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บทที่ 1 กลุ่มเซลล์ตำมบ้ ำนหมำยถึงอะไร?
กลุ่มเซลล์ตำมบ้ ำนเป็ นหน่ วยพืน้ ฐำนของสมำชิกคริสตจักร
1.บ้ ำน คือ ทีอ่ ยู่อำศัยของสมำชิกคริสตจักรในวันปกติธรรมดำ
1.1 พระสัญญา :
พระเยซูตรัสว่า “ด้วยว่ามีสองสามคนประชุมกันที่ไหน ๆ ในนาม
ของเรา เราจะอยูท่ ่ามกลาง เขาที่นนั่
มัทธิว 18:20
1.2 อดีต
:
คริ สตจักรสมัยแรกเริ่ มใช้บา้ นของคริ สเตียนเป็ นที่ประชุมกัน เช่น
บ้านของยุสทัส
กิจการ 18:7
บ้านของปริ สคา และอาควิลลา
โรม. 16:3-5
1.3 ปัจจุบนั
:
ประเทศจีน – การเจริ ญของคริ สตจักรโดยผ่านทางบ้านในช่วงเวลาที่
ถูกข่มเหง
ประเทศเกาหลี – ระบบกลุ่มเซลล์ของศิษยาภิบาล โช ยอง กี

2.กลุ่มเซลล์ ในบรรยำกำศทีอ่ บอุ่นมีไมตรีจิต ไม่ น่ำกลัว แต่ นำไปถึงกำรเจริญและกำร
เพิม่ พูน
2.1.สมาชิก
2.1.1.เปิ ดรับทั้งผูท้ ี่เป็ นคริ สเตียน และผูท้ ี่สนใจ และเพื่อนบ้านที่ไม่ใช่คริ สเตียน
2.1.2.สมาชิกใหม่ควรจะมาร่ วมด้วยได้ทุกเวลา
2.2.องค์ประกอบ
2.2.1.ปกติจะเป็ นคนที่มาจากถิ่นเดียวกัน
2.2.2.บางครั้งก็เป็ นไปตาม อายุ เพศ หรื อ อาชีพ
2.3.ขนาด
2.3.1.ขนาดใหญ่ที่สุด ระหว่าง 8-12 คน
2.3.2.ขนาดจะใหญ่ข้ ึนโดยการนาคนอื่นเข้ามาเป็ นสมาชิก
2.3.3.ก่อนที่จะมีสมาชิกถึง 20 คน หรื อเกิน 16 คน ควรจะแบ่งกลุ่ม
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3.กลุ่มสมำชิก – คริสตจักรทีก่ ำลังเติบโตจะมีกลุ่มตำมขนำด 3 กลุ่ม
ระดับ
ที่หนึ่ง
(เบื้องต้น)
ที่สอง
ที่สาม

จำนวนคน
สิ่ งทีเ่ น้ น
8-12
คน

กิจกรรม
เกี่ยวข้องเป็ นส่ วนตัว

13-120
มากกว่า
120

กิจกรรมร่ วมกัน
ฉลองกันในชุมชน

งาน
ร่ วมชุมนุม

กลุ่มเซลล์ตำมบ้ ำนเป็ นกลุ่มเบือ้ งต้ น
3.1.ผู้นำ
3.1.1.ศิษยาภิบาลที่รับผิดชอบเป็ นผูท้ ี่ดูแลระบบทั้งหมดเอง
เขาจะพบกับผูน้ ากลุ่มอย่าง
สม่าเสมอ เพื่อให้คาแนะนา สัง่ สอน และสนับสนุนเขา
3.1.2.ศิษยาภิบาลเลือกผูน้ า
3.1.3.ผูช้ ่วยผูน้ าจะช่วยผูน้ าจะช่วยผูน้ ากลุ่ม ในขณะที่กาลังได้รับการฝึ กหัดเอง
3.2.ความสัมพันธ์ต่อคริ สตจักร
3.2.1.สมาชิกต้องไปนมัสการทุกวันอาทิตย์
3.2.2.เป็ นการดีที่สุดที่สมาชิกของคริ สตจักรทุกคนเป็ นสมาชิกของกลุ่มเซลล์ตามบ้านใดบ้าน
ใดบ้านหนึ่ง
3.2.3.ทั้งคริ สตจักรเกี่ยวพันกัน เพราะกลุ่มเซลล์เหล่านี้ไม่ได้เป็ นแต่เพียงโครงการอีกโครงการ
หนึ่งเท่านั้น แต่เป็ นโครงการที่เกี่ยวพันกับทุกคนในคริ สตจักร
ทั้งการนมัสการในวันอาทิตย์ และกลุ่มเซลล์ตามบ้านต่างก็เสริ มกันในการตอบสนองความ
ต้องการของสมาชิก

