สั งเขปของการฝึ กอบรมการก่ อตั้งคริสตจักรอย่างรวดเร็ว (ซีพเี อ็ม)
บทนา
1) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าของเราได้ทรงให้งานเราที่จะ “ออกไปสัง่ สอนชนทุกชาติให้เป็ นสาวก”
a) พระองค์ไม่มีพระประสงค์ให้ใครหลงหาย
b) พระองค์รับสั่งแก่เราว่าทุ่งนาก็เหลืองอร่ ามพร้อมที่จะเก็บเกี่ยวแล้ว
2) เราต้องทางานนี้อย่างเร่ งด่วน
a) องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าจะมาในไม่ชา้ นี้
b) ทุกวันชาวอีสานมากกว่า 400 คน กาลังไปสู่ ความเป็ นนิรันดร์ โดยปราศจากพระเยซูคริ สต์
3) เราต้องตอบสนองต่อการเรี ยก
a) ทรงเรี ยกจากเบื้องบน คือพระบัญชาขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า (มาระโก 16:15)
b) เรี ยกจากเบื้องล่าง คือ เศรษฐีที่ร้องอ้อนวอนอยูใ่ นนรกให้ใครสักคนหนึ่งไปประกาศข่าวประเสริ ฐกับครอบครัวของเขา
(ลูกา 16:27-28)
c) เรี ยกจากภายใน คือ อาจารย์เปาโลรู ้สึกจาเป็ นที่จะต้องประกาศข่าวประเสริ ฐ (1 โคริ นธ์ 9:16-17)
d) เรี ยกจากภายนอก คือ อาจารย์เปาโลได้ยนิ เสี ยงเรี ยกจากชาวมาซิโดเนียให้ไปหาพวกเขา(กิจการ 16:9)
4) สิ่ งที่จาเป็ นก็คือ การก่อตั้งคริ สตจักรอย่างรวดเร็ ว คือคริ สตจักรท้องถิ่นที่ทวีคูณอย่างรวดเร็ วภายใต้การนาของคนในท้องถิ่น
a) ในประเทศบังกลาเทศ มี 6,000 คริ สตจักรได้ก่อตั้งขึ้นในเวลา 8 ปี และมีคนรับบัพติสมา
มากกว่า 200,000 คน
b) ในประเทศจีน มีการก่อตั้งมากกว่า 100 คริ สตจักร มีสมาชิกถึง 16,000 คน ในเวลา 3 ปี
5) คริ สตจักรซึ่ งจะคลอดคริ สตจักรลูกอีกหลายแห่ง เป็ นความจาเป็ น
a) ไม่ใช่คริ สตจักรช้าง แต่เป็ นคริ สตจักรกระต่าย
ช้ าง
กระต่ าย
i) มีการสื บพันธุ์ปีละ 4 ครั้งเท่านั้น
มีการสื บพันธุ์ได้ตลอดเวลา
ii) ตั้งท้องครั้งหนึ่งมีลูกเพียงตัวเดียว
ตั้งท้องครั้งหนึ่งมีลูกได้ 7 ตัว
iii) ระยะเวลาตั้งท้อง 22 เดือน
ระยะเวลาตั้งท้อง 1 เดือน
iv) การเติบโตทางเพศเต็มที่เมื่ออายุ 18 เดือน
การเติบโตทางเพศเต็มที่เมื่ออายุ
4 เดือน
v) ในเวลา 3 ปี ช้าง 2 ตัวจะมีลูกได้แค่ 3 ตัว
ในเวลา 3 ปี กระต่าย 2 ตัวจะมี
ลูกได้ 476 ล้านตัว
b) ไม่ใช่คริ สตจักรกบ แต่เป็ นคริ สตจักรจิ้งจก
i) กบรอให้เหยือ่ เข้ามาหา (มา) แต่จิง้ จกออกไปหาเหยือ่ (ไป)

c) ไม่ใช่คริ สตจักรต้นไทรแต่เป็ น คริ สตจักรต้นกล้วย
i) ต้นไทรอินเดียจะมัน่ คงแข็งแรงได้ตอ้ งมีรากเยอะใบดก ไม่มีอะไรสามารถเติบโตภายใต้ร่มของมันได้
ii) ต้นกล้วยมีหน่อไม้ใหม่ทุก ๆ 6 เดือน
6) เป้ าหมายของการฝึ กอบรมนี้ ไม่ใช่เพียงฝึ กสาวกเท่านั้น หรื อไม่ใช่เพียงการฝึ กผูน้ าเท่านั้น เป้ าหมายของการฝึ กอบรมนี้คือ
การฝึ กผูก้ ่อตั้งคริ สตจักรที่จะฝึ กผูอ้ ื่นให้เป็ นผูก้ ่อตั้งคริ สตจักรได้ดว้ ย
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ก้ าวสู่ การก่ อตั้งคริสตจักรอย่างรวดเร็ว
คุณจะฝึ กผูอ้ ื่นอย่างไรให้เริ่ มต้นคริ สตจักรซึ่ งคลอดคริ สตจักรลูกได้ ถ้าเป็ นไปได้ให้พากลุ่มที่ผกู พันกัน เป็ นผูย้ งั ไม่เชื่ อ
หรื อผูเ้ ชื่ อใหม่กลุ่มละ 4 คน หรื อมากกว่า และนาเขาด้วยบทเรี ยนเหล่านี้ ให้จาไว้วา่ ผูเ้ ข้าร่ วมในกลุ่มจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
บางคนก็จะเลิกไป อาจมากถึง 3 คนจาก 4 คน แต่คนที่ยงั คงอยูจ่ ะเกิดผลมาก คนหนึ่ งอาจนาเพื่อนหรื อคนในครอบครัว 5 หรื อ 10
คน หรื อมากกว่ามาถึงพระเยซูคริ สต์
ตารางเวลาที่ดีที่สุดคือการพบกันสั้น ๆ ครั้งละ 1-2 ชัว่ โมง เป็ นประจา พยายามพบกันให้ได้สัปดาห์ละครั้ง หรื อบ่อยกว่า
นั้นสักประมาณ 12 ครั้ง อย่างไรก็ดีบางทีอาจต้องใช้ช่วงเวลาในการฝึ กอบรมอย่างเข้มข้นนานหลายวันเป็ นครั้งคราว
คุณไม่ได้เริ่ มต้นคริ สตจักร คุ ณกาลังนาบุตรของพระคริ สต์ให้เริ่ มต้นคริ สตจักร คุณไม่ได้นาการประชุ มเป็ นประจาของ
คริ สตจักรใหม่ คุณกาลังฝึ กอบรมผูน้ าคนสาคัญของคริ สตจักรใหม่ให้รู้วา่ จะนาคริ สตจักรใหม่ที่เขาเริ่ มต้นขึ้นนี้ อย่างไร พวกเขา
จะนาการประชุมของคริ สตจักรใหม่ในขณะที่คุณไม่ได้อยูท่ ี่นนั่
ภายหลังจากการใช้วิธีน้ ี ฝึกอบรมผูอ้ ื่นแล้ว คุณจะรู ้วา่ จะทาอย่างไร แล้วคุณจะสามารถจัดส่ วนประกอบต่าง ๆ บางอย่าง
ของการฝึ กอบรมใหม่ให้เหมาะกับสถานการณ์ของคุณเอง อย่ายึดตัวคุณเองติดอยูก่ บั ขั้นตอนต่าง ๆ ของการนัดพบกัน 12 ครั้งนี้
ให้นึกถึงมันอย่างที่เป็ นเครื่ องมือที่อยูใ่ นกล่อง แล้วดึงเครื่ องมือที่จาเป็ นออกมาใช้ในเวลาที่ตอ้ งการ
รู ปแบบทีจ่ ะต้ องทาตามในบทเรี ยนเหล่ านีค้ ือ
1)
2)
3)
4)

นาพวกเขาโดยทางการศึกษา
ท่องข้อท่องจาด้วยกัน 10 ครั้ง (ไม่ใช่บทเรี ยนทุกบทจะมีขอ้ ท่องจา)
ให้พวกเขาสอนบทเรี ยนให้กนั และกัน
แล้วพวกเขาจะไปและสอนคนอื่น
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การพบกันครั้งแรก: แบ่ งปันคาพยานของคุณ
a) แบ่งปั นคาพยานของคุณ
i) ชีวติ ของคุณก่อนรับเชื่อพระเยซู
ii) คุณเชื่อในพระเยซูได้อย่างไร
iii) การเปลี่ยนแปลงในชีวติ ของคุณตั้งแต่คุณเชื่อ
b) แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐอย่างเป็ นเรื่ องเป็ นราว : เล่าเรื่ องของการสิ้ นพระชนม์อย่างเสี ยสละของพระบุตรของพระเจ้า, การ
ฟื้ นคืนพระชนม์และการอภัยโทษบาปและชีวติ สาหรับคนเหล่านั้นที่กลับใจใหม่และเชื่อ (ลูกา 24:46-48)
c) ถามเขาว่าอยากเชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้าหรื อไม่ นาเพื่อนหรื อสมาชิ กในครอบครัวหลาย ๆ คน ให้อธิ ษฐานรับเชื่ อในพระ
เยซูคริ สต์ดว้ ยกัน ( ถ้าเป็ นผูเ้ ชื่ออยูแ่ ล้วอาจรวมการพบครั้งที่ 1 และ 2 เข้าด้วยกัน)
d) ในสัปดาห์น้ ีเล่าให้เพื่อนฟังเรื่ องการตัดสิ นใจเชื่อในพระเยซูคริ สต์เจ้าของคุณ
สังเขปของการฝึ กอบรมการก่อตั้งคริ สตจักรอย่างรวดเร็ ว
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การพบกันครั้งที่ 2: ความมัน่ ใจในความรอด
1.
2.
3.
4.
5.

นาพวกเขาโดยการศึกษาบทเรี ยนเรื่ องความมัน่ ใจในความรอด
ท่องข้อท่องจาซ้ า ๆ ด้วยกัน 10 ครั้ง
ให้พวกเขาสอนบทเรี ยนให้กนั และกัน
บอกเขาว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะสอนคนอื่น
ในการพบกันครั้งต่อไปให้ถามว่าเขาได้สอนบทเรี ยนหรื อไม่และมีประสบการณ์อะไรบ้าง

