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ການເຂົ້າໄປເຖິງດ້ວຍການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນມີປະສິດທິພາບຫຼາຍ ເພາະວ່າມັນຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີປະສົບການກັບ
ເຣື່ອງທີເລົ
່ ່າ, ຂໍ້ພຣະຄັມພີກໍມຊ
ີ ີວິດຊີວາ ແລະຂຸມຊັບແຕ່ລະຂຸມທີ່ຄົ້ນພົບກໍສົດໃໝ່ແລະມີຣດ
ິ ເດດ. ມັນເປັນຄວາມ
ຊົມຊືນ
່ ຍິນດີຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ໄດ້ໃຊ້ໃນຫລາຍທີ່ຫລາຍບ່ອນ ແລະການຕອບສນອງຈາກຜູ້ຟັງກໍຢູ່ໃນທາງບວກສເມີ.
Babu Ganta - Communication Officer, Bible Society in the Gulf
_______________________________________
ໂລກເປັນທີ່ຢູ່ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນເວລາເຖິງ 30 ປີ, ຢູ່ກັບງານຮັບໃຊ້ ແບບທະວີຄູນ. ການທະວີຄູນໄດ້ເກີດຂຶ້ນຢ່າງ
ບໍ່ຄາດຝັນ ຊຶ່ງມາຈາກຊາຍຈີນອາຍຸ 79 ປີຄົນນຶ່ງ ທີ່ໄດ້ຍ້າຍມາຕັ້ງຖິ່ນຖານຢູ່ປະເທດການາ. ລາວເວົ້າວ່າ:
"ຂ້ອຍຄິດວ່າຂ້ອຍຄວນຮູ້ຈັກ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຕັ້ງແຕ່ 40 ປີຜ່ານມາພຸ້ນ. ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຖືກລ້ຽງດູ
ແບບຄຣິສຕຽນ ທີ່ຕັ້ງຄໍາຖາມຈາກຄວາມຄິດທີ່ດີໆ ອອກມາຈາກພຣະຄັມພີແລະຕິດຕາມດ້ວຍການແລກ
ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ. ດຽວນີ,້ ພຣະຄັມພີເປັນເໝືອນປຶ້ມໃໝ່ໆ ສໍາລັບຂ້ອຍ."
ການຮັບໃຊ້ທີ່ຂາດການເພີ້ມພລັງທີ່ຈະໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບຄຣິສຕຽນແຕ່ລະຄົນນັ້ນ ກໍຄື
ການຄັດລອກ. ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນສື່ນໍາທີ່ສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ພຣະມະຫາບັນຊາປະສົບຜົນສໍາເຣັດ.
Jim Thurber - Seminary Lecturer / Mission Trainer, Global
_________________________________________
"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ສອງສາມປີຜ່ານມາແລ້ວ ຊຶ່ງເປັນຄໍາຕອບການອະທິຖານ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ. ຂ້າພະເຈົ້າເປັນມິສຊັນນາຣີຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູເປັນເວລາ 35 ປີ ຢູ່ໃນຫລາຍທະວີບ ກັບສາມກຸ່ມ
ໃຫຍ່ໃນໂລກທີ່ບໍ່ແມ່ນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າມີບັນຫາທີ່ຈະເວົ້າເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນໄປຕາມ
ທັມມະຊາດທີ່ເໝາະສົມກັບທາງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ.
"ການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນີ້ ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຂ້າພະເຈົ້າແລະເຮັດໃຫ້ການປະກາດແລະການເປັນສາ
ວົກບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນທັມມະຊາດເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ມີຄວາມປິຕິຍິນດີພ້ອມ ! ດຽວນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີອິສຣະພາບແລະຊົມຊື່ນຍິນ
ດີໃນການເຮັດງານກັບພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເລື້ອຍໆ ຂ້າພຣະເຈົ້າໄດ້ເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ
ຝັງເລິກໃນຊີວິດຂອງຫລາຍໆ ຄົນ. ເວລານີ້ຂ້າພະເຈົ້າຊົມຊື່ນຍິນດີໃນງານຮັບໃຊ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະໄດ້ເຫັນໝາກຜົນ
ເກີດຂຶ້ນຈາກງານຮັບໃຊ້ນັ້ນ ຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນ!"
Bryan Thompson - church planter/missionary/storyteller/podcaster with story4all, UK
______________________________________
"ການສຶກສາພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່ານີ'້ ຄວນຈະເປັນຫົວເຣືອ
່ ງທີ່ຕ້ອງມີໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີແລະສະຖາບັນການ
ສຶກສາທຸກແຫ່ງຂອງຄຣິສຕຽນ ! ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນ 'ເຄື່ອງມືທີ່ມີພລັງ' ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນມີປະ
ສິດທິພາບໃນການປະກາດຂ່າວປະເສີດ."
Regina Manley - Oral Communications Specialist, Mission Aviation Fellowship, Global
__________________________________________

"ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແມ່ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການເຂົ້າເຖິງ ກຸ່ມຄົນທີ່ເຂົ້າໄປເຖິງໄດ້ຍາກ ຕັ້ງແຕ່ພວກເຮົາໄດ້ຮັບ
ການຝຶກອົບຮົມເທື່ອທໍາອິດເປັນຕົ້ນມາ. ປຶມ
້ ຄູ່ມືເຫຼມ
ັ້ ນີ້ເປັນທາງອັນມີພລັງໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາໃນການສ້າງສາວົກແບບ
ທະວີຄູນແລະເປັນແສງປະກາຍໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມປາຖນາໃນຂຸມຊັບແຫ່ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຮຽນ
ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີແລະບັນຈຸໄວ້ໃນ 'ຖົງຫົວໃຈ' ຂອງພວກເຮົາ. ຈົ່ງອ່ານປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີ້ເພືອ
່ ຄົ້ນຄວ້າການເລົ່າເຣື່ອງ
ເຈາະໃຈແລະຈົ່ງຕຽມພ້ອມທີ່ຈະກາຍເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ. ການເດີນທາງຝ່າຍວິນຍານຂອງທ່ານກັບອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ
ຈະບໍ່ເໝືອນເດີມອີກ."
Rev. Apollos Djibo - Director Fufulde Ministries Training Centre, Niger
_________________________________________________
"ພລັງອັນສໍາຄັນຢ່າງນຶ່ງຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ແມ່ນຂຶ້ນຢູ່ກັບການເລົ່າເຣື່ອງຈາກຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ

ແຕ່ຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີທີ່ຈະບໍ່ເພີມ
້ ເຂົ້າແລະຕັດອອກຈາກຂໍ້ພຣະຄັມພີ. ຈຸດສໍາຄັນອີກຢ່າງນຶ່ງແມ່ນເຣື່ອງນັ້ນໄດ້ສ້າງ
ເປັນຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ອົງພຣະວິນຍານເປີດເຜີຍໃຫ້ນັກຮຽນໄດ້ເຫັນຂຸມຊັບທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນ
ຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ວິທີດັ່ງກ່າວນີ້ເປັນການໜູນໃຈນັກຮຽນຫລາຍແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຍອມຮັບວ່າເຂົາເຈົ້າກໍສາມາດທີ່
ຈະແບ່ງປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກັບຄົນອື່ນຢ່າງຖືກຕ້ອງແລະໃນທາງທີຖ
່ ວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ."
"ເວລານີ້ ຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າເຣື່ອງ ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ ໄດ້ຂຍາຍເພີ້ມຂຶ້ນ ສົ່ງຜົນໃຫ້ມີຄວາມຕ້ອງ
ການຜູ້ນໍາຄຣິສຕະຈັກເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນໂລກ."
Mike Holman - MAF Learning Technologies, Global
_________________________________________________
"ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໃຊ້ໃນຖານະເປັນນັກໜັງສືພິມສາທາຣະນະ. ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າເປັນພິເສດທີ່ໄດ້ເປັນ
ສ່ວນນຶ່ງຂອງໂຄງການເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ທີມງານຝຶກອົບຮົມຜູ້ນໍາໃນ ຄານາ
ທະກະ. ການສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າແລະຄອບຄົວໄດ້ເຂົ້າ
ໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຕາມຂຽນໄວ້ແລະຮັກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນໃຈແລະເພື່ອຈະແບ່ງປັນພຣະຄໍາຂອງ
ພຣະອົງ(ເລົ່າເຣື່ອງ)ໃນທຸກທີ່ທກ
ຸ ບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າເດີນທາງໄປໃນຖານະເປັນຄົນສາທາຣະນະ."
M. Krishna, M.A. - Senior Journalist, Pal Voice Publisher, V J Pur, Karnataka, India.
________________________________________________
"ຂ້າພະເຈົ້າທໍາງານຖ້າມກາງຄົນໄທເປັນເວລາເຖິງ 30 ປີ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຍອມຮັບວ່ານີ້ແມ່ນການເຂົ້າເຖິງທີ່ສອດຄ່ອງຢ່າງແທ້ຈິງກັບການເວົ້າປາກເປົ່າອັນເປັນທັມມະຊາດຂອງປະເທດທີ່
ນັບຖືສາສນາພຸດມາແຕ່ດົນນານແລ້ວ.
"ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການທີ່ສຸດຂອງປະເທດນີ້ແມ່ນການສ້າງຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກ ຊຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າຈະຕ້ອງມີການສົ່ງຕໍ່ໃນທັນທີ
ທີ່ຈະສື່ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະຍັງໃຫ້ເໝາະສົມກັບວັທນະທັມອີກດ້ວຍ. ຫລັງຈາກຂ້າພະເຈົ້າ
ໄດ້ສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢູ່ຫລາຍປະເທດໃນອາຊີ ແລະໃນຫລາຍໆ ບ່ອນທີ່ປະເທດໄທ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນ
ເຖິງຄວາມເໝາະສົມກັບຜູ້ຮຽນແບບປາກເປົ່າທີ່ຢູ່ໃນຊົນນະບົດແລະທັງບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນເມືອງນໍາ."
Larry Dinkins, ThM., PhD. - Bible Teacher, OMF Thailand
________________________________________________

"ພວກເຮົາລ້ຽງເດັກກໍາພ້າຈໍານວນ 60 ຄົນ. ທຸກໆ ມື້ພວກເຮົາພົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກໃນການຄວບຄຸມເດັກກໍາພ້າ
ເຫລົ່ານີ້ ເພາະວ່າແຕ່ລະຄົນມາຈາກຕ່າງວັທນະທັມ ແລະຕ່າງທີ່ຕ່າງບ່ອນ. ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ຊ່ອຍ
ພວກເຮົາສັ່ງສອນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະໃນເວລານີ້ເດັກນ້ອຍຂອງພວກເຮົາດີຫລາຍໃນການສຶກສາແລະເຕີບ
ໃຫຍ່ທາງຈິດວິນຍານ ແລະແບ່ງປັນເຣື່ອງຂອງພຣະອົງແກ່ເພື່ອນໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າໃນໂຮງຮຽນ."
Rev. Vijay Raj - Executive Director Happy Home, Karnataka, India
_______________________________________________
"ໃນຖານະທີ່ເປັນມິສຊັນນາຣີອັຟຣິກັນຄົນນຶ່ງ, ເປັນຜູ້ສ້າງຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກແລະເປັນຄຣູສອນໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ
ໃນປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ, ຂ້າພະເຈົ້າຂໍແນະນໍາປຶ້ມຄູ່ມເື ຫຼັ້ມນີ້ກັບຄົນງານຮັບໃຊ້ຄຣິສຕຽນທຸກຄົນ. ຊຶ່ງເປັນເຄືອ
່ ງ
ມືທີ່ມີຄວາມລະອຽດສໍາລັບທຸກຄົນທີ່ສແວງຫາການຮຽນແລະສອນພຣະຄັມພີທາງປາກເປົ່າຕໍ່ຄົນອື່ນໆ, ໃນທຸກແຫ່ງ
ຫົນໃນໂລກ. ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າເອງແມ່ນເລີ້ມຮຽນຢູ່ທີ່ເຮືອນ. ທຸກໆ ຄືນກ່ອນພວກເຮົາຈະ
ເຂົ້ານອນ, ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີແລະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໂດຍການໃຊ້ຫລັກການຢູ່ໃນປຶ້ມຄູ່ມີ
ເຫຼັ້ມນີ.້ ຄອບຄົວຂອງພວກເຮົາໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງຕັ້ງແຕ່ນນ
ັ້ ມາ."
Rev. Jacob Ochieng Okth - Showers of Blessings Church/Ministries, Founder, Kenya
______________________________________________
"ໂດໂຣທີ ມີລເລີ ແລະທີມງານເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ ໄດ້ຕິດຕາມການປະກາດຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມ
ພີ. ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນຄຣູສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະໄດ້ເຫັນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີມີຊີວິດຊີວາ
ດ້ວຍຕົນເອງ ເມື່ອນໍາສເນີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ກັບຜູ້ຮຽນທັງດ້ວຍການອ່ານແລະດ້ວຍປາກເປົ່າ."
Charles Cibebe - CEO, MegaVoice, Global
_____________________________________________
"ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບວ່າເປັນສ່ວນນຶ່ງທີ່ຂາດຫາຍໄປໃນການຮັບໃຊ້ທີ່ປະເທດເອທິໂອເປັຽ
ແລະປະເທດອື່ນໆ. ການອຸທິດຕົນຕໍ່ຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີກະຕຸ້ນພວກເຮົາໃຫ້ແນະນໍາວິທີໂອ້ລົມສົນທະນາຫລື
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນີ້ໃນການຮຽນພຣະຄັມພີໃນເອທິໂອເປັຽ. ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ນໍາຫລາຍຄົນມາເຖິງພຣະຄຣິດ
ແລະສິ່ງສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນ ວິທເີ ລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດຂອງຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຫລາຍຄົນໃນຂະນະທີ່ເຂົາເຈົ້າຄົ້ນ
ຄວ້າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າດ້ວຍຕົນເອງ ຕາມທີ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດນໍາພາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປສູ່ຄວາມຈິງທັງໝົດ."
Julie Kay Field - Paraclete Mission Group Associate, Global
____________________________________________

"ຂ້າພະເຈົ້າຮັບໃຊ້ຖ້າມກາງຊົນເຜົ່າຫິມາລັຍແລະຊົນເຜົ່າພວກເຮົາເອງດ້ວຍການກະທໍາຕາມປະເພນີ ຄືເພິ່ງພາສາ
ເວົ້າປາກເປົ່າ ເພາະວ່າພວກເຮົາບໍ່ມີພາສາຂຽນ. ດັງ່ ນັ້ນທາງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການສື່ສານຂ່າວປະເສີດກັບຊົນເຜົ່າເຫລົ່າ
ນີ້ແມ່ນຜ່ານການເລົ່າເຣື່ອງ. ການເລົ່າເຣື່ອງ (ເຈາະໃຈ) ແມ່ນແບບຢ່າງອັນນຶ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການປະກາດຂ່າວປະ
ເສີດໃນກຸ່ມຊາວພູເຂົາຂອງພວກເຮົາ."
Rev. Tinuyangba Imchen - Senior Pastor / Bible Teacher, Arunachal Pradesh, India
___________________________________________

"ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຊ່ອຍພວກເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮັດໃຫ້ເຂົ້າໃຈງ່າຍຂຶ້ນແລະຈື່ຈໍາເຣື່ອງໄດ້
ແລະຮັກສາໄວ້ໃນ 'ຖົງໃຈ' ຂອງພວກເຮົາ.

ມັນຊ່ອຍພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມຜູ້ອາວຸໂສໃນໂບດຂອງພວກເຮົາທີ່ອ່ານບໍ່

ໄດ້ ໃນການຮຽນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະເພື່ອເຂົ້າໄປຫາຄອບຄົວເພື່ອນບ້ານເຂົາເຈົ້າແລະໃນໝູ່ບ້ານຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ. ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ຊ່ອຍພວກເຮົາສ້າງຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກເພີ້ມຂຶ້ນຫລາຍກວ່າແຕ່ກ່ອນ."
Rev. Devasahayam - Senior Pastor/Church Planter, F L Church, Andra Pradesh, India
________________________________________________
"ຂ້າພະເຈົ້າຕົກຊະເງີ້ ໂດຍຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຄັມພີທບ
ີ່ ັນຈຸຢູ່ໃນການເລົ່າແບບງ່າຍໆ,

ເລົ່າລຶ້ມຄືນ ແລະສໍາ

ຣວດໃນເຣື່ອງ ເພື່ອການສັງເກດຝ່າຍວິນຍານແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງພົບເຫັນໃນເຣື່ອງ. ທຸກໆ ເທື່ອທີ່
ບາງຄົນ ຢູ່ໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ, ຂະນະແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ຖ້າຫາກເວົ້າບາງສິ່ງທີ່ເຫັນວ່າ 'ຜິດ' ພຽງໜ້ອຍ
ດຽວ ຜູເ້ ລົ່າເຣື່ອງກໍຈະບອກແບບງ່າຍໆ ວ່າ, 'ພວກເຮົາເຫັນສິ່ງນັ້ນໃນເຣື່ອງຫລືບໍ່?' ໃນທັນໃດນັ້ນກໍຈະນໍາກຸ່ມຜູ້ຟັງ
ກັບເຂົ້າມາສູ່ພຣະຄໍາ ແລະເຫັນວ່າເປັນການງ່າຍທີ່ຈະໄດ້ຮູ້ວາ່ ຜິດຫລືຖືກ."
Pastor Miles DeBenedictis - Cross Connection, USA
_______________________________________________
"ໃນຖານະທີ່ເປັນຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານພຣະຄັມພີແລະເປັນນັກສາສນາສາດ, ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ເປັນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດໃນການອະທິບາຍພຣະຄັມພີ. ໃນ 24 ປີໃນການຮັບໃຊ້ສ້າງສາວົກຢູ່ໃນປະເທດຂອງ
ຂ້າພະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຍອມຮັບວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ສ້າງສາວົກແມ່ນແຕ່ຄົນດຽວກັບຜູທ
້ ີ່ຂຽນແລະອ່ານບໍ່ໄດ້.
ຄວາມສາມາດໃນປຶ້ມຄູ່ມືເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃນເຫຼັ້ມນີ້ໄດ້ຊ່ອຍຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ເລີ້ມເຮັດງານຢ່າງອັສຈັນ. ຂ້າພະເຈົ້າຂໍ
ແນະນໍາທຸກໆ ໜ້າໃນປຶ້ມນີ້ຕໍ່ທກ
ຸ ໆ ຄົນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນເພື່ອນຂອງຂ້າພະເຈົ້າທີ່ເປັນນັກສາສນາສາດ."
Rev. Luvao - Jerusalem New Life Pentecostal Church International, D. R. Congo
__________________________________________
"ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຫັນຄວາມເຕີບໃຫຍ່ຂອງໂຄງການເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນປະເທດອິນເດັຽທີ່ໄດ້ກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນມາ.
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຊີວິດຂອງຄົນທັງຫລາຍປ່ຽນແປງຜ່ານທາງຣິດອໍານາດແບບງ່າຍໆ ແລະການຖ່າຍທອດເຣື່ອງລາວ
ໃນພຣະຄັມພີ. ຂ້າພະເຈົ້າແນ່ໃຈວ່າຖ້າເຮົາຢາກເຂົ້າເຖິງຄົນໃນປະເທດນີ້ເພື່ອນໍາເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມາເຖິງອົງພຣະຜູ້ເປັນ
ເຈົ້າໃນຍຸກສມັຍຂອງເຮົາ ເຮົາຕ້ອງສອນ, ຕ້ອງຝຶກອົບຮົມ ແລະສ້າງຄົນທັງຫລາຍໃຫ້ເປັນສາວົກໃນທາງທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ຂ້າພະເຈົາ້ ຂໍແນະນໍາຢ່າງໜັກແໜ້ນກັບຜູ້ສ້າງຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກທຸກໆ ທ່ານໃຫ້ທໍາການຝຶກອົບຮົມ
ໃນທາງນີ້ແລະໃຊ້ເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີເພື່ອສ້າງສາວົກໃນປະເທດເຮົາເພື່ອພຣະຄຣິດ."
Rev. Dr. Sam Abraham - Director Himachal Bible College, Berachah Ministries, India
_____________________________________________
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ມິນິສຕຣີ (CAPRO) ຊຶ່ງໄດ້ມີການຕອບຮັບຢ່າງຫລວງຫລາຍ CAPRO ເປັນງານຮັບໃຂ້ພື້ນເມືອງເພື່ອສ້າງຄຣິສ
ຕະຈັກໃນກຸ່ມຄົນທີ່ຍັງບໍຮ
່ ູ້ຈັກພຣະເຈົ້າໃນອັຟຣິກາ 30 ປະເທດ.

ພວກເຮົາມີງານສ້າງຄຣິສຕະຈັກຖ້າມກາງ 65

UPGs ແລະ MUPGs.
ພວກເຮົາພົບວ່າ ຈາກຄົນລຸ້ນນຶ່ງໄປສູ່ອີກລຸ້ນນຶ່ງ ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງດ້ວຍວິທີຕ່າງໆ ການເປີດ
ເຜີຍນັ້ນຖືກເຊື່ອງໄວ້ໃນເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີ

ການປາກົດພຣະອົງໃນພຣະຄຣິດແລະອົງພຣະວິນຍານ ເປັນ

ຕົວຢ່າງທີ່ຊັດແຈ້ງເຖິງຄວາມຮັກທີ່ມີຕໍ່ມະນຸດຊາດ ແລະຈະຊົງຊ່ອຍໃຫ້ມະນຸດຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຈົນພົບ.
ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນວິທີການອັນມີຣະບົບໃນການຄົ້ນຄວ້າພຣະຄັມພີ ທັງຄົນທີອ
່ ່ານໄດ້ແລະອ່ານບໍ່ໄດ້ກໍ
ມີໂອກາດທີ່ຈະຄົ້ນພຣະຄໍາແລະຮູ້ຈັກສັງເກດໄປຕາມເຣື່ອງຢ່າງລະອຽດ.
ວັທນະທັມອັຟຣິກັນໃນການເລົ່າເຣື່ອງສືບຕໍ່ກັນມາ

ເປັນຫົນທາງອັນຍອດຢ້ຽມທີ່ຈະຕອກຍໍ້າເຖິງຄຸນຄ່າອັນນີ້

ແລະສົ່ງຕໍ່ຄໍາສອນທີ່ເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ິດປ່ຽນແປງ ແລະຜົນທີ່ໄດ້ກຄ
ໍ ື ເປັນການສ້າງພື້ນຖານທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
ໃນຊົນນະບົດທີ່ຄົນສ່ວນໃຫຍ່ອາສັຍຢູ່ ແລະສນຸກເພີດເພີນກັບປະເພນີການເລົ່າປາກເປົ່າ.
ນອກຈາກນີ້ ການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈຍັງຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ເຂົ້າໄປເຖິງຂໍ້ສລູບອັນມີອິສຣະພາບ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ
ເປັນເຈົ້າຂອງຕັດສິນໃຈໃນຈຸດທີ່ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບເປັນການສ່ວນຕົວ ສິ່ງທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ຄວາມເປັນອິສຣະເກີດຂຶ້ນຫລາຍທີ່
ສຸດນັ້ນແມ່ນ ວິທີການທີ່ຜູ້ເລົ່າໃຊ້ແລະຕັ້ງຄໍາຖາມ ຊຶ່ງໄດ້ເພີມ
້ ຄວາມສາມາດໃນການສື່ສານຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີ
ຢ່າງຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການສື່ສານໃນວັທນະທັມໃດໆ ກໍຕາມ.
ການມີຂໍ້ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານແລະການນໍາໃຊ້ນີ້ ໄດ້ຊ່ອຍກະຕຸ້ນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຕາມຫາເຂົ້າໃຈແລະຈື່ຈໍາຄວາມຈິງ
ທີ່ຝັງເລິກຢູ່ໃນເຣື່ອງລາວ ຊຶ່ງເປັນເນື້ອຫາສ່ວນໃຫຍ່ຂອງພຣະຄັມພີ ນອກຈາກນັ້ນ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຍັງໃຫ້
ຄໍາເຕືອນຫລາຍຢ່າງເມື່ອຜູ້ເລົາ່ ອອກທ່າທາງໃນການເລົ່າ ມີການເນັ້ນວ່າຕ້ອງຄົ້ນຄວ້າຫາແລະຈຸດຕ່າງໆ ທີເ່ ຂົາເຈົ້າ
ໄດ້ຍິນ.
ນອກເໜືອໄປຈາກຄໍາຊົມເຊີຍຈາກຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທົ່ວໂລກ ປຶ້ມຄູ່ມືນີ້
ຍັງໄດ້ບອກເຄັດລັບຜ່ານຄໍາຖາມເພື່ອຊ່ອຍໃນການຄົ້ນຫາເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີເປັນສ່ວນຕົວ.
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ຂໍແ ະນໍາໃ ທຸກຄນທໄ ຮບການຊງຮຽກເ ນໃ ສາງສາວກໃ ທຸກປະເ ດ ໄດ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງ
ເຈາະໃຈ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຢໃ
ູ່ ນຊຸມຊົນທີ່ຮຽນຮູ້ດ້ວຍປາກເປົ່າ ແລະຄົນທີ່ຢາກຮື້ຟນ
ື້ ຄວາມສັມພັນກັບພຣະ
ເຈົ້າເປັນການສ່ວນຕົວ.
Amos Aderonmu - International Director, Calvary Ministry (CAPRO)
__________________________________________________________________________

ຄໍານໍາ: ສະຫະຣັດອະເມຣິກາ
ພວກເຮົາຮູ້ຈັກແລະເປັນເພື່ອນກັບ ໂດໂຣທີ ແລະ ທອມ ມີລເລີເປັນເວລາດົນກວ່າ 40 ປີ

ການເກີດແລະ

ການເຕີບໃຫຍ່ຢ່າງໄວຂອງໜັງ(ຮູບເງົາ)ເຣື່ອງແຣກແມ່ນ "ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ" ຮວມທັງການຝຶກອົບຮົມ "ເລົ່າ
ເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ນັ້ນ ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໂດດເດັ່ນຫລາຍສໍາລັບຂ້າພະເຈົ້າ.
ພວກເຮົາມີຄວາມຊື່ນຊົມໃນການຮັບໃຊ້ນີ້ ໄດ້ປ່ຽນແປງວິທີທີ່ຄຣິສຕຽນຈະເປີດເຜີຍອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຕໍ່ຄົນ
ທັງຫລາຍ ໄດ້ສ້າງສາວົກແລະໄດ້ຮັບການສ້າງດ້ວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໂດຍກົງ.
ພວກເຮົາໄດ້ຮັບການໜູນໃຈຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເມື່ອເຫັນວິທີການນີ້ໄດ້ໃຊ້ຢ່າງແພ່ຫລາຍຕາມໝູ່ບ້ານ ແລະ
ຫລາຍປະເທດທົ່ວໂລກ ໄດ້ນາໍ ມາຊຶ່ງແຮງບັນດົນໃຈໃໝ່ແລະຄວາມຮູ້ສຶກຕື່ນເຕັ້ນໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແບບ
ຢ່າງການເລົ່ານັ້ນໄດ້ດຶ່ງດູດໃຈທຸກຄົນ ໃນທຸກແຫ່ງ.
ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ເນັ້ນການສັງເກດ ໄດ້ຊອ
່ ຍສ້າງຄວາມເຂົ້າໃຈອັນລํ້າເລິກ ແລະຄํາສອນ
ຈາກຜູ້ ຟັງເອງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ຮັບປະສົບການສັມຜັດພຣະຄັມພີຫລາຍຂຶ້ນ ເລິກເຊີງ່ ກວ່າການຮຽນພຣະຄັມພີ
ແບບທົ່ວ ໄປ ສິ່ງທີ່ດີສຸດຍອດທີ່ສຸດຂອງເທັກນິກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແມ່ນການເຂົ້າເຖິງຄົນທັງຫລາຍ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ການທີ່ຄົນຈํານວນຫລາຍທີ່ມີພມ
ູ ຫລັງຫລາກຫລາຍແຕກຕ່າງກັນ ໄດ້ມາພົບຂ່າວສານອັນແທ້ຈິງ
ຂອງຂ່າວປະເສີດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ມີອາຍຸໃນວັຍໃດ ຊາດໃດ ສາສນາໃດ ຣະດັບການສຶກສາແບບໃດ ເຂົາເຈົ້າ
ເຫລົ່ານີ້ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນວ່າ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນມີເອກລັກສະເພາະຕົວແລະມີປະສິດພິພາບຢ່າງສູງ.
ວິທີການນີ້ຈັບໃຈພວກເຮົາຫລາຍ ເພາະມັນເຂົ້າເຖິງຄົນສ່ວນໃຫຍ່ທາງນອກທີ່ຖືກເບິ່ງຂ້າມ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຖານະ
ບໍ່ມີຄວາມສາມາດ ບໍ່ມີອິດທິພົນໃດໆ ຄວາມສາມາດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ຈະເຂົ້າໄປສັມຜັດວິນຍານຈິດ
ຂອງຜູ້ໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນມີການສຶກສາ ຫລືອ່ານບໍ່ໄດ້ ຫລືມີຖານະຍາກຈົນ ຫລືຄົນທີ່ຂາດສິດທິ ຫລືຄົນ
ທີ່ດ້ອຍໂອກາດ ຈາກການພົບເຫັນຂອງພວກເຮົາມາຕລອດປີທີ່ພວກເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຮອບໂລກ ພວກເຮົາເຫັນ
ວ່າການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີແລະມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດສໍາລັບການຂຍາຍອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ.
Don and Sondra Tipton -Founders & Directors, Friend Ships Unlimited
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ຄວາມຈິງອັນລໍາ້ ເລິກຂອງພຣະເຈົາ້
ຖືກເກັບຮັກສາໄວ້ໃນເຣືອ
່ ງທີລ
່ ຽບງ່າຍໃນພຣະຄັມພີ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຕືອນພວກເຮົາວ່າ ຄວາມຄິດຂອງເຮົາອາດຈະຖືກຫັນເຫໄປຈາກ "ຄວາມລຽບງ່າຍທີມ
່ ີ
ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດ" 2 ໂກຣິນໂທ 11:3 (ຄວາມສັດຊືແ
່ ລະຄວາມບໍຣິສຸດຂອງພຣະຄຣິດ)

ປະກາດ ການອຸປຖັມ
ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງເປີດເຜີຍພຣະອົງເອງແລະພຣະປະສົງຂອງພຣະອົງໄວ້ໃນພຣະຄັມພີ

ພວກເຮົາຂໍຂອບພຣະຄຸນ

ສໍາລັບພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງວາງໃຫ້ເຮົາຮັບໃຊ້ພຣະອົງ ແລະນໍາພຣະຄໍາອອກໄປ. ພວກເຮົາຂໍຂອບ
ພຣະຄຸນສໍາລັບສິດພິເສດນີ້ ແລະຂໍຖວາຍພຣະສະງ່າຣາສີແດ່ພຣະອົງຈາກການຮັບໃຊ້ທີ່ເກີດຜົນທຸກແຫ່ງ.
ພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງ "ໂຄງການເຣືອ
່ ງຂອງພຣະເຈົ້າ" ໄປຍັງຜູ້ຮັບໃຊ້ອາສາສມັກຈໍານວນຫລາຍພັນຄົນ ພວກເຮົາໄດ້ສ້າງ
ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າອອກມາໄດ້ຫລາຍຮ້ອຍພາສາ

ພວກເຮົາຂໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າສໍາລັບຜູ້ຜະລິດເພງ ຜູແ
້ ປ

ຜູ້ບັລຍາຍ ຜູ້ອັດສຽງ ຜູ້ຖວາຍເງິນ ແລະທຸກຄົນທີ່ໃຊ້ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງມາຈາກກຸ່ມມິສຊັນນາຣີ ຜູ້ຮັບໃຊ້ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນ ແລະຜູເ້ ຊື່ອທີ່ຮັກພຣະເຢຊູຄຣິດ,
ສໍາລັບຜູ້ເຮັດງານໃນສໍານັກງານແລະຜູ້ຈັດງານໃນຫລາຍໆ ປະເທດ ຊຶ່ງຮັບໃຊ້ຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ ຊຶ່ງບໍ່ມີທໍ່ໃດຄົນ
ທີ່ສັງເກດເຫັນການເຮັດງານຂອງຄົນເຫລົ່ານີ້ນອກຈາກພຣະເຈົ້າ. ພວກເຮົາຂໍສັຣເສີນພຣະອົງ ພວກເຮົາຂໍຮວ
່ ມກັບ
ທຸກຄົນທີ່ຮ່ວມງານ ຄວາມຄິດ ແລະເຣື່ອງກ່ຽວກັບເຂົາເຈົ້າທີ່ຢູ່ໃນປຶ້ມເຫລັ້ມນີ້ ສໍາລັບກຸ່ມຜູ້ອໍານວຍການແລະຜູ້ຝຶກ
ອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ພວກເຮົາຂໍຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າດ້ວຍຄວາມຢ້ານຢໍາ ພວກເຮົາສັຣເສີນພຣະເຈົ້າສໍາ

ລັບກອງທັບທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ຈໍານວນຫລາຍລ້ານຄົນທີ່ເລົ່າເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງກ້າຫານອອກໄປທົ່ວໂລກ.
ໃນປີ 1994 ທ່ານນອມ ແມັກແກຣີ ໄດ້ແຕ້ມຮູບຈາກພຣະຄັມພີ 10 ຮູບ ເພິ່ນໄດ້ແຕ້ມຮູບພຣະເຢຊູໃນຖານະທີ່ຊົງ
ເປັນ "ເຮົາເປັນຊຶ່ງເຮົາເປັນ ໂດຍຫວັງວ່າແມ່ຂອງເພິ່ນເອງຈະວາງໃຈໃນພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງຊົງເປັນພຣະເຈົ້າແລະ
ເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງແມ່

ທ່ານນອມ ໄດ້ເສັຽຊີວິດໃນປີ 2012

ໄປຢູ່ກັບພຣະເຈົາ້ ແລະຢູ່ກັບແມ່ຂອງເພິ່ນ

ງານແຕ້ມຮູບຂອງເພິ່ນກາຍເປັນ "ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ" ຊຶ່ງກະຕຸ້ນໃຫ້ເກີດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຂຶ້ນມາ ພວກເຮົາ
ຮັກທ່ານນອມ ແລະຫົວໃຈຮັບໃຊ້ຂອງເພິ່ນ

ພວກເຮົາຂໍສັຣເສີນພຣະເຈົ້າທີ່ຊາຍຄົນນຶ່ງຊຶ່ງຮັກພຣະເຢຊູ

ແລະປາຖນາຢາກເຫັນແມ່ຂອງເພິ່ນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ໄດ້ກາຍເປັນການປະກາດອີກວິທີນຶ່ງ.

ທອມແລະໂດໂຣທີ ມີລເລີ
ໂຄງການ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ"
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ບົດທີ 1
ຄວາມຈໍາເປັນທີຕ້
່ ອງໃຊ້ວິທເລົ
ີ ່າປາກເປົາ່
ໃນຖານະທີເປັ
່ ນຄຣູທັງໃນກຸ່ມຄຣິສຕຽນແລະກຸ່ມຄົນທົ່ວໄປໃນໂລກຕາເວັນຕົກ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາຖນາທີ່ຈະນໍາ
ສເນີພຣະຄັມພີຕາມແບບທີເຂົ
່ ້າໃຈໄດ້ງ່າຍ ແລະເຮັດໃຫ້ຊີວິດປ່ຽນແປງ ແລະເຫັນວ່າການນໍາສເນີເຣື່ອງແບບການ
ລຽງລໍາດັບເຫດການແລະການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຈາກເຣື່ອງນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈແລະມີການປ່ຽນ
ແປງຊີວິດຕາມທີຫວັ
່ ງໄວ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງເມື່ອມີການໃຊ້ຄໍາຖາມນໍາຕາມເຣື່ອງ ແລະຍັງເປີດໂອ
ກາດໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງດ້ວຍຕົນເອງອີກ ຜູຟັ
້ ງກໍຈະເຂົ້າໃຈແລະສາມາດນໍາພຣະຄັມພີທີຮຽນ
່
ຮູ້ນັ້ນ
ມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດໄດ້ ພຣະເຈົ້າຊົງເປີດປະຕູໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຂຽນບົດພາກໜັງ(ຮູບເງົາ) "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ

ຈາກການນີຣະມິດສ້າງສູນິ
່ ຣັນ"

ໂດຍໜັງເຣື່ອງນີໄດ້
້ ນໍາສເນີພຣະຄັມພີໂດຍລໍາດັບເຫດການໃຫ້ຜູ້ທີເບິ
່ ່ງທົ່ວໂລກ

ເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນອັນດີຂອງໜັງທີ່ເລົ່າເຣື່ອງຍາວ 80 ນາທີຢ່າງຊັດແຈ້ງເມື່ອມັນອອກໄປສູ່ສາຍຕາຂອງຜູເບິ
້ ່ງ
ຫລາຍຮ້ອຍພາສາ ໜັງເຣື່ອງນັ້ນ ພ້ອມກັບສຽງພາກທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເລົ່າເຣື່ອງ,
ໃນການປະກາດແລະການຝຶກຝົນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ຕໍມາ
່ ພວກເຮົາໄດ້ຕິດຕໍກັ
່ ບຜູ້ນໍາມິສຊັນທີໄດ້
່ ເລີ້ມເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນຂອງການເນັ້ນຢູກັ
່ ບເຣື່ອງເລົ່າ ພວກເຂົາກໍາລັງ
ເຂົ້າໃຈວ່າຈໍາເປັນທີຈະ
່ ຕ້ອງຂຍາຍວິທການ
ີ
ໃນການນໍາສເນີພຣະຄໍາກັບບັນດາຜູທີ
້ ບໍ
່ ່ອາດສາມາດຮຽນຮູດ້
້ ວຍການອ່າ
ນ ຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ຈາກຜູ້ນໍາທ່ານອື່ນໆ ເຫລົ່ານີໄດ້
້ ຊ່ອຍສນັບສນູນໃຫ້ພວກເຮົານໍາມາປະກອບ
ໃຊ້ໃນການສອນພຣະຄໍາຜ່ານການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໂດຍແຕ່ລະຄັ້ງຈະເນັ້ນຢູໃນ
່ ເຣື່ອງໆ ດຽວເທົ່າ
ນັ້ນ ການແກ້ໄຂດັ່ງກ່າວກາຍມາເປັນວິທການ
ີ
"ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ"
ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງຢູໃນ
່ ເຣື່ອງໆ ດຽວແລະຄ່ອຍໆ ກ້າວເລິກລົງໄປໃນພຣະຄໍາ
ໃຊ້ຄໍາຖາມທີ່ມເປົ
ີ ້າໝາຍເພື່ອໃຊ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ
ແລ້ວຄົນທີມີ
່ ສ່ວນຮ່ວມກໍຈະຄົ້ນພົບຄວາມຈິງດ້ວຍຕົນເອງ ພວກເຮົາຈຶ່ງໄດ້ຮັບຮູ້ຫລາຍກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈແລະ
ການນໍາໃຊ້ນັ້ນກໍແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມຈືຈໍ
່ າຈາກຜູຟັ
້ ງ!
ຄົນທີຂີ
່ ່ກວຽນເຂົາ້ ໄປໃນເມືອງເທືອ
່ ນຶງ່ ແລ້ວ
ໃນເທືອ
່ ຕໍໄປ
່ ລາວກໍຈະຮູທາງ
້
ເຂົາ້ ໄປໃນເມືອງນັນ
້ ອີກ
ແລະນອກເໜືອຈາກຜົນຮັບທີ່ດີໆເຫລົ່ານັ້ນ

ພວກເຮົາເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດແລະຄວາມກ້າຫານທີຈະ
່

ແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນ
"ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ຈະສນັບສນູນໃຫ້ຄົນທີນໍ
່ າສເນີຂໍ້ມູນພຣະຄັມພີໄດ້ໃຊ້ປໂຍດຈາກເຣື່ອງໃນແບບທີພຣະ
່
ເຈົ້າປະທານໃຫ້ແກ່ລາວ ເມື່ອພວກເຮົາກ່າວຄໍາວ່າ "ເຣື່ອງ" ພວກເຮົາລວມໄປເຖິງເນື້ອຄວາມຫລາຍໆ ຕອນໃນ
ພຣະຄັມພີ ລວມໄປເຖິງເນື້ອຄວາມທີເບິ
່ ່ງເທື່ອທໍາອິດແລ້ວເໝືອນກັບວ່າບໍແມ່
່ ນເຣື່ອງລາວ ປຶ້ມຄູມື
່ ເຫລັ້ມນີ້ຈະນໍາສ
ເນີຂໍ້ມູນທີຈະ
່ ຊ່ອຍໃຫ້ການເລົ່າເຣື່ອງເປັນໜ້າສົນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະບອກວິທສອນຄວາມ
ີ
ຈິງໂດຍໃຊ້ການສົນທະ
ນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ປຶ້ມຄູ່ມືເຫຼັ້ມນີແລະ
້
ການສືສານ
່
ອື່ນໆ ລວມເຖິງການຝຶກອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈິງຈະຊ່ອຍ
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ໃຫ້ທ່ານໄດ້ພັທນາຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວ.

ໃຜທີຕ້
່ ອງຮຽນຮູພຣະຄໍ
້
າດ້ວຍວິທນີ
ີ ?
້
ໃນການອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈິງຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ ຜູ້ເຂົ້າອົບຮົມທ່ານນຶ່ງອະ
ທິບາຍເຖິງເຫດຜົນທີເຂົ
່ ້າມາຮ່ວມການອົບຮົມ.
ປີທໍາອິດທີຂ້
່ າພະເຈົ້າຮັບໃຊ້ໃນຖານະເປັນສິດຍາພິບານ ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີວ່າໄດ້ມີບັນຫາໃຫຍ່ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮຽນ
ພຣະຄັມພີຈົບຈາກມະຫາວິທຍາລັຍຊາເລສຕັນໃຕ້ ແລະຍັງຈົບກຽດນິຍົມປະຣິນຍາໂທຈາກມະຫາວິທຍາລັຍສາສ
ນາສາດກໍດອນຄອນເວລ ຂ້າພະເຈົ້າພ້ອມທີຈະ
່ ສອນແລະຝຶກອົບຮົມຄົນອື່ນໆ ແລະຕັ້ງໃຈທີຈະ
່ ບັນລຸເປົ້າໝາຍຂອງ
ພຣະມະຫາບັນຊາໃນງານທີຂ້
່ າພະເຈົ້າຮັບຜິດຊອບ

ເມື່ອເບິ່ງຈາກທັມມາດແລ້ວທຸກຢ່າງເປັນໄປດ້ວຍດີ ຄົນທີມາ
່

ໂບດຕ່າງກໍໃຫ້ຄວາມໝັ້ນໃຈກັບຂ້າພະເຈົ້າ. ທຸກໆ ຄັ້ງທີເລີ
່ ກໂບດຈະໄດ້ຍິນວ່າ "ອາຈານເທດໄດ້ດີຫລາຍ"
ສອງສາມເດືອນຕໍມາ
່ ກໍມີຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ເຕົ້າໂຮມກັນເພື່ອຮຽນພຣະຄໍາສໍາລັບຜູ້ເຊື່ອໃໝ່ໂດຍສະເພາະ ເຂົາເຈົ້າເຊື່ອໃນ
ພຣະເຈົ້າແລ້ວ ແຕ່ກໍຕ້ອງຮຽນຫລາຍຂຶ້ນເພື່ອຈະໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ ພວກເຮົາຈຶ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອ່ານບົດຮຽນຈົນສໍາເຣັດຊຶງ່
ໄດ້ພິມໂດຍຄະນະຂອງພວກເຮົາເອງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ບອກເຂົາເຈົ້າວ່າ "ກັບເມືອເຮືອນແລ້ວຈົ່ງອ່ານຕາມທີບອກ
່
ນີ້ເນີ
ແລ້ວພວກເຮົາຈະໄດ້ມາໂອ້ລົມກັນໃນເທື່ອຕໍ່ໄປ"
ອາທິດແລ້ວອາທິດເລົ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຖາມເຂົາເຈົ້າສເມີວ່າ "ພວກທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຕາມທີໄດ້
່ ອ່ານມານັ້ນ, ມີໃຜ
ຢາກຖາມຫຍັງແດ່, ພວກທ່ານເຫັນສິ່ງໃດທີໜ້
່ າສົນໃຈຫລືບໍ່?"

ແລະທຸກເທື່ອຄໍາຕອບທີ່ໄດ້ຮັບຈາກເຂົາເຈົ້າກໍຄື

"ຄວາມມິດງຽບ"
ຈຶ່ງເຫັນວ່າເຂົາເຈົາ້ ບໍ່ໄດ້ອ່ານບົດຮຽນ ໃນທີສຸ
່ ດໃນມືນຶ
້ ່ງຂ້າພະເຈົ້າຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນຫ້ອງຮຽນດ້ວຍການອ່ານບົດ
ຮຽນນັ້ນດັງໆ ຫລັງຈາກທີລໍ
່ ຄອຍຢູ່ຄາວນຶ່ງກໍມີຄົນນຶ່ງອາສາອ່ານດັງໆ ລາວອ່ານຊ້າ ດ້ວຍຄວາມລໍາບາກຫລາຍ ແລະ
ມີການພິມຜິດຫລາຍຄໍາ ໃນຕອນນັ້ນເອງຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມເຂົ້າໃຈ...ທີເຂົ
່ າເຈົ້າບໍ່ໄດ້ອ່ານບົດຮຽນກໍເພາະວ່າ ເຂົາເຈົ້າ
ອ່ານໜັງສືບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ນັ້ນເອງ
ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຫັນບັນຫານີຢ່
້ າງແທ້ຈິງຈຶ່ງພົບວ່າ ນຶ່ງໃນຈໍານວນສາມຄົນຂອງຜູໃຫຍ່
້
ທີອາສັ
່
ຍຢູ່ໃກ້ກັບໂບດນັ້ນບໍ່ໄດ້
ຮຽນຈົບຊັ້ນມັທຍົມເລີຍ ໃນຖານະທີເປັ
່ ນສິດຍາພິບານວັຍໜຸ່ມຈຶ່ງພົບກັບຄໍາຖາມທີລໍ
່ າບາກໃຈ ເຮົາຈະປະກາດແລະ
ສ້າງສາວົກຈາກຄົນເຫລົ່ານີ້ທີບໍ
່ ່ອ່ານໜັງສືໄດ້ແນວໃດ?
ເປັນໜ້າເສັຽດາຍທີຂ້
່ າພະເຈົ້າບໍໄດ້
່ ຖືກຕຽມມາເພື່ອຕອບຄໍາຖາມນີ້ ເຖິງແມ່ນຈະໃຊ້ເວລາເຖິງ 7 ປີໃນການຕຽມຕົວ
ເພື່ອຮັບໃຊ້ຈາກມະຫາວິທຍາລັຍສອງແຫ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂອງຜູ້ຮຽນແບບປາກເປົ່າເລີຍ ຂ້າພະ
ເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າບັນຫາການອ່ານໜັງສືບໍໄດ້
່ ຈະເປັນການທ້າທາຍໃນການຮັບໃຊ້ຂອງຂ້າພະເຈົ້າທັງໆ ທີເປັ
່ ນສິດຍາພິ
ບານຂອງເຂົາເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າກໍບໍມີ
່ ເຄື່ອງມືທີຈະ
່ ຮັບໃຊ້ເພື່ອຊ່ອຍຄົນເຫລົ່ານັ້ນ ດ່ັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເຂົ້າມາຝຶກອົບ
ຮົມ

ສິດຍາພິບານທ່ານນີແລະ
້
ຄົນອື່ນໆ ທີເຂົ
່ ້າມາຝຶກອົບຮົມແບບປະຕິບັດຕົວຈິງໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະມີ
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ສາມສິ່ງທີເໝື
່ ອນກັນຄື ເຂົາເຈົ້າຈະເຫັນຄຸນຄ່າຂອງພຣະຄໍາ, ຕ້ອງການຈະເຂົ້າໃຈ ຈືຈໍ
່ າ ແລະນໍາພຣະຄໍານັ້ນໄປໃຊ້
ໃນຊີວິດ ແລະເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການທີຈະ
່ ປູກຝັງລ້ຽງດູຄວາມຮູ້ສຶກເຫລົ່ານັ້ນໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນນໍາ.

ຈໍາເປັນພຽງໃດທີຕ້
່ ອງໃຊ້ການສື່ສານແບບປາກເປົາ່ ?
ການນໍາສເນີເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີທັງໝົດນັ້ນມີຄວາມສໍາຄັນຫລາຍຂຶ້ນ

ເມື່ອເຮົາເຂົ້າໃຈດີວ່າ ຄົນທີຮຽນຮູ
່
ຈາກ
້

ການສື່ສານດ້ວຍປາກເປົ່າໝາຍເຖິງໃຜ ແລະວິທີການທີເຂົ
່ າເຈົ້າຮວບຮວມຂໍມູ
້ ນມີຄວາມຮູ້ສຶກຢ່າງໃດ ຄົນທີອ່
່ ານໜັງ
ສືບໍ່ໄດ້ກໍຈະເປັນຄົນທີຮຽນ
່
ຈາກການຟັງຄົນອື່ນເລົ່າ ຕາມທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ສືບຮູມາ
້

ຫລາຍປະເທດໄດ້ເພີ້ມອັດຕຣາ

ການອ່ານໜັງສືໄດ້ໂດຍການວັດແທກຈາກປະຊາຊົນທີສາມາດ
່
ເຊັນຊື່ຂອງຕົນເອງໄດ້.
ຈາກການທົດສອບແລະວິຈັຍການສຶກສາເຣື່ອງຄວາມສາມາດໃນການອ່ານໄດ້ຂຽນໄດ້ແຫ່ງຊາດ ຊີໃຫ້
້ ເຫັນວ່າຄົນໃນ
ສະຫະຣັດອະເມຣິກາຈໍານວນ 43% ບໍສາມາດ
່
ອ່ານ ຫລືອ່ານບໍ່ໄດ້ດີ ທີຈະ
່ ສາມາດເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍໃນແຕ່ລະວັກ
ແຕ່ລະຕອນຂອງໜ້າເຈັ້ຽໄດ້ ບໍພຽງ
່
ແຕ່ທໍນັ
່ ້ນ ອີກ 44% ຂອງປະຊາກອນໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາພໍໃຈທີຈະ
່ ແລກ
ປ່ຽນຂໍ້ມູນຂ່າວສານດ້ວຍການຟັງແລະການໂອ້ລົມສົນທະນາ. ປະເທດອື່ນໆ ທີພັ
່ ດທະນາແລ້ວກໍມີສະຖິຕທີ
ິ ໜ້
່ າແປກ
ໃຈເຊັ່ນດຽວກັນ

ຈຶ່ງໝາຍຄວາມວ່າໃນປະເທດທີກໍ
່ າລັງພັດທະນາມີປະຊາກອນປະມານ 87% ທີບໍ
່ ່ສາມາດຮຽນ

ດ້ວຍການອ່ານ ຫລືຈະເວົ້າອີກຢ່າງນຶ່ງກໍແມ່ນເຂົາເຈົ້າພໍໃຈທີ່ຈະຮຽນຮູຈາກ
້
ການຟັງຫລາຍກວ່າ.
ໃນປະເທດທີກໍ
່ າລັງພັດທະນາຊຶ່ງໂອກາດທີຈະ
່ ໄປໂຮງຮຽນນັ້ນມີໜ້ອຍ ອັດຕຣາການອ່ານໄດ້ຂຽນໄດ້ຈຶ່ງຕໍ່າລົງໄປອີກ
ດັ່ງນັ້ນສັດສ່ວນຂອງຄົນທີອ່
່ ານບໍໄດ້
່ ຫລືພໍໃຈທີຈະ
່ ຮຽນຮູຈາກ
້
ການຟັງໃນປະເທດເຫລົ່ານັ້ນຈຶ່ງສູງຂຶ້ນໄປອີກ.
ຄົນທີຮຽນ
່
ຮູ້ຈາກການຟັງບໍ່ອາດຈະຈົດບັນທຶກສິ່ງທີຕົ
່ ນເອງໄດ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈືຈໍ
່ າຂໍ້ມູນສິ່ງທີໄດ້
່ ຟັງນັ້ນມາສານ
ຕໍກັ
່ ນໃຫ້ເປັນເຣື່ອງລາວ. ຂໍມູ
້ ນທີສົ
່ ່ງຕໍໃຫ້
່ ແກ່ຜູ້ຮຽນຮູ້ຈາກການຟັງຊຶ່ງເປັນແນວຄິດ, ຂໍຄິ
້ ດ, ຫລືຮູບແບບທີເປັ
່ ນຫົວຂໍ້
ນຶ່ງ, ສອງແລະສາມນັ້ນ ເຫັນວ່າບໍ່ມີເຣື່ອງລາວແລະວິທີທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈື່ຈໍາໄດ້.
ຕໍ່ໄປນີ້ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ພຣະເຈົາ້ ຊົງເນັ້ນເຣື່ອງລາວຢ່າງໃດຈາກວິທີການທີ່ພຣະອົງອອກແບບພຣະຄັມພີ


ເປັນການອະທິບາຍ 10%



ເປັນບົດກະວີ

15%



ເປັນເຣື່ອງລາວ

75%

ທ່ານເຄີຍພຍາຍາມເລົ່າເຫດການໃດເຫດການນຶ່ງກັບຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ແຕ່ລາວໄດ້ເວົ້າສອດໃສ່ເຣື່ອງທີ່ທ່ານກໍາລັງເວົ້າ
ຕລອດເວລາ ພ້ອມທັງຖາມແລະຕ້ອງຕິ ແດ່ບໍ່? ເມື່ອທ່ານເລົ່າຈົບເຣື່ອງນັ້ນກໍໝົດອິດທິພົນເພາະຄົນນັ້ນໄດ້ສອດຂຶ້ນ
ເລື້ອຍໆ ເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຣື່ອງນັ້ນຈະມີອິດທິພົນຕໍ່ຜູ້ຟັງໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດເມື່ອມີການເລົ່າເຕັມ
ເຣື່ອງຕາມທີ່ຂຽນໄວ້ ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີເຖິງ 75% ເປັນເຣື່ອງເລົ່າ ບາງເທື່ອເຮົາ
ຄວນຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າເລົ່າເຣືອ
່ ງຂອງພຣະອົງຕລອດທັງເຣື່ອງ ແມ່ນບໍ່?

ອັນຕະລາຍຂອງການໃຊ້ວທ
ິ ກ
ີ ານ ທີມ
່ ັກໃຊ້ກນ
ັ ໃນປັດຈຸບັນ
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ລອງຄິດເຖິງຂອງຂວັນທີ່ທ່ານຫໍ່ຢ່າງຈົບງາມສົ່ງໄປໃຫ້ເພື່ອນ ແຕ່ຫໍ່ຂອງຂວັນນັ້ນຕີກັບມາໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໄຂ ທ່ານຈະ
ສລຸບເອົາວ່າເພື່ອນຂອງທ່ານບໍ່ຕ້ອງການສິ່ງທີ່ຢູ່ກ່ອງນັ້ນແມ່ນບໍ? ຫລືວ່າຜູ້ຮັບບໍຮ
່ ູ້ວິທີທີ່ຈະໄຂຫໍ່ຂອງຂວັນນັ້ນ?
ເມື່ອເຮົາຫໍ່ຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີໃນຮູບແບບທີເ່ ປັນຫົວຂໍ,້ ແນວຄິດ, ຫລືການວິເຄາະ ຜູ້ທີ່ຮຽນຜ່ານການຮຽນ
ແບບປາກເປົ່າບໍ່ສາມາດທີ່ຈະໄຂໄດ້.
ໃນເມື່ອເຮົາຕ້ອງການນໍາເອົາຄວາມຈິງໃນພຣະຄັມພີອອກໄປໃຫ້ຄົນອື່ນ ເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ເຮົາຄວນຈະພິຈາຣະນາ
ເຖິງການສູນເສັຽ "ເຣື່ອງລາວ." ຄົນຈໍານວນຫລາຍຕ້ອງການໄດ້ຍິນຂ່າວປະເສີດແລະຕ້ອງການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເປັນ
ສາວົກນັ້ນ ແມ່ນບັນດາຜູ້ທີຮຽນ
່
ຜ່ານການສື່ສານແບບປາກເປົ່າ.
ແມ່ນເຣື່ອງລາວເຊັ່ນ ການແຕ່ງໂຄງຮ່າງ, ຈັດຂໍ້ມູນໃຫ້ໃໝ່ໆ,

ເມື່ອເຮົາສື່ສານກັບເຂົາເຈົ້າໂດຍໃຊ້ທາງອື່ນທີບໍ
່ ່
ວິທນີ
ີ ນອກຈາກ
້
ວ່າເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ເຂົ້າໃຈ ແລະບໍສາ
່

ມາດຈືຈໍ
່ າຂໍມູ
້ ນໄດ້ແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຍັງຈະບໍເຂົ
່ ້າໃຈຄວາມຈິງທີເຮົ
່ ານໍາສເນີອີກດ້ວຍ.

ເປັນຫຍັງຈຶ່ງໃຊ້ ການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ?
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທການ
ີ
ສອນແບບເປັນຫົວຂໍ້ທີໃຊ້
່ ກັນທົ່ວໄປນັ້ນ ວິທການ
ີ
ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈດ້ວຍການສືສານ
່
ແບບປາກເປົ່າແລະຫາຂໍ້ສລຸບຈາກສິ່ງທີໄດ້
່ ສັງເກດເຫັນ ໄດ້ສະທ້ອນຢູ່ໃນຄໍາຖາມນີ້...ໃຜ ຫລືແມ່ນຫຍັງທີຈະສອນ?
່
ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງບົດບາດຂອງຄຣູ, ຂອງນັກຮຽນ, ພຣະຄໍາ ແລະອົງພຣະວິນຍານດ້ວຍມຸມມອງຂອງພຣະຄັມພີ.
ການສອນແບບເປັນຫົວຂໍ້ ຜູນໍ
້ າເປັນຜູ້ສເນີແລະຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າວ່າ ຈະສອນຫຍັງ ພ້ອມທັງຂໍພຣະຄັ
້
ມພີແລະເນື້ອ
ຫານັ້ນ ຜູສອນ
້
ເປັນຜູ້ເລືອກແລ້ວສົ່ງຕໍ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟັງເພື່ອເປັນການຂຍາຍຖ້ອຍຄໍາແລະສນັບສນູນຄວາມຄິດເຫັນຂອງ
ຜູເປັ
້ ນຄຣູ. ວິທນີ
ີ ້ກໍບໍ່ຜິດຫຍັງ ແຕ່ຫາກບໍແມ່
່ ນວິທດຽວ
ີ
ເທົ່ານັ້ນທີຈະ
່ ໃຊ້ໃນການສອນ.
ການສອນແບບໃຊ້ຫົວຂໍ້ນັ້ນໄດ້ທໍາລາຍເຣື່ອງລາວ...ເຮັດໃຫ້ຂໍ້ມູນຈືຈໍ
່ າໄດ້ຍາກຂຶ້ນ ເນື້ອເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີນັ້ນບໍໄດ້
່
ເວົ້າຕົງເຂົ້າໄປໃສ່ຈິດວິນຍານ, ຈິດໃຈແລະຮ່າງກາຍຂອງເຮົາ. ເມື່ອຜູສອນ
້
ແຍກເຣື່ອງລາວອອກຈາກກັນ, ແນະນໍາ
ສເນີຂໍມູ
້ ນ, ແຍກປະເພດ ຂໍມູ
້ ນກໍຈະເຂົ້າໄປໃນຄວາມຄິດຂອງເຮົາ ບໍໄດ້
່ ເຂົ້າໄປໃນຈິດໃຈແລະຈິດວິນຍານຂອງເຮົາ.
ເມື່ອສອນໂດຍໃຊ້ແບບຫົວຂໍ້ ຜູ້ສອນຈະເລືອກຖ້ອຍຄໍາຈາກພຣະຄັມພີຫລາຍໆ ຕອນເພືອ
່ ສນັບສນູນຫົວຂໍ້ທລາວ
ີ່
ຈະເວົ້າ ຜູຟັ
້ ງກໍຟັງແລະຈົດໄປນໍາ ວິທນີ
ີ ້ບໍມີ
່ ເຣື່ອງຢູນໍ
່ າໃຫ້ຕິດຕາມ ສໍາລັບຜູ້ທີຈົ
່ ດໄປນໍາກໍຈົດບໍທັ
່ ນ ກໍບໍ່ຮູ້ວ່າຈະໃຊ້
ຫຍັງເພື່ອຊ່ອຍເກັບກໍາຂໍ້ມູນ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງເປັນເໝືອນກັບຮ່າງກາຍທີບໍ
່ ່ມີກະດູກ.
ເມື່ອຜູ້ຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນທາງປາກເປົ່າມາ ທີນັ
່ ່ງຢູຖ້
່ າມກາງກອງປະຊຸມ ບໍມີ
່ ທາງເລີຍທີຈະ
່ ຈື່ຈໍາສິ່ງທີສອນ
່
ຢູນັ
່ ້ນໄດ້ ເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງບໍສາມາດ
່
ເລົ່າເຣື່ອງຕໍໄປ
່ ໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງໄດ້ ເມື່ອບໍມີ
່ ເຣື່ອງໃຫ້ຕິດຕາມ ກໍບໍມີ
່ ຫຍັງທີຈະ
່ ເຊື່ອມໂຍງຂໍ້ມູນປະ
ກອບເຂົ້າກັນ.
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ຜູຮຽນ
້
ທີອ່
່ ານໄດ້ຂຽນໄດ້ເດຈະເປັນແນວໃດ? ຖ້າຫາກບໍ່ກັບໄປເບິ່ງຈາກທີ່ຈົດບັນທຶກໄວ້ ຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ອາດຈະ
ເລົ່າໄດ້ຈາກຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ຍິນມາ ຄວາມຈິງນັ້ນກໍຄື ບໍ່ມີຜູ້ໃດເອົາການຈົດບັນທຶກຂອງຕົນຕິດຕົວໄປທຸກຫົນທຸກແຫ່ງໄດ້
ແຕ່ເຖິງປານນັ້ນຜູ້ຮຽນທັງສອງແບບ ບໍ່ວ່າຈະເປັນພວກທີຮ
່ ຽນຈາກການຟັງຫລືຜູ້ທີ່ຮຽນຈາກການອ່ານຕ່າງບໍ່ສາມາດ
ຈະເລົ່າຄໍາພຍານທີ່ດີແລະເຣື່ອງຕົວຢ່າງທີ່ປະກອບໃຊ້ກັບຄໍາເທສນາໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ ຜູ້ຟງັ ສ່ວນໃຫຍ່ບມ
ໍ່ ີທາງເລີຍທີ່ຈະພົບຂໍ້ມູນຂອງຫົວຂໍ້ດ້ວຍຕົນເອງ ດັງ່ ນັ້ນເຂົາເຈົ້າຕ້ອງເພິ່ງຜູ້ສອນໄປ
ຕລອດ ຂໍ້ມູນທີ່ຖືກສົ່ງໄປໃຫ້ຜູ້ຟັງເທື່ອລະເລັກລະນ້ອຍ ກໍເໝືອນກັບແມ່ນົກທີ່ປ້ອນອາຫານລູກຂອງມັນດ້ວຍການ
ປ່ອນອາຫານເຂົ້າໄປໃນປາກລູກຂອງມັນທີ່ອ້າປາກຄອຍຖ້າຢູ່ ແຕ່ລະວັນອາທິດບັນດາຜູ້ຟັງຈະຕ້ອງລໍຄອຍອາຫານ
ຄາບຕໍ່ໆ ໄປ ການສອນແບບໃຊ້ຫົວຂໍ້ຈຶ່ງເໝືອນກັບລ້ຽງນົກນ້ອຍທີ່ຢູ່ໃນຮັງທີ່ມີອາຍຸໄດ້ 50 ປີ.
ອັນຕະລາຍຂອງການສອນແບບໃຊ້ຫົວຂໍ້ນັ້ນກໍຄື ຄຣູຈະສອນເຣື່ອງທີ່ຕົນເຫັນວ່າຈໍາເປັນຕໍ່ຜູ້ຟັງ ຈຶ່ງມີແນວໂນ້ມໃຫ້
ເລືອກຂໍ້ພຣະຄໍາຈາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນພຣະຄັມພີຊຶ່ງເປັນຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ຄຣູຮູ້ດີຢແ
ູ່ ລ້ວ ວິທີສອນແບບໃຊ້ຫົວຂໍ້ຈຶ່ງບໍ່ກົດ
ດັນໃຫ້ຄຣູຄົ້ນຫາຂໍ້ພຣະຄັມພີທີ່ຕົນບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍເພື່ອຈະໄດ້ຂໍ້ມູນແລະຄວາມເຂົ້າໃຈມາເພີ້ມເຕີມ.
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອສ່ວນຫລາຍເຄີຍໄປຮ່ວມປະຊຸມຂອງຄຣິສຕຽນມາແລ້ວ ການນໍາສເນີແບບໃຊ້ຫົວຂໍອ
້ າດຈະຢູ່ໃນເຣື່ອງການ
ປະກາດ ການເຂົ້າເຖິງກຸ່ມຄົນໂດຍສະເພາະ ເຣື່ອງຄອບຄົວ ການເງິນ ສິ່ງທີ່ຕ້ອງຫລີກເວັ້ນ

ການອະທິຖານ ພຣະ

ລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ ການປົວພຍາດ ຄວາມສັດຊື່ໃນວຽກງານ ຫລືການທໍານວາຍ ທັງໝົດທີ່ກ່າວມານີເ້ ປັນຫົວຂໍ້
ທີ່ສໍາຄັນ ແຕ່ທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນເຮົາເຫັນວ່າຫົວຂໍ້ເຫລົ່ານີສ
້ າມາດນໍາສເນີຜ່ານເຣື່ອງເລົ່າກັບການສົນທະນາແລກ
ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໄດ້. ໃນການເລົ່າປາກເປົ່າ ຄືການເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟງັ ສັງເກດ ຄຣູຈະເລົ່າໝົດທັງເຣື່ອງແລະ
ໃຫ້ເນື້ອຫາຂອງເຣື່ອງເປັນຜູ້ນໍາ ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈແລະເປັນບົດຮຽນທີ່ຈະສອນ.
ເມື່ອຄຣູຕັດສິນໃຈລ່ວງໜ້າວ່າຈະໃຊ້ຫົວຂ້ໍໃດຫລືເຣື່ອງໃດໃນພຣະຄັມພີ ຂໍມ
້ ູນຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ເລືອກ
ມາອາດຈະຖືກເບິ່ງຂ້າມກໍໄດ້ ແຕ່ຖ້າມີການຄົ້ນຄວ້າເຣື່ອງລາວແລະມີການຢໍ້າຜ່ານທາງຄໍາຖາມ ແລະການສົນທະ
ນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນ ກໍຈະໄດ້ຄົ້ນພົບຫົວຂໍ້ເພີ້ມຂຶນ
້ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະນໍາເອົາສາຣະແກ່ນສານໄປ
ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງຕຽມໄວ້.
ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວການສອນເປັນຫົວຂໍ້ ໂດຍຍົກເອົາຂໍ້ພຣະຄັມພີຢ່າງຫລວງຫລາຍມາສນັບສນູນຫົວຂໍ້ນັ້ນໆ ອາດຈະ
ເປັນການສື່ສານຂໍ້ມູນຈາກພຣະຄັມພີໃນຮູບແບບກົດເກນ ຂໍບ
້ ັງຄັບ ແຕ່ເມື່ອໃຊ້ແບບເລົ່າເຣື່ອງ ຈິດວິນຍານຂອງເນື້ອ
ເຣື່ອງທັງໝົດກໍຈະມີໂອກາດເວົ້າກັບຜູ້ຟັງໂດຍກົງ.
ບາງເທື່ອຄຣູຄິດວ່າລາວໄດ້ໃຊ້ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແລ້ວ ແທ້ຈິງແລ້ວລາວໄດ້ພາດໄປຈາກເນື້ອຫາທີ່ຈໍາເປັນ
ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ສັມຜັດຊີວິດຂອງຄົນທັງຫລາຍ ພວກຄຣູໄດ້ຜິດພາດໄປເພາະເມື່ອເລົ່າເຣື່ອງແລ້ວກັບ
ໄປເນັ້ນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ກ່າວເຖິງນັ້ນ.

ດັງ່ ນັ້ນເຣື່ອງທີ່ເລົ່າຈຶງ່ ຖືກເຮັດໃຫ້ເໝາະກັບຄຣູ ແທນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄຣູເໝາະ

ສົມກັບເຣື່ອງລາວ ໃນການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ແທ້ຈິງນັ້ນບໍວ
່ ່າທ່ານຈະສອນສິ່ງໃດ ຜູ້ຟັງຈະຕ້ອງເຫັນສິ່ງນັ້ນໃນເຣື່ອງ
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ທີ່ທ່ານເລົ່າ.
ເມື່ອຄຣູໃຊ້ເຣື່ອງລາວມາສອນໃນສິ່ງທີ່ຕົນເອງຮູແ
້ ລະເຊື່ອ ລາວຈຶ່ງພາດໂອກາດທີ່ຈະຮຽນຮູຂ
້ ໍ້ມູນທີ່ພຣະວິນຍານຈະ
ຊົງສອນໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນເຣື່ອງນັ້ນ ທີ່ເປັນປະສົບການທີ່ຕື່ນເຕັ້ນສໍາລັບຄຣູ ຄວາມທ້າທາຍສໍາ
ລັບຄຣູທີ່ເລົ່າເຣື່ອງຈຶ່ງກາຍເປັນການທີ່ລາວພຍາຍາມຈະສົ່ງຕໍ່ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີ່ລາວຄົ້ນພົບຜ່ານຄໍາຖາມ ເພື່ອ
ຜູ້ຟັງຈະໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ຕື່ນເຕັ້ນຈາກການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານນັ້ນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ການຕັດສິນໃຈທີສ
່ ໍາຄັນ. ຫາກເຮົາມີເປົ້າໝາຍຢາກຈະເວົ້າຄວາມຈິງຂອງພຣະຄັມພີໃນປະເທດທີ່ກໍາລັງພັດທະນາ
ແລະພຍາຍາມທຸກຢ່າງເພື່ອຈະເຂົ້າເຖິງຄົນທີກ
່ ໍາລັງຫລົງທາງ ຮວມໄປເຖິງຄົນໃນໂລກທີ່ຍງັ ບໍ່ທັນໄດ້ຍິນເຣື່ອງຂ່າວ
ປະເສີດ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງປ່ຽນວິທີການສເນີຂໍ້ມູນຂອງເຮົາໃໝ່. ( ຈົ່ງເບິ່ງຕາມປຶ້ມ ການສ້າງສາວົກຂອງຜູ້ຮຽນດ້ວຍ

ການຟັງ. ມີໄວ້ພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະດາວໂລດເອົາເພື່ອພິມອອກ ແລະຣະບົບຟັງສຽງ ທີ່ www.oralbible.com )
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ບົດທີ 2
ຄໍາຖາມແລະເຣື່ອງລາວແບບຢ່າງຈາກພຣະຄັມພີ
ຕົ້ນແບບຈາກພຣະເຢຊູ: ເລົ່າເຣື່ອງ ໃຊ້ຄາໍ ຖາມ
ພຣະເຢຊູຊົງສອນຢ່າງໃດ ພຣະເຢຊູຖືກຖາມຫລາຍກວ່າ 200 ເທື່ອແຕ່ພຣະອົງຊົງຕອບແບບຕົງໆ ພຽງບໍ່ທໍ່ໃດເທື່ອ
ສ່ວນຫລາຍພຣະອົງຈະຖາມຄືນ ບາງເທື່ອກໍເລົ່າເປັນເຣື່ອງຫລືເປັນຄໍາອຸປມາ ຄັ້ນຊັ້ນ ພຣະເຢຊູພຽງແຕ່ເລົ່າເຣື່ອງ
ແລ້ວກໍແລ້ວໄປເທົ່ານັ້ນບໍ? ບໍແ
່ ມ່ນຈັ່ງຊັ້ນດອກ, ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ຫລັງຈາກທີ່ພຣະອົງເລົ່າເຣື່ອງແລ້ວ ພຣະອົງຈະ
ຖາມແລະເຊີນຊວນໃຫ້ມີການສົນທະນາ.
ສາຍເຫດທີ່ພຣະເຢຊູໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນກໍເພາະວ່າ ພຣະອົງບໍ່ໄດ້ຈົບຈາກໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ ຫລືພຣະອົງຊົງເປັນ
ພຽງຊ່າງໄມ້ ແມ່ນບໍ?
່ ບໍ,່ ບໍ່ແມ່ນ. ແຕ່ອາດຈະເປັນເພາະວ່າຄົນໃນສມັຍນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ບໍ່ອ່ານໜັງສື ຈະມີຄົນອ່ານ
ໜັງສືໄດ້ປະມານສິບເອັດສ່ວນຮ້ອຍເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶ່ງໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ມີການສຶກສາໄດ້
ເຂົ້າໃຈແມ່ນບໍ?
່ ກໍອາດຈະເປັນໄປໄດ້ ແຕ່ຈະເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງສົນທະນາກັບພວກຟາຣີຊາຍນໍາ ພຣະອົງໃຊ້ການ
ເລົ່າເຣື່ອງກັບພວກຟາຣີຊາຍຫລືບ?
ໍ່ ແມ່ນແທ້, ພຣະເຢຊູຊົງເລົ່າເຣື່ອງແລະເຂົາເຈົ້າກໍເຂົ້າໃຈຄວາມໝາຍແລະມີບາງ
ຄົນໄດ້ຮັບເຊື່ອ.
ເຮົາຕ້ອງຖາມຕົວເຮົາເອງວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງໃຊ້ການອະທິບາຍ ແລະໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ເລິກເຊິ່ງໃນສມັຍຂອງພຣະອົງໄດ້ບໍ?
ໄດ້ແທ້ ໄດ້ຢ່າງແນ່ນອນ ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງເລືອກເອົາຖ້ອຍຄໍາທີ່ຄົນທັມມະດາສາມັນສາມາດເຂົ້າໃຈໄດ້. ສໍາລັບຄົນ
ທີ່ມີການສຶກສາສູງພຣະເຢຊູກໍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄໍາສັບທີ່ຍາກ.
ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ສະເດັດມາເພື່ອສອນປະວັດສາດ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ນໍາເອົາຂ່າວສານຝ່າຍວິນຍານມາ ເພື່ອທຸກຄົນທີ່
ໄດ້ "ຟັງ" ຈະເຂົ້າໃຈໃນຂ່າວສານນັ້ນ. ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຜູ້ທີ່ຮວ
່ ມຟັງຈະໄດ້ຮຽນວິທີຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຫລືຂໍ້
ມູນຝ່າຍວິນຍານທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ ແລະຈະໄດ້ຮຽນຮູວ
້ ິທີຕງັ້ ຄໍາຖາມແບບໂອ້ລົມສົນທະນາ
ຜູ້ໃດທີ່ຕິດຕາມວິທີການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈາກປຶ້ມເຫລັ້ມນີ້ ຫລືຮຽນຈາກການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຕົວ
ຈິງ ກໍສາມາດທີ່ຈະເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງດັ່ງທີ່ໄດ້ກ່າວມາແລ້ວຢ່າງເກີດຜົນ

ຂໍພຣະເຈົ້າຊົງອວຍພຣະພອນພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະອົງ ທີພ
່ ຣະຄໍານັ້ນໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ອອກໄປຜ່ານຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງເຫລົ່ານັ້ນ.
ເມື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນເພີມ
້ ເຕີມ, ໄດ້ຝຶກຝົນແລະຮຽນຮູ້ຈາກຄວາມຜິດພາດ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະສາມາດໄຕ່ເຕົ້າຂຶ້ນໄປເປັນຜູ້ສອນ
ໄດ້ ແລະຕໍ່ໄປກໍສາມາດໄຕ່ເຕົາ້ ຂຶ້ນໄປເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ຜ່ານການຮັບຮອງ.
ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານເຫັນພາບໃນການພັດທະນາດັ່ງກ່າວ ແລະພວກເຮົາກໍຊື່ນໃຈຍິນດີທີ່ມີຜູ້ນໍາເພີ້ມຂຶ້ນຢ່າງ
ທະວີຄູນເຊັ່ນນີ້.
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ຂຸມຊັບໃນພຣະຄັມພີ ແມ່ນຫຍັງ? ເຣືອ
່ ງຫົນທາງ
ຄັ້ງນຶ່ງ ມີຊາຍຄົນນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າໄປເຮັດງານຢູ່ໃນເມືອງ ຫລາຍປີຜ່ານໄປລາວຫາເງິນໄດ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍໄດ້ກາຍເປັນ
ເສດຖີ ຕໍມາ
່ ເສດຖີຄົນນັ້ນໄດ້ກັບຄືນເມືອບ້ານຂອງລາວ ທຸກຄົນໃນບ້ານໄດ້ຕ້ອນຮັບລາວເປັນຢ່າງດີ.
ເສດຖີຄົນນັ້ນໄດ້ຊື້ຂອງຂວັນໄປຕ້ອນເພື່ອນໆ ຂອງລາວ. ລາວຈຶ່ງໄດ້ວາງແຜນເພື່ອຈະເອົາຂອງຂວັນໃຫ້ໝເູ່ ພື່ອນ
ຂອງລາວ: ເສດຖີຄົນນັ້ນໄດ້ເດີນທາງອອກຈາກບ້ານໄປພໍໄດ້ມືນຶ
້ ່ງແລ້ວກໍກັບມາແລະໄດ້ບອກໝູ່ເພື່ອນທຸກຄົນໄປ
ພົບກັບລາວຢູ່ຟາກພູນ້ອຍຂ້າງນັ້ນຊຶ່ງຢູໃກ້
່ ກັບບ້ານນັ້ນ
ເມື່ອເພື່ອນທຸກຄົນໄປຮອດຟາກພູຂ້າງນັ້ນແລ້ວ ເສດຖີກໍເວົ້າກັບເຂົາເຈົ້າວ່າ "ເຮົາໄດ້ສ້າງທາງເສັ້ນນຶ່ງແຕ່ບ່ອນນີ້ໄປ
ຫາຫ້ວຍນໍ້າ ຖ້າພວກທ່ານຍ່າງໄປຕາມທາງເສັ້ນນີ້ກໍຈະພົບຂອງຂວັນຫລາຍຢ່າງ ຈົ່ງຍ່າງໄປດຽວນີແລ້
້ ວຈະພົບຂອງ
ຂວັນທີເຮົ
່ າໄດ້ຕຽມໄວ້ໃຫ້."
ດັ່ງນັ້ນທຸກຄົນຈຶ່ງເລີ້ມເດີນໄປຕາມທາງເສັ້ນນັ້ນ, ບາງຄົນກໍໄປທາງລັດແລະເວົ້າກັນວ່າທາງເສັ້ນນີ້ໜ້າສົນໃຈຫລາຍ
ໃຫ້ພວກເຮົາມາເບິ່ງນໍາກັນ ແລ້ວພວກເຂົາກໍກົ້ມລົງກອບເອົາດິນຊາຍກັບເມືອເຮືອນເພື່ອເອົາໄປຄົ້ນຄວ້າເບິ່ງວ່າຊິມີ
ຫຍັງຢູໃນ
່ ດິນນັ້ນ.
ບາງຄົນກໍແລ່ນໄປຕາມທາງຈົນຮອດຫ້ວຍນໍ້າ ເມື່ອສຸດທາງແລ້ວຈຶ່ງຈົ່ມວ່າ "ເຮົາຮູ້ທາງເສັ້ນນີດີ
້ ຢູ່ແລ້ວ ບໍເຫັ
່ ນມີຫຍັງ
ບໍເຫັ
່ ນມີຂອງຂວັນອັນໃດເລີຍ"
ສ່ວນພວກທີຍັ
່ ງເຫລືອໄດ້ຍ່າງໄປຕາມທາງນັ້ນແລະໂອ້ລົມກັນໄປ ຄົນນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນວ່າ, "ເບິ່ງແມ ໄມ້ຕົ້ນນັ້ນແຕ່ກ່ອນ
ມັນລົ້ມຢູບ່
່ ອນໜີ້ ແຕ່ເພື່ອນຂອງພວກເຮົາໄດ້ແກ່ມັນອອກໄປເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຍ່າງໄປສະດວກ" ບາງຄົນສັງເກດ
ເຫັນວ່າພຸ່ມໜາມໄດ້ຖືກຖາງອອກເພື່ອໃຫ້ຄົນທີເດີ
່ ນທາງມີຄວາມປອດພັຍ.
ຄົນກຸ່ມນີ້ບໍ່ໄດ້ແລ່ນໄປເພື່ອຊອກຫາຂອງຂວັນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ພາກັນຍ່າງໄປຊ້າໆ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍຄິດໄດ້ວ່າທາງເສັ້ນ
ນີເອງ
້ ທີເພື
່ ່ອນເສດຖີສ້າງໄວ້ເປັນຂອງຂວັນ ໃນທັນໃດນັ້ນຄົນນຶ່ງໄດ້ຢຸດຍ່າງແລ້ວເອີ້ນໃສ່ໝູຂອງ
່
ລາວວ່າ, "ເບິງ່ ທີ່
ກ້ອງພຸ່ມໄມ້ນີ້ແມ, ມີໄຖ່ເຂົ້າສານຕັ້ງຫລາຍໄຖ່"
ແລະອີກຄົນນຶ່ງກໍຮ້ອງຂຶ້ນວ່າ "ເບິ່ງກ້ອງພຸ່ມໄມ້ທາງນັ້ນແມ ມີໝໍກະ
້ ທະຫລາຍໜ່ວຍມີແຕ່ໜ່ວຍງາມໆ ທັງນັ້ນ" ເມື່ອ
ຄົນກຸ່ມນີ້ຍ່າງຕໍ່ໄປກໍໄດ້ພົບຂອງຂວັນຢ່າງຫລວງຫລາຍຕາມຂ້າງທາງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຮູ້ວ່າແມ່ນເພື່ອນເສດຖີນັ້ນເອງທີ່
ເປັນຜູວາງ
້
ຂອງຂວັນເຫລົ່ານີ້ໄວ້. ດັ່ງນັ້ນແມ່ນຄົນກຸ່ມນີ້ເທົ່ານັ້ນ ທີ່ໄດ້ພົບຂອງຂວັນຢ່າງຫລວງຫລາຍ ເພາະເຂົາເຈົ້າ
ພາກັນຢ່າງໄປຊ້າໆ.
(ສ່ວນກຸ່ມທີຟ້
່ າວແລ່ນໄປກໍບໍ່ໄດ້ພົບກັບຂອງຂວັນເຫລົ່ານັ້ນ ແລະກຸ່ມທີກອບ
່
ເອົາດິນຊາຍໄປຄົ້ນ ຄວ້ານັ້ນກໍຍັງຄົ້ນ
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ຄວ້າຕໍໄປ
່ ແລະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ຍ່າງໄປຕາມທາງເສັ້ນນັ້ນເລີຍ.)
ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີປຽບເໝືອນຫົນທາງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຕຽມໄວ້ໃຫ້ເຮົາ ຄົນທີ່ຍ່າງໄປຊ້າໆ ຜ່ານເຣື່ອງຕ່າງໆໃນພຣະ
ຄັມພີກໍຈະໄດ້ພົບຂຸມຊັບທີ່ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ ເປັນຂອງຂວັນແຫ່ງຄວາມຈິງຈາກອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ການ "ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ
ໃຈ" ກໍແມ່ນວິທີການດັ່ງກ່າວນີເ້ ອງ.

ຕິດຕາມວິທກ
ີ ານຂອງນາທານ
ໃນ 2 ຊາມູເອນ 12:1-14 ພຣະເຈົ້າໄດ້ໃຫ້ຫລັກການ ໃນການຕິດຕໍ່ສືສານ
່
ຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານແກ່ພວກເຮົາ. ກະ
ສັດດາວິດໄດ້ເຮັດບາບຄືໄດ້ຫຼິ້ນຊູ້(ລ່ວງປະເວນີ)ກັບຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງຊື່ບັດເຊບາ ແລະຍັງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ທະຫານຂ້າຜົວຂອງ
ນາງອີກ ດາວິດໄດ້ພຍາຍາມປົກປິດຄວາມບາບຂອງເພິ່ນຕລອດມາ...
ນາທານ ຜູປະ
້ ກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຂົ້າໄປພົບກະສັດດາວິດ ໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງຜູ້ຊາຍສອງຄົນສູ່ກະສັດດາວິດ
ຟັງວ່າ
"ມີຊາຍສອງຄົນ, ຄົນນຶ່ງເປັນຄົນທຸກຍາກ ອີກຄົນນຶ່ງເປັນຄົນຮັ່ງມີ ຄົນທີຮັ
່ ່ງມີ ມີຝູງງົວ
ຝູງແກະຈໍານວນຫລາຍ ສ່ວນຄົນທຸກຍາກມີແກະນ້ອຍພຽງຕົວດຽວ. ມືນຶ
້ ່ງເພື່ອນຂອງ
ຄົນຮັ່ງມີໄດ້ມາຢາມ ຄົນຮັ່ງມີບໍ່ຢາກຂ້າແກະຂອງຕົນເປັນອາຫານ ຈຶ່ງໄປເອົາແກະນ້ອຍ
ຂອງຄົນທຸກຍາກມາຂ້າແທນ"
ເມື່ອກະສັດດາວິດໄດ້ຍິນເຣື່ອງນັ້ນກໍໃຈຮ້າຍຢ່າງແຮງ ແລະເວົ້າວ່າ "ເຮົາຂໍສາບານຕໍ່ພຣະເຈົ້າອົງຊົງມີຊີວິດວ່າ ຄົນ
ທີເຮັ
່ ດຊົ່ວແບບນັ້ນສົມຄວນຕາຍ

ລາວຕ້ອງສົ່ງລູກແກະຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນທຸກຍາກສີ່ຕໍ່

ລາວເຮັດໃນສິ່ງທີໂຫດຮ້
່
າຍ

ຫລາຍ" ນາທານຈຶ່ງເວົ້າກັບກະສັດດາວິດວ່າ, "ທ່ານນັ້ນແຫລະຄືຊາຍທີ່ຮັ່ງມີຄົນນັ້ນ"
ກ່ອນດາວິດໄດ້ຟັງເຣື່ອງທີ່ນາທານເລົ່າ ເພິ່ນຮູດີ
້ ວ່າເພິ່ນໄດ້ເຮັດບາບແຕ່ໄດ້ປິດບັງໄວ້ ບໍຍອມ
່
ຮັບສາຣະພາບແລະບໍ່
ສໍານຶກໃນຄວາມຜິດບາບທີເພິ
່ ່ນໄດ້ເຮັດ.
ນາທານເປັນຜູປະກາດ
້
ພຣະທັມພຣະເຈົ້າ ສາມາດທີຈະ
່ ສ່ັງສອນກະສັດດາວິດໂດຍຕົງກໍໄດ້ ແຕ່ລາວເລືອກທີຈະ
່ ເລົ່າ
ເຣື່ອງສູດາ
່ ວິດຟັງ.
ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າກະສັດດາວິດໄດ້ຕອບນາທານຢ່າງໃດ? ແມ່ນແລ້ວກະສັດດາວິດຕັດສິນວ່າຊາຍທີ່ຮັ່ງມີໄດ້ເຮັດຜິດ
ແລະລາວຄວນຊົດເຊີຍໃຊ້ຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນຢ່າງໃດ? ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ໃຊ້ຊົດເຊີຍທີ່ເໝາະສົມທີ່ສຸດ? ແມ່ນ
ແລ້ວ, ກະສັດດາວິດເວົ້າວ່າ, ຊາຍທີ່ຮັ່ງມີຕ້ອງໃຊ້ລູກແກະຄືນໃຫ້ຄົນຍາກຈົນ 4 ຕົວ ແທນທີ່ຈະເປັນຕົວດຽວ ແລະ
ລາວຍັງສົມຄວນຕາຍອີກ.
ກະສັດດາວິດຮູ້ສຶກວ່າເພິ່ນໄດ້ຮ່ວມຢູ່ໃນເຣື່ອງທີ່ນາທານເລົ່າສູ່ຟັງ ໄດ້ເຫັນຄວາມບາບຂອງຊາຍທີຮ
່ ັ່ງມີແລະໄດ້ສັງ
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ເກດເຫັນຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານອີກນໍາ.

ຫລັງຈາກກະສັດດາວິດໄດ້ເວົ້າອອກມາວ່າແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີ່ຖືກຕ້ອງ ນາ

ທານກໍໄດ້ນໍາກະສັດດາວິດເຂົ້າໄປສູ່ເຣື່ອງນັ້ນ ແລະໄດ້ຊີ້ໃຫ້ກະສັດດາວິດເຫັນເຫດການທີກ
່ ົງກັບຊີວິດຂອງເພິ່ນວ່າ,
"ທ່ານນັ້ນແຫລະຄືຊາຍທີ່ຮງັ່ ມີຄົນນັ້ນ" ແລ້ວນາທານກໍໄດ້ເພີ້ມລາຍລະອຽດຂອງຄວາມບາບທີ່ເພິ່ນໄດ້ກະທໍາ.....
ແລ້ວກະສັດດາວິດໄດ້ເວົ້າກັບນາທານວ່າ, "ເຮົາໄດ້ເຮັດບາບຕໍ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລ້ວ" ຕໍມ
່ າອີກກະສັດດາວິດໄດ້
ເວົ້າວ່າຊາຍທີ່ຮງັ່ ມີຄວນໄດ້ຮັບໂທດເຖິງຕາຍ. ແລະຈະເຫັນວ່າໂທດນັ້ນໄດ້ສະທ້ອນມາສູ່ຄອບຄົວຂອງດາວິດເອງ.
ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນເຖິງຄວາມໂດດເດັ່ນຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເພາະວ່າເມື່ອຜູ້ຟງັ ໄດ້
ຍິນຈາກພຣະຄັມພີແລ້ວກໍເກີດຄວາມຮູ້ສຶກວ່າຕົນເອງໄດ້ຮວ
່ ມຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມເຂົ້າໃຈອັນ
ເລິກເຊິ່ງພ້ອມທີ່ຈະສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ເມື່ອເບິງ່ ເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງເຂົາເຈົ້າຈະພົບຂໍ້ມູນຝ່າຍວິນຍານ
ຊຶ່ງກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງສາມາດນໍາມາໂອ້ລົມສົນທະນາຕໍ່ໄປໄດ້ ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນການຄົ້ນພົບນີ້
ວ່າ "ຂໍ້ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ" ຫລື "ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ."
ຫລັງຈາກທີ່ຜູ້ຟັງໄດ້ໂອ້ລົມໃນຊ່ວງໂອ້ລົມສົນທະນາ ແລະແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າເຫັນຈາກບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ຜູ້ເລົ່າ
ຈຶ່ງຊວນຜູ້ຟັງໃຫ້ເຂົ້າໄປໃນເຣືອ
່ ງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້ານໍາຕົວເອງເຂົາ້ ໄປໃນເຣື່ອງແລະໄດ້ພິຈາຣະນາວ່າ ຄົນໃນສມັຍປັດຈຸ
ບັນໄດ້ພົບກັບການທ້າທາຍແລະມີໂອກາດເໝືອນກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງຢ່າງໃດ ຜູ້ທເີ່ ລົ່າເຣື່ອງຈະຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອ
ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງຄິດເຖິງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສັງເກດເຫັນແລະຫາວິທີທາງທີ່ຈະນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈນັ້ນແມ່ນພວກເຮົາໄດ້ພົບວ່າ ໃນຣະຫວ່າງໂອ້ລົມສົນທະນາເຖິງຂໍ້ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານນັ້ນ ຫລາຍ
ຄັ້ງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ເວົາ້ ກັບເຂົາເຈົ້າແລ້ວໂດຍທາງສ່ວນຕົວໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ພວກເຮົາຈຶ່ງເອີ້ນສິ່ງ
ນີ້ວ່າ, "ການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ."

ແມ່ນຫຍັງແລະແມ່ນໃຜເຮັດໃຫ້ສິ່ງເຫລົາ່ ນີເ້ ກີດຂຶ້ນ?
ບໍ່ວ່າຄົນໃດຄົນນຶ່ງຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເປັນການສ່ວນຕົວມາເຫິງນານເທົ່າໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າລາວຈະມີການສຶກສາພຣະ
ຄັມພີມາຢ່າງໃດ ມີທາງດຽວທີ່ຈະເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີໄດ້ນັ້ນກໍຄືຕ້ອງມີຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຈົ້າໂດຍທາງພຣະວິນ
ຍານ ພຣະຄັມພີໄດ້ບັນທຶກຂ່າວສານຝ່າຍວິນຍານໄວ້ ດັ່ງນັນ
້ ການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານທີ່ບັນທຶກໄວ້
ໃນພຣະຄັມພີກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການຊົງນໍາ ການສອນຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ.
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດຈໍານວນຫລວງຫລາຍທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນສອນພຣະຄັມພີໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ ບັນດາຜູ້ທີ່ໄປໂບດກໍ
ໃຫ້ສິດຍາພິບານບອກຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ຫລາຍຄົນໄດ້ເຂົ້າໂຮງຮຽນພຣະຄຣິສຕະທັມຄັມພີເພື່ອ

ໃຫ້ມີຄວາມຮູ້ຫລາຍຂຶ້ນ ແມ່ນແຕ່ສິດຍາພິບານເອງກໍຕ້ອງໄປໂຮງຮຽນວິທຍາລັຍພຣະຄັມພີເພື່ອສຶກສາຮໍ່າຮຽນແລະ
ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບແຮງບັນດານຈາກປຶ້ມແນະນໍາ ປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີ ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ ບັນດາຜູ້ທີ່ເຊື່ອຍັງພາກັນ
ໄປຮ່ວມກອງປະຊຸມ ຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມເພື່ອຈະໄດ້ຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສຶກສາຮໍ່າຮຽນຈາກນັກຂຽນຫລາຍຄົນ
ເພື່ອເພີມ
້ ພູນຄວາມເຂົ້າໃຈ.
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ແທ້ຈິງແລ້ວທີ່ກ່າວມານັ້ນກໍມີຄຸນຄ່າດີ ແຕ່ເຮົາມັກຈະເບິ່ງຂ້າມວິທີການອັນດີເລີດທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຂົ້າໃຈພຣະຄັມ
ພີ ຊຶ່ງເປັນຂອງຂວັນທີ່ພຣະເຈົາ້ ໄດ້ປະທານໃຫ້ແກ່ເຮົາ ຂອງຂວັນນັ້ນແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ຈົງ່ ສັງເກດເບິ່ງຈາກເຣື່ອງຕໍ່
ໄປນີ;້
ຫລັງຈາກພວກອັຄສາວົກໄດ້ຢູ່ນໍາພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງເຖິງ 3 ປີ

ພວກເພິນ
່ ກໍໄດ້ຍິນສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້

ພວກເພິ່ນຕົກໃຈ ເພາະພຣະເຢຊູກໍາລັງຈະຈາກພວກເພິ່ນໄປ ພຣະອົງເວົ້າກັບພວກອັຄສາວົກວ່າ, "ຢ່າໃຫ້ໃຈຂອງ
ທ່ານທັງຫລາຍຫວຸ້ນວາຍໄປ, ຢ່າຊູ່ຢ້ານ." ຈາກຄໍາເວົ້າຂອງພຣະເຢຊູ ພວກເຮົາອາດຈະເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກຂອງພວກ
ສາວົກແລ້ວແມ່ນບໍ?
່ ແມ່ນແລ້ວ, ພວກສາວົກພາກັນຢ້ານ ເພາະວ່າພຣະອາຈານທີ່ແສນດີຜູ້ທີ່ສັ່ງສອນພວກເພິ່ນກໍາ
ລັງຈະຈາກໄປ ຈະບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາພວກເພິ່ນອີກຕໍ່ໄປ ແລ້ວແມ່ນໃຜຈະເປັນຜູ້ເລົ້າໂລມໃຈພວກເພິ່ນ? ໃຜຈະເປັນຜູ້ສອນ?
ແຕ່ໃນຕອນສຸດທ້າຍນັ້ນພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບພວກເພິ່ນໃຫ້ໝນ
ັ້ ໃຈວ່າພວກເພິ່ນຈະບໍ່ຢູ່ໂດດດ່ຽວດຽວດາຍ ພຣະອົງ
ສັນຍາວ່າ ຈະມີພຣະຜູ້ຊ່ອຍອົງນຶ່ງຈະເປັນຜູ້ສອນພວກເພິ່ນ ຈະຢູ່ນໍາພວກເພິ່ນທຸກໆ ວັນ.

"ແຕ່ພຣະຜູ້ຊ່ອຍຄືພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ທີ່ພຣະບິດາຈະຊົງໃຊ້ມາໃນນາມຂອງເຮົາ ພຣະອົງນັ້ນແຫລະຈະສອນທ່ານ
ທັງຫລາຍທຸກໆ ສິ່ງ ແລະຈະເຕືອນພວກທ່ານໃຫ້ລະນຶກເຖິງທຸກສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ກ່າວກັບພວກທ່ານທັງຫລາຍແລ້ວນັ້ນ"
ໂຢຮັນ 14:26

"ແຕ່ເມື່ອພຣະອົງນັ້ນຄືພຣະວິນຍານແຫ່ງຄວາມຈິງຈະສະເດັດມາແລ້ວ ພຣະອົງຈະນໍາທ່ານທັງຫລາຍໄປສູ່ຄວາມຈິງ
ທັງໝົດ ເພາະພຣະອົງຈະບໍ່ກ່າວແຕ່ລໍາພັງຂອງພຣະອົງເອງ ແຕ່ພຣະອົງຊົງໄດ້ຍິນສິ່ງໃດກໍຈະຊົງກ່າວສິ່ງນັ້ນ,"
ໂຢຮັນ 16:3
ແຫລ່ງທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົ້າໃຈພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກໍຄືອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ເປັນຂອງປະທານທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄດ້
ມອບໃຫ້ແກ່ເຮົາ ແລະພຣະເຈົາ້ ກໍຊົງອະທິບາຍວ່າພຣະວິນຍານຈະເປັນຜູ້ສອນຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ແກ່ພວກ
ເຮົາແນວໃດແດ່.

"ດັ່ງທີ່ມີຄໍາຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ່າ, ສິ່ງທີ່ຕາບໍ່ໄດ້ເຫັນ ຫູບໍ່ໄດ້ຍິນ ແລະສິ່ງທີມ
່ ະນຸດຄຶດບໍ່ອອກ ຄືສິ່ງທີ່ພຣະເຈົາ້ ໄດ້
ຊົງຈັດແຈງໄວ້ສໍາລັບຄົນທີ່ຮັກພຣະອົງ, ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງສໍາແດງສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນແກ່ເຮົາທັງຫລາຍທາງພຣະວິນຍານ
ເພາະວ່າພຣະວິນຍານຊົງຢັ່ງຮູທ
້ ຸກສິ່ງ ແມ່ນເປັນຄວາມເລິກລັບຂອງພຣະຈົ້າ"
ດ້ວຍວ່າມີໃຜໜໍອາດຈະຮູ້ຄວາມຄິດຂອງມະນຸດໄດ້ ເວັ້ນແຕ່ຈິດວິນຍານພາຍໃນມະນຸດຜູ້ນັ້ນເອງ

ດັງ່ ນັ້ນແຫລະ

້ ແຕພ
ພຣະທັຍຂອງພຣະເຈົາ້ ບໍ່ ມີຜໃູ້ ດຮູໄ້ ດ ້ ເວັນ
ເຮົາທັງຫລາຍບໍ່ໄດ້ຮັບວິນຍານ
ັ້
່ ຣະວິນຍານຂອງພຣະເຈົາ້ ເທົ່ ານນ.
ຂອງໂລກ ແຕ່ໄດ້ຮັບພຣະວິນຍານຊຶ່ງມາຈາກພຣະເຈົ້າ ເພືອ
່ ເຮົາທັງຫລາຍຈະໄດ້ຮູ້ເຖິງສິງ່ ຕ່າງໆທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງ
ໂຜດປະທານແກ່ພວກເຮົານັ້ນ ເຮົາບໍ່ໄດ້ກ່າວສິ່ງເຫລົ່ານີ້ດວ
້ ຍຖ້ອຍຄໍາຊຶ່ງປັນຍາຂອງມະນຸດສອນໄວ້ ແຕ່ດວ
້ ຍຖ້ອຍ
ຄໍາຊຶ່ງພຣະວິນຍານໄດ້ຊົງສັ່ງສອນ ຄືເຮົາໄດ້ອະທິບາຍຄວາມໝາຍຂອງເຣື່ອງຝ່າຍວິນຍານໃຫ້ຄົນທີ່ມີພຣະວິນຍານ
ຟັງ
ແຕມ
ິ ໃຈທັມມະດາຈະຮ ັບສິ່ງເຫລົ່ ານນັ ້
່ ະນຸດທີ່ ມີຈດ

ຊຶ່ ງເປັນຂອງພຣະວິນຍານແຫງ່ ພຣະເຈົາ້ ບໍ່ ໄດ ້ ເພາະວາ່ ທີ່ ຈະ
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ເຂົ້າໃຈສິ່ ງເຫລົ່ ານນໄດ
ກ
ິ
ັ້
ັດໄດ ້ ແຕບ
ໍ ອ
່ ທ
ູ້ ່ ີຢູຝ
່ ່ ໍມີ
່ າ່ ຍພຣະວິນຍານກໍສ ັງເກດຮູສ
້ ່ ງສາຣະພ
້ ຕ
້ ງອາສ ັຍພຣະວິນຍານ ແຕຜ
ໃຜສ ັງເກດຮູໃ້ ຈຜູນ
ູ້ ັກພຣະທັຍຂອງອ ົງພຣະຜູເ້ ປັນເຈົາ້ ຈຶ່ ງຈະສງ່ ັ ສອນພຣະອ ົງໄດ”້
ັ້
້ ນໄດ
້ ຍວາ່ ຜູໃ້ ດຫນໍ ໄດຮ
້ ຈ
້ “ດວ
ແຕຝ
ີ ຣະທັຍຂອງພຣະຄຣິດ." 1 ໂກຣິນໂທ 2:9-16
່ າ່ ຍເຮົາທັງຫລາຍກໍມພ
ຫ້ອງຮຽນຂອງພຣະວິນຍານໄດ້ວ່າງເປົ່າມາເປັນເວລາດົນນານ ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ພວກເຮົາມາຮຽນກັບພຣະອົງອີກເທາະ ຍົກ
ມືຂຶ້ນຕັ້ງຄໍາຖາມ ແລະໃນຂະນະທີ່ເຮົາສຶກສາໃນແຕ່ລະເຣື່ອງ ເຮົາສາມາດທູນຂໍຈາກພຣະອົງໄດ້ເພື່ອໃຫ້ເຮົາມີສະຕິ
ປັນຍາແລະເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ ແລະເຊື່ອວ່າອົງພຣະວິນຍານຈະຊົງປະທານຄໍາຕອບໃຫ້ແກ່ພວກເຮົາ.
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ບົດທີ 3
ການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໂດຍສລຸບໃນນຶ່ງໜ້າ
ການຕຽມ
ຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈປະກອບດ້ວຍການຮຽນຮູເ້ ຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ
ແລະການຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ລວມໄປເຖິງການຕັ້ງຄໍາຖາມແບບປາກເປົາ
່
ເພື່ອເຮັດໃຫ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາແລກ ປ່ຽນເຣື່ອງລາວນັ້ນໆ ງ່າຍຂຶ້ນ.
ການນໍາສເນີ
ມີຢູ່ສອງຂັ້ນຕອນ ທໍາອິດແມ່ນການເລົ່າເຣື່ອງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນແມ່ນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ



ຂັນ
້ ຕອນທີນງຶ່ ; ເລົ່າເຣື່ອງສາມເທື່ອ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງຄຸ້ນເຄີຍກັບເນື້ອຫາຂອງເຣື່ອງນັ້ນ ຄວາມສາມາດທີ່ຜູ້ເລົ່າຕ້ອງ

ການນັ້ນແມ່ນ ການເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ໄດ້ດີ ໜູນໃຈໃຫ້ມີຜູ້ອາສາເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ
ແລະທົບທວນເນື້ອເຣື່ອງໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ.
1. ເລົາ່ ເຣືອ
່ ງ; ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ເລົ່າຄັ້ງທໍາອິດເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງເຫັນພາບ ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກຕໍ່ເຣື່ອງທີ່ເລົ່າ
2. ອາສາສມັກ; ຜູ້ເລົ່າຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນນຶ່ງອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ຫລືຂໍໃຫ້ຜູ້ຟັງຈັບຄູ່ປ່ຽນຜຽນເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ
ສູ່ກັນຟັງ (ຜູ້ຟັງຈະເຫັນວ່າ ຄູ່ຂອງລາວເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່ ຊຶ່ງຕອນນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງຈື່ເຣື່ອງໄດ້ດີ
ຂຶ້ນ)
3. ນໍາຕາມເຣືອ
່ ງ; ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ເລົ່າເປັນເທື່ອທີສາມ ໃນຕອນນີ້ໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າມາມີສວ
່ ນ ເພື່ອຊ່ອຍທົບທວນເຣື່ອງ
ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງຄົບສົມບູນໂດຍການຊ່ອຍເຫລືອຈາກຜູ້ຟັງ (ຜູ້ເລົ່າຕັ້ງຄໍາຖາມ, ຍະວ່າງໃຫ້ຜຟ
ູ້ ັງເພີມ
້ ເຕີມໃສ່ ແລະ
ເວົ້າກົງກັນຂ້າມ ຫລືທໍາທ່າເວົາ້ ຜິດ)



ຂັນ
້ ຕອນທີສອງ; ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງນໍາພາຜູ້ຟັງເຂົ້າໄປສູ່ຂຸມຊັບຂອງເຣື່ອງ ຜູ້ເລົ່າຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຟັງເລົ່າລຶ້ມຄືນອີກ ກ່ອນ
ຈະຄົ້ນຫາຂຸມຊັບແຕ່ລະຕອນ ຜູ້ເລົ່າຈະເລົ່າຕອນນັ້ນໆ ລຶ້ມຄືນ ເພື່ອຈະພາຜູ້ຟງັ ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ

1. ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ; ຊຶງ່ ເອີ້ນອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າ ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ ທໍາອິດຜູ້ເລົ່າຈະໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຄົ້ນ
ພົບຂໍ້ມູນຝ່າຍວິນຍານໂດຍໃຊ້ "ຄໍາຖາມຂອງຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ສລາດ" (ໃຫ້ຜູ້ຟງັ ສັງເກດເບິ່ງ ການເວົ້າ, ການ
ກະທໍາ, ທາງເລືອກ, ທາງເລືອກອື່ນ, ຜົນສະທ້ອນ, ຜົນຕາມມາ ຂອງຄົນໃນເຣື່ອງ ຊຶ່ງເຮົາເອີ້ນວ່າການຄົ້ນຫາ
ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ )
2. ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ; ເມື່ອພົບກັບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງແລ້ວ ກໍແມ່ນການ
ນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ໂດຍເລືອກເອົາຕອນທີ່ເຫັນວ່າສໍາຄັນທີ່ພົບເຫັນໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບແລະນໍາ
ມາປຽບທຽບໃສ່ກັບເຫດການປັດຈຸບັນ ວາງຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງຕອບ ເຮົາເອີ້ນສິ່ງນີ້ວາ່ ການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຝ່າຍວິນຍານ.
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ບົດທີ 4
ວິທຕ
ີ ຽມເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ວິທີເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຕ້ອງມີຄວາມສາມາດສາມຢ່າງດັ່ງລຸມ
່ ນີ້;
I.