กำรบ้ ำน
1. ท่านเป็ นสมาชิกของกลุ่มเซลล์ตามบ้านหรื อไม่? ถ้าไม่เป็ น เพราะอะไร?
2. ท่านจะใช้บา้ นของท่านเป็ นที่ประชุมกลุ่มเซลล์ได้อย่างไร?
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บทที่ 2 ทำไมจึงต้ องมีกลุ่มเซลล์ ตำมบ้ ำน
1.เป็ นไปตำมทีเ่ ขียนไว้ ในพระคัมภีร์
บ้านมีความสาคัญอย่างมากต่อชีวติ ของคริ สตจักร
1.1.พระเยซู
มาระโก 2:1,2 ; 9:33-37
1.2.คริ สตจักรยุคแรก
มัทธิว 2:46 ; 12:12
1.3.อาจารย์เปาโล
กิจการ 20:20

2.ทำให้ บังเกิดผล
2.1.สาหรับการประกาศ - โครเนลิอสั
กิจการ 10:22,24
อาจารย์เปาโล
กิจการ 28:30,31
ประเทศจีนและเกาหลี - ความเจริ ญของคริ สตจักรขึ้นอยูก่ บั การประชุมในบ้านเป็ นส่ วน
ใหญ่
2.2.เพื่อการสั่งสอนให้จาเริ ญขึ้นในพระคริ สต์
กิจการ 2:42
หน้าที่ท้ งั สองที่กล่าวถึงข้างต้นนี้เชื่ อมต่อกันอย่างแยกไม่ออก ถ้าหน้าที่อนั ใดขาดไปหรื ออ่อน
กาลัง กลุ่มจะทางานอย่างมีผลไม่ได้
กิจการ 2:44-47

3.จำเป็ นจะขำดเสียไม่ ได้
3.1.เพื่อการเจริ ญเติบโตส่ วนตัว และเตรี ยมสาหรับทาพันธกิจ
3.1.1.สมาชิกทางานร่ วมกันได้ในการประกาศในพันธกิจ และในการอธิ ษฐาน
3.1.2.การฝึ กเป็ นผูน้ าเป็ นส่ วนหนึ่งของการดาเนินการ เป็ นการเพิม่ พูนสมาชิกกลุ่ม
3.1.3.สมาชิกของคริ สตจักรแยกเป็ นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อให้มีความใกล้ชิดกัน
3.2.เพื่อการเจริ ญเติบโตของคริ สตจักร
3.2.1.การประกาศ : เป็ นฐานยุทธศาสตร์สาหรับการประกาศในเฉพาะถิ่น
มัทธิ ว 5:14-16
3.2.2.การดูแลฝ่ ายจิตวิญญาณ: ร่ วมกันกระทาอย่างมีผลในผูน้ ากลุ่ม
อพยพ 18:13-26 กิจการ 6:1-7
3.3.3.การสอน : โดยศิษยาภิบาลผ่านผูน้ า
6

3.3.เพื่อการอยูร่ อดเมื่อถูกข่มเหง
ศิษยาภิบาลอาจถูกถอดถอนได้ โบสถ์ถูกปิ ด การชุมนุมเพื่อการนมัสการอาจถูกห้าม แต่กลุ่ม
เซลล์ตามบ้านจะยังคงมีอยูไ่ ด้ ดังที่มีอยูใ่ นประเทศจีนตลอด 30 ปี ที่ผา่ นมา
กิจการ 8:1-8

กำรบ้ ำน
จะใช้กลุ่มเซลล์ตามบ้านในสถานการณ์ของท่านได้อย่างไร?
เพื่อจะปรับปรุ ง
1. การประกาศข่าวประเสริ ฐของคริ สตจักร
2. การดูแลจิตวิญญาณของสมาชิก
3. การฝึ กฝนสมาชิกเพื่อเป็ นผูร้ ับใช้พระเจ้า เอเฟซัส 4:11,12
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บทที่ 3 ใครจะนำกลุ่มเซลล์ ตำมบ้ ำนได้
1.ผู้ทถี่ ูกเลือก
1.1.ได้รับการทรงเรี ยกจากพระเจ้า
1.2.ได้รับการรับรองจากคริ สตจักร
กิจการ 13:2-3
1.3.มีนิมิตสาหรับกลุ่มเซลล์ตามบ้าน
1.4.มีความสามารถในการจูงใจ ดลใจ และหนุนใจคนอื่น

2.ผู้ทสี่ ั ญญำจะทำ
2.1.ในการรักษาความเป็ นหนึ่ง
2.2.ในการรับใช้ผอู้ ื่น

เอเฟซัส 4:3
มาระโก 10:43,44
1 เปโตร 5:2,3
2.3.ในการให้ทรัพยากรของตัวเอง เช่นให้เวลา และทรัพย์
2.4.ในการพัฒนาฝ่ ายจิตวิญญาณ
2.5.ในการอธิ ษฐานเผือ่ กลุ่มเซลล์ตามบ้านทุกวัน
- เผือ่ สมาชิกของกลุ่ม
- เผือ่ สมาชิกใหม่
- เผือ่ กิจกรรมต่าง ๆ
- เผือ่ ผูน้ าอื่น ๆ

