້ັນ  ໃຫ້ເຮົາ ຮຽນ ຮູ້ ເພີ ້ມ ເຕມີ ກ່ຽວ ກັບ ເຣື່ອງນັ້ນ  ໃຫ້ ເບິ່ງ ແຕ ່ລະບຸ ກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ເປັນ  

ຕອນໆ   ໄປຕາມ ເຣື່ອງທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນນ້ັນ. 

 

ຈ່ົງ ເບິ່ງ ຕອນ ທໍາ ອິດ ຂອງ ເຣື່ອງ  ແລະ ສັງ ເກດ ເບິ່ງ ແລະ ຟັງ ເບິ່ງ.   ຈ່ົງ ຖາມ ຕົນ ເອງ ວ່າ;  ຂ້ອຍ ສາມາດ ຮຽນ ຮູ້ກ່ຽວກັບ  ຄົນ  

ເຫລ່ົານ້ັນທາງດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານ ຢ່າງ ໃດ  ຈາກ ສ່ິງ ທີ ່ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຫັນ ເຂົາ ເຈ້ົາກະທໍາ ແລະ ປາກ ເວົ້າ?  ເຂົາ ເຈ້ົາກ້າຫານ ຫລື  

ຢ້ານ ກົວ,  ເສົ້າ ໂສກ ຫລື ມ ີຄວາມສຸກ, ຫລື ຂ້ອຍ  ໄດ້ ເຫັນ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ອ່ືນໆ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາບ່ໍ? ຂ້ອຍສາມາດ ເຫັນ ໄດ້ ບ່ໍ ວ່າ  

ແມ່ນ ຫຍັງ ເຮັດ ໃຫ ້ເຂົາ ເຈ້ົາຮູ້ ສຶກ ແລະ ກະທໍາ ເຊ່ັນ ນ້ັນ? 

 

 ໃນ ແຕ ່ລະ ຕອນ ຂອງ ເຣື່ອງ ໃຫ້ ເບິ່ງ ການ ຕັດສິນ ໃຈ.   ບາງ ເທື່ອ ຄົນໆ ນັ້ນອາດ ຈະ ຕັດສິນ ໃຈ  ໃນ ທາງ ທີ ່ແຕກ ຕ່າງຫລື ບ່ໍ?  

ຈ່ົງ ຮັບ ຮູ ້ວ່າ ໃນ ທຸກໆ  ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພ,ີ ທຸກໆ ຄົນ ຮວມທັງ ພຣະ ເຈົ້າພຣະບິດາ ແລະ ອົງ ພຣະ ເຢຊູຍ່ອມມ ີທາງ ເລືອກ 

 ຫລາຍ ທາງ ຫລ ືທາງ ທີ ່ຄວນ ຕັດສິນ  ໃຈ. 

 

 ເມື່ອ ທ່ານ ເລີ້ມ ເຫັນ ທາງ ເລືອກ ຕ່າງໆ ທີ ່ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງຄວນ ຕັດສິນ ໃຈ  ທ່ານ ກໍ  ໄດ້ ຄ້ົນພົບ ຄວາມ ຈິງ.   ຈ່ົງ ຮູ້ວ່າການ 

 ຕັດ ສິນ ໃຈ ເຫລົ່ານ້ັນ ແມ່ນ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ເທື່ອ ທໍາ ອິດ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ແລ້ວ ເຂົາ ເຈົ້າກໍ ກະທໍາ ຕາມ ທີ ່ໄດ້ຕັດສິນ ໃຈນ້ັນ.  ຢູ່ 

ໃນ ເຣື່ອງທີ່ທ່ານ ກໍາລັງ ສໍາຣວດ ເບິ່ງ ຢູ່ ນ້ັນ ທ່ານ ໄດ້ ເຫັນ ພຽງ ແຕ່ ການ ຕັດ ສິນ ໃຈ ທີ ່ຜ່ານໄປແລ້ວ  ເທົ່າ ນ້ັນ. 

 

ຈົງ່ ເລີມ້ ຄດິ:   ແມ່ນ ຫຍັງ ຄື ທາງ ອ່ືນ ທີ ່ຄວນ ຕັດສິນ ໃຈ ທີ ່ອາດ ຈະ ດີກ ວ່າ ຫລື ບາງ ເທື່ອ   ເຖິງ ຈະ ບ່ໍ ເປັນ ການຕັດສິນ ໃຈ ທີ່ 

ສລາດ? 

 

ບາງ ເທື່ອ ການ ຕັດສິນ ໃຈນ້ັນອາດ ຈະ ເປັນ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ທີ ່ບ່ໍດີ   ແລະ ທ່ານ ເຫັນ ວ່າ ຜົນ ທີ ່ຕາມ ມາ ເປັນ ທາງ ລົບຫລື ເຈັບ 

 ປວດ ເພາະ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ເຮັດ ໄປ ແລ້ວ.    ບາງ ເທື່ອ ກໍ ເປັນ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ທີ ່ດີ    ເພາະ ຜົນ ທີ ່ໄດ້ ຮັບ ນ້ັນ ແມ່ນ ທາງ ບວກ.  

ບາງ ເທື່ອ ເຮັດ ໃຫ້ ເກີດ ຄວາມ ປລາດ ໃຈ.    ບາ ງ ເທື່ອ ຕອນ ທໍາ ອິດ ເບິ່ງ ຄື ວ່າ ບ່ໍ ດີ  ແຕ ່ຕ່ໍ ມາ ໄດ້ກາຍ ເປັນ ດີ.   ທ່ານ ຈໍາ ເປັນ 

 ຕ້ອງ ເປັນ ຄົນ ທີ ່ຢາກ ຮູ້   ໃນ ຕອນ ນ້ັນຂອງ ເຣື່ອງມ ີໃຜ ແດ່ ທີ ່ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກການ ຕັດສິນ ໃຈ ແລະ ໄດ້ ຮັບ ຜົນກະທົບ  

ນ້ັນຢ່າງ ໃດ?  

 

ຖາມ ຕວົ ທາ່ນ ເອງ:  ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຫັນ ພຣະ ເຈ້ົາຢ່າງ ໃດ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ? ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ ້ກ່ຽວ ກັບ ພຣະອົງ ແນວ ໃດ ທີ່ພຣະອົງ  

ໄດ້ ເວົ້າ ແລະ ໄດ້ ກະທໍາ? 

 

ດ່ັງນັ້ນ, ນ້ັນຄື ສ່ິງ ທີ ່ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ກະທໍາ ເພື່ອ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ.  ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຊອກ ຫາ ເປັນ ຕອນໆ ໄປ ທີ່ຢູ່ ໃນ 

 ເຣື່ອງ ແລະ  ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ຢ່າງ ດຽວ ກັນ ໃນ ແຕ ່ລະ ຕອນ.   ເຮົາ ຈະ ສັງ ເກດ ເບິ່ງ ການ ເວົ້າ, ການ ກະທໍາ,  ແລະ ການ ຕັດ ສິນ ໃຈ 

(ຫລື ສ່ິງ ທີ ່ຄວນ ຕັດສິນ ໃຈ)    ແລະ ສັງ ເກດ ເບິ່ງ ຜົນ ທີ ່ຕາມ ມາ    ແລະ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການຕັດສິນ ໃຈ  ທີ ່ກະທົບ ຕ່ໍ ຄົນ ອ່ືນ 

 ແລະ  ຕ້ອງ ຖາ ມທຸກໆ  ເທື່ອ ວ່າ:    ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຫັນ ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ກະທໍາ ຫຍັງ    ແລະ ອະນຸຍາດ ໃຫ ້ສ່ິງ ໃດ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ຊີວິດ  

ຂອງ ຄົນ ເຫລ່ົານ້ັນທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ? 

 

 ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ຄ້ົນຄວ້າ  ໃນ ທຸກໆ  ເຣື່ອງ,  ໃຫ້ ຊອກ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ, ຊ່ຶງ ອາດ ຈະ ນໍາ ເອົາ ຄໍາ ຖາມ ຂອງຜູ ້ໃຫ້ ຄໍາ 
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 ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ມາ ໃຊ້ ດ່ັງ ນ້ີ: 

 ຄົນ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງນີ ້ກໍາລັງ ເຮັດ ຫຍັງ ແລະ ເວົ້າຫຍັງ? 

 ຂ້າພະ ເຈົ້າສາມາດ ເຫັນຄົນ ຜູ້ນ້ັນທາງ ຈິດ ວິນ ຍານ ຢ່າງໃດ ແດ?່ 

 ຈາກ ເຣື່ອງນີ ້ຂ້າພະ ເຈົ້າສາມາດ ຮູ້ ໄດ້ ບ່ໍ ວ່າ ຄົນ ຜູ້ ນ້ີ ເປັນ ຜູ້ ທີ ່ເຊື່ອ, ຜູ້ ສ ແວງ ຫາ, ຜູ້ ສົງສັຍ ,  ຜູ້ ປະຕິ  ເສດ? 

 ສ່ິງ ທີ່ຄົນໃນເຣື່ອງ ສະ ແດງ ອອກ ມາ ແມ່ນ ຄວາມ ເຊື່ອ ຫລືຄວາມ ສົງ ສັຍ? 

 ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ໃຊ້ ສະຖານະ ການ ໃນ ເຣື່ອງ ເພື່ອຕັກ ເຕືອນ,  ເພື່ອ ສອນ ຫລ ືເພື່ອ ໜູນ ນ້ໍາ ໃຈ? 

 

ສໍາລັບ ຜູ້ ທີ ່ ໄດ້ ຂ້ໍ ມູນ ທີ ່ລະອຽດ, ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ ແມ່ນ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ທ່ານ ອາດ ຈະ ໃຊ້ ເພື່ອ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ. ສ່ິງ ເຫລົ່າ ນ້ີ  

ພຽງ ແຕ ່ເປັນ ການ ແນະ ນໍາ ເພື່ອ ໃຫ້ ຄວາມ ຄິດ ແກ ່ທ່ານ ວ່າ   ມ ີຫລາຍ ທາງ ທີ ່ທ່ານ ສາມາດ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບອັນ ອຸດົມ ຝ່າຍ  

ຈິດ ວິນ ຍານ ທີ ່ທ່ານ ສາມາດ ພົບ ຢູ່ໃນ  ແຕ່ລະເຣື່ອງ. 

 

ຖາມ ຕົນ ເອງ ວາ່: 

 ມ ີຫຍັງ ບ່ໍ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງທີ ່ເຮັດ ໃຫ ້ຂ້ອຍ ປລາດ ໃຈ; ການ ກະທໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈ້ົາຫລື ຂອງ ມະນຸດ, ຫລື ຜົນ ທີ່ຕາມ ມາ  

ຈາກ ການ ກະທໍາ ຂອງ ມະນຸດ?   ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ "ຟັງ"  ເຣື່ອງຢ່າງ ຕ້ັງ ໃຈ   ຕາມ ທີ ່ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ໃຫ້ພວກ ເຮົາ ໄດ້  

ເຫັນ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ,   ຈ່ົ ງ ເບິ່ງ ວ່າ ທ່ານ ສາມາດ ຄ້ົນພົບ ສາຍ ເຫດ ໃນ ພາກສ່ວນ ທີ ່ເຮັດ ໃຫ ້ເກີດຄວາມ ປລາດ ໃຈນ້ັນ 

ຫລື ບ່ໍ.   

  ເຫດການ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນກ່ອນ ເຣື່ອງນ້ີ ສາມາດ ທີ ່ຈະ ໃຫ ້ຄວາມ ກະຈ່າງ ແຈ້ງ ແກ່ ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຊ່ັນ  ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ມ ີ 

ໃຜ ແດ່  ເປັນ ຫຍັງ  ເຂົາ ເຈ້ົາຈ່ຶງ ກະທໍາ ເຊ່ັນ ນ້ັນ? 

 ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຫັນ ພຣະລັກສະນະ ຂອງ ພຣະ ເຈ້ົາບ່ໍ ເຊ່ັນ,  ຄວາມ ອົດ ທົນ,  ຄວາມທຸກ ທໍຣະມານ,  ໃຈ ຮ້າຍ, ຄວາມ  

ຮອບ ຮູ້, ຄວາມ ທ່ຽງທມັ, ຄວາມ ກະຣຸນາ, ພຣະຄຸນ, ຄວາມ ເມດ ຕາ,  ຊ່ອຍ ຄົນ ທີ ່ອ່ອນ ແອ, ຮັກ ຫລື ໃຫ ້ຄວາມ  

ນັບຖື ແກ່ທຸກ ຄົນ ຢ່າງເທົ່າ ທຽມ ກັນ. 

 ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ສໍາ ແດງ ພຣະລັກສະນະ ນ້ັນ ແກ່ ໃຜ  ເປັນ ບົດຮຽນ ແກ່ ຂ້ອຍ ຄື ແນວ  ໃດ? 

  ໃນ ເຣື່ອງນ້ີຂ້ອຍ ສາ ມາດ ຮູ້ ໄດ້ ບ່ໍ ວ່າບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ເປັນ ຄົນ ທີ ່ເຊ່ືອ ຫລື ເປັນ ຄົນ ທີ ່ບ່ໍ ເຊ່ືອ? 

 ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ເປັນ ຜູ້ ສ ແວງ ຫາ ຢ່າງ ແທ ້ຈິງ ຫລື ເປັນ ຄົນ ສົງສັຍ ຫລື ເປັນ ຄົນ ຫົວ ແຂງ ປະຕິ  ເສດ ພຣະ ເຈ້້ົາ? 

 ມ ີຜູ້ ໃດ ໃນ ເຣື່ອງມ ີບັນຫາ ບ່ໍ? ຖ້າ ມ,ີ  ແມ່ນ ບັນຫາ ໃຫຍ່ ຫລື ບ່ໍ? 

 ຄົນ  ໃນ ເຣື່ອງທີ ່ມ ີບັນຫາ   ໄດ້ ພຍາ ຍາມ ແກ້  ໄຂ ບັນຫາ ຢ່າງ ໃດ? 

 ຖ້າ ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງທີ ່ມ ີບັນຫາ   ໄດ້ ໄປ ຫາ ພຣະ ເຈ້ົາ ເພື່ອ ຂໍ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫລືອ ຄົນ ທີີ່ໄປ ນ້ັນ ໄດ້ ທູນ ຖາມ ແນ ວ  

ໃດ? 

 ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງ ໄປ ຫາ ພຣະ ເຈ້ົາດ້ວຍ ຄວາມ ໂຄຣົບຫລື  ໂອ້ ອວດ? 

 ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ຕອບ ສນອງ ຕ່ໍ ລາວ ແນວ  ໃດ,  ເຮົາ ອາດ ຈະ ເຫັນ ແນວ  ໃດ? 

 ໃນ ເຣື່ອງ ມ ີຜູ້ ນໍາ ທີ ່ຕິດຕາມ ພຣະ ເຈ້ົາຫລື ບ່ໍ, ຖ້າ ມີ  ຜົນ ທີ ່ຕາມ ມາ ຂອງ ການ ເຊ່ືອ ຟັງ ເປັນ ແນວ ໃດ? 

  ໃນ ເຣື່ອງ ມ ີຜູ້ ນໍາ ທີ ່ບ່ໍ ຕິດຕາມ ພຣະ ເຈ້ົາຫລື ບ່ໍ, ຖ້າ ມີ ຜົນ ທີ ່ຕາມ ມາ ຂອງ ການ ບ່ໍ ເຊ່ືອ ຟັງ ເປັນ ແນວ ໃດ? 

  ໃນ ເຣື່ອງ ມ ີໃຜ ບ່ໍ ທີ ່ປ່ຽນ ແປງ ຄວາມ ເຊ່ືອ ຫລື ປ່ຽນ ແປງ ນິສັຍ ໃໝ່? 

 ມ ີບຸກຄົນ ໃດ ແດ່ ສະ ແດງ ໃຫ ້ເຫນັ ຫລັກ ຖານກ່ຽວ ກັບ ຄວາມ ເຊ່ືອ, ຄວາມ ຮັກ, ຄວາມ ເມດ ຕາ,  ໃຈ ຮ້າຍ, ຢ້ານ  

ກົວ, ຄວາມ ຫວັງ, ຕີ ລາຄາ ກ່ອນ ເຫດການ, ສົງສັຍ,  ໂລບ,  ໃຈ ສັບສົນ,  ເພີກ ເສີຍ, ມ ີປັນຍາ,  ນັບ ຖື,  ເຊ່ືອ ໃນ  
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ອະພິນິຫານ  ແລະ ກິຣິຍາທ່າ ທ ີອ່ືນໆ? 

 ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ຕອບ ສນອງ ຕ່ໍ ຄວາມ ເຊ່ືອ , ຄວາມ ຮູ້ສຶກ, ຄໍາ ເວົ້າ ຫລື ການ ກະທໍາ ຂອງ ຄົນ ເຫລົ່ານ້ັນຢ່າງ ໃດ, 

 ແລະ ການ ຕອບ ສນອງ ຂອງ ພຣະ ເຈ້ົາສໍາ ແດງ ໃຫ ້ເຮົາ  ເຫັນຢ່າງ ໃດ? 

 ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ ການ ກະທໍາ ຫລື ບ່ໍ? 

  ແມ່ນ ຫຍັງ ແທ ້ທີ ່ເຮັດ ໃຫ ້ເຂົາ ເຈ້ົາມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ? 

   ແມ່ນ ຫຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນເມື່ອ ເຂົາ ເຈ້ົາມ ີການ ປ່ຽນ ແປງ,  ແລະ ເປັນ ບົດຮຽນ ຕ່ໍ ເຮົາ ແນວ ໃດ? 

 ມ ີການ ອັສຈັນ ຫລື ມະຫັສຈັນ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ບ່ໍ,  ຖ້າ ມີ ການ ອັສຈັນ ສ່ົງ ຜົນ ສະທ້ອນ ຕ່ໍ ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ  

ຢ່າງ ໃດ? 

 

ວທິ ີຄົ້ນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຊຶ່ງ  ເອ ີ ້ນວາ່ "ການ ນໍາ ໃຊ ້ ໃນ ຊວີດິຝາ່ຍ ຈິດ ວນິ ຍານ" 

 

ການ ຄົນ້ຫາການ ນາໍ ໃຊ ້ໃນ ຊວີດິ ຝ່າຍ ວນິ ຍານ.  ຫລັງ ຈາກ ເຮົາ ໄດ້ ສໍາຣວດ ເບິ່ງ ເຣື່ອງຢ່າງ ຄັກ ແນ ່ແລ້ວ  ເຮົາກ ໍຢາກຮ້  ູວ່າ 

 ເຣື່ອງນີ ້ມ ີຄວາມ ໝາຍ ຕ່ໍ ເຮົາ ໃນ ທຸກ ວັນ ນ້ີ ຢ່າງ ໃດ.  ນ້ີ ແມ່ນ ເວລາ ທີ ່ເຮົາ ຄ້ົນ ຫາ "ການ ນໍາ ໄປ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ." 

 ເຮົາ ສາມາດ ເຮັດ ສ່ິງ ນ້ີ ໄດ້    ດ້ວຍ ເອົາ ຕົວ ຂອງ ເຮົາ ເຂົາ້ ໄປ ໃນ ເຣື່ອງທີ ່ເຮົາ ໄດ້ ສັງ ເກດຢ່າງ ຄັກ ແນ ່ແລ້ວນັ້ນ.      ເຮົາ ເບິ່ງ 

 ເຣື່ອງຜ່ານ ທາງ ສາຍຕາ ຂອງ ຜູ້ ທີ ່ມ ີຊີວິດ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ.   ຕ່ໍ ຈາກ ນ້ັນ ຈາກ ທາງ ໃນຂອງ ເຣື່ອງ   ໃນ ແຕ ່ລະ ຕອນ ໃຫ້ ເຮົາ ເບິ່ງ 

"ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ"  ຊ່ຶງ ເຮົາ ໄດ້ ຄ້ົນພົບ  ແລ້ວ ໃນ ຕອນ ນ້ັນໆ ທີ່ຜ່ານມາ. 

 

 ເຄດັ ລັບ ຄວາມ ສໍາ ເຣດັ ໃນ ການ " ເລົາ່ ເຣືອ່ງພຣະຄມັພ"ີ - ການ ນໍາ ໃຊ ້ໃນ ຊວີດິ ຝາ່ຍ ວນິ ຍານ ຕ້ອງ   ໄດ້ ມາ ຈາກການຄົນ້   

ຫາ ຂມຸ ຊັບ ຝາ່ຍ ວນິ ຍານ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ຄ້ົນພົບ ຢູ່ໃນ ເຣື່ອງ. 

ຖາມ ຕົວ ທ່ານ ເອງ ດວ້ຍ ຄໍາ ຖາມ  ເຫລົ່າ ນ້ີ: 

1.   ສະຖານະ ການ ທີ ່ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຫັນ ໃນ ເຣື່ອງ..... ໃນ ທຸກມື ້ນ້ີ ຍັງ ມ ີສ່ິງ ທີ ່ຄ້າຍຄື ກັນ ນ້ີ ເກີດ ຂ້ຶນຢູ່ ບໍ? 

2. ຖ້າ ຍັງ ມ,ີ  ແມ່ນ  ອັນ  ໃດ ແດ່ ທີ ່ຄ້າຍຄື ກັນນ້ັນ ໄດ້ ເກີດ ຂ້ຶນ? 

3. ສ່ິງ ນ້ີ ໄດ້ ເກີດ ຂ້ຶນກັບ ຂ້ອຍ ຢູ່ ບໍ...ຫລື ເກີດ ຂ້ຶນກັບ ຄົນ ທີ ່ຂ້ອຍ ຮູ້ຈັກ ຢູ່ ບໍ? 

4. ດຽວ ນ້ີ ກໍ ຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນຢູ່ ບໍ, ຖ້າ ຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນຢູ່ ມັນ ເກີດ ຂ້ຶນ ແບບ ໃດ  ແລະ ສ່ິງ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ສາມາດຊ່ອຍ  

ໄດ້ ຢ່າງ ໃດ? 

 

ພຍາ ຍາມ ໃຊ້ ບາງ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ເປັນ ຄໍາ ຖາມ ດຽວ ກັນ ທີ ່ທ່ານ ໃຊ້ ໃນ ການ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ   ເພື່ອ ຊອກຫາ ການ 

 ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ສ່ວນຕົວ.  ທ່ານ ອາດ ຈະ ຖາມ ດ່ັງ ນ້ີ: 

 

 ແມ່ນ ແລ້ວ, ສ່ິງ ນ້ັນ  ເຄີຍເກີດ ຂ້ຶນກັບຂ້ອຍ ແຕ່ ກ່ອນ.  ຂ້ອຍ ໄດ້  ເວົ້າຫຍັງ ?  ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຮັດ ຫຍັງ? 

 ຂ້ອຍ ມ ີທາງ ເລືອກ ຫລື ບ່ໍ,  ແລະ ທາງ ທີ ່ຂ້ອຍ ເລ  ືອກນ້ັນ ແມ່ນ ຫຍັງ? 

 ຂ້ອຍ ສົມຄວນ ຈະ ເຮັດ ແນວ ໃດ?  ຜົນ ທີ ່ຕາມ ມາ ຂອງ ການ ເລອືກ ຂອງ ຂ້ອຍ ນ້ັນ ແມ່ນ ຫຍັງ? 

 ມ ີ ໃຜ ແດ່ ທີ ່ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ຈາກ ການ ເລືອກ ຂອງ ຂ້ອຍ,  ແລະ  ແ ມ່ນຫຍັງ ຄື ສ່ິງ ທີ ່ກະທົບຕ່ໍ ເຂົາ ເຈ້ົາ? 

 ຖ້າ ຫາ ກສ່ິງ ເຫລ່ົາ ນ້ີ ເກີດ ຂ້ຶນກັບ ຂ້ອຍ ເວລາ ນ້ີ ຂ້ອຍ ຈະ ເຮັດ ແນວ ໃດ? ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນຮູ ້ຫຍັງ ຈາກ ສ່ິງ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນ  

ໃນ ເຣ່ືອງນ້ີ  ເພື່ອ ຊ່ອຍ ຂ້ອຍ ໃຫ ້ຮູ ້ວ່າ ຂ້ອຍ ຄວນ ຈະ ເຮັດ ແນວ ໃດ ຕ່ໍ ສະຖານະ ການ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນກັບ ຂ້ອຍ?  
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ສຸດ ທ້າຍ,  ໃນ ເຣື່ອງນີ,້ ຖາມ ຕົວ ທ່ານ ເອງ ວ່າ: 

 ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຫັນ ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ທໍາ ງານ ໃນ ສະຖານະ ການ ຂອງ ຂ້ອຍຢ່າງ ໃດ, ຫລື ໃນ ຊີວິດ ຂອງ ຄົນ ທີ ່ຂ້ອຍຮູ້ຈັກ ທີ ່ 

ຕົກ ຢູ່ ໃນ ສະພາບ ນ້ີ? 

 ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນ ຫຍັງ ແດ່, ຫລື ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ຫຍັງ ແດ່ ກ່ຽວ ກັບ ພຣະ ເຈ້ົາ ແລະ ພຣະລັກສະນະ ຂອງ ພຣະອົງ? 

 

ທໍາ ອິດ ເມື່ອ ທ່ານ ອ່ານ   ເຣື່ອງຈົບ ລົງ, ບາງເທື່ອສ່ິງ ຕ່າງໆ  ໃນ ເຣື່ອງອາດ ເຮັດ ໃຫ້ ທ່ານ ມ ີຄວາມ ສັບສົນ.    ທ່ານ ອາດ ຈະ 

 ຢາກ ຮູ້ ວ່າ ເປນັ ຫຍັງ ພຣະ ເຈົ້າຈ່ຶງ ກະທໍາ ເຊັ່ນ ນ້ັນຕ່ໍ ຄົນ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ.   ບາງ ເທື່ອ ເມື່ອ ທ່ານ ອ່ານ ເຣື່ອງ ທ່ານອາດ ຈະ ຄິດ 

 ເຖິງ ຕົວ ທ່ານ ເອງ ,  " ເຣື່ອງນີ ້ດີ ຫລາຍ,  ແຕ ່ຂ້ອຍ ບ່ໍ ເຫັນມ ີຫຍັງ ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ໃນ ເຣື່ອງນີ.້    ແລະ ແນ່ນອນ 

ຂ້ອຍ ບ່ໍ ເຫັນ ວ່າ ມ ີສ່ິງ ໃດ ທີ ່ກ່ຽວຂ້ອງ ກັບ ຊີວິດ ຂອງ ຂ້ອຍ ເລີຍ! " 

 

ຊອກ ຫາສິງ່ ນີ.້  ທຸກໆ  ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພ ີກໍ ມ ີບ າງ ສ່ິງ ບາງ ຢ່າງ ສໍາລັບ ພວກ ເຮົາ ໃນ ສມັຍ ນ້ີ.   ຈ່ົງ ເບິ່ງວ່າ ທ່ານ   ສາມາດ  

ຄ້ົນພົບຫລື ບ່ໍວ່າ ພຣະຄັມພ ີສອງ ຂ້ໍ ນ້ີ  ເວົ້າວ່າ ແນ ວ ໃດ ກ່ຽວກັບ ປ ໂຍກ ຂອງ ຖ້ອຍ ຄໍາຕ່າງໆ  ທີ ່ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ເອົາ ໃສ່ ໄວ້ ໃນ  

ພຣະຄັມພ.ີ   ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ແຈ້ງ ໃນ ສ່ິງ ນ້ີ ຈະ ໜູນ ໃຈ ທ່ານ ໃຫ້ ພຍາ ຍາມ ຊອກ ຫາ ວ່າ ເປັນ ຫຍັງ ພຣະ ເຈົ້າຈ່ຶງ ກະທໍາ ດ່ັງ ທີ ່

 ພຣະອົງ ໄດ້ ກະທໍາ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງນຶ່ງໆ  ແລະ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ຮູ້ ວ່າ ມ ີການ ສັງ ເກດ ຝ່າຍ ຈິດ ວິນຍານ ແລະ ການ ນໍາ ມາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ  

ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ທີ່ ເຫັນ ໃນ ທຸກໆ ຕອນ ໃນ ພຣະຄັມພ.ີ 

 

ພ ຣະ ຄັມ ພ ີທຸກ ຕອນ ໄດ້ ຮັບ ການ ຊົງບັນ ດົນ ໃຈ ຈາກ ພ ຣະ ເຈ້ົ າ ແລະ ເປັນ ປ ໂຍດ ໃນການ ສອນ 

ການ ກ່າວ ຕັກເຕ  ືອນ ວ່າ ກ່າວ     ການ ປັບ ປຸງ ແກ້ ໄຂ ໃຫ ້ຖືກ ຕ້ອງ    ແລະ ການ ອົບ ຮົມ ໃນ ທາງ  

ຊອບ ທັມ ເພື່ອ ຄົນ ຂອງ ພ ຣະ ເຈ້ົາ ຈະ ບັນ ລຸ ຜົນ ສໍາ ເຣັດ     ແລະ ຈັດ ຕຽມ ໄວ ້ພ້ອມ ສໍາ ລັບ ການ 

ດີ ທຸກ ຢ່າງ (2 ຕີ ໂມ ທຽວ 3:16-17) 

 

ເຫດການເຫລ່ົານ້ີໄດ້ບັງເກີດຂ້ຶນແກ່ເຂົາເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງແກ່ຜູ້ອ່ືນ    ແລະໄດ້ບັນທຶກໄວ ້

ເພື່ອເຕືອນສະຕິເຮົາທັງຫລາຍ       ຊ່ຶງກໍາລັງປະສົບກັບເວລາສຸດທ້າຍທີ່ຈວນຈະມາເຖິງ 

ເຫດສັນນ້ັນຜູ້ທີ່ຄຶດວ່າຕົວຕ້ັງຫມັ້ນຢູ່ແລ້ວ     ຈ່ົງລະວງັໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າຈະລ້ົມລົງ ບ່ໍມີການ 

ທົດລອງອັນໃດເກີດຂ້ຶນກັບເຈ້ົາທັງຫລາຍ       ນອກຈາກການທົດລອງທີ່ເຄີຍເກີດກັບມະ 

ນຸດທົ່ວໄປ    ພຣະເຈ້ົາຊົງທຽ່ງທັມ     ພຣະອົງຈະບ່ໍຊົງຍອມໃຫ້ພວກເຈ້ົາຖືກທົດລອງເກີນ 

ກວ່າທ່ີເຈ້ົາຈະທົນໄດ້   ແລະເມື່ອຊົງທົດລອງເຈ້ົານ້ັນ   ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈ້ົາມີທາງ 

ຫລີກຫນີໄປໄດ້ດ້ວຍ ເພື່ອເຈ້ົາທັງຫລາຍຈະສາມາດທົນໄດ້ (1 ໂກຣິນ ໂທ 10:11-13) 

 

ຂ້ໍ ພຣະຄັມພ ີເຫລົ່າ ນ້ີ ກ່າວ ວ່າ ຖ້ອຍ ຄໍາ ທັງ ໝົດ ໃນ ພຣະຄັມພ,ີ   ລວມທງັ ຖ້ອຍ ຄໍາ ໃນ ເຣື່ອງຕ່າງໆ  ໃນ ພຣະຄັມພ ີໄດ້ ບັນ 

ທຶກ ໄວ ້ເພື່ອ ພວກ ເຮົາ  ແລະ  ສໍາລັບພວກ ເຮົາ.   ເພາະ ເຮົາ ຮູ້ ດີ ວາ່ ພຣະ ເຈົ້າບ່ໍ ພຽງ ແຕ ່ປະທານ ຖ້ອຍ ຄໍາ ໃຫ້ບັນທຶກ ໄວ້ ໃນ 

 ພຣະຄັມພ ີເພື່ອ ໃຫ້ ແຕ່ລະ ໜ້າ ເບ່ິງ ຈົບງາມ ເທົ່າ ນ້ັນ   ດ່ັງນັ້ນ ເຮາົ ຕ້ອງ ເລີ້ມ ຕ້ົນອ່ານ  ແຕ່ລະ ເຣື່ອງດ້ວຍ ຄວາມ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ 

 ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ພົບ ວ່າ ຖ້ອຍ ຄໍາ ທັງ ໝົດ  ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນໆ ມ ີຄວາມ ໝາຍ ຕ່ໍ ເຮົາ ແນວ ໃດ. 
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 ໃນ ຖານະ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ແລະ ເປັນ ຜູ້ ວາງ ຄໍາ ຖາມ, ມ ີຫລາຍ ຂ້ັນຕອນ ທີ ່ທ່ານ ຈະ ຕ້ອງ ກະທໍາ ເພື່ອ ຊ່ອຍ ຜູ້ ຟັງຂອງ ທ່ານ  

ໃຫ້ຄ້ົນພົບ ຄວາມ ຈິງ ເຫລົ່ານ້ັນດ້ວຍ ຕົວ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ. 

 

ທາ່ນ ບໍ ່ສາມາດ ທີ ່ຈະ ນໍາພາ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໄປ ສູ ່ຂຸມ ຊັບ ທີຢູ່ ່ໃນ ເຣື່ອງ ໄດ ້

ຖ້າຫ າກວາ່ ທາ່ນ ເອງ ບໍ່ໄດ ້ຄົນ້ພົບ ດວ້ຍ ຕວົ ທາ່ນ ເອງ ກ່ອນ 

  

ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່າ ນຕຽມ ເຣື່ອງທີ ່ຈະ ເລົ່າ    ໃນ ຖານະ ທີ ່ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ   ທ່ານ ບ່ໍ ໄດ້ ຮັບ ຜົນ ກະທົບ ທາງ ດ້ານ ຈິດ ວິນ 

ຍານ ຈາກ ເຣື່ອງ   ຈະ ເປັນ ການ ດີ ທີ ່ທ່ານ ຈະ ຕ້ອງ ກັບ ຄືນ ໄປ ອ່ານແລະ ສ ແວງ ຫາ ພຣະ ເຈົ້າ ເພື່ອ ຄ້ົນຫາ ຄວາມ ຈິງທີ ່ທ່ານ 

 ອາດ ຈະ ບໍ  ່ ເຫັນ ເທື່ອ.   ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ເຮັດ ຕາມ ຄໍາ ແນະ ນໍາ ທັງ ໝົດ ໃນ ການ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ  ແຕ່ທ່ານ ຍັງ ບ່ໍ ທັນ ພົບ ຄວາມ 

 ຈິງ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ໃດໆ  ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນ   ກໍໝາຍ ຄວາມ ວ່າ ທ່ານ ເອງ ຍັງບໍ ່ ພ້ອມ ບໍ ່ເໝາະ ສົມ ທີ ່ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃຫ້ຄົນ ອ່ືນ ຟັງ 

 ເທື່ອ. 

 

ຄວາມ ສໍາຄນັ ໃນ ການ ຕັ້ງຄາໍ ຖາມ: 

 

ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ຍ່າງ ອອກ ຈາກ ບ້ານ ໄປ ແລະ ພົບ ຂຸມ ຊັບ, ທ່ານ ຈະ ຕ່ືນ ເຕັ້ນດີ ໃຈ ຫລາຍ. ຖ້າ ທ່ານ ເອົາ ຊັບ ນ້ັນກັບມາ ບ້ານ  

ແລະ ແບ່ງປັນ ກັບ ເພື່ອນໆ ຂອງ ທ່ານ  ເຂົາ ເຈົ້າກໍ ຈະ ດີ ໃຈ ຫລາຍ ທີ ່ຈະ ຮັບ ເອົາ.   ແຕ ່ການ ດີ ໃຈ ໃນ ການຮັບ ເອົາ ຂອງ ເຂົາ 

 ເຈົ້າຈະ ບ່ໍ ຫລາຍ ເທົ່າ ກັບ ທ່ານ ຜູ້ທີ ່ໄດ້ ພົບ ກັບ ຂຸມ ຊັບ ນ້ັນ.  ການຄ້ົນພົບ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ດີ ໃຈ ຫຼາຍ. 

 

  ໃນ ເວລາ ເລີ້ມ ຕ້ົນສອນ ດ້ວຍ ການ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນຈ່ົງ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ຕອບ ໄດ້ ງ່າຍ. ສິງ່ ນີ ້ສໍາຄນັຫລາຍຕ ໍ ່ຄວາມ 

 ສາໍ ເຣດັ ໃນ ການ ສກຶສາ ພຣະຄມັພ ີແບບ ເລົາ່ ເຣື່ອງ. 

 

ຫລາຍ ຄົນ ບ່ໍ ຮູ້ ວ່າ ໃນ ພຣະຄັມພ ີມ ີຂຸມຊັ ບ ແຫ່ງ ຄວາມ ຈິງ ຝ່າຍ ວິນ ຍານອັນ ຮຸ່ງ ເຮືອງ.  ແຕ ່ບາງ ຄົນຮູ້ ວ່າ ມ ີຂຸມຊັບ  ຝ່າຍ ວິນ 

 ຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພີ      ແຕ ່ເຂົາ ເຈ້ົາບ່ໍ ຮູ້ ວ່າ ເຂົາ  ເຈົ້າ ມ ີຄວາມ ສາມາດ ທີ ່ຈະ ຄ້ົນພົບ ຂຸມ ຊັບ 

 ເຫລົ່ານ້ັນ.   ເມື່ອ ຜູ້ ຟັງ ຄ້ົນ ພົບຂ້ໍ ມູນ ທີ ່ງ່າ ຍໆ  ແລະ ຄົນ ອ່ືນ ເຫັນ ດີ ນໍາ  ເຂົາ ເຈົ້າກໍ ໄດ້ ຮັບ ການ ໜູນ ໃຈ ທີ ່ຈະ ຄ້ົນ ຫາ ຄໍາ ຕອບ  

ຫລາຍຂ້ຶນອີກ.   

 

 ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ,  ໃນ ຂນະ ທີ ່ພວກ ເຮົາ ເລີ້ມ ເຮັດ ວຽກ ກັບ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ກຸ່ມ ໃໝ,່  ສ່ວນ ຫລາຍ ພວກ ເຮົານໍາພາ 

 ເຂົາ ເຈົ້າ ເຂົ້າ ໄປ ສູ່ ຂຸມ ຊັບ ແລະ ເກືອບ ຈະ  ເອົາ ຊັບ ນ້ັນຍ່ືນໃສ່ມືໃຫ ້ເຂົາ ເຈົ້າ.    ຄຣູຜູ້ ຊໍ ານານ ສາມາດ ທີ ່ຈະນໍາບັນດາຜູ້ທີ ່

ຕອບ ສນອງ ໂດຍເຂົາເຈົ້າ ບ່ໍ ຮູ້ ສຶກຕົວ  ດັ່ງນ້ັນ ເຂົາ ເຈົ້າຈ່ຶງ ຄິດ ວາ່ ຂຸ ມຊັບ ທັງ ໝົດ ແມ່ນເຂົາ ເຈົ້າ   ໄດ້ ຄ້ົນພົບເອງ    ເມື່ອ ບັນ 

ດານັກຮຽນສາມາດ ພົບ ກັບຂຸມ ຊັບ ເຖິງ ຈະ ເປັນ ພາກສ່ວນ ທີ ່ເລັກ ນ້ອຍ,   ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍໄດ້ ຮັບ ການ ໜູນ ໃຈ ທີ່ຈະ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ 

 ຊັບ ເພີ້ ມອີກ. 

 

ຄົນ ເຫລົ່ານ້ັນທີ ່ມີການ ສຶກສາ ພຣະຄັມພີລະດັບ ສູງ ໃນ ໂຮງຮຽນ ຫລື ໃນ ວິທຍາ ລັຍ ອາດ ຈະ ໄດ້ ຮຽນ ວິທ ີ ໄຈ້ ແຍກຫລື ວິຈັຍ ເ

ຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພີ     ແຕ ່ເຂົາ ເຈົ້າອາດ ຈະ ບ່ໍ ໄດ້ ພັທນາ ຄວາມ ຊ່ຽວຊານ ໃນ ການ ຟັງ  ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພ ີແບບ ສົມບູນ. 

ດ່ັງ ທີ ່ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ກ່າວ ມາ ແລວ້, ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ໄດ້ ຮັກສາ ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພ ີໃຫ້ຢູ່ ດ້ວຍກັນ  ແລະ  ເຣື່ອງຈ່ຶງ 
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 ເປັນເໝືອນ ພາຊະນະ ທີ ່ບັນຈຸ ຄວາມ ຈິງ ໄວ້ .  

 

ກາ້ວ ໄປ ຕົກ ຫລມຸ.  ບາງ ຄ້ັງຄາວ ທ່ານ ອາດ ຈະ ພົບ ກັບບັນດາ(ຜູ້ ທີ ່ອາດ ຈະ ມ ີຫລື ບ່ໍ ມ ີການ ສຶກສາ ກ່ຽວ ກັບ ສາສນາ) ຜູ້ ທີ ່

 ຄິດ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າຮູໝ້ົດ ທຸກ ຢ່າງ ກ່ຽວ ກັບ ພຣະຄັມພ.ີ   ເພື່ອ ຊ່ອຍ ເຂົາ ເຈົ້າ,  ທ່ານ ສາມາດ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ໃຫ້ບັນດາ ຜູ້ ທີ ່ພູມ 

 ໃຈ  ໃນຕົນ ເອງ ເຫລົ່າ ນ້ີ ອາສາ ສມັກ ກ້າວ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຫລຸມ.  "ຫລຸມ" ນ້ີ ແມ່ນ ການ ຄາດ ຄະ ເນ ຜິດ ຫລ ືການ ສລຸບທີ ່ຜິດ ຊ່ຶງ  

ບ່ໍ ໄດ້ ພິສູດ ຈາກ ເຣື່ອງທີ ່ເລົ່າ.   ດ່ັງນັ້ນ ໃຫ້ ທ່ານ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ຕອບ ຍາກ  ເປັນ ຄໍາ ຖາມ ທີ່ທ່ານ ຮູ້ ດີ ວ່າ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ບ່ໍ ເອົາ 

 ໃຈ ໃສ່ ຟັງ ຈະ ຕອບ ຜິດ.  ທ່ານ ອາດ ຈະ ຕອບ ສນອງ ວ່າ, ອືມ! ໜ້າ ສົນ ໃຈ ເນາະ,  ແລ້ວ ທ່ານກໍນໍາພາ ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຕ່ໍ ໄປ. 

 

 ໃນ ຂະນະ ທີ ່ການ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ໄດ້ ດໍາ ເນີນ ຕ່ໍ ໄປ,      ແລະ ຄໍາ ຕອບ ທີ ່ຖືກ ເຮັດ ໃຫ້ ເຫັນ ແຈ້ງ,  ບັນດາ ຜູ້ ທີ ່ຕອບ ຜິດ  

ເຫຼົ່ານ້ັນກໍ ຈະ ເຫັນ ວ່າ ພວກ ຕົນ ໄດ້ ຕອບ ຜິດ.  ທ່ານ ອາດ ຈະ ບ່ໍ ຈໍາ ເປັນຕ້ອງ ຊ່ອຍ ເຂົາ ເຈົ້າ ແກ ້ ໄຂ  ແຕ່ຄໍາ ຕອບ ທີ ່ຜິດ ຂອງ  

ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ເປີດ ເຜີຍ ຄວາມ ຈິງ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າບ່ໍ ໄດ້ ຮູ້ ຫລາຍ ດ່ັງ ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າຄິດ ໃນ ຕອນ ທໍາ ອິດ. ປະສົບ ການ ອັນ ປລາດ ນ້ີ ໄດ້ 

 ເຂົ້າ ໄປ ສູ່ ການ ດັກ ຈັບ  ໄດ້ ໜູນ ໃຈ ຜູ້ ທີ ່ຮ່ວມ ຟັງ ທີ ່ພູມ ໃຈ ໃນ ຕົນ ເອງ ກາຍເປັນ ຜູ້ ມີຄວາມ ສົນ ໃຈຂ້ຶນ ໃນ ການ ຟັງ ແລະ ການ 

 ຮຽນຢ່າງ ແທ ້ຈິງ. 

 

ຫລາຍ ຄ້ັງ,  ຄົນ ທັງຫລາຍ ພົບ ວ່າ ສ່ິງ ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຍິນ   ໃນເຣື່ອງແຕ ່ກ່ອນ ນ້ັນ( ແລ້ວ ສລຸບ ເອົາ ວ່າ ຖືກຕ້ອງ)   ກໍ ຖື ວ່າ  ໃຊ້ ບ່ໍ  

ໄດ້  ແລະ ເຂົາ ເຈົ້າ  ບ່ໍ ໄດ້ ພົບ ເຫັນ ຫລາຍໆ ຢ່າງ ທີຢູ່່ ໃນ ເຣື່ອງ. ຄົນ ເຫລົ່ານ້ັນ ໄດ້ ຍອມຮັບ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມຣະວັງ 

ຮັບຜິດຊອບ ຫລາຍ ຂ້ຶນ  ແລະ ຟັງ  ເຣື່ອງ ໃຫ້ ດີ  ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ພົບ ວ່າ ແມ່ນ ຫຍັງ  ແທ້ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນ. 

 

ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສດຸ - ພຣະຜູ ້ສອນ ທີ ່ຍິ່ງ ໃຫຍ ່

 

 ໃນ ຖານະ ທີ ່ເປັນ ຜູ້ ທີ ່ເຊື່ອ  ເມື່ອ ພວກ ເຮົາ ພົບ ກັບ ຜູ້ ທີ ່ບ່ໍ ທັນລອດ ພົ້ນ   ພວກ ເຮົາ ພຽງ ແຕ ່ ໃຫ້ ລາວໄດ້ ຍິນ ຂ້ໍພຣະຄັມ ພີໂຢ 

ຮັນ 3:16   ເທົ່າ ນ້ັນບໍ ແລະ ຫລັງ ຈາກ ນ້ັນກໍບ່ໍ ໄດ້ເວົ້າກັບລາວກ່ຽວ ກັບ ພຣະຄັມພ ີຂ້ໍ ນ້ີ?  ເຮົາ ຫລີກ ເວັ້ນ ທີ ່ຈະ  ໂອ້ລົມ ກ່ຽວ 

 ກັບ ພຣະຄັມພ ີຂ້ໍ ນ້ີ   ເພາະ ເຮົາ ຄຶດ ວ່າ ເປັນ ວຽກ ງານ ຂອງ ອົງ ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສຸດ ແມ່ນ ບ່ໍ?   ບ່ໍ ເປັນ ເຊັ່ນ ນ້ັນດອກ,   ຖ້າ 

 ຫາກ ເປັນ ໄປ  ໄດ້  ເຮົາ ຕ້ອງ ໂອ້ ລົມ ກ່ຽວ ກັບ ພຣະຄັມພ ີຂ້ໍ ນ້ີ. 

 

 ເຮົາ ຮູ້ ວ່າ ອົງ ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສຸດຈະ ນໍາພາ ເຮົາ ໄປ ສູ່ ຄວາມ ຈິງ ທັງ ປວງ.      ແຕ ່ໃນ ຂະນະ ທີ ່ພວກເຮົາ ເດີນທາງ ໄປ ທົ່ວ 

 ໂລກ ເພື່ອ " ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ" ພວກເຮົາ ໄດ້ ພົບ ເຫັນ ຢູ່ ສ ເມ ີແລະ ມ ີຄວາມ ເສົ້າ ໃຈ ນໍາ  ທີ ່ບັນ  ດາຜູ້ ທີ ່ເຊ່ືອ ທັງຫລາຍ ບ່ໍ ໄດ້ ຮູ້ 

ຈັກ ເລີຍ ວ່າ ມ ີຂຸມ ຊັບ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງພຣະຄັມພ ີ ຈ່ົງ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ ່ຖືກປະໄວ້ຕາມ ລໍາພັງ ເຫລົ່ານ້ັນຮູ ້ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າຈະ ຊ່ອຍ  ເຂົາ ເຈົ້າ   

ໃຫ້ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້.  

 

ດ່ັງນັ້ນ, ອົງ ພຣະວິນ ຍານ ຍັງ ລໍ ຄອຍ ຢູ່ ພ້ອມທີ ່ຈະ ສອນ, ຊົງ ປະ ທັບຢືນ ຢູ່ ທາງ ໜ້າ ຫ້ອງ ຮຽນ ທີ ່ວ່າງ ເປ  ົ ່າຢູ່ນ້ັນ. 

 

ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ,  ເມື່ອ  ເຮົາ ຕຽມ ເຣື່ອງທີ ່ຈະ ເລົ່າ,  ເຮົາກ ໍຂາບທູນອົງ ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ ໃຫ້ ຊົງ ສໍາ ແດງຂຸມ ຊັບ ທັງ 

ຫລາຍ ແກ ່ເຮົາ ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນ  ແລະ ເຮົາ ສ ແວງ ຫາ ການ ຊ່ອຍ ເຫລືອ ຈາກ ພຣະອົງ  ເພື່ອ ຕ້ັງຄໍາ ຖາມ ຊ່ຶງຈະ ນໍາ ຄົນ ທັງຫລາຍ 

 ໄປ ພົບ ກັບ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ເຮົາ ໄດ້ ພົບ ແລ້ວນັ້ນ.     ໃນ ຂນະ ທີ ່ເຮົາ  ໃຊ້ຖາມ ຄໍາ ຖາມ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ,    ໃຫ ້ເຮົາ ອະທິຖານ ທູນ ຂໍ ໃຫ້  
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ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສຸດ ຊົງ ນໍາພາ ໃນ ການ ໂອ້ ລົມ.  ຕ່ໍ ຈາກ ນ້ັນ,  ໃນ ຂະນະ ທີ ່ບັນດາ ຜູ້ຟັງ ໄດ້ ຄ້ົນພົບຂຸມ ຊັບ  ເຮົາ ກໍ ຍອມຮັບ 

 ວ່າ ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສຸດ ໄດ້ ທໍາ ງານ ໃນ ຫົວ ໃຈ ຂອງ ຜູ້ ຟັງ ທຸກໆ ຄົນ ທີ່ຢູ່ ໃນຫ້ອງ ນ້ັນ ລວມທັງ ຫວົ ໃຈ ຂອງ  ເຮົາ ນໍາ. 

 

 ໃນ ບາງ ຄ້ັງຄາວ, ຄໍາ ຖາມ ຕ່າງໆ ມາ ຈາກ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຂອງ ທ່ານ ນ້ັນຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ  ໄດ້ ຕອບ ຈາກ ເຣື່ອງອື່ນໆ    ແລະ ຂ້ໍ ມູນ 

 ທີ່ຢູ່ ໃນ ພຣະຄັມພ.ີ   ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ບ່ໍຮູ້ ຄໍາ ຕອບ ແລະ ບ່ໍສາມາດ ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ ຈາກ ພຣະຄັມພີ  ທ່ານ ຈໍາ ຕ້ອງສ ແວງ ຫາ ສະຕິ 

 ປັນຍາ ທີ ່ມາ ຈາກ ພຣະ ເຈົ້າທີ ່ຈະ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ນ້ັນຢ່າງ ຄົບ ສົມບູນ    ຫລື ພຽງ ແຕ ່ຕອບ ແບບ ສ້ັນໆ ຫລ ືທ່ານ ອາດ ຈະ  ເວົ້າ 

ວ່າ, " ເປັນ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ດີ, ຂໍ ໃຫ້ ລໍຖ້າຈົນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງນີ ້ຈົບ ກ່ອນ, ຂ້າພະ ເຈົ້າຈະວາງ ແຜນ ໄວ ້ ທີ່ຈະ ໃຊ້ ເວລາ ເລົ່າ ເຣື່ອງ 

ອີກ  ເທື່ອ ນ່ຶງເພື່ອ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ດີ ເລີດ ຂອງ ທ່ານ." 

 

ຈ່ົງ ມ ີຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໄວ ຕ່ໍ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ.   ອົງ ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສຸດ ຫລື ຜູ້ ທີ ່ຫິວ ກະ ຫາຍ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ອາດ ຈະຖາມຄໍາ ຖາມ  

ທີ ່ບ່ໍ ຄາດ ຄິດ .   ຈ່ົງ ອະທິຖານ ເພື່ອ ຈະ ຮູ ້ວ່າ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ບ່ໍ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງອາດ ຈະ ເປັນ ການ ຊົງ ນໍາ ຂອງ ພຣະ  ເຈົ້າທີ ່ໃຫ້ ໂອກາດ 

 ໃຫ້ ຄ້ົນພົບ ຄວາມ ຈິງ.  ຢ່າ ພາດ ໂອກາດ ທີ ່ຈະ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ນ້ັນ! 

 

ບັນດາ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງທີ ່ໃຊ້ "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ"  ໃນ ການ ໂອ້ ລົມ  ໃນ ທີ ່ສຸດຈະ ໄດ້ ຮຽນ ເຖິງ ຄວາ ມຊໍານານ ໃນ ການ ຕ້ັງ 

ຄໍາ ຖາມຕ່າງໆ ທີ ່ມ ີຄຸນ ພາບ ສູງ.    ໃນ ຂະນະ ທີ ່ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ພົບ ຂຸມ ຊັບ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ  ຜູ ້ເລົ່າ ເຣື່ອງທີ ່ສລາດ ຮຽນ ຮູ້ ວ່າ  

ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ບ່ໍ ໃຫ້ ຂ້ໍ ມູນ ທີ ່ແຈ່ມ ແຈ້ງ ຕ່ໍ ໄປ  ແຕ ່ຈະ ປ່ອຍໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບພົບ ແລວ້ພົບ ອີກ.  ຄວາມ ປິ ຕິຍິນ ດີ 

 ນ້ັນ ແມ່ນ ການທີ່ໄດ້ເຫັນ ພຣະ ເຈ້ົາຊົງ ປະທານ ຄວາມ ຄິດ ໃນ ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ  ໃຫ້ ແກ່ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຢ່າງ ໜ້າ ຕ່ືນ ເຕັ້ນ. 

 

ສະ ແດງ ຄວາມ ຮກັ 

 

 ເມື່ອ  ເຮົາ ໃຊ້ ວິທ ີການ ແບບ ໂອ້ ລົມ ດ່ັງກ່າວ ນ້ີ  ເຮົາ ທັງຫລາຍ ຕ້ອງ ໃຊ້ ສ່ິງ ສໍາຄັນ ສ່ິງ ນ່ຶງ ເປັນ ກຸນ ແຈ  ໄຂ  ໄປ ສູ່ ຄວາມສໍາ ເຣັດ 

ທີ ່ກ່າວ ໄວ ້ໃນ ພຣະທມັ 1  ໂກຣິນ ໂທ 13:1;     ເຮົາ ຕ້ອງ ສະ ແດງ ຄວາມ ຮັກ.   "ເຖິງແມ່ນເຮົາເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້ ຈະ 

ເປັນພາສາມະນຸດຫລືພາສາເທວະດາກໍດີ ແຕ່ບ່ໍມີຄວາມຮັກ ເຮົາກໍເປັນເໝືອນຄ້ອງຫລືແຊງ່ທີ່ສ່ົງສຽງດັງອຶກກະທຶກ." 

 

ສິງ່ ທີ ່ຄວນ ຮູ.້  ຄົນ ສ່ວນ ຫລາຍ ຈະ ຢ້ານ ສ່ັນ ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າຕ້ອງ ໄປ ຢືນ  ເວົ້າຢູ່ຕ່ໍໜ້າ ກຸ່ມຊົນ   ດັງ່ນັ້ນທ່ານ ຕ້ອງ ເປັນ ຄົນ ທີ ່

 ໜູນ ໃຈ ໃຫ້ ກໍາລັງ ໃຈ ເຂົາ ເຈົ້າ. 

 

 ໃນ ບາງ ເວລາ  ທ່ານ ອາດ ຈະ ໄດ້ ສອນ ບັນດາ ຜູ້ ນໍາ ຫລື ສິດ ຍາ ພິບານ.      ເຖິງ ແມ່ນ ເຂົາ ເຈົ້າສາມາດ ທີ ່ຈະ ຢູ່ ຕ່ໍໜ້າຄົນ ຈໍາ 

ນວນ ຫລາຍ ໄດ້ ຢ່າງ ສະ ບາຍ ແຕ່ ເຂົາ ເຈົ້າທັງ ໝົດບ່ໍ ເຄ ີຍ ຖືກ "ຕໍາ ໜິ ເພື່ອ ແກ ້ ໄຂ"  ຕ່ໍໜ້າ ສາທາຣະນະຊົນ  (ບ່ໍ ເຄີຍ ຖືກ 

 ເລີຍ, ຫລື ເຄີຍ ຖືກ  ແຕ ່ເປັນ ເວລາ ດົນ ຜ່ານ ມາ ແລ້ວ). 

 

ດ່ັງນັ້ນ,  ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ສອນ ໂດຍ ໃຊ້ ການ ໂອ້ ລົມ ຈົ່ງ ມ ີຄວາມ ຮູ້ສຶກ ໄວ ຕ່ໍ ຄົນ ທັງ ສອງ ປະ ເພດນ້ີຄື ປະ ເພດ ທີ່ຢ້ານ ສ່ັ 

ນ ສາຍ ແລະ ພວກ ຜູ້ ນໍາ ທີ ່ບ່ໍ ເຄີຍ ຖືກ ຕໍາ ໜິ ເພື່ອ ແກ ້ໄຂ ຕ່ໍໜ້າ ສາທາຣະນະ ຊົນ.    ໃນ ຂະນະ ທີ ່ຜູ້ ຟັງ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ,   ຫລື 

 ຕອບ ຄໍາ ຖາມ, ຫລື ແມ່ນ ແຕ ່ຄ້ົນຫາ ຂຸນ ຊັບ ຈົ່ງ ຈ່ື ຈໍາ ສ່ິງ ນ້ີ.   ເຖິງ ແມ່ນ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ອາດຈະ ຕອບ ສນອງຢ່າງ ບ່ໍ ເໝາະ ສົມ 

ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ/ຜູ້ ສອນ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ມ ີຄວາມ ອ່ອນ ສຸພາບ ແລະ ຢືນຢັນ ເຖິງ ການຕໍາ ໜິ  ເພື່ອ ແກ ້ ໄຂ ທີ ່ຕົນ ໄດ້ ກະທໍາ.   ຈ່ົງ ຈ່ື   
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ໄວ ້ສ ເມີ ວ່າ  ການ ຕໍາ ໜິ ເພື່ອ ແກ ້ໄຂ ດ້ວຍ ຄໍາ ເວົ້າທີ ່ຍ້ິມ ແຍ້ມ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຍອມຮັບ ເອົາ ໄດ້ ຫຼາຍກວ່າ ການ ຕໍາ 

 ໜິ ເພື່ອ ແກ ້ໄຂ ແບບ ເຂັ້ມງວດ ເຄັ່ງຂຶມ.   

 

ຈ່ື ໄວ ້ໃນ ໃຈ ວ່າ   ໃນ ຖານະ ທີ ່ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງທ່ານຕ້ອງ ເຮດັ ໃຫ້ ກຸ່ມ ຜູ້ ຟັງ ມ ີບັນຍາກາດ ທີ ່ດີ.    ທ່ານ ມ ີທາງ ເລືອກ.  

ທ່ານ ສາມາດ ທີ ່ຈະ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ມ ີຄວາມ ຮູ້ສຶກທີ ່ຈະ ສໍາຣວດ  ແລະ ຄ້ົນ ຄວ້າ ໂດຍ ໜູນ ໃຈ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າສະ ແດງຄວາມ 

 ຄິດ ເຫັນ  ຫລື ບ່ໍ ກໍ  ່ສ້າງ ຄວາມ ເຄັ່ງ ຕຶງ ເຮັດ ໃຫ້ ໝົດ ກໍາລັງ ໃຈ ໃນ ການ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ໂດຍບ່ໍ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ມ ີຄວາມ ຮູ້ 

ສຶກ ເໝືອນ ກັບ ວ່າ  ຕລອດ ການ ໂອ້ ລົມ ນ້ັນ ເໝືອນ ກັບ ການ ສອບ ເສັງ   ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າຈະຕ້ອງ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ໃຫ້ "ຖືກ " ທຸກ 

 ຄໍາ ຖາມ. 

 

ອີກ ເທື່ອ ນ່ຶງ,  ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານພຍາ ຍາມ ທີ ່ຈະ ຈ່ື  ເຣື່ອງ ແລະ  ຕ້ັງຄໍາ ຖາມ ,  ໃຫ້ ຄິດ ເຫັນບັນດາ ຜູ້ ທີ ່ຟັງ ທ່ານ.  ຕອບສນອງ  

ເຂົາ ເຈົ້າ,  ຈ່ື ໄວ ້ໃນ ໃຈ ຂອງທ່າ ນຢູ່ ສ ເມີ ວ່າ  ຄວາ ມຊໍານານ ຂອງ ທ່ານບ່ໍ ແມ່ນ ສ່ິງ ສໍາຄັນ ທັງ ໝົດ;    ແຕ ່ແມ່ນ ຄວາມ ຮັກ ທີ ່

 ທ່ານ ສະ ແດງ ອອກ ຕ່ໍ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ໃຊ້ ຄວາມ ຊໍານານຂອງ ທ່ານ. 

 

ຄວາມ ສາມາດ ທ ີ III: ວທິ ີຕັ້ງຄາໍ ຖາມ 

  

ເປົ້າໝາຍ ອັນ ສໍາຄັນ ແລະ ໝາກຜົນໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງພຣະຄັມພີ  ແລະ ການ ໂອ້ ລົມ ກ່ຽວ ກັບ ສ່ິງ ເຫລົ່ານ້ັນຕາມພາຍ ຫລັງ 

 ແມ່ນ ດ່ັງ ລຸ່ມນ້ີ; 

 ການ ຮຽນ ຮູ້ ພຣະລັກສະນະ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ 

 ການ ຮຽນ ຮູ້ ວ່າ ພຣະອົງ ຢາກ ໃຫ້ ຫຍັງ ແກ ່ມະນຸດ    ແລະ ຢາກ ໄດ້ ຫຍັງ ຈາກ ມະນຸດ 

 ການ ເຫັນ ແລະ ການ ຍອມຮັບ ຄວາມ ຈິງ ກ່ຽວ ກັບ ຕົວ ເຮົາ ເອງ 

 

ຫລັງ ຈາກການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ໃນ ປະ ເທດ ແຄນ ຢາ  ຜູ ້ສ້າງຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກ ທ່ານ ນ່ຶງ ໄດ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ 

 ແລະ ໄດ້ ແບ່ງປັນ ການຄ້ົນພົບ ຂຸມ ຊັບ.  ຜູ້ ຊາຍ ຄົນ ນ້ີ ມ ີຄວາມ ເຂ້ັມ ແຂງ  ໃນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ວິຊາ ສາສນາສາ ດ  ໄດ້ ຮັບ  ໃຊ້ 

 ເປັນ ຜູ້ ຝຶກ ອົບຮົມ ໃນ ເມືອງ ທີ ່ລາວ ຢູ່  ແຕ ່ພາຍ ໃນ ສ່ີ ປີ ລາວ ເຫັນ ການ ເກີດ ຜົນ   ໃນ ບ້ານ ຊົນນະບົດນ້ັນແຕ່ພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ. 

 

ການ ມາ ຝຶກ ອົບຮົມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ລາວ ໃຊ້ ເວລາ ສອງ ມື ້ໂດຍ ການ ຂ່ີ ອູດ  ແລະ ອີກ ມື ້ນ່ຶງ ໂດຍ ທາງຣົດ ຂົນ ສ່ົງ(ລາວ ຕ້ອງ ນ່ັງ 

 ເທິງຫລັງຣົດ)  ແລະ ອີກ ມື ້ນ່ຶງໂດຍທາງຣົດບັສ.  ລາວ ມັກ ໃນ ສ່ິງ ທີ ່ລາວ ໄດ້ ຮຽນ ໃນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ແລະ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ໄດ້ ຮັບ 

ຣິດ ເດດ.  ລາວ ເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍໄດ້ ສອນ ຕາມ ທີ ່ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນ ຈາກ ຄົນ ອ່ືນ, ຂ້ອຍບ່ໍ ຮູ້ ວ ິທີຮຽນ ຈາກ ພຣະຄັມພ ີຈົນກະທັ້ງ 

ຂ້ອຍ ໄດ້ ມາ ຮັບ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ  ເທື່ອ ນ້ີ."  

 

" ເວລາ ນີ້ ຂ້ອຍ ຮູ ້ວາ່ ຂອ້ຍ ບໍ ່ສາມາດ ພາ ຄົນ ອື່ນ ໄປ 

ບ່ອນ ທີ ່ຂ້ອຍ ບໍ່ ເຄີຍ ໄດ ້ໄປນັນ້  ເທືອ່" 

 

ດ້ວຍ ເຫດ ນ້ີ ເອງ ເປັນ ຫຍັງ ພວກ ເຮົາ ຈ່ຶງ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ.    ທໍາ ອິດ ບັນດາຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງຮຽນ ຂ້ໍ ມູນ ໃໝ ່ດ້ວຍຕົວ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ  

ຈາກພຣະຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ, ຕ່ໍ ມາ ຮຽນ ຈາກ ຄໍາ ຖາມ ບັນດາ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງນໍາພາ ຄົນ ອ່ືນ ໄປສູ່ຄວາມ ຈິງ ອັນ ມີຄ່າ ທີ ່ເຂົາ 
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 ເຈົ້າ ໄດ້ຮຽນ. 

 

ການ ນໍາ  ໂດຍ ໃຊ້ " ເຂົ້າຈີ ່ປຽ່ງ ນອ້ຍ " ແມ່ນ ຫລັກການ ຢ່າງ ນ່ຶງ ທີ່ພວກ ເຮົາສອນ ໃນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ " ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ."   

ຄົນ ທີ ່ເລີ້ມ ຕ້ົນຮຽນ " ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ"  ໃໝ່   ສ່ວນ ຫລາຍ ຈະ ຕ້ັງ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ຕ້ອງການ  ຢາກ ໄດ້ ຄໍາ ຕອບ ອັນຖືກຕ້ອງ 

"ຄົບ ຖ້ວນ"   ເພື່ອ ຈະ ນໍາ ຜູ້ ຟັງ ໄປ ພົບ ກັບ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ   ແຕ ່ການ ກະທໍາ ເຊັ່ນ ນ້ັນສ່ວນ ຫລາຍຈະ ບ່ໍ ຄ່ອຍ ເກີດ ຜົນ.  

ການ ເກັ້ຽກ່ອມ ນົກ ເຂົ້າຄອກ(ກົງ)ນ້ັນ,   ທ່ານ ຈະ ບ່ໍ ຖ້ິມ ເຂົ້າຈ່ີ ກ້ອນ ໃຫຍ່ ໄວ້ ປາກ ຄອກ   ແລະຄິດ ວ່າ ນົກ ຕ້ອງ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ 

 ຄອກນ້ັນ.  ແຕ ່ທ່ານ ຕ້ອງ ຢາຍ ເຂົ້າ ຈ່ີ ປ່ຽງ ນ້ອຍໆ  ເປັນ ທາງ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ຄອກນ້ັນ.   ໃນກໍຣະນີດຽວ ກັນ ນ້ີ,  ເມື່ອ ທ່ານ ຕ້ັງຄໍາ 

 ຖາມ ເພື່ອ ຈະ ນໍາ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ ຄ້ົນພົບ ຂຸມຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ  ສ່ວນ ຫລາຍ ທ່ານ ກໍຕ້ອງຕັ້ງຄໍ າຖາມ ທີ ່ງ່າຍໆ ຫລາຍ ຄໍາ ຖາມ  ຕ່ໍ 

  ເນື່ອງກັນ  ການເຮັດ ດ່ັງ ນ້ີ  ຈະ ເປນັ ການງ່າຍ  ໃນ ການຈູງ ໃຈ  ໃຫ້ຜູ້ ຟັງ ຮ່ວມ ມ ື ໃນ ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ. 

 

ໝາຍ ເຫດ:   ເຣື່ອງທີ ່ຈະ ຝຶກ ຊ້ອມ ຕ່ໍ ໄປ  ແມ່ນ "ອັບຣາມ ແລະ ຊາຣາຍ"   ໃນ ເຣື່ອງນີ ້ແລະ ໃນ ຫຼາຍໆ  ເຣື່ອງທີ ່ຈະພົບ ເຫັນ 

 ໃນ ປ້ຶມນ້ີ, ການຄ້ົນຫາ ຂຸມຊັບ, ການ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ແລະ ຄໍາ ຖາມ ຕ່າງໆ ແມ່ນ ໄດ້ ຕຽ ມ ໄວ ້ສໍາລັບ ທ່ານ.  ແຕ ່ວ່າ ໃນ ການ 

 ຮຽນ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ  ເຮົາຂ ໍບອກ ທ່ານ ວ່າ ຢ່າ " ຈົດ ຄໍາ ຖາມ"  ໄວ ້ເລ ີຍ !  ທ່ານ ບ່ໍ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ຈົດ ຄໍາ ຖາມ ໄວ້  ມັນ ຈະ  

ເຮັດ ໃຫ້ການ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ, ການຖາມ ແລະ ຕອບ ຢຸດ ຊະ ງັກ.  ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຕ້ັງຄໍາ ຖາມ  ໄວ ້ໃນ ປ້ຶມນ້ີ ພຽງ ແຕ ່ 

ເພື່ອ ຊ່ອຍ ຜູ້ ທີ ່ບ່ໍ ໄດ້ ມາ ຝຶກ ອົບຮົມ ດ້ວຍ ຕົນ ເອງ ເທົ່າ ນ້ັນ    ເພື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າຈະ  ໄດ້ເຫັນ ແບ ບຢ່າງ    ແລະ ເຮັດ ຕາມ ຂ້ັນຕອນ  

ໃນ ການ  " ເລົ່າ ເຣື່ອງ"  ໄດ້.     ຄໍາ ຖາມ ເຫລົ່ານ້ັນພຽງ ແຕ ່ເປັນ ຕົວຢ່າງເທົ່າ ນ້ັນ.     ສໍາລັບ ທ່ານ ໃນ ເວລາ ທີ ່ທ່ານ ສຶກສາ  

ແລະ ນໍາ ໄປ ສອນ ຄົນ ອ່ືນ ທ່ານກ ໍຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ຊ່ຽວຊານ ຄວາມຊໍາ ນານ ເພີ ້ມ ເຕີມ ເອງ  ທັງ ທາງ ດ້ານຄວາມ ຄິດ ແລະ  

ການ ຕ້ັງຄໍາ ຖາມ.  

 

 ໃນ ຂະນະ ທີ່ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໄດ້ ຫຍັບ ຍ້າຍ ໄປ ຕາມ ເຣື່ອງ ບາງ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານແລະການ ນໍາ ໃຊ້ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ທີ ່ທ່ານ   

ໄດ້ ຕຽມ ໄວ ້ນ້ັນຈະ ຖືກ ຄ້ົນພົບ  ໂດຍ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ກ່ອນ  ກ່ອນທີ ່ທ່ານ ຈະ ຕ້ັງຄໍາຖາມ  ເພື່ອ ນໍາ ເຂົາ ເຈ້ົາ ໄປ ສູ່ ຂຸມ ຊັບ ເຫຼົ່ານ້ັນ. 

ການພົບ ຂຸມ ຊັບ ແຕ ່ຫົວທ ີຈາກ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ນ້ີ ເປັນ ສ່ິງ ທີ ່ເຮົາ ປາຖນາ  ຊຶ່ງ ໄດ້ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ວ່າ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ກໍາລັງ ຮຽນ ວິທ ີຄ້ົນ 

ຫາ  ໃນຂ້ໍ ພຣະຄັມພ ີຢ່າງ ເລິກ ເຊິ່ງ ແລະ ໄດ້ ພົບ ຂຸມ ຊັບ ດ້ວຍ ຕົວ ເຂົາ ເຈົ້າ ເອງ. 

 

ການພທັນາ ຄໍາ ຖາມ ເພືອ່ ນໍາ ຜູ້ ຟັງ ໄປ ພົບ ກັບ ຂຸມ ຊັບ 

 

ການ ຕ້ັງຄໍາ ຖາມ ເພື່ອ ຊ່ອຍ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ ພົບ ກັບ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ພົບກ່ອນ ແລ້ວ,   ໃຫ້ ກັບ ຄືນ ໄປ ຕອນ ຕ້ົນຂອງ ເຣື່ອງ.  ລ້ຶມ 

 ເຣື່ອງນັ້ນ ແຕ ່ຕ້ົນຈົນ ຈົບ ດ້ວຍ ຄວາ ມຄິດ ຂອງ ທ່ານ, ຄິດ ກ່ຽວ ກັບ ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ພົບ ແລ້ວ.  ຈ່ື ໄດ້ບ່ໍ   ຜູ້ ໃຫ້ 

 ຄໍາປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ເຖິງ ຄວາມ ສໍາຄັນ ໃນ ການ ຖາມ ຫລາຍໆ ຄໍາ ຖາມ ໃນ ແຕ ່ລະ ຕອນ ຂອງ ເຣື່ອງ?   ທ່ານ ຈະ 

ໄດ້ ພົບ ຂຸມຊັບ ຝ່າ ຍວິນ ຍານ ກໍ ຈະເປັນແບບດຽວກັນນ້ັນ . 

 

 ໃນ ກໍຣະນີດຽວ ກັນ,  ທ່ານ ອາດ ຈະ ຕ້ອງ ຖາມ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ເປັນ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ຕ່ໍ ເນື່ອງ ກັນ  ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຄ້ົນຫາ ໃນ ຂະ 

ນະທີ ່ທ່ານ ຖາມ.     ແທ ້ຈິງ ແລ້ວ,  ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ໃຊ້ ເວລາ ຄຶດ ເຖິງ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ຖາມ ໄປ ແລ້ວ  ເພື່ອ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ 

ທ່ານ ກໍສາມາດ ທີ ່ຈະ  ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ເຫລົ່ານ້ັນ ໄດ້ ອີກ.  ຖາມ ຜູ້ ຟັງ  ໂດຍ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ເຫລົ່ານ້ັນອີກກໍໄດ້. 
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ຍົກຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ, ຖ້າ ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະທັມ ປະຖົມ ມະ ການ 12:10-20   ທ່ານ ຈະ ສັງ ເກດ ເຫັນ ຫລາຍ ສ່ິງ ໃນຂະ 

ນະທີ ່ທ່ານ ຕຽມ ເຣື່ອງ,  ແມ່ນ ແຕ່  ໃນສອງ ສາມຂ້ໍ ຕອນ ຕ້ົນ ເຣື່ອງທ່ານກໍສາມາດສັງເກດເຫັນ. 

  

"ໃນ ເວ ລ າ ນ້ັນ ມ ີການ ອຶ ດຢາກ ຢ່າງ ຮ້າຍ ແຮງ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ປະ ເທດ ກາ ນາ ອານ ຈ່ຶງ ເປັນ ເຫດ ໃຫ ້ອັບ ຣາມ ຕ້ອງ  

ໄປ ອາ ສັຍຢູ່ ໃນ ປະ ເທດ ເອ ຢິບ ຊ່ົວ ລະ ຍະ ນ່ຶງ   ເມື່ອ ໃກ້ ຈະ ຮອດ ດ່ານ ເຂົ ້າ ປະ ເທດ   ອັບຣາມ  ໄດ້ ເວົ້າ ກັບ ເມັຽ 

ຂອງລາວວ່າ, "ຊາ ຣາຍ  ເຈ້ົາ ເປັນຜູ້ ຍິງ ທີ ່ ງາມຫລາຍ ເມື່ອ ຊາວ ເອ ຢິບ ເຫັນ ເຈ້ົາ ພວກ ເຂົາ ຊິ ເວົ້າ ວ່າ ເຈ້ົາ ເປັນ 

 ເມັຽຂອງ ຂ້ອຍ ແລ້ວ ພວກ ເຂົາ ກໍ ຊິຂ້າ ຂ້ອຍ  ແລ້ວ ຊິ ເອົາ ເຈ້ົາ ໄປ ດ່ັງ ນ້ັນເພື່ອຂ້ອຍ ຊິບ່ໍ ຕາຍ ຂໍ ໃຫ  ້ເຈ້ົາ ບອກ ກັບ 

ເຂົາ ວ່າ ເຈ້ົ າ ເປັນ ນ້ອງ ສາວ ຂອງ ຂ້ອຍ  ແລ້ວ  ພວກເຂ ົາ ຊິບ່ໍ ຂ້າ ຂ້ອຍ ແລະ ຈະ  ເຮັດ ດີກັບ ຂ້ອຍ " 

                                                                                                                     (ປຖກ 12:10-13) 

 

ທ່ານ ອາດ ຈະ ສັງ ເກດ ເຫັນ ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ຮຽນ ເຣື່ອງນີ ້ວ່າ,   ອັບຣາມ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈໃນ ຕອນ ທໍາ ອິດ. ລາວ ຄວນ ຈະ 

ວາງ ໃຈ ໃນ ພຣະ ເຈົ້າ ແທນ ທີ່ຈະ ສະ ແດງ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ ອອກ ມາ.   ລາວ ແລ່ນ ໜີ ຈາກ ແຜ່ນດິນ ແຫ່ງ ຄໍາ ສັນຍາ ໄປ ຢູ່ ໃນ  

ປະ ເທດ ອີ ຢິບ ຍ້ອນ  ເກີດການ ກັນດານ ອາຫານ    ແລະ ບອກ ຊາຣາຍ ໃຫ້ ຕົວະ ເພື່ອ ປ້ອງ ກັນ ຕົວ ຂອງ ລາວ. (ບາງ ຄົນ ອາດ 

 ຈະ ເຫັນ ການ ຂັດ ແຍ່ງ ດ້ວຍ ການ ສັງ ເກດ ວ່າ   ການ ໄປ ປະ ເທດອີ ຢິບ ນ້ັນ ເປັນ ສ່ິງ ທີ ່ຜິດ   ເພາະວ່າ ໃນ ເຫ ດການ ຕ່ໍ ມາ ຢາ  

ໂຄບ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງ ລາວ ຖືກ ນໍາພາ   ໂດຍພຣະ ເຈົ້າໃຫ້ ໄປ ຢູ່ ປະ ເທດ ອີ ຢິບ.  ແນ່ນອນ, ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ່ "ນໍາພາ  ໂດຍ ພຣະ 

ເຈົ້າ"  ໄດ້ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ ແຕກ ຕ່າງຣະຫວ່າງ ສອງ ສະຖານະ ການ ນ້ີ.) 

 

ຫລັງ ຈາກ ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບໄດ້ ຫລາຍ ຢ່າງແລ້ວ ທ່ານ ກໍ ກັບ ຄືນ ໄປ ຄ້ົນຫາ ການ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິ ດຝ່າຍ ວິນ ຍານ ຈາກການຄ້ົນ 

ຫາ ຂຸມ ຊັບ ເຫລົ່ານ້ັນ.   ທ່ານ ຈະ ພົບ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ສັນຍາ ຕ່ໍ ທຸກ ຄົນ  ບ່ໍ ວ່າ ຈະ ໜີ ໄປ ຫລື ຢູ່ ກັບ ທີ່ດ້ວຍ ການ ເຊື່ອ ຟັງ ຕາມ  

ຂ້ໍ ພຣະຄັມພ.ີ  ຕ່ໍ ຈາກ ນ້ັນທ່ານ ຈະ ໄດ້ ເຫັນ ການ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ວ່າ ໃນ ເວລາ ທີ ່ມ ີຄວາມ ກົດ ດັນ ເຮົາ ສາມາດ ທີ ່ຈະ ຕັດສິນ 

 ໃຈ ໃນ ທາງ ທີ ່ຜິດ ແລະ ອອກ ໄປ ບ່ອນ ອ່ືນ ເພື່ອ ຂໍ ຄວາມ ຊ່ອຍ ເຫລືອ ແທ່ນ ທີ ່ຈະ ຂໍ ຄໍາ ປຶກສາ ຈາກພຣະ ເຈົ້າ.   ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ, 

ທ່ານ ຈະ ພົບ ວ່າ ບາງ ເທື່ອ ໃນ ເວລາ ເຮົາ ແລ່ນ ໜີ ບັນຫາເຮົາ ກໍໄດ້ ເຮັດ ບາບ ເພີ້ ມອີກ ອາດ ຈະ ເປັນການວາງ ແຜນ ຊ່ົວ ຮ້າຍ 

 ຫລື ຕົວະ ຫລື ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ ກັບ ຄົນ ທີ ່ວາງ ໃຈ ເຮົາ ໃນ ຄວາມ ບາບ ທີ ່ເຮົາ ໄດ້ ກະທໍາ. 

 

 ການຄົ້ນຫາ ຂຸມ ຊັບ  ປຽ່ນເປນັ ຄໍາ ຖາມ   

 

ໃຫ ້ຄາໍ ຖາມ ເຫລົາ່ນັນ້ຢູ ່ໃນ ເຣືອ່ງ.    ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ຕ້ັງ ຄໍາ ຖາມ ເພື່ອ ຖາມ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ເພື່ອ ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ 

 ພບົ ແລ້ວ, ຈ່ົງ ໃຫ້ ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ທ່ານ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ. 

 

ຕ່ໍໄປນ້ີ ແມ່ນ ບາງ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ອາດ ຈະ ສາມາດ ໃຊ້ ໄດ້ ເພື່ອ ໄຂ ເຂົ້າ ໄປ ສູ່ ການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບ   ອີງ ຕາມ ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ 

 ຝ່າຍ ວິນ ຍານຊ່ຶງ ຫາ ກໍ ກ່າວ ມານ້ັນ; 

1. ຈາກ ເຣື່ອງທີ ່ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຮຽນ ແລະ ໄດ້ ໂອ້ ລົມ ກັນ ຜ່ານ ມານ້ັນ, ພຣະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ບອກ  ໃຫ້ອັບຣາມ ໄປ ໃສ  ແລະ ພຣະ ເຈ້ົາ 

     ໄດ້ບອກວ່າ ພຣະອົງ ຈະ ເຮັດ ຫຍັງ ແກ່ ອັບຣາມ ຢູ ່ທີ ່ນ້ັນ? 

2.  ເຮົາ ພົບວ່າການ ອຶດ ຢາກ ເຮດັ ໃຫ ້ອັບຣາມຕ້ອງ ອອກ ຈາກ ແຜ່ນດິນ ແຫ່ງ ຄໍາ ສັນຍາ ໃນ ທັນທ ີແລະ ໄປ ທີ ່ປະ ເທດ ອີ ຢິບ 

      ເພື່ອ ຂໍ ຄວາມ ຊ່ວຍ ເຫລື ອ.    ທ່ານ ຄິດ ເຫັນ ສ່ິງ ອ່ືນ ບ່ໍທີ ່ອັບ ຣາມຄວນ ຈະ ເຮັດ  ແທນ ທີ ່ຈະໜີ ອອກ ຈາກ ແຜ່ນດິນ ແຫ່ງ   
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     ຄໍາສັນຍາ ໄປ ເມື່ອ ເກີດ ການ ອຶດ ຢາກ? 

3.  ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ  ເຮົາ ສາມາດ ຮູ້ ໄດ້ ບ່ໍ ວ່າ ແມ່ນ ອາລົມ ແລະ ຄວາມ ຮູ້ສຶກ ແບບ ໃດ ທີ ່ຄວບ ຄຸມ ອັບຣາມ?   ທ່ານ ໄດ້ ເຫັນ ອາ 

    ລົມຂອງ ອັບຣາມບ່ໍ ຕອນ ທີ ່ອັບຣາມບອກ ຊາຣາຍ ໃຫ ້ເວົ້າກັບ ຄົນ ເອຢິບ? ທ່ານ ຄິດ ແນວ ໃດກ່ຽວ ກັບ ເຣື່ອງນ້ີ? 

4.   ໃນ ຄໍາ ນໍາ ຫລື ອາລັມພະ ບົດ ກ່ອນ ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງນ້ີ   ທ່ານ ຈ່ື ໄດ້ ບ່ໍວ່າພຣະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ສັນຍາ ກັບ ອັບຣາມຊ່ຶງ ຈະ ຊ່ອຍ ໃຫ້ 

     ອັບຣາມມ ີຄວາມ ກ້າຫານ ບ່ໍ ຕ້ອງ ຢ້ານ ກົວ? ຖ້າ ໄດ້ ສັນຍາ, ຄໍາ ສັນຍານ້ັນ ແມ່ນ ຫຍັງ? ບ່ອນ ໃດ ທີ ່ທ່ານ ເຫັນ ວ່າ ອັບ 

    ຣາມຄວນ ໄວ ້ວາງ ໃຈໃນພຣະເຈ້ົາ? 

5. ມ ີໃຜ ແດ່ ທີ ່ໃກ້ຊິດ ກັບ ອັບຣາມທ່ີ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ເຈັບ ປວດຍ້ອນ ຄວາມ ບາບ ຂອງ ລາວ? ທ່ານ ໄດ້ ເຫັນ ຫຍັງ ແດ່? 

6. ທ່ານໄດ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມບາບຂອງລາວບ່ໍ? 

 

ອີງ ຕາມ ການ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ທີ ່ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຫາ ກໍ ຄ້ົນ ພົບ ຜ່ານ ການ ໂອ້ ລົມ, ຈ່ົງ ເບິ່ງ ຕົວຢ່າງ ຄໍາ ຖາມຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ 

ຊ່ຶງ ອາດ ຈະ ເປີດ ເຜີຍ ໃຫ້ທ່ານ ຄ້ົນພົບການ ນໍາ ໄປ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ. 

 

1. ພຣະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ບອກ ອັບຣາມ ເຖງິ ບ່ອນ ທີ ່ພຣະອົງ ຈະ ຊົງ ອວຍພອນ.  ມ ີບ່ອນ ໃດ ບ່ໍ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ທີ ່ເຮົາ ເຫັນ ນໍາ ກັນ ວ່າ ມ ີ

      ຄໍາສ່ັງ ຈາກ ພຣະ ເຈ້ົາວ່າ ບ່ອນ ໃດ ທີ ່ອັບຣາມຕ້ອງ ຢູ່ ອາສັຍ ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ພຣະພອນ?    ເຮາົ ອາດ ຈະ ບ່ໍ ເຫັນ.   ແຕ່ 

      ເຮົາ ສາມາດ ຄ້ົນຫາ ຫລັກຖານໄດ້ວ່າແມ່ນບ່ອນ ໃດ    ພຣະ ເຈ້ົາຢາກໃຫ ້ເຮົາ ມ ີຊີວິດ ຢູ່ ຢ່າງ ໃດ  ເພື່ອ ຈະ ໄດ້ ຮັບ ພຣະ 

     ພອນ? ບ່ອນ ນ້ັນອາດ ຈະ ແມ່ນ ບ່ອນ ໃດ? 

2.  ໃນ ທຸກ ມື ້ນ້ີ, ບັນ ດາ ຜູ້ ທີ ່ເຊ່ືອ ໃນ ພຣະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ປະ ເຊີນ ກັບ ສະຖານະ ການ ທີ ່ຂ່ົມຂູ່ ຕ່ໍ ຊີວິດ ບ່ໍ? ຄວາມ ຍາກ ລໍາບາກ ແບບ 

     ໃດ ທີ ່ເຂົາ ເຈ້ົາອາດ ຈະ ປະ ເຊີນ? ທ່ານ ເອງ, ຫລື ຄົນ ອ່ືນ ທີ ່ທ່ານ ຮູ້ຈັກ ເຄີຍ ປະ ເຊີນ ກັບ ສະຖານະ ການ ທີ ່ຂ່ົມ ຂູ່ ຕ່ໍ ຊີວິດ 

     ບ່ໍ?  ມ ີຫຍັງ ແດ່ ທີ ່ເຮົາ ເຫັນ ຈາກ ການ ຕັດສິນ ໃຈ ຂອງ ອັບຣາມທ່ີ ສາມາດ ຊ່ອຍ ເຮົາ  ໃຫ ້ມ ີທາງ ເລືອກ ທີ ່ດີກ ວ່າ ເມື່ອ ເຮົາ 

     ພົບ ກັບສະຖານະ ການ ທີ ່ຫຍຸ້ງຍາກ ລໍາບາກ? 

3. ອັບຣາມຍອມ ໃຫ ້ອາລົມ ຄວບ ຄຸມ ລາວແລະ ຊ້ີ ໃຫ ້ເຫັນ ເຖິງ ການ ຂາດ ຄວາມ ເຊ່ືອ. ສ່ິງ ດ່ັງກ່າວ ນ້ີ ຍັງ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ສມັຍ 

     ນ້ີ ຢູ່ ບ່ໍ? ຈ່ົງ ອະທິບາຍ ວ່າ ເປັນ ແນວ ໃດ?   ເມື່ອ ຄົນ ຂາດ ຄວາມ ເຊ່ືອ  ເຂົາ ເຈ້ົາຈະ ແລ່ນ ໄປ ຫາ  ໃຜ ແທນ ທີ ່ຈະ ໄປ ຫາ 

     ພຣະ ເຈ້ົາ?   ແມ່ນ ຫຍັງ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ສາມາດ ຊ່ອຍ ເຮົາ ໃຫ ້ຄິດ ຢ່າງ ຖ້ວນ ຖ່ີ ໃນ ເວລາ ເກີດ ຄວາມ ຢ້ານ ກົວ? 

4.  ເມື່ອ ສ່ິງ ຮ້າຍ ເກີດ ຂ້ຶນ ອັບຣາມ ໄດ້ ໜີ ໄປ ຈາກ ບ່ອນ ທີ ່ພຣະ ເຈ້ົາຊ້ີ ບອກໃຫ ້ລາວ ໄປ ຢູ່.  ມ ີສ່ິງ ດ່ັງກ່າວ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ຊີ ວິດ 

    ຂອງ ຄົນ ໃນ ສມັຍ ນ້ີ ບໍ່ ທີ ່ເຮັດ ໃຫ ້ເຂົາ ເຈ້ົາຕ້ອງ ໜີ ໄປ ຈາກ ບ່ອນ ທີ ່ພຣະ ເຈ້ົາ ໄດ້ ຮຽກ ເອີ້ນ ເຂົາ ເຈ້ົາ ໃຫ ້ຢູ່?  ສ່ິງ ນ້ີ ໄດ້ ເກີດ 

     ຂ້ຶນກັບ ທ່ານ ເອງ ຫລື ກັບ ຄົນ ທີ ່ທ່ານ ຮູ້ຈັກ ຫລື ບ່ໍ? 

5. ຖ້າ ຫາກ ຄວາມ ຍາກ ລໍາບາກ ເຂົ້າມາສູ່ ຊີວິດ ເຮົາ ສ່ິງ ທີ ່ເຮົາ ໄດ້ ເຫັນ ຈາກ ອັບຣາມ ໄດ້ ຊ່ອຍ ເຮົາ ໃຫ ້ມ ີຄວາມ ຄິດ ບ່ໍ ວ່າ 

     ເຮົາ ຄວນ ເຮັດ ຫລື ບ່ໍ ຄວນ ເຮດັ? ສ່ິງ ດ່ັງກ່າວ ນ້ັນ ແມ່ນ ຫຍັງ? 

6.  ໃນ ສມັຍ ທຸກ ມື ້ນ້ີ ມ ີບໍ  ່ທີ ່ບາງ ເທື່ອ ເຮົາ ໃຫ ້ອາລົມ ຂອງ ເຮົາ ເປັນ ສ່ິງ ຕັດສິນ ໃຈ?  ແມ່ນ ອາລົມ ແບບ ໃດ ທີ ່ບາງ ຄ້ັງມັນ ໄດ້ 

    ຄວບ ຄຸມ ຄົນທັງຫລາຍ ເມື່ອ ຄວາມ ຍາກ ລໍາບາກ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ຊີວິດ ເຂົາ ເຈ້ົາ?      ທ່ານ ເອງ ຫລື ບາງ ຄົນ ທີ ່ທ່ານ ຮູ້ຈັກ 

     ຍອມ ໃຫ້ອາລົມ ນໍາພາ ທ່ານ ໃຫ ້ຕັດສິນ ໃຈ ໃນ ທາງ ທີ ່ຜິດບ່ໍ?      ທ່ານ ສາມາດ ແບ່ງປັນ ປະສົບ ການ ດ່ັງກ່າວ ນ້ີ ໄດ້ ບໍ? 