ຮູ້ວິທເີ ລືອກເຣື່ອງ, ຮຽນຮູເ້ ຣື່ອງແລະເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ດີ

II. ຮູ້ວິທີຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນເຣື່ອງ
III. ຮູ້ວິທີການສ້າງແລະຕັ້ງຄໍາຖາມຢ່າງສລາດ

ຄວາມສາມາດທີ I: ຮູວ
້ ທ
ິ ເີ ລືອກເຣືອ
່ ງ, ຮຽນຮູເ້ ຣືອ
່ ງແລະເລົາ່ ເຣື່ອງໄດ້ດີ
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານດໍາເນີນໄປຕາມວິທີການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນ ສິ່ງທີ່ຈະຕ້ອງຕິດຕາມເໜືອສິ່ງອື່ນໃດນັ້ນ
ແມ່ນການໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ຕ້ອງເຊື່ອວ່າການເລົ່າເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີຈະສົ່ງຜົນດີທີ່ສຸດ ເມື່ອ
ເຮົາເລົ່າເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງບັນທຶກໄວ້ຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ ເມືອ
່ ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ອງບໍ່ເພີມ
້ ເຕີມຂໍ້ມູນໃດໆ ແລະບໍ່
ຕັດອອກຈາກເຣື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ ບໍ່ເທສນາ ບໍ່ສອນ ບໍ່ອະທິບາຍໃດໆ ທັງສິ້ນ

ເລືອກເຣືອ
່ ງຈາກພຣະຄັມພີ
ໃນບາງໂອກາດທ່ານອາດຈະກໍານົດໄວ້ວ່າຈະເລົ່າເຣື່ອງໃດ ແຕ່ຖ້າທ່ານຕ້ອງເລືອກເຣື່ອງດ້ວຍຕົນເອງ ຂໍໃຫ້ກະທໍາ
ດັ່ງຕໍໄ
່ ປນີ້;
1. ເມື່ອທ່ານບໍ່ມີໂອກາດຫລາຍພໍ ເພື່ອຈະເລົ່າເຣື່ອງກັບກຸ່ມທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ໃຫ້ເລືອກເຣື່ອງທີ່ມີເນື້ອຫາທີເ່ ໝາະ
ກັບກຸ່ມອາຍຸຂອງຜູ້ຟັງ ເຣື່ອງທີ່ມີຄວາມຍາວເໝາະສົມກັບເວລາທີ່ມີຢູ່ ອະທິຖານຂໍການຊົງນໍາຈາກພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດທີ່ຈະນໍາພາໃນເຣື່ອງທີ່ມີຄວາມຈິງທີ່ "ຜູ້ຟງັ " ຄວນຈະໄດ້ຮັບຟັງ.
2. ເມື່ອພຣະເຈົ້າປະທານພຣະຄັມພີໃຫ້ ພຣະອົງຊົງໃຫ້ຜູ້ຊອບທັມຂອງພຣະອົງບັນທຶກເຣື່ອງຕ່າງໆ ເປັນປະວັດສາດ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ທ່ານສາມາດເລືອກໄດ້. ພຣະອົງຊົງເລືອກເຣື່ອງຕ່າງໆ ທີເ່ ໝາະສົມກັບມະນຸດດ້ວຍພຣະປັນ
ຍາຂອງພຣະອົງ ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສ້າງມະນຸດຂຶ້ນມາ ພຣະອົງຈຶ່ງຊົງຮູເ້ ຖິງຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຂົາ. ນອກ
ຈາກນັ້ນ, ໃນຖານະທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງມີປັນຍາອັນສູງສຸດ ພຣະອົງຊົງຮູເ້ ຖິງວັດທະນະທັມຂອງກຸ່ມຕ່າງໆ ແລະຣະບົບ
ຄວາມເຊື່ອທີ່ມະນຸດຄິດຄົ້ນຂຶ້ນມາ.
ພຣະຄັມພີຈຶ່ງຢູ່ເໜືອວັດທະນະທັມ ໝາຍເຖິງເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີສູງສົ່ງກວ່າວັດທະນະທັມ ສາຍເຫດທີເ່ ວົ້າແບບນີ້
ກໍເພື່ອໃຫ້ທຸກຄົນທີ່ເລົ່າເຣື່ອງຮູວ
້ ່າ

ພຣະເຈົ້າຊົງຕຽມຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໄວ້ໃນທຸກເຣື່ອງເພື່ອທຸກຄົນຈະບໍ່ຕ້ອງກະ

ວົນກະວາຍໃຈຢ້ານວ່າຈະເລືອກເຣື່ອງ "ຜິດ" ເພາະໃນຂະນະທີ່ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງທີ່ທ່ານໄດ້ເລືອກນັ້ນ ພຣະວິນຍານຈະ
ຊ່ອຍເປີດເຜີຍສິ່ງທີ່ພຣະອົງປະສົງຈະເວົ້າກັບແຕ່ລະຄົນດ້ວຍພຣະອົງເອງ.
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3. ໃນໂປຣແກຣມ "ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ຈະບໍມ
່ ີການແຍກປະເພດວ່າເຣື່ອງນີ້ສໍາລັບການປະກາດ, ອີກເຣື່ອງນຶ່ງສໍາ
ລັບການສ້າງສາວົກແລະເຣື່ອງອື່ນໆ ກໍແຍກເປັນປະເພດຂອງໃຜລາວ

ເພາະເຮົາພົບວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງ

ເຄື່ອນໄຫວຜ່ານເຣື່ອງທີເ່ ລົ່າທຸກໆ ເຣື່ອງເພື່ອນໍາຄົນທັງຫລາຍມາເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ.
4. ຖ້າຫາກທ່ານມີໂອກາດເລົ່າເຣື່ອງຫລາຍໆ ເທື່ອກັບກຸ່ມຜູ້ຟງັ ກຸ່ມເດີມແລະມີເວລາພຽງພໍ ກໍຄວນຈະເລົ່າເຣື່ອງເລີ້ມ
ແຕ່ປະຖົມມະການ ເພາະເຣືອ
່ ງໃນພຣະຄັມພີນັ້ນມັກຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ເນື່ອງກັນມາ

ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຫັນວ່າເປັນການດີຖ້າ

ຫາກເລົ່າເຣື່ອງຕໍ່ໆ ກັນລຽງຕາມເວລາທີເ່ ກີດຂຶ້ນ.
5. ເມື່ອທ່ານເລົ່າເຣື່ອງຫລືອັດສຽງໄວ້ ຖ້າຫາກທ່ານຮູ້ສຶກວ່າພຣະເຈົ້າຊົງນໍາກໍອາດຈະຂ້າມບາງເຣື່ອງໄດ້ ແຕ່ຖ້າເຮັດ
ເຊັ່ນນັ້ນອາດຈະຕ້ອງມີຄໍານໍາຂອງເຣື່ອງກໍຈະເປັນການດີ ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງໄດ້ຕໍ່ເນື່ອງກັນໄປຢ່າງລາບລື້ນ ເຖິງ
ແມ່ນບໍ່ໄດ້ຕັດເຣື່ອງໃດອອກໄປກໍຕາມ ກໍຄວນຈະລຶ້ມຄືນເຣືອ
່ ງເດີມທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນຈັກໜ້ອຍນຶ່ງເພື່ອເປັນການເຕືອນ
ຄວາມຈໍາໃຫ້ກັບຜູ້ຟັງ ຫລືທ່ານອາດຈະຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ເຄີຍຟັງຊ່ອຍເລົ່າເຣື່ອງທີ່ຜ່ານມາກໍຈະເປັນການດີ.
6. ຖ້າຫາກເຣື່ອງນັ້ນເປັນເຣື່ອງທີ່ຍາວມີພຣະຄັມພີເຖິງ 15 ຂໍ້ ທ່ານສາມາດແຍກອອກເປັນສອງເຣື່ອງກໍໄດ້ເພື່ອຊ່ອຍ
ໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮຽນຮູແ
້ ລະສົນທະນາທັງສອງເຣື່ອງໄດ້ດີ

ການແບ່ງເຣື່ອງອອກເປັນຫລາຍເຣື່ອງຄວນຫາຈຸດທີ່ສາມາດ

ຢຸດຢ່າງເໝາະສົມ ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງແບ່ງໃຫ້ເຄິ່ງກັນກໍໄດ້ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ເ ຣື່ອງຂອງນາອາມານໃນ 2 ກະສັດ 5:127 ຊຶ່ງເປັນເຣື່ອງທີ່ເໝາະສົມຫຼາຍກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຖ້າທ່ານຫາກມີເວລາເຖິງ 3 ຊົ່ວໂມງໃນການສົນທະ
ນາ ແທ້ຈິງແລ້ວ ໃນເຣື່ອງນີ້ເຮົາສາມາດແບ່ງອອກເປັນສີ່ເຣື່ອງ(ຕອນ)ໄດ້ດັ່ງນີ້ 1-5, 6-14, 15-19 ແລະ 20-27.
7. ບາງເຣື່ອງກໍມີຊື່ຕ່າງໆ ຢ່າງຫລວງຫລາຍເຊັ່ນ ຊື່ເມືອງ ຊື່ສະຖານທີ່ ຊື່ຄົນ ຖ້າເຫັນວ່າເຣື່ອງນັນ
້ ເປັນເຣື່ອງທີ່ຍາວ
ເຮົາກໍເລີ້ມຕົ້ນທີ່ລາຍການຂອງຊື່ເປັນເຣື່ອງທີນຶ່ງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນເມື່ອເລົ່າເຣື່ອງຕອນທີສອງໃຫ້ເວົ້າເຖິງລາຍການຂອງຊື່
ເຫລົ່ານັ້ນກ່ອນເຊັ່ນ "ປະຊາຊົນຈາກເມືອງຕ່າງໆ 14 ເມືອງພາກັນມາຊຸມນຸມກັນ" ຫລັງຈາກຈົບລາຍການຊື່ແລ້ວ
ໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງທີສອງຕໍ່ກັນໃນທັນທີ.
ການນໍາສເນີຂໍ້ມູນແບບນີ້ ແມ່ນທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ ຢ່າງສັດຊື່ ຢ່າງຖືກຕ້ອງສໍາລັບຜູ້ທີ່
ຫາກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃໝ່ຮວມທັງຜູ້ຟັງນັ້ນ

ການແບ່ງເຣື່ອງອອກເປັນຕອນໆ ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈື່ເຣື່ອງໄດ້

ງ່າຍຂຶ້ນ ເມື່ອຜູ້ເລົ່າມີຄວາມສາມາດເລົ່າເຣື່ອງດີຂນ
ຶ້ ລາວກໍສາມາດຮວມເອົາເຣື່ອງເຫລົ່ານັ້ນເປັນເຣື່ອງດຽວກັນໄດ້.
ເອົາລະ...ເມື່ອເຮົາຮູ້ເຖິງວິທີການຄັດເອົາເຣື່ອງມາເລົ່າແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຕໍ່ໄປອີກວ່າເຮົາຈະເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນຢ່າງໃດ.
1. ອະທິຖານທູນຂໍພຣະເຈົ້າໃຫ້ເຮົາຈື່ຈໍາແລະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງນັ້ນ ສາມາດເລົ່າຕໍ່ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ດ້ວຍຄວາມກະຕືລື
ລົ້ນ.
2. ອ່ານເຣືອ
່ ງນັ້ນໃຫ້ຈົບລວດດຽວເທື່ອນຶ່ງກ່ອນ ໂດຍອ່ານອອກສຽງ(ຫລືຟັງຄົນອື່ນອ່ານຫລືເລົາ່ ) ໃນຂະນະທີ່ອ່ານ
ເຣື່ອງຢູ່ນັ້ນ ທ່ານອາດຈະປ່ຽນບາງຖ້ອຍຄໍາ ຈາກພາສາຂຽນມາເປັນພາສາປາກເວົ້າສົນທະນາທີ່ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈງ່າຍ
ເຊັ່ນ "ຈິງຫລື" ປ່ຽນເປັນ "ແມ່ນແທ້ບ,ໍ " "ສະເດັດໄປ" ປ່ຽນເປັນ "ໄດ້ໄປ" ດັ່ງນີເ້ ປັນຕົ້ນ ທ່ານຕ້ອງລະວັງໃຫ້ດີ
ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງທີເ່ ລົ່າຕົງກັບພຣະຄັມພີ ບໍ່ຕັດແລະບໍ່ເພີມ
້ ເຕີມ.
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ຖ້າຫາກທ່ານສາມາດອ່ານແລະເວົ້າໄດ້ສອງພາສາ ທ່ານກໍສາມາດຮຽນຮູເ້ ຣື່ອງທີ່ບໍ່ເໝືອນກັບຄົນອື່ນ ຂໍໃຫ້ທ່ານ
ອ່ານເຣື່ອງເປັນພາສານຶ່ງກ່ອນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນເປັນພາສາທີ່ທ່ານຈະນໍາໄປເລົ່າກັບຜູ້ຟັງ. ຍົກຕົວ
ຢ່າງເຊັ່ນ; ຖ້າທ່ານຈະເລົ່າເຣື່ອງເປັນພາສາອັງກິດ ແຕ່ທາ່ ນອ່ານພາສາຮິນດູໄດ້ກໍໃຫ້ອ່ານເປັນພາສາຮິນດູ ເມື່ອ
ເລົ່າເຣື່ອງກໍເລົ່າເປັນພາສາອັງກິດ. ໃນວິທີນີ້ ເຖິງແມ່ນທ່ານບໍ່ຕ້ອງການໃຊ້ຄໍານັ້ນໂດຍຕົງກໍຕາມ ແຕ່ມັນຈະຊ່ອຍ
ທ່ານໃຫ້ຈື່ຈໍາແລະເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ດີ ແລະຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເລືອກເອົາຄໍາຈາກພາສາທີ່ເໝາະສົມເປັນທັມມະຊາດ.
3. ປິດພຣະຄັມພີ, ຫລັບຕາແລະເລົາ່ ເຣືອ
່ ງອອກສຽງຈາກຄວາມຊົງຈໍາ

ພຍາຍາມຈື່ຈໍາເຣື່ອງໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈະ

ເຮັດໄດ້ ໃນຂະນະທີ່ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນໃຫ້ຄິດເຖິງພາບທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຣື່ອງນັ້ນ

ຖ້າຫາກລືມເປັນບາງຕອນ

ຫລືຈື່ບໍ່ທັນໄດ້ດີ ກໍຢ່າກະວົນກະວາຍໃຈ ຢ່າຢຸດ ແຕ່ໃຫ້ເລົ່າຕໍ່ໄປ ທ່ານສາມາດທີ່ຈະເພີ້ມເຕີມຕອນທີ່ຂາດຫາຍ
ຕາມພາຍຫລັງກໍໄດ້ເມື່ອທ່ານຄິດອອກ ນີແ
້ ມ່ນການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງບໍແ
່ ມ່ນທ່ອງຈໍາ.
ຍົກຕົວຢ່າງ; "ພຣະເຢຊູໄດ້ພາເປໂຕ ຢາໂກໂບແລະໂຢຮັນ...." ໃນຂະນະທີ່ເລົ່າເຣືອ
່ ງທ່ານລືມຊື່ທັງສາມຄົນ
ທ່ານສາມາດເວົ້າວ່າ "ພຣະເຢຊູໄດ້ພາອັຄສາວົກສາມຄົນໄປ...." ເມື່ອເລົ່າເຣື່ອງຕໍໄ
່ ປ ທ່ານຄິດອອກ ຈື່ຊື່ທັງ
ສາມຄົນໄດ້ ແທນທີ່ທ່ານຈະເວົ້າວ່າ
ໂກໂບແລະໂຢຮັນ"

"ພວກເພິ່ນ" ທ່ານກໍສາມາດເອີ່ຍຊື່ທັງສາມຄົນນັ້ນໄດ້ວ່າ, "ເປໂຕ, ຢາ

ແລະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນຍັງຢູ່ໃນຄວາມຈິງຢູ່ (ໃນຕອນນີ້ແມ່ນທ່ານກໍາລັງແກ້ໄຂເຣື່ອງໃຫ້

ເຂົ້າຮູບຮອຍອີກເທື່ອນຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອທ່ານມີໂອກາດເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນອີກເທື່ອນຶ່ງ ທ່ານກໍສາມາດທີ່ຈະຈື່ຊື່ທັງ
ສາມຄົນນັ້ນໄດ້ຕັ້ງແຕ່ເລີມ
້ ຕົ້ນເລົ່າເຣື່ອງ)
4. ອ່ານອອກສຽງອີກເທືອ
່ ນຶງ່ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານອ່ານ ຈົ່ງສັງເກດຂໍ້ມູນທີ່ທ່ານຢາກຈະເພີ້ມເຕີມຫລືຕັດອອກເມື່ອທ່ານ
ເລົ່າເທື່ອກ່ອນນັ້ນ (ນີໝ
້ າຍເຖິງຂໍ້ມູນ ທີເ່ ລົ່າກ່ອນຄໍານໍາ ບໍ່ແມ່ນຂໍ້ພຣະຄັມພີ) ບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະແປກໃຈທີ່ເຮົາ
ສາມາດເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ເກືອບຄົບຖ້ວນ. ຖ້າຫາກເຣື່ອງທີ່ເລົ່າຍາວກວ່າ 12 ຫລື15 ຂໍ້ ໃຫ້ທ່ານແບ່ງອອກເປັນສອງ
ສ່ວນ ໃນແຕ່ລະເຣື່ອງສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຕອນຂອງໃຜລາວເປັນທັມມະຊາດຢູແ
່ ລ້ວ ດັ່ງນັ້ນທ່ານອາດຈະລອງຈື່
ເຣື່ອງນັ້ນເປັນສອງຕອນ ເໝືອນກັບສາກໜັງຫລືສາກລະຄອນໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ແຕ່ຢ່າລືມວ່າທ່ານບໍ່ໄດ້
ທ່ອງຈໍາຂໍ້ພຣະຄັມພີ ແຕ່ຈຈ
ື່ ໍາເຫດການໃນເຣືອ
່ ງເປັນພາບລວມໃນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ.
5. ເທື່ອນີ,້ ປິດພຣະຄັມພີ ຫລັບຕາແລະເລົາ່ ເຣືອ
່ ງອອກສຽງອີກເທືອ
່ ນຶງ່ ການອ່ານອອກສຽງເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ສົນໃຈ
ກັບສຽງອື່ນໆ ທີ່ລົບກວນ ແລະຍັງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຈື່ຈໍາເຣື່ອງໄດ້ດີອີກ ການຫລັບຕາໃນຂະນະທີ່ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງ
ຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ເຫັນພາບເຫດການຂອງເຣື່ອງ ເບິ່ງພາບບຸກຄົນແລະສະພາບການຕ່າງໆ ໃນຄວາມຄິດຂອງ
ທ່ານ ເທື່ອນີ້ໃນຂະນະທີ່ທາ່ ນເລົ່າເຣື່ອງຊໍ້າອີກທ່ານຈະພົບວ່າທ່ານຈື່ເຣື່ອງໄດ້ດີກວ່າເທືອ
່ ທໍາອິດ ເມື່ອທ່ານເລົ່າ
ຈົບກໍເປີດພຣະຄັມພີໄດ້ ແລະອ່ານອອກສຽງອີກເທື່ອເພື່ອກວດເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ເພີ້ມເຕີມຫລືຕັດສິ່ງໃດອອກຫລືບໍ່
ເຖິງຈະເປັນເຣື່ອງສັ້ນໆ ກໍຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ເພາະວ່າທຸກໆສ່ວນຂອງເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ທາງພຣະ
ຄັມພີນັ້ນຖືວ່າເປັນສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຍິ່ງ.
6. ເລືອກຖ້ອຍຄໍາທີ່ຈະໃຊ້ໃນເຣືອ
່ ງແລະຄໍາລົງທ້າຍຂອງເຣືອ
່ ງ ເມື່ອວາງແຜນການເລົ່າເຣື່ອງແລ້ວ ກໍຈໍາເປັນຕ້ອງ
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ຄິດອີກວ່າຈະເລີ້ມເຣື່ອງແລະຈົບເຣື່ອງຢ່າງໃດ ເຣື່ອງທີເ່ ລືອກມານັ້ນອາດຈະຈື່ຈໍາໄດ້ງ່າຍຄ້າຍຄືທາງທີ່ຊື່ເສັ້ນດຽວ
ຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ.
7. ເຄືອ
່ ງໝາຍໃນໃຈ ໃນເຣື່ອງທີ່ນໍາມາເລົ່າ ບາງເທື່ອກໍມີບາງຕອນທີ່ຈື່ໄດ້ຍາກ ເຮົາມັກລືມຊື່ແລະລືມບາງສ່ວນ
ຂອງເຣື່ອງ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນມີເຄື່ອງໝາຍໄວ້ໃນໃຈ ຫລັງຈາກທີ່ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງອີກສອງຫລືສາມເທື່ອເຮົາ
ຈະພົບວ່າມີບາງສ່ວນທີ່ຈື່ໄດ້ຍາກ ຖ້າຫາກຊື່ແລະບາງສ່ວນຂອງເຣື່ອງໄດ້ຂາດຫາຍໄປຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກກໍສະແດງ
ວ່າ ເຮົາຕ້ອງການເຄື່ອງໝາຍໃນໃຈທີ່ຈຸດນັ້ນ.
ກ. ຖ້າເປັນຖ້ອຍຄໍາຫລືຊື່ ຫລືລາຍລະອຽດທີ່ຈື່ໄດ້ຍາກ ໃຫ້ເຮົາວາດພາບແບບຕລົກໆ ໄວ້ໃນໃຈລອງເບິ່ງ
( ທ່ານເຈີຣີ ລູກັສ ທີ່ຫລາຍຄົນຮູ້ຈັກເພິ່ນດີ ເປັນໝໍແພດທີ່ຈື່ຈໍາໄດ້ດີ ໄດ້ນໍາເອົາວິທີຈື່ຈໍາມາເຜີຍແຜ່ແກ່
ຄົນທັງຫລາຍ ) ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ເມື່ອເລົ່າເຣືອ
່ ງໂຢນາ ອາດຈະຈື່ຊື່ພໍ່ຂອງໂຢນາບໍ່ໄດ້ ເພາະເປັນຊື່ທີ່ຈື່
ໄດ້ຍາກຄື "ອາມິດທັຍ" ເຮົາອາດຈະພຍາຍາມຫາທາງຈື່ຊື່ຂອງລາວໂດຍຄິດເຖິງອາ(ນ້ອງສາວພໍ່)ຂອງ
ເຮົາໄດ້ເປັນມິດກັບຄົນໄທ ກາຍມາເປັນອາມິດທັຍ ການທີ່ຄິດຕລົກໆ ແບບນີອ
້ າດຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຈື່ຊື່ທີ່
ຍາກໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ. ຍິ່ງພາບທີ່ທ່ານຄິດແບບຕລົກໄຮ້ແກ່ນສານເທົ່າໃດ ທ່ານກໍຈະຈື່ຖ້ອຍຄໍານັ້ນໄດ້ງ່າຍ
ຂຶ້ນເທົ່ານັ້ນ ບໍວ
່ ່າທ່ານຈະເວົ້າພາສາໃດກໍຕາມ ໃຫ້ທ່ານຫາຖ້ອຍຄໍາທີ່ສອດຄ່ອງກັນຫລືພາບແບບຕລົກ
ຊວນຫົວມາຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຈື່ເຫດການແລະຊື່ຂອງຄົນໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຂ. ບາງເທື່ອຜູ້ສອນຝຶກອົບຮົມອາດຈະບໍ່ເນັ້ນການຈື່ຊື່

ແຕ່ເຮົາສນັບສນູນໃຫ້ທ່ານເອີ່ຍຊື່ຂອງບຸກຄົນໃນ

ເຣື່ອງ ເຖິງຈະເປັນສ່ວນທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງເຣື່ອງກໍຕາມ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ດີວ່າຄົນຈໍານວນຫລາຍບໍ່ຈື່ຊື່ໄດ້ດີ
ແຕ່ໃນເມື່ອພຣະເຈົ້າຊົງເລືອກທີ່ຈະໃສ່ຊື່ຫລືສະຖານທີ່ໄວ້ໃນຕອນນັ້ນ ໃນຈຸດນັ້ນ ເຮົາກໍຄວນເລົ່າຂໍ້ມູນ
ໃນຈຸດນັ້ນຂອງເຣືອ
່ ງນໍາ.
8. ເລົາ່ ເຣືອ
່ ງແລະກວດກາຕົນເອງຈົນສາມາດເລົາ່ ໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຈົ່ງຍໍ້າຂັ້ນຕອນທີ່ໄດ້ກ່າວມານັ້ນອີກຈົນທ່ານຮູ້
ເຣື່ອງນັ້ນເປັນຢ່າງດີ ເລົ່າເຣື່ອງອອກສຽງດັງໆ ຫລັບຕາ ຈົນທ່ານເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ຂໍໃຫ້ລະວັງຢ່າງເຂັ້ມງວດທີ່ຈະບໍ່ເພີ້ມເຕີມຂໍ້ມູນໃດໆ ໃສ່ໃນເຣື່ອງ ເຖິງແມ່ນຈະມີເຣື່ອງດຽວກັນປາກົດຢູ່ໃນພຣະ
ຄັມພີອີກເຫຼັ້ມນຶ່ງກໍຢ່າເອົາມາປະສົມກັນ ຖ້າເລືອກເຣື່ອງຈາກເຫລັ້ມໃດ ກໍໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງທີ່ໄດ້ມາຈາກເຫລັ້ມນັ້ນ
ພຽງເທົ່ານັ້ນເພາະພຣະເຈົ້າຊົງຕັດສິນພຣະທັຍທີ່ຈະໃຫ້ເຣື່ອງດຽວກັນບັນທຶກໄວ້ໃນພຣະຄັມພີຄົນລະເຫລັມ
້ ເມື່ອ
ພຣະອົງຊົງໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນຢູ່ໃນພຣະຄັມພີຄົນລະເຫລັມ
້ ເຮົາກໍຄວນເຮັດເຊັ່ນນັ້ນ. ການສຶກສາທີ່ເນັ້ນໃນເຣື່ອງດຽວ
ທີ່ມາຈາກແຫລ່ງດຽວ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໄດ້ເລິກເຊິ່ງຂຶ້ນ ແລະເຮົາຈະຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານ
ໃນແຕ່ລະຕອນຢ່າງໜ້າປລາດໃຈ ແລະເມື່ອໄດ້ນໍາເອົາສອງເຣື່ອງມາກວດສອບໃສ່ກັນພາຍຫລັງ ເຮົາຈະພົບວ່າ
ທັງສອງເຣື່ອງຈະມີຄວາມສອດຄ່ອງກັນດີ.

ກ້າວເຂົາ້ ໄປສູ່ສງິ່ ທີບ
່ ໍ່ຄຸ້ນເຄີຍ
ໃນຂະນະທີ່ເຮົາໄດ້ຝຶກຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ເຮົາທຸກຄົນມັກຈະມີແນວໂນ້ມນໍາເອົາບາງສ່ວນຂອງສິ່ງໃໝ່ມາປະສົມ
ກັນກັບສິ່ງທີ່ເຮົາຄຸ້ນເຄີຍຢູ່ແລ້ວ.
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ຍົກຕົວຢ່າງເຊັນ
່ ;

ມີຜູ້ອາສາສມັກສອງສາມຄົນຕົກລົງໃຈວ່າ ຈະຟັງແນວຄວາມຄິດໃໝ່ທກ
ີ່ ໍາລັງຂຽນລົງໃນປຶ້ມຄູ່ມື

"ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ຄວາມຕັງ້ ໃຈທໍາອິດຂອງຂ້າພະເຈົ້ານັ້ນແມ່ນ ຢາກຈະເບິງ່ ກ່ອນວ່າໃນແຕ່ລະຕອນນັ້ນມີຄວາມ
ຊັດເຈນຫລືບໍ່ ແຕ່ພຣະເຈົ້າກໍຊົງໃຊ້ເຫດການນີ້ສອນບົດຮຽນອັນມີຄຸນຄ່າໃຫ້ຢ່າງບໍ່ຄາດຄິດມາກ່ອນ.
ການທີ່ຈະເຂົ້າໃຈສ່ວນຕ່າງໆ ຂອງວິທີການນັ້ນ ຜູ້ຮຽນຈະຕ້ອງຮູ້ເຣື່ອງນັ້ນກ່ອນ ດັ່ງນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍໃຫ້ສອງຄົນທີ່
ຂ້ອນຂ້າງເປັນຄົນຂີ້ອາຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຈັກເຣື່ອງ ຄົນນຶ່ງເປັນຜູ້ຍິງທີ່ໄດ້ເຂົ້າມາຮຽນແລະຊ່ອຍຈັດແຈ່ງງານສັມມະນາໂດຍ
ທາງປະຕິບັດແບບແປະໆ ບາງໆ ເຖິງ 4 ເທື່ອ ສ່ວນອີກຄົນນຶ່ງເປັນຊາຍຊະຣາອາຍຸໄດ້ 80 ປີ ແຕ່ລາວຕັງ້ ໃຈເຮັດງານ
ເໝືອນກັບຄົນໜຸ່ມທີ່ອາຍຸໄດ້ 20 ປີ. ເປັນເວລາດົນນານທີ່ທັງສອງພຍາຍາມຫລີກລ້ຽງບໍຢ
່ າກເລົ່າເຣື່ອງ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງອະທິບາຍໃຫ້ທັງສອງຟັງວ່າ "ພຽງແຕ່ທ່ານທັງສອງເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາ ທ່ານກໍຈະຈື່ເຣື່ອງທີ່ມີ 10 ຂໍ້
ໄດ້ພາຍໃນສິບນາທີ" ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເນັນ
້ ຍໍ້າເພື່ອໃຫ້ທັງສອງຄົນຮູ້ເຖິງຂັ້ນຕອນຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈວ່າ,
"ອ່ານເຣື່ອງເທື່ອທໍາອິດທັງໝົດໂດຍອອກສຽງໃນຂະນະທີ່ກໍາລັງອ່ານ ໃຫ້ອອກສຽງທີ່ເປັນທັມມະຊາດເໝືອນກັບກໍາ
ລັງເວົ້າຢູ່ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ແທນທີ່ຈະເວົ້າວ່າ, "ດູເຖີດ" ໃຫ້ເວົ້າວ່າ "ເບິ່ງແມ" ໃຫ້ວາດພາບໃນໃຈວ່າມີຫຍັງແດ່ເກີດ
ຂຶ້ນ ຫລັງຈາກອ່ານເທື່ອທໍາອິດແລ້ວໃຫ້ຫລັບຕາ ແລ້ວເວົ້າອອກມາໃນສິ່ງທີ່ຕົນຈື່ໄດ້ໃຫ້ຫລາຍເທົ່າທີ່ຈື່ໄດ້.
ເປົ້າໝາຍຂອງທ່ານກໍຄື ເລົ່າເຫດການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນເຣື່ອງຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ ບໍແ
່ ມ່ນຕ້ອງຈື່ຈາໍ ເອົາທຸກໆ ຄໍາໃນເຣື່ອງ
ມາເລົ່າ ແຕ່ແມ່ນເລົ່າເປັນເຣືອ
່ ງ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍອ່ານເຣື່ອງນັ້ນດັງໆ ອີກເທື່ອນຶ່ງ ໃນຕອນນີ້ທ່ານຈະເລີ້ມເບິ່ງເຫັນວ່າ
ທ່ານໄດ້ຜ່ານຕອນໃດໄປແດ່ແລ້ວ ຫລັບຕາ ເລົ່າເຣື່ອງໂດຍອອກສຽງ ເຮັດແບບນີ້ຈັກ 4 ເທືອ
່ ."
ທັງສອງຄົນໄດ້ໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມື ຊຶ່ງເປັນຫົວໃຈຂອງຜູ້ຮັບໃຊ້ ລຶ້ມຄືນຄໍາແນະນໍາອີກເທື່ອ, "ອ່ານສຽງດັງ ອອກສຽງໃຫ້
ເປັນທັມມະຊາດເໝືອນກໍາລັງເວົ້າຢູ່ ປິດພຣະຄັມພີໄວ້ ເລົ່າເຣື່ອງ" ແຕ່ເມື່ອສອງຄົນເລີມ
້ ອ່ານ ເຂົາເຈົ້າຊໍ້າພັດອ່ານ
ແບບງຽບໆ ບໍ່ມີຜູ້ໃດອອກສຽງເລີຍ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງເວົ້າແຊກ ຖາມຂຶ້ນວ່າ, "ພວກທ່ານຈະຕ້ອງອ່ານເຣື່ອງນີ້ຢ່າງໃດ?"
ທັງສອງຄົນຕອບພ້ອມກັນວ່າ, "ອ່ານອອກສຽງດັງ" ຂ້າພະເຈົ້າຕອບໄປວ່າ, "ແຕ່ຂ້າພະເຈົາ້ ບໍ່ໄດ້ຍິນສຽງພວກທ່ານ
ເລີຍ" ຊາຍຊະຣາຕອບວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງອ່ານໃຫ້ຕົວເອງຟັງເທົ່ານັ້ນ." "ຄັນຊັ້ນ ພວກທ່ານກໍຮູ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ ຕ້ອງ
ອ່ານສຽງດັງໆ ພວກທ່ານໃຫ້ຄວາມຮ່ວມມືດີຢແ
ູ່ ລ້ວ ເປັນຫຍັງພວກທ່ານຈຶ່ງບໍ່ອ່ານຕາມທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ແນະນໍາ."
ຂ້າພະເຈົ້າຕໍ່ວ່າເຂົາເຈົ້າ. "ເອີ...ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງ" ຊາຍຊະຣາຮູ້ສຶກງົງໆ "ສົງສັຍວ່າຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດ
ແບບນີ້ມາກ່ອນ." ຊາຍຊະຣາອະທິບາຍຕື່ມ. ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍອວ່າຍໜ້າໄປຫາຜູ້ຍິງ, "ທ່ານຮູ້ບໍ່ວ່າ ທ່ານຕ້ອງອ່ານ
ອອກສຽງດັງໆ?" ຜູ້ຍິງຄົນນັ້ນຕອບວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າຮູແ
້ ລ້ວ" "ຖ້າຮູ້ແລ້ວ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງບໍ່ອ່ານອອກສຽງດັງໆ?" ນາງ
ຈຶ່ງອະທິບາຍແບບເລືອນລາງວ່າ, "ຖ້າເຮັດແນວນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າເໝືອນກັບເປັນຄົນໂງ່" ທຸກຄົນຢູ່ທີ່ນັ້ນໄດ້
ພາກັນຫົວຂຶ້ນພ້ອມໆ ກັນ.
ໃນທີ່ສຸດຫລັງຈາກໄດ້ເກັ້ຽກ່ອມທັງສອງຄົນຢູ່ຊົ່ວຂະນະນຶ່ງ ທັງສອງກໍພົ້ນຈາກຄວາມຮູ້ສຶກແບບເກົ່າໆ ໄດ້ ທີຮ
່ ູ້ສຶກວ່າ,
"ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຮັດແບບນີມ
້ າກ່ອນ"

ພ້ອມທັງຄວາມຮູສ
້ ຶກຢ້ານທີ່ວ່າ, "ຄົນອື່ນຊິເຫັນວ່າຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນໂງ່"

ໃນທີ່ສຸດທັງສອງຄົນໄດ້ອ່ານເຣື່ອງດ້ວຍສຽງດັງ ຫລັບຕາ ເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນໄດ້ດີທີ່ສຸດເທົ່າທີ່ເຮັດໄດ້ ຫລັງຈາກທັງ
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ສອງຝຶກຊ້ອມໄດ້ 4 ເທື່ອແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ, "ບັດນີ້ເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຟັງໄດ້ບ?
ໍ່ " ໜ້າແປກໃຈຫລາຍ
ແທ້ໆ ຫລັງຈາກໄດ້ຮຽນເຣື່ອງພຽງ 10 ນາທີ ທັງສອງຄົນກໍເລົາ່ ເຣື່ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງເກືອບຄົບສົມບູນດີ.
"ເປັນຈັ່ງໃດພໍ່ລຸງ"

ຂ້າພະເຈົາ້ ຖາມແບບຢອກກັບຊາຍຊະຣາ, "ພໍ່ລງຸ ຈື່ເຣື່ອງສິບຂໍ້ພາຍໃນສິບນາທີໄດ້ບໍ່ເນາະ?"

ລາວພຽງແຕ່ຫວ
ົ ຕອບ ສ່ວນຜູຍ
້ ິງໄດ້ເວົ້າວ່າ,
ແລະໄດ້ພຍາຍາມແຕ່ກໍເຮັດບໍໄ
່ ດ້,"

"ຂ້າພະເຈົ້າບໍເ່ ຄີຍຮຽນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີມາກ່ອນທັງໆ ທີ່ຢາກຮຽນ

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຖາມວ່າ, "ທ່ານໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາຫລືບໍ?" ລາວຕອບວ່າ,

"ບໍ"່ ລາວຍິ້ມແລ້ວເວົ້າວ່າ, "ແຕ່ຕອນນີ້ໄດ້ເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາແລ້ວ,"
ທີ່ເລົ່າມານີ້ແມ່ນຕົວຢ່າງ ເພື່ອໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ ຕາມວິທີຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ການທີ່
ທ່ານອ່ານສະແດງວ່າທ່ານສາມາດອ່ານອອກຂຽນໄດ້

ແຕ່ການຮຽນຮູ້ການສື່ສານໃນຮູບແບບຂອງການເລົ່າເຣື່ອງນີ້

ແມ່ນການໃຊ້ພາສາເວົ້າ ດັ່ງນັນ
້ ທ່ານກໍກໍາລັງກ້າວເຂົ້າມາສູ່ອີກໂລກນຶ່ງທີ່ໃຊ້ການເລົ່າປາກເປົ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນ.
ຂໍໃຫ້ໃຊ້ຂັ້ນຕອນການເລົ່າເຣື່ອງ ຕາມທີວ
່ າງໄວ້ໂດຍຄວາມເຊື່ອ ເຫັນເຫດການທີ່ເລົ່າມານັ້ນເປັນເຣື່ອງປົກກະຕິ ຖ້າ
ໃຊ້ພຽງແຕ່ບາງຕອນຂອງການເລົ່າເຣື່ອງກໍຈະບໍ່ເກີດຜົນຕາມທີ່ຄາດຫວັງໄວ້ ຫລັງຈາກທີ່ທາ່ ນໄດ້ເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ
ຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແລ້ວ ພຣະເຈົ້າອາດຈະໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີການໃໝ່ໆ ທີ່ຈະຊ່ອຍເສີມສ້າງປະສິດທິພາບ
ໃນການຮຽນເຣື່ອງແລະການນໍາສເນີເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ.

ເພີ້ມຄວາມເລິກເຊິ່ງແລະດຶງຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ຟງັ
1. ຄິດເຖິງເຫດການ, ສະພາບການທີເກີ
່ ດຂຶ້ນຂອງເຣືອ
່ ງ. ອ່ານຫລືຟັງຈາກຂໍ້ພຣະຄັມພີທີຈະນໍ
່
າໄປສູ່ເຣື່ອງທີທ່
່ ານ
ເລົ່າ. ສ່ວນຫລາຍການທີຮູ
່ ້ວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນໃນພຣະຄັມພີຊຶ່ງເກີດຂຶ້ນກ່ອນເຣື່ອງນັ້ນ (ທັງ ປວັດສາດແລະ
ຈິດວິນຍານ)ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈເຣື່ອງນັ້ນດີຂຶ້ນ. ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຕຽມເຣື່ອງທີ່ຈະເລົາ່ ແລ້ວ ທ່ານຕ້ອງຕັດ
ສິນໃຈວ່າເຣື່ອງນັ້ນຕ້ອງມີຄໍານໍາ "ອາລັມພະບົດ" ຫລືບໍ່ ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນັ້ນດີຂຶ້ນ. ຕໍ່ໄປໃນ
ປຶ້ມເຫລັ້ມນີ້ ເຮົາຈະໄດ້ເຫັນວິທີຕຽມຄໍານໍາຫລື "ອາລັມພະບົດ."
2. ຫລີກເວັນ
້ ການໃຊ້ຄໍາສັພນາມ. ຜູຟັ
້ ງຈະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງໄດ້ດີຂຶ້ນ ຖ້າທ່ານໃຊ້ຊື່ຄົນ, ສະຖານທີ່ ຫລືສິ່ງຂອງແທນທີ່
ຈະເວົ້າວ່າ, ມັນ, ລາວ, ເພິນ
່ , ເຂົາເຈົ້າ. ຖ້າເປັນໄປໄດ້ໃຫ້ປ່ຽນຄໍາສັພນາມເປັນຄໍານາມ. ຍົກ ຕົວຢ່າງ; "ເພິ່ນ"
ປ່ຽນເປັນ "ເປໂຕ," "ຜູ້ຍິງ" ປ່ຽນເປັນ "ນາງເອວາ" ແລະອື່ນໆ ຄ້າຍໆ ກັນນີ.້
3. ຄິດເຖິງຊ່ວງເວລາເກີດຂຶນ
້ ຂອງເຣືອ
່ ງ. ( "ຊ່ວງເວລາເກີດຂຶ້ນຂອງເຣື່ອງ" ແລະຕໍ່ໄປກໍແມ່ນ "ຊີວິດຊີວາຂອງເຣື່ອງ"
ຊຶ່ງເປັນໃຈກາງອັນສໍາຄັນເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງແລະສາມາດທີຈະ
່ ເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ດີ.
ກ. ພວກເຮົາສາມາດອ່ານເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຈົບໄວກວ່າເວລາຂອງເຣື່ອງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນຢ່າງແທ້ຈິງ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອ
ຈະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງດີ ຈົ່ງອ່ານເຣື່ອງນັ້ນຊ້າໆ. ຈືເຣື
່ ່ອງ "ຫົນທາງ" ໄດ້ບ່ໍ? ບັນດາຜູທີ
້ ຍ່
່ າງໄປຕາມທາງຊ້າໆກໍໄດ້ພົບຂຸມ
ຊັບ(ຂອງຂວັນທີເຊື
່ ່ອງໄວ້).
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ຂ. ໃຫ້ວາດພາບໃນໃຈແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງ ໃຫ້ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງຊ່ອຍທ່ານກ້າວເຂົ້າໄປສູ່ເຣື່ອງນັ້ນ.
ພິຈາຣະນາຢ່າງຖ້ວນຖີວ່
່ າເຣື່ອງນັ້ນເປີດເຜີຍໃຫ້ເຫັນແຕ່ລະບຸກຄົນໃນເຣື່ອງ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຄິດແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ຢ່າງໃດ.
ຄ. ຈົ່ງເຂົ້າໃຈວ່າ ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີໄດ້ເກີດຂຶ້ນຫລາຍພັນປີຜ່ານມາແລ້ວ ຄົນທີຢູ
່ ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ
ມີຊີວິດຢູໃນ
່ ສະພາບການນັ້ນ ຢູ່ໃນສມັຍນັ້ນ ເຖິງແມ່ນເຮົາຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບເຣື່ອງທີ່ເຮົາກໍາລັງຮຽນແລະຈົດບັນທຶກໄວ້
ກໍຕາມ ບໍມີ
່ ບຸກຄົນໃດໃນເຣື່ອງມີຊີວິດຢູກ່
່ ອນທີເຣື
່ ່ອງນັ້ນຈະເກີດຂຶ້ນ. ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງເດີນໄປຕາມເຫດການນັ້ນຊ້າໆ ດ້ວຍ
ຄວາມຄິດໄຕ່ຕອງ ເໝືອນກັບບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງທີ່ມປະ
ີ ສົບການກັບເຫດການເຫລົ່ານັ້ນ.
4. ຊີວິດຊີວາຂອງເຣື່ອງ. ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນເຣື່ອງວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງແລະເວົ້າຫຍັງ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຕໍ່
ກັນແລະກັນແນວໃດແດ່ໃນເຣື່ອງ. ຖ້າເຮົາຫາກ "ຟັງ" ຢ່າງຕັ້ງໃຈ ການກະທໍາແລະຄໍາເວົ້າຂອງຄົນໃນເຣື່ອງຈະບອກ
ໃຫ້ເຮົາຮູເຖິ
້ ງຈິດວິນຍານຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຈົ່ງສັງເກດຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ຕລອດເຣື່ອງ ຜູ້ທເລົ
ີ່ ່າເຣື່ອງຈະສາມາດເຂົ້າໃຈໃນ
ເຣື່ອງເປັນຢ່າງດີ ເຮັດໃຫ້ຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງສາມາດເລົ່າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງດ້ວຍການສະແດງອອກແລະການອອກທ່າທາງ.
ຈົ່ງເຕືອນຕົນເອງສເມີວ່າ ຄົນທັງຫລາຍທີ່ເຮົາໄດ້ອ່ານພົບຢູໃ່ ນພຣະຄັມພີ ເຖິງຈະເປັນຜູ້ນໍາ ຫລືຜູ້ປະກາດພຣະທັມ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ເຂົາເຈົ້າກໍເປັນພຽງມະນຸດ. ເຖິງແມ່ນຫລາຍຄົນເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າແລະສະແດງຄວາມເຊື່ອຖ້າມກາງ
ສະຖານະການທີ່ຍາກລໍາບາກ ໃນທຸກໆ ກໍຣະນີແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເລືອກທີ່ຈະເຊື່ອແລະໄວ້ວາງໃຈ.
5. ເວົາ້ ຕາມຄວາມເວົາ້ ໃນເຣືອ
່ ງຂອງທ່ານ. (ສອນຄວາມ) ຖ້າຄົນໃນເຣື່ອງໄດ້ເວົ້າດ້ວຍອາລົມທີເຫັ
່ ນໄດ້ເດັ່ນຊັດ ກໍ
ໃຫ້ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງໃຊ້ອາລົມແບບດຽວກັນນັ້ນ. ຈົ່ງເບິ່ງ ຄວາມໃຈຮ້າຍ, ຄວາມໂສກເສົ້າ, ຄວາມຢ້ານ, ຄວາມເສັຽໃຈ
ແລະອື່ນໆ. ຈົ່ງເລົ່າແບບລະຄອນເທົ່າທີຈະ
່ ເຮັດໄດ້ໃນຂະນະທີທ່
່ ານໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງບຸກຄົນທີຢູ
່ ່ໃນເຣື່ອງ. ຖ້າບໍເຫັ
່ ນ
ອາການຂອງອາລົມໃດໆ ທ່ານກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ຕາມທີທ່
່ ານຄິດວ່າຄົນໃນເຣື່ອງໄດ້ເວົ້າໃນລັກສະນະນັ້ນ. ແຕ່ທ່ານ
ຈະຕ້ອງແນ່ໃນໃຈວ່າໃຫ້ "ຄວາມຄິດ" ຂອງທ່ານຢູ່ພາຍໃນເຣື່ອງ. ການສະແດງອາລົມຕາມຄໍາເວົ້າຂອງບຸກຄົນໃນ
ເຣື່ອງ(ສອນຄວາມ) ຈະໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງທີທ່
່ ານເລົ່ານັ້ນມີຊີວິດຊີວາ.
ຖ້າທ່ານຫາກບໍແນ່
່ ໃຈວ່າຄົນໃນເຣືອ
່ ງມີອາລົມ ມີຄວາມຮູສຶ
້ ກແນວໃດ

ທ່ານຢ່າເວົາ້ ຕາມທີທ່
່ ານຄິດວ່າອາລົມ

ຂອງຄົນໃນເຣືອ
່ ງຕ້ອງເປັນແນວນັນ
້ ເພາະຈະເປັນການເພີມ
້ ເຕີມໃສ່ໃນເຣືອ
່ ງ ຊຶງ່ ພຣະເຈົາ້ ຊົງເຕືອນພວກເຮົາບໍໃຫ້
່
ເຮັດ.

"ທຸກໆສິ່ງທີຂ້
່ າພະເຈົ້າບັນຊາທ່ານໄວ້ ຈົ່ງລະວັງທີຈະ
່ ກະທໍາຕາມ ທ່ານຢ່າເພີ້ມເຕີມຫລືຕັດຖ້ອຍຄໍາໃດໆ ອອກໄປ
ຈາກທີຂ້
່ າພະເຈົ້າໄດ້ບັນຊາໄວ້" (ພຣະບັນຍັດສອງ 12:32)
"ພຣະຄໍາທຸກຄໍາຂອງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້ານັ້ນພິສູດເຫັນຈິງແລ້ວ

ພຣະອົງຊົງເປັນໂລ້ແກ່ບັນດາຜູ້ລພັ
ີ້ ຍຢູໃນ
່ ພຣະອົງ.

ຢ່າເພີ້ມຫຍັງເຂົ້າກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ ເກງວ່າພຣະອົງຈະຊົງຕໍາໜິເຈົ້າແລະເຂົາຈະເຫັນວ່າເຈົ້າເປັນຄົນມຸສາ"
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(ສຸພາສິດ 30:5-6)
6. ສະແດງທ່າທີຂອງເຣື່ອງ. ໃນຂນະທີທ່
່ ານຝຶກຊ້ອມການເລົ່າເຣື່ອງ ສຽງຂອງທ່ານຈະຕ້ອງເປັນໄປຕາມອາລົມແລະ
ຄວາມຮູ້ສຶກທີຢູ
່ ່ໃນເຣື່ອງ.
ກ. ເມື່ອຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ເລີ້ມເລົ່າເຣື່ອງຄັ້ງທໍາອິດ ບາງເທື່ອການໃຊ້ຄວາມພຍາຍາມທີຈະ
່ ເລົ່າແບບລະຄອນ ຜູ້
ເລົ່າເຣື່ອງກໍເລີ້ມຕົ້ນເລົ່າດ້ວຍສຽງທີຕື
່ ່ນເຕັນ
້

ແລະໃຊ້ສຽງທີຕື
່ ່ນເຕັ້ນໄປຈົນຕລອດເຣື່ອງ ການໃຊ້ສຽງທີຕື
່ ່ນເຕັ້ນດົນ

ເກີນໄປຈະເຮັດໃຫ້ຜູຟັ
້ ງເບື່ອ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູຟັ
້ ງຂາດຄວາມສົນໃຈ. ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ, ເຣືອ
່ ງທີເລົ
່ ່າຈະບໍ່ຖືກຕ້ອງຖ້າ
ຫາກໃຊ້ສຽງທີຕື
່ ່ນເຕັ້ນຕລອດເຣື່ອງ.
ຂ. ແທ້ຈິງແລ້ວ, ບາງຕອນຂອງເຣື່ອງຈະມີຄວາມໂສກເສົ້າ, ມີຄວາມຢ້ານກົວ, ມີຄວາມສົງສານ, ມີຄວາມ
ເສັຽໃຈ ຫລືມີອາລົມອື່ນໆ ຊຶ່ງຖ້າໃຊ້ແຕ່ສຽງທີຕື
່ ່ນເຕັ້ນຢ່າງດຽວກໍຈະບໍ່ສອດຄ່ອງເລີຍ. ປ່ຽນສຽງຂອງທ່ານສະແດງທ່າ
ທີຂອງເຣື່ອງດ້ວຍການຍົກສຽງຂຶ້ນແລະອ່ອນສຽງລົງ ໃຊ້ສຽງທີແຜ່
່ ວເບົາ ແຕ່ໃຫ້ຜຟັ
ູ້ ງໄດ້ຍິນ. ເນັ້ນໜັກບາງຕອນຂອງ
ເຣື່ອງດ້ວຍຄໍາເວົ້າຊ້າໆ ຫລືເວົ້າຢ່າງໄວເພື່ອສະແດງເຖິງການເຄື່ອນໄຫວທີວ່
່ ອງໄວ. ປັບຣະດັບສຽງທີຕື
່ ່ນເຕັ້ນຂອງ
ທ່ານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບເຣື່ອງ.

ອາລົມຕ່າງໆໃນເຣື່ອງຈະເຫັນໄດ້ຈາກນໍ້າໜັກຂອງສຽງ ແລະການສະແດງທ່າທີຈາກ

ສຽງຂອງທ່ານ.
ຄ. ເມື່ອຄົນໂອ້ລົມສົນທະນາກັນບໍ່ວ່າພາສາໃດກໍຕາມ ຈະເປັນສຽງ(ເວົ້າ)ບໍແມ່
່ ນເປັນຖ້ອຍຄໍາ(ຂຽນ) ຈະ
ເປັນສຽງເວົ້າຕາມທັມມະຊາດ. ສ່ວນຫລາຍໃນວັທນະທັມຕ່າງໆ ການເໜັງຕີງຂອງລີ້ນຈະສະແດງອອກເຖິງອາລົມ.
ສຽງເຫລົ່ານີຈະ
້ ເປັນເອກລັກຕໍ່ທຸກພາສາແລະທຸກວັທນະທັມ.
ບາງເທື່ອທ່າທີກໍຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເມື່ອຍ ຫລືການຫາຍໃຈອອກແຮງໆ ໝາຍເຖິງຄວາມບໍພໍ
່ ໃຈ, ການ
ຫາຍໃຈເຂົ້າຢ່າງໄວກໍຊີໃຫ້
້ ເຫັນເຖິງຄວາມປລາດໃຈຫລືຢ້ານກົວ. ສຽງຫົວຫລືສຽງທີ່ຜິດປົກກະຕິຊີ້ບອກເຖິງອາລົມ.
ສຽງຈາກການປາກເວົ້າທັງໝົດເຫລົ່ານັ້ນມີຢູ່ແລ້ວ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນການໃຊ້ສຽງເຫລົ່ານັ້ນຈາກຄົນທີຢູ
່ ອ້
່ ອມຮອບເຮົາ
ຕັ້ງແຕ່ນ້ອຍຈົນໃຫຍ່. ເພີ້ມຄວາມຊໍານານໃນການເລົ່າເຣື່ອງພຣະຄັມພີໃຫ້ເປັນທັມຊາດ ແລະໃຫ້ເກີດຄວາມສົນໃຈ
ດ້ວຍການຟັງສຽງຈາກວັທນະທັມຕ່າງໆ ໃນຂະນະທີທ່
່ ານໂອ້ລົມກັບຄົນອື່ນ. ເມື່ອທ່ານສັງເກດເຫັນສຽງແປກໃໝ່ ຈົ່ງ
ຈືຈໍ
່ າໄວ້ໃນໃຈ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ໃຊ້ສຽງເຫລົາ
່ ນັ້ນເມື່ອທ່ານເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ
ງ. ແມ່ນແຕ່ການໂຈະຫລືການລັງເລຣະຫວ່າງຄໍາເວົ້າສາມາດເພີ້ມການເລົ່າແບບລະຄອນແລະເຮັດໃຫ້ເກີດ
ຄວາມສົນໃຈໃນການຟັງໃນເຣື່ອງທີເລົ
່ ່າ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ໃນເຣື່ອງພຣະເຢຊູໂຜດຄົນຂີທູ
້ ດຄົນນຶງ່ ຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງເວົ້າວ່າ,
"ພຣະເຢຊູ ຊົງຢຽດພຣະຫັດອອກໄປຖືກຕ້ອງຄົນຂີ້ທູດ" ຖ້າຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງເວົ້າຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານີ້ໂດຍບໍມີ
່ ການລັ່ງເລຫລື
ຊ້າລົງ, ລາວກໍຈະເສັຽໂອກາດອັນສໍາຄັນນີ້.
ການທີພຣະ
່
ເຢຊູຖືກຕ້ອງຕົວຄົນຂີ້ທດ
ູ ເຫັນວ່າເປັນສິ່ງທີອັ
່ ສຈັນ; ຊຶ່ງສະແດງເຖິງຄວາມເມດຕາສົງສານ.
ຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງຕ້ອງເວົ້າຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານີຊ້
້ າໆ ດ້ວຍຄວາມລັ່ງເລຣະຫວ່າງການຢຽດມືຂອງຜູ້ເລົາ່ ເຣື່ອງ ໄປຫາຄົນຂີ້ທູດ.
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ຊ່ວງເວລາອັນປະທັບໃຈຣະຫວ່າງອົງພຣະເຢຊູກັບຄົນຂີ້ທູດເຮົາສາມາດໄດ້ເຫັນ ໄດ້ຍິນ ແລະໄດ້ຮູ້ສຶກ ເມື່ອຜູ້ເລົ່າ
ເຣື່ອງເວົ້າຊ້າໆລົງແລະເວົ້າສຽງແບບອັສຈັນ, "ອົງ...ພຣະ...ເຢ...ຊູ

ຊົງ...ຢຽດ... ພຣະ...ຫັດ ໄປ...ຖືກ...ຕ້ອງ...

ຄົນ...ຂີ.້ ..ທູດ."
ຈ. ຊອກຫາຊ່ວງເວລາທີເປັ
່ ນລະຄອນພາຍໃນເຣື່ອງ,
ຫລືຄໍາເວົ້າທີແຂງ
່
ຊຶ່ງບຸກຄົນໃນເຣື່ອງໄດ້ເວົ້າ,

ເມື່ອພຍາດຫາຍດີ ຫລືມີບາງສິ່ງທີແປກໆ
່
ເກີດຂຶ້ນ

ຈົ່ງພິຈາຣະນາການເວົ້າແບບລັ່ງເລ ຫລືໂຈະໜ້ອຍນຶ່ງໃນການເວົ້າ.

ການກະທໍາແບບນີ້ ທ່ານກໍໄດ້ໃຊ້ເວລາໃນການເລົ່າແບບລະຄອນໃຫ້ຜູຟັ
້ ງໄດ້ເຫັນ ໄດ້ເຂົ້າໃຈ ແລະມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ
ເປັນເຣື່ອງຈິງມີຊີວິດຊີວາ.
ສ. ໃນຫລາຍໆເຣື່ອງ

ການເລົ່າຈະເປັນສຽງທັມມະດາຕາມທີບຸ
່ ກຄົນໃນເຣື່ອງເປັນຜູເວົ
້ ້າ

ໃນພາກຕອນ

ເຫລ່ົານັ້ນເຮົາກໍສາມາດທີຈະ
່ ເລົ່າເປັນສຽງທັມມະດາໄດ້.
ຊ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບາງຄັ້ງແມ່ນແຕ່ການໃຊ້ສຽງແບບທັມມະດາກໍສາມາດສ້າງຄວາມສົນໃຈໃຫ້ແກ່ເຣື່ອງ
ໄດ້. ການເລົ່າເຣື່ອງແບບທັມທະດາກໍສາມາດຊີໃຫ້
້ ເຫັນການປ່ຽນສະຖານທີຫລື
່ ສ້າງຄວາມສົນໃຈອັນອັສຈັນຕໍ່ເຣື່ອງ
ທີເລົ
່ ່າໄດ້. ຖ້ອຍຄໍາເຫລົ່ານີ້ ໄດ້ເວົ້າດ້ວຍຄວາມຮູ້ສຶກອັນໜັກແໜ້ນຢ່າງໜ້າສົນໃຈ ເໝືອນກັບວ່າຜູ້ທີ່ເລົ່າເຣື່ອງໄດ້
ແບ່ງປັນຄວາມເລິກລັບ, ແລະຂໍ້ມູນທີຕື
່ ່ນເຕັ້ນກັບບັນດາຜູ້ຟັງ, ດັ່ງນັ້ນຖ້ອຍຄໍານັ້ນຈຶ່ງເວົ້າເປັນສຽງຊື່ມທີດັ
່ ງ ໃນລັກ
ສະນະ ນັ້ນ.
ການເວົ້າແບບນີ້ ໄດ້ຊີໃຫ້
້ ບັນດາຜູ້ຟັງໄດ້ຟັງຖ້ອຍຄໍາທີໜ້
່ າສົນໃຈ ແມ່ນແຕ່ຄໍາເວົ້າທັມມະດາເຊັ່ນ "ໃນເວ
ລານັ້ນ" ຫລື "ໃນເວລາດຽວກັນນັ້ນ" ຫລື "ຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າມາຮອດແລ້ວ"

ສາມາດທີຈະ
່ ເວົ້າເພື່ອສ້າງຄວາມສົນ

ໃຈໄດ້. ທ່ານສາມາດເວົ້າແບບລັ່ງເລແລະໃຊ້ນໍ້າໜັກຂອງສຽງພ້ອມທັງການອອກທ່າທາງໄປນໍາ ຊຶ່ງຈະເປັນການສ້າງ
ຄວາມສົນໃຈຢ່າງໃດຢ່າງນຶ່ງແກ່ຜູ້ຟັງ.
7. ອອກທ່າທາງ, ສະແດງອອກໃນເຣືອ
່ ງ. ການອອກທ່າທາງທີຖື
່ ກຕ້ອງກັບເຣື່ອງສາມາດສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມ
ຢ້ານ, ຄວາມໂລບ, ການກ້າວກ່າຍ, ການຫລົບໜີ, ຄວາມປລາດໃຈ, ຄວາມກ້າຫານ, ມີປັນຍາ, ຄວາມກົດດັນ
ແລະອາລົມອື່ນໆ.

ອາລົມສາມາດສະແດງອອກດ້ວຍການອອກທ່າທາງພຽງເລັກນ້ອຍ.

ຈາກບ່ອນທີທ່
່ ານຢືນ,

ທ່ານເບິ່ງ, ທ່ານອອກທ່າທາງ, ທ່ານສາມາດເຮັດໃຫ້ເຫັນບ່ອນທີ່ຄົນຢູ,່ ກຸ່ມຄົນທີ່ຢູ່ ແລະສະຖານທີ່ ທີທ່
່ ານເວົ້າ
ເຖິງໃນການເລົ່າເຣື່ອງຂອງທ່ານ.
ໃນຂະນະທີທ່
່ ານເວົ້າຕາມຄໍາເວົ້າຂອງຄົນໃນເຣື່ອງ ທ່ານອວ່າຍໄປທາງຂ້າງໜ້ອຍນຶ່ງ ຫລຽວໄປໃຫ້ຖືກທາງບ່ອນທີ່
ຄົນໃນເຣື່ອງຢູ່ນັ້ນ, ລາວຫລຽວໄປທາງໃດ, ຫລືລາວກໍາລັງເຮັດຫຍັງ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ຄົນທີໄດ້
່ ຮັບການປິ່ນປົວ
ອາດຈະຢູໃນ
່ ທ່າທີທີປ
່ ລາດໃຈແລະຫຍັບຍ້າຍຮ່າງກາຍທີຖື
່ ກປິ່ນປົວຢ່າງຊ້າໆ ຫລືລາວອາດຈະຕື່ນເຕັ້ນ ກະໂດດ
ເຕັ້ນດ້ວຍຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີ.

ການເວົ້າຊ້າໆ ແບບລັ່ງເລປະກອບກັບການອອກທ່າທາງໄປນໍາ ຈະເຮັດໃຫ້ການ

ເລົ່າເຣື່ອງເໝືອນກັບລະຄອນຫລາຍຂຶ້ນ.
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ຄໍາເຕືອນ. ຖ້າບັນດາຜູ້ຟັງໄດ້ບອກທ່ານວ່າ "ເຈົ້າເລົ່າໄດ້ດີຫລາຍ"

ຫລື "ຂ້ອຍມັກການອອກທ່າທາງຂອງເຈົ້າ"

ໃຫ້ທ່ານຄຶດເຖິງຕອນທີທ່
່ ານເລົ່າເຣື່ອງ ຄວາມໂດດເດັ່ນບໍ່ໄດ້ຢູທີ
່ ຜູ
່ ້ເລົ່າເຣື່ອງ ແຕ່ຢູ່ທີ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ການ
ອອກທ່າທາງເກີນຂອບເຂດຈະເຮັດໃຫ້ຜູຟັ
້ ງບໍໄດ້
່ ຕັ້ງໃຈຟັງພຣະຄໍາທີທ່
່ ານເລົ່າ ແຕ່ຜຟັ
ູ້ ງຈະເບິ່ງທ່າທາງຂອງທ່ານ
ຫຼາຍກວ່າຟັງ. ທາງທີດີ
່ ທີສຸ
່ ດແມ່ນອອກທ່າທາງໃຫ້ເໝາະສົມກັບຖ້ອຍຄໍາທີທ່
່ ານເລົ່າ. ທ່ານຢາກຈະໄດ້ຍິນຜູ້ຟັງ
ເວົ້າວ່າ, "ເຣື່ອງນີປະ
້ ທັບໃຈຂ້ອຍຫລາຍ"

ຫລືເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າວ່າ

"ເໝືອນກັບວ່າຂ້ອຍເປັນບຸກຄົນນຶ່ງທີ່ຢໃນ
ູ່

ເຣື່ອງນີ.້ "
8. ຈະຢືນຫລືນັງ່ ໃນການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງ? ໃນຫລາຍໆ ວັທນະທັມແລະຫລາຍໆ ສະພາບການ ເປັນການເໝາະສົມທີຜູ
່ ້
ເລົ່າເຣື່ອງຄວນນັ່ງເລົ່າເຣື່ອງກັບບັນດາຜູ້ຟັງຫລາຍກວ່າການຢືນ.

ແຕ່ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ທ່ານຝຶກການເລົ່າ

ເຣື່ອງດ້ວຍການຢືນ. ເພື່ອທ່ານຈະສາມາດເລົ່າເຣື່ອງດ້ວຍການອອກທ່າທາງໄດ້ເຕັມທີ່

ພ້ອມທັງການວາງທ່າ.

ຫລັງຈາກນັ້ນ ເມື່ອທ່ານມີໂອກາດໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງຖ້າມກາງກຸ່ມໃຫຍ່ຫລືໃນເຫດການອື່ນໆເມື່ອເຫັນວ່າການຢືນເລົ່າ
ເປັນການດີທີສຸ
່ ດ ທ່ານກໍຈະສາມາດອອກທ່າທາງໄດ້ຫລາຍຂຶ້ນ.
ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈແລະຈືຈໍ
່ າໄດ້ໃນເຣື່ອງທີເຮົ
່ າເລົ່າ. ບໍພຽງ
່
ແຕ່ອອກທ່າທາງແລະການສະແດງ
ທີເ່ ຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງມີຄວາມສົນໃຈໃນເຣື່ອງ

ແຕ່ມັນຍັງເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງສາມາດເຂົາ
້ ໃຈແລະຈືເຣື
່ ່ອງໄດ້ດີອີກນໍາ. ແນ່

ນອນ, ເມື່ອນັ່ງເລົ່າເຣື່ອງເປັນທາງເລືອກທີດີ
່ ຄືການນັ່ງເລົ່າ ແຕ່ເຖິງແມ່ນທ່ານເລົ່າເຣື່ອງດ້ວຍການນັ່ງຕລອດເວ
ລາ ທ່ານກໍຍັງສາມາດອອກທ່າງທາງທີທ່
່ ານໄດ້ຝຶກອົບຮົມມານັ້ນ.
9. ເລີມ
້ ເລົາ່ ເຣືອ
່ ງ. ເມື່ອທ່ານເລີ້ມຕົ້ນເລົ່າເຣື່ອງທ່ານຕ້ອງເວົາ້ ວ່າ, "ນີແມ່
້ ນເຣື່ອງທີຂ້
່ າພະເຈົ້າຈະເລົ່າ" ຫລື "ນີແມ່
້ ນ
ເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ" ເມືອ
່ ທ່ານເລີ້ມເລົ່າເຣື່ອງຈົ່ງເປີດພຣະຄັມພີຖືໄວ້ແລະຫລຽວເບິ່ງພຣະຄັມພີເໝືອນກັບວ່າ
ທ່ານໄດ້ອ່ານ ການກະທໍາເຊັ່ນນີ້ກໍເພື່ອສະແດງໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງເຫັນວ່າເຣື່ອງທີທ່
່ ານຈະເລົ່າມາຈາກພຣະຄັມພີ. ຖ້າ
ເຣື່ອງທີທ່
່ ານຈະເລົ່າມີຄໍານໍາຫລືອາລັມພະບົດ ໃຫ້ທ່ານປິດພຣະຄັມພີໄວ້ໃນຂະນະທີທ່
່ ານອາລັມພະບົດຫລືເລົ່າ
ຄໍານໍາ ສາຍເຫດທີປິ
່ ດພຣະຄັມພີໄວ້ກເພາະ
ໍ
ວ່າອາລັມພະບົດຫລືຄໍານໍາພຽງແຕ່ເປັນຖ້ອຍຄໍາສັ້ນໆ ກ່ອນຈະເລົ່າ
ເຣື່ອງ ບໍແມ່
່ ນເຣື່ອງທີຈະ
່ ເລົ່າຈາກພຣະຄັມພີເທື່ອ.
ບາງເຣື່ອງທີທ່
່ ານເລົ່າ ທ່ານອາດຈະຕ້ອງການໃຊ້ມືທັງສອງຂ້າງອອກທ່າທາງ ດັ່ງນັ້ນໃນຂະນະທີເລີ
່ ້ມເລົ່າເຣື່ອງ
ທ່ານສາມາດຄ່ອຍໆ ວາງພຣະຄັມພີໄວ້ເທິງໂຕະຫລືໃນບ່ອນທີເໝາະ
່
ສົມໃກ້ໆ ກັບຕົວທ່ານ ໃນຂະນະທີທ່
່ ານກໍາ
ລັງວາງພຣະຄັມພີນັ້ນທ່ານບໍ່ຕ້ອງຢຸດເວົ້າ ດັ່ງນັ້ນບັນດາຜູ້ຟັງຈະຮູ້ວ່າທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງທີມາ
່ ຈາກພຣະຄັມພີ ເມື່ອ
ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງເກືອບຈະຈົບ ໃຫ້ທ່ານເອົາປຶ້ມພຣະຄັມພີຂຶ້ນມາຖືໄວ້ອີກ.
ຖ້າທ່ານເລົ່າເຣື່ອງໃນຂົງເຂດທີມີ
່ ການຕໍ່ຕ້ານ ມີການຂົ່ມເຫງຄຣິສຕຽນ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຖືພຣະຄັມພີຫລືບໍ່ຕ້ອງ
ບອກວ່າເປັນເຣື່ອງທີໄດ້
່ ມາຈາກພຣະຄັມພີ. ໃນກໍຣະນີນີ້ ທ່ານກໍພຽງແຕ່ເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຜູຟັ
້ ງໄດ້ຮັບການຊົງນໍາຈາກ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເມື່ອເວລາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຫລັງຈາກນັ້ນ.
10. ແນມເບິງ່ ທຸກໆຄົນບາງຄັງ້ ຄາວ. ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ພວກເຮົາສອນນັກຮຽນໃຫ້ແນມເບິ່ງທຸກໆຄົນໃນຂະນະ
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ທີເລົ
່ ່າເຣື່ອງ. ສິງ່ ນຶ່ງທີໜ້
່ າສົນໃຈ, ໃນການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນຶ່ງ ຜູຮຽນເລົ
້
່າເຣື່ອງໃຫມ່ໄດ້ແນມເບິ່ງຄຣູຕລອດເວລາ
ຕໍມາ
່ ຈຶ່ງຮູຈັ
້ ກສາຍເຫດນັ້ນ. ກ່ອນທີຈະ
່ ແກ້ໄຂການກະທໍາຂອງລາວ ຄຣູໄດ້ຖາມຄົນນັ້ນວ່າ ເປັນເພາະວັທນະທັມ
ຫລືບໍ່

ທີຜູ
່ ້ເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງການໃຫ້ກຽດຄົນທີແກ່
່ ກວ່າ ຫລືຜູທີ
້ ສໍ
່ າຄັນກວ່າໃນກຸ່ມ ຜູຊາຍຄົ
້
ນນັ້ນຕອບວ່າ

"ແມ່ນ

ແລ້ວ."
ໂອ, ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັທນະທັມອີກແລ້ວ. ການອອກແບບໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຂອງພວກເຮົາແມ່ນໃຫ້ດຶງເອົາ
ຄວາມສົນໃຈທຸກໆ ຄົນ ແລະໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການຕອບຄໍາຖາມ. ໃນຕອນແລງມື້ນັ້ນພວກເຮົາ
ໄດ້ໂອ້ລົມເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງທາງວັທນະທັມເປັນເວລາດົນກັບຄຣູສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ. ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍ
ແນະນໍາວ່າ ເຖິງຈະມີການໂຄຣົບນັບຖືຄົນແກ່ ຫລືຜູ້ນໍາ ແຕ່ກໍໃຫ້ທຸກໆ ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໃນການເລົ່າເຣື່ອງ.
ພວກເຮົາເຫັນດີນໍາທີວ່
່ າ ຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງຕ້ອງຮັບຮູ້ບັນດາຄົນເຖົ້າຄົນແກ່ ແຕ່ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງເວົ້າກັບທຸກໆ ຄົນເທົ່າທີ່
ຈະເປັນໄປໄດ້ ບໍວ່
່ າຄົນໃນຊຸມຊົນນັ້ນຈະມີຖານະຫລືຕໍາແໜ່ງສູງກໍຕາມ.

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງແນມເບິ່ງ ແລະເວົ້າ

ກັບບັນດາຜູຟັ
້ ງໃນກຸ່ມຊຶ່ງເປັນການສະແດງອອກເຖິງ "ໃຜເປັນເພື່ອນບ້ານຂອງເຮົາ" ເໝືອນໃນຄໍາອຸປມາເຣື່ອງໄທ
ຊາມາເຣັຽໃຈດີ.
ພຣະເຈົ້ານ້ອຍໆ ທັງຫລາຍຂອງໂລກນີ້ໄດ້ຊຶມຊວ່ານເຂົ້າໄປສູວັ
່ ທນະທັມຕ່າງໆ ຂອງບັນດາມະນຸດຊາດ ເຮັດໃຫ້
ຄວາມເຂັ້ມແຂງມີຣາຄາສູງແລະຄວາມອ່ອນແອມີຣາຄາຕໍ່າ.

ຈະເຫັນໄດ້ແຈ້ງຈາກຂໍ້ພຣະຄັມພີທວ່
ີ່ າ ບໍໃຫ້
່ ປະ

ວາງຄົນໃດຄົນນຶ່ງ ໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນ ອົງພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາສິ່ງນີແລ້
້ ວ. ພຣະອົງຊົງຖືກຕໍາໜິເພາະໄດ້ກະທໍາສິ່ງ
ນີ້ ຄືພຣະອົງຊົງຍອມຮັບແລະໄດ້ໃຊ້ເວລາກັບຄົນທີສັ
່ ງຄົມປະຖິ້ມແລະຄົນທີສັ
່ ງຄົມເຫັນວ່າເປັນຄົນຕໍ່າຕ້ອຍ.
ໃນການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ, ເຮົາໄດ້ສະແດງອອກເຖິງວິທີທີຈະ
່ ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທີສັ
່ ງຄົມປະໄວ້ຂ້າງໆ
ໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ບໍວ່
່ າຈະເປັນຜູຍິ
້ ງ, ເດັກນ້ອຍ, ຄົນຕໍ່າຕ້ອຍ, ຄົນທີສັ
່ ງຄົມລັງກຽດ, ຄົນທີ່ບມີ
ໍ່ ການສຶກສາ ຫລືເຊື້ອ
ຊາດອື່ນໆ ທີຄົ
່ ນອື່ນເຫັນວ່າຕໍ່າຕ້ອຍ.
ເມື່ອເຫັນວ່າມີບາງສິ່ງໃນວັທນະທັມຂັດແຍ່ງກັບພຣະຄັມພີ ຜູທີ
້ ເຊື
່ ່ອຈະຕ້ອງເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈເລືອກ:
ຈະຍອມໃຫ້ວັທນະທັມນໍາພາຄວາມປະພຶດແລະຄວາມເຊືອ
່ ຫລືຈະໃຫ້
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ ນໍາພາໃນຄວາມປະພຶດແລະຄວາມເຊືອ
່ ເພືອ
່ ກ້າວ
ຂຶນ
້ ໄປສູລະ
່ ດັບທີສູ
່ ງກວ່າ ຜູເຊື
້ ່ອແຕ່ລະຄົນຕ້ອງຕັດສິນໃຈເອົາເອງ.
11. ຈົບການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງ. ເມື່ອທ່ານເລົ່າເຣື່ອງສິ້ນສຸດລົງ ຈົ່ງບອກບັນດາຜູ້ຟັງວ່າ, "ເຣື່ອງນີກໍ
້ ຈົບພຽງເທົ່ານີ້" ແລ້ວປິດ
ພຣະຄັມພີ. ຫລືເຣື່ອງທີ່ຂາ້ ພະເຈົ້າເລົ່າຈົບລົງ ໄດ້ມາຈາກພຣະຄັມພີນ.ີ້
12. ເລົາ່ ເລືອ
້ ຍໆ ໃນເຣືອ
່ ງທີທ່
່ ານເລືອກ ເລົ່າກັບຜູໃດ
້ ກໍໄດ້ຄືຜູ້ທີຈະ
່ ຟັງທ່ານເລົ່າ ຈົນກວ່າທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນໆໄດ້
ລ່ຽນໄຫລດີ. ຖ້າຊອກຫາຜູ້ໃດບໍ່ໄດ້ທີຈະ
່ ຟັງທ່ານເລົ່າ ກໍໃຫ້ເລົ່າກັບສັດສາວາສິ່ງທີຢູ
່ ່ໃກ້ໆ ທ່ານ ຫລືເລົ່າກັບຕົ້ນ
ໄມ້ກໍໄດ້. ຈົ່ງຈືໄວ້
່ ສເມີວ່າ, ທ່ານບໍໄດ້
່ ທ່ອງຂຶ້ນໃຈຈາກຖ້ອຍຄໍາແຕ່ລະຄໍາໃນພຣະຄັມພີ ແຕ່ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງໃນ
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ພຣະຄັມພີໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ຈົ່ງກ້າຫານ-ຈົ່ງໝັນ
້ ໃຈ-ຢ່າຈົດບັນທຶກໄວ້
ຄິດເບິ່ງວ່າພຣະເຢຊູຊົງຢືນຂຶ້ນເທສນາຢູຈ້
່ າຍພູ ພຣະອົງຊົງເບິ່ງເຈັ້ຽຈົດບັນທຶກຈາກໂຄມໄຟທີໃຊ້
່ ນໍ້າມັນໃນສມັຍ
ນັ້ນຫລືບໍ່? ອາດຈະບໍ່ໄດ້ເບິ່ງ ! ຖ້າມີຄົນຂໍໃຫ້ທ່ານເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າທ່ານໄດ້ພົບກັບສາມີ/ພັລຍາຂອງທ່ານຢ່າງໃດ ທ່ານ
ຈະເລົ່າດ້ວຍການເພິ່ງຈາກເຈັ້ຽຈົດບັນທຶກຢູ່ບໍ? ປະສົບການຊີວິດບາງຢ່າງ ເຮົາຈະຈືຈໍ
່ າໄດ້ດີ ເພາະເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງ
ປະສົບການນັ້ນ. ຫລືແມ່ນແຕ່ເຮົາເວົ້າກັບເພື່ອນໆ ເຖິງຊີວິດຂອງເຮົາແຕ່ລະມື້ ເຮົາກໍເວົ້າຈາກຄວາມຈົດຈໍາຂອງເຮົາ.
ເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງຂໍມູ
້ ນເຫລົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າມັນເປັນພຽງເຣື່ອງນຶ່ງເຮົາຈຶ່ງສາມາດເລົ່າລຶ້ມຄືນໄດ້.
ພວກເຮົາຮູ້ວ່າ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ແມ່ນຢາກໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຊ່ຽວຊານແບບໃໝ່ ຖ້າທ່ານເຄີຍເປັນນັກເທດ
ຫລືຄຣູສອນ ແນ່ນອນທ່ານກໍຕ້ອງໃຊ້ການຈົດບັນທຶກເພື່ອຊ່ວຍຄວາມຈໍາຂອງທ່ານ. ເມື່ອທ່ານອະທິບາຍຫລືຮຽນຮູ້
ສິ່ງໃໝ່ໆ ສໍາລັບຕົນ ທ່ານກໍຈະຈັດຕຽມເປັນຫົວເຣື່ອງ, ການຈົດບັນທຶກຈຶ່ງຈໍາເປັນສໍາລັບທ່ານ. ແຕ່ຖ້າເປັນເຣື່ອງ
ທ່ານບໍຈໍ
່ າເປັນຕ້ອງຈົດບັນທຶກ.
ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍແນະນໍາໃຫ້ເຮັດຕາມວິທີຂອງ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ"

ຈົ່ງເຊື່ອໝັ້ນວ່າແຕ່ລະຂັ້ນຕອນຂອງ "ການ

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ນັ້ນມີຈຸດປະສົງ.
ເມື່ອທ່ານຕຽມເຣື່ອງເພື່ອຈະເລົ່າແບບ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ"

ຄວນຈະຈືເຣື
່ ່ອງນັ້ນໄວ້ໃນ(ຖົງ)ໃຈ ບໍແມ່
່ ນໃນ

ການຈົດບັນທຶກ ສໍາລັບຜູທີ
້ ອ່
່ ານຫລາຍໆ ກໍເຫັນວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້.

ດັ່ງທີເຄີ
່ ຍໄດ້ກ່າວມາແລ້ວນັ້ນ ເກືອບທຸກໆ ຄົນ

ທີອ່
່ ານກໍຈະເພິ່ງການຈົດບັນທຶກເພື່ອຈະຈືຂໍ
່ ້ມູນຕ່າງໆ ໄດ້.
ຕ້ອງເພິ່ງການຈົດບັນທຶກ

ແຕ່ສໍາລັບ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ທ່ານບໍຈໍ
່ າເປັນ

ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ທ່ານເຮັດສິ່ງທີແປກ
່
ໆ ນີ.້ ຮຽນແລະຕຽມບົດຮຽນໂດຍ

ທີບໍ
່ ຕ້
່ ອງຈົດບັນທຶກ! ແມ່ນແລ້ວພວກເຮົາເວົ້າຢ່າງເອົາຈິງວ່າ ບໍຕ້
່ ອງຈົດບັນທຶກ.

ຄວາມສາມາດທີ II: ວິທີຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນເຣືອ
່ ງ
ຄວາມສາມາດທີສອງທີທ່
່ ານຕ້ອງມີນນ
ັ້ ແມ່ນວິທີຄົນ
້ ຫາຂຸມຊັບພາຍໃນເຣືອ
່ ງທີທ່
່ ານຈະນໍາໄປເລົາ່
ແມ່ນຫຍັງຄືຂຸມຊັບທີຢູ
່ ່ໃນເຣື່ອງພຣະຄັມພີ? ຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງປະທານໄວ້ໃນເຣື່ອງພຣະຄັມພີ
ທຸກໆ ເຣື່ອງຄື "ຂຸມຊັບ." ຂຸມຊັບເຫລົ່ານີແມ່
້ ນມາຈາກສ່ວນປະກອບຂອງການສັງເກດຝ່າຍວິນຍານແລະການນໍາ
ໃຊ້ຝ່າຍວິນຍານ. (Spiritual Obsvervations & Spiritual Applications)
ການສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ(ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ) ແມ່ນການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າໃນຊີວິດຂອງບຸກຄົນທີຢູ
່ ່ໃນເຣື່ອງ.
¡¾ßß¿Ã§É±È¾¨¸òß¨¾ß Á´Èß£¸¾´¥ò¤±È¾¨¸òß¨¾ß §‡¤Ä©É´¾¥¾¡¡¾ß¦ñ¤À¡©¢÷´§ñ®-±È¾¨¸òß¨¾ß ÁìÉ¸ß¿´¾ໃຊ້ໃນຊີ
ວິດຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນນີ.້
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ຊ່ອຍຜູຄົ
້ ນ
້ ຫາ ເພືອ
່ ໃຫ້ລາວໄດ້ພົບ. ຈືໄ
່ ດ້ບໍ່ເຣື່ອງຟິລິບກັບຄົນເທືອຍໃນພຣະທັມກິຈການ. ເຮົາພົບວ່າມີຜູຊາຍ
້
ທີ່ສໍາ
ຄັນຄົນນຶ່ງເປັນຄົນເທືອຍຊາວເອທິໂອເປັຽ ທີນັ
່ ່ງຢູ່ເທິງຣົດມ້າອ່ານພຣະທັມເອຊາຢາ.

ພຣະເຈົ້າຊົງສົ່ງຟິລິບໄປພົບ

ກັບຄົນເທືອຍເພື່ອອະທິບາຍຂໍ້ພຣະຄັມພີໃຫ້ລາວເຂົ້າໃຈ. ການຟັງການເລົ່າເຣື່ອງເປັນສິ່ງທີດີ
່ ແຕ່ການຊ່ອຍຜູຟັ
້ ງໃຫ້
ເຂົ້າໃຈໃນເນື້ອເຣື່ອງທີເຂົ
່ າເຈົ້າຫາກໍໄດ້ຍິນຈາກພຣະຄັມພີນັ້ນ ເປັນສິ່ງທີດີ
່ ກວ່າ.

ວິທີຄົ້ນຫາຂຸມຊັບເອີ້ນວ່າ "ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ" (ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ)
ທ່ານບໍພຽງ
່
ແຕ່ເປັນຜູ້ສໍາຣວດເບິ່ງເຣື່ອງເໝືອນກັບເປັນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງປະຫວັດສາດ; ແຕ່ທ່ານກໍາລັງຊອກຫາເພື່ອ
ຈະຄົ້ນເບິ່ງວ່າແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນທາງດ້ານຈິດວິນຍານ. ພຣະເຈົ້າຊົງມີແຜນການສໍາລັບທຸກຄົນສເມີຢູໃນເຣື
່
່ອງພຣະ
ຄັມພີແຕ່ລະເຣື່ອງ. ສິ່ງທີບຸ
່ ກຄົນໃນເຣື່ອງໄດ້ຮຽນຮູ້(ຫລືບໍໄດ້
່ ຮຽນຮູ້) ເຮົາກໍໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ ທີພຣະ
່
ເຈົ້າຢາກ
ໃຫ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້. ດັ່ງທີໄດ້
່ ອະທິບາຍມາກ່ອນນັ້ນ, ພາກສ່ວນທີທ່
່ ານຈືໄດ້
່ ແລະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ ແມ່ນເຮັດ
ໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນໆ ມີຊີວິດຊີວາ.
ໃນຂະນະທີທ່
່ ານໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນມີຊີວິດຊີວາຈາກການເວົ້າແລະການກະທໍາຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນເຣື່ອງ ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງ
ນໍາວ່າພຣະເຈົ້າກໍຊົງທໍາງານໃນເຣື່ອງນັ້ນ. ການ "ໃຫ້ເຣື່ອງມີຊີວິດຊີວາ" ໄດ້ຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຕ່າງໆ ຂອງ
ເຣື່ອງນັ້ນ.
ເພື່ອຈະຊອກຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານເຫຼົ່ານີ້ ຈົ່ງກັບຄືນໄປເບິ່ງເຣື່ອງໃຫ້ຈົບອີກເທື່ອນຶ່ງວ່າ ໃນເຣື່ອງໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບ
ແຕ່ລະບຸກຄົນຫລືກຸ່ມຄົນໃນເຣື່ອງແນວໃດແດ່ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງທໍາງານກັບທຸກໆ ຄົນຢູ່ໃນເຣື່ອງເພື່ອສັ່ງສອນເຂົາເຈົ້າ
ແນວໃດແນວນຶ່ງ.
ຖ້າທ່ານມີຂໍ້ພຣະຄັມພີທພິ
ີ່ ມໄວ້ຫລືເປັນສຽງທີອັ
່ ດໄວ້ ທີມີ
່ ຂໍ້ຄວາມພຣະຄັມພີທີ່ຢກ່
ູ່ ອນເຣື່ອງທີທ່
່ ານຈະເລົ່າ ເຫັນວ່າ
ເປັນການສໍາຄັນຖ້າທ່ານຫາກສໍາຣວດເບິ່ງຂໍມູ
້ ນເຫລົ່ານັ້ນ. ໄຕ່ຕອງພິຈາຣະນາສິ່ງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນກ່່ອນເຣື່ອງທີທ່
່ ານຈະ
ເລົ່າ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ອາດຈະຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າບຸກຄົນໃນເຣື່ອງທີ່ທ່ານຈະເລົ່າມີໃຜແດ່, ເ ຂົາເຈົ້າຮູຫຍັ
້ ງແດ່ ແລະ
ມີປະສົບການແນວໃດແດ່.

ຄໍາອະທິບາຍສັ້ນໆ ເຣື່ອງການຄົ້ນຫາ(ສັງເກດ)ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ:
ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວ ໄທບ້ານໄດ້ຜິດຖຽງກັນເຣື່ອງນໍ້າສ້າງ ບໍ່ຮວ
ູ້ ່ານໍ້າສ້າງນັ້ນແມ່ນໃຜເປັນເຈົ້າຂອງກັນແທ້
ເມື່ອຕົກລົງກັນບໍ່ໄດ້ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງພາກັນໄປຂໍຄໍາປຶກສານໍາຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາໄດ້ຖາມໄທບ້ານ
ຫລາຍຄໍາຖາມເພື່ອລາວຊິໄດ້ເຂົ້າໃຈເຖິງບັນຫາແລະໃຫ້ຄໍາປຶກສາຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ທໍາອິດ ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາໄດ້ຖາມໄທບ້ານວ່າ "1ມີເຣື່ອງຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ເລົ່າສັ້ນໆ ໃຫ້ຂ້ອຍຟັງເບິ່ງດູ?" ເມື່ອໄທ ບ້ານ
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ເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນສັ້ນໆ ຈົບແລ້ວ

ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາໄດ້ຖາມອີກວ່າ "2ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນກ່ອນເຣື່ອງນີ?
້ " ໄທບ້ານ ກໍໄດ້ເລົ່າ

ວ່າມີຫຍັງແດ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນເຣື່ອງນີ.້
ຕໍຈາກ
່
ນັ້ນ ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາໄດ້ບອກໄທບ້ານວ່າ
ຂ້ອຍຊິໄດ້ເຂົ້າໃຈ."

"ຈົ່ງເລົ່າເຣື່ອງທັງໝົດທີເກີ
່ ດຂຶ້ນແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບແລະເລົ່າຊ້້າໆເພື່ອ

ໄທບ້ານຈຶ່ງເລີ້ມເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນຊ້າໆ ພໍເລົ່າໄປໄດ້ໜ້ອຍນຶ່ງຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາໄດ້ບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ

ໂຈະໄວ້ແລ້ວຖາມວ່າ "ໃນຕອນນີ້ພວກເຈົ້າ 3ໄດ້ເວົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງ?" ໄທບ້ານກໍໄດ້ຕອບວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າແລະໄດ້
ເຮັດຫຍັງ. ແລ້ວຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາຖາມອີກວ່າ, "ແມ່ນຫຍັງຄື4ທາງເລືອກ ຂອງພວກເຈົ້າ?" ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງ
ທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາໄດ້ຖາມຕໍໄປ
່ ວ່າ, "ພວກເຈົ້່າມີ 5ທາງເລືອກອື່ນບໍ?
່ " ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງ
ທາງເລືອກອື່ນຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາໄດ້ຖາມຕໍໄປອີ
່
ກວ່າ, "6ຜົນທີຕາມ
່
ມາຈາກທາງເລືອກຄືແນວໃດ?"

ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງຜົນທີ່ຕາມມາຈາກທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ. ສຸດທ້າຍຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກໄດ້ຖາມວ່າ, "ຈາກທາງ
ເລືອກຂອງພວກເຈົ້າມີ7ຜົນສະທ້ອນ ຢ່າງໃດ? ແລະໄດ້ສະທ້ອນຕໍ່ຜູ້ໃດແດ່?

ໄທບ້ານກໍໄດ້ບອກເຖິງຜົນສະທ້ອນ

ຈາກທາງເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າວ່າສະທ້ອນຢ່າງໃດແລະໄດ້ສະທ້ອນຕໍ່ຜູ້ໃດແດ່.
ຕໍມາ
່ ອີກ ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາໄດ້ບອກໄທບ້ານວ່າ "ຈົ່ງເລົ່າເຣື່ອງນີໃຫ້
້ ຂ້ອຍຟັງຕໍໄປອີ
່
ກ" ແລະພໍໄທບ້ານເລົ່າຕໍຈາກ
່
ຕອນ
ທໍາອິດໄປອີກໜ້ອຍນຶ່ງ ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາກໍບອກໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໂຈະໄວ້ ແລ້ວລາວກໍໃຊ້ຄໍາຖາມດຽວກັນກັບທີ່ລາວ
ໄດ້ຖາມໃນຕອນທໍາອິດນັ້ນວ່າ

ເຂົາເຈົ້າ ໄດ້ເວົ້າໄດ້ເຮັດຫຍັງ, ແມ່ນຫຍັງຄືທາງເລືອກ, ມີທາງເລືອກອື່ນບໍ,່ ຜົນ

ທີຕາມມາ
່
ຄືແນວໃດ, ມີຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃດແລະໄດ້ສະທ້ອນຕໍ່ໃຜແດ່.
ສຸດທ້າຍ ໄທບ້ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນ ເປັນຕອນ ເປັນຕອນ ໄປຈົນຈົບ,

ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາກໍໃຊ້ຄໍາຖາມດຽວກັນທຸກໆ

ຕອນ. ເພາະວ່າຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ໄດ້ໃຫ້ໄທບ້ານເລົ່າເຣື່ອງຊ້າໆ ແລະລາວກໍຕັ້ງໃຈຟັງ. ດັ່ງນັ້ນລາວຈຶ່ງເຂົ້າໃຈ
ບັນຫານັ້ນຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງ ແລະສາມາດໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີດີ
່ ແກ່ໄທບ້ານ...
ໃນ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ພວກເຮົາຢາກຈະຄົ້ນຫາຂໍ້ມູນອັນມີຄ່າທີ່ຢໃນ
ູ່ ເຣື່ອງພຣະຄັມພີທຸກໆ ເຣື່ອງ. ເພື່ອຈະ
ຊອກຫາຂຸມຊັບ, ເຮົາຕ້ອງຖາມຫລາຍຄໍາຖາມ, ເໝືອນກັບຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ໄດ້ຖາມຊາວບ້ານ. ແຕ່ເຮົາຕ້ອງ
ຖາມໃຫ້ເລິກວ່າມີຫຍັງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນໃນເຣື່ອງ ບໍ່ເຫັນວ່າເປັນພຽງປະຫວັດສາດ. ແຕ່ພວກເຮົາຢາກເຫັນວ່າພວກເຮົາສາ
ມາດຮຽນຮູຫຍັ
້ ງແດ່ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ.
ຈົ່ງຈື່ໄວ້ວ່າ ທໍາອິດຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ໄດ້ຖາມຊາວບ້ານວ່າ, "ຈົ່ງເລົ່າສັ້ນໆ ວ່າມີເຣື່ອງຫຍັງເກີດຂຶ້ນ?" ເຣື່ອງທັງ
ໝົດໃນພຣະຄັມພີແລະຖ້ອຍຄໍາຕ່າງໆ ຈະມີຄວາມເຄັ່ງຕຶງແລະບັນຫາໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ. ພວກເຮົາເອີ້ນວ່າ "ສະຖານະ
ການ" (ເຣື່ອງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນ) ກ່ອນທີເຮົ
່ າຈະເລົ່າເຣື່ອງພຣະຄັມພີຊ້າໆ ແລະຖາມຄໍາຖາມທໍາອິດເຮົາຕ້ອງເບິ່ງສະຖານະ
ການ (ເຣື່ອງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນ)ກ່ອນເຊັ່ນ ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງກໍາລັງຫິວຫລືກໍາລັງຢູໃນ
່ ອັນຕະລາຍບໍ່? ເຂົາເຈົ້າຢ້ານກົວ, ມີ

ຄວາມສັບສົນໃຈ ຫລືມີສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງທີຂັ
່ ດແຍ່ງກັນບໍ?
່
ການຮູ້ຈັກສະຖານະການຈະເຮັດໃຫ້ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງກາຍເປັນເຣື່ອງຈິງຕໍເຮົ
່ າ ເຮົາຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກໃນເຣື່ອງ ຖ້າເຮົາ
ຫາກຮັບຮູວ່
້ າບຸກຄົນໃນເຣື່ອງຈະເປັນແນວໃດເມື່ອເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນສະຖານະການເຊັ່ນນັ້ນ.
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ອີກປະການນຶ່ງ, ກ່ອນທີພວກ
່
ຊາວບ້ານຈະເລົ່າເຣື່ອງບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າ ຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາຄົນນັ້ນໄດ້ຖາມຊາວບ້ານວ່າ
ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນກ່ອນບັນຫານີຈະ
້ ເກີດຂຶ້ນ. ໃນກໍຣະນີດຽວກັນ ເມື່ອຊອກຫາຂຸມຊັບຢູ່ໃນເຣື່ອງພຣະຄັມພີ ເຮົາຕ້ອງ
ຊອກຫາຮອບໆ ບ່ອນທີເຣື
່ ່ອງນັ້ນເກີດຂຶ້ນ ຫລືທີເອີ
່ ້ນອີກຢ່າງນຶ່ງວ່າສະພາບແວດລ້ອມ.
ສັງເກດຕໍໄປ
່ ນີ:້ ເຖິງແມ່ນສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຣື່ອງຈະຊ່ອຍເຮົາໄດ້ດີ, ເຮົາຍັງຕ້ອງລົງເລິກໄປກວ່ານັ້ນອີກ, ລົງ
ເລິກໄປກວ່າສິ່ງທີຜູ
່ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ໄດ້ກະທໍາ.

ເຮົາຍັງຕ້ອງໄດ້ຊອກຫາສິ່ງແວດລ້ອມຝ່າຍວິນຍານນໍາອີກ.

ເຮົາຕ້ອງຊອກຫາທາງຕ່າງໆ ທີພຣະ
່
ເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນຊີວິດຂອງບຸກຄົນເຫລົ່ານັ້ນໃນເຣື່ອງ. ເຮົາອາດຈະຄົ້ນຄວ້າ
ເບິ່ງວ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຕົກຢູໃນ
່ ສະຖານະການເຊັ່ນນັ້ນ ຫລືເຂົາເຈົ້າໄດ້ຕໍ່ສດີ
ູ້ ້ນລົນແນວໃດແດ່ ຫລືເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າຫລືບໍ່.

ການຊອກຫາສະຖານທີ່ໆເຣື່ອງນັ້ນເກີດຂຶ້ນຫລືສະພາບແວດລ້ອມທາງຈິດວິນຍານ

ຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ເຂົ້າໃຈພາກສ່ວນຕ່າງໆ ດ້ານຈິດວິນຍານຢູ່ໃນເຣື່ອງທີເຮົ
່ າກໍາລັງຄົ້ນຫາເພືອ
່ ຈະນໍາໄປເລົ່າ.
ຍັງຈືໄດ້
່ ບໍທີ
່ ຜູ
່ ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ໄດ້ບອກພວກຊາວບ້ານໃຫ້ເລົ່າເຖິງບັນຫາຂອງເຂົາເຈົ້າຢ່າງຊ້າໆ ແລະໃນແຕ່ລະ
ຕອນທີລາວ
່
ໄດ້ບອກໃຫ້ຊາວບ້ານເລົ່າແລະກະທໍາ?

ໃນ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ເມື່ອເຮົາຮຽນເລົ່າເຣື່ອງເຮົາກໍ

ເລົ່າຊ້າໆ ຕັ້ງແຕ່ຕອນເລີ້ມຕົ້ນຂອງເຣື່ອງແລະຟັງຢ່າງເອົາໃຈໃສ່ໃນແຕ່ລະຕອນ ເໝືອນກັບວ່າເຮົາໄດ້ເຫັນດ້ວຍຈິດ
ໃຈຂອງເຮົາແທ້ໆ. ໃຫ້ເຮົາຖາມຕົນເອງວ່າ ເຮົາສາມາດຮຽນຮູຫຍັ
້ ງແດ່ທາງດ້ານຈິດວິນຍານ ຈາກການກະທໍາແລະ

ຄໍາເວົ້າຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນຕອນນີ້ຂອງເຣື່ອງ?
ໃຫ້ເຮົາພິຈາຣະນາເບິ່ງທຸກໆ ຄົນທີກ່
່ າວເຖິງໃນຕອນນັ້ນ ຮວມທັງພຣະເຢຊູແລະພຣະເຈົ້າພຣະບິດາ.

ໃຫ້ເຮົາຖາມ

ຕົນເອງວ່າ, "ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່ດ້ານຈິດວິນຍານຈາກການເວົ້າແລະການກະທໍາ, ຈາກການຕັດສິນໃຈ (ຫລືຄວນ
ຈະຕັດສິນໃຈ) ແລະຈາກຜົນກະທົບໂດຍກົງຕໍ່ຜູທີ
້ ຕັ
່ ດສິນໃຈ ແລະຜົນກະທົບຕໍ່ຄົນອື່ນໆ ຄໍາຕອບຕໍ່ຄໍາຖາມທັງໝົດນີ້
ເຮົາເອີ້ນວ່າ "ການສັງເກດດ້ານຈິດວິນຍານ" ຫລືການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ.
ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຢ່າງຊ້າໆ ນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ຄົນທີຍັ
່ ງມີຊີວິດເຊັ່ນພວກເຮົານີ້ໄດ້ເວົ້າແລະໄດ້ກະທໍາຫຍັງ
ເມື່ອປະເຊີນກັບເຫດການຢ່າງແທ້ຈິງໃນຊີວິດ. ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍເມື່ອເຮົາໄດ້ພິຈາຣະນາເຖິງຜົນທີຕາມ
່
ມາແລະຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ຫລືສິ່ງເຂົາເຈົ້າຄວນຈະຕັດສິນໃຈ.
ນອກເໜືອຈາກຄໍາຖາມທີຜູ
່ ໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ບໍ່ໄດ້ຖາມ

ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງໃນເຣື່ອງເພື່ອຊອກຫາວ່າມີພຣະເຈົ້າຢູ່ໃນ

ເຣື່ອງຫລືບໍ່ ເຖິງແມ່ນຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເອີ່ຍເຖິງຢູໃນ
່ ເຣື່ອງກໍຕາມ. ເຮົາຕ້ອງຊອກເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນ
ຊີວິດຂອງບັນດາຜູທີ
້ ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງແລະໃນສະຖານະການນັ້ນແນວໃດ ແລະເຮົາໄດ້ຮຽນຮູຫຍັ
້ ງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະອົງ.

ຄົນທີ່ຢໃນ
ູ່ ເຣືອ
່ ງພຣະຄັມພີ ແມ່ນຄົນທີມີ
່ ຊວ
ີ ດ
ິ ຢູຢ
່ ່າງແທ້ຈິງ
ໃຫ້ເຮົາເລີ້ມຄິດເຖິງບັນດາຜູທີ
້ ມີ
່ ຊີວິດ ມີລົມຫາຍໃຈ ທີ່ມີປະສົບການກັບສະຖານະການນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ. ຮັບຮູວ່
້ າເຂົາ
ເຈົ້າມີຄວາມຮູ້ສຶກແລະມີອາລົມ ເໝືອນກັບພວກເຮົາ.

ຄິດເບິ່ງວ່າບັນດາຜູທີ
້ ່ຢູ່ໃນສະພາບການຢ່າງນີ້ຈະມີຄວາມ
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ຮູ້ສຶກແນວໃດໃນຂະນະນັ້ນ. ຈາກນັ້ນ ໃຫ້ເຮົາຮຽນຮູ້ເພີມ
້ ເຕີມກ່ຽວກັບເຣື່ອງນັ້ນ ໃຫ້ເບິ່ງແຕ່ລະບຸກຄົນໃນເຣື່ອງເປັນ
ຕອນໆ ໄປຕາມເຣື່ອງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນນັ້ນ.
ຈົ່ງເບິ່ງຕອນທໍາອິດຂອງເຣື່ອງ ແລະສັງເກດເບິ່ງແລະຟັງເບິ່ງ. ຈົ່ງຖາມຕົນເອງວ່າ; ຂ້ອຍສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບຄົນ

ເຫລົ່ານັ້ນທາງດ້ານຈິດວິນຍານຢ່າງໃດ ຈາກສິ່ງທີຂ້
່ ອຍໄດ້ເຫັນເຂົາເຈົ້າກະທໍາແລະປາກເວົ້າ? ເຂົາເຈົ້າກ້າຫານຫລື
ຢ້ານກົວ, ເສົ້າໂສກຫລືມີຄວາມສຸກ, ຫລືຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຄວາມຮູ້ສຶກອື່ນໆ ຂອງເຂົາເຈົ້າບໍ່? ຂ້ອຍສາມາດເຫັນໄດ້ບໍວ່
່ າ
ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກແລະກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນ?
ໃນແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງໃຫ້ເບິ່ງການຕັດສິນໃຈ. ບາງເທື່ອຄົນໆ ນັ້ນອາດຈະຕັດສິນໃຈໃນທາງທີແຕກ
່
ຕ່າງຫລືບໍ?
່
ຈົ່ງຮັບຮູວ່
້ າໃນທຸກໆ ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ, ທຸກໆ ຄົນຮວມທັງພຣະເຈົ້າພຣະບິດາແລະອົງພຣະເຢຊູຍ່ອມມີທາງເລືອກ
ຫລາຍທາງ ຫລືທາງທີຄວນ
່
ຕັດສິນໃຈ.
ເມື່ອທ່ານເລີ້ມເຫັນທາງເລືອກຕ່າງໆ ທີບຸ
່ ກຄົນໃນເຣື່ອງຄວນຕັດສິນໃຈ ທ່ານກໍໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມຈິງ. ຈົ່ງຮູ້ວ່າການ
ຕັດສິນໃຈເຫລົ່ານັ້ນແມ່ນການຕັດສິນໃຈເທື່ອທໍາອິດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍກະທໍາຕາມທີໄດ້
່ ຕັດສິນໃຈນັ້ນ. ຢູ່
ໃນເຣື່ອງທີ່ທ່ານກໍາລັງສໍາຣວດເບິ່ງຢູນັ
່ ້ນ ທ່ານໄດ້ເຫັນພຽງແຕ່ການຕັດສິນໃຈທີຜ່
່ ານໄປແລ້ວເທົ່ານັ້ນ.
ຈົງ່ ເລີມ
້ ຄິດ: ແມ່ນຫຍັງຄືທາງອື່ນທີຄວນ
່
ຕັດສິນໃຈ ທີອາດ
່
ຈະດີກວ່າ ຫລືບາງເທື່ອ ເຖິງຈະບໍເປັ
່ ນການຕັດສິນໃຈທີ່

ສລາດ?
ບາງເທື່ອການຕັດສິນໃຈນັ້ນອາດຈະເປັນການຕັດສິນໃຈທີບໍ
່ ່ດີ ແລະທ່ານເຫັນວ່າຜົນທີຕາມ
່
ມາເປັນທາງລົບຫລືເຈັບ
ປວດເພາະໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດໄປແລ້ວ.

ບາງເທື່ອກໍເປັນການຕັດສິນໃຈທີດີ
່ ເພາະຜົນທີໄດ້
່ ຮັບນັ້ນແມ່ນທາງບວກ.

ບາງເທື່ອເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມປລາດໃຈ.

ບາງເທື່ອຕອນທໍາອິດເບິ່ງຄືວ່າບໍດີ
່ ແຕ່ຕໍມາ
່ ໄດ້ກາຍເປັນດີ. ທ່ານຈໍາເປັນ

ຕ້ອງເປັນຄົນທີຢາກ
່
ຮູ້ ໃນຕອນນັ້ນຂອງເຣື່ອງມີໃຜແດ່ທີໄດ້
່ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈແລະໄດ້ຮັບຜົນກະທົບ

ນັ້ນຢ່າງໃດ?
ຖາມຕົວທ່ານເອງ: ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດຢູ່ໃນເຣື່ອງ? ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູກ່
້ ຽວກັບພຣະອົງແນວໃດ ທີ່ພຣະອົງ

ໄດ້ເວົ້າແລະໄດ້ກະທໍາ?
ດັ່ງນັ້ນ, ນັ້ນຄືສິ່ງທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ກະທໍາເພື່ອຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ. ພວກເຮົາໄດ້ຊອກຫາເປັນຕອນໆໄປທີ່ຢໃນ
ູ່
ເຣື່ອງແລະໃຊ້ຄໍາຖາມຢ່າງດຽວກັນໃນແຕ່ລະຕອນ. ເຮົາຈະສັງເກດເບິ່ງການເວົ້າ, ການກະທໍາ, ແລະການຕັດສິນໃຈ
(ຫລືສິ່ງທີຄວນ
່
ຕັດສິນໃຈ) ແລະສັງເກດເບິ່ງຜົນທີຕາມ
່
ມາ ແລະຜົນກະທົບຈາກການຕັດສິນໃຈ ທີກະທົ
່
ບຕໍຄົ
່ ນອື່ນ
ແລະ ຕ້ອງຖາມທຸກໆ ເທື່ອວ່າ:

ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາຫຍັງ ແລະອະນຸຍາດໃຫ້ສິ່ງໃດເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ

ຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ?
ໃນຂະນະທີທ່
່ ານຄົ້ນຄວ້າໃນທຸກໆ ເຣື່ອງ, ໃຫ້ຊອກຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ, ຊຶ່ງອາດຈະນໍາເອົາຄໍາຖາມຂອງຜູໃຫ້
້ ຄໍາ
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ປຶກສາທີສລາດ
່
ມາໃຊ້ດັ່ງນີ້:


ຄົນທີ່ຢໃນ
ູ່ ເຣື່ອງນີກໍ
້ າລັງເຮັດຫຍັງແລະເວົ້າຫຍັງ?



ຂ້າພະເຈົ້າສາມາດເຫັນຄົນຜູ້ນັ້ນທາງຈິດວິນຍານຢ່າງໃດແດ່?



ຈາກເຣື່ອງນີຂ້
້ າພະເຈົ້າສາມາດຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າຄົນຜູນີ
້ ້ເປັນຜູ້ທີເຊື
່ ່ອ, ຜູສ
້ ແວງຫາ, ຜູສົ
້ ງສັຍ, ຜູ້ປະຕິເສດ?



ສິ່ງທີ່ຄົນໃນເຣື່ອງສະແດງອອກມາ ແມ່ນຄວາມເຊື່ອ ຫລືຄວາມສົງສັຍ?



ພຣະເຈົ້າຊົງໃຊ້ສະຖານະການໃນເຣື່ອງເພື່ອຕັກເຕືອນ, ເພື່ອສອນ ຫລືເພື່ອໜູນນໍ້າໃຈ?

ສໍາລັບຜູ້ທີໄດ້
່ ຂໍ້ມູນທີລະອຽດ,
່
ຕໍໄປ
່ ນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມທີທ່
່ ານອາດຈະໃຊ້ເພື່ອຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ. ສິ່ງເຫລົ່ານີ້
ພຽງແຕ່ເປັນການແນະນໍາເພື່ອໃຫ້ຄວາມຄິດແກ່ທ່ານວ່າ ມີຫລາຍທາງທີທ່
່ ານສາມາດຄົ້ນຫາຂຸມຊັບອັນອຸດົມຝ່າຍ
ຈິດວິນຍານທີທ່
່ ານສາມາດພົບຢູ່ໃນແຕ່ລະເຣື່ອງ.

ຖາມຕົນເອງວ່າ:


ມີຫຍັງບໍ່ຢູໃນ
່ ເຣື່ອງທີເຮັ
່ ດໃຫ້ຂ້ອຍປລາດໃຈ; ການກະທໍາຂອງພຣະເຈົ້າຫລືຂອງມະນຸດ, ຫລືຜົນທີ່ຕາມມາ
ຈາກການກະທໍາຂອງມະນຸດ? ຖ້າຫາກທ່ານ "ຟັງ" ເຣື່ອງຢ່າງຕັ້ງໃຈ ຕາມທີພຣະ
່
ເຈົ້າຊົງໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້
ເຫັນຢູໃນ
່ ເຣື່ອງ, ຈົງ່ ເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດຄົ້ນພົບສາຍເຫດໃນພາກສ່ວນທີເຮັ
່ ດໃຫ້ເກີດຄວາມປລາດໃຈນັ້ນ
ຫລືບໍ.່



ເຫດການທີເກີ
່ ດຂຶ້ນກ່ອນເຣື່ອງນີ້ສາມາດທີຈະ
່ ໃຫ້ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງແກ່ຂ້ອຍໄດ້ເຊັ່ນ ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງນີ້ມີ
ໃຜແດ່ ເປັນຫຍັງເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງກະທໍາເຊັນ
່ ນັ້ນ?



ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ເຊັ່ນ, ຄວາມອົດທົນ, ຄວາມທຸກທໍຣະມານ, ໃຈຮ້າຍ, ຄວາມ
ຮອບຮູ້, ຄວາມທ່ຽງທັມ, ຄວາມກະຣຸນາ, ພຣະຄຸນ, ຄວາມເມດຕາ, ຊ່ອຍຄົນທີອ່
່ ອນແອ, ຮັກ ຫລືໃຫ້ຄວາມ
ນັບຖືແກ່ທຸກຄົນຢ່າງເທົ່າທຽມກັນ.



ພຣະເຈົ້າຊົງສໍາແດງພຣະລັກສະນະນັ້ນແກ່ໃຜ ເປັນບົດຮຽນແກ່ຂ້ອຍຄືແນວໃດ?



ໃນເຣື່ອງນີ້ຂ້ອຍສາມາດຮູ້ໄດ້ບໍ່ວ່າບຸກຄົນໃນເຣື່ອງເປັນຄົນທີເຊື
່ ່ອ ຫລືເປັນຄົນທີບໍ
່ ເຊື
່ ່ອ?



ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງເປັນຜູສ
້ ແວງຫາຢ່າງແທ້ຈິງ ຫລືເປັນຄົນສົງສັຍ ຫລືເປັນຄົນຫົວແຂງປະຕິເສດພຣະເຈົ້າ?



ມີຜູໃດ
້ ໃນເຣື່ອງມີບັນຫາບໍ?
່ ຖ້າມີ, ແມ່ນບັນຫາໃຫຍ່ຫລືບໍ່?



ຄົນໃນເຣື່ອງທີມີ
່ ບັນຫາ ໄດ້ພຍາຍາມແກ້ໄຂບັນຫາຢ່າງໃດ?



ຖ້າບຸກຄົນໃນເຣື່ອງທີມີ
່ ບັນຫາ ໄດ້ໄປຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ ຄົນທີີ່ໄປນັ້ນໄດ້ທູນຖາມແນວ
ໃດ?



ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງໄປຫາພຣະເຈົາ້ ດ້ວຍຄວາມໂຄຣົບຫລືໂອ້ອວດ?



ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບສນອງຕໍ່ລາວແນວໃດ, ເຮົາອາດຈະເຫັນແນວໃດ?



ໃນເຣື່ອງ ມີຜູນໍ
້ າທີຕິ
່ ດຕາມພຣະເຈົ້າຫລືບໍ,່ ຖ້າມີ ຜົນທີຕາມ
່
ມາຂອງການເຊື່ອຟັງເປັນແນວໃດ?



ໃນເຣື່ອງ ມີຜູ້ນໍາທີບໍ
່ ຕິ
່ ດຕາມພຣະເຈົ້າຫລືບໍ,່ ຖ້າມີ ຜົນທີຕາມ
່
ມາຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງເປັນແນວໃດ?



ໃນເຣື່ອງ ມີໃຜບໍ່ທີປ່
່ ຽນແປງຄວາມເຊື່ອ ຫລືປ່ຽນແປງນິສັຍໃໝ່?



ມີບຸກຄົນໃດແດ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຫລັກຖານກ່ຽວກັບຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮັກ, ຄວາມເມດຕາ, ໃຈຮ້າຍ, ຢ້ານ
ກົວ, ຄວາມຫວັງ, ຕີລາຄາກ່ອນເຫດການ, ສົງສັຍ, ໂລບ, ໃຈສັບສົນ, ເພີກເສີຍ, ມີປັນຍາ, ນັບຖື, ເຊື່ອໃນ
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ອະພິນິຫານ ແລະກິຣິຍາທ່າທີອື່ນໆ?


ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມເຊື່ອ, ຄວາມຮູ້ສຶກ, ຄໍາເວົ້າ ຫລືການກະທໍາ ຂອງຄົນເຫລ່ົານັ້ນຢ່າງໃດ,
ແລະການຕອບສນອງຂອງພຣະເຈົ້າສໍາແດງໃຫ້ເຮົາເຫັນຢ່າງໃດ?



ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງມີການປ່ຽນແປງການກະທໍາຫລືບໍ່?



ແມ່ນຫຍັງແທ້ທີເຮັ
່ ດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງ?



ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນເມື່ອເຂົາເຈົ້າມີການປ່ຽນແປງ, ແລະເປັນບົດຮຽນຕໍເຮົ
່ າແນວໃດ?



ມີການອັສຈັນຫລືມະຫັສຈັນເກີດຂຶ້ນໃນເຣື່ອງນີ້ບໍ,່ ຖ້າມີ ການອັສຈັນສົ່ງຜົນສະທ້ອນຕໍ່ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງນີ້
ຢ່າງໃດ?