3.ผู้ทไี่ ด้ รับกำรเจิม
3.1.ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์
3.2.ดาเนินชีวติ โดยพระวิญญาณ
3.3.มีของประทานในการสอนและเป็ นผูเ้ ลี้ยง
3.4.มีของประทานในการวางแผนและจัดตั้ง

กิจการ 6:3;10:38
กาลาเทีย 5:25
เอเฟซัส 4:11 โรม 12:6-8
1 โคริ นธ์ 12:28

4.ผู้ทเี่ ป็ นตัวอย่ำง
4.1.เป็ นผูท้ ี่ดาเนินชี วติ คริ สเตียนอย่างสม่าเสมอ
4.2.เป็ นผูท้ ี่ถ่อมใจ และยอมรับการเตือนสอน

1 ทิโมธี 3:1-13
1 เปโตร 5:5
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4.3.เป็ นผูท้ ี่มีความพากเพียร
4.4.เป็ นผูท้ ี่ยอมทาตามการนาของคริ สตจักร

ฮีบรู 10:36
ฮีบรู 13:17

กำรบ้ ำน
ท่านมีความสามารถที่จะเป็ นผูน้ ากลุ่มเซลล์ตามบ้านไหม? ให้เหตุผล
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บทที่ 4 จะจัดตั้งกลุ่มเซลล์ ตำมบ้ ำนได้ อย่ ำงไร
1.ปรึกษำศิษยำภิบำล
1.1.ในการจัดหาและตระเตรี ยมที่ประชุมและเวลาประชุม
1.2.ในการแต่งตั้งผูช้ ่วยผูน้ า
1.3.ในการจัดตั้งกลุ่มแกนกลาง
1.4.เรื่ องอุปกรณ์การเรี ยน

2.นำกำรประชุม
2.1.ระยะเวลาประชุม – ประมาณ 90 นาที
2.2.ระเบียบวาระการประชุม
เพลงสรรเสริ ญ
เพื่อเยินยอ เชิดชูพระนามพระเจ้า
กล่าวต้อนรับ
เพื่อให้รู้วา่ ใครมาบ้าง โดยเฉพาะผูท้ ี่มาใหม่
สรรเสริ ญ และ
เพื่อเตรี ยมใจรับการชาระล้างและการประกาศ
นมัสการ
อย่างได้ผล
ถึงฤทธานุภาพของพระเจ้า และการที่พระเจ้ามี
การเป็ นพยาน
จริ งทุกวันนี้
การกล่าวพระวจนะ
เป็ นการแบ่งปั นพระวจนะของพระเจ้า
เพื่อกันและกัน : เพื่อให้ได้รับความรอด
อธิษฐาน
: เพื่อความต้องการที่เจาะจง

10 นาที
2 นาที
15 นาที
10 นาที
30 นาที
20 นาที

2.3.ให้เปลี่ยนระเบียบวาระเมื่อจาเป็ น
2.4.สนับสนุนให้สมาชิกมาอย่างสม่าเสมอ ตรงต่อเวลา และมีส่วนร่ วม
2.5.เลี้ยงช่องว่างภายหลังการประชุม

3.ประสำนงำนภำยในกลุ่ม
3.1.จดชื่อผูม้ าประชุม
3.2.วางแผน และเตรี ยมการประชุมแต่ละครั้ง
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3.3.เตรี ยมรายชื่อผูน้ านมัสการ ถ้าเป็ นไปได้ให้มีนกั ดนตรี ดว้ ย
3.4.ติดตามสมาชิกใหม่
3.5.พบกับศิษยาภิบาลและผูน้ ากลุ่มเซลล์อื่น ๆ สม่าเสมอ
3.6.เตรี ยมสาหรับการเจริ ญหรื อขยายของกลุ่ม
3.6.1.มองหาที่ประชุมใหม่
3.6.2.ฝึ กสมาชิกในกลุ่มให้นากลุ่ม
3.6.3.ปรึ กษาเรื่ องแผนงานในอนาคตกับศิษยาภิบาล

กำรบ้ ำน
ท่านจะเตรี ยมตัวเองในการนากลุ่มเซลล์ในบ้านได้อย่างไร?
เขียนสิ่ งที่ท่านต้องเตรี ยมล่วงหน้า
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บทที่ 5 จะนำกำรอธิษฐำนและกำรนมัสกำรได้ อย่ ำงไร
เวลาสาหรับการอธิ ษฐาน และการนมัสการ เป็ นส่ วนสาคัญที่ขาดไม่ได้ในการประชุมของกลุ่ม
เซลล์ตามบ้าน
ผูน้ ากลุ่มเซลล์ไม่จาเป็ นจะต้องเป็ นผูน้ านมัสการ