    ບ່ໍ ວ່າ ເຣື່ອງ ໃດໆ  ໃນ ພຣະຄັມພ ີທີ ່ພວກ ເຮົາ ໄດ້  ໂອ້ ລົມ ນໍາ ກັນ ທ່ານ ຄິດ ເຫັນ ຄໍາ ສັນຍາ ຂອງ ພຣະ ເຈ້ົາບ່ໍ ທີ ່ຄົນສມັຍ ນ້ີ 

     ສາມາດ  ໄວ ້ວາງ ໃຈ ໄດ້?  

7. ຈ່ື ໄດ້ ບ່ໍ ການ ທີ ່ອັບຣາມຂາດ ຄວາມ ເຊ່ືອ ເປັນ ຜົນ ສະທ້ອນ ຢ່າງ ໃດ ຕ່ໍ ຄົນ ອ່ືນ?  ໃນ ທຸກ ມື ້ນ້ີ, ການ ຂາດ ຄວາມ ໄວ ້ວາງ 

     ໃຈ ໃນ ພຣະ ເຈ້ົາຂອງ ເຮົາ ຈະ ສ່ົງ ຜົນ ສະທ້ອນ  ໄປ ສູ່ ຄົນ ອ່ືນ ບ່ໍ?  ອະທິບາຍ ວ່າ ສ່ິງ ນ້ັນ ເປັນ ແນວ ໃດ?  ສ່ິງ ນ້ັນ ໄດ້ ເກີດ 
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     ຂ້ຶນກັບ ທ່ານ ເອງ ຫລື ຄົນ ອ່ືນ ທີ ່ທ່າ ນຮູ້ຈັກ ຫລື ບ່ໍ? 

 

ສ່ິງ ທີ່ກ່າວ ມານ້ັນ ເປັນ ພຽງ ແຕ ່ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ແລະ ຄໍາ ຖາມ ເພື່ອ ນໍາ ໄປ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ພຽງ ເລັກ ນ້ອຍ   ທີ ່

ທ່ານ ສາມາດ ທີ ່ຈະ ຖາມ ຈາກ ຕອນ ທໍາ ອິດ ຂອງ ເຣື່ອງ ໃນ ປະຖົມ ມະ ການ 12:10-13 

 

ໝາຍ ເຫດ:    ເຖິງ ແມ່ນ ທ່ານ ຈະ ມ ີຄໍາ ຖາມ ທີ ່ໄດ້ ຕຽມ ໄວ ້ແລ້ວ ທີ ່ສາມາດ ນໍາ ຜູ້ ຟັງ ໄປ ພົບ ກັບ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ພົບ ແລ້ວ, 

ທ່ານ ຍັງ ຕ້ອງ ຕອບ ສນອງ ຕ່ໍ ຄໍາ ຖາມ, ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ແລະ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ.    ເຂົາ ເຈົ້າອາດ ຈະ ເຫັນ  

ຂຸມ ຊັບ ອ່ືນໆ ຫລ ືມ ີຄໍາ ຖາມ ໃນ ແຕ ່ລະ ຕອນ ຂອງ ເຣື່ອງທີ ່ທ່ານ  ເລົ່າ.   ຈ່ົງ ຖາມ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ຕຽມ ໄວ້ ນ້ັນ.    ແຕ ່ຖ້າ 

 ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ເຫັນ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ແຕກ ຕ່າ ງທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງກ ໍໃຫ້ ໂອ້ ລົມ ກ່ຽວ ກັບ ຂຸມ ຊັບ ເຫລົ່ານ້ັນ.  ປະ ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ທ່ານ ໄວ້ 

 ກ່ອນ.  ຈະ ເປັນ ການ ຈົບ ງາມ ເທົ່າ ໃດ ໜໍ ທີ ່ເຮົາ ໄດ້ ເຫັນ ອົງ ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສຸດ ເວົ້າ ໂດຍ ກົງ ກັບ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ທັງຫລາຍ. 

 

ວທິ ີສ້າງ ຄໍາ ນໍາ(ອາລັມພະ ບດົ) ສາໍລບັ ເຣື່ອງ 

 

ຫລັງ ຈາກ ທ່ານ ໄດ້ ຄ້ົນພົບ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ໃນ ເຣື່ອງ ແລ້ວ  ທ່ານ ກໍ ພ້ອມ ແລ້ວ ທີ ່ຈະ ຕັດສິນ ໃຈ ວ່າ ເຣື່ອງທີ ່ທ່ານ ຕຽມ 

 ນ້ັນຕ້ອງການ ຄໍາ ນໍາ ຫລື ບໍ່.   ເຮົາ ຕຽມ ຄໍາ ນໍາ ຫລັງ ຈາກ ເຮົາ ໄດ້ ພົບ ຂຸມ ຊັບ ແລະ ການ ນໍາ ມາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ທັງ 

ໝົດ  ເພາະວ່າ ຄໍາ ນໍາ ຍັງ ບ່ໍ ມ ີເທືອ່ ຈົນ ກວ່າ ເຮົາ ໄດ້ ສຶກສາ ເຣື່ອງ ເສັຽກ່ອນ ຊ່ຶງ ເຮົາ ຮູ ້ວ່າ ທັງ ໝົດ ນ້ັນຈະ ມ ີຄໍາ ນໍາ ສໍາລັບ ເຣື່ອງ 

ນ້ັນຫລື ບ່ໍ. 

 

ຄໍາ ນໍາ ຈະ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ສະຖານ ທີ ່ແລະ ເບື້ອງ ຫລັງ ຂອງ ເຣື່ອງທີ ່ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈະ ໄດ້ ຍິນ. ຄໍາ ນໍາ ຈະ ຕຽມ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ຮູ້ຈັກ 

 ເຣື່ອງ ແລະ ເຂົ້າ ໃຈສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ວ່າ ແມ່ນ ຫຍັງ ໄດ້ ເກີດ ຂ້ຶນກ່ອນ ເຣື່ອງນີ.້ 

 

ໃນ ຄໍາ ນໍາ ນັ້ນມ ີຫຍງັ ແດ?່ 

 

1. ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ຕ້ອງການ ຄໍາ ນໍາ ສ່ວນ ຫລາຍ ຈະ ເປັນ ຖ້ອຍ ຄໍາ ຫລື ເປັນ ປ ໂຍກສ້ັນໆ.  ຄໍາ ນໍາ  ຕາມ ທັມມະ ຊາດ ແລ້ວ 

       ຈະ ເປນັ ການ ເລົ່າ ແບບ ທັມມະ ດາ ບ່ໍ ເໝືອນ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ດັ່ງນ້ັນຄໍາ ນໍາ ຈະ ຕ້ອງ ສ້ັນ ເພື່ອ ສ້າງ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ແກ ່ບັນດາ 

       ຜູ້ ຟັງ. ສ້ັນ ແລະ ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ສົນ ໃຈ ນໍາ    ເພາະວ່າ ການ ເລົ່າ ແບບ ທັມມະ ດາ ເປັນ ການ ຍາກ ທີ ່ຈະ ຈ່ື ຈໍາ ໄດ້ ດີບ່ໍເໝືອນ 

        ກັບ ການ ເລົາ່ ເຣື່ອງ.  ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ ແມ່ນ ເຫດຜົນ ສາມ ປະການ ທີ ່ທ່ານ ອາດ ຈະ ໃຊ້ ຄໍາ ນໍາ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ; 

 ກ.  ໃຊ້ ຄໍາ ນໍາ ເພື່ອ ເລີ້ມ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງຖ້າ ຫາກ ຈໍາ ເປັນ    ເພື່ອ ໃຫ້ ເຣື່ອງຢູ ່ໃນ ຊ່ວງ ເວລາ    ຫລື ຢູ່ ໃນ ສະຖານະ 

                 ການ.    ໃຫ້ ຄໍາ ນໍາ ຂອງ ທາ່ນ ຖືກຕ້ອງ ແນ່ນອນ ສາໍຄັນ ຕ່ໍຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ໃນ ເຣື່ອງທີ ່ທ່ານ  ໄດ້ເລືອກ ນ້ັນ. 

 ຂ. ບາງ ເທື່ອ  ມ ີຄໍາ ສັບ ໂດຍ ສະ ເພາະທ່ີຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ ຊຶ່ງ ເປັນ ສ່ິງ ໃໝ ່ແລະ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ສັບສົນ .  ທ່ານ 

                ສາມາດ ອະທິບາຍ ຄໍາ ສັບ ນ້ັນ ໃນ ຄໍາ ນໍາ ກ່ອນ ທີ ່ທ່ານ ຈະ ເລີ້ມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ.  ຍົກ ຕົວຢາ່ງ ຖ້ອຍ ຄໍາ ແລະ ຄໍາ ສັບ 

                 ທີ ່ຄວນ ຈະ ອະທິບາຍ ນ້ັນ ໄດ້ ແກ່ " ໂຮງ ທັມ ເທສນາ"  "ບຸດ ມະນຸດ" ຫລື "ລູກໆ ຂອງ ຜູ້ ປະກາດ ພຣະທັມ." 

 ຄ.  ໃນຣະຫວ່າງ ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ ່ເປັນ ຄໍາ ຖາມ ທ່ານ ອາດ ຈະ ຢາກ ໃຫ ້ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງຊ່ຶງ ຂ້ຶນ 

                ຢູ່ ກັບ ຄວາມ ຮູ ້ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າບາງ ຢ່າງ ໃນ ພຣະຄັມພ ີເດີມ.   ຍົກຕົວຢ່າງ,  ທ່ານ ອາດ ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະ 

                ຄັມພ ີໂຢຮັນ ບົດ ທ ີນ່ຶງ ຊ່ຶງ  ໂຢຮັນ ໄດ້ ກ່າວ ວ່າ “ເບິ່ງແມ,  ລູກ ແກະຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງຮັບເອົາຄວາມຜິດ 
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                ບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສັຽ."   ດ່ັງນັ້ນ,  ໃນ ຄໍາ ນໍາ ທ່ານ ອາດ ຈະ ເວົ້າວ່າ  ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ບອກ ໄພ ່ພົນ ຂອງ 

                ພຣະອົງ ຫລາຍ ຄ້ັງ ໃຫ້ ນໍາ ເອົາ ລູກ ແກະ ໄປ ຖວາຍ ເປັນ ເຄື່ອງ ບູຊາ ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເຮັດ ບາບ. 

 

2. ບ່ໍ ວ່າ ຂ້ໍ ມູນ ໃດໆ ທີ ່ທ່ານ ຮູ້ສຶກ ວ່າ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈະ ຕ້ອງ ຮູ ້ ເພືອ່ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ເຣື່ອງ   ຫລື ຕອບ ສນອງ ຫລັງ ຈາກ  ທີ ່ໄດ້ ຖາມ 

     ຄໍາຖາມ ໃນ ເຣື່ອງ, ທ່ານ ຈະ ຕ້ອງ ເອົາ ຂ້ໍມູນ ນ້ັນໃສ່ ໃນ ຄໍາ ນໍາ ຂອງ ທ່ານ. 

 

3. ຈ່ົງ ຈ່ື ໄວ້ ເໝືອນ ກັນ ວ່າ ບາງ ຄ້ັງກ ໍບ່ໍ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ມ ີຄໍາ ນໍາ 

 

4.  ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ    ເຮົາ ໃຊ້ ຂ້ໍ ມູນ ທີ ່ພົບ ຢູ່ ໃນ ພຣະຄັມພ ີເທົ່າ ນ້ັນ.     ເຮົາ ຈະ ບໍ  ່ ໃຊ້ ປ້ຶມອະທິບ າຍພຣະຄັມພ ີ

     ອ່ືນໆ  ຫລື ແມ່ນ ແຕ ່ຄໍາ ອະທິບາຍ ທີ ່ເປັນ ພາສາ ກຣີກ/ ເຮັບ ເຣີ   ເພາະວ່າ ຂ້ໍມູນ  ເຫລົ່ານ້ັນຈະ ມ ີໜ້ອຍ ທີ ່ເລ  ືອກ ເອົາ ມາ 

     ໃຊ້.  ເຮົາຢາກ ໜູນ ໃຈ ແລະ ເພີ ້ມພລັງ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໝົດ ທຸກ ຄົນໄດ້ ແບ່ງປັນ ຂ້ໍ ພຣະຄັມພ ີທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ ເທົ່າ ນ້ັນ.  ເຮົາ  

    ຢາກ ຊ້ີ ໃຫ້ ບັນດານັກ ຮຽນ ໄດ້ ເຫັນ ຈາກ ຕົວ ຢ່າງ ຂອງ ເຮົາ ເຖິງ ວິທ ີຄ້ົນຫາ ຄວາມ ຈິງ ອັນ ເລິກ ເຊິ່ງ ໃນ ພຣະຄໍາ  ແລະ ຈາກ 

     ພຣະຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ.  ສອນ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້  ເຊື່ອວາງ ໃຈ ໃນ ເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້. 

 

5. ຄໍາ ນໍາ ແມ່ນ ຂ້ໍ ມູນ ຈາກພຣະຄັມພ ີທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ຮວບ ຮວມ ໄວ້.  ຫລັງ ຈາກ ທ່ານ ໄດ້ ກ່າວ ຄໍາ ນໍາ ຂອງ ທ່ານ ແລ້ວ ຈົ່ງ ໃຫ້ ມ ີ

    ຄວາມ ກະຈ່າງ ແຈ້ງວ່າ ຄໍາ ນໍາ ຂອງ ທ່ານ ໄດ້ຈົບ ລົງ  ໂດຍ ເວົາ້ຕ່ໍ ໄປ ວ່າ.... " ເຣື່ອງທີ ່ຂ້າພະ ເຈົ້າຈະ ເລົ່າ ແມ່ນ ຢູ່ ໃນ ພຣະ 

    ຄັມພ ີນ້ີ "  ຫລື ເວົ້າວ່າ,   "ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ ແມ່ນ ເຣື່ອງ ໃນ ພຣະຄັມພ"ີ    ບ່ໍ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ເວົ້າຍືດຍາວ ວ່າ "ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ ແມ່ນ ເຣື່ອງທີ ່

     ກ່ຽວກັບ......"  ແຕ ່ໃຫ້ ເຣື່ອງທີ ່ທ່ານ ຈະ ເລົ່າບອກ ຜູ້ ຟັງ ເອງ ວ່າ  ແມ່ນເຣື່ອງກຽ່ວ ກັບ ຫຍັງ. (ບ່ໍຕ້ອງບອກວ່າແມ່ນເຣ່ືອງ 

    ກ່ຽວກັບຫຍັງ) 
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ບົດ ທ ີ5 

ໃຫ ້ເຮາົ ມາ ລອງ ເບິງ່ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ເຮາົ ໃນ ການ ຕຽມ ເຣື່ອງ ແລະ ເລົ່າ ( ສ ເນ)ີເຣື່ອງ 

 

ທາໍ ອິດ, ຮຽນ ຈາກ ເຣືອ່ງນີທ້ີ ່ເປນັຕວົຢາ່ງ 

 

ທ່ານ ອາດ  ຈະ ຢາກກັບ ຄືນ ໄປ ລ້ຶມຄືນ ຄວາມ ສາມາດ  I;  ແລະ ໃຊ້ ຂ້ໍ ມູນ ນ້ັນ ເພື່ອ ຮຽນ ເຣື່ອງພຣະຄັມພ ີໃນ ພຣະທັມລູກາ 

 

"ພ ຣະ  ເຢຊູ   ໄດ້ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ບ້ານ ນ່ຶງກັບ ພວກ ສາ ວົກ    ມ ີຍິງ ຄົນ ນ່ຶງ ຊ່ືມາ ທາ  ໄດ້ ຕ້ອນ ຮັບ ພ ຣະ ອົງ ໄວ ້ໃນ   

ເຮືອນ ຂອງລາວ    ມາ ທາ ມ ີນ້ອງ ສາວ ຊ່ື ມ າ ຣີິອາ    ແລະ ມາ ຣີິອາ ໄດ້ ມາ ນ່ັງ ໃກ້ ຕີນຂອງ ພ ຣະ ເຢຊູ ຟັງ   

ຖ້ອຍ ຄໍາ ຂອງ ພ ຣະ ອົງ 

 

ສ່ວນ ມາ ທາ ໄດ້ ມົວ ເມົາ ກັບ ວຽກ ງານບົວລະບັດ ຫລາຍ ຢ່າງ ຈ່ຶງ ມາຫາ ພ ຣະ ເຢຊູ  ເວົ້າວ່າ,  "ພຣະອົງເຈ້ົາ   

 ເອີຍ,  ທ່ານ ບ່ໍ ສົນ ໃຈ ບໍ ທີ ່ນ້ອງ ສາວ ຂອງ ຂ້າ ນ້ອຍ ປະ ໃຫ ້ຂ້າ ນ້ອຍ  ເຮັດ ວຽກ ແຕ່ ຜູ້ ດຽວ  ຂໍ ໃຫ ້ທ່ານບອກ   

ນ້ອງມາ ຊ່ອຍ ຂ້າ ນ້ອຍ ແດ່" 

 

ພຣະ ເຢຊູ ໄດ້ ຕອບ ວ່າ,   "ມາ ທາ,   ມາ ທາ ເອີຍ,    ເຈ້ົາ ກະວົນກະວາຍ ແລະ ຮ້ອນ ໃຈ  ໃນ ຫລາຍສ່ິງ ແທ ້ໜໍ 

ສ່ິງ ທີ່ຈໍາ ເປັນ ນ້ັນ ມ ີແຕ່ ສ່ິງ ດຽວ ມາ ຣີ ອາ ໄດ້ ເລືອກ ເອົາສ່ິງ ທີ ່ດີ ນ້ັນ ແລ້ວ  ບ່ໍ ມີຜູ້ ໃດ ຍາດ ເອົາ ໄປ ຈາກ ນາງ ໄດ້. 

                                                                                                  ( ລູກາ 10:38-42 ) 

 

ການ ຕຽມ:  ຄົນ້ຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝາ່ຍ ວນິ ຍານ 

ຄົ້ນຫາ ຂຸມ ຊັບ 1 - ການຄົ້ນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວນິ ຍານ 

 

 ໃນຊ່ວງເວລາ ທີ ່ທ່ານຮຽນ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ທ່ານ ອາດ ຈະ ເຫັນ ຂຸມ ຊັບ ຕ່າງໆ   ແດ່ແລ້ວ.      ເມື່ອ ທ່ານ ກັບ ຄືນ ໄປ ລ້ຶມຄືນ ຈາກ 

ຕອນ ຕ້ົນຂອງ ເຣື່ອງ ຢ່າງ ຊ້າໆ   ເປັນ ຕອນໆ  ໄປ ຈົ່ງ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ.  ທ່ານ ຈະ ໄດ້ ພົບ  ຂຸມ ຊັບ 

 ເພີ ້ມອີກ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ. 

 

ຈ່ົງ ພຍາ ຍາມ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ແຕ່ລະ ຄໍາ ຖາມ;  ແມ່ນ ຫຍັງ ກໍາລັງ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ?  ມ ີຫຍັງ  

ບ່ໍ ທີ ່ເກີດ ຂ້ຶນກ່ອນ ເຣື່ອງນ້ີ( ໂດຍ ທາງປະ ຫວັດ ແລະ ທາງ ຈິດ ວິນ ຍານ) ທີ ່ສາມາດ ໃຫ ້ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຂົ້າ  ໃຈ ໃນເຣື່ອງນ້ີດີ ຂ້ຶນ?  

ຂ້ອຍ ໄດ້ ຮຽນ ຮູ້ ຫຍັງ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ຈາກ ບຸກຄົນ ໃນ ເຣື່ອງທີ ່ໄດ້ ເວົ້າ ແລະ ໄດ້ ກະທໍາ?  ຄົນ ໃນ ເຣື່ອງໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ເຮັດ ຫຍັງ  

ບ່ໍ, ຖ້າ ຕັດສິນ ໃຈ ແລ້ວ, ມ ີທາງ ອ່ືນ ເລືອກ ບ່ໍ?  ຈາ ກການ ຕັດສິນ ໃຈ ແລະ ທາງ ເລືອກ ນ້ັນຜົນ ຕາມ ມາ ຄື ແນວ ໃດ ແລະ ໄດ້  

ກະທົບ ຕ່ໍ ໃຜ ແດ່?  ຈ່ົງ ໃຊ້ ເຄື່ອງ ມ ືທີ ່ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ ່ສລາດ ໃຊ້ ຊຶ່ງ ລາວ ໄດ້ ຖາມ ຫລາຍໆ ຄໍາ ຖາມ. ນອກຈາກ ຄໍາ ຖາມ 

 ທີ ່ຜູ້ ໃຫ້ ຄໍາ ປຶກສາ ທີ່ສລາດ ໄດ້ ຖາມ ນ້ັນ   ເຮົາ ຕ້ອງ ຖາມ ເພີ ້ມອີກ ວ່າ,    ໄດ້ ເຫັນ ການ ທໍາ ງານ ຂອງ ພຣະ ເຈ້ົາບ່ໍ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ  

ແລະ ໃນ ຊີວິດ ຂອງ ບຸກຄົນ  ໃນ ເຣື່ອງນ້ີບ່ໍ? 
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ຄໍາ ຖາມ ທັງ ໝົດ ທີ ່ກ່າວ ມານ້ັນຈະ ຊ່ອຍ ທ່ານພົບ ຂຸມ ຊັບ ດ່ັງ ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ; 

1.  ເມື່ອ ມາ ທາ ພົບ ວ່າ ນາງ ບ່ໍ ສາມາດ ເຮັດ ວຽກ ຮັບ ໃຊ້ ທັງ ໝົດ ສໍາ ເຣັດດ້ວຍ ຕົວ ນາງ ເອງ,  ນາງ ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ເຮັດ ໃນ ສ່ິງ  

ທີ່ບໍ  ່ ເໝາະ ສົມ.   ເຖິງ ແມ່ນ ມາ ທາ ເປັນ ຜູ້ ເຊີນ ພຣະ ເຢຊູ ມາ ທາ ກໍ ຕໍາ ໜິຄົນ ອ່ືນ ເພາະ ຄວາມ ບົກພ່ອງ ຂອງ ຕົນ.  ນາງ 

 ກ່າວຫາ ພຣະ ເຢຊູ ວ່າ ບ່ໍ ສົນ ໃຈ.  ນາງ ເວົ້າຄ ືເປັນ ນາຍພຣະ ເຢຊູ.  ນາງ ບ່ໍ ໄດ້ ທູນ ຂໍ ໃຫ້ ພຣະ ເຢຊູ ຊ່ອຍ. 

2. ມາ ທາ ເອີ້ນ ພຣະ ເຢຊູ ວ່າ "ນາຍ"(ອົງ ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ)   ແຕ ່ການ ກະທໍາ ຂອງ ນາງ ເໝືອນ ກັບ ວ່າ ນາງ ເປັນ ນາຍ. 

3. ພຣະ ເຢຊູ ບ່ໍ ໄດ້ ຕອບ ສນອງ ຕ່ໍ ມາ ທາແບບ   ໂກດ ຮ້າຍ  ທີ ່ມາ ທາບ່ໍ ໄດ້ ໂຄຣົບພຣະອົງ 

4. ພຣະ ເຢຊູ ຊົງ ເຕືອນ ມາ ທາ ດ້ວຍ ຄວາມ ຮັກ 

5. ມາ ທາ ຄິດ ວ່າ ສ່ິງ ທີ ່ນາງ ກໍາລັງ ເຮັດ ຢູ່ ນ້ັນ ເປັນ ສ່ິງ ສໍາຄັນ,  ແຕ ່ພຣະ ເຢຊູ ກ່າວ ວ່າ ມາຣີອາ ໄດ້ ເລືອກ ເອົາ ສ່ິງ ທີ ່ດີ ນ້ັນ 

      ແລ້ວ 

6. ທາງ ເລ  ືອກຂອງມາ ທາ ນ້ັນບ່ໍ ດີໃນເວລານ້ັນ (ບ່ໍ ເໝາະ ສົມ) 

7. ມາຣີອາ ເລືອກ ຢູ່ຝ່າຍ ພຣະ ເຢຊູ  ແຕ ່ຂັດ ກັບ ວັທນະ ທັມ ຂອງ ນາງ  ແລະ ຂັດ ກັບ ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ຂອງ ຄົນ ອ່ືນ ທີ ່ມ ີຕ່ໍ 

     ນາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ເປັນເອື້ອຍ. 

8. ພຣະ ເຢຊູ ຈະ ບ່ໍ ໃຫ້ ສ່ິງ ທີ ່ມາຣີອາ ເລືອກ ຖືກ ຄົນ ອ່ືນ ຍາດ ເອົາ ໄປ. 

 

ຄົ້ນຫາ ຂຸມ ຊັບ 2 - ຄົ້ນ ຫາການ ນໍາ ໃຊ ້ໃນ ຊວີິດ ຝ່າຍ ວນິ ຍານ 

 

ອີງ ຕາມ ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ທີ ່ຂຽນ ເປັນ ລາຍການ ຂ້າງ ເທິງ ນ້ັນ    ແລະ ຈາກ ບາງ ຢ່າງ ທີ ່ທ່ານ ຫາ ກໍ ຄ້ົນພົບ  

ຈ່ົງກັບ ຄືນ ໄປ ສູ່ ເຣື່ອງອີກ ແລະ ກວດ ເບິ່ງ ຂຸມ ຊັບ ການ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ. 

 

ທໍາ ອິດ, ຈ່ົງ ຄຶດ ທົບ ທວນຄືນ ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ພົບ  ແລ້ວ  ໃຫ້ ຕ້ັງຄໍາ ຖາມ ດ່ັງ ນ້ີ:  ໃນ ທຸກ ມື ້ນ້ີ ຍັງ  

ມີສ່ິງ ດ່ັງ ກ່າວ ເກີດ ຂ້ຶນຢູ່ ບໍ? ມັນ ເກີດ ຂ້ຶນຢ່າງ ໃດ ແດ່?  ມັນ ເກີດ ຂ້ຶນກັບ ຂ້າພະ ເຈ້ົາຫລື ຄົນ ທີ ່ຂ້າພະ ເຈ້ົາຮູ້ຈັກ ຢູ່ ບໍ?  ແລະ  

ຖ້າມັນ ເກີດ ຂ້ຶນກັບ ຂ້ອຍ ຂ້ອຍ ໄດ້ ເຫັນ ຫຍັງ ແດ່ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ທີ ່ສາມາດ ຊ່ອຍ  ຂ້ ອຍໄດ້?  

 

ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ ແມ່ນ ການ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ  ຊ່ຶງ ຄໍາ ຖາມ  ເຫລ່ົານ້ັນອາດ ຈະ ຊ່ອຍ ທ່ານ ໃນ ການຄ້ົນຫາ: 

 

1. ຈ່ົງຣະວັງ ທ່ານ ຢ່າ ເຮັດ ວຽກ ໜັກ ຫລາຍ ເກີນ ໄປ  ຈົນ ເສັຽ ເວລາ ອັນ ສໍາຄັນ ຊ່ຶງ ທ່ານ ຕ້ອງການ ຮຽນ ຈາກ ພຣະຄໍາ ຂອງ  

ພຣະ ເຈົ້າ. 

2.  ເປັນ ໜ້າ ເສົ້າ  ໃຈ ເມື່ອ ບັນຫາ ເກີດ ຂ້ຶນ ໃນ ຊີວິດ ຂອງ  ເຮົາ ຊຶ່ງ ເຮົາ ໄດ້ ເວົ້າກັບ ພຣະ ເຈົ້າວ່າ, "ພຣະອົງ ບ່ໍ ສົນ ໃຈ  ຫລື?" 

    ຊ່ຶງ ເຮັດ ໃຫ້ ພຣະອົງ ຊົງ ເສັຽພຣະທັຍ. 

3.  ເມື່ອ ເຮົາ ເລືອກ ທີ ່ຈະ ເຮັດ ຫລາຍ ເກີນ ກວ່າ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ເຮົາ  ເປັນ ການ ໂງ ່ທີ ່ເຮົາ ຕໍາ ໜິພຣະ ເຈົ້າວ່າ  ພຣະອົງ ບ່ໍ 

    ສົນ ໃຈ ຕ່ໍ ວຽກ ງານ ອັນ ຫລວງຫລາຍ ຂອງ ເຮົາ. 

4.  ເຮົາ ຄວນ ຈະ ບອກພຣະ ເຈົ້າ ເຖິງວິທ ີແກ ້ໄຂ ບັນຫາ ຂອງ ເຮົາ ບ່ໍ ? 

5.  ເຮົາ ເຄີຍ ເຮັດ ຫລາຍ ຈົນ ເກີນ ຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ເຮົາ ບ່ໍ ຫລື ເຮັດ ວຽກ ໃຫ້ ພຣະ ເຈົ້າທັງໆ ທີ ່ພຣະອົງ ບ່ໍ ໄດ້ ບອກ? 

6. ຫລາຍໆ ຄັ້ງ ເຮົາ ໄດ້ ຖາມ  ເຖິງຄວາມ ຮັກ ຂອງພຣະ ເຈົ້າທີ ່ມ ີຕ່ໍ ເຮົາ  ເມື່ອ ສ່ິງ ທີ ່ເຮົາ ຄາດ ຫວັງ ໄວ ້ບ່ໍ ເກີດ ຂ້ຶນ? 

7. ພຣະ ເຢຊູ ມ ີຄວາມ ອົດ ທົນ ແລະ ອົດ ກ້ັນພຣະທັຍ ໃນ ຂະນະ ທີ ່ພຣະອົງ ກ່າວ ເຕືອນ ມາ ທາ.  ຫລາຍໆ ຄັ້ງ ທີ ່ພວກ ເຮົາ 
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     ເຮັດ ກັບ ພຣະ ເຈົ້າຢ່າງ ບ່ໍ ໂຄຣົບຢໍາ ເກງ, ພຣະອົງ ຊົງ ອົດ ກ້ັນພຣະທັຍ ແລະ ເວົ້າກັບ ເຮົາ ດ້ວຍ ຄວາມ ເມດ ຕາ . 

8. ພຣະ ເຢຊູ ມ ີຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ ເປັນ ພ ິເສດ ແລະ ມ ີຄວາມ ສັມພັນ ສ່ວນ ຕົວ ກັບ ມາ ທາ ຢ່າງ ເຫນັ ໄດ້ ຊັດ  ເມື່ອ ພຣະອົງ ເອີ້ນ  

     ຊ່ື ລາວ, ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ຮູ້ຈັກ ຊ່ື ຂອງ ພວກ ເຮົາ ແລະ ເວົ້າກັບ ເຮົາ ເປັນ ການ ສ່ວນ ຕົວ. 

9. ເມື່ອ ເຮົາ ໃຊ້ ເວລາ ໃນ ເຮືອນຄົວ,  ໃນ ການ ຮັບ ໃຊ້ ຫລື ເຮັດ ງານ ການ ຮັບ ໃຊ້ ອ່ືນໆ  ບ່ໍ ຖື ວ່າ ເຮດັ ຜິດ ແຕ ່ຢ່າງ ໃດ    ແຕ ່ຖ້າ 

     ວຽກ ງານຂອງ ເຮົາ ເຮັດ ໃຫ້ ເຮົາ ຫ່າງ ໄກ ຈາກ ພຣະ ເຈົ້າ ບໍ ່ໄດ້ ຟັງ ພຣະຄໍາ ຂອງ ພຣະອົງ   ເຮົາ ກໍ ບ່ໍ ໄດ້ ເລືອກ ເອົາ ສ່ິງ ທີ ່ດີ.  

10.  ໃນຖ້ອຍ ຄໍາ ສຸດ ທ້າຍ ທີ ່ພຣະ ເຢຊູ ເວົ້າ ເຖິງ ການ ກະທໍາ ຂອງ ມາ ທາ, ພຣະອົງ ກ່າວ ວ່າ ມາຣີອາ ໄດ້ ເລືອກ ເອົາ ສ່ິງ ທີ ່ດີ. 

      ຈະ ເຫັນ ໄດ້ ຢ່າງ ແຈ່ມ ແຈ້ງວ່າ ມາ ທາ ຢາກ ໃຫ້ ມາຣີອາ ເຊົາ ຟັງ ພຣະ ເຢຊູ ເພື່ອ ຈະ  ໄດ້ ໄປ ຊ່ອຍ ລາວ ມາ ທາ ຄິດ ວ່າ ສ່ິງ 

       ທີ ່ລາວ ກໍາລັງ ເຮັດ ເປັນ ສ່ິງ ສໍາຄັນ.   ບາງ ເທື່ອ  ເຮົາ ເຫັນ ວ່າ ສ່ິງ ທີ ່ເຮົາກໍາລັງ ເຮັດ ເປັນ ສ່ິງ ສໍາຄັນ ທີ ່ສຸດ.   ແຕ ່ຢ່າງ ໃດ ກໍ 

       ຕາມ, ມັນ ອາດ ຈະ ບ່ໍ ແມ່ນ ສ່ິງ ທີ ່ພຣະເຈົ້າ ເຫັນ ວ່າ ສໍາຄັນ ສໍາລັບ ພວກ ເຮົາ ທີ ່ຈະ ເຮັດ   ກໍ ເປັນ ໄດ້. 

11. ບາງ ຄ້ັງ ເຮົາ ກໍ ເປັນ ຜູ້ ຄວບ ຄຸມ ສະຖານະ ການ  ບ່ໍ ຢຸດ ເພື່ອ ທູນ ຕ່ໍ ພຣະ ເຈົ້າວ່າ ແມ່ນ ຫຍັງ ທີ ່ພຣະອົງ ຢາກ ໃຫ້ ເຮົາ ເຮັດ. 

       ເຮົາ ເປັນ ຜູ້ ຕັດສິນ ໃຈ ເອົາ  ເອງ ວ່າ ແມ່ນ ຫຍັງ ເປັນ ສ່ິງ ສໍາຄັນ ແລະ ຈໍາ ເປັນ ຈະ ຕ້ອງ ເຮັດ. ເຮາົ ອາດ ຈະ ດຶງຄົນ ອ່ືນອອກ 

        ໄປ ຈາກ ພຣະ ເຈົ້າທີ ່ພຣະອົງ ຊົງ ຮຽກ ເອີ້ນ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຮດັ. 

12. ພຣະ ເຢຊູ ຊົງ ກ່າວ ວ່າ ສ່ິງ ທີ ່ມາຣີອາ ເຮັດ ນ້ັນ ແມ່ນ ສ່ິງ ທີ ່ດີ ບ່ໍ ມ ີໃຜ ຍາດ ເອົາ ໄປ ຈາກ ນາງ ໄດ້.    ໃນ ວັນ ພິພາກສາ,  ໃນ 

       ຂະນະ ທີ ່ພຣະ ເຈົ້າຊົງ ເບິ່ງ ວ່າ ເຮົາ ໄດ້ ເຮັດ ຫຍັງ ແດ ່ໃນ ຊີວິດ ເຮົາ,     ສ່ິງ ທີ ່ເຮົາ  ໄດ້ ຕັດສິນ ໃຈ ເຮັດ ເພື່ອ ພຣະ ເຈົ້ານ້ັນ 

      ອາດ ຈະ ບ່ໍ ແມ່ນ ການ ເລືອກ ທີ ່ດີ.   ແຕ ່ຖ້າ ຫາກ  ເປັນ ທາງ ເລ  ືອກທີ ່ດີກໍ ຈະ ບ່ໍ ສາມາດ ຍົກ ສ່ິງ ນ້ັນໜີ ໄປຈາກ ເຮົາ ໄດ້. 

13. ຫລາຍ ຄ້ັງ ເຮົາ ໄດ້ ເລືອກ ເຮດັ ບາງ ສ່ິງ ທີ ່ຕ້ານ ກັບ ວັທນະ ທັມ ແລະ ຄອບຄົວ ຂອງ ເຮົາ,   ຕ້ານ ກັບ ຄົນ ອ່ືນ ທີ ່ຄາດ ຫວັງ   

      ໃນ ຕົວ ເຮົາ,  ເມື່ອ ເຮົາ ເລືອກ ເອົາ ຝ່າຍ ຈິດ ວິນ ຍານ.    

 

 ເວລາ ນ້ີ ທ່ານ ໄດ້ ພົບ ຂຸມ ຊັບ ຫລາຍ ຢ່າງ ດ້ວຍ ຕົວ ທ່ານ ເອງ,     ເຖິງ ເວລາ ທີ ່ທ່ານ ຈະ ຕ້ອງ ກັບ ຄືນ ໄປ ຕອນ ຕ້ົນຂອງ  

ເຣື່ອງ ເພື່ອ ເລ້ີມຕັ້ງ ຄໍາ ຖາມ  ເພື່ອ ນໍາ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ ້ຄົ້ນ ພົບ ຂຸມ ຊັບດ້ວຍ ຕົວ ເຂົາ ເຈ້ົາ ເອງ. ສ່ິງ ທີ ່ເຮົາ ຈະ ເຮັດ ຕ່ໍ ໄປ ແມ່ນ ການ 

ສ ເນ ີເຣື່ອງຊ່ຶງ ອາດ ຈະ ໃຊ້ ບາງ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ຕ້ັງ ຫລ ື ໄດ້ຕຽມ ໄວ ້ແລ້ວ. 

 

ດັງ່ນັນ້,  ໃຫ ້ເຮາົ ລຶມ້ຄນື ສິງ່ ທີ ່ເຮາົ ໄດ ້ກະທໍາ  ມານັນ້ ເມືອ່ ທາ່ນ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ ໃຫ ້ຄົນ ອືນ່ ຟງັ ຢາ່ງ ແທ ້ຈງິ... 

 

ການນໍາ ສ ເນ ີຂັ້ນທ ີນຶ່ງ: 

 ເລົ່າ ເຣືອ່ງສາມ  ເທືອ່ 

  

ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຍິນ ເຣື່ອງສາມ ເທື່ອ  ເປັນ ການ ຊ່ອຍ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ ຮູ ້ເຣື່ອງດ ີພຽງພ ໍທີ ່ຈະ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ 

1. ທາ່ນ ເປນັ ຜູ້ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ  

2.  ຂ ໍໃຫ ້ມ ີຜູ ້ອາສາ ສມກັ ເລົາ່ ເຣືອ່ງລຶມ້ຄືນ ອກີ 

3.  ນາໍ ຕາມ ເຣືອ່ງ. ( ເທື່ອນ້ີ ແມນ່ ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ອີກ,    ແຕ ່ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ   ເພື່ອ ຊ່ອຍ 

 ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໄປ ຈົນ ຈົບ) 

 

 ເທືອ່ ທາໍ ອິດ -  ທາ່ນ ເປັນ ຜູ ້ເລົ່າ ເຣື່ອງ 
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ຈ່ົງ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ ແລະ ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ສົນ ໃຈ ເທົ່າ ທີ ່ຈະ ເປັນ ໄປ ໄດ້.  ຈ່ົງ ອອກທ່າ ທາງ ໄປ ນໍາ ເພື່ອ  ໃຫ້ ເຫັນ ພາບ ປະ 

ກອບ ຂອງ ເຣື່ອງ ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ເລົ່າ. 

 

 ເທືອ່ ທ ີສອງ - ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ ້ມ ີຜູ້ ອາສາ ສມັກ ເລົາ່ ເຣື່ອງລຶ້ມຄນື ອີກ 

 

ຈຸດປະສງົ ອນັ ສໍາຄນັ    ທີ ່ຂໍ ໃຫ້ ມ ີຜູ້ ອາສາ ສມັກນ້ັນ   ແມ່ນ ເພື່ອ ໜູນ ໃຈ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ  ໃຫ້ເລົ່າ  ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນດ້ວຍ ສຽງ ອັນດັງ  

ຖ້າມກາງ ກຸ່ມ.  ການ ອາສາ ສມັກ ນ້ີ ແມ່ນ  ເພື່ອ ໃຫ້ຄົນ ໃນກຸ່ມມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ  ເປັນເທື່ອ ທໍາ ອິດ  ໂດຍ ທາງ ສ່ວນ ຕົວ.    ດ່ັງນັ້ນ  

ເມື່ອ ເຮົາ ເຮັດກັບ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ຢ່າງ ສຸພາບ ດ້ວຍ ຄວາມ ນັບຖື ,   ໃນ ຂະນະ ທີ ່ສືບ ຕ່ໍ  ເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນ   ບໍ ່ພຽງ ແຕ ່ເຮັດ  ໃຫ້ ຄົນ 

 ນ້ັນຢາກ ຈະ ເວົ້າ ແລະ ຕອບ ຄໍາ ຖາມເທົ່ານ້ັນ  ແຕ ່ຄົນ ອ່ືນໆ  ໃນ ກຸ່ມ ຈະ ເຫັນ ເຮົາ ເຮັດ ກັບ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ຢ່າງ ສຸພາບ.  ການ 

 ກະທໍາ ຢ່າງ ສຸພາບ ຈະ ຂັບ ເຄື່ອນ ເຂົາ ເຈົ້າ ໃຫ້ມ ີຄວາມ ຮູ້ສຶກຢາກ ຈະ ເວົ້າດັງໆ  ໂດຍ ທີ ່ບ່ໍ ອາຍ. 

 

 ໃນ ຕອນ ນີ ້ຂອງ ການ ເລົ່າ ເຣືອ່ງ ຍງັ ບໍ່ ຄາດ ຫວງັ ໃຫ ້ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຮຽນ ເລົ່າ ເຣືອ່ງ ເທືອ່.  ການ ເລົາ່ ເຣື່ອງຢ່າງ ຖືກ 

ຕ້ອງ ຈະ  ໄດ ້ຮຽນ ອີກຕາມ ພາຍ ຫລງັ. 

 

ຖ້າ ທ່ານ ຫາກ ມ ີເວລາ ຈໍາ ກັດ( ເວລາ ບ່ໍ ຫລາຍ) ໃຫ້ ຂ້າມ ຕອນ ນ້ີ ໄປ (ບ່ໍ ຕ້ອງ ມ ີການ ອາສາ ສມັກ)   ໃຫ້ ເລີ້ມ ຕອນ ທ ີສາມ ຕ່ໍ 

 ໄປຄື ນໍາຕາມເຣື່ອງ 

 

ມ ີສອງ ທາງ ດວ້ຍກນັ  ໃນ ການ ຮອ້ງ ຂ ໍໃຫ ້ມ ີຜູ ້ອາສາ ສມກັ 

 

ທາງ ທ ີ1.  ຈ່ົງ ເວົ້າວ່າ,  " ໃຫ້ ຈັບ ຄູ່ກັບ ຄົນ ທີ ່ນ້ັງຢູ ່ໃກ້ ກັນ  ອວ່າຍໜ້າ ຫາ ກັນ  ແລ້ວ ປ່ຽນ ກັນ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ."   ດ່ັງ ທີ ່ໄດ້ 

 ກ່າວ ມານ້ັນ  ເປັນ ການ ດີ ທີ ່ສຸດ ທີ ່ໃຫ້ ມ ີຜູ້ ອາສາ ສມັກ ເລົ່າ ເຣືອ່ງລຶ້ມຄືນ ນ້ັນ ແມ່ນການ ໜູນ ໃຈ ຜູ້ ຟັງ ເວົ້າອອກ ດ່ັງໆ.  ເພາະ 

ວ່າ ຄົນ ສ່ວນ ຫລາຍ ມັກ ລ່ັງ  ເລ ໃຈ ທີ ່ຈະ ເວົ້າຕໍ ່ໜ້າ ກຸ່ມ ຄົນ,  ການ ກະທໍາ ດ່ັງກ່າວ ນ້ີ ແມ່ນ ທາງ ທີ ່ຖ່ອມ ສຸພາບ ທີ ່ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ມ ີ 

ຜູ້ອາສາ ສມັກ.  ຄົນ ສ່ວນ ຫລາຍ ຈະ ນ່ັງ ຢູ່ ໃກ້ ກັບ ຄົນ ທ່ ີຕົນ ຮູ້ຈັກ ດີ,  ດ່ັງນັ້ນ ເກືອ ບຈະ ເວົ້າ ໄດ້ ວ່າ  ທຸກຄົນມ ີຄວາມ ກ້າ ພ ໍທີ ່ 

ຈະອວ່າຍໜ້າ ຫາ ຄົນ ທີ່ຢູ່ ຂ້າງໆ ຕົນ  ແລະ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ໃຫ້ ຄົນ ນ້ັນຟັງ. 

  

ເຖິງ ແມ່ນ ໃນ ກຸ່ມ ຄຣິສຕຽນ    ການ ສອນ ສ່ວນຫລາຍ ຈະ ເປັນ ການ ສອນ ແບບ ປາຖະກະຖາ (ອະທິບາຍ),   ດ່ັງນັ້ນ ເພື່ອ  

ຊ່ອຍບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ ຂຍາຍ ວິທີການ ຮຽນ ອອກ ໄປ  ເຮົາ ຕ້ອງ ສ້າງ ສະພາບ ແວດ ລ້ອມ ເພື່ອ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ເວົ້າອອກ 

 ມາ ໃນສ່ິງ ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າຄິດຢູ່ນ້ັນ.    ເມື່ອ ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງສູ ່ກຸ່ມ ຄົນ ຟັງໃນ ເທື່ອ ທໍາ ອິດ  ການ ຮ້ອງ ຂໍ ໃຫ້ ຄົນ ທີ ່ນ່ັງ ຢູ່ ໃກ້ ກັນ ເລົ່າ  

ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ສູ່ ກັນ ແລະ ກັນ ຟັງ ແມ່ນ ທາງ ທີ ່ດ ີທ ີສດຸ. 

 

ນ້ີ ແມ່ນ ຄໍາ ແນະ ນໍາ! ຖ້າ ທ່ານ ຄິດ ວ່າ ທ່ານ ໄດ້ ລືມ ບາງ ຕອນ ເມືອ່ ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຈົ່ງ ໃຊ້ ທາງ ທ ີ 1 ນ້ີ ເພື່ອ ທ່ານ ຈະ ມ ີເວລາ 

ກວດຄືນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງຂອງ ທ່ານ ວ່າ ຖືກຕ້ອງ ຫລື ບ  .ໍ   ທ່ານ ສາມາດ ເບ່ິງ ປ້ຶມພຣະຄັມພ ີໃນ ຂະນະ ທີ ່ຄົນໃນກຸ່ມກໍາ ລັງ 

 ຫຍຸ້ງ ຢູ່ ກັບການ ເລ  ົ ່າ ເຣື່ອງສ ູ ່ກັນ  ແລະ ກັນຟັງ    ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ບ່ໍ ສັງ ເກດ ວ່າ ທ່ານ ເຮັດ ຫຍັງ   ເພາະ ເຂົາ ເຈົ້າກໍາລັງ ຫຍຸ້ງ ຢູ່ ກັບ 

 ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃຫ້ ກັນ ແລະ ກັນຟັງ. 
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ທາງ ທ ີ2.  ໃຊ້ ທາງ ທີ 2 ນ້ີ ຫລັງ ຈາກ ທ່ານ ເຄີຍໃຊ້ ທາງ ທີ 1  ແລ້ວ.    ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈະ ມ ີໃຈກ້າ ໃນ ການ ອາສາ ສມັກ ຫລັງ  

ຈາກ ໄດ້ຮຽນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ນໍາ ກັນ. 

 

ຂໍ ໃຫ້ ຜູ້ ນ່ຶງ ອາສາ ສມັກ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ  ແກ ່ກຸ່ມ ຜູ້ຟັງ ທັງ ກຸ່ມ. ຖ້າ ເຂົາ ເຈົ້າ ຍັງ ອາຍ ບ່ໍ ຕອບ ສນອງ ໃນ ທັນທີ ທ່ານ ຈ່ົງ ເວົ້າ 

ວ່າ, " ໃຫ້ ເລົ່າ ເທົ່າ ທີ ່ຈ່ື ໄດ້ ຈື ່ໄດ້ ທໍ ່ໃດ ໃຫ້ ເລົ່າ ທໍ ່ນ້ັນ"   ໃຫ້ ສ່ົງ ຮອຍ ຍ້ິມ ເພື່ອ ໜູນ ໃຈ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ.  ທ່ານ ຈ່ົງ ຫຍັບອອກ ໄປ 

 ທາງຂ້າງ   ສັນຍານ ໃຫ້ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ຍ່າງ ອອກ ມາ ແທນ ບ່ອນ ຂອງ ທ່ານ. 

 

ເມື່ອມີຄົນນ່ຶງອາສາສມັກແລ້ວ ຈົ່ງຕົບມືໃຫ້ຫລືຮັບຮູ້ຄົນນ້ັນດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.  ອີກເທື່ອນ່ຶງ, ຈ່ົງຍິ້ມແລະເວົ້າກັບຜູ້ອາ 

ສາສມັກວ່າ,   "ໃຫ້ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງເທົ່ານ້ັນ ບໍ່ຕ້ອງເລົ່າຄໍານໍາ     ຖ້າວ່າຈ່ືບ່ໍໄດ້ໝົດກໍບ່ໍເປັນຫຍັງເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຟັງ 

ເຣື່ອງນີ້ພຽງແຕເ່ທື່ອດຽວ ໃຫເ້ລ້ີມເລົ່າຈາກ..."  ແລະທ່ານຈ່ົງເລົ່າຕອນຕ້ົນຂອງເຣືອ່ງໜ້ອຍນ່ຶງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອາສາສມັກ 

ເລົ່າຕ່ໍ 

 

ຈ່ົງ ຢືນ ຢູ່ ຂ້າງ ຫ່າງ ຈາກຜູ້ ອາສາ ສມັກ ປະມານ 10 ຟຸດ ຖ້າ ທ່ານ ຢືນ ຢູ່ ໃກ້ ລາວ  ລາວ ຈະ ບ່ໍ ຫລຽວ ໜ້າ ໄປ ຫາ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ 

 ແຕ ່ລາວ ຈະ ຫລຽວ ເບິ່ງ ທ່ານ ເພື່ອ ໃຫ້ ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເຫັນ ດີ ນໍາ     ແຕ ່ຖ້າ ທ່ານ ຢູ່ ໄກ ຫລາຍ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ຈະ ຮູ້ ສຶກວ່າ ຢູ່ໂດດ 

ດ່ຽວ ຖືກ ປະປ່ອຍ.  ເຖິງ ແມ່ນ ທາ່ນ ຈະ ຢູ່ ຫ່າງ ຈາກ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ກໍ ໃຫ້ ທ່ານ ງຶກ ຫົວ ໃຫ້ ຫລ ືອອກທ່າ ທ ີໃຫ້ ຄວາມ ສົນ ໃຈ ຕ່ໍ 

 ລາວ  ແລະ ໃຫ້ ຄວາມ ເຫັນ ດີ ແກ ່ລາວ. 

 

 ຈ່ົງ ເອົາ ໃຈ ໃສ່ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ.  ຢ່າ ໃຊ້  ເວລາ ໃນຕອນ ນ້ີ ເວົ້າກັບ ຄົນ ອ່ືນ  ເພາະ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ວາງ ໃຈ ໃນ ຕົວ ທ່ານ   ຈົ່ງ ຮັບ  

ເອົາຄວາມ ວາງ ໃຈນ້ັນດ້ວຍ ການ ຟັງ ລາວ ແລະ ເອົາ ໃຈ  ໃສ່ ຕ່ໍ ລາວ. 

 

ຫລັງ ຈາກ ນ້ັນ, ຖ້າ ເຣື່ອງນັ້ນ  ໄດ້ ເລົ່າ ຢ່າງ ເພິ່ງ ພ ໍໃຈ  ໂດຍ ຄໍາ ເວົ້າ ແລະ ການສະ ແດງ ອອກ ຈົ່ງ ບອກ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ໃຫ້ ຮູ້ ວ່າ  

ທາ່ນ ມ ີຄວາມ ປະ ທັບ ໃຈ ຫລາຍ ພຽງ ໃດ ຕ່ໍ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ.  ຈ່ົງ ກວດ ເບິ່ງ ວ່າ ທ່ານ ໄດ້ ຕ້ັງ ໃຈ ຟັງ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ດ້ວຍ 

ການ ຮ່ວມ ມ ືກັບ ສ່ິງ ທີ ່ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ໄດ້ ກະທໍາຫລືບ່ໍ ອາດ ຈະ ເປັນ ການ ສັນຍານ ດ້ວຍ ມ ືແລະ ໃຊ້ ຄໍາ ເວົ້າຢ່າງ ປະ ທັບ ໃຈ. 

 

ສ່ວນ ຫລາຍ, ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ຈະ ບ່ໍ ຈ່ື ເຣື່ອງ ໄດ້ ດີ ເທົ່າ ໃດ ຫລື ເລົ່າ ເຣື່ອງບໍ ່ໄດ້ ດີ.    ເມື່ອ ສ່ິງ ນ້ີ ເກີດ ຂ້ຶນ, ຢ່າ ເອີ້ນ ໃຫ້ ຄົນ 

 ອ່ືນ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າແທນ ເພື່ອ ເປັນ ການ ແກ ້ ໄຂ.   ຖ້າ ຄົນ ໃນ ກຸ່ມ, ຫລື ແມ່ນ ແຕ ່ທ່ານ ເອງ,  ເ ປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ແທນເພື່ອດັດ ແປງ ແກ ້

 ໄຂ ຊ່ອຍ ຜູ້ ອາສາສມັກ   ກໍ ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ອັບອາຍ. 

 

  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ, ການພຍາ ຍາມ ແປງ  ເຣື່ອງທີ ່ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ຫລາຍ ຄົນ ເລົ່າ ບ່ໍ ຖືກ   ຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ທັງຫລາຍ  ເກີດ 

ຄວາມ ສັບສົນ.     ເປັນ ການ ດີ ທີ ່ສຸດ ທີ ່ຈະ ໜູນ ໃຈ ບັນດາ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ທີ ່ເລົ່າ ເຣື່ອງບໍ ່ໄດ້ ດີ ດ້ວຍ ການ ເອີ ່ຍ ເຖິງ ບາງ ສ່ິງ ທີ ່

 ເຂົາ ເຈົ້າ ເຮັດ ໄດ້ ດີ ບາງ ເທື່ອ ທ່ານ ອາດ ຈະ ເວົ້າວ່າ, "ຂໍ ຂອບ ໃຈ ນໍາ ຫລາຍໆ  ໃນ ຄວາມ ກ້າຫານ ຂອງ ທ່ານ"  ຫລື "ຂ້ອຍ  

ມັກຄໍາ ເວົ້າທີ ່ເຈົ້າ ເວົ້າ ໄດ້ ເໝືອນ ລະຄອນ"  ຫລື ສ່ິງ ອ່ືນໆ ທີ ່ເຫນັ ວ່າ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຮັດ ໄດ້ ດີ  ເພື່ອ ເປນັ ການ ໜູນ ໃຈ. 

 

ຖ້າ  ເປັນ ເຣື່ອງທີ ່ຍາວ ບໍ ່ວ່າ ທ່ານຈະ ໃຊ້ ເຫດຜົນ ແນວ ໃດ ກໍ ບ່ໍ ມ ີຜູ້ ຕອບ ສນອງ   ເຖິງ ຈະ ເຊີນ ແລວ້ ເຊີນ ອີກ ໃຫ້ ອາສາ ສມັກ 

 ແລະ ໜູນ ໃຈ ກໍ ບ່ໍ ມ ີຜູ້ ໃດ ອາສາ ສມັກ  ຍັງ ມ ີທາງ ນ່ຶງ ທີ ່ຈະ ໃຫ້ ເຂາົ ເຈົ້າອາສາ ສມັກ ນ້ັນກໍ ຄື  ໃຫ້ ທ່ານ ເວົ້າວ່າ,   "ພວກ ທ່ານ  
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ສາມາດຊ່ອຍກັນ ເລົ່າ ລ້ຶມຄືນ ໄດ້  ໃຫ້ ຄົນ ນ່ຶງ ເລີ້ມ ຕ້ົນ ແລະ ໃຫ້ ແຕ່ລະຄົນ ຊ່ອຍ ກັນ ເລົ່າ ຕ່ໍ ຈົນ ຈົບ ເຣື່ອງ  ແລະ ໃຫ້ ເລົ່າ  ເທົ່າ 

 ທີ ່ຈ່ື ໄດ້." 

 

ການ ໃຫ້ ຫລາຍ ຄົນ ອາສາ ສມັກ ເລົ່າ ຊ່ອຍ ກັນຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟງັ ມ ີຄວາມ ກ້າຫານ ຂ້ຶນ 

 

(ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃນ 25 ປະ ເທດ ຈະ ເຫັນ ວ່າ ມ ີຜູ້ ອາສາ ສມັກ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ສ ເມີ.  ແຕ ່ຖ້າ ບ່ໍ ມ ີຜູ້ ອາສາ ສມັກ ເລີຍ  ຂ້າ 

ພະ ເຈົ້າກໍ ຈະ ເວົ້າ ວ່າ,    "ຂ້າພະ ເຈົ້າ ເຫັນ ວ່າ  ຂ້າພະ ເຈົ້າຈະ ຕ້ອງ ເລົ່າ ເຣື່ອງອີກ ເທື່ອ ນ່ຶງ   ເພື່ອ ໃຫ ້ພວກ ເຮົາ ຈ່ື ໄດ້ ດີ ຂ້ຶນ" 

 ແລ້ວຂ້າພະ ເຈົ້າກໍ ຈະພາ ບັນດາຜູ ້ຟັງ  "ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງ"  ຕ່ໍ ໄປ. (ໝາຍເຖງິຂ້າມການອາສາສມັກໄປ) 

 

ຖ້າ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ເພີ້ ມບາງ ສ່ິງ ໃສ່ ເຣື່ອງ ຫລ ືເຕີມ ແຕ່ງ ເຣື່ອງ,  ສ່ິງ ເຫລົ່າ ນ້ີ ຈໍາ ເປັນ ຕ້ອງ ເຕືອນ ຕ້ອງ ເວົ້າ ເຖິງ.   ບັນດາ ຜູ້ 

 ຟງັຈະ ສັງ ເກດ ເຫັນ ສ່ິງ ທີ ່ເພີ ້ມ ເຕີມ ໃສ່ ເຣື່ອງ    ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ຄອຍ ຖ້າ ເບິ່ງ ວ່າ ທ່ານ ຈະ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຫັນ ຄວາມ ຜິດ ດ່ັງກ່າວ ນ້ີ ແນວ  

ໃດ.  ແຕ ່ຖ້າ ທ່ານ ເຫັນ ແກ ່ຄວາມ ຮັກ  ໄດ້ ຂ້າມ ຜ່ານ ການ ເຕີມ ແຕ່ງ ໃສ່ ເຣື່ອງ  ທ່ານ ບ່ໍ ໄດ້ ເວົ້າ ເຣື່ອງນີ ້ໃນ ທາງ ທີ ່ເໝາະ ສົມ 

 ແລະ ດ້ວຍ ຄວາມ ອ່ອນ ສຸພາບ ວ່າ ການ ແຕ່ງ ເຕີມ ໃສ່ ເຣື່ອງ "ຍອມຮັບ ບ່ໍ ໄດ້" ອີກ ບ່ໍ ດົນ ທ່ານ ກໍ ຈະ ມ ີຄວາມ ເສັຽ ໃຈ ທີ ່ທ່ານ  

ໄດ້ ຫລີກ ລ້ຽງບໍ ່ກະທໍາ ໃນ ສ່ິງ ນ້ັນ. 

 

ຜນົທີ ່ຕາມ ມາ ຂອງ ການ ຫລກີ ລຽ້ງ:    ຄວາມ ຄາດ ຫວັງ ໃນ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ ຂອງ ພຣະຄັມພ ີ  ຈະ ໄດ້ ຮັບ ຄວາມ ຜິດ ຫວັງ  

ເພາະ "ອົງການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ"   ຍອມ ໃຫ້ ຄົນ ເພີ້ ມ ເຕີມ  ໃສ່ພຣະຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ(ຊ່ຶງ ອົງການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ  

ຈະ ບ່ໍ ເຮັດ ເຊັ່ນ ນ້ັນ) ບ່ໍ ພຽງ ແຕ ່ທໍ ່ນ້ັນ,  ຄົນ ທັງຫລາຍ ຈະ ສລູບ ເອົາ ວ່າ  ເຂົາ ເຈົ້າສາມາດ ເພີ ້ມ ເຕີມ ແລະ ຕັດ ອອກ ໄດ້ ຕາມ  

ໃຈ ເມື່ອ ເຂົາ ເຈົ້າ ເລົ່າ ເຣື່ອງ. 

 

 ແທ ້ຈິງ ແລ້ວ, ທ່ານ ສາມາດ ບອກ ການ ເພີ້ ມ ເຕີມ ເສີມ ແຕ່ງ ນ້ີ ດ້ວຍ ຄວາມ ຖ່ອມ ສຸພາບ.    ພຽງ ແຕ ່ສ່ົງ ຮອຍ ຍ້ິມ ແລະ ເວົ້າ 

ດ້ວຍ ຄວາມ ຈິງ ໃຈ ວ່າ, "ທ່ານ ມ ີຄວາມ ຮ້ອນຮົນ ໃຈດີ ທ່ານ ໄດ້ ເອົາ ສ່ິງ ອ່ືນ ມາ ເພ ີ ້ມ ເຕີມ ຊ່ຶງ ບ່ໍ ໄດ້ ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ!    ແຕ ່ພວກ  

ເຮົາ ຈະ ເລົ່າ ຕາມ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ ເທົ່າ ນ້ັນ." 

 

ສ່ິງ ທີ ່ສໍາຄັນ ທີ ່ສຸດ,  ບ່ໍ ວ່າ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໄດ້ ດີ   ຫລື ບ່ໍ ໄດ້ ດີເທົ່າ ໃດ  ຈ່ື ໄວ້ວ່າ ທ່ານ ຕ້ອງ ຫາ ບາງ ສ່ິງ  ເຮັດ ບາງ 

ສ່ິງ ຮ່ວມ ກັບ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ນ້ັນ. 

 

ການ ທີ ່ມ ີຜູ້ອາສາ ສມັກ ເພື່ອ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ   ບ່ໍ ແມ່ນບ່ອນ ທີ່  "ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ"   ໃຫ້ ຜູ້ ເຂົ້າຮ່ວມ ໄດ້ ຮຽນ ເລົ່າ 

 ເຣື່ອງ  ໄດ້ ດີ  ເພື່ອ ຈະ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ.  ພວກ ເຮົາ ບ່ໍ ຂໍ ແນະ ນໍ າ ໃຫ້ມີຜູ້ ອາສາ ສມັກ ເລົ່າ ເຣື່ອງຫລາຍຄົນ ເລ່ົາ ຕ່ໍ  

ເນື່ອງ ກັນ ເພື່ອ ໃຊ້ ເປັນ ວິທ ີຮຽນເລົ່າ ເຣື່ອງ  ເພາະວ່າ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ  ໄດ້ ຍິນ ເຣື່ອງພຽງ ແຕ ່ເທື່ອ ດຽວ ຈຶ່ງເຫັນວ່າຜູ້ ອາສາ ສມັກ 

 ຄົນ ທໍາ ອິດ ກໍ ໄດ້ ເລົ່າ ຜິດຢູ່ ແລ້ວແລະບ່ໍສົມບູນ. ດ່ັງນັ້ນ  ເມື່ອ ມ ີຜູ້ ອາສາ ສມັກ ອີກ ຫລາຍ ຄົນ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມອີກກໍ ຍ່ິງ ຈະ ຜິດ 

 ພາດ ຫລາຍ  ແລະ ຜູ້ ຟັງກໍ ຈະ ຈ່ື ຈໍາ ໄດ້ ແຕ່ບ່ອນ ທີ ່ຜິດພາດ ນ້ັນ. 

 

ຖ້າ ທ່ານ ຢາກ ແກ ້ ໄຂ ຈຸດ ອ່ອນ ດ້ວຍວິທີໃຫ ້ມີຜູ້ ອາສາ ສມັກຫລາຍ ຄົນເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນຢ່າງ ຕ່ໍ ເນື່ອງ ກັນ  ແລະ ຕໍາ ໜິແກ ້

 ໄຂຕ່ໍໜ້າ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ  ກໍ ຈະເຮັດໃຫ້ ສູນ ເສັຽເປົ້າໝາຍ ໃນ ການ ສ້າງ ຄົນ ໃຫ້ ມ ີຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ   ຈະ ມ ີແຕ ່ຄົນ ທີ ່ໃຈ ກ້າ ແທ້ໆ 
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 ເທົ່າ ນ້ັນທີ່ຢາກ ຈະ ລອງ ເປັນ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ສ່ວນ ຄົນ ອ່ືນໆ ກ ໍຈະ ນ່ັງ ຫົດ ຢູ່ ບ່ໍ ກ້າ ທີ ່ຈະ ຕອບ ສນອງ ເພາະ ຢ້ານ ວ່າ ຈະ ໄດ້ ຮັບ 

 ຄວາມ ອັບອາຍ ຕ່ໍໜ້າ ຝູງ ຊົນ. 

 

 ເຖິງ ແມ່ນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງສາມາດ ທີ ່ຈະ ເລົາ່ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ, ພວກ  ເຮົາ ຈະ ບ່ໍ ແນະ ນໍາ ໃຫ້ ສອນ ເລົ່າ ເຣື່ອງພຣະ 

ຄັມພ ີແກ ່ຄົນ ອ່ືນດ້ວຍ ການ ໃຫ້ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເກົ່າ  ເລົ່າ ແລ້ວ ເລົ່າ ອີກ.    ເຖິງ ແມ່ນ ການ ເຮັດ ເຊັ່ນ ນ້ັນຈະ ເກີດ ຜົນ 

ມັນ ອາດ ຈະ ບ່ໍ ແມ່ນ ທາງ ທີ ່ຕ່ືນ ເຕັນ້ ແລະຖືກຕ້ອງ ໃນ ການ ຮຽນ ເລົ່າ ເຣື່ອງ.   ການ ຮຽນ ດ້ວຍ ການທ່ອງ ຈໍາ ດ້ວຍ ການລ້ຶມ 

ຄືນ ເທື່ອ ແລ້ວ ເທື່ອ ເລົ່າ ຈະ ບ່ໍ ຕ່ືນ ເຕັ້ນ ແລະ ຈະ ເກີດ ຄວາມ ເບື່ອ ໜ່າຍ. 

 

 ຈຸດປະສົງ ຂອງ ພວກ ເຮົາ ໃນ ຂະ ບວນການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ບໍ ່ແມ່ນ ການ ສອນ ເຣື່ອງຢ່າງ ຄົບ ສົມບູນ ແກ ່ຄົນ ທັງຫລາຍ 

 ແຕ່ຄວາມ ສໍາຄັນນ້ັນ ແມ່ນ ພວກ ເຮົາ ຢາກ ໃຫ້ ຄົນ ທັງຫລາຍ ໄດ້ ຮຽນ ເຣື່ອງ ໄດ້ ດີ  ເພື່ອ ຈະ ເຂົ້າ ໃຈ ໃນ ເຣື່ອງນັ້ນໆ,  ສາມາດ 

ແລກປ່ຽນຄວາມ ຄິດ ເຫັນ,  ແລະ ນໍາ ໄປ ໃຊ້ ໃນ ຊີວິດ ຂອງ ຕົນຕາມ ທີ ່ໄດ້ ຄ້ົນພົບ ຢູ່ໃນ ເຣື່ອງ. 

 

ຫລັງ ຈາກ ທີ ່ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ເຮັດ ຕາມ  ແຕ່ລະຂ້ັນຕອນ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ    ແລະ ໄດ້ ແລກປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ  ເຫັນ ໃນ  

ເຣື່ອງຢ່າງ ຄົບ ຖ້ວນ ແລ້ວ ກໍ ມ ີເວລາ ໃນ ການ ເພີ້ມ ເຕີມອີກ ທີ ່ພວກ ເຮົາ ສາມາດ ເຮັດ ໃຫ ້ຄົນຮູ້ເຣື່ອງຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ຊ່ຶງ ພວກ ເຮົາ 

 ເອີ້ນ ວ່າ  " ເພີ ້ມຄວາມ ຄິດ ທີ ່ສ້າງສັນ"  ລາຍ ລະອຽດ ເພີ້ ມ ເຕີມ ຈະ ເຫັນ ໃນ ຕອນ ທ້າຍ ຂອງ ບົດ ນ້ີ. 

 

ຂະ ບວນການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ຈະ ແກ ້ ໄຂ ການ ທ້າ ທາຍ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງຢ່າງ ທັມມະ ຊາດ ໃນ ສອງ ຂ້ັນຕອນ ຕ່ໍ ໄປ ໃນກ

ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ.  ການ ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງ  ແມ່ນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນອີກ ທີ ່ຕ່ໍ ຈາກ ອາສາ ສມັກ ເລົ່າ ເຣືອ່ງຊ່ຶງ ຈະ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ບັນ 

ດາ ຜູ້ ຟັງ ຈ່ື ເຣື່ອງ ໄດ້.  ຕ່ໍ ຈາກ ນ້ັນ,  ເມື່ອ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງຕັ້ງຄໍາ ຖາມ ຕອນ ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ໃນ ເຣື່ອງ  ລາວຈະ ວາງ ຄໍາ ຖາມ ໂດຍ  

ການ  ເວົ້າ ເຖິງ ແຕ ່ລະ ຕອນ ໃນ ເຣື່ອງທີ່ລາວຢາກ ຈະ ຄ້ົນຫາຂຸມຊັບ.     ການ ກະທໍາ ແບບ ນ້ີ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈະ ໄດ້ ຍິນ ເຣື່ອງ 

 ເປັນ ຕອນໆ ຕໍ ່ກັນ ໄປ ເປັນ ລັບ ດັບ ດັ່ງນ້ັນຈ່ຶງ ເປັນ ການ ເນັ້ນ ໃຫ້ ເຫັນສ່ວນ ປະກອບ ຕ່າງໆ ທີ ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ. 

 

ສ່ວນ ຫລາຍ  ເມື່ອ ພວກເຮົາ ໄປ ສະຖານ ທີ ່ໃໝ ່ບ່ອນ ໃດ ບ່ອນ ນ່ຶງ ໃນ ໂລກ ເພື່ອ  ເປັນ ຜູ້ ນໍາ ໃນ ການ ຝຶກ ອົບຮົມ ຜູ ້ນໍາ ທີ່ຢູ່ ໃນ 

 ທ້ອງຖິ່ນ ນ້ັນຈະ ຢູ່ ຄຽງ ຂ້າງ ພວກເຮົາ    ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ບອກ ພວກເຮົາ ທາງ ສ່ວນ ຕົວ ວ່າ,  "ພວກ ເຮົາ ບ່ໍ ຢາກ ໃຫ້ ທ່ານ ເສັຽ ໃຈ 

 ເພາະວ່າ ຄົນ ເຫລົ່ານ້ີ ຈະ ບ່ໍ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ"  ເມື່ອ ສ່ິງ ນ້ີ ເກີດ ຂ້ຶນ  ພວກເຮົາ ກໍ ຂອບ ໃຈ ຜູ້ ນໍາ ເຫລົ່ານ້ັນ ແລະ ຕອບ  ເຂົາ ເຈົ້າວ່າ , 

"ຂອບ ໃຈ,  ໃຫ້ ພວກ ເຮົາຖ້າ ເບິງ່ ນໍາ ກັນ ວ່າ ຈະ ເປັນ ແນວ  ໃດ." 

 

ໃນ ທຸກໆ ກໍຣະນີ   ແລະ ໃນ ທຸກໆ ບ່ອນ (ຈະ ເຫັນ ຜູ້ ນໍາ ທ້ອງ ຖ່ິນ ເກີດ ຄວາມ ປລາດ ໃຈ)     ເພາະ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຕອບ ຄໍາ 

 ຖາມ ແລະ ມ ີສ່ວນ ຮວ່ມ ເຮັດ ໃຫ້ການ ໂອ້ ລົມ  ການ ແລກປ່ຽນ ຄວາມຄິດ ເຫັນ ມ ີຄວາມ ໝາຍ.  ຄວາມ ຕ້ັງ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ  

ໃນ ການ ຕອບ ສນອງ ກໍ ຄ່ອຍໆ  ເປັນ ໄປ ແລະ ເປັນ ການ ໜູນ ໃຈ ຕ່ໍ ຂະບວນການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ. 

 

ບາງ ຄົນ ໄດ້ ໃຊ້ ເວລາ ດົນ ກວ່າ ຄົນ ອ່ືນໆ ທີ ່ຈະ ພັດທະນາ ຄວາມ ກ້າຫານ ທີ ່ຕອ ບຄໍາ ຖາມ ແບບ ດັງໆ  ໄດ້.    ເຂົາ ເຈົ້າອາດ  

ຈະ ເຄ ີຍ ໄດ້ຮຽນບ່ໍ  ໃຫ້ ເວົ້າດງັ ເວລາ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ຕາມ ການ ສອນ ຂອງຄຣິສຕຽນ   ແລະ ຫລາຍ ຄົນ ກໍ ຢ້ານ ວ່າ ຕອບ ບ່ໍ ຖືກ 

 ໃນຖ້າມກາງ ຄົນ ທັງຫລາຍ.  ຫລາຍ ຄົນ ຍັງ ບ່ໍ ເຊື່ອ ວ່າ ຕົນ ເອງ ບ່ໍ ມ ີຄວາມ ຄິດ ດ້ານ ຈິດ ວິນ ຍານ ພຽງພ ໍທີ ່ຈະ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ. 

 ແທ້ຈິງ ແລ້ວ,   ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ເຫັນ ຫລາຍ ຮູບ ແບບ ໃນ ສະພາບ ການ ທີ ່ຜ່ານ ມານ້ັນ   ຊຶ່ງ ຄົນ ສ່ວນ ຫລາຍ ບ່ໍ ພ້ອມ ທີ ່ຈະ ໃຊ້ 
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 ຄວາມຄິດ ແບບ  ເລິກໆ    ເພື່ອ ພິຈາຣະນາ ແລະ ອອກ ຄວາມ ຄ  ິດ ເຫັນ ຈາກ ຄວາມ ຄິດ ໃໝ່ໆ.      ພວກ ເຮົາ ຢາກ ຈະ ເຫັນ 

 ຄວາມ ຈໍາກັດທີ ່ກີດກ້ັນບໍ ່ໃຫ້ ກະທໍາໃນສ່ິງ ເຫລົ່ານ້ັນ. 

 

ຕວົຢາ່ງ ຄວາມ ຈາໍ ກັດ ທີ ່ບໍ ່ໄດ ້ກະທາໍ     

ໃນ ຕອນ ສຸດ ທ້າຍ ໃນ ມື ້ທໍາ ອິດ ທີ ່ໄດ້ ສຶກສາ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ,   ຊາຍ ທີ ່ມ ີການສຶກສາ ຄົນ ນ່ຶງ ອາຍຸ  ໄດ້ 70 ປີ ແລ້ວ 

 ໄດ້ ເວົ້າວ່າ,   "ຂ້ອຍ ຕ້ອງການ ສ່ິງ ນ້ີ  ໄດ້ 40 ປີ ຜ່ານ ມາ ແລ້ວ  ພວກ ເຮົາ ຄົນ ຈີນ ບ່ໍ ເຄີຍ ໄດ້ອອກ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ພວກ ເຮົາ  

ຖືກ ສອນ ໃຫ້ ເຮັດ ແລະ ໃຫ້ ເຊື່ອ ເທົ່າ ນ້ັນ,   ບົດຮຽນ ນ້ີ ດີ ທ ີ ່ສຸດ   ແລະ ເປັນ ເທື່ອ ທໍາ ອິດ ໃນ ຊີວິດທ່ີ ພວກ ເຮົາ ໄດ້ ຄ້ົນ ພົບ ຂຸມ 

ຊັບດ້ວຍ ຕົນ ເອງ." 

 

ໝູ ່ບ້ານ ແຫ່ງ ນ່ຶງ ໃນ ປະ ເທດ ເນ ປານ ທີ ່ບ່ໍ ມ ີການ ສຶກສາ  ເຂົາ ເຈ້ົາໄດ້ ໃຊ້ ເວລາບຶດ ນ່ຶງຈ່ຶງ ຕອບ ຄໍາ ຖາມໄດ້ ດ້ວຍ ສຽງ ດັງ ໃນ ການ 

ຝຶກອົນ ຮົມ.     ເຂົາ ເຈົ້າ ເລີ້ມ ອຸ່ນ ໃຈຂ້ຶນ ເມື່ອ  ເຫັນ ວ່າຄໍາ ຕອບ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າຖືກຕ້ອງ  ຕ່ໍ ຈາກ ນ້ັນບ່ໍ ດົນ ທຸກ ຄົນ ມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ 

ໃນການ ອອກ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ ຢ່າງ ມ ີຊີວິດ ຊີວາ.  ຄົນ ກືກ ໜັງສ ືຄົນ ນ່ຶງ ເວົ້າວ່າ,  "ຂ້າພະ ເຈົ້າຫາ ກໍ ຮູ້ ວ່າ ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ເວົ້ານໍາ 

 ຄົນ ທີ່ອ່ານ ບ່ໍ ໄດ້  ຂຽນ ບ່ໍ ເປັນ ເໝອືນ ກັນ." 

 

ຄຣູສອນ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ ຄົນ ນ່ຶງທີ່ເປັນຄົນໄທ    ໃນ ຂະນະ ທີ ່ມ ີການ ຝຶກ ອົບຮົມ ໃນ ໝູ ່ບ້ານ ນ່ຶງ ໃນປະເທດໄທໄດ້ ເລົ່າ 

 ວ່າ, "ທໍາ ອິດ ບັນດາ ພວກ ຜູ້ຍິງ ບ່ໍຕອບ ຄໍາ ຖາມ ໃດໆ ທັງ ສ້ິນ.    ໄດ້ ໃຊ້ ເວລາ ຫລາຍ ວັນ ພວກ ຜູ້ ຍິງ ເຫລົ່ານ້ັນຈ່ຶງ ຮູ ້ວ່າ ເຂົາ 

ເຈົ້າ ໄດ້ ຮັບ ອະນຸຍາດ ໃຫ້ ປາກ ເວົ້າ ໄດ້   ແລະ ພ ົບວ່າການ ປາກ ເວົ້າຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າກໍ ມ ີຄຸນຄ່າ.   ຕ່ໍ ຈາກ ນ້ັນມາ ພວກ ເຮົາ ບ່ໍ  

ສາມາດ ຈະ ຢຸດ ຢ້ັງ ເຂົາ ເຈົ້າ  ໄດ້ໃນ ການຕອບ ຄໍາ ຖາມ ຕ່າງ ໆ .  

 

ຄັ້ງທ ີສາມ-ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງ: 

 

ຄ້ັງທໍາ ອິດ ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ແລະ ຕ່ໍ ມາ ຜູ້ ອາສາ ສມັກ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ.  ຕອນ ນ້ີ  ແມ່ນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງຄັ້ງທີ 

ສາມ ທ່ານ ຂໍ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ  ເລົາ່ ເຣື່ອງຮ່ວມ ກັບ ທ່ານ ໄປຈົນ ສຸດ ອີກ ເທື່ອ ນ່ຶງ. 

 

ນ້ີ ແມ່ນ ການ ເລົ່າ ເຣືອ່ງອີກ ແບບ ນ່ຶງ ທີ ່ໃຊ້ ຄວາມ ລັງ ເລ ໃຈ ເປ  ັນຊ່ວງໆ  ໄປ.  ທ່ານ ທີ ່ເປັນຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ  ເຮັດ ເໝືອນ ກັບ ວ່າ 

ທ່ານ ຕ້ອງການ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ຊ່ອຍ ທ່ານ ໃຫ້ ຄຶດ ໄດ້  ໃຫ້ ຄຶ ດ ເຫັນ ບາງ ຢ່າງ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ.    ທ່ານ ບ່ໍ ຢາກ ໃຫ້ການ ກະທໍາ ແບບ ນ້ີ 

 ເປັນ ເໝືອນ ການ ສອບເສັງ ເພື່ອ ທົດ ສ ອບຄວາມ ສາມາດ ຂອງ ຜູ້ ຟັງ  ແຕ ່ໃນ ຖານະ ທີ ່ທ່ານ ເປັນ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ໃຫ້ ທ່ານ ຄາດ 

 ຫວັງຈາກ ຜູ້ ຟັງ ວ່າ ບາງ ຄົນ ຈະ ເວົ້າອອກ ມາ ສອງ ຫລື ສາມ ຄໍາ ຫລື ເປັນ ປ ໂຍກ. ຈ່ື ໄວ ້ວ່າ  ເທື່ອ ນ້ີ ເປັນ ເທື່ອ ທ ີສອງ ທີ ່ບັນດາ 

 ຜູ້ ຟັງໄດ້ ຍິນ ເຣື່ອງທີ ່ເລົ່າ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ.     ເພາະວ່າ ເທື່ອ ນ້ີ ບ່ໍ ແມ່ນ ການ ເລົ່າ ລ້ຶມຄືນ ຕອນ ໃດ ຕອນ ນ່ຶງ ຂອງ ເຣື່ອງ ແບບ 

 ທັມມະ ດາ ດ່ັງນັ້ນຈ່ຶງ ເຫັນ ວ່າ ສໍາຄັນ ຫລາຍ ທີ ່ທ່ານ ຕ້ອງ ຊ່ອຍ ທຸກໆ ຄົນ  ເລົ່າ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນຢ່າງ ແມ່ນ ຢໍາ, ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ. 

 

 ເລີ້ມ ເລົ່າ ເຣື່ອງອີກ ເໝືອນ ກັ ບທີ ່ທາ່ນ ໄດ້ ເລົ່າ ມານ້ັນ  ເຮັດ ເປັນ ເໝືອນ ລັງ  ເລ ໃຈ  ເຊີນ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ເພີ ້ມ ເຕີມ ໃສ່ບ່ອນ ທີ ່

ທ່ານ  ຍະ ວ່າງ ໄວ້, ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ທ່ານ ຖາມ,  ແກ ້ໃຫ້ ຖືກ ໃນ ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ ່ທ່ານ ທໍາທ່າ ເວົ້າຜິດ(ທາໍທ່າ ເວົ້າຜິດ  ຈ່ົງເຮັດພຽງ  

ເທື່ອ ດຽວເທົ່ານ້ັນ) 
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ຍົກ ຕົວຢ່າງ, ທ່ານ ອາດ ຈະ ເວົ້າວ່າ,  "ພຣະ ເຢຊູ ໄດ  ້ ເຂົ້າ ໄປ ເມອືງ ນ່ຶງ ພຣະອົງ ໄປ ຄົນ ດຽວ ຫລື ວ່າ...?  ແລ້ວ ໃຫ້ທ່ານ ລັງ 

 ເລ ແລະ ສັນຍານ ມ ື ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ເຫນັ ວ່າ ທ່ານ ຕ້ອງການ ຊ່ອຍ ເຫລືອ  ລໍຖ້າ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ເພີ ້ມ ເຕີມ ໃສ່ ບ່ອນ ທີ ່ຍະ ວ່າງ ໄວ້.   ຫລັງ 

 ຈາກ ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າ ເວົ້າ ວ່າ, "ພວກ ສາວົກ ໄດ້ ໄປ ກັບ ພຣະອົງ,"   ທາ່ນ ກໍ ຕອບ ວ່າ  " ແມ່ນ ແລ້ວ"   ຫລື  "ຖືກຕ້ອງ" ຈາກ ນ້ັນ 

ທ່ານ ກໍ ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງຕໍ ່ໄປ ຈົນ ສຸດ ເຣື່ອງ ໃນ ທໍານອງ ດຽວກັນ ນ້ີ. ສ່ວນຫລາຍ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈະບ່ໍ ຄ່ອຍ ຈ່ື ຊ່ື ຄົນ ແລະ ຈໍານວນ 

 ສ່ິງ ຂອງ ໃນ ເຣື່ອງ ໄດ້ ດີ.    ເພື່ອ ໃຫ້ການ ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງລາບ ລ້ືນດີພວກ ເຮົາ ຈະ ບ່ໍ ຖາມຜູ້ ຟັງ ເຖິງ ຊ່ື ຄົນ   ແລະ ຈໍານວນ ສ່ິງ 

 ຂອງ. 

 

ການ ຕັດສິນ ໃຈ ວ່າ ເມື່ອ ໃດ ຈະ ຖາມ ຊ່ື ຄົນ ນ້ັນຕ້ອງ ໃຊ້ ສະຕິ ປັນຍາ ໜ້ອຍ ນ່ຶງ.  ໃນ ເຣື່ອງສັ້ນ ຊື ່ຂອງມາ ທາ,   ມາຣີອາ  ແລະ 

ພຣະ ເຢຊູ ໄດ້ ເວົ້າ ເຖິງ ເລື້ອຍໆ ດ່ັງນັນ້ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ສາມາດ ຈ່ື ຊ່ື ເຫລົ່າ ນ້ີ ໄດ້ ດີ.   ຈ່ົງ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ແບ ບງ່າຍໆ  ເພື່ອ ຈະ ຊ່ອຍ  

ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ເກີດ ມ ີຄວາມ ກ້າຫານ  ແລ້ວ ເຂົາ ເຈົ້າຈະ ເລີ້ມ ຕອບ ສນອງ ຢ່າງ ງ່າຍດາຍ ຕ່ໍ ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ທ່ານ.    

 

ຖາມວ່າ,  " ມາ ທາ ໄດ້ ເຊີນ  ໃຜ ມາ ເຮັດ ຫຍັງ?" ຫລັງ ຈາກ ເຂາົ ເຈົ້າຕອບ ວ່າ, "ມາ ທາ ໄດ້ ເຊີນ ພຣະ ເຢຊູ  ເຂົ້າມາ ໃນ ເຮືອນ  

ຂອງ ລາວ." ທ່ານ ກໍ ຕອບ ວ່າ, "ຖືກ ແລ້ວ ." 

 

ບາງ ຄ້ັງຜູ ້ເລົ່າ ເຣື່ອງຈະ ຢຸດ ແລ້ວ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ເລົ່າ ຕອນ ຕ່ໍ ໄປ ຂອງ ເຣື່ອງ  ໂດຍ ກ່າ ວວ່າ ດ່ັງ ນ້ີ,  "ມາ ທາ ມ ີນ້ອງ ສາວ ຄົນ 

 ນ່ຶງລາວ ຊ່ື ຫຍັງ  ແລະ ລາວ ກໍາລັງ ເຮັດ ຫຍັງ?" ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈະ ຕອບ ວ່າ, "ມາ ທາ ມ ີນ້ອງ ສາວ ຊ່ື ມາຣີອາ  ແລະ ໄດ້ ນ່ັງ ຢູ່ ໃກ້ 

 ພຣະບາດ ພຣະ ເຢຊູ  ຟັງ ຖ້ອຍ ຄໍາ ຂອງ ພຣະອົງ."  ທ່ານ ກໍ ເວົ້າວ່າ, " ແມ່ນ ແລ້ວ." 

 

ທ່ານ ເວົ້າຕໍ ່ໄປ ວ່າ, " ເຮົາ ເຫັນ ວາ່ ມາ ທາ ມ ີບັນຫາ ຫລ ືມ ີບາງ ສ່ິງ ທີ ່ລາວ ຄິດ ວ່າ ເປັນ ບັນຫາ ສິ່ງ ນ້ັນ ແມ່ນ ຫຍັງ?" 

 

 ເພື່ອ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຊ່ອຍ ໃນ ການ ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງ ທ່ານ ຕ້ອງ ເຮດັ ເປັນ ລັງ ເລ ຫລື ທໍາທ່າ ເໝືອນ ກັບ ທ່ານ ຈ່ື ຕອນ ຕ່ໍ ໄປ ຂອງ  

ເຣື່ອງບໍ ່ໄດ້ ດັ່ງນ້ັນຈ່ົງ ໃຊ້ວິທ ີໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ   ເຕີມ ໃສ່ ຊ່ອງ ວ່າງ,  ເລົ່າ ຕອນ ຕ່ໍ ໄປ  ເພື່ອ ໜູນ ໃຈ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈ່ື ເຣື່ອງ ໄດ້. 

 

ຖ້າ ຫາກ ເວລາ ນ້ີ ຫລ ືເວລາ ໃດ ເວລາ ນ່ຶງ  ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ບ່ໍ ຕອບ ສນອງ ຫລັງຈາກ ທ່ານ ໄດ້ ລັງ ເລ ເພື່ອ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຕີມ ບາງ 

ບ່ອນ ໃສ່ ເຣື່ອງ  ໃຫ້ ທ່ານ ຕອບ ເອງ ໂດຍ ເວົ້າຊ້າໆ ເພື່ອ ໃຫ້ ໂອກາດ ແກ ່ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຈ່ື ເຣືອ່ງ ໄດ້ ແລະ ໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າ ເຕີມ ບາງ 

ບ່ອນ ໃສ່ ເຣື່ອງຕໍ່ໆ  ໄປ ຈົນ ຈົບ. 

 

 ໂດຍ ການ ບອກ ຄໍາ  ໄຂ(ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ ່ພາ ໃຫ້ ຄິດ ເຫັນ ສ່ິງທີ ່ກ່ຽວ ຂ້ອງ ກັນ ຢູ່ໃນ ເຣື່ອງ) ໃສ່ ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ທ່ານ     ກໍ ເປັນ ການ  

ເຕືອນ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ຮູ້ ຕອນ ຕ່ໍ ໄປ ຂອງ ເຣື່ອງ.   ເ  ຫັນ ວ່າ ເປັນ ສ່ິງ ສໍາຄັນ ທີ ່ຄໍາ ຖາມ ຂອງ ທ່ານ ມ ີຄໍາ  ໄຂ ເຫລົ່ານ້ັນ  ເພາະວ່າ ຄໍາ  

ເຫລົ່ານ້ັນຈະ ຊ່ອຍ ໃຫ້ ບັນດາຜູ້ ຟັງຕອບ ຄໍາ ຖາມ ໃນ ຕອນ ຕ່ໍ ໄປ ຂອງ ເຣື່ອງ ໂດຍ ທີ ່ບ່ໍ ຕ້ອງ ຂ້າມ ເນື້ອ ເຣື່ອງ ໃດໆ. 

 

ປາສຈາກ ຄໍາ  ໄຂ:  ຍົກ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ  ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ລ້ຶມ ເຣືອ່ງຄືນ ຖ້າ ຫາກ ທ່ານ ເວົ້າວ່າ,  " ແລະ ມາ ທາ ໄດ້ 

 ເວົ້າວ່າ?"  ຜູ້ ຟັງ ອາດ ຈະ ຕອບ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ ວ່າ, "ມາ ທາ ເວົ້າວ່າ, ບອກ ມາຣີອາມາ ຊ່ອຍ ຂ້ານ້ອຍ ແດ ່."   ດ່ັງນັ້ນຈ່ຶງ 

ເຫັນວ່າ ມາ ທາ ໄດ້ ເວົ້າ ເຊັ່ນ ນ້ັນ ແທ້, "ບອກ ມາຣີອາມາ ຊ່ອຍ ຂ້ານ້ອຍ ແດ,່" ດ່ັງນັ້ນຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຕອບ ຢ່າງ ຖືກຕ້ອງ.   ແຕ ່ວ່າ 

ກ່ອນມາ ທາ ຈະ ເວົ້າວ່າ, "ບອກ ມາຣີອາມາ ຊ່ອຍ ຂ້ານ້ອຍ ແດ,່" ມາ ທາ ໄດ້  ເວົ້າວ່າ, "ນາຍ ເຈົ້າ ເອີຍ, ທ່ານ ບ່ໍ ສົນ ໃຈ ຫລື ທີ ່ 
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ມາຣີອາ ປ່ອຍ ໃຫ້ ຂ້ານ້ອຍ ເຮັດ ວຽກ ຄົນ ດຽວ?" ດ່ັງນັ້ນຖ້າ ທ່ານ ຖາມ ບ່ໍ ເຈາະ ຈົງ ກ ໍຈະ ເຮັດ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຂ້າມ ໄປ ຕອນ  

ໜ້າຂອງ ເຣື່ອງ. (ໝາຍເຫດ:  Keyword = ຄໍາທີ່ເປັນກຸນແຈໄຂເພື່ອເປີດທາງ) 

 

 ໃຊ ້ຄາໍ  ໄຂ:  ເພື່ອ ຊ່ອຍ  ໃຫ້ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ທ່ານ ຕ້ອງການ  ທ່ານ ສາມາດ ຖາມ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ເຕືອນ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ ຄິດ 

 ເຫັນ ບາງ ຢ່າງ ທີ່ຢູ່ ໃນ ເຣື່ອງ.  ຍົກ ຕົວຢ່າງ ເຊັ່ນ, "ມາທາ ໄດ້ ຖາມ ພຣະ ເຢຊູ ວ່າ ແນວ ໃດ?" ດ້ວຍ ການ ໃຊ້ ຄໍາ ວ່າ  "ຖາມ" 

 ໃນຄໍາ ຖາມ ຂອງ ທ່ານ ທ່ານ ກໍ ໄດ້ ນໍາພາ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ ຄິດ ເຖິງ ວ່າ ມາ ທາ ໄດ້ ຖາມ ພຣະ ເຢຊູ ວ່າ ແນວ ໃດ. 