ວິທຄົ
ີ ້ນຫາຂຸມຊັບ ຊຶ່ງເອີ້ນວ່າ "ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍຈິດວິນຍານ"
ການຄົນ
້ ຫາການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ. ຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ສໍາຣວດເບິ່ງເຣື່ອງຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວ ເຮົາກໍຢາກຮູ້ວ່າ
ເຣື່ອງນີມີ
້ ຄວາມໝາຍຕໍເຮົ
່ າໃນທຸກວັນນີ້ຢ່າງໃດ. ນີແມ່
້ ນເວລາທີເຮົ
່ າຄົ້ນຫາ "ການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ."
ເຮົາສາມາດເຮັດສິ່ງນີໄດ້
້
ດ້ວຍເອົາຕົວຂອງເຮົາເຂົາ
້ ໄປໃນເຣື່ອງທີເຮົ
່ າໄດ້ສັງເກດຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວນັ້ນ.

ເຮົາເບິ່ງ

ເຣື່ອງຜ່ານທາງສາຍຕາຂອງຜູ້ທີມີ
່ ຊີວິດຢູໃນ
່ ເຣື່ອງ. ຕໍຈາກ
່
ນັ້ນ ຈາກທາງໃນຂອງເຣື່ອງ ໃນແຕ່ລະຕອນໃຫ້ເຮົາເບິ່ງ
"ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ" ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບແລ້ວໃນຕອນນັ້ນໆ ທີ່ຜ່ານມາ.
ເຄັດລັບຄວາມສໍາເຣັດໃນການ "ເລົາ່ ເຣືອ
່ ງພຣະຄັມພີ" - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ ຕ້ອງໄດ້ມາຈາກການຄົນ
້
ຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ ທີທ່
່ ານໄດ້ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນເຣື່ອງ.
ຖາມຕົວທ່ານເອງ ດ້ວຍຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ:້
1. ສະຖານະການທີຂ້
່ ອຍໄດ້ເຫັນໃນເຣື່ອງ.....ໃນທຸກມືນີ
້ ້ ຍັງມີສິ່ງທີຄ້
່ າຍຄືກັນນີ້ເກີດຂຶ້ນຢູບໍ
່ ?
2. ຖ້າຍັງມີ, ແມ່ນອັນໃດແດ່ທີຄ້
່ າຍຄືກັນນັ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນ?
3. ສິ່ງນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍຢູ່ບໍ...ຫລືເກີດຂຶ້ນກັບຄົນທີຂ້
່ ອຍຮູ້ຈັກຢູ່ບໍ?
4. ດຽວນີກໍ
້ ຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ບໍ, ຖ້າຍັງເກີດຂຶ້ນຢູ່ ມັນເກີດຂຶ້ນແບບໃດ ແລະສິ່ງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນໃນເຣື່ອງນີ້ສາມາດຊ່ອຍ

ໄດ້ຢ່າງໃດ?
ພຍາຍາມໃຊ້ບາງຄໍາຖາມທີເປັ
່ ນຄໍາຖາມດຽວກັນທີທ່
່ ານໃຊ້ໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ ເພື່ອຊອກຫາການ
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດສ່ວນຕົວ. ທ່ານອາດຈະຖາມດັ່ງນີ້:



ແມ່ນແລ້ວ, ສິ່ງນັ້ນເຄີຍເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍແຕ່ກ່ອນ. ຂ້ອຍໄດ້ເວົ້າຫຍັງ? ຂ້ອຍໄດ້ເຮັດຫຍັງ?



ຂ້ອຍມີທາງເລືອກຫລືບໍ່, ແລະທາງທີຂ້
່ ອຍເລືອກນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?



ຂ້ອຍສົມຄວນຈະເຮັດແນວໃດ? ຜົນທີຕາມ
່
ມາຂອງການເລືອກຂອງຂ້ອຍນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?



ມີໃຜແດ່ທີໄດ້
່ ຮັບຜົນກະທົບຈາກການເລືອກຂອງຂ້ອຍ, ແລະແມ່ນຫຍັງຄືສິ່ງທີກະທົ
່
ບຕໍເຂົ
່ າເຈົ້າ?



ຖ້າຫາກສິ່ງເຫລົ່ານີເກີ
້ ດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍເວລານີ້ ຂ້ອຍຈະເຮັດແນວໃດ? ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູຫຍັ
້ ງຈາກສິ່ງທີເກີ
່ ດຂຶ້ນ
ໃນເຣື່ອງນີ້ ເພື່ອຊ່ອຍຂ້ອຍໃຫ້ຮູວ່
້ າຂ້ອຍຄວນຈະເຮັດແນວໃດຕໍສະຖານະ
່
ການທີເກີ
່ ດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍ?
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ສຸດທ້າຍ, ໃນເຣື່ອງນີ,້ ຖາມຕົວທ່ານເອງວ່າ:


ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງທໍາງານໃນສະຖານະການຂອງຂ້ອຍຢ່າງໃດ, ຫລືໃນຊີວິດຂອງຄົນທີຂ້
່ ອຍຮູ້ຈັກທີ່
ຕົກຢູ່ໃນສະພາບນີ?
້



ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຫຍັງແດ່, ຫລືຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າແລະພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງ?

ທໍາອິດເມື່ອທ່ານອ່ານເຣື່ອງຈົບລົງ, ບາງເທື່ອສິ່ງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງອາດເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມສັບສົນ.

ທ່ານອາດຈະ

ຢາກຮູ້ວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນຕໍ່ຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ. ບາງເທື່ອເມື່ອທ່ານອ່ານເຣື່ອງ ທ່ານອາດຈະຄິດ
ເຖິງຕົວທ່ານເອງ, "ເຣື່ອງນີດີ
້ ຫລາຍ, ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ເຫັນມີຫຍັງກ່ຽວຂ້ອງກັບຝ່າຍວິນຍານໃນເຣື່ອງນີ.້ ແລະແນ່ນອນ
ຂ້ອຍບໍເຫັ
່ ນວ່າມີສິ່ງໃດທີກ່
່ ຽວຂ້ອງກັບຊີວິດຂອງຂ້ອຍເລີຍ! "
ຊອກຫາສິງ່ ນີ.້ ທຸກໆ ເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີກໍມີບາງສິ່ງບາງຢ່າງສໍາລັບພວກເຮົາໃນສມັຍນີ້. ຈົ່ງເບິ່ງວ່າທ່ານສາມາດ
ຄົ້ນພົບຫລືບໍ່ວ່າພຣະຄັມພີສອງຂໍ້ນີເວົ
້ ້າວ່າແນວໃດກ່ຽວກັບປໂຍກຂອງຖ້ອຍຄໍາຕ່າງໆ ທີພຣະ
່
ເຈົ້າຊົງເອົາໃສ່ໄວ້ໃນ
ພຣະຄັມພີ. ຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງໃນສິ່ງນີ້ຈະໜູນໃຈທ່ານໃຫ້ພຍາຍາມຊອກຫາວ່າເປັນຫຍັງພຣະເຈົ້າຈຶ່ງກະທໍາດັ່ງທີ່
ພຣະອົງໄດ້ກະທໍາຢູໃນ
່ ເຣື່ອງນຶ່ງໆ ແລະເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມີການສັງເກດຝ່າຍຈິດວິນຍານແລະການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດ
ຝ່າຍວິນຍານ ທີ່ເຫັນໃນທຸກໆ ຕອນໃນພຣະຄັມພີ.

ພຣະຄັມພີທຸກຕອນໄດ້ຮັບການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ ແລະເປັນປໂຍດໃນການສອນ
ການກ່າວຕັກເຕືອນວ່າກ່າວ

ການປັບປຸງແກ້ໄຂໃຫ້ຖືກຕ້ອງ

ຊອບທັມ ເພື່ອຄົນຂອງພຣະເຈົ້າຈະບັນລຸຜົນສໍາເຣັດ

ແລະການອົບຮົມໃນທາງ

ແລະຈັດຕຽມໄວ້ພ້ອມສໍາລັບການ

ດີທຸກຢ່າງ (2 ຕີໂມທຽວ 3:16-17)
ເຫດການເຫລົ່ານີ້ໄດ້ບັງເກີດຂຶນ
້ ແກ່ເຂົາເພື່ອເປັນຕົວຢ່າງແກ່ຜູ້ອື່ນ
ເພື່ອເຕືອນສະຕິເຮົາທັງຫລາຍ

ແລະໄດ້ບັນທຶກໄວ້

ຊຶ່ງກໍາລັງປະສົບກັບເວລາສຸດທ້າຍທີ່ຈວນຈະມາເຖິງ

ເຫດສັນນັ້ນຜູ້ທີ່ຄຶດວ່າຕົວຕັ້ງຫມັ້ນຢູ່ແລ້ວ

ຈົ່ງລະວັງໃຫ້ດີ ຢ້ານວ່າຈະລົ້ມລົງ ບໍ່ມີການ

ທົດລອງອັນໃດເກີດຂຶ້ນກັບເຈົ້າທັງຫລາຍ

ນອກຈາກການທົດລອງທີ່ເຄີຍເກີດກັບມະ

ນຸດທົ່ວໄປ

ພຣະເຈົ້າຊົງທ່ຽງທັມ

ພຣະອົງຈະບໍ່ຊົງຍອມໃຫ້ພວກເຈົ້າຖືກທົດລອງເກີນ

ກວ່າທີ່ເຈົ້າຈະທົນໄດ້ ແລະເມື່ອຊົງທົດລອງເຈົ້ານັ້ນ ພຣະອົງຈະຊົງໂຜດໃຫ້ເຈົ້າມີທາງ
ຫລີກຫນີໄປໄດ້ດ້ວຍ ເພື່ອເຈົ້າທັງຫລາຍຈະສາມາດທົນໄດ້ (1ໂກຣິນໂທ 10:11-13)
ຂໍພຣະຄັ
້
ມພີເຫລົ່ານີ້ກ່າວວ່າຖ້ອຍຄໍາທັງໝົດໃນພຣະຄັມພີ, ລວມທັງຖ້ອຍຄໍາໃນເຣື່ອງຕ່າງໆ ໃນພຣະຄັມພີໄດ້ບັນ
ທຶກໄວ້ເພື່ອພວກເຮົາ ແລະສໍາລັບພວກເຮົາ. ເພາະເຮົາຮູ້ດີວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ປະທານຖ້ອຍຄໍາໃຫ້ບັນທຶກໄວ້ໃນ
ພຣະຄັມພີເພື່ອໃຫ້ແຕ່ລະໜ້າເບິ່ງຈົບງາມເທົ່ານັ້ນ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຕ້ອງເລີ້ມຕົ້ນອ່ານແຕ່ລະເຣື່ອງດ້ວຍຄວາມເອົາໃຈໃສ່
ເພື່ອຈະໄດ້ພົບວ່າຖ້ອຍຄໍາທັງໝົດໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ເຮົາແນວໃດ.
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ໃນຖານະເປັນຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງແລະເປັນຜູ້ວາງຄໍາຖາມ, ມີຫລາຍຂັ້ນຕອນທີທ່
່ ານຈະຕ້ອງກະທໍາເພື່ອຊ່ອຍຜູຟັ
້ ງຂອງທ່ານ
ໃຫ້ຄົ້ນພົບຄວາມຈິງເຫລົ່ານັ້ນດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ.

ທ່ານບໍສາມາດ
່
ທີຈະ
່ ນໍາພາບັນດາຜູ້ຟັງໄປສູຂຸ
່ ມຊັບທີຢ
່ ໃນ
ູ່ ເຣື່ອງໄດ້
ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເອງບໍ່ໄດ້ຄົນ
້ ພົບດ້ວຍຕົວທ່ານເອງກ່ອນ
ໃນຂະນະທີທ່
່ ານຕຽມເຣື່ອງທີຈະ
່ ເລົ່າ ໃນຖານະທີທ່
່ ານເປັນຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບທາງດ້ານຈິດວິນ
ຍານຈາກເຣື່ອງ ຈະເປັນການດີທີທ່
່ ານຈະຕ້ອງກັບຄືນໄປອ່ານແລະສແວງຫາພຣະເຈົ້າເພື່ອຄົ້ນຫາຄວາມຈິງທີທ່
່ ານ
ອາດຈະບໍ່ເຫັນເທື່ອ. ຖ້າທ່ານຫາກເຮັດຕາມຄໍາແນະນໍາທັງໝົດໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ ແຕ່ທ່ານຍັງບໍ່ທັນພົບຄວາມ
ຈິງຝ່າຍວິນຍານໃດໆ ໃນເຣື່ອງນັ້ນ ກໍໝາຍຄວາມວ່າທ່ານເອງຍັງບໍພ້
່ ອມ ບໍເໝາະ
່
ສົມທີຈະ
່ ເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ
ເທື່ອ.

ຄວາມສໍາຄັນໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມ:
ຖ້າທ່ານຫາກຍ່າງອອກຈາກບ້ານໄປແລະພົບຂຸມຊັບ, ທ່ານຈະຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈຫລາຍ. ຖ້າທ່ານເອົາຊັບນັ້ນກັບມາບ້ານ
ແລະແບ່ງປັນກັບເພື່ອນໆ ຂອງທ່ານ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະດີໃຈຫລາຍທີຈະ
່ ຮັບເອົາ. ແຕ່ການດີໃຈໃນການຮັບເອົາຂອງເຂົາ
ເຈົ້າຈະບໍຫລາຍ
່
ເທົ່າກັບທ່ານຜູ້ທໄດ້
ີ່ ພົບກັບຂຸມຊັບນັ້ນ. ການຄົ້ນພົບຈະເຮັດໃຫ້ດີໃຈຫຼາຍ.
ໃນເວລາເລີ້ມຕົ້ນສອນດ້ວຍການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນຈົ່ງໃຊ້ຄໍາຖາມທີຕອບ
່
ໄດ້ງ່າຍ. ສິງ່ ນີສໍ
້ າຄັນຫລາຍຕໍ່ຄວາມ
ສໍາເຣັດໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີແບບເລົາ່ ເຣື່ອງ.
ຫລາຍຄົນບໍຮູ
່ ້ວ່າໃນພຣະຄັມພີມີຂຸມຊັບແຫ່ງຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານອັນຮຸ່ງເຮືອງ. ແຕ່ບາງຄົນຮູ້ວ່າມີຂຸມຊັບຝ່າຍວິນ
ຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ໃນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ

ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍຮູ
່ ້ວ່າເຂົາເຈົ້າມີຄວາມສາມາດທີຈະ
່ ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບ

ເຫລົ່ານັ້ນ. ເມື່ອຜູ້ຟັງຄົ້ນພົບຂໍ້ມູນທີງ່່ າຍໆ ແລະຄົນອື່ນເຫັນດີນໍາ ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບການໜູນໃຈທີຈະ
່ ຄົ້ນຫາຄໍາຕອບ
ຫລາຍຂຶ້ນອີກ.
ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ, ໃນຂນະທີພວກ
່
ເຮົາເລີ້ມເຮັດວຽກກັບບັນດາຜູ້ຟັງກຸ່ມໃໝ່, ສ່ວນຫລາຍພວກເຮົານໍາພາ
ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປສູຂຸ
່ ມຊັບແລະເກືອບຈະເອົາຊັບນັ້ນຍື່ນໃສ່ມືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າ.

ຄຣູຜຊໍ
ູ້ ານານສາມາດທີຈະນໍ
່
າບັນດາຜູ້ທີ່

ຕອບສນອງໂດຍເຂົາເຈົ້າບໍຮູ
່ ້ສຶກຕົວ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຄິດວ່າຂຸມຊັບທັງໝົດແມ່ນເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບເອງ ເມື່ອບັນ
ດານັກຮຽນສາມາດພົບກັບຂຸມຊັບເຖິງຈະເປັນພາກສ່ວນທີເລັ
່ ກນ້ອຍ, ເຂົາເຈົ້າກໍໄດ້ຮັບການໜູນໃຈທີ່ຈະຄົ້ນຫາຂຸມ
ຊັບເພີ້ມອີກ.
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນທີມີ
່ ການສຶກສາພຣະຄັມພີລະດັບສູງໃນໂຮງຮຽນຫລືໃນວິທຍາລັຍອາດຈະໄດ້ຮຽນວິທໄຈ້
ີ ແຍກຫລືວິຈັຍເ
ຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ

ແຕ່ເຂົາເຈົ້າອາດຈະບໍ່ໄດ້ພັທນາຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການຟັງເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີແບບສົມບູນ.

ດັ່ງທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ກ່າວມາແລ້ວ, ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ຮັກສາເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີໃຫ້ຢດ້
ູ່ ວຍກັນ ແລະເຣື່ອງຈຶ່ງ
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ເປັນເໝືອນພາຊະນະທີບັ
່ ນຈຸຄວາມຈິງໄວ້.
ກ້າວໄປຕົກຫລຸມ. ບາງຄັ້ງຄາວທ່ານອາດຈະພົບກັບບັນດາ(ຜູທີ
້ ອາດ
່
ຈະມີຫລືບໍມີ
່ ການສຶກສາກ່ຽວກັບສາສນາ) ຜູທີ
້ ່
ຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າຮູໝ
້ ົດທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີ. ເພື່ອຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າ, ທ່ານສາມາດໃຊ້ຄໍາຖາມທີໃຫ້
່ ບັນດາຜູ້ທີພູ
່ ມ
ໃຈໃນຕົນເອງເຫລົ່ານີ້ອາສາສມັກກ້າວເຂົ້າໄປໃນຫລຸມ. "ຫລຸມ" ນີແມ່
້ ນການຄາດຄະເນຜິດ ຫລືການສລຸບທີຜິ
່ ດຊຶ່ງ
ບໍໄດ້
່ ພິສູດຈາກເຣື່ອງທີເລົ
່ ່າ. ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ທ່ານໃຊ້ຄໍາຖາມທີຕອບ
່
ຍາກ ເປັນຄໍາຖາມທີ່ທ່ານຮູ້ດີວ່າຈະເຮັດໃຫ້ຜູບໍ
້ ່ເອົາ
ໃຈໃສ່ຟັງຈະຕອບຜິດ. ທ່ານອາດຈະຕອບສນອງວ່າ, ອືມ! ໜ້າສົນໃຈເນາະ, ແລ້ວທ່ານກໍນໍາພາຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຕໍໄປ.
່
ໃນຂະນະທີການ
່
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດໄດ້ດໍາເນີນຕໍໄປ,
່

ແລະຄໍາຕອບທີຖື
່ ກເຮັດໃຫ້ເຫັນແຈ້ງ, ບັນດາຜູ້ທີຕອບ
່
ຜິດ

ເຫຼົ່ານັ້ນກໍຈະເຫັນວ່າພວກຕົນໄດ້ຕອບຜິດ. ທ່ານອາດຈະບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າແກ້ໄຂ ແຕ່ຄໍາຕອບທີຜິ
່ ດຂອງ
ເຂົາເຈົ້າຈະເປີດເຜີຍຄວາມຈິງວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຮູ້ຫລາຍດັ່ງທີເຂົ
່ າເຈົ້າຄິດໃນຕອນທໍາອິດ. ປະສົບການອັນປລາດນີໄດ້
້
ເຂົ້າໄປສູ່ການດັກຈັບ ໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ທີຮ່
່ ວມຟັງທີພູ
່ ມໃຈໃນຕົນເອງກາຍເປັນຜູ້ມີຄວາມສົນໃຈຂຶ້ນໃນການຟັງແລະການ
ຮຽນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຫລາຍຄັ້ງ, ຄົນທັງຫລາຍພົບວ່າສິ່ງທີເຂົ
່ າເຈົ້າໄດ້ຍິນໃນເຣື່ອງແຕ່ກ່ອນນັ້ນ(ແລ້ວສລຸບເອົາວ່າຖືກຕ້ອງ) ກໍຖືວ່າໃຊ້ບໍ່
ໄດ້ ແລະເຂົາເຈົ້າບໍໄດ້
່ ພົບເຫັນຫລາຍໆ ຢ່າງທີຢ
່ ໃນ
ູ່ ເຣື່ອງ. ຄົນເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຍອມຮັບວ່າເຂົາເຈົ້າຕ້ອງມີຄວາມຣະວັງ
ຮັບຜິດຊອບຫລາຍຂຶ້ນ ແລະຟັງເຣື່ອງໃຫ້ດີ ເພື່ອຈະໄດ້ພົບວ່າແມ່ນຫຍັງແທ້ທີ່ຢໃນ
ູ່ ເຣື່ອງນັ້ນ.

ພຣະວິນຍານບໍຣິສດ
ຸ - ພຣະຜູສອນ
້
ທີຍິ
່ ່ງໃຫຍ່
ໃນຖານະທີເປັ
່ ນຜູທີ
້ ເຊື
່ ່ອ ເມື່ອພວກເຮົາພົບກັບຜູ້ທີບໍ
່ ທັ
່ ນລອດພົ້ນ ພວກເຮົາພຽງແຕ່ໃຫ້ລາວໄດ້ຍິນຂໍ້ພຣະຄັມພີໂຢ
ຮັນ 3:16 ເທົ່ານັ້ນບໍ ແລະຫລັງຈາກນັ້ນກໍບໍ່ໄດ້ເວົ້າກັບລາວກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີຂໍ້ນີ?
້ ເຮົາຫລີກເວັ້ນ ທີຈະ
່ ໂອ້ລົມກ່ຽວ
ກັບພຣະຄັມພີຂໍນີ
້ ້ ເພາະເຮົາຄຶດວ່າເປັນວຽກງານຂອງອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດແມ່ນບໍ່? ບໍ່ເປັນເຊັ່ນນັ້ນດອກ, ຖ້າ
ຫາກເປັນໄປໄດ້ ເຮົາຕ້ອງໂອ້ລົມກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີຂໍນີ
້ ້.
ເຮົາຮູ້ວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະນໍາພາເຮົາໄປສູຄວາມ
່
ຈິງທັງປວງ.

ແຕ່ໃນຂະນະທີພວກເຮົ
່
າເດີນທາງໄປທົ່ວ

ໂລກເພື່ອ "ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ພວກເຮົາໄດ້ພົບເຫັນຢູສ
່ ເມີແລະມີຄວາມເສົ້າໃຈນໍາ ທີບັ
່ ນດາຜູທີ
້ ເຊື
່ ່ອທັງຫລາຍບໍໄດ້
່ ຮູ້
ຈັກເລີຍວ່າມີຂຸມຊັບຢູໃນ
່ ເຣື່ອງພຣະຄັມພີ ຈົ່ງໃຫ້ຜູ້ທີຖື
່ ກປະໄວ້ຕາມລໍາພັງເຫລົ່ານັ້ນຮູວ່
້ າພຣະເຈົ້າຈະຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າ
ໃຫ້ໄດ້ຮຽນຮູ້.
ດັ່ງນັ້ນ, ອົງພຣະວິນຍານຍັງລໍຄອຍຢູ່ພ້ອມທີຈະ
່ ສອນ, ຊົງປະທັບຢືນຢູທາງ
່
ໜ້າຫ້ອງຮຽນທີວ່
່ າງເປົ່າຢູ່ນັ້ນ.
ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ, ເມື່ອເຮົາຕຽມເຣື່ອງທີຈະ
່ ເລົ່າ, ເຮົາກໍຂາບທູນອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າໃຫ້ຊົງສໍາແດງຂຸມຊັບທັງ
ຫລາຍແກ່ເຮົາໃນເຣື່ອງນັ້ນ ແລະເຮົາສແວງຫາການຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະອົງເພື່ອຕັ້ງຄໍາຖາມຊຶ່ງຈະນໍາຄົນທັງຫລາຍ
ໄປພົບກັບຂຸມຊັບທີເຮົ
່ າໄດ້ພົບແລ້ວນັ້ນ.

ໃນຂນະທີເຮົ
່ າໃຊ້ຖາມຄໍາຖາມບັນດາຜູ້ຟັງ, ໃຫ້ເຮົາອະທິຖານທູນຂໍໃຫ້
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ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງນໍາພາໃນການໂອ້ລົມ. ຕໍຈາກ
່
ນັ້ນ, ໃນຂະນະທີບັ
່ ນດາຜູ້ຟັງໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບ ເຮົາກໍຍອມຮັບ
ວ່າພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ທໍາງານໃນຫົວໃຈຂອງຜູຟັ
້ ງທຸກໆ ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຫ້ອງນັ້ນ ລວມທັງຫົວໃຈຂອງເຮົານໍາ.
ໃນບາງຄັ້ງຄາວ, ຄໍາຖາມຕ່າງໆ ມາຈາກບັນດາຜູ້ຟັງຂອງທ່ານນັ້ນຈໍາເປັນຕ້ອງໄດ້ຕອບຈາກເຣື່ອງອື່ນໆ ແລະຂໍ້ມູນ
ທີ່ຢໃນ
ູ່ ພຣະຄັມພີ. ຖ້າທ່ານຫາກບໍ່ຮູ້ຄໍາຕອບແລະບໍ່ສາມາດໃຫ້ຂໍມູ
້ ນຈາກພຣະຄັມພີ ທ່ານຈໍາຕ້ອງສແວງຫາສະຕິ
ປັນຍາທີມາ
່ ຈາກພຣະເຈົ້າທີຈະ
່ ຕອບຄໍາຖາມນັ້ນຢ່າງຄົບສົມບູນ ຫລືພຽງແຕ່ຕອບແບບສັ້ນໆ ຫລືທ່ານອາດຈະເວົ້າ
ວ່າ, "ເປັນຄໍາຖາມທີດີ
່ , ຂໍໃຫ້ລໍຖ້າຈົນການເລົ່າເຣື່ອງນີຈົ
້ ບກ່ອນ, ຂ້າພະເຈົ້າຈະວາງແຜນໄວ້ທີ່ຈະໃຊ້ເວລາເລົ່າເຣື່ອງ
ອີກເທື່ອນຶ່ງເພື່ອຕອບຄໍາຖາມທີດີ
່ ເລີດຂອງທ່ານ."
ຈົ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍບັ
່ ນດາຜູ້ຟັງ. ອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ຫລືຜູ້ທີຫິ
່ ວກະຫາຍຝ່າຍວິນຍານອາດຈະຖາມຄໍາຖາມ
ທີບໍ
່ ຄາດ
່
ຄິດ. ຈົ່ງອະທິຖານເພື່ອຈະຮູວ່
້ າຄໍາຖາມທີບໍ
່ ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງອາດຈະເປັນການຊົງນໍາຂອງພຣະເຈົ້າທີໃຫ້
່ ໂອກາດ
ໃຫ້ຄົ້ນພົບຄວາມຈິງ. ຢ່າພາດໂອກາດທີຈະ
່ ຕອບຄໍາຖາມນັ້ນ!
ບັນດາຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງທີໃຊ້
່ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ໃນການໂອ້ລົມ ໃນທີສຸ
່ ດຈະໄດ້ຮຽນເຖິງຄວາມຊໍານານໃນການຕັ້ງ
ຄໍາຖາມຕ່າງໆ ທີມີ
່ ຄຸນພາບສູງ. ໃນຂະນະທີບັ
່ ນດາຜູຟັ
້ ງໄດ້ພົບຂຸມຊັບດ້ວຍຕົນເອງ ຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງທີສລາດ
່
ຮຽນຮູ້ວ່າ
ເຂົາເຈົ້າຈະບໍໃຫ້
່ ຂໍມູ
້ ນທີແຈ່
່ ມແຈ້ງຕໍໄປ
່ ແຕ່ຈະປ່ອຍໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງຄົ້ນຫາຂຸມຊັບພົບແລ້ວພົບອີກ. ຄວາມປິຕິຍິນດີ
ນັ້ນແມ່ນການທີ່ໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຊົງປະທານຄວາມຄິດໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃຫ້ແກ່ບັນດາຜູ້ຟັງຢ່າງໜ້າຕື່ນເຕັ້ນ.

ສະແດງຄວາມຮັກ
ເມື່ອເຮົາໃຊ້ວິທການ
ີ
ແບບໂອ້ລົມດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮົາທັງຫລາຍຕ້ອງໃຊ້ສິ່ງສໍາຄັນສິ່ງນຶ່ງເປັນກຸນແຈໄຂໄປສູຄວາມສໍ
່
າເຣັດ
ທີກ່
່ າວໄວ້ໃນພຣະທັມ 1 ໂກຣິນໂທ 13:1;

ເຮົາຕ້ອງສະແດງຄວາມຮັກ. "ເຖິງແມ່ນເຮົາເວົ້າພາສາແປກໆໄດ້ ຈະ

ເປັນພາສາມະນຸດຫລືພາສາເທວະດາກໍດີ ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮັກ ເຮົາກໍເປັນເໝືອນຄ້ອງຫລືແຊ່ງທີ່ສົ່ງສຽງດັງອຶກກະທຶກ."
ສິງ່ ທີຄວນ
່
ຮູ.້ ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຢ້ານສັ່ນເມື່ອເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໄປຢືນເວົ້າຢູ່ຕໍ່ໜ້າກຸ່ມຊົນ ດັງ່ ນັ້ນທ່ານຕ້ອງເປັນຄົນທີ່
ໜູນໃຈໃຫ້ກໍາລັງໃຈເຂົາເຈົ້າ.
ໃນບາງເວລາທ່ານອາດຈະໄດ້ສອນບັນດາຜູ້ນໍາຫລືສິດຍາພິບານ.

ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າສາມາດທີຈະ
່ ຢູ່ຕໍ່ໜ້າຄົນຈໍາ

ນວນຫລາຍໄດ້ຢ່າງສະບາຍ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າທັງໝົດບໍ່ເຄີຍຖືກ "ຕໍາໜິເພື່ອແກ້ໄຂ" ຕໍ່ໜ້າສາທາຣະນະຊົນ (ບໍເຄີ
່ ຍຖືກ
ເລີຍ, ຫລືເຄີຍຖືກ ແຕ່ເປັນເວລາດົນຜ່ານມາແລ້ວ).
ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຂະນະທີທ່
່ ານສອນໂດຍໃຊ້ການໂອ້ລົມ ຈົ່ງມີຄວາມຮູ້ສຶກໄວຕໍ່ຄົນທັງສອງປະເພດນີ້ຄື ປະເພດທີ່ຢ້ານສັ່
ນສາຍແລະພວກຜູ້ນໍາທີບໍ
່ ່ເຄີຍຖືກຕໍາໜິເພື່ອແກ້ໄຂຕໍ່ໜ້າສາທາຣະນະຊົນ. ໃນຂະນະທີຜູ
່ ຟັ
້ ງເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ, ຫລື
ຕອບຄໍາຖາມ, ຫລືແມ່ນແຕ່ຄົ້ນຫາຂຸນຊັບ ຈົ່ງຈືຈໍ
່ າສິ່ງນີ.້ ເຖິງແມ່ນບັນດາຜູຟັ
້ ງອາດຈະຕອບສນອງຢ່າງບໍເໝາະ
່
ສົມ
ຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງ/ຜູສອນ
້
ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄວາມອ່ອນສຸພາບແລະຢືນຢັນເຖິງການຕໍາໜິເພື່ອແກ້ໄຂທີຕົ
່ ນໄດ້ກະທໍາ. ຈົ່ງຈື່
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ໄວ້ສເມີວ່າ ການຕໍາໜິເພື່ອແກ້ໄຂດ້ວຍຄໍາເວົ້າທີຍິ
່ ້ມແຍ້ມຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງຍອມຮັບເອົາໄດ້ຫຼາຍກວ່າການຕໍາ
ໜິເພື່ອແກ້ໄຂແບບເຂັ້ມງວດເຄັ່ງຂຶມ.
ຈືໄວ້
່ ໃນໃຈວ່າ ໃນຖານະທີທ່
່ ານເປັນຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງທ່ານຕ້ອງເຮັດໃຫ້ກຸ່ມຜູ້ຟັງມີບັນຍາກາດທີ່ດີ.

ທ່ານມີທາງເລືອກ.

ທ່ານສາມາດທີຈະ
່ ໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງມີຄວາມຮູ້ສຶກທີຈະ
່ ສໍາຣວດ ແລະຄົ້ນຄວ້າໂດຍໜູນໃຈໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມ
ຄິດເຫັນ ຫລືບໍ່ກໍ່ສ້າງຄວາມເຄັ່ງຕຶງເຮັດໃຫ້ໝົດກໍາລັງໃຈໃນການມີສ່ວນຮ່ວມໂດຍບໍເຮັ
່ ດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງມີຄວາມຮູ້
ສຶກເໝືອນກັບວ່າ ຕລອດການໂອ້ລົມນັ້ນເໝືອນກັບການສອບເສັງ ທີເຂົ
່ າເຈົ້າຈະຕ້ອງຕອບຄໍາຖາມໃຫ້ "ຖືກ" ທຸກ
ຄໍາຖາມ.
ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ໃນຂະນະທີທ່
່ ານພຍາຍາມທີຈະ
່ ຈືເຣື
່ ່ອງແລະຕັ້ງຄໍາຖາມ, ໃຫ້ຄິດເຫັນບັນດາຜູ້ທີຟັ
່ ງທ່ານ. ຕອບສນອງ
ເຂົາເຈົ້າ, ຈືໄວ້
່ ໃນໃຈຂອງທ່ານຢູສ
່ ເມີວ່າ ຄວາມຊໍານານຂອງທ່ານບໍ່ແມ່ນສິ່ງສໍາຄັນທັງໝົດ; ແຕ່ແມ່ນຄວາມຮັກທີ່
ທ່ານສະແດງອອກຕໍ່ບັນດາຜູ້ຟັງໃນຂະນະທີທ່
່ ານໃຊ້ຄວາມຊໍານານຂອງທ່ານ.

ຄວາມສາມາດທີ III: ວິທຕັ
ີ ້ງຄໍາຖາມ
ເປົ້າໝາຍອັນສໍາຄັນແລະໝາກຜົນໃນການເລົ່າເຣື່ອງພຣະຄັມພີ ແລະການໂອ້ລົມກ່ຽວກັບສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນຕາມພາຍຫລັງ
ແມ່ນດັ່ງລຸ່ມນີ້;


ການຮຽນຮູ້ພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ



ການຮຽນຮູ້ວ່າພຣະອົງຢາກໃຫ້ຫຍັງແກ່ມະນຸດ ແລະຢາກໄດ້ຫຍັງຈາກມະນຸດ



ການເຫັນແລະການຍອມຮັບຄວາມຈິງກ່ຽວກັບຕົວເຮົາເອງ

ຫລັງຈາກການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງ ໃນປະເທດແຄນຢາ ຜູສ້
້ າງຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກທ່ານນຶ່ງໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມການຝຶກອົບຮົມ
ແລະໄດ້ແບ່ງປັນການຄົ້ນພົບຂຸມຊັບ. ຜູຊາຍ
້
ຄົນນີ້ມີຄວາມເຂັ້ມແຂງໃນການຝຶກອົບຮົມວິຊາສາສນາສາດ ໄດ້ຮັບໃຊ້
ເປັນຜູຝຶ
້ ກອົບຮົມໃນເມືອງທີລາວ
່
ຢູ່ ແຕ່ພາຍໃນສີປີ
່ ລາວເຫັນການເກີດຜົນໃນບ້ານຊົນນະບົດນັ້ນແຕ່ພຽງເລັກນ້ອຍ.
ການມາຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງ ລາວໃຊ້ເວລາສອງມືໂດຍ
້
ການຂີອູ
່ ດ ແລະອີກມືນຶ
້ ່ງໂດຍທາງຣົດຂົນສົ່ງ(ລາວຕ້ອງນັ່ງ
ເທິງຫລັງຣົດ) ແລະອີກມືນຶ
້ ່ງໂດຍທາງຣົດບັສ. ລາວມັກໃນສິ່ງທີລາວ
່
ໄດ້ຮຽນໃນການຝຶກອົບຮົມແລະຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບ
ຣິດເດດ. ລາວເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍໄດ້ສອນຕາມທີຂ້
່ ອຍໄດ້ຮຽນຈາກຄົນອື່ນ, ຂ້ອຍບໍຮູ
່ ້ວິທີຮຽນຈາກພຣະຄັມພີຈົນກະທັ້ງ
ຂ້ອຍໄດ້ມາຮັບການຝຶກອົບຮົມເທື່ອນີ້."

"ເວລານີ້ຂ້ອຍຮູວ່
້ າ ຂ້ອຍບໍສາມາດ
່
ພາຄົນອື່ນໄປ
ບ່ອນທີຂ້
່ ອຍບໍ່ເຄີຍໄດ້ໄປນັນ
້ ເທືອ
່ "
ດ້ວຍເຫດນີ້ເອງເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງໃຊ້ຄໍາຖາມ.

ທໍາອິດບັນດາຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຮຽນຂໍ້ມູນໃໝ່ດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ

ຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ, ຕໍມາ
່ ຮຽນຈາກຄໍາຖາມ ບັນດາຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງນໍາພາຄົນອື່ນໄປສູ່ຄວາມຈິງອັນມີຄ່າທີເຂົ
່ າ
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ເຈົ້າໄດ້ຮຽນ.
ການນໍາ ໂດຍໃຊ້ "ເຂົ້າຈີປ່
່ ຽງນ້ອຍ"ແມ່ນຫລັກການຢ່າງນຶ່ງທີ່ພວກເຮົາສອນໃນການຝຶກອົບຮົມ "ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ."
ຄົນທີເລີ
່ ້ມຕົ້ນຮຽນ "ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ໃໝ່ ສ່ວນຫລາຍຈະຕັ້ງຄໍາຖາມທີຕ້
່ ອງການ ຢາກໄດ້ຄໍາຕອບອັນຖືກຕ້ອງ
"ຄົບຖ້ວນ" ເພື່ອຈະນໍາຜູ້ຟັງໄປພົບກັບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ ແຕ່ການກະທໍາເຊັ່ນນັ້ນສ່ວນຫລາຍຈະບໍຄ່
່ ອຍເກີດຜົນ.
ການເກັ້ຽກ່ອມນົກເຂົ້າຄອກ(ກົງ)ນັ້ນ, ທ່ານຈະບໍຖິ
່ ້ມເຂົ້າຈີ່ກ້ອນໃຫຍ່ໄວ້ປາກຄອກ ແລະຄິດວ່ານົກຕ້ອງເຂົ້າໄປໃນ
ຄອກນັ້ນ. ແຕ່ທ່ານຕ້ອງຢາຍເຂົ້າຈີປ່
່ ຽງນ້ອຍໆ ເປັນທາງເຂົ້າໄປໃນຄອກນັ້ນ. ໃນກໍຣະນີດຽວກັນນີ້, ເມື່ອທ່ານຕັ້ງຄໍາ
ຖາມເພື່ອຈະນໍາຜູ້ຟັງໃຫ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ ສ່ວນຫລາຍທ່ານກໍຕ້ອງຕັ້ງຄໍາຖາມທີງ່່ າຍໆ ຫລາຍຄໍາຖາມຕໍ່
ເນື່ອງກັນ ການເຮັດດັ່ງນີຈະ
້ ເປັນການງ່າຍໃນການຈູງໃຈໃຫ້ຜຟັ
ູ້ ງຮ່ວມມືໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ.
ໝາຍເຫດ: ເຣື່ອງທີຈະ
່ ຝຶກຊ້ອມຕໍໄປ
່ ແມ່ນ "ອັບຣາມແລະຊາຣາຍ" ໃນເຣື່ອງນີແລະ
້
ໃນຫຼາຍໆ ເຣື່ອງທີຈະພົ
່
ບເຫັນ
ໃນປຶ້ມນີ້, ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ, ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດແລະຄໍາຖາມຕ່າງໆແມ່ນໄດ້ຕຽມໄວ້ສໍາລັບທ່ານ. ແຕ່ວ່າໃນການ
ຮຽນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເຮົາຂໍບອກທ່ານວ່າ ຢ່າ "ຈົດຄໍາຖາມ" ໄວ້ເລີຍ ! ທ່ານບໍຈໍ
່ າເປັນຕ້ອງຈົດຄໍາຖາມໄວ້ ມັນຈະ
ເຮັດໃຫ້ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ການຖາມແລະຕອບຢຸດຊະງັກ. ພວກເຮົາໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມໄວ້ໃນປຶ້ມນີ້ພຽງແຕ່
ເພື່ອຊ່ອຍຜູທີ
້ ບໍ
່ ່ໄດ້ມາຝຶກອົບຮົມດ້ວຍຕົນເອງເທົ່ານັ້ນ ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເຫັນແບບຢ່າງ ແລະເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນ
ໃນການ "ເລົ່າເຣື່ອງ" ໄດ້.

ຄໍາຖາມເຫລົ່ານັ້ນພຽງແຕ່ເປັນຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ.

ສໍາລັບທ່ານ ໃນເວລາທີທ່
່ ານສຶກສາ

ແລະນໍາໄປສອນຄົນອື່ນ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຄວາມຊ່ຽວຊານ ຄວາມຊໍານານເພີມ
້ ເຕີມເອງ ທັງທາງດ້ານຄວາມຄິດແລະ
ການຕັ້ງຄໍາຖາມ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ຫຍັບຍ້າຍໄປຕາມເຣື່ອງ ບາງຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານແລະການນໍາໃຊ້ຝ່າຍວິນຍານທີທ່
່ ານ
ໄດ້ຕຽມໄວ້ນັ້ນຈະຖືກຄົ້ນພົບໂດຍບັນດາຜູຟັ
້ ງກ່ອນ ກ່ອນທີທ່
່ ານຈະຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອນໍາເຂົາເຈົ້າໄປສູ່ຂຸມຊັບເຫຼົ່ານັ້ນ.
ການພົບຂຸມຊັບແຕ່ຫົວທີຈາກບັນດາຜູ້ຟັງນີ້ເປັນສິ່ງທີເຮົ
່ າປາຖນາ ຊຶ່ງໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າບັນດາຜູ້ຟັງກໍາລັງຮຽນວິທຄົ
ີ ້ນ
ຫາໃນຂໍ້ພຣະຄັມພີຢ່າງເລິກເຊິ່ງແລະໄດ້ພົບຂຸມຊັບດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ.

ການພັທນາຄໍາຖາມເພືອ
່ ນໍາຜູ້ຟັງໄປພົບກັບຂຸມຊັບ
ການຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຊ່ອຍຜູ້ຟັງໃຫ້ພົບກັບຂຸມຊັບທີທ່
່ ານໄດ້ພົບກ່ອນແລ້ວ, ໃຫ້ກັບຄືນໄປຕອນຕົ້ນຂອງເຣື່ອງ. ລຶມ
້
ເຣື່ອງນັ້ນແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບດ້ວຍຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ຄິດກ່ຽວກັບການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບທີທ່
່ ານໄດ້ພົບແລ້ວ. ຈືໄດ້
່ ບໍ່ ຜູ້ໃຫ້
ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສໍາຄັນໃນການຖາມຫລາຍໆ ຄໍາຖາມໃນແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງ? ທ່ານຈະ
ໄດ້ພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານກໍຈະເປັນແບບດຽວກັນນັ້ນ.
ໃນກໍຣະນີດຽວກັນ, ທ່ານອາດຈະຕ້ອງຖາມບັນດາຜູ້ຟັງເປັນຄໍາຖາມທີຕໍ
່ ເນື
່ ່ອງກັນ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນຫາໃນຂະ
ນະທີທ່
່ ານຖາມ.

ແທ້ຈິງແລ້ວ, ຖ້າທ່ານຫາກໃຊ້ເວລາຄຶດເຖິງຄໍາຖາມທີທ່
່ ານໄດ້ຖາມໄປແລ້ວ ເພື່ອຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ

ທ່ານກໍສາມາດທີຈະ
່ ໃຊ້ຄໍາຖາມເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ອີກ. ຖາມຜູ້ຟັງໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມເຫລົ່ານັ້ນອີກກໍໄດ້.
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ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, ຖ້າທ່ານເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະທັມປະຖົມມະການ 12:10-20 ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນຫລາຍສິ່ງໃນຂະ
ນະທີທ່
່ ານຕຽມເຣື່ອງ, ແມ່ນແຕ່ໃນສອງສາມຂໍ້ຕອນຕົ້ນເຣື່ອງທ່ານກໍສາມາດສັງເກດເຫັນ.

"ໃນເວລານັ້ນ ມີການອຶດຢາກຢ່າງຮ້າຍແຮງເກີດຂຶ້ນໃນປະເທດການາອານ ຈຶ່ງເປັນເຫດໃຫ້ອັບຣາມຕ້ອງ
ໄປອາສັຍຢູ່ໃນປະເທດເອຢິບຊົ່ວລະຍະນຶ່ງ ເມື່ອໃກ້ຈະຮອດດ່ານເຂົາ້ ປະເທດ ອັບຣາມໄດ້ເວົ້າກັບເມັຽ
ຂອງລາວວ່າ, "ຊາຣາຍ ເຈົ້າເປັນຜູຍິ
້ ງທີງາມຫລາຍ
່
ເມື່ອຊາວເອຢິບເຫັນເຈົ້າ ພວກເຂົາຊິເວົ້າວ່າເຈົ້າເປັນ
ເມັຽຂອງຂ້ອຍ ແລ້ວພວກເຂົາກໍຊິຂາ້ ຂ້ອຍແລ້ວຊິເອົາເຈົ້າໄປ ດັ່ງນັ້ນເພື່ອຂ້ອຍຊິບຕາຍ
ໍ່
ຂໍໃຫ້ເຈົ້າບອກກັບ
ເຂົາວ່າ ເຈົ້າເປັນນ້ອງສາວຂອງຂ້ອຍ ແລ້ວພວກເຂົາຊິບຂ້
ໍ່ າຂ້ອຍ ແລະຈະເຮັດດີກັບຂ້ອຍ"
(ປຖກ 12:10-13)
ທ່ານອາດຈະສັງເກດເຫັນໃນຂະນະທີທ່
່ ານໄດ້ຮຽນເຣື່ອງນີວ່
້ າ, ອັບຣາມໄດ້ຕັດສິນໃຈໃນຕອນທໍາອິດ. ລາວຄວນຈະ
ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າແທນທີ່ຈະສະແດງຄວາມຢ້ານກົວອອກມາ. ລາວແລ່ນໜີຈາກແຜ່ນດິນແຫ່ງຄໍາສັນຍາໄປຢູ່ໃນ
ປະເທດອີຢິບ ຍ້ອນເກີດການກັນດານອາຫານ ແລະບອກຊາຣາຍໃຫ້ຕົວະເພື່ອປ້ອງກັນຕົວຂອງລາວ. (ບາງຄົນອາດ
ຈະເຫັນການຂັດແຍ່ງດ້ວຍການສັງເກດວ່າ ການໄປປະເທດອີຢິບນັ້ນເປັນສິ່ງທີຜິ
່ ດ ເພາະວ່າໃນເຫດການຕໍມາ
່ ຢາ
ໂຄບແລະຄອບຄົວຂອງລາວຖືກນໍາພາໂດຍພຣະເຈົ້າໃຫ້ໄປຢູ່ປະເທດອີຢິບ. ແນ່ນອນ, ຖ້ອຍຄໍາທີ່ "ນໍາພາໂດຍພຣະ
ເຈົ້າ" ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງຣະຫວ່າງສອງສະຖານະການນີ້.)
ຫລັງຈາກຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໄດ້ຫລາຍຢ່າງແລ້ວ ທ່ານກໍກັບຄືນໄປຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຈາກການຄົ້ນ
ຫາຂຸມຊັບເຫລົ່ານັ້ນ. ທ່ານຈະພົບວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສັນຍາຕໍ່ທຸກຄົນ ບໍ່ວ່າຈະໜີໄປຫລືຢູ່ກັບທີ່ດ້ວຍການເຊື່ອຟັງຕາມ
ຂໍພຣະຄັ
້
ມພີ. ຕໍຈາກ
່
ນັ້ນທ່ານຈະໄດ້ເຫັນການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດວ່າໃນເວລາທີມີ
່ ຄວາມກົດດັນເຮົາສາມາດທີຈະ
່ ຕັດສິນ
ໃຈໃນທາງທີຜິ
່ ດແລະອອກໄປບ່ອນອື່ນເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອແທ່ນທີຈະ
່ ຂໍຄໍາປຶກສາຈາກພຣະເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ,
ທ່ານຈະພົບວ່າບາງເທື່ອໃນເວລາເຮົາແລ່ນໜີບັນຫາເຮົາກໍໄດ້ເຮັດບາບເພີ້ມອີກ ອາດຈະເປັນການວາງແຜນຊົ່ວຮ້າຍ
ຫລືຕົວະ ຫລືມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄົນທີວາງ
່
ໃຈເຮົາໃນຄວາມບາບທີເຮົ
່ າໄດ້ກະທໍາ.

ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ ປ່ຽນເປັນ ຄໍາຖາມ
ໃຫ້ຄໍາຖາມເຫລົາ່ ນັນ
້ ຢູໃນ
່ ເຣືອ
່ ງ. ໃນຂະນະທີທ່
່ ານຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຖາມບັນດາຜູຟັ
້ ງເພື່ອຄົ້ນຫາຂຸມຊັບທີທ່
່ ານໄດ້
ພົບແລ້ວ, ຈົ່ງໃຫ້ຄໍາຖາມຂອງທ່ານຢູ່ໃນເຣື່ອງ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນບາງຄໍາຖາມທີອາດ
່
ຈະສາມາດໃຊ້ໄດ້ເພື່ອໄຂເຂົ້າໄປສູການຄົ
່
້ນຫາຂຸມຊັບ ອີງຕາມການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ
ຝ່າຍວິນຍານຊຶ່ງຫາກໍກ່າວມານັ້ນ;

1. ຈາກເຣື່ອງທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ຮຽນແລະໄດ້ໂອ້ລົມກັນຜ່ານມານັ້ນ, ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໃຫ້ອັບຣາມໄປໃສ ແລະພຣະເຈົ້າ
ໄດ້ບອກວ່າພຣະອົງຈະເຮັດຫຍັງແກ່ອັບຣາມ ຢູທີ
່ ນັ
່ ້ນ?
2. ເຮົາພົບວ່າການອຶດຢາກເຮັດໃຫ້ອັບຣາມຕ້ອງອອກຈາກແຜ່ນດິນແຫ່ງຄໍາສັນຍາໃນທັນທີແລະໄປທີປະ
່ ເທດອີຢິບ
ເພື່ອຂໍຄວາມຊ່ວຍເຫລືອ.

ທ່ານຄິດເຫັນສິ່ງອື່ນບໍ່ທອັ
ີ່ ບຣາມຄວນຈະເຮັດແທນທີຈະໜີ
່
ອອກຈາກແຜ່ນດິນແຫ່ງ
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ຄໍາສັນຍາໄປເມື່ອເກີດການອຶດຢາກ?
3. ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຮົາສາມາດຮູ້ໄດ້ບໍວ່
່ າແມ່ນອາລົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກແບບໃດທີຄວບ
່
ຄຸມອັບຣາມ? ທ່ານໄດ້ເຫັນອາ
ລົມຂອງອັບຣາມບໍ່ ຕອນທີອັ
່ ບຣາມບອກຊາຣາຍໃຫ້ເວົ້າກັບຄົນເອຢິບ? ທ່ານຄິດແນວໃດກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້?
4. ໃນຄໍານໍາ ຫລືອາລັມພະບົດກ່ອນຈະເລົ່າເຣື່ອງນີ້ ທ່ານຈືໄດ້
່ ບໍ່ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ສັນຍາກັບອັບຣາມຊຶ່ງຈະຊ່ອຍໃຫ້
ອັບຣາມມີຄວາມກ້າຫານ ບໍຕ້
່ ອງຢ້ານກົວ? ຖ້າໄດ້ສັນຍາ, ຄໍາສັນຍານັ້ນແມ່ນຫຍັງ? ບ່ອນໃດທີທ່
່ ານເຫັນວ່າອັບ
ຣາມຄວນໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ?
5. ມີໃຜແດ່ທີໃກ້
່ ຊິດກັບອັບຣາມທີໄດ້
່ ຮັບຄວາມເຈັບປວດຍ້ອນຄວາມບາບຂອງລາວ? ທ່ານໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່?
6. ທ່ານໄດ້ເຫັນຜົນສະທ້ອນຈາກຄວາມບາບຂອງລາວບໍ່?
ອີງຕາມການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີບັ
່ ນດາຜູຟັ
້ ງຫາກໍຄົ້ນພົບຜ່ານການໂອ້ລົມ, ຈົ່ງເບິ່ງຕົວຢ່າງຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້
ຊຶ່ງອາດຈະເປີດເຜີຍໃຫ້ທ່ານຄົ້ນພົບການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ.
1. ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກອັບຣາມເຖິງບ່ອນທີພຣະອົ
່
ງຈະຊົງອວຍພອນ. ມີບ່ອນໃດບໍ່ໃນເຣື່ອງນີ້ທີເຮົ
່ າເຫັນນໍາກັນວ່າມີ

ຄໍາສັ່ງຈາກພຣະເຈົ້າວ່າບ່ອນໃດທີອັ
່ ບຣາມຕ້ອງຢູ່ອາສັຍເພື່ອຈະໄດ້ຮັບພຣະພອນ? ເຮົາອາດຈະບໍ່ເຫັນ. ແຕ່
ເຮົາສາມາດຄົ້ນຫາຫລັກຖານໄດ້ວ່າແມ່ນບ່ອນໃດ ພຣະເຈົ້າຢາກໃຫ້ເຮົາມີຊີວິດຢູ່ຢ່າງໃດ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບພຣະ
ພອນ? ບ່ອນນັ້ນອາດຈະແມ່ນບ່ອນໃດ?
2. ໃນທຸກມືນີ
້ ້, ບັນດາຜູ້ທີເຊື
່ ່ອໃນພຣະເຈົ້າໄດ້ປະເຊີນກັບສະຖານະການທີຂົ
່ ່ມຂູ່ຕໍ່ຊີວິດບໍ?
່ ຄວາມຍາກລໍາບາກແບບ
ໃດທີເຂົ
່ າເຈົ້າອາດຈະປະເຊີນ? ທ່ານເອງ, ຫລືຄົນອື່ນທີທ່
່ ານຮູ້ຈັກເຄີຍປະເຊີນກັບສະຖານະການທີຂົ
່ ່ມຂູຕໍ
່ ່ຊີວິດ
ບໍ່? ມີຫຍັງແດ່ທີເຮົ
່ າເຫັນຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງອັບຣາມທີ່ສາມາດຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີທາງເລືອກທີດີ
່ ກວ່າເມື່ອເຮົາ
ພົບກັບສະຖານະການທີຫຍຸ
່ ້ງຍາກລໍາບາກ?
3. ອັບຣາມຍອມໃຫ້ອາລົມຄວບຄຸມລາວແລະຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງການຂາດຄວາມເຊື່ອ. ສິ່ງດັ່ງກ່າວນີ້ຍັງເກີດຂຶ້ນໃນສມັຍ
ນີຢູ
້ ່ບໍ?
່ ຈົ່ງອະທິບາຍວ່າເປັນແນວໃດ? ເມື່ອຄົນຂາດຄວາມເຊື່ອ ເຂົາເຈົ້າຈະແລ່ນໄປຫາໃຜແທນທີຈະ
່ ໄປຫາ
ພຣະເຈົ້າ? ແມ່ນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ສາມາດຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຄິດຢ່າງຖ້ວນຖີ່ໃນເວລາເກີດຄວາມຢ້ານກົວ?
4. ເມື່ອສິ່ງຮ້າຍເກີດຂຶ້ນ ອັບຣາມໄດ້ໜີໄປຈາກບ່ອນທີພຣະ
່
ເຈົ້າຊີບອກໃຫ້
້
ລາວໄປຢູ່. ມີສິ່ງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດ
ຂອງຄົນໃນສມັຍນີ້ບ່ທີ
ໍ ເຮັ
່ ດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງໜີໄປຈາກບ່ອນທີພຣະ
່
ເຈົ້າໄດ້ຮຽກເອີ້ນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຢູ?
່ ສິ່ງນີໄດ້
້ ເກີດ
ຂຶ້ນກັບທ່ານເອງຫລືກັບຄົນທີທ່
່ ານຮູ້ຈັກຫລືບໍ?
່
5. ຖ້າຫາກຄວາມຍາກລໍາບາກເຂົ້າມາສູ່ຊີວິດເຮົາ ສິ່ງທີເຮົ
່ າໄດ້ເຫັນຈາກອັບຣາມໄດ້ຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ມີຄວາມຄິດບໍວ່
່ າ
ເຮົາຄວນເຮັດຫລືບໍ່ຄວນເຮັດ? ສິ່ງດັ່ງກ່າວນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?
6. ໃນສມັຍທຸກມືນີ
້ ້ ມີບໍ່ທບາງ
ີ່
ເທື່ອເຮົາໃຫ້ອາລົມຂອງເຮົາເປັນສິ່ງຕັດສິນໃຈ? ແມ່ນອາລົມແບບໃດທີບາງ
່
ຄັ້ງມັນໄດ້
ຄວບຄຸມຄົນທັງຫລາຍເມື່ອຄວາມຍາກລໍາບາກເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດເຂົາເຈົ້າ?
ຍອມໃຫ້ອາລົມນໍາພາທ່ານໃຫ້ຕັດສິນໃຈໃນທາງທີຜິ
່ ດບໍ່?

ທ່ານເອງ ຫລືບາງຄົນທີທ່
່ ານຮູ້ຈັກ

ທ່ານສາມາດແບ່ງປັນປະສົບການດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ບໍ?

ບໍວ່
່ າເຣື່ອງໃດໆ ໃນພຣະຄັມພີທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ໂອ້ລົມນໍາກັນ ທ່ານຄິດເຫັນຄໍາສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ທີຄົ
່ ນສມັຍນີ້
ສາມາດໄວ້ວາງໃຈໄດ້?
7. ຈືໄດ້
່ ບໍ່ການທີອັ
່ ບຣາມຂາດຄວາມເຊື່ອເປັນຜົນສະທ້ອນຢ່າງໃດຕໍຄົ
່ ນອື່ນ? ໃນທຸກມືນີ
້ ,້ ການຂາດຄວາມໄວ້ວາງ
ໃຈໃນພຣະເຈົ້າຂອງເຮົາ ຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນໄປສູຄົ
່ ນອື່ນບໍ່? ອະທິບາຍວ່າສິ່ງນັ້ນເປັນແນວໃດ? ສິ່ງນັ້ນໄດ້ເກີດ
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ຂຶ້ນກັບທ່ານເອງ ຫລືຄົນອື່ນທີທ່
່ ານຮູ້ຈັກຫລືບໍ?
່
ສິ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນເປັນພຽງແຕ່ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບແລະຄໍາຖາມເພື່ອນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານພຽງເລັກນ້ອຍ ທີ່
ທ່ານສາມາດທີຈະ
່ ຖາມຈາກຕອນທໍາອິດຂອງເຣື່ອງໃນປະຖົມມະການ 12:10-13
ໝາຍເຫດ: ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະມີຄໍາຖາມທີໄດ້
່ ຕຽມໄວ້ແລ້ວທີສາມາດ
່
ນໍາຜູ້ຟັງໄປພົບກັບຂຸມຊັບທີທ່
່ ານໄດ້ພົບແລ້ວ,
ທ່ານຍັງຕ້ອງຕອບສນອງຕໍຄໍ
່ າຖາມ, ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບແລະຕອບຄໍາຖາມຂອງບັນດາຜູຟັ
້ ງ. ເຂົາເຈົ້າອາດຈະເຫັນ
ຂຸມຊັບອື່ນໆ ຫລືມີຄໍາຖາມໃນແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງທີທ່
່ ານເລົ່າ. ຈົ່ງຖາມຄໍາຖາມທີທ່
່ ານໄດ້ຕຽມໄວ້ນັ້ນ. ແຕ່ຖ້າ
ບັນດາຜູ້ຟັງໄດ້ເຫັນຂຸມຊັບທີແຕກ
່
ຕ່າງທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງກໍໃຫ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບຂຸມຊັບເຫລົ່ານັ້ນ. ປະຄໍາຖາມຂອງທ່ານໄວ້
ກ່ອນ. ຈະເປັນການຈົບງາມເທົ່າໃດໜໍທີເຮົ
່ າໄດ້ເຫັນອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດເວົ້າໂດຍກົງກັບບັນດາຜູຟັ
້ ງທັງຫລາຍ.

ວິທສ້
ີ າງຄໍານໍາ(ອາລັມພະບົດ) ສໍາລັບເຣື່ອງ
ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນເຣື່ອງແລ້ວ ທ່ານກໍພ້ອມແລ້ວທີຈະ
່ ຕັດສິນໃຈວ່າເຣື່ອງທີທ່
່ ານຕຽມ
ນັ້ນຕ້ອງການຄໍານໍາຫລືບ່.ໍ ເຮົາຕຽມຄໍານໍາຫລັງຈາກເຮົາໄດ້ພົບຂຸມຊັບແລະການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທັງ
ໝົດ ເພາະວ່າຄໍານໍາຍັງບໍ່ມີເທືອ
່ ຈົນກວ່າເຮົາໄດ້ສຶກສາເຣື່ອງເສັຽກ່ອນຊຶ່ງເຮົາຮູວ່
້ າທັງໝົດນັ້ນຈະມີຄໍານໍາສໍາລັບເຣື່ອງ
ນັ້ນຫລືບໍ່.
ຄໍານໍາຈະຊີ້ໃຫ້ເຫັນສະຖານທີແລະ
່
ເບື້ອງຫລັງຂອງເຣື່ອງທີບັ
່ ນດາຜູຟັ
້ ງຈະໄດ້ຍິນ. ຄໍານໍາຈະຕຽມບັນດາຜູຟັ
້ ງໃຫ້ຮູ້ຈັກ
ເຣື່ອງແລະເຂົ້າໃຈສະພາບແວດລ້ອມວ່າແມ່ນຫຍັງໄດ້ເກີດຂຶ້ນກ່ອນເຣື່ອງນີ.້

ໃນຄໍານໍານັ້ນມີຫຍັງແດ່?
1. ຖ້າທ່ານຫາກຕ້ອງການຄໍານໍາ ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນຖ້ອຍຄໍາຫລືເປັນປໂຍກສັ້ນໆ. ຄໍານໍາ ຕາມທັມມະຊາດແລ້ວ
ຈະເປັນການເລົ່າແບບທັມມະດາບໍເໝື
່ ອນເລົ່າເຣື່ອງ ດັ່ງນັ້ນຄໍານໍາຈະຕ້ອງສັ້ນເພື່ອສ້າງຄວາມສົນໃຈແກ່ບັນດາ
ຜູ້ຟັງ. ສັ້ນແລະໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈນໍາ ເພາະວ່າການເລົ່າແບບທັມມະດາເປັນການຍາກທີຈະ
່ ຈືຈໍ
່ າໄດ້ດີບໍ່ເໝືອນ
ກັບການເລົາ
່ ເຣື່ອງ. ຕໍໄປ
່ ນີແມ່
້ ນເຫດຜົນສາມປະການທີທ່
່ ານອາດຈະໃຊ້ຄໍານໍາໃນການເລົ່າເຣື່ອງ;
ກ. ໃຊ້ຄໍານໍາເພື່ອເລີ້ມການເລົ່າເຣື່ອງຖ້າຫາກຈໍາເປັນ ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງຢູໃນ
່ ຊ່ວງເວລາ ຫລືຢູໃນ
່ ສະຖານະ
ການ. ໃຫ້ຄໍານໍາຂອງທ່ານຖືກຕ້ອງ ແນ່ນອນ ສໍາຄັນຕໍ່ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງທີທ່
່ ານໄດ້ເລືອກນັ້ນ.
ຂ. ບາງເທື່ອມີຄໍາສັບໂດຍສະເພາະທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ ຊຶ່ງເປັນສິ່ງໃໝ່ແລະເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງສັບສົນ. ທ່ານ
ສາມາດອະທິບາຍຄໍາສັບນັ້ນໃນຄໍານໍາກ່ອນທີທ່
່ ານຈະເລີ້ມເລົ່າເຣື່ອງ. ຍົກຕົວຢ່າງ ຖ້ອຍຄໍາແລະຄໍາສັບ
ທີຄວນ
່
ຈະອະທິບາຍນັ້ນໄດ້ແກ່ "ໂຮງທັມເທສນາ" "ບຸດມະນຸດ" ຫລື "ລູກໆຂອງຜູ້ປະກາດພຣະທັມ."
ຄ. ໃນຣະຫວ່າງຖ້ອຍຄໍາທີເປັ
່ ນຄໍາຖາມ ທ່ານອາດຈະຢາກໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງຄົ້ນຫາຂຸມຊັບທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງຊຶ່ງຂຶ້ນ
ຢູກັ
່ ບຄວາມຮູຂອງ
້
ເຂົາເຈົ້າບາງຢ່າງໃນພຣະຄັມພີເດີມ. ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະ
ຄັມພີໂຢຮັນບົດທີນຶ່ງຊຶ່ງໂຢຮັນໄດ້ກ່າວວ່າ “ເບິ່ງແມ, ລູກແກະຂອງພຣະເຈົ້າ ຜູ້ຊົງຮັບເອົາຄວາມຜິດ
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ບາບຂອງມະນຸສໂລກໄປເສັຽ." ດັ່ງນັ້ນ, ໃນຄໍານໍາ ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ ພຣະເຈົ້າໄດ້ບອກໄພ່ພົນຂອງ
ພຣະອົງຫລາຍຄັ້ງໃຫ້ນໍາເອົາລູກແກະໄປຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຮັດບາບ.
2. ບໍວ່
່ າຂໍມູ
້ ນໃດໆ ທີທ່
່ ານຮູ້ສຶກວ່າບັນດາຜູຟັ
້ ງຈະຕ້ອງຮູເພື
້ ອ
່ ຈະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງ ຫລືຕອບສນອງຫລັງຈາກທີໄດ້
່ ຖາມ
ຄໍາຖາມໃນເຣື່ອງ, ທ່ານຈະຕ້ອງເອົາຂໍ້ມູນນັ້ນໃສ່ໃນຄໍານໍາຂອງທ່ານ.
3. ຈົ່ງຈືໄວ້
່ ເໝືອນກັນວ່າ ບາງຄັ້ງກໍບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງມີຄໍານໍາ
4. ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເຮົາໃຊ້ຂໍມູ
້ ນທີພົ
່ ບຢູ່ໃນພຣະຄັມພີເທົ່ານັ້ນ.

ເຮົາຈະບໍ່ໃຊ້ປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີ

ອື່ນໆ ຫລືແມ່ນແຕ່ຄໍາອະທິບາຍທີເປັ
່ ນພາສາກຣີກ/ເຮັບເຣີ ເພາະວ່າຂໍ້ມູນເຫລົ່ານັ້ນຈະມີໜ້ອຍທີເລ
່ ືອກເອົາມາ
ໃຊ້. ເຮົາຢາກໜູນໃຈແລະເພີມພລັ
້
ງໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງໝົດທຸກຄົນໄດ້ແບ່ງປັນຂໍພຣະຄັ
້
ມພີທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງເທົ່ານັ້ນ. ເຮົາ
ຢາກຊີ້ໃຫ້ບັນດານັກຮຽນໄດ້ເຫັນຈາກຕົວຢ່າງຂອງເຮົາເຖິງວິທຄົ
ີ ້ນຫາຄວາມຈິງອັນເລິກເຊິ່ງໃນພຣະຄໍາ ແລະຈາກ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ. ສອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ເຊື່ອວາງໃຈໃນເຣື່ອງທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້.
5. ຄໍານໍາແມ່ນຂໍ້ມູນຈາກພຣະຄັມພີທີທ່
່ ານໄດ້ຮວບຮວມໄວ້. ຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ກ່າວຄໍານໍາຂອງທ່ານແລ້ວ ຈົ່ງໃຫ້ມີ
ຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງວ່າຄໍານໍາຂອງທ່ານໄດ້ຈົບລົງ ໂດຍເວົາ້ ຕໍໄປ
່ ວ່າ...."ເຣື່ອງທີຂ້
່ າພະເຈົ້າຈະເລົ່າແມ່ນຢູ່ໃນພຣະ
ຄັມພີນີ້" ຫລືເວົ້າວ່າ, "ຕໍໄປ
່ ນີ້ແມ່ນເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ"

ບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງເວົ້າຍືດຍາວວ່າ "ຕໍໄປ
່ ນີ້ແມ່ນເຣື່ອງທີ່

ກ່ຽວກັບ......" ແຕ່ໃຫ້ເຣື່ອງທີທ່
່ ານຈະເລົ່າບອກຜູ້ຟັງເອງວ່າແມ່ນເຣື່ອງກ່ຽວກັບຫຍັງ. (ບໍຕ
່ ້ອງບອກວ່າແມ່ນເຣື່ອງ
ກ່ຽວກັບຫຍັງ)



52

ບົດທີ 5
ໃຫ້ເຮົາມາລອງເບິງ່ ຄວາມສາມາດຂອງເຮົາໃນການຕຽມເຣື່ອງແລະເລົ່າ(ສເນີ)ເຣື່ອງ
ທໍາອິດ, ຮຽນຈາກເຣືອ
່ ງນີທ
້ ເປັ
ີ່ ນຕົວຢ່າງ
ທ່ານອາດຈະຢາກກັບຄືນໄປລຶ້ມຄືນຄວາມສາມາດ I; ແລະໃຊ້ຂໍມູ
້ ນນັ້ນເພື່ອຮຽນເຣື່ອງພຣະຄັມພີໃນພຣະທັມລູກາ

"ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປໃນບ້ານນຶ່ງກັບພວກສາວົກ

ມີຍິງຄົນນຶ່ງຊື່ມາທາ ໄດ້ຕ້ອນຮັບພຣະອົງໄວ້ໃນ

ເຮືອນຂອງລາວ

ແລະມາຣິີອາໄດ້ມານັ່ງໃກ້ຕີນຂອງພຣະເຢຊູ ຟັງ

ມາທາມີນ້ອງສາວຊື່ ມາຣິີອາ

ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ
ສ່ວນມາທາໄດ້ມົວເມົາກັບວຽກງານບົວລະບັດຫລາຍຢ່າງຈຶ່ງມາຫາພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ, "ພຣະອົງເຈົ້າ
ເອີຍ, ທ່ານບໍ່ສົນໃຈບໍ ທີນ້
່ ອງສາວຂອງຂ້ານ້ອຍປະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດວຽກແຕ່ຜູ້ດຽວ ຂໍໃຫ້ທ່ານບອກ
ນ້ອງມາຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່"
ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບວ່າ, "ມາທາ, ມາທາເອີຍ, ເຈົ້າກະວົນກະວາຍແລະຮ້ອນໃຈໃນຫລາຍສິ່ງແທ້ໜໍ
ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນນັ້ນມີແຕ່ສິ່ງດຽວ ມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີດີ
່ ນັ້ນແລ້ວ ບໍມີ
່ ຜໃດ
ູ້ ຍາດເອົາໄປຈາກນາງໄດ້.
( ລູກາ 10:38-42 )

ການຕຽມ: ຄົນ
້ ຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ
ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ 1 - ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ
ໃນຊ່ວງເວລາທີທ່
່ ານຮຽນເລົ່າເຣື່ອງ ທ່ານອາດຈະເຫັນຂຸມຊັບຕ່າງໆ ແດ່ແລ້ວ.

ເມື່ອທ່ານກັບຄືນໄປລຶ້ມຄືນຈາກ

ຕອນຕົ້ນຂອງເຣື່ອງຢ່າງຊ້າໆ ເປັນຕອນໆ ໄປ ຈົ່ງໃຊ້ຄໍາຖາມຂອງຜູໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາທີສລາດ.
່
ທ່ານຈະໄດ້ພົບຂຸມຊັບ
ເພີມອີ
້ ກຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ຈົ່ງພຍາຍາມໃຊ້ຄໍາຖາມຂອງຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ແຕ່ລະຄໍາຖາມ; ແມ່ນຫຍັງກໍາລັງເກີດຂຶ້ນໃນເຣື່ອງນີ້? ມີຫຍັງ

ບໍ່ທີເກີ
່ ດຂຶ້ນກ່ອນເຣື່ອງນີ້(ໂດຍທາງປະຫວັດແລະທາງຈິດວິນຍານ) ທີສາມາດ
່
ໃຫ້ຂ້ອຍໄດ້ເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນີ້ດີຂຶ້ນ?
ຂ້ອຍໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງຝ່າຍວິນຍານຈາກບຸກຄົນໃນເຣື່ອງທີໄດ້
່ ເວົ້າແລະໄດ້ກະທໍາ? ຄົນໃນເຣື່ອງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດຫຍັງ
ບໍ,່ ຖ້າຕັດສິນໃຈແລ້ວ, ມີທາງອື່ນເລືອກບໍ່? ຈາກການຕັດສິນໃຈແລະທາງເລືອກນັ້ນຜົນຕາມມາຄືແນວໃດແລະໄດ້
ກະທົບຕໍ່ໃຜແດ່? ຈົ່ງໃຊ້ເຄື່ອງມືທີຜູ
່ ໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາທີສລາດ
່
ໃຊ້ ຊຶ່ງລາວໄດ້ຖາມຫລາຍໆ ຄໍາຖາມ. ນອກຈາກຄໍາຖາມ
ທີຜູ
່ ໃຫ້
້ ຄໍາປຶກສາທີ່ສລາດໄດ້ຖາມນັ້ນ ເຮົາຕ້ອງຖາມເພີມອີ
້ ກວ່າ, ໄດ້ເຫັນການທໍາງານຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ໃນເຣື່ອງນີ້

ແລະໃນຊີວິດຂອງບຸກຄົນໃນເຣື່ອງນີ້ບໍ່?
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ຄໍາຖາມທັງໝົດທີກ່
່ າວມານັ້ນຈະຊ່ອຍທ່ານພົບຂຸມຊັບດັ່ງຕໍໄປ
່ ນີ້;
1. ເມື່ອມາທາພົບວ່ານາງບໍ່ສາມາດເຮັດວຽກຮັບໃຊ້ທັງໝົດສໍາເຣັດດ້ວຍຕົວນາງເອງ, ນາງໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດໃນສິ່ງ
ທີ່ບ່ເໝາະ
ໍ
ສົມ. ເຖິງແມ່ນມາທາເປັນຜູເຊີ
້ ນພຣະເຢຊູ ມາທາກໍຕໍາໜິຄົນອື່ນເພາະຄວາມບົກພ່ອງຂອງຕົນ. ນາງ
ກ່າວຫາພຣະເຢຊູວ່າບໍ່ສົນໃຈ. ນາງເວົ້າຄືເປັນນາຍພຣະເຢຊູ. ນາງບໍ່ໄດ້ທູນຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ.
2. ມາທາເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ "ນາຍ"(ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ) ແຕ່ການກະທໍາຂອງນາງເໝືອນກັບວ່ານາງເປັນນາຍ.
3. ພຣະເຢຊູບໍໄດ້
່ ຕອບສນອງຕໍມາ
່ ທາແບບໂກດຮ້າຍ ທີມາ
່ ທາບໍໄດ້
່ ໂຄຣົບພຣະອົງ
4. ພຣະເຢຊູຊົງເຕືອນມາທາດ້ວຍຄວາມຮັກ
5. ມາທາຄິດວ່າສິ່ງທີນາງ
່
ກໍາລັງເຮັດຢູນັ
່ ້ນເປັນສິ່ງສໍາຄັນ, ແຕ່ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີດີ
່ ນັ້ນ
ແລ້ວ
6. ທາງເລືອກຂອງມາທານັ້ນບໍ່ດີໃນເວລານັ້ນ (ບໍເໝາະ
່
ສົມ)
7. ມາຣີອາເລືອກຢູ່ຝ່າຍພຣະເຢຊູ ແຕ່ຂັດກັບວັທນະທັມຂອງນາງ ແລະຂັດກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄົນອື່ນທີມີ
່ ຕໍ່
ນາງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜູ້ເປັນເອື້ອຍ.
8. ພຣະເຢຊູຈະບໍໃຫ້
່ ສິ່ງທີມາຣີ
່
ອາເລືອກ ຖືກຄົນອື່ນຍາດເອົາໄປ.

ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ 2 - ຄົ້ນຫາການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
ອີງຕາມການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີຂຽນ
່
ເປັນລາຍການຂ້າງເທິງນັ້ນ ແລະຈາກບາງຢ່າງທີທ່
່ ານຫາກໍຄົ້ນພົບ
ຈົ່ງກັບຄືນໄປສູ່ເຣື່ອງອີກແລະກວດເບິ່ງຂຸມຊັບການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ.
ທໍາອິດ, ຈົ່ງຄຶດທົບທວນຄືນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີທ່
່ ານໄດ້ພົບ ແລ້ວໃຫ້ຕັ້ງຄໍາຖາມດັ່ງນີ້: ໃນທຸກມືນີ
້ ຍັ
້ ງ

ມີສິ່ງດັ່ງກ່າວເກີດຂຶ້ນຢູບໍ
່ ? ມັນເກີດຂຶ້ນຢ່າງໃດແດ່? ມັນເກີດຂຶ້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າຫລືຄົນທີຂ້
່ າພະເຈົ້າຮູ້ຈັກຢູບໍ
່ ? ແລະ
ຖ້າມັນເກີດຂຶ້ນກັບຂ້ອຍ ຂ້ອຍໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່ໃນເຣື່ອງນີ້ທີສາມາດ
່
ຊ່ອຍຂ້ອຍໄດ້?
ຕໍໄປ
່ ນີ້ແມ່ນການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງຄໍາຖາມເຫລົ່ານັ້ນອາດຈະຊ່ອຍທ່ານໃນການຄົ້ນຫາ:
1. ຈົ່ງຣະວັງ ທ່ານຢ່າເຮັດວຽກໜັກຫລາຍເກີນໄປ ຈົນເສັຽເວລາອັນສໍາຄັນຊຶ່ງທ່ານຕ້ອງການຮຽນຈາກພຣະຄໍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ.
2. ເປັນໜ້າເສົ້າໃຈເມື່ອບັນຫາເກີດຂຶ້ນໃນຊີວິດຂອງເຮົາ ຊຶ່ງເຮົາໄດ້ເວົ້າກັບພຣະເຈົ້າວ່າ, "ພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈ ຫລື?"
ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ພຣະອົງຊົງເສັຽພຣະທັຍ.
3. ເມື່ອເຮົາເລືອກທີຈະ
່ ເຮັດຫລາຍເກີນກວ່າຄວາມສາມາດຂອງເຮົາ ເປັນການໂງ່ທີເຮົ
່ າຕໍາໜິພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະອົງບໍ່
ສົນໃຈຕໍ່ວຽກງານອັນຫລວງຫລາຍຂອງເຮົາ.
4. ເຮົາຄວນຈະບອກພຣະເຈົ້າເຖິງວິທແກ້
ີ ໄຂບັນຫາຂອງເຮົາບໍ?
່
5. ເຮົາເຄີຍເຮັດຫລາຍຈົນເກີນຄວາມສາມາດຂອງເຮົາບໍ່ ຫລືເຮັດວຽກໃຫ້ພຣະເຈົ້າທັງໆ ທີພຣະອົ
່
ງບໍ່ໄດ້ບອກ?
6. ຫລາຍໆ ຄັ້ງເຮົາໄດ້ຖາມເຖິງຄວາມຮັກຂອງພຣະເຈົ້າທີມີ
່ ຕໍເຮົ
່ າ ເມື່ອສິ່ງທີເຮົ
່ າຄາດຫວັງໄວ້ບໍ່ເກີດຂຶ້ນ?
7. ພຣະເຢຊູມີຄວາມອົດທົນແລະອົດກັ້ນພຣະທັຍໃນຂະນະທີພຣະອົ
່
ງກ່າວເຕືອນມາທາ. ຫລາຍໆ ຄັ້ງ ທີພວກ
່
ເຮົາ
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ເຮັດກັບພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ໂຄຣົບຢໍາເກງ, ພຣະອົງຊົງອົດກັ້ນພຣະທັຍແລະເວົ້າກັບເຮົາດ້ວຍຄວາມເມດຕາ.
8. ພຣະເຢຊູມີຄວາມເປັນຫ່ວງເປັນພິເສດແລະມີຄວາມສັມພັນສ່ວນຕົວກັບມາທາຢ່າງເຫັນໄດ້ຊັດ ເມື່ອພຣະອົງເອີ້ນ
ຊື່ລາວ, ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກຊືຂອງ
່
ພວກເຮົາແລະເວົ້າກັບເຮົາເປັນການສ່ວນຕົວ.
9. ເມື່ອເຮົາໃຊ້ເວລາໃນເຮືອນຄົວ, ໃນການຮັບໃຊ້ຫລືເຮັດງານການຮັບໃຊ້ອື່ນໆ ບໍຖື
່ ວ່າເຮັດຜິດແຕ່ຢ່າງໃດ ແຕ່ຖ້າ
ວຽກງານຂອງເຮົາເຮັດໃຫ້ເຮົາຫ່າງໄກຈາກພຣະເຈົ້າ ບໍໄດ້
່ ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີດີ
່ .
10. ໃນຖ້ອຍຄໍາສຸດທ້າຍທີພຣະ
່
ເຢຊູເວົ້າເຖິງການກະທໍາຂອງມາທາ, ພຣະອົງກ່າວວ່າມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີດີ
່ .
ຈະເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ມາທາຢາກໃຫ້ມາຣີອາເຊົາຟັງພຣະເຢຊູເພື່ອຈະໄດ້ໄປຊ່ອຍລາວ ມາທາຄິດວ່າສິ່ງ
ທີລາວ
່
ກໍາລັງເຮັດເປັນສິ່ງສໍາຄັນ. ບາງເທື່ອເຮົາເຫັນວ່າສິ່ງທີເຮົ
່ າກໍາລັງເຮັດເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີສຸ
່ ດ. ແຕ່ຢ່າງໃດກໍ
ຕາມ, ມັນອາດຈະບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີພຣະເຈົ
່
້າເຫັນວ່າສໍາຄັນສໍາລັບພວກເຮົາທີຈະ
່ ເຮັດ ກໍເປັນໄດ້.
11. ບາງຄັ້ງເຮົາກໍເປັນຜູ້ຄວບຄຸມສະຖານະການ ບໍຢຸ
່ ດເພື່ອທູນຕໍ່ພຣະເຈົ້າວ່າແມ່ນຫຍັງທີພຣະອົ
່
ງຢາກໃຫ້ເຮົາເຮັດ.
ເຮົາເປັນຜູ້ຕັດສິນໃຈເອົາເອງວ່າແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງສໍາຄັນແລະຈໍາເປັນຈະຕ້ອງເຮັດ. ເຮົາອາດຈະດຶງຄົນອື່ນອອກ
ໄປຈາກພຣະເຈົ້າທີພຣະອົ
່
ງຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດ.
12. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າສິ່ງທີມາຣີ
່
ອາເຮັດນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີດີ
່ ບໍ່ມີໃຜຍາດເອົາໄປຈາກນາງໄດ້. ໃນວັນພິພາກສາ, ໃນ
ຂະນະທີພຣະ
່
ເຈົ້າຊົງເບິ່ງວ່າເຮົາໄດ້ເຮັດຫຍັງແດ່ໃນຊີວິດເຮົາ,

ສິ່ງທີເຮົ
່ າໄດ້ຕັດສິນໃຈເຮັດເພື່ອພຣະເຈົ້ານັ້ນ

ອາດຈະບໍແມ່
່ ນການເລືອກທີດີ
່ . ແຕ່ຖ້າຫາກເປັນທາງເລືອກທີດີ
່ ກຈະ
ໍ ບໍສາມາດ
່
ຍົກສິ່ງນັ້ນໜີໄປຈາກເຮົາໄດ້.
13. ຫລາຍຄັ້ງເຮົາໄດ້ເລືອກເຮັດບາງສິ່ງທີຕ້
່ ານກັບວັທນະທັມແລະຄອບຄົວຂອງເຮົາ, ຕ້ານກັບຄົນອື່ນທີຄາດ
່
ຫວັງ
ໃນຕົວເຮົາ, ເມື່ອເຮົາເລືອກເອົາຝ່າຍຈິດວິນຍານ.
ເວລານີທ່
້ ານໄດ້ພົບຂຸມຊັບຫລາຍຢ່າງດ້ວຍຕົວທ່ານເອງ,

ເຖິງເວລາທີທ່
່ ານຈະຕ້ອງກັບຄືນໄປຕອນຕົ້ນຂອງ

ເຣື່ອງເພື່ອເລີ້ມຕ້ັງຄໍາຖາມ ເພື່ອນໍາບັນດາຜູ້ຟັງໃຫ້ຄ້ົນພົບຂຸມຊັບດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ. ສິ່ງທີ່ເຮົາຈະເຮັດຕໍ່ໄປແມ່ນການ
ສເນີເຣື່ອງຊຶ່ງອາດຈະໃຊ້ບາງຄໍາຖາມທີທ່
່ ານໄດ້ຕັ້ງ ຫລືໄດ້ຕຽມໄວ້ແລ້ວ.
ດັງ່ ນັນ
້ , ໃຫ້ເຮົາລຶມ
້ ຄືນສິງ່ ທີເຮົ
່ າໄດ້ກະທໍາມານັນ
້ ເມືອ
່ ທ່ານເລົາ່ ເຣືອ
່ ງໃຫ້ຄົນອືນ
່ ຟັງຢ່າງແທ້ຈິງ...

ການນໍາສເນີ ຂັ້ນທີນຶ່ງ:
ເລົ່າເຣືອ
່ ງສາມເທືອ
່
ໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງໄດ້ຍິນເຣື່ອງສາມເທື່ອ ເປັນການຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າໃຫ້ຮູເຣື
້ ່ອງດີພຽງພໍທີຈະ
່ ຕອບຄໍາຖາມໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
1. ທ່ານເປັນຜູ້ເລົາ່ ເຣືອ
່ ງ
2. ຂໍໃຫ້ມີຜູອາສາ
້
ສມັກເລົາ່ ເຣືອ
່ ງລຶມ
້ ຄືນອີກ
3. ນໍາຕາມເຣືອ
່ ງ. (ເທື່ອນີແມ່
້ ນທ່ານເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນອີກ, ແຕ່ໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງມີສ່ວນຮ່ວມ ເພື່ອຊ່ອຍ
ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງໄປຈົນຈົບ)

ເທືອ
່ ທໍາອິດ - ທ່ານເປັນຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງ
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ຈົ່ງເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງແລະໃຫ້ມີຄວາມສົນໃຈເທົ່າທີຈະ
່ ເປັນໄປໄດ້. ຈົ່ງອອກທ່າທາງໄປນໍາເພື່ອໃຫ້ເຫັນພາບປະ
ກອບຂອງເຣື່ອງໃນຂະນະທີທ່
່ ານເລົ່າ.

ເທືອ
່ ທີສອງ - ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູ້ອາສາສມັກເລົາ່ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນອີກ
ຈຸດປະສົງອັນສໍາຄັນ ທີຂໍ
່ ໃຫ້ມີຜູ້ອາສາສມັກນັ້ນ ແມ່ນເພື່ອໜູນໃຈບັນດາຜູຟັ
້ ງໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນດ້ວຍສຽງອັນດັງ
ຖ້າມກາງກຸ່ມ. ການອາສາສມັກນີແມ່
້ ນເພື່ອໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມມີສ່ວນຮ່ວມເປັນເທື່ອທໍາອິດໂດຍທາງສ່ວນຕົວ.

ດັງ່ ນັ້ນ

ເມື່ອເຮົາເຮັດກັບຜູອາສາ
້
ສມັກຢ່າງສຸພາບ ດ້ວຍຄວາມນັບຖື, ໃນຂະນະທີສື
່ ບຕໍ່ເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນ ບໍພຽງ
່
ແຕ່ເຮັດໃຫ້ຄົນ
ນັນ
້ ຢາກຈະເວົ້າແລະຕອບຄໍາຖາມເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຄົນອື່ນໆ ໃນກຸ່ມຈະເຫັນເຮົາເຮັດກັບຜູ້ອາສາສມັກຢ່າງສຸພາບ. ການ
ກະທໍາຢ່າງສຸພາບຈະຂັບເຄື່ອນເຂົາເຈົ້າໃຫ້ມຄວາມ
ີ
ຮູ້ສຶກຢາກຈະເວົ້າດັງໆ ໂດຍທີບໍ
່ ອາຍ.
່

ໃນຕອນນີຂອງ
້
ການເລົ່າເຣືອ
່ ງ ຍັງບໍ່ຄາດຫວັງໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງຮຽນເລົ່າເຣືອ
່ ງເທືອ
່ . ການເລົາ່ ເຣື່ອງຢ່າງຖືກ
ຕ້ອງຈະໄດ້ຮຽນອີກຕາມພາຍຫລັງ.
ຖ້າທ່ານຫາກມີເວລາຈໍາກັດ(ເວລາບໍ່ຫລາຍ)ໃຫ້ຂ້າມຕອນນີ້ໄປ (ບໍຕ້
່ ອງມີການອາສາສມັກ) ໃຫ້ເລີ້ມຕອນທີສາມຕໍ່
ໄປຄື ນໍາຕາມເຣື່ອງ
ມີສອງທາງດ້ວຍກັນ ໃນການຮ້ອງຂໍໃຫ້ມີຜູອາສາ
້
ສມັກ
ທາງທີ 1. ຈົ່ງເວົ້າວ່າ, "ໃຫ້ຈັບຄູ່ກັບຄົນທີນັ
່ ້ງຢູໃກ້
່ ກັນ ອວ່າຍໜ້າຫາກັນ ແລ້ວປ່ຽນກັນເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ." ດັ່ງທີໄດ້
່
ກ່າວມານັ້ນ ເປັນການດີທີສຸ
່ ດທີໃຫ້
່ ມີຜູອາສາ
້
ສມັກເລົ່າເຣືອ
່ ງລຶ້ມຄືນນັ້ນແມ່ນການໜູນໃຈຜູ້ຟັງເວົ້າອອກດັ່ງໆ. ເພາະ
ວ່າຄົນສ່ວນຫລາຍມັກລັ່ງເລໃຈທີຈະ
່ ເວົ້າຕໍໜ້
່ າກຸ່ມຄົນ, ການກະທໍາດັ່ງກ່າວນີ້ແມ່ນທາງທີຖ່
່ ອມສຸພາບທີຮ້
່ ອງຂໍໃຫ້ມີ
ຜູ້ອາສາສມັກ. ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະນັ່ງຢູໃກ້
່ ກັບຄົນທ່ຕົ
ີ ນຮູ້ຈັກດີ, ດັງ່ ນັ້ນເກືອບຈະເວົ້າໄດ້ວ່າ ທຸກຄົນມີຄວາມກ້າພໍທີ່
ຈະອວ່າຍໜ້າຫາຄົນທີ່ຢູ່ຂ້າງໆ ຕົນ ແລະເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນໃຫ້ຄົນນັ້ນຟັງ.
ເຖິງແມ່ນໃນກຸ່ມຄຣິສຕຽນ

ການສອນສ່ວນຫລາຍຈະເປັນການສອນແບບປາຖະກະຖາ (ອະທິບາຍ), ດັງ່ ນັ້ນເພື່ອ

ຊ່ອຍບັນດາຜູຟັ
້ ງໃຫ້ຂຍາຍວິທີການຮຽນອອກໄປ ເຮົາຕ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເວົ້າອອກ
ມາໃນສິ່ງທີເຂົ
່ າເຈົ້າຄິດຢູ່ນັ້ນ. ເມື່ອທ່ານເລົ່າເຣື່ອງສູກຸ
່ ່ມຄົນຟັງໃນເທື່ອທໍາອິດ ການຮ້ອງຂໍໃຫ້ຄົນທີນັ
່ ່ງຢູໃກ້
່ ກັນເລົ່າ
ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນສູກັ
່ ນແລະກັນຟັງແມ່ນທາງທີດີ
່ ທີສຸດ.
ນີແມ່
້ ນຄໍາແນະນໍາ! ຖ້າທ່ານຄິດວ່າທ່ານໄດ້ລືມບາງຕອນເມືອ
່ ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງ ຈົ່ງໃຊ້ທາງທີ 1 ນີເພື
້ ່ອທ່ານຈະມີເວລາ
ກວດຄືນການເລົ່າເຣື່ອງຂອງທ່ານວ່າຖືກຕ້ອງຫລືບ .ໍ ທ່ານສາມາດເບິ່ງປຶ້ມພຣະຄັມພີໃນຂະນະທີຄົ
່ ນໃນກຸ່ມກໍາລັງ
ຫຍຸ້ງຢູກັ
່ ບການເລົ່າເຣື່ອງສູ່ກັນແລະກັນຟັງ ເຂົາເຈົ້າຈະບໍສັ
່ ງເກດວ່າທ່ານເຮັດຫຍັງ ເພາະເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຫຍຸ້ງຢູກັ
່ ບ
ການເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ກັນແລະກັນຟັງ.

56

ທາງທີ 2. ໃຊ້ທາງທີ 2 ນີຫລັ
້ ງຈາກທ່ານເຄີຍໃຊ້ທາງທີ 1 ແລ້ວ.

ບັນດາຜູ້ຟັງຈະມີໃຈກ້າໃນການອາສາສມັກຫລັງ

ຈາກໄດ້ຮຽນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນໍາກັນ.
ຂໍໃຫ້ຜູນຶ
້ ່ງອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນແກ່ກຸ່ມຜູ້ຟັງທັງກຸ່ມ. ຖ້າເຂົາເຈົ້າຍັງອາຍບໍ່ຕອບສນອງໃນທັນທີ ທ່ານຈົງ່ ເວົ້າ
ວ່າ, "ໃຫ້ເລົ່າເທົ່າທີຈື
່ ່ໄດ້ ຈືໄດ້
່ ທໍໃດ
່ ໃຫ້ເລົ່າທໍນັ
່ ້ນ" ໃຫ້ສົ່ງຮອຍຍິມ
້ ເພື່ອໜູນໃຈບັນດາຜູຟັ
້ ງ. ທ່ານຈົ່ງຫຍັບອອກໄປ
ທາງຂ້າງ ສັນຍານໃຫ້ຜູ້ອາສາສມັກຍ່າງອອກມາແທນບ່ອນຂອງທ່ານ.
ເມື່ອມີຄົນນຶ່ງອາສາສມັກແລ້ວ ຈົ່ງຕົບມືໃຫ້ຫລືຮັບຮູ້ຄົນນັ້ນດ້ວຍຄວາມຍິນດີ. ອີກເທື່ອນຶ່ງ, ຈົ່ງຍິ້ມແລະເວົ້າກັບຜູ້ອາ
ສາສມັກວ່າ, "ໃຫ້ທ່ານເລົ່າເຣື່ອງເທົ່ານັ້ນ ບໍ່ຕ້ອງເລົ່າຄໍານໍາ

ຖ້າວ່າຈື່ບໍ່ໄດ້ໝົດກໍບໍ່ເປັນຫຍັງເພາະວ່າທ່ານໄດ້ຟັງ

ເຣື່ອງນີ້ພຽງແຕ່ເທື່ອດຽວ ໃຫ້ເລີ້ມເລົ່າຈາກ..." ແລະທ່ານຈົ່ງເລົ່າຕອນຕົ້ນຂອງເຣືອ
່ ງໜ້ອຍນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ອາສາສມັກ
ເລົ່າຕໍ່
ຈົ່ງຢືນຢູ່ຂ້າງຫ່າງຈາກຜູ້ອາສາສມັກປະມານ 10 ຟຸດ ຖ້າທ່ານຢືນຢູໃກ້
່ ລາວ ລາວຈະບໍ່ຫລຽວໜ້າໄປຫາບັນດາຜູ້ຟັງ
ແຕ່ລາວຈະຫລຽວເບິ່ງທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານເປັນຜູເຫັ
້ ນດີນໍາ

ແຕ່ຖ້າທ່ານຢູ່ໄກຫລາຍຜູ້ອາສາສມັກຈະຮູ້ສຶກວ່າຢູ່ໂດດ

ດ່ຽວ ຖືກປະປ່ອຍ. ເຖິງແມ່ນທ່ານຈະຢູຫ່
່ າງຈາກຜູ້ອາສາສມັກກໍໃຫ້ທ່ານງຶກຫົວໃຫ້ ຫລືອອກທ່າທີໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່
ລາວ ແລະໃຫ້ຄວາມເຫັນດີແກ່ລາວ.
ຈົ່ງເອົາໃຈໃສ່ຜູ້ອາສາສມັກ. ຢ່າໃຊ້ເວລາໃນຕອນນີເວົ
້ ້າກັບຄົນອື່ນ ເພາະຜູ້ອາສາສມັກວາງໃຈໃນຕົວທ່ານ ຈົ່ງຮັບ
ເອົາຄວາມວາງໃຈນັ້ນດ້ວຍການຟັງລາວ ແລະເອົາໃຈໃສ່ຕໍລາວ.
່
ຫລັງຈາກນັ້ນ, ຖ້າເຣື່ອງນັ້ນໄດ້ເລົ່າຢ່າງເພິ່ງພໍໃຈ ໂດຍຄໍາເວົ້າແລະການສະແດງອອກ ຈົ່ງບອກຜູ້ອາສາສມັກໃຫ້ຮູ້ວ່າ
ທ່ານມີຄວາມປະທັບໃຈຫລາຍພຽງໃດຕໍ່ການເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ. ຈົ່ງກວດເບິ່ງວ່າທ່ານໄດ້ຕັ້ງໃຈຟັງຜູ້ອາສາສມັກດ້ວຍ
ການຮ່ວມມືກັບສິ່ງທີຜູ
່ ້ອາສາສມັກໄດ້ກະທໍາຫລືບໍ່ ອາດຈະເປັນການສັນຍານດ້ວຍມືແລະໃຊ້ຄໍາເວົ້າຢ່າງປະທັບໃຈ.
ສ່ວນຫລາຍ, ຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນຈະບໍ່ຈືເຣື
່ ່ອງໄດ້ດີເທົ່າໃດຫລືເລົ່າເຣື່ອງບໍໄດ້
່ ດີ. ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ, ຢ່າເອີ້ນໃຫ້ຄົນ
ອື່ນເປັນຜູເລົ
້ ່າແທນເພື່ອເປັນການແກ້ໄຂ. ຖ້າຄົນໃນກຸ່ມ, ຫລືແມ່ນແຕ່ທ່ານເອງ, ເ ປັນຜູ້ເລົ່າແທນເພື່ອດັດແປງແກ້
ໄຂຊ່ອຍຜູອາສາສມັ
້
ກ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ອາສາສມັກໄດ້ຮັບຄວາມອັບອາຍ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ, ການພຍາຍາມແປງເຣື່ອງທີຜູ
່ ້ອາສາສມັກຫລາຍຄົນເລົ່າບໍຖື
່ ກ ຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງທັງຫລາຍເກີດ
ຄວາມສັບສົນ.

ເປັນການດີທີສຸ
່ ດທີຈະ
່ ໜູນໃຈບັນດາຜູ້ອາສາສມັກທີເລົ
່ ່າເຣື່ອງບໍໄດ້
່ ດີດ້ວຍການເອີຍ
່ ເຖິງບາງສິ່ງທີ່

ເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີ ບາງເທື່ອທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ຂໍຂອບໃຈນໍາຫລາຍໆ ໃນຄວາມກ້າຫານຂອງທ່ານ" ຫລື "ຂ້ອຍ
ມັກຄໍາເວົ້າທີເຈົ
່ ້າເວົ້າໄດ້ເໝືອນລະຄອນ" ຫລືສິ່ງອື່ນໆ ທີເຫັ
່ ນວ່າເຂົາເຈົ້າເຮັດໄດ້ດີ ເພື່ອເປັນການໜູນໃຈ.
ຖ້າເປັນເຣື່ອງທີຍາວ
່
ບໍວ່
່ າທ່ານຈະໃຊ້ເຫດຜົນແນວໃດກໍບໍ່ມີຜູຕອບ
້
ສນອງ ເຖິງຈະເຊີນແລ້ວເຊີນອີກໃຫ້ອາສາສມັກ
ແລະໜູນໃຈກໍບໍ່ມີຜູໃດ
້ ອາສາສມັກ ຍັງມີທາງນຶ່ງທີຈະ
່ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອາສາສມັກນັ້ນກໍຄື ໃຫ້ທ່ານເວົ້າວ່າ, "ພວກທ່ານ
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ສາມາດຊ່ອຍກັນເລົ່າລຶ້ມຄືນໄດ້ ໃຫ້ຄົນນຶ່ງເລີ້ມຕົ້ນແລະໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຊ່ອຍກັນເລົ່າຕໍ່ຈົນຈົບເຣື່ອງ ແລະໃຫ້ເລົ່າເທົ່າ
ທີຈື
່ ໄດ້
່ ."
ການໃຫ້ຫລາຍຄົນອາສາສມັກເລົ່າຊ່ອຍກັນຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງມີຄວາມກ້າຫານຂຶ້ນ
(ການເລົ່າເຣື່ອງໃນ 25 ປະເທດ ຈະເຫັນວ່າມີຜູອາສາ
້
ສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນສເມີ. ແຕ່ຖ້າບໍມີ
່ ຜູ້ອາສາສມັກເລີຍ ຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍຈະເວົ້າວ່າ,

"ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະຕ້ອງເລົ່າເຣື່ອງອີກເທື່ອນຶ່ງ ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາຈື່ໄດ້ດີຂຶ້ນ"

ແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າກໍຈະພາບັນດາຜູຟັ
້ ງ "ນໍາຕາມເຣື່ອງ" ຕໍໄປ.
່
(ໝາຍເຖິງຂ້າມການອາສາສມັກໄປ)
ຖ້າຜູ້ອາສາສມັກເພີ້ມບາງສິ່ງໃສ່ເຣື່ອງ ຫລືເຕີມແຕ່ງເຣື່ອງ, ສິ່ງເຫລົ່ານີ້ຈໍາເປັນຕ້ອງເຕືອນ ຕ້ອງເວົ້າເຖິງ. ບັນດາຜູ້
ຟັງຈະສັງເກດເຫັນສິ່ງທີເພີ
່ ມ
້ ເຕີມໃສ່ເຣື່ອງ ເຂົາເຈົ້າຈະຄອຍຖ້າເບິ່ງວ່າທ່ານຈະຊີໃຫ້
້ ເຫັນຄວາມຜິດດັ່ງກ່າວນີແນວ
້
ໃດ. ແຕ່ຖ້າທ່ານເຫັນແກ່ຄວາມຮັກ ໄດ້ຂ້າມຜ່ານການເຕີມແຕ່ງໃສ່ເຣື່ອງ ທ່ານບໍໄດ້
່ ເວົ້າເຣື່ອງນີໃນ
້ ທາງທີເໝາະ
່
ສົມ
ແລະດ້ວຍຄວາມອ່ອນສຸພາບວ່າ ການແຕ່ງເຕີມໃສ່ເຣື່ອງ "ຍອມຮັບບໍໄດ້
່ " ອີກບໍດົ
່ ນທ່ານກໍຈະມີຄວາມເສັຽໃຈທີທ່
່ ານ
ໄດ້ຫລີກລ້ຽງບໍກະທໍ
່
າໃນສິ່ງນັ້ນ.
ຜົນທີຕາມ
່
ມາຂອງການຫລີກລ້ຽງ:

ຄວາມຄາດຫວັງໃນຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຄັມພີ ຈະໄດ້ຮັບຄວາມຜິດຫວັງ

ເພາະ "ອົງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ຍອມໃຫ້ຄົນເພີ້ມເຕີມໃສ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ(ຊຶ່ງອົງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ຈະບໍເຮັ
່ ດເຊັ່ນນັ້ນ) ບໍ່ພຽງແຕ່ທໍນັ
່ ້ນ, ຄົນທັງຫລາຍຈະສລູບເອົາວ່າ ເຂົາເຈົ້າສາມາດເພີມ
້ ເຕີມແລະຕັດອອກໄດ້ຕາມ
ໃຈເມື່ອເຂົາເຈົ້າເລົ່າເຣື່ອງ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ທ່ານສາມາດບອກການເພີ້ມເຕີມເສີມແຕ່ງນີ້ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມສຸພາບ.

ພຽງແຕ່ສົ່ງຮອຍຍິ້ມແລະເວົ້າ

ດ້ວຍຄວາມຈິງໃຈວ່າ, "ທ່ານມີຄວາມຮ້ອນຮົນໃຈດີ ທ່ານໄດ້ເອົາສິ່ງອື່ນມາເພີ້ມເຕີມ ຊຶ່ງບໍ່ໄດ້ຢູໃນ
່ ເຣື່ອງ! ແຕ່ພວກ
ເຮົາຈະເລົ່າຕາມທີ່ຢໃນ
ູ່ ເຣື່ອງເທົ່ານັ້ນ."
ສິ່ງທີສໍ
່ າຄັນທີສຸ
່ ດ, ບໍວ່
່ າຜູອາສາ
້
ສມັກຈະເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ດີ ຫລືບໍ່ໄດ້ດີເທົ່າໃດ ຈືໄວ້
່ ວ່າທ່ານຕ້ອງຫາບາງສິ່ງ ເຮັດບາງ
ສິ່ງຮ່ວມກັບຜູອາສາ
້
ສມັກນັ້ນ.
ການທີມີ
່ ຜູ້ອາສາສມັກເພື່ອເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ບໍແມ່
່ ນບ່ອນທີ່ "ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ" ໃຫ້ຜູເຂົ
້ ້າຮ່ວມໄດ້ຮຽນເລົ່າ
ເຣື່ອງໄດ້ດີ ເພື່ອຈະເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ພວກເຮົາບໍຂໍ
່ ແນະນໍາໃຫ້ມີຜູ້ອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງຫລາຍຄົນ ເລົ່າຕໍ່
ເນື່ອງກັນເພື່ອໃຊ້ເປັນວິທຮຽນເລົ
ີ
່າເຣື່ອງ ເພາະວ່າບັນດາຜູຟັ
້ ງໄດ້ຍິນເຣື່ອງພຽງແຕ່ເທື່ອດຽວ ຈຶ່ງເຫັນວ່າຜູອາສາ
້
ສມັກ
ຄົນທໍາອິດກໍໄດ້ເລົ່າຜິດຢູແລ້
່ ວແລະບໍ່ສົມບູນ. ດັ່ງນັ້ນເມື່ອມີຜູ້ອາສາສມັກອີກຫລາຍຄົນເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມອີກກໍຍິ່ງຈະຜິດ
ພາດຫລາຍ ແລະຜູ້ຟັງກໍຈະຈື່ຈໍາໄດ້ແຕ່ບ່ອນທີຜິ
່ ດພາດນັ້ນ.
ຖ້າທ່ານຢາກແກ້ໄຂຈຸດອ່ອນດ້ວຍວິທີໃຫ້ມີຜອາສາ
ູ້
ສມັກຫລາຍຄົນເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກັນ ແລະຕໍາໜິແກ້
ໄຂຕໍ່ໜ້າບັນດາຜູຟັ
້ ງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ສູນເສັຽເປົ້າໝາຍໃນການສ້າງຄົນໃຫ້ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ຈະມີແຕ່ຄົນທີໃຈ
່ ກ້າແທ້ໆ
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ເທົ່ານັ້ນທີ່ຢາກຈະລອງເປັນຜູ້ອາສາສມັກ ສ່ວນຄົນອື່ນໆ ກໍຈະນັ່ງຫົດຢູ່ບໍກ້
່ າທີຈະ
່ ຕອບສນອງເພາະຢ້ານວ່າຈະໄດ້ຮັບ
ຄວາມອັບອາຍຕໍ່ໜ້າຝູງຊົນ.
ເຖິງແມ່ນຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງສາມາດທີຈະ
່ ເລົາ
່ ເຣື່ອງລຶ້ມຄືນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ, ພວກເຮົາຈະບໍ່ແນະນໍາໃຫ້ສອນເລົ່າເຣື່ອງພຣະ
ຄັມພີແກ່ຄົນອື່ນດ້ວຍການໃຫ້ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ເລົ່າເຣື່ອງເກົ່າເລົ່າແລ້ວເລົ່າອີກ. ເຖິງແມ່ນການເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຈະເກີດຜົນ
ມັນອາດຈະບໍແມ່
່ ນທາງທີຕື
່ ່ນເຕັນ
້ ແລະຖືກຕ້ອງໃນການຮຽນເລົ່າເຣື່ອງ. ການຮຽນດ້ວຍການທ່ອງຈໍາດ້ວຍການລຶ້ມ
ຄືນເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າຈະບໍຕື
່ ່ນເຕັ້ນແລະຈະເກີດຄວາມເບື່ອໜ່າຍ.
ຈຸດປະສົງຂອງພວກເຮົາໃນຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ບໍແມ່
່ ນການສອນເຣື່ອງຢ່າງຄົບສົມບູນແກ່ຄົນທັງຫລາຍ
ແຕ່ຄວາມສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນ ພວກເຮົາຢາກໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍໄດ້ຮຽນເຣື່ອງໄດ້ດີເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງນັ້ນໆ, ສາມາດ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ, ແລະນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຂອງຕົນຕາມທີໄດ້
່ ຄົ້ນພົບຢູ່ໃນເຣື່ອງ.
ຫລັງຈາກທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມແຕ່ລະຂັ້ນຕອນໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະໄດ້ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນ
ເຣື່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ກໍມີເວລາໃນການເພີ້ມເຕີມອີກທີພວກ
່
ເຮົາສາມາດເຮັດໃຫ້ຄົນຮູ້ເຣື່ອງຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງພວກເຮົາ
ເອີ້ນວ່າ "ເພີມຄວາມ
້
ຄິດທີສ້
່ າງສັນ" ລາຍລະອຽດເພີ້ມເຕີມຈະເຫັນໃນຕອນທ້າຍຂອງບົດນີ້.
ຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະແກ້ໄຂການທ້າທາຍໃນການເລົ່າເຣື່ອງຢ່າງທັມມະຊາດໃນສອງຂັ້ນຕອນຕໍໄປ
່ ໃນກ
ານເລົ່າເຣື່ອງ. ການນໍາຕາມເຣື່ອງແມ່ນການເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນອີກທີຕໍ
່ ່ຈາກອາສາສມັກເລົ່າເຣືອ
່ ງຊຶ່ງຈະຊ່ອຍໃຫ້ບັນ
ດາຜູ້ຟັງຈືເຣື
່ ່ອງໄດ້. ຕໍຈາກ
່
ນັ້ນ, ເມື່ອຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງຕັ້ງຄໍາຖາມຕອນຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງ ລາວຈະວາງຄໍາຖາມໂດຍ
ການເວົ້າເຖິງແຕ່ລະຕອນໃນເຣື່ອງທີ່ລາວຢາກຈະຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ.

ການກະທໍາແບບນີ້ ບັນດາຜູຟັ
້ ງຈະໄດ້ຍິນເຣື່ອງ

ເປັນຕອນໆ ຕໍກັ
່ ນໄປເປັນລັບດັບ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເປັນການເນັ້ນໃຫ້ເຫັນສ່ວນປະກອບຕ່າງໆ ທີຢູ
່ ໃນ
່ ເຣື່ອງ.
ສ່ວນຫລາຍ ເມື່ອພວກເຮົາໄປສະຖານທີໃໝ່
່ ບ່ອນໃດບ່ອນນຶ່ງໃນໂລກເພື່ອເປັນຜູ້ນໍາໃນການຝຶກອົບຮົມ ຜູນໍ
້ າທີ່ຢູ່ໃນ
ທ້ອງຖິ່ນນັ້ນຈະຢູ່ຄຽງຂ້າງພວກເຮົາ ເຂົາເຈົ້າຈະບອກພວກເຮົາທາງສ່ວນຕົວວ່າ, "ພວກເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ທ່ານເສັຽໃຈ
ເພາະວ່າຄົນເຫລົ່ານີຈະ
້ ບໍ່ຕອບຄໍາຖາມ" ເມື່ອສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ ພວກເຮົາກໍຂອບໃຈຜູ້ນໍາເຫລົ່ານັ້ນແລະຕອບເຂົາເຈົ້າວ່າ,
"ຂອບໃຈ, ໃຫ້ພວກເຮົາຖ້າເບິງ່ ນໍາກັນວ່າຈະເປັນແນວໃດ."
ໃນທຸກໆ ກໍຣະນີ ແລະໃນທຸກໆ ບ່ອນ (ຈະເຫັນຜູ້ນໍາທ້ອງຖິ່ນເກີດຄວາມປລາດໃຈ)

ເພາະບັນດາຜູ້ຟັງໄດ້ຕອບຄໍາ

ຖາມແລະມີສ່ວນຮ່ວມເຮັດໃຫ້ການໂອ້ລົມ ການແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນມີຄວາມໝາຍ. ຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ
ໃນການຕອບສນອງກໍຄ່ອຍໆ ເປັນໄປແລະເປັນການໜູນໃຈຕໍ່ຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ.
ບາງຄົນໄດ້ໃຊ້ເວລາດົນກວ່າຄົນອື່ນໆ ທີຈະ
່ ພັດທະນາຄວາມກ້າຫານທີຕອ
່ ບຄໍາຖາມແບບດັງໆ ໄດ້. ເຂົາເຈົ້າອາດ
ຈະເຄີຍໄດ້ຮຽນບໍໃຫ້
່ ເວົ້າດັງເວລາຕອບຄໍາຖາມຕາມການສອນຂອງຄຣິສຕຽນ ແລະຫລາຍຄົນກໍຢ້ານວ່າຕອບບໍຖື
່ ກ
ໃນຖ້າມກາງຄົນທັງຫລາຍ. ຫລາຍຄົນຍັງບໍເຊື
່ ່ອວ່າຕົນເອງບໍ່ມີຄວາມຄິດດ້ານຈິດວິນຍານພຽງພໍທີຈະ
່ ຕອບຄໍາຖາມ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ, ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຫລາຍຮູບແບບໃນສະພາບການທີຜ່
່ ານມານັ້ນ ຊຶ່ງຄົນສ່ວນຫລາຍບໍ່ພ້ອມທີຈະ
່ ໃຊ້
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ຄວາມຄິດແບບເລິກໆ ເພື່ອພິຈາຣະນາແລະອອກຄວາມຄິດເຫັນຈາກຄວາມຄິດໃໝ່ໆ.