1.ทำไมจึงต้ องอธิษฐำนและนมัสกำร
1.1.เพื่อนา หนุนใจ และช่วยให้ผอู ้ ื่นมีประสบการณ์กบั พระเจ้า
1.2.เพื่อเตรี ยมใจให้รับพระวจนะของพระเจ้า
1.3.เพื่อวางทัศนะ ความรู ้สึก และแนวทางสาหรับการทาพันธกิจ

2.จะเตรียมอย่ ำงไร
2.1.ชาระตัวเอง
1 พงษ์กษัตริ ย ์ 15:4, เนหะมีย ์ 12:30
2.2.รอคอยพระเจ้า
1 พงษ์กษัตริ ย ์ 6:32
2.3.ทาความสะอาดรู้จกั เพลงและข้อพระธรรม
2.4.ซ้อมกับนักดนตรี
2.5.เลือกเพลงอย่างระมัดระวังและด้วยความรู ้สึก
2.6.เลือกเพลงมากกว่าที่ตอ้ งการจะใช้ พร้อมที่จะให้พระวิญญาณทรงนา

3.จะนำกลุ่มอย่ ำงไร
3.1.มอบการประชุมให้แก่พระเจ้า อธิ ษฐานขอพระเจ้าเจิมสมาชิก และระเบียบการ
3.2.ในการนมัสการ
- ให้นมัสการด้วยใจเบิกบาน
- ให้มีท่าทีของผูร้ ับใช้
3.3.ในการนากลุ่มแสดงความเป็ นผูน้ าที่เข้มแข็ง
- อย่าพูดมาก
- สนับสนุนให้มีการแสดงออก : ยกมือขึ้น ตบมือ ยืนขึ้น
นัง่ ลง คุกเข่า เต้น ยิม้ ฯลฯ
นาความสนใจมุ่งสู่ พระเจ้า ไม่ใช่ตวั เอง
3.4.ประสานส่ วนที่เป็ นเพลง
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- สอนทานอง, อย่าร้องเป็ นท่อน ๆ ขณะนากลุ่ม
- ช่วยให้ผนู ้ มัสการร้องทานองอย่างถูกต้อง
3.4.2.เสี ยง
- เล่นโน๊ตเพลงตัวแรกด้วยเครื่ องดนตรี
- รู ้วา่ เสี ยงสู งเกินไปหรื อต่าไป แล้วปรับเสี ยงโดยเร็ ว
4.3.3.จังหวะ - ต้องเป็ นจังหวะที่เหมาะสม เพราะจังหวะแสดงถึงอารมณ์
- อย่าเปลี่ยนเพลงไปมาจากจังหวะเร็ วและช้า หรื อเปลี่ยน
จังหวะแสดงความยินดี เป็ นจังหวะเร่ งเร้าหรื อกลับเป็ นเพลง
เยินยอพระเกียรติ
- ให้จงั หวะด้วยมือ หรื อ ตบมือ
3.5.ให้ไวต่อความรู ้สึกว่า พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ทรงนา
- เริ่ มด้วยการสรรเสริ ญ และให้ความรู ้สึกหยัง่ ลึกลงไป
- ร้องเนื้ อเพลงช้าไปมาถ้าจาเป็ น และให้เนื้อเพลงหยัง่ ลึกลงในความรู้สึก
- ให้มีเวลาเงียบสงบในการนมัสการด้วย
- เปิ ดใจรับการพยากรณ์ และเชื่อฟัง
- ปิ ดนมัสการ และนาเข้าสู่ ระเบียบวาระอื่นต่อไป
3.4.1.ทานอง

กำรบ้ ำน
1.ทาไม การอธิษฐานและการนมัสการจึงสาคัญ ให้อภิปราย
2.ถ้าหัวข้อในการประชุมกลุ่มของคุณ คือ “ชัยชนะในพระคริ สต์” คุณจะเลือกเพลงอะไรบ้าง?
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บทที่ 6 จะนำพระวจนะของพระเจ้ ำมำใช้ ได้ อย่ ำงไร?
ท่ ำนจะแบ่ งปันพระวจนะของพระเจ้ ำได้ หลำยวิธี
1.อ่ำนพระวจนะ
1.1.อยูใ่ นที่ที่ทุกคนจะเห็นท่านได้ชดั ซึ่ งจะทาให้พระวจนะของพระเจ้าเป็ นจุดสนใจ
เนหะมีย ์ 8:5
1.2.อ่านให้ชดั ๆ ช้า และอย่างผูม้ ีอานาจ
เนหะมีย ์ 8:8
1.3.ร้องเพลงจากพระคัมภีร์
1 โคริ นธ์ 14:26

