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บทที ่1 กลุ่มเซลล์ตำมบ้ำนหมำยถึงอะไร? 

กลุ่มเซลล์ตำมบ้ำนเป็นหน่วยพืน้ฐำนของสมำชิกคริสตจักร 

1.บ้ำน คอื ทีอ่ยู่อำศัยของสมำชิกคริสตจักรในวนัปกติธรรมดำ 

1.1 พระสัญญา : พระเยซูตรัสวา่ “ดว้ยวา่มีสองสามคนประชุมกนัท่ีไหน ๆ ในนาม 
ของเรา เราจะอยูท่่ามกลาง เขาท่ีนัน่  

มทัธิว 18:20 
1.2 อดีต  : คริสตจกัรสมยัแรกเร่ิมใชบ้า้นของคริสเตียนเป็นท่ีประชุมกนั เช่น  
บา้นของยสุทสั        กิจการ 18:7 
บา้นของปริสคา และอาควลิลา      โรม. 16:3-5 
1.3 ปัจจุบนั  : ประเทศจีน – การเจริญของคริสตจกัรโดยผา่นทางบา้นในช่วงเวลาท่ี 
ถูกข่มเหง 
ประเทศเกาหลี – ระบบกลุ่มเซลลข์องศิษยาภิบาล โช ยอง กี 

2.กลุ่มเซลล์ ในบรรยำกำศทีอ่บอุ่นมไีมตรีจิต ไม่น่ำกลวั แต่น ำไปถึงกำรเจริญและกำร
เพิม่พูน 

2.1.สมาชิก 
2.1.1.เปิดรับทั้งผูท่ี้เป็นคริสเตียน และผูท่ี้สนใจ และเพื่อนบา้นท่ีไม่ใช่คริสเตียน 
2.1.2.สมาชิกใหม่ควรจะมาร่วมดว้ยไดทุ้กเวลา 
2.2.องคป์ระกอบ 
2.2.1.ปกติจะเป็นคนท่ีมาจากถ่ินเดียวกนั 
2.2.2.บางคร้ังก็เป็นไปตาม อาย ุเพศ หรือ อาชีพ 
2.3.ขนาด 
2.3.1.ขนาดใหญ่ท่ีสุด ระหวา่ง 8-12 คน 
2.3.2.ขนาดจะใหญ่ข้ึนโดยการน าคนอ่ืนเขา้มาเป็นสมาชิก 
2.3.3.ก่อนท่ีจะมีสมาชิกถึง 20 คน หรือเกิน 16 คน ควรจะแบ่งกลุ่ม 
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3.กลุ่มสมำชิก – คริสตจักรทีก่ ำลงัเติบโตจะมกีลุ่มตำมขนำด 3 กลุ่ม 

 
ระดับ จ ำนวนคน ส่ิงทีเ่น้น กจิกรรม 

ท่ีหน่ึง
(เบ้ืองตน้) 

8-12 คน เก่ียวขอ้งเป็นส่วนตวั 

ท่ีสอง 13-120 งาน กิจกรรมร่วมกนั 
ท่ีสาม มากกวา่ 

120 
ร่วมชุมนุม ฉลองกนัในชุมชน 

กลุ่มเซลล์ตำมบ้ำนเป็นกลุ่มเบือ้งต้น 

3.1.ผู้น ำ 

3.1.1.ศิษยาภิบาลท่ีรับผดิชอบเป็นผูท่ี้ดูแลระบบทั้งหมดเอง เขาจะพบกบัผูน้ ากลุ่มอยา่ง
สม ่าเสมอ เพื่อใหค้  าแนะน า สั่งสอน และสนบัสนุนเขา 

3.1.2.ศิษยาภิบาลเลือกผูน้ า 
3.1.3.ผูช่้วยผูน้ าจะช่วยผูน้ าจะช่วยผูน้ ากลุ่ม ในขณะท่ีก าลงัไดรั้บการฝึกหดัเอง 
3.2.ความสัมพนัธ์ต่อคริสตจกัร 
3.2.1.สมาชิกตอ้งไปนมสัการทุกวนัอาทิตย ์
3.2.2.เป็นการดีท่ีสุดท่ีสมาชิกของคริสตจกัรทุกคนเป็นสมาชิกของกลุ่มเซลลต์ามบา้นใดบา้น

ใดบา้นหน่ึง 
3.2.3.ทั้งคริสตจกัรเก่ียวพนักนั เพราะกลุ่มเซลลเ์หล่าน้ีไม่ไดเ้ป็นแต่เพียงโครงการอีกโครงการ

หน่ึงเท่านั้น แต่เป็นโครงการท่ีเก่ียวพนักบัทุกคนในคริสตจกัร 
ทั้งการนมสัการในวนัอาทิตย ์ และกลุ่มเซลลต์ามบา้นต่างก็เสริมกนัในการตอบสนองความ

ตอ้งการของสมาชิก 

กำรบ้ำน 

1. ท่านเป็นสมาชิกของกลุ่มเซลลต์ามบา้นหรือไม่? ถา้ไม่เป็น เพราะอะไร? 
2. ท่านจะใชบ้า้นของท่านเป็นท่ีประชุมกลุ่มเซลลไ์ดอ้ยา่งไร?  