ພວກເຮົາຢາກຈະເຫັນ

ຄວາມຈໍາກັດທີກີ
່ ດກັ້ນບໍໃຫ້
່ ກະທໍາໃນສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນ.
ຕົວຢ່າງຄວາມຈໍາກັດທີບໍ
່ ໄດ້
່ ກະທໍາ
ໃນຕອນສຸດທ້າຍໃນມືທໍ
້ າອິດທີໄດ້
່ ສຶກສາການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ, ຊາຍທີມີ
່ ການສຶກສາຄົນນຶ່ງອາຍຸໄດ້ 70 ປີແລ້ວ
ໄດ້ເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຕ້ອງການສິ່ງນີ້ໄດ້ 40 ປີຜ່ານມາແລ້ວ ພວກເຮົາຄົນຈີນບໍເຄີ
່ ຍໄດ້ອອກຄວາມຄິດເຫັນ ພວກເຮົາ
ຖືກສອນໃຫ້ເຮັດແລະໃຫ້ເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ, ບົດຮຽນນີ້ດີທີ່ສຸດ ແລະເປັນເທື່ອທໍາອິດໃນຊີວິດທີພວກ
່
ເຮົາໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມ
ຊັບດ້ວຍຕົນເອງ."
ໝູບ້
່ ານແຫ່ງນຶ່ງໃນປະເທດເນປານທີບໍ
່ ມີ
່ ການສຶກສາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເວລາບຶດນຶ່ງຈຶ່ງຕອບຄໍາຖາມໄດ້ດ້ວຍສຽງດັງໃນການ
ຝຶກອົນຮົມ.

ເຂົາເຈົ້າເລີ້ມອຸ່ນໃຈຂຶ້ນເມື່ອເຫັນວ່າຄໍາຕອບຂອງເຂົາເຈົ້າຖືກຕ້ອງ ຕໍຈາກ
່
ນັ້ນບໍດົ
່ ນທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ

ໃນການອອກຄວາມຄິດເຫັນຢ່າງມີຊີວິດຊີວາ. ຄົນກືກໜັງສືຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າຫາກໍຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້ານໍາ
ຄົນທີ່ອ່ານບໍໄດ້
່ ຂຽນບໍ່ເປັນເໝືອນກັນ."
ຄຣູສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຄົນນຶ່ງທີ່ເປັນຄົນໄທ ໃນຂະນະທີມີ
່ ການຝຶກອົບຮົມໃນໝູບ້
່ ານນຶ່ງໃນປະເທດໄທໄດ້ເລົ່າ
ວ່າ, "ທໍາອິດບັນດາພວກຜູ້ຍິງບໍ່ຕອບຄໍາຖາມໃດໆ ທັງສິ້ນ. ໄດ້ໃຊ້ເວລາຫລາຍວັນພວກຜູຍິ
້ ງເຫລົ່ານັ້ນຈຶ່ງຮູວ່
້ າເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປາກເວົ້າໄດ້ ແລະພົບວ່າການປາກເວົ້າຂອງເຂົາເຈົ້າກໍມີຄຸນຄ່າ. ຕໍ່ຈາກນັ້ນມາ ພວກເຮົາບໍ່
ສາມາດຈະຢຸດຢັ້ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃນການຕອບຄໍາຖາມຕ່າງໆ.

ຄັ້ງທີສາມ-ນໍາຕາມເຣື່ອງ:
ຄັ້ງທໍາອິດທ່ານເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ແລະຕໍມາ
່ ຜູອາສາ
້
ສມັກເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ. ຕອນນີ້ ແມ່ນການເລົ່າເຣື່ອງຄັ້ງທີ
ສາມ ທ່ານຂໍໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງເລົາ່ ເຣື່ອງຮ່ວມກັບທ່ານໄປຈົນສຸດອີກເທື່ອນຶ່ງ.
ນີແມ່
້ ນການເລົ່າເຣືອ
່ ງອີກແບບນຶ່ງທີໃຊ້
່ ຄວາມລັງເລໃຈເປັນຊ່ວງໆ ໄປ. ທ່ານທີເປັ
່ ນຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງ ເຮັດເໝືອນກັບວ່າ
ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຜູຟັ
້ ງຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຄຶດໄດ້ ໃຫ້ຄຶດເຫັນບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ.

ທ່ານບໍຢາກ
່
ໃຫ້ການກະທໍາແບບນີ້

ເປັນເໝືອນການສອບເສັງເພື່ອທົດສອບຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ຟັງ ແຕ່ໃນຖານະທີທ່
່ ານເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ທ່ານຄາດ
ຫວັງຈາກຜູ້ຟັງວ່າບາງຄົນຈະເວົ້າອອກມາສອງຫລືສາມຄໍາ ຫລືເປັນປໂຍກ. ຈືໄວ້
່ ວ່າ ເທື່ອນີເປັ
້ ນເທື່ອທີສອງທີບັ
່ ນດາ
ຜູຟັ
້ ງໄດ້ຍິນເຣື່ອງທີເລົ
່ ່າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.

ເພາະວ່າເທື່ອນີ້ບໍແມ່
່ ນການເລົ່າລຶ້ມຄືນຕອນໃດຕອນນຶ່ງຂອງເຣື່ອງແບບ

ທັມມະດາ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງເຫັນວ່າສໍາຄັນຫລາຍທີທ່
່ ານຕ້ອງຊ່ອຍທຸກໆ ຄົນ ເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນຢ່າງແມ່ນຢໍາ, ຢ່າງຖືກຕ້ອງ.
ເລີ້ມເລົ່າເຣື່ອງອີກເໝືອນກັບທີທ່
່ ານໄດ້ເລົ່າມານັ້ນ ເຮັດເປັນເໝືອນລັງເລໃຈ ເຊີນໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງເພີມ
້ ເຕີມໃສ່ບ່ອນທີ່
ທ່ານຍະວ່າງໄວ້, ຕອບຄໍາຖາມທີທ່
່ ານຖາມ, ແກ້ໃຫ້ຖືກໃນຖ້ອຍຄໍາທີທ່
່ ານທໍາທ່າເວົ້າຜິດ(ທໍາທ່າເວົ້າຜິດ ຈົ່ງເຮັດພຽງ
ເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ)
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ຍົກຕົວຢ່າງ, ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປເມືອງນຶ່ງ ພຣະອົງໄປຄົນດຽວຫລືວ່າ...? ແລ້ວໃຫ້ທ່ານລັງ
ເລແລະສັນຍານມືໃຫ້ຜູ້ຟັງເຫັນວ່າທ່ານຕ້ອງການຊ່ອຍເຫລືອ ລໍຖ້າໃຫ້ຜູ້ຟັງເພີມ
້ ເຕີມໃສ່ບ່ອນທີຍະ
່ ວ່າງໄວ້. ຫລັງ
ຈາກທີເຂົ
່ າເຈົ້າເວົ້າວ່າ, "ພວກສາວົກໄດ້ໄປກັບພຣະອົງ," ທ່ານກໍຕອບວ່າ "ແມ່ນແລ້ວ" ຫລື "ຖືກຕ້ອງ" ຈາກນັ້ນ
ທ່ານກໍນໍາຕາມເຣື່ອງຕໍໄປ
່ ຈົນສຸດເຣື່ອງໃນທໍານອງດຽວກັນນີ.້ ສ່ວນຫລາຍບັນດາຜູ້ຟັງຈະບໍຄ່
່ ອຍຈືຊື
່ ຄົ
່ ນແລະຈໍານວນ
ສິ່ງຂອງໃນເຣື່ອງໄດ້ດີ. ເພື່ອໃຫ້ການນໍາຕາມເຣື່ອງລາບລື້ນດີພວກເຮົາຈະບໍຖາມຜູ
່
້ຟັງເຖິງຊື່ຄົນ ແລະຈໍານວນສິ່ງ
ຂອງ.
ການຕັດສິນໃຈວ່າເມື່ອໃດຈະຖາມຊື່ຄົນນັ້ນຕ້ອງໃຊ້ສະຕິປັນຍາໜ້ອຍນຶ່ງ. ໃນເຣື່ອງສັ້ນ ຊືຂອງມາ
່
ທາ, ມາຣີອາ ແລະ
ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າເຖິງເລື້ອຍໆ ດັ່ງນັນ
້ ບັນດາຜູ້ຟັງສາມາດຈືຊື
່ ່ເຫລົ່ານີໄດ້
້ ດີ. ຈົ່ງໃຊ້ຄໍາຖາມແບບງ່າຍໆ ເພື່ອຈະຊ່ອຍ
ໃຫ້ຜູ້ຟັງເກີດມີຄວາມກ້າຫານ ແລ້ວເຂົາເຈົ້າຈະເລີ້ມຕອບສນອງຢ່າງງ່າຍດາຍຕໍ່ຄໍາຖາມຂອງທ່ານ.
ຖາມວ່າ, "ມາທາໄດ້ເຊີນໃຜມາເຮັດຫຍັງ?" ຫລັງຈາກເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າ, "ມາທາໄດ້ເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນເຮືອນ
ຂອງລາວ." ທ່ານກໍຕອບວ່າ, "ຖືກແລ້ວ."
ບາງຄັ້ງຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງຈະຢຸດແລ້ວໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງເລົ່າຕອນຕໍໄປ
່ ຂອງເຣື່ອງ ໂດຍກ່າວວ່າດັ່ງນີ,້ "ມາທາມີນ້ອງສາວຄົນ
ນຶ່ງລາວຊືຫຍັ
່ ງ ແລະລາວກໍາລັງເຮັດຫຍັງ?" ບັນດາຜູຟັ
້ ງຈະຕອບວ່າ, "ມາທາມີນ້ອງສາວຊືມາຣີ
່
ອາ ແລະໄດ້ນັ່ງຢູ່ໃກ້
ພຣະບາດພຣະເຢຊູ ຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ." ທ່ານກໍເວົ້າວ່າ, "ແມ່ນແລ້ວ."
ທ່ານເວົ້າຕໍໄປ
່ ວ່າ, "ເຮົາເຫັນວ່າມາທາມີບັນຫາ ຫລືມີບາງສິ່ງທີລາວ
່
ຄິດວ່າເປັນບັນຫາ ສິ່ງນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?"
ເພື່ອໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງຊ່ອຍໃນການນໍາຕາມເຣື່ອງ ທ່ານຕ້ອງເຮັດເປັນລັງເລ ຫລືທໍາທ່າເໝືອນກັບທ່ານຈືຕອນ
່
ຕໍໄປ
່ ຂອງ
ເຣື່ອງບໍໄດ້
່ ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງໃຊ້ວິທໃຫ້
ີ ຜູຟັ
້ ງ ເຕີມໃສ່ຊ່ອງວ່າງ, ເລົ່າຕອນຕໍ່ໄປ ເພື່ອໜູນໃຈໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງຈືເຣື
່ ່ອງໄດ້.
ຖ້າຫາກເວລານີ້ ຫລືເວລາໃດເວລານຶ່ງ ບັນດາຜູ້ຟັງບໍຕອບ
່
ສນອງຫລັງຈາກທ່ານໄດ້ລັງເລເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຕີມບາງ
ບ່ອນໃສ່ເຣື່ອງ ໃຫ້ທ່ານຕອບເອງໂດຍເວົ້າຊ້າໆເພື່ອໃຫ້ໂອກາດແກ່ບັນດາຜູ້ຟັງຈືເຣື
່ ອ
່ ງໄດ້ແລະໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຕີມບາງ
ບ່ອນໃສ່ເຣື່ອງຕໍ່ໆ ໄປຈົນຈົບ.
ໂດຍການບອກຄໍາໄຂ(ຖ້ອຍຄໍາທີພາ
່ ໃຫ້ຄິດເຫັນສິ່ງທີກ່
່ ຽວຂ້ອງກັນຢູ່ໃນເຣື່ອງ)ໃສ່ຄໍາຖາມຂອງທ່ານ

ກໍເປັນການ

ເຕືອນໃຫ້ຜູຟັ
້ ງຮູ້ຕອນຕໍ່ໄປຂອງເຣື່ອງ. ເ ຫັນວ່າເປັນສິ່ງສໍາຄັນທີຄໍ
່ າຖາມຂອງທ່ານມີຄໍາໄຂເຫລົ່ານັ້ນ ເພາະວ່າຄໍາ
ເຫລົ່ານັ້ນຈະຊ່ອຍໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງຕອບຄໍາຖາມໃນຕອນຕໍ່ໄປຂອງເຣື່ອງໂດຍທີບໍ
່ ່ຕ້ອງຂ້າມເນື້ອເຣື່ອງໃດໆ.
ປາສຈາກຄໍາໄຂ: ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນຂະນະທີທ່
່ ານເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມເຣືອ
່ ງຄືນ ຖ້າຫາກທ່ານເວົ້າວ່າ, "ແລະມາທາໄດ້
ເວົ້າວ່າ?" ຜູຟັ
້ ງອາດຈະຕອບໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າ, "ມາທາເວົ້າວ່າ, ບອກມາຣີອາມາຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່." ດັງ່ ນັ້ນຈຶ່ງ
ເຫັນວ່າມາທາໄດ້ເວົ້າເຊັ່ນນັ້ນແທ້, "ບອກມາຣີອາມາຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່," ດັ່ງນັ້ນຜູຟັ
້ ງໄດ້ຕອບຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ວ່າ
ກ່ອນມາທາຈະເວົ້າວ່າ, "ບອກມາຣີອາມາຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແດ່," ມາທາໄດ້ເວົ້າວ່າ, "ນາຍເຈົ້າເອີຍ, ທ່ານບໍສົ
່ ນໃຈຫລືທີ່
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ມາຣີອາປ່ອຍໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດວຽກຄົນດຽວ?" ດັ່ງນັ້ນຖ້າທ່ານຖາມບໍ່ເຈາະຈົງ ກໍຈະເຮັດໃຫ້ບັນດາຜູ້ຟັງຂ້າມໄປຕອນ
ໜ້າຂອງເຣື່ອງ. (ໝາຍເຫດ: Keyword = ຄໍາທີ່ເປັນກຸນແຈໄຂເພື່ອເປີດທາງ)
ໃຊ້ຄໍາໄຂ: ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງຕອບຄໍາຖາມທີທ່
່ ານຕ້ອງການ ທ່ານສາມາດຖາມຄໍາຖາມທີເຕື
່ ອນຜູ້ຟັງໃຫ້ຄິດ
ເຫັນບາງຢ່າງທີ່ຢໃນ
ູ່ ເຣື່ອງ. ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ, "ມາທາໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດ?" ດ້ວຍການໃຊ້ຄໍາວ່າ "ຖາມ"
ໃນຄໍາຖາມຂອງທ່ານ ທ່ານກໍໄດ້ນໍາພາບັນດາຜູ້ຟັງໃຫ້ຄິດເຖິງວ່າມາທາໄດ້ຖາມພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດ.
ເພື່ອຊ່ອຍບັນດາຜູ້ຟັງໃຫ້ໄດ້ພົບກັບຄໍາຕອບຫລາຍຂຶ້ນ ເພື່ອເປັນການໜູນໃຈເຂົາເຈົາ
້ ໃຫ້ເວົ້າອອກຢ່າງສະບາຍໃຈ,
ຈົ່ງພຍາຍາຕອບສນອງດ້ວຍທາງບວກ ເຖິງແມ່ນຄໍາຕອບຂອງຄົນນັ້ນບໍຖື
່ ກຕ້ອງຢ່າງແທ້ຈິງ.
ຍົກຕົວຢ່າງ, ທົດລອງໃຊ້ຄໍາຖາມນີ້. "ບັດນີ້ ມາທາໄດ້ເອີນພຣະ
້
ເຢຊູວ່າແນວໃດ; ຕໍາແໜ່ງໃດທີນາງ
່
ໃຊ້ກັບພຣະອົງ?"
ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕອບວ່າ "ອາຈານ" ຫລື "ພຣະຜູເປັ
້ ນເຈົ້າ/ນາຍ." ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າ "ພຣະຜູເປັ
້ ນເຈົ້າ/ນາຍ" ທ່ານ
ກໍເວົ້າວ່າຖືກຕ້ອງ ແຕ່ຖ້າເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າ "ອາຈານ" ທ່ານກໍເວົ້າວ່າແມ່ນແລ້ວ. ມາທາໄດ້ເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ "ພຣະ
ຜູເປັ
້ ນເຈົ້າ/ນາຍ." ເຖິງແມ່ນບັນດາຜູ້ຟັງໄດ້ຕອບວ່າ "ອາຈານ"

ຊຶ່ງບໍຖື
່ ກຕ້ອງກັບທີມາທາ
່
ເວົ້າ ແຕ່ຄົນຕອບກໍມີ

ຄວາມຄິດທີ່ຖືກ ທ່ານກໍໜູນໃຈລາວໃນການຕອບສນອງນັ້ນ ແຕ່ໃນເວລາດຽວກັນຈົ່ງບອກຄໍາຕອບທີຖື
່ ກຕ້ອງດ້ວຍ
ຄວາມສຸພາບເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງຢູໃນ
່ ຄວາມຖືກຕ້ອງ.

ໃນຂະນະທີທ່
່ ານນໍາຕາມເຣື່ອງຈາກຕອນຕົ້ນໄປຈົນຈົບ ທ່ານສາມາດຕັ້ງຄໍາຖາມເຊັ່ນ; ໃຜເປັນຜູ້ຕ້ອນຮັບ(ເຊີນ)ພຣະ
ເຢຊູເຂົ້າມາໃນເຮືອນ? ໃນເຣື່ອງນີ້ມາຣີອາກໍາລັງເຮັດຫຍັງ? ມາທາຫຍຸ້ງຢູ່ກັບວຽກງານແນວໃດ? ແລ້ວກໍມີບັນຫາ
ເກີດຂຶ້ນ ອະທິບາຍເຖິງບັນຫານັ້ນ.

ເມື່ອມາທາເວົ້າກັບພຣະເຢຊູ ນາງເອີ້ນພຣະອົງວ່າແນວໃດ? ແລ້ວມາທາໄດ້

ຖາມພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດ? ມາທາຢາກແກ້ໄຂບັນຫາແນວໃດ? ແມ່ນຫຍັງແດ່ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບມາທາວ່າລາວ
ເຮັດຫລາຍຢ່າງໂພດ? ດັ່ງນັ້ນພຣະເຢຊູຈຶງ່ ເວົ້າວ່າ, "ມາຣີອາ ຈົ່ງອອກໄປຈາກຫ້ອງໄວໆ!" ແມ່ນບໍ? ບໍ່! ທ່ານຕອບ
ຖືກແລ້ວ, ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ເວົ້າແນວນັ້ນ. ຄັນຊັ້ນ ພຣະເຢຊູເວົ້າແນວໃດກ່ຽວກັບມາຣີອາ ແລະການເລືອກຂອງນາງ?
ຈົ່ງສັງເກດວ່າ ຂ້າງເທິງນີພວກເຮົ
້
າໄດ້ແນະນໍາເຖິງການເວົ້າບາງສິ່ງທີຜິ
່ ດຢ່າງເຫັນໄດ້ແຈ້ງ.
ຜິດແທ້ໆ ໂດຍຄິດບໍ່ເຖິງວ່າໄດ້ເວົ້າຜິດ ຜູຟັ
້ ງຈະຊ່ອຍທ່ານແລະແກ້ໄຂເຣື່ອງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ.

ຖ້າທ່ານເວົ້າບາງສິ່ງທີ່
ການທໍາທ່າເວົ້າຜິດເປັນ

ການຊ່ອຍຜູ້ຟັງອີກວິທນຶ
ີ ່ງເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈື່ເຣື່ອງ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງປລາດໃຈແລະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າມີສ່ວນຮ່ວມ ແຕ່ຢ່າ
ໃຊ້ເລື້ອຍ ອາດຈະໃຊ້ພຽງເທື່ອດຽວກໍພໍ ເວລາທ່ານນໍາຕາມເຣື່ອງ.
ໃນຊ່ວງເວລາເລົ່າເຣື່ອງເທື່ອທີສາມນີ,້ ເຣື່ອງກໍຈະຊາບຊຶມເຂົ້າໄປສູ່ຈິດໃຈຂອງບັນດາຜູຟັ
້ ງ. ບໍພຽງ
່
ແຕ່ເທົາ
່ ນັ້ນ, ຄໍາ
ຖາມທີງ່່ າຍ(ຊຶ່ງເປັນການລຶ້ມເຣື່ອງຄືນອີກ) ກໍຈະໜູນໃຈໃຫ້ບັນດາຜູຟັ
້ ງຕອບຄໍາຖາມຂອງຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງດ້ວຍສຽງດັງ.
ດັ່ງທີໄດ້
່ ກ່າວມານັ້ນ ເມື່ອຜູ້ຟັງໄດ້ຕອບຄໍາຖາມງ່າຍໆ ເຫລົ່ານີ້ ແລະເປັນການຢືນຢັນວ່າເຂົ້າເຈົ້າມີຄວາມໝັ້ນໃຈ
ເພີມຂຶ
້ ້ນອີກ ຄວາມໝັ້ນໃຈນີ້ແມ່ນຈໍາເປັນແທ້ສໍາລັບຜູ້ຟັງ ເພື່ອຈະໃຊ້ກັບສອງພາກຕໍໄປ
່ ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ຊຶ່ງຈະພົບກັບຄວາມທ້າທາຍເພີ້ມຂຶ້ນອີກ.

ຜ່ານການໂອ້ລົມສົນທະນາ ບັນດາຜູ້ຟັງຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃນເຣືອ
່ ງ

ແລະບອກຂຸມຊັບທີເຂົ
່ າເຈົ້າໄດ້ພົບດ້ວຍການເວົ້າສຽງດັງ.
ທ່ານພ້ອມແລ້ວຫລືຍັງ? ໃຫ້ພວກເຮົາທົດລອງຄວາມສາມາດຂອງພວກເຮົາໃນການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງຕໍໄປ
່
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ການນໍາສເນີ ຂັ້ນທີສອງ:
ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບດ້ວຍການສົນທະນາ
ການຄົນ
້ ຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ. ທ່ານຈະໄດ້ພົບຂຸມຊັບຈໍານວນຫລາຍເມື່ອທ່ານຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານແລະ
ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ. ໃນການພົບຂຸມຊັບສາມາດທີຈະ
່ ນໍາສເນີໄດ້ພຽງສ່ວນນຶ່ງ ຫລືທັງໝົດ, ໃນຂະນະ
ທີທ່
່ ານສອນເຣື່ອງນີ.້ ບໍຕ້
່ ອງສົງສັຍເລີຍວ່າຈະຕ້ອງໄດ້ພົບກັບຂຸມຊັບເພີ້ມອີກ ເມື່ອອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງເປີດ
ເຜີຍໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນ ບໍວ່
່ າຈະເປັນທາງເລິກແລະຄວາມອຸດົມສົມບູນຂອງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ເມື່ອທ່ານເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ຫລັງຈາກນໍາຕາມເຣື່ອງແລ້ວ ທໍາອິດທ່ານຕ້ອງເລົ່າພາກສ່ວນຂອງເຣື່ອງທີ່ທ່ານຈະນໍາໄປ
ສົນທະນາ. ຈົ່ງເວົ້າດັ່ງນີ;້ "ດຽວນີ້ພວກເຮົາຢູ່ຕອນຕົ້ນຂອງເຣື່ອງ..." ແລະທ່ານກໍເລົ່າພາກສ່ວນນັ້ນທັງໝົດ. ຖ້າຫາກ
ເຣື່ອງທີ່ມີຂໍ້ພຣະຄັມພີ 7 ຫາ 14 ຂໍ້ ກໍສາມາດແບ່ງອອກເປັນ 3 ຫາ 4 ຕອນ. ຈົ່ງແບ່ງເຣື່ອງເປັນຕອນບ່ອນທີ່ເຫັນວ່າ
ເຣື່ອງໃນຕອນນັ້ນໄດ້ສຸດລົງ ຫລືຕ່າງກັນກັບຕອນຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະເລົ່າແບບບໍ່ອອກທ່າທາງກໍໄດ້.
ການແບ່ງເຣື່ອງເປັນຕອນແລະເລົ່າແບບໃຊ້ທ່າທີທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ຜູ້ຟັງຈະບໍ່ສັ່ງເກດເຫັນວ່າທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງອີກ
ເທື່ອນຶ່ງ ເຂົາເຈົ້າພຽງແຕ່ຮວ
ູ້ ່າເຂົາເຈົ້າກໍາລັງຟັງຕອນນັ້ນຂອງເຣື່ອງ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍມີໂອກາດໄດ້ຟັງເລົ່າເຣື່ອງອີກ
ເທື່ອນຶ່ງ ຊຶ່ງຈະຊ່ອຍເຂົາເຈົ້າຈືເ່ ຣື່ອງໄດ້ດີຂຶ້ນ.
ຕົວຢ່າງຄໍາຖາມຕໍ່ໄປນີ້ຈະນໍາໄປສູຂຸ
່ ມຊັບຫລາຍໆ ຂຸມທີທ່
່ ານໄດ້ພົບ ເໝືອນກັບຂຸມຊັບເຫລົ່ານັ້ນທີໄດ້
່ ພົບໃນເຣື່ອງ
ມາທາແລະມາຣີອາທີໄດ້
່ ຝຶກອົບຮົມມາທົ່ວໂລກ. ຕໍໄປ
່ ໃຫ້ສັງເກດເບິ່ງເມື່ອເຮົາເລົ່າຕາມລໍາດັບຂັ້ນຕອນຂອງເຣື່ອງ
ສົນທະນາການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບແຕ່ລະຕອນເພື່ອໃຫ້ລ່ຽນໄຫລໄປຕາມເຣື່ອງ.
[ຖ້ອຍຄໍາທີ່ຕົວຫນັງສືເນີ້ງໃນແຕ່ລະຂໍ້ຂອງການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄໍາເວົ້າຂອງຜູເລົ
້ ່າເຣື່ອງທີອາດ
່
ຈະຖາມບັນ
ດາຜູ້ຟັງ. ຖ້ອຍຄໍາທີຕົ
່ ວໜັງສືບໍ່ເນີ້ງອາດຈະເປັນຄໍາຕອບຫລືຂຸມຊັບທີບັ
່ ນດາຜູ້ຟັງໄດ້ຄົ້ນພົບແລະເວົ້າອອກມາດ້ວຍ
ສຽງດັງ ຫລືອາດຈະເປັນຄໍາເວົ້າຂອງຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອຢືນຢັນຄວາມເຂົ້າໃຈແຈ້ງຂອງບັນດາຜູ້ຟັງ.]

1. ໃນເຣື່ອງນີ້, ເບິ່ງເໝືອນວ່າອົງພຣະເຢຊູເຫັນດີນໍາການກະທໍາຂອງມາຣີອາ, ແຕ່ຕໍາໜິການກະທໍາຂອງມາທາ,
ແມ່ນຫລືບໍ?
່ (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ໃນຕອນນີ້ຂ້ອຍກໍາລັງມີຄວາມສັບສົນໃຈ ການມີນໍ້າໃຈຕ້ອນຮັບແຂກເປັນສິ່ງທີ່ດີບແ
ໍ່ ມ່ນບໍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ການຈັດຕຽມອາຫານຕ້ອນຮັບແຂກເປັນສິ່ງທີ່ດຫ
ີ ລືບໍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ຄັນຊັ້ນ ສົງສັຍວ່າ ພຣະເຢຊູພໍໃຈການກະທໍາຂອງມາຣີອາ ແລະບໍ່ໄດ້ຍ້ອງຍໍການກະທໍາຂອງມາທາ.
2. ຖ້າເຮົາເຫັນວ່າ

ໃ ນເຣື່ອງນີ້ສອນວ່າ ການຮຽນພຣະຄັມພີສໍາຄັນກວ່າການປຸງແຕ່ງອາຫານ ແລ້ວແມ່ນໃຜຈະເປັນ

ຜູ້ຈັດຕຽມອາຫານເພື່ອພວກເຮົາ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ຖ້າເຮົາຫາກບອກໃຫ້ພັຣຍາໄປຕຽມອາຫານ ກໍຈະເຮັດໃຫ້
ລາວບໍ່ໄດ້ຮຽນພຣະຄັມພີ ແລະຈະຕີຣາຄາວ່າລາວໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ມີຄ່າໜ້ອຍກວ່າແມ່ນບໍ?
່ (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ຄັນຊັ້ນເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຢຊູຈຶ່ງພໍໃຈມາຣີອາ ແທນທີ່ຈະພໍໃຈມາທາ ເຮົາຮູວ
້ ່າພຣະເຢຊູເວົ້າແຕ່ຄວາມຈິງ
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ສເມີ ແຕ່ໃນຕອນນີ້ພຣະອົງກໍາລັງຊີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄວາມຈິງອັນໃດ ໃຫ້ເຮົາສໍາຣວດເບິ່ງອີກເທື່ອ.

3. ຍັງຈື່ໄດ້ຢູ່ບໍວ່າ ມາທາເປັນຜູ້ເຊີນພຣະເຢຊູເຂົ້າມາໃນເຮືອນ ເຮົາເຫັນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີທ
້ ີ່ບົ່ງບອກວ່າ ມາທາເຫັນ
ພຣະເຢຊູເປັນແຂກທີ່ພິເສດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ໃນຕອນນີ້ຜູ້ຟັງອາດຈະຕອບວ່າ "ມາທາເປັນຜູ້ເຊີນພຣະເຢຊູ" ນາງໄດ້ເອີ້ນພຣະອົງວ່າ "ພຣະອົງເຈົ້າ" ສ່ວນ
ມາຣີອາໄດ້ຟງັ ພຣະເຢຊູສັ່ງສອນ. ຜູ້ຟັງອາດຈະເວົ້າອີກວ່າພຣະເຢຊູມີພວກສາວົກຕິດຕາມມານໍາຕອນທີ່ມາທາ
ພົບກັບພຣະອົງ, ຈຶ່ງສະແດງວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນ "ພຣະອາຈານ" ແລະທັງໝົດນີ້ກໍເປັນຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ.

4. ໃນເຣື່ອງນີ້ ມາຣີອານັ່ງໃກ້ພຣະບາດພຣະເຢຊູຟັງຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງ ການນັ່ງໃກ້ພຣະບາດມີຄວາມໝາຍຄື
ແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ການນັ່ງໃກ້ພຣະບາດນັ້ນເປັນການກະທໍາຂອງລູກສິດກັບອາຈານ ລູກສິດເປັນຜູ້ອຸທິດຖວາຍຕົນໃຫ້ແກ່ຜູ້ເປັນອາ
ຈານ ໝາຍເຖິງຄວາມໃກ້ຊດ
ິ ສນິດກັນ.

5. ມາທາເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)"ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ" ມີຄວາມໝາຍວ່າແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງ
ຄํາຕອບ) ໃນຕອນນີ້ກໍາລັງຊີ້ບອກວ່າພຣະອົງເປັນຜູ້ສູງສົ່ງ .

ແຕ່ຢາກໃຫ້ຮູ້ວ່າເວລາທີ່ມາທາເອີ້ນພຣະອົງວ່າ

"ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ" ນັ້ນບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່ານາງຮູ້ຈັກວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າເທືອ
່ , ໃນສາຍຕາຂອງມາທາ
ເວລານັ້ນພຣະເຢຊູມີຖານະແນວໃດສໍາລັບນາງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ມາທາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູເປັນບຸກຄົນສໍາຄັນ

ເປັນຄົນທີ່ສູງກວ່ານາງ. ເຖິງແມ່ນມາທາຈະເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ "ພຣະອົງ

ເຈົ້າເອີຍ" ແຕ່ນາງກໍບໍ່ໄດ້ຟງັ ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະອົງໃນຂະນະທີ່ຢູ່ໃນເຮືອນຄົວ

ທ່ານຄິດວ່າການກະທໍາຂອງນາງ

ເປັນແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ການກະທໍາແລະຄໍາເວົ້າຂອງມາທາບໍ່ສອດຄ່ອງກັນແນວໃດ ທ່ານເຫັນຢູ່ຕອນໃດໃນເຣື່ອງນີ້? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
6. ໃນເຣື່ອງນີ້ບອກວ່າ ມາທາມີພາຣະທີ່ຕ້ອງເຮັດໃນເຮືອນຄົວ ແລະເຮັດງານບົວລະບັດພຽງຄົນດຽວ ທ່ານພໍຈະ
ບອກໄດ້ບໍ່ວ່ານາງໄດ້ຕຽມອາຫານໜ້ອຍຫລາຍປານໃດ ແລະການຕຽມອາຫານເທື່ອນີ້ນາງໄດ້ຮັບຄວາມຫຍຸງ້
ຍາກຢ່າງໃດແດ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ມາທາໄດ້ຕຽມອາຫານແບບງ່າຍໆ
ຄໍາຖາມຍັງມີອີກວ່າ

ຫລືວ່າລາວຕ້ອງຕຽມອາຫານທີ່ດີຢ່າງຫລວງຫລາຍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)

ຖ້າມາທາຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູມີສິ່ງທີ່ມີຄ່າຈະໂອ້ລົມ ຈະສອນລາວກັບນ້ອງສາວ ເປັນດ້ວຍເຫດ

ໃດມາທາຈຶ່ງເລືອກຕຽມອາຫານທີ່ຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍ ນາງມີເຫດຜົນແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
7. ສິ່ງທີມ
່ າທາຢາກໄດ້ຈາກພຣະເຢຊູແທ້ໆ ນັ້ນແມ່ນຫຍັງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ມາທາໄດ້ເວົ້າຫຍັງ? ໄດ້ເວົ້າກັບ
ໃຜ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)ຖ້ອຍຄໍາທີ່ວ່າ "ທ່ານບໍ່ສົນໃຈບໍ?" ຖ້ອຍຄໍານີ້ໄດ້ບອກພວກເຮົາວ່າ ມາທາໄດ້ວາງໃຈ
ໃນພຣະເຢຊູຫລືບ?
ໍ່ (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
8. ທ່ານຄິດວ່າມາທາໄດ້ແກ້ບນ
ັ ຫາຂອງລາວເອງແນວໃດ? "ນາງໄດ້ສັ່ງໃຫ້ພຣະເຢຊູບອກມາຣີອາມາຊ່ອຍ" ມາທາ
ໄດ້ປະຕິບັດຕໍ່ພຣະເຢຊູແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)ນາງໄດ້ເຮັດກັບພຣະອົງເໝືອນກັບວ່າພຣະອົງຊົງເປັນເຈົ້າ
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ນາຍຫລືບໍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ແມ່ນແລ້ວ, ມາທາເຮັດເໝືອນກັບວ່ານາງເປັນນາຍຂອງພຣະເຢຊູ ແລະພຣະອົງ
ເປັນເໝືອນກັບຄົນໃຊ້ຂອງນາງ, ມາທາກໍາລັງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່ານາງໄດ້ຄິດເຖິງຄົນອື່ນຢ່າງໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
9. ໃນຂະນະທີເ່ ຮົາຟັງມາທາເວົ້າ ແລະຟັງຄໍາຕອບຈາກພຣະເຢຊູ ເຮົາເຫັນບໍວ
່ ່າເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຢຊູຈຶ່ງຕໍາ
ໜິມາທາແລະຍ້ອງຍໍມາຣີອາ ພຣະອົງເວົ້າວ່າມີສງິ່ ດຽວທີ.່ .......ເປັນຫຍັງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
10.ແທ້ຈິງແລ້ວ ມາທາໄດ້ຕໍາໜິໃຜສອງຄົນ ທີ່ເປັນເຫດໃຫ້ນາງຕ້ອງເຮັດວຽກໜັກເກີນກໍາລັງ? ແມ່ນແລ້ວ, ມາທາ
ໄດ້ຕໍາໜິມາຣີອາແລະພຣະເຢຊູ, ມາທາໄດ້ຕໍາໜິທັງສອງຄົນແນວໃດແດ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ມາທາຖາມພຣະ
ເຢຊູວ່າ, "ທ່ານບ່ໍສົນໃຈບໍ ທີ່ນ້ອງຂອງຂ້ານ້ອຍປະໃຫ້ຂ້ານ້ອຍເຮັດວຽກຢູ່ຄົນດຽວ? ຕອນນີ້ມາທາໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາ
ເຫັນວ່າ ມາຣີອາໄດ້ປະໃຫ້ນາງເຮັດວຽກພຽງຄົນດຽວ,

ແຕ່ເຮົາຍັງຈື່ໄດ້ບໍ່ວ່າ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເຊີນພຣະເຢຊູ?

(ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)ໃຜເປັນຜູ້ເລືອກຕຽມອາຫານຄາບໃຫຍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)

ໃນເຣື່ອງນີ້ ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງວ່າແມ່ນໃຜຕ້ອງເປັນຄົນຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພາຣະອັນໜັກໜ່ວງ ແມ່ນໃຜກັນແທ້? (ລໍຖ້າ
ຟງຄໍາຕອບ)
ແມ່ນແລ້ວ, ມາທາບໍ່ຄິດວ່ານາງເອງຕ້ອງເປັນຜູ້ຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພາຣະອັນໜັກນີ້.

11.ໄດ້ສັງເກດເຫັນບໍ່ວ່າ ນອກຈາກມາທາໄດ້ເລືອກເຮັດໃນສິ່ງທີ່ລາວບໍ່ສາມາດໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູໄດ້ແລ້ວ ວິທີ
ແກ້ບັນຫາຂອງນາງໄດ້ສົ່ງຜົນສະທ້ອນໄປຫາຄົນອື່ນນໍາ?ແມ່ນແລ້ວມາທາບໍ່ມໂ
ີ ອກາດໄດ້ໂອ້ລົມກັບພຣະເຢຊູ.
ອະທິບາຍໄດ້ບໍ່ວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດທາງເລືອກຂອງມາທາຈຶ່ງບໍ່ສລາດເລີຍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
12. ມາທາໄດ້ສະແດງທ່າທີທີ່ໂຄຣົບພຣະເຢຊູຫລືບໍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ຄໍາເວົ້າຂອງມາທາຊີ້ບອກວ່ານາງບໍ່ໄດ້ໂຄຣົບພຣະເຢຊູ ນາງເວົ້າວ່າພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈໃນບັນຫາຂອງນາງ ແລະ
ຍັງເຮັດເໝືອນວ່າພຣະອົງເປັນຄົນໃຊ້.
13. ຕອນທີ່ພຣະເຢຊູຕອບມາທາ ພຣະອົງມີອາລົມແບບໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ແທ້ຈິງແລ້ວ ພຣະເຢຊູຈະຕອບ

ແບບດຽວກັບທີ່ມາທາສະແດງອອກມາກໍໄດ້ ແຕ່ພຣະອົງໄດ້ຕອບນາງແບບໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ພຣະເຢຊູອາດຈະບໍ່ພໍໃຈທີ່ມາທາບໍ່ໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບພຣະອົງ

ພຣະອົງອາດຈະຍ່າງອອກຈາກເຮືອນໄປ

ກໍໄດ້ ແຕ່ພຣະອົງບໍ່ເຮັດແບບນັ້ນ ລອງອະທິບາຍເບິ່ງວ່າເວລາທີພ
່ ຣະເຢຊູຕອບມາທາພຣະອົງເວົ້າແບບໃດ?
(ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ພຣະອົງເວົ້າຢ່າງນຸ້ມນວນວ່າ ສິ່ງທີມ
່ າຣີອາເລືອກເອົານັ້ນດີກວ່າ.

14. ມາທາໄດ້ສະແດງທ່າທີທບ
ີ່ ໍ່ໂຄຣົບພຣະເຢຊູແນວອື່ນອີກບໍ່ ແນວໃດແດ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ພຣະເຢຊູ ເປັນພຣະອາຈານທີ່ຄົນທັງຫລາຍໂຄຣົບ ມາທາໄດ້ຕໍ່ວ່າພຣະອົງຕໍ່ໜ້າພວກສາວົກ ການກະທໍາເຊັ່ນ
ນັ້ນຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່ານາງບໍ່ໄດ້ໂຄຣົບພຣະອົງ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຕອບມາທາແບບໃດ? ດ້ວຍຄວາມຖ່ອມໃຈ ຫລືດ້ວຍການຍົກສຽງຂອງພຣະອົງເອງຂຶ້ນ? (ລໍຖ້າຟັງ
ຄໍາຕອບ)
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15. ພຣະເຢຊູຊົງເອີ້ນມາທາວ່າແນວໃດ? ບອກໄດ້ບໍ່ວ່າພຣະອົງຮູ້ຈັກກັບນາງດີຫລືບໍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ແມ່ນແລ້ວພຣະອົງຊົງສົນໃຈນາງ ດ້ວຍການເອີ້ນຊື່ນາງເຖິງສອງເທື່ອ.

16. ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຮົາມີຂໍ້ມູນບໍວ
່ າ່ ຄວາມກະວົນກະວາຍຂອງມາທາເກີດຂຶ້ນພຽງຊົ່ວຄາວ ຫລືວ່າເປັນນິດສັຍທີ່ແທ້
ຈິງຂອງນາງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ພຣະເຢຊູເວົ້າວ່າ ມາທາກະວົນກະວາຍໃນຫລາຍເຣື່ອງ ຊຶ່ງຊີ້ບອກວ່າອາດຈະເປັນນິສັຍຂອງນາງ.

17. ແມ່ນສິ່ງໃດທີ່ພຣະເຢຊູກາ່ ວ ທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ມາທາປ່ຽນໃຈບໍ່ໄປຕຽມອາຫານໃນເຮືອນຄົວ ແລະຈູງໃຈນາງ
ໃຫ້ນາງມານັ່ງຟັງພຣະເຢຊູສັ່ງສອນ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ແມ່ນແລ້ວ ສິ່ງນັ້ນແມ່ນພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບມາທາວ່າ, "ມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ດນ
ີ ັ້ນແລ້ວ"

ໃນຕອນນີ້ເຮົາເຫັນວ່າມາທາເປັນຜູ້ເລືອກເອງແມ່ນບໍ?
່ (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ຈາກຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູ ທ່ານ
ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູເວົ້າຢ່າງໃດເຖິງສິ່ງທີ່ມາທາໄດ້ເລືອກ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
18. ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, ມາທາ ມາທາເອີຍ ເຈົ້າກະວົນກະວາຍແລະຮ້ອນໃຈໃນຫລາຍສິ່ງແທ້ໜໍ ສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນນັ້ນມີ
ແຕ່ສິ່ງດຽວ ມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງດີນັ້ນແລ້ວ.." ໃນຈຸດນີ້ພຣະເຢຊູກໍາລັງບອກວ່າທາງເລືອກຂອງມາທາ
ເມື່ອປຽບທຽບກັບທາງເລືອກຂອງມາຣີອາແລ້ວ ເປັນແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) 
ສິ່ງທີ່ມາຣີອາເລືອກເປັນສິ່ງທີ່ດີ, ເປັນສິ່ງທີຈ
່ ໍາເປັນ.
19. ເບິ່ງເໝືອນວ່າ ສິ່ງທີມ
່ າທາເລືອກນັ້ນແມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນແມ່ນບໍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ພຣະເຢຊູເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ມາ

ທາເລືອກນັ້ນຈໍາເປັນບໍ່? ການກິນຈໍາເປັນຫລືບ?
ໍ່ (ລໍຖາ້ ຟັງຄໍາຕອບ) ຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈແດ່ວ່າ ແມ່ນ
ຫຍັງທີ່ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າຈໍາເປັນ ແລະບໍ່ຈໍາເປັນໃນເຣື່ອງນີ?
້ (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
20. ໃນປະເພນີທີ່ເຫັນວ່າ ການຕ້ອນຮັບແຂກເປັນສິ່ງສໍາຄັນນັ້ນ ຄົນທົ່ວໄປຄາດຫວັງໄວ້ວ່າມາຣີອາຄວນຈະເຮັດ
ແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ມາຣີອາຕ້ອງເລືອກທີ່ຈະເຮັດຫຍັງ ທັງໆ ທີ່ເປັນເຣື່ອງຍາກ? ທາງເລືອກຂອງ
ມາຣີອາໄດ້ຂັດກັບອັນໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ແມ່ນແລ້ວ ຂັດກັບປະເພນີ ແລະຂັດກັບຄວາມຄາດຫວັງຂອງຄົນໃນຄອບຄົວ.
21. ເຮົາເຫັນວ່າ ມາທາໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ລາວຮູແ
້ ລ້ວວ່າມັນເກີນກໍາລັງ ແລະອາດຈະບໍ່ສໍາເຣັດ ນາງຈະເຮັດແນວໃດ

ແດ່ ເພື່ອນາງຈະເຮັດວຽກງານນີ້ໄດ້ສໍາເຣັດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
(ມາທາມີຫລາຍທາງເລືອກ, ໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຄິດວ່າ ມາທາຄວນເຮັດວຽກອື່ນແທນ ເມື່ອນາງເຫັນວ່າບໍ່ສາມາດ
ເຮັດວຽກນັ້ນໃຫ້ສໍາເຣັດດ້ວຍຕົນເອງ )
22. ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຊ່ອຍມາທາໄດ້? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ແມ່ນໃຜທີ່ນາງຈະໄປຂໍໃຫ້ມາຊ່ອຍນາງໄດ້? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ
ຕອບ) ຫລາຍເທື່ອທີເ່ ຮົາຟັງເຣື່ອງນີ້ ແລະຕີຄວາມໝາຍ ມີຫລາຍຄົນໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ນາງຄວນຈະໄປຫາພຣະເຢ
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ຊູ ແລ້ວທູນພຣະອົງວ່າ,"ພຣະອົງເຈົ້າເອີຍ ຂ້ານ້ອຍຄົນດຽວບໍ່ສາມາດຕຽມອາຫານໃຫ້ສໍາເຣັດໄດ້ ຂ້ານ້ອຍຄວນ
ຈະເຮັດແນວໃດ? "
23. ສາຍເຫດທີ່ມາທາບໍ່ໄປຂໍຄວາມຊ່ອຍເຫລືອຈາກພຣະເຢຊູ ກໍເພາະວ່ານາງອາຍແມ່ນບໍ?
່ (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)

ທ່ານເຫັນວ່າທ່າທີຂອງມາທາເປັນແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ຈົ່ງປຽບທຽບທ່າທີຂອງມາທາກັບພຣະເຢຊູ.
24. ປຽບທຽບທາງເລືອກຂອງມາຣີອາແລະມາທາ ເປັນທາງເລືອກດຽວກັນ ຫລືແຕກຕ່າງກັນ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)

ຣະຫວ່າງມາຣີອາແລະມາທາ ແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ເອົາໃຫ້ພຣະເຢຊູ ແລະແມ່ນໃຜເປັນຜູ້ຮັບຈາກພຣະອົງ? (ລໍຖ້າຟັງ
ຄໍາຕອບ)ການກະທໍາອັນໃດ ທີ່ພຣະເຢຊູໃຫ້ຄຸນຄ່າຫລາຍກວ່າ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)

ສິ່ງນີ້ໄດ້ບອກຫຍັງແດ່ແກ່ເຮົາ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ຫວັງວ່າຜູ້ຟັງຈະຄົ້ນພົບວ່າ ມາທາໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອພຣະເຢຊູໃນຂະນະທີ່ມາຣີອາເປັນຜູ້ໄດ້ຮັບຈາກພຣະອົງ
ພຣະເຢຊູຊົງບອກວ່າວຽກງານທີ່ມາທາກໍາລັງເຮັດຢູ່ບແ
ໍ່ ມ່ນສິ່ງທີ່ຈໍາເປັນ ແລະໃນຈຸດນີ້ອາດຈະນໍາໄປສົນທະນາ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນຫົວຂໍ້ທີ່ວ່າ "ການພຍາຍາມທໍາດີ ກັບ ພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົາ້ "

ຄໍາຖາມຂອງທ່ານໄດ້ບງົ່ ບອກເຖິງທ່າ ທີ ຂອງການສອນ
ກ່ອນທີ່ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານຈາກເຣື່ອງເໝືອນກັບທີ່ທາ່ ນໄດ້ພົບນັ້ນ ເຮົາຈໍາເປັນ
ຕ້ອງເບິ່ງວິທີການໃຊ້ຄໍາຖາມທີຄ
່ ຣູແຕ່ລະຄົນໃຊ້ ຜູ້ຟັງຈະເຫັນຜູ້ເລົ່າໃນແບບໃດນັ້ນແມ່ນຂຶ້ນກັບວິທີຕັ້ງຄໍາຖາມ ...
ການໃຊ້ສຽງ ອາລົມ ກິຣິຍາທ່າທາງແລະປໂຍກຄໍາຖາມ ສິ່ງເຫລ່ົານີ້ໄດ້ບອກເຖິງບຸກຄະລິກຂອງແຕ່ລະຄົນ ຍົກຕົວ
ຢ່າງເຊັ່ນ ຄຣູທີ່ຮ້າຍ ອາຈານທີໃ່ ຈດີ ຫລື ເປັນເພື່ອນຮ່ວມກຸ່ມປີນພູ
ທ່າ ທີຂອງຄຣູທີ່ຮ້າຍນັ້ນຈະບໍ່ເຂົ້າກັນກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເພາະຄວາມເຂັ້ມງວດເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຮູ້ສຶກວ່າ "ຄົງຈະ
ບໍ່ມີຄໍາຕອບທີ່ຖືກ ແລະຖ້າຂ້ອຍຝືນຕອບແລະຕອບຜິດ ຂ້ອຍກໍຈະອາຍຕໍ່ໜ້າຄົນທັງຫລາຍ" ດັ່ງນັ້ນຜູ້ຟັງຈຶ່ງບໍ່ຕອບ
ສນອງເທົ່າທີ່ຄວນໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ພວກເຮົາສນັບສນູນໃຫ້ຜູ້ຟັງໃຊ້ຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ເຫດ ຜົນທີ່
ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ ແລະໜູນໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຄົ້ນພົບຄວາມລໍ້າເລິກຝ່າຍວິນຍານໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງ
ເປັນຄຣູທີ່ຮ້າຍ.
ສ່ວນອາຈານທີ່ໃຈດີ ກໍມັກຍິ້ມແລະໃຈກວ້າງ ແຕ່ຄໍາຖາມຈາກອາຈານເຮັດໃຫ້ເຫັນຄໍາຕອບຊັດເຈນຢູ່ແລ້ວ ຜູ້ຟງັ ກໍາ
ລັງຄິດວ່າ ອາ ຈານກໍາລັງບອກວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງຢືນຢູ່ເທິງຈອມພູຂອງຄວາມຮູ້ທີ່ສູງສຸດ ທ່ານມີຄວາມສລາດພໍ
ທີ່ຈະປີນຂຶ້ນມາຈົນຮອດຈອມພູນີ້ໄດ້ບໍ່ ເພື່ອສະແດງວ່າທ່ານໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຈາກຂ້າພະເຈົ້າແລ້ວ?"
ຜູ້ຟັງຈະມີສ່ວນໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາ ແຕ່ເບິ່ງຢ່າງຄັກແນ່ແລ້ວຜູ້ທີ່ມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການຕອບແມ່ນຜູ້ທີ່ຄິດໄດ້ໄວ
ສາມາດຕອບຢ່າງຖືກຕ້ອງສເມີ. ພວກເຮົາມັກວິທີການຂອງຄຣູປະເພດນີ້ ເພາະຈະມີຄວາມສຸກໃຈທີ່ໄດ້ຢູ່ໃນກຸ່ມຄົນ
ທີ່ຮູ້ຫລາຍກວ່າຄົນອື່ນ ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍທີ່ຄົນກຸ່ມນີ້ບໍ່ໄດ້ຄິດເຖິງຄົນອີກພວກນຶ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ມີສວ
່ ນເຂົ້າຮ່ວມໃນການໂອ້
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ລົມສົນທະນາ ເພາະເຂົາເຈົ້າຮູສ
້ ຶກວ່າພວກຕົນບໍ່ເກັ່ງ ບໍ່ໝັ້ນໃຈ ແລະບໍ່ເຊື່ອວ່າພວກຕົນຈະປີນພູຂຶ້ນໄປໄດ້.
ສ່ວນຄົນເລົ່າເຣື່ອງທີ່ເປັນເພື່ອນປີນຂຶ້ນພູນໍາກັນນັ້ນ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທຸກຄົນມີຄວາມຮູ້ສຶກວ່າ ເຂົາເຈົ້າກໍາລັງປີນຂຶ້ນພູ
ໄປນໍາກັນ ແລະໄດ້ພົບເຫັນຂໍມ
້ ູນນໍາກັນ.
ການເຮັດໜ້າທີ່ຂອງຜູ້ປີນພູເປັນໜ້າທີ່ໆ ທ້າທາຍ ໂດຍສ່ວນຕົວແລ້ວຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງສາມາດທີຈ
່ ະຮັບເອົາບົດບາດນີ້ໄດ້
ໜ້າທີ່ນີ້ເປັນທາງເລືອກທີ່ທຸກໆ ຄົນຈະໄດ້ຮັບຜົນຢ່າງກຸ້ມຄ່າ ເພາະເປັນການເຊີນໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າຮ່ວມຢ່າງເປັນທັມມະ
ຊາດ ແລະມີໂອກາດໜ້ອຍທີ່ສຸດທີຄ
່ ົນໃດຄົນນຶ່ງຈະໂອ້ອວດໃນໃຈຕົນເອງ ທັງຜູ້ຟັງແລະຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ.
ຕອນພັກທ່ຽງຂອງການຝຶກອົບຮົມຄັ້ງນຶ່ງ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຄໍາເຫັນວ່າ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງທີເ່ ປັນເພື່ອນປີນພູຂຶ້ນໄປ
ນໍາກັນນັ້ນສໍາຄັນຫລາຍ ລາວເວົ້າວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າມັກເຣື່ອງມາທາແລະມາຣີອາຫລາຍ ເພາະມັນເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າ
ເອົາມາຄິດອີກ ຮູ້ບໍ່ວ່າຂ້າພະເຈົ້າມັກຫຍັງຫລາຍທີ່ສຸດ?" ຄຣູຝຶກໄດ້ຖາມວ່າ, "ແມ່ນຫຍັງທີ່ທ່ານມັກ?" ລາວຕອບ
ວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າມັກບ່ອນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ຮູ້ຄໍາຕອບ ແລະທ່ານໄດ້ປ່ອຍໃຫ້ພວກເຮົາຊອກຫາຄໍາຕອບໃຫ້ທ່ານ"
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເປັ່ງສຽງອອກໄປວ່າ, "ດີອີຫລີເນາະ, ຂ້າພະເຈົາ້ ໄດ້ເຮັດແບບຢ່າງທີພ
່ ວກເຮົາສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ
ໃຈໄດ້ສໍາເຣັດແລ້ວ ຄວາມຈິງນັ້ນພວກເຮົາໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງນີ້ຫລາຍເທື່ອແລ້ວໃນທົວ
່ ໂລກ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອຕັ້ງຄໍາຖາມ ສ່ວນ
ຫລາຍຕົນເອງຈະຮູ້ຄໍາຕອບກ່ອນແລ້ວ ແຕ່ກໍຢາກໃຫ້ທ່ານມີໂອກາດຄົ້ນຫາດ້ວຍຕົນເອງ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງບໍ່ຕອບແທນ
ທ່ານ"
ຄົນໆ ນັ້ນງຶກຫົວ, "ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ແລ້ວ ແຕ່ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍາລັງເວົ້າເຖິງນີ້ແມ່ນ ທ່ານບໍ່ຮູ້ຄາໍ ຕອບແຕ່ທ່ານໃຫ້ພວກ
ເຮົາຫາຄໍາຕອບໃຫ້ ຂ້າພະເຈົ້າມັກຫລາຍທີ່ທ່ານບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະໃຫ້ພວກເຮົາຮູວ
້ ່າ ທ່ານບໍ່ໄດ້ຮໝ
ູ້ ົດທຸກຢ່າງ"
ອຶຮື...ຂ້າພະເຈົ້າຄິດ ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນວ່າໄດ້ເຮັດໜ້າທີຂ
່ ອງຕົນເອງແລ້ວ ບໍ່ຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງບອກຜູ້ໃດ ວ່າເຮົາຮູ້ທຸກ
ຢ່າງທີ່ກໍາລັງຄົ້ນຫາ

ແລະຮູທ
້ ຸກຢ່າງທີ່ຄົນໃນກຸ່ມກໍາລັງພົບ ທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕ່າງກໍເຂົ້າຮ່ວມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ຢ່າງເຕັມຮ້ອຍ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກວ່າໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ມີເສລີພາບທີ່ຈະຄິດແລະຄົ້ນຫາ ພວກເຮົາໄດ້ປີນຂຶ້ນພູໄປນໍາ
ກັນຢ່າງແທ້ຈິງ.
ບໍ່ວ່າເຮົາຈະນໍາເອົາເຣື່ອງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຫລາຍໆ ໄປເລົ່າກໍຕາມ ຜູ້ເຂົ້າຝຶກອົບຮົມຈະຕ້ອງໄດ້ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ
ແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງໃໝ່ໆ ຊຶ່ງຄຣູຝຶກບໍ່ເຄີຍຄິດມາກ່ອນ ການຄົ້ນພົບໃໝ່ດັ່ງ
ກ່າວບໍ່ໄດ້ເກີດຈາກການຕອບຄໍາຖາມຂອງຄຣູແຕ່ມັນເກີດຂຶ້ນໃນຊ່ວງໂອ້ລົມສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ຊຶ່ງພຣະ
ວິນຍານຊົງປະທານຄວາມເຂົ້າໃຈໃຫ້ເກີດຄວາມຄິດຂອງຄົນທີ່ລໍຄອຍຟັງສຽງຂອງພຣະອົງ

ການໂອ້ລົມກັນນັ້ນໄດ້

ເປັນຈຸດເລີ້ມຕົ້ນໃຫ້ແຕ່ລະຄົນຢາກຄົ້ນພົບແລະຍັງເປັນເວທີໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຫາກໍ່ເຂົ້າໃຈອີກນໍາ.

ວິທກ
ີ ານເປັນເພື່ອນຮ່ວມປີນຂຶ້ນພູ
ວິທີການໃຊ້ຖ້ອຍຄໍາໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມເປັນ ໄດ້ ທັງ ບວກ ແລະ ລົບ ສາມາດຈູງໃຈຜູ້ຟັງໃຫ້ຢາກຈະເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
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ຫລືອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າທໍ້ຖອຍໃຈກໍເປັນໄດ້ ຖ້າຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຖາມວ່າ, "ອັບຣາຮາມມີອດ
ູ ຈັກໂຕ?" ຄໍາຖາມແບບ
ນີ້ແມ່ນ ຕ້ອງການຄໍາຕອບທີ່ຊັດແຈ້ງແລະຖືກຕ້ອງ ຜູ້ຟັງກໍຈະຄິດວ່າຂ້ອຍຕ້ອງຕອບໃຫ້ຖືກ ຖ້າ ຕອບບໍ່ຖືກຂ້ອຍຕ້ອງອາຍ
ຄໍາຖາມແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາຕໍ່ໄປໄດ້ຍາກ.
ແທນທີ່ຈະເປັນແນວນັ້ນທ່ານອາດຈະໃຊ້ສຽງທີ່ເຮັດໃຫ້ຮູ້ສຶກວ່າແປກໃຈໂດຍໃຊ້ຄໍາຖາມວ່າ, "ເອີ...ອັບຣາຮາມມີອູດ
ຈັກໂຕເນາະ?" ທ່າທາງການສະແດງອອກທາງໃບໜ້າແລະສຽງ ຊີ້ບອກວ່າທ່ານກໍາລັງຄິດເຖິງຈໍານວນອູດຢ່າງແທ້
ຈິງ ການກະທໍາແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຢາກອາສາຕອບຄໍາຖາມ ຖ້າມີຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າມີ 12 ໂຕ,

ທ່ານອາດຈະຕອບ

ວ່າ "ອາດຈະຖືກ ຫລືວ່າມີຫລາຍກວ່າ 12 ໂຕ ບໍ?" ອາດຈະມີອີກຄົນນຶ່ງເວົ້າວ່າມີ 14 ໂຕ, ທ່ານກໍຕອບວ່າ "ອາ ...
ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນດີນໍາ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດວ່າ 14 ໂຕ, ຂອບໃຈເນີ ເປັນຄໍາຕອບທີ່ ດີຫລາຍ."
ຖ້າທ່ານທໍາທ່າເໝືອນກັບວ່າທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ຊ່ອຍ ກໍຈະມີຄົນອາສາຕອບຄໍາຖາມ

ບໍ່ວາ່ ຈະເປັນຊ່ວງເລົ່າເຣື່ອງ

ວດດຽວຈົບ ຫລືຊ່ວງຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ ຫລືຊ່ວງນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ ຜູຟ
້ ັງຢາກຈະຊ່ອຍທ່ານ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກສະບາຍໃຈຢາກ
ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມແລະອອກຄວາມຄິດເຫັນ ແທນທີ່ຈະພຍາຍາມຕອບໃຫ້ຖືກທີ່ສຸດ.
ທ່ານສາມາດສ້າງບັນຍາກາດດ້ວຍວິທີການຕັ້ງຄໍາຖາມຂອງທ່ານເອງ ເມື່ອຄຣູຫລືສິດຍາພິບານທໍາການສອນ ຄົນທີ່
ຮຽນສ່ວນຫລາຍຈະເຫັນວ່າພວກເພິ່ນຮູ້ຈັກຄໍາຕອບທຸກຢ່າງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຄີຍເຫັນການຮຽນດ້ວຍການສົນທະນາ
ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນດັ່ງທີໄ
່ ດ້ເຫັນໃນການເລົ່າເຣື່ອງ

ຊຶງ່ ຜູ້ເລົ່າສາມາດເຮັດໃຫ້ເກີດບັນຍາກາດຈູງໃຈຜູ້ຟັງໃຫ້

ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນທີ່ຍັງໃໝ່ບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບການໃຊ້ຄໍາຕອບທີ່ຄົ້ນພົບດ້ວຍຕົນເອງ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງ
ເປັນສິ່ງທີ່ດີເມື່ອຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງບໍ່ເຮັດເໝືອນຄຣູທີ່ຕ້ອງການຄໍາຕອບທີ່ຖືກຕ້ອງ ຫລືຄໍາຕອບທີ່ເຈາະຈົງ.
ຕອນທີ່ຜູ້ຟັງເລີ້ມຄົ້ນພົບມູນຄວາມຈິງຕ່າງໆ ຫລາຍຂຶ້ນ ມີຜູ້ຈະຕອບຄືນດ້ວຍຄວາມຍິນດີແລະປລາດໃຈ ທ່ານຜູ້
ເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມອາດຈະເວົາ້ ວ່າ,"ຂ້າພະເຈົ້າມັກຄໍາຕອບຂອງທ່ານຫລາຍ ເຫັນວ່າທ່ານມີຄວາມຄິດທີ່ດີໆໃນຕອນ
ນັ້ນແມ່ນບໍ?" ຫລືອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ເອີ...ຟັງແລ້ວກໍເປັນໜ້າສົນໃຈເນາະ"
ມີບາງເທື່ອຜູ້ຟັງຈະອອກຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ກົງກັບເຣື່ອງທີ່ເລົ່າເລີຍ ໃນຖານະທີ່ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງເປັນເພື່ອນຮ່ວມປີນພູກັບເຂົາ
ເຈົ້າ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງສາມາດທີ່ຈະຂໍໃຫ້ຄົນນັ້ນເວົ້າດ້ວຍຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໄດ້ ໂດຍທີ່ບໍ່ໃຫ້ຄົນນັ້ນມີຄວາມຂັດເຄືອງໃຈ.
ຕົວຢ່າງອີກອັນນຶ່ງ ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າອອກມາໂດຍຄິດວ່າຖືກຕ້ອງທີ່ສຸດ ແຕ່ທ່ານເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ລາວເວົ້ານັ້ນບໍ່ໄດ້ຢູ່
ໃນເຣື່ອງທີ່ເລົ່ານັ້ນເລີຍ ແຕ່ທ່ານກໍສາມາດຖາມດ້ວຍຄວາມເປັນມິດວ່າ, "ລອງເວົ້າອີກເທື່ອນຶ່ງໄດ້ບໍ່ ເພາະຢາກຮູ້ວ່າ
ມັນຢູ່ໃນຕອນໃດຂອງເຣື່ອງນີ"້ ຫລືຖ້າທ່ານຄິດວ່າການຖາມຄືນແບບນັ້ນອາດຈະບໍ່ຊ່ອຍຫຍັງໄດ້ ທ່ານກໍສາມາດ
ຕອບກັບຄືນໂດຍທີ່ບໍ່ເຮັດໃຫ້ລາວເສັຽໜ້າ ຄືຢ່າພຍາຍາມດັດແປງແກ້ໄຂລາວຕໍ່ໜ້າຄົນອື່ນ ເພື່ອຈະເຮັດໃຫ້ການຄົ້ນ
ຫາຂຸມຊັບຢູ່ໃນບັນຍາກາດອັນດີແລະຄົນອື່ນໆ ກໍພຍາຍາມຄົນ
້ ຫາຕໍ່ໄປ.
ຖ້າມີຄວາມສົງສັຍ ຫລືມີການອອກຄວາມຄິດເຫັນທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ເປັນການດີທີ່ສຸດທີ່ຂໍຮ້ອງໃຫ້ຄົນອື່ນໆ ໃນກຸ່ມອອກ
ຄວາມຄິດຄວາມເຫັນເພີມ
້ ອີກເຊັ່ນ,

"ອື...ເປັນຄວາມຄິດທີໜ
່ ້າສົນໃຈ ພີ່ນ້ອງຄົນອື່ນເດມີຄວາມຄິດເຫັນແນວໃດ
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ໃນເຣື່ອງນີ?
້ " ເມື່ອເຮົາໃຫ້ການສົນທະນາເປັນຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມ ເຮົາກໍບໍ່ໄດ້ທໍາຕົວເປັນເໝືອນຄຣູຫລືອາຈານຂອງ
ເຂົາເຈົ້າ ແລະມອບໃຫ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນຄໍາຕອບສຸດທ້າຍ.
ຈົ່ງຈື່ຈໍາໄວ້ສເມີວ່າ, ຍິ່ງທ່ານທໍາທ່າບໍ່ຮູ້ ຜູ້ຟັງກໍຈະພຍາຍຍາມຊ່ອຍທ່ານຫລາຍຂຶ້ນ ທ່ານຈົ່ງທໍາຕົວໃຫ້ຢູ່ໃນລັກສະ
ນະແບບນີ້ໃນການວາງຄໍາຖາມແລະໃນການໂອ້ລົມສົນທະນາຕໍ່ໄປ. ແຕ່ຖ້າທ່ານເອງທໍາຕົວວ່າຮູໝ
້ ົດທຸກສິ່ງ ພວກຜູ້ຟັ
ງກໍຈະລັງເລໃຈແລະບໍ່ຢາກຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ

ດັ່ງນັ້ນຈົ່ງພຍາຍາມຢ່າໃຫ້ກຸ່ມຂອງທ່ານມີບັນຍາກາດແບບ

ຫ້ອງຮຽນ ເພາະບັນຍາກາດຫ້ອງຮຽນ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງບໍ່ຢາກຕອບເພາະຢ້ານຕອບຜິດ.
ດັ່ງນັ້ນໃຫ້ທ່ານຕັ້ງຄໍາຖາມແບບຈູງໃຈ ຫລືຊ່ອຍຜູ້ຟັງໃຫ້ໃຊ້ຄວາມຄິດເຊັ່ນ "ຂ້ອຍຄິດວ່າ.....?" "ເປັນໄປໄດ້ ບໍ.່ ...?"
"ມັນເປັນແບບນີ້ແມ່ນບໍ.....?" "ພີ່ນ້ອງໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່.....?" "ອັນນີ້ມີຄວາມໝາຍແນວໃດເນາະ....?" ການຕັ້ງ
ຄໍາຖາມແບບບໍ່ແນ່ໃຈ ຈະຈູງໃຈ ຫລືເປີດທາງໃຫ້ຜູ້ຟງັ ເວົ້າຕໍ່ ໃຊ້ຄວາມຄິດ ຈະຊ່ວຍໃຫ້ມີບນ
ັ ຍາກາດແບບເປັນມິດ
ເປັນເພື່ອນໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໄປນໍາກັນ.
ຄວາມສາມາດເປັນສິ່ງທີ່ທ້າທາຍຫລາຍທີ່ສຸດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະຈະຕ້ອງໃຊ້ເວລາຝຶກຝົນຫລາຍທີ່ສຸດ
ນັ້ນແມ່ນ ຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມ ທັງໆ ທີ່ທ່ານຮູ້ເຣື່ອງດີຢູ່ແລ້ວ ທ່ານກໍຈໍາເປັນຕ້ອງຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ເໝືອນ
ກັບວ່າທ່ານບໍ່ຮູ້ ເປັນຄໍາຖາມທີທ
່ ່ານເອງກໍເປັນຄົນນຶ່ງທີ່ຮວ
່ ມໃນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບນໍາກັນກັບຜູ້ຟັງ ການຕັ້ງຄໍາຖ
າມແບບນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງມີສວ
່ ນຮ່ວມແລະພ້ອມທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ.

ການນໍາສເນີ ຂັ້ນທີສອງ:
ການໂອ້ລົມສົນທະນາເຖິງການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ
ການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ ກ່ອນໜ້ານີ້ ເມື່ອພວກເຮົາເບິ່ງເຣື່ອງມາທາແລະມາຣີອາ ພວກເຮົາພົບວ່າການ
ນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍ

ເຮົາຄົ້ນພົບສິ່ງທີ່ສໍາຄັນຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະ

ເຮົາຍັງຄຶດເຖິງພຣະເຈົ້າວ່າ ພຣະອົງຈະໃຫ້ເຮົານໍາມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຢ່າງໃດ.
ພາກສ່ວນຕໍ່ໄປຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ການຕັງ້ ຄໍາຖາມທີຈ
່ ູງໃຈໃຫ້ຜູ້ຟັງຢາກສົນທະນາແລະ ຄົ້ນພົບ
ການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີ່ທ່ານເອງໄດ້ພົບກ່ອນແລ້ວ

ຄວາມສາມາດດັ່ງກ່າວນີ້ໄດ້ທ້າທາຍແລະເປັນ

ລາງວັນສໍາລັບຕົວທ່ານເອງດ້ວຍ ທ່ານຈະຕ້ອງບໍ່ຍື່ນຂຸມຊັບໃສ່ມືໃຫ້ຜູ້ຟັງ ຫລືບໍ່ຊີ້ໃຫ້ຜູ້ຟັງເຫັນຂຸມຊັບຈາກທ່ານເອງ
ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງສ້າງຄວາມສາມາດໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມ ເພືອ
່ ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄປພົບກັບຂຸມຊັບດ້ວຍຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນຄໍາຖາມຕົວຢ່າງທີຈ
່ ະຊ່ອຍຜູ້ຟັງພົບກັບການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຈາກເຣື່ອງມາທາ ມາຣີອາ ອີກເຊັ່ນເຄີຍ ເມື່ອ
ເຮົາພົບກັບການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ເຣື່ອງນັ້ນຈະຖືກກວດເບິ່ງອີກຕັ້ງແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບ ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າ
ແຕ່ລະເທື່ອກ່ອນທີ່ຈະຖາມກໍມກ
ີ ານເວົ້າລຶ້ມຄືນເພື່ອໃຫ້ສັງເກດເຫັນ ຕໍ່ຈາກນັ້ນຈຶ່ງຖາມ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ການນໍາມາໃຊ້ໃນ
ຊີວິດຂອງຜູ້ຟັງນັ້ນຍ້າຍຈາກພາບລວມທີ່ກວ້າງໄປເປັນການນໍາໃຊ້ທີ່ເຈາະຈົງ ແລະເປັນການສ່ວນຕົວຂອງໃຜລາວ
ຕາມຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້;
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1. ໃນເຣື່ອງນີ້ ມາຣີອາບໍ່ໄດ້ບົວລະບັດຮັບໃຊ້ ແຕ່ໄດ້ມານັ່ງໃກ້ພຣະບາດພຣະເຢຊູແລະຮຽນໃນສິ່ງທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງ
ສອນ. ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ. ໃນທຸກມື້ນ,ີ້ ພວກເຮົາເລືອກເຮັດຄືມາຣີອາໄດ້ບໍ່ ຄືໄປນັ່ງ
ໃກ້ພຣະບາດພຣະເຢຊູ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
2. ເຮົາເຫັນວ່າມາທາເລືອກທີ່ຈະເຮັດວຽກໜັກຈົນເກີນກໍາລັງ ເພື່ອບົວລະບັດຮັບໃຊ້ພຣະເຢຊູ.

ພວກເຮົາໃນສມັຍ

ທຸກມື້ນີ້ຍັງມີບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ຢູ່ບ?
ໍ ທ່ານຄິດວ່າແນວໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ໃນສມັຍທຸກມື້ນີ້ ບັນດາຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້
ພຣະເຈົ້າ ຫລືຜເູ້ ຮັດງານໃນເຮືອນ ໄ ເ ັດວຽກເ ີນກໍາລງຂອງຕນຢູບໍ? ບັນຫາດັ່ງກ່າວນີ້ເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?
(ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອວຽກງານຮັບໃຊ້ຫລືວຽກງານອື່ນໆທີເ່ ຮົາເລືອກເຮັດເລີ້ມທີ່ຈະ

ເປັນພາຣະໜັກທີ່ຕ້ອງແບກ ແ ະເ ັດໃ ເ ົາບມີເ ລາທຈະຮຽນຮູນໍາອງພຣະຜູເ ັນເ າ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
3. ເໝືອນກັບມາທາ ເລືອກທີຈ
່ ະເຮັດງານທີ່ດີຊຶ່ງເປັນຄວາມຄິດຂອງນາງເອງ ບໍແ
່ ມ່ນຂອງພຣະເຢຊູ; ຄົນໃນສມັຍ

ທຸກມື້ນີ້ກໍມີທາງເລືອກງານດີໆ ທີ່ຈະເຮັດຢູ່ບໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ຄົນທັງຫລາຍມີທາງເລືອກທີ່ດີຢູ່ບໍ ເພາະວ່າ
ທາງເລືອກນັ້ນແມ່ນເພື່ອຈະເຮັດງານທີ່ດ,ີ ຫລືແມ່ນແຕ່ງານຮັບໃຊ້ຂອງຄຣິສຕຽນ? ຄົນທັງຫລາຍເລືອກເຮັດງານ
ເພື່ອພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ ໃນເມື່ອພຣະອົງບໍ່ໄດ້ໃຊ້ແລະບໍ່ຕ້ອງການໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດ? ທ່ານເຄີຍໄດ້ເຮັດວຽກທີ່ພຣະ
ເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ ຫລືເຄີຍເຫັນຄົນອື່ນເຮັດບໍ? ທ່ານສາມາດອະທິບາຍໄດ້ບ?
ໍ່ (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ມີງານໃດແດ່ທເີ່ ຮົາເລືອກເຮັດເພື່ອພຣະເຈົ້າ

ແລະງານນັ້ນເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ມີເວລາກັບພຣະເຈົ້າ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ

ຕອບ) ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າງານຮັບໃຊ້ທີ່ເຮົາເລືອກເຮັດນັ້ນກີດກັ້ນເຮົາບໍ່ໃຫ້ມີເວລາກັບພຣະເຈົ້າ

ແລະບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ຈາກພຣະອົງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
4. ມາທາຕໍາໜິມາຣີອາວ່າບໍ່ຊອ
່ ຍລາວຕ້ອນຮັບແຂກ ທັງໆ ທີ່ເປັນແຜນງານຂອງມາທາເອງ ແລະພຣະເຢຊູກໍບໍ່ໄດ້

ບອກໃຫ້ມາຣີອາບົວລະບັດຮັບໃຊ້. ໃນສມັຍທຸກມື້ນີ້ ເມື່ອຄົນທັງຫລາຍເຮັດງານເກີນກໍາລັງຂອງຕົນ ເຂົາເຈົ້າຈົ່ມ
ຫຍັງແລະຈົ່ມໃຫ້ໃຜ? ຊຶງ່ ໝາຍຄວາມວ່າຄົນທັງຫລາຍໄວຕໍ່ການຮັບຜິດຊອບວ່າເຮັດວຽກໜັກ ຫລືເຂົາເຈົ້າຈົ່ມ
ວ່າຄົນອື່ນບໍ່ຊ່ອຍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
5. ເຮົາເຫັນວ່າມາທາມີຄວາມກ້າກ່າວຫາພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ບັນຫາຂອງນາງ. ໃນສມັຍທຸກມື້ນ,ີ້ ຄົນທັງ

ຫລາຍໄດ້ຈົ່ມໃຫ້ຄົນອື່ນຢູ່ບໍ ທັງໆ ທີ່ສະຖານະການແລະທາງເລືອກກໍແມ່ນເຂົາເຈົ້າຕັດສິນໃຈເອງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ
ຕອບ)

ືຄນທງ

າຍໄ ຕໍາໜິພຣະເ າຢູບໍ ທງໆ ທເ ົາເ າໄ ເ ືອກເ ັດເ ງແ ະເ ອສະຖານະການບເ າ

ຂ້າງຕົນ ແລະຍັງເວົ້າອີກວ່າພຣະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນຫ່ວງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
6. ເຮົາເຫັນວ່າ ມາທາຮູວ
້ ່າພຣະເຢຊູເປັນພຣະອາຈານແລະມີພວກລູກສິດຕິດຕາມ. ນາງເອີ້ນພຣະເຢຊູວ່າ "ນາຍ

ເອີຍ" ຊຶ່ງເປັນຖ້ອຍຄໍາທີ່ມຄ
ີ ວາມໝາຍວ່ານາງເຫັນພຣະອົງເປັນຜູ້ນໍາຂອງນາງ, ເປັນຜູທ
້ ີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງກວ່ານາງ
ແລະນາງໄດ້ໃຊ້ພຣະອົງໃຫ້ແກ້ໄຂບັນຫາຂອງນາງ. ໃນສມັຍທຸກມື້ນີ້ ເມື່ອຄົນມີບັນຫາ(ແມ່ນແຕ່ບັນທີ່ເຂົາເຈົ້າ
ສ້າງຂຶ້ນມາເອງ) ແລະໄດ້ອະທິຖານຕໍ່ພຣະເຈົ້າແຫ່ງຈັກກະວານແລະບອກພຣະອົງໃຫ້ຊ່ອຍແກ້ບັນຫາ ມີຢູ່ບໍ່?
(ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)

ຄົນເຮົາເຮັດຢ່າງນັ້ນໃນທາງໃດແດ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ເຫັນວ່າຖືກຕ້ອງຢູ່ບໍທີ່ເອີ້ນພຣະເຈົ້າວ່າ "ອົງພຣະຜູເ້ ປັນ
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ເຈົ້າ" ແລ້ວບອກພຣະອົງວ່າຕ້ອງຊ່ອຍແກ້ບັນຫາແນວໃດ ຊຶ່ງແມ່ນບັນຫາເຮົາສ້າງຂຶ້ນເອງ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
7. ການຕໍ່ວ່າເປັນສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈ. ພຣະເຈົ້າຈະຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອຄົນເຮົາເຮັດເກີນກໍາລັງຂອງຕົນ ແລ້ວມາຕໍ່ວ່າພຣະ

ເຈົ້າວ່າ, "ພຣະອົງບໍ່ສົນໃຈແດ່ບໍ ທີ່ຄົນອື່ນບໍ່ຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍ?" (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
8. ເຮົາພົບວ່າມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສິ່ງທີ່ດີ ແຕ່ມາທາຜູ້ເປັນເອື້ອຍໄດ້ຕໍ່ວ່າການເລືອກຂອງນ້ອງສາວ. ໃນທຸກມື້ນີ້ມີ

ຢູບໍທບາງຄນໄ ເ ືອກສງທດີແ ວຖືກຄນອນຕໍາໜິຕິຕຽນ? (ລໍຖາຟງຄໍາຕອບ) ມນເ ີດຂນແ ວໃ ແ ? ເ ີດ
ຂຶ້ນຢູ່ໃສ? ບາງເທື່ອອາດຈະເກີດຂຶ້ນຢູ່ເຮືອນ ບ່ອນເຮັດງານ ທີ່ໂຮງຮຽນ ໃນວຽກງານການຮັບໃຊ້ ບາງເທື່ອກໍຢູ່
ໃ ກຸມຜູຮບໃ ນໍາກນມີຢູບໍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
9. ເຮົາຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອເຮົາເລືອກສິ່ງທີ່ດີແຕ່ຖືກຄົນອື່ນຕໍາໜິເຮັດໃຫ້ອາຍ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)

ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າ

ພຣະເຢຊູໄດ້ຈັດການກັບຄວາມບໍ່ຮູ້ຈັກໂຄຣົບຂອງຄົນອື່ນ. ໃນຕອນນີ້ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງຈາກພຣະອົງ?
10. ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ເຮົາຈະເຮັດງານທີ່ໃຊ້ເຫື່ອແຮງເໝືອນກັບມາທາແລະໃນເວລາດຽວກັນເຮົາກໍຮຽນຮູ້ຈາກພຣະເຈົ້າ

ໄ ນໍາ? ຈງຍກຕວຢາງອະທິບາຍສນໆ. (ລໍຖາຟງຄໍາຕອບ)
11. ໃນອີກທາງນຶ່ງ ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າຄົນໃດຄົນນຶ່ງອາດຈະເປັນເໝືອນມາຣີອາທີ່ກໍາລັງສຶກສາພຣະຄັມພີ ແຕ່ໃນໃຈຂອງ

ລາວກໍຄິດເຖິງສິ່ງອື່ນໆ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ທ່ານເອງ ຫລືຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກເຄີຍເປັນແບບນີ້ຫລືບໍ່? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາ
ຕອບ)
12. ຄັ້ງນຶ່ງຂ້າພະເຈົ້າອ່ານພຣະຄັມພີ, ອະທິຖານ ແຕ່ໃຈພັດລ່ອງລອຍໄປທາງອື່ນ ຄິດເຖິງການງານແລະເຣື່ອງອື່ນໆ

ທ່ານເຄີຍມີປະສົບການແບບນີ້ບ?
ໍ ອີງຕາມເຣື່ອງມາທາແລະມາຣີອາ ທ່ານຈະຍົກຕົວຢ່າງເຣື່ອງໃຈລອຍນີ້ຢ່າງ
ໃດ?. (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
13. ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບມາທາວ່າ ມາຣີອາໄດ້ເລືອກເອົາສິງ່ ທີ່ບໍ່ມີໃຜຍາດເອົາໄປຈາກນາງໄດ້. ໃນທຸກມື້ນີ້ ມີບໍ່ຜູ້ທີ່

ເລືອກເອົາຄວາມສັມພັນກັບພຣະເຢຊູກ່ອນສິ່ງອື່ນ, ເຊື່ອໃນພຣະອົງ, ສແວງຫາໃຫ້ມີຊວ
ີ ິດທີ່ເລິກເຊີ່ງກັບພຣະອົງ
ຫລາຍຂຶນ
້ ຫລືເລືອກທີ່ຈະຮັບໃຊ້ພຣະອົງເຕັມເວລາ? ຈົນຖືກຄອບຄົວ ແລະສັງຄົນຕິຕຽນ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ການເລືອກແບບໃດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມຂັດແຍ່ງຂຶ້ນ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
14. ລອງຄິດເບິ່ງກ່ຽວກັບສາສນາ. ໃນສາສນານັ້ນ ຜູ້ທີ່ເຊື່ອໄດ້ເຮັດບາງສິ່ງເພື່ອຍ້ອງຍໍ ສັຣເສີນສິ່ງສັກສິດບໍ່, ຜູ້ທີ່

ເຊື່ອຖືສາສນານັ້ນໄດ້ຮັບສິ່ງໃດລ້າໆ ຈາກສິ່ງສັກສິດໃນສາສນານັ້ນບໍ່? ໃນເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູວ
້ ່າ ແມ່ນ
ການກະທໍາແ ບໃ ທອງພຣະເ ຊໃ ຄຸນຄາທສຸດ? (ລໍຖາຟງຄໍາຕອບ)
15. ຕາມທີເ່ ຮົາເຫັນໃນເຣື່ອງນີ້ ເມື່ອມາທາຮູ້ວ່າວຽກງານທີນ
່ າງກໍາລັງເຮັດນັ້ນຫລາຍເກີນກໍາລັງ ນາງຈຶ່ງອວ່າຍໄປ

ກາວໂ ດພຣະເ ຊກບນາງມາຣີອາ ລາວບໄ ຕໍາໜິຕນເ ງ. ເ ອມາທາເ ັນວາລາວບສາມາດເ ັດງານນນ

ໃ ສໍາເ ັດໄ ລາວຄວນຈະຖາມພຣະເ ຊວາລາວຈະຕອງເ ັດແ ວໃ . ສໍາລບເ ົາເ ງເ ອພບກບປນຫາ
ກ່ຽວກັບວຽກງານຫລາຍເກີນໄປ ເຮົາຄວນຈະເຮັດຢ່າງໃດ ເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງກ່ຽວກັບການເລືອກທີ່ຖືກຕ້ອງ?
(ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
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16. ພຣະເຢຊູຊົງຍົກຍ້ອງມາຣີອາທີ່ນາງໄດ້ເລືອກຟັງພຣະອົງ

ເຖິງແມ່ນການກະທໍາຂອງນາງນັ້ນກົງກັນຂ້າມກັບ

ຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນແລະຂັດກັບປະເພນີ, ສິ່ງນີ້ໄດ້ສອນຫຍັງໃຫ້ແກ່ເຮົາ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ) ໃນການສແວງ
ຫາພຣະເຈົ້າແລະການໃຊ້ເວລາກັບພຣະອົງ ເຮົາເຄີຍເລືອກເຮັດທີ່ຂັດກັບປະເພນີແລະຄວາມຕ້ອງການຂອງຄົນ
ອື່ນຫລືບໍ່? ຂັດຢ່າງໃດ? (ລໍຖ້າຟັງຄໍາຕອບ)
ທ່ານກໍາລັງສເນີເຣື່ອງມາທາ ມາຣີອາ ໂດຍໃຊ້ວິທີເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ທ່ານອາດຈະຈົບເຣື່ອງລົງໃນທາງທີ່ແຕກຕ່າງກັນໄປ ແລະອາດຈະຈົບລົງດ້ວຍການອະທິຖານ
ຫລືອາດຈະຖາມເພີ້ມເຕີມດັ່ງນີ;້


ພີ່ນ້ອງໄດ້ຮຽນຫຍັງຈາກເຣື່ອງນີ?
້



ພຣະເຈົ້າໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນຫຍັງແດ່?



ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູຫ
້ ຍັງແດ່ກ່ຽວກັບພຣະເຈົ້າ?



ມີຫຍັງແດ່ທທ
ີ່ ່ານຄົ້ນພົບ?

ໃນພາກເພີ້ມເຕີມ ຂ. ຍັງຈະມີການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງແບບເລິກເຊິ່ງເພີ້ມເຕີມອີກ

ເຊັ່ນວິທີການຕຽມຄໍາຖາມ

ແລະເດີນຜ່ານໄປຕາມຕົວຢ່າງ.

ການເສີມສ້າງໃນທາງບວກ.
ຄຸນຄ່າທີ່ໄດ້ເພີ້ມເຕີມຈາກການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງນັ້ນແມ່ນ ຜູ້ຟັງຈະຮູ້ເຣື່ອງເປັນຢ່າງດີ ຫລັງຈາກຄົ້ນພົບຂຸມຊັບ
ແລ້ວເຂົາເຈົ້າກໍນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດ ຜູ້ເລົ່າອາດຈະຊ່ອຍສົ່ງເສີມເຂົາເຈົ້າໃນການຮຽນເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງລາວທີ່ໄດ້ຮຽນ
ຝັງແໜ້ນຢູ່ໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນການຝຶກອົບຮົມໂດຍການປະຕິບັດຕົວຈິງ 5 ວັນ ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມຈະໄດ້ຮຽນເຣື່ອງທັງໝົດ 21 ເຣື່ອງ
ຫລັງຈາກນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈະຕ້ອງພຍາຍາມທີ່ຈະຈື່ຈໍາໃຫ້ໄດ້ທຸກເຣື່ອງທີ່ໄດ້ຮຽນ ຄືຕ້ອງມີການເລົ່າລຶ້ມຄືນ ຝຶກຝົນຕົນ
ເອງ ເພື່ອໃຫ້ເຣື່ອງເລົ່ານັ້ນຝັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຕລອດໄປ.
ບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະຂໍໃຫ້ຜູ້ທມ
ີ່ າຮ່ວມ ຝຶກຊ້ອມເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ກັນແລະກັນຟັງ ຫລືອາດຈະຂໍໃຫ້ບາງຄົນແຕ່ງເປັນ
ກອນ ແຕ່ງເປັນເພງ ຫລືແນວໃດກໍໄດ້ທີ່ອອກມາໃນຮູບແບບເລົ່າປາກເປົ່າ ເພື່ອຈະຈື່ເຣື່ອງໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນແລະຊ່ອຍໃຫ້
ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງເລົ່າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ກໍເຫັນວ່າເປັນການດີທັງນັ້ນ
ການສ້າງສັນເພື່ອຊົດຊ່ອຍຢູ່ເບື້ອງຫລັງແບບນີ້ເປັນສິ່ງຈໍາເປັນ ໂດຍສະເພາະຜູ້ທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ແລະບໍ່ມີພຣະຄັມພີເປັນ
ພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ ແລະເຣື່ອງທີ່ອັດບັນທຶກໄວ້ກໍບໍ່ມີໃນພາສາທີ່ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈໄດ້. ຜູທ
້ ີ່ມາຝຶກອົບຮົມທີ່ອ່ານ
ແລະຂຽນບໍ່ໄດ້ ແລະຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມພາສາທີ່ບໍ່ມີໃນພຣະຄັມພີ ຫລືບໍ່ມີເຣື່ອງພຣະຄັມພີ ກໍຍິ່ງຕ້ອງການຄວາມຊ່ວຍ
ເຫລືອຫລາຍ.
ເມື່ອພວກເຮົາ(ອົງການ)ປະສົບກັບບັນຫາແບບນີ້ ກໍເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາຫາທາງແກ້ໄຂຢ່າງມີຄຸນພາບ ຖ້າຫາກກຸ່ມຜູ້
ຟັງຕ້ອງການຢາກອັດສຽງຂອງເຣື່ອງໄວ້ເປັນພາສາຂອງເຂົາເຈົ້າ ໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດແມ່ນການຈັດໃຫ້ມີເວລາໃນການ
ຝຶກອົບຮົມໃຫ້ມີການອັດສຽງເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ເອົາເມືອຟັງຢູ່ບ້ານເຮືອນຂອງຕົນ.
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ໃ ຊວງເ ລາ 2-3 ປີໃ ການເ າເ ອງເ າະໃ
ພວກທານໄ ຮຽນຮູເ ອງແ ວ ເ ອງເ

ພວກເ ົາຄິດເ ິງຄໍາວາ "ຖງໃ " ພວກເ ົາບອກຜູຟງວາ "ເ ອ

ານນກໍຢູໃ ຖງໃ ຂອງທານ"

ຕໍ່ມາອີກພວກເຮົາພົບບັນຫາກັບຄົນທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຫລາຍກວ່າຮ້ອຍເຣື່ອງ ເຂົາເຈົ້າຮູ້ເຣື່ອງເລົ່ານັ້ນດີ
ແຕ່ຍ້ອນວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດຈົດຊື່ເຣື່ອງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້

ເຂົາເຈົ້າກໍເລີຍບໍ່ຮູ້ວ່າມີເຣື່ອງໃດແດ່ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນໄດ້

ຈື່ຈໍາຜ່ານມາແລ້ວ.
ຍ້ອນເຫດຜົນດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາພັທະນາປຶ້ມ "ຖົງໃຈ" ຂຶ້ນມາ ເປັນບັດຂນາດນ້ອຍທີ່ມີຮູບພາບຂອງແຕ່ລະ
ເຣື່ອງເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈື່ເຣື່ອງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ ແຕ່ບໍ່ແມ່ນຮູບໄອຄອນສໍາລັບເອົາມາຈື່ຈໍາ ແຕ່ຫາກເປັນຮູບສັນຍາ
ລັກຂອງແຕ່ລະເຣື່ອງ ພວກເຮົາກໍເຄືອບບັດຮູບເຫລົ່ານັ້ນໄວ້ແລ້ວເຈາະເປັນຮູເອົາເຫລັກບ້ວງຮ້ອຍໄວ້ເໝືອນກັບພວງ
ລູກກຸນແຈ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີບັດຮູບດັ່ງກ່າວເປັນຂອງສ່ວນຕົວເອົາຕິດຖົງໄປນໍາ ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້
ກໍມັກປຶ້ມນ້ອຍດັ່ງກ່າວນີ້ເໝືອນກັນ.
ພວກເຮົາຈຶ່ງຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າທີ່ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄໍາຕອບທີ່ມີຄຸນພາບ.
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ບົດທີ 6
ວິທກ
ີ ານນໍາພາສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ
ເມື່ອເຮົາກໍາລັງຢູ່ໃນຊ່ວງສົນທະນາ ພຣະເຈົ້າຈະຊົງປະທານປະສົບການໃນອະດີດ ແລະຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄັມພີໃຫ້
ແກ່ເຮົາ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕັ້ງຄໍາຖາມ ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຊົງຮູ້ວ່າຄວນຈະໂອ້ລົມກັນເຣື່ອງໃດ ພຣະອົງຈະຊົງນໍາພາ
ໃນທຸກໆ ຕອນໃນຂະນະທີ່ທ່ານກໍາລັງສອນ.
ຄວາມສາມາດຢ່າງນຶ່ງທີ່ສໍາຄັນຫລາຍນັ້ນແມ່ນ

"ການຟັງແລະການຕອບກັບຄືນ" ໃນຂະນະທີ່ຕຽມເຣື່ອງທ່ານຈະ

ຕ້ອງຕັ້ງໃຈຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ໃນຖານະທ່ານເປັນຄົນເລົ່າເຣື່ອງທ່ານຈະຕ້ອງຕອບກັບຄືນໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງ
ສໍາແດງໃຫ້ທ່ານເຫັນໃນເຣື່ອງນັ້ນ ແລະໃນຖານະທີ່ທ່ານເປັນຄົນເລົ່າເຣື່ອງ ທ່ານຈະຕ້ອງຟັງຄົນອື່ນໃຫ້ດີແລະຕອບ
ເຂົາເຈົ້າກັບຄືນໃຫ້ໄດ້ດີ ເຊັ່ນດຽວກັນ.

ພໍ່ຕທ
ູ້ ຮ
ີ່ ກ
ັ
ເມື່ອເຖິງຍາມນັ້ນຂອງແຕ່ລະມື້ ປະຊາຊົນໃນບ້ານພາກັນໄປເຕົ້າໂຮມຫຸ້ມພວກຜູ້ເຖົ້າເພື່ອສົນທະນາ. ບາງ
ຄົນເລືອກຟັງຜູ້ເຖົ້າທີເລົ
່ ່າເຣື່ອງສລາດໃຫ້ຟັງ; ຄົນອື່ນໆມັກໄປຢູ່ກັບຜູເຖົ
້ ້າທີນັ
່ ່ງຟັງຄົນທັງຫລາຍເວົ້າ; ແຕ່ຄົນສ່ວນ
ຫລາຍໃນບ້ານມັກໄປໃຊ້ເວລາກັບພໍຕູ
່ ຄົ
້ ນນຶ່ງເປັນພິເສດ. ຄວາມຈິງແລ້ວໄທບ້ານນີເອີ
້ ້ນລາວວ່າ "ພໍຕູ
່ ້ທີຮັ
່ ກ."
ເຖິງພໍຕູ
່ ້ທີຮັ
່ ກນີ້ບຄ່
ໍ່ ອຍໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງທີສລາດ
່
ກໍຕາມ, ແຕ່ລາວເປັນຄົນຟັງທີດີ
່ . ແຕ່ນອກຈາກຄວາມສາມາດ
ນີແລ້
້ ວ ພໍຕູ
່ ຄົ
້ ນນີ້ຍັງເປັນຄົນເລິກເຊິ່ງ; ລາວແບ່ງປັນສະຕິປັນຍາໃຫ້ຄົນອື່ນໆໂດຍໃຫ້ໂອກາດຄິດ ແລະຄົ້ນພົບເອງ.
ເຖິງວ່າລາວຈະມີສະຕິປັນຍາຫລາຍກວ່າຄົນທັງຫລາຍກໍຕາມ, ລາວຊັກຊວນໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍທີມາ
່ ຫາລາວແບ່ງປັນ
ແລະສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ; ຫລາຍເທື່ອພໍຕູ
່ ້ນີ້ຈະບໍ່ເວົ້າຫຍັງ ເຖິງລາວຈະຮູ້ຄໍາຕອບແລ້ວກໍຕາມ ການກະທໍາເຊັ່ນນີ້
ເປັນໂອກາດໃຫ້ຜູ້ທີມາ
່ ຫາລາວໄດ້ຮຽນຄິດ ແລະຮຽນແກ້ບັນຫາ.
ພໍຕູ
່ ທີ
້ ຮັ
່ ກນີຍັ
້ ງສົ່ງເສີມໃຫ້ເມັຽ, ລູກຊາຍ, ແລະລູກສາວຂອງລາວສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ. ລາວບໍ່ຢ້ານທີຈະ
່
ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເວົາ້ ເພາະລາວຮູວ່
້ າລາວເອງມີຄວາມຮູ້ອັນຍິ່ງໃຫຍ່ຢູ່ແລ້ວ. ລາວຮູດີ
້ ວ່າ ຖ້າລາວສາມາດຊ່ວຍຄົນອື່ນໃຫ້ມີ
ຄວາມກ້າຫານແລະຄວາມໝັນ
້ ໃຈຫລາຍຂຶ້ນ, ພວກເຂົາກໍຈະເຫັນຄຸນຄ່າໃນການນໍາພາຂອງລາວຫລາຍຂຶ້ນເຊັ່ນກັນ.
ສິ່ງທີດີ
່ ກໍຄື ພວກຜູ້ທີ່ຕິດຕາມລາວພາກັນຮຽນແບບການນໍາພາຂອງລາວ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍໜູນໃຈຄົນອື່ນໆ
ໃຫ້ຄົ້ນພົບສະຕິປັນຍາ. ລູກໆຂອງພໍຕູ
່ ້ຄົນນີໄດ້
້ ເຕີບໃຫຍ່ເປັນຄົນສລາດແລະມີຄວາມໝັນ
້ ໃຈ, ແລະເຂົາເຈົ້າກໍເດີນ
ຕາມຮອຍພໍຂອງ
່
ເຂົາເຈົ້າ.
ຕອນນຶ່ງ ພຣະຄັມພີໄດ້ເວົ້າເຖິງການເລີ້ມຕົ້ນຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຢຊູ ທີມີ
່ ຄົນເຖິງ 5000 ຄົນມາຟັງຄໍາສອນຂ
ອງພຣະອົງ. ແຕ່ຄົນທັງຫລາຍຕ້ອງການອາຫານ; ພຣະເຢຊູໄດ້ຖາມພວກສາວົກ, ຊຶ່ງມີຟີລິບຮ່ວມຢູ່ດ້ວຍ, ແລະໃຫ້
ໂອກາດເຂົາເຈົ້າໄດ້ຄິດເພື່ອຈະແກ້ໄຂບັນຫາ; ແຕ່ບໍ່ມີໃຜທີ່ໄດ້ສະແດງຄວາມເຕີບໃຫຍ່ພໍ ໂດຍຂໍໃຫ້ພຣະເຢຊູເຮັດ
ການອັສຈັນ. ສະນັ້ນພຣະເຢຊູຊົງໄດ້ໃຫ້ຄໍາຕອບແກ່ພວກເຂົາໂດຍການເຮັດການອັສຈັນ ຄືປ່ຽນອາຫານຂອງເດັກຄົນ
ນຶ່ງໃຫ້ກາຍເປັນອາຫານເພື່ອລ້ຽງຄົນທັງໝົດ.
ມີອີກຫລາຍໆເທື່ອ ທີພ
່ ຣະເຢຊູໄດ້ໃຫ້ໂອກາດພວກສາວົກແລະຄົນອື່ນໆໃຫ້ຄິດແລະຕອບຄໍາຖາມຕາມທັສ
ນະຂອງພຣະເຈົ້າ. ພຣະເຢຊູຊົງສືບຕໍ່ຝືກສອນພວກສາວົກເປັນເວລາເຖິງສາມປີ ໂດຍໜູນໃຈພວກເພິ່ນໃຫ້ຟັງຖ້ອຍ
75

ຄໍາຂອງພຣະອົງ, ໃຊ້ຄວາມຄິດ, ມີຄວາມເຊື່ອ ແລະໃຊ້ສະຕິປັນຍາ.

ພຣະເຢຊູໄດ້ຈັດຕຽມພວກເພິ່ນເພື່ອຮັບໃຊ້

ແລະນໍາພາຄົນອື່ນ.
ໃນມື້ນີ້ ເມື່ອພວກເຮົາສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນໃນຮູບແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ຫລາຍຄົນທີ່ເຂົ້າ

ມາມີສ່ວນຮ່ວມນັ້ນເປັນຜູ້ນໍາໃນຄອບຄົວ ຫລືເປັນຜູ້ຮັບໃຊ້ຢູ່ແລ້ວ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມຮູ້ຫລາຍກວ່າຄົນທັງ
ຫລາຍທີ່ເຂົາເຈົ້ານໍາພາແລະສັງ່ ສອນຢູ່

ພວກເຮົາຂໍຕົບມືຍ້ອງຍໍທີ່ພວກຜູ້ນໍາເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ຮບ
ີ ຕອບໃນທັນທີ ແຕ່ເຂົາ

ເຈົ້າໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ມີໂອກາດຄິດແລະຕອບຄໍາຖາມ.
ຂໍຍ້ອງຍໍຊົມເຊີຍທີ່ໄດ້ເຫັນຜູ້ນໍາເຫລົ່ານີ້ທີ່ມີປັນຍາ ມີຄວາມໝັ້ນໃຈ ທີ່ປ່ອຍໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໂຕ້ຕອບເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີ
ຄວາມສນຸກຊື່ນຊົມຍິນດີຫລາຍ ພວກເຮົາເຫັນວ່າການໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ໃຊ້ຄວາມຄິດແລະຕອບກັບນັ້ນໄດ້ຊີ້ບອກພວກ
ເຮົາວ່າຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າມີຄຸນຄ່າຢ່າງຍິ່ງ

ພວກຜູ້ນໍາເຫລົ່ານີ້ກໍເປັນເໝືອນພໍ່ຕູ້ທຮ
ີ່ ັກແລະອົງພຣະເຢຊູ ເພາະ

ເຂົາເຈົ້າຮູ້ຈັກວິທີສ້າງຄວາມໝັນ
້ ໃຈໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນ ພວກຜູ້ນໍາເຫລົ່ານີ້ຮູ້ດີວ່າບັນດາຜູ້ຮວ
່ ມຟັງການເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງໄດ້
ຮັບສະຕິປັນຍາຈາກເຂົາເຈົ້າ ແລະສາມາດແບ່ງປັນ ອອກຄວາມຄິດເຫັນໃນເວລາອັນເໝາະສົມ.

ຄວາມທ້າທາຍໃນການຟັງແລະການຕອບກັບ
ຕອນທໍາອິດ ທີ່ທ່ານພຍາຍາມສ້າງຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນ ກໍມຫ
ີ ລາຍຢ່າງທີ່ທ່ານຕ້ອງໄດ້ຮຽນ
ຮູ້ແລະຈື່ຈໍາໄວ້. ຜູ້ທີ່ມາຟັງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃໝ່ ມັກສົນໃຈແຕ່ການນໍາສເນີເຣື່ອງ ການເລົ່າເຣື່ອງ ການຮຽບ
ຮຽງເປັນລໍາດັບ ເປັນຂັ້ນເປັນຕອນແລະການຕັ້ງຄໍາຖາມ ແຕ່ກໍເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່ມຸ້ງໝັ້ນເອົາໃຈໃສ່ໃນຂະບວນການ
ສອນຈົນເຮັດໃຫ້ເບິ່ງຂ້າມສິ່ງທີສ
່ ໍາຄັນໄປນັ້ນຊຶ່ງໄດ້ແກ ່ "ຄົນຟັງ" ໜ້າທີ່ຂອງທ່ານທີ່ເປັນຜູເ້ ລົ່າເຣື່ອງກໍຄືນໍາພາຜູ້ຟັງ
ສົນທະນາເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີ ຖ້າທ່ານບໍ່ຟງັ ໃຫ້ດີເມື່ອເຂົາເຈົ້າເວົ້າແລະຖາມ ແລະທ່ານບໍ່ຍອມຕອບກັບຄືນໃນ
ສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສເນີມາ ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກໍຈະບໍ່ເກີດຂຶ້ນ.
ວິທີການທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການກະຕຸ້ນ ສ້າງສັນຄວາມຄິດກໍຄື
ຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນເຣື່ອງແລ້ວ

"ການສົນທະນາ" ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບອັນມີຄ່າ

ກໍເປັນການດີທີ່ຈະເວົ້າເຖິງເຣື່ອງທີ່ເລົ່ານັ້ນກັບບັນດາຜູ້ຟັງ

ດັງ່ ນັ້ນແທນທີ່ຜູ້ເລົ່າ

ເຣື່ອງຈະມົວເມົານໍາແຕ່ຄວາມຄິດທີວ່າ ຈະສເນີເຣື່ອງນີ້ຢ່າງໃດ ຈະວາງແຜນການເວົ້າຢ່າງໃດ ຈະຕັ້ງຄໍາຖາມຢ່າງ
ໃດ ຈະຟັງຄົນໃນກຸ່ມຢ່າງໃດ ຂໍໃຫ້ທ່ານສົນທະນາເຣື່ອງທີ່ເລົາ່ ນັ້ນກັບເຂົາເຈົ້າ ສົນທະນາໃນຫົວຂໍ້ເຫລົ່ານັ້ນ.
ໃນຣະຫວ່າງການສົນທະນາ
ໄປນໍາ

ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຄໍາຖາມເພືອ
່ ຊ່ອຍເລີ້ມຕົ້ນໃນການສົນທະນາໃນຂະນະທີ່ເລົ່າເຣື່ອງ

ຫວັງວ່າຄໍາຖາມຂອງທ່ານຈະຊ່ອຍໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມໄດ້ພົບຂຸມຊັບທີ່ທ່ານໄດ້ພົບໄວ້ກອ
່ ນແລ້ວໃນຕອນທີ່ທ່ານ

ຕຽມເຣື່ອງ ເຮົາທຸກຄົນໄດ້ເວົ້າໂອ້ລົມກັບຄົນອື່ນໆ ທຸກມື້ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ຈົດບັນທຶກໃດໆ ໄວ້ ເຮົາໂອ້ລົມກັນ ບໍ່ວ່າເຣື່ອງ
ໃດໆ ກໍຕາມທີ່ເຮົາສົນໃຈ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຜ່ອນຄາຍຄວາມຕຶງຄຽດ ໃນຂະນະທີ່ຄ່ອຍໆ ໂອ້ລົມໃນເຣື່ອງນັ້ນ ແທ້ຈິງ
ແລ້ວການຟັງແລະການຕອບກັບ ເປັນຫົວໃຈຂອງການເລົ່າເຣືອ
່ ງ ຄວາມໝາຍຂອງ "ການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ" ນັ້ນ
ແມ່ນ ການຟັງແລະການຕອບກັບ ນັ້ນເອງ.
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ການຟັງແລະການຕອບກັບຈາກການກະທໍາ
ເຣື່ອງນຶ່ງທີ່ເຮົາຂຸດຄົ້ນກໍຄື ເພງສັຣເສີນ 23

ຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະຄໍາຕອນນີ້ດີ

ເມື່ອອ່ານໄປຊ້າໆ

ແລະຖາມໄປນໍາ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ຍິນສິ່ງພຣະເຈົ້າປະທານໄວ້ໃຫ້ເຮົາ ຢ່າງໜ້າປລາດໃຈ.
ຄັ້ງນຶ່ງທ່ານ ຣາເມຊ ຊຶ່ງເປັນ "ຜູ້ອໍານວຍການພະແນກ 'ໂລກຊາວພຸດ' " ຂອງພວກເຮົາ ໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ລາວໄດ້
ສອນພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 23 ແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ (ຄິດເບິ່ງດູ ລາວເປັນຄົນເນປານທີ່ພວກເຮົາເຄີຍອົບ
ຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້) ຂ້າພະເຈົາ້ ຮູ້ສຶກວ່າເປັນຕາຫົວທີ່ລາວໃຊ້ພຣະທັມສັຣເສີນ 23 ສອນດ້ວຍວິທເີ ລົ່າ
ເຣື່ອງເຈາະໃຈນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເລີຍຂໍໃຫ້ລາວສອນພວກເຮົາ ແລະເປັນວັນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດລືມໄດ້ຕລອດຊີວິດ.
ເບິ່ງຈາກຄໍາບອກເລົ່າຂ້າງເທິງນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຊ້າໃນການຟັງເຣື່ອງແລະຟັງຜູເ້ ລົ່າ ແລະຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ທົດລອງວິທີ
ທີ່ທ່ານ ຣາເມຊ ໄດ້ຢາຍເຂົ້າຈີ່ປ່ຽງນ້ອຍໆ ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕິດຕາມມາຈົນໃກ້ຂຸມຊັບ ແລ້ວລາວກໍຖອຍອອກໄປປ່ອຍ
ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າພົບກັບຂຸມຊັບດ້ວຍຕົວເອງ ລາວຈະຟັງແລະເຈາະປ່ອງນ້ອຍໆໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເບິ່ງເຫັນພໍລາງໆ ໃນ
ທີ່ສຸດຈາກປ່ອງນ້ອຍໆ ນັ້ນ ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນຂຸມຊັບນັ້ນແຈ້ງຂຶ້ນແລະສາມາດຂຸດຄົ້ນຂຶ້ນມາໄດ້ດ້ວຍຕົວເອງ.
ທ່ານ ຣາເມຊ ຈະໃຊ້ຄໍາຖາມຕລອດທັງເຣື່ອງ ແຕ່ຂໍ້ມູນທີ່ຊ່ອຍຜູກພັນເຣື່ອງນັ້ນໄວ້ຍັງຄົງຢູ່ເທົ່າທຸກວັນນີ້ ສໍາລັບຂ້າ
ພະເຈົ້າເອງ ຈະຖາມຂ້າມໄປເປັນບາງຄັ້ງ ແຕ່ຈະເນັ້ນຄໍາຖາມທີ່ເຊື່ອມໂຍງເຣື່ອງໃຫ້ເຂົ້າດ້ວຍກັນ.
ທ່ານ ຣາເມຊ ຖາມວ່າ, "ທໍາອິດ, ແກະໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງຂອງມັນວ່າຢ່າງໃດ?" ຂ້າພະເຈົາ້ ກໍຕອບຕາມທີ່ເຄີຍຮຽນ
ຮູ້ມາວ່າ, "ຜູ້ລ້ຽງຂອງຂ້ອຍ....ໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູເປັນສ່ວນຕົວໄດ້"

ແຕ່ທ່ານ ຣາເມຊ ບໍ່ຍອມໃຫ້

ຂ້າພະເຈົ້າກ້າວຂ້າມໄປກ່ອນໄວໂພດ ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຮົາຈະຕ້ອງຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈວ່າ

ເຣື່ອງນັ້ນໄດ້ເລົ່າ

ຢ່າງໃດ ແລ້ວເຮົາຈຶ່ງຊອກຫາທາງນໍາມາໝູນໃຊ້ກັບຕົວເຮົາ.
ທ່ານ ຣາເມຊ ບັງຄັບໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊ້າລົງແລະຟັງ ວ່າເຣື່ອງຈະເປັນຢ່າງໃດ ໃຫ້ເບິ່ງພຣະຄໍາຕອນນີ້ຢ່າງລະອຽດດີ
ລາວພະຍາຍາມໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງໃຈຟັງຢ່າງເອົາຈິງເອົາຈັງ.
ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕົກລົງຍອມຟັງລາວ ເພາະຄິດວ່າຈະກວດສອບເບິ່ງວິທີການຂອງລາວ ແທ້ຈິງແລ້ວຂ້າພະເຈົ້າສົງສັຍ
ວ່າ ມັນເປັນໄປໄດ້ແນວໃດທີ່ນກ
ັ ຮຽນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຈະມາສອນພຣະຄໍາທີ່ຂ້າພະເຈົ້າທັງຮູດ
້ ີແລະທັງໄດ້ສອນມາຕັ້ງ
ຫລາຍເທື່ອແລ້ວ ແຖມຍັງເປັນຜູ້ຂຽນບົດສອນອີກດ້ວຍ.
"ນີ້ແມ່ນແກະເປັນຜູ້ເວົ້າແມ່ນບໍ"່ ລາວຖາມ, ຂ້າພະເຈົ້າກໍງກ
ຶ ຫົວຕອບ
"ຄັນຊັ້ນ ແກະຕົວນີ້ເວົ້າເຖິງຜູລ
້ ້ຽງຂອງມັນໄດ້ຢ່າງໃດ ມັນເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງວ່າຢ່າງໃດ?" ຂ້າພະເຈົ້າເລີຍຖາມລາວວ່າ
ທ່ານໝາຍຄວາມວ່າ ແກະກໍາລັງເອີ້ນຜູ້ລ້ຽງວ່າ "ພຣະອົງ" ຈັ່ງຊັ້ນບໍ?
ເຈົ້າ "ທ່ານເຫັນບໍ່ວ່າ ມັນເບິງ່ ຜູ້ລ້ຽງວ່າມາຈາກໃສ?"