2.แบ่ งปันสิ่ งทีไ่ ด้ รับจำกพระวจนะ
2.1.ในกลุ่มเซลล์ตามบ้าน ผูน้ าไม่ใช่ “เทศนา” แต่ “แบ่งปั น” พระวจนะ
2.1.1.ใช้ “หัวข้อ” ที่คริ สตจักรให้ไว้สาหรับกลุ่มเซลล์ตามบ้าน
2.1.2.ใช้วธิ ีการที่เหมาะสม
- มีผนู้ า 1 คน
- หมุนเวียนกันเป็ นผูน้ า
- ใช้ V.D.O หรื ออุปกรณ์โสตทัศนะอื่นแต่การมีผู ้
นาคนเดียวจะให้ผลดีกว่า
2.2.อ่านข้อพระธรรม และอธิ ษฐาน
2.4.ให้เข้าใจในประเด็นสาคัญของข้อพระธรรม
2.4.พูดด้วยความมัน่ ใจ
2.5.เมื่อจาเป็ นนาการประชุมให้มีการอภิปราย ซึ่งมักจะมีเมื่อมีการออกความเห็น
2.6.จบด้วยมุ่งที่การท้าทาย

3.โดยกำรพยำกรณ์
3.1.มีความต้องการของประทานฝ่ ายพระวิญญาณอย่างจริ งจัง
โดยเฉพาะเพื่อให้พยากรณ์ได้
3.2.ให้ความรักเป็ นจุดมุ่งหมายของท่าน
- เพื่อสร้างสรรค์ ตกเตือน ปลอบใจ
- เพื่อทาให้รู้สึกสานึก

1 โคริ นธ์ 14:1,39
1 โคริ นธ์ 14:3
1 โคริ นธ์ 14:24
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- เพื่อหนุนใจ
- เพื่อเผยพระวจนะ
3.3.ยอมอยูใ่ ต้บงั คับบัญชาผูอ้ ื่น
3.4.เป็ นคนมีระเบียบ
3.5.พร้อมที่จะเผยพระวจนะตามความเชื่อที่พระเจ้าประทานให้
3.6.พร้อมที่จะเรี ยนรู ้ซ่ ึ งกันและกัน

1 โคริ นธ์ 14:31
กิจการ 21:10, 11
1 โคริ นธ์ 14:29,32
1 โคริ นธ์ 14:31,33
โรม 12:6
1 โคริ นธ์ 14:31

4.พูดภำษำแปลก ๆ
4.1.เมื่อพูดภาษาแปลก ๆ ในที่สาธารณะ
ให้อธิ ษฐานขอให้แปลได้ดว้ ย
4.2.ให้ผลัดกันพูดเมื่อมีคนพูด 2-3 คน
4.3.ใช้ภาษาแปลก ๆ ให้เกี่ยวพันกับ
ของประทานอื่น ๆ ด้วย
4.4.ให้กระทาทุกสิ่ งเพื่อให้เกิดการจาเริ ญขึ้น

1 โคริ นธ์ 14:13, 27, 28
1 โคริ นธ์ 14:27
1 โคริ นธ์ 14:6
1 โคริ นธ์ 14:26

5.ใช้ ของประทำนอืน่ ๆ
5.1.พร้อมที่จะแบ่งปั นสิ่ งที่พระเจ้าทรงเปิ ดเผยให้รู้
หรื อบทเพลงก็ตาม
5.2.พร้อมรับสิ่ งที่พระเจ้าจะตรัสกับกลุ่ม

จะเป็ นจากข้อพระธรรมการเปิ ดเผยนิมิต
1 โคริ นธ์ 14:6,26
กิจการ 13:2

กำรบ้ ำน
1.ท่านรู ้สึกแปลกใจไหมว่า “การเทศนา” ไม่ใช่วธิ ี เดียวในการประกาศพระวจนะ
2.บทเรี ยนนี้ช่วยให้เข้าใจความสาคัญของการประกาศพระวจนะและบทบาทของท่านในฐานะ
เป็ นผูน้ าอย่างไร?
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บทที่ 7 จะประกำศข่ ำวประเสริฐทำงกลุ่มเซลล์ ตำมบ้ ำนได้ อย่ ำงไร?
1.ตั้งควำมมุ่งหมำยทีจ่ ะประกำศข่ ำวประเสริฐ

กิจการ 2:43-47,5:42

1.1.ผูน้ ากลุ่มเซลล์ตอ้ งมีความเชื่อในเรื่ องนี้
1.2.สมาชิกกลุ่มเซลล์ถือเรื่ องนี้เป็ นหน้าที่รับผิดชอบของตนอย่างจริ งจัง
1.3.กลุ่มเซลล์ท้ งั กลุ่มต้องมีความเพียรพยายามยึดมัน่ ในเป้ าหมายนี้

2.สร้ ำงแรงจูงใจอย่ำงต่ อเนื่อง
2.1.เสริ มสร้างความเชื่อวางใจในพระเจ้า
2.2.พัฒนาด้านความรักความเมตตาต่อผูอ้ ื่น
2.3.กระตุน้ ให้คริ สเตียนทุกคนเป็ นพยาน