 

 ເພື່ອ ຊ່ອຍ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໃຫ້ ໄດ້ ພົບ ກັບ ຄໍາ ຕອບ ຫລາຍ ຂ້ຶນ  ເພື່ອ ເປັນ ການໜູນ ໃຈ ເຂົາ ເຈົາ້ ໃຫ້ ເວົ້າ ອອກ ຢ່າງ ສະບາຍ ໃຈ, 

ຈ່ົງພຍາ ຍາ ຕອບ ສນອງ ດ້ວຍ ທາງ ບວກ  ເຖິງ ແມ່ນ ຄໍາ ຕອບ ຂອງ ຄົນ ນ້ັນບ່ໍ ຖືກຕ້ອງ ຢ່າງ ແທ້ ຈິງ. 

ຍົກ ຕົວຢ່າງ, ທົດ ລອງ ໃຊ້ ຄໍາ ຖາມ ນ້ີ. "ບັດ ນ້ີ ມາ ທາ ໄດ້ ເອີ ້ນພຣະ ເຢຊູ ວ່າ ແນວ ໃດ; ຕໍາ ແໜ ່ງ ໃດ ທີ ່ນາງ ໃຊ້ ກັບ ພຣະອົງ?" 

 ເຂົາ ເຈົ້າອາດ ຈະ ຕອບ ວ່າ "ອາຈານ" ຫລື "ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ/ນາຍ."  ຖ້າ  ເຂົາ ເຈົ້າຕອບ ວ່າ "ພຣະຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ/ນາຍ" ທ່ານ 

ກໍ ເວົ້າວ່າຖືກຕ້ອງ  ແຕ ່ຖ້າ ເຂົາ ເຈົ້າຕອບ ວ່າ "ອາຈານ" ທ່ານ ກໍ ເວົ້າວ່າ ແມ່ນ ແລ້ວ.   ມາ ທາ ໄດ້ ເອີ້ນ ພຣະ ເຢຊູ ວ່າ  "ພຣະ 

ຜູ້ ເປັນ ເຈົ້າ/ນາຍ."    ເຖິງ ແມ່ນ ບັນ ດາ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຕອບ ວ່າ  "ອາຈານ"    ຊ່ຶງ ບ່ໍ ຖືກຕ້ອງ ກັບ ທີ ່ມາທາ ເວົ້າ    ແຕ ່ຄົນ ຕອບ ກໍ ມ ີ

 ຄວາມ ຄິດ ທີ່ຖືກ ທ່ານ ກໍ ໜູນ ໃຈລາວ ໃນ ການ ຕອບ ສນອງ ນ້ັນ    ແຕ ່ໃນ ເວລາ ດຽວ ກັນ ຈ່ົງ ບອກ ຄໍາ ຕອບ ທີ ່ຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍ 

 ຄວາມ ສຸພາບ ເພື່ອ ໃຫ  ້ ເຣື່ອງຢູ ່ໃນ ຄວາມ ຖືກຕ້ອງ. 

 

 ໃນ ຂະນະ ທີ ່ທ່ານ ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງຈາກ ຕອນຕ້ົນ ໄປ ຈົນ ຈົບ ທ່ານ ສາມາດ ຕ້ັງຄໍາ ຖາມ ເຊ່ັນ;  ໃຜ ເປັນ ຜູ້ ຕ້ອນ ຮັບ( ເຊີນ)ພຣະ  

ເຢຊູ ເຂົ້າມາ ໃນ ເຮືອນ?   ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ມາຣີອາ ກໍາລັງ ເຮັດ ຫຍັງ?  ມາ ທາ  ຫຍຸ້ງ ຢູ່ ກັບ ວຽກ ງານ ແນວ ໃດ?   ແລ້ວ ກໍ ມ ີບັນຫາ 

 ເກີດ ຂ້ຶນ ອະທິບາຍ ເຖິງ ບັນຫານ້ັນ.     ເມື່ອ ມາ ທາ ເວົ້າກັບ ພຣະ ເຢຊູ  ນາງ ເອີ້ນພຣະ ອົງ ວ່າ ແນວ  ໃດ?    ແລ້ວ ມາ ທາ ໄດ້ 

ຖາມພຣະ ເຢຊູ ວ່າ ແນວ ໃດ? ມາ ທາ ຢາກ ແກ້ ໄຂ ບັນຫາ ແນວ  ໃດ?  ແມ່ນ ຫຍັງ ແດ່ທີ່ພຣະ ເຢຊູ ໄດ້ ເວົ້າກັບ ມາ ທາ ວ່າ ລາວ  

ເຮັດ ຫລາຍ ຢ່າງ ໂພດ? ດ່ັງນ້ັນພຣະ ເຢຊູ ຈ່ຶງ ເວົ້າວ່າ, "ມາຣີອາ ຈ່ົງ ອອກ ໄປ ຈາກ ຫ້ອງ ໄວໆ!"  ແມ່ນ ບໍ?  ບ່ໍ!  ທ່ານ ຕອບ  

ຖືກ ແລ້ວ, ພຣະ ເຢຊູ ບ່ໍ ໄດ້ ເວົ້າ ແນວ ນ້ັນ.  ຄັນຊ້ັນ ພຣະ ເຢຊູ ເວົ້າ ແນວ ໃດ ກ່ຽວ ກັບ ມາຣີອາ  ແລະ ການ ເລືອກ ຂອງ ນາງ? 

 

ຈ່ົງ ສັງ ເກດ ວ່າ ຂ້າງ ເທິງ ນ້ີ ພວກເຮົາ  ໄດ້ແນະ ນໍາ ເຖິງ ການ ເວົ້າບາງ ສ່ິງ ທີ ່ຜິດ ຢ່າງ ເຫັນ ໄດ້ ແຈ້ງ.    ຖ້າ ທ່ານ ເວົ້າບາງ ສ່ິງ ທີ ່

ຜິດ ແທ້ໆ  ໂດຍ ຄິດ ບ່ໍເຖິງວ່າ ໄດ້ ເວົ້າຜິດ  ຜູ້ ຟັງ ຈະ ຊ່ອຍ ທ່ານ ແລະ ແກ ້ ໄຂ ເຣື່ອງ ໃຫ້ ຖືກຕ້ອງ.    ການ ທໍາທ່າ ເວົ້າຜິດ ເປັນ 

ການ ຊ່ອຍ ຜູ້ ຟັງ ອີກວິທ ີນ່ຶງ  ເພື່ອໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າຈ່ື ເຣື່ອງ  ເຮັດ ໃຫ້ ຜູ້ ຟັງ ປລາດ ໃຈ ແລະ  ເຮັດໃຫ້ ເຂົາ ເຈົ້າມ ີສ່ວນ ຮ່ວມ    ແຕ ່ຢ່າ  

ໃຊ້ ເລື້ອຍ ອາດ ຈະ ໃຊ້ ພຽງ ເທື່ອ ດຽວ ກໍພໍ ເວລາ ທ່ານ ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງ. 

 

ໃນ ຊ່ວງ ເວລາ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເທື່ອ ທ ີສາມ ນ້ີ,  ເຣື່ອງກ ໍຈະ ຊາບ ຊຶມ ເຂົ້າ  ໄປ ສູ່ ຈິດ ໃຈ ຂອງ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ.  ບ່ໍ ພຽງ ແຕ ່ເທົ່າ ນ້ັນ, ຄໍາ 

ຖາມ ທີ ່ງ່າຍ(ຊ່ຶງ ເປັນ ການລ້ຶມ ເຣື່ອງຄືນ ອີກ)   ກໍ ຈະ ໜູນ ໃຈ ໃຫ້ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຕອບ ຄໍາ ຖາ ມຂອງ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງດ້ວຍ ສຽງ ດັງ.  

ດ່ັງ ທີ ່ໄດ້ ກ່າວ ມານ້ັນ    ເມື່ອ ຜູ້ ຟັງ  ໄດ້ ຕອບ ຄໍາ ຖາມ ງ່າຍໆ  ເຫລົ່າ ນ້ີ    ແລະ ເປັນ ການ ຢືນຢັນ ວ່າ ເຂົ້າ ເຈົ້າ ມ ີຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ  

ເພີ ້ມຂ້ຶນອີກ  ຄວາມ ໝັ້ນ ໃຈ ນ້ີ ແມ່ນ ຈໍາ ເປັນແທ້ສໍາລັບຜູ້ຟັງ   ເພື່ອຈະ ໃຊ້ ກັບ ສອງ ພາກ ຕ່ໍ ໄປ ໃນ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ 

 ຊ່ຶງ ຈະ ພົບ ກັບ ຄວາມ ທ້າທາຍ ເພີ້ ມຂ້ຶນອີກ.    ຜ່ານ ການ  ໂອ້ ລົມ ສົນ ທະນາ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ຕ້ອງ ໄດ້ ຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ໃນ  ເຣືອ່ງ 

 ແລະ ບອກ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ພົບ ດ້ວຍການເວົ້າສຽງ ດັງ. 

 

ທາ່ນ ພອ້ມ ແລວ້ ຫລ ືຍງັ?   ໃຫ ້ພວກ ເຮາົ ທດົ ລອງ ຄວາມສາມາດ ຂອງ ພວກ ເຮາົໃນ ການ ເລົາ່ ເຣືອ່ງຕໍ ່ໄປ 
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ການນໍາ ສ ເນ ີຂັ້ນທ ີສອງ: 

 ການ ຄົ້ນຫາ ຂຸມ ຊັບ ດວ້ຍ ການ ສົນທະນາ 

 

ການຄົນ້ຫາ ຂມຸ ຊັບ ຝາ່ຍ ວນິ ຍານ.  ທ່ານ ຈະໄດ້ ພົບ ຂຸມ ຊັບ ຈໍານວນ ຫລາຍ ເມື່ອ ທ່ານ ຄ້ົນ ຫາຂຸມ ຊັບ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ ແລະ 

ການ ນໍາ ໃຊ  ້ ໃນ ຊີວິດ ຝ່າຍ ວິນ ຍານ.  ໃນ ການ ພົບ ຂຸມ ຊັບ ສາມາດ ທີ ່ຈະ ນໍາ ສ ເນ ີໄດ້ ພຽງ ສ່ວນ ນ່ຶງ ຫລ ືທັງ ໝົດ,  ໃນ ຂະນະ 

ທີ ່ທ່ານ ສອນ ເຣື່ອງນີ.້   ບ່ໍ ຕ້ອງ ສົງສັຍ ເລີຍ ວ່າ ຈະ ຕ້ອງ ໄດ້ ພົບ ກັບ ຂຸມ ຊັບ ເພີ້ ມອີກ  ເມື່ອ ອົງ ພຣະວິນ ຍານ ບໍຣິສຸດ ຊົງ ເປີດ 

 ເຜີຍ ໃຫ້ ພວກ ເຮົາ ເຫັນ   ບ່ໍ ວ່າ ຈະ ເປັນ ທາງ ເລິກ ແລະ ຄວາມ ອຸດົມສົມບູນ ຂອງ ພຣະຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ. 

 

ເມື່ອທ່ານເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ຫລງັຈາກນໍາຕາມເຣື່ອງແລ້ວ ທໍາອິດທ່ານຕ້ອງເລົ່າພາກສ່ວນຂອງເຣື່ອງທີ່ທ່ານຈະນໍາໄປ 

ສົນທະນາ.  ຈ່ົງເວົ້າດັ່ງນ້ີ; "ດຽວນີ້ພວກເຮົາຢູ່ຕອນຕ້ົນຂອງເຣື່ອງ..." ແລະທ່ານກໍເລົ່າພາກສ່ວນນ້ັນທັງໝົດ. ຖ້າຫາກ 

ເຣື່ອງທີ່ມີຂ້ໍພຣະຄັມພີ 7 ຫາ 14  ຂ້ໍ ກໍສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຫາ 4 ຕອນ. ຈ່ົງແບ່ງເຣື່ອງເປັນຕອນບ່ອນທີ່ເຫັນວ່າ 

ເຣື່ອງໃນຕອນນ້ັນໄດ້ສຸດລົງ ຫລືຕ່າງກັນກັບຕອນຕ່ໍໄປ ທ່ານຈະເລົ່າແບບບ່ໍອອກທ່າທາງກໍໄດ້. 

 

ການແບ່ງເຣື່ອງເປັນຕອນແລະເລົ່າແບບໃຊ້ທ່າທີທ່ີແຕກຕ່າງກັນໄປ ຜູ້ຟັງຈະບ່ໍສ່ັງເກດເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງອີກ 

ເທື່ອນ່ຶງ  ເຂົາເຈ້ົາພຽງແຕ່ຮູວ້່າເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຟັງຕອນນ້ັນຂອງເຣື່ອງ   ແລະເຂົາເຈົ້າກໍມີໂອກາດໄດ້ຟັງເລົ່າເຣື່ອງອີກ 

ເທື່ອນ່ຶງ ຊຶ່ງຈະຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າຈ່ືເຣື່ອງໄດ້ດີຂ້ຶນ. 

 

ຕົວຢ່າງ ຄໍາ ຖາມ ຕ່ໍ ໄປ ນ້ີ ຈະ ນໍາ ໄປ ສູ່ ຂຸມ ຊັບ ຫລາຍໆ ຂຸມ ທີ ່ທ່ານ ໄດ້ ພົບ  ເໝືອນກັບ ຂຸມ ຊັບ ເຫ ລ່ົານ້ັນທີ ່ໄດ້ ພົບ ໃນ ເຣື່ອງ 

ມາ ທາ ແລະ ມາຣີອາ ທີ ່ໄດ້ ຝຶກ ອົບຮົມ ມາ ທົ່ວ ໂລກ.  ຕ່ໍ ໄປ ໃຫ້ ສັງ ເກດ ເບິ່ງ ເມື່ອ ເຮົາ ເລົ່າ ຕາມ ລໍາດັບ ຂ້ັນຕອນ ຂອງ ເຣື່ອງ 

ສົນທະນາ ການຄ້ົນຫາ ຂຸມ ຊັບ ແຕ ່ລະ ຕອນ ເພື່ອ ໃຫ້ ລ່ຽນ ໄຫລ ໄປ ຕາມ ເຣື່ອງ. 

 

[ຖ້ອຍ ຄໍ າທ່ີ ຕົວ ຫນັງສ ືເນີ້ງ ໃນ ແຕ່ລະ  ຂ້ໍ ຂອງ ການຄ້ົນຫາ ຂຸ ມຊັບຕໍ່ ໄປ ນ້ີ ແມ່ນ ຄໍາ ເວົ້າຂອງ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງທີ ່ອາດ ຈະ ຖາມ ບັນ 

ດາ ຜູ້ ຟັງ.  ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ ່ຕົວ ໜັງສ ືບ່ໍ ເນີ້ງ ອາດ ຈະ ເປັນ ຄໍາ ຕອບ ຫລື ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ ໄດ້ ຄ້ົນ ພົບ ແລະ ເວົ້າອອກ ມາ ດ້ວຍ 

ສຽງ ດັງ ຫລ ືອາດ ຈະ ເປັນ ຄໍາ ເວົ້າຂອງ ຜູ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເພື່ອ ຢືນຢັນ ຄວາມ ເຂົ້າ ໃຈ ແຈ້ງ ຂອງ ບັນດາ ຜູ້ ຟັງ.] 

 

1. ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ,    ເບິ່ງ ເໝືອນ ວ່າອົງ ພຣະ ເຢຊູ ເຫັນ ດີ ນໍາ ການ ກະທໍາ ຂອງ ມາຣີອາ,    ແຕ່ ຕໍາ ໜິການ ກະທໍາ ຂອງ ມາທາ, 

     ແມ່ນຫລື ບ່ໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ໃນຕອນນ້ີຂ້ອຍກໍາລັງມີຄວາມສັບສົນໃຈ ການມີນ້ໍາໃຈຕ້ອນຮັບແຂກເປັນສ່ິງທີ່ດີບ່ໍແມ່ນບ່ໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ການຈັດຕຽມອາຫານຕ້ອນຮັບແຂກເປັນສ່ິງທີ່ດີຫລືບ່ໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ຄັນຊ້ັນ ສົງສັຍວ່າ ພຣະເຢຊູພໍໃຈການກະທໍາຂອງມາຣີອາ ແລະບ່ໍໄດ້ຍ້ອງຍໍການກະທໍາຂອງມາທາ. 

 

2. ຖ້າເຮົາເຫັນວ່າ ໃ ນເຣື່ອງນ້ີສອນວ່າ ການຮຽນພຣະຄັມພສໍີາຄັນກວ່າການປຸງແຕ່ງອາຫານ  ແລ້ວແມ່ນໃຜຈະເປັນ 

    ຜູ້ຈັດຕຽມອາຫານເພື່ອພວກເຮົາ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)  ຖ້າເຮົາຫາກບອກໃຫ້ພັຣຍາໄປຕຽມອາຫານ ກໍຈະເຮັດໃຫ ້

    ລາວບ່ໍໄດ້ຮຽນພຣະຄັມພ ີແລະຈະຕີຣາຄາວ່າລາວໄດ້ເຮັດສ່ິງທີ່ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າແມ່ນບ່ໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ຄັນຊ້ັນເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຢຊູຈ່ຶງພໍໃຈມາຣີອາ ແທນທີ່ຈະພໍໃຈມາທາ ເຮົາຮູວ້່າພຣະເຢຊູເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ 
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    ສເມີ ແຕ່ໃນຕອນນ້ີພຣະອົງກໍາລັງຊ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຈິງອັນໃດ  ໃຫ້ເຮົາສໍາຣວດເບ່ິງອີກເທື່ອ. 

 

3. ຍັງຈ່ືໄດ້ຢູ່ບໍວ່າ ມາທາເປັນຜູ້ເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນເຮອືນ  ເຮົາເຫັນຫຍັງໃນເຣື່ອງນ້ີທີ່ບ່ົງບອກວ່າ ມາທາເຫັນ  

    ພຣະເຢຊູເປັນແຂກທີ່ພິເສດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ໃນຕອນນ້ີຜູ້ຟັງອາດຈະຕອບວ່າ  "ມາທາເປັນຜູ້ເຊີນພຣະເຢຊູ"  ນາງໄດ້ເອີ້ນພຣະອົງວ່າ  "ພຣະອົງເຈົ້າ"   ສ່ວນ 

    ມາຣີອາໄດ້ຟງັພຣະເຢຊູສ່ັງສອນ. ຜູ້ຟັງອາດຈະເວົ້າອີກວ່າພຣະເຢຊູມີພວກສາວົກຕິດຕາມມານໍາຕອນທີ່ມາທາ 

    ພົບກັບພຣະອົງ, ຈ່ຶງສະແດງວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນ "ພຣະອາຈານ" ແລະທງັໝົດນ້ີກໍເປັນຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ. 

 

4. ໃນເຣື່ອງນ້ີ ມາຣີອານ່ັງໃກ້ພຣະບາດພຣະເຢຊູຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ  ການນ່ັງໃກ້ພຣະບາດມີຄວາມໝາຍຄື 

    ແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ການນ່ັງໃກ້ພຣະບາດນ້ັນເປັນການກະທໍາຂອງລູກສິດກັບອາຈານ ລູກສິດເປັນຜູ້ອຸທິດຖວາຍຕົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເປັນອາ  

   ຈານ ໝາຍເຖິງຄວາມໃກ້ຊິດສນິດກັນ. 

 

5. ມາທາເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)"ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ" ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງ 

    ຄํາຕອບ)  ໃນຕອນນ້ີກໍາລັງຊ້ີບອກວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສູງສ່ົງ .     ແຕ່ຢາກໃຫຮູ້້ວ່າເວລາທີ່ມາທາເອີ້ນພຣະອົງວ່າ  

   "ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ"  ນ້ັນບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່ານາງຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈ້ົາເທືອ່,  ໃນສາຍຕາຂອງມາທາ 

    ເວລານ້ັນພຣະເຢຊູມີຖານະແນວໃດສໍາລັບນາງ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ມາທາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນ ເປັນຄົນທີ່ສູງກວ່ານາງ.  ເຖິງແມ່ນມາທາຈະເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ "ພຣະອົງ  

   ເຈ້ົາເອີຍ" ແຕ່ນາງກໍບ່ໍໄດ້ຟງັຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງໃນຂະນະທ່ີຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ    ທ່ານຄິດວ່າການກະທໍາຂອງນາງ 

   ເປັນແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ການກະທໍາແລະຄໍາເວົ້າຂອງມາທາບ່ໍສອດຄ່ອງກັນແນວໃດ ທ່ານເຫັນຢູ່ຕອນໃດໃນເຣື່ອງນ້ີ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

6. ໃນເຣື່ອງນ້ີບອກວ່າ ມາທາມີພາຣະທ່ີຕ້ອງເຮັດໃນເຮືອນຄົວ ແລະເຮັດງານບົວລະບັດພຽງຄົນດຽວ ທ່ານພໍຈະ 

    ບອກໄດ້ບ່ໍວ່ານາງໄດ້ຕຽມອາຫານໜ້ອຍຫລາຍປານໃດ ແລະການຕຽມອາຫານເທື່ອນ້ີນາງໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸ້ງ  

    ຍາກຢ່າງໃດແດ່?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ມາທາໄດ້ຕຽມອາຫານແບບງ່າຍໆ ຫລວື່າລາວຕ້ອງຕຽມອາຫານທີ່ດີຢ່າງຫລວງຫລາຍ?   (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ຄໍາຖາມຍັງມີອີກວ່າ ຖ້າມາທາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີສ່ິງທີ່ມີຄ່າຈະໂອ້ລົມ ຈະສອນລາວກັບນ້ອງສາວ ເປັນດ້ວຍເຫດ 

   ໃດມາທາຈ່ຶງເລືອກຕຽມອາຫານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍ ນາງມີເຫດຜົນແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

7. ສ່ິງທີມ່າທາຢາກໄດ້ຈາກພຣະເຢຊູແທ້ໆ ນ້ັນແມ່ນຫຍັງ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ມາທາໄດ້ເວົ້າຫຍັງ?  ໄດ້ເວົ້າກັບ 

    ໃຜ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)ຖ້ອຍຄໍາທີ່ວ່າ  "ທ່ານບ່ໍສົນໃຈບໍ?"  ຖ້ອຍຄໍານ້ີໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ມາທາໄດ້ວາງໃຈ 

   ໃນພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

8. ທ່ານຄິດວ່າມາທາໄດ້ແກ້ບັນຫາຂອງລາວເອງແນວໃດ? "ນາງໄດ້ສ່ັງໃຫ້ພຣະເຢຊູບອກມາຣີອາມາຊ່ອຍ" ມາທາ 

    ໄດ້ປະຕິບັດຕ່ໍພຣະເຢຊູແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)ນາງໄດ້ເຮັດກັບພຣະອົງເໝືອນກັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນເຈ້ົາ 
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    ນາຍຫລືບ່ໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ແມ່ນແລ້ວ, ມາທາເຮັດເໝືອນກັບວ່ານາງເປັນນາຍຂອງພຣະເຢຊູ ແລະພຣະອົງ 

    ເປັນເໝືອນກັບຄົນໃຊ້ຂອງນາງ,  ມາທາກໍາລັງໃຫ້ເຮົາເຫນັວ່ານາງໄດ້ຄິດເຖິງຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

9. ໃນຂະນະທ່ີເຮົາຟງັມາທາເວົ້າ ແລະຟັງຄໍາຕອບຈາກພຣະເຢຊູ ເຮົາເຫັນບ່ໍວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຢຊູຈ່ຶງຕໍາ 

     ໜິມາທາແລະຍ້ອງຍໍມາຣີອາ ພຣະອົງເວົ້າວ່າມີສ່ິງດຽວທີ.່.......ເປັນຫຍັງ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

10.ແທ້ຈິງແລ້ວ ມາທາໄດ້ຕໍາໜິໃຜສອງຄົນ  ທີ່ເປັນເຫດໃຫນ້າງຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເກີນກໍາລັງ?  ແມ່ນແລ້ວ, ມາທາ 

     ໄດ້ຕໍາໜິມາຣີອາແລະພຣະເຢຊູ, ມາທາໄດ້ຕໍາໜິທັງສອງຄົນແນວໃດແດ່? (ລໍຖ້າຟັງຄາໍຕອບ) ມາທາຖາມພຣະ 

     ເຢຊູວ່າ, "ທ່ານບໍ່ສົນໃຈບໍ ທີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍປະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ຄົນດຽວ?   ຕອນນ້ີມາທາໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາ 

     ເຫັນວ່າ   ມາຣີອາໄດ້ປະໃຫ້ນາງເຮັດວຽກພຽງຄົນດຽວ,    ແຕ່ເຮົາຍັງຈ່ືໄດ້ບ່ໍວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເຊີນພຣະເຢຊູ?  

     (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)ໃຜເປັນຜູ້ເລືອກຕຽມອາຫານຄາບໃຫຍ່?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

          ໃນເຣື່ອງນ້ີ ບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າແມ່ນໃຜຕ້ອງເປັນຄົນຮບັຜິດຊອບຕ່ໍພາຣະອັນໜັກໜ່ວງ ແມ່ນໃຜກັນແທ?້  (ລໍຖ້າ 

     ຟ�ງຄໍາຕອບ)  

     ແມ່ນແລ້ວ, ມາທາບ່ໍຄິດວາ່ນາງເອງຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕ່ໍພາຣະອັນໜັກນ້ີ. 

 

11.ໄດ້ສັງເກດເຫັນບ່ໍວ່າ  ນອກຈາກມາທາໄດ້ເລືອກເຮັດໃນສ່ິງທີ່ລາວບ່ໍສາມາດໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູໄດ້ແລ້ວ ວິທ ີ

     ແກ້ບັນຫາຂອງນາງໄດ້ສ່ົງຜົນສະທ້ອນໄປຫາຄົນອ່ືນນໍາ?ແມ່ນແລ້ວມາທາບ່ໍມໂີອກາດໄດ້ໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູ. 

     ອະທິບາຍໄດ້ບ່ໍວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທາງເລືອກຂອງມາທາຈ່ຶງບ່ໍສລາດເລີຍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

12.  ມາທາໄດ້ສະແດງທ່າທີທ່ີໂຄຣົບພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄາໍຕອບ) 

ຄໍາເວົ້າຂອງມາທາຊ້ີບອກວ່ານາງບ່ໍໄດ້ໂຄຣົບພຣະເຢຊູ ນາງເວົ້າວ່າພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈໃນບັນຫາຂອງນາງ ແລະ 

       ຍັງເຮັດເໝືອນວ່າພຣະອົງເປັນຄົນໃຊ້. 

 

13. ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຕອບມາທາ ພຣະອົງມີອາລົມແບບໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ແທຈິ້ງແລ້ວ ພຣະເຢຊູຈະຕອບ 

     ແບບດຽວກັບທີ່ມາທາສະແດງອອກມາກໍໄດ້  ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຕອບນາງແບບໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

ພຣະເຢຊູອາດຈະບ່ໍພໍໃຈທີ່ມາທາບ່ໍໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບພຣະອົງ  ພຣະອົງອາດຈະຍ່າງອອກຈາກເຮືອນໄປ 

      ກໍໄດ້   ແຕ່ພຣະອົງບ່ໍເຮັດແບບນ້ັນ  ລອງອະທິບາຍເບິ່ງວ່າເວລາທີພ່ຣະເຢຊູຕອບມາທາພຣະອົງເວົ້າແບບໃດ?   

      (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

      ພຣະອົງເວົ້າຢ່າງນຸ້ມນວນວ່າ ສິ່ງທ່ີມາຣີອາເລືອກເອົານ້ັນດີກວ່າ. 

 

14. ມາທາໄດ້ສະແດງທ່າທທີີບ່ໍ່ໂຄຣົບພຣະເຢຊູແນວອ່ືນອີກບ່ໍ  ແນວໃດແດ່?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

      ພຣະເຢຊູ ເປັນພຣະອາຈານທີ່ຄົນທັງຫລາຍໂຄຣົບ ມາທາໄດ້ຕ່ໍວ່າພຣະອົງຕໍ່ໜ້າພວກສາວົກ ການກະທໍາເຊັ່ນ 

      ນ້ັນຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່ານາງບ່ໍໄດ້ໂຄຣົບພຣະອົງ. 

      ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບມາທາແບບໃດ? ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ ຫລືດ້ວຍການຍົກສຽງຂອງພຣະອົງເອງຂ້ຶນ? (ລໍຖ້າຟັງ 

      ຄໍາຕອບ) 
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15. ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນມາທາວາ່ແນວໃດ?  ບອກໄດ້ບ່ໍວ່າພຣະອົງຮູ້ຈັກກັບນາງດີຫລືບ່ໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

     ແມ່ນແລວ້ພຣະອົງຊົງສົນໃຈນາງ ດ້ວຍການເອີ້ນຊ່ືນາງເຖິງສອງເທື່ອ. 

 

16. ໃນເຣື່ອງນ້ີ ເຮົາມີຂ້ໍມູນບ່ໍວາ່ ຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງມາທາເກີດຂ້ຶນພຽງຊ່ົວຄາວ ຫລືວ່າເປັນນິດສັຍທີ່ແທ ້

      ຈິງຂອງນາງ?  (ລໍຖ້າຟັງຄາໍຕອບ)   

      ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ ມາທາກະວົນກະວາຍໃນຫລາຍເຣື່ອງ ຊ່ຶງຊ້ີບອກວ່າອາດຈະເປັນນິສັຍຂອງນາງ. 

 

17.  ແມ່ນສ່ິງໃດທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມາທາປ່ຽນໃຈບ່ໍໄປຕຽມອາຫານໃນເຮອືນຄົວ ແລະຈູງໃຈນາງ 

       ໃຫ້ນາງມານ່ັງຟງັພຣະເຢຊູສ່ັງສອນ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

       ແມ່ນແລວ້ ສ່ິງນັ້ນແມ່ນພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບມາທາວ່າ, "ມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ິງທີ່ດີນ້ັນແລ້ວ"   

ໃນຕອນນ້ີເຮົາເຫັນວ່າມາທາເປັນຜູ້ເລືອກເອງແມ່ນບ່ໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ຈາກຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ  ທ່ານ 

      ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າຢ່າງໃດເຖິງສ່ິງທີ່ມາທາໄດ້ເລືອກ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

18.  ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, ມາທາ ມາທາເອີຍ ເຈ້ົາກະວົນກະວາຍແລະຮ້ອນໃຈໃນຫລາຍສ່ິງແທ້ໜໍ ສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນນ້ັນມ ີ

       ແຕ່ສ່ິງດຽວ ມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ິງດີນ້ັນແລ້ວ.."   ໃນຈຸດນ້ີພຣະເຢຊູກໍາລັງບອກວ່າທາງເລືອກຂອງມາທາ 

       ເມື່ອປຽບທຽບກັບທາງເລອືກຂອງມາຣີອາແລ້ວ ເປັນແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

       ສ່ິງທີ່ມາຣີອາເລືອກເປັນສ່ິງທີ່ດີ, ເປັນສ່ິງທີຈໍ່າເປັນ. 

 

19.  ເບິ່ງເໝືອນວ່າ ສ່ິງທີມ່າທາເລອືກນ້ັນແມ່ນສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນບ່ໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ພຣະເຢຊູເຫັນວ່າສ່ິງທີ່ມາ 

       ທາເລືອກນ້ັນຈໍາເປັນບ່ໍ?  ການກິນຈໍາເປັນຫລືບ່ໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)   ຊ່ວຍໃຫມ້ີຄວາມເຂ້ົາໃຈແດ່ວ່າ  ແມ່ນ 

      ຫຍັງທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຈໍາເປັນ ແລະບ່ໍຈໍາເປັນໃນເຣື່ອງນ້ີ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

20. ໃນປະເພນີທີ່ເຫັນວ່າ ການຕ້ອນຮັບແຂກເປັນສ່ິງສໍາຄັນນ້ັນ ຄົນທົ່ວໄປຄາດຫວັງໄວວ້່າມາຣີອາຄວນຈະເຮັດ 

      ແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ມາຣີອາຕ້ອງເລືອກທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ ທງັໆ ທີ່ເປັນເຣື່ອງຍາກ?  ທາງເລືອກຂອງ 

      ມາຣີອາໄດ້ຂັດກັບອັນໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

      ແມ່ນແລ້ວ ຂັດກັບປະເພນີ ແລະຂັດກັບຄວາມຄາດຫວງັຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ. 

 

21.  ເຮົາເຫັນວ່າ  ມາທາໄດ້ເຮັດສ່ິງທີ່ລາວຮູແ້ລ້ວວ່າມັນເກີນກໍາລັງ ແລະອາດຈະບ່ໍສໍາເຣັດ   ນາງຈະເຮັດແນວໃດ 

       ແດ່ ເພື່ອນາງຈະເຮັດວຽກງານນ້ີໄດ້ສໍາເຣັດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

(ມາທາມີຫລາຍທາງເລອືກ, ໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຄິດວ່າ ມາທາຄວນເຮັດວຽກອ່ືນແທນ ເມ່ືອນາງເຫັນວ່າບ່ໍສາມາດ 

       ເຮັດວຽກນ້ັນໃຫ້ສໍາເຣັດດ້ວຍຕົນເອງ ) 

 

22. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຊ່ອຍມາທາໄດ້?   (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)  ແມ່ນໃຜທີ່ນາງຈະໄປຂໍໃຫ້ມາຊ່ອຍນາງໄດ້?   (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ 

      ຕອບ) ຫລາຍເທື່ອທີເ່ຮົາຟັງເຣື່ອງນ້ີ ແລະຕີຄວາມໝາຍ ມີຫລາຍຄົນໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ນາງຄວນຈະໄປຫາພຣະເຢ 
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      ຊູ ແລ້ວທູນພຣະອົງວ່າ,"ພຣະອົງເຈ້ົາເອີຍ ຂ້ານ້ອຍຄົນດຽວບ່ໍສາມາດຕຽມອາຫານໃຫສໍ້າເຣັດໄດ້ ຂ້ານ້ອຍຄວນ 

      ຈະເຮັດແນວໃດ? " 

 

23. ສາຍເຫດທີ່ມາທາບ່ໍໄປຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຢຊູ ກໍເພາະວ່ານາງອາຍແມ່ນບ່ໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

      ທ່ານເຫັນວ່າທ່າທີຂອງມາທາເປັນແນວໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄາໍຕອບ) ຈ່ົງປຽບທຽບທ່າທີຂອງມາທາກັບພຣະເຢຊູ. 

 

24. ປຽບທຽບທາງເລືອກຂອງມາຣີອາແລະມາທາ  ເປັນທາງເລືອກດຽວກັນ ຫລືແຕກຕ່າງກັນ?   (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

     ຣະຫວ່າງມາຣີອາແລະມາທາ  ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເອົາໃຫ້ພຣະເຢຊູ ແລະແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຮັບຈາກພຣະອົງ? (ລໍຖ້າຟັງ 

      ຄໍາຕອບ)ການກະທໍາອັນໃດ ທີ່ພຣະເຢຊູໃຫ້ຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

      ສ່ິງນ້ີໄດ້ບອກຫຍັງແດ່ແກ່ເຮົາ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

      ຫວັງວ່າຜູ້ຟັງຈະຄ້ົນພົບວາ່   ມາທາໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ມາຣີອາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງ  

      ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າວຽກງານທີ່ມາທາກໍາລັງເຮັດຢູ່ບ່ໍແມນ່ສ່ິງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະໃນຈຸດນ້ີອາດຈະນໍາໄປສົນທະນາ 

      ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນຫົວຂໍ້ທ່ີວ່າ "ການພຍາຍາມທາໍດ ີ ກບັ  ພຣະຄນຸຂອງພຣະເຈົາ້" 

 

ຄໍາຖາມຂອງທາ່ນໄດ້ບົງ່ບອກເຖິງທາ່ ທ ີຂອງການສອນ 

 

ກ່ອນທີ່ຈະຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານຈາກເຣື່ອງເໝືອນກັບທີ່ທ່ານໄດ້ພົບນ້ັນ ເຮົາຈໍາເປັນ 

ຕ້ອງເບິ່ງວິທີການໃຊ້ຄໍາຖາມທີຄ່ຣູແຕ່ລະຄົນໃຊ້  ຜູ້ຟັງຈະເຫນັຜູ້ເລົ່າໃນແບບໃດນ້ັນແມ່ນຂ້ຶນກັບວິທີຕ້ັງຄໍາຖາມ ... 

ການໃຊ້ສຽງ  ອາລົມ  ກິຣິຍາທ່າທາງແລະປໂຍກຄໍາຖາມ  ສິ່ງເຫລ່ົານ້ີໄດ້ບອກເຖິງບຸກຄະລິກຂອງແຕ່ລະຄົນ ຍົກຕົວ 

ຢ່າງເຊັ່ນ ຄຣູທີ່ຮ້າຍ ອາຈານທີໃ່ຈດີ ຫລ ືເປັນເພື່ອນຮ່ວມກຸ່ມປີນພ ູ

 

ທ່າ ທີຂອງຄຣູທີ່ຮ້າຍນ້ັນຈະບ່ໍເຂ້ົາກັນກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເພາະຄວາມເຂັ້ມງວດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກວ່າ  "ຄົງຈະ 

ບ່ໍມີຄໍາຕອບທີ່ຖືກ ແລະຖ້າຂ້ອຍຝືນຕອບແລະຕອບຜິດ  ຂ້ອຍກໍຈະອາຍຕ່ໍໜ້າຄົນທັງຫລາຍ"   ດ່ັງນັ້ນຜູ້ຟັງຈ່ຶງບໍ່ຕອບ 

ສນອງເທົ່າທ່ີຄວນໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ພວກເຮົາສນັບສນູນໃຫ້ຜູ້ຟັງໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ເຫດ ຜົນທີ ່

ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ ແລະໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຄ້ົນພົບຄວາມລ້ໍາເລິກຝ່າຍວິນຍານໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  ເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງ 

ເປັນຄຣູທ່ີຮ້າຍ. 

 

ສ່ວນອາຈານທີ່ໃຈດີ ກໍມັກຍ້ິມແລະໃຈກວ້າງ ແຕ່ຄໍາຖາມຈາກອາຈານເຮັດໃຫ້ເຫັນຄໍາຕອບຊັດເຈນຢູ່ແລ້ວ ຜູ້ຟງັກໍາ 

ລັງຄິດວ່າ  ອາ ຈານກໍາລັງບອກວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຢືນຢູ່ເທິງຈອມພູຂອງຄວາມຮູ້ທີ່ສູງສດຸ ທ່ານມີຄວາມສລາດພໍ 

ທີ່ຈະປີນຂ້ຶນມາຈົນຮອດຈອມພູນ້ີໄດ້ບ່ໍ ເພື່ອສະແດງວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຈາກຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ?"    

 

ຜູ້ຟັງຈະມສ່ີວນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ  ແຕ່ເບິ່ງຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮວ່ມໃນການຕອບແມ່ນຜູ້ທີ່ຄິດໄດ້ໄວ   

ສາມາດຕອບຢ່າງຖືກຕ້ອງສເມ.ີ ພວກເຮົາມັກວິທີການຂອງຄຣູປະເພດນ້ີ ເພາະຈະມີຄວາມສຸກໃຈທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນ 

ທີ່ຮູ້ຫລາຍກວ່າຄົນອ່ືນ   ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍທີ່ຄົນກຸ່ມນ້ີບ່ໍໄດ້ຄິດເຖິງຄົນອີກພວກນ່ຶງທີ່ບ່ໍໄດ້ມີສ່ວນເຂ້ົາຮວ່ມໃນການໂອ້ 
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ລົມສົນທະນາ ເພາະເຂົາເຈົ້າຮູສຶ້ກວ່າພວກຕົນບ່ໍເກັ່ງ ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ແລະບ່ໍເຊື່ອວ່າພວກຕົນຈະປີນພູຂ້ຶນໄປໄດ້. 

 

ສ່ວນຄົນເລົ່າເຣື່ອງທີ່ເປັນເພື່ອນປີນຂ້ຶນພູນໍາກັນນ້ັນ   ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ   ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປີນຂ້ຶນພ ູ

ໄປນໍາກັນ ແລະໄດ້ພົບເຫັນຂ້ໍມູນນໍາກັນ. 

 

ການເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຜູ້ປີນພູເປນັໜ້າທ່ີໆ ທ້າທາຍ ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວຜູ້ເລ່ົາເຣ່ືອງສາມາດທີຈ່ະຮັບເອົາບົດບາດນ້ີໄດ້ 

ໜ້າທ່ີນ້ີເປັນທາງເລືອກທີ່ທຸກໆ ຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງກຸ້ມຄ່າ  ເພາະເປັນການເຊີນໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂ້ົາຮ່ວມຢ່າງເປັນທັມມະ 

ຊາດ ແລະມໂີອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດທີຄົ່ນໃດຄົນນ່ຶງຈະໂອ້ອວດໃນໃຈຕົນເອງ ທັງຜູ້ຟັງແລະຜູ້ເລ່ົາເຣ່ືອງ. 

ຕອນພັກທ່ຽງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນ່ຶງ ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມຝຶກອົບຮມົໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງທີເ່ປັນເພື່ອນປີນພູຂ້ຶນໄປ 

ນໍາກັນນ້ັນສໍາຄັນຫລາຍ ລາວເວົ້າວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າມັກເຣື່ອງມາທາແລະມາຣີອາຫລາຍ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາ 

ເອົາມາຄິດອີກ ຮູ້ບ່ໍວ່າຂ້າພະເຈ້ົາມັກຫຍັງຫລາຍທີ່ສຸດ?"   ຄຣູຝຶກໄດ້ຖາມວ່າ,  "ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານມັກ?"  ລາວຕອບ 

ວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າມັກບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍຮູ້ຄໍາຕອບ ແລະທ່ານໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາຄໍາຕອບໃຫ້ທ່ານ" 

 

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັ່ງສຽງອອກໄປວ່າ, "ດີອີຫລີເນາະ, ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດແບບຢ່າງທ່ີພວກເຮົາສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ 

ໃຈໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ ຄວາມຈິງນ້ັນພວກເຮົາໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງນີ້ຫລາຍເທື່ອແລ້ວໃນທົວ່ໂລກ ດັ່ງນ້ັນເມື່ອຕ້ັງຄໍາຖາມ ສ່ວນ 

ຫລາຍຕົນເອງຈະຮູ້ຄໍາຕອບກ່ອນແລ້ວ  ແຕ່ກໍຢາກໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດຄ້ົນຫາດ້ວຍຕົນເອງ ຂາ້ພະເຈົ້າຈ່ຶງບໍ່ຕອບແທນ 

ທ່ານ"  

 

ຄົນໆ ນັ້ນງຶກຫົວ,  "ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງເວົ້າເຖງິນີ້ແມ່ນ  ທ່ານບ່ໍຮູ້ຄາໍຕອບແຕ່ທ່ານໃຫ້ພວກ 

ເຮົາຫາຄໍາຕອບໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າມັກຫລາຍທີ່ທ່ານບ່ໍຢ້ານທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູວ້່າ ທ່ານບ່ໍໄດ້ຮູໝ້ົດທຸກຢ່າງ" 

 

ອຶຮື...ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ  ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນວ່າໄດ້ເຮັດໜ້າທ່ີຂອງຕົນເອງແລ້ວ ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງບອກຜູ້ໃດ ວ່າເຮົາຮູ້ທຸກ 

ຢ່າງທ່ີກໍາລັງຄົ້ນຫາ    ແລະຮູທຸ້ກຢ່າງທ່ີຄົນໃນກຸ່ມກໍາລັງພົບ   ທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ່າງກໍເຂົ້າຮ່ວມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

ຢ່າງເຕັມຮ້ອຍ  ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສລີພາບທີ່ຈະຄິດແລະຄ້ົນຫາ   ພວກເຮົາໄດ້ປີນຂ້ຶນພູໄປນໍາ 

ກັນຢ່າງແທ້ຈິງ. 

 

ບ່ໍວ່າເຮົາຈະນໍາເອົາເຣື່ອງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຫລາຍໆ ໄປເລ່ົາກໍຕາມ ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ 

ແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄ້ົນພົບສ່ິງໃໝ່ໆ  ຊ່ຶງຄຣູຝຶກບ່ໍເຄີຍຄິດມາກ່ອນ  ການຄ້ົນພົບໃໝ່ດ່ັງ 

ກ່າວບ່ໍໄດ້ເກີດຈາກການຕອບຄໍາຖາມຂອງຄຣູແຕ່ມັນເກີດຂ້ຶນໃນຊ່ວງໂອ້ລົມສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ຊຶ່ງພຣະ 

ວິນຍານຊົງປະທານຄວາມເຂ້ົາໃຈໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດຂອງຄົນທີ່ລໍຄອຍຟັງສຽງຂອງພຣະອົງ    ການໂອ້ລົມກັນນ້ັນໄດ້ 

ເປັນຈຸດເລີ້ມຕ້ົນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຢາກຄ້ົນພົບແລະຍັງເປັນເວທໃີຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ແບງ່ປັນສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາຫາກ່ໍເຂົ້າໃຈອີກນໍາ. 

 

ວທິກີານເປັນເພື່ອນຮວ່ມປນີຂຶ້ນພ ູ

 

ວິທີການໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາໃນການຕ້ັງຄໍາຖາມເປັນ ໄດ້ ທັງ ບວກ ແລະ ລົບ ສາມາດຈູງໃຈຜູ້ຟັງໃຫ້ຢາກຈະເຂ້ົາມາມີສ່ວນຮ່ວມ  
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ຫລືອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທໍ້ຖອຍໃຈກໍເປັນໄດ້ ຖ້າຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຖາມວ່າ,  "ອັບຣາຮາມມີອູດຈັກໂຕ?" ຄໍາຖາມແບບ 

ນ້ີແມ່ນ ຕ້ອງການຄໍາຕອບທີ່ຊັດແຈ້ງແລະຖືກຕ້ອງ ຜູ້ຟັງກໍຈະຄິດວ່າຂ້ອຍຕ້ອງຕອບໃຫ້ຖືກ  ຖ້າ ຕອບບ່ໍຖືກຂ້ອຍຕ້ອງອາຍ  

ຄໍາຖາມແບບນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາຕ່ໍໄປໄດ້ຍາກ.      

 

ແທນທ່ີຈະເປັນແນວນັ້ນທ່ານອາດຈະໃຊ້ສຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວາ່ແປກໃຈໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມວ່າ,  "ເອ.ີ..ອັບຣາຮາມມີອູດ 

ຈັກໂຕເນາະ?"  ທ່າທາງການສະແດງອອກທາງໃບໜ້າແລະສຽງ   ຊີ້ບອກວ່າທ່ານກໍາລັງຄດິເຖິງຈໍານວນອູດຢ່າງແທ ້

ຈິງ ການກະທໍາແບບນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຢາກອາສາຕອບຄໍາຖາມ  ຖ້າມີຄົນນ່ຶງເວົ້າວ່າມີ 12 ໂຕ,    ທ່ານອາດຈະຕອບ 

ວ່າ "ອາດຈະຖືກ ຫລືວ່າມີຫລາຍກວ່າ 12 ໂຕ ບ?ໍ"   ອາດຈະມີອີກຄົນນ່ຶງເວົ້າວ່າມີ 14 ໂຕ, ທ່ານກໍຕອບວ່າ "ອາ ... 

ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີນໍາ  ຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄິດວ່າ 14 ໂຕ,  ຂອບໃຈເນີ ເປັນຄໍາຕອບທີ່ ດີຫລາຍ." 

 

ຖ້າທ່ານທໍາທ່າເໝືອນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ອຍ   ກໍຈະມຄົີນອາສາຕອບຄໍາຖາມ    ບໍ່ວາ່ຈະເປັນຊ່ວງເລົ່າເຣ່ືອງ 

ວດດຽວຈົບ ຫລືຊ່ວງຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ ຫລືຊ່ວງນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ ຜູ້ຟັງຢາກຈະຊ່ອຍທ່ານ ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢາກ 

ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮວ່ມແລະອອກຄວາມຄິດເຫັນ ແທນທ່ີຈະພຍາຍາມຕອບໃຫ້ຖືກທີ່ສຸດ. 

 

ທ່ານສາມາດສ້າງບັນຍາກາດດ້ວຍວິທີການຕ້ັງຄໍາຖາມຂອງທ່ານເອງ ເມື່ອຄຣູຫລືສິດຍາພິບານທໍາການສອນ ຄົນທີ່ 

ຮຽນສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນວ່າພວກເພິ່ນຮູ້ຈັກຄໍາຕອບທຸກຢ່າງແລ້ວ ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍເຄີຍເຫັນການຮຽນດ້ວຍການສົນທະນາ 

ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນດ່ັງທີໄ່ດ້ເຫັນໃນການເລົ່າເຣື່ອງ    ຊ່ຶງຜູ້ເລ່ົາສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຍາກາດຈູງໃຈຜູ້ຟັງໃຫ້ 

ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮວ່ມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຍັງໃໝ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄຍີກັບການໃຊ້ຄໍາຕອບທີ່ຄ້ົນພົບດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງນ້ັນຈ່ຶງ 

ເປັນສ່ິງທີ່ດີເມື່ອຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງບໍ່ເຮັດເໝືອນຄຣູທ່ີຕ້ອງການຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫລືຄໍາຕອບທີ່ເຈາະຈົງ. 

 

ຕອນທີ່ຜູ້ຟັງເລີ້ມຄ້ົນພົບມູນຄວາມຈິງຕ່າງໆ ຫລາຍຂ້ຶນ   ມຜູ້ີຈະຕອບຄືນດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລະປລາດໃຈ   ທ່ານຜູ້ 

ເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມອາດຈະເວົາ້ວ່າ,"ຂ້າພະເຈົ້າມັກຄໍາຕອບຂອງທ່ານຫລາຍ ເຫັນວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດທີ່ດີໆໃນຕອນ 

ນ້ັນແມ່ນບໍ?"  ຫລືອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ເອ.ີ..ຟັງແລ້ວກເໍປັນໜ້າສົນໃຈເນາະ"  

 

ມີບາງເທື່ອຜູ້ຟັງຈະອອກຄວາມຄິດທີ່ບ່ໍກົງກັບເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາເລີຍ ໃນຖານະທີ່ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງເປັນເພື່ອນຮວ່ມປີນພູກັບເຂົາ 

ເຈົ້າ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງສາມາດທີ່ຈະຂໍໃຫ້ຄົນນ້ັນເວົ້າດ້ວຍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໄດ້ ໂດຍທີ່ບ່ໍໃຫ້ຄົນນ້ັນມີຄວາມຂັດເຄືອງໃຈ. 

 

ຕົວຢ່າງອີກອັນນ່ຶງ ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າອອກມາໂດຍຄິດວ່າຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ແຕ່ທ່ານເຫັນວາ່ສ່ິງທີ່ລາວເວົ້ານ້ັນບ່ໍໄດ້ຢູ່ 

ໃນເຣື່ອງທີ່ເລ່ົານ້ັນເລີຍ ແຕ່ທ່ານກໍສາມາດຖາມດ້ວຍຄວາມເປັນມິດວ່າ, "ລອງເວົ້າອີກເທື່ອນ່ຶງໄດ້ບ່ໍ ເພາະຢາກຮູ້ວ່າ 

ມນັຢູ່ໃນຕອນໃດຂອງເຣື່ອງນີ"້   ຫລືຖ້າທ່ານຄິດວ່າການຖາມຄືນແບບນ້ັນອາດຈະບ່ໍຊ່ອຍຫຍັງໄດ້   ທ່ານກໍສາມາດ 

ຕອບກັບຄືນໂດຍທີ່ບ່ໍເຮັດໃຫ້ລາວເສັຽໜ້າ ຄືຢ່າພຍາຍາມດັດແປງແກ້ໄຂລາວຕ່ໍໜ້າຄົນອ່ືນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການຄ້ົນ 

ຫາຂຸມຊັບຢູ່ໃນບັນຍາກາດອັນດີແລະຄົນອ່ືນໆ ກໍພຍາຍາມຄ້ົນຫາຕ່ໍໄປ. 

 

ຖ້າມີຄວາມສົງສັຍ ຫລມືີການອອກຄວາມຄິດເຫັນທ່ີບ່ໍຖືກຕ້ອງ   ເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນອ່ືນໆ ໃນກຸ່ມອອກ 

ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພີມ້ອີກເຊັ່ນ,    "ອື...ເປັນຄວາມຄິດທີໜ້່າສົນໃຈ   ພີ່ນ້ອງຄົນອ່ືນເດມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ 
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ໃນເຣື່ອງນີ?້"  ເມື່ອເຮົາໃຫ້ການສົນທະນາເປັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ ເຮົາກໍບ່ໍໄດ້ທໍາຕົວເປັນເໝືອນຄຣູຫລືອາຈານຂອງ 

ເຂົາເຈົ້າ ແລະມອບໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄໍາຕອບສຸດທ້າຍ. 

 

ຈ່ົງຈ່ືຈໍາໄວ້ສເມີວ່າ,  ຍ່ິງທ່ານທໍາທ່າບ່ໍຮູ້ ຜູ້ຟັງກໍຈະພຍາຍຍາມຊ່ອຍທ່ານຫລາຍຂ້ຶນ   ທ່ານຈ່ົງທໍາຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນລັກສະ 

ນະແບບນ້ີໃນການວາງຄໍາຖາມແລະໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາຕ່ໍໄປ. ແຕ່ຖ້າທ່ານເອງທໍາຕົວວ່າຮູໝ້ົດທຸກສ່ິງ ພວກຜູ້ຟ ັ

ງກໍຈະລັງເລໃຈແລະບ່ໍຢາກຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ     ດ່ັງນັ້ນຈ່ົງພຍາຍາມຢ່າໃຫ້ກຸ່ມຂອງທ່ານມີບັນຍາກາດແບບ 

ຫ້ອງຮຽນ ເພາະບັນຍາກາດຫ້ອງຮຽນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງບ່ໍຢາກຕອບເພາະຢ້ານຕອບຜິດ. 

 

ດ່ັງນັ້ນໃຫ້ທ່ານຕ້ັງຄໍາຖາມແບບຈູງໃຈ ຫລືຊ່ອຍຜູ້ຟັງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຄິດເຊັ່ນ "ຂ້ອຍຄິດວ່າ.....?"  "ເປັນໄປໄດ້ ບໍ.່...?"   

"ມັນເປັນແບບນ້ີແມ່ນບໍ.....?"   "ພີ່ນ້ອງໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ.່....?"  "ອັນນ້ີມີຄວາມໝາຍແນວໃດເນາະ....?"  ການຕ້ັງ 

ຄໍາຖາມແບບບ່ໍແນ່ໃຈ ຈະຈູງໃຈ ຫລືເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ຟງັເວົ້າຕ່ໍ ໃຊ້ຄວາມຄິດ  ຈະຊ່ວຍໃຫມ້ີບັນຍາກາດແບບເປັນມິດ 

ເປັນເພື່ອນໃນການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບໄປນໍາກັນ. 

 

ຄວາມສາມາດເປັນສ່ິງທີ່ທ້າທາຍຫລາຍທີ່ສຸດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ແລະຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຝຶກຝົນຫລາຍທີ່ສຸດ 

ນ້ັນແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການຕ້ັງຄໍາຖາມ ທັງໆ ທີ່ທ່ານຮູ້ເຣື່ອງດີຢູ່ແລ້ວ  ທ່ານກໍຈໍາເປັນຕ້ອງຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ເໝືອນ 

ກັບວ່າທ່ານບ່ໍຮູ້ ເປັນຄໍາຖາມທີທ່່ານເອງກໍເປັນຄົນນ່ຶງທີ່ຮວ່ມໃນການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບນໍາກັນກັບຜູ້ຟັງ ການຕ້ັງຄໍາຖ 

າມແບບນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງມີສ່ວນຮ່ວມແລະພ້ອມທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ. 

 

ການນໍາສເນ ີຂັ້ນທສີອງ: 

ການໂອລ້ົມສົນທະນາເຖິງການນາໍມາໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ 

 

ການນາໍມາໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ ກ່ອນໜ້ານ້ີ ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງເຣ່ືອງມາທາແລະມາຣອີາ ພວກເຮົາພົບວ່າການ 

ນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍ    ເຮົາຄ້ົນພົບສ່ິງທີ່ສໍາຄັນຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ  ແລະ 

ເຮົາຍັງຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າວ່າ  ພຣະອົງຈະໃຫ້ເຮົານໍາມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຢ່າງໃດ. 

 

ພາກສ່ວນຕ່ໍໄປຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ການຕ້ັງຄໍາຖາມທີຈູ່ງໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຢາກສົນທະນາແລະ ຄົ້ນພົບ 

ການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີ່ທ່ານເອງໄດ້ພົບກ່ອນແລ້ວ    ຄວາມສາມາດດ່ັງກ່າວນີ້ໄດ້ທ້າທາຍແລະເປັນ 

ລາງວັນສໍາລັບຕົວທ່ານເອງດ້ວຍ ທ່ານຈະຕ້ອງບໍ່ຍ່ືນຂຸມຊັບໃສ່ມືໃຫ້ຜູ້ຟັງ ຫລືບ່ໍຊ້ີໃຫ້ຜູ້ຟັງເຫັນຂຸມຊັບຈາກທ່ານເອງ 

ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕ້ັງຄໍາຖາມ ເພືອ່ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄປພົບກັບຂຸມຊັບດ້ວຍຕົວເຂົາເຈ້ົາເອງ. 

 

ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນຄໍາຖາມຕົວຢ່າງທີຈ່ະຊ່ອຍຜູ້ຟັງພົບກັບການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຈາກເຣື່ອງມາທາ ມາຣີອາ ອີກເຊັ່ນເຄີຍ ເມື່ອ 

ເຮົາພົບກັບການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ  ເຣ່ືອງນັ້ນຈະຖືກກວດເບ່ິງອີກຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນຈົນຈົບ   ຈ່ົງສັງເກດເບິ່ງວ່າ 

ແຕ່ລະເທື່ອກ່ອນທີ່ຈະຖາມກໍມກີານເວົ້າລຶ້ມຄືນເພື່ອໃຫ້ສັງເກດເຫັນ ຕ່ໍຈາກນ້ັນຈ່ຶງຖາມ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການນໍາມາໃຊ້ໃນ 

ຊີວິດຂອງຜູ້ຟັງນັ້ນຍ້າຍຈາກພາບລວມທີ່ກວ້າງໄປເປັນການນໍາໃຊ້ທີ່ເຈາະຈົງ ແລະເປັນການສ່ວນຕົວຂອງໃຜລາວ 

ຕາມຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນ້ີ; 
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1. ໃນເຣື່ອງນ້ີ  ມາຣີອາບ່ໍໄດ້ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ ແຕ່ໄດ້ມານ່ັງໃກ້ພຣະບາດພຣະເຢຊູແລະຮຽນໃນສ່ິງທີ່ພຣະອົງຊົງສ່ັງ 

    ສອນ.  ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຢູ່ໃນພຣະຄັມພ.ີ   ໃນທຸກມື້ນ້ີ, ພວກເຮົາເລືອກເຮດັຄືມາຣີອາໄດ້ບ່ໍ ຄືໄປນ່ັງ 

    ໃກ້ພຣະບາດພຣະເຢຊູ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)  

 

2. ເຮົາເຫັນວ່າມາທາເລືອກທີ່ຈະເຮັດວຽກໜັກຈົນເກີນກໍາລັງ ເພື່ອບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ.    ພວກເຮົາໃນສມັຍ 

    ທຸກມື້ນ້ີຍັງມີບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ີຢູ່ບໍ?  ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)  ໃນສມັຍທຸກມື້ນ້ີ ບັນດາຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ 

    ພຣະເຈ້ົາ ຫລືຜູ້ເຮັດງານໃນເຮືອນ ໄ��ເ�ັດວຽກເ�ີນກໍາລ�ງຂອງຕ�ນຢູ�ບໍ?   ບັນຫາດ່ັງກ່າວນ້ີເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດ?  

    (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)   ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອວຽກງານຮັບໃຊ້ຫລືວຽກງານອ່ືນໆທ່ີເຮົາເລືອກເຮັດເລີ້ມທີ່ຈະ 

    ເປັນພາຣະໜັກທີ່ຕ້ອງແບກ ແ�ະເ�ັດໃ��ເ�ົາບ�ມີເ�ລາທ�ຈະຮຽນຮູ�ນໍາອ�ງພຣະຜູ�ເ�ັນເ��າ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)  

    

3. ເໝືອນກັບມາທາ  ເລືອກທີຈ່ະເຮັດງານທີ່ດີຊ່ຶງເປັນຄວາມຄິດຂອງນາງເອງ ບ່ໍແມ່ນຂອງພຣະເຢຊູ;   ຄົນໃນສມັຍ 

     ທຸກມື້ນ້ີກໍມີທາງເລືອກງານດີໆ ທີ່ຈະເຮັດຢູ່ບໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)   ຄົນທງັຫລາຍມີທາງເລືອກທີ່ດີຢູ່ບໍ ເພາະວ່າ  

     ທາງເລືອກນ້ັນແມ່ນເພື່ອຈະເຮັດງານທີ່ດີ, ຫລືແມ່ນແຕ່ງານຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕຽນ?  ຄົນທັງຫລາຍເລືອກເຮັດງານ  

     ເພື່ອພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ ໃນເມື່ອພຣະອົງບ່ໍໄດ້ໃຊ້ແລະບ່ໍຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈ້ົາເຮັດ?  ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ພຣະ 

     ເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ໃຊ້ ຫລືເຄີຍເຫັນຄົນອ່ືນເຮັດບໍ? ທ່ານສາມາດອະທິບາຍໄດ້ບ່ໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

     ມີງານໃດແດ່ທີເ່ຮົາເລືອກເຮັດເພື່ອພຣະເຈ້ົາ    ແລະງານນ້ັນເຮັດໃຫ້ເຮົາບ່ໍມີເວລາກັບພຣະເຈ້ົາ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ 

     ຕອບ)  ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າງານຮັບໃຊ້ທີ່ເຮົາເລືອກເຮັດນ້ັນກີດກ້ັນເຮົາບ່ໍໃຫ້ມີເວລາກັບພຣະເຈ້ົາ 

     ແລະບ່ໍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

4. ມາທາຕໍາໜິມາຣີອາວ່າບ່ໍຊ່ອຍລາວຕ້ອນຮັບແຂກ  ທັງໆ ທີ່ເປັນແຜນງານຂອງມາທາເອງ ແລະພຣະເຢຊູກໍບ່ໍໄດ້ 

    ບອກໃຫ້ມາຣີອາບົວລະບັດຮັບໃຊ້.  ໃນສມັຍທຸກມື້ນ້ີ ເມື່ອຄົນທັງຫລາຍເຮັດງານເກີນກໍາລັງຂອງຕົນ ເຂົາເຈ້ົາຈ່ົມ 

    ຫຍັງແລະຈ່ົມໃຫ້ໃຜ?   ຊ່ຶງໝາຍຄວາມວ່າຄົນທັງຫລາຍໄວຕ່ໍການຮັບຜິດຊອບວ່າເຮັດວຽກໜັກ ຫລືເຂົາເຈ້ົາຈ່ົມ 

    ວ່າຄົນອ່ືນບ່ໍຊ່ອຍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

5. ເຮົາເຫັນວ່າມາທາມີຄວາມກ້າກ່າວຫາພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງບ່ໍສົນໃຈຕ່ໍບັນຫາຂອງນາງ. ໃນສມັຍທຸກມື້ນ້ີ, ຄົນທງັ 

     ຫລາຍໄດ້ຈ່ົມໃຫ້ຄົນອ່ືນຢູ່ບໍ ທັງໆ ທີ່ສະຖານະການແລະທາງເລືອກກໍແມ່ນເຂົາເຈ້ົາຕັດສິນໃຈເອງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ 

     ຕອບ) �ືຄ�ນທ�ງ�າຍໄ��ຕໍາໜິພຣະເ��າຢູ�ບໍ ທ�ງໆ ທ�ເ�ົາເ��າໄ��ເ�ືອກເ�ັດເ�ງແ�ະເ��ອສະຖານະການບ�ເ��າ  

     ຂ້າງຕົນ ແລະຍັງເວົ້າອີກວາ່ພຣະເຈ້ົາບ່ໍໄດ້ເປັນຫ່ວງ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

6.  ເຮົາເຫັນວ່າ ມາທາຮູວ້່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະອາຈານແລະມີພວກລູກສິດຕິດຕາມ.   ນາງເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ "ນາຍ 

     ເອີຍ" ຊ່ຶງເປັນຖ້ອຍຄໍາທີ່ມີຄວາມໝາຍວ່ານາງເຫັນພຣະອົງເປັນຜູ້ນໍາຂອງນາງ,  ເປັນຜູ້ທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງກວ່ານາງ 

     ແລະນາງໄດ້ໃຊ້ພຣະອົງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງນາງ.   ໃນສມັຍທຸກມື້ນ້ີ ເມື່ອຄົນມີບັນຫາ(ແມ່ນແຕ່ບັນທີ່ເຂົາເຈ້ົາ 

     ສ້າງຂ້ຶນມາເອງ)  ແລະໄດ້ອະທິຖານຕ່ໍພຣະເຈ້ົາແຫງ່ຈັກກະວານແລະບອກພຣະອົງໃຫຊ່້ອຍແກ້ບັນຫາ  ມຢູ່ີບ່ໍ? 

     (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

    

     ຄົນເຮົາເຮັດຢ່າງນ້ັນໃນທາງໃດແດ່?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຢູ່ບໍທີ່ເອ້ີນພຣະເຈ້ົາວ່າ "ອົງພຣະຜູ້ເປັນ  
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     ເຈ້ົາ" ແລ້ວບອກພຣະອົງວາ່ຕ້ອງຊ່ອຍແກ້ບັນຫາແນວໃດ ຊ່ຶງແມ່ນບັນຫາເຮົາສ້າງຂ້ຶນເອງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

7.  ການຕ່ໍວ່າເປັນສ່ິງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ພຣະເຈ້ົາຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອຄົນເຮົາເຮັດເກີນກໍາລັງຂອງຕົນ ແລ້ວມາຕ່ໍວ່າພຣະ 

    ເຈ້ົາວ່າ, "ພຣະອົງບ່ໍສົນໃຈແດ່ບໍ ທີ່ຄົນອ່ືນບ່ໍຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍ?" (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

8. ເຮົາພົບວ່າມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ິງທີ່ດີ ແຕ່ມາທາຜູ້ເປັນເອື້ອຍໄດ້ຕ່ໍວ່າການເລືອກຂອງນ້ອງສາວ.  ໃນທຸກມື້ນ້ີມ ີ

    ຢູ�ບໍທ�ບາງຄ�ນໄ��ເ�ືອກສ�ງທ�ດີແ��ວຖືກຄ�ນອ�ນຕໍາໜິຕິຕຽນ? (ລໍຖ�າຟ�ງຄໍາຕອບ)  ມ�ນເ�ີດຂ�ນແ�ວໃ�ແ��?   ເ�ີດ 

    ຂ້ຶນຢູ່ໃສ?  ບາງເທື່ອອາດຈະເກີດຂ້ຶນຢູ່ເຮືອນ  ບ່ອນເຮັດງານ  ທີ່ໂຮງຮຽນ ໃນວຽກງານການຮັບໃຊ້  ບາງເທື່ອກໍຢູ່ 

    ໃ�ກຸ�ມຜູ�ຮ�ບໃ��ນໍາກ�ນມີຢູ�ບໍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

9. ເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອເຮົາເລືອກສ່ິງທີ່ດີແຕ່ຖືກຄົນອ່ືນຕໍາໜິເຮັດໃຫ້ອາຍ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)    ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ 

     ພຣະເຢຊູໄດ້ຈັດການກັບຄວາມບ່ໍຮູ້ຈັກໂຄຣົບຂອງຄົນອ່ືນ.  ໃນຕອນນ້ີເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກພຣະອົງ? 

 

10. ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທີ່ເຮົາຈະເຮດັງານທີ່ໃຊ້ເຫື່ອແຮງເໝືອນກັບມາທາແລະໃນເວລາດຽວກັນເຮົາກໍຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຈ້ົາ 

      ໄ�ນໍາ?  ຈ�ງຍ�ກຕ�ວຢ�າງອະທິບາຍສ�ນໆ.  (ລໍຖ�າຟ�ງຄໍາຕອບ) 

 

11. ໃນອີກທາງນ່ຶງ ທ່ານຄິດບ່ໍວ່າຄົນໃດຄົນນ່ຶງອາດຈະເປັນເໝືອນມາຣີອາທີ່ກໍາລັງສຶກສາພຣະຄັມພີ ແຕ່ໃນໃຈຂອງ 

       ລາວກໍຄິດເຖິງສ່ິງອ່ືນໆ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ທາ່ນເອງ ຫລືຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກເຄີຍເປັນແບບນ້ີຫລືບ່ໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ 

       ຕອບ) 

 

12. ຄ້ັງນ່ຶງຂ້າພະເຈ້ົາອ່ານພຣະຄັມພ,ີ ອະທິຖານ ແຕ່ໃຈພັດລ່ອງລອຍໄປທາງອ່ືນ ຄິດເຖິງການງານແລະເຣື່ອງອ່ືນໆ 

      ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການແບບນ້ີບໍ?  ອີງຕາມເຣື່ອງມາທາແລະມາຣີອາ ທ່ານຈະຍົກຕົວຢ່າງເຣື່ອງໃຈລອຍນ້ີຢ່າງ 

      ໃດ?.  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

13. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບມາທາວ່າ ມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສ່ິງທີ່ບ່ໍມີໃຜຍາດເອົາໄປຈາກນາງໄດ້. ໃນທຸກມື້ນ້ີ ມີບ່ໍຜູ້ທີ ່

     ເລືອກເອົາຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູກ່ອນສ່ິງອ່ືນ, ເຊ່ືອໃນພຣະອົງ, ສແວງຫາໃຫ້ມີຊີວິດທີ່ເລິກເຊ່ີງກັບພຣະອົງ 

     ຫລາຍຂ້ຶນ  ຫລືເລືອກທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງເຕມັເວລາ?  ຈົນຖືກຄອບຄົວ ແລະສັງຄົນຕິຕຽນ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

     ການເລືອກແບບໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງຂ້ຶນ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

14. ລອງຄິດເບິ່ງກ່ຽວກັບສາສນາ.   ໃນສາສນານ້ັນ ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອໄດ້ເຮັດບາງສ່ິງເພື່ອຍ້ອງຍໍ ສັຣເສີນສ່ິງສັກສິດບ່ໍ,  ຜູ້ທີ ່ 

      ເຊ່ືອຖືສາສນານ້ັນໄດ້ຮັບສ່ິງໃດລ້າໆ ຈາກສ່ິງສັກສິດໃນສາສນານ້ັນບ່ໍ? ໃນເຣື່ອງນ້ີໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າ  ແມ່ນ 

      ການກະທໍາແ�ບໃ�ທ�ອ�ງພຣະເ�ຊ�ໃ��ຄຸນຄ�າທ�ສຸດ? (ລໍຖ�າຟ�ງຄໍາຕອບ) 

     

15. ຕາມທ່ີເຮົາເຫັນໃນເຣື່ອງນ້ີ ເມື່ອມາທາຮູ້ວ່າວຽກງານທີນ່າງກໍາລັງເຮັດນ້ັນຫລາຍເກີນກໍາລັງ   ນາງຈ່ຶງອວ່າຍໄປ 

      ກ�າວໂ�ດພຣະເ�ຊ�ກ�ບນາງມາຣີອາ  ລາວບ�ໄ��ຕໍາໜິຕ�ນເ�ງ.   ເ��ອມາທາເ�ັນວ�າລາວບ�ສາມາດເ�ັດງານນ�ນ 

      ໃ��ສໍາເ�ັດໄ�� ລາວຄວນຈະຖາມພຣະເ�ຊ�ວ�າລາວຈະຕ�ອງເ�ັດແ�ວໃ�.    ສໍາລ�ບເ�ົາເ�ງເ��ອພ�ບກ�ບປ�ນຫາ 

      ກ່ຽວກັບວຽກງານຫລາຍເກີນໄປ ເຮົາຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ? 

      (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 
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16. ພຣະເຢຊູຊົງຍົກຍ້ອງມາຣີອາທີ່ນາງໄດ້ເລືອກຟັງພຣະອົງ     ເຖິງແມ່ນການກະທໍາຂອງນາງນ້ັນກົງກັນຂ້າມກັບ 

      ຄວາມຄິດຂອງຄົນອ່ືນແລະຂັດກັບປະເພນີ,  ສ່ິງນ້ີໄດ້ສອນຫຍັງໃຫ້ແກເ່ຮົາ? (ລໍຖ້າຟັງຄາໍຕອບ) ໃນການສແວງ 

      ຫາພຣະເຈ້ົາແລະການໃຊ້ເວລາກັບພຣະອົງ ເຮົາເຄີຍເລອືກເຮັດທີ່ຂັດກັບປະເພນີແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ 

      ອ່ືນຫລືບ່ໍ?   ຂັດຢ່າງໃດ?  (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 

 

ທ່ານກໍາລັງສເນີເຣື່ອງມາທາ ມາຣີອາ ໂດຍໃຊ້ວິທີເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

ທ່ານອາດຈະຈົບເຣື່ອງລົງໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະອາດຈະຈົບລົງດ້ວຍການອະທິຖານ 

ຫລືອາດຈະຖາມເພີ້ມເຕມີດ່ັງນ້ີ; 

 ພີ່ນ້ອງໄດ້ຮຽນຫຍັງຈາກເຣື່ອງນ້ີ? 

 ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນຫຍັງແດ?່ 

 ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູຫ້ຍັງແດ່ກ່ຽວກບັພຣະເຈົ້າ? 

 ມີຫຍັງແດ່ທີທ່່ານຄ້ົນພົບ? 

ໃນພາກເພີ້ມເຕີມ ຂ. ຍັງຈະມກີານຄ້ົນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງແບບເລິກເຊິ່ງເພີ້ມເຕີມອີກ    ເຊ່ັນວິທີການຕຽມຄໍາຖາມ 

ແລະເດີນຜ່ານໄປຕາມຕົວຢ່າງ.  

 

ການເສມີສາ້ງໃນທາງບວກ. 

ຄຸນຄ່າທ່ີໄດ້ເພີ້ມເຕີມຈາກການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງນັ້ນແມ່ນ ຜູ້ຟັງຈະຮູ້ເຣື່ອງເປັນຢ່າງດີ ຫລັງຈາກຄ້ົນພົບຂຸມຊັບ 

ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດ ຜູ້ເລ່ົາອາດຈະຊ່ອຍສ່ົງເສມີເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນເພື່ອເຮດັໃຫ້ເຣື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮຽນ 

ຝັງແໜ້ນຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈ້ົາ. 

 

ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນການຝຶກອົບຮົມໂດຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ  5 ວັນ ຜູເ້ຂົ້າຮວ່ມຈະໄດ້ຮຽນເຣື່ອງທັງໝົດ 21 ເຣື່ອງ 

ຫລັງຈາກນ້ັນເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງພຍາຍາມທີ່ຈະຈ່ືຈໍາໃຫ້ໄດ້ທຸກເຣື່ອງທີ່ໄດ້ຮຽນ  ຄືຕ້ອງມີການເລົ່າລ້ຶມຄືນ  ຝຶກຝົນຕົນ 

ເອງ ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງເລົ່ານ້ັນຝັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຕລອດໄປ. 

 

ບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະຂໍໃຫ້ຜູ້ທີມ່າຮ່ວມ  ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ກັນແລະກັນຟັງ   ຫລືອາດຈະຂໍໃຫ້ບາງຄົນແຕ່ງເປັນ 

ກອນ  ແຕງ່ເປັນເພງ ຫລືແນວໃດກໍໄດ້ທີ່ອອກມາໃນຮູບແບບເລົ່າປາກເປົ່າ ເພື່ອຈະຈ່ືເຣື່ອງໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນແລະຊ່ອຍໃຫ້ 

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງເລົ່າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍເຫັນວ່າເປັນການດີທັງນ້ັນ 

 

ການສ້າງສັນເພື່ອຊົດຊ່ອຍຢູ່ເບື້ອງຫລັງແບບນ້ີເປັນສ່ິງຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ແລະບ່ໍມີພຣະຄັມພີເປັນ 

ພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ  ແລະເຣື່ອງທີ່ອັດບັນທຶກໄວ້ກໍບ່ໍມີໃນພາສາທ່ີເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້. ຜູ້ທີ່ມາຝຶກອົບຮົມທີ່ອ່ານ 

ແລະຂຽນບ່ໍໄດ້ ແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມພາສາທ່ີບ່ໍມີໃນພຣະຄັມພ ີຫລືບ່ໍມີເຣື່ອງພຣະຄັມພີ ກໍຍ່ິງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ 

ເຫລືອຫລາຍ. 

 

ເມື່ອພວກເຮົາ(ອົງການ)ປະສົບກັບບັນຫາແບບນ້ີ   ກເໍຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫາທາງແກ້ໄຂຢ່າງມີຄຸນພາບ   ຖ້າຫາກກຸ່ມຜູ້ 

ຟັງຕ້ອງການຢາກອັດສຽງຂອງເຣື່ອງໄວເ້ປັນພາສາຂອງເຂົາເຈ້ົາ  ໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຈັດໃຫ້ມີເວລາໃນການ 

ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີການອັດສຽງເພ່ືອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເອົາເມືອຟັງຢູ່ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ. 



74 
 

 

ໃ�ຊ�ວງເ�ລາ 2-3 ປີໃ�ການເ��າເ��ອງເ�າະໃ�   ພວກເ�ົາຄິດເ�ິງຄໍາວ�າ  "ຖ�ງໃ�"  ພວກເ�ົາບອກຜູ�ຟ�ງວ�າ  "ເ��ອ 

ພວກທ�ານໄ��ຮຽນຮູ�ເ��ອງແ��ວ ເ��ອງເ��ານ�ນກໍຢູ�ໃ�ຖ�ງໃ�ຂອງທ�ານ"   

 

ຕ່ໍມາອີກພວກເຮົາພົບບັນຫາກັບຄົນທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຫລາຍກວ່າຮ້ອຍເຣື່ອງ   ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ເຣື່ອງເລົ່ານ້ັນດີ 

ແຕ່ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບ່ໍສາມາດຈົດຊ່ືເຣື່ອງເຫລົ່ານ້ັນໄດ້     ເຂົາເຈ້ົາກໍເລີຍບ່ໍຮູ້ວ່າມເີຣື່ອງໃດແດ່ທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນໄດ້ 

ຈ່ືຈໍາຜ່ານມາແລ້ວ. 

 

ຍ້ອນເຫດຜົນດ່ັງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພັທະນາປ້ຶມ "ຖງົໃຈ" ຂ້ຶນມາ ເປັນບັດຂນາດນ້ອຍທີ່ມີຮູບພາບຂອງແຕ່ລະ 

ເຣື່ອງເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈ່ືເຣື່ອງເຫລົ່ານ້ັນໄດ້ ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຮບູໄອຄອນສໍາລັບເອົາມາຈ່ືຈໍາ  ແຕ່ຫາກເປັນຮູບສັນຍາ 

ລັກຂອງແຕ່ລະເຣື່ອງ ພວກເຮາົກໍເຄືອບບັດຮູບເຫລ່ົານ້ັນໄວແ້ລ້ວເຈາະເປັນຮເູອົາເຫລັກບ້ວງຮ້ອຍໄວ້ເໝືອນກັບພວງ 

ລູກກຸນແຈ ດັ່ງນ້ັນເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງມີບັດຮູບດ່ັງກ່າວເປັນຂອງສວ່ນຕົວເອົາຕິດຖົງໄປນໍາ  ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ 

ກໍມັກປ້ຶມນ້ອຍດ່ັງກ່າວນີ້ເໝືອນກັນ. 

 

ພວກເຮົາຈ່ຶງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄໍາຕອບທີ່ມີຄຸນພາບ. 
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ບົດທ ີ6 

ວທິກີານນາໍພາສນົທະນາແລກປຽ່ນຄວາມຄິດເຫນັ 

 

ເມື່ອເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນຊ່ວງສົນທະນາ  ພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານປະສົບການໃນອະດີດ   ແລະຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄັມພີໃຫ ້

ແກ່ເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕ້ັງຄໍາຖາມ  ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຮູ້ວ່າຄວນຈະໂອ້ລົມກັນເຣື່ອງໃດ ພຣະອົງຈະຊົງນໍາພາ 

ໃນທຸກໆ ຕອນໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງສອນ.     

 

ຄວາມສາມາດຢ່າງນ່ຶງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍນ້ັນແມ່ນ    "ການຟງັແລະການຕອບກບັຄືນ"   ໃນຂະນະທີ່ຕຽມເຣື່ອງທ່ານຈະ 

ຕ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນຖານະທ່ານເປັນຄົນເລ່ົາເຣ່ືອງທ່ານຈະຕ້ອງຕອບກັບຄືນໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງ 

ສໍາແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໃນເຣື່ອງນ້ັນ  ແລະໃນຖານະທີ່ທ່ານເປນັຄົນເລົ່າເຣື່ອງ ທ່ານຈະຕ້ອງຟັງຄົນອ່ືນໃຫ້ດີແລະຕອບ 

ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໃຫ້ໄດ້ດີ ເຊ່ັນດຽວກັນ. 

 

ພໍ່ຕູທ້ີຮ່ກັ 

ເມື່ອ ເຖິງ ຍາມນ້ັນ ຂອງແຕ ່ລະ ມື້ ປະ ຊາ ຊົນ ໃນ ບ້ານ ພາ ກັນ ໄປ ເຕົ້າ ໂຮມ ຫຸ້ມ ພວກ ຜູ້ ເຖົ້າ ເພື່ອ ສົນ ທະ ນາ. ບາງ  

ຄົນ ເລືອກ ຟັງ ຜູ້ ເຖົ້າ ທີ ່ເລົ່າ ເຣື່ອງ ສ ລາດ ໃຫ້ ຟັງ;   ຄົນ ອ່ືນໆ ມັກ ໄປ ຢູ່ ກັບ ຜູ້ ເຖົ້າ ທີ ່ນ່ັງ ຟັງ ຄົນ ທັງ ຫລາຍ ເວົ້າ;  ແຕ ່ຄົນ ສ່ວນ 

 ຫລາຍ ໃນ ບ້ານ ມັກ ໄປ ໃຊ້ ເວ ລາ ກັບ ພໍ ່ຕູ້ ຄົນ ນ  ຶ ່ງ ເປັນ ພ ິເສດ. ຄວາມ ຈິງ ແລ້ວ ໄທ ບ້ານນ້ີ ເອີ້ນ ລາວ ວ່າ "ພໍ ່ຕູ້ ທີ ່ຮັກ." 

ເຖິງ ພໍ ່ຕູ້ ທີ ່ຮັກ ນ້ີບ່ໍ ຄ່ອຍ ໄດ້ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ທີ ່ສລາດ ກໍ ຕາມ, ແຕ ່ລາວ ເປັນ ຄົນ  ຟັງທີ ່ດີ. ແຕ່ນອກ ຈາກ ຄວາມ ສາ ມາດ 

ນ້ີ ແລ້ວ ພໍ ່ຕູ້ ຄົນ ນ້ີ ຍັງ  ເປັນ ຄົນ   ເລິກ ເ ຊ່ິງ;   ລາວ ແບ່ງ ປັນ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ ໃຫ້ ຄົນ ອ່ືນໆ ໂດຍ ໃຫ້ ໂອ ກາດ ຄິດ ແລະ ຄ້ົນ ພົບ ເອງ. 

ເຖິງວ່າ ລາວ ຈະ ມ ີສະ ຕິ ປັນ ຍາ ຫລາຍກວ່າ ຄົນ ທັງ ຫລາຍ ກໍ ຕາມ, ລາວ ຊັກ ຊວນ ໃຫ້ ຄົນ ທັງ ຫລາຍ ທີ ່ມາ ຫາ ລາວ ແບ່ງ ປັນ 

ແລະ ສະ ແດງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ; ຫລາຍ ເທື່ອ ພໍ ່ຕູ້ ນ້ີຈະ ບ່ໍ ເວົ້າ ຫ ຍັງ ເຖິງ ລາວ ຈະ ຮູ້ ຄໍາ ຕອບ ແລ້ວ ກໍ ຕາມ ການ ກະ ທໍາ ເຊັ່ນ ນ້ີ 

 ເປັນ ໂອ ກາດ ໃຫ້ ຜູ້ ທີ ່ມາ ຫາ ລາວ ໄດ້ ຮຽນ ຄິດ ແລະ ຮຽນ ແກ ້ບັນ ຫາ. 

 ພໍ ່ຕູ້ ທີ ່ຮັກ ນ້ີ ຍັງ ສ່ົງ ເສີມ ໃຫ້ ເມັຽ, ລູກ ຊາຍ, ແລະ ລູກ ສາວ ຂອງ ລາວ ສະ ແດງ ຄວາມ ຄິດ ເຫັນ.  ລາວບ່ໍ ຢ້ານ ທີ ່ຈະ 

 ໃຫ້ ຜູ້ ອ່ືນ ເວົ ້າ ເພາະ ລາວ ຮູ ້ວ່າ ລາວ ເອງ ມ ີຄວາມ ຮູ້ ອັນ ຍ່ິງ ໃຫ ຍ່ຢູ່ແລ້ວ. ລາວ ຮູ ້ດີວ່າ  ຖ້າລາວ ສາ ມາດ ຊ່ວຍ ຄົນ ອ່ືນ ໃຫ້ ມ ີ 

ຄວາມ ກ້າ ຫານ ແລະ ຄວາມ ໝັນ້ ໃຈ ຫລາຍ ຂ້ຶນ, ພວກ ເຂົາ ກໍ ຈະ ເຫັນ ຄຸນ ຄ່າ ໃນ ການ ນໍາ ພາ ຂອງ ລາວ ຫລາຍ ຂ້ຶນ ເຊັ່ນ ກັນ. 

 ສ່ິງ ທີ ່ດີ ກໍ ຄື   ພວກ ຜູ້ ທີ່ຕິດ ຕາມ ລາວ ພາ ກັນ ຮຽນ ແບບ ການ ນໍາ ພາ ຂອງ ລາວ  ແລະ  ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍ ໜູນ ໃຈ ຄົນ ອ່ືນໆ 

ໃຫ້  ຄ້ົນພົບ ສະ ຕິ ປັນ ຍາ.   ລູກໆ ຂອງ ພໍ ່ຕູ້ ຄົນ ນ້ີ ໄດ້ ເຕີບ ໃຫ ຍ່ ເປັນ ຄົນ ສລາດ ແລະ  ມ ີຄວາມໝັນ້ ໃຈ, ແລະ  ເຂົາ ເຈົ້າ ກໍ ເດີນ 

 ຕາມ ຮອຍ ພໍ ່ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ. 

 ຕອນ ນ່ຶງ   ພ ຣະ ຄັມພ ີໄດ້ເວົ້າ ເຖິງ  ກາ ນ ເລີ້ມ ຕ້ົນ ຮັບ ໃຊ້ ຂອງ ພ ຣະ ເຢ ຊູ  ທີ ່ມ ີຄົນ ເຖິງ 5000  ຄົນ ມາ ຟັງ ຄໍາ ສອນ ຂ 

ອງ ພ ຣະ ອົງ. ແຕ ່ຄົນ ທັງ ຫລາຍ ຕ້ອງ ການ ອາ ຫານ; ພ ຣະ ເຢ ຊູ ໄດ້ ຖາມ ພວກ ສາ ວົກ,  ຊ່ຶງ ມ ີຟ ີລິບ ຮ່ວມ ຢູ່ ດ້ວຍ, ແລະ ໃຫ້  

ໂອ ກາດ ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຄິດ ເພື່ອ ຈະ ແກ ້ ໄຂ ບັນ ຫາ;   ແຕ່ບ່ໍ ມ ີໃຜ ທີ ່ໄດ້ ສະ ແດງ ຄວາມ ເຕີບ ໃຫ ຍ່  ພໍ  ໂດຍ ຂໍ ໃຫ້ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ເຮັດ 

 ການ ອັ ສ ຈັນ. ສ ະນ້ັນພ ຣະ ເຢ ຊູ ຊົງ ໄດ້ ໃຫ້ ຄໍາ ຕອບ ແກ ່ພວກ ເຂົາ ໂດຍ ການ ເຮັດ ການອັ ສ ຈັນ  ຄື ປ່ຽນ ອາຫານ ຂອງ ເດັກ ຄົນ  

ນ່ຶງໃຫ ້ກາຍເປັນ ອາ ຫານ ເພື່ອ ລ້ຽງ ຄົນ ທັງ ໝົດ. 

 ມ ີອີກ ຫລາຍໆເທື່ອ   ທີ ່ພ ຣະ ເຢ ຊູ ໄດ້ ໃຫ້ ໂອ ກາດ ພວກ ສາ ວົກ ແລະ ຄົນ ອ່ືນໆ ໃຫ້ ຄິດແລະ ຕອບ ຄໍ າຖາມ ຕາມ ທ ັສ  

 ນະ ຂອງ ພ ຣະ ເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູຊົງສືບຕ່ໍຝືກສອນພວກສາວົກເປັນເວລາເຖິງສາມປີ  ໂດຍໜູນໃຈພວກເພິ່ນໃຫ້ຟັງຖ້ອຍ  
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ຄໍາຂອງພຣະອົງ,  ໃຊ້ຄວາມຄິດ,  ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະໃຊ້ສະຕິປັນຍາ.    ພຣະເຢຊູໄດ້ຈັດຕຽມພວກເພິ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້ 

ແລະນໍາພາຄົນອ່ືນ. 