 6 

บทที ่2 ท ำไมจึงต้องมกีลุ่มเซลล์ตำมบ้ำน 

1.เป็นไปตำมทีเ่ขยีนไว้ในพระคมัภีร์ 

บา้นมีความส าคญัอยา่งมากต่อชีวติของคริสตจกัร 
1.1.พระเยซู     มาระโก 2:1,2 ; 9:33-37  
1.2.คริสตจกัรยคุแรก    มทัธิว 2:46  ; 12:12 
1.3.อาจารยเ์ปาโล    กิจการ 20:20 

2.ท ำให้บังเกดิผล 

2.1.ส าหรับการประกาศ - โครเนลิอสั  กิจการ 10:22,24 
อาจารยเ์ปาโล  กิจการ 28:30,31 

ประเทศจีนและเกาหลี - ความเจริญของคริสตจกัรข้ึนอยูก่บัการประชุมในบา้นเป็นส่วน
ใหญ่ 

2.2.เพื่อการสั่งสอนใหจ้ าเริญข้ึนในพระคริสต ์ กิจการ 2:42  
หนา้ท่ีทั้งสองท่ีกล่าวถึงขา้งตน้น้ีเช่ือมต่อกนัอยา่งแยกไม่ออก ถา้หนา้ท่ีอนัใดขาดไปหรืออ่อน

ก าลงั กลุ่มจะท างานอยา่งมีผลไม่ได ้   กิจการ 2:44-47 

3.จ ำเป็นจะขำดเสียไม่ได้ 

3.1.เพื่อการเจริญเติบโตส่วนตวั และเตรียมส าหรับท าพนัธกิจ 
3.1.1.สมาชิกท างานร่วมกนัไดใ้นการประกาศในพนัธกิจ และในการอธิษฐาน 
3.1.2.การฝึกเป็นผูน้ าเป็นส่วนหน่ึงของการด าเนินการ เป็นการเพิ่มพนูสมาชิกกลุ่ม 
3.1.3.สมาชิกของคริสตจกัรแยกเป็นกลุ่มเล็ก ๆ เพื่อใหมี้ความใกลชิ้ดกนั 
3.2.เพื่อการเจริญเติบโตของคริสตจกัร 
3.2.1.การประกาศ : เป็นฐานยทุธศาสตร์ส าหรับการประกาศในเฉพาะถ่ิน    
มทัธิว 5:14-16 
3.2.2.การดูแลฝ่ายจิตวญิญาณ: ร่วมกนักระท าอยา่งมีผลในผูน้ ากลุ่ม  
อพยพ 18:13-26 กิจการ 6:1-7 
3.3.3.การสอน : โดยศิษยาภิบาลผา่นผูน้ า 
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3.3.เพื่อการอยูร่อดเม่ือถูกข่มเหง  
ศิษยาภิบาลอาจถูกถอดถอนได ้ โบสถถู์กปิด การชุมนุมเพื่อการนมสัการอาจถูกหา้ม แต่กลุ่ม

เซลลต์ามบา้นจะยงัคงมีอยูไ่ด ้ดงัท่ีมีอยูใ่นประเทศจีนตลอด 30 ปีท่ีผา่นมา  กิจการ 8:1-8 

กำรบ้ำน 

จะใชก้ลุ่มเซลลต์ามบา้นในสถานการณ์ของท่านไดอ้ยา่งไร? 
เพื่อจะปรับปรุง 
1. การประกาศข่าวประเสริฐของคริสตจกัร 
2. การดูแลจิตวญิญาณของสมาชิก 
3. การฝึกฝนสมาชิกเพื่อเป็นผูรั้บใชพ้ระเจา้  เอเฟซสั 4:11,12 
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บทที ่3 ใครจะน ำกลุ่มเซลล์ตำมบ้ำนได้ 

1.ผู้ทีถู่กเลอืก 

1.1.ไดรั้บการทรงเรียกจากพระเจา้ 
1.2.ไดรั้บการรับรองจากคริสตจกัร  กิจการ 13:2-3 
1.3.มีนิมิตส าหรับกลุ่มเซลลต์ามบา้น 
1.4.มีความสามารถในการจูงใจ ดลใจ และหนุนใจคนอ่ืน 

2.ผู้ทีสั่ญญำจะท ำ 

2.1.ในการรักษาความเป็นหน่ึง   เอเฟซสั 4:3 
2.2.ในการรับใชผู้อ่ื้น    มาระโก 10:43,44 

1 เปโตร 5:2,3 
2.3.ในการใหท้รัพยากรของตวัเอง เช่นให้เวลา และทรัพย ์
2.4.ในการพฒันาฝ่ายจิตวิญญาณ 
2.5.ในการอธิษฐานเผือ่กลุ่มเซลลต์ามบา้นทุกวนั 
- เผือ่สมาชิกของกลุ่ม 
- เผือ่สมาชิกใหม่ 
- เผือ่กิจกรรมต่าง ๆ 
- เผือ่ผูน้  าอ่ืน ๆ 