3.หมัน่ เพียรอธิษฐำน

กิจการ 4:20
ยอห์น 14 :12
มัทธิว 9:36
โรม 1:16

กิจการ 4:29-31

3.1.เพื่อการรับใช้กลุ่มเซลล์ตามบ้าน
3.2.เพื่อการเป็ นผูน้ าที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริ สุทธิ์

4.ตั้งเป้ ำหมำย

กิจการ 18:5-8

4.1.อย่างสมเหตุสมผล “จงทาในสิ่ งที่ท่านทาได้ จงพูดในสิ่ งที่ท่านรู ้ท่านอยู่ ณ จุดใดก็จงเริ่ มต้น
จากจุดนั้น”
4.2.อย่างเฉพาะเจาะจง เช่น ตั้ง เป้ าหมายไว้วา่ จะนาคนมาหาพระเจ้าเดือนละ 2 คน

5.วำงแผนงำน

กิจการ 5:12-16

5.1.เพื่อที่จะจาแนกผูค้ นที่พร้อมจะรับ
- ผูท้ ี่เจ็บป่ วย
- ผูท้ ี่มีปัญหา
จงใช้โอกาสเหล่านี้ เพื่อพระเจ้า โดยการแสดงออกซึ่ งความรัก เมตตาและฤทธิ์ เดชของพระองค์
ให้ปรากฏ
5.2.เพือ่ ที่จะจาแนกดูกลุ่มคนที่เราจะติดต่อได้ เช่นตามบ้าน, ตามที่ทางาน, ในกลุ่มเพื่อนเล่น,
ในโรงเรี ยน, ในคริ สตจักร
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6.ทำกำรเชื้อเชิญ

กิจการ 10:24

6.1.เขียนรายชื่อบุคคลที่เราจะติดต่อ
6.2.อธิ ษฐานเผื่อบุคคลตามรายชื่อนั้น
6.3.แนะนาเพื่อนคริ สเตียนของท่านให้พวกเขารู้จกั
6.4.เชิญพวกเขาให้เข้าร่ วมในกิจกรรมกลุ่มเซลล์ตามบ้านที่ท่านจัดขึ้น
6.5.เพียรพยายามอย่างต่อเนื่ องจนกว่าผูท้ ี่เราติดต่อนั้นหันมาตอบสนอง

7.จัดรำยกำรให้ ถูกใจคน

กิจการ 10:44-48

7.1.จงให้ความอบอุ่น และต้อนรับเขาด้วยความยินดี
7.2.มีความชัดเจนและน่าเชื่ อถือ
7.2.1.แบ่งปั นคาพยานของท่านให้กบั พวกเขา
7.2.2.ประกาศว่าพระเยซูทรงเป็ นพระเจ้า
7.2.3.ท้าชวนให้เกิดการตัดสิ นใจ
การประกาศเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐที่มีประสิ ทธิ ภาพปกติน้ นั เป็ นผลอันเนื่องมาจากการที่พระ
วจนะของพระเจ้าได้มีการประกาศ พร้อมกับมีหมายสาคัญตามมาด้วย และการที่คริ สเตียนใช้ชีวิต
ร่ วมกันด้วยความสามัคคี และเป็ นผลมาจากการที่คริ สเตียนเป็ นพยานถึงความเป็ นอยูจ่ ริ ง และถึงฤทธิ์
เดชของพระเยซู
หากปราศจากองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้นนั้นแล้ว การประกาศโดยทางกลุ่มเซลล์ตามบ้านก็
ไม่อาจเกิดประสิ ทธิผลได้

กำรบ้ ำน
จงวางแผนสาหรับการประกาศอันมีประสิ ทธิ ภาพในกลุ่มเซลล์ตามบ้านของท่าน และอธิ บายว่า
ท่านจะดาเนิ นตามแผนนั้นและเฝ้ าตรวจสอบ ควบคุมให้เป็ นไปตามนั้นได้อย่างไร?
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บทที่ 8 จะอธิษฐำนเผือ่ ควำมต้ องกำรของสมำชิกกลุ่มได้ อย่ ำงไร?
1.สั งเกตควำมต้ องกำรให้ ออก
1.1.จะสังเกตอย่างไร?
1.1.1.ฟังดูวา่ สมาชิกกาลังพูดอะไรอยู่
1.1.2.ฟังดูวา่ คนอื่นกาลังพูดอะไรอยู่
1.1.3.ฟังดูวา่ พระเจ้ากาลังตรัสอะไร
- ถ้อยคาแห่งความรู ้ ถ้อยคาแห่งสติปัญญา และการวินิจฉัย
1.2.ความต้องการทัว่ ๆ ไป เกี่ยวกับ
- ความเจ็บป่ วย
- ปัญหาภายในครอบครัว
- ปั ญหาเศรษฐกิจ
- ปั ญหาระหว่างคู่สมรส
- ความกดดันทางการงาน
- ปัญหามนุษย์สัมพันธ์
-ความวิตก ฯลฯ