บทเรียน : ความมั่นใจในความรอด
ขอแสดงความยินดีดว้ ยที่คุณได้เกิดใหม่ในครอบครัวของพระเจ้าเป็ นบุตรของพระเจ้า ตั้งแต่น้ ีต่อไปคุณมีความสัมพันธ์ใหม่กบั
พระเจ้าและรับเอาพระสัญญาของพระองค์ไว้ท้ งั หมดได้
1) ให้ทบทวนว่าเราได้รับชีวติ นิ รันดร์ โดยทางพระเยซูคริ สต์ได้อย่างไร
a) ผลลัพธ์ของความบาปคืออะไร
(อิสยาห์ 59:2) _________________________________________________________________
b) เมื่อมนุษย์พยายามจะมาหาพระเจ้าโดยทางของตนเองนั้น ทาไมเขาจึงล้มเหลว
(เอเฟซัส 2:8-9) ________________________________________________________________
c) พระเจ้าทรงดึงเราเข้ามาหาพระองค์เองอย่างไร
(1 เปโตร 3:18)_________________________________________________________________
2) หนทางแห่งความรอด
a) การทรงไถ่ของพระเยซู + ความเชื่อของคุณ + การกลับใจใหม่ = ความรอด
i) พระเจ้าได้ทรงกระทาสิ่ งที่พระองค์มีพระประสงค์ที่จะทาให้สาเร็ จแล้วหรื อยัง?
___ ใช่ ___ไม่ใช่
ii) คุณได้ทาในสิ่ งที่คุณจาเป็ นต้องทาแล้วหรื อยัง (เชื่อในความเชื่อ กลับใจใหม่)
____ใช่____ไม่ใช่
iii) ถ้าคุณได้”เชื่อ”คุณก็รอดแล้ว
b) เดี๋ยวก่อน……คุณแน่ใจหรื อไม่วา่ คุณรอดแล้ว ถ้าคุณจะต้องตายเดี๋ยวนี้ คุณเชื่ อหรื อไม่วา่ คุณจะไปอยูก่ บั พระเยซู
_____ใช่_____ไม่ใช่
c) พระเยซูทรงสัญญาอะไรกับคนเหล่านั้นที่ติดตามพระองค์(ยอห์น 10:28)
___________________________________________________________________________
d) ชีวติ นิ รันดร์ ไม่ได้หมายความเพียงแต่วา่ คุณจะมีชีวติ อยูช่ วั่ นิรันดร์ การอยูก่ บั พระเจ้าในชีวติ นี้ เราสามารถจะมีชีวิตที่
บริ สุทธิ์ ที่ชอบธรรมและเข้มแข็ง เราจะได้รับพระพรจากพระเจ้าตลอดไป
3) การตอบสนองของคุณ
a) คุณทราบหรื อไม่วา่ คุณรอดแล้ว________________ใช่______________ไม่ใช่
b) คุณทราบหรื อไม่วา่ คุณได้รับชีวติ นิ รันดร์ _____________ใช่_____________ไม่ใช่
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c) สรุ ป:_________________นั้นรอดแล้ว______________________นั้นยังไม่รอด_________________นั้นยังไม่รู้
4) ถ้าผูใ้ ดอยูใ่ นพระคริ สต์ผนู ้ ้ นั ก็เป็ นคนที่______________________ สิ่ งเก่า ๆ __________________นี่แน่ะกลายเป็ นสิ่ งใหม่
ทั้งนั้น (2 โคริ นธ์ 5:17)
คนที่ได้รับความรอดแล้วจะได้รับการเปลี่ยนแปลงใหม่ คุณมีการเปลี่ยนแปลงต่อไปนี้ หรื อไม่
____สันติสุขภายใน ____ การรับรู้เรื่ องความบาป ____ความสามารถที่เอาชนะความบาป____ สัมผัสได้ถึงความรักของพระ
เจ้า____ อยากอ่านพระคัมภีร์ ___มีสันติสุขที่ได้รับการอภัยโทษบาป____ ท่าทีที่ดีข้ ึน_____ห่วงใยผูอ้ ื่น
5) ถ้าคุณทาบาปอีก คุณจะยังคงรอดอยูห่ รื อไม่ (1 ยอห์น 1:9) ______________________________
เมื่อ____________(ปี )____________(เดือน)___________(วันที่) ฉันได้ รับพระเยซูคริ สต์เจ้ าเข้ ามาในจิตใจเป็ นองค์พระ
ผู้ชว่ ยให้ รอดนัน้ พระองค์ทรงอภัยโทษบาปของฉัน เป็ นองค์พระผู้เป็ นเจ้ าของฉัน และทรงควบคุมชีวิตของฉัน ตอนนี ้ฉัน
เป็ นบุตรของพระเจ้ า และเป็ นผู้ที่ถกู สร้ างใหม่ ฉันได้ เริ่มต้ นชีวิตใหม่แล้ ว
ลายเซ็น:_________________________________________________
6) โปรดเติม”สู ติบตั ร”ฝ่ ายวิญญาณของคุณ
7) ข้อพระคัมภีร์สาหรับท่องจา“
ผูท้ ี่มีพระบุตรก็มีชีวิต ผูท้ ี่ไม่มีพระบุตรก็ไม่มีชีวิต” (1 ยอห์น 5:12)
8) เมื่อคุณได้รับความรอดแล้ว ชี วิตของคุณจะเต็มด้วยความชื่ นชมยินดี และสันติสุข สิ่ งแรกที่คุณควรจะทาคือ แบ่งปั นข่าวดี น้ ี
กับคนที่อยูร่ อบข้าง ให้บอกเล่าสิ่ งที่คุณได้ยินและได้เรี ยนรู ้ในวันนี้ กบั 5 คน นี่ เป็ นข่าวดีมากและเป็ นพระประสงค์ของพระ
เจ้าที่จะให้ทุกคนได้รับความรอด
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การพบกันครั้งที่ 3: ช่ วยให้ พวกเขาแบ่ งปันข่ าวประเสริฐ
1) ช่ วยให้พวกเขาเข้าใจว่าพระเจ้ามีน้ าพระทัยที่ จะให้เพื่อนและครอบครั วของพวกเขาได้รับความรอดโดยผ่านทางพวกเขา
เข้าใจน้ าพระทัยของพระเจ้าคือพระเจ้าทรงรักคุณและทรงประสงค์ให้ครอบครัวคุณได้รอดทางคุณ
a) โนอาห์ i) พระเจ้าทรงรักโนอาห์ พระองค์ทรงสั่งให้เขาต่อเรื อ โนอาห์ได้แบ่งปั นข่าวดีว่า ให้เข้ามาจะได้รอดจากน้ าท่วม ไม่มี
ใครเห็นถึงอันตราย ไม่มีใครกลับใจ มีแต่โนอาห์ ภรรยาของเขาและบุตรชาย 3 คนเท่านั้นที่เชื่อและเข้าไปในเรื อ
ii) อย่างน้อยโนอาห์ก็ได้ช่วยครอบครัวของเขาเองให้รอด คนที่เล็กน้อยที่สุดก็สามารถทาได้ คือการเป็ นพยานและนา
คนในครอบครัว
b) โลท i) ปฐมกาล 19: เรื่ องของโลท
ii) พระเจ้าทรงรักโลท
iii) พระเจ้าทรงรักครอบครัวของเขา
iv) ผูส้ ื่ อสารของพระเจ้ามาบอกว่า “มีใครในเมืองนี้ที่เกี่ยวข้องกับท่านอีก จงนาเขาออกไป”
v) โนอาห์ได้แบ่งปั นกับทุกคน แต่ไม่มีใครเชื่อนอกจากครอบครัวของเขา
vi) คาพยานของโลทไม่มีพลัง แม้แต่ลูกสะใภ้ก็ยงั หัวเราะเยาะ โลทต้องดึงภรรยาของเขา บุตรชาย 2 คนและบุตรสาว 2
คนออกมา ภรรยาของโลทหันกลับไปมองข้างหลังและกลายเป็ นเสาเกลื อ มีแต่โลทและลูกสาวของเขาได้รับความ
รอด
c) ราหับ –
i) โยชูวา 2: 17-20
ii) นางปกป้ องโยชูวาและคาเลบ
iii) พระเจ้าทรงรักษาทั้งครอบครัวของเธอไว้
d) คนผีสิง –
i) มาระโก 5:12-20
ii) พระเยซูทรงรักษาชาวเกราซาและเขาขอติดตามพระองค์ไป
iii) พระเยซูทรงให้เขากลับไปแบ่งปั นข่าวดีกบั ครอบครัวของเขา
iv) ส่ งไปที่ทศบุรี (10 เมือง)
v) ทั้งครอบครัวของเขาได้รับความรอด
e) คอร์ นีเลียส i) ชายผูม้ ีชื่อเสี ยงดีและมีตาแหน่งสู ง
ii) เขาแสวงหาพระเจ้า
iii) เขาให้ไปรับเปโตร
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2)

3)

4)
5)
6)
7)

iv) เขามีอิทธิ พลกับทั้งบ้านของเขา
f) ลิเดีย –
i) นักธุ รกิจ
ii) นาครอบครัวของเธอมาหาพระคริ สต์ทนั ที
g) ผูค้ ุมที่เมืองฟิ ลิปปี i) เขาเป็ นศัตรู ต่อข่าวประเสริ ฐ
ii) เขาได้ยนิ ข่าวประเสริ ฐและเชื่อทันที
iii) ได้นาเปาโลและสิ ลาสไปแบ่งปั นกับครอบครัวของเขาทันทีและเขาเชื่อ
h) คุณและครอบครัวของคุณ i) พระเจ้าทรงห่วงใยคุณด้วยและทรงปรารถนาจะช่วยทั้งครอบครัวของคุณให้รอดโดยผ่านทางคุณ
สอนว่าทาไมคริ สเตียนจึงไม่รู้สึกมีความสุ ขหรื อพิเศษ มันเป็ นเรื่ องของการเชื่อฟังและการรับใช้
a) พวกเขาไม่แบ่งปั นพระกิตติคุณเป็ นผลจากการไม่มีความชื่นชมยินดีหรื อความสุ ข
b) ถ้าพระกิตติคุณได้รับการส่ งผ่านต่อไปยังคนอื่นแล้ว คริ สเตียนจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี
c) จะรู ้สึกได้ถึงความพึงพอใจ ถ้าสามารถเริ่ มต้นกลุ่มเล็ก ๆ กลุ่มหนึ่ง
d) ถ้าผูร้ ับการฝึ กกลายมาเป็ นผูฝ้ ึ กได้แล้วผูฝ้ ึ กจะมีความยินดีมากกว่า
*** มีคาเปรี ยบเทียบที่อาจใช้ได้คือ พ่อแม่ทวั่ ๆ ไป จะต้องการให้ลูกของเขาแต่งงานมีลูกของตัวเอง เพื่อเขาจะได้ชื่นชม
กับความสุ ขของการมีหลาน
ทาไมคริ สเตียนไม่แบ่งปั น
a) พวกเขาไม่รู้วา่ จะแบ่งปั นพระกิตติคุณให้กบั ใคร
i) ช่วยพวกเขาเขียนรายชื่ อสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ญาติ พี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน เพื่อนร่ วมงาน และเพื่อนร่ วมชั้นเรี ยน ผู ้
ไม่รู้จกั พระคริ สต์
b) เขาไม่รู้วา่ จะแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐอย่างไร
i) ช่วยให้พวกเขาเขียนคาพยาน
ii) ขอให้พวกเขาอ่านออกเสี ยงคาพยานดัง ๆ 5-10 ครั้ง ฝึ กเป็ นพยานต่อกันและกัน
ให้พวกเขาเขียนรายชื่อทุกคนที่รู้จกั ผูซ้ ่ ึ งยังไม่เชื่อในพระเยซู
ให้เขาวงชื่อ 5 คนที่จะแบ่งปั นเป็ นกลุ่ม(โดยไม่มีคุณ) ในช่วง 7 วันข้างหน้า
แบ่งกลุ่มออกเป็ นกลุ่มละ 3 คน ฝึ กสอนกันจนคุน้ เคยกับบทเรี ยน
บอกเขาว่าคุณจะถามเขาเมื่อพบกันครั้งต่อไปว่าเขาได้แบ่งปั นคาพยานของเขาและสอนบทเรี ยนบทแรกหรื อเปล่า เป็ นอย่างไร
บ้าง
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การพบกันครั้งที่ 4: พิธีบพั ติศมาและพิธีศีลมหาสนิท
1) นาพวกเขาในการศึกษาเรื่องพิธีบัพติสมาและพิธีศีลมหาสนิท
2) บัพติสมา
a) ใน มาระโก 1: 9-11 ใครรับบัพติสมา
b) เขาก้มลงไปในน้ าลึกแค่ไหน เพียงแต่พรมหรื อจุ่มลงไป
c) อ่าน โรม 6: 3-8 พิธีบพั ติสมาเป็ นสัญลักษณ์ของอะไร
d) เมื่อรับเชื่อในพระเยซูแล้ว อีกนานเท่าไรจึงจะรับบัพติสมาได้ อ่าน กิจการ 2:41, 8:26-38, 9:1-19, 10:44-48, 16:13-15,
16:25-34
e) อ่าน มัทธิ ว 28:18-20 เมื่อคุณนาใครสักคนมาเชื่อในพระเยซูแล้ว คุณควรจะทาอะไร
3) ศีลมหาสนิท
a) ใน มัทธิว 26:26-30 พระเยซูทรงแจกอะไร 2 อย่างให้สาวกของพระองค์
b) สองอย่างนั้นเป็ นสัญลักษณ์ของอะไร
c) อ่าน ลูกา 22:19 เรารับพิธีศีลมหาสนิททาไม
d) อ่าน 1 โคริ นธ์ 11:25-29 ก่อนเข้าสู่ พิธีศีลมหาสนิทควรทาอะไร
4) ถึงจุดนี้ในฐานะที่คุณเป็ นครู จะให้บพั ติสมากับคนหนึ่งคน ให้ที่ไหนก็ได้ที่สามารถทาได้ แล้วเขาจะให้บพั ติสมาคนอื่นที่เชื่อ
ต่อไป
5) นาแบบอย่างที่เขาจะนมัสการร่ วมกันเป็ นประจา
a) แนะนาให้มีพิธีศีลมหาสนิทเดือนละ 1 ครั้ง
b) อธิ บายว่าการนมัสการประกอบด้วย การอธิ ษฐาน สรรเสริ ญ เป็ นพยาน พิธีศีลมหาสนิท สามัคคีรวมกันด้วยความรัก
6) ข้อท่องจา : “ เพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปั งนี้และดื่มจากถ้วยนี้เวลาใด ท่านก็ประกาศการวายพระชนม์ขององค์พระผู้
เป็ นเจ้าจนกว่าพระองค์จะเสด็จกลับมา” 1 โคริ นธ์ 11:26
การพบกันครั้งที่ 4
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การพบกันครั้งที่ 5: การอธิษฐาน
1.
2.
3.
4.
5.