"ແມ່ນແລ້ວ" ທ່ານ ຣາເມຊ ຕອບຂ້າພະ

ລາວຖາມຂ້າພະເຈົ້າເພີ້ມເຕີມ.

ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຕອບໄປວ່າ,

ແມ່ນທ່ານເວົ້າຫຍັງ?' ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຂົ້າໃຈ.
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"ແກະຕົວທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຜູ້ລ້ຽງ ມັນຢູ່ບ່ອນໃດ? ທ່ານເຫັນຫລືບ?
ໍ່ "
ເຈົ້າເຫັນສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ເຄີຍພົບມາກ່ອນ

ຣາເມຊ ຖາມຈໍ້ເຂົ້າເພາະລາວຢາກໃຫ້ຂ້າພະ

(ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເຮົາມັກເວົ້າຈີ້ຈໍ້ໃຫ້ຄົນອື່ນເຫັນສິ່ງທີ່ເຮົາ

ເຫັນຢູ່ໃນເຣື່ອງ ແຕ່ໃນຈຸດນີ້ ຣາເມຊ ເຄີຍຮຽນນໍາຂ້າພະເຈົ້າ ລາວຕ້ອງການແບ່ງປັນຄວາມເຂົ້າໃຈຂອງລາວເປັນ
ຢ່າງຍິ່ງ

ໃນການຟັງແລະຕອບກັບ ຕອນນີ້ ຣາເມຊ ຮູ້ວ່າ ການທີ່ລາວເວົ້າຈີ້ຈໍ້ໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຊ້າລົງແລະຄິດໃຫ້ດີໆ

ນັ້ນ ເປັນເຣື່ອງທີຮ
່ ັບເອົາໄດ້ ເພາະວ່າພວກເຮົາທັງສອງຮູ້ຈັກກັນດີ)
"ອືມ....ເດົາເອົາວ່າ ຖ້າຫາກແກະມີຄົນນໍາ ກໍໝາຍຄວາມວ່າຜູ້ລ້ຽງຈະຢູ່ທາງໜ້າແກະແມ່ນບໍ?
່ "
"ແມ່ນແລ້ວ ຖືກແລ້ວ" ຣາເມຊ ຮ້ອງອອກມາ "ແລະມາເບິງ່ ຕອນທີ່ມັນເຂົ້າໄປໃນຄວາມມືດມົນອັນເລິກລັບ (ຫຸບ
ເຂົາເງົາມັດຈຸຣາດ) ມັນເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງວ່າຢ່າງໃດ?" ຂ້າພະເຈົ້າຕອບລາວວ່າ, "ພຣະອົງ"
"ລອງເບິ່ງໃຫ້ຄັກໆ ອີກເທື່ອ" ຣາເມຊກະຕຸ້ນເຕືອນຂ້າພະເຈົາ້ "ໃນເຣື່ອງບອກວ່າຂ້າພຣະອົງກໍຈະບໍ່ຢ້ານ ເພາະວ່າ
ພຣະອົງຊົງຢູກ
່ ັບຂ້າພຣະອົງ ແກະມັນເອີ້ນຜູ້ລ້ຽງຢ່າງໃດ ມັນກ່າວເຖິງຜູ້ລ້ຽງແບບໃດ?"
"ໂອ..ໂຈະບຶດນຶ່ງ" ຂ້າພະເຈົ້າບອກລາວ "ເຂົ້າໃຈແລ້ວ ເພາະມີການປ່ຽນແປງ ໃນຕອນນີແ
້ ກະກໍາລັງເວົ້າກັບຜູ້ລ້ຽງ
ຂອງມັນ ມັນບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູ້ລ້ຽງອີກແລ້ວ ແຕ່ມັນເວົ້າໜ້າຕໍ່ໜ້າກັບຜູ້ລ້ຽງ ວ້າວ...ຍອດຢ້ຽມອີຫລີ"
ຣາເມຊ ເວົ້າຕໍ່ໄປວ່າ, "ແມ່ນແລ້ວ ແລະເບິ່ງຕໍ່ໄປວ່າ ຜູ້ລ້ຽງຢູບ
່ ່ອນໃດ ຕອນນີ້ມີການປ່ຽນແປງເດີ ເບິງ່ ແມ"
"ເບິ່ງຫຍັງເນາະ?" ຂ້າພະເຈົ້າຖາມລາວ
"ເບິ່ງວ່າມີຫຍັງປ່ຽນແປງໄປ ເບິ່ງຄັກໆ ກ່ອນໜ້ານັ້ນຜູ້ລ້ຽງຢູທ
່ າງໜ້າຝູງແກະ ຕອນນີ້ຜູ້ລ້ຽງຢູ່ບ່ອນໃດ?"
"ໂອເຄ ເຫັນຕອນນີ້ແລ້ວ" ຂ້າພະເຈົ້າຕອບ "ທໍາອິດຜູ້ລ້ຽງຢູທ
່ າງໜ້າ ຕໍ່ມາຜູ້ລ້ຽງຢູກ
່ ັບຝູງແກະ"
"ຖືກຕ້ອງ ຕອນທໍາອິດຜູ້ລ້ຽງນໍາໜ້າຝູງແກະໄປ ຕອນນີ້ຢູ່ນໍາຝູງແກະ" ຣາເມຊຍິ້ມຢ່າງໃຫຍ່ "ແຕ່ຍັງບໍໝ
່ ົດພຽງທໍ່ນັ້ນ
ອ່ານຕໍ່ໄປ ໃນເຣື່ອງເວົ້າເຖິງ "ພຣະອົງ" ອີກ ແກະໄດ້ເວົ້າວ່າ, ພຣະອົງ...ຖອກນໍ້າມັນຫອມໃສ່ເທິງຫົວຂ້າພຣະອົງ
ຖ້າຫາກພຣະອົງຖອກນໍ້າມັນໃສ່ເທິງຫົວແກະ ຕອນນີ້ພຣະອົງຢູ່ບ່ອນໃດ?
"ເອີ...ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນແລ້ວ ຕອນນີ້ພຣະອົງຢູ່ເໜືອ(ທາງເທິງ)ແກະ"
"ອ່ານຕໍ່ໄປ" ຣາເມຊໄດ້ໜູນໃຈຂ້າພະເຈົ້າ "ໃນເຣື່ອງບອກວ່າ ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ກັບຂ້າ
ພຣະອົງຕລອດຊົ່ວຊີວິດ....ແກະຮູ້ສຶກວ່າ ພຣະອົງຊົງຢູ່ບ່ອນໃດ ໃນຕອນນີ?
້ "
"ອືມ...ເຫັນແລ້ວ ເຫັນແລ້ວ ຍອດຢ້ຽມອີຫລີ" ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນນໍາ
ຕອນນີ້ໜ້າຕາຂອງຣາເມຊ ຍິ້ມເປັນປະກາຍ "ພຣະຜູ້ລ້ຽງຊົງຢູ່ທາງໜ້າ, ຊົງຢູ່ນໍາ, ຊົງຢູ່ເບື້ອງເທິງ, ຊົງຕິດຕາມ
ແລະຊົງຢູ່ອ້ອມຮອບຕົວແກະ"
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍມາເຖິງຕອນຈົບ ພວກເຮົາຈຶ່ງຄົ້ນຫາການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ພວກເຮົາຈຶງ່ ລົມ
ກັນວ່າມີຫຍັງແດ່ທີ່ເຮົາຈະນໍາມາໃຊ້ຈາກສິ່ງທີ່ເຮົາເຫັນຢູ່ໃນເຣື່ອງ ນີ້ແມ່ນການຄົ້ນພົບໃໝ່ທີ່ອ້າງອີງມາເຖິງພຣະເຢຊູ
ວ່າພຣະອົງຊົງເປັນຜູ້ລ້ຽງຂອງເຮົາ ພຣະອົງຊົງຢູ່ທາງໜ້າ, ຊົງຢູ່ນໍາ, ຊົງຢູ່ເໜືອ(ຂ້າງເທິງ), ແລະຢູ່ອ້ອມຮອບເຮົາ.
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ພຣະອົງຊົງຄອບຄອງການສົນທະນາຂອງພວກເຮົາ ເມືອ
່ ຮູ້ຢາ່ ງນີ້ແລ້ວ ເຮັດໃຫ້ໃຈຂອງພວກເຮົາມີຄວາມສຸກຫຼາຍ
ຄວາມຄິດເຫັນຕອນທ້າຍ: ບາງຄັ້ງເມື່ອພວກເຮົາກັບມາທີ່ສໍານັກງານ ເພື່ອນຮ່ວມງານກໍຈະມາໂອ້ລົມເຣື່ອງຄວາມ
ຜິດພາດຂອງພວກເຮົາ ແລະເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເມດຕາແລະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຜ່ານໄປໄດ້ເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າ ຂ້າພະເຈົ້າ
ມີຄວາມເຫັນວ່າ, "ພຣະເຈົ້າຊົງຢູ່ຂ້າງເຮົາ ໃນຂະນະທີພ
່ ວກເຮົາທ້າທາຍເຂົາເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ສນັບສນູນຢ່າງ
ເຂັ້ມແຂງ ພຣະອົງຊົງກ່າວວ່າ, "ເຮັດຕໍ່ໄປຢ່າກັງວົນ ເຮົາຈະປົກປ້ອງເຈົ້າແລະຈະຄອຍດູແລ

ບໍ່ໃຫ້ໃຜລັກເຂົ້າມາ

ລອບກັດເຈົ້າ..."
ແລະແລ້ວພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດນີ້ກໍກັບມາຫາຂ້າພະເຈົ້າ

"ໂອ...ເພງສັຣເສີນ 23 ນີ້ເອີຍ...ພຣະເຈົ້າຊົງປົກປ້ອງ

ພວກເຮົາ....ແລະໄດ້ບອກກັບພວກເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນວ່າ....ຄວາມດີແລະຄວາມຮັກຂອງພຣະອົງຈະຢູ່ກັບຂ້າພຣະອົງ
ຕລອດຊົ່ວຊີວິດຂອງຂ້າພຣະອົງ"
ການແລກປ່ຽນຢ່າງນີ້ ທີ່ຜູ້ເຊືອ
່ ທ້ອງຖິ່ນມີໂອກາດສອນຄົນທີ່ມາຈາກປະເທດຕາເວັນຕົກ ມາຈາກຢູໂຣບ ໄດ້ກາຍ
ເປັນເຣື່ອງທັມມະດາໄປແລ້ວ. ມິສຊັນນາຣີໃນປະເທດອິນເດັຽ ໂຕໂກ ໂມແຊມບິກ ໄນຈີເຣັຽ ຟິລິບປິນຕ່າງກໍພາ
ກັນເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນໍາຄຣູທີ່ເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ.
ໃນທີ່ສຸດ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມາຈົບລົງທີ່ຄົນ ຄົນທີ່ຟັງຄົນອື່ນ ຄົນທີ່ຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ

ການຟັງແລະ

ການຕອບກັບນັ້ນມີໄວ້ໃຫ້ສໍາລັບທຸກຄົນ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບນັ້ນແມ່ນ ຄົນທີ່ໄດ້ຍິນສຽງຂອງພຣະເຈົ້າບໍ່ພຽງແຕ່ຄົນທີ່ເປັນ
ຜູ້ນໍາສູງສຸດເທົ່ານັ້ນທີ່ແບ່ງປັນຄວາມຮູ້ໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໆ ແຕ່ຄົນທີ່ເປັນຄຣູທ້ອງຖິ່ນກໍໄດ້ຝຶກອົບຮົມບັນດາມິສຊັນນາຣີ
ສາມສີ່ລຸ້ນຕໍ່ໆ ກັນໄປເໝືອນກັນ.

ລາຍລະອຽດທີນ
່ ໍາໄປສູ່ຄວາມສໍາເຣັດ
ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າ ລາຍງານທີເ່ ລົ່າມານັ້ນຈະຊ່ອຍບັນດົນໃຈໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮຽນຮູ້ການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈແລະເພີ້ມພູນ
ຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ສເມີ ໃນຕອນນີ້ໃຫ້ພວກເຮົາເລີ້ມຕົ້ນຊ່ອຍຜູ້ທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ກ່ອນ ເຖິງແມ່ນທ່ານຄິດວ່າ
ທ່ານບໍ່ສາມາດຈື່ຈໍາຄໍາຖາມໄດ້ແລະຕ້ອງໄດ້ຈົດໄວ້ກໍຕາມ ແຕ່ມັນສໍາຄັນຫລາຍທີ່ທ່ານຈະຕ້ອງບໍ່ຈົດຄໍາຖາມທີ່ກ່ຽວ
ຂ້ອງກັບເຣື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ ການຄິດເຖິງຄໍາຖາມໄດ້ໂດຍຄິດໄປຕາມເນື້ອເຣື່ອງ ໃຫ້ເນື້ອເຣື່ອງນັ້ນຊ່ອຍທ່ານໃຫ້ຄິດ
ເຫັນຄໍາຖາມທີ່ຕຽມໄວ້ໄດ້ ເຣື່ອງລາວກໍຈະກາຍເປັນວິທີ່ຊ່ອຍຄວາມຈື່ຈໍາ ເນືອ
້ ເຣືອ
່ ງຈະກາຍເປັນການຈົດບັນທຶກ
ຂອງທ່ານ.

ຄິດທົບທວນຄໍານໍາຂອງທ່ານ. ໃນຕອນນີ້ທ່ານໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບທີ່ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ທ່ານອາດຈະມີ
ການແກ້ໄຂຄໍານໍາຂອງທ່ານໂດຍການເພີ້ມເຂົ້າຫລືຕັດອອກຕາມຄວາມເໝາະສົມ ຖ້າທ່ານຫາກເຫັນວ່າຂໍ້ມູນມີຢູ່
ໃນເຣື່ອງແລ້ວກໍຄວນຕັດຕອນນັ້ນອອກຈາກຄໍານໍາ.
ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ທ່ານອາດຈະວາງແຜນເຮັດ "ຄໍານໍາ" ຈາກພຣະທັມປະຖົມມະການ 12:1-9 "ເຣື່ອງນີເ້ ປັນເຣື່ອງ
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ຂອງຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ອອກຈາກຄອບຄົວແລະປະເທດຂອງລາວເພື່ອໄປສ້າງຊາດໃໝ່" ແຕ່ເມື່ອ
ທ່ານໃຊ້ເວລາຄິດໃນຂະນະທີ່ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງນີ້ຢູ່ ທ່ານຈະເຫັນວ່າຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວນີມ
້ ີຢູ່ໃນເຣື່ອງອັບຣາມແລ້ວ
ດັ່ງນັ້ນທ່ານກໍສາມາດເອົາຂໍ້ມູນນີ້ອອກຈາກຄໍານໍາໄດ້.
ແຕ່ຖ້າທ່ານເກີດມີຄວາມເຂົ້າໃຈເຣື່ອງລາວແລະເຫັນວ່າຂໍ້ມູນບາງຢ່າງຄວນຈະເພີ້ມເຂົ້າ

ທ່ານກໍສາມາດເພີ້ມເຂົ້າ

ໃສ່ໃນຄໍານໍາໄດ້.
ເໝືອນດັ່ງ ນຶ່ງໃນຂຸມຊັບທີ່ເຮົາພົບໃນເຣື່ອງຂອງມາທາ ມາຣີອາ ເປັນເຣື່ອງທີມ
່ າທາໄດ້ເລືອກວ່າຈະຄົວກິນຢ່າງຫຼວງ
ຫລາຍເພື່ອລ້ຽງແຂກ ອີກປະການນຶ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຕົກໃຈນັ້ນແມ່ນ ຄໍາເວົ້າຂອງມາທາທີ່ເວົ້າກັບພຣະເຢຊູ ຊຶ່ງເຫັນ
ວ່າເປັນຄໍາສັ່ງໃຫ້ພຣະອົງເຮັດຕາມຄໍາສັ່ງຂອງລາວຕໍ່ໜ້າພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ

ເຣື່ອງນີ້ເລີ້ມຕົ້ນເມື່ອພຣະເຢຊູ

ກັບພວກສາວົກເຂົ້າໄປໃນເມືອງນຶ່ງ ແຕ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງເຮົາຮູວ
້ ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ຮັບເຊີນຈາກມາທາ ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າມີ
ພວກສາວົກຢູ່ນໍາໃນທີ່ນັ້ນ.
ເພື່ອໃຫ້ຄົນຟັງເຂົ້າໃຈຄວນຈະເລີ້ມຕົ້ນເຣື່ອງດັ່ງນີ້ "ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຢູ່ໃນໂລກນີ້ ພຣະອົງຊົງເລືອກບາງຄົນໃຫ້ເປັນ
ສາວົກຕິດຕາມພຣະອົງໄປ

ບໍ່ວ່າພຣະອົງຈະໄປມາທາງໃດພວກສາວົກຈະຕິດຕາມພຣະອົງໄປສເມີ ຍົກເວັ້ນເມື່ອ

ພຣະຄັມພີເວົ້າວ່າພຣະອົງສະເດັດໄປຜູ້ດຽວ ຫລືບາງຄັ້ງພຣະອົງຈະເອົາແຕ່ສອງຫລືສາມຄົນໄປນໍາ" ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວ
ນີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈວ່າ ພຣະເຢຊູໄປເຮືອນມາທາພ້ອມກັບພວກສາວົກຂອງພຣະອົງ.
ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນຄົນເລົ່າເຣືອ
່ ງ

ເຮົາຕ້ອງລະນຶກຢູ່ສເມີວາ່ ຈະມີຄົນນຶ່ງຫລືຫລາຍຄົນບໍ່ມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄັມພີ

ເລີຍ ນອກຈາກໃນບົດນໍາຂອງເຣື່ອງທີ່ທ່ານເລົ່າ

ດັ່ງນັ້ນຖ້າຈະໃຫ້ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນປະສົບ

ຄວາມສໍາເຣັດເປັນຢ່າງດີ ກໍຈໍາເປັນທີ່ຈະຕ້ອງໃຫ້ຂໍ້ມູນກັບຜູ້ຟັງໃນຄໍານໍາຂອງເຣື່ອງ ຫລືຢູ່ໃນເຣື່ອງຢ່າງຊັດແຈ້ງ.
ຖ້າທ່ານຫາກໄດ້ສອນຫລາຍເຣື່ອງພໍສົມຄວນແລ້ວ ທ່ານກໍສາມາດຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ຄ້າຍຄືກັນທີ່ເຄີຍພົບເຫັນໃນເຣື່ອງ
ກ່ອນໆ ນັ້ນໄດ້ເໝືອນກັນ ຈົ່ງລະນຶກຢູ່ສເມີວ່າສ່ວນຫລາຍເຣື່ອງຕ່າງໆໃນພຣະຄັມພີມີຂມ
ໍ້ ນ
ູ ຢ່າງຫລວງຫລາຍຢູ່ແລ້ວ
ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງໄປຄົ້ນຄວ້າຫາຂໍ້ມູນຈາກບ່ອນອື່ນມາເພີ້ມເຕີມ.
ໃນບາງໂອກາດ ກໍມີການໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ້ມເຕີມໃນຄໍານໍາ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ກົດຂອງພຣະເຈົ້າກ່ຽວກັບຄົນເປັນຂີ້ທູດ, ວັນຊະ
ບາໂຕ, ການກິນດື່ມ ຫລືຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນຢິວທີ່ມີຕໍ່ຄົນຊະມາເຣັຽ ຂໍ້ມູນເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນ.
ຢ່າງໃດກໍຕາມ, ບໍ່ວ່າສິ່ງໃດທີເ່ ຮົາເອົາໃສ່ໃນຄໍານໍາຈະຕ້ອງໄດ້ມາຈາກພຣະຄັມພີ ບໍແ
່ ມ່ນເອົາມາຈາກທາງອື່ນ. ເຮົາຮູ້
ວ່າພຣະຄັມພີເທົ່ານັ້ນທີ່ບໍ່ປ່ຽນແປງ ເປັນແຫລ່ງທີ່ໄວ້ວາງໃຈໄດ້.

ອີກປະການນຶ່ງ, ຖ້າຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ເຮົາໃຊ້ບໍ່ໄດ້ມາຈາກ

ພຣະຄັມພີກໍຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ບມ
ໍ່ ີຄວາມຮູ້ສາສນາສາດ ຫລືການຕີຄວາມໝາຍພຣະຄັມພີ ຮູ້ສຶກວ່າເຂົາເຈົ້າບໍສ
່ າມາດ
ຮ່ວມຟັງເຣື່ອງນໍາໄດ້ ເພາະເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຮູພ
້ ຽງພໍແລະບໍ່ມີອຸປກອນໃນການຝຶກອົບຮົມ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ ຫລັງຈາກໄດ້ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນການເລົ່າເຣື່ອງແລ້ວ ທ່ານອາດຈະແນະນໍາ "ສັນ
ຍາລັກ" ບາງຢ່າງທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈ

ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມໝາຍຂອງສັນຍາລັກດ້ວຍການ

ເລົ່າເຣື່ອງອື່ນໆ ຕໍ່ໄປ ນໍາເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໄປສູ່ເຣື່ອງໃໝ່ ຫລືຂໍ້ໃໝ່ໃນພຣະຄັມພີໂດຍເລົ່າແບບເຈາະໃຈ ຖ້າທ່ານເຫັນ
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ວ່າຜູ້ຟັງຈະເຂົ້າໃຈດີຂຶ້ນກໍຈົ່ງກະທໍາຕາມທີ່ກ່າວມານັ້ນ ແຕ່ກໍຂຶ້ນຢູ່ກັບວ່າອົງພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດຈະຊົງນໍາທ່ານໃຫ້
ເຮັດເຊັ່ນນັ້ນຫລືບ.ໍ່
ການເພີ້ມຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຄໍານໍາຈະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຊັດແຈ້ງ ແລະງ່າຍຕໍ່ການທີ່ຈະນໍາໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງ
ອາດຈະເລີ້ມຕົ້ນວ່າ, "ມີເຣື່ອງນຶ່ງເກີດຂຶ້ນ ຫລັງຈາກເຣື່ອງນີດ
້ ົນນານມາແລ້ວ..." ແລ້ວທ່ານກໍນໍາຜູ້ຟັງເຂົ້າໄປສູ່ພຣະ
ຄໍາຕອນທີ່ມີສັນຍາລັກຫລືຮູບແບບທີ່ພິເສດ ສ່ວນຫລາຍເຣືອ
່ ງທີສອງຈະຢູ່ໃນພຣະຄັມພີໃໝ່.
ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ຖ້າທ່ານເລົ່າເຣືອ
່ ງໂມເຊກັບງູທອງໃນພຣະທັມອົບພະຍົບ 21:4-9 ເມື່ອຄົນໃນກຸ່ມໄດ້ພົບກັບຂຸມຊັບ
ແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດແລ້ວ ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ເວລາຫລາຍ ທີ່ເຮົາຈະສົນທະນາເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ
ຫລາຍໆ ເຣື່ອງໄປພ້ອມກັນ ແຕ່ກໍມີບາງເຣືອ
່ ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຍຸກຫລັງນີ້ທີ່ຢາກຈະເລົ່າສູ່ຟັງ ຄືເຣື່ອງໂມເຊກັບງູທອງ
ຊຶ່ງອາດຈະຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຄົ້ນພົບຫລາຍໆ ສິ່ງ (ຖ້າຫາກມີເວລາພໍ ທ່ານອາດຈະນໍາດ້ວຍການເລົ່າເຣື່ອງຈາກພຣະທັມ
ໂຢຮັນ 3:1-16 ແຕ່ຖ້າຫາກເວລາໜ້ອຍກໍໃຫ້ນໍາໂດຍເອົາຂໍ້ 1-13 ຮວມເຂົ້າກັນແລະເລົ່າສັ້ນໆ ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເລົ່າ
ໃຫ້ຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ ນິໂກເດມ ຟັງ ໂຢຮັນ 14-16 ແຕ່ຕ້ອງຈື່ໄວ້ວ່າຈະຕ້ອງເລົ່າແບບເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ.

ໂມເຊໄດ້ຍົກງູຂຶ້ນໃນປ່າສັນໃດ ບຸດມະນຸດຈະຕ້ອງຖືກຍົກຂຶ້ນສັນນັ້ນ ເພື່ອທຸກຄົນທີວາງ
່ ໃຈເຊື່ອໃນພຣະອົງຈະມີ
ຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ ເພາະວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮັກໂລກຈົນໄດ້ປະທານພຣະບຸດອົງດຽວຂອງພຣະອົງ ເພື່ອທຸກ
ຄົນທີວາງ
່ ໃຈເຊື່ອໃນພຣະບຸດນັ້ນຈະບໍ່ຈິບຫາຍ ແຕ່ມີຊີວິດອັນຕລອດໄປເປັນນິດ.
(ໝາຍເຫດ: ງູທອງ ແມ່ນສັນຍາລັກ ຂອງໄມ້ກາງແຂນ)
ຟັງການຕອບກັບຈາກຜູຟ
້ ງັ ເຣືອ
່ ງ ຄໍາຕອບທີ່ຜູ້ຟັງຕອບກັບມາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານໄດ້ຮວ
ູ້ ່າ ເຂົາເຈົ້າຕ້ອງການຫຍັງ ແລະ
ເຂົາເຈົ້າມີຄໍາຖາມຫຍັງທີ່ສະເພາະເຈາະຈົງ ຖ້າທ່ານເຂົ້າໃຈກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ເໝາະສົມໄດ້ ການກະ
ທໍາດັ່ງນີ້ເອີ້ນວ່າ, "ການສອນຈາກຊ່ວງເວລານັ້ນ"
ຄໍາຖາມສ່ວນຫລາຍຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ "ການກະທໍາ" ຂອງຄົນ ຫລືຂອງພຣະເຈົາ້

ຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງ

ຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານ ພຽງແຕ່ທົບທວນ ລຶ້ມຄືນເບິ່ງການກະທໍາແລະຄໍາເວົ້າຂອງບຸກຄົນໃນເຣື່ອງ. ແຕ່ໃຫ້
ຫລີກເວັ້ນບໍ່ໃຊ້ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ "ເປັນຫຍັງ?" ເພາະຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງເດົາແລະຄາດຄະເນເຣື່ອງທີ່ເລົ່າໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບການ
ສນັບສນູນຈາກຂໍ້ພຣະຄັມພີໃນຕອນນັ້ນ ແຕ່ຄວນໃຊ້ຄໍາຖາມທີ່ວ່າ "ແມ່ນຫຍັງ?" ເປັນຫລັກ ແລະເປັນໜ້າສົນໃຈທີ່
ພົບວ່າຄໍາຕອບທີ່ອອກມານັ້ນບໍ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄໍາຖາມທີ່ວ່າ "ເປັນຫຍັງ?" ນັ້ນເລີຍ. (ແມ່ນຫຍັງ? ກໍໝາຍເຖິງ "ແມ່ນ

ສາຍເຫດອັນໃດ..? ແມ່ນເຫດຜົນອັນໃດ...? ແມ່ນສິ່ງໃດ...? ແມ່ນການກະທໍາອັນໃດ..? ແມ່ນຄໍາເວົ້າອັນໃດ..?)
ການຕັງ້ ຄໍາຖາມທີຊ
່ ອ
່ ຍໃຫ້ເກີດມີການສັງເກດ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງຕອນສັ້ນໆ ຂອງຕົນ
້ ເຣື່ອງແລ້ວ ອາດຈະໃຊ້
ຄໍາຖາມວ່າ, "ເຣື່ອງໃນຕອນທໍາອິດນີ້ ໄດ້ບອກເຮົາເຖິງຄວາມເຊື່ອຂອງຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງຢ່າງໃດ?"

(ທ່ານອາດຈະ

ເອີ່ຍຊື່ຄົນໃດຄົນນຶ່ງໃນເຣື່ອງ) ...ຈາກເນື້ອເຣື່ອງນີ້ ຄົນຜູ້ນັ້ນມີບົດບາດໜ້າທີ່ສໍາຄັນຢ່າງໃດ?
ຖາມຕໍ່ໄປວ່າ, "ມີຫຍັງແດ່ໃນຕອນນີ້ທີ່ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ?" ຫລືຖາມວ່າ, "ເຮົາໄດ້ເຫັນ
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ຄວາມສັດຊື່ຂອງພຣະເຈົ້າໃນຕອນນີ້ບໍ່?" ເມື່ອເຮົາຄົ້ນຫາຂຸມຊັບໃນເຣື່ອງຕໍ່ໄປໃຫ້ເຮົາສັງເກດເບິ່ງວ່າບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນ
ເຣື່ອງໄດ້ສະແດງອາການດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້ຫລືບ່ໍ...ບໍໂ
່ ຄຣົບນັບຖື, ຢ້ານກົວ, ໂລບມາກ, ສັບສົນໃຈ, ມີນໍ້າໃຈ, ກ້າຫານ, ມີ
ຄວາມໄວ້ວາງໃຈ ຫລືສະແດງວ່າລາວມີປັນຍາຈາກຄໍາເວົ້າແລະການກະທໍາຂອງລາວແນວໃດແດ່ ຄໍາຖາມຂ້າງເທິງ
ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຄໍາຕອບມາຈາກເນື້ອເຣື່ອງທີ່ເລົ່າ.
ຖ້າຫາກມີຄໍາຖາມທີ່ຕ້ອງໄດ້ຕອບວ່າ ແມ່ນຫລືບໍ່ແມ່ນ ເຮົາອາດຈະຖາມຕໍ່ໄປຫາກຄໍາຕອບໆ ວ່າ ແມ່ນ, ແລະຖາມ
ເພີ້ມອີກວ່າ "ບອກໄດ້ບໍ່ວ່າ ທ່ານໄດ້ເຫັນຄໍາຕອບຈາກເຣື່ອງໃນຕອນນີ້ຢ່າງໃດ (ຫລືຈາກບ່ອນໃດ?)"
ຊ່ອຍຜູຟ
້ ງັ ໃຫ້ນາໍ ຄວາມຈິງຈາກເຣືອ
່ ງໄປໝູນໃຊ້ ໃນຂະນະທີ່ສົນທະນາກັນເຖິງເຣື່ອງການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນ
ຍານ ຂໍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງໃຈຟັງແລະຫາໂອກາດທີ່ຈະຖາມວ່າ

ຕົວຜູ້ຟັງເອງຫລືຄົນທີ່ລາວຮູ້ຈກ
ັ ເຄີຍມີປະຕິກິຣິຍາຫລືມີ

ຄວາມຮູ້ສຶກແນວໃດໃນເຣື່ອງນີ້? (ເຊັ່ນ ຢ້ານກົວ, ສົງສັຍ, ເຊື່ອ, ຫວັງໃຈ, ສັບສົນ ) ເມືອ
່ ລາວຕອບວ່າມີ ຫລືໄດ້
ຄໍາຕອບຈາກທ່າທາງວ່າ ມີ ກໍເປັນການດີທີ່ທ່ານຈະຖາມຕໍ່ໄປວ່າ "ມີໃຜຢາກຈະແບ່ງປັນປະສົບການດັ່ງກ່າວນີ້ບ?
ໍ່ "
ແບ່ງປັນການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ສ່ວນຕົວ ເມື່ອທ່ານສົນທະນາເຣື່ອງການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຈົບລົງແລ້ວ ຖ້າຫາກພຣະເຈົ້າ
ຊົງນໍາ ທ່ານອາດຈະແບ່ງປັນຕໍ່ໄປວ່າ "ເຣື່ອງໃນຕອນນັ້ນໄດ້ຖືກກັບຊີວິດຂອງທ່ານຢ່າງໃດ?" ຫລືອາດຈະຖາມວ່າ,
"ມີຕອນໃດໃນເຣື່ອງນີ້ທີ່ຖືກກັບຊີວິດຂອງພວກພີ່ນ້ອງແດ່?"
ສ່ວນປະກອບສໍາຄັນຂອງຄໍາຖາມທີດ
່ ີ ຄໍາຕອບນັ້ນຈະຕ້ອງ...


ມີຢູ່ໃນເຣື່ອງທີ່ເລົ່າ



ພິສູດໄດ້ດ້ວຍເຣື່ອງທີ່ເລົ່ານັ້ນ

ຂໍມ
້ ນ
ູ ນອກເຣືອ
່ ງ ຖ້າຫາກວ່າເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງໃຊ້ຂ້ໍມູນທີ່ນອກເຣື່ອງເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ເກີດຄວາມເຂົ້າໃຈ ເຮົາກໍສາມາດ
ເພີ້ມຂໍ້ມູນນັ້ນເຂົ້າໃສ່ໃນ "ຄໍານໍາ" ຊຶ່ງເປັນຂໍ້ພຣະຄໍາ ແລະຂໍ້ພຣະຄໍາທີ່ເພີ້ມໃສ່ຄໍານໍານັ້ນອາດຈະໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮັບຟັງ
ພ້ອມກັບເນື້ອເຣື່ອງກໍໄດ້.
ແຕ່ຖ້າເຮັດແບບນີ້ເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງຄົ້ນຫາຄວາມຈິງຈາກຂໍ້ພຣະຄໍາທີ່ເພີ້ມເຂົ້າໃສ່ ແທນທີ່ຈະຄົ້ນຫາຢູ່ພາຍ
ໃນເຣື່ອງ ຫລືຜູ້ເລົ່າອາດຈະຕັ້ງຄໍາຖາມກ່ຽວກັບພຣະຄັມພີຈາກສິ່ງທີ່ຜູ້ຟັງເຄີຍໄດ້ຟັງຈາກເທື່ອກ່ອນໆ ນັ້ນກໍໄດ້.
ຄໍາຕອບທີດ
່ ີ ເມື່ອມີຜູ້ຕອບຄໍາຖາມໄດ້ດີ ກໍໃຫ້ໜູນໃຈລາວເຊັ່ນ, "ເຈົ້າຕອບໄດ້ດີຫລາຍ" "ຂ້ອຍຄິດບໍ່ເຖິງເລີຍຈາກ
ຄໍາຕອບທີ່ເຈົ້າຕອບ" "ເອີ...ເປັນຄໍາຕອບທີ່ປະທັບໃຈຫລາຍ."
ຄໍາຕອບທີບ
່ ໍ່ຄອ
່ ຍດີເທົາ່ ໃດ ຖ້າທ່ານຄິດວ່າຜູ້ຟງັ ຕອບບໍ່ຄ່ອຍດີປານໃດທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ຢາກໃຫ້ກັບໄປເບິ່ງໃນ
ເຣື່ອງອີກເທື່ອ ວ່າມີຢູ່ໃນເຣື່ອງຫລືບ?
່ໍ " ແຕ່ກໍຕ້ອງລະວັງໃນການໃຊ້ຄໍາເວົ້າຂອງທ່ານ ເພືອ
່ ຈະບໍ່ໃຫ້ຜູ້ຟັງນ້ອຍເນື້ອ
ຕໍ່າໃຈ.
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ຖ້າຫາກຄໍາຕອບຫລືຄໍາຖາມຂອງຜູ້ຟັງອອກນອກເຣື່ອງ ທ່ານກໍສາມາດເວົ້າໄດ້ວ່າ, "ເຮົາຈະໂອ້ລົມກັນໃນເຣື່ອງນີ້
ຫລັງຈາກທີ່ເຮົາຮຽນຈົບລົງ" ຫລືອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ບາງເທືອ
່ ເຮົາອາດຈະພົບກັບຄໍາຕອບໃນເຣື່ອງຕໍ່ໄປ"

ຄໍາຖາມ

ບາງຢ່າງຈະບໍ່ພາໄປໃນທາງທີ່ດີ ຈະພາຄົນໃນກຸ່ມອອກນອກທາງ ຖ້າຫາກທ່ານຕອບຄໍາຖາມເຫລົ່ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້
ເສັຽເວລາແລະຈະເຮັດໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມບໍ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ສງິ່ ທີ່ສົມຄວນຮູ້.
ຖ້າຫາກກຸມ
່ ຂ້ອນຂ້າງໃຫຍ່ແລະເວລາມີໜອ
້ ຍ. ການຖາມແລະການຕອບກັບ ເປັນວິທີຫລືເປັນຫົວໃຈຂອງການເລົ່າ
ເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຖ້າຫາກບໍ່ມີເວລາສໍາລັບຄໍາຕອບ ຫລືຖ້າກຸ່ມຫາກໃຫຍ່ເກີນໄປຈົນບໍ່ອາດໄດ້ຄໍາຕອບນັ້ນກໍຍັງມີທາງ
ເລືອກຢູ່ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງອາດຈະຖາມແບບໂນ້ມນ້າວໃຈ ຄືໃຫ້ຜຟ
ູ້ ັງໄດ້ຄິດກ່ອນໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງເວົ້າອອກມາໃນທັນທີ ແຕ່
ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າໄດ້ໃຫ້ເວລາພຽງພໍແກ່ຜູ້ຟັງທີ່ຈະໃຊ້ຄວາມຄິດຢ່າງໜ້ອຍສອງຫລືສາມນາທີ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາ
ເຈົ້າສາມາດຕອບໄດ້.

ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງ: ຄຸນຄ່າຂອງການທົບທວນຄືນ
ຂໍ້ດີຂອງການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນຮູບແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນກໍແມ່ນ ເຄື່ອງມືໃນການທົບ
ທວນຄືນ ການທົບທວນຄືນໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະເກີດຜົນແລະໃຫ້ຄຸນຄ່າຫລາຍທີ່ສຸດ ເມື່ອເຮົານໍາສເນີເຣື່ອງ
ເປັນລໍາດັບຕາມເຫດການຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ແທ່ນທ່ີຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະເປັນຜູ້ກ່າວຄໍານໍາ ແຕ່ລາວອາດຂໍໃຫ້ຄົນທີ່ເຄີຍຟັງ

ເຣື່ອງມາກ່ອນໃຫ້ເລົ່າທົບທວນລຶ້ມຄືນແບບຫຍໍ້ໆ ທັງເນື້ອເຣື່ອງແລະສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບໃນເຣື່ອງ.
ອາດຈະມີຄົນໃໝ່ເຂົ້າມາຮ່ວມຮຽນນໍາຫລືອາດຈະມີຄົນເກົ່າຂາດການຮຽນ ດັ່ງນັ້ນການທົບທວນຄືນກ່ອນຈະຮຽນກໍ
ໄດ້ຊ່ອຍຄົນທີ່ຂາດມາຮຽນເທືອ
່ ກ່ອນນັ້ນໄດ້ ການທີ່ໃຫ້ຜູ້ຮຽນໄດ້ຟັງການທົບທວນເຣື່ອງຄືນ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຈື່
ຈໍາໄດ້ອີກ.
ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ

ທຸກຄົນຄວນຈະໄດ້ແບ່ງປັນຂຸມຊັບທີ່ເຂົາເຈົ້າຄົ້ນພົບເທື່ອກ່ອນ ຮວມທັງສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້

ການທົບທວນຄືນເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນປະກອບກັບຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າ

ຊຶ່ງເປັນເວລາທີ່ເໝາະສົມທີ່ຈະໄດ້

ຍິນຄໍາພຍານວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເຣື່ອງນີຢ
້ ່າງໃດໃນຊີວິດທີ່ໄດ້ຮຽນຈາກອາທິດກ່ອນ.
ເຊັ່ນດຽວກັນ

ເມື່ອສະມາຊິກໃນຫ້ອງຮຽນໄດ້ຮັບໂອກາດທີ່ຈະແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນມາໃນຫ້ອງຮຽນເທື່ອ

ກ່ອນນັ້ນ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕ້ອງໝັ້ນໃຈວ່າທຸກຄົນເຂົ້າໃຈໃນເຣື່ອງກ່ອນນັ້ນແລະໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຢ່າງຖືກຕ້ອງ ຖ້າຫາກ
ຜູ້ຟັງຍັງງົງກັບເຣື່ອງທີ່ຕົນໄດ້ຮຽນມານັ້ນ ແລະບໍ່ສາມາດຈະຈື່ເຣື່ອງໄດ້ ຜູ້ເລົ່າຈະຕ້ອງທົບທວນຄືນໃຫ້ທຸກຄົນຟັງອີກ.
ບໍ່ມີເຫດຜົນໃດທີ່ຈະເລົ່າເຣື່ອງໃໝ່ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ ຈົນກວ່າທຸກຄົນຈະເຂົ້າໃຈເຣື່ອງກ່ອນໆ ເປັນຢ່າງດີ.
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ບົດທີ 7
ການນໍາໃຊ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ການຮູຈ
້ ກ
ັ ຊ້າງ
ເມື່ອຄົນເລົ່າເຣື່ອງເພີ້ມພູນຄວາມສາມາດໃນການຊອກສແວງຫາ ລາວກໍຈະເລີ້ມເຫັນລາຍລະອຽດໃນພຣະຄັມພີທີ່
ເທື່ອທໍາອິດລາວບໍ່ເຫັນ ເຖິງແມ່ນລາຍລະອຽດເບິ່ງເໝືອນວ່າເລັກນ້ອຍແຕ່ເມື່ອລາວພົບແລ້ວລາວຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກ
ຕື່ນເຕັ້ນຫລາຍ

ຢ່າງໃດກໍຕາມເມື່ອພົບເຫັນສິ່ງເລັກນ້ອຍທີໜ
່ ້າສົນໃຈຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ອງລະວັງເພື່ອໃຫ້ຍັງຄົງເບິ່ງ

ເຫັນພາບລວມຂອງເຣື່ອງນັ້ນຢູ່ ລາວຈະຕ້ອງຈື່ໄວ້ສເມີວ່າພຣະຄັມພີນັ້ນຍິ່ງໃຫຍ່ກວ່າໜັງສືບັນທຶກປະວັດສາດ.
ນັກເທດຫລາຍຄົນໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງດາວິດກັບໂກລີອາດ

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເທສນາແລະສົນທະນາເຣື່ອງດາວິດວ່າເປັນຄົນ

ໜຸ່ມນ້ອຍທີ່ມີຄວາມສາມາດແລະກ້າຫານຫລາຍ ໝັ້ນໃຈທີຈ
່ ະປະເຊີນກັບຊາຍຮ່າງຍັກແລະເອົາຊະນະໄດ້ ແລະ
ກໍນໍາເອົາເຣື່ອງນັ້ນໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດວ່າ,

"ເຮົາຄວນເປັນເໝືອນດາວິດແລະມີຄວາມກ້າຫານຖ້າມກາງສະຖານະ

ການອັນຄັບຂັນນັ້ນ"
ເຫັນວ່າເປັນເຣື່ອງລາວທີ່ໜ້າສົນໃຈ ແຕ່ວ່າ...ເຣື່ອງລາວມີພຽງເທົ່ານີ້ບໍ?
ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງຈະມີຂໍ້ມູນດັ່ງນັນ
້ ແຕ່ຈະເຫັນວ່າຄໍາສອນຝ່າຍວິນຍານໄດ້ຖືກເບິ່ງຂ້າມໄປ ເພາະໃນເຣື່ອງດາວິດນີ້
ເຮົາຮູວ
້ ່າພຣະເຈົ້າຂອງລາວນັນ
້ ຍິ່ງໃຫຍ່ສາມາດຈັດການກັບຊາຍຮ່າງຍັກໄດ້ ແລະຕໍ່ຕ້ານກອງທັບທີ່ເຊື່ອຖືພຣະທຽມ
ຫລາຍກວ່ານັ້ນ ກອງທັບອິສຣາເອນແລະກະສັດຊາອູນຄວນຈະໄວ້ວາງໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຈະເອົາຊະນະຊາຍຮ່າງຍັກ
ແລະພຣະທຽມທີພ
່ ວກສັດຕຣູເຊື່ອຖື

ແຕ່ອິສຣາເອນບໍ່ໄດ້ໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າເມື່ອປະເຊີນກັບເສິກສົງຄາມຢ່າງ

ແທ້ຈິງ. ປະເທດທີ່ນະມັສການພຣະທຽມນັ້ນຈະຜ່າຍແພ້ ເມືອ
່ ປະທະກັບຄົນນຶ່ງທີ່ເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສໍາຄັນແຕ່ລາວເດີນໄປ
ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ.
ທຸກເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີເຮົາຈະພົບຄວາມຈິງເລັກນ້ອຍແຕ່ມີຄນ
ຸ ຄ່າ ແຕ່ທ່ານຈະຕ້ອງເຊື່ອຟັງຢ່າງໝົດໃຈ ເພື່ອທ່ານ
ຈະໄດ້ເຂົ້າໃຈຄວາມຈິງທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຊຶ່ງມີຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ.

ຫລັກການຄົ້ນພົບຊ້າງຈະຊ່ອຍເຮົາໃນຖານະເປັນຜູ້ເລົ່າ

ເຣື່ອງ ເພື່ອຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຣື່ອງລາວໃນຂະນະທີພ
່ ຍາຍາມຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ.
ທໍາອິດ, ຈະເຫັນວ່າການເຫັນຊ້າງທີແ
່ ທ້ຈງິ ນັນ
້ ໄດ້ຜິດພາດໄປ;
ທ່ານອາດຈະເຄີຍໄດ້ຍິນຄົນເລົ່າເຣື່ອງທີ່ຄ້າຍຄືກັນນີ້ມາກ່ອນທີ່ເລົ່າວ່າ ມີຄົນເອົາຊາຍຕາບອດຫ້າຄົນເຂົ້າໄປໃກ້ໆ
ຊ້າງ ແຕ່ໃຫ້ສີ່ຄົນເປັນຜູ້ເບິງ່ ຊ້າງກ່ອນ ເວົ້າວ່າ, "ພວກເຈົ້າກໍາລັງຢືນຢູ່ຂ້າງຊ້າງເດີ ຊ່ອຍອະທິບາຍຮູບຮ່າງລັກສະນະ
ຂອງຊ້າງໃຫ້ຟັງແດ່" ແລ້ວຊາຍທັງສີ່ຄົນກໍພາກັນແຕະຕ້ອງລູບຄາເບິ່ງຊ້າງ
ແລະໄດ້ອະທິບາຍຕາມທີ່ໃຜລາວໄດ້ລູບຄໍາ ແລະແຕະຕ້ອງ...


ຄົນທໍາອິດຄໍາຖືກຫາງຊ້າງ ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງຄືກັນກັບຟອຍປັດເຮືອນ"
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ຄົນທີສອງຄໍາໄປຖືກຫູຊ້າງ ແລ້ວເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງຄືກັນກັບກະດ້ງົ ຟັດເຂົ້າ"



ຄົນທີສາມຄໍາໄປຖືກງວງຊ້າງ ກໍເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງຄືກັນກັບງູໃຫຍ່"



ຄົນທີສີ່ຄໍາໄປຖືກຂາຊ້າງ ຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, "ຊ້າງເປັນຄືກັບບັ້ງສູບລົມຂອງຊ່າງຕີເຫລັກ"



ຄົນທີຫ້າ ໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍພວກສີ່ຄົນນັ້ນວ່າ, "ຮາ ຮາ...ເຮົາບ່ໍຈໍາເປັນຕ້ອງໄປລູບຄໍາເບິ່ງໂຕຊ້າງດອກ ເຮົາຊິ
ເວົ້າໃຫ້ຟງັ ກໍໄດ້ ເຮົາເຄີຍໄດ້ຍນ
ິ ສຽງແກຈາກຊ້າງນີຕ
້ ັ້ງຫລາຍເທື່ອ ທຸກຄົນຈົ່ງຮູເ້ ຖີດວ່າຊ້າງຄືເຄື່ອງດົນຕຣີໃຫຍ່
ຊະນິດນຶ່ງ."

ເຖິງແມ່ນຊາຍຕາບອດທັງຫ້າຈະສາມາດອະທິບາຍແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງຊ້າງໄດ້ ແຕ່ບໍ່ມໃີ ຜຈັກຄົນທີ່ຮູ້ແລະເຂົ້າໃຈ
ວ່າໂຕຊ້າງທີ່ແທ້ຈງິ ນັ້ນເປັນໂຕຈັ່ງໃດ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຜິດພາດໃນການເຫັນລັກສະນະລວມຂອງຊ້າງທັງໂຕ
ເຊັນ
່ ດຽວກັນ ເມື່ອເຮົາຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຢູ່ໃນເຣື່ອງລາວຂອງພຣະຄັມພີ ເຮົານຶກເຖິງຫລັກການທີ່ຕ້ອງຈື່ຈໍາໄວ້ວ່າ ເຣື່ອງ
ທຸກເຣື່ອງມີຄວາມຄົບຖ້ວນສົມບູນ ເຮົາເອີ້ນຄວາມຄົບຖ້ວນນີວ
້ ່າ, "ຊ້າງຕົວຈິງ" ໃນເຣື່ອງທີຍ
່ າວກໍຈະເປັນເໝືອນກັບ
ຊ້າງນີ້ ໃນເຣື່ອງຈະມີສ່ວນປະກອບຫລາຍຕອນ ຊຶ່ງຄ້າຍກັບລະຄອນຫລືໜັງທີ່ມີຫລາຍສາກ ຫລາຍຕອນ ດັ່ງນັ້ນໃນ
ແຕ່ລະສາກແຕ່ລະຕອນຂອງເຣື່ອງຈະຂຶ້ນຢູ່ກັບ "ຊ້າງຕົວຈິງ" ທີ່ຮັກສາແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງມັນໄວ້.
ບາງເທື່ອ ເມື່ອເຮົາອ່ານເຣື່ອງທີ່ຄຸ້ນເຄີຍ ເຮົາອາດຈະມີຄວາມຄິດແບບເກົ່າໆ ຢູ່ວ່າເຣື່ອງລາວນັ້ນເປັນມາຢ່າງໃດເຮົາ
ຈຶ່ງພາດພັ້ງທີ່ຈະຟັງເຣື່ອງນັນ
້ ໃຫ້ຖ່ອງແທ້ ເໝືອນກັບພວກຕາບອດນັ້ນບໍ່ໄດ້ໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ໜ້ອຍນຶ່ງເພື່ອຈະລູບຄໍາ
ເບິ່ງຊ້າງໃຫ້ທົ່ວວ່າໂຕຊ້າງນັ້ນເປັນແນວໃດ ຄົນຕາບອດຄົນນຶ່ງເຂົ້າໃຈວ່າຊ້າງເປັນເຄື່ອງດົນຕຣີຊະນິດນຶ່ງເໝືອນກັບ
ເຮົາເອງທີ່ອາດຈະຄິດວ່າຕົວເຮົາເອງຮູ້ເຣື່ອງຕອນນັ້ນດີແລ້ວ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເຮົາພາດບໍ່ສາມາດພົບກັບຄວາມຈິງທີ່ເປັນ
ຫລັກຂອງເຣື່ອງນັ້ນໄດ້.
ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ເຮັດຜິດໄປເໝືອນກັບບັນດາຄົນຕາບອດໂດຍການຍຶດເອົາພຽງບາງພາກສ່ວນຂອງເຣື່ອງແລະກໍຢຸດຢູ່ທີ່ນັ້ນ
ການທີ່ເຮົາບໍ່ໄດ້ຢືນຢູ່ໄກໆ ແລ້ວເພັງ່ ເບິ່ງພາບລວມຂອງເຣື່ອງ ເພື່ອຈະໄດ້ຮູ້ວ່າມັນເຊື່ອມໂຍງຕິດຕໍ່ກັນຢ່າງໃດ ກໍຈະ
ເຮັດໃຫ້ເຮົາເບິງ່ ບໍ່ເຫັນພາບລວມຂອງເຣື່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຟັງດ້ວຍການພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງດ້ວຍການອະທິຖານ

ເພືອ
່ ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າເຮົາໄດ້ຈັບ

ເອົາເຣື່ອງລາວນັ້ນທັງເຣື່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນ ເຖິງຄວາມຈິງທີ່ເຮົາຄົ້ນພົບນັ້ນມີຄຸນຄ່າໃນຕົວຂອງມັນເອງກໍຈິງ ແຕ່ສ່ວນ
ທີ່ເລັກນ້ອຍນັ້ນອາດຈະອະທິບາຍທັງເຣື່ອງໄດ້ບໍ່ໝົດ
ຕົວຢ່າງຂອງການຄົນ
້ ພົບຊ້າງຈາກພຣະຄັມພີ
ອ່ານມາຣະໂກ 1:40-45 ແລ້ວໃຊ້ເວລາຊອກຫາຊ້າງດັ່ງຕໍ່ໄປນີ້;

ຊາຍຂີ້ທູດຄົນນຶ່ງມາຫາພຣະເຢຊູ ລາວໄດ້ຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່ໜ້າພຣະອົງແລ້ວອ້ອນວອນວ່າ, "ຖ້າທ່ານພໍໃຈ, ທ່ານກໍ
ເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້. ພຣະເຢຊູມີໃຈສົງສານຊາຍຄົນນັ້ນ ຈຶ່ງເດ່ມືອອກວາງເທິງຄົນນັ້ນ ແລ້ວເວົ້າວ່າ,
"ເຮົາພໍໃຈແລ້ວ, ຈົ່ງດີສະອາດສາ." ໃນທັນໃດນັ້ນພຍາດຂີ້ທດກໍ
ູ ຫາຍແລະຊາຍຄົນນັ້ນກໍດີສະອາດ.
86

ກ່ອນຈະໃຫ້ຊາຍຄົນນັ້ນໄປ ພຣະເຢຊູສັ່ງຄົນນັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດ....ວ່າ, "ເຈົ້າຈົ່ງລະວັງ, ຢ່າບອກເຣື່ອງນີ້ໃຫ້ຜູ້ໃດ
ຟັງເປັນເດັດຂາດ ແຕ່ຈົ່ງໄປສເນີຕົວຕໍ່ປະໂຣຫິດ ແລະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຕາມທີໂມ
່ ເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ ເພື່ອເປັນຫລັກ
ຖານແກ່ຄົນທັງຫລາຍ." ແຕ່ຄົນນັນ
້ ເມື່ອອອກໄປແລ້ວກໍຕັ້ງຕົ້ນປ່າວຮ້ອງຢ່າງຫລວງຫລາຍໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນຊ່າລືໄປ
ຈົນພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເມືອງໂດຍເປີດເຜີຍຕໍໄປ
່ ບໍ່ໄດ້ ແຕ່ໄດ້ຢູນອກ
່
ເມືອງຕາມບ່ອນງຽບສງັດ ແລະມີຄົນຈາກ
ທຸກທີທຸ
່ ກບ່ອນມາຫາພຣະອົງ.
ມີຂຸມຊັບຫລາຍຢ່າງທີ່ຊຸກເຊື່ອງຢູ່ໃນເຣື່ອງນີ້ ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນແດ່ບ?
່ໍ ຄຣູສອນຫລາຍຄົນໄດ້ເບິ່ງພາດໄປ ເພາະ
ເຂົາໄດ້ເຫັນພຽງແຕ່ດັ່ງລຸ່ມນີ;້
1. ຄົນໃນເຣື່ອງ(ຊາຍຂີ້ທູດ)ເຊື່ອວ່າພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດໄດ້
2. ພຣະເຢຊູເຕັມພຣະທັຍທີ່ຈະປິນ
່ ປົວໂຜດໃຫ້ດີ
3. ພຣະເຢຊູມີຣິດເດດສາມາດປິນ
່ ປົວຂີ້ທູດໃຫ້ດີໄດ້
4. ພຣະເຢຊູຊົງມີພຣະທັຍທີ່ສົງສານແລະມີຄວາມອ່ອນໂຍນ
5. ພຣະເຢຊູຊົງສໍາແດງຄວາມຮັກດ້ວຍການວາງມືເທິງຕົວຄົນຂີ້ທູດ
6. ພຣະເຢຊູເຫັນວ່າພຣະອົງມີສະພາບເໝືອນຄົນຂີ້ທູດ...ຄືບໍ່ມໃີ ຜຢາກແຕະຕ້ອງ
ຕໍ່ຈາກນັ້ນພວກຄຣູສອນຍັງໄດ້ຄົ້ນພົບຂໍ້ສັງເກດທີ່ໜ້າສົນໃຈອີກ
1. ພຣະເຢຊູຫ້າມຄົນຂີ້ທູດບໍ່ໃຫ້ບອກຜູ້ໃດເຣື່ອງພຣະອົງໂຜດໃຫ້ລາວດີພຍາດ

ແຕ່ໃຫ້ໄປສເນີຕົວຕໍ່ພວກປະໂຣ

ຫິດ ແ ຜູເ າເ ອງມກຈະກະທໍານນແ ນ ລາວເ າວາຊາຍທດີຂທູດມີຄວາມຕນເ ນ

າຍອດບໄ ຈງປາວ

ຮ້ອງ ໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ວາ່ ພຣະເຢຊູຊົງຊ່ອຍລາວຢ່າງໃດ ຕໍ່ຈາກນັ້ນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍຖໂ
ື ອກາດເທດເຣື່ອງຄວາມ
ຍິນດີແລະຄວາມມີໃຈກະຕັນຍູ
2. ເຖິງແມ່ນຊາຍທີ່ດີຂີ້ທູດຈະບໍ່ບອກຄົນອື່ນເຖິງເຣື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນກໍຕາມ ແຕ່ລາວກໍດີໃຈຫລາຍຈຶ່ງອົດບໍ່ໄດ້ທີ່ຈະເລົ່າ
ເຣື່ອງທີ່ຕົນດີພຍາດໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງ, ແລ້ວຜູເ້ ລົ່າເຣື່ອງກໍເທດຕໍ່ໄປເຖິງຄວາມສໍາຄັນຂອງການເປັນພຍານ
3. ເພາະຊາຍທີ່ດີພຍາດຂີທ
້ ູດໄດ້ປ່າວຮ້ອງໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍຮູ້ ຈົນເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເມືອງບໍ່ໄດ້ ພຣະອົງ
ຕ້ອງໄດ້ຢູ່ນອກເມືອງ ແລະມີຄົນຈາກທຸກບ່ອນທຸກທີ່ມາຫາພຣະອົງ ເພາະຄົນທີ່ດີພຍາດຂີ້ທູດໄດ້ປ່າວຮ້ອງໃຫ້
ຄນທງ

າຍຮູ ເ ັດໃ ຄນຈໍານວນ

ວງ

າຍມາຫາພຣະເ ຊເ ອຈະໃ ພຣະອງໂ ດໃ ດີພຍາດ ຕຈາກ

ນັ້ນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍເທສນາໂດຍເນັ້ນວ່າ ພຣະປະສົງອັນສຸດຍອດຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນໄດ້ສໍາເຣັດຜ່ານຊາຍທີ່ດີພຍາດ
ຂີ້ທູດຄົນນີ້.
ຕອນນີ້ໃຫ້ເຮົາຫັນກັບມາເບິ່ງເຣື່ອງລາວແລະພິຈາຣະນາເບິ່ງວ່າ ຂຸມຊັບຫລາຍໆ ຢ່າງຈະເອົາມາລວມກັນເຂົ້າເປັນ
ອັນດຽວກັນໄດ້ຢ່າງໃດ.
ຂໍ້ສັງເກດຂຸມຊັບ 9 ຢ່າງຂ້າງເທິງນີ້ເປັນຄວາມຈິງຕົງຕາມເຣືອ
່ ງຫລືບ?
ໍ່ ຫລືວ່າໄດ້ພາດຈາກຂຸມຊັບອັນສໍາຄັນໄປ?
ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ພວກຄຣູສອນຄົ້ນພົບຊ້າງແຕ່ພຽງເຄິ່ງຕົວ?
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ເຫັນວ່າສໍາຄັນຫລາຍ ທີເ່ ຮົາຈະຕ້ອງສົນທະນາກັນຫລາຍໆ ຂຸມຊັບທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການໂຜດໃຫ້ດີພຍາດ,
ຄວາມເຊື່ອຂອງຊາຍຂີ້ທູດ, ແຕ່ຖ້າເຮົາພາດບາງຕອນໄປ ຫລືສອນສິ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ເຮົາກໍພາດໄປຈາກຄວາມ
ຄົບຖ້ວນຂອງເຣື່ອງນັ້ນ.
ເມື່ອເຮົາຟັງການເລົ່າເຣື່ອງ ແລະໄດ້ຍິນປໂຍກທີ່ເປັນກຸນແຈໄຂເຣື່ອງຈາກເຣື່ອງນັ້ນ ແລ້ວນໍາມາສົນທະນາກັນວ່າມີ
ຫຍັງແດ່ເກີດຂຶ້ນ ເຮົາທຸກຄົນມັກຄວາມກ້າຫານໃນການເປັນພຍານເພື່ອພຣະຄຣິດ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າການກະ
ທໍາຂອງຊາຍທີ່ດີພຍາດເປັນສິ່ງທີ່ດີ

ຢ່າງໜ້ອຍລາວກໍໄດ້ບອກຄົນຈໍານວນຫລວງຫລາຍໃຫ້ຮູ້ວ່າພຣະເຢຊູໄດ້ເຮັດ

ຫຍັງໃຫ້ແກ່ລາວ ບໍ່ພຽງເທົ່ານັນ
້ ເຮົາມັກເວົ້າເຖິງຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ຂອງພຣະເຈົ້າເຮົາຈຶ່ງເອົາສິ່ງນັ້ນມາເປັນຈຸດສໍາຄັນ
ແຕ່ໃນຕອນນີ້ໃຫ້ເຮົາເດີນຜ່ານເຣື່ອງນີ້ໄປຊ້າໆ ເບິງ່ ວ່າເຮົາຈະພົບກັບສິ່ງໃດແດ່. ພຣະເຢຊູໄດ້ບອກຊາຍທີ່ດີພຍາດ
ວ່າຕ້ອງເຮັດແລະຕ້ອງບໍເ່ ຮັດສິງ່ ໃດແດ່?

ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູເປັນຄໍາເວົ້າແບບເຜີນໆ ເ ລືອກເຮັດຕາມໃຈໄດ້ບ?
ໍ່

ບໍ່ໄດ້ແນ່ນອນ, ພຣະເຢຊູສັ່ງຊາຍຄົນນັ້ນຢ່າງເຂັ້ມງວດວ່າບໍ່ໃຫ້ບອກຜູ້ໃດເປັນເດັດຂາດ ແຕ່ລາວຕ້ອງໄປພົບປະໂຣ
ຫິດເພື່ອໃຫ້ປະໂຣຫິດປະກາດວ່າລາວໄດ້ດີພຍາດຂີ້ທູດແລ້ວ

ແລະໃຫ້ໄປຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຊຶ່ງເປັນສ່ວນປະກອບ

ຂອງການປະກາດຮັບຮອງຂອງປະໂຣຫິດ.
ຕອນນີ້ເຮົາໄດ້ເຮັດຕາມທີເ່ ຣື່ອງໄດ້ບອກໄວ້ຫລືບໍ່ ໃນເມື່ອເຮົາໄປສອນເຣື່ອງຄວາມຍິນດີທີ່ຊາຍຄົນນັ້ນອົດໄວ້ບໍ່ໄດ້
ການເປັນພຍານທີ່ດີຂອງລາວ ແລະຄວາມຍິ່ງໃຫຍ່ສູງສຸດຂອງພຣະເຈົ້າ?

ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຂໍ້ມູນໃຫ້ເຮົາຢ່າງ

ພຽງພໍເພື່ອຊ່ອຍເຮົາໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າເກີດຫຍັງຂຶ້ນແດ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງນີ.້ ຖ້າເຮົາຟັງເຣື່ອງບໍ່ດີພໍ ເຮົາຈະເຫັນຊ້າງຜິດພາດໄປທັງ
ຕົວ. ຜູເ້ ລົ່າເຣື່ອງທີ່ດີຈະຕ້ອງເບິ່ງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກ່ອນຫລືຫລັງເຣື່ອງທີ່ເລົ່ານັ້ນກ່ອນ ພຣະຄໍາທີ່ກ່າວເຖິງສິ່ງທີເ່ ກີດຂຶ້ນ
ກ່ອນເຣື່ອງນີ້ໄດ້ບອກໃຫ້ເຮົາຮູເ້ ຖິງຄວາມຕັ້ງພຣະທັຍຂອງພຣະເຢຊູ ດັ່ງທີເ່ ຫັນຢູ່ຂ້າງລຸ່ມນີ້

ພຣະອົງຊົງຕອບວ່າ, "ໃຫ້ເຮົາທັງຫລາຍໄປໃນເຂດບ້ານເມືອງໃກ້ຄຽງ ເພື່ອເຮົາຈະປະກາດທີນັ
່ ້ນດ້ວຍ ເພາະ
ເຫດການນີ້ແຫລະ, ເຮົາຈຶ່ງໄດ້ອອກມາ" ພຣະອົງໄດ້ສະເດັດໄປປະກາດໃນໂຮງທັມຂອງເຂົາຕລອດທົ່ວແຂວງ
ຄາລີເລ ແລະໄດ້ຂັບໄລ່ຜີຫລາຍໂຕອອກເສັຽ. (ມາຣະໂກ 1:38-39)
ສັງເກດເຫັນບໍ່ວ່າໃນຂໍ້ 38 ພຣະຄັມພີບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຢາກເຂົ້າໄປໃນເມືອງທີ່ຢູ່ໃກ້ຄຽງ?

ພຣະເຢຊູຢາກໃຫ້ຊາຍຂີ້ທູດໄປພົບປະໂຣຫິດເພື່ອເຮັດຫຍັງ? ໃນເຣື່ອງນີ້ພຣະເຢຊູຊົງສັ່ງລາວຢ່າງເຂັ້ມງວດວ່າໃຫ້
ໄປຫາປະໂຣຫິດ, " ແຕ່ຈົ່ງໄປສເນີຕົວຕໍ່ປະໂຣຫິດ ແລະຖວາຍເຄື່ອງບູຊາຕາມທີໂມ
່ ເຊໄດ້ສ່ັງໄວ້ ເພື່ອເປັນຫລັກ

ຖານແກ່ຄົນທັງຫລາຍ."

ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູໃຫ້ລາວເຊືອ
່ ຟັງບັນຍັດຂອງໂມເຊແຕ່ລາວບໍ່ສົນໃຈ

ອີກສິ່ງນຶ່ງທີ່

ພຣະເຢຊູບອກໃຫ້ລາວເຮັດນັ້ນແມ່ນ ໃຫ້ລາວໄປສເນີຕົວຕໍປ
່ ະໂຣຫິດເພື່ອເປັນຫລັກຖານຮັບຮອງວ່າລາວໄດ້ດີຈາກ
ພຍາດຂີ້ທູດແລ້ວ ແຕ່ລາວຊໍ້າພັດບໍ່ເຮັດຕາມ ຖ້າຈະເວົ້າຕາມບັນຍັດຂອງໂມເຊແລ້ວລາວຍັງບໍ່ໄດ້ຖືກຮັບຮອງວ່າ
ລາວໄດ້ດີສະອາດເທື່ອ.
ຊາຍຂີ້ທູດບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຢຊູທວ
ີ່ ່າ ລາວຈະຕ້ອງໄປສເນີຕົວຕໍ່ປະໂຣຫິດເພື່ອໃຫ້ປະໂຣຫິດຮັບຮອງແລະ
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ປະກາດວ່າລາວໄດ້ຫາຍດີແລ້ວ ເມື່ອເບິ່ງຕາມເຣື່ອງນີເ້ ຮົາສາມາດບອກໄດ້ບໍ່ວ່າ ພຣະເຢຊູຢາກບອກການດີພຍາດ
ໃຫ້ປະໂຣຫິດຮູ້ ໃຫ້ປະໂຣຫິດຍອມຮັບແລະປະກາດການດີພຍາດນັ້ນ. ດັ່ງນັ້ນແມ່ນໃຜກັນແທ້ທີ່ຊາຍດີພຍາດໄດ້ໃຫ້
ຄວາມໂຄຣົບນັບຖື? ພຣະເຢຊູ? ປະໂຣຫິດ? ກົດຂອງພຣະເຈົ້າໃນພຣະຄັມພີເດີມ? ເຮົາຈະເຫັນວ່າ ລາວບໍ່ໄດ້
ໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບນັບຖືຜູ້ໃດເລີຍ ນອກຈາກຕົວຂອງລາວເອງ.
ຫລັງຈາກໄດ້ດີພຍາດແລ້ວ ດ້ວຍຄວາມມຸ້ງໝັ້ນຕັ້ງໃຈຂອງຊາຍທີ່ດີພຍາດ ເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເມືອງຢ່າງ
ເປີດເຜີຍບໍ່ໄດ້ອີກ. ການຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດແລະຄວາມເຊື່ອຂອງຊາຍທີ່ດີພຍາດ ລວມໄປເຖິງສິ່ງຕ່າງໆ ທີ່ເກີດຂຶ້ນ
ທີ່ກ່ຽວຂອງກັບພຣະເຢຊູລ້ວນແຕ່ເປັນຄວາມຈິງອັນຍິ່ງໃຫຍ່ ແຕ່ເຮົາໄດ້ພາດໄປຈາກຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຊາຍທີ່ດີ
ຈາກພຍາດຂີທ
້ ູດ ການທີ່ເຮົາບໍ່ເຫັນລາວໃຫ້ຄວາມໂຄຣົບນັບຖືພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດໃຫ້ລາວດີພຍາດຢ່າງແທ້ຈິງນັ້ນເຮົາ
ກໍພາດການເຫັນຊ້າງໄປເຄິ່ງໂຕແລ້ວ. ເຮົາອາດຈະສົນໃຈເຣື່ອງການໂຜດໃຫ້ດີພຍາດ ແຕ່ເຮົາກໍຕ້ອງເອົາໃຈໃສ່ໃນ
ເຣື່ອງຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງດ້ວຍ ເຮົາຕ້ອງຖືວ່າການທີ່ຊາຍຄົນນັ້ນບໍ່ເຊື່ອຟັງເປັນເຣື່ອງສໍາຄັນ.
ສ່ວນຕອນທ້າຍຂອງເຣື່ອງບ່ໍໄດ້ກ່ຽວຂ້ອງກັບຄວາມຍິນດີຫລືການເປັນພຍານແຕ່ຢ່າງໃດ

ແຕ່ເປັນເຣື່ອງຂອງການ

ເອົາແຕ່ໃຈຕົນເອງ ເປັນເຣື່ອງຂອງຜູ້ທີ່ທູນຂໍແລ້ວກໍໄດ້ຮັບຂອງປະທານເຮັດໃຫ້ຊວ
ີ ິດໄດ້ຮບ
ັ ການປ່ຽນແປງ ແຕ່ຊາຍ
ຄົນນັ້ນກັບບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາສັ່ງຂອງພຣະອົງ.
ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຄວນອ່ານເຣື່ອງຢ່າງລະມັດລະວັງ (ແລະບໍ່ຄວນເອົາຄວາມເຫັນຂອງຕົນເອງໃສ່ເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງ) ແລ້ວ
ເຮົາຈະພົບຄວາມຈິງຢ່າງຄົບຖ້ວນຫລືເຫັນຊ້າງໝົດທັງຕົວໄດ້. ພຣະເຢຊູຊົງໂຜດໃຫ້ດີພຍາດຢ່າງອັສຈັນແລະດ້ວຍ
ຄວາມເມດຕາສົງສານ ພຣະອົງຊົງນໍາຊີວິດໃໝ່ມາໃຫ້ຊາຍຂີ້ທູດຜູ້ຊຶ່ງບໍ່ມີຜູ້ໃດກ້າຈັບບາຍ ແຕ່ຊາຍຄົນນັ້ນກັບເອົາ
ໃຈຕົນເອງບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງຜູຊ
້ ົງປິ່ນປົວລາວ ໃນຕອນນີ້ແມ່ນພາກສ່ວນນຶ່ງຂອງຊ້າງທີ່ຖືກເບິ່ງຂ້າມໄປ.
ຊາຍຄົນນີ້ສົນໃຈໃນການຢາກດີພຍາດຫລາຍກວ່າໃຫ້ຄວາມສົນໃຈພຣະອົງຜູ້ຊົງໂຜດລາວ ຢູ່ໃນຫລາຍໆ ເຣື່ອງໃນ
ພຣະຄັມພີເຮົາຈະເຫັນຄົນເຮັດຜິດທີ່ຄ້າຍໆ ຄືກັນນີ້ ເຂົາເຈົ້າເຮັດຜິດກົດທາງສາສນາ ແລະເຮັດງານເພື່ອພຣະເຈົ້າ
ດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ແຕ່ກັບບໍ່ເຊື່ອຟັງຫລືໂຄຣົບນັບຖືສິ່ງທີພ
່ ຣະເຈົ້າຊົງສັ່ງໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຮັດ.

ຄັນຊັ້ນ ການທີເ່ ປັນ

ພຍານນັ້ນຜິດບ່?
ໍ ບໍ່ຜິດດອກ...ເພາະເຮົາຖືກສອນໃຫ້ເປັນພຍານຢູ່ແລ້ວ ຫລືວ່າເປັນການເຮັດຜິດຕໍ່ແຜນການຂອງ
ພຣະເຢຊູໃນເວລານັ້ນແລະໃນສະຖານທີ່ນັ້ນ? ແມ່ນແທ້ ແນ່ນອນ !
ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງຢູ່ໃນເຣື່ອງນຶ່ງນັ້ນແມ່ນ ພຣະເຈົ້າຊົງເຫັນຄົນທີ່ເຮັດຜິດຢ່າງໂຈ່ງແຈ້ງ ແຕ່ເບິງ່ ຄືວ່າ
ຖືກຕ້ອງ ຊຶ່ງຢູ່ໃນພຣະທັມ 1 ຊາມູເອນ ເຮົາເຫັນຄົນຜູ້ນຶ່ງປະກອບພິທີທາງສາສນາ ແຕ່ສະຖານະການໃນເວລານັ້ນ
ລາວກະທໍາດ້ວຍການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຊົງຖືວ່າການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງນັ້ນເປັນການເຮັດບາບທີ່ຮ້າຍແຮງ
ທີ່ສຸດ.

ຊາມູເອນໄດ້ເວົ້າວ່າ, "ພຣະຜູ້ເປັນເຈົາ້ ຊົງຕ້ອງການຢາກໃຫ້ມະນຸດເຊື່ອຟັງ ຫລືຖວາຍບູຊາແດ່ພຣະອົງ ສິ່ງທີ່
ຖືກຄືການເຊື່ອຟັງພຣະອົງດີກວ່າເອົາແກະຕົວງາມທີສຸ
່ ດມາຖວາຍເປັນເຄື່ອງບູຊາແດ່ພຣະອົງ. ການກະບົດ
ຕໍສູ
່ ້ພຣະອົງເປັນການຊົ່ວຮ້າຍເທົ່າກັບການໃຊ້ເວດມົນຄາຖາ ແລະຄວາມຈອງຫອງກໍແມ່ນບາບເທົ່າກັບການ
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ຂາບໄຫວ້ຮູບໂຄຣົບ ຍ້ອນວ່າພຣະອົງໄດ້ປະຖິ້ມຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຈົ້າຈຶ່ງຊົງປົດພຣະອົງອອກຈາກ
ຕໍາແ

ງເ າຊີວິດ" (1 ຊາມູເອນ 15:22-23)

ການບໍ່ເອົາໂທດຫລືບໍ່ຕັດສິນຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຊາຍຂີ້ທູດ ໃນຂະນະທີ່ເຮົາສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນ
ນັນ
້ ເທົ່າກັບວ່າເຮົາຍອມໃຫ້ມະນຸດເຮັດບາບຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ

ບາງເທື່ອບາບແບບນີ້ກໍສລັບຊັບຊ້ອນ

ເພາະເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າອອກດ້ວຍສຽງດັງໆ ວ່າ, "ເຮີຍ...ຂ້ອຍຊິເລືອກທາງຂອງຂ້ອຍເອງແທນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ" ແຕ່
ຍາມໃດທີ່ເຮົາບໍ່ສົນໃຈຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າແລະເລືອກເຮັດສິ່ງທີ່ຕົວເອງມັກແລະຕ້ອງການນັ້ນກໍເປັນບາບ ການບໍ່ມີ
ຄວາມເຊື່ອຟັງກໍຄືການບໍ່ຍອມເຊື່ອຟັງນັ້ນເອງ.
ເຮົາຢ່າເບິ່ງຂ້າມພາກສ່ວນທີສອງຂອງເຮົາ ຄືການກະທໍາແລະຜົນທີ່ຕາມມາຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງ

ຖ້າເຮົາຫາກແກ້

ຕົວແທນຊາຍຂີ້ທູດຄົນນີ້ ກໍເທົາ່ ກັບວ່າເຮົາສນັບສນູນໃຫ້ຄຣິສຕຽນເຮັດຕາມໃຈຕົນເອງແທນທີ່ຈະເຮັດຕາມນໍ້າພຣະ
ທັຍພຣະເຈົ້າ ຈະເປັນໜ້າເສັຽໃຈເທົ່າໃດໜໍຖ້າໄດ້ຍິນຄຣິສຕຽນເວົ້າວ່າ, "ໂອ ຂ້ອຍຮູ້ດີວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເວົ້າຢ່າງໃດ
ໃນເຣື່ອງນີ້ ແຕ່ຂ້ອຍກໍມີເຫດຜົນອື່ນຂອງຂ້ອຍທີ່ຕ້ອງເຮັດ" ເຮົາບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ຍິນຄົນເວົ້າວ່າ, "ຂ້ອຍຈະບໍ່ເຊື່ອຟັງຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ເພາະຂ້ອຍຕັດສິນໃຈໄດ້ດີກວ່າພຣະອົງ."
ພວກເຮົາໄດ້ເລືອກເອົາພຣະຄັມພີຕອນນີ້ມາສົນທະນາເພາະເປັນຕົວຢ່າງໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູເ້ ລົາ່ ເຣື່ອງຫລາຍທ່ານບໍ່ຟັງ
ເຣື່ອງໃຫ້ດີ ຜູ້ຂຽນຕ້ອງການຢາກໃຫ້ເຫັນວ່າເຮົາພາດໄປຈາກຄວາມໝາຍທັງໝົດຂອງເຣືອ
່ ງໄດ້ຢ່າງໃດ ຊຶ່ງເຮັດໃຫ້
ເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຂ່າວສານທັງໝົດຈາກພຣະເຈົ້າຕາມທີພ
່ ຣະອົງມີພຣະປະສົງ. ເຮົາເອງຕ້ອງມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຂະ
ນະທີ່ເຮົາຕຽມເຣື່ອງ ຕົວຢ່າງເຣື່ອງຊ້າງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວໄວ້ທັງໝົດຢ່າງລະອຽດ
ດັ່ງທີ່ໄດ້ຂຽນໄວ້ໃນພຣະຄັມພີວ
້ ່າ, "ໃຜມີຫູ ຈົ່ງຟັງເອົາ"
ຫລັກການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນ ສໍາຄັນຢູທ
່ ີ່ການຟັງໝົດທັງເຣື່ອງຢ່າງພິຈາຣະນາໄຕ່ຕອງ

ອະທິຖານຂໍ

ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະເຊື່ອໃນສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າກ່າວໄວ້ທຸກຢ່າງ ຕ້ອງເຂົ້າໃຈວ່າແຕ່ລະພາກສ່ວນຂອງເຣື່ອງໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້
ເຮົາເຫັນເຣື່ອງທັງໝົດຢ່າງຄົບຖ້ວນຢ່າງໃດ.
ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເຫັນຜົນທີ່ຕາມມາຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງຂອງຊາຍຂີ້ທູດ

ແຕ່ຢ່າງໃດກໍດີໃນຫລາຍໆ ເຣື່ອງ

ເຮົາບໍ່ໄດ້ເຫັນຜົນຂອງບາບຂອງບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ແຕ່ເຮົາກໍຍັງໃຊ້ເຣື່ອງເຫລົ່ານັ້ນສອນເຖິງສະຕິປັນຍາທີ່ມາຈາກ
ການເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າໄດ້ເຊັ່ນ ເຮົາໄວ້ວາງໃຈໃນການຊົງນໍາຂອງພຣະອົງບໍ່ແມ່ນເພາະຢ້ານກົວຜົນຂອງບາບ.
ຖ້າຫາກເຮົາເລົ່າເຣື່ອງນີ້ຈາກພຣະທັມມາຣະໂກຢ່າງຄົບຖ້ວນ ກໍຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ເຫັນເຖິງຄວາມເສົ້າໃຈແລະຜົນ
ຂອງການບໍ່ເຊື່ອຟັງພຣະອົງ ທັງໆ ທີພ
່ ຣະອົງປະທານຊີວິດໃໝ່ແລະຄວາມສຸກໃຈມາໃຫ້ແລ້ວ ແຕ່ຖ້າເຮົາເບິ່ງເຣື່ອງ
ຜ່ານໄປພໍເຜີນໆ ເຮົາຈະບໍພ
່ ົບຄວາມບໍ່ເຊື່ອຟັງດັ່ງກ່າວນີ້ ເຮັດໃຫ້ເຮົາບໍ່ໄດ້ໜູນໃຈຜູ້ທີ່ເຊືອ
່ ໃຫ້ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າ.
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ບົດທີ 8
ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົາ່
ຝຶກການປະຕິບັດຕົວຈິງນໍາກັນ ລະຫວ່າງຄົນອ່ານໜັງສືໄດ້ແລະຄົນອ່ານບໍໄ
່ ດ້
ໄດ້ມີຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືບໍ່ໄດ້ເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢູ່ບໍ່ຂາດ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງຕ້ອງມີຄົນອ່ານເຣື່ອງລາວສູ່
ເຂົາເຈົ້າຟັງ ບອກເຂົາເຈົ້າອອກສຽງຕາມໃນເຣື່ອງໃຫ້ຟງັ
ເມື່ອມີເຣື່ອງທີ່ຈໍາເປັນຕ້ອງອັດສຽງໄວ້ ໂຄງການເມກະວອຍຊ໌ ຈະເປັນຜູ້ຜລິດເຣື່ອງ

ພວກເຮົາມີໂຄງການເຣື່ອງ

ລາວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ອັດສຽງໄວ້ໃຫ້ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຝຶກອົບຮົມຫລາຍພາສາ ເປັນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະເຣື່ອງໃນພັນ
ທະສັນຍາໃໝ່ ໂດຍເປັນພາສາຂອງຜູ້ທີ່ມາຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະພວກເຮົາຍັງຄົງອັດສຽງເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມ
ພີໃໝ່ຕໍ່ໄປເລື້ອຍໆ
ເມື່ອໂອກາດອໍານວຍ, ຫລັງຈາກການຝຶກອົບຮົມ ກໍຈະມີການມອບເຄື່ອງຟັງສຽງໃຫ້ໝູ່ບ້ານລະນຶ່ງເຄື່ອງ

ຊຶ່ງເປັນ

ເຄື່ອງມືຊ່ອຍໃຫ້ຄົນໄດ້ຮຽນເຣືອ
່ ງເພີ້ມຂຶ້ນ
ສ່ວນຫລາຍແລ້ວ ຊາວບ້ານມັກຟັງເຣືອ
່ ງຈາກພຣະຄັມພີ ບາງຄົນທີ່ມາຝຶກອົບຮົມເຫັນວ່າເຄື່ອງຟັງສຽງນີ້ດີຫລາຍຈົນ
ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມອບໃຫ້ສິດຍາພິບານເປັນຂອງຂວັນ ແລະສິດຍາພິບານກໍໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກເຣື່ອງລາວສໍາລັບວຽກງານ
ການຮັບໃຊ້ ເຄື່ອງຟັງສຽງເປັນສິ່ງສໍາຄັນຫລາຍເພາະໄດ້ຊ່ອຍຄົນທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ ໄດ້ຮຽນຮູເ້ ຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຫລາຍ
ຂຶ້ນ ມັນເປັນເຄື່ອງມືຊ່ອຍໃຫ້ເຣື່ອງທີ່ເລົ່ານັ້ນຖືກຕ້ອງກັບພຣະຄັມພີ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈຫລາຍນັ້ນແມ່ນ ການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນີ້ ສາມາດໃຊ້ໄດ້ທັງກັບຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ແລະຄົນທີ່
ອ່ານບໍ່ໄດ້ໃນຂະນະທີ່ຝຶກອົບຮົມໄປພ້ອມກັນ. ຫລາຍໆ ເທື່ອຈະເຫັນວ່າຄົນທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ມີຄວາມສາມາດຮຽນຮູ້ເຣື່ອງ
ໄດ້ດີກວ່າແລະເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ດກ
ີ ວ່າຄົນທີ່ອ່ານໄດ້.
ຜູ້ມາຝຶກອົບຮົມທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ນັ້ນສ່ວນຫລາຍສາມາດຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໄດ້ຢ່າງສລຽວສລາດ ເຖິງຢ່າງໃດກໍດີ
ຜູ້ເຂົ້າຮັບການຝຶກອົບຮົມທຸກຄົນບໍ່ວ່າຈະເປັນຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ຫລືຄົນທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ ໃນຕອນທໍາອິດຈະມີບັນຫາເຣືອ
່ ງ
ການຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອນໍາຄົນອື່ນຄົ້ນຫາຂຸມຊັບດ້ວຍການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ. ດັງ່ ນັ້ນ ຢ່າລືມວ່າການ
ຕັ້ງຄໍາຖາມຈຶ່ງເປັນຄວາມສາມາດທີ່ທຸກຄົນຕ້ອງຝຶກຝົນຕົນເອງ ພ້ອມທີ່ຈະນໍາທັງຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ແລະອ່ານບໍ່ໄດ້.
ການນໍາໃຊ້ທບ
ີ່ ຄ
ໍ່ າດຝັນ ໃນການຝຶກອົບຮົມທີ່ດະວັນນິໂຣ ປະເທດອູການດາ ຊາຍຊະຣາຄົນນຶ່ງໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງສູ່ຟັງຊຶ່ງ
ທັງຜູ້ອໍານວຍການ TGSP ປະຈໍາອັຟຣິກາແລະຂ້າພະເຈົ້າເອງ ບໍ່ມວ
ີ ັນທີ່ຈະລືມໄດ້ ລາວໄດ້ເລົ່າໃຫ້ຟັງວ່າ ...
"ຄົນທີ່ຢູ່ແຖວນີເ້ ປັນຄົນຍາກຈົນແລະຜູ້ທີ່ເຊື່ອເກືອບທຸກຄົນອ່ານໜັງສືບໍ່ໄດ້ ທີ່ນີ້ເປັນເໝືອນກັບໂລກສມັຍບູຮານ...ມີ
ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຄົນນຶ່ງຢືນຢູ່ກ້ອງຕົ້ນໄມ້ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຣື່ອງທໍາອິດໃຫ້ອີກ 5 ຄົນຟັງຊຶ່ງບໍ່ເຄີຍໄດ້ຮຽນການເລົ່າເຣື່ອງ
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ມາກ່ອນເລີຍ ຊາຍຊະຣາຄົນນີ້ອາຍຸປະມານ 65 ປີ ໄດ້ເລົ່າເຣືອ
່ ງຫົວຂວານຕົກນໍ້າຈາກພຣະທັມ 2 ປະວັດກະສັດ ຂ້າ
ພະເຈົ້າຈຶ່ງຄອຍເຝົ້າເບິ່ງໃນຂະນະທີ່ລາວນໍາພາພວກເພື່ອນໆ ສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນເຣື່ອງນັ້ນ.
ເມື່ອກໍາລັງຢູ່ໃນຊ່ວງນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
ວົນໃຈຫລາຍ ເພາະວ່າຂວານນັ້ນໄດ້ຢືມເຂົາມາ?"

ລາວຖາມວ່າ..."ຈື່ໄດ້ບໍ່ ຕອນທີ່ລູກສິດຂອງເອລີຊາກໍາລັງກັງ
ຄົນໃນກຸ່ມກໍພາກັນງຶກຫົວ ..."ພວກເຮົາກໍາລັງເວົ້າເຖິງເອລີຊາ

ແລະພຣະເຈົ້າ ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົາ
້ ພົບກັບຂວານທີ່ຢືມເຂົາມາ?"
"ພວກທ່ານມີຫຍັງແດ່ຢູ່ໃນເຮືອນທີ່ຢືມຄົນອື່ນມາ?" ຄໍາຖາມນີ້ເຮັດໃຫ້ຄົນໃນກຸ່ມເບິ່ງໜ້າກັນ ແລ້ວກໍຍິກບ່າ
ຜູ້ເລົ່າກໍເລົ່າເຣື່ອງຕໍ່ໄປ "ມີຫຍັງແດ່ທີ່ບໍ່ໄດ້ເປັນຂອງພວກທ່ານເອງຢູ່ໃນເຮືອນ? ຄົນໃນກຸ່ມກໍງົງ...ເພາະເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ມີ
ສິ່ງໃດຢູ່ໃນເຮືອນຢູ່ແລ້ວ ຈຶ່ງພາກັນແກວ່ງຫົວ ແລ້ວຕອບວ່າ, "ບໍມີ
່ ສິ່ງໃດທີ່ເປັນຂອງຄົນອື່ນຢູ່ໃນເຮືອນພວກເຮົາ"
ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງສະແດງອາການທີ່ເຄືອງໃຈອອກມາໜ້ອຍນຶ່ງ ເພາະວ່າຄົນໃນກຸ່ມບໍ່ເຫັນສິ່ງທີເ່ ຂົາເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບ ດັ່ງນັ້ນ
ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈຶ່ງຮ້ອງອອກໄປວ່າ, "ຄັນຊັ້ນ ເມັຽຂອງພວກທ່ານຫັ້ນເດ? ເຂົາເຈົ້າເປັນຂອງພວກທ່ານຫລືບ?
ໍ່
"ແນ່ນອນ ເຮົາເປັນເຈົ້າຂອງເມັຽຂອງເຮົາ ເຮົາເອົາແບ້ 4 ໂຕຈ່າຍເປັນຄ່າດອງ" ທຸກຄົນໃນກຸ່ມຕອບຄໍາດຽວກັນ
"ຂ້ອຍຮູ້"

ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຕອບກັບ "ແຕ່ແມ່ນໃຜທີ່ໃຫ້ຊວ
ີ ິດແບ້ເຫລົ່ານັ້ນ ໃຜເປັນຜູ້ໃຫ້ພວກທ່ານມີປັນຍາລ້ຽງແບ້

ເຫລົ່ານັ້ນຈົນໃຫຍ່? ບໍແ
່ ມ່ນພຣະເຈົ້າບໍ? ພຣະເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງເມັຽຂອງພວກທ່ານ ບໍແ
່ ມ່ນຕົວທ່ານເອງ" ຊາຍ
ທັງ 5 ຄົນອວ່າຍໜ້າເບິ່ງກັນແລະກັນ ແຕ່ແລ້ວກໍເຫັນດີນໍາຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ
"ເອົາລະ ໃນຕອນນີ້ຢາກຖາມວ່າພວກທ່ານໄດ້ເຮັດກັບເມັຽຂອງພວກທ່ານຢ່າງໃດ?

ພວກທ່ານເຮັດກັບເຂົາເຈົ້າ

ເໝືອນກັບເປັນເຈົາ
້ ຂອງ ທີ່ພວກທ່ານບໍ່ໄດ້ຢືມມາຈາກພຣະເຈົ້າ ແມ່ນບໍ?
່ " ຄົນນຶ່ງໃນກຸ່ມຕອບວ່າ, "ຂ້າພະເຈົ້າເຄີຍ
ຕົບຕີເມັຽເໝືອນກັບວ່າລາວເປັນຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເຮັດກັບນາງແນວໃດກໍໄດ້ ແຕ່ດຽວນີ້ຂ້າພະ
ເຈົ້າຫາກໍຮູ້ວ່າຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຢືມນາງມາຈາກພຣະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ໄດ້ເປັນເຈົາ້ ຂອງ ແຕ່ນີ້ຕໍ່ໄປຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງເຮັດ
ກັບນາງເໝືອນກັບວ່ານາງເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ ລວມໄປເຖິງຕ້ອງເຮັດກັບລູກທຸກໆ ຄົນນໍາ"
ແລະລາວກໍຮ້ອງໄຫ້ອອກມາ ກົ້ມໜ້າລົງດ້ວຍຄວາມອັບອາຍ ລາວເລີ້ມສາຣະພາບຕໍ່ພຣະເຈົ້າ ແລະຄົນອື່ນໆຢູ່ໃນ
ກຸ່ມກໍຮູ້ສຶກເຊັ່ນດຽວກັນ ເມື່ອພຣະວິນຍານຊົງທໍາງານໃນຈິດໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ ທຸກຄົນກໍນໍ້າຕາໄຫລ...ແລະການເລົ່າ
ເຣື່ອງໄດ້ສິ້ນສຸດລົງເພາະຕ່າງຄົນຕ່າງກໍສາຣະພາບບາບ ຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ຕໍ່ພຣະເຈົ້າ.
ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າເຫັນການເລົ່າເຣື່ອງເທື່ອນີ້ ໃຈຂອງຂ້າພະເຈົາ້ ກໍວຸ້ນເໝືອນກັບມີລົມພັດຢູ່ທາງໃນ ຂ່າວສານດັ່ງກ່າວ

ຢູ່ໃນເຣື່ອງຫລືບ?
ໍ່ ຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ວ່າການຢືມມີຢູ່ໃນເຣື່ອງແທ້ ແຕ່ການນໍາມາໃຊ້ແບບນີ້ຖືກຕ້ອງຫລືບໍ່? ສໍາລັບເຂົາ
ເຈົ້າແລ້ວມັນກໍສອດຄ່ອງກັບໃຈເຂົາເຈົ້າ...ແຕ່ແລ້ວໃນທັນໃດນັ້ນຂ້າພະເຈົ້າກໍຄິດຂຶ້ນໄດ້ວ່າ ໂອ...ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ເຮັດ
ກັບເພື່ອນຮ່ວມງານແນວໃດແດ່ ຄິດວ່າຕົນເອງເປັນເຈົ້າຂອງໆ ເຂົາເຈົ້າ ເມື່ອເກີດຄວາມຜິດພາດກໍຕໍາໜິເຂົາເຈົ້າ
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ໂດຍທີ່ບໍ່ຄິດ ຂ້າພະເຈົ້າເຮັດກັບເຂົາເຈົ້າເໝືອນກັບວ່າໄດ້ຢືມມາຈາກພຣະເຈົ້າຫລືບໍ່? ຄວາມສໍານຶກດັ່ງກ່າວໄດ້ເກີດ
ຂຶ້ນກັບຂ້າພະເຈົ້າເໝືອນກັນ.
ຊາຍຊະຣາທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ຄົນນີ້ໄດ້ໃຊ້ເຫດຜົນແລະການເບິ່ງເຫັນຄວາມຈິງທັງໝົດ ແລ້ວມາສລຸບໃຫ້ເຫດຜົນເພື່ອໃຫ້ມີ
ຄວາມເຂົ້າໃຈແລະໝູນໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຫລືບໍ່? ລາວໄດ້ໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍ
ວິນຍານຫລືບ?
ໍ່ ຜູ້ນໍາທີ່ຈົບການສຶກສາ, ຄົນທີ່ຮູ້ພຣະຄັມພີດີ, ຈະໄດ້ຮັບການສອນເຣື່ອງການໝູນໃຊ້ພຣະຄໍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າຈາກຜູ້ທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ ແລະຈາກວັດທະນະທັມອື່ນໄດ້ຫລືບ່ໍ? ໄດ້...ໄດ້ຕ.ີ້ ..ໄດ້ແທ້.

ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົາ່ Oral Bible School (OBSs)
ໂຮງຮຽນນີ້ເກີດຂຶ້ນຈາກຄວາມສົນໃຈຂອງຜູ້ທີ່ມາຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ທີ່ຢາກຈະຮຽນພຣະຄັມພີໃຫ້ເລິກ

ເຊິ່ງຫລາຍຂຶ້ນ ທັງສິດຍາພິບານແລະຜູ້ນໍາໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ມໂ
ີ ອກາດໄດ້ຮຽນເຣື່ອງຕ່າງໆ ໃນຊຸມຊົນຫລາຍຂຶນ
້ ດ້ວຍ
ເຫດນີ້ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາອອກແບບໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າຂຶ້ນມາ.
ຄົນທີ່ຕ້ອງການເຂົ້າໂຮງຮຽນຕ້ອງສົ່ງໃບສມັກຂອງຕົນ

ຫລືສິດຍາພິບານທ້ອງຖິ່ນຈະເປັນຜູ້ເລືອກເອົາຄົນຂອງຕົນ

ເພື່ອເປັນນັກຮຽນ ຈະເລືອກເອົາ 12 ຄົນ ສ່ວນຫລາຍແມ່ນຜູ້ເຄີຍຜ່ານການຝຶກອົບຮົມມາແລ້ວ ຫລັງຈາກນັນ
້ ເຂົາ
ເຈົ້າກໍຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເປັນພິເສດອີກ 1 ອາທິດໂດຍຄຣູສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຜູ້ສອນຈະເຂົ້າໄປມີໜ້າ
ທີ່ເປັນຜູ້ດູແລທົ່ວໄປ.
ສ່ວນຫລາຍໂຮງຮຽນຈະໃຊ້ເວລາ 1 ປີ, ໃນຫລັກສູດ 1 ປີນນ
ັ້ ນັກຮຽນຈະພົບກັນເທື່ອລະ 2 ອາທິດແລະກັບຄືນເມືອ
ບ້ານ 2 ອາທິດ ບາງຄົນອາດຈະຕ້ອງເດີນທາງທຸກມື້ ສ່ວນຜູ້ດູແລຈະເຂົ້າມາຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນສາມວັນໃນຕອນຈົບ
ຂອງທຸກໆ ການຮຽນ 2 ອາທິດ ນັກຮຽນຕ້ອງຊື້ອາຫານກິນເອງຫລືເອົາອາຫານຂອງຕົນມາກິນທີ່ໂຮງຮຽນ ສິດຍາພິ
ບານຫລືສະມາຊິກຈະຈັດທີ່ພັກໃຫ້ແກ່ນັກຮຽນຕາມຄວາມເໝາະສົມ.
ຫລັກສູດການຮຽນແມ່ນ ການຮຽນຮູແ
້ ລະໃຊ້ເຣື່ອງເພື່ອສົນທະນາ 210 ເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ ຖ້າຫາກຈົບການຮຽນ
ແລ້ວແຕ່ເຫັນວ່າບາງຄົນຍັງຮູເ້ ຣື່ອງບໍ່ໝົດ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ຮູ້ເຣື່ອງບໍ່ໝົດຈະບໍ່ໄດ້ຮັບໃບປະກາສນີຍະບັດເທື່ອຈົນກວ່າເຂົາ
ເຈົ້າຈະຮຽນຈົບທຸກເຣື່ອງ. ໃຜທີ່ມີຄວາມສາມາດໃນການຝຶກອົບຮົມແລະສາມາດປະກາດໄດ້ ເຮົາຈະເອີ້ນເຂົາເຈົ້າວ່າ
"ຄຣູຝຶກ" ແລະເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງການຝຶກອົບຮົມເຊັ່ນດຽວກັນ.
ອາຈານທ່ານນຶ່ງ (ບິດຊ໊ອບ) ສາມາດຈັດໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າໄດ້ດີຫລາຍ ສະມາຊິກຄຣິສຕະຈັກຂອງເພິ່ນທີ່
ເຮັດງານໃນສວນດອກໄມ້ຈະພົບກັນທຸກມື້ຕອນກິນເຂົ້າທ່ຽງ ເພິ່ນໄດ້ຈັດໃຫ້ມີການຮຽນເປັນ 4 ກຸ່ມຊຶ່ງມີການສົນທະ
ນາກັນຈາກການຮຽນ 5 ເຣື່ອງຕໍ່ອາທິດ ເມື່ອຄົນງານອື່ນໆໄດ້ຍິນຂ່າວນີ້ກໍຢາກຮຽນນໍາ ຈຶ່ງເຂົ້າມາຮ່ວມຟັງການເລົ່າ
ເຣື່ອງ ໃນສີ່ເດືອນທໍາອິດໄດ້ມີຄົນຮັບເຊື່ອຫລາຍຈົນໄດ້ຕັ້ງຄຣິສຕະຈັກຂຶ້ນໃໝ່ອີກ 16 ແຫ່ງ.
ໃນບ່ອນເຮັດງານບາງບ່ອນ ຄົນງານຈະພົບກັນທຸກມື້ຫລັງຈາກເລີກງານ ໂດຍມີເປົ້າໝາຍວ່າຈະຮຽນເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້
ໄດ້ເຖິງ 296 ເຣື່ອງ.
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ໃນປະເທດອິນເດັຽ ຈັດໃຫ້ມີໂຮງຮຽນຂຶ້ນໃນບ້ານທຸກຕອນແລງ ໂດຍມີສາມສີ່ຄອບຄົວມາຮວມກັນຮຽນ.
ມີຜູ້ນໍາທ່ານນຶ່ງໃນປະເທດຟິລິບປິນທີ່ຈັດລາຍການວິທະຍຸ

ລາວໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ສອງສາມຄົນຟັງໃນຫ້ອງ

ສົ່ງ ຄົນທີ່ຟງັ ວິທະຍຸຈະໂທຣະສັບມາຫາ ຫລືສົ່ງເທັກມາເພື່ອຕອບຄໍາຖາມ ບາງຄໍາຕອບມາຈາກບັນດາຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນຂົງ
ເຂດຂອງກຸ່ມຜູ້ກໍ່ການຮ້າຍ.
ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ນໍາຄົນນັ້ນຈຶ່ງຕັດສິນໃຈທໍາການຝຶກອົບຮົມຜ່ານທາງວິທະຍຸ ຄວາມສໍາເຣັດໃນການຝຶກອົບຮົມທາງວິທະຍຸ
ຈຶ່ງເກີດຂຶ້ນຢ່າງເດັ່ນຊັດ ເມື່ອລາວເວົ້າເຖິງໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າກໍມີຄົນໂທຣະສັບຖາມວ່າ, "ເປັນຫຍັງເຮົາ
ຈຶ່ງຈະມີໂຮງຮຽນໃນເກາະຂອງພວກເຮົາບໍ່ໄດ້?"
ຈາກຄໍາຮ້ອງຂໍນັ້ນ ຈຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າເຄື້ອນທີ່ຂຶ້ນມາ ໃນສາມບ່ອນຈະມີກຸ່ມເຈັດຄົນ, ກຸ່ມ
ສິບສາມຄົນແລະກຸ່ມສິບເຈັດຄົນ ທີ່ຈະຮວມເຂົ້າກັນໃນຂົງເຂດຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຮຽນເລົ່າເຣື່ອງຕ່າງໆ ສາມເທື່ອຕໍ່
ອາທິດ ເຂົາເຈົາ
້ ຈະໂທຣະສັບມາຫາຜູ້ສອນເພື່ອເລົ່າເຣື່ອງໃຫ້ຟັງ ແລະເວົ້າວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານຢູ່
ໃນເຣື່ອງໃດແດ່.
ຫລັງຈາກຕັ້ງໂຮງຮຽນດັ່ງກ່າວຂຶ້ນໄດ້ສອງປີ
ປະເທດ

ກໍສົ່ງຜົນໃຫ້ມຈ
ີ ໍານວນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າເພີ້ມຂຶ້ນອີກໃນ 9

ຈາກໂຮງຮຽນດຽວກາຍເປັນໂຮງຮຽນເຖິງ 60 ແຫ່ງ.

40 % ເປັນຄົນທີ່ຈົບການສຶກສາຈາກໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ

ນັກຮຽນໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າປະມານ

ສ່ວນຫລາຍຈະເປັນສິດຍາພິບານ ແລະເປັນຜູ້ປະກາດ

ຂ່າວປະເສີດ. ສະຖິຕິການຮຽນຈົບມີເຖິງ 95%
ຜົນກະທົບຈາກໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ ຕົກໃຈ ປລາດໃຈ ແລະຢ້ານກົວ
ລອງຄິດເບິ່ງດູວ່າ ພວກເຮົາຕົກໃຈຫລາຍພຽງໃດ ເມື່ອຜູ້ອໍານວຍການໂຮງຮຽນຈາກອັຟຣິກາໂທຣະສັບມາບອກວ່າ,
"ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ທໍາການຝຶກອົບຮົມທີ່ທະເລສາບວິກຕໍເຣັຽ ຫາກໍພົບບັນຫາໃໝ່ ຄົນໃນຂົງເຂດນັ້ນມີເມັຽຫລາຍຄົນ ບໍ່
ພຽງແຕ່ທໍ່ນັ້ນ ສິດຍາພິບານສ່ວນຫລາຍກໍມີເມັຽຫລາຍຄົນເຊັ່ນດຽວກັນ! ແລ້ວພວກເຮົາຈະເຮັດແນວໃດດີ?"

ເຮົາ

ຈະເລືອກເອົາເຣື່ອງໃດມາເລົ່າຈຶ່ງຈະຊ່ອຍແກ້ບັນຫານີ້ໄດ້?"
ຫລັງຈາກຢູ່ກັບຄວາມຕົກໃຈຄາວນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າກໍສແວງຫານໍ້າພຣະທັຍພຣະເຈົ້າວ່າຄວນຈະໃຊ້ເຣື່ອງໃດ ພຣະເຈົ້າ
ຊົງເຕືອນໃນທັນທີວ່າ, "ເຈົ້າບໍ່ຕ້ອງເລືອກເຣື່ອງໃດເຣື່ອງນຶ່ງໂດຍສະເພາະດອກ ພຣະວິນຍານຈະຊົງນໍາເຣື່ອງທີ່ໃຊ້
ໃນການຝຶກອົບຮົມນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈຂ່າວສານທີ່ພຣະອົງຊົງມີໄວ້ໃຫ້ແຕ່ລະຄົນເອງ"
"ແນ່ໃຈແທ້ບໍ ຂນ້ອຍ?" ຜູ້ອໍານວຍການຖາມກັບຄືນ "ຢ່າລືມວ່າແຖວນີ້ຢູ່ຫ່າງໄກຈາກຄົນອື່ນໆ ຫລາຍ ຄຣູທີ່ສອນ
ກໍາລັງຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ເພາະເປັນບ່ອນດຽວເທົ່ານີ້ທີ່ມີສັນຍານໂທຣະສັບ "ນີ້ແມ່ນຄໍາຕອບສຸດທ້າຍແມ່ນບໍ ຂນ້ອຍ?"
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ຂ້າພະເຈົ້າບອກລາວວ່າ ນີແ
້ ມ່ນຄໍາຕອບທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ຢ່າງແຈ່ມແຈ້ງວ່າ ຫາກເຮົາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າຢ່າງ
ແທ້ຈິງກໍບໍ່ຄວນມີຊີວິດແບບນັນ
້ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າສັ່ງສອນເຂົາເຈົ້າໃນເວລາຂອງພຣະອົງ" ດັ່ງນັ້ນເມື່ອ
ຄຣູສອນໄດ້ຄໍາຕອບແລ້ວລາວກໍລົງຈາກຕົ້ນໄມ້...ສ່ວນພວກເຮົາກໍພາກັນອະທິຖານເພື່ອ.
ຫລັງຈາກຈົບການຝຶກອົບຮົມ ກຸ່ມຄຣູສອນກໍເດີນທາງກັບແລະສົ່ງລາຍງານມາວ່າ...
"ໃນມື້ທີສາມທີ່ພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມ ຄົນນຶ່ງກໍາລັງຕຽມເຣື່ອງຊຶ່ງເຮັດໃຫ້ເກີດການໂຕ້ຖຽງກັນຢ່າງຮຸນແຮງ ລອງເດົາ
ເບິ່ງດູ ວ່າແມ່ນເຣື່ອງຫຍັງ? ກໍແມ່ນເຣື່ອງມີເມັຽຫລາຍຄົນນັ້ນແຫລະ ແຕ່ກໍແປກໃຈແທ້ໆ ທີ່ບໍ່ມີຄຣູຄົນໃດເອົາເຣື່ອງ
ນີ້ມາເວົ້າເລີຍ ແລະບໍມ
່ ີການແກ້ໄຂບັນຫາໃດໆ ແຕ່ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດໄດ້ຫວ່ານເມັດພຣະຄໍາລົງໃສ່ຖ້າມກາງເຂົາ
ເຈົ້າແລ້ວ"
ເຂົາເຈົ້າແລະພວກສິດຍາພິບານໄດ້ມາອ້ອມຮອບພວກເຮົາແລະບອກວ່າ, "ຄຣູຄຣິສຕຽນຫາກໍເຂົ້າມາໃນເກາະຂອງ
ພວກເຮົາເປັນເທື່ອທໍາອິດຍັງໄດ້ເອົາພຣະຄັມພີມານໍາ ແລະຍັງໃຊ້ວິທີທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີເພີ້ມອີກ
ຢ່າງຫລວງຫລາຍ" ເຂົາເຈົ້າຮ້ອງຂໍໃຫ້ພວກເຮົາຕັ້ງໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າຂຶ້ນແລະພວກເຮົາກໍຕອບຕົກລົງ
ສອງອາທິດຜ່ານໄປ ໂຮງຮຽນກໍໄດ້ເລີ້ມທໍາການສອນ...
ສາມເດືອນທີ່ໂຮງຮຽນໄດ້ທໍາການສອນ ພວກເຮົາໄດ້ຮັບລາຍງານທີ່ເຮັດໃຫ້ແປກໃຈຈາກຜູ້ອໍານວຍການ (ເວລານັ້ນ
ມີນັກຮຽນ 12 ຄົນ ແລະຮຽນໄປພ້ອມກັບມີການສົນທະນາໄປແລ້ວ 60 ເຣື່ອງ) ຜູ້ອໍານວຍການລາຍງານວ່າພຣະເຈົ້າ
ຊົງໃຊ້ເຣື່ອງໃດເພື່ອເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າປ່ຽນແປງສິດຍາພິບານໃນຂົງເຂດນັ້ນ

ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນພ້ອມກັນວ່າການມີເມັຽ

ຫລາຍຄົນເປັນເຣື່ອງທີ່ບໍ່ຖືກຕ້ອງ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງໄດ້ເຮັດສັນຍາຮ່ວມກັນວ່າຈະບໍ່ມເີ ມັຽຫລາຍຄົນອີກຕໍ່ໄປ ເຂົາ
ເຈົ້າໄດ້ຕົກລົງກັນວ່າຈະໂຄຣົບນັບຖືພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ສ່ວນສິດຍາພິບານທີ່ມີເມັຽຫລາຍຄົນກໍໄດ້ເຊົາເປັນສິດ
ຍາພິບານ. ຕັ້ງແຕ່ນັ້ນມາເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນກໍໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ຕກ
ົ ລົງກັນໄວ້.
ນຶ່ງປີຜ່ານໄປ ການຮຽນກໍຈົບຫລັກສູດ ນັກຮຽນທັງ 12 ຄົນໄດ້ຮຽນຈົບ ເຂົາເຈົ້າຕ່າງກໍພາກັນອອກໄປສ້າງໂຮງຮຽນ
ແບບດຽວກັນນີ້ອີກ.
ຊາຍຄົນທໍາອິດໄດ້ເຊີນໃຫ້ຄຣູໄປສອນ ແລະໄດ້ກ່າວຄໍາພຍານທີ່ໜ້າປະທັບໃຈວ່າ...

"ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພຍາຍາມເຖິງສາມປີ ທີ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ອໍານວຍການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຂົ້າມາທີ່ນີ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການ
ເງິນ ເພື່ອຊ່ອຍບ້ານລ້ຽງເດັກກາພ້າ ແລະຂ້ານ້ອຍໝັ້ນໃຈວ່າເພິ່ນຈະຊ່ອຍຂ້ານ້ອຍແນ່ນອນ ເພາະເພິ່ນມີຕາ
ນ່າງພົວພັນກັບທາງຕາເວັນຕົກ, ຂ້ານ້ອຍໄດ້ພົບກັບເພິ່ນປີກາຍນີ້ແຕ່ເພິ່ນບໍ່ໄດ້ໃຫ້ເງິນຂ້ານ້ອຍ ທີມງານຂອງ
ເພິ່ນກັບສອນຂ້ານ້ອຍແລະເພື່ອນໆ ໃນທະເລສາບວິກຕໍເຣັຽນີ້ ວ່າຈະຮຽນພຣະຄາຂອງພຣະເຈົ້າຢ່າງໃດ"
ຕອນນີ້ຂ້ານ້ອຍມີຄວາມຊົມຊື່ນຍິນດີຫລາຍ ຈຶ່ງຢາກຈະລາຍງານວ່າ ອາທິດທີ່ຜ່ານມານີ້ ເດັກນ້ອຍຈານວນ 70
ຄົນໄດ້ຮັບການສນັບສນູນຊ່ອຍເຫລືອ
ຊອຍເ

ຊຶ່ງເປັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາເອງທີ່ຊີວິດໄດ້ຮັບການປ່ຽນແປງເປັນຜູ້

ືອເ ັກກໍາພາຂອງພວກເ ົາ.

[ພວກເຮົາຕ້ອງຕົກຊະເງີ້ກັບການປ່ຽນແປງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຊຸມຊົນນັ້ນ ເມື່ອຄົນຟັງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າແລະມີຄວາມ
ເຂົ້າໃຈຢ່າງຖ່ອງແທ້ ເຂົາເຈົ້າກໍຈະຕອບສນອງດ້ວຍການຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ ແລະປ່ຽນແປງຈາກວັທນະທັມປະ
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ເພນີທີ່ຢັ່ງ ຮາກເລິກມາດົນ ເຂົາເຈົ້າສະແດງຄວາມຮັກຕໍ່ຄົນທີ່ຊ່ອຍເຫລືອຕົນເອງບໍ່ໄດ້ ເຂົາເຈົ້າໃຊ້ເງິນຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ
ເຂົາ ເຈົາ
້ ກາຍເປັນຄົນທີ່ "ຂັບຕາມພຣະຄໍາ" ດັ່ງທີ່ຂຽນໄວ້ໃນພຣະທັມຢາໂກໂບ 1:27 "ທັມມະທີບໍ
່ ຣິສຸດແລະບໍ່ມີການຊົ່ວ

ມົວຫມອງຕໍພ
່ ຣະພັກພຣະເຈົາ້ ຜູຊົ
້ ງເປັນພຣະບິດາ ກໍມີດັ່ງນີ້ ຄືການຢ້ຽມຢາມລູກກໍາພ້າ ແລະຍິງໝ້າຍທີມີ
່ ຄວາມ
ທຸກຮ້ອນ ແລະການຮັກສາຕົວໃຫ້ພົ້ນຈາກການດ່າງພ້ອຍຂອງໂລກ" ]

ຍັງມີຄົນຮຽນຈົບ...ຕໍ່ໄປ
ຖ້າຫາກມີເງິນທຶນ

ຜູ້ຜ່ານການຝຶກອົບຮົມ OBS ຈະໄດ້ຮັບຂອງຂວັນເປັນເຄື່ອງຟັງສຽງທີໃ່ ຊ້ພລັງງານແສງຕາເວັນ

ຫລັງຈາກຮຽນຈົບໄປແລ້ວຫລາຍຄົນຍັງຄົງຮັບໃຊ້ເປັນສິດຍາພິບານ ເປັນຄຣູ ແລະເປັນຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດ ປະ
ມານ 25% ຂອງຜູ້ທີ່ຮຽນຈົບ ໄດ້ຕັດສິນໃຈເລືອກທີ່ຈະເປັນຜູ້ດູແລໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ ແລະເປັນຜູ້ຝຶກອົບ
ຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເຂົາເຈົ້າອາສາສມັກຮັບໃຊ້ໂດຍບໍ່ໄດ້ຮັບເງິນເດືອນ

ເມື່ອມີຄວາມຕ້ອງການເກີດຂຶ້ນ

TGSP ຈະຊ່ອຍຄ່າເດີນທາງໃນຣາຄາຕໍ່າສຸດແລະຄ່າອາຫານສໍາລັບຜູ້ຝຶກອົບຮົມແລະຜູ້ດູແລ ບາງເທື່ອກໍຈະມີເງິນ
ພິເສດຊ່ອຍເຫລືອຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈໍາເປັນຢ່າງແທ້ຈິງ.

ການເພີມ
້ ສັກຍະພາບ(ຄວາມສາມາດ)ໃນພູມິພາກ
ຜູ້ອໍານວຍການໃນປະເທດນຶ່ງໄດ້ຖືກຮັບເຊີນໃຫ້ໄປສອນໃນໂຮງຮຽນທົວ
່ ປະເທດຂອງລາວ ນອກຈາກຈະມີສ່ວນໃນ
ໂຮງຮຽນແລ້ວ

ຄຣູສອນເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນປະເທດນີ້ຍັງໄດ້ທໍາການຝຶກອົບຮົມແລະດູແລໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີ

ປາກເປົ່ານໍາ ການຖືກເຊີນເທືອ
່ ນັ້ນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາໄດ້ພັທນາເພີ້ມສັກຍະພາບ(ຄວາມສາມາດ) ໃນຂົງເຂດນັ້ນໆ
ຊຶ່ງເປັນແຜນການທີ່ຈະໃຊ້ເງິນທຶນ ເວລາ ແລະຄຣູຝຶກອົບຮົມຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ແລະໄດ້ຮັບປະສິດທິຜົນຫລາຍທີ່
ສຸດ
ຍຸດທະວິທີທີ່ມີຕໍ່ຂົງເຂດນັ້ນໆ ໃນແຕ່ລະບ່ອນແມ່ນການຮັບໃຊ້ແບບຮ່ວມມືກັນ ການຝຶກອົບຮົມແລະໂຮງຮຽນພຣະ
ຄັມພີປາກເປົ່າ ໃນເຂດນຶ່ງປະກອບດ້ວຍໝູ່ບ້ານ 25 ບ່ອນ ໃນລະຍະເກົ້າເດືອນຈະມີຄຣູຝຶກອົບຮົມໄປຢ້ຽມຢາມ
ແຕ່ລະເຂດສາມເທື່ອ ຫລັງຈາກການຝຶກອົບຮົມສາມເທື່ອນັ້ນ ຄຣູຝຶກອົບຮົມຄົນນຶ່ງໄດ້ອອກໄປຢ້ຽມຢາມເຂດທີ່ມີ
ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າຕໍໄ
່ ປ ສິບເອັດເດືອນຕໍ່ມາຄຣູສອນຍັງຄົງອອກຢ້ຽມຢາມໂຮງຮຽນ ເພື່ອສນັບສນູນ ແລະ
ດູແລທຸກໆ ເດືອນ.
ການເພີ້ມສັກຍະພາບນັ້ນຍັງຮວມໄປເຖິງການໃຫ້ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ ເຄື່ອງຟັງສຽງພລັງແສງຕາເວັນ ພ້ອມກັບເນື້ອ
ຫາພຣະຄັມພີ ແລະການຝຶກອົບຮົມ ລວມທັງອຸປກອນອື່ນໆ ທີ່ເຫັນວ່າຈໍາເປັນ ເພາະການເດີນທາງແຕ່ລະເທື່ອນັ້ນ
ກໍມີເປົ້າໝາຍຫລາຍຢ່າງ ແລະຄ່າເດີນທາງ ຄ່າຢູ່ກິນ ຂອງຄຣູກໍບໍ່ມີຫລາຍ ຈະມີຄົນຈໍານວນ 2500 ຄົນໄດ້ຮັບຜົນ
ປໂຍດຈາກການໄປຢ້ຽມຢາມ ຫລັງຈາກໄດ້ຢ້ຽມຢາມແລ້ວຜູ້ນໍາທ້ອງຖິ່ນຈະໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ແລະມີອຸປກອນ
ທຸກຢ່າງນໍາ ເພີ້ມຄວາມສາມາດເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້ານໍາພາແລະຮັບໃຊ້ ແລະໃຊ້ພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າຢ່າງເຂົ້າໃຈ ແລະສາ
ມາດໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານໄດ້.
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ບົດທີ 9
ເຊົາໃຊ້ສໍ ປາກກາ....ຫັນມາໃຊ້ຂະບວນການຄວາມຄິດ
ເຊົາໃຊ້ປາກກາ: ຄວາມພຍາຍາຍາມເພືອ
່ ໝູນໃຊ້ຍທ
ຸ ວິທປ
ີ າກເປົາ່
ເວລາໂຕເໝັ້ນຢ້ານກົວ

ມັນຊິປ່ອຍຂົນທີ່ແຫລມອອກໄປຕໍ່ສູ້ກັບສັດຕຣູ

ຂົນທີແ
່ ຫລມຂອງມັນຈະປັກເຂົ້າໄດ້ງ່າຍ

ເພາະມັນແຫລມຄົມ ແຕ່ການທີ່ຂົນອອກໄປຈາກໂຕມັນນັ້ນ ກໍເຮັດໃຫ້ມັນເຈັບປວດເໝືອນກັນ
ການດຶງຂົນແຫລມອອກ ຫລືດງຶ ປາກກາອອກຈາກມືນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງການເຊົາໃຊ້ວິທີການເທສນາແລະການສອນ
ຊຶ່ງໄດ້ປະສົບກັບຄວາມສໍາເຣັດມາແລ້ວ ແຕ່ປາກກາໃນທີ່ນີ້ໝາຍເຖິງຄວາມເຊື່ອທີ່ວ່າ...


ທ່ານອາດຈະສອນບໍ່ໄດ້ດີ ຖ້າບໍ່ໄດ້ຈົດບັນທຶກໄວ້ເພື່ອເຕືອນຄວາມຊົງຈໍາ



ທ່ານຕ້ອງໃຊ້ຂໍ້ມູນອື່ນໆ ນໍາ ນອກເໜືອໄປຈາກພຣະຄັມພີ



ທ່ານບໍ່ສາມາດສອນໄດ້ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຖ້າບໍ່ເຮັດຕາມທີ່ເຄີຍເຮັດມາ



ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ຮຽນໜັງສື ບໍ່ສາມາດຮຽນດ້ວຍວິທີຫາຂໍ້ສລຸບຈາກສິ່ງທີ່ສັງເກດໄດ້ (ຄາດຄະເນ)

ຈາກປະສົບການຂອງພວກເຮົາ ຄົນທໍາອິດທີ່ເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມຕ້ອງຕໍ່ສູ້ກັບຄວາມຮູ້ສຶກແບບເກົ່າໆ ຂອງຕົນ
ເມື່ອລາວມາພົບກັບວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໂດຍສະເພາະແລ້ວແມ່ນຄົນທີ່ເຄີຍຮຽນສາສນາສາດມາ ມັກຈະມີ
ບັນຫາຫລາຍກວ່າຄົນທີ່ຮຽນແບບປາກເປົ່າ.
ເພື່ອຈະໄດ້ສອນຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດ

ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ທ່ານທົດລອງແນວຄວາມຄິດທຸກໆ ແນວຄິດ ຂອງການ

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແຕ່ການທີຈ
່ ະບໍ່ຈົດບັນທຶກກໍເປັນເຣື່ອງທີ່ຍາກຫລາຍສໍາລັບຄົນທີ່ຄຸ້ນເຄີຍຈົດມາແລ້ວ

ເຮົາຈໍາ

ເປັນຕ້ອງດຶງມັນອອກ ເໝືອນກັບດຶງຂົນເໝັ້ນ ຜູ້ທີ່ຖືກດຶງ...ກໍຈະຮ້ອງ...ໂອຍ ແຕ່ເມື່ອມັນອອກໄປແລ້ວ ລາວກໍຈະ
ແປກໃຈແລະດີໃຈທີ່ຄວາມສາມາດທຸກຂັ້ນຕອນນັ້ນເຮັດໜ້າທີ່ຂອງມັນຢ່າງໄດ້ຜົນ !

ການນໍາສເນີພຣະຄໍາວິທເີ ກົາ່ ປຽບທຽບກັບ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ວິທກ
ີ ານສອນຈາກເຣືອ
່ ງລາວໂດຍທົວ
່ ໄປ. ເມື່ອໃຊ້ວິທີເທສນາແລະການສອນແບບເກົ່າ ກໍຈະມີການອ່ານເຣື່ອງ ຕໍ່
ຈາກນັ້ນກໍຈະອະທິບາຍເປັນຂໍ້ໆ ແລະຈາກນັ້ນຂໍ້ທີ່ອ່ານໄປກໍຈະເປັນໂຄງຮ່າງໃນການສອນຂອງມື້ນັ້ນ ແລະຈະມີການ
ເພີ້ມເຕີມພຣະຄໍາເຂົ້າໃສ່ເພື່ອເນັ້ນຄວາມຈິງບາງປະການ.
ບາງເທື່ອຈະມີການສເນີຂໍ້ມູນອື່ນໆ ທີ່ບໍ່ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ ແລະຈະມີຄໍາກຣີກ ເຮັບເຣີ ພ້ອມກັບຄວາມໝາຍຂອງມັນ
ເພື່ອເສີມໃຫ້ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍຂຶ້ນ ບາງເທື່ອກໍເພີ້ມເຣືອ
່ ງຕລົກ ຊວນຫົວ ເຂົ້າໃສ່ ເພື່ອໃຫ້ຄົນຟັງມີສ່ວນແລະ
ສົນໃຈຫລາຍຂຶ້ນ. ເມື່ອມີການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ ກໍຈະເອົາການນໍາໃຊ້ນັ້ນເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບຄໍາເທສນາ ຫລືອາດຈະ
ເອົາສລຸບກ່ອນຈະຈົບການເທສນາ ເຮົາໄດ້ເຫັນມາແລ້ວວ່າການນໍາມາໃຊ້ແມ່ນມາຈາກຜູ້ເທດທີ່ບອກວ່າ ຜູ້ຟງັ ຄວນ
ເຮັດຫຍັງ ແລະບໍ່ຄວນເຮັດຫຍັງ ວິທແ
ີ ບບນີ້ກໍບໍ່ຜິດແຕ່ຢ່າງໃ ແຕ່ກໍບໍ່ແມ່ນແຕ່ວິທີດຽວເທົ່ານີທ
້ ີ່ຈະເທດແລະຈະ ສອນ
97

ວິທກ
ີ ານເລົາ່ ເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ ໃນທາງກົງກັນຂ້າມ ເມື່ອເຮົາເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຜູ້ຟັງຈະມີສວ
່ ນຮ່ວມໃນການຄົ້ນຫາຂໍ້
ມູນຝ່າຍວິນຍານຈາກພຣະຄັມພີ ສິດຍາພິບານທີ່ຢາກໃຫ້ຜູ້ຟງັ ຂອງລາວມີສ່ວນໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີກໍຈະດີໃຈ
ທີ່ໄດ້ເຫັນຄົນຂອງລາວມີຄວາມຕື່ນເຕັ້ນດີໃຈທີ່ໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງໃໝ່ໆ ຈາກພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ສິດຍາພິບານທີ່ເປັນນັກຂຽນຊຶ່ງມີການສຶກສາສູງທ່ານນຶ່ງ ລາວເປັນທັງຜູ້ນໍາໃນການປະກາດກັບນັກສຶກສາໃນສະຫະ
ຣັດອະເມຣິກາ ໄດ້ເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໄດ້ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈປະກອບກັບງານຮັບ
ໃຊ້ຂອງລາວ ລາວໄດ້ຂຽນໄວ້ວ່າ...
ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແລະວິທີການອ່ານແບບອື່ນໆ ນັ້ນແມ່ນ ວິທີເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ
ໃຈ ເຮົາບໍ່ເຮັດໃຫ້ພຣະຄັມພີເປັນປຶ້ມທີ່ຕ້ອງແປຄວາມໝາຍ ຊຶ່ງແບ່ງອອກເປັນຕອນໆ ແລະບໍ່ໄດ້ເຫັນວ່າເປັນ
ການຈົດບັນທຶກທີ່ເກີດຂຶ້ນທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກປະວັດສາດທີ່ແທ້ຈິງ ໃນຂອບເຂດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ເຮົາເຫັນເຫດການທີ່ມີຊວ
ີ ິດ ເປັນພາບສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຄວາມຈິງ ຊຶ່ງເຮົາຈະຄົ້ນພົບຄວາມຈິງເຫລົ່ານັ້ນເຊັ່ນ
ອາລົມແລະຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນໃນເຣື່ອງ ແລະຄວາມເຊື່ອມໂຍງຝ່າຍວິນຍານ ໄປຈົນຕລອດຈົບເຣື່ອງ.
ເມື່ອການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ນໍາສເນີໄປທົ່ວໂລກ ສິ່ງທີ່ຕອບກັບມານັ້ນແມ່ນ ຄົນທີ່ມີການສຶກສາໜ້ອຍຊໍ້າພັດມີ
ຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ໄວກວ່າຄົນທີ່ມີຄວາມຮູສ
້ ູງ ຄັນຊັ້ນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໜອ
້ ຍສລາດກວ່າຊັ້ນບໍ? ບໍ໋
ບໍ່ແມ່ນຈັ່ງຊັ້ນດອກ.
ເຮົາຄວນເຂົາ້ ໃຈວ່າ ເມື່ອຄົນໆ ນຶ່ງໄດ້ຮຽນຮູ້ດວ
້ ຍຣະບົບແບບນຶ່ງ ແລະປະສົບຄວາມສໍາເຣັດດ້ວຍຣະບົບນັ້ນ ເມື່ອ
ລາວມາຮຽນຕາມຣະບົບໃໝ່ກເໍ ບິ່ງຄືວ່າມັນກົງກັນຂ້າມກັບສິງ່ ທີ່ລາວເຄີຍຮຽນມາ

ຊຶ່ງເຫັນວ່າເປັນການທ້າທາຍທີ່

ໃຫຍ່ພໍສົມຄວນ ດັ່ງທີເ່ ວົ້າມານັ້ນ ຄົນທີ່ຮຽນສູງມັກຈະມີບັນຫາຫລາຍໃນການທີ່ຈະນໍາເອົາປໂຍດຈາກທຸກຂັ້ນຕອນ
ຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມາໃຊ້.
ເຖິງແມ່ນມີຄົນທີ່ຮຽນສູງໆ ເຂົາ້ ມາຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເຂົາເຈົ້າກໍບໍ່ເຕັມໃຈທີ່ຈະຮຽນເຖິງ 100% ເມື່ອເຂົາ
ເຈົ້າເລີ້ມຮຽນພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະມີຄວາມຮູ້ສຶກແບບແປກປລາດ ເພາະມັນແຕກຕ່າງຈາກສິ່ງທີ່ເຂົາ
ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຮຽນມາ ແລະຜົນງານຕ່າງໆ ທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ສ້າງມາກໍບໍ່ແມ່ນຈາກການຮຽນແບບປາກເປົ່າ ດັ່ງນັ້ນປະຕິກິຣິ
ຍາການຕອບໂຕ້ຕໍ່ວິທີການໃໝ່ໆ ນີ້ກໍແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າຈະເລືອກເອົາບາງສ່ວນຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນີ້
ພຽງເທົ່ານັ້ນ.
ການທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ສຶກບໍ່ສະດວກໃຈນັ້ນ ມາຈາກສາຍເຫດດັ່ງລຸ່ມນີ້...


ຕ້ອງປະຖິ້ມເນື້ອຫາຂອງເຣື່ອງທີຄ
່ ືກັນ ເລືອກເອົາພຽງເຣື່ອງດຽວກໍພໍ



ເປັນການຮຽນໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງຈົດບັນທຶກ



ສອນໂດຍທີ່ບໍ່ມີການຈົດບັນທຶກ



ຕ້ອງນໍາສເນີໃນການຝຶກອົບຮົມຂອງເຣື່ອງດຽວ
98



ບໍ່ມີໂອກາດທີ່ຈະໄດ້ໃຊ້ຂໍ້ມູນນອກພຣະຄັມພີ



ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນນໍາໄປສູ່ຄວາມຈິງ ບໍ່ເໝືອນກັບການອະທິບາຍ



ນໍາສເນີເຣື່ອງ(ເລົ່າ)ໂດຍບໍ່ໄດ້ອ່ານ (ຫລືອ່ານໜ້ອຍທີ່ສຸດ)



ເຊື່ອວ່າເຣື່ອງລາວນັ້ນໃຊ້ຢ່າງໂດດດ່ຽວ ບໍ່ຕ້ອງເພິ່ງຢ່າງອື່ນ



ຍອມໃຫ້ມີການຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານ ຣະຫວ່າງການສົນທະນາ



ເຊື່ອວ່າສິ່ງທີ່ຄົ້ນພົບຈະຢູ່ໃນເຣືອ
່ ງທີ່ຄຣູເລົ່າມານັ້ນ ແລະຄ່ອຍເພີ້ມເຕີມຜ່ານທາງສົນທະນາ

ສິງ່ ສໍາຄັນ ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຄິດວ່າ ເທັກນິກການສອນທີ່ເຄີຍໃຊ້ມານັ້ນຜິດແລະຕ້ອງປະຖິ້ມ ແຕ່ຍ້ອນຄວາມເຂົ້າໃຈດີ
ຂອງພວກເຮົາວ່າ ຍັງມີຄົນຈໍານວນຫລາຍພ້ອມທີ່ຈະຍອມຮັບເອົາຂ່າວປະເສີດໂດຍຜ່ານການເລົ່າເຣື່ອງທາງປາກ
ເປົ່າ ພວກເຮົາເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ໃຊ້ເທັກນິກການສອນແບບໃໝ່ທີ່ເຫັນຜົນ ພວກເຮົາ
ດີໃຈທີ່ໄດ້ເຫັນຄຣິສຕຽນ ສິດຍາພິບານແລະນັກສຶກສາ ມີຄວາມສົນໃຈທີ່ຈະໃຊ້ການນໍາສເນີພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ
ໂດຍຮວມເອົາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຂົ້າໄປຮ່ວມ.
ຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນລາຍງານຈາກປະເທດໄທແລະປະເທດໄນຈີເຣັຽ

ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນຄໍາຕອບກ່ຽວກັບບັນຫາທີ່ໄດ້

ກ່າວມານັ້ນ ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວພວກເຮົາຈະເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າເຫັນຄວາມສໍາຄັນຂອງການນໍາເອົາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງ
ເຈາະໃຈເຂົ້າປະກອບໃສ່.
ຜູ້ເຮັດງານກ່ຽວກັບຊາວໜຸ່ມໃນປະເທດໄທສັງເກດວ່າ...
"ຂ້າພະເຈົ້າຄຸ້ນເຄີຍກັບການຕຽມບົດຮຽນ ວາງເປົ້າໝາຍ ແລະເລີ້ມສອນບົດຮຽນດ້ວຍເປົ້າໝາຍທີ່ຊັດແຈ້ງ ແລະ
ຈະເນັ້ນເປົ້າໝາຍນັ້ນຕລອດບົດຮຽນ ຮວບຮວມສລຸບໃນຕອນທ້າຍອີກເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງຖືກຍໍ້າເຕືອນອີກ ຢ່າງໃດ
ກໍດີ ເ ງຄືວາ

ງຈາກຮຽນແ ວຜູຮຽນຍງຈຈໍາ

ງບໄ ເ ີຍ.

ແຕ່ສໍາລັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນີ້ ມັນມີເປົ້າໝາຍດີຄວບຄູ່ໄປກັບເປົ້າໝາຍຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຄວາມແຕກຕ່າງ
ນັ້ນແມ່ນ ໃ ຕອນສນທະນານນຜູຟງພດສາມາດພບເ າໝາຍນນດວຍຕວເ ງໃ ຂະນະທລາວຕອບຄໍາຖາມ
ຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ການຄົນ
້ ພົບດ້ວຍຕົວເອງເປັນການຈາຣຶກເຣື່ອງລາວໄວ້ໃນໃຈແລະໃນຄວາມຄິດ ດັ່ງນັ້ນເຂົາ
ເຈົ້າຈຶ່ງຈື່ຈໍາສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຢາກຈະສອນໄດ້."
ຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນທີ່ຮອບຄອບບາງທ່ານ ມີຄວາມຫ່ວງໃຍນໍາການສອນແຕ່ລະເຣື່ອງ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງແມ່ນການ
ໃຊ້ພຽງເຣື່ອງດຽວໂດຍບໍ່ໃຊ້ພຣະຄັມພີຂໍ້ອື່ນ ຈາກເຣື່ອງອື່ນມາສນັບສນູນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ມີຄົນຖາມວ່າ, "ແລ້ວຄົນ
ຟັງຈະຮູ້ໄດ້ບວ
ໍ່ ່າ ແຕ່ລະເຣື່ອງເປັນສ່ວນນຶ່ງຂອງແຜນການໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຊີໄ
້ ປຍັງຣາຊກິດຂອງພຣະ
ເຢຊູເທິງໄມ້ກາງແຂນ? (ເບິ່ງ ລູກາ 24:27; ກິຈການ 8:35)

ເມື່ອເຮົາແຍກເຣື່ອງອອກຈາກເຣື່ອງໃຫຍ່ຂອງພຣະ

ເຈົ້າ(ຂ່າວປະເສີດ) ພຣະຄັມພີກໍຈະກາຍເປັນພຽງບົດຮຽນສອນສິນທັມ"
ພວກເຮົາກໍຈະຕອບຄວາມຫ່ວງໃຍນີ້ໄດ້ສອງສາມຂໍ້ ສັດຕຣູຂອງໄມ້ກາງແຂນພຍາຍາມທີຈ
່ ະດຶງພຣະເຢຊູໃຫ້ຕໍ່າລົງ
ບໍຍ
່ ອມໃຫ້ຄົນທັງຫລາຍເຫັນວ່າມະນຸດຕ້ອງການພຣະເຈົ້າຫລາຍພຽງໃດ

ບໍ່ຍອມໃຫ້ຮູ້ຈກ
ັ ແຜນການໄຖ່ບາບຂອງ
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ພຣະເຈົ້າ ພວກເຮົາເຂ້ົາໃຈດີເຖິງເລ້ຫລ່ຽມດັງ່ ກ່າວນີ.້
ພວກເຮົາພົບວ່າ ຄໍາຕອບສໍາລັບການທີ່ຕ້ອງຢູ່ໃນຄໍາຖາມຈາກພຽງແຕ່ເຣື່ອງດຽວນັ້ນກໍຄື ບົດບາດແລະຣາຊກິດຂອງ
ພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ ພຣະອົງຈະຊົງສື່ສານສິ່ງທີ່ພຣະອົງຕ້ອງການສອນອອກມາຈາກເຣື່ອງ ໂດຍທີ່ບໍ່ຕ້ອງໃຊ້ຫົວຂໍ້ທີ່
ຜູ້ເລົ່າໄດ້ຕຽມໄວ້ລວ
່ ງໜ້າ ເຫດການແບບນີ້ໄດ້ເກີດຂຶ້ນເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາກໍາລັງສົນທະນາກັນ
ຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ແລະພຍາຍາມຄົ້ນຫາແຕ່ສິ່ງທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງລາວນັ້ນ.
ເມື່ອພວກເຮົາໃຊ້ການສົນທະນາອະທິບາຍພຣະຄໍາ ວິທີການນີ້ບໍ່ໄດ້ຊ່ອຍໃຫ້ຄຣູຈັບໄດ້ວ່າໃຜເປັນຜູ້ທີ່ພ້ອມແລ້ວໃນ
ການຮັບຄວາມພົ້ນ ດັ່ງນັ້ນຈຶ່ງມີການເຊີນຊວນໂດຍການຫວ່ານໄປສູ່ທຸກຄົນ ແຕ່ການສົນທະນາແບບເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ
ໃຈຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ເລົ່າໄດ້ໂອ້ລົມກັບຜູ້ຟັງ ທັງມີການໂອ້ລົມກັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງຝ່າຍວິນຍານເປັນກຸ່ມ.
ຣະຫວ່າງການສົນທະນານັ້ນ ເມື່ອໃດຫາກມີຄວາມສົນໃຈຢາກຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າຫລາຍຂຶ້ນ ຫລືມີຄໍາຖາມວ່າຈະຮູ້ຈັກ
ກັບພຣະເຈົ້າໄດ້ຢ່າງໃດ ຜູ້ເລົາ່ ສາມາດຕອບສນອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການນັ້ນໄດ້ທັນທີ ຜູ້ເລົ່າອາດຈະນໍາສເນີຂ່າວປະ
ເສີດແລະຂໍ້ພຣະຄໍາທີ່ບອກເຖິງແຜນການແຫ່ງຄວາມພົ້ນຂອງພຣະເຈົ້າ ເມື່ອຮູ້ສກ
ຶ ວ່າໄດ້ຮບ
ັ ການຊົງນໍາ ລາຍງານຕໍ່
ໄປນີ້ຈະບອກທ່ານເຖິງເຣື່ອງທີໄ
່ ດ້ເລົ່າມານັ້ນ
ບໍມ
່ ໃີ ຜນອກຈາກພຣະເຈົາ້ ທີຈ
່ ະຊົງເລືອກເຣືອ
່ ງນັນ
້ -ປະເທດໄນຈີເຮັຽ ມີການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ 5 ເທື່ອ
ທາງຕາເວັນອອກແລະທາງເໜືອຂອງປະເທດໄນຈີເຣັຽ ສາມເດືອນຕໍ່ມາຜູ້ຝຶກອົບຮົມໄດ້ກັບໄປປະເທດໄນຈີເຣັຽເພື່ອ
ເບິ່ງວ່າເຂົາເຈົ້າສາມາດເຮັດໄດ້ຫລືບໍ່ ເພາະໃນຕອນທີ່ມີການຝຶກອົບຮົມນັ້ນໄດ້ມີການແປອອກເປັນ 4 ພາສາ ຈຶ່ງບໍ່
ຄ່ອຍມີຄວາມແນ່ໃຈເທົ່າໃດ
ເຂົາເຈົ້າລາຍງານວ່າ, "ເຂົາເຈົ້າເຂົ້າໃຈດີ, ນອກຈາກນັ້ນຍັງມີການຝຶກຝົນ ແລະນໍາເອົາໄປໃຊ້ອີກ
ຜູ້ປະກາດຂ່າວປະເສີດຄົນນຶ່ງບອກຜູຝ
້ ຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈວ່າ ລາວໄດ້ນໍາຄົນມຸສລິມ 9 ຄົນມາຮູ້ຈັກກັບພຣະ
ເຈົ້າ ລາວແບ່ງປັນຕໍ່ໄປວ່າ ຜູເ້ ຊື່ອໃໝ່ເວົ້າແນວນີ,້ "ເຮົາຮູ້ຈັກຄົນຢູ່ໃນເຣື່ອງທີ່ເລົ່າ ແຕ່ໂກຣ່ານບໍ່ໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງທັງໝົດ
ແລະບໍ່ເຄີຍມີຜູ້ໃດໂອ້ລົມເຣື່ອງນີ້ກັບພວກເຮົາ" ເມື່ອຖາມລາວວ່າ ທ່ານໃຊ້ເຣືອ
່ ງໃດຈຶ່ງເຂົ້າໄປເຖິງໃຈໄດ້ແນວນັ້ນ?
ລາວຕອບວ່າ, "ເຣື່ອງໂມເຊຕີນຫີນ ທ່ານຮູແ
້ ລ້ວເນາະ ທີ່ຢູ່ໃນພຣະທັມອົບພະຍົບບົດທີ 17?"
ໃ ຖານະທເ ັນຜູຝຶກອບຮມ ລາຍງານດງກາວນເ ັດໃ ຂາພະເ າປລາດໃ ຈງຖາມວາ, "ແ ນ

ງທຢູໃ ເ ອງ

ທເ ັດໃ ເ ົາເ າປຽນແ ງ?" ເ ົາເ າບອກວາ;
"ເ ອໄ ຍິນເ ອງນແ ວກໍໄ ໂ ລມກນ ພວກເ ົາໄ ເ ັນວາໂ ເ ເ ັນຜູນໍາທສດຊ ແ ປະຊາຊນບນບຖື
ທານ ແ ກໃ ທໂ ເ ໄ ອວາຍໄ ຫາພຣະເ າແ ະຖາມພຣະເ າວາ ຈະໃ ຂານອຍເ ັດແ ວໃ ກບປະຊາ
ຊນເ

ານ ໂ ເ ມີຄວາມເ ັນຫວງເ ົາເ າ ແ ຜູນໍາຂອງພວກເ ົາບເ ີຍເ ັນຫວງພວກເ ົາເ ີຍ ແ ະພຣະ

ເ າກໍບໄ ລງໂ ດປະຊາຊນເ

ານນ ກບຊງປະທານນາໃ ເ ົາເ າດມອີກ ພຣະອງຊງມີຄວາມເ ດຕາ

ພວກເ ົາຈງຢາກຮູຈກກບພຣະເ າອງນນ"
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ຂາພະເ າຄິດໃ ໃ ຕນເ ງວາ...ຖາເ ັນຕວເ ງຈະເ ືອກເ ົາເ ອງນນມາເ ັນເ ອງປະກາດ
ເ າະສມກບຄນມຸສລິມຂອງຂາພະເ າ

ືບ? ເ ອງນນຈະ

ືບ? ບດອກ ຂາພະເ າຄງຈະບເ ືອກເ ົາເ ອງນນ ຢາງໜອຍກໍບ

ເ ືອກກອນທຈະຮູວາ ຄນທຢາກມີພຣະເ າຈະຖືກດຶງດູດເ າໄ ຫາພຣະອງດວຍພຣະຄໍາຂອງພຣະອງເ ງ ລວມ
ທງເ ອງລາວທເ ານນນໍາ.
ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງນັ້ນຈະຢູ່ຫລືບຢ
ໍ່ ູ່ໃນລາຍການຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍຕາມ ແຕ່ມັນກໍຢູ່ໃນລາຍການເຣື່ອງເລົ່າຂອງອົງພຣະ
ວິນຍານບໍຣິສຸດ ! ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນເຫດການຢ່າງນີ້ເທື່ອແລ້ວເທື່ອເລົ່າຈາກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເມື່ອພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າຖືກນໍາມາສອນຢ່າງຄົບຖ້ວນຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງບັນດົນໃຫ້ຂຽນໄວ້ ແລະເມື່ອຜູ້ຟັງຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍ
ວິນຍານດ້ວນການສົນທະນາ ອໍານາດທີ່ເໜືອທັມມະຊາດກໍຖືກສົ່ງອອກມາ!
ດງນນຖາຜູໃ ໃ ເ ອງລາວໃ ພຣະທມອບພະຍບບດທີ 17 ພວກເ ົາຈງຂໍແ ະນໍາໃ ໃ ເ ອງອນຕຈາກເ ອງນ
ໃ ທນທີ ຜູຟງຈະໄ ສນທະນາເ ິງວິທີການທພຣະເ າປະທານນາແ ງຊີວິດອອກມາຈາກຫິນ ດງນນເ ົາເ າຈງ
ຈະຕກຊະເ ດວຍຄວາມຢໍາເ ງພຣະເ າເ ອໄ ຍິນເ ອງຈາກ 1 ໂ ຣິນໂ 10:1-6 ເ ົາເ າຈະເ າໃ ຄວາມສໍາ
ຄນຂອງສວນທອະທິບາຍເ ດການຂອງຫີນແ ະນາ"... ແ ະໄ ດມນາທິບຢາງດຽວກນທຸກຄນ ດວຍວາເ ົາເ ີຍໄ
ດມນາໄ

ອອກມາຈາກສີລາສກສິດທຕາມເ ົາໄ

ສີລານນແ ນອງພຣະຄຣິດ." ຜູຟງຈະເ າໃ ຄວາມໝາຍ

ຈາກເ ອງໃ ທເ າຕ ເ ົາເ າກໍຈະໄ ເ ັນພຣະເ ຂູ.
ຖ້າຫາກຈະເວົ້າເຖິງແຜນການຊົງໄຖ່ບາບຂອງພຣະເຈົ້າ ທັງສອງເຣື່ອງທີ່ເລົ່າຕໍ່ກັນນັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ເຫັນພາບແຜນການ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເຣື່ອງທີສອງຈະມີຜົນຕໍ່ມຸສລິມທັງເກົ້າຄົນຫລືບ?
່ໍ ບໍ່ມເີ ລີຍ ໄດ້ສັງເກດເບິ່ງລາຍງານຈາກໄນຈີເຣັຽ
ບໍ່ວ່າ ແມ່ນຫຍັງໃນເຣື່ອງຂອງໂມເຊທີ່ເຮັດໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢາກຈະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າ? ເປັນເຣືອ
່ ງພຣະເມດຕາຂອງພຣະ
ເຈົ້າທີ່ສາມາດເຫັນໄດ້ ແລະເຂົາເຈົ້າຢາກຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເມດຕາ ດັ່ງນັ້ນ ຜູ້ປະກາດທີ່ຫາກໍເລົ່າເຣື່ອງໂມເຊ
ຈົບລົງ ຈຶ່ງມີຄວາມສຸກຫລາຍທີ່ລາວຈະໄດ້ອະທິບາຍທາງແຫ່ງຄວາມເຊື່ອກັບຄົນມຸສລິມຕໍ່ໄປ ລາວໄດ້ບອກເຖິງວິທີ
ການທີ່ຈະຮູ້ຈັກກັບພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງພຣະບຸດຂອງພຣະອົງຄື...ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ສໍາລັບພຣະຄັມພີໝວດຈົດໝາຍຝາກເດ?
ເມື່ອພວກເຮົາພິຈາຣະນາເບິງ່ ການປ່ຽນຮູບແບບການສອນພຣະຄັມພີໂດຍການເລົ່າເຣື່ອງປາກເປົ່າ ຫລາຍຄົນທີ່ຮັກ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະຮູວ
້ ່າພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້ານັ້ນຕ້ອງສອນໃຫ້ຄົບຖ້ວນ ຈຶ່ງຖາມຄໍາຖາມທີ່ດີວ່າ, "ແລ້ວ
ພຣະຄັມພີໝວດຈົດໝາຍຝາກເດ?" ພວກເຮົາຂໍສເນີຄວາມຄິດເຫັນເພື່ອໃຫ້ພິຈາຣະນາດັ່ງນີ.້ ..
ປະການທີນງຶ່ ແມ່ນ ເປັນເວລາດົນນານມາແລ້ວທີ່ເຮົາໄດ້ແຍກເຣື່ອງລາວໃນພຣະຄັມພີອອກຈາກກັນເປັນຕອນເລັກ
ຕອນນ້ອຍ ໄດ້ຂຽນໃສ່ແຜ່ນກະດານສົ່ງອອກໄປເພື່ອອະທິບາຍຄໍາເທສນາທີ່ເປັນຫົວຂໍ້ ແຕ່ໜ້າເສັຽດາຍທີ່ເຣື່ອງລາວ
ເຫລົ່ານີ້ໄດ້ຖືກສົ່ງຕໍ່ໄປດ້ວຍການເລົ່າສູ່ກັນຟັງຕາມທີ່ໄດ້ຂຽນສົ່ງມາ ຜູຟ
້ ັງຈຶ່ງເຂົ້າໃຈແລະຈື່ຈໍາເຣື່ອງໄດ້.
ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ດີໃຈນັ້ນແມ່ນ ແຕ່ກ່ອນຄົນຈໍານວນ 80% ບໍ່ເຄີຍເຂົ້າໃຈເຣື່ອງພຣະຄັມພີ ເມືອ
່ ມີການໃຊ້ວິທີເລົ່າເຣື່ອງ
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ປາກເປົ່າເກີດຂຶ້ນມາ ເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງມີຄວາມເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີເຖິງ 75%
ພວກເຮົາເອງກໍມີກໍາລັງໃຈຫລາຍຂຶ້ນເມື່ອນັກສຶກສາຄຣິສຕຽນ ສິດຍາພິບານແລະມິສຊັນນາຣີ ໄດ້ຄົ້ນພົບວິທີການ
ສອນພຣະຄັມພີຢ່າງເກີດຜົນ

ປະສິດທິພາບຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເໜືອກວ່າທິສະດີ ຜູ້ທີ່ທົດ

ລອງເລົ່າເຣື່ອງຢ່າງຄົບຖ້ວນແລະໃຊ້ການສົນທະນາຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ພ້ອມດ້ວຍການສັງເກດສິ່ງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງຢ່າງ
ຕັງ້ ໃຈ ກໍຈະໄດ້ເຫັນຜົນທີ່ເປັນຈິງ.
ຫ້າປີຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ນໍາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄປຍັງປະເທດຕ່າງໆ ມີຜູ້ເລີມ
້ ໃຊ້ວິທີດັ່ງກ່າວຫລາຍກວ່າ 90 ປະ
ເທດແລ້ວ. ຕົວຢ່າງທີ່ເຫັນໄດ້ຊັດແຈ້ງວ່າ ວິທີການນີ້ໄດ້ເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນຢ່າງໄວ ຈາກການຝຶກອົບຮົມທີ່ປະເທດຟິລິບ
ປິນສາມເທື່ອ ຄຣູຝຶກອົບຮົມສົງ່ ຂ່າວມາວ່າ, "ສີ່ເດືອນຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາທໍາການຝຶກອົບຮົມ ແລະໄດ້ຕິດຕໍ່ກັບຜູ້ທີ່
ມາຮັບການຝຶກອົບຮົມທີ່ກັບເມືອແລ້ວ ໄດ້ພົບວ່າໃນປະເທດຂອງພວກເຮົາມີຄົນໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມແລ້ວ 1400
ຄົນ ແລະຝຶກອົບຮົມເປັນພາສາຕ່າງໆ ເຖິງ 25 ພາສາ.
ຜູ້ແປພຣະຄັມພີຂອງອົງການໄວຄລິຟ ໄດ້ຮຽນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນສະຫະຣັດອະເມຣິກາ

ນາງໄດ້ສົ່ງຜູ້ນໍາ

ສາມຄົນໃນບ້ານແຫ່ງນຶ່ງມາຮຽນເພີ້ມເຕີມ ໄດ້ສາມເດືອນຜ່ານໄປມີຊາວບ້ານໃນຟິລິບປິນຫ້າຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກ
ອົບຮົມຈາກຜູ້ນໍາດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງໃຫຍ່ແລະນໍາພາໃນການຝຶກອົບຮົມ ຫລັງຈາກນັ້ນນາງໄດ້ຂຽນມາເຖິງ
ພວກເຮົາວ່າ, "ສິດຍາພິບານທີ່ຮຽນຈົບໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີຖາມວ່າ...ອີກດົນປານໃດຈະກັບຄືນໄປສອນເພີ້ມອີກ?"
ໂດຍທີ່ສິດຍາພິບານທ່ານນັ້ນບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ຄຣູຝຶກອົບຮົມທັງຫ້າຄົນນັ້ນເປັນຄົນອ່ານຫນັງສືບໍ່ໄດ້"
ຄົນທີ່ເຂົ້າມາຮຽນວິທີການປາກເປົ່າໃໝ່ໆ ເຫລົ່ານີ້ທີ່ມີໄຟແຮງ ສ່ວນຫລາຍເປັນຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືບໄ
ໍ່ ດ້

ແຕ່ໄດ້ສະ

ແດງອອກເຖິງຄວາມເຂົ້າໃຈດ້ວຍການເລົ່າເຣື່ອງລາວໃຫ້ຄົນອື່ນຟັງດ້ວຍຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ຊຶ່ງເປັນຜົນຝ່າຍວິຍານ
ອັນໝັ້ນຄົງທີ່ເຫັນໄດ້ ການເປັນພຍານເຖິງຣິດເດດຂອງພຣະຄໍາທີ່ໄດ້ຮັບການເລົ່າຕໍ່ຢ່າງຕົງໄປຕົງມາຕາມເຣື່ອງ.
ແຕ່...ຍັງຄົງມີຄາໍ ຖາມອີກຕໍໄ
່ ປວ່າ, "ແລ້ວເຣືອ
່ ງຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກໂປໂລ ເດ ຈະເຮັດແນວໃດ?"
ຫລັກຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນ ສາມາດນໍາໄປໝູນໃຊ້ໄດ້ກັບທຸກຕອນຂອງພຣະຄັມພີ
ໃນການຝຶກອົບຮົມ ພວກເຮົາໄດ້ສອນວ່າ ຈົດໝາຍຝາກຂອງອັຄສາວົກໂປໂລກໍສາມາດນໍາສເນີໄດ້ໂດຍໃຊ້ວິທີການ
ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເຕັມຮູບແບບ ພວກເຮົາມັກຈະຮວມເອົາເຣື່ອງຈາກຈົດໝາຍຝາກແລະເພງສັຣເສີນນໍາ ຊຶ່ງພຣະ
ຄັມພີພາກສ່ວນດັ່ງກ່າວນີ້ພວກເຮົາບໍ່ເບິ່ງເປັນເນື້ອເຣື່ອງ ແຕ່ໄດ້ເຫັນວ່າຫລາຍຕອນໃນຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກໂປ
ໂລແລະເພງສັຣເສີນຮວມໄປເຖິງພຣະທັມຜູ້ທໍານວາຍຕ່າງໆ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາເຫັນພາບແລະມີເນື້ອເຣື່ອງຢ່າງແທ້
ຈິງ ດັ່ງນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງນໍາສເນີໃນແນວທາງເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ຢ່າງເກີດຜົນເຊັ່ນດຽວກັນ.
ຖ້າທ່ານຄຸ້ນເຄີຍກັບພຣະທັມເພງສັຣເສີນ 1:1-5 ລອງຫລັບຕາແລ້ວໃຊ້ຄໍາຖາມຂອງຜູ້ໃຫ້ຄໍາປຶກສາທີ່ສລາດ ທ່ານ
ຈະເຫັນວ່າມີຄົນສອງປະເພດໃນພຣະທັມເພງສັຣເສີນບົດທີ 1 ສອງຄົນນີ້ເຮັດໃນສິ່ງທີແ
່ ຕກຕ່າງກັນ ແມ່ນຫຍັງຄືທາງ
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ເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ

ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຂົາເຈົ້າຄວນຈະເລືອກ

ແມ່ນຫຍັງຄືຜົນຕາມມາຈາກການເລືອກຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ຈົ່ງສັງເກດເບິ່ງວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຕອບໂຕ້ຢ່າງໃດກັບຊີວິດຂອງສອງຄົນນີ້ ແລະທ່ານໄດ້ເຫັນພຣະລັກສະນະຂອງພຣະ
ເຈົ້າຢ່າງໃດ.
ອີກເທື່ອນຶ່ງ ຂໍໃຫ້ທ່ານຫລັບຕາແລ້ວລອງຄິດເຖິງພຣະຄັມພີອີກຕອນນຶ່ງ

ຄິດເຖິງແກະຕົວນຶ່ງໃນພຣະທັມເພງສັຣ

ເສີນ 23 ວ່າມັນໄດ້ເວົ້າເຖິງຜູລ
້ ້ຽງທີ່ມັນຮູ້ຈັກດີວ່າຢ່າງໃດ ກ່ຽວກັບຄວາມສັມພັນອັນດີຂອງມັນແລະຜູ້ລ້ຽງ

ຈົ່ງຟັງ

ແກະຕົວນີເ້ ວົ້າຢ່າງຕັ້ງໃຈ ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນເຣື່ອງນີ້ທງັ ໝົດແລ້ວ ໃຫ້ກັບຄືນໄປແລະຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອໝູນໃຊ້
ໃນຊີວິດຈາກເນືອ
້ ເຣື່ອງທີ່ທ່ານໄດ້ສັງເກດເຫັນ. ໃນຖານະທີ່ເຮົາເປັນແກະເຮົາຈະເອົາຫຍັງມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາ
ວັນ ແລະພຣະເຢຊູນັ້ນເອງທີ່ຊງົ ເປັນຜູ້ລ້ຽງ?
ຈົ່ງເບິ່ງເນື້ອເຣື່ອງໃນພຣະທັມເອຊາຢາ 1:10-20; ໂຣມ 1:14-25 ແລະຢາໂກໂບ 1:22-27 ຕ້ອງໄດ້ຍອມຮັບວ່າ
ຂໍ້ຄວາມທັງສາມຕອນນີ້ຈະຈື່ຈໍາໄດ້ຍາກກວ່າເຣືອ
່ ງລາວທີ່ມີຄາໍ ສົນທະນາ ແລະເຫດການຕ່າງໆ ຂອງຄົນຢູ່ໃນເຣື່ອງ
ຈົ່ງອ່ານຊ້າໆ ແລ້ວສັງເກດວ່າຄົນທີ່ຢູ່ໃນຕອນນັ້ນໄດ້ເວົ້າຫຍັງ ໄດ້ເຮັດຫຍັງ ລາວຕັດສິນໃຈອັນໃດຫລືບໍ່? ມີຜົນກະ
ທົບຫຍັງແດ່ຈາກການຕັດສິນໃຈນັ້ນ?
ເຮົາຈະເຫັນວ່າທັງສາມຕອນນັນ
້ ພຣະເຈົ້າໄດ້ເປີດເຜີຍພຣະລັກສະນະຂອງພຣະອົງໃນຫລາຍມຸມມອງ ຈົ່ງໃຊ້ຫລັກ
ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໂດຍໃຫ້ຂໍ້ສັງເກດຂອງທ່ານນັ້ນຈໍາກັດຢູ່ໃນສິ່ງທີ່ເຫັນຢູ່ໃນເຣື່ອງເທົ່ານັ້ນ ຫລັງຈາກນັ້ນໃຫ້
ກັບຄືນໄປຕົ້ນເຣື່ອງ ແລະເບິ່ງອີກວ່າຂໍ້ສັງເກດເຫລົ່ານັ້ນຈະນໍາມາໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຢ່າງໃດ

ເຮົາຈະພົບເນື້ອຫາຢູ່ສາມແບບໃນພຣະຄັມພີ


ເນື້ອຫາທີ່ເປັນເຣື່ອງລາວ



ເນື້ອຫາເຄິ່ງເຣື່ອງລາວ



ເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ເປັນເຣື່ອງລາວ

ເນືອ
້ ຫາທີເ່ ປັນເຣືອ
່ ງລາວ ນັ້ນຈະຈື່ຈໍາໄດ້ງ່າຍທີ່ສຸດ ເພາະເຮົາສາມາດເຫັນແລະຕິດຕາມໄປໄດ້ ເຣື່ອງລາວເປັນເຫດ
ການທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນໂລກທີ່ຈັບຕ້ອງໄດ້ ມີຄວາມສັມພັນຂອງສິ່ງຕ່າງໆ ບຸກຄົນໃນເຣື່ອງ ມີການກະທໍາ ມີການສົນ
ທະນາ ຊຶ່ງສົ່ງຜົນໃຫ້ເຮົາສາມາດມີປະສົບການຕິດຕາມບຸກຄົນໃນເຣື່ອງໄປໄດ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນ ໄດ້ຍິນ ໄດ້ຮູ້ສຶກຮ່ວມ
ໄປກັບລາວ.
ເນືອ
້ ຫາເຄິງ່ ເຣືອ
່ ງລາວ ຈະຮຽນຮູ້ຍາກໜ້ອຍນຶ່ງ ມີເນື້ອເຣື່ອງໜ້ອຍກວ່າ ແຕ່ກໍຍັງມີບາງຢ່າງທີ່ເຮັດໃຫ້ເຮົາຄິດເປັນ
ພາບໃນຄວາມຄິດເຮົາໄດ້ ດັ່ງນັ້ນເຮົາຈຶ່ງຈື່ຈໍາໃນສິ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ເຫັນ ແລະໄດ້ຍິນ ເນື້ອຫາເຄິ່ງເຣື່ອງລາວຈະມີການ
ຕອບໂຕ້ທາງຄວາມສັມພັນໜ້ອຍກວ່າ ເບິ່ງຄືວ່າຈະເປັນຄໍາເວົ້າແລະຄໍາອະທິບາຍຈາກຝ່າຍດຽວ ພຣະທັມພວກຜູ້
ທໍານວາຍຈະຕົກຢູ່ໃນກໍຣະນີນີ້ ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເພງສັຣເສີນ 1, ໂຣມ 11, ແລະ ຢາໂກໂບ ເປັນຕົນ
້

103

ເນືອ
້ ຫາທີບ
່ ແ
ໍ່ ມ່ນເຣືອ
່ ງລາວ ຈະຈື່ຈໍາໄດ້ຍາກທີ່ສຸດ ເພາະຈະຄິດເປັນຮູບພາບໄດ້ຍາກ ມັກຈະເປັນຄໍາເວົ້າແລະຄໍາ
ສອນຈາກຝ່າຍດຽວ ມີຫວ
ົ ຂໍ້ເປັນຫລັກ ຈົດໝາຍຝາກສ່ວນຫລາຍຈະເປັນໄປໃນທໍານອງນີ້
ເຖິງແມ່ນຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກສ່ວນຫລາຍຈະມີເນື້ອຫາທີບ
່ ໍ່ເປັນເຣື່ອງລາວ
ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ ເຣື່ອງທີ່ເລົ່າໄດ້ດີຈະເປັນທີ່ຈັບໃຈຂອງຄົນຟັງ

ເຮົາກໍຍັງສາມາດໃຊ້ເທັກນິກຈາກ

ຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກເປັນຈົດໝາຍ

ແຫ່ງຄວາມຮັກ ຂຽນໂດຍຄົນທີ່ມີໃຈຮັກຈາກພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຮັກ ຣະຫວ່າງການນໍາສເນີເຣື່ອງນັ້ນ
ຄຣູເລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ອງລະນຶກເຖິງຫົວໃຈອັນກະຕືລືລົ້ນຂອງຜູ້ຂຽນ ແລະນໍາສເນີອາລົມນັ້ນຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ.
ມີວິທີນຶ່ງທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງທີ່ບເໍ່ ປັນເຣື່ອງລາວສາມາດຈື່ຈໍາໄດ້ນັ້ນກໍຄື ຕ້ອງອ່ານອອກສຽງດັງໆ ແລະໃຊ້ຫລັກການ
ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຕໍ່ໄປ. ບາງເທື່ອເຮົາອາດຈະໃຊ້ສອງສາມຂໍ້ຕໍ່ຄັ້ງ ການສອນສັ້ນໆ ໃນແຕ່ລະເທື່ອສ່ວນຫລາຍຈະ
ສອນໃນຮູບແບບອະທິບາຍ
ໂດຍເຮັດເປັນລໍາດັບ

ແຕ່ຖ້າເຮົາສອນສອງສາມຂໍ້ດວ
້ ຍຄວາມຮູ້ສຶກແລະໃຊ້ການໂອ້ລົມສົນທະນາຕາມມາ

ຜູ້ຟັງກໍຈະຈື່ຈໍາຖ້ອຍຄໍາໃນຕອນນັ້ນໄດ້

ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍນັ້ນແມ່ນທ່ານຕ້ອງພຍາຍາມຢູ່ໃນຂໍ້

ຄວາມນັ້ນຢ່າອອກນອກເຣື່ອງ ທ່ານອາດຈະມີຄໍານໍາສັ້ນໆ ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈໃນຂໍ້ຄວາມນັ້ນຫລາຍຂຶ້ນ
ທ່ານເຮັດໄດ້ບ?
ໍ່ ທ່ານມີເນື້ອຫາຫລາຍພໍທີ່ຈະເວົ້າໄດ້ ທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ພຣະຄໍານັ້ນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໂດຍທີ່ບໍ່ອອກ
ນອກພຣະຄໍາຕອນນັ້ນໄປບ່ອນອື່ນ ເຮັດໄດ້ບໍ່? ທ່ານເຮັດໄດ້ແນ່ນອນ ພວກເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ທ່ານເບິ່ງໃນການຝຶກອົບ
ຮົມຈາກຂໍ້ພຣະຄໍາສັ້ນໆ ພວກເຮົາຈະໃຫ້ທ່ານເຫັນຄວາມອຸດມ
ົ ສົມບູນແຫ່ງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ທໍາອິດ ພວກເຮົາຈະມີຄໍານໍາສັ້ນໆ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງເຂົ້າໃຈສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນຄວາມເປັນມາຂອງຕອນນັ້ນ ຊຶ່ງຈະໃຊ້ໃນ
ການສົນທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັນຕໍ່ໄປ

ພວກເຮົາບອກວ່າ, "ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົາ້ ກັບພວກສາວົກເທື່ອສຸດ

ທ້າຍໃນກຸງເຢຣູຊາເລັມ ຊຶ່ງຈະກາຍເປັນຫົວເມືອງຂອງຄຣິສຕະຈັກໃນຍຸກແຣກ ພວກສາວົກໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ
ເປັນເວລາເຖິງສາມປີ ສ່ວນຫລາຍຈະຢູ່ໃນແຂວງຢູດາຍ ຮວມໄປເຖິງແຂວງຊາມາເຣັຽ ຊຶ່ງເປັນເມືອງຂອງພວກທີ່
ຄົນຢິວກຽດຊັງ"
ຕໍ່ຈາກນັ້ນ ພວກເຮົາກໍຈະເລົ່າເຣື່ອງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກິຈການ 1:8 ແມ່ນແລ້ວ...ພວກເຮົາເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈາກພຣະ
ຄັມພີພຽງຂໍ້ດຽວ

ແລະພວກເຮົາເລົ່າແຕ່ເຄິ່ງຫລັງຂອງຂໍ້ນັ້ນພຽງເທົ່ານັ້ນ

ເພາະວ່າມີຫລາຍສິ່ງທີ່ພວກເຮົາຄົ້ນພົບ

ເຣື່ອງນີ້ໃຊ້ເວລາ 30 ນາທີ ຄົນທີ່ຮູ້ຈັກພຣະຄໍາຫລາຍແລະຄົນທີ່ຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີດີ ຕ່າງກໍພາກັນຮ່ວມໂອ້ລົມກັນຢ່າງ
ມີຣົດຊາດອັນດີ ມີການຄົ້ນພົບອັນອັສຈັນ ມີການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດດ້ວຍນໍ້າຕາອັ່ງເບົ້າ ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນກໍແມ່ນ
ພວກຜູ້ຟັງໄດ້ກັບເມືອບ້ານດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະຄໍາຕອນນີ້ ເຂົາເຈົ້າກາຍເປັນເຈົ້າຂອງພຣະຄໍາຕອນນີ້ແລະ
ຍັງໄດ້ແບ່ງປັນໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ສິດຍາພິບານແລະນັກວິຊາການຄຣິສຕຽນ ຕ້ອງພິຈາຣະນາຄວາມເປັນໄປໄດ້ດັ່ງກ່າວມານີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ຣະບົບແບບ
ການເທສນາແລະອະທິບາຍທີໃ່ ຊ້ກັນຢູ່ນີ້ອາດຈະບໍ່ແມ່ນວິທີທີ່ມີປະສິດທິພາບຫລາຍທີ່ສຸດໃນການນໍາສເນີຄວາມຈິງ
ຈາກພຣະຄັມພີ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຮຽນແລະນໍາໄປໃຊ້

ຢ່າງນ້ອຍຜູ້ສື່ສານພຣະຄໍາຄວນພິຈາຣະນາທີ່ຈະໃຊ້ວິທີທີ່ມີ

ການຕອບກັບໄດ້ ມີການຄົ້ນພົບເອງຈາກຜູ້ຟງັ .
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ບາງຄົນທີ່ໃຊ້ເຣື່ອງລາວໄດ້ຢ່າງຍອດຢ້ຽມ ເວລາສອນພຣະທັມກິຈການກໍຈະນໍາສເນີເນື້ອຫາຈາກຈົດໝາຍຂອງອັຄ
ສາວົກນໍາ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າສອນດ້ວຍວິທີການສົນທະນາຕອບໂຕ້ກໍສາມາດນໍາເອົາສ່ວນທີ່ເປັນຈົດໝາຍອັຄສາວົກຊຶ່ງມີ
ຄວາມເຊື່ອມໂຍງກັບພຣະທັມກິຈການມາໃຊ້ໄດ້ເຊັ່ນ ໃນຕອນເດີນທາງຂອງອັຄສາວົກໂປໂລ

ວິທີທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເກີດຜົນກໍຄື ການຕັ້ງຄໍາຖາມແລະໂອ້ລົມໂຕ້ຕອບເພື່ອຫາຂໍ້ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ ແລະການ
ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຊຶ່ງຈຸດນີ້ຈະໄດ້ຜົນດີເມື່ອນໍາໄປສອນຮວມກັບຈົດໝາຍຂອງອັຄສາວົກ.
ຫລາຍເທື່ອ ຜູ້ມີການສຶກສາສູງຄືຜູ້ທີ່ຝຶກອົບຮົມສິດຍາພິບານແລະຄຣູ ຖ້າຫາກເຂົາເຈົ້າບໍ່ຄຸ້ນເຄີຍກັບພລັງຂອງການ
ເລົ່າເຣື່ອງປາກເປົ່າ ເຂົາເຈົ້າຈະສອນຄົນທີ່ຢາກນໍາເອົາໄປແບ່ງປັນກັບຄົນທີ່ອ່ານໜັງສືບໍ່ໄດ້ຢ່າງໃດ ຄົນທີ່ອ່ານໜັງ
ສືບໍ່ໄດ້ຄວນຈະເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາທີ່ບໍ່ເປັນເຣື່ອງລາວຫລືບໍ່? ຖ້າຄວນເຂົ້າໃຈ ຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງ ເປັນຄົນມີປັນຍາ
ຈະໃຊ້ຂອງປະທານຂອງເຂົາເຈົ້າຫາທາງທີ່ຈະສອນຄົນທີ່ມີຄວາມຮູ້ໜ້ອຍແລະມີຂອງປະທານທີ່ໜ້ອຍກວ່າຢ່າງໃດ?

ຄວາມສໍາຄັນຂອງການທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາ ແບບຄໍາຕໍຄ
່ ໍາ
ມີຄວາມຄິດສອງຢ່າງເກີດຂຶ້ນ; ຢ່າງທໍາອິດ ຄວາມຈໍາເປັນແລະລໍາດັບທີ່ເຮົາເກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃນໃຈ
ຢ່າງທີສອງ ການທີ່ຈະເຫັນເປົາ້ ໝາຍຂອງການທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາແລະຈື່ພຣະຄໍາທີທ່ອງຈໍາໄດ້.
ຜູ້ທີ່ເຊື່ອຈໍານວນຫລາຍ ໄດ້ເຂົາ້ ມາມີສ່ວນໃນໂປຣກຣາມຝຶກທ່ອງຈໍາພຣະຄໍາດ້ວຍພຣະຄຸນຂອງພຣະເຈົ້າ

ສ່ວນ

ຫລາຍໂປຣກຣາມເນັ້ນການຈື່ຈໍາແບບຄໍາຕໍ່ຄໍາ ລວມທັງຂໍ້ແລະບົດ ພວກເຮົາທີ່ເຄີຍຈື່ຈໍາພຣະຄໍາມາຕັ້ງແຕ່ຍັງເປັນ
ເດັກນ້ອຍນັ້ນ ເຮົາຮູວ
້ ່າໄດ້ຮັບປໂຍດຢ່າງຫລວງຫລາຍຈາກການທ່ອງຈໍາ.
ແຕ່ສິ່ງທີ່ທ້າທາຍນັ້ນແມ່ນ ມີຄົນບໍ່ຫລາຍເທົ່າໃດທີ່ຈະຈື່ຈໍາພຣະຄໍາແບບຄໍາຕໍ່ຄໍາ ແລະການທີ່ຈະຈື່ຈໍາໄດ້ດີກໍຕ້ອງມີ
ການທົບທວນລຶ້ມຄືນເລື້ອຍໆ ແຕ່ການຮຽນເຣື່ອງລາວດັ່ງທີກ
່ ່າວມານັ້ນ ເມື່ອທ່ານໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງສອງສາມເທື່ອແລ້ວ
ທ່ານອາດຈະບໍ່ທົບທວນລຶ້ມຄືນອີກກໍໄດ້ ເນື້ອເຣື່ອງນັ້ນຈະຝັງຢູ່ໃນຄວາມຊົງຈໍາຂອງທ່ານເມື່ອທ່ານຈື່ເຣື່ອງດ້ວຍຄໍາ
ເວົ້າຂອງທ່ານເອງ ເປັນຄວາມຈື່ຈໍາແບບທັມມະຊາດແລະສາມາດເລົ່າໄດ້ອີກຢ່າງງ່າຍ.
ໃນການຝຶກອົບຮົມ 37 ຊົ່ວໂມງ ຜູເ້ ຂົ້າຮ່ວມອົບຮົມຈະໄດ້ຍນ
ິ ແລະໄດ້ໂອ້ລົມກັນປະມານ 21 ເຣື່ອງ ແລະຖ້າໄດ້ຝຶກ
ອົບຮົມເພີມ
້ ອີກສອງຫລືສາມເທື່ອ ກໍຈະສາມາດເລົ່າເຣື່ອງເຫລົ່ານັ້ນໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ແລະເກືອບເວົ້າໄດ້ວ່າສາມາດ
ຈື່ຈໍາໄດ້ໄປຈົນຕລອດຊີວິດ ກໍວ່າໄດ້. ແລະເຣື່ອງທັງ 21 ເຣືອ
່ ງນີ້ກໍມີຂໍ້ພຣະຄັມພີເຖິງ 148 ຂໍ້
ໜ້າອັສຈັນແມ່ນບໍ່ ການຮຽນຮູແ
້ ລະເກັບຂໍ້ພຣະຄັມພີ 148 ຂໍໄ
້ ວ້ໃນ "ຖົງໃຈ" ແລະສາມາດເລົ່າໄດ້ທັງເວລາທີ່ມີໂອ
ກາດແລະບໍ່ມີໂອກາດ ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາກ້າວໜ້າໄປອີກໄກ.
ການທ່ອງຈໍາ ແລະການຈື່ຈາໍ ໄດ້. ເມື່ອປຽບທຽບຈໍານວນໜ້າຂອງພຣະຄັມພີພາສາຕ່າງໆ ນັນ
້ ຄືກັນຫລືບໍ່? ເປັນຄໍາ
ເດ ຄືກັນຫລືບ?
ໍ໋ ບໍ່ຄືກັນເລີຍ. ແທ້ຈິງແລ້ວ ແຕ່ລະພາສາອາດຈະຂຽນເປັນຄໍາອອກມາ ແຕ່ລະຄໍານັ້ນກໍບໍ່ຄືກັນ ການ
ອອກສຽງກໍຕ່າງກັນ

ແຕ່ມີຢາ່ ງນຶ່ງທີ່ເປັນນຶ່ງດຽວນັ້ນກໍຄື "ແນວຄິດ" ເຖິງຂໍ້ມູນຈະບໍ່ເປັນຄໍາດຽວກັນ ເຖິງແມ່ນຄໍາ
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ຈະບໍ່ຄືກັນແຕ່ເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີຈະບໍ່ປ່ຽນ.
ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ພວກເຮົາຂໍເຕືອນໃຫ້ຣະວັງທີ່ສດ
ຸ ທີ່ຈະບໍ່ເພີ້ມເຕີມ ຫລືຕັດອອກ ຫລືປ່ຽນແປງເນື້ອຫາ
ຂອງເຣື່ອງລາວຈາກການໃຊ້ຄໍາທີ່ບໍ່ລະວັງ ການໃຊ້ສຽງ ຫລືອອກທ່າທາງ ພວກເຮົາຂໍສນັບສນູນໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງແບບ
ສົນທະນາ ແຕ່ໃຫ້ເນັ້ນຄວາມສໍາຄັນໃນການເລົ່າເຣື່ອງຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ ບໍ່ປ່ຽນແນວຄິດແລະຂໍ້ມູນ ບໍ່ວ່າຈຸດນັ້ນຫລື
ຕອນນັ້ນເບິ່ງຄືວ່າບໍ່ສໍາຄັນໃນຄວາມຄິດແລະໃນສາຍຕາຂອງເຮົາ.
ການທ່ອງຈໍານັ້ນເປັນວິທີການທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາເກັບພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄວ້ໃນໃຈ ແຕ່ການທີ່ຈະຈື່ຈໍາເຣື່ອງລາວ
ແລະເນື້ອຄວາມແບບຄໍາຕໍ່ຄໍາ ແລະເມື່ອນໍາມາໂອ້ລົມສົນທະນາກໍສາມາດຢູ່ໃນຄັງຄວາມຈື່ຈໍາຂອງເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ.

ຄົນທີ່ບມ
ໍ່ ີການສຶກສາຈະຮຽນຮູ້ພຣະຄໍາດ້ວຍວິທຫ
ີ າຂໍ້ສລຸບຈາກການສັງເກດໄດ້ບ?
ໍ່
ບາງເທື່ອຄົນເຮົາຈະເຂົ້າໃຈວ່າ

ຄົນທີ່ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ເປັນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຄິດໄຈ້ແຍກ ແລະຄົນທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ຫລືມາ

ຈາກສັງຄົມປາກເປົ່າບໍ່ອາດຄິດໄຈ້ແຍກໄດ້ ຫລືບໍ່ສາມາດໃຫ້ເຫດຜົນ ຫລືຄິດຈາກສິ່ງສັງເກດຮອບໆ ຕົວໄດ້ ເຣື່ອງ
ນີ້ເຮົາອາດຈະຕ້ອງໄດ້ໂອລົມກັນອີກດົນ ແລະຕ້ອງມາເບິງ່ ຄວາມໝາຍທີແ
່ ທ້ຈິງຂອງຄວາມຄິດປະເພດຕໍາໜິ ເມື່ອ
ເຊື່ອມໂຍງກັບຜູ້ທີ່ຮຽນຮູ້ຈາກປາກເປົ່າ
ຈາກມຸມມອງຂອງພຣະຄັມພີ

ເຮົາສລຸບໄດ້ບໍ່ວ່າຄວາມສາມາດໃນການຄິດໄຈ້ແຍກນີ້ຈໍາກັດຢູ່ແຕ່ສະເພາະຄົນທີີ່

ອ່ານອອກຂຽນໄດ້ຫລືຜູ້ທີ່ມີການສຶກສາສູງເທົ່ານັ້ນ.
ຖ້າເຮົາຄິດຢ່າງນັ້ນກໍຈະຕ້ອງໄດ້ຄິດໃໝ່ ໃນເມື່ອເຮົາຮູວ
້ ່າທຸກຄົນຖືກສ້າງມາຕາມພຣະລັກສະນະຂອງພຣະເຈົ້າ (ປະ
ຖົມມະການ 1:26-27) ດັ່ງນັນ
້ ກໍເທົ່າກັບວ່າທຸກຄົນໄດ້ຮັບຂອງປະທານໃນເຣື່ອງເຫດຜົນແລະມີຈິດສໍານຶກ ມີເຫດ
ຜົນທາງສິນທັມເປັນຕົ້ນມາຕັ້ງແຕ່ລາວຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບ ເຖິງແມ່ນລາວຈະປະຕິເສດບໍ່ຍອມຮັບເຫດຜົນນັ້ນ (ໂຣມ
1:19-23)
ລອງມາເບິ່ງໃນພຣະທັມມາຣະໂກ 12:24 ຕອນທີ່ຄົນຊາດູກາຍຊຶ່ງມີການສຶກສາສູງມາຫາພຣະເຢຊູ ແລະພຍາຍາມ
ໃຊ້ກົນອຸບາຍກັບພຣະອົງດ້ວຍຄໍາຖາມ ພຣະເຢຊູຊົງຕອບລາວວ່າ, "ພວກທ່ານຜິດແລ້ວບໍແ
່ ມ່ນຫລື ເພາະພວກທ່ານ
ບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີ ແລະບໍຮ
່ ູ້ຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າ?"
ເຮົາຮູວ
້ ່າຊາດູກາຍຄົນນັ້ນຮູ້ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ ພຣະເຢຊູກໍາລັງກ່າວວ່າລາວບໍ່ສາມາດສັງເກດຄວາມໝາຍຝ່າຍ
ວິນຍານຂອງພຣະຄໍາ

ເພາະລາວບໍ່ມີຄວາມສາມາດໃນການສັງເກດລາວຈຶ່ງພາດຈາກຂໍ້ມູນທີ່ສໍາຄັນໄປ

ຄວາມຄິດໄຈ້ແຍກຂອງລາວ

ດັ່ງນັ້ນ

ລວມໄປເຖິງຄວາມສາມາດໃນການໃຫ້ເຫດຜົນຂອງລາວ ຈຶງ່ ບໍ່ອາດນໍາລາວມາເຖິງ

ຄວາມຈິງໄດ້.
ດັ່ງທີ່ກ່າວມານັ້ນ ເຮົາເຫັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເປັນສິ່ງທີເ່ ໜືອວັທນະທັມ ຜູ້ເລົ່າທີ່ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະ
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ພົບວ່າ ຖ້າລາວຫາກຕຽມຄໍານໍາໃຫ້ພ້ອມພໍ່າ ຜູ້ຟັງກໍຈະຄົ້ນພົບຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານໃນເນື້ອເຣື່ອງ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະ
ເທດໃດ ບໍວ
່ ່າຈະມີການສຶກສາລະດັບໃດ.
ໃນພຣະທັມກິຈການ 4:13 ເຮັດໃຫ້ເຮົາໄດ້ເຫັນພູມຫລັງການສຶກສາຂອງສາວົກບາງຄົນ ເບິ່ງຄືວ່າເປໂຕກັບໂຢຮັນ
ເຮັດໃຫ້ພວກຊາດູກາຍແລະຜູນ
້ ໍາທາງສາສນາໂກດຮ້າຍເພາະພວກເພິ່ນທັງສອງໄດ້ເທສນາເຣື່ອງພຣະເຢຊູຢ່າງເຖິງ
ໃຈ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຈັບພວກເພິ່ນໄປຢູ່ຕໍ່ໜ້າສະພາເພື່ອໃຫ້ຕອບຄໍາຖາມ ດ້ວຍການຊົງນໍາຂອງພຣະວິນຍານບໍຣິ
ສຸດ ເປໂຕໄດ້ຕອບຄໍາຖາມຜູນ
້ ໍາທາງສາສນາແລະເວົ້າເຣື່ອງພຣະເຢຊູດ້ວຍເຫດຜົນແລະດ້ວຍຖ້ອຍຄໍາທີ່ເໝາະສົມ
ເປັນຄໍາທີ່ເຮັດໃຫ້ຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງທີ່ຈັບພວກເພິ່ນມາຕ້ອງຈົນຕາແຈ.
ຖ້ອຍຄໍາຂອງເປໂຕສົ່ງຜົນບາງຢ່າງຕໍ່ຄົນໃນສະພາ;

ເມື່ອເຂົາໄດ້ເຫັນຄວາມກ້າຫານຂອງເປໂຕກັບໂຢຮັນ ແລະສັງເກດວ່າທ່ານທັງສອງຂາດການສຶກສາ ແລະ
ເປັນຄົນທັມມະດາສາມັນ ກໍປລາດໃຈ ແລ້ວສໍານຶກໄດ້ວ່າຄົນທັງສອງເຄີຍຢູກັ
່ ບພຣະເຢຊູ (ກິຈການ 4:13)
ໃນທຸກມື້ນີ້ເຫດການແບບນີ້ຍັງເກີດຂຶ້ນຫລືບໍ່? ຄົນບໍ່ມີການສຶກສາແຕ່ໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຟັງພຣະຄໍາມາ
ເປັນຢ່າງດີ ໄດ້ຄົ້ນພົບສິ່ງຕ່າງໆ ດ້ວຍເຫດແລະຜົນ ເຂົາເຈົາ້ ຈະສອນຄວາມຈິງອັນລໍ້າເລິກໃຫ້ແກ່ຄົນອື່ນໄດ້ບ?
ໍ່

ລາຍງານຄວາມຈິງຈາກພາກສນາມຈະຊ່ອຍຕອບຄໍາຖາມ
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົາ້ ເວົາ້ ໂດຍຕົງກັບສິງ່ ທີຊ
່ ກ
ຸ ເຊືອ
່ ງຢູ່ໃນໃຈ.

ບາງເທື່ອຜູ້ຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຊາວຕາ

ເວັນຕົກມີໂອກາດທີ່ຈະເຫັນ ຫລືໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງໃນຊົນນະບົດ ພວກເຮົາໄດ້ໄປຢ້ຽມຢາມໝູ່ບ້ານອີຄາລາຄາລາ
ໃນປະເທດແຄນຢາ ກ່ອນໜ້ານັ້ນມີຜູ້ຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ເຊື່ອບາງຄົນ.
ຄົນທີ່ນໍາພວກເຮົາໄປອະທິບາຍວ່າ,

"ຕອນທີ່ພວກເຮົາມາເທື່ອທໍາອິດ ໃນຄຣິສຕະຈັກຈະມີການຮ້ອງເພງ ຕົບມື

ເທສນາ ແລະອາດຈະມີພຣະຄໍາອີກ 1 ຂໍ້ ກໍພຽງແຕ່ເທົ່ານັ້ນ

ຜູ້ທີ່ເຊື່ອເກືອບຈະບໍ່ຮູ້ຈັກພຣະຄັມພີເລີຍ ແຕ່ໃນຕອນນີ້

ສິດຍາພິບານກໍໄດ້ເຫັນຄົນໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລະເຕີບໃຫຍ່ຂນ
ຶ້ " ໄດ້ເຂົ້າມາເຫັນເຫດການນີ້ເໝືອນກັບພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນ.
ເມືອ
່ ເຂົາ້ ໄປໃນຕົວຕຶກຄຣິສຕະຈັກບ້ານຄາລາຄາລາ ຊຶ່ງກໍ່ສ້າງດ້ວຍຊີມັງ ຫລັງຄາມຸງດ້ວຍສັງກະສີ ມີຄົນ 60 ຄົນທີ່
ມາຈາກເຜົ່າຄັມບາ ທີ່ຄອຍຖ້າການຝຶກອົບຮົມຢູ່ ໃນນັ້ນມີ 15 ຄົນເປັນສິດຍາພິບານ ທີ່ມາຈາກ 11 ຄຣິສຕະຈັກ
ຈະສັງເກດເຫັນພວກຜູ້ຍິງທີ່ນຸ່ງເຄື່ອງດ້ວຍຜ້າສີສົດໃສໃສ່ໝວກ ສ່ວນພວກທີ່ນຸ່ງຫົ່ມດ້ວຍຜ້າທີ່ດີທີ່ສຸດ ຜູກເນັກໄທ
ເມື່ອເບິ່ງໃຫ້ຄັກແລ້ວຈະເຫັນວ່າ ເສື້ອນອກນັ້ນຂນາດໃຫຍ່ລື່ນຕົວຂອງຜູ້ໃສ່ຫລາຍ ແລະຈະສັງເກດເຫັນແຂນເສື້ອ
ກັບສົ້ງທີ່ເກົ່າຫລາຍຈົນບາງ ມີໃຜພໍຈະຮູ້ໄດ້ແດ່ວ່າ ສົ້ງເສື້ອຊຸດນີ້ມີຈັກຄົນທີ່ຢືມກັນນຸ່ງໄປໂບດ?"
ມີຄົນມາບອກພວກເຮົາວ່າ ຕ້ອງສອນໃຫ້ຈົບກ່ອນບ່າຍສີ່ໂມງ ເພື່ອວ່າເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ຂ້າມຫ້ວຍນໍ້າກັບເມືອກ່ອນ
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ໂຕຮິບໂປ(ຊ້າງນໍ້າ)ຈະອອກມາ ສ່ວນຫລາຍເຂົາເຈົ້າຈະຍ່າງໃຊ້ເວລາຫລາຍກວ່າສີ່ຊົ່ວໂມງຈົນກວ່າຈະເຖິງບ້ານທີ່
ມີເຮືອນທີເ່ ຮັດດ້ວຍດິນເປັນຮູບມົນໆ.
ມີຊາວອັຟຣິກາຄົນນຶ່ງຕຽມເລົ່າເຣື່ອງຈາກພຣະທັມປະຖົມມະການ 35:1-5 ແລະລາວຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການໂອ້ລົມ
ສົນທະນານໍາ ລາວຈະເລົ່າເປັນພາສາສະວາຮິລແ
ີ ລະແປເປັນພາສາຄັມບາ ຫລັງຈາກທີ່ພວກເຮົາໄປນັ່ງຢູ່ຕັ່ງແຖວ
ຫລັງສຸດລ່າມແປພາສາກໍຈະບອກພວກເຮົາວ່າລາວກໍາລັງເວົາ້ ຫຍັງ.
"ຕອນນີ້ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງກໍາລັງເລົ່າວ່າ ຢາໂຄບເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານຂອງຄອບຄົວ ລາວບອກໃຫ້ທຸກຄົນປະຖິ້ມພຣະ
ທຽມ ລາວເອີ້ນຢາໂຄບວ່າ...ເປັນຄົນທີເ່ ຊືອ
່ ຟັງພຣະເຈົາ້ ...ຜູເ້ ລົ່າເຣື່ອງກໍາລັງຖາມວ່າ "ພີ່ນອ
້ ງເຫັນວ່າ ຢາໂຄບຫາກໍ
ເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານຂອງຄອບຄົວຫລືວ່າລາວເປັນຜູ້ນໍາຝ່າຍວິນຍານມາດົນແລ້ວ?" ແລະຜູ້ເລົ່າຖາມຕໍ່ໄປອີກວ່າ,
"ການກໍາຈັດຮູບໂຄຣົບຂອງຢາໂຄບ ໄດ້ບອກຫຍັງກັບພວກເຮົາ? " ແລ້ວຄົນໃນກຸ່ມກໍໂອ້ລົມສົນທະນາກັນຢ່າງມີຣົດ
ຊາດ.
ສອງສາມນາທີຕໍ່ມາ ລ່າມແປພາສາໄດ້ຊຶ່ມໃສ່ຫູວ່າ, "ຕອນນີ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນຫລາຍຢ່າງຢູ່ໃນເຣື່ອງ ລາວເວົ້າວ່າ,
"ຢາໂຄບໄດ້ຮວບຮວມຮູບໂຄຣົບແລ້ວຝັງໄວ້ກ້ອງຕົ້ນໝາກກໍໃ່ ກ້ກັບເມືອງເຊເຄັມ ລາວໄດ້ບອກອີກວ່າໄດ້ຝັງໄວ້ບ່ອນ
ໃດ" ເອີ..ແລ້ວກໍເລີຍເວົ້າເຣື່ອງຢາໂຄບວ່າລາວເປັນຄົນໂລບມາກ...ລາວບໍ່ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົາ້ ຈະຊົງຈັດຫາໃຫ້.
ເຂົາເຈົ້າໂອ້ລົມກັນວ່າ, "ຢາໂຄບຍອມໃຫ້ຄອບຄົວເກັບຮູບໂຄຣົບໄວ້..."

ອີກຄົນນຶ່ງເວົ້າຂຶນ
້ ວ່າ, "ຂອງບາງຢ່າງທີ່

ເອີ້ນວ່າຂອງດີນັ້ນແມ່ນຕຸ້ມຫູ ດັ່ງນັ້ນຢາໂຄບຕ້ອງຮູ້ແນ່ນອນເຣື່ອງຮູບໂຄຣົບຢູ່ໃນເຮືອນຂອງລາວ" ໃນຂະນະທີ່ທຸກ
ຄົນກໍາລັງໂອ້ລົມກັນເຖິງການກະທໍາຂອງຢາໂຄບ ຜູ້ຍິງຄົນນຶ່ງໄດ້ຢືນຂຶ້ນມີທ່າທາງທີ່ຕື່ນເຕັ້ນ ລາວໄດ້ເວົ້າອອກມາ
ເປັນພາສາຄັມບາ.
ລ່າມແປພາສາຊຶ່ມວ່າ, "ຜູ້ຍິງຄົນນີ້ບອກພວກເພື່ອນວ່າ ພວກເຮົາເປັນຄຣິສຕຽນ ແຕ່ພວກເຮົາຍັງມີຂອງດີ (ຮູບໂຄ
ຣົບ)ຊຸກເຊື່ອງໄວ້ຢູ່ ພວກເຮົາບໍ່ຕ້ອງເຊື່ອງມັນໄວ້ອີກແລ້ວ ພວກເຮົາຕ້ອງທໍາລາຍມັນສາ" ສອງສາມນາທີຕໍ່ມາຊາຍ
ຮ່າງໃຫຍ່ຄົນນຶ່ງເວົ້າຂຶ້ນດ້ວຍສຽງດັງ

ແລະຜູ້ຊາຍທຸກຄົນກໍງຶກຫົວເຫັນດີນໍາລາວ.

ຕອນນີ້ທ່ານອາດຈະຢາກຮູ້ວ່າ

ຊາຍຮ່າງໃຫຍ່ເວົ້າຫຍັງ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຫັນໜ້າໄປຫາລ່າມ ຖາມວ່າ, "ລາວກໍາລັງເວົ້າເຣື່ອງຫຍັງ?"
ລ່າມໄດ້ຄອຍຖ້າໃຫ້ລາວເວົ້າຈົບ ແລ້ວບອກວ່າ, "ລາວເວົ້າວ່າ ລາວເປັນຄົນປົກຄອງຄອບຄົວ ທຸກຄົນຕ້ອງເຮັດຕາມ
ທີ່ລາວບອກ ແຕ່ລາວກັບເປັນເໝືອນຢາໂຄບ ບໍ່ໄດ້ນໍາພາຄອບຄົວໃຫ້ຢູ່ໃນຝ່າຍວິນຍານ ລາວຈະຕ້ອງປ່ຽນແປງຕົວ
ເອງໃໝ່" [ໃນມື້ນັ້ນທຸກຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກໄດ້ຄົ້ນພົບຄວາມໜ້າຊື່ໃຈຄົດຂອງຢາໂຄບຈາກເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີ ທັງ
ຊາຍແລະຍິງທີ່ລຸກຂຶ້ນເວົ້າ ຍອມຮັບຄວາມບາບຂອງຕົນເອງ ເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ເຫັນບາບຂອງຢາໂຄບ.
ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຣິດເດດອັນເໜືອທັມມະຊາດຢູ່ໃນເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າ

ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເວົ້າກົງກັບມຸມມອງໂລກຂອງ

ແຕ່ລະຄົນ ຜູ້ສື່ສານປາກເປົ່າທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ກັບພົບຄວາມຈິງອັນເລິກເຊິ່ງແລະໄດ້ນໍາໄປໝູນໃຊ້ໃນຊີວິດໃນມື້ດຽວ ຊຶ່ງ
ເຫດການເຫລົ່ານີ້ ພວກມິສຊັນນາຣີອາດໃຊ້ເວລາຫລາຍປີໃນການເປັນພຍານ ແລະອະທິຖານສແວງຫາພຣະເຈົ້າ.]
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ບໍຫ
່ ລ້າສວາຍຈົນເກີນໄປ ບໍຫ
່ ລົງໄປໄກຈົນເກີນໄປ. ໃນທ້ອງຖິ່ນແຫ່ງນຶ່ງໃນປະເທດເນປານ ມີໝໍຜີຄົນນຶ່ງອາຍຸ 66
ປີ ບໍ່ເຄີຍຮຽນອ່ານໜັງສືເລີຍ ແຕ່ລາວສາມາດຄວບຄຸມຄົນຈໍານວນເປັນຮ້ອຍ ຄົນເຫລົ່ານັນ
້ ຕ່າງກໍໂຄຣົບແລະຢໍາ
ເກງລາວຫລາຍ.
ຕອນທີ່ລາວອາຍຸໄດ້ 60 ປີນັ້ນ ລາວໄດ້ຍິນເຣື່ອງພຣະເຢຊູ ແຕ່ລາວຄິດວ່າລາວບໍ່ຕ້ອງການພຣະອົງ ແມ່ນແລ້ວ...
ລາວເຄີຍໄດ້ຍິນເຣື່ອງຄົນອະທິຖານໃນພຣະນາມພຣະເຢຊູແລະໄດ້ຮັບຄໍາຕອບ ແຕ່ລາວເຫັນວ່າເຫລົ່າວິນຍານຊົ່ວ
ກໍຊ່ອຍລາວຢູ່ແລ້ວ ລາວຈຶ່ງບໍມ
່ ີເຫດຜົນໃດໆ ທີ່ຈະໃຫ້ພຣະເຢຊູຊ່ອຍ.
ໃນມື້ນຶ່ງ ຫລານຊາຍຂອງລາວໄດ້ລົ້ມປ່ວຍລົງຈົນເກືອບຕາຍ ໝໍຜີຄົນນັ້ນທັງສູດມົນ ທັງອ້ອນວອນໃຫ້ວິນຍານທັງ
ຫລາຍຊ່ອຍປິ່ນປົວຫລານຊາຍຂອງລາວ ແຕ່ເດັກກໍກໍາລັງຈະຕາຍ ດ້ວຍຄວາມທໍແ
້ ທ້ໃຈ ໃນທີ່ສຸດລາວຈຶ່ງໄປຫາ
ຄຣິສຕຽນ ຂໍໃຫ້ອ້ອນວອນເພືອ
່ ຫລານຊາຍຂອງລາວ ປາກົດວ່າເມື່ອລາວຮ່ວມອະທິຖານນໍາຄຣິສຕຽນ ຫລານຊາຍ
ຂອງລາວໄດ້ຫາຍດີເປັນປົກກະຕິ ແຕ່ໝໍຜີຍັງບໍ່ໄດ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູເທື່ອ ແລະລາວຍັງສືບຕໍ່ເປັນໝໍຜີຕໍ່ໄປ.
ສາມເດືອນຕໍ່ມາ ເມັຽຂອງລາວຊຶ່ງເປັນຜູ້ເຊືອ
່ ໃນພຣະເຢຊູ ໄດ້ມາຮັບການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໃນຄືນນັ້ນ
ລາວໄດ້ກັບເມືອເຮືອນແລະເວົາ້ ເຣື່ອງທີ່ລາວໄດ້ຮຽນໃຫ້ຜູ້ເປັນຜົວຟັງ.
ຊຶ່ງເປັນເຣື່ອງຂອງນາອາມານຈາກ 2 ປະວັດກະສັດບົດທີ 5 ຊຶ່ງມີຊາວເນປານຄົນນຶ່ງເປັນຄົນເລົ່າເຣື່ອງແລະໄດ້ສົນ
ທະນາແລກປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນໃນເຣື່ອງນັນ
້ ວ່າ ນາອາມານເປັນແມ່ທັບຂອງກອງທັບທະຫານປະເທດຊີເຣັຽ ແລະ
ໄດ້ເປັນຂີ້ທູດ

ລາວໄດ້ຍິນວ່າ ຜູ້ປະກາດພຣະທັມຂອງພຣະເຈົ້າໃນປະເທດອິສຣາເອນສາມາດປິ່ນປົວພຍາດນີ້ໄດ້

ເຖິງແມ່ນຊີເຣັຽເປັນສັດຕຣູກັບປະເທດອິສຣາເອນ ແຕ່ລາວກໍຕ້ອງເດີນທາງໄປອິສຣາເອນເພື່ອຈະໄດ້ດີພຍາດ.
ແຕ່ເມື່ອໄປຮອດເຮືອນຂອງເອລີຊາ ເອລີຊາບໍ່ໄດ້ເຮັດຕາມທີ່ນາອາມານຄາດຫວັງໄວ້ ແທ້ຈິງແລ້ວທ່ານເອລີຊາບໍ່
ໄດ້ອອກມາຫານາອາມານເລີຍ ແລະເມື່ອເພິ່ນໄດ້ບອກຄົນໃຫ້ມາບອກນາອາມານໄປມຸດລົງທີ່ແມ່ນໍາ້ຈໍແດນ 7 ເທື່ອ
ເພື່ອຈະໄດ້ດີພຍາດ ນາອາມານໄດ້ຕອບວ່າ, "ແມ່ນໍ້າອາບານາ ແລະແມ່ນໍ້າຟາຣ໌ປາທີເມື
່ ອງດາມາເຊຍັງດີກວ່າແມ່
ນໍ້າໃນອິສຣາເອນນີ້ ເຮົາໄປອາບໃນແມ່ນໍ້າເຫລົາ
່ ນັ້ນກໍຄົງຈະຫາຍດີຢູ່ຕ້"ີ ແລ້ວທ່ານກໍຫັນຫລັງຄືນໄປດ້ວຍຄວາມ
ໂກດຮ້າຍ
ແຕ່ຄົນໃຊ້ຂອງນາອາມານໄດ້ຮ້ອງຂໍໃຫ້ເພິ່ນຖ່ອມຕົວລົງແລ້ວໄປເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເອລີຊາບອກ ຄືໄປມຸດນໍ້າເພື່ອຈະໄດ້
ດີພຍາດ ເພິ່ນຈຶ່ງໄປມຸດນໍ້າຕາມທີ່ເອລີຊາບອກ ແລະເພິ່ນກໍຫາຍຈາກພຍາດຂີ້ທູດໃນທັນທີ.
ເມື່ອໝໍຜີໄດ້ຍິນເຣື່ອງນີ້ ລາວໄດ້ເວົ້າກັບເມັຽຂອງລາວວ່າ, "ຂ້ອຍນີ້ແຫລະ ທີ່ເປັນນາອາມານ ຂ້ອຍອວດໂຕຫລາຍ
ຈຶ່ງບໍ່ຍອມຕິດຕາມພຣະເຢຊູ" ມື້ໃໝ່ຕມ
ໍ່ າ ໝໍຜີໄດ້ຕິດຕາມເມັຽຂອງລາວໄປຮັບການຝຶກອົບຮົມ ລາວໄດ້ບອກກັບ
ຄຣູຜູ້ຝຶກອົບຮົມວ່າ,"ຂ້ອຍຢາກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ" ຈຶ່ງມີການໂອ້ລົມກັນແລະອະທິຖານຮ່ວມກັນເພື່ອຮັບເອົາຄວາມ
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ພົ້ນ ຫຼັງຈາກນັ້ນຊາຍຊະຣາທີ່ບໍ່ເຄີຍຮຽນໜັງສື ຫລືໝໍຜີຜູ້ທໃີ່ ຊ້ເວລາສ່ວນຫລາຍໃນໂລກໄສຍະສາດໄດ້ຂໍອະນຸຍາດ
ບອກສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນກັບລາວໃຫ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນການຝຶກອົບຮົມຟັງ ລາວເວົ້າວ່າ...
"ນາອາມານເປັນຊາຍທີ່ອວດອົ່ງທະນົງຕົວ ລາວເກືອບຈະບໍ່ດີພຍາດຍ້ອນຄວາມໂອ້ອວດຂອງລາວ ຂ້ອຍກໍເປັນຄົນ
ໂອ້ອວດຄືກັນ ຂ້ອຍຮູ້ເຣື່ອງພຣະເຢຊູມາຫລາຍປີແລ້ວແລະຄວນຕິດຕາມພຣະອົງ ແຕ່ຂ້ອຍບໍ່ຢາກຍອມຮັບວ່າຂ້ອຍ
ຕ້ອງການພຣະອົງ ຄົນທັງຫລາຍໂຄຣົບນັບຖືຂ້ອຍ ຂ້ອຍບໍ່ຢາກສູນເສັຽຕໍາແໜ່ງນັ້ນໄປເຖິງແມ່ນຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າໄດ້
ໂຜດຫລານຊາຍຂອງຂ້ອຍໃຫ້ຫາຍດີ ເບິງ່ ແມ ຂ້ອຍເກືອບຊິບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ແຕ່ດຽວນີ້ ຂ້ອຍໄດ້ເປັນຜູ້ຕິດຕາມ
ພຣະເຢຊູແລ້ວ"
ເມື່ອຜູ້ໃດຜູ້ນຶ່ງຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານໃນພຣະຄັມພີ ບໍ່ວ່າລາວຈະເປັນຄົນທີມີການສຶກສາຫລືບໍ່ກໍຕາມ ຜູ້ທີ່
ຈະໄດ້ຮັບກຽດກ່ອນແມ່ນພຣະວິນຍານບໍຣິສຸດ

ພວກເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງວ່າ ຫລັງຈາກໝໍຜີຄົນນີ້ໄດ້ຟັງເຣື່ອງ

ຈາກພຣະຄັມພີ ລາວກໍໃຊ້ເຫດຜົນໃຊ້ຄວາມຄິດສາມາດສລຸບສິ່ງທີ່ລາວໄດ້ຍິນວ່າລາວເປັນຄົນແນວໃດ ຊຶ່ງສະທ້ອນ
ຈາກບຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງນັ້ນ ຄວາມເລິກເຊິ່ງຂອງສິ່ງທີ່ລາວຄົ້ນພົບນັ້ນບໍ່ໄດ້ຂຶ້ນຢູ່ກັບການສຶກສາຂອງລາວເລີຍ.
ສິ່ງທີ່ໜ້າສົນໃຈກໍແມ່ນ ການລາຍງານຈາກຄຣູຝຶກພາກສນາມ ຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ໃນການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຕົວຈິງ
ນັ້ນເປັນຄົນທ້ອງຖິ່ນ ທີເ່ ຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມລຸ້ນທີສອງ ທີສາມ ແລະທີສີ່ ເຂົາເຈົ້າທຸກຄົນມາຈາກຊຸມຊົນວັທນະທັມ
ປາກເປົ່າ ແລະສ່ວນຫລາຍມາຈາກໝູ່ບ້ານຊົນນະບົດ.

ເຣື່ອງການໃຊ້ປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີ
ປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີສ່ວນຫລາຍຈະໃຫ້ປັນຍາແກ່ຄົນທີ່ສົນໃຈສຶກສາພຣະຄໍາ

ຄຣິສຕຽນຕ່າງກໍໄດ້ຮັບປໂຍດ

ຈາກຄວາມເຂົ້າໃຈທີ່ຄົນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ແບ່ງປັນທັງຈາກຄໍາເວົ້າແລະການຂຽນ

ການຄົ້ນຄວ້າຄວາມເຫັນຂອງຜູ້

ອະທິບາຍພຣະຄັມພີເໝືອນການຟັງຄົນຜູ້ນຶ່ງໃຫ້ຄວາມເຫັນ ແຕ່ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງການຍອມຮັບຂໍ້ມູນນັ້ນແມ່ນ
ເຮົາມັກຈະຄາດຫວັງເອົາວ່າຄໍາສອນທີ່ພິມນັ້ນຈະຖືກຕ້ອງສເມີ ເພາະວ່າກ່ອນຈະພິມເປັນປຶ້ມກໍຕ້ອງໄດ້ຜ່ານເວລາ
ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະຄວາມເຂົ້າໃຈຫລາຍພໍສົມຄວນ ຢ່າງໃດກໍຕາມ ບໍ່ວ່າຈະເປັນຄວາມເຫັນ ຫລືຂໍ້ມູນທີ່ພມ
ິ ບໍວ
່ ່າ
ຈະມາຈາກໃສ ເຮົາຈະຕ້ອງໃຫ້ພຣະຄັມພີເປັນຜູ້ກວດສອບ(ໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນບັນທັດຖານ ວັດແທກ)
ພຣະເຈົ້າຊົງໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າຈະເຮັດໃຫ້ສິ່ງທີເ່ ຮົາສອນໄປເກີດເປັນຈິງໄດ້ຢ່າງໃດ

ໃນບັດດຽວນັ້ນພວກພີນ້
່ ອງຈຶ່ງໃຫ້ໂປໂລກັບຊີລາອອກໄປຍັງເມືອງເບຣອຍອາໃນເວລາກາງຄືນ
ເມື່ອເຖິງແລ້ວທ່ານທັງສອງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນໂຮງທັມມະເທສນາຂອງຊາວຢິວ ພວກຢິວເຫລົ່ານີ້ມີ
ຈິດໃຈສູງສົ່ງກວ່າຊາວເມືອງເທຊະໂລນິກ ເພາະເຂົາມີໃຈເຫລື້ອມໃສຮັບເອົາພຣະທັມແລະຄົ້ນ
ເບິ່ງພຣະຄັມພີທຸກວັນ ເພື່ອຢາກຮູ້ວ່າຂໍ້ຄວາມນັ້ນເປັນຈິງດັ່ງກ່າວຫລືບໍ່. ກິຈການ 17:10-11
ຊາວເມືອງເບຣອຍອາໄດ້ຮັບຄໍາຍ້ອງຍໍເພາະວ່າເຂົາເຈົ້າໄດ້ກວດສອບສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າໄດ້ຮຽນຮູ້ໃສ່ກັບພຣະຄັມພີ ເຂົາ
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ເຈົ້າຖືວ່າພຣະຄັມພີເປັນອໍານາດສຸດທ້າຍ ເປັນໜ້າສົນໃຈ ແມ່ນຄໍາສອນຂອງໃຜໜໍທີ່ຖືກກວດສອບ? ແມ່ນແລ້ວ...
ຄໍາສອນຂອງອາຈານໂປໂລນັ້ນເອງທີ່ຖືກກວດສອບ !
ທຸກມື້ນີ້ເຮົາຍັງຄົງໃຊ້ພຣະຄັມພີເປັນບັນທັດຖານວັດແທກ ກວດສອບຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ຮັບ ບໍວ
່ ່າຈະມາຈາກທາງໃດ ມາ
ຈາກບຸກຄົນໃດ ມາຈາກການອະທິບາຍໃດໆ ຫລືແມ່ນແຕ່ປຶ້ມຄູ່ມືຄຣູສອນ. ເມື່ອເຮົາສອນເຣື່ອງລາວກັບຄົນທີ່ສາ
ມາດເຂົ້າເຖິງພຣະຄັມພີໄດ້ ໃນຕອນຈົບຂອງການສົນທະນາ ເຮົາຄວນຈະບອກບົດແລະຂໍພ
້ ຣະຄັມພີເປັນການອ້າງ
ອີງແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົາ້ ເອົາໄປອ່ານ ໃຫ້ເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າສິ່ງທີ່ທ່ານສອນແລະສົນທະນານັ້ນຖືກຕ້ອງຫລືບ.ໍ່
ໃນການປະຊຸມໃຫຍ່ໃນອັຟຣິກາ ຕ່າງຄົນກໍຊື່ນຊົມກັບເຣືອ
່ ງລາວແລະວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຊາຍໜຸ່ມຄົນນຶ່ງ
ທີ່ກະຕືລືລົ້ນເມື່ອໄດ້ຮຽນເຣື່ອງລາວແລ້ວ ລາວໄດ້ຕັ້ງຄໍາຖາມທີ່ໜ້າສົນໃຈແລະຖາມວ່າ, "ຂໍໃຫ້ທ່ານສົ່ງປຶ້ມອະທິບາຍ
ພຣະຄັມພີມາໃຫ້ຂ້ານ້ອຍໄດ້ບ?
ໍ່ " ທໍາອິດຂ້າພະເຈົ້າຮູ້ສຶກແປກໃຈ ຕອບລາວໄປວ່າ, "ອາດຈະໄດ້ຢູ່ຕີ້" ຂ້າພະເຈົ້າ
ຍິ້ມໃຫ້ລາວແລ້ວເວົ້າວ່າ, "ເອົາຈັ່ງຊີ້ສາ ໃຫ້ທ່ານຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາອີກເທື່ອ ເມື່ອທ່ານຮຽນຈົບ 296 ເຣື່ອງ ທີ່ຢູ່ໃນ
ລາຍການນີ້ ເພາະວ່າທ່ານຈະໄດ້ວັດແທກຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນໃນປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີໄດ້"
ຄຣິສຕຽນໃນບາງກຸ່ມ ເຫັນວ່າປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີມີຄວາມໜັກແໜ້ນກວ່າພຣະຄໍາພຣະເຈົ້າ ບາງຄັ້ງມີຄົນຍຶດຖື
ເອົາເນື້ອຫາຈາກປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີເພາະຂີ້ຄ້ານທີ່ຈະຮຽນເອງ ແທນທີ່ຈະໃຊ້ເວລາຂຸດຄົ້ນຈາກພຣະຄັມພີ ເຂົາ
ເຈົ້າປກັບໄປຍຶດເອົາຄວາມເຫັນຂອງນັກສາສນາສາດ ຕ່າງໆ ນາໆ
ເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງເຝົ້າຣະວັງຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ເຖິງພຣະຄັມພີຈະເປັນປຶ້ມສໍາລັບຄົນທັມມະດາສາມັນ ແຕ່ຄວາມຈິງອັນ
ເລິກເຊິ່ງຈະບໍ່ເປັນຂອງນັກສາສນາສາດ ຂອງນັກເທດ ຫລືຂອງນັກຂຽນເທົ່ານັ້ນ

ພຣະເຈົ້າຊົງພໍພຣະທັຍທີ່ທຸກຄົນ

ເຂົ້າເຖິງຄວາມຈິງຂອງພຣະອົງໄດ້ ບໍພ
່ ຽງແຕ່ຄົນທີ່ເກັ່ງ ທີ່ມໂ
ີ ອກາດໄດ້ຮຽນສູງໆ ເທົ່ານັ້ນ.
ການເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການສົນທະນາເຣື່ອງພຣະຄັມພີເປັນກຸ່ມຈຶ່ງເປັນເໝືອນຂໍ້ມູນທີ່ມີຄ່າ

ຊຶ່ງນັກຂຽນໄດ້ຂຽນໃນ

ປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີ ໃນຣະຫວ່າງການສົນທະນາເມື່ອມີຄົນໃດຄົນນຶ່ງໃຫ້ຄວາມຄິດເຫັນຊຶ່ງອາດຈະຈິງຫລືອາດ
ຈະບໍ່ຈິງກໍຕາມ ເຮົາຮູ້ສຶກມີອສ
ິ ຣະພາບທີ່ຈະຖາມວ່າ, "ໃນຕອນນີ້ ທ່ານເຫັນຫຍັງແດ່ໃນເຣື່ອງ?"

ໃນທາງດຽວກັນ

ພວກເຮົາສນັບສນູນໃຫ້ທຸກຄົນຫາຄວາມຈິງຂອງຂໍ້ມູນຈາກປຶ້ມອະທິບາຍພຣະຄັມພີ ໃນທໍານອງດຽວກັນນີ້.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ເມື່ອມີໃຜຄົນນຶ່ງໃຫ້ຄວາມໝາຍຂອງຂໍ້ຄວາມຕອນໃດຕອນນຶ່ງ ກໍເທົ່າກັບວ່າລາວກໍາລັງເຮັດໜ້າທີ່ອະ
ທິບາຍພຣະຄັມພີ ດັ່ງນັ້ນບໍ່ວ່າຜູ້ໃດຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນ ຈະເຫັນຄົນທີ່ເຊື່ອໃໝ່ ຫລືຄົນທີ່ຮຽນສູງ ໄດ້ຮຽນພຣະຄັມພີ
ມາດົນນານແລ້ວ ຂໍໃຫ້ເຮົາແນ່ໃຈສເມີວ່າສິ່ງທີ່ແບ່ງປັນກັນນັ້ນເປັນສິ່ງທີ່ເຫັນຈິງ ວັດແທກໄດ້ຈາກພຣະຄັມພີ.
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ບົດທີ 10
ຜູທ
້ ໍາໜ້າທີຕ
່ ່າງໆ ໃນຣະບົບການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ຜູຝ
້ ຶກຫັດ Practitioner. ໃນການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມຈະໄດ້ຮບ
ັ ການອົບຮົມແລະການ
ຝຶກເປັນສ່ວນຕົວ

ຄວາມຮັບຜິດຊອບແລະຄວາມສຸກຂອງພວກເຮົາກໍຄື ການຈະໄດ້ສົ່ງຕໍຂ
່ ໍ້ມູນວິທີການເລົ່າເຣື່ອງ

ເຈາະໃຈ ຜູ້ຮຽນຈໍາເປັນຕ້ອງຝຶກການເລົ່າເຣື່ອງຕາມແນວຄິດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະຕ້ອງເຮັດໃຫ້ຄວາມ
ສາມາດດີຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ
ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມພາກປະຕິບັດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເປັນຜູ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມ ເມື່ອເຂົາເຈົາ້ ເປີດຮັບເອົາແນວຄິດນີ້
ສ່ວນຫລາຍຈະສາມາດໃຊ້ແນວຄິດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ເປັນຢ່າງດີ ພໍທີ່ຈະກັບໄປຫາກຸ່ມຂອງລາວແລະເລົ່າ
ເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ ນໍາຂ່າວສານແຫ່ງຄວາມຈິງຝ່າຍວິນຍານຜ່ານການສົມທະນາແລະປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນ ພວກ
ເຮົາຂໍສນັບສນູນໃຫ້ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມອອກໄປເລົ່າເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ

ພວກເຮົາສເນີທີ່ຈະໃຫ້ອຸປກອນ

ເພື່ອເຂົາເຈົ້າຈະໄດ້ໃຊ້ສົ່ງຕໍ່ວທ
ິ ີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ.
ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມກໍາລັງຕຽມຕົວທີ່ຈະເປັນຄົນເລົ່າເຣື່ອງ ລາວຍັງບໍ່ພ້ອມທີ່ຈະເປັນຜູ້ນໍາໃນການຝຶກ
ອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເທື່ອ ຫລືເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມຜູ້ອື່ນພາຍໃຕ້ຊື່ຂອງແນວທາງການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈເທື່ອ.
ບາງເທື່ອກໍມີຄໍາຖາມຈາກຜູ້ທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ແລ້ວວ່າ,

"ການທີ່ຈະນໍາເອົາການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄປປະສົມກັບວິທີການ

ອື່ນໆ ທີ່ໃຊ້ຢູ່ໄດ້ຫລືບໍ່?" ພວກເຮົາອາດຈະຕອບວ່າ ນັ້ນເປັນຄວາມຄິດທີ່ດີ ຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມສາມາດຮວມເອົາ
ຄວາມຄິດນັ້ນ ແລະສາມາດບອກຂໍ້ມູນເພື່ອເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນກະຕືລືລົ້ນທີ່ຈະຮຽນການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈນໍາ ເຂົາເຈົ້າ
ສາມາດທີ່ຈະຮວມເອົາສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າຮູ້ກັບຂໍ້ມູນທີ່ພວກເຮົາຈະໃຫ້ແກ່ເຂົາເຈົ້າ ເອົາເຂົ້າໃສ່ກນ
ັ ໄດ້. ພວກເຮົາກໍຢາກ
ເຫັນສິ່ງນີ້ເກີດຂຶ້ນ.
ສິ່ງທີ່ຄວນລະວັງນັ້ນແມ່ນ... ການຈະເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈແກ່ຄົນອື່ນນັ້ນ ລາວຈະຕ້ອງ...