- ความกังวัลใจ
- ความรู้สึกผิด
- ความรู ้สึกหดหู่

2.ตัดสิ นใจว่ ำจะทำอะไร?
2.1.เมื่อไหร่ ?
2.1.1. ถ้าทาได้ ดาเนินการเกี่ยวกับความต้องการนั้นทันที
2.1.2. ถ้าทาไม่ได้ทนั ทีจะ เพราะเหตุผลใดก็ตามหาเวลาอื่นที่เหมาะสม
2.1.3. ถ้าต้องการอธิ ษฐานนาน เตรี ยมเวลานั้นไว้
2.1.4. อย่าลืมที่จะทานัดหมายเพื่อติดตามผล
2.2.อะไร?
2.2.1. อธิษฐานขอสติปัญญา
และการทรงนาจากพระเจ้า
ยากอบ 1:5
2.2.2. เสริ มสร้างความเชื่อในพระเจ้า
ฟี ลิปปี 4:19 ; มัทธิว 19:26 มาระโก 19:23
2.2.3. ให้คาปรึ กษา และอธิษฐานเผื่อ
- ใช้พระวจนะของพระเจ้า
สดุดี 119:105
- พึ่งการทรงนาของพระเจ้า
สดุดี 16:7, 8:73:24-26, ยอห์น 14:16
- ขจัดความบาปที่ระบุชดั เจนออกไป
1 ยอห์น 1:8, 9
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- อธิษฐานขอการรักษา
ยากอบ 5:14-16
- อธิ ษฐานขอการช่วยให้รอดพ้น
- อธิษฐานขอของประทานพระวิญญาณบริ สุทธิ์

3.ให้ ร่วมกันทำพันธกิจ
3.1.แบกภาระของกันและกัน
3.2.หนุนใจกันและกัน

กาลาเทีย 6:2,10
1 เธสะโลนิกา 5:11,14

กำรบ้ ำน
เมื่อกาลังทางานรับใช้เกี่ยวกับความต้องการของคน ท่านต้องมีสิ่งเกื้อหนุน สิ่ งเกื้อหนุ นนั้นคือ
อะไร? และจะหาได้จากที่ใด?
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บทที่ 9 จะสนับสนุนให้ มคี วำมห่ วงใยและกำรแบ่ งปันอย่ ำงไร?
1.สอนเรื่องชีวติ ฝ่ ำยร่ ำงกำย
1.1.เราเป็ นกายเดียวกัน
1.2.เราต้องการกันและกัน
1.3.เราต้องห่ วงใยซึ่ งกันและกัน
1.4.เราต่างก็เป็ นอันเดียวกัน

1 โคริ นธ์ 12:12-27
ข้อ 12
ข้อ 21
ข้อ 25
ข้อ 26

2.เรียนรู้ กำรไว้ วำงใจ
2.1.ผูน้ าต้องกาชับให้กลุ่มรักษาสิ่ งที่รู้มาเป็ นความลับ
2.2.ผูน้ าต้องเป็ นตัวอย่างเอง
2.3.กรณี ที่หนักหรื อร้ายแรง ควรแจ้งให้ศิษยาภิบาลรู้ จะให้ดีควรได้รับความยินยอมของผูข้ อ
คาปรึ กษา

3.หนุนใจให้ รู้ จักกำรแบ่ งปัน

กิจการ 2:44,45; 4:34,35

3.1.ความต้องการ
3.1.1.ต้องให้โอกาสในการแบ่งปั นความต้องการ เรื่ องที่จะอธิ ษฐาน
3.1.2.การแบ่งปั นต้องเป็ นการกระทาที่ร่วมกัน ไม่ใช่แบ่งปั นข้างเดียว
3.1.3.สมาชิกต้องเรี ยนรู้ที่จะฟังโดย
- ไม่ออกความคิดเห็น
- ไม่ให้คาแนะนา
- ไม่ปรักปรา
- ไม่ติเตียน
3.2.สิ่ งที่ตอ้ งมี
3.2.1.เวลา – ช่วยในสิ่ งที่ทาได้ เช่น ดูแลลูกให้
3.2.2.ความสามารถ – ช่วยในการเรี ยน หรื องาน
3.2.3.ทรัพย์ – ช่วยด้านการเงินตามความเหมาะสม
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3.3 พระพร
3.3.1.สนับสนุนสมาชิกให้เป็ นพยานถึงพระคุณของพระเจ้าในชีวติ ของเขา
3.3.2.แบ่งปั นคาตอบที่ได้รับจากการอธิษฐาน