นาพวกเขาศึกษาบทเรี ยนเกี่ยวกับการอธิ ษฐาน
ท่องข้อท่องจาซ้ า ๆ ด้วยกัน 10 ครั้ง
ให้พวกเขาสอนบทเรี ยนให้กนั และกัน
บอกเขาว่าตอนนี้เขาพร้อมที่จะสอนคนอื่นแล้ว
อธิ ษฐานด้วยกัน ในหัวข้ออธิ ษฐานที่พวกเขาเอ่ยถึง

บทเรียน : เข้ าใจเรื่องการอธิษฐาน
การอธิษฐานคือ “การพูด” กับพระเจ้า เมื่อคุณอธิ ษฐานคุณควรตรงไปตรงมาและจริ งใจ เหมือนอย่างที่พระคัมภีร์บนั ทึกการที่พระ
เยซูทรง “พูด” กับพระเจ้า และทรงสอนสาวกของพระองค์
1) ทาไมเราจึงจาเป็ นต้องอธิษฐาน
a) เป็ นคาสั่งของพระเจ้า
i) “ ท่านควรอธิ ษฐาน___________________________” (ลูกา 18:1)
ii) “ จงขอโดยพระวิญญาณ________________________________” (เอเฟซัส 6:18)
b) นี่คือความจาเป็ นของคุณ
i) คุณสามารถ
(1 เปโตร 5:7) _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
ii) แสวงหาการทรงนาของพระเจ้า:
“จงทูลเราและเราจะตอบเจ้า และบอกสิ่ งที่ใหญ่ยงิ่ และที่ซ่อนอยู่ ซึ่ งเจ้าไม่รู้น้ นั ให้แก่เจ้า”
(เยเรมีย ์ 33:3)
iii) รับพระเมตตาและพบพระคุณในเวลาที่คุณต้องการ
ฮีบรู 4:16) __________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
c) คุณอยากอธิษฐานเผือ่ เรื่ องอะไร
“ อย่าทุกข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ เลยแต่_______เรื่ อง___________________________ต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐาน การวิงวอน
กับการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่ งเกินความเข้าใจจะคุม้ ครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซู
คริ สต์ (ฟิ ลิปปี 4:6-7)
2) เนื้อหาของคาอธิ ษฐาน
โปรดลากเส้นระหว่างข้อพระคัมภีร์กบั คาอธิ บายคาอธิ ษฐานที่ถูกต้อง
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เนื้อหา
1. สรรเสริ ญ: สรรเสริ ญธรรมชาติของพระเจ้า
2. ขอบพระคุณ: ขอบคุณพระเจ้าสาหรับพระคุณของพระองค์
3. ทูลขอ: ทูลขอพระเจ้าในสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับคุณเอง
4. อธิษฐานเผื่อ: ขอพระเจ้าในสิ่ งที่จาเป็ นสาหรับผูอ้ ื่น
5. สารภาพ: ทูลขอการอภัยโทษบาปของคุณ

ข้อพระคัมภีร์
1 ยอห์น 1:9
ฟิ ลิปปี 4:6-7
สดุดี 135:3
1 เธสะโลนิกา
1 ทิโมธี 2:1

3) สามคาตอบต่อคาอธิ ษฐาน
a) ได้ (ไฟเขียว) คุณสามารถดาเนินต่อไปได้
b) ไม่ได้ (ไฟแดง) คุณไม่สามารถดาเนินต่อไปได้
c) รอก่อน (ไฟเหลือง) พระเจ้ายังไม่ตอบสนอง คุณต้องอดทน
4) ท่าทีที่ถูกต้องในการอธิ ษฐาน
ท่าที
ข้อพระคัมภีร์
a) มีความเชื่อ…………..
“แต่จงให้ผนู ้ ้ นั ทูลขอด้วยความเชื่อ อย่าสงสัยเลย”
(ยากอบ 1:16)
b) มีแรงผลักดันที่ถูกต้อง………..
“ท่านไม่มีเพราะท่านไม่ได้ขอท่านขอและไม่ได้รับเพราะ
ท่านขอ ผิด หวังได้ไปเพื่อสนองกิเลสตัณหาของท่าน” (ยากอบ 4:2-3)
c) สารภาพบาป………
“ถ้าข้าพเจ้าได้บ่มความชัว่ ไว้ในใจข้าพเจ้า องค์พระผู ้
เป็ นเจ้าคงไม่ทรงสดับ” (สดุดี 66:18)
d) ทูลขอตามน้ าพระทัยของพระองค์ …… “และนี่คือความมัน่ ใจที่เรามีต่อพระองค์ คือถ้าเราทูล
ขอสิ่ งใดที่เป็ นพระประสงค์ของพระองค์ พระองค์ก็ทรงโปรดฟังเรา (1 ยอห์น
5:14)
e) อธิษฐานด้วยใจสัตย์ซื่อ……….
“คนทั้งหลายควรอธิ ษฐานอยูเ่ สมอ ไม่อ่อนระอาใจ
(ลูกา18:1)

5) ข้อแนะนาสาหรับการอธิ ษฐานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
a) ต้องอธิษฐาน “ในพระนามของพระเยซู ” (ยอห์น 14:3) เพราะโดยทางพระเยซูทางเดียวเท่านั้นที่มนุษย์จะเข้ามาจาเพาะ
พระพักตร์พระเจ้าได้ (ยอห์น 14:6)
b) จบคาอธิ ษฐานด้วยคาว่า “อาเมน” หมายความว่า เป็ นการอธิ ษฐานอย่างจริ งใจ (มัทธิว 6:13)
c) คาอธิ ษฐานมีหลายส่ วนคือ สรรเสริ ญ ขอบพระคุณ ทูลขอ อธิ ษฐานเผื่อ สารภาพ
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d) อธิ ษฐานทุกวันด้วยภาษาธรรมดา หลีกเลี่ยงคาซ้ าซากโดยไม่จาเป็ น
e) ไม่มีขอ้ จากัดในเรื่ องเวลาและสถานที่ของการอธิ ษฐาน เราสามารถอธิ ษฐานเวลาใดและที่ไหนก็ได้
6) ข้อท่องจา
“อย่าทุกข์ร้อนในสิ่ งใด ๆ เลย แต่จงทูลเรื่ องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิ ษฐาน การวิงวอน กับการ
ขอบพระคุณ แล้วสันติสุขแห่ งพระเจ้าซึ่ งเกินความเข้าใจ จะคุม้ ครองจิตใจและความคิดของท่านไว้ในพระเยซูคริ สต์” (ฟิ ลิปปี
4:6-7)
การพบกันครั้งที่ 5
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การพบกันครั้งที่ 6: การเข้ าเฝ้ านมัสการพระเจ้ าประจาวัน
1.
2.
3.
4.

นาเขาศึกษาบทเรี ยนเกี่ยวกับเวลาเฝ้ าเดี่ยวประจาวันกับพระเจ้า
ท่องข้อท่องจาซ้ า ๆ ด้วยกัน 10 ครั้ง
ให้พวกเขาสอนบทเรี ยนให้แก่กนั และกัน
บอกพวกเขาว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วที่จะสอนคนอื่น

บทเรียน : การเข้ าเฝ้ านมัสการพระเจ้ าประจาวัน
เพื่อที่จะรู ้จกั บุคคลที่คุณจาเป็ นต้องติดต่อครบอย่างสม่าเสมอ ถ้าคุณต้องการมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระเจ้า ก็
เช่นเดียวกัน คุณจาเป็ นต้อง “ตั้งเวลา” หนึ่งไว้เป็ นประจาทุกวันสาหรับพระเจ้า เราต้องการที่จะ “ตั้งเวลา” เพื่อการเข้าเฝ้ านมัสการ
พระเจ้าประจาวัน
1) เนื้อหาของการเข้าเฝ้ า
a) พูดกับพระเจ้าโดยการอธิ ษฐาน
b) ให้พระเจ้าตรัสกับเราทางการอ่านพระคัมภีร์
2) วัตถุประสงค์ของการเข้าเฝ้ า
a) เพื่อนมัสการพระเจ้า – พระเจ้าทรงต้อนรับเรา
b) เพื่อมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า
c) เพื่อให้พระเจ้าทรงนา – เราต้อนรับพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของเรา
3) ผูเ้ ขียนพระธรรมสดุดีมีท่าทีอย่างไรต่อพระเจ้า
a) (สดุดี 42:1-2)_____________________________________________________________________ ________
________________________________________________________________________________________
b) (สดุดี 119:147-148)_________________________________________ _______________________________
4) ตัวอย่างจากพระคัมภีร์ บุคคลในพระคัมภีร์แสวงหาและรู ้จกั พระเจ้าได้อย่างไร
ข้ อพระคัมภีร์
ปฐมกาล 19:27
สดุดี 5:3
ดาเนียล 6:10
มาระโก 1:35

บุคคล
อับราฮัม

เวลา
เช้ า

สถานที่

การกระทา
พบพระเจ้ า

จากตัวอย่างข้างบน คุณสามารถนามาใช้ในชีวติ ของคุณได้อย่างไร ในเรื่ องของการใช้เวลากับพระเจ้า
13