3.ผู้ทีไ่ด้รับกำรเจิม 

3.1.ประกอบดว้ยพระวิญญาณบริสุทธ์ิ  กิจการ 6:3;10:38 
3.2.ด าเนินชีวติโดยพระวิญญาณ   กาลาเทีย 5:25 
3.3.มีของประทานในการสอนและเป็นผูเ้ล้ียง เอเฟซสั 4:11 โรม 12:6-8 
3.4.มีของประทานในการวางแผนและจดัตั้ง 1 โครินธ์ 12:28 

4.ผู้ทีเ่ป็นตัวอย่ำง 

4.1.เป็นผูท่ี้ด าเนินชีวติคริสเตียนอยา่งสม ่าเสมอ  1 ทิโมธี 3:1-13 
4.2.เป็นผูท่ี้ถ่อมใจ และยอมรับการเตือนสอน 1 เปโตร 5:5 
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4.3.เป็นผูท่ี้มีความพากเพียร   ฮีบรู 10:36 
4.4.เป็นผูท่ี้ยอมท าตามการน าของคริสตจกัร ฮีบรู 13:17 

กำรบ้ำน 

ท่านมีความสามารถท่ีจะเป็นผูน้ ากลุ่มเซลลต์ามบา้นไหม? ใหเ้หตุผล 
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บทที ่4 จะจัดตั้งกลุ่มเซลล์ตำมบ้ำนได้อย่ำงไร 

1.ปรึกษำศิษยำภิบำล 

1.1.ในการจดัหาและตระเตรียมท่ีประชุมและเวลาประชุม 
1.2.ในการแต่งตั้งผูช่้วยผูน้ า 
1.3.ในการจดัตั้งกลุ่มแกนกลาง 
1.4.เร่ืองอุปกรณ์การเรียน 

2.น ำกำรประชุม 

2.1.ระยะเวลาประชุม – ประมาณ 90 นาที 
2.2.ระเบียบวาระการประชุม 

เพลงสรรเสริญ เพื่อเยนิยอ เชิดชูพระนามพระเจา้ 10 นาที 
กล่าวตอ้นรับ เพื่อให้รู้วา่ใครมาบา้ง โดยเฉพาะผูท่ี้มาใหม่ 2 นาที 
สรรเสริญ และ
นมสัการ 

เพื่อเตรียมใจรับการช าระลา้งและการประกาศ
อยา่งไดผ้ล 

15 นาที 

การเป็นพยาน 
ถึงฤทธานุภาพของพระเจา้ และการท่ีพระเจา้มี

จริงทุกวนัน้ี 
10 นาที 

การกล่าวพระวจนะ เป็นการแบ่งปันพระวจนะของพระเจา้ 30 นาที 

อธิษฐาน 
เพื่อกนัและกนั : เพื่อใหไ้ดรั้บความรอด 

: เพื่อความตอ้งการท่ีเจาะจง 
20 นาที 

 
2.3.ใหเ้ปล่ียนระเบียบวาระเม่ือจ าเป็น 
2.4.สนบัสนุนใหส้มาชิกมาอยา่งสม ่าเสมอ ตรงต่อเวลา และมีส่วนร่วม 
2.5.เล้ียงช่องวา่งภายหลงัการประชุม 

3.ประสำนงำนภำยในกลุ่ม 

3.1.จดช่ือผูม้าประชุม 
3.2.วางแผน และเตรียมการประชุมแต่ละคร้ัง 
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3.3.เตรียมรายช่ือผูน้ านมสัการ ถา้เป็นไปไดใ้หมี้นกัดนตรีดว้ย 
3.4.ติดตามสมาชิกใหม่ 
3.5.พบกบัศิษยาภิบาลและผูน้ ากลุ่มเซลลอ่ื์น ๆ สม ่าเสมอ 
3.6.เตรียมส าหรับการเจริญหรือขยายของกลุ่ม 
3.6.1.มองหาท่ีประชุมใหม่ 
3.6.2.ฝึกสมาชิกในกลุ่มใหน้ ากลุ่ม 
3.6.3.ปรึกษาเร่ืองแผนงานในอนาคตกบัศิษยาภิบาล 

กำรบ้ำน 

ท่านจะเตรียมตวัเองในการน ากลุ่มเซลลใ์นบา้นไดอ้ยา่งไร?  
เขียนส่ิงท่ีท่านตอ้งเตรียมล่วงหนา้ 
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บทที ่5 จะน ำกำรอธิษฐำนและกำรนมสักำรได้อย่ำงไร 

เวลาส าหรับการอธิษฐาน และการนมสัการ เป็นส่วนส าคญัท่ีขาดไม่ไดใ้นการประชุมของกลุ่ม
เซลลต์ามบา้น 