 

ໃນມື້ນ້ີ ເມື່ອພວກເຮົາສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນໃນຮູບແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ    ຫລາຍຄົນທີ່ເຂ້ົາ 

ມາມີສ່ວນຮວ່ມນັ້ນເປັນຜູ້ນໍາໃນຄອບຄົວ  ຫລເືປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ   ດັ່ງນ້ັນເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງມີຄວາມຮູ້ຫລາຍກວ່າຄົນທັງ 

ຫລາຍທີ່ເຂົາເຈ້ົານໍາພາແລະສ່ັງສອນຢູ່    ພວກເຮົາຂໍຕົບມືຍ້ອງຍໍທ່ີພວກຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍຮບີຕອບໃນທັນທີ  ແຕ່ເຂົາ 

ເຈົ້າໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ມີໂອກາດຄິດແລະຕອບຄໍາຖາມ. 

 

ຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທີ່ໄດ້ເຫັນຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີທີ່ມີປັນຍາ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ໂຕ້ຕອບເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມ ີ

ຄວາມສນຸກຊ່ືນຊົມຍິນດີຫລາຍ  ພວກເຮົາເຫັນວ່າການໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດແລະຕອບກັບນ້ັນໄດ້ຊ້ີບອກພວກ 

ເຮົາວ່າຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍ່ິງ    ພວກຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີກໍເປັນເໝືອນພໍ່ຕູ້ທີຮ່ັກແລະອົງພຣະເຢຊູ  ເພາະ 

ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກວິທີສ້າງຄວາມໝັນ້ໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນ  ພວກຜູ້ນໍາເຫລ່ົານ້ີຮູ້ດີວ່າບັນດາຜູ້ຮວ່ມຟງັການເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງໄດ້ 

ຮັບສະຕິປັນຍາຈາກເຂົາເຈົ້າ ແລະສາມາດແບງ່ປັນ ອອກຄວາມຄິດເຫັນໃນເວລາອັນເໝາະສົມ. 

 

ຄວາມທາ້ທາຍໃນການຟັງແລະການຕອບກັບ 

 

ຕອນທໍາອິດ ທີ່ທ່ານພຍາຍາມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນ  ກໍມຫີລາຍຢ່າງທ່ີທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮຽນ 

ຮູ້ແລະຈ່ືຈໍາໄວ.້  ຜູ້ທີ່ມາຟງັການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃໝ ່ມັກສົນໃຈແຕ່ການນໍາສເນີເຣື່ອງ  ການເລົ່າເຣື່ອງ   ການຮຽບ 

ຮຽງເປັນລໍາດັບ  ເປັນຂ້ັນເປັນຕອນແລະການຕ້ັງຄໍາຖາມ   ແຕ່ກໍເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ມຸ້ງໝັ້ນເອາົໃຈໃສ່ໃນຂະບວນການ 

ສອນຈົນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຂ້າມສ່ິງທີສໍ່າຄັນໄປນ້ັນຊ່ຶງໄດ້ແກ  ່ "ຄົນຟັງ"   ໜ້າທ່ີຂອງທ່ານທີ່ເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍຄືນໍາພາຜູ້ຟັງ 

ສົນທະນາເຣ່ືອງລາວໃນພຣະຄັມພີ  ຖ້າທ່ານບ່ໍຟງັໃຫ້ດີເມື່ອເຂົາເຈົ້າເວົ້າແລະຖາມ ແລະທາ່ນບ່ໍຍອມຕອບກັບຄືນໃນ 

ສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາສເນີມາ  ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກໍຈະບ່ໍເກີດຂ້ຶນ. 

 

ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກະຕຸ້ນ ສ້າງສັນຄວາມຄິດກໍຄື    "ການສົນທະນາ"  ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຄ້ົນພົບຂຸມຊັບອັນມີຄ່າ 

ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນເຣື່ອງແລວ້    ກໍເປັນການດີທີ່ຈະເວົ້າເຖິງເຣື່ອງທີ່ເລ່ົານ້ັນກັບບັນດາຜູ້ຟັງ    ດັງ່ນັ້ນແທນທ່ີຜູ້ເລົ່າ 

ເຣື່ອງຈະມົວເມົານໍາແຕ່ຄວາມຄິດທີວ່າ  ຈະສເນີເຣື່ອງນີ້ຢ່າງໃດ  ຈະວາງແຜນການເວົ້າຢ່າງໃດ  ຈະຕ້ັງຄໍາຖາມຢ່າງ 

ໃດ  ຈະຟັງຄົນໃນກຸ່ມຢ່າງໃດ  ຂໍໃຫ້ທ່ານສົນທະນາເຣ່ືອງທີ່ເລ່ົານ້ັນກັບເຂົາເຈົ້າ ສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ເຫລ່ົານ້ັນ.  

 

ໃນຣະຫວ່າງການສົນທະນາ     ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຄໍາຖາມເພືອ່ຊ່ອຍເລີ້ມຕ້ົນໃນການສົນທະນາໃນຂະນະທີ່ເລ່ົາເຣ່ືອງ 

ໄປນໍາ    ຫວັງວ່າຄໍາຖາມຂອງທ່ານຈະຊ່ອຍໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມໄດ້ພົບຂຸມຊັບທີ່ທ່ານໄດ້ພົບໄວ້ກອ່ນແລ້ວໃນຕອນທີ່ທ່ານ 

ຕຽມເຣື່ອງ ເຮົາທຸກຄົນໄດ້ເວົ້າໂອ້ລົມກັບຄົນອ່ືນໆ ທຸກມື້ໂດຍທີ່ບ່ໍໄດ້ຈົດບັນທຶກໃດໆ ໄວ້ ເຮົາໂອ້ລົມກັນ  ບໍ່ວ່າເຣ່ືອງ 

ໃດໆ ກໍຕາມທີ່ເຮົາສົນໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ  ໃນຂະນະທີ່ຄ່ອຍໆ ໂອ້ລົມໃນເຣື່ອງນັ້ນ  ແທ້ຈິງ 

ແລ້ວການຟັງແລະການຕອບກັບ ເປັນຫົວໃຈຂອງການເລົ່າເຣືອ່ງ  ຄວາມໝາຍຂອງ "ການເລົາ່ເຣືອ່ງເຈາະໃຈ" ນ້ັນ 

ແມ່ນ  ການຟງັແລະການຕອບກບັ ນ້ັນເອງ. 

 



77 
 

ການຟງັແລະການຕອບກບັຈາກການກະທາໍ  

ເຣື່ອງນຶ່ງທ່ີເຮົາຂຸດຄ້ົນກໍຄື ເພງສັຣເສີນ 23    ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະຄໍາຕອນນ້ີດີ    ເມ່ືອອ່ານໄປຊ້າໆ 

ແລະຖາມໄປນໍາ  ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິນສ່ິງພຣະເຈົ້າປະທານໄວ້ໃຫ້ເຮົາ ຢ່າງໜ້າປລາດໃຈ. 

 

ຄ້ັງນຶ່ງທ່ານ ຣາເມຊ  ຊ່ຶງເປັນ "ຜູ້ອໍານວຍການພະແນກ 'ໂລກຊາວພຸດ' " ຂອງພວກເຮົາ  ໄດເ້ລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ລາວໄດ ້

ສອນພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 23 ແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ   (ຄິດເບິ່ງດູ  ລາວເປັນຄົນເນປານທີ່ພວກເຮົາເຄີຍອົບ 

ຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້)   ຂ້າພະເຈົາ້ຮູ້ສຶກວ່າເປັນຕາຫົວທີ່ລາວໃຊ້ພຣະທມັສັຣເສີນ 23  ສອນດ້ວຍວິທເີລົ່າ 

ເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ີ  ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍຂໍໃຫ້ລາວສອນພວກເຮົາ  ແລະເປັນວັນທ່ີພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຕລອດຊີວິດ. 

 

ເບິ່ງຈາກຄໍາບອກເລົ່າຂ້າງເທິງນ້ີ  ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຊ້າໃນການຟັງເຣື່ອງແລະຟັງຜູ້ເລົ່າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ທົດລອງວິທ ີ

ທີ່ທ່ານ ຣາເມຊ  ໄດ້ຢາຍເຂົ້າຈ່ີປ່ຽງນ້ອຍໆ  ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕາມມາຈົນໃກ້ຂຸມຊັບ ແລ້ວລາວກໍຖອຍອອກໄປປ່ອຍ 

ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າພົບກັບຂຸມຊັບດ້ວຍຕົວເອງ  ລາວຈະຟັງແລະເຈາະປ່ອງນ້ອຍໆໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງເຫັນພໍລາງໆ ໃນ 

ທີ່ສຸດຈາກປ່ອງນ້ອຍໆ ນັ້ນ ຂ້າພະເຈ້ົາກໍເຫັນຂຸມຊັບນ້ັນແຈງ້ຂ້ຶນແລະສາມາດຂຸດຄ້ົນຂ້ຶນມາໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ. 

 

ທ່ານ ຣາເມຊ ຈະໃຊ້ຄໍາຖາມຕລອດທັງເຣື່ອງ  ແຕ່ຂ້ໍມູນທີ່ຊ່ອຍຜູກພັນເຣື່ອງນັ້ນໄວ້ຍັງຄົງຢູ່ເທົ່າທຸກວັນນ້ີ   ສໍາລັບຂ້າ 

ພະເຈ້ົາເອງ ຈະຖາມຂ້າມໄປເປັນບາງຄ້ັງ ແຕ່ຈະເນັ້ນຄໍາຖາມທີ່ເຊ່ືອມໂຍງເຣື່ອງໃຫ້ເຂ້ົາດ້ວຍກັນ. 

 

ທ່ານ  ຣາເມຊ  ຖາມວ່າ, "ທໍາອິດ,  ແກະໄດ້ເວົ້າເຖງິຜູ້ລ້ຽງຂອງມັນວ່າຢ່າງໃດ?"  ຂ້າພະເຈົາ້ກໍຕອບຕາມທີ່ເຄີຍຮຽນ 

ຮູ້ມາວ່າ, "ຜູ້ລ້ຽງຂອງຂ້ອຍ....ໝາຍຄວາມວ່າ  ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູເປັນສ່ວນຕົວໄດ"້    ແຕທ່່ານ ຣາເມຊ  ບໍ່ຍອມໃຫ ້

ຂ້າພະເຈົ້າກ້າວຂ້າມໄປກ່ອນໄວໂພດ   ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຮົາຈະຕ້ອງຟັງຢ່າງຕ້ັງໃຈວ່າ    ເຣ່ືອງນັ້ນໄດ້ເລົ່າ 

ຢ່າງໃດ ແລ້ວເຮົາຈ່ຶງຊອກຫາທາງນໍາມາໝູນໃຊ້ກັບຕົວເຮົາ. 

 

ທ່ານ  ຣາເມຊ  ບັງຄັບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊ້າລົງແລະຟງັ ວ່າເຣື່ອງຈະເປັນຢ່າງໃດ  ໃຫ້ເບິ່ງພຣະຄໍາຕອນນ້ີຢ່າງລະອຽດດີ 

ລາວພະຍາຍາມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ັງໃຈຟັງຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ. 

 

ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຕົກລົງຍອມຟັງລາວ  ເພາະຄິດວ່າຈະກວດສອບເບິ່ງວິທີການຂອງລາວ  ແທຈິ້ງແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າສົງສັຍ 

ວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ນັກຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະມາສອນພຣະຄໍາທ່ີຂ້າພະເຈົ້າທັງຮູດີ້ແລະທັງໄດ້ສອນມາຕ້ັງ 

ຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ແຖມຍັງເປັນຜູ້ຂຽນບົດສອນອີກດ້ວຍ. 

 

"ນ້ີແມ່ນແກະເປັນຜູ້ເວົ້າແມ່ນບ່ໍ"  ລາວຖາມ,  ຂ້າພະເຈົ້າກໍງກຶຫົວຕອບ 

 

"ຄັນຊ້ັນ ແກະຕົວນີ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງຂອງມັນໄດ້ຢ່າງໃດ  ມັນເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງວ່າຢ່າງໃດ?"  ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຖາມລາວວ່າ 

ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າ ແກະກໍາລັງເອີ້ນຜູ້ລ້ຽງວ່າ  "ພຣະອົງ"  ຈ່ັງຊ້ັນບໍ?     "ແມ່ນແລວ້"   ທາ່ນ  ຣາເມຊ ຕອບຂ້າພະ 

ເຈົ້າ  "ທ່ານເຫັນບ່ໍວ່າ ມັນເບ່ິງຜູ້ລ້ຽງວ່າມາຈາກໃສ?"    ລາວຖາມຂ້າພະເຈົ້າເພີ້ມເຕີມ.    ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຕອບໄປວ່າ, 

ແມ່ນທ່ານເວົ້າຫຍັງ?'  ຂ້າພະເຈ້ົາບ່ໍເຂົ້າໃຈ. 
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"ແກະຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ລ້ຽງ ມັນຢູ່ບ່ອນໃດ?  ທ່ານເຫັນຫລືບ່ໍ?"    ຣາເມຊ  ຖາມຈ້ໍເຂົ້າເພາະລາວຢາກໃຫ້ຂ້າພະ 

ເຈົ້າເຫັນສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍເຄີຍພົບມາກ່ອນ    (ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ເຮົາມັກເວົ້າຈ້ີຈ້ໍໃຫ້ຄົນອ່ືນເຫັນສ່ິງທີ່ເຮົາ 

ເຫັນຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ແຕ່ໃນຈຸດນ້ີ  ຣາເມຊ ເຄີຍຮຽນນໍາຂ້າພະເຈົ້າ  ລາວຕ້ອງການແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວເປັນ 

ຢ່າງຍ່ິງ    ໃນການຟັງແລະຕອບກັບ ຕອນນ້ີ   ຣາເມຊ ຮູ້ວ່າ ການທີ່ລາວເວົ້າຈ້ີຈ້ໍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາຊ້າລົງແລະຄິດໃຫ້ດີໆ 

ນ້ັນ ເປັນເຣື່ອງທີຮ່ັບເອົາໄດ້  ເພາະວ່າພວກເຮົາທັງສອງຮູ້ຈັກກັນດີ) 

 

"ອືມ....ເດົາເອົາວ່າ  ຖ້າຫາກແກະມີຄົນນໍາ  ກໝໍາຍຄວາມວາ່ຜູ້ລ້ຽງຈະຢູ່ທາງໜ້າແກະແມນ່ບ່ໍ?"  

"ແມ່ນແລ້ວ  ຖືກແລ້ວ"  ຣາເມຊ ຮ້ອງອອກມາ   "ແລະມາເບິງ່ຕອນທີ່ມັນເຂົ້າໄປໃນຄວາມມືດມົນອັນເລກິລັບ (ຫຸບ 

ເຂົາເງົາມັດຈຸຣາດ)  ມັນເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງວ່າຢ່າງໃດ?"  ຂ້າພະເຈົ້າຕອບລາວວ່າ,  "ພຣະອົງ" 

 

"ລອງເບິ່ງໃຫ້ຄັກໆ ອີກເທື່ອ"  ຣາເມຊກະຕຸ້ນເຕືອນຂ້າພະເຈົາ້  "ໃນເຣື່ອງບອກວ່າຂ້າພຣະອົງກໍຈະບ່ໍຢ້ານ ເພາະວາ່ 

ພຣະອງົຊງົຢູກ່ັບຂາ້ພຣະອງົ  ແກະມັນເອີ້ນຜູ້ລ້ຽງຢ່າງໃດ  ມນັກ່າວເຖງິຜູ້ລ້ຽງແບບໃດ?"  

"ໂອ..ໂຈະບຶດນ່ຶງ" ຂ້າພະເຈົ້າບອກລາວ  "ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ເພາະມີການປ່ຽນແປງ  ໃນຕອນນ້ີແກະກໍາລັງເວົ້າກັບຜູ້ລ້ຽງ 

ຂອງມັນ  ມັນບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງອີກແລວ້ ແຕ່ມັນເວົ້າໜ້າຕ່ໍໜ້າກັບຜູ້ລ້ຽງ  ວ້າວ...ຍອດຢ້ຽມອີຫລີ" 

 

ຣາເມຊ ເວົ້າຕ່ໍໄປວ່າ, "ແມ່ນແລ້ວ ແລະເບິ່ງຕ່ໍໄປວ່າ ຜູ້ລ້ຽງຢູບ່່ອນໃດ  ຕອນນ້ີມີການປ່ຽນແປງເດີ ເບິງ່ແມ" 

"ເບິ່ງຫຍັງເນາະ?"  ຂ້າພະເຈົ້າຖາມລາວ 

"ເບິ່ງວ່າມີຫຍັງປຽ່ນແປງໄປ  ເບ່ິງຄັກໆ  ກ່ອນໜ້ານ້ັນຜູ້ລ້ຽງຢູທ່າງໜ້າຝູງແກະ ຕອນນ້ີຜູ້ລ້ຽງຢູ່ບ່ອນໃດ?" 

"ໂອເຄ  ເຫັນຕອນນ້ີແລ້ວ"  ຂ້າພະເຈົ້າຕອບ "ທໍາອິດຜູ້ລ້ຽງຢູທ່າງໜ້າ ຕ່ໍມາຜູ້ລ້ຽງຢູກັ່ບຝູງແກະ" 

 

"ຖືກຕ້ອງ  ຕອນທໍາອິດຜູ້ລ້ຽງນາໍໜ້າຝູງແກະໄປ  ຕອນນ້ີຢູ່ນໍາຝູງແກະ"  ຣາເມຊຍ້ິມຢ່າງໃຫຍ່  "ແຕ່ຍັງບໍໝ່ົດພຽງທໍ່ນ້ັນ  

ອ່ານຕ່ໍໄປ ໃນເຣື່ອງເວົ້າເຖິງ "ພຣະອົງ"  ອີກ ແກະໄດ້ເວົ້າວ່າ, ພຣະອົງ...ຖອກນ້ໍາມັນຫອມໃສ່ເທິງຫົວຂ້າພຣະອົງ  

ຖ້າຫາກພຣະອົງຖອກນ້ໍາມັນໃສ່ເທິງຫວົແກະ ຕອນນ້ີພຣະອົງຢູ່ບ່ອນໃດ?  

"ເອ.ີ..ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແລ້ວ  ຕອນນ້ີພຣະອົງຢູ່ເໜືອ(ທາງເທິງ)ແກະ" 

"ອ່ານຕ່ໍໄປ"  ຣາເມຊໄດ້ໜູນໃຈຂ້າພະເຈົ້າ "ໃນເຣື່ອງບອກວາ່  ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ກັບຂ້າ 

ພຣະອົງຕລອດຊ່ົວຊີວິດ....ແກະຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະອົງຊົງຢູ່ບ່ອນໃດ ໃນຕອນນ້ີ?" 

"ອືມ...ເຫັນແລ້ວ  ເຫັນແລວ້  ຍອດຢ້ຽມອີຫລີ"  ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນໍາ 

 

ຕອນນ້ີໜ້າຕາຂອງຣາເມຊ ຍ້ິມເປັນປະກາຍ "ພຣະຜູ້ລ້ຽງຊົງຢູ່ທາງໜ້າ, ຊົງຢູ່ນໍາ, ຊົງຢູ່ເບ້ືອງເທິງ, ຊົງຕິດຕາມ 

ແລະຊົງຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວແກະ" 

 

ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ພວກເຮົາກໍມາເຖິງຕອນຈົບ   ພວກເຮົາຈ່ຶງຄົ້ນຫາການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ   ພວກເຮົາຈ່ຶງລົມ 

ກັນວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຈະນໍາມາໃຊ້ຈາກສ່ິງທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ນີ້ແມ່ນການຄ້ົນພົບໃໝທ່ີ່ອ້າງອີງມາເຖິງພຣະເຢຊູ 

ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງເຮົາ  ພຣະອົງຊົງຢູ່ທາງໜ້າ,  ຊົງຢູ່ນໍາ, ຊົງຢູ່ເໜືອ(ຂ້າງເທິງ), ແລະຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ.  
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ພຣະອົງຊົງຄອບຄອງການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ  ເມ່ືອຮູ້ຢາ່ງນ້ີແລ້ວ  ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍ 

 

ຄວາມຄດິເຫນັຕອນທາ້ຍ:  ບາງຄ້ັງເມື່ອພວກເຮົາກັບມາທີ່ສໍານັກງານ  ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍຈະມາໂອ້ລົມເຣື່ອງຄວາມ 

ຜິດພາດຂອງພວກເຮົາ ແລະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເມດຕາແລະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ 

ມີຄວາມເຫັນວ່າ, "ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ຂ້າງເຮົາ  ໃນຂະນະທີພ່ວກເຮົາທ້າທາຍເຂົາເຈົ້າ ພຣະເຈ້ົາຊົງເປັນຜູ້ສນັບສນູນຢ່າງ 

ເຂັ້ມແຂງ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ,   "ເຮັດຕ່ໍໄປຢ່າກັງວົນ  ເຮົາຈະປົກປ້ອງເຈົ້າແລະຈະຄອຍດູແລ    ບໍ່ໃຫ້ໃຜລັກເຂົ້າມາ 

ລອບກັດເຈົ້າ..."   

 

ແລະແລ້ວພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດນ້ີກໍກັບມາຫາຂ້າພະເຈ້ົາ    "ໂອ...ເພງສັຣເສີນ 23 ນ້ີເອຍີ...ພຣະເຈົ້າຊົງປົກປ້ອງ 

ພວກເຮົາ....ແລະໄດ້ບອກກັບພວກເຮົາເຊ່ັນດຽວກັນວ່າ....ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ 

ຕລອດຊ່ົວຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ" 

 

ການແລກປ່ຽນຢ່າງນ້ີ   ທີ່ຜູ້ເຊືອ່ທ້ອງຖິ່ນມີໂອກາດສອນຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ  ມາຈາກຢູໂຣບ  ໄດ້ກາຍ 

ເປັນເຣື່ອງທັມມະດາໄປແລວ້.  ມິສຊັນນາຣີໃນປະເທດອິນເດັຽ  ໂຕໂກ  ໂມແຊມບິກ  ໄນຈີເຣັຽ  ຟິລິບປິນຕ່າງກໍພາ 

ກັນເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນໍາຄຣູທ່ີເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ. 

 

ໃນທີ່ສຸດ  ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມາຈົບລົງທີ່ຄົນ  ຄົນທີ່ຟັງຄົນອ່ືນ  ຄົນທີ່ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ    ການຟງັແລະ 

ການຕອບກັບນ້ັນມີໄວ້ໃຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນ   ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບນ້ັນແມນ່  ຄົນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈ້ົາບ່ໍພຽງແຕ່ຄົນທີ່ເປັນ 

ຜູ້ນໍາສູງສຸດເທົ່ານ້ັນທີ່ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ໃຫແ້ກ່ຄົນອ່ືນໆ  ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນຄຣູທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ຝຶກອົບຮົມບັນດາມິສຊັນນາຣີ 

ສາມສ່ີລຸ້ນຕ່ໍໆ ກັນໄປເໝືອນກັນ. 

 

ລາຍລະອຽດທີນ່ໍາໄປສູ່ຄວາມສໍາເຣດັ 

 

ພວກເຮົາເຊ່ືອວ່າ  ລາຍງານທີເ່ລົ່າມານ້ັນຈະຊ່ອຍບັນດົນໃຈໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈແລະເພີ້ມພູນ 

ຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ສເມ ີ  ໃນຕອນນ້ີໃຫ້ພວກເຮົາເລີ້ມຕ້ົນຊ່ອຍຜູ້ທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ກ່ອນ  ເຖງິແມ່ນທ່ານຄິດວ່າ 

ທ່ານບ່ໍສາມາດຈ່ືຈໍາຄໍາຖາມໄດ້ແລະຕ້ອງໄດ້ຈົດໄວ້ກໍຕາມ ແຕ່ມັນສໍາຄັນຫລາຍທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງບໍ່ຈົດຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວ 

ຂ້ອງກັບເຣື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ  ການຄິດເຖິງຄໍາຖາມໄດ້ໂດຍຄິດໄປຕາມເນື້ອເຣື່ອງ   ໃຫ້ເນື້ອເຣື່ອງນັ້ນຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຄິດ 

ເຫັນຄໍາຖາມທີ່ຕຽມໄວ້ໄດ້   ເຣື່ອງລາວກໍຈະກາຍເປັນວິທີ່ຊ່ອຍຄວາມຈ່ືຈໍາ  ເນືອ້ເຣືອ່ງຈະກາຍເປນັການຈດົບນັທຶກ 

ຂອງທາ່ນ. 

 

ຄດິທົບທວນຄາໍນາໍຂອງທາ່ນ.   ໃນຕອນນ້ີທ່ານໄດ້ຄ້ົນພົບຂຸມຊັບທີ່ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ທ່ານອາດຈະມ ີ

ການແກ້ໄຂຄໍານໍາຂອງທ່ານໂດຍການເພີ້ມເຂົ້າຫລືຕັດອອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ   ຖ້າທ່ານຫາກເຫັນວ່າຂ້ໍມູນມີຢູ່ 

ໃນເຣື່ອງແລ້ວກໍຄວນຕັດຕອນນ້ັນອອກຈາກຄໍານໍາ. 

 

ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ  ທ່ານອາດຈະວາງແຜນເຮັດ  "ຄໍານໍາ"  ຈາກພຣະທັມປະຖົມມະການ 12:1-9  "ເຣື່ອງນີເ້ປັນເຣື່ອງ 
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ຂອງຊາຍຄົນນ່ຶງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ອອກຈາກຄອບຄົວແລະປະເທດຂອງລາວເພື່ອໄປສ້າງຊາດໃໝ"່ ແຕ່ເມື່ອ 

ທ່ານໃຊ້ເວລາຄິດໃນຂະນະທີ່ຄ້ົນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງນີ້ຢູ່  ທາ່ນຈະເຫັນວ່າຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວນ້ີມີຢູ່ໃນເຣື່ອງອັບຣາມແລ້ວ 

ດ່ັງນັ້ນທ່ານກໍສາມາດເອົາຂ້ໍມູນນ້ີອອກຈາກຄໍານໍາໄດ້. 

ແຕ່ຖ້າທ່ານເກີດມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຣື່ອງລາວແລະເຫັນວ່າຂ້ໍມູນບາງຢ່າງຄວນຈະເພີ້ມເຂົ້າ     ທ່ານກໍສາມາດເພີ້ມເຂົ້າ 

ໃສ່ໃນຄໍານໍາໄດ້. 

 

ເໝືອນດ່ັງ ນຶ່ງໃນຂຸມຊັບທີ່ເຮົາພົບໃນເຣື່ອງຂອງມາທາ ມາຣອີາ ເປັນເຣື່ອງທີມ່າທາໄດ້ເລືອກວ່າຈະຄົວກິນຢ່າງຫຼວງ 

ຫລາຍເພື່ອລ້ຽງແຂກ  ອີກປະການນ່ຶງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕົກໃຈນ້ັນແມ່ນ  ຄໍາເວົ້າຂອງມາທາທ່ີເວົ້າກັບພຣະເຢຊູ  ຊຶ່ງເຫັນ 

ວ່າເປັນຄໍາສ່ັງໃຫ້ພຣະອົງເຮັດຕາມຄໍາສ່ັງຂອງລາວຕໍ່ໜ້າພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ    ເຣື່ອງນ້ີເລີ້ມຕ້ົນເມື່ອພຣະເຢຊູ 

ກັບພວກສາວົກເຂົ້າໄປໃນເມອືງນຶ່ງ  ແຕ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງເຮົາຮູວ້່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບເຊີນຈາກມາທາ ແຕ່ບ່ໍໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າມີ 

ພວກສາວົກຢູ່ນໍາໃນທີ່ນ້ັນ.   

 

ເພື່ອໃຫ້ຄົນຟັງເຂົ້າໃຈຄວນຈະເລີ້ມຕ້ົນເຣື່ອງດັ່ງນ້ີ  "ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ໃນໂລກນ້ີ  ພຣະອົງຊົງເລືອກບາງຄົນໃຫ້ເປັນ 

ສາວົກຕິດຕາມພຣະອົງໄປ     ບ່ໍວ່າພຣະອົງຈະໄປມາທາງໃດພວກສາວົກຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄປສເມີ ຍົກເວັ້ນເມື່ອ 

ພຣະຄັມພີເວົ້າວ່າພຣະອົງສະເດັດໄປຜູ້ດຽວ   ຫລືບາງຄ້ັງພຣະອົງຈະເອົາແຕ່ສອງຫລືສາມຄົນໄປນໍາ"  ຂ້ໍມູນດ່ັງກ່າວ 

ນ້ີຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈວ່າ ພຣະເຢຊູໄປເຮືອນມາທາພ້ອມກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ. 

 

ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄົນເລົ່າເຣືອ່ງ    ເຮົາຕ້ອງລະນຶກຢູ່ສເມີວາ່ຈະມີຄົນນ່ຶງຫລືຫລາຍຄົນບ່ໍມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄັມພ ີ

ເລີຍ  ນອກຈາກໃນບົດນໍາຂອງເຣື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ    ດັ່ງນ້ັນຖ້າຈະໃຫ້ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນປະສົບ 

ຄວາມສໍາເຣັດເປັນຢ່າງດີ  ກໍຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຂ້ໍມູນກັບຜູ້ຟັງໃນຄໍານໍາຂອງເຣື່ອງ ຫລືຢູ່ໃນເຣື່ອງຢ່າງຊັດແຈ້ງ. 

 

ຖ້າທ່ານຫາກໄດ້ສອນຫລາຍເຣື່ອງພໍສົມຄວນແລວ້   ທ່ານກໍສາມາດຕ້ັງຄໍາຖາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ເຄີຍພົບເຫັນໃນເຣື່ອງ 

ກ່ອນໆ ນັ້ນໄດ້ເໝືອນກັນ ຈົ່ງລະນຶກຢູ່ສເມີວ່າສ່ວນຫລາຍເຣື່ອງຕ່າງໆໃນພຣະຄັມພີມີຂ້ໍມນູຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ແລວ້ 

ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຄ້ົນຄວ້າຫາຂ້ໍມູນຈາກບ່ອນອ່ືນມາເພີ້ມເຕມີ. 

 

ໃນບາງໂອກາດ ກໍມີການໃຫ້ຂ້ໍມູນເພີ້ມເຕີມໃນຄໍານໍາ  ຕວົຢ່າງເຊັ່ນ ກົດຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບຄົນເປັນຂ້ີທູດ, ວັນຊະ 

ບາໂຕ,  ການກິນດ່ືມ  ຫລືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນຢິວທີ່ມີຕ່ໍຄົນຊະມາເຣັຽ   ຂໍ້ມູນເຫລົ່ານ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈດີຂ້ຶນ. 

ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບ່ໍວ່າສ່ິງໃດທີເ່ຮົາເອົາໃສ່ໃນຄໍານໍາຈະຕ້ອງໄດ້ມາຈາກພຣະຄັມພີ ບໍແ່ມ່ນເອົາມາຈາກທາງອື່ນ. ເຮົາຮູ ້

ວ່າພຣະຄັມພເີທົ່ານ້ັນທີ່ບ່ໍປ່ຽນແປງ ເປັນແຫລ່ງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.    ອີກປະການນ່ຶງ,   ຖ້າຂ້ໍມນູທີ່ເຮົາໃຊ້ບ່ໍໄດ້ມາຈາກ 

ພຣະຄັມພີກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສາສນາສາດ ຫລືການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄັມພີ  ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າບ່ໍສາມາດ 

ຮ່ວມຟັງເຣື່ອງນໍາໄດ້ ເພາະເຂາົເຈ້ົາບ່ໍມີຄວາມຮູພ້ຽງພໍແລະບ່ໍມີອຸປກອນໃນການຝຶກອົບຮົມ. 

 

ເຊັ່ນດຽວກັນ  ຫລັງຈາກໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫນັໃນການເລົ່າເຣື່ອງແລ້ວ  ທ່ານອາດຈະແນະນໍາ  "ສັນ 

ຍາລັກ" ບາງຢ່າງທ່ີຢູ່ໃນເຣື່ອງໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈ    ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄ້ົນພົບຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາລັກດ້ວຍການ 

ເລົ່າເຣື່ອງອື່ນໆ ຕໍ່ໄປ ນໍາເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໄປສູ່ເຣື່ອງໃໝ່ ຫລືຂ້ໍໃໝ່ໃນພຣະຄັມພໂີດຍເລົ່າແບບເຈາະໃຈ   ຖ້າທ່ານເຫັນ 
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ວ່າຜູ້ຟັງຈະເຂົ້າໃຈດີຂ້ຶນກໍຈ່ົງກະທໍາຕາມທີ່ກ່າວມານ້ັນ   ແຕກໍ່ຂ້ຶນຢູ່ກັບວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງນໍາທ່ານໃຫ້ 

ເຮັດເຊັ່ນນ້ັນຫລືບ່ໍ. 

 

ການເພີ້ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຄໍານໍາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຊັດແຈ້ງ ແລະງາ່ຍຕ່ໍການທີ່ຈະນໍາໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງ 

ອາດຈະເລີ້ມຕ້ົນວ່າ,  "ມີເຣື່ອງນ່ຶງເກີດຂ້ຶນ ຫລັງຈາກເຣື່ອງນີດົ້ນນານມາແລ້ວ..." ແລ້ວທ່ານກໍນໍາຜູ້ຟັງເຂົ້າໄປສູ່ພຣະ 

ຄໍາຕອນທີ່ມີສັນຍາລັກຫລືຮູບແບບທີ່ພິເສດ  ສ່ວນຫລາຍເຣືອ່ງທສີອງຈະຢູ່ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່. 

 

ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ   ຖ້າທ່ານເລົ່າເຣືອ່ງໂມເຊກັບງູທອງໃນພຣະທມັອົບພະຍົບ 21:4-9   ເມື່ອຄົນໃນກຸ່ມໄດ້ພົບກັບຂຸມຊັບ 

ແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດແລ້ວ ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ,   "ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍ ທີ່ເຮົາຈະສົນທະນາເຣ່ືອງໃນພຣະຄັມພ ີ

ຫລາຍໆ ເຣື່ອງໄປພ້ອມກັນ  ແຕ່ກໍມີບາງເຣ່ືອງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຍຸກຫລັງນີ້ທ່ີຢາກຈະເລົ່າສູ່ຟັງ   ຄືເຣື່ອງໂມເຊກັບງູທອງ 

ຊ່ຶງອາດຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຄ້ົນພົບຫລາຍໆ ສິ່ງ  (ຖ້າຫາກມເີວລາພໍ ທ່ານອາດຈະນໍາດ້ວຍການເລົ່າເຣື່ອງຈາກພຣະທັມ 

ໂຢຮັນ 3:1-16  ແຕ່ຖ້າຫາກເວລາໜ້ອຍກໍໃຫ້ນໍາໂດຍເອົາຂ້ໍ 1-13 ຮວມເຂົ້າກັນແລະເລົ່າສ້ັນໆ  ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລົ່າ 

ໃຫ້ຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ື ນິໂກເດມ ຟງັ ໂຢຮັນ 14-16 ແຕ່ຕ້ອງຈ່ືໄວວ້່າຈະຕ້ອງເລົ່າແບບເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ. 

 

ໂມ ເຊ ໄດ້ ຍົກ ງູ ຂ້ຶນໃນ ປ່າ ສັນ ໃດ ບຸດ ມະ ນຸດ ຈະ ຕ້ອງ ຖືກ ຍົກ ຂ້ຶນ ສັນ ນ້ັນ ເພື່ອ ທ ຸກ ຄົນ ທີ ່ວາງ ໃຈ ເຊ່ືອ ໃນ ພ ຣະ ອົງ ຈະ ມ ີ

 ຊີ ວິດ ອັນ ຕ ລອດ ໄປ ເປັນ ນິດ ເພາະ ວ່າ ພ ຣະ ເຈ້ົາ ຊົງ ຮັກ ໂລກ ຈົນ ໄດ້ ປະ ທານ ພ ຣະ ບຸດ ອົງ ດຽວ ຂອງ ພ ຣະ ອົງ ເພື່ອ ທຸກ 

 ຄົນ ທີ ່ວາງ ໃຈ ເຊ່ືອ ໃນ ພ ຣະ ບ  ຸດ ນ້ັນ ຈະ ບ່ໍ ຈິບ ຫາຍ  ແຕ່ ມ ີຊີ ວິດ ອັນ ຕ ລອດ ໄປ ເປັນ ນິດ. 

      (ໝາຍເຫດ:  ງູທອງ  ແມນ່ສັນຍາລັກ ຂອງໄມ້ກາງແຂນ) 

 

ຟງັການຕອບກບັຈາກຜູຟ້ງັເຣືອ່ງ  ຄໍາຕອບທີ່ຜູ້ຟັງຕອບກັບມາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮູວ້່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແລະ  

ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຖາມຫຍັງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ  ຖ້າທ່ານເຂົ້າໃຈກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຕ້ັງຄໍາຖາມທີ່ເໝາະສົມໄດ້  ການກະ 

ທໍາດ່ັງນີ້ເອ້ີນວ່າ, "ການສອນຈາກຊ່ວງເວລານ້ັນ" 

 

ຄາໍຖາມສວ່ນຫລາຍຈະກຽ່ວຂອ້ງກບັ "ການກະທາໍ" ຂອງຄນົ ຫລຂືອງພຣະເຈົາ້    ຄໍາຖາມເຫລົ່ານ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງ 

ຄ້ົນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານ  ພຽງແຕ່ທົບທວນ ລຶ້ມຄືນເບິ່ງການກະທໍາແລະຄໍາເວົ້າຂອງບກຸຄົນໃນເຣື່ອງ.  ແຕ່ໃຫ ້

ຫລີກເວັ້ນບ່ໍໃຊ້ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ "ເປນັຫຍງັ?" ເພາະຈະເຮັດໃຫຜູ້້ຟັງເດົາແລະຄາດຄະເນເຣ່ືອງທີ່ເລ່ົາໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບການ 

ສນັບສນູນຈາກຂ້ໍພຣະຄັມພີໃນຕອນນ້ັນ ແຕ່ຄວນໃຊ້ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ "ແມ່ນຫຍັງ?" ເປັນຫລັກ ແລະເປັນໜ້າສົນໃຈທີ ່

ພົບວ່າຄໍາຕອບທີ່ອອກມານ້ັນບ່ໍກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ "ເປັນຫຍັງ?" ນ້ັນເລີຍ.  (ແມ່ນຫຍັງ? ກໍໝາຍເຖິງ "ແມ່ນ 

ສາຍເຫດອັນໃດ..?  ແມ່ນເຫດຜົນອັນໃດ...?  ແມ່ນສ່ິງໃດ...?  ແມ່ນການກະທໍາອັນໃດ..? ແມ່ນຄໍາເວົ້າອັນໃດ..?) 

 

ການຕັງ້ຄາໍຖາມທີຊ່ອ່ຍໃຫເ້ກດີມກີານສງັເກດ  ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຕອນສ້ັນໆ ຂອງຕົນ້ເຣື່ອງແລ້ວ   ອາດຈະໃຊ້ 

ຄໍາຖາມວ່າ, "ເຣື່ອງໃນຕອນທາໍອິດນ້ີ ໄດ້ບອກເຮົາເຖິງຄວາມເຊ່ືອຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງຢ່າງໃດ?"     (ທ່ານອາດຈະ 

ເອີ່ຍຊ່ືຄົນໃດຄົນນ່ຶງໃນເຣື່ອງ) ...ຈາກເນ້ືອເຣື່ອງນີ້  ຄົນຜູ້ນ້ັນມີບົດບາດໜ້າທ່ີສໍາຄັນຢ່າງໃດ? 

 

ຖາມຕ່ໍໄປວ່າ, "ມີຫຍັງແດ່ໃນຕອນນ້ີທີ່ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ?"  ຫລືຖາມວ່າ, "ເຮົາໄດ້ເຫັນ 
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ຄວາມສັດຊ່ືຂອງພຣະເຈົ້າໃນຕອນນ້ີບ່ໍ?"  ເມື່ອເຮົາຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງຕໍ່ໄປໃຫ້ເຮົາສັງເກດເບິ່ງວ່າບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນ 

ເຣື່ອງໄດ້ສະແດງອາການດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີຫລືບໍ່...ບ່ໍໂຄຣົບນັບຖື,  ຢ້ານກົວ,  ໂລບມາກ,  ສັບສົນໃຈ, ມີນ້ໍາໃຈ, ກ້າຫານ, ມ ີ

ຄວາມໄວວ້າງໃຈ ຫລືສະແດງວ່າລາວມີປັນຍາຈາກຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາຂອງລາວແນວໃດແດ່  ຄໍາຖາມຂ້າງເທິງ 

ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາຕອບມາຈາກເນື້ອເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາ. 

 

ຖ້າຫາກມີຄໍາຖາມທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕອບວ່າ ແມ່ນຫລືບ່ໍແມ່ນ  ເຮົາອາດຈະຖາມຕ່ໍໄປຫາກຄໍາຕອບໆ ວ່າ ແມ່ນ,  ແລະຖາມ 

ເພີ້ມອີກວ່າ "ບອກໄດ້ບ່ໍວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນຄໍາຕອບຈາກເຣື່ອງໃນຕອນນ້ີຢ່າງໃດ (ຫລືຈາກບ່ອນໃດ?)" 

 

ຊ່ອຍຜູຟ້ງັໃຫນ້າໍຄວາມຈງິຈາກເຣືອ່ງໄປໝນູໃຊ ້ ໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາກັນເຖິງເຣື່ອງການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນ 

ຍານ   ຂໍໃຫ້ທ່ານຕ້ັງໃຈຟັງແລະຫາໂອກາດທີ່ຈະຖາມວ່າ    ຕົວຜູ້ຟັງເອງຫລືຄົນທີ່ລາວຮູ້ຈັກເຄີຍມີປະຕິກິຣິຍາຫລືມ ີ

ຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເຣື່ອງນ້ີ? (ເຊັ່ນ ຢ້ານກົວ,  ສົງສັຍ,  ເຊື່ອ,  ຫວງັໃຈ,  ສັບສົນ )  ເມືອ່ລາວຕອບວ່າມີ  ຫລືໄດ້ 

ຄໍາຕອບຈາກທ່າທາງວ່າ ມີ  ກໍເປັນການດີທີ່ທ່ານຈະຖາມຕ່ໍໄປວ່າ "ມີໃຜຢາກຈະແບ່ງປັນປະສົບການດ່ັງກ່າວນີ້ບ່ໍ?" 

 

ແບງ່ປນັການນາໍໃຊ້ໃນຊວີດິສວ່ນຕວົ  ເມື່ອທ່ານສົນທະນາເຣື່ອງການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຈົບລົງແລ້ວ   ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າ 

ຊົງນໍາ ທ່ານອາດຈະແບ່ງປັນຕ່ໍໄປວ່າ  "ເຣື່ອງໃນຕອນນ້ັນໄດ້ຖືກກັບຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?"   ຫລືອາດຈະຖາມວ່າ, 

"ມີຕອນໃດໃນເຣື່ອງນີ້ທ່ີຖືກກັບຊີວິດຂອງພວກພ່ີນ້ອງແດ?່" 

 

ສວ່ນປະກອບສາໍຄັນຂອງຄາໍຖາມທີດ່ ີ  ຄໍາຕອບນ້ັນຈະຕ້ອງ... 

 ມີຢູ່ໃນເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາ 

 ພິສູດໄດ້ດ້ວຍເຣ່ືອງທີ່ເລ່ົານ້ັນ 

 

ຂໍມ້ນູນອກເຣືອ່ງ  ຖ້າຫາກວ່າເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນທີ່ນອກເຣື່ອງເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ  ເຮົາກໍສາມາດ 

ເພີ້ມຂໍ້ມູນນ້ັນເຂົ້າໃສ່ໃນ "ຄໍານໍາ"  ຊ່ຶງເປັນຂ້ໍພຣະຄໍາ  ແລະຂ້ໍພຣະຄໍາທ່ີເພີ້ມໃສ່ຄໍານໍານ້ັນອາດຈະໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງ 

ພ້ອມກັບເນື້ອເຣື່ອງກໍໄດ້.  

 

ແຕ່ຖ້າເຮັດແບບນ້ີເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຄ້ົນຫາຄວາມຈິງຈາກຂ້ໍພຣະຄໍາທ່ີເພີ້ມເຂົ້າໃສ່  ແທນທ່ີຈະຄ້ົນຫາຢູ່ພາຍ 

ໃນເຣື່ອງ  ຫລືຜູ້ເລົ່າອາດຈະຕ້ັງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີຈາກສ່ິງທີ່ຜູ້ຟັງເຄີຍໄດ້ຟັງຈາກເທື່ອກ່ອນໆ ນັ້ນກໍໄດ້. 

 

ຄາໍຕອບທີດ່ ີ ເມື່ອມີຜູ້ຕອບຄໍາຖາມໄດ້ດີ ກໍໃຫ້ໜູນໃຈລາວເຊ່ັນ, "ເຈົ້າຕອບໄດ້ດີຫລາຍ"  "ຂ້ອຍຄິດບ່ໍເຖິງເລີຍຈາກ 

ຄໍາຕອບທີ່ເຈ້ົາຕອບ"  "ເອ.ີ..ເປັນຄໍາຕອບທີ່ປະທັບໃຈຫລາຍ." 

 

ຄາໍຕອບທີບ່ໍ່ຄອ່ຍດເີທົາ່ໃດ  ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຜູ້ຟງັຕອບບ່ໍຄ່ອຍດີປານໃດທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ຢາກໃຫ້ກັບໄປເບິ່ງໃນ 

ເຣື່ອງອີກເທື່ອ  ວ່າມີຢູ່ໃນເຣື່ອງຫລືບໍ່?"   ແຕ່ກໍຕ້ອງລະວັງໃນການໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ເພືອ່ຈະບ່ໍໃຫ້ຜູ້ຟັງນ້ອຍເນື້ອ 

ຕ່ໍາໃຈ. 
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ຖ້າຫາກຄໍາຕອບຫລືຄໍາຖາມຂອງຜູ້ຟັງອອກນອກເຣື່ອງ  ທ່ານກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ,   "ເຮົາຈະໂອ້ລົມກັນໃນເຣື່ອງນີ້ 

ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາຮຽນຈົບລົງ"  ຫລືອາດຈະເວົ້າວ່າ,  "ບາງເທືອ່ເຮົາອາດຈະພົບກັບຄໍາຕອບໃນເຣື່ອງຕໍ່ໄປ"    ຄໍາຖາມ 

ບາງຢ່າງຈະບ່ໍພາໄປໃນທາງທີ່ດີ  ຈະພາຄົນໃນກຸ່ມອອກນອກທາງ  ຖ້າຫາກທ່ານຕອບຄໍາຖາມເຫລົ່ານ້ັນຈະເຮັດໃຫ ້

ເສັຽເວລາແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມບ່ໍໄດ້ຮຽນຮູ້ສິງ່ທີ່ສົມຄວນຮູ້. 

 

ຖາ້ຫາກກຸມ່ຂອ້ນຂາ້ງໃຫຍແ່ລະເວລາມໜີອ້ຍ.  ການຖາມແລະການຕອບກັບ ເປັນວິທີຫລືເປັນຫົວໃຈຂອງການເລົ່າ 

ເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຖ້າຫາກບ່ໍມີເວລາສໍາລັບຄໍາຕອບ  ຫລືຖ້າກຸ່ມຫາກໃຫຍ່ເກີນໄປຈົນບ່ໍອາດໄດ້ຄໍາຕອບນ້ັນກໍຍັງມີທາງ 

ເລືອກຢູ່ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງອາດຈະຖາມແບບໂນ້ມນ້າວໃຈ  ຄືໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄິດກ່ອນໂດຍທີ່ບ່ໍຕ້ອງເວົ້າອອກມາໃນທັນທີ ແຕ ່

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າໄດ້ໃຫ້ເວລາພຽງພແໍກ່ຜູ້ຟັງທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຄິດຢ່າງໜ້ອຍສອງຫລືສາມນາທີ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ  

ເຈົ້າສາມາດຕອບໄດ້. 

 

ຮກັສາຄວາມຖືກຕ້ອງ: ຄນຸຄ່າຂອງການທົບທວນຄືນ 

 

ຂ້ໍດີຂອງການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນຮູບແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນກໍແມ່ນ  ເຄ່ືອງມືໃນການທົບ 

ທວນຄືນ ການທົບທວນຄືນໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະເກດີຜົນແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າຫລາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອເຮົານໍາສເນີເຣື່ອງ 

ເປັນລໍາດັບຕາມເຫດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ    ແທ່ນທີ່ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະເປັນຜູ້ກ່າວຄໍານໍາ   ແຕ່ລາວອາດຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ເຄີຍຟັງ 

ເຣື່ອງມາກ່ອນໃຫ້ເລົ່າທົບທວນລ້ຶມຄືນແບບຫຍ້ໍໆ  ທັງເນື້ອເຣື່ອງແລະສ່ິງທີ່ຄ້ົນພົບໃນເຣື່ອງ.    

 

ອາດຈະມີຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາຮວ່ມຮຽນນໍາຫລືອາດຈະມີຄົນເກົ່າຂາດການຮຽນ  ດ່ັງນັ້ນການທບົທວນຄືນກ່ອນຈະຮຽນກໍ 

ໄດ້ຊ່ອຍຄົນທີ່ຂາດມາຮຽນເທືອ່ກ່ອນນ້ັນໄດ້   ການທີ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຟັງການທົບທວນເຣື່ອງຄືນ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈ່ື 

ຈໍາໄດ້ອີກ. 

 

ບ່ໍພຽງແຕ່ເທົ່ານ້ັນ    ທຸກຄົນຄວນຈະໄດ້ແບ່ງປັນຂຸມຊັບທີ່ເຂົາເຈ້ົາຄ້ົນພົບເທື່ອກ່ອນ  ຮວມທັງສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ ້

ການທົບທວນຄືນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍມູນປະກອບກັບຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ    ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້ 

ຍິນຄໍາພຍານວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເຣື່ອງນີຢ່້າງໃດໃນຊີວິດທ່ີໄດ້ຮຽນຈາກອາທິດກ່ອນ. 

 

ເຊັ່ນດຽວກັນ     ເມື່ອສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນສ່ິງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນມາໃນຫ້ອງຮຽນເທື່ອ 

ກ່ອນນ້ັນ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງກ່ອນນ້ັນແລະໄດ້ຄ້ົນພົບຂຸມຊັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ  ຖ້າຫາກ 

ຜູ້ຟັງຍັງງົງກບັເຣື່ອງທີ່ຕົນໄດ້ຮຽນມານ້ັນ ແລະບ່ໍສາມາດຈະຈ່ືເຣື່ອງໄດ້  ຜູ້ເລົ່າຈະຕ້ອງທົບທວນຄືນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງອີກ. 

 

ບ່ໍມີເຫດຜົນໃດທີ່ຈະເລົ່າເຣື່ອງໃໝ່ຕ່ໍໄປເລື້ອຍໆ  ຈົນກວ່າທຸກຄົນຈະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງກ່ອນໆ ເປັນຢ່າງດີ. 
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ບົດທ ີ7 

ການນໍາໃຊຢ້່າງຖກືຕ້ອງ 

ການຮູຈ້ກັຊາ້ງ 

 

ເມື່ອຄົນເລົ່າເຣື່ອງເພີ້ມພູນຄວາມສາມາດໃນການຊອກສແວງຫາ   ລາວກໍຈະເລີ້ມເຫັນລາຍລະອຽດໃນພຣະຄັມພີທີ ່

ເທື່ອທໍາອິດລາວບ່ໍເຫັນ  ເຖິງແມ່ນລາຍລະອຽດເບິ່ງເໝືອນວາ່ເລັກນ້ອຍແຕ່ເມື່ອລາວພົບແລ້ວລາວຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ 

ຕ່ືນເຕັ້ນຫລາຍ    ຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອພົບເຫັນສ່ິງເລັກນ້ອຍທີໜ້່າສົນໃຈຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ອງລະວັງເພື່ອໃຫ້ຍັງຄົງເບິ່ງ 

ເຫັນພາບລວມຂອງເຣື່ອງນັ້ນຢູ່  ລາວຈະຕ້ອງຈ່ືໄວ້ສເມວີ່າພຣະຄັມພີນ້ັນຍ່ິງໃຫຍ່ກວ່າໜັງສືບັນທຶກປະວັດສາດ. 

 

ນັກເທດຫລາຍຄົນໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງດາວິດກັບໂກລີອາດ     ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເທສນາແລະສົນທະນາເຣື່ອງດາວິດວ່າເປັນຄົນ 

ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະກ້າຫານຫລາຍ   ໝັ້ນໃຈທີຈ່ະປະເຊີນກັບຊາຍຮ່າງຍັກແລະເອົາຊະນະໄດ້   ແລະ 

ກໍນໍາເອົາເຣ່ືອງນັ້ນໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດວ່າ,    "ເຮົາຄວນເປັນເໝືອນດາວິດແລະມີຄວາມກ້າຫານຖ້າມກາງສະຖານະ 

ການອັນຄັບຂັນນ້ັນ"   

 

ເຫັນວ່າເປັນເຣື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ  ແຕວ່່າ...ເຣື່ອງລາວມີພຽງເທົ່ານ້ີບໍ? 

 

ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງຈະມີຂ້ໍມູນດ່ັງນັນ້  ແຕ່ຈະເຫັນວ່າຄໍາສອນຝ່າຍວິນຍານໄດ້ຖືກເບິ່ງຂ້າມໄປ  ເພາະໃນເຣື່ອງດາວິດນ້ີ 

ເຮົາຮູວ້່າພຣະເຈົ້າຂອງລາວນັນ້ຍ່ິງໃຫຍ່ສາມາດຈັດການກັບຊາຍຮ່າງຍັກໄດ້ ແລະຕ່ໍຕ້ານກອງທັບທີ່ເຊ່ືອຖືພຣະທຽມ 

ຫລາຍກວ່ານ້ັນ   ກອງທັບອິສຣາເອນແລະກະສັດຊາອູນຄວນຈະໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະເອົາຊະນະຊາຍຮ່າງຍັກ 

ແລະພຣະທຽມທີພ່ວກສັດຕຣູເຊ່ືອຖື    ແຕ່ອິສຣາເອນບ່ໍໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເມື່ອປະເຊີນກັບເສິກສົງຄາມຢ່າງ 

ແທ້ຈິງ.  ປະເທດທີ່ນະມັສການພຣະທຽມນ້ັນຈະຜ່າຍແພ້  ເມ່ືອປະທະກັບຄົນນ່ຶງທີ່ເບ່ິງຄືວ່າບ່ໍສໍາຄັນແຕ່ລາວເດີນໄປ 

ດ້ວຍຄວາມເຊ່ືອ.   

 

ທຸກເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພເີຮົາຈະພົບຄວາມຈິງເລັກນ້ອຍແຕ່ມີຄຸນຄ່າ  ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງຢ່າງໝົດໃຈ  ເພື່ອທ່ານ 

ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຊ່ຶງມີຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ.    ຫລັກການຄ້ົນພົບຊ້າງຈະຊ່ອຍເຮົາໃນຖານະເປັນຜູ້ເລົ່າ 

ເຣື່ອງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຣື່ອງລາວໃນຂະນະທີພ່ຍາຍາມຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ.   

 

ທໍາອິດ, ຈະເຫັນວ່າການເຫນັຊາ້ງທີແ່ທຈ້ງິນັນ້ໄດຜ້ິດພາດໄປ; 

 

ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເລົ່າເຣື່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນນ້ີມາກ່ອນທີ່ເລ່ົາວ່າ   ມີຄົນເອົາຊາຍຕາບອດຫ້າຄົນເຂົ້າໄປໃກ້ໆ  

ຊ້າງ ແຕ່ໃຫ້ສ່ີຄົນເປັນຜູ້ເບິງ່ຊ້າງກ່ອນ ເວົ້າວ່າ, "ພວກເຈ້ົາກໍາລັງຢືນຢູ່ຂ້າງຊ້າງເດີ ຊ່ອຍອະທິບາຍຮູບຮ່າງລັກສະນະ 

ຂອງຊ້າງໃຫ້ຟັງແດ"່ ແລ້ວຊາຍທັງສ່ີຄົນກໍພາກັນແຕະຕ້ອງລູບຄາເບິ່ງຊ້າງ 

ແລະໄດ້ອະທິບາຍຕາມທີ່ໃຜລາວໄດ້ລູບຄໍາ  ແລະແຕະຕ້ອງ...  

 ຄົນທໍາອິດຄໍາຖືກຫາງຊ້າງ  ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງຄືກັນກັບຟອຍປັດເຮືອນ" 
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 ຄົນທີສອງຄໍາໄປຖືກຫູຊ້າງ ແລວ້ເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງຄືກັນກັບກະດົ້ງຟັດເຂົ້າ" 

 ຄົນທີສາມຄໍາໄປຖືກງວງຊ້າງ ກໍເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງຄືກັນກັບງູໃຫຍ່" 

 ຄົນທີສ່ີຄໍາໄປຖືກຂາຊ້າງ ຈ່ຶງເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງເປັນຄືກັບບ້ັງສູບລົມຂອງຊ່າງຕີເຫລັກ" 

 ຄົນທີຫ້າ ໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍພວກສ່ີຄົນນ້ັນວ່າ,   "ຮາ ຮາ...ເຮາົບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປລູບຄໍາເບ່ິງໂຕຊ້າງດອກ  ເຮົາຊິ 

ເວົ້າໃຫ້ຟັງກໍໄດ້  ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍິນສຽງແກຈາກຊ້າງນ້ີຕ້ັງຫລາຍເທື່ອ ທຸກຄົນຈ່ົງຮູເ້ຖີດວ່າຊ້າງຄືເຄື່ອງດົນຕຣີໃຫຍ່ 

ຊະນິດນ່ຶງ." 

 

ເຖິງແມ່ນຊາຍຕາບອດທັງຫ້າຈະສາມາດອະທິບາຍແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຊ້າງໄດ້  ແຕ່ບ່ໍມໃີຜຈັກຄົນທີ່ຮູ້ແລະເຂ້ົາໃຈ 

ວ່າໂຕຊ້າງທ່ີແທ້ຈິງນັ້ນເປັນໂຕຈ່ັງໃດ   ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜິດພາດໃນການເຫັນລັກສະນະລວມຂອງຊ້າງທັງໂຕ   

 

ເຊັນ່ດຽວກັນ  ເມ່ືອເຮົາຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຢູ່ໃນເຣື່ອງລາວຂອງພຣະຄັມພີ  ເຮົານຶກເຖິງຫລັກການທີ່ຕ້ອງຈ່ືຈໍາໄວ້ວ່າ ເຣື່ອງ 

ທຸກເຣື່ອງມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເຮົາເອີ້ນຄວາມຄົບຖ້ວນນ້ີວ່າ, "ຊ້າງຕົວຈິງ"  ໃນເຣື່ອງທີຍ່າວກໍຈະເປັນເໝືອນກັບ 

ຊ້າງນ້ີ ໃນເຣື່ອງຈະມີສ່ວນປະກອບຫລາຍຕອນ ຊຶ່ງຄ້າຍກັບລະຄອນຫລືໜັງທີ່ມີຫລາຍສາກ ຫລາຍຕອນ  ດ່ັງນັ້ນໃນ 

ແຕ່ລະສາກແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງຈະຂ້ຶນຢູ່ກັບ "ຊ້າງຕົວຈິງ" ທີ່ຮັກສາແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງມັນໄວ.້ 

 

ບາງເທື່ອ  ເມື່ອເຮົາອ່ານເຣື່ອງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເຮົາອາດຈະມີຄວາມຄິດແບບເກົ່າໆ ຢູ່ວ່າເຣ່ືອງລາວນ້ັນເປັນມາຢ່າງໃດເຮົາ 

ຈ່ຶງພາດພັ້ງທີ່ຈະຟັງເຣື່ອງນັນ້ໃຫ້ຖ່ອງແທ ້ ເໝືອນກັບພວກຕາບອດນ້ັນບ່ໍໄດ້ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ໜ້ອຍນ່ຶງເພື່ອຈະລູບຄໍາ 

ເບິ່ງຊ້າງໃຫ້ທົ່ວວ່າໂຕຊ້າງນ້ັນເປັນແນວໃດ  ຄົນຕາບອດຄົນນຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າຊ້າງເປັນເຄື່ອງດນົຕຣີຊະນິດນ່ຶງເໝືອນກັບ 

ເຮົາເອງທີ່ອາດຈະຄິດວ່າຕົວເຮົາເອງຮູ້ເຣື່ອງຕອນນ້ັນດີແລ້ວ   ຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດບ່ໍສາມາດພົບກັບຄວາມຈິງທີ່ເປັນ 

ຫລັກຂອງເຣື່ອງນັ້ນໄດ້. 

 

ເຮົາຈ່ຶງໄດ້ເຮັດຜິດໄປເໝືອນກັບບັນດາຄົນຕາບອດໂດຍການຍຶດເອົາພຽງບາງພາກສ່ວນຂອງເຣື່ອງແລະກໍຢຸດຢູ່ທີ່ນ້ັນ 

ການທີ່ເຮົາບ່ໍໄດ້ຢືນຢູ່ໄກໆ ແລວ້ເພັງ່ເບິ່ງພາບລວມຂອງເຣື່ອງ  ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມັນເຊື່ອມໂຍງຕິດຕ່ໍກັນຢ່າງໃດ ກໍຈະ 

ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິງ່ບໍ່ເຫັນພາບລວມຂອງເຣື່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ. 

 

ແທ້ຈິງແລ້ວ  ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຟັງດ້ວຍການພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງດ້ວຍການອະທິຖານ    ເພືອ່ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົາໄດ້ຈັບ 

ເອົາເຣື່ອງລາວນັ້ນທັງເຣື່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ  ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ເຮາົຄ້ົນພົບນ້ັນມີຄຸນຄ່າໃນຕົວຂອງມັນເອງກໍຈິງ ແຕ່ສ່ວນ 

ທີ່ເລັກນ້ອຍນ້ັນອາດຈະອະທິບາຍທັງເຣື່ອງໄດ້ບ່ໍໝົດ 

 

ຕວົຢາ່ງຂອງການຄົນ້ພບົຊາ້ງຈາກພຣະຄມັພ ີ  

ອ່ານມາຣະໂກ 1:40-45  ແລ້ວໃຊ້ເວລາຊອກຫາຊ້າງດ່ັງຕໍ່ໄປນ້ີ; 

 

     ຊາຍ ຂ້ີທູດຄົນ ນ່ຶງ ມາ ຫາ ພຣະ ເຢຊູ   ລາວ ໄດ້ຄຸ ເຂົ່າ ລົງຕ່ໍໜ້າ ພຣະອົງ ແລ້ວອ້ອນວອນ ວ່າ,  "ຖ້າທ່ານ ພ ໍໃຈ,  ທ່ານ ກໍ 

       ເຮັດໃຫ ້ຂ້ານ້ອຍ ດີ ສະອາດ ໄດ້.  ພຣະ ເຢຊູ  ມ ີ ໃຈສົງສານຊາຍ ຄົນ ນ້ັນ   ຈ່ຶງ ເດ ່ມືອອກວາງເທິງຄົນນ້ັນ     ແລ້ວ  ເວົ້າ ວ່າ,  

     " ເຮົາ ພ ໍໃຈ ແລ້ວ,   ຈ່ົງ ດີ ສະອາດສາ."   ໃນ ທັນ ໃດ ນ້ັນພຍາດ ຂ້ີທ ູດກໍ ຫາຍ ແລະຊາຍ ຄົນ ນ້ັນກໍ ດີສະອາດ.   
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     ກ່ອນ ຈະ ໃຫ ້ຊາຍ ຄົນ ນ້ັນ ໄປ ພຣະ ເຢຊູສ່ັງ ຄົນ ນ້ັນຢ່າງ ເຂັ້ມງວດ ....ວ່າ, " ເຈ້ົາຈ່ົງ ລະວັງ,   ຢ່າ ບອກເຣື່ອງນ້ີໃຫ້ຜູ້ໃດ  

     ຟັງ ເປັນ ເດັດຂາດ    ແຕ່ ຈ່ົງ ໄປສເນ ີຕົວ ຕ່ໍ ປະ ໂຣຫິດ   ແລະຖວາຍ  ເຄື່ອງ ບູຊາ ຕາມ ທີ ່ໂມ ເຊ ໄດ້ ສັ່ງໄວ້  ເພື່ອ ເປັນຫລັກ 

       ຖາ ນ ແກ່ ຄົນ ທັງຫລາຍ."   ແຕ່ຄົນ ນ້ັນ  ເມື່ອ ອອກ ໄປ ແລ້ວ ກໍ ຕ້ັງຕ້ົນປ່າວ ຮ້ອງ ຢ່າງ ຫລວງຫລາຍ ໃຫ ້ເຣື່ອງນ້ັນຊ່າ ລື ໄປ 

     ຈົນ ພຣະ ເຢຊູ  ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ເມືອງ ໂດຍ ເປີດ ເຜີຍ ຕ່ໍ ໄປ ບ່ໍ ໄດ້   ແຕ່ ໄດ້  ຢູ່ ນອກ   ເມືອງຕາມ ບ່ອນ ງຽບສງັດ    ແລະ ມ ີຄົນ ຈາກ 

      ທຸກ ທີ ່ທຸກ ບ່ອນ ມາ ຫາ ພຣະອົງ. 

 

ມີຂຸມຊັບຫລາຍຢ່າງທ່ີຊຸກເຊື່ອງຢູ່ໃນເຣື່ອງນີ້  ພວກເຮົາໄດ້ເຫນັແດ່ບໍ່?   ຄຣູສອນຫລາຍຄົນໄດ້ເບິ່ງພາດໄປ   ເພາະ 

ເຂົາໄດ້ເຫັນພຽງແຕ່ດ່ັງລຸ່ມນ້ີ; 

1. ຄົນໃນເຣື່ອງ(ຊາຍຂ້ີທູດ)ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດໄດ້ 

2. ພຣະເຢຊູເຕັມພຣະທັຍທີ່ຈະປ່ິນປົວໂຜດໃຫ້ດີ 

3. ພຣະເຢຊູມີຣິດເດດສາມາດປ່ິນປົວຂີ້ທູດໃຫ້ດີໄດ້ 

4. ພຣະເຢຊູຊົງມີພຣະທັຍທີ່ສົງສານແລະມີຄວາມອ່ອນໂຍນ 

5. ພຣະເຢຊູຊົງສໍາແດງຄວາມຮກັດ້ວຍການວາງມືເທງິຕົວຄົນຂ້ີທູດ 

6. ພຣະເຢຊູເຫັນວ່າພຣະອົງມີສະພາບເໝືອນຄົນຂ້ີທູດ...ຄືບ່ໍມໃີຜຢາກແຕະຕ້ອງ 

 

ຕ່ໍຈາກນ້ັນພວກຄຣູສອນຍັງໄດ້ຄ້ົນພົບຂ້ໍສັງເກດທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກ 

1. ພຣະເຢຊູຫ້າມຄົນຂ້ີທູດບ່ໍໃຫ້ບອກຜູ້ໃດເຣື່ອງພຣະອົງໂຜດໃຫ້ລາວດີພຍາດ    ແຕ່ໃຫ້ໄປສເນີຕົວຕໍ່ພວກປະໂຣ 

     ຫິດ   ແ��ຜູ�ເ��າເ��ອງມ�ກຈະກະທໍານ�ນແ��ນ ລາວເ��າວ�າຊາຍທ�ດີຂ�ທູດມີຄວາມຕ�ນເ��ນ�າຍອ�ດບ�ໄ��ຈ�ງປ�າວ 

     ຮ້ອງ ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວາ່ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ອຍລາວຢ່າງໃດ   ຕໍ່ຈາກນ້ັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍຖືໂອກາດເທດເຣື່ອງຄວາມ 

     ຍິນດີແລະຄວາມມີໃຈກະຕັນຍູ 

2. ເຖິງແມ່ນຊາຍທີ່ດີຂ້ີທູດຈະບ່ໍບອກຄົນອ່ືນເຖິງເຣື່ອງທີ່ເກີດຂ້ຶນກໍຕາມ  ແຕ່ລາວກໍດີໃຈຫລາຍຈ່ຶງອົດບ່ໍໄດ້ທີ່ຈະເລົ່າ 

    ເຣື່ອງທີ່ຕົນດີພຍາດໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງ, ແລ້ວຜູເ້ລົ່າເຣື່ອງກໍເທດຕ່ໍໄປເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນພຍານ 

3. ເພາະຊາຍທີ່ດີພຍາດຂ້ີທູດໄດ້ປ່າວຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້  ຈົນເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເມືອງບ່ໍໄດ້  ພຣະອົງ 

    ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ນອກເມືອງ  ແລະມີຄົນຈາກທຸກບ່ອນທຸກທີ່ມາຫາພຣະອົງ   ເພາະຄົນທີ່ດີພຍາດຂ້ີທູດໄດ້ປ່າວຮ້ອງໃຫ ້

    ຄ�ນທ�ງ�າຍຮູ�  ເ�ັດໃ��ຄ�ນຈໍານວນ�ວງ�າຍມາຫາພຣະເ�ຊ�ເ��ອຈະໃ��ພຣະອ�ງໂ�ດໃ��ດີພຍາດ   ຕ�ຈາກ 

    ນ້ັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກເໍທສນາໂດຍເນັ້ນວ່າ  ພຣະປະສົງອັນສຸດຍອດຂອງພຣະເຈົ້ານ້ັນໄດ້ສໍາເຣັດຜ່ານຊາຍທີ່ດີພຍາດ 

    ຂ້ີທູດຄົນນ້ີ. 

 

ຕອນນ້ີໃຫ້ເຮົາຫັນກັບມາເບິ່ງເຣື່ອງລາວແລະພິຈາຣະນາເບ່ິງວ່າ   ຂຸມຊັບຫລາຍໆ ຢ່າງຈະເອົາມາລວມກັນເຂົ້າເປັນ 

ອັນດຽວກັນໄດ້ຢ່າງໃດ. 

 

ຂ້ໍສັງເກດຂຸມຊັບ 9 ຢ່າງຂ້າງເທິງນ້ີເປັນຄວາມຈິງຕົງຕາມເຣືອ່ງຫລືບ່ໍ?   ຫລືວ່າໄດ້ພາດຈາກຂຸມຊັບອັນສໍາຄັນໄປ?  

ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທີ່ພວກຄຣູສອນຄ້ົນພົບຊ້າງແຕ່ພຽງເຄິ່ງຕົວ?   
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ເຫັນວ່າສໍາຄັນຫລາຍ ທີເ່ຮົາຈະຕ້ອງສົນທະນາກັນຫລາຍໆ ຂຸມຊັບທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂຜດໃຫ້ດີພຍາດ, 

ຄວາມເຊ່ືອຂອງຊາຍຂ້ີທູດ, ແຕ່ຖ້າເຮົາພາດບາງຕອນໄປ ຫລືສອນສ່ິງທີ່ບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ເຮົາກໍພາດໄປຈາກຄວາມ 

ຄົບຖ້ວນຂອງເຣື່ອງນັ້ນ.   

 

ເມື່ອເຮົາຟັງການເລົ່າເຣື່ອງ  ແລະໄດ້ຍິນປໂຍກທີ່ເປັນກຸນແຈໄຂເຣື່ອງຈາກເຣື່ອງນັ້ນ ແລ້ວນໍາມາສົນທະນາກັນວ່າມ ີ

ຫຍັງແດ່ເກີດຂ້ຶນ  ເຮົາທຸກຄົນມັກຄວາມກ້າຫານໃນການເປນັພຍານເພື່ອພຣະຄຣິດ   ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງເຫັນວ່າການກະ 

ທໍາຂອງຊາຍທີ່ດີພຍາດເປັນສ່ິງທີ່ດີ     ຢ່າງໜ້ອຍລາວກໍໄດ້ບອກຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ 

ຫຍັງໃຫ້ແກ່ລາວ  ບ່ໍພຽງເທົ່ານ້ັນເຮົາມັກເວົ້າເຖິງຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າເຮົາຈ່ຶງເອົາສ່ິງນ້ັນມາເປັນຈຸດສໍາຄັນ 

 

ແຕ່ໃນຕອນນ້ີໃຫ້ເຮົາເດີນຜ່ານເຣື່ອງນີ້ໄປຊ້າໆ ເບິງ່ວ່າເຮົາຈະພົບກັບສ່ິງໃດແດ.່  ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກຊາຍທີ່ດີພຍາດ 

ວ່າຕ້ອງເຮັດແລະຕ້ອງບໍເ່ຮັດສ່ິງໃດແດ?່    ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄໍາເວົ້າແບບເຜີນໆ  ເ ລືອກເຮັດຕາມໃຈໄດ້ບ່ໍ? 

ບ່ໍໄດ້ແນ່ນອນ,  ພຣະເຢຊູສ່ັງຊາຍຄົນນ້ັນຢ່າງເຂ້ັມງວດວ່າບ່ໍໃຫ້ບອກຜູ້ໃດເປັນເດັດຂາດ ແຕ່ລາວຕ້ອງໄປພົບປະໂຣ 

ຫິດເພື່ອໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າລາວໄດ້ດີພຍາດຂ້ີທູດແລ້ວ    ແລະໃຫ້ໄປຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຊ່ຶງເປັນສ່ວນປະກອບ 

ຂອງການປະກາດຮັບຮອງຂອງປະໂຣຫິດ. 

 

ຕອນນ້ີເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມທີເ່ຣື່ອງໄດ້ບອກໄວ້ຫລືບ່ໍ  ໃນເມື່ອເຮາົໄປສອນເຣື່ອງຄວາມຍິນດີທີ່ຊາຍຄົນນ້ັນອົດໄວ້ບໍ່ໄດ້  

ການເປັນພຍານທີ່ດີຂອງລາວ  ແລະຄວາມຍ່ິງໃຫຍ່ສູງສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ?    ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຂ້ໍມູນໃຫ້ເຮົາຢ່າງ 

ພຽງພເໍພື່ອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຮູວ້່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງນີ.້   ຖ້າເຮົາຟງັເຣື່ອງບໍ່ດີພ ໍເຮົາຈະເຫັນຊ້າງຜິດພາດໄປທັງ 

ຕົວ.   ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງທີ່ດີຈະຕ້ອງເບິ່ງສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນກ່ອນຫລືຫລັງເຣື່ອງທີ່ເລ່ົານ້ັນກ່ອນ  ພຣະຄໍາທ່ີກ່າວເຖິງສ່ິງທີເ່ກີດຂ້ຶນ 

ກ່ອນເຣື່ອງນີ້ໄດ້ບອກໃຫ້ເຮົາຮູເ້ຖິງຄວາມຕ້ັງພຣະທັຍຂອງພຣະເຢຊູ ດັ່ງທີເ່ຫັນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນ້ີ 

 

          ພ ຣະ ອົງ ຊົງ ຕອບວ່າ,  "ໃຫ ້ເຮົາ ທັງ ຫລາຍ ໄປ ໃນ ເຂດ ບ້ານ ເມືອງ ໃກ້ ຄຽງ ເພື່ອ ເຮົາ ຈະ ປະ ກາດ ທີ ່ນ້ັນ ດ້ວຍ ເພາະ 

          ເຫດ ການ ນ້ີແຫລະ, ເຮາົ ຈ່ຶງ ໄດ້ ອອກ ມາ" ພ ຣະ ອົງ ໄດ້ ສະ ເດັດ ໄປ ປະ ກາດ ໃນ ໂຮງ ທັມ ຂອງເຂ ົາຕ ລອດ ທົ່ວແຂວງ 

           ຄາ ລີເລ ແລະ ໄດ້ ຂັບ ໄລ່ ຜີ ຫລາຍ ໂຕ ອອກ ເສັຽ. (ມາຣະໂກ 1:38-39) 

 

ສັງເກດເຫັນບ່ໍວ່າໃນຂ້ໍ 38  ພຣະຄັມພີບອກວ່າ  ພຣະເຢຊູຢາກເຂົ້າໄປໃນເມືອງທ່ີຢູ່ໃກ້ຄຽງ? 

 

ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ຊາຍຂ້ີທູດໄປພົບປະໂຣຫິດເພື່ອເຮັດຫຍັງ?  ໃນເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງລາວຢ່າງເຂ້ັມງວດວ່າໃຫ້ 

ໄປຫາປະໂຣຫິດ, "   ແຕ່ ຈ່ົງ ໄປສເນ ີຕົວ ຕ່ໍ ປະ ໂຣຫິດ  ແລະຖວາຍ  ເຄື່ອງ ບູຊາ ຕາມ ທີ ່ໂມ ເຊ ໄດ້ ສັ່ງໄວ້    ເພື່ອ ເປັນ ຫລັກ  

ຖາ ນ ແກ່ ຄົນ ທັງຫລາຍ."    ເຮາົເຫັນວ່າພຣະເຢຊູໃຫ້ລາວເຊ່ືອຟັງບັນຍັດຂອງໂມເຊແຕ່ລາວບ່ໍສົນໃຈ     ອີກສ່ິງນຶ່ງທີ ່

ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ລາວເຮັດນ້ັນແມ່ນ ໃຫ້ລາວໄປສເນີຕົວຕໍປ່ະໂຣຫິດເພື່ອເປັນຫລັກຖານຮັບຮອງວ່າລາວໄດ້ດີຈາກ 

ພຍາດຂ້ີທູດແລ້ວ ແຕ່ລາວຊ້ໍາພັດບ່ໍເຮັດຕາມ   ຖ້າຈະເວົ້າຕາມບັນຍັດຂອງໂມເຊແລ້ວລາວຍັງບ່ໍໄດ້ຖືກຮັບຮອງວ່າ 

ລາວໄດ້ດີສະອາດເທື່ອ.   

 

ຊາຍຂ້ີທູດບ່ໍເຊື່ອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຢຊູທີວ່່າ  ລາວຈະຕ້ອງໄປສເນີຕົວຕໍ່ປະໂຣຫິດເພື່ອໃຫ້ປະໂຣຫິດຮັບຮອງແລະ 
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ປະກາດວ່າລາວໄດ້ຫາຍດີແລວ້  ເມື່ອເບິ່ງຕາມເຣື່ອງນີເ້ຮົາສາມາດບອກໄດ້ບ່ໍວ່າ ພຣະເຢຊູຢາກບອກການດີພຍາດ 

ໃຫ້ປະໂຣຫິດຮູ ້ໃຫ້ປະໂຣຫິດຍອມຮັບແລະປະກາດການດີພຍາດນ້ັນ. ດ່ັງນັ້ນແມ່ນໃຜກັນແທ້ທີ່ຊາຍດີພຍາດໄດ້ໃຫ້ 

ຄວາມໂຄຣົບນັບຖື?   ພຣະເຢຊູ?  ປະໂຣຫິດ?  ກົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະຄັມພີເດມີ?   ເຮາົຈະເຫັນວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້ 

ໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຜູ້ໃດເລີຍ ນອກຈາກຕົວຂອງລາວເອງ. 

 

ຫລັງຈາກໄດ້ດີພຍາດແລ້ວ   ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕ້ັງໃຈຂອງຊາຍທີ່ດີພຍາດ  ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເມືອງຢ່າງ 

ເປີດເຜີຍບ່ໍໄດ້ອີກ. ການຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດແລະຄວາມເຊື່ອຂອງຊາຍທີ່ດີພຍາດ  ລວມໄປເຖິງສ່ິງຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂ້ຶນ 

ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບພຣະເຢຊູລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຈິງອັນຍ່ິງໃຫຍ່  ແຕ່ເຮົາໄດ້ພາດໄປຈາກຄວາມບ່ໍເຊື່ອຟັງຂອງຊາຍທີ່ດີ 

ຈາກພຍາດຂ້ີທູດ ການທີ່ເຮົາບ່ໍເຫັນລາວໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບນັບຖືພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ລາວດີພຍາດຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນເຮົາ 

ກໍພາດການເຫັນຊ້າງໄປເຄິ່ງໂຕແລ້ວ.   ເຮົາອາດຈະສົນໃຈເຣື່ອງການໂຜດໃຫ້ດີພຍາດ  ແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນ 

ເຣື່ອງຄວາມບ່ໍເຊື່ອຟງັດ້ວຍ  ເຮົາຕ້ອງຖືວ່າການທີ່ຊາຍຄົນນ້ັນບ່ໍເຊື່ອຟັງເປັນເຣື່ອງສໍາຄັນ. 

 

ສ່ວນຕອນທ້າຍຂອງເຣື່ອງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຍິນດີຫລືການເປັນພຍານແຕ່ຢ່າງໃດ     ແຕ່ເປັນເຣື່ອງຂອງການ 

ເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ  ເປັນເຣື່ອງຂອງຜູ້ທ່ີທູນຂໍແລ້ວກໍໄດ້ຮັບຂອງປະທານເຮັດໃຫ້ຊີວິດໄດ້ຮບັການປ່ຽນແປງ  ແຕ່ຊາຍ 

ຄົນນ້ັນກັບບ່ໍເຊື່ອຟັງຄໍາສ່ັງຂອງພຣະອົງ. 

 

ດ່ັງນັ້ນເຮົາຈ່ຶງຄວນອ່ານເຣື່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງ (ແລະບ່ໍຄວນເອົາຄວາມເຫັນຂອງຕົນເອງໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງ) ແລ້ວ 

ເຮົາຈະພົບຄວາມຈິງຢ່າງຄົບຖ້ວນຫລືເຫັນຊ້າງໝົດທັງຕວົໄດ.້   ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດຢ່າງອັສຈັນແລະດ້ວຍ 

ຄວາມເມດຕາສົງສານ   ພຣະອົງຊົງນໍາຊີວິດໃໝ່ມາໃຫ້ຊາຍຂ້ີທູດຜູ້ຊ່ຶງບໍ່ມີຜູ້ໃດກ້າຈັບບາຍ  ແຕ່ຊາຍຄົນນ້ັນກັບເອົາ 

ໃຈຕົນເອງບ່ໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງຜູຊົ້ງປິ່ນປົວລາວ  ໃນຕອນນ້ີແມນ່ພາກສ່ວນນ່ຶງຂອງຊ້າງທ່ີຖືກເບ່ິງຂ້າມໄປ. 

 

ຊາຍຄົນນ້ີສົນໃຈໃນການຢາກດີພຍາດຫລາຍກວ່າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດລາວ  ຢູ່ໃນຫລາຍໆ ເຣື່ອງໃນ 

ພຣະຄັມພີເຮົາຈະເຫັນຄົນເຮັດຜິດທີ່ຄ້າຍໆ ຄືກັນນ້ີ  ເຂາົເຈ້ົາເຮັດຜິດກົດທາງສາສນາ  ແລະເຮັດງານເພື່ອພຣະເຈົ້າ 

ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລ້ົນ ແຕ່ກັບບ່ໍເຊື່ອຟັງຫລືໂຄຣົບນັບຖືສ່ິງທີພ່ຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮດັ.    ຄັນຊ້ັນ ການທີເ່ປັນ 

ພຍານນ້ັນຜິດບໍ່?  ບ່ໍຜິດດອກ...ເພາະເຮົາຖືກສອນໃຫ້ເປັນພຍານຢູ່ແລ້ວ  ຫລືວ່າເປັນການເຮັດຜິດຕ່ໍແຜນການຂອງ 

ພຣະເຢຊູໃນເວລານ້ັນແລະໃນສະຖານທີ່ນ້ັນ? ແມ່ນແທ້ ແນນ່ອນ ! 

 

ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຢູ່ໃນເຣື່ອງນຶ່ງນ້ັນແມ່ນ   ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຄົນທີ່ເຮັດຜິດຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງ  ແຕ່ເບ່ິງຄືວ່າ 

ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງຢູ່ໃນພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ  ເຮົາເຫັນຄົນຜູ້ນ່ຶງປະກອບພິທີທາງສາສນາ  ແຕ່ສະຖານະການໃນເວລານ້ັນ 

ລາວກະທໍາດ້ວຍການບ່ໍເຊື່ອຟງັພຣະເຈົ້າ  ພຣະເຈົ້າຊົງຖືວ່າການບ່ໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງນັ້ນເປັນການເຮັດບາບທີ່ຮ້າຍແຮງ 

ທີ່ສຸດ. 

 

          ຊາ ມ ູເອນ ໄດ້ ເວົ້າ ວ່າ, "ພ ຣະ ຜູ້ ເປັນ ເຈ້ົ າ ຊົງ ຕ້ອງ ການ ຢາກ ໃຫ ້ມະ ນຸດ ເຊ່ືອຟັງ ຫລ ືຖວາຍ ບູ ຊາ ແດ່ ພ ຣະ ອົງ ສ່ິງ ທີ ່

          ຖືກ ຄືການ ເຊ່ືອ ຟັງ ພ ຣະ ອົງ ດີກວ່າເອົາ ແກະ ຕົວ ງາມ ທີ ່ສຸດ ມາ ຖວາຍ ເປັນ ເຄື່ອງ ບູ ຊາ ແດ່ ພ ຣະ ອົງ.   ກ ານ ກະ ບົດ 

          ຕ່ໍ ສູ້ ພ ຣະ ອົງ ເປັນ ການ ຊ່ົວ ຮ້າຍ ເທົ່າ ກັບ ການ ໃຊ້ ເວດ ມົນ ຄາ ຖາ ແລະ ຄວາມ ຈອງ ຫອງກໍແມ່ນ ບາບ ເທົ່າ ກັບ ການ 
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          ຂາບ ໄຫວ ້ຮູບໂຄ ຣົບ  ຍ້ອນ ວ່າ ພ ຣະ ອົງ ໄດ້ ປະ ຖ້ິມ ຄໍາ ສ່ັງ ຂອງ ພ ຣະ ເຈ້ົ າ  ພ ຣະ ເຈ້ົາ ຈ່ຶງ ຊົງ ປົດ ພ ຣະ ອົງ ອອກ ຈາກ  

         ຕໍາ ແ��ງ ເ��າ ຊີ ວິດ" (1 ຊາມູເອນ 15:22-23) 

 

ການບ່ໍເອົາໂທດຫລືບ່ໍຕັດສິນຄວາມບ່ໍເຊື່ອຟັງຂອງຊາຍຂ້ີທູດ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນ 

ນ້ັນ  ເທົ່າກັບວ່າເຮົາຍອມໃຫມ້ະນຸດເຮັດບາບຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ     ບາງເທື່ອບາບແບບນ້ີກໍສລັບຊັບຊ້ອນ 

ເພາະເຮົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າອອກດ້ວຍສຽງດັງໆ ວ່າ, "ເຮີຍ...ຂ້ອຍຊິເລືອກທາງຂອງຂ້ອຍເອງແທນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ"   ແຕ ່

ຍາມໃດທີ່ເຮົາບ່ໍສົນໃຈຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈົ້າແລະເລືອກເຮັດສ່ິງທີ່ຕົວເອງມກັແລະຕ້ອງການນ້ັນກໍເປັນບາບ  ການບ່ໍມ ີ

ຄວາມເຊ່ືອຟັງກໍຄືການບ່ໍຍອມເຊື່ອຟັງນ້ັນເອງ. 

 

ເຮົາຢ່າເບິ່ງຂ້າມພາກສ່ວນທີສອງຂອງເຮົາ   ຄືການກະທໍາແລະຜົນທີ່ຕາມມາຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງ    ຖ້າເຮົາຫາກແກ້ 

ຕົວແທນຊາຍຂ້ີທູດຄົນນ້ີ  ກໍເທົາ່ກັບວ່າເຮົາສນັບສນູນໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມນ້ໍາພຣະ 

ທັຍພຣະເຈົ້າ  ຈະເປັນໜ້າເສັຽໃຈເທົ່າໃດໜໍຖ້າໄດ້ຍິນຄຣິສຕຽນເວົ້າວ່າ,   "ໂອ  ຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເວົ້າຢ່າງໃດ 

ໃນເຣື່ອງນີ້  ແຕ່ຂ້ອຍກໍມີເຫດຜົນອ່ືນຂອງຂ້ອຍທີ່ຕ້ອງເຮັດ"   ເຮົາບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າວ່າ,  "ຂ້ອຍຈະບ່ໍເຊື່ອຟັງຄໍາ 

ຂອງພຣະເຈົ້າ  ເພາະຂ້ອຍຕັດສິນໃຈໄດ້ດີກວ່າພຣະອົງ." 

 

ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພຣະຄັມພີຕອນນ້ີມາສົນທະນາເພາະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າ   ຜູ້ເລົາ່ເຣ່ືອງຫລາຍທ່ານບ່ໍຟັງ 

ເຣື່ອງໃຫ້ດີ  ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາພາດໄປຈາກຄວາມໝາຍທັງໝົດຂອງເຣືອ່ງໄດ້ຢ່າງໃດ  ຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ 

ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວສານທັງໝົດຈາກພຣະເຈົ້າຕາມທີພ່ຣະອົງມີພຣະປະສົງ.  ເຮົາເອງຕ້ອງມຄີວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະ 

ນະທີ່ເຮົາຕຽມເຣື່ອງ   ຕົວຢ່າງເຣື່ອງຊ້າງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຟງັຢ່າງຕ້ັງໃຈໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວໄວ້ທັງໝົດຢ່າງລະອຽດ 

ດ່ັງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ້່າ, "ໃຜມີຫ ູຈົ່ງຟັງເອົາ"   

 

ຫລັກການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນ  ສໍາຄັນຢູ່ທີ່ການຟັງໝົດທັງເຣື່ອງຢ່າງພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງ    ອະທິຖານຂໍ 

ຄວາມເຂ້ົາໃຈ  ແລະເຊື່ອໃນສ່ິງທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວໄວ້ທຸກຢ່າງ  ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງເຣື່ອງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ 

ເຮົາເຫັນເຣື່ອງທັງໝົດຢ່າງຄົບຖ້ວນຢ່າງໃດ. 

 

ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຫັນຜົນທີ່ຕາມມາຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງຂອງຊາຍຂ້ີທູດ    ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີໃນຫລາຍໆ  ເຣື່ອງ 

ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນຜົນຂອງບາບຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ແຕ່ເຮົາກໍຍັງໃຊ້ເຣື່ອງເຫລົ່ານ້ັນສອນເຖິງສະຕິປັນຍາທ່ີມາຈາກ 

ການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນ  ເຮົາໄວວ້າງໃຈໃນການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນເພາະຢ້ານກົວຜົນຂອງບາບ. 