ມີຄວາມເຂົ້າໃຈຢ່າງຖ່ອງແທ້ໃນຂະບວນການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທຸກພາກສ່ວນ



ສາມາດສະແດງແບບຢ່າງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງຊັດແຈ້ງ



ຮູ້ເປົ້າໝາຍແລະການໃຊ້ທຸກສ່ວນປະກອບ ທີ່ເປັນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ບາງທ່ານອາດຈະຕ້ອງຂ້າມຜ່ານ ກາຍເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ມຄ
ີ ຸນນະວຸດທິໄດ້ຢ່າງໄວ ເພາະລາວຕ້ອງການເຮັດໃຫ້
ມັນງ່າຍ ແລະນໍາເອົາຂໍ້ມູນໃໝ່ໆ ເຫລົ່ານີ້ໄປຍັງຄົນທີ່ຕ້ອງການ.
ມີບາງເທື່ອ ເຮົາເຫັນຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນ ເປີດການຝຶກອົບຮົມທັງໆທີ່
ບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດຈາກພວກເຮົາ

ແທ້ຈິງແລ້ວ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ອາດຈະທໍາການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງຄົບ

ຖ້ວນໄດ້ເທື່ອ ເພາະເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ເປັນຜູ້ສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງເຕັມຂັ້ນ ຈະເຫັນ
ວ່າເປັນຜົນເສັຽຫລາຍກວ່າເກີດຜົນດີ ເພາະຄົນທີມ
່ າຮັບການຝຶກອົບຮົມເຂົ້າໃຈວ່າລາວຈະໄດ້ຮຽນຮູ້ແບບແຜນການ
113

ສອນທີ່ມີປະສິດທິພາບ ຊຶ່ງນໍາເອົາໄປເຮັດຕໍ່ໄປໄດ້ ແຕ່ລາວກັບໄດ້ຮັບປະສົບການທີ່ບໍ່ເພິ່ງພໍໃຈ

ຄົນທີ່ມາຮຽນໄດ້

ກັບໄປແລະເໝືອນກັບລາວຖືກຕຽມພຽງເທື່ອດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫລາຍໄປກວ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າຕົນເອງໄດ້ຮຽນຮູ້ການ
ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຢ່າງຄົບຖ້ວນແລ້ວ ຜົນຂອງການຮຽນແບບນີ້ເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສົນໃຈຢາກຈະກັບມາຮຽນຮູ້ຢ່າງເລິກ
ເຊິ່ງຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈອັນແທ້ຈິງອີກ ເພາະລາວເຫັນວ່າການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈບໍ່ເກີດຜົນອັນໃດເລີຍສໍາ
ລັບລາວ. ສິ່ງທີ່ໜ້າເສັຽໃຈນັ້ນກໍຄື ເຮົາບໍ່ມີໂອກາດສອນລາວຢ່າງຄົບຫລັກສູດໄດ້ອີກ.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈບໍ່ແມ່ນສິ່ງທີ່ງ່າຍ ທີເ່ ຫັນວ່າພຽງແຕ່ເປັນການເລົ່າເຣື່ອງເທົ່ານັ້ນ ຖ້າຫາກມັນເປັນ
ສິ່ງທີ່ງ່າຍແທ້ການຝຶກອົບຮົມກໍໃຊ້ເວລາພຽງແຕ່ມື້ດຽວກໍຄົງຈະພຽງພໍ ແຕ່ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມີຫລາຍສິ່ງຫລາຍ
ຢ່າງທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ທັງໃນການສອນແລະຍຸທວິທີກຽ່ ວກັບພັນທະກິດນີ.້
ນອກຈາກນີ້ຍັງມີການປ່ຽນຂະບວນການຄິດວິເຄາະ(ໄຈ້ແຍກ) ວິທີຄິດ ວິທີປະຕິບັດ ແນວທາງດໍາເນີນຊີວິດ ທັງໃນ
ລະດັບສ່ວນຕົວແລະການຮັບໃຊ້ ໃນແງ່ທວ
ີ່ ່າຄົນສ່ວນຫລາຍຈະຮຽນຢ່າງໃດ ແລະເຮົາຈະສື່ສານໃຫ້ຂໍ້ມູນພຣະຄັມ
ພີແກ່ຄົນອື່ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບທີ່ສຸດຢ່າງໃດ.
ໃນເມື່ອຜູ້ນໍາໃນການຝຶກອົບຮົມໄດ້ທຸ້ມເທເວລາ ແລະຝຶກຝົນທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ເກີດຄວາມກະຕືລືລົ້ນໃນກຸ່ມຄົນທີ່ເຂົ້າມາ
ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍໃຫ້ຄົນຜູ້ທີ່ຢາກຈະເປັນຄຣູໄດ້ທຸ້ມເທເວລາແລະຫົວໃຈ ໃນການຝຶກຝົນຕົນເອງ
ເຊັ່ນດຽວກັນ. ຖ້າຫາກບໍ່ໄດ້ຮບ
ັ ການຝຶກອົບຮົມຢ່າງຖືກຕ້ອງວ່າຈະສອນຄົນອື່ນຢ່າງໃດນັ້ນ ຄົນທີ່ມາຮຽນລຸ້ນຕໍ່ໄປກໍ
ຈະໄດ້ຄວາມຮູ້ບໍ່ພຽງພໍ ເມື່ອລາວມີບັນຫາໃນການເລົ່າເຣື່ອງ ຄວາມຜິດຫວັງກໍເກີດຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າໃຈວ່າການ
ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈບໍ່ເກີດຜົນ ລາວຈຶ່ງບໍ່ເລົ່າເຣື່ອງຕໍ່ໄປອີກ.
37 ຊົ່ວໂມງທໍາອິດຂອງການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອຈະຝຶກອົບຮົມຄົນອື່ນຕໍ່ໄປ ບໍໄ
່ ດ້ລວມຢູ່ໃນວິທີຝຶກພາກປະຕິ
ບັດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແຕ່ແມ່ນວິທີປະເມີນເບິ່ງຖານະຂອງຜູ້ເປັນຄຣູຝຶກ ບໍ່ໄດ້ຮວມການຮຽນເຣື່ອງເປົ້າ
ໝາຍ ແລະຫລັກການຂອງການປົກປ້ອງຄວາມເຊື່ອ ໃນການປັບປຸງຂະບວນການວິເຄາະ(ໄຈ້ແຍກ) ໃນການເລົ່າ
ເຣື່ອງເຈາະໃຈ.
ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າ

ຜູ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມຈະບໍ່ມີໂອກາດໄດ້ເຂົ້າມາມີສ່ວນໃນການສ້າງສາວົກແລະຊ່ອຍຄົນອື່ນ

ໃຫ້ຮຽນຮູ້ພັທະນາຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແຕ່ຄວາມຈິງ ພວກເຮົາສນັບສນູນທີ່ຈະສົ່ງຕໍ່ການເລົ່າ
ເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນຮູບແບບການສ້າງສາວົກ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຂໍມ
້ ູນເພີ້ມເຕີມໃນການທະວີຄູນສາວົກ ໃຫ້ເບິ່ງໃນບົດ
ທີ 11 ສະຖານທີ,່ ວິທຮ
ີ ຽນ, ແລະການເຜີຍແພ່ການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ.
ຖ້າຫາກທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ກຸ່ມຂອງທ່ານໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ຫາພວກເຮົາ ເພາະພວກເຮົາຍິນດີເຮັດ
ງານຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະພວກເຮົາຈະວາງແຜນເພື່ອເຮັດໃຫ້ທາ່ ນເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງຈາກພວກ
ເຮົາ ພວກເຮົາມີຄວາມຊ່ຽວຊານໃນການສ້າງຜູ້ນໍາຢ່າງຮອບດ້ານ ທຸກຄົນສາມາດເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮັບການ
ຮັບຮອງໄດ້ ເມື່ອຄົນໃດຄົນນຶ່ງເຂົ້າໃຈເນື້ອຫາການຝຶກອົບຮົມ ສະແດງຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ຮູ້ເຖິງເຫດຜົນແລະເປົ້າໝາຍຂອງການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທຸກສ່ວນ ສະແດງຄວາມສາມາດໃນການເປັນ
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ຜູ້ດູແລແລະສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າສາມາດທໍາການຝຶກອົບຮົມໂດຍໃຊ້ແນວທາງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ.


ຮູສ່
້ ວນປະກອບຂອງການຝຶກອົບຮົມ



ເລົ່າເຣື່ອງຕາມແບບເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໄດ້ຢ່າງຄ່ອງແຄ້ວ



ຮູເຫດ
້
ຜົນແລະຈຸດປະສົງຂອງແຕ່ລະພາກສ່ວນໃນການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ



ສະແດງຄວາມສາມາດໃນການວິຈັຍຂອງການປະເມີນຜົນ



ສາທິດໃຫ້ຄຣູຝຶກອາວຸໂສເຫັນຄວາມສາມາດການເປັນຜູ້ນໍາຝຶກອົບຮົມຕາມແບບຢ່າງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ຜູ້ອົບຮົມ: ຜູຊ
້ ອ
່ ຍຜູອ
້ ົບຮົມ, ຜູອ
້ ົບຮົມຊົວ
່ ຄາວ, ຜູອ
້ ບ
ົ ຮົມຊຶງ່ ໄດ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງ ແລະຜູອ
້ ບ
ົ ຮົມອາວຸໂສ
ທ່ານຈະໄດ້ຢູ່ໃນຕໍາແໜ່ງໃດກໍຕາມ ພວກເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ທຸກຄົນມີໃຈແລະຄວາມຄິດດຽວກັນໃນເຣື່ອງຄວາມເຊື່ອ
ພວກເຮົາຂໍໃຫ້ຜູ້ທີ່ມຸ້ງຫວັງຈະເປັນຄຣູຝຶກອົບຮົມຕໍ່ໄປໄດ້ຕົກລົງໃນໜັງສືຂໍ້ເຊື່ອ (TGSP-STS Doctrinal Statement) ຂອງພວກເຮົາດັ່ງລຸມ
່ ນີ;້

ຫລັກຂໍເ້ ຊືອ
່ :


ພຣະເຈົ້າຊົງເປັນຜູ້ບັນດົນໃຈໃນການຂຽນທັງພຣະສັນຍາເດີມແລະພຣະສັນຍາໃໝ່ ເປັນປຶ້ມເຫຼັ້ມດຽວທີໄ
່ ດ້ຮັບ
ການຊົງບັນດົນໃຈຈາກພຣະເຈົ້າ.



ຫລັກຂໍ້ເຊື່ອເຣື່ອງຕຣີເອການຸພາບ



ມະນຸດຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບ



ຄວາມເປັນພຣະເຈົ້າແລະເປັນມະນຸດຂອງພຣະເຢຊູຄຣິດ ການບັງເກີດຈາກຍິງພົມມະຈາຣີ ຊີວິດທີ່ປາສຈາກ

ຄວາມຊົ່ວຊ້າຕໍ່າຊາມທາງສິນທັມສົ່ງຜົນຮ້າຍ...ແລະລາວຕ້ອງການບັງເກີດໃໝ່

ຄວາມບາບ ຕາຍແທນເພື່ອເປັນການໄຖ່ໂທດບາບຂອງມະນຸດ ຊົງຄືນພຣະຊົນ ສະເດັດສູ່ສວັນ ແລະຈະສະ
ເດັດກັບມາອີກ.


ເຮົາໄດ້ຮັບການປະກາດວ່າເປັນຄົນຊອບທັມເນື່ອງມາຈາກຄວາມເຊື່ອເທົ່ານັ້ນ ໃນອົງພຣະຄຣິດເທົ່ານັ້ນ



ການຄືນມາມີຊີວິດຂອງຮ່າງກາຍ ທັງຄົນທີ່ຊອບທັມແລະຄົນອະທັມ



ຊີວິດນິຣັນສໍາລັບຜູ້ທີ່ພົ້ນແລ້ວ ແລະການລົງໂທດນິຣັນສໍາລັບຜູ້ຫລົງເສັຽ(ຜູ້ບໍ່ເຊື່ອ)

Assistant Instructors. ຜູຊ
້ ວ
່ ຍຝຶກອົບຮົມ ຫລັງຈາກເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະມີຄຸນນະສົມບັດ
ສາມາດຊ່ອຍກຸ່ມນ້ອຍໆ ໄດ້ ໃນຖານະເປັນຜູ້ຊ່ອຍຄຣູຝຶກອົບຮົມ
Provisional Instructors ເປັນຜູຝ
້ ກ
ຶ ອົບຮົມຊົວ
່ ຄາວ

ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ເປັນຜູ້ຊ່ອຍໃນການຝຶກອົບຮົມຢ່າງໜ້ອຍ

ສາມວັນ ຜູ້ຊ່ອຍຄຣູຝຶກອົບຮົບທີ່ຕ້ອງການເພີ້ມຄວາມສາມາດໃນການອະທິບາຍຂະບວນການຕຽມເຣື່ອງແລະນໍາ
ສເນີ ຕ້ອງສະແດງວ່າມີຄວາມສາມາດໃນການສອນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ຄົນອື່ນດ້ວຍນໍ້າໃຈອັນດີ ມີສະຕິປັນ
ຍາ ມີຄວາມອ່ອນໂຍນ ຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິອາດຈະອະນຸມັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ມີຄຸນນະສົມບັດດັ່ງກ່າວ ໄດ້ເປັນຜູ້ຝຶກ
ອົບຮົມຊົ່ວຄາວ.
Certified Instructors. ຜູ້ຝກ
ຶ ອົບຮົມທີໄ
່ ດ້ຮບ
ັ ການຮັບຮອງ ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຊ່ອຍການຝຶກອົບຮົມສອງສາມເທື່ອ ຜູ້
ຝຶກອົບຮົມຊົ່ວຄາວອາດຈະຂໍສມັກເຂົ້າເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ

ລາວຈະຕ້ອງສະແດງໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບ
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ຮົມອາວຸໂສເຫັນວ່າມີຄວາມສາມາດໃນທຸກໆ ສ່ວນຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະມີຄວາມເຂົ້າໃຈໃນ
ແນວຄິດຂອງພວກເຮົາ ຜູ້ອົບຮົມຊຶ່ງໄດ້ຮັບການຮັບຮອງສາມາດທໍາໜ້າທີ່ໃນການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທຸກ
ຕໍາແໜ່ງ ຍົກເວັ້ນການອະນຸມດ
ັ ໃຫ້ຜູ້ອື່ນເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ.
Senior Instructors. ຜູຝ
້ ກ
ຶ ອົບຮົມອາວຸໂສ ການກ້າວມາສູ່ຕໍາແໜ່ງນີ້ ຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຈະຕ້ອງ
ສອນຄູກ
່ ັນໄປກັບຜູ້ຝຶກອົບຮົມອາວຸໂສ ແລະສະແດງຄວາມສາມາດໃນການສອນ ການປະເມີນ ການໃຫ້ກໍາລັງໃຈ
ແກ່ຜູ້ທີ່ເລົ່າເຣື່ອງໃໝ່ໆ ສາມາດຈັດແລະນໍາການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດໄດ້. ຜູ້ຝຶກອົບຮົມອາວຸໂສຈະນໍາການຝຶກ
ອົບຮົມພາກປະຕິບັດ ແລະຍັງເປັນຜູ້ດຽວທີ່ຈະອະນຸມັດແລະອະນຸຍາດໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງເລື່ອນ
ຂັ້ນມາເປັນຜູ້ອົບຮົມຊົ່ວຄາວຊຶງ່ ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງຄຣູໃນໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ

ເວລານີ້ມີຢູ່ໃນຫລາຍປະ

ເທດ ກໍມາຈາກຜູ້ຝຶກອົບຮົມທ້ອງຖິ່ນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມນັ້ນເອງ.
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ບົດທີ 11
ສະຖານທີ່ ວິທຮ
ີ ຽນແລະເຜີຍແຜ່ການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ສະຖານທີສ
່ ໍາລັບເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ຂໍໃຫ້ຮວມການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈເຂົາ້ ໃສ່ກບ
ັ ການຮັບໃຊ້ທມ
ີ່ ຢ
ີ ແ
ູ່ ລ້ວ ບໍ່ວ່າທ່ານຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າກັບກຸ່ມເດັກນ້ອຍ,
ຊາຍໜຸ່ມ, ຜູ້ໃຫຍ່ວັຍໜຸ່ມ, ແລະວັຍອື່ນໆ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະຊ່ອຍໃຫ້ການໂອ້ລົມມີຊີວິດຊີວາ ເຮັດໃຫ້ຄົນ
ຂອງທ່ານໄດ້ມີສ່ວນໃນການສຶກສາພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ.
ທ່ານອາດຈະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງລາວທີ່ນໍາສເນີນັ້ນຍາວຫລືສັ້ນໃຫ້ເໝາະສົມກັບເວລາທີ່ມີຢູ່ໄດ້

ໂດຍການປ່ຽນຈໍານວນ

ການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານແລະການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຖ້າຫາກມີເວລາໜ້ອຍກວ່າ 30 ນາທີ ທ່ານ
ກໍສາມາດຫຍໍ້ໃສ່ກັບເວລາໄດ້ ດ້ວຍການເອົາຂັ້ນຕອນທີ 2 ຂອງຊ່ວງທໍາອິດອອກ ຄືບໍ່ຕ້ອງມີອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງ
ລຶ້ມຄືນ ໃຫ້ທ່ານເອງເປັນຄົນເລົ່າເຣື່ອງ ແລະນໍາພາກຸ່ມເລົ່າເຣື່ອງໄປນໍາກັນ ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງກໍຍັງໄດ້ຮັບຜົນດີຢ.ູ່
ໂອ້ລມ
ົ ການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ ເມື່ອມີເວລາໜ້ອຍຫລືໂອກາດເລົ່າເຣື່ອງນັ້ນສັ້ນຫລາຍ ເຮົາກໍອາດຈະເຮັດຢ່າງອື່ນ
ທີ່ສ້າງສັນຂຶ້ນມາໄດ້ໃນການຝຶກອົບຮົມ ເມື່ອມີຜູ້ເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມເພື່ອເຂົ້າໃຈພື້ນຖານການເລົ່າເຣື່ອງ ເຮົາ
ຈະຊ່ອຍຝຶກດັ່ງນີ.້ ..
ເຣື່ອງທີມີ
່ ຂໍ້ພຣະຄັມພີ 7 ຂໍ້ ສາມາດເລົ່າໄດ້ພາຍໃນ 1 ນາທີ ເລືອກຄົ້ນຫາຂຸມຊັບແລະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດປະມານ 2-3
ຢ່າງ ໂດຍໃຊ້ເວລາປະມານ 5-10 ນາທີ.

ເລົ່າເຣື່ອງຈົນຈົບ, ເລົ່າລຶ້ມຄືນແຕ່ລະຕອນ, ແຕ່ລະເທື່ອໃນການເລົ່າ

ເຣື່ອງໃຫ້ຖາມຄໍາຖາມຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ 2-3 ຢ່າງ. ຕໍຈາກນັ
່
້ນ, ຫລັງຈາກຜູ້ຟັງຄົ້ນພົບຂຸມຊັບ 2-3 ຢ່າງໃນເຣື່ອງແລ້ວ
ກໍຖາມຄໍາຖາມນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຊຶ່ງໄດ້ມາຈາກຂຸມຊັບທີເຂົ
່ າເຈົ້າໄດ້ຄົ້ນພົບນັ້ນ.
ກ່ອນຈະຕັ້ງຄໍາຖາມ ໃຫ້ທົບທວນລາຍລະອຽດຂອງເຣື່ອງຕອນທີ່ມີຂຸມຊັບຢູ່ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ໃນພຣະທັມມາຣະໂກ 1:
40-45 ເຮົາອາດຈະເລົ່າກ່ອນຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າ, "ມີຕອນນຶ່ງທີວ
່ າ່ ພຣະເຢຊູຊົງເມດຕາຊາຍທີເ່ ປັນຂີ້ທູດທີ່ຄຸເຂົ່າລົງຕໍ່
ໜ້າພຣະອົງ ເວົ້າວ່າ 'ຖ້າຫາກທ່ານພໍໃຈ ທ່ານກໍເຮັດໃຫ້ຂ້ານ້ອຍດີສະອາດໄດ້' ພີ່ນ້ອງຍັງຈືຈ
່ ໍາໄດ້ບໍ່?" ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍ
ຕັ້ງຄໍາຖາມ ນີແ
້ ມ່ນກຸນແຈທີ່ສາໍ ຄັນຄື ຖາມຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ໃຫ້ລາຍລະອຽດທີ່ພຽງພໍ ເພື່ອເຮັດໃຫ້ຜູ້ຟງັ ຄຶດເຖິງ
ເຣື່ອງນັ້ນໄດ້ ແລະເຂົາເຈົ້າກໍຈະຕອບໄດ້ດ.ີ
ວິທໃີ ໝ່ໆ ຂອງສິດຍາພິບານ ສິດຍາພິບານທີ່ຢູ່ໃນກຸ່ມທີ່ພວກເຮົາຝຶກອົບຮົມມາໄດ້ດົນແລ້ວ ມັກລັງເລໃຈບໍ່ຢາກໃຊ
້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ທັມມາດ ການຕັ້ງຄໍາຖາມໃນການເທສນາແມ່ນສິ່ງທີ່ບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ເຮັດເທົ່າໃດ ການເລົ່າເຣື່ອງ
ແທນການອ່ານກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ສິດຍາພິບານທີ່ເຂົ້າມາຮັບການຝຶກອົບຮົມຈຶ່ງມີທາງອອກ;
1. ຫລາຍທ່ານລາຍງານວ່າ ໄດ້ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນການປະຊຸມກຸ່ມເດັກນ້ອຍແລະຊາວໜຸ່ມ ແລະໄດ້ຮັບ
ຕອບສນອງດີ ຫລັງຈາກນັ້ນພໍ່ແມ່ໄດ້ຖາມວ່າ, "ເປັນຫຍັງອາຈານຈຶ່ງບໍ່ສອນພວກເຮົາໃນແບບດຽວກັນນີ້?"
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2.

ບາງທານໃ ການເ າເ ອງເ າະໃ ໂ ຍອານເ ອງຈາກພຣະຄມພີໂ ຍຕງ ແ ອານແ ບມີຣດຊາດ ມີອາລມ
ປະກອບໄ ດວຍການທເ ນວາອານແ ບ "ເ າເ ອງ"

ງຈາກນນກໍຕງຄໍາຖາມການຄນຫາຂຸມຊບ ແ ະ

ການນໍາໃ ໃ ຊີວິດ ບາງຄນກໍໜູນໃ ໃ ຜູຟງຕອບຄໍາຖາມດວຍການອອກສຽງດງ ບາງທານກໍຖາມຄໍາຖາມ
ແ ບໃ ຄໍາເ າທທາທາຍໜອຍນງ ເ ອໃ ຜູຟງໄ ມີເ ລາຄິດທງຖາມແ ະຕອບ ສງນເ ັນວາສໍາຄນ
ເ າະສິດຍາພິບານຕອງໃ ເ ລາກບທຸກຄນ
3. ໃ ບາງກໍຣະນີ "ວິທີເ າເ ິງຄນທອານບໄ

າຍ

າຍພຽງພໍ ເ ອເ ົາເ າຈະຄິດຫາຄໍາຕອບໄ .
ຊງຢູຫາງໄ " ວີທີທາງບວກໃ ການນໍາສເ ີພຣະຄມພີໃ ແ ຄນ

ອື່ນນັ້ນ ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາມີໂອກາດໃຊ້ເວລາເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນພຣະຄັມພີໄດ້.
4. ບາງທ່ານສເນີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ແກ່ຜູ້ດູແລໂຮງຮຽນວັນອາທິດ ບາງທ່ານໃຊ້ໃນການປະຊຸມຕາມບ້ານ
5. ບາງທ່ານໃຊ້ໃນຫ້ອງຮຽນຜູ້ເຊືອ
່ ໃໝ່

ການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ບມ
ໍ່ ີການຕອບສນອງ
1. ຫາກເປັນກຸ່ມທີ່ໃຫຍ່ຫລາຍ ແລະບໍ່ສາມາດໃຫ້ຄົນຕອບອອກສຽງໄດ້ ກໍຕ້ອງໝູນໃຊ້ວິທີການ ຂະບວນການເລົ່າ
ເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຍົກເວັ້ນຕອນທີ່ຂໍໃຫ້ອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ສາມາດໃຫ້ອາສາສມັກໄດ້ພຽງແຕ່ຄົນດຽວ
ໂດຍຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງບໍ່ຕ້ອງຄາດຫວັງເອົາຄໍາຕອບທີ່ຖືກ ຕັ້ງຄໍາຖາມໃຫ້ມີວາທະສິລປ໌ໜ້ອຍນຶ່ງ ແລະໝັ້ນໃຈວ່າຜູ້
ຟັງມີເວລາຄິດພຽງພໍທີ່ຈະຕອບຄໍາຖາມ
2. ເ ອງເ າະໃ ສາມາດເ ົາອອກລາຍການວິທະຍຸໂ ຣະທດໄ
ອນໆ ຍງຄງໃ ໄ ຢູ ຄື

ແ ຈະບມີການເ າເ ອງລມຄືນ ແ ຂນຕອນ

ງຈາກຖາມແ ລະຄໍາຖາມໃ ຊວງເ ລາທງຽບຢູນນໃ ໃ ຄໍາເ າໂ ລມໄ ນໍາ ເ າ

ໄ ເ ອຍໆໂ ຍທບຕອງການຄໍາຕອບແ ຢາງໃ

ເ າະໃ ຕອນນນຄນກໍາລງຟງທານຢູ ເ ົາເ າກໍບຄິດທ

ຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທານ ຍກຕວຢາງເ ນ ຖາທານຫາກເ າວາ, "ທານຄິດແ ວໃ ເ າະ?" "ທານຄິດວາ
ຈະມີ

ງເ ີດຂນຕຈາກເ ດການນ?" ດງນເ ັນຕນ...

ເ ອງມາທາແ ະມາຣີອາ ທໃ ໃ ການເ າເ ອງເ າະໃ ຊງເ ັນຕວຢາງຖາມອອກໄ ໂ ຍບຕອງການຄໍາຕອບ
3. ຖາທານເ າເ ອງເ າະໃ ໄ ເ ງແ ວ ມີສາມສຄນມາລວມໃ ລາຍການ ຈະເ ັດໃ ລາຍການນມວນເ ມຂນ
ຄນທໍາອິດທໃ ວິທີນຢູໃ ປະເ ດຟິລິບປິນ
ເ ັກປະມານ

ງຈາກທອອກອາກາດໄ ສອງສາມເ ືອນ ທາງສະຖານີໄ ຮບ

າຍກວາ 650 ເ ອ ລວມທງໂ ຣະສບໂ ມາໃ ລາຍການ ແ ະຮູບແ ບອນໆ ທໃ ເ ັກນິກໃ

ການເ າເ ອງເ າະໃ ກໍໃ ໄ ຢາງເ ີດຜນໃ

າຍໆ ປະເ ດ.

ລະຄອນ: ຄວາມສນຸກ ແລະ ພລັງ
ເຮົາມັກເບິງ່ ລະຄອນເພາະເຫັນວ່າມັນມ່ວນດີ ເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງເບິ່ງເປັນຈິງຫລາຍຂຶ້ນ ເຮົາອາດໃຊ້ການຫຼິ້ນລະຄອນ
ເປັນວິທີເລົ່າເຣື່ອງກໍໄດ້. ຂໍໃຫ້ຜູ້ຮ່ວມສະແດງອອກທ່າທາງແບບງຽບໆ ເຮັດໄປຕາມຜູ້ທເີ່ ລົ່າ ຜູ້ຮວ
່ ມສະແດງກໍອອກ
ທ່າທາງໄປເລື້ອຍໆ ຕາມເຣື່ອງ ຜູ້ຊົມຈະໄດ້ຍິນແຕ່ສຽງຄົນທີເ່ ລົ່າພຽງຄົນດຽວ ແລະເຂົາເຈົາ້ ສາມາດນໍາເອົາເຣື່ອງ
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ກັບເມືອບ້ານເພື່ອເລົ່າໃຫ້ຄົນອືນ
່ ຟັງໄດ້ອີກດ້ວຍ.
ການສະແດງລະຄອນແບບນີ້ເອີ້ນວ່າລະຄອນກືກ ຄືຜູ້ສະແດງຈະບໍ່ປາກບໍ່ເວົ້າອອກສຽງ ແຕ່ຈະອອກທ່າທາງໄປຕາມ
ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ ມີແຕ່ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງອອກສຽງຄົນດຽວ ເຮັດໃຫ້ຜູ້ເບິ່ງມ່ວນຊື່ນສນຸກເພີດເພີນດີ ແລະເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງມີພລັງ

ໂຄງການເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົາ້ ມີວທ
ິ ທ
ີ ຈ
ີ່ ະຊ່ອຍໃຫ້ຮຽນແລະຂຍາຍການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈອອກໄປ ລວມ
ທັງມີເຄື່ອງມືໃນການຊ່ອຍສອນອີກນໍາ.
1. ຄູມ
່ ກ
ື ານເລົາ່ ເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ ມີທັງແບບຟັງແລະອ່ານ ເປັນລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
2. Vision Casting. ການສເນີເພືອ
່ ໃຫ້ເຫັນຕົວຢ່າງ ຫາກທີ່ໃດພວກເຮົາມີຄົນສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ພວກເຮົາ
ກໍຈະໃຫ້ມີການຝຶກອົບຮົມນຶ່ງມື້ ຫລືໃຊ້ເວລາໜ້ອຍກວ່ານັ້ນໂດຍຈະນໍາສເນີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ອະທິບາຍ
ຕົວຢ່າງແລະຜົນທີ່ຈະໄດ້ຮັບຈາກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈດ້ວຍວິທີນີ້

ຖ້າຫາກໃຊ້ເວລານໍາສເນີແນວຄິດ 4 ຊົ່ວ

ໂມງຫລືດົນກວ່ານັ້ນ ກໍຈະໃຫ້ມກ
ີ ານປະຕິບັດຕົ ວຈິງນໍາ.
3. ຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບດ
ັ ສາມມື້ ແມ່ນການສະແດງວິທີການ ກັບການອະທິບາຍຫລັກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ລວມທັງໃຫ້ຜເູ້ ຂົ້າຮ່ວມຝຶກອົບຮົມໄດ້ຮັບການຝຶກການເລົ່າເຣື່ອງ ຊຶ່ງເຫັນວ່າຫລາຍຄົນທີ່ໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມໃນການ
ຝຶກອົບຮົມໃນຊ່ວງສາມມືນ
້ ັ້ນຈະມີຄວາມສາມາດພຽງພໍທີ່ຈະເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງທີ່ດີໄດ້.
4. ການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບດ
ັ ຈິງ one stop ພວກເຮົາມີການຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຈິງແບບນີ້ ເພາະວ່າຈະ
ໄດ້ຊ່ອຍສ້າງຄຣູສອນເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເພື່ອຈະຊ່ອຍຝຶກອົບຮົມຄົນອື່ນຕໍ່ໄປໄດ້

ການຝຶກອົບຮົມນີ້ເປັນທາງ

ເລືອກທີ່ດີ ເມື່ອກຸມ
່ ຜູ້ຝຶກການອົບຮົມມາຈາກທາງໄກ ແລະຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມຮັບການຝຶກອົບຮົມກໍມາຈາກທາງໄກ.
ຣະຫວ່າງ 18 ຊົວ
່ ໂມງທໍາອິດ ກໍຈະເປັນການສອນກຸ່ມນ້ອຍ ຜູ້ສອນ 1 ຄົນຕໍ່ຜູ້ຮຽນ 3 ຄົນ ຫລັງຈາກໄດ້ 18 ຊົ່ວ
ໂມງແລ້ວ ກໍຈະມີການຝຶກຢ່າງເຂັ້ມງວດ ຜູ້ທີ່ເຂົ້າຮ່ວມໃນການຝຶກອົບຮົມບາງຄົນກໍຈະຄ່ອຍໆ ກ້າວຂຶ້ນມາເປັນ
ຜູ້ສອນຊ່ອຍໄດ້
ຄຣູຊອຍ ຈະຊອຍຝຶກອບຮມກຸມໃ
ເ າມາຝຶກອບຮມ 5 ຄນ

ອີກ ທເ າມາຮຽນຕ 19 ຊວໂ ງ ຊງມີສດສວນຂອງຄຣູຊອຍນງຄນຕຜູທ

ງຈາກຮຽນໄ ທງໝດ 37 ຊວໂ ງແ ວກໍລວມເ ັນເ ລາທງໝດ 5 ວນ ຄຣູຊອຍ

ກໍຈະເ ອນຊນຂນເ ັນຄຣູຝຶກສອນ ແ ະເ ອໄ ປະຕິບດການຝຶກສອນຕໄ ລວມທງມີປະສບການໃ ການເ ັນ
ຜູນໍາ ລາວອາດຈະໄ ຮບການເ ອນຊນເ ັນຄຣູຝຶກອບຮມທໄ ຮບການຮບຮອງ
5. ການຝຶກອບຮມພາກປະຕິດບດຈິງເ ອເ ມພູນຄຣິສຕະຈກ ການໃ ວນທາຍອາທິດຕເ ອງກນ (ວນສຸກ ວນ
ເ ົາແ ະ ວນທິດ) ໂ ຍຝຶກອບຮມຕິດຕກນ 4 ອາທິດ 14 ຊວໂ ງຕອາທິດ ສະມາຊິກໃ ຄຣິສຕະຈກທບ
ໃ

າຍ ສາມາດກາຍມາເ ັນຄຣູຝຶກເ າເ ອງເ າະໃ ທມີຄວາມສາມາດໄ .
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ຈາກຫາຫາເ ັດອາທິດ ທຸກຄນໃ ຄຣິສຕະຈກໃ

ຊງອາດຈະມີສະມາຊິກເ ິງ 50,000 ຄນ ຈະໄ ຮບການຝຶກ

ອບຮມ ແ ະຍງຈະມີກຸມຄນທເ ັນແ ນກາງທໄ ຮບການຝຶກອບຮມເ ິງຂນເ ັນຜູຝຶກອບຮມທໄ ຮບການຮບ
ຮອງ ໜາປລາດໃ ໃ ການຝຶກອບຮມແ ບເ ມພູນນ ຄນສວນ
ຊວງທາຍອາທິດ ນງ

າຍທເ າມາຮວມ ເ ົາເ າຈະເ າຮວມໃ

ືສອງອາທິດກໍຈະໄ ຈໍານວນຊວໂ ງຕາມທຕອງການ.

6. ຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບດ
ັ ຕົວຈິງເລົາ່ ເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈຢູທ
່ ເີ່ ຮືອນ ຄຣູຝຶກລະດັບທີ່ໄດ້ຮັບການຮັບຮອງ ເຊີນເພື່ອນຜູ້
ທີເ່ ຊື່ອສາມຄົນມາຮັບການຝຶກອົບຮົມຢູ່ທີ່ເຮືອນ ອາທິດລະສອງຊົ່ວໂມງເຄິ່ງ ລວມທັງໝົດຫົກອາທິດ ໂດຍໃຊ້ເວ
ລາແລງ ກາງຄືນ ຫລືທ້າຍອາທິດ ວິທີການຝຶກອົບຮົມແບບນີ້ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນທີ່ບໍ່ສາມາດເດີນທາງໄປອົບຮົມນຶ່ງມື້
ຫລືດົນກວ່ານັ້ນໄດ້

ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໄດ້ມີໂອກາດຮັບການຝຶກອົບຮົມ

ຫລາຍກວ່ານັນ
້ ອີກທີ່ເຮືອນຍັງໄດ້ໃຫ້

ຄວາມສະດວກສະບາຍບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກກົດດັນໂດຍສະເພາະແມ່ນຄົນມັກອາຍ ພວກເຮົາອາດຈະແນະນໍາແນວ
ທາງໃຫ້ ຊຶ່ງລວມທັງເອກສານແລະຣະບົບການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫລັງຈາກໄດ້ 6 ເທື່ອແລ້ວ
ສາມຄົນນີ້ເພື່ອເປັນຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງ

ຄຣູຝຶກຈະຝຶກອົບຮົມ

ທັງສາມຄົນນີ້ຈະໄດ້ໄປຮັບການຝຶກອົບຮົມເພີ້ມເຕີມຂັ້ນທີສອງອີກ 6 ອາທິດ

ໂດຍທີເ່ ຂົາເຈົ້າທັງສາມຄົນນີ້ເຊີນເພື່ອນມາຝຶກອົບຮົມອີກຜູ້ລະສາມຄົນ.
ເ ອເ ົາຝຶກອບຮມຫາວນແ ະນໍາເ ອງເ ມພູນຄຣິສຕະຈກ ໃ ທສຸດຜູຝຶກອບຮມກໍຈະນໍາຜູຄນທໄ ຮບການ
ຝຶກອບຮມໃ ເ າສູການເ ັນຜູນໍາ ຕອນສຸດທາຍຂອງການຮຽນຮອບສອງເ ັນເ ລາ 6 ອາທິດ ສາມຄນທໍາອິດ
ຈະກໍໄດ້ຊ່ອຍສາມຄົນຕໍ່ມາ ເຂົາເຈົ້າໄດ້ເພີມ
້ ເຕີມຄວາມສາມາດເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະໄດ້ມີໂອກາດເປັນຜູ້
ຊ່ອຍສອນ. ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຊ່ອຍຝຶກອົບຮົມກັນແລະກັນຕໍ່ໄປ ຫລືຕັດສິນໃຈທີ່ຈະຮ່ວມກັນສຶກສາພຣະຄໍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ຊຶ່ງຕອນນີ້ອາດຈະກາຍເປັນກຸ່ມສຶກສາພຣະຄັມພີຕາມບ້ານ.
ຖ້າຫາກທັງ 12 ຄົນຍັງຄົງເຊີນຕໍ່ໄປອີກ ແຕ່ລະຄົນເຊີນອີກ 3 ຄົນເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມຄັງ້ ທີ 3 ເປັນເວລາຫົກອາທິດ
ກຸ່ມນີ້ກໍຈະລວມເປັນ 36 ຄົນ ລວມກັບຄຣູຜູ້ສອນຄົນທໍາອິດ ເຮືອນສ່ວນຫລາຍຈະຮັບຄົນປະມານຈໍານວນນີ້ໄດ້
ເພາະສ່ວນຫລາຍເຮົາເຮັດເປັນກຸ່ມນ້ອຍ ກຸ່ມຮຽນທີມ
່ ີສີ່ຄົນອາດຈະແຍກອອກໄປຢູ່ບ່ອນອື່ນ ຫລືໂອ້ລົມກັນຢູ່ກ້ອງ
ຕົ້ນໄມ້ກໍໄດ້. ຄົນເຫລົ່ານີ້ສາມາດຂຍາຍຈໍານວນໂດຍສ້າງຄຣູຝຶກເພີ້ມຂຶ້ນ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະຕັ້ງກຸ່ມແຊລຢູ່ທີ່ເຮືອນ
ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງພຣະຄັມພີເພື່ອເປັນການປະກາດ

ຫລືໃຊ້ວິທີການສຶກສາພຣະຄັມພີແບບເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ເພື່ອເຂົ້າໃກ້ຊິດພຣະເຈົ້າ ເຫັນວ່າວິທີການຕ່າງໆ ນີດ
້ ີຫລາຍ ເພາະຄວາມສາມາດໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຈະ
ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນຮຽນພຣະຄັມພີໄດ້ດີ ແລະແບ່ງປັນກໍໄດ້ດີອີກດ້ວຍ ທັງຕົນເອງແລະຄົນຟັງເຣື່ອງກໍໄດ້ຮັບການປ່ຽນ
ແປງຊີວິດເປັນການຖວາຍກຽດແດ່ພຣະເຈົ້າ.
ຖາຄນສວນ

າຍຫາກໄ ຮບການຝຶກອບຮມ ແ ະໄ ອບຮມຕໄ ພາຍໃ ສອງປີ ກໍຈະເ າເ ິງຄນຈໍານວນ

6,000 ຄນ ນແ ນວິທີການໃ ຄໍາປຶກສາແ ະການສາງສາວກທເ ັນທມມະຊາດ

າຍ ການເ າເ ອງເ າະ

ໃ ນແ ໃ ການຟງພຣະຄໍາຂອງພຣະເ າກບການນໍາມາໃ ໃ ຊີວິດເ ັນການສວນຕວ ຈງເ ັດໃ ເ ີດຜນຢາງ
ວງ

າຍ.
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7. ການສາງສາວກ-ການທະວີຄູນ ຄນທຈບຈາກການຝຶກອບຮມເ າເ ອງເ າະໃ
ເ າເ ອງສາມາດໃ ຄວາມສາມາດໃ ນກບຄນອນນງຕນງ

ໃ ຖານະເ ັນຄຣູຝຶກການ

ືເ ັນກຸມກໍໄ . ອຸປກອນແ ະ

ກສູດເ ນຄໍາ

ແ ະນໍາສບລບຜູຝຶກອບຮມ ຈະບອກເ ິງວິທີສາງຄວາມສາມາດໃ ຂະນະທເ າເ ອງ ສງສໍາຄນນນແ ນ ຂ
ມູນເ

ານຊອຍໃ ທານໄ ສອນຄນທຟງເ ອລະນອຍ ວາຈະເ ັດຢາງໃ ໃ ຂະນະທທານກໍາລງເ າເ ອງຢູ

(ເ ງໃ ເ ັບໄ "Training Info" ແ ະ Resources" ທານຈະເ ັນທາງເ ືອກ

າຍໆ ຢາງ)

8. ແຜ່ນພັບສາມຕອນ ມີຄໍາພຍານແລະວິທແ
ີ ບ່ງປັນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນແຜ່ນພັບນັ້ນ ແລະຍັງມີແຜ່ນພັບ
ຊ່ອຍອະທິບາຍເຣື່ອງສະເພາະທີ່ທ່ານສົນໃຈ ເພື່ອຈະໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃຫ້ຫລາຍທີ່ສຸດ
9. ການຝຶກອົບຮົມຜູເ້ ລົາ່ ເຣືອ
່ ງດ້ວຍເຄືອ
່ ງສຽງ ເປັນການຕຽມສອນແບບເລິກ ໄດ້ແນະນໍາການສົນທະນາເປັນກຸ່ມ
ແຕ່ລະກຸ່ມຈະໃຊ້ເວລາ 2-6 ຊົ່ວໂມງເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາແລະຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ ຊຶ່ງມີຢຫ
ູ່ ລາຍພາສາເປັນ ເອັມພີ
3, ຊີດ,ີ ເຄື່ອງຟັງສຽງພລັງແສງຕາເວັນ.
10. ການຄົນ
້ ພົບພຣະຄັມພີແບບຕອບໂຕ້ ເຣື່ອງຢູ່ໃນພຣະຄັມພີພ້ອມກັບຄໍາຖາມສໍາລັບກຸ່ມ ໃຊ້ໃນໂຮງຮຽນ ຫ້ອງ
ຮຽນ ແລະກຸ່ມແຊລຕາມບ້ານ ໃຊ້ເວລາປະມານ 60-90 ນາທີ ເປັນດີວີດີ ແລະເຄື່ອງສຽງຫລາຍພາສາ.
11. ອຸປກອນທາງອິນເຕີແນັດ ມີຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທັງເປັນເອກສານ ທາງສຽງແລະທາງຮູບພາບ
ໃຫ້ເບິ່ງລາຍລະອຽດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ, ການເລີ້ມຕົ້ນ, ຄໍາຖາມທີມ
່ ັກຖາມ, ຄໍາພຍານ, ຕາຕະລາງເວລາ
ທີ່ຈະເກີດຂຶ້ນ ໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ ຕົວຢ່າງເຣືອ
່ ງແລະອື່ນໆ ໃຊ້ວີດີໂອສາມນາທີ ເຣື່ອງ "ແມ່ນຫຍັງ
ແລະເປັນຫຍັງ" ໃນຄຣິສຕະຈັກ ເພື່ອຈະເຂົ້າໃຈການຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈແບບຜູ້ສອນເດີນທາງມາຝຶກ
ອົບຮົມໃນເວລາລະຍະສັ້ນ ພວກເຮົາໄດ້ເພີມ
້ ເຕີມຂໍ້ມູນໃນເວັບໄຊຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງ
12. ການຝຶກອົບຮົມຈິງແບບໄລຟ໌ ແລະການແນະນໍາໃຫ້ຄໍາປຶກສາ ໂດຍຜ່ານທາງສະໄກພ໌ ການຝຶກແບບໃຊ້ແຜ່ນ
ເຈັ້ຽແຂງໃຫຍ່
13. ຄູມ
່ ທ
ື າງສຽງ ຍັງມີຄມ
ູ່ ືທີ່ເປັນສຽງອີກ ໃຫ້ເບິ່ງ ດີວີດີ ຫົວຂໍ້ STS Training
14. ໃຊ້ທະວິດເຕີ ເພື່ອຕິດຕາມພວກເຮົາ http://www.twitter.com/SimplyTheStory
15. ການເປັນເຈົາ້ ພາບ ຖ້າຫາກຮູ້ວ່າຈະເປັນເຈົ້າພາບຝຶກອົບຮົມພາກປະຕິບັດຈິງໄດ້ຢ່າງໃດ ກະຣຸນາຕິດຕໍ່ຜູ້ອໍາ
ນວຍການໃນປະເທດຂອງທ່ານ ພວກເຮົາຂຽນລາຍຊື່ໄວ້ທາງຫລັງປຶ້ມນີ້ ຫລືເບິງ່ ທີ່ເວັບໄຊຄํາວ່າ "hosting"
ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ລາຍລະອຽດ.
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Appendix A: ພາກເພີ້ມເຕີມ ກ.
Coaching Review Forms ແບບຟອມການທົບທວນສໍາລັບຄຣູຝຶກ
ຜູ້ເລົ່າ:____________________________
Storyteller

ຜູ້ສອນ:______________________________
Instructor

ວັນທີ:____________________
Date

ລາຍລະອຽດຂອງຂະບວນການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງຢູ່ໃນປຶມ
້ ຄູມ
່ ື ໃຫ້ເຕືອນຄວາມຈໍາຂອງຜູເ້ ລົ່າເຣືອ
່ ງວ່າ ຂ້າພະເຈົາ້ ຈະຝຶກ ອົບຮົມທ່ານຫລັງຈາກນີ້ ກ່ອນເລົາ່ ເຣືອ
່ ງຂໍໃຫ້ຈໄ
ື່ ວ້ວາ່
ບໍວ
່ າ່ ຜູທ
້ ຟ
ີ່ ງັ ທ່ານຈະເກັງ່ ຊໍາ່ ໃດທ່ານຕ້ອງຄິດຢູ່ໃນໃຈສເມີວາ່ ເຂົາເຈົາ້ ເປັນຜູທ
້ ຮ
ີ່ ຽນດ້ວຍວິທຟ
ີ ງັ ຈາກການເລົາ່ ປາກເປົາ່ ແລະເຂົາເຈົາ້ ຈະຮູສ
້ ະເພາະເນືອ
້ ຫາທີທ
່ າ່ ນນໍາສເນີເທົາ່ ນັນ
້
ເຕືອນຄວາມຈໍາໃຫ້ແກ່ຄຣູຝຶກອົບຮົມ, ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈະຕ້ອງ...
1. ໃນຄໍານໍາຂອງເຣື່ອງ ບໍ່ໃຊ້ຂໍ້ມນ
ູ ທີ່ນອກເໜືອໄປຈາກພຣະຄັມພີ (ຕ້ອງຢູ່ໃນພຣະຄັມພີ)
2.

ຖ້າຈํາເປັນກໍໃຫ້ເລົ່າເຣື່ອງເພື່ອ "ປູທາງ" ກ່ອນເລົ່າເນື້ອເຣືອ
່ ງຈິງ (ຄໍານໍາ)

3. ຮັກສາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງພຣະຄັມພີ ບໍ່ເພີມ
້ ເຕີມ ບໍ່ຕັດ ຂໍ້ມນ
ູ ໃນເຣື່ອງອອກ
4. ຢູ່ໃນພຣະຄັມພີຕອນດຽວ ບໍ່ເອົາຕອນອື່ນໆ ທີ່ຄ້າຍຄືກັນມາປະສົມປົນເປກັນ
5. ໃຫ້ກໍາລັງໃຈແລະໃຫ້ຄໍາຕອບທີ່ດີໆ ແກ່ຜູ້ຟັງທີ່ອາສາສມັກເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນ ຫລືຜູ້ທີ່ຕອບຄໍາຖາມ
6. ມີຄວາມອະລຸ້ມອະລ່ວຍ ຜ່ອນສັ້ນຜ່ອນຍາວ ໃນການຕອບຄໍາຖາມ
7. ນໍາການເລົ່າເຣື່ອງຈົນຈົບໃຫ້ເປັນທີ່ໜ້າສົນໃຈ ເດີນເຣື່ອງໄວ ໃຊ້ວິທີການທີ່ຈະໃຫ້ຜູ້ຟງັ ເຂົ້າມາມີສ່ວນຮ່ວມ
8. ໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອນໍາໄປສູ່ການສັງເກດສິ່ງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນວິທີປາກເປົ່າສາມາດຕອບໄດ້
9. ໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຜູ້ຮຽນສາມາດຫາຄໍາຕອບເພື່ອນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານໄດ້
10. ບໍ່ສອນ ບໍ່ເທດ ຫລືບໍ່ອະທິບາຍເພີ້ມໃດໆ
11. ບ່ໍໃຊ້ເຣື່ອງເປັນຕົວນໍາພາໄປສູ່ເຣື່ອງທີ່ຕົນມັກເປັນສ່ວນຕົວ ແຕ່ໃຫ້ເຊື່ອໃນຣິດເດດຂອງພຣະເຈົ້າໃນການສື່ສານ ພຣະຄໍາ ແລະຍອມໃຫ້ເຣື່ອງນັ້ນເລົາ່ ຂ່າວສານໃຫ້ແກ່ຜູ້ຟັງເອງ
12.

ສາມາດອະທິບາຍ ແລະສະແດງສ່ວນປະກອບ 5 ຢ່າງຂອງການນໍາສເນີແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ການໃຫ້ຄະແນນຂ້າງລຸ່ມສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນວ່າ ຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງສາມາດນໍາສເນີສ່ວນປະກອບທັງຫ້າຢ່າງຂອງການເລົ່າ ເຈາະໃຈໄດ້ຫລືບໍ່ ສ່ວນບ່ອນທີ່ເວັ້ນໄວ້ນັ້ນ
ຫລືບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກມາຈະໃຊ້ຄໍາວ່າ nty(not there yet) ຄືຍັງບໍ່ໄດ້ ເຮັດເທື່ອ Gi(Got it) ຄືເຮັດໄດ້ແລ້ວ.

ຄໍາຄິດເຫັນຕາມຕາຕະລາງທາງລຸ່ມນີ້ອາດຈະເປັນຄໍາຍ້ອງຍໍຈາກຄຣູຝຶກອົບຮົມ ເມື່ອມີການນໍາສເນີເຣື່ອງໄດ້ຢ່າງດີ
ຄວາມຄິດເຫັນອາດຈະເປັນຄໍາແນະນໍາໃນຈຸດທີ່ຕ້ອງຝຶກຝົນເພີ້ມຂຶ້ນ ບາງຂໍ້ອາດຈະບໍ່ມີຄວາມເຫັນໃດໆ ຖ້າຫາກການນໍາສເນີຕອນນັ້ນຜ່ານໄປດ້ວຍດີ
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ລາຍການໃນຕາຕະລາງນີ້ຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຝຶກອົບຮົມຈື່ໄດ້ວ່າຈະໃຫ້ຄວາມເຫັນຢ່າງໃດຫລັງຈາກທີ່ນໍາສເນີໄປແລ້ວ ເພື່ອຈະບໍມ
່ ີສິ່ງໃດເຂົ້າມາແຊກການເລົ່າເຣື່ອງອີກ
ຖ້າຫາກຜູ້ເລົ່າເຣື່ອງຈື່ບໍ່ໄດ້ດ.ີ ..ລາວກໍສາມາດເລີ້ມຕົ້ນເລົ່າໃໝ່ໄດ້.
ປະເມີນຜົນການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງ 3 ຢ່າງ
ຄໍາເຫັນ, ການເລົາ່ ເຣືອ
່ ງ
1. ຄໍານໍາ
2. ເລົ່າໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
3. ຄົນໃນກຸ່ມສົນໃຈຟັງ
4. ບໍອອກນອກ
່
ເຣື່ອງ
5. ຈັບໃຈໃນເຣື່ອງ
6. ອອກທ່າທາງ ແລະໃຊ້ສຽງ
ຄໍາເຫັນ, ຂໍໃຫ້ອາສາເລົາ່ ເຣືອ
່ ງລຶມ
້ ຄືນ
1. ຂໍໃຫ້ຜູຟັ
້ ງອາສາເລົ່າລຶ້ມຄືນ
2. ໜູນໃຈໃຫ້ອາສາເລົ່າລຶ້ມຄືນ
3. ແກ້ຄວາມຜິດຂອງຜູອາ
້ ສາ
ຄໍາເຫັນ, ການນໍາຕາມເຣືອ
່ ງ
1. ນໍາຕາມເຣື່ອງຈົນຈົບ
2. ໃຊ້ຫລາຍວິທີການ 3)*

ຖາມ, ຢະວ່າງ ແລະ ເວົ້າກົງກັນຂ້າມ

3. ຜູຟັ
້ ງມີສ່ວນຮ່ວມ
4. ນໍາໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
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ປະເມີນການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ 2 ຢ່າງ
ຄໍາເ ັນ, ການຄນຫາຂຸມຊບຝາຍວິນຍານ
1. ໃຊ້ຄໍາໄຂເປີດທາງ
2. ຄໍາຖາມແບບປາກເປົ່າ
3. ອອກທ່າທາງ, ຊີທາງ
້
ໃຫ້
4. ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບທີ່ໃຊ້ການໄດ້
5. ສົນທະນາ ສອງທາງ
6. ການຕອບໂຕ້ກັບຄົນໃນກຸ່ມ
7. ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດຢ່າງສຸພາບ
8. ການຢືນຢັນ
9. ຄໍາຕອບຢູໃນ
່ ເຣື່ອງ
10. ນໍາໄປສູຂຸ
່ ມຊັບ
11. ຟັງຢ່າງຕັ້ງໃຈ
12. ໃຫ້ເຣື່ອງເປັນຜູສອນ
້
ຄໍາເຫັນ ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
1. ໃຊ້ຄໍາຖາມແບບປາກເປົ່າ
2. ອອກທ່າທາງ ຊີຊ່
້ ອງທາງໃຫ້
3. ການນໍາໃຊ້ ທີ່ໃຊ້ການໄດ້
4. ການສົນທະນາ ສອງທາງ
5. ການຕອບໂຕ້ກັບຄົນໃນກຸ່ມ
6. ແລກປ່ຽນຄວາມຄິດ ຢ່າງສຸພາບ
7. ການຢືນຢັນ
8. ນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດ ຢູໃນ
່ ເຣື່ອງ
9. ນໍາໄປເຖິງການນໍາໃຊ້
10. ເຂົ້າເຖິງຄໍາຕອບ
11. ຫລີກລ້ຽງການເທດ, ການສອນ
ຄວາມສາມາດໃນການນໍາປະຊຸມກຸມ
່
1. ການຈັດການກັບບັນຫາ
2. ຕອບຮັບ ຄໍາຖາມທີບໍ
່ ຢູ
່ ໃນເຣື
່
່ອງ
3. ບອກເຖິງລັກສະນະຂອງກຸ່ມ
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Appendix B. ພາກເພີມ
້ ເຕີມ ຂ.
ເດີນທາງຜ່ານເຣື່ອງຕົວຢ່າງ
ວິທຕ
ີ ຽມຄໍາຖາມ
ຊັກຂາຍ ລູກາ 19:1-10
ເຮົາຈະເດີນທາງຜ່ານເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງຂອງຊັກຂາຍ

ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງນີ້ຄົນຈະເຫັນວ່າເປັນເຣື່ອງສໍາລັບເດັກນ້ອຍກໍ

ຕາມ ແຕ່ແທ້ຈິງແລ້ວ ມັນເປັນເຣື່ອງທີ່ເລິກເຊິ່ງຫລາຍ.
ເຣື່ອງນີ້ໄດ້ເລົ່າກັນເລື້ອຍໆວ່າ, "ມີຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ຊັກຂາຍ ລາວມີຮູບຮ່າງເຕັຽ້ ຊັກຂາຍຢາກເຫັນພຣະເຢຊູ ດັ່ງນັ້ນລາວ
ຈຶ່ງປີນຂຶ້ນໄປເທິງຕົ້ນໄມ້ເພື່ອຈະໄດ້ເຫັນພຣະອົງ

ຝູງຊົນບໍມ
່ ັກຊັກຂາຍຢູ່ແລ້ວເພາະລາວເປັນນາຍດ່ານເກັບພາສີ

ແຕ່ພຣະເຢຊູຊົງເຫັນລາວແລະໄດ້ເຂົ້າໄປຮັປທານອາຫານກັບລາວຢູ່ໃນເຮືອນ ຊັກຂາຍມີຄວາມສຸກຫລາຍຈົນໃຫ້
ເງິນເຄິ່ງນຶ່ງແກ່ຄົນຍາກຈົນ, ດັງ່ ນັ້ນເຮົາກໍຄວນເຮັດເໝືອນກັບຊັກຂາຍ."
ເຖິງແມ່ນເຣື່ອງລາວຈະເປັນໃນທໍານອງນີ້ ແຕ່ກໍມີຫລາຍປະເດັນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ຖ້າຫາກໃຊ້ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະ
ໃຈກໍຈະຄົ້ນພົບຄວາມຈິງຫລາຍຢ່າງ ເມື່ອເຮົາເລີ້ມຕົ້ນເຣື່ອງລາວທໍາອິດກໍອາດຈະບໍ່ພົບສິ່ງໃດທີ່ເຮົາຈະນໍາສເນີ ແຕ່
ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນໃຈ

ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕຽມເຣື່ອງເລົ່າເຈາະໃຈ ທ່ານກໍຈະຄົ້ນພົບຄວາມຈິງເພີ້ມຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ ທ່ານ

ອາດຈະຢາກກັບໄປເພີ້ມເຕີມຂຸມຊັບອັນມີຄ່າທີ່ທ່ານຄົ້ນພົບກ່ອນໜ້ານີ້ໄດ້ອີກ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກໍເປັນແບບນີ້
ເຮົາຈະບໍ່ຂາດແຄນຄວາມຈິງເລີຍ.
ຈາກເຣື່ອງຊັກຂາຍ ພວກເຮົາໄດ້ນໍາສເນີຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານຢ່າງຫລວງຫລາຍ ໃນເຣື່ອງດຽວກໍເຫັນວ່າມີຢູ່ເຫລືອ
ເຟືອເມື່ອເຮົານໍາໄປເລົ່າແທ້ໆ ນັ້ນ ທ່ານບໍ່ຈໍາເປັນຕ້ອງນໍາຜູ້ຟັງໃຫ້ໄປພົບຄວາມຈິງທຸກປະການດັ່ງກ່າວ.
ເຖິງແມ່ນຂໍ້ມູນທີ່ຫາກໍເວົ້າມານີ້ຢູ່ໃນເນື້ອເຣື່ອງ ຍັງມີອີກຫລາຍຢ່າງທີ່ເຮົາສາມາດຄົ້ນພົບໄດ້ ໃນຂະນະທີເ່ ຮົາໃຊ້ວິ
ທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຂຸມຊັບທີ່ຝັງຢູເ່ ລິກໆ ຈະຖືກຂຸດຂຶ້ນມາ. ເມື່ອເຮົາຄົ້ນຫາໃນເຣືອ
່ ງຂອງຊັກຂາຍ ເຮົາຈະ
ໃຊ້ວິທີການສື່ສານຫລາຍແບບທີ່ຢູ່ໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະເຮົາຈະມຸ້ງໄປສູ່ພາກສ່ວນຂອງການຕັງ້ ຄໍາຖາມ.
ມີຄໍາຖາມທີ່ຖືກຈົດບັນທຶກໄວ້ ຊຶ່ງເຫັນເຮັດກັນເລື້ອຍໆ ເນື່ອງຈາກວ່າພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ຢູ່ນໍາກັນເວລານີ້ ດັງ່ ນັ້ນພວກ
ເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງບັນທຶກໄວ້ເປັນຄໍາຂຽນ.

ຖ້ອຍຄໍາທີຕົ
່ ວໜັງສືເນີ້ງອາດເປັນຄວາມຄິດຂອງທ່ານ, ທ່ານອາດຈະໃຊ້ຄໍາ

ຖາມຕົວຢ່າງເພື່ອໂອ້ລົມສົນທະນາ.
ການຕຽມເຣື່ອງຈາກພຣະຄັມພີ ແລະຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍຄິດຕັ້ງຄໍາຖາມຈາກຂຸມຊັບເຫລົ່ານັ້ນ ຖ້າທ່ານຄິດ
ໄດ້ເຣື່ອງນັ້ນກໍຈະກາຍເປັນການຈົດບັນທຶກຂອງທ່ານ. ເຣື່ອງລາວນັ້ນເປັນເໝືອນກັບຮາວຕາກຜ້າ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານ
ຍ່າງໄປຕາມຮາວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ ທ່ານຈະເຫັນຂຸມຊັບທີ່ທ່ານແຂວນໄວ້ຕາມຮາວນັ້ນ ແລະທ່ານກໍຕັ້ງຄໍາຖາມ
ໄປຕາມຮາວຄວາມຄິດໃນເຣື່ອງນັ້ນ.
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ເມື່ອທ່ານເຫັນຄວາມຍາວຂອງຕົວຢ່າງການເດີນທາງເຂົ້າໄປໃນເຣື່ອງ ທ່ານອາດຈະຕົກໃຈ, "ໂອຍ..ຍາວໂພດ" ແຕ່
ເມື່ອທ່ານເລີ້ມກະທໍາຕໍ່ໄປ ທ່ານອາດຈະເວົ້າວ່າ, "ເປັນຫຍັງຈຶ່ງເຮັດຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າອີກແນວນີ"້ ແທ້ຈິງແລ້ວຕົວຢ່າງນີ້
ອາດຈະບໍ່ເໝາະກັບວິທີການໃນການຮຽນຂອງທ່ານ. ແຕ່ພວກເຮົາຂໍໜູນໃຈໃຫ້ທ່ານຮຽນຮູຈ
້ າກວິທີການນີ້ ແລ້ວທ່ານ
ຈະເຫັນວ່າມັນສາມາດຊ່ອຍທ່ານຕັ້ງຄໍາຖາມໄດ້.
ແທ້ຈິງແລ້ວ ບົດນີ້ເປັນບົດທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ຫລາຍຄົນມີຄວາມກະຈ່າງແຈ້ງໃນການຕັ້ງຄໍາຖາມ
ທໍາອິດ ເມື່ອທ່ານຄົ້ນຄວ້າເຣືອ
່ ງຊັກຂາຍດ້ວຍຕົວເອງ ທ່ານອາດຈະບໍ່ພົບຂຸມຊັບເໝືອນດັ່ງທີ່ພວກເຮົານໍາສເນີ ຢ່າ
ລືມວ່າພວກເຮົາໄດ້ສອນກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ເປັນເວລາດົນແລ້ວທົ່ວໂລກ ໃນຊ່ວງເວລານັ້ນກໍໄດ້ທໍາການສົນທະນາແລກ
ປ່ຽນຄວາມຄິດເຫັນກັບຄົນອື່ນໆ ຂຸມຊັບທີ່ຄົ້ນພົບຈຶ່ງມາຈາກການສະສົມໃນການຝຶກອົບຮົມ ມັນເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາ
ໄດ້ເຫັນສິ່ງຕ່າງໆ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ພວກເຮົາຈະໄດ້ຮັບຂໍມ
້ ູນຈາກຄົນອື່ນຢູ່ສເມີ ແລະມັກຈະເກີດຂຶ້ນເມື່ອທ່ານໄດ້
ໂອ້ລົມກັບຄົນໃນກຸ່ມ.
ໃນຂະນະທີ່ທ່ານຕຽມແລະນໍາສເນີເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ທ່ານອາດຈະພົບຂຸມຊັບຢ່າງອື່ນນໍາ ທ່ານອາດຈະກັບໄປເບິ່ງ
ເຣື່ອງອີກແລະພົບຂຸມຊັບອີກ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າກໍເປັນເຊັ່ນນີ້ ທ່ານຈະບໍ່ເມື່ອຍກັບຄວາມຈິງອັນຫລວງຫລາຍທີ່ເກີດ
ຂຶ້ນມາເລື້ອຍໆ ນັ້ນເລີຍ.
ໃນບົດນີ້ມີລັກສະນະດັ່ງນີ້ ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານໄດ້ອ່ານແລະຮຽນຮູ້ເຣື່ອງຂອງຊັກຂາຍ ພວກເຮົາຈະບອກວິທີຕິດຕາມ
ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອໃຫ້ຄົນອື່ນໄດ້ຄົ້ນຫາແລະພົບກັບຂຸມຊັບດ້ວຍ. ທ່ານອາດ
ຈະບໍ່ເຫັນ ຫລືບໍ່ເຫັນນໍາກັບຂໍ້ສັງເກດຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານທີ່ສເນີມານັ້ນ ເຣື່ອງນີ້ຖືວາ່ ເປັນທັມມະດາ ຢ່າຖືວ່າ
ເປັນບັນຫາ ເມື່ອເຮົາໃຊ້ເຣື່ອງເຈາະໃຈສອນເຮົາເອງ ເຮົາກໍຈະແບ່ງປັນແຕ່ສິ່ງທີ່ຕົວເຮົາເຫັນຊັດເຈນຈາກເຣື່ອງນັ້ນ.
ຄວາມຄິດບາງຢ່າງທີ່ພວກເຮົາສເນີ ເປັນພຽງຄວາມຄິດເພື່ອນໍາສົນທະນາໃນກຸ່ມ ພຣະເຈົ້າຈະຕັດຜ່ານບາງຄົນຢູ່ໃນ
ກຸ່ມ ແລະເຮົາກໍຈະເຂົ້າໃຈພຣະຄັມພີຕອນນັ້ນກະຈ່າງແຈ້ງຂຶນ
້ . ສ່ວນທີ່ທ້າທາຍທີ່ສຸດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ນັ້ນແມ່ນ ການຕັ້ງຄໍາຖາມເພືອ
່ ນໍາພາຄົນອື່ນໄປພົບກັບຂຸມຊັບ ພວກເຮົາຫວັງວ່າການກະທໍາທີ່ຊໍ້າແລ້ວຊໍ້າເລົ່າໃນ
ບົດນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຮູ້ສຶກທີ່ດີກັບຄວາມສາມາດໃໝ່ໆ ນີ.້
ເມື່ອທ່ານ(ສອນ)ເລົ່າເຣື່ອງນີ້ຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະມີເວລາໜ້ອຍ ທ່ານອາດຈະສເນີຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອຄົ້ນຫາຂຸມຊັບແຕ່
ພຽງຢ່າງນຶ່ງຫລືສອງຢ່າງກໍພ.ໍ

ໃຫ້ເຮົາເລີມ
້ ຕົ້ນໄດ້ແລ້ວ
ຂໍແນະນໍາວ່າ ທ່ານຄວນຮຽນເຣືອ
່ ງນີ້ຈາກ 10 ຂໍ້ ໃນວິທກ
ີ ານເລົາ່ ເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ
ຮຽນເຣື່ອງທີຈະເລົ
່
່າ ຕາມທີ່ໄດ້ອະທິບາຍໄວ້ຕອນຕົ້ນ...."ວິທີຕຽມເຣື່ອງ"
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1. ເທື່ອທໍາອິດ ອ່ານເຣື່ອງທັງສິບຂ້ໍ ອອກສຽງດັງໆ
2. ອ່ານອອກເປັນສຽງທັມມະຊາດ (ພາສາເວົ້າ) ຍົກຕົວຢ່າງ ແທນທີ່ຈະອ່ານວ່າ "ພະນັກງານເກັບພາສີ" ໃຫ້ປ່ຽນ
ເປັນ "ຄົນເກັບພາສີ."
3. ໃຫ້ຈິນຕະນາການ(ຄິດ)ເບິ່ງວ່າ ມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນແດ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ
4. ຫລັງຈາກອ່ານຈົບແລ້ວ ໃຫ້ຫລັບຕາໃນທັນທີ ແລະທົບທວນລຶ້ມຂໍ້ມູນຄືນໃຫ້ໄດ້ຫລາຍເທືອ
່ ເທົ່າທີ່ຈະຫລາຍໄດ້
ສິ່ງທີ່ຕ້ອງການແມ່ນເຣື່ອງລາວຈິງ ບໍ່ແມ່ນຈາກການຂຽນຄໍາຕໍ່ຄໍາ (ຈື່ເປັນເຣື່ອງ ບໍ່ແມ່ນຈື່ຕາມທີ່ຂຽນຄໍາຕໍ່ຄໍາ)
5. ກັບໄປອ່ານເຣື່ອງອອກສຽງອີກເທື່ອນຶ່ງ ທ່ານຈະສັງເກດເຫັນສິ່ງທີ່ຂາດຫາຍ(ຂ້າມ)ໄປ
6. ຫລັບຕາ ແລະທົບທວນເຣື່ອງດ້ວຍການອອກສຽງດັງ, ອອກທ່າທາງໄປນໍາຕາມທີທ່
່ ານເຫັນທາງຈິນຕະນາການ
ຫລັງຈາກທ່ານອ່ານໄດ້ 4 ເທື່ອ ແລະເລົ່າເຣື່ອງລຶ້ມຄືນຕາມວິທີຂ້າງເທິງນີ້ ຫລາຍຄົນໄດ້ສັງເກດເຫັນວ່າເຂົາເຈົ້າສາ
ມາດເລົ່າເຣື່ອງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ. ແຕ່ຖ້າຫາກເລົ່າໄປແລ້ວ 4-6 ເທື່ອ ຜູ້ເລົ່າຍັງຄົງຈື່ເຣື່ອງບໍ່ໄດ້ດີ ກໍມັກຈະເປັນຍ້ອນ
ລາວຄິດວ່າຈະຕ້ອງຈື່ຈໍາແບບຄໍາຕໍ່ຄໍາ ແທ້ຈິງແລ້ວຄວນຈື່ຈໍາເປັນເນື້ອຫາ ເປັນເຣື່ອງ
ຖ້າຜູ້ເລົ່າພຍາຍາມຈື່ຈໍາແບບຄໍາຕໍ່ຄໍາ ກໍເທົ່າກັບວ່າລາວກໍາລັງປ່ຽນວິທີການຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ທີ່ບົ່ງໄວ້.
ຖ້າຫາກຍັງມີບັນຫາຈື່ຈໍາເຣື່ອງບໍ່ໄດ້ ພວກເຮົາຂໍແນະນໍາໃຫ້ກັບໄປເຮັດຕາມຂັ້ນຕອນຂ້າງເທິງນັ້ນອີກ ຈົ່ງພຍາຍາມ
ຮຽນເຣື່ອງຊັກຂາຍອີກເທື່ອໂດຍເຮັດຕາມແບບຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ເທື່ອນີ້ບໍ່ຕ້ອງອ່ານ ແຕ່ໃຫ້ເຫລືອດຕາ
ເບິ່ງໜ້ອຍນຶ່ງ ແລ້ວຈື່ຈໍາໄວ້ ເລົ່າອອກສຽງດັງໆ..............ດັງໆ..............ດັ...ງ...ໆ

ຊັກຂາຍ:
1 ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເມືອງເຢຣີໂກ ແລະໄດ້ຜ່ານເມືອງນັ້ນໄປ

2 ແລະເບິ່ງແມ, ມີຊາຍຄົນນຶ່ງຊື່ ຊັກຂາຍ

ເປັນນາຍດ່ານພາສີແລະເປັນຄົນຮັ່ງມີ 3 ຊັກຂາຍພຍາຍາມຢາກຈະເຫັນພຣະເຢຊູວ່າເປັນຄົນແນວໃດ ແຕ່ບໍ່
ເຫັນພຣະອົງເພາະຄົນໜາແໜ້ນ ແລະລາວກໍເປັນຄົນເຕັ້ຽ 4 ຊັກຂາຍຈຶ່ງແລ່ນລັດໜ້າໄປຂຶ້ນຕົ້ນຊຸກະໂມເພື່ອຊິ
ໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເພາະພຣະອົງກໍາລັງໄປທາງນັ້ນ 5 ເມື່ອພຣະເຢຊູມາເຖິງບ່ອນນັ້ນແລ້ວ ພຣະອົງກໍແຫງນໜ້າ
ຂຶ້ນເບິ່ງຊັກຂາຍ ຈຶ່ງເວົ້າຕໍຊັ
່ ກຂາຍວ່າ, "ຊັກຂາຍເອີຍ, ຈົ່ງຮີບລົງມາ ເພາະວ່າມືນີ
້ ້ເຮົາຈະຕ້ອງພັກຢູໃນ
່ ເຮືອນ
ຂອງທ່ານ" 6 ຊັກຂາຍກໍຮີບລົງມາແລະຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູດ້ວຍຄວາມຍິນດີ 7 ເມື່ອຄົນທັງປວງໄດ້ເຫັນດັ່ງນັ້ນ
ກໍພາກັນຈົ່ມວ່າ, "ເປັນຫຍັງໜໍ, ທ່ານຜູນີ
້ ້ຈຶ່ງເຂົ້າໄປພັກຢູ່ກັບຄົນນອກສິນທັມ"

8 ຊັກຂາຍໄດ້ຢືນຂຶນ
້ ເວົ້າກັບ

ພຣະເຢຊູວ່າ, "ເບິ່ງແມ ນາຍເອີຍ, ເຂົ້າຂອງຂອງຂ້ານ້ອຍ ຂ້ານ້ອຍກໍເອົາໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນເຄິ່ງນຶ່ງ ແລະຖ້າຂ້າ
ນ້ອຍໄດ້ສໍ້ໂກງເອົາຂອງຂອງຜູ້ໃດ ຂ້ານ້ອຍກໍຍອມສົ່ງຄືນໃຫ້ສີຕໍ
່ ່" 9 ພຣະເຢຊູຈຶ່ງເວົ້າວ່າ, "ມືນີ
້ ້ຄວາມພົ້ນໄດ້ມາ
ເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້ແລ້ວ ເພາະຄົນນີກໍ
້ ເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ 10 ເພາະວ່າບຸດມະນຸດມາເພື່ອຈະຊອກ
ຫາແລະໂຜດເອົາຜູ້ທີຫລົ
່ ງເສັຽໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ລອດພົ້ນ" (ລູກາ 19:1-10)

ຈົ່ງສັງເກດໃຫ້ດີ
ຫລັງຈາກທີ່ທ່ານຕຽມເຣື່ອງແລ້ວ ທ່ານອາດຈະພົບວ່າບໍ່ສາມາດພິສູດຄວາມຄິດທີ່ມີຢູ່ໃນຕອນຕຽມເຣື່ອງນັ້ນວ່າເປັນ
ຈິງ ແລະໃຊ້ໄດ້ແທ້.

ດັ່ງນັ້ນຂໍໃຫ້ທ່ານໂຈະໄວ້ ຢ່ານໍາຄວາມຄິດທີ່ບໍ່ສາມາດສລຸບໄດ້ນັ້ນໄປສອນຄົນອື່ນ ຈົ່ງເອົາ

ຄວາມຄິດນັ້ນເກັບໄວ້ໃນໃຈກ່ອນ ທ່ານອາດຈະໃຊ້ມັນກັບເຣື່ອງອື່ນໆ. ບາງຄັ້ງໃນຂະນະທີ່ເລົ່າເຣື່ອງແລະຕັ້ງຄໍາຖາມ
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ພຣະເຈົ້າຈະຊົງບອກຄວາມຈິງບາງຢ່າງເພີ້ມເຕີມໃຫ້ຈາກຄໍາຕອບຂອງຄົນອື່ນ ເວລານັ້ນເອງ ຄວາມຄິດຂອງທ່ານທີ່
ເກັບໄວ້ນັ້ນຈະໄດ້ຮັບການຕອກຍໍ້າ ຢືນຢັນວ່າເປັນຄວາມຈິງ.
ກ່ອນທີຈ
່ ະອ່ານຕາມປຶມ
້ ນີຕ
້ ໄ
ໍ່ ປ

ຢາກຂໍໃຫ້ທ່ານຄິດເຣື່ອງຊັກຂາຍແຕ່ຕົ້ນຈົນຈົບອີກເທື່ອ

ວ່າຈະເຫັນຂຸມຊັບຫຍັງ

ແດ່ໃນເຣື່ອງ ການກະທໍາເຊັ່ນນີ້ຈະຊ່ອຍຝຶກຄວາມສາມາດ ແລະທ່ານຈະສາມາດນໍາເອົາມາປຽບທຽບກັບຂໍ້ສັງເກດທີ່
ພວກເຮົາຈະນໍາສເນີຕໍ່ໄປ

ທ່ານອາດຈະພົບຂຸມຊັບທີ່ພວກເຮົາບໍ່ໄດ້ເວົ້າເຖິງ ແລະພວກເຮົາອາດຈະພົບຂຸມຊັບທີ່

ທ່ານບໍ່ເຫັນ...ຂໍໃຫ້ທ່ານເພີດເພີນໄປກັບການຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຕໍ່ໄປ

ຂໍ້ສັງເກດ(ການຄົ້ນຫາ)ຂຸມຊັບທີພ
່ ວກເຮົາພົບເຫັນ
1. ກຸ່ມປະຊາຊົນໄດ້ບັງຊັກຂາຍບໍ່ໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະເຮັດໃຫ້ລາວເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້
2. ຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕັ້ຽ ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະຍັງເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ ລາວຕັ້ງໃຈຢ່າງແນ່ວ

ແນ່ທີ່ຈະໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູ ໃນເມື່ອບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະອົງໂດຍຕົງ ລາວຈຶ່ງຫາທາງອື່ນ
3. ເຖິງແມ່ນກຸ່ມຊົນຈະຫົວເຍາະເຍີ້ຍ ເພາະຊາຍຕໍາແໜ່ງສູງໄດ້ປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ແຕ່ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກ

ຂາຍເລີກລົ້ມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວ.
4. ເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູເດີນມາຕາມທາງພ້ອມກັບຝູງຊົນທີ່ບຽດສຽດຕິດຕາມພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນເຫລົ່ານັ້ນ

ຈະບຽດພຣະອົງຈົນເຊໄປມາ ພຣະອົງກັບເບິ່ງຂ້າມເຂົາເຈົ້າໄປ ແລະສັງເກດເຫັນຊາຍຄົນດຽວທີ່ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃກ້ ແລະ
ຊາຍຄົນນັ້ນກໍຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້.
5. ພຣະເຢຊູຊົງສົນໃຈໃນຊັກຂາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊື່ລາວ
6. ພຣະເຢຊູໄດ້ເຊີນພຣະອົງເອງເຂົ້າໄປເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ ໃນຫລາຍວັທນະທັມເຫັນວ່າບໍ່ຄວນເຮັດ ແຕ່ສໍາລັບ

ພຣະເຢຊູ ພຣະອົງຊົງຮູ້ລວ
່ ງໜ້າວ່າຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.
7. ເມື່ອພຣະເຢຊູແຫງນໜ້າຂຶ້ນເບິ່ງຊັກຂາຍ ພວກປະຊາຊົນກໍແຫງນຂຶ້ນເບິງ່ ນໍາ ຈະເກີດຫຍັງຂຶ້ນ ເພາະພຣະເຢຊູ

ແລະປະຊາຊົນເຫັນຊັກຂາຍຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ພ້ອມກັນ ແຕ່ຊັກຂາຍບໍ່ຢ້ານແລະບໍ່ອາຍ ລາວກັບດີໃຈຫລາຍ
8. ເມື່ອພຣະເຢຊູເອີ້ນ ຊັກຂາຍກໍຮີບລົງມາ ໂດຍທີ່ບໍ່ຊັກຊ້າຕໍ່ຄໍາຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະອົງ
9. ເຖິງແມ່ນປະຊາຊົນຈະຈົ່ມແລະຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູໄປເປັນແຂກໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ, ເປັນຫຍັງໜໍ, ທ່ານຜູ້ນີ້

ຈຶ່ງເຂົ້າໄປພັກຢູກັ
່ ບຄົນນອກສິນທັມ"

ໃນຕອນນີ້ບອກວ່າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍແລ້ວ.

ຕອນທຊກຂາຍແ ະພຣະເ ຊຮູວາພວກປະຊາຊນກໍາລງຕໍາໜິທພຣະເ ຊເ າໄ ໃ ເ ືອນຊກຂາຍນນ ຕອນ

ນຍງບຊດແ ງເ າໃ

ຕາມໃ ເ ອງ ຕມາສງທພຣະເ ຊເ າກບຄນທງ

າຍຕໜາຊກຂາຍນນ ເ ົາເ ັນວາ

ຊກຂາຍ ແ ະພຣະອງຮູວາປະຊາຊນກໍາລງຕໍາໜິ ແ ຊກຂາຍບສະເ ືອນຕການຈມແ ະຕໍາໜິຂອງປະຊາຊນ
ເ

ານນເ າະຊກຂາຍຍິນດີຕອນຮບພຣະເ ຊ.

10. ການທີ່ພວກປະຊາຊົນຕໍາໜິວິຈານວ່າ ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຄົນບາບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນຄິດວ່າ
ຕົນເອງບໍເ່ ປັນຄົນບາບ.
11. ຝູງຊນເ ັດເ ືອນກບວາເ ົາເ າ "ຕິດຕາມ" ພຣະເ ຊຢາງແ ຈິງ ເ ົາເ າບຽດກນຍາງຕາມພຣະອງໄ ເ ິງ

ແ ນການຈມແ ະຄໍາຕໍາໜິຂອງເ ົາເ າເ ັດໃ ຄນສນໃ ວາພຣະເ ຊໄ ໄ ຮປທານອາຫານກບຜູໃ ແ ເ ົາ
ເ າກໍຍງຄິດວາ ພຣະຢຊສມຄວນທຈະໄ ພກໃ ເ ືອນຂອງເ ົາເ າ ແ ຈິງແ ວ ພວກປະຊາຊນບໄ ນບຖື
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ພຣະເ ຊຢາງແ ຈິງດອກ ຊງເ ົາເ ັນໄ ຈາກການກະທໍາຂອງເ ົາເ າ ແ ະເ ົາເ າບເ ັນເ ືອນກບພຣະເ
ຊຊງເ ັນ.

12. ຝູງຊນເ

ານເ ັນກຸມທມກຈມ ເ ົາເ າມີຄວາມເ ອແ ບກາຖາມພຣະເ ຊໂ ຍຕງ ເ ົາເ າບຮູວາພຣະອງ

ຊງມີຣິດເ ດ ແ ະຍງບຮູວາພຣະອງຊງໄ ຍິນຄໍາຈມວາຂອງເ ົາເ າ.

13. ຊັກຂາຍຜູ້ຮັ່ງມີບໍ່ໄດ້ສະແດງອອກໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຄິດແນວໃດ

ເມື່ອລາວສເນີວ່າຈະໃຫ້ຊັບເຄິ່ງນຶ່ງແກ່ຄົນຈົນ

14. ຊັກຂາຍປະກາດວ່າ ຖ້າລາວຫາກໂລບເອົາສິ່ງຂອງຜູ້ໃດ ລາວຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ນັ້ນສີ່ຕໍ່ ຊັກຂາຍບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຄໍາວ່າ,
"ຖ້າ" ລາວເຮັດຜິດແທ້ ລາວຈະສົ່ງສິ່ງທີ່ໂລບມານັ້ນຄືນສີ່ຕໍ່ ຊັກຂາຍສັນຍາຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວເອງ
ແຕ່ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າລາວໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກຈົນຢູ່ແລ້ວ

ແຕ່ຈາກການຈົ່ມຂອງຝູງຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາເຫັນ

ວ່າຊັກຂາຍເປັນຄົນຢ່າງໃດ.
ຖ້າຊັກຂາຍເປັນຄົນເກັບພາສີທີ່ໃຫ້ເງິນເຄິ່ງນຶ່ງແກ່ຄົນຍາກຈົນ ບາງເທືອ
່ ລາວອາດຈະເຄີຍເຮັດຢ່າງລັບໆ ມາ
ແລ້ວ ແຕ່ການທີ່ລາວຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ລາວໂກງເຖິງສີ່ຕໍ່ນັ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນຊອບ
ທັມກໍເປັນໄດ້.
ສງທເ ົາຮູຈກໃ ເ ອງນແ ນ ໃ ຈຸດນງຊກຂາຍໄ ຍອມຮບວາລາວເ ັນຄນບາບ ລາວຢາກຈະເ ັດທຸກສງໃ

ທາງທຖືກຕອງ ພຣະເ ຊຊງກາວວາ ຄວາມພນໄ ເ ີດຂນໃ ມນນ ເ ົາໄ ເ ັນວາຊກຂາຍໄ ສະແ ງຄວາມ
ມີນາໃ ຢາງ

ວງ

າຍ.

15. ຕອນທໍາອິດເຮົາຄິດວ່າ ຊັກຂາຍພຍາຍາມຊື້ຈ້າງໃຫ້ພຣະເຢຊູຍອມຮັບລາວ ແຕ່ເຮົາຮູ້ວ່າສາເຫດທີ່ລາວມາ
ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູນັ້ນເພາະພຣະເຢຊູເວົ້າກັບລາວວ່າ, "ມືນີ
້ ຄວາມ
້
ພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້ແລ້ວ ເພາະຄົນນີ້
ກໍເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ"

ຢູ່ໃນເຣື່ອງຕອນນີ້ ຊັກຂາຍຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວ່າລາວເອງເປັນຄົນບາບ

ແລະເປັນຄົນດຽວທີໄ່ ດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ
16. ຢູໃ ເ ອງ ພຣະເ ຊຊງເ າກບຊກຂາຍໂ ຍຕງວາ, "ມນຄວາມພນໄ ມາເ ິງເ ືອນ
ຊງກາວຕໄ ວາ, "ເ າະຄນ
ົ ນ(ຊກຂາຍ)ກໍເ ັນລູກ

ງນແ ວ" ພຣະເ ຊ

ານຂອງອບຣາຮາມ" ມີຄນອນຮວມຢູໃ ເ ອງຕອນນ

ດວຍ ບພຽງເ ານນ ຈາກຖອຍຄໍາຂອງພຣະເ ຊເ ົາເ ັນວາ ພຣະອງກໍາລງຫນໜາໄ ຫາຄນອນທຢູໃ ທນນ

ແ ະພຣະອງຊງປກປອງຊກຂາຍຈາກຄວາມຈມແ ະການຕໍາໜິຂອງກຸມຊນເ

ານນ.

17. ຄໍາເ າຂອງພຣະເ ຊໄ ບອກເ ິງເ າໝາຍການສະເ ັດມາຂອງພຣະອງ, "ເ າະວາບຸດມະນຸດມາເ ອຈະ
ຊອກຫາແ ະໂ ດເ ົາຜູທ

ງເ ັຽໄ ແ ວນນໃ ລອດພນ" ເ ັນຄໍາເ າທໃ ກຽດແ ຊກຂາຍ

ເ ັນຄໍາເ າສລຸບກບຄືນໄ ຕໍາໜິກຸມຊນເ

ານນ.

າຍ ແ ະ

18. ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູ ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ນໍາທີສໍ
່ າຄັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ມຄວາມ
ີ
ເປັນຫ່ວງຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຄົນທັງ
ຫລາຍກຽດຊັງລາວ. ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຊື່ຂອງຊາຍຄົນນັ້ນດີ ພຣະເຢຊູບເຫັ
ໍ່ ນດີນໍາຄວາມຄິດຂອງຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນ
ພຣະອົງຮູ້ດີເຖິງການຈົ່ມຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຣະເຢຊູສາມາດທີຈະ
່ ເວົາ້ ໄດ້ວ່າ ຊັກຂາຍໄດ້ຮັບ
ຄວາມພົ້ນແລ້ວໃນມື້ນັ້ນ. ຈາກເຫດການໃນເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນພຣະເຈົ້າ.
19. ຕອນທໍາອິດ ກໍຊັດແຈ້ງດີວ່າ ຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ ແລະໃນເວລາອັນບໍ່ດົນນັ້ນ ກັບກາຍເປັນພຣະເຢຊູ
ຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ
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ການຕັ້ງຄໍາຖາມທີເ່ ຮັດໃຫ້ເກີດການສັງເກດ(ຄົ້ນຫາ)
ໃນຕອນນີ້ພວກເຮົາຈະບອກເຖິງວິທີຕັ້ງຄໍາຖາມ ທີ່ຈະຊ່ອຍຜູ້ຟັງໃຫ້ສັງເກດເຫັນສິ່ງຕ່າງໆ ໃນເຣື່ອງ ບາງເທື່ອໃນຂໍ້
ດຽວທີ່ເຮົາສັງເກດ ເຮົາຕ້ອງໃຊ້ຫລາຍໆຄໍາຖາມ.
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ເຫັນຂໍ້ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ(ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ) ຈຶ່ງໄດ້ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດວ່າ
"SO" ( Spiritual Observation ) ສ່ວນຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ຂໍ້ສັງເກດ(ຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານນັ້ນ ) ກໍໄດ້ຫຍໍເ້ ປັນພາ
ສາອັງກິດວ່າ "SOQ" (Spiritual Observation Question)
ຕົວຢ່າງຕໍ່ໄປນີ້ຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຂົ້າໃຈ ນໍາພາຜູ້ຟັງເທື່ອລະນ້ອຍເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າພົບເຫັນຂໍ້ສັງເກດ ເໝືອນກັບເຮົາ
ໂຮຍເຂົ້າຈີ່ປ່ຽງນ້ອຍໆ ລໍ້ນົກເຂົ້າໄປໃນກົງຂັງ. (ໝາຍເຫດ: ຂໍ້ສັງເກດ= ໝາຍເຖິງ ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ)
1. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຄົນທີ່ເບິງ່ ຄືວ່າສົນໃຈພຣະເຢຊູ ກັບເປັນຜູ້ກີດກັ້ນຊັກຂາຍບໍ່ໃຫ້ລາວພົບກັບພຣະເຢຊູ
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ໃນເຣື່ອງ ເຮົາເຫັນວ່າຊັກຂາຍຢາກພົບພຣະເຢຊູ ແຕ່ລາວບໍສ
່ າມາດເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະອົງໄດ້ ລາວເປັນ
ຄົນເຕັ້ຽ ແລະຝູງຊົນກີດກັ້ນລາວໄວ້ ຄົນເຫລົ່ານີ້ໄດ້ເຮັດຫຍັງເພື່ອກີດກັ້ນຊັກຂາຍບໍ່ໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ?



ທ່ານກໍາລງບອກວາ ຄນທຢາກຢູໃ ພຣະເ ຊກີດກນຄນອນໆ ທກໍາລງສແ ງຫາພຣະອງ ແມ່ນບໍ່?



ທ່ານເອງຄິດຢ່າງໃດກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ?
້

2. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕັ້ຽ ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ ແຕ່ມີຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຢາກຈະເຫັນພຣະເຢຊູ ເມື່ອເຂົ້າພົບພຣະອົງແບບງ່າຍໆ ບໍ່ໄດ້ ລາວຈຶ່ງໃຊ້ວິທກ
ີ ານຂອງລາວເອງ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ທ່ານຈະອະທິບາຍຖານະທາງສັງຄົມ, ທຸຣະກິດ ແລະເສຖກິດ ໃນຊຸມຊົນຂອງຊັກຂາຍໄດ້ຢ່າງໃດ?



ຊັກຂາຍໄດ້ໃຊ້ອິດທິພົນທາງສັງຄົມແລະຄວາມຮັງ່ ມີ ຢູ່ເໜືອຝູງຊົນຫລືບ?
ໍ່



ໃນຕອນນີ້ເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງ? ຄົນທີ່ສໍາຄັນທີ່ຢາກພົບກັບພຣະເຢຊູແບບວິທທ
ີ ັມມະດາບໍ່ໄດ້ ລາວໄດ້
ເຮັດຫຍັງໃນທີ່ສຸດ?

3. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ການທີ່ລາວຖືກຫົວຂວັນເຍາະເຍີ້ຍ ເພາະຊາຍຜູ້ມີຕໍາແໜ່ງສູງຕ້ອງແລ່ນໄປຕາມທາງແລະ
ປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ການທີ່ຕ້ອງກະທํາດັ່ງກ່າວນັ້ນ ກໍບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກຂາຍເລີກລົ້ມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ຈາກເນື້ອເຣື່ອງ ຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນຄິດຢ່າງໃດກັບຊັກຂາຍ?



ເຖິງຊັກຂາຍຈະເປັນຄົນທີ່ສໍາຄັນ ແຕ່ລາວຮູ້ດີວ່າຄົນທັງຫລາຍເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນໄຮ້ຄ່າ ທ່ານຄິດວ່າ
ເຣື່ອງນີ້ເປັນເຣື່ອງທັມມະດາບໍ່ ແມ່ນຫຍັງຄືຄວາມສ່ຽງສໍາລັບຊັກຂາຍໃນການແລ່ນໄປປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້?

4. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູຊົງເດີນມາຕາມທາງພ້ອມກັບຝູງຊົນທີ່ຍ່າງບຽດພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນຄົນເຫລົ່າ
ນັ້ນຈະບຽດພຣະອົງເຊໄປມາ ພຣະເຢຊູກັບເບິ່ງຂ້າມເຂົາເຈົ້າ ເຫັນແຕ່ຊາຍຄົນດຽວທີ່ຢໄ
ູ່ ກແລະປີນຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້.
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SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງເດີນໄປຕາມທາງ ຝູງຊົນຫລວງຫລາຍອ້ອມຮອບພຣະອົງ ພຣະອົງສນອງຕອບຄົນ
ກຸ່ມນັ້ນແບບໃດ?



ການກະທໍາຂອງພຣະເຢຊູໄດ້ບອກຫຍັງແກ່ເຮົາ?

5. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງສົນໃຈຊັກຂາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊື່ລາວ
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າແນວໃດແດ່ ທີ່ບອກໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຊົງສົນໃຈຊັກຂາຍເປັນການສ່ວນຕົວ?

6. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງເຊີນພຣະອົງເອງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ ໃນຫລາຍວັທນະທັມເຫັນວ່າເປັນ
ການບສມຄວນ ແ ສໍາລບພຣະເ ຊເ ງ ພຣະອງຮູວາຈະມີ

ງເ ີດຂນ.

SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ໃຜເປັນຜູ້ເລີ້ມຕົ້ນໂອ້ລົມສົນທະນາ ພຣະເຢຊູຫລືຊັກຂາຍ? ແລະການເຊີນນັ້ນແປກບໍ່ ແປກຢ່າງໃດ?

7. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງແຫງນໜ້າຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ກຸ່ມຄົນກໍແຫງນໜ້າຂຶ້ນໄປນໍາພຣະອົງເພື່ອຢາກຮູວ
້ ່າ
ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ທັງພຣະເຢຊູແລະກຸ່ມຊົນກໍເຫັນຊັກຂາຍພ້ອມໆ ກັນ ແຕ່ຊັກຂາຍກໍບໍ່ຢ້ານແລະບໍ່ຄິດລະອາຍ
ເລີຍ ແຕ່ລາວກັບດີໃຈຫລາຍ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ທ່ານເຄີຍຢູເ່ ປັນກຸ່ມ ເມື່ອມີຄົນນຶ່ງແນມໄປເບິງ່ ສິ່ງໃດສິ່ງນຶ່ງ ແລະທຸກຄົນໃນກຸ່ມກໍແນມເບິ່ງນໍາ ມີຢູ່ບ?
ໍ່



ຄົນໃນກຸ່ມພາກັນເຮັດແນວໃດ ເມື່ອເຫັນຊັກຂາຍຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້?



ຈາກເຣື່ອງນີ້ ພີ່ນ້ອງຄິດວ່ານອກຈາກພຣະເຢຊູແລ້ວ ມີໃຜອີກແດ່ທີ່ເຫັນຊັກຂາຍຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້?



ຊັກຂາຍຖືກກຸ່ມຊົນເພ່ງເບິ່ງ ລາວຮູ້ສຶກແນວໃດເມື່ອທຸກຄົນເບິ່ງລາວທີ່ຢູ່ໃນສະພາບນັ້ນ ເພາະລາວ
ເ ັນຄນມີຕໍາແ ງສູງທປີນຂນໄ ຢູເ ິງຕນໄ ເ ືອນກບເ ັກນອຍ?



ຊັກຂາຍພຍາຍາມລີ້ ຫລືຫາຂໍ້ແກ່ຕົວຫລືບໍ່?



ຈາກເຣື່ອງນີ້ ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າຊັກຂາຍຮູ້ສຶກແນວໃດ?

8. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍໄດ້ຕອບສນອງຕໍ່ພຣະເຢຊູໃນທັນທີ ເມື່ອພຣະອົງເອີ້ນລາວໃຫ້ຮີບລົງມາຈາກຕົ້ນໄມ້
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ເມື່ອພຣະເຢຊູເອີ້ນຊັກຂາຍລົງມາແລ້ວ ລາວໄດ້ເຮັດຫຍັງ?

9. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ເຖິງແມ່ນກຸ່ມຊົນຈະຈົ່ມແລະຕໍາໜິທີ່ພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເປັນແຂກໃນເຣືອນຂອງຄົນບາບ ພຣະ
ເຢຊູເຂົ້າໄປພັກຢູ່ກັບຄົນບາບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າພຣະອົງໄດ້ເຂົາ້ ໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍແລ້ວ ຕອນທີ່ຊັກຂາຍກັບ
ພຣະເ ຊຮູວາກຸມຊນກໍາລງຈມແ ະຕໍາໜິວາພຣະເ ຊເ າໄ ໃ ເ ືອນຊກຂາຍນນຍງບຊດແ ງເ າໃ

ແຕ່ຕໍ່

ມາຕາມເຣື່ອງນີ້ ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບກຸ່ມຊົນຕໍ່ໜ້າຊັກຂາຍເຮົາເຫັນວ່າ ທັງຊັກຂາຍແລະພຣະເຢຊູຮວ
ູ້ ່າຄົນທັງ
າຍກໍາລງຈມແ ະພາກນຕໍາໜິ ແ ຊກຂາຍບສະເ ືອນຕການຈມແ ະການຕໍາໜິວິຈານຈາກຄນເ

ເ າະສກຂາຍມີຄວາມຍິນດີຕອນຮບພຣະເ ຊ.

ານນ

SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູ່ຂສ
ໍ້ ງັ ເກດ
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ກຸ່ມຊົນຈົ່ມວ່າ ຊັກຂາຍເປັນຄົນນອກສິນທັມ ເຮົາຈຶ່ງຮູວ
້ ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າດີກວ່າຊັກຂາຍ
ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າ ຈາກການຈົ່ມແລະຄວາມຄິດຂອງຝູງຊົນໄດ້ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຊັກຂາຍຫລືບ?
ໍ່



ຊັກຂາຍໄດ້ຕອບໂຕ້ ຕໍ່ການຈົ່ມຂອງຝູງຊົນຢ່າງໃດ?



ມີວິທີຕອບໂຕ້ຢ່າງອື່ນ ຕໍ່ຄົນເຫລົ່ານີ້ອີກບໍ່?



ພວກເຮົາໄດ້ຮຽນຮູ້ຫຍັງແດ່ຈາກປະຕິກິຣິຍາ ການຕອບໂຕ້ຂອງຊັກຂາຍຕໍ່ຝູງຊົນ?

10. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ການທີຝ
່ ູງຊົນຈົ່ມແລະຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າຄົນເຫຼົ່າ
ນັ້ນຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເປັນຄົນບາບ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ເຮົາໄດ້ເຫັນສະພາບຈິດວິນຍານຂອງຊັກຂາຍຈາກຄໍາເວົ້າຂອງກຸ່ມຊົນຫລືບໍ່ ຄືແນວໃດ?



ຈາກການຈົ່ມແລະຕໍາໜິໃຫ້ຊັກຂາຍ ຝູງຊົນຄິດຢ່າງໃດຕໍ່ຕົວເຂົາເຈົ້າເອງ?

11. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຝູງຊນເ ັດຄືວາເ ົາເ າເ ັນຜູ "ຕິດຕາມ" ພຣະເ ຊ ເ ົາເ າໄ ຕິດຕາມໄ
ໄ

ຍາງບຽດກນ

ເ ິງແ ນການຈມແ ະການຕໍາໜິຂອງເ ົາເ າເ ັດໃ ເ ັນວາ ເ ົາເ າສນໃ ທພຣະເ ຊຈະໄ ຮປທານ

ອາຫານຮ່ວມກັບໃຜ ແຕ່ຝູງຊົນຄົງຄິດວ່າພຣະເຢຊູຄວນຈະໄປໃນເຮືອນຂອງເຂົາເຈົ້າກໍດີກວ່າ ແທ້ຈິງແລ້ວຝູງ
ຊົນບໍ່ນັບຖືພຣະເຢຊູເລີຍ ເພາະເຮົາເຫັນໄດ້ຈາກເຣື່ອງນີ້ວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ເຫັນດີນໍາພຣະອົງ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ໃນຕອນທໍາອິດຂອງເຣື່ອງ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ບອກວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ?



ຕອນທີ່ຝູງຊົນກໍາລັງບຽດກັນໄປມາ ຈາກການກະທໍາຂອງເຂົາເຈົ້ານີ້ ເຂົາເຈົ້າອາດຈະສັງເກດເຫັນບໍ່ວ່າ
ພຣະເ ຊກໍາລງເ າກບໃ ເ ັນການສວນຕວ ໃ ຕອນນໄ ຊບອກໃ ເ ົາເ ັນ



ງແ ?

ຕາມຄວາມຈິງແລ້ວ ຝູງຊົນໄດ້ສະແດງຄວາມໂຄຣົບນັບຖືພຣະເຢຊູຫລືບ?
ໍ່

12. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຝູງຊົນນີ້ເປັນກຸ່ມຊົນທີ່ມັກຈົ່ມແລະຕໍາໜິ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູ ແຕ່ບໍ່ກ້າທີ່ຈະ
ຖາມພຣະເຢຊູໂດຍຕົງ ເຂົາເຈົ້າຍັງບໍ່ຮູ້ອີກວ່າພຣະອົງມີຣິດເດດ ເຂົາເຈົ້າຄິດວ່າພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ຍິນການຈົ່ມວ່າ
ຂອງເຂົາເຈົ້າ
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ຈື່ໄດ້ບໍ່ວ່າ ພວກກຸ່ມຊົນສັບສົນໃຈ ດັ່ງນັ້ນເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງຖາມວ່າ ເປັນດ້ວຍເຫດໃດພຣະເຢຊູຈງຶ່ ປະເຂົາ
ເຈົ້າ ເພື່ອເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ? ບໍ່, ເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ຖາມດອກ, ຄັນຊັ້ນເຂົາເຈົ້າເຮັດຫຍັງ?



ພຶດຕິກັມຂອງຝູງຊົນໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າ ເຂົາເຈົ້າໂຄຣົບພຣະເຢຊູຫລືບ?
ໍ່

13. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຄິດຢ່າງໃດ ທີ່ລາວສເນີຈະໃຫ້ຊັບ(ເງິນ)ແກ່
ຄົນຍາກຈົນເຄິ່ງນຶ່ງ
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ແມ່ນຫຍັງຄືຄໍາສັນຍາທີ່ມີນໍ້າໃຈຂອງຊັກຂາຍ?



ເຮົາໄດ້ເຫັນທັສນະຄະຕິ(ການເບິ່ງເຫັນ) ຂອງຊັກຂາຍຫລືບໍ່?

14. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍປະກາດວ່າ ຖ້າລາວໄດ້ສໍ້ໂກງເອົາຂອງຜູ້ໃດ ລາວຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ສີ່ຕໍ່ ລາວບໍ່ໄດ້ເນັ້ນ
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ວ່າ "ຖ້າ" ລາວໄດ້ເຮັດຜິດຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງເງິນຄືນໃຫ້ສີ່ຕໍ່ ແຕ່ຊັກຂາຍສັນຍາຕາມຄວາມເຂົ້າໃຈ
ຂອງລາວເອງ. ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າ ຊັກຂາຍໄດ້ໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກຈົນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ເບິ່ງຈາກຄວາມເຫັນ
ຂອງຝູງຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູວ
້ ່າຊັກຂາຍເປັນຄົນແນວໃດ. ຖ້າຊັກຂາຍຜູ້ຊຶ່ງເປັນເຖິງນາຍດ່ານເກັບພາສີໄດ້ແຈກ
ຢາຍເ ິນເ ງນງທລາວມີໃ ແ ຄນຍາກຈນ ບາງເ ອລາວອາດຈະເ ັດໄ ແ ວໂ ຍທຄນອນບຮູນໍາ. ແ ການ
ທີ່ຊັກຂາຍຈະສົ່ງເງິນຄືນສີຕ
່ ໍ່ໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ລາວເຄີຍໂກງນັ້ນ ກໍອາດຈະເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນຊອບທັມ
ກໍເປັນໄດ້. ສິ່ງທີ່ເຮົາຮູ້ຈັກຈາກເຣື່ອງນີ້ແມ່ນ ໃນຈຸດໆ ນຶງ່ ຊັກຂາຍຍອມຮັບວ່າລາວເປັນຄົນບາບ ແລະຢາກໃຫ້
ທຸກສງຖືກຕອງບຖືກຕໍາໜິ, ພຣະເ ຊຊງກາວວາ ຄວາມພນໄ ເ ີດຂນແ ວໃ ມນ ເ ົາກໍໄ ເ ັນວາຊກຂາຍ

ໄ ສະແ ງອອກເ ິງຄວາມມີນາໃ ຢາງ

ວງ

າຍ.

SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ຈາກເຣື່ອງນີ້ ຊັກຂາຍຖືກຈັບໄດ້ແລະຕ້ອງຖືກລົງໂທດຫລືບ?
ໍ່ ແລະໃນຕອນນີ້ລາວພຍາຍາມໃຊ້ໜີ້
ເພື່ອເປັນການຊົດເຊີຍເພື່ອຈະພົນ
້ ຈາກຄວາມຜິດ ແມ່ນບໍ?
່



ຈາກເຣື່ອງນີ້ ພີ່ນ້ອງເຫັນບໍ່ວ່າຊັກຂາຍເຄີຍເອົາເງິນໃຫ້ຄົນຍາກຈົນມາກ່ອນ ຫລືລາວຫາກໍຕັດສິນໃຈ
ໃນເວລາທີ່ພຣະເຢຊູມາຢ້ຽມຢາມລາວ?



ຈາກຄວາມເຫັນຂອງຝູງຊົນ ຊັກຂາຍເປັນຄົນສັດຊື່ໃນການເກັບພາສີ ແລະແບ່ງເງິນເຄິ່ງນຶງ່ ທີ່ລາວເກັບ
ໄດ້ໃຫ້ແກ່ຄົນຍາກຈົນຫລືບ?
ໍ່



ຖ້າຊັກຂາຍຕ້ອງໄດ້ໄປຫາຄົນທີ່ລາວເຄີຍໂກງເຂົາເຈົ້າເພື່ອເອົາເງິນຄືນໃຫ້...ພີ່ນ້ອງເຫັນວ່າຍາກຫລືບໍ່?



ຈາກເຣື່ອງນີ້ ພີ່ນ້ອງເຫັນບໍ່ວ່າການໄດ້ພົບກັບພຣະເຢຊູເຮັດໃຫ້ຊີວິດຂອງຊັກຂາຍປ່ຽນໃໝ່ ຊີວິດລາວ
ໄດ້ປ່ຽນໄປຢ່າງໃດແດ່?

15. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ທໍາອິດເຮົາຄິດວ່າຊັກຂາຍອາດຈະພຍາຍາມຊື້ການຍອມຮັບຈາກພຣະເຢຊູ ດ້ວຍການໃຫ້ເງິນ
ແກ່ຄົນຍາກຈົນແລະສົ່ງຄືນແກ່ຜູ້ທີ່ລາວໂກງ ແຕ່ເຮົາຮູວ
້ ່າຊັກຂາຍໄດ້ເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູໃນມື້ນັ້ນເພາະພຣະເຢຊູ
ເວົ້າກັບລາວວ່າ, "ມື້ນີ້ຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີແ
້ ລ້ວ" ຊັກຂາຍແມ່ນຄົນດຽວໃນເຣື່ອງນີ້ທີ່ຍອມຮັບວ່າ
ຕົນເອງເປັນຄົບບາບແລະເປັນຄົນດຽວໃນມື້ນັ້ນທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ມີຈັກຄົນໃນເຣື່ອງ ທີ່ເບິ່ງຄືວ່າສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູ?



ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າຊັກຂາຍພຍາຍາມເປັນຄົນເອົາໃຈພຣະເຢຊູຫລືບ?
ໍ່



ມີຫຍັງແດ່ໃນເຣື່ອງທີ່ຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າ ຊັກຂາຍໄດ້ປ່ຽນຊີວິດໃໝ່ຝ່າຍວິນຍານຫລືບໍ່?



ປໂຍກທີ່ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບຊັກຂາຍ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນວ່າລາວໄດ້ກັບໃຈເຊື່ອແລ້ວແມ່ນບໍ?
່



ຜູ້ໃດໃນເຣື່ອງນີ້ທີ່ຍອມຮັບວ່າຕົນເປັນຄົນບາບ?



ຜູ້ໃນເຣື່ອງທີ່ເຫັນວ່າຕົນບໍ່ເປັນຄົນບາບ?



ທຸກຄົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ແມ່ນໃຜທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ?



ເຮົາໄດ້ເຫັນຄວາມແຕກຕ່າງແນວໃດຈາກຄົນທີ່ມາພົບພຣະເຢຊູ ພວກນຶ່ງເຊື່ອ ແຕ່ອີກພວກນຶ່ງບໍ່ເຊື່ອ?

16. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ພຣະເຢຊູເວົ້າກັບຊັກຂາຍວ່າ, "ມື້ນີ້ຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້ແລ້ວ" ພຣະອົງຊົງ
ກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, "ເພາະຄົນນີ້ກໍເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ" ຕອນນີ້ເຫັນວ່າມີຄົນອືນ
່ ໆ ຢູ່ນໍາ ບໍພ
່ ຽງເທົ່ານັ້ນ
ເ ົາເ ັນວາພຣະເ ຊກໍາລງຫນໜາໄ ເ າກບໃ

ແ ະພຣະອງຊງປກປອງຊກຂາຍຈາກການຈມແ ະຕໍາໜິ
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ຂອງຝູງຊນກຸມນນ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ໃນເຣື່ອງນີ້ ຂະນະທີ່ຊັກຂາຍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ ເບິ່ງຄືວ່າມີແຕ່ສອງຄົນເທົ່ານັ້ນທີ່ໂອ້ລົມກັນ ແຕ່ເມື່ອອົງ
ພຣະເຢຊູກ່າວວ່າ, "ເພາະຄົນນີ້ກໍປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ" ພີ່ນ້ອງເຫັນໃນຕອນນີ້ວ່າມີຫລາຍຄົນ
ບໍ່ທີ່ຢູ່ນໍາກັນ?



ທໍາອິດພຣະເຢຊູເວົ້າກັບຊັກຂາຍທໍ່ນັ້ນ ຕໍ່ມາພຣະອົງເວົ້າ "ຄົນນີ້" ພີ່ນ້ອງຄິດວ່າ "ຄົນນີ"້ ໝາຍເຖິງໃຜ?



ພຣະເຢຊູຊົງປົກປ້ອງຊັກຂາຍຫລືບ?
ໍ່



ພຣະເຢຊູພຍາຍາມໃຫ້ຄົນເຫລົ່ານັນ
້ ເຫັນເຂົາເຈົ້າເອງແລະເຫັນຊັກຂາຍຢ່າງໃດ?

17. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທີ່ບອກເປົ້າໝາຍຂອງການສະເດັດມາວ່າ, "ເພາະວ່າບຸດມະນຸດມາ

ເພື່ອຈະຊອກຫາແລະໂຜດເອົາຜູທີ
້ ຫລົ
່ ງເສັຽໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ລອດພົ້ນ" ທ່ານໄດ້ເຫັນຫຍັງໃນປໂຍກນີ້ ຊຶ່ງເປັນ
ຖອຍຄໍາແ ບສລຸບ?
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວໃນຕອນທ້າຍເຖິງເປົ້າໝາຍທີພ
່ ຣະອົງລົງມາໃນໂລກນີ້ກໍເພື່ອ, "ຈະຊອກຫາແລະໂຜດ



ເອົາຜູ້ທີຫລົ
່ ງເສັຽໄປແລ້ວນັ້ນໃຫ້ລອດພົ້ນ" ທ່ານເຫັນຫຍັງໃນປໂຍກສລຸບນີ້?



ທ່ານຄິດບໍ່ວ່າ ພຣະເຢຊູພຍາຍາມໃຫ້ຝູງຊົນສໍາຣວດເບິ່ງຕົນເອງ?



ຈົ່ງອະທິບາຍຄໍາເຫັນຂອງທ່ານ ໃນຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູຕອນນີ?
້

18. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູ ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ນໍາທີສໍ
່ າຄັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ມຄວາມ
ີ
ເປັນຫ່ວງ
ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຄົນທັງຫລາຍກຽດຊັງລາວ. ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຊື່ຂອງຊາຍຄົນນັ້ນດີ ພຣະເຢຊູບໍ່ເຫັນດີນໍາຄວາມຄິດ
ຂອງຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນພຣະອົງຮູດີ
້ ເຖິງການຈົ່ມຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຣະເຢຊູສາມາດທີຈະ
່ ເວົ້າ
ໄດ້ວ່າ ຊັກຂາຍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວໃນມື້ນັ້ນ. ຈາກເຫດການໃນເຣື່ອງນີໄດ້
້ ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ:


ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູເຮັດຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະອົງເປັນບຸກຄົນປະເພດໃດ?