ผูน้ ากลุ่มเซลลไ์ม่จ  าเป็นจะตอ้งเป็นผูน้ านมสัการ 

1.ท ำไมจงึต้องอธิษฐำนและนมสักำร 

1.1.เพื่อน า หนุนใจ และช่วยใหผู้อ่ื้นมีประสบการณ์กบัพระเจา้ 
1.2.เพื่อเตรียมใจให้รับพระวจนะของพระเจา้ 
1.3.เพื่อวางทศันะ ความรู้สึก และแนวทางส าหรับการท าพนัธกิจ 

2.จะเตรียมอย่ำงไร 

2.1.ช าระตวัเอง     1 พงษก์ษตัริย ์15:4, เนหะมีย ์12:30 
2.2.รอคอยพระเจา้    1 พงษก์ษตัริย ์6:32 
2.3.ท าความสะอาดรู้จกัเพลงและขอ้พระธรรม 
2.4.ซอ้มกบันกัดนตรี 
2.5.เลือกเพลงอยา่งระมดัระวงัและดว้ยความรู้สึก 
2.6.เลือกเพลงมากกวา่ท่ีตอ้งการจะใช ้พร้อมท่ีจะใหพ้ระวญิญาณทรงน า 

3.จะน ำกลุ่มอย่ำงไร 

3.1.มอบการประชุมใหแ้ก่พระเจา้ อธิษฐานขอพระเจา้เจิมสมาชิก และระเบียบการ 
3.2.ในการนมสัการ - ใหน้มสัการดว้ยใจเบิกบาน 
- ใหมี้ท่าทีของผูรั้บใช ้
3.3.ในการน ากลุ่มแสดงความเป็นผูน้ าท่ีเขม้แขง็ 
- อยา่พดูมาก 
- สนบัสนุนใหมี้การแสดงออก : ยกมือข้ึน ตบมือ ยนืข้ึน  
                                           นัง่ลง คุกเข่า เตน้ ยิม้ ฯลฯ 
น าความสนใจมุ่งสู่พระเจา้ ไม่ใช่ตวัเอง 
3.4.ประสานส่วนท่ีเป็นเพลง 
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3.4.1.ท านอง  - สอนท านอง, อยา่ร้องเป็นท่อน ๆ ขณะน ากลุ่ม 
- ช่วยใหผู้น้มสัการร้องท านองอยา่งถูกตอ้ง 

3.4.2.เสียง - เล่นโน๊ตเพลงตวัแรกดว้ยเคร่ืองดนตรี 
- รู้วา่เสียงสูงเกินไปหรือต ่าไป แลว้ปรับเสียงโดยเร็ว 

4.3.3.จงัหวะ - ตอ้งเป็นจงัหวะท่ีเหมาะสม เพราะจงัหวะแสดงถึงอารมณ์ 
- อยา่เปล่ียนเพลงไปมาจากจงัหวะเร็วและชา้ หรือเปล่ียน 

                             จงัหวะแสดงความยนิดี เป็นจงัหวะเร่งเร้าหรือกลบัเป็นเพลง 
  เยนิยอพระเกียรติ 
- ใหจ้งัหวะดว้ยมือ หรือ ตบมือ 

3.5.ใหไ้วต่อความรู้สึกวา่ พระวญิญาณบริสุทธ์ิทรงน า 
- เร่ิมดว้ยการสรรเสริญ และใหค้วามรู้สึกหย ัง่ลึกลงไป 
- ร้องเน้ือเพลงชา้ไปมาถา้จ าเป็น และใหเ้น้ือเพลงหยัง่ลึกลงในความรู้สึก 
- ใหมี้เวลาเงียบสงบในการนมสัการดว้ย 
- เปิดใจรับการพยากรณ์ และเช่ือฟัง 
- ปิดนมสัการ และน าเขา้สู่ระเบียบวาระอ่ืนต่อไป 

กำรบ้ำน 

1.ท าไม การอธิษฐานและการนมสัการจึงส าคญั ให้อภิปราย 
2.ถา้หวัขอ้ในการประชุมกลุ่มของคุณ คือ “ชยัชนะในพระคริสต”์ คุณจะเลือกเพลงอะไรบา้ง? 
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บทที ่6 จะน ำพระวจนะของพระเจ้ำมำใช้ได้อย่ำงไร? 

ท่ำนจะแบ่งปันพระวจนะของพระเจ้ำได้หลำยวธิี 

1.อ่ำนพระวจนะ 

1.1.อยูใ่นท่ีท่ีทุกคนจะเห็นท่านไดช้ดั ซ่ึงจะท าใหพ้ระวจนะของพระเจา้เป็นจุดสนใจ  
เนหะมีย ์8:5 

1.2.อ่านใหช้ดั ๆ ชา้ และอยา่งผูมี้อ  านาจ     เนหะมีย ์8:8 
1.3.ร้องเพลงจากพระคมัภีร์      1 โครินธ์ 14:26 