 

ຖ້າຫາກເຮົາເລົ່າເຣື່ອງນີ້ຈາກພຣະທັມມາຣະໂກຢ່າງຄົບຖ້ວນ  ກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສົ້າໃຈແລະຜົນ 

ຂອງການບ່ໍເຊື່ອຟັງພຣະອົງ  ທັງໆ ທີພ່ຣະອົງປະທານຊີວິດໃໝ່ແລະຄວາມສຸກໃຈມາໃຫ້ແລ້ວ  ແຕ່ຖ້າເຮົາເບິ່ງເຣື່ອງ 

ຜ່ານໄປພໍເຜີນໆ  ເຮົາຈະບ່ໍພົບຄວາມບ່ໍເຊື່ອຟັງດ່ັງກ່າວນີ້  ເຮດັໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ທີ່ເຊ່ືອ ໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ. 
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ບົດທ ີ8 

ໂຮງຮຽນພຣະຄມັພປີາກເປົາ່ 

 

ຝຶກການປະຕບິັດຕວົຈງິນາໍກັນ ລະຫວາ່ງຄົນອ່ານໜັງສໄືດແ້ລະຄົນອາ່ນບໍໄ່ດ ້

 

ໄດ້ມີຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືບ່ໍໄດ້ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢູ່ບ່ໍຂາດ  ດ່ັງນັ້ນຈ່ຶງຕ້ອງມີຄົນອ່ານເຣື່ອງລາວສູ ່

ເຂົາເຈົ້າຟັງ  ບອກເຂົາເຈົ້າອອກສຽງຕາມໃນເຣື່ອງໃຫ້ຟັງ 

 

ເມື່ອມີເຣ່ືອງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອັດສຽງໄວ ້ ໂຄງການເມກະວອຍຊ໌  ຈະເປັນຜູ້ຜລິດເຣື່ອງ     ພວກເຮົາມີໂຄງການເຣື່ອງ 

ລາວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ອັດສຽງໄວ້ໃຫ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຝຶກອົບຮົມຫລາຍພາສາ   ເປັນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ  ແລະເຣື່ອງໃນພັນ 

ທະສັນຍາໃໝ່  ໂດຍເປັນພາສາຂອງຜູ້ທ່ີມາຮັບການຝຶກອົບຮົມ  ແລະພວກເຮົາຍັງຄົງອັດສຽງເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມ 

ພີໃໝ່ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ 

 

ເມື່ອໂອກາດອໍານວຍ, ຫລັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ  ກໍຈະມີການມອບເຄື່ອງຟັງສຽງໃຫໝູ້່ບ້ານລະນ່ຶງເຄື່ອງ    ຊ່ຶງເປັນ 

ເຄື່ອງມືຊ່ອຍໃຫ້ຄົນໄດ້ຮຽນເຣືອ່ງເພີ້ມຂຶ້ນ 

 

ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ  ຊາວບ້ານມັກຟັງເຣືອ່ງຈາກພຣະຄັມພ ີບາງຄົນທີ່ມາຝຶກອົບຮົມເຫັນວ່າເຄ່ືອງຟັງສຽງນີ້ດີຫລາຍຈົນ 

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ສິດຍາພິບານເປັນຂອງຂວັນ  ແລະສິດຍາພິບານກໍໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກເຣື່ອງລາວສໍາລັບວຽກງານ 

ການຮັບໃຊ້   ເຄື່ອງຟັງສຽງເປັນສ່ິງສໍາຄັນຫລາຍເພາະໄດ້ຊ່ອຍຄົນທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ ໄດ້ຮຽນຮູເ້ຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຫລາຍ 

ຂ້ຶນ ມັນເປັນເຄື່ອງມືຊ່ອຍໃຫ້ເຣື່ອງທີ່ເລ່ົານ້ັນຖືກຕ້ອງກັບພຣະຄັມພ.ີ  

 

ສ່ິງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍນ້ັນແມ່ນ ການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ີ  ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງກັບຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ແລະຄົນທີ ່

ອ່ານບ່ໍໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຝຶກອົບຮົມໄປພ້ອມກັນ. ຫລາຍໆ ເທື່ອຈະເຫັນວ່າຄົນທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ມີຄວາມສາມາດຮຽນຮູ້ເຣື່ອງ 

ໄດ້ດີກວ່າແລະເລ່ົາເຣື່ອງໄດ້ດີກວ່າຄົນທີ່ອ່ານໄດ້. 

 

ຜູ້ມາຝຶກອົບຮົມທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ນ້ັນສ່ວນຫລາຍສາມາດຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໄດ້ຢ່າງສລຽວສລາດ   ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ  

ຜູ້ເຂົ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມທຸກຄົນບ່ໍວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ຫລືຄົນທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ ໃນຕອນທໍາອິດຈະມີບັນຫາເຣືອ່ງ 

ການຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອນໍາຄົນອ່ືນຄ້ົນຫາຂຸມຊັບດ້ວຍການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫນັ.  ດ່ັງນັ້ນ ຢ່າລືມວ່າການ 

ຕ້ັງຄໍາຖາມຈ່ຶງເປັນຄວາມສາມາດທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຝຶກຝົນຕົນເອງ ພ້ອມທ່ີຈະນໍາທັງຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ແລະອ່ານບ່ໍໄດ້. 

 

ການນາໍໃຊທ້ີບ່ໍຄ່າດຝນັ ໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ດະວັນນິໂຣ ປະເທດອູການດາ ຊາຍຊະຣາຄົນນຶ່ງໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງສູ່ຟັງຊ່ຶງ 

ທັງຜູ້ອໍານວຍການ TGSP ປະຈໍາອັຟຣິກາແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງ ບໍ່ມວີັນທ່ີຈະລືມໄດ້  ລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ... 

 

"ຄົນທີ່ຢູ່ແຖວນີເ້ປັນຄົນຍາກຈົນແລະຜູ້ທີ່ເຊ່ືອເກືອບທຸກຄົນອ່ານໜັງສືບ່ໍໄດ້  ທີ່ນ້ີເປັນເໝືອນກັບໂລກສມັຍບູຮານ...ມີ 

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຄນົນ່ຶງຢືນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈເຣື່ອງທໍາອິດໃຫ້ອີກ 5 ຄົນຟັງຊ່ຶງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮຽນການເລົ່າເຣື່ອງ 
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ມາກ່ອນເລີຍ ຊາຍຊະຣາຄົນນ້ີອາຍຸປະມານ 65 ປີ ໄດເ້ລົ່າເຣືອ່ງຫົວຂວານຕົກນ້ໍາຈາກພຣະທັມ 2 ປະວັດກະສັດ ຂ້າ 

ພະເຈ້ົາຈ່ຶງຄອຍເຝົ້າເບິ່ງໃນຂະນະທີ່ລາວນໍາພາພວກເພື່ອນໆ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນເຣື່ອງນັ້ນ. 

 

ເມື່ອກໍາລັງຢູ່ໃນຊ່ວງນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ    ລາວຖາມວ່າ..."ຈ່ືໄດ້ບ່ໍ ຕອນທີ່ລູກສິດຂອງເອລີຊາກໍາລັງກັງ 

ວົນໃຈຫລາຍ ເພາະວ່າຂວານນ້ັນໄດ້ຢືມເຂົາມາ?"     ຄົນໃນກຸ່ມກໍພາກັນງຶກຫົວ ..."ພວກເຮົາກໍາລັງເວົ້າເຖິງເອລີຊາ 

ແລະພຣະເຈົ້າ ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຂາົເຈ້ົາພົບກັບຂວານທີ່ຢືມເຂົາມາ?" 

 

"ພວກທ່ານມຫີຍັງແດ່ຢູ່ໃນເຮອືນທີ່ຢືມຄົນອ່ືນມາ?"  ຄໍາຖາມນ້ີເຮັດໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມເບິ່ງໜ້າກັນ ແລ້ວກໍຍິກບ່າ 

 

ຜູ້ເລົ່າກໍເລົ່າເຣື່ອງຕໍ່ໄປ "ມີຫຍັງແດ່ທີ່ບ່ໍໄດ້ເປັນຂອງພວກທ່ານເອງຢູ່ໃນເຮືອນ? ຄົນໃນກຸ່ມກໍງົງ...ເພາະເຂົາເຈົ້າກໍບ່ໍມ ີ

ສ່ິງໃດຢູ່ໃນເຮືອນຢູ່ແລ້ວ  ຈ່ຶງພາກັນແກວ່ງຫວົ ແລ້ວຕອບວ່າ, "ບ່ໍ ມີສ່ິງໃດທີ່ເປັນຂອງຄົນອ່ືນຢູ່ໃນເຮືອນພວກເຮົາ" 

 

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງສະແດງອາການທີ່ເຄືອງໃຈອອກມາໜ້ອຍນ່ຶງ  ເພາະວ່າຄົນໃນກຸ່ມບ່ໍເຫັນສ່ິງທີເ່ຂົາເຈ້ົາໄດ້ຄ້ົນພົບ ດັ່ງນ້ັນ 

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈ່ຶງຮ້ອງອອກໄປວາ່, "ຄັນຊ້ັນ  ເມັຽຂອງພວກທ່ານຫັ້ນເດ?  ເຂົາເຈົ້າເປັນຂອງພວກທ່ານຫລືບ່ໍ?  

 

"ແນ່ນອນ ເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງເມັຽຂອງເຮົາ  ເຮົາເອົາແບ້ 4 ໂຕຈ່າຍເປັນຄ່າດອງ"  ທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕອບຄໍາດຽວກັນ 

 

"ຂ້ອຍຮູ້"    ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕອບກັບ   "ແຕແ່ມ່ນໃຜທີ່ໃຫ້ຊີວິດແບ້ເຫລ່ົານ້ັນ   ໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ພວກທ່ານມີປັນຍາລ້ຽງແບ້ 

ເຫລົ່ານ້ັນຈົນໃຫຍ່?   ບ່ໍແມ່ນພຣະເຈົ້າບໍ?   ພຣະເຈົ້າເປັນເຈ້ົາຂອງເມັຽຂອງພວກທ່ານ ບໍແ່ມ່ນຕົວທ່ານເອງ" ຊາຍ 

ທັງ 5 ຄົນອວ່າຍໜ້າເບ່ິງກັນແລະກັນ ແຕ່ແລ້ວກໍເຫັນດີນໍາຜູ້ເລ່ົາເຣ່ືອງ 

 

"ເອົາລະ   ໃນຕອນນ້ີຢາກຖາມວ່າພວກທ່ານໄດ້ເຮັດກັບເມັຽຂອງພວກທ່ານຢ່າງໃດ?     ພວກທ່ານເຮັດກັບເຂົາເຈົ້າ 

ເໝືອນກັບເປັນເຈົາ້ຂອງ  ທີ່ພວກທ່ານບ່ໍໄດ້ຢືມມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແມ່ນບ່ໍ?"  ຄົນນ່ຶງໃນກຸ່ມຕອບວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ 

ຕົບຕີເມັຽເໝືອນກັບວ່າລາວເປນັຂອງຂ້າພະເຈ້ົາເອງ   ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຮັດກັບນາງແນວໃດກໍໄດ້   ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້າພະ 

ເຈົ້າຫາກໍຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືມນາງມາຈາກພຣະເຈົ້າ  ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍໄດ້ເປັນເຈົາ້ຂອງ ແຕ່ນ້ີຕ່ໍໄປຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ 

ກັບນາງເໝືອນກັບວ່ານາງເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ  ລວມໄປເຖິງຕ້ອງເຮັດກັບລູກທຸກໆ ຄົນນໍາ" 

 

ແລະລາວກໍຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ  ກ້ົມໜ້າລົງດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ  ລາວເລີ້ມສາຣະພາບຕ່ໍພຣະເຈົ້າ  ແລະຄົນອ່ືນໆຢູ່ໃນ 

ກຸ່ມກໍຮູ້ສຶກເຊັ່ນດຽວກັນ  ເມື່ອພຣະວິນຍານຊົງທໍາງານໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ  ທຸກຄົນກໍນ້ໍາຕາໄຫລ...ແລະການເລົ່າ 

ເຣື່ອງໄດ້ສ້ິນສຸດລົງເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງກໍສາຣະພາບບາບ ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຕ່ໍພຣະເຈົ້າ. 

 

ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຫັນການເລົ່າເຣື່ອງເທື່ອນ້ີ  ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົາ້ກໍວຸ້ນເໝືອນກັບມີລົມພັດຢູ່ທາງໃນ ຂ່າວສານດ່ັງກ່າວ 

ຢູ່ໃນເຣື່ອງຫລືບ່ໍ?   ຂ້າພະເຈ້ົາຮູ້ວ່າການຢືມມີຢູ່ໃນເຣື່ອງແທ ້ແຕ່ການນໍາມາໃຊ້ແບບນ້ີຖືກຕ້ອງຫລືບ່ໍ?   ສໍາລັບເຂົາ 

ເຈ້ົາແລ້ວມັນກໍສອດຄ່ອງກັບໃຈເຂົາເຈ້ົາ...ແຕ່ແລ້ວໃນທັນໃດນ້ັນຂ້າພະເຈ້ົາກໍຄິດຂ້ຶນໄດ້ວ່າ ໂອ...ຂ້າພະເຈ້ົາໄດ້ເຮັດ 

ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານແນວໃດແດ່  ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນເຈ້ົາຂອງໆ ເຂົາເຈ້ົາ   ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດກໍຕໍາໜິເຂົາເຈ້ົາ 
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ໂດຍທີ່ບ່ໍຄິດ  ຂ້າພະເຈ້ົາເຮັດກັບເຂົາເຈ້ົາເໝືອນກັບວ່າໄດ້ຢືມມາຈາກພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? ຄວາມສໍານຶກດ່ັງກ່າວໄດ້ເກີດ 

ຂ້ຶນກັບຂ້າພະເຈ້ົາເໝືອນກັນ. 

 

ຊາຍຊະຣາທ່ີອ່ານບ່ໍໄດ້ຄົນນ້ີໄດ້ໃຊ້ເຫດຜົນແລະການເບິ່ງເຫນັຄວາມຈິງທັງໝົດ  ແລ້ວມາສລຸບໃຫ້ເຫດຜົນເພື່ອໃຫ້ມ ີ

ຄວາມເຂ້ົາໃຈແລະໝູນໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຫລືບ່ໍ?  ລາວໄດ້ໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄ້ົນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍ 

ວິນຍານຫລືບ່ໍ?   ຜູ້ນໍາທ່ີຈົບການສຶກສາ,  ຄົນທີ່ຮູ້ພຣະຄັມພດີີ, ຈະໄດ້ຮັບການສອນເຣື່ອງການໝູນໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງ 

ພຣະເຈົ້າຈາກຜູ້ທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ ແລະຈາກວັດທະນະທັມອ່ືນໄດ້ຫລືບໍ່?  ໄດ້...ໄດ້ຕ້ີ...ໄດ້ແທ.້ 

 

ໂຮງຮຽນພຣະຄມັພປີາກເປົາ່  Oral Bible School (OBSs) 

 

ໂຮງຮຽນນ້ີເກີດຂ້ຶນຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ທ່ີມາຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ    ທີ່ຢາກຈະຮຽນພຣະຄັມພີໃຫເ້ລິກ 

ເຊິ່ງຫລາຍຂ້ຶນ   ທັງສິດຍາພິບານແລະຜູ້ນໍາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມໂີອກາດໄດ້ຮຽນເຣື່ອງຕ່າງໆ ໃນຊຸມຊົນຫລາຍຂ້ຶນ  ດ້ວຍ 

ເຫດນ້ີຈ່ຶງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອອກແບບໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າຂ້ຶນມາ. 

 

ຄົນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນຕ້ອງສົ່ງໃບສມັກຂອງຕົນ    ຫລສິືດຍາພິບານທ້ອງຖິ່ນຈະເປັນຜູ້ເລືອກເອົາຄົນຂອງຕົນ 

ເພື່ອເປັນນັກຮຽນ  ຈະເລືອກເອົາ 12 ຄົນ  ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຜູ້ເຄີຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ  ຫລັງຈາກນ້ັນເຂົາ 

ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນພິເສດອີກ  1  ອາທິດໂດຍຄຣູສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ຜູ້ສອນຈະເຂົ້າໄປມີໜ້າ 

ທີ່ເປັນຜູ້ດູແລທົ່ວໄປ. 

 

ສ່ວນຫລາຍໂຮງຮຽນຈະໃຊ້ເວລາ 1 ປີ,   ໃນຫລັກສູດ 1 ປີນ້ັນນັກຮຽນຈະພົບກັນເທື່ອລະ 2 ອາທິດແລະກັບຄືນເມືອ 

ບ້ານ 2 ອາທິດ  ບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງເດີນທາງທຸກມື້  ສ່ວນຜູ້ດູແລຈະເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມວັນໃນຕອນຈົບ 

ຂອງທຸກໆ ການຮຽນ 2 ອາທິດ  ນັກຮຽນຕ້ອງຊ້ືອາຫານກິນເອງຫລືເອົາອາຫານຂອງຕົນມາກິນທີ່ໂຮງຮຽນ  ສິດຍາພິ 

ບານຫລືສະມາຊິກຈະຈັດທີ່ພັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ. 

 

ຫລັກສູດການຮຽນແມ່ນ ການຮຽນຮູແ້ລະໃຊ້ເຣື່ອງເພື່ອສົນທະນາ 210 ເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ  ຖ້າຫາກຈົບການຮຽນ 

ແລ້ວແຕ່ເຫັນວ່າບາງຄົນຍັງຮູເ້ຣື່ອງບໍ່ໝົດ  ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ເຣື່ອງບ່ໍໝົດຈະບ່ໍໄດ້ຮັບໃບປະກາສນີຍະບັດເທື່ອຈົນກວ່າເຂົາ 

ເຈົ້າຈະຮຽນຈົບທຸກເຣື່ອງ.  ໃຜທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຝຶກອົບຮົມແລະສາມາດປະກາດໄດ້  ເຮົາຈະເອີ້ນເຂົາເຈົ້າວ່າ 

"ຄຣູຝຶກ" ແລະເປນັສ່ວນນ່ຶງຂອງການຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນດຽວກນັ. 

 

ອາຈານທ່ານນ່ຶງ (ບິດຊ໊ອບ) ສາມາດຈັດໂຮງຮຽນພຣະຄັມພປີາກເປົ່າໄດ້ດີຫລາຍ  ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຂອງເພິ່ນທ່ີ 

ເຮັດງານໃນສວນດອກໄມ້ຈະພົບກັນທຸກມື້ຕອນກິນເຂົ້າທ່ຽງ  ເພິ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຮຽນເປນັ 4 ກຸ່ມຊ່ຶງມີການສົນທະ 

ນາກັນຈາກການຮຽນ 5 ເຣື່ອງຕ່ໍອາທິດ  ເມື່ອຄົນງານອ່ືນໆໄດ້ຍິນຂ່າວນ້ີກໍຢາກຮຽນນໍາ ຈ່ຶງເຂົ້າມາຮ່ວມຟັງການເລົ່າ 

ເຣື່ອງ  ໃນສ່ີເດືອນທໍາອິດໄດ້ມີຄົນຮັບເຊ່ືອຫລາຍຈົນໄດ້ຕ້ັງຄຣິສຕະຈັກຂ້ຶນໃໝ່ອີກ 16 ແຫ່ງ. 

 

ໃນບ່ອນເຮັດງານບາງບ່ອນ  ຄົນງານຈະພົບກັນທຸກມື້ຫລັງຈາກເລີກງານ  ໂດຍມເີປົ້າໝາຍວາ່ຈະຮຽນເລົ່າເຣື່ອງໃຫ ້

ໄດ້ເຖິງ 296 ເຣື່ອງ. 
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ໃນປະເທດອິນເດັຽ  ຈັດໃຫ້ມີໂຮງຮຽນຂ້ຶນໃນບ້ານທຸກຕອນແລງ ໂດຍມີສາມສ່ີຄອບຄົວມາຮວມກັນຮຽນ. 

 

ມີຜູ້ນໍາທ່ານນ່ຶງໃນປະເທດຟິລິບປິນທີ່ຈັດລາຍການວິທະຍຸ    ລາວໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ສອງສາມຄົນຟັງໃນຫ້ອງ 

ສ່ົງ  ຄົນທີ່ຟງັວິທະຍຸຈະໂທຣະສັບມາຫາ ຫລືສ່ົງເທັກມາເພື່ອຕອບຄໍາຖາມ  ບາງຄໍາຕອບມາຈາກບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຂົງ 

ເຂດຂອງກຸ່ມຜູ້ກ່ໍການຮ້າຍ. 

 

ດ່ັງນັ້ນ ຜູ້ນໍາຄົນນ້ັນຈ່ຶງຕັດສິນໃຈທໍາການຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງວິທະຍຸ   ຄວາມສໍາເຣັດໃນການຝຶກອົບຮົມທາງວິທະຍຸ 

ຈ່ຶງເກີດຂ້ຶນຢ່າງເດ່ັນຊັດ   ເມື່ອລາວເວົ້າເຖິງໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າກໍມີຄົນໂທຣະສັບຖາມວ່າ,  "ເປັນຫຍັງເຮົາ 

ຈ່ຶງຈະມີໂຮງຮຽນໃນເກາະຂອງພວກເຮົາບ່ໍໄດ້?" 

 

ຈາກຄໍາຮ້ອງຂໍນ້ັນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫເ້ກີດໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປ່ົາເຄ້ືອນທີ່ຂ້ຶນມາ  ໃນສາມບ່ອນຈະມີກຸ່ມເຈັດຄົນ, ກຸ່ມ 

ສິບສາມຄົນແລະກຸ່ມສິບເຈັດຄົນ ທີ່ຈະຮວມເຂົ້າກັນໃນຂົງເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ  ແລະຮຽນເລົ່າເຣື່ອງຕ່າງໆ ສາມເທື່ອຕ່ໍ 

ອາທິດ  ເຂົາເຈົາ້ຈະໂທຣະສັບມາຫາຜູ້ສອນເພື່ອເລ່ົາເຣ່ືອງໃຫ້ຟັງ ແລະເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານຢູ່ 

ໃນເຣື່ອງໃດແດ.່ 

 

ຫລັງຈາກຕ້ັງໂຮງຮຽນດ່ັງກ່າວຂ້ຶນໄດ້ສອງປີ    ກໍສ່ົງຜົນໃຫ້ມຈໍີານວນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃນ 9 

ປະເທດ    ຈາກໂຮງ ຮຽນດຽວກາຍເປັນໂຮງຮຽນເຖງິ 60 ແຫງ່.     ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າປະມານ  

40 % ເປັນຄົນທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນພຣະຄັມພ ີ   ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນສິດຍາພິບານ ແລະເປັນຜູ້ປະກາດ 

ຂ່າວປະເສີດ.  ສະຖິຕິການຮຽນຈົບມີເຖິງ 95% 

 

ຜນົກະທບົຈາກໂຮງຮຽນພຣະຄມັພປີາກເປົ່າ ຕກົໃຈ  ປລາດໃຈ  ແລະຢາ້ນກວົ 

 

ລອງຄິດເບິ່ງດູວ່າ  ພວກເຮົາຕົກໃຈຫລາຍພຽງໃດ  ເມື່ອຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈາກອັຟຣິກາໂທຣະສັບມາບອກວ່າ, 

"ເຈົ້າໜ້າທ່ີຜູ້ທໍາການຝຶກອົບຮົມທີ່ທະເລສາບວິກຕໍເຣຽັ ຫາກໍພົບບັນຫາໃໝ່   ຄົນໃນຂົງເຂດນ້ັນມີເມັຽຫລາຍຄົນ   ບ່ໍ 

ພຽງແຕ່ທໍ່ນ້ັນ ສິດຍາພິບານສ່ວນຫລາຍກໍມີເມຽັຫລາຍຄົນເຊ່ັນດຽວກັນ!  ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດດີ?"    ເຮົາ 

ຈະເລືອກເອົາເຣື່ອງໃດມາເລົ່າຈ່ຶງຈະຊ່ອຍແກ້ບັນຫານ້ີໄດ້?" 

 

ຫລັງຈາກຢູ່ກັບຄວາມຕົກໃຈຄາວນຶ່ງ  ຂ້າພະເຈ້ົາກໍສແວງຫານ້ໍາພຣະທັຍພຣະເຈົ້າວ່າຄວນຈະໃຊ້ເຣື່ອງໃດ ພຣະເຈ້ົາ 

ຊົງເຕືອນໃນທັນທີວ່າ,  "ເຈົ້າບ່ໍຕ້ອງເລືອກເຣື່ອງໃດເຣື່ອງນຶ່ງໂດຍສະເພາະດອກ   ພຣະວິນຍານຈະຊົງນໍາເຣື່ອງທີ່ໃຊ້ 

ໃນການຝຶກອົບຮົມນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຂ່າວສານທີ່ພຣະອົງຊົງມີໄວ້ໃຫແ້ຕ່ລະຄົນເອງ"   

 

"ແນ່ໃຈແທ້ບ ໍຂນ້ອຍ?"  ຜູ້ອໍານວຍການຖາມກັບຄືນ "ຢ່າລືມວ່າແຖວນີ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄົນອ່ືນໆ ຫລາຍ  ຄຣູທີ່ສອນ 

ກໍາລັງຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ເພາະເປັນບ່ອນດຽວເທົ່ານ້ີທີ່ມີສັນຍານໂທຣະສັບ  "ນ້ີແມ່ນຄໍາຕອບສຸດທ້າຍແມ່ນບໍ ຂນ້ອຍ?" 

 



95 
 

ຂ້າພະເຈົ້າບອກລາວວ່າ   ນ້ີແມ່ນຄໍາຕອບທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ   ຫາກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງ 

ແທ້ຈິງກໍບ່ໍຄວນມີຊີວິດແບບນ້ັນ   ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພຣະເຈ້ົາສ່ັງສອນເຂົາເຈົ້າໃນເວລາຂອງພຣະອົງ"   ດ່ັງນັ້ນເມື່ອ 

ຄຣູສອນໄດ້ຄໍາຕອບແລ້ວລາວກໍລົງຈາກຕ້ົນໄມ.້..ສ່ວນພວກເຮົາກໍພາກັນອະທິຖານເພື່ອ. 

ຫລັງຈາກຈົບການຝຶກອົບຮົມ  ກຸ່ມຄຣູສອນກໍເດີນທາງກັບແລະສ່ົງລາຍງານມາວ່າ... 

"ໃນມື້ທີສາມທີ່ພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມ   ຄົນນ່ຶງກໍາລັງຕຽມເຣື່ອງຊ່ຶງເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກນັຢ່າງຮຸນແຮງ  ລອງເດົາ 

ເບິ່ງດູ ວ່າແມ່ນເຣື່ອງຫຍັງ?  ກໍແມ່ນເຣື່ອງມີເມຽັຫລາຍຄົນນ້ັນແຫລະ  ແຕ່ກໍແປກໃຈແທ້ໆ  ທີ່ບ່ໍມີຄຣູຄົນໃດເອົາເຣື່ອງ 

ນ້ີມາເວົ້າເລີຍ ແລະບ່ໍມີການແກ້ໄຂບັນຫາໃດໆ  ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຫວ່ານເມັດພຣະຄໍາລົງໃສ່ຖ້າມກາງເຂົາ 

ເຈົ້າແລ້ວ" 

 

ເຂົາເຈົ້າແລະພວກສິດຍາພິບານໄດ້ມາອ້ອມຮອບພວກເຮົາແລະບອກວ່າ, "ຄຣູຄຣິສຕຽນຫາກໍເຂົ້າມາໃນເກາະຂອງ 

ພວກເຮົາເປັນເທື່ອທໍາອິດຍັງໄດ້ເອົາພຣະຄັມພີມານໍາ  ແລະຍັງໃຊ້ວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈພຣະຄັມພີເພີ້ມອີກ 

ຢ່າງຫລວງຫລາຍ"  ເຂົາເຈົ້າຮອ້ງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕ້ັງໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າຂ້ຶນແລະພວກເຮົາກໍຕອບຕົກລົງ 

 

ສອງອາທິດຜ່ານໄປ  ໂຮງຮຽນກໍໄດ້ເລີ້ມທໍາການສອນ... 

ສາມເດືອນທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ທໍາການສອນ  ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ເຮັດໃຫແ້ປກໃຈຈາກຜູ້ອໍານວຍການ  (ເວລານ້ັນ 

ມີນັກຮຽນ 12 ຄົນ ແລະຮຽນໄປພ້ອມກັບມີການສົນທະນາໄປແລ້ວ 60 ເຣື່ອງ) ຜູ້ອໍານວຍການລາຍງານວ່າພຣະເຈົ້າ 

ຊົງໃຊ້ເຣື່ອງໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂາົເຈ້ົາປ່ຽນແປງສິດຍາພິບານໃນຂົງເຂດນ້ັນ     ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນວ່າການມີເມຽັ 

ຫລາຍຄົນເປັນເຣື່ອງທີ່ບ່ໍຖືກຕ້ອງ   ດັ່ງນ້ັນເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງໄດ້ເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນວ່າຈະບ່ໍມເີມັຽຫລາຍຄົນອີກຕ່ໍໄປ   ເຂົາ 

ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ   ສ່ວນສິດຍາພິບານທີ່ມີເມັຽຫລາຍຄົນກໍໄດ້ເຊົາເປັນສິດ 

ຍາພິບານ.  ຕ້ັງແຕ່ນ້ັນມາເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນກໍໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ຕົກລົງກັນໄວ້. 

 

ນ່ຶງປີຜ່ານໄປ  ການຮຽນກໍຈົບຫລັກສູດ  ນັກຮຽນທັງ 12 ຄົນໄດ້ຮຽນຈົບ ເຂົາເຈົ້າຕ່າງກໍພາກັນອອກໄປສ້າງໂຮງຮຽນ 

ແບບດຽວກັນນ້ີອີກ. 

 

ຊາຍຄົນທໍາອິດໄດ້ເຊີນໃຫ້ຄຣູໄປສອນ ແລະໄດ້ກ່າວຄໍາພຍານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈວ່າ... 

       "ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພຍາຍາມເຖິງສາມປີ ທີ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຂົ້າມາທີ່ນ້ີ  ພວກເຮົາຕ້ອງການ 

       ເງິນ ເພື່ອຊ່ອຍບ້ານລ້ຽງເດັກກາພ້າ   ແລະຂ້ານ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າເພິ່ນຈະຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແນ່ນອນ   ເພາະເພິ່ນມີຕາ 

       ນ່າງພົວພັນກັບທາງຕາເວັນຕົກ,   ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພົບກັບເພິ່ນປີກາຍນ້ີແຕ່ເພິ່ນບ່ໍໄດ້ໃຫ້ເງິນຂ້ານ້ອຍ  ທີມງານຂອງ 

       ເພິ່ນກັບສອນຂ້ານ້ອຍແລະເພື່ອນໆ ໃນທະເລສາບວິກຕໍເຣັຽນ້ີ ວ່າຈະຮຽນພຣະຄາຂອງພຣະເຈ້ົາຢ່າງໃດ" 

       ຕອນນ້ີຂ້ານ້ອຍມີຄວາມຊົມຊ່ືນຍິນດີຫລາຍ ຈ່ຶງຢາກຈະລາຍງານວ່າ ອາທິດທີ່ຜ່ານມານ້ີ ເດັກນ້ອຍຈານວນ 70 

       ຄົນໄດ້ຮັບການສນັບສນູນຊ່ອຍເຫລືອ      ຊ່ຶງເປັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເອງທ່ີຊີວິດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເປັນຜູ້ 

       ຊ�ອຍເ�ືອເ�ັກກໍາພາຂອງພວກເ�ົາ.   

 

[ພວກເຮົາຕ້ອງຕົກຊະເງີ້ກັບການປ່ຽນແປງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນຊຸມຊົນນ້ັນ  ເມື່ອຄົນຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະມີຄວາມ 

ເຂົ້າໃຈຢ່າງ ຖ່ອງແທ້  ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຕອບສນອງດ້ວຍການຖ້ິມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ແລະປ່ຽນແປງຈາກວັທນະທມັປະ 
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ເພນີທີ່ຢ່ັງ ຮາກເລິກມາດົນ ເຂົາເຈ້ົາສະແດງຄວາມຮັກຕ່ໍຄົນທີ່ຊ່ອຍເຫລືອຕົນເອງບ່ໍໄດ້ ເຂົາເຈ້ົາໃຊ້ເງິນຂອງເຂົາເຈ້ົາເອງ 

ເຂົາ ເຈ້ົາກາຍເປັນຄົນທີ່ "ຂັບຕາມພຣະຄໍາ" ດ່ັງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມຢາໂກໂບ 1:27 "ທັມ ມະ ທີ ່ບໍ ຣິ ສຸດ ແລະ ບ່ໍ ມ ີການ ຊ່ົວ   

ມົວ ຫມອງ ຕ່ໍ ພ ຣະ ພັກ ພ ຣະ ເຈ້ົ າ ຜູ້ ຊົງ ເປັນ ພ ຣະ ບິ ດາ ກໍ ມ ີດ່ັງ ນ້ີ ຄື ການ ຢ້ ຽມ ຢາມ ລູກ ກໍາ ພ້າ  ແລະ ຍິງໝ້າຍ ທີ ່ມ ີຄວາມ  

ທຸກ ຮ້ອນ  ແລະ ການ ຮັກ ສາຕົວ ໃຫ ້ພົ້ນ ຈາກ ການ ດ່າງ ພ້ອຍ ຂອງ ໂລກ" ] 

 

ຍັງມຄີົນຮຽນຈົບ...ຕໍ່ໄປ 

ຖ້າຫາກມີເງິນທຶນ    ຜູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ OBS ຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເປັນເຄື່ອງຟງັສຽງທີໃ່ຊ້ພລັງງານແສງຕາເວັນ 

ຫລັງຈາກຮຽນຈົບໄປແລວ້ຫລາຍຄົນຍັງຄົງຮັບໃຊ້ເປັນສິດຍາພິບານ  ເປັນຄຣູ ແລະເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ  ປະ 

ມານ 25% ຂອງຜູ້ທ່ີຮຽນຈົບ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກທີ່ຈະເປັນຜູ້ດູແລໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ  ແລະເປັນຜູ້ຝຶກອົບ 

ຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ   ເຂົາເຈ້ົາອາສາສມັກຮັບໃຊ້ໂດຍບ່ໍໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ     ເມື່ອມຄີວາມຕ້ອງການເກີດຂ້ຶນ 

TGSP  ຈະຊ່ອຍຄ່າເດີນທາງໃນຣາຄາຕ່ໍາສຸດແລະຄ່າອາຫານສໍາລັບຜູ້ຝຶກອົບຮົມແລະຜູ້ດູແລ  ບາງເທື່ອກໍຈະມເີງິນ 

ພິເສດຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ. 

 

ການເພີມ້ສັກຍະພາບ(ຄວາມສາມາດ)ໃນພມູິພາກ 

ຜູ້ອໍານວຍການໃນປະເທດນ່ຶງໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ໄປສອນໃນໂຮງຮຽນທົວ່ປະເທດຂອງລາວ  ນອກຈາກຈະມີສ່ວນໃນ 

ໂຮງຮຽນແລ້ວ      ຄຣູສອນເລົາ່ເຣ່ືອງເຈາະໃຈໃນປະເທດນ້ີຍັງໄດ້ທໍາການຝຶກອົບຮົມແລະດູແລໂຮງຮຽນພຣະຄັມພ ີ

ປາກເປົ່ານໍາ   ການຖືກເຊີນເທືອ່ນ້ັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ພັທນາເພີ້ມສັກຍະພາບ(ຄວາມສາມາດ)  ໃນຂົງເຂດນ້ັນໆ 

ຊ່ຶງເປັນແຜນການທີ່ຈະໃຊ້ເງິນທຶນ ເວລາ  ແລະຄຣູຝຶກອົບຮມົຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຫລາຍທີ ່

ສຸດ 

 

ຍຸດທະວິທີທ່ີມີຕ່ໍຂົງເຂດນ້ັນໆ ໃນແຕ່ລະບ່ອນແມ່ນການຮັບໃຊ້ແບບຮ່ວມມືກັນ  ການຝຶກອົບຮົມແລະໂຮງຮຽນພຣະ 

ຄັມພີປາກເປົ່າ   ໃນເຂດນ່ຶງປະກອບດ້ວຍໝູ່ບ້ານ 25 ບ່ອນ   ໃນລະຍະເກົ້າເດືອນຈະມີຄຣູຝຶກອົບຮົມໄປຢ້ຽມຢາມ 

ແຕ່ລະເຂດສາມເທື່ອ  ຫລັງຈາກການຝຶກອົບຮົມສາມເທື່ອນ້ັນ   ຄຣູຝຶກອົບຮົມຄົນນ່ຶງໄດ້ອອກໄປຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ມ ີ

ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າຕ່ໍໄປ ສິບເອັດເດືອນຕ່ໍມາຄຣູສອນຍັງຄົງອອກຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ  ເພື່ອສນັບສນູນ ແລະ 

ດູແລທຸກໆ ເດືອນ.   

 

ການເພີ້ມສັກຍະພາບນ້ັນຍັງຮວມໄປເຖິງການໃຫ້ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ  ເຄ່ືອງຟງັສຽງພລັງແສງຕາເວັນ ພ້ອມກັບເນື້ອ 

ຫາພຣະຄັມພ ີແລະການຝຶກອົບຮົມ  ລວມທັງອຸປກອນອ່ືນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ   ເພາະການເດີນທາງແຕ່ລະເທື່ອນ້ັນ 

ກໍມີເປົ້າໝາຍຫລາຍຢ່າງ  ແລະຄ່າເດີນທາງ ຄ່າຢູ່ກິນ ຂອງຄຣູກໍບ່ໍມີຫລາຍ   ຈະມີຄົນຈໍານວນ 2500 ຄົນໄດ້ຮັບຜົນ 

ປໂຍດຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມ   ຫລັງຈາກໄດ້ຢ້ຽມຢາມແລວ້ຜູ້ນໍາທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະມີອຸປກອນ 

ທຸກຢ່າງນໍາ  ເພ້ີມຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານໍາພາແລະຮັບໃຊ້  ແລະໃຊ້ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າຢ່າງເຂ້ົາໃຈ ແລະສາ 

ມາດໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານໄດ້. 

 

 

 



97 
 

ບົດທ ີ9 

 

ເຊົາໃຊສ້ ໍປາກກາ....ຫັນມາໃຊ້ຂະບວນການຄວາມຄດິ 

 

ເຊາົໃຊປ້າກກາ:  ຄວາມພຍາຍາຍາມເພືອ່ໝນູໃຊຍ້ທຸວທິປີາກເປົາ່ 

 

ເວລາໂຕເໝັ້ນຢ້ານກົວ    ມັນຊິປ່ອຍຂົນທີ່ແຫລມອອກໄປຕ່ໍສູ້ກັບສັດຕຣູ    ຂົນທີແ່ຫລມຂອງມັນຈະປັກເຂົ້າໄດ້ງ່າຍ 

ເພາະມັນແຫລມຄົມ  ແຕ່ການທີ່ຂົນອອກໄປຈາກໂຕມັນນ້ັນ ກໍເຮັດໃຫ້ມັນເຈັບປວດເໝືອນກັນ 

 

ການດຶງຂົນແຫລມອອກ ຫລືດຶງປາກກາອອກຈາກມືນ້ັນ  ບ່ໍໄດ້ໝາຍເຖິງການເຊົາໃຊ້ວິທີການເທສນາແລະການສອນ 

ຊ່ຶງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສໍາເຣັດມາແລ້ວ  ແຕ່ປາກກາໃນທີ່ນ້ີໝາຍເຖິງຄວາມເຊ່ືອທີ່ວ່າ... 

 ທ່ານອາດຈະສອນບ່ໍໄດ້ດີ  ຖ້າບ່ໍໄດ້ຈົດບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາ 

 ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຂ້ໍມູນອ່ືນໆ ນໍາ  ນອກເໜືອໄປຈາກພຣະຄັມພ ີ

 ທ່ານບ່ໍສາມາດສອນໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ  ຖ້າບ່ໍເຮັດຕາມທີ່ເຄີຍເຮັດມາ 

 ຜູ້ທີ່ບ່ໍໄດ້ຮຽນໜັງສື  ບໍ່ສາມາດຮຽນດ້ວຍວິທີຫາຂ້ໍສລຸບຈາກສ່ິງທີ່ສັງເກດໄດ້ (ຄາດຄະເນ) 

 

ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮາົ ຄົນທໍາອິດທີ່ເຂ້ົາມາຮັບການຝຶກອົບຮົມຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮູ້ສຶກແບບເກົ່າໆ ຂອງຕົນ 

ເມື່ອລາວມາພົບກັບວິທີການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ  ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນສາສນາສາດມາ  ມັກຈະມ ີ

ບັນຫາຫລາຍກວ່າຄົນທີ່ຮຽນແບບປາກເປົ່າ. 

 

ເພື່ອຈະໄດ້ສອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ    ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານທົດລອງແນວຄວາມຄິດທຸກໆ ແນວຄິດ ຂອງການ 

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ແຕ່ການທີຈ່ະບ່ໍຈົດບັນທກຶກໍເປັນເຣື່ອງທີ່ຍາກຫລາຍສໍາລັບຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຈົດມາແລ້ວ    ເຮົາຈໍາ 

ເປັນຕ້ອງດຶງມັນອອກ ເໝືອນກັບດຶງຂົນເໝັ້ນ  ຜູ້ທີ່ຖືກດຶງ...ກໍຈະຮ້ອງ...ໂອຍ   ແຕເ່ມື່ອມນັອອກໄປແລ້ວ ລາວກໍຈະ 

ແປກໃຈແລະດີໃຈທີ່ຄວາມສາມາດທຸກຂ້ັນຕອນນ້ັນເຮັດໜ້າທ່ີຂອງມັນຢ່າງໄດ້ຜົນ ! 

 

ການນໍາສເນພີຣະຄາໍວທິເີກົາ່  ປຽບທຽບກັບ  ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

 

ວທິກີານສອນຈາກເຣືອ່ງລາວໂດຍທົວ່ໄປ.  ເມື່ອໃຊ້ວິທີເທສນາແລະການສອນແບບເກົ່າ  ກໍຈະມີການອ່ານເຣື່ອງ  ຕ່ໍ 

ຈາກນ້ັນກໍຈະອະທິບາຍເປັນຂ້ໍໆ ແລະຈາກນ້ັນຂ້ໍທີ່ອ່ານໄປກໍຈະເປັນໂຄງຮ່າງໃນການສອນຂອງມື້ນ້ັນ ແລະຈະມີການ 

ເພີ້ມເຕມີພຣະຄໍາເຂ້ົາໃສ່ເພື່ອເນັ້ນຄວາມຈິງບາງປະການ. 

 

ບາງເທື່ອຈະມີການສເນີຂ້ໍມູນອ່ືນໆ ທີ່ບ່ໍຢູ່ໃນພຣະຄັມພ ີ ແລະຈະມີຄໍາກຣີກ  ເຮັບເຣີ  ພ້ອມກັບຄວາມໝາຍຂອງມັນ 

ເພື່ອເສີມໃຫມ້ີຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂ້ຶນ   ບາງເທື່ອກໍເພີ້ມເຣືອ່ງຕລົກ  ຊວນຫວົ  ເຂົ້າໃສ່  ເພ່ືອໃຫ້ຄົນຟັງມີສ່ວນແລະ 

ສົນໃຈຫລາຍຂ້ຶນ.  ເມື່ອມີການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ  ກໍຈະເອົາການນໍາໃຊ້ນ້ັນເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຄໍາເທສນາ   ຫລືອາດຈະ 

ເອົາສລຸບກ່ອນຈະຈົບການເທສນາ  ເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວວ່າການນໍາມາໃຊ້ແມ່ນມາຈາກຜູ້ເທດທີ່ບອກວ່າ ຜູ້ຟງັຄວນ 

ເຮັດຫຍັງ ແລະບ່ໍຄວນເຮັດຫຍັງ  ວິທແີບບນ້ີກໍບ່ໍຜິດແຕ່ຢ່າງໃ ແຕ່ກໍບ່ໍແມ່ນແຕ່ວິທີດຽວເທົ່ານ້ີທີ່ຈະເທດແລະຈະ ສອນ 
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ວທິກີານເລົາ່ເຣືອ່ງເຈາະໃຈ   ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ  ເມື່ອເຮົາເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈຜູ້ຟັງຈະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຄ້ົນຫາຂ້ໍ 

ມູນຝ່າຍວິນຍານຈາກພຣະຄັມພີ  ສິດຍາພິບານທີ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ຟງັຂອງລາວມີສ່ວນໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີກໍຈະດີໃຈ 

ທີ່ໄດ້ເຫັນຄົນຂອງລາວມີຄວາມຕ່ືນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ໄດ້ຄ້ົນພົບສ່ິງໃໝ່ໆ  ຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ. 

 

ສິດຍາພິບານທີ່ເປັນນັກຂຽນຊ່ຶງມີການສຶກສາສູງທ່ານນ່ຶງ  ລາວເປັນທັງຜູ້ນໍາໃນການປະກາດກັບນັກສຶກສາໃນສະຫະ 

ຣັດອະເມຣິກາ ໄດ້ເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ໄດ້ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈປະກອບກັບງານຮັບ 

ໃຊ້ຂອງລາວ ລາວໄດ້ຂຽນໄວວ້່າ... 

 

         ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວທິີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແລະວິທີການອ່ານແບບອ່ືນໆ ນັ້ນແມ່ນ  ວິທີເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະ 

         ໃຈ ເຮົາບ່ໍເຮັດໃຫ້ພຣະຄັມພີເປັນປ້ຶມທີ່ຕ້ອງແປຄວາມໝາຍ  ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນຕອນໆ ແລະບ່ໍໄດ້ເຫັນວ່າເປັນ 

         ການຈົດບັນທຶກທີ່ເກີດຂ້ຶນທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກປະວັດສາດທີ່ແທ້ຈິງ ໃນຂອບເຂດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

         ເຮົາເຫັນເຫດການທີ່ມີຊີວິດ  ເປັນພາບສະທ້ອນໃຫ້ເຫນັຄວາມຈິງ   ຊຶ່ງເຮົາຈະຄ້ົນພບົຄວາມຈິງເຫລົ່ານ້ັນເຊັ່ນ 

         ອາລົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນໃນເຣື່ອງ  ແລະຄວາມເຊື່ອມໂຍງຝ່າຍວິນຍານ ໄປຈົນຕລອດຈົບເຣື່ອງ. 

 

ເມື່ອການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ນໍາສເນີໄປທົ່ວໂລກ   ສ່ິງທີ່ຕອບກັບມານ້ັນແມ່ນ  ຄົນທີ່ມີການສຶກສາໜ້ອຍຊ້ໍາພັດມີ 

ຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ໄວກວ່າຄົນທີ່ມີຄວາມຮູສູ້ງ  ຄັນຊ້ັນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໜອ້ຍສລາດກວ່າຊ້ັນບໍ? ບ໋ໍ 

ບ່ໍແມ່ນຈ່ັງຊ້ັນດອກ. 

 

ເຮາົຄວນເຂົາ້ໃຈວາ່  ເມື່ອຄົນໆ ນຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ດວ້ຍຣະບົບແບບນ່ຶງ  ແລະປະສົບຄວາມສໍາເຣັດດ້ວຍຣະບົບນ້ັນ  ເມື່ອ 

ລາວມາຮຽນຕາມຣະບົບໃໝ່ກໍເບິ່ງຄືວ່າມັນກົງກັນຂ້າມກັບສ່ິງທີ່ລາວເຄີຍຮຽນມາ     ຊຶ່ງເຫນັວ່າເປັນການທ້າທາຍທີ ່

ໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ  ດັ່ງທີເ່ວົ້າມານ້ັນ  ຄົນທີ່ຮຽນສູງມັກຈະມີບັນຫາຫລາຍໃນການທີ່ຈະນໍາເອົາປໂຍດຈາກທຸກຂ້ັນຕອນ 

ຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມາໃຊ້. 

 

ເຖິງແມ່ນມີຄົນທີ່ຮຽນສູງໆ ເຂ້ົາມາຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເຂົາເຈ້ົາກໍບ່ໍເຕັມໃຈທີ່ຈະຮຽນເຖງິ 100% ເມື່ອເຂົາ 

ເຈົ້າເລີ້ມຮຽນພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່າ ເຂົາເຈ້ົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບແປກປລາດ ເພາະມັນແຕກຕ່າງຈາກສ່ິງທີ່ເຂົາ 

ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຮຽນມາ ແລະຜົນງານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ສ້າງມາກໍບ່ໍແມ່ນຈາກການຮຽນແບບປາກເປົ່າ  ດ່ັງນັ້ນປະຕິກິຣ ິ

ຍາການຕອບໂຕ້ຕ່ໍວິທີການໃໝ່ໆ ນີ້ກໍແມ່ນ  ເຂົາເຈ້ົາຈະເລອືກເອົາບາງສ່ວນຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ີ 

ພຽງເທົ່ານ້ັນ.   

 

ການທີ່ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ສຶກບ່ໍສະດວກໃຈນ້ັນ ມາຈາກສາຍເຫດດ່ັງລຸ່ມນ້ີ... 

 ຕ້ອງປະຖ້ິມເນື້ອຫາຂອງເຣື່ອງທີຄື່ກັນ  ເລືອກເອົາພຽງເຣື່ອງດຽວກໍພ ໍ

 ເປັນການຮຽນໂດຍທີ່ບ່ໍຕ້ອງຈົດບັນທຶກ 

 ສອນໂດຍທີ່ບ່ໍມີການຈົດບັນທຶກ 

 ຕ້ອງນໍາສເນີໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງເຣື່ອງດຽວ 
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 ບ່ໍມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ໃຊ້ຂ້ໍມູນນອກພຣະຄັມພ ີ

 ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິງ  ບ່ໍເໝືອນກັບການອະທິບາຍ 

 ນໍາສເນີເຣື່ອງ(ເລົ່າ)ໂດຍບ່ໍໄດ້ອ່ານ  (ຫລືອ່ານໜ້ອຍທີ່ສຸດ) 

 ເຊື່ອວ່າເຣື່ອງລາວນັ້ນໃຊ້ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ບ່ໍຕ້ອງເພິ່ງຢ່າງອື່ນ 

 ຍອມໃຫ້ມີການຄ້ົນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານ ຣະຫວ່າງການສົນທະນາ 

 ເຊື່ອວ່າສ່ິງທີ່ຄ້ົນພົບຈະຢູ່ໃນເຣືອ່ງທີ່ຄຣູເລ່ົາມານ້ັນ  ແລະຄ່ອຍເພີ້ມເຕມີຜ່ານທາງສົນທະນາ 

 

ສິງ່ສາໍຄນັ  ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຄິດວ່າ ເທັກນິກການສອນທີ່ເຄີຍໃຊ້ມານ້ັນຜິດແລະຕ້ອງປະຖ້ິມ  ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຂ້ົາໃຈດີ 

ຂອງພວກເຮົາວ່າ   ຍັງມີຄົນຈໍານວນຫລາຍພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດໂດຍຜ່ານການເລົ່າເຣື່ອງທາງປາກ 

ເປົ່າ ພວກເຮົາເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເທັກນິກການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເຫັນຜົນ  ພວກເຮົາ 

ດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຄຣິສຕຽນ  ສິດຍາພິບານແລະນັກສຶກສາ  ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ການນໍາສເນີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ 

ໂດຍຮວມເອົາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຂົ້າໄປຮ່ວມ. 

 

ຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນລາຍງານຈາກປະເທດໄທແລະປະເທດໄນຈີເຣັຽ     ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄໍາຕອບກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ໄດ້ 

ກ່າວມານ້ັນ  ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ  ເຂົາເຈ້ົາເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາເອົາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງ 

ເຈາະໃຈເຂົ້າປະກອບໃສ່. 

 

ຜູ້ເຮັດງານກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມໃນປະເທດໄທສັງເກດວ່າ... 

      "ຂ້າພະເຈົ້າຄຸ້ນເຄີຍກັບການຕຽມບົດຮຽນ ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະເລີ້ມສອນບົດຮຽນດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດແຈ້ງ ແລະ 

       ຈະເນັ້ນເປົ້າໝາຍນ້ັນຕລອດບົດຮຽນ  ຮວບຮວມສລຸບໃນຕອນທ້າຍອີກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງຖືກຍ້ໍາເຕືອນອີກ  ຢ່າງໃດ 

       ກໍດີ ເ��ງຄືວ�າ ��ງຈາກຮຽນແ��ວຜູ�ຮຽນຍ�ງຈ�ຈໍາ��ງບ�ໄ��ເ�ີຍ. 

   

       ແຕ່ສໍາລັບການເລ່ົາເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ີ ມັນມີເປ້ົາໝາຍດີຄວບຄູ່ໄປກັບເປ້ົາໝາຍຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ ຄວາມແຕກຕ່າງ 

       ນ້ັນແມ່ນ  ໃ�ຕອນສ�ນທະນານ�ນຜູ�ຟ�ງພ�ດສາມາດພ�ບເ��າໝາຍນ�ນດ�ວຍຕ�ວເ�ງໃ�ຂະນະທ�ລາວຕອບຄໍາຖາມ 

       ຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ  ການຄ້ົນພົບດ້ວຍຕົວເອງເປັນການຈາຣຶກເຣື່ອງລາວໄວ້ໃນໃຈແລະໃນຄວາມຄິດ   ດັ່ງນ້ັນເຂົາ 

       ເຈົ້າຈ່ຶງຈ່ືຈໍາສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈ້ົາຢາກຈະສອນໄດ້." 

 

ຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນທີ່ຮອບຄອບບາງທ່ານ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍນໍາການສອນແຕ່ລະເຣື່ອງ   ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍ່ິງແມ່ນການ 

ໃຊ້ພຽງເຣື່ອງດຽວໂດຍບ່ໍໃຊ້ພຣະຄັມພີຂ້ໍອ່ືນ ຈາກເຣື່ອງອື່ນມາສນັບສນູນ   ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ   ມີຄົນຖາມວ່າ,  "ແລ້ວຄົນ 

ຟັງຈະຮູ້ໄດ້ບ່ໍວ່າ   ແຕ່ລະເຣື່ອງເປັນສ່ວນນ່ຶງຂອງແຜນການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ   ແລະຊ້ີໄປຍັງຣາຊກິດຂອງພຣະ 

ເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ?  (ເບິ່ງ ລູກາ 24:27;  ກິຈການ 8:35)    ເມື່ອເຮົາແຍກເຣື່ອງອອກຈາກເຣື່ອງໃຫຍ່ຂອງພຣະ 

ເຈົ້າ(ຂ່າວປະເສີດ) ພຣະຄັມພກໍີຈະກາຍເປັນພຽງບົດຮຽນສອນສິນທັມ" 

 

ພວກເຮົາກໍຈະຕອບຄວາມຫ່ວງໃຍນ້ີໄດ້ສອງສາມຂ້ໍ  ສັດຕຣູຂອງໄມ້ກາງແຂນພຍາຍາມທີຈ່ະດຶງພຣະເຢຊູໃຫ້ຕ່ໍາລົງ 

ບ່ໍຍອມໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຫັນວາ່ມະນຸດຕ້ອງການພຣະເຈົ້າຫລາຍພຽງໃດ    ບໍ່ຍອມໃຫ້ຮູ້ຈັກແຜນການໄຖ່ບາບຂອງ 
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ພຣະເຈົ້າ  ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈດີເຖິງເລ້ຫລ່ຽມດັງ່ກ່າວນີ.້ 

ພວກເຮົາພົບວ່າ ຄໍາຕອບສໍາລັບການທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນຄໍາຖາມຈາກພຽງແຕ່ເຣື່ອງດຽວນັ້ນກໍຄື ບດົບາດແລະຣາຊກິດຂອງ 

ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ພຣະອົງຈະຊົງສື່ສານສ່ິງທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການສອນອອກມາຈາກເຣື່ອງ ໂດຍທີ່ບ່ໍຕ້ອງໃຊ້ຫົວຂໍ້ທ່ີ 

ຜູ້ເລົ່າໄດ້ຕຽມໄວ້ລວ່ງໜ້າ ເຫດການແບບນ້ີໄດ້ເກີດຂ້ຶນເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງສົນທະນາກັນ 

ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ  ແລະພຍາຍາມຄ້ົນຫາແຕ່ສ່ິງທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງລາວນັ້ນ.   

 

ເມື່ອພວກເຮົາໃຊ້ການສົນທະນາອະທິບາຍພຣະຄໍາ  ວທິີການນ້ີບ່ໍໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຄຣູຈັບໄດ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ທີ່ພ້ອມແລ້ວໃນ 

ການຮັບຄວາມພົ້ນ ດັ່ງນ້ັນຈ່ຶງມີການເຊີນຊວນໂດຍການຫວາ່ນໄປສູ່ທຸກຄົນ ແຕ່ການສົນທະນາແບບເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ 

ໃຈຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ເລົ່າໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຟັງ  ທັງມີການໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງຝ່າຍວິນຍານເປັນກຸ່ມ. 

 

ຣະຫວ່າງການສົນທະນານ້ັນ  ເມື່ອໃດຫາກມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຫລາຍຂ້ຶນ  ຫລືມີຄໍາຖາມວ່າຈະຮູ້ຈັກ 

ກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ  ຜູ້ເລົາ່ສາມາດຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການນ້ັນໄດ້ທັນທີ   ຜູ້ເລົ່າອາດຈະນໍາສເນີຂ່າວປະ 

ເສີດແລະຂ້ໍພຣະຄໍາທ່ີບອກເຖງິແຜນການແຫງ່ຄວາມພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮບັການຊົງນໍາ  ລາຍງານຕ່ໍ 

ໄປນ້ີຈະບອກທ່ານເຖິງເຣື່ອງທີໄ່ດ້ເລົ່າມານ້ັນ 

 

ບໍມ່ໃີຜນອກຈາກພຣະເຈົາ້  ທີຈ່ະຊງົເລອືກເຣືອ່ງນັນ້-ປະເທດໄນຈເີຮຽັ  ມີການຝຶກອົບຮມົເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ 5 ເທື່ອ 

ທາງຕາເວັນອອກແລະທາງເໜອືຂອງປະເທດໄນຈີເຣັຽ  ສາມເດືອນຕ່ໍມາຜູ້ຝຶກອົບຮົມໄດ້ກັບໄປປະເທດໄນຈີເຣັຽເພື່ອ 

ເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຫລືບ່ໍ  ເພາະໃນຕອນທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມນັ້ນໄດ້ມີການແປອອກເປັນ 4 ພາສາ  ຈຶ່ງບ່ໍ 

ຄ່ອຍມີຄວາມແນ່ໃຈເທົ່າໃດ 

 

ເຂົາເຈົ້າລາຍງານວ່າ,  "ເຂົາເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈດີ,  ນອກຈາກນ້ັນຍັງມີການຝຶກຝົນ ແລະນໍາເອົາໄປໃຊ້ອີກ  

 

ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຄົນນ່ຶງບອກຜູ້ຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈວ່າ ລາວໄດ້ນໍາຄົນມຸສລິມ 9 ຄົນມາຮູ້ຈັກກັບພຣະ 

ເຈົ້າ ລາວແບ່ງປັນຕ່ໍໄປວ່າ ຜູເ້ຊ່ືອໃໝ່ເວົ້າແນວນີ,້ "ເຮົາຮູ້ຈັກຄົນຢູ່ໃນເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາ  ແຕ່ໂກຣາ່ນບ່ໍໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງທັງໝົດ 

ແລະບ່ໍເຄີຍມີຜູ້ໃດໂອ້ລົມເຣື່ອງນີ້ກັບພວກເຮົາ"   ເມື່ອຖາມລາວວ່າ ທ່ານໃຊ້ເຣືອ່ງໃດຈ່ຶງເຂ້ົາໄປເຖິງໃຈໄດ້ແນວນັ້ນ? 

ລາວຕອບວ່າ, "ເຣື່ອງໂມເຊຕີນຫີນ  ທ່ານຮູແ້ລວ້ເນາະ ທີ່ຢູ່ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບບົດທີ 17?"  

 

ໃ�ຖານະທ�ເ�ັນຜູ�ຝຶກອ�ບຮ�ມ  ລາຍງານດ�ງກາວນ�ເ�ັດໃ��ຂ�າພະເ��າປລາດໃ� ຈ�ງຖາມວ�າ, "ແ��ນ��ງທ�ຢູ�ໃ�ເ��ອງ 

ທ�ເ�ັດໃ��ເ�ົາເ��າປ�ຽນແ�ງ?"  ເ�ົາເ��າບອກວ�າ; 

        "ເ��ອໄ��ຍິນເ��ອງນ�ແ��ວກໍໄ��ໂ��ລ�ມກ�ນ   ພວກເ�ົາໄ��ເ�ັນວ�າໂ�ເ�ເ�ັນຜູ�ນໍາທ�ສ�ດຊ�  ແ��ປະຊາຊ�ນບ�ນ�ບຖື 

        ທ�ານ ແ�ກໃ�ທ�ໂ�ເ�ໄ��ອວ�າຍໄ�ຫາພຣະເ��າແ�ະຖາມພຣະເ��າວ�າ ຈະໃ��ຂ�ານ�ອຍເ�ັດແ�ວໃ�ກ�ບປະຊາ 

        ຊ�ນເ��ານ� ໂ�ເ�ມີຄວາມເ�ັນຫ�ວງເ�ົາເ��າ  ແ��ຜູ�ນໍາຂອງພວກເ�ົາບ�ເ�ີຍເ�ັນຫ�ວງພວກເ�ົາເ�ີຍ ແ�ະພຣະ 

        ເ��າກໍບ�ໄ��ລ�ງໂ�ດປະຊາຊ�ນເ��ານ�ນ   ກ�ບຊ�ງປະທານນ�າໃ��ເ�ົາເ��າດ�ມອີກ    ພຣະອ�ງຊ�ງມີຄວາມເ�ດຕາ  

        ພວກເ�ົາຈ�ງຢາກຮູ�ຈ�ກກ�ບພຣະເ��າອ�ງນ�ນ"   
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ຂ�າພະເ��າຄິດໃ�ໃ�ຕ�ນເ�ງວ�າ...ຖ�າເ�ັນຕ�ວເ�ງຈະເ�ືອກເ�ົາເ��ອງນ�ນມາເ�ັນເ��ອງປະກາດ�ືບ�?  ເ��ອງນ�ນຈະ 

ເ�າະສ�ມກ�ບຄ�ນມຸສລິມຂອງຂ�າພະເ��າ�ືບ�?    ບ�ດອກ   ຂ�າພະເ��າຄ�ງຈະບ�ເ�ືອກເ�ົາເ��ອງນ�ນ   ຢ�າງໜ�ອຍກໍບ� 

ເ�ືອກກ�ອນທ�ຈະຮູ�ວ�າ  ຄ�ນທ�ຢາກມີພຣະເ��າຈະຖືກດຶງດູດເ��າໄ�ຫາພຣະອ�ງດ�ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອ�ງເ�ງ  ລວມ 

ທ�ງເ��ອງລາວທ�ເ��ານ�ນນໍາ. 

 

ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງນັ້ນຈະຢູ່ຫລືບ່ໍຢູ່ໃນລາຍການຂອງຂ້າພະເຈ້ົາກໍຕາມ  ແຕ່ມັນກໍຢູ່ໃນລາຍການເຣື່ອງເລົ່າຂອງອົງພຣະ 

ວິນຍານບໍຣິສຸດ !   ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຫດການຢ່າງນ້ີເທື່ອແລວ້ເທື່ອເລ່ົາຈາກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ເມື່ອພຣະຄໍາ 

ຂອງພຣະເຈົ້າຖືກນໍາມາສອນຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງບັນດົນໃຫ້ຂຽນໄວ້  ແລະເມື່ອຜູ້ຟັງຄ້ົນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍ 

ວິນຍານດ້ວນການສົນທະນາ  ອໍານາດທີ່ເໜືອທັມມະຊາດກໍຖືກສ່ົງອອກມາ! 

 

ດ�ງນ�ນຖ�າຜູ�ໃ�ໃ��ເ��ອງລາວໃ�ພຣະທ�ມອ�ບພະຍ�ບບ�ດທີ 17  ພວກເ�ົາຈ�ງຂໍແ�ະນໍາໃ��ໃ��ເ��ອງອ�ນຕ�ຈາກເ��ອງນ� 

ໃ�ທ�ນທີ  ຜູ�ຟ�ງຈະໄ��ສ�ນທະນາເ�ິງວິທີການທ�ພຣະເ��າປະທານນ�າແ��ງຊີວິດອອກມາຈາກຫິນ   ດ�ງນ�ນເ�ົາເ��າຈ�ງ 

ຈະຕ�ກຊະເ��ດ�ວຍຄວາມຢໍາເ�ງພຣະເ��າເ��ອໄ��ຍິນເ��ອງຈາກ 1 ໂ�ຣິນໂ� 10:1-6  ເ�ົາເ��າຈະເ��າໃ�ຄວາມສໍາ 

ຄ�ນຂອງສ�ວນທ�ອະທິບາຍເ�ດການຂອງຫີນແ�ະນ�າ"... ແ�ະໄ��ດ�ມນ�າທິບຢ�າງດຽວກ�ນທຸກຄ�ນ ດ�ວຍວ�າເ�ົາເ�ີຍໄ�� 

ດ�ມນ�າໄ�ອອກມາຈາກສີລາສ�ກສິດທ�ຕາມເ�ົາໄ�   ສີລານ�ນແ��ນອ�ງພຣະຄຣິດ." ຜູ�ຟ�ງຈະເ��າໃ�ຄວາມໝາຍ 

ຈາກເ��ອງໃ��ທ�ເ��າຕ�  ເ�ົາເ��າກໍຈະໄ��ເ�ັນພຣະເ�ຂູ.  

 

ຖ້າຫາກຈະເວົ້າເຖິງແຜນການຊົງໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ ທັງສອງເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາຕ່ໍກັນນ້ັນຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບແຜນການ 

ຂອງພຣະເຈົ້າ  ແຕ່ເຣື່ອງທີສອງຈະມີຜົນຕ່ໍມຸສລິມທັງເກ້ົາຄົນຫລືບໍ່?  ບ່ໍມເີລີຍ ໄດ້ສັງເກດເບ່ິງລາຍງານຈາກໄນຈີເຣັຽ 

ບ່ໍວ່າ ແມ່ນຫຍັງໃນເຣື່ອງຂອງໂມເຊທ່ີເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ? ເປັນເຣືອ່ງພຣະເມດຕາຂອງພຣະ 

ເຈົ້າທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້  ແລະເຂົາເຈ້ົາຢາກຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເມດຕາ   ດັ່ງນ້ັນ ຜູ້ປະກາດທີ່ຫາກໍເລົ່າເຣື່ອງໂມເຊ 

ຈົບລົງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຸກຫລາຍທີ່ລາວຈະໄດ້ອະທິບາຍທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອກັບຄົນມຸສລິມຕ່ໍໄປ  ລາວໄດ້ບອກເຖງິວິທ ີ

ການທີ່ຈະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄື...ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 

ສາໍລບັພຣະຄມັພໝີວດຈດົໝາຍຝາກເດ? 

 

ເມື່ອພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບ່ິງການປ່ຽນຮູບແບບການສອນພຣະຄັມພີໂດຍການເລົ່າເຣື່ອງປາກເປົ່າ  ຫລາຍຄົນທີ່ຮັກ 

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຮູວ້່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້ານ້ັນຕ້ອງສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ   ຈຶ່ງຖາມຄໍາຖາມທີ່ດີວ່າ, "ແລວ້ 

ພຣະຄັມພໝີວດຈົດໝາຍຝາກເດ?"  ພວກເຮົາຂໍສເນີຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອໃຫ້ພິຈາຣະນາດ່ັງນ້ີ... 

 

ປະການທນີຶງ່ແມນ່  ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວທີ່ເຮົາໄດ້ແຍກເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີອອກຈາກກັນເປັນຕອນເລັກ 

ຕອນນ້ອຍ ໄດ້ຂຽນໃສ່ແຜ່ນກະດານສ່ົງອອກໄປເພື່ອອະທິບາຍຄໍາເທສນາທ່ີເປັນຫົວຂໍ້ ແຕໜ້່າເສັຽດາຍທີ່ເຣ່ືອງລາວ 

ເຫລົ່ານ້ີໄດ້ຖືກສ່ົງຕໍ່ໄປດ້ວຍການເລົ່າສູ່ກັນຟັງຕາມທີ່ໄດ້ຂຽນສ່ົງມາ  ຜູ້ຟັງຈ່ຶງເຂົ້າໃຈແລະຈ່ືຈໍາເຣ່ືອງໄດ້. 

 

ສ່ິງທີ່ເຮັດໃຫ້ດີໃຈນ້ັນແມ່ນ  ແຕ່ກ່ອນຄົນຈໍານວນ 80% ບ່ໍເຄຍີເຂົ້າໃຈເຣື່ອງພຣະຄັມພ ີເມືອ່ມີການໃຊ້ວິທີເລົ່າເຣື່ອງ 
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ປາກເປົ່າເກີດຂ້ຶນມາ  ເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງມີຄວາມເຂ້ົາໃຈເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີເຖງິ 75%    

 

ພວກເຮົາເອງກໍມີກໍາລັງໃຈຫລາຍຂ້ຶນເມື່ອນັກສຶກສາຄຣິສຕຽນ  ສິດຍາພິບານແລະມິສຊັນນາຣີ ໄດ້ຄ້ົນພົບວິທີການ 

ສອນພຣະຄັມພີຢ່າງເກີດຜົນ    ປະສິດທິພາບຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ເໜືອກວ່າທິສະດີ   ຜູ້ທ່ີທົດ 

ລອງເລົ່າເຣື່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະໃຊ້ການສົນທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ   ພ້ອມດ້ວຍການສັງເກດສ່ິງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງຢ່າງ 

ຕ້ັງໃຈ ກໍຈະໄດ້ເຫັນຜົນທີ່ເປັນຈິງ. 

 

ຫ້າປີຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ນໍາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆ  ມີຜູ້ເລ້ີມໃຊ້ວິທີດ່ັງກ່າວຫລາຍກວ່າ 90 ປະ 

ເທດແລວ້.  ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດແຈ້ງວ່າ   ວິທີການນ້ີໄດ້ເຕບີໃຫຍ່ຂ້ຶນຢ່າງໄວ  ຈາກການຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດຟິລິບ 

ປິນສາມເທື່ອ ຄຣູຝຶກອົບຮົມສົງ່ຂ່າວມາວ່າ, "ສ່ີເດືອນຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາທໍາການຝຶກອົບຮົມ ແລະໄດ້ຕິດຕ່ໍກັບຜູ້ທີ ່

ມາຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ກັບເມອືແລ້ວ  ໄດ້ພົບວ່າໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາມີຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ 1400 

ຄົນ ແລະຝຶກອົບຮົມເປັນພາສາຕ່າງໆ ເຖິງ 25 ພາສາ. 

 

ຜູ້ແປພຣະຄັມພີຂອງອງົການໄວຄລິຟ   ໄດ້ຮຽນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ    ນາງໄດ້ສ່ົງຜູ້ນໍາ 

ສາມຄົນໃນບ້ານແຫ່ງນຶ່ງມາຮຽນເພີ້ມເຕມີ   ໄດ້ສາມເດືອນຜ່ານໄປມີຊາວບ້ານໃນຟິລິບປິນຫ້າຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ 

ອົບຮົມຈາກຜູ້ນໍາດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເຂ້ົາໄປໃນເມືອງໃຫຍ່ແລະນໍາພາໃນການຝຶກອົບຮົມ ຫລັງຈາກນ້ັນນາງໄດ້ຂຽນມາເຖິງ 

ພວກເຮົາວ່າ,   "ສິດຍາພິບານທີ່ຮຽນຈົບໂຮງຮຽນພຣະຄັມພຖີາມວ່າ...ອີກດົນປານໃດຈະກັບຄືນໄປສອນເພີ້ມອີກ?" 

ໂດຍທີ່ສິດຍາພິບານທ່ານນ້ັນບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ຄຣູຝຶກອົບຮົມທັງຫ້າຄົນນ້ັນເປັນຄົນອ່ານຫນັງສືບ່ໍໄດ້" 

 

ຄົນທີ່ເຂ້ົາມາຮຽນວິທີການປາກເປົ່າໃໝ່ໆ ເຫລ່ົານ້ີທີ່ມີໄຟແຮງ   ສ່ວນຫລາຍເປັນຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືບ່ໍໄດ້    ແຕ່ໄດ້ສະ 

ແດງອອກເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ວຍການເລົ່າເຣື່ອງລາວໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລ້ົນ   ຊຶ່ງເປັນຜົນຝ່າຍວິຍານ 

ອັນໝັ້ນຄົງທີ່ເຫັນໄດ້  ການເປນັພຍານເຖິງຣິດເດດຂອງພຣະຄໍາທ່ີໄດ້ຮັບການເລົ່າຕ່ໍຢ່າງຕົງໄປຕົງມາຕາມເຣື່ອງ. 

 

ແຕ.່..ຍງັຄງົມຄີາໍຖາມອກີຕໍໄ່ປວາ່, "ແລວ້ເຣືອ່ງຈດົໝາຍຂອງອຄັສາວກົໂປໂລ ເດ ຈະເຮດັແນວໃດ?" 

 

ຫລັກຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນ  ສາມາດນໍາໄປໝູນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຕອນຂອງພຣະຄັມພ ີ

 

ໃນການຝຶກອົບຮົມ ພວກເຮົາໄດ້ສອນວ່າ ຈົດໝາຍຝາກຂອງອັຄສາວົກໂປໂລກໍສາມາດນໍາສເນີໄດ້ໂດຍໃຊ້ວິທີການ 

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຕັມຮູບແບບ  ພວກເຮົາມັກຈະຮວມເອົາເຣື່ອງຈາກຈົດໝາຍຝາກແລະເພງສັຣເສີນນໍາ  ຊຶ່ງພຣະ 

ຄັມພີພາກສ່ວນດ່ັງກ່າວນີ້ພວກເຮົາບໍ່ເບ່ິງເປັນເນື້ອເຣື່ອງ  ແຕ່ໄດ້ເຫັນວ່າຫລາຍຕອນໃນຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກໂປ 

ໂລແລະເພງສັຣເສີນຮວມໄປເຖິງພຣະທັມຜູ້ທໍານວາຍຕ່າງໆ  ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບແລະມີເນື້ອເຣື່ອງຢ່າງແທ ້

ຈິງ  ດ່ັງນັ້ນພວກເຮົາຈ່ຶງນໍາສເນີໃນແນວທາງເລ່ົາເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ຢ່າງເກີດຜົນເຊັ່ນດຽວກນັ. 

 

ຖ້າທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 1:1-5   ລອງຫລັບຕາແລ້ວໃຊ້ຄໍາຖາມຂອງຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທ່ີສລາດ  ທ່ານ  

ຈະເຫັນວ່າມີຄົນສອງປະເພດໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີ 1 ສອງຄົນນ້ີເຮັດໃນສ່ິງທີແ່ຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນຫຍັງຄືທາງ 
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ເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ    ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຂົາເຈ້ົາຄວນຈະເລືອກ     ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນຕາມມາຈາກການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ. 

ຈ່ົງສັງເກດເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຕອບໂຕ້ຢ່າງໃດກັບຊີວິດຂອງສອງຄົນນ້ີ  ແລະທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະ 

ເຈົ້າຢ່າງໃດ. 

 

ອີກເທື່ອນ່ຶງ   ຂໍໃຫ້ທ່ານຫລັບຕາແລ້ວລອງຄິດເຖິງພຣະຄັມພີອີກຕອນນ່ຶງ    ຄດິເຖິງແກະຕົວນຶ່ງໃນພຣະທັມເພງສັຣ 

ເສີນ 23   ວ່າມັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງທີ່ມັນຮູ້ຈັກດີວ່າຢ່າງໃດ ກຽ່ວກັບຄວາມສັມພັນອັນດີຂອງມັນແລະຜູ້ລ້ຽງ    ຈ່ົງຟັງ 

ແກະຕົວນີເ້ວົ້າຢ່າງຕັ້ງໃຈ  ຫລງັຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນເຣ່ືອງນີ້ທັງໝົດແລ້ວ  ໃຫ້ກັບຄືນໄປແລະຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອໝູນໃຊ້ 

ໃນຊີວິດຈາກເນືອ້ເຣື່ອງທີ່ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນ. ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນແກະເຮົາຈະເອົາຫຍັງມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາ 

ວັນ ແລະພຣະເຢຊູນ້ັນເອງທ່ີຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງ? 

 

ຈ່ົງເບິ່ງເນື້ອເຣື່ອງໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 1:10-20;  ໂຣມ 1:14-25 ແລະຢາໂກໂບ 1:22-27  ຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບວ່າ 

ຂ້ໍຄວາມທັງສາມຕອນນ້ີຈະຈ່ືຈໍາໄດ້ຍາກກວ່າເຣືອ່ງລາວທີ່ມີຄໍາສົນທະນາ ແລະເຫດການຕ່າງໆ ຂອງຄົນຢູ່ໃນເຣື່ອງ 

ຈ່ົງອ່ານຊ້າໆ ແລ້ວສັງເກດວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕອນນ້ັນໄດ້ເວົ້າຫຍັງ  ໄດ້ເຮັດຫຍັງ  ລາວຕັດສິນໃຈອັນໃດຫລືບ່ໍ? ມີຜົນກະ 

ທົບຫຍັງແດ່ຈາກການຕັດສິນໃຈນ້ັນ? 

 

ເຮົາຈະເຫັນວ່າທັງສາມຕອນນ້ັນ  ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໃນຫລາຍມຸມມອງ  ຈົ່ງໃຊ້ຫລັກ 

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ   ໂດຍໃຫ້ຂ້ໍສັງເກດຂອງທ່ານນ້ັນຈໍາກັດຢູ່ໃນສ່ິງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນເຣື່ອງເທົ່ານ້ັນ   ຫລັງຈາກນ້ັນໃຫ້ 

ກັບຄືນໄປຕ້ົນເຣື່ອງ ແລະເບິ່ງອີກວ່າຂ້ໍສັງເກດເຫລົ່ານ້ັນຈະນໍາມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງໃດ 

 

ເຮາົຈະພົບເນື້ອຫາຢູ່ສາມແບບໃນພຣະຄັມພ ີ

 

 ເນ້ືອຫາທີ່ເປັນເຣື່ອງລາວ 

 ເນື້ອຫາເຄິ່ງເຣື່ອງລາວ 

 ເນື້ອຫາທີ່ບ່ໍເປັນເຣື່ອງລາວ 

 

ເນືອ້ຫາທີເ່ປນັເຣືອ່ງລາວ ນ້ັນຈະຈ່ືຈໍາໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ  ເພາະເຮົາສາມາດເຫັນແລະຕິດຕາມໄປໄດ້  ເຣ່ືອງລາວເປັນເຫດ 

ການທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້  ມີຄວາມສັມພັນຂອງສິ່ງຕ່າງໆ   ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງ   ມກີານກະທໍາ   ມີການສົນ 

ທະນາ ຊ່ຶງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາສາມາດມີປະສົບການຕິດຕາມບຸກຄົນໃນເຣື່ອງໄປໄດ້  ເຮົາໄດ້ເຫັນ   ໄດ້ຍິນ  ໄດ້ຮູ້ສຶກຮວ່ມ 

ໄປກັບລາວ. 

 

ເນືອ້ຫາເຄິງ່ເຣືອ່ງລາວ  ຈະຮຽນຮູ້ຍາກໜ້ອຍນ່ຶງ  ມເີນື້ອເຣື່ອງໜ້ອຍກວ່າ  ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຢ່າງທ່ີເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດເປັນ 

ພາບໃນຄວາມຄິດເຮົາໄດ້  ດ່ັງນ້ັນເຮົາຈ່ຶງຈ່ືຈໍາໃນສ່ິງທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນ   ແລະໄດ້ຍິນ  ເນ້ືອຫາເຄ່ິງເຣື່ອງລາວຈະມີການ 

ຕອບໂຕ້ທາງຄວາມສັມພັນໜ້ອຍກວ່າ  ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຄໍາເວົ້າແລະຄໍາອະທິບາຍຈາກຝ່າຍດຽວ  ພຣະທັມພວກຜູ້ 

ທໍານວາຍຈະຕົກຢູ່ໃນກໍຣະນີນ້ີ  ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເພງສັຣເສີນ 1,  ໂຣມ 11, ແລະ ຢາໂກໂບ ເປັນຕ້ົນ 
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ເນືອ້ຫາທີບ່ໍແ່ມນ່ເຣືອ່ງລາວ  ຈະຈ່ືຈໍາໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ  ເພາະຈະຄິດເປັນຮູບພາບໄດ້ຍາກ  ມັກຈະເປັນຄໍາເວົ້າແລະຄໍາ 

ສອນຈາກຝ່າຍດຽວ  ມີຫວົຂໍ້ເປັນຫລັກ  ຈົດໝາຍຝາກສ່ວນຫລາຍຈະເປັນໄປໃນທໍານອງນີ ້

 

ເຖິງແມ່ນຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກສ່ວນຫລາຍຈະມີເນື້ອຫາທີບ່ໍ່ເປັນເຣື່ອງລາວ     ເຮົາກໍຍັງສາມາດໃຊ້ເທັກນິກຈາກ 

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້  ເຣື່ອງທີ່ເລ່ົາໄດ້ດີຈະເປັນທີ່ຈັບໃຈຂອງຄົນຟັງ     ຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກເປັນຈົດໝາຍ 

ແຫ່ງຄວາມຮັກ  ຂຽນໂດຍຄົນທີ່ມີໃຈຮັກຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ  ຣະຫວາ່ງການນໍາສເນີເຣື່ອງນັ້ນ 

ຄຣູເລ່ົາເຣ່ືອງຈະຕ້ອງລະນຶກເຖິງຫົວໃຈອັນກະຕືລືລ້ົນຂອງຜູ້ຂຽນ  ແລະນໍາສເນີອາລົມນ້ັນຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ. 

 

ມີວິທີນ່ຶງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງທີ່ບ່ໍເປັນເຣື່ອງລາວສາມາດຈ່ືຈໍາໄດ້ນ້ັນກໍຄື  ຕ້ອງອ່ານອອກສຽງດັງໆ  ແລະໃຊ້ຫລັກການ 

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຕ່ໍໄປ.  ບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະໃຊ້ສອງສາມຂ້ໍຕ່ໍຄ້ັງ  ການສອນສ້ັນໆ ໃນແຕ່ລະເທື່ອສ່ວນຫລາຍຈະ 

ສອນໃນຮູບແບບອະທິບາຍ    ແຕ່ຖ້າເຮົາສອນສອງສາມຂ້ໍດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກແລະໃຊ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາຕາມມາ 

ໂດຍເຮັດເປັນລໍາດັບ    ຜູ້ຟັງກຈໍະຈ່ືຈໍາຖ້ອຍຄໍາໃນຕອນນ້ັນໄດ້    ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍນ້ັນແມ່ນທ່ານຕ້ອງພຍາຍາມຢູ່ໃນຂ້ໍ 

ຄວາມນ້ັນຢ່າອອກນອກເຣື່ອງ  ທ່ານອາດຈະມີຄໍານໍາສ້ັນໆ ເພ່ືອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈໃນຂ້ໍຄວາມນ້ັນຫລາຍຂ້ຶນ 

 

ທ່ານເຮັດໄດ້ບ່ໍ?  ທ່ານມີເນື້ອຫາຫລາຍພໍທີ່ຈະເວົ້າໄດ້  ທ່ີຈະເຮັດໃຫພ້ຣະຄໍານ້ັນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໂດຍທີ່ບ່ໍອອກ 

ນອກພຣະຄໍາຕອນນ້ັນໄປບ່ອນອ່ືນ ເຮັດໄດ້ບ່ໍ?  ທ່ານເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງໃນການຝຶກອົບ 

ຮົມຈາກຂ້ໍພຣະຄໍາສ້ັນໆ  ພວກເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເຫັນຄວາມອຸດົມສົມບູນແຫ່ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 

 

ທໍາອິດ  ພວກເຮົາຈະມີຄໍານໍາສ້ັນໆ  ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນຄວາມເປັນມາຂອງຕອນນ້ັນ  ຊ່ຶງຈະໃຊ້ໃນ 

ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນຕ່ໍໄປ    ພວກເຮາົບອກວ່າ,   "ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົາ້ກັບພວກສາວົກເທື່ອສຸດ 

ທ້າຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ   ຊ່ຶງຈະກາຍເປັນຫົວເມືອງຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນຍຸກແຣກ  ພວກສາວກົໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ 

ເປັນເວລາເຖິງສາມປີ   ສ່ວນຫລາຍຈະຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍ ຮວມໄປເຖິງແຂວງຊາມາເຣັຽ  ຊ່ຶງເປັນເມືອງຂອງພວກທ່ີ 

ຄົນຢິວກຽດຊັງ" 

 

ຕ່ໍຈາກນ້ັນ ພວກເຮົາກໍຈະເລົ່າເຣື່ອງທີ່ເກີດຂ້ຶນໃນກິຈການ 1:8   ແມ່ນແລວ້...ພວກເຮົາເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈາກພຣະ 

ຄັມພີພຽງຂໍ້ດຽວ    ແລະພວກເຮົາເລົ່າແຕເ່ຄິ່ງຫລັງຂອງຂໍ້ນ້ັນພຽງເທົ່ານ້ັນ    ເພາະວ່າມີຫລາຍສ່ິງທີ່ພວກເຮົາຄ້ົນພົບ 

ເຣື່ອງນີ້ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກພຣະຄໍາຫລາຍແລະຄົນທີ່ຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີດີ ຕ່າງກໍພາກັນຮ່ວມໂອ້ລົມກັນຢ່າງ 

ມີຣົດຊາດອັນດີ  ມີການຄ້ົນພົບອັນອັສຈັນ  ມີການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດດ້ວຍນ້ໍາຕາອ່ັງເບົ້າ  ຫລາຍໄປກວ່ານ້ັນກໍແມ່ນ 

ພວກຜູ້ຟັງໄດ້ກັບເມືອບ້ານດ້ວຍຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄໍາຕອນນ້ີ   ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນເຈົ້າຂອງພຣະຄໍາຕອນນ້ີແລະ 

ຍັງໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

 

ສິດຍາພິບານແລະນັກວິຊາການຄຣິສຕຽນ  ຕ້ອງພິຈາຣະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດ່ັງກ່າວມານ້ີຢ່າງແທ້ຈິງ  ຣະບົບແບບ 

ການເທສນາແລະອະທິບາຍທີໃ່ຊ້ກັນຢູ່ນ້ີອາດຈະບ່ໍແມ່ນວິທີທ່ີມີປະສິດທິພາບຫລາຍທີ່ສຸດໃນການນໍາສເນີຄວາມຈິງ 

ຈາກພຣະຄັມພີ   ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮຽນແລະນໍາໄປໃຊ້    ຢ່າງນ້ອຍຜູ້ສ່ືສານພຣະຄໍາຄວນພິຈາຣະນາທ່ີຈະໃຊ້ວິທີທີ່ມ ີ

ການຕອບກັບໄດ້  ມີການຄ້ົນພົບເອງຈາກຜູ້ຟງັ. 
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ບາງຄົນທີ່ໃຊ້ເຣື່ອງລາວໄດ້ຢ່າງຍອດຢ້ຽມ   ເວລາສອນພຣະທັມກິຈການກໍຈະນໍາສເນີເນ້ືອຫາຈາກຈົດໝາຍຂອງອັຄ 

ສາວົກນໍາ  ເມ່ືອເຂົາເຈົ້າສອນດ້ວຍວິທີການສົນທະນາຕອບໂຕ້ກໍສາມາດນໍາເອົາສ່ວນທ່ີເປນັຈົດໝາຍອັຄສາວົກຊ່ຶງມ ີ

ຄວາມເຊ່ືອມໂຍງກັບພຣະທັມກິຈການມາໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນ   ໃນຕອນເດີນທາງຂອງອັຄສາວົກໂປໂລ    ວິທີທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ 

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເກີດຜົນກໍຄື ການຕ້ັງຄໍາຖາມແລະໂອ້ລົມໂຕ້ຕອບເພື່ອຫາຂ້ໍສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ  ແລະການ 

ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ  ຊ່ຶງຈຸດນ້ີຈະໄດ້ຜົນດີເມື່ອນໍາໄປສອນຮວມກັບຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກ. 

ຫລາຍເທື່ອ ຜູ້ມີການສຶກສາສູງຄືຜູ້ທີ່ຝຶກອົບຮົມສິດຍາພິບານແລະຄຣູ  ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບ່ໍຄຸ້ນເຄີຍກັບພລັງຂອງການ 

ເລົ່າເຣື່ອງປາກເປົ່າ  ເຂົາເຈ້ົາຈະສອນຄົນທີ່ຢາກນໍາເອົາໄປແບ່ງປັນກັບຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືບ່ໍໄດ້ຢ່າງໃດ  ຄົນທີ່ອ່ານໜັງ  

ສືບ່ໍໄດ້ຄວນຈະເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາທີ່ບ່ໍເປັນເຣື່ອງລາວຫລືບ່ໍ?  ຖ້າຄວນເຂ້ົາໃຈ  ຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງ ເປັນຄົນມີປັນຍາ 

ຈະໃຊ້ຂອງປະທານຂອງເຂົາເຈົ້າຫາທາງທີ່ຈະສອນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໜ້ອຍແລະມີຂອງປະທານທີ່ໜ້ອຍກວ່າຢ່າງໃດ? 

 

ຄວາມສາໍຄນັຂອງການທອ່ງຈໍາພຣະຄາໍ ແບບຄາໍຕໍຄ່ໍາ 

 

ມີຄວາມຄິດສອງຢ່າງເກີດຂ້ຶນ;  ຢາ່ງທາໍອດິ  ຄວາມຈໍາເປັນແລະລໍາດັບທີ່ເຮົາເກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃນໃຈ  

ຢາ່ງທສີອງ  ການທີ່ຈະເຫັນເປ້ົາໝາຍຂອງການທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາແລະຈ່ືພຣະຄໍາທີທ່ອງຈໍາໄດ້.  

 

ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອຈໍານວນຫລາຍ ໄດ້ເຂ້ົາມາມີສ່ວນໃນໂປຣກຣາມຝຶກທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ     ສວ່ນ 

ຫລາຍໂປຣກຣາມເນັ້ນການຈ່ືຈໍາແບບຄໍາຕ່ໍຄໍາ  ລວມທງັຂໍ້ແລະບົດ  ພວກເຮົາທ່ີເຄີຍຈ່ືຈໍາພຣະຄໍາມາຕ້ັງແຕ່ຍັງເປັນ 

ເດັກນ້ອຍນ້ັນ  ເຮົາຮູວ້່າໄດ້ຮັບປໂຍດຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກການທ່ອງຈໍາ. 

 

ແຕ່ສ່ິງທີ່ທ້າທາຍນ້ັນແມ່ນ  ມຄົີນບ່ໍຫລາຍເທົ່າໃດທີ່ຈະຈ່ືຈໍາພຣະຄໍາແບບຄໍາຕ່ໍຄໍາ  ແລະການທີ່ຈະຈ່ືຈໍາໄດ້ດີກໍຕ້ອງມີ 

ການທົບທວນລ້ຶມຄືນເລື້ອຍໆ   ແຕ່ການຮຽນເຣື່ອງລາວດັ່ງທ່ີກ່າວມານ້ັນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງສອງສາມເທື່ອແລວ້ 

ທ່ານອາດຈະບ່ໍທົບທວນລ້ຶມຄືນອີກກໍໄດ້  ເນື້ອເຣື່ອງນັ້ນຈະຝັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານຈ່ືເຣື່ອງດ້ວຍຄໍາ 

ເວົ້າຂອງທ່ານເອງ  ເປັນຄວາມຈ່ືຈໍາແບບທັມມະຊາດແລະສາມາດເລົ່າໄດ້ອີກຢ່າງງ່າຍ. 