__________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
5) ข้อแนะนาและเครื่ องมือสาหรับชีวติ ฝ่ ายจิตวิญญาณของคุณ
a) ปากกาและสมุด: ระหว่างช่วงเวลาของการเข้าเฝ้ า ให้เขียนความคิดของคุณว่า คุณสัมผัสได้วา่
พระเจ้าตรัสอะไรกับคุณ “ท่านทั้งหลายจงระลึกถึงทางซึ่ งพระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทรงนาท่าน
(เฉลยธรรมบัญญัติ 8:2)
b) พระคัมภีร์ :
เขียนข้อพระคัมภีร์ที่อ่านรวมทั้งการได้เรี ยนรู ้อะไรจากการอ่านลงไป ใคร่ ครวญข้อ พระคัมภีร์ จงจาไว้
ว่าคุณไม่อาจเปลี่ยนแปลงสิ่ งที่พระคัมภีร์กล่าว แต่คุณสามารถ เขียนว่าข้อพระคัมภีร์น้ นั มีผลอย่างไรต่อ
ชีวติ คุณ
c) สถาณที่ :
เลือกสถาณที่ที่คุณสามารถพบพระเจ้าได้โดยไม่ถูกรบกวน
d) เวลา :
หาเวลาที่เหมาะสมที่สุดที่คุณสามารถพบพระเจ้าได้อย่างสม่าเสมอ
e) แผนการ:
เลือกอ่านพระคัมภีร์สักเล่มหนึ่งตามที่คุณจะอ่านได้ ใคร่ ครวญภาวนาและอธิ ษฐาน
เกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์น้ นั
6) เริ่ มต้นการเข้าเฝ้ า:
a) อธิษฐาน ”ขอเปิ ดตาข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็น สิ่ งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์” (สดุดี 119:18)
b) เตรี ยม - รวบรวมสิ่ งที่จาเป็ นและหาสถาณที่สงบ
i) เตรี ยมใจของคุณ รอคอยพระเจ้า
ii) สารภาพบาปของคุณ
c) แสวงหาพระเจ้า
i) อ่านพระคัมภีร์หนึ่งตอน
ii) ใคร่ ครวญว่าเกี่ยวข้องกับคุณอย่างไร
iii) พูดกับพระเจ้าเกี่ยวกับสิ่ งที่ได้อ่าน
iv) อธิษฐานตามหัวข้อข้างบน
d) จงสม่าเสมอ
i) เชื่อฟังสิ่ งที่พระเจ้าทรงสาแดงต่อคุณ
ii) แบ่งปั นสิ่ งที่คุณได้เรี ยนรู ้กบั ผูอ้ ื่น
e) จงสัตย์ซื่อในการรักษาการเข้าเฝ้ าประจาวันของคุณ
f) จงอดทนในการรักษาการเข้าเฝ้ าประจาวันของคุณ ทาให้ช่วงเวลานั้นเป็ นส่ วนหนึ่งของชีวติ คุณ
i) เป็ นการตัดสิ นใจของคุณเองที่จะพบกับพระเจ้าทุกวัน ถ้าคุณรักษาเวลากับพระเจ้าไว้ได้ทุกวัน คุณจะพบการเติบโต
ฝ่ ายจิตวิญญาณ
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ii) ขณะที่พระเยซูทรงอยูใ่ นโลกนี้พระองค์ตรัสว่า “จงแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์
ก่อน” (มัทธิว6:33) ทุกอย่างที่คุณอาจเผชิญในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คุณไม่สามารถนาเข้ามาหาพระเจ้าในการอธิ ษฐานได้
iii) เป้ าหมายอย่างหนึ่งของพระคัมภีร์คือ เพื่อที่คุณจะมีสามัคคีธรรมกับพระเจ้า เป้ าหมายของคุณควรจะเป็ นการ
สรรเสริ ญและนมัสการพระเจ้า พระเจ้าจะอวยพรคุณในเรื่ องนี้
คุณตั้งใจที่จะยึดมัน่ ในการเข้าเฝ้ าพระเจ้าเป็ นประจาทุกวันหรื อไม่
____________________________
ลงชื่อ
วันที่_______________________
เวลา_______________________
สถาณที่_____________________
แผนการ___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________