ມີສິ່ງໃດບໍ່ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າແລະໄດ້ກະທໍາທີ່ບອກເຮົາວ່າພຣະອົງບໍ່ພຽງແຕ່ເປັນມະນຸດເທົາ່ ນັ້ນ?
ຍົກຕົວຢ່າງເຊັ່ນ; ແມ່ນຜູ້ໃດທີ່ຢັ່ງຮູ້ເຖິງຄວາມຄິດຂອງຄົນອື່ນ ແລະຍັງຮູ້ອີກວ່າຄວາມບາບຂອງຜູ້ໃດໄດ້ຖືກ
ຍົກແລ້ວ?

19. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຕອນທໍາອິດ ເຮົາເຫັນໄດ້ຢ່າງຊັດແຈ້ງວ່າຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ ແຕ່ຕອນຫລັງເຮົາ
ໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູກັບກາຍເປັນຜູ້ຕາມຫາຊັກຂາຍ.
SOQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູຂ
່ ສ
ໍ້ ງັ ເກດ


ມາເຖິງຕອນນີ້ ທ່ານຈະເວົ້າໄດ້ບໍ່ວ່າຊັກຂາຍກໍາລັງຕາມຫາພຣະເຢຊູ?



ແມ່ນຫຍັງເປັນສິ່ງທີ່ບົ່ງບອກວ່າລາວຕາມຫາພຣະເຢຊູ?



ອີກເທື່ອນຶ່ງ ທ່ານສາມາດເວົ້າໄດ້ບໍ່ວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ?



ແມ່ນຫຍັງທີເ່ ປັນຕົວຢ່າງບົ່ງບອກວ່າ ພຣະເຢຊູຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ?



ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ ຫລືວ່າພຣະເຢຊູຕາມຫາຊັກຂາຍ?
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ຖືກຕ້ອງທັງສອງກໍຣະນີແມ່ນບໍ?
່ ຫລືືທ່ານຄິດວ່າຢ່າງໃດ?

ການນໍາມາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ ຕາມທີເ່ ຮົາເຫັນ:
ຂັ້ນຕອນຕໍ່ໄປນີ້ແມ່ນການຕຽມການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານເຫັນວ່າການນໍາໃຊ້ແຕ່ລະຢ່າງ
ຈະຕ້ອງຢູ່ໃນຂໍ້ສັງເກດຂໍ້ໃດຂໍ້ນຶ່ງ ພວກເຮົາຈະວາງລາຍການຂໍ້ສັງເກດອີກເທື່ອ ແຕ່ລະເທື່ອຈະຕາມມາດ້ວຍການນໍາ
ໃຊ້ໃນໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັນຫລາຍທີ່ສຸດ ພວກເຮົາຈະຊ່ອຍໃຫ້ທ່ານຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອນໍາໄປສູ່ການນໍາ
ໃຊ້ ຊ່ວງນີ້ທ່ານຈະພົບຂໍ້ສັງເກດແລະຕາມມາດ້ວຍການນໍາໃຊ້ ແລ້ວຈາກນັ້ນແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້.
ພວກເຮົາເຮັດເຊັ່ນນີ້ກໍເພື່ອໃຫ້ທ່ານເຫັນວິທີການໃຊ້ຄໍາຖາມເພື່ອນໍາຜູ້ຟັງໄປສູ່ຂໍ້ສັງເກດ ຈາກຂໍ້ສັງເກດໄປສູ່ການນໍາ
ໃຊ້ແລະຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ ການຕັ້ງຄໍາຖາມເພື່ອນໍາພາໃຫ້ຜູ້ຟັງໄດ້ຄົ້ນພົບຂຸມຊັບເປັນວິທີການທີ່ທ້າທາຍ
ທີ່ສຸດຂອງການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ.
SO= Spiritual Observation ຂໍ້ສັງເກດ (ສັງເກດ ຫລືຄົ້ນຫາຂຸມຊັບຝ່າຍວິນຍານ)
SA= Spiritual Application ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ
1. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຄົນທັງຫລາຍທີ່ສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູ ໄດ້ບັງຊັກຂາຍບໍ່ໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະເຮັດໃຫ້ລາວ
ເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະເຢຊູບໄ
ໍ່ ດ້
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ບາງຄັ້ງໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ເຮົາໄດ້ເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະເຢຊູ ທໍາ
ຕົວເປັນຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ ເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ຢາກມາພົບພຣະເຢຊູ ໂດຍທີ່ເຮົາເອງບໍ່ຮູ້ສຶກຕົວ
2. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕັ້ຽ ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ ລາວ
ໄດ້ຕັ້ງໃຈຢ່າງແນ່ວແນ່ທີ່ຈະເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະໃນເມື່ອບໍ່ສາມາດເຫັນພຣະອົງໄດ້ ລາວຈຶ່ງຫາທາງອື່ນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເມື່ອເຮົາຢາກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ເຮົາຕ້ອງພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະຖິມ
້ ຄວາມ
ເຍີ້ຫຍິ່ງ ຫລືຄວາມໂອ້ອວດ ແລະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາສແວງຫາພຣະອົງ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.
3. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ແທນທີ່ຊັກຂາຍຈະອາຍເພາະຖືກຄົນຫົວເຍາະເຍີ້ຍ ແຕ່ຊາຍຕໍາແໜ່ງສູງໄດ້ແລ່ນໄປຕາມ
ທາງແລະປີນຂຶ້ນຕົ້ນໄມ້ ສິ່ງເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊັກຂາຍເລີກລົ້ມຄວາມຕັ້ງໃຈຂອງລາວເລີຍ
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເຮົາຕ້ອງບໍ່ຍອມໃຫ້ຄວາມໂອ້ອວດ ຢ້ານກົວແລະອັບອາຍຕໍ່ຄໍາເວົ້າ
ຂອງຄນອນມາກີດກນເ າົ ບໃ ຕິດຕາມພຣເ ຊ ເ ິງຄນທງ

າຍຄິດວາເ ົາເ ັນຄນໂ ເ ັນຄນຕາຕອຍ ແ

ໃຫ້ເຮົາເດີນມຸ້ງໜ້າຕໍ່ໄປໃນການຕິດຕາມພຣະອົງ.
4. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູຊົງເດີນມາຕາມທາງພ້ອມທັງຝູງຊົນທີ່ບຽດພຣະອົງ ເຖິງແມ່ນເຂົາເຈົ້າ
ຈະຕໍາພຣະອງເ ໄ ມາ ແ ພຣະອງໄ ເ ງຂາມເ ົາເ າແ ະສງເ ດເ ັນຊາຍຄນນງຢູເ ິງຕນໄ ທຫາງໄ
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຫລາຍຄົນໃນມື້ນັ້ນພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ ທໍາທ່າສົນ
ໃຈໃນພຣະເຢຊູ ແຕ່ພຣະເຢຊູບໍ່ໄດ້ສົນໃຈພວກເຂົາເພາະພຣະອົງຊົງເລືອກຄົນດຽວເທົາ່ ນັ້ນ. ຄົນທັງຫລາຍໃນ
ໂ ກທໍາທາເ ືອນສນໃ ໃ ພຣະເ າ ແ ເ ົາເ າບມີຄວາມຈິງໃ ເ ືອນກບຝູງຊນໃ ເ ອງນ ພຣະເ ຊຊງ
ເ ນເ ົາຄນທມີຄວາມຈິງໃ

ພຣະເ າຊງຮູຈກໃ ເ ົາ ພຣະອງຮູວາເ ົາໄ ຕິດຕາມພຣະອງແ ຈິງ

ືບ.
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5. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງສົນພຣະທັຍຊັກຂາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊື່ຂອງລາວ
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ໃນຈຸດນີ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຮູ້ຈັກມະນຸດເປັນສ່ວນຕົວ

ຊົງຮູວ
້ ່າ

ເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະຊື່ວ່າແນວໃດ ຖ້າເຮົາຫາກເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເມດຕາທຸກຄົນທີສ
່ ແວງຫາພຣະອົງ ເຮົາກໍ
ປາຖນາຢາກໃຫ້ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຊື່ຂອງເຮົາ ການທີ່ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈັກຊັກຂາຍກໍເຮັດໃຫ້ເຮົາມີຄວາມຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນ
ໃຈ ຊັກຂາຍມີຄວາມກະຕືລືລົ້ນຢາກຈະພົບກັບພຣະເຢຊູ ດັ່ງນັ້ນພຣະອົງຈຶ່ງຊົງເອີ້ນຊື່ຂອງລາວ ລາວກໍຕອບຮັບ
ພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.
6. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງເຊີນພຣະອົງເອງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ ຊຶ່ງຫລາຍວັທນະທັມເຫັນວ່າບໍ່
ສມຄວນ ແ ສໍາລບພຣະເ ຊພຣະອງຊງຮູລວງໜາແ ວວາຈະມີ

ງເ ີດຂນ.

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງພໍພຣະທັຍທີ່ຈະໄປຢູ່ກັບຄົນທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ
ເປັນເຣື່ອງທີ່ຊົມຊື່ນຍິນດີແລະໜູນໃຈຫລາຍ.
7. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ການທີ່ພຣະເຢຊູຊົງແຫງນພຣະພັກຂຶ້ນໄປເທິງຕົ້ນໄມ້ ຍ່ອມເຮັດໃຫ້ຝູງຊົນແຫງນໜ້າໄປເບິ່ງ
ນໍາວາກໍາລງເ ີດ

ງຂນ ທງພຣະເ ຊແ ະຝູງຊນກໍເ ນ
ັ ຊກຂາຍພອມໆ ກນ ແ ຊກຂາຍບຮູສຶກອບອາຍແ

ຢ່າງໃດ ແຕ່ລາວກັບມີຄວາມດີໃຈຫລາຍ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເມື່ອຄົນທີ່ບໍ່ເຊືອ
່ ຫລືຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ສັດຊື່ເຫັນເຮົາ ແລະ
ເຫັນວ່າເຮົາຢາກຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເຂົາເຈົ້າເຫັນວ່າເປັນເຣືອ
່ ງໄຮ້ປໂຍດ. ຢ່າຍອມໃຫ້ຄວາມຄິດຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ
ມີອິດທີພົນຢູ່ເໜືອຊີວິດເຮົາ ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສົນພຣະທັຍເຮົາເປັນສ່ວນຕົວ ໃຫ້ເຮົາຕອບສນອງພຣະ
ອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.
8. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍບໍ່ໄດ້ລັງເລໃຈທີ່ຈະຕອບຮັບພຣະເຢຊູ ເມື່ອພຣະອົງເອີ້ນໃຫ້ລາວລົງມາຈາກຕົ້ນໄມ້.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ເຮົາເຮັດແນວໃດແນວນຶ່ງ ເຮົາຕ້ອງຕອບ
ສນອງຕາມທີ່ພຣະອົງສັ່ງໃນທັນທີ ຄວາມເຊື່ອຟັງທີເ່ ສີຍຊ້າ ອາດຈະເທົ່າກັບວ່າເຮົາບໍເ່ ຊື່ອພຣະອົງ.
9. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ເຖິງແມ່ນຝູງຊົນຈະຈົ່ມ ຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປເປັນແຂກໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ ເຂົ້າໄປ
ພັກຢູ່ກັບຄົນບາບ ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າ ພຣະອົງໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນນັ້ນແລ້ວ.
ຕອນທຊກຂາຍກບພຣະເ ຊຮູວາ ຝູງຊນກໍາລງຈມແ ະຕໍາໜິທພຣະເ ຊເ າໄ ໃ ເ ືອນຊກຂາຍນນ ກໍຍງບ
ຊັດແຈ້ງເທົ່າໃດ ແຕ່ຕໍ່ມາເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງກ່າວຕໍ່ຄົນທັງຫລາຍຕໍ່ໜ້າຊັກຂາຍ ເຮົາຈຶ່ງເຫັນວ່າຊັກຂາຍກັບພຣະ
ເ ຊກໍາລງຖືກຝູງຊນຕໍາໜິ ຊກຂາຍບສະທານຕການຕໍາໜິຂອງຄນເ

ານນ ແຕ່ລາວຍິນດີຕ້ອນຮັບພຣະອົງ.

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເມື່ອເຮົາເລີ້ມຕົ້ນດີແລ້ວ ໃຫ້ເຮົາດໍາເນີນຕໍ່ໄປ ເຖິງແມ່ນຝູງຊົນຫລືຄົນ
ທເ ງສາສນາຈະຈມ

ຕ
ື ໍາໜິເ ົາແ ວໃ ກໍຕາມ.

10. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ການທີຄ
່ ົນຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຄົນບາບ ສະແດງວ່າຄົນເຫລົ່ານັ້ນບໍ່ຄິດວ່າເຂົາ
ເຈົ້າເປັນຄົນບາບ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຄົນທີເ່ ຍີ້ຫຍິ່ງ ໂອ້ອວດ ມັກຈະພິພາກສາຄົນອື່ນ ຢ່າເປັນເໝືອນຄົນ
ທີໂ
່ ອ້ອວດທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ບາບ.
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11. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຝູງຊົນເຮັດເໝືອນກັບວ່າເຂົາເຈົ້າ "ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ" ເຂົາເຈົ້າຕາມໄປ ບຽດກັນໄປ ແມ່ນ
ແ ການຈມແ ະການຕໍາໜິຂອງເ ົາເ າທວາພຣະເ ຊໄ ຮວມຮປທານອາຫານກບໃ

ກໍເ ືອນກບວາເ ົາ

ເຈົ້າສົນໃຈພຣະເຢຊູ ຝູງຊົນນັ້ນຍັງຄິດອີກວ່າພຣະເຢຊູຄວນໄປຮັປທານອາຫານໃນເຮືອນເຂົາເຈົ້າ ແທ້ຈິງແລ້ວ
ເ ົາເ າບໄ ໂ ຣບນບຖືພຣະເ ຊເ ີຍ ເ າະເ ົາເ າບເ ັນດີກບການກະທໍາຂອງພຣະອງ.
SA - ການນໍາໃ ໃ ຊີວດ
ິ ຝາຍວິນຍານ: ບແ ນທຸກຄນທເ າວາເ ົາເ າໄ ຕິດຕາມພຣະເ ຊ

ືໄ ຮູຈກກບ

ພຣະເ ຊ ເ ັນຜູຕິດຕາມພຣະເ ຊຢາງແ ຈິງນນ ບແ ນຄນທເ ງສາສນາທຸກຄນທໂ ຣບພຣະຄໍາພຣະເ າ
12. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຝູງຊົນນີ້ເປັນຄົນທີ່ມັກຈົ່ມ ມັກຕໍາໜິ, ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອແຕ່ບໍ່ກ້າທີ່ຈະຖາມພຣະເຢຊູ
ໂດຍຕົງ ເຂົາເຈົ້າບໍ່ຮວ
ູ້ ່າພຣະອົງຊົງມີຣິດເດດຢ່າງໃດແດ່ ແລະຍັງຄິດວ່າພຣະເຢຊູບໄ
ໍ່ ດ້ຍິນສຽງຈົ່ມຂອງເຂົາ
ເຈົ້າ.

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຝູງຊົນໃນເຣື່ອງກໍຄືກັນກັບຄົນໃນສມັຍນີ້ ຊຶ່ງເຮັດເໝືອນກັບວ່າພຣະ
ເ າບໄ ຍິນສຽງທເ ົາເ າຊບຊິບຊມຕກນແ ະກນ ເ ົາເ າຍງຄິດອີກວາພຣະອງບເ ັນໃ ສງເ ົາເ າກະທໍາ

ໃ ບອນມືດແ ະລບລ.

13. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍຜູ້ຮັ່ງມີໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າລາວຄິດຢ່າງໃດເມື່ອລາວສເນີຈະໃຫ້ຊັບເຄິ່ງນຶ່ງແກ່ຄົນ
ທີ່ຍາກຈົນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ໃຜກໍຕາມທີ່ໄດ້ພົບພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ລາວປ່ຽນມຸມມອງ
ການເຫັນໂລກແບບໃໝ່ ປ່ຽນທັສນະຄະຕິ ແລະປ່ຽນແປງຊີວິດໃໝ່.
14. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍປະກາດວ່າຖ້າລາວຫາກສໍ້ໂກງເອົາສິ່ງຂອງຜູ້ໃດ ລາວຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ສີ່ຕໍ່ ແຕ່ລາວບໍ່
ໄດ້ເນັ້ນວ່າ "ຖ້າ" ລາວຫາກຜິດຢ່າງແທ້ຈິງ ກໍພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງສິ່ງຂອງຄືນໃຫ້ສີ່ຕໍ່ ຊັກຂາຍໄດ້ສັນຍາຈາກຄວາມ
ຕັ້ງໃຈຂອງລາວເອງ ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າລາວໃຫ້ທານແກ່ຄົນຍາກຈົນຢູ່ແລ້ວ ແຕ່ຈາກຄວາມເຫັນຂອງຝູງ
ຊົນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູວ
້ ່າຊັກຂາຍເປັນຄົນແນວໃດ.
ຖ້າຫາກຄົນເກັບພາສີໃຫ້ເງິນເຄິ່ງນຶ່ງແກ່ຄົນຍາກຈົນ

ບາງເທື່ອລາວອາດຈະໄດ້ເຮັດມາແລ້ວໂດຍທີ່ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້

ເ ັນນໍາ ແ ການທຈະສງສງຂອງຄືນໃ ຄນທລາວໄ ໂ ງເ ິງສຕນນ ອາດຈະເ ັດໃ ຝູງຊນເ ັນວາລາວເ ັນ
ຄນຊອບທມກໍເ ັນໄ .

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຊັກຂາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ ເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ ທີ່ໄດ້ປ່ຽນແປງຊີວິດ
ໃໝ່ ລາວບໍ່ໂລບອີກຕໍ່ໄປ

ກາຍເປັນຄົນທີ່ມີນໍ້າໃຈແລະສັດຊື່ ລາວໄດ້ຖ່ອມຕົວລົງໂດຍບອກວ່າຖ້າລາວໄດ້ສໍ້

ໂກງໃຜລາວກໍຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ສີ່ຕໍ່

ເມື່ອເຮົາມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລະຍອມຮັບຜິດ

ເຮົາກໍຄວນສະແດງຄວາມ

ຖ່ອມໃຈ ແລະເຕັມໃຈທີ່ຈະກັບໄປແກ້ໄຂຄວາມຜິດໃນອະດີດ.
15. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ທໍາອິດ ເຮົາອາດຈະຄິດວ່າຊັກຂາຍພຍາຍາມຊື້ການຍອມຮັບຈາກພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຮົາຮູວ
້ ່າ ທີ່
ລາວມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູນັ້ນ

ເພາະພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບລາວວ່າ, "ມື້ນີ້ ຄວາມພົນ
້ ໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້

ແລ້ວ" ໃນເຣື່ອງນີແ
້ ມ່ນຊັກຂາຍຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວ່າລາວເອງເປັນຄົນບາບ ແລະເປັນຄົນດຽວທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມ
ພົ້ນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຄົນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບ ກໍຈະບໍ່ໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນ.
139

16. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ໃນເຣື່ອງນີ້ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຊັກຂາຍວ່າ, "ມື້ນີ້ຄວາມພົນ
້ ໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້ແລ້ວ."
ແລະພຣະອົງຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, "ຄົນນີ້ກໍເປັນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ." ເຫັນວ່າມີຄນ
ົ ອື່ນໆ ກໍຢູ່ໃນບ່ອນນີ້ນໍາ
ນອກຈາກນ ຈາກຄໍາເ າຂອງພຣະເ ຊ ເ ົາຍງເ ັນວາພຣະອງກໍາລງຫນໄ ເ າກບຄນອນ ແ ະພຣະອງຊງ

ປກປອງຊກຂາຍຈາກການຕໍາໜິຂອງປະຊາຊນເ

ານນ.

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເຮົາເຫັນບາງສິງ່ ທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ກະທໍາກັບຊັກຂາຍ ແລະຊັກຂາຍກໍ
ໄ ເ ອໃ ພຣະອງ ໃ ເ ລານນຝູງຊນທມກຈມແ ະຕໍາໜິກໍຢູທນນແ ະໄ ເ ັນເ ດການຕາງໆ ພຣະເ ຊ

ພຍາຍາມເ າຫາເ ົາເ າ ແ ເ ົາເ າເ ັນວາເ ົາເ າບຕອງການພຣະອງເ ືອນກບຊກຂາຍ ເ ົາເ າຄວນ
ຈະເ ີດໃ ຍອມຮບວາຊກຂາຍມີຄຸນຄາພໍທຈະໄ ຮບຄວາມສນໃ ຈາກພຣະເ າ ໃ ມນ ກໍຍງມີຄນທຄິດວາ
ຕນເ ງເ ັນຄນຊອບທມຢູ ທມກຕໍາໜິວິຈານຄນອນທມີຊີວິດປຽນແ ງເ າະພຣະເ ຊຄຣິດ.

17. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູທີ່ບອກເຖິງເປົາ້ ໝາຍການສະເດັດລົງມາວ່າ, "ບຸດມະນຸດມາເພື່ອຈະ

ຊອກຫາແ ະໂ ດເ ົາຜູທ

ງເ ັຽໄ ແ ວນນໃ ລອດພນ" ເ ັນຖອຍຄໍາທໃ ກຽດແ ຊກຂາຍຢາງ

າຍ ແ ະກາຍເ ັນຖອຍຄໍາສລຸບກບຄືນໄ ຫາຝູງຊນ.

ວງ

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຕອບຮັບເຮົາ ເຮົາເອງຕ້ອງຍອມຮັບວ່າ
ເຮົາເປັນຄົນຫລົງເສັຽ ແລະຕ້ອງຍອມໃຫ້ພຣະເຈົ້າຊົງຊ່ອຍເຮົາ.
18. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ໃນເຣື່ອງນີ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູ ພຽງແຕ່ເປັນຜູ້ນໍາທີສໍ
່ າຄັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ມຄວາມ
ີ
ເປັນຫ່ວງ
ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຄົນທັງຫລາຍກຽດຊັງລາວ. ພຣະເຢຊູຮູ້ຈັກຊືຂອງ
່
ຊາຍຄົນນັ້ນດີ ພຣະເຢຊູບເຫັ
ໍ່ ນດີນໍາຄວາມຄິດ
ຂອງຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນ ພຣະອົງຮູດີ
້ ເຖິງການຈົ່ມຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຣະເຢຊູສາມາດທີຈະ
່ ເວົ້າ
ໄດ້ວ່າ ຊັກຂາຍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວໃນມື້ນັ້ນ. ຈາກເຫດການໃນເຣື່ອງນີໄດ້
້ ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເມື່ອເຮົາຢາກຮູ້ວ່າໃນທຸກມື້ນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ພົວພັນກັບເຮົາຢ່າງໃດ ເຮົາ
ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກເຣື່ອງນີວ່
້ າພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາກັບຝູງຊົນ ແລະກັບຊັກຂາຍແນວໃດ.
19. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຕອນທໍາອິດ ເຮົາເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງວ່າຊັກຂາຍໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ຕອນຕໍ່ໆ ມາເຮົາເຫັນ
ວ່າພຣະເຢຊູຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍຄືກັນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ໃນເຣື່ອງນີ້ເຮົາເຫັນວ່າຊັກຂາຍໄດ້ຕາມຫາພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ ແຕ່
ພຣະເຢຊູກໍຕາມຫາລາວເໝືອນກັນ ທັງສອງກໍຣະນີນແ
ີ້ ມ່ນຄວາມຈິງ ເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ແລະໃຫ້ເຮົາ
ຮູ້ວ່າ ພຣະເຈົ້າກໍຊົງຕາມຫາເຮົາເໝືອນກັນ.

ການຕັ້ງຄໍາຖາມເພືອ
່ ນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ
ໃນທີ່ສຸດ ໃຫ້ເຮົາເບິ່ງຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ຂໍ້ສັງເກດຝ່າຍວິນຍານ(ຄົ້ນຫາຂຸມຊັບ)
ແລະການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານ ທີ່ໄດ້ລຽງລໍາດັບໄວ້ອີກເທື່ອ ເພື່ອທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຂັ້ນຕອນຕາມລໍາດັບ ຈົ່ງ
ສັງເກດການນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຈາກຄໍາຖາມເຫລົ່ານີ.້ ຄໍາຖາມທີ່ນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານຈະຂຽນ
ຫຍໍ້ເປັນພາສາອັງກິດດັ່ງນີ;້ "SAQ" = Spiritual Application Question
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1. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຄົນທັງຫລາຍທີ່ສົນໃຈພຣະເຢຊູ ໄດ້ບັງຊັກຂາຍບໍ່ໃຫ້ເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະເຮັດໃຫ້ລາວບໍ່ສາ
ມາດເຂົ້າໄປໃກ້ພຣະເຢຊູ
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ໃນການຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ບາງເທື່ອເຮົາກໍຢູ່ໃກ້ຊິດພຣະອົງ ທໍາຕົວ
ເປັນຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ ຈົນເຮັດໃຫ້ຄົນອື່ນບໍ່ຢາກມາຫາພຣະອົງ ເຮົາເຮັດໂດຍບໍ່ໄດ້ຕັ້ງໃຈແລະບໍ່ໄດ້ຣະວັງຕົວ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ຄົນທີ່ທໍາຕົນເປັນຄົນເຄັ່ງຄັດ ຈົນກາຍເປັນອຸປສັກກີດກັ້ນຄົນທີ່ຢາກເຂົ້າໃກ້ພຣະເຈົ້າ?



ຄົນດັ່ງກ່າວ ເຮັດໃຫ້ການກີ່ດກັ້ນເກີດຂຶ້ນໄດ້ຢ່າງໃດ?



ມີໃຜແດ່ຢາກຈະແບ່ງປັນກ່ຽວກັບການຖິ້ມຄວາມໂອ້ອວດເຍີຍ
້ ິ່ງນີ?
້

2. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຊັກຂາຍເປັນຄົນເຕັ້ຽ ແຕ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ເປັນຄົນຮັ່ງມີ ແລະເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ ລາວຕັ້ງ
ໃຈແນ່ວແນ່ທີ່ຈະເຫັນພຣະເຢຊູ ແລະເມື່ອເຫັນພຣະອົງບໍໄ
່ ດ້ງ່າຍ ລາວຈຶ່ງຫາທາງອື່ນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເມື່ອເຮົາຢາກຕິດຕາມພຣະເຢຊູ ເຮົາຕ້ອງພ້ອມທີ່ຈະຖິ້ມຄວາມໂອ້
ອວດເຍີ້ຍິ່ງ ແລະເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈະຊ່ອຍໃຫ້ເຮົາໄດ້ສແວງຫາພຣະອົງ ແລະຕິດຕາມພຣະອົງ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ໃນສມັຍທຸກມື້ນີ້ ເຮົາຕ້ອງຖິ້ມຄວາມໂອ້ອວດເພື່ອຈະມາໃກ້ພຣະເຢຊູ ເໝືອນກັບຊັກຂາຍຫລືບ?
ໍ່



ຍາມໃດທີ່ເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງຖິ້ມຄວາມໂອ້ອວດ ຄວາມເຍີ້ຍິ່ງ?



ຢາກໜູນໃຈໃຫ້ພີ່ນ້ອງແບ່ງປັນກ່ຽວກັບເຣື່ອງນີ້ ໄດ້ບ?
ໍ່

3. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຊຸມຊົນໄດ້ຫົວເຍາະເຍີ້ຍຊາຍທີ່ມີຕໍາແໜ່ງສູງ ເພາະລາວຕ້ອງແລ່ນໄປຕາມທາງແລະປີນຂຶ້ນ
ຕົ້ນໄມ້ ແຕ່ການຫົວຂວັນເຍາະເຍີ້ຍນັ້ນ ບໍ່ໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊກ
ັ ຂາຍເລີກລົ້ມຄວາມຕັ້ງໃຈ.
SA - ການນໍາໄປໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເຮົາຕ້ອງບໍຍ
່ ອມໃຫ້ຄວາມໂອ້ອວດເຍີ້ຍງິ່ ຫລືຄວາມອັບອາຍມາ
ກີດກັ້ນບໍ່ໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກພຣະເຢຊູ. ເຖິງຄົນອື່ນຈະຄິດວ່າເຮົາໂງ່, ຕໍ່າຕ້ອຍ ໃຫ້ເຮົາເດີນໜ້າຕໍ່ໄປ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ມີຄົນທີ່ຖືກເຍາະເຍີ້ຍເພາະລາວສແວງຫາພຣະເຈົ້າຫລືບ?
ໍ່



ທ່ານຮູ້ສຶກຢ່າງໃດເມື່ອຖືກເຍາະເຍີ້ຍ?



ທ່ານເອງຫລືຄົນທີ່ທ່ານຮູ້ຈັກ ເຄີຍຖືກເຍາະເຍີ້ຍເ າະຕິດຕາມພຣະເ າ

ືບ?

ທານເ ີຍໄ ເ ັຽສລະ ຖິ້ມແນວໃດແນວນຶງ່ ທີ່ສໍາຄັນເພື່ອຖ່ອມຕົວລົງແລ້ວສແວງຫາພຣະເຈົ້າຫລືບ?
ໍ່


ເຮົາຢາກຈະຫລີກໜີຈາກການເຍາະເຍີ້ຍນັ້ນຫລືບ?
ໍ່



ມີຫຍັງຢູ່ໃນເຣື່ອງຊັກຂາຍ ທີ່ຊອ
່ ຍໃຫ້ເຮົາຕັດສິນໃຈຢ່າງຖືກຕ້ອງ?

4. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ເຮົາເຫັນພຣະເຢຊູເດີນມາຕາມທາງພ້ອມກັບຝູງຄົນທີ່ຍ່າງບຽດພຣະອົງຈົນເຊໄປມາ ແຕ່ພຣະ
ອົງກັບເບິງ່ ຂ້າມເຂົາເຈົ້າ ແລະສັງເກດເຫັນຊາຍຄົນດຽວຢູ່ເທິງຕົ້ນໄມ້ທີ່ຫ່າງໄກອອກໄປ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ໃນມື້ນັ້ນມີຫລາຍຄົນທີ່ພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຈົາ້ ພໍພຣະທັຍ ເຂົາ
ເຈົ້າເຮັດເໝືອນກັບວ່າສົນໃຈໃນພຣະເຢຊູ ແຕ່ພຣະເຢຊູກັບບໍ່ສົນພຣະທັຍໃນເຂົາເຈົ້າ. ຄົນໃນໂລກນີ້ກໍທໍາຕົວ
ເໝືອນກັບວ່າສົນໃຈໃນພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າບໍ່ມີຄວາມຈິງໃຈເໝືອນກັບຝູງຊົນທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ.

ພຣະເຢຊູຊົງ
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ຮຽກເອີ້ນຄົນທີ່ຈິງໃຈ ພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ຈັກໃຈຂອງເຮົາ ແລະຍັງຊົງຮູ້ອີກວ່າເຮົາຕິດຕາມພຣະອົງແທ້ຈິງຫລືບ?
ໍ່
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ທ່ານຄິດວ່າຄົນທີ່ນັບຖືສາສນາໃນໂລກນີ້ມີຈັກເປີເຊັນ?



ທ່ານເຄີຍພົບກັບຄົນທີ່ເຄັ່ງຄັດ ແຕ່ບແ
ໍ່ ມ່ນຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ ຫລືບ?
ໍ່



ໃນໂລກນີ້ ທ່ານຄິດວ່າມີທັງຄົນນັບຖືສາສນາ ແລະມີທັງຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງ ຫລືບໍ່?



ແມ່ນຫຍັງທີ່ບງົ່ ບອກໃຫ້ທ່ານຮູວ
້ ່າຄົນໃດຄົນນຶ່ງໄດ້ສແວງຫາພຣະເຈົ້າຢ່າງແທ້ຈິງ?

5. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ພຣະເຢຊູຊົງສົນພຣະທັຍຊັກຂາຍຢ່າງແທ້ຈິງ ເພາະພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊື່ຂອງລາວ
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຢູ່ໃນຈຸດນີ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຈົ້າຜູ້ຊົງຮູ້ຈັກມະນຸດເປັນສ່ວນຕົວ ຊົງ
ຮູ້ວ່າເຮົາແມ່ນໃຜ ແລະຊືຫ
່ ຍັງ ຖ້າເຮົາຫາກເຂົ້າໃຈວ່າພຣະເຈົ້າຊົງເມດຕາຕໍ່ທຸກຄົນທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ ເຮົາກໍ
ປາຖນາໃຫ້ພຣະອົງຊົງຮູ້ຈກ
ັ ຊື່ເຮົາ..ແລະເຮົາກໍຮູ້ສຶກອົບອຸ່ນໃຈ ຊັກຂາຍມີຄວາມກະຕືລລ
ື ົ້ນຢາກຈະພົບກັບພຣະ
ເຢຊູ ດັ່ງນັ້ນເມື່ອພຣະອົງຊົງເອີ້ນຊື່ຂອງລາວ ລາວຈຶ່ງຕອບພຣະອົງດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ຕາມວິທີທີ່ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າກັບຊັກຂາຍນັ້ນ ເຮັດໃຫ້ທ່ານມີຄວາມຫວັງບໍ?
່



ຈົ່ງອະທິບາຍວ່າ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງມີຄວາມຫວັງ?



ການທີ່ເຮົາມີພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ກັບມີພຣະເຈົ້າທີ່ບໍ່ຮູ້ຈັກເຮົາ ອັນໃດດີກວ່າກັນ?



ການທີ່ມີພຣະເຈົ້າທີ່ຮູ້ຈັກເຮົານັນ
້ ທ່ານຄິດວ່າມີຜົນດີຜົນເສັຽຢ່າງໃດ?



ພຣະເຈົ້າເຄີຍເວົ້າກັບທ່ານເປັນສ່ວນຕົວບໍ?
່

6. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ພຣະເຢຊູໄດ້ເຊີນພຣະອົງເອງເຂົາ
້ ໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ
ແຕ່ຫລາຍວັທນະທັມເຫັນວ່າບໍສ
່ ົມຄວນ ສ່ວນພຣະເຢຊູເອງພຣະອົງຊົງຮູ້ລວ
່ ງໜ້າວ່າຈະຕ້ອງມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິຍານ: ການທີ່ພຣະເຢຊູພໍພຣະທັຍທີ່ຈະຢູ່ກັບຄົນທີ່ສແວງຫາພຣະອົງ ເຫັນວ່າ
ເປັນເຣື່ອງທີ່ຊົມຊື່ນຍິນດີແລະເປັນການໜູນໃຈເຮົາຫລາຍ.
SAQ - ຄໍາຖາມທີນ
່ າໍ ໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ຝາ່ ຍວິນຍານ.


ແມ່ນຫຍັງເຮັດໃຫ້ເຮົາແປກໃຈທີ່ພຣະເຢຊູ(ເຊີນພຣະອົງເອງ)ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍ?



ແມ່ນຫຍັງທີພ
່ ຣະເຢຊູຊົງກ່າວ ທີ່ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າການໄປໃນເຮືອນຊັກຂາຍຕ້ອງເກີດຂຶ້ນແນ່ນອນ?



ການທພຣະເ ຊເ ີນພຣະອງເ ງເ າໄ ໃ ເ ືອນຊກຂາຍ ໄ ໜູນໃ ເ ົາຢາງໃ ໃ ການສແ ງຫາ
ພຣະເ າ?

7. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ການທີພ
່ ຣະເຢຊູຊົງແຫງນພຣະພັກຂຶ້ນໄປເທິງຕົ້ນໄມ້ ທຸກຄົນໃນກຸ່ມຊົນກໍແຫງນຂຶ້ນເບິ່ງນໍາວ່າ
ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ທັງພຣະເຢຊູແລະກຸ່ມຊົນກໍເຫັນຊັກຂາຍພ້ອມໆ ກັນ ແຕ່ຊັກຂາຍບໍ່ຢ້ານແລະບໍ່ອາຍເລີຍທີ່
ຝູງຊົນເຫັນລາວ ແຕ່ລາວກັບຮູ້ສຶກດີໃຈຫລາຍ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເມື່ອຄົນທີ່ບໍ່ເຊືອ
່ ຫລືຕິດຕາມພຣະເຈົ້າຢ່າງບໍ່ສັດຊື່ເບິ່ງເຮົາແລະຄິດວ່າ
ການທີ່ເຮົາຢາກຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າເປັນເຣື່ອງທີ່ໄຮ້ສາຣະປໂຍດ

ເຮົາຕ້ອງບໍ່ໃຫ້ຄວາມຄິດແລະອິດທິພົນຂອງເຂົາ

ເຈົ້າຢູ່ເໜືອເຮົາ ເມື່ອເຮົາຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າຊົງສົນພຣະທັຍໃນຕົວເຮົາຢ່າງເຈາະຈົງ ເຮົາຄວນຕອບສນອງຕໍ່ພຣະອົງ
ດ້ວຍຄວາມຍິນດີ.
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SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ໃນການຕິດຕາມເພື່ອຈະຮູ້ຈັກພຣະເຈົ້າ ຄົນນັ້ນຕ້ອງແຕກຕ່າງຈາກຄົນໃນຄອບຄົວໃນສັງຄົມຂອງລາວ
ຫລືບ?
ໍ່



ເຄີຍເຫັນຄົນທີ່ກ່າວມາຂ້າງເທິງນີ້ຫລືບ?
ໍ່



ເຮົາໄດ້ເຫັນຫຍັງແດ່ຈາກການກະທໍາຂອງຊັກຂາຍ ແລະຜົນຈາກການເລືອກຂອງລາວທີ່ຊ່ອຍໜູນໃຈ
ເ ົາໃ ມນ ໂ ຍສະເ າະເ ອເ ົາຕອງທໍາຕວໃ ແ ກຕາງ?



ສິ່ງທີ່ທ່ານໄດ້ເຫັນຈາກຊີວິດຂອງຊັກຂາຍ ຊ່ອຍໜູນໃຈທ່ານໃນການຕັດສິນໃຈຢ່າງໃດ?

8. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ຊັກຂາຍບໍ່ລງັ ເລໃຈທີ່ຈະຕອບຮັບ ເມື່ອພຣະເຢຊູຊົງຮຽກເອີ້ນໃຫ້ລາວຮີບລົງມາຈາກຕົ້ນໄມ້.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຖ້າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເຮົາໃຫ້ເຮັດສິ່ງໃດ ເຮົາຕ້ອງຕອບສນອງຕໍ່
ພຣະອົງໃນທັນທີຕາມທີ່ພຣະອົງຊົງສັ່ງ ຖ້າເຮົາເຊື່ອຟັງຢ່າງເສີຍຊ້າ ອາດຈະເປັນການບໍ່ເຊື່ອຟັງກໍເປັນໄດ້
SAQ - ຄໍາຖາມເພືອ
່ ນໍາໄປສູ່ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ໃນທຸກມື້ນີ້ພຣະເຈົ້າຍັງຊົງຮຽກເອີ້ນຄົນຢູ່ບ?
ໍ່



ຖ້າພຣະອົງຍັງຊົງຮຽກເອີ້ນ ພຣະອົງຊົງຮຽກເອີ້ນວິທີໃດ?



ຫາກເຮົາຮູວ
້ ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮຽກເອີ້ນເຮົາໃຫ້ເຮັດແນວໃດແນວນຶ່ງ ເຣື່ອງນີ້ຈະຊ່ອຍເຮົາຢ່າງໃດ?



ນອກຈາກເຮົາຈະຮີບຕອບຮັບແລ້ວ ຄໍາສັ່ງຂອງພຣະເຈົ້າອາດຈະມີຄວາມໝາຍຢ່າງໃດຕໍ່ເຮົາ? ຖ້າເຮົາ
ຫາກລັງເລໃຈທີ່ຈະເຊື່ອຟັງນັ້ນ ການລັງເລນັ້ນແມ່ນຫຍັງ?

9. SO - ຂໍ້ສງັ ເກດ: ເຖິງແມ່ນຝູງຊົນຈະຈົ່ມແລະຕໍາໜິ ທີ່ອົງພຣະເຢຊູໄປເປັນແຂກໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ ພຣະ
ອົງເຂົ້າໄປພັກກັບຄົນບາບ ສະແດງວ່າ ພຣະເຢຊູໄດ້ເຂົ້າໄປໃນເຮືອນນັ້ນແລ້ວ.
ຕອນທີ່ຊັກຂາຍກັບພຣະເຢຊູຮູ້ວ່າ ຝູງຊົນກໍາລັງຈົ່ມແລະຕໍາໜິວ່າພຣະເຢຊູເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຊັກຂາຍນັ້ນກໍ
ຍັງບໍ່ຊັດແຈ້ງເທົ່າໃດ ແຕ່ຕໍ່ມາທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ສິ່ງທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວກັບຄົນທັງຫລາຍຕໍ່ໜ້າຊັກຂາຍ ພວກເຮົາ
ຮູວາທງຊກຂາຍແ ະພຣະເ ຊຮູວາຝູງຊນກໍາລງຈມແ ະຕໍາໜິ ແ ຊກຂາຍບສະເ ືອນຕຄວາມເ າຂອງຄນ
ເຫລົ່ານັ້ນ ເພາະຊັກຂາຍຍິນດີຕ້ອນຮັບພຣະເຢຊູ
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເຮົາອາດຈະເລີມ
້ ຕົ້ນດີ ແລະເຮົາຕ້ອງກະທໍາຕໍ່ໄປ ບໍ່ວ່າຜູ້ໃດຫລືຄົນ
ທີເ່ ຄັງ່ ສາສນາ ຈະຈົ່ມແລະຕํາໜິໃຫ້ເຮົາແນວໃດກໍຕາມ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ຝູງຊົນໄດ້ຈົ່ມແລະຕໍາໜິໃຫ້ພຣະເຢຊູກັບຊັກຂາຍຢ່າງເປີດເຜີຍ ເຄີຍມີຄົນທີເ່ ໜືອທ່ານຢຽບຫຍາມ
ທ່ານບໍ?
່



ທ່ານຮູ້ສຶກແນວໃດ ຕໍ່ການຢຽບຫຍາມຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ?



ຈາກເຣື່ອງນີ້ ເຮົາຈະຕອບສນອງການບໍ່ເຫັນນໍາຈາກຄົນອື່ນຢ່າງໃດ?

10. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ການທີຝ
່ ູງຊົນຈົ່ມແລະຕໍາໜິພຣະເຢຊູວ່າພຣະອົງເຂົ້າໄປໃນເຮືອນຂອງຄົນບາບ ສະແດງວ່າ
ຄົນເຫລົ່ານັ້ນຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າເອງບໍ່ເປັນຄົນບາບ .
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຄົນທີ່ໂອ້ອວດເຍີ້ຍິ່ງນັ້ນມັກພິພາກສາຄົນອື່ນ ຢ່າເປັນເໝືອນກັບຄົນ
ທີໂ
່ ອ້ອວດເຍີ້ຍິ່ງທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ບາບ.
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SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ;


ໃນຊ່ວງເວລາທີ່ທ່ານສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ທ່ານເຄີຍໄດ້ໂອ້ລົມກັບຄົນທີ່ເຄັ່ງສາສນາທີ່ຄິດວ່າຕົນເອງບໍ່ມີ
ບາບຫລືບ?
ໍ່



ທ່ານຈະອະທິບາຍຄໍາວ່າ, ຄົນທີເ່ ຫັນຕົວເອງວ່າບໍຣສ
ິ ດ
ຸ ຢ່າງໃດ?



ຄວາມຄິດທີ່ວ່າ ຂ້ອຍເປັນຄົນດີ ຄວນຈະມີຢູ່ໃນຕົວຂອງຄົນທີ່ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າທີ່ແທ້ຈິງຫລືບ?
ໍ່

11. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຝູງຊົນເຮັດເໝືອນກັບວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຜູ້ "ຕິດຕາມ"
ຍາງບຽດກນໄ

ແ ນແ ການຈມການຕໍາໜິຈະເ ັດໃ ເ ົາເ ັນວາ ເ ົາເ າສນໃ ຢູທວາພຣະເ ຊຈະໄ ຮປ

ທານອາຫານກບຜູໃ
ເ

ພຣະເຢຊູ ເຂົາເຈົ້າຕາມພຣະອົງໄປ

ເ ົາເ າຄິດວາພຣະເ ຊຄວນຈະໄ ໃ ເ ືອນຂອງເ ົາເ າກໍດີກວາ ແ ຈິງແ ວຝູງຊນ

ານສະແ ງໃ ເ ັນວາເ ົາເ າບໄ ນບຖືພຣະເ ຊເ ີຍ ເ ົາເ ັນໄ ຈາກການທເ ົາເ າບເ ັນດີນໍາການ

ກະທໍາຂອງພຣະອງ.

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ບໍແ
່ ມ່ນທຸກຄົນທີ່ເວົ້າວ່າເປັນຜູ້ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຈະຮູ້ຈັກແລະນັບຖື
ພຣະອງຢາງແ ຈິງ ບແ ນທຸກຄນທເ ງໃ ສາສນາຈະໂ ຣບພຣະຄໍາຂອງພຣະເ າສເ ີໄ .
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ;


ທ່ານຈື່ໄດ້ບໍ່ ທີ່ຝູງຊົນເຮັດເໝືອນກັບວ່າເຂົາເຈົ້າໂຄຣົບພຣະເຢຊູ ແຕ່ໄດ້ສະແດງຄວາມໃນໃຈອອກມາ
ດວຍການຈມແ ະຕໍາໜິວາ ພຣະອງໄ ເ ືອກທຈະເ າໄ ເ ືອນຂອງໃ ?



ໃນທຸກມື້ນີ້ຍັງມີຢູ່ບ່ໍ ທີມ
່ ີຄົນທໍາທ່າວ່າໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ແຕ່ໂຄຣົບຕັວເອງຫລາຍກວ່າໂຄຣົບພຣະ
ເຈົ້າ?



ການທໍາທ່າວ່າໄດ້ຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ເປັນລັກສະນະແບບໃດ ຈົ່ງອະທິບາຍ?

12. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຝູງຊົນນີເ້ ປັນຄົນທີ່ມັກຈົ່ມແລະຕໍາໜິ ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມເຊື່ອແຕ່ບໍ່ກ້າທີ່ຈະຖາມພຣະເຢຊູໂດຍ
ຕງ ເ ົາເ າບຮູວາພຣະອງມີຣິດເ ດ ເ ົາເ າຍງຄິດອີກວາພຣະເ ຊບໄ ຍິນການຈມແ ະຕໍາໜິຂອງເ ົາເ າ
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນກໍເໝືອນກັບຄົນໃນສມັຍນີ້ທີ່ເຮັດເໝືອນກັບວ່າພຣະ
ເ າບໄ ຍິນການຈມວາ ການກະຊບກະຊິບຊມໃ ກນ ແ ະຍງຄິດວາພຣະເ າບເ ັນການກະທໍາຂອງເ ົາເ າ
ໃນບ່ອນມືດແລະໃນທີ່ລັບລີ້.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ;


ຄົນເຮົາມັກເວົ້າຄວາມລັບ ຫລືເຮັດບາງສິ່ງໃນບ່ອນລັບລີ້ ເພາະຄິດວ່າບໍ່ມີໃຜເຫັນແມ່ນບໍ?
່



ມີຫຍັງທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຈົ້າຊົງຮູ້ທຸກຢ່າງທີ່ເຮົາເວົ້າແລະກະທໍາ?



ເມື່ອເຮົາຮູ້ຢ່າງນີແ
້ ລ້ວ.........ເຮົາຈະເຮັດແນວໃດຕໍ່ໄປ?

13. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຊັກຂາຍຜູ້ຮັ່ງມີໄດ້ບອກໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າລາວຄິດແນວໃດເມື່ອລາວສເນີວ່າຈະໃຫ້ຊັບເຄິ່ງນຶ່ງ
ແກ່ຄົນຍາກຈົນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ການພົບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ ຈະເຮັດໃຫ້ຄົນຜູ້ນັ້ນປ່ຽນມຸມມອງ
ເຫັນໂລກແບບໃໝ່ແລະມີທັສນະຄະຕິແບບໃຫມ່.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ;


ການພົບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ ມີຜົນຕໍ່ການເບິ່ງໂລກແລະທັສນະຄະຕິຂອງຄົນຜູ້ນັ້ນຢ່າງໃດ?
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ຍົກຕົວຢ່າງຂອງຄົນທີ່ພົບກັບພຣະເຢຊູຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະມີການປ່ຽນແປງໃນຊີວິດຢ່າງໃດ?

14. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຊັກຂາຍປະກາດວ່າຖ້າລາວຫາກສໍ້ໂກງເອົາສິ່ງຂອງຈາກຜູ້ໃດ ລາວຈະສົ່ງຄືນໃຫ້ຜູ້ນັ້ນສີ່ຕໍ່ ແຕ່
ບໍ່ໄດ້ເວົ້າເນັ້ນວ່າ, "ຖ້າ" ລາວຫາກໄດ້ເຮັດຜິດແທ້ລາວພ້ອມທີ່ຈະສົ່ງຄືນສີ່ຕໍ່ ຊັກຂາຍສັນຍາຈາກຄວາມຕັ້ງໃຈ
ຂອງລາວເອງ ບາງຄົນອາດຈະເວົ້າວ່າຊັກຂາຍໄດ້ໃຫ້ເງິນແກ່ຄົນທຸກຍາກຢູ່ແລ້ວ ຈາກຄວາມເຫັນຂອງຝູງຊົນ
ຈະເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າແທ້ຈງິ ແລ້ວລາວເປັນຄົນແນວໃດ.
ຖ້າຫາກລາວເປັນຄົນເກັບພາສີຍອມໃຫ້ເງິນເຄິ່ງນຶງ່ ແກ່ຄນ
ົ ຍາກຈົນ ບາງເທື່ອລາວອາດຈະເຮັດມາແລ້ວແຕ່ບໍ່ມີ
ຜູໃ ເ ັນນໍາ ແ ການທຈະສງເ ິນຄືນໃ ຜູທລາວສໂ ງເ ິງສຕນນ ກໍຈະເ ັດໃ ຝູງຊນເ ັນວາລາວເ ັນຄນ

ຊອບທມກໍເ ັນໄ .

ສິ່ງທີເ່ ຮົາຮູ້ຈັກທີ່ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ນັ້ນແມ່ນ ໃນຈຸດໆ ນຶ່ງຊັກຂາຍຍອມຮັບວ່າລາວເປັນຄົນບາບ ແລະຢາກຈະເຮັດທຸກ
ສິ່ງໃຫ້ຖືກຕ້ອງ ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າຄວາມພົ້ນໄດ້ເກີດຂຶ້ນແລ້ວໃນມື້ນັ້ນ ເຮົາໄດ້ເຫັນຢ່າງແທ້ຈິງວ່າຊັກຂາຍມີ
ນາໃ ຢາງ

ວງ

າຍ.

SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຊັກຂາຍເປັນຄົນຮັ່ງມີ ເປັນຫົວໜ້າຄົນເກັບພາສີ ໄດ້ກາຍເປັນຄົນທີ່
ບໍ່ໂລບອີກຕໍ່ໄປ ກາຍເປັນຄົນທີ່ສັດຊື່ແລະມີນໍ້າໃຈ ຖ່ອມຕົວລົງບອກວ່າລາວໄດ້ເຮັດຜິດຕໍ່ໃຜແດ່ ຖ້າສໍ້ໂກງຜູ້
ໃດກໍຈະໃຊ້ຄືນ. ເມື່ອເຮົາມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລະຍອມຮັບຜິດ ເຮົາກໍຄວນສະແດງຄວາມຖ່ອມໃຈ ແລະເຕັມ
ໃຈທີ່ຈະກັບຄືນໄປແກ້ໄຂຄວາມຜິດພາດໃນອະດີດ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ .


ທ່ານເຄີຍເຫັນຄົນທີ່ມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າແລ້ວຊີວິດລາວໄດ້ປຽ່ ນເໝືອນໜ້າມືເປັນຫລັງມື ບໍ?
່



ຖ້າເຄີຍເຫັນ ລາວໄດ້ປ່ຽນພຶດຕິກັມຂອງລາວຢ່າງໃດແດ່?



ອາລົມແລະທັສນະຄະຕິແບບໃດໃນຕົວເຮົາ ທີ່ຊ່ອຍກະຕຸ້ນເຮົາກັບໄປຊົດໃຊ້ຄວາມຜິດທີ່ເຄີຍເຮັດກັບ
ຄົນອື່ນມາ?



ເຄີຍເຫັນຜູ້ທີ່ມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູແລ້ວ ໄດ້ກັບໄປຊົດໃຊ້ຄວາມຜິດທີ່ເຄີຍເຮັດກັບຄົນອື່ນຫລືບ?
ໍ່



ແລ້ວ ແມ່ນຫຍັງເກີດຂຶ້ນຈາກການກະທໍາຂອງລາວ?

15. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຕອນທໍາອິດເຮົາຄິດວ່າ ຊັກຂາຍອາດຈະພຍາຍາມຊື້ການຍອມຮັບຈາກພຣະເຢຊູ ແຕ່ເຮົາຮູ້
ວ່າການທີ່ລາວເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູໃນມື້ນັ້ນ ກໍເພາະພຣະເຢຊູຊົງເວົ້າກັບລາວວ່າ, "ມື້ນີ້ຄວາມພົ້ນໄດ້ມາເຖິງເຮືອນ
ຫລັງນີ້ແລ້ວ"

ໃນເຣື່ອງ ແມ່ນຊັກຂາຍຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບ ແລະເປັນຄົນດຽວທີໄ
່ ດ້ຮັບ

ຄວາມພົ້ນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຄວາມພົ້ນບໍ່ມາເຖິງຄົນທີ່ບໍ່ຍອມຮັບວ່າຕົນເອງເປັນຄົນບາບ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ :


ໃຫ້ເຮົາສົນທະນາກັນວ່າ ຊັກຂາຍພຍາຍາມເຮັດໃຫ້ພຣະເຢຊູຍອມຮັບລາວຫລືບ?
ໍ່ ໃນມື້ນີ້ ຍັງມີຢູ່ບໍ່ທີ່
ຄົນພຍາຍາມເຮັດດີເພື່ອໃຫ້ພຣະເຈົ້າພໍພຣະທັຍ? (ອາດຈະໝາຍເຖິງ ລູບແຂ່ງ ເລັຽຂາ)



ຄົນໃນທຸກມື້ນີ້ພາກັນເຮັດຢ່າງໃດແດ່?



ທ່ານເຄີຍຄິດຢາກຈະເຮັດຢ່າງນັ້ນຫລືບໍ່? ຫລືຮູ້ຈັກຄົນທີ່ເຮັດຢ່າງນັ້ນແດ່ບ?
ໍ່



ຢູ່ໃນເຣື່ອງ ມີຄົນດຽວທີ່ຍອມຮັບວ່າເປັນຄົນບາບຄືຊັກຂາຍ ລາວໄດ້ສະແດງຄວາມຈິງໃຈອອກມາດ້ວຍ
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ການປ່ຽນແປງເຣື່ອງການເງິນ ແລະເຣື່ອງຄວາມສັມພັນກັບຄົນອື່ນ, ພຣະເຢຊູຊົງຮັບວ່າຊັກຂາຍໄດ້
ປ່ຽນແປງຢ່າງແທ້ຈິງຫລືບ?
ໍ່


ທຸກມື້ນີ້ິ ຍັງມີຄົນທີ່ມີບັນຫາທີຈ
່ ະຍອມຮັບວ່າຕົນເອງບາບຫລືບ?
ໍ່



ຈາກເຣື່ອງນີ້ ທ່ານເຫັນວ່າການສາຣະພາບບາບມີຄວາມສໍາຄັນຕໍ່ຄົນໃນສມັຍນີ້ຫລືບ?
ໍ່

16. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ໃນເຣືອ
່ ງ ພຣະເຢຊູໄດ້ເວົ້າໂດຍກົງກັບຊັກຂາຍວ່າ, "ມື້ນີ້ຄວາມພົນ
້ ໄດ້ມາເຖິງເຮືອນຫລັງນີ້
ແລ້ວ" ແລ້ວພຣະອົງຊົງກ່າວຕໍ່ໄປວ່າ, "ເພາະວ່າຄົນນີ້ກໍແມ່ນລູກຫລານຂອງອັບຣາຮາມ" ຊຶ່ງມີຄົນອື່ນໆ ຢູ່ໃນ
ທີ່ນັ້ນດ້ວຍ. ບໍ່ພຽງແຕ່ເທົາ່ ນັ້ນ ຈາກຖ້ອຍຄໍາຂອງພຣະເຢຊູເຮົາຍັງໄດ້ເຫັນວ່າພຣະອົງຫັນໄປເວົ້າກັບຄົນອື່ນນໍາ
ແລະພຣະອົງຊົງປົກປ້ອງຊັກຂາຍຈາກການຈົ່ມແລະການຕํາໜິຂອງຄົນເຫລົ່ານັ້ນ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເຮົາໄດ້ເຫັນພຣະເຢຊູກະທໍາບາງສິ່ງກັບຊັກຂາຍ ແລະຊັກຂາຍກໍໄດ້
ຫນມາເ ອໃ ພຣະອງ ໃ ເ ລານນຝູງຊນທຈມແ ະຕໍາໜິກໍເ າເ ງຢູ ພຣະເ ຊພຍາຍາມທຈະເ າເ ິງເ ົາ

ເ າເ ອໃ ເ ົາເ າເ າໃ ວາເ ົາເ າກໍມີຄວາມຕອງການເ ືອນກບຊກຂາຍ ແ ະໃ ເ ົາເ າເ ີດໃ ເ ອຈະ
ໄ ຮູວາຊກຂາຍມີຄຸນຄາພໍທຈະໄ ຮບຄວາມສນພຣະທຍຈາກພຣະເ າ. ໃ ນທຸກມນກໍຍງມີຢູ ຄນທຄິດວາຕນ
ເ ງມີຄວາມຊອບທມທຄອຍຖາຕໍາໜິຜູທມີຊີວິດປຽນແ ງຍອນພຣະເ ຊ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ມີຄົນກຽດຊັງໄດ້ມາເຊື່ອໃນພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະເຢຊູເອງກໍໄດ້ປົກປ້ອງລາວຈາກກຸ່ມຊົນທີ່
ຄິດວ່າຕົນເອງດີ ໃນທຸກມື້ນີ້ ຍັງມີຄົນທີ່ຖືກເຍາະເຍີ້ຍໝິ່ນປມາດຍ້ອນອາຊີບຫລືການດໍາເນີນຊີວິດ
ຂອງລາວຫລືບ?
ໍ່



ຄົນແບບໃດທີ່ຄົນອື່ນເຫັນວ່າລາວເປັນຄົນບາບ ໂດຍສະເພາະຈາກກຸ່ມຄົນທີ່ຄິດວ່າເຂົາເຈົ້າເປັນຄົນດີ?



ທ່ານເຄີຍເຫັນໃນກໍຣະນີນີ້ເກີດຂຶ້ນຫລືບໍ່?



ພຣະເຢຊູຍັງບໍ່ໄດ້ປະຖິ້ມຝູງຊົນ...ສິງ່ ນີ້ມີຄວາມໝາຍຕໍ່ທ່ານຢ່າງໃດ?

17. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ຖ້ອຍຄໍາທີ່ພຣະເຢຊູຊົງກ່າວວ່າ ເຮົາມາເພື່ອສແວງຫາແລະຊ່ອຍຜູທ
້ ີ່ຫລົງເສັຽໃຫ້ລອດພົ້ນ
ຊງເ ືອນກບເ ັນການໃ ກຽດຊກຂາຍແ ະເ ັນຂສລຸບໃ ເ ັນວາ ຄນອນຢູທນນກໍາລງຄິດແ ວໃ .
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ຖ້າເຮົາປາຖນາໃຫ້ພຣະເຈົ້າຮັກເຮົາ ເຮົາກໍຕອ
້ ງຍອມຮັບວ່າ ເຮົາໄດ້
ງເ ັຽໄ ຈາກພຣະເ າ ເ ົາເ ັນຄນບາບແ ະຍອມຈໍານນເ ອໃ ພຣະເ າຊງຊອຍເ ົາ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ;
18. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ໃນເຣືອ
່ ງນີ້ ເຮົາໄດ້ເຫັນວ່າພຣະເຢຊູ ພຽງແຕ່ເປັນຜູນໍ
້ າທີສໍ
່ າຄັນຄົນນຶ່ງ ທີ່ມີຄວາມເປັນຫ່ວງ

ຊາຍຄົນນຶ່ງທີ່ຄົນທັງຫລາຍກຽດຊັງລາວ. ພຣະເຢຊູຮູຈັ
້ ກຊື່ຂອງຊາຍຄົນນັ້ນດີ ພຣະເຢຊູບເຫັ
ໍ່ ນດີນໍາຄວາມຄິດ
ຂອງຝູງຊົນເຫລົ່ານັ້ນ ພຣະອົງຮູດີ
້ ເຖິງການຈົ່ມຢູ່ໃນໃຈຂອງເຂົາເຈົ້າ. ເຊັ່ນດຽວກັນ ພຣະເຢຊູສາມາດທີຈະ
່ ເວົ້າ
ໄດ້ວ່າ ຊັກຂາຍໄດ້ຮັບຄວາມພົ້ນແລ້ວໃນມື້ນັ້ນ. ຈາກເຫດການໃນເຣື່ອງນີ້ໄດ້ຊີ້ໃຫ້ເຮົາເຫັນວ່າພຣະເຢຊູຊົງເປັນ
ພຣະເຈົ້າ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ເມື່ອເຮົາຢາກຮູວ່
້ າໃນທຸກມື້ນີ້ພຣະເຈົ້າໄດ້ພົວພັນກັບເຮົາຢ່າງໃດ ເຮົາ
ສາມາດເບິ່ງໄດ້ຈາກເຣື່ອງນີວ່
້ າພຣະເຈົ້າຊົງກະທໍາກັບຝູງຊົນ ແລະກັບຊັກຂາຍແນວໃດ.
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SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ໃນທຸກມື້ນີ້ ທ່ານຄິດວ່າມີຄົນຢາກຮູ້ວ່າພຣະເຈົ້າອາດຈະພົວພັນກັບເຂົາເຈົ້າຢູ່ບໍ?



ແມ່ນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ ທີ່ຄົນທັງຫລາຍອາດຈະຢາກຮູ້?



ແມ່ນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ ອາດຈະຕອບຄໍາຖາມຂອງທ່ານ ຫລືຄໍາຖາມຂອງຄົນອື່ນໆ ?

19. SO - ຂໍສ
້ ງັ ເກດ: ທໍາອິດ ເຮົາເຫັນແຈ້ງວ່າຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ ແຕ່ເວລາຕໍ່ມາ ແທ້ຈິງແລ້ວແມ່ນພຣະເຢ
ຊູເປັນຜູ້ຊົງຕາມຫາຊັກຂາຍ.
SA - ການນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ: ໃນເຣື່ອງ ເຮົາເຫັນວ່າຊັກຂາຍຕາມຫາພຣະເຢຊູ ແຕ່ພຣະເຢຊູກໍຊົງ
ຕາມຫາຊັກຂາຍເໝືອນກັນ ຊຶ່ງທັງສອງກໍຣະນີນແ
ີ້ ມ່ນຄວາມຈິງ ເຮົາຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ ແຕ່ໃຫ້ເຮົາຮູວ
້ ່າ
ພຣະເຈົ້າກໍຊົງຕາມຫາເຮົາເໝືອນກັນ.
SAQ - ຄໍາຖາມນໍາໄປສູກ
່ ານນໍາໃຊ້ໃນຊີວດ
ິ ຝ່າຍວິນຍານ:


ຈິງຫລືບໍ່ ທີ່ຄົນເຮົາຈໍາເປັນຕ້ອງສແວງຫາພຣະເຈົ້າ?



ເຮົາເຫັນຫຍັງໃນເຣື່ອງນີ້ທີ່ບອກວ່າ ພຣະເຈົ້າຊົງຕາມຫາມະນຸດຢູ?
່



ຄັນຊັ້ນ...ແມ່ນຫຍັງກັນແທ້? ພຣະເຈົ້າຕາມຫາມະນຸດ ຫລືມະນຸດຕາມຫາພຣະເຈົ້າ?



ທັງສອງຢ່າງນີ້ ໄດ້ຂັດແຍ່ງກັນຫລືບ?
ໍ່ ຈົ່ງໃຫ້ຄໍາອະທິບາຍ?
———————
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Appendix C: ພາກເພີມ
້ ເຕີມ ຄ.
ລາຍງານຈາກຜູ້ໃຊ້ ການເປັນທີ່ປກ
ຶ ສາແລະການເຕີບໃຫຍ່ຢາ່ ງທະວີຄູນ
ຂ້າພະເຈົ້າອ່ານບໍ່ໄດ້ ແຕ່ໄດ້ຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າເປັນສິດຍາພິບານໄດ້ 5 ປີແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບກັບພຣະເຈົ້າໃນປີ
1933 ແລະຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມປາຖນາຈະຮັບໃຊ້ພຣະເຈົ້າ ຢາກມີຄວາມຮູ້ໃນພຣະຄັມພີໂດຍເຂົ້າຮຽນໃນໂຮງຮຽນ
ພຣະຄັມພີບ່ອນໃດກໍໄດ້ ແຕ່ໂຮງຮຽນບໍ່ສາມາດຮັບເອົາຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໄປຮຽນເພາະວ່າອ່ານແລະຂຽນບໍ່ໄດ້ ແລະ
ຂ້າພະເຈົ້າເອງກໍບໍ່ເຂົ້າໃຈພຣະຄໍາທີ່ເທສນາຢ່າງຖ່ອງແທ້ເພາະມັນເປັນຮູບແບບທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ອ່ານ ຂ້າພະເຈົ້າບໍ່ສາ
ມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ຄົນໃນຄອບຄົວແລະເພື່ອນໆ ໄດ້.
ແລະໃນການຮັບໃຊ້

ແລ້ວພຣະເຈົ້າໄດ້ຊົງນໍາ TGSP ເຂົ້າມາໃນຊີວິດ

ຂ້າພະເຈົ້າຂອບພຣະຄຸນພຣະອົງເປັນຍ່າງຍິ່ງທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ເຣື່ອງເຖິງ 155 ເຣື່ອງຜ່ານວິທີການ

ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໃນຕອນນີ້ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມສຸກໃຈທີ່ສາມາດແບ່ງປັນຂ່າວປະເສີດໃຫ້ແກ່ຄົນທີ່ອ່ານແລະຂຽນ
ໄດ້ ກັບທັງຄົນທີ່ອ່ານແລະຂຽນບໍ່ໄດ້.
Y. Babu - Evangelist/Pastor MMBC - Karnataka, India.
___________________________________________
"ລອງຄິດເຖິງຄົນກຸ່ມນຶ່ງຈາກວັທນະທັມໃດວັທນະທັມນຶ່ງ ທີມ
່ ອ
ີ າຍຸໃກ້ຄຽງກັນ ທັງເຊື່ອແລະບໍ່ເຊືອ
່ ໃນພຣະເຈົ້າ ແລະ
ມີສ່ວນເຂົ້າມາຄົ້ນຫາຂຸມຊັບທີມ
່ ີຢູ່ໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ."
ຖ້າທ່ານຄິດໄດ້

ທ່ານຈະເຫັນພາບຂອງສິ່ງທີ່ເກີດຂຶ້ນໃນກຸ່ມສຶກສາການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ພວກເຮົາໄດ້ນໍາເອົາ

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄປໃຊ້ໃນຫລາຍທີ່ຫລາຍບ່ອນ ໃນການອອກໄປປະກາດ ທັງກຸ່ມຜູໃ້ ຫຍ່ທີ່ສຶກສາພຣະຄັມພີ
ຕາມບ້ານເຮືອນ,

ກຸ່ມຊາວໜຸ່ມແລະກຸ່ມເດັກນ້ອຍ

ແລະໄດ້ພົບວ່າແນວຄິດການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມີຜົນຕໍ່ການ

ເທສນາຂອງຂ້າພະເຈົ້ານໍາ.
Pastor Chris Johnson - Calvary Chapel, USA
_____________________________________________
ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນວິທີການທີ່ພຣະເຈົ້າປະທານໃຫ້ເພື່ອຄຣິສຕະຈັກຈະບັນລຸຜົນສໍາເຣັດພຣະມະຫາບັນຊາ
ໃນຍຸກສມັຍຂອງພວກເຮົາ ເຖິງແມ່ນເຮົາຍັງຕ້ອງໃຊ້ວທ
ິ ີການອະທິບາຍພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າມາເປັນເວລາຫລາຍ
ສັດຕະວັດ ເຮົາກໍຍອມຮັບວ່າຍັງມີຄວາມຈໍາກັດຢູ່.
ຫລັງຈາກທີ່ໄດ້ຮຽນວິທີການເລົາ່ ເຣື່ອງເຈາະໃຈຈາກປຶ້ມຄູ່ມືແລ້ວ ຂ້າພະເຈົ້າກ້າເວົ້າວ່ານີ້ແມ່ນວິທີການສ້າງສາວົກທີ່
ດີກວ່າ

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໄດ້ປ່ຽນການເບິ່ງໂລກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ແລະເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຫັນພຣະຄໍາຂອງ

ພຣະເຈົ້າເລິກເຊິ່ງຫລາຍຂຶ້ນ

ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈສໍາຄັນຫລາຍໃນປະເທດຊູດານໃຕ້ ປະເທດຂອງຂ້າພະເຈົ້າ

ສະຖິຕິຂອງຄົນທີ່ອ່ານບໍ່ໄດ້ນັ້ນສູງຫລາຍ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າກໍເຫັນວ່າມັນມີຜົນດີຕໍ່ຄົນທີ່ມີການສຶກສາອີກດ້ວຍ. ຂ້າພະ
ເຈົ້າຂໍແນະນໍາປຶ້ມຄູ່ມືເຫລັ້ມນີຕ
້ ໍ່ຜູ້ນໍາຄຣິສຕຽນທົ່ວໂລກ ແລະອະທິຖານວ່າ ທີຈແ
ີ ອສພີ ຈະພຍາຍາມຫລາຍຂຶ້ນອີກ
ສອງເທົ່າ ໃນການຝຶກອົບຮົມໃຫ້ຫລາຍຂຶ້ນ ກວ້າງຂຶ້ນ ປຶ້ມຄູ່ມືເຫລັ້ມນີ້ເປັນຈຸດເລີມ
້ ຕົ້ນທີດ
່ ີ ຖ້າທ່ານຕ້ອງການຝຶກ
ອົບຮົມຈົນກາຍເປັນຜູ້ຝຶກອົບຮົມທີ່ມີຄຸນນະວຸດທິ.
Rev. Danniel Chagai Gak - Anglican Church of Sudan
_____________________________________________
ຂ້າພະເຈົ້າເປັນນັກວິຊາການ ແລະນັກສາສນາສາດດ້ານມິສຊັນ ຈົບປະຣິຍາເອກຈາກມະຫາວິທຍາລັຍສາສນາສາດ
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ຟູລເລີ ແລະທໍາງານຖ້າມກາງຄົນທີ່ມີການສຶກສາສູງມາຫລາຍປີ ແຕ່ຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມເຂົ້າໃຈວ່າ ຣະບົບການສຶກສາ
ທາງປະເທດຕາເວັນຕົກສມັຍໃໝ່ໄດ້ຈໍາກັດສມອງຂອງຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ແຕ່ສມອງຂ້າງເບື້ອງຊ້າຍເທົ່ານັ້ນໃນການສອນ
(ສມອງເບື້ອງຂວາໃຊ້ສໍາລັບການວິເຄາະ ຄາດຄະເນ ການຮຽນແບບອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາ)
ດ້ວຍພລັງຂອງວິທີການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈ

ຊຶ່ງກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໂດຍ ນາງໂດໂຣທີ ແລະກຸ່ມທີ່ນາງນໍາພາ ຂ້າພະເຈົ້າເລີ້ມ

ເຂົ້າໃຈວ່າຫລາຍຕໍ່ຫລາຍຄັ້ງອົງພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງສອນດ້ວຍວິທີເລົ່າເຣື່ອງ ແມ່ນແຕ່ຄົນທີ່ມຄ
ີ ວາມຮູ້ສູງໃນສມັຍຂອງ
ພຣະອົງ ການເຂົ້າມາຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣືອ
່ ງຈຶ່ງໄດ້ປຽ່ ນການຮັບໃຊ້ຊາວຢິວຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.

ຈໍາເປັນທີ່ຂ້າພະ

ເຈົ້າຕ້ອງປ່ຽນໃໝ່ ແລະຕ້ອງໃຫ້ຫລຸດອອກຈາກຄວາມຄິດທີ່ເຂົ້າຂີ້ໝ້ຽງຂອງຂ້າພະເຈົ້າ ຈະຕ້ອງນໍາເອົາພຣະຄໍາຂອງ
ພຣະເຈົ້າອອກມາເປັນຊີວິດແລະສົ່ງຜົນກະທົບທີ່ດີໃນຊີວິດຂອງຄົນອື່ນນໍາ.
ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຊ່ອຍກະຕຸ້ນໃຫ້ຊາວຕາເວັນຕົກໃນຍຸກຫລັງ ໃນສມັຍໃໝ່ ກອບກູ້ຄືນຄວາມສາມາດໃນການ
ເລົ່າເຣື່ອງ ແລະຍັງຊ່ອຍຄົນໃນຄຣິສຕະຈັກທີ່ມີຄົນຮຽນຮູ້ດວ
້ ຍວິທີປາກເປົ່າໃນທະວີບອື່ນໆ ອີກນໍາ ຄຣູຝຶກຜູ້ຊໍານານ
ທຸກຄົນຈະໄດ້ພົບວ່າ ການຊົງຮຽກເອີ້ນຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຮັບການປັບປຸງໃຫ້ດີຢ່າງເລິກເຊິ່ງ ຜ່ານພລັງແຫ່ງການເລົ່າ
ເຣືອ
່ ງ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງຂໍແນະນໍາໃຫ້ໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເປັນທາງໄປສູ່ເປົ້າໝາຍນັ້ນ.
Bill Bjoraker, PhD -Professor of Judeo-Christian Study
William Carey International University, USA
________________________________________________
ໃນຂະນະທີ່ຄຣິສຕຽນກໍາລັງແລ່ນຕາມຫລັງໂອກາດ ທີ່ຈະທໍາງານເພື່ອຄວາມຍຸດຕິທັມໃນສັງຄົມ ໂລກຍັງຄົງຫິວກະ
ຫາຍຄວາມຊອບທັມອັນແທ້ຈງິ ແລະມີຢ່າງດຽວທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄວາມຫິວກະຫາຍໄດ້ກາຍເປັນຄວາມອີ່ມເຕັມນັ້ນກໍ
ແມ່ນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າ...ພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ວິທີການສ້າງສາວົກແບບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນມີຄວາມຫລັກແຫລມທີ່ຈະເຮັດໃຫ້ຄນ
ົ ທັງປລາດແລະອັສຈັນໃຈ
ກັບອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ ເຮົາໄດ້ເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈກັບພວກລູກຫລານ ໃຊ້ເປັນແນວທາງໃນການເຂົ້າເຝົ້າພຣະເຈົ້າ. ສິດ
ຍາພິບານທຸກທ່ານຜ່ານການຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແລະຕອນນີ້ໄດ້ນໍາໄປໃຊ້ໃນກຸ່ມຊາວໜຸ່ມ ສິດຍາພິ
ບານຝ່າຍພັນທະກິດ ແລະຄະນະກັມມະການ ກໍໄດ້ຫັນມາສນັບສນູນໃນການພັດທະນາໂປຣກຣາມການເລົ່າເຣື່ອງ
ເຈາະໃຈແລະໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າໃນອັຟຣິກາ.
ໂອກາດໃຊ້ວິທີການສຶກສາພຣະຄັມພີໂດຍການຫາຂໍ້ສລຸບຈາກການສັງເກດເນື້ອເຣື່ອງ

ເຮັດໃຫ້ການປະກາດແລະ

ການສ້າງສາວົກເຕີບໃຫຍ່ຂຶ້ນ ເຮົາໄດ້ຮັບການຊົງຮຽກໃຫ້ເຂົາ້ ໄປຮັບໃຊ້ໃນເມືອງຕ່າງໆ ໃນອະເມຣິກາຊຶ່ງມີປະຊາ
ຊົນທີ່ບໍ່ມີຄວາມຫວັງ ເພາະເຂົາເຈົ້າພົບແຕ່ຜູ້ສອນປອມ ຂ່າວປະເສີດທີ່ປອມແປງ ແລະລັດທິຕ່າງໆ ຄວາມຫວັງ
ດຽວຂອງເຂົາເຈົ້າກໍແມ່ນຂ່າວປະເສີດແທ້ເທົ່ານັ້ນ ດຽວນີເ້ ຮົາສາມາດໃຊ້ວິທີການຂອງພຣະເຢຊູໃນການສອນ ເຮົາ
ມີຫລັກການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈທີ່ສາມາດໃຊ້ໄດ້ໃນທັນທີ ເຊື່ອວ່າພຣະເຈົ້າຊົງທໍາການໄຖ່ແລະການຮື້ຟື້ນມາໃຫ້ແກ່
ວັດທະນະທັມທີໄ
່ ດ້ຖືກທໍາລາຍໄປ.
Mark Sands - President Church Builder Foundation, Global
_______________________________________________
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Mentoring and Multiplication
ການເປັນຜູໃ້ ຫ້ຄາໍ ປຶກສາແລະການເຕີບໃຫຍ່ຢາ່ ງທະວີຄນ
ູ
ຄໍາພຍານສາມຄົນທໍາອິດມາຈາກຊາຍສາມຄົນທີ່ໄດ້ຮັບການຝຶກໂດຍຜູ້ບໍຣິຫານ TGSP ຜູ້ທີ່ລາວໄດ້ຝຶກກໍຈະໄປ
ຝຶກອົບຮົມຄົນອື່ນຕໍ່ໄປ...ນີແ
້ ມ່ນທາງຂອງພຣະເຈົ້າ ບໍແ
່ ມ່ນບໍ?
____________________________________________________
ບິດຊ໊ອບທ່ານນຶ່ງໃນເອມບູ ຢືນຂຶ້ນແລະເວົ້າວ່າ
ຄວາມຮູ້ຄວາມເຂົ້າໃຈໃນພຣະຄັມພີ

"ຄຣິສຕະຈັກກໍາລັງມີບັນຫາ ເພາະເຂົາເຈົ້າຂາດຄົນລຸ້ນພໍ່ ທີ່ມີ

ຊ່ອຍບອກຄຣູຝຶກຂອງທ່ານແດ່ວ່າ ຂໍຂອບໃຈຫລາຍໆ ທີ່ໄດ້ໃຫ້ຄວາມສາ

ມາດແກ່ບຣາມູເອນ ເພື່ອຈະໄດ້ເປັນພໍ່ໃຫ້ແກ່ບິດຊ໊ອບ"
Bramuel Musya - CEO Straight Path Resources, Kenya
____________________________________________________
ວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າຝຶກອົບຮົມຜູ້ນາໍ ຝ່າຍວິນຍານຫລາຍຂຶ້ນກວ່າແຕ່ກ່ອນ ຊຶ່ງເວົ້າໄດ້ວ່າ
ເປັນແບບທະວີຄູນ ແລະຊ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຢູ່ໃນຄຣິສຕະຈັກ ແລະສົ່ງເຂົາເຈົ້າອອກໄປເຮັດງານພັນທະກິດພຣະຄໍາ
ຂອງພຣະເຈົ້າ ສໍາລັບຄົນທີ່ອ່ານໄດ້ແລະອ່ານບໍ່ໄດ້ ທັງເດັກນ້ອຍແລະຄົນແກ່ຊະຣາ ຊຶ່ງເປັນອາຫານຝ່າຍວິນຍານ
ເພື່ອໃຫ້ເຮົາໄດ້ສັມພັນສນິດກັບພຣະເຈົ້າຕຣີເອການຸພາບ.
Dr. Mark Muniyappa - All India Council / TGSP- India
___________________________________________________
ຈະກ່າວຄໍາຂອບໃຈນໍາທຸກທ່ານຢ່າງໃດດີ? ຂອບພຣະຄຸນພຣະເຈົ້າຫລາຍໆ ແລະສໍາລັບເຄື່ອງມືເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ
ເພາະເປັນເຄື່ອງມືທີ່ໃຊ້ປໂຍດໄດ້ຫລາຍທີ່ສຸດ

ທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພົບເຫັນຫລັງຈາກທໍາງານມາໄດ້ 20 ປີ

ການເລົ່າ

ເຣື່ອງເຈາະໃຈຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເຂົ້າໃຈເຖິງພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເລິກເຊິ່ງແລະກວ້າງອອກ ແລະຍັງມີປໂຍດນໍາ
ໄປໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານອີກ ບົດຮຽນທີ່ໄດ້ຮຽນຮູ້ແມ່ນໃຫ້ເຮົາຊອກຫາທາງເລືອກກ່ອນຈະຕັດສິນໃຈຢ່າງໃດຢ່າງ
ນຶ່ງ ເຮັດໃຫ້ທມ
ີ ງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າມີສາຍຕາກວ້າງໄກ ເຫັນຜົນກະທົບອັນດີທີ່ເກີດຂຶ້ນຈາກການເຮັດງານ.
Ramesh Sapkota - CEO Kingdom Investment Nepal,
Organisation Fighting against Human Trafficking
__________________________________________________
ສິ່ງທໍາອິດ ຢາກຈະຂໍຖວາຍພຣະກຽດແລະຄໍາຂອບພຣະຄຸນຈາກຫົວໃຈແດ່ອົງພຣະເຢຊູຄຣິດເຈົ້າ ແລະອ້າຍຜູ້ເປັນ
ເພື່ອນຮ່ວມອະທິຖານຄືທ່ານ ຣາເມສ
ຕອນທີ່ຂາ
້ ພະເຈົ້າພົບກັບລາວເທື່ອທໍາອິດ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງເປັນຄຣິສຕຽນໃໝ່ແລະງານຮັບໃຊ້ກໍເໝືອນກັບເດັກນ້ອຍທີ່
ເກີດໃໝ່ ຂ້າພະເຈົ້າຕ້ອງການແມ່ນຝ່າຍວິນຍານທີ່ຈະລ້ຽງດູຂ້າພະເຈົ້າ ທ່ານຣາເມສໄດ້ຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງ
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ເຈາະໃຈໃຫ້ຊຶ່ງເປັນພຽງການເລີ້ມຕົ້ນ ໃນເວລານັ້ນພວກເຮົາມີຜູ້ຂຽນບໍ່ຫລາຍຄົນເທົ່າໃດ ແລະການປະຊຸມຂອງພວກ
ເຮົາກໍຍັງອ່ອນຢູ່ ລາວໄດ້ຝຶກອົບຮົມການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນຄຣິສຕະຈັກຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.
ພຣະເຈົ້າໄດ້ສ້າງຄຣິສຕະຈັກຂອງພຣະອົງ 8 ບ່ອນຜ່ານການອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈໃນເວລາອັນສັ້ນ

ແລະປີນີ້

ພວກເຮົາຈະສ້າງຂຶ້ນອີກ 2 ຄຣິສຕະຈັກ.
ຂ້າພະເຈົ້າໃຊ້ວິທີການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈເພື່ອເພີມ
້ ຄຣິສຕະຈັກ ແລະນີແ
້ ມ່ນສາເຫດທີ່ເຮັດໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຮັບຄໍາ
ເຊີນໃຫ້ມີສ່ວນໃນການຝຶກອົບຮົມຊຶ່ງຮວ ມໄປເຖິງຜູ້ນໍາໃນຄຣິສຕະຈັກລູກກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມດ້ວຍ ແລະເຂົາ
ເຈົ້າສາມາດໃຊ້ວິທີນີ້ໄດ້ດີກວ່າຂ້າພະເຈົ້າ

ຂໍຂອບໃຈນໍາທ່ານຣາເມສຫລາຍໆ ຂ້າພະເຈົາ້ ພຽງແຕ່ເປັນໂຕດ້ວງທີ່

ອ່ອນນ້ອຍແລະຕອນນີ້ທ່ານກໍາລັງຊ່ອຍໃຫ້ຂ້າພະເຈົ້າເປັນແມງກະເບື້ອທີ່ໃຫຍ່ເຕັມທີ່.
ຂໍຂອບໃຈຜູ້ຮັບໃຊ້ຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ທໍາການຮັບໃຊ້ຜ່ານວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ

ເພື່ອຖວາຍພຣະກຽດແດ່ພຣະ

ນາມຂອງພຣະອົງ ເພື່ອເປັນພຣະພອນແກ່ຂ້າພະເຈົ້າແລະວຽກງານການຮັບໃຊ້.
Ps. Krishna P. Ghimire - Ass. Grn. Secretary,
National Churches Fellowship of Nepal.
__________________________________________________
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Appendix D: ພາກເພີມ
້ ເຕີມ ງ.
ມິສຊັນນາຣີຖ້າມກາງຜູທ
້ ີ່ຍງັ ເຂົາ້ ໄປບໍເ່ ຖິງໃນປະເທດທີປ
່ ິດປະຕູ
ເທື່ອທໍາອິດທີ່ໄດ້ຍິນເຣື່ອງໂຮງຮຽນພຣະຄັມພີປາກເປົ່າກໍບໍ່ໄດ້ສົນໃຈ ເພາະຄິດວ່າພວກເຮົາບໍ່ສາມາດສ້າງຄຣິສຕະ
ຈັກທີ່ເຂັ້ມແຂງມີຮາກຢັ່ງເລິກໃນພຣະຄໍາຈາກການເລົ່າເຣື່ອງພຣະຄັມພີແບບເດັກນ້ອຍນີ້ ແຕ່ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ໄປ
ຮ່ວມປະຊຸມມິສຊັນໃນສະຫະຣັດເທື່ອນຶ່ງ ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ພັກເຊົາກັບຄອບຄົວທີ່ສາມີແລະພັຣຍາສອນການເລົ່າເຣື່ອງ
ແບບປາກເປົ່າທົ່ວໂລກ ຂ້າພະເຈົ້າຈຶ່ງມີຄໍາຖາມຢ່າງຫລວງຫລາຍໃນໃຈ ຈຶ່ງເດີນທາງໄປກັບເຂົາເຈົ້າເພື່ອຖ່າຍວິດີ
ໂອໃນສິ່ງທີ່ເຂົາເຈົ້າສອນໃນທ້າຍອາທິດນັ້ນ.
ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າ ຄຣິສຕະຈັກແລະຜູ້ເຊື່ອຈະເຂັ້ມແຂງໄດ້ກໍຕ້ອງຍຶດໝັ້ນ ເຂັ້ມແຂງໃນພຣະຄໍາ ຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້
ຖ້າມີແຕ່ຄົນດຽວທີ່ຄຸນ
້ ເຄີຍກັບພຣະຄໍາ ແຕ່ລາວຕ້ອງສາມາດອະທິບາຍພຣະຄັມພີໄດ້ອີກດ້ວຍ ແລະຕ້ອງສາມາດ
ຈັດແບ່ງຄວາມຈິງໄດ້ຢ່າງຖືກຕ້ອງ ສິ່ງໃດທີ່ໜ້ອຍໄປກວ່ານີກ
້ ໍຈະເຮັດໃຫ້ຄຣິສຕຽນພົບກັບລັດທິທີ່ຈະປະສົມເຂົ້າກັບ
ຄວາມເຊື່ອ ແລະບັນຫາຕ່າງໆ ຢ່າງຫລວງຫລາຍ.
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ທຸ້ມເທເວລາໃນການສຶກສາພຣະຄັມພີແບບສັງເກດແລະຕີຄວາມໝາຍຫລາຍເພີ້ມຂຶ້ນເລື້ອຍໆ

ສິ່ງ

ເຫລົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ສູນເສັຽໄປເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າມາພົບການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ແຕ່ໄດ້ທຸ້ມເທເວລາໃສ່ຫລາຍຂຶ້ນໄປເລື້ອຍໆ
ແຕ່ເມື່ອຕ້ອງໄດ້ສຶກສາແບບສັງເກດແລະຕີຄວາມໝາຍແບບປາກເປົ່າ ກໍພົບກັບບັນຫາວ່າມັນເປັນໄປໄດ້ບໍ່ ແລະ
ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາເປັນ?
ປະການທໍາອິດ ເປັນຫຍັງຈຶ່ງຈໍາເປັນ? ຄົນທີ່ສອນຄວາມສາມາດການສຶກສາພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ ໄດ້ໃຊ້ຊີດີແລະວິດີ
ໂອຄລິບຊຶ່ງກໍໄດ້ຮັບຜົນດີກວ່າທີ່ຂ້າພະເຈົ້າຈະອະທິບາຍເຖິງຄວາມຈໍາເປັນຂອງການສອນພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່າ.
ຈົນມາຮອດມື້ນຶ່ງໄດ້ມີການປ່ຽນແປງເກີດຂຶ້ນ ຈາກການລາຍງານຂອງຄະນະກັມມະການພັນທະກິດໂລກທີ່ໂລຊານ
ໃນປີ 2004 ໄດ້ພົບສະຖິຕິວາ່ ຄົນຈໍານວນຫລາຍໃນໂລກເປັນຄົນທີ່ຮຽນແບບປາກເປົ່າ ແມ່ນແຕ່ໃນສັງຄົມທີ່ມີສະ
ຖິຕິສູງທີ່ອ່ານໄດ້ຂຽນໄດ້ ບໍ່ວ່າຈະຢູ່ໃນປະເທດອັງກິດຫລືອະເມຣິກາ ສະຖິຕິການຮຽນແບບນີ້ຍິ່ງສູງຂຶ້ນໃນສັງຄົມທີ່
ບໍ່ຄ່ອຍມີຄົນອ່ານໜັງສື.
ທີມງານຂອງພວກເຮົາຮັບໃຊ້ມາເປັນເວລາ 17 ປີ ພວກເຮົາໃຊ້ວິທີການປະກາດແບບປາກເປົ່າ ໂດຍທີ່ບໍ່ໄດ້ໃຊ້ຕົວ
ໜັງສືເລີຍ ຄົນໃນທີມໄດ້ຮຽນ ໄດ້ທ່ອງຈໍາ ແລະສເນີຂ່າວປະເສີດແບບປາກເປົ່າ ແລະເຮົາໄດ້ເຫັນຜົນອອກມາເປັນ
ຮູບພຣະທັມຢ່າງແທ້ຈິງ ແລະມີຄົນຈໍານວນຫລາຍໄດ້ມາເຊື່ອໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.
ເມື່ອພວກເຮົາທໍາການຕິດຕາມຜົນ ພວກເຮົາໄດ້ຫັນກັບໄປໃຊ້ແບບວິຊາການ ຄືຈັດໃຫ້ຜທ
ູ້ ີ່ເຊື່ອມີພຣະຄັມພີຄົນລະ
ເຫຼັ້ມ ແລະພົບກັບຄົນເຫລົ່ານັ້ນເພື່ອຈະອ່ານ ຮຽນ ແລະຮຽນຮູ້ວ່າຈະສັງເກດຫຍັງແດ່ໃນສິງ່ ທີ່ອ່ານມານັ້ນ ການຕິດ
ຕາມຜົນແບບນີ້ເໝືອນກັບເອົາຫົວໄປຊົນຝາ ເພາະຄົນທີເ່ ຊື່ອໃໝ່ກັບອ່ອນແຮງ ບໍ່ເຕີບໃຫຍ່ໃນຄວາມເຊື່ອ ແລະ
ກາຍເປັນຄົນແຂງກະດ້າງ ບາງຄົນກໍຫລົງເສັຽໄປ.
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ໃນໝູ່ບ້ານແຫ່ງນຶງ່ ມີ 20 ຄົນກັບໃຈມາເຊື່ອພຣະເຈົ້າ

ເຮົາເນັ້ນການອ່ານພຣະຄັມພີແລະສອນວິທີອ່ານໃຫ້ ວິທີສັງ

ເກດໃນເວລາອ່ານ ລວມທັງໃຊ້ເວລາກັບເຂົາເຈົ້າ ແບ່ງປັນປະສົບການຊີວິດນໍາກັນ ຈົນມາເຖິງມື້ນີ້ຍັງບໍ່ມີຜູ້ໃດທີ່ຈະ
ເອີ້ນໄດ້ວ່າເປັນຜູ້ "ຕິດຕາມພຣະເຢຊູຄຣິດ" ໄດ້ເລີຍ ຫລາຍຄົນຢາກຕິດຕາມພຣະເຈົ້າ ແຕ່ເວລາທີ່ຜ່ານໄປເໝືອນ
ກັບວ່າເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃສ່ໃຈໃນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າເລີຍ

ພຣະຄໍາບໍ່ໄດ້ຝັງເລິກໃນຊີວິດຂອງເຂົາເຈົ້າ

ການອ່ານ

ແລະການສຶກສາພຣະຄັມພີກບ
ໍ ໍ່ໄດ້ເຂົ້າໄປໃນຄວາມຄິດຂອງເຂົາເຈົ້າເລີຍ.
ບໍ່ພຽງເທົ່ານັ້ນ ເຂົາເຈົ້າບໍເ່ ຄີຍເອົາພຣະຄັມພີໄປເພືອ
່ ຈະແບ່ງປັນກັບຄົນອືນ
່ ແລະເຮົາຈະເຂົ້າເຖິງຄົນທີ່ເຂົ້າໄປບໍ່ເຖິງ
ໄດ້ແນວໃດ ຖ້າຫາກຄົນທີ່ຮັບໃຊ້ຢູ່ນັ້ນບໍ່ໄປຮັບໃຊ້ຄົນອື່ນໆ ຕໍ່ໄປ.

ຂ້າພະເຈົ້າເຊື່ອວ່າການສອນພຣະຄັມພີແບບປ

າກເປົ່າມີປໂຍດທີ່ເປັນພື້ນຖານຫລາຍຢ່າງ ປະການທໍາອິດ ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະຊາບຊຶມເຂົ້າໄປໃນຊີວິດຄົນ
ຫລາຍກວ່າການອ່ານ ປະການທີສອງ ເຂົາເຈົ້າສາມາດແບ່ງປັນຄວາມຈິງໃຫ້ກັບຄົນອື່ນໄດ້ດີກວ່າ ຊຶ່ງເປັນການຮັບ
ໃຊ້ທີ່ຈະເກີດຜົນຕໍ່ໄປ
ສໍາລັບປະເທດທີ່ປິດປະຕູນັ້ນ ຄົນທີ່ຟງັ ເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໄປແລ້ວກໍຈະບໍ່ມີບັນຫາກັບທາງອໍານາດການປົກຄອງ
ຂ້າພະເຈົ້າໄດ້ຂຽນກ່ຽວກັບເຣືອ
່ ງນີ້ໄວ້ຢ່າງຫລວງຫລາຍ ແຕ່ທ່ານຈະໄດ້ຟັງແລະໄດ້ເຫັນຈາກຊີດີແລະວິດີໂອຄລິບ..
ແລະທ່ານຈະໄດ້ເຫັນຢ່າງຊັດແຈ້ງເຖິງວິທີນ.ີ້
ອີກປະການນຶ່ງ ແມ່ນຄໍາຖາມທີ່ສໍາຄັນທີ່ສຸດຄື "ເປັນໄປໄດ້ບໍ່ທີ່ຈະສອນພຣະຄັມພີຂອງພຣະເຈົ້າແບບສັງເກດແລະ
ອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາແບບປາກເປົ່າ?"
ຫລາຍອົງການມີພະແນກທີ່ຈະຊ່ອຍສົ່ງເສີມແລະສອນການຮຽນພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່າ ສ່ວນໃຫຍ່ຈະເປັນສະມາ
ຊິກຂອງ International Orality Network (ION) ມີອົງການທີ່ຊໍານານເປັນພິເສດໃນການສອນພຣະຄັມພີແບບ
ປາກເປົ່າບໍ່ຫລາຍເທົ່າໃດ ຂ້າພະເຈົ້າເອງໄດ້ສຶກສາວິທີການຂອງເຂົາເຈົ້າມາແລ້ວ. ເມື່ອຂ້າພະເຈົ້າໄປຢ້ຽມຢາມສໍາ
ນັກງານນຶ່ງໄດ້ຖາມເຂົາເຈົ້າວ່າ "ໃຜເປັນອົງການທີ່ຝຶກອົບຮົມເຣື່ອງການສອນພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່າທີ່ດີທີ່ສຸດ?"
ເຂົາເຈົ້າຕອບວ່າ "STS" ຫລືເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ຂ້າພະເຈົາ້ ຈຶ່ງໄປເບິ່ງທີ່ເວັບໄຊ ເມື່ອໄດ້ຂໍ້ມູນມາຈຶ່ງເຫັນວ່າແຕກ
ຕ່າງຈາກອົງການອື່ນໆ.
ສິ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກຫລາຍທີ່ສດ
ຸ ແມ່ນ ເຂົາເຈົ້າສາມາດສອນໃຫ້ຄົນສັງເກດຂໍ້ພຣະຄັມພີດ້ວຍວິທີການແບບປາກເປົ່າ
ຢ່າງແທ້ຈິງ ຊຶ່ງໃກ້ຄຽງກັບການຮຽນອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາໃນພຣະຄັມພີ ດ້ວຍການໃຊ້ປາກເປົ່າຢ່າງແທ້ຈິງ ໃນທີ່ສຸດຂ້າ
ພະເຈົ້າກໍໄດ້ພົບກັບສິ່ງທີ່ຕາມຫາ ຕໍ່ຈາກນັ້ນກໍໄດ້ໂອ້ລົມກັບເຂົາເຈົ້າທາງສະໄກພ໌
ໃນຕົ້ນເດືອນພຶສຈິກາໄດ້ມີຜູ້ມາຮັບຝຶກອົບຮົມເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈສອງຄົນ ແລະໄດ້ທໍາການອົບຮົມ 5 ມື້ຶ ສອງມື້ທໍາ
ອິດແມ່ນສໍາລັບຄຣູຝຶກທີ່ເລືອກມາຈາກທີມ ສາມມືຫ
້ ລັງຈາກນັ້ນແມ່ນຄົນທີ່ຫາກໍໄດ້ຮັບການຝຶກອົບຮົມ ເປັນຜູ້ຝຶກ
ອົບຮົມໝູເ່ ພື່ອນຕໍ່ໄປ ດ້ວຍການຊ່ອຍເຫລືອຂອງຄຣູຝຶກອົບຮົມ ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີແຮງຊຸກຍູ້ໃນການເຮັດງານພັນ
ທະກິດໄດ້ຢ່າງຫລາຍ

ເພາະພວກເຮົາໄດ້ເລີ້ມນໍາເອົາວິທກ
ີ ານນີ້ເຂົ້າໄປເພີ້ມເຕີມໃສ່ງານຮັບໃຊ້ທີ່ພວກເຮົາມີຢ.ູ່

ພວກເຮົາເລີ້ມໃຊ້ການເລົ່າເຣືອ
່ ງເຈາະໃຈທັນທີ ແລະພໍໃຈກັບລາຍງານທີ່ໄດ້ຮັບກ່ຽວກັບການດໍາເນີນງານນັ້ນ ແຕ່ບໍ່
ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າພວກເຮົາເຊົາສອນການສັງເກດ ແລະອະທິບາຍຖ້ອຍຄໍາໃນພຣະຄັມພີແບບເດີມ ເພາະວ່າເຖິງ
ຢ່າງໃດແບບເກົ່ານັ້ນກໍຍັງສໍາຄັນຢູ.່
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ສິງ່ ທີພ
່ ວກເຮົາໄດ້ກະທໍາປາກເປົາ່ ແມ່ນດັງ່ ນີ:້
1. ເໝາະສົມ ຮວມເຂົ້າກັບການຮຽນພຣະຄໍາທີເ່ ປັນຂໍ້ຂຽນ ບໍ່ແມ່ນເອົາມາທົດແທນ ແຕ່ແມ່ນເອົາມາເພີ້ມໃສ່
2. ສາມາດເຂົ້າເຖິງຄົນທີ່ບໍ່ອ່ານຫລືອ່ານບໍ່ໄດ້
3. ໃຊ້ໄດ້ກັບຄົນທຸກລະດັບ ແມ່ນແຕ່ຄົນງານເກັບເອກສານ(ສມຽນ)ກໍສາມາດເຮັດໄດ້ (ພວກເຮົາໄດ້ໜູນໃຈໃຫ້ສະມາຊິກ
ຄົນອື່ນໆ ໄດ້ເຮັດເຊັ່ນດຽວກັນ)
4. ເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາແບ່ງປັນກັບຄົນອື່ນໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ຄົນທີ່ພວກເຮົາບໍ່ສາມາດເຂົ້າເຖິງໄດ້ຮັບຝຶກອົບຮົມກ່ອນ ແລະ
ໄດ້ຖືກເຜີຍແຜ່ຕໍ່ໄປຢ່າງໄວ.
5. ເປັນວິທີດຽວທີ່ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຈະແພ່ຂຍາຍໃນປະເທດທີ່ປິດປະຕູຢ່າງປອດພັຍທີ່ສຸດ
6. ບໍຕ
່ ້ອງໃຊ້ເງິນ ເຄືອ
່ ງມື ຫລືຊພ
ັ ຍາກອນຈາກນອກປະເທດ ຈຶ່ງເປັນຍຸທວິທີໃນການເຮັດພັນທະກິດທີ່ເກີດຜົນ
ຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຫລາຍທີ່ສຸດ.
ດັ່ງທີ່ກ່າວມາແລ້ວວ່າ ເຄີຍໄດ້ເຫັນວິທີການປາກເປົ່າແບບຕ່າງໆ ຈາກຫລາຍໆ ອົງການ ແຕ່ສ່ວນຫລາຍບໍ່ໄດ້ເລົ່າ
ພຣະຄັມພີປາກເປົ່າ ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈເນັ້ນໃນການເລົ່າເຣື່ອງໃນພຣະຄັມພີຢ່າງຕົງໄປຕົງມາ ຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ຊຶ່ງນໍາເອົາຂໍ້ພຣະຄັມພີມາເລົ່າຕໍ່ແບບຖອດຖອນຖ້ອຍຄໍາ (ທີ່ບໍ່ອອກນອກເຣື່ອງ) ເພື່ອວ່າສິງ່ ທີ່ທ່ານແບ່ງປັນນັ້ນຍັງ
ເປັນພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າຜ່ານທາງປາກ ວິທີດຽວກັນກັບເຮົາອ່ານພຣະຄັມພີ.
ພຣະຄັມພີທີ່ຂຽນໄວ້ນັ້ນຖືກຈັດໄວ້ເປັນແຫລ່ງຂໍ້ມູນ

ເຮົາຕ້ອງສອນພຣະຄໍາແລະວິທີຕີຄວາມໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ

ຈາກພຣະຄໍາທີ່ເປັນຂໍ້ຂຽນນັ້ນເຮົາສາມາດໄດ້ພຣະຄໍາປາກເປົ່າ ເມື່ອເຮົາສອນພຣະຄັມພີແບບປາກເປົ່າເຮົາຖືປຶ້ມ
ແລະເປີດໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຮວ
ູ້ ່າຖ້ອຍຄໍາທີ່ເຮົາເວົ້ານັ້ນມາຈາກໃສ ຄົນທີ່ຟັງກໍຈະຮູແ
້ ລະຕິດຕາມໄປນໍາ.
ໃນຄຣິສຕະຈັກຍຸກທໍາອິດ ໄດ້ມີການອ່ານຖ້ອຍຄໍາຈາກພຣະຄັມພີແລະຈະມີຄົນເຂົ້າມາຟັງ ເມື່ອໂປໂລສົ່ງຈົດໝາຍ
ຝາກອອກໄປ ເພິ່ນຂໍໃຫ້ອ່ານດັງໆ ໃນຄຣິສຕະຈັກ ຂ້າພະເຈົ້າແປກໃຈກັບຄໍາຖາມຈາກຊີດີແຜ່ນນຶ່ງ...ຄົນໃນສັດຕະ
ວັດແຣກນັ້ນສາມາດອ່ານແລະຂຽນໄດ້ຈັກເປີເຊັນ ໃນເວລາທີ່ມີຄົນຖິ້ມໃຈເກົ່າເອົາໃຈໃໝ່ 3000 ຄົນໃນມື້ດຽວ? ຄໍາ
ຕອບກໍຄືປະມານ 5 ເປີເຊັນ.
ອີກຢ່າງນຶ່ງທີ່ຂ້າພະເຈົ້າມັກໃນການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈນັ້ນແມ່ນ ຄວາມຖືກຕ້ອງຕາມພຣະຄັມພີ ສ່ວນສິ່ງອື່ນນັ້ນກໍ
ມີວິທີການສອນແບບໃຫ້ສັງເກດເໝືອນກັນ ຕົວຢ່າງເຊັ່ນ ເມືອ
່ ເລົ່າເຣື່ອງຈົບແລ້ວຈະຕັ້ງຄໍາຖາມວ່າຜູ້ຟັງໄດ້ຍິນຫຍັງ
ແລະໃຫ້ບອກວ່າສັງເກດເຫັນຫຍັງແດ່ ຈາກນັ້ນກໍມີຄໍາຖາມເພື່ອຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ຟັງສາມາດຕີຄວາມໝາຍຢ່າງຖືກຕ້ອງ
ແລະໄດ້ເຫັນວ່າຈະນໍາໃຊ້ໃນຊີວິດຝ່າຍວິນຍານຢ່າງໃດ ນີ້ເປັນເຄື່ອງມືທີ່ດີຫລາຍ ປັບປຸງແກ້ໄຂຢ່າງດີ
ແລະສອນຢ່າງຊ່ຽວຊານ.
_________________________________________
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ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ຈາກການນີຣະມິດສ້າງ ສູ່ ນິຣນ
ັ ການ
ພວກເຮົາໄດ້ພັທນາວິທີການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈມາຈາກຜົນງານທີ່ມີພລັງສົ່ງຜົນໄປທົ່ວໂລກຄື ວິດໂ
ີ ອເຣື່ອງລາວຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ເຣື່ອງນີ້ຍາວ 80 ນາທີຊຶ່ງເປັນເຣື່ອງເລົ່າເປັນລໍາດັບເຫດການ ຈາກພັນທະສັນຍາເດີມສູ່ພັນທະສັນາຍາ
ໃໝ່ ຊຶ່ງສາມາດຫາຟັງແລະເບິ່ງໄດ້ຕັ້ງແຕ່ປີ 2011 ເປັນຕົ້ນມາ ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ຜລິດອອກເຖິງ 3000
ພາສາ.
ຄໍາພຍານຈາກຜູ້ຟັງເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ ຈາກເຄື່ອງຟັງສຽງທີ່ໃຊ້ພລັງແສງຕາເວັນ

ເດັກຜູ້ຊາຍຄົນນຶ່ງໃນປະເທດຊູດານໃຈຮ້າຍໃຫ້ເພື່ອນຮ່ວມຫ້ອງຮຽນຄົນນຶ່ງ ດັ່ງນັ້ນ ລາວຈຶ່ງຖືມີດໄປໂຮງ
ຮຽນນໍາເພື່ອຈະຂ້າເພື່ອນຄົນນັ້ນ ໃນມື້ນັ້ນ ຄຣູຫາກໍໄດ້ຮັບເຄືອ
່ ງຟັງສຽງທີ່ໃຊ້ພລັງແສງຕາເວັນທີ່ເປັນເຣື່ອງລາວຂອງ
ພຣະເຈົ້າ ຊຶງ່ ເປັນພາສາພື້ນເມືອງຂອງເຂົາເຈົ້າ ແລະຄຣູກໍໄດ້ເປີດເຄື່ອງຟັງສຽງເຣື່ອງກາອິນກັບອາເບນໃຫ້ພວກນັກ
ຮຽນຟັງ.
ເມື່ອເດັກຜູ້ຊາຍຄົນນັ້ນໄດ້ຟັງ ກໍມີບາງສິ່ງທີ່ປລາດເກີດຂຶ້ນ

ລາວໄດ້ເອົາມີດມາມອບໃຫ້ຄຣູ ສາຣະພາບ

ແຜນການຮ້າຍຂອງລາວ ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັມຜັດໃຈຂອງລາວ ໃນມື້ນັ້ນເອງເດັກຊາຍຄົນນັ້ນຂໍໃຫ້ພຣະເຈົ້າຍົກໂທດ
ຄວາມຜິດບາບທັງໝົດໃຫ້ແກ່ລາວ ແລະລາວໄດ້ຕ້ອນຮັບເອົາພຣະເຢຊູເປັນພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນຂອງລາວ.
ພຣະຄໍາຂອງພຣະເຈົ້າໄດ້ເວົ້າກັບໃຈຂອງຄົນ ພວກເຮົາຈຶ່ງຂໍໜູນໃຈໃຫ້ທຸກຄົນໃຊ້ການເລົ່າເຣື່ອງເຈາະໃຈ ໃຊ້ປໂຍດ
ຈາກເຣື່ອງຂອງພຣະເຈົ້າໃນພາສາທ້ອງຖິ່ນນໍາດ້ວຍ.
ມີຄົນໃຊ້ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" ໂດຍໃຊ້ເຄື່ອງຟັງສຽງພລັງແສງຕາເວັນ ຊີດີ ແລະ ເອັມພີ 3 ແລະຍັງມີວິດີໂອ
ຊຶ່ງມີພາບປະກອບນໍາ ເຮັດໃຫ້ເຣື່ອງລາວມີຊີວິດຊີວາຫລາຍຂຶ້ນ ຄົນຫລາຍລ້ານໄດ້ເບິ່ງ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ"
ທັງເປັນສ່ວນຕົວແລະຈາກລາຍການທີວີ ໄດ້ຕອບສນອງຮັບເຊື່ອເປັນຜູ້ຕິດຕາມອົງພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຜູຮ
້ ັບໃຊ້ພຣະ
ເຈົ້າໃນກຸ່ມຕ່າງໆ ຫລາຍພັນຄົນໄດ້ຮັບປໂຍດຈາກ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ"
ການຜລິດເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າທີ່ໃຊ້ຜູ້ເລົ່ານຶ່ງຄົນ ຊ່ອຍໃຫ້ຄົນຟັງສາມາດເລົ່າເນື້ອຫາໃນພຣະຄັມພີໃຫ້ຄົນອື່ນ
ຕໍ່ໄປໄດ້ ທີ່ສໍາຄັນນັ້ນແມ່ນຄົນທີ່ຢູ່ໃນສັງຄົມແບບປາກເປົ່າຈະມີຄວາມເຊື່ອເມື່ອເຂົາເຈົ້າໄດ້ຍິນ "ເຣື່ອງທັງໝົດ" ທີ່
ເລີ້ມຈາກການສ້າງໂລກ, ມະນຸດຕົກຢູ່ໃນຄວາມບາບ ແລະພຣະສັນຍາຂອງພຣະເຈົ້າວ່າຈະມີພຣະຜູ້ໂຜດໃຫ້ພົ້ນສະ
ເດັດມາ

ອັນເປັນພື້ນຖານທີ່ຈະເຂົ້າໃຈໃນຂ່າວປະເສີດໄດ້

ພວກເຮົາເຫັນຜົນກະທົບອັນດີແລະພລັງຂອງ "ເຣື່ອງ

ລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" ທັງໃນການປະກາດແລະການສ້າງສາວົກ.
ການໃຊ້ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" ດ້ວຍເຄື່ອງຟັງສຽງພລັງແສງຕາເວັນພ້ອມກັບຮູບປະກອບ (ເປັນພາບດຽວກັນ
ກັບໃນວິດີໂອ) ເຮັດໃຫ້ຜູ້ປະກາດທີ່ເຂົ້າໄປໃນໝູ່ບ້ານ ເຮັດໃຫ້ບ້ານນັ້ນເປັນໂຮງຊິເນມາເຄືອ
້ ນທີ່ ການມີເຄື່ອງອຸປ
ກອນເພີ້ມເຕີມເຊັ່ນ ຄໍາສົນທະນາທີຂ
່ ຽນໄວ້ ຄໍາສົນທະນາທີ່ໃຊ້ທາງວິທະຍຸ ຈະຊ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ມີຫລາຍວິທີເພື່ອຈະ
ເຮັດໃຫ້ "ເຣື່ອງລາວຂອງພຣະເຈົ້າ" ມີຊວ
ີ ິດຊີວາ.
www.Gods-Story.org | Info@Gods-Story.org
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World Contacts
ຕິດຕໍພ
່ ວກເຮົາໄດ້ທີ່
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
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