 

ໃນການຝຶກອົບຮົມ 37 ຊ່ົວໂມງ  ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມຈະໄດ້ຍິນແລະໄດ້ໂອ້ລົມກັນປະມານ 21 ເຣື່ອງ  ແລະຖ້າໄດ້ຝຶກ 

ອົບຮົມເພີມ້ອີກສອງຫລືສາມເທື່ອ  ກໍຈະສາມາດເລົ່າເຣື່ອງເຫລ່ົານ້ັນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ  ແລະເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າສາມາດ 

ຈ່ືຈໍາໄດ້ໄປຈົນຕລອດຊີວິດ ກໍວ່າໄດ້.  ແລະເຣື່ອງທງັ 21 ເຣືອ່ງນີ້ກໍມີຂ້ໍພຣະຄັມພີເຖງິ 148 ຂ້ໍ 

 

ໜ້າອັສຈັນແມ່ນບ່ໍ  ການຮຽນຮູແ້ລະເກັບຂ້ໍພຣະຄັມພີ 148 ຂ້ໍໄວ້ໃນ "ຖົງໃຈ"  ແລະສາມາດເລ່ົາໄດ້ທັງເວລາທີ່ມີໂອ 

ກາດແລະບ່ໍມີໂອກາດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າວໜ້າໄປອີກໄກ. 

 

ການທອ່ງຈາໍ ແລະການຈື່ຈາໍໄດ.້  ເມື່ອປຽບທຽບຈໍານວນໜ້າຂອງພຣະຄັມພີພາສາຕ່າງໆ ນັນ້ ຄືກັນຫລືບ່ໍ? ເປັນຄໍາ 

ເດ  ຄືກັນຫລືບ໋ໍ? ບ່ໍຄືກັນເລີຍ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ແຕ່ລະພາສາອາດຈະຂຽນເປັນຄໍາອອກມາ ແຕ່ລະຄໍານ້ັນກໍບ່ໍຄືກັນ ການ 

ອອກສຽງກໍຕ່າງກັນ    ແຕ່ມີຢ່າງນ່ຶງທີ່ເປັນນ່ຶງດຽວນັ້ນກໍຄື  "ແນວຄິດ"  ເຖິງຂ້ໍມູນຈະບ່ໍເປັນຄໍາດຽວກັນ  ເຖິງແມ່ນຄໍາ 
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ຈະບ່ໍຄືກັນແຕ່ເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີຈະບ່ໍປ່ຽນ. 

 

ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ   ພວກເຮົາຂໍເຕືອນໃຫ້ຣະວງັທີ່ສຸດ  ທີ່ຈະບ່ໍເພີ້ມເຕມີ  ຫລືຕັດອອກ ຫລືປ່ຽນແປງເນື້ອຫາ 

ຂອງເຣື່ອງລາວຈາກການໃຊ້ຄໍາທ່ີບ່ໍລະວັງ  ການໃຊ້ສຽງ  ຫລືອອກທ່າທາງ  ພວກເຮົາຂໍສນັບສນູນໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງແບບ 

ສົນທະນາ ແຕ່ໃຫເ້ນັ້ນຄວາມສໍາຄັນໃນການເລົ່າເຣື່ອງຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ  ບໍ່ປ່ຽນແນວຄິດແລະຂ້ໍມູນ  ບໍ່ວ່າຈຸດນ້ັນຫລື 

ຕອນນ້ັນເບິ່ງຄືວ່າບ່ໍສໍາຄັນໃນຄວາມຄິດແລະໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ. 

 

ການທ່ອງຈໍານ້ັນເປັນວິທີການທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃນໃຈ   ແຕກ່ານທີ່ຈະຈ່ືຈໍາເຣ່ືອງລາວ 

ແລະເນື້ອຄວາມແບບຄໍາຕ່ໍຄໍາ ແລະເມື່ອນໍາມາໂອ້ລົມສົນທະນາກໍສາມາດຢູ່ໃນຄັງຄວາມຈ່ືຈໍາຂອງເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ. 

 

ຄົນທີ່ບໍມ່ີການສຶກສາຈະຮຽນຮູ້ພຣະຄໍາດວ້ຍວທິຫີາຂໍ້ສລຸບຈາກການສງັເກດໄດ້ບໍ?່  

 

ບາງເທື່ອຄົນເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າ    ຄົນທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ເປນັຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດໄຈ້ແຍກ  ແລະຄົນທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ຫລືມາ 

ຈາກສັງຄົມປາກເປົ່າບ່ໍອາດຄິດໄຈ້ແຍກໄດ້ ຫລືບ່ໍສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນ  ຫລືຄິດຈາກສ່ິງສັງເກດຮອບໆ ຕົວໄດ້  ເຣ່ືອງ 

ນ້ີເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໂອລົມກັນອີກດົນ   ແລະຕ້ອງມາເບ່ິງຄວາມໝາຍທີແ່ທ້ຈິງຂອງຄວາມຄິດປະເພດຕໍາໜິ ເມື່ອ 

ເຊື່ອມໂຍງກັບຜູ້ທີ່ຮຽນຮູ້ຈາກປາກເປົ່າ 

 

ຈາກມຸມມອງຂອງພຣະຄັມພີ    ເຮົາສລຸບໄດ້ບ່ໍວ່າຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄຈ້ແຍກນ້ີຈໍາກັດຢູ່ແຕ່ສະເພາະຄົນທີີ ່

ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ຫລືຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາສູງເທົ່ານ້ັນ. 

 

ຖ້າເຮົາຄິດຢ່າງນ້ັນກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໃໝ່  ໃນເມື່ອເຮົາຮູວ້່າທຸກຄົນຖືກສ້າງມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ (ປະ 

ຖົມມະການ 1:26-27)   ດ່ັງນັນ້ກໍເທົ່າກັບວ່າທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂອງປະທານໃນເຣື່ອງເຫດຜົນແລະມີຈິດສໍານຶກ   ມເີຫດ 

ຜົນທາງສິນທັມເປັນຕ້ົນມາຕ້ັງແຕ່ລາວຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບ ເຖິງແມ່ນລາວຈະປະຕິເສດບ່ໍຍອມຮັບເຫດຜົນນ້ັນ (ໂຣມ 

1:19-23) 

 

ລອງມາເບ່ິງໃນພຣະທັມມາຣະໂກ 12:24 ຕອນທີ່ຄົນຊາດູກາຍຊ່ຶງມີການສຶກສາສູງມາຫາພຣະເຢຊູ ແລະພຍາຍາມ 

ໃຊ້ກົນອຸບາຍກັບພຣະອົງດ້ວຍຄໍາຖາມ  ພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວວ່າ, "ພວກທ່ານຜິດແລວ້ບໍແ່ມ່ນຫລື ເພາະພວກທ່ານ 

ບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີ ແລະບ່ໍຮູ້ຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ?" 

 

ເຮົາຮູວ້່າຊາດູກາຍຄົນນ້ັນຮູ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາ  ພຣະເຢຊູກໍາລັງກ່າວວ່າລາວບ່ໍສາມາດສັງເກດຄວາມໝາຍຝ່າຍ 

ວິນຍານຂອງພຣະຄໍາ    ເພາະລາວບ່ໍມີຄວາມສາມາດໃນການສັງເກດລາວຈ່ຶງພາດຈາກຂ້ໍມູນທີ່ສໍາຄັນໄປ    ດັ່ງນ້ັນ 

ຄວາມຄິດໄຈ້ແຍກຂອງລາວ    ລວມໄປເຖິງຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງລາວ ຈ່ຶງບໍ່ອາດນໍາລາວມາເຖິງ 

ຄວາມຈິງໄດ້.   

 

ດ່ັງທີ່ກ່າວມານ້ັນ  ເຮົາເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສ່ິງທີເ່ໜືອວັທນະທັມ  ຜູ້ເລົ່າທີ່ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະ 
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ພົບວ່າ  ຖ້າລາວຫາກຕຽມຄໍານໍາໃຫ້ພ້ອມພໍ່າ  ຜູ້ຟັງກໍຈະຄ້ົນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນເນື້ອເຣື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະ 

ເທດໃດ  ບ່ໍວ່າຈະມີການສຶກສາລະດັບໃດ. 

 

ໃນພຣະທັມກິຈການ 4:13  ເຮັດໃຫເ້ຮົາໄດ້ເຫັນພມູຫລັງການສຶກສາຂອງສາວົກບາງຄົນ  ເບ່ິງຄືວ່າເປໂຕກັບໂຢຮັນ 

ເຮັດໃຫ້ພວກຊາດູກາຍແລະຜູ້ນໍາທາງສາສນາໂກດຮ້າຍເພາະພວກເພິ່ນທັງສອງໄດ້ເທສນາເຣ່ືອງພຣະເຢຊູຢ່າງເຖິງ 

ໃຈ ດັ່ງນ້ັນເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງຈັບພວກເພິ່ນໄປຢູ່ຕ່ໍໜ້າສະພາເພື່ອໃຫຕ້ອບຄໍາຖາມ   ດ້ວຍການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣ ິ

ສຸດ  ເປໂຕໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຜູ້ນໍາທາງສາສນາແລະເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູດ້ວຍເຫດຜົນແລະດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທ່ີເໝາະສົມ 

ເປັນຄໍາທ່ີເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງທີ່ຈັບພວກເພິ່ນມາຕ້ອງຈົນຕາແຈ. 

ຖ້ອຍຄໍາຂອງເປໂຕສ່ົງຜົນບາງຢ່າງຕ່ໍຄົນໃນສະພາ; 

 

           ເມື່ອ ເຂົາ ໄດ້ ເຫັນ ຄວາມ ກ້າ ຫານ ຂອງ ເປ ໂຕ ກັບ ໂຢ ຮັນ  ແລະ ສັງ ເກດ ວ່າ ທ່ານ ທັງ ສອງ ຂາ ດການ ສຶກ ສາ ແລະ 

            ເປັນ ຄົນ ທັມມະ ດາ ສາ ມັນ ກໍ ປລາດ ໃຈ ແລ້ວ ສໍາ ນຶ ກ ໄດ້ ວ່າ ຄົນ ທັງ ສອງ ເຄີຍ ຢູ່ ກັບ ພ ຣະ ເຢ ຊູ  (ກິຈການ 4:13) 

 

ໃນທຸກມື້ນ້ີເຫດການແບບນ້ີຍັງເກີດຂ້ຶນຫລືບ່ໍ?  ຄົນບ່ໍມີການສຶກສາແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຟັງພຣະຄໍາມາ 

ເປັນຢ່າງດີ  ໄດ້ຄ້ົນພົບສ່ິງຕ່າງໆ ດ້ວຍເຫດແລະຜົນ  ເຂົາເຈ້ົາຈະສອນຄວາມຈິງອັນລ້ໍາເລິກໃຫ້ແກ່ຄົນອ່ືນໄດ້ບ່ໍ? 

 

ລາຍງານຄວາມຈງິຈາກພາກສນາມຈະຊ່ອຍຕອບຄາໍຖາມ 

 

ພຣະຄາໍຂອງພຣະເຈົາ້ ເວົາ້ໂດຍຕງົກັບສິງ່ທີຊ່ກຸເຊືອ່ງຢູ່ໃນໃຈ.     ບາງເທື່ອຜູ້ຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຊາວຕາ 

ເວັນຕົກມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນ   ຫລືໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງໃນຊົນນະບົດ ພວກເຮົາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານອີຄາລາຄາລາ 

ໃນປະເທດແຄນຢາ ກ່ອນໜ້ານ້ັນມີຜູ້ຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອບາງຄົນ.   

 

ຄົນທີ່ນໍາພວກເຮົາໄປອະທິບາຍວ່າ,    "ຕອນທີ່ພວກເຮົາມາເທື່ອທໍາອິດ   ໃນຄຣິສຕະຈັກຈະມີການຮ້ອງເພງ  ຕົບມ ື 

ເທສນາ  ແລະອາດຈະມີພຣະຄໍາອີກ 1 ຂ້ໍ ກໍພຽງແຕ່ເທົ່ານ້ັນ    ຜູ້ທ່ີເຊື່ອເກືອບຈະບ່ໍຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີເລີຍ ແຕ່ໃນຕອນນ້ີ 

ສິດຍາພິບານກໍໄດ້ເຫັນຄົນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລະເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ"   ໄດ້ເຂົ້າມາເຫັນເຫດການນ້ີເໝືອນກັບພວກເຮົາ 

ໄດ້ເຫັນ. 

 

ເມືອ່ເຂົາ້ໄປໃນຕວົຕກຶຄຣສິຕະຈກັບ້ານຄາລາຄາລາ ຊ່ຶງກໍ່ສ້າງດ້ວຍຊີມັງ ຫລັງຄາມຸງດ້ວຍສັງກະສີ  ມີຄົນ 60 ຄົນທີ ່

ມາຈາກເຜົ່າຄັມບາ ທີ່ຄອຍຖ້າການຝຶກອົບຮົມຢູ່  ໃນນ້ັນມີ 15 ຄົນເປັນສິດຍາພິບານ ທີ່ມາຈາກ 11  ຄຣິສຕະຈັກ 

 

ຈະສັງເກດເຫັນພວກຜູ້ຍິງທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງດ້ວຍຜ້າສີສົດໃສໃສ່ໝວກ   ສວ່ນພວກທ່ີນຸ່ງຫົ່ມດ້ວຍຜ້າທ່ີດີທີີ່ສຸດ  ຜູກເນັກໄທ 

ເມື່ອເບ່ິງໃຫ້ຄັກແລ້ວຈະເຫັນວາ່   ເສ້ືອນອກນ້ັນຂນາດໃຫຍ່ລ່ືນຕົວຂອງຜູ້ໃສ່ຫລາຍ  ແລະຈະສັງເກດເຫັນແຂນເສື້ອ 

ກັບສ້ົງທີ່ເກ່ົາຫລາຍຈົນບາງ  ມໃີຜພໍຈະຮູ້ໄດ້ແດວ່່າ ສົ້ງເສື້ອຊຸດນ້ີມີຈັກຄົນທີ່ຢືມກັນນຸ່ງໄປໂບດ?" 

 

ມີຄົນມາບອກພວກເຮົາວ່າ   ຕ້ອງສອນໃຫ້ຈົບກ່ອນບ່າຍສ່ີໂມງ   ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຂ້າມຫ້ວຍນ້ໍາກັບເມືອກ່ອນ 
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ໂຕຮິບໂປ(ຊ້າງນ້ໍາ)ຈະອອກມາ   ສ່ວນຫລາຍເຂົາເຈົ້າຈະຍ່າງໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າສ່ີຊ່ົວໂມງຈົນກວ່າຈະເຖິງບ້ານທີ່ 

ມີເຮືອນທີເ່ຮັດດ້ວຍດິນເປັນຮບູມົນໆ. 

 

ມີຊາວອັຟຣິກາຄົນນ່ຶງຕຽມເລ່ົາເຣື່ອງຈາກພຣະທັມປະຖົມມະການ 35:1-5   ແລະລາວຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການໂອ້ລົມ 

ສົນທະນານໍາ  ລາວຈະເລົ່າເປນັພາສາສະວາຮິລີແລະແປເປນັພາສາຄັມບາ   ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄປນ່ັງຢູ່ຕ່ັງແຖວ 

ຫລັງສຸດລ່າມແປພາສາກໍຈະບອກພວກເຮົາວ່າລາວກໍາລັງເວົາ້ຫຍັງ. 

 

"ຕອນນ້ີຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍາລັງເລົ່າວ່າ   ຢາໂຄບເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວນິຍານຂອງຄອບຄົວ   ລາວບອກໃຫ້ທຸກຄົນປະຖ້ິມພຣະ 

ທຽມ  ລາວເອີ້ນຢາໂຄບວ່າ...ເປນັຄນົທີເ່ຊືອ່ຟງັພຣະເຈົາ້...ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍາລັງຖາມວ່າ  "ພີ່ນ້ອງເຫັນວ່າ ຢາໂຄບຫາກໍ 

ເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານຂອງຄອບຄົວຫລືວ່າລາວເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານມາດົນແລ້ວ?"  ແລະຜູ້ເລົ່າຖາມຕ່ໍໄປອີກວ່າ, 

"ການກໍາຈັດຮູບໂຄຣົບຂອງຢາໂຄບ ໄດ້ບອກຫຍັງກັບພວກເຮົາ? "  ແລວ້ຄນົໃນກຸ່ມກໍໂອ້ລົມສົນທະນາກັນຢ່າງມີຣົດ 

ຊາດ. 

 

ສອງສາມນາທີຕ່ໍມາ   ລ່າມແປພາສາໄດ້ຊ່ຶມໃສ່ຫູວ່າ,  "ຕອນນ້ີເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຢ່າງຢູ່ໃນເຣື່ອງ   ລາວເວົ້າວ່າ, 

"ຢາໂຄບໄດ້ຮວບຮວມຮູບໂຄຣົບແລ້ວຝັງໄວ້ກ້ອງຕົ້ນໝາກກ່ໍໃກ້ກັບເມືອງເຊເຄັມ ລາວໄດ້ບອກອີກວ່າໄດ້ຝັງໄວ້ບ່ອນ 

ໃດ"  ເອ.ີ.ແລວ້ກໍເລີຍເວົ້າເຣື່ອງຢາໂຄບວ່າລາວເປັນຄົນໂລບມາກ...ລາວບ່ໍເຊື່ອວ່າພຣະເຈົາ້ຈະຊົງຈັດຫາໃຫ້. 

 

ເຂົາເຈົ້າໂອ້ລົມກັນວ່າ,  "ຢາໂຄບຍອມໃຫ້ຄອບຄົວເກັບຮູບໂຄຣົບໄວ້..."    ອີກຄົນນ່ຶງເວົ້າຂ້ຶນວ່າ,  "ຂອງບາງຢ່າງທີ ່

ເອີ້ນວ່າຂອງດີນ້ັນແມ່ນຕຸ້ມຫູ  ດ່ັງນັ້ນຢາໂຄບຕ້ອງຮູ້ແນ່ນອນເຣື່ອງຮູບໂຄຣົບຢູ່ໃນເຮືອນຂອງລາວ"  ໃນຂະນະທີ່ທຸກ 

ຄົນກໍາລັງໂອ້ລົມກັນເຖິງການກະທໍາຂອງຢາໂຄບ  ຜູ້ຍິງຄົນນ່ຶງໄດ້ຢືນຂ້ຶນມີທ່າທາງທີ່ຕ່ືນເຕ້ັນ  ລາວໄດ້ເວົ້າອອກມາ 

ເປັນພາສາຄັມບາ. 

 

ລ່າມແປພາສາຊ່ຶມວ່າ,  "ຜູ້ຍິງຄົນນ້ີບອກພວກເພື່ອນວ່າ   ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີຂອງດ ີ(ຮູບໂຄ 

ຣົບ)ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ຢູ່  ພວກເຮົາບ່ໍຕ້ອງເຊື່ອງມັນໄວ້ອີກແລ້ວ  ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາລາຍມັນສາ" ສອງສາມນາທີຕ່ໍມາຊາຍ 

ຮ່າງໃຫຍ່ຄົນນ່ຶງເວົ້າຂ້ຶນດ້ວຍສຽງດັງ    ແລະຜູ້ຊາຍທຸກຄົນກໍງຶກຫົວເຫັນດີນໍາລາວ.    ຕອນນ້ີທ່ານອາດຈະຢາກຮູ້ວ່າ 

ຊາຍຮ່າງໃຫຍ່ເວົ້າຫຍັງ  ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງຫັນໜ້າໄປຫາລ່າມ ຖາມວ່າ, "ລາວກໍາລັງເວົ້າເຣື່ອງຫຍັງ?" 

 

ລ່າມໄດ້ຄອຍຖ້າໃຫ້ລາວເວົ້າຈົບ ແລ້ວບອກວ່າ, "ລາວເວົ້າວ່າ  ລາວເປັນຄົນປົກຄອງຄອບຄົວ ທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດຕາມ 

ທີ່ລາວບອກ  ແຕ່ລາວກັບເປັນເໝືອນຢາໂຄບ  ບໍ່ໄດ້ນໍາພາຄອບຄົວໃຫ້ຢູ່ໃນຝ່າຍວິນຍານ ລາວຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງຕົວ 

ເອງໃໝ"່  [ໃນມື້ນ້ັນທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຄ້ົນພົບຄວາມໜ້າຊ່ືໃຈຄົດຂອງຢາໂຄບຈາກເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພ ີ  ທັງ 

ຊາຍແລະຍິງທີ່ລຸກຂ້ຶນເວົ້າ ຍອມຮັບຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ  ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນບາບຂອງຢາໂຄບ. 

 

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຣິດເດດອັນເໜືອທັມມະຊາດຢູ່ໃນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ    ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເວົ້າກງົກັບມຸມມອງໂລກຂອງ 

ແຕ່ລະຄົນ  ຜູ້ສ່ືສານປາກເປົ່າທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ກັບພົບຄວາມຈິງອັນເລິກເຊິ່ງແລະໄດ້ນໍາໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດໃນມື້ດຽວ ຊ່ຶງ 

ເຫດການເຫລົ່ານ້ີ  ພວກມິສຊັນນາຣີອາດໃຊ້ເວລາຫລາຍປີໃນການເປັນພຍານ ແລະອະທຖິານສແວງຫາພຣະເຈົ້າ.] 
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ບໍຫ່ລາ້ສວາຍຈນົເກນີໄປ  ບໍຫ່ລງົໄປໄກຈນົເກນີໄປ.   ໃນທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນຶ່ງໃນປະເທດເນປານ  ມໝີໍຜີຄົນນ່ຶງອາຍຸ 66 

ປີ  ບ່ໍເຄີຍຮຽນອ່ານໜັງສືເລີຍ  ແຕ່ລາວສາມາດຄວບຄຸມຄົນຈໍານວນເປັນຮ້ອຍ  ຄົນເຫລົ່ານ້ັນຕ່າງກໍໂຄຣົບແລະຢໍາ 

ເກງລາວຫລາຍ.   

 

ຕອນທີ່ລາວອາຍຸໄດ້ 60 ປີນ້ັນ ລາວໄດ້ຍິນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ  ແຕ່ລາວຄິດວ່າລາວບ່ໍຕ້ອງການພຣະອົງ   ແມ່ນແລ້ວ... 

ລາວເຄີຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງຄົນອະທຖິານໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ  ແຕ່ລາວເຫັນວ່າເຫລ່ົາວິນຍານຊ່ົວ 

 

ກໍຊ່ອຍລາວຢູ່ແລ້ວ ລາວຈຶ່ງບ່ໍມີເຫດຜົນໃດໆ ທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ. 

 

ໃນມື້ນ່ຶງ  ຫລານຊາຍຂອງລາວໄດ້ລ້ົມປ່ວຍລົງຈົນເກືອບຕາຍ  ໝໍຜີຄົນນ້ັນທັງສູດມົນ  ທງັອ້ອນວອນໃຫ້ວິນຍານທັງ 

ຫລາຍຊ່ອຍປ່ິນປົວຫລານຊາຍຂອງລາວ  ແຕ່ເດັກກໍກໍາລັງຈະຕາຍ   ດວ້ຍຄວາມທ້ໍແທ້ໃຈ   ໃນທີ່ສຸດລາວຈ່ຶງໄປຫາ 

ຄຣິສຕຽນ  ຂໍໃຫ້ອ້ອນວອນເພືອ່ຫລານຊາຍຂອງລາວ  ປາກົດວ່າເມື່ອລາວຮ່ວມອະທິຖານນໍາຄຣິສຕຽນ ຫລານຊາຍ 

ຂອງລາວໄດ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ  ແຕໝ່ໍຜີຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູເທື່ອ  ແລະລາວຍັງສືບຕ່ໍເປັນໝໍຜີຕ່ໍໄປ. 

 

ສາມເດືອນຕ່ໍມາ  ເມັຽຂອງລາວຊຶ່ງເປັນຜູ້ເຊືອ່ໃນພຣະເຢຊູ  ໄດ້ມາຮັບການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໃນຄືນນ້ັນ 

ລາວໄດ້ກັບເມືອເຮືອນແລະເວົາ້ເຣ່ືອງທີ່ລາວໄດ້ຮຽນໃຫ້ຜູ້ເປນັຜົວຟັງ. 

 

ຊ່ຶງເປັນເຣື່ອງຂອງນາອາມານຈາກ 2  ປະວັດກະສັດບົດທີ 5  ຊ່ຶງມີຊາວເນປານຄົນນ່ຶງເປັນຄົນເລົ່າເຣື່ອງແລະໄດ້ສົນ 

ທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫນັໃນເຣື່ອງນັນ້ວ່າ   ນາອາມານເປັນແມ່ທັບຂອງກອງທັບທະຫານປະເທດຊີເຣັຽ  ແລະ 

ໄດ້ເປັນຂ້ີທູດ    ລາວໄດ້ຍິນວາ່ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າໃນປະເທດອິສຣາເອນສາມາດປ່ິນປົວພຍາດນ້ີໄດ້ 

ເຖິງແມ່ນຊີເຣັຽເປັນສັດຕຣູກັບປະເທດອິສຣາເອນ  ແຕ່ລາວກໍຕ້ອງເດີນທາງໄປອິສຣາເອນເພື່ອຈະໄດ້ດີພຍາດ. 

 

ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດເຮືອນຂອງເອລີຊາ   ເອລີຊາບ່ໍໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ນາອາມານຄາດຫວັງໄວ ້  ແທ້ຈິງແລ້ວທ່ານເອລີຊາບ່ໍ 

ໄດ້ອອກມາຫານາອາມານເລີຍ ແລະເມື່ອເພິ່ນໄດ້ບອກຄົນໃຫ້ມາບອກນາອາມານໄປມຸດລົງທີ່ແມ່ນໍາ ້ຈໍແດນ 7 ເທື່ອ 

ເພື່ອຈະໄດ້ດີພຍາດ  ນາອາມານໄດ້ຕອບວ່າ,  "ແມ ່ນ້ໍາ ອາ ບາ ນາ  ແລະ ແມ ່ນ້ໍາ ຟາຣ ໌ປາທ່ີ ເມືອງ ດາ ມາເຊ ຍັງ ດີກວ່າ ແມ ່ 

ນ້ໍາ ໃນ ອິ ສ ຣາ ເອ ນ ນ້ີ   ເຮົາ ໄປ ອາບ ໃນ ແມ ່ນ້ໍາ ເຫລົ ່າ ນ້ັນ ກໍ ຄົງ ຈະ ຫາຍ ດີ ຢູ່ ຕີ້"   ແລວ້ ທ່ານ ກໍ ຫັນ ຫລັງ ຄືນ ໄປ ດ້ວຍ ຄວາມ  

ໂກດ ຮ້າຍ 

 

ແຕ່ຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພິ່ນຖ່ອມຕົວລົງແລວ້ໄປເຮັດໃນສ່ິງທີ່ເອລີຊາບອກ  ຄືໄປມຸດນ້ໍາເພື່ອຈະໄດ້ 

ດີພຍາດ ເພິ່ນຈ່ຶງໄປມຸດນ້ໍາຕາມທີ່ເອລີຊາບອກ ແລະເພິ່ນກໍຫາຍຈາກພຍາດຂ້ີທູດໃນທັນທ.ີ 

 

ເມື່ອໝໍຜີໄດ້ຍິນເຣື່ອງນີ້  ລາວໄດ້ເວົ້າກັບເມຽັຂອງລາວວ່າ,  "ຂ້ອຍນ້ີແຫລະ ທີ່ເປັນນາອາມານ ຂ້ອຍອວດໂຕຫລາຍ 

ຈ່ຶງບໍ່ຍອມຕິດຕາມພຣະເຢຊູ"  ມື້ໃໝ່ຕໍມ່າ  ໝໍຜີໄດ້ຕິດຕາມເມັຽຂອງລາວໄປຮັບການຝຶກອົບຮົມ   ລາວໄດ້ບອກກັບ 

ຄຣູຜູ້ຝຶກອົບຮົມວ່າ,"ຂ້ອຍຢາກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ" ຈ່ຶງມີການໂອ້ລົມກັນແລະອະທິຖານຮວ່ມກັນເພື່ອຮັບເອົາຄວາມ 
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ພົ້ນ ຫຼັງຈາກນ້ັນຊາຍຊະຣາທ່ີບ່ໍເຄີຍຮຽນໜັງສ ື ຫລືໝໍຜີຜູ້ທີໃ່ຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນໂລກໄສຍະສາດໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ 

ບອກສ່ິງທີ່ເກີດຂ້ຶນກັບລາວໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມຟງັ  ລາວເວົ້າວ່າ... 

 

"ນາອາມານເປັນຊາຍທີ່ອວດອ່ົງທະນົງຕົວ ລາວເກືອບຈະບ່ໍດີພຍາດຍ້ອນຄວາມໂອ້ອວດຂອງລາວ  ຂ້ອຍກໍເປັນຄົນ 

ໂອ້ອວດຄືກັນ ຂ້ອຍຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຢຊູມາຫລາຍປີແລ້ວແລະຄວນຕິດຕາມພຣະອົງ ແຕ່ຂ້ອຍບ່ໍຢາກຍອມຮັບວ່າຂ້ອຍ 

ຕ້ອງການພຣະອົງ  ຄົນທັງຫລາຍໂຄຣົບນັບຖືຂ້ອຍ   ຂ້ອຍບ່ໍຢາກສູນເສຽັຕໍາແໜ່ງນ້ັນໄປເຖງິແມ່ນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ 

ໂຜດຫລານຊາຍຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຫາຍດີ  ເບິງ່ແມ ຂ້ອຍເກືອບຊິບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ  ແຕ່ດຽວນີ້ ຂ້ອຍໄດ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ 

ພຣະເຢຊູແລວ້" 

 

ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ນ່ຶງຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານໃນພຣະຄັມພີ  ບ່ໍວ່າລາວຈະເປັນຄົນທີມີການສຶກສາຫລືບ່ໍກໍຕາມ  ຜູ້ທີ ່

ຈະໄດ້ຮັບກຽດກ່ອນແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ    ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງວ່າ ຫລັງຈາກໝໍຜີຄົນນ້ີໄດ້ຟັງເຣື່ອງ 

ຈາກພຣະຄັມພີ ລາວກໍໃຊ້ເຫດຜົນໃຊ້ຄວາມຄິດສາມາດສລຸບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຍິນວ່າລາວເປັນຄົນແນວໃດ ຊຶ່ງສະທ້ອນ 

ຈາກບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ  ຄວາມເລິກເຊິ່ງຂອງສິ່ງທີ່ລາວຄ້ົນພົບນ້ັນບ່ໍໄດ້ຂ້ຶນຢູ່ກັບການສຶກສາຂອງລາວເລີຍ. 

 

ສ່ິງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍແມ່ນ  ການລາຍງານຈາກຄຣູຝຶກພາກສນາມ ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ 

ນ້ັນເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ   ທີເ່ຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມລຸ້ນທີສອງ  ທີສາມ ແລະທີສ່ີ  ເຂົາເຈ້ົາທຸກຄົນມາຈາກຊຸມຊົນວັທນະທັມ 

ປາກເປົ່າ ແລະສ່ວນຫລາຍມາຈາກໝູ່ບ້ານຊົນນະບົດ. 

 

ເຣື່ອງການໃຊປ້ຶ້ມອະທບິາຍພຣະຄັມພ ີ

 

ປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພີສ່ວນຫລາຍຈະໃຫ້ປັນຍາແກ່ຄົນທີ່ສົນໃຈສຶກສາພຣະຄໍາ     ຄຣິສຕຽນຕ່າງກໍໄດ້ຮັບປໂຍດ 

ຈາກຄວາມເຂ້ົາໃຈທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນທງັຈາກຄໍາເວົ້າແລະການຂຽນ    ການຄ້ົນຄວ້າຄວາມເຫັນຂອງຜູ ້

ອະທິບາຍພຣະຄັມພີເໝືອນການຟງັຄົນຜູ້ນ່ຶງໃຫ້ຄວາມເຫັນ   ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຍອມຮັບຂ້ໍມູນນ້ັນແມ່ນ 

ເຮົາມັກຈະຄາດຫວັງເອົາວ່າຄໍາສອນທີ່ພິມນ້ັນຈະຖືກຕ້ອງສເມີ   ເພາະວ່າກ່ອນຈະພິມເປັນປ້ຶມກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານເວລາ 

ການຄ້ົນຄວ້າ  ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍພໍສົມຄວນ  ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເຫັນ ຫລືຂ້ໍມູນທີ່ພມິ  ບໍວ່່າ 

ຈະມາຈາກໃສ  ເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ພຣະຄັມພເີປັນຜູ້ກວດສອບ(ໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນບັນທັດຖານ ວັດແທກ) 

 

ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສ່ິງທີເ່ຮົາສອນໄປເກີດເປັນຈິງໄດ້ຢ່າງໃດ 

 

             ໃນ ບັດ ດຽວ ນ້ັນ ພວກ ພີ ່ນ້ອງ ຈ່ຶງ ໃຫ ້ໂປ ໂລ ກັບ ຊີ ລາອອກ ໄປ ຍັງ ເມືອງເບ ຣອຍ ອາ ໃນ ເວ ລາ ກາງ ຄືນ   

             ເມື່ອ ເຖິງ ແລ້ວ ທ່ານ ທັງ ສອງ ໄດ້ ເຂົ້າ ໄປ ໃນ ໂຮງ ທັມ ມະ ເທ ສ ນາ ຂອງ ຊາວ ຢິວ ພວກ ຢິວ ເຫລ່ົາ ນ້ີ ມ ີ 

             ຈິດ ໃຈ ສູງ ສ່ົງ ກວ່າ ຊາວ ເມືອງ ເທ ຊະ ໂລ ນິກ ເພາະ ເຂາົ ມ ີໃຈ ເຫລ້ືອມ ໃສ ຮັບ ເອົາ ພ ຣະ ທັມ ແລະ ຄ້ົນ  

            ເບິ່ງ ພ ຣະ ຄັມ ພ ີທຸກວັນ   ເພື່ອ ຢາກ ຮູ້ ວ່າ ຂ້ໍ ຄວາມ ນ້ັນ ເປັນ ຈິງ ດ່ັງ ກ່າວ ຫລື ບ່ໍ.   ກິຈການ 17:10-11 

 

ຊາວເມືອງເບຣອຍອາໄດ້ຮັບຄໍາຍ້ອງຍໍເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດສອບສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາໄດ້ຮຽນຮູ້ໃສ່ກັບພຣະຄັມພີ ເຂົາ 
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ເຈົ້າຖືວ່າພຣະຄັມພເີປັນອໍານາດສຸດທ້າຍ  ເປັນໜ້າສົນໃຈ  ແມ່ນຄໍາສອນຂອງໃຜໜໍທີ່ຖືກກວດສອບ?  ແມ່ນແລ້ວ... 

ຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລນ້ັນເອງທ່ີຖືກກວດສອບ !   

 

ທຸກມື້ນ້ີເຮົາຍັງຄົງໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນບັນທັດຖານວັດແທກ ກວດສອບຂ້ໍມູນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ ບໍວ່່າຈະມາຈາກທາງໃດ ມາ 

ຈາກບຸກຄົນໃດ  ມາຈາກການອະທິບາຍໃດໆ  ຫລືແມ່ນແຕປ້ຶ່ມຄູ່ມືຄຣູສອນ.   ເມື່ອເຮົາສອນເຣື່ອງລາວກັບຄົນທີ່ສາ 

ມາດເຂົ້າເຖິງພຣະຄັມພີໄດ້  ໃນຕອນຈົບຂອງການສົນທະນາ  ເຮົາຄວນຈະບອກບົດແລະຂ້ໍພຣະຄັມພີເປັນການອ້າງ 

ອີງແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ເອົາໄປອ່ານ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າສ່ິງທີ່ທ່ານສອນແລະສົນທະນານ້ັນຖືກຕ້ອງຫລືບ່ໍ. 

 

ໃນການປະຊຸມໃຫຍ່ໃນອັຟຣິກາ   ຕ່າງຄົນກໍຊ່ືນຊົມກັບເຣືອ່ງລາວແລະວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ຊາຍໜຸ່ມຄົນນ່ຶງ 

ທີ່ກະຕືລືລ້ົນເມື່ອໄດ້ຮຽນເຣື່ອງລາວແລ້ວ ລາວໄດ້ຕ້ັງຄໍາຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈແລະຖາມວ່າ, "ຂໍໃຫ້ທ່ານສ່ົງປຶ້ມອະທິບາຍ 

ພຣະຄັມພີມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ບ່ໍ?"   ທໍາອິດຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກແປກໃຈ ຕອບລາວໄປວ່າ, "ອາດຈະໄດ້ຢູ່ຕ້ີ"   ຂ້າພະເຈົ້າ 

ຍ້ິມໃຫ້ລາວແລວ້ເວົ້າວ່າ,  "ເອາົຈ່ັງຊ້ີສາ  ໃຫ້ທ່ານຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົາອີກເທື່ອ   ເມື່ອທ່ານຮຽນຈົບ 296 ເຣື່ອງ ທີ່ຢູ່ໃນ 

ລາຍການນ້ີ  ເພາະວ່າທ່ານຈະໄດ້ວັດແທກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃນປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພີໄດ້" 

 

ຄຣິສຕຽນໃນບາງກຸ່ມ  ເຫັນວ່າປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພີມີຄວາມໜັກແໜ້ນກວ່າພຣະຄໍາພຣະເຈ້ົາ ບາງຄ້ັງມີຄົນຍຶດຖື 

ເອົາເນື້ອຫາຈາກປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພີເພາະຂ້ີຄ້ານທີ່ຈະຮຽນເອງ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຂຸດຄ້ົນ ຈາກພຣະຄັມພີ ເຂົາ 

ເຈົ້າປກັບໄປຍຶດເອົາຄວາມເຫນັຂອງນັກສາສນາສາດ ຕ່າງໆ ນາໆ 

 

ເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຝົ້າຣະວັງຄວາມຄິດທີ່ວ່າ  ເຖິງພຣະຄັມພີຈະເປັນປ້ຶມສໍາລັບຄົນທັມມະດາສາມັນ  ແຕຄ່ວາມຈິງອັນ 

ເລິກເຊິ່ງຈະບ່ໍເປັນຂອງນັກສາສນາສາດ   ຂອງນັກເທດ ຫລຂືອງນັກຂຽນເທົ່ານ້ັນ    ພຣະເຈ້ົາຊົງພໍພຣະທັຍທີ່ທຸກຄົນ 

ເຂົ້າເຖິງຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງໄດ້  ບ່ໍພຽງແຕ່ຄົນທີ່ເກ່ັງ ທີ່ມໂີອກາດໄດ້ຮຽນສູງໆ ເທົ່ານ້ັນ. 

 

ການເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການສົນທະນາເຣ່ືອງພຣະຄັມພເີປັນກຸ່ມຈ່ຶງເປັນເໝືອນຂ້ໍມູນທີ່ມີຄ່າ    ຊຶ່ງນັກຂຽນໄດ້ຂຽນໃນ 

ປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພ ີ ໃນຣະຫວ່າງການສົນທະນາເມື່ອມີຄົນໃດຄົນນ່ຶງໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຊ່ຶງອາດຈະຈິງຫລືອາດ 

ຈະບ່ໍຈິງກໍຕາມ  ເຮົາຮູ້ສຶກມີອິສຣະພາບທີ່ຈະຖາມວ່າ, "ໃນຕອນນ້ີ ທ່ານເຫັນຫຍັງແດ່ໃນເຣື່ອງ?"    ໃນທາງດຽວກັນ 

ພວກເຮົາສນັບສນູນໃຫ້ທຸກຄົນຫາຄວາມຈິງຂອງຂໍ້ມູນຈາກປ້ຶມອະທິບາຍພຣະຄັມພ ີໃນທໍານອງດຽວກັນນ້ີ. 

 

ແທ້ຈິງແລ້ວ  ເມ່ືອມີໃຜຄົນນ່ຶງໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມຕອນໃດຕອນນ່ຶງ   ກໍເທົ່າກັບວາ່ລາວກໍາລັງເຮັດໜ້າທ່ີອະ 

ທິບາຍພຣະຄັມພີ  ດັ່ງນ້ັນບ່ໍວ່າຜູ້ໃດຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ  ຈະເຫນັຄົນທີ່ເຊ່ືອໃໝ່  ຫລືຄົນທີ່ຮຽນສູງ  ໄດ້ຮຽນພຣະຄັມພ ີ

ມາດົນນານແລ້ວ  ຂໍໃຫ້ເຮົາແນ່ໃຈສເມີວ່າສ່ິງທີ່ແບງ່ປັນກັນນ້ັນເປັນສ່ິງທີ່ເຫັນຈິງ  ວັດແທກໄດ້ຈາກພຣະຄັມພ.ີ 
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ບົດທ ີ10 

ຜູທ້ໍາໜາ້ທີຕ່່າງໆ ໃນຣະບົບການເລົາ່ເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

 

ຜູຝ້ຶກຫດັ  Practitioner.  ໃນການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮມົຈະໄດ້ຮບັການອົບຮົມແລະການ 

ຝຶກເປັນສ່ວນຕົວ    ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາກໍຄື  ການຈະໄດ້ສ່ົງຕໍຂ້ໍ່ມູນວິທີການເລົ່າເຣື່ອງ 

ເຈາະໃຈ  ຜູ້ຮຽນຈໍາເປັນຕ້ອງຝຶກການເລົ່າເຣື່ອງຕາມແນວຄິດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມ 

ສາມາດດີຂ້ຶນໄປເລື້ອຍໆ 

 

ຜູ້ທີ່ເຂ້ົາຮ່ວມພາກປະຕິບັດການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ  ເປັນຜູ້ຮບັການຝຶກອົບຮົມ  ເມື່ອເຂົາເຈົາ້ເປີດຮັບເອົາແນວຄິດນ້ີ 

ສ່ວນຫລາຍຈະສາມາດໃຊ້ແນວຄິດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ເປັນຢ່າງດີ  ພໍທີ່ຈະກັບໄປຫາກຸ່ມຂອງລາວແລະເລົ່າ 

ເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ  ນໍາຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານຜ່ານການສົມທະນາແລະປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ  ພວກ 

ເຮົາຂໍສນັບສນູນໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມອອກໄປເລົ່າເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ     ພວກເຮົາສເນີທ່ີຈະໃຫ້ອຸປກອນ 

ເພື່ອເຂົາເຈ້ົາຈະໄດ້ໃຊ້ສ່ົງຕໍ່ວທິີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ. 

 

ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກໍາລັງຕຽມຕົວທີ່ຈະເປັນຄົນເລ່ົາເຣ່ືອງ  ລາວຍັງບ່ໍພ້ອມທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການຝຶກ 

ອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເທື່ອ  ຫລືເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອ່ືນພາຍໃຕ້ຊ່ືຂອງແນວທາງການເລົາ່ເຣ່ືອງເຈາະໃຈເທື່ອ. 

 

ບາງເທື່ອກໍມີຄໍາຖາມຈາກຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ,    "ການທີ່ຈະນໍາເອົາການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄປປະສົມກັບວິທີການ 

ອ່ືນໆ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໄດ້ຫລືບ່ໍ?"  ພວກເຮົາອາດຈະຕອບວ່າ  ນັ້ນເປນັຄວາມຄິດທີ່ດີ ຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສາມາດຮວມເອົາ 

ຄວາມຄິດນ້ັນ ແລະສາມາດບອກຂ້ໍມູນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນອ່ືນກະຕືລືລ້ົນທີ່ຈະຮຽນການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈນໍາ  ເຂົາເຈົ້າ 

ສາມາດທີ່ຈະຮວມເອົາສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາຮູ້ກັບຂ້ໍມູນທີ່ພວກເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເອົາເຂ້ົາໃສ່ກັນໄດ້.   ພວກເຮົາກໍຢາກ 

ເຫັນສ່ິງນີ້ເກີດຂ້ຶນ. 

 

ສ່ິງທີ່ຄວນລະວງັນັ້ນແມ່ນ... ການຈະເປັນ ຜູ້ຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈແກ ່ຄົນ ອ່ືນນ້ັນ  ລາວຈະຕ້ອງ... 

 ມີຄວາມເຂ້ົາໃຈຢ່າງຖ່ອງແທ້ໃນຂະບວນການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທຸກພາກສ່ວນ 

 ສາມາດສະແດງແບບຢ່າງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງຊັດແຈ້ງ 

 ຮູ້ເປົ້າໝາຍແລະການໃຊ້ທຸກສ່ວນປະກອບ ທີ່ເປັນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

 

ບາງທ່ານອາດຈະຕ້ອງຂ້າມຜ່ານ   ກາຍເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ມຄຸີນນະວຸດທິໄດ້ຢ່າງໄວ  ເພາະລາວຕ້ອງການເຮັດໃຫ້ 

ມັນງ່າຍ ແລະນໍາເອົາຂ້ໍມູນໃໝ່ໆ  ເຫລ່ົານ້ີໄປຍັງຄົນທີ່ຕ້ອງການ. 

 

ມີບາງເທື່ອ  ເຮົາເຫັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນ  ເປີດການຝຶກອົບຮົມທັງໆທ່ີ 

ບ່ໍໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຮົາ    ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ອາດຈະທໍາການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງຄົບ 

ຖ້ວນໄດ້ເທື່ອ  ເພາະເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຜູ້ສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງເຕັມຂ້ັນ ຈະເຫັນ 

ວ່າເປັນຜົນເສັຽຫລາຍກວ່າເກດີຜົນດີ  ເພາະຄົນທີມ່າຮັບການຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃຈວ່າລາວຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແບບແຜນການ 
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ສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງນໍາເອົາໄປເຮັດຕ່ໍໄປໄດ້  ແຕ່ລາວກັບໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ບ່ໍເພິ່ງພໍໃຈ    ຄົນທີ່ມາຮຽນໄດ້ 

ກັບໄປແລະເໝືອນກັບລາວຖືກຕຽມພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານ້ັນ ຫລາຍໄປກວ່ານ້ັນ  ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າຕົນເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ການ 

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ  ຜົນຂອງການຮຽນແບບນ້ີເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍສົນໃຈຢາກຈະກັບມາຮຽນຮູ້ຢ່າງເລິກ 

ເຊິ່ງຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈອັນແທ້ຈິງອີກ   ເພາະລາວເຫັນວ່າການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈບ່ໍເກີດຜົນອັນໃດເລີຍສໍາ 

ລັບລາວ.   ສ່ິງທີ່ໜ້າເສັຽໃຈນ້ັນກໍຄື  ເຮົາບ່ໍມີໂອກາດສອນລາວຢ່າງຄົບຫລັກສູດໄດ້ອີກ. 

 

ແທ້ຈິງແລ້ວ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈບ່ໍແມ່ນສ່ິງທີ່ງ່າຍ ທີເ່ຫັນວ່າພຽງແຕເ່ປັນການເລົ່າເຣື່ອງເທົ່ານ້ັນ ຖ້າຫາກມັນເປັນ 

ສ່ິງທີ່ງ່າຍແທ້ການຝຶກອົບຮົມກໃໍຊ້ເວລາພຽງແຕ່ມື້ດຽວກໍຄົງຈະພຽງພໍ  ແຕ່ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມີຫລາຍສ່ິງຫລາຍ 

ຢ່າງທ່ີກ່ຽວ ຂ້ອງ  ທງັໃນການສອນແລະຍຸທວິທີກ່ຽວກັບພັນທະກິດນ້ີ. 

 

ນອກຈາກນ້ີຍັງມີການປ່ຽນຂະບວນການຄິດວິເຄາະ(ໄຈ້ແຍກ)  ວິທີຄິດ  ວທິີປະຕິບັດ  ແນວທາງດໍາເນີນຊີວິດ ທັງໃນ 

ລະດັບສ່ວນຕົວແລະການຮັບໃຊ້   ໃນແງ່ທີວ່່າຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຮຽນຢ່າງໃດ  ແລະເຮົາຈະສ່ືສານໃຫ້ຂ້ໍມູນພຣະຄັມ 

ພີແກ່ຄົນອ່ືນຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຢ່າງໃດ. 

 

ໃນເມື່ອຜູ້ນໍາໃນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ທຸ້ມເທເວລາ ແລະຝຶກຝົນທີ່ຈະເຮັດໃຫເ້ກີດຄວາມກະຕືລືລ້ົນໃນກຸ່ມຄົນທີ່ເຂ້ົາມາ 

ຮັບການຝຶກອົບຮົມ   ພວກເຮາົຈ່ຶງຂໍໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ຢາກຈະເປັນຄຣູໄດ້ທຸ້ມເທເວລາແລະຫົວໃຈ   ໃນການຝຶກຝົນຕົນເອງ 

ເຊັ່ນດຽວກັນ.  ຖ້າຫາກບ່ໍໄດ້ຮບັການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າຈະສອນຄົນອ່ືນຢ່າງໃດນ້ັນ  ຄົນທີ່ມາຮຽນລຸ້ນຕ່ໍໄປກໍ 

ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ບ່ໍພຽງພ ໍ ເມື່ອລາວມີບັນຫາໃນການເລົ່າເຣື່ອງ  ຄວາມຜິດຫວັງກໍເກີດຂ້ຶນເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າໃຈວ່າການ 

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈບ່ໍເກີດຜົນ  ລາວຈ່ຶງບໍ່ເລ່ົາເຣ່ືອງຕໍ່ໄປອີກ. 

 

37 ຊ່ົວໂມງທໍາອິດຂອງການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອຈະຝຶກອົບຮົມຄົນອ່ືນຕ່ໍໄປ   ບໍໄ່ດ້ລວມຢູ່ໃນວິທີຝຶກພາກປະຕິ 

ບັດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ   ແຕແ່ມ່ນວິທີປະເມີນເບິ່ງຖານະຂອງຜູ້ເປັນຄຣູຝຶກ  ບ່ໍໄດ້ຮວມການຮຽນເຣື່ອງເປົ້າ 

ໝາຍ  ແລະຫລັກການຂອງການປົກປ້ອງຄວາມເຊື່ອ   ໃນການປັບປຸງຂະບວນການວິເຄາະ(ໄຈ້ແຍກ)  ໃນການເລົ່າ 

ເຣື່ອງເຈາະໃຈ. 

 

ບ່ໍໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ     ຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະບ່ໍມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການສ້າງສາວົກແລະຊ່ອຍຄົນອ່ືນ 

ໃຫ້ຮຽນຮູ້ພັທະນາຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແຕ່ຄວາມຈິງ  ພວກເຮົາສນັບສນູນທີ່ຈະສ່ົງຕໍ່ການເລົ່າ 

ເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນຮູບແບບການສ້າງສາວົກ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂ້ໍມູນເພີ້ມເຕມີໃນການທະວຄູີນສາວົກ  ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ 

ທີ 11 ສະຖານທີ,່  ວິທຮີຽນ,  ແລະການເຜີຍແພ່ການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈ. 

 

ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ  ກະຣຸນາຕິດຕ່ໍຫາພວກເຮົາ ເພາະພວກເຮົາຍິນດີເຮັດ 

ງານຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະພວກເຮົາຈະວາງແຜນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາ່ນເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮບັການຮັບຮອງຈາກພວກ 

ເຮົາ  ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງຜູ້ນໍາຢ່າງຮອບດ້ານ  ທຸກຄົນສາມາດເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮັບການ 

ຮັບຮອງໄດ້   ເມື່ອຄົນໃດຄົນນ່ຶງເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາການຝຶກອົບຮົມ   ສະແດງຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

ຮູ້ເຖິງເຫດຜົນແລະເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທຸກສ່ວນ  ສະແດງຄວາມສາມາດໃນການເປັນ 
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ຜູ້ດູແລແລະສະແດງໃຫເ້ຫັນວາ່ສາມາດທໍາການຝຶກອົບຮົມໂດຍໃຊ້ແນວທາງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ. 

 ຮູ ້ສ່ວນ ປະ ກອບ ຂອງ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ 

 ເລົ່າ ເຣື່ອງຕາມ ແບບ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໄດ້ ຢ່າງ ຄ່ອງ ແຄວ້ 

 ຮູ ້ເຫດ ຜົນ ແລະ ຈຸດ ປະ ສົງ ຂອງ ແຕ ່ລະ ພາກ ສ່ວນ ໃນ ການ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ 

 ສະ ແດງ  ຄວາມ ສາ ມາດ ໃນ ການ ວິ ຈັຍຂອງ ການ ປະ ເມີນ ຜົນ 

 ສາ ທິດໃຫ້ ຄ ຣ ູຝຶກ ອາ ວຸ ໂສ ເຫັນ  ຄວາມ ສາ ມາດ ການ ເປັນ ຜູ້ນ  ໍາ ຝຶກ ອົບ ຮົມ ຕາມ ແບບ ຢ່າງ ການ ເລົ່າ ເຣື່ອງ ເຈາະ ໃຈ 

 

ຜູ້ອົບຮມົ:  ຜູຊ້ອ່ຍຜູອ້ົບຮມົ,  ຜູອ້ົບຮມົຊົວ່ຄາວ,  ຜູອ້ບົຮມົຊຶງ່ໄດຮ້ບັການຮບັຮອງ ແລະຜູອ້ບົຮມົອາວໂຸສ 

ທ່ານຈະໄດ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງໃດກໍຕາມ  ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄົນມີໃຈແລະຄວາມຄິດດຽວກັນໃນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອ 

ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມຸ້ງຫວັງຈະເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໄປໄດ້ຕົກລົງໃນໜັງສືຂ້ໍເຊື່ອ  (TGSP-STS Doctrinal State-

ment)  ຂອງພວກເຮົາດ່ັງລຸມ່ນ້ີ; 

 

ຫລັກຂໍເ້ຊືອ່: 

 ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ບັນດົນໃຈໃນການຂຽນທັງພຣະສັນຍາເດີມແລະພຣະສັນຍາໃໝ່ ເປັນປ້ຶມເຫຼັ້ມດຽວທີໄ່ດ້ຮັບ 

ການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ. 

 ຫລັກຂ້ໍເຊື່ອເຣື່ອງຕຣີເອການຸພາບ 

 ມະນຸດຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບ    ຄວາມຊ່ົວຊ້າຕ່ໍາຊາມທາງສິນທັມສ່ົງຜົນຮ້າຍ...ແລະລາວຕ້ອງການບັງເກີດໃໝ ່

 ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າແລະເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ການບັງເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີ  ຊີວິດທ່ີປາສຈາກ 

ຄວາມບາບ  ຕາຍແທນເພື່ອເປັນການໄຖ່ໂທດບາບຂອງມະນຸດ  ຊົງຄືນພຣະຊົນ  ສະເດັດສູ່ສວັນ ແລະຈະສະ 

ເດັດກັບມາອີກ. 

 ເຮົາໄດ້ຮັບການປະກາດວ່າເປັນຄົນຊອບທັມເນ່ືອງມາຈາກຄວາມເຊ່ືອເທົ່ານ້ັນ  ໃນອົງພຣະຄຣິດເທົ່ານ້ັນ 

 ການຄືນມາມີຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍ ທັງຄົນທີ່ຊອບທັມແລະຄົນອະທັມ 

 ຊີວິດນິຣັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ພົ້ນແລ້ວ  ແລະການລົງໂທດນິຣັນສໍາລັບຜູ້ຫລົງເສັຽ(ຜູ້ບ່ໍເຊື່ອ) 

 

Assistant Instructors.  ຜູຊ້ວ່ຍ ຝກຶອົບຮມົ  ຫລັງຈາກເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມ  ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄຸນນະສົມບັດ 

ສາມາດຊ່ອຍກຸ່ມນ້ອຍໆ ໄດ້ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ອຍຄຣູຝຶກອົບຮົມ 

 

Provisional Instructors   ເປນັຜູຝ້ກຶອົບຮມົຊົວ່ຄາວ    ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງໜ້ອຍ 

ສາມວັນ  ຜູ້ຊ່ອຍຄຣູຝຶກອົບຮບົທີ່ຕ້ອງການເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການອະທິບາຍຂະບວນການຕຽມເຣື່ອງແລະນໍາ 

ສເນີ  ຕ້ອງສະແດງວ່າມີຄວາມສາມາດໃນການສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ຄົນອ່ືນດ້ວຍນ້ໍາໃຈອັນດີ ມີສະຕິປັນ 

ຍາ  ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ ຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິອາດຈະອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດດ່ັງກ່າວ ໄດ້ເປັນຜູ້ຝຶກ 

ອົບຮົມຊົ່ວຄາວ. 

 

Certified Instructors.  ຜູ້ຝກຶອົບຮມົທີໄ່ດຮ້ບັການຮບັຮອງ  ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຊ່ອຍການຝຶກອົບຮົມສອງສາມເທື່ອ ຜູ ້

ຝຶກອົບຮົມຊົ່ວຄາວອາດຈະຂໍສມັກເຂົ້າເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ    ລາວຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບ 
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ຮົມອາວຸໂສເຫັນວ່າມີຄວາມສາມາດໃນທຸກໆ ສ່ວນຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ   ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ 

ແນວຄິດຂອງພວກເຮົາ  ຜູ້ອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສາມາດທໍາໜ້າທ່ີໃນການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທຸກ 

ຕໍາແໜ່ງ ຍົກເວັ້ນການອະນຸມດັໃຫ້ຜູ້ອ່ືນເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ. 

Senior Instructors.  ຜູຝ້ກຶອບົຮມົອາວໂຸສ  ການກ້າວມາສູ່ຕໍາແໜ່ງນີ້  ຜູ້ຝຶກອົບຮມົທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະຕ້ອງ 

ສອນຄູ່ກັນໄປກັບຜູ້ຝຶກອົບຮົມອາວຸໂສ  ແລະສະແດງຄວາມສາມາດໃນການສອນ  ການປະເມີນ  ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ 

ແກ່ຜູ້ທີ່ເລ່ົາເຣ່ືອງໃໝ່ໆ ສາມາດຈັດແລະນໍາການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດໄດ້.  ຜູ້ຝຶກອົບຮມົອາວຸໂສຈະນໍາການຝຶກ 

ອົບຮົມພາກປະຕິບັດ  ແລະຍັງເປັນຜູ້ດຽວທີ່ຈະອະນຸມັດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເລື່ອນ 

ຂ້ັນມາເປັນຜູ້ອົບຮົມຊົ່ວຄາວຊ່ຶງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຣູໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ    ເວລານ້ີມີຢູ່ໃນຫລາຍປະ 

ເທດ ກໍມາຈາກຜູ້ຝຶກອົບຮົມທອ້ງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມນັ້ນເອງ. 
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ບົດທ ີ11 

ສະຖານທີ ່ ວທິຮີຽນແລະເຜຍີແຜກ່ານເລົາ່ເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

 

ສະຖານທີສ່ໍາລັບເລົາ່ເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

 

ຂໃໍຫຮ້ວມການເລົາ່ເຣືອ່ງເຈາະໃຈເຂົາ້ໃສກ່ບັການຮບັໃຊທ້ີມ່ຢີູແ່ລວ້  ບ່ໍວ່າທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກັບກຸ່ມເດັກນ້ອຍ, 

ຊາຍໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ວັຍໜຸ່ມ,  ແລະວັຍອ່ືນໆ  ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະຊ່ອຍໃຫ້ການໂອ້ລົມມີຊີວິດຊີວາ  ເຮັດໃຫ້ຄົນ 

ຂອງທ່ານໄດ້ມີສ່ວນໃນການສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. 

 

ທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງລາວທີ່ນໍາສເນີນ້ັນຍາວຫລືສ້ັນໃຫ້ເໝາະສມົກັບເວລາທ່ີມີຢູ່ໄດ້    ໂດຍການປ່ຽນຈໍານວນ 

ການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານແລະການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຖ້າຫາກມີເວລາໜ້ອຍກວ່າ 30 ນາທີ  ທ່ານ 

ກໍສາມາດຫຍ້ໍໃສ່ກັບເວລາໄດ້  ດ້ວຍການເອາົຂ້ັນຕອນທີ 2 ຂອງຊ່ວງທໍາອິດອອກ  ຄືບ່ໍຕ້ອງມີອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງ 

ລ້ຶມຄືນ ໃຫ້ທ່ານເອງເປັນຄົນເລົ່າເຣື່ອງ ແລະນໍາພາກຸ່ມເລົ່າເຣື່ອງໄປນໍາກັນ  ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນດີຢູ່. 

 

ໂອລ້ມົການເລົາ່ເຣືອ່ງເຈາະໃຈ  ເມື່ອມີເວລາໜ້ອຍຫລືໂອກາດເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນສ້ັນຫລາຍ  ເຮາົກໍອາດຈະເຮັດຢ່າງອ່ືນ 

ທີ່ສ້າງສັນຂ້ຶນມາໄດ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ ເມື່ອມີຜູ້ເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເຂ້ົາໃຈພື້ນຖານການເລົ່າເຣື່ອງ ເຮົາ 

ຈະຊ່ອຍຝຶກດ່ັງນີ.້.. 

 

ເຣື່ອງ ທີ ່ມ ີຂ້ໍ ພ ຣະ ຄັມ ພີ 7 ຂ້ໍ ສາ ມາດ ເລົ່າ ໄດ້ ພາຍ ໃນ 1 ນາ ທີ  ເລືອກ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ແລະ ນໍາ ໃຊ້ ໃນ ຊີ ວິດ ປະ ມານ 2-3 

ຢ່າງ  ໂດຍ ໃຊ້ ເວ ລາ ປະ ມານ 5-10 ນາ ທ.ີ    ເລົ່າ ເຣື່ອງ ຈົນ ຈົບ,   ເລົ່າ ລ້ຶມ ຄືນ ແຕ ່ລະ ຕອນ,   ແຕ ່ລະ ເທື່ອ ໃນ ການ ເລົ່າ 

 ເຣື່ອງ ໃຫ້ ຖາມ ຄໍາຖາ ມ ຄ້ົນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ 2-3 ຢ່າງ.  ຕ່ໍ ຈາກນ້ັນ, ຫລັງ ຈາກ ຜູ້ ຟັງ ຄ້ົນ ພົບ ຂຸມ ຊັບ  2-3 ຢ່າງ ໃນ ເຣື່ອງ ແລ້ວ 

ກໍ ຖາມ ຄໍາ ຖາມ ນໍາໃຊ້ ໃນ ຊີ ວິດ ຊ່ຶງ ໄດ້ ມາຈາກ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ເຂົາ ເຈົ້າ ໄດ້ ຄ້ົນ ພົບນ້ັນ. 

 

ກ່ອນຈະຕ້ັງຄໍາຖາມ ໃຫ້ທົບທວນລາຍລະອຽດຂອງເຣື່ອງຕອນທີ່ມີຂຸມຊັບຢູ່  ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ  ໃນພຣະທັມມາຣະໂກ 1: 

40-45  ເຮົາອາດຈະເລົ່າກ່ອນຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າ, "ມີຕອນນ່ຶງທີວ່າ່  ພຣະເຢຊູຊົງເມດຕາຊາຍທີເ່ປັນຂ້ີທູດທີ່ຄຸເຂົ່າລົງຕໍ ່

ໜ້າພຣະອົງ ເວົ້າວ່າ 'ຖ້າຫາກທ່ານພໍໃຈ ທ່ານກໍເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້'  ພີ່ນ້ອງຍັງຈ່ືຈໍາໄດ້ບ່ໍ?"  ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍ 

ຕ້ັງຄໍາຖາມ  ນ້ີແມ່ນກຸນແຈທ່ີສໍາຄັນຄື  ຖາມຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟງັຄຶດເຖິງ 

ເຣື່ອງນັ້ນໄດ້  ແລະເຂົາເຈົ້າກໍຈະຕອບໄດ້ດີ. 

 

ວທິໃີໝ່ໆ  ຂອງສດິຍາພບິານ  ສິດຍາພິບານທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມມາໄດ້ດົນແລວ້ ມັກລັງເລໃຈບ່ໍຢາກໃຊ 

 ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ທັມມາດ ການຕ້ັງຄໍາຖາມໃນການເທສນາແມ່ນສ່ິງທີ່ບ່ໍຄ່ອຍໄດ້ເຮັດເທົ່າໃດ ການເລົ່າເຣື່ອງ 

ແທນການອ່ານກໍເຊັ່ນດຽວກັນ  ສິດຍາພິບານທີ່ເຂ້ົາມາຮັບການຝຶກອົບຮົມຈ່ຶງມີທາງອອກ; 

 

1. ຫລາຍທ່ານລາຍງານວ່າ  ໄດ້ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນການປະຊຸມກຸ່ມເດັກນ້ອຍແລະຊາວໜຸ່ມ ແລະໄດ້ຮັບ 

ຕອບສນອງດີ  ຫລັງຈາກນ້ັນພໍ່ແມ່ໄດ້ຖາມວ່າ, "ເປັນຫຍັງອາຈານຈ່ຶງບໍ່ສອນພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັນນ້ີ?" 
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2.  ບາງທ�ານໃ��ການເ��າເ��ອງເ�າະໃ�ໂ�ຍອ�ານເ��ອງຈາກພຣະຄ�ມພີໂ�ຍຕ�ງ ແ��ອ�ານແ�ບມີຣ�ດຊາດ ມີອາລ�ມ 

      ປະກອບໄ�ດ�ວຍການທ�ເ��ນວ�າອ�ານແ�ບ  "ເ��າເ��ອງ"   ��ງຈາກນ�ນກໍຕ�ງຄໍາຖາມການຄ�ນຫາຂຸມຊ�ບ  ແ�ະ 

      ການນໍາໃ��ໃ�ຊີວິດ  ບາງຄ�ນກໍໜູນໃ�ໃ��ຜູ�ຟ�ງຕອບຄໍາຖາມດ�ວຍການອອກສຽງດ�ງ   ບາງທ�ານກໍຖາມຄໍາຖາມ 

      ແ�ບໃ��ຄໍາເ��າທ�ທ�າທາຍໜ�ອຍນ�ງ  ເ��ອໃ��ຜູ�ຟ�ງໄ��ມີເ�ລາຄິດທ�ງຖາມແ�ະຕອບ  ສ�ງນ�ເ�ັນວ�າສໍາຄ�ນ�າຍ 

      ເ�າະສິດຍາພິບານຕ�ອງໃ��ເ�ລາກ�ບທຸກຄ�ນ�າຍພຽງພໍ  ເ��ອເ�ົາເ��າຈະຄິດຫາຄໍາຕອບໄ��. 

3. ໃ�ບາງກໍຣະນີ "ວິທີເ��າເ�ິງຄ�ນທ�ອ�ານບ�ໄ��  ຊ�ງຢູ�ຫ�າງໄ�"  ວີທີທາງບວກໃ�ການນໍາສເ�ີພຣະຄ�ມພີໃ��ແ��ຄ�ນ 

      ອ່ືນນ້ັນ  ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມໂີອກາດໃຊ້ເວລາເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈໃນພຣະຄັມພີໄດ້. 

4. ບາງທ່ານສເນີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ດູແລໂຮງຮຽນວັນອາທິດ  ບາງທ່ານໃຊ້ໃນການປະຊຸມຕາມບ້ານ 

5. ບາງທ່ານໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນຜູ້ເຊືອ່ໃໝ ່

 

ການເລົາ່ເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ບໍມ່ີການຕອບສນອງ 

 

1. ຫາກເປັນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍ  ແລະບ່ໍສາມາດໃຫ້ຄົນຕອບອອກສຽງໄດ້ ກໍຕ້ອງໝູນໃຊ້ວິທີການ ຂະບວນການເລົ່າ 

ເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ຍົກເວັ້ນຕອນທີ່ຂໍໃຫ້ອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ   ສາມາດໃຫ້ອາສາສມັກໄດ້ພຽງແຕ່ຄົນດຽວ  

ໂດຍຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງບໍ່ຕ້ອງຄາດຫວັງເອົາຄໍາຕອບທີ່ຖືກ  ຕ້ັງຄໍາຖາມໃຫ້ມີວາທະສິລປ໌ໜ້ອຍນ່ຶງ   ແລະໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້ 

ຟັງມີເວລາຄິດພຽງພໍທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມ 

 

2. ເ��ອງເ�າະໃ�ສາມາດເ�ົາອອກລາຍການວິທະຍຸໂ�ຣະທ�ດໄ��  ແ��ຈະບ�ມີການເ��າເ��ອງລ�ມຄືນ  ແ��ຂ�ນຕອນ  

       ອ�ນໆ ຍ�ງຄ�ງໃ��ໄ��ຢູ� ຄື��ງຈາກຖາມແ��ລະຄໍາຖາມໃ�ຊ�ວງເ�ລາທ�ງຽບຢູ�ນ�ນໃ��ໃ��ຄໍາເ��າໂ��ລ�ມໄ�ນໍາ ເ��າ 

       ໄ�ເ��ອຍໆໂ�ຍທ�ບ�ຕ�ອງການຄໍາຕອບແ��ຢ�າງໃ�     ເ�າະໃ�ຕອນນ�ນຄ�ນກໍາລ�ງຟ�ງທ�ານຢູ�  ເ�ົາເ��າກໍບ�ຄິດທ� 

       ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ�ານ  ຍ�ກຕ�ວຢ�າງເ��ນ  ຖ�າທ�ານຫາກເ��າວ�າ,  "ທ�ານຄິດແ�ວໃ�ເ�າະ?"   "ທ�ານຄິດວ�າ 

       ຈະມີ��ງເ�ີດຂ�ນຕ�ຈາກເ�ດການນ�?"  ດ�ງນ�ເ�ັນຕ�ນ... 

 

ເ��ອງມາທາແ�ະມາຣີອາ ທ�ໃ��ໃ�ການເ��າເ��ອງເ�າະໃ� ຊ�ງເ�ັນຕ�ວຢ�າງຖາມອອກໄ�ໂ�ຍບ�ຕ�ອງການຄໍາຕອບ 

 

3. ຖ�າທ�ານເ��າເ��ອງເ�າະໃ�ໄ��ເ��ງແ��ວ   ມີສາມສ�ຄ�ນມາລວມໃ�ລາຍການ ຈະເ�ັດໃ��ລາຍການນ�ມ�ວນເ��ມຂ�ນ  

    ຄ�ນທໍາອິດທ�ໃ��ວິທີນ�ຢູ�ໃ�ປະເ�ດຟິລິບປິນ   ��ງຈາກທ�ອອກອາກາດໄ��ສອງສາມເ�ືອນ    ທາງສະຖານີໄ��ຮ�ບ  

    ເ�ັກປະມານ�າຍກວ�າ 650 ເ��ອ ລວມທ�ງໂ�ຣະສ�ບໂ�ມາໃ�ລາຍການ  ແ�ະຮູບແ�ບອ�ນໆ ທ�ໃ��ເ�ັກນິກໃ� 

    ການເ��າເ��ອງເ�າະໃ� ກໍໃ��ໄ��ຢ�າງເ�ີດຜ�ນໃ� �າຍໆ ປະ ເ�ດ. 

 

ລະຄອນ: ຄວາມສນຸກ ແລະ ພລງັ 

 

ເຮົາມັກເບິງ່ລະຄອນເພາະເຫນັວ່າມັນມ່ວນດີ   ເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງເບິ່ງເປັນຈິງຫລາຍຂ້ຶນ   ເຮົາອາດໃຊ້ການຫຼິ້ນລະຄອນ 

ເປັນວິທີເລົ່າເຣື່ອງກໍໄດ້.  ຂໍໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມສະແດງອອກທ່າທາງແບບງຽບໆ ເຮັດໄປຕາມຜູ້ທີເ່ລົ່າ  ຜູ້ຮວ່ມສະແດງກໍອອກ 

ທ່າທາງໄປເລື້ອຍໆ ຕາມເຣື່ອງ  ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງຄົນທີເ່ລົ່າພຽງຄົນດຽວ   ແລະເຂົາເຈົາ້ສາມາດນໍາເອົາເຣ່ືອງ 
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ກັບເມືອບ້ານເພື່ອເລົ່າໃຫ້ຄົນອ່ືນຟັງໄດ້ອີກດ້ວຍ. 

 

ການສະແດງລະຄອນແບບນ້ີເອ້ີນວ່າລະຄອນກືກ ຄືຜູ້ສະແດງຈະບ່ໍປາກບ່ໍເວົ້າອອກສຽງ ແຕ່ຈະອອກທ່າທາງໄປຕາມ 

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ມແີຕ່ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງອອກສຽງຄົນດຽວ   ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບ່ິງມ່ວນຊ່ືນສນຸກເພີດເພີນດີ ແລະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງມີພລັງ 

 

ໂຄງການເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົາ້  ມວີທິທີີຈ່ະຊ່ອຍໃຫຮ້ຽນແລະຂຍາຍການເລົາ່ເຣື່ອງເຈາະໃຈອອກໄປ  ລວມ 

ທງັມເີຄື່ອງມໃືນການຊ່ອຍສອນອກີນາໍ. 

 

1. ຄູມ່ກືານເລົາ່ເຣືອ່ງເຈາະໃຈ  ມທີັງແບບຟັງແລະອ່ານ  ເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ 

 

2. Vision Casting.  ການສເນເີພືອ່ ໃຫ ້ເຫນັ ຕວົ ຢ່າງ  ຫາກທີ່ໃດພວກເຮົາມີຄົນສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ພວກເຮົາ 

ກໍຈະໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມນຶ່ງມື ້ ຫລືໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່ານ້ັນໂດຍຈະນໍາສເນີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ອະທິບາຍ  

      ຕົວ ຢ່າງແລະຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈດ້ວຍວິທີນ້ີ    ຖ້າຫາກໃຊ້ເວລານໍາສເນີແນວຄິດ 4 ຊ່ົວ  

      ໂມງຫລືດົນກວ່ານ້ັນ ກໍຈະໃຫ້ມກີານປະຕິບັດຕົວຈິງນໍາ. 

 

3. ຝກຶອບົຮມົພາກປະຕບິດັສາມມື ້  ແມ່ນການສະແດງວິທີການ ກັບການອະທິບາຍຫລັກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  

      ລວມທັງໃຫ້ຜູ້ເຂົ້າຮວ່ມຝກຶອົບຮົມໄດ້ຮັບການຝຶກການເລົ່າເຣື່ອງ  ຊ່ຶງເຫັນວ່າຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ 

      ຝຶກອົບຮົມໃນຊ່ວງສາມມືນ້ັ້ນຈະມີຄວາມສາມາດພຽງພທໍີ່ຈະເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງທີ່ດີໄດ້. 

 

4. ການຝກຶອົບຮມົພາກປະຕບິດັຈງິ  one stop  ພວກເຮົາມີການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຈິງແບບນ້ີ ເພາະວ່າຈະ 

      ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງຄຣູສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເພື່ອຈະຊ່ອຍຝຶກອົບຮົມຄົນອ່ືນຕ່ໍໄປໄດ້    ການຝຶກອົບຮົມນີ້ເປັນທາງ  

      ເລືອກທີ່ດີ  ເມື່ອກຸ່ມຜູ້ຝຶກການອົບຮົມມາຈາກທາງໄກ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບການຝຶກອົບຮົມກໍມາຈາກທາງໄກ. 

   

     ຣະຫວ່າງ  18 ຊ່ົວໂມງທໍາອິດ  ກໍຈະເປັນການສອນກຸ່ມນ້ອຍ ຜູ້ສອນ 1 ຄົນຕ່ໍຜູ້ຮຽນ 3 ຄົນ  ຫລັງຈາກໄດ້ 18 ຊ່ົວ 

     ໂມງແລວ້ ກໍຈະມີການຝຶກຢ່າງເຂ້ັມງວດ   ຜູ້ທ່ີເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມບາງຄົນກໍຈະຄ່ອຍໆ ກ້າວຂຶ້ນມາເປັນ 

     ຜູ້ສອນຊ່ອຍໄດ້  

 

     ຄຣູຊ�ອຍ ຈະຊ�ອຍຝຶກອ�ບຮ�ມກຸ�ມໃ��ອີກ ທ�ເ��າມາຮຽນຕ� 19 ຊ�ວໂ�ງ  ຊ�ງມີສ�ດສ�ວນຂອງຄຣູຊ�ອຍນ�ງຄ�ນຕ�ຜູ�ທ�  

     ເ��າມາຝຶກອ�ບຮ�ມ 5 ຄ�ນ  ��ງຈາກຮຽນໄ��ທ�ງໝ�ດ 37 ຊ�ວໂ�ງແ��ວກໍລວມເ�ັນເ�ລາທ�ງໝ�ດ 5 ວ�ນ  ຄຣູຊ�ອຍ 

     ກໍຈະເ��ອນຊ�ນຂ�ນເ�ັນຄຣູຝຶກສອນ ແ�ະເ��ອໄ��ປະຕິບ�ດການຝຶກສອນຕ�ໄ�ລວມທ�ງມີປະສ�ບການໃ�ການເ�ັນ 

     ຜູ�ນໍາ  ລາວອາດຈະໄ��ຮ�ບການເ��ອນຊ�ນເ�ັນຄຣູຝຶກອ�ບຮ�ມທ�ໄ��ຮ�ບການຮ�ບຮອງ 

 

5. ການຝກຶອ�ບຮ�ມພາກປະຕດິບ�ດຈງິເ��ອເ��ມພນູຄຣສິຕະຈ�ກ   ການໃ��ວ�ນທ�າຍອາທິດຕ�ເ��ອງກ�ນ (ວ�ນສຸກ ວ�ນ 

      ເ�ົາແ�ະ ວ�ນທິດ)  ໂ�ຍຝຶກອ�ບຮ�ມຕິດຕ�ກ�ນ 4 ອາທິດ  14  ຊ�ວໂ�ງຕ�ອາທິດ    ສະມາຊິກໃ�ຄຣິສຕະຈ�ກທ�ບ� 

     ໃ���າຍ ສາມາດກາຍມາເ�ັນຄຣູຝຶກເ��າເ��ອງເ�າະໃ�ທ�ມີຄວາມສາມາດໄ��. 
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     ຈາກຫ�າຫາເ�ັດອາທິດ  ທຸກຄ�ນໃ�ຄຣິສຕະຈ�ກໃ��ຊ�ງອາດຈະມີສະມາຊິກເ�ິງ 50,000 ຄ�ນ ຈະໄ��ຮ�ບການຝຶກ 

     ອ�ບຮ�ມ  ແ�ະຍ�ງຈະມີກຸ�ມຄ�ນທ�ເ�ັນແ�ນກາງທ�ໄ��ຮ�ບການຝຶກອ�ບຮ�ມເ�ິງຂ�ນເ�ັນຜູ�ຝຶກອ�ບຮ�ມທ�ໄ��ຮ�ບການຮ�ບ 

     ຮອງ  ໜ�າປລາດໃ�ໃ�ການຝຶກອ�ບຮ�ມແ�ບເ��ມພູນນ�  ຄ�ນສ�ວນ�າຍທ�ເ��າມາຮ�ວມ ເ�ົາເ��າຈະເ��າຮ�ວມໃ� 

     ຊ�ວງທ�າຍອາທິດ ນ�ງ�ືສອງອາທິດກໍຈະໄ��ຈໍານວນຊ�ວໂ�ງຕາມທ�ຕ�ອງການ. 

 

6. ຝກຶອບົຮມົພາກປະຕບິດັຕວົຈງິເລົາ່ເຣືອ່ງເຈາະໃຈຢູທ່ີເ່ຮອືນ  ຄຣູຝຶກລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ  ເຊີນເພື່ອນຜູ້ 

    ທີເ່ຊື່ອສາມຄົນມາຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ທ່ີເຮືອນ ອາທິດລະສອງຊ່ົວໂມງເຄິ່ງ ລວມທງັໝດົຫົກອາທິດ ໂດຍໃຊ້ເວ 

    ລາແລງ  ກາງຄືນ  ຫລືທ້າຍອາທິດ  ວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບນ້ີຊ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ບ່ໍສາມາດເດີນທາງໄປອົບຮົມນຶ່ງມື ້

     ຫລືດົນກວ່ານ້ັນໄດ້    ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດຮັບການຝຶກອົບຮົມ    ຫລາຍກວ່ານ້ັນອີກທີ່ເຮືອນຍັງໄດ້ໃຫ້ 

     ຄວາມສະດວກສະບາຍບ່ໍມີຄວາມຮູ້ສຶກກົດດັນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນມັກອາຍ  ພວກເຮົາອາດຈະແນະນໍາແນວ 

     ທາງໃຫ ້ຊຶ່ງລວມທງັເອກສານແລະຣະບົບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫລັງຈາກໄດ້ 6 ເທື່ອແລວ້    ຄຣູຝຶກຈະຝຶກອົບຮົມ 

     ສາມຄົນນ້ີເພື່ອເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ    ທງັສາມຄົນນ້ີຈະໄດ້ໄປຮັບການຝຶກອົບຮົມເພີ້ມເຕີມຂ້ັນທີສອງອີກ  6 ອາທິດ 

    ໂດຍທີເ່ຂົາເຈົ້າທັງສາມຄົນນ້ີເຊີນເພື່ອນມາຝຶກອົບຮົມອີກຜູ້ລະສາມຄົນ. 

 

     ເ��ອເ�ົາຝຶກອ�ບຮ�ມຫ�າວ�ນແ�ະນໍາເ��ອງເ��ມພູນຄຣິສຕະຈ�ກ  ໃ�ທ�ສຸດຜູ�ຝຶກອ�ບຮ�ມກໍຈະນໍາຜູ�ຄ�ນທ�ໄ��ຮ�ບການ 

     ຝຶກອ�ບຮ�ມໃ��ເ��າສູ�ການເ�ັນຜູ�ນໍາ  ຕອນສຸດທ�າຍຂອງການຮຽນຮອບສອງເ�ັນເ�ລາ 6 ອາທິດ ສາມຄ�ນທໍາອິດ 

     ຈະກໍໄດ້ຊ່ອຍສາມຄົນຕ່ໍມາ   ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີມ້ເຕີມຄວາມສາມາດເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ແລະໄດ້ມີໂອກາດເປັນຜູ້ 

     ຊ່ອຍສອນ. ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຊ່ອຍຝຶກອົບຮົມກັນແລະກັນຕ່ໍໄປ ຫລືຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮ່ວມກັນສຶກສາພຣະຄໍາຂອງ 

     ພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງຕອນນ້ີອາດຈະກາຍເປັນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຕາມບ້ານ. 

 

     ຖ້າຫາກທັງ 12 ຄົນຍັງຄົງເຊີນຕ່ໍໄປອີກ ແຕ່ລະຄົນເຊີນອີກ 3 ຄົນເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມຄັງ້ທີ 3 ເປັນເວລາຫົກອາທິດ 

     ກຸ່ມນ້ີກໍຈະລວມເປັນ 36 ຄົນ ລວມກັບຄຣູຜູ້ສອນຄົນທໍາອິດ  ເຮືອນສ່ວນຫລາຍຈະຮັບຄົນປະມານຈໍານວນນ້ີໄດ້ 

    ເພາະສ່ວນຫລາຍເຮົາເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ກຸ່ມຮຽນທ່ີມີສ່ີຄົນອາດຈະແຍກອອກໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຫລືໂອ້ລົມກັນຢູ່ກ້ອງ 

    ຕ້ົນໄມ້ກໍໄດ້.  ຄົນເຫລົ່ານ້ີສາມາດຂຍາຍຈໍານວນໂດຍສ້າງຄຣູຝຶກເພີ້ມຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕ້ັງກຸ່ມແຊລຢູ່ທີ່ເຮືອນ  

    ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງພຣະຄັມພີເພື່ອເປັນການປະກາດ     ຫລືໃຊ້ວິທີການສຶກສາພຣະຄັມພີແບບເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  

    ເພື່ອເຂ້ົາໃກ້ຊິດພຣະເຈົ້າ ເຫັນວ່າວິທີການຕ່າງໆ ນີດີ້ຫລາຍ  ເພາະຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະ 

     ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນຮຽນພຣະຄັມພີໄດ້ດີ  ແລະແບ່ງປັນກໍໄດ້ດີອີກດ້ວຍ  ທງັຕົນເອງແລະຄົນຟງັເຣື່ອງກໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນ 

     ແປງຊີວິດເປັນການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ. 

 

     ຖ�າຄ�ນສ�ວນ�າຍຫາກໄ��ຮ�ບການຝຶກອ�ບຮ�ມ  ແ�ະໄ��ອ�ບຮ�ມຕ�ໄ�ພາຍໃ�ສອງປີ  ກໍຈະເ��າເ�ິງຄ�ນຈໍານວນ 

     6,000 ຄ�ນ ນ�ແ��ນວິທີການໃ��ຄໍາປຶກສາແ�ະການສ�າງສາວ�ກທ�ເ�ັນທ�ມມະຊາດ�າຍ   ການເ��າເ��ອງເ�າະ 

     ໃ�ນ�ແ�ໃ��ການຟ�ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເ��າກ�ບການນໍາມາໃ��ໃ�ຊີວິດເ�ັນການສ�ວນຕ�ວ ຈ�ງເ�ັດໃ��ເ�ີດຜ�ນຢ�າງ 

     �ວງ�າຍ. 
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7. ການສ�າງສາວ�ກ-ການທະ ວີ ຄນູ   ຄ�ນທ�ຈ�ບຈາກການຝຶກອ�ບຮ�ມເ��າເ��ອງເ�າະໃ�  ໃ�ຖານະເ�ັນຄຣູຝຶກການ 

     ເ��າເ��ອງສາມາດໃ��ຄວາມສາມາດໃ��ນ�ກ�ບຄ�ນອ�ນນ�ງຕ�ນ�ງ�ືເ�ັນກຸ�ມກໍໄ��.  ອຸປກອນແ�ະ��ກສູດເ��ນຄໍາ  

     ແ�ະນໍາສ�ບລ�ບຜູ�ຝຶກອ�ບຮ�ມ  ຈະບອກເ�ິງວິທີສ�າງຄວາມສາມາດໃ�ຂະນະທ�ເ��າເ��ອງ  ສ�ງສໍາຄ�ນນ�ນແ��ນ ຂ� 

     ມູນເ��ານ�ຊ�ອຍໃ��ທ�ານໄ��ສອນຄ�ນທ�ຟ�ງເ��ອລະນ�ອຍ ວ�າຈະເ�ັດຢ�າງໃ�ໃ�ຂະນະທ�ທ�ານກໍາລ�ງເ��າເ��ອງຢູ� 

     (ເ��ງໃ�ເ�ັບໄ� "Training Info"  ແ�ະ Resources"  ທ�ານຈະເ�ັນທາງເ�ືອກ�າຍໆ ຢ�າງ) 

 

8. ແຜນ່ພບັສາມຕອນ   ມີຄໍາພຍານແລະວິທແີບ່ງປັນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນແຜ່ນພັບນ້ັນ  ແລະຍັງມແີຜ່ນພັບ 

      ຊ່ອຍອະທິບາຍເຣື່ອງສະເພາະທີ່ທ່ານສົນໃຈ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ 

 

9. ການຝກຶອົບຮມົຜູເ້ລົາ່ເຣືອ່ງດວ້ຍເຄືອ່ງສຽງ   ເປັນການຕຽມສອນແບບເລິກ  ໄດ້ແນະນໍາການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ 

     ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໃຊ້ເວລາ 2-6  ຊ່ົວໂມງເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາແລະຄ້ົນຫາຂຸມຊັບ ຊຶ່ງມີຢູ່ຫລາຍພາສາເປັນ ເອັມພ ີ 

     3, ຊີດີ,  ເຄື່ອງຟັງສຽງພລັງແສງຕາເວັນ. 

 

10. ການຄົນ້ພບົພຣະຄມັພແີບບຕອບໂຕ ້ ເຣື່ອງຢູ່ໃນພຣະຄັມພີພ້ອມກັບຄໍາຖາມສໍາລັບກຸ່ມ  ໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ  ຫ້ອງ 

     ຮຽນ ແລະກຸ່ມແຊລຕາມບ້ານ  ໃຊ້ເວລາປະມານ 60-90 ນາທີ ເປັນດີວີດ ີແລະເຄື່ອງສຽງຫລາຍພາສາ. 

 

11. ອ ຸປກອນ ທາງ ອິນ ເຕ ີແນດັ ມີຂ້ໍມູນກ່ຽວກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທັງເປັນເອກສານ  ທາງສຽງແລະທາງຮູບພາບ 

     ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ,  ການເລີ້ມຕ້ົນ,  ຄໍາຖາມທີມ່ັກຖາມ, ຄໍາພຍານ,  ຕາຕະລາງເວລາ 

     ທີ່ຈະເກີດຂ້ຶນ  ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ  ຕົວຢ່າງເຣືອ່ງແລະອ່ືນໆ  ໃຊ້ວີດີໂອສາມນາທີ   ເຣື່ອງ "ແມ່ນຫຍັງ 

     ແລະເປັນຫຍັງ"  ໃນຄຣິສຕະຈັກ  ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແບບຜູ້ສອນເດີນທາງມາຝຶກ 

     ອົບຮົມໃນເວລາລະຍະສ້ັນ  ພວກເຮົາໄດ້ເພີມ້ເຕີມຂ້ໍມູນໃນເວັບໄຊຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງ 

 

12. ການຝກຶອບົຮມົຈງິແບບໄລຟ ໌  ແລະການແນະນໍາໃຫ້ຄໍາປຶກສາ  ໂດຍຜ່ານ ທາງ ສະ ໄກ ພ໌ ການຝຶກແບບໃຊ້ແຜ່ນ 

      ເຈັ້ຽແຂງໃຫຍ່ 

 

13. ຄູມ່ທືາງສຽງ  ຍັງມີຄູ່ມືທີ່ເປັນສຽງອີກ  ໃຫ້ເບິ່ງ  ດີວີດ ີ ຫວົຂໍ້  STS Training 

 

14. ໃຊທ້ະວດິເຕ ີ ເພື່ອຕິດຕາມພວກເຮົາ  http://www.twitter.com/SimplyTheStory 

 

15. ການເປນັເຈົາ້ພາບ  ຖ້າຫາກຮູ້ວ່າຈະເປັນເຈົ້າພາບຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຈິງໄດ້ຢ່າງໃດ  ກະຣຸນາຕິດຕ່ໍຜູ້ອໍາ 

     ນວຍການໃນປະເທດຂອງທ່ານ  ພວກເຮົາຂຽນລາຍຊ່ືໄວທ້າງຫລັງປຶ້ມນ້ີ  ຫລືເບ່ິງທີ່ເວັບໄຊຄํາວ່າ  "hosting" 

     ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ລາຍລະອຽດ. 
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Appendix A:  ພາກເພີ້ມເຕີມ  ກ.   