7) การศึกษาพระคัมภีร์อย่างต่อเนื่อง :”วิธีในการศึกษาพระคัมภีร์ที่ง่าย ๆ และคงใช้อยูย่ าวนาน”
ตัวประกอบที่สาคัญที่สุดในการฝึ กของท่านที่จะนากลุ่มย่อยคือ มีวธิ ี ที่ง่าย ๆ ที่คุณสามารถใช้ในการศึกษาพระคัมภีร์ได้ คุณไม่
เพียงแต่จะเรี ยนรู ้พระวจนะจากผูอ้ ื่นแต่รู้วธิ ี ที่จะได้รับแสงสว่างคือความเข้าใจพระพรและพระคุณของพระเจ้าด้วยตัวของคุณเอง
ต่อไปนี้ เป็ นวิธีที่จะศึกษาพระคัมภีร์อย่างง่าย ๆ และยืนยาว ซึ่ งจะไม่เป็ นเพียงแต่ทาให้คุณเริ่ มต้นการศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ยตนเอง
เท่านั้นแต่จะทาให้คุณมีความสามารถที่จะทาให้มีและนากลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ดว้ ย และให้ผทู ้ ี่อยูใ่ นกลุ่มศึกษาพระคัมภีร์ทาอย่าง
เดียวกัน
คาแนะนาในการศึกษาพระคัมภีร์ที่ดีที่สุดคือพระวจนะของพระเจ้า เราสามารถรับการสอนของพระเจ้าและพลังโดยตรงจากพระ
วจนะของพระองค์ โดยวิธีน้ ี คุณก็จะวางใจและเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้า นี่เป็ นการเรี ยนรู ้ที่สาคัญที่สุดและทาให้เราจึงต้องทูล
ขอแสงสว่างของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ให้ส่องเข้ามาและนาเราในการเติบโตฝ่ ายวิญญาณ
ข้างล่างนี้คือคาถามที่สาคัญสามประการที่เราต้องมีไว้ในใจเมื่อศึกษาพระคัมภีร์
1. เป็ นข้อพระคัมภีร์เกี่ยวกับอะไร
2. วันนี้พระวิญญาณบริ สุทธิ์ ตรัสอะไรกับเราโดยผ่านทางข้อพระคัมภีร์และเราจะเชื่ อฟังได้อย่างไร
3. เราควรจะแบ่งปั นความจริ งอะไรที่ได้รับจากข้อพระคัมภีร์วนั นี้กบั ผูอ้ ื่นและแบ่งปั นอย่างไร
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ข้อท่องจา
“กวางกระเสื อกกระสนหาลาธารที่มีน้ าไหลฉันใด ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสื อกกระสนหาพระองค์ฉนั นั้น
จิตวิญญาณของข้าพระองค์กระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์” (สดุดี 42:1-2)
การพบกันครั้งที่ 6
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การพบกันครั้งที่ 7: การฝึ กฝนคนอืน่ ให้ เริ่มตั้งคริสตจักรในบ้ าน
1. นาพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์ในเรื่ องของ อาควิลลาและปริ สสิ ลลา
อาควิลลาและปริ สสิ ลลาเป็ นชื่อที่ไม่ธรรมดา แต่อย่างไรก็ดีท้ งั สองชื่อเป็ นชื่อของผูท้ ี่มีชีวติ เป็ นอยูจ่ ริ งเมื่อเกือบ 2000 ปี
มาแล้ว อาควิลลาเป็ นสามีปริ สสิ ลลาเป็ นภรรยา ดูเหมือนว่าเขาจะมีชีวิตแต่งงานที่ดี เขาทางานด้วยกันและทางานรับใช้พระเจ้า
ด้วยกัน ชื่ออาควิลลาแปลว่า “นกอินทรี ย”์ เขาเป็ นคนดั้งเดิมมาจากแถบเอเชียน้อย ชื่ อปริ สสิ ลลา หมายความว่า”ปริ สคาน้อย” นัก
ประวัติศาสตร์ หลายคนกล่าวว่า ปริ สคาเป็ นชื่ อสกุลของครอบครัวที่สาคัญครอบครัวหนึ่งในโรม ผูเ้ ป็ นพลเมืองโรมันอย่างเป็ น
ทางการ
ในระหว่างช่วงชีวิตของเขาทั้งอาควิลลาและปริ สสิ ลลามีชีวติ อยูใ่ นหลายประเทศ และหลายเมืองใหญ่ ๆ ทั้งในยุโรปและ
เอเชีย ทั้งสองคนมีสัญชาติเป็ นยิว แต่ชื่อของเขาเป็ นกรี กและโรมัน คนยิวมักเป็ นพลเมืองที่ถูก”เกลียดชัง”เสมอ ความจริ งนี่คือ
เหตุผลที่อาควิลลาและปริ สสิ ลลาย้ายออกจากโรม ศูนย์กลางทางการเมืองและการทหารของโลก- ยุโรป – ตะวันออกกลาง เมื่อ
2000 ปี มาแล้ว จักรพรรดิคราวดิอสั โรมันได้ออกคาสั่งให้ชาวยิวกลุ่มทั้งหมดต้องออกจากโรม
คุณคงจะแปลกใจว่าอาควิลลาและปริ สสิ ลลาดารงชีพอย่างไรหลังจากที่ถูกขับออกจากโรม เขาพบความต้องการที่เข้ากัน
ได้พอดีกบั ความชานาญของเขา คือการเย็บเต็นท์ ในอาณาจักรโรมันผูค้ นย้ายถิ่นฐานกันมาก ซึ่ งมีความจาเป็ นต้องใช้เต็นท์ที่
อบอุ่น ดังนั้นเมื่อปริ สสิ ลลาและอาควิลลาย้ายจากโรม (ปัจจุบนั คืออิตาลี) ไปยังโคริ นธ์ (ปัจจุบนั คือกรี ซ) แล้วต่อมาย้ายไปที่ เอเฟ
ซัส (ตุรกี) เขาจึงเริ่ มต้นเย็บเต็นท์ การเย็บเต็นท์คือหนทางที่ครอบครัวของเขาทาเงินได้อย่างเพียงพอต่อการดารงชีพ เขาใช้ขนแกะ
หนังสัตว์ และแม้แต่ผมมนุษย์ในการทาเต็นท์ที่อบอุ่น
ปริ สสิ ลลาและอาควิลลามีเพือ่ นชื่อเปาโล ผูซ้ ่ ึ งมาจากทาร์ ซสั ในปั จจุบนั คือ ตุรกี เมื่อปริ สสิ ลาและอาควิลลาอาศัยอยูใ่ น
โคริ นธ์ เขาได้พบเปาโลเป็ นครั้งแรกและได้เชิญให้เปาโลพักอยูใ่ นบ้านหลังงามของเขา เปาโลจึงพักอยูท่ ี่นนั่ ถึงหนึ่ งปี ครึ่ ง แต่ก็
ไม่ได้เป็ นภาระให้กลับอาควิลลาและปริ สสิ ลลา เปาโลช่วยเหลือตัวเองด้านการเงินโดยการร่ วมกันกับปริ สสิ ลลาและอาควิลลาใน
ธุ รกิจเย็บเต็นท์
แต่พวกเขาไม่ได้ใช้เวลาทั้งหมดกับการเย็บเต็นท์ ทั้งเปาโล ปริ สสิ ลลาและอาควิลลา มีข่าวดีที่จะแบ่งปั นกับผูอ้ ื่นทุกคน
ในบ้านของพวกเขาที่เมืองโคริ นธ์ เขาได้เริ่ มต้นการประชุมของผูท้ ี่นมัสการพระเจ้าโดยทางพระเยซูคริ สต์พระบุตรองค์เดียวของ
พระองค์ คริ สจักรในบ้านของเขากลายเป็ นที่รู้จกั กันดีของคริ สเตียนอื่น ๆ ในพื้นที่น้ นั เปาโลเป็ นคริ สเตียนที่เข้มแข็งได้ฝึกฝน
อบรมและหนุ นใจปริ สสิ ลลาและอาควิลลาเมื่อเขาเริ่ มต้นคริ สตจักร บางคนไม่ชอบข่าวดีที่ท้ งั สามคนนี้แบ่งปั นกับคนอื่น การสั่ง
สอนของเปาโลจึงทาให้เขาลาบาก เปาโลจาเป็ นต้องออกจากโคริ นธ์ไปกรี ซ เขาขอให้ปริ สสิ ลลาและอาควิลลาไปด้วยกันกับเขายัง
เอเฟซัสในตุรกี พวกเขาตกลงย้ายบ้านและธุ รกิจเพียงเพื่อเขาจะสามารถเริ่ มต้นคริ สตจักรในที่อื่นด้วยดังนั้นพวกเขาจึงลงเรื อไป
ด้วยกัน
ในเอเฟซัสก็เช่นเดียวกัน ปริ สสิ ลลาและอาควิลลา ก็สามารถนาคนอื่นแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐ และเริ่ มต้นคริ สตจักร คน
หนึ่งที่เขาช่วยคือ อเปาโล เขามาจากอเล็กซานเดรี ยในอียิปต์ เมื่อมาถึงเอเฟซัส เปาโลได้ละทิ้งปริ สสิ ลลาและอาควิลลาไว้ในเอเฟ
ซัสแล้วไปตามทางของเขา ทาให้ปริ สสิ ลลาและอาควิลลาได้พบอเปาโลในเอเฟซัส อเปาโลได้บอกเล่าหลาย ๆ คนเกี่ยวกับพระ
เยซูเพราะอเปาโลรักพระเจ้ามากจริ ง ๆ แต่เมื่อเขาจุ่มคนลงไปในน้ าเขาได้จุ่มคนเหล่านั้นในนามของคนหนึ่งที่ชื่อยอห์น ยอห์นจุ่ม
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คนลงในน้ าก่อนที่พระเยซูทรงปรากฏ ดังนั้นเขาจึงได้จุม่ พระเยซูดว้ ย ปริ สสิ ลลาและอาควิลลาได้ฝึกอบรมอเปาโลในการเริ่ มต้น
คริ สตจักรและสอนให้เขาจุ่มคนเข้าในคริ สตจักรในพระนามของพระเยซู อเปาโลได้เป็ นผูท้ ี่รู้จกั กับคู่สามีภรรยาที่ช่วยเขาในการ
เริ่ มต้นคริ สตจักรอย่างถูกทาง
เอเฟซัสอยูใ่ กล้เมืองบ้านเกิดของอาควิลลา ที่นี่ เปาโล ปริ สสิ ลลาและอาควิลลาได้เพื่อนใหม่หลายคน ครั้งหนึ่งเมื่อเปาโล
ตกอยูใ่ นความลาบาก ปริ สสิ ลลาและอาควิลลาได้ช่วยชีวติ เขาไว้ เมื่อเปาโลอยูใ่ นอันตรายทั้งสองคนเสี่ ยงชีวิตของเขาเองเพื่อ
ช่วยชีวติ ของเปาโล เปาโลจึงเห็นว่าทั้งสองคนมีค่าต่อเขาอย่างมาก ในฐานะเป็ นผูร้ ่ วมงานกันในการงานของพระเจ้า เขาได้ช่วย
หลายคนเริ่ มตั้งคริ สตจักรในบ้าน ดังนั้นเมื่อเปาโลได้เขียนจดหมายถึงปริ สสิ ลลาและอาควิลลา คนเหล่านั้นจึงขอให้เปาโลส่ งคา
ทักทายของพวกเขามาถึงปริ สสิ ลลาและอาควิลลาด้วย
ต่อมาปริ สสิ ลลาและอาควิลลาสามารถกลับไปอาศัยอยูใ่ นโรม ไม่วา่ เขาจะอยูใ่ นอิตาลี (โรม) ยุโรป (โคริ นธ์) หรื อเอเชีย
(เอเฟซัส) ปริ สสิ ลลาและอาควิลลา ได้ใช้บา้ นของเขาในการเริ่ มต้นคริ สตจักรเสมอ ทาให้หลายคนเข้ามาเชื่ อฟังในพระเยซู เปาโล
เพื่อนที่ดีของทั้งสองคนได้ส่งความประทับใจสาหรับการช่วยเหลือทั้งหมดของเขาในจดหมายพิเศษที่มีไปยังเพื่อนที่โรม และ
จดหมายฉบับพิเศษนี้ก็ได้รับการแบ่งปั นกับเพื่อนพิเศษคนอื่น ๆ
ปริ สสิ ลลาและอาควิลลา เป็ นสองคนที่พิเศษผูซ้ ่ ึ งอาศัยอยูใ่ นเมือง และบอกกล่าวคนในเมืองของเขาเกี่ยวกับพระเยซู เขา
ตั้งใจยอมทางานหนักในการเย็บเต็นท์เพื่อหารายได้ไม่ใช่เฉพาะสาหรับตัวเองแต่เพื่อช่วยคนอื่นไปด้วย ส่ วนใหญ่เขาเป็ นที่รู้จกั ใน
เรื่ องความช่วยเหลือที่ให้กบั อเปาโลและเปาโล ผูท้ ี่มีชื่อเสี ยงมากกว่าเขาเสี ยอีกปริ สสิ ลลาภรรยาของอาควิลลา มีชื่อเสี ยงมากกว่า
สามี ทั้งสองคนไม่ได้แสวงหาความสนใจให้กบั ตัวเองหรื อทาให้ผอู ้ ื่นพึ่งพาความเป็ นผูน้ าของเขา เขาเป็ นผูท้ าให้ คนอื่นรับใช้พระ
เจ้าโดยที่เขาเก็บตัวเองอยูเ่ งียบ ๆ เขาเริ่ มตั้งคริ สตจักรในบ้านของเขาเองและฝึ กฝนคนอื่นให้เริ่ มตั้งคริ สตจักรในบ้านของตนเอง
เขาเป็ นผูเ้ ริ่ มต้นหนุนใจชาวยิวกลุ่มพิเศษคนอื่นผูซ้ ่ ึ งเป็ นที่เกลียดชังของคนเป็ นจานวนมาก
คุณก็สามารถเป็ นผูฝ้ ึ กฝนอบรมผูก้ ่อตั้งคริ สตจักรได้
อาควิลลาและปริ สสิ ลลามีอะไรในบ้านของเขา 1 โคริ นธ์ 16:19
__________________________________________________________________________________
เมื่อคุณนาคนอื่นมาถึงพระคริ สต์ คุณควรจะทาอะไรในบ้านของคุณ
__________________________________________________________________________________
เปาโลเรี ยกอาควิลลาและปริ สสิ ลลาว่าอย่างไร โรม 16:3-4 _________________________________
_________________________________ทาไม____________________________________________
คุณรู ้สึกอย่างไรเกี่ยวกับความเสี่ ยงในการแบ่งปั นพระกิตติคุณและในการที่คุณเกี่ยวข้องกับคนเหล่านั้นที่
แบ่งปั น______________________________________________________________________
พวกเขาคิดถึงแต่คริ สตจักรในบ้านของพวกเขาเองหรื อเปล่า ______________________________
พวกเขาทาอย่างไร_______________________________________________________________
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ในกิจการ 18:1-3 อาควิลลาและปริ สสิ ลลามีใครช่วยเขาเริ่ มต้นและทาให้คริ สตจักรเข้มแข็ง
หรื อไม่_________________________________________________________________________________ใคร
____________________________
กิจการ 18:18-19, 24-26 อาควิลลาและปริ สสิ ลลาฝึ กฝนผูน้ าคริ สตจักรอื่นหรื อเปล่า______________
ถ้าพวกเขาที่เป็ นคนธรรมดาผูซ้ ่ ึ งเย็บเต็นท์สามารถเริ่ มต้นคริ สตจักรได้และช่วยคนอื่นให้เริ่ มตั้งคริ สตจักรด้วยแล้วคุณคิดว่าคุณ
สามารถทาได้ดว้ ยหรื อไม่___________________จากการศึกษานี้ พระเจ้าทรงบอกให้คุณทา
อะไร____________________________________________________________
พระเจ้าทรงมีพระประสงค์ให้คุณบอกเล่าเรื่ องเหล่านี้กบั ใคร _________________________________
2) ช่วยให้พวกเขาเห็นตัวเองอย่างเป็ นคริ สตจักรที่เกิดมาเติบโตและคลอดคริ สตจักรลูกได้
3) บอกพวกเขาว่าตอนนี้เป็ นคริ สตจักรแล้ว
4) ทาให้พวกเขามีความไม่พึงพอใจอยูล่ ึก ๆ กับสภาพฝ่ ายวิญญาณของกลุ่มคนเขาทัว่ ไป แสดงให้พวกเขาเห็นว่า การก่อตั้ง
คริ สตจักรอย่างรวดเร็ วนั้นสามารถทาให้มีความแตกต่างได้อย่างมาก (โปรดดูบทนาของบทเรี ยนเหล่านี้ )
5) ตัวอย่างของการก่อตั้งตริ สตจักรอย่างรวดเร็ ว
a. ช้างกับกระต่าย
b. กบกับจิ้งจก
c. ต้นไทรกับต้นกล้วย
การพบกันครั้งที่ 7
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การพบกันครั้งที่ 8: คริสตจักร - การเป็ นสมาชิกครอบครัวของพระเจ้ า
นาพวกเขาศึกษาพระคัมภีร์เกีย่ วกับคริสตจักร ท่องข้ อท่องจาซ้า ๆ ด้ วยกัน 10 ครั้ง แล้ วให้ พวกเขาสอนบทเรียนให้ กนั
และกัน บอกเขาว่าตอนนี้เขาพร้ อมแล้วทีจ่ ะสอนคนอืน่
บทเรียน: การประชุ มของคริ สตจักร
เมื่อคุณเป็ นคริ สเตียน คุณเป็ นสมาชิกครอบครัวของพระเจ้า พระเจ้าทรงเป็ นพระบิดาในสวรรค์ของคุณ และ คริ สเตียน
ทุกคนเป็ นพี่นอ้ งในครอบครัวเดียวกัน “…….บ้านนี้เป็ นคริ สตจักรของพระเจ้าผูท้ รงพระชนม์……”
(1 เปโตร 3:15) บ้านไม่ใช่ตวั ตึกและ”คริ สตจักร” ไม่ใช่สถาณที่สาหรับนมัสการแต่เป็ นร่ างกายของผูเ้ ชื่ อ
1) ความสัมพันธ์ระหว่างพระเยซูและคริ สเตียนในพระคัมภีร์คืออะไร
a) (โรม 12:5) __________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
b) (เอเฟซัส 1:23) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
2) ในคริ สตจักรพระคริ สต์อยูใ่ นตาแหน่งอะไร
a) (เอเฟซัส 5:23) ______________________________________________________________
______________________________________________________________________________
3) หน้าที่ของคริ สตจักรคืออะไร
หน้าที่ของคริ สตจักร
1. นมัสการ:”_____________พระเจ้า, จงร้องเพลงบทใหม่ถวายพระเจ้า
นมัสการการสรรเสริ ญพระองค์อยูใ่ นที่ประชุมของธรรมิกชน” สดด. 119:1

ความต้องการ
สามัคคีธรรม

2. “ และให้เราพิจารณาดูวา่ เราจะทาอย่างไรที่จะ_______________________
ต่อความรักและการทาความดี” ฮบ. 11:24