2.แบ่งปันส่ิงทีไ่ด้รับจำกพระวจนะ 

2.1.ในกลุ่มเซลลต์ามบา้น ผูน้ าไม่ใช่ “เทศนา” แต่ “แบ่งปัน” พระวจนะ 
2.1.1.ใช ้“หวัขอ้” ท่ีคริสตจกัรใหไ้วส้ าหรับกลุ่มเซลลต์ามบา้น 
2.1.2.ใชว้ธีิการท่ีเหมาะสม - มีผูน้ า 1 คน 

- หมุนเวยีนกนัเป็นผูน้ า 
- ใช ้V.D.O หรืออุปกรณ์โสตทศันะอ่ืนแต่การมีผู ้
น าคนเดียวจะใหผ้ลดีกวา่ 

2.2.อ่านขอ้พระธรรม และอธิษฐาน 
2.4.ใหเ้ขา้ใจในประเด็นส าคญัของขอ้พระธรรม 
2.4.พดูดว้ยความมัน่ใจ 
2.5.เม่ือจ าเป็นน าการประชุมใหมี้การอภิปราย ซ่ึงมกัจะมีเม่ือมีการออกความเห็น 
2.6.จบดว้ยมุ่งท่ีการทา้ทาย 

3.โดยกำรพยำกรณ์ 

3.1.มีความตอ้งการของประทานฝ่ายพระวญิญาณอยา่งจริงจงั 
โดยเฉพาะเพื่อใหพ้ยากรณ์ได ้     1 โครินธ์ 14:1,39 
3.2.ใหค้วามรักเป็นจุดมุ่งหมายของท่าน 
- เพื่อสร้างสรรค ์ตกเตือน ปลอบใจ    1 โครินธ์ 14:3 
- เพื่อท าให้รู้สึกส านึก      1 โครินธ์ 14:24 
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- เพื่อหนุนใจ       1 โครินธ์ 14:31 
- เพื่อเผยพระวจนะ      กิจการ 21:10, 11 
3.3.ยอมอยูใ่ตบ้งัคบับญัชาผูอ่ื้น     1 โครินธ์ 14:29,32 
3.4.เป็นคนมีระเบียบ      1 โครินธ์ 14:31,33 
3.5.พร้อมท่ีจะเผยพระวจนะตามความเช่ือท่ีพระเจา้ประทานให ้ โรม 12:6 
3.6.พร้อมท่ีจะเรียนรู้ซ่ึงกนัและกนั    1 โครินธ์ 14:31 

4.พูดภำษำแปลก ๆ 

4.1.เม่ือพดูภาษาแปลก ๆ ในท่ีสาธารณะ    1 โครินธ์ 14:13, 27, 28 
      ใหอ้ธิษฐานขอให้แปลไดด้ว้ย 
4.2.ใหผ้ลดักนัพดูเม่ือมีคนพูด 2-3 คน    1 โครินธ์ 14:27 
4.3.ใชภ้าษาแปลก ๆ ใหเ้ก่ียวพนักบั    1 โครินธ์ 14:6 
       ของประทานอ่ืน ๆ ดว้ย 
4.4.ใหก้ระท าทุกส่ิงเพื่อใหเ้กิดการจ าเริญข้ึน   1 โครินธ์ 14:26 

5.ใช้ของประทำนอืน่ ๆ 

5.1.พร้อมท่ีจะแบ่งปันส่ิงท่ีพระเจา้ทรงเปิดเผยใหรู้้ จะเป็นจากขอ้พระธรรมการเปิดเผยนิมิต 
หรือบทเพลงก็ตาม       1 โครินธ์ 14:6,26 

5.2.พร้อมรับส่ิงท่ีพระเจา้จะตรัสกบักลุ่ม    กิจการ 13:2 

กำรบ้ำน 

1.ท่านรู้สึกแปลกใจไหมวา่ “การเทศนา” ไม่ใช่วธีิเดียวในการประกาศพระวจนะ 
2.บทเรียนน้ีช่วยใหเ้ขา้ใจความส าคญัของการประกาศพระวจนะและบทบาทของท่านในฐานะ

เป็นผูน้ าอยา่งไร? 



 16 

บทที ่7 จะประกำศข่ำวประเสริฐทำงกลุ่มเซลล์ตำมบ้ำนได้อย่ำงไร? 

1.ตั้งควำมมุ่งหมำยทีจ่ะประกำศข่ำวประเสริฐ   กิจการ 2:43-47,5:42 

1.1.ผูน้ ากลุ่มเซลลต์อ้งมีความเช่ือในเร่ืองน้ี 
1.2.สมาชิกกลุ่มเซลลถื์อเร่ืองน้ีเป็นหนา้ท่ีรับผิดชอบของตนอยา่งจริงจงั 
1.3.กลุ่มเซลลท์ั้งกลุ่มตอ้งมีความเพียรพยายามยดึมัน่ในเป้าหมายน้ี 

2.สร้ำงแรงจูงใจอย่ำงต่อเน่ือง     กิจการ 4:20 

2.1.เสริมสร้างความเช่ือวางใจในพระเจา้   ยอห์น 14 :12 
2.2.พฒันาดา้นความรักความเมตตาต่อผูอ่ื้น   มทัธิว 9:36 
2.3.กระตุน้ใหค้ริสเตียนทุกคนเป็นพยาน    โรม 1:16 