4..ฝึ กทีจ่ ะมีควำมห่ วงใยซึ่งกันและกัน

1 เธสะโลนิกา 2:7-12

4.1.ผูน้ าควรเยีย่ มเยียนสมาชิกกลุ่มอย่างสม่าเสมอ
4.2.สนับสนุนให้สมาชิกกลุ่มติดต่อกันในระหว่างอาทิตย์
4.3.กลุ่มควรจะรวมตัวกันเพื่อเป็ นกาลังใจให้สมาชิกที่ประสบภาวะวิกฤต

กำรบ้ ำน
1.ทุกวันนี้ การแบ่งปั นในพระธรรมกิจการ 2:44,45 มีความหมายต่อเราอย่างไร?
2.การเอาใจใส่ อภิบาลกันเป็ นกุญแจสาคัญในการทาพันธกิจของกลุ่มเซลล์ตามบ้าน อภิปราย
ถึงความวิตกของท่านในการทาพันธกิจอันนี้ซ่ ึ งท่านประสบมา เพื่อให้คนอื่นได้เรี ยนรู ้จากท่านด้วย
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บทที่ 10 จะวิเครำะห์ ควำมเข้ มแข็งของกลุ่มเซลล์ ของท่ ำนได้
อย่ ำงไร?
1.จุดประสงค์
1.1.การประกาศ
1.1.1.การประกาศเป็ นเป้ าหมายสาคัญที่สุดของกลุ่มหรื อไม่
1.1.2.ได้ให้เวลาสาหรับการอธิษฐานเพื่อการประกาศมากน้อยเพียงใด
1.1.3.ได้พยายามนาสมาชิกใหม่มาเข้ากลุ่มกี่คน
1.1.4.มีผอู ้ ื่นมาร่ วมกลุ่มเท่าไร
1.1.5.มีสมาชิกใหม่กี่คน
1.1.6.กลุ่มของท่านบรรลุเป้ าหมายที่วางไว้หรื อไม่
1.1.7.กลุ่มของท่านติดตาม (ผล) ผูม้ าใหม่อย่างไรบ้าง
1.2.การสั่งสอน
1.2.1.ผูม้ าใหม่รู้สึกเป็ นกันเองกับกลุ่มหรื อไม่? ให้เหตุผล
1.2.2.มีการเป็ นพยานเกี่ยวกับการเจริ ญเติบโต ฝ่ ายจิตวิญญาณของสมาชิกบ้างหรื อไม่? ให้
ยกตัวอย่าง
1.2.3.มีหลักฐานอะไรบ้าง? เกี่ยวกับการหนุนใจ และการห่วงใยซึ่ งกันและกัน
1.2.4.มีอะไรบ้าง? ที่แสดงให้เห็นว่าสมาชิกมีความสนิทสนมกลมเกลียวกัน
1.2.5.สมาชิกมีการแบ่งปั นและแบ่งเบาภาระกันและกัน ด้วยความรู ้สึกที่ลึกซึ้ งไหม
1.2.6.สมาชิกไปเยีย่ มกันบ้างหรื อไม่

2.ระเบียบวำระ
2.1.การนมัสการเร้าใจ และให้ประโยชน์บา้ งไหม
2.2.ของประทานของพระวิญญาณอันใดที่ใช้บ่อยที่สุด
2.3.บทเรี ยนช่วยได้ และตรงตามความต้องการไหม
2.4.ได้มีการแบ่งปั นพระวจนะของพระเจ้าอย่างได้ผลอย่างไรบ้าง
2.5.สมาชิกเป็ นพยานด้วยความสมัครใจหรื อไม่
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2.6.ต้องมีการปรับเวลาของระเบียบวาระบ้างหรื อไม่
2.7.จะปรับปรุ งระเบียบวาระให้ดีข้ ึนได้อย่างไร

3.สมำชิก
3.1.สมาชิกมีความตระหนักในเป้ าหมายจุดประสงค์ และทิศทางของกลุ่มไหม
3.2.มีความตระหนักถึงความเป็ นหนึ่งเดียวในกลุ่มไหม
3.3.มีการนาที่ดีในกลุ่มไหม
3.4.มีการฝึ กผูน้ าใหม่ ใครบ้าง
3.5.สมาชิกยอมฟังผูน้ าหรื อไม่
3.6.สมาชิกมาอย่างสม่าเสมอและตรงเวลาไหม
3.7.สมาชิกมีความต้องการให้กลุ่มเติบโตไหม

4.สถำนที่
4.1.สถานที่เงียบและช่วยให้เกิดผลดีในการประชุมไหม
4.2.สะดวกสาหรับสมาชิกและเจ้าบ้านหรื อไม่
4.3.สถานที่เล็กจนเบียดกันหรื อไม่

กำรบ้ ำน
1.ให้ใช้เวลากับกลุ่มเซลล์ในการวิเคราะห์ และอธิ ษฐานที่ทาการประเมินไปแต่ละข้อ ท่าน
จะต้องทาอะไรต่อไป
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