แบ่งปั น

3. สอน “สอนเขาให้ถือสิ่ งสารพัดซึ่ งเราได้สั่งพวกเจ้าไว้….” (มัทธิว 28:20)

เรี ยนรู้

4. สร้างสาวก: “เพื่อเตรี ยมธรรมิกชนให้_________เพื่อเสริ มสร้างพระกายของ
พระคริ สต์ให้จาเริ ญขึ้น ( เอเฟซัส 4:12)
5. ฤทธิ์ ของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ : “แต่ท่านทั้งหลายจะได้รับพระราชทานฤทธิ์

รับใช้
เผยแผ่ข่าวประเสริ ฐ
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เดชเมื่อพระวิญญาณบริ สุทธิ์ จะเสด็จมาเหนือท่าน…..” (กิจการ 1:8)
4) ปัจจุบนั คริ สเตียนไม่ไปคริ สตจักรได้หรื อไม่
a) __________ได้_________ไม่ได้____________ขึ้นอยูก่ บั
b) คุณลาบากที่จะไปคริ สตจักรหรื อไม่____________________________________________________________
5) ทาไมคุณจึงควรไปคริ สตจักร
a) อ้างถึงข้อ 3
b) คาสั่งของพระเจ้า
“จงระวังให้ดีอย่าปฏิเสธไม่_____________________________พระองค์ผตู ้ รัสอยูน่ ้ นั ถ้าเขาเหล่านั้นไม่พน้ โทษเพราะ
ปฏิเสธ ไม่ยอมฟังพระดารัสเตือนของพระองค์ในโลก เราทั้งหลายผูเ้ มินหน้าจากพระองค์ผทู ้ รงเตือนจากสวรรค์ ก็จะไม่
พ้นโทษมากยิง่ กว่าเขาเหล่านั้นเสี ยอีก” (ฮีบรู 12:25)
c) หลีกเลี่ยงจากการเบี่ยงเบนออกจากความจริ งของพระคัมภีร์
d) ในคริ สตจักรมีคริ สเตียนที่เป็ นผูใ้ หญ่กว่าคุณที่จะช่วยคุณได้
6) สิ ทธิและ ความรับผิดชอบของเราในคริ สตจักร
a) เราจาเป็ นต้องทาให้ความชอบธรรมสาเร็ จโดยการรับบัพติสมา
i) พระเยซูเรี ยกการรับบัพติสมาว่าเป็ นเรื่ องของ “ความชอบธรรม” (มัทธิว 3:15)
ii) การรับบัพติสมาเป็ นการแสดง เป็ นพยาน และยอมรับต่อหน้าคนอื่นว่าเราได้รับบัพติสมาเข้าในพระเยซูคริ สต์แล้ว
(โรม 6:3)
iii) การรับบัพติสมาเป็ นการแสดงว่าเราได้ตายแล้ว ถูกฝังไว้และฟื้ นขึ้นมาใหม่ดว้ ยกันกับองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า
(โรม 6:4) “เราจึงถูก_______________กับพระองค์แล้วโดยการบัพติสมาเข้าส่ วน___________________เพื่อว่า เมื่อพระ
คริ สต์____________________โดยเดชพระสิ ริของพระบิดาแล้ว เราก็จะได้ดาเนินตาม
___________________ ด้วยเหมือนกัน
iv) การรับบัพติสมาเป็ นการยืนยันการตัดสิ นใจในความเชื่ อของเรา เราเป็ นอิสระจากคนเก่าที่ตายไปแล้ว และมีชีวติ ใหม่
ของการเป็ นขึ้นมาจากความตาย (โรม 6:6-14)
v) การรับบัพติศมาคือการเป็ นพยาน มันไม่ได้มีอานาจในการอภัยโทษบาป ความรอดไม่ได้มาจากการยอม
รับด้วยปากและเชื่อในใจเท่านั้น
b) เราต้องถือรักษา – พิธีมหาสนิท
i) พระเยซูทรงเป็ นผูส้ ถาปนาพิธีน้ ีไว้ เรากระทาเพื่อระลึกถึงพระองค์คือการสิ้ นพระชนม์และหลัง่ พระโลหิ ตเพื่อความ
บาปของเรา (มัทธิว 26:17-19,26-30)
ii) เมื่อเรารับพิธีมหาสนิท เรานึกถึงพระคุณของพระองค์ที่ทรงมีต่อเรา “การ________อันทาให้เรา
ทั้งหลาย_______________ตกแก่ท่าน ที่ท่านต้อง_________นั้นก็ให้เรา_________(อิสยาห์ 53:5)
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iii) เมื่อเราถือพิธีมหาสนิท จะทาให้เราสารวจการกระทาของเราและความเชื่อของเรา (1โคริ นธ์ 11:23-29)
c) การเสี ยสละที่เราต้องให้ คือ การถวาย
i) การถวายเป็ นการกระทาด้วยการขอบพระคุณและนมัสการพระเจ้า ของประทานของพระองค์ จะรวมถึงการมีชีวิตอยู่
อย่างเสี ยสละ การถวายเวลา วัตถุสิ่งของและเงินทอง
ii) การถวายเงินเป็ นข้อบังคับและเป็ นการทดสอบที่พระเจ้าให้กบั ผูเ้ ชื่อ มีการถวายเงิน 3 แบบด้วยกัน คือ
(1) สิ บลด – เป็ นข้อบังคับของพระเจ้า มันเป็ นของพระเจ้า จริ ง ๆ แล้วไม่ใช่เป็ นเงินถวายแต่เป็ นสิ่ งที่เราจาเป็ นต้อง
ถวายให้กบั พระองค์ (เลวีนิติ 27:30-31) (มาลาคี 3:8)”เจ้าทั้งหลาย___________________ในเรื่ องทศางค์และ
เครื่ องบูชา” (มาลาคี 3:10) ”พระเจ้าจอมโยธาตรัส
ว่า______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________นี่คือสิ่ งจาเป็ นที่เราต้องถวาย
เราใช้อีก 9 ใน 10 ส่ วน ที่เรามีได้แต่ 1 ใน 10 ส่ วนเป็ นของพระเจ้า และร้องต้องถวายคืนให้กบั พระองค์
(2) เงินถวายเป็ นของขวัญ – เป็ นเงินถวายที่เกินกว่าสิ บลดที่ให้ดว้ ยความจริ งใจ เป็ นการตัดสิ นใจส่ วนตัวของคุณว่า
จะให้มากน้อยแค่ไหน
(3) ถวายพิเศษ – เป็ นการถวายให้ผอู ้ ื่นตามความจาเป็ นของเขา เงินถวายที่เป็ นของขวัญและความรักนี้ไม่อาจนามา
ทดแทนสิ บลดได้
7) ข้อท่องจา: “ อย่าขาดการประชุมเหมือนอย่างบางคนที่ขาดอยูน่ ้ นั แต่จงพูดหนุนใจกันให้มากยิง่ ขึ้น เพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่
ว่าวันนั้นใกล้เข้ามาแล้ว” (ฮีบรู 10:25)
การพบกันครั้งที่ 8

22

การพบกันครั้งที่ 9: แบบอย่ างของพระคัมภีร์ใหม่ ในการก่ อตั้งคริสตจักร
1) ใช้แผนผังของพระธรรมกิจการในการศึกษาพระธรรมกิจการเพื่อแสดงแบบอย่างของพระคัมภีร์ใหม่ในการก่อตั้งคริ สตจักร
อย่างรวดเร็ ว(ดูแบบฟอร์มที่ติดมาด้วย)
a) งานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์
b) แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐ
c) พลังในการเปลี่ยนแปลงชีวติ อย่างมหัศจรรย์ของพระเจ้าไม่ถูกจากัด
d) ผูเ้ ชื่อถูกข่มเหงแต่มีความชื่ นชมยินดี
e) มีผเู ้ ชื่อมากมายและก่อตั้งคริ สตจักรใหม่
2) จงมีความสร้างสรรค์ในการทาอย่างนี้ อาจแบ่งคนออกเป็ นกลุ่มละ 2-3 คน และให้แต่ละกลุ่มอ่านกิจการตอนหนึ่ ง (กลุ่มละ 23 บท) ให้แต่ละกลุ่มมองหาตาม 5 ข้อ ของแผนผัง และดูว่าเกี่ ยวข้องกันอย่างไร แล้วรายงานให้กบั ทั้งกลุ่มใหญ่และจด
ตัวอย่างทั้งหมดออกมา ข้อสาคัญคืออย่าติดอยูก่ บั รายละเอียดจนพลาดรู ปแบบไป คืองานของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ ประกาศ
ข่าวประเสริ ฐ เกิดหมายสาคัญและการอัศจรรย์ข้ ึน มีการถูกข่มเหงและผูค้ นเชื่ อและก่อตั้งคริ สตจักร นี่ เป็ นหนทางที่มีพลังใน
การนาเข้าสู่ กิจการบทที่ 29 และสิ่ งที่เขาคาดหวังในการเชื่อฟัง
3) ให้เขียนกิจการ บทที่29 เป็ นการบ้าน ช่วยให้เขาสร้างกิจการ บทที่ 29 ด้วยตัวเอง
a) เป้ าหมายคืออะไร นิมิตสุ ดท้ายคืออะไร
i) เป้ าหมายคือจานวนหรื อความคิดที่ชดั เจน คือเป็ นผังอย่างละเอียด เอาการวิง่ เป็ นตัวอย่าง คือ คุณวิง่ ทาไม เพื่อจะดูวา่
คุณวิง่ ได้นานแค่ไหนหรื อได้ไกลแค่ไหนหรื อ ไม่ใช่ เป้ าหมายที่จริ ง ๆ ของคุณคือ เพื่อให้มีรูปร่ างและมีสุขภาพที่ดี
ระยะทางและเวลาในการวิง่ ของคุณเป็ นเพียงขั้นตอนที่คุณจะไปถึงเป้ าหมาย
ii) เป้ าหมายในพื้นที่ของคุณกว้างแค่ไหน
iii) อย่าจากัดนิมิตของคุณ นิมิตและความเชื่อของคุณต้องกว้าง
iv) ควรมีเป้ าหมายย่อยหลายข้อ ซึ่ งจะเป็ นขั้นบันไดให้คุณก้าวขึ้นไปถึงเป้ าหมายหลักได้
v) ควรให้แน่ใจว่าทุก ๆ ขั้น เป็ นไปได้ - ทุก ๆ ขั้นต้องมีประสิ ทธิ ภาพและปฏิบตั ิได้ รวมทั้งการจะเริ่ มต้นขั้นแรก
อย่างไรด้วย
b) เป้ าหมายของคุณ
i) จานวนผูไ้ ม่เชื่อที่คุณต้องการจะนามาถึงพระคริ สต์
ii) จานวนผูฝ้ ึ กอบรมที่จะเข้ารับการฝึ กภายใน 1 ปี หลักที่สาคัญมากคือ การช่วยให้ผเู ้ ชื่อใหม่ท้ งั หมดกลายเป็ นผู ้
ฝึ กอบรม จะมีคนจากไปและล้มเหลวมาก อย่างไรก็ดีถา้ มีผเู ้ ชื่อใหม่ที่กลายเป็ นผูฝ้ ึ กอบรมได้ 20-30% ก็เป็ นผลลัพธ์ที่
น่าอัศจรรย์แล้ว
iii) จานวนคริ สตจักรที่จะตั้งขึ้น รวมทั้งคริ สตจักรที่คุณก่อตั้งและที่ผฝู ้ ึ กของคุณก่อตั้ง
c) สร้างกิจการ บทที่ 29 ของคุณเอง
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i) เป้ าหมายของคุณเป็ นการแสดงออกของนิมิตของคุณ เวลานี้ คุณต้องอธิ ษฐาน และคิดให้ทะลุถึงถนนแห่งการรับใช้ที่
คุณกาลังเดินอยูซ่ ่ ึ งรวมทั้งจะเริ่ มต้นที่ไหน ความยากลาบากที่อาจจะต้องเผชิ ญ ผูร้ ่ วมงานที่จะช่วยคุณ พระวิญญาณ
บริ สุทธิ์ จะทรงเปิ ดทางให้คุณอย่างไร ยุทธวิธีที่คุณจะใช้ในการเผยแผ่ข่าวประเสริ ฐ
ii) ความเชื่อของคุณจะเป็ นตัวกาหนดผลลัพธ์น้ ีได้
iii) สร้างความต่อเนื่ องของเรื่ องราวของพระธรรมกิจการ กิจการบทที่ 29 ของคุณ ทาวงานรับใช้ของคุณเอง ซึ่งอาจ
รวมถึงการเคลื่อนของพระวิญญาณบริ สุทธิ์ การประกาศ งานของพระเจ้า การข่มเหง และการเติบโตอย่างทวีคูณ
iv) ผูกพันตัวเองกับงาน จานวนวันที่คุณทางานของพระเจ้าจะเท่ากับพระคุณของพระเยซูและฤทธิ์ อานาจอันยิง่ ใหญ่ของ
พระวิญญาณบริ สุทธิ์ น้ นั เพียงพอสาหรับตลอดวันเวลาแห่งชีวติ ของคุณ
การพบกันครั้งที่ 9
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กิจการ ข้อสังเกต: อย่าเล่าเรื่ องซ้ า แต่ให้ดูหวั ข้อข้างล่างนี้ และเตรี ยมแบ่งปั นข้อเฉพาะเจาะจงเหล่านี้
1.งานของพระวิญญาณ 2. เกิดกิจกรรมอะไร
บริ สุทธิ์ ในตอนนี้คือ
ขึ้น ในการประกาศ /
อะไร
เป็ นพยาน / สอน