3.หมัน่เพยีรอธิษฐำน      กิจการ 4:29-31 

3.1.เพื่อการรับใชก้ลุ่มเซลลต์ามบา้น 
3.2.เพื่อการเป็นผูน้ าท่ีประกอบดว้ยพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

4.ตั้งเป้ำหมำย      กิจการ 18:5-8 

4.1.อยา่งสมเหตุสมผล “จงท าในส่ิงท่ีท่านท าได ้จงพดูในส่ิงท่ีท่านรู้ท่านอยู ่ณ จุดใดก็จงเร่ิมตน้
จากจุดนั้น” 

4.2.อยา่งเฉพาะเจาะจง เช่น ตั้ง เป้าหมายไวว้า่จะน าคนมาหาพระเจา้เดือนละ 2 คน 

5.วำงแผนงำน      กิจการ  5:12-16 

5.1.เพื่อท่ีจะจ าแนกผูค้นท่ีพร้อมจะรับ 
- ผูท่ี้เจบ็ป่วย 
- ผูท่ี้มีปัญหา 
จงใชโ้อกาสเหล่าน้ีเพื่อพระเจา้ โดยการแสดงออกซ่ึงความรัก เมตตาและฤทธ์ิเดชของพระองค์

ใหป้รากฏ 
5.2.เพือ่ท่ีจะจ าแนกดูกลุ่มคนท่ีเราจะติดต่อได ้ เช่นตามบา้น, ตามท่ีท างาน, ในกลุ่มเพื่อนเล่น, 

ในโรงเรียน, ในคริสตจกัร 
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6.ท ำกำรเช้ือเชิญ       กิจการ 10:24 

6.1.เขียนรายช่ือบุคคลท่ีเราจะติดต่อ 
6.2.อธิษฐานเผื่อบุคคลตามรายช่ือนั้น 
6.3.แนะน าเพื่อนคริสเตียนของท่านใหพ้วกเขารู้จกั 
6.4.เชิญพวกเขาให้เขา้ร่วมในกิจกรรมกลุ่มเซลลต์ามบา้นท่ีท่านจดัข้ึน 
6.5.เพียรพยายามอยา่งต่อเน่ืองจนกวา่ผูท่ี้เราติดต่อนั้นหนัมาตอบสนอง 

7.จัดรำยกำรให้ถูกใจคน       กิจการ 10:44-48 

7.1.จงใหค้วามอบอุ่น และตอ้นรับเขาดว้ยความยินดี 
7.2.มีความชดัเจนและน่าเช่ือถือ 
7.2.1.แบ่งปันค าพยานของท่านใหก้บัพวกเขา 
7.2.2.ประกาศวา่พระเยซูทรงเป็นพระเจา้ 
7.2.3.ทา้ชวนใหเ้กิดการตดัสินใจ 
การประกาศเผยแพร่ข่าวประเสริฐท่ีมีประสิทธิภาพปกตินั้น เป็นผลอนัเน่ืองมาจากการท่ีพระ

วจนะของพระเจา้ไดมี้การประกาศ พร้อมกบัมีหมายส าคญัตามมาดว้ย และการท่ีคริสเตียนใชชี้วิต
ร่วมกนัดว้ยความสามคัคี และเป็นผลมาจากการท่ีคริสเตียนเป็นพยานถึงความเป็นอยูจ่ริง และถึงฤทธ์ิ
เดชของพระเยซู  

หากปราศจากองคป์ระกอบดงักล่าวขา้งตน้นั้นแลว้ การประกาศโดยทางกลุ่มเซลลต์ามบา้นก็
ไม่อาจเกิดประสิทธิผลได ้

กำรบ้ำน  

จงวางแผนส าหรับการประกาศอนัมีประสิทธิภาพในกลุ่มเซลลต์ามบา้นของท่าน และอธิบายวา่
ท่านจะด าเนินตามแผนนั้นและเฝ้าตรวจสอบ ควบคุมให้เป็นไปตามนั้นไดอ้ยา่งไร? 
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บทที ่8 จะอธิษฐำนเผือ่ควำมต้องกำรของสมำชิกกลุ่มได้อย่ำงไร? 

1.สังเกตควำมต้องกำรให้ออก 

1.1.จะสังเกตอยา่งไร? 
1.1.1.ฟังดูวา่สมาชิกก าลงัพดูอะไรอยู ่
1.1.2.ฟังดูวา่คนอ่ืนก าลงัพดูอะไรอยู ่
1.1.3.ฟังดูวา่พระเจา้ก าลงัตรัสอะไร 
- ถอ้ยค าแห่งความรู้ ถอ้ยค าแห่งสติปัญญา และการวนิิจฉยั 
1.2.ความตอ้งการทัว่ ๆ ไป เก่ียวกบั 
- ความเจบ็ป่วย   - ปัญหาภายในครอบครัว  - ความกงัวลัใจ 
- ปัญหาเศรษฐกิจ  - ปัญหาระหวา่งคู่สมรส  - ความรู้สึกผดิ 
- ความกดดนัทางการงาน  - ปัญหามนุษยส์ัมพนัธ์  - ความรู้สึกหดหู่ 
-ความวติก ฯลฯ  

2.ตัดสินใจว่ำจะท ำอะไร? 

2.1.เม่ือไหร่? 
2.1.1. ถา้ท าได ้ด าเนินการเก่ียวกบัความตอ้งการนั้นทนัที 
2.1.2. ถา้ท าไม่ไดท้นัทีจะ เพราะเหตุผลใดก็ตามหาเวลาอ่ืนท่ีเหมาะสม 
2.1.3. ถา้ตอ้งการอธิษฐานนาน เตรียมเวลานั้นไว ้
2.1.4. อยา่ลืมท่ีจะท านดัหมายเพื่อติดตามผล 
2.2.อะไร? 
2.2.1. อธิษฐานขอสติปัญญา 
และการทรงน าจากพระเจา้   ยากอบ 1:5 
2.2.2. เสริมสร้างความเช่ือในพระเจา้  ฟีลิปปี 4:19 ; มทัธิว 19:26 มาระโก 19:23 
2.2.3. ใหค้  าปรึกษา และอธิษฐานเผื่อ 
- ใชพ้ระวจนะของพระเจา้   สดุดี 119:105 
- พึ่งการทรงน าของพระเจา้   สดุดี 16:7, 8:73:24-26, ยอห์น 14:16 
- ขจดัความบาปท่ีระบุชดัเจนออกไป  1 ยอห์น 1:8, 9 
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- อธิษฐานขอการรักษา   ยากอบ 5:14-16 
- อธิษฐานขอการช่วยให้รอดพน้ 
- อธิษฐานขอของประทานพระวญิญาณบริสุทธ์ิ 

3.ให้ร่วมกนัท ำพนัธกจิ 

3.1.แบกภาระของกนัและกนั    กาลาเทีย 6:2,10 
3.2.หนุนใจกนัและกนั     1 เธสะโลนิกา 5:11,14 

กำรบ้ำน 

เม่ือก าลงัท างานรับใชเ้ก่ียวกบัความตอ้งการของคน ท่านตอ้งมีส่ิงเก้ือหนุน ส่ิงเก้ือหนุนนั้นคือ
อะไร? และจะหาไดจ้ากท่ีใด? 
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บทที ่9 จะสนับสนุนให้มคีวำมห่วงใยและกำรแบ่งปันอย่ำงไร? 

1.สอนเร่ืองชีวติฝ่ำยร่ำงกำย    1 โครินธ์ 12:12-27 
1.1.เราเป็นกายเดียวกนั    ขอ้ 12 
1.2.เราตอ้งการกนัและกนั   ขอ้ 21 
1.3.เราตอ้งห่วงใยซ่ึงกนัและกนั   ขอ้ 25 
1.4.เราต่างก็เป็นอนัเดียวกนั   ขอ้ 26 

2.เรียนรู้กำรไว้วำงใจ 

2.1.ผูน้ าตอ้งก าชบัใหก้ลุ่มรักษาส่ิงท่ีรู้มาเป็นความลบั 
2.2.ผูน้ าตอ้งเป็นตวัอยา่งเอง 
2.3.กรณีท่ีหนกัหรือร้ายแรง ควรแจง้ใหศิ้ษยาภิบาลรู้ จะใหดี้ควรไดรั้บความยนิยอมของผูข้อ

ค าปรึกษา 

3.หนุนใจให้รู้จักกำรแบ่งปัน    กิจการ 2:44,45; 4:34,35 
3.1.ความตอ้งการ 
3.1.1.ตอ้งให้โอกาสในการแบ่งปันความตอ้งการ เร่ืองท่ีจะอธิษฐาน 
3.1.2.การแบ่งปันตอ้งเป็นการกระท าท่ีร่วมกนั ไม่ใช่แบ่งปันขา้งเดียว 
3.1.3.สมาชิกตอ้งเรียนรู้ท่ีจะฟังโดย 
- ไม่ออกความคิดเห็น 
- ไม่ใหค้  าแนะน า 
- ไม่ปรักปร า 
- ไม่ติเตียน 
3.2.ส่ิงท่ีตอ้งมี 
3.2.1.เวลา – ช่วยในส่ิงท่ีท าได ้เช่น ดูแลลูกให ้
3.2.2.ความสามารถ – ช่วยในการเรียน หรืองาน 
3.2.3.ทรัพย ์– ช่วยดา้นการเงินตามความเหมาะสม 

 



 21 

3.3 พระพร 

3.3.1.สนบัสนุนสมาชิกใหเ้ป็นพยานถึงพระคุณของพระเจา้ในชีวติของเขา 
3.3.2.แบ่งปันค าตอบท่ีไดรั้บจากการอธิษฐาน 