Coaching Review Forms ແບບຟອມການທົບທວນສໍາລັບຄຣຝູຶກ 

 

ຜູ້ເລົ່າ:____________________________    ຜູ້ສອນ:______________________________    ວັນທີ:____________________ 

Storyteller                                                  Instructor                                                              Date 

 

ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການເລົາ່ເຣືອ່ງຢູ່ໃນປຶມ້ຄູມ່ ື  ໃຫເ້ຕອືນຄວາມຈາໍຂອງຜູເ້ລົ່າເຣືອ່ງວາ່   ຂາ້ພະເຈົາ້ຈະຝກຶ ອບົຮມົທາ່ນຫລງັຈາກນີ ້ ກອ່ນເລົາ່ເຣືອ່ງຂໍໃຫຈ້ືໄ່ວວ້າ່  

ບໍວ່າ່ຜູທ້ີຟ່ງັທາ່ນຈະເກັງ່ຊໍາ່ໃດທາ່ນຕອ້ງຄດິຢູ່ໃນໃຈສເມວີາ່ ເຂາົເຈົາ້ເປນັຜູທ້ີຮ່ຽນດວ້ຍວທິຟີງັຈາກການເລົາ່ປາກເປົາ່  ແລະເຂາົເຈົາ້ຈະຮູສ້ະເພາະເນືອ້ຫາທີທ່າ່ນນາໍສເນເີທົາ່ນັນ້ 

ເຕືອນຄວາມຈໍາໃຫ້ແກ່ຄຣູຝຶກອົບຮົມ,  ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ອງ... 

1. ໃນຄໍານໍາຂອງເຣື່ອງ  ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມນູທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກພຣະຄັມພີ (ຕ້ອງຢູ່ໃນພຣະຄັມພ)ີ 

2.  ຖ້າຈํາເປັນກໍໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອ "ປູທາງ" ກ່ອນເລົ່າເນື້ອເຣືອ່ງຈິງ  (ຄໍານໍາ) 

3. ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຄັມພີ  ບໍ່ເພີມ້ເຕີມ ບໍ່ຕັດ ຂໍ້ມນູໃນເຣື່ອງອອກ 

4. ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີຕອນດຽວ  ບໍ່ເອົາຕອນອ່ືນໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາປະສົມປົນເປກັນ 

5. ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແລະໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ດີໆ ແກ່ຜູ້ຟັງທີ່ອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄນື ຫລືຜູ້ທີ່ຕອບຄໍາຖາມ 

6. ມີຄວາມອະລຸ້ມອະລວ່ຍ ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ  ໃນການຕອບຄໍາຖາມ 

7. ນໍາການເລົ່າເຣື່ອງຈົນຈົບໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເດີນເຣື່ອງໄວ  ໃຊ້ວິທີການທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຟງັເຂົ້າມາມີສ່ວນຮວ່ມ 

8. ໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອນໍາໄປສູ່ການສັງເກດສິ່ງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງ  ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນວິທີປາກເປົ່າສາມາດຕອບໄດ ້

9. ໃຊຄ້ໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຫາຄໍາຕອບເພື່ອ ນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານໄດ ້

10. ບໍ່ສອນ  ບໍ່ເທດ ຫລືບໍ່ອະທິບາຍເພີ້ມໃດໆ 

11. ບ່ໍໃຊ້ເຣື່ອງເປັນຕົວນໍາພາໄປສູ່ເຣື່ອງທີ່ຕົນມັກເປັນສ່ວນຕົວ ແຕ່ໃຫ້ເຊື່ອໃນຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການສື່ສານ ພຣະຄໍາ ແລະຍອມໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນເລົາ່ຂ່າວສານໃຫ້ ແກ່ຜູ້ຟັງເອງ 

12. ສາມາດອະທິບາຍ ແລະສະແດງສ່ວນປະກອບ  5  ຢ່າງຂອງການນໍາສເນີແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 
 

ການໃຫ້ຄະແນນຂ້າງລຸ່ມສະທອ້ນໃຫ້ເຫັນວ່າ   ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງສາມາດນໍາສເນີສ່ວນປະກອບທັງຫ້າຢ່າງຂອງການເລົ່າ ເຈາະໃຈໄດ້ຫລືບ່ໍ  ສ່ວນບ່ອນທີ່ເວັ້ນໄວ້ນັ້ນ 

ຫລືບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກມາຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ nty(not there yet) ຄືຍັງບໍ່ໄດ ້ເຮັດເທື່ອ Gi(Got it) ຄືເຮັດໄດ້ແລວ້. 

 

 

ຄໍາຄິດເຫັນຕາມຕາຕະລາງທາງລຸ່ມນີ້ອາດຈະເປັນຄໍາຍ້ອງຍໍຈາກຄຣູຝຶກອົບຮົມ ເມື່ອມີການນໍາສເນີເຣື່ອງໄດ້ຢ່າງດີ 

ຄວາມຄິດເຫັນອາດຈະເປັນຄໍາແນະນໍາໃນຈຸດທີ່ຕ້ອງຝຶກຝົນເພີ້ມຂຶ້ນ  ບາງຂໍ້ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມເຫັນໃດໆ  ຖ້າຫາກການນໍາສເນີຕອນນັ້ນຜາ່ນໄປດ້ວຍດີ
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ລາຍການໃນຕາຕະລາງນີ້ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຈື່ໄດ້ວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນຢ່າງໃດຫລັງຈາກທີ່ນໍາສເນີໄປແລ້ວ  ເພື່ອຈະບໍມ່ີສິ່ງໃດເຂົ້າມາແຊກການເລົ່າເຣື່ອງອີກ  

ຖ້າຫາກຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈື່ບ່ໍໄດ້ດ.ີ..ລາວກໍສາມາດເລີ້ມຕົ້ນເລົ່າໃໝ່ໄດ້. 

ປະ ເມນີ ຜນົ ການ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ  3 ຢາ່ງ  

 ຄາໍ ເຫນັ, ການ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ 

1. ຄໍາ ນໍາ  

2. ເລົ່າ ໄດ້ ຢ່າງ ຖືກ ຕ້ອງ  

3. ຄົນ ໃນ ກຸ່ມ ສົນ ໃຈ ຟັງ  

4. ບໍ ່ອອກນອກ ເຣື່ອງ  

5. ຈັບ ໃຈ ໃນ ເຣື່ອງ  

6. ອອກ ທ່າ ທາງ ແລະ ໃຊ ້ສຽງ  

 ຄາໍ ເຫນັ,  ຂ ໍໃຫ ້ອາ ສາ ເລົາ່ ເຣືອ່ງ ລຶມ້ ຄນື 

1. ຂ ໍໃຫ້ ຜູ ້ຟັງ ອ າ ສາ ເລົ່າ ລຶ້ມ ຄືນ  

2. ໜູນ ໃຈ ໃຫ້ ອາ ສາ  ເລົ່າ ລຶ້ມ ຄືນ  

3. ແກ ້ຄວາມ ຜິດ ຂອງ ຜູ ້ອາ ສາ  

 ຄາໍ ເຫນັ, ການ ນາໍ ຕາມ ເຣືອ່ງ 

1. ນໍາ ຕາມ ເຣື່ອງ ຈົນ ຈົບ  

2. ໃຊ ້ຫລາຍ ວິ ທີ ການ 3)*  ຖາມ, ຢະວ່າງ ແລະ ເວົ້າກົງກັນຂ້າມ 

3. ຜູ ້ຟັງ ມີ ສ່ວນ ຮ່ວມ  

4. ນໍາ ໄດ ້ຢ່າງ ຖືກ ຕ້ອງ  
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ປະ ເມນີ ການ ຄົ້ນ ຫາ ຂມຸ ຊບັ 2 ຢາ່ງ 
 ຄໍາ ເ�ັນ, ການ ຄ�ນ ຫາ ຂຸມ ຊ�ບ ຝ�າຍ ວິນ ຍານ 

1. ໃຊ ້ຄໍາ ໄຂເປີດ ທາງ   

2. ຄໍາ ຖາມ ແບບ ປາກ ເປົ່າ  

3. ອອກ ທ່າ ທາງ, ຊີ ້ທາງ ໃຫ້  

4. ຄົ້ນ ຫາ ຂຸມ ຊັບ ທີ ່ໃຊ ້ການ ໄດ້  

5. ສົນ ທະ ນາ ສອງ ທາງ  

6. ການ ຕອບ ໂຕ  ້ກັບ ຄົນ ໃນ ກຸ່ມ  

7. ແລກ ປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ຢ່າງ ສ ຸພາບ  

8. ການ ຢືນ ຢັນ  

9. ຄໍາ ຕອບ ຢູ ່ໃນ ເຣື່ອງ  

10. ນໍາ ໄປ ສູ ່ຂຸມ ຊັບ  

11.  ຟັງ ຢ່າງ ຕັ້ງ ໃຈ  

12. ໃຫ້ ເຣື່ອງ ເປັນ ຜູ ້ສອນ  

 ຄາໍ ເຫນັ ການ ນໍາ ໃຊ ້ໃນ ຊ ີວດິ ຝາ່ຍ ວນິ ຍານ 

1. ໃຊ ້ຄໍາ ຖາມ ແບບ ປາກ ເປົ່າ  

2. ອອກ ທ່າ ທາງ ຊີ ້ຊ່ອງ ທາງ ໃຫ້  

3. ການ ນໍາ ໃຊ້ ທີ່ ໃຊ ້ການ ໄດ້  

4. ການ ສົນ ທະ ນາ ສອງ ທາງ  

5. ການ ຕອບ ໂຕ້ ກັບ ຄົນ ໃນ ກຸ່ມ  

6. ແລກ ປ່ຽນ ຄວາມ ຄິດ ຢ່າງ ສ ຸພາບ  

7. ການ ຢ ືນ ຢັນ  

8. ນໍາ ໃຊ ້ໃນ ຊ ີວິດ ຢູ ່ໃນ ເຣື່ອງ  

9. ນໍາ ໄປ ເຖິງ ການ ນໍາ ໃຊ້   

10. ເຂົ້າ ເຖິງ ຄໍາ ຕອບ  

11. ຫລີກ ລ້ຽງ ການ ເທດ,  ການສອນ  

 ຄວາມ ສາ ມາດ ໃນ ການ ນໍາ ປະ ຊມຸ ກຸມ່ 

1.  ການ ຈັດ ການ ກບັ ບັນ ຫາ  

2.  ຕອບ ຮັບ ຄໍາ ຖາມ ທີ ່ບໍ ່ຢູ ່ໃນເຣື່ອງ  

3. ບອກ ເຖິງລັກ ສະ ນະ ຂອງ ກຸ່ມ  
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 Appendix  B.  ພາກເພີມ້ເຕມີ  ຂ. 

ເດີນທາງຜ່ານເຣື່ອງຕວົຢ່າງ 

ວທິຕີຽມຄາໍຖາມ 

ຊັກຂາຍ  ລກູາ 19:1-10 

 

ເຮົາຈະເດີນທາງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງຂອງຊັກຂາຍ    ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງນີ້ຄົນຈະເຫັນວ່າເປັນເຣື່ອງສໍາລັບເດັກນ້ອຍກໍ 

ຕາມ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ມັນເປັນເຣື່ອງທີ່ເລິກເຊິ່ງຫລາຍ. 

 

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເລົ່າກັນເລື້ອຍໆວ່າ, "ມີຊາຍຄົນນ່ຶງຊ່ືຊັກຂາຍ ລາວມີຮູບຮ່າງເຕັຽ້ ຊັກຂາຍຢາກເຫັນພຣະເຢຊູ ດັ່ງນ້ັນລາວ 

ຈ່ຶງປີນຂ້ຶນໄປເທິງຕ້ົນໄມ້ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງ     ຝູງຊົນບ່ໍມັກຊັກຂາຍຢູ່ແລ້ວເພາະລາວເປັນນາຍດ່ານເກັບພາສີ 

ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນລາວແລະໄດ້ເຂົ້າໄປຮັປທານອາຫານກັບລາວຢູ່ໃນເຮືອນ   ຊັກຂາຍມຄີວາມສຸກຫລາຍຈົນໃຫ້ 

ເງິນເຄ່ິງນຶ່ງແກ່ຄົນຍາກຈົນ,  ດ່ັງນັ້ນເຮົາກໍຄວນເຮັດເໝືອນກັບຊັກຂາຍ." 

 

ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງລາວຈະເປັນໃນທໍານອງນີ້   ແຕ່ກໍມີຫລາຍປະເດັນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ຖ້າຫາກໃຊ້ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ 

ໃຈກໍຈະຄ້ົນພົບຄວາມຈິງຫລາຍຢ່າງ  ເມ່ືອເຮົາເລີ້ມຕ້ົນເຣື່ອງລາວທໍາອິດກໍອາດຈະບ່ໍພົບສ່ິງໃດທີ່ເຮົາຈະນໍາສເນີ ແຕ ່

ບ່ໍຕ້ອງກັງວົນໃຈ    ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕຽມເຣື່ອງເລົ່າເຈາະໃຈ  ທ່ານກໍຈະຄ້ົນພົບຄວາມຈິງເພີ້ມຂ້ຶນໄປເລື້ອຍໆ   ທ່ານ 

ອາດຈະຢາກກັບໄປເພີ້ມເຕີມຂຸມຊັບອັນມີຄ່າທ່ີທ່ານຄ້ົນພົບກ່ອນໜ້ານ້ີໄດ້ອີກ  ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກໍເປັນແບບນ້ີ 

ເຮົາຈະບ່ໍຂາດແຄນຄວາມຈິງເລີຍ.   

 

ຈາກເຣື່ອງຊັກຂາຍ  ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສເນີຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ໃນເຣື່ອງດຽວກໍເຫັນວ່າມີຢູ່ເຫລືອ 

ເຟືອເມື່ອເຮົານໍາໄປເລົ່າແທ້ໆ ນ້ັນ  ທ່ານບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາຜູ້ຟັງໃຫ້ໄປພົບຄວາມຈິງທຸກປະການດ່ັງກ່າວ. 

 

ເຖິງແມ່ນຂ້ໍມູນທີ່ຫາກໍເວົ້າມານ້ີຢູ່ໃນເນື້ອເຣື່ອງ  ຍັງມີອີກຫລາຍຢ່າງທ່ີເຮົາສາມາດຄ້ົນພົບໄດ້  ໃນຂະນະທີເ່ຮົາໃຊ້ວ ິ

ທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ຂຸມຊັບທີ່ຝັງຢູເ່ລິກໆ ຈະຖືກຂຸດຂ້ຶນມາ.   ເມື່ອເຮົາຄ້ົນຫາໃນເຣືອ່ງຂອງຊັກຂາຍ ເຮົາຈະ 

ໃຊ້ວິທີການສ່ືສານຫລາຍແບບທີ່ຢູ່ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ແລະເຮົາຈະມຸ້ງໄປສູ່ພາກສ່ວນຂອງການຕັງ້ຄາໍຖາມ. 

 

ມີຄໍາຖາມທີ່ຖືກຈົດບັນທຶກໄວ້ ຊຶ່ງເຫັນເຮັດກັນເລື້ອຍໆ  ເນ່ືອງຈາກວ່າພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ຢູ່ນໍາກັນເວລານ້ີ   ດ່ັງນັ້ນພວກ 

ເຮົາຈ່ຶງຕ້ອງບັນທຶກໄວເ້ປັນຄໍາຂຽນ.    ຖ້ອຍ ຄໍາ ທີ ່ຕົວ ໜັງ ສື ເນີ້ງ ອາດ ເປັນ ຄວາມ ຄິດ ຂອງ ທ່ານ,   ທ່ານ ອາດ ຈະ  ໃຊ້ຄໍາ 

 ຖາມ  ຕົວ ຢ່າງເພື່ອໂອ້ລົມ ສົນ ທະ ນາ . 

 

ການຕຽມເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ ແລະຄ້ົນຫາຂຸມຊັບ   ຕໍ່ຈາກນ້ັນກໍຄິດຕ້ັງຄໍາຖາມຈາກຂຸມຊັບເຫລົ່ານ້ັນ  ຖ້າທ່ານຄິດ 

ໄດ້ເຣື່ອງນັ້ນກໍຈະກາຍເປັນການຈົດບັນທຶກຂອງທ່ານ. ເຣື່ອງລາວນ້ັນເປັນເໝືອນກັບຮາວຕາກຜ້າ  ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ 

ຍ່າງໄປຕາມຮາວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ  ທ່ານຈະເຫັນຂຸມຊັບທີ່ທ່ານແຂວນໄວ້ຕາມຮາວນັ້ນ  ແລະທ່ານກໍຕ້ັງຄໍາຖາມ 

ໄປຕາມຮາວຄວາມຄິດໃນເຣື່ອງນັ້ນ. 
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ເມື່ອທ່ານເຫັນຄວາມຍາວຂອງຕົວຢ່າງການເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງ  ທ່ານອາດຈະຕົກໃຈ, "ໂອຍ..ຍາວໂພດ" ແຕ ່

ເມື່ອທ່ານເລີ້ມກະທໍາຕ່ໍໄປ   ທາ່ນອາດຈະເວົ້າວ່າ,  "ເປັນຫຍັງຈ່ຶງເຮັດຊ້ໍາແລ້ວຊ້ໍາອີກແນວນີ"້  ແທ້ຈິງແລ້ວຕວົຢ່າງນີ ້

ອາດຈະບ່ໍເໝາະກັບວິທີການໃນການຮຽນຂອງທ່ານ. ແຕ່ພວກເຮົາຂໍໜູນໃຈໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູຈ້າກວິທີການນ້ີ ແລ້ວທ່ານ 

ຈະເຫັນວ່າມັນສາມາດຊ່ອຍທາ່ນຕ້ັງຄໍາຖາມໄດ້. 

 

ແທ້ຈິງແລ້ວ  ບົດນ້ີເປັນບົດທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ຫລາຍຄົນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນການຕ້ັງຄໍາຖາມ 

 

ທໍາອິດ  ເມື່ອທ່ານຄ້ົນຄວ້າເຣືອ່ງຊັກຂາຍດ້ວຍຕົວເອງ  ທ່ານອາດຈະບ່ໍພົບຂຸມຊັບເໝືອນດ່ັງທີ່ພວກເຮົານໍາສເນີ  ຢ່າ 

ລືມວ່າພວກເຮົາໄດ້ສອນກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ເປັນເວລາດົນແລວ້ທົ່ວໂລກ ໃນຊ່ວງເວລານ້ັນກໍໄດ້ທໍາການສົນທະນາແລກ 

ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບຄົນອ່ືນໆ   ຂຸມຊັບທີ່ຄ້ົນພົບຈ່ຶງມາຈາກການສະສົມໃນການຝຶກອົບຮົມ  ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ 

ໄດ້ເຫັນສ່ິງຕ່າງໆ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຂ້ໍມູນຈາກຄົນອ່ືນຢູ່ສເມີ  ແລະມກັຈະເກີດຂ້ຶນເມື່ອທ່ານໄດ້ 

ໂອ້ລົມກັບຄົນໃນກຸ່ມ. 

 

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕຽມແລະນໍາສເນີເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈ  ທ່ານອາດຈະພົບຂຸມຊັບຢ່າງອ່ືນນໍາ  ທ່ານອາດຈະກັບໄປເບິ່ງ 

ເຣື່ອງອີກແລະພົບຂຸມຊັບອີກ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາກໍເປັນເຊັ່ນນ້ີ ທ່ານຈະບ່ໍເມື່ອຍກັບຄວາມຈິງອັນຫລວງຫລາຍທີ່ເກີດ 

ຂ້ຶນມາເລ້ືອຍໆ ນ້ັນເລີຍ. 

 

ໃນບົດນ້ີມີລັກສະນະດ່ັງນີ້   ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານແລະຮຽນຮູ້ເຣື່ອງຂອງຊັກຂາຍ  ພວກເຮົາຈະບອກວິທີຕິດຕາມ 

ຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ  ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຄົນອ່ືນໄດ້ຄ້ົນຫາແລະພົບກັບຂຸມຊັບດ້ວຍ.  ທ່ານອາດ 

ຈະບ່ໍເຫັນ ຫລືບ່ໍເຫັນນໍາກັບຂ້ໍສັງເກດຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີ່ສເນີມານ້ັນ ເຣື່ອງນີ້ຖືວາ່ເປັນທັມມະດາ ຢ່າຖືວ່າ 

ເປັນບັນຫາ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ເຣື່ອງເຈາະໃຈສອນເຮົາເອງ ເຮົາກໍຈະແບ່ງປັນແຕ່ສ່ິງທີ່ຕົວເຮົາເຫັນຊັດ ເຈນຈາກເຣື່ອງນັ້ນ. 

 

ຄວາມຄິດບາງຢ່າງທ່ີພວກເຮົາສເນີ ເປັນພຽງຄວາມຄິດເພື່ອນໍາສົນທະນາໃນກຸ່ມ ພຣະເຈ້ົາຈະຕັດຜ່ານບາງຄົນຢູ່ໃນ 

ກຸ່ມ  ແລະເຮົາກໍຈະເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີຕອນນ້ັນກະຈ່າງແຈ້ງຂ້ຶນ.  ສ່ວນທ່ີທ້າທາຍທີ່ສຸດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

ນ້ັນແມ່ນ  ການຕ້ັງຄໍາຖາມເພືອ່ນໍາພາຄົນອ່ືນໄປພົບກັບຂຸມຊັບ  ພວກເຮົາຫວັງວ່າການກະທໍາທີ່ຊ້ໍາແລ້ວຊໍ້າເລົ່າໃນ 

ບົດນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີກັບຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ນີ.້ 

 

ເມື່ອທ່ານ(ສອນ)ເລົ່າເຣື່ອງນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ   ແລະມີເວລາໜ້ອຍ   ທ່ານອາດຈະສເນີຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອຄ້ົນຫາຂຸມຊັບແຕ ່

ພຽງຢ່າງນຶ່ງຫລືສອງຢ່າງກໍພໍ. 

 

ໃຫເ້ຮາົເລີມ້ຕົ້ນໄດແ້ລວ້ 

ຂແໍນະນາໍວາ່ ທາ່ນຄວນຮຽນເຣືອ່ງນີ້ຈາກ 10 ຂໍ ້ ໃນວທິກີານເລົາ່ເຣືອ່ງເຈາະໃຈ 

 ຮຽນເຣື່ອງທີ ່ຈະເລົ່າ ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຕອນຕ້ົນ...."ວທິີຕຽມເຣື່ອງ" 
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1. ເທື່ອທໍາອິດ  ອ່ານເຣື່ອງທງັສິບຂໍ້  ອອກສຽງດັງໆ 

2. ອ່ານອອກເປັນສຽງທັມມະຊາດ (ພາສາເວົ້າ) ຍົກຕົວຢ່າງ  ແທນທີ່ຈະອ່ານວ່າ "ພະນັກງານເກັບພາສີ"  ໃຫ້ປ່ຽນ 

ເປັນ "ຄົນເກັບພາສີ." 

3. ໃຫ້ຈິນຕະນາການ(ຄິດ)ເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນແດ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ 

4. ຫລັງຈາກອ່ານຈົບແລ້ວ ໃຫ້ຫລັບຕາໃນທັນທີ  ແລະທົບທວນລ້ຶມຂ້ໍມູນຄືນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍເທືອ່ເທົ່າທ່ີຈະຫລາຍໄດ້ 

ສ່ິງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເຣື່ອງລາວຈິງ ບໍ່ແມ່ນຈາກການຂຽນຄໍາຕ່ໍຄໍາ (ຈ່ືເປັນເຣື່ອງ ບໍ່ແມ່ນຈ່ືຕາມທີ່ຂຽນຄໍາຕ່ໍຄໍາ) 

5. ກັບໄປອ່ານເຣື່ອງອອກສຽງອີກເທື່ອນ່ຶງ  ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນສ່ິງທີ່ຂາດຫາຍ(ຂ້າມ)ໄປ 

6. ຫລັບຕາ  ແລະທົບທວນເຣື່ອງດ້ວຍການອອກສຽງ ດັງ, ອອກ ທ່າ ທາງ ໄປ ນໍາ ຕາມ ທີ ່ທ່ານ ເຫນັ ທາງ ຈິນ ຕະ ນາ ການ 

 

ຫລັງຈາກທ່ານອ່ານໄດ້ 4 ເທື່ອ ແລະເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນຕາມວທິີຂ້າງເທິງນ້ີ   ຫລາຍຄົນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າສາ 

ມາດເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.  ແຕ່ຖ້າຫາກເລົ່າໄປແລວ້ 4-6 ເທື່ອ ຜູ້ເລົ່າຍັງຄົງຈ່ືເຣື່ອງບໍ່ໄດ້ດີ  ກໍມັກຈະເປັນຍ້ອນ 

ລາວຄິດວ່າຈະຕ້ອງຈ່ືຈໍາແບບຄໍາຕ່ໍຄໍາ  ແທ້ຈິງແລ້ວຄວນຈ່ືຈໍາເປັນເນື້ອຫາ  ເປັນເຣື່ອງ 

 

ຖ້າຜູ້ເລົ່າພຍາຍາມຈ່ືຈໍາແບບຄໍາຕ່ໍຄໍາ  ກໍເທົ່າກັບວ່າລາວກໍາລັງປ່ຽນວິທີການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ທີ່ບົ່ງໄວ້. 

 

ຖ້າຫາກຍັງມີບັນຫາຈ່ືຈໍາເຣ່ືອງບໍ່ໄດ້  ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫກັ້ບໄປເຮັດຕາມຂ້ັນຕອນຂ້າງເທິງນ້ັນອີກ  ຈ່ົງພຍາຍາມ 

ຮຽນເຣື່ອງຊັກຂາຍອີກເທື່ອໂດຍເຮັດຕາມແບບຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ເທື່ອນ້ີບ່ໍຕ້ອງອາ່ນ  ແຕ່ໃຫ້ເຫລືອດຕາ 

ເບິ່ງໜ້ອຍນ່ຶງ ແລ້ວຈ່ືຈໍາໄວ ້ ເລ່ົາອອກສຽງດັງໆ..............ດັງໆ..............ດັ...ງ...ໆ 

 

ຊັກຂາຍ: 

1 ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງເຢຣີໂກ ແລະໄດ້ຜ່ານເມືອງນ້ັນໄປ    2 ແລະ ເບິ່ງ ແມ, ມ ີຊາຍ ຄົນ ນ່ຶງ ຊ່ື ຊັກ ຂາຍ 

ເປັນ ນາຍ ດ່ານ ພາ ສີ ແລະ ເປັນ ຄົນ ຮັ່ງ ມ ີ 3 ຊັກ ຂາຍ ພ ຍາ ຍາມ ຢາກຈະ ເຫັນ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ວ່າ ເປັນ ຄົນ ແນວ ໃດ ແຕ່ບ່ໍ 

ເຫັນພຣະອົງ ເພາະ ຄົນໜາ ແໜ  ້ນ  ແລະລາວກໍ ເປັນ ຄົນ ເຕັ້ຽ  4 ຊັກ ຂາຍ ຈ່ຶງ ແລ່ນ ລັດ ໜ້າ ໄປ ຂ້ຶນ ຕ້ົນ ຊຸ ກະ ໂມ  ເພື່ອ  ຊິ 

ໄດ້ ເຫັນ ພ ຣະເຢຊູເພາະ ພ ຣະ ອົງ ກໍາ ລັງ ໄປ ທາງ ນ້ັນ  5 ເມື່ອ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ມາ ເຖິງ ບ່ອນ ນ້ັນແລ້ວ ພ ຣະ ອົງ  ກໍ ແຫງນ ໜ້າ  

ຂ້ຶນເບິ່ງ ຊັກ ຂາຍ ຈ່ຶງ ເວົ້າ ຕ່ໍ ຊັກ ຂາຍ ວ່າ,   "ຊັກ ຂາຍ ເອີຍ,  ຈ່ົງ ຮີບ ລົງ ມາ ເພາ ະ ວ່າ ມື ້ນ້ີ ເຮົາ ຈະ ຕ້ອງ ພັກ ຢູ່ ໃນ ເຮືອນ  

ຂອງ ທ່ານ"  6 ຊັກ ຂາຍ ກໍ ຮີ ບ ລົງ ມາ ແລະ ຕ້ອນ ຮັບ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ດ້ວຍ ຄວາມ ຍິນ ດີ  7 ເມື່ອ ຄົນ ທັງ ປວງ ໄດ້ ເຫັນ ດ່ັງ ນ້ັນ  

ກໍ ພາ ກັນ ຈ່ົມ ວ່າ,   "ເປັນ ຫຍັງໜໍ, ທ່ານ ຜູ້ ນ້ີ ຈ່ຶງ ເຂົ້າ ໄປ ພັກ ຢູ່ ກັບ ຄົນ ນອກ ສິ ນ ທັມ"    8 ຊັກ ຂາຍ ໄດ້ ຢືນ ຂ້ຶນເວົ້າກັບ  

ພ ຣະເຢຊູ ວ່າ, "ເບິ່ງ ແມ ນາຍ ເອີຍ, ເຂົ້າ ຂອງ ຂອງ ຂ້າ ນ້ອຍ ຂ້າ ນ້ອຍ ກໍ  ເອົາ  ໃຫ້ແກ ່ຄົນ ຍາກ ຈ  ົນ ເຄິ່ງ ນ່ຶງ ແລະ ຖ້າ ຂ້າ  

ນ້ອຍ ໄດ້ ສ້ໍ ໂກງ ເອົາ ຂອ ງ ຂອງ ຜູ້ ໃດ ຂ້ ານ້ອຍ ກໍ ຍອມ ສ່ົງ ຄືນ ໃຫ ້ສ່ີ ຕ່ໍ"  9 ພຣະ ເຢ ຊູ  ຈ່ຶງ ເວົ້າ ວ່າ, "ມື ້ນ້ີ ຄວາມ ພົ້ນ ໄດ້ ມາ  

ເຖິງ ເຮືອນຫລັງ ນ້ີ ແລ້ວ ເພາະ ຄ  ົນ ນ້ີ ກໍເປັນ ລູກ ຫລານ ຂອງ ອັບ ຣາ ຮາມ  10 ເພາະ ວ່າ ບຸດ ມະ ນຸດ ມາ ເພື່ອ ຈະ ຊອກ  

 ຫາ ແລະ ໂຜດ ເອົາ ຜູ້ ທີ ່ຫລົງ ເສັຽ ໄປ ແລ້ວ ນ້ັນ ໃຫ ້ລອດ ພົ້ນ" (ລູກາ 19:1-10) 
 

ຈົ່ງສງັເກດໃຫ້ດ ີ

ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານຕຽມເຣື່ອງແລວ້  ທ່ານອາດຈະພົບວ່າບ່ໍສາມາດພິສູດຄວາມຄິດທີ່ມີຢູ່ໃນຕອນຕຽມເຣື່ອງນັ້ນວ່າເປັນ 

ຈິງ  ແລະໃຊ້ໄດ້ແທ.້    ດ່ັງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານໂຈະໄວ້   ຢ່ານໍາຄວາມຄິດທີ່ບ່ໍສາມາດສລຸບໄດ້ນ້ັນໄປສອນຄົນອ່ືນ  ຈ່ົງເອົາ 

ຄວາມຄິດນ້ັນເກັບໄວ້ໃນໃຈກ່ອນ ທ່ານອາດຈະໃຊ້ມັນກັບເຣື່ອງອື່ນໆ. ບາງຄ້ັງໃນຂະນະທີ່ເລ່ົາເຣ່ືອງແລະຕ້ັງຄໍາຖາມ 
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ພຣະເຈົ້າຈະຊົງບອກຄວາມຈິງບາງຢ່າງເພີ້ມເຕີມໃຫ້ຈາກຄໍາຕອບຂອງຄົນອ່ືນ  ເວລານ້ັນເອງ ຄວາມຄິດຂອງທ່ານທີ ່

ເກັບໄວ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕອກຍ້ໍາ ຢືນຢັນວ່າເປັນຄວາມຈິງ. 

 

ກອ່ນທີຈ່ະອາ່ນຕາມປຶມ້ນີຕ້ໍໄ່ປ    ຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານຄິດເຣື່ອງຊັກຂາຍແຕ່ຕ້ົນຈົນຈົບອີກເທື່ອ    ວ່າຈະເຫັນຂຸມຊັບຫຍັງ 

ແດ່ໃນເຣື່ອງ ການກະທໍາເຊັ່ນນ້ີຈະຊ່ອຍຝຶກຄວາມສາມາດ ແລະທ່ານຈະສາມາດນໍາເອົາມາປຽບທຽບກັບຂ້ໍສັງເກດທີ ່

ພວກເຮົາຈະນໍາສເນີຕ່ໍໄປ    ທາ່ນອາດຈະພົບຂຸມຊັບທີ່ພວກເຮົາບ່ໍໄດ້ເວົ້າເຖິງ   ແລະພວກເຮົາອາດຈະພົບຂຸມຊັບທີ ່

ທ່ານບ່ໍເຫັນ...ຂໍໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນໄປກັບການຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຕໍ່ໄປ 

 

ຂໍ້ສັງເກດ(ການຄົ້ນຫາ)ຂມຸຊັບທີພ່ວກເຮາົພົບເຫນັ 

 

1. ກຸ່ມປະຊາຊົນໄດ້ບັງຊັກຂາຍບ່ໍໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ  ແລະເຮັດໃຫ້ລາວເຂ້ົາໄປໃກ້ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ 

2. ຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕັ້ຽ ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ  ເປັນຄົນຮັ່ງມ ີ ແລະຍັງເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ  ລາວຕ້ັງໃຈຢ່າງແນ່ວ 

ແນ່ທີ່ຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ  ໃນເມື່ອບ່ໍສາມາດເຫັນພຣະອົງໂດຍຕົງ  ລາວຈ່ຶງຫາທາງອ່ືນ 

3. ເຖິງແມ່ນກຸ່ມຊົນຈະຫົວເຍາະເຍ້ີຍ  ເພາະຊາຍຕໍາແໜ່ງສູງໄດ້ປີນຂ້ຶນຕ້ົນໄມ້   ແຕ່ສ່ິງເຫລ່ົານ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກ 

ຂາຍເລີກລ້ົມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວ. 

4. ເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູເດີນມາຕາມທາງພ້ອມກັບຝູງຊົນທີ່ບຽດສຽດຕິດຕາມພຣະອົງ   ເຖິງແມນ່ປະຊາຊົນເຫລ່ົານ້ັນ 

ຈະບຽດພຣະອົງຈົນເຊໄປມາ ພຣະອົງກັບເບິ່ງຂ້າມເຂົາເຈ້ົາໄປ ແລະສັງເກດເຫັນຊາຍຄົນດຽວທີ່ບ່ໍໄດ້ຢູ່ໃກ້ ແລະ 

ຊາຍຄົນນ້ັນກໍຢູ່ເທິງຕ້ົນໄມ.້ 

5. ພຣະເຢຊູຊົງສົນໃຈໃນຊັກຂາຍຢ່າງແທ້ຈິງ  ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊ່ືລາວ 

6. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຊີນພຣະອົງເອງເຂ້ົາໄປເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ  ໃນຫລາຍວັທນະທັມເຫັນວ່າບ່ໍຄວນເຮັດ  ແຕ່ສໍາລັບ 

ພຣະເຢຊູ ພຣະອົງຊົງຮູ້ລວ່ງໜ້າວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ. 

7. ເມື່ອພຣະເຢຊູແຫງນໜ້າຂ້ຶນເບ່ິງຊັກຂາຍ  ພວກປະຊາຊົນກໍແຫງນຂ້ຶນເບິງ່ນໍາ ຈະເກີດຫຍັງຂ້ຶນ ເພາະພຣະເຢຊູ 

ແລະປະຊາຊົນເຫັນຊັກຂາຍຢູ່ເທິງຕ້ົນໄມ້ພ້ອມກັນ  ແຕ່ຊັກຂາຍບ່ໍຢ້ານແລະບ່ໍອາຍ ລາວກັບດີໃຈຫລາຍ 

8. ເມື່ອພຣະເຢຊູເອີ້ນ  ຊັກຂາຍກໍຮີບລົງມາ ໂດຍທີ່ບ່ໍຊັກຊ້າຕ່ໍຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະອົງ 

9. ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນຈະຈ່ົມແລະຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູໄປເປັນແຂກໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ,  ເປັນ ຫຍັງໜໍ, ທ່ານ ຜູ້ ນ້ີ  

ຈ່ຶງ ເຂົ້າ ໄປ ພັກ ຢູ່ ກັບ ຄົນ ນອກ ສິ ນ ທັມ"    ໃນຕອນນ້ີບອກວ່າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍແລ້ວ. 
  

      ຕອນທ�ຊ�ກຂາຍແ�ະພຣະເ�ຊ�ຮູ�ວ�າພວກປະຊາຊ�ນກໍາລ�ງຕໍາໜິທ�ພຣະເ�ຊ�ເ��າໄ�ໃ�ເ�ືອນຊ�ກຂາຍນ�ນ   ຕອນ 

      ນ�ຍ�ງບ�ຊ�ດແ��ງເ��າໃ�   ຕາມໃ�ເ��ອງ ຕ�ມາສ�ງທ�ພຣະເ�ຊ�ເ��າກ�ບຄ�ນທ�ງ�າຍຕ�ໜ�າຊ�ກຂາຍນ�ນ  ເ�ົາເ�ັນວ�າ 

      ຊ�ກຂາຍ ແ�ະພຣະອ�ງຮູ�ວ�າປະຊາຊ�ນກໍາລ�ງຕໍາໜິ  ແ��ຊ�ກຂາຍບ�ສະເ�ືອນຕ�ການຈ�ມແ�ະຕໍາໜິຂອງປະຊາຊ�ນ 

      ເ��ານ�ນເ�າະຊ�ກຂາຍຍິນດີຕ�ອນຮ�ບພຣະເ�ຊ�. 

 

10. ການທີ່ພວກປະຊາຊົນຕໍາໜິວິຈານວ່າ   ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຄົນບາບ   ຊ້ີໃຫເ້ຫນັວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ັນຄິດວ່າ 

      ຕົນເອງບ່ໍເປັນຄົນບາບ. 

11. ຝູງຊ�ນເ�ັດເ�ືອນກ�ບວ�າເ�ົາເ��າ "ຕິດຕາມ"  ພຣະເ�ຊ�ຢ�າງແ��ຈິງ  ເ�ົາເ��າບຽດກ�ນຍ�າງຕາມພຣະອ�ງໄ� ເ�ິງ 

     ແ��ນການຈ�ມແ�ະຄໍາຕໍາໜິຂອງເ�ົາເ��າເ�ັດໃ��ຄ�ນສ�ນໃ�ວ�າພຣະເ�ຊ�ໄ��ໄ�ຮ�ປທານອາຫານກ�ບຜູ�ໃ� ແ��ເ�ົາ 

     ເ��າກໍຍ�ງຄິດວ�າ ພຣະຢຊ�ສ�ມຄວນທ�ຈະໄ�ພ�ກໃ�ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ��າ   ແ��ຈິງແ��ວ   ພວກປະຊາຊ�ນບ�ໄ��ນ�ບຖື  
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     ພຣະເ�ຊ�ຢ�າງແ��ຈິງດອກ  ຊ�ງເ�ົາເ�ັນໄ��ຈາກການກະທໍາຂອງເ�ົາເ��າ ແ�ະເ�ົາເ��າບ�ເ�ັນເ�ືອນກ�ບພຣະເ� 

     ຊ�ຊ�ງເ�ັນ. 

12. ຝູງຊ�ນເ��ານ�ເ�ັນກຸ�ມທ�ມ�ກຈ�ມ  ເ�ົາເ��າມີຄວາມເ��ອແ��ບ�ກ�າຖາມພຣະເ�ຊ�ໂ�ຍຕ�ງ  ເ�ົາເ��າບ�ຮູ�ວ�າພຣະອ�ງ 

      ຊ�ງມີຣິດເ�ດ ແ�ະຍ�ງບ�ຮູ�ວ�າພຣະອ�ງຊ�ງໄ��ຍິນຄໍາຈ�ມວ�າຂອງເ�ົາເ��າ. 

13. ຊັກຂາຍຜູ້ຮັ່ງມີບ່ໍໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຄິດແນວໃດ    ເມື່ອລາວສເນວີ່າຈະໃຫ້ຊັບເຄິ່ງນ່ຶງແກ່ຄົນຈົນ 

14. ຊັກຂາຍປະກາດວ່າ  ຖ້າລາວຫາກໂລບເອົາສ່ິງຂອງຜູ້ໃດ  ລາວຈະສ່ົງຄືນໃຫ້ຜູ້ນ້ັນສ່ີຕ່ໍ  ຊັກຂາຍບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ, 

      "ຖ້າ"   ລາວເຮັດຜິດແທ ້ ລາວຈະສ່ົງສ່ິງທີ່ໂລບມານ້ັນຄືນສ່ີຕ່ໍ   ຊັກຂາຍສັນຍາຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວເອງ  

      ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວາ່ລາວໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກຈົນຢູ່ແລ້ວ    ແຕ່ຈາກການຈ່ົມຂອງຝູງຊົນເຮັດໃຫເ້ຮົາເຫັນ 

      ວ່າຊັກຂາຍເປັນຄົນຢ່າງໃດ. 

 

     ຖ້າຊັກຂາຍເປັນຄົນເກັບພາສີທີ່ໃຫ້ເງິນເຄິ່ງນ່ຶງແກ່ຄົນຍາກຈົນ   ບາງເທືອ່ລາວອາດຈະເຄີຍເຮັດຢ່າງລັບໆ ມາ 

     ແລ້ວ  ແຕ່ການທີ່ລາວຈະສ່ົງຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ລາວໂກງເຖິງສ່ີຕ່ໍນ້ັນ ຈະເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນຊອບ 

      ທມັກໍເປັນໄດ້. 

 

     ສ�ງທ�ເ�ົາຮູ�ຈ�ກໃ�ເ��ອງນ�ແ��ນ  ໃ�ຈຸດນ�ງຊ�ກຂາຍໄ��ຍອມຮ�ບວ�າລາວເ�ັນຄ�ນບາບ  ລາວຢາກຈະເ�ັດທຸກສ�ງໃ� 

     ທາງທ�ຖືກຕ�ອງ  ພຣະເ�ຊ�ຊ�ງກ�າວວ�າ ຄວາມພ�ນໄ��ເ�ີດຂ�ນໃ�ມ�ນ�ນ  ເ�ົາໄ��ເ�ັນວ�າຊ�ກຂາຍໄ��ສະແ�ງຄວາມ 

     ມີນ�າໃ�ຢ�າງ�ວງ�າຍ. 

 

15. ຕອນທໍາອິດເຮົາຄິດວ່າ   ຊັກຂາຍພຍາຍາມຊ້ືຈ້າງໃຫ້ພຣະເຢຊູຍອມຮັບລາວ   ແຕ່ເຮາົຮູ້ວ່າສາເຫດທີ່ລາວມາ 

      ເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູນ້ັນເພາະພຣະເຢຊູເວົ້າກັບລາວວ່າ, "ມື ້ນ້ີ ຄວາມ ພົ້ນ ໄດ້ ມາ ເຖິງ ເຮືອນຫລັງ ນ້ີ ແລ້ວ ເພາະ ຄ  ົນ ນ້ີ   

     ກໍເປັນ ລູກ ຫລານ ຂອງ ອັບ ຣາ ຮາມ"     ຢູ່ໃນເຣື່ອງຕອນນ້ີ   ຊັກຂາຍຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວາ່ລາວເອງເປັນຄົນບາບ 

     ແລະເປັນຄົນດຽວທີໄ່ດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ 

 

16. ຢູ�ໃ�ເ��ອງ  ພຣະເ�ຊ�ຊ�ງເ��າກ�ບຊ�ກຂາຍໂ�ຍຕ�ງວ�າ, "ມ� ນ� ຄວາມ ພ�ນ ໄ�� ມາ ເ�ິງ ເ�ືອນ��ງ ນ� ແ��ວ"  ພຣະເ�ຊ� 

     ຊ�ງກ�າວຕ�ໄ�ວ�າ,  "ເ�າະ ຄ ນົ ນ� (ຊ�ກຂາຍ)ກໍເ�ັນ ລູກ �ານ ຂອງ ອ�ບ ຣາ ຮາມ"    ມີຄ�ນອ�ນຮ�ວມຢູ�ໃ�ເ��ອງຕອນນ� 

     ດ�ວຍ  ບ�ພຽງເ��ານ�ນ ຈາກຖ�ອຍຄໍາຂອງພຣະເ�ຊ�ເ�ົາເ�ັນວ�າ  ພຣະອ�ງກໍາລ�ງຫ�ນໜ�າໄ�ຫາຄ�ນອ�ນທ�ຢູ�ໃ�ທ�ນ�ນ 

     ແ�ະພຣະອ�ງຊ�ງປ�ກປ�ອງຊ�ກຂາຍຈາກຄວາມຈ�ມແ�ະການຕໍາໜິຂອງກຸ�ມຊ�ນເ��ານ�ນ. 

 

17. ຄໍາເ��າຂອງພຣະເ�ຊ�ໄ��ບອກເ�ິງເ��າໝາຍການສະເ�ັດມາຂອງພຣະອ�ງ,    "ເ�າະ ວ�າ ບຸດ ມະ ນຸດ ມາ ເ��ອ ຈະ 

      ຊອກ ຫາ ແ�ະ ໂ�ດ ເ�ົາ ຜູ� ທ� ��ງ ເ�ັຽ ໄ� ແ��ວ ນ�ນ ໃ�� ລອດ ພ�ນ"   ເ�ັນຄໍາເ��າທ�ໃ��ກຽດແ��ຊ�ກຂາຍ�າຍ  ແ�ະ 

     ເ�ັນຄໍາເ��າສລຸບກ�ບຄືນໄ�ຕໍາໜິກຸ�ມຊ�ນເ��ານ�ນ. 

 

18. ໃນເຣື່ອງນ້ີ ເຮົາ ໄດ  ້ ເຫັນ ວາ່ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ພຽງ ແຕ່ ເປັນ ຜູ້ ນໍາ ທີ ່ສໍາ ຄັນ ຄົນ ນ່ຶງ  ທີ່ມີ ຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ  ຊາຍ ຄົນນ່ຶງ ທີ່ຄົນ ທັງ 

       ຫລາຍກຽດ ຊັງ ລາວ.  ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຮູ້ ຈັກ ຊ່ື ຂອງ ຊາຍ ຄົນ ນ້ັນດີ ພ ຣະ ເຢ ຊູບ່ໍ ເຫັນ ດີ ນໍາ ຄວາມ ຄິດ ຂອ ງ ຝູງ ຊົນ ເຫລ່ົາ ນ້ັນ 

      ພ ຣະ ອົງ ຮູ້ ດີ ເຖິງ ການ ຈ່ົມ ຢູ່ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.  ເຊ່ັນ ດຽວ ກັນ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ສາ ມາດ ທີ ່ຈະ ເວົາ້  ໄດ້ວ່າ ຊັກ ຂາຍ ໄດ້ ຮັບ 

      ຄວາມ ພົ້ນ ແລ້ວ ໃນ ມື້ນ້ັນ.  ຈາກ  ເຫດ ການ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ໄດ້ ຊ້ີ ໃຫ ້ເຮົາ ເຫັນ ວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຊົງເປັນ ພ ຣະ ເ ຈ້ົາ. 

19. ຕອນທໍາອິດ ກໍຊັດແຈ້ງດີວ່າ   ຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ   ແລະໃນເວລາອັນບ່ໍດົນນ້ັນ  ກັບກາຍເປັນພຣະເຢຊູ 

      ຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ   
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ການຕັ້ງຄໍາຖາມທີເ່ຮດັໃຫເ້ກີດການສັງເກດ(ຄົ້ນຫາ) 

 

ໃນຕອນນ້ີພວກເຮົາຈະບອກເຖິງວິທີຕ້ັງຄໍາຖາມ  ທີ່ຈະຊ່ອຍຜູ້ຟັງໃຫ້ສັງເກດເຫັນສ່ິງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງ  ບາງເທື່ອໃນຂ້ໍ 

ດຽວທີ່ເຮົາສັງເກດ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຫລາຍໆຄໍາຖາມ. 

 

ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ເຫັນຂ້ໍສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ(ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ) ຈ່ຶງໄດ້ຫຍ້ໍເປັນພາສາອັງກດິວ່າ 

"SO" ( Spiritual Observation )  ສ່ວນຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ຂ້ໍສັງເກດ(ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານນ້ັນ )   ກໍໄດ້ຫຍ້ໍເປັນພາ 

ສາອັງກິດວ່າ "SOQ" (Spiritual Observation Question)   

 

ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນ້ີຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ  ນໍາພາຜູ້ຟັງເທື່ອລະນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນຂ້ໍສັງເກດ  ເໝືອນກັບເຮົາ 

ໂຮຍເຂ້ົາຈ່ີປ່ຽງນ້ອຍໆ  ລ້ໍນົກເຂ້ົາໄປໃນກົງຂັງ. (ໝາຍເຫດ: ຂ້ໍສັງເກດ= ໝາຍເຖິງ ຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ) 

 

1. SO -  ຂໍສ້ງັເກດ:  ຄົນທີ່ເບ່ິງຄວື່າສົນໃຈພຣະເຢຊູ  ກັບເປັນຜູ້ກີດກ້ັນຊັກຂາຍບ່ໍໃຫ້ລາວພົບກັບພຣະເຢຊູ 

       SOQ - ຄາໍຖາມນາໍໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

 ໃນເຣື່ອງ ເຮົາເຫັນວ່າຊັກຂາຍຢາກພົບພຣະເຢຊູ   ແຕ່ລາວບ່ໍສາມາດເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະອົງໄດ້  ລາວເປັນ 

ຄົນເຕັ້ຽ  ແລະຝູງຊົນກີດກ້ັນລາວໄວ ້ ຄົນເຫລ່ົານ້ີໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອກີດກ້ັນຊັກຂາຍບ່ໍໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ? 

  ທ່ານກໍາລ�ງບອກວ�າ  ຄ�ນທ�ຢາກຢູ�ໃ��ພຣະເ�ຊ�ກີດກ�ນຄ�ນອ�ນໆ ທ�ກໍາລ�ງສແ�ງຫາພຣະອ�ງ  ແມ່ນບ່ໍ? 

  ທ່ານເອງຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ?້ 

 

2. SO - ຂໍ້ສງັເກດ: ຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕັ້ຽ ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ  ເປັນຫວົໜ້າຄົນເກັບພາສີ  ແຕ່ມີຄວາມ 

      ຕ້ັງໃຈຢາກຈະເຫັນພຣະເຢຊູ  ເມື່ອເຂົ້າພົບພຣະອົງແບບງ່າຍໆ ບໍ່ໄດ້  ລາວຈຶ່ງໃຊ້ວິທກີານຂອງລາວເອງ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ທ່ານຈະອະທິບາຍຖານະທາງສັງຄົມ, ທຸຣະກິດ ແລະເສຖກິດ ໃນຊຸມຊົນຂອງຊັກຂາຍໄດ້ຢ່າງໃດ? 

  ຊັກຂາຍໄດ້ໃຊ້ອິດທິພົນທາງສັງຄົມແລະຄວາມຮັງ່ມ ີຢູ່ເໜືອຝູງຊົນຫລືບ່ໍ? 

  ໃນຕອນນ້ີເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງ?  ຄົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຢາກພົບກັບພຣະເຢຊູແບບວິທທີັມມະດາບ່ໍໄດ້  ລາວໄດ້ 

ເຮັດຫຍັງໃນທີ່ສຸດ? 

 

3. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ການທີ່ລາວຖືກຫົວຂວັນເຍາະເຍີ້ຍ  ເພາະຊາຍຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງສູງຕ້ອງແລ່ນໄປຕາມທາງແລະ 

      ປີນຂ້ຶນຕ້ົນໄມ້ ການທີ່ຕ້ອງກະທํາດ່ັງກ່າວນັ້ນ ກໍບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກຂາຍເລີກລ້ົມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ຈາກເນື້ອເຣື່ອງ  ຝູງຊົນເຫລ່ົານ້ັນຄິດຢ່າງໃດກັບຊັກຂາຍ? 

  ເຖິງຊັກຂາຍຈະເປັນຄົນທີ່ສໍາຄັນ ແຕ່ລາວຮູ້ດີວ່າຄົນທັງຫລາຍເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນໄຮ້ຄ່າ  ທ່ານຄິດວ່າ 

ເຣື່ອງນີ້ເປັນເຣື່ອງທັມມະດາບ່ໍ  ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສ່ຽງສໍາລັບຊັກຂາຍໃນການແລ່ນໄປປີນຂ້ຶນຕ້ົນໄມ?້ 

 

4. SO - ຂໍ້ສງັເກດ: ເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູຊົງເດີນມາຕາມທາງພ້ອມກັບຝູງຊົນທີ່ຍ່າງບຽດພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນຄົນເຫລ່ົາ 

      ນ້ັນຈະບຽດພຣະອົງເຊໄປມາ ພຣະເຢຊູກັບເບິ່ງຂ້າມເຂົາເຈົ້າ ເຫັນແຕ່ຊາຍຄົນດຽວທີ່ຢູໄ່ກແລະປີນຢູ່ເທິງຕ້ົນໄມ.້ 
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      SOQ - ຄາໍຖາມນາໍໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເດີນໄປຕາມທາງ  ຝູງຊົນຫລວງຫລາຍອ້ອມຮອບພຣະອົງ  ພຣະອົງສນອງຕອບຄົນ 

ກຸ່ມນ້ັນແບບໃດ? 

  ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກຫຍັງແກ່ເຮົາ? 

 

5. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ພຣະເຢຊູຊົງສົນໃຈຊັກຂາຍຢ່າງແທ້ຈິງ  ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊ່ືລາວ 

    SOQ - ຄາໍຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

 ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າແນວໃດແດ່  ທີ່ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງສົນໃຈຊັກຂາຍເປັນການສ່ວນຕົວ? 

 

6. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ພຣະເຢຊູຊົງເຊີນພຣະອົງເອງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ  ໃນຫລາຍວັທນະທັມເຫັນວ່າເປັນ 

     ການບ�ສ�ມຄວນ  ແ��ສໍາລ�ບພຣະເ�ຊ�ເ�ງ  ພຣະອ�ງຮູ�ວ�າຈະມີ��ງເ�ີດຂ�ນ. 

     SOQ - ຄາໍຖາມນາໍໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ໃຜເປັນຜູ້ເລີ້ມຕ້ົນໂອ້ລົມສົນທະນາ ພຣະເຢຊູຫລືຊັກຂາຍ?  ແລະການເຊີນນ້ັນແປກບ່ໍ  ແປກຢ່າງໃດ? 

 

7. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງແຫງນໜ້າຂ້ຶນຕ້ົນໄມ້  ກຸ່ມຄົນກໍແຫງນໜ້າຂ້ຶນໄປນໍາພຣະອົງເພື່ອຢາກຮູວ້່າ  

    ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນ ທັງພຣະເຢຊູແລະກຸ່ມຊົນກໍເຫັນຊັກຂາຍພ້ອມໆ ກັນ  ແຕ່ຊັກຂາຍກໍບ່ໍຢ້ານແລະບ່ໍຄິດລະອາຍ 

    ເລີຍ  ແຕ່ລາວກັບດີໃຈຫລາຍ. 

    SOQ - ຄາໍຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ   

  ທ່ານເຄີຍຢູ່ເປັນກຸ່ມ ເມື່ອມີຄົນນ່ຶງແນມໄປເບິງ່ສິ່ງໃດສ່ິງນຶ່ງ ແລະທຸກຄົນໃນກ່ ຸມກໍແນມເບ່ິງນາໍ ມີຢູ່ບ່ໍ? 

  ຄົນໃນກຸ່ມພາກັນເຮັດແນວໃດ ເມື່ອເຫັນຊັກຂາຍຢູ່ເທິງຕ້ົນໄມ?້ 

  ຈາກເຣື່ອງນີ້ ພີ່ນ້ອງຄິດວ່ານອກຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວ  ມີໃຜອີກແດ່ທີ່ເຫັນຊັກຂາຍຢູ່ເທິງຕ້ົນໄມ?້ 

  ຊັກຂາຍຖືກກຸ່ມຊົນເພ່ງເບິ່ງ  ລາວຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອທຸກຄົນເບ່ິງລາວທີ່ຢູ່ໃນສະພາບນ້ັນ ເພາະລາວ 

ເ�ັນຄ�ນມີຕໍາແ��ງສູງທ�ປີນຂ�ນໄ�ຢູ�ເ�ິງຕ�ນໄ��ເ�ືອນກ�ບເ�ັກນ�ອຍ? 

  ຊັກຂາຍພຍາຍາມລ້ີ ຫລືຫາຂ້ໍແກ່ຕົວຫລືບ່ໍ? 

  ຈາກເຣື່ອງນີ້  ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າຊັກຂາຍຮູ້ສຶກແນວໃດ? 

 

8. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ພຣະເຢຊູໃນທັນທີ  ເມື່ອພຣະອົງເອີ້ນລາວໃຫ້ຮີບລົງມາຈາກຕ້ົນໄມ ້

    SOQ - ຄາໍຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

 ເມື່ອພຣະເຢຊູເອີ້ນຊັກຂາຍລົງມາແລ້ວ  ລາວໄດ້ເຮັດຫຍັງ? 

 

9. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ເຖິງແມນ່ກຸ່ມຊົນຈະຈ່ົມແລະຕໍາໜິທີ່ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເປັນແຂກໃນເຣືອນຂອງຄົນບາບ  ພຣະ 

    ເຢຊູເຂົ້າໄປພັກຢູ່ກັບຄົນບາບ  ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງໄດ້ເຂົາ້ໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍແລ້ວ  ຕອນທີ່ຊັກຂາຍກັບ 

    ພຣະເ�ຊ�ຮູ�ວ�າກຸ�ມຊ�ນກໍາລ�ງຈ�ມແ�ະຕໍາໜິວ�າພຣະເ�ຊ�ເ��າໄ�ໃ�ເ�ືອນຊ�ກຂາຍນ�ນຍ�ງບ�ຊ�ດແ��ງເ��າໃ�  ແຕ່ຕ່ໍ 

    ມາຕາມເຣື່ອງນີ້  ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບກຸ່ມຊົນຕ່ໍໜ້າຊັກຂາຍເຮົາເຫັນວ່າ ທງັຊັກຂາຍແລະພຣະເຢຊູຮູວ້່າຄົນທັງ 

    �າຍກໍາລ�ງຈ�ມແ�ະພາກ�ນຕໍາໜິ  ແ��ຊ�ກຂາຍບ�ສະເ�ືອນຕ�ການຈ�ມແ�ະການຕໍາໜິວິຈານຈາກຄ�ນເ��ານ�ນ 

    ເ�າະສ�ກຂາຍມີຄວາມຍິນດີຕ�ອນຮ�ບພຣະເ�ຊ�. 

    SOQ - ຄາໍຖາມນາໍໄປສູ່ຂໍສ້ງັເກດ 
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  ກຸ່ມຊົນຈ່ົມວ່າ ຊັກຂາຍເປັນຄົນນອກສິນທັມ  ເຮົາຈ່ຶງຮູວ້່າຄົນເຫລົ່ານ້ັນຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າດີກວ່າຊັກຂາຍ 

ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າ ຈາກການຈ່ົມແລະຄວາມຄິດຂອງຝູງຊົນໄດ້ສ່ົງຜົນກະທົບຕ່ໍຊັກຂາຍຫລືບ່ໍ? 

  ຊັກຂາຍໄດ້ຕອບໂຕ້  ຕ່ໍການຈ່ົມຂອງຝູງຊົນຢ່າງໃດ? 

  ມີວິທີຕອບໂຕ້ຢ່າງອ່ືນ  ຕໍ່ຄົນເຫລ່ົານ້ີອີກບ່ໍ? 

  ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກປະຕິກິຣິຍາ  ການຕອບໂຕ້ຂອງຊັກຂາຍຕ່ໍຝູງຊົນ? 

 

10. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ການທີຝູ່ງຊົນຈ່ົມແລະຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ  ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນເຫຼົ່າ 

      ນ້ັນຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າບ່ໍເປັນຄົນບາບ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ເຮົາໄດ້ເຫັນສະພາບຈິດວິນຍານຂອງຊັກຂາຍຈາກຄໍາເວົ້າຂອງກຸ່ມຊົນຫລືບ່ໍ  ຄືແນວໃດ? 

  ຈາກການຈ່ົມແລະຕໍາໜິໃຫ້ຊັກຂາຍ  ຝູງຊົນຄິດຢ່າງໃດຕ່ໍຕົວເຂົາເຈ້ົາເອງ? 

 

11. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຝູງຊ�ນເ�ັດຄືວ�າເ�ົາເ��າເ�ັນຜູ� "ຕິດຕາມ" ພຣະເ�ຊ�  ເ�ົາເ��າໄ��ຕິດຕາມໄ�  ຍ�າງບຽດກ�ນ 

      ໄ�  ເ�ິງແ��ນການຈ�ມແ�ະການຕໍາໜິຂອງເ�ົາເ��າເ�ັດໃ��ເ�ັນວ�າ  ເ�ົາເ��າສ�ນໃ�ທ�ພຣະເ�ຊ�ຈະໄ�ຮ�ປທານ 

      ອາຫານຮວ່ມກັບໃຜ  ແຕ່ຝູງຊົນຄົງຄິດວ່າພຣະເຢຊູຄວນຈະໄປໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າກໍດີກວ່າ  ແທ້ຈິງແລ້ວຝູງ 

      ຊົນບ່ໍນັບຖືພຣະເຢຊູເລີຍ  ເພາະເຮົາເຫັນໄດ້ຈາກເຣື່ອງນ້ີ ວ່າເຂົາເຈົ້າບ່ໍເຫັນດີນໍາພຣະອົງ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ໃນຕອນທໍາອິດຂອງເຣື່ອງ  ມຫີຍັງແດ່ທີ່ບອກວ່າຄົນເຫລ່ົານ້ັນເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ? 

  ຕອນທີ່ຝູງຊົນກໍາລັງບຽດກັນໄປມາ  ຈາກການກະທໍາຂອງເຂາົເຈ້ົານ້ີ  ເຂົາເຈົ້າອາດຈະສັງເກດເຫັນບ່ໍວ່າ 

ພຣະເ�ຊ�ກໍາລ�ງເ��າກ�ບໃ�ເ�ັນການສ�ວນຕ�ວ  ໃ�ຕອນນ�ໄ��ຊ�ບອກໃ��ເ�ົາເ�ັນ��ງແ��? 

  ຕາມຄວາມຈິງແລວ້  ຝູງຊົນໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ? 

 

12. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຝູງຊົນນ້ີເປັນກຸ່ມຊົນທີ່ມັກຈ່ົມແລະຕໍາໜິ  ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູ  ແຕ່ບ່ໍກ້າທ່ີຈະ 

      ຖາມພຣະເຢຊູໂດຍຕົງ  ເຂົາເຈ້ົາຍັງບໍ່ຮູ້ອີກວ່າພຣະອົງມຣີິດເດດ  ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຍິນການຈ່ົມວ່າ  

      ຂອງເຂົາເຈົ້າ 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ຈ່ືໄດ້ບ່ໍວ່າ ພວກກຸ່ມຊົນສັບສົນໃຈ  ດ່ັງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈ່ຶງຖາມວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຢຊູຈ່ຶງປະເຂົາ  

ເຈົ້າ ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ?  ບ່ໍ,  ເຂົາເຈົ້າບ່ໍໄດ້ຖາມດອກ,  ຄັນຊ້ັນເຂົາເຈົ້າເຮດັຫຍັງ? 

  ພຶດຕິກັມຂອງຝູງຊົນໄດ້ຊ້ີໃຫ້ເຫັນວ່າ  ເຂົາເຈ້ົາໂຄຣົບພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ? 

13. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ  ສະແດງໃຫເ້ຫນັວ່າລາວຄິດຢ່າງໃດ ທີ່ລາວສເນີຈະໃຫ້ຊັບ(ເງິນ)ແກ ່

      ຄົນຍາກຈົນເຄິ່ງນ່ຶງ 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາສັນຍາທ່ີມີນ້ໍາໃຈຂອງຊັກຂາຍ? 

  ເຮົາໄດ້ເຫັນທັສນະຄະຕິ(ການເບິ່ງເຫັນ) ຂອງຊັກຂາຍຫລືບ່ໍ? 
 

14. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍປະກາດວ່າ ຖ້າລາວໄດ້ສ້ໍໂກງເອົາຂອງຜູ້ໃດ ລາວຈະສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີຕ່ໍ  ລາວບ່ໍໄດ້ເນັ້ນ 
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      ວ່າ  "ຖ້າ" ລາວໄດ້ເຮັດຜິດຢ່າງແທ້ຈິງ   ກໍພ້ອມທີ່ຈະສ່ົງເງິນຄືນໃຫ້ສ່ີຕ່ໍ ແຕ່ຊັກຂາຍສັນຍາຕາມຄວາມເຂ້ົາໃຈ 

      ຂອງລາວເອງ.  ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າ  ຊັກຂາຍໄດ້ໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກຈົນຢູ່ແລ້ວ  ແຕ່ເບິ່ງຈາກຄວາມເຫັນ 

      ຂອງຝູງຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າຊັກຂາຍເປັນຄົນແນວໃດ.  ຖ້າຊັກຂາຍຜູ້ຊ່ຶງເປັນເຖິງນາຍດ່ານເກັບພາສີໄດ້ແຈກ 

      ຢາຍເ�ິນເ��ງນ�ງທ�ລາວມີໃ��ແ��ຄ�ນຍາກຈ�ນ  ບາງເ��ອລາວອາດຈະເ�ັດໄ�ແ��ວໂ�ຍທ�ຄ�ນອ�ນບ�ຮູ�ນໍາ. ແ��ການ 

      ທີ່ຊັກຂາຍຈະສ່ົງເງິນຄືນສ່ີຕ່ໍໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລາວເຄີຍໂກງນັ້ນ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນເຫັນວາ່ລາວເປັນຄົນຊອບທັມ 

      ກໍເປັນໄດ້.  ສ່ິງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຈາກເຣື່ອງນີ້ແມ່ນ ໃນຈຸດໆ ນຶງ່ ຊັກຂາຍຍອມຮັບວ່າລາວເປັນຄົນບາບ ແລະຢາກໃຫ້ 

      ທຸກສ�ງຖືກຕ�ອງບ�ຖືກຕໍາໜິ,  ພຣະເ�ຊ�ຊ�ງກ�າວວ�າ  ຄວາມພ�ນໄ��ເ�ີດຂ�ນແ��ວໃ�ມ�ນ�  ເ�ົາກໍໄ��ເ�ັນວ�າຊ�ກຂາຍ 

     ໄ��ສະແ�ງອອກເ�ິງຄວາມມີນ�າໃ�ຢ�າງ�ວງ�າຍ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ຈາກເຣື່ອງນີ້  ຊັກຂາຍຖືກຈັບໄດ້ແລະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຫລືບ່ໍ?  ແລະໃນຕອນນ້ີລາວພຍາຍາມໃຊ້ໜ້ີ 

ເພື່ອເປັນການຊົດເຊີຍເພື່ອຈະພົນ້ຈາກຄວາມຜິດ ແມ່ນບ່ໍ? 

  ຈາກເຣື່ອງນີ້  ພີ່ນ້ອງເຫັນບ່ໍວ່າຊັກຂາຍເຄີຍເອົາເງິນໃຫ້ຄົນຍາກຈົນມາກ່ອນ  ຫລືລາວຫາກໍຕັດສິນໃຈ 

ໃນເວລາທ່ີພຣະເຢຊູມາຢ້ຽມຢາມລາວ? 

  ຈາກຄວາມເຫັນຂອງຝູງຊົນ  ຊັກຂາຍເປັນຄົນສັດຊ່ືໃນການເກັບພາສີ ແລະແບ່ງເງິນເຄິ່ງນ່ຶງທີ່ລາວເກັບ 

ໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນຫລືບ່ໍ? 

  ຖ້າຊັກຂາຍຕ້ອງໄດ້ໄປຫາຄົນທີ່ລາວເຄີຍໂກງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເອົາເງິນຄືນໃຫ້...ພີ່ນ້ອງເຫັນວາ່ຍາກຫລືບ່ໍ? 

  ຈາກເຣື່ອງນີ້  ພີ່ນ້ອງເຫັນບ່ໍວ່າການໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຊັກຂາຍປ່ຽນໃໝ ່ ຊີວິດລາວ 

ໄດ້ປ່ຽນໄປຢ່າງໃດແດ?່ 
 

15. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ທໍາອິດເຮົາຄິດວ່າຊັກຂາຍອາດຈະພຍາຍາມຊ້ືການຍອມຮັບຈາກພຣະເຢຊູ ດ້ວຍການໃຫ້ເງິນ 

      ແກ່ຄົນຍາກຈົນແລະສ່ົງຄນືແກ່ຜູ້ທີ່ລາວໂກງ  ແຕ່ເຮົາຮູວ້່າຊັກຂາຍໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູໃນມື້ນ້ັນເພາະພຣະເຢຊູ 

      ເວົ້າກັບລາວວ່າ, "ມື້ນ້ີຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີແ້ລ້ວ"  ຊັກຂາຍແມ່ນຄົນດຽວໃນເຣື່ອງນີ້ທ່ີຍອມຮັບວ່າ 

      ຕົນເອງເປັນຄົບບາບແລະເປັນຄົນດຽວໃນມ້ືນ້ັນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ມີຈັກຄົນໃນເຣື່ອງ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູ? 

  ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າຊັກຂາຍພຍາຍາມເປັນຄົນເອົາໃຈພຣະເຢຊູຫລືບ່ໍ? 

  ມີຫຍັງແດ່ໃນເຣື່ອງທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ຊັກຂາຍໄດ້ປ່ຽນຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍວິນຍານຫລືບ່ໍ? 

  ປໂຍກທີ່ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບຊັກຂາຍ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດ້ກັບໃຈເຊື່ອແລ້ວແມ່ນບ່ໍ? 

  ຜູ້ໃດໃນເຣື່ອງນີ້ທ່ີຍອມຮັບວ່າຕົນເປັນຄົນບາບ? 

  ຜູ້ໃນເຣື່ອງທີ່ເຫັນວ່າຕົນບ່ໍເປັນຄົນບາບ? 

  ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ແມ່ນໃຜທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ? 

  ເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດຈາກຄົນທີ່ມາພົບພຣະເຢຊູ  ພວກນ່ຶງເຊື່ອ ແຕ່ອີກພວກນ່ຶງບໍ່ເຊ່ືອ? 
 

16. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບຊັກຂາຍວ່າ,  "ມື້ນ້ີຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້ແລ້ວ"  ພຣະອົງຊົງ 

      ກ່າວຕ່ໍໄປວ່າ, "ເພາະ ຄ  ົນ ນ້ີ ກໍເປັນ ລູກ ຫລານ ຂອງ ອັບ ຣາ ຮາມ"  ຕອນນ້ີເຫັນວ່າມີຄົນອ່ືນໆ ຢູ່ນໍາ  ບໍພ່ຽງເທົ່ານ້ັນ 

      ເ�ົາເ�ັນວ�າພຣະເ�ຊ�ກໍາລ�ງຫ�ນໜ�າໄ�ເ��າກ�ບໃ�  ແ�ະພຣະອ�ງຊ�ງປ�ກປ�ອງຊ�ກຂາຍຈາກການຈ�ມແ�ະຕໍາໜິ 
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      ຂອງຝູງຊ�ນກຸ�ມນ�ນ. 

      SOQ -  ຄາໍຖາມນາໍໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ໃນເຣື່ອງນີ້  ຂະນະທີ່ຊັກຂາຍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ  ເບ່ິງຄືວ່າມແີຕ່ສອງຄົນເທົ່ານ້ັນທີ່ໂອ້ລົມກັນ ແຕ່ເມື່ອອົງ 

ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, "ເພາະຄົນນ້ີກໍປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ"  ພີ່ນ້ອງເຫັນໃນຕອນນ້ີວ່າມີຫລາຍຄົນ 

ບ່ໍທີ່ຢູ່ນໍາກັນ? 

  ທໍາອິດພຣະເຢຊູເວົ້າກັບຊັກຂາຍທໍ່ນ້ັນ ຕໍ່ມາພຣະອົງເວົ້າ "ຄົນນ້ີ" ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າ "ຄົນນ້ີ" ໝາຍເຖິງໃຜ? 

  ພຣະເຢຊູຊົງປົກປ້ອງຊັກຂາຍຫລືບ່ໍ? 

  ພຣະເຢຊູພຍາຍາມໃຫ້ຄົນເຫລ່ົານ້ັນເຫັນເຂົາເຈ້ົາເອງແລະເຫັນຊັກຂາຍຢ່າງໃດ? 
 

17.  SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທີ່ບອກເປົ້າໝາຍຂອງການສະເດັດມາວ່າ, "ເພາະ ວ່າ ບຸດ ມະ ນຸດ ມາ 

       ເພື່ອ ຈະ ຊອກ ຫາ ແລະ ໂຜດ ເອົາ ຜູ້ ທີ ່ຫລົງ ເສັຽ ໄປ ແລ້ວ ນ້ັນ ໃຫ ້ລອດ ພົ້ນ"   ທ່ານໄດ້ເຫັນຫຍັງໃນປໂຍກນ້ີ ຊຶ່ງເປັນ 

      ຖ�ອຍຄໍາແ�ບສລຸບ? 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃນຕອນທ້າຍເຖິງເປ້ົາໝາຍທີພ່ຣະອົງລົງມາໃນໂລກນ້ີກໍເພື່ອ, "ຈະ ຊອກ ຫາ ແລະ ໂຜດ 

 ເອົາ ຜູ້ ທີ ່ຫລົງ ເສັຽ ໄປ ແລ້ວ ນ້ັນ ໃຫ ້ລອດ ພົ້ນ"  ທ່ານເຫັນຫຍັງໃນປໂຍກສລຸບນ້ີ? 

  ທ່ານຄິດບ່ໍວ່າ ພຣະເຢຊູພຍາຍາມໃຫ້ຝູງຊົນສໍາຣວດເບິ່ງຕົນເອງ? 

  ຈ່ົງອະທິບາຍຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ ໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູຕອນນ້ີ? 
 

18. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຮົາ ໄດ  ້ ເຫັນ ວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ພຽງ ແຕ ່ເປັນ ຜູ້ ນໍາ ທີ ່ສໍາ ຄັນ ຄົນ ນ່ຶງ  ທີ່ມ ີຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ 

        ຊາຍ ຄົນນ່ຶງ ທີ່ຄົນ ທັງ ຫລາຍກຽດ ຊັງ ລາວ.  ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຮູ້ ຈັກ ຊ່ື ຂອງ ຊາຍ ຄົນ ນ້ັນດີ ພ ຣະ ເຢ ຊູບ່ໍ ເຫັນ ດີ ນໍາ ຄວາມ ຄິດ 

       ຂອ ງ ຝູງ ຊົນ ເຫລົ່າ ນ້ັນພ ຣະ ອົງ ຮູ ້ດີ ເຖິງ ການ ຈ່ົມ ຢູ່ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ສາ ມາດ ທີ ່ຈະ ເວົ້າ 

        ໄດ້ວ່າ ຊັກ ຂາຍ ໄດ້ ຮັບຄວາມ ພົ້ນ ແລ້ວ ໃນ ມື້ນ້ັນ.  ຈາກ  ເຫດ ການ ໃນ ເຣື່ອງນີ ້ໄດ້ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຮົາ ເຫັນ ວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຊົງເປັນ 

       ພ ຣະ ເ ຈ້ົາ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ: 

 ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດຫຍັງໃນເຣື່ອງນ້ີ ທີ່ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນວາ່ພຣະອົງເປັນບຸກຄົນປະເພດໃດ? 

 ມີສ່ິງໃດບ່ໍທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າແລະໄດ້ກະທໍາທີ່ບອກເຮົາວ່າພຣະອົງບ່ໍພຽງແຕ່ເປັນມະນຸດເທົາ່ນ້ັນ?  

ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ;  ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ຢ່ັງຮູ້ເຖິງຄວາມຄິດຂອງຄົນອ່ືນ ແລະຍັງຮູ້ອີກວ່າຄວາມບາບຂອງຜູ້ໃດໄດ້ຖືກ 

ຍົກແລ້ວ?  

19. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຕອນທາໍອິດ ເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງວ່າຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ  ແຕ່ຕອນຫລັງເຮົາ 

    ໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູກັບກາຍເປນັຜູ້ຕາມຫາຊັກຂາຍ. 

      SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ່ໍສ້ງັເກດ 

  ມາເຖິງຕອນນ້ີ  ທ່ານຈະເວົ້າໄດ້ບ່ໍວ່າຊັກຂາຍກໍາລັງຕາມຫາພຣະເຢຊູ? 

  ແມ່ນຫຍັງເປັນສ່ິງທີ່ບ່ົງບອກວາ່ລາວຕາມຫາພຣະເຢຊູ? 

  ອີກເທື່ອນ່ຶງ  ທ່ານສາມາດເວົ້າໄດ້ບ່ໍວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ? 

  ແມ່ນຫຍັງທີເ່ປັນຕົວຢ່າງບົ່ງບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ? 

  ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ ຫລືວ່າພຣະເຢຊູຕາມຫາຊັກຂາຍ? 
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  ຖືກຕ້ອງທັງສອງກໍຣະນີແມ່ນບ່ໍ?  ຫລືືທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດ? 

 

ການນໍາມາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ ຕາມທີເ່ຮາົເຫັນ: 

 

ຂ້ັນຕອນຕ່ໍໄປນ້ີແມ່ນການຕຽມການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ  ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຫັນວາ່ການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຢ່າງ 

ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຂ້ໍສັງເກດຂ້ໍໃດຂ້ໍນ່ຶງ ພວກເຮົາຈະວາງລາຍການຂ້ໍສັງເກດອີກເທື່ອ ແຕ່ລະເທື່ອຈະຕາມມາດ້ວຍການນໍາ 

ໃຊ້ໃນໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນຫລາຍທີ່ສຸດ  ພວກເຮົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອນໍາໄປສູ່ການນໍາ 

ໃຊ້  ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະພົບຂ້ໍສັງເກດແລະຕາມມາດ້ວຍການນໍາໃຊ້  ແລ້ວຈາກນ້ັນແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້. 

 

ພວກເຮົາເຮັດເຊ່ັນນ້ີກໍເພື່ອໃຫທ້່ານເຫັນວິທີການໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອນໍາຜູ້ຟັງໄປສູ່ຂ້ໍສັງເກດ ຈາກຂ້ໍສັງເກດໄປສູ່ການນໍາ 

ໃຊ້ແລະຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້  ການຕ້ັງຄໍາຖາມເພື່ອນໍາພາໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄ້ົນພົບຂຸມຊັບເປັນວິທີການທີ່ທ້າທາຍ 

ທີ່ສຸດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ. 

 

SO= Spiritual Observation ຂ້ໍສັງເກດ (ສັງເກດ ຫລືຄ້ົນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ) 

SA= Spiritual Application ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ 

 

1. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຄົນທັງຫລາຍທີ່ສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູ ໄດ້ບັງຊັກຂາຍບ່ໍໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ  ແລະເຮັດໃຫ້ລາວ 

ເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້  

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ບາງຄ້ັງໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ເຮົາໄດ້ເຂ້ົາໄປໃກ້ພຣະເຢຊູ ທໍາ 

      ຕົວເປັນຄົນທີ່ເຄ່ັງຄັດ  ເຮດັໃຫ້ຄົນອ່ືນບ່ໍຢາກມາພົບພຣະເຢຊູ  ໂດຍທີ່ເຮົາເອງບ່ໍຮູ້ສຶກຕົວ 

 

2. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍເປນັຄົນເຕັ້ຽ  ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ  ເປັນຄົນຮັ່ງມີ  ແລະເປັນຫວົໜ້າຄົນເກັບພາສີ  ລາວ 

      ໄດ້ຕ້ັງໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ທີ່ຈະເຫັນພຣະເຢຊູ  ແລະໃນເມື່ອບ່ໍສາມາດເຫັນພຣະອົງໄດ້  ລາວຈຶ່ງຫາທາງອ່ືນ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເມື່ອເຮົາຢາກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ  ເຮົາຕ້ອງພອ້ມແລ້ວທີ່ຈະຖ້ິມຄວາມ 

      ເຍີ້ຫຍ່ິງ ຫລືຄວາມໂອ້ອວດ  ແລະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາສແວງຫາພຣະອົງ  ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. 

 

3. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ແທນທີ່ຊັກຂາຍຈະອາຍເພາະຖືກຄົນຫົວເຍາະເຍ້ີຍ  ແຕ່ຊາຍຕໍາແໜ່ງສງູໄດ້ແລ່ນໄປຕາມ 

      ທາງແລະປີນຂ້ຶນຕ້ົນໄມ້  ສ່ິງເຫລົ່ານ້ັນບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກຂາຍເລີກລ້ົມຄວາມຕ້ັງໃຈຂອງລາວເລີຍ 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເຮົາຕ້ອງບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມໂອ້ອວດ   ຢ້ານກົວແລະອັບອາຍຕ່ໍຄໍາເວົ້າ 

      ຂອງຄ�ນອ�ນມາກີດກ�ນເ�າົບ�ໃ��ຕິດຕາມພຣເ�ຊ� ເ�ິງຄ�ນທ�ງ�າຍຄິດວ�າເ�ົາເ�ັນຄ�ນໂ��  ເ�ັນຄ�ນຕ�າຕ�ອຍ ແ�� 

      ໃຫ້ເຮົາເດີນມຸ້ງໜ້າຕ່ໍໄປ ໃນ ການ ຕິດ ຕາມ ພ ຣະ ອົງ. 

 

4. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຊົງເດີນມາຕາມທາງພ້ອມທັງຝູງຊົນທີ່ບຽດພຣະອົງ  ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າ 

      ຈະຕໍາພຣະອ�ງເ�ໄ�ມາ ແ��ພຣະອ�ງໄ��ເ��ງຂ�າມເ�ົາເ��າແ�ະສ�ງເ�ດເ�ັນຊາຍຄ�ນນ�ງຢູ�ເ�ິງຕ�ນໄ��ທ�ຫ�າງໄ�  

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຫລາຍຄົນໃນມື້ນ້ັນພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຈ້ົາພໍພຣະທຍັ  ທໍາທ່າສົນ 

      ໃຈໃນພຣະເຢຊູ  ແຕ່ພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ສົນໃຈພວກເຂົາເພາະພຣະອົງຊົງເລືອກຄົນດຽວເທົາ່ນ້ັນ.  ຄົນທັງຫລາຍໃນ 

      ໂ�ກທໍາທ�າເ�ືອນສ�ນໃ�ໃ�ພຣະເ��າ  ແ��ເ�ົາເ��າບ�ມີຄວາມຈິງໃ�ເ�ືອນກ�ບຝູງຊ�ນໃ�ເ��ອງນ�  ພຣະເ�ຊ�ຊ�ງ 

      ເ��ນເ�ົາຄ�ນທ�ມີຄວາມຈິງໃ�  ພຣະເ��າຊ�ງຮູ�ຈ�ກໃ�ເ�ົາ ພຣະອ�ງຮູ�ວ�າເ�ົາໄ��ຕິດຕາມພຣະອ�ງແ��ຈິງ�ືບ�. 
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5. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ພຣະເຢຊູຊົງສົນພຣະທັຍຊັກຂາຍຢ່າງແທຈິ້ງ  ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊ່ືຂອງລາວ       

      SA - ການນາໍໃຊ້ໃນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:   ໃນຈຸດນ້ີ  ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກມະນຸດເປັນສ່ວນຕົວ    ຊົງຮູວ້່າ 

      ເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະຊ່ືວ່າແນວໃດ  ຖ້າເຮົາຫາກເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເມດຕາທຸກຄົນທີສ່ແວງຫາພຣະອົງ  ເຮົາກໍ 

      ປາຖນາຢາກໃຫ້ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຊ່ືຂອງເຮົາ ການທີ່ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຊັກຂາຍກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ 

      ໃຈ ຊັກຂາຍມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນຢາກຈະພົບກັບພຣະເຢຊູ ດັ່ງນ້ັນພຣະອົງຈ່ຶງຊົງເອີ້ນຊ່ືຂອງລາວ  ລາວກໍຕອບຮັບ 

      ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. 

 

6. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ພຣະເຢຊູຊົງເຊີນພຣະອົງເອງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ   ຊຶ່ງຫລາຍວັທນະທັມເຫັນວ່າບ່ໍ 

      ສ�ມຄວນ  ແ��ສໍາລ�ບພຣະເ�ຊ�ພຣະອ�ງຊ�ງຮູ�ລ�ວງໜ�າແ��ວວ�າຈະມີ��ງເ�ີດຂ�ນ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງພໍພຣະທັຍທີ່ຈະໄປຢູ່ກັບຄົນທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ 

      ເປັນເຣື່ອງທີ່ຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະໜູນໃຈຫລາຍ. 

 

7. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງແຫງນພຣະພັກຂ້ຶນໄປເທິງຕ້ົນໄມ ້ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນແຫງນໜ້າໄປເບິ່ງ 

      ນໍາວ�າກໍາລ�ງເ�ີດ��ງຂ�ນ  ທ�ງພຣະເ�ຊ�ແ�ະຝູງຊ�ນກໍເ�ນັຊ�ກຂາຍພ�ອມໆ ກ�ນ  ແ��ຊ�ກຂາຍບ�ຮູ�ສຶກອ�ບອາຍແ�� 

      ຢ່າງໃດ ແຕ່ລາວກັບມີຄວາມດີໃຈຫລາຍ. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເມື່ອຄົນທີ່ບ່ໍເຊືອ່ ຫລືຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງບ່ໍສັດຊ່ືເຫັນເຮົາ  ແລະ 

       ເຫັນວ່າເຮົາຢາກຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເປນັເຣືອ່ງໄຮ້ປໂຍດ. ຢ່າຍອມໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງຄົນເຫລົ່ານ້ັນ 

      ມີອິດທພີົນຢູ່ເໜືອຊີວິດເຮາົ  ເມ່ືອເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສນົພຣະທັຍເຮົາເປັນສ່ວນຕົວ ໃຫ້ເຮົາຕອບສນອງພຣະ 

      ອົງດວ້ຍຄວາມຍິນດີ. 

 

8. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍບ່ໍໄດ້ລັງເລໃຈທີ່ຈະຕອບຮັບພຣະເຢຊູ  ເມື່ອພຣະອົງເອີ້ນໃຫ້ລາວລົງມາຈາກຕ້ົນໄມ.້ 

      SA - ການນາໍໃຊ້ໃນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດແນວນຶ່ງ  ເຮົາຕ້ອງຕອບ 

      ສນອງຕາມທີ່ພຣະອົງສັ່ງໃນທັນທີ  ຄວາມເຊື່ອຟັງທີເ່ສີຍຊ້າ ອາດຈະເທົ່າກັບວ່າເຮົາບ່ໍເຊ່ືອພຣະອົງ. 

 

9. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ເຖິງແມ່ນຝູງຊົນຈະຈ່ົມ  ຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເປັນແຂກໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ  ເຂົ້າໄປ 

      ພັກຢູ່ກັບຄົນບາບ  ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນນ້ັນແລ້ວ. 

      ຕອນທ�ຊ�ກຂາຍກ�ບພຣະເ�ຊ�ຮູ�ວ�າ ຝູງຊ�ນກໍາລ�ງຈ�ມແ�ະຕໍາໜິທ�ພຣະເ�ຊ�ເ��າໄ�ໃ�ເ�ືອນຊ�ກຂາຍນ�ນ ກໍຍ�ງບ� 

      ຊັດແຈ້ງເທົ່າໃດ  ແຕ່ຕ່ໍມາເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ຄົນທັງຫລາຍຕ່ໍໜ້າຊັກຂາຍ  ເຮົາຈ່ຶງເຫັນວ່າຊັກຂາຍກັບພຣະ 

      ເ�ຊ�ກໍາລ�ງຖືກຝູງຊ�ນຕໍາໜິ  ຊ�ກຂາຍບ�ສະທ�ານຕ�ການຕໍາໜິຂອງຄ�ນເ��ານ�ນ ແຕ່ລາວຍິນດີຕ້ອນຮັບພຣະອົງ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເມື່ອເຮົາເລີ້ມຕ້ົນດີແລ້ວ ໃຫເ້ຮົາດໍາເນີນຕ່ໍໄປ  ເຖງິແມ່ນຝູງຊົນຫລືຄົນ 

      ທ�ເ��ງສາສນາຈະຈ�ມ�ືຕໍາໜິເ�ົາແ�ວໃ�ກໍຕາມ. 

 

10. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ການທີຄົ່ນຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຄົນບາບ  ສະແດງວ່າຄົນເຫລົ່ານ້ັນບ່ໍຄິດວ່າເຂົາ 

      ເຈົ້າເປັນຄົນບາບ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຄົນທີເ່ຍີ້ຫຍ່ິງ ໂອ້ອວດ ມັກຈະພພິາກສາຄົນ ອ່ືນ  ຢ່າເປັນເໝືອນຄົນ 

      ທີໂ່ອ້ອວດທ່ີຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ບາບ. 
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11. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຝູງຊົນເຮັດເໝືອນກັບວ່າເຂົາເຈົ້າ "ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ"  ເຂົາເຈົ້າຕາມໄປ  ບຽດກັນໄປ  ແມ່ນ 

      ແ��ການຈ�ມແ�ະການຕໍາໜິຂອງເ�ົາເ��າທ�ວ�າພຣະເ�ຊ�ໄ�ຮ�ວມຮ�ປທານອາຫານກ�ບໃ�   ກໍເ�ືອນກ�ບວ�າເ�ົາ  

      ເຈົ້າສົນໃຈພຣະເຢຊູ  ຝູງຊົນນ້ັນຍັງຄິດອີກວ່າພຣະເຢຊູຄວນໄປຮັປທານອາຫານໃນເຮືອນເຂົາເຈົ້າ  ແທ້ຈິງແລວ້ 

      ເ�ົາເ��າບ�ໄ��ໂ�ຣ�ບນ�ບຖືພຣະເ�ຊ�ເ�ີຍ  ເ�າະເ�ົາເ��າບ�ເ�ັນດີກ�ບການກະທໍາຂອງພຣະອ�ງ. 

      SA - ການນໍາໃ��ໃ�ຊວີດິຝ�າຍວນິຍານ:  ບ�ແ��ນທຸກຄ�ນທ�ເ��າວ�າເ�ົາເ��າໄ��ຕິດຕາມພຣະເ�ຊ��ືໄ��ຮູ�ຈ�ກກ�ບ 

      ພຣະເ�ຊ�  ເ�ັນຜູ�ຕິດຕາມພຣະເ�ຊ�ຢ�າງແ��ຈິງນ�ນ  ບ�ແ��ນຄ�ນທ�ເ��ງສາສນາທຸກຄ�ນທ�ໂ�ຣ�ບພຣະຄໍາພຣະເ��າ 

 

12. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:   ຝູງຊົນນ້ີເປັນຄົນທີ່ມັກຈ່ົມ ມັກຕໍາໜິ,  ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອແຕ່ບ່ໍກ້າທີ່ຈະຖາມພຣະເຢຊູ 

      ໂດຍຕົງ  ເຂົາເຈ້ົາບ່ໍຮູວ້່າພຣະອົງຊົງມີຣິດເດດຢ່າງໃດແດ່  ແລະຍັງຄິດວ່າພຣະເຢຊູບ່ໍໄດ້ຍິນສຽງຈົ່ມຂອງເຂົາ 

      ເຈົ້າ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຝູງຊົນໃນເຣື່ອງກໍຄືກັນກັບຄົນໃນສມັຍນ້ີ  ຊ່ຶງເຮັດເໝືອນກັບວ່າພຣະ 

      ເ��າບ�ໄ��ຍິນສຽງທ�ເ�ົາເ��າຊ�ບຊິບຊ�ມຕ�ກ�ນແ�ະກ�ນ  ເ�ົາເ��າຍ�ງຄິດອີກວ�າພຣະອ�ງບ�ເ�ັນໃ�ສ�ງເ�ົາເ��າກະທໍາ 

      ໃ�ບ�ອນມືດແ�ະລ�ບລ�. 

 

13. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍຜູ້ຮັ່ງມີໄດ້ສະແດງໃຫເ້ຫັນວ່າລາວຄິດຢ່າງໃດເມື່ອລາວສເນຈີະໃຫ້ຊັບເຄິ່ງນ່ຶງແກ່ຄົນ 

      ທີ່ຍາກຈົນ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ: ໃຜກໍຕາມທີ່ໄດ້ພົບພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນມມຸມອງ 

      ການເຫັນໂລກແບບໃໝ ່ ປ່ຽນທັສນະຄະຕິ ແລະປ່ຽນແປງຊີວິດໃໝ.່ 

 

14. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍປະກາດວ່າຖ້າລາວຫາກສ້ໍໂກງເອົາສ່ິງຂອງຜູ້ໃດ  ລາວຈະສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີຕ່ໍ  ແຕ່ລາວບ່ໍ 

      ໄດ້ເນັ້ນວ່າ "ຖ້າ"  ລາວຫາກຜິດຢ່າງແທ້ຈິງ  ກໍພ້ອມທີ່ຈະສ່ົງສິ່ງຂອງຄືນໃຫ້ສ່ີຕ່ໍ   ຊັກຂາຍໄດ້ສັນຍາຈາກຄວາມ 

      ຕ້ັງໃຈຂອງລາວເອງ  ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າລາວໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກຈົນຢູ່ແລ້ວ  ແຕຈ່າກຄວາມເຫັນຂອງຝູງ 

      ຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າຊັກຂາຍເປັນຄົນແນວໃດ. 

      ຖ້າຫາກຄົນເກັບພາສີໃຫ້ເງິນເຄ່ິງນຶ່ງແກ່ຄົນຍາກຈົນ    ບາງເທື່ອລາວອາດຈະໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໂດຍທີ່ບ່ໍມີຜູ້ໃດຮູ ້

      ເ�ັນນໍາ  ແ��ການທ�ຈະສ�ງສ�ງຂອງຄືນໃ��ຄ�ນທ�ລາວໄ��ໂ�ງເ�ິງສ�ຕ�ນ�ນ ອາດຈະເ�ັດໃ��ຝູງຊ�ນເ�ັນວ�າລາວເ�ັນ 

      ຄ�ນຊອບທ�ມກໍເ�ັນໄ��. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຊັກຂາຍເປັນຄົນຮັ່ງມ ີ ເປັນຫົວໜ້າຄົນເກບັພາສີ  ທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດ 

      ໃໝ່  ລາວບ່ໍໂລບອີກຕ່ໍໄປ    ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີນ້ໍາໃຈແລະສັດຊ່ື  ລາວໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງໂດຍບອກວ່າຖ້າລາວໄດ້ສ້ໍ 

      ໂກງໃຜລາວກໍຈະສ່ົງຄືນໃຫ້ສ່ີຕ່ໍ    ເມື່ອເຮົາມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລະຍອມຮັບຜິດ    ເຮົາກໍຄວນສະແດງຄວາມ 

      ຖ່ອມໃຈ   ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະກັບໄປແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃນອະດີດ. 

 

15. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ທໍາອິດ ເຮົາອາດຈະຄິດວ່າຊັກຂາຍພຍາຍາມຊ້ືການຍອມຮັບຈາກພຣະເຢຊູ  ແຕ່ເຮົາຮູວ້່າ ທີ ່

      ລາວມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູນ້ັນ    ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ,   "ມື້ນ້ີ  ຄວາມພົນ້ໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ ້

      ແລ້ວ"  ໃນເຣື່ອງນີແ້ມ່ນຊັກຂາຍຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວ່າລາວເອງເປັນຄົນບາບ ແລະເປັນຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ 

      ພົ້ນ.  

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຄົນທີ່ບ່ໍຍອມຮບັວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບ  ກໍຈະບ່ໍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ. 
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16. SO - ຂໍ້ສງັເກດ: ໃນເຣື່ອງນີ້  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຊັກຂາຍວ່າ,  "ມື້ນ້ີຄວາມພົນ້ໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້ແລ້ວ." 

      ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, "ຄົນນ້ີກໍເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ."  ເຫັນວ່າມີຄົນອ່ືນໆ ກໍຢູ່ໃນບ່ອນນ້ີນໍາ 

      ນອກຈາກນ�  ຈາກຄໍາເ��າຂອງພຣະເ�ຊ�  ເ�ົາຍ�ງເ�ັນວ�າພຣະອ�ງກໍາລ�ງຫ�ນໄ�ເ��າກ�ບຄ�ນອ�ນ ແ�ະພຣະອ�ງຊ�ງ 

      ປ�ກປ�ອງຊ�ກຂາຍຈາກການຕໍາໜິຂອງປະຊາຊ�ນເ��ານ�ນ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເຮົາເຫັນບາງສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາກັບຊັກຂາຍ  ແລະຊັກຂາຍກໍ 

      ໄ��ເ��ອໃ�ພຣະອ�ງ  ໃ�ເ�ລານ�ນຝູງຊ�ນທ�ມ�ກຈ�ມແ�ະຕໍາໜິກໍຢູ�ທ�ນ�ນແ�ະໄ��ເ�ັນເ�ດການຕ�າງໆ  ພຣະເ�ຊ� 

      ພຍາຍາມເ��າຫາເ�ົາເ��າ  ແ��ເ�ົາເ��າເ�ັນວ�າເ�ົາເ��າບ�ຕ�ອງການພຣະອ�ງເ�ືອນກ�ບຊ�ກຂາຍ  ເ�ົາເ��າຄວນ 

      ຈະເ�ີດໃ�ຍອມຮ�ບວ�າຊ�ກຂາຍມີຄຸນຄ�າພໍທ�ຈະໄ��ຮ�ບຄວາມສ�ນໃ�ຈາກພຣະເ��າ  ໃ�ມ�ນ�  ກໍຍ�ງມີຄ�ນທ�ຄິດວ�າ 

      ຕ�ນເ�ງເ�ັນຄ�ນຊອບທ�ມຢູ�  ທ�ມ�ກຕໍາໜິວິຈານຄ�ນອ�ນທ�ມີຊີວິດປ�ຽນແ�ງເ�າະພຣະເ�ຊ�ຄຣິດ. 

 

17. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທີ່ບອກເຖິງເປ້ົາໝາຍການສະເດັດລົງມາວ່າ, "ບຸດ ມະ ນຸດ ມາ ເພື່ອ ຈະ 

       ຊອກ ຫາ ແ�ະ ໂ�ດ ເ�ົາ ຜູ� ທ� ��ງ ເ�ັຽ ໄ� ແ��ວ ນ�ນ ໃ�� ລອດ ພ�ນ"   ເ�ັນຖ�ອຍຄໍາທ�ໃ��ກຽດແ��ຊ�ກຂາຍຢ�າງ�ວງ 

      �າຍ  ແ�ະກາຍເ�ັນຖ�ອຍຄໍາສລຸບກ�ບຄືນໄ�ຫາຝູງຊ�ນ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບຮັບເຮົາ  ເຮົາເອງຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ 

      ເຮົາເປັນຄົນຫລົງເສັຽ ແລະຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍເຮົາ. 

 

18. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຮົາ ໄດ  ້ ເຫັນ ວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ   ພຽງ ແຕ ່ເປັນ ຜູ້ ນໍາ ທີ ່ສໍາ ຄັນ ຄົນ ນ່ຶງ  ທີ່ມ ີຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ   

ຊາຍ ຄົນນ່ຶງ ທີ່ຄົນ ທັງ ຫລາຍກຽດ ຊັງ ລາວ.  ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຮູ້ ຈັກ ຊ່ື ຂອງ ຊາຍ ຄົນ ນ້ັນດີ ພ ຣະ ເຢ ຊູບ່ໍ ເຫັນ ດີ ນໍາ ຄວາມ ຄິດ 

 ຂອ ງ ຝູງ ຊົນ ເຫລົ່າ ນ້ັນ  ພ ຣະ ອົງ ຮູ ້ດີ ເຖິງ ການ ຈ່ົມ ຢູ່ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈົ້າ.  ເຊັ່ນ ດຽວ ກັນ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ສາ ມາດ ທີ ່ຈະ ເວົ້າ   

ໄດ້ວ່າ ຊັກ ຂາຍ ໄດ້ ຮັບຄວາມ ພົ້ນ ແລ້ວ ໃນ ມື້ນ້ັນ.  ຈາກ  ເຫດ ການ ໃນ ເຣື່ອງນີ ້ໄດ້ ຊ້ີ ໃຫ້ ເຮົາ ເຫັນ ວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຊົງເປັນ 

 ພ ຣະ ເ ຈ້ົາ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ: ເມື່ອ ເຮົາ ຢາກ ຮູ້ ວ່າ ໃນ ທຸກມື້ນ້ີພ ຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ພົວ ພັນ ກັບ ເຮົາ ຢ່າງ ໃດ ເຮົາ  

       ສາ ມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ ຈາກ ເຣື່ອງນີ ້ວ່າ ພ ຣະ ເຈົ້າ ຊົງ ກະ ທໍາ ກັບ ຝູງ ຊົນ ແລະ ກັບ ຊັກ ຂາຍ ແນວ ໃດ. 

 

19. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຕອນທາໍອິດ  ເຮົາເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງວາ່ຊັກຂາຍໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ  ຕອນຕ່ໍໆ ມາເຮົາເຫັນ 

      ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍຄືກັນ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ: ໃນເຣື່ອງນີ້ເຮົາເຫັນວ່າຊັກຂາຍໄດ້ຕາມຫາພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ  ແຕ ່

      ພຣະເຢຊູກໍຕາມຫາລາວເໝືອນກັນ ທັງສອງກໍຣະນີນ້ີແມນ່ຄວາມຈິງ  ເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ແລະໃຫ້ເຮົາ 

      ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈ້ົາກໍຊົງຕາມຫາເຮົາເໝືອນກັນ. 

 

ການຕັ້ງຄໍາຖາມເພືອ່ນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ 

 

ໃນທີ່ສຸດ  ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ  ຂ້ໍສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ(ຄ້ົນຫາຂຸມຊັບ) 

ແລະການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ  ທີ່ໄດ້ລຽງລໍາດັບໄວອີ້ກເທື່ອ  ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຂ້ັນຕອນຕາມລໍາດັບ ຈົ່ງ 

ສັງເກດການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຈາກຄໍາຖາມເຫລ່ົານ້ີ.  ຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວດິຝ່າຍວິນຍານຈະຂຽນ 

ຫຍ້ໍເປັນພາສາອັງກິດດ່ັງນີ;້  "SAQ" = Spiritual Application Question 
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1. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຄົນທັງຫລາຍທີ່ສົນໃຈພຣະເຢຊູ ໄດ້ບັງຊັກຂາຍບ່ໍໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະເຮັດໃຫ້ລາວບ່ໍສາ 

      ມາດເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະເຢຊູ  

      SA - ການນາໍໃຊ້ໃນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ບາງເທື່ອເຮົາກໍຢູ່ໃກ້ຊິດພຣະອົງ ທໍາຕົວ 

      ເປັນຄົນທີ່ເຄ່ັງຄັດ ຈົນເຮດັໃຫ້ຄົນອ່ືນບ່ໍຢາກມາຫາພຣະອົງ  ເຮົາເຮັດໂດຍບ່ໍໄດ້ຕ້ັງໃຈແລະບ່ໍໄດ້ຣະວງັຕົວ. 

      SAQ - ຄາໍຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ:   

  ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍ ຄົນທີ່ທໍາຕົນເປນັຄົນເຄັ່ງຄັດ ຈົນກາຍເປັນອຸປສັກກີດກ້ັນຄົນທີ່ຢາກເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈ້ົາ? 

  ຄົນດ່ັງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ການກ່ີດກ້ັນເກີດຂ້ຶນໄດ້ຢ່າງໃດ? 

  ມີໃຜແດ່ຢາກຈະແບ່ງປັນກ່ຽວກັບການຖ້ິມຄວາມໂອ້ອວດເຍ້ີຍ່ິງນີ?້ 

 

2.  SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕັ້ຽ ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ  ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະເປັນຫວົໜ້າຄົນເກັບພາສີ ລາວຕັ້ງ 

     ໃຈແນ່ວແນ່ທີ່ຈະເຫັນພຣະເຢຊູ  ແລະເມື່ອເຫັນພຣະອົງບໍໄ່ດ້ງ່າຍ  ລາວຈ່ຶງຫາທາງອື່ນ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເມື່ອເຮົາຢາກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ  ເຮົາຕ້ອງພອ້ມທີ່ຈະຖ້ິມຄວາມໂອ້ 

      ອວດເຍີ້ຍ່ິງ  ແລະເຮັດໃນສ່ິງທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ສແວງຫາພຣະອົງ  ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ:   

  ໃນສມັຍທຸກມື້ນ້ີ  ເຮົາຕ້ອງຖິ້ມຄວາມໂອ້ອວດເພື່ອຈະມາໃກ້ພຣະເຢຊູ ເໝືອນກັບຊັກຂາຍຫລືບ່ໍ? 

  ຍາມໃດທີ່ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຖິ້ມຄວາມໂອ້ອວດ ຄວາມເຍີ້ຍ່ິງ? 

  ຢາກໜູນໃຈໃຫ້ພີ່ນ້ອງແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ ້ໄດ້ບ່ໍ? 

 

3.  SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ຊຸມຊົນໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍຊາຍທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ  ເພາະລາວຕ້ອງແລ່ນໄປຕາມທາງແລະປີນຂ້ຶນ 

      ຕ້ົນໄມ ້ ແຕ່ການຫົວຂວັນເຍາະເຍີ້ຍນ້ັນ  ບ່ໍໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກຂາຍເລີກລ້ົມຄວາມຕ້ັງໃຈ. 

      SA - ການນາໍໄປໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເຮົາຕ້ອງບໍຍ່ອມໃຫ້ຄວາມໂອ້ອວດເຍີ້ຍ່ິງ ຫລືຄວາມອັບອາຍມາ 

      ກີດກ້ັນບ່ໍໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ.  ເຖງິຄົນອ່ືນຈະຄິດວ່າເຮົາໂງ,່ ຕ່ໍາຕ້ອຍ  ໃຫ້ເຮົາເດີນໜ້າຕ່ໍໄປ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ:   

  ມີຄົນທີ່ຖືກເຍາະເຍີ້ຍເພາະລາວສແວງຫາພຣະເຈົ້າຫລືບ່ໍ? 

  ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອຖືກເຍາະເຍີ້ຍ? 

  ທາ່ນເອງຫລືຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ເຄີຍຖືກເຍາະເຍີ້ຍເ�າະຕິດຕາມພຣະເ��າ�ືບ�? 

ທ�ານເ�ີຍໄ��ເ�ັຽສລະ ຖ້ິມແນວໃດແນວນຶງ່ທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຖ່ອມຕົວລົງແລ້ວສແວງຫາພຣະເຈ້ົາຫລືບ່ໍ? 

  ເຮົາຢາກຈະຫລີກໜີຈາກການເຍາະເຍີ້ຍນ້ັນຫລືບ່ໍ?  

  ມີຫຍັງຢູ່ໃນເຣື່ອງຊັກຂາຍ ທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ? 

 

4. SO - ຂໍສ້ງັເກດ: ເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູເດີນມາຕາມທາງພ້ອມກັບຝູງຄົນທີ່ຍ່າງບຽດພຣະອົງຈົນເຊໄປມາ  ແຕ່ພຣະ 

      ອົງກັບເບິງ່ຂ້າມເຂົາເຈົ້າ  ແລະສັງເກດເຫັນຊາຍຄົນດຽວຢູ່ເທິງຕ້ົນໄມ້ທ່ີຫ່າງໄກອອກໄປ.   

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:   ໃນມື້ນ້ັນມີຫລາຍຄົນທີ່ພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົາ້ພໍພຣະທັຍ   ເຂົາ 

      ເຈົ້າເຮັດເໝືອນກັບວ່າສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູ  ແຕ່ພຣະເຢຊູກັບບ່ໍສົນພຣະທັຍໃນເຂົາເຈົ້າ.  ຄົນໃນໂລກນ້ີກໍທໍາຕົວ 

      ເໝືອນກັບວ່າສົນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ   ແຕເ່ຂົາເຈົ້າບ່ໍມີຄວາມຈິງໃຈເໝືອນກັບ ຝູງ ຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ.    ພຣະເຢຊູຊົງ 
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      ຮຽກເອີ້ນຄົນທີ່ຈິງໃຈ  ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກໃຈຂອງເຮົາ ແລະຍັງຊົງຮູ້ອີກວ່າເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງແທ້ຈິງຫລືບ່ໍ? 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ: 

  ທ່ານຄິດວ່າຄົນທີ່ນັບຖືສາສນາໃນໂລກນ້ີມີຈັກເປີເຊັນ? 

  ທ່ານເຄີຍພົບກັບຄົນທີ່ເຄ່ັງຄັດ  ແຕ່ບ່ໍແມ່ນຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ  ຫລືບ່ໍ? 

  ໃນໂລກນ້ີ  ທ່ານຄິດວ່າມີທັງຄນົນັບຖືສາສນາ ແລະມີທັງຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ຫລືບ່ໍ? 

  ແມ່ນຫຍັງທີ່ບ່ົງບອກໃຫ້ທ່ານຮູວ້່າຄົນໃດຄົນນ່ຶງໄດ້ສແວງຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ? 

 

5. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ພຣະເຢຊູຊົງສົນພຣະທັຍຊັກຂາຍຢ່າງແທຈິ້ງ  ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊ່ືຂອງລາວ 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:   ຢູ່ໃນຈຸດນ້ີ  ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮູ້ຈັກມະນຸດເປັນສ່ວນຕົວ  ຊົງ 

      ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະຊ່ືຫຍັງ  ຖ້າເຮົາຫາກເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເມດຕາຕ່ໍທຸກຄົນທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ  ເຮົາກໍ 

      ປາຖນາໃຫ້ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈກັຊ່ືເຮົາ..ແລະເຮົາກຮໍູ້ສຶກອົບອຸ່ນໃຈ  ຊັກຂາຍມີຄວາມກະຕືລືລ້ົນຢາກຈະພົບກັບພຣະ 

      ເຢຊູ ດັ່ງນ້ັນເມື່ອພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊ່ືຂອງລາວ  ລາວຈຶ່ງຕອບພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ: 

  ຕາມວິທີທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກບັຊັກຂາຍນ້ັນ  ເຮັດໃຫ້ທ່ານມຄີວາມຫວງັບໍ?່ 

  ຈ່ົງອະທິບາຍວ່າ  ເປນັຫຍັງຈ່ຶງມີຄວາມຫວັງ? 

  ການທີ່ເຮົາມີພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ກັບມີພຣະເຈົ້າທີ່ບ່ໍຮູ້ຈັກເຮາົ  ອັນໃດດີກວ່າກັນ? 

  ການທີ່ມີພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ຈັກເຮົານ້ັນ  ທ່ານຄິດວ່າມີຜົນດີຜົນເສັຽຢ່າງໃດ? 

  ພຣະເຈົ້າເຄີຍເວົ້າກັບທ່ານເປນັສ່ວນຕົວບໍ?່ 

 

6. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ພຣະເຢຊູໄດ້ເຊີນພຣະອົງເອງເຂົາ້ໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ  

ແຕ່ຫລາຍວັທນະທມັເຫັນວ່າບ່ໍສົມຄວນ  ສວ່ນພຣະເຢຊູເອງພຣະອົງຊົງຮູ້ລວ່ງໜ້າວ່າຈະຕ້ອງມີຫຍັງເກີດຂ້ຶນ. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວຍິານ:  ການທີ່ພຣະເຢຊູພໍພຣະທັຍທີ່ຈະຢູ່ກັບຄົນທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ  ເຫັນວ່າ 

      ເປັນເຣື່ອງທີ່ຊົມຊ່ືນຍິນດີແລະເປັນການໜູນໃຈເຮົາຫລາຍ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມທີນ່າໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊຝ້າ່ຍວນິຍານ. 

  ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາແປກໃຈທີ່ພຣະເຢຊູ(ເຊີນພຣະອົງເອງ)ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ? 

  ແມ່ນຫຍັງທີພ່ຣະເຢຊູຊົງກ່າວ ທີ່ຊ້ີໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການໄປໃນເຮືອນຊັກຂາຍຕ້ອງເກີດຂ້ຶນແນ່ນອນ? 

  ການທ�ພຣະເ�ຊ�ເ�ີນພຣະອ�ງເ�ງເ��າໄ�ໃ�ເ�ືອນຊ�ກຂາຍ  ໄ��ໜູນໃ�ເ�ົາຢ�າງໃ�ໃ�ການສແ�ງຫາ 

ພຣະເ��າ? 

 

7.  SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ການທີພ່ຣະເຢຊູຊົງແຫງນພຣະພັກຂ້ຶນໄປເທິງຕ້ົນໄມ້ ທຸກຄົນໃນກຸ່ມຊົນກໍແຫງນຂ້ຶນເບິ່ງນໍາວ່າ 

      ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນ  ທງັພຣະເຢຊູແລະກຸ່ມຊົນກໍເຫັນຊັກຂາຍພ້ອມໆ ກັນ  ແຕ່ຊັກຂາຍບ່ໍຢ້ານແລະບ່ໍອາຍເລີຍທີ ່

       ຝູງຊົນເຫັນລາວ  ແຕ່ລາວກັບຮູ້ສຶກດີໃຈຫລາຍ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເມື່ອຄົນທີ່ບ່ໍເຊືອ່ຫລືຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງບ່ໍສັດຊ່ືເບິ່ງເຮົາແລະຄິດວ່າ 

      ການທີ່ເຮົາຢາກຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເປັນເຣື່ອງທີ່ໄຮ້ສາຣະປໂຍດ      ເຮົາຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຄິດແລະອິດທິພົນຂອງເຂົາ 

      ເຈົ້າຢູ່ເໜືອເຮົາ  ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສົນພຣະທັຍໃນຕົວເຮົາຢ່າງເຈາະຈົງ  ເຮົາຄວນຕອບສນອງຕໍ່ພຣະອົງ 

      ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. 
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      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ: 

 ໃນການຕິດຕາມເພື່ອຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈ້ົາ ຄົນນ້ັນຕ້ອງແຕກຕ່າງຈາກຄົນໃນຄອບຄົວໃນສັງຄົມຂອງລາວ 

ຫລືບ່ໍ? 

 ເຄີຍເຫັນຄົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທງິນີ້ຫລືບ່ໍ? 

  ເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່ຈາກການກະທໍາຂອງຊັກຂາຍ ແລະຜົນຈາກການເລືອກຂອງລາວທີ່ຊ່ອຍໜູນໃຈ  

ເ�ົາໃ�ມ�ນ�  ໂ�ຍສະເ�າະເ��ອເ�ົາຕ�ອງທໍາຕ�ວໃ��ແ�ກຕ�າງ? 

  ສ່ິງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນຈາກຊີວິດຂອງຊັກຂາຍ  ຊ່ອຍໜູນໃຈທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງໃດ? 

 

8. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ຊັກຂາຍບ່ໍລັງເລໃຈທີ່ຈະຕອບຮັບ  ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ລາວຮບີລົງມາຈາກຕ້ົນໄມ.້ 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເຮົາໃຫເ້ຮັດສ່ິງໃດ  ເຮົາຕ້ອງຕອບສນອງຕໍ ່

      ພຣະອົງໃນທັນທີຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງ  ຖ້າເຮົາເຊື່ອຟັງຢ່າງເສີຍຊ້າ  ອາດຈະເປັນການບ່ໍເຊື່ອຟັງກໍເປັນໄດ້   

      SAQ - ຄໍາຖາມເພືອ່ນາໍໄປສູ່ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ: 

 ໃນທຸກມື້ນ້ີພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຮຽກເອີ້ນຄົນຢູ່ບ່ໍ? 

 ຖ້າພຣະອົງຍັງຊົງຮຽກເອີ້ນ ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນວິທີໃດ? 

 ຫາກເຮົາຮູວ້່າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເຮົາໃຫເ້ຮັດແນວໃດແນວນ່ຶງ  ເຣື່ອງນີ້ຈະຊ່ອຍເຮົາຢ່າງໃດ? 

 ນອກຈາກເຮົາຈະຮີບຕອບຮັບແລ້ວ ຄໍາສ່ັງຂອງພຣະເຈ້ົາອາດຈະມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຕ່ໍເຮົາ? ຖ້າເຮົາ 

ຫາກລັງເລໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງນ້ັນ ການລັງເລນ້ັນແມ່ນຫຍັງ? 

 

9. SO - ຂໍ້ສງັເກດ:  ເຖິງແມ່ນຝູງຊົນຈະຈ່ົມແລະຕໍາໜິ  ທ່ີອົງພຣະເຢຊູໄປເປັນແຂກໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ  ພຣະ 

      ອົງເຂົ້າໄປພັກກັບຄົນບາບ ສະແດງວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນນ້ັນແລ້ວ. 

      ຕອນທີ່ຊັກຂາຍກັບພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າ ຝູງຊົນກໍາລັງຈ່ົມແລະຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂ້ົາໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍນ້ັນກໍ 

      ຍັງບໍ່ຊັດແຈ້ງເທົ່າໃດ  ແຕ່ຕ່ໍມາທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ສ່ິງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຄົນທັງຫລາຍຕ່ໍໜ້າຊັກຂາຍ  ພວກເຮົາ 

      ຮູ�ວ�າທ�ງຊ�ກຂາຍແ�ະພຣະເ�ຊ�ຮູ�ວ�າຝູງຊ�ນກໍາລ�ງຈ�ມແ�ະຕໍາໜິ   ແ��ຊ�ກຂາຍບ�ສະເ�ືອນຕ�ຄວາມເ��າຂອງຄ�ນ 

      ເຫລົ່ານ້ັນ  ເພາະຊັກຂາຍຍິນດີຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູ 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເຮົາອາດຈະເລີມ້ຕ້ົນດີ  ແລະເຮົາຕ້ອງກະທໍາຕ່ໍໄປ  ບ່ໍວ່າຜູ້ໃດຫລືຄົນ 

      ທີເ່ຄັງ່ສາສນາ ຈະຈ່ົມແລະຕํາໜິໃຫ້ເຮົາແນວໃດກໍຕາມ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ: 

  ຝູງຊົນໄດ້ຈ່ົມແລະຕໍາໜິໃຫ້ພຣະເຢຊູກັບຊັກຂາຍຢ່າງເປີດເຜີຍ  ເຄີຍມີຄົນທີເ່ໜືອທ່ານຢຽບຫຍາມ 

ທ່ານບ່ໍ?   

 ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ ຕໍ່ການຢຽບຫຍາມຂອງຄົນເຫລົ່ານ້ັນ? 

 ຈາກເຣື່ອງນີ້  ເຮົາຈະຕອບສນອງການບ່ໍເຫັນນໍາຈາກຄົນອ່ືນຢ່າງໃດ? 

 

10. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ການທີຝູ່ງຊົນຈ່ົມແລະຕໍາໜິພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ  ສະແດງວ່າ 

      ຄົນເຫລ່ົານ້ັນຄິດວ່າເຂົາເຈ້ົາເອງບໍ່ເປັນຄົນບາບ . 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຄົນທີ່ໂອ້ອວດເຍ້ີຍ່ິງນັ້ນມັກພິພາກສາຄົນ ອ່ືນ  ຢ່າເປັນເໝືອນກັບຄົນ 

      ທີໂ່ອ້ອວດເຍ້ີຍ່ິງທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບ່ໍບາບ. 
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      SAQ - ຄາໍຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ; 

 ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານສແວງຫາພຣະເຈ້ົາ ທ່ານເຄີຍໄດ້ໂອ້ລົມກັບຄົນທີ່ເຄ່ັງສາສນາທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບ່ໍມີ 

ບາບຫລືບ່ໍ? 

 ທ່ານຈະອະທິບາຍຄໍາວ່າ,  ຄນົທີເ່ຫນັຕວົເອງວາ່ບຣໍສິດຸ  ຢ່າງໃດ? 

 ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຂ້ອຍເປັນຄົນດີ  ຄວນຈະມີຢູ່ໃນຕົວຂອງຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງຫລືບ່ໍ? 

 

11. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:   ຝູງຊົນເຮັດເໝືອນກັບວ່າເຂົາເຈົ້າເປນັຜູ້  "ຕິດຕາມ"    ພຣະເຢຊູ  ເຂົາເຈ້ົາຕາມພຣະອົງໄປ  

      ຍ�າງບຽດກ�ນໄ�  ແ��ນແ��ການຈ�ມການຕໍາໜິຈະເ�ັດໃ��ເ�ົາເ�ັນວ�າ ເ�ົາເ��າສ�ນໃ�ຢູ�ທ�ວ�າພຣະເ�ຊ�ຈະໄ�ຮ�ປ 

      ທານອາຫານກ�ບຜູ�ໃ�  ເ�ົາເ��າຄິດວ�າພຣະເ�ຊ�ຄວນຈະໄ�ໃ�ເ�ືອນຂອງເ�ົາເ��າກໍດີກວ�າ  ແ��ຈິງແ��ວຝູງຊ�ນ 

      ເ��ານ�ສະແ�ງໃ��ເ�ັນວ�າເ�ົາເ��າບ�ໄ��ນ�ບຖືພຣະເ�ຊ�ເ�ີຍ ເ�ົາເ�ັນໄ��ຈາກການທ�ເ�ົາເ��າບ�ເ�ັນດີນໍາການ 

      ກະທໍາຂອງພຣະອ�ງ. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ບ່ໍແມ່ນທຸກຄົນທີ່ເວົ້າວ່າເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈະຮູ້ຈັກແລະນັບຖື 

      ພຣະອ�ງຢ�າງແ��ຈິງ  ບ�ແ��ນທຸກຄ�ນທ�ເ��ງໃ�ສາສນາຈະໂ�ຣ�ບພຣະຄໍາຂອງພຣະເ��າສເ�ີໄ�. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ; 

 ທ່ານຈ່ືໄດ້ບ່ໍ ທີ່ຝູງຊົນເຮັດເໝືອນກັບວ່າເຂົາເຈ້ົາໂຄຣົບພຣະເຢຊູ ແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມໃນໃຈອອກມາ 

ດ�ວຍການຈ�ມແ�ະຕໍາໜິວ�າ ພຣະອ�ງໄ��ເ�ືອກທ�ຈະເ��າໄ�ເ�ືອນຂອງໃ�? 

 ໃນທຸກມື້ນ້ີຍັງມີຢູ່ບໍ່  ທີມ່ີຄົນທໍາທ່າວ່າໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈ້ົາ ແຕ່ໂຄຣົບຕັວເອງຫລາຍກວ່າໂຄຣົບພຣະ 

ເຈົ້າ? 

 ການທໍາທ່າວ່າໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ  ເປັນລັກສະນະແບບໃດ  ຈ່ົງອະທິບາຍ? 

 

12. SO - ຂໍສ້ງັເກດ: ຝູງຊົນນ້ີເປັນຄົນທີ່ມັກຈ່ົມແລະຕໍາໜິ  ເຂົາເຈ້ົາມີຄວາມເຊ່ືອແຕ່ບ່ໍກ້າທ່ີຈະຖາມພຣະເຢຊູໂດຍ 

      ຕ�ງ  ເ�ົາເ��າບ�ຮູ�ວ�າພຣະອ�ງມີຣິດເ�ດ ເ�ົາເ��າຍ�ງຄິດອີກວ�າພຣະເ�ຊ�ບ�ໄ��ຍິນການຈ�ມແ�ະຕໍາໜິຂອງເ�ົາເ��າ 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:   ຝູງຊົນເຫລົ່ານ້ັນກໍເໝືອນກັບຄົນໃນສມັຍນ້ີທີ່ເຮັດເໝືອນກັບວ່າພຣະ 

      ເ��າບ�ໄ��ຍິນການຈ�ມວ�າ ການກະຊ�ບກະຊິບຊ�ມໃ��ກ�ນ  ແ�ະຍ�ງຄິດວ�າພຣະເ��າບ�ເ�ັນການກະທໍາຂອງເ�ົາເ��າ 

      ໃນບ່ອນມືດແລະໃນທີ່ລັບລ້ີ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ; 

 ຄົນເຮົາມັກເວົ້າຄວາມລັບ ຫລືເຮັດບາງສ່ິງໃນບ່ອນລັບລ້ີ ເພາະຄິດວ່າບ່ໍມີໃຜເຫັນແມ່ນບ່ໍ? 

 ມີຫຍັງທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ  ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ທຸກຢ່າງທ່ີເຮົາເວົ້າແລະກະທໍາ? 

 ເມື່ອເຮົາຮູ້ຢ່າງນ້ີແລ້ວ.........ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຕ່ໍໄປ? 

 

13. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ຊັກຂາຍຜູ້ຮັ່ງມີໄດ້ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນວາ່ລາວຄິດແນວໃດເມື່ອລາວສເນີວ່າຈະໃຫ້ຊັບເຄິ່ງນ່ຶງ 

      ແກ່ຄົນຍາກຈົນ. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ການພົບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ  ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ນ້ັນປ່ຽນມຸມມອງ 

      ເຫັນໂລກແບບໃໝແ່ລະມທີັສນະຄະຕິແບບໃຫມ.່ 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ; 

 ການພົບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງແທຈິ້ງ ມີຜົນຕ່ໍການເບິ່ງໂລກແລະທັສນະຄະຕິຂອງຄົນຜູ້ນ້ັນຢ່າງໃດ? 
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 ຍົກຕົວຢ່າງຂອງຄົນທີ່ພົບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຢ່າງໃດ? 

 

14. SO - ຂໍສ້ງັເກດ: ຊັກຂາຍປະກາດວ່າຖ້າລາວຫາກສ້ໍໂກງເອາົສ່ິງຂອງຈາກຜູ້ໃດ ລາວຈະສ່ົງຄືນໃຫ້ຜູ້ນ້ັນສ່ີຕ່ໍ ແຕ່ 

      ບ່ໍໄດ້ເວົ້າເນັ້ນວ່າ,  "ຖ້າ"  ລາວຫາກໄດ້ເຮັດຜິດແທ້ລາວພ້ອມທີ່ຈະສ່ົງຄືນສ່ີຕ່ໍ  ຊັກຂາຍສັນຍາຈາກຄວາມຕ້ັງໃຈ 

      ຂອງລາວເອງ   ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າຊັກຂາຍໄດ້ໃຫ້ເງິນແກ່ຄົນທຸກຍາກຢູ່ແລ້ວ   ຈາກຄວາມເຫັນຂອງຝູງຊົນ 

      ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າແທ້ຈິງແລ້ວລາວເປັນຄົນແນວໃດ. 

      ຖ້າຫາກລາວເປັນຄົນເກັບພາສີຍອມໃຫ້ເງິນເຄ່ິງນຶງ່ແກ່ຄົນຍາກຈົນ  ບາງເທື່ອລາວອາດຈະເຮັດມາແລ້ວແຕ່ບ່ໍມ ີ

      ຜູ�ໃ�ເ�ັນນໍາ  ແ��ການທ�ຈະສ�ງເ�ິນຄືນໃ��ຜູ�ທ�ລາວສ�ໂ�ງເ�ິງສ�ຕ�ນ�ນ  ກໍຈະເ�ັດໃ��ຝູງຊ�ນເ�ັນວ�າລາວເ�ັນຄ�ນ 

      ຊອບທ�ມກໍເ�ັນໄ��. 

      ສ່ິງທີເ່ຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ນັ້ນແມ່ນ ໃນຈຸດໆ ນຶ່ງຊັກຂາຍຍອມຮັບວ່າລາວເປັນຄົນບາບ  ແລະຢາກຈະເຮັດທຸກ 

      ສ່ິງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ  ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າຄວາມພົ້ນໄດ້ເກີດຂ້ຶນແລ້ວໃນມື້ນ້ັນ  ເຮົາໄດ້ເຫນັຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຊັກຂາຍມ ີ

      ນ�າໃ�ຢ�າງ�ວງ�າຍ. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຊັກຂາຍເປັນຄົນຮັ່ງມ ີ ເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ  ໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີ ່

      ບ່ໍໂລບອີກຕ່ໍໄປ  ກາຍເປນັຄົນທີ່ສັດຊ່ືແລະມີນ້ໍາໃຈ  ຖ່ອມຕົວລົງບອກວ່າລາວໄດ້ເຮດັຜິດຕ່ໍໃຜແດ່  ຖ້າສ້ໍໂກງຜູ ້

      ໃດກໍຈະໃຊ້ຄືນ.  ເມື່ອເຮົາມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລະຍອມຮັບຜິດ  ເຮົາກໍຄວນສະແດງຄວາມຖ່ອມໃຈ ແລະເຕັມ 

      ໃຈທີ່ຈະກັບຄືນໄປແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ. 

 ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນທີ່ມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແລວ້ຊີວິດລາວໄດ້ປ່ຽນເໝືອນໜ້າມືເປັນຫລັງມື ບໍ?່ 

 ຖ້າເຄີຍເຫັນ  ລາວໄດ້ປ່ຽນພຶດຕິກັມຂອງລາວຢ່າງໃດແດ?່ 

 ອາລົມແລະທັສນະຄະຕິແບບໃດໃນຕົວເຮົາ ທີ່ຊ່ອຍກະຕຸ້ນເຮົາກັບໄປຊົດໃຊ້ຄວາມຜິດທີ່ເຄີຍເຮັດກັບ 

ຄົນອ່ືນມາ?  

 ເຄີຍເຫັນຜູ້ທີ່ມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ  ໄດ້ກັບໄປຊົດໃຊ້ຄວາມຜິດທີ່ເຄີຍເຮັດກັບຄົນອ່ືນຫລືບ່ໍ? 

 ແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງເກີດຂ້ຶນຈາກການກະທໍາຂອງລາວ? 

 

15. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ຕອນທາໍອິດເຮົາຄິດວ່າ  ຊັກຂາຍອາດຈະພຍາຍາມຊ້ືການຍອມຮັບຈາກພຣະເຢຊູ  ແຕ່ເຮົາຮູ ້

      ວ່າການທີ່ລາວເຊ່ືອໃນພຣະເຢຊູໃນມື້ນ້ັນ ກໍເພາະພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າກັບລາວວ່າ, "ມື້ນ້ີຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນ 

      ຫລັງນີ້ແລ້ວ"    ໃນເຣື່ອງ ແມ່ນຊັກຂາຍຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບ   ແລະເປັນຄົນດຽວທີໄ່ດ້ຮັບ 

      ຄວາມພົ້ນ.   

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຄວາມພົ້ນບ່ໍມາເຖິງຄົນທີ່ບ່ໍຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິ: 

 ໃຫ້ເຮົາສົນທະນາກັນວ່າ ຊັກຂາຍພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຍອມຮັບລາວຫລືບ່ໍ? ໃນມື້ນ້ີ ຍັງມີຢູ່ບ່ໍທີ ່

ຄົນພຍາຍາມເຮັດດີເພື່ອໃຫພ້ຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ?  (ອາດຈະໝາຍເຖິງ ລູບແຂ່ງ ເລັຽຂາ) 

 ຄົນໃນທຸກມື້ນ້ີພາກັນເຮັດຢ່າງໃດແດ?່ 

 ທ່ານເຄີຍຄິດຢາກຈະເຮັດຢ່າງນ້ັນຫລືບ່ໍ?  ຫລືຮູ້ຈັກຄົນທີ່ເຮັດຢ່າງນ້ັນແດ່ບ່ໍ? 

 ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ມີຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນບາບຄືຊັກຂາຍ ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງໃຈອອກມາດ້ວຍ 
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ການປ່ຽນແປງເຣ່ືອງການເງິນ ແລະເຣື່ອງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອ່ືນ,  ພຣະເຢຊູຊົງຮັບວ່າຊັກຂາຍໄດ້ 

ປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງຫລືບ່ໍ? 

 ທຸກມື້ນ້ິ້ີ  ຍັງມີຄົນທີ່ມີບັນຫາທີຈ່ະຍອມຮັບວ່າຕົນເອງບາບຫລືບ່ໍ? 

 ຈາກເຣື່ອງນີ້  ທ່ານເຫັນວ່າການສາຣະພາບບາບມີຄວາມສໍາຄັນຕ່ໍຄົນໃນສມັຍນ້ີຫລືບ່ໍ? 

 

16. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:   ໃນເຣືອ່ງ ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າໂດຍກົງກບັຊັກຂາຍວ່າ,   "ມື້ນ້ີຄວາມພົນ້ໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ ້

      ແລ້ວ"  ແລວ້ພຣະອົງຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, "ເພາະວ່າຄົນນ້ີກໍແມ່ນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ"   ຊ່ຶງມີຄົນອ່ືນໆ ຢູ່ໃນ 

      ທີ່ນ້ັນດ້ວຍ.  ບ່ໍພຽງແຕເ່ທົາ່ນ້ັນ  ຈາກຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຫັນໄປເວົ້າກັບຄົນອ່ືນນໍາ 

      ແລະພຣະອົງຊົງປົກປ້ອງຊັກຂາຍຈາກການຈ່ົມແລະການຕํາໜິຂອງຄົນເຫລົ່ານ້ັນ. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກະທໍາບາງສ່ິງກັບຊັກຂາຍ   ແລະຊັກຂາຍກໍໄດ້ 

      ຫ�ນມາເ��ອໃ�ພຣະອ�ງ  ໃ�ເ�ລານ�ນຝູງຊ�ນທ�ຈ�ມແ�ະຕໍາໜິກໍເ��າເ��ງຢູ�   ພຣະເ�ຊ�ພຍາຍາມທ�ຈະເ��າເ�ິງເ�ົາ 

      ເ��າເ��ອໃ��ເ�ົາເ��າເ��າໃ�ວ�າເ�ົາເ��າກໍມີຄວາມຕ�ອງການເ�ືອນກ�ບຊ�ກຂາຍ ແ�ະໃ��ເ�ົາເ��າເ�ີດໃ�ເ��ອຈະ 

      ໄ��ຮູ�ວ�າຊ�ກຂາຍມີຄຸນຄ�າພໍທ�ຈະໄ��ຮ�ບຄວາມສ�ນພຣະທ�ຍຈາກພຣະເ��າ.  ໃ ນທຸກມ�ນ�ກໍຍ�ງມີຢູ� ຄ�ນທ�ຄິດວ�າຕ�ນ 

      ເ�ງມີຄວາມຊອບທ�ມທ�ຄອຍຖ�າຕໍາໜິຜູ�ທ�ມີຊີວິດປ�ຽນແ�ງຍ�ອນພຣະເ�ຊ�. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ: 

 ຊາຍຄົນນ່ຶງທີ່ມີຄົນກຽດຊັງໄດ້ມາເຊ່ືອໃນພຣະເຈ້ົາ ແລະພຣະເຢຊູເອງກໍໄດ້ປົກປ້ອງລາວຈາກກຸ່ມຊົນທີ່ 

ຄິດວ່າຕົນເອງດີ  ໃນທຸກມື້ນ້ີ ຍງັມີຄົນທີ່ຖືກເຍາະເຍີ້ຍໝິ່ນປມາດຍ້ອນອາຊີບຫລືການດໍາເນີນຊີວິດ 

ຂອງລາວຫລືບ່ໍ? 

 ຄົນແບບໃດທີ່ຄົນອ່ືນເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນບາບ ໂດຍສະເພາະຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ຄິດວ່າເຂົາເຈ້ົາເປັນຄົນດີ? 

 ທ່ານເຄີຍເຫັນໃນກໍຣະນີນ້ີເກີດຂ້ຶນຫລືບ່ໍ? 

 ພຣະເຢຊູຍັງບໍ່ໄດ້ປະຖ້ິມຝູງຊົນ...ສ່ິງນີ້ມີຄວາມໝາຍຕ່ໍທ່ານຢ່າງໃດ? 

 

17. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ຖ້ອຍຄໍາທ່ີພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ  ເຮົາມາເພື່ອສແວງຫາແລະຊ່ອຍຜູ້ທີ່ຫລົງເສັຽໃຫ້ລອດພົ້ນ  

      ຊ�ງເ�ືອນກ�ບເ�ັນການໃ��ກຽດຊ�ກຂາຍແ�ະເ�ັນຂ�ສລຸບໃ��ເ�ັນວ�າ ຄ�ນອ�ນຢູ�ທ�ນ�ນກໍາລ�ງຄິດແ�ວໃ�. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ຖ້າເຮົາປາຖນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັກເຮົາ  ເຮົາກໍຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ  ເຮົາໄດ້ 

      ��ງເ�ັຽໄ�ຈາກພຣະເ��າ  ເ�ົາເ�ັນຄ�ນບາບແ�ະຍອມຈໍານ�ນເ��ອໃ��ພຣະເ��າຊ�ງຊ�ອຍເ�ົາ. 

      SAQ - ຄາໍຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ; 

 

18. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:   ໃນເຣືອ່ງນ້ີ ເຮົາ ໄດ  ້ ເຫັນ ວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ  ພຽງ ແຕ່ ເປັນ ຜູ້ ນໍາ ທີ ່ສໍາ ຄັນ ຄົນ ນ່ຶງ  ທີ່ມີ ຄວາມ ເປັນ ຫ່ວງ 

        ຊາຍ ຄົນນ່ຶງ ທີ່ຄົນ ທັງ ຫລາຍກຽດ ຊັງ ລາວ.   ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຮູ ້ຈັກ ຊ່ື ຂອງ ຊາຍ ຄົນ ນ້ັນດີ ພ ຣະ ເຢ ຊູບ່ໍ ເຫັນ ດີ ນໍາ ຄວາມ ຄິດ 

       ຂອ ງ ຝູງ ຊົນ ເຫລ່ົາ ນ້ັນ  ພ ຣະ ອົງ ຮູ ້ດີ ເຖິງ ການ ຈ່ົມ ຢູ່ໃນ ໃຈ ຂອງ ເຂົາ ເຈ້ົາ.  ເຊ່ັນ ດຽວ ກັນ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ສາ ມາດ ທີ ່ຈະ ເວົ້າ 

        ໄດ້ວ່າ ຊັກ ຂາຍ ໄດ້ ຮັບຄວາມ ພົ້ນ ແລ້ວ ໃນ ມື້ນ້ັນ.  ຈາກ  ເຫດ ການ ໃນ ເຣື່ອງນ້ີ ໄດ້ ຊ້ີ ໃຫ ້ເຮົາ ເຫັນ ວ່າ ພ ຣະ ເຢ ຊູ ຊົງເປັນ 

       ພ ຣະ ເ ຈ້ົາ. 

      SA - ການນໍາໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ເມື່ອ ເຮົາ ຢາກ ຮູ ້ວ່າ ໃນ ທຸກມື້ນ້ີພ ຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ພວົ ພັນ ກັບ ເຮົາ ຢ່າງ ໃດ ເຮົາ  

       ສາ ມາດ ເບິ່ງ ໄດ້ ຈາກ ເຣື່ອງນີ ້ວ່າ ພ ຣະ ເຈົ້າ ຊົງ ກະ ທໍາ ກັບ ຝູງ ຊົນ ແລະ ກັບ ຊັກ ຂາຍ ແນວ ໃດ. 
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      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ: 

  ໃນທຸກມື້ນ້ີ ທ່ານຄິດວ່າມີຄົນຢາກຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອາດຈະພົວພນັກັບເຂົາເຈົ້າຢູ່ບໍ? 

  ແມ່ນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ ທີ່ຄົນທັງຫລາຍອາດຈະຢາກຮູ້? 

 ແມ່ນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ ອາດຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ ຫລືຄໍາຖາມຂອງຄົນອ່ືນໆ ? 

 

19. SO - ຂໍສ້ງັເກດ:  ທໍາອິດ ເຮົາເຫັນແຈ້ງວ່າຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ ແຕ່ເວລາຕ່ໍມາ ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນພຣະເຢ 

      ຊູເປັນຜູ້ຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ. 

      SA - ການນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝາ່ຍວນິຍານ:  ໃນເຣື່ອງ  ເຮົາເຫັນວ່າຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ  ແຕພ່ຣະເຢຊູກໍຊົງ 

      ຕາມຫາຊັກຂາຍເໝືອນກັນ  ຊ່ຶງທັງສອງກໍຣະນີນ້ີແມ່ນຄວາມຈິງ  ເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ  ແຕ່ໃຫ້ເຮົາຮູວ້່າ 

      ພຣະເຈົ້າກໍຊົງຕາມຫາເຮາົເໝືອນກັນ. 

      SAQ - ຄໍາຖາມນາໍໄປສູກ່ານນາໍໃຊໃ້ນຊວີດິຝ່າຍວນິຍານ: 

 ຈິງຫລືບ່ໍ  ທີ່ຄົນເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ? 

 ເຮົາເຫັນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ທ່ີບອກວ່າ  ພຣະເຈົ້າຊົງຕາມຫາມະນຸດຢູ່? 

 ຄັນຊ້ັນ...ແມ່ນຫຍັງກັນແທ?້  ພຣະເຈົ້າຕາມຫາມະນຸດ  ຫລືມະນຸດຕາມຫາພຣະເຈົ້າ? 

 ທັງສອງຢ່າງນີ້  ໄດ້ຂັດແຍ່ງກັນຫລືບ່ໍ?  ຈ່ົງໃຫ້ຄໍາອະທບິາຍ? 

——————— 
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Appendix  C:  ພາກເພີມ້ເຕມີ ຄ. 

ລາຍງານຈາກຜູ້ໃຊ ້ ການເປັນທີ່ປກຶສາແລະການເຕບີໃຫຍ່ຢາ່ງທະວຄີູນ 

 

ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານບ່ໍໄດ້   ແຕ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເປັນສິດຍາພິບານໄດ້ 5 ປີແລວ້   ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບພຣະເຈົ້າໃນປີ 

1933 ແລະຂ້າພະເຈ້ົາມີຄວາມປາຖນາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ  ຢາກມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄັມພີໂດຍເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ 

ພຣະຄັມພີບ່ອນໃດກໍໄດ້   ແຕໂ່ຮງຮຽນບ່ໍສາມາດຮັບເອົາຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປຮຽນເພາະວ່າອ່ານແລະຂຽນບ່ໍໄດ້   ແລະ 

ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍບ່ໍເຂົ້າໃຈພຣະຄໍາທ່ີເທສນາຢ່າງຖ່ອງແທ້ເພາະມັນເປັນຮູບແບບທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອ່ານ   ຂ້າພະເຈົ້າບ່ໍສາ 

ມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສດີໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວແລະເພື່ອນໆ ໄດ້.    ແລວ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງນໍາ TGSP ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ 

ແລະໃນການຮັບໃຊ້    ຂ້າພະເຈ້ົາຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເປັນຍ່າງຍ່ິງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣື່ອງເຖິງ 155  ເຣື່ອງຜ່ານວິທີການ 

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ໃນຕອນນ້ີຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກໃຈທີ່ສາມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກຄົ່ນທີ່ອ່ານແລະຂຽນ 

ໄດ້ ກັບທັງຄົນທີ່ອ່ານແລະຂຽນບ່ໍໄດ້. 

     Y. Babu - Evangelist/Pastor MMBC - Karnataka, India. 

                  ___________________________________________ 

"ລອງຄິດເຖິງຄົນກຸ່ມນ່ຶງຈາກວທັນະທັມໃດວັທນະທມັນ່ຶງ ທີມ່ອີາຍຸໃກ້ຄຽງກັນ  ທັງເຊື່ອແລະບ່ໍເຊືອ່ໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ 

ມີສ່ວນເຂ້ົາມາຄ້ົນຫາຂຸມຊັບທີມ່ີຢູ່ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ." 

ຖ້າທ່ານຄິດໄດ້    ທ່ານຈະເຫນັພາບຂອງສິ່ງທ່ີເກີດຂ້ຶນໃນກຸ່ມສຶກສາການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ    ພວກເຮົາໄດ້ນໍາເອົາ 

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄປໃຊ້ໃນຫລາຍທີ່ຫລາຍບ່ອນ ໃນການອອກໄປປະກາດ  ທັງກຸ່ມຜູ້ໃຫຍ່ທີ່ສຶກສາພຣະຄັມພ ີ

ຕາມບ້ານເຮືອນ,    ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມແລະກຸ່ມເດັກນ້ອຍ    ແລະໄດ້ພົບວ່າແນວຄິດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມີຜົນຕ່ໍການ 

ເທສນາຂອງຂ້າພະເຈ້ົານໍາ. 

     Pastor Chris Johnson - Calvary Chapel, USA 

  _____________________________________________ 

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນວທິີການທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຈະບັນລຸຜົນສໍາເຣັດພຣະມະຫາບັນຊາ 

ໃນຍຸກສມັຍຂອງພວກເຮົາ  ເຖິງແມ່ນເຮົາຍັງຕ້ອງໃຊ້ວທິີການອະທິບາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈ້ົາມາເປັນເວລາຫລາຍ 

ສັດຕະວັດ  ເຮົາກໍຍອມຮັບວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາກັດຢູ່. 

  

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽນວິທີການເລົາ່ເຣ່ືອງເຈາະໃຈຈາກປ້ຶມຄູ່ມືແລ້ວ  ຂ້າພະເຈ້ົາກ້າເວົ້າວ່ານ້ີແມ່ນວິທີການສ້າງສາວົກທີ ່

ດີກວ່າ    ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ປ່ຽນການເບິ່ງໂລກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ   ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຫັນພຣະຄໍາຂອງ 

ພຣະເຈົ້າເລິກເຊິ່ງຫລາຍຂ້ຶນ    ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈສໍາຄັນຫລາຍໃນປະເທດຊູດານໃຕ້  ປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ 

ສະຖິຕິຂອງຄົນທີ່ອ່ານບ່ໍໄດ້ນ້ັນສູງຫລາຍ  ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫນັວ່າມັນມີຜົນດີຕ່ໍຄົນທີ່ມີການສຶກສາອີກດ້ວຍ.  ຂ້າພະ 

ເຈົ້າຂໍແນະນໍາປ້ຶມຄູ່ມືເຫລ້ັມນ້ີຕ່ໍຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນທົ່ວໂລກ ແລະອະທິຖານວ່າ ທີຈີແອສພີ  ຈະພຍາຍາມຫລາຍຂ້ຶນອີກ 

ສອງເທົ່າ  ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫລາຍຂ້ຶນ  ກວ້າງຂ້ຶນ  ປ້ຶມຄູ່ມືເຫລັ້ມນ້ີເປັນຈຸດເລີມ້ຕ້ົນທີດີ່  ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຝຶກ 

ອົບຮົມຈົນກາຍເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິ. 

     Rev. Danniel  Chagai Gak - Anglican Church of Sudan 

  _____________________________________________ 

ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກວິຊາການ ແລະນັກສາສນາສາດດ້ານມິສຊັນ  ຈົບປະຣິຍາເອກຈາກມະຫາວິທຍາລັຍສາສນາສາດ 
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ຟູລເລີ  ແລະທໍາງານຖ້າມກາງຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງມາຫລາຍປີ   ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມເຂ້ົາໃຈວ່າ ຣະບົບການສຶກສາ 

ທາງປະເທດຕາເວັນຕົກສມັຍໃໝ່ໄດ້ຈໍາກັດສມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແຕ່ສມອງຂ້າງເບື້ອງຊ້າຍເທົ່ານ້ັນໃນການສອນ 

(ສມອງເບື້ອງຂວາໃຊ້ສໍາລັບການວິເຄາະ  ຄາດຄະເນ  ການຮຽນແບບອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາ)   

 

ດ້ວຍພລັງຂອງວິທີການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈ    ຊຶ່ງກ່ໍຕ້ັງຂຶ້ນໂດຍ  ນາງໂດໂຣທີ ແລະກຸ່ມທີ່ນາງນໍາພາ   ຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມ 

ເຂົ້າໃຈວ່າຫລາຍຕ່ໍຫລາຍຄ້ັງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງສອນດ້ວຍວິທີເລ່ົາເຣ່ືອງ ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ມຄີວາມຮູ້ສູງໃນສມັຍຂອງ 

ພຣະອົງ  ການເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣືອ່ງຈ່ຶງໄດ້ປ່ຽນການຮັບໃຊ້ຊາວຢິວຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.     ຈໍາເປັນທີ່ຂ້າພະ 

ເຈົ້າຕ້ອງປ່ຽນໃໝ ່ແລະຕ້ອງໃຫ້ຫລຸດອອກຈາກຄວາມຄິດທີ່ເຂ້ົາຂ້ີໝ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ  ຈະຕ້ອງນໍາເອົາພຣະຄໍາຂອງ 

ພຣະເຈົ້າອອກມາເປັນຊີວິດແລະສ່ົງຜົນກະທົບທີ່ດີໃນຊີວິດຂອງຄົນອ່ືນນໍາ. 

 

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຊ່ອຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຊາວຕາເວັນຕົກໃນຍຸກຫລັງ ໃນສມັຍໃໝ ່ກອບກູ້ຄືນຄວາມສາມາດໃນການ 

ເລົ່າເຣື່ອງ ແລະຍັງຊ່ອຍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ມີຄົນຮຽນຮູ້ດວ້ຍວິທີປາກເປົ່າໃນທະວີບອ່ືນໆ ອີກນໍາ ຄຣູຝຶກຜູ້ຊໍານານ 

ທຸກຄົນຈະໄດ້ພົບວ່າ   ການຊົງຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຜ່ານພລັງແຫ່ງການເລົ່າ 

ເຣືອ່ງ  ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງຂແໍນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນທາງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍນ້ັນ. 

     Bill Bjoraker, PhD -Professor of Judeo-Christian Study 
      William Carey International University, USA 

  ________________________________________________ 

ໃນຂະນະທີ່ຄຣິສຕຽນກໍາລັງແລ່ນຕາມຫລັງໂອກາດ ທີ່ຈະທາໍງານເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທັມໃນສັງຄົມ ໂລກຍັງຄົງຫິວກະ 

ຫາຍຄວາມຊອບທັມອັນແທ້ຈິງ  ແລະມີຢ່າງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຫວິກະຫາຍໄດ້ກາຍເປັນຄວາມອ່ີມເຕັມນ້ັນກໍ 

ແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ...ພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 

ວິທີການສ້າງສາວົກແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນມີຄວາມຫລັກແຫລມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນທັງປລາດແລະອັສຈັນໃຈ 

ກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ  ເຮົາໄດ້ເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈກັບພວກລູກຫລານ ໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ. ສິດ 

ຍາພິບານທຸກທ່ານຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະຕອນນ້ີໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ສິດຍາພິ 

ບານຝ່າຍພັນທະກິດ ແລະຄະນະກັມມະການ  ກໍໄດ້ຫັນມາສນັບສນູນໃນການພັດທະນາໂປຣກຣາມການເລົ່າເຣື່ອງ 

ເຈາະໃຈແລະໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າໃນອັຟຣິກາ. 

 

ໂອກາດໃຊ້ວິທີການສຶກສາພຣະຄັມພີໂດຍການຫາຂ້ໍສລຸບຈາກການສັງເກດເນື້ອເຣື່ອງ    ເຮດັໃຫ້ການປະກາດແລະ 

ການສ້າງສາວົກເຕີບໃຫຍ່ຂ້ຶນ   ເຮົາໄດ້ຮັບການຊົງຮຽກໃຫ້ເຂົາ້ໄປຮັບໃຊ້ໃນເມືອງຕ່າງໆ  ໃນອະເມຣິກາຊ່ຶງມີປະຊາ 

ຊົນທີ່ບ່ໍມີຄວາມຫວງັ   ເພາະເຂົາເຈ້ົາພົບແຕ່ຜູ້ສອນປອມ  ຂ່າວປະເສີດທີ່ປອມແປງ  ແລະລັດທິຕ່າງໆ  ຄວາມຫວັງ 

ດຽວຂອງເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນຂ່າວປະເສີດແທເ້ທົ່ານ້ັນ  ດຽວນີເ້ຮາົສາມາດໃຊ້ວິທີການຂອງພຣະເຢຊູໃນການສອນ  ເຮົາ 

ມີຫລັກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທັນທີ  ເຊ່ືອວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາການໄຖ່ແລະການຮື້ຟື້ນມາໃຫ້ແກ ່

ວັດທະນະທັມທ່ີໄດ້ຖືກທໍາລາຍໄປ. 

           Mark Sands - President Church Builder Foundation, Global 

  _______________________________________________ 
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Mentoring and Multiplication 

ການເປນັຜູໃ້ຫຄ້າໍປກຶສາແລະການເຕບີໃຫຍຢ່າ່ງທະວຄີນູ 

 

ຄໍາພຍານສາມຄົນທໍາອິດມາຈາກຊາຍສາມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກໂດຍຜູ້ບໍຣິຫານ  TGSP  ຜູ້ທີ່ລາວໄດ້ຝຶກກໍຈະໄປ 

ຝຶກອົບຮົມຄົນອ່ືນຕ່ໍໄປ...ນ້ີແມນ່ທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍແ່ມ່ນບໍ? 

  ____________________________________________________ 

 

ບິດຊ໊ອບທ່ານນ່ຶງໃນເອມບູ ຢືນຂ້ຶນແລະເວົ້າວ່າ     "ຄຣິສຕະຈັກກໍາລັງມີບັນຫາ   ເພາະເຂົາເຈ້ົາຂາດຄົນລຸ້ນພໍ່ ທີ່ມ ີ

ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂ້ົາໃຈໃນພຣະຄັມພີ     ຊ່ອຍບອກຄຣູຝຶກຂອງທ່ານແດ່ວ່າ  ຂໍຂອບໃຈຫລາຍໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາ 

ມາດແກ່ບຣາມູເອນ  ເພ່ືອຈະໄດ້ເປັນພໍ່ໃຫ້ແກ່ບິດຊ໊ອບ"   

     Bramuel Musya - CEO  Straight Path Resources, Kenya 

  ____________________________________________________ 

 

ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຝຶກອົບຮົມຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານຫລາຍຂ້ຶນກວ່າແຕ່ກ່ອນ  ຊ່ຶງເວົ້າໄດ້ວ່າ 

ເປັນແບບທະວີຄູນ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະສ່ົງເຂົາເຈົ້າອອກໄປເຮັດງານພນັທະກິດພຣະຄໍາ 

ຂອງພຣະເຈົ້າ   ສໍາລັບຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ແລະອ່ານບ່ໍໄດ້ ທັງເດັກນ້ອຍແລະຄົນແກ່ຊະຣາ ຊ່ຶງເປນັອາຫານຝ່າຍວິນຍານ 

ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ສັມພັນສນິດກັບພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ. 

     Dr. Mark Muniyappa - All India Council / TGSP- India 

  ___________________________________________________ 

 

ຈະກ່າວຄໍາຂອບໃຈນໍາທຸກທ່ານຢ່າງໃດດີ?  ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຫລາຍໆ ແລະສໍາລັບເຄ່ືອງມືເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 

ເພາະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ປໂຍດໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ    ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຫລັງຈາກທໍາງານມາໄດ້ 20 ປີ    ການເລົ່າ 

ເຣື່ອງເຈາະໃຈຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈ້ົາເຂ້ົາໃຈເຖິງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເລິກເຊິ່ງແລະກວ້າງອອກ   ແລະຍັງມີປໂຍດນໍາ 

ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານອີກ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແມ່ນໃຫ້ເຮົາຊອກຫາທາງເລືອກກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຢ່າງໃດຢ່າງ 

ນ່ຶງ  ເຮັດໃຫ້ທມີງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີສາຍຕາກວ້າງໄກ ເຫັນຜົນກະທົບອັນດີທີ່ເກີດຂ້ຶນຈາກການເຮັດງານ. 

     Ramesh Sapkota - CEO Kingdom Investment Nepal, 

     Organisation Fighting against Human Trafficking 

  __________________________________________________ 

ສ່ິງທໍາອິດ  ຢາກຈະຂໍຖວາຍພຣະກຽດແລະຄໍາຂອບພຣະຄຸນຈາກຫົວໃຈແດ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ  ແລະອ້າຍຜູ້ເປັນ 

ເພື່ອນຮວ່ມອະທິຖານຄືທ່ານ ຣາເມສ 

 

ຕອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າພົບກັບລາວເທື່ອທໍາອິດ  ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປນັຄຣິສຕຽນໃໝ່ແລະງານຮັບໃຊ້ກໍເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍທີ ່

ເກີດໃໝ່  ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການແມ່ນຝ່າຍວິນຍານທີ່ຈະລ້ຽງດຂູ້າພະເຈົ້າ   ທ່ານຣາເມສໄດ້ຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງ 
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ເຈາະໃຈໃຫ້ຊ່ຶງເປັນພຽງການເລ້ີມຕ້ົນ ໃນເວລານ້ັນພວກເຮົາມີຜູ້ຂຽນບ່ໍຫລາຍຄົນເທົ່າໃດ ແລະການປະຊຸມຂອງພວກ 

ເຮົາກໍຍັງອ່ອນຢູ່  ລາວໄດ້ຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າພະເຈ້ົາ.   

 

ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ 8 ບ່ອນຜ່ານການອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນເວລາອັນສ້ັນ    ແລະປີນ້ີ 

ພວກເຮົາຈະສ້າງຂ້ຶນອີກ 2 ຄຣສິຕະຈັກ. 

 

ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ວິທີການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈເພື່ອເພີມ້ຄຣິສຕະຈັກ  ແລະນ້ີແມ່ນສາເຫດທີ່ເຮດັໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄໍາ 

ເຊີນໃຫ້ມີສ່ວນໃນການຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງຮວ ມໄປເຖິງຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກລູກກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍ   ແລະເຂົາ 

ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ວິທີນ້ີໄດ້ດີກວ່າຂ້າພະເຈົ້າ    ຂໍຂອບໃຈນໍາທ່ານຣາເມສຫລາຍໆ   ຂ້າພະເຈົາ້ພຽງແຕ່ເປັນໂຕດ້ວງທີ ່

ອ່ອນນ້ອຍແລະຕອນນ້ີທ່ານກໍາລັງຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແມງກະເບື້ອທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທ່ີ. 

 

ຂໍຂອບໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ທໍາການຮັບໃຊ້ຜ່ານວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ    ເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະ 

ນາມຂອງພຣະອົງ  ເພ່ືອເປັນພຣະພອນແກ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະວຽກງານການຮັບໃຊ້. 

      Ps.  Krishna P. Ghimire - Ass. Grn.  Secretary, 

        National Churches Fellowship of Nepal. 

  __________________________________________________ 
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Appendix D:  ພາກເພີມ້ເຕມີ  ງ. 
 

ມິສຊນັນາຣຖີ້າມກາງຜູທ້ີ່ຍງັເຂົາ້ໄປບໍເ່ຖິງໃນປະເທດທີປ່ິດປະຕ ູ

 

ເທື່ອທໍາອິດທີ່ໄດ້ຍິນເຣື່ອງໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າກໍບ່ໍໄດ້ສົນໃຈ  ເພາະຄິດວ່າພວກເຮາົບ່ໍສາມາດສ້າງຄຣິສຕະ 

ຈັກທີ່ເຂ້ັມແຂງມຮີາກຢ່ັງເລິກໃນພຣະຄໍາຈາກການເລົ່າເຣື່ອງພຣະຄັມພແີບບເດັກນ້ອຍນ້ີ  ແຕ່ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປ 

ຮ່ວມປະຊຸມມິສຊັນໃນສະຫະຣັດເທື່ອນ່ຶງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພັກເຊົາກັບຄອບຄົວທີ່ສາມີແລະພຣັຍາສອນການເລົ່າເຣື່ອງ 

ແບບປາກເປົ່າທົ່ວໂລກ  ຂ້າພະເຈົ້າຈ່ຶງມີຄໍາຖາມຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນໃຈ  ຈ່ຶງເດີນທາງໄປກັບເຂົາເຈົ້າເພື່ອຖ່າຍວິດ ີ

ໂອໃນສ່ິງທີ່ເຂົາເຈ້ົາສອນໃນທ້າຍອາທິດນ້ັນ. 

 

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ   ຄຣິສຕະຈັກແລະຜູ້ເຊື່ອຈະເຂັ້ມແຂງໄດ້ກໍຕ້ອງຍຶດໝັ້ນ  ເຂັ້ມແຂງໃນພຣະຄໍາ  ຈະເປັນໄປບ່ໍໄດ້ 

ຖ້າມີແຕ່ຄົນດຽວທີ່ຄ ຸ້ນເຄີຍກັບພຣະຄໍາ  ແຕ່ລາວຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍພຣະຄັມພີໄດ້ອີກດ້ວຍ  ແລະຕ້ອງສາມາດ 

ຈັດແບ່ງຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ  ສ່ິງໃດທີ່ໜ້ອຍໄປກວ່ານ້ີກໍຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນພົບກັບລັດທິທ່ີຈະປະສົມເຂົ້າກັບ 

ຄວາມເຊ່ືອ ແລະບັນຫາຕ່າງໆ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ. 

 

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຸ້ມເທເວລາໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີແບບສັງເກດແລະຕີຄວາມໝາຍຫລາຍເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ    ສິ່ງ 

ເຫລົ່ານ້ີບ່ໍໄດ້ສູນເສັຽໄປເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາພົບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແຕ່ໄດ້ທຸ້ມເທເວລາໃສ່ຫລາຍຂ້ຶນໄປເລື້ອຍໆ 

 

ແຕ່ເມື່ອຕ້ອງໄດ້ສຶກສາແບບສັງເກດແລະຕີຄວາມໝາຍແບບປາກເປົ່າ   ກພໍົບກັບບັນຫາວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ບ່ໍ ແລະ 

ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຈໍາເປັນ? 

 

ປະການທໍາອິດ ເປັນຫຍັງຈ່ຶງຈໍາເປັນ? ຄົນທີ່ສອນຄວາມສາມາດການສຶກສາພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ ໄດ້ໃຊ້ຊີດີແລະວິດີ 

ໂອຄລິບຊ່ຶງກໍໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າທ່ີຂ້າພະເຈົ້າຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການສອນພຣະຄັມພແີບບປາກເປົ່າ. 

 

ຈົນມາຮອດມື້ນ່ຶງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂ້ຶນ  ຈາກການລາຍງານຂອງຄະນະກັມມະການພັນທະກິດໂລກທີ່ໂລຊານ 

ໃນປີ  2004  ໄດ້ພົບສະຖິຕິວາ່ຄົນຈໍານວນຫລາຍໃນໂລກເປັນຄົນທີ່ຮຽນແບບປາກເປົ່າ  ແມ່ນແຕ່ໃນສັງຄົມທີ່ມີສະ 

ຖິຕິສູງທີ່ອ່ານໄດ້ຂຽນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດຫລືອະເມຣິກາ  ສະຖິຕິການຮຽນແບບນ້ີຍ່ິງສູງຂ້ຶນໃນສັງຄົມທີ ່

ບ່ໍຄ່ອຍມີຄົນອ່ານໜັງສ.ື 

 

ທີມງານຂອງພວກເຮົາຮັບໃຊ້ມາເປັນເວລາ 17 ປີ  ພວກເຮາົໃຊ້ວິທີການປະກາດແບບປາກເປົ່າ  ໂດຍທີ່ບ່ໍໄດ້ໃຊ້ຕົວ 

ໜັງສືເລີຍ  ຄົນໃນທີມໄດ້ຮຽນ ໄດ້ທ່ອງຈໍາ ແລະສເນີຂ່າວປະເສີດແບບປາກເປົ່າ  ແລະເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນອອກມາເປັນ 

ຮູບພຣະທັມຢ່າງແທ້ຈິງ  ແລະມີຄົນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. 

 

ເມື່ອພວກເຮົາທໍາການຕິດຕາມຜົນ  ພວກເຮົາໄດ້ຫັນກັບໄປໃຊ້ແບບວິຊາການ  ຄືຈັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ເຊ່ືອມີພຣະຄັມພີຄົນລະ 

ເຫຼັ້ມ ແລະພົບກັບຄົນເຫລົ່ານ້ັນເພື່ອຈະອ່ານ  ຮຽນ  ແລະຮຽນຮູ້ວ່າຈະສັງເກດຫຍັງແດ່ໃນສ່ິງທີ່ອ່ານມານ້ັນ  ການຕິດ 

ຕາມຜົນແບບນ້ີເໝືອນກັບເອົາຫົວໄປຊົນຝາ  ເພາະຄົນທີເ່ຊື່ອໃໝ່ກັບອ່ອນແຮງ   ບໍ່ເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊ່ືອ   ແລະ 

ກາຍເປັນຄົນແຂງກະດ້າງ  ບາງຄົນກໍຫລົງເສັຽໄປ. 
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ໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງນຶງ່ມີ 20  ຄົນກັບໃຈມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າ    ເຮົາເນັ້ນການອ່ານພຣະຄັມພີແລະສອນວິທີອ່ານໃຫ້  ວິທີສັງ 

ເກດໃນເວລາອ່ານ  ລວມທັງໃຊ້ເວລາກັບເຂົາເຈົ້າ  ແບ່ງປັນປະສົບການຊີວິດນໍາກັນ  ຈົນມາເຖິງມື້ນ້ີຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະ 

ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຜູ້  "ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ"  ໄດ້ເລີຍ  ຫລາຍຄົນຢາກຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເວລາທ່ີຜ່ານໄປເໝືອນ 

ກັບວ່າເຂົາເຈົ້າບ່ໍໄດ້ໃສ່ໃຈໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ    ພຣະຄໍາບ່ໍໄດ້ຝັງເລິກໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ    ການອ່ານ 

ແລະການສຶກສາພຣະຄັມພີກໍບ່ໍໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍ. 

 

ບ່ໍພຽງເທົ່ານ້ັນ ເຂາົເຈົ້າບໍເ່ຄຍີເອາົພຣະຄມັພໄີປເພືອ່ຈະແບງ່ປນັກບັຄນົອືນ່  ແລະເຮົາຈະເຂ້ົາເຖິງຄົນທີ່ເຂ້ົາໄປບ່ໍເຖິງ 

ໄດ້ແນວໃດ  ຖ້າຫາກຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ນ້ັນບ່ໍໄປຮັບໃຊ້ຄົນອ່ືນໆ ຕໍ່ໄປ.     ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການສອນພຣະຄັມພີແບບປ 

າກເປົ່າມີປໂຍດທີ່ເປັນພື້ນຖານຫລາຍຢ່າງ  ປະການທໍາອິດ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະຊາບຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຄົນ 

ຫລາຍກວ່າການອ່ານ  ປະການທີສອງ  ເຂົາເຈົ້າສາມາດແບງ່ປັນຄວາມຈິງໃຫ້ກັບຄົນອ່ືນໄດ້ດີກວ່າ  ຊຶ່ງເປັນການຮັບ 

ໃຊ້ທີ່ຈະເກີດຜົນຕ່ໍໄປ   

 

ສໍາລັບປະເທດທີ່ປິດປະຕູນ້ັນ  ຄົນທີ່ຟງັເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໄປແລ້ວກໍຈະບ່ໍມີບັນຫາກັບທາງອໍານາດການປົກຄອງ 

ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບເຣືອ່ງນີ້ໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ  ແຕ່ທ່ານຈະໄດ້ຟັງແລະໄດ້ເຫັນຈາກຊີດີແລະວິດີໂອຄລິບ.. 

ແລະທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງເຖິງວິທີນ້ີ. 

 

ອີກປະການນ່ຶງ  ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື  "ເປັນໄປໄດ້ບ່ໍທີ່ຈະສອນພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈົ້າແບບສັງເກດແລະ 

ອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາແບບປາກເປົ່າ?"   

 

ຫລາຍອົງການມີພະແນກທີ່ຈະຊ່ອຍສ່ົງເສີມແລະສອນການຮຽນພຣະຄັມພແີບບປາກເປົ່າ  ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນສະມາ 

ຊິກຂອງ  International Orality Network (ION)   ມີອົງການທີ່ຊໍານານເປັນພິເສດໃນການສອນພຣະຄັມພີແບບ 

ປາກເປົ່າບ່ໍຫລາຍເທົ່າໃດ  ຂ້າພະເຈ້ົາເອງໄດ້ສຶກສາວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າມາແລວ້.  ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມສໍາ 

ນັກງານນ່ຶງໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ   "ໃຜເປັນອົງການທີ່ຝຶກອົບຮມົເຣື່ອງການສອນພຣະຄັມພແີບບປາກເປົ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ?" 

ເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າ "STS"  ຫລືເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ  ຂ້າພະເຈ້ົາຈ່ຶງໄປເບິ່ງທ່ີເວັບໄຊ  ເມື່ອໄດ້ຂ້ໍມູນມາຈ່ຶງເຫັນວ່າແຕກ 

ຕ່າງຈາກອົງການອ່ືນໆ. 

 

ສ່ິງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກຫລາຍທີ່ສຸດແມ່ນ  ເຂົາເຈ້ົາສາມາດສອນໃຫ້ຄົນສັງເກດຂ້ໍພຣະຄັມພີດ້ວຍວິທີການແບບປາກເປົ່າ 

ຢ່າງແທ້ຈິງ  ຊຶ່ງໃກ້ຄຽງກັບການຮຽນອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາໃນພຣະຄັມພີ ດວ້ຍການໃຊ້ປາກເປົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ  ໃນທີ່ສຸດຂ້າ 

ພະເຈ້ົາກໍໄດ້ພົບກັບສ່ິງທີ່ຕາມຫາ  ຕ່ໍຈາກນ້ັນກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈົ້າທາງສະໄກພ ໌  

 

ໃນຕ້ົນເດືອນພຶສຈິກາໄດ້ມີຜູ້ມາຮັບຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈສອງຄົນ  ແລະໄດ້ທໍາການອົບຮົມ 5 ມື້ຶ້  ສອງມື້ທໍາ 

ອິດແມ່ນສໍາລັບຄຣູຝຶກທີ່ເລືອກມາຈາກທີມ  ສາມມືຫ້ລັງຈາກນ້ັນແມ່ນຄົນທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ  ເປັນຜູ້ຝຶກ 

ອົບຮົມໝູເ່ພື່ອນຕ່ໍໄປ  ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫລືອຂອງຄຣູຝຶກອົບຮົມ  ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີແຮງຊກຸຍູ້ໃນການເຮັດງານພັນ 

ທະກິດໄດ້ຢ່າງຫລາຍ      ເພາະພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມນໍາເອົາວິທກີານນ້ີເຂົ້າໄປເພີ້ມເຕີມໃສ່ງານຮັບໃຊ້ທີ່ພວກເຮົາມີຢູ່. 

ພວກເຮົາເລີ້ມໃຊ້ການເລົ່າເຣືອ່ງເຈາະໃຈທນັທີ  ແລະພໍໃຈກັບລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານນ້ັນ  ແຕ່ບ່ໍ 

ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາເຊົາສອນການສັງເກດ  ແລະອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາໃນພຣະຄັມພີແບບເດີມ   ເພາະວ່າເຖິງ 

ຢ່າງໃດແບບເກົ່ານ້ັນກໍຍັງສໍາຄັນຢູ່. 
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ສິງ່ທີພ່ວກເຮາົໄດກ້ະທາໍປາກເປົາ່ແມນ່ດັງ່ນີ:້ 

1. ເໝາະສມົ  ຮວມເຂ້ົາກັບການຮຽນພຣະຄໍາທ່ີເປັນຂ້ໍຂຽນ  ບໍ່ແມ່ນເອົາມາທົດແທນ  ແຕແ່ມ່ນເອົາມາເພີ້ມໃສ່ 

2. ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄົນທີ່ບ່ໍອ່ານຫລືອ່ານບ່ໍໄດ້ 

3. ໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທຸກລະດັບ ແມ່ນແຕ່ຄົນງານເກັບເອກສານ(ສ ມຽນ)ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ (ພວກເຮົາໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ສະມາຊິກ 

ຄົນອ່ືນໆ ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ) 

4. ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນກັບຄົນອ່ືນໄດ້ງ່າຍຂ້ຶນ  ຄົນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຮັບຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ 

ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຕ່ໍໄປຢ່າງໄວ. 

5. ເປັນວິທີດຽວທີ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະແພ່ຂຍາຍໃນປະເທດທີ່ປິດປະຕູຢ່າງປອດພັຍທີ່ສຸດ 

6. ບໍຕ່້ອງໃຊເ້ງນິ  ເຄືອ່ງມ ື ຫລຊືພັຍາກອນຈາກນອກປະເທດ  ຈ່ຶງເປັນຍຸທວິທີໃນການເຮັດພນັທະກິດທີ່ເກີດຜົນ 

ຢ່າງຕ່ໍເນື່ອງຫລາຍທີ່ສຸດ. 

 

ດ່ັງທີ່ກ່າວມາແລວ້ວ່າ  ເຄີຍໄດ້ເຫັນວິທີການປາກເປົ່າແບບຕ່າງໆ ຈາກຫລາຍໆ ອງົການ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍບ່ໍໄດ້ເລົ່າ 

ພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ  ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເນັ້ນໃນການເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ  ຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ຊ່ຶງນໍາເອົາຂ້ໍພຣະຄັມພີມາເລົ່າຕ່ໍແບບຖອດຖອນຖ້ອຍຄໍາ (ທີ່ບ່ໍອອກນອກເຣື່ອງ)  ເພື່ອວ່າສ່ິງທີ່ທ່ານແບ່ງປັນນ້ັນຍັງ 

ເປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງປາກ  ວິທີດຽວກັນກັບເຮາົອ່ານພຣະຄັມພ.ີ 

 

ພຣະຄັມພີທີ່ຂຽນໄວ້ນັ້ນຖືກຈັດໄວ້ເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນ     ເຮົາຕ້ອງສອນພຣະຄໍາແລະວິທີຕີຄວາມໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ຈາກພຣະຄໍາທ່ີເປັນຂ້ໍຂຽນນ້ັນເຮົາສາມາດໄດ້ພຣະຄໍາປາກເປົ່າ  ເມື່ອເຮົາສອນພຣະຄັມພແີບບປາກເປົ່າເຮົາຖືປ້ຶມ 

ແລະເປີດໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຮູວ້່າຖ້ອຍຄໍາທ່ີເຮົາເວົ້ານ້ັນມາຈາກໃສ  ຄົນທີ່ຟັງກໍຈະຮູແ້ລະຕິດຕາມໄປນໍາ. 

 

ໃນຄຣິສຕະຈັກຍຸກທໍາອິດ  ໄດ້ມີການອ່ານຖ້ອຍຄໍາຈາກພຣະຄັມພີແລະຈະມີຄົນເຂົ້າມາຟັງ ເມື່ອໂປໂລສ່ົງຈົດໝາຍ 

ຝາກອອກໄປ  ເພິ່ນຂໍໃຫ້ອ່ານດັງໆ ໃນຄຣິສຕະຈັກ  ຂ້າພະເຈ້ົາແປກໃຈກັບຄໍາຖາມຈາກຊີດີແຜ່ນນ່ຶງ...ຄົນໃນສັດຕະ 

ວັດແຣກນ້ັນສາມາດອ່ານແລະຂຽນໄດ້ຈັກເປີເຊັນ  ໃນເວລາທີ່ມີຄົນຖ້ິມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ 3000 ຄົນໃນມື້ດຽວ? ຄໍາ 

ຕອບກໍຄືປະມານ 5 ເປີເຊັນ. 

 

ອີກຢ່າງນ່ຶງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນ້ັນແມນ່  ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມພຣະຄັມພີ  ສ່ວນສ່ິງອື່ນນ້ັນກໍ 

ມີວິທີການສອນແບບໃຫ້ສັງເກດເໝືອນກັນ  ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມືອ່ເລົ່າເຣື່ອງຈົບແລ້ວຈະຕ້ັງຄໍາຖາມວ່າຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນຫຍັງ 

ແລະໃຫ້ບອກວ່າສັງເກດເຫັນຫຍັງແດ ່  ຈາກນ້ັນກໍມີຄໍາຖາມເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງສາມາດຕີຄວາມໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ 

ແລະໄດ້ເຫັນວ່າຈະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຢ່າງໃດ  ນ້ີເປນັເຄື່ອງມືທີ່ດີຫລາຍ  ປັບປຸງແກ້ໄຂຢ່າງດີ  

ແລະສອນຢ່າງຊ່ຽວຊານ. 

   _________________________________________ 
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ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ  ຈາກການນີຣະມດິສາ້ງ ສູ ່ນຣິນັການ 

 

ພວກເຮົາໄດ້ພັທນາວິທີການເລ່ົາເຣ່ືອງເຈາະໃຈມາຈາກຜົນງານທີ່ມີພລັງສົ່ງຜົນໄປທົ່ວໂລກຄື  ວິດໂີອເຣື່ອງລາວຂອງ 

ພຣະເຈົ້າ  ເຣື່ອງນີ້ຍາວ 80 ນາທີຊ່ຶງເປັນເຣື່ອງເລົ່າເປັນລໍາດັບເຫດການ   ຈາກພັນທະສັນຍາເດີມສູ່ພັນທະສັນາຍາ 

ໃໝ່  ຊຶ່ງສາມາດຫາຟັງແລະເບ່ິງໄດ້ຕ້ັງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕ້ົນມາ  ເຣ່ືອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຜລິດອອກເຖິງ 3000 

ພາສາ. 

 

ຄໍາພຍານຈາກຜູ້ຟັງເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ຈາກເຄື່ອງຟງັສຽງທີ່ໃຊ້ພລັງແສງຕາເວັນ 

 ເດັກຜູ້ຊາຍຄົນນ່ຶງໃນປະເທດຊູດານໃຈຮ້າຍໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຄົນນ່ຶງ   ດ່ັງນ້ັນ ລາວຈ່ຶງຖືມີດໄປໂຮງ 

ຮຽນນໍາເພື່ອຈະຂ້າເພື່ອນຄົນນ້ັນ ໃນມື້ນ້ັນ ຄຣູຫາກໍໄດ້ຮັບເຄ່ືອງຟັງສຽງທີ່ໃຊ້ພລັງແສງຕາເວັນທີ່ເປັນເຣື່ອງລາວຂອງ 

ພຣະເຈ້ົາ ຊ່ຶງເປັນພາສາພື້ນເມອືງຂອງເຂົາເຈ້ົາ  ແລະຄຣູກໍໄດ້ເປີດເຄື່ອງຟັງສຽງເຣ່ືອງກາອິນກັບອາເບນໃຫ້ພວກນັກ 

ຮຽນຟງັ. 

 ເມື່ອເດັກຜູ້ຊາຍຄົນນ້ັນໄດ້ຟັງ ກໍມີບາງສ່ິງທີ່ປລາດເກີດຂ້ຶນ    ລາວໄດ້ເອົາມີດມາມອບໃຫ້ຄຣູ  ສາຣະພາບ 

ແຜນການຮ້າຍຂອງລາວ   ພຣະເຈ້ົາໄດ້ສັມຜັດໃຈຂອງລາວ   ໃນມື້ນ້ັນເອງເດັກຊາຍຄົນນ້ັນຂໍໃຫ້ພຣະເຈ້ົາຍົກໂທດ 

ຄວາມຜິດບາບທັງໝົດໃຫແ້ກ່ລາວ  ແລະລາວໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງລາວ. 

 

ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບໃຈຂອງຄົນ  ພວກເຮົາຈ່ຶງຂໜູໍນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໃຊ້ປໂຍດ 

ຈາກເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນນໍາດ້ວຍ. 

 

ມີຄົນໃຊ້ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ"  ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຟງັສຽງພລັງແສງຕາເວັນ  ຊີດີ ແລະ ເອັມພີ 3  ແລະຍັງມວີິດີໂອ 

ຊ່ຶງມີພາບປະກອບນໍາ ເຮັດໃຫເ້ຣື່ອງລາວມີຊີວິດຊີວາຫລາຍຂ້ຶນ  ຄົນຫລາຍລ້ານໄດ້ເບິ່ງ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" 

ທັງເປັນສ່ວນຕົວແລະຈາກລາຍການທີວີ   ໄດ້ຕອບສນອງຮບັເຊື່ອເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.   ຜູ້ຮັບໃຊ້ພຣະ 

ເຈົ້າໃນກຸ່ມຕ່າງໆ  ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" 

 

ການຜລິດເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຊ້ຜູ້ເລົ່ານ່ຶງຄົນ   ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນຟັງສາມາດເລົ່າເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີໃຫ້ຄົນອ່ືນ 

ຕ່ໍໄປໄດ້   ທີ່ສໍາຄັນນ້ັນແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ໃນສັງຄົມແບບປາກເປົ່າຈະມຄີວາມເຊ່ືອເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນ "ເຣື່ອງທັງໝົດ"  ທີ ່

ເລີ້ມຈາກການສ້າງໂລກ,  ມະນຸດຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບ ແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະມີພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນສະ 

ເດັດມາ    ອັນເປັນພື້ນຖານທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໃນຂ່າວປະເສີດໄດ້    ພວກເຮົາເຫັນຜົນກະທົບອັນດີແລະພລັງຂອງ  "ເຣື່ອງ 

ລາວຂອງພຣະເຈົ້າ"  ທງັໃນການປະກາດແລະການສ້າງສາວົກ. 

 

ການໃຊ້  "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ"  ດ້ວຍເຄື່ອງຟັງສຽງພລງັແສງຕາເວັນພ້ອມກັບຮູບປະກອບ (ເປັນພາບດຽວກັນ 

ກັບໃນວິດີໂອ)  ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກາດທີ່ເຂ້ົາໄປໃນໝູ່ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ບ້ານນ້ັນເປັນໂຮງຊິເນມາເຄືອ້ນທີ່   ການມເີຄື່ອງອຸປ 

ກອນເພີ້ມເຕີມເຊັ່ນ  ຄໍາສົນທະນາທ່ີຂຽນໄວ ້ ຄໍາສົນທະນາທີ່ໃຊ້ທາງວິທະຍຸ  ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຫລາຍວິທີເພື່ອຈະ 

ເຮັດໃຫ້ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" ມີຊີວິດຊີວາ. 

www.Gods-Story.org | Info@Gods-Story.org  
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World Contacts 

ຕິດຕໍພ່ວກເຮາົໄດທ້ີ ່

 

Africa: EAfrica@Gods-Story.org 

 

Ethiopia:  Ethiopia@SimplyTheStory.org 

 

West Africa:  "French & English" 

STSWestAfrica@SimplyTheStory.org 

 

West Africa "French" 

GSWestAfrica@SimplyTheStory.org 

——————————— ——- 

Europe:  BT@SimplyTheStory.org 

 

India:  IndiaDirector@Gods-Story.org 

 

Nepal:  Nepal@SimplyTheStory.org 

 

South East Asia:  Asia@SimplyTheStory.org 

 

Spanish:  LatinAmerica@SimplyTheStory.org 

 

Oceania:  Oceania@SimplyTheStory.org 

 

Philippines:  eb@SimplyTheStory.org 

 

USA:  info@SimplyTheStory.org 

 

 



158 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

   

       

  

 

  