3.มีหมายสาคัญ/ การ
อัศจรรย์/ การรักษา
เกิดขึ้น หรื อไม่

4.มีการข่มเหงหรื อไม่
ถ้ามี มีการตอบสนอง
อย่างไรของผูเ้ ชื่อต่อ
การข่มเหง

5. มีผลลัพธ์อย่างไรใน
เรื่ องการกลับใจและ
การก่อตั้งคริ สตจักร
ใหม่
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การพบกันครั้งที่ 10: พระเจ้ าทรงเป็ นพระบิดาในสวรรค์
1. ให้แต่ละคนแบ่งปั นกิจการบทที่ 29 ของตนเอง ข้อความเกี่ยวกับนิมิตของการที่พระเจ้าจะทาในกลุ่มเป้ าหมายของเขา กิจการ
บทที่ 29 ของเขาควรรวมทั้งเป้ าหมายที่เจาะจงด้วย
2. นาพวกเขาศึกษาบทเรี ยนเรื่ อง พระบิดาในสวรรค์ ท่องข้อท่องจาซ้ า ๆ ด้วยกัน 10 ครั้ง แล้วให้พวกเขาสอนบทเรี ยนให้แก่กนั
และกัน บอกเขาว่าตอนนี้ เขาพร้อมแล้วที่จะสอนคนอื่น
บทเรียน: พระเจ้ าทรงเป็ นพระบิดาในสวรรค์
พระเยซูทรงสอนสาวกของพระองค์วา่ “ พระบิดาผูท้ รงสถิตในสวรรค์” พระคัมภีร์สอนเราว่าพระเจ้าทรงเป็ นพระบิดา พระองค์
ทรงรัก ปกป้ อง จัดเตรี ยมและสั่งสอนอบรมลูกของพระองค์
1) ความรักของพระบิดาในสวรรค์
“พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกลตรัสว่า เราได้_____________เข้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมัน่ คงต่อ
เขาสื บไป” (เยเรมีย ์ 31:3)
a) ทาไมพระเจ้าทรงช่วยคนให้รอด
__________________ เพราะคุณแย่มาก
__________________ เพราะคุณรักพระองค์ก่อน
__________________ เพราะคุณโชคร้าย
___________เพราะ_______________________
“เพราะเหตุ____________________________ซึ่ งพระองค์ทรงรักเรานั้น ถึงแม้วา่ ______________
พระองค์ยงั ทรงกระทาให้เรามีชีวติ อยูก่ บั พระคริ สต์” (เอเฟซัส 2:4-5)
b) พระเจ้าทรงสาแดงความรักของพระองค์แก่คุณอย่างไร โปรดเขียนตัวอย่างลงข้างล่างนี้
i) ________________________________________________________________________
ii) (1 ยอห์น3:1)_____________________________________________________________
__________________________________________________________________________
c) ในลูกา 15:11-14 พระเยซูทรงพูดถึงความรักของพ่อที่มีต่อลูก คุณสามารถเชื่อมโยงความเหมือนกันระหว่างพ่อกับพระ
เจ้าได้หรื อไม่
_______________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________
2) การทรงปกป้ องของพระบิดาในสวรรค์
a) “ แต่วา่ องค์พระผูเ้ ป็ นเจ้าทรงสัตย์ซื่อ จะทรง______________________________ท่านไว้ให้พน้ จากสิ่ งซึ่ งชัว่ ร้าย” (2 เธ
สะโลนิกา 3:3)
i) พระเจ้าทรงสัญญาอะไร ในสดุดี 34:7_________________________________________
ii) ต่ออิสราเอล (2 พงษ์กษัตริ ย ์ 6:15-18)_________________________________________
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iii) สหายทั้งสาม (ดาเนียล 3:28)________________________________________________
b) พระเจ้าทรงปกป้ องคุณอย่างไร เมื่อคุณต้องเผชิ ญกับการทดลอง
i) (1 โคริ นธ์ 10:13)__________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3) การทรงจัดเตรี ยมของพระเจ้า
a) “ และพระเจ้าของข้าพเจ้าจะประทานสิ่ งสารพัดที่พวกท่านขาดอยูน่ ้ นั จากทรัพย์อนั รุ่ งเรื องของพระองค์ในพระเยซู คริ สต์”
(ฟิ ลิปปี 4:19)
i) ทาไมบุตรของพระเจ้าจึงไม่ตอ้ งวิตกกังวล(มัทธิว 6:31-32)_________________________
___________________________________________________________________________
b) พระเจ้าทรงประทานอะไรให้แก่บุตรของพระองค์เพื่อแสดงว่าพระองค์จะทรงประทานสิ่ งที่เราจาเป็ นให้ (โรม
8:32)__________________________________________________________
______________________________________________________________________________
4) การสั่งสอนอบรมของพระเจ้า
“เพราะองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า______________ผูท้ ี่พระองค์ทรงรัก และเมื่อพระองค์ทรงรับผูใ้ ดเป็ นบุตร พระองค์ก็ทรงตีสอนผู ้
นั้น” (ฮีบรู 12:6-7)
a) พระเจ้าทรงคาดหวังอะไรจากบุตรของพระองค์ (เอเฟซัส 4:13) ________________________
______________________________________________________________________________
b) พระเจ้าทรงอบรมสั่งสอนบุตรของพระองค์อย่างไร
i) ทางเพื่อน (สุ ภาษิต 27:17)__________________________________________________
ii) ทางพระคัมภีร์ (2 ทิโมธี 3:16)_______________________________________________
iii) ทางการทดลอง (ยากอบ1:2-4)_______________________________________________
iv) พระลักษณะไหนตามธรรมชาติของพระเจ้าที่มีความหมายกับคุณมากที่สุด
_______________ความรักและพระกรุ ณา
______________การทรงจัดเตรี ยมในสิ่ งจาเป็ น
_______________ การสัง่ สอนอบรม
______________ การปกป้ อง
5) ข้อท่องจา: พระเจ้าทรงปรากฏแก่เขาจากที่ไกล ตรัสว่า “เราได้รักเจ้าด้วยความรักนิรันดร์ เพราะฉะนั้นเราจึงมีความรักมัน่ คง
ต่อเจ้าสื บไป” (เยเรมีย ์ 31:3)
การพบกันครั้งที่ 10-1
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การพบกันครั้งที่ 11: การเป็ นผู้นาฝ่ ายจิตวิญญาณทีส่ ั ตย์ซื่อ
ท้ าทายให้ พวกเขาเป็ นผู้นาฝ่ ายจิตวิญญาณทีส่ ั ตย์ ซื่อ สร้ างชี วติ ทีซ่ ื่อสั ตย์ โดย
1.) ถวายชีวติ ทั้งหมดของเขาให้กบั พระเจ้า
2.) สอนให้พวกเขามีชีวิตที่เต็มด้วยการอธิ ษฐาน การอธิ ษฐานเป็ นกุญแจดอกหนึ่งสู่ การรับใช้พระเจ้า อีกทั้งยังเป็ นแหล่งของพลัง
ที่สาคัญของการทางาน
3.) สอนให้พวกเขาวางใจในการทรงปกป้ องของพระเจ้า แสวงหาทุกวัน เขาควรอธิษฐานที่พระเจ้าจะปกป้ องหนทางของเขา
ความคิดและการกระทาของเขาเหมือนอย่างเป็ นกาแพงล้อมรอบป้ องกันเขา
4.) จงเป็ นทหารของพระเจ้า สวมยุทธภัณฑ์ของพระเจ้า ทหารของพระเจ้าต้องสวมยุทธภัณฑ์ทุก ๆ วันไม่ใช่เป็ นครั้งคราว แต่ทุก
วัน เพื่อว่าทุก ๆ แผนการและการโจมตีของมารจะพ่ายแพ้ไป
5.) รู ้จกั การเจิมของพระวิญญาณบริ สุทธ์ อธิ ษฐานที่จะมีฤทธิ์ ของพระวิญญาณและเชื่ อฟั งในพระวิญญาณ อธิ ษฐานขอให้พระ
วิญญาณประทานของประทานในการสอน การเทศนา การรักษา มีความชื่นชมยินดี สรรเสริ ญและประกาศ
6.) มีชีวติ ที่เต็มไปด้วยการสรรเสริ ญทุกสถาณการณ์ ผูฝ้ ึ กทุกคนควรเข้าใจในความสาคัญของการขอบพระคุณในทุกสถาณการณ์
แม้วา่ จะต้องเผชิ ญปั ญหาไม่วา่ จะดีหรื อร้าย ประสบความสาเร็ จหรื อไม่ก็ตาม ควรสรรเสริ ญพระเจ้าในทุกเรื่ องเพราะการ
สรรเสริ ญคือการยกย่องสิ ทธิ อานาจของพระเจ้า
7.) แสดงความกตัญญูและการยกย่องชื่นชม ต้องมองทุก ๆ สถาณการณ์ในด้านบวกเสมอทุกเวลา และควรให้กาลังใจแก่ผรู ้ ับการ
ฝึ ก คาพูดด้านบวกเพียงคาเดียวอาจเป็ นรากฐานของความเชื่อและความกล้าของเขาได้
การพบกันครั้งที่ 11
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การพบกันครั้งที่ 12: การเผยแพร่ ข่าวประเสริฐ
นาพวกเขาศึกษาบทเรี ยนเรื่ องการเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ ท่องจาข้อพระคัมภีร์ซ้ า ๆ ด้วยกัน 10 ครั้ง ให้พวกเขาสอน
บทเรี ยนให้แก่กนั และกัน บอกเขาว่าตอนนี้ เขาพร้อมแล้วที่จะสอนคนอื่น