4..ฝึกทีจ่ะมคีวำมห่วงใยซ่ึงกนัและกนั    1 เธสะโลนิกา 2:7-12 
4.1.ผูน้ าควรเยีย่มเยยีนสมาชิกกลุ่มอยา่งสม ่าเสมอ 
4.2.สนบัสนุนใหส้มาชิกกลุ่มติดต่อกนัในระหวา่งอาทิตย ์
4.3.กลุ่มควรจะรวมตวักนัเพื่อเป็นก าลงัใจใหส้มาชิกท่ีประสบภาวะวกิฤต 

กำรบ้ำน 

1.ทุกวนัน้ี การแบ่งปันในพระธรรมกิจการ 2:44,45 มีความหมายต่อเราอยา่งไร? 
2.การเอาใจใส่ อภิบาลกนัเป็นกุญแจส าคญัในการท าพนัธกิจของกลุ่มเซลลต์ามบา้น อภิปราย

ถึงความวติกของท่านในการท าพนัธกิจอนัน้ีซ่ึงท่านประสบมา เพื่อใหค้นอ่ืนไดเ้รียนรู้จากท่านดว้ย 
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บทที ่10 จะวเิครำะห์ควำมเข้มแขง็ของกลุ่มเซลล์ของท่ำนได้

อย่ำงไร? 

1.จุดประสงค์ 

1.1.การประกาศ 
1.1.1.การประกาศเป็นเป้าหมายส าคญัท่ีสุดของกลุ่มหรือไม่ 
1.1.2.ไดใ้หเ้วลาส าหรับการอธิษฐานเพื่อการประกาศมากนอ้ยเพียงใด 
1.1.3.ไดพ้ยายามน าสมาชิกใหม่มาเขา้กลุ่มก่ีคน 
1.1.4.มีผูอ่ื้นมาร่วมกลุ่มเท่าไร 
1.1.5.มีสมาชิกใหม่ก่ีคน 
1.1.6.กลุ่มของท่านบรรลุเป้าหมายท่ีวางไวห้รือไม่ 
1.1.7.กลุ่มของท่านติดตาม (ผล) ผูม้าใหม่อยา่งไรบา้ง 
1.2.การสั่งสอน 
1.2.1.ผูม้าใหม่รู้สึกเป็นกนัเองกบักลุ่มหรือไม่? ใหเ้หตุผล 
1.2.2.มีการเป็นพยานเก่ียวกบัการเจริญเติบโต ฝ่ายจิตวิญญาณของสมาชิกบา้งหรือไม่? ให้

ยกตวัอยา่ง 
1.2.3.มีหลกัฐานอะไรบา้ง? เก่ียวกบัการหนุนใจ และการห่วงใยซ่ึงกนัและกนั 
1.2.4.มีอะไรบา้ง? ท่ีแสดงให้เห็นวา่สมาชิกมีความสนิทสนมกลมเกลียวกนั 
1.2.5.สมาชิกมีการแบ่งปันและแบ่งเบาภาระกนัและกนั ดว้ยความรู้สึกท่ีลึกซ้ึงไหม 
1.2.6.สมาชิกไปเยีย่มกนับา้งหรือไม่ 

2.ระเบียบวำระ 

2.1.การนมสัการเร้าใจ และใหป้ระโยชน์บา้งไหม 
2.2.ของประทานของพระวิญญาณอนัใดท่ีใชบ้่อยท่ีสุด 
2.3.บทเรียนช่วยได ้และตรงตามความตอ้งการไหม 
2.4.ไดมี้การแบ่งปันพระวจนะของพระเจา้อยา่งไดผ้ลอยา่งไรบา้ง 
2.5.สมาชิกเป็นพยานดว้ยความสมคัรใจหรือไม่ 
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2.6.ตอ้งมีการปรับเวลาของระเบียบวาระบา้งหรือไม่ 
2.7.จะปรับปรุงระเบียบวาระใหดี้ข้ึนไดอ้ยา่งไร 

3.สมำชิก 

3.1.สมาชิกมีความตระหนกัในเป้าหมายจุดประสงค ์และทิศทางของกลุ่มไหม 
3.2.มีความตระหนกัถึงความเป็นหน่ึงเดียวในกลุ่มไหม 
3.3.มีการน าท่ีดีในกลุ่มไหม 
3.4.มีการฝึกผูน้ าใหม่ ใครบา้ง 
3.5.สมาชิกยอมฟังผูน้ าหรือไม่ 
3.6.สมาชิกมาอยา่งสม ่าเสมอและตรงเวลาไหม 
3.7.สมาชิกมีความตอ้งการใหก้ลุ่มเติบโตไหม 

4.สถำนที ่

4.1.สถานท่ีเงียบและช่วยใหเ้กิดผลดีในการประชุมไหม 
4.2.สะดวกส าหรับสมาชิกและเจา้บา้นหรือไม่ 
4.3.สถานท่ีเล็กจนเบียดกนัหรือไม่ 

กำรบ้ำน 

1.ใหใ้ชเ้วลากบักลุ่มเซลลใ์นการวเิคราะห์ และอธิษฐานท่ีท าการประเมินไปแต่ละขอ้ ท่าน
จะตอ้งท าอะไรต่อไป 