บทเรียน: การเผยแพร่ ข่าวประเสริฐ
ตอนนีค้ ุณเป็ น คริสเตียนแล้ ว เป็ นบุตรของพระเจ้ า เป็ นสมาชิ กคนหนึ่งในครอบครั วของพระเจ้ า คุณมีความมั่นใจใน
ความรอด คุณสามารถอธิษฐานโดยตรงต่ อพระเจ้ าและมีการสามัคคีธรรมกับพระองค์ เวลาใดก็ได้ และใช้ เวลาเข้ าเฝ้ าพระองค์ คุณ
เป็ นสมาชิ กของคริสตจักรของพระเจ้ า เป็ นผู้ได้ รับพระพร สิ่ งสาคัญทีส่ ุ ดคือว่ าพระเจ้ าทรงเรียกให้ คุณเผยแพร่ ข่าวประเสริ ฐ เมื่อ
คุณเชื่ อฟังพระองค์ ในทุกทาง คุณจะสามารถก้ าวต่ อไปในการสอนเรื่องข่ าวดีแห่ งความรอดกับคนมากขึน้
มีการทรงเรียกให้ แบ่ งปันข่ าวประเสริฐ 4 แบบด้ วยกันคือ
1. เรี ยกจากเบื้องบน: พระบัญชาขององค์พระเยซูคริ สต์เจ้า
(มาระโก 16:15)____________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
2. เรี ยกจากเบื้องล่าง: เศรษฐีที่ร้องเรี ยกจากนรกให้แบ่งปั นข่าวประเสริ ฐกับครอบครัวของเขา
(ลูกา 16:27-28)_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
3. เรี ยกจากภายใน: เปาโลรู ้สึกจาเป็ นต้องประกาศข่าวประเสริ ฐ
(1 โคริ นธ์ 9:16-17) __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. เรี ยกจากภายนอก: เปาโลได้ยนิ เสี ยงเรี ยกจากมาซิโดเนียให้มาประกาศ
(กิจการ 16:9)_______________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
ทุกวันนี้คริ สเตียนทุกคนควรฟังเสี ยงเรี ยกในชีวติ ของเขาและตอบสนองทันที
5. เราไม่ควรเพียงแต่นาคนเข้ามาเป็ นคริ สเตียน แต่ให้เป็ นผูฝ้ ึ กอบรมที่จะฝึ กผูอ้ ื่นอย่างประสบความสาเร็ จด้วย ในวิธีน้ ีคุณจะ
เผยแพร่ เรื่ องของข่าวประเสริ ฐได้อย่างรวดเร็ ว
(2 ทิโมธี 2:2)_______________________________________________________________________
6. ความปรารถนาคือคริ สเตียนทุกคนจะเริ่ มต้นกลุ่มใหม่แบ่งปั นข่าวประเสิ ฐกับเพื่อนบ้านของคุณ พระเจ้าจะอวยพระพรมาก
และใช้ชีวติ ของคุณ (กิจการ 2:46-47)___________________________
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คุณควรตอบสนองพระเจ้าอย่างทันทีทนั ใด อธิ ษฐานเผื่อพระกายของพระคริ สต์ แล้วชีวิตของคุณจะเป็ นพระพรโดย 1. นาคนเข้า
มาเชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า 2. เริ่ มตั้งคริ สตจักรใหม่ (ที่บา้ นคุณเองหรื อที่ไหนก็ได้)
จงจาไว้วา่ ทางที่จะเริ่ มต้นได้คือ เขียนชื่อผูท้ ี่คุณสามารถจะเป็ นพยานได้ 10-15 คน แล้วทาเครื่ องหมายไว้ 5 คนแรกที่คุณจะไป
แบ่งปั นด้วยในสัปดาห์น้ ี
7.ข้อท่องจา: “พระองค์จึงตรัสสั่งพวกสาวกว่า เจ้าทั้งหลายจงออกไปทัว่ โลกประกาศข่าวประเสริ ฐแก่มนุษย์ทุกคน” มาระโก
16:15
การพบกันครั้งที่ 12
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การพบกันครั้งที่ 13: นิมติ ของการทวีคูณคริสตจักร
1) ให้ความมัน่ ใจกับพวกเขาว่าคุณจะยังคงเป็ นผูฝ้ ึ กสอนเขาต่อไป
a) พวกเขาจะต้องฝึ กอบรมสมาชิกของคริ สตจักรเหมือนอย่างที่เขาถูกฝึ ก ให้เขาแจกเอกสารบทเรี ยนแก่ผอู ้ ื่นก่อนที่จะเรี ยน
แต่ละบท ไม่ให้แจกทีเดียวหมด
b) คุณต้องพบกับพวกเขาต่อไปทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ต่อครั้ง
c) รวบรวมเบอร์ โทรศัพท์ของผูน้ าคริ สตจักรรุ่ นที่ 2 ไว้ ถึงแม้วา่ คุณอาจจะไม่เคยพบหรื อพูดกับเขาเลย แต่ก็ควรให้ใคร
โทรศัพท์หรื อไปเยีย่ มเยียนพวกเขาบ้างเพื่อให้แน่ใจว่ามีการแตกตัว
d) ทุก ๆ 1-2 สัปดาห์ ควรให้เรี ยนบทเรี ยน 1 บท
e) ให้พวกเขาสอบ……ท่องจาข้อพระคัมภีร์………ให้สอนกันและกันก่อนเสร็ จสิ้ นช่วงของการฝึ ก
f) พวกเขาสามารถทาได้ ต้องทาได้
2) แบ่งปั นนิมิตของการทวีคูณคริ สตจักร
a) เวลากาลังจะหมดลงเมื่อการเสด็จกลับมาของพระเยซูใกล้เข้ามาแล้ว เพราะฉะนั้นเราต้องใช้วธิ ี การที่มีประสิ ทธิภาพมาก
ที่สุดและเร็ วที่สุดเพื่อแบ่งปั นข่าวประเสริ ฐโดยการเตรี ยมผูฝ้ ึ กอบรม
b) คุณสมบัติของคริ สตจักรที่ทวีคูณอย่างรวดเร็ ว
i) สมาชิกทุกคนได้รับการฝึ กอบรมให้เป็ นผูฝ้ ึ กอบรม
ii) สมาชิกทุกคนได้รับการท้าทายให้เลือกเพื่อน 5 คนที่ไม่เป็ นคริ สเตียน ในสัปดาห์แรก ให้เชิญมาที่บา้ น แบ่งปั นคา
พยานและข่าวประเสริ ฐกับพวกเขา ทาได้โดยการเขียนรายชื่อสมาชิกในครอบครัวทั้งหมด ญาติพี่นอ้ ง เพื่อนบ้าน
เพื่อน เพื่อนร่ วมชั้นและเพื่อนร่ วมงานที่ไม่เป็ นคริ สเตียน ส่ วนมากรายชื่อของทุกคนจะอยูท่ ี่ประมาณ 100 คน
หลังจากนั้นเขาต้องเลือก 5 คนที่อยากแบ่งปั นพระกิตติคุณด้วยมากที่สุด จัดไว้เป็ นกลุ่ม ก. แล้วให้เลือกกลุ่มที่สอง
อีก 5 คน เป็ นกลุ่ม ข. ไปเรื่ อย ๆ
iii) ให้สมาชิกทุกคนเขียนคาพยานส่ วนตัวและอ่านออกเสี ยงดัง ๆ 10 ครั้ง หรื อจนจาได้
iv) หลังจากเรี ยนจบแต่ละบทเรี ยนแล้ว ให้แบ่งสมาชิกออกเป็ นกลุ่มละ 3 คน และให้แต่ละคนในกลุ่มฝึ กสอนบทเรี ยน
แล้วสมาชิกแต่ละคนก็รับผิดชอบที่จะออกไปและสอนบทเรี ยนให้กบั 5 คนที่ได้เป็ นพยานไว้
v) หลังจาก 1 สัปดาห์ ให้คนกลุ่มแรกกลับมาเรี ยนบทเรี ยนบทที่ 2 และเมื่อเรี ยนจบแล้วก็ให้สอนบทเรี ยนกับรุ่ นถัดไป
vi) เมื่อมีผทู้ ี่เขาเป็ นพยาน เชื่อในองค์พระผูเ้ ป็ นเจ้า คนเหล่านั้นต้องปฏิบตั ิเช่นเดียวกัน เช่น เขียนรายชื่ อผูไ้ ม่เป็ นคริ ส
เตียนออกมาและสอนบทเรี ยนพื้นฐานบทแรกให้
c) จาเป็ นต้องฝึ กอบรมผูน้ าหลายคนอยูเ่ สมอ เพื่อจะสามารถก่อตั้งคริ สตจักรใหม่ได้
d) ให้ก่อตั้งคริ สตจักรใหม่ เมื่อกลุ่มมีคน 10-15 คน
e) ให้ห่วงใยพวกเขาเสมอ ช่วยเขาจัดการเรื่ องต่าง ๆ ที่พวกเขาต้องเผชิญ
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f) มันไม่ใช่เรื่ องที่เกี่ยวกับการที่คุณกลายเป็ นผูน้ าในระดับสู ง ไม่เกี่ยวกับคุณหรื อคนที่คุณสอนจะมีสิทธิ อานาจเหนื อผูต้ าม
เป็ นจานวนมาก มันเกี่ยวกับการนาคนเข้ามาในอาณาจักร โดยทางคริ สตจักรเล็กซึ่ งฝึ กอบรม ผูฝ้ ึ กอบรมอย่างสม่าเสมอให้
เริ่ มตั้งคริ สตจักรใหม่
3) แนะนาแบบฉบับสาหรับการรับใช้อย่างที่จะเป็ นแผนการศึกษาพระคัมภีร์ในการนมัสการของคริ สตจักรอย่างต่อเนื่ องสาหรับ
หลาย ๆ เดือนต่อไป ในบทเรี ยนอื่นจะได้อธิ บายเกี่ยวกับแบบฉบับสาหรับการรับใช้
4) การฝึ กอบรมสาหรับผูฝ้ ึ กอบรมไม่ใช่การสัมมนาที่เป็ นเรื่ องของความคิดแต่เป็ นแบบอย่างตามพระคัมภีร์ซ่ ึ งจะต้องปฏิบตั ิตาม
อย่างเชื่อฟัง “ จงมอบคาสอนเหล่านั้นซึ่ งท่านได้ยนิ จากข้าพเจ้าต่อหน้าพยานหลายคนไว้กบั คนที่ซื่อสัตย์ที่สามารถสอนคน
อื่นได้ดว้ ย” (2 ทิโมธี 2:2)
เดี๋ยวนี้ นาไปปฏิบตั ิ
การพบกันครั้งที่ 13
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กิจการ ข้อสังเกต: อย่าเล่าเรื่ องซ้ า แต่ให้ดูหวั ข้อข้างล่างนี้ และเตรี ยมแบ่งปั นข้อเฉพาะเจาะจงเหล่านี้
1.งานของพระวิญญาณ 2. เกิดกิจกรรมอะไรขึ้น 3.มีหมายสาคัญ/ การ
บริ สุทธิ์ ในตอนนี้คือ
ในการประกาศ /เป็ น
อัศจรรย์/ การรักษา
อะไร
พยาน / สอน
เกิดขึ้น หรื อไม่

4.มีการข่มเหงหรื อไม่
ถ้ามี มีการตอบสนอง
อย่างไรของผูเ้ ชื่อต่อ
การข่มเหง

5. มีผลลัพธ์อย่างไรใน
เรื่ องการกลับใจและ
การประชุมของ
คริ สตจักรผูเ้ ชื่อ
ในตอนนี้